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ڕۆژی ڕاگەیاندنی ڕزگاری ،هێمای باوەڕبەخۆبوون و نیشتمانپەروەرییە

کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان!
سەربەخۆخواز و رزگاریخوازان!

حزبی رزگاریی کوردستان لە ٥١ی ئابی ئەمساڵدا بیست و هەشتەمین مۆمی تەمەنی خۆی دادەگیرسێنێ،
بەوبۆنەیەوە پیرۆزبایی لە کوردستانیان دەکەین ،ساڵوی ئەمەک و وەفاداری بۆ گیانی پاکی شەهیدانی رێی
رزگاری و سەربەخۆیی دەنێرین ،پەیمانیان بۆ نوێ دەکەینەوە کە تا گەیشتن بە نیشتمانێکی سەربەخۆ و
کۆمەڵگەیەکی بەختەوەر رێ و ڕێبازیان پڕ رێبوار دەمێنێ و کاروانی تێکۆشان درێژەی دەبێ.
ئەمڕۆ لەکاتێکدا ساڵڤەگەڕی ڕاگەیاندنی ڕزگاری دێتەوە ،کە بەهۆی سیاسەتی السەنگی دەستەاڵتدارانەوە،
باشووری کوردستان لە نێو قەیرانێکی ڕاستین دایە ،نەک هەر رەوشی سیاسی بێسەروبەرە ،بەڵکو رەوشی
ئابووری تەنگی بە کوردستانیان هەڵچنیوە ،نەدانی مووچەش تۆقێکەو لەگەردەنی فەرمانبەران کراوە و ڕۆژ
دوای ڕۆژ کاریگەری نەرێنی لەسەر کۆمەڵی کوردەواری دادەنێ؛ ڕاستییەکەی سیاسەتی دەستەاڵتدارانی هەرێم
هەموو چەمک و بۆچوونەکانی ئاوەژووکردۆتەوە ،جاران دژایەتیکردنی سوپای داگیرکار نیشتمانپەروەری بوو،
ئێستا ئەوانەی دژی لەشکرکێشی سوپای داگیرکاران هەڵوێست دەنوێنن ،دەستگیردەکرێن و لەالیەن
دەستەاڵتدارانەوە بە ناپاک و دەستی دەرەکی دەناسێندرێن! جاران خەبات لەپێناو ماف و ئازادییەکانی تاک و
کۆمەڵ هێمای تێکۆشان و بەرخۆدان بوو ،ئەمڕۆ ئەوانەی دەنگی ناڕەزایی لەدژی بێدادی و ستەمکاری بەرز
دەکەنەوە ،سوکایەتیان پێدەکرێ ،زیندانی دەکرێن و ئەشکەنجە دەدرێن ،لەالیەن دەستەاڵتدارانەوە بە تابووری
پێنجەم و تێکدەر دەناسێندرێن! جاران ئەنجامدانی چاالکی لە دژی مۆڵگەی سوپای داگیرکار شۆڕشگێڕی بوو،
کەچی ئێستا ،ئەوانەی داوای نەمانی مۆڵگەی سەربازانی داگیرکار لە نێو خاکی باشوور دەکەن ،بەتوندترین
شێوە وەاڵم دەدرێنەوە و لەالیەن دەستەاڵتدارانەوە بە خۆفرۆش و مەترسیدار بۆسەر ئاسایشی نەتەوەیی
هەژمار دەکرێن! ڕاستییەکەی دەستەاڵتدارانی هەرێم بە دروشمی دەڤۆکی باس لە کوردستانیبوون و پاراستنی
بەرژەوەندی گشتی دەکەن ،کەچی دەستیان بەسەر سەروەت و سامانی کوردستان داگرتووە و ڕاشکاوانە کار
لەسەر سڕینەوەی هەستی نەتەوەیی و واڵتپارێزی دەکەن ،الوان بێهیوا دەکەن و ڕێی هەندەرانیان پێشان
دەدەن .دەستەاڵتدارانی هەرێم بە زارەکی باس لە دیموکراتیزەکردن دەکەن ،کەچی بۆ مانەوەی خۆیان
ساختەکاری لەهەڵبژاردنەکاندا تاکە ئامانج و پێوەریانە ،بەوهۆیەشەوە هیچ نرخ و بەهایەکیان بۆ دەنگدان و
هەڵبژاردن نەهێشتۆتەوە.
ئەمڕۆ حزبی ڕزگاریی کوردستان بەنیگەرانییەوە یادی ڕاگەیاندنی خۆی دەکاتەوە ،چونکە بەهۆی پێوەندی
دەستەاڵتدارانی هەرێم لەگەڵ دەوڵەتانی ناوچەکە ،ڕۆژانە خەڵکی الشەڕی کوردستان لەالیەن داگیرکارانەوە
دەکرێنە ئامانج و شەهید دەکرێن ،سوپای داگیرکاران بێباکانە بۆ ناوخاکی هەرێم پێشڕەوی دەکەن و بێبەزەییانە
گوند و ئاواییەکانی باشوور توپباران دەکەن ،بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دەست لە خەڵکی سڤیل ،پاسەوانانی سنوور
و تێکۆشەرانی دیکە ناپارێزن ،کەچی دەستەاڵتدارانی هەرێم بێدەنگی هەڵدەبژێرین ،ئەمە لەکاتێکدایە کە
دەتواندرێ لە ڕێی دادگەی نێودەوڵەتیەوە سکااڵیان لەسەر تۆمار بکرێ ،ڕیسوا بکرێن ،هەر لەو ڕێیشەوە
دەتوانرێ زیانمەندان قەرەبوو بکرێنەوە .ڕاستیەکەی دەستەاڵتدارانی باشوور مەرجەکانی فەرمانڕەوایەتیان

