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 كؤمةإلين هةراوي خةپكي كوردستان

 سةربةخؤخوازان.. وإلتثارصزان

  

بة درصذايي سةدةي رابردوو، طةلةكةمان لة خةباتصكي نةثساوةي خوصناويدا بووةو لة رصطةي رزطاري و 
سةربةخؤييدا قورباين زؤرو زةوةندي داوةو ،بؤ ثساندين زجنريي كؤياليةيت و، بةدةســـتهصنانةوةي 

بةخؤيي خؤي،لصرباوانة تصكؤشـاوةو بةمايف رةواو راســتيين خؤي زانيوة لةســةر خاكي باب و باثريانيدا بة سةر
سـةرفرازي بذي و خؤي فةرمانرةوايةيت خؤي بكا،كةضي داطريكةراين رةطةزثةرسـت زؤر سـةرسـةختانة دذ بة 

  و بـة طةيل كوردسـتان ،شــةري لةنـصـوبردين طـةل ويسـت وداخوازييةكاين

سومتاككردين كوردستانيان درصذةثصداوة، بةم شصوةيةش نةتةوةي كورد طةورترين نةتةوةي رؤذهةآليت ناظني و 
 .جيهانيشة كة تا ئصستا بةداُُطريكراو ي بندةسيت مابصتةوةو ماف ئازاديةكاين لصزةوتكرابص

ي كةموصنة بؤ سـةرخســتين دؤزي  طؤرانكاريية طةورةكاين جيهان و ناوضةكةدا، دةرفةتصك  ئةمرؤ لة ئاكامي 
رةواي طةلةكةمان رةخساوةو ،بوارو ئةطةري زياتر هةية تا كورد ئازاد و راشكاوانة خواستةكاين خؤي بصنصتة 

 ..زمان و داواي بةسـظ لة كؤر و كؤمةپة نصودةوپةتييةكاندا خبوازص 

ؤتة درومشـي ئاشــكرايان و بانطةشــةي بؤ  دةوپةتاين زهلصزي دونيا دميوكراســي و ثاراسـتين مايف مرؤظيان كرد 
دةكةن، تةنانةت هاوثةميـــانان بة بيـانووي دميوكراتيزةكردين عصراق وطؤريـين بؤ منونةيةكي زيندوو 

، هصزة سياسيةكاين ئصراقيـش بة دميوكراسي دةنازن و .لةوبوارةدا،هاتونةتة ناوضةكةو تصيدا دةمصننةوة
كيشمان دةزانني طةرانةوة بؤ راوصذي طـةل بةردي بناخةي دميوكراسيية، ئةطةر بانطةشةي بؤ دةكةن،هةموو الية

واية مايف طةيل باشـوري كوردستانة كة بةبص ثرس و ئارةزووي خؤيةوة بةعصراق لكصنراوة،هةإپوةستة بكا و ضاو 
 .بة رابرووي خؤيدا خبشصنصتةوة

 راوةدونراوةو شــةري  ضةوســصندراوةتةوةو.بةدرصذايي تةمةين عصراق ،بةسنوري ئصستايةوة،هةميشــة كورد 
 دؤخيشدا بة هاووإآليت ثلة دوو ثصوانةكراوة، كةواتة مايف رةواي  جينؤســايدي لة دذدا ئةجنامدراوة،لة باشترين

خؤيةيت ثةرؤشــي داهاتووي بص و بؤخؤي راســــتةوخؤ بصتة مةيدانةوةو رصـطة نةدات كةساين ديكة لة جيايت 
 .دةن ئةودا بريار ب

هةرطيز ئارماجني شؤرش و راثةرينةكاين خةپكي باشـوري كوردستان بؤ سـةرثشككردنةوةي نةتةوةي سةردةست 
و سـثاردنةوةي ئريادةي خؤي بة داطريكةرانةوة نةبووة كة هةندص هصزو اليةن سياســـةيت ثصوة دةكةن 

