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  ...ی کوردستانی نیشتیمانییکت یه تی رکردایه ی سه وه کردنهنج گه به و  ی س کۆنگره
 

 ندا هۆه/ کر  ختیار به به  
 

نجان و ژنانی   گه چاو لهر کی به یه  ڕژه م جاره  ئه ایه گو، یه  ههوه نگۆی ئه  ده که یه ماوه
 کانی  ڕیزه کرت له خۆش دهیان بۆ   ڕگه و وه  پشه ی دنهیکت  یهکانی  ڕکخستنهنو
، من ن کانیان بده بات و کاره  خه  به  درژهی کوردستانیی نیشتیمانیکت تی یه رکردایه سه
 چۆن بت و چ میکانیزمك  یهرکام گۆڕان بت ئه م ئاخۆ ده هم و د که دا پرسیار ده لره
  .  پیرۆزه م کاره ندرێ بۆ ئهبھکار  به
  

   تواناکانی و به ست بت به یوه رچونیشی په بت و شانسی ده  مافی خۆ پاوتنی ههامکند ئهموو   ی هه تۆ ب
ککی  کی خه  پشه لهشت  ده و  وه کوتنه  ئاسنی ساردمان پ ده تا دووباره وه یان ئه،  وه که سه  کهلھاتوویی

 ش بینم و م گه رده حای خۆم هه ش به ه من بکرابن، کان پیرتر دیاری نه  پیره  له کردوه نج و به ن گه مه ته به
 رتاپای  سه ش بهیی نیشتیمانییکت  و یه یه مان هه که  شۆڕشگه کتیه تی یه رکردایه  دسۆزی سه ڕم به باوه

کتیی  ک یه  حیزبکی وه،داڕاستیش تی ناوه وای خۆرهه  ته  له ردستان و بگرهو ک زانم له دهخواز دیموکراتی
بینین  ین، ده یری بکه یی سه  ڕژه ر به گه م ئه  به،بن م و کوڕی هه وێ که  و له  لره نگه ڕهخۆ   هاوتای نابینم،

 . وام بوونمان رده رن بۆ به ن و هانده که شبینمان ده  گهکان خششه بهزۆریی 
  
ت و  رفه ی دهیکت هیکانی   نو ئۆرگانه  له  که ،بینیومه  پراکتیکا  لهنجک و خوندکارکی کورد ك گه  وهمن

رجک کۆڵ  مه م به ، به یه ان ههتی کار کردنی ی توانا و قابیلیه وانه موو ئه خسن بۆ هه ڕه کسان ده شانسی یه
 . کان بگری نگه ی ئاسته رگه یی و بتوانی به ده نه
  
  و عدی گچکه  سهو هر لشهیدانى سرکردە خاشهاب ، وه هکتی رانی یه زرنه  دامه تاوه ره  سه ر له هه

 یان کانی دیکه ڤاه موو هه هه هید جوامر و ورامی و شه  و ئازاد ههری سکه لی عه  عهو  ئارام وجعفر و ئنوەر
هگیرساندنوەى زراندن و  دامهلسرتاى الوتیانوە وەک ئم گنج بوون، ک بوونت هونى ر  هه

ل ل سرەتاى تکوبوونى ب دنیاى سیاست و ئوکات شۆڕشى نوێ، تنات هڤاى بڕز مام جال
 ساڵ بووە یکم جار سرکردایتى دامزراندنى یکم شانى یکتیى قوتابیان و الوانى 18 ، 17تمنى 

 دەریدەخات همیش گنجان و الوان هون و سوتمنى ی کوردهماى ئم خبات.  کوردستانى کردووە
   بۆته وه نوێ بوونهسرکشى و شۆڕشکى سیاسى و کۆمیتى بوون، بۆی همیش هموو یاخى بوون و

 .کتیی کانی یه مۆی کارکردنی ڕکخستنه دینه
  

ر  کی  فراوان  یان هه یه وه  یان کۆبوونهك کۆنفراسداکی کورت یه  ماوه ر بکرت له گه زانم ئه  باشی ده دا من به لره
   لهواو  و پشتگیری تهی چاودر وه کتیه تی یه رکردایه ن سه  الیه نجان ساز بکرت و له گه بۆ  تانه م بابه شتکی له

