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ة  بةبيانووي ثووضي جؤراوجؤري نةتةوةثةرستانةوة كناسيؤناليستانةدابيدةنطي لةبةرامبةر دةسةآليت ئةم 

 

  سامان ئةمحةدسامان ئةمحةد... ...   خؤثيشانداين يب وينةي مامؤستاياين سليماينخؤثيشانداين يب وينةي مامؤستاياين سليماين   : :سةبارةت بةسةبارةت بة
هاتنةمةيداين مامؤستاياين سليماين وةرضةرخانيكي طرنط بوو لةبزووتنةوةي ناِرةزايةيت جةماوةري 

ا ض خةلَكي كوردستان ض لةئاسيت يةكدةسيت و يةكطرتوويي و ِرؤحيةت و حةماسي بةرزي خةباتكارانةياند
لةتيكشكاندين تةليسمي يب دةنطي و خؤشباوةِري بةئةحزايب دةسةآلتدار و ِريكخراوة زةردةكانيان و 

  . ثِروثاطةندةي ذةهراوي نةتةوةثةرستانة و هةِرةشة و طوِرةشةي دةزطا جاسوسي و سةركوتطةرةكانيان
 ، ةيت تويذي مامؤستايان ين يةئةم ئالَوطؤِرة هةروا دياردةيةكي خؤِرسكي و ئاسايي ثةرةسةندين ناِرةزاي

لةئاراداية و  هاوكات هةمان دياردة لة ثةرةسةندين ناِرةزايةيت خويندكاراين زانكؤدا بةئاستيكي دياريكراو
لةئاسيت كؤمةآليةتيشدا ئةم هاتنة مةيدان و ِرذانة سةرجادةي خويندكاران و مامؤستايان هاوكاتة لةطةأل 

ئةم وةرضةرخانة ِريطايةكة لةبةردةم . ين خةلَكي ناِرازي و تووِرةي كوردستانداهاودلَي و ثشتيواين ضةند مليؤ
 و كؤمةلَطا و سةرجةم خةلَكي كوردستاندا لةبةرامبةر طةندةلَي حاكميةيت ئةحزايب ناسيؤناليسيت كوردستان

 نادياري ضارةنووسي خؤيان بةهؤي سياسةيت قازانج ثةرستانةي ئةوانةوة لةطةأل هيزة تاريك و
ئةمة هةنطاويكة لة . و ئةمة دياردةيةكي بةتةواوي سياسي ية. كؤنةثةرست و شؤفينيستةكاين تري عيراقدا

  . ِراستاي هاتنة مةيداين سياسي خةلَكي كوردستانةوة
ئةوة ِراستة يب مايف و هةلومةرجي خراثي طوزةران و ذياين مامؤستايان و طةندةلَي ئيدارة و ثةروةردة و 

بيزاري و تووِرةيي يةكي يب ئةندازةي لةناو تويذي مامؤستايان و خويندكاراندا دروست  دنسيستةمي خوين
كردووة هةروةكو ضؤن ئةم بيزاري و ناِرةزايةيت ية لةناو زؤربةي ضني و تويذةكاين تري كؤمةلَطاي 

 ، نةوةي ِرذيمي بةعسبةآلم ئةمِرؤ ئيتر بيانوي هيرش و طةِرا. كوردستاندا لة ئارادايةو ثةنط دةخواتةوة
 ناتوانيت دةسةآليت ئةم ،  ثِروثاطةندةي ذةهراوي نةتةوةثةرسيت،  حكومةيت هةريمي ساوا، شةِري ناوخؤ

بة تايبةيت لةكاتيكا . حزب و ميليشيا ضةكدارة عةشريةيت يانة بةسةر خةلَكي كوردستانةوة دريذة ثي بدات
نة خؤيان لةسازدانةوةي دةسةآلتيكي كؤنةثةرستانة و تاريكي خةلَكي كوردستان دةبينن سةراين ئةم حزباكة

ئايندةي عيراقدا لةطةأل هةموو جِروجانةوةريكي ئيسالمي و شؤفينيستدا دةستيان تيكةأل كردووة و خةريكي 
  . سازدانةوةي عيراقيكي قةومي و ديين ثِر كينة و شةِري قةومي و دينني

 وةك مامؤستايان و خويندكاران و كارمةندان و ،  ِرؤشنبرياين ناِرازي بةتايبةت تويذي، خةلَكي كوردستان
الوان زياتر لة هةموو تويذيكي تري كوردستان دركيان بةو ِراسيت ية كردووة كة لةسايةي ضاوةِرواين و 
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لَكي كوردستان بةحاكميةيت حزبة ناسيؤناليستةكاين كوردستان و 

سيستةمي خويندنيان خستووةتة تابووتيكةوة و 

 و نةبةردي نيوان خةلَك و ئةحزايب 
 

راسةري و ِريكخراو بؤ ِرزطاربووين 

و بؤ م ثيناوةدا

١٦⁄٤⁄٢٠٠٥  

  

