
  وی حیزبی شیوعی کوردستان ره کانی ده می ڕکخستنه یانی کۆتایی کۆنفرانسی چواره به
  

پدانی  شه  پناو گه له{ژر درووشمی  والتی سوید، لهو   لهیبۆر  شاری یوته  له2007 /24/6-23ڕۆژانی 
ی  وه ره کانی ده ڕکخراوه} . دا تانیندی کوردس وه نو ڕه کانمان له  ڕکخراوهوی حیزبمان و کاراکردنی ره کانی ده ڕکخراوه

   .مین کۆنفرانسی خۆی گردا چوارهحیزبی شیوعی کوردستان 
ی ندام  ئه نه نگه لی زه اوڕیان عه ه وروپا، کانی ئه ی وته  زۆربه کانی حیزبمان له ری ڕکخراوه شداری نونه ورای به

 و هاوڕی بابی ڕافد رشتیار رپه ک  سه  وهتی کاری فکری دیهن تمه  تایبه حمود له بی سیاسی و هاوڕێ هادی مه کته مه
  . بوون که ی کۆنفرانسه ران ، ئاماده نده  هه کانی حیزبی شیوعی عراق له ری  ڕکخراوه نونه
م  رجه مان و سه که وه ته ی ڕزگاریخوازی  نههیدانی حیزب و بزاڤ گیانی پاکی شه  له ڕزلنان بۆ  که تا کۆنفرانسه ره سه
  .ستان م ڕاوه ک ماته یه قه  جیھاندا ده  لهرفرازی  سه هیدانی ڕگای ئازادی و شه

  .بژردران بردنی کۆنفرانس  هه ڕیوه بهی کانی  لیژنه ، که تی کۆنفرانسه رعیه ر شه سه پاش بیاردان له
ی   کات داگیرکرد و زۆربه هکی زۆری ل  کراو پانتاییهکانی سیاسی و فکری  ڕاپۆرتهر سه  گفتوگۆ لهمدا که  ڕۆژی یه له

  .داکرد  گفتووگۆکه  شداریان له  به  رمی  گه ان بههاوڕی
کان تاووتوکران   درینه رگه ری و پشمه ماوه کان،دارایی،کاری جه ندیه یوه ڕکخستن،په کانی مدا ڕاپۆرته  ڕۆژی دووه له
چوونی  وپشڤه ره وشی به  ره که کۆنفرانسه.ند کران  مه وه  ده و ڕاپۆرتانه کانی ئه ره وه  ته هاوریانهگفتووگۆی  وبه

نگدانی  ی ده  ڕگه کان له م راپۆرته رجه  پاشان سه.رکی داهاتووی خۆی دانا  کارو ئه کانی حیزبی به رزه  به ئامانجه
  .بوڵ کران  قه نگ  ی ده  زۆرینه ئاشکراوه به

 پاشان ،بژردران ی چواری حیزب هه کۆنگرهران بۆ  نونه تیدا  بژاردن، که  هه   بریتی بوو لهی کۆنفرانس دوا بگه
  . بژردرا  هه وه ره ی رکخستنی ده کۆمیته

پاشان  . ج هنا کانی خۆی به  کاره وتوانه رکه سه  که لبژردراو کۆنفرانسه  هاوڕییانی هه و پیرۆزبایدا له په  نو چه له
ی  ی کۆمیته نگدانی نھنی سکرترو نوسینگه  ده  به شکی دیموکراتی وهاوریانه  که  له وه ره کانی ده ی رکخستنه کۆمیته

  .بژارد  هه
   عراق-ستانکورد کۆنفرانسی چواری حزبی شیوعی
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