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  ئاطادارييةك لة اليةن ِريكخةراين خؤثيشانداين ذنيف ةوةئاطادارييةك لة اليةن ِريكخةراين خؤثيشانداين ذنيف ةوة

كة ثيك هاتووين لة كؤمةلَيك ، وةك الي هةمووان ئاشكراية ئيمة وةك ِريكخةراين خؤثيشانداين ذنيف
، هونةرمةندو ِرؤشنبريي سةربةخؤو بياليةن بة ثشتيواين كؤمةلَيك لة ِريكخراوة دميوكرايت، نووسةر

 نداسييةكاين دةرةوةي كوردستان هةستاين بة سازداين ضاالكييةك لة شيوةي خؤثيشانداكولتوري وسيا
ة يةكطرتووةكان لة ذنيف بؤ ئةوةي وةك كورد بتوانني دةنط و سةنطيكي تر زياد لةبةردةم بارةطاي نةتةو

ة شاري  كة تايبةتة ب58ئةويش بة جةخت كردنة سةر بِرياري ، بكةينة سةر هةلَبذاردنةكاين عيراق
كةركوك و هةموو ئةو شارو شارؤضكانةي لة كةركوك دابِرينراون و ئةوانةش لةثاش ِروخاين ِرذيمي 

ئةوةي ئيمة سةرةتا مةبةستمان بوو خؤشبةختانة . بةعسةوة نةطةِراونةتةوة سةر هةريمي كوردستان
كةركوك سياسةيت بةعس دةنطداين ئةو كوردانةي لة  (وةك، نة طةيشتوونةتة بِريارالَهةنديك لةو خا
كة لة ، م هيشتا ئةمة بةس نيية بؤ ئيمةو ئيمة داخوازي و خةوين طةورةترمان هةيةالَبة) ئاوارةي كردوون

  :بةرذةوةندي طةيل كوردداية وةك
   لةماوةيكي دياريكراودا58 جيبةجي كردين بِرياري .1
 بةعس لة كةركوكي طةِرانةوةي هةموو ئةو شارو شارؤضكانةي سةر بةكةركوكن و سياسةيت .2

 دابِريوون
طةِرانةوةي هةموو ئةو شارو شارؤضكة كوردييانةي لةثاش ِرذيمي بةعسةوة ئازاكراون بؤ سةر  .3

 . هةريمي كوردستان
كة ثشتيوانيان لةم ضاالكييةكردووة ئةو مذدةيان ،  كةس و اليةنانة ئاطاداردةكةينةوةئةو بؤية هةموو

ك، بدةيينف بةدةم بانطةوازةكةخكة ِريانةوة هاتوون و بؤ ِرؤذي مراوي نةتةوة يةكطرتووةكان لة ذني
بؤية ئيمة بة ثيوويستمان ،  ذووانيكيان بؤ ضاوثيكةوتن سازكردووة2005. 1. 24 دووشةممة ِريكةويت

ِرؤذي شةممة ي ةانةكة سازبكةين لةبةر ئةو خؤثيشاند2005. 1. 22نةزاين ِرؤذي شةممة واتة 
كي نةتةوة يةكطرتووةكان بكةويت و ثيشاندان بكريت ئةوا ناتوانني ضاومان بة هيض كاربةدةستيخؤ

 دةنطي ئةو بوومةبةسيت خؤ ثيشاندانةكةش تةا خةلَك كؤكردنةوة نةبوو ئةوةندةي مةبةست لةوة
 نةتةوة  بة كاربةدةستايني لة هةر ضوار ثارضةي كوردستانةوة ثشتيوانيان لة ئيمة كردووةخةلَكانة

بؤية داوا لة هةموو خةلَك و اليةنة دلَسؤزانة بة حيزيب و نا حيزبييةوة دةكةين . يةننييةكطرتووةكان بطة
ميكمان لة الَضاوةِرواين ئةوة بن هةتا ئةو ليذنةيةي ِريكخةراين خؤثيشانداين ذنيف ثيكي هيناوة وة

  . ان بنكاربةدةستاين نةتةوة يةكطرتووةكانةوة دةدةنةوة ضاوةِرو
  ئيتر هةر بةرةو ثيشةوة بؤ سةربةرزي و سةربةخؤيي كوردستان

  ريكخةراين خؤ ثيشانداين ذنيف
  بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بةئةم تةلةفؤن و ئي مايالنةوة بكة
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