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   ئادارو نةورؤزةوة  ئادارو نةورؤزةوة  يادةكاين يادةكاينييبةبؤنةبةبؤنة   كوردستان  كوردستان  دميكراسيخوازاين دميكراسيخوازاينيي بزووتنةوة بزووتنةوةيي سياس سياس مةكتةيب مةكتةيبييبةياننامةبةياننامة  

  
 تالَ و ي كورددا دةزانني كة ئةم مانطة ثِرة لةروداو طةيلي ئادار لةميذووي مانطي بيطومان هةموومان طرنط

،  كوردستان بووة طةيلشدان و خرؤشاين جؤهةر ئةم مانطةش هةردةم سونبويل.. . شريين بؤ طةلةكةمان
 كوردستانيشةوة  لةخؤ طرتووة و لةاليةن طةيلي وينة يبي و ثريؤزيةكي ئادار تايبةمتةنديبؤية مانط

  … دةِروانريتييبةو ديدةوة ت
 و ي داطريكاري كوردستانبوو بةِرووطةيلي  جةماوةري رق و توِرةييتةقينةوة1991 ي ئاداري 5 راثةِريين
 كوردستان ئازاد بوو كة دواتر ي باشوري خاكي زؤري سةردةم كةبةشيكي سةرسةختترين ديكتاتؤريدِرندةي

بؤية بةو بؤنة ثريؤزةوة ..  عيراق لةدةست ئةو رذيمةي سةرتاسةريو رزطاريئازاد بووة هةويين
  ..  دةكةين عيراقيش بةطشيتو طةاليني كوردستان بةتايبةت لةسةرجةم طةيليثريؤزباي
 ئافرةتان  جيهان ثريؤز دةكةين و داوا دةكةين كةمافةكاين ئافرةتايني مارس رؤذي) 8 (مان كاتدالة هة

بةهةمان بؤنةشةوة ،  بطريتي خؤي شياويدا جيطاي عيراق وكوردستاني هةميشةيي لة دةستوريبةتةواو
 ي قةبارةيياو بةث ياس ذنان لةذيرهةر بيانوو ثاساويك دا بيت بدرينة دةسيتدواكارين كة بكوذاين

  دةولَةيت بةِريوةبردينيهةمووش ئةو راستية دةزانني كةياسا.. تاوانةكانيان مامةلَةيان لةطةلَ بكريت
،  تيادا ضةسثاي كورد طةيل مارس دا ئيمزاكرا كةبةشيك لةمافةكايني 8 ثاردا هةر لة يلةسالَي عيراق

  ..  عيراقي هةميشةييكريتة بنةمايةك بؤ ياساليرةدا داوا دةكةين كة كار بةو ياساية بكريت و ب
يةوة مامةلَة لةطةلَ ي دةكةين كة بةوريايي كوردي سياس ترةوة داوا لةسةركردايةيتيلةاليةك

 طةلةكةمان بةسةرمان هاتووة ي ميذوويبارودؤخةكةدا بكةن و ئةو كارةساتانة لةياد نةكةن كةبةدريذاي
  بةعس و ناحةزايني نةطريسي طالَو كةلةنيوان رذيميري جةزائي ئازاري شةش ثيالينبةتايبةيت

لةسةر زؤر شت كرا لةبةرامبةر دةست بةردان و هةرةس  طةلةكةمان ئةجنام دراو تةنانةت سازشيش
  ..  كوردستاني رزطارخيوازي بزووتنةوةثيهيناين

 دِرندةو ي رذيمكاين يةكيكة لةتاوانة ضةثةلَةي ئادار يادي 16هةمووش ئةو راستية باش دةزانني كة 
 بردة بةر ييةوة ثةناي و جيهاني و ئيسالم عةرةيب والَتايني و ضاوثؤشي دةنط بةعس كة بةيبيشؤفيرتم

