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یب د�موکرات ر�سواپەالمارداین ب ن  شەرمەزار ئەکەینو ارەگا�این ح�ی

 
 

ئب د�موکرائت   08.09.2018ئەمڕۆ  ف ش�ان کردە سەر بارەگا�ائف هەردوو ح�ی ان ه�ێی فڕۆکە جەنگی�ەکائف رژ�� ئ�سالمئی ئ�ێی
شانەدا ژمارە�ەک کادر و  ان. لە ئەنجا� ئەو ه�ێی ئب د�موکرائت کوردستائف ئ�ێی ف  پ�شمەرگە شەه�د و ب��ندار بوون.  کوردستان و ح�ی

 
ان لە کات�کدا لە قووالئی ک�شە و قەیرانە ناخۆئی و نێودەولەتی�ەکان�دا چەقیوە و بەرەوە داڕمان ئەچ�ت، کەری ئ�ێی  رژ�� دا��ی

و دەسەالئت خۆی پ�شان بدات.  ف ە بەرهەڵستکار و رۆڵەکائف گەلەکەمان ه�ێی ف  ئە�ەوێ بە پەالماردائف ه�ێی
 

کەرەکائف کوردستانجار�� دی ئەو  لە هەر دۆخ�ک�دا بن، لە هەر قەیران و ک�شە�ەکدا بن،  راستی�ە ئاشکرا بوو کە رژ�مە دا��ی
ش کر  ائف کوردستان بە ئەر� ده�ێی � ی

ف و هەرە نە سەر خەڵ� و خەباتگ�ێ  سەرە� خ��ان ئەزانن. �ەکەمنی
 

کردووەو بە بەشەو دۆخە ناهەموارە ئابووری  وس�اسی�ەی خ��ەوە لە ال�ەکەوە تورک�ا  �� باشوور و رۆژاوای کوردستائف دا��ی
ان  سەرەڕای هەموو قەیرانە هەموو توانا�ەوە هەوڵئەدات دەسکەوتەکەئف گە� کوردستان لەناو�ەر�ت. لە ال�ە� ترەوە رژ�� ئ�ێی

ش کردنە سە ائف کوردو ب��اری لە س�دارەدائف چاال�وان ناوخۆی و هەر�� نێودەوڵەتی�ەکان�ەوە، لە ر خەل� کوردستان و و ه�ێی
ئت  کائف بۆردومانکردئف بنکەو بارەگای پارتە ئی  کوردستان  رۆژهە�ڵ  . نەوەستاوە باشووری کوردستاندا خا� لە قوو�ڵ

 
کەران هیچ ج�اواز��ەکئی�ت هیچ گومان�ک لەوەدا نەما  لە نێوان پارچەکائف کوردستاندا نا�ەن و هەر دەرفەت�ک�ان بۆ  وە کە دا��ی

ش و   پەالمارەکان�ان بەردەوام ئەبن.  بڕەخ�ێ لە ه�ی
 

ف کەراسئت و هەموو ئەمانە ئەو  ��ە ئەسەلەمێنف � ات�ی ووئی و س�ت � ە کائت ئەوە هاتووە پ�داو�ستی�ە م�ێی � ە   ئی�ت لە م�ێی ف پارت و ه�ێی
�کبوونەوەو  ف  و پ�کهێنائف کوردستانی�ەکان هەنگاوی جدئی بۆ ز�اتر ل�ک�ف

گ
. هەماهەن� ف  �ەکێئت نەتەوەئی هەڵێنف

 
ئب د�موکرائت کوردستان و کوردستان ئ�مە وەک کۆنگرەی نەتەوەئی   ف ان بۆ سەر بنکەو بارەگا�ائف ح�ی ی ئ�ێی

�� تاوانکارانەی رژئێ ه�ێی
ئب د�موکرائت کور  ف ف  ستائف دح�ی ان ر�سواو شەرمەزار ئەکەین. سەری ر�ز بۆ شەه�دائف ئەو تاوانە دائەنەو�ننی سەرەخۆ�� لە  ،ئ�ێی

 و کارو هەڤاالن�ان ئەکەین. هیوای هەر�� زووتر چا�بوونەوە بۆ ب��ندارن ئەخواز�ن.  خۆمان و گە� کوردستان و کەس
 

جار�� ئەوە دوو�ات ئەکەینەوە ئ�مە لە کارو خەباتماندا هەروەک چۆن داوای �ەکێئت و �ەک��زئی نەتەوەئی ئەکەین، هەمانکات 
 . ف کەرائف کوردستان لە قاو ئەدەین و ب�دەنگ نابنی  تاوانەکائف دا��ی
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