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  بسم الله الرحمن الرحیم
 
ی کۆتایی  بۆنه به کگرتووی ئیسالمیی کوردستان یه کانی بژاردنه ی بای هه ی لیژنه یاننامه به

   بژاردن ی هه هاتنی پرۆسه
 

  ... ویست  خۆشهیهاوتیان
  ... کان سیاسیه  نه هزو الیه

  ... )561 (ی لیستیر ماوه نگران وجه ندام والیه ئه
  

 یکات دا و له ندین بۆنه  چه ک له روه  کوردستاندا ههیکگرتووی ئیسالمی یه   له ئمه
 یلیست که خۆ ربه  سهی لیستک شداریمان به به، یاند بژاردندا ڕامانگه  ههیکان ته مه هه

ستی  به تداو مه ره بنه له  عراقیت رایه  نونهین نجومه  ئهیکان بژاردنه  هه بوو له) 561(
بژاردن و   ههی نگدان وپرۆسه  دهیکان سندوقه  بوو بۆیرم وگوڕ  گهی وه  گانه تیایدایک ره سه

رمان   بهی و فشارو زیانانه موو ئه ڕای هه ڕه  سه پشمان وایه. ماندا که  وته ت له دیمکراسیه
 یهۆ وبه ی د  هاته و ئامانجه رچاو ئه  بهیک یه مان گرت تاڕاده رگه رمان و به سه وته که وت و که

چاو  کانیش له رسندوقه سه رم و گوڕترو بژاردن گه  ههیت مه  هه وه ه) 561 (ی لیستیبوون
  . باغتر بوو ه دا قه که  گشتی یه یهی ڕاپرسی پرۆسه

 
 و   ئمهیکان ڕوانیه چاوه ی وانه پچه ک ئاگادارن به مووالیه ک هه روه  هه وه داخه م به به
ندروست   تهیک ریه روه په  نیشتمانی و گیانی دیموکراسیماکان  بنه ش که وه موو ئه هه
ت بۆدروست  یاندن و تۆمه ڕاگه ی وره  گهیتک مه  ههیڕوو مان ڕووبه که یخوازت لیسته ده

 یکان موو سنوره ربوبوو هه  به  هنده که ته مه هه  وه داخه  به که،  کردن و ناوزڕاندن بۆوه
 یک رکیه  بهی کیگیان گشتیش دوربوو له ڕاندو به  تپهیکان هچاوکراو ڕه  ریته یاساو دابونه

 . قبوکردن کتر  یهیتاکان ره  وسهی نیشتمانی دیالۆگی وه  و قوکردنه نیانه ده مه یسیاس
  بووه  که وه وته  لکهیبادینان ی که ساته  کارهَ پاله  خستنه نان وناووناتۆره و هه نجام ئه ره سه
  .  عراقدایر رتاسه سه له بژاردن  ههیکان ته مه  ههیقترین پشلکار زه
 
 یکان و شواز رات ودروشم والفیته پۆسته یو دڕاندن و سوتاندن که ساته  کارهیرا ره م سه به
  که، وام بوین رده کرد وبه مان نه کشه خۆمان پاشه ی  ئازایانهیبیار  له ئمهی،  ڕگریتر
 . کاندا رجه ل ومه موو هه  ههی  سایه  بووله که پرۆسه ی کردنیشدار  بهیویش بریار ئه
مان و  که وه ته  نهی دیمکراسیوگۆرئا ت کردن به  خزمه له   ئمهیک شداریه ک به وه

موو   ههیڕا ره بژاردنیشدا سه  ههیرۆژ له. مان که له  گهیناوبانگ  ناوو پارزگاریکردن له
 یها داخستن روه هه، کاندا نوان ناوچه  لهیجیاواز  واقع ڕویدا بهیو ر زه سه له   کهی وه ئه

  له  رانی ئمه نگده  ده  لهیش  بهیشکردن  بهنگدان وب  دهی ندین بنکه زویی چه زوبه
 ی وه ره ده  له  ترکهی و شوازانه مووئه  خۆیان و ههیکردنی مافی سروشت سه موماره

 . کان نجامه ره ر به سه بۆکارکردنه ر به نه گیرا  باوهی کۆمیسیۆنیکان  ڕنماییهیچاوکردن ره
بو   خۆیان ههیر بژاردندا کاریگه  ههی پش رۆژیبارودۆخ ڵپا وله م شتانه مووئه  هه  ڕوونه که
  ، .. وه  ئمهی که  لیستهیکان نگه ده ی و رژه ر ژماره سه به
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 کوردستان یو واقع که  نیشتمانیه  دۆخهیتکرا ر رامبه  لپرسرا و بهیک هزک  وه ئمه
عراق   لهی دیموکراسیوگۆر ئایر  ڕاگوزهی قۆناغیسروشت  رک کردن به  ودهی که زموونه وئه

