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كوردستان وةك هةموو  ذناين يمةئي، بةريوةية ذنان  جيهايني مارس رؤذ8
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 و ئيعترازة ايةيت نارةزي دةنط هةلربيينيئةمرؤذة بؤمان رؤذ،  دونياذناين
مة ذنان  ئييكةلةكؤمةلطادا بةرةو روو يةكيماف  و يبينابةرابةري بةروو
 كردن لة حورمةيتيكة بؤداكؤك كوردستان رؤذيمة ذناين مارس بؤئي8. بؤتةوة
 دةسةالت و صمةش ئينسانني و دةب كةئيي لةسةر ئةوةيداطر و ثيئينساين

.. نن بناسيييةك بةرةمسيك هاوالتياسا و سةرجةم كؤمةلطا مافةكامنان وة
مة ذناينبةالم ئةمسال ئيجيهاينيكدا بةبزوتنةوة كوردستان لةهةلومةرجي  

 طةورة بةر و كؤمةاليةيتي سياسي مارسةوة ثةيوةست دةبني كة كوردستان و عرياق لةطةل ئالؤطؤري8
  .  والتةي دةستورينةوة دةولةت و نوسييترين خال لةم طؤرانكاريانةدا سازدانةوةسةرةكي. رووة

ن وحكومة لةثةرملاي كوردستانيان بةبارمتة وةرطرت بؤئةوةي خةلكي دةنط وثاريتئةطةر يةكييت
 كوردستان يةخةيان بطرنمة ذناين ئيصدةب،  وثلةوثاية وةربطرنصطايان بب عرياقدا جييداهاتوو

 بيت و لةسةربناغ عةملاينيك عرياق دةستوريي داهاتوي دةستوركة دةيبيناضاريان بكةين بةوة
 بكري ئةفراد سةير تايبةيتي ودين وةك ئةمريكي دين لةدةولةت و ثةروةردةو فريكردن دامةزريجياي

 هاواليت يةكسان بؤهةمووان بة كة مايفي فشاريان بؤبينني وناضاريان بكةين بةوةهاوكات دةيب
 كوردستمة ذناينئي. صطريببةش لةدةستوردا جي و ئةمي بناسري رةطةز نةتةوة وئاين بةرةمسيجياواز

 عرياقدا بةوة بةراورد دةكةين ي داهاتوو خؤمان لةدةولةت و ثةرملايني عرياقدا ضارةنوسلةثال ذناين
 ئةمسال رؤيارس مي8هةربؤية ، ين بناسييارةكاندا بةرةمس ذن و ثياو لةهةموو بو يةكساينوينقان

 حكومةت و دةستور عرياقة بؤجيطريكردين كوردستان وسةرجةم ذناينينمة ذنا ئيي ناوكؤيخةبايت
 ئيمةي اليةنطريثيوانةئةمة .  ذن و ثياو يةكساينقانوين  سكوالر و سةملاندينيياسايةك

 هةمةاليةنة بؤذنان بةرةهةردةسةالت و ياسايةك يةكساين.  عرياقياتوو داهيكهةرحكومةتيلة
 ئيمدةكةويتة بةرامبةر نارةزايةيت يةي ئينساني ثياوساالر و دذيسايةكدةسةالت و يا، نةناسيين
ت بة دةسةال داهاتوومان بسثريدري خؤمان و نةوةكاينئيمة نامانةويت ذياين لةيةك ووشةدا.. ذنانةوة

 ثةروةردةو فريبو دين لةدةولةت و بووارةكاينيجياي.  خيلةكييتشةريعةت و نةتةوة و داب ونةرييت
ت  سةرضاوةيةك بيي ئيسالم شةريعةيتيطةنةدر و ريص والتدا جيطريببي ئيتر لةدةستوريبدة

 سايةبكا تايمة ئيسالم و شةريعةمتان ناوئي. يةكامناني وكؤمةاليةتيية فةردي ماف و ئازاددياريكردين
ئي. يثياوساالر ي مال و فةرهةنطيكويلةكردؤتة  ك كة نيو سةدةية ذناينالتيو ويسةر ياساو دةستور

ذنائيمة  كةواية خواسيت،  يةكسان بةهرةمةندبيتيةك لةمايفيدةمانةويت ذنان وةك هةرهاوالت
ناسةدةكريتةالت ثيو ويلةدةورةيةكدا كة دةولةت ودةستور،  عرياقداكوردستان لةثال سةرجةم ذناين

  . يةي يةكسان قانوين وجيطريكردين سكوالرحكومةيت يهاتنةسةر كار
 دةسةالير ساية سالة لةذي13  كة ئةوة بةتايبةيتص كوردستان بةمة تةواو نابة ذناين ئيميكاربةالم 

 بؤ نةناسراوة بةلكو ناخؤشتريينةك هةر مافةكامنان بةرةمس يكةض،  دا ذيان بةسةر دةبةينخؤمايل
 كوردستان دة ئيمة ذناين مارسدا8 يبؤية لةرؤذ. ترين تراذيدايامان بةرةو رووكراوةتةوةي ئينسانيدذ

