
 
 داواکاری

 
!با چیدی توند و تیژی نه بته  رگای چاره سه ری گیرو گرفته کان  

 
له  پوه ندی له گه ڵ تکھه چوونه کانی ئه م دواییانه ی نوان حیزبی دمۆکراتی کوردستانی 

 ئران، ئمه  کۆمه ک نووسه ر و چاالکی فه رھه نگیی -ئران و حیزبی دمۆکراتی کوردستان
 ، ناره زایه تی و پناخۆشبوونی خۆمان سه باره ت به م رووداوانه  ده رده بین  تاراوگهوسیاسی له 

و داواکارین به  ھه ست کردن به  به رپرسیاره تی سه باره ت به  ئاسایش و سه المه تی ژن و 
 دی مندای پشمه رگه  و کادره کانی ھه ر دووال که  له  که مپه کاندا زیاتر له  ھه موو که سکی

له  ژر مه ترسییه کانی ئه م جۆره  رووداوانه دان، شلگیرانه  و مه سئوالنه  به ر به و کرداره  
دزوانه   بگیردرێ و له  رگای الیه نه  ئیجرایی و رکخراوه ییه کانیانه وه  کۆنترۆی ئه م دۆخه  

 . بکرێ
ندام و الیه نگرانی ھه ردووال به  کرده وه ی ناشارستانیانه ی وه ک شه ڕ و پکدادان له  نوان ئه 

ھه بان له  پرنسیپه  مه ده نی و ئه خالقییه کان ده زانین و له  سه ر ئه و باوه ڕه ین که  کرده وه ی 
له م چه شنه  نه ک ھه ر زیان ده گه یه ن به  ئیعتبار و پرستیژی ھه ر دوو ال، بگره  ھۆکارکی 

ه قه الی بزاڤه  مه ده نی و گۆڕانخوازه کان بۆ ھه نگاونان نه گه تیڤشی ده ب له سه ر ھه وڵ و ت
 . به ره و دابین کردنی ئاستکی شیاو بۆ گه شه دان به  پلورالیزمی فیکری و سیاسی

ده با مژوو داوه ری بکات له  سه ر کشه و گرفت و بۆچوونه  جیاوازه کانی ھه ردووال و 
 ھاوسه نگ نه ب له  گه ڵ پنسیبه کانی مافی مرۆڤ، دنیاشین له وه ی که  ھه ر کرده وه یه ک که 

به  توندی و به  شلگیرانه   له  الیه ن بیروڕای گشتییه وه  شه رمه زار ده کرت و بۆ ھه تا ھه تایه  
ده بته  خاکی ره ش له  مژووی ھه ر الیه نکدا که  بیھه وێ له ڕی مه نتقی زۆرداری و 

مافی جودا بیری و پراکتیزه کردنی ھه ر ئه ندشه  و .   خۆی بسه پنتزه بروزه نگه وه ئیراده ی 
بیروڕایه ک مافی سه لمندراوی ھه ر مرۆڤکه   و له  جاڕنامه ی گه ردوونیی مافی مرۆڤدا به  

ئستا ئه گه ر ئه م دووالیه نه  ناکۆکن له سه ر تکۆشان له  یه ک حیزبدا، با  . روونی دیاری کراوه
 ب له به ر ده میاندا تا له   قه واره یه کی دیکه دا  و به  شوه  رخستنکی دیکه وه   درژه  رگه  ئاوه 

 .  به  کار و تکۆشانی خۆیان بده ن
به دنیاییه وه  بیروڕای گشتیی خه کی کوردستان شوه ی ھه سوکه وتی ئه و دوو الیه نه ی 

راوانی و پکه وه ھه کردنیان ده کا به  حیزبی دموکرات له  گه ڵ یه کتری و ئاستی سنگف
مه حه کک بۆ ھه سه نگاندنی ئاستی وه فاداری و بوابوونی ئه و دووالیه نه  به  دروشمه کانی 

 . ئازادی و دموکراسی و فره حیزبی
ئمه  جارکی تر نیگه رانی خۆمان له  ئاست گیانی ئینسانه کان و به  تایبه ت ئه و ژن و مندانه  

رده بین که  ھه ر ئستاکه  له  بارودۆخکی گه لک دژوار و ئاسته نگ و پ مه ترسیدا ده ژین ده 
خوازیاری ئه وه ین نونه رایه تی حکومه تی ھه رمی کوردستان و ده سه تدارانی ناوچه که  به   و
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 زووتر چاره  ھه ست به  به رپرسیاریه تی پتر، زیاتر به  ده م ئه م کشه یه وه  بچن و ھه ر چی
   . سه رکی گونجاو و شارستانیانه ی بۆ ببیننه وه
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