  ین که کانیدا بکه رهاوشته و ده م دۆخه ئه گه  له ه  مامهیجۆر به بیارماندا، وکوردستاندا
 . دا بکات  ئایندهیکان گۆران قۆناغه  ت به  و خزمهێی بگر رگه ئستا به ی که واقیعه
 ی وه رم کردنه  گه لهی و ڕۆه  وبه ستمان هناوه  ده  بهی نگه  ده و ڕژه به  بۆیه

  وه شه یه بۆنه م ربه زانین وهه  ده که  پۆسهیکان  براوه  لهیک یه داگرامان خۆمان به که پرۆسه
  .. ین که  کوردستان وعراق دهیل گه  لهیپیرۆزبای

  ... کان سیاسیه نه ویست هزو الیه خۆشه یاوتیانه
  . کگرتوو یه ینگران ندام ودۆستان والیه ئه
  نجامه ئه ره  به ره هه له ک یه، مان یشتنه و ئازار پگه موو ئه  ههیڕا ره  سه  ئمهیشدار به
ک  وو وهکگرت  یهی رۆی وه کردنه  و چاک که  پرۆسهی وه رم وگوڕکردنه  گهی دوای تریکان

 یماکان  بنه  کهی م وکورتیانه که و  ئهیوتن رکه  ده  بوو لهیبریتی،  کوردستانیهزک
کوردستان   لهیکتر  یهی کردنڵقبو وئاستی  خوازانهی ئاشتی ژیان وه  وپکهیدیمکراس

 یهزکردن  بهیریک واو خه  تهیک دسۆزیه موومان به هه ی وه بۆ ئه، نانین  ده وه  یهیست ده به
 وامان  وه کانه وته سکه دیار ده وتن به ولکه دان و خه  پیاههیزمان نھا بین و ته مایانه وبنه ئه

 ر  بۆسه شه ره کرن هه ر نه سه ر چاره گه  ئه بینین که  نه رو الوازیانه به له که و کات ئه لنه
  . هنن ک پک ده مووالیه مان وهه که له  گهیدوارۆژ

 
ک بوو  یهیر ست پشخه خۆ ده ر به  سهیلیستک کگرتوو به  یهیشدار به شدا ندیه یوه م په ر له هه

ما  و بنه یشتن له و تگه نیانه ده  مهی سه  مونافهی کردنڵو قبو ره به شکاندن بۆ رچه
بین  کتر نه  یهیمان کاتدا دوژمن هه  جیاوازبین و له چۆن ئمه کات که فرمان ده ی دیمکراسیه

  . زنت به کان نه ییه وه ته  نه گۆره سیشمان نه که و
 
 یکان هیده  شه ه  مامۆستا مشیر احمد و هاوهیسوناردن بۆگیان  درودویکۆتایدا وا له
 یسوپاسی، ،  توندوتیژیت کردن فره نه بژاردن و به  ئیالح وههیرگا یهید  شه بوونه که
 ل و و هه ژر ئه له ین که که  ده رزه ربه  سه ره ماوه و جه نگران و ئه و الیه ندام م ئه رجه سه
 ش وکیانانه م ئه رجه  سهیشدار  و بهیخش به) 561 (یلیست یان به دا متمانه رجه مه
 یکان بژاردنه هه نرخنین و هیوادارین رز ده  بهیگشت کانیان کرد به بژاردنه  ههیشدار به که

  .  بچن ڕوه به رتردا  ئارام ترو پاک و بگهیک وایه ش و هه که داهاتوو له
 

 یک تیه رایه عراق نونه یران  نونهین نجومه  ئه ش له  ئمهیکان ره خودا نونه پشت به
  . ن که  دهیکان ندیه وه رژه یان وبه که له  گهی شایسته

  .  ژیان وه که یه  ئیالح وگۆران و بهی وتووبت ئیراده رکه سه
  .  کوردستانیل  عراق و گهیالن  گه بۆیران  و خۆش گوزهیی وئاسوده ئازادی

 
  یکان بژاردنه  ههی بای لیژنه

   کوردستان ی ئیسالمیکگرتوو یه
17 / 12/ 2005 

 


