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 راگھیھنراو
 

ی گو�ن رۆژی رۆژی جیھانیی کرێکاران۱  
 

ی گو�نیان کردە جھژنی یھکێتی تێکۆشان ،  ی بھردەوامخھباتئارەقی ناوچھوان و کرێکاران و رەنجدەرانی جیھان، بھ رەنج و 
ی گو�ن لھ کرێکارو ۱و ھاوپشتیی جیھانیی خۆیان. ئێستا لھ سھرانسھری جیھاندا ئھو رۆژە پیرۆز ئھکرێ. دەبا رۆژی 

 زەحمھتکێشانی کوردستان و ھھموو جیھان پیرۆز بێت.
 

ی گو�ن جھژنی خھڵکی کورد و ھھموو خھڵکی کوردستانیشھ. سھدان ساڵھ خھڵکی کوردستان بۆ ئازادی، بۆ رزگاریی، بۆ  ۱
تانیان و تێکۆشانھ خۆی رەنجێکی مھزن و بھھادارە. ھھربۆیھ کوردس ژیانێکی شایستھ  و سھرفراز خھبات ئھکھن. ئھو خھبات

ی گو�ن 1کرێکار و رەنجدەری ئازادی و رزگاریین. بھو رەنج و تێکۆشانھ مھزنھش گھلی کوردستان، رەوایھتیان بھ جھژنی 
داوە. با ئھو رۆژە لھوانیش پیرۆز بێت. گھریالو پێشمھرگھ و تێکۆشھرانی دۆزی رەوای کوردستان، کھ بھ فیداکاریی گیانی 

ی گو�ن لھوانیش پیرۆز بێت.۱رێزدارن،  خۆیان، کرێکار و زەحمھتکێشی ھھرە  
 

زەویییھوەن، لھ سھر  ژێری گو�ن لھ لھ کانھ بھردەکانھوە، لھ تونێلھکانی دەرھێنانی خھڵوزەوە کھ سھدان کیلۆمھتر لھ ۱جھژنی 
دیوار باڵھخانھکانھوە، لھ کارگھو کێڵگھکانھوە و لھ سھنگھری ھھوڵ و تھقھالی ژیاندا بھدەست ھاتووە، بھرھھمی خھباتێکی 

، ھێزو وزەی بیر و ھزری مرۆڤایھتییھ. رژێمھ رەنج و ئارەق ڕشتنھی گو�ن ھھر خۆی وەک جھژنێک، ۱زۆر و بێوچانھ. 
وە، ھھزاران گرفت و چھڵھمھیان خستۆتھ بھردەم کردنھوەی ئھو رۆژەیان قھدەغھ کردان ھھمیشھ یادزۆردار و داپڵۆسێنھرەک

کھن. بھ�م ھھرگیز کرێکاران و بئھو جھژنی رەنجھ پیرۆز نھتوانن کرێکاران و رەنجدەران و ھھموو خھڵک تاکو 
خھبات داوەو لھ سھنگھری بھرخۆداندا یادی زەحمھتکێشان سھریان بۆ زۆردارانی دەسھ�تدار نھوی نھکردووە، درێژەیان بھ 

ئھو رۆژەیان کردۆتھوە. خھڵکی کوردیش لھ و�تی دێرینی خۆیان ئھو رۆژی کار و رەنجھیان وەک جھژن قبوڵ کردووەو 
 ھھمیشھ بھ ھھست وجۆشێکی زۆرەوە پیرۆزیان کردووە.

 
رەنجدەرانی ھھرە مھزنی خھڵکی ئێمھ، پێویستھ ئێوە تێکۆشھران و بھرخۆدەرانی دۆزی ئازادی و رزگاریی، کرێکاران و 

ی گو�ن پیرۆزبکھن. ھھمانکات بھ دەنگی بھرز ھیوا ئاواتی ئازادی و یھکسانی و ۱پێکھوە لھم رۆژەدا بێنھ مھیدان و جھژنی 
رانی سا�نی ی گو�نی ئھمساڵیشدا، بھ ھھمان گیانی تێکۆشھران و بھرخۆدە۱ئاشتی رابگھیھنن. پێویستھ کوردو کوردستانیان لھ 

 پێشوو، رۆژی جیھانیی کرێکاران و رەنجدەران پیرۆز بکھن، چونکھ ئھویش بھشێکھ لھ دۆزی رەوای ئێمھ.
 

ی گو�ن لھ کرێکاران و زەحمھتکێسانی جیھان، لھ خھڵکی کوردستان و سھرجھم خھڵکی ۱کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان 
 جیھان پیرۆز ئھکات.

 
ێکاران و رەنجدەرانی جیھان پیرۆز بێت!ی گو�ن، جھژنی کر ۱جارێکی تر   

 
 

کھنھکھ –کۆنسھی بھڕیوەبھریی کۆنگرەی نھتھوەیی کوردستان   
  ۲۰۱۸ی گو�ن ۱
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