
  بناوی ئزدان و خواوەندگاری بخشندە و میھرەبانوە
 دامزراندنی ئنجمنی سربخۆی تایفی کاکیی ڕاگیاندنك لمڕ

  
ئمی دەستی ئامادەکاری ئنجومنی سربخۆی تایفی کاکیی ل کوردستان و عراقدا ل برواری 

کۆبوونوەکی —کرکوکی خۆشویست—باوەگوڕگوردال شارە پیرۆزەکی و دا  ٢٠١٠/ ٧/١٦ڕۆژی 
دا بمبستی ڕیککوتن لسر دامزراندن و ڕاگیاندنی ئنجومنی سربخۆی ئانجام برفراوانمان

  .تایفی کاکیی بۆ داکۆکیکردن ل ماف دەستووری و یاسایی فرامۆش کراوەکانمان
کۆندەری کوردمان ئاگادارن،  گلی ستمدیدەی کوردستان و نتوەی ڕۆ ئمکدارەکانی ھر وەك

ئمی تائفی کاکیی ویارسانی ھقپرست، یککین ل ڕەگ ڕەسناکی نتوەی کورد و ھرگیزاو 
ھرگیز کمترخمیمان نبووە و نکردووە ل دۆز و بزاڤی کوردایتی و بۆ کوردستانی بوونمان ب ھزاران 

  .ن داوە و دەدەینشھیدما
 وەی کوردستانی بڕوبوونرگری و ڕوبتی باشووری بمان دانیشتووانی خزۆرب یی کی کاکمئ
عراقوە لکندراوین، ھست ب غدر و مخاب و کسرکی گورە دەکین ک تا ھنوکش دوو لسر 

ل گمی سیاستدا ھلیان بۆ سی زدی باوباپیرانمان ب تعریبکراوی ماوەتوە و ڕۆکانشمان 
  ،وەك مافکی ڕەوا و دەستووری ،ئگینا بۆ و لپای چی. نونرایتیمان بکنبشیاوی تا  نڕەخسندراوە

 رامۆش کراوە؟ بۆچی لدا فراقی فیدرامی کوردستان و عرردوو دەستووری ھھ وارەییمان لبوونی ق
ل ھبژاردن  یی کرکوكری قورسایی زۆرینی دەنگی کورداگڕ نیڕگای کۆتی کمینکانوە نبوو

ند مانگی ڕابدوودا؟ ئایا ڕەوایش چراقی پی عکوە نیشتمانیکۆی ن ش  تلیی ) ٩٦(وشزاری کاکھ
پارتی دیموکراتی کوردستان و  ۆب چووبتھزار دەنگی ھبت و ) ٦(دانیشتووی کرکوك تنھا شش 

بکاربھنین ) قاسم مشترك(ی یکتی نیشتیمانی کوردستان؟ ئگر سادەترین ھاوکشی بشۆکی ھبژادنی
ھزار دەنگی تری کوردانی ) ٢٦(دانیشتووان، ئی کوا ئو بیست وشش ) ٣/١(ک یك لسر سی 

  کاکیی؟
پسندکراوی ھرمی کوردستان، زۆر ب زەقان و ب ھیچ ب ئاوڕدانوەیکی سرپیی ل دەستووری 

 یی لنانی کاککی یاسایی و ڕیسایی، ناوھش بیانوویدا ) ٣٠(و سی ) ١٩(و نۆزدە ) ٦(ماددەکانی ش
 ئایا ئم ڕەوای بۆ یاساناسانی گلکی ئازادیخوازی وەك کوردستان؟ ئگر لبر چند! فرامۆش کراوە

ئم مافان پشیل کرابن، ئی لپای چی، ب خیانتی سیاسی و  دای و حزبی و سیاسیبیانوویکی خک
مان بالین ان ووت بدەرنا؟ بۆ ئو کاندیدەیدیدی مۆتپدراوی بالینی ئمبرادەرایتی، تاق کان

ریخوزی پشمرگی درین و پسپۆری دبلۆماسیتی دانوستان و برای شھیدی سرکردەیکی بزاڤی ڕزگا
  ؟کوردستان نبوو

