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 �  عێراقاردنەکاین باشوور بۆ پارلەماین سەبارەت بە سەرئەنجا� هەڵ��

سھبارەت بھ ھھڵبژاردنی ، ۱٤/٥/۲۰۱۸ێراق لھ با�ی سھربھخۆی ھھڵبژاردنھکانی ع ی کۆمیسیۆنیئھنجامی ڕاگھیاندنڕ ھم لھ
ڵدا.ری ھھسھفھزایھکی سیاسیی گرژ لھ باشووری کوردستان  ۲۰۱۸/٥/۱۲  

ێراق لھ باشووری دا کھ بھرامبھر ھھڵبژاردنھکانی عیوهئھ لھ سھرەتادا بڕیاری ، ک ن ک . دستانکۆنگرەی نھتھوەیی کور
 و ئومێدی لھبھرئھوەی باشووری کوردستان کیانێکی سیاسیی خۆبھڕێوەبھریی ھھیھ. داواکاریی .کوردستان بێالیھن بووەستێت

و  نجام بگاتئھ ھکێشھ بو بێ  ردھکوردستان خاوێن و بێگ باشووری لھ تان ئھوە بوو کھ ھھڵبژاردنکۆنگرەی نھتھوەیی کوردس
کھ بھ جۆرێک دژایھتیی مافی نھتھوەیی و ی ێراق و ئھوانھرامبھر حکومھتی عھھوڵ بدەن بھ موویھھ ھھروەھا الیھنھکان

 دیموکراتیکی خھڵکی کوردستان دەکھن، یھک ھھڵوێست و یھک دەنگ بن.

کۆمھڵی  (بزووتنھوەی گۆڕان، ) ڕێکخراوەی سیاسیی باشووری کوردستان٦شھش (ن پاش ڕاگھیاندنی ئاماری سھرئھنجامھکا
حیزبی شیوعیی  نیی بۆ دیموکراسیی و دادپھروەریی و، ھاوپھیماھوەی ئیسالمی، بزووتنئیسالمی، یھکگرتووی ئیسالمی

ن نیشان داوە و سھرئھنجامھکان بھ دا لھ ئێستادا لھ سھر ئاستی پارێزگای سلێمانی ناڕەزایھتیی خۆیا ۱۷/٥/۲۰۱۸کوردستان) لھ 
ووە. لھ سھر ڕاگھیاند  انپھیامی مانھھتھوە وکۆبونھ یشھھولێر) الیھنھ لھ ٦ھھروەھا نوێنھرانی ئھو شھش (دروست نازانن. 

.ھاکاریانھ ھھیھ کھ جێگای نیگھرانییدۆخێک لھ بێدەنگیی بھرامبھر بھو داو ئاستی باشوور بھگشتی  

 ۆخێک لھ ناسھقامگیریی، ناتھبایی،د ۱٦/۱۰/۲۰۱۷تایبھتیی و کوردستان بھ گشتیی دەزانن کھ پاش ھاوو�تیانی باشوور بھ 
ور لھم ھھڵبژاردنھ باشو كانیھێزه . ھیوایھک ھھبوو کھ بھشداریکردنیرێگوزههیی و بێ بریاریی لھ باشووردا دگرژ

ە و لھ رێگای یھک ھھڵوێستیی و یھک دەنگیی و بھ شێوەیھک کوردستانیان لھ یھک نێزیک بکاتھو ،ێراقداسھرتاسھرییھی ع
و ش قھیرانھکانی باشوور ئاڵۆزتریڕۆپێشوو بدەنھوە. بھ داخھوە تا ئھم ھھوڵ بدەن قھرەبووی ئھو زیانانھی داپالنێکی ھاوبھش

ن.ووبقووڵتر  

ووردەیی و ئاییندەبینیی و داوا لھ ھھموو الیھنھکانی باشوور دەکات کھ بھ گیانێکی لێب  ،کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان بۆیھ
زەوە.دیموکراتیک و شھفاف و چارەسھرئامێبھرژەوەندیی نھتھوەیی و نیشتیمانیی بھرفراوان لھگھڵ یھک بکھونھ دیالۆگێکی   

تا نیشاندانی ک، ھھر لھ دووبارە ژماردنھوەی دەنگھکانھوە لھو شوێنانھی جێگای گومانن، ھلھو پێوەندیھدا ھھر جۆرە چارەسھری
 کوردستان بێت نھک تاکھکھس وژماردنی دەنگھکان و ڕێککھوتنی دادپھروەریانھ کھ بھ قازانجی خھڵک و ھھ ۆ دروستییبھڵگھ ب
لھبھر چاو بگیرێت. یحیزب ویستیی  

