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   سوید کان له  کورد و کوردستانیه  سیاسیه ی هاوکاری هزه  کۆمیته وازك له بانگه

  
  . نی نیشتمانی عراق نجومه  بۆ ئه نگدانه ر رۆژی ده  دیسمبه15 و 14، 13ڕۆژانی 

  نگدانه م ده گرینگی ئه.  م قۆناغکی نودایه رده به تی له  تایبه  گشتی و کوردستانی باشوور به عراق به
ڕی   شه ڕین و له  و راپه رگانه ڕی پشمه  شه  به ی که و مافانه  ئه  که دایه وه بۆ کوردستانی باشوور له

ب  ش به م بیاره ئه. دات ر ده سه ی عراق بیاری له مانی ئاینده رله په، ستھاتوون  ده ستوور دا به ده
 بۆ  نگدانه نگدان ده  ده بۆیه. سپ دا ناچه انهم رله و په ناو ئه هزی کوردستانیان له نگکی به بوونی ده

  .  تایه تا هه  بۆ هه وتانه ستکه و ده پاراستنی ئه
ی  وه دانه  بۆ هه مجاره دانگدانی ئه.  کانی تر گرینگتره نگدانه موو ده  هه  له مجاره نگدانی ئه ده

کان و  یلییه نفال و کۆکوژی فه  و ئه بجه  تیدا کیمیابارانی هه مان که که له  مژووی گه له  که یه ڕه الپه
  کان له  کوردو کوردستانیه  سیاسیه ی هاوکاری هزه  کۆمیته شه مه ر ئه به ر له هه.  کانی رویداوه بارزانیه

،  کوردستانی باشووردا له رککی نیشتمانی  ئه نگدان به و ده نگدان کانی ده م سندوقه رده  به سوید چوونه
  .  بیوه کانی کوردستان ئستا چاوییان ت موو پارچه  هه ی که شه و به ئه
موو کوردستان  وتنی هه رکه سه دا به  م دانگدانه له) 730 (یمانی کوردستان وتنی لیستی هاوپه رکه سه
وروپا و  د و ئه سوی  له یه نگدانیان هه  مافی ده ی که سانه و که موو ئه  هه  که  داوامان وایه بۆیه، نرت داده
  . ن نگ بده موو دنیا ده هه
  ) 730 (یمانی کوردستان وتن بۆ لیستی هاوپه رکه سه
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