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  ربی کگرتوو ده  یه می خۆیان به  هاوغهنی کوردستانی حیزب و الیه 18
  

 یکگرتوو یه یر بانگھشت سه  له11/12/2005 یروار  به ممه ک شه  یهی رۆژی  ئواره ر له  سه
 ی سیاسیب کته مه یگا  باره  لهی عراقی کوردستانین  حیزب و الیه18 کوردستان یئیسالم
 ی گشتیمیندار دین ئه هائه به الح الدین محمد رز مامۆستا سه  بهن الیه  و له وه کۆبونه

 یرم  گه کگرتوو به یه ی شورایرۆک  سهی علی کوردستان و هادی ئیسالمیکگرتوو یه
  .. پشوازیان لکرا

 
کیان   پانۆرامایهیالح الدین و مامۆستاهاد مامۆستا سه رزان  به ک له ریه تا هه ره سه
کگرتوو   یهیگاکان  باره  بادینان دژ بهیر ڤه  دهی6/12 ی رۆژیکان زنه دته   رووداوهی رباره ده

  کان که  سیاسیه نه  حیزب و الیهیر  نونه بوان کرد و داوایان کرد له  ئاماده به ش پش که
 یکۆتای ن بۆ  کوردستان بکهی ئیسالمیکگرتوو  یهی خۆیان هاوکارینج ره ڕاو بۆچوون و سه به

  .. یکان رهاوشته  و ده که شه ک هنان به
 
 یران  نیگهی وه  دووپاتکردنهیکان ورا  سیاسیه نه حیزب و الیه یران  نونهی  زۆربه وه  ئهیدوا

  ر ئیدانه سه  کۆک بوون لهی گشت  کوردستان بهی ئیسالمیکگرتوو یه  خۆیان بۆیم و هاوغه
 ی  گوره رم به  ههیرۆک رز سه  به  کهی هو ر ئه سه  له وه کرده ختیان ده جه  و که  روداوهیکردن

 یکردن ر سه ربگرت بۆ چاره  خرا و پویست وهی بریار و ئیجرائاتی حۆی که کردنه ئیدانه
  بژاردن له هه ی  پرۆسهی وه  سازکردن بۆ ئه مینه کان و زه  رووداوهیکان رهاوشته ده
کگرتوو   یهی گشتیمیندار ئه رز  کۆتاییدا به نجام بدرت له  ئهیوتو رکه سه  به15/12/2005

  نه  حیزب و الیهیران سکرتر و نونه ی بون هاتن و ئاماده وه نگه ده  بهی تر سوپاسیجارک
 کوردستان ی ئیسالمیکگرتوو  یهیسوربون ر سه  له وه  کردهیئکید  کرد و تهیکان سیاسیه

،  کوردستانیرم  ههی که زمونه  ئهی  سومعهیپاراستن  و که ۆخه باوردی وه ر هور کردنه سه له
 ..  بتی خۆشیکان  حزبیهیند وه رژه به له  کردنی چاو پۆش  بهیر چ گه ئه
  : کانه سیاسیه  نه  حیزب و الیهیش ناو مه ئه
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