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  طاططاط  عمری خهعمری خه ...  ... !!!!ستوورستوور  ی دهی ده  وهوه  تکردنهتکردنه  ڕهڕهواز بۆ واز بۆ   بانگهبانگه

  
  !کی کوردستان ری خه ماوه بۆ جه
  !کان   سیاسی و رکخراوه نه الیه
و  واوی ئه  ته، عراقدا ستوور له  ده  به نگدانه  رۆژی ده،2005. 10. 15 رۆژی  ک ئاگادارن که وه

ک  وازی خه  بانگه شه کانیان هاوبه اسی یهتی و سی  تایبه ندی یه وه رژه  به ی که هزانه
ردوو حیزبی  تی هه رکردایه سهشدا  م نوه  له،ستوور  ده ن به نگ بده ده"  به "  به ن که که ده
 ت جۆرک نانه کو ته  به،ر داوا ک هه سمی نه  ڕه مانی کوردستانیش به رله تدار و په سه ده

م  ن ئه  ده،ستوور  ده ن به بده"  به" بت  ر ئه  هه کهکی کوردستان  ه بۆ خ فشاریان هناوه
زگا   ده  که یشتووه  گه وه بهکار. ته م بابه ین و شتی له ستی بده ده و نابت له  زینه ته فرسه
 ی  کوردستان جگه تدار له سه ردوو حیزبی ده کانی هه یاندنه راگه
کی   پشل کاری ڕای خه  خۆیدا جۆرک له  لهش خۆی مه  و ئه وه وتنی تیا نابته" نــا " 

  . ژمردرت کوردستان ده
ی  م هۆیانه  به وه ینه که تده  ڕه ستووره م ده  ئه نین که یه گه  ڕای ده وه رانی خواره  ئیمزاکه ئمه
  : وه خواره

 ، ستوور نی یه ی ئستادا ده  مژوویی یه م بگه ی عراق له گه تی کۆمه ڕه گرفتی بنه  .1
  ی که و هزانه تکی یاسایی به رعیه خشینی شه مریکایه بۆ به  پیالنکی ئه مه زیاتر ئه

  ی عراقرجی ئستا ل ومه هه کی تر الیه له. تیان ل پک بھنت وه  ده  نیازه خۆی به
کی ناسازگاری وای پک  وایه  وههش که  مه ئه ،  ڕو نائارامی یه می تیرۆریزم و شهنووق

کانی خۆیان  نی یه ده  سیاسی و مه تایی ترین ئازادی ره سه ک له  خه  که هناوه
ش و   که کا له  پویست دهن هنگ بد  ده ی ئازادانه وه ک بۆ ئه خه. ند نین مه هره به
 .   نی یه ئستای عراقدا   له رجه ل و مه م هه ئه  ،ند بن مه هره کی ئازاد به وایه هه

کا  کی کوردستان دابین ده کانی خه  سیاسیه ر مافه ک هه کانی نه دهن  و به ستووره م ده ئه .2
 ،ن که ی بۆ ده شه تدار بانگه سه ردوو حیزبی ده کانی هه یاندنه  راگه ی که وه ک ئه وه
 عراقدایی خاکی  کپارچه ژر ناوی یه و له م مافانه تی ئه  دژایه وته که کو رک ده به

 مۆری  ستووره  دهم ئه. کا کی کوردستان پشل ده  خه ملیۆن له چوار  ی زیاتر له ئیراده
ر جیاوازی  ک هه عس نه ی به وه ڵ ئه گه  له ستووره م ده ئه.  وه  عراقه   به زۆر لکاندنه به
کی  خه. کا هزتر ده بی به ره کانی ئیسالم و ناسیۆنالیزمی عه کو پایه  به، کی نی یه یه

  ر به  هه، وه عسی و ئیسالمی یه ستووری به ست یاساو ده ده  بهکوردستان زۆریان ناند
بی  ره  ناسیۆنالیزم و شۆڤینیزمی عه،ماکانی ئیسالم  بنه  به،نفال کران  ئه ئای قورئان