 بؤبطري كوردستاين دةسةالتداراينيناويدا يةخةنة مةيدانةوة و لةثييةوة بييي تايبةتيبةداواكار
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 ص لةكوردستان دةب بنةرةيتن قانوينداوابكةي  بةهةمان شيوةيةنانة دةيبي ئةم داخوازي ثيشةوةيلةريز
ديين  ناي سكوالريكقانونيئيمة ذنان و سةرجةم يسالم و شةريعةت لةسةر ذياين ئ دةسيتصدةب، ت بي 

ضونكة ئةوة ئيمة ذنان بووين كةزؤرترين قوربانيمان داوة و زؤرترين بةمشان ، تبي يكؤمةلطا كؤتا
يتر هيض بةهانةية بؤ ياسايةك ناخوا كة ئيسالم بكاتة ئ.  ئيسالمةوة بردووةي دا بةهؤمايفي وبلةمةينةيت
 يمان دةواو ذن و ثي يةكساينيئيمة ياسا.. ي عرياقي شةخص ئةحوايليسا يا لةضةشيني خؤيسةرضاوة

 بةرةو  وثاريت يةكييتيةوة لةطةل دةسةالتداراينيكة بةم داخواز كوردستان دةمي ذناينيو بزوتنةوة
  . رووة

 ذنان بةلينيان داوة كة يمة هاوبةشياندا بةئي ليسيتي لةبةرنامة وثاريتلةمةش زياتر يةكييت
 يمر خةلكيان وةرطرتووة ومشتويجنةمؤر ثةئيستا ئةوان.. باش بكةن كوردستان  ذناينيبارودؤخ

بةالم ئيمة ،  عرياقدا وةربطرنئةوةيانة كة ض ثلةوثايةيةك لة سةرؤك كؤمار و وةزارةختانةكاين
 ئةوةوة كة جل يبةهؤ. ننيةكانيانةوة خؤيان نةسوتيي ئازاد نةبووينيدةمانةويت ضيتر ذنان بةهؤ

 بضنة دةرةوة و فالنة يوةيا ئةوة، يان ئارةزوو مةندانة زةواج بكةن و جياببنةوة،  بثؤشن مةدةينيوبةرط
دةسةالتداران .  نةكريني و ناضار بةخؤكوذ خيزاينيهةلبذيرن نةكةونة بةردةم فشار.. كارو كؤليذ و

 ي ذنان بةرةمسيةكايني هةموو ئازاد ذناندا ئةوان دةيبي يةكةمينني لةخؤسوتاندن و خؤكوذيبةرثرسيار
بناسيبةرثرس بكرين  و ثاريت يةكييت حكومةيتلةوةش زياتر دةيب.  بكةنيطرينن و لةياسادا جي 

 ياسايةك دةيب. وةبربيتبةري  ذناني لةدذيتوندو تيذ  كردووةقبويل لةبةرامبةر ئةوةدا كةكؤمةلطا
ت و  بةتاوان بةحساب بي ذنانييةك لةدذي ثيكردن و توندو تيذ كةهةرجؤرة سوكايةيتصدابنر

  .. بسثريدرين توند يو سزائةجنامدةرانيان بةدادطا
ية كةتا ئيستا هةزاران ةئةمة ئةو ثةالمار وتريؤريزمة كوير..  ناموس و شةرةفي ذنان بةبةهانةكوشتين

. ةموار طةياندووة ناهيكبةمةرطيرد و باوكةوة  كؤمةلطاوة و لةاليةن براوميي بةبةرضاو كوردستاينذين
 يةكةم و ئاخرن ي و حكومةتةكانيان بةثرس وثاريتيتيكية. بيت ثييية كؤتايي ذن كوذ ئةم شةثؤيلدةيب

 تةحةمول ناكةين ي كوردستان ضيدمة ذناينئي.  ذنانداي ناموس كوشتين تاوانةكاينلةخولقاندين
 يكان بةبةرضاوجةستةيان لةسةر شةقامة،  ذنان بربنلةكؤمةلطايةكدا بذين كة ثياوان ئازادانة لويت

 بكرين و  مالدا قةسايبيلة ذور،  بكرين مالةكاندا زينداينيلةحةمام،  خؤين بكرينخةلكةوة شةاليل
ئيمة تةحةمول ناكةين و .. ت طيانيان بثضريبةثاليس و ضةقو وخةجنةر طؤشيت، بةثةتةوة هةلواسرين

 هيض بةهانةيةك بةراسيت..  ئيمة ذنانةي وكؤمةلطا شةرمةزار خومايلبةسةو دةسةاليت.. ئيتر بةسة
 ي سايكس ثيكؤ و نة رذمينة ثةمياين، ئاخر خؤنة هؤالكؤ لةئارادابووة!! دةخيوات بؤ ئةم كارةساتانة

،  بةذنان تةحةمول ناكةين و بيحورمةيتيبةسة ئيتر لةوة زياتر نةنط!!  راشيدينيخوالفانةبةعس و 
ئاخر ئيمةش .. . ي بدرصلةسةر شةقامةكان فرو الشةكامنان  ي رةشةكوذضيتر ببينة بابةيت نامانةويت
 لةكؤمةلطادا  ئينساينيئيمة مافمان هةية وةك ثياوان لةحورمةت و دةسترؤيشتو، ئينسانني

