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ی و ارهاد ی بوون و به شهکرن و بانگا مک ده ر زۆر چه سه ی کوردستاندا گۆتن له گه  کۆمه له
  ، یا الوازن و به یان نییهبوونبنی  ر له هه یا  مکانه و چه  ئه دا  بنچینه  لهم ، بهکرت کردنیان ده شه گه

ال و  تداران، مه سه کانی ده پچه له  کۆتوکه ها به روه  سنوردار کراون، هه نوسراوه  و نه کانونی نوسراوه
.  دراون وره  و دهوه ته ستراونه به. کان هتد خۆره شه  مه تیه سایه که ئاغا و کخواکان، کان، شخه
ی سڤیل،  گه کو کۆمه کانی وه مکه موو چه رتوبو بۆ هه و په وت چهشاز،  نهی  وه ی لکدانه وه له جگه

ش  وه له.  رچاو  به ونه که گشتی ده  بهرک، کانون و هی دیکه کسانی، ماف و ئه دیموکراسی، ئازادی، یه
  کان به رنیه  نه ی دیارده وه ستانه ودان بۆ به ندێ جۆر ئایدۆلۆژیا و هه زیاتر تاوانبارکردنی هه

کان بۆ  سه ، کهمندراو ر و سه ی بواهنه گه  و به وه ب ڕوونکردنه ت به کی تایبه یدۆلۆژیایهئا
  . بات ئاقارکی ناگونجاو ده

  
، چت  ده ڕوه به  وه تداره سه ارتی دهردوو پ ی هه  ژر سایه  کوردستاندا له مۆ له ی ئه یه گه و کۆمه له
  یا وه  ئایینه ی چ له وانه تی ئه تایبه کان، به تیه یه  کۆمه رسته په ا کۆنهدا کانون و ڕس یه گه و کۆمه له

وخۆ و  ڕاسته،  یه  هه وه تدارانه سه ن ده  الیه کی زۆریان له گرنگیه، گرن  ده رچاوه  سه وه کیزمه خله
تی و  وایه ی ڕه شه بانگا، وه کرنه کرن، بوده ری دهاگپارز   و ناشاراوه وخۆ یان شاراوه ناڕاسته
  . کرت دروستیان بۆ ده و ڕاست
چی خۆیان  ی ملکه ن و ئاماژه هک کان ده  مۆدرنه مکه ی بوونی چه  بانگاشه میشه تداران هه سه  ده دیاره
و  ئه. هندرن کارده کان به رنیه  نه  و بۆ داپۆشینی کاره نھا گوتنه ته  ش وه ن، ئه که  ده مکانه و چه بۆ ئه
و   دژی ئه رنامه  به و به  وه کرده بهکو  ، بهر کاریان پ ناکرێ ک هه نه دانیان  و پداهه مکانه چه
ی  ی کوردی هۆکه گه هی کۆم یه رستانه په رنی و کۆنه  نه و دیارده  بوونی ئه  چونکه.ن که  کارده مکانه چه
  چۆن؟ .  و دیاردانه  بۆ ئه نهوا ی ئه شاراوهوخۆ و  ناڕاستهوخۆ یا  ڕاستهپشتگیری نگی،  بده

ی و دروستی و بھاوتایی  بۆ پاک  بانگاشهیدا که یاندنه ڕاگهی  ڕگه   لهتدار سه توژی ده
ستور و  ی ده  تکه و هزره ت ئه سه دهکات،   ده گه بۆ ژیان و کۆمهکۆن  ساڵ 1400کی  یه وه لکدانه

 نۆرم و   بهبت، ری کانون ده  خۆی سه ته سه و ده  ئهی وره رگه سهکات،  زگای کانوندانان ده ده
جکردنی   جبه پش بهکات،   ده گه کانی کۆمه  و تاوانهکان ری پشلکاریه سه  چاره کیانه ڕسای خله

دا  گه  کۆمه خوای نوێ له و ئاغا و ک وه نتهیژ تی ده گایه به ره می ده ت سیسته سه گرت، ده کانون ده
زاران  هه پشتگیری دروستکردنی بهدات،  کان ده ال و شیخه  مه ت ڕۆی گرنگ به سه کات، ده دروست ده

جیاکانی  جیا  شونه له رستی  پارزی و تاریکپه کۆنههزری ی  وه کات، بواری گوتنه وت ده مزگه 
  هزری وه نانه و که  و له وه کانه وته  مزگه  لهانداو ی ئه ژرسایه  له  نهفتا هه خسنت، ڕه  ده دا گه کۆمه

ی  گه کۆمهت  سه دهن، درن یه گه  ده گه کانی کۆمه  مرۆڤه یی به کراوه ئازادی و دژه رستی، دژه تاریکپه
می  ت پشتگیری سیسته سه کیزم، ده و خلهرستی  په زم، کۆنهپیتی ئیسالمی مرگکی به  کردۆته



  تیه کردوویهو ڕ  گه خاته دهی خۆی یس زووی که  ئاره بۆ وه ته ت سامانی نه سه کات، ده  دهییمافیا
نۆرم ش  ی دیکه و دیارده  وانه ئه.  روستی کردووهدخۆی ی  رستیه په کی و کۆنه  خه و پکھاته ڕاگری ئه

ی میکانیزمکی  که ریه  هه اردانهو دی موو ئه هه.  ت پکیھناوه سه  ده ن که  یه ژینگهو  ئه و ڕساکانی
 خۆیدا خۆی له  یه و پکھاته ی ئه وه له  جگه،ڕ گه ته  خراونه وه  ئازادی و کرانهبۆ خنکاندنی  ته تایبه

  . بوون  و مۆدرنیزه وه  کرانه ر به رامبه  به رستییه په  کۆنهکی هدروستکردنی شورای
 هشتنی نه،  رییه روه  دادپههشتنی نه : ن به ی ده ڕوه  به کهکانی  زمهمیکانی و  یه پکھاتهو  ئهمی  رهه به
،  داپۆشینی ڕوخساری ژنه،  رسته  که  به کردنی ژنه ، کسانی ژن و پیاوه یهو  ره نگاوکی به ر هه هه

بزرکردنی سیمبۆل و ئاکاری مبازی پیاو، نارسیست و  هزری تاریکی دپیس و  تی به داپۆشینیه
تی  زیندانیکردنیهتی،  نتالیه کردنی مه ئیسالمیزهتی،  رگیه بکردنی جلوبه عاره ، بهتی یه ژنانه
   به تی  نامۆکردنیه ژیان، تاموچژی سروشتی تی له یه وه خستنهدا، دوورچواردیواری ما له
ن  یه ال تی له کردنیه کۆیلهتی،  یه وه  و لکدانه وه ی توانای بیرکردنه وه ندنه سه ، و بوون وه وشانه دره
هاکانی  ، داماینی به تی مافی ژن بوونیهی  وه ندنه سه پیاودا،ن   الیه تی له کردنیه ، کۆیله گه کۆمه

 هیوا  تی له داماینیه، بۆشداکی الواز و  یه  الشه  له تی  بوونیهدیلکردنیتی،  نامرۆڤاندنیهمرۆڤبوون و 
  زووه  ئاستی ئاره کانیش له  کۆیله رکه ههدا، یاورچ به  له  کانی داهاتووه ره گه شکردنی ئه ڕهو دواڕۆژ، 

  . نووسیانه چاره) کو دوعا وه(کشانی گیان  ههبوون  کاندا نه خۆشه نه


