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ي طةلةكةمان ضةندين هـةزار بةلَطـة نامـةي         1991لةالي زؤربةي زؤرمان ئاشكراية كةلةكايت أاثةأينة ثأشكؤكةي ئاداري       
م ئـةوةي جصـي داخ و       طرنط و هنصنيي تؤقصنةر كةوتة بةردةسيت كؤمةإلين خةلَكي كوردستان و حيزبـة كوردييةكان،بـةإل             

لة هـةمان كاتيشـدا سةرسـوومان بـوو ئـةو بةلَطةنامـةو هنصـنييانة وةك ثصويسـت كـةلَكيان لـص وةرنـةطرياو زؤربةشـيان                          
لةاليةن حيزبةكانةوة بةدةسيت ئةنقةست ديـزة بةدةرخؤنـة كران،هةلَبةتـة هـةموومشان هؤكـةي ئـةزانني و شـاراوةش                   

يي دةست تصكةإلوكردين كةسانصكي واي تيا بوو لةطـةلَ دام ودةزطاكـاين حكومـةيت              نيية كة لةناو ئةو بةلَطةنامانةدا هنصن     
بةعس دا كة لة ناو حيزبةكاندا شوصن و بةرثرسيارصتيي طرنطيـان هـةبووة ديـارة ئـةوةش نيشـانةي ثرسـياري طـةورةي                       

خستنة أووي ناوةكانيانا  بص دةنطييان لة ئاست  ي خؤيان!!)قودسييةت(هةلَئةطرت،  بؤية حيزبةكان بةنيازي ثاراستين 
هةلَبذارد، بةآلم وا لة بةدبةختيي ئةوان جارصكي تر مصذوو خؤي دووبارة ئةكاتةوةو واش ثص ئةضص ئةجمارةيان سـةري                  
طلَؤلَةي هنصنييةكان هةر تـةهنا بةدةسـت ئةوانـةوة نةبصـت و نـةتوانرص بـةو ئاسـانييةي ثصشـوو هنصـنييةكان طـؤأ غـةريب                  

 .بكرصن
ووةتةوة كة هصزةكاين ئةمريكا ليستصكي درصذي لة نـاوي ئـةو كةسـانة كـة بـة تايبـةيت لـة هـةردوو زل                        ئةوةتا قاو بإلو ب   

حيزبةكةدا ثةيوةندي ترسناك و ذصراو ذصريان لةطةلَ دام ودةزطاكاين بةعسدا هةبووة داوةتة دةست يةكصيت و ثارتيش                
ــدا بكــةن    ــازةي ئاطــادار بــن و طوايــة لصثرســينةوةيان لةطةلَ رضــي ضــةند أؤذصــك بةســةر ئــةم مةســةلةيةدا   طة... بــةو ني

تصثةأيوةو هةندص لةو ناوانة دزةيان كردووةو بةسـةر دةمـي خةلَكـةوةن و دةنطةكـةش وايـة كـةناوي كةسانصـكي وا لـة                        
ليستةكةدا هـةن كةلـة ئاسـيت بةرثرسيارصـيت طـةورةدان ض لـة حيـزب و ض لـة هـةردوو حوكمةتةكـةدا بـةإلم تـا ئصسـتاش                              

 حكومـةتيش خؤيـان لـص نـةكردووة بـة خـاوةن و بـة أةمسيـي و نـا أةمسيـيش هـيض شتصـكي                           هةردوو حيزب و هـةردوو    
ئةوتؤيان نةدركاندووة كةبؤين ئةوةي لص بص كـةنيازي هـيض كاردانةوةيـةكيان هةبصـت بةرامبـةر ئـةو كةسـانة، هةلَبةتـة                    

