
راگیاندنی ھاوبیرانی کوردایتی

شڕی خۆکوژیی نوان دو پارتی کوردیتاوانیسبارەت

ردوی مژوی نتوە ستمدیدەکمان، لسردەمی میرنشینکانوە ئاشکرای دزوترین دیاردەی سدان سای رابو
بپیالنی داگیرکرانی کوردستان، ناتبایی و شڕی یکترکوشتنبوە پارت سیاسییکانی سرھدانی تا رۆژانی

ھر ئو دیاردە دزوەش . و برژەوەندیی تایبتیی ئو الینانوەبوەنیشتمانکمان، یا لئنجامی گوجتیی 
چ تا ک واپدەبئنجامنگیشتنی خباتی نتوەکمانبوە لپناوی سربخۆیی کوردستانداھۆکاری سرەکیی 

ب بگی ئم شڕەی نوان حیزبی دیموکرات ان لو ئزمون تا وەرنگرتبھندێ الین پندکیئستش
خۆیان وبۆ ئو دو پارت ک ئش ئنجام نرنییکی بسربوە شرمزارییکو پکک ک لم ھفتیدا 

وەکتوەماندا شنتبشک!!

ئگر دیموکرات لئنجامی بیرتسکی و گوجتییوەنب، چیئبو بپیالنی دەرەکی نب، یائم شڕە ئگر
ککپ کی بشین،پرسلی کناوچ ترک بنزوەی ھرلرمیی کوردیبتی فدەسیا بیا ؟!بکردای

؟!وین و تووە نزیکتربگوزەرکا بۆ ئران لکاتکدا ل سنورەکانی پنجبیوێبۆئب ھر لو ناوچیوە
ڕگی وتووژەوە ئو ھزەبداو خون بژن، لچیئبو ئگر پکک برلوەی ئابوقی لالیکیترەوە،

ربکردایی چارەسکش؟!ک

ۆ لباشوری کوردستاندا، ئم. ش سنوری خۆی ھیردستان مکی ھمو کوردک، بم مکداریراست خاکی کو
ی ھمو دامودەزگایکی دەوتییو سختی سد سا، قوارەیکی سیاسیی دەستبربوە کخاوەنکی تدوای خبا

چۆنئب لسنوری ئو قوارەیدا چاوەڕوانی ئوەی لئکرێ ببت ناوەرۆکی سربخۆیی ھمو کوردستان، 
لو بونی ھندێ ناتواوی و گندەی؟!ھرچی ھست و بپرسی دەزگاکانی ئو قوارەی تراتن بکا

پاچی الینکوە، روخاندنی ئو قوارەی ک شڕی ناوخۆ، لھر بۆ ئاژاوەگی و ، نابت پاساو قوارەیدا
و یپکی ی لم کاتدا ک ھمو دنیا سرسام ب سرکوتنکانی پشمرگی قارەمانبتایبت!روخاندنتی

چاوەڕوانی ھروەھا لم کاتدا ک .بسر ئو داعشدا کبۆت مترسی بۆ ھمو جیھانا و گریالی ئازپاوان
!ھوەشاندنوەی سنورە نگریسکانی سایکس بیکۆ ئکرێ



ڕی پشرھڕەتدا ببنو دیموکرات، لککی و کتی خیقکانی داگیمی ئنانی خواستدیھرانی ربک
. و ناپاکیوە دژ ب نتوەی کوردمان بگشتی و بیری کوردایتی بتایبتیانی تاوان کوردستانو ئچت خ

ونیشانکدا، مایی قبوکردن نی، بۆی ئمی ھاوبیرانی کوردایتی، ئم نابوبیانوی ھر الیکیش لژر ھر
واو شرمزاری و ئگر ھرالینک بیبزن، رسھی سور ئزانین ی کوردکوژی بشڕەو ھمو شڕکی ناوخۆ

ئستش داوا ل ھردو الین بشڕھاتوەک ئکین، لوەزیاتر درژە بو شڕە تاوانکارەی ندەن و .ئکین
برپرسیارتی خۆیان دەوری ئرکی دەستدارانی ھرمی کوردستانیش . دەسبج بگڕنوە بۆ بنککانی خۆیان

.سزادانی تاوانکارانببینن بۆ راگرتنی ھر شڕکی لوجۆرەو 

.نفرەت ل شڕی ناوخۆی کوردکوژی

 شاوەبر گتیھبیروباوەڕی پیرۆزی کوردای.

.ئازادی و بختیاریی گلی کوردستانداسرکوتوب خباتی نتوەکمان لپناوی سربخۆیی کوردستان و 
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