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  ققیی سد سدخخ ش شالحالح  سهسه ..  ..   مانمانیییی  وهوه  تهته   نه نهییززۆۆ س س   له لهUUNN  لهله) ) اللالل  مام جهمام جه ( (یی  کهکه  تابهتابهیی خ خیی سنور سنور ب بییرر  گهگهییکارکار
  

 لمۆکھۆست
 و شۆ بکۆر ل سه گه  لهیداری دکاویر مه  ئهۆ بدرالی فیراقی عیمارۆ ککۆر  سهیردان سه
 سنورو  ب ورگرنگۆ زیر گهیکار، کان کگرتووه هی وه ته نه له) 2005-9-15 (ی که تابهیخ
 کورد یکرد رفه  و ههی و کوردستانیراق و عی گشتیاڕر  سه بوو له  ههی نه هیال مه هه
 و ییرئاساۆالم ز  به هیی ژه رو نهیال مه  هه که هییت هیر گهی کار  کهی وه ل ئه گه له، یت بهیتا به

 یکرد رفه هه. تب  هه کوردیس ر که سه  لهیها  رهیت هییر گهی کار که تابهیر خ گه  ئه هییسروشت
م و   زولم وستهرۆ ریک ساالنو  شکراوه رودابهی داگیک هی وه ته نه ر به سه کورد که

 م که هی یس ددام که  و سهت کردبیعس حوکم به  کهکداراقع  لهتشتب چی سه وساندنه چه
 یزا  فهنیتر انهیرۆکتاتی د  کهکدام سه. . شتمان  و چهمانینی ب  کهی رهۆوج به. تبوب
 یکورد  به وه ندنه ووتارخوت وقورس بوبم رستهۆز. . ت خولقاندبیی وه ته  نهی وه وسانه چه
  لهۆوز  ئهۆب ت له نانه  بو تهم رستهۆلکو ز  دا بهیی وه ته ونه نیل مهۆروکۆک  لهک وه نه

ون  بوشیریز ناو وه  بهانی ینۆ کارتییشتمانینین نجومه  ئهیندام ئه ش که کوردانه
مان   ههیموکراتی دیدرالی فیراقع! ستا ئی ئه. . . . . .  داشکان هییراقع  له مهۆوک رهۆک له
 کۆر  سهین الم خاوه  به وه هۆیی خیکیتیلۆپیۆ و ژیژی ستراتی و گرنگنگاوشوج  بهراقع
 وخوازووت شکه پرورشگۆ شیک هیایژۆلیۆدین ئا  خاوهو کهی دیک هییت هیسا  کهو کهی دیکمارۆک

ها   وهیک هییت هیسا کو که ره گه  ئه باشه. . یی وه ته  نهیخوازی رزگاریک هی وه  بزووتنهیر رابه
 جوان و یک هی ند ووشه مان کات دا چه  هه  و لهراق عیکۆر  سهیناو به. .  وه تهنخو بتابیخ
 ێ بووترێوانرت  و دهێکر  دهنۆ چلیدی ئواب که، ت بوبی کوردینیری شی زمان  بهماناشپ
. . . مانیت هیوا ته  نهیزۆر س سه  لهت نابی سنوور بندو وه روزهۆ زی کارکردکتابیهاخ وه
 یرد ر فه سه  لهتب  ئهاتری زاتروی جار زنیند  چهی کارکردکۆر مان سه  وههتابیمان خ هه

 یکان هور ده  و لهکموو سال هه  کهنیوها راهاتبو  ئه مهئاخر ئ، ران نده هه کورد له
 نیژ  دهد سوئیووالت  له  کهی وه  ئهیحوکم  دا بهکان گرتووه هی وه ته  نهیکان وه بوونهۆک

 یتابی و خستلو ر هه سه  لهاتری زدرا اسازئهی تیکان وه بوونهۆ ک  کهی هی فته ههو  ئهیوباس قسه
 اوازویرجۆزکان  زعه وسال وه الم ئه به، بوو ده) نۆرس پرانۆگ (د سوئیرانیز  وهکۆر سه
 ی  وانهیستاۆ مامدرالی فیراق عیمارۆ ککۆر  سهی که  پاش وتارهکژۆر هه. .  بوونتتر بهیتا
 یاری پرسم که هیو  UN یکان وه بوونهۆر ک سه وباس له  قسه وته  کهۆوخ راسه) یلناس مهۆک(

 ین دوی وانه نهنوۆو ک  ئهی وه ره اکهی جنیارتری دزان  ئه کیووت: کان ندکارهخو بووله وه ئه
UN پ: ی ووت که ارهی پاش پرسشۆخ استهڕ. . .  بو؟یچئش خوی وه وه نه الم بده  وهندکار  