  .  ذنان كوشتين بةتاوانةكاينتنان بي هيي كؤتايص كوردستان دةب مارس بؤئيمة ذنايني8.. بةهرةمةندبني
 ي ئةمسالدا يةخةي مارسي8 كوردستان لةمة ذناين ئييبية كةدةيهيشتا ئةمة هةموو ئةو خواستانة ن

 هةلبذاردنةكاندا  هاوبةشةكةيان لةكايت و ليسيت وثاريت يةكييتبةتايبةيت.. بطرين ثيدةسةالتداراين
ي كوردستان بطؤرن و ضاكساز ذناينينيان بةئيمة ذنان دا بارودؤخبةليي8 لةبؤية دةيب، كبهينن ثي 

بةالم لةمبارةوة ئيمة ، بكةنصبةجص بةلينةكانيان جيريان بكةين بةوة ناضامارسدا يةخةيان بطرين و
 ي ئامادةيز هي كار ووةطةرخستينلةوانةش ئيمة دةمانةويت لةبووارةكاين،  خؤمامنان هةيةيزااوداخ
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ئيمة دةمانةويت ،  يةكسان لةضاو ثياواندا بةحساب يندرينيصشةوة و بةكر ثييبةكاردا ذنان لةريز
 ي تر و منال بوون و طرفتةكايني باردار و دةوراينينةخوشي  بؤ مؤلةت دان بةذنان بةهؤياسايةك

 يلةبارة. ت بناسريي كوردستان بةرةمس بؤذناين جيهاينيوانةيةك ثييص تةواو بةثيذنانةوة بةموضة
اكةين  كوردستان داوةدنيان داوة ئيمة ذناين بةلي وثاريت دايكةوة كة يةكييت ذناين ذياينباشكردين

 ذنان ي زؤري كةبةشبةتايبةيت. ت نيو مال بةكار بؤمان بةحساب بيي كارش هةموو شتيكةوةلةثيكة
 صاليةن دةسةالتدارانةوة ثةسةندبكر ياسايةك لةدةيب.  ناو مالةي بةهاصسنور و بصب ي كارييةخسري
ين ئيمة ذنان ئاخر ضيبكة..  ناومال لةئةستؤيانةي تةواو بةهةموو ئةوذنانة بدات كاريكةمووضة

 يبةالم ئةوة دةسةالت و ياساو فةرهةنط، و كارطةو دامةزاروةكان راثةرينني نييئامادةين وةك ثياوان كار
 ذنانة ي بةسةر ذناندا داسةثاندووة و تةا بةكارومايل نيي باوة كة كاري ئابووريم و رذييثياوساالر
رينة رد بنيسةر بردووة و ئيتر تةحةمول ناكةين مي بةيكرص ثاداشت و بصكمان بةبئيمة تةمةني. ئةيناسيين

نيزسةركار و منال بؤ دةولةت و كؤمةلطا ثةروةردة بكةين و هيتازة بي كةس يو مةيدانةوة و كةضينة ني 
 يت وثار وةك يةكييتئةطةر دةسةالتداراين. ت ثيبيي ئةم هاوكيشةية كؤتايصدةب!! ت بؤدانةنيينرخ

 ي و هةقيبيكاري  بناسن و بيمةي نيومال بةرةمس ذنايني كارصن دةببكة باش ذنان ئيدعادةكةن ذياين
يةو ي ذنان راست ن وةزعيةيتك بةباشبووين ئةمةوة هةربةلينييبةثيضةوانة. صبدرثي ناومال مان يكار
يةي ني ضاوثؤشيطاجي ..  
  رؤشينيبةئاسؤيةك ص كوردستان لةمرؤذةدا دةب ذناينيئيمة.. وةية ذنان بةري جيهايني مارس رؤذي8

ي دةنط هةلربييني مارس رؤذ8 يرؤذ. ينة مةيدانخواستةكامنانةوة بيخةباتة لةثي شتينناو نةهي 
 دةيان لةمةيداندابووين، طايةدا ئيمة لةسةرتادا ننيري لةم.. ك بةسةر ذنانةوةية و ستةميينابةرابةر

ئةوةية كة كؤمةلطا هةستيارة ي راطةياندن نيشانةي و دةزطاكخراوو رؤذنامة و كةسايةيتري 
 ي كوردستان يةكطرتوانة و ريكخراو بةدةور ماوة ئةوةية كة ئيمة ذناينيئةوة..  ذنانبةمةسةلةكاين

بؤ بطرين دةسةالتداراينيينة مةيدان و يةخةخواستةكامنانةوة بي  ..ا ئةمة ريطاية و هيض كةس تة
 ذنان لةثيناو  جيهايني مارس رؤذي8 يبذكةواية  ..نةكؤشني تييناية ئةطةر خؤمان بؤ ةوةبةهانامان

  ..  ويةكسانيدايئازاد
23/2/2005  
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