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  هةلَمةيت ثيشتواين كؤمكار بؤ باشووري كوردستانهةلَمةيت ثيشتواين كؤمكار بؤ باشووري كوردستان

  
هةلَمةتيكي ثيشتيوانيكردين باشووري ، ) كؤمكار (يةكييت كؤمةلَةي كوردستانييةكان لة ئةلَمانيا

كوردستاين لة نيو كةسايةيت و رؤشنبري و سياسةمتةداران و زانستكاراين كوردي باكووري كوردستان لة 
 كةسايةيت ئةو بانطةوازةي خوارةوةيان ئيمزا كردووةو 122ووة كة تا ئيستا دةرةوةي والَت دةستيثيكرد

  :هةلَمةتةكة بةردةوامة

   طشيت طشيتييبؤ رابؤ را
 دووةمدا  كانوويني30لة ،  دةكرا دريذ بوو بةسةرجنةوة ضاوةِروايني عيراق كة ماوةيةكهةلَبذاردنةكاين

 شةِر دةكةن و كؤنة بةعسيية المةيت كةدةلَين ئةوان بؤ ئيسيئةو كةسة تريؤريستانة. ئةجنامدرا
 ئةوةش يبةالَم سةرةِرا، دان ئةجنامو هةِرةشةكارييةكانياني سةددام هيرشة تريؤريستهاوِريييةكاين

  .  هةلَبذاردنةكانيان كردي دةكرا بةشدار ثيشبييني زؤرتر لةوةي عيراق بةذمارةيةكطةالين
 ي داخوازيكاريطةر.  زؤر زياتر بوو تيداكردينيبةشدار كردن لةهةلَبذاردن و خاوةندارييت، لةكوردستان

  بؤ طةيلي و ئازاديةكياين، يدميوكراس،  ئاشيت بةديهاتينيئيمة ئةوةية كة ئةو هةلَبذاردنة ببيتة ماية
  .  ناوةِراستكوردو رؤذهةالَيت

 كورد  طةيلوتةكايندةستكة.  ئةو هةريمة لةو هةلَبذاردنة ئيشاية هيزو دةولَةتة دواكةوتووةكاينيدلَ
،  هةلَبذاردنةكانةوةية كاتئةو دةولَةتانة لة. ران و سوريائي،  توركياي خستؤتة دلَ حةسرةيتبةتايبةيت
  .  كورد كردووة طةيلي وينة ترساندن و شيوانديندةستيان بةهةلَمةيت،  كةركوكي لةمةسةلةبةتايبةيت
 بةرامبةر هيض ي ديكة ناهةقينة لةهيض ناوضةيةكنة لةكةركوك و ،  باشوور ئيمة لةكوردستاينبراياين

.  وةك توركمانان وةك دؤست و برا دةبينن و تةماشا دةكةني ديكةكورد كةمة نةتةوةكاين. كةسيك ناكةن
 دؤستانةو ي كوردو توركماندا ثةيوةندلةنيوان طةيل،  توركيا دةولَةيت ليدوانةكاينيبةثيضةوانة

كمانةكانيش بةشدارييان لةو ليستة هاوبةشةدا كرد كةثيش تور، بؤ منوونة.  هةيةيهاوكار
  . هةلَبذاردنةكان ئامادة كرابوو

 ي مليؤن كورد20  بؤ مافة بنضينةييةكاين ريزو حورمةيتي ئةوةلةجيايت،  توركيادةسةالَتداراين
 ئةوان يكةض،  كورد ضارةسةر بكةني عاديالنة كيشةي باكوور دابنين و هةولَبدةن بةريطايةككوردستاين

 كوردستان  داطريكرديني ئيمة رادةوةسنت و هةِرةشة طةيلي ئازادي باشووريش دذلةكوردستاين
  . باشووريان ليدةكةن

 يبةتوند،  توركيايو دذة كوردانةي داطريكارسياسةيت، مان كردووة) ئيمزا ( لةخوارةوة واذؤيئيمة ئةوانة
  .  هةلَةو قِريذيان بةردةنيا دةكةين كةدةست لةسياسةيت تورك دةسةالَتداراينيشةرمةزار دةكةين و بانط

طةالين بةلَكو، ضةوسانةوةو زؤرداريدا نييةو ثيويستيان بةشةِر نيية، لةشةِر،  ئيمة طةالينيهيض سووديك
  . يةيو ئاشتييةكسان، يثيويستيان بةئازاد ئيمة

