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 Rizgary Party of Kurdistan                                                         حزبی رزگاریی کوردستان   

 Political Bureau                                                                                                      ی سیاسیب کته مه     

 ی ئاب، ساڵڕۆژی راگەیاندنی رزگاری١٥شکۆداربێ 
 !کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان

 !سەربەخۆخواز و رزگاریخوازان
 ادەگیرسێنێ،د خۆی تەمەنی مۆمی چوارەمین بیست کوردستان رزگاریی حزبمان، حزبی ،٢٠١٦ی ی ئاب١٥ ئەمڕۆ

 گیۆۆانی بۆۆۆ وەفۆۆاداری و ئەمەک سۆۆیوی دەکەیۆۆن، کوردسۆۆتانیان لە ئەنۆۆمامان و لە تێاۆۆڕای بەوبۆۆۆنەیەوە ریرۆزبۆۆایی
 بە گەیشۆۆتن تۆۆا کە دەکەیۆۆنەوە دوورۆۆا  بۆۆۆ رەیمانیۆۆان دەنێۆۆرین، سۆۆەربەخۆیی و رزگۆۆاری رێۆۆی شۆۆەدیمانی رۆۆاکی

 .دەبێ درێژەی تێاۆشان کاروانی و دەمێنێ بواررێ رڕ رێگەیان بەختەوەر کۆمەڵگەیەکی سەربەخۆو نیشتمانێای
ئەمڕۆ لە کاتێاما ساڵڕۆژی راگەیانمنی رزگاری دێۆتەوە کە کوردسۆتان بە دژوارتۆرین و ترسۆناکترین غۆنۆاە تێۆ ە  
دەبێ؛ رەوشی سیاسی تێاچڕژاوە، رەوشی ئابووری داتەریوەو شە ی داعش درێژەی دەیە. لەورێوەنمەدا سۆیو 

رارێزگۆاری لە خەڵۆو و  وردستان دەکەیۆن کە بەرسۆنگیان لە چەتەکۆانی داعۆش گرتۆووە ولە دێزی رێشمەرگەی ک
 ان دەکەن.خاکی نیشتم

خەڵای ئازادیخوازی کوردستان، دەموومان دەزانین کە خەڵای تینووی ئازادی، بە تێاۆشان و رارە ینۆی خۆیۆان  
لەسۆەر کورسۆی دەسۆتەد  دانیشۆتن،  دا، ئازادی و رزگاریان وەدەسۆتێێنا؛ کەچۆی ئەوانەی١٩٩١لە بەداری ساڵی

دەموو دەستاەوتەکانیان غۆرخارد. ئیمی بەدۆی سیاسەتی تەسای حزبایەتیەوە، بەدۆی سیاسەتی رۆاوانخوازی، 
دەڵڵوشۆۆۆین و دادۆشۆۆۆین، دەیۆۆۆان غەیرانۆۆۆی بۆراوبۆریۆۆۆان بەردەت دێنۆۆۆاو لەسەررشۆۆۆتی بەمۆۆۆاوەری سۆۆۆتەممیمەی 

ەوە، دەرێمی کوردسۆتان یانەو بەدۆی رەفتارە نەشیاوەکانتی دەڵیاسەس ما تاغیان کردوە. ئێستا بەدۆیکوردستان
گیۆری خۆواردووە. مۆاوەی بیسۆت و چۆوار سۆاڵە، حاۆومەتی دەرێۆگ  خزمەتگۆوازیە سۆەرەتاییەکانی  ەنێو غەیرانۆمال

فەرامۆش کردووە، غەیرانی کارەبا، ئاو، سووتەمەنی، رێگەوبان، ئابووری و سیاسی و دەیۆان غەیرانۆی دیۆاە، بۆێ 
ەر ماونەتەوە. ئێستا بە بیانۆی چارەسەرکردنی غەیرانی کارەباوە، دەیۆانەو  خەڵۆاەکە زیۆاتر دابمۆشۆن و چارەس

کارەبای دەرێگ رادەستی کەرتی تایبەتی مۆنۆرۆلاراوی بەرررسۆەکان بۆاەن. لەەیەکۆی دیۆاەوە مۆاوەی دوو سۆاڵە 
ەکەوتما مۆۆۆووچەی فەرمۆۆۆانبەران لەرەنۆۆای بڕینۆۆۆی بەشۆۆۆە بۆۆودبەی دەرێۆۆۆگ لەەیەن بەرۆۆۆمادەوە، لەژێۆۆۆر نۆۆاوی راشۆۆۆ

