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  عةيل مةمحود حمةمةد عةيل مةمحود حمةمةد  ...  ... مامؤستا رِةئوف عومسانمامؤستا رِةئوف عومسان ... ...بؤ ئةندام ثةرلةمانتاري عيراقي لة ليسيت دميوكرايت كوردستانبؤ ئةندام ثةرلةمانتاري عيراقي لة ليسيت دميوكرايت كوردستان

 
 هةوالَي ضاالكي 2005-4-27 ي بةرواري 221لة رِؤذنامةي هاووآليت بةرِيزي ذمارة 

 بةوةي يةكةم ،لة سةرةتادا سوثاست دةكةين. بةرِيزمتان لة ثةرلةماين عيراقي خويندةوة
 ي 2005-4-17جينؤسايدكردين كورد كرد لة دانيشتين رِؤذي  كورد بوويت باست لة كيشةي

  . ثةرلةماين عيراقييدا
  :بةآلم ضةند سةرجنيكمان لةسةر ووتة بةنرخاكانت هةية

 ، وةك بةرِيزت ئاماذةت ثي داوة400  ية نةك18ذمارةي ئةو ثاكيزة كوردانةي نيردران بؤ ميسر -
ئيمة لة ناوةندي ضاك ثةيوةندييةكي . ئةوةندة قوربانييمان هةية ثيويستمان بة زيادكردين نةبيت

 ، ثاريزةر، ثةيوةندييمان بة دةيان ناوةندي مايف مرؤظ،جيهاين بةرفراوامنان بةرِي خست بؤ ئةو كيسة
 ئةوةي ،ستاش بةردةوامني هةر ئي،رِيكخراوي ذناين ميسرييةوة كرد سةرباري سةدان ناوةندي جيهاين

 ضاوي بة ،نيطةراين ئيمة بوو كاتيك رِؤذنامةنوسي ميسري ئةمرية تةلَحاوي سةرداين كوردستاين كرد
 ئةو بةلَطةنامةية ، ئةوان ثييان رِاطةياندبوو،كؤمةلَيك رِؤذنامةنوسي كورد كةوت لة شاري سولةمياين

ي لة رِؤذنامةي شةرق ئةوسةيت لةندةين بآلو  ئةويش كة طةرِايةوة سي وتاري زجنريةي،ساختةية
 بةآلم بة ، بةلَكة جينؤسايدكردين كورديشي خستة ذير ثرسيارةوة، نةك ئةو بةلَطة نامةية،كردةوة
 خؤيان كةرِكرد و نةهاتنة ، ناوبراو بدةنة دادطاو شكايةيت ليبكةن، داوام لةو رِؤذنامةنوسانة كرد،داخةوة
  . بة دةرخؤنة كرد بابةتةكةيان ديزة ،وةآلم

 بؤ بة دادطايي طةياندين تاوانباراين ضةكي كيمياوي بة تايبةت و جينؤسايد كردين طةيل كورد بة -
 سالَ دةضيت سةرقالَي دادطايي 2 بؤ ، ئيمة هةنطاوي بامشان ناوةو دةست ثيشخةرميان كردووة،طشيت

 بةرةو دادطايي تةواوي كؤمثانييا بةرهةم هينةرةكاين ضةكي  سةركةوتين ئةم كيسة،فرانس ظان ئةنراتني
 لةسةر تؤي دلَسؤز و بةرِيز ،ئةو ئةركةي تؤ ئاماذةت ثي داوة ئيستا ئةجنام دراوة. كيميياوميان دةبات

كاك – تا ئيستا نامةمان بؤ بةرِيزان مام جةالل ،ئةركة هاوكاري ناوةندي ضاك بكةيت بؤ سةرخستين
 كاك - كاك كؤسرةت رِةسولَ- كاك نةوشريوان موستةفا– كاك عومةر فةتاح – نيضريظان  كاك-مةسعود

بةرِيزان هةردوو وةزيري داد و هةردوو  – كاك قادر عةزيز - كاك حمةمةدي حاجي مةمحود–كةمالَ شاكري 
  مامؤستا جةمالَ بةرثرسي،وةزيري مايف مرؤظ و ئاوارةو ئةنفال لة هةردوو حكومةيت كوردستان

 تيايدا داواي ،ناردووة مةلَبةندي ئةوروثاي ينك و بةرثرسي لقي ئةوروثاي ثاريت دميوكرايت كوردستان
 هةر ليرةشةوة داوا لة هةموو دلَسؤز ، بةآلم تا ئيستا كةسييان وةآلمييان نةداوةتةوة،يارمةتيمان كردووة

  .  بكةنو دةولَةمةنديكي كورد دةكةين دةسيت كؤمةك و هاوكارميان بؤ دريذ
هاوكات داواكارين لة بةرِيزت ئةم دوو داواكارييةمان بطةيةنييتة يةك بة يةكي ثةرلةمانتاراين عيراق و 

  . كوردستان و هةموو دلَسؤزيك
  . ثةرلةماين عيراق جينؤسايدكردين كورد بة فةرمي بناسيت و داواي ليبوردين ليبكات •
 . وة ثيي دةركريتوةفيق سامةرِائي لةو شوينة هةستيارةي درا •
 تاواين ئةوانة لة ،دةعوا لةسةر تاوانباران و ئةنفالضي و فايلضييةكان تؤمار بكةن •

 ئيمة ضاري ، لة يب ثيي بةردةستةوة دةسيت ثي بكةن،كؤمثانياكان زياتر نةبيت كةمتر نيية
  . ثادارةكان دةكةين لة دةرةوة
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	بؤ ئةندام ثةرلةمانتاري عيَراقي لة ليستي ديموكراتي كوردستان .

