
دایی رزگاریاندنی  راگهیادی سانیم ه13  له  
 
  کوردستانیک  خهیراو  ھهین مهۆک
تان نهی شمه به.. کارانکر  
  کوردستانیی رزگاری حزبینگران هی و الندام ئه

 و نیرمتر  گه وه  کوردستانهیی رزگاریزب حیاسی سیب کته  مهی ناو  بهنیر وه خته  ، بهی  رزگاریاندنی  راگهیادی سانیم ھه انزهی ئاب  ، سی15 یند وه پ له 
 و ی رزگاری گه ریدانیھ  شهۆ بشیژ و راستویزۆس دیمانی  و پهنی  کوردستان بکهیک  خهیاک و تر شهۆک تی وه ئ   و لهمانۆ خ  لهییزباۆری پنیجوانتر

 ی ، کاروانکسان هیر و  وه خته  بهیک هی گه مهۆ کیاتنانی و بنۆخ ربه  سهیکتان کوردس  بهشتنی  تا گه وه نهی  بکهانیانین و د وه نهی  دووپات بکهۆییخ ربه سه
   .  وه تهنم  دهبوار ر  پانییرفراز  سه  ی گه و رتب  دهی ژه  درشانۆکت
 ،  یخوازیکسان هی و ییخوازۆخ ربه  سهیر نگه  سهی وه دانکردنه  و ئاوهی رزگاری ئایرز راگرتن  بهۆ ب15/8/1993    له رتانهی ب  لهک هیموو ال ھه ..زانڕ به
 .  وه هی دراشانۆک ت  بهی ژه و درندرا هی  راگهتان کوردسیی رزگارینرا ، حزب  راوئهیی ره وه و دوو ته ره  به  کهدایوار  کوردهی گه مهۆ   کیکان  و ژانهش ئون له

 ی گو  بهیمانیشتی نۆییخ ربه  سهیگرت و بانگ   دادهکان هیی وه ته  نه ر خواسته سه  لهی پ رانهیلگن  ش کوردستایی رزگاری حزبکدا کات ر له وبه مه   لهڵ سا13
 یون  خه  ، لهیھانی و جیی   ناوچهی ناسکیخۆ  بارودۆیانی ب   به کهی دیکان وته  ،  ره وه ردهک رز ده  بهی کوردستانی و ئااندی گه  و دوژمن رادهستۆد
نگ و   و ئاسته وه کرده  ده چیی رزگارر سهۆ بانیکان الماره کرد  و گوشار و په  دهانیبات  بوون  خهیت ھاووی   پلهینانستھ ده  وهۆوون  و ب دابیتراقچع
 یکان چوونهۆ رامان و بنینیب  ، ده وه نهی که  ده هییژوو م ژهۆو ر  ئهیادی  وه هیی شاناز ربهۆ زڵ سا13 ی دواۆم ئه . شتڕ ده  ھهدای که گه رر سه   لهانی ره گه ته

 و ییر ماوه  جهی خواست تهۆب و  رگرتووه  وهی فراوانتریک هیی  پانتامۆفراندی ریو خواست  گرتووهانۆی خی گه جدایوار  کوردهی گه مهۆ کو ن   لهییرزگار
   .ن  که  دهۆ بیبات  و خهننم سه  دهیی رزگاریکان و رامانه  دروشم یی  خشکه  و به وه تهۆرزکرد  بهانی کوردستانی  ئاش کهی دیکان وته ره
 نیم  ،  دووه هیکردوو دا شه  گهیکناغۆ ق  کوردستان لهیل  گهیخوازی رزگارڤی بزا ش  رووکه  ، به وه نهی که  دهیی رزگاریادی سا  کهکدا کات  لهۆم ئه .. زانڕ به
 یر نه نو77  کورد راقدا عیمانیشتی نین نجوومه ئه   ،  له  خواردووهییاسای یند سوو رداوهبژ   ھهمر  ھهیکۆر  ،  سه کاره ستبه  کوردستان دهیمان رله په
 یکان  خواسته  و نه ده ئومی گه ج  نهنیوان ب که وشه  ره  له ژانه راستویک چاو ر به گه  ئهم  ، به رکردووه گهۆ مسیشیمارۆرک  سهیستۆ و  پ هی ھه
ردوو   ھهشتا ھ یچ  کهب دهڕ په کوردستان تیمان رله  پهنیم  دووهیبژاردن  ھه ر سه شت مانگ به ھه .    وه ته ناوه  ھهی وه شهو پ ره  بهینگاو  ھهشمانیی وه هت نه
 ۆب یکان اوه داب  ، ناوچه وه ته کراوه  نهییکان ئاسا بکراوه ره  عه  به  شارهیوش  رهستاتا ئ  ،  نراوهھ کنه پکگرتوو هی یکت  و حکومه وه ته خراوه کنه هی  که دارهیئ

