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  ضارةنووسي باشووري كوردستان بةشاري كةركوك و شارة ئازادكراوةكاين ترةوة بةستراونضارةنووسي باشووري كوردستان بةشاري كةركوك و شارة ئازادكراوةكاين ترةوة بةستراون::بانطةوازبانطةواز
   چونکه جاران موو رۆژکی ترناسکترو ئالۆزتره هه مرۆی باشووری کوردستان له بارو دۆخی ئه
   اند سه  به وه ن دوژمنانه الیه مرۆ له  ئهبه الم، کی کورد ئاشکراو ناسراو بوو ره دوژمنی سه
  . دراوین وره  ده وه تی جۆراوجۆره ستراتیجیه

ی  وه ناوه موو شونکدا چ له هه لکی کورد له نو خه رانکی زۆر له ش بۆته هۆو نیگه مه ئه
  کوردستان 
  . ی کوردستان وه وه چ له دره

   کرت ر نه سه رکووک چاره ی که ن و کشه نجام بده رکووک ئه له که بـژاردن زۆر هه ر به گه
تی  رعیه مان کاتدا دان پدان به شه هه دات و له ست ده تکی مژووی له ده ت فرسه وا میلله ئه
   و ئه
  .  یه بژاردنه هه
   ی شاری چی کشه ریی و که دام دا ت په گۆری سه ر روخاندنی رژمی گۆربه سه  مانگ به21وا 
   ک ریی یه سه ب هیچ چاره و به ک خۆی ماوه رووه رکووک هه که

  وه ته کراوی ماوه پارچه پارچه  عس به کانی رژمی به پی پیالنه رکووک به مۆ که تاکو ئه •
 رکوو ر شاری که  سه وه رنه کانی بگه زاو ناحیه رچی زووتره قه هه :بۆیه 

 کان بۆ شونی خۆیان هاورده ی به وه ناردنه •
 عریب ناوبردنی ئاساری ته له •
موو  ربوو کردنی هه قه، وی و زارو رکردنی زه سه ن و چارهکا موو ئاواره ی هه وه رانه گه •

 .کانیان زیانه
 
هزو تواناکانی ، مان رله کانمان و په  سییاسیه رو حیزبه و ڕابه رکرده زووترین کات سه ر به گه

  ن به ده ک نه یه وه ره و بیرخه ر جاده  سه رژنه ن و نه ده ر ساز نه ماوه ک و جه  یه نه که نه خۆیان
بژاردنکی  ی دوای هه وا سبه ئه یمانان رمی وهاوپه تانی هه وه تی عراق و ده حکومه

، ت میلله ر به رامبه بین به س گومان ل ناگرێ و تاوانباریش ده که   نه الیه مه کاری هه پساخته
  نین که یه ابگهوخۆ ر مریکا راسته ئه بین و به نگ نه ب ده  زیاتر وه بت چیتر له  ده وه رئه به له
ندی رازی نابت و داخوازین  وه رژه ی به مه گه به رکووک تی که ر کوردستانیه سه لی کورد له گه
  .  روو وستی خۆی به ئاشکرا بخاته هه
وستی  داخوازی وهه رکووک رمی کوردستان و پارزگاری شاری که تی هه ک چۆن حکومه روه هه

 بژاردن ی کۆمیسیۆنی بای هه زای خۆیان ئاراسته  نیشان دا و ناره وه ته م بابه ڕ ئه مه لهخۆیان 
 کۆمیسیۆنی  سته به م مه  بۆئه وه داخه م به به، رکووک دوابخرێ بژاردنی شاری که هه وا کرد که

ی   گومان کشهب که،  وه لی کوردی دایه ی گه داخوازیی یه م رپجی ئه به غدا  به بژاردن له هه
،  وه بچووک بکرته، بژاردنکی وادا ناو هه و ناشبت له  نیه بژاردن ی هه نھا کشه  ته ئمه
ست و  کی ژرده یه وه ته وای نه ی ره تی عراقدایه وکشه وه ڵ دروست بوونی ده گه  له ی ئمه کشه

  .  خاککی داگیرکراوه
  ین پ به که و هاوار ده وه نینه که رزده نگمان به  ووت دهی وه ره  ده ی کورد له  ئمه ربۆیه هه
 ...... دنیا
  رکووک ی که رکردنی کشه سه چاره ر به رامبه نگبن به ک ده لی کورد یه موو گه  هه پ ویسته •
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 خۆی بنون ربه سه  پاکی وبه ڕۆی خۆی به ی ریفراندۆم که وه ر بزوتنه سه  له پ ویسته •
 بۆ   بت له وست و کاری جوامرانه نی هه خاوه سک که که موو تاقه ر هه سه  له پ ویسته •

  دی هنانه
   کانمان ئاوات و داخوازی یه

   ی وه ی کوردستان و له دره وه ناوه کان له  سیاسیه ڵ و ڕکخراوه موو کؤمه ر هه سه  له پ ویسته
   ر سه ترین فشار له وره نانی گهدیھ ری بکرت بۆ به رانسه کوردستان کار بۆ خۆپیشاندانکی سه

 . یارانی کورد تدارانی نه سه ده
  مانیا ئه/میونشن  ڕۆشنبیری کورد له کۆمه

٢٠٠ ٥ /٠٦/١  
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