
رزانی  بهیان  بجه ه ھه  
رز و پیرۆزترن؟؟؟ کامیان به  

  
و  نن بۆ ڕزگرتن له ن و ڕۆژک داده که  ده وه  قوربانیانیه مین شانازی به رزه ی سه وساوه النی چه گه

ن  که  ده ساته و کاره ھیدانی ئه زاری شه ردانی مه  ڕۆژی بۆمبابارانیدا سه  ، ھیرۆشیما له قوربانیانه
 شاوی ھۆلۆکۆستا   له ن که که  ده و قوربانیانه  شانازی به که شیان، جۆله که  ئیمپراتۆڕهت نانه ته
ن،  که  ده وه) ئینتیفازه(م ڕۆژی  که  یه کان شانازی به ستینیه له ، فه وه کانه ست نازیه ده ھیدکران به شه

ی  به ن، زۆره که  ده ھیدانه و شه هزاری ئ ردانی مه ن و سه که کان ده ری جینۆسایدی توتسیه وه ڕواندا یاده
  ھیدانه و شه ری ئه وه  یاده  و ڕز له ریان ھاتوه سه  به ن که که  ده ساتانه و کاره النی جیھان یادی ئه گه
  .گرن ده
موو کوردک  ڕی و ھه په  تده بجه ه کی ھه  خه  له5000  ھیدبوونی پتر له ر شه سه  ساڵ به17مرۆ  ئه
ک شون و الی  یه واند، له نه ھیدانی داده  و شه و شاره وازش بۆ ئه ری ڕز و نه جیھان سهر ئاستی  سه له
  .بت فا نه ال موسته ر گۆڕی مه ویش پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق و سه بت ئه ن نه ک الیه یه

م   به وه مه مبکه  کهی و ئیدریسی کوڕفای بارزانی ال موسته  ڕزی خوالخۆشبوو مه وت له دا من نامه لره
ردانی  ک بۆ سه ی خه وه جیاتی کۆکردنه موو کوردک بۆ له  الی من و ھه رنج و پرسیاره ی جی سه وه ئه
 و فا ال موسته ر گۆڕی مه یانبات بۆ سه  و ده وه کاته ک کۆده ، پارتی خه بجه ه ھیدانی ھه زاری شه مه

  .؟؟؟؟؟؟؟؟ی کوڕیئیدریس
  

،  نمردوو  دا نه16/3   فا و ئیدریسیش ھیچیان له ال موسته بیرم بت خوالخۆشبوان مه  ی به وه ئهمن 
زاری   مه  به و گۆڕه  و ئهانو ر گۆڕی ئه  سه باته ک ده خهدیموکراتی کوردستانی عراق م پارتی  به
  .ناسنت ھیدانی کوردستان ده شه

تی   سوکایه  ئستاوه  و له وه م بکاته  که م ڕۆژه رزی ئه به  وت له یه  ڕۆژکی ئاوادا ده ئایا بۆ پارتی له -*
  ؟ وه هن ه بکانویستانی خۆی  ئارامی یادی خۆشه ت به کات و نایه ھید ده  شارکی شه به

  رجک ھیچیان له  مه  بهھیدی کوردستانه نھا بارزانی شه ئایا الی پارتی دیموکراتی کوردستان ته -*
   مرد و ئیدریسیش له خۆشخانه  نه مریکا له  ئه فا له ال موسته بوون مه ید نهھ نگدا شه ری جه نگه سه
  .؟ ی دڵ بوو کته  ئران توشی سه ج له ره که

ی ڕۆی  وه  بۆ ئه وه  بکرته و یاده وت ئه  و نایه بجه ه ھیدکردنی ھه  شه  له بووه ستی ھه ئایا پارتی ده -*
  .؟ ساته و کاره وت له ربکه ده

  داوه ست نه ده سی له  و که داوه ھیدکی نه  کورد ھیچ شه بل کهجیھان موو   ھه وت به یه ایا پارتی دهئ -*
موو   ھه  له  بۆیهساتکی وا ڕووی داب؟   کاره  که وه  درۆ بخاته موو کورد به ، و ھه بارزانی  له بجگه

