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و د�تھ بازاڕەوە  چھکی نوێ و نو�تر بھردەوام ، بھ�م�ندراوەھ بھرھھم رین چھک و کھرەسھ بۆ شھڕ و کوشتنپ�شکھوتووت
بھرگری "بۆ  ۆ�رد میلیارد ٥٧٧بریی  ٢٠١٥سا-ی  بۆ دەو-ھتی ئامریکا ساڵ بھ ساڵ زیاد دەکرێ.بوودجھی نیزامی 

بریتانیا،  کانھدا،ی، ئا-مان، ھیند، برزیل، چین، فھرانسھ، ژاپۆن، رووسیھ، عھرەبستانی سعوودتھرخان کردووە.  "میللی
بوودجھی   لھبھر چاو گرتووە.دۆ�ریان بۆ مھبھستی نیزامی  میلیارد ٨٣٥لھ سھر یھک  ،باشوور و ئیتالیا سپانیا، کوریای

و�تھ، گھر  ١٤بوودجھی نیزامی ئھمھ ! دۆ�ر میلیارد ١٤١٢ گھیشتۆتھ ٢٠١٥بۆ سا-ی  ئامریکا ئھم و�تانھ و نیزامی 
بوودجھی نیزامی سا-ی  ،رێبھ مھزندە بھراوەرد بکئھندامی نھتھوە یھکگرتووەکان  ١٩٣سھرجھم وودجھی نیزامی ب

میلیارد  ٧کۆی خھ-کی جیھان  !ۆ�رمیلیارد) واتھ دە تریلیۆن و س�سھدوشھست و دوو میلیارد د ١٠٣٦٢دەگاتھ(  ٢٠١٥
    تھرخان کراوە!دۆ�ر  ١٤٨٠ اکھ کھس�کنی ھھر تپاراست وو بھو پ�یھ بۆ کوشتن  کھسھ

لھ  ٢٠١١سا-ی "، )Heidelberger Institut für Konfliktforschung( ئھنستیتۆی ھایدلب�رگ بۆ  ل�کۆلینھوە لھ شھڕ بھ پ�ی تو�ژینھوەی
 ١٤سا-دا  ٤واتھ تھنیا لھ ماوەی  ،"٣٤گھیشتۆتھ  ٢٠١٥لھ ژانویھی  ھادا بووە، ئھم ژمارەیشو�نی جیھان شھڕ لھ ئار ٢٠

زۆر  جیھان" ،بھ پ�ی بھراوەردی ئھم ناوەندە ئاوارەی ل�کھوتۆتھوە. ملیۆن ٣٠ کھ سا�نھ ،ی نوێ ھھ-گیرس�ندراوەشھڕ
 ،و ژمارەی شھڕەکانی سا�نی داھاتوو بھدی ناکرێ یدوورە لھ سھقامگیربوونی ئاشتی و دوورنمای ھ�منی و بP شھڕی

و سھرجھم بوودجھی نیزامی  و�تھ ١٤ئھم  . ئھمھش لھ گھڵ ڕ�ژەی زیادبوونی بوودجھی نیزامی " زیادبوونھ  ڕووی لھ
، زیادبوون و زیادکردنی بوودجھی نیزامی لھ سا�نی و نو�تر لھ ئارادا نھبP ھڕی نوێشپالنی ڕ�ک د�تھوە، گھر جیھان 
   P مانا دەنو�نP!ب ،داھاتوو

بھ بP پالن و  ەتھرازوئھو ون. میزانکردنی دووتای زۆربوونی شھڕ و زۆربوونی بوودجھی نیزامی، دووتای یھک تھراز
، دەبP ئیدەی جP بکھوێ، دەبP زەمینھی بۆ پھیدا بکھن بۆ ئھوەی ھھر شھڕ�کپالندانھرانی شھڕ بھرنامھ سھر ناگرێ.

