
  ی نوان وه کۆبوونه

  ی دمۆکراتیکی یارسان و، وه  بزووتنه

  !وتی نۆروژ ی نیشتمانیی کوردستان له کۆنگره
  

ک  یه وه  کۆبوونه  ی ئواره7/30 تا 5/30 مژمر ، دهئۆسلۆشاری   له٩/٢/٢٠١١وتی   رکه ممه رۆژی چوارشه

  .چوو ڕوه  بهراتیکی یارسانی دمۆک وه ی نیشتمانیی کوردستان و بزووتنه کۆنگرهنوان  له

ن  الیه  و کاک ھیوا مورادی، له یفه ڕزان کاک حسن خه به'' ی دمۆکراتیکی یارسان وه بزووتنه''ن  الیه له

 لی و کاک سیروان کاوسی یسی، کاک سمکۆ عه مین وه  ھاوبیران کاک ئه وه ی نیشتمانیی کوردستانه کۆنگره

 . بوون که شداری دانیشتنه به

 دوای بخرھاتن و دەربینی خۆشحایی خۆیان بۆ ئو دیدار و ەتا ھاوبیر سیروان کاوسیسر

،وەیزرانی کۆنگرە و ئامانج کۆبوونژووی داممک لیوەییو ستراتیژی سیاسی کورتتوازی  و نو ش 

راتیکی یارسان چاالکیی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانی بئاگاداریی نونرانی بزووتنوەی دمۆک  وخبات

لدرژەی قسکانیدا ھاتسر بارودۆخی ھستیاری ئوڕۆی رۆژھتی ناڤین بگشتی و کوردستان . گیاند



مافی ''بتایبتی و، پویستیی سازکردنی برەیکی نتوەیی ک لدەوری پالتفۆرمکی ھاوبش و بدرۆشمی 

ووە ببت ب وە و، ئو ناوەندە یکگرتکۆببن رەوا، وەک دوایکی یاسایی و ''دیاریکردنی چارەنووسی بۆ کورد

 گیرکری دا بۆ ئوەی دوای رووخانی رژمی.دەماست وگوتبژی کشی کورد لنوخۆ و لدەرەوەی وت

  .ئیسالمیی ئران، گلی کورد ھر لئستاوە خۆی بۆ رۆژانی چارەنووسسازی داھاتوو ئامادەبکات

 و مژووی '' دمۆکراتیکی یارسانوەیبزووتن'' ئامانج  و بیروباوەڕی لفرزدار کاک حسن خپاشان 

، بناوی ئاینوە لالین داگیرکرانوە'' یارسان''ئو کارەسات و نھامتییانی باسکرد ک پەوانی ئاینی 

مژووە بم پەوانی ئاینی یارسان بدرژایی ئم . لچاخ وسردەم جۆربجۆرەکاندا بسریان ھاتووە

خوناویی توانیویان ھبوونی خۆیان و، ئاین و داونرتی خۆیان وەک کولتوور و ئاینی ھزاران سای کورد 

  . بپارزن

 ە ولمپر گورەترین کۆسپرانکۆماری ئیسالمیی ئگوتیان، بڕز حسن خیف لدرژەی قسکانیدا 

 بایخ و گرنگیی زۆرپشخستنی خباتی یکگرتووی نتوەی کورد پویست بۆ . لبرامبر نتوەی کورددا

نگی و سیاسییبرھوەی کاری فت بۆ ئی  بدرکی ئازادبتوانین بناخیگژینسکوالر   وکۆمداب. 

و دمۆکراسی بکین و، بکردەوە نک تنیا بقس رز ل پکھاتجیاوازەکان و،  لبیرورای جیاواز پەویی

 ھاوکاریی جختی ل پویستیی  حسن ھروەھااک ک .بیروڕای جیاوازی نو کۆمگی کوردەواریی بگرین

میتیی ل  کۆخۆیان لگڵ کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان و، ھموو الینکانی دیکی سیاسی و

 ب خباتکی گرنگ زانی بۆ ی،کوردستان کرد و، پرەپدانی دمۆکراسی و بیری ئازادیخوازیی ل کوردستان

  .پشخستنی کۆمی کوردەواریی

شدار لی بیانی دیکوەھاوڕلی و کاک ھیوا مورادی کۆبوونمین وەیسی، کاک سمکۆ عکاک ئ 

  .یدار ب کۆبوونوەکوە دوانبتروتسلی لسر بابتکانی پوەند

 بۆ باسولدوان سبارەت ب چۆنتیی شوازی درا کۆبوونوەی داھاتوو ترخان بکرتردا بیالکۆتایی

    . لنوخۆو لدەرەوەی وتھاوکاری وخباتی ھاوبشی سیاسی و مدەنی
  

  !ربخۆییداسرکوێ خباتی یکگرتووی نتوەی کورد لپناوی ئازادی و دمۆکراسی و س
  

  بزووتنوەی دمۆکراتیکی یارسان                      کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان

 9/2/2011 :نۆروژ                               


