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مان  وه کشانه ت به باره  سه وه ه) پدانی قوتابیانی کوردستان شه ڕکخراوی گه(تی  سکرتاریه ک له یه وه کردنهرون
  ی فیدراسیۆن وه کۆبونه له

   کوردستانیرز ربه  سهیقوتابیان و خوندکاران
   زانستی چرایر روه  سهیمامۆستایان

  
نجامدرا بۆ تاوتوێ   ئهی سلمانیشار  فیدراسیون لهی ئاسایی وه کۆبونه کاتکدا که  له7/12/2006 یڕۆژ
 یم  چوارهی نوێ بۆ خولیت رۆکایه  سهی سته  دهی کردنیکان و دیار بژاردنه  ههی  پرۆسهیکردن

  .فیدراسیون
رامۆش  و فه ره  به که وه  کۆبونهی ئاراسته ست کرا که هه،  ته و دوو بابه ر ئه سه  چوپ لهیک پاش گفتوگۆیه

ت   دیموکراسیهیهاکان  بهی پشل کردنیو نت و هه نگاو ده  قوتابیان و خوندکاران ههی یراده ئیکردن
 یر سه موان له  پشتر هه درت که  فیدراسیوندا دهی کردنیت رۆکایه  سه ت له سه  دهی ئاوگۆرکردن له

هاکان و  به  له  ئاشکرایهی ماف و الدانکیپشیل کردنک دا که وکاره ر ئه رامبه به له، وتیوین ڕکه
و  بژرین له  هه یه وه  کشانه  خۆمان کهی نیانه ده  مهیوست  ههی پویستمان زان  به کان بۆیه وتنه ڕکه

  . دا یه وه کۆبونه
   پاراستن و ڕزگرتنهیما ر بنه سه ناو فیدراسیوندا له کان له م ڕکخراوه رجه  سهی وه  دا کۆبونهیراست له
 ینجامدرا کارک  ئه ئمه ر به رامبه به  کهی وه م ئه به،  وه کانه جیاوازیه موو ڕکخراوک به ه هی ماف له

رمان بکرت و  رامبه م به ودرا سته  تر ههیبۆ جارک، خت بوو  پش وهیوتن  و ڕکهینائاسای
،  وه م بکرته مان که که ه ڕکخراویر و کاریگه  ڕۆڵ و پگه درت و له  نه ئمه  فیدراسیون بهیت رۆکایه سه
 یرخستن  سهیم خه وام له رده مین ڕکخراوین و به  کوردستان س ههیر ئاست سه  له کاتکدا ئمه له

   بۆ ئمهیزراندن  دامهی وه مین کۆبونه که  فیدراسیون و یهیرخستن  سهیف ره فیدراسیوندا بوین و شه
ک   ناوخۆدا قوتابیان و خوندکار یهیڕ  شهی وکاته  ئهی  ناسکه و بارودۆخه توانیمان له که،  وه ڕته گه ده

 یک ره  سهی ڕۆ  و توانیومانه کانمان داوه  ناکۆکیهیر سه  چارهیو بوین هه وام ئمه رده به ین وه بخه
کان  م ڕکخراوه رجه سه کاتکدا که ئستاش له.. ی ئستای م ئاسته  فیدراسیون بهییاندن گه ببینین له

یبت   و ده بووه  ههی باشیکان فیدراسیونیش ڕۆ بژاردنه کردنداین بۆ هه م خۆئاماده رده به له
   خرایه ئمه ر به رامبه به  کهی وسته و هه ر به رامبه ران بوین به  نیگه ئمه، دا که  پرۆسهیرخستن سه له

 یو کردن یه  په دراو به نه ئمه  فیدراسیون بهیت رۆکایه هخت س  پش وهیوتن  ڕکهیپ  بهی وه روو به
 یوست دا هه که وه کۆبونه  له  ئمه ته و حاه ر به رامبه به... یان کرد ه  مامه وه وانه  تاکهیگیانک
 ی گشتیبۆرا، نین یه گه  راده قیه و ناهه ئاست ئه  خۆمان لهیبون نگ نه بژارد و ب ده مان هه وه کشانه

 یڕکخراو ( ( نین که یه گه کان راده یاندن و ڕکخراوه  راگهیکان ناه م که رجه قوتابیان و خوندکاران و سه
ن  م خاوه رده هه م قوتابیان که رجه سه  به  داوهییمان ک چۆن په وه) )  کوردستانی قوتابیانیپدان شه گه
و دان  ر بره سه  لهی خۆیئستاش سوربون، کان قیه ر ناهه رامبه  بت به نیانه ده  و مهی شارستانیوست هه
 یواکان ره  و مافهی دیموکراسی گیانیر م پارزه رده  و هه وه ینه که کان دووپات ده نیه ده  مه ریته نه به

  ... بین  کوردستان دهی قوتابیان و خوندکارانیتوژ
   کوردستانی قوتابیانیپدان شه  گهیڕکخراو

  ت  سکرتاریهیب کته مه
 


