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  لیمی حمان سه ره  ... م و آۆتایی  دوهه شی به ...  ئاۆز آی یه  روون بۆ بوآراوه مكی هو
  ریی به ڕوه  به ندامانی  ئه ك له  آۆمه ی  بۆ بوآراوه  ومكه دا آه ته و بابه  ئه می آه  یه شی  به له
   آرا آه وه ش به  وت آرا و ئاماژه ی وه ره  ده له الوان   آاروباری بردنی ڕوه  به باس له،  الوان تیی آیه یه
رچاوترین   به آك له یه. آان راسپردرا  آاره ڕاندنی  بۆ راپه  آاتی آی یه  بۆ ماوه تی رایه  نونه ی سته ده

  ه ل  بوو آه یه سته و ده  ئه  گشتیی رپرسی  به ستداری به  مه ڕاوز خستنی په،  یه سته و ده  ئه آانی آشه
  ندامانی  نوان ئه ی  آشه ش زیاد له وه و هه ئه. بژردرابوو  الوان دا هه تیی آیه  یه می  سھه ی آۆنگره

 .  بژراوانیی  الوان و هه ی ڵ آۆنگره  گه  ئاشكرا بوو له تیی دژایه،  سته  ده ریی به ڕوه به
  حمان له  آاك ره تی  دژایه وتی شدا ره وه ڵ ئه  گه لهم  به: "  دا هاتوه آه  بوآراوه  له  دیكه شكی  به له

و   ئه  زۆری شكی ش به ر بۆیه هه، وام بوو رده ر به  ئورووپا هه  هاوڕیانی شك له ڵ به  گه  له ندی پوه
  ستیان به  ده وه حمانه ن آاك ره  الیه له،  الوان تی رایه به ڕوه نردران بۆ به  ده  ئورووپاوه  له ش آه گانه به
  وتی  ره  له  آه ی وه  ئه  هۆی ش بوو به مه ئه، دران ده  نه ری به ڕوه  به  هاوڕیانی گیراو نیشانی ر دا ده سه

 آاك  حریكی  ته و به وه قیه  سۆئددا ته آان له  آشه  آه ی وه تا ئه.  ببین ه  هه  بیار دا تووشی دانی
و  ره  به وه ره  ده  الوان له تیی آیه  یه  آه ی وه  ئه  هۆی یان بوونه هاوڕ شك له  به حمان و پشتگیری ره

 ".  نگاو بن ت بوون هه دووله
   له  هاوڕیانی هیندك له،   گشتی ریی به ڕوه  به ی و آۆمیته  آۆنگره  بیاراتی ر دیفاع آردن له گه ئه
ر   سه ند له ر چه هه. م آه ئید ده  ته یه و قسه وا ئه ئه،   بكرێ  ل  چاوی تی ك دژایه  و وه  آردب  تووڕه وه ره ده
  آانی آییه ره ما سه  بنه  پویست له م پشتیوانیی ر ده  به  له  رگر بووه آی ره  ده ری  فاآته م آه ڕه و باوه ئه

 . نم  پدا ده انیو من دد یه خنه  ره  جگای آه، خۆ ربه  دمۆآاتیك و ئازاد و سه آی رییه به ڕوه  به ئوسوولی
  ڵ الوانی  گه  له ندی  بۆ پوه سی  آه  س تكی یئه  هه  ئاگادارن آه  گشتی ریی به ڕوه  به ندامانی موو ئه هه
   له  ناوی  ئیجایی تی یئه  هه ندامی ك ئه  وه  آه ی و هاوڕیانه آك له بژردرابوو و یه  وت هه ی وه ره ده

   رگای ش زیاتر له ندییانه و پوه  ئه جۆری.  یه ته یئه و هه  ئه ندامی ئه،  دا هاتوه آه  بوآراوه آۆتایی
لك  بۆ ئیمه،  بۆ الوان هاتوون ی گانه و به موو ئه و هه یفون بووه له آیش ته یه ئینترنت و تا راده

  آان له گه  به ر دا گرتنی  سه ست به  وابوو ده آه.  یان زانیوه آه ه password  سه  آه و س  ئه ناردراون آه
   پكردن به تی  سووآایه  له آه  بوآراوه ری  نووسه زایی و ناشاره مایه  بنه  ب آی  ئیدعایه وه ن منه الیه
 .  ن یه گه  من ده خسی شه
ك  نه (یاریكردن د زانن آه ده،  سۆئد بوون  الوان له تیی آیه  یه  ناو آۆنفانسی  به  ئاگاداری ی سانه و آه ئه
ك   آۆمه ندیی وه رژه  به واو نادمۆآاتیك و له  ته آی یه  شوه  آۆنفانس به رانی  نونه ی) بژاردن هه
   سۆئد مافی آانی  شاره  الوان له ی ندین آۆمیته  چه بۆ ونه.   الوان دا بووه ی وه ره  الوان و ده س له آه
واو جیاواز   ته  دیكه  بۆ شاركی وه  شاركه ندامان له  ئه شدار آردنی  به ی و رژه دراوه  نه شدابوونیان پ به

