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  سةثان هةولصريسةثان هةولصري! ! ّ!ّ!....هصزصكي طةورةي ثاريت هةل دةكوتنة سةر دانيشتواين طوندةكاين مةنتكا يةيت لةدةشتيي هةولصرهصزصكي طةورةي ثاريت هةل دةكوتنة سةر دانيشتواين طوندةكاين مةنتكا يةيت لةدةشتيي هةولصر
  

رصزطرتن لة ئريادةو بؤضوين ، لة سايةي ئةو دميوكراسيةتةي كة ثارتة كورديةكان بانطةشةي بؤ دةكةن
زادة لة هةلطرتين هةر بريو باوة رصك بة ثصي بنةماكاين دميوكراسي مرؤف ئا، هاوالتيانو بريو باوةريان

بؤ ئةم شارو ) ك، ن، ي (دواي طةأانةوةي بارةطاكاين، ببصتة ئةندام لة هةر ثارتصك واصكخراوصكيا
ثةيوةنديان بة ) ثاريت دميوكرايت كوردستان (وا ديارة خةلكصكي زؤري، شارؤضكانةي ذصر دةسةاليت ثاريت

 هةر بةم دةستورة ثةيوةنديان بة هي يةكصتيش، ة كردوةةو) يةكصيت نيشتماين كوردستان (ريزةكاين
، ن) ك، ن، ي (بةشصكي هاوالتياين عةشريةيت مةنتك كادرو ئةندام وثصشمةرطةي، ثارتيةوة كردوة

، ي (بةم دواييانة دواي طةرانةوةي بارةطاكاين، ساالنصكي درصذة دؤستايةتيان لةطةل ئةم رصكخراوةداهةية
، ي ( بة أيزةكاينثةيوةنديان) ك، د، ث (لصر ذمارةيةك لة ئةندام وكاديراينبؤ شاري دصريين هةو) ك، ن
  . لة هةولصر) ك، د، ث (ةوة كرد ئةمةش بوة هؤي نيطةراين بةرثرساين) ك، ن

لة شاري هةولصر بةر لة أصكةويت ) ك، د، ث (ئستاش كة سةرو بةندي هةلبذاردنة هةندصك لةبةرثرساين
بونة خؤ بؤ ئةجنام داين سينارصؤ يةك بة ثص ي بةرنامة يةكي بؤ  كةو تبة ضةند أؤذصك6/1/2005

، لةطوندي دووشيوان، أةشيد عةيل دةورةت، زرار خةليفة، ئة وة بو ضةند هاوالتيةك كة بةأصزان، داأصذراو
 وة ضةندين، مراد و سص كوأي، خالة مامندةلةطوندي سةرمةزرا بةأصزان كوصخا سةعيد كة براي شةهيد 

خدر  (خةلكصكي تر بانطي ناوضةي دةشيت هةولصر دةكةن و لة اليةن، كي طوندي بةردبأوهاواليت خةل
  ) . ك، ن، ي ( كة بؤضي ضونةتة أيزةكاينبةر ثرسي ناوضة هةرةشةيان لص دةكةن) عةيل

سةيارة و  سةعات سص ي ثاش نيوةأؤ هصزصكي طةورةي ثاريت كة زياتر لة ثانزة 6/1/2005لة أصكةويت 
، قةهار سابري عةيل جصطري سوثا، كارطصري لق مراد قادر زةردة (ئةم بةر ثرسانةي ثاريت ثصك هاتبو
حةمة نةزؤ ئامر ، حمةمةد سةليم بةأصوةبةري ئاسايشي بنةسالوة، خةسرؤ رةمحان ئاغا ئةندامي سوثا

هةل دةكوتنة سةر ) ، ئاراس سابري مةنتك بةرثرسي ثاراستين لق، سةدام جيهاد ئامر فةوج، فةوج
 دانيشتوانةكةي بة ذنو منا ل وثياوةكان داركاري دةكةن بة هؤي ئةوةي ضونةتة هاوالتياين ئةم طوندانة و

 سال دةبصت داركاري 65مام مراد خةلكي طوندي سةرمةزرا كة تةمةين زياتر لة ) ك، ن، ي (أ يزةكاين
ام مراد بة سةيارة ملي لص دةنصنن وئازاري ئةم م،  كوأةكةشي دة طرن تائصستا بةر نة دراون3دةكةن و
هة أةشة لةبة أصزان . هةل دةكوتنة سةر ضةندين مال و هةأةشةي كوشتنيان لص دةكةن، دةدةن

عبدوخلاليق محةدةمني كة ثصشتر كادري ثاريت بووة و ئصستا ئةندامي ئةجنومةين أاوصذكاري مةلبةندي 
هة أةشةش ، ةفتاكان لة ناو شاري هةو لصر تريؤر كراة كة لة ح) حمةمةد حاجي (هةولصرةو براي شةهيد

وا ديارة ثاريت دةية . نةفةرن1600 ذمارة ي ضةكدارةكاين ئا مر فةوجة، دةكةن) سةديق ئةسعةد اغا (لة
وص بة سيا سةيت طرتن و تؤقاندن ئةو سيا سة تةي كة لة بادينان ثيادةي دةكات لة هة ولصريش بة هةمان 

  .!!!!.ةوة و لصدان و هةأةشة خةلكي ضاو ترسصن بكاتشيوة بة ضاو سوور كردن
، نةم وصرا ناوي أاستة قينةي خؤم بنوسمببورن لة بةر أؤشنايي ئةو دميوكراسيةتةي كة هةية :تصبيين

ئةطينا من . وةكو ئةو خةلكةي تر كة خةالت كران، طوومت نةبادا لة بأي ئةم وتارة خةالتصكي باشم بكةن
  . ةمةوةهةر بةناوي خؤم بالو دةك
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