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  پارتی ژیانی ئازادی کوردستان

PJAK  
  

با نةورؤز بكةين بة سةرةتاي بةهصزكردين يةكصيت كونفيدرال دميوكرايت تصكراي طةالين با نةورؤز بكةين بة سةرةتاي بةهصزكردين يةكصيت كونفيدرال دميوكرايت تصكراي طةالين 
  ثاريت ذياين ئازادي كوردستانثاريت ذياين ئازادي كوردستان... ... أؤذهةآليت ناوةأاست أؤذهةآليت ناوةأاست 

    
رزی  ربه ی سه ماه  بنه  له2705ورۆزی  نه، الن  ئازادی گهرخۆدان و  بهری سرووشت وها به
  . ین که  پیرۆزبایی دهلی کورد  و گه ئاپۆر  ڕبه ت له  تایبه به، نی سیاسیهیدان و زیندانیا شه
لی کورد و ڕزنان له  گی گه مه ئه ی به  خۆیدا نیشانه خۆی له، ورۆز ژنی نه هنانی جه ج به

  . ره مگه رانی سته ر داگیرکه مبه ستان له هه رخۆدان و ڕاوه ی خۆیان و به ناسنامه
هیدان و ڕزنان له  ورۆز نیشانه و یادی شه نه، تی کوردانه کیه ژنی یه ورۆز نیشانه و جه نه

  . رازی کوردستانه رفه رانی ڕگای ئاشتی و ئازادی و سه ختکه گیانبه
بۆ ، خوازت م ده رده کانی سه که کاوه، یه ژینی دووباره دایکبوون و وه له، ورۆز ژنی نه جه
  . م رده کانی سه م و بدادی زوحاکه  و ستهور کردنی جه نگاری ره به
 و   واته  و لهن هکاندا زیندانی بک  ماه ورۆز له  نهوت انهی ده، رانی کوردستان تانی داگیرکه وه ده
  .  وه هن هدووری بخ،   ئازادییهرخۆدان و  به که،  مژوویی خۆیی قینه یامی ڕاسته په

   به  کهرمه و هه النی ئه  و گه  ئارییهالنی   گهموو ههژنی  ورۆز جه  و نه ورۆزه کوردستان وتی نه
 . یان کردڕین ڕاپه" زوحاک "  دژی  لی کورد له ی گهت نگایه پشه
ڕاست و  تی ناوه النی میزوپاتامیا و ڕۆژهه ورۆز بۆ گه ڕینی نه یامی ڕاپه یه په مه ر ئه به له
  . النه تی گه کیه ان و یهرخۆد یامی ئازادی و گیانی به په، النی ئاری گه

تاکانی  سه رخۆدان و کۆمکوژی و کاره مانی و به واهی قاره گه، ورۆز  ڕۆژانی نه دیرۆکی کوردان له
  . رخۆدان و خۆڕاگری کوردان زیندوو ڕاگرت میشه گیانی به تی هه ورۆز توانیویه نه. خوناوییه

ی ڤرناتی  ئاکامی پشخستنی ئاته له، ڕاست تی ناوه ۆژههڕ  مۆ له ه و پکدادانی ئنگ جه
ل ارنفدوکتی ک یه.  دایهنکا هی جیھانی ی هزهڤرناتی ڕاست و ئاته تی ناوه ههالنی ڕۆژ گه
 یامی  پهمان  هه وه  و ئه یه هک هرم النی هه کسانی گه تی و یه یهک یهی   واته به، کراتیومید
  .  ورۆزه نه
اکووری  باشوور و بت له  تایبه  بزاڤی ڕزگاریخوازی کوردان بهنیکا وتنه  پشکه دا که  ڕۆژانهم له

تنی  واتای پشخس به، ورۆز ی نهی شکۆدار وه پیرۆزکردنه، تستن  ده ره کوردستان په
رم و  کانی هه تداره سته  ده  هزهکردنی نکوویتی  ی سیاسه وه نهکردد الن و ڕه ی گهڤرناتی ئاته
ر   هه ورۆز له ی نه وه  پیرۆزکردنه  به پویست ر بۆیه هه.  کانی جیھانی یه رزهندی پا وه هرژ  به هزه

  .  یه ی کوردستان هه چهچوارپار
  

تی  نگاری سیاسه ره تی کوردستان و ئران بۆ به  ڕۆژهه له، النی تر لی کورد و گه  گه پویسته
مافی ک بۆ داواکردنی  یه هانه به  ن به ورۆز بکه نه، ی ئرانست ره په  کۆنه وی تیوکراتیکڕژم
تی  رخۆدان دژی سیاسه بردنی به وپش ره نی دموکراتی خۆیان و بهکا مافهنووس و  چاره

  . الن ی گهنکوولاسیمیالسیون و ئ
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   که وه  هۆی ئه به.  دانه رهه  ڕۆژی سه و النه  هی گهورۆز  نهکوو به،  یهیکان ن ته وه هی ده، ورۆز نه
 ڕۆژی داواکاری  ورۆز ببت به  نه پوسته،  کان گیراوه ان و داواکردنی مافهندڕگای خۆپشا

  .  ئرانئیسالمی بوونی ڕژمی نونیلماندنی ناقا کانی دموکراتیک و ڕفراندۆمک بۆ سه مافه
ن  لی کورد و الیه موو گه  هه له، یی کوردان وه ته ژنی نه جه، ورۆز ژنی نه جارکی تر پیرۆزبایی جه

  . ین که پیرۆزبایی ده، تی ناوین  رۆژهه  سازی و پارتی ئازایخواز و دموکرات لهو
  پاڕتی ژیانی ئازادی کوردستان

  ڕکخستنی سکاندیناویا
PJAK 
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