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  ذمارةيةك حزب و اليةين سياسي كوردستاين و عيراقذمارةيةك حزب و اليةين سياسي كوردستاين و عيراق  بةالغي كؤتايي كؤبونةوةي بةالغي كؤتايي كؤبونةوةي 

   
  جـةماورةي خؤراطري كوردستان
  حزب و اليةنة سياسية بةرَيزةكان

   
ئَيمةي ئةو حزب و اليةنة سياسية كوردستانيانةي كة لة خوارةوة ناومان هاتووة، رؤذي ضوار شةمة رَيكةويت 

كتةيب سياسي يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان كؤبوينةوة بةمةبةسيت تاوتوَي كردين  لة بارةطاي مة11/5/2005
  :رةوشي سياسي و بارودؤخي ئَيستاي كوردستان، وة لةم تةوةرانةي خوارةوةدا طفتوطؤكامنان ضرِ كردةوة

بريندار  ي شاري هةولَير كة بووة هؤي شةهيد و 4/5 دةربارةي دياردةي تريؤريسيت و روداوة تريؤريستيةكةي 
بوين ذمارةيةك هاوالَتياين مةدةين َيب طوناه، ئةم كارة زؤر بة توندي ريسوا و مةحكوم دةكةين و ئةم ديارةدةية 
بة مةترسيةكي طةورة لةسةر باري ئاسايشي هةرَيمي كوردستان و دانيشتوان و هةموو تاكَيكي كؤمةلَطةي 

ئاسايش و ثؤليس رَي و شوَيين توند تر بطرنة بةر بؤ دوو كوردستاين دةزانني، بؤية ثَيويستة دةزطا بةرثرسةكاين 
بارة نةبونةوةي ئةم كارانة، وة بة ثَيويسيت دةزانني جةماوةري كوردستان و هةموو هَيز و اليةنةكان و هةموو 
تاكَيك بةشداري لةثاراستين ئاسايشي هةرَيمي كوردستاندا بكات و بة هةر رَيطةيةك لة دةسيت دَيت دذي تريؤر 

  . ةستَيتبو
 كوردستان بة طةشبيين و ئومَيدَيكي  دةربارةي دواكةوتين يةكةم كؤبونةوةي ثةرلةماين كوردستان كة خةلَكي

 دا كرد و بةو هيوايةي ببَيـة خالَي وةرضةرخاين طرنط لة بارودؤخي 30/1زؤرةوة بةشداري لة هةلَبذاردنةكاين 
سياسي كوردستان بة نوَي كردنةوي ثةرلةمان و يةكخستنةوةي هةردوو ئيدارة و حكومةت بةالَم بة داخةوة ئةوةي 

و جةماوةري كوردستانة وا زياتر لة سَي مانطة بةسةر ئةجنامداين هةلَبذاردندا تَيثةريوة مايةي نيطةراين ئَيمة 
بةالَم ثةرلةمان تةنانةت يةك كؤبوونةوةشي طرَي نةداوة، ئَيمة ثَيمان واية كة دةست لة كار كَيشانةوةي ثةرلةماين 

و دةروين خةلَكي كوردستان دروست ثَيشوو كؤنةبونةوةي ثةرلةماين نوَي كاريطةرييةكي سةليب لةسةر ويذدان 
كردووة بؤ هةلَبذاردنة طشتيةكاين داهاتوو، ئةمةش بؤشاييةكي ياسايي دروست كردووة كة هةردوو ئيدارة بةَيب 
بووين ثةرلةمان و دةسةالَتَيكي تةشريعي كارةكان بةرَيوة دةبةن و ئةم دؤخةش لة رؤلَ و بايةخي ثةرلةمان و 

  .. نَيتة خوارةوة و هاوالَتيان توشي خةمساردي و َيب ئومَيدي دةكاتنوَينةراين شةرعي خةلَك دَي
كة ضيتر كؤسث ) ثاريت و يةكَييت(لة سؤنطةي ئــةم خاالَنةي ســـةرةوة داواكـــارين لـــة هــــةردوو اليةن 

سةر بكةن و و تةطةرة لةبةردةم كؤبونةوةي ثةرلةمان دروست نةكةن و بة زوترين كات كَيشةكاين نَيوانيان ضارة
  .. رَيطا بؤ كؤبونةوةي ثةرلةمان و يةكسختنةوةي ئيدارةكان خؤش بكةن

   
  : ناوي حزب واليةنةكان

   حزيب شيوعي كوردستان  •
   YNDK يةكَيـيت نةتةوةيي دميوكرايت كوردستان  •
   حزيب دميوكرايت بيت رين  •
   بزوتنةوة دميوكرايت طةيل كوردستان  •
  بزوتنةوةي دميوكرايت ئاشوري   •
   يةكطرتووي ئيسالمي كوردستان  •
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