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  يةوة مةحكوم دةكةينيةوة مةحكوم دةكةينلةاليةن ئاسايشي يةكيتلةاليةن ئاسايشي يةكيت  دامدامسةسة  يي دادطاي دادطاييينيين كةمث كةمثييبةرثرسبةرثرسريبوار عارف ريبوار عارف   طرتينطرتين
  

  وخؤثيشاندان و مانطرتنةكاين ناِرةزايةيتي رؤذ بةِرؤذ زياتر كوردستان لةبةرامبةر ثةرة طرتين نيشتماينيةكييت
 ئةزمة يتوش،  كوردستانداي هةذاري و مامؤستايان و كارمةندان و كريكاران و خةلَكليماين سي زانكؤخويندكاراين

  ثشتيواينيء اليةنانةكةسايةيتئةو   خؤثيشاندةرانء بردؤتة بةر طرتينيئيستا ثةنا،  زؤر بوةتةوةيو فشاريك
  . دةكةن ستةمليكراوانة ئةم خةلكةيواستة ِرةوايانةلةو خ

،  لة دةرةوةي عيراق ثةنابةرايني سةراسةري شوراي صدام حسني و بةرثرسي دادطاي كةمثيينيسريبوار عارف بةرثر
 يدار بةشكاتآ، ة ناسراوانةي خةبايت بةردةوام دةكات بؤ ئنسانيةتء ئازادي سياسييةكيك لةو كةسايةتي

 بة  سليمايني ئاسايشيدةزطا، طرتينز ليلة بري ثيشوازيء ري،  كردوةسليماين  خويندكاراينخؤثيشانداين
ئةمة . براكةشيان طرتوةءي خانةوادةيتة سةر مالَ و ضونةطرتويانة كردن لةو خؤثيشاندانة  ثشتيواينتاواين

  . ِرؤذانة دةيلَيتةوة نيشتماينيةية كة يةكييت"يدميوكراس"و " يئازاد" تر لةو هةموو يمنونةيةك
 ي ناِرازي خويندكاران و مامؤستايان و خةلَكن لة مايف كردثشتيواين،  خوازي ئازادي كةسيك كردينيداربةش

  جاراينينةك هةر ئةمةش بةشيوةي، دستاندا دةبريتة زيندان لةسةرئةمِرؤ تاوانيكة و خةلَك لة كور، كوردستان
  و مايفي دميوكراسي ئةوثةِريةئةمة. ئازار و زيندان و ليثرسينةوة دةبني ئةو كةسانةش توشيبةعس خانةوادة

 ئةو ي ئةوثةِريةئةمة. كوردستانداي ميليشياي ئةحزايب دةسةآليتي لة ساية ِرا و ناِرةزايةتيةيتظ بؤ دةربِريينمرؤ
  كوردستايني و ماف خوراو مةدةينييةية كة ئةم حكومةتة ميليشيا و عةشريةتيانة بؤ خةلَكيمةدةنيةت و ئازاد
  .بةِرةوا دةناسن

  خويندكاراين ئازار و نيسايني مانط مانطرتيني رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان هةروةك لة ثيشةوةيكؤنطرة
ئيستاش ،  كردني تاسةرثشتيواين كوردستان ِراوةستا و  شارو شارؤضكةكاين و مامؤستاياين سليماينيزانكؤ
 لة كوردستان و لة  يةكييتي ئاسايش دةزطاكايني بةرامبةر بةم سةركوت و ثيشيلكاريانةي خؤ ناِرةزايةيتيدةنط

ثشتيوانيان لةم  يارف و هةموو ئةو كةسانة ريبوار ع دةستطريكردينيكردةوة، بةرزدةكاتةوةدةرةوةدا 
 ئةم  نةهيشتينيخوازيار، ء دةيب دةست بةجآ ئازاد بكرين مةحكوم دةكاتيخؤثيشاندانانة كردوة بة توند

  . كوردستان دةكريتي خةلَكايف و مي كة دذ بة ئازادثيشيلكاريانةين
بة ي،  ميليشياي هينان بة دةسةاليتيكؤتاي واية كة يباوةِر رفراندؤم بؤ سةربةخؤيي كوردستان يكؤنطرة

 ي ئازادمايفو   مةدةينيدةسةآلتيك، داسةربةخؤ لة كوردستانعةملاينء غةيرة قةمومي  يدةولَةتيك دامةزراندين
 ئازادخيوازانة و بةديليكة كة دةتوانيت سةرجةم خةبايت، ندان دابني دةبيتنطرتن و خؤثيشاِرادةربِرين و ما

ئيمة . كوردستان بةسةركةوتن بطةيةنيت ئازادخيواز و مؤديريني الوان و ذنان و كريكاران و خةلَكيمةدةنيانة
 يو دذ بة هةر هييرشيك كوردستان تيدةكؤشني ي خةلَكي ئةم ئازادي و مافانةلةثيناو ديفاعكردن و بةدةستهيناين

  لة ناِرةزايةيتة ِرةوا و مةدةنيةكاينثشتيواين،  دةوةستينةوةيستان بؤ سةر ئازاد كورديتاس ئيدةسةالتداراين
  . دةكةين تا سةركةوتنيدةكةين و بةهيز  كوردستانيخةلَك

  
 05 /05 /2005 

Tel :Amjad 07944382939, Aso07768140077, Zmnaco 07701549800 
  


