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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

  كوردستانكوردستان  ئيسالمييئيسالميي  يةكطرتووييةكطرتووي  ضوارةميضوارةمي  كؤنطرةيكؤنطرةي  كؤتاييكؤتايي  نراوينراوييةيةراطةراطة

 
  !كوردستان سةر بلَندي  جةماوةري

  !ية بةِريزةكاني  اليةنة سياسي
  !يةكطرتوو  ئةندام و دؤست و اليةنطراين
 لة ذير 3/5/2005تا  30/4كوردستان رؤذاين ئيسالميي طةورة يةكطرتووي بة ثشت بةسنت بةخواي

  .هةولير طريدا لة شاري خؤي ضوارةمي دا، كؤنطرةي) دةروازةيةك بؤ ئايندة..ويستطةيةك بؤ طةشةثيدان(درومشي
ناوخؤو  ريكخستنةكاين كؤنفراسي هةلَبذيردراوي كؤنطرة كة ثيكهاتبوون لة سةرجةم نوينةراين ئةنداماين

 رؤذاين خشتةي طةرم و طوِروضاالكانة يةكطرتوو، بة بةشدارييةكي نةكانهةموو تويذو ئؤرطا دةرةوةو نوينةري
  .تاوتويكرد كؤنطرةيان بة تيروتةسةيل

 طشيت حزب بوو كة لةاليةن ئةمينداري ثيشووي خويل كارنامةي راثؤِريت كؤنطرة سةرةتا طويبيسيت* 
 ئةنداماينيةك لة دواييةكدا،  يةوةخويندرايةوة، ثاشان لة زجنرية دانيشتنيكي

 ناوخؤي ثةيِرةو و ثِرؤطرامي ِرةشنووسي ماددةو بِرطةكاين كؤنطرة تةواوي
و ثةسةندكرد حزبيان تاوتوي.  

 ئةجنوومةين كؤنطرةدا ثرؤسةيهةلَبذاردين دانيشتنةكاين تري لة بةشيكي*
كؤنطرةدا  سةرةتا ثالَيوراوان لة نيوان ئةنداماين.ئةجنامدرا ناوةنديي شوراي
ئازادو  ثرؤسةكةدا و، لة كةش و هةوايةكي دووةمي ردران و، لة قؤناغيهةلَبذي

  .شورا هةلَبذيردارن ئةجنومةين ثِر لة ِريزو خؤشةويستيدا ئةنداماين
 لة نيوان ئةنداماين) الدينءالح الدين حممد اْسة(هةلَبذاردندا بةِريز مامؤستا  ثرؤسةي تري لة ئةلقةيةكي
يةكطرتوو  طشيت دةنط بة ئةمينداري بةزؤرينةي كؤنطرةوة و وةنديدا لةاليةن ئةندامايننا شوراي هةلَبذيردراوي
  .هةلَبذيردرا

 رذيمي ثاش ِروخاين ئةو بارودؤخة نوييةي كؤنطرة بة ِرةضاوكردين* 
عيراق هاتؤتة ئاراوة، ضةند بِريارو  طةالين ةعس و ئازادبووين بديكتاتؤري

  -:ةثةسةندكرد لةوان راسثاردةيةكي
كردووة لةسةر دريذةدان بة  حزبدا كؤنطرة جةخيت لةئاست ناوخؤي/ 1

 ثةروةردةو ثيطةياندين(و )يئيسالخموازانة ئيسآلح و ميانةِرةوي(ِريبازي
تريؤرو  هةموو جؤرةكاين دذايةتيكردن و بة طذداضوونةوةي(و ) ئةندامان لةسةر بنةماو بةها ئيسالميييةكان

بؤ داكؤكيكردن لة ماف و  ئيجايب موعارةزةي سياسةيت ثةيِرةوكردين(و) كةوة بيتتؤقاندن لة هةر سةرضاوةية
 مايف دةستةبةركردين(و ) طةندةلَي هةموو جؤرةكاين رووبةِروبوونةوةي(و، )هاووآلتيان يةكاين ئازاديية طشتيي

  ).بوون هاوآليت
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بةهرةو   تويذةكان و، خستنة طةِريهةموو زياتر بةكاروباري كردةوة لةسةر بايةخداين هةروةها كؤنطرة جةخيت
 تايبةتدا تاوتويي كؤنطرة لة كؤبونةوةيةكي نيو حزب، بؤ ئةو مةبةستة ئةنداماين ئةنداماين تواناو ثسثؤِرييت

حزب  كارو سياسيةيت كرد بؤ بوارةكاين جؤراوجؤري كارنامةي) 14(ِرةشنووسي
  .داهاتوو بؤ خويل