 شخوراو کراووبهرلۆ زیک هی وه ته  نهی ماف ر له  کهیکۆ داکرو زهک پار  وهمۆن باخ  بدهم گهر
 ینگ  دهب  سوودم لهو وه مهۆ خیگا ج من له  ئهۆوخ راسته، م  قسان بکه  کوردهی وه ته نه که
 ی وه ه دا ئیراست له(سوپاس : ی ووتستاشۆمام، ستاۆرموو مام فه: رگرتوو ووتم  وه که لهۆه
   بوو کهراق عیمارۆ ککۆر  سهی ووتارشا راکیدی سووئیکس ک که  وهی منیرنج رسهۆز
 کوردو یلک  خهی عه  موتابه که ئاخر من ساالنیوت،  کردیش شکه پیبان الل تاله  جهزدارر
  ها راهاتبوو که  من وهی و چاوێئاخر گو. . م که  ئهانی که ره  رابهی و خودانی که له سه مه
الل   جهراق عی ووتاریچ.  وه تهن بخوراق عی ووتارینۆڤ شیکب ره  عهانی ک هییعس به

  کانمدا هاته اوهچ  بهسک فرمیزگرتمۆ س نده وه  ئهیراست  به؟؟ وه تهنخوی  دهیبان تاله
 تردوا!!! ی کوردیزمان  بوو بهک هی ند ووشه چه  لهم گو  کهبوو دلم پاتری زیوت!!!!  وه خواره
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ر  سه و باس له قسه م که  ناکهکان کورده ندکارهۆ خ  من داوا لهۆمر  ئه هۆیرب هه: یووت
کان   کورده دکارهن خو  لهێوسال گو نا بائه، ن  بکهد سوئیرانیز  وهکۆر  سهی که وتاره
 کۆر و سه رکرده رو سه  رابهیر ووتار سه  له هیی چانیوباس اوقسهڕ انۆی خنی بزاننیرراد
 ) . !!انی که مارهۆک

 :ی ووتو هیدایل  تورک ههیکندکار خو والوه له  
  بوو؟؟ێو  لهاشی تورکیکۆر  سهتر واب گه  ئهۆ خکان رکورده ههۆ بستاۆ مام باشه 
 ۆ خستاۆکات مام  راست ئهی و وتی بر که  توورکه  بهی ب قسه ره  عهیکندکارخو 

 !!!بوو  ههانیشی بوون و ووتارێو  لهشیب ره  عهیکۆر  سهنیند چه
مسال  رئه ک هه ب نه ره  تورک و عهیکانۆر ن سه که  راست ئه وه ئی ووتستاشۆمام 

  . . هی  ههانیشیندامن و وتار  ئه  سالهنیند لکوچه به
  
 یمسال  ئهی که  ووتارهو که وه ره نه وتارخوی خودوان ن  لهیاوازی ج وه ئ  که نهۆچ وه الم ئه به 
تا  وه  ئهانی!!  بنینۆڤ شش هی وداده تا ئه  هه وه ئتیبلۆن؟؟ ت  ناکهشوودا پی و ساالنراقع
  هی وال کوا هه  ههانی ینا راست ده. . ؟؟؟ن بگه تێو  ناتانهتانۆ خانی ن؟؟ اناگهیدون له
 یم رده سه  له  کهیبان الل تاله ک جه  وهیزن  مهرو شهۆک تروباتگ  خهیکاوی پ  کهشترۆخ وه له
 کۆ سریدی ئستائ!! کرد  ئهیدام حوکم سه  کهی بژدا راقهو ع  لهتبووب  نهۆیعس دا ب به
 ستاۆمام!!!  ک کورده  وهیزن  مهیک هی وه ته  نهیر  رابهرو نه نوو راقه عیمارۆک
 :ی داو وتیکان قسه  بهی ژه در وه ماسه حه ربهۆز

 و نی که  دهیر  چاوه  که  گرنگ ماوهی کهی دیککان وتار  من وکوردهایراست له 
 ی ووتارشیو ئه. . نیستیش بب و وتاره  و ئهت ب ژهۆر  ئه  که رهۆ زشمانیدئوم

 یدئوم به!!! !! وه  کوردستانهیمارۆ ککۆر  سهن هیال  له  کوردستانهیت حوکومه
  ی وت که لهۆ پ  له وه ره ده  چوونهیگا رم ده  ووتوو بهی مه ئه. . . !! ژهۆور ئه

 تر مال یکداریتا د  ههیت بهیتا کان به  کوردهۆموان و ب  ههۆ بشۆ خیککات .1
  . . . . . . . . .!!!!!ئاوا

 2005-9-18 قی سدخالح ش  سه
 . لمۆکھۆ ست
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