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   کوردستان  لهێ چاکند رانی ناوه کانی نونه ڕاپۆرتی چاالکییه

ڵ  گه له) دلر محمد علی (ند ری گشتی ناوه ڕکخه، ند کانی ناوه ران و پویستییه ر داواکاری نونه سه له
، دین دره سه،  ڕزگار بۆره، مین  ئه مه هادین حه به، ج ره تیف فاتیح فه ڕزان له رانی کوردستان به نونه
رمی کوردستان  زگای فه تی و داموده سایه  ڕکخراو و که ندێ له ڵ هه گه تکی دانوستاندن له مه هه
تی دادگاییکردنی بازرگانی  مه  بۆ هه وه ندێ هاوکاری مادی کۆکرایه مان کاتدا هه هه نجام درا له ئه

  . ندا  هۆه تاوانبار فرانس ڤان ئانرات له

  : یه ی خواره مانه کان ئه چاالکییه

ردانی  سه) مین عبدولقادر  ئه مه هادین هه به، دلر محمد علی (ند فدی ناوه  وه24/5/2005رواری   به  له-1
سخۆشی و پشتگیری خۆی و  ڕزیان ده به، یان کرد) بو تارا ئه (حموود ڕز کاک ئبراهیمی سۆفی مه به

نی   به وه ناوی حیزبی شیوعی کوردستانه  به و وه ند دووپات کرده کانی ناوه وه حیزبی شیوعی بۆ هه
  . کی خایاند  خوله45  که ردانه سه، ندی دا ی ناوه جۆره مه هاوکاری هه

مین   ئه مه هادین هه به، ج ره تیف فاتیح فه له، دلر محمد علی (ند فدی ناوه  وه28/5/2006رواری   به  له-2
تی نیشتمانی  کیه فاجگری سکرتری گشتی یه ستهوشیروان مو ڕز کاک نه ردانی به سه) عبدولقادر

ند  رانی ناوه ی خایاند نونه قه  ده20 کاتژر و 1ی   ماوه دا که که  دانیشتنه له، کوردستانیان کرد
 ندیان  و سوپاس و پزانینی ناوه وه ڕز ڕوونکرده ندیان بۆ به کانی ناوه وه کی ئامانج و هه یه پناسه

وڵ و  ڕزیان هه به، ندی کرد شی ناوه  پشکه ی که مادییه و هاوکارییه ت به باره ند سهیا ڕزیان گه  به به
ربی بۆ  کی گونجاوی ده  هاوکارییه موو جۆره سانگاند و ئامادیی هه رز هه ندی به کانی ناوه کاره
  . ند ناوه

 عزیز سکرتری حیزبی ڕز کاک قادر به، تکشانی کوردستان حمه تی حیزبی زه رکردایه ردانی سه  سه-3
یمانی هاوکارکردنی  نگاند و په سه ندی هه کانی ناوه وڵ و چاالکییه رزی هه به تکشان به حمه زه

  .  دادگاییکردنی بازرگانی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات ندی دا له ناوه

دا و ) ی سلمانی ئیداره (تی مافی مرۆڤ زاره ردانی وه ند سه فدی ناوه  وه29/5/2005رواری   به  له-4
ری  به ڕوه نسوور محمد به ڕز کاک مه زیری مافی مرۆڤ و به شید وه الح ڕه رزان کاک سه ڵ به گه له

ی ئامانج و  وه  و ڕوونکردنه  پناسه که وه ئامانجی کۆبونه،  وه هۆشیار کۆبوونه و کاک  گشتی
ر  سه تی ناوبراو گفتوگۆکردن له زاره ه و و داواکاری پشتگیری و هاوکاری له، کانی ناوندی چاک وه هه

ڕز  به. ندی چاک ت و ناوه زاره کانی وه  چاالکییه شداریکردن له شوازی گونجاو بۆ هاوکاریکردن و به
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رز   به ند و به کانی ناوه ربی بۆ چاالکییه زیری مافی مرۆڤ پشتگیری و هاوکاری خۆی ده وه
 و  یه ت هه زاره  الی وه ین که  بکه و دۆکیومنتانه  ئه اندین کهخس ها بواری بۆ ڕه روه هه، نگاند یسه هه

فدی   بانگھشتکردنی وه ت به باره سه. کانمان خساندین بۆ چاالکییه رگرتنی بۆ ڕه بواری سوود لوه
ستۆی   ئه یمانی گرتنه  نواند و په  و چاالکیه یی هاوکارکردن له ڕزیان ئاماده به، ڕواندا بۆ کوردستان

  .  کوردستاندا یان له وه ی مانه ماوه ی کرد له که ده فه رجی میوانداری و هاتوچۆی وه خه

  .  و خۆرماڵ بجه ه ردانی شاری هه  سه-5

ڕزیان   به ندمان به سۆپاس و پزانینی ناوه، -سانا تل–ڵ کاک ئاسۆ محمد بامۆکی  گه  دانیشتن له-6
  . ند کرد ناوه  شی  پشکه ی که و هاوکارییه یاند بۆ ئه گه

ردانی  سه) دین خؤشناو دره سه،  ڕزگار بۆره، دلر محمد علی (ند فدی ناوه  وه29/5/2005رواری   به  له-7
سخۆشی خۆیانیان  ڕزان ده به، سالمی کوردستانیان کرد کگرتووی ئه بی سیاسی یه کته مه