نی  شایه   که،رتد ب نجانه و گه موو ئه ست نیشان کردنی هه وی ده  پاشان هه کرت و له بنجانی لھاتوو  گه
   . خۆیاننتی سایه ن که  و خاوه یه تیان هه گرتنی لپرسراوه ههتین و توانای  رکردایه سه
  
ی، یکت  ژنانی نو یه ست خۆشیم له  وای ده بت چونکه  نه  شتکی تازه نگه ی من ڕه م پشنیاره ڕزان ئه به
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ڕز مام  بهی ڤا  ههن  الیه  تیایدا له ستن که  ببه م جۆره ند ڕۆژک توانیان کۆنفرانسکی له وان پش چه ئه
کی  یه  ڕژه م جاره  ئهدرت وڵ ده هه   که،نی پدان ڕزیان به  گفتی چاکیان پدرا و بهپشتگیریان کراو وه الله جه
وکی  و هه یه ی تازه خۆیدا داهنانک ش خۆی له مه ، ئهییکت  یهتی رکردایه  نو سه تهندربھ ژنان  رچاو له به

  . کان نگکردنی ڕکخستنه ڕه  مه  بۆ هه یه دسۆزانه
  

 توانینی من  ڕوان بکرت به شیان ل چاوه کی گه یهوووتوویی بۆن و داهات رکه  سه  به ونه م هه ی ئه وه بۆ ئه
  ؛ وه  پشه هندرنه ده   کهی نجانه و گه ست نیشان کردنی ئه  کاتی ده ین له ند خاك بکه چاوی چه  ڕه پویسته

  
مای  ر بنه  سه  له باشتر وایه  .بت تیان نه سایه  که ک جۆره چن و یه ك نه  یه کان له تی کاندیده کوالی پویسته
  سه م که کانی پشووی ئه ر کاره  سه رکیز له وڵ بدڕی ته  هه .بت کاری نه تی و کوتله و کوتله ریه  گه ناوچه
ی  وه ره نجانی ده زموونی گه  ئه  سوود لهوڵ بدرت   هه.ی داهاتووشی بکرت  پرۆژه  و باس له وه بکرته

ندامانی  ی ئه  زیاد بوونی ڕژه بته نجان نه ی گه وه  پشه  هیوادارم هاتنه. وه ربگیرت و بقۆزرنه کوردستان وه
 کانی  هاوشوه ته زاره کو وه ر وه بن هه  نه چن و هاوشوه ك نه یه کانیان زۆر له  پۆسته تی و پویسته رکردایه سه

کان کادیری  ند و کۆمیته به ر ئاستی مه  سه  له تی پویسته رکردایه  سه  له جگه. رم تی هه ی حکومه دواین کابینه
تی  ندامیه  ئهی ماوهچاوی  پویست ناکات ڕه. نج ڕۆیان گرنگ تر بکرت و ج و شونیان دیار تر بت گه
 وخۆی ار و ڕاستهیسکی د  و کهی کۆن بت رگه  پشمه نجه  گهو  ئه رج نه ، مهداییکت کانی یه  نو ڕیزه لهرت کب

نی  ی و کۆمهیکت تی یه  خزمه کرێ له و چی پ ده  خۆی کیه  که  یه وه رج ئه  بت، مه بووهید ی شه که واده خانه
  .کی کوردستان خه
  

تیش  زگاکانی حکومه  ده دام وکانی تر و  پارته و وه ر بکرته سه وامی به رده  به نج به  گه دواوه  به ئیتر هیوادارم لره
ی  وه  پشه ن و شۆڕشی هنانه که ن و بازویان ل هه ی کوردستان بکهیی نیشتیمانیکت کانی یه وه  هه چاو له

، وه نه لكی کوردستان دروست بکه نی خه نجان و کۆمه ن گه  الیه ویستی له  و خۆشه ن و متمانه رپابکه نجان به گه
تیی نیشتیمانیی کوردستان له گومانم یهبت شق ده رمه شدا سه نگاوه م هه کب .     
  
   
 

 


