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 کگرتووی ئیسالمی کوردستان یاندنی یه سایادی راگه  مین کانی دوازده دروشمه

  
کگرتووی  نگرانی یه ندام والیه  ئه له، کگرتووی ئیسالمی کوردستان یه یاندنی مین سایادی راگه دوازده. 1

 . کوردستان پیرۆزبت ئیسالمی
 .  کوردستاندا رخ له ی هاوچه نهنیا ده مه باتی ئیسحی و ک بۆ خه تایه ره سه 6-2-1994. 2
رمی  تی سیاسی هه شکی گرنگی حاه مرۆ به کگرتوو ئه یه،  ئاشتیخوازانه باتی  ساڵ خه دوای دوازده. 3

 .  وعراقه کوردستان
 .  ری کوردستانه ماوه جه وای کی ره داوایه، ی نده ی گه وه نگار بونه ره ئیسح وبه. 4
 . باتی نیشتیمانی بینا کرد خه شوازکی نوی،  وه یسالمی یه دیدکی ئ کگرتوو به یه. 5
 .  کگرتووی ئیسالمی کوردستانه کانی یه  ئامانجه له، ر روه کی ئازادو داد په یه گه دیھنانی کۆمه به. 6
ژیانی   وه که یه ی گیانی به وه تای قوکردنه ره رمی کوردستان سه ی هه ردوو ئیداره هه ی وه کگرتنه با یه. 7

 .  بت ئاشتیخوازانه
 پی  وره  خوای گه  که یه ت و رزه رامه و که پشلکردنی ئه، واکانی  ره  مافه شکردنی مرۆڤ له ب به. 8
 .  خشیوه به
 .  موانه رکی هه تی تیرۆرو توندو تیژی ئه پاراستنی ئاسایش ودژایه. 9

 . کانی مرۆڤ بت  ژیان و پاراستنی مافه وه که یه رمی دیموکراسی وبه کوردستان هه  پویسته. 10
 . تک ر حکومه ر ناسینی هه روه په داد  بۆبه رکی نوی جیھانه پوه، ی نده ی گه وه نگار بونه ره به. 11
  مان بووه  که له وایانی گه  ئامانجکی درینی پشه گه کۆمه تی وئیسالمی وایه ته پاراستنی مۆرکی نه. 12
 . ران کی خۆش گوزه یه گه  کۆمه  به یشتنه رگای گه، تی یه ری کۆمه روه په دی داد نانهه. 13
تای ساکی  ره  سه نته  پ ده وه زیاتره ی  متمانه کگرتوو به یه، یاندنیدا مین سارۆژی راگه  دوازده له. 14

 . بات ی نوی خه دیکه
 .  تگوزاره خزمه کی ئیسالمی نیشتیمانی ئیسالحی یه هیاندنی پرۆژ مین سایادی راگه دوازده 6/2 .15

 . یانن که ل ونیشتیمانه  گه به ت رقالی خزمه ک سه ک یه خوشکان وبرایان وه، کگرتوودا یه له. 16
 . لی کوردستان ی گه  ئستاو ئاینده ق به رهه ده  ک تاوانکه ر توندو تیژیه  به نابردنه گشت په. 17
 . ن کسانی وئازادی بکه  یه ست به موانیش تیایدا هه  هه پویسته، و  موانه نی ههکوردستان نیشتیما. 18
 . ک یه وه ته بۆنه  پناوی دوارۆژکی باشتر ک له یه وه ئومدی نه، ئیسالمی کوردستان کگرتووی یه. 19
مان  که وه ته ی نهکان وته سکه پاراستنی ده واوکار بۆ ناکی تری ته که، کگرتووی ئیسالمی کوردستان یه. 20
 . کانی دی گشت مافه ودان بۆ هنانه هه، و

 .دا سه موماره  فیکرو وی له ره سومبولی میانه، کگرتووی ئیسالمی کوردستان یه. 21


