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  دد  حمهحمه  محی الدین ئهمحی الدین ئه ...  ... رۆژباشرۆژباش، ،  زاخۆیی زاخۆییتاحتاح  آاک فهآاک فه

  
051031  

تا  زاره ل وه، تاح زاخۆیی کاک فهر کارکشانا  ت ل سه بابهک  له گه،  که یامه  هه ڤه ئه
ما  ک ژ وان ژی هه له گه.  نڤیسین هاتنه،  سلمانی⁄رما کوردستان تا هه حکومه، رۆشنبیری

سا  وه.  شکاندیه س نیشان نه که، تا نھا هه، ب دیتنا من، ل به.  نه باره و س بارهوو د بژه
  .   رئخستیه  دهفیدرالیراقا ئ، ژنیراقا کو دبئستورێ  دانا ده نگ نه ر ده دزانن کو ل سه

  که رفراندۆم تشته.   ل کیرنه م ل کیرێ و ئه ئه.  ل یه سه رۆکا مه  ناڤه  نه ڤه ل ئه  به
، س  و بهلی یه سه ڤلک مه رفراندۆم ب تن که.  ک دی یه تشته  ویخستانارئ  دهرێ گه ئهو

 ژی ناخازیت یان ریک   ب خوهتاح تا کاک فه هه،  گۆتن  و ناهته شارتیه راستی یا ڤه
  . بژیتن راستیا ڤ چیرۆک ب ناده
کشن کوردستان و ت مهه را پارتیا زه ندین د ناڤبه یوه پهک ژ بۆ دیرۆکا  م پیچه ر ئه گه  ئه
مین  که  پشتی یه خاسمه رین و نه ر ژ پشتی راپه هه، گرین کتیا نیشتیمانیا کوردستان ڤه یه
.  را وان دا چبوونه ز د ناڤبه ز و دابه لبه ک هه له دێ بینین کو گه، لبژادنن کوردستان هه
  .   رف کیم بوون جۆنه به و ند و گۆهدار بوونه مه ره تکش تدا زه حمه می جاران ژی زه هه
  
بۆ ، تکشان دا همه کتی و زه را یه ک د ناڤبه  دا پرۆتۆکۆله26/04/1992روارا  د به 

 %8رژا ، فت دا د ڤ رکه.  دا هات ئیمزا کرنلبژاردنن جڤاتا نیشتیمانیا کوردستان هه
 مان رله  ل په ژیان کورسی8تکشان بن و دێ  همه هرا زه دێ به، ڤپشک دا ههنگن لیستا  ده

نه ال د ئازادن ژ بۆ دیارکرنا وور د سا هه روه هه. رگریت  وهکوردستاننو ن جڤاتا رن خۆ ی
پستی هه به. نیشتیمانیا کوردستان کورسی وه همه لبژاردنا زه ل شان ب تنی سرگرتن تک .  

  
 !فتن روان که بهژی کورسی  رس و هه ئهبوو کو  تکشان شانس هه همه ل دیسان ژی کو زه

رگرت و  ب تن وه،  و ئاڤدرانتا کشتۆکال زاره وه دا لیستان د وێ تکش مهه  زهسا روه هه
  . زرێ کشتۆکال زیز بوو وه رزدار کاکا قادر ئه

  
کی و  ره  و رۆل پارتیان ی سه  بووکا پاسیڤ ته هکومه، ت کو هکومه، ر زوی دیار بوو  هه

کو  وه. رهلدان کیتی دا سه را پارتی و یه تی د ناڤبه ر زوی ژی دژایه هدیسان ه. ور ب کایگه
، بیت کتی دیار نه ک یه زیره کو وه ربخۆ بیت و وه کی سه زیری دخواست پیچه ڤی وه، دیار
کو  دخواست وه زیری نه ناب وه یان راستتر بژم جه. ت که  نه پالنن وان پراکتیزه% 100 یان
  . وان تا ت و سیاسه بیت ژ ستراتیژیه ک نه تی دیارببیت وپشکهک ک یه ندامه ئه
  
 و نرگر ت ژ وان وه زاره  وێ وه دی چاوانکا، ک کر نهست ب دارژتنا پیال کتی ده یه
  زیره ڤ وه ئه: هاند کو  دارشت و راگه ڤ پیالنه ئه رابوون. کیتی ب خۆ دا یهستن   ده ڤیته بکه

تا ک زاره ن وهچ ژ کاررانئاڤا به،  نزانیتشتۆکالی و ئاڤد ن دوکان  زستاننداڤ
 ێت ژ زاره و وه رابوون ئه. ) دگریت (نگینیت د پهت و هاڤین ژی  ردده ندیخان به ربه ده
  .  داناێ کستۆکال و ئاڤدیرانیرز وه تیا خۆ ل جھا رکردایه ک سه ندامه رگرت و ئه وه
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تکشان ژێ بکشیت د ناڤ خو دا کۆم  همه ندامن زه ئه  کو، ست پکریه کیتی ده  نھا ژی یه
سا بۆ خۆ  کا وه هدینان هشتا وان هزه چونکی ل به. هدینان را به ڤه  ل ده مازه نه، ت بکه
کتی خۆ ل ورێ ب مڤان و  هشتا یه. ن ببه  رڤه ب پکو کاروبارن وان،  کریه یدا نه په

