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   سياسيمان سياسيمانييدا ثيويستة بِرياردا ثيويستة بِريارةةلةم رؤذلةم رؤذ  :: هةلَةجبةدا هةلَةجبةدا كيميابارانكردين كيميابارانكردينييحةظدةهةمني سالَيادحةظدةهةمني سالَيادلة لة 

   ... ... كوردستان كوردستانييهةنطاونان بيت بةرةو سةربةخؤيهةنطاونان بيت بةرةو سةربةخؤي
  

M زيجةماوةركوردستاني والَتثاري  ..  
M هةلَةجبة شةهيداينيكارو بنةمالَة و كةس  .. 

  سياسةيت ثيادةكرديني رووخاو لة ضوارضيوةي بةعسييم وةكو ئةمِرؤدا رذيذيكؤحةظدة سالَ لةمةوبةر لةر
 4500زياتر لة  خاثوركردين و  كوردي هةزار تاك250  دذ بةنةتةوةكةمان لةثالَ ئةنفالكرديني رةطةزثاكتاوكردين

 يبةبةرضاو، و ترسةدان تاواين و راطواسنت و  بةعةرةبكردن سياسةيت كرديني بةجيج و  كوردستانيشارؤضكةو دطون
 يرذيم،  هةلَةجبة ئةجنامداي دذ بةخةلَكي جةرطِرب طيتيدا مةزنترين كارةسايتياو ناوةندو والَتة بِرياربةدةستةكايندن

) 100 ( بة ثتر لةي هةلَةجبةيشار ياسا نيودةولَةتييةكان و  مرؤظ مايف رووخاو دوور لةهةموو بنةماكاينيبةعس
 شةهيد يكة بووة هؤ، ساو ريككةوتنامة نيو نةتةوةييةكان بؤردومان كرد ياي قةدةغةكراو بة ثيي كيميايرؤكييت و بؤمب
 تر بؤ سةر ناوضة ي دةيان هةزار كةسئاوارةبووين و هةزار كةس) 15( هةزار كوردو برينداربووين) 5 ( زياتر لةبووين

  . سنورييةكان
 كةهيض  مرؤظايةتيداية ميذووردةكريت ل رابردوو هةذماي سةدة كارةسايتبةذانترين و بةدذوارترين هةلَةجبة كارةسايت

 هةموو يلةو كاتة،  هةلَةجبةي شار مةدةيني دذ بةخةلَكي كيميايي ضةك بةكارهيناينيبِروبيانوويةك نابيتة ثاساو
  ئةندام لة نةتةوة يةكطرتووةكان كؤكن لة سةر قةدةغةكردينتاينوالَ و دةولَةتييةكان نيوةوتنامةريكك و ثةمياننامة

 بةدانيشتوانةوة ي هةموان شاريكيبةبةرضاو رووخاو ي بةعسيلةم كاتةدا رذيمي،  كؤكوذو كيميايي ضةكرهيناينبةكا
  ئةم تاوانة دذ بةمرؤظايةتيية لة سةروويانةوة عةيلبؤية طةرةكة ئةجنامدةراين،  قةدةغةكراو كردي كيمياي طازينقوم
كارو  و  كةس هةموو دنياو ئامادة بوويني بةبةرضاو نيودةولَةيتي ئةم تاوانة بوو لة دادطاي كاري بةجي كةجييكيميا

 ي ضةك قةدةغةكردين جيهاينيش بكريتة رؤذ) 3 /16(ي رؤذ، سزابدرين و  بكريني هةلَةجبة دادطاي شةهيداينيبنةمالَة
  .  بيت لةجيهانداي كيميايي طاز بةكارهيناينيجبةش دوا ويستطةةهةلَي و كيمياي
 ي ذينطةي ثيسبوويني ئةم ناوضةية دووضارسروشيت و جبة هةر بةتةنيا دذ بةخةلَكةكة نةبوو بةلَكو خاك هةلَةتاواين
،  هةلَةجبة هةر ماوةي خةلَكتةندروسيت و  لةسةر ذياني خراثيتا ئةمِرؤش كاريطةر ئةم ثيس بوونة يئاسةوار و بؤوة

 بؤ ليتؤذينةوة لةسةر يوةيةكطرتووةكان ثيك ينر ئةكتيظ لة اليةن نةتة زانسيتيلةبةر ئةوة ثيويستة ليذنةيةك
ي و هاوكار و بدؤزنةوةجبة ة هةلَي ذينطةي طوجناوبؤ ثاك كردنةوةيريطايةك و  هةلَةجبةيئاوو هةوا و سروشت و خاك

 ينهةروا ثيويستة ثةرلةما،  تائيستا ضارةسةر نةكراوني بؤ ئةوانةؤ خةلَكة زيان ليكةوتووةكة بكةن بيئاسانكار
دابني  و  طرفت ئاوةدانكرنةوةو ضارةسةركرديني كوردستان ئاوِريك لةم شارة بدةنةوة لة رووهةلَبذيردراو حكومةيت

ريطة  و كوردستان  شةهيداينيتةواو هةلةَجبةو  شةهيداين طياينهةروا بؤ شادكرين،  ئةم شارة ثيداويستييةكاينكردين
 ي سياسين لةم رؤذةدا بِريار كوردستاي سياسسةركردايةيتة ثيويستة  ئةم مةرطةساتانيطرتن لة دووبارةبوونةوة

  . ي كورديتة دةولَدامةزراندين و  كوردستانيهةنطاونان بيت بةرةو سةربةخؤي
M كوردستانجبةو طشت شةهيداين هةلَة بؤ شةهيداينيسةربةرزي و ةمرن  .  

  ي سياسمةكتةيب 
   كوردستان دميوكرايتي نةتةوةييةكييت 

YNDK   
  ي كوردي2704 / يرةشةم / ي 25 

  زايييني 2005 / 3 / 16 

1 


