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!پارتی کرکارانی کوردستان

!پارتی دمۆکراتی کوردستان

!یکتیی نیشتمانیی کوردستان

ت و بارودۆخکدا دەنردرت ، ل کانیشتمانپروەرانی کوردستانکۆمک لئم بانگوازە لالین

جگار گرنگ بۆتان ککی ئدۆخ ی ناوەتتیی پتایبگشتی و کوردستان بتی ناڤین بی رۆژھناوچ

ھاتنی سوپای زلھزەکان بۆ پاراستنی برژەوەندییکانیان ل رۆژھتی . و ئالۆز و چارەنووسسازەوە

رووسیا لنوان برەی رۆژاوا و '' جنگی سارد''ناڤین، ملمالنیکی ئاشکرای بونی سردەمی 

رۆژھتی ناڤین جارکی دی بووەت گۆڕەپانی جنگی یکالکرەوەی برژەوەندیی . دروستکردووە

،ئابووریی زلھزەکان و، شڕ و پکدادانی خوناویی نوان رژم و پەوانی ئاین و ئاینزاکان

و سونن تیی شیعتایبب  .

لم دۆخئوڕۆک ئوە نونرتیی دەکن،ک ستانکوردبزاڤی رزگاریخوازییئگر سرۆکایتیی

نچ و، وەک ناسکدا ھۆشیاران و برپرسیاران برەوپیری رووداو و ئاوگۆڕ و گۆرانکارییکان 

وە رابردوو خۆی بکات بنیاییدوا بزەکان، ئر و زلھتانی داگیرکی وشوان کنن لالی

نیماندەکا و زۆر ناخاین باشووری کوردستان ل سیستمی ماورانییکی گورەتر ل رابردوو چاوەڕوا

ی دژ بیکی سر ب ئران و ترک و، بزاڤی ''دوو ئمارەت''یوە دەب ب '' دووئیدارەی''چوتی 

کانی دیکشب مان لکلوەشرزگاریخوازیی گترکوتدەکروە سترین شدڕندانب.



بۆتان ک بپچوانی تادیویی جماوەری کوردستان، ناکۆکیی ئم بانگوازە ل کاتکدا دەنردرێ 

حیزبی گیشتووەت ئاستکی ئجگار مترسیدار و ئمش زیاتر ل جاران دەستی داگیرکرانی ترک و 

ئرانی ئاوا کردووە دەست بخن نو کاروباری ئابووری و سربازی و سیاسی و بوکردنوەی ھزی 

و ل گکدار و پباشووری کوردستانچ ربازیی لی سشکرگ.

ی بئاشکرا  و ب برچاوسوپای داگیرکری تورک،،درێ بۆتانئم بانگوازە لکاتکدا دەنر

، شارەکانی کوردستان بۆمباباراندەکا و دەستیکردووە ب ورانکردنی مالوسامانی دانیشتوانی دنیاوە

کلکانی گی رۆکۆمردوو .مانشارەکان و کوشتنی بمۆکرات و مرۆڤدۆستی ھناو دکانی بمرژ

. ، سیاستی بدەنگییان ھبژاردووە''جنگی سارد''پا وەک سردەمی ووئۆروکیشوەری ئمریکا 

ئمش جارکی دی . لمیدیاکانیشیانوە بارودۆخی باکووری کوردستان و نیوخۆی ترکیا بوناکرتوە

. ''دۆستی خۆمان، ھر خۆمانین''اتدەکاتوە، ک تاک ئو راستین مژوویمان بۆ دووپ

 ،ژای گۆتنوەندەدا، ھم پر لوە ھوخۆشئالیی ندەنگبوونیلکخراوەی بی حیزب و رزۆرین

ھردوو بشی رۆژھت و باشوور  و ل بتایبتیی ل،سیاسی و کۆمیتی و کسایتیی نتوەیی

، جی گمارۆدان  و کۆمکوژکردنی دانیشتوانی شارەکانی باکووری کوردستاندەرەوەی وت، برامبر 

