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   كوردستان كوردستان دميوكرايت دميوكرايتيي نةتةوةي نةتةوةييةكييتيةكييت   سةركردايةيت سةركردايةيتيي كؤميتة كؤميتةيي كؤبوونةوة كؤبوونةوةيي كؤتاي كؤتايراطةياندينراطةياندين

 YNDK  
  

 يةكيتيمان  سةركردايةيتي كؤميتة،18/5/2005  ضوارشةممة ريكةويتي رؤذةياين سةر لةبي10كاتذمير 
YNDKري هةظالَ غةفوور مةمخوور بة سةرثةرشيتطشيتي سكرتي  YNDKلة ي خؤياساي ئي كؤبوونةو 
 دةنط بوون يب و  خولةكيك وةستاني دوا،دا سازدا ثايتةختي لة هةوليرYNDK ي سياس مةكتةيبيبارةطا

 ي ئيستاي سياسي بارودؤخ، كوردستانهيداينة شي شةهيد سةربةست مةمحوودو تةواوي ثاكبؤ طياين
   : خوارةوةيةيةشرؤظةكردن بةم شيو و ناوضةكةو جيهان خراية بةرباس و  مةزنكوردستاين

    :: كوردستان كوردستانييباكوورباكوور
 كوردستاندا ي توركيا دةرهةق بةنةتةوةكةمان لةم بةشة حكومةيتيباز سةرجؤيل و جم و ئؤثةراسيؤن

 ي بنةما خةلَك يبي جؤراوجؤري تورك لةشارة كوردييةكان بةبيانووبةردةوامةو رؤذانة سةربازاين
 رؤذ ي كردووة رؤذ لةدواي ئةمةش واةوةن دةكةن زؤريا زةمحةيتي كورد دةستطريدةكةن و دووضاريسظيل
 ئةوروثا دوور يةكييت ئةم والَتة بؤ نيو كانديد كردين ، توركيا حكومةيتيةئةم سياسةتة شؤظينيي يبةهؤ

 ي دةدات و يادكردنةوةي نةتةوةي لةبةرامبةردا نةتةوةكةمان خؤرِاطرانة دريذة بةكارو خةبايت،بكةويتةوة
 و ي خؤرِاطري نيشانة مليؤنةها كورد لةم بؤنة نةتةوةييةدااريكردينسالَيش بةبةشد ئةم ي نةورؤزجةذين

  .  كوردستانداي نةتةوةكةمانة لةم بةشةكؤلَنةداين

  :: كوردستان كوردستانرؤذهةالَيترؤذهةالَيت
 ئيران ي ئيسالمي كؤمار، هةيةوي بةردةوامي و رؤشنبريي فةرهةنطي كوردستاندا بزاظي لةم بةشة
 رؤذهةالَت بؤ ينبريان و خةلَك رؤشهاتينبيتة كؤسث و ريطر لةبةردةم  هةولَ دةدات بيبةبةردةوام

ت بةبانطكردنيان  زؤريان بؤ دروست دةكري طةرِانةوةيان زةمحةيت كوردستان و لةكايتيباشوور
  لةهةمان كاتدا هةلَمةيت، جؤراوجؤري كردنيان بةبيانوويدادطاي و  ئيرانلةدةزطائةمنييةكاين

 ي كؤمار ثيشيلكارييةكايني لةدذن وةرضةرخان و طؤرِانيخالَ ن لةزانكؤكانداةظاناند خويخؤثيشانداين
  .  والَت رؤذهةاليت ثيويستة لةاليةن هيزواليةنةكاين خوريتي ئةمةش خؤ ئامادةكرنيك، ئيرانيئيسالم

  :: كوردستان كوردستانييرؤذئاوارؤذئاوا
 كردن يوجؤلَ و داكؤك  جمبؤرزيات ي كوردستان دةرطاي رؤذئاوايالَ ثار سي راثةرِينة جةماوةرييةكة
 والَتدا ي ضةندين خؤثيشاندان لةم بةشةداش رابردووي لةم ضةند رؤذة، واالَكردلةمافة نةتةوةييةكامنان

