
  هه وست و داواآاری
  

  به ڕز سه رۆآی په رله مانی هه رمی آوردستان،
  ،به ڕز سه ره ك وه زیرانی حكومه تی هه رمی آوردستان

  
  له گه ڵ ڕز و سو،

ی 7له به عشیقه له رۆژی ) به هۆآاری خۆشه ویستی(دوای به ردبارانكردن و آوشتنی دوعا 
ه آانی ژنان، مه ده نی و حزبی آوردستانی و چه ند ، آۆمه ك نونه ری ڕكخراو2007نیسانی

 له له نده ن 2007/5/4، له ڕۆژی )آه له ژره وه ناویان نووسراوه(آه سایه تییه آی سه ربه خۆ
   . آۆبوونه وه

ئاماده بووان هاوده نگ له گه ڵ جه ما وه ری آورد له ناوخۆ و ده ره وه ی وت، به رانبه ر به و 
یه تییه هه وستیان گرت و به ردبارانكردن و آوشتنی دوعایان زۆر به توندی تاوانه دژبه مرۆڤا

هه روه ها له سه ر هۆآاره آانی زابوون و په ره سه ندنی آۆنه په رستی و داب و . ئیدانه آرد
 آه هشتا ژیانی ئافره ت به ره و مه ترسی -نه ریتی پیاوساالری له آۆمه گه ی آوردستان 

پاشا ن به شدارانی آۆبوونه وه آه بیاریاندا . لدوانی تر و ته سه لیان آرد باس و -ده بات 
له سه ر ڕكخستنی زنجیره آۆبوونه وه و باس و لدوان بۆ جه ماوه ری آورد له له نده ن 
به مه به ستی ده سپكردنی چاالآیی به رده وام له پناو دابینكردنی یه آسانی و نه هشتنی ب مافی 

ئاما ده بووان سووربوون له سه ر پكھنانی به ره یه آی فراوان له . ۆمه گه ی آوردیداژنان له آ
ژنان و پیاوانی تگه یشتوو و یه آسانیخوازی آورد له آوردستان و ده ره وه بۆ ده سپكردن و 

  .   په ره پدان به و چاالآییانه
رییانه ی خواره وه ڕككه وتن آه له ئه نجامدا به شدارانی آۆبوونه وه آه له سه ر ئه م داواآا

  .  ئاراسته ی ده سه تدارانی آوردستان بكرن بۆ جبه جكردنیان
  .دادگاییكردنی ده سبه ج و ڕه وای بكوژانی دوعا به شوه ی ئاشكرا  -
ئه و پۆلیسانه ی آه له آاتی به ردبارانكردن و آوژرانی دوعا ئاماده بوون و بده نگ   -

ه سانه ی آه به رپرسی پاراستنی دوعا بوون و به و ئه رآه مانه وه وهه موو ئه و آ
  .هه نه ستان، به ب جیاوازی وه آو هاوآار له م تاوانه دا بدرنه دادگا

لژنه یه آی ب الیه ن دابمه زرت بۆ لكۆینه وه ی آارا و به دواداچوونی هۆآاره آانی   -
  .بگه یندرتآوشتنی دوعا و ئه نجامی لكۆینه وه آه به ڕای گشتی 

له م بارودۆخه دا آه ئه و آاره ساته بووه ته هۆی آوژرانی ژماره یه ك له هاووتیانی   -
یه زیدی، پویسته حكومه ت و په رله مانی آوردستان آاری به هه ند و خرا بكه ن بۆ 
ئه وه ی آه آوژرانی دۆعا نه خرته چوارچوه ی ئایینی و ئتنیكییه وه و نه بته هۆی 



ئاشكرایه پاراستنی آۆمه گه ی یه زیدی وه آو هاووتی . ی تاییفه یی و ئایینیشه ڕ
ئه رآی آاربه ده ستانه، به م بكوژانی دوعا و هاوآارانیان نابت به هیچ بیانوویه ك 

