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  سامان ئةمحةدسامان ئةمحةد ...  ... جةماوةري كوردستان سةركوت مةكةنجةماوةري كوردستان سةركوت مةكةن.. .. بة بةهانةي تريؤرةوةبة بةهانةي تريؤرةوة

  
 رِؤذانةدا لةم  وةآلميك بة ئاطاداركردنةوةكةي وةزيرؤ ناوخؤي ئيدارةي يةكييت نيشتماين كوردستان

 ناوخؤي ئيدارةي يةكييت نيشتماين كوردستان لة رِوونكردنةوةيةكدا كة بؤ كةنالَةكاين وةزيري
" جةماوةريةكان دةكات كوردستان و رِيكخراوة ثيشةيي وجةماوةريةياندين ناردووة داواي ئةوة لةاطرِ

لةكؤرِ و كؤبوونةوة و خؤثيشاندانةكانيان دا دةرفةت بةوة نةدةن لةرِيي ئةو ضاالكيانةوة كةوةزارةيت 
ة تواناي دزةكردين بؤ ناوخؤ ثيي واية نةكردنيان لة بةرذةوةندي هةموو اليةكة و دةسيت تريؤريستان ل

ئةم بةهانةو بيانوويةي يةكييت نيشتماين "نيو ئارامي و ئاسايشي طشيت و كةمتر و كورتر دةكاتةوة
لةرِيطاي دةزطايةكي وةكو وةزارةيت ناوخؤوة هةولَيكي تري ئةوانة لةرِاستاي كثكردن و سةركوتكردين 

  . دالة ذير ناوي دزةنةكردين تريؤرئازادي سياسي دةنط و نارِةزايةيت خةلَكي كوردستان و ثيشيلكردين 
هاتنةمةيدان و نةيتواين بةر بةنةيب كة يةكييت نيشتماين  و رِيطريةكاينلَهةوكي هةية ثيشتر ئاطاداري  

شةثؤيل هةتا ديت  ئةمرِؤش. خويندكاران و مامؤستايان بطريترِذانة سةرجادةي جةماوةري نارِازي 
 و دةنط و ، رِؤذانة بةشةكاين تري كؤمةلَطاي كوردستان بةرفراونتر و قوولَتر دةبيتةوةنارِةزايةيت لةناو

مامةلَةو . سازدةكةنمانطرتن و رِيثيوانةكانيان و نيشان دةدةن ياداشيت خواست و داواكانيان 
ةن هةلَسوكةويت رِةمسي يةكييت نيشتماين الي هةموان ئاشكرا بوو كة بةهةموو شيوةيةك هةولَ بد

سةرةتا هةموو ئةوان . ثاشةكشة بةم شةثؤيل نارِةزايةتية جةماوةرية بكةن و ئيحتواو سةركويت بكةن
 خؤيان خستةطةرِ بةآلم ثؤليس و ئاسايش و رِيكخراوة زةردةكاينو تواناي حزب و رِيكخسنت و ئيدارة

ؤستايان ثاشةكشةي خويندكاران و مامرِؤحيةيت بةرزي نارِةزايةيت جةماوةري حةماس و بةرهةقي و 
اين دةربرِيين نارِةزايةيت خؤيان، تةنانةت هةموو هةولَةكاين ئةوان كرد و شةقامةكانيان كردة مةيدبة

 ريش تةكان ثيبدةن، لة هةوليرشاري هةولينط خواردوو سةركوتكراوي ثةجةماوةريي نارِةزايةيت 
  .  دةربرِين بردمامؤستاياين نارِازي دةستيان بؤ شيواز و ئةلطؤي نارِةزايةيت

 لةذيرناوي دزةنةكردين تريؤردا وةزيري ناوخؤي يةكييت نيشتماين كةلةسايةي هةلومةرجيكي ئاواداية 
ئةم ثيالنةي يةكييت نيشتماين لةرِيطاي وةزارةيت هةربؤية . داواي ئةوة دةكات خؤثيشاندان نةكريت

 ثيضةوانةي قسةكاين عومساين حاجي مةمحودي بة. ناوخؤوة يب ئةندازة كؤنةثةرستانة و دذي ئازادي ية
تريؤريزمي ئيسالمي لةو شوينانةدا جيي نابيتةوة كةجةماوةر لةدةوري خواست و وةزيري ناوخؤوة، 

 لةثيناو ذيان و طوزةرانيكي باشتر  كؤبونةتةوة وبةرهةق و ئينسانيةكاين خؤيانرِؤشن و داواكارية 
نةدا طةشةو ضةكةرة دةكات كة بؤين جةنطةآلمي تةا لةو مؤلَطة و تريؤريزمي ئيسال. هاتوونةتة مةيدان

 ئينسانة هةناسةساردي بؤردمان و زريكةي مندالَ وتةقةي تفةنط ودةنطي  دوكةلَ وبارووت و خوين و 
 موتلَةق  و دياردةي برسييت و زةليلي و نةخؤشي و بيمايف يلَ ديت قوذبين مالَةكايندةستةوسانةكاين