 .   بووه رنامه  به و به
   نۆروژ به  وتی  له2006   سپتامبری ی30  وتی  ركه  وت له ی وه ره  ده  الوان له  گشتیی آۆنفانسی
موو   هه ی وه ها ئاگادار آردنه روه  آوردستان و هه  الوان له  ئیجایی تی یئه  هه ندیی زامه  و ره ئاگاداریی

  تیی آیه  یه آانی ییه  ركخراوه  پنسیپه ی  چوارچوه  وت و له ی وه ره  ده  الوان له تیی آیه  یه آانی آۆمیته
وو م  هه  دانمارك بوو آه بژراوانی  هه ك له  آۆمه وی هه،  رنج راآشه  سه ی وه ئه. الوان ساز درا
  تیی آیه  یه ی وه ره  ده سانك له  آه دانی  دنه  آار هنا و به  به و آۆنفانسه  ئه زۆك آردنی توانایان بۆ نه

ر باس و   به  بخرنه وه ره ده  الوان له آانی بوون تا آشه دا نه و آۆنفانسه  له شداری  به ی  ئاماده وه الوانه
 و  زاندرێ وا ده  ره دانمارك به  له  نھنی آی یه وه  آۆبوونه سازدانی.  هو رییان بدۆزرته سه ك بۆ چاره رگایه
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ت  نانه  نۆروژ و ته  سپتامبری ی30   آۆنفانسی شداربووانی م به به،  آرێ  ده  ل  پشتیوانیشی ڕی وپه ئه
  رانی  نووسه ی و دمۆآاسییه  ئه یه وه ئه! درن و سزا ده وه ییه ر رق و توڕه  به ونه آه شداریش ده  به میوانانی

 ! بنن  بنیاتی وێ یانھه  ده یه و بوآراوه ئه
  ی2  ناو آۆنفانسی به، ندامان  ئه رك و مافی  ئه آسانیی  یه ستیان له به  مه و هاوڕیانه  ئه نگب ره

خوازراو بۆ نو   نه ندامانی  ئه  ژووری  هاتنه  له رگری  بۆ به تی  تایبه  پۆلیسی  آه  ستۆآھۆم ب سپتامبر له
 .  آۆنفانس بۆ گیرابوو ژووری

   حیزبی آی  هاوڕیه وت آه رآه  ئاشكرا ده نالند به  فه  الوان دا له  له  حیزبی آانی  آۆمیته ردانی ستوه ده
و  وه ره  ده  الوان له تیی رایه  آوردستان و نونه  الوان له تیی رایه  ربه ندی زامه  و ره  ئاگاداری  ب به
  داو میكانیزمی  الوان ده  آۆنفانسی وازی بانگه، نالندیش  فه  وتی  الوان له تیی رایه ت ربه نانه ته

  ڕ بوون به  ئازادو دمۆآاتیك و باوه  آۆنفانسی ی شه آا و بانگه  ده آدا دیكته یه  نامه آۆنفانسیش له
ران و   داڕژه  ویستی ی وانه  پچه م به به! آا  الوان ده ییت آیه  یه یی  ركخراوه خۆیی ربه الوان و سه

  به)  قاسملوو آۆنفانسی (نالند  فه  الوان له  گشتیی آۆنفانسی،  یه وه و آۆبوونه  ئه رانی به ڕوه به
لماندو  سه خۆیان  رازی رفه  وسه خۆیی ربه نالند سه  فه  دمۆآات له  پھات و الوانی  آۆتایی وه وتنه رآه سه

 .  وه  نادمۆآاتیكه مركی  ئه شنه  هیچ چه  ژر باری  ناچنه نیشانیان دا آه
 .www. lawan (  الوان واته تیی آیه  یه ندیی  ناوه  سایتی  آه ی وه ر ئه  سه پژته  ده آه  بوآراوه شك له به

com) وه به.   داگیر آراوه وه ن منه  الیه لهناریۆ رانی به ڕو سایته  ئه  من باش ئاگادارن آه ی"حژف " ی س  
  وتوویی رآه موو هاوڕیان سه ها هه روه هه.   ئیجاییشه تی یئه  هه ندامی  ئه  آه یه  هه وخۆی  راسته رپرسی به
 -  ر بووه رابه ندین به ر چه وبه مه ت ساك له  نیسبه  به آه-  رانی  بینه ری  سه  چوونه ی و رژه و سایته ئه
م و  ه  قه هلی  ئه  هاوڕیانی  آه یر نییه سه.  بیبینن وێ نووقنن و نایانھه  ده  ل زانن و چاوی ده