  ئةنقةرة كةدةخوازن طةيليطةز ثةرستانةتة رةس ئيمة لةبةرامبةر ئةو ميليتاريدةيب، لةبةر ئةو هؤيانة
و ييةكسان، ي كورد بكةين كة بؤ ئازاد طةيليثشتطري. بيدةنط نةمينني، توركيش رابكيشنة نيو ئالَؤزييةوة

  !ي تيدة كؤشيبةختةوةر
  ! ناوضةكةاليةنة والَتثاريزةكاين،  كوردستان قارةماينطةيل
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  باشوور دةست خبةينة ناو دةسيت كوردستايني دذبا لةبةرامبةر هةموو طةلةكؤمةو هةِرةشةكاين
  !يةكةوة

 - عةبدولَالَ ئاكاطوندؤز-3 ثاريزةر و سياسةمتةدار- زيا ئاجار-2 نووسةر و وةرطيِر- زةينةل عابدين-1
 -زؤراب ئالَؤيان.  د-6 رؤذنامةظان - رؤين ئاالَ سؤر-5 سياسةمتةدار - ئةيوب ئاال جابةي-4ثاريزةر 

 سةرنووسةري طؤظاري - كؤظان ئامةدي-8 سياسةمتةدار - باهؤز ئامةدي-7 كورديPENسكرتيري 
 - عةبدولقادر ئاسالَن-11 سياسةمتةدار - نايلة ئاراس-10 سياسةمتةدار- فاروق ئاراس-9بةربانط 

 سولَتان -13 بةِريوبةري سةنديكاي ثيشة مةعدةنييةكاين ئةلَمانيا - خدر ئاسالَن-12سةرمايةدار 
    راويذكاري كاروباري كؤمةالَيةيت- موسا ئاتامان-14 سةرؤكي مالَي كورد لة ثاريس -اغئاسالَن د

 -16 مامؤستا و ئةندامي كؤمسيؤين ثةنابةراين سةنديكاي مامؤستاياين ئةلَمانيا - سليمان ئاتيش-15
  مستةفا-18 ثاريزةر و نووسةر و سياسةمتةدار- عومسان ئايدن-17 مامؤستا -ئيحسان ئايدن

 - 21 مامؤستا- وةيسي باراق-20 سياسةمتةدار ونووسةر- سةعيد ئايدؤمليش-19 نووسةر -ئايدوغان
- سرياج بلطني-24 ثزيشك- حوسين بةطداش-23 نووسةر- نةورؤز باوةِر-22 طؤرانيبيذ-عةيل باران

 - عةسكةري بويك-27مامؤستا- مستةفا بريدةن-26سياسةمتةدار-بلطني رةحيمة -25نووسةرو ثزيشك
نووسةر و – نةجدةت بولَدان -29 مامؤستا-ان طيولدا بؤره-28 دكتؤرا لة ئابوورينووسةر و شاعري و

 - 31 نووسةر و ثاريزةرو سياسةمتةدار و شاعري-ركاي كةمال بؤ-30رةواين ثيشووي طةظةرسةرؤكي شا
 - بوداخ ئاتيال-33 ئةندازياري نةوت- بوجاخ سةرتاج-32سةر و ثاريزةر نوو-سةرهات بوجاخ

 - مةتني جان-35 سةرؤكي كؤمةلَةي دؤستايةيت كورد و ئةلَمان- شيخؤ بورجاك-34شيوةكار
 -38 نووسةر و سياسةمتةدار- يةملاز جامليبةل-37 نووسةرو شاعري- جةنطيز جامليبةل-36مامؤستا

 - سةالحةدين ضةليك-40 مامؤستاو نووسةر- ئورهان ضةليك-39لينظان نووسةرو ليكو-مونزر ضةم
 سةعيد -43 ئةندازيار- ئيمام ضؤبان-42 سياسةمتةدار-ئايهان ضظض-41رؤذنامةنووس و نووسةر

 رؤذنامةنووس و -دةلةن مراد داخ-45 سةرمايةدار-اخ دةلةم عريفان د-44 سياسةمتةدار-ضروكقةيا
 رةمزي -48 مامؤستا- بةدرخان دةمر-47ووسةري رؤذنامةي ئاظيستا سةرن- دلبخوين دارا-46نووسةر