سۆەربەزی شۆەدیمان دەسۆتی دەسۆتیان رێۆمەکر  و لۆێ تۆاک کۆراوە، دەروەدۆا بنەمۆاڵەی کەماراوەتەوە و ژیانیۆان 
برسی دەکۆرێن؛ خانەنشۆیانیش، واتە ئەو تێاۆشۆەرانەی کە تەمەنۆی ەویۆان بۆۆ خەبۆا  و تێاۆشۆان تەرخۆان کۆرد، 

یۆراوەو دەیۆانەو  لە رەلورۆیۆان بۆخەن. بەودۆیۆانەوە ئەگەر بەدەر بێبژێو کراون، دەست بەسۆەر مووچەکانیانۆما گ
ئەو سیاسەتەی لە  ان بار ، دەبێ راشااوانە بگوتر  کەرێوەرێو لێامانەوە بۆ رەوشی ئێستای دەرێمی کوردست

رابۆۆردوودا رێۆۆڕۆ کۆۆراوە، شاسۆۆتی خۆۆواردووە؛ حاۆۆومەتی دەرێۆۆگ مۆۆایەرو  بۆۆۆتەوە و زیۆۆاتر لە سۆۆی م یۆۆار دۆەر 
!! بەرررسۆۆان توانۆۆای بە ێوەبردنیۆۆان نۆۆیە و نۆۆۆاتوانن بەردەوات بۆۆن. ئەگەر دەسۆۆتەبەردایش نەبۆۆن، گەلۆۆۆی غەرزارە

کوردسۆۆتان دووچۆۆاری نەدۆۆامەتی و کارەسۆۆاتی گەورەتۆۆر دەکەنەوە. وێۆۆڕای ئەوانەشۆۆەوە بەرررسۆۆانی حاۆۆومە  
 بێباکانە لە چارەنووسی خەڵو دە وانن.

ڵمەگر ، بەدت دەبێ غامو لەسەر ئەو راستیە دابنۆر  کە وێۆڕای بڕینی بەشە بودبەی دەرێگ لێامانەوەی زۆر دە
دادۆۆاتی خۆۆاڵە سۆۆنووریەکان و داداتەکۆۆانی نۆۆاوخۆ، ئێسۆۆتا حاۆۆومەتی دەرێۆۆگ بەشۆۆێوازی بۆراوبۆۆۆر نەو  بەردەت 
دەدێنێ و دەیفرۆشێ، کەچی راستیەکان لە خەڵو و لە مێمیاکان و لە حزبەکۆان شۆاردراونەتەوە. گومۆانی تێۆمانیە 



تی ئەو نەوتەی کە ئێستا حاومەتی دەرێگ دەیفرشێ و خەڵایش لە برسۆێتیما دەدێڵێۆتەوە، زۆر لەو دادۆاتە کە دادا
زیاترە کە رژێمی رەفتار فاشی بەعس دەیفرۆشت و ئاشۆی شۆە ی دەشۆت ساڵەیشۆی رێۆمەگێڕا. ئەمە لەکاتێاۆمایە 

 یەکجار کەمترە.   کە دانیشتووانی دەرێمی کوردستان بەبەراورد بە دانیشتووانی ئەوکاتی عێراق
لەکەس شۆۆاراوە نۆۆیە کە حاۆۆومەتی دەرێۆۆگ لێبۆۆڕاوانە سیاسۆۆەتی تۆۆرس و بۆۆرس و دەسۆۆتەمۆکردنی درێۆۆژە رێۆۆماوە.  

و بادخۆانەی گەورە و  ئەوانەی رات کراون، ژیانی شادانەیان بۆ دابین کراوە، بەودۆۆیەوە ێۆێ  و کۆێڵگەو کۆم انیۆا
ریۆان کۆردووەو م یۆان بۆۆ ئەو سیاسۆەتە چەوتە نەداوە، گوشۆاری دەڵتۆغیون، بەدت ئەوانەی بەرگمۆڵی دەمەبۆر 

بۆراوبۆریان لێاراوە. بۆ بێمەنگاردنی خەڵاۆی نۆا ازی، یاسۆا رێشۆێا کۆراوە، تۆغانۆمن و دەررە انۆمن رێڕۆکۆراوە. 
 بەودۆیەشەوە گێژاوێای گەورەیان خوڵقانمووە و بە ئاسانیش کۆتایی رێنایە .

