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ك كؤماري لة ئريان كؤتايي ثص هات و بة شيوةيةكي تا رادةيةكي ؤهةلبذاردين سةر

 ئةندامصكي سوثاي ثاسداران و ة دار و دةستةي وياليةيت فةقي،زؤر ضاوةروان نةكراو
 بةم جؤرة .ذيان لة سةندوقةكاين دةنط دان هصناية دةرصردةمارطةيةكي حيزب الل

رذميي ئيسالمي بة هؤي نةبووين هيض ئاسويةكي سياسي و ئابوري بؤ ضارةسةر 
و بة هؤي ثةرةطرتين كردين قةيرانةكاين قويل كؤمةاليةيت كؤمةلطاي ئريان 

 مؤرة يةكصك لة رةفسةجناين، ياين بوو ناضار،كصشمةكصشةكاين ناؤخؤيي
ئةم روداوة نةك هةر  بةالم يب طومان  . بة كردةوة بسوتصنص،سةرةكييةكاين خؤي
 قةيرانصك كة تصدا طرفتارة رزطار ناكات بةلكو سةرجةم لةحكومةيت ئيسالمي 

  .كصشةكاين لص قولتر دةكاتةوة
هةلبذاردين ئةمحةدي نذاد نة رةويت حةرةكةيت تا ئيستاي رذمي لة روي ناوةروكي 

سةنطةر بة  خةبايت نة دةتؤانص بةري رةويت ياسةتةكانييةوة دةطؤري و واقصعي س
سةنطةر و رو لة طةشةي كؤمةاليت خةلكي ئريانيش بؤ رزطاري لة ضةنط رذميي 

  .ئيسالمي بطرصت
لة اليةن سةرجةمي سياسةيت رذمي هةر لة سةر ئةو بناغةية دادةرصذرص كة تا ئيستا 

 و وةالم دانةوة بة راستين حكومةيت ئيسالمي و لة ثصناوي ثااوةدياري كررذميةوة 
 خةبايت . دا بة كردةوة دةر هاتووةثيويستيةكاين نيزامي سةرمايةداري لة ئريان

 كة رصطاي خؤي بةرةو  غةيرة قابيلي هةلطرانةوةيةخةلكي ئريانيش رةوتصكة
  .سةركةوتن دةثصوص

. لة كوردستان كؤماري ئيسالمي بؤ جارصكي تر نةفرةيت خةلكي كوردي تةجروبة كرد
 ي ئةوةل و نة دةوري دوهةمي ئةم شانؤطةرييةكؤمةالين خةلكي كوردستان نة لة دةور

 تةحرميي يةك دةنط و . كة ناوي هةلبذاردنيان لة سةر دانابوو، بةشداريان نةكرددا
ةكي طةورة بوو كة كومةالين خةلكي كوردستان يةك ثارضةي ئةم هةلبذاردنة شانازيي

بؤ جارصكي تر لة خةباتيان دا دذي رذميي ئيسالمي بة ناوي خؤيانةوة تؤماريان كرد و 
  .بة هةموو جيهانيان نيشان دا

بص طؤمان ئةم حةرةكةتة سةركةوتووانة جةماوةريية زةمينةيةكي لةبارتر بؤ طةشة 
تصكوشةرة ثصك دصنصت و ئةزمونصكي بة  ي خواز ودكردين خةبايت ئةم خةلكة ئازا

  .نرخي تر دةخاتة سةر ئةزمونةكاين ثر باصةخي خةبايت شورشطصرانة لة كوردستان
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ئصمة بةم بؤنةوة دةست خؤشي لة خةلكي كوردستان دةكةين كة ئاوا لصرباوانة و 
 ياننيشانيةكطرتووانة بة دةم بانطةوازي تةحرميي طالتةجاري هةلبذاردنةوة هاتن و 

 ئةو رذمية ناتؤانصت بة ضاو بةسنت و بة شانؤطةري بة ناوي خةلكي دا كة
  .كوردستانةوة هيض شةرعييةتصك بؤ خؤي بة دةست بصنصت

  
  كوميتةي ناوةندي كؤمةلة

  )رصكخراوي كؤردستاين حيزيب كؤمونيسيت ئريان(
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