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 جه مال نه به ز...  ئه ی گه لی رووت و برسی، له  زۆرداران نه ترسی، بژه  به خاوه ن آورسی، رێ چۆكه ن بۆ گشتپرسی

 2003 26/1ئه مانیا، 

دا باسی آۆنفرانسی له نده نم آرد آه  به رهه ستكارانی عراقی "میدیا"ی 1/1/2003ی رۆژی ) 139( له ژماره  —
. هه روه ها ئه نجامه  زیانباره آانیشیم بپه رده  خسته  به رچاو. به  آوردییه آه  سازیانكردبه پشتگیریی دوو زلحیز

 ، ئه وه تا له  گه لك الوه  ده نگی ناڕه زاییو ره خنه گرتن شایانی باسه ؛ هشتا چله ی آۆنفرانس تنه په ڕیوه
انه ی آه  دوو زلحیزبه  آوردییه آه  ده یانویست آورت و آرمانجی، نه  ئه و الیه ن  . له آۆنفرانس به رزبووه ته وه

خرایه  سه ر آاغه ز آه  مافی آورد ) ایجابی(رازییانبكه ن، رازیبوون، و نه  بۆ دواڕۆژی آوردیش خاكی ئه رنی 
 .  راستوڕه وان و بگروگۆڵ جگیر بكا

له  چه ند داخوازییه آی )  تنازل(تنیان آۆنفرانسی له نده ن به  پاشگه زبوونه وه ی دوو زلحیزبه آه و ده ستهه گر
تاآه  بابه تك آه  پوه ندیی . بنچینه ییی آورد آه وته  سه ر پ؛ وه ك به ڕز سامی عه بدوله حمان ئازایانه  دانیپدانا

ا، و آۆنفرانس دانر" ئاره زووی دڵ و ئاواتی آورد"بوو، آه  له آۆنفرانسه آه  به  "  فده راسیۆن"به آورده وه  هه بوو؛ خای 
یان آردبو " په سند"به رامبه ر ده ربی، نه ك به مافكی ره وای آورد آه  به رهه ستكارانی عراقی " رزی خۆی"

سه یر ئه وه یه  له نو . ده سته به ربووبن به وه ی له ده ستووری هه میشه یی عراقی پاش سه ددامدا بیچه سپنن
 ، وه ك به ڕزان دوآتۆر نوری تاه بانیو مام ی تدا هه بوون آه  قانوونیان خوندووهبه شدارانی آۆنفرانسدا آه سانی وا

له باری قانوونییه وه  زه ویو ئاسمان دوورن ) قبول" (په سند آردن"و "رزگرتن"جه الل تاه بانی آه  دیاره  ده زانن آه  
ی سه رجه می دانیشتووانی عراق آه  زۆربه یان بجگه  له مه ش سپاردنی مافكی وای آورد به ده نگ  . له یه آه وه

  .  ناآوردن؛ ئه نجامه آه ی هه ر له ئسته وه  دیاره  آه  ناهومدیو ره نجه ڕۆییه

 .   ئه وه ی راستی ب، ئمه  له سه رده مكدا ده ژین آه  آۆمه گه ی آورده واری تووشی سه رلشوانكی یه آجار خراپكراوه
 م هاوار ده آه ین له ده ست ئه نفال و چه آی آیمیاییو به عه ره بكردنی آوردستان، آه چی له الیه آی له الیه آه وه  به ده

دیكه وه  رۆژی له دایكبوونی ئه و هزه  خونژه  تاوانباره  ده آه ین به جژن آه  ده وری سه ره آی گاوه و ده گێ 
ه موو شۆرشه آانی آوردو ئه نفالكردن و به عه ره بكردنی له داگیرآردنی باشووری آوردستان و آوژاندنه وه ی ه

آوردستان و به آارهنانی چه آی آیمیاییو آوشتنی زارۆی آوردو سوآایه تیكردن به ره شوڕووتی آوردو ده ستدرژیی 
نزار "سه رآرده ی سوپای عراق ) محامی(بۆ نامووسی ژنانی آورد، له مه ش پتر ده بینه  شایه ت و پارزه ر 

  ".  ئاگای له ئه نفال و به آارهنانی چه آی آیمیایی نه بووه" و پاآانه  ده آه ین بۆیو ده بژین "خه زره جی

له الیه آه وه  باسی سه ربه ستی راده ربین و دمۆآراسی ده آه ین و، له الیه آی دیكه وه  زۆر به سه ختی ده چین به گژ 
ن مافی خۆیانده آه ن، وه ك آه كوه رگرتن له  آۆمپیوته رو سنووردانان بۆ خوندآارانی زانستگه دا آه  داوای بچووآتری

ئه و مامۆستایانه ی آه  آۆنه به عسی بوون و، البردنی هنده ك نه رتی ده وری به رد، وه ك دوورخستنه وه ی 
 .  خوندآارانی آوڕو آچ له یه ك و، دوانه خستنی مانگانه ی خوندآاران

 پاراستنی فه رهه نگ و ئاسه واره  مژووییه آانی آوردستان ده آه ین؛ به الم خانه  سووتاوی سلمانی له الیه آه وه  باسی
آه  شونه واری ده وه تی بابانه  ده ڕووخنین، باسی مافی ژنان ده آه ین، به الم به ڕۆژی نیوه ڕۆ ژنان ده آوژرن و 

ده آه ین، به الم خۆپشاندانی همینانه ی خاوه ن گالیسكه  له سه ریان هه ناده ین، باسی مافی هه ژارو رووته  
 .  آانی سلمانی به وپه ڕی توندوتیژییه وه  سه رآوت ده آه ین) عه ره بانچی(

