
!نه فره ت له  بکوژانی کانی یه ماز 

!کۆمه نی هه راوی خه کی کوردستان 

به داخ و په ژاره یه کی زۆره وه  هه وای تیرۆرکردنی کانی یه ماز و سه بری تۆری ، ئه ندامانی 
سه رکردایه تی پارتی وتپارزی کوردستانمان بیست ، ئمه  له  کاتکدا داخباری و دته نگی خۆمان 

له پوه ندی له ده ست چوونی ئه و دوو تکۆشه ره ی رگه ی رزگاری و سه ربه خۆیی کوردستان راده گه یه نین و 
پرسه و سه ره خۆشی خۆمان له  بنه ماه  و هه ڤانی قوربانیه کان و خه کی کوردستان ده که ین، له هه مان 

تیرۆرکردنی تکۆشه رکی وه ک کانی . کاتدا  ئه م کرده وه  تیرۆریستیه  ریسواو شه رمه زار ده که ین 
یه ماز له  نو جه رگه ی شارکی وه ک سلمانیدا تا ئه وپه ڕی سنوور جگه ی خه فه ت و دته نگی ئمه یه  

هه رچه نده  تا ئستا به فه رمی هیچ که س و الیه نک ئه نجامدانی کرده وه که ی له  ئه ستۆی خۆی . 
نه گرتووه  ، به م ئه م تیرۆره  له ژر هه ربیانۆیه که وه  به ڕوه چووبت ، مایه ی نه نگی و شه رمه زارییه  ، 

. ده ب خه کی کوردستان نه فره ت له   تیرۆریستان بکه ن و ریسواو شه رمه زاریان  بکه ن  
بزاڤی رزگاریخوازی کوردستان  به  درژایی ته مه نی خۆی هه رگیز په نای بۆ تیرۆرو تۆقاندنی به رانبه ر 

دۆست و دوژمن گه واهی ئه و راستیه  . نه بردووه  ، زۆر شۆڕشگانه  درژه ی به  کاروانی تکۆشانداوه  
ده ده ن که  بزووتنه وه ی ئازادیخوازی نه ته وه ی کورد ره وایه تی خۆی پاراستووه و له  پناوی پساندنی 

کۆت و زنجیری کۆیله تی ، بۆ رزگاری گه ل و سه ربه خۆیی نیشتیمانه که ی لباوانه  خه باتی کردووه ، 
.  له م پناوه شدا به هه زاران تکۆشه ری راستین گیانی خۆیان پشکه ش به  خاک و نه ته وه  کردووه  
دوژمن و داگیرکه رو ناحه زانی کوردستانیش زۆر دره قانه   سه نگه ریان له  تکۆشه ران گرتووه  ، 

 ده رفه ته  ره خساوه کانیان له ده ست خۆیان نه داوه  ، به هه ر شوازک بۆیان له ڕگه ی نۆکه رانیانه وه 
کرابت ، گورزی خۆیان له  په یکه ری بزاڤی رزگاریخوازی کوردستان داوه  ، پشمه رگه و سه رکرده کانی 

تا ئستا  ده یان سه رکرده ی تکۆشه ر و ناودار به  پیالنی جۆراوجۆر و . ئه و بزاڤه یان شه هید کردووه  
تیرۆرکردنی کانی یه مازو  سه بری تۆرییش له خانه ی ئه و . به  شوازی ره نگاوڕه نگه وه  تیرۆرکراون 

له م پوه ندیه دا خوازیارین . پیالنه  نه خشه  بۆداڕژراوانه یه  که  به قازانجی داگیرکه ران ته واو ده بت 
که   حکومه تی هه رمی کوردستان  لکۆنه وه یه کی وردو پویست سه باره ت به و تیرۆره  بکات و 

تیرۆریستان بناسن و سزایان بدات ، هه روه ها داوا له  خه کی وتپارزی کوردستان ده که ین که  
چاوکراوه تر و په رۆشتر له  ره وتی رووداو پشھاته کان بوانن و یه کیز له به رانبه ر تیرۆرو 

.تیرۆریستان هه وست وه ربگرن ، نه فره تیان لبکه ن و ریسواو شه رمه زاریان بکه ن 
.سو بۆ گیانی پاکی کانی یه ماز و سه بری تۆری 

.سو بۆ گیانی پاکی شه هیدانی رگه ی رزگاری و سه ربه خۆیی کوردستان 
.نه فره ت له  تیرۆریست و تیرۆرپه روه ران 

حزبی رزگاریی کوردستان        پارتی سه ربه خۆیی کوردستان                     
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