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ش بۆ سەر بارەگای تەڤگەری ئازادئی کۆمەڵگای کوردستانهەڕەشە و   کار�� د�کەی خراپە  ه�ێی

کوردستان لە تەڤگەری ئازادیی کۆمەڵگای کوردستان پەرەی   حکومەیت هەر�� کوردستانلە ڕۆژاین ڕابردوودا هەڕەشەی 
ش.  کارکردین کوردستان بە ڕەسمیی مۆڵەیت    ڵگایکۆمە  هەمووان دەزانن کە تەڤگەری ئازادیی  ستاندووە و گە�شتووتە دۆ�ن ه�ێی

اق هە�ە کە دەب�ت حکومەیت هەر�� کوردستان�ش پابەندی ب�ت. الی حکومەیت ف�د تا ئەمڕۆش حکومەیت هەر��  را�ڵ ئ�ێی
 ر کە ئەوە بۆ چوا  ۆڵەت پەسەند نەکردووەمەڵگای کوردستان�ان بۆ وەرگرتین مڤگەری ئازادیی کۆ ئەو داوا�ار��ەی تەکوردستان 

 . ساڵ دەچ�ت دا�ان ناوە

ە تووە کە لتەڤگەری ئازادیی کۆمەڵگای کوردستان لە کوڕان و کچان و پ�اوان و ژناین ئازاد�خوازی باشووری کوردستان پ�ک ها
ن  و سەر بناخەی خ��ەخشیی و دڵخوازانە کار دەکەن و �ەک�کە لە کەر�نی  . تەڤگەر ڕ�کخراوە کوردستان�انەی دژ بە س�ستە� دا��ی

اال��ەکان�ان جەختکردنە لە سەر ڕ�گای ئاشتیی و د�موکراسیی دەدات و تەواوی چ  پر� کورد بەارەسەرکردین هەوڵ بۆ چ
نکردین �ەک�ەتیی نەتەوەیی  دۆست و ژنان  و هاوسەنگەریی هەمووان و هەوڵدان بۆ چەسپاندین س�ستەم�� پلورال�سیت بەه�ێی

 پارلەمانیی د�موکرات�ک. 

منەداکۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان بە خ منەدانەوەی ەم و ن�گەرانی�ەوە لە وە�ڵ �  حکومەیت هەر�بەر�رساین نەوە و خواسیت وە�ڵ
هەموومان پێ��ستە ئەو  . دا بخەن دە�انەو�ت بارەگا�ان�انو ئ�ستا�ش هە�ە بە تەڤگەر مۆڵەت نەداین کوردستان بۆ 

ن بک م و د�موکراسیی بەه�ێی ن ەین. پرا�ت�� ئ�سۆلەکردن و سەرخستنەسەر و بەڕ�وەبەرا�ەت�ەی لە باشوور هە�ە بەرەو پلورال�ی
ن کە دەبن  نکردین باشوور، بەڵ�و هڕ�گال�گرتن و قەدەخەکردن ئەو شێوازانە نینی بارودۆخەکە ێندەی د�کە بە هۆی بەه�ێی

ن  �ت. ڕاست�ەکەی ئەوە�ە کە . دەوورووژ�نن کەران باش دەزانن کە ناتوان��ت بە قەدەخەکردن هیچ ت�کۆشان�ک بووەستێ�ن دا��ی
ەوە. د  ە�انەو�ت کورد لە ناو خۆدا بخەنە شەڕی دەستەوئ�خەی �ەک�ت

ی لە اخستین ئەو بارەگا�انە ڕازی نابن. ئەوانەتەن�ا بە د بەدەوڵەیت تورک�ا رس�ار هۆش�ار دەکەینەوەکە ال�ەناین بەر�ئ�مە 
کەریی لە کوردستان ت�گە�شتوون، دەزانن کە  کەران پالین ڕاستەقینەی س�ستە� دا��ی ەگای خستین دووان و س�ان�ک لە بار اددا��ی
ز�ەکەی شەڕ بخەنە ناو ما�ڵ کورد و ڕ���ەندی خەباتە ئازاد�خوا ئەم �ان ئەو نی�ە، بەڵ�و ئاقڵمەندانە و پالنبۆکراو دە�انەو�ت

 . ن ان، کە �ەک�کە لە کەسا�ەتی�ە دۆڕ ئەردۆغان   �شێ��نن ۆ بە بدە�انەو�ت پالین خ��ان اوە شەرمەزارەکاین جیهان، بە هاوکاری ئ�ێی
 بە ئەنجام بگە�ەنن. باشووری کوردستان  رانکردین تەواو و�

ان زۆر لە  . لەبەرئەوە سل�مانیی دەب�ت وەکوو پالین تورک�ا و ئ�ێی ن هەم�شە  سنووری باشوور گەورەترە و ئەمە هەنگاوگە� سەرەتاینی
وو�ەکەوە � ێ نەنێتە م�ێی هەموو  کە شا�ستەی نی�ە. لەو بارەوە کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان  نەترسانە دەرووازەکاین ئاوەڵە ب�ت و یپ

ن و زوو �ان درەنگ ئ�خەال�ەن و ڕ�کخراوە�ە� س�اسیی ئا�ادار دەکاتەوە کە ئ ی � ەم جۆرە هەنگاوانە عادەتەن لەو�دا ناو�سنت
ن و لە ناو بارەگا�این �ناڕەزا�ەتیی دەر  جیێی خ��ەیت کە دەماودەمد�کە�ش دەگ��تەوە.  � ین اال�واناچخ��اندا ش��ین کار و خەبات بە  �ب

رساین هەروەها داوا لە بەر�. ەک��زیی ن�شت�مان�مانو � ئەمە هەڵ��ست�� گ��نگە بۆ داڕشتین بناخەی د�موکراسیی تەڤگەر بدەن. 
ان رابگرن و  ن حکومەیت هەر�� کوردستان دەکەین کە خ��ان بەرامبەر بە فشاری تورک�ا و ئ�ێی ادەیبڕووا�ان بە ه�ێی گەل   و بە ئ�ی

، بەڵ�و � تەواوی خەڵ� کوردستا باشوور دەب�ت نەک هەر  ب�ت.   ن ڕابگ��ت. سەر�ەرزیی و شانازیی هەر�م بۆ ئازادیی

کەریی نەدەن و  کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان داوا لە بەر�رساین حکومەیت هەر�م دەکات کە مل بە داوا�اریی و فشاری دا��ی
 ەموو ئەوانە بدەن کە ڕەووشتیی گ�انف�دا�اریی و خ��ەخشیی و ت�کۆشان�ان هە�ە. ئەوە �ەک��زیی مۆڵەیت ڕەسمیی هەبوون بە ه

تر دەکات و دەمانخاتە نێو د�الۆگ�� تەندروستیی د�موکراتی�ەوە. نەتەوەیی و ن�شت�مانی�ما ن  ن بەه�ێی
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