وەحشھت  لھ ناو ، دەبP کارەسات و ترس و خۆف و نخھ-ک پھسھندی بۆ داب�Uژ سناریۆی، دەبP ی بۆ بدۆزنھوەگونجاو
ی پاریس و ٢٠١٥ی ژانویھی ٧وەک کارەساتی  ئامریکا،لھ ٢٠٠١، وەک کارەساتی یازدەی سپتامبری خھ-کدا بخو-ق�نن

 ھ بووە ھۆی، ک٢٠١٤لھ سا-ی  شھنگاڵ و کوبانی ،موس^ . وەک کارەساتھکانیوکی تردەیان کارەساتی گھورە و بچو

  ! کدا، کھ شھڕی ئھو نییھرد لھ شھڕ�ت�گالندنی کو ب_وبوونھوەی ترس و وەحشھت لھ ناو خھ-ک و

 .عومھرەوە ھھ-نھقو�وە بن الدن و ئھبوبھکر بھغدادی و مھالئاکتۆرەکانی وەک لھ م�شکی  ناریۆی ئھو کارەساتانھس 

 ی داڕشتنیپسپۆڕ، ین چھکی ھھیھرو پ�شکھووتوت ئھوەی توانای زۆرکردنی بودجھی شھڕ و درووستکردنی نو�ترین

بۆ وەڕ�خستنی شھڕی نوێ و سووژەی نوێ و تازەش ھھیھ.  بۆ مانھوەی خۆی و سیستمھکھی شیسترات�ژی در�ژخایھنی
دەستھ�تی ما-ی و سیاسی و نیزامی ئھم  م توانایبھمھش ھھ دادەڕ�ژێ. ی بۆسناریۆی گونجاو و ترسناک پھیدا دەکات

   .زیاد دەکات جیھان سامانیان خاوەنھکانی سھرەکی ھھمشھ دەست�نP و گھ دەو-ھتانھ

ھرانبھرە لھ گھڵ سامان و ب نیاناسامان و داراییھک تاقھ کھس ٨٥ ")www.oxfam.deبھ پ�ی ل�کۆلینھوەی دەزگای(
ان و ی ساملھ جیھان�کی وادا، کھ کھمتر لھ سھت کھس خاوەن "کھس لھ خھ-کی جیھان!  ملیۆن ٣٠٠و  میلیارد٥دارایی 

حھوت ملیۆن و  انھسامانھ لھ م�شک و د-ی ئھو ، دەبP ترس�کی گھورە بۆ لھ دەستدانی ئھمدارایی نیوەی خھ-کی جیھان بن
ڕ�گا بۆ پاراستنی  دەبP ئھمانھ سھرجھم یھک لھ سھدی دانیشتووانی جیھان پ�کدەھ�نن و ھھبP!  کھسی پھیوست بھوان

ن بدۆزنھوە، دەبP نو�ترین چھک و تھکنۆلۆژی بۆ مھبھستی خۆیان بھکار ب�نن. ھکھیاسیستھمخۆیان و سامان و دارایی و 
Pتاقی کھنھوە. خھ-کی جیھان میلیاردحھوت  بۆ چھواشھکاری ی تازە ومود�رنڕ�گا و ف�^ و تھ-ھکھ و م�تۆد دەب ،  

ن ب�ت و ھھموو الیھ  ھدەبP پUۆژەیھکی چUوپUو و ت�کچرژاو و ھھم ،لھ سھد لھ خھ-کی جیھان ٩٩رکردنی بP خھتھ
گھر لھ شو�ن�ک ئایین دەور دەگ�Uێ و لھ  .ان بھ�ننو بھکاری نرلھ بھر چاو بگ مھ�نی خھ-کالیھنھ تایبھتییھکانی کۆ

دەبP  ان، گشتیزمان و تایبھتمھندی تر ی، یان ڕەنگ و ش�وەشو�ن�کی تر ئیدئۆلۆژی، یان فھرھھنگ و داب و نھریت
  . و بھردەوام بP  وه ھتر بم�ن�تھرو ب�خھت تر و بھردەوامترسھقامگیر ،ھک لھ سھدەکانبۆ ئھوەی دەستھ�تی ی نبھکار بھ�ندر�

