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ß 
لة  . ة ثصناو خستنة طةأي هةموو هةولَ و توانايةك، بؤ بةرةو ثصش بردين ثأؤسةي بةمةدةين كردين كؤمةلَطاي كوردوستان

دةنيةت بؤ ثاراستين ، كؤبونةوةيةك سازكرا، لة ثارصزطاي كةركوك، بؤ طفتوطؤكردن لةسةر طرنطي مة31/7/2003بةرواري 
هةروةها أؤلَي أؤشنبريي كورد، لة بةرةوثصش بردين  . مافةكاين تاك لة كؤمةلَدا و، ثصشكةوتين كؤمةلَ لة هةموو بوارةكاين ذيان

 . ئةو ثأؤسةية، دور لة طرصداين بة بريوبؤضوين تةسكي حزبايةيت 
 : لة كؤبونةوةكةدا طفتوطؤ لةسةر ئةم بابةتانة كرا

، هةروةها ظي ئةرك و مافةكاين تاك لة كؤمةلَدا، و هةولَدان بؤ ثةيأةو كردين بأطةكاين جاأنامةي طةردوين مايف مرؤ أوونكردنةوة-1

 . هةولَدان بؤ دابني كردين ثشتطريي ناوخؤ و نيودةولَةيت بؤ سةركةتين ئةو ثأؤسةية 
توص كردين كؤمةلَطاي كوردوستان و سوود وةرطرتن لة   ثصناسةي كؤمةلطاي مةدةين، و ضؤنيةيت بة مةدةنيكردين كؤمةلَ، لة أصي تاو-2

 . تاقيكردنةوةي طةالين تر
 طةياندين ثرؤسةي دميوكراسي بة خةلك، و دروستكردين ثردصك لة نصوان كوردوستان و هةندةران، بؤ بةهصزكردن و سةركةوتين   -3

 . طؤأانكارية دميوكراسيةكان 
 . حيزب ضؤنيةيت جياكردنةوةي دامودةزطاي أةمسي لة -4
 .  هوشياري لة بوارةكاين مايف مرؤظ مندالَ، ئافرةت، ثةككةوتة و كةم ئةندام، بصسةرثةرشتان -5
 ضؤنيةيت دروستكردين سةنديكاي بص اليةن و ئةركةكاين، لة أصي هانداين ضني و توصذةكاين كؤمةلَ، بؤ دروستكرين سةنديكاي تايبةت،   -6

 . يةكانيانلة أوانطةي ثصويستيةكان و ئاماجنة تايبةت
 .   بنةماكاين هةلَبذاردن و أؤلَي تاك لة طؤأيين دةسةآلتدا-7
 .  دةستنيشان كردين ئةركةكاين دةسةآلت بةرانبةر بة كؤمةلَ-8
 .  بنةماي ياسا كؤمةآليةتيةكان-9

كاين مايف مرؤظ و  أةضاوكردين بارودؤخي شاري كةركوك، كة بصبةر بوون لة هةموو جؤرة ثصشكةوتنصك، وزانيارييةك لة بوارة  -10
 . دميوكراسيةت

 . بة تصكأايي بؤضوين ئامادةبوان، دروستبوين فدراسيؤنصكي سةربةخؤ ثصويستيةكي خريايي طرنطة بؤ جيبةجصكردين ئةو ئةركة
ان بؤ  ئامادةبوان أصككةوتن لةسةر كؤبونةوةيةكي تر لة ئايندةيةكي نزيكدا بؤ داأشتين بةرنامةيةكي كار بؤ ئةو ئاماجنة، و هةولَد      

بةشداريكردين أصذةيةكي زؤر لة كؤأو كؤمةلَةي سةربةخؤو أؤشنبريان و هةلَسوأاواين بوارةكاين مايف مرؤظ و ذنان و الوان و ثسثؤأان      
 . لةو بوارانةي كاريان لةسةرة كرصت

 : بةشداريبوان
  كةركوك-) ثارصزةر، ثارصزطاري كةركوك( عبدالرمحن موستةفا فتاح -1
 ) ئةندازيار، ئةندامي كؤنسؤلَي أصبةرايةيت ناوةندي ضاك  ( دلري حممد علي -2
  سلصماين-) أؤشنبري، لصثرسراوي يةكيةيت ئافرةتاين سةربةخؤ( وةزيرة جالل -3
  هةولصر-)  أؤشنبري و أؤذنامةنوس( سةالح مةزن  -4
  كةركوك-) ثارصزةر( غازي حممد نوري -5
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  هةولصر-  )أؤذنامةنوس، هونةرمةندي فؤتؤطراف  (  نةوزاد حممد -6
  سلصماين-) أؤشنبري( علي حممد امني  -7
  سلصماين- كامةران  -8
  هةولصر-)  أؤذنامةنوس و هونةرمةند ( أزطار حساري -9
 

 :بؤ ثةيوةنديكردن بة دةستةي دامةزرصنةر تكاية ثةيوةندي بكةن بةم ذمارانةي خوارةوة 
 :لة كوردوستان

 )  وةزيرة جالل (3121490: سلصماين
 ) سةالح مةزن (2228680: هةولصر

 )  غازي حممد نوري (413970: كةركوك
 ) دلري حممد علي (004540509391: ئةوروثا

 

 : ئي ميل
demokrasi01@hotmail. com 
chalaki@chak. info 
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