
www.kurdistannet.org 
12-12-2004 0:27 

  وةزارةيت دادي هؤلَندوةزارةيت دادي هؤلَند/ / بؤ بؤ 
  ثلش سالو ِريز

بةِريزان سةرةتا بة ثيويسيت دةزانني كة لة ضةند ثةرةطرافيكدا خؤمانتان ثي بناسينني و دواتر بينةوة سةر داواكاريةكةمان 
   .لة ثةيوةند بة ناردين ئةم نامةية

ةي ضةند مانطيكة دةست بةكاربووين و ئاماجني ئيمة ئيمة وةك كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني و سةراين بةعس ماو
دادطايي كردنيكي عاديالنةي سةراين بةعس و هةموو ئةو كةسانةية كة بوونةتة هؤي كوشت و كوشتاري خةلَكي كوردستان و 

ةنت شكاتنامة تا ئيستة لة ضةند بواري دياري كراودا كارمان كردوة هةر لة بواري كؤكردنةوةي دؤكيوم .. .. ..عرياق بة طشيت
 هةزار كةس لة كوردستاين عرياق دا بؤ ثشتطريي كردن لة 150لةسةر تاوانةكاين بةعس تا بة كؤكردنةوةي ئيمزاي زياتر لة 

 ثاريز وسةدان ونووسةرو ئةدةيب و 600داخوازيةكاين كةمثينةكةمان و هةروةها بة دةستهيناين ثشتطريي زياتر لة 
  !.  .. .. ..وردستان تا ئاسيت ذمارةيةكي بةرضاو لة وةزيرةكاين ئةم مةبةلَندةسياسةمتةدارو كةسايةيت ناسراوي ك

دا بكةين ) ) فرانك فان ئةنرانت (( بؤية لةمبارةوة بةئةركي خؤماين دةزانني كة دةخالةتيك لة مةسةلةي دةستطريكردين
يت كؤمةكيك بة ِروون كردنةوةي وثيشةكيش ئامادةي خؤمان دةربرين بؤ هةرجؤرة هاوكاريةك كة بةئيمة بكريت و بتوان

   .ئاسيت تاوانةكاين ناوبراو بكات
بةِريزان لةم ِرؤذانةدا ئاطاداري هةنطاويكي طرنطي حكومةيت هؤلَند بووين لةثةيوةند بة دةستطريكردين بازرطاين ناودارو 

دا لة اليةن دام و 2004 / 12 / 6كة لةبةرواري  )) فرانك فان ئةنرانت (( هاوكاري حكومةتةكةي سةدام حسني، ئاغاي
   .دةزطاكاين ثؤليسةوة دةستطركرا

ِرؤشنة ناوبراو يةكيك لة ناسراوترين ئةو بازرطانانةية كة بةهؤي فرؤشتين كةرةسةي جةنطي و كؤمةلكوذي يةوة بة 
اق لة حكومةتةكةي سةدام حسني لة ناوةِراسيت دةهةي هةشتاكان بةدواوة واتة دروست لة دةورانيكدا كة حكومةيت عري

ِريطةي بةكارهيناو ساغكردنةوةي ئةو كةرةسة جةنطي وكؤمةلكوذيانةوة طةورةترين جينؤسايد لة ناوضةكةدا خولقاند كة 
ِرةنطة كارةسايت هةلَةجبة تةا وةك هيماي مةترسيدار بووين ضةكة كيميايةكان ناوزةد كرابيت بؤ نيشانداين سنووري 

  . سايدة لةهةموو عرياقفراواين وسةراتاسةري بووين ئةم جينؤ
بؤية لةمبارةوة ئيمة وةك كةمثيين دادطايي كردين سةدام حسني وسةراين بةعس، داواتان يلَ دةكةين بةحوكمي كارنامةيةك 
 ( كةلةمبارةوة هةمانة، ِريطةبدةن كة ئيمة وةك وةكيل عامي خةلَكي كوردستان لةثرؤسةي ليكؤلَينةوةو دادطايي كردين

هةروةها هيوادارين وةك نيشانداين هةلويستيكي ئينساين حكومةيت هؤلندو بؤ  .دا بةشداري بكةين) ) انتفرانك فان ئةنر(
 :ِريزلينان لة طياين هةزاران قورباين وخةلكي كوردستان بة طشيت ئةم ضةند خالَة لةبةرضاوبطرن

  
   .لةطةل حكومةيت بةعس دا )) فرانك فان ئةنرانت (( ِراطةياندن و ئاشكراكردين ئاست و قةبارةي هاوكاري .1
 . خستنة ِرووي هةرجؤرة زانياري يةكي تر كة بةلَطةي هاوكاري كردين هةر كةسان و اليةن و ئؤرطانيك بيت .2
تةقةاليةكي تةواو بؤ دةستنيشان كردن و دةستطريكردين هةر كةسانيك كة سةر بةحيزيب بةعس بوون و ِراستةخؤ  .3

 . اين ناو عرياق و كوردستان دادةستيان هةبووة لة كوشتارو تاوانةك
برييت بيت لة طواستنةوةي هةموو ئةو كةسانة بؤ ) ) فرانك فان ئ ةنرانت (( بةهيواين كة يةكيك لةسزاكاين .4

 تا بةم جؤرة ثاش ،هةندةران كة بةهؤي بؤردماين كيمياي يةوة تائيستةش ِرةنج دةبةن لة ئاسةواري برينةكانيان
ناوةكان كردوين بة قورباين  )) فرانك فان ئةنرانت ((  ئةو كةسانة بدؤزريتةوة كةدوو دةهة ضارةسةريَك بؤ ذياين

  .بةرذةوةندي تايبةيت خؤيان
  بةهيوام سةركةوتووبن 
  ريبوار عارف 
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