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  روش ساسان ده ... 730یمانتی کوردستان   لیستی هاوپه نگ دان به کانیین بۆ ده  سندوقه ڕوانی ڕووله  چاوه له

  ندا هۆه
گشتی و  کی عراق به  دوای ڕزگارکردنی خه له

عس وگرتنی  ڕووخانی ڕژمی دیکتاتۆری به
 ناوچای مشکان و  دام حسن له ی سه که رکرده سه

کانی  نده ست وپوه ڵ ده گه زیندان لهڕاپچ کردنی بۆ 
ی  قه  جارک به،  کانمان یمانه ن هاوپه الیه له
شی  وری ڕه م داڕماو هه ختی زۆرداری و سته سه
مژینی   بار بۆ هه ی له مینه ساماڵ وزه ماویان بووبه ته
 بۆ  وه  پشه وای ئازادی ودیموکراسی هاته هه

ڕ و  کان وبیروباوه وه ته موو نه  هه کانی به مووپک هاته  ژیانی هه وه کردنی و پکه پیاده
 ڕوو  ڵ ڕوو به گه له، شترکرد نی گه الیه  عراقکی فیدڕاڵ وفره ب و دینی جیاوازله زهه مه

نوێ  رله م سه رده به ستی تیرۆریستان و ڕگرله کی ده کی و ناوه ره ی هزی ده وه بوونه
راربوونی  رقه  ساڵ زوم و زۆرداری وبه32واری  هی ئاس وه ی عراق و سینه وه بوونه

وکردنی مافی مرۆڤ ودابین کردنی بژوی  یه ماکانی یاساو په بنه دیموکراسی وڕزگرتن له
 و  وه دان کردنه ی بونیادی ئا بووری وئاوه وه رومایان وژیانه ژیان وئاسایشی سه

 و  رده روه ت گوزاری و په کانی خزمه تییه رایه به ڕوه نوێ ی به رله ی سه وه زراندنه دامه
  و پک هاتانه کانی ئه کیه ره  سه سیاسیه مووپارت وڕکخراوه هه هتد به... ندروستی و ته
پک هنانی  ستی خۆیان به  بۆ ده وه ڕننه ت بگه رعیه ت وشه سته توانیان ده وه کوردیشه به
نگدان  بژاردن وده کردن بۆهه ادهوری گشتی و خۆئام نکی کاتی حوکم ڕانی ده نجومه ئه

 سپاندنی فیدڕای و ی چه وه پدانی عراق و نزیک بوونه ره ی زیاترپه  مایه رخستنی بووه وسه
م هه  ئهبۆ  کردن نگ و خۆئاماده تک ڕای ده ستوور به ش نووسی ده ندکردنی ڕه سه په

  . ڵم سا ری ئه مبه دیسه ڕوانیین له موومان چاوه  هه ی که بژاردنه
  
ری سای  ی جانیوه 30تا  هه28رواری   به بژاردن له م هه که یشتنی یه نجام گه ئه دوای به له

مووپک   هه کی عراق به ی خه  ڕیفراندۆمکدا زۆرینه یشت و له  ئاکام گه  به2005
ندکرا و  سه ستووری عراق په  کرابوو بۆ ده  ئاماده ی که ش نووسه وڕه نگیان به  ده وه کانیه هاته
ری تر  رتاسه بژارد نکی سه یشتنی هه نجام گه ئه ڕوانی به م چاوه  بۆ جاری دووه وه ئه
مانکی چوار سای  رله بژاردنی په م ساڵ بۆهه ری ئه مبه ی دیسه15و14و13 ین له که ده

،  نی نیشتیمانی عراق نجو مه رانی ئه بژاردنینونه4 بۆکۆماری عراقی فیدڕاڵ و هه
 ی 730 یمانتی کوردستان لیستی ژماره لیستی هاوپه رمی کوردستان به ردستانیانی ههکو که
ک  روه هه. ن که ده نوسازی کی چاره شداریه وبه ش هاوبه شت لیستی ک هه کی کوردستان وه خه
ی ووت  وه ره ده له که، کانی موو پک هاته  هه ک له مووعراقیه م جارهه که بژاردنی یه هه
 14 له که، ن که زووی ئه ی ئاره ولیسته ناوی ئه ن به نگ بده ده بووئازادانه ن بۆیان ههژی ئه

پ  جگای ئاماژه چوو که ڕوه به وتووانه رکه  زۆر سه که ڵ عراق پرۆسه گه ووتی جیاوازله
ووتی  له  که جگای باسه، کانی کورسیه ست هناله ده کی باشی به یه کوردژماره که کردنه