 ي يةكالي طةلةكةمان بةمةبةسيت هةلَةجبةو ثاشانيش ئةنفالكرديندانيشتوايني كيميا باران و كؤكوذ
 ناوضة كوردستانيةكان بؤية داوا و بةعةرةبكرديني نةتةوةي لة ثاكتاوكردين خواستةكاينيكردنةوة

 16/3دا كةبِريارة ي عيراقي هةلَبذيردراو ثةرلةمايندةكةين كة ثيش هةركاريك لةيةكةمني دانيشتين
 شةهيدان و ي كةس و كاري و مةعنةوي مادي قةرةبوو كردنةوةي بِرياريئةجنام بدريت ثةرلةمان بةرةمس

 شارةكة ي دروستكردنةوةو بنياتنانةوةي سةر لةنوية دةربكات لةطةلَ بِريار ئةو كارةساتبريندار بواين
ئةو كؤمثانياو   ئةجنامدةران و طةياندينيهةروةها كار بكريت بؤ بةدادطاي..  هاوضةرخانةيبةشيوازيك

  ..  بةعسي و كؤكوذيان فرشتؤتة رذيمي كيمياوي ضةكيكارطانة و ئةو والَتانة
 ئةجنام ي خؤي ئاساي كوردستان دانيشتيني هةلَبذيردراوداوادةكةين كة ثةرلةماينهةر لةم يادة مةزنةدا 

 لة ناوةراست و ييةوة ضوونكة ئةو طرفتانةي عيراق ثةرلةماين نةةبستيتةوة بةدانيشتينيبدات و خؤ
شة ثيوويستي..  هةيةي خؤيةو كوردستان تايبةمتةندييتي عيراق دا هةن لةكوردستان بوونيان نيباشور

 يةكبخرينةوة نةك بةنيوة ي تةواوو هةميشةيي كوردستان بةشيوةيةكيبةزووترين كات هةردوو ئيدارة
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 فشار بةسةر ي ببنة هيزي نو كوردستان كةدةنطيان داوة بةثةرلةماينثيوويستيشة طةيل.. يضلَ
  ..  داخوازيةكانيان بةجيكردينيدةسةالَتةوة بؤج

 تريؤرستان دةكةين كةبةردةوامن يئيدانة  بزووتنةوةكةمانةوةيهةر ئةم هةلةش دةقؤزينةوةو بةناو
  دانايني عيراق دةكةين كةويِرايي نولةكارو كردةوة ضةثةلَةكانيان و داواش لةثةرلةمان و حكومةيت

 تريؤرو  خؤيان بكةنة كاركردن بؤ بنِربكردين كارةكاين ئةولةويةيتي هةميشةيي دةستووريثِرؤذة
 ئةو  لةثشيتي راستيةكان و ئةوانةي ئاسايش بؤ هاوالَتيان و خستنة روودينتريؤرستان و دابينكر

  .. كاروكردةوانةوةن
  جةذين هاتيني كوردستان دةكةين بةبؤنة طةيلي خؤمان ئاراستةيهةر لةم بؤنةيةشدا ثريؤزباي

 كردين تؤماري طةلةكةمان بوةو بؤتة رؤذ بةرخؤدان و خةبايتنةورؤزةوة كةئةم يادة هةردةم سونبويل
  ..  كوردستاندايسةروةريةكان لةميذوو

   ئازارو يادة مةزنةكاينثريؤز يب
 ي رزطارخيواز بزايف كيميا باران و سةرجةم شةهيدايندةهيدايني بؤ شي و سةرفرازيسةربةرز
  …كوردستان

  داي مافة رةواكان بةديهينايني كوردستان لةثيناو طةيلسةركةوتووبيت خةبايت
  ..  نةتةوةكةماني كيمياباران و ئةنفال و ثيالن طيِران لةدذئةجنام دةراينمردن و رسواييش بؤ 

   كوردستان دميوكراسيخوازايني بزووتنةوةي سياسمةكتةيب 
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