
 
 
 
 

  کوردستان پیرۆزیب ئای کاوه شه
 کردنییدا مین سای هه  ه61  له

 !ی کورد وه ته کانی نه رۆه
 !کان  وتپارزه کوردستانییه

 !ئای پیرۆزی نیشتمانویندارانی  ئه
 .برێ  رادهاکردنی ئای پیرۆزی کوردستاند ههر  سه ق به به  سای ره61ز،  رماوه ی سه26ی  وه  هاتنه     به

  تـی لـه ری پاشـایه کـانی رژیمـی داگیرکـه  و مۆگـه  دووایـین بنکـهمـاینیک پـاش را یـه  مـاوه به،تـی کوردسـتان  رۆژهه  لهر وبه مه ه ساڵ ل61    
و  ئـه. کـرا  جـی هـه ردسـتان لـه و ئـای کو وه  خـواره ر هنرایه  ئای داگیرکهمان که وه ته کانی نه  هزی رۆه ستی به  ده  بهکانی موکریان، ناوچه

ای کردنـی ئـ هـه.  وه ی گرته ره ڤه و ده کانی ئه  شار و گونده ئازاده،ک  دووای یه ک به تی پکرد و یهس  ده وه  شاری مھاباده ، له  مژووییه نگاوه هه
 مر وای نه چوو و پشه ڕوه کانی کوردستاندا به ریی رۆه وهما ی جه  نو ئاپۆڕه د له مه وا قازی محه  پشهشداریی  به  شاری مھاباد به کوردستان له

  لـه. رنـا سـه ، ئینجـا بۆکـان تـاجی ئایـان لـه ده غـه وای مھاباد دا شاری نه د به. کان کرد شی کوردستانییه ه وتارکی گرینگی پشک وه  یه  بۆنهو به
 . ش کرد پشکه وتارکی  وه یه و بۆنه به" حمود د مه مه محه"هید   شه ده غه نه

تـا   ئـای جمھـوری و هـه ه، بـوو"تـی جمھـورری کوردسـتان وـه ده"زرانـدنی   دامـه کـرا، بـه  دا هـه1945زی  رمـاوه ی سه26  ی له و ئا پیرۆزه     ئه
 .دا بوو وه کانه  شه  لهخۆ و رووخانی کۆمار، ربه ی سهی کوردستان وه نهداگیرکرا

 روونـی  ویـژدان و ده نـو  خـۆی لـهشـونی و  ک، جگـه یـه وه تـه ر نـه  هـه ناسـیۆنالیزمیکـانی  گرینگه همبۆل سی ک لهک ک یه یی وه وه ته     ئای نه
  وه  لـه بـانتر،  کوردسـتانیـی وه ته تی نه وه زراندنی ده باتگانی ری دامه  و خه ئازادییویندارانی م بۆ ئه به.  یه دا هه  یه وه هت و نه کانی ئه رۆه
 .  یه تی هه کی تایبه خ و گرینگییه  بایه ،و ئایه  راگرتنی ئه کاوه و شهکردن  هه
مـین   ه48  لـه    کـهیان بۆ خۆیان تۆمار کـرد وه هرانی پارتی ئازادیی کوردستان شانازی ئ تکۆشهر وبه مه  ساڵ له13 که بوو که وه یه  رووانگهم به   

و   ئـهتی نیشتمان  رۆژهه  لهمجار پاش رووخانی کۆماری کوردستان، هک تر و بۆ یهندا، جارکیکوردستاتی جمھوری  وه زرانی ده ڕی دامه گه ساوه
مـان  کـه کردنـی ئـای وتـه  هـه والوه وڕۆ بـه لـهتی سیاسیمان و    هۆویه  له شکه  به  بۆ ئمه و ئایه  ئه: " یاند که  و رایانگه وه کرده یان هه ئایه

ئـای  خـوارێ و  ئای ئرانیان دی بیھننه م نیشتمانه کی ئه رکویه  هه  له تی که رانیه نگاوه رکی جه کتیمان و ئه باتی یه  خه شک له  به بته ده
 ."دابنن  ج کوردستانی له

 ئـای کوردسـتان ی وه کردنـه  و هـهر  خواری ئای داگیرکه رانی پارتی ئازادیی کوردستان بۆ هنانه هنگاو  جه  هزکی لھاتوو له  بوو که وه  ئه
ــه ــره ل ــه  زنجی ــدا کــه  چاالکیی ــد2ی   نزیکــه ک ــانگی خایان ــه، م ــده  ل ــد و شــاخ و پ ــا شــتی ناوچــه  زۆر شــار و گون ــهک ــان، ئ ــه روه و ســه نی موکری   ریی
  لـهی لھاتووی پارتی ئـازادیی کوردسـتان  رگه  و پشمه رمانده  فه20دا خونی  و چاالکییانه له. ربو تۆمار کرد بهکی  یه  شوه  بهیان  ییه وه ته نه

  ڵ به پارتی ئازادیی کوردستان، تکه" کاروانی ئای " جۆرهو  خشاند و به ماسییدا خاک و ئای کوردستانیان نه  و حه وره ردکی گه به  نه زنجیره
 . تی جمھوریی کوردستان بوو وه هیدانی ده هکاروانی ش

مـوو مـاڵ و مابـات و  ه هـ نیـا نـین و ئـا لـه تـه  بهدای ئای کوردستان وه کردنه  هه باتگانی پارتی ئازادیی کوردستان له  خه ئیتر  که،مۆ    ئه
ی  ی کۆمـارکی دیکـه وه زراندنـه  پـارتی ئـازادیی کوردسـتان، دامـهیشـکن  رچـهیانبـاتگ ، بـۆ خـه یه ماندا ئاماده که وه ته کانی نه  رۆهکی یه بۆنه

 . بدی مان وه که وه ته کانی نه رۆه   بهییستوور خۆبوون و پشت ئه ڕ به  باوه  بهش ب و ده  ده ی که و ئامانجه  ئه ته کوردستان بووه
 !ی کورد وه ته کانی نه رۆه

کردنـی   سـای هـهمـین  ه61  ، لـه  مژووییـه نگـاوه و هـه یامی ئـه  پهرز راگرتنی  بهنی ئای کوردستان وکرد ریی هه وه    بۆ زیندوو راگرتنی بیره
 !ن که کی مومکین ئای کوردستان هه یه ر شیوه هه ئادا، به

 !کانی پارتی ئازادیی کوردستان باتگانی ریزه خه
  زگـرتن لـهو بـۆ ڕ نـدرا یـه گـهج  بـه ڤـانی ئـوه هـهبازوی  و  بیر ر به وبه مه  ساڵ له13   ئای کوردستان کهی وه کردنه هه  نرخاندنیرز     بۆ به

شـکنی و  ریـی و رچـه روه تان و سه که  پارته ن و شانازیی به که  ئای پیرۆزی کوردستان ههن،  هه ک که ر کویه  هه ، له"هیدانی کاروانی ئا شه"
  !ن  بکه وه کانییه داهنانه

 
 ب ئای پیرۆزی کوردستان کاوه شه
 ی کوردستان دی کۆمارکی دیکه بته

 ی ئا وه کردنه کردن و هه بژی یادی هه
 ندی  ی ناوه کۆمیته

 پارتی ئازادیی کوردستان
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