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بۆ /رێکخراوی نهتهوه يهکگرتووهکان
بۆ /پارله مانی ئوروپا
بۆ /رێکخراوی نێودهوڵهتيی مافی مرۆڤ
بۆCPT /
بۆ /رێکخراوی چاوهدێرانی مافی مرۆڤ
بۆ /مانگرتوان له شاری ستراسبۆرگی فهڕانسا
گهلی کورد مێژوويهکی سهﺧت و ﺧوێناوی ژياوە و دەژی ،ئاکاری سهرەکيی ئهم مێژووە ئينکارکردنی مافه
سياسی و کولتوری و ئينسانييه ھهرە سادەکانی ميل لهتی ئێمهيه .بهپێچهوانهی ھهموو ڕێکهوتننامه
نێودەوڵهتييهکان و بهپێچهوانهی پرنسيپه سهرەتاييه کانی مافی مرۆڤهوە ،تا ئهمڕۆ ﺧهڵک ی کوردستان بهدەست
بێمافييهکی ترسناکهوە دەناڵێنێ .له ئێراندا ژمارەی ئهو کوردانهی لهسهر داواکاريی مافه سياسی و
کولتورييهکانيان لهسێدارە دەدرێن ،دياردەيهکی ڕۆژانهيه و بهردەواميش ڕووی له زيادبوونه .زيندانه کانی
تورکيا تا دێت زياتر پڕدەبن له مندااڵنی کورد ،بهجۆرێک پێناچێت لهھيچ شوێنێکی دونيادا ئهو ھهموو منداڵه
زيندانيکرابن وەک له تورکيادا .ھهروهھا گرتن و زايندانيکردنی سه دان ڕۆژنامهنووس و پهرلهمانتار و
چاﻻکوانی بواری بهرگريکردن له مافهکانی مرۆڤ رووی له زيادبوونه .ئهمه جگه له په ﻻماردنی ﺧهڵکی
مهدەنييهوە لهژێرناوی بهگژاچوونهوەی تێرۆر و تێرۆريزمهوە .ئهوەی ئهمڕۆ لهو دووبهشهی کوردستاندا
ڕوودەدات ڕۆژە ڕەشهکانی په ﻻماری کوردەکانی عێراقمان بيردەﺧاتهوە لهسهردەمی دەسهاڵتدارێتی سهدام
حوسهيندا.
ئهمڕۆ ﺧهڵکی کورد له تورکيادا لهبهردەم ھهڕەشهيهکی ھهمهﻻيهنی دەوڵهتی تورکيدايه .ئهم دەوڵهته ھهموو
ماشێنه سهربازييهکهی ﺧستۆتهگهڕ بۆ په ﻻماردانی ﺧهڵکی کوردستان و درێخيش ناکات له گرتن و ڕاونان و
کوشتنی ئهوانهی دەوێرن داوای مافه ئينسانی و سياسی و کولتورييهکانی ميللهتی ئێمه بکهن .ﺧواستی
ئاشتيخوازيی گهلی کورد لهو بهشهی نيشتيمانی ئێمهدا به گوله و بۆمب و ژهھر وهاڵم دهدرێتهوه .ئهوەی
دەوڵهتی تورکی ئهمڕۆ بهرامبهر به کورد دەيکات ،دەمانباتهوە بۆسهر ھهمان ئهو کولتوری ئينکاريکردنه
ناسيۆناليستييه توندڕەوەی ميلهتی ئێمه که بهشێکی دانهبڕاوی مێژووی دەوڵهتی تورکييه له سهدەی بيستهمدا.
ئهم ھهڵوێستهی دەوڵهتی تورکيا ھهموو ئيديعايهکی دەسهاڵتدارانی ئهو و اڵته بۆ گهشهدان به کولتوری
ديموکراسييهت و ڕزگاربوون له دەرکهوته توندڕەوەکانی ناسيۆناليزمی تورکی دەﺧاته ژێر گومانهوە.
