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.کتی نیشتمانی کوردستان مینداری گشتی یه ک کۆماری ئراق و ئه ره  سه ،الل رز مام جه بۆ به  

 
..رم سوکی گه  

  
ت خیانه/ ت  بابه  
  2005-10-16/  روار   به

102005 -08   /   ژماره  
 

   له ی که وکوردانه  ناوبردنی ئه به ت به باره  دا ، سه2005 /30/09ی که  نووسیه  رۆژنامه  کۆنگره رزتان له ی به  گووته
  ندک له ی هه وه انهر  گه بوونیشتان له  وئاگادارنه،)خائن (  رمی کوردستان، به کانی تری هه  بۆشاره وه رنه گه  ده وه رکوکه که
  بووه. ن به  قودسی کوردستانی ناوده رزتان به  به ی که رکوکه و که راست و باشوور بۆ ئه کانی ناوه  شاره  لهعریب بی ته ره عه

وگوورو  ندشه ست و ئه مان و رووشانی هه که نده ندامان ودۆستانی ناوه موو ئه رسورمان ورووژاندنی بیروبۆچوونی هه جی سه
.                                                                                                     ویست رکوکی خۆشه تینی کارکردنیان بۆ که

     
                                                                                             

رمی  کانی تری هه  بۆ شاره وه رنه گه  ده ی که و کوردانه ی ئه وه رانه گه  به رانه  نیگهند ،  هۆه رکوک له نی کهپدا شه ندی گه ناوه
 نیو  ی زیاتر له نزیکه کان ، که رکوکیه که.     پایان تتان دایه رزتان  حوکمی خیانه  به ی که وه  به  دگرانیشه کوردستان ، وه

  ته کۆنه  دژی هرشی حکومه ی کورد له وه ته مزی قوربانیدان بوونه، بۆ سنوورو  نه رگری وره ی به وه شهغانی پ ، قه یه ده سه
ردی و  به ندین داستانی نه چه.  مانیان هناوه که  بۆ کوردستانه کانی   عیراق که که  دوای یه ک له  یه  رست و شۆڤینیه په

.           ن یکه و ده تیدا تۆمارکردووه  مژووی کوردایه یان له که ردستانیبوونی شاره کو خۆراگرییان بۆ بوونیان وکوردبوونیان و 
                                                                                                                               

ندا،    شاری رۆتردامی هۆه  دا له2005ری  ئۆکتۆبه میداله  ی چواره نگرهستنی کۆ کاتی به مان له که نده  ناوه ر بۆیه  هه
ی  وه رانه  هۆکاری گه ت به باره رموون سه بووڵ بفه  قه وه رزتانه ن به الیه ک له یه وه  روونکردنه نگ بریاری دا که ی ده زۆرینه به
.               ن به  خائنیان ناوده رزتان به و به وه رنه گه دستان دهرمی کور کانی تری هه  بۆ شاره   ی که رکوکیه  که ه و کۆمه ئه

                                                                                                                      
رمی  هه کانی تری   بۆ  شاره وه ته راونه  گه دا که رکوکیه که  ه و کۆمه ر ئه سه به) ت  تی خیانه تۆمه(  وه  رووی یاساییه  ئایا له

.  ؟ وه منته  تۆمارکراوی      ده رزتاندا به کانی به  سیاسیه  گووته رله  یان هه حکوم کران ؟ پندرا؟ یان مه کوردستان سه  
 

ڵ رزماندا گه له  
 

رکوک پدانی که شه ندی گه ناوه  
ند هۆه  
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