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ی  یادیسم رێ و ره شدارییان کرد له کگرتوو به  یهی سیاسیب کته  مهیفدک هو
 )فید  حهیحمود شخ مه(ی  دوایی کۆچی ساه) 50(

 ی ئیسالمیکگرتوو  یهی سیاسیب کته  مهیفدک  وه23/12/2006 رۆژی ییان به رله  سهی) 10 (کاتژمر
 یندامان ئه) زیز بدولعه ر عه عومه (و) یمران ن شه سه حه (ڕزان به  پکھاتبوو له کوردستان که

) 50 (ی یادیسم رێ و ره شدارییان کرد له بهی، ت رکردایه  سهیندام ئه) جالل تاهر ( وی سیاسیب کته مه
 .  چوو ڕوه  بهی سلمانی زانکۆیڕین  راپهی هۆ  له که، )فید  حهیحمود شخ مه( ی دوایی کۆچی ساه

 
ن   دوو رۆژ بخایه بیاره، چ  ده ڕوه  عیراق بهیرکۆمار ڕز مام جالل سه  بهیچاودر  به دا که سمه و ڕێ و ره له
  . مان  قاره رده به ی شخیبات ر ژیان و خه  سه  زانستیدا تیشک بخرتهیتک ند بابه چه له، و

 یست هه، حمودو  شخ مهیژیان نك له ند الیه ر چه  سه  خستهیکیدا تیشک یه  وته ڕز مام جالل له  به  باسهیشایان
ند  چه دواتر له..  گرێ دابوونی وه  پکه وتوانه رکه ییدا سه وه ته  نهیبات ڵ خه گه  له که،  شخی  و موسمانانهیئاین
  وه هه مک له چه، فیدو  حهی شخیبات وڵ و خه ر هه  سه  دیکۆمنتیدا تیشک خرایهیت و تۆمارک بابه

 .. یکان دبلۆماسییه
  مه  ئه ش کرد که  پشکهیک یه  کوردستان بروسکهی ئیسالمیکگرتوو  یهی سیاسیب کته  مه وه یه و بۆنه ر به هه
 :یت یه که قه ده
  

 یکاری  ئامادهی سته ده/ ڕز به
  بروسکه/ ت بابه
 یحمود شخ مه(،  کوردستانیلیک م مه که  یهی دوایی کۆچی نجا ساه  پهی یادیسم  ڕێ و ڕهی رکخستنی بۆنه به
 .. ین که بووان ده ڕزتان و ئاماده  بهی  ئاڕاستهیرمترین پیرۆزبای گه، )فید حه
رز  بهی، ت یه که  درینه باته  کوردو خهیل  گهیز دۆیرز راگرتن به، حمود لیک مه  مهی یادیرز ڕاگرتن  ڕاستیدا به له

ندین  چه،  کردوإڕ نیان به مه تو نیشتماندا ته  میللهی پناو  له کهی، ت کانییه ره روه  سه تییه سایه  کهیڕاگرتن
 .. ممول کرد حه  و ب نازییان تهیر ده ربه  و دهیت حه ناڕه
 ی شخی یاد  کوردستان کهیرم  ههیت حکومه،  ویکان  سیاسییه نه الیه،  کوردویل  بۆ گه  شانازییهیمۆ ج ئه
، دا سمه م ڕێ و ره  ئهیکان ته  بابهی دوو تو هیوادارین له،  وه کاته  دهی که  ب وچانه باته ولو خه هه، فیدو حه
 گونجاو بۆ یند پهو  شکاران بتوانن وانه پشکه، و وه  نوێ بخرتهی وه  نهیبیر،  شخیکان  جوامرانه وسته هه
  نه بیخه، گۆزن و هه، دا  مژووییه ره و رابه  ئهی ژیانیکان ورازو نشوه موو هه هه له، ممان رده  سهیبات خه
 . م رده  سهیباتگان  خهیست رده به

  کوردستانی مدیده  ستهیل  گهیبات  بۆ خهیمری نه، و مان پیرۆزب  قاره رده  بهی شخی یاد دووباره
 ی سیاسیب کته مه
  کوردستانی ئیسالمیکگرتوو یه
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