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  فا دانا مسته ...ست داوه  ده ان لهیک  خهی اندن متمانهی اگهڕ یزگاکان ده
  داوه م نه وه  ئهی بوارب ن نه گمه ده به، م که کان ئه هی کوردستان ژنامهۆڕ یر چاود ژه دوور و دریکنسا
 و ێ نوی کوردستانی ژنامهۆڕردوو  ت هه بهی تا به، وه نمهخوی ت ونهربچ ستم ده ر دهژ ک له هی چ ژمارهیه

   ..ی و پارتیتک هی یسم هڕ ی ژنامهۆڕ، بات خه
ت  گرتن ب خنه هڕ ، وه نمهک بخوت دا بابه نوی کوردستان ژان لهۆڕ  ک لهژۆڕ بووم  وه وه  ئهیوای ه به
  ، ، ، ی پارتیبات  خهی ژنامهۆڕ ۆش ب وهمان ش هه به ، کوردستانیمانیشتی نیتک هی یت اسهیس له
  زبهیموو ح م ههان بی ی و پارتیتک هی ی وه ک ئه وه، ، دا  نهیووڕز یرگ  هه مه خابن ئه  مهل وه

    ، ، ، است بووبنڕکدا موو شت هه  و لهکردب ان نهی  ه زههیرگ  تر ههیکان هیکووردستان
ک  ن نه که ان ئهیۆ خیکان ره  نووسهیچوونۆبروی ب ر لهیعب  ته دا که و وتارانه ک جار لهند  هه نگه هڕ
ان یش  مه ئه ،تو رچاو بکه  بهی ته و بابه  لهیکان شتیک  هیی  گله او سووکهیپ، یۆزب خی حیاندنی اگهڕ
 یزگارڕ کان ژنامهۆڕ یر چاودیزگا  ده  لهیفسووناو  ئهیک هی وه ش ان بهی   بووه وه ته  بابهیم  کهیۆه به

  ، بووه
 ۆوخ استهڕکو   بهیتک هیان ی ی پارتیۆست  ئه ته خراونه ش نه  و گازندانهیی و گله  ئهیرۆ ز ره هه ی ربهۆز

   ...م کراوونر  ههیت  حکومهی ئاراسته
 یشان و با به )وه ژنامهۆڕن وۆیفز له  و تهۆیادڕ (اندن بهی اگهڕ یزگاکان  ده هیی ئاسایک شت ته به هه
ست  ده  بهۆا بیم ئا به ..نین ن هی الن وبی حزبیی زراوه موو دامه  هه مانه  ئه چونکه ،ن به کاندا هه زبهیح
  !ت؟ش بی جوزئیک هی وهش ر به گه وو ئهڕ  نه کان بخه هیاستڕت ک ناب  خهی  متمانهینانه

 ،انیکان هین نھۆگفت وگ ،انیکان ه هه ،وه شارنه ک ئه خه ان لهیۆ خیرپرس ان بهی  دهیلیوان فا ک ئهکات
  ت؟؟ن بۆان چیک پ  خهی  متمانهی ادهڕت ب تر ئهیئ
ر و  ژهت ب نانه ته، زگاکان  دهیرپرس به ..نی نیی شهین پیزبی حیزگا  دهی نه وه اندن ئهی اگهڕ یزگاکان ده
  ، ، ، نی نیی شهی و پیمیان ئاکادیشیکان نده ر و کارمهامنی په
  هییئاسا، ، ، تماب کان نه زبهی حیاندنی اگهڕ   بهیک هی و متمانهوا چ بی کوورد هی تاک هییر ئاساۆ ز هیۆب

  ، ، ، تست  ببهی سی بیو ب هیب ره و عه رهیز لجه  ئه  پشت بهڵوا ن ههیی دوایرگرتن  وهۆک ب خه
ن یگرنگتر،  وه رخستن شاردنه  دهیگا ج له .. کردن واشه ت چه هیفاف  شهیگا ج له ، وه داخه به
  ، ، نی کوردیاندنی اگهڕ یکان ته هس خه
 ،وه تهشار ک نه  خه ک لهچ شتی ه که، ، ۆخ ربه  سهیزه  بهیاندنی اگهڕ یک هیزگا  دهیدان رهه  سه هیۆب
   ...ن که  ئه لیریش پشتگی کوردستانیک  و خه هیی نووکه  ههیک هیستیوپ
 و ڵ نده  گه سته ده ربهموو کا  ههیووڕ   و بهنی ببیۆ خیۆڕ ۆخ ربه  سهیاندنی اگهڕت ب تر ئهیئ
ا ی دنیکان وتووه شکه پ تهموو و کو هه اندن وهی اگهڕ یکان زراوه دامه ب ئه،   وه تهست کاندا بوه اوهیش نه
   ...ووڕ  نه خهی ب هی ک هه هیلکارش و پیم و کورت  کهیرچ ب و ههیق هڕ  تدا ببن به سه ده ر سه به
 ی وه کردنهی شۆرن و باندن دابنی اگهڕ یزگاکان  ده له یمیکاد  و ئهڕۆو پسپ توانا   بهیکان خه  ستهیوپ
ند  تمه بهی تایکان و خهۆ زانکیانیستاۆان و مامیزا  شارهڵ گه ندوو لهی زیۆگفت و گ، ژۆڕ یکان ووداوهڕ
  تهب ئه، ت بکر  راست و درووست ئاراستهیک هی وه ش ر به اندن گهی اگهڕ  وون و ئاشکراشهڕ ..تک بخرڕ
  ک و  خهی وه ارکردنهی وشی هیما

ستا  ئی هی وهم ش ت بهش ناتوانیت سه وکات ده ک وئه  خهیکان شه ک ک لهش  به تهب ش ئهیدوا جار
   ...تشکیاڕ
 


