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  کاتکات   کوردستان ده کوردستان دهیی دیموکرات دیموکراتیی پارت پارت  زراندن لهزراندن له  پیرۆزبایی سایادی دامهپیرۆزبایی سایادی دامه، ، کگرتووکگرتوو  بی سیاسی یهبی سیاسی یه  کتهکته  مهمه

بی سیاسی پارتی  کته  مهی ک ئاراسته یه پیرۆزبای نامه،  وه زراندنیانه  دامهین سایادمی) 60(ی   بۆنه به،  کوردستانی ئیسالمیکگرتوو بی سیاسی یه کته مه
 : یه که  پیرۆزبایی نامهیق ش ده وه  خوارهی مه ئه، کات دیموکراتی کوردستان ده

 
  بی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان کته مه/ رز  بۆ به
  ی ئاب16 یادی یپـــیرۆز بــای /ت بابه

  . . . وو رزدوای س 
   پناو به  کوردستان لهیل  گهی ڕزگارییبات  خهی بۆ مژوو رچاوه  بهیک یه  ئاماژه که،  وه  کوردستانهی دیموکراتی پارتیزراندن  دامهیمین سایاد) 60(ی   بۆنه به 
ی هیوادارین یاد، ین که  نگرو دۆستانتان ده ندام و الیه م ئه رجه  و سهیند ه ناوی ڕزتان و کۆمیته  بهی  ئاراستهیرمترین پیرۆزباری گه، واکانیدا  ڕه  مافهیستھنان ده
ی   مایه ببته، چت ده ڕوه  کوردستاندا بهیرم  ههیت  حکومهیم  پنجهی  کابینهیو پکھنان ردوو ئیداره  ههی وه کگرتنه ی یه  سایه  له مساڵ که  ئهی ئابی) 16(
 و یتگوزار  خزمهیزگاکان و دابین کردن  دام و دهی کردن زراوه  دامه  و بهیر روه  یاسا سه له، مان که له  گهیر ماوه  جهیکان  ئاواتهی دیھنان  و بهیبای  و تهیکیز یه
  که،  وه م دۆزه ت به ی تایبه) 140 (ی جکردنی مادده رمی کوردستان و جبه ر هه کان بۆسه  داباوه واوی ناوچه ی ته وه گانه،  کوردستان وی وه دان کردنه ئاوه

  .  راره رقه رمدا به  هه  له ی که قامگیریه و ئارامی و سه  پاراستنی ئه ت له تایبه  به کمانی پویسته مووالیه شی هه هاوکاری و کارکردنی هاوبه
 یواو  ته  لهینگی ماهه  و ههی هاوکاری ئاستی وه  پشه برنه، کانمان و  دوو قۆیه هندی یوه  پهیو کردن  زیاتر پتهی  مایه  ببته یه م بۆنه  ئه ها خوازیارین که روه هه

  . کاندا بواره
  . ین که ل پیرۆز ده تان و یاده  ئهی دیجارک

  رفراز بن شادو سه
 ی سیاسیب کته مه 

  کوردستانی ئیسالمییکگرتوو یه 
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