
 

 

 

 

 

ئۆجالن و بارودۆخی مانگرتوانعبدو ڕاگیندراوی پادک سبارەت ب ئاستنگ کردنی دیداری بڕز  

 

 

!نتوەی وت داگیرکراوی کورد  

!خکی کوردستانئازادیخواز و ئاشتیخوازی کۆمنی   

!پارت و ڕکخراو و کسایتیی شۆڕشگ و سیاسییکانی کوردستان  

!ی ئوروپا ی مرۆڤپارزەرانی ماف و ی و مدەنیڕکخراوەکانی سیاس  

 

و ببش کراوە ل ھر  ی کوردستانانسدان سا کوردستان داگیرو نتوەکشی زۆر دڕندان کوتۆت ب ھرشی ناڕەوا و نامرۆڤانی داگیرکر
ەوە ل توەکمان ب شوە و بیانووی جۆراو جۆری چندین کس ل ژنان و پیاوانی ن جۆرە ماف و ئازادییک، ئم وای ئوەی ک ڕۆژ نی

و ل نو وتی خۆشیان دا نردن بر دەسژی گوللـی ھزی داگیرکر و شھید ندرن ل سدارە ئشکنج و ئازار یان بندیخانکان 
وت و ل پناو پاراستنی  کوردستانران بۆ سر داگیرکھزی پ چک و ب بزەیی ی رانبر ھموو ھرش و پالمارکی دڕانداننکرن، ل ب

ب شڕخواز و ، ئوە ی خۆمانو سر و ما پارزگاری کردن ل ژیان ل پناو ندەست بۆ چک بریل نو مای خۆمان دا  و نتوەکمان، ئگر
بۆ ئوەی ب بزەییانتر ل پشوو بمانکوژن و  شڕخوازیمان بۆ ھدەگرنو دەھۆی تیرۆریست بوون و  شڕ ھگیرسنر تاوانبار دەکرین

بسرمانیدا دەڕژن، کچی کی دیک رجابمانچوسننوە، سروەت و سامانی وتکمان ب تان دەبن و دەیگۆڕنوە ب بۆمبی ژاراوی و 
  .یو یاساشکن بوونی دەربین تاوانبارین ب سربزوی و یاخیتئگر ھاوار بکین و ناڕەزای

بڕز عبدو ئۆجالن سرۆکی پارتی کرکارانی کوردستان ڕگای  ڕۆژە ٢٥٦ ئاگاداری ئو ڕاستیی نبت ک ی ینک نیھیچ کس و ال
ندراوە، لم ماوە دوور و درژە و ھر جارەی ب بیانویک و ھر پھرجۆرە دیدار و چاوپکوتنکی لگڵ ھر یک ل پارزەر و بنماکی 

 مالن، ئز ئۆجڕکی بوتنکر جۆرە دیدار و چاوپھ گری کردووە لری تورک ڕژیمی داگیرکک ڕیھانب ی بفترەھس وەی کڕای ئ
و بتایبت مرۆڤ  یلشکانی ھستیارە بش زۆر لبۆ ھی  ری زۆریبۆ ژیان و زەرە ەونجاودوورگی ئیمرالی شونکی شدار و نگ

ھیچ زانیارییک لسر تندروستی ناوبراو ڕۆژە  ٢٥٦زیندانی و سا  ١٣زیاتر ل بڕز ئۆجالن لم شون دا زیاد ل چی ، کھناسدان
.ل چ ئاستکدای بڕز ئۆجالنی و نازانرت ک بارودۆخی جستیی  نی  

و تاوانی شڕکردنیان دەدان پاڵ،  ڕخوازب ش ددەکرانبار ان تاویئگر ھتا ئستا کورد شدونیای دەرەوەتنانت داگیرکرانی کوردستان و 
کردنوەی دەرگای دیدار و چاوپکوتنکان، ل پناو ئاشتی و پکوە ژیان و ئاگاداربوون ل بارودۆخی بڕز ئۆجالن دا، ل پناو ئوە ئستا 

ستراسبۆرگی فرانس شاری چندین چاالکی سیاسی و مدەنی ل بندکراو ل بندیخانکانی دەوتی تورک و  ١٥٠٠ نزیک بڕۆژە  ٥٢ ماوەی
دەستیان داوەت مانگرتن و ل ڕگای خباتی مدەنییوە داوای  ڕۆژە ٣٩لپش چاوی ئوانی بند و بگکانی مافی مرۆڤ دەنووسنوە

مانگرتنی ئاشکرای ک ، و ئاشتی و پکوەژیان دەکنی شرعی و یاسایی بۆ بڕز ئۆجالن وەک بندکراوکی ڕگای ئازادی مافسرەتاییترین 
مگیرکردنی ئاشتی و اپناو سقبندیخانکانی دەوتی تورک و ل جرگی ئوروپای پارزەری مافکانی مرۆڤ، ل نتوەکمان ل ڕۆکانی 

بتوە و باری تندروستی و دە دوو مانگ نزیک ئازادی و وەدیھنانی عداتی کۆمیتی و مافی مرۆڤ و دمۆکراسی دای، کچی ئوە ل
 اننتوەیی گوی خۆینو ی مانگرتوان برە و الوازی دەچت، بم پارزەرانی مافی مرۆڤ، ئازادیخوازان و کۆمگای مدەنی وغلشسا

پارزەری دەن ەدەن، ل کون ئوانی کوان ئوانی دەم ئازادی و مافی مرۆڤ دئدی ل ئاست راستییکان نوقاندووە،  اناویچئاخنیوە و 
اوی ئاشتی و پکوە ژیان و ئاسوودەیی مرۆڤکانن، چیان بسر ھاتووە ئوانی پارزگاری ل نتوە مزلوم و ستملکراوەکان دەکن، ڕکخر

