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ھرچندە کوردانى رۆژئاوا ل نوان خۆیاندا ب کشو گرفت نین ، بم لگڵ ئوەشدا ئوان ب براورد 
لگڵ پکھاتکانى ترى سوریا رکخراوترین پکھاتن لم وتدا ، ئم جگ ل ئامانج سیاسى و 

ل زۆربى پکھاتکانى تر دیموکراسیکانى کورد ک ھم کۆک لگڵ ھوستى نیودەوتى و ھمیش 
ئۆپۆزسیۆنى سوریا تا ئستا ئۆپۆزسیۆنکى پرش و بو و ناکۆک ل نوان خۆیدا ، . جیایان دەکاتوە

 کخراوى قاعیدەن کر ر بکانى سکانى سوریا ئیسالمى توندرەو تیرۆرستناو ئۆپۆزسیۆنب نى الیزۆرب
سوریا و لسر ئامانج دیموکراسیکانى دونیاى دەرەوە مترسیکى گورەن لسر ئایندەى دیموکراسى

ک بۆ ئایندەى سوریایان دەوێ، ئم جگ لوەى ئو ئۆپۆزسیۆن ماوەیک ل نوان ) ئمریکا و ئوروپا (
خۆیاندا خریکى شریکى خوناوین دژ ب یکتر ک بم شرەیان زەرەر و زیانکى گیانى و ماددى و 

داوە ، ل ) بشار االسد(ان ل گل و شۆرشى سوریا و ل ھوکانى رووخانى رژمى معنوى و گورەی
برامبر ئۆپۆزسیۆنى سوریادا ھزە کوردیکانى رۆژئاوا ھزى علمانین و ئامانجى سیاسى و 

ل دیموکراسیکانیان لگڵ ئامانجى دونیاى دەرەوە بۆ ئایندەى وتى سوریا یک دەگرتوە ، ھروەک کورد
ل شرکى گراندای دژ ب ھزە ) د.ى.پ(رۆژئاواى کوردستان ، ب تایبتیش ئنجومنى گلى رۆژئاوا 

و برەى نوسرە و دەوتى ئیسالمى ل شام ، ئو ھزان ) داعش(توندرەو تیرۆرستیکان ل سروشیانوە 
 کن لشم بکخراوى قاعیدە ، بر بن لک نشمووشیان بر ھگکانى ئزە توندرە و تیرۆرستیھ

ناوچک ک مترسیکى گورەن لسر ئایندەى دیموکراسى سوریا و لسر ئاشتى و ئاسایشى ناوچک و 
جیھان ، بۆی کورد وەک پکھاتیکى سرەکى ل سوریا و ھزە سیاسیکانى وەک ھزى دیموکراسى و 

ئایندەى سوریا ، دواجاریش شرى لگڵ ھزەکانى سر علمانى و ئامانجکانى وەک ئامانجى دیموکراسى بۆ 
ب رکخراوى قاعیدە و ھزە تیرۆرستیکانى تر ، ئمان ھموو ل دونیاى دەرەوە ، ب تایبتیش ل ئمریکا و 
ئوروپا و ھزە دیموکراتخوازەکانى دونیا و ناوچک دەخوازێ ک بو پرى توانایان پشتیوانى ل کورد و 

ئو شرەى ک . سیکانى بکن و وەک ھاوپیمانیکى دیموکراسى بۆ ئایندەى سوریا چاوى لبکنھزە سیا
دژ ب داعش و برەى نوسرە و ھزە ) د.ى.پ(ساک کوردى رۆژئاوا ل رگى ئنجومنى رۆژئاوا 

کسى ) 3000(تر ل توندرەوەکانى تر دەیکات ک تا ئستا ناوچیکى فراوانى لو ھزان پاک کردۆتوە و زیا
تنانت حکومتکى مالیکى . لو تیرۆرستان کوشتوە ، تا ئستا شرى وا ل شونى تر دژى تیرۆر نکراوە

ل ئنبار و فلوج ) د.ى.پ(تا ئستا نیوەى ، بگرە چواریکى ئنجومنى نیشتمانى رۆژئاواى کوردستان 
ین ئمریکا و ئوروپا و ئنجومنى ئاسایشى ى نکردووە ، کچى وەک دەبینین ل ال)داعش(شرى 

نودەوتى و تنانت ھندێ وتى ناوچکش ل رووى سیاسى و چک و معنویوە ئو ھموو 



 رى دژ بش چى کوردى رۆژئاوا لک دەکرێ ، کت ، ) داعش(پالپشتیر پشتیوانى ناکرک ھو تیرۆردا ن
لالین ئمریکا و کمگاى نودەوتیوە دژایتى دەکرێ و تنانت ل بکو تا ئستا ب بیانوى جۆراوجۆر 

جگى داخ دەستوەردانى ھرمى کوردستان ل بریاردان لسر ئایندەى سوریا پراوز دەخرێ ، 
و شرەکانى ) د.ى.پ(کاروبارى نوخۆى رۆژئاواى کوردستان و دژایتى و ناو وناتۆرە دروستکردن لسر 

 ى دژ بنیى رۆژئاواى کوردستان وتیکردنى ئیدارەى خۆجزە توندرەوەکانى تر ، دواتر دژایداعش و ھ
 کانى لتیودەوزە نمریکا و ھى کوردستان ناشرین کردوە و پشتیوانى ئیم پارچکوردى ل

ى رۆژئاواى دورخستۆتوە ، ھروەک دژایتى کردنى حکومتى تورکیا بۆ کوردى رۆژئاوا و ئنجومنى گل
نک ھر پشتیوانى ئمریکا و دونیاى دەرەوەى لو پارچیى کوردستان ) د.ى.پ(کوردستان و 

.دورخستۆتوە ، بکو ھوستکى نرنى لالین ئمریکا و دونیاى دەرەوەى ل برامبردا دروستکردووە
 کان کورد لتیودەوزە نوروپا و ھمریکا و ئوە ھاتوە ئکى کاتى ئیکھاتپ رۆژئاواى کوردستان ک

سرەکی ل سوریا وەک ھاوپیمانکى خۆیان ل سوریا و ناوچک سیر بکن و ل شرى دژ ب داعش 
ى پ بکن و ئۆپۆزسیۆنى )2جنف(ھاوکاریان بکن و وەک پکھاتیکى سربخۆش بشدارى کۆنفرانسى 

نتوەییکانى کورد ل سوریا وەک پکھاتیکى سرەکى سوریاش ھانبدەن ک ماف سیاسى و دیموکراسى و 
رمى بناسف ب تم وئ.

ھروەک کاتى ئوەش ھاتووە ک ھرمى کوردستان ل جیاتى دەستوەردان ب قازانجى الینک ک ئو 
انى کوردستان دروستکردوە ، بیک چاو سیرى ھموو ھزەکھوستى کشیکى گورەى ل رۆژئاواى 

 ى کوردستان بخاتگرنگ و ستراتیژی و پارچرژەوەندى و ئایندەى ئخۆرئاواى کوردستان بکات و ب
.سرووى ھموو برژەوەندیکانى ترەوە