  . بپارزرن
پویسته لژنه آانی یاسایی، مافی ئافره تان، مافی مرۆڤ و آاروباری آۆمه یه تی له   -

نی آوردستان به رنامه ی تایبه تی بۆ گۆڕانكاری له یاساآان دابژن و به په رله ما
خرایی آاربكه ن بۆ البردنی ئه و یاسایانه ی آه هانده رن بۆ بره ودان به آوشتن به 

  . بیانووی پاراستنی نامووسه وه
ه تی له به ر ئه وه ی آه یاسا به ته نیا ناتوان ئه م بارودۆخه ی آۆمه گه بگۆڕێ، حكوم  -

آوردستان به رنامه ی پشكه وتنخوازانه و آارا به مه به ستی هوشیارآردنه وه ی 
  .  جه ماوه ر و دام و ده زگا حكومییه آان بخاته گه ڕ

تكامان ئه وه یه ئه م داواآارییانه زۆر به هه ند وه ربگیررن و بۆ جبه جكردنیان آاری پویست 
 شدارانی آۆبوونه وه آه، به هاوآاری و پشتیوانی تكایه ئاگاداربن آه به. و خرا بكرت

ڕكخراوه آانی ژنان و مافی مرۆڤ له آوردستان و ده ره وه، به رده وام ده بن له چاالآی بۆ 
  . مسۆگه رآردنی ئه و داواآارییانه له سه ر بنه مای یاسا گه ردوونیه آانی مافی مرۆڤ

رین آات وه می ئه م هه وست و داواآارییانه زۆر سوپاستان ده آه ین و داوا ده آه ین به زووت
  . بده نه وه

  
  له گه ڵ ڕز و سوپاس،

  
   :  به شدارانی آوبوونه وه آه

  
  :حزب و ڕكخراوه سیاسییه آان      :ڕكخراوه آانی ژنان و مه ده نی

   پارتی دمۆآراتی آوردستان-     بزووتنه وه ی ژنان دژ به توندوتیژی-
   حزبی دموآراتی آوردستان-         آورد  بنكه ی په نابه رانی-
   آۆمه ه ی ئران-         پرۆژه ی ژنی آورد-
-ڤری چرا ته ی ئیسالمی آوردستان-         په یامن آۆمه   
         آومیته ی حزبه آوردستانییه آان-     ڕكخراوی چاودریی مافی ژنی آورد-
    )ی آوردستانی حزب14پكھاتووه له  (      خانووبه ره ی آوردی   ڕكخراوی-
   یه آگرتووی ئیسالمی آوردستان-        ژنانی آۆمه ه   ڕكخراوی-
   یه آیه تی نیشتمانی آوردستان-      ڕكخراوی مافی ژنانی ئرانی و آورد-
      مافی ژنی آورد، مافی مرۆڤ   ڕكخراوی-



   آه مپه ینی نونه ته وه یی دژ به آوشتنی-
    :آه سایه تییه آان              نامووسی

   ئازیتا تاتایی-          آۆمه گه ی آورد -
   جه الل ئازه ری-       مه به ندی ڕۆشنبیری آورد-
   شاآار داود-           ناوه ندی چاك-
   عوسمان قادر، هونه مه ند-     یه آیه تی ژنانی آوردستان مه آته بی-

   گۆران آه ریمی-              به ریتانیا
  گوه ڕه شید -  ئه م حزب و ڕكخراوانه ی خواره وه آه بۆیان
     مه نسوور ئیزه دپه ناه-  نه آرا له آۆبوونه وه آه دا ئاماده بن پشتگیری
      هاشم آه ریمی، سیاسه تزان-    :ئه م هه وست و داواآارییانه یان آردووه

                   پارتی سۆشیالیستی آوردستان-
       ڕكخراوی په آكه وتووانی آورد-
- Kurdish Advice Centre)آۆمكار(  
          آۆمه ه ی لكۆینه وه و قوتابیانی آورد-
        یه آیه تی ئافره تانی آوردستان مه آته بی-

    به ریتانیا
  

 له نده ن
2007/5/10  
  
 