اطرص كة بـزانني  ئـةم جـؤرة         طةر تةهنا ئاوأصكي كورت بدةينةوة ئةزانني كة ئةمة بة أاذةيةكي زؤر سةرسووأمان هةلَن            
هةلَوصستانة طةلص جاري تـرو لةبـةر زؤر هـؤي دزصـوو قصـزةون لـةو حيزبانـة بينـراون و تاوانبـاراين وا وةك بـةرزةكي                           
بانان بؤي دةرضوون كة هيضيان لةو جةلالدانة كةمتر نةبووة كة لة ذووري ئيعداما ثةتيان لـة ملـي ئةوانـة تونـد ئـةكرد                        

 .رسيية زصأينةكاين ئةمأؤيان كة ئةمانيان طةياندة كو
كةمسان الرييمـان لـةوة نييـة كـة كةسانصـكي زؤر دلَسـؤز لـة هـةردوو حيزبةكـةدا هـةن و أؤذانصـكي سـةخيت خـةباتيان                             

خـةآلت بكرصـن و شـتص لـة ثاداشـيت ئـةو خةباتـةيان ثـص                 ) كة هةقيشيانة (طوزةراندووةو ضاوةأصي ئةوةشيان نةكردووة     
نـدا نـةكراوة بـةلَكو بـةهؤي ئـةو مقـؤ مقؤيةشـةوة أةنطـة مانـدووبوون و أابـووردووي                     بدرصت  ،ئةمة نةك هةر لةطةلَيا     

هةندصكيشيان ببصتة مايةي طومان بةوةي كة ئةو ناوانةي كة بةسةردةمي  خةلَكةوةن أةنطة كةسانصكي تيا بن كة دوورو                  
صـكدا ناويـان بصـت كـة تـا بينـة           نزيك ثةيوةندييان بةو مةسةلةيةوة نةبصت و لـة ئـاونط ثـاكتر بـن و كةضـي لةطـةلَ كةسان                   

قاقايان لة خيانةتا نقووم بووبصت و غـةيري حيزبةكـةيان كةسـي تـر ئاطـادار نةبصـت ،جـا تكـا ئةكـةم تـا خومةكـة تـةواو               
نةشصواوةو ثاك و ثيس، شؤأشطصأو خائني،  دزو خاوةن مـالَ  بـةبص ئاطـايي تصـكةآلو نـةبوون و كـةس بـة ناهـةق نـاوي                             

و جارصـك ،تـةهنا جارصـك بةتـةنط داواي خةلَكـةوة وةرن و هصـندةي ضـاثووكن لةسـةر                    نةزأاوة دةسـتةكة كةشـف كـةن        
بضووكترين أةخنة لصتان، بة جوملة دصنة وةآلم و يان بةناوي مةدةنييةتةوة بةردةركي دادطـا لـة خـاوةن أةخنـة بطـرن                    

 سةر بـةأة ئصـوة خؤتـان        ،نيو ئةوةندةش غريةت بدةنة خؤتان و ثصش ئةوةي هصزةكاين ئةمريكا ئةوةي ذصر بةأة بصننة             
بة أؤحصكي وةرزشييةوة ئـةو كـارة بكـةن،وا بـزامن كـةس داوايـةكي مـةحالَي لـص نـةكردوون ،بـةلَكو هةقصـكي خؤمانـةو                 
ئةطــةر بتانــةوص ئصــوةش لــةو مــارة ثةثكــة خواردوانــةي مالــةَكانتان أزطارتــان ئةبصــت ،خــؤ طــةر هــةر ســوورن لةســةر    

جةعفةروشصخ جةعفةرةكان موورووي غةيب ئاسا ونيان كةن ئةوة شتصـكي          ثةردةثؤش كردنيان و  ئةتانةوص وةكو شصخ        
ترةو خؤ طـةر داوصـين خؤشـتان هصـندة بـةثاك ئـةزانن نوصـذي لةسـةر بكرصـت ئـةوا بةلصشـاو هـؤي أاطةيانـدنتان لةبـةر                              



 
ندانــة دةســتاية وهــيض نــةبص بةئاشــكرا ناأاســتيي ئــةو دةنــط و باســة خبةنــة أوو، بلَصــن وانييــةو ئةوانــةي ئــةو ثأوثاطة   
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