 ياريدةري – زوهات دوركال -50 ياريدةري ثرؤفيسؤر- روهات دوركال-49 سةرمايةدار-دةمر
 -54 نووسةر- ئةسةر بوويب-53 مامؤستا- فةياز ئةكمةت-52 نووسةر- ئةنوةر قاراخان-51ثرؤفيسؤر

-57 سياسةمتةدار- ئيرباهيم طوروس-56 نووسةر-ةشؤزيري ئ وة-55 نووسةر- دةمربةدرخان ئةثز
 سكرتيري - خدر طونتاش-59 نووسةر و رؤذنامةنووس- شوكري طوملوش-58 ثزيشك-شوكري طولةر

 - هةمزة باران-62 مامؤستا-ة حاسكويلو زوبيد-61 ثزيشك- زةردةشت حاجؤ-60سةنديكا
 -66 ثاريزةر-ظي ئيزؤيلَ سي-65ووسةرن-ئيزؤيلَ.  د-64 سياسةمتةدار- ئيزؤل كةيا-63نووسةر

 - روشدي كاريل-68 مامؤستا- عةيل رةزا قةرة ئؤبا-67 رؤذنامةنووس و نووسةر-حةسةن كالضك
 - سةعيد كاوة كويستاين-71 ئابووريناس- يةشاركايا-70 ثزيشك- موسا كةظال-69ئابووريناس
 ئابووريناس و سةرؤكي ثيشووي -خ مستةفا قساباجا-73 ئابووريناس- نةيب كةسةن-72سياسةمتةدار

 نووسةر و ئةندامي ثيشووي ثةرلةماين - مةمحوود كلينج-75 ثاريزةر- كامةران كيكان-74كؤمكار
 -  عةيل حةيدةر قؤض-78 ثزيشك-حسين قزلئؤجاك-77 ثزيشك- ئؤمسان كزلكان-76توركيا

 - الضني زيا-81 مامؤستا- ئايهان كوتالي-80 مامؤستا- شاهني كوركماز-79ميذوونووس و نووسةر
 -84 نووسةر و سياسةمتةدار- رةجةب مةرعةشي-83كؤلينظان نووسةر ولي-ذ ماملسان-82مامؤستا

 - ساحل ئؤمةري-86 سياسةمتةدار- ئةمحةد نيتةليك-85 رؤذنامةنووس-نةجال مؤر مسبول
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 -زم ئؤزدةمر كا-89 سياسةمتةدار-شةفيق ئؤجنو.  م-88 سياسةمتةدار- عومسان ئؤجةالن-87نووسةر
 - هالوق ئؤزتورك-92 رؤذنامةنووس- مزةفةر ئؤزطور-91 مامؤستا- قوتبةدين ئؤزةر-90مامؤستا

 - 95 رؤذنامةنووس- بيريظان رؤذ-94 نووسةر- اللش قاسؤ-93مامؤستاي زماين كوردي و نووسةر
 حكمةت -98 ئةندازيار- ئةبوبةكر سةيدان-97 طؤرانيبيذ– هؤزان شاهني -96 نووسةر-سةردار رؤشان

 -101 ثزيشك - عةيل تارهان-100 ثزيشك و ميذوونووس- كةمال سيدؤ-99 سياسةمتةدار-بلندسةر
 -رظيرد حمةممةد تان-103 سياسةمتةدار- ظيلدان تانوكولو-HAKPAR 102  دامةزرينةري-نةجايت تانك

  فةتاح-106 نووسةر- نازي تةلةك-105 سياسةمتةدار- نيزامةدين تاش-104ئةندازيارو ثاريزةر
 جيطري سةرؤكي - بةكر تؤثكيدةر-108 مامؤستا-ؤالن كةمال ت-107سةرؤكي كؤمكار-تيمار
 – عومةر توكو -111 مامؤستا- عةيل توكو-110 سياسةمتةدار- حسين تؤثكيدةر-109كؤمكار
كاين -114 سةرؤكي كؤم ذن لة سويد- سةظطي يةلدز-113 ثاريزةر- جومعة ياقوت-112مامؤستا
 هيظيدار -117 مامؤستا - خالد خؤجة-116 سياسةمتةدار- عةدنان يوكسةل-115 سياسةمتةدار-يةملاز
 - زةكي ئؤزتورك-120  مامؤستا- ييلماز يلدز-119 ثزيشك- فكرةت زةنطل-118 رؤذنامةنووس-زانا

  .  نووسةر- لوقمان يؤالت-122 طؤرانيبيذ - شظان ثةروةر-121ثاريزةر 
 

3 