 ی رستانه زپه گه  رهیت اسهی  سێو انهی  و ده وه نه که ت ده واکانمان ره  داوا رهی تووند  بهراق ناو عیکان هیب ره  عه زه ،  ھ وه ته اونهڕ گه  کوردستان نهیمر ر ھه سه
   و به   ئاراوه وه ته نراوه ھژ دانوستاندن و وتووی سهۆ پستوور ده ی وه نهی نووسۆیانی ب  به  تازه  به   ، تازه وه بدنه پ ژهکورد در ق به رھه  دهشوو پیمرژ
 یراق ع زانهۆسکوردستان د یت سته   ، دهنیوانڕ  داھاتوومان ده  له وه شهۆر  په   بهھانی جیتان وی گشتی و راخوازانی ئازادکداکات  له  .نی که  راده وه هیدوا
. دات   دهیۆ ف دا به و بواره  لهۆی خی توانازوھ و  وه کاته  دروست ده شاوه وه ھه  

  دایمانو سل رول  ھهی گهردوو ف  ھهی وه  کردنه   لهشیت بهی تا  به وه هی بازرگانی  و جوله وه دانکردنه  ئاوهی بوار  ، له وه نهی که  دهی رزگاریادی سا  کهۆم ئه  
  م  ، به ره ماوه  جهید ئومواوی ھی گه  و ج وه ته ناوه  ھهیخ هی با گرنگ و پینگاو  و ھه وهی د وه هۆی خ  بهی وره  گهیکوتن شکه کوردستان پی، باشوور

 سنوور ڕی و په  تا ئهی که وشه   رهانیکان هیکار ان و خراپه تاو  بهدان ژه  و دریوار  کوردهی گه مهۆ کیناو  ھهو ن  لهستیرۆری تی گروپێند  ھهیدان ھه سه
  وه  کوردستانهی گه مهۆ کی وه ره  ده  لهرۆری تیکردن  دزهۆیانی ب ر به گه جاران ئه .    راگرتووهدااوکڕ ه گومان و دیانڕی دوو  لهیر ماوه  و جه زکردووهۆئا

 ۆ ب زانهۆس  دتب  ده هۆی ، ب وه تهۆ کردۆی خی پن و شو گه مهۆ کیک هی شهۆ گو ن ته  خزاوهرۆری تۆم ه ، ئ وه هیدرا  دهکان ستهیرۆری ت وه  کردهیپاساو
 ی گه مهۆ کی با  له نه وه زه و قو دز اردهیو د  ئه  که ته سته  دهیرک  ئه وه انهیموو  ھهشپ  ،  له  وه نهیبگر نگاو ھه  ھهرۆری تیشکردنک شهی و رکردنبنب

ر  ماوه  جهڵ گه  لهانیفتار   ره وه انهۆی خیند هو رژه  بهیسک  تهی وانگهڕ  کوردستان  لهیتداران سته  رابردوو  دهی سا14 ییژا در به .  وه  دوور بکاتهیوار کورده
و  موو ئه ھه  لهت سته  دهشۆم  ، ئهکردۆ نغرداییکخراو رینگ رچاوته  و بهۆخ وه نڕی  شهو ن  لهانی گه مهۆ ک  وو،ناکھ پانیک هی  دژ بهیر نگه کردوو، دوو سه

