
راگیاندنی ھاوبیرانی کوردایتی سبارەت گشتپرسی

)بگشتپرسی ئیدۆڕنین(

کخۆیی کوردستان، وەک پرسی،ماوەیربنجامدانی گشتپرسی و راگایاندنی سوە2ئکی پستراو،  دو برالب
.دا2/2/2016بارزانیی لرۆژی کوتۆت سرزاران کدواھمینیان پیامکی بڕز مسعود 

ھاوبیرانی کوردایتی، بپچوانی ، ئمیئو پیام ک ژمارەیک خای ئرنی تدایلگڵ رزماندا بۆ
پرسی سربخۆیی کوردستان بگشتپرسییوە، نک ھر ئوەی لو پیامدا ھاتوە، رایئگینین ک بستنوەی 

م و گشتپرسییکو ئب ،کنیویستییک و پرجبۆ م کیشم ترسییل شخۆیی کوردستان و ئربس
:وەک لم خانی خوارەوەدا رونی ئکینوە !ھلی سربخۆیی لباربرێئمۆماندابارودۆخی

ئگر گلی کوردستان چاوەڕی ئوەب خکی ((ئکدا ھاتوەو پیاملیرستیھاوڕاین لگڵ ئو-1
بم لگڵ ))ت ئوە ھیچ کات سربخۆیی وەدەس نایتری پشکش بکاادیک مافی سربخۆیی وەک دی

لوەی خکی ھوشیار گشتپرسی  ئوەدانین کئو ماف لڕگی گشتپرسییوە دەستبربکرێ، چونک بدەر
لسر مافکی رەوای خۆی ناکات، ئب ئو راستییش لبرچاو بگرین ک مرجنی لم بارودۆخی ئمۆی 

کلالین دەستکی کوردیی شکستخواردوەوە بداتکدەنگ بسربخۆییی خکیوردستاندا زۆرینک
حوکمانییکیدا نیتوانیب ئوەندە سای 25لماوەی وگندەیبدەستک ک نوقمی ! بانگشی بۆبکرێ

دەستک کلو . پ دابین بکرێژکی رەشی وەک ئمۆ پاشکوتبکا ک موچو بژویی خکی ۆمای سپی بۆڕ
وە، داھات و خرجییکانی بڕونی ماوە درژەدا ئاوڕکی بالی کرتی کشتوکای و پیشسازیدا ندابت

میللت و حکومتدا کبشی زۆری داھاتبسرحیزبایتی بڕادەیک زاکردبمیللت،نخستبت بر دیدی 
و حیزبانرانی ئکانی بۆ سداریگشتییرمایکی سو چین ناڕەواالدابکیش یبی خو زۆرین دروستبوبل

.ئرنی لو گشتپرسی ناکرێ، بکو ئشیدۆڕنینوەروانی چانک ھر. ھتدمتبن وبرسی و بدەرا



سربخۆییان راگیاندوە، بم زوربی زۆری نتوەکانی وە راست ھندێ نتوە لڕگی گشتپرسیی-2
لناو نتوەیکی ھوشیارو لژر گشتپرسی .سربخۆییان دەستبرکردوە بۆخۆیان،بب گشتپرسی،انجیھ

بنجامدارئی دیموکراسیدا ئھوشیاری. سای دا نمی ئوەکتناو نوەییلتدیموکراتیی ن ن یبونی ھ.
خکی خاوەنی ئیرادەی خۆیاننین، بکو چاویان لدەمی حیزبکانوەی، حیزبکانیش ھریکو ،بگشتی
لی بدەپوەیرانی کوردستانداگیرکک لکست ی!

:ئکرێی لچاوەڕوان ، ئم ئنجامانلم بارودۆخدابڕز سرۆکی ھرم داوای ئکا ئو گشتپرسییی -3

١-ک ویستنگمبمو ککانی ناو کوردستان ھوەییتن نادەن خۆییربو سدەنگ ب.

ئمان ،،تا ئو داگیرکران رازینبنئو حیزب و کۆڕو کۆمنی پلیان بدەس داگیرکرانی کوردستانوەی-ب
ونش ھرگیز لوان چاوەروانناکرێ، بکو ھانی ئقئو رازیب.زاتی ئوەناکن دەنگ بۆ سربخۆیی بدەن
.کن لدەنگی ساختی دژ بسربخۆییلگوکانیان ئدەن سنوقکانی دەنگدان پ

ک بردەوام ئم خڕەکان کاریگریی ئو حیزبانوە کی بالینیش کوتونت ژربشکی زۆری خ-ج
ن ئخرت ، سنوری دەریاماننی، ئابوقی ئابوریمابکرێسازیی بۆئستا کاتینی، ئب زەمین: (لئدەنوە

ھلپرست و سرمایدارانینانتوەیی و ترسنۆک و ئوە سرباری بونی خکانکی)ھتد..وسر
.ی تایبت ک دەنگ بۆ سربخۆیی نادەنبرژەوەندیخواز

دەیان سایتر ھلی کدۆڕاش. لئکرێدۆڕاندنی گشتپرسییکیانئگری ھمو ئوانو گل ھۆکاریتریش،
رج بۆ راگیاندنی سربخۆییمان و بۆئوەیمھرئنجا ئگر وایدابنین گشتپرسی!لدەسئداسربخۆییمان 

پشتی پببستن بۆ دانپیانان ب قوارەی کۆمی نتوە یکگرتوەکان و کۆمگی نودەوتی و دۆستانمان 
دەنگکانی ی%٩٨سربخۆییداگرین ک2005ئتوانین پ لسر گشتپرسییکی سای ئواسربخۆمان،

.ئیتر گشتپرسیش ھر جارک ئکرێ ئگر زۆرینی دەنگی تیادرا بۆسربخۆیی.بۆ درا

سرکوتوشب، ئاخۆ ئیتر ی لپیامکی بارزانیدا ئاماژەی بۆکراوە،گریمان ئو گشتپرسییلالیکیترەوە، 
بۆ سربخۆیی ھر نتوەیک، ناب راستییکی ؟!بۆ سبخۆییدنیای تیشکی سوزمان بۆھئکائو،بوە

یتر ئگر ئم ھرکات سربخۆیی خۆمان راگیاند، ھرنتوەیک. چاوەروانی رەزامندی نتوەکانیتر بکرێ
و سکی لرژەوەندییببدا ھخۆییربندائپشتگیریشمان بکاو، دانمان پ شنی . ئالیوا بر نا، ئگئ

ین ، ئگر نیکئوەشی شڕکی ناڕەوامان لدژبکا، ئوا شڕەو یخمان ئگرێ. ئبژرێدەنگی ھکموە ب
لگڵ کردوین و ی لناوبردنیانھر شڕ، بکو لسر ھیچیش،ئوان بب سربخۆییش. خوا ئمانگرێ

ی ھمو دنیادوا نمونیان داعش کسرکوتن ھر بۆ ھق و رەوایتی ئب وبم لئنجامدا،ئیکن
وەکماندا، ھر تکشکان بشیتی و بشی ھمو نیارانی خستۆت لرزین، بم لئاستی ئیرادەی نت

رسبخۆیی کوردستان ئین .بکڕیز بارزانی ئبداوا ل دات،بۆیدەرگای گشتپرسی نخۆییش ئیتر لربس



گلکۆمکیوریابونوەو دەرفت ندرێ بدرکاندنی پشوەخت،تاێ بسفردا رابگینرنھنییلکاژری
.نیاران
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