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  له) دوعا ( به ناوی   ساه17 کی هی ه وه  کیژهبارانکردن وکوشتنی رده ی بهزن ساتی دته کاره

هاوکاری  به  وزیدی بی یه زهه ن مه رست و خاوه په  کۆنهکی خهک   کۆمهستی ده  به) عشیقه به(ی شارۆچکه
   زنجیره ی له نیکی دیکه دیمه ،07.04.2007رواری   به  لهدا یه و شارۆچکه  له وپۆلیسمنی زگاکانی ئه ده

و فیلمی  ی ونه وه بوبوونه ، وه راقدا نیشاندایه ع ومی له بی وقه زهه تی میلیشیای مه هس کانی ده تاوانه
دستان م کور رجه سه ها ئینسانی ئازادیخوازو مرڤدۆستی له ویژدانی ملیۆنه  یه و کیژۆه شوازی کوشتنی ئه

م  ر ئه مبهرا به  لهشگا  کۆمه نوشی رین بهتوتو  دواکه ی که گایهو ج  ئه تاو ژاندوه وجیھان دا ههوعراق 
 میلیشیای  ر به  سهکانی کداره  هاوکاریکردنی نوان چه،  کردوه م کاره تیان له فره  نهو کیون دا راچه رووداوه

  یه م کیژۆه سلیم کردنی ئه  گرتن وته لهپارزگای موس  ر به  سهکانی پارتی دیموکراتی کوردستان وپۆلیسه
م  بارانکردنی ئه رده رشتیکردنی به رپه زیدی و پاشان سه کانی روحانی یه  ئینسانکوژه ته چه به

   لهتی عراقی   حکومهی بیه زهه ومی مه تی قه سه م ده ری بوونی ئه ی ببه گه بهی  بۆجارکی دیکه، یه کیژۆه
کانی  ربازیه  سه هزه   کاتک چوار ساڵ ر له  ،به وه کردهدووپاتکان  ما ئینسانیه ب و بنهترین پرنسی ده سا
  م ووته ر ئه  سه ربازیان کرده کانی عراق هرشی سه کباران و بۆمبارانکردنی شارو شارۆچکه موشه مریکا به ئه

ت  سه ده،ریی رکوتگه ت وسه می دیکتاتۆریه سیسته  وکۆتایی هنان بهدا)ی ئازادی عراق پرۆسه(ژر ناوی  و له
  سلیم به ها ئینسانیان ته هۆننوسی ملی وچارهومی سپارد  بی و قه زهه حزابی مه  ئه تاقمک له تیان به وحکومه
شی  نو سیناریۆی ره لهگای عراقیان  کۆمهنجام  ئه ره   سهو کرد حزابانه م ئه ئه ئینسانی  دژهی  کارنامه

ر   به وتنه گا که نو کۆمهکانی  نی و شارستنیه ده ما مه م بنه رجه سه و  رقکرد ومیدا غه قهبی و  زهه تی مه سه ده
دوای   به گایه م کۆمه  ئه وه و کاته ر له ، ههرستانه په کۆنه  تاقمهو سته م ده ی ئه  درندانهالماری هرش وپه

ئیدعا ی  وانه پچه  به،ژیت بونی ئازادی دا ده  نهمنی و ترسناکترین قۆناغی نائه عس له تی فاشیستی به سه ده
رووداوکی نو گرو نھا  ته به) دوعا(تاوانی کوشتنی  ،نی پارتی دیموکراتی کوردستاناتدار سه  دهکانی پووچه
ی  رشتانه چوونی سه  هه ساته م کاره ئهبوو ،  نه بی زهه تی ومه شیره ودارزیوی عهریت  ی داب نه گۆه
رۆژی رووناک  به    ساه17کی  یه کوشتنی کیژۆهبوو ، نه) ش ستکی ره  ده(و پیالنینجی مرمنداڵ  ک گه مهکۆ
ی  وه انهنگد  رهئاشکرا   به وه، کانی پۆلیسه رچاوی هزه به ت وبه تدارانی حکومه سه  دهواوی  ته ئاگاداری به و
سمی  ه ڕوتنی که ڕپشتگیری و مۆری بۆ مافی مرۆڤ و  ته سه خواری دهو ره سهت و تروانینی  یهق عه
 واری درۆکانی نو  ئاسه م فیلمه ی ئه وه بوبوونه ر له رچی تا رۆژک به گه ئه  .   دیاره  پوهیتداران سه ده
کانی  وته کهست  ده ت به باره  سه ریاکاریو ساخته یاندنی کانی راگه هنا ی میدیا وکهزگا ها ده ده سه

بوو  ی هه وه دانهنگ  دهکی دیاریکراو یه ندازه  تائهدایک  مشک وزهنی خه له )نگی رزگاری عراق جه(ی پرۆسه
 روو ، ئازارو  ی خسته ته سه م ده  ئهشی  رووی ڕه)دوعا(ی خوناوی  سته کانی جه نه م دیمه به،
نگ  تی جه سه  دهتی ریه ربه ست به ده به  ته زنی ویژدانی ئینسانیه ی مه هاوارک و ناه )دوعا( کانی نجه شکه ئه

  وه ایهگ  کۆمهم  ئه قویی ناخی  له خرکی تیژه  نهداو عراقتی  حکومه تی له هاوکارانیه ومریکا ری ئه وداگیرکه
  .بی زهه ری ومه گه فه نگستانی حوکمی میلیتاریزم و تایه ری جه روه سه به

تی  سه اندنی دهڕ رپه کان بۆ ده ئینساندۆستهپ   چهوتنخوازو  پشکه باتی هزه هزکردنی خه و به وه دنهتوندکر
 ڕگا و قینه مکی راسته  وهنھا ته ،بهکان  ومیه  وقهیب زهه تی مه حاکمیه کۆتایی هنان بهمریکا و میلیتاریزمی ئه

   .عراق وکوردستاندا ها ئینسان له تی ملیۆنه رامه وکه ژیان  رگریکردن له  بۆ به ه دروستکی یه چاره
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