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   ئصراق ئصراق––دوايني هةوايل ثةنابةراين سةر سنووري ئوردن دوايني هةوايل ثةنابةراين سةر سنووري ئوردن 
  لهموو ڕوژی ڕگای پ   نزیك شاری ڕومادی هه لتاش له ملی ئه مپی زۆره ی آهوآانی دانیشتو آورده

  وه خه داه  به آه،  ڕێ ونه آه راق ئوردن ئهئآانی   و سنوره ر و ڕووه  به رنهگ نوسی نادیار ئه ترسی چاره مه
  ......بن ت تدا چونیش ده نانه سات و ته  آارهل توشی گه

 .س   آه132  ته یشتوه تانی ناوبراو گه ری نوان وهو سنو ته ۆ یاند ی خۆیان گه سانه و آه ی ئه  ئستا ژماره
وامی ژیان  رده  هیوای به ویان و بهولتاش و نادیاری داهات مپی ئه  آه نائاسایی ترسی  له كه م خه ئه 

آان بۆ آاروباری  آگرتوه یه وه ته تی نه رایه  نۆنه تی ئوردن آه  وه ننه یه  خۆ بگه یه وه یان ئه چارهنیا  ته
 .رباز ببن م ده تی سھه و وه ره ریان بگرێ و به ری وه نابه په
ك  ا وهنی ڤ تهۆ مر آه، تی ئوردن  ئوسولی وه و دور له  ڤانهۆتی نامر ی سیاسهۆه  به وه داخه م به به 

  ڕگا ناداته،  دام حسنه تی سه وامی سیاسه رده  آوردان به ر به رانبه تیان به ن و سیاسه آه یر ئه  سه رده به
آا و  دری ده آان چاوه آگرتوه  یه وه ته ی نه و ئوردوگایه  ناو ئه  بنه وماوه ژار و لقه  هه كه و خه ئه

 .لتاش دا ژیاون مپی ئه  آه ن و پشتر لهتی آوردستان آانی آوردی ڕوژهه وهودانیشت
آانی   بۆ ئاواره باتی ئمه  آار و خه  دیاره آه، لتاش رانی ئه نابه  په ی پشتیوانی له ك آۆمیته  وه  ئمه
ت  ی وه وه ره آانی ده یهی آورد ه م آۆڕ و آۆمه رجه  سه داواآارین له،  شه رامه لكه مپی ئه ور و آهور سن سه
  ك بۆیان مومكینه یه ر شوه  هه بن و به نگ نه  ب ده دره ربه  ده كه و خه نوسی ئه ر چاره رانبه ه ب  له آه

 و مایل و   نامه ژین و به  تایان دا ئه  بگرن آه وه تانه و وه ی و ئهی وه ته زگا ناونه  دام و ده ی بهند پوه
یان ژن و  ربهۆ ز  م ئاوارانه  ئه زانین که موومان ده هه.  وه  بدرته كه و خه  ئاوڕ له فاآس داواآار بن آه

 .خۆشن  منداڵ و نه
  
 و  وریان آردوهور سن آانی سه ردانی ئاواره ی سهیی و آانادایمریكا ڤدكی ئه  وه2005-2-27مۆ  ئه 

ئراق و ، تی ئوردن وه  دا ده م آاره  لهبگومان. لتاش  مپی ئه  بۆ آه وه ڕنه  بگه داوایان ل آردوون آه
 ... آار بنن ستی جیاواز به به  بۆ مه ژاره  هه كه و خه  ئهوێ یانه  و ئه یه یان ههۆئران ڕ

ند  لتاش و چه وگای ئهردۆر ئ  سه ته ۆی هرشیان بردیمریكااآانی ئ ر هزه وبه مه ك له یه وهها ما روه  هه
ند  دا چه ردوگاآهئۆ  زگای ئاسایشی ئرانی بوون و له  ده ر به  سه  آه توهومانلكراویان گرو گسكی آه
دات  ن ئه نیشا وه ش ئه مه  ئه.رو شونن تا ئستا ب سه  و هه وهووی ئوردووگایان ڕفاندوسكی دانیشت آه
آان و  وه وندڕه ت به ره ی ئران و عه نه ند الیه  ژر هرشی چه ردوگای ڕومادی لهۆ ئ  له كه و خه  ئه آه
 ج دن و   به  ئوردوگاآه  و ڕوژانه ترسی جیدی دایه  مه آان دان و ژیانیان له تی تروریسته ماعه جه

ندین جار داوامان  لتاش چه رانی ئه نابه  په ی پشتیوانی له ك آۆمیته  وه  ئمه . ر پویستهۆن زتییا یارمه
ك   آه یانه هی ه ندیانه و پوه  بن و له وه كه و خه ای ئه فری  به  آه وهوت آرد آانی ڕوژهه  حیزبه له
بدوی  ڕز عه تیشمان بۆ به ی تایبه ت نامه نانه و بدا و ته تی آوردستان هه  حكومه رگرن آه وه

ش  مه  و ئه وه ته م ماوینه  ب وه وه داخه م به  به هوی شوڕشگان ناردو ه روآی آۆمه دی سه موهته
  موآراسی و مافی مروڤ و ڕزگرتن له د  بوایان به یانهیت سایه ن و آه و الیه  ئه  آه یه وه ی ئه هنیشان
  نه مان بۆ الیه یه و نامه ر ئه  هه ری آوردستان ئمه ماوه بۆ ئاگاداری جه  . یهیگا ن آانی ناو آۆمه سه آه

ریش ۆراوجۆنی ج س و الیه یان آه  و ده وه ه داوینمیان ی وهیروپا مانتاری ئه  پارله7 و  آان ناردوه بگانه
ندیمان  ن بچوآترین پوه آان حازر نیه  آوردیه نه چی الیه  آه وه میان داوینه فۆن وه له  و ته  نامه به
  وه  خۆایانه الی  له وه خۆنه  ئه وازه م بانگه  ئه یه سانه وآه مو ئه  هه  تكا و داوامان له .ڵ بگرن  گه له
   . بوه شی هه تیجه ب و تا ئستا نه ری باشتری ده وی گشتگرتر آاریگه گومان ههب،  جم و جوڵ ونه هبك
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