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   لهک .د .پ  ی که   سیاسیانه و وانه کک له  یه نگه ره
"  "الضربة االستباقیة "  تی سهسیا ، وه فری بووه کانه مریکیه ئه

ت پش  که  دوژمنه لدان لهپ ی بیردۆزی  ویش به ئه ،بت
ی ۆــگی نـمان  بوو له وه ئه ،ت بکاتـی دروسـترس  مه ی وه هــــئ
 ر رامبه هـب هـل   "وڕانهـــک"ک  .د .پایشی ـ ئاسمساڵ ئه

 پارکی  نیازبوون له  به که" گروپی تارمایی"ی ک  یه هو کۆبوونه
  که وه کۆبوونهپش   وست ده هاته ن نجامی بده ئه ولر هه
س توخنی   هیچ که شتییان ه و نه یان کۆنترۆڵ کردو که هپارک
و  یان به ت بوه انهن  ته مه ر ئه ک هه نه ،وێ  بکه و ناوه ئه

   .ستاون  راوه ناوه و له   کهش کرد سانه که
  
ند  نیازبوون بۆ چه وانیش به  ئه که" قام شهر مانی سه رله په" ر گروپی رامبه هب پرش له 

کانی  ره رکوتگه زگا سه ن ده الیه له ،ن ڕێ بخه ریی خۆپیشاندانک به ماوه کی جه ری یهاداواک
نجام   ئه که وه  و کۆبوونهکرێ سگیرده سیان ل ده  که33درێ و   دهالماریان  پهوه ک ه .د .پ

نجام   ئهری گه  کاری رۆژنامه نیازه  به ش که" ئـاسۆ"ی  یامنرکی رۆژنامه پهت  نانه ته ،نادرێ
  !کرێ سگیرده ده زۆرکی  تیه پاش لدان و سوکایه ،اتبد
  

رمایی نیازیان قام یان تا رشه نی سهما رله گروپی پهکانی ناو ماسی یه  حه نجه گه چ پ ئه
 ، وه قننه  نیازبوون خۆیان بته ندکیان به یان ههن  نجام بده کارکی تیرۆریستی ئه بووبن 

ی  که  گرووپه مان له ترسیی ئه  مه ستیان کردب که زگاکانی هه  و دهک .د .پچ  یان پ ده
هیدرا  ریاندا و نه سه  درا به اسا تریشقه ئ وره ک هه  وه ربۆیه شخ زانا زیاتر بووب هه

 ئاسایشی  م گروپه ئهکانی  چ داواکاری یه رحاڵ پ ده هه به .نجام بگات ئه کانیان به نیازه
کانیان  وه  جونه ب ڕێ له  ده ربۆیه ترسی و هه ر مه  به ک هاووتیان بخاته ت نه سه ده

   .بگیرت
  
 ژر فشاری  چووه وا ده ئه ، نجام بدرایه  ئه انهو خۆپشاند  ئه ر ڕی بدایه گه ئه ،ک .د .پ

  :دابین کردنی
  
تایی ترین  ره ک سه وهک  نه کوردستان  له  م داوایه ئه ،تی گبه  بۆ نه که ،با  و کارهئاو •

  .کرت ماشاده ته" ماف " ک جۆرک له  وهکو به ،ک پداویستی خه
 ،نرت یه ر رابگه گه ئه که ،وت که هستیان د  ده ی که و داهاتانه ی ئه ڕووی سانه خستنه •

  .کرت رف ده  بۆ ک سه چۆن و  پرسیار بکات که  که که وا مافی خه ئه
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  و مافانه دابینکردنی ئه ودان بۆ  وه هه ،ن ماف تی خاوهک هاوو ماشکردنی تاک وه ته •
تی  ی سوننهالبردن ،مای توانایی ر بنه سه رگرتنی پۆستی گرنگ له وه ، کار پدان وانه له
 تاد ..مای حیزبی بوون ر بنه سه عس بۆکارپدان له به

تی  زگا حکومه کانی ده ر کاره سه  چاودر به  ببنه ی که نی یانه ده زگا مه و ده دان به ڕگه •
  .ی نده سادی ئیداری و گه بکردنی فه ستی بنه به مه  به وه کانه یه

ستی دین و  ی ده وه  کورت کردنه واته ، رده روه مکی زانستی بۆ په دانانی سیسته •
زگاکانی  یی بوونی دهخۆ ربه سه ، رده روه می په  سیسته شیستی لهومی و فا ڕیی قه یروباوه

  .دا هنندا و ناوه کان له  حیزبی یه زگا جاسوسی یه البردنی دهو  رده روه په
حریم  ته ،کاندا سازه نووس  چاره له سه  مه کی کوردستان له ی خه  بۆ ئیراده وه ڕانه گه •

ر دیاریکردنی  سه  بیار له وانه له ،یک  خهروو سهوتنک و بیارکی  موو ڕکه کردنی هه
  . ڕیفراندۆمکی ئازاددا نووسی کوردستان له چاره

 ،مانگرتنک ئازادیی خۆپیشاندان و  وه ،کان  سیاسی یه دابین کردنی ئازادی یه •
ڕی سیاسی و حیزبی  ر بیروباوه سه س له ناب هیچ که ، وه  و بیرکردنه وه بالوکردنه

مانای  م کردنی ئازادیی سیاسی به راهه و فه مه ئه .،  بدرت نجه بگیرت و ئازارو ئاشکه
ی  ت بودجه سه ر ده سه  له پویسته ،کانی رکه  ئه  له ت نی یه سه ی ده وه خۆدزینه

سورانی   هه ی که  حیزب و ڕکخراوو تاکانه و ک کردن به رخان بکات بۆ کۆمه ت ته تایبه
  .ن ده نجام ده سیاسی ئه

می   پشی سیسته خۆشی و خوندن و هنانه ت بۆ نه ی تایبه رماه دهدابین کردنی  •
  .کان تی یه یه  کۆمه ته مانه زه

 تاد ... •
  
 ی 1%ت  نانه ژر ته  چوونه زانن که سور ده ،انتدارانی تری کوردست سه  و دهک .د .پم  به
 داخوازی  قام وه رشه مانی سه رله  پالتفۆرمی گروپی په  بریتین له  که وه ره ی سه و خانه ئه
ر  سه  له واوی بوونی سیاسی یانه ی ته وانه مانای پچه به ، کی کوردستانه زۆری خه ره هه

  کی کوردستانه واوی خه زووی ته  ئومدو ئاره  که وه ره ی سه م پالتفۆرمه ئه .ت ی سیاسه ساحه
   .تدارانی کورد سه ی ده تی میلیشیایی و دیکتاتۆریانه سه ڵ ده گه  له تی ناکۆکه واوه  ته به
  
   دنیابن که  وه ن وه له ده قام کۆنه رشه مانی سه رله  گروپی په وارم که کۆتاییدا ئومده له
کی  واکانی خه  ڕه ری داخوازی یه  نونه قام پکیان هناوه ر شه سه لهوان  ی ئه مانه رله وپه ئه

و  کک له ری هیچ یه رنونه ک هه ت نه سه ی ده که  کارتۆنی یه مانه رله  په وه ، کوردستانه
ت  خزمه کی فراوانی حیزبی یه و له یه کو زیاتر کۆمیته به ،  نی یه وه ره ی سه داخوازی یانه

   . تدایه سه دهکانی  ند یه وه رژه به
22. 11. 2005  

    
    


