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  ن که کگرتوو ده یه  ش به کان پیرۆزبایی پشکه  سیاسیه نه کگرتوو حزب و الیه یاندنی یه سایادی راگه مین  هه12ی  بۆنه به
 
الح الدین  رز مامۆستا سه  به6/2/2006 یروار  به ممه شه  دوویرۆ  و پاش نیوهییان به رله سه

 یبون  ئاماده  کوردستان بهی ئیسالمیکگرتوو  یهی گشتیمیندار ئه دین هائه محمد به
  وی گشتیمیندار  ئهی و راوژکاریت رکردایه  و سهی سیاسیب کته  مهیندامان ئه  ک له یه ژماره

 ی سایادی 6/2 ی بۆنه  بهی سیاسیب کته  مهیگا  باره له، کان به کته  مهیندامان ئه
 یران نونه  ک له یه ماره ژ  کرد لهی پشواز وه  کوردستانهی ئیسالمیکگرتوو  یهییاندن راگه

ندامان و  ماقون و ئه  و پیاویت سایه  و کهین ده  مه کان و رکخراوه  سیاسیه نه حزب و الیه
و   بهی پیرۆزباییش کردن که پشه یست به  مه  به  کوردستان کهی ئیسالمیکگرتوو  یهیدۆستان
  . کگرتوویان کردبوو  یهیردان  سه وه یاده

 
  :ردانیان کرد  سه دا که نه انهو میو نو ئه  له
 
 یند به  مهیرپرس  و بهی سیاسیب کته  مهیندام ئه  حمد پیره  ئهیعد رز کاک سه به -
 یند به ولر و مه  ههیند به  مهیفدک  وهیر یاوه کوردستان به ی نیشتمانیکت  یهیولر هه
 .  کوردستانیخوندکاران ی ه  کۆمهیفدک  کوردستان و وهینیشتمان یکت  یهیچوخ ره قه
 رز کاک غفور  بهیرشت رپه سه  کوردستان بهی دیموکراتیی وه ته  نهیکـت  یهیبا یفدک وه -
  .  حزبی سکرتریخمور مه
 
 یرشت رپه سه  کوردستان بهی دیموکراتیپارت یکان  نیشتمانیه ندیه یوه  پهیب کته  مهیفدک وه -
  . ب کته  مهیرپرس رز کاک گۆران به به
 
 یسنور یکان  کوردستان و لقهی ئیسالمیکگرتوو  یهیولر  ههی دوویند به  مهیفدک وه -
  . ند به  مهیرپرس رز مامۆستا عمر اسماعیل به  بهیرشت رپه سه به
 
 . کوردستان ی شیوعیحزبی، ند  ناوهیکان ندیه یوه  پهیب کته  و مهیت رکردایه  سهیفدک وه -
   کوردستانی دیموکراتی پارزگارانی پارتی سیاسیب کته  مهیفد وه -
 .  بیت نھرینی دیموکراتی حزبی سیاسیب کته  مهیفد وه -
 .  کوردستانیخۆی ربه  سهی کاریپارت ی سیاسیب کته  مهیفدک وه -
  ئرانیکوردستان ی دیموکراتی حزبیکان ندیه یوه  پهیفد وه -
 . ی ئاشوری دیموکراتی وه  بزوتنهی سیاسیب کته  مهیفد وه -
  .  قوتابیان کوردستانیپدان شه  گهی رکخراویت  سکرتاریهیفدک وه -
 
 
 ی م حیزبانه  شاری سلمانی پشوازی کرا له بی سیاسی له کته ی مه  نوسینگه له ها روه هه

  : وه خواره
بی  کته مه. کوردستان کتی نیشتیمانی ندی سلمانی یه لبه کان ومه ندیه یوه بی په کته مه 

 . یی کوردستان وه ته سیاسی پارتی نه
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 . خۆیی کوردستان ربه سه پارتی کاری
 . پارتی پارزگارانی کوردستان

 . سۆسیالیست ندی حیزبی لبه مه
 . ی سلمانی حیزبی شیوعی کوردستان کۆمیته

 . تکشانی کوردستان حمه سلمانی حیزبی زه بی سیاسی ولقی کته مه
 . کوردستان ی ئیسالمی نی کۆمهندی سلما به مه
 . نی پارزگای سلمانی نجومه ئه


