
www.kurdistannet.org 
14-1-2005 23:54 

  بانطةواز بؤ خؤثيشاندان لةبةردةم
  ةطرتووةكان لة ذنيظنبارةطاي نةتةوة يةك

ئيمة دذي ، بؤية هةلَبذاردن ميتؤدي دياريكردين دةسةآلتة لة حكومةتة دميوكراسييةكان  
لةبارةي كةركوك  ،ان كة بةخؤي58 عرياق لة ئيستاوة بأياي، بةآلم كايتَ حكومةيتهةلَبذاردن نني
، ثشتطوي دةخةن؛ لة أاطةياندنةكانياندا  ئيمزاكردووةة كوردستانييةكاين ترضكؤكؤو شارو شار

كة داخوازي طةل  دواخستين هةلَبذاردن لة شاري كةركوكزي اوويسيت دةمارطريانة دةردةبأن؛ داخهةلَ
 هيض ئةمة(ايةوةربةرثةرضد،  باآلي هةلَبذاردنلةاليةن كؤمسيوينو حيزب و أؤشنبريان بوو، 

 و ستانةي بةعسنيبةخشي بيجطة لة داكؤكيكردن لة سياسةت و كرداري شؤفامانايةكيتر ن
ر هةو؛ ) لة هةلَبذاردين ثاريزطاي شاري كةركوكهةزار كةس250تر لة زيابةشداري بيبةشكردين 

ة سةر ريتانيا، نايةوي ئةو شارانة بينئةمريكا وةك بة( طوتبوويوةك كةسايةتييةكي كورد
ماين كوردستان ثةرلةخةلَك و مذانة، حورمةت و سةروةري يانوويةكي طةكايتَ بة ب؛ )كوردستان

ل دةكريشيزي ئةمريكا لة بؤردوومانة أامبؤييةكةي وةك ثير هيزي با طوتةي  يانشاري هةوليلَوي
وةآلتةكةي و توركيا هاوهةلَويسنت و ناهيلَن كةركوك خبريتة "أايطةياندكة ئةمريكي لة ئانكةرا 

؛ ئةوا ئيمةش بة ئةركي خؤماين دةزانني، بانطةوازي سةرثيضي تسيظيالنة "كوردستانسةر هةرميي 
  :و داوا دةكةينكةين لة دذي ئةو ثيالنطيأيانة ب

 دةسةآليت سةددام لة لَكردين هةموو ياسا و كردارةكاينو ثوضة58جيبةجيكردين بأياري  - 1
  . ودا لة ماوةيةكي دياريكراشاري كةركوك و شارو شارؤضكةكانيتر

 .دواخستين هةلَبذاردن لة شاري كةركوك - 2
خانةقني، جةلةوال، ( طةأانةوةي هةموو ناوضة ئازادكراوةكان بؤ سةر هةرميي كوردستان- 3

  )هتد...بةعشيقة، بةحزاين، توزخورماتوو، كفريمةمخور، ار، مةندةيل، شةنط
  22.1.2005 ة،مم أؤذي شة:  لةبةردةم بارةطاي نةتةوة يةكنةطرتوةكانخؤثيشاندان

  نشنيكؤمةلَةي كوردي لة ميو- 1 
  نشنيويكخراوي كوردستان سينتروم لة مأ- 2
   حيزيب شيوعي كوردستان-3     

   أيكخراوي ضاك- 4
   كةمثيين بةرطري لة ناوضةي سوور-5    

  كؤمةلَةي كلتووري لة شتوتطارد-  6
   نشنيو ئةملاين لة م-ؤمةلَةي كوردي ك-7
  ين كوردستان لة موينشنأيكخراوي يةكييت نيشتيما-8



www.kurdistannet.org 
14-1-2005 23:54 

  شنأيكخراوي ثاريت دميوكرايت كوردستان لة موين- 9
، حوسني )مةلَبةندي ئؤروثا(ثاريت سؤسيال دميوكرايت كوردستان-11ثارتيا شؤرشا كاوة -10

بةرثرسي ساييت ضةثي (خةليل غةزايل سةرنووسةري طؤظاري ثةيامي ئازادي،(أةسول
           ، ساالر سؤيف ،) /com.helwist.www://http: )سةربةخؤ

دانيشتواين وةآلتانيتر كة ناتوانن لة خؤثيشاندنةكةي ذنيظ بةشداري بكةن، -1 :تيبيين
شيوة هةر دةتوانن، لةبةردةم بريؤي نةتةوة يةكطرتووةكان لة وةآلتةكانيان خؤثيشاندان يان 

   .نن، أيكبخةنثرؤتيستويةك بة باش دةزا
 دةكةن، بة زووترين كات، ناوي  ثشتيواين ئةم بانطةواز و داخوازييانةهةموو ئةوانةيلة تكا -2
  .نطةوازةئةم باامنان بؤ بنيرن، تا ناوةكانيان خبريتة سةر خؤي

  
  :                   بؤ ثةيوةنديكردن

      0049 (01794897547 زةنطةنة   هاوأي   (  
  0041787130359:يآلينياسني بانيخ 
                       01624167763) 0049       (

 )0049 (01702944645: كاروان ئةمحةد
  0031152129446: )هؤلَةند(عةيل مةمحود

    de.yahoo@zimnakoo
 

    de.yahoo@jdwaro             
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، كةركوكشةنطار، جةلةوال، خانةقني،! هةلَبذيرة

، مةندةيل ، توزخورماتوو تلكيف، بةحزاين، بعشيقةمةمخور،
  !و شيخان هةلَبذيرة
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