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  رِوونكردنةوةيةك لة كوميتةيسةركردايةيت رِةويت نيشتماين كوردستانةوةرِوونكردنةوةيةك لة كوميتةيسةركردايةيت رِةويت نيشتماين كوردستانةوة
  

  خةلَكي تيكوشةري كوردستان
  هيز و اليةنة سياسييةكان

  رِيكخراوة جةماوةري و ثيشةيييةكان
 كومةلَيك كادر و ثيشمةرطة بة سةرثةرشيت 2005/ 3 /16 لة هةنطاويكي ضاوةرِواننةكراودا شةوي 

 مةكتةيب سياسي ثاش ثةيوةندي كردين ذيربةذيريان يب ئاطاداري مةكتةيب سياسي و كوميتةي ئةنداميكي
سةركردايةيت زوربةي بارةطاكاين رِةوتيان تةسليم بة يةكييت نيشتماين كوردستان كرد و لةاليةن 

والَي هةر ئةم شةوةش لة تةلة فزيوين يةكيتييةوة هة. هيزةكاين ئاسايشةوة كونترولَ كران
  . ثةيوةستبووين رِةوتيي نيشتماين كوردستانيان بة يةكيتييةوة بآلو كردةوة

ئيمة وةك كوميتةي سةركردايةيت رِةويت نيشتماين كوردستان لة ميانةي ئةم رِونكردنةوة رِةمسييةدا 
  :رِايدةطةيةنني كة

ردايةيت و كادران و ئةوانةي ضونةتة ناو يةكيتييةوة كةمايةيت نيو مةكتةيب سياسي و سةرك. 1
رِيكخستنةكاين رِةويت نيشتماين كوردستانن و هيض حةقيان نيية بةناوي تةواوي رِةوتةوة 

  . نةماين رِةوت و ضوونة ناو هيزيكي تر رِابطةيةنن
ئيمة رِايدةطةيةنني كة رِةويت نيشتماين كوردستان،نةك هةر نةبووة بة ئةكييت و . 2

طةياندووة،بطرة زور جدي تر لة جاران بةردةوامي دةدات بة خةبايت هةلَوةشاندنةوةي خوي رِانة
خوي و هيض هيزيكيش بوي نيية لة كوبوونةوة ذير بة ذير و ينييةكاندا برِيار لة نةماين رِةوت 

 . بدات
ئيستا و . ئةو هاورِييانة مايف خويانة لة كوي ئارةزوويانة دريذة بة خةبايت خويان بدةن. 3

بةآلم هيض . ايندةش هةر هاورِييةك ئازادة هةر كاتيك طةرةكي بيت رِيزةكاين حزب بةجي يلَيتئ
دةستةو تاقميك بوي نيية لة ريطاي رِيكةوتين ذيربةذيرةوة برِيار لة نةماين رِةوت بدات و 

 دكتور سةردار جطة لة دةرضوون ئةم كارةي جةماعةتةكةي. بارةطاكان تةسليم بة اليةين تر بكات
 . لة ياسا و رِيساكاين كومةآليةيت و سياسي و كاريكي سةربازي زياتر هيضي تر نيية

حةق نةبوو يةكييت نيشتماين كوردستابيش بةم جورة دةست خباتة نيو كار و باري ئيمة و لة . 4
بوية ئيمة نارِةزايي خومان . رِيطاي ضةند كةسانيكةوة دةست بة سةر بارةطاكامناندا بطريت

بةرامبةر بةو كارة دةردةبرِين و لة رِاي طشتيش داوا دةكةين داكوكي لة مايف خوراوي رِةوت بكةن 
 . و ئةو غةدرةي كراوة مةحكومي بكةن

داوا لة يةكييت نيشتماين كوردستان دةكةين بارةطاكاين رِةوت ضولَ بكات و رِادةسيت خوماين . 5
 قةرةبوي زيانةكانيشمان بكاتةوة،ضونكة رِةوت وةك حزبيكي سياسي دانثيدانراوي بكاتةوة و

 . ياسايي بووين هةية و بةردةواميش دةبيت
هةر دةستدريذييةكي زياتر بو سةر كياين سياسي رِةوت و نارِةحةت كردين هةر هاورِييةكي ئيمة و . 6

ويةكدا بيت،رِاي طشيت عرياقي و عةرةيب و برِيين موضةو مةعاشيان لة ذير هةر برِ و بيانو
 . جيهاين يل ئاطادار دةكةينةوة
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لة كوتايي دا داوا لة تةواوي هاورِيياين خومان دةكةين خورِاطرانة بةرامبةر بةم غةدرة بووةستنةوةو 
ة بةو ثةرِي ورة بةرزييةوة دريذة بة رِةويت نيشتماين كوردستان بدةن و دلَنياشتان دةكةينةوة ك

  . سةركةوتن هةر بو خةبايت رِةواي ئيمةية
  بذي رِةويت نيشتماين كوردستان

  . سةركةوي خةبايت رِةوامان لة ثيناوي سةربةخويي كوردستان
   كوميتةي سةركردايةيت
   رِةويت نيشتماين كوردستان
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