  .؟وه بت کورد یادی بکاته کاتکدا ئه
کات بۆ حکومانی  ڕگا خۆش ب وه وشه ی کورد و له  قیبله ت گۆڕی بارزانی بکات بهو یه پارتی ئهئایا -*

  ر کوردستاندا؟ سه تی خۆیان به پاشایه
  
 پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق  دیارهم،  که  پارتی نه ی زوم له وه م بۆ ئه  بۆ مژوو دهمن
رگۆڕی  ڕژمی گۆڕبه ن  الیه  له ھید کراوه بجدا شه ه ھه    کورد له5000  دا پتر له م ڕۆژه  له یزانیوه نه
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م،  که وا محن داوای لبوردن ده  ئه یبیستووه  و نه ر ئاگادار نیه گه  دا، جا ئه1988 سای   له وه هعس به
  .کی تر نابینم  ھیچ ھۆیه وه ره ی سه و خانه  له ر بیستبتی من بجگه گه م ئه به
  
ن  بت خاوه  پاشا ئه وت ببت به ی بیه وه  ئه  بزانت که وه  ئه ر پارتی که سه له  ھا پویسته روه ھه

ی  مانه تی کوردیش ئه ستابت، میلله وه ی نه که ته  میلله  ھیچ کاتکدا دژ به کی پاک بت و له ڕابوردویه
وا قازی  دانی پشه دارهس  کاتی له  شی شای ئراندابوو له تاران له  باوه  بارزانی له که(یاد ناچت  له

شکری  ھنانی له(،  ) ه شکری کۆماری ئیسالمی بۆ لدانی پارتی دیموکرات و کۆمه وی له پشه(، )محمد
ڵ  گه  له وه ئاشتبونه(، )ک.ک.ھنانی تورکیا بۆ لدانی پ(، )تی کیه  بۆ لدانی یه31/8/1996  عراق له

ت و  ی میلله ک دزینی پاره وستی تر وه و زۆر ھه) 26/9/2004  کان و تاوانباران له نفالچیه ئه
   قبوڵ بکرت به ته حمه کی وا زۆر زه ڕابوردوویهن  کی خاوه یه ماه بنهجا .  وه ره ی بۆ ده وه گواستنه
  .ری کوردستان روه ری سه میراتگه

  
کی  یه وه  یادکردنه نم که یه ندامانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕابگه  و ئه رکرده  سه وت به مه لرادا ئه

ر   ھه وته ککه  منداڵ و ژن و په182000نفالکردنی  ویش یادی ئه  دا ئه14/4   له یه جینۆسایدی ترمان ھه
وا   ئه بیستووه شتان نه وه ر به گه  جا ئه1988  مان ساڵ واته  ھه نجامدرا له  ئه وه مان ڕژمه نی ھه  الیه له

  . و کاته یادتان بت تا ئه هارم لئستا بیستتان، ھیواد
  
 ن ماب، سه کو کوردکی ڕه تاوه  ھه وه م ناکرته رزشی که  ئه س سووک ناکرت و له  که  به بجه ه ھه

نیا خۆتان   ته  به ندکیشیان ئوه  زینداندان و ھه ندکیان  ئستا ھه ساته و کاره کانی ئه تاوانباره
 پارتی دیموکراتی  ڕزان له بهجا . ت لیان خۆش نابین  قه  ئمهم  ، بهڵ کردن گه تان له وه ئاشتبونه

ڵ  گه کان له نفالکراوه ، و ئه لی کوردستانه ھیدانی گه  مزرگای شه  تاکه بجه ه ھه: کوردستانی عراق 
 و ڕۆشنایی کوردستانکی  وه سنه مان ئه که له   پۆل پۆل تاریکی داھاتووی گه بجه ه ھیدانی ھه شه
  .ن خه ر ده ده خۆ به ربه سه
  
 و ڕیسوای  ر خۆی سوکه ی بکات، ھه که له ھیدانی گه  شه تی به ی سوکایه وه وت بم ئه مه  کۆتاییدا ده له
  . ل و مژووه گه
  
  کی بریندار یه بجه ه ھه
16/3/2005  
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