شةي ئةمة باشترين مؤلَطةية بؤ دزةكردن و طة. ؤذانةي ئينسانةكان هةلَضين بيت ذياين رِتةنطي بة
رِاسيت يةية، دواي  منونة و تةجروبةيةكي ئةمكؤمةلَطاي عيراق . كؤمثانيا ئيسالمية جؤراوجؤرةكان

 خاثوركردن و بؤردمان و  داطريكاري وئةوةي ئةمريكا باشور و ناوةرِاسيت عيراقي بةشةرِ و كوشتار و
ي  دةزطا خزمةتطوزاريةكان و بةرِيوةبردين كؤمةلَطادارِماند وتانك و تؤث و تةيارة و تفةنط و سةرباز 

كردية مؤلَطةيةكي  وسيناريؤيةكي تاريك و ليلَةوة خزاندية ناوو  دارِووخاند عيراقي كردة جةنطةلَستانيك
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ةكةوة ئةمريكا دةسيت بةشيك لةم هيزة ئيسالمية تاريك و لةالي. ياسي بؤ ئيسالمي سطوجناوو لةبار
لةاليةكي تريشةوة بةشيكي تري  كونةثةرستانةي طرتووة و لةسةر كورسي دةسةآلت دايناشاندوون

بارووت و يت ئين يت و بةشةري دؤطمكراو بؤ كردةوةي هةموو سوضيكي جيهانةوة  سياسي لةئيسالمي
  . يرانةية دةكةننةي ئةم ووآلتة وخؤكوذي رِةوا

نارِازي و هوشيار و خاوةن ياداشيت مةيداين جةماوةريكي هاتنةكؤرِ و كؤبوونةوة و  ثيضةوانةشةوةبة 
 بضوكترين بواري نةك بؤ ئيسالمي سياسي و تريؤريزمي خواست و داواكاري رِؤشن و بةرهةق و ئينساين

تةكليفي ثؤزةتيفانة و بةكردةوةي خؤي ئيسالمي بةلَكو بؤ هيض هيزيكي سياسي نةهيشتووةتةوة كة 
 خواست و داواكاري و ماف و ئازادية سياسي و مةدةنيةكاين جةماوةردا رِؤشن نةكردبيتةوة بتوانيت لَلةطة

تةنانةت ئةو رِيكخراوة ثيشةيي و حزبانةي تا . هةنطاويك نزيكي جةماوةر و ضاالكيةكانيان ببيتةوة
وةر لةقةلَةم دةدا رِيسوا بوون و كةوتنة بةر رِةخنة و تواجني جةماوةرةوة دويين خؤيان بة نوينةري جةما

و هيندةي تر لةخؤيان دوورخستةوة ضونكة بةكردةوة ئةوانة نوينةري خواست و داواكاريةكاين جةماوةر 
 يان وبؤ باشتركردين ذبة داواكاري و ثالتفؤرمي رِؤشنةوة جةماوةري نارِازي لةو كاتانةدا كة. نةبوون

و ضاالكي دةنوينن ئاشكرا نارِةزايةيت دةردةبرِن مافة مةدةين و سياسي و ضارةنوسي خؤيان بة
 ان خؤي سرِ و مات دةبن و رِؤذاين مةرطي داهاتوويلةمةيداندان، ئيسالمي سياسي و تريؤريزمي ئيسالمي

  . ندةذمير
 ئيسالمي و تريؤريزمي  بةرِاسيت دةيانةوي كؤنةثةرسيتئةطةر حزبة دةسةآلتدارةكاين كوردستان 

ئيسالمي ضي تر دزة نةكاتة كوردستانةوة دةست لةسياسةيت خؤطريدانةوة بة ئةمريكاو سياسةتةكاين 
 دةست لة هاوثةميانييت و دةست تيكةلَ كردن لةطةلَ هيزة تاريك و كؤنةثةرستة ئيسالميةكان ،هةلَطرن
اطريكراوو حكومةتيكي ئيسالمي و كؤنةثةرستةوة ضارةنووسي خةلَكي كوردستان بة عيراقيكي د. هةلَطرن

مايف خةلَكي كوردستان لة دياري كردين ضارةنووسي خؤيدا بةرِةمسي بناسن بؤ . نةبةستنةوة
  . دامةزراندين دةولَةتيكي سةربةخؤو سكؤالر لةكوردستاندا

نةوةي هةر كردةوةيةكي تريؤريسيت لةكوردستاندا ئاكامي سياسةتةكاين ئةمريكا وخؤطريدا 
 بة عيراقي ة طريدانةوةي كوردستانكوردستانة بةسياسةتةكاين ئةمريكاوة ودةسةآلتداراين ئةمرِؤي 

  . لةئةستؤي ئةوانداية. ثرِ نائارامي و تريؤر و شةرِ و ملمالنيي قةومي و ديين يةوةئةمرِؤي 
15 /5 /2005  
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