داخۆیانی پشتگیری
کوردستانیانی هێژا!
گەلی ئێمەی تێکوشەر!
بەهۆی شکستی سیاسەتی چەوتی حزبی و بنەماڵەییەوە ،هەرێمی باشووری کوردستان لە
هەموو الیەکەوە دووچاری قەیران و تەنگژە بۆتەوە ،ئیدی ئەو دەستەاڵتە ناتوانێ قەوارەی
هەرێمی کوردستان بپارێزێ ،لەالیەکەوە بەهۆی پەیوەندی گوماناوی لەگەڵ داگیرکارانی
کوردستان و تااڵنکردنی سامانی کوردستان و نەبوونی سەروەری یاسا و دادوەری و
بەرفراوانی ئاستی گەندەڵی ،لەالیەکی دیکەوە بەهۆی خراپی خزمەتگوزاری و بژێوی خەڵک،
رەوشێکی مەترسیداری هاتۆتە ئاراوە و بووە بەهۆی تووڕەیی ناڕازی بوونی هاوواڵتیان ،بۆ
دەربڕینی ناڕەزایی ،گەل بە هەموو چین و توێژەکانی خۆیەوە ،لە دەڤەرە جیاوازەکانی
هەرێمی کوردستان خۆپێشاندان ئەنجامدەن .لەجیاتی ئەوەی کە دەستەاڵت داخوازی ڕەوای
جەماوەری جێبەجێ بکات کەچی توندوتیژی دەنوێنێ و بریندارکردن و کوشتن و زیندانیکردن
بەکار دێنێ .ماوەی چەند ڕۆژێکە خەڵکی سلێمانی ،سەید سادق ،پیرەمەگرون ،گەرمیان و
چەندین ناوچەی دیکە بۆ باشکردنی بژێوی خەڵک و دژ بە گەندەڵی دەستەاڵت ناڕەزایی پێشان
دەدەن ،کەچی دەستەاڵت دیسانەوە بە چەک و توندوتیژی وەاڵمی دایەوەو خوێنی گەنج و
الوانی ڕژاند ،بێجگە لەوەش ژمارەیەکی زۆری خەڵک ،ژمارەیەک ڕۆژنامەوان و میدیاکاریش
دەستبەسەرکراون و دەرگەی دەزگەی مێدیای ئازادیان داخستووە؛ ئێمە بەناوی کاروانی گەل (
ژمارەیەک ئەندام و کادرو پێشمەرگەی دێرینی پارتی گەل) ،پشتیوانی لە خۆپێشاندانی
سەردەمیانە و داخوازیە ڕەواکانی هاوواڵتیان دەکەین و داوا دەکەین:

-

داخوازی مافە ڕەواکان بە شێوەی کۆبوونەوەو خۆپێشاندانی ئاشتیانە مافی سەرەکی
گەلەکەمانەو هەر جۆرە ڕێگریکردن لەو مافانە تاوانبار دەکەین.

 داوا لە کەسایەتی ،کومەڵە و رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و چاالکوانانی ناوچەکانیدیکەی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ پشتیوانیکردن لە خۆپێشاندانی دەڤەری سلێمانی،
دەنگی خۆیان بەرز بکەنەوەو خۆپێشاندانی سەرتاسەری ئەنجام بدەن.
-

هەروەها بانگ لە هەموو خۆپێشاندەران دەکەین کە ڕێ بە کەسانی تێکدەر نەدەن کە
بە پیالنی دەستەاڵت دەیانەوێ ئاراستەی ڕەوای خۆپێشاندان بەرەو ئاقاری ئاژاوەگێڕی
ببەن ،هەروەها زۆر پێویستە کە خۆیان لە سووتاندنی دامەزراوەکانی میری و
وێرانکردنی سامانی گشتی بەدوور بگرن.

-

داوا لە خۆپێشاندەران دەکەین کە پیرۆزی قەوارەی هەرێمی کوردستان بپارێزن ،کە
بەرهەمی خوێنی شەهیدە نەمرەکان و خەباتی تێکۆشەرانی ڕاستین و کوردپەروەرانە،
هەروەها بەرژەوەندی بااڵی نەتەوەیی لەبەرچاو بگرن.

 داوا لە هێزەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەکەین کە خۆپێشاندەران بپارێزن و بۆداخوازی مافە ڕەواکانی خۆیان لەگەڵ جەماوەر هاوسەنگەر ببن.
 بەکارهێنانی چەک و توندوتیژی دژ بە خۆپێشاندەران و قەدەغەکردنی میدیا و گرتنیرۆژنامەوانان لەالیەن هێزەکانی دەستەاڵتەوە بە تووندی ڕیسواو شەرمەزار دەکەین.
 داوا لە ڕێکخراوەکانی مافپەروەران و ناوەندەکانی کۆمەڵی نێونەتەوەیی دەکەین کەپشتیوانی لە خۆپێشاندەرانی باشووری کوردستان بکەن.
سەرکەوتن بۆ هێزی گەلە ،سەرکەوتن بۆ ئازادیخوازنە.
بژی کورد ،بژی کوردستان
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