ی سیاسی، فھرھھنگی، زانستی، و-ھت و ئھرتھش و دەزگا و سیستمی ھھمھالیھنی ھھمھ جۆردەسترات�ژییھ لھ ڕ�گای  ئھم 
و تاک و کۆمھڵ  ەو دەکرێھیUپ ،ھوەو سھدان و ھھزاران موئھسساتی ناوچھیی و جیھانیی یکۆمھ�یھتی، پیشھیی، ھۆنھری

  نییھ. یانزیاتر لھ گوزەرانی ژیانی ڕۆژانھئھوانیشی ت�دایھ، بھ�م  کھ سوودی ڕۆژانھی ، لھ خۆ دەگرێ



بھ قۆناغی  وخھ-کی جیھان بۆ ھھ-سوورانی ئھم سیستمھ، ھھر لھ مندا-ییھوە دەست پ�دەکات   لھ لھ سھد ٩٩ڕاھ�نانی 
سیستمھکھدا  ناو ی خۆیان لھشو�ن یان ئھو ھھل و ئیمکانھ دەقۆزنھوە بۆ ئھوەیسھکان خۆشجیاوازدا ت�دەپھڕێ و تاکھکھ

 مرۆڤ کانی ساتھ ودەم کھ   سیستم�کھ  می ئ�مھ رده ی سھم�دیا ، وهسپ�ردرا م�دیا  بھ نانڕاھ� ی کاری در�ژه . وه نھ بکھ

Pکاتھیب ێ وربگر وهمرۆڤ   لھ  وه رکردنھبی  نگھ ست و م�شک و ڕه ر ھھ سھ  کاتھ وخۆ کارده و ڕاستھ ھھ-دەلوش  

نگی و ئیدئۆلۆژیک  رھھ ، سیاسی، دینی، فھپرۆپاگھندەی نیزامی ستی بھ . م�دیا بۆ مھر تھ و بP خھ  بP ئیرادهل�کی  گو�Uایھ
)  www.internetworld.de( بھ پ�ی بھراوەردیکرێ.  رج�کی بP سنوور ده خھ  ستانھ بھ و مھ ھ�ندرێ و بۆ ئھ کارده بھ

 ت دۆ�ر. س�ک نزیک سھ کھ  ر تاکھ واتھ بۆ ھھ ،دەکرێ ی کا�دۆ�ر خھرجی تھبلیغات میلیارد ٦٠٠بری  ٢٠١٥سا-ی 

/) خھرجی http://winfuture.de( بھراوەردی بھ پ�ی . نده بۆ م�دیا و پرۆپاگھ ھھر و�ت�کلھ بوودجھی  وازەجیا ھئھم
کشP. م�دیا و  -ده ھھ وام رده بھ  یھ م ڕ�ژه و ئھ ەدۆالر میلیارد ٥٨٠ تویتر لھ سا-دا و یسبووکئیمھیل، مھسیج، فھ

گیان و   رگری لھ ناوی بھ بھکیان  یھ لووشن، -ده ھھ ش ستی ھاوبھ بھ بۆ مھ ی جیھان کانی نیزامی زۆرترین بوودجھ کۆنس�رنھ
  !خشین ناوی زانیارییبھ وی تر بھ ئھ ژیان،

موو قوژبنی  کان ھاتوچۆی ھھ ڵ ڕووداوه گھ  لھ ،کر�ناری ڕووداوەکان دەئاگاد و وڕۆژ در�ژایی شھ  بھ ی جیھانخھ-ک
زمانی   کر�نھ کر�ن و ده بیری کارناس و پسپۆرانی م�دیادا نوقم ده  لھ کر�ن و کان ده ڵ ڕووداوه کرێ، ت�کھ جیھانیان پ�ده

