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 پیامی دەزگی راگیاندنی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان،

 ! سای کیمیابارانکردنی ھبجوە٢٣یادی نی ۆبب
  

  !ھاونیشتمانانی خۆڕاگری کورد
  !اوەکانی کورد ئنفالکرشھیدان وبنمای 

 دوای کیمیابارانکردنی شاری ھبج لالین رژمی داگیرکری عراقوە، لکات وبارودۆخکدا  ساڵ٢٣
 عراق  داگیرکری ساڵ دوای رووخانی رژمی٨یادی ئو کارەسات دتزن دەکینوە، ک کشی کورد 

ونتوە سر ووک و خانقینوە نگڕارکان ب کھشتا ناوچ داباوەک. ەھشتا بچارەسرنکراویی ماوەتو
ھشتا لعراقی تازەدا ک بھوی بوچانی سرکردەکانی یکتی و پارتی دامزرایوە، . ھرمی کوردستان
  . لژر ناو و شوازی جۆراجۆردا بردەوام لالین دەوتی عراقوەجنۆسایدی کورد

رەساتی ھبج دەکرتوە، ک کش و ئاۆزیی سیاسیی، بھۆی جگی داخ، لبارودۆخکدا یادی کا
 و، الوازیی ھوستیان برامبر حکوومتسیاستی چوتی ھردوو حیزبدەستدارەک لبڕوەبردنی 

 یکتیی سرۆکایتیی پارتی و. پرسچارەسرنکراوەکان لگڵ بغدا، باشووری کوردستانی گرتووەتوە
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باتی رەخنمولوکلخۆیان بۆ ھوگرتن لکانی رابردوویان و، بۆ ئدەست کورتییی لینانز تدەرف 
  وجماوەرە لقوماوە و نیشتمانپروەرە دسۆزناکبیررۆھموو ئو دژایتیی توندی کوردیان داوە، کچی 

امزراندنی زی و دداوای گۆڕانکاری و چاکساسۆزیی بۆ گل و نیشتمانکیان، لڕووی دک دەکن 
ستوەردانی حیزب حکوومتک دەکن ک بونی وتانی دمۆکرات  وپشکوتووی جیھان، دووربت لدە

 و پروەردە و لشکری و داد و ئاسایش  بووج و راگیاندن و بوارەکانی ولبڕوەبردنی حکوومت
   .ھتد...  و خزمتگۆزاریی

  ک ھیدەست وئازادییشتی ھیچ الیک ناکا و، ئو چزمبردەوامبوونی ئم پشویی، خبگومان 
 و، رگ خۆشدەکات بۆ داگیرکرانی کوردستان ک وەک سانی رابردوو باشووری دەکوت مترسییوە

  . کوردستان بکن ب میدانی رمبازنی خۆیان
 ب ھون و، کانیان کرد بندەستی داگیرکرانیان بوون، جنۆساید و کارەسات کھموو ئو گالنی

کوردستانی ئمدا، کارەساتی  خۆیانیان راگیاند، ل مخابن لدینمۆی یکگرتنی نتوەیی و سربخۆیی
، لالین کۆمک سرکردەی حیزبییوە کران ببردەباز  و، پشتیوانیکردنی رۆژاوا ل کوردھبج و ئنفال

 سرچاوەی . دەستی سیاسی و دەولمندکردنی بنما و دەستودایرەی حیزبی خۆیاندەستخستنیبۆ 
ئم ئاۆزییانی ئستا بۆ کشی ککبووی بیست سای رابردوو دەگڕتوە ک ئم دوو حیزب ھر 

  . لسرەتاوە ببیری حیزبایتییوە برەوڕووی ھموو کشو رووداوە سیاسییکان بوونوە

  ! بندەستی کوردی قارەمان وگل
گڕکتاکرژەوەندیی کور یتی بت خزمدبتوانکانی ئستا و  و ئامانجوەیدەوری ،دواڕۆژی بکات ئل 

 وتانی ئازاد کۆمی نتوەیکگرتووەکان و و، داوا بکین لیکبگرینستان درۆشمی سربخۆیی بۆ کورد
 مۆکرات، ککوردستاندا و دن لربریی بکچاودرتاسکی سنیی راپرسییوتوەی نکورد یە، بۆ ئ 

 بناوی ھی ئینترنتپویست ئم کۆمیتان ک لسر .  لئازادیدا بیار بۆ دیاریکردنی چارەنووسی خۆیبدات
انراون، فراوانتر بکرن د ''رفراندۆم بۆ کوردستان''و،  ''گرۆپی دەوتی کوردی''و ''سربخۆیی بۆ کوردستان''

 بشداریی . جماوەری کوردستانزیاتری وت کۆمیت سازبکرن بۆ رکخستنی لدەرەوە و، لنوخۆیو، 
ھۆشیاری سیاسی و گشی زیاتر دەدات بھرچی زیاتری جماوەر لکاروباری سیاسی و کۆمیتیدا، 

 ک کئاست نگی و دەگاترھدەستی خۆی چارەنووسی دفیاریبکاتب.  
وڕەوا و نتوەیی بۆ قرەبووکردنوەی خونی  سربخۆی کوردستان، وەرامی راستدامزراندنی دەولتی

  .شھیدان و تانکردنی سامانی کورد و، رگرتن لجنۆسایدی زیاتری کورد لالین داگیرکرانییوە

  ! رگی ئازادی و سربخۆیی کوردستانھزاران سو لگیانی پاکی شھیدانی ھبج و ھموو شھیدانی
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