لەدەست دەرچووە .دەستەاڵتێک کە بە درێژایی  ٨٢ساڵ نەتوانێ ،ئاوی پاک ،کارەبای بەردەوام و کێشەی
سووتەمەنی چارەسەربکات ،دەستەاڵتێک کە نەتوانێ سەروەری خاکی خۆی بپارێزێ ،دەستەاڵتێک کە نەوت
بفرۆشێ و پشتیشی لەژێر قەرزدا چەمابێتەوە ،دەستەاڵتێک کەنەتوانێ شایستەکانی فەرمانبەرانی خۆی مسۆگەر
بکات ،دەستەاڵتێک کەنەتوانێ کەرتی نۆژداری و خزمەتگوزاری دابین بکات و لەڕاژەی جەماوەرەکەی دابێ،
دەستەاڵتێک کەنەتوانێ ئەو کەس و الیەنانە سزا بدات کە هاودەستی داعش بوون و بازرگانیان لەگەڵدا کردن،
دەستەاڵتێک کە هەوڵی خنکاندنی ئازادیەکان بدات و بەرگەی دەنگی ناڕەزایی دیتران نەگرێ و لە سەر ڕامانی
جیاواز و داواکردنی مافی ڕەوا خۆواڵتیانی خۆی راپێچی زیندان بکات ،دەستەاڵتێک کە بەچاوی دوژمن لە
نەیارانی خۆی بڕوانێ و ڕەفتاریان لەگەڵدا بکات ،دەستەاڵتێک کە تیرۆرکردنی ڕۆژنامەوانان و ڕۆشنبیران بە
پێکهێنانی لیژنە بسپێرێ و دیزەبەدەرخۆنەیان بکات ،بێگومان داهاتوویەکی نادیاری دەبێ و گورزی گەورەتریش
لە دۆزی ڕەوای گەلی کوردستان دەدات.
مخابن ئەم دەستەاڵتەی باشووری کوردستان هیچ بەرنامەیەکی بۆ ئاوەدانکردنەوەی نیشتمان و بوژاندنەوەی
ئابووری نییە ،لەبەرانبەر سەختی بژێوی خەڵک خەمسارد و بێباکە ،هیچ نرخێک بۆ بەرهەمی کشتوکاڵی خۆماڵی
دانانێ و سنوورەکانی بۆ هاوردەکردنی بەرهەمی واڵتانی دیکە ئاوەاڵکردووە ،ئەمەش وایکرد کە ئەمساڵ
جووتیارانی کوردستان نەک هەر بەرهەمەکانی خۆیان هەرزانفرۆش بکەن ،ناچاربوون کە بەرهەمە
کوشتوکاڵیەکانیان لەسەر ڕێ و بانەکاندا هەڵبڕێژن و فڕێیان بدەن .بەوهۆیەشەوە زیانێکی گەورە بە جووتیاران
گەیشت ،هەروەها کاریگەری نەرێنی لەسەر وەرزی داهاتووی داچاندن دادەنێ.
ئەمڕۆ لە ٥١ی ئاب و لە ساڵیادی ڕاگەیاندنی حزبی ڕزگاریی کوردستاندا ،ئەو ڕاستیە وەبیر دەهێنیتەوە کە ئەم
دەستەاڵتە هەر لە دەستپێکدا بەرانبەر دەنگی ناڕازی و هێزی ئۆپۆزیسیۆن هەناسە تەنگ بوو ،کاتێک لە ٥١ی
ئابی  ٥٩٩١حزبی ڕزگاریی کوردستان ڕایگەیاند کە درێژە بەخەباتی سەربەخۆخوازانەی خۆی دەدا و ئامادەنییە
سەنگەری خەبات بگوازێتەوە ،هەڵوێستی نەرێنیان بەرانبەر ڕزگاری وەرگرت و دەیان سیناریۆی جۆراوجۆریان
بۆ بێدەنگکردن و شێواندنی هەڵوێست و نەمانی حزبی ڕزگاری بەڕێوەبرد ،چەندین جار هەوڵیاندا کە ڕیزەکانی
لەت و پەرتەوازە بکەن ،بەاڵم خۆشبەختانە وێڕای هەموو گوشار و ئاستەنگیەکان هەتا ئێستا حزبی ڕزگاریی
کوردستان قایم ڕاوەستاوەو سەنگەری تێکۆشانی چۆل نەکردووە.

لە کۆتاییدا جارێکی دیکەش بەبۆنەی پازدەی ئابەوە ساڵو و پێزانینی خۆمان بۆ هەموو ئەوانە
دووپات دەکەینەوە کە ڕۆژێ لە ڕۆژان ڕاستوێژانە لە ڕیزەکانی حزبدا بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی
و مسۆگەرکردنی ماف و ئازادییەکانی گەلی کوردستان تێکۆشاون و تێدەکۆشن.
شکۆدار بێ پازدەی ئاب ،ساڵڕۆژی ڕاگەیاندنی حزبی ڕزگاریی کوردستان.
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