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 ی هانی یآان هش هموو ب ه هیرشت هپر ه سی هنژی لی ناو هب ،مانۆ خیشتمانی نیكرآ هك ئ هو
ندان و  ه و آارم"ـــایدیم "ینجان هگنان و ژ ین هنجوم ه ئ و هند هۆ ه هل  هو ه"ـــایدیم "یآورد

 یراق عی تریانیت آوردان و هاوییاكت  هداوا ل  هامی هپم  هب  هو هندامان ه ئیاكت
  هن ب ه بدگن هادار بن دگ و ئان هآ هل نشپان یۆ خیماف ،نی هآ ه د هند هۆ هیشتوویدان
  :انیواآان هڕ  ه مافیرآردن هب هست ه دۆ ب730 یستیل
  

 
  یمانی آوردستان یامی هاوپه په

 )730( لیستی
  

  
 

  ته ی سیاسه وه نگاوبوونه ره مان و به آه له بات و تكوشانی گه  خه یان ساڵ له دوای ده
  تی هزه رآردایه  سه عس به آانی رژمی رووخاوی به  مرۆییه دیكتاتۆری و دژه

 و  وه ته یمانی آوردستاندا آۆبوونه  لیستی هاوپه ۆ لهم  ئه آانی آورددستان آه شگرهڕَشو
ی  ۆ قۆناغكی تازهم ئه ،دا بینی و رژمه  و رووخاندنی ئه الوازآردن آییان له ره رۆی سه

  ك له شداریی خه نگدان و به آانی ده  تیدا سندووقه  دی آه ته عیراقدا هاتۆ بات له خه
مان  ی هه وه درژبوونه ، عیراق و آوردستان آاندا له  دیموآراتیه نووسسازه  چاره پرۆسه

  . مانه آه له ریی گه روه سه  لهرابردووی پ
  
  ران ن هند هه له ر نگده ده ،آوردستانیانی .....زانڕ به
  

 دانران نده هه تی  وو20و   عراق ریی له رتاسه ی سه بژاردنكی دیكه هه ،15/12/2005رۆژی 
 ،موو عیراق  بۆ هه ن چوارساه مه مانكی ته رله ستی دیاریكردنی په به  مه درت به نجام ده ئه
  سا بهرآردنی یا  ده بت له  بریتی ده مانه رله م په آانی ئه  گرنگه ره  هه رآه  ئه آك له یه آه

  ی آه وه  له جگه ،سندیان آرد نگ په ی ده زۆرینه كی عیراق به خه  ی آه ستوره و ده پی ئه
گای  آانی آۆمه واسراوه  هه  آشه ی زۆر له وه آالآردنه  یه مانه رله م په رآكی تری ئه ئه

نوسسازو و  ارهكی آوردستان چ  بۆ خه  آه وه شه  و گرفتانه و آشه به ، عیراقی و آوردستانه
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 ،  دیھنانیاندا بووه  پناوی به كی آوردستان له باتی خه موو خه یی ستراتیژین و هه وه ته نه
  نگدانه ده ،یمانیی آوردستان  لیستی هاوپه به 15/12/2005 رۆژی  نگدانتان له  ده ربۆیه هه
بات   خه پناویاندا ن لهما آه له  گه یان ساه ی ده یی و نیشتیمانیانه وه ته  نه و ئاواته به
ری  نگه آانی سه ره  و تكوشهشگڕ شۆ  لیستی هزه  به نگدانه ده ،دات آات و قوربانی ده ده
 و ب ره  آورد و تورآمان و عه به ،كی آوردستان آانی خه نانی مافهستھ ده رگری و به به

آانی شوڤنیزم و  ترسییه  دژی مه  له شه وه ستانه هاوآات وه ، وه آلدان و ئاشووری و سریانه
كی آوردستان و  آانی خه ی دژی ئاواته ن و هز و گروپانه و الیه موو ئه تیرۆریستان و هه

   .ماندا آه ته و ئارامیین له
  
دا بۆ  نووسسازه  مژوویی و چاره م پرۆسه آردنتان له شداری ی به  وه  جیا له ر بۆیه هه

یی و نیشتیمانی  وه ته رآكی نه ئه ،یه آانتان مافكی دیموآراسیانه هو ۆژی خۆتان و نهڕ پاشه
آردنكی  شداری ها به روه هه ، شه گایه م آۆمه آی ئه اووتیهموو ه رشانی هه و شارستانی سه

ك و خاآی  هی خ رآردنی ئاینده به سته آانی ئستا و ده وته سكه  پاراستنی ده  له شه وه آرده به
آوردستان و گآانی تری آوردستان و   ئازادآراوه موو ناوچه رآوك و هه ی آه وه انه

م  رجه آان و سه ییه ك و آاآه به یلی و ئزدی و شه واآانی برا فه هڕ  رآردنی مافه به سته ده
   .اقآانی عیر آه  دوای یه ك له  یه آانی رژمه ندانهڕ د ته وانی سیاسهوت لكه زیان

  
   ...ویست خوشك و برایانی خۆشه

  
   به نگدان نییه نیا ده ته ،)730(  یمانیی آوردستان ژماره  لیستی هاوپه نگدانتان به ده

   به نگدانیشه كو ده به ،هیدانی آوردستان نی شهری و خو روه  سه  لهآی پ رابردوویه
 .زان آانی ناحه  دوژمنكاره  پالنه هشتر بۆ رگرتن ل آی گه آی باشتر و داهاتوویه یه ئاینده
ربت و  روه تیایدا یاسا سه   پناو بنیاتنانی عیراقكی دیموآراتی فیدرای آه  له بۆیه

  وه ته ل و نه  نوان گه تی و ئاشتی له و برایه وه آانیه موو جۆره  هه ی به نده  گه دووربت له
م  رجه آی بۆژنان و پیاوان و سه آیه هراربت و مافی و رقه وئایین و ئایینزاآانیدا به

    : به نگ بده ده ،دیبت راندا به نده  هه وخۆ و له نا هاوتیانی عیراقی له
   .یمانیی آوردستان هاوپه 730 لیستی ونا یانآ هتراپ
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