
.)ک.گ.س.س (لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه  
 

 ئاگاداری
 

کان رییه ماوه  سیاسی و جه نه لی کوردستان و حیزب و الیه م گه رجه سه/ بۆ   
.کان رنت و ڕۆژنامه  سایتی ئینته کان له م میدیا کوردیه رجه      سه  

 
ڕزان به  

 
.زراندی درا  بیاری دامه2003ی  8مانگی    له لی کوردستان که خۆیی گه ربه کۆی سه سه  
  وه جگای خۆی بکاتهنی کورتی توانی  مه ی ته  ماوه لی کوردستان له خۆیی گه ربه کۆی سه سه
.انجد توژی گه نو  ت له تایبه خۆخواز و به ربه کی سه موو کوردستانییه ناخی ھه له  

 
خۆیی  ربه نی بیری نیشتمانی و سهیارا کان و نه ندی ئراقچیه وه رژه به  له وه ته ئه به ه ھه

م  ناوبردنی ئه وی له ھا شوازی جۆراوجۆر ھه نده  چه  به وه ر ئه به ، جا له هکوردستاندا نی
ر  به له  ک کهسان ند که  ری چه  دروستکردنن بۆی له وی کشه  و ھه یان داوه نه سه هڕ  کۆرپه

ن  الیه کی له ری الوه ندێ کاریگه  ڕی  ھه بات و کاری سیاسی یان له زمونی خه بوونی ئه نه
،  م بیره خاندنی ئهون بۆ ر ده وی ب ووچان ده کۆ ھه یاری سه  نهنی  گروپ و اله کان له خه
  وه لی کوردستانه خۆیی گه ربه کۆی سه ناوی سه یان به ندێ به ی ھه وه  بوکردنه ت به تایبه به
ڕی   بیروباوه  له ڕت دورهب هرد ی تیدا ده وستانه و ھه هئکان و   شوازی الوازی نوسینه  له که
مانی  رله په یبژاردن ھه  کۆ له شداریبوونی سه به  یانک دژ به ی به وه ک بوکردنه کۆ وه سه

   و داوامان کرد له19/1/2005رواری    به  له وه ممان دایه ه و که، 13/1/2005   لهکوردستان
  وه کرته بت بونه  نه کۆوه یلی سه ا ئی م ک له یه رنامه  ھه کان که یه کورد موو سایته ھه
  رنامه  به  به  وادیاره سانه و که م ئه به.  وه لی کوردستانه خۆیی گه ربه کۆی سه ناوی سه به
اوی ن یان به ی به وه  بوکردنه بن له وام ده رده  و به، ر  به ونی بگرنهش وت رۆی گره یانه ده
 بۆمان  وه  دوای پاچوونه ،وه لی کوردستانه خۆیی گه ربه کۆی سه بردنی سه روه ی به سته ده
  ..ک.گ.س.ووی سڕبۆ شواندنی و ن  که نکی کوردستانی کار ده بۆ الیه  وانه هئ  وت که رکه ده

 سایتی   له هو ته ر ئای ئراق بو کراوه سه یانک له   به26/3/2005رواری   به له  بۆ نمونه
و ئی   ئه وت که رکه ھا بۆمان ده روه  ھه ،ک یه  ھیچ شوه  ئاگاداری نین به  ئمه  کهکوردستانت

  وه سانه و که ن ئه  الیه  له و سایته  ئه که) com.walla@sekoikurdstan ( دت وه  لیه ی که یله ام
   به26/3/2005ی  که  بوکراوه ت له نانه ،  ته. ک.گ.س.ردانی کاری  س ستوه ت بۆ دهکارد به
  .ک.گ.س. جیاتی س له) گ.ک.س.س( نوسیبویان  ه ھه
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  ی که و نامانه نھا ئه ین ، ته که کان ده  کوردیه م سایت و ڕۆژنامه رجه  سه دا داوا له لره  ئمه
کو  ھا وه روه  لی ھه رپرسه به . ک.گ.س.دت س ) com.hotmail@gel_sekoy (رگای  له