  گوردرێ.  کان، ده ڕاستییھ  گاداربوون لھئا  بP سیمای جیھان بھ ر وانھ ری بیری م�دیا، گھ ڕاگو�زه  کر�نھ حا-ی م�دیا، ده

دا  و جیھانھ -کی ئھ ر خھ سھ  ڕی بھ شھ ١٤سا-دا  ٤ی  ماوه  لھ  کھ  ،یھ و سیستمھ گر�دراوی ئھ  می ئ�مھ رده م�دیای سھ
ر  سھ  لھ   رده پھ دیایھو م� س! ئھ ملیۆن کھ ٧وندی  رژه بھ پ�ناو  لھ  میلیارد مرۆڤھ ٧خاپاندنی   م�دیایھ و رکی ئھ ئھ ، پاندووه داسھ

 کویھت،  ئ�ران و عیراق، کانی هشھڕ -ک نا-�ت ھۆی  خھ  ال نادات، بھ  ٢٠١٥ھھتا  ١٩٧٩سا�نی ن�وان  کارەساتھکانی

دوای بھھاری عھڕەبی لھ لیبی، ئھلجھزایر،  شھڕەکانی )،٢٠٠٣ (شھڕی خھلیج، شھڕی ئھفغانستان، شھڕی عیراق
عش، دەو-ھتی دا حزبو�، ، تالیبان، ئھلقاعیدە،ئ�ران کۆماری ئیسالمیی  وه قوتبوونھ  ھۆیئھو م�دیایھ چ بوو.  ،سوریھ

ستپ�کردنی  تای ده ره سھ  کھ ئھمریکای  ٢٠٠١یازدەی سپتامبری ،  وه -ک ڕوون ناکاتھ بۆ خھ ئیسالمی، بوکوحھرام
گرووپ�کی ئیسالمی   کھ  ھزین سات�کی د-تھ رهواڵ و کا نیا ھھ تھ ، و م�دیایھ ئھ ڕ و ئا-ۆزی بوو، بۆ کی نو�ی شھ سترات�ژییھ

ی  رده دا کۆتایی پ�ھ�ندرا. پھ رده دوو پھ  لھ یسپار ی٢٠١٥ی ژانویھی ٧تیرۆری ک چۆن  روه ھھن و ھیچی تر! اوماندی قھ
چی   کھ و دوای ڕووداوه  کھ داوهپ�ش ڕوو ئھوەی کردن. ئیدانھ م خۆپیشاندانی ی دووھھ رده ، پھسات ومانی کاره م قھ کھ یھ

    .کرێ و چ گۆڕانکارییھک پ�ک د�نP، پرسیاری بP و�مھ ی دهو چ  کراوه

، دینی، ، سیاسینیزامی ،دانشگاکان)، ئیقتیسادی، عیلمی(سیاسی،خایھنی کلوبھ نادیارەکانی ما-ی، نیزامیدر�ژسترات�ژی 
!  گیردرێ و دوور ڕاده -ک دووره چاوی خھ  لھ ،کانیان نگھ نگاوڕه و سناریۆ ڕه نجیھا ییو م�دیا نگی و ئیدئۆلۆژیک رھھ فھ

ری ئا-مانی "ماتیاس  ن نووسھ الیھ  ساڵ دواتر لھ ١٠٠پ�ش دار�ژرا و   وه ساڵ لھ ١١٧  یھک�ک لھم سناریۆیانھ،
   .ر الدرا سھ  ی لھ رده پھ  وه هکونتسل"

کھ قھیسھری ئا-مان بۆتھ  ، وهب_و کرا و نگۆی ئھ ده ،ددائھو سھردەمھ لھ ناو ھھموو و�تانی ئیسالمی و لھ ناو کور
 !بردووە ناو مان)  (ئیمامی زهئیمامی غایبناوی   ری ئا-مانیان بھ یسھ قھ کوردەکان  .موسqمان و ناوی خۆی ناوە محھممھد

