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کانی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی  ندیی یه شی پوه رپرسی به وتنکی سیاسیی به  چاوپکه زنجیره
  وتی سویس کانی حیزب له ندیه شی پوه رپرسی به به...  وتی سویس  ئران له

  
کانی حیزبی دمۆکراتی  ندیی یه شی پوه رپرسی به ی کار و تکۆشانی به  درژه له

ندی   پوه خشینی زیاتر به تین و گوڕ به ستی به  مه  وتی سویس و به ن لهکوردستانی ئرا
  ن و که تی و حیزب و الیه زگا حکوومه ی دام و ده وه ها ئاگادار کردنه روه تی و هه دۆستایه

هاوڕێ کاک ،  بار و دۆخی سیاسیی ئران و کوردستانی ئران  له و وته کانی ئه تیی یه سایه
   وتی سویس زنجیره کانی حیزب له ندیی یه شی پوه رپرسی به ی بهلیاس عادڵ ئه
  ی زایینی به2006ی 2 مانگی 13، 14، 15، 16 ڕۆژانی  وتنکی سیاسیی له چاوپکه

کانی حیزبی  ندیی یه شی پوه رپرسی به بدوهی به و عه شداریی هاوڕێ کاک خوسره به
  :  پک هنا وه ی خواره شیوه به، وتی  وه ره  ده کوردستانی ئران له دمۆکراتی

 رۆت گابی فرمۆت Ruth Gaby Vermot Mangold (ڕز خانمی ڵ به گه وتن له چاوپکه. 1
مانتاریی شورای  نی پارله نجوومه ندامی ئه مانی سویس و ئه رله ندامی په ئه) مانگۆد

  . ری کاری خۆیدا فته ه د  له13. 2. 2006یانی ڕۆژی   به ر له ی سه10کاتژمر ، وروپا ئه
 Simon (ڕز ئاغای ڵ به گه  له وه ی سویس و کۆبوونه وه ره تی ده زاره  وه وتن له ـ چاوپکه2

Amman ر  شی مافی مرۆڤ له رپرسی به به) سیمۆن ئامانڕۆی ڕپژی  ی پاش نیوه2 کاتژم
  . ی زایینی13. 2. 2006

  ندیی یه رپرسی پوه به) هووگ پتر Peter Hug (ڕز ئاغای ڵ به گه ـ دیدار له3
یانیی ڕۆژی   به ر له ی سه11 کاتژمر  کانی حیزبی سۆسیالیستی سویس له ییه وه ته نونه
2006 .2 .14 .  

 Hubert (ڕز ئاغای وزی سویس به ڵ سکرتری گشتیی پارتی سه گه  له وه ـ کۆبوونه4
Zurkundernرنرت تسوورکیندر )  هووبی 15. 2. 2006ی ڕۆژی ڕۆ ی پاش نیوه3کاتژم

  . زایینی
ڕای ئاڵ و  ره سه، دا وتن و دیدارانه و چاوپکه می ئه رجه  سه تی حیزب له رایه نونه تی یئه هه

زعی سیاسیی ئران و  ی کورد و وه تی کشه  تایبه به،  بارودۆخی ناوچه ر سه گوڕێ بیروڕا له
و دیدار و  تی حیزب له یئه  هه ی که تانه و بابه ئه. ستان ڕاوه کوردستانی ئران

ر  سه باسکی کورت له:  وه ی خواره م خانه  کرد بریتی بوون له دا باسی لوه وتنانه چاوپکه
  زرانی کۆماری کوردستان له باتی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران و دامه مژووی خه

ست   ئان و دهالنی ر شۆڕشی گه سه باس له، هاباد  شاری مه  له وه حیزبه ن الیه
 سای  النی ئران له کانی گه  خون و فرمسکی ڕۆه باتی پ له می خه رهه به رداگرتنی سه به

  لی کورد له ی گه باتی ئاشتی خوازانه خه،  وه کانه ن ئاخونده  الیه تاوی له ی هه1357
رمانی  یاندنی فه هڕاگ، واکانی  ڕه  مافه یشتن به ستی گه به  مه  به وه م شۆڕشه تای ئه ره سه

 ی ترۆری ناجوامرانه، کی کوردستانی ئران  دژی خه به،  وه ینی یه ن خومه  الیه جیھاد له
زعی  وه، ندی و هاوڕیانیان فکه ره دوکتۆر قاسملوو و دوکتۆر شه، مرمان  و نه وره رانی گه ڕبه
کانی ئران  وه ته ی نه رهر کۆنگ سه باسک له، یی سیاسی ئران و کوردستانی ئران نووکه هه

و پشل  ژاد دی نه حمه حموودی ئه رکاری مه  سه هاتنه، بۆ ئرانکی دمۆکراتیک و فیدراڵ
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ندیی  و پوه ر له هه، نگ بروزه رکوت و زه ی سه وه کانی مرۆڤ و نانه ست تری مافه کردنی خه
  ــــــــــی رکوتـــــــــــــــ  کوشتنی الوانی کورد و سه  به دا ئاماژه یه

ن   الیه کانی کوردستانی ئران له ی شاره ی خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانه یی یانه زه ب به
و  ی ئه رکی دیکه وه ته.  هاوینی سای ڕابردوو دا کرا کانی ڕژیم له ره رکوتکه  سه هزه