 مرۆڤن  نه،  ژ خۆ کۆمکرنه،  ژیهدینانان کتی ل به ن یهندام و ئه ئه.  کار دناسیت وس بکه
 ودیارنکا باش   بن یان د ناڤ جڤاک دا خودان پشینهتین ب هز سایه  خۆدان کهدیار و

  . ریت ک بگه  بۆ خۆ ژ ریه جبۆره کیتی مه ڤجار یه. بن
  

 ه رفره ک به هه وانا بنگهکو ،  و دبژیت ایهلدکش ک جاران خۆ هه له گه، کیتی سا یه روه  هه
رۆڤاژی  کی دیار به لی وه به. ل وانن لکی زاخۆ دگه نی خه کۆمه.  یه ری ل زاخۆ هه ماوه  جهی

ت و خۆ  ک کاران بکه  هنده که هر گه، ن رازی بکه  ژ خۆلک خۆ تا کو خه هه. بووک دیار ڤ یه
بن ،   و ئاڤا شلوی یه  دیار نیهنجامی ڤان بۆران ژی ی ل ئه به. ت ک بۆران بده ل هنده

رن  نگه ڤسه هاڤال و هه،  دۆستژیان  یت لۆ دی خۆ تدا بن ئاڤ که گه.  بۆری ی دیار نیه
 رۆژا نھا و پاشهزیان ژ بۆ،  بیتنجامان ر دوو ئه  ئک ژ وان هه کیژر ب دینا من هه. خۆ
  .  یه کتی تدا هه یه
  

کو ریزن ،  تاح کریه کتی داخواز ژ کاک فه یه ،کا موکۆم یه ر ه باوبب دیتنا من و
کو دیار  وه. ت بده، کتی دا د ناڤ رزن یه باتا خۆ  ب خهت ودرژی ربده تکشان به همه زه

تیا  رکردایه وا سه له.  ماندیه چه  نه ژی بن وی باری و خۆ بۆ وان فته که تاح نه کاک فه
  .  وئخست وارێ پراکتیک یهڤی و سڤک دارشت ڤ پیالنا نه کتی ئه یه
ڤی ژ   نه تا هنده جه ر هه ژ به،  بلند ک هنده تیه ایهس کو که،  ستیهیبھ تا نھا من نه  هه
  .  مال نه ت بینن خوارێ و فرکه زاره وه
نگ ب  کتی چاوان زانی کو وی ده یه. بوو نگ دان یا نھینی ده،  دیتی و بھیستی ک مه  وه
ک وی  ریت و مافه دگه  بۆ وی ڤه ڤ بریاره ئه، تدابی نگ خۆ ژی نه  ده کوات هه.  خر دایه نه

 ک دی هس که. . . . . . . . . رۆریستان و ته، فاشیستان، ژ بلی دوکتاتۆران.  ی سروشتییه
ڤ ، کتی دا بیت د ناڤ یه  ههک ژی سه ر که گه ئه. ربگریت نکاریت ڤی مافی ژ خودانی وه

بی  ره رکۆمارێ ئیراقا ئه با سیاسی و سه کته سکرترێ مه، الل زدار مام جهر، زانیت هندێ نه
ن ر شاش هان جاران ل سه و ب ده،  موحامی یهو  ر کو ئه ژبه، ک باش دزانیت ڤ یه

  .  کو رکالم بۆ خۆ بکار ئینایه  و وه لکی دایه  نیشانا خه مه او ناسن وی ئه، فزیۆنن بیانی له ته
 کا سته د ناڤ ده  ڤیته  ژی بکه ز دترسم مامه ئه، وام ببیت رده نگی به  ڤ رهر کار ب گه  ئه

  .  بۆبی ره ک پشتر ی ئیراقا ئهۆر کو سه، دام رگری کرن ژ سه رن به پارزه
ی و پاشی مینزیر ب ر وه  دێ ههکتی و  یه یتهیان بب،  نه  ههدوو رێ ل پشی، تاح ژی  کاک فه
بی ،  تا رۆشنبیری بکه زاره  خودا حافیزی ژ وه ژیندێ بادینان یان لبه هرپرس م  به هیدێ بی

  .  رێ بکه ده ی قهێ ر  و چاڤه ک پارتیا خۆ کاری خۆ بکه هه ل بنگهر  م هه کول و خه
  

  . يمـظدق اهللا العص. ٳنا ٳليه راجعون ٳنا هللا و
   
  


