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 ین که ده

 

! بۆ ئاگاداری رای گشتی ھاووالتيان  

واره کی گشتی و ھه٢٠١٠ی نوامبری ٥ینی  ی رۆژی ھه ئ ی ریکخراو و  نه الیه مه  خۆپيشاندان
تی سوئيد، له کان له  کورده تيه سایه که ڵ  گه تی نواندن ده ستی دژایه هب  مه اری ستۆکھولم به ش  و
شت اب نه ک له یه سته کردنی ده نگھ .جليسی کۆماری ئيسالمی ئيران پيکھات رانی مه  نو  

شتکردنی ئه ی والتی سوئيد  وه ره زیری ده رکی وه ر ئه  سه جليسی ئيران را، له  مه  له یه سته و ده بانگھ
  ، به که بيژی خۆپيشاندانه وته.   چووه ریوه لدیموکرات و پارتی مۆدیرات بهتی پارتی سۆسيا زایه و ره
نه    که که خۆپيشاندانه ریک له کانی شه کورد و کوردستانيه  سياسيه ن ریکخراوه  الیه تی له رایه نو
وه به .کرێ ش ده ی پيشکه که  کوردیه قه  ده  که وه  سوئيدی خوینده ی به و وتاره ن ئه وه ی خواره ش  

 

ژا ئاماده !  بووانی ھ  

شتکردنی ده  با ر مه یه نارازی بوونی خۆمان له م شيوه وی به مانھه  ده ئيمه رانی   نوینه ک له یه سته نگھ
ن  الیه  له م ی که ھه و ریزه ین و ئه جليسی کۆماری ئيسالمی ئيران بۆ پارلمانی سوئيد پيشان بده مه
 و   توندی ئيدانه ی پارلمانی سوئيد لييان گيرا به وره ن دوو حيزبی گه هالی م له وھه وه ره تی ده زاره وه

نانه ئه. ین پرۆتۆستۆ بکه زل کدا ئه  له م ر ن  الیه م له  کۆماری ئيسالمی ئيران ھه درێ که نجامده  کات
ر گوشرای ئابووری و ته  خراوه وه کگرتوی ئوروپایيه ن والتانی یه الیه م له مریکا و ھه ئه .   بایکۆتکراوه ژ

   که تيک ناسراوه ک حکومه کانی جيھان وه  دیموکراتيخوازه ن ریکخراوه  الیه م رۆ له تی ئيران ئه حکومه
شکه عنه تی ماددی و مه یارمه التی ناوین  تانی دیکتاتۆری رۆژھه وله شی تيروریزمی جيھانی و ده وی پ
  یه سته و ده  کاتيکداميوانداری ئه ه و پارلمانی سوئيد لهو ره تی ده زاره  وه  که رسورمانه جيگای سه. کات ده
نی ژنان، دیموکراتيخوازان و   به تی ئيران سووره ستی حکومه  ده کات که جليسی ئيران ده  مه له  خو
  ندیانی سياسی که  به کانی ئيران پرن له  زیندانه کرێ که  ده م کاره  کاتيکدا ئه له. کان  داگيرکراوه وه ته نه

رانن خوازیاری ئازادی و دیموکراتيزه . کردنی ئ  
  وه ی سوئيد، کارل بيلته وه ره زیری ده ر داوای وه  سه  له جليسی ئيران که رانی مه  نوینه  له یه سته م ده ئه

ل ده ی دانيشتوانی ئيران که  مافی نيوه  که ری کۆماریکه ، نوینه ميوانداری کراوه کارل . کات  ژنانن پيش
سار،  نگه ، سه وه رکاریه  سه تای ھاتنه ره سه ر له کات که ھه يک دهالت سه رانی ده يوانداری نوینهبيلت م

.  یاندووه نجام گه  ئه  ئاسایی به ھا تجاوزی جنسی زۆر به روه نجه و ھه شکه ل، ئازارو ئه  کۆمه ئيعدامی به
.چن ده  ریوه  جاران به تر له حشيانه  زۆر وه تانه م جينایه  ئه وه  کۆبووینه  ليره  ئيمه ئيستا که  

ت، له نيا فارس نه کان، ته وه ته مو نه داھه م والته  و له یه وه ته  نه ئيران والتيکی فره کی   ھه ب مو ماف
یشتنی،  الت گه سته ده نگاوی کۆماری ئيسالمی پاش به لين ھه وه ئه. شکراوون تایی بيبه ره سه
توولال  ئایه. ی که گاری و دیموکراسيخوازه رز وه لکی کوردستان و جوالنه ر خه ستوری جيھاد بوو بۆ سه ده
توای جيھاد و  جی کردنی فه  جی به وته  بوو که الته سته م ده کاراکانی ئه  مۆره کيک له  یه لخالی که خه

  یه نه ک الیه  یه ره م شه ئه. ینی بردن  به نج و الوی کوردی داو له زار گه یان ھه دانی ده  سيداره حوکمی له
ژه کی کوردستان ئيستاش ھهل  دژی خه له رمی رزگاری و   و ئيستاش الوانی دلگه یه ی ھه ر در

ده تی سيداره  په دیموکراسی به ک  ی سی و یه  ماوه کۆماری ئيسالمی ئيران له. ستيندرێ  گيانيان ل
ه ری نيا کا  کوردستان ته  له ، خویندنگه وکارگه خۆشخانه  جيگای دروستکردنی نه نيدا به مه ی ته سا

 تا ١٠ی کورد  وه ته نه. نج و الوانی کورد  گه موویان پرن له ر ھه  ھه  که  بووه ی تازه ندیخانه دروستکردنی به
نيت، که دی دانيشتوانی خه  سه  له١٢ کد ندیانی ناو  دی به  سه  له٢٧ چی  لکی ئيران پ
نيا داوای  ندیانی کورد ته اوانی بهت. ندیانی سياسی کورد  به  له کانی کۆماری ئيسالمی بریتين ندیخانه به

ستاویين زیادتر   وه  ليره ر ئيستا که ھه . رفيرازی بژین  سه وی به یانھه  و ده ی خۆیانه وه ته وای نه مافی ره
.دانن  سيداره روانی له  و چاوه پاوه ر داسه  سه دانيان به  سيداره  کورد حوکمی له٢٠  له  

کی دیموکراتيکی وه  که رسوورمان نييه رم و سه يگای شه ج وه  ئایا ئه یه وه پرسيار ئه ک سوئيد   والت
زی ميوانداری بۆ ده شی پر له باوه   ئيمه.  وه کاته رانی جينایتکارترین رژیمی جيھان ده  نوینه ک له یه سته  ر

المی جليسی ئيس تی مه رایه ی نوینه سته ر بانگھيشتنکردنی ده مه ش بيزاری خۆمان له جاریکی دیکه
ز و ميوانداریه نين و ئه یه گه ئيران راده    توندی پرۆتۆستۆ و ئيدانه  پارلمانی سوئيد لييانی گرت به ی که و ر

.ین که ده  



: وه  سوپاسه به  

خۆیی کوردستان ربه پارتی سه  

  ئيران-حيزبی دیموکراتی کوردستان

تکيشانی کوردستانی ئيران حمه ی شۆرشگيری زه له کۆمه  

شانی کوردستان حمه زهی  له کۆمه تک  

بات ی شۆرشگيری کوردستان ریکخراوی خه  

اتيکی یارسان موک  جونبشی د

 


