
1 
 

0                          
                        Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê     
                        Kurdistan National Congress 
                       Congrès National du Kurdistan 
  
                   Rue Jean Stas 41, 1060 Bruxelles Tel: 0032 2 647 30 84 Home Page: www.kongrakurdistan.net E-Mail: kongrakurdistan@gmail.com  
 
 

ن  ەی شاناز�نی ن و زان�ار و لوقمان �ێ ئەست�ێی  ڕامنی

ن حوسەین پەنا�   ڕامنی
گ

ا، لە ز�ندائن کۆماری  ٦/٢٠١٧لە مان� ـەوە کە لە پ�الن�� گومانل�کراوی کۆماری �س�المی�دا بە د�ل گ�ی
ـەوە لە ز�ندان دان. هەروەکوو ت�کۆشەرائن د�کەی کورد لە  ٢٠٠٩ئ�سالمی�دا�ە. زان�ار مورادی و لوقمان مورادی لە سا�ڵ 

ان ئەم �ێ ت�کۆشەرە لە ژ�ر شکەنجە و ل�دان و هێنان��ردن و چاوترساندن دان، د�ارە بە تایبەتیی بە مەبەسیت  ز�ندانەکائن ئ�ێی
انە و خواسیت خەڵ� بۆ خەبات و کار.   چاوترساندئن جەوانائن ت�کۆشەری کورد و بۆ ڕووخاندئن ورەی شۆڕشگ�ێی

 
ان هەروەکوو خ��ان دەکەونەوە.   بە داخەوە بەدبینی�ە چاوەڕووانکراوەکان لە کۆماری ئ�سالمیی ئ�ێی

ساڵ�ک لەمەو�ەر لە سەرئەنجا� پ��ۆل�م��� مەزهەئب دڵ پڕ لە ڕک و کینە دژ بە پ�شکەوتووخوازئی و  40ژ�م�ک کە ن��ەی ر 
ئازادئی خەڵ� هاتە سەر حوکم، هەر لە �ەکەم ڕۆژەکائن دەستبەکار�وون�ەوە ناوەڕۆ� فاش�ستیی و کۆنەپەرستیی خۆی ن�شان دا. 

چۆ  ڵ�ردئن خەڵ� کوردستان لەال�ەن بەئن سەدر هەتا دوا ئاخوندە�ە� ئەو ڕژ�مە و تا ئەوڕۆش فتوای ئا�ەتو�ڵ خومەیین بۆ قە�ڵ
 هەر در�ژەی هە�ە. 

ئت کوردستان، لە ژ�ر سێبەری ئەم کۆمارە �س�المی�ە فاش�ست�ە بۆگەندا دەناڵێن�ت.  ٣٩ئەوە  ان، بەتایبەتیی ڕۆژهە�ڵ ساڵە ئ�ێی
.  ڕژ�م�ک کە سەرتاپا ب��تی�ە لە دامەزراوە�ە�  دزئی و گەندەڵیی و تاوانکارئی و دەستدر�ژئی

ێ کار  ئت بر� و ئب لە س�دارەدائن چاال�وائن س�اسیی کورد لە کات�کدا�ە کە دەوڵەت لە ڕ�گای سی�اسەت�� بە پ�النەوە ڕۆژهە�ڵ
دەدزر�ت، کە باری کردووە، ڕۆژانە  چەندین کەس لە کۆڵبەران بە سەختیی ب��ندار دەک��ن �ان دەکوژر�ن و ماڵ و سامان�ان �ێ 

انی�ەوە دژوارە، و خەڵ� بە گشتیی لە دۆخ�� گرژدا ژ�ائن خ��ان بە سەر دەبەن.   ئابوورئی خەڵ� بە هۆی داڕمائن پارەی ئ�ێی
 

ۆرکردئن گ�انبەختکردووی نەمر، ئ�قبال مورادی، دا  بە سەر نەچووە کە  لە  ۆر کرا و کە  19/7ه�شتا دوو مانگ بە سەر ت�ی دا ت�ی
 لە پاش بەج�ماوی زان�ار و لوقمان بگرنەوە. هاوکات لەگەڵ لە ئ�ستا 

گ
�ان بۆ دوو ک�سە جل��ەر� ن خانەوادەکەی دەب�ت ئام�ێی

ێ فڕۆکەوان لە ناوجەرگەی باشووردا  ان بە فڕۆکەی ئب س�دارەدائن ئەو �ێ ت�کۆشەرە سەر�ڵندەدا کۆماری ئ�سالمیی ئ�ێی
ئب د�موکر  ن  ائت کوردستان. دەستدر�ژئی کردووەتە سەر ت�کۆشەرائن ح�ی

 
قسە لە سەر ماه�ەئت فاش�ستیی و کۆنەپەرستیی و خ��نخوارئی ئەم ڕژ�مە ئ�سالم�ە بۆ گەنە کراوە و حەتمەن ز�ات��ش دەک��ت. 

