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  کانی کوردو کوردستانی  سیاسییه ی هاوکاری هزه کۆمیته
  وتی سوید/ بۆری له شاری یۆته

19/12/2006  
  مریکا له سوید ی ئه بایۆزخانه/ بۆ 
  رز مریکای به رۆکی ئه  بوش سهwڕز جۆرج  به

  مریکا کۆنگرسی ئه
  مریکا ی ئه وه ره تی ده زاره وه
  

  زایی ناره
  

 ،بۆری له وتی سوید کانی کورد و کوردستانی شاری یۆته  سیاسییه اری هزهی هاوک ک کۆمیته  وه ئمه
دامی  ت و رژمی سه ین بۆ رزگارکردنی عیراق له دیکتاتۆریه که تی ده مریکا و سیاسه سوپاسی هزی ئه

  . عسی فاشیست به
زمونی ئستای   ئه ی هک وه ڕاپۆڕتی لکۆینه ر به رامبه زایی خۆمان به وستی ناڕه توندی هه م به به

  ... بین رده  هامتون ده-ر گروپی بیکه عیراقی فیدڕاڵ له
  

  شداریکردنیان له می رژمی روخاو بۆ به رده  سه کانی وه  توندڕه به ره کان و عه عسیه ی به وه ڕانه گه ــ له
و عیراقی فیدڕاڵ و مریکا  کانی ئه  هزه  دژ به میشه  هه  که،بژراو تی عیاقی فیدڕای هه حکومه
  . لی عیراق رانی گه ی نیگه  مایه بته  ئه،بژراون تی هه حکومه

  
 ئاگاداری  وه  نزیکه  و له رمی کوردستانیان بکردایه ردانی هه  سه، هامتون-ر ــ پویست بوو گروپی بیکه

مانی  رله تی سیاسی و په رکردایه ندیان به سه یوه  و په ی عیراقی فیدراڵ بونایه یه و پارچه بارودۆخی ئه
  !یان که  له راپۆڕته قیه موکوڕی و ناهه ش ناڕکی و که مه  ئه، بکردایه وه کوردستانه

  
ستدانی  ده  له بته  ده،وخۆی وتانی دراوسی عیراقی فیدراڵ ردانی راسته ستوه ت و ده سه ــ ده
  .  ستوری عیراقی فیدڕاه ی ده وانه پچهش  مه  ئه،تی عیراق یی حکومه وره ت و گه سه ری ده روه سه
ندی  زامه ی ره ستان مایهیکردنی تیرۆر م هاریکاریکردنیان بۆ چاکسازی و رگاگرتن له هاندان و دزه به

  .  کی عیراقه موو خه و دخۆشی هه
  

  !!  وایه  و زۆر ناڕه ج  کارکی زۆر نابه،ستوری عیراقی فیدراڵ النانی ده ــ گۆڕین و وه
 به  وه نگدانه کانی ده  رگای سندوقه ند کراب له سه ی دانیشتوانی عیراق په% 80نگی   ده ستورک به هد

وی بۆ   که خۆتان هه یه یه و پۆسه ی ئه وانه ش پچه مه ئه! کرێ رامۆش ئه  چۆن فه،ه کی دیموکراتیی شوه
  !خۆ ربه تکی دیموکرات و ئازاد و سهی و  نمونه ڕاستدا عیراق ببته تی ناوه ن له رۆژهه ده ده
  

  موو پارچه ی هه وه ڕانه خت له گه  جه  که،ستوری عیراقی فیدراڵ  ی ده140ی  ها دواخستنی مادده روه ــ هه
کی کوردستان به گشتی و  موو خه رانی هه ی نیگه  مایه  بووه،کات ق له کوردستان ده ناهه کانی به داباوه

باتی بۆ  ها ساه خه نده  وچه یه م شاره کی ئه وای خه  مافکی ره  که،تی تایبه بهکوک  ر کی شاری که خه
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  . ن که ده
  . کاندا  له ناوچه وره ه کی گهی بته کشه  ده،ستور پی ده کردنی به جنه  راستیدا دواخستن و جبه له
  
رۆکی  ۆک کۆماری عیراقی فیدراڵ و سهر  سه،ڕزان وستی به  پاڵ هه ینه خه نگمان ده  ده، وه  وهۆیه ر به هه
موو   هه ،تی تایبه کان به کانی کورد و کوردستانیه  سیاسیه نه موو پارت و الیه رمی کوردستان و هه هه
  .  هامتون-ر ی بیکه که  راپۆڕته ر به رامبه زاییمان به گشتی بۆ پۆتستۆکردن و ناڕه لی کوردستان به گه
  

  :ه ک بۆی ونه
  ڕز رۆک کۆماری عیراقی فیدڕای به هبی س کته مه
   ڕز رمی کوردستانی به رۆکی هه بی سه کته مه
  

  :کان کانی کورد و کوردستانیه  سیاسییه هزه
   ئیران-حزبی دیموکراتی کوردستان. 1
   عیراق-پارتی دیموکراتی کوردستان. 2
   عیراق-ی کوردستانیی نیشتمانییه کت. 3
   ئیران-تکشانی کوردستان هحم ی شۆڕشگی زه ه کۆمه. 4
   عیراق-یه کگرتووی ئیسالمی کوردستان. 5
   سوریا-کتی دیموکراتی کورد پارتی یه. 6
   عیراق -حزبی شیوعی کوردستان. 7
  یلی عراقی حزبی کوردی فه. 8
  تورکیا  -پارتی سۆسیالیستی کوردستان. 9
 


