
ردایتیراگیاندنی کۆمی ھاوبیرانی کو
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ەوە٢٧١٥ببۆنی نورۆزی 

ش بۆ سری رزو نوازنتوەی سربرزی کوردمان،وای پیرۆزبایی جژنی نورۆز ل،مژووییدالم رۆژە 
رجھیدانیم سنینشونوکوردستان دائرگشمو پش بشکشبینی پرگزی گن پکریالوو  چگ ڕڤانش

.، خاکی کوردستان ئپارزنقارەمانان ئکین ک بخونی ئای خۆیان

، رزگاربوونی نتوەکمان ل کۆیلیتی گشترین واتایکی نورۆز ک ئاسۆی ئستو ئایندەمان رووناکئکاتوە
سری ، لڕۆژکی وەک ئمۆدا،ھروەک چۆن کاوەی قارەمانی باپیرمان،داگیرکرانی کوردستانو ژردەستیتیی 

کم ، ھر لیکم رۆژی بھاردا، یساڵ لموبر٢٧١٥ئوەی یپانکردەوە، سرەڕاکوردیئژدەھاکی خونژی
نیشتمانکمان و انوە راگینراسرتاسری کوردستان لالین دیاکۆی باپیرە گورەمسربخۆیدەوتی کوردیی

ھرەسی ئو بوە ھۆی ! بم مخابن دیاردەی ناکۆکی و ناپاکی.وەیلداگیرکرانی ئاشوری و بابلی پاککرا
تۆش خاکی پیرۆزی کوردستانم. دەومون ائئ یوەتژەنراوەو چاویان بوە دەمی تکگشت الیل

پیالن ب ئفراندنی داعش و رو رۆژئاوای کوردستاندا بدیھاتون وودەسکوتانی بخونی شھیدانمان ل باش
ی نیشتمانمان ب لسدارەدانی، سرباری ئوەی ل رۆژھتنیمچ قوارە سیاسییکانمان ئگن بۆلناوبردنی

ھوی ختاندنمان و چکدانانی گریال )رۆزندچارەسری دیموکراتی(ل باکوریش بپیالنی رۆکانمان و
.درژەی ھیبکۆمی نتوەکمان لھمووالیکوە،کوشتنیو بگشتی دیاردەی ئدەن

و راستییانر ئرامبڕوبوبوەی و بۆ روبرانی کوردستاننڕو پیالنی داگیرکش وتزگاریی دەسکو پار
ی، کۆمکمان بگیانی برپرسیارتیسبخۆیی و سرفرازیمانئاڕاستکردنیان برەونیشتمانییکانمان و 

:ھنووکییانیئم ئرکجبجکردنی، داواکاری و لم بۆن پیرۆزەدانتوەییوە

دووبرەکی و گندەی و برسیکردنی زیاتری چین کۆتایی ھنان ب دیاردەی ئو جۆرە حیزبایتییی -1
.بوونی نتوەییمانکوتۆتوەو مترسیی بۆ لچوساوەکانی نتوەکمانی 



لشکرکی پشمرگی یکگرتوو بۆ سرتاسری کوردستاندەستبرکردنی سرکردەیکی کارزماو پکھنانی -2

رشتیی کۆنگرەیرپر سژوەییدا کی لتکانمان و نوەییتن وتموو بسبۆ پاراستنی دەسککی ترزگارکردنی ھ
.کوردستان

.ب دیاردەی دووئیدارەیی و دوولشکری لباشووری کوردستانکۆتاییھنان -3

رگر لسربخۆیی کردارکی دوژمنانو ھر گفتارکی وەرگرتنی ھوستی کردەیی و نترسان برامب ھر -4
ئب تۆی ، کی کوردیی ئگر خواش دروستیبکاتئ دژی دەوتغۆ ک کوردستان وەک ئو وتیی داود ئۆ

ھروھا .بالینی کموەکانی تورکیاب لباشووری کوردستانبرژەوەندییدانی ل،تمکردنو بۆئو وتیی
بداھاتی ل بغدادببینی داھاتکانی کوردستانئببغدادەوە،برامب بینی بوجو موچ لالین 

چیتر بدەنگی .، کاردانوەی کردەییمان ھبکارکی دوژمنانوتوبوجۆرە برامبر ھر.نوتیشوە
ماننیوەکترژەوەندیی نبل.رانوامستی جووە،وەرگرتنی ھو روانیاران، لکردنی نمت ل جگ

.رۆکانی نتوەکمان بگشتی و جنگاوەرەکانمان بتایبتیحماس و ورەی  بۆ زیادکردنیخۆراککی گیانیش

 رزو پیرۆزبورۆزی سمبولیبخۆیینربڕین و سرخودان و راپب.

.راگری بوون و مانی نتوەییمانبژی پشمرگو ھموو جنگاوەرانی

.ن و سرشۆڕی بۆ داگیرکرانی کوردستانی قارەمانمانمری بۆ شھیدان

کۆمی ھاوبیرانی کوردایتی

باشووری کوردستان  - 21/3/2015
























