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   وه یاندنیه راگه مین سارۆژی  هه ی دوازده بۆنه کگرتووی ئیسالمی کوردستان به سیاسی یه بی کته ی مه یاننامه به

  بان میھره و وره ناوی خوای گه به
 

نگرو دۆستانی  ندام و الیه ئه کان  سیاسیه نه حزب و الیه کوردستان فی ره  شه ری به ماوه  جه
 ین که ش ده رمترین و جوانترین سوتان پشکه گه ئیسالمی کوردستان یکگرتوو یه
 کگرتووی ی سیاسی و نیشتمانی و ناوخۆیی دا یه ندین وستگه  چه ڕابردوودا و له سای له

سیاسی  پانی ر گۆڕه سه له، یی خۆی رچی زیاتر بوون و ئاماده توانی هه، ئیسالمی کوردستان
  .  بنی وه و پشه ره نگاو به ن و ههلم کوردستان و عراقدا بسه

 
گردانی   سای ڕابردوودا کگرتوودا له  ژیانی ناوخۆیی یه تاش گرنگترین ڕووداو له ره سه *

 پش  و له کانی ی ئۆرگانه وه بوونه ی تازه  مایه  بووه می حیزب بوو که ی چواره کۆنگره
خت  ئیجابی و زیاتر جه بوونی زه  موعاره گیانی و دان به تی و بره رکردایه  سه وه مووشیانه هه

کان و توانا فکری و  ئۆرگانه  دان به ره ر ئیسالحخوازی کوردستانی بوون و په سه کردن له
 کاروباری  خدان به نی و بایه ده مه  کاری ت دان به کان و زیاتر میسداقیه یی یه ڕکخراوه

  . ت و الوان و مندان ئافره
 
 ی  لیژنه ی له شداری چاالکانه  به کگرتووی ئیسالمی کوردستان به هش ی کۆنگره  دوای له *

ی  که رخستنی ریفراندۆمه ودان بۆ سه یی عراق وهه میشه ستوری هه ی ده وه داڕشتنه
  مافه سپاندنی  چه ت به باره فدی کوردستان بۆ وتووژ سه  وه شداری له و به) 15/10/2005(

ری خۆی  ماوه ندام و جه ئه ی بۆ وه زیاتر ئه، ستووردا  ده ستان لهلی کورد کانی گه یی یه وه ته نه
لی  و تواناکانی گه  ووزه  له شکه به   ڕوو که کان خسته  سیاسی یه ی و هزه که له و گه

  ودا مافه  له فیدراڵ و دیموکراسدا که  عراقکی یشتن به  پناو گه کوردستان له
تی  کیه مای یه ر بنه سه عراقیش له کرابت وستووری   ده کانمان به نیشتمانیه

 .  وه زرابته  دامه ندانه زوومه ئاره
کگرتوو  یه ی  و ئیسحیانه نیخوازانه ده باتی مه خی خه کی تری پبایه یه ها وستگه روه هه *
  له) 561(لیستی ، خۆ ربه  لیستکی سه شداریکردن به  به له،  سای ڕابردوودا له
نگ و کۆسپ و  ئاسته موو ڕای هه ره  سه که.  وه بینته دا خۆی ده) 15/12(کانی  بژاردنه هه

مانی عراق  رله  په کورسی له) 5(ست بھن و  ده رچاو به وتنکی به رکه کان توانی سه ڕگریه
  شدا بچته وه ره حیزب و ده  ئاستی ناوخۆی ش له نگاوه م هه ربکات و به بۆخۆی مسۆگه
  . خۆیدا نی ده  ژیانی سیاسی و مه  هیوا له ی پرله قۆناغکی تازه

 
 

  ویست خوشک و برایانی خۆشه
 

رم  مان و هه که له  گه ی که ستیاره  هه م قۆناغه کوردستانداو له کگرتووی ئیسالمی  یه  له ئمه
کی  یه له سه ند مه ر چه سه خت له خوازین جه دا ده م بۆنه ب و له ڕ ده تپه و عراقی پیا

  : وه ینه بکه، رنگگ
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کی  یه له سه  مه کوردستاندا به  عراق و ستوور له سپاندنی ده کگرتوودا چه  یه  له ئمه -1
نگی نیشتمانی   دیھنانی هاوسه عراقدا و به  زانین بۆ ئاوگۆڕی دیموکراسی له تی ده ڕه بنه

کان و  واوی هزه ن تهی که  داواده وه رلره هه  بۆیه. کانی هاووتی و دابینکردنی مافه
 کانی  ستووریه  ده ر مافه رامبه  به رله ماوه و تکای جه نی ده ی مه گه کانی کۆمه زراوه دامه

 . ستھنانی ده ن بۆ به بات بکه وخه خۆیاندا هوشیار بن
و ) 730(ردوو لیستی  هه  له مانی عراقدا که رله په  رانی کوردستان له  نونه ت به باره سه -2

و  ره کانی رابردووبه م وکوریه  که رگرتن له ند وه خی په بایه ر  سه خت له پکدت جه) 561(
وستی نوان  نگی وهاو هه ماهه مانتاران و هاوکاری و هه رله ی په) ادا و(پشبردنی ئاستی 