ئنجامدانی ناڕاستوخۆ رەوایتیدان بئم بدەنگی و بھوستیییانرەخن و گازندەی و،

.تاوانکارییکانی رژمی رەگزپرستی تورکیا

کوردستان پشمرگ و گریال باڤای باشوور و رۆژلئم بانگوازە ل کاتکدا دەنردرت بۆتان،

ەت قخانی پارزگاریکردن ل دوور ل روانگ و برژەوندیی حیزبیی، سنگی خۆیان کردوو

ئیسالمیی ئران، کۆماری رژمی سدارە و کوردکوژی یشرۆژھتی کوردستانبشی ل. تمانکیاننیش

نکوولیکردنیسرکوت و ووە و بردەوام لردنی دەستپکردگوللبارانکسرلنوێ شپۆلکی دیکی

.مافکانی نتوەی کورد

ئم ! داوای لمژینی ھرتاککی کورد ل کۆن و ئستا ل سرکردەکانی ئوەبووە ک یکبگرن

راستین وی ناوەندکیدندامزرانلئوا گر بخرت بواری کردەییوە، نش بگومانتیکگر

تان کوردسبشکانیھزی چکداری ھمووک تیدا دا خۆی دەبینتوەیکگرتووی کوردستانی

یپلۆماسییکی دومیدیایکی ھاوبشلچوارچوەی سوپایکی ھاوبش و  کوردستانیی رکبخا،

و کفئاۆزەی لنو ئم دۆخکورد و کشی کوردبژیری و وریاییوەپکبھنرێ و، ھاوبش

گورگ دڕندە و ئو گلنتوەی کورد لژر چپۆکیو، خاکی کوردستان و بھنتدەرێتیکوتووە



خاک و  جنۆسایدی کانزا وینیبر بوونت ھلووشک لھر چوارالوە خونخۆرە رزگاربکات

.رەگزیی کورد

لم قۆناخ مژووییدا، جبجکردنی ئم ئرک مژووی  و نتوەیی ب ھوستی ئوەوە 

چارەنووسی خبات و قوربانیدانی بئژماری سدسالی گلکمان ب ھوستی نتوەیی . گردراوە

تاھتایی  ب یکگرتنتان شانازیی ھداواتان لدەکین، . و بوران و دسۆزانی ئوەوە گردراوە

. بۆخۆتان و رزگاریی بۆ نتوەکمان دەستبربکن

!چاوەروانی وەرام و ھوستی دسۆزانتانین

!ھزاران سو بۆ گیانی پاکی ھموو شھیدانی کوردستان

سرکوێ خباتی یکگرتووی نتوەی کورد بۆ گیشتن ب ئازادی و رزگاریی یکجارەکی و دامزراندنی 
!بخۆی کوردستاندەوتی سر

22/1/2016: رکوتی

:ز لالینی بانگواواژۆ

سوید/ ستۆکھۆملسرۆکی ئینستیتۆی کورد، نووسر، کۆمناس ودوکتۆر حسن خلیقی-١

.باشووری کوردستان/رکووکک،و کسایتیی نتوەییحکیم کاک وەیس، نووسر-٢
٣- مندی شانۆکارحرمرەس، ھونررەشید ھوەیی، و، نووستتیی نسایک

.باشووری کوردستان/سلمانی
سوید/شاری ستۆکھۆمشارەوانییئندامی ربوار حسن -٤
ئامان/دوکتۆر تاھیر حکمت، چاودری سیاسی، دۆسلدۆرف-٥
نۆروژلنووسر و رۆژنامنووس،سیروان کاوسی-٦

