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  كؤبونةوةي ساآلنةي ناوةندي ضاك كؤتايي ثي هاتكؤبونةوةي ساآلنةي ناوةندي ضاك كؤتايي ثي هات
  

 بة ،ضاك- ي ثاش نيوةِرؤ لة ذوري ثالَتاكي كوردستان ناوةندي هةلَةجبة2 كاتذمير 2005-4-23ِرؤذي 
 كةس لة ئةندامان و دؤستان لة ووآلتة جؤربةجؤرةكاين جيهانةوة بة 100ئامادة بووين نزيك بة 

  . ي ناوةندي ضاك ئةجنام درا كؤبونةوةي ساآلنة،كوردستانيشةوة
ناوةندي ضاك يةكةم دةزطاي  ( كة ثيشتر بآلو كرابوةوة،لة سةرةتادا ِراثؤريت دارايي قسةو باسي ليكرا

ثاشان ِراثؤريت ساآلنة لة اليةن كاك  .)كورديية دارايي خؤي بآلو دةكاتةوة لة سايدةكاين ئةنتةرنيت
رين ضاالكييةكاين سالَي ِرابوردوي خستة بةر ديدي ئامادة  بةشيك لة طرنطت،ساالر سؤيف خوينرايةوة

  . بووان لة داهاتوودا هةمان ِراثؤرت بآلو دةكريتةوة
 ئةندامان و جةماوةر بةشدار بوو ِرةخنةي جؤراوجؤرييان لة ضاك ،بة دواييدا بِرطةي ِرةخنة دةسيت ثيكرد

  . طرت
  . ةثاشان بِرطةي ثيشنييار بؤ ئايندة خراية طفت و طؤو

  :ضةندين بِريار درا لةوانة
M تئةو ئةندامةي ئابونةوة نةدات جطة لة ئةنداماين كوردستان مايف ئةندامةتييان دةسوتي .  
M  تةوة بؤ ئةجنامداين كؤِرو مسينار و طفتوطؤكردن لة بارةيمانطانة ذووري ضاك بكري

 . جينؤسايدكردين كوردةوة

M تبةياننانة دذ بة دامةزراندين وةفيق سامةِرائي لة ثؤسيت موستةشاري ئاسايش دةربكري . 

M تِردريلةو دانيشتنةدا بةهؤي حةساس بووين ،كؤِرو مسينار لةسةر ئيعدامي سةدام بطي 
بابةتةكةوة نةتوانرا هةلَويسيت يةكالكةرةوة وةربطرتريت بةهؤي دابةش بووين ئامادة بوان بة 

 . دوو بةرة

M  ك دياريك كةسيت بؤ سةر ثةرشيت و ئةجنام داين كؤبونةوة لة ووآلتةكان لة هةر ووآلتيبكري، 
 . لة هةموو ووآلتةكان ناوةندي ضاك بكريت بة فةرمي

M تكؤبونةوةي طشيت بؤ ئةنداماين ئةوروثا لة هؤلَةند ساز بكري . 

M ليذنةي دارايي هةولَي جدي بؤ دابينكردين دارايي بدات بؤ ناوةند . 

M لة هةمان كاتدا ِرةخنةي ،نة كرا كة هةوالَةكاين ضاك بآلو دةكةنةوةسوثاسي ئةو سايد و ِرؤذناما 
توند ئاراستةي ِراطةياندين هةردوو حيزيب باآل دةست كرا كة ضاالكي و هةوالَةكاين ضاك وةك 

 لة كاتيكدا بضوكترين كارو ضاالكي ناوةندة ،ضاالكترين طروثي كوردي لة هاندةران بآلو ناكةنةوة
 . ةورة دةكةنةوةمردوةكاين خؤيان ط

M ز كاك ئةمري قادرردرا نامةيةكي دةست خؤشي بؤ بةِريبؤ ئةوهةموو كارةي لة دوو سالَي ،ني 
 . سةرخستين ثرؤسةي دادطايي فرانس ظان ئةنرات ِرابردوودا لة طةلَ برادةراين هؤلَةندة دايان بؤ

M  نةرايةيت27لة بِرطةي كؤتاييدا كؤميتةيةكيردرا بؤ نويلة كؤبونةوةي ، ضاك كةسي هةلَبذي 
داهاتوودا ليذنةكان و ليذنةي باآلو سةرثةرشتييار و مونةسق دياري دةكرين لة هةمان ئةو 

 . بةِريزانة
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