-مان و ئ�رانییھکان" . "ماتیاس کونتسل" لھ کت�بھکھیدا بھ ناوی" ئاموسqمانانی ئھو سھردەمھ بوو ئھمھ باوەری زۆر�ک لھ
 دەگھڕ�تھوە بۆ سھفھری :"  سھرەتای گھ�لھبوونی سیاسھتی ئیسالمی ئا-مان، م�ژووی ئھم ڕووداوە ئاوا دەگ��Uتھوە:"

شاری  ١٨٩٨سھری ئا-مان لھ سا-ی بۆ ڕۆژھھ�تی ناوەڕاست. یھکھمین مھنز-ی قھی دووھھم  ویلھ�لمی  ،ری ئا-مان یسھ قھ
ی ئۆکتۆبری ٢٩ھ ڵ) بوو، کھ پ�شوازییھکی گھرمی لھ الیھن خھ-کھوە ل�کرا. قھیسھری ئا-مان ل(ئھستانبوکۆنستانتین پول

سھر مھزاری لھوێ چۆتھ  ،ەشاری دم�شق بوو ،شاری ئورشھلیم. دوامھنز-ی ویلھ�لمی دووھھم ھھمان ساڵ گھیشتۆتھ
   ."١١٨٧اری ئورشھلیم لھ سا-ی ئازادکردنی ش ر بھ  لھ  دوهدانھوانریزی لھ حاند  سھالحھددینی ئھیووبی و سھری

ملیۆن الیھنگرانی  ٣٠٠قھیسھری ئا-مان لھ کۆتایی سھفھرەکھی خۆیدا ئھم پھیامھ بۆ ھھموو موسqمانانی جیھان دەن�رێ:" 
  محھممھد(موسqمان) بزانن و ئھرخایھن بن،کھ لھ ھھموو کات وزەمان�کدا، قھیسھری ئا-مان دۆستی ئھوانھ."

  .زانیوەمحھممھد و ئیمامی زەمان  وەکوسqمان قھیسھری ئا-مانیان بھوە دەکرێ، کھ خھ-کی مھھر لھو کت�بھدا ئیشارە 

 ھان دەدا.  دژی روسیا و بریتانیا ی ئا-مان موسqمانھکان بھشھڕی یھکھمی جیھانی قھیسھر یچھند ساڵ دواتر لھ سھروبھند

یھکھمی جیھانی لھ ھر لھ دەستپ�کی شھڕی چھند ڕۆژ ب ١٩١٤ژوئیھ سا-ی  ٣٠لھ کت�بی کونتسل دا ھاتووە:" لھ ڕۆژی 
نیفرەتل�کاراو و  یایبھ دژی بریتان ،قھیسھری ئا-مان داوای لھ ھھموو موسqمانانی جیھان کرد ، وه تی ئا-مانھ حکوومھ الیھن

کدا ھم لھ پھیام�ویلھ�لمی دووھ ١٩١٤ی ئاگۆستی سا-ی ١٥ڕاپھڕن. لھ پاش ئھم داوایھ لھ  ،ب�ویژدان و تا�نکھر درۆزن و
بھڕ�ز! جھنابی سو-تان نووسی:"  ئاوەھای ،ھ شھڕی یھکھمی جیھانیفھرماندەی ھ�زەکانی عوسمانی ل ،بۆ ئھنوەر پاشا



دەبP داوا لھ ھھموو موسqمانانی ئاسیا، میسر، ھیندوستان و ئافریقا بکات بۆ بھشداری لھ جیھاد لھ پ�ناو ڕ�گای خھلیفھی 
  .نموسqمانا

پاش پھسھندکردنی "تئۆری ئۆپ�رمان" لھ الیھن قھیسھری  ١٩١٤ی نوامبری سا-ی ١٤لھ  لھ در�ژەدا دەنووسP:" سھرنوو
با�ترین  ١٩١٤لھ شاری ئھستامبوڵ سا-ی  جیھاد دەکات، یۆیسنارڕ�وەبردن و جP بھج�کردنی  ھکھ باس لھ بئا-مانھوە، 