 و بۆ  یه دا هه و آاره  بایان له ستكی  ده چونكه، ن یاندن بكه ڵ نووسین و راگه  گه  له تی ڕایان دژایه نوگه
  وتن و به آه ر نه  تیدا سه آه،  وه آرته بو نه الوان چاپ و   گۆڤاری  زۆریان دا آه وكی  هه ونه

 . ران  خونه ر دیدی  به وته  دآه  زوویی  به وه خۆشییه
آان   نادمۆآتیكه وه  آرده شرووع زانینی  نامه  گرتن و به خنه آان و ره  گشتییه  پنسیپه ر دیفاع له گه ئه
  آریزی  یه  راستای  له و پنسیپانه  ئه تیی  دژایه تۆ بی ، الوان تیی آیه  یه ت بوونی  بۆ دوو له وكه هه

 !؟ مان دا ب آه ركخراوه
م   ده نده وه ر ئه هه،  آان دا آراوه  ئۆرگانه  آاروباری  من له تی خاله  ده  باس له  آه ی شه و به  ئه  ومی له
رچاویان   به شكی  به آه،  ژیانیان رجی لومه ه ه  هۆی  به ری به ڕوه  به ی  آۆمیته ندامانی  ئه ی  زۆربه آه

،  ب  الوان دا حوزووریان هه تیی آیه  یه ی  بنكه  له  توانیویانه می  آه  یا خوندآارن و زۆر به رگه پشمه
  خۆزگه.  آاندا آارم آردوه شه موو به  هه له،  الوان آانی  آاره وپش چوونی ره  و بۆ به و هۆیه ر به هه

  لماندنی بۆ سه.  آردبایه،  ستۆیانه  ئه  له ی شانه و به  خۆیان له مكاری  آه ن هیندكیش باسیهاوڕیا
 . ست دان ر ده  به  له گه ك به  آۆمه و ئیدعایه  ئه راستیی

،  داوه ر نه  سه  له  پوستی وزیحی و ته ڕیوه  دا تپه ری  سه  به  خرایی ر به  نووسه  گرینگ آه پرسیاركی
  خۆیی ربه  الوان؟ سه تیی آیه ناو یه  وه  ناو حیزبیان گواستۆته ناحی  جه ی سانك آشه  چ آه  آه یه وه ئه

 ؟  خراوه  ژر پ وه سانكه ن چ آه  الیه الوان له
، م  ناو حیزب بكه آانی نه  الیه رآام له  هه  له  دمۆآات پشتیوانی  حیزبی آی یه رگه ك پشمه ر وه گه ئه
هپ وخۆی ویحیزب ئیجازه  ن  مافی دا و به  ده م پ  م  به. زانم  ده  خۆمی والی مال و ئه  ئه  ب
   پوه  حیزبی نكی  الیه  له  الوان دا پشتیوانی تیی آیه  یه و سمیناری وه نه ه  آام آۆبه  من له آانی وسته هه

  سی  ئه ندامی ك ئه آان وه  جگره آك له  دا یه ری به ڕوه  به ی وه  آۆبوونه ؟ آاتك له دیار بووه
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 من ئیمزا   دژی ی یه و نامه  ئستا ئه  آه ت نگم داوه و ده ك آردوه  هاوڕیه پشتیوانیم له، بژردرا ده هه
  شای ها س ناتوان  آه آه،  وه دا شكانده و هاوڕیه  ئه  الی  به ی آه  منیش بانسه ی نگه و ده راست ئه.  آردوه

ها هیچ آه روه هه.  بكا ل وه  له س ناتوانبژاردنی ڵ هه  گه  له ندی  پ من له پشتیوانیی، آان  موشاویره   
و   ئه ری نووسه،  وه ئه.  پاڵ من بداته)  ستیانه به  هاوڕیان مه ی نه و الیه ت ئه  تایبه به (نك الیه