ئەمڕۆ کە ساڵیادی راگەیانمنی حزبی رزگاری دەکەینەوە، دێشتا برینەکانی کارەساتی شنگال خۆوێنێ لێۆمەچۆ  ، 
، دیۆزە بەدەرخۆۆنە کۆراون و دەوڵۆی نکەچی ئەو بەڵێن و رەیمانانەی بۆ لێ رسینەوەو سزادانی تۆمەتباران درابوو

ە چاوە وانی گرتن و دادگەییاردن و سزادانی لەبیرچوونەوەیان دەدر . ئەمە لە کاتێامایە کە خەڵو بە رەرۆشەو
 ئەوانەیان دەکرد کە شنگالیان گورگان خواردوو کردبوو. 

ئەمۆڕۆ کە سۆۆاڵیادی راگەیانۆمنی رزگۆۆاری دەکەیۆنەوە، داخبۆۆارین بە داخسۆتنی نۆۆوێنەرایەتی دەرێمۆی کوردسۆۆتان لە 
و ودتۆۆانەدا رادەسۆۆتی کوردسۆۆتانیانی ودتۆۆانی بیێانۆۆما. لەو رێوەنۆۆمەدا دەخۆۆوازین کە نۆۆوێنەرایەتی کوردسۆۆتان لە

 دەنمەران بار ، چوناە ئەوان ودت ارێزانە رەفتار دەکەن، باشتر رێیڕادەگەن و بە ێوەی دەبەن.
حاومەتی دەرێمی کوردستان رەوایەتۆی خۆۆی لەدەسۆتماوە، نەک دەر رارێزگۆاری لە خەڵۆو و سۆەروەری خۆاکی 

داگیرکارانما ئاوەد کردووە. دێزەکانی دەرەکی  مبازێی تێما نیشتمان ناکا ، بەڵاو دەرگەی کوردستانی بە ووی 
دەکەن، مۆۆۆڵگەو سۆۆەربازگەیان لێۆۆماناوە. بەدرێژایۆۆی سۆۆادنی رابۆۆردوو، بەمۆۆاوەری کوردسۆۆتان شۆۆێ گیرانە داوایۆۆان 
کردووە کە دێزی داگیرکاران لە خاکی دەرێگ بچنە دەر ، کەچی بێوەدت ماوەتەوە و سووکە دەنگاوێۆو بۆۆ ئەو 

ستە نەداوێژراوە. دەوڵەتانی دراوسێ بە بیانۆی دەبوونی بناەو بارەگەی دێزە نەیارەکانیان، بێباکانە گونمو مەبە
ئاواییەکانی دەرێمی کوردستان تۆرباران و بۆمباباران دەکەن و خەڵای سڤیا و ەشۆە  شۆەدیم دەکەن و زیانیۆان 

 رێمەگەیەنن، کەچی حاومەتی دەرێگ خۆی نەبان کردووە.
ی راگەیانۆۆۆمنی رزگاریۆۆۆما دەررسۆۆۆینر کۆۆۆێ بەرررسۆۆۆیارە لە تەنگژەکۆۆۆانی ئێسۆۆۆتای دەرێمۆۆۆی کورسۆۆۆتان و لەسۆۆۆاڵیاد

رەکخسۆۆۆۆتنی دامەزراوە شۆۆۆۆەرعیەکانر! کۆۆۆۆێ بەرررسۆۆۆۆیارە لە برسۆۆۆۆیاردن و بۆۆۆۆڕین و کەماۆۆۆۆردنەوەی مۆۆۆۆووچەی 
گانیۆۆان فەرمۆۆانبەران و دادۆشۆۆینی خەڵۆۆور! کۆۆێ بەرررسۆۆیارە لە سۆۆزانەدانی ئەوانەی دەسۆۆتی داعشۆۆیان گۆۆر ، بازر

لەگەڵما کردن و رێماویستیەکانیان بۆ دابین کۆردنر! کۆێ بەرررسۆیارە لە بێبەبێنەکردنۆی ئەو رەیمۆان و بەڵێنۆانەی 
کە دران و شای ۆرانیان بۆۆ کۆراو شۆاردرانەوەر! کۆێ بەرررسۆیارە لە شۆاردنەوەی تۆمەتبۆارانی شۆادوی ئەنفۆال و 