ئێستا ھهڵوێستی ئێوهی مانگرتوان له شاری ستراسبۆرگی فهڕانسا کرده وهيهکی بوێرانهيه که دهنگی ناڕهزايهتی
گهلی کورد به گشتی و باکووری کوردستان بهتايبهتی به گوێی رای گشتيی جيھان و دهسهاڵتدارانی جيھان و
ھاوپهيمانانی تورکيا دهگهيهنن و لهناو بێدهنگيی ئه واندا ھاواری مافخوازيی ھهڵدهب ڕن .داوای ئهو مافانه دە کهن
که بهشی ھهرەزۆری دەوڵهت و کۆمهڵگاکانی دونيا به مافه ھهرە سهرەتاييهکانی مرۆڤی دەزانن.
ئێمه کۆمهڵێک نوسهر و شاعير و ھونهرمهند وێڕای شهرمهزارکردنی توندی ھهڵسوکهوتی حکومهتی تورکيا
پشتيوانيی ﺧۆمانتان پێڕادهگهيهنين و دهنگمان دهﺧهينه پاڵتان ،بهاڵم ھاوکات پێموانوايه نابێ چاﻻکی مانگرتنی
ئێوه بگاته ئاستێک که ژيانتان بخاته مهترسييهوه و کارهساتی دڵته زێنی لێبکهوێتهوه .ھهروهھا داوا له
رێکخراوی نهتهوهيهکگرتووهکان ،پارلهمانی ئوروپا ،رێکخراوی لێبوردنی نێودهوڵهتی (CPT) ،و
چاوهدێرانی مافی مرۆڤ دهکهين که له ئاستی ئهو ھهمووه کردهوه نامرۆڤانهيهی به دژی گهلی کورد دهکرێت
بێدهنگ نهبێ و ھهنگاوی ﺧێرا و پێويست ھهڵبگرێت.

ناوه کان:
 .١رێبوار سيوهيلی ،نوسهر و مامۆستای زانکۆ ،ھهولێر /ئێراق
 .٢مهريوان وريا قانيع مامۆستای زانکۆ ،زانکۆی ئهمستردام
 .٣ئهنوهر سوڵتانی – نوسهر و توێژهر ،بريتانيا

 .٤شيرکۆ بێکهس ،شاعير ،سلێمانی /ئێراق
 .٥ئانتۆنيۆ شيتۆ )تۆنی شيتۆ( ھونهرمهند ،ئيتاليا
 .٦عهدنان کهريم – ھونهرمهند ،سوئێد
 .٧دڵشاد مستهفا – ﺧوێندکاری دکتۆرا له بهشی سينهما ،زانکۆی سالفۆرد  ،بريتانيا
 .٨ئاسۆ جهبار -نوسه ر ،ئهمريکا
 .٩دکتۆر سهربهست نهبی – نوسهر و مامۆستای زانکۆ ،ھه ولێر /ئێراق
 .١٠نهوزاد جهماڵ -نوسه ر و مامۆستای زانکۆ ،ھهولێر /ئێراق
 .١١قوباد جهليزاده  -شاعير ،سلێمانی /ئێراق
 .١٢ئيسماعيل ئيسماعيل زاده  -شاعير و نوسهر ،نۆروێژ
 .١٣تارا جاف – ھونهرمهند ،بريتانيا
 .١٤رێبوار سهعيد ،ھونهرمهند و مامۆستای زانکۆ ،سلێمانی
 .١٥محهمهد رۆستهمزاده )نامۆ( ،ھونهرمهند و مامۆستای زانکۆ /ھه ولێر
 .١٦ئازاد رهئوف قهزاز ،نوسهر و تيرابيست  ،ھۆلهندا
 .١٧ئاسۆس ھهردی ،نوسهر و رۆژنامهنووس ،سلێمانی
 .١٨رهئوف بێگهرد ،چيرۆکنووس ،سلێمانی
 .١٩ميديا بێگهرد ،ئهکتهر ،دانمارک
………………………………………………………………………………………….