نۆرویژ/درامن،و چاودیری سیاسیئندازیارشوان برزنجی-٧

نۆروژ/ئۆسلۆ،رۆژنامنووس و چاودیری سیاسیسمکۆ علی-٨

بریتانیا/لندەنمامۆستا و چاالکی مدەنی،قورئانیمحممد-٩

ئامان/شاری کۆن،چاالکی مدەنیشاناز قورئانی-١٠



سوید/ ناسر حسامی شاعیر و چاودری سیاسی، ستۆکھۆم-١١

کانادا/ئۆتاواشاعیر و نووسر ، حسن شافعی-١٢

کانادا/ئۆتاواشاعیر و چاودری سیاسی،حسن شافعی-١٣

کانادا/لندەن، چاالکی فرھنگی، نعمت کاوسی-١٤

وتی ئامانسیاسی لچاودریئارز داراپوور -١٥

١٦-بجپی ھح گوباشووری کوردستان/دوکتۆر ناج

باشووری کوردستان/ھولررۆژنامنووس یۆنس حمد-١٧

ئیوب ڕەحمانی، ڕاھنری وەرزشی و ھیپنۆتیزۆڕ، نووسر، وەرگ، وتی سویس-١٨

نۆروژ/ترۆندھایمو فرھنگی،چاالکی سیاسیکژاڵ مرزبان-١٩

نۆروژ/ترۆندھایمو فرھنگی،چاالکی سیاسیرزگار موکری-٢٠

کانادا/رۆناکبیر و خوندکار ل زانستگی ڤانکۆڤرئاریا موکریانی -٢١

والتی  بلژیکو فرھنگی،چاالکی سیاسیربوار نسی-٢٢

سوید/مامۆستا، شاری وسترۆسسوورکو زەکی-٢٣

نۆروژ/ترۆندھایمئندامی شارەوانییبکس برواری-٢٤

نۆروژ/ئۆسلۆخوندکار ل زانستگیھاوڕێ میرویی-٢٥

نۆروژ/ئۆسلۆچاالکی سیاسی ربوار ئحمدزادە -٢٦

نۆروژ/ئۆسلۆ،سیاسی و پشمرگی درینچاودیریمنسوور ئمیری-٢٧

بریتانیا/لندەنچاالکی مدەنینژادیانئمیر-٢٨

باشووری کوردستان/ئاری عبدالل ھولر-٢٩

٣٠-حرمان مدمفرمولباشووری کوردستان/ھ

باشوری کوردستان/عومر عزیز ھولر-٣١

باشوری کوردستان/دانا سالم ھولر-٣٢

باشووری کوردستان/ھولرمدمحھندرن م-٣٣

نۆروژ/شاری ئۆسلۆچاالکی سیاسی، ،نیشتمان فیشاڵ-٣٤

نۆروژ/گالوژ عباس چاالکی مدەنی دانیشتووی ئۆسلۆ-٣٥

.کانادا/رەحمان ئمینی چاودری سیاسی، لندەن-٣٦

بریتانیا/بختیار شمیی کسایتیی نتوەیی و چاودری سیاسی، لندەن-٣٧

دەرسیم دبگیی نووسر، دانمارک-٣٨



نۆروژ/مانی رەحیمی سیاستکار، ئۆسلۆ-٣٩

بریتانیا/ عبدۆ ئمینی، لندەن-٤٠

نۆروژ/سی، ئۆسلۆچاودری سیائمین وەیسی-٤١

.ئۆتریش/فرەیدوون علی وتی نمسا-٤٢

ئامان/محممد تاھیر برھوون، لکۆر و شارەزای سیاسی، کۆن-٤٣

ئامان/کریم محممدی پشمرگی درین و چاودری سیاسی، ھامبۆرگ-٤٤

ئمریکا/شماڵ شایکھی دانیشتووی تیگزاس-٤٥

باشووری کوردستان/پشمرگ و شارەزای سیاسی، ھولرعلی دیواندەرە -٤٦

بلژیک/ زارالی نیکەوش چاودیری سیاسی، برۆکسل-٤٧

دانمارک/کاوە فتوحی چاودری سیاسی، کۆپنھاگن-٤٨

.بریتانیا/ئازاد ساح، چاودری سیاسی، شاری منچستر-٤٩

٥٠-ری سیاسی، ناشیولگی، چاودمانبلیل سلفینالند/ج

بریتانیا/، لندەنسربخۆییخوازئاریاس کوردستانی، -٥١

.ئقباڵ مرادی رۆژھتی کوردستان-٥٢

.ئامان/برایم فرشی شانۆکار و نووسر، شاری کۆن-٥٣