تانیش لھ کوردستانیان داگیر کردووە لھ قھیرانی گھورە و گراندان. ئھوانھ ھھوڵ دەدەن خھڵکی کوردس ئھو دەوڵھتانھیئێستا 
و دیموکراتیکی خۆیان دوور بخھنھوە و بیانخھنھ نێو قھیرانھکانی خۆیان. لھبھرئھوە وە�می دروست بھ  شتیمانپھروەریخھباتی نی

پیالنی داگیرکھریی تھنیا ڕێزگرتنھ لھ یھکیھتیی نھتھوەیی و لھ پلورالیزمی سیاسیی و لھ سھرئھنجامھکانی پرۆسھی دیموکراتیک. 
باشوور بکھین بھ  كووهتاڕێنین تێپھو ناوچھگھریی  سكرتھبھ و سنووری حیزبایھتیی گوڕیشھرهلھ باشوور بتوانین دەبێت  ئێمھ 

بھ تایبھتیی کھ ئێستا گڵۆڵھیان کھوتووەتھ  .کوردستانیی دژ بھ داگیرکھرانیی و نیشتیمانیی وهتھنھقھ�یھکی پتھو و بھھێزی خھباتی 
و ئھجێندای داگیرکھران.کھ نھکھونھ نێ ھوەیھئ ھو دیموکراتخوازان ھھونھری شۆڕشگێڕان لێژیی.  

اوەی مھدەنیی و رێکخر گشتو گروپ والیھنێکی سیاسیی و  ڵگاھوەیی کوردستان داوا لھ ھھموو تاکێكی كۆمکۆنگرەی نھتھ
لھ  رھزامداركزبر و کھ خۆ لھ زمانی ناسیاسیی  ،دەکات ورهی گھڕۆشنبیریی، نھک ھھر لھ باشوور، بھڵکو لھ تھواوی کوردستان

بھ پێچھوانھوە ئھم دۆخھ دژوارەی ئێستا بکھن بھ  توندوتیژیی بھ دوور بگرن.زمانی توندوتیژیی و بھتایبھتیی لھ کار و کردەوەی 
نھتھوەکھمان و ئاییندەی کوردستان.بھخشراوی سھرڕاستیی و بھ ئھمھک بوون بۆ خوێنی  دڵپاکیی،تاقیکردنھوەیھک بۆ نیشاندانی   

ی باشوور بۆ ھاوو�تیانی پھیام كھ زانێگرنگیشی ده وزۆر بھ وهكاتھده هدستان جھخت لھ سھر ئھوورکۆنگرەی نھتھوەیی ک
ھھن پھیامی ئاشتیی و برایھتیی و رێزگرتن لھ مافی بڕیاردانی گھالن لھ سھر چارەنووسی  كھ ێراق و بۆ ئھو الیھنھ سیاسییانھیع

سھرەوەریھکانی تاکھکھس بێت.ی و ڕێزگرتن لھ مافی مرۆڤ  وندەڵیخۆیان بێت. پھیامی نھھێشتنی جۆرەکانی گھ لھ ماوەی سێ   
لھ ژیر فشاری  ی كوردستانباکووردان. ھھڵبژاردنێکمیی ردهبھلھباکووری کوردستان و تورکیاش  ) ھھفتھی داھاتوو،۳(دوای 

دنھوەی گرەوی نیشتیمانیانھی باشوور وە�می دایھ. بریكھتھوڵھو ده می نیزامیی و تۆتالیتاریزمی ئھردۆغانگھورە و گرانی حوك
دەبێت. ری توركیاروهرانی نادادپھسھ دروست بھ   
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مێرگی ئارامیی و سھقامگیریی و  ھگھ ئێمھ پێکھوە کوردستان بکھینلھ جھرگھی ئھم قھیرانانھی ڕۆژھھ�تی ناویندا زۆر گرین
بھرژەوەندیی نیشتیمانیی لھ بھر چاو دەگرێت. ھ، كقھرار بێتئازادیخوازیی. ئھو کارە بھ ئیرادەیھکی سیاسیی دەتوانێت بھر   

 کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان/ ک ن ک
۸۱/٥/۲۰۱۸  
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