ـمـان بكةن بة بةشصكي دانةبراو لة بكةنةوةونيشتيمانةكةشـ.ودةيانةوص جةستةي طةلةكةمان نوقمي عصراقضصيت
تصكؤشةرة ئازاو لة خؤبوردووةكاين طةل لة ذصر دروشــمي يان كوردستان يان نةمان، !! . نيشتماين عةرةيب 
ن راو دةنا ولة ذصر ثةيت سصدارةشدا بةئاوايت رزطاري و ســـةربةخؤيي، طياين خؤيان طؤري شةوة زةنطي تاريكيا

طةل و نيشتمانةكةيان دةكردو،نةوةي دواي خؤيان رادةســـثارد تـا طةيشــنت بة لووتكةي رزطاري، رصطةكةيان 
كي تينووي ئازادي، دةمراسيت بكا كةواتـة هيض كةس و اليةنصك مافــــي ئةوةي نيية لة جيايت طةلص. درصذة ثصبدةن 

 .  بريار بدا  و

ئةطةر طةل بؤ طصرانةوةي دةسـتةآلت و سـةروةري برياري خؤي دةست بةكاربص و شةثؤيل خواستةكاين خؤي 
وةرصبخا ، فةرمانرةوا ضةندة بةتوانابص، ضؤك دادةداو ئاكام بؤقازاجنـي بةرذةوةندييةكاين ئةو طةلة تةواو 



 و شارصي خواســـتةكاين فراوانتر بكا،ئةوا درومشي ريفراندؤم بؤ  ةري كوردســتان خبرؤشصئةطةر جةماو.. دةبص
 لة   هيض دةسـتةآلت و دةوپةتصكيش دياركردين ضــارةنووس و يةكالييكردنةوةي كصشـــةكة دةبصتة ديفاكتؤو

سـةربةخؤيي كوردستاندا ،دة ئصمة وةك اليةنةكاين ئةندام لة ناوةندي . توانايدا نابص ئاكامةكةي ثةسـند نةكا 
 طةلةكةمان  ساپ لةمةوبةر ريفراندؤممان كردؤتة دروشم و كارمان بؤ كردوةو ثصمانوابووة كة دةبص جةماوةري

بؤخؤي راســـتةوخؤ بريار لة ضارةنووســي خؤي بدا و شصوةي فةرمانرةوايي نصوخؤي و، ضؤنيةيت ثصوةندي 
 .لةطةپ دراوسصكانيدا، هةپبذصرص 

يفراندؤم بؤ يةكالييكردنةوةي كصشة ضارةنووسسازةكان ،خواستصكي بضوكي طةالنةو ضاوثؤشي ثرسـي ر
لصناكرص، كةواتة داخوازي بةرصوةبردين ريفرانـدؤم بؤ ضارةسـةركردين كصشةي باشوري كوردسـتان و 

  واو سروشيتهةپبــذاردين شــصوةي ثصوةنـدي و ضـؤنيةيت ذياين داهاتووي لةطةپ طةالين ديكةدا، مافصكي رة
لةم ثصوةندييةدا ئصمة وةك كؤميتةي ئامادةكاري . كايت ئةوة هاتوة راوةستاوانة داوا بكرص  طةلةكةمانةو

 بةرصوةبردين ريفراندؤمدا دةبينني و دةخوازين   ، ئاسؤي داهاتووي رووناك لة  ناوةندي سةربةخؤيي كوردستان
هةموواليةكيشمان دپسؤزانة بؤ بةرصوةبردن و تصكراي طةل لة دةوري ثرسي ريفراندؤمدا كؤببصتةوةو 

با هصزو تواناكامنان ثتةوو يةكطرتووتر بكةين و لة راثرســي طشتيدا دةنط بؤ .سةرخستين تصبكؤشني 
 سةربةخؤيي بدةين

 .سةركةوص ئريادةي طةل *  

 .سةركةوص خةبات لة ثصناو كوردستانصكي سةربةخؤو طةلصكي بةختياردا* 
  

 يكؤميتةي ئامادةكار
 ناوةندي سةربةخؤيي كوردســتان

  2003 ئايب ي25

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثاريت سةربةخؤيي كوردسـتان-1
  حزيب رزطاريي كوردســـتان-2
 ثاريت كاري سةربةخؤيي كوردستان-3
 .ثاريت يةكصيت كورد لة سوريا-4
 - ثاسؤك - ثاريت سؤسياليسيت كورد -5

 


	k: www.kurdistannet.org


