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  دد  مهمه  حمود محهحمود محه  لی مهلی مه  عهعه... ... ن ن   واری بكهواری بكه   دیانای آورده دیانای آورده  رزییهرزییه  رمی مهرمی مه   ته ته  موو پشوازی لهموو پشوازی له  ری آوردستان ههری آوردستان هه  ماوهماوه  جهجه

25-9-2005  
تی  ی پاشایه ماه ر بنه سه زن بوو به ری مه ماوه رمی دیانا، شۆڕشكی جه سمی ناشتنی ته ڕه ڕوه
  وه له ن گه  الیه یان له شنه و چه سمی له تییان ڕوڕه ارییهتد سه  درژایی مژووی ده وان به ریتانی، ئه به

ترین  وره د فایدا گه مه ڵ محه  گه  دداری آردنی له  آاتكدا دیانا به  له مه درابوو، ئه بۆ ساز نه
  .  هنا ماه بنه رشۆڕیی بۆ سه

و  ره  به نگاو نانه ك هه مژوییهآات،  ست پده  ده رمی دیاناوه  دوای ناشتنی ته ریتانیا له مژووی نوی به
  . ریتانییای هنا تی بۆ به ی پاشایه  داگیرآارییه  پ له نه  بۆگه و مژووه دابان له

ر  به فزیۆنك آوردكی له له ر ته هه.  وه یان آرده رزیه ر وتك دوو آوردی ل بت، یادی مه  هه له
  .  ی آردووه ارانه فرمسك ب وه رزییه دیار یادی مه دانیشتبت، به

تای  ره ، سه رزییه رگی مه وا مه ریتانیادا، ئه تی به ر پاشایه سه رگی دیانا شۆڕشك بووبت به ر مه گه ئه
 ناتوانن دۆپك فرمسك  یانه ی هه موو توانایه و هه وان به ئه. آانی آورددا ر سیاسییه سه شۆڕشك بوو به

رگی   مه م به ، به وه ره  ده  بھننه وه هیدكه ی دایكی شه  سینه له، ئاخك  وه نه رده  چاوی مناك به له
  . ش تۆفان آات و ئاهو ناه  ده له  فرمسك جۆگه رزییه مه
وا  مان، ئه آه له  مژووی گه زن بووبت له ستپكی گۆڕانكاری مه  ده رزییه گرتنی مه ك هه ر چه گه ئه
یال زانا،  ی له آه ی آوردیدا، دوای خۆڕاگرییه گه ناو آۆمه  له  ژنانهزنی م شۆڕشی مه  دووه رزییه رگی مه مه
  .  وه  سۆزكی زیاتره م به به

ت و سامانی  روه آان سه تداره سه  ده  آاتكدا سیاسییه سوتت، له  نه رزییه ل بۆ مه ئاخر چۆن گه
  . آرد و سوای بۆ منانی برسی ده نارد، ئه رانییان ده آانی هانده دزی و بۆ بانكه آوردستانیان ده

آانییان  نفالچییه نووسی، ئه جی ده زره زار خه ی پشتگیرییان بۆ نه آان نامه  آاتكدا سیاسییه له
  . آرد روی داوای دادگای تاوانبارانی ده  گه  آۆپنھاگندا پ به و له ، ئه وه وانده حه ده
.  بوو وه ته آتی نه دای یه و سه دا، ئه  آوژییان دهڕی آورد وازی شه آان بانگه  آاتكدا سیاسییه  له

  . . .آسانی ژن و پیاو بوو دای یه وسه  بوون، ئه وه آردنی ژنه دوای آۆیله آان به سیاسییه
ی  آه رمه ی ته و آاته  له بۆیه. موومان  میوانی هه یان آرده رزییه  بوو، یادی مه رییانه م یاداوه موو ئه هه
  : ستان، داواآارم له آورد وه چته ده

  هیدان  موو دایكانی شه هه 
 آان  نفالكراوه س و آاری ئه موو آه هه 
 آی آیمیاوی  موو قوربانییانی چه هه 
 موو منانی برسی  هه 
 ژار  موو دایكانی هه هه 
 تی  یه تی آۆمه آسانیخوازانی چینایه موو یه هه 
 آانی آوردستان موو ئازادیخوازه هه 

ی ژییانی   بوو، تا دوا چرآه و دسۆزی ئوه ن، ئه  بكه رزییه ی مه آه رمه  ته واری له وردهپشوازی دیانای آ
  . سووتا ش ده ر بۆ ئوه هه
ر شونك   هه ، له وه آانه ژارنشینه  هه آه ڕه  قوڕ و گه موو خانووه  هه ، له وه  ملكانه موو ئۆردوگا زۆره  هه له

 ڕیزی  قام، به ر شه  سه رنه ، وه تدایه. . . ی، ژنكی زۆرلكراویرگ سوتاو، مناكی برس دایككی جه
  . ن  بكه رزییه رمی مه  ته ملیۆنیتان پشوازی له
  . واری ی دیانای آورده ش ئه ت پشكه سوی پ هومدی مه
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