موو  هه کی کوردستان له خه.   دواوه ی هنایه گه  کۆمه  بوو که م یاسایانه ر ئه  هه،زاڵ بوو
  ستووره م ده  یه ر بۆیه  هه، شتووه یان چه م یاسایانه ختیی ئه تایی و سهس زیاتر  که
  ستووره م ده ک زۆر له کانی خه زووه دا ناچت و خواست و ئاره که م خه ری ئه به به
 . ی ژیانکی باشترن و شایسته پش تره له

شیان  کو به  به،راقکانی ع  ئینسانه  ناڕوانتهک  چونیهک هاووتی  وه، ستووره م ده ئه .3
ڕو   بۆ شه ش سیگناکی ترسناکه مه  ئه،کاندا فه  تایه دین ووم و ر قه سه کا به هد

 . دا  ئایینده  لهومی پکدادانی دینی و قه
  :  م که  خای یه،ستوور ی ده) 2 (ی ماده  پ ی به .4
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 :  آی یاسادانانه ره ی سه اوهرچ  و سه ته وه رمی ده ئیسالم ئایینی فه

 . با بت آانی ئیسالم ناته  جگیره ڵ حوآمه گه ك دابنرت له  نابت یاسایه-ڕ 
  ی گرتب که رچاوه  سه وه ماکانی دینکه  بنه ت داینابت و له ریعه  شه ک که ناکرێ یاسایه

ستووری ئستا و  ده. کانی ژنان بکرت  مافه  باس له، ژنان  به تی یه کانی سوکایه موو بگه هه
   دوویی یه  مۆری پله ستووره م ده ئه.  کانی ژنان زۆر جیاوازه تی یه یه فه سیاسی و کۆمهما
سک  رکه  بۆ هه رمه  ژنان و شه  به تی یه ڕی سوکایه وپه  بۆی ئه  به نگدان به  ژنان و ده له
  .  ی پ بدات نگی به  ئازادیخواز بزانت ده  خۆی به که
واوی   ته بۆ  ئمهوازی بانگه ،باس کران  که وه ره ی سه  خانهو رچاوگرتنی ئه به له به

نگری  الیه  خۆی به نک که س و هزو الیه ر که  هه، رۆشنبیران،ران  نووسه،ئازادیخوازان
ر   گوزه ستووره م ده ت ئه یه  نه  که  یه وه  ئه،کی کوردستان زانت بۆ خه  ده ژیانکی ئازادانه
وستکی  رککی مژوویی و هه  ئه مه ئه. کی کوردستان ی دیلتی خه کۆت بکات و ببته
 یان دروست ،ستوور  ده مک به ر وه  پش هه  پویسته،ستوور  ده  به یه مهیمی ئ دروست و وه
  یه وه ڕانه گه ش به مه  ئه وه کالیی بکرته نووسی کوردستان یه  چاره،ستوورک ر ده تر پش هه
تیدا بیار  وه سمی و نو ده  ڕیفراندۆمکی ئازاد و ڕه له  که،ی کوردستان خۆیانک بۆ ڕای خه

تی  وه  و پکھنانی ده وه  جیابوونه  جا یان به،ن نووسی سیاسی خۆیان بده ر چاره سه له
ک یان  یه رجی هاووتی پله مه ی عراقدا به چوارچوه  له یه وه  یان مانه، خۆیه ربه سه
  بجگه. کانیان پشل بکرێ  مافه کدا که یه  ئایینده  له وه  جیابوونه یاردان بهرجی ب مه به
وخۆی   پشل کردنی ڕاسته، وه کی کورستانه رووی خه سه له ر بیارکی تر که  هه مه له

 .  یه که و خه  ئهی ئیراده
  : وه  خوارهی م ئیمه  به ندی بکه یوه  په  تکایه، یه یاننامه م به بۆ ئیمزادان له
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