  بونی دوو لیستی وه  دیدی ئمه  له  چونکه وه ینه که  ده که  کوردستانیه لیسته ردوو هه
  رگرنیه رمدا  هه کان له  دیموکراسیه  کردنی مافه سه نجامی موماره ره ک ده کوردستانی وه

ی   چوار چوه کارکردن له  وه که یه کان وبه وه ریب کردنی هه کان وته نگاوه کخستنی هه  یه له
کین  و هاوکاریهمو ی هه شداو ئاماده پناوه م له. ماندا که له کانی گه  نیشتیمانیه ندیه وه رژه به
  . دا) 730(ڵ لیستی  گه له
 

  فراوان تکی بنکه  حکومه تی عراقی خوازیارین که  پکھنانی حکومه ت به باره سه -3
  لیسته شداری  به کتی نیشتیمانی بت به تی یه کانی حکومه ی پداویستیه وه نگدانه وره

و  ره  به تیایدایه ی  شلۆقه منیه  ئه و بارودۆخه رهنانی وت له کان بۆ ده جۆراو جۆره
و  وه دان کردنه رکی ئاوه ئه  سان به ی ئاسایش وهه وه تی یاساو گرانه زراندنی حکومه دامه
مکی هاوتی  چه ی وکارکردن به نده گه ی  بر کردنی دیارده ر کردنی بکاری و بنه سه چاره

  یی له وه ته ری وئاینی و نه  گه فه واردنی تایه وهه ش بوون  دابه بون وخۆ دوور گرتن له
  . نوان هاوتیاندا

 
   که وه ینه که ده  دوپاتی که ردوو ئیداره ی هه وه کگرتنه رمی کوردستان ویه  هه ت به باره سه -4

  پدانی زیاتر به ره ی په مایه  بته  ده ین که که نگاوێ ده وڵ وهه ر هه هه  پشتیوانی له ئمه
  ت گوزاری بۆ هاوتیان وبه خزمه بوڵ کردن ودابین کردنی کتر قه نی یهدیموکراسی وگیا
ر  کان بۆ سه  دابراوه رکوک و گشت ناوچه که ی وه کان بۆ گرانه نگاوو رو شونه هزکردنی هه

وتنی  روانین رکه  چاوه  که وه ینه که ده  دوپاتی وه  لره بۆیه. رمی کوردستان هه
وتر بۆ کاری  کی پته یه زراندنی بنچینه بۆ دامه  بگۆرێ که و ئیدارهردو ی هه وه کخستنه یه

لی ودابین کردنی  نده ی گه تی کردنی دیارده دژایه ک بۆ یه رنامه ش و داڕشتنی به هاوبه
و بوونی   تکه بۆ هاوتیان و کۆتایی هنان به کان تگوزاریه رچی زیاتری خزمه هه
ت و  سه ی ده  خۆشکردن بۆ ئاوگۆڕی ئاشتیانه گهڕ ت و تی حیزب و حکومه سته ده

  . یی ی فره وه قووکردنه چاالکردنی ژیانی سیاسی و
 

   ویست خوشک وبرایانی خۆشه
 

  رز  هاوتیانی به
  وه نی خۆیه مه مین سای ته هه) 13 ( نته  کاتکدا پ ده ئیسالمی کوردستان له کگرتووی یه
  جارکی تر وه کانیه رکی ئیسالمی وئیسحی ونیشتیمانیه  ئه ستکردن به ی هه سۆنگه له
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خۆی  ی نیانه ده باتی مه ر ربازی ئیسحخوازی وچاکسازی وخه سه  له نت که یه گه رایده
موو  هه  هاوکاری خوازت به بت وده وام ده رده ر ئاستی کوردستان وعراقدا به سه له

 ئازادی  به  ن ماف وشایسته لکی خاوه ک گه وهش  نجام ئمه ره مان سه که دسۆزانی وته
 . ین  کانمان بگه م مافه رجه  سه رانی بتوانین به وخۆشگوزه

 ر دام و سه  به  ی بادینان که6/12/2005ی  که ساته تی یادی کاره ش دا جی خۆیه یاده م له
رز  به بژاردن ههیدانی ه یادی شه، کگرتوودا هنرا ندامانی یه گاو کادرو ئه زگا و باره ده

ک  و تیژی وه بات دژی توند کی تر بۆ جاڕدانی خه کۆیه  سه ینه وانیش بکه ڕابگرین و یادی ئه
 . کردنی کاری سیاسی سه ر بینی بیر و ڕاو موماره شوازک بۆ ده

ین  که ده کگرتوو ندام ودۆستانی یه ی خوشک و برایان وئه که  یه  به که کۆتایشدا سوپاسی یه  له
و   ئاستی ئه له کگرتووی ئیسالمیی کوردستان  یه ردگار که روه  خوای په له وه پارینه وده

  ورکی گرنگ له کات ده لده ڕی  کوردستاندا چاوه ی نوێ له وه رو نه ماوه  جه داب که ئومده
 تر بکات هیدانی چاکسازی ئاسوده شه دا بگت و گیانی ل و ووته م گه داهاتووی ئه

  . کردوو شه قام گیر و گه سه  پیرۆز وکوردستان وعراقیش6/2ی تر جارک
 
 

  بی سیاسی کته  مه
 کوردستان کگرتووی ئیسالمیی  یه

 
 5/2/2006 

 


