
www.kurdistannet.org 
2-12-2004 22:18 

  ئةوروثا 2/12/2004

  رةوةز كوردستاينرةوةز كوردستاين ...  ...  رؤذنامةنوس رؤذنامةنوسكاك عارف قورباينكاك عارف قورباينوةآلميك بؤ وةآلميك بؤ   
  

لةالثةرة حةوتدا كاك  و  رؤذنامةي كوردستاين نوي3536لةذمارة  2/12رؤذي ثينج شةممة ريكةويت 
 تئيمتيازي خةلَك لةحكومة ( بةناونيشاينعارف قورباين رؤذنامةنووسي بيئاطا بابةتيكي نوسيوة

طالَتة بةخؤي و خوينةريش كة هةندي شيت نووسيوة كةنةك راست نني بةلَكو ) سليماين وةك منوونة
كاك عارف قورباين ئةوة دووجارة لةهةمان رؤذنامةدا باسي ئةوة دةكات كة طواية سالَي ثار . دةكات

! ؤين سويددا طوايةيةكيكيان لةتةلةفزي  ووةفديكي هونةرمةنداين سويد هاتنة كوردستان و طةرانةوة
براواناكةم هيض كةسيكي ئةوروثي و يان . طوتويةيت هيض جياوازيةك لةنيوان سويد و سليمانيدا نابينم
ئةو كوردانةي كة ئةندامي هةنديك لة بةآلم . كورديكي بياليةن ئةوجؤرة قسانة بكات و طالَتة بةخؤي بكات

 درؤ  وئةو جؤرة قسة ناراستانة دةكةنةطةرينةوة دةرةوة بؤكوردستان ددةطةرينةوة و يةكييت يا ثارتني 
وانية ئةطةر . دائةو درؤ زالنةلة ثيانو   حزبةكةيان بريك ثارةيان بدايتَ ئةوةيبؤلةطةلَ خؤياندا دةكةن 

شتانةي تؤ باسي دةكةيت كة خؤت بةرؤذنامةنووس دةزانيت زؤر زؤر هةلَةية ئةومن بةكاك عارف دةلَيم 
ؤر زؤر تةريق بوومة كة بةراسيت كة ئةو دووبابةمت خويندةوة ز.  نوسيانة دةنوسيتجؤرةئةو كة 

هةروةها باسي وةفدة ميسريكةشت كردوة وايازنيوة كة لةوآلتيكي ! رؤشنبيةرةكةمان بةو شيوة دةنوسيت
دامي  سةخؤمان كايت خؤي كة ،برا بةخوا ئةو قسةيش هةرراست نييةو بةكوردي قسةدةكةن، ئةوروثيدان 

كة ثارةيان لة سةدامي لةناضوو وةردةطرت و  ديكتاتؤر لةسةر حوكم بوو زؤر كةسي ئةوروثي و عةرةيب
دةبرانة كؤشكة خؤشةكاين  ئةو كةسانة.  نيةدةهاتنة عيراق دةيانطووت عيراق زؤر خؤشةو هيض كيشةيك

  . ضي لة خةلَك دةكردسةدام  نزايندةما كاكةطيان هةمووان. سةدام كة ئةو شوينانة لةئةروثاش خؤشترة
و خةلَكي كةش كة ثارة و نةوتيان يلَ وةردةطرت و خةلَكةكةي خؤي لةناودةبرد سةدامي ديكتاتؤر رؤذانة

  ! ثروثاطةنةيان بؤ دةكرتدةمانزاين لةدةروة ضؤن باسيان دةكرد
وةي قسةي خيري  خؤت دةزاين من دةلَيم سةدان تؤبلَي هةزاران كةس ثارةيان لة سةدام وةردةطرت بؤ ئة

 كةثارةيان لةو رذيمة  لة ناو ئةو كةسانةدا هةبووةهتد.. .. بؤبكةن كة سايةيت سياسي و رؤذنامةنوس و
لةو كةسانةي وةرطرتووة ئيستا باسي ذاك شرياكي سةرؤكي فةرةنساش دةكريـت كة ئةويشيةكيكة 

  . نةويت وةرطرتووة
ثاآلس شوينةخؤشةكان وخواردين خؤشي بؤ ئامادةكراوة يش براوةتة هؤتيل سليماين ئةوبرادةري سويد

زؤر بةدورو  ناخوازم. لة كايت طةرانةوةشدا بزانة ضةندي ثارة وةرطرتووة بؤ ئةوةي ئةو قسانةبكات
رؤذنامةي كوردستاين نويي رؤذي رةي ةدريذي وةآلمت بدةمةوة، هةرئةوةندةت ثي دةلَيم سةيري دواالث

ين عةيل رؤذنامةنووس لةطؤشةكةي بةناويشاين كاريت سور بابةتيكي نوسيوة بةريز مةريوا  بكة29/11
  ! كةبةريزت باسي دةكةيتلةسةر ئةو ئةوروثايةي) !تةا وةك مرؤظ سةيرت ناكةن (بةناونيشاين

  . و ريز لةخوينةر بطريتهيوادارم جاريكي تر بابةيت لةو جؤرة نةنوسيت 
  
  ة تايبةتة بةكوردستان نيت تةا بؤ كوردستان نيت نريدراو* 
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