 ، رووناآه ینه  گه ل له ری ده نگوه رگرتنكی له الیه آه وه  باسی رای گشتیی گه ل ده آه ین و له الیه آی دیكه شه وه
نین خه كی هه رمی نه فین له م رۆژه  نازآه  چو په دا چییانده وێ، په رله مانكمان هه یه  شه ش گشتییه وه  تابزا

 ، تابزانین جه ماوه ری گه ل  ، آه چی هه بژاردنكی نوێ ناآه ینه وهبووه"  ئكسپایه ر"ساه  وه ك ئینگلیزه آان ده بژن 
  . آیان به ده  بۆ په رله مانی تازه

آه وه  هه زار سوند ده خون آه  جاركی دیكه  شه ڕ به یه آدی نافرۆشین و تفونه حله ت له هه موو له الیه 
تكبه ربوونكی نوخۆیی ده آه ین، آه چی هه تا ئسته ش میلیشیاآانمان نه آردووه  به  له شكركی یه آگرتوو 
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 .  به سه رآرده یی جه نه ڕاكی سه ربه خۆی نه ته وه یی

آه وه  باسی ده ستووری بنچینه یی آوردستان ده آه ین و آه چی تائسته ش دوو حكوومه تمان هه یه و نونه رانی له الیه 
 ، آه چی هه ردووال له ده ره وه ی والت هه ریه آه  به نوی زلحیزبكه وه  قسه  ده آا، نه ك به نوی حكوومه تی آوردستانه وه

 .   پمانداگله ییش ده آه ین آه  بگانه  داننان

باسی آوردو آوردستان و زۆرداریی رژمی به عس ده آه ین، آه چی په رتۆآی قوتابخانه آانمان هی سه رده می 
سه ددامن و زۆریان ونه آه ی سه ددامیان پوه یه و هنده ك له و په رتۆآانه  بۆ مندای عه ره ب نووسراون، آه چی 

 . ده آرن به گه رووی مندای آورددا

هه تا ئسته  نه مانتوانیوه  آۆمه ی نه ته وه   .  زه  ساه  حكومه تین، آه چی تائسته  پۆسته یه آمان بۆ ده ره وه  نییهیان
یه آگرتووه آان و ته نانه ت ده وه تی ئه مریكاو به ریتانیا آه  له گه لك رووه وه  به رژه وه ندییان له گه ڵ به رژه وه ندیی 

 ، دابینبكه ین ری پۆسته یه آی ده ره وه  بكه نه وه  بۆمان و فگه یه ك له آوردستاندا  گرته وهئه وڕۆی آورد یه آده
 .  دابمه زرنن

ئا له م رۆژه دا آه  ئه مریكاو به ریتانیا هه تا هه ندازه یه ك دۆست و دوژمنی خۆیان ناسیوه و سه نگ و سووآی 
 ، باشتر نه بوو له باتی ئه وه ی آۆنفرانسی له نده ن بكه ینه  ، آشاوهی خۆیان له رۆژی ته نگانه دا"هه ڤابه نده آان"

 ، دوانگه یه ك بۆ ئه وه ی له هه موو جیهاندا بالویبكه ینه وه  آه  آورد ئه م سه ربه ستیه ی ئه وڕۆ له آوردستاندا هه یانه
یه  ئه مریكاو به ریتانیا رازیبكه ین به وه ی نایانه وو، له عه ره بی تكریت و سامه ڕا عراقیترن، هه وی ئه وه مان بدا

په یمانك ببه ستن له گه مان، یان هیچ نه ب گشتپیرسییه آمان بكردایه  له و س لیوایه دا، تابزانین ئایه  آورد 
تۆرات به راستی ده یه وێ جاركی دی به عراقه وه  بنووسنرێ، یان ده یه وێ ئه گه ر هه ر چاری نه ما، ببته  پرۆتك

كی آۆمه ه ی نه ته وه  یه آگرتووه آان، وه ك ئه نجامی راپرسییه آی سه ره تایی له هه ولرو زاخۆ  ) محمیه(
  .  پشانیداوه و، ماوه یه آی درژ له مه وبه ریش باسمكردووه

 3گشتپرسییه ك له و ئه وانه ی دسۆژی آوردن و به ته نگ دواڕۆژی خه كی آوردستانه وه ن، ده ب زه وی خۆشبكه ن بۆ 
بكرێ، چۆنكه  آه  شه ڕ قه وما، " هه رمی نه فین"داو هه ر له و آاته شدا سه رژمرك بۆ دانیشتووانی ) لیوا(ستانه  

یان به هۆی آوده تایه آی ناآاوییه وه  باری عراق هاته  گۆڕان و، ده سه التك هاته  پشه وه  آه  به دی داگیرآه رانی 
ه مریكاو ده وه تانی رۆژاوا بوو، ئه و ده مه  آشه ی آورد گوێ شلناآرێ بۆی، ئه وڕۆش رۆژی چوونه وه  آوردستان و ئ

 ، چۆنكه  نه  گه لی آورد جاركی دی ئاماده ی دروونه وه ی آورتانه آه ی جه جاه و چیاو شه ڕی میلیشیا نییه
 ده ده ن و، ئه و حه له  ره شوڕووتی آورد ده آه ونه وه  نه هه لومه رجی نوچه ییو نوده وه تانیش ری ئه و آارانه 

  ، گشتپرسیله به ر ئه وه  باشترین شت له م رۆژه دا گشتپرسییه. ره وآردن و ده بن به ئاردی نو دڕك

 رؤذنامةي ميديا 1/2/2003 ي رؤذي 14ئةم وتارةي مامؤستا جةمال نةبةز لة ذمارةي *
  .بالَوكراوةتةوة
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