ی ڕووس و دژ یتوای جیھادمھرجھعی دینی و ئایینی ئیمپراتۆری عوسمانی بھ پ�ی فھرمانی سو-تانی عوسمانی فھ
ئوتریش(نھمسا) و  و ئا-مان و . ھاوکات لھم فھتوایھدا ھھڕەشھ لھ دوژمنانی ئیمپراتوری عوسمانیبریتانیا ڕادەگھیاند

یھکھمین فھتوای ئایینییھ کھ بۆ مھبھستی سیاسی لھ م�ژووی ەخ دەکر�ن. ئھم فھتوایھ مھجارستان کراوە کھ ڕەوانھی دۆز
  "وە.نو�ی جیھاندا دەرکرا

ئا-مان دژی ئیدە وسناریۆی قھیسھری ئا-مان و تئۆری سیحی  مھ رانی ڕابھکۆمھ-�ک لھ کانی کونتسل  پ�ی وتھ  بھ
اسھتھ لھ زانستگاکانی ئا-مان دواتر بھ پ�ی ئھم تئۆری و سی .ووەنھگھیشت ن) بوون، بھ�م دەنگیان بھ ھیچ کوێ(ئۆپ�رما

بھ-گھکانی ناو ئھو . کانی ئوروپاناو بازنھی دانشگابۆ  وه گو�زرایھ مدامھزرا و بھوەش ئیسال "زانستی ئیسالمی"یبھش
ییھتی و جاسووسی دەو-ھت و دەزگاکانی ئھمن ،لھ سھروبھندی شھڕی جیھانی یھکھم و دووھھم نیشانی دەدا کھ کت�بھ،

ندییھ  دواتریش بھردەوام �وەھھبووە، کھ ئھم پ ناوچھکھ ع�راق و ئ�ران وکانی شیعھی مھاللھ گھڵ  نزیکیان پ�وەندیئا-مان 
    ماوەتھوە.

دەو-ھتی ئا-مان بۆ جP بھج�کردنی فھتوای جیھادی سو-تانی عوسمانی دژ بھ ڕووسیا و بریتانیا و ھاندانی موسqمانانی 
پUۆژەیھکی گھورەی تھبلیغاتی وەڕ�خست، دامھزراندنی ڕادیۆ بھ زمانی خھ-کانی ئھم  ،ئاسیا، میسر، ھیندوستان و ئافریقا

نھ، ب_وکردنھوەی بھ ملیۆن ب_ڤۆک تھنانھت بھ زمانی کوردی و ب_وکردنھوەی لھ ڕ�گای تھیارەوە، بھش�ک لھو و�تا
کھ  ئا-مان بوو. خھ-کی بھتھمھنی و�تی ئ�مھ م�ژووی گھورەترین پرۆژەی تھبلیغاتی کاتکھ تا ئھو  ،پرۆژەیھ بوو

 ی ڕەش بھ سھر ئاسمانی کوردستاندا سوڕاوەتھوە وکھ تھیارەیھک ی ئھم ڕووداوە بوون، گ�Uاویانھتھوەحا-شاھید

، ئیشارە ب_وکردۆتھوە. چیرۆکی تھیارە ڕەشھکھی ئا-مان لھ سا�نی شھڕی یھکھمی جیھانینووسراوەی بھ زمانی کوردی 
  بھو ڕووداوەیھ. 

