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 ! کی کوردستان نی خه کۆمه
 ! کان سیاسییه رکخراوه

 ! کان ره روه سیاسی و نیشتمانپه تییه سایه که
 تی تایبه به ڕاست ناوه تی ی رۆژھه گشتی و ناوچه ند سای رابردوودا جیھان به چه له ، رین ا کو ئاگاد ر وه ھه

 ماڤی و داکۆکی له خوازی یموکاسی ی د وه جوونه . تووشی گۆڕانکاری قووڵ و گرینگی سیاسی ھاتوون
 کاری ستوری ده ته نه وتوو پشوو که تی، زیاتر له وایه ته ی نه ری کشه سه وانیش چاره ڵ ئه گه ڤ و له مرو

 ییدا کانی جیھانی و ناوچه ندییه وه رژه ومژی به م ژر ته مک له رده سه ی کورد که له سه مه . وه گای جیھانییه کۆمه
 کی ست ربه رکوت و به موو سه ڕای ھه ره سه . نۆنی ب و پتر خۆی ده تر ده ق رۆژ زه ڵ گه له ئستا رۆژ ، و ببو ون
 تی کورد له وایه ته باتی نه ن، خه یکه تی کوردستان ده وایه ته ی نه وه بزووتنه رانی کوردستان دژ به داگیرکه که
 . ستن ده شه و گه ره په ڵ رۆژ پتر گه کانی کوردستاندا رۆژ له شه موو به ھه
 بردنی کورد و له روه کی خۆبه یه کو ونه وه وه که الیه ی باشووری کوردستان له ساه زموونی سزده ئه

 تی ی رۆژھه ت ناوچه نانه کردنی عاق و ته ر بۆ دیمۆکراتیزه کو فاکتۆرکی کاریگه وه وه تریشه کی الیه
 تی، بۆ الی تایبه کانی کوردستان به پارچه موو ھه له ی ی کورد وه ته شتی و نه گ ڕاست، سرنجی جیھانیان به ناوه
 . راکشاوه خۆی
 شنبیری ی سیاسی و رو وه ر بزووتنه سه له کی قووی یه وه کاردانه سیاسییه و بارودۆخه می ئه رجه سه

 نگتر ه ڵ رۆژ پڕ گه ی وت رۆژ له شه ه ب و ی ئه باتی شلگیرانه شنک که خه چه ، به تی کوردستان داناوه رۆژھه
 دیھنانی مافه وه ھا بۆ روه ھه ڕویی رژیمی کۆماری ئیسالمی ئران و ره وری و سه ت و ئاشکراتر دژی دیکتا

 . نۆن کانی خۆی ده تی و ئینسانییه یه تی، کۆمه وایه ته نه
 ست و ندنی ھه سه ره تی کوردستان، په باتی رۆژھه ه ی خ مه رده م سه کانی ئه رچاوه به ره ھه ندییه تمه تایبه له

 ک و پشتیوانی له نی خه کانی کۆمه جۆره جۆربه کانی چین و تۆژه کتی رزه تی و یه وایه ته شعووری نه
 . تری کوردستانه کانی شه باتی به خه
 تکشانی کوردستانی ئران له حمه ی شۆڕشگی زه ه ی کۆمه کومیته : ، ئمه گۆڕانه و ئاو سرنجدان به به

 ئامان و ی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئیران له کومیته ئوروپا، کوردستان له انی ر کتی شۆڕشگی یه ئامان،
 و ر ئه سه ۆر ھاتینه ئامان ، پاش باس و راوژکی ز کان له ره روه سیاسی و نیشتمانپه تییه سایه که شک له به

 ھا روه ک دژی رژیمی کۆماری ئیسالمی و ھه نی خه ی کۆمه وه ھزکردنی بزووتنه بۆ به سته پوی که بوایه
 ی وه ره ده و چ له وه ناوه تی کوردستان چ له رۆشنبیری رۆژھه - ی سیاسی وه پشتیوانی و رکخستنی بزووتنه