ی تاوانبارانی کیمیاباران و  وه دواداچوونه ین بۆ به یده  ده ی که ونه و هه  بۆ ئه وه دووپاتکرده
یی هاوکاری  ڕزانیان ئاماده به، مان که له  خونی گه  به ستیان سووره  ده ی که وانه کان و ئه نفالچیه ئه

  . کانمان یاندنی چاالکییه ڕاگه  بواری خۆیان نیشان دا له

 ردانی سه) دین خؤشناو دره سه ، رزگار بۆره، دلر محمد علی (ند فدی ناوه  وه30/5/2005رواری   به  له-8
ڵ مامۆستا گۆران  گه له ولر کرد و  هه کانی پارتی دیموکراتی کوردستان له ندییه یوه  پهی نوسینگه

کانی   و چاالکییه ر پناسه سه دا باس له که وه  کۆبونه له.  وه کانی پ د ک کۆبوه ه نیه یوه رپرسی په به
ش کرا   و داوای پشتگیری و هاوکاری و کاری هاوبه وه نده رانی ناوه ن نونه  الیه ندی چاک کرا له ناوه
دواداچوون و  یدا بۆ به ندی چاک ده  ناوه ی که ونه و هه  له وه رمی کوردستانه زگای فه ڵ داموده گه له

وڵ و  کان هه ندییه یوه ی په رپرسی نوسینگه به. مان که له دادگاییکردنی تاوانبارانی جینۆسایدی گه
ندی  کانی ناوه وڵ و چاالکییه نگاند و پاپشتی هه سه  پیرۆز هه ندی به کانی ناوه االکییهچ

  . کی خایاند  خوله45  که وه کۆبونه. ندی دا یمانی هاوکاریکردنی ناوه و په،  وه دوپاتکرده

 ردانی سه) ناوخؤش دین دره سه،  رزگار بۆره، دلر محمد علی (ند فدی ناوه  وه30/5/2005رواری   به  له-9
دا حیزبی شیوعی کوردستان  که ردانه  سه بی سیاسی حیزبی شیوعی کوردستانیان کرد و له کته مه

واوی  ته ند و پشتگیریی کانی ناوه  چاالکییه ربی له یاندنی خۆی ده یی هاوکاری ڕاگه ئاماده
  .  وه ندی چاک دووپاتکرده کانی ناوه وه هه

عدنان ، تی کوردستان رۆکی حکومه ک سه نیچیروان بارزانی وه (ڕزان ی به مان ئاڕاسته  نامه4 -10
ندی و هاوکاری  یوه زیری په وه، ولر  هه زیری مافی مرۆڤ له وه، مانی کوردستان رله رۆکی په موفتی سه
  . ین که ڕزانیان ده المی به ڕی وه کرد و چاوه) ولر  هه تی له مرۆڤایه

 سلمانی کرد بۆ  تی مافی مرۆڤ له زاره ردانی وه ند سه ری ناوه کخه ڕ1/6/2005رواری   به  له-11
ری گشتی  به ڕوه نسوور محمد به ڕز کاک مه ڵ به گه ند و له کانی ناوه دواداچوونی داواکارییه به

ی فدی ڕکخراو ت بۆ هاوکاریکردن بۆ هاتنی وه زاره رمی وه ندی فه زامه دا ڕه که وه  کۆبونه له،  وه کۆبووه
نجامدانی  ر هاوکاریکردن بۆ ئه سه وتن له ردوال ڕککه ها هه روه هه،  بیار جینۆسایدی ڕواندا بوبو به

. س ده تی ناوبراو پی هه زاره  وه نفال که تانی ئه تی ئافره یه ر باری کۆمه سه ک له یه وه توژینه
ت  زاره ی سایتک بۆ وه وه ت بۆ کردنه زاره ربی بۆ هاوکاریکردنی وه یی خۆی ده ندی چاک ئاماده ناوه

  .  وه ی چاک ه که  سایته و گردانی به
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کی  ی چه وه گژاچوونه ی به ه کۆمه (می ڕکخراوی که  کۆنفرانسی یه ند له شداریکردنی ناوه  به-12
ری روا  به  له که کۆنفرانسه، یانی لکردن که  کرد و پیرۆزبایی کۆنفرانسه بجه ه  هه له) کیمیاوی

  . سرا  به4/6/2005

بی سیاسی حیزبی سۆشیالیس دیموکردتی  کته ردانی مه ند سه ری ناوه  نونه5/6/2005رواری   به  له-13
دا باس  که وه  کۆبونه له،  وه حموود کۆبووه ی حاجی مه مه ڕز کاک حه ڵ به گه کوردستانی کرد و له

. سانگاند رز و پیرۆز هه ندی به کانی ناوه وه زیان ههڕ ند کرا و به کانی ناوه وڵ و چاالکییه ر هه سه له
  . کی خایاند  خوله30  که وه کۆبونه

ردانی  ند سه رانی ناوه نونه،  سلمانی ند له تی کارکردنی ناوه دواداچوونی مۆه  میانی به  له-14
  که تنامه تی مۆه بهفۆرمی تای، ندی و هاوکارییان کرد یوه تی په تی ناوخۆ و وزاره زاره ئاسایش و وه

رمی  کی فه یه  شوه توانت به ند ده بت و ناوه واو ده ی نزیکدا ته م ماوه  له که ته واو کرا و مۆه ته
  . کار بت سبه ده

  -چاک–لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه

9/6/2005   
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