یارە لە ت دێشۆتنەوەی بەڵێنەکۆانی چاکسۆازیر! کۆێ بەرررسۆرادەست نەکردنیان بە دادگەر! کێ بەرررسیارە لە ناکا
ومۆۆاڵی کۆۆۆوردەواریر! کۆۆۆێ بەرررسۆۆۆیارە لە مردارکۆۆۆردنەوەی ترازانۆۆۆمنی ریزەکۆۆۆانی نێ داوێرکۆۆاری، دەڵتەکانۆۆۆمن و

رەرلەمان و شەرعیە ر! کێ بەرررسیارە لە لێشاوی سەردەڵگرتنی ەوان بۆ دەنمەران و ئەو کارەساتانەی لە ێی 
باری غورسی بژێودا ە بەرررسیارە کە لەبەرنەبوونی و رۆکیان رێمەگر ر!  کێ لە مەرگی ئەو مرۆێاندەنمەرانما بە

کێ لە مەرگەساتی ئەو ئێزدیانە بەرررسۆیارە کە کۆڕین و فرۆشۆتنیان رێۆوەکرار!  یی بە ژیانی خۆیان دەدێننر!کۆتا
ەرررسۆۆیارە لە دۆزیۆۆنەوەی باۆۆوژانی ئەو کۆۆێ بکۆۆێ بەرررسۆۆیارە لە چارەنووسۆۆی نادیۆۆاری  کۆۆئ و ژنۆۆانی ئێۆۆزدیر!. 

بێگومۆان خەڵاۆی کوردسۆتان وەدمۆی ئەو ررسۆیارانە دەزانۆێ و رۆژنامەنووسانەی کە رفێنمران و شۆەدیم کۆرانر! 
مێژووش ئەو راستیانە دەنوسێتەوە. بۆیە ئێمە لە حزبی رزگاریی کوردستانما دڵسۆزانە دەخوازین کە بەرررسان 

و بۆوێری ئەوەیۆان دەبۆێ کە رەنۆجە لەسۆەر برینەکۆان دابنۆێن. لەئاکامۆما و لەرێنۆاو چاوێو بە رابۆردوو بخشۆێننەوە
باشاردن و مسۆگەرکردنی داداتووی گەلەکەمان و  بۆۆ کەماۆردنەوەی مەرگەسۆاتەکان، خوازیۆارین کە رڕۆسۆەی 

 چاکسازی و دێورکردنەوەی رەوشە بە نەوەی نو  بس ێردر .



انۆمنی رزگۆاریەوە، سۆیو لە دێۆزی رێشۆمەرگەی باشۆووری کوردسۆتان لە دویمادیما دەر بەبۆنەی سۆاڵیادی راگەی
دەکەیۆۆن و رشۆۆتیوانی خۆمانیۆۆان بۆۆۆ دوورۆۆا  دەکەیۆۆنەوە. سۆۆیو لە شۆۆە ێانانی رۆژئۆۆاوای کوردسۆۆتان دەکەیۆۆن کە 

بە ئۆۆازایەتی و بەرخۆۆۆدانی  لە دوایۆۆن موژدەشۆۆما شۆۆاری مەنبەبیۆۆان ئۆۆازادکرد، دەروەدۆۆا داعشۆۆیان وەزاڵە دێنۆۆاوە،
 سەرنجی بیێانیان بەەی خۆیان و دۆزی گەلەکەمانما راکێشاوە.بێوینە 

لەبەرخۆۆدان دان و دژ بە سۆتەت و نۆابەرابەری  اندژ بە داگیرکۆار سیو لە تێاۆشەرانی بۆاکوورو رۆژدەد  کە -
 تێمەکۆشن.

 . کە بەرگەی تەنگژەو غەیرانەکانیان گرتووە کوردستان سیو لە خەڵای خۆ اگری -
 .ن، ریسوایی و نەمان بۆ ستەماارو داگیرکارانو تیرۆررەروەرا ریستنەفرە  لە تیرۆ -
 ی ئاب، ساڵڕۆژی راگەیانمنی رزگاری.١٥شاۆدار بێ  -
 خەبا  لەرێناو کوردستانێای سەربەخۆ و گەلێای بە ختیاردا.سەرکەوتوو بێ  -
 

 مەکتەبی سیاسی
 حزبی رزگاریی کوردستان
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