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بێ پیرۆز ،راستینی خەبات بۆ وەکهەڤیەكی ئایار،رۆژی ی  

 کرێکاران، زەحمەتکێشان!

 ن و بەشمەینەتانی کوردستان!رەنجدەرا

کە كرێكاران و رەنجدەرانی جیهاان ەە ێێكشااانی نەاناانەوەۆ اش،اان  ەە ەاا  ەۆ  مێژوو گەواهی دەدات
هاواشایی  ییای  رۆژۆ ،ەكای ەا،ار،اان كاردە رۆژۆ ن ماندووەوونیان  ەە رەنج و قورەانیادانی ەەردەوامیاا
ااكشوە رێال لە اەەاات و  ەە  ۆ لە سەراننەرۆ جیهاانکرێکاران و زەحمەێکێشان  هەرەەوهش،ەاەوە ەەم

دەگیاارو و ،ااادۆ گیاااندەایکردووانی کاروانەکە،ااان دەكاارێیەوە  ەااێمە  لە حیلەاای  کرێکاااران ێێکشاااانی
رزگار،ی کوردسیاندا کە ەش سەرەەاش،ی نیشیمانی و گە،شین ەە ،ەکنانی و وەکهەڤی درێژە ەە ێێکشاان 

ایارۆز  ی کوردسایان و سەرێاساەرۆ جیهاانکاارو رەنجادەراندەدە،ن  رۆژۆ جیهاانی هاواشایی  ییای کرێ
 دەکە،ن و ساڵو لە ێێکشاەرانی ەیروەازو دەکە،ن.  

ەەاڵم ۆ ەاساامانی ێێکشاااانی كرێكاااران و رەنجاادەرانی جیهااانە  کەدرەوااااوە ە  رۆژەەکاای ەا،ااارەەماا ۆ ،
نغاارۆ ەااووە   داهێشاایا جیهااان لە ساایەمکارۆ و ەێداد،اا ێێکاادا ،ەکاای ەا،ااار دێاایەوە کەلەکا ەمناااشی ەمخاااەن 

ەەمجارەااایان ،ەکاای ەا،ااار لە .  ەە لااووێکە گە،شاایووەکوردساایان سیاسااەێی ەرساایکردن و ەێکااارکردن لە 
کاێێکاادا دێاایەوە کە هێشاایا م یشنااان ماارۆژ لە  ێااژۆ ژ،ااان ەێدەاااکراون  سااس هەشدەگوااان و ەەەرسااێیی 

ەژێاوۆ رۆژانەوە دەەیاین و لەەێدا،ادا دەێ ێایەوە  هێشایا سەردەنێییەوە  هێشیا ەە م یشناان مارۆژ اەون ەە 
 ەێکارۆ مشێەکە،ەو زۆر،یەۆ جیهانی دااشایوە.

هەرەااااش،ە رژێاااامە د،کیاااااێشر  زۆردار و   ،ەکاااای ەا،ااااار رۆژۆ هەشنااااانەوە و ەاەااااوونەوەۆ  ەوساااااوانە
ەەردەوام اشسااەاێیەرەكان  هەێرەااایان لە ارۆاااانی ،ەکاای ەا،ااار  ااووە  هەوشاای قەدە،ەكردنیااان داوە  

وێاا اۆ ەەو کشسااو و دروسااک کااردووە   داێی  ەوساااوانكشسااو و ێەگەرە،ااان لە ەەردەم  کاااروانی اەەااا
 .درێژەۆ اێدراوەەوسێیەرو زۆرداران شاان و ەەراشدان دژ ەە د،کیاێشرو  ێێكهێشیا  اەوەگەرانەێە

،ەکاای ەا،ااار لە کاێێکاادا دێاایەوە کە جەماااوەرۆ ساایەمد،دەۆ کوردساایان رووەەەووۆ رەواااێکی ەاااەوورۆ 
ارەکاان گرێاووە  سەاک و دژوار ەوونەێەوە  هەژارۆ و نەەوونی ەەرەییگای لە ەیەمااشە کەمادەرامەت و ەێک

 ااش  ەرگەۆ کوردساایان وەلەەەراناادەر هێاالۆ اااەەڤان و اێشااامداعاا  رێکخااراوۆ دەایانە اااەەاڵم اش
 اۆ کشێااا،ی هاااێییەێگومااان دو هەشاادەوێلنێیەوە. ن رۆژەکااانی ێەمەناای اااشۆیدوا،اا داهاااێووە  سەراااشەانە

دەااوازو کە  وۆ اەەااێی سایەمد،دەو  ەوسااوان دەکارێیەوە  ەەوە  واداع  دەروازە،ەکی نوو ەە رو
دواۆ هەشیەکانادن و لە  .ەکارو وازۆ و ساەرەەاشاوازۆی ەازاد،خاەەاێوەگوەانییەوەۆ ەامادەکارۆ ەش 

و گێااا انەوەۆ ەەهااااۆ  یانەوەۆ ماااازە زەوێکراوەکاااانگشەنااانی داعااا  دەەاااا کوردسااایانیان ەاااش وەدەساایهێ
 هەنگااو  انزۆردار رووااندنی کشااکی ەش هەشیەکاندنی قەاڵۆ سیەمکارۆ و و ،ەکدەنگ اش،ان مرۆڤا،ەێی



ەەرکی لە  دواۆ لە گشەنانی رێکخراوۆ ەیر ێار،س . یەوە،ەکنانی و وەکهەڤی ەەد،ارۆ ەهێیێ و وەنەهەشدگر
ەااااش راماااااشییی ساااایەمکاران و جاااااەدانی  ان ەەوە دەەااااا کەکوردساااای ییی جەماااااوەرۆ ەااااازاد،خوازۆاێشاااا

 ەە کردەوە هەنگاو هەشدگرنەوە. سەرەەاش،ی 

  .ەرانپیرۆز بێ یەکی ئایار، رۆژی هاوپشتی كرێكار و رەنجد  

 .و سەربەخۆیی شەکاوەبێ خەبات لەپێناو یەکسانی و وەکهەڤی

 ریسوایی و شەرمەزاری بۆ  زۆردارو چەوسێنەران.
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