  . وه ر بداته ماوه  جهیکان هی داخواز  بهم  وهب  و ده ارهیرپرس  به شتانهیرھاو ده
   باس لهاندایکان اندنهی  راگه   له اوانهب لرۆ زتداران سته  دهنینیب  ،   ده وه نهی که  دهی رزگاریاندنی  راگهیژۆر سانیم ھه انزهی سیادی   کهکدا کات  لهۆم ئه

 تر  ین هی الێند  کوردستان و ھهیی رزگاری  حزبیکان کخستنه ر   ێ نادر گه رستاش تا ئیچ ن  که که    دهیحزب  فرهیانی و ژنیرب  و رادهیاسی  سیئازاد
  وه رهۆراوجۆ جۆیانیب  و به وامه رده  ئازاد بهیاندنی ر راگه  سهۆت گوشار ب نانه ته. ن   که بشانۆک کارو ت  کوردستاندا ئازادانهی باشووریکان موو شاره  ھه له

 یکۆر  سهیسعود بارزان  کاک مهزڕ به  داوا لهدا هیند وهم پ  ، لهنکر  ده  دادگهیچ راپنووسان ژنامهۆ و رر  ،  نووسه وه  ئازادهیایدیم م رده  به تهخر نگ ده ئاسته
 نیرب  رادهی و ئازادکخستن ری ئازادی نهیم  و زه وه زنهۆ بد له په  گونجاو و بهیک هی چاره گهڕ    کهنی که  کوردستان دهی باشووریت کوردستان و حکومه یمر ھه
   . ن  رام بکه  فهک هیموو ال  ھهۆب

 کوردستان ی باشووریکان وته ستکه  ده  له شه هڕ  ھهاتری زموو کات  ھه  تورک لهیکان هاڕ نه  ژهنینیب  ، ده وه نهی که  دهی رزگاریادی سا  کهی و کاته  لهۆم ئه
  نده رچه ھه. ن   کوردستان  بکهی باشووری ناو خاکۆ بیششکرک  تا لهنڕ گه  دهکدا هۆیانی بیدوا  وبه وهی بت ویکان  سامانه  لهانیکۆ چنین و چاو که ده

 ۆ بانۆی کوردستان  خیکان هیاسی س زهم ھ رجه  کوردستان و سهی باشووریت  حکومه ستهیو پم  ، بهنادات پانی وه  ئهی گه ریھانی و جیمر  ھهیکاودان
. ستن   رابوهکان ره رکهی داگ هار نه   ژهیکان وه گ ازهی نی دژ  لهزیک هی و  وه زنهۆد بۆ بانی گونجاوی چاره گهن و ر بکه  ئامادهکان شھاته و پر گه موو ئه ھه  
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  ژانهۆوامن و ر رده  بهکان ستهیرۆری ت وه کرده ، نیژ  دهژاودا گبار و پ  نالهرۆ زیکوش  ره  لهراق عیکان  ،  شاره وه نهی که  دهی رزگاریادی سا مه ئ  کهۆم ئه
کان  زه گه  ره  فرهیز ھ  کهی وه  ئهیربار سه .  تکر  دهشۆخ یک ره  دووبهی و ئاگر هی وهڕ  بهیر گه فهی تاڕی شه. چن  ناوده  و لهی قوربان بنه  دهیت ھاووانی ده
ستان  ووه سته ر ده ماوه  جهیکان هی و داخوازستانیرۆری تیکان شه هڕ ر ھه رانبه به  و له هی وته ککه ت په ومه حکم ن ، به که  دهراق عی سوپایکارن و ھاوکار ستبه ده

    یر عفه  جهی که ته حکومه . تز بپارشیکان رپرسه  بهیانیرو گ  و سه وه ته بگخت ته پیغداد  بهۆ بی ئارامو شی ئاسات ناتوان نانه ته .  وه ته ماوه
 تان کوردسیل  گهیکان هی داخواز  دژ به ختانه رسه  سهرۆ  زیچ   کهێژمدار بھاو رھه  بهیی  کردهیکنگاو  ھه  و ناتوان تواناتره بشووتر پی وانه موو ئه ھه له
 و ست وه  ، رادهی کاتی دارهی ئیاسای ی58 ی  ماددهیکردنج بهرکوک و  ج  کهیزگار پاریخۆ بارودی وه  کردنهیی و ئاساکان اوهداب  ناوچهی وه انه گ له