ئوە کچان و ، نکورد دەب یو کی گوبیستی داد و ھاواری نتوەخاچی سوور و مانگی سووری نودەوتی ل کام دونیا و ھسارە دا دەژین 
ن دەب و نریک سبر سبر گیان لدەست دەدەخ کوڕانی کوردن و ب بر چاوی دونیای مرۆڤایتی و ناوەندەکانی پارزەری مافکانی مرۆڤوە

مرۆڤ و ئازادی و دمۆکراسیخوازان ل کون و بۆچی ل خوی  ، پارزەرانی مافیسرەتاییترین مافی ئینسان قوربانی لپناو وەدەستھنانی



ی ڕانابن، ئی نابینن ڕۆکانی نتوەی زوم لکراوی کورد ل زیندانکانی تورکیا و ل جرگی ئوروپا و ل و برژەوەندیخواز قوی قازانج
.دەدەنپناو مافی مرۆڤ دا خریک گیان لدەست   

ی شۆونیستان و نامرۆڤانی دەوتی تورکیا، پشتیوانی کردەوەئازادی دمۆکراسی کوردستان، وای محکوم کردنی پارتی ھر لم ڕوانگیوە 
ھروەھا اسبۆرگ دەکات، رستشاری و  یاب ئمال و ئوالی خۆی ل داخوازی مشروع و یاسایی مانگرتوانی بندیخانکانی دەوتی تورک

نز و الیم ھرجس کانی کوردستان داواکارە لدەنییتی و میکخراوەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ، ئازادیخوازان و سیاسیی، کۆمڕ ،
، بۆ ئوەی چیتر ب دەنگ نبن برانبر ب ھوستی دژە مرۆڤانی دەوتی تورک برانبر ب بڕز عبدو ئۆجالن سرجم مرۆڤایتی

.سرۆکی پارتی کرکارانی کوردستان  

فکریتی سیاسی پشتیوانی بکن ل  بیروباوەڕ وپویست بب لبر چاوگرتنی ئیدئۆلۆژی و و ئازادیخوازان و پارزەرانی مافی مرۆڤ دان کور 
مافی مرۆڤ بسر دیکتاتۆری و ی ک سرکوتنی مانگرتوان سرکوتنی  ، گومانی تدانیی نو بندیخانکانی تورکیا و ستراسبۆرگمانگرتوان

بنماکانی مافی و  تمی دژە مرۆیی و وەدەست خستنی سرەتاییترین مافی مرۆڤکی ئازادیخوازە ل بندیخانی دەوتکی دژ ب ئازادیسیس
و شکانی مانگرتوان، واتای تکشکانی ئازادی و مافی مرۆڤ و مرۆڤایتیی برانبر ب دیکتاتۆری بچۆک داھاتن و ،  ل برانبریش دا مرۆڤ

  . ی دژە مرۆییسیاست

ن و ڕز و الیم ھرجس ش دا داوا لندییویم پر لتھسایدەنی و کسیاسیکخراوە سیاسی و م  وەیین بۆ ئکانی کوردستان دەکی
ەنگ و ھاو دەنگ و ھاوھویست پشتیوانی بکن ل د، نتوەکمان پویست و ھاوھوستی ھاوفکری و کوردبوون بکن ب بنمای ھاوکاری

و  دانمنینپویست چیتر بدەنگ ئمی کورد  ل پناو سرکوتن ب سر دیکتاتۆر و پشلکرانی مافکانی مرۆڤ، یی مانگرتوانزداخوا
ڕۆژە ب برستی سر دەنن سر  ٥٢نبین ک ل پناو وەدەست خستنی سرتاییترین مافی مرۆڤ زیاد ل  و برایانمان شاھدی مرگی خوشک

، لم پناوە دا دەب کوردان سنووری جیاوازی بیر و بۆچوونی سیاسی و خت و ڕبازەکان وەالبنن و کوردان بوانن دۆزی ڕەوای رینس
نتوەی گورەی کورد و سرکوتنی نتوەکمان ل ھر کام ل پارچکان ب سرکوتنی سرجم نتوەی کورد و شکست و نھامتییکانی 

، ل سوتاندن و کیمیا باران و نی نتوەی گورەی کورد بزانن، وەک چۆن دوژمنان ل کوشتن و زیندانی و ڕاونان و دەرکردن داب تکشکا
و وتی  ب ڕەحمان و ب یک چاو دەڕوانن سرجم نتوەی کورد و کۆمگای خکی کوردستان ڕووخاندن و کورکردنوەی کانیاوەکان دا

ویست ئمی کوردیش ل دوژمنکانمانوە فری یکگرتن و ھاوھوستی و پارزگاری کردن ل یکتری بین، ل کات ، پداگیرکراومان
دا پویست بیروباوەڕی سیاسی و خت و ڕیبازەکان وەالبنین و کوردایتی و کورد بوون و بسر داگیرکران ھستیارەکان و ل پناو سرکوتن 

.کوردانمان ل پناو ئازادی کوردستان و نتوەی گورەی کورد داستی نتوەکمان بکین ب بنمای سیاان و خزمت کردن ب کوردست  

 

 سرکوێ خباتی ڕزگاریخوازی نتوەی گورەی کورد

 ئازاد و ئاوەدان بت کوردستان

 

 ئنجومنی سرۆکایتی

 پارتی ئازادی و دمۆکراسی کوردستان

٢٧١٢ی خاکلوەی ٢٠  


