
www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  19:27 6-4-2005

  
  ظينوس فايةقظينوس فايةق... ... ثاردون هةمووان ئةطريتةوة جةالل تالَةباين نةبيت ثاردون هةمووان ئةطريتةوة جةالل تالَةباين نةبيت 

  
نةمتواين فرميسكةكاين ضاوةكامن بطرم نةيةنة خوارةوة ئةو وةختةي حاجم احلسين سةروكي كومةلَةي 
نيشتيماين عرياقي ئةجنامي هةلَبذاردن و دةنطدانةكةي ناو هولَ كومةلَةي نيشتيماين راطةياند بة 

كةوتين مام جةالل سكرتيري طشيت يةكييت نيشتيماين كوردستان بو ثوسيت سةروكايةيت كوماري سةر
برد ديسان نةمتواين ) سيادة الرئيس (هةروةها ئةو كاتةشي حاجم حةسةين ناوي مام جةاليل بة، عرياق

سكةكاين ناو ضاوةكامن بطرم نةيةنة خواريتوند و تيذي و قةهر ضونكة ئةو وشةية هةموو ماناكاين، فرمي 
ئةو كاتةي ، ماناي ترس و توقاندن و لةناوبردين الي ميللةت ئةطةياند، و زولَمي لة خويدا كوكردبووة

 دةقيقة بة كايت ئةوروثا جةالل تالَةباين وةك سةرةك 24و 11 دةقيقة بة كايت بةغدا و 24و 11سةعات 
ي ثيماري عرياق بةتةواوةيت ناوبرا و وتاري خوكي ، شكةش كردكوتة كات و ساتيئةو كات و ساتة كة دةبي

، ميذوويي نةك هةر لة تةمين خةبايت دريذخايةين ميللةيت كوردا بةلَكة لة ذياين هةموو طةالين عرياقدا
ك) سيادة الرئيس (بةلَيت هةزار جار لة طشت كورديز بيذم ، ثريونِريلةو كاتةدا قسةيةكي سةددامي خوي

ئةوةشي زياتر ، هةموان ثاردون ئةيانطريتةوة تةا جةالل تالَةباين نةبيت: وة كايتَ ويتوةبريهاتة
خوشحالَي كردم ئةوةبوو كةوا بة شيوةيةكي راستةوخوي هةموو كاروباري ناو هولَي كوبوونةوةكةي 

وجا ئيستا ئةزامن ئة، كومةلَةي نيشتيماين عرياقي دةطويزرايةوة بو ناو زيندانيةكةي سةددام حوسين
خوابكات ثةشيماين و ئازاري روح هةموو ، سةددام ئيستا لة هةموو كات زياتر ئازار ئةضيذيت و ثةشيمانة

دةمارةكاين خويين بثووكينيتةوة هةروةك ضون دةمارةكاين كوردي لة خوين خالَي ئةكردةوة و ئةيكردة 
  .. ِري بو بكةن و كوردةكاين فِري ئةداية ناو طوِري بةكومةلَةوةناو لةشي سةربازةكانيةوة بو ئةوةي شة

هةر ئةوةشي شانازميان زياد ئةكات ئةوةية مام جةالل نةك تةا يةكةمني سةروك كومارة بة 
، ثروسةيةكي دميوكرايت ثاش رذيمة ديكتاتورية يةك لة دواي يةكةكان لة عرياقدا ببيتة سةروك كومار

بةر ئةوةشي يةكةم سةروك كوماري بةِرةطةز كوردة كة بو يةكةمني جار لة ميذووي هةموو بةلَكة لة
ئةوةش خوي لة خويدا ، نيشتيماين عةرةيب و جيهاندا بو ثوسيت سةروك كومار هةلَدةبذيردريت

ي دوور و دريذ بةرجةستة بووين هةموو بنةماكاين دميوكراتيت و مافةكاين مروظة لةوالَتيكدا ساالَنيك
بةلَي هةر ئةمِرو هةر هةموو ئةوةي رابوورد لة ، بةدةست ديكتاتوريةت و زومل و زورداريةوة ناالَندوويةيت

كارةسات و كيمياباراين هةلَةجبة و قوربانيان و شةهيدةكامنان هةرهةموو وةك شريتيكي سينةمايي 
ئيدي ثريوزبيت لة عةرةب ، هةرضةندة رانابووري" وورابرد"ئةمِرو ئةوةي رابورد بوو بة ، هاتةوة بةرضاوم

ضونكة مام جةالل لة بيلبيلةي ضاويتان ، و توركمان و هةموو بةشةكاين تري عرياق ثيش كورد خويان
و دةبيتة باوكيكي ميهرةبان و ، ئةطريت و ئةطةر ئةويش نةبواية هةر كورديكي تري دلَسوزي تر بواية

ثريوز بيت ليتان ئةو ساتة ميذوويية و بةرةو زياتر لة ، ي دلَسوز و حاكميكي دادوةربةسوز و ماموستايةك
  . وةديهاتين خةونةكامنان
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