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  رمی کوردستان ههرۆکی  سه، سعوود بارزانی رزدار کاک مه

  .رم ڵ سو و، رزی گه گه له
  لک جار به ری ترکیا، گه سای رابوردوودا، رژمی داگیرکه ی چوارده ماوه ، لهادارنڕزیشتان ئاگ ک به روه هه

رمی  تی هه زرانی حکوومه  دامه ت به باره تیی خۆی سه ، دژایه وه  شواز و بیانووی جۆراوجۆره ئاشکرا  و، به
 باشووری   س ملیۆن ترکمان له  مافی پشلکراوی گوایه نوی پشتیوانی له جارک به.  ربوه ستان دهکورد

ی پ ک ک،  رگه ڵ پشمه گه ڕ له بیانووی شه ش به مۆکه رکووک، ئه ی که نوی کشه  به کوردستان، جارکی دیکه
تی و،  یه ی کورد هه  ئازادییه و نیوچه  ئه ی بتوان یهو هیوا شووری کوردستان بن، به ر به وت هرش بۆ سه یه ده

  .نو ببات مان له که  باشووری وته تی ساوای کورد له حکوومه
،  وه ره  میدیای نوخۆ و وتانی ده  له ی رژمی ترکیا شه شه و، گوڕه ڕه  هه ت به باره ڕزتان، سه کانی به لدوانه

  .  و، خۆڕاگری کورده مدیده ی سته وه ته  والتپارزان و، تکای نهموو  و، هه جی رز و دخۆشیی ئمه
ڕ  نوی شه وت،  به یه ک ده الیه راوهوریا، له  و هه نده پۆلی پۆپاگه  رخستنی شه رستی ترک، به زپه گه رژمی ره

 ملیۆن کورد پشل ٢٠ باکووری کوردستان بدات و، مافی  ی کورد لهل رکوتی گه  سه تیی به وایه دژی ترۆریزم، ره له
  لی کورد به ر باشووری کوردستان خۆشبکات و، هیوا و ئاواتی گه ی هرش بۆ سه وینه ، زه وه کی دیکه الیه بکات، له

ها نووری  روه ا، ههری ئران و، سووری کانی داگیرکه دا، رژمه نده م پوه له. نو ببات خۆیی له ربه رزگاری و سه
  .ی رژمی ترکیان رانه ی داگیرکه خشه ریکی پیالن و، نه ش و شه  عراق، هاوبه ی له که ته وه لمالکی و ده ئه

 یواو کات، هاوکات پشتیوانیی ته زار ده رمه رانی کوردستان شه ی نیشتمانیی کوردستان پیالنگانی داگیرکه کۆنگره
  باشوور لی کوردمان له کانی گه وته ستکه  ده  پارزگاریکردن له ت به باره ان سهزتڕ کانی به وه خۆمان بۆ هه

   که ییه، وه ته کی مژوویی و نه پویستییه.  دی ته ی کورد هاتووه زار رۆه یان هه  خونی ده  به ، کهبین رده ده
   هۆشیاری و به کگرتوویی و، به  یه دا، به که ی کوردستان و، نوچه مۆکه نووسسازی ئه ستیار و چاره بارودۆخی هه له
  .  وه ینه ڵ بکه رانی کورستان پووچه وی دیپلۆماسی وسیاسیی،  پیالنی داگیرکه هه

  خوازم ی کوردمان ده وه ته ڕیزتان و، بۆ نه وتن بۆ به رکه هیوای سه
م که خت ده زم جهر...  

 
  :براتان
  ال واد مه دوکتۆر جه

  نیی کوردستانی نیشتما رۆکی کۆنگره سه
٢٨/١٠/٢٠٠٨ 

 


