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کگرتووی   یهیند  ناوهی شوراین نجومه ی ئاسایی ئه وه الغی کۆتایی کۆبوونه به
 ئیسالمیی کوردستان

 ی شوراین نجومه  ئه1427  ی القعدهژ/ 11 و10  ر به رامبه  به2/12/2006 و 1  ممه ینی و شه رۆژانی هه
ڕز  بوونی به  ئاماده ی ئاسایی خۆی گردا به وه کگرتووی ئیسالمیی کوردستان کۆبوونه  یهیند ناوه

هادی  (رز مامۆستا تی به رۆکایه  سه مینداری گشی و به ئه) الدین و الح الدین محمد بھا (مامۆستا
 . ندی نی شورای ناوه نجومه رۆکی ئه سه) علی

 
ر بارودۆخی سیاسی  سه ش کردو تیایدا تیشکی خسته کی پشکه یه مینداری گشتی وته ڕز ئه تا به ره سه

  ی کرد به کی تردا ئاماژه یه ره وه  ته له،  که کانی قۆناغه ره گه رمی کوردستان و ئه عراق و هه
بی  کته ندی و مه  ناوهو کاراکردنی شورای وه خۆداچوونه ک بوو بۆ به یه  وستگه کۆنفرانسی حیزب که

ی   پرۆژه ی که وه ر ئه سه  له وه ئکیدی کرده ها ته روه هه، زگاکان ب و ده کته م مه رجه سیاسی و سه
  ین له ر بکه شداری کاریگه ی بتوانین به وه نجام بدرت بۆ ئه  ئه وه ناو خۆمانه  له چاکسازیمان پویسته

  . کانیدا بوارهگشت  ی کوردستانیمان له گه چاکسازی کۆمه
   بریتی بوو له ی تاوتوێ کرد که که وه کی کۆبونه ره ی سه ره وه لی ته سه  تروته ندی به پاشان شورای ناوه

 کۆتایی مانگی رابردوودا   له فرانسی حیزب کهکانی کۆن و تاوتوکردنی پشنیارو راسپارده وه خودنه
نجامدانی گۆڕانکاری پویست و  رگرت بۆ ئه ک بیاری گرنگی وه یه  زنجیره وه یه و باره ستراو له به
 . دا م قۆناغه کانی حیزب له وپشبردنی کاروچاالکیه ره هزکردنی گوتاری سیاسی و به به
تی و  رکردایه کانی سه  پۆسته ک له یه ی ژماره وه  بۆ نوکردنهرخانکرا  ته که وه شکی تری کۆبوونه به 

زگا  ب و ده کته رپرسانی مه ی به وه بی سیاسی و دانانی روشونی پویست بۆ نوکردنه کته مه
 .  گشتی کان به نده به کانی حیزب و مه ندیه ناوه
حخوازی وی و ئی ڕه تی میانه ر ستراتیژیه سه  له وه ختی کرده ندی جه  کۆتاییدا شورای ناوه له
   به ندامانی حیزب کرد که م ئۆرگان و کادرو ئه رجه  سه کگرتووی ئیسالمیی کوردستان و داوای له یه
نجام  ئه رپرسیارتی و به رک و به  ژر ئه نه  شان بده وه خۆبوردنه رپرسیارتی و له ڕی گیانی به وپه ئه
  وره  خوای گه و هیوای خواست که که کانی قۆناغه  پداویستیهکانی کۆنفرانس و یاندنی راسپارده گه
 بۆ  وه ڕته ک و ئاشتی و همنی بگه ترسیه نگ و مه ته و نگژه موو ته  هه رمی کوردستان بپارزت له هه

 . کانی تری عراق ناوچه
ندی نی شورای ناوه نجومه ئه

1427  ژی القعده/ 11  ر به رامبه  به2/12/2006
 