   و ناخودی آردو خودی"  ئوه"و "  ئمه "  له  الوان دا باسی تیی آیه  یه س له م آه آه ك یه  بوو وه یه بوآراوه
ر  س بوون و هه  آه  س  ئیجایی تی یئه  هه ندامانی  ئه م آه  بكه وه  به  ئاماژه پویسته.  وه  ناو الوانه هنایه

  ندامانی  ئه مان آرد آهداوا. وانیش تاوانبار آراون ك ئه یه  شوه  به ن آه یه و بوآراوه  ئه سكیشیان دژی
ك   وه یه و بوآراوه  ئه رانی  ئیمزاآه س له س و دوو آه  پنج آه  زیاد بكرن و ببنه  ئیجایی تی یئه هه
 . بژردران  هه  ئیجایی تی یئه  هه ندامی ئه
   الوان و به تیی هآی  یه  پاوان آردنی ستی به  مه  حیزب و به  ناوخۆی آانی  آشه ی وه قبوونه  زه  دوای به
ك   من وه  البردنی ی  پۆژه ری به ڕوه  به ندامانی  ئه ك له آۆمه،  وه  الوانه ی وه ره  ده سانك له  آه دانی دنه

  له. بووڵ آرا  قه وه  نیازپاآییه ڕی وپه  به آه،  نائاساییان آرد ی وه  آۆبوونه  آردو داوای ه سكرتریان گه
   راآشانی ستی به  مه  به و هاوڕیانه ئه،  پكرد ستی  ده یانی  به ی9:30 آاتژمر  دا آه آه وه  آۆبوونه رۆژی
  تكراودا آاتی  ناسالم و هیدایه آی زایه  فه پاشان له.  پاڵ من تیان خسته ك تۆهمه  آۆمه  زۆرینه نگی ده

 10 نزیك   دوای  به  ئواره ی8آاتژمر .  وه ت آرده آانیانم ره خنه  ره شك له یشت و به  من گه ی وه ومدانه
م  به. ندرا یه  دواتر راگه  بۆ رۆژی آه وه  آۆبوونه ی  پھات و درژه  آۆتایی و رۆژه  ئه ی سه له عات دا جه سه

  ی تا آۆتای وه سپكه  ده یان له آه وه رگرتبوو و آۆبوونه كیان وه  آه  ئمه  نیازپاآیی  له آان آه سناریسته
  یان له آه وه  آۆبوونه تیشیان آردو فیلمی  حورمه ت ب نانه  و ته تی  دژایه وتنه آه،  آردبوو رداری فیلمبه

   له و ناب وه  الوانه  ئاڕشیوی  بچنه ب  ده و فیلمانه  ئه ندین جار داوایان لكرا آه چه (ڵ خۆیان برد گه
رایان  ده  دنه حویلی ته! ست ر دره  به وتبته  منیان آه تی یانه  خه ی گه  به ی وه ك ئه و وه)  رێ  ده الوان بچنه

 !لمنن؟ ر من بسه  سه  له توانن چی  ده و فیلمانه  زانیبام ئه خۆزگه. دا
 دواخست و  ی آه وه  آۆبوونه ی درژه، آرد  ده یی  ركخراوه آانی  پنسیپه  ئاشكرای تیی  دژایه  آه و آاره ئه

  ئاماده،  الوان  ئاڕشیوی وه ڕنه گه  نه و فیلمانه یاند تا ئه  رایانگه ری به ڕوه  به سی  ئه امانیند  ئه ی زۆرینه
  ی شه ڕه وام هه رده و به وه ته ڕاونه گه  نه و فیلمانه تا ئستاش ئه. ن  بكه شداری آان دا به وه  آۆبوونه نابن له

شه  آه  دیكه آی یه له سه مه. ن آه  ده پنده نیآا  آتر آرد  دیكه ی  هیانه  ئه ی وه آۆبوونه،  قووله و هاوڕ   
 من   دژی تی  تایبه و به"  ئمه "  دژی  به آان دا بوو آه  آۆمیته  هندك له  الوان له ندامانی ڵ ئه گه
شكیالت   ته رسیرپ م به م من و هه  هه  آه  آاتك دایه  له وه ئه. وامن رده آرد و تا ئستاش به بلیغیان ده ته

 یان راسپردرابوون بۆ   بیر چووبۆوه  خۆیان له رآی م هاوڕیان ئه به،  بووین وانه و آۆبوونه  ئه موخالیفی
 ! وآاره ئه
 و   نووسیویانه و هاوڕیانه  ئه  آه  آراوه4/6/1385  وتی  ركه ی  نامه دا باس له آه  بوآراوه شك له  به له