شکستی  کی ناوکی ئران و یرانی چه ر قه سه رخان کرابوو بۆ باس له  ته  و دیدارانه وه کۆبوونه
ندین  ی چه  بۆ ماوه ورووپاوه ن وتانی ئه  الیه  له که"  گرانه خنه وتووژی ڕه" ناو  ی به پرۆسه
  . ڕێ خرابوو وه، ڵ ئراندا گه ساڵ له

ندین  چه،  وه تی حیزبه یئه ن هه  الیه له، دا وتنانه چاوپکه و می ئه رجه  سه له،  شایانی باسه
 کوردستانی  کانی مرۆڤ له ڵ پشل کردنی مافه گه ندی له  پوه  له  و برۆشوورک که گه به

، کی کوردستانی ئران کوشتن و زیندانی کردنی الوان و خه، ها ئیعدام روه ئران و هه
بۆ ئرانکی دمۆکراتیک و ، کانی ئران وه ته ی نه ڵ پالتفۆرمی کۆنگره گه و لهکرابو ئاماده
  . نی سویس کرا  الیه ش به پشکه، فیدراڵ

، مان که تی حیزبه رایه تی نونه یئه هه، دا وانه و دیدار و کۆبوونه واوی ئه  ته له،  جگای باسه
ربینی خۆشحایی  ڕای ده ره زیان لکراو سهرمی پشوا گه زۆر به،  خووه ن وتی خانه  الیه له

،  داهاتوودا  له دیدارانه و جۆره وامی ئه رده ر به سه پ یان له،  تنانه و چاوپکه خۆیان له
  .  وه داگرته

  ) BFM (رانی سویس نابه  کار و باری په ڵ ئیداره گه وتن له چاوپکه
تی حیزبی دمۆکراتی  رایه نونهتی  یئه کانی هه وتنه چاالکی و چاوپکه ی  درژه له

  ستی پشتگیری و پشتیوانی کردن له به  مه ها به روه  وتی سویس و هه کوردستانی ئران له
ی " لکرامه ئه" مپی   و که وتی تورکیه،  سویس رانی کوردی کوردستانی ئران له نابه مافی په

، لیاسی وهی و کاک عادڵ ئهبد و عه هاوڕیان کاک خسره، نوان سنووری عراق و ئۆردن
ستانی  ده  کاربه س له که3  ی زایینی چاویان به16. 2. 2006ڕۆی رۆژی  ی دوا نیوه2کاتژمر 

تا هاوڕێ کاک  ره سه. وت ری وتی سویس که نابه ی کاروباری په  ئیداره ر به رزی سه به پایه
باسکی ، ی وت وه ره  ده  لهکانی حیزب ندیی یه شی پوه رپرسی به به، بدوهی و عه خوسره

پشل کردنی  تی کوردستانی ئران کرد و  تایبه زعی سیاسیی ئران و به ر وه سه پوختی له
لیی کۆماری  ن ڕژیمی دژی گه  الیه  ئران و کوردستانی ئران له کانی مرۆڤی له مافه

 کردنی کوردستانی   میلیتاریزه ی به  و ئاماژه وه  چوپی شی کرده ئیسالمیی ئرانی به
رانی  نابه زعی ژیانی په باسی وه، دواتر هاوڕیانی حیزبی.  کرد وه ن ڕژیمه  الیه له، ئران

نووسی  ڕ چاره مه له ئینجا. ر باس  به  هنایه رامه لکه مپی ئه  و که  تورکیه کوردی ئرانیان له
دیان پ  وتی سویس یان ومی ڕه   ئستا له که ی کوردستانی ئران  کوردانه  ره نابه و په ئه

  له، یان بۆ ئران وه تا ناردنه  و هه و وته  ج هشتنی ئه بیاری به تا وه یان ئه،  وه ته دراوه
کانی  و هۆیه رباس  به خسته،  گۆڕێ هاتۆته،  وه رانی سویسه نابه ی کار و باری په ن ئیداره الیه
، ری وتی سویس نابه ی کاروباری په  ئیداره ر به سهستانی  ده ترسی داهاتوویان بۆ کاربه مه

م   پی توانا هه به، خالقی و ئینسانی رککی ئه ک ئه  وه  و داوایان لکرا که وه ڕوون کرایه
 و   وتی تورکیه رانی کوردی کوردستانی ئران له نابه باری په زعی ناله  وه ئاوڕک له

رانی وتی سویس  نابه ر په سه له" رڤتجدید ن" میش   و هه وه نه بده  رامه لکه مپی ئه که
 رپرسانی  به  که شایانی باسه.  وه کانیاندا بچنه نده روه په  به،   و جارکی دیکه وه نه بکه

تی حیزبی  یئه کانی هه تبینی و بۆچوونه، ری وتی سویس نابه ی کاروباری په ئیداره
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و  گه ند به چه، ش دا ندیه و پوه ر له رگرت و هه  وه جیددی دمۆکراتی کوردستانی ئرانیان به
  . نی سویسی کرا  الیه ش به و دوکۆمنتک پشکه

  
  وتی سویس کانی حیزب له ندیه شی پوه رپرسی به به

    


