
 

 

ندا   وازک بۆ کوردانی باشوری کوردستان له فینله     بانگه  
  

             ن  ته پاراستی وهخونی ھید به  شه 
ین  یده ر نه رمه گه نگک ،شه  ده  ئمه به  

!! نوس  خوشکان و برایانی ھاوزمان و ھاوچاره    
ر  ر ھه وه ، پویستی سه ته ڕوی بونه مان روبه یندهمان و ئا که له دا ، که گه ستیاره  ناسک و ھه م قۆناغه مۆ له  ئه

وانه  موو ئه ڕوی ھه وه ڕوبه ره نگه ک سه  له یهمان و که له نگی گه ینه پاڵ ده نگمان بخه نگ و ڕه یه که ده تاککی ئمه
.ن  مان بکه که له نوسی گه  چاره وت یاری به یانه  و ده وه که ویستویانه ببینه  
نوسی  یه چاره کانی ئمه نگه و ڕاستیه بزانین که ده مومان ئه بت ھه ر ده نگده ک و برای دهی خوش مۆ ئه  ئه
.درت   ک ده حه  مه مانی پ له که له گه  

ت و عام  ر قه  سه نوس  و بیاردان له  چاره مه کردن به کانمان و گه وت کردنی مافه م زه رده  به  له ی ڕگه وه  بؤ ئه
ویسته ھه بگرین ،رانکردنمانو جینۆساید و وکی نه مومان به  پنگ دان  کانی ده وه ڕوو له بنکه تیه وایه ته  گیان

.ین   یه بده730یمانیی کوردستانی ژماره  مان که لیستی ھاوپه که له تی گه رایه نگ بۆ نونه ین و ده بکه  
ویش  بات ، که ئه  جۆرکی تری خه و قۆناخکی نوێته نو لی کورد له باشوری وت پیی نوه   ئستا گه

کانمان نزیک و نزیکترمان  ونه دی خه نگاو زتر له ھنانه  ھه نگاو به باتی سیاسی و دیبلۆماسیه و ھه خه
  .وه  کاته ده

ی  ردی بناغه شداری کردنه له دانانی به  ، بهمساڵ کانی ئه نگدانه ر تاککی ئمه له ده شداری کردنی ھه   به
شداریکردنه  ل و خاک ، به ی دسۆز بۆ گه کانی ئوه نگه ده. رفراز    و سهر وه خته لکی به  ئازاد و گهکینیشتیمان

ر  رکوک مسۆگه یه که کوردستانی بونی که کانی ئوه نگه   ، دهتان  که له ی خۆنوسینی گه افی چارهله دیاریکردنی م
!!  رمی کوردستانی نیشتیمان و دایک  وه ئامزی گه تهڕن گه کانیش ده عریبکراوه کات و شاره تا ئستا ته ده  
نی نیشتیمانی و  نجومه ت و ئه سه می ده ره رانمان له ھه ه بونی نونی  و پیگه یه که ڕژه کانی ئوه نگه  ده
  له بهوه  کاته  ، دنیامان دهمانه ر کردنی ئه کات ، مسۆگه  تر دهر و تۆکمه زیران زیاد و مسۆگه نی وه نجومه ئه
گا که  قوشیان ده ره  حوکمی قه شۆڤنیانهی که ڕاڵ و پیاو کوژانه نه و جه  ئهکانی زۆکه  نه ونه ر چونی  خه هس

ر سوتماک و خاپور کردنمان   له سهیاری ر ق کردن و ب وه جاڕ له سه ته سه می ده ره ناتوانن جارکی تر له ھه
!ن   بده  
 ین رمان ھه رامبه کانی به نه ی الیه وه ی عراق و لک نزیک بونه وه کانی ناوه له سه مومان ئاگاداری مه مساڵ ھه  ئه

ن ، بۆیه  که  و ساز ده کان ئاماده بژاردنه مسای ھه وه خۆ بۆ کبکیی ئه تیه وایه ته ماس و گیانکی نه که به حه
کانی  و گوڕتر و دسۆزانه تر ڕوو له بنکهرم  مساڵ به گیانکی زیاتر برایانه  و گه ش پویسته ئه ر ئمه له سه

ین  یمانی کوردستانی بده لیستی ھاوپه ) 730(  لیستی  نگ به وه ده مینه ین و ب س و دوو و ب سه نگدان بکه ده
  !! ن و گروپ و تاکک   حیزب و الیهک لکه نه نوسی گه ک دانی چاره حه  مه مه له ئه. 
موو  نت و ڕگه له ھه فتار و گوتاریان داده ھنت و سنور بۆ ڕه  چۆکدا ده ل به یه که دوژمنانی گه نگی ئوه  ده  
گرت ،  رز و پیرۆز ڕاده رز و به مان به که رزی کوردستانه گرت و ئای به رام و پالنکی دوژمنان ده مه  

یمانی کوردستانی ژماره     نگ بۆ لیستی ھاوپه رمان ده  سه لهتیه و پویسته  وایه ته رککی مژویی و نه  بۆیه ئه
بژاردنی  وه و گرینگی ھه کانمان ئاگادار بکاته رو دراوس ھاوخونه وه ده مان الی خۆیه که ریه ین و ھه بده ) 730( 
وه   نه مسایان بۆ ڕون بکه ئه  
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ندا   له فینلهبژاردن  ھهکاری ئاماده ی ندامانی لیژنه      لیستی ناوی ئه  
.............................................................  

ھلسنکی و ڤانتا     
0503644259        ر           ن عومه سه حهسیروان   /    1       

    0405543429               لی                عوسمان عه  /  2     
                  0456521121ن                    مام حوس /  3     

0409100457            باس                  باح عه سه/     4       
0405152052                         تروشی     شاکر ئه /   5       

  ئسپۆ     
  0407217596             ھدی خالید                  مه  /   1    

                                                   0443336203                    تاریق  خالید           /     2    
0503369991        ڕبوار موعین                          /  3      

ره   تامپه  
   1  /  0400971783               زراری                  عبدو    
                                                     0409103816                )     ول  عه( ریم  دولکهب عه  /  2   

0400744881                          د       مه بیل محه نه  / 3     
        تامیساری 

   0405799714            وان عابد                    شاخه  / 1     
0415491880                                      مام زایر   / 2        

ھتی      له  
0415046567      بدولقادر                               عه /  1       

    0407663772                           د  مه سیروان  محه /  2    
    تورکۆ     

 
022482778       ڕابه                              عوسمانی / 1     
0409122709دلۆڤان                                            / 2     

      
ن که  ند بکه ی عراقی فیدرال له فینله له بایۆزخانه) رھاد  رچ فه سه( ندی به کاک  یوه توانن په ھا ده روه  ھه
0968188722 یان 0468112959تی   یه که فۆنه له ی ته مه ژماره ئه  

 
 

   )        730( یمانیی کوردستانی ژماره  هرشتی لیستی ھاوپ رپه کاری و سه ی ئاماده  لیژنه
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