م   کوردستان کهیمر   ھهیکان هیر روه سه و اری بیت سته  ده  لهێو هی  و دهنم  کوردستان ناسهیکات و سنوور  ده رگه شمه پیز ھی شانه وه  ھهیداوا
  . وه بکاته

 یستی خواست و وب  و بهیوک ره  دهیالنیر پ سه ر له وبه مه  لهڵ سا85   که وه هینھ  دهریب  به هیو راست ئه دایی رزگاریادی سانیم ھه انزهی سیند وه پ له
 زیرگ  ھه  کهی هڕ و باوه  ئه ته نهشتووی ش گه که  و ناوچهھانی جیتان وی ربهۆ زستائ.  کرادروست لانی نویت و ونران لک وه که هی  بهت هیالی وکان س وه ته نه
    بهراق ع ستهیو پ ندانه زوومه  ئارهیانی ژ وه که هی  بهۆ بم به . ت هیکنار  پ وه خته  و به  ئاسوودهیکت  وکان کنراوه ل وه که هی  بهرۆز   به مهر   ھه  له
 بکات ، ر گهۆ مسانیر روه  و سه وه  بداتهراق ناو عیکان به زھه  و مه وه ته    نهیی داخوازیم وه   ان بتو  که وه تهزر  دابمهیدرای فیما ر بنه سه  و لهوتن ککهر

 ۆ  ب هین  ئامادهزیرگ  کوردستان ھهی باشووریل  گه  که وه نهی که  دهی کوردستان دووپاتیی رزگاری حزب ه ل مهئ   .   وه تهکان بگ  شارهۆ بشی و ئاسایئارام
بات و   خه به .  وه تهرند  ناسپ  ناوه   بهی که مانهیشتی نیر روه  ناکات و سهڵبو   قه وه هۆیر خ سه  به کهی دیک هی وه ته  نهیت سته  ، ده وه تهڕ  بگه دواوه
  . وه  ناکاتهیسند  په کهی دیکو جار  بووهتاۆ ککردننفال و ق  ئهیو  و شایست  و بندهیت هیالۆی کیم رده   سه پساوه  نهیدانیربانقو
 ناو پ  له  کهنی که  کوردستان دهیکان خوازهیکسان هی و خوازۆخ به ره  سه نه هی ال  کوردستان داوا لهیی رزگاری حزبیاندنی  راگهیادی ئاب سای15 ی نهۆب به
 و  ره  داھاتوودا بهیبژاردن  ھهۆ بکردن ئامادهۆ خناوپ  ، له وه بگرنه نگاو ھه  ھه وه نهۆڕی و دانوستاندن و راگ ش  رووه  ھاوبهیکتر  چهانی  ره  بهینانکھپ
  رهۆموو ج  ھهی  کوردستان  ئامادهیی رزگاری  حزبمان ، حزب هزۆری پ و ئامانجه  ئهیرخستن  سهۆب . شنۆبک تانیوان نیش و ھاوکار  ھاوبهیستی لینانکھپ

  .  کوردستانهیکان خوازهیکسان هیو  خوازۆخ به ره سه  نه هی الوان نیش   ھاوبهیک هی ه هی راینانکھ و پیھاوکار
  . بداۆ شکیی رزگاریاندنی  راگهیادی، سا ئاب ی پانزه  

.رفراز بن  و سهمر  نهۆییخ ربه  سهی گه ریدانیھ شه  
.وتووب رکه  ، سهاریخت  بهیکل  و گهۆخ ربه  سهیک  کوردستانناو پ  لهبات خه  

 
 

یاسی سیب کته                                    مه15/8/2005  
        کوردستان                             یباشوور/ یمانسل  کوردستانیی رزگاریحزب
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