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  كامةران ئةمحةد سليمانكامةران ئةمحةد سليمان... ... دا بةشاذين هؤلَةندا دا بةشاذين هؤلَةندا   متمانةي خؤيمتمانةي خؤيكارو كارو بالَويزي نويي عرياق نامةي بالَويزي نويي عرياق نامةي 

  
  

  

  
بةريز سيامةند بةنا سةرداين شاذين هؤلَةنداي كرد بؤ ، بالَويزي نويي عيراق ) 15/12/2004 (رؤذي ضوارشةممة ريكةويت 

بالَويزي نويي  .ئةو وآلتةبدات بةشاذين لةهؤلَةندا كو بالَويزي نويي عرياقي فيدرالَ وةمتمانةي خؤي كار و نامةي ئةوةي 
زؤر زؤر سوثاسي  عرياقيبؤ الي خاتوو بةياتريكس شاذين هؤلَةندا وةكو ثةنابةريكي كؤين  مداعرياق طوويت؛ لةو سةردانة

 .تةكةيانداآلو  لةوكاري كوردو عرياقيكانيان كردوة ها هؤلَةندام كردوة كة لة رؤذة رةش و ناخؤشةكانداحكومةت و طةيل
ةيوةنديكاين طةل و حكومةيت ث هيواخوازم كة ، ئيستاش وةكو بالَويزي نويي عرياقي فيدراأل لةهؤلَةندا؛هةروةها طويت

  .  جياجياكاندابةهيز بيت لة هةموو بوارةهؤلَةنداو عرياقي فيدرالَ ثةيوةنديةكي 
 كارمةنداين بالَويزخانةي عرياق كؤبوونةوةيةكي فراوان و بة ئامادةبووين بةريز سيامةند بةناهةمان رؤذ  ثاش نيوةري 

نوينةراين زؤربةي حيزب و  بة بةشداري جيطري وةزيري دةرةوةي هؤلَةندا و لةهؤلَيكي طةورةي مؤزةخانةي شاري دااخ دا
سةرةتاي كؤبوونةوةكة  .ريكخرا هؤلَةندي و، عةرةب دين كةسايةيت كوردكؤمةلَةو ريكخراوة كوردي و عةرةبيكان و ضةن

خؤشترين  ئةمرؤ ؛ بةطةرمي بةخيرهاتين ئامادةبووانيكرد و طويت زؤربةريز سيامةند بةنا بةناوي بالَويزخانةي عرياقةوة
 كة وآلتةكةمبةكار دةمب بؤ خزمةت كردين دةست ي فيدراأل و عرياقي دميموكراتكة وةكو بالَويزي نوي عرياقرؤذة لةذيامندا 

 قسةكانيدا لةدريذي .لة ناودةبرا ي سةدامةوةوآلتيكي جياوازة لةو عرياقةي كة هةموو طةلةكةي بةدةست رذيمي لةناوضوو
  .  بةخشيوييتئازادي و دميوكراسيدا لة ثيناو كردكة ي طةيل كوردباسي لةو هةموو فيداكاري و قوربانيانة

 هةموو كةس وموكرات  ئيستا عرياق بؤتة وآلتيكي فرة حيزب ودمي، لةدواي لةناوضووين رذيمي طؤربةطؤر؛ي لةوةشكرد باس
طويت؛ لةعرياقي نويدا ياسا سةروةرو سةربةخؤ دةبيت و هيض اليةنيك بؤي نيية  .بربنرئازادانة دةتوانن بريوراي خؤيان دة

  . ياسا بريار لةضارةنووسيان دةدات ناو كاروباري ياساوة و سةراين رذيمي لةناوضووش دةسبخاتة
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 هاوكاري لة هةموو حيزب و كؤمةلَة ريكخراوةكان كرد كة بةهاوكاري ياداوبالَويزي نويي عرياق لةدريذةي قسةكانيدا 
دةرطاي بالَويزخانة بةلَين دةدةم كةبةردةوام دةتوانن خزمةيت زياتري جاليةي عرياقي لةهؤلَةندا بكةن، و كة طوويت؛ 

   .يةدانيشتووي هؤلَةنداهةموو عرياقيكاين  بؤ هةموو كةسيك و بالَويزخانةكة لةخزمةيت كراوةبيت
  كةمايةتيكانةوة بةخيرهاتين وعةرةب وريكخراواكان و جاليةي كورد و ثةميان سةرهةنط بةناوي هةموو كؤمةلَةدواتر 

بالَويزخانةي عرياق جمارة ةعرياقي كرد بؤ هؤلَةندا و دلَخؤشي خؤياين دةربري بةوبؤنةوةية كة ئةوة يةك لَويزي نوييبا
  .  عرياقي فيدرالَيكردين بالَويزي نويهاوكاري ئامادةيي خؤياين دةربري بؤ اق دةكات ونوينةرايةيت راستةقينةي طةيل عري
يت ادريان سلؤث سةرؤكي كؤميتةي هةلَبذاردنةكاين عرياق لةهؤلَةندا باسيكي لةسةر ضؤنيلةبةشيكي تري كؤبوونةوةكةدا ئ

 50هؤلَةندا بة  كاين دانيشتووي ذمارةي عيراقيةطويت؛كردوسكاين عرياق لةهؤلَةندا بؤ ئامادةبوان باطشتيية هةلَبذاردنة
 .هةيةبؤ هةلَبذارين ثةرلةماين عرياقي  دةنط دانيان مايفكةس  هةزار 33هةزاركةس مةزةندة دةكريت ولةو ذمارةية نزيكةي 

 عرياقيةكاين دانيشتووي هؤلَةندا دةتوانن خؤيان و بؤماوةي هةفتةيةك) 23 تا 17 (رؤذي  كة لة ؛ها باسي لةوةكردهةروة
  بةرن لةطةلَ بؤ ئةو مةبةستةش دةبيت ناسنامةيةكي عرياقي؛ةنطداين ثةرلةماين وآلتةكةيان و طويتناونوسبكةن بؤ د

-28 لةهؤلَةندا ماوةي سي رؤذ دانراوة بؤ دةنط دان كة رؤذاين ؛طويتهةروةها  . بؤ ئةوةي بيسةملينن كة عرياقنيخؤياندا
  . بدةنكةيان يبؤ ثةرلةماين وآلت بتوانن دةنط ي عرياقي جةنيوةرية بؤ ئةوةي زؤرترين ذمارة29-30

  . يوارةخوانيكي فراوان لةهةمان شويندا بؤ ئامادةبواين كؤبوونةوةكة ريكخرالةسةر شةرةيف بالَويزي نويي عرياق ئ
   هؤلَةندا2004-12-15
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