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 بۆ رای گشتیی 
 
 

این کورد ر�سوا ئەکەین  ب��اری پارەداین ئەم��کا بۆ سەری ر�بەرو شۆڕشگ�ێی
 
 

ێ  �ی کورد، بەڕ�زان جەم�ل  2018106.1.دو�ێن ی
کردئن �ێ ڕ�بەرو شۆشگ�ێ وەزارەئت دەرەوەی ئەم��کا را�گە�اند کە بۆ دەستگ�ی

ئت پارەی داناوە. ئ�مە ئەم هەڵ��ستەی  ئەم��کا رەتئەکەینەوەو بە هەموو شێوە�ەک با�ک، موراد قەرە�الن و دوران کال�ان خە�ڵ
. ئ�مە وەک کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستان  ن وندی ئەم هەڵ��ستە ر�سواو شەرمەزار بە تلە بەرامبەر ئەم هەڵ��ستە رائەوەستنی

 ئەکەین. 
 

شۆڕ�ش   ساڵ ز�اترە بە سەر�ەرزئی لە ر�زی پ�شەوەی 40بەڕ�زان جەم�ل با�ک و موراد قەرە�الن و دوران کال�ان ئەوە 
ئەندامێێت ئەوان لە   کوردستاندان. بەڕ�زان جەم�ل با�ک و موراد قەرە�الن هەمانکات ئەندا� کۆنگرەی نەتەوەئی کوردستانن. 

ە هەموو تەمەئن خ��ان بە خزمەتکردئن خەڵ� کوردستان بەخشیوە.  � ی
کۆنگرەدا بۆ ئ�مە جێێی شاناز��ە. ئەو �ێ ر�بەرو شۆڕشگ�ێ

ێ هیچ بەرژەوەندی�ە� تایبەئت هەر لەو خزمەتە بەردەوامن. ئەو مرۆڤانە لە هەموو ژ�ائن ئ�ستاش شەو رۆژ بە خ��ەخشێی   و ئب
کارئی ت�کۆشاون، مرۆڤا�ەت�ان پاراستووەو لە بەرامبەر زۆرداری  نادادپەروەر�دا لە خزمەئت و خ��اندا لە دژی زۆردارئی و دا��ی

بە پیێت ز���ن بنوو��ن. درووست بک��ن، پێ��ستە ناوی ئەوان  نەمرۆڤا�ەت�دا بوون. پێ��ستە پە�کەری ز���ن بۆ ئەو مرۆڤا  
 

هەڵ��ستە نادادپەروەرو ناڕاستەی ئەبێتە هاو�ە�ش زۆرداری و ملهوڕئی دەوڵەئت تورک�ا. ئەم هەڵ��ستە لە  و حکومەئت ئەم��کا بە
ۆر" و "ل�سێت نارکۆت�کا" لە ئەنجا�  ئەخال ق و رەفتاری مرۆڤا�ەتی�ەوە دوورە. ئەو ب��ارە وەک ب��ارەکائن پ�شووتری " ل�سێت ت�ی

ەوندا دراوە. بۆ ئەم��کا کورد ن ان و داعش مامەڵەی ق�ێی ی باش کوردی خراپ هەن. ئەوانەی لەدژی رژ�� سەدام، رژ�� ئ�ێی
کارئی دەولەئت تورک�ادا تێئەکۆشن،   تێئەکۆشن، کوردی باش بوون و کوردی باشن. ئەو کوردانەش لە بەرامبەر دەستدر�ژی و دا��ی

کارئی و لە پ ێناو ئازاد�دا�ە. ئەو ت�کۆشانەش هەر لە سەر کوردی خراپن. لە هەر�ارچە�ە� کوردستاندا ب�ت، ت�کۆشان دژی دا��ی
ۆز و رەوا�ە. بە هەڵ��سێت  . هەند�ک دەوڵەت ئەو ت�کۆشانە کۆتائی نا�ەتبەرژەوەد�خوازانەی زەو�ەوە تا ئاسمان پ�ی  

 
: دەست لەو هەڵ�� ن  حکومەئت ئەم��کا ئەکەین و ئەڵنێی

گ
ستە بەو بۆنە�ەوە ئ�مە جار�� تر ئەو ب��ارە شەرمەزار ئەکەین. بان�

 دووفاقێی و ناڕەوا�ە هەڵگرن و ئەو ل�ستە نادادپەروەرانە ���نەوە. 
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