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  کگرتووی خوشکانی ئیسالمی کوردستان تی یه بی سکرتاریه کته زایی مه  و ناڕه ی ئیدانه یاننامه به
  

  بان ی میھره خشنده ناوی خوای به به
  زایی  و ناڕه ی ئیدانه یاننامه به
  

  رزی کوردستان ربه ری سه ماوه جه -
  تان کانی ژنان و ئافره ڕکخراوه -
  انی کوردستانک ریه ماوه یی و جه  پیشه ڕکخراوه -

  
ین،  که بژاردن ده ی هه رخستنی پرۆسه نجامدان و سه  کار بۆ ئه وه رۆشه په  موومان به  کاتکدا هه له
 ت و سه نی و دیموکراسی و ئاوگۆڕکردنی ده ده کردنی ژیانی مه سته رجه میکانیزمی به  که

رسوتانی  و جگه م ر خون رشتن و سته، جارکی ت ته ی میلله قینه تی راسته رایه ی نونه کایه هنانه
تی کوردستان و تیرۆرکردنی  ینه مه ش تانی به ژن کردنی ئافره دایکان و بنازکردنی منان و بیوه

 سوکانی   به  هشتا برینه ، که وه گرته  ده یه م دیده سته  ته م میلله رۆکی ئه ئازادی و دیموکراسی، به
  ش، له ستکی ڕه ردا، ده ماوه مامکی جه  ژر ده یان له مجاره بن ئهخا ، مه بووه نه ی سارژ سته جه

ند  کان و چه ئازادییه ر ماف و  سه کاته ست درژی ده ولر، ده ی هه تی ئیداره سه کانی ده ناوچه
موو   هه کات، دوور له بریندار ده هید و کگرتووی ئیسالمی کوردستان شه ندامکی یه رپرس و ئه به
 . برن  تان ده کانیان به له لوپه سوتنرن و که گاکان ده باره  و واری بنکه کی مرۆیی و کورده هایه به

  ین، که که ده ش کانی دیکه  ڕکخراوه ین، داوا له که حکوم و ریسوا ده  مه م تاوانه کاتکدا ئه   له ئمه
کانی دیموکراسی و مافی مرۆڤــ و  برنسیپه هاو موو به  هه  دژ به ن که  بکه  دزوه فتاره م ڕه ی ئه ئیدانه

وت   بیانه  که که ر گروپ و کۆمه تایترین مافی هه ره سه  و پشلکردنی بژاردنه یاساکانی هه
کی و  ره ن و چاندنی تۆوی دووبه کاندا، دیاری بکه بژاردنه  هه خۆیان له شداری کردنی شوازی به
وای  ڕه  دۆزی ت به رگیز خزمه ش هه مه کدا، ئه نی خه مه نوان کۆ  له یه ڕق و کینه ناکۆکی و

 . مان ناکات که له گه
   تیرۆریستیه م تاوانه  له  داواکارین که وه ره و ده کانی ناوخۆ رپرسه  به نه زگاو الیه  ده ک له روه هه

نگ و  کرت و ده  نهنن، تا چیتر دیموکراسی تیرۆر یه وا بگه  سزای ڕه به رانی نجام ده  و ئه وه بکۆنه
ت و  میلله تکردنی  خزمه کتربن و له واوکاری یه ی خۆی ته رنامه به ک به ر یه کان هه جیاوازه  نگه ڕه
وی  ندی تاکه وه رژه به ست هنانی ده به ک له ن نه واکانیدا، پشبکی بکه  ڕه یاندنی خواسته گه

  .  رستانه خۆپه
 
خت  شیان، پش وه  خونی گه بژاردنیان به ی هه ی پرۆسه هیدانه هش و  داواکارین ئه وره  خوای گه له

 . رین شاد بکات و، شیفای خراش بۆ برینداران بنرت شتی به هه به  ئاو دا، به
ئارامی و  دی ئاشتی و  پناو هنانه کی کوردستان له ی خه پساوه باتی نه وتوو بت خه رکه سه ر هه •

  . دیموکراسی
 
  . ر ماوه کردنی جه واشه چه  و وه خوندنه کتر نه وی و یه  تاکهمان بۆ نه •
 
  تی بی سکرتاریه کته مه
  خوشکانی ئیسالمی کوردستان کگرتووی یه
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