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�� دڕندانە ت  برس�کردن و ب�کارکردین  و س�اسەی� بۆ سەر کۆڵبەران  سەبارەت بە ه�ێی
�

  خەڵ� ڕۆژهە�
 

ووی  � انە بە  ٤٠ن��کەی م�ێی ، ڕاوەدوونان، ز�ندان�کردن و ترساندئن گەالئن ئ�ێی ن ووی کوشن� � ان م�ێی ساڵەی کۆماری ئ�سالمئی ئ�ێی
ئ�  خەڵ� دژ بە ایبەتئی ت �ەکەم رۆژەکائن هاتنەسەرکاری  دی ئازاد�خوازئی بووە. هەر لەکە هەم�شە ناوەنکوردستان  ڕۆژهە��

�کردئن کورد دراوە.  تداران فەتوای بن�� از بانگەشەی ج�اواز سەبارەت بە گوا�ا با�� ڕ�فۆرمخو بە ڕوونئی دەرکەوتووە کە دەسە��
تدا قسەی مفت و ساختەچ�ەتئی س�اسی�ە تدارائن کۆماری ئ�سال� . دەسە�� و در�ژەی ئەو س�اسەتە�ە لە ناو بازنەی دەسە��

ان ئەنجام�ان داوە.   هەموو لەو چەوساندنەوە�ەدا بەشدارن کە دژ بە گەالئن ئ�ێی
 

ئ� کوردستائن کرد ان سەرەڕای ئەوەی رۆژهە�� کەری ئ�ێی بنکەی ئیتالعات و بە و  سەر�ازگە�ە� گەورەبە ە وو رژ�� دا��ی
ە با�ەخ بە و�ران کردووە. نەک هەر لە هیچ روو�ەکەو و  ر و پاسدار و بەسیج، بنەمای ئابووری کوردستان��� خاپو 

 ە و بە ئەستەم دابینکردئن ب��وی ژ�ان��� لە خەڵ� قەدەغە کردوو ئی دا، بەڵ�و ب�کار نا  لە کوردستان بووژاندنەوەی ئابوورئی 
ش  و  کردنە رزدار قە کردن و برس�کردن و س�اسەئ� ب�کار ئەم  . ەکاتە سەر خەڵ� کوردستاندهەر رۆژەی بە ب�انوو�ەک ه�ێی

کەر��ە.  ئی س�ستە� دا��ی � ات�ی  پا�ە�ە� س��
 

دوور  سەدان ک�لۆمەتر لە ز�دی خ��ان بۆ پە�دا�ردئن کاری کاتئی و وەرزئی  کەک��کار و زەحمەتک�شائن کورد    ناچارکردئن 
ان بڕۆن، بەش�� ئەو س�اسەتە�ە. لەو ڕووانگە�ەوە کاری   بکەونەوە و  ئی ئ�ێی ەک نی�ە  کۆڵبەرا�ەتئی کاسپ�بۆ قوو��

اوە. لەگەڵ ئەوەشدا تورک�ا و   ان بژاردب�ت، بەڵ�و زەحمەتک�شئی و ڕەنجدان�کەکوردستان�ان هەڵ� کە بەسەر�اندا سەپێ�ن
، بە ئامان�� بەدناوکردن و سووکا�ەتئی پ�کردن و پاشان بەنا�اسای�کردن، �ێ دەدەن.  ان مۆری قاچخچ�ەتئی ژمارەی   ئ�ێی

�ارانکردئن  ن و ت�ی ان لە  بە ڕۆژ لە ز�اد بووندا�ە.  ان ڕۆژ کۆڵبەر   کوشن�  ئاشت�انەی کورد، کۆماری ئ�سالمئی ئ�ێی
�

سەرەرای بان�
ئ� کوردستان و هەند�ک  سەر ئەم دەستدر�ژئی و پ�ش�ل�ار�انەی ما�ن مرۆڤ بەردەوامە.  ش��ئن د�کەی ئ�ستا کە ڕۆژهە��

ان نارەزای�ە�  مدانەوە�ە بە بە خۆوە دەبین�ت،  ‟سفرەی خاڵئی ʺتا ڕادە�ەک جەماوەرئی بە ن�شاندائن ئ�ێی ەئ� س�اسوە��
 . ب�کارکردن و برس�کردئن کۆماری ئ�سالمئی 

 
ئی لەو  کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان بە توندئی دڕندەکارئی کۆماری ئ�سالمئی  دژ بە کۆڵبەران شەرمەزار دەکات و �شتگ�ی

ێ دەنێتە � ‟سفرەی خاڵئی ʺناڕەزای�ە بەر�ینە دەکات کە بە ن�شاندائن  ن ڕۆژی خۆی و خەڵ�ان ئ� داوای خ��ان بۆ ازدەهەمنی
�ان�� ناڕەزای�ەتئی سا�ارت��ن شێوەی دەر���ئن مرۆ�� سەر�ەرزە بۆ ژ ن�شاندائن ئاشتئی و نان و ئازادئی دەردەبڕن. ئەو جۆرە لە 

 .  ئاسوودە کە ما�ن ڕەوای خ��ەئ�
 

ادەی ئازاد و شانازئی خەڵ� کورد دژا�ەت�کردن و بەگژداچوونەوەی ان ماه�ەئ� بەر�رسان و  ستانئ�ی و خەڵ�ائن د�کەی ئ�ێی
تدارائن کۆماری ئ�سالمئی ن�شان دەدات.   دەسە��

 
ەڵ� خ خاوەندار�ەئ� لە کەدەکات  هەر ش��ن�ک هەن لە  �انداوا لە کوردستانکۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان/ ک.ن.ک 

ئ� کوردستان بکەن و برەو بە  چە� دەستمانە بۆ �ەک�ەتئی نەتەوەئی کار�گەرت��ن  بدەن.  �ەک�ەت�ە� نەتەوەئی پتەو ڕۆژهە��
کەرئی و  مدانەوە بە دا��ی و  کە ئەو�ش زامئن ئابوور�ە� شەفاف  بۆ بون�ادنائن کۆمەڵگا�ە� د�موکرات�ک و پلورال�ستوە��

�ەتئی ت�ادا بەرکەماڵ ب�ت.   ڕ�کخستئن کۆمەڵگا�ە� هۆش�ارە کە دەتوان�ت بەرابەرئی و دادوەرئی کۆمە��
 

 نەتەوەئی کوردستان�سەی بەڕ�وەبەرا�ەتئی کۆنگرەی کۆ 
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