كردةوة لةسةر  ا، كؤنطرة جةخيتكيشة كوردستانييةكاند لة ئاسيت/ 2
و كؤمةآليةتيية  هةريم و ئاسةوارة سياسي قةيرانيدوو لةتبووين ضارةسةركردين

 كوردستان و دامةزراندين ثةرلةماين خيراتر بةطةرخستين و هةرضي دذوارةكاين
 ثةرلةمانتاراين ِرؤلَي هةريم و كاراكردين يةكطرتوويبنةكة فراواين حكومةيت

 جيطريكردين عيراق بة مةبةسيت هةميشةيي دةستووري عيراقدا بؤ داِرشتين نيشتيماين كوردستان لة كؤمةلَةي
 كوردستان و، جي بةجيكردين هةريمي سنووري دياريكردين كوردستان، بةتايبةيت طةيل مافة ِرةواكاين

  .يزمفيدِرال عيراق و، ضةسثاندين كايت بةِريوةبردين يياساي)58(ماددةي
عيراق، طؤنطرة خوازياربوو كة عيراق لةم قؤناغة ئينتيقالييةوة  سةبارةت بة ئيستاو داهاتووي / 3

 ناسنامةي ثاراستين دةستووريِربوات، لةسةر بنةماي فيدرالَي دميوكرايت بةرةو عيراقيكي بةسةركةوتوويي
  .دام و دةزطاكان بنياتنانةوةي ر لة نويئاوةدان كردنةوةو سة رؤسةي ثعيراق و خيراكردين طةالين ئيسالمي

 دؤستانةو، ثاراستين لة ئاست ثةيوةنديية ئيقليمييةكاندا كؤنطرة تةئكيديكردةوة لةسةر طةشةدان بة ثةيوةندي / 4
  .عيراق نا ئاسايي باري و، دوور كةوتنةوة لة هةر دةستيوةردانيك و، قؤستنةوةي درواسييت ماف و ئةركي

 مرؤظ و ثشتيواين مافةكاين ثاراستين مرؤظدا كؤنطرة جةختيكردووة لةسةر ثيويسيت مايف لة ِرةهةندي/ 5
  .ليكردنيان
 بؤ دامةزراندن و ثةرةثيداين خؤي مةدةنيشةوة، كؤنطرة ثشتيواين كؤمةلَطةي ريكخراوةكاين لة بارةي

 تري ن و الوان و تويذة جياجياكاينئافرةتا ِراطةياند، بةتايبةت لة بوارةكاين مةدةين كؤمةلَطةي ريكخراوةكاين
  .كؤمةلَطةدا

و  و نيوةندة عةرةيب طةلةكةمان لة جيهان بةطشيت ِرةواي داكؤكيكردن لة كيشةي سةبارةت بة بنةماي/ 6
  .حزبيدا ثةيوةندييية دةرةكييةكاين بازنةي دريذةدان و فراوانكردين كان بةتايبةيت، كؤنطرة بِرياريةئيسالميي

كوردستان كرد بؤ ئةو  جةماوةري ئاراستةي خؤي سوثاس و ثيزانيين ترةوة كؤنطرة ثةيامي لةاليةكي/ 7
و  يةكطرتوويان بةخشي رابوردوو بة نوينةراين ساآلين كة لة هةلَبذاردنة طشتييةكاين و متمانةيةي ثشتطرييي

  .خوازياريش بوو كة لة ئاست ئةو متمانةيةدا بيت
 ئةو حزب و اليةن و كةسايةتيية بةِريزانة كرد كة بة بروسكةي ستةيئارا خؤي هةروةها كؤنطرة سوثاسي
  .كؤنطرةيان كرد خؤيان بةشداري تايبةيت ثريؤزبايي، يا ِراوسةرجني

سةرجةم خوشك و برايان و دؤست و اليةنطرانييةكطرتوو كردو،  اراستةي ئخؤي لة كؤتاييدا كؤنطرة سآلو و ريزي
 ِرةواي زياتر بة كيشةي خزمةتكردين  هةولَ و هةنطاوةكانيان بدةن لة ثيناويهيواداربوو وةك رابوردوو طةشة بة

و  ئازاديي(سةقامطريو عاديالنة كة تيايدا هةموو اليةك لة سيبةري كؤمةلَطةيةكي طةلةكةمان و، دامةزراندين
  .دا بذين)و دادثةروةري برايةيت

  ] والمؤمنون ةاهللا عملكم ورسولي وقل اعملوا فسير[ 
   

  نطرةي ضوارةميكؤ
  يةكطرتووي ئيسالميي كوردستان

  3/5/2005هةولير 
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