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    ..رویجرویج   نه نه  لهله  ،، چاک چاک--    بجهبجه  هههه  ندی ندی   ی ناوهی ناوه  درووستبوونی کۆمیتهدرووستبوونی کۆمیته

  
  زراندنی ی دامه وه س کۆبوونه  که13 بوونی   ئاماده به Frihet هۆی   له2005 .11 .11ڕۆژی 
   .سترا رویج به  نه اری ئۆسلۆ له ش له ، چاک- بجه ندی هه ی کاتی ناوه کۆمیته
   .بووان ئاماده

جھاد  .6مین  یادگار ئه .5یی  ئارام دلژه .4دانا قادر  .3ماجد علی  .2 ر مهۆئاسۆ ه .1
کانیا  .10سوڵ  نزار ره .9فریال عبدو قادر  .8قینی  سۆالڤ خانه .7ریم  که مه حه

   .ئارام بوگدی .13تۆ  ر چه هونه .12ئاسۆ عزیز  .11ئبراهیم 
  
   .ی ناوبراو ی کۆمیتهزراندن بۆ دامه ، بوو وه ونهم کۆبو  دووهه ویه م کۆبوونه ئه
 ،شکرد  پشکه بجه ندی هه ر ناوه  سه  له  باسکی ئارم بۆگدی دووباره  که وه وونهرتای کۆب سه
 ،ساختاری ،شوازی ئیشکردنی ،کانی چاالکیه ،ئامنجی ، م رکخراوه درووستبوونی ئه ر  سه له

   .کانی کۆمیته
مان  وام بوونی هه رده  به به ، یه م کۆمیته ر دروستبونی ئه  سه وتووژ له  ستکرا به دواتر ده

  آه ، بۆچونی نوێویک دیدو  مهڵ کۆ گه له ،م که ی یه وه بوونهکانی کۆ باسو خواسه دیدوبۆچونوو
   .فریال عبدو ،سوڵ  رهنزار ،مین  ئهیادگار ک وه ،بوو هه  شانی نووه ن هاوبه  الیه له

   .ستی پکرد  ده م جۆره هوتووژ ب
   . کۆمیتهندمانی  بژاردنی ئه هه 
  .کان شکردنی کاره دابه 
  . کاری ئاینده 
  .جۆرو ڕاوبۆچونی نوێ و کتوپ مه هه 

  
  یه م کۆمیته کی فراوانتردا ئه یه وه  کۆبوونه بت له  ده که ، دیدوبۆچونی وابوومین  ئه یادگار

 تینوو  هزترو به  به که نو کۆمیته شداری بکه وانن بهکان بت  کورده له تا زۆرک ،بژردرێ هه
   .  ئاراوه گووڕتربته

   به یه م کۆمیته  ئه پشنیازی کرد که ،کانی کاک یادگار دواو ر قسه  سه  لهکاریم مه  حه جھاد
ندی خۆمان  یوه  په ین که وبده دا هه یه م ماوه س مانگ و له ی زرت بۆ ماوه دامه .. کاتی

کانی ئوسلۆ و   کورده زۆر لهبانگھشتی   کاتو رۆژکی دیریکراودا ین و دواتر له بکهفراوان 
سوکار  و که کان رمیانیه و گه بجه کی هه تی خه  تایبه به ،سلو بکرتۆورو پشتی ئ ده
   . قبوکرا شنیازهیم پ نگ ئه کۆی ده  به وه ۆو ڕاگوڕینهگفتوگپاش  .نفالکراوو کیمیابارانکراو ئه
  
  بجه ندی هه ناوه رکخراوی  ی که وه ر ئه  سه بوو له  هه وه مینه دک دوودلی و سهن هه
   . الی کاک یادگار تی له  تایبه به ،ری الینکدا ئیشبکات سبه ژر ک بتو لهن الیه ربه سه
 روخساری  م رکخراوه بت ئه ده ، کردو وتی ی جھاد قسه ،  ڕاوکیه دیو دهم دوو  ر ئه  سه له

موو  ی هه کانی خۆی ئارسته خنه  ڕه م رکخراوه بت ئه ده .بت  دیار نه پوهنکی  هیچ الیه
و  کردارو تانه رچه  په  ببت به خنانه م ڕه ی ئه وه ئه ب نکی سیاسی بکات به حیزبو الیه

زیاتر  .گای کوردی بت کۆمه  چوونی هو رو پشه ت و به کان بۆ خزمه خنه بت ڕه ده .ر شه ته
 نفال رمیانی ئه و گه بجه تکردنی هه ر خزمه  سه  له م رکخراوه کانی ئه بت ئیشه ده
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کانی  دات و نیشانه ی خۆی النه قینه  ئامانجی ڕاسته  له م رکخراوه بت ئه ده .کراودابت
کخۆی بپ.   

سک  ک که  وه بوگدیئارام  بوون و و باسانه م قسه  ئهڵ گه ر زۆر له ئاسۆ عومه وگدی و ئارام ب
م   ئه  که وه موانی دنیا کرده هه ، یه بجه ندی هه ناوهرشتیاری  رپه ی سه سته ندامی ده ئه  که

 ئازادی  نھا به  و ته  سیاسی نیهنکی هچ الیه   ر به و سه نه بالیه رکخراوکی ، رکخراوه
   . دا هاتوه که وو پۆگرامی رکخروه یره  په له  کانی خۆی که ئامانجهدیھنانی  دا بۆ به وئه هه

م   له که  کۆمیته یار درا که ب سه  که13م  ل و ڕازیبوونی ئه سه و باسك تروته پاش قسه
   وه  ی خواره سانه که
  

   .پکبھنرت
   . دانرا که پرسی کۆمیته  ر به به دانا قادر .2
  .ندی یوه هیاندنو پ ڕاگه سوڵ نزار ره .3
  .ر پرسی دارایی ی به ئارام دلژه .4
  .سکرتر کانی ئیبراهیم .5
  .کک له کاتی پویستدا ریه ری هه ده یاریدهبۆ  .ریم که مه جیھاد حه .6
  ئاسۆ عزیز  .7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ک ده یه قینی انهسۆالڤ خ -1
 ک ده یه عبدوفریال  -2
 ک ده یه مین یادگار ئه -3

  
 .02 .11 تا   وه112005 .11   له واته رگرت تی وه ماجد علی تا س مانگ ڕوخسه 

2005.  
ندی   ناوه ندامتی خۆیان قبوکرد له موویان ئه  هه سه  که13م   ئه  که  پکردنه نی ئاماژه شایه
 و  قیقه  ده30 .9عات   سه  کۆتای هات له وه  کۆبوونه هک دوای دروستبوونی کۆمیته . دا بجه هه

  ی  وه  کۆبونه بیاردرا که
   . بکرت2005 .11 .26   له ئاینده

   