 جا بۆ ، بۆیان دت ی که و نامانه  راستی ئه رپرسن له کان به موو سایته نی یاسایی ھه الیه
ناوی   به وه کرته  و شتیان بۆ بونه سانه و که ین ڕگا بگرن له که  داوایان ل ده دووباره

  بت که  نه مایله و ئی ر له گه ئه  .ک.گ.س.لی کوردستان س خۆیی گه ربه کۆی سه سه
  . مان پداوه ئاماژه

  
تی  کی نایاسای دژایه یه وهش   بهوت یانه  ده ی که سانه و که بن له ڕگرش  ھیوادارین ئوه

کان یان   ڕی سایته ت لهی تر بکان  و الیهسان  ناوی که یی به کان یان ساخته نه الیه
  . وه کانه ڕۆژنامه

  
. ک.گ.س.سلی کوردستان  خۆیی گه ربه کۆی سه سه) ونی ھه(بردن  روه ی به سته ک ده  وه ئمه
ریم   ماجد علی که–رکردنی   بیاری ده4/4/2005رواری   به ی نائاسایی خۆمان له وه نهو کۆب له
  .)نگ بوو ندام بده ک ئه نھا یه ته (نگ  کۆی ده مان دا به که  ڕکخراوه  له –
  
و کو م وه بهبردن بوو  ڕیوه ی به سته ندامی ده ئه ) ریم  ماجد علی که ( ره و براده  ئه ته به ھه
ی ڕ  ، له.ک.گ.س.کانی س نگاوه کار ھنراوبوو بۆ شواندنی ھه زۆک به ستکی نه ده

    بهکه. ک.گ.س.ی س وه ره  ده لهست ر ل په ز و ھه ناحهسانی  ل که گه  له یکردنھاوکار
ک  وهکانمان  وتووه رکه  سه نگاوه  ھه ر به رامبه دا به نیشان دهزیان  تی و ناحه دژایهوامی  رده به
وتووی  که رنه زۆکی سه ویکی نه ند مانگک ھه  پش چه ریب، که مال غه ناوی که سک به که
کی  یه  شوه م به کان ، به  حیزبه کک له  الی یه ته ڕایبکش  دابوو که کی ئمهڵ ھاوبیر گه له

لی   ڕی ناوبراو ماجد عه ک یان پرنسیپکی سیاسی و مرۆیی  توانی له  ھیچ یاسایه دوور له
ڵ ناوبراو دا بۆ  گه وی ب ووچانمان له  ھه نده رچه  بیت، ھه. ک.گ.س.ری کاری س ستوه ده

  یشتبووه لی گه  ناوبراو ماجد عه وت که رکه م وا ده  به  کارانه و جۆره ی له وه دوورخستنه
رکردنی   ده و کشه رکردنی ئه سه  بۆ چاره  ڕگه  تاکه وه ر ئه به وه جا له ڕانه گه تی نه حاه

  . ه. ک.گ.س.کانی س  ڕیزه ناوبراو له
  

  :کانمان ۆستهن و د م الیه رجه وو بۆ سهڕ  ینه  بخه وانه م ڕوونکردنه  ئه دا پویسته لره
  

   به26/12/2004ی  وه نهو کۆب بژاردنی کوردستان له  ھه له. ک.گ.س.شداریبوونی س به -1
رک ب  دژ بوو و براده) لی نھا ناوبرا ماجد عه ته(ر درا  سه نگ بیاری له ی ده زۆرینه

ریب   غهمال  گوشاری ناوبراو که  به وت که رکه  بۆمان ده وه م دوای ئه به.  وه نگ مایه ده
 ب ئاگاداری   ، بهنگاوه و ھه  دژ به13/1/2005رواری   به رکرد له وی ده یانکی تاکه به
  .ک.گ.س.سبردنی  ڕوه ی به سته دهندامانی  ئه

ی  زارگه ر مه سه ر البردنی ئای ئراق له سه  له وه یانکی بوکرده  به26/3/2005  له -2
تی سلمانی  سه ک و ده.ن.ر ی  سه کاته ھرش دهوخۆ   ڕاسته  که ،بجه ه ھیدانی ھه هش
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 ،  ئای کوردستانه وا قازی محمد که ی پشه که ته رگری ئامانه ک وه وه.  ک.گ.س.و س
ی  رکرده  سه سلیم به  ته ته و ئامانه  ئه  که موو ئاشکرایه م الی ھه  به. دات نیشان ده

