
!!بةرز دةكاتةوة) بةرةو خانوة قورةكان(جةالل تالَةباين  تازة بةتازة درومشي   
 

داو لةمبارةيةوة  دةلَصتداباس لةسةركةوتنيان دةكات لة هةلَبذاردن)15.2.2005(جةال ل تالَةباين لة كؤبونةوةي   
 "ئةم هةلَبذا    ردنة ضةند راستيةكي سةملاندوة ،لةثصش هةمويانةوة درومشي (بةرةو خانوة قورةكان)،كة لةدوا 

كؤنطرةي(ي.ن.ك)دا بةرزمان كردةوة    ، درومشصكي راست و لةجصي خؤيدا بوو......" هةر لةدرصذةي قسةكانيدا 
!!ئيشارةت بةوة دةدات كة زةمحةت كصشان و كرصكاران ثشت و ثةناي ئةمان بوون  

ة كة اليان أؤشن بووة ئةم ي دةنطداين نةكردوسةرةتا ئةوة بلَصم لةطةلَ ئةوةشدا خةلَكصكي زؤر لةكوردستان بةشدار
اردنة مةهزةلةيةو بةم جؤرة هةلَبذاردنة  حكومةتصك نايةتةديي كة جصطة ئومصدي ئةوان بصت، ئةو خةلَكةش هةلَبذ

كة بةشداريي كردوة زؤربةي زؤريي  هيض ئومصدصكيان بةم قسة بريقةدارانةي سةركردايةتيي ناسيؤناليستيي 
ةر بكةوتينايةتة قسةكردن لةطةلَ هةريةكصك لةمانة،لةوةإلمدا بةكؤمةلَصك جوصن بةم كورديي نةبووةو ط

سةركردايةتية  بصبةريي خؤي لةم دةستةو تاقمانة رادةطةياند،بةإلم ثصيان وابوو  بةم دةنطدانةيان ذمارةيةكي زياتر 
ي تا ئصستا هةيبووة لة سايةي وةزعيي كورد باشتر دةبصت لةوة  لةكورد لةحكومةيت داهاتوودا بةشداريي دةكات و

.ئةمانةو بةعس دا  
دا،بؤماوةي )ارةةجمارة طأي بأواي أةجندةران و هةذمةشخةإلين شؤأشي نوصي ئ(صر ناوي سالَ لةمةوثصش لةذ14
ردستان مةحرووم كردوو  ئصستاش  سالَ  طوزةران و ثصكةنيني و ئيسراحةت و خؤشي و ئاراميان لةخةلَكي كو14
دةيانةوصت جارصكي تر خةلَكي كوردستان ئةوةندةي تر بةقوردا بةرن و ،) خانوة قورةكانبةرةو(صر ناوي لةذ
.ة بةم جةردةييةية بدة ناوةي ضةند ضواردة سالَصكي تر درصذبؤم  

 سالَ لة دةسةإلتيان خانوةقوأةكان هةر خانوة قوأةكانن و ئاوارةكان هةر ئاوارةكانن و 14ئاخؤ شةرم نية دواي 
؟!هةر بصخانةو النةن ودةست فرؤشان هةر دةست فرؤشن و زةمحةتكصشانيش هةر زةمحةتكصشنبص خانةو النةكان   

 سالَةدائةم ناوةتؤرةو نةهامةتييانة لةخةلَكي كوردستان دامبالَرص و ئةم خةلَكة 14ئاخؤ نةدةكرا لةماوةي ئةم 
؟؟!!ببصتة خاوةين شوصين نيشتةجص بووين شياوو كاري شياوو ناوي شياو  

!ني دةبص زةروورةتيي بوونتان ضيي بص، جاباهةرثؤستصكي تريشتان ثصبدرص، ئاخؤ لةمة باشتر دةبن؟طةرئةمة ني  
 
 
 

!تةفرةدان و ئاوةرووت كردنيي خةلَكيي كوردستان بةسة  
!اران بوو ةجندةران و هةذةتان  شؤأشي نوصي أمةشخةلةَكنة  

!ة) بةرةو خانوة قوأةكان( نةئصستاش هةنطاوةكانتان   
 
 

                                                                                                 ئاالن         
                                                                                                     17.2.2005          
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