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مـانی  رلـه کـانی پـه بژاردنـه  هـه  لـه ی وت بۆیـان نیـه وه ره  عیـراق، کـوردانی ده کان له بژاردنه ی بای هه ی کۆمیته  گوره به

 .شداربن باشووری کوردستاندا به
 فی انتخابـات      فقط والیحق لمن فی الخارج المساهمه        الوطنيه   ان االنتخابات فی الخارج ستکون للجمعيه      (

المجلــس الــوطنی الکردســتانی او انتخابــات مجــالس المحافظــات و ان یکــون مســجال فــی االقلــيم او فــی 
 التی یود االنتخاب فيها، ذالک الن القوانين تنص علی ان یکـون المشـارک فـی هـاتين العمليتـين        المحافظه

 )٣  ره  ، الپه١٠٥ ر ژماره ماوه ی جه رۆژنامه / یفترض حن یکون ساکنا فيها
کـانی  بژاردنـه شـداری هـه  بـه وه رانه نده  هه  له یه ران، مافیان هه نده ک عیراقیی هه هازار کورد، وه٦٠٠م بیاره،  ی ئه گوره به
مـانی باشـووری  رلـه کـانی پـه بژاردنـه شـداریی هـه ک کوردستانیی بـه م بۆیان نییه وه بن به) نی نیشتیمانی عیراق نجومه ئه(

نگـدانیان  شـداریی و ده ولـر، سـلمانی و دهـۆک مـافی بـه نھا دانیشتوانی س پارزگای هـه  ته  که پی بیاره به. کوردستان بن
،   بیـاره م جـۆره رب پکـدت، بـه  کـورد، و عـه  و لـه ندیی عیراقه تی ناوه سه  ده ر به  سه بژاردن، که ی بای هه کۆمیته.  یه هه
نگـدان بـۆ   مـافی ده زار کـورد لـه هـه٦٠٠  وه کیشـه الیـه کـات و لـه  رمـی کوردسـتان ده ڵ هـه گـه  پارزگـا لـه ی ه  مامه وه که الیه له
ـمـووی   ـهـه ـمـه ـئـه. ـکـات کانـیـان ئاـشـکرا پـشـل ده ـکـات و ماـفـه ش ده رانـیـان، بـبـه بژاردـنـی نوـنـه ـمـانی کوردـسـتان و ـهـه رـلـه ـپـه
مـانی  رلـه نـگ بـۆ پـه  ده دات که ران ده نده  کوردی هه  به کاندا، ماوه رمه شی یاسای هه به  یاسای کاتیی عیراق له کهکاتکدا  له

 . کوردستان بدات
ی  نـدیی عیـراق و کۆمیتـه تـی نـاوه سـه ، پرسیار لـه ده وه رسامییه ڕی سه وپه ک پارتی لیبرال دیموکراتی کوردستان، به  وه ئمه

تکـی  وـه زرانـدنی ده نـگ بـۆ دامـه ران ده نـده زار کـوردی هـه هـه٦٠٠  ن کـه که  دهڕوان ین، ئایا چۆن چاوه که ردن دهژاب بای هه
 نـاو  لـهری خۆیـان   نونـه ن، کـه مـانی کوردسـتان بـده رلـه نگ بۆ په ن ده  مافیان پناده  کاتکدا که  عیراق، له بی بدات له ره عه

 بژرن؟ وتی خۆیاندا هه
. کـانی وتـی خـۆی بکـات بژاردنـه شـداریی هـه  بـه وه رانـه نـده  هـه  له بینین که مافی تاکی عیراقیی ده ک پ ل د ک، به  وه ئمه

. کـانی کوردسـتانی خۆیـان بـن بژاردنـه شـداری هـه  بـه بینـین کـه زار تـاکی کوردسـتانیی ده هه٦٠٠ مافی  هاوکات، بگومان، به
بژرـت،  رانـی خـۆی هـه  نونـه تـاک  کـه یـه وه کـانی ئـه  ئامانجـه ک له  یه ، که کی دیموکراسییه هی ڕزان پرۆسه بژاردن، به هه
ی  وه  دورخسـتنه بۆیـه. شـداری بیـارن  و بـه کـه  سیستمه  شکن له ، به که شکن له وته  به ن که که ست ده ش هاوتیان هه مه به

،  وه خاتـه کـان دوورده نـدی بیـاره  نـاوه زار تاکی کوردستانیی له هه٦٠٠نھا  تهک   جارک، نه زار مرۆڤی کوردستانیی به هه٦٠٠
 . وه خاته کیان دوورده یه کات و له  پترده وه ره  و کوردی ده وه  نامۆیی نوان کوردی ناوه وکات یداده  پهبایی  ناتهکو به

فتـاری   ره ر بـه رانبـه بـت بـه رده زایـی خـۆی ده ر نـاڕه هـهک  ، نـه وه یـه م نامـه  رـی ئـه پارتی لیبرال دیموکراتی کوردستان، له
تـی  ردوو حکومـه مـانی کوردسـتان، و هـه رلـه  پـه کـو داوا لـه  عیـراق، بـه کـان لـه بژاردنـه ی بـای هـه ی کۆمیتـه نـه نادیموکراتیا

تـی  کیه وکراتی کوردستانی عیراق و یه پارتی دیم وه رویانه سه کانی باشوور و له موو پارت و رکخراوه ولر، و هه سلمانی و هه
 .زار کورد بپارزن هه٦٠٠وای  وست بنونن و مافی ره ربن و هه زایی ده نگی ناڕه  ده کات که نیشتیمانی کوردستان ده

Government of the people, by the people and for the people 
 ر بن روه ر سه هه
 بردن ڕوه نی به نجومه ئه
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