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  يت كوردستانيت كوردستانالَالَهةهةأؤذأؤذلة خةبايت ئازادخيوازانةي لة خةبايت ئازادخيوازانةي ثشتطرييي ثشتطرييي كؤميتةي كؤميتةي 

  
  !بانگةواز

انةي يت سةركوتكارالَكوردستان دژايةيت دةستةيت الَئازادخيوازانةي ذؤژهةكؤميتةي پشتگرييي لة خةبايت 
يت كوردستان دةكات و هثرشي ئةم ماوةيةي دوايي الَمجهوري ئيسالميي ئثران دژ بة گةيل كورد لة ذؤژهة

بؤ سةر شار و شارؤچكةكاين كوردستان و بةئثنقةست بةرتةسككردنةوة و بذيين پثداويستيةكاين ژيان لة 
  . گةيل كورد بة توندي مةحكوم دةكات

لة ذووي سوپاييةوة خةريكي ، ر دةهثنثتة سةر گةيل كوردستانمجهوري ئيسالمي ئثران فشاري زثدةت
ئاوادانكردنةوة و دووبارة دامةزراندنةوةي كؤنة مؤصگا سةربازيةكاين خؤيةيت هاوكات لة هةوصي 
سةركوپكردين كولتوري و فةرهةنگييدا زياتر لة بيست ذؤژنامة و گؤضاري كورديي داخستووة و بة هةموو 

ئازادخيوازانة و سةفرازخيوازانةي ئافرةيت كوردة كة دةزانثت لة  دژ بة هةوصي شثوةيةكي كؤنةپةرستانة
  . مثژوودا خاوةن كؤششي بةرچاوبوون و ئثستاش اليةنثكي گرنگي ئةو خةباتة ئازادخيوازيةن

ئةم چاالكييةي ئثمة بؤ دةربذيين پشتگرييي و هاودةنگيمانة لةگةص كوردة ئاوارةكاين كامپي ئةصتاش لة 
ئثراق و كامپي ئةلكةرامة لة ئوردن و هةموو ئةو كوردانةي ديكة كة لةسةر مةرزي ئةو دوو باشووري 

هةروةها دةربذيين هاودةنگييمان لةگةص هةموو هةوصثكي ئازادخيوازانةي . تة گرييان خواردووةالَو
 ـي 8ي گةلةكةمان لةو بةشةي كوردستان و هاوكات پريؤزبايي كردنة لة ئافرةتاين كوردستان لة ساصياد

  . مارسدا
هيوادارين هةموو كوردثكي ئازادخيواز بة هاتن و بةشداربووين كؤبوونةوة جةماوةريةكةمان گةرمتر و پذ 

  . جؤش و خرؤشتر بكات تا بتوانني باشتر و هاسانتر دةنگي گةيل كوردستان بگةيةنينة جيهان
  !هةموو كةس و اليةنثك بةخثر بثت

  يت كوردستانالَئازادخيوازانةي ذؤژهةكؤميتةي پشتگرييي لة خةبايت 
 28 /02 /2005  

  سوثد/ستؤكهؤصم
  كات و شوثن

  )  پاشنيوةذؤچواري بؤ دوو (16:00 – 14:00كاتژمثر : كات
  05/03/2005ذثكةويت ، شةممة: ذؤژ

  بةردةم كولتورهيوسثت،  لة ستؤكهؤصمسثرگلس تؤريگؤذةپاين : شوثن
  :ش درومشةكامنانن بة زماين سوثدييي كوردستانة و ئةمانةالَاسيمبويل ئثمة ئ

  !ي ئثران لة كوردستان بذؤ دةرسوپا .1
 !ئازادخيوازانةي گةيل كوردستانهاوپشتيي لة خةبايت  .2
 !ثران لة كوردستان بووةستثننتريؤريزمي دةوصةيت ئ .3
  !چارةنووس بؤ گةيل كورددياريكردين مايف  .4
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 زؤر بةخثر بثت بؤ بةشداريكردن لة هةر كةس و ذثكخراوثك كة گرفيت لةگةص ئةو درومشگةلةدا نيية
هةموو كةس و ذثكخراوثك بؤيان هةية ئةو درومشانةي خؤيان لةگةص خؤياندا ثنن كة . چاالكيةكان
م لةپثشدا ئاگادارمان الَبة، هةموو كةس و اليةنثك بؤي هةية وتار بؤ ئةو بؤنةية ئامادة بكات. دةيانةوثت

وتار و . وتارةكانتان بة كوردي مةنووسنتكاية . تةرخان بكةينبكةن تا بتوانني كايت دروسيت خؤيان بؤ 
  . ي ناكورديلةبةرئةوةي ئثمة ذوو دةكةينة ذايگشتبنووسن بة سوثدي يان بة ئينگليزي پةيامةكانتان 

  !بةخثر بثن
  komitekomite@msn. com: پةيوةنديي
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