ئم لرەدا جارێ باسی دەستووری عراق ناکین ک لوەتی عراق دەستووری کۆن و نوی بۆ 
نووسرابتوە، نك ھر ناومان باس نکراوە، بکو ل ڕۆشنایی دەستوورە ناڕەواکانی عراقی سردەمی 

ناوچکانی ۆی نبردی کوردی کاکیی ملکی و جمھوری و فیدرایشدا ب سدان و بگرە ھزارانی ڕ
و ئاوارەی ئران و  ماورانکرکوك و دوز و خانقین و منلی و باقوب و بغدا و بدرە و جسان 

ئا ئمی عدالتی ئیجتیماعی . بوونعرەبستانی عراق و ھندەران کران و بسدانیشیان ب سروشون 
راقی فیدراناوچوونی عگۆڕی پاش لعسی گۆڕبی بنمژ و دڕندەکخو م؟ڕژ  



و گیان لخۆبووردی کوردی کاکیی،  ھر بۆی، ئمی دۆستی دەست و ئۆپۆزسیۆنی کوردستانی
ئنجومنی سربخۆی تایفی کاکیی خۆمان بمبستی داکۆکی بیارماندا ب دامزراندن و ڕاگیاندنی 

یکانمان لالیك و لالیکی تریشوە، وەك ھاوتایکی کمین کردن ل ماف دەستووری ھریمی و فیدرا
ئاینی و تایفیی و نتوەکانی تری کوردستان و عراق داوای مافی کۆتی خۆمان دەکین بۆ پارسنگ 

بۆ ئم ھق و بش خورانشمان . تری کوردستان ڕاگرتنی کوردستانی بوونی کرکوك و ناوچ داباوەکانی
و کوردپروەرانی کوردستان و ھندەران و بتایبت زانایانی ئاینی ئیسالمی  ھقپرست داوا ل ھموو

پیرۆز و نووسر و ھونرمند و مافناس و سیاستمند و کۆمناس و ھموو ئازادیخوازکی دسۆز 
وە و پشتگیری لھانامان نین بدەک ن مافتی و ئیداریمان بکیڕەواکانی دەستووری و کۆم .  

کمان ل دۆزی سیاسی ئمۆی عراقدا تاق کورسییکی پرلمانی ڕۆکی ئجگار گرنگ دەنونت؛ کرکو
ملمالنی دەست وەرگرتن لنوان قوارەکانی ئلعیراقی و  دۆخی لبر چاوە و بھمان شوەش

  .نموونی زیندووی ئم ڕاستیین دەوتی یاسادا
  کورد والینکانی تری عراقی بڕیز خۆشك و برایانی کوردستانی و

بم، مادەمك ب . ل بنڕەتدا، ئم کۆتی کمینکان ب کماسییکی دیموکراسیتی ناتواو دەزانین
کمینیکی تایفیی  یاسا و ڕسای دەستووری بخشرابت ب کمینکانی تر، ئی بۆ ئو ماف بۆ ئمی

راق ڕەوا ننی کوردستان و عت؟ڕەسی شانازی و  بماندا جرعیم داوا شثشتگیری و داکۆکیتان ل
  .سربرزیی بۆ ھموو الیك

  بژی کورد و کوردستان
  دەستی ڕاپڕنری ئنجومنی سربخۆی تایفی کاکیی ل کوردستان و عراق

  :ب ئیمزای ھر یك ل بڕزان
 حاکم جاسم ڕەحیم -１
 پسپۆری دانوستان سعید کاکیی -２
 ر ھردەو کاکیینووس -３
 مامۆستا ھاشم عاسی -４
 سالم عارف -５
 حسین علی -６
 الله سعید فتحو -７
 خورشید حمید ئمین -８
 کریم دەروش رەمزان -９

 عوزر ئحمد محمد -１０
 ڕەزا ئمین محمد -１１
 ئحمد ئمین محمد -１２
 رەشید خیات -１３
 حمگوڵ کاکیی -１４
 حاجی عاسی ککایی -１５
 یادگار میکائیل -１６
 موختار میکائیل -１７



 کاکییناجی  -１８
               مسعود کاکیی -１９
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