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دەوت داگیرکارانی ل نوان ل رۆژھتی ناوەراست ب گشتی ویی کملمالنی سیاسی و ئابووریئو

ھنووکش کۆتایی پنھاتووە پویست بخرت رۆژرڤی بردەوام و دەیان ساب تابتی کوردستان 

ب واتایکی دیک پاوانخوازی و ھزری داگیرکاری دەوت یک ل دوای گۆرانکاری جیھانییکان ل ناچکدا،

یم ناوچکانی ئکرژەوەند خوازانی جیھان یب تکانی سیاسی و دەوندرووسترەکی دیاردە ناتھۆکاری س

تر ئبات و ل کیبرکی ملمالن سیاسییکاندا و ئابوورین ک تا دت ئم ناوچی برە و ئالۆزی ھر چی زیا

 کی گوشار بکان وەک کارتتوند ئاژۆ ئایینیی ت و  گرووپچزەوار دەر ئ ل کقامگیری ناوچنسی سبا

.گیشتن ب موڕای سیاسی و خۆسپاندنی ھر چی زیاتر ککیان لوەر دەگیردرتمبستی 

چوونی ژزخانی ئابووری و کاولکاری ھر چی زیاترە ل ناچکدا ک ئمش راستو خۆ ھۆکاری ب تان 

ورای لم ناوەندەدا ھم داگیرکارانی کوردستان و ھمیش وتانی برژەوند خوازی جیھانی ل ھر دوو حاتدا

.دارو رۆل کاریگریان ھبووە و ھی ل ناسقامگیری ناچکوئوەی ک سوودی خۆیانی لوەردەگرن ، دە

دەیان ئو ئسلمنن ک ئم سیاست ناتندرووستی ک ی ئم دوایانی ناوچک رووداوەکانو گۆڕانکاری

 ستیبسابم  زخانینی ژرکوت و تاو نائابووری سوئ کان بکورد نشین گشتی و ناوچ ب یچ

کست خواردووە و پویستی جیددی ب تایبتی ککی لوەر دەگیردرت و پیەو ئکرت، سیاستکی ش

یگۆرانکاری ھ.

کاریگری دەوتانی داگیرکاری کوردستان ل ھمبر پرسی کورد و دەور و رۆیان ل گۆڕانکارییکانی 

ک بردەوام نتوەی کوردیان وەک  نتوەیکی ناوچکدا و گوتاری دژە کوردیان ل کۆمگی جیھانی

سا کاری بۆ دەکن و تنانت لم دەیانل قلمداوە و ب جیھان ناساندووە و ئاژاوەگرو تیرۆریست

.ۆریشیان داوە، ئیتر کۆتایی پھاتووە و بایخکی ئوتۆی نونتوەیی و جیھانی نماوەزپیوەندییدا باجی 



ل الین داگیرکارانی ب واتایکی دیک ئگر تا دونی نتوەی کورد ب ئاژاوە گر و ترۆریست ئناسرا 

م کۆمۆ ھموە ئی جیھانی، ئگکۆم وە بیکوردستانگ بینن کوەیی ئتوەنمیش نجیھانی و ھ

ای ئوەی ک نموونی دیموکراسی و گوتاری دەوتانی داگیرکاری کوردستان وب پچوانی کورد نتوەی

وان ب تنیا شڕی ترۆریزمی نوە دەوتی بکات و ھۆکاری ئت، لو ناوچکی ی ئاشتیانیپکوە ژیان

.سرەکی ئمنیت و سقامگیری بت ل ناوچکدا

وەگڕ خستنی پرۆژەی سیاسی ترۆریزمی نوەدەوتی داعش ل الیان وتانی دیار و نادیارەوە ب مبستی 

ب کۆمگی نونتوەیی و جیھانی تیییراسموڕای سیاسی خۆیان ورای ھموو سوود و خسارەکانی ئوە

، ب سلماند ک بوونی دەوتی کوردی ل ناوچکدا زەروورە و پویست ب زووی و جیددی کاری بۆ بکرت 

ب سر کوردتوانایی و کاریگری،واتایکی دیک رووبروو بوونوەی کورد ل برانبر ترۆریزم و

.کوردیەوتی دشقامگیری ناوچک بندە ب دامزراندنی کرووداوەکاندا ئوی سلماند 

گشتی ئم شوەیکی ب ،کوابوو پویست الین سیاسییکانی کورد ب دوور ل ھر ملمالنیکی سیاسی

پویستی ب ھل زیرین بقۆزنوە و دنیا بن لوەی ک فاکتری سرەکی بۆ گیشتن بو ئامانج پیرۆزە 

.الیان ھیی نوێ ھمیونایتدک


