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کانی  رووداوه ت به باره سه کگرتوو ندی یه شورای ناوه نی نجومه ی ئه وه الغی کۆتایی کۆبوونه به

 کگرتوو گاکانی یه ر باره  سه هرش کردنه ری بادینان و تاوانی ڤه ده
  
  

 ێ گردا بۆ تاوتویت  تایبهیک یه وه  کۆبوونهیند ناوه یشورا8/12/2005ممه   پنج شهی رۆژ
کگرتوو   یهیگاکان ر باره  سه وهرش کردنه) 6/12/2005 (یرۆژ یکان زنه  دته  رووداوهیکردن
  .  بادینانیر ڤه  ده له
 
و ) مشیر احمد(هید مامۆستا   بۆ گیانی شه تی فاتیحه  خوندنی سوره  به که وه تا کۆبونه ره سه

 هرش یاوانت له6/12/2005 یرۆژ له  کهیهیدانی ربازی ئازادی و چاکساز شهی، ن هاوه
توندی  ستی پکردو به ده، هید بوون شه  بادینانیر ڤه ده کگرتووله  یهیگاکان ر باره سه کردنه
ستیاری  رجکی زۆر ناسک و هه لومه  هه  له کرد که ئیدانه ی ره ڤه و ده  ئهیواکان  ناڕه روداوه

ربین و   راده ئازادی  دژ به بژاردندا رویدا که ی هه پرۆسه ی شه نجامدانی بانگه ئه
م  رجه  سه بژاردندا که ی هه  پرۆسه  له بژاردن و خۆ پاوتنه هه کردنی مافی سه موماره
 و النی ئازاد ئه کانی گه ستوره کان و ده کگرتووه  یه وه ته کانی نه پرۆتۆکۆله نراوو یه راگه
  .  وه ئکید کردۆته یان ته مافه

 
خۆ  ربه  لیستکی سه  به  که یه وه نھا ئه ته کوردستانکگرتووی ئیسالمیی   یه  له تاوانی ئمه

، و کانمان کردوه بژاردنه شداری هه و کوردستان به دان لیستی تری عراق یان و سه ک ده وه
ی  ت و قسه  تۆمه و به وه ینه که تده  ره م راستیه ی ئه وه ره ده  کی تر له و ئیدعایه موو قسه هه
  . زانین  دهیبژاردن ی هه نده پوپاگه ستراوو به هه
 

ی دروستکردنی رق و  رچاوه  سه وانه  کرده م جۆره  ئه که  وه ی کرده وه  دوپاتی ئه که وه کۆبونه
نگران  ندام و الیه وی خۆمان المان نادات و ناب ئه ڕه ئیسالحی و میانه  ربازی ئیرهابن و له
  خۆگرتن و ئارامی و  به کو پویسته به  م جۆره  لهیهیچ داوک ونه کگرتوو بکه یه و دۆستانی

  . ن دا بکه و پیالنه ڵ ئه گه  له ه  مامه وه وریاییه
 

  ری کوردستان که ماوه م جه رجه  سه درزانی له یرو قه سوپاس و دوعای خه ایِ و که وه کۆبونه
  وه ینه که دهدنیایان ،  ربیوه  ده ڵ ئمه گه می خۆی له  هاوسۆزی و هاوغه رگه ها  جۆره به
  یهی نده گه تگوزاری و دژی  ربازی خزمه ر کارو ربازی خۆی که سه کگرتوو له  یه ی که وه له
 یکوردستان و بونیاتنان یل  گهیکان م مافه رجه  سهیدیھنان  پناو به بت و له وام ده رده به

   .دات ده ی خۆیبات  خه  به  و ئازاددا درژهین ده  مهیک یه گه کۆمه
 
 یمان رله وپه تیانه سایه که ت و فاره ن و سه و حزب و الیه  ئهی سوپاس که وه ها کۆبوونه روه هه

 یرکردن  ده ردان یان به سه به  چ کرد کهیکان کگرتووه  یه وه ته  نهیر کوردستان ونونه
 یگرتووک ڵ یه گه  خۆیان لهیم هاوغه یفۆن له  تهیند یوه  و په  بروسکهیو ناردن یاننامه به

  . یرب ئیسالمیی کوردستان ده
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بدات   زیاتریخک  بایه کات که بژاردن ده  ههی بای کۆمسیۆن  داوا له که وه کۆبوونه ها روه هه
  بژاردن له هه ی رۆژ  پویست لهی) چمانات (ی کردن و دابین کردنی چاودری له سه  مه به
 . یت تایبه   دهۆک بهیزگا پاری  بازنه  و لهی گشت  کوردستان بهیرم هه
 یر کردن سه و چاره که بارودۆخه ی وه  ئاسایی کردنهیست به  مه  بهیند  ناوهی کۆتاییدا شورا له

   هاتن و ئیدانه وه مه ده ڕزیان بۆ به به یڵ سوپاس گه  لهیکان رهاوشته و ده که ساته کاره
 خرایی بیار و   به کات که ده کوردستان یرم هه یرۆک  سه داوا له،  که  رووداوهیکردن

 یند  ناوهیش شورا سته به و مه بۆ ئه، ر  به دا بگرته و بواره له  له په  پویست و بهی راسپارده
  . کان بکات ندیداره یوه  په نه ڕزیان و الیه  بهی ت ئاراسته  تایبهیک یه یاداشتنامه  بیاریدا که

 
 ی نه الیه مه هه یر ماوه  جهیشدار به  داهاتوو بهیردنبژا  ههی  پرۆسه  کهی وه  ئهی هیوا به

ندامان و   ئه  لهیداواش، نجام بدرت و  ئهیوتووی رکه سه نگدان به کوردستان و خاونیی ده
   وت کرد کهی وه ره  و ده وه ناوه   ئیسالمیی کوردستان لهیکگرتوو  یهینگران و دۆستان الیه
 ی گشتیند وه رژه و به که  پرۆسهیرخستن پناو سه   له زنه  دته ساته و کاره  ئهیڕا ره سه
 بۆ ی جدین و کار بژاردن بکه  ههیشدار  به وه رۆشه په یڕ و په  ئه ماندا به که له گه
  . ن بکه) ی ئیسالح و دیموکراسیهدان شه یلیست (561 ی لیستیرخستن سه

 
 
 

  ندی نی شورای ناوه نجومه ئه
 وردستانکگرتووی ئیسالمیی ک یه
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