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  ویستویستآی پآی پ  یهیه  وهوه  ی هاوآاری آوردستان و ڕوونكردنهی هاوآاری آوردستان و ڕوونكردنه  آۆمیتهآۆمیته

  
، مانیا  ئه ندی آورد له وه آانی ڕه ر آاروچاالآیه سه ی بیروڕا له وه مۆی آوردستان و گۆڕینه نگاندنی بارودۆخی ئه سه ستی هه به مه به

رانی پارتی دیموآراتی   نونه دا آه آه وه  آۆبوونه سازآرد لهاسایی ئآی  یه وه  آۆبونه١٥/٨  ممه  شه٣ڕۆژی  ی هاوآاری آوردستان آۆمیته
آانی هاوآاری  وحزبی شیوعی آوردستان و ڕكخراوه دیموآراتی آوردستان و حزبی سۆسیالست آوردستان آیتی نیشتمانی آوردستان و یه

م  آانی ئه  خۆپیشاندانه دواتر باس له،  وه لكۆینهر باس و   به خرایه، مۆی آوردستان بارودۆخی ئه، ی بوون دانی ئاماده رآوك و ئاوه آه
ی  وخۆپیشاندانه ر ئه  سه  خرایهكدا تیش آه ركی تری دانیشتنه وه ته له،  آرا وه  باره لی له سه ی آوردستان آراو گفتووگۆی تروو ته دوایی یه

، ن ی عراق دا ڕكی بخه م باوزخانه رده  به  لهمانیا ئه  ندی آوردی له وه  آانی ڕه  ڕكخراوه ندك له  هه٢١/٨ ڕۆژی   وابیاره آه
  و وایه  خۆپیشاندان مافكی ڕه یان وابووآه پ  آرا وه باره  گفتوگۆیان له ی آه رانه وه و ته ر تكای ئه سه  له آه وه شداربووانی آۆبونه به

  ت به باره سه،  توندوتیژی شكنرێ و دوربت له ری یاسا نه وهر  سه ن آهلم سه وایی خۆی ده  آاتكیش ڕهوان كی ڕه هداواآانی خ
  ونفال ی ئه ر دۆسیه سه  باس آردن و آارآردن له  آه ی هاوآاری آوردستان پ ی وایه عراقیش آۆمیتهی  م باوزخانه رده خۆپیشاندانی به

ی م دادگا رده به  له رشۆڕانه دامی خون ڕژ سه رانی ڕژمی سه سه آاتكا آه تی له تایبه به  موانه رآی هه  ئهآانی آورد ساته رگه موو مه هه
 و ر آردووه سه تی سیاسی آورد آاری زۆری له رآردایه  آورستان و عراقیش سه  له یه له سه م مه ئه، ستاون چی ڕاوه  ملكه مژوودا به

  ی یاداشت و دانیشتنی دۆستانه  شوه به، رانی ڕژم دا ڵ دادگایی سه گه  هاوآاتبت له ك آه اآاریهر داو هه ت به باره آرت سه ده،  وامیشه رده به
تی  زراوكی حكومه و دامه تی دون ڕژم نیه فاره تی عراق سه فاره سه، عراقتی   حكومه  بدرته وه ی عراقه ی باوزخانه  ڕگه له
زار   هه١٨٢و  بجه ه هه به، ر تاوانی جینۆسایدی آورد  سه آات له رانی ڕژم ده مۆ دادگایی سه ش ئه ته وحكومه رئه  و هه بژرراوی خۆمانه هه
دا  آه درسی خۆپیشاندانه ت و ئه ڵ ئالیه گه م له داین به وداوایانه موو ئه ڵ هه گه  له آاتكا آه  له  ئمه بۆیه ، وه زار بارزانیه  هه٨نفال و ئه

 بۆڕاآشانی  بكراباش زیاتر چاالآی جۆراو جۆری تر وه  له ردان و یاداشت بوایه ی سه شوه  واباشتر بوو به تی عراقه فاره م سه رده  به نین آه
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