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ه مـین سـاۆژی )٥٨(ی یادی  بۆنه  دا به١٦.٨.٢٠٠٤له ، رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان ، سه سعود بارزانی ڕز مه به
ی بـارزانی  کـه ارهقـی وتـ  ده.شـکرد  پـشکهرکیوتـاوخۆی کوردستان  تی ڤی دا  خشکی ڕاسته په ، له زراندنی پارتی دامه
پـارتی :  رۆک بـارزانی سـه" ردـری ژـر سـه  دا لـه٣ڕه  الپـه لـه ١٥٣٢ ژمـاره ١٧.٨.٢٠٠٤ممـه   سـشهبـات، ی خـه ڕۆژنامه له
نی هرشـی ، بـارزا دا یه م  وته له . وه بوکرایه "لی کوردستاندایه ناو خاک و دی گه ی له ، چونکه ڕیشه رگیز پیر ناب هه

،  هـر ڕـژ ی به ژه سانه و که بارزانی ئه.  ی توندیان له پارتی گرتنت خنه چت ڕه  پده س که ندک که ر هه سه زۆری کرده
هـا بـارزانی  روه هـه.  دوژمنـانی کـوردو کوردسـتان نـاوبرد  بـهارتکـ کـار و خزمـه ش و سـپی تکـه ، ڕه سـت به بوختان هه

 ڕایـان  وترسـاون ت نـه قیقـه یچ کـاتکیش لـه هـهه،   ڕایانکردوه خنه ترساون و نه  ڕه تک نه لهوان هیچ کا یاند که ئه ڕایگه
  .  رساز بگرن و گفتی پشتیوانیکردنیشی دان ی هونه خنه مووان کرد که ڕه هه لهداواشی .  ن و ڕاشناکه کردوه نه

  ! کاتسندی ب وه په دکی فراوانه  و هیواداریشم بهم که ی بارزانی ده ی خۆم ئاراسته خنه وه ڕه م ڕوانگه ، له نده جا به
جـا دوو !  کانیانـه کانیان دژی لدوانـه کۆنـه ن، قسه که ده یه، کات که قسه وه کان ئه رکرده کورده کانی سه ته خاسیه ک له یه

ن و لـدوان  کـه ده ان قـسهزووی خۆیـ ئاره ن و به ری کورد ناکه ماوه یه، هیچ حیسابک بۆ جه وه ، یان ئه م که دی ده شت به
و  کانی خۆیـان نیـه  یان ئاگایان له لدوانه! یان لبگرت خنه ان تبکات و ڕهمی سک نیه ڕووی ده ن، چونکه دنیان که ده ده
کـانی  یـه قـسه م شـوه  وایـان لبکـات، بـهبـت ک هـه ، چ هۆیـه بـت بـت ده ر وا نه گه ئه!  ڕابردوودا چییان گووتوه زانن لهنا
  ؟ کانی پشوویان بت ی قسه وانه همۆیان پچ ئه
سـتنی  ی بـه بۆنه ، به ولر هۆی هۆتل خانزاد له هه ، له ١٧.٩.٢٠٠٤ینی  ڕۆی هه  ی پشنیوه١١، کاتژمری  ڕز بارزانی به

 ٢ڕه   الپه لهی که قه شکرد، که ده پشکهکی  یه دا وته که ستپکی کۆنگره بی، له ده ره  عه–ی جڤانا ڕۆشنبیری کوردی  کۆنگره
بردنی  ڕوه رچوونی یاسای به  ئمه عراقین، پش ده:ت ده و وه ته  دا، بوکراوه١٨.٩.٢٠٠٤وتی   ڕکهممه  باتی شه ی خه

مـووی تکـدان و  م بینـی هـه و وتـه کـی لـه رچییه چونکه هه. م وته کرد بۆ ئه ده ک نه ئینتیمایههیچ  ستم به من هه: ت وه ده
  . هجیر بوو  و تیرۆر و تهکوشتن

 بووه عراقی نهکی  ئینتیمایههیچ جۆره   بهتانڕ  پشتر باوهو  ڕاستهر گه ، ئه یه وه  بارزانی ئه نده له ی به خنه جا پرسیارو ڕه
 تـی ، داوای یارمـه  بـووهـوهری عـراق و بـوونی ئ روه ئامـانجی سـه کـی کـه ره بـوونی پیالنکـی ده  ههپناوی گوایه  بۆ له؟

 ؟ کراونفال لی کوردی ئه ردایه گه نفالتان به ددام ناردو سوپای ئه هس  بۆتان نامهپناو چیدا  له؟  ددام کرد  له سهربازیتان سه
    ، ری نیـشتیمانی عراقـدا روه سـه ژـر نـاوی پارزگـاریکردن لـه بـوو، بـۆ لـه عراقی تکدان و کوشتن نه ڕتان به مادام، باوه

