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وەل کۆمیتی ئامادەکاری کۆنگرەی دووەمی پارتی سربستیی کوردستان  

 

.رۆژھتی کوردستانسربخۆخوازانی گشت بۆ  !  ڕای گشتی کوردستانیان بۆ  

 

ل یکم ئاگادارینامی خۆی  ،کۆمیتی ئامادەکاری بۆ کۆنگرەی دووەمی پارتی سربستیی کوردستان
.ڕاگیاندنی دەستبکار بوونی کاری کۆمیتی کۆنگرەورای   

اسپاردوە ک بۆ ڕکۆمیتی ئامادەکاری کۆنگرەی  ئمی وەک: سرکردایتی پارتی سربستیی کوردستان
ئمش ب .  وەرگرن و دۆستانی پارتیمان ھموو خاکی ئامادەکاری کۆنگرە ڕاوبۆچوونی ھاوتیان

سرنجتان بۆ ئم خای  ،ڕاسپاردە دروستی پارتکمان ئرکمبستی ب ج گیاندنی ئو 
شین نخوارەوە ڕادەکی ھاوکاریتان دەکو چاوەڕ .  

 

١-   زموونی نزیک بئ ستیی کوردستان لربکخستنی و دیپلوماتی و  ٦پارتی سباتی ڕساڵ خ
اوبیری زۆر، ھروەھا ورای سرکوتنی زۆر و کۆکردنوەی ھ. سیاسی لگڵ کوردستان و دەرەوە

 وە لمدا ٣نزیکبوونکر کۆنگرەی یس ن بمویستی دەپارتیمان  .ساڵ تپ شخستنی  زانببۆ پ
 .ببستت ی کوردی  ٢٧١٢ سای ل بھاری ی٢ ، کۆنگرەیکارەکانی ب شک و شوەیکی سردەمیان

بریارمانداوە . ی کۆنگرە ئامادە بکینمانگدا بتوانین ب باشی خۆمان بۆ کار ٦ل ماوەی ئم  ئوە بۆ
.ت بر دەستی ھاوتیان بۆ ڕاوژی گشتیبخیل چندین ئاگادارینام  ک خا گرنگکانی کۆنگرە  

کۆنگرەی  ،کۆنگرەی دووەمی پارتی سربستیی کوردستان ( بریتیی ل ناو و شوعاری کۆنگرەکمان -٢
  ).و یکگرتوویی سربخۆخوازانی رۆژھتی کوردستان کۆکردنوەبرەو 

ب ھر ھۆکارکی سیاسی بوبت و ناچار ھاوتی سربخۆخوازی کوردستانی ک تۆی بڕز و  - ٣

پارتی سربستیی . یا ب شوەک دت ڕەنجابت. بووبیت ک پیوەندیت ب الینکوە نمابت
ب ک پارتی سربستیی کوردستان ب خۆشحاوە پشوازیتان  کوردستان ب پارتی خۆت بزان، دنیاش

ڕیزەکانی  و لیدەکات، بۆ ئوەی پکوە بتوانین خزمتی زیاتر ب ڕبازی پیرۆزی کوردایتی بکین
.بو ناونیشانکانی خوارەوە پوەندیمان لگڵ بگرە .وپکوە کار بکین نبنبوپرش وتکۆشرانمان   

 ککی ئوە، بۆ نۆکاری می پارتی سربستیی کوردستان، ب بشداری و پشنیازی بکۆنگرەی دووە -٤
.گرتدەکک وەر یو، چاوەڕل برنامو پرۆژەکانی کاری ڕکخراوەیی و ڕیکخستنی دیپلوماتی زیاتر  

م ، ب نیازە ب کۆکردنوەی بۆچوونکانی ئوە، ئکۆنگرەی دووەمی پارتی سربستیی کوردستان  -٥
پارت  زی کوردستانی بکی جیاوازی ئاین و ئایدولۆژیای و ڕەگژموو چین و تۆپارتی ھ زیاتر ب

.کردەوە پشان بدات  

پرۆژەکانی پشنیار کراو بۆ کۆنگرەی دووەمی پارتیمان، ورای خۆندنوەیکی گشتی بسر ھموو   -٦
مسلی ناوچ بالیکی دیکدا ، کوردستانگشتی ناوچکانی رۆژھتی جۆگرافی و بیوگرافی 
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ک  ،رۆژھتی کوردستان وەک کرماشان وئیالم و لورستان و ورم گرنگکان و کش ل سرەکانی
یا وەک مترسییان ل سرە، وەک ناوچ دابراوەکانی ئیستای باشوری کوردستان، ھیندیکیان ل دوارۆژدا 

ی توەرکی گرنگی کاری کۆنگرە ئمش دەبت. راوەی پندگتدا نکراوەو گرن سیاسی پویست کاری
ک ھر ل  ،لو بوارەوە چاوەڕوانی پشنیار و بۆچوونی ئوەی کوردستانی خۆشویست دەکین. دووەم

 ک لک کی بتا بتوانین وەک پروتووکۆ رن ککانی خۆتانمان بۆ بنبینیئیستاوە بۆچوون و ت
.بیاری لسر بدەینو  کۆنگرەکمان ککی لوەرگرین  

یکک ل پالن و کارەکانی کۆنگرەی دووەم، ھروەک کۆنگرەی یکم، ڕگ خۆشکردن بۆ بشداری  -٧
ھروەھا بۆ ھبژاردنی سرکردایتییکی گنجانو . ژنانی لھاتوو چاالک ل ڕیزەکانی سرکردایتی

.ژامان الگرنگلو بوارەوە ڕاو بzچونی گشت ئوەی ھ. ب تواناو نۆێ فکر  

بو شوەی . ناردنی ھرجۆرە پشنیار یا پوەندی گرتن ب کۆمیتی ئامادەکاری کۆنگرەکمانوەبۆ  -٨
 یا ئگر ژمارە تلفونی خۆتانمان بو ناونیشانان بۆ بنرن ئم  .خوارەوە پوەندیمان لگڵ بگرن

.پوەندیتان لگڵ دەگرین  
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    .چاوەڕوانی بانگواز و ئاگاداری بردەوامان بن

دووەمی پارتی سربستیی کوردستانکۆمیتی ئامادەکاری کۆنگرەی . لگڵ ڕز و پزانینی زۆرمان  

 

زاینی ٢٠١١/ ٩/ ٢٠. ی کوردی ٢٧١١ی خرمانانی  ٢٩   