 .  مر کراوه فا بارزانی نه ال موسته خوالخۆشبوو مه
 ھیچ حیزبکی کوردستانی ناگرین و  ر له نگه  ھیچ کاتکدا سه  له  ئمه ته به ھه

  و کارانه  ئه وه ر ئه به  له. نکی تر،   الیه نک دژ به ری ھیچ الیه که  قسه ناشبین به
وستی   و ھه رنامه ن به  خاوه م ئمه  به، لی کوردستاندا نیه ندی گه وه رژه به له
دی   به وه ئه ه. ک.گ.س.کانی س نگاوه موو ھه  ھه ی خۆمانین و له خۆخوازانه ربه سه
لی نازانت   ماجد عه که ری نامه  نوسه وت که که رده  دهشدا که  نامه له.  کرێ ده
 17 / 16تی   نوسیویه وه ر ئه به  جا له  ڕووی داوه بجه ه ساتی ھه ی کاره تی که واوه ته به

 پاڵ  بوو ناوی خۆی بخاته  نه لی ئاماده ھا ناوبراو ماجد عه روه  ھه.ی مارت
   کهستانکوردباشووری ی دارت سه دهحیزبی ردوو   ھه  داوا بکات له وازک که بانگه

 . بوو وه کی کورده ناوی خه  به  که ، نامهن ئایا البدهو  ئه
وتی  هڕ   بۆ پشتگیری له وه ته یانکی بو کروه  به)نیسان(پریل   ی ئه3رواری   به له -3

کات   ده کخراوهڕو  ی ناو ئه ندێ کشه  ھه ڕاشکاوی باس له  به نیشتمانی کوردستان، که
 ناو  ته  چوونه ی که وانه و ئه. ک.ن.ر ی ه س کاته ک ھرش ده یه گه و ب ھیچ به

ک  یه گه رجک ھیچ به مه  به. ناسنت  ئه وه تیه کیه ن یه  الیه له) و  اکڕ (  تی به کیه یه
   که وته هڕرانی  ستۆی براده  ئه  له و کاره وا ئه شبت ئه ر ھه گه لمنت، ئه  بسه وه  ئه نیه

 ھیچ  ه گه له. ک.گ.س.ک س  وه  ئمه ته به  ھه.. ک.گ.س.ک س ن نه  بکه باسی لوه
 .ماندا  که له کانی گه  نو ڕیزه کدا نین له یه وه جیابوونه

   به وه ینه که وت دووپات ده رانی ڕه نی خۆمان بۆ برادهار  نیگه  ئمه  کاتکدا که له
 چ   له  مرۆڤ ئازاده داین که وه ڵ ئه گه مان کاتدا له ھه  ، له وانه  ھه و جۆره بیستنی ئه

وی  یره ۆن پهچ  که  سانه  کهو  بۆ ئه وه ڕته گه  ده وه وت کار بکات، ئیتر ئه ڕکخراوک بیه
 خۆی   به  مافهو  ھیچ کاتکدا ئه له. ک.گ.س.ن، س که یی ده کانی ڕکخراوه پرنسیبه
کان  نه م الیه رجه  سه کات له ری کاری ڕکخراوکی تر بت، و داواش ده ستوه نادات ده
  .بن ردانی نه ستوه  بگرن و دهشی. ک.گ.س.خۆیی س ربه سه  ڕز له

بژاردنی کوردستاندا  کاتی ھه  له ش ئمه وسته م ھه لماندنی ئه بۆ سه
تکشان و  حمه  لیستی زه بوو له تکشان ھه حمه ڵ لیستی زه گه یمانتیمان له ھاوپه
تی و ئاوگۆڕی بیر و  ی دۆستایه وه ھا کۆبونه نده مان کاتدا چه ھه خۆکان له ربه سه

تیوانینی  زۆر خادا   له  که وتدا کردووه هڕتی  رکردایه ل سه گه بۆچوونمان له
  رانین به  نیگه  ئمه  که وه ته ردوو الشمان دووپاتکردووه ، بۆ ھه بووه شیشمان ھه ھاوبه

