
 
www.kurdistannet.org 

 21:17 2005-12-7 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
   ..ایناف هند هسك هئ  هل یسالمیئ یرتووگآ هی یآان هكخستنڕ ییزا هڕنا
  
  هرد هب ،قدش ،ۆزاخ ،یدئام ،ێئاآر ،كۆده(  هل آوردستان یسالمیئ یرتووگآ هی یاآانگ هبار
 شیئاسا یاآانگز هد یاوچر هب  هب شراوآ ۆب  هخش هن یكرشه یوڕ هوبڕ ) هوق هش ،ش هڕ

 رژ  هل یآوردستان یشیئاسا و خۆبارود  هآ  هناسراو  هو هب  هیاگز هد م هئ كاآات  هل ، هو  هبوو
 یندامان هئ  هل برا تاوسۆمام نیند هچ دا هرشه و هئ ی هانیم م هل،  هیواندا هئ یراودچ
 و اآانگز هد یل هپلو هآ ر هس هب رتگ انیست هد ها هرو هه ،ندارآرانیبر دویه هش رتووگآ هی
   .ناآانیب یسوتاندن و بردن نتا  هب اشانپ
 

 ر هرامب هب مانۆخ ییزا هڕنا یتوند  هب ایناف هند هسك هئ یآان هكخستنڕ ك هو  همئ -1
 ر هب  هی هو هآرد م هئ یاستڕ  هب ،نیب هرد هد  هانڤۆنامر و یرستۆریت  هآار م هب
 یانیگ  هل كو هب رتووگآ هی  هل ر هه ك هن  هدانل ی هشانین كشت موو هه هل
   :یارتپ یت هیرآردا هس  هل نیداواآار ،یت هیاڤۆمر و یی هو هت هن

 یر هس هارچ و نبكر ئازاد شیئاسا  هل آان هندآراو هب  هنداریبر آات نیزووتر هب -2
   .ێبدرپ انیستیوپ

 یماف  هب ر هرامب هب آوردستان یموآراتید یارتپ یزشۆپ ی هاننامی هب یدنرآر هد -3
   .یسالمیئ یرتووگآ هی

 م هئ یئاآام  هل  هآ  هی هه رتووگآ هی یماد و یانیگ یانیز یچر هه یبوآردن هر هق -4
   . ههاتوو یارچدوو  هرشه

 یووڕ و هر هب  هبوو هه  ه هپ هچ  هالنیپ م هل یست هد  هآ ی هرسانپر هب و هئ یسزادان -5
   . هو هببن اگداد

   .تانوو یآان هییۆمر  هكخراوڕ اوگز هد موو هه ۆب ییزا هڕنا ی هاننامی هب یناردن -6
 
 آان هخوازیئازاد رویشنبۆڕ و یت هیسا هآ وكخراوڕ و ن هیال م هرج هس  هل نیداواآار داییتاۆآ  هل
  هووداوڕ و هئ ر هرامب هب  هل ،نربب هد انیۆخ ی هانیین هد هم و هرانجوام یستو هه  هآ
 چیه ر هرامب هب  هی هانڤۆنامر  هووداوڕ م هئ یكجار ی هو هئ ۆب نرب هد ییزا هڕنا ی هاننامی هب
  .زدایئاز یآوردستان  هل  هو هتب هن  هدووبار كن هیال و س هآ
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