روبھ لھ ساڵ تھج ١٠١) ت�پھڕیوە، ھھر بھوپ�یھ Med in Germanyساڵ لھ یھکھمین فھتوای جیھادی ئیسالمی( ١٠١
کھ کۆمھ-�کیان ڕۆژئاوایی و  یھ دووجین�ک گرووپی جیھادیئ�ستا زیاتر ل زیاد بووە.  ،و�تانی جیھادی درووستکھر

بھ کھ ھھموویان  ،لھ ئاسیا، میسر، ھیندوستان و ئافریقا چاالکنqمانی لھ دایکبووی ڕۆژئاوان، کۆمھ-�کی تریان موس
ڕاھ�ندراون بۆ ت�رۆر و کوشتن و   مود�رنترین ش�وه  ھ�نن و بھ کار ده بھ نو�ترین چھکش�وەیھکی ترسناک پۆشتھن و 

�م زۆرترین سوود بھ ، بھڕۆژئاوایی بوون دەنو�ننژی ڕۆژئاوا و د خۆ وەک ھھموویان . وه ترس و خۆف ب_وکردنھ  

رووپانھ چاالکی بنوو�نن، ئھم گ ،. لھ ھھموو حا-ھت و بھ ھھر پھیام�ک�ینن گھ وندی و�تانی ڕۆژئاوا ده رژه ت و بھ سیاسھ
بھ پ�چھوانھ ھھتا ئھو و  ڕۆژئاوا دەو-ھتانی یم�دیا و ، ما-یسھنعھتی، نیزامی، چھرخی ئابوورینابنھ ھۆی ڕاوەستانی 

و�رانی و  باشتر دەخول�تھوە و   و سیستمھ کانی ئھ ھماش�ن بھرینتر ب�تھوە، چھرخیان گرووپانھ ژمارەیان زۆرتر و چاالکی
ی شھڕ دەچ�تھ سھر و نھوتی ئھو و�تانھ بازاڕو ڕەونھقی  بP ده زیاتر ،ی ئھم ناوچانھی جیھانکوشتاری خھ-کان

جگھ لھ  ،ھھرزانفرۆشتر دەکرێ. فرۆشتنی ئھم بارودۆخھ وەک شھڕی د�موکراسی بھ خھ-کانی ناوچھ و جیھان
  بھ  ی کھ ڕانھ و شھ و ھیچکام لھ تھوەمانایھکی نییھ! لھم شھڕەدا نھ مافی مرۆڤ، نھ د�موکراسی ج�گایان ناب� ،چھواشھکاری

ی  شھ بانگھ  ڕانھ و شھ شداری لھ بۆ بھ  ش کھ وانھ ئھل�ناکھو�تھوە،  ، ئاکامی د�موکراسیانناوی د�موکراسی سازدەکر�ن
  ! ڕن می شھ رھھ ن، خۆیان بھ کھ د�موکراسی ده

ئ�ستا �م  ، بھ ست�ندراوه وه ی سیاسیەوەی ھھموو بازنھکاندەر   لھ  میشھ ک ھھ وه   وه ھو جیھان  ن و�تانی ناوچھ الیھ لھ کورد
  س ئاواره زارکھ یان ھھ کوژراون، ده  رگھ پ�شمھ 1000. تا ئ�ستا نزیک یی و جیھانی �کی ناوچھڕ ی شھ ناو بازنھ  تھ ک�شراوه

 کورد   لھ  جگھ ،و کوردستاننا  تھ وا خزاونھکانی نیزامی ئ�ران و تورکیا و و�تانی ڕۆژئا و بP ماڵ و حاڵ کراون، ھ�زه

زیری  وهدەبوو شھڕی خۆی بکات، وەک  کورد کھ .ڕازی دەنو�نن اوا،تانی ڕۆژئ و-ھ و�تانی ئ�ران و تورکیا و ده
 ن". کھ ڕ ده شھ  ئ�مھ  رگری لھ ی کورد بۆ بھ رگھ :" پ�شمھدرکاندی ی بۆ باشووری کوردستان کھ ردانھ سھ  -مان لھرگری ئا بھ

  کوردستان؟!  یشتۆتھ گھ  تازه ،ری ئا-مان یسھ ی قھیام لۆ پھ گھ
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