ن و زان�ار و لوقمان و  ۆرکردئن هەزار بە هەزارائن کوردستان و لە س�دارەدائن ڕامنی ئەوی گ��نگە بگوت��ت ئەوە�ەکە لە نێوان ت�ی
ان لەو�ەڕ��دا سوودی لێوەردەگ��ت، ئەو�ش دووری هەروەها بۆ  ئب د�موکرائت کوردستان، راستی�ەک هە�ە کە ئ�ێی ن مبارانکردئن ح�ی

ان سوودی زۆر گەورە لە نەبووئن فەزای خوشک��را�ەتیی و هاوڕ��ەتیی و  . ئ�ێی ب و ال�ەنە س�اس�ەکائن کوردە لە �ەک�ت ن ح�ی
ان س ، لە نەبووئن هاو�ە�مان�ە� هەڤاڵبەند�ەتیی ناو کوردان وەردەگ��ت. ئ�ێی وودی زۆر گەورە لە نەبووئن پالتفۆرم�� ن�شت�مانیی

�ن شێوە دەقۆز�تەوە.  ، دەبین�ت و ئەو فرسەتە بە باش�ت ئی ن ، لە نەبووئن بەرە�ە� �ەک سپائی و �ەک ه�ێی  ن�شت�مانیی
 

اق بکە ن شکات لە حکومەئت ئ�ێی اقدا ئ�مە بە تا� و تەرا و بە هەر �ەک لە ئاوز�ک ناتواننی ان لە ئ�ێی ۆر�ز� ئ�ێی ین کە ڕ�گا بە ت�ی
سینەوە کە لە ناو کورددا  بوون بە قامک و دەسیت دوژمن و کەبە ئاشکرا  ن ئەوانە لە قاو بدەین و لێ�ان ب�پ دەدات. هەروەها ناتواننی

ان دژ بە کورد  ۆرەکائن ئ�ێی ن دەکەن. حاشاهەڵنەگرە  کە دەسیت ناوخۆ لە زۆر�ەی ت�ی  هە�ە. سەنگەری دوژمن بەه�ێی
 

ن و زان�ار و لوقمان و  لەم ڕۆژە ناخۆشەدا، سەرەڕای سەرەخۆشیی لە دا�ک��اوک و لە کەسوکار و لە گە� کوردستان، بۆ ڕامنی
نکردئن  ، بەرەو بەه�ێی ئب د�موکرائت کوردستان، داوا دەکەین هەموو ال�ەک بەرەو کۆنگرەی نەتەوەئی ن گ�انبەختکردووائن ح�ی

، بەرەو دامە . �ەک�ەتیی نەتەوەئی ن �� �ەکگرتوو، هەنگاو بننێی � ات�ی  زراندئن سپا�ە� �ەکگرتوو، بەرنامە و س�ت
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ێ �ەک�ەتیی نەتەوەئی ئ�ش و ئازارمان بە س���ت و در�ژماوەتر دەبێتەوە.   ئەڵتەرنات�ڤ بۆ �ەک�ەتیی نەتەوەئی نی�ە! ئب
کەرئی ت�ک دەئ�مە دڵن�این  ن کە س�ستە� دا��ی . ڕ�گای ئەوان پڕ ڕ�بوار دەب�ت و دەزاننی ن ن کە شکێننی م دەب�ت بزاننی �ەک�ەتیی بە�ڵ

، تا�ە زامین سەرخستین ئامان�ب  �ا�ەتیی بەرتەسک و بەرژەوەندئی کەسیی ن نەتەوەئی و کۆتایهێنان بە س�اسەئت ناوچەگەرئی و ح�ی
 وەدیهێنائن کوردستان�� سەر�ەخ��ە. 

 
 کۆ�سەی بەڕ�وەبەرئی کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان ـ ک ن ک
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