 نةك ذيانيان باشتر نايب بةلَكو هةتا ديت قورستر و خراثتر دةيب و بةرةو ، ِرؤذانة دةرخواردي خةلَكي دةدةن
 تةنانةت ئاسؤيةكي ِرؤشن بؤ ذياين ئايندةو ضارةنووسي خؤيان و طشت كؤمةلَطاي ، دواوة دةطةِريتةوة

نج ثةرستانةي ئةم حزبانة لةطةأل كوردستان نابينن لةسايةي دةسةآلت و سياسةيت كلكايةيت و قازا
  . ئةمريكاو هيزة ِرةشةكاين تري عيراقدا

 يب ئوميدي و يب هيوايي خة، بةكوريت
 باآلتر  ئةمةش لةطةأل خؤيدا شكلَ و ئاستيكي، سياسةتةكانيان طةيشتووةتة باآلترين ئاسيت خؤي
  . لةناِرةزايةيت جةماوةري لة كوردستاندا دةهينيتة ئاراوة

ثرؤطرامةكاين  بِروانيتة ئةو مامؤستايانةي كةهةركةس
بةوثةِري حةماسةوة هاوار دةكةن تةزوو بةلةشيدا ديت و خؤزطةي بةشداربوون لةو خؤثيشاندانةدا 

دةسةآلتداراين كوردستان ِرةمزي كؤنةثةرسيت و ان بة ئاساين هةست بةوة دةكات كةئينس .دةخوازيت
ئةم دوو اليةش  ، مرياتطري سيستةم و ثرؤطرامي بةعسن و جةماوةريش ِرةمزي ئازادخيوازي و مةدةنيةتن

 ئةم دوو بةرةية  ئةمِرؤ شةِر و ملمالنيي، مةجنةلَي خورافةي نةتةوةثةرسيت دا جييان نابيتةوةهةتاسةر لة
  . طةيشتووةتة سةر جادة و شةقامةكان لةكؤمةلَطاي كوردستاندا

ئةم خؤثيشاندانانة سةرةتاي دةورةيةكي نويي كيشمةكيش
كؤمةلَطاي . ناسيؤناليسيت كوردة شةِرة لةسةر طوزةران و مةدةنيةت و ئازادي و ضارنووس و ئايندةي

ترس و هةراساين و هةِرةشةو طوِرةشةكاين . ئةم بزووتنةوةية سةرةتاكاين بةدةركةوتوون. نكوردستا
ثايةي قووأل و فراواين ئةم  زةردةكاين ئةم حزبانة و دةزطا سةركوت وجاسوسي يةكانيان ريكخراوة

  .  جةماوةريةي خةلَكي كوردستان نيشان دةداتةناِرةزايةتيبزووتنةوة 
خؤي كؤبكاتةوةو وةكو بزووتنةوةيةكي سةئةم بزووتنةوةية دةيب 

سةرجةم دامةزراندين ِريكخراوةيةكي سياسي جةماوةري فراوان كة . كؤمةلَطاي كوردستان خؤي نيشان بدات
كةسايةيت ية   و ِريكخراوة سياسي و جةماوةري وجةماوةري متمدن و ناِرازي كوردستان و سةرجةم حزب

ناسيؤناليستةكان لة لةخؤيدا كؤبكاتةوة ثاشةكشةكردن بة ئيدارة و سياسةت و دةسةآليت ئازادخيوازةكان 
  .  بووةتة ثيويسيت يةكي حةيايت بزووتنةوة ناِرةزايةيت ية لة كوردستاندا، بكات كوردستاندا

يةية كة لة ئةو ِريكخراوة سةراسةرية جةماوةر، كوردستانؤنطرةي بةرثاكردين ِريفراندؤم لةك
يةكطرتووكردين ناِرةزايةيت وخواست و ئاماجنةكاين جةماوةري خةلَك لةم وةزعيةتة ناهةموار و ناديارةي 

ثيكهيناين دةستبةجيي ِريكخراوة جةماوةرية تازةكاين مامؤستايان و . ئةمِرؤي خةلَكي كوردستان ثيكهاتووة
و كؤبوونةوةيان لة .. و خةلَكي طةِرةكةكانةكاين كار و كارمةندان ذنان و ناوةند خويندكاران الوان و

ئاراستةي ةي ئةم بزووتنةوة جةماوةريةية بة مةرجيكي بنةِرةيت ضوونة ثيشةودا)كؤنطرةي ِريفراندؤم(
باشتركردين ذيان و بةرطري لة ئازادي و مةدةنيةت و دةستكؤتاكردين دةسةآليت ميليشياي ناسيؤناليستةكان 

 و يةكالكردنةوةي ضارةنووس و دةسةآلت لةكوردستان دا يان و ضارةنووسي خةلَكي كوردستان ذلةسةر
  . لةِريطاي دةخالةت و هةلَبذاردين هوشيارانة و ئازادانةي جةماوةري خةلَكي كوردستانةوة
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