 بؤية طةرةكة ،ةكان سازكراي طرياوةسياسي سوريا لةثيناو داننان بةمافةكان و ئازادكردين حكومةيتيلةدذ
 لةثيناو ضاالَكييانة ئةم رةثيداينزياتر ثة كوردستان هاندةر بن بؤي رؤذئاوايةكاينيهيزو اليةنة سياس
 زهليزان لةسةر سوريا دةرفةتةكة ي فشاريستا بةهؤ ضونكة ئي،امنان مافة نةتةوةييةكبةدةست هيناين

  .  زياتري و جةماوةري سياسيك ضاالَلةبارة بؤئةجنامداين

  :: كوردستان كوردستانييباشوورباشوور
ي  تر كارة تريؤريستييةكةي لةسةر كراو جاريكي هةلَوةستةيزؤربةورد ئاسايش لةكؤبوونةوةكة يبار 
 ئاسايش و ثؤليس ريسواو مةحكوم دةكةين و ثيويستة دةزطاكاينر  هةولييشار ي ئةم مانطةي) 4(
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هةموو  و YNDK اليةنطراين و ئةندام داوا لة  ئاسايش، هةروابةخؤدا بضنةوةو ضاوكراوةتربن بؤثاراستين
 ي ئاسايش بن بؤئةوة دةزطاكايني كوردستان دةكةين هاوكاريةكان و جةماوةري سياسيهيزو اليةنة

 تر دةستيان يلينةطةرِيني تريرؤيستان جاريك و  كوردستان فةراهةم بكةينيبةهةموو اليةكمان ئاسايش
  .  رؤلةكامنان سوور بكةنبةخويين

 دةنطدان رؤشةوة بةرةو سندوقةكاين خةلَك بةثة لةسةر ئةوة وةستايهةروةها كؤبوونةوةكة بة ورد
 ي هةندي سازنةداوة بةهؤي خؤ بةالَم تائيستا ثةرلةمان يةكةم دانيشتين،لةمانيان هةلَبذاردضوون و ثةر

 ي خةلَك نيطةرايني لةكوردستاندا دروست بووة كةبوةتة مايةي ياسايي بةمةش بؤشاييةك،كيشةوة
 نيوانيان  بةزووترين كات كيشة هةلَواسراوةكاين و يةكييتكوردستان لةبةرئةوة ثيويستة ثاريت

 هةروةها ، كوردستان رابطةيةنني يةكطرتووحكومةيت و  ثةرلةمان ئةجنامبدةندانيشتين و  بكةنضارةسةر
 ناوضة تازة كردين بةعةرةبي ئاسةوار نةهيشتينيثيويستة بةهةموو اليةكمان فشار خبةينة سةر ليذنة

  .  بكريتي جيبةج58 ياددةم يبؤ ئةوة ئازادكراوةكان
 يبة وردلةهةموو واريكةوة  YNDK يةكيتيمان ي رابردوو كاروخةبايت:يكخراوةي ريلةسةر ئاسيت

كارو  تؤكمة بؤيبةرنامةيةك كيماسييةكان دياريكردين و  ثيشظةضوونةكانيهةلَسةنطيندراو لةذير رؤشناي
  . يذرادارYNDKِ  يةكيتيماني داهاتووخةبايت

  .  كوردستان بؤدوذمنان و داطريكةراينيدن و روورِةشمر-
  .  سةربةخؤو ئازادو يةكطرتوو دميوكراتي كوردستانيكيبيتة د-

   سةركردايةيتيكؤميتة 
   كوردستان دميوكرايتي نةتةوةييةكييت 

YNDK   
  ي كوردي2705/ طوالَن ي28 

    زايييني2005 /ي ئاياري18 
   كوردستاني باشوور–هةولير  
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