ی  وه هنانه ، بۆ به هجیر بوون نده دژی تیرۆرو ته وه ئه؟ که  یتر کوشتارو تکدانتان کرد نده ههد و  ی ئابتان تۆمارکر٣١
و  هبـدژ   کـهی هئۆپۆزیـسیۆنو   ئـهکـانی تـرو  پارتـه کوردسـتانیهکتـی و  یـه ستان لـه ها که زاره ، هه هجیر سوپای تیرۆرو ته

  ؟  ران و سلمانی کرد نده ی هه تیرۆر و ئاواره کرد، باتیان ده  خه، بوو کت بۆی نه هیچ ئینتیمایه تۆ  کهی عراقه
دا، ) ت وسـه لئـه رق ئـه لشه ئه(ی  ی بارزانیدا بخشنین که له ڕۆژنامه مانه و وه وه، چاوک به که یه موومان به ئستاش باهه

 وه ته و بوکراوه دا کردوه گه  گفتوگۆی لهلحوسنی ن هودا ئه الیه  دا، له٢٦.٩.١٩٩٦ممه   پنجشه٦٥١٢ ی ژماره ١٦ڕه  الپه
ت،  وسـه لئـه رق ئـه لـشه ڵ ئـه گـه رمـدا لـه کـی گـه گفتووگۆیـه له"ناوی  ڵ بارزانیدا به گه لحوسنی له ی هودا ئه قی گفتووگۆکه ده
نـدیمان   یـوه وتنـی پـه دواڕۆژ بیـاری پـشکه":  سـعود بـارزانی مـه. ددام ر سـه کانی هانابردنه بـه قینه نویاندا هۆیه ڕاسته له
پنـاوی  نـاوه لـه ی کـردوه کـه پـای پـوه و هۆیانـه باسی ئهدا  گفتووگۆکه  بارزانی له .وه ته ، بوکراوه"دات  دهغدا ڵ به گه له

  ! ددام بکات له سهربازی   سه داوای پشتیوانیکتی خاکی عراقدا ری و یه روه پاراستنی سه
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  :  کانی بارزانی مه وه که له یه ند نموونه ش چه مه ئه
ی کردبـووه ئامـانجی  ری عـراق و ئمـه روه کی کـه سـه ره بوونی پیالنکی ده هۆی هه غدا کرد، به تیم له به داوای یارمه. ١

  . خۆی
ی  کـه نامـهمـی  تیڤانـه وه ویش پۆزه ، ئه ددام حوسن نارد کم بۆ سه یه کی کرد، نامه ره ستمان به پیالنکی ده کاتک هه. ٢
  . وه امهد
کـو خـاکی گرنـگ  یمانکـه، بـه پـهیی یان  میشه  شتکی کاتی یان ههددام حوسندا ڵ سه گه ئمه ناین هاوکاریکردن له. ٣

  .ری نیشتیمانی عراق روه  سه ویش پارزگاریکردنه له ، ئه وه ته کۆیکردوینه
تـی و  یـه  کۆمـهکـی  هندیـ یـوه  و پـهقشـکین لـه عـرا بـه، که ئمـه تـا ئـستاش  وه مه وه بکه ر ئه سه خت له وت جه مه ده. ٤

  . وه کاته یی کۆمانده واده خانه
ری  روه پارزگــاریکردن لــه ســه، چونکــه  ر هاوکــاریکردنی بــۆ ئمــه هــیچ پاداشــتکی لمــان ناوــت رامبــه بــه ددام لــه ســه. ٥

  .کی عراقییه موو هاووتیه ندی و هه تی ناوه رکی حکومه کو  ئه ، به هیچ پاداشتک نیه نیشتیمانی عراق پویستی به
چـی  ، کـه کتی خاکی عراق  یه و پاراستنیری روه بت بۆ سه بوویه دسۆز و ڕاده کو بارزانی که تا ئه کی وه یه رکرده سه
ی پـی  هکـ متمانـ ، کـردووه کـی عراقـی نـه هـیچ ئینتیمایـه سـتی بـه ك هـه یـه هیچ شـوه مۆکه وا خۆی نیشانبدات که به ئه
، کـه  کتـی عراقـک ری و یـه روه پنـاو پاراسـتنی سـه نجامـدا لـه  ئهی ی ئاب٣١ ساتی کاره، مادام بۆ  ی باشه ئهمنت؟  ده
    ؟ کرد ده و عراقه نه کی ئه ایههیچ ئینتیم  بهیست هه یخۆ
کـو پاسـاو  وه، بووه  ڕی پی نه  باوهی گوایه خۆی و عراقه پناو ئه  دا کردی له١٩٩٦ ی ئابی ٣١ی، بارزانی له   کارهو ئه

ی خـۆی  کـه وه تـه مـوو کـارکی دژ بـه نـه ، کورد کوشـتن و هـه ، گوند کاولکردن نفال شداری ئه  بهه کهجاشکی  وه هنانه
  !  بووه رگیز دژی کوردیش نه و هه بووه ددام و جاشتی نه  به سهڕی باوه ، گوایه بتپمان کردبت و ئستا بت و 
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