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هةنطاوصكي ئيجايب و سةركةوتووانة ,   ي مارسي ئةمسال دا كة لة اليةن وةزارةيت  أؤشنبريي يةوة بةأص خرا 8سازداين مصزطةردي أصكخراوةكاين ذنان  لة  
 بزووتنةوةي االكي أصكخراوةكاين ذنان ببنة سوننةتصكي جصكةوتة و  وةكو طؤشةيةكي طرنطي ضاالكي سياسي و جةماوةري ثصويستة ئةم شصوازة لة ض. بوو 

 . هةق خوازانة و يةكساين خوازانةي  ذنان ثةرةي ثص بدرصت 
د باس و بابةيت جؤراو جؤريان  لة ثةيوةند بة   لة أصكخراوةكاين ذنان لةو مصزطةردة دا  بةشدار بوون و ضةن4  نوصنةراين  1998 / 3 / 8أؤذي يةكةم  

بةآلم ئةوةي لةم مصزطةردةدا جص ي  سةرنج بوو بةشداربووين نوصنةري أصكخراوةيةكي ذناين . مةسةلةي ذنان و أصكخراوةكاين ذنانةوة خستة دةستوري كارةوة 
ئةوة بؤ . ثصشكةش كرد ) ايي سةدةي بيستةم دا مافةكاين ذنان ضؤن دةبينن ؟ ئايا لة كؤت ( كة باسصكي ) يةكصيت ئافرةتاين موسوملاين كورد ( ئيسالمي بوو  

بةآلم ئةوةي لةو مصزطةردةدا جص ي  سةرنج بوو . هةمووان ئاشكراية أةوتة ئيسالمي يةكان ض بريوأا و لصكدانةوةيةكيان لةسةر ذنان هةية و ضةندة دذي ذنانن 
  ي مارس أؤذي جيهاين ذنان دا تا لةم أصطايةوة ثةيامي 8 بة ناوي أصكخراوي ذنانةوة لة مصزطةردي  ةيةكةدةبص ثةجنةي بؤ أابكصشني بةشداربووين أصكخراو

,  فكر و بريوباوةأي أةوتة ئيسالميةكان ين ية  لة مصزطةردصكدا  هةربؤية مةسةلةكان تةا نيشانداين. دذي  ذن بدات بة أووي كؤمةلطا و ذناين كوردستان دا 
كال و مةدةنيةت و  أةويت كؤنةثةرسيت لة كؤمةلطاي كوردستان دا يوةي كصشمةكصشصكي توندي سياسي و كؤمةآليةيت ية لة نصوان أةويت أادبةلكو أةنطدانة

كؤمةلطا   ئةو مصزطةردة نيشاين دا كة ضؤن أةوتة ئيسالميةكان لة بةرامبةر بزووتنةوةي أوو لةسةري يةكساين خوازي ذنان و مةدةنيةيت .لةسةر مةسةلةي ذنان 
 ي مارس ئامادة و أةوانةي هؤيل 8بؤ مصزطةردي  ) شةمسة خان ( ناضارن بة ثصضةوانةي سوننةيت خؤيانةوة , وة تةنط هاتوون و تووشي هستريا بوون 

نان و بزووتنةوةي هةق تا لةو مينبةرةوة  دذي ذ)  ي مارس طرذ دةبوون 8  ي مارس و مةراسيمةكاين  8كة تا دوصنص بة ناو هصناين  ( أؤشنبريي بكةن  
بزانني ئةم نوصنةرة لة ) شةمسة خان ( با بضينة سةر باسةكةي بؤ زياتر أؤشن كردنةوةي ئةم واقعيةتة . خوازانةي  ذنان قيين خؤيان هةألصذن و بكةونة زمان 

 .ي بؤ ذنان ثص بوو ض ثةيامصك, بةرامبةر ضي دا  وةستا بوو ضؤن لة بةرامبةر مافةكان و ئازادي ذنان دا قةراري طرتبوو 
دذايةيت كاركردن و ضوونةدةرةوةي  ذنان و بص ئةرزش كردين مافةكان و بزووتنةوةي هةق ( تةوةرة ئةساسي يةكاين باسةكةي شةمسة خان  برييت بوون لة  

وةي ذناين بة هةلةيةكي مصذوويي نيشان دا شةمسةخان كاركردن و ضوونة دةرة.... ) دذايةيت كردين طؤراين و تةلةفزيؤن و سةتةاليت و .... خوازانةي ذنان 
سةرةجنام  كاركردين ذناين بةوة تاوانبار كرد كةسايةيت و , كة بووةتة هؤي دوورخستنةوةي ذنان لة كاروباري ناومال و سأينةوةي سيفةيت مصينة ن لة ذنا ن دا 

 ي مارسي ئةمسال دا بيدةن بة أووي 8ان بة شةمسة خانيان سثاردبوو كة لة ئةمة ئةو ثةيامة بوو كة أةوتة ئيسالميةك. كةرامةيت لة ئافرةت سةندووةتةوة  
كاري ئصوة تةا بةخصوكردن و خزمةت كردين مصرد و , ثصيان بلصن ئصوة  بة هةلة لة ضوارديواري مالةوة هاتوونةتة دةرةوة , كؤمةلطا و ذناين كوردستان دا 

نتان دةربضن تاوان دةكةن و دةبص تةا بؤ كاري ناومال دروست كراون ئصوة طةر لة ضوارديواري مالةكائصوة مصينةن و خانةكاين لةشي ئصوة ,  منداآلنة  
بةأصوةبردين كؤمةلطا و دام و دةزطا ئيداري و سياسي و كؤمةآليةيت و ئةدةيب و هونةريةكان كاري , بطةأصنةوة كوجني مالةكانتان ضيتان داوة بة كاري ثياوان 

