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  ری بادینان ڤه ده ی) 6/12/2005(کانی رۆژی   روداوه ت به باره سه کگرتووی ئیسالمی کوردستان سیاسی یه بی کته ی مه یاننامه به
  

  .. فی کوردستان ره شه ری به ماوه جه
  ..  سیاسیکانی کوردستان نه هزو الیه

  رز ربه ئیسالمیی کوردستانی سه کگرتووی نگرانی یه ندام و الیه ئه
 
 دهۆک و ئاکرو  کگرتووی ئیسالمیی کوردستان له یه گاکانی باره) 6/12/2005 ( ممه مرۆ سشه هئ

بۆکشراوو  خشه خت نه ڕووی هرشکی پشوه ، روبه قوه شه ش و ره رده زاخۆو ئامدیو قدش و به
  زگایانه ده م  ئه ا کهکاتکد له.  وه ته  بوونه وه زگاکانی پۆلیس و ئاسایشه رچاوی ده به  کراو به ئاراسته

  .  واندایه چاودریو کۆنترۆی ئه  ژر واوی له ته  باروودۆخ و ئاسایشی کوردستان به  ناسراون که وه به
 

 پارتی دیموکراتی کوردستان و  رپرسانی با له به به مان ند جاره ندی کردنی چه یوه وای په
م  نجامدانی ئه  ئه دان به نه ران و رگه  هرشبه لهپۆلیس بۆ رگرتن  ت و ئاسایش و زگاکانی حکومه ده

  بژاردنه هه ی دانی دیموکراسیو پرۆسه سداره  خنکاندن و له  که ون و ناشارستانیه قزه  تاوانه
 خۆشکرا بۆ  ش رگه مه کو به به گرتن یان لی نه ر رگه ک هه  نه وه داخه م به به. کوردستاندا له
ندامانی   ئه ک له یه هیدبوون و برینداربوونی ژماره شه هۆی  بوه  توندو تیژی کهک و کارهنانی چه به
..  وتوویان تدایه تیو کادری پشکه رکردایه بی سیاسیو سه کته ندامی مه ئه نویاندا له کگرتوو که یه

حکوم  مه و توندی ئیدانه  به  نایاساییو نادیموکراتیو ناشارستانیه وه م کرده کاتکدا ئه له  ئمه
رۆکی  مسعود بارزانی سه رۆک کۆماری عراق و کاک بانی سه رزان مام جالل تاه به داوا له. ین که ده
  وایه  ناره ست درژیه م ده راگرتنی ئه ر سه ن له خرایی کاربکه به ین، که که رمی کوردستان ده هه
و  وه  ئیسالمیی کوردستان و لپچینهکگرتووی نگرانی یه الیه ندام و دونانی ئه گرتن و راوه له

 ن پیاوانی پۆلیس و ئاسایش و الیه له ، که  ئیرهابیه وه م کرده رپرسانی ئه به کردنی به موحاسه
مو   هه ها داوا له روه هه.  دادگا  بدرنه نجامدراوه ئه وه کانی پارتی دیموکراتی کوردستانه رکخستنه
ست  م ده ین، ئه که نیو مافی مرۆڤ ده ده مه ی گه کانی کۆمه هکان و رکخراو  سیاسیه نه هزو الیه

وای  کردنی مافی ره سه ر موماره رامبه  به ن له حکوم بکه و مه ئیدانه ر حزبمان سه  له یه رده  بپه درژیه
  وه ینه که ده خت ها جه روه هه. خۆ ربه لیستکی سه کاندا به بژاردنه هه شداری کردنمان له به به خۆمان

ی هاووتیان و  ستدانی متمانه ده له  هۆی بته  ده  بۆکشراوه خشه  نه  تاوانکاریه وه م کرده  ئه که
بوونی ئازادی و  کردنی ئاسایش و نه هۆی دابیننه ، به که بژاردنه هه ی پرۆسه کان به شداره  به لیسته

کان  زه گه ره فره  کان و هزه بژاردنه هت وکۆمسیۆنی بای ه ن حکومه الیه واو له چاودری ته بوونی نه
 ئاسایشی هاووتیان   که وه نه که ده  دووپات وه  جارکی تر ئه ست درژیانه م ده ئه.  که پرۆسه بۆ
ی  سه  و ناتوانن موماره ی یاساییان نیه انه کانیش حه سیاسیه  نه و الیه واره و قه کراوه ر نه به سه ده

  . ن نی خۆیان بکهواکا ره   سیاسیه مافه
وستکی گونجاو  ر هه رگرتنی هه وه پارزین به ده مافی یاسایی خۆمان نین که یه گه رایده  ئمه وه لره
  .  تاوانه م ق به رهه دا ده  ئاینده له
رین شاد بکات  شتی به هه به کانمان به هیده شه  ین که که بان ده و میھره وره خوای گه کۆتاییدا داوا له له
  . کانیش بدات  شفای خرای بریندارهو

 
 
 

  بی سیاسی کته مه
  کگرتووی ئیسالمیی کوردستان یه
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