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 کانی گیراوه  دژی  له ، که هڕ دادگای پشکنینی بیروباوهو  ئه دژی  موومان له با هه
وه ینه رزکه  بهمانتی زایه نگی ناڕه ، ده یه ڕوه قز به  شاری سهییار کی ئه یه  

   
 :قز  شاری سهمسای  ئهیاری کی ئه یهسایادی کانی   گیراوه  لهس   که٤ تا ئستا ،یابدبوو کو پشتر ڕامانگه روه هه

 ١١پاش کاتی خۆی   کهینی،  الل حوسه ر و جه هان دیوانگهبدیپوور، بور ممد عه حه حمود ساحی، مه مههاوڕیان 
بدادگای ن   الیه  لهسمی ڕهی  نامهئاگاداری  ئستا به،ئازادکرابوون  سیقه بری دانی وه له خواردن،  ڕۆژ مانگرتن له

 دادگا  خۆیان به) ٢٤⁄٢٠٠٤ و ٢٣(رمانان   ی خه٣ و ٢وتی   ڕکه  له که،  یانراوه ڕاگه پیان  وه هقز شاری سه
  .بناسنن

 
 )ی نایاسایی وه کۆبوونه (تی  تۆمهو ک به یه ئاماژه ،یشتوون  گه م هاوڕیانه به  وه دادگا له  ی که نامانهئاگاداری و له
  مجاره هکو ئ ، به و هاوڕیانه  ئه پاڵ پۆلیسییدا درابووهی  وه هپرسینل   زیندان له لهکاتی خۆی   ، که کراوه  نه ه
. تبار کردوه تۆمه)  ه کۆمه(ڵ  گه له هاوکاریی  وانیان به ئه  

 
کۆماری ن   الیه لهی ڕابدوودا  یه و دوو ده  له  که ی کرکاریی و ئازادیخوازانه وه سوراوکی بزووتنه  ههر بۆ هه

م  به کۆماری ئیسالمی   که  ڕوون و ئاشکرایه،ڕی بۆ دانراب ی بیروباوهنیندادگای پشک  وه یهئیسالمی
مۆ   تا ئه ی که کاریی و نھادانه کری تییه کیه و یه ی ئهی پشتیوان لهوان  ئهوێ  یه  ده، یانهو هاوڕ  ئهی تبارکردنه تۆمه
  ، ڕکوه سیاسی و حیزبییه بیانووی  داتاشینی به و، ری بکات  ببه کردووهپشتیوانییان    کرکاییه وه م جونه له
.ڕ  پشکنینی بیروباوهکی ڕوتی هیی دادگا وان بکاته ی ئهی) دادگا(  
 

 ی کرکاریی وه نگری بزوتنه  الیه  خۆیان به ی که  و نھادانهن و الیه موو ئه مرۆڤدۆستان، ههموو  هه   ئمه ر بۆیه هه
،  هڕ  دادگای پشکنینی بیروباوه و ئه کردنی حکووم  بۆ مه ین، که که واز ده گه بانزانن،  دهکی ئازادیخواز خه و ئران
   له٢٢⁄٨⁄٢٠٠٤  ممه کشه  یه  ڕۆژی  کهی و ئاکسیۆنانه له ، یه ه وڕ  بهقز ی سهیار کی ئه کانی یه  دژی گیراوه که

و  موو ئه ڵ هه گه  هاوکاریی له زیکدا بهکی ن  داهاتوویه  له ئمه. ن شداریی بکه  به،چ  ده ڕیوه وتانی جۆراوجۆر به
  له وردی   به،    شدارییان بووه یار به کی ئه کانی یه یدانی دیفاع له گیراوه  مه جۆریک له ی به رکامه  هه ی که نانه الیه

. وه ینه که  ئاگادارتان ده و ئاکسیۆنانه چوونی ئه ڕوه شون و کاتی به  
 
 

  ییس ی چراغوهام نی کرکاریی جه نجوومه ئه
 ٢٢⁄٨⁄٢٠٠٤  
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