 لة مافةكاين ذنان و يةكساين ذن و ثياو  ئةمانة هةمووي هةلةي مصذوون ضي يان داوة, ذنان ذيان داوة لة خوصندن و كاركردن  لة سةفةر و سةيران  , ئصوة ين ية 
ئريادةي ئصوة  حةز و ئارةزووي ئصوة  بأيار و , ئصوة  كؤيلةن ئينساين ثلة دوون , بطةأصنةوة بؤ دوواوة  بؤ قؤناغي ثصش مصذوو  بؤ كؤيلةيةيت ناو مال , 

ئصوة ئيشكةري , وونةدةرةوةي ئصوة  جةستة و كةرامةيت ئصوة هةموو شتصكي ئصوة لة ضنطي ثياوان داية  سةفةر و سةيراين ئصوة  كاركردن و ضضارةنووسي ئصوة 
 مايف ضي ؟ ئازادي ضي ؟ يةكساين ضي ؟؟. ناومايل ثياوانن خؤشتان مولكي ثياوانن 

ناسةبايت جؤراو جؤري خؤيان دا دةدةن بة أووي كؤمةلطادا بةآلم أةوتة ئيسالميةكان بة بةردةوامي  هةموو ئةمانة و زؤر لةمانة كؤنةثةرستانة تر لة مينبةر و مو
كة (  ي مارس دا 8دخيواز و يةكسانيخوازة هةربؤية ئةمأؤ بة ناضاري هاتوون لة نةك هةر بستصك بأ ناكات بةلكو جصي ناأةزايةيت توندي ذنان و خةلكي ئازا

ري أصكخراوةيةكي دذي ذناين وةك يةكصيت ئافرةتاين موسوملانةوة خؤيان نيشان بدةن و سةنطةر لة زا) بووةتة سوننةتصكي جصكةوتة و أيشةدار لة كوردستان دا 
 . لة بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنان دا بطرن 

ة دذي بةلكو أاستةوخؤ ل, قسةو باسةكاين شةمسةخان و أصكخراوةكةي كة لة دذي ذنان قةراريان طرتبوو نةك هةر دةردي دل و خواسيت هيض ذنصك ين ية 
ئامادة ين ية أصكخراوي لةم جؤرةي شةمسةخان دروست بكات و أصطاش نادات ثةيامي دذي ذنان بة ناوي هيض ذنصك لة جص و أصي ذن بووين خؤيةوة . ذنانة 

ندووة و دةيةوصت وةك  ناوي ئافرةتاين بة خؤيةوة لكا)أصكخراوةكةي شةمسةخان ( أصكخراوةيةكي ذنانةوة بدرصت  بة أووي ذنان دا هةروةك ضؤن ئصستا  
ئصوة . أصكخراوةيةكي ئافرةتان خؤي نيشان بدات  كة لة ناوةرؤكدا لة بةرذةوةندي بزووتنةوةيةكي سياسي كؤنةثةرستةوة لة بةرامبةر ذنان دا قةراري طرتووة 

يةكةم كارصك كة ستان كؤمةلطاي لة ضنطدا بصت تةا بؤ يةك لةحزة ئةوة صننة ثصش ضاوي خؤتان كة بزووتنةوة ئيسالميةكةي  شةمسةخان هةروةك ئةفغان
كة دةبص بيخاتة دةستوري كارةوة ئةوةية كة كاركردن و ضوونة دةرةوةي ذنان قةدةغة بكةن و ) بة ثص ي قسةكاين خؤي ( أصكخراوةكةي شةمسةخانيش 



ذناين بص حجاب و قانوون شكصن خبةنة بةر شةلالقي قامضي ذنان بؤ مالةوة ثةلكصش بكةن و لة درزي حجاب و عةباوة ضاودصري هةلس و كةويت ذنان بكةن و 
 . ي مارس صنصت  لة هؤيل أؤشنبريي ئازادانة ثةيامي دذي ذنانيش بدات 8ئةو كات شةمسةخان خؤيشي ناتوانص ناوي . يةوة 

بزووتنةوةي هةق خوازانة و ي بةرضاوي   ي  مارس ثاشةكشةيةكي جدي بوو بة كؤنةثةرسيت أةوتة ئيسالميةكان و نيشاندةري ثصشأةويةك8مصزطةردي 
هةربؤية . يةكساين خوازي  ذنانة لة كوردستان و ئةو أاسيت يةي  سةملاند كة ئةم بزووتنةوةية ضةندة بةرفراوان و خاوةين قودرةتصكي كؤمةآليةيت طةورةية 

خراوانةي  ئيديعاي اليةنطري لة مافةكاين ذنان دةكةن بة تايبةيت ثصويستة أةويت أاديكاليزم و سكوالريزم لة كوردستان بة تايبةت ئةو حزب و اليةن و أصك
أصكخراوةكاين ذنان  يةكطرتوو لة دةوري داخوازية ئةسلي يةكاين بزووتنةوةي يةكساين خوازي ذنان  بصنة مةيدان و  ئال و طؤأي جدي لة ذياين ذناين 

 .هةلطرن كوردستان ثصك صنن بةرةو كؤمةلطايةكي مةدةين و علماين هةنطاو 
 
 

 سـامـان ئةمحــةد
12 / 3 / 1998 

 سلصماين
 

 
 

 .بآلوكراوةي يةكصيت ذناين كوردستان  دا بآلوكراوةتةوة (                          ) ي   بآلوكراوةي  ) 13( ئةم ووتارة لة ذمارة : تصبيين 