 و خاه سپاندنی ئه بۆ چه وه رده کتی ک مای سیاسی و یه ر بنه سه ین و له کخه کانی خۆمان یه وت، رزه
 . ین ش بده وی ھاوبه ھه وه ریان ساخ بووینه سه له که وه ی خواره شانه ھاوبه
 ی وت درژ وه ره ده و چ له وه ناوه تی کوردستان چ له رانی رۆژھه موو تکوشه ستی ھاوکاری بۆ ھه ده ئمه
 نگاوه و ھه شداری ئه ن و به ن بده تیما یارمه پشنیارییه ه گه م ندکردنی ئه مه وه بۆ ده ین و داواکارین که که ده
. بن



 نگ ھاوده
 ئامان – تی کوردستان کانی رۆژھه ره روه نیشتمانپه تییه سایه سیاسی و که ی ھاوکاری ھزه کومیته

_________________________________________________________________ 

 : کان شه ھاوبه خاله
 ندنی زرا دامه و له شکراوه زۆردابه کی به يه وه ته ی کورد نه وه ته و  نه تکی داگیرکراوه کوردستان  و •

 وه جوغرافیاییه _ باری سیاسی له تی که کورد مافی خۆییه . ش کراوه یی خۆی ببه وه ته تی نه وه ده
 . زرن خۆی خۆی دامه ربه تی سه وه و ده وه ک بگرته یه

 کانی وه ته جوغرافیایی بۆ نه – یی وه ته مای نه ر بنه سه می فیدرای له رجی ئستادا، سیسته لومه ھه له •
 . کی گونجاوه یه شوه تی گشتیدا سه ده مووان له شداری دیموکراتیکی ھه ئیران و به

 ی وت وه ره و ده وه ناوه کان له تییه سایه سیاسی و که موو حیزب و ڕکخراوه کگرتووی ھه باتی یه خه •
 . تییه وایه ته وویی و نه رککی مژ کوو ئه ، به نیا گوونجاوه ته ، نه وه شه پی پۆگرامکی ھاوبه به

 می کۆماری ی سیسته چوارچوه ی کورد له وه ته کانی نه ئران و داوخوازییه کان له دمۆکراتیه ئازادییه •
 ماندا که وه ته ی نه نده ئایه تکی دیموکراتی فیدراڵ له زراندنی حکومه دامه . دی ته ئیسالمی ئراندا، نایه

 نووس سازه چاره

 : کان رکه ئه
 تی نی تری رۆژھه ڵ ڕکخراو و کۆڕ و کۆمه گه ندی له یوه ئاماندا و په ربوکردنی ڕکخراو له وی به ھه . 1

 . ش کوردستان بۆ کاری ھاوبه
 . ش باتی ھاوبه ستی گردانی خه به مه ی وت به وه نی ناوه ڵ کۆڕوکۆمه گه ندی له یوه په . 2
 . کانی ئران رییه راسه سه کان و حیزبه ییه ن کوردستا حیزبه موو ڵ ھه گه ندی له یوه په . 3
 تی کورد وایه ته ی نه ستی ناساندنی کشه به مه نی ئامان و ئوروپا به ڵ حیزب و کۆڕوکۆمه گه ندی له یوه په . 4
 . وی عنه رگرتنی پشتیوانی سیاسی، مادی و مه ئراندا و وه له
 بواری زایان له شاره رگرتن له ک وه گشتی و که تی کورد به وایه ته ی نه ه ل سه ڕ  مه مه کاری فکری له . 5

 . تی و کولتوریدا یه زانستی،کۆمه
 ی وه ری ناوه ی کولتوری و ھونه وه کان و بزوتنه سیاسییه ر رووداوه سه له وستی خرا و چاالکانه ھه . 6

 . وت
 . تی تایبه گشتی و مافی ژنان و منداالن به فی مروڤ به پشلکردنی ما دژ به تکوشانی چاالکانه . 7
 ی کورد به کشه ت به کانی تایبه جوراجوره ته ی بابه وه کانی میدیا، بۆ بوکردنه بواره ندن له یه چاالکی راگه . 8

 ). پی توانا به ( کان بیانییه زمانه
 . کان ییه وه ته نه بۆنه بردنی جژن و ریزگرتن له روه ش بۆ به تکوشانی ھاوبه . 9
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