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 کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان!
 ن!سەربەخۆخواز و رزگاریخوازا

بەوبۆنەیەوە  حزبی ڕزگاریی کوردستان بیست و نۆیەمین مۆمی تەمەنی خۆی دادەگیرسێنێ، دا،٢٠٢١ی ئابی ١٥ ئەمڕۆ،
 تا گەیشین بەهە وپات دەکەینەوە،ۆ شەهیدان دوب و پەیمان بەڵێن دەکەین؛ لە ڕزگاریخواز و سەربەخۆخوازان ییپیرۆزبا

 کوردستانێکی سەربەخۆ و کۆمەڵگەیەکی بەختەوەر خەبات درێژەی دەبێ.
ژیانی حزبایەتی ، مەبەستی بوو کە ین راگەیاندراوی خۆی باڵوکردەوەحزبی رزگاریی کوردستان یەکەمئەوێ ڕۆژێ کە 

ێو سوپای کوردستاندا ان لەنی حزبەکچەکدارە داوایکرد ک کوردستان پێڕۆ بکرێ؛باشووری لە  و ژیاری ڕاستەقینە
وەاڵم ماوەتەوە،  ێئەو داوایە ب شمخابن هەتا ئێستا ،ئەرکدار بکرێن و سیمای شارستانی بۆ شارەکان بگێڕدرێتەوە

 .کراون پڕ ە بارەگای حزبیل ەکاناری حزبی دەدرێ، شارئێستاش گرنگی و بایەخ بە چەکد
هاوپەیمانێتی هاوێر بکرێ،  ۆنلە سەرەتاوە داوایکرد کە سەنگەری دەستەاڵت و ئۆپۆزیسیهەر حزبی ڕزگاریی کورستان 

، مخابن دواتر هەندێ ڕەوت بکرێ ی زیاترردنک، ئیدی بەوهۆیەوە کێبەرکێ لەسەر خزمەتپێکبهێنرێالیەنە هاوڕامانەکان 
تامیکران و  بەئاسانیئومێدی خەڵکیان لە گۆڕنا، و  سیۆنیان بەهێز نەکرد، بەڵکو هیواهاتن، نەک هەر پێگەی ئۆپۆزی

ە الیەنە لنی ڕزگارییەوە، جارێکی دیکە بانگ ئەمڕۆ بەبۆنەی ڕاگەیاند ەی حکومەت کرد.گرەویان لەسەر پۆست و پل
ڕزگاری هیچ  کۆشین، چونکەێکی ئەرێنێ تێبکە هێز و تواناکانمان کۆبکەینەوە و وەک ئۆپۆزیسیۆن دەکەینمان هاوڕامانەکان

بە  خزمەتگوزاری باشتر دن لەسەرکێبەرکێکر کۆکردنەوەی هاوڕامانەکان و نابینێ، بەاڵمناحەز بە الیەنێکی سیاسی
  ڕەواو ڕاستین دەزانێ.بە  و ئەرکی لە پێشینە

 ، هەروەها دابینکردنیواڵتیانواگیانی ه سەروەری نیشتمان وی پاراستنهەموان دەزانن کە کوردستانیانی هێژا! 
بەاڵم مخابن خەریکە هەموو شتێک ڕادەستی  و هیچ منەت و خۆنواندن هەڵناگرێ، خزمەتگوزاریەکان ئەرکی حکومەتە
ئێمە بەتووندی ئەو سیاسەتە لە قاودەدەین و  ،ایبەش هی بەرپرس و دەستەاڵتداراننکەرتی تایبەت دەکرێ، ئەو کەرتە ت

 ەوە.بۆ کەرتی گشتی بگەڕێن و بوارەکانی دیکە او، کارەبا، تەندروستی، پەروەردە و فێرکردندەخوازین کە ئ
لەکۆتاییدا جارێکی دیکەش دووپاتی دەکەینەوە کە دەبێ دەستەاڵتداران بیر لە چارەنووسی گەل بکەنەوە و هەوڵی 

ەرچی زووترە مووچە ئاسایی ه پێویستە، ؛دروستیان کردوون ەوەبە دەستی خۆیان چارەسەکردنی ئەو قەیرانانە بدەن کە
یەکانی چیتر بیر لەبەرتەسک کردنەوەی ئازادی گیراوەکان ئازاد بکەن،و یان بگێڕدرێتەوە خاوەکانپاشەکەوت بۆ ، بکرێتەوە

 نەکرێتەوە. خەڵک
 کی سەربەخۆ و گەلێکی بەختیار.سەرکەوتوو بێ خەبات لەپێناو کوردستانێ

 شکۆدار بێ پازدەی ئاب، ساڵڕۆژی ڕاگەیاندنی حزبی ڕزگاریی کوردستان. 
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