  .کان نه  و لکدابانی الیه وه جیابوونه
وستی  یان و ھه  و به  نامهی وه کارکردنمان و بوکردنه  ست به ای دهت ره  سه له -4

(   یه مه  ئه مان که که  بۆ ڕکخراوه  ئی مایلکمان داناوه ئمه. ک.گ.س.س
com.hotmail@gel_sekoy ( ی ئه ر له ، ھهموو   ھه وه یله ام ئی م  ڕ
کانمان   کوردستانییه موو سایته  و ھه وه کرده کانمان بوده اوهبوکر

یل ئاگاداری  ا ئی م  به19/1/2005رواری   به ت له تایبه ، به وه ته ئاگادارکردووه
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  ک له یه نامهک له  یه ر نامه ر ھه گه هئ و تکامان لکردوون  وه ته کانمان کردووه سایته
  وه داخه م به ، به وه ناوی ئمه  به وه کرته بونهنردرابت   نهک.گ.س.یلی س ائی م
، جا  گرتووه  نه ریهاو داواک  کوردستان نت و کوردستان پۆست ڕزیان له ڕزان له به

موو   ھه ته به  بگرن، ھه  داواکاریهم  ڕز له  که وه ینه که یان ل ده داوا دا دووباره لره
نرت   ده  نامه  کهی  نانه س و الیه  کهو ئاگادار بن له   پی یاسا پویسته کان به سایته

 و ر ئه گه ت ئه تایبه به خۆی بت،  که نه  ناونیشانی الیه بت له  ڕکخراوک ئهناوی به
و  ئهپانک بۆ   گۆڕه بن به  نه و سایتانه ھیوادارین ئه.  ئاگاداری بۆ ناردبتن نه الیه
  . وه نهکانی تر بن ۆ خه ب وت کشه یانه  ده ی که سانه که

  وه ینه کان بکه  سیاسیه رکخراوه م حیزب و رجه وت ئاگاداری سه مانه دا ده  لره ئمه -5
   بهمان، خۆ .) ک.گ.س.س( لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه ک سه  وه  ئمه که
ڵ  گه  له نردای نگه مان سه  ھه  و لهینزان خۆیی کوردستان ده ربه گری ئای سه ھه
خۆیی و پکھنانی  ربه باتی سه  خه لی کوردستان له کان و گه نه م الیه رجه سه

  باتین له  پشتگیر و ھاوخه ری بت، ئمه روه  یاسا سه کی شارستانی که یه گه کۆمه
تی  وه ل و نیستمانی کوردستان و پکھنانی ده خۆیی گه ربه و سه ره وک به ر ھه ھه
  تی خۆمانین و بهسو ن ھه  خاوه مان کاتدا ئمه ھه ، له بتانخۆی کوردست ربه سه

مان بۆ ژر  که ی نیشتمانه وه  بۆ گانه،وک موو ھه  ھه  لهبین  ڕگر دهت  سیاسه
ژمکدا  و ر ته کدا بت یان ھه ر بیانوویه ه ژر ھ  نین له ران، و ئاماده ستی داگیرکه ده

 .ین تمان بکهشل و نی ۆیی گهخ ربه ر سه  سه  له مه بت مساوه
موو حیزب  ر ھه سه  له  پویسته  که نوسسازدایه کی چارهیران  قه باشووری کوردستان له

کگرتووبین و  ان یهک هر روه  نیشتمانپه تیه سایه کان و که رییه ماوه  سیاسی و جه نه و الیه
تی  وه زراندنی ده و دامهخۆیی  ربه  سه مان له که له وای گه ر مافی ڕه سه پداگر بین له
  . مانه که له چۆکردنی گه ھشتنی قه  زامنی نه وردستان تاکهتی ک وه کوردستان، ده

  
  کوردستانھیدانی رگای ڕزگاری  م شه رجه وازش بۆ گیانی پاکی سه ڕز و نه

  مان که مدیده  سته له رزی بۆ گه ربه مری و سه نه
  

  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
  

4/4/2005 
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