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   سلمانی  لهخۆیی کوردستان ربه کۆنفرانسی سه

  
، 2705/ری وه زه خه/22  ممه کشه دون یه

مین   دووهه13/11/2005 وتی رکه
خۆیی  ربه ی کۆنفرانسی سه وه کۆبوونه

رینی زانکۆی   هۆی ڕاپه له، کوردستان
ی   الیان کۆنگره  له که، سلمانی

 باکووری  یی کوردستان له وه ته نه
   ئاماده به، رکخرا بوو) knc (ریکام ئه

رپرسانی حیزبی   به ک له یه  ژمارهبوونی
مانی  رله ری په نونه و حکومی و

شداری شاند و   به و بهکوردستان 
   حیزب و رکخراوه شک له  بهنیرا نونه

  .  چوو ڕوه کانی کوردستان به سیاسیه
  کتی شۆڕشگانی کوردستان به هشاندکی ی kncتی  رۆکایه ر بانگھشتی سه  سه له 

کتی شۆڕشگانی  یهنا سکرتری گشتی  زدانپه هین ی رز کاک حسه تی به رۆکایه سه
  .دا کرد م کۆنفرانسه شداری له  بهکوردستان

  
،  ی دیکه ک کۆڕ و کۆمه یه کان و ژماره  سیاسیه نه ی حیزب و الیهنرای تی و نونه رایه ربه 

تکی  ر کام بابه  ههkncتی  رۆکایه ندامانی سه ها ئه روه هه.ش کرد شکهیان پ وتار و وته
ر  سه،  نرخیان له به
خۆیی کوردستان  ربه سه

  .ش کرد پشکه
رز سکرتری گشتی  به 

کتی شۆڕشگانی  یه
ر  انیشتنی سهکوردستان له د

یانی کۆنفرانسدا  به له
ش   پزی پشکه کی به یه وته

  رنجی ئاماده  سه کرد که
 دانیشتنی  بووانی راکشا و له

وستی  هه، رۆشدا پاش نیوه
  کردنی بات بۆ دیموکراتیزه ر خه  سه  لهیکتی شۆڕشگانی کوردستان گۆڕ و لباوی یه نه

وک بۆ دوو  ر هه ر هه رامبه ستان به کانی و راوه  سیاسیه نوان حیزب و رکخراوهندیی  پوه
زمانکی روون  بهشنی  چه سپاندنی فره تی کوردستان و چه ری کردنی سیاسی رۆژهه مسه جه

نگ  نگ و ره  ده رزیان به کانی به قی وته کی نزیکدا ده  داهاتوویه له. وه یانده راگهو راشکاو 
  !ان بنرو چاوه. وه ینه که بو ده

  
www.ruk2691.com 
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