پک  وره س شاری گرنگ وگه ی جیاوازله بژاردن س بنکه م هه که ندابۆیه ههۆ
یان  سی وه  که تاکه س یان به مووکه هه که،  مستردام وڕۆتردام و زڤۆه کانی ئه شاره هنرابووله 
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 ی 15ڕۆژی  له م جاره م وئه بژاردنی دووه م بۆهه به، یشتن ی گه ئاسانی ده ڵ زۆر به کۆمه به
  . گات نجام ده ئه  ووتی جیاوازوعراق به20  له2005ری سای  مبه دیسه

ی  وه ره ده نگدان له ڕی پرۆگرامی ده عراق له کان له بژاردنه خۆی هه ربه کۆمیسۆنی بای سه
 رخاکی سه کان له بژاردنه نجامدانی هه ئه یاندبه ندی ڕاگه تی هۆه ندی حکومه زامه عراق ڕه

ی  وکاته شون و ئه کانداله بژاردنه هه شداری بکات له توانت به ی عراقی ئه جالیه، ندا هۆه
مان  هه له که نگدانه  ی ناوتۆمارکردن و ده ردووپرۆسه هاهه روه هه،   دیاریکراوه وه خواره له

ک  یه  لهش وه چت ئه ده ڕوه به م مانگه ی ئه15و14و13 درژای س ڕۆژ له به، بت ڕۆژداده
ی 7کاتژمر  له. بت  ده وه ی خواره م ناونیشانه شاری ئوترخت له بژاردن له ی هه بنکه
  ی ناونووسین  ب بنکه وام ده رده  به که رس ڕۆژه هه ی ئواره8تا هه وه یانییه به رله سه

  
  -: یه یه م شیوه به که نگدانه وده

Kromhoutkazaerne 
Herculeslaan 1 

3584 AB Utrecht  
 

 بۆ  وه کیه ره ستاسیۆنی ئوتریختی سه یاریگای تۆپی پی ئوتریخت ه وله ر رامبه به که بنکه
 12  پاسی ژماره وه Galgenwaardوسگای پاسی توانی له ئه که نگدانه شونی ده یشتن به گه
 .  یه

 که هبژاردن چوونی هه ڕیوه کانی به کاریه ی وورده وه ست وڕوون کردنه به مان مه بۆ هه
 2005/ 12 /3نداڕۆژی  ختی هۆه مستردامی پایته شاری ئه ی کوردی میدیا له یانه، ندا هۆه له 

ندانی  نوان کارمه کات له ڕۆ دانیشتنک سازده ی پاش نیوه هۆی میدیا کاتژمر دوانزه له
 بۆ ی کوردی وعراقیدا وجالیه نده هۆه کانی عراق له بژاردنه کۆمیسۆنی بای هه

ی  چوونی شوه ڕوه ی چۆنتی به رباره کاری وزانیاری ده یک وورده ی کۆمه وه وونکردنهڕ
ڕۆژانی  نداله وتی شانیشینی هۆه مانی نوێ ی عراق له رله کانی په بژاردنه هه
  . شاری ئوترخت م ساڵ له ری ئه مبه ی دیسه15و14و13
  

  هۆی میدیا ام لهمسترد شاری ئه ش له که بۆزانیاریش ناونیشانی کۆڕه
Midia 

Pieter Nieuwlandstraat 95  
1093 XN Amsterdam  

 
هۆی میدیای  ڕۆ له  ی پاش نیوه3کاتژمری   له2005/ 12 / 3رواری  به مان ڕۆژ له رهه هه

زا  حمود ڕه ڕز کاک مه ر به توژه و ر رشتی میدیا نوسه رپه ی سه لیژنه، مستردام شاری ئه
رپرسی  کتی نیشتیمانی کوردستان وبه ی یه وه ره ڕکخستنی دهندی  به کارگی مه

بژاردن  ی هه رپرۆسه سه تیشک بخاته وخۆ تاڕاسته  ندی بانگھشت کردوه به یاندنی مه ڕاگه
  . کوردستاندا ی چاکسازی له بژاردن وپرۆژه ناونیشانی هه به
رککی  ئه، نیی کوردستانیما  ی هاوپه730 لیستی ژماره نگدان به م ده کۆتایدا ده له
 داهاتووی عراقدا   له یمانه وه ته ی نه واره مان کاتدا دیاری کردنی قه هه له،  ی پیرۆزه وه ته نه

ل  م هه بژاردن له وچوونی هه یه وپه خۆبووردن  له بۆیه، مانی عراقدا رله ناوپه و له
ب  وره تی گه رگایه شمهرکی پ ی ئه هنده نگه ڕه،  یه وره تکی گه داخزمه رجه ومه
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ڕگای  رله هه نگه  و ڕه م ڕۆژه  ئه یانده یان گه تی ئمه رگایه رکی پشمه ئه به رگه پشمه که
  . ین توانیین داهاتووش زامن بکه ش ئه مانه وه یه وه ته م نه کانی ئه ڕۆه
  . هیدان بۆخونی شه فادارییه  ڕز ل نان ووه730لیستی  نگدان به ده
  