 ناناسن و  سمی  ره  به  ئیجایی تی یئه  هه ندامی  الوان و ئه تیی آیه  یه ك سكرتری  من وه  آه یاندوه رایانگه
 هیچ سیستمك   قامووسی  له آان بم آه وه  آۆبوونه شداری  به ری به ڕوه  به ندامكی ك ئه  وه ن آه آه داوا ده

ك دایه  له وه ئه.   و قبووڵ ناآرێ دا ناگونجكی  به  له  آه  حاوآراوه  له  دیكه شدا باس له آه  ب  
  نگی ده ر ویستبامان له گه ئه(.   آراوه  زۆرینه نگی  و ده ری به ڕوه  به ی  آۆمیته آانی رزدانان بۆ بیاره

 تر  آی یه  شوه  به آه  ئستا دۆخه نگب ره، باین  الوان نه تیی آیه  یه رانی رگرین و نیگه ك وه  آه زۆرینه
 ) . بوو ده
 بووین  آان ئاماده  دمۆآاتیكه  ركخراوه  له  پشتیوانی  بنیاتی رپرسی  به ر پشنیاری  سه ش له و حاه به

   دوو هاوڕێ آه  آرا آه  ئیجایی تی یئه  هه ی وه  آۆبوونه  داوای6/6/1385  وتی  ركه له.  وه آۆ ببینه
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   بنیات داوای رپرسی  به  دا آه7/6/1385  وتی  ركه ها له روه هبوون و ه  نه ئاماده،  یان ئیمزا آردوه آه نامه
  ت ب نانه بوون و ته  نه  ئاماده و هاوڕیانه ئه،  آرد ری به ڕوه  به ی  آۆمیته سی  ئه ندامانی  ئه ی وه آۆبوونه
  تی یئه  هه آانی وه وونهدا آۆب یه و ماوه له.  بوون تی س شایه  زۆر آه  بنیات آرد آه رپرسی  به تیان به حوڕمه

   دی  و به آا بیارك بدرێ  نه  آه رێ  ده چوونه  ده وه  آۆبوونه  و له ناسی ده  نه سمی  ره ئیجاییان به
   ئیجایی تی یئه  هه آانی وه آۆبوونه،  ری به ڕوه  به ی  آۆمیته  بیاری  پی به(.  ب  تر نه سانی خۆیان و آه

 ) .  ناسندرابوون سمی  ره وانیش به  ئه  حوزووری س و ب آه   س شداری  به به
م  ر ده  به نایان برده په، ن بكه" فژح"آان دا من  وه  آۆبوونه  دنیا بوون ناتوانن له ی وه  ئه  دوای به
  ك له  آۆمه ی و بیاره  ئاآام دا ئه  له آه.   آارك بكرێ وه یه و رگه كوو له تا به،   سیاسی ری فته ده
  تی یئه  هه تی ندامه ها ئه روه  الوان و هه  سكرتری  منیان له  آه وه وته  آه  ل  سیاسی ری فته  ده ڕزانی به

 )  بوون و بیاره  ئه بوونی ه  هه ئاگاداری(.  ندراوه یه گه م تا ئستاش پم رانه به،  البرد ئیجایی
آان دا   دمۆآاتیكه  ركخراوه  له  پشتیوانی  بنیاتی رپرسی ڵ به  گه بوون له  نه  ئاماده  بۆ چی  آه ی وه ئه

  جگای، آان دا دیاریكرا وه ر آۆبوونه  سه در به ك چاوه  وه  سیاسی ری فته  ده ندامكی  و ئه وه آۆ ببنه
 . ن الوان آانی  آشه  ئاگاداری ی سانه و آه موو ئه  هه سپرم به  ده ی آه  و ومه تامانه

   به  پویستی ری به ڕوه  به ندامكی ر ئه  هه سزادانی،  الوانیشدا  و له یی  ركخراوه موو سیستمكی  هه له
و  متر له  آه آه-  و هاوڕیانه  ئه  چۆنه  آه ی وه م ئه به.  یه  هه سی  ئه ندامانی  ئه ی"1+ نیوه " نگی ده

 تفكرین و  جگای،  یه  ناناسن و چ پشتیوانكیان هه سمی  ره من بهن و  آه ر ده ندراو ده یه  راگه-ن یه رژه
 ! رسوڕمانه سه
   پشتیوانی  و بنیاتی  سیاسی ری فته ده،  الوان آانی  بۆ آۆمیته یه و بوآراوه  بم ئه  دا پویسته  آۆتایی له
  .  رم گرتوه  ئینترنت وه ك له یه ه ماو م من دوای به،  آان نردراوه  و دمۆآاتیكه  سینفی  ركخراوه له


