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  ۆستانیڤدزراندنی ڕکخراوی مرۆ دامه ی ۆکهبیر
 

لی   گه ت دژ به تایبه تی و به ی مرۆڤایه گه  کۆمه ختی دژ به رجکی سه لومه ی هه کایه هنانه
ی قووی  رچاوه ی سه وه  و کورکردنه وه ی کوردستانه مژینه ن داگیرکارانی له الیه کورد له

ی بژوی  کانی مرۆڤ و تکدانی بار واوی مافه  ته ردن لهنکویکو   تی ڤایهۆرزی مر ستی به هه
زراندنی ڕکخراوی مرۆڤدۆستانی  ی دامه  هۆی بیرۆکه بووه، دا و نیشتیمانه ر خاکی ئه سه له

 مرۆڤی ڕۆشنبیری کورد و  ک له یه سته ن ده الیه دا له٢٠٠٣ سای  له) ک. م. ڕ (کوردستان
  : وه ی خواره انهڕز م به  بریتین له که،  وه سودییه

  
   ر شاعیر و نووسه، سیروان کاروانی •
  ناوبانگی کورد ندی به رمه هونه، سووڵ تارا ڕه •
  ر شاعیر و نووسه، هاوڕێ گۆران •
  لی کورد ناتوورناس و دۆستی گه، ر گروپمان پته •

  
  ردنهشداریک به،  ستنیشان کراوه  ده که ی بۆ کارکردنی ڕکخراوه  و پۆگرامه یه و په پی ئه به
مۆ و   جیھانی ئهر ئاستی سه له  کوردستان کانی ژیان له رچاوه ی سه وه  بنیادنانه له

 تدا دابین کی واییه موو ڕه  هه مدا که رده انی سه جیھ کانی مرۆڤ له  مافهرکردنی مسۆگه
. یداوار ی کورده گه ناو کۆمه دارانی تر له کانی مندان و ژنان و نه ت مافه  تایبه به، بکرێ

   له کسانییه ت و یه  دیموکراسییه گرنگیدان به، ری به ڕوه ی به سته  و ده که ئامانجی ڕکخراوه
   به یه که خه  ه کۆمهو  دا و سووڕانی باری ژیانی ئه یه گه و کۆمه ناو ئه  له وه که موو ڕوویه هه

  .  و برستی وه وسانه  چه  باشتر و دوور لهبارکی
  
 یدکورد و سوکی  خه له ۆڤدۆستندین مر چه، وه که ی دروستبوونی ڕکخراوهتا ره ر له سه هه
و  له.  زیادی کرد که ندامانی ڕکخراوه ی ئه ش ژماره وه  کرد و به وه که  ڕکخراوه ندییان به پوه
کانی دا   کاره  بهی  درژه وه تی و شانازییه رپرسیارییه  به ستکی پ له  هه به. ک. م.  ڕ وه ڕۆژه
ڕای  ره سه. ت بکات رامه مده ژار و که کی هه  خه ت به وڵ بدات زیاتر و زیاتر خزمه  هه که
ی بتوان  وه  بۆ ئه وه  کوردستان بکاته ناو خاکی ک له یه تی بنکه ک توانیویه. م. ڕش  وه ئه
  . ت بکات  باشتر خزمه وه  نزیکه  و لهوێ له
  

و  سوپاس و پزانینمان بۆ ئه،   که ندامانی ڕکخراوه  نوێ و ئهری به ڕوه هی ب سته ک ده  وه ئمه
 گ بۆ  ینه خه  خۆمان دهتواناینرخنین و  رز ده کانیان به وه ههین و  که یان ده  به ڕزانه به

بۆ نیدا  مه ی س سای ته  ماوه  له و ڕکخراوه ی پشتر ئه  گرنگانه نگاوه و هه پدان به درژه
  . تی ناویهژار  کی هه  خه ت به زمهخ

  ۆڤدۆستیتی و مر  مرۆڤایهبژیر  هه
  ک. م. ری نوی ڕ به ڕوه ی به سته ده
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