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  مانیامانیا  ی ئهی ئه  ندی چاک ـ کۆمیتهندی چاک ـ کۆمیته  ناوهناوه... ...   مانیامانیا  ڕزی کوردی دانیشتوانی ئهڕزی کوردی دانیشتوانی ئه  ک بۆ هاووتیانی بهک بۆ هاووتیانی به  ئاگادارییهئاگادارییه
  
  
  ڕزان به
رکی پارت و رکخراوی  نھا ئه ته، ی کورد وساوه ست و چه لی ژرده تی داگیرکرا و و ورانکراو و گهبات و تکۆشان بۆ و خه

ستیاریدا   هه ین؛ ژیانمان له ی هه ته وه له،  موو ئازادیخوازکی دنیاشه کی دسۆز و هه یه موو رۆه رکی هه ئه، ووک به،  سیاسیی نییه
،  شکی رزگارکراوه ک و به  ئازادییه ی نیمچه ناسه  کاتکدا باشووری کوردستان هه له،  ستیاره مرۆشمان ناسک و هه  و قۆناغی ئه بووه
ی جینۆسایدکی  شه ڕه ن و هه که کانمان بۆمبباران ده رانی تورک و فارس گونده شی داگیرکه رته کان ئه ورهر سنو سه مان کات له هه

تیمان   ریاش دۆستایه ی به وانه رمان و ئه  سه نرنه ت بۆمب و مرۆڤی خۆکوژ ده هاله مان کات میراتگرانی جه هه، ن که نومان ل ده
نفال و   ئه  دژ به بجه ه ندی هه ک ناوه  وه ئمه. ن که ریان ده ده ربه ککوژن یان ده فنن و ده دهکانمان   رۆه وه  ژره له، ن که ده

 رۆژی  له،  بریارمان داوه، تی یه ندین رکخراوی کولتووری و سیاسی و کۆمه  هاوکارای چه به، لی کورد ژینۆسایدی گه
، ین اندان ریک بخهشخۆنی، کانی ئراقدا ته فاره م سه رده  به له،  ه" حسنددام سه" رۆژی دادگایی کردنی تاوانبار   که21/8/2006
 و  ساته و کاره واوی تاوانبارانی ئه یاندنی ته دادگایی گه ها بۆ به روه هه، لی کورد ک ژینۆسایدی گه نفال وه رمی ناسینی ئه  فه بۆ به
م  جھنانی ئه بۆ به. لی کورد بکات  گه رمی داوای لبوردن له  فه ئراق بهتی  وه ب ده ها ده روه هه، ی قوربانیان وه بووکردنه ره قه

سوکاری  ی که  ئه بوونی ئوه ئاماده، دا هاوکار و پشتیوانمان بن و رۆژه ین له که داواتان لی ده،  وایانه  و ره  ساده داواکارییه
ب  نگاوکی تر ده هه، تی ئراق فاره م سه رده به له،  و کوردستانتیانی دسۆزی کوردوی هاو ئه، نفال  و ئه بجه ه قوربانیانی هه

ب و  سوت و وران ده  پناویدا ده  کوردستان له یان ساه  ده ی که و دۆزه ئه، ی کورد وه ته وای نه رخستنی دۆزی ره و سه ره به
  .ن ده کانی ئاو ده شته  و پدهچیا خونی خۆیان  کانیشی به رۆه

   له17:00   کاتژمر پنجی ئواره مان رۆژ له ن هه که  ده اندانهشم خۆنی شداری ئه ی به و رکخراوانه موو ئه هه: بۆ ئاگادریتان
  .ن که رلین سیمینارک ساز ده  به هۆی ئینستیتیۆتی کورد له

  ڵ رزماندا گه له
  
  ر بژین بۆ کورد و کوردستان هه
  
  : راسیمه م مه شداربووانی ئه به
  

  یی کوردستان وه ته ی نه کۆنگره
  رلین  به ئینستیوتی کورد له

  ستان ندی ده ناوه
  زیدی مای یه

    تاراوگه ژنانی کورد له
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  رلین  به جڤاتی کورد له
  کتی دیموکراتی رۆژئاوا پارتی یه

  زیدی پارتی دیموکراتی یه
  ش ندی الله به مه

   میونشن کوردستان تسنتروم له
  کانی کوردستان ندییه هیو ندی په به مه

   سوریا ڤانی کورد له ره ی به ه کۆمه
  زیدی ی دیموکراتی یه ه کۆمه
  وه نفال بۆ ژیانه ری ئه نته سه

 : شونی خۆنیشاندان
  :ایمان ئه

 نیرل  به  لهیراق عی زخانهو بام رده به
 ڕۆ وهی نی 12 رکاتژم

Botschaft der Rep. Irak 
Riemeisterstr. 20 

14169 Berlin 
Deutschland 

  
  :ندی و زانیاری یوه بۆ په

Tel: 0176-61015416 
Tel:0176-23435674 

E-mail: sahir55@hotmail.com  
    chuartaiy@gmail.com 
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