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سوری  تی دیموکراتی ئازادیخوازی جه رایه به ڕوه ی به سته جیاتی ده له. . . . کی خۆش یه ند مژده چه

  شوان شارباژی. . . ترسی ی ی ی ی کوردستان پۆست چاونه
  
خۆشمان   زۆرین  نده مه ئه هکوردستان پۆست ک) رانی به  (ڕوه ی به سته الی ده قه وڵ و ته هه به* 

کراو بنوسین و بوی  تکی دووباره ند بابه ند ڕۆژک چه چه بهتوانیمان ،  هند نازانین چه
  .  وه ینه بکه
تکی  بابه  نده نازانین چه جا کدا  یه ماوه  له کهین  که ران ده ها ئاگاداری خونه روه هه* 

  . زنین به  دای ئه  کردووه مان ئاماده تازه
   

  شک له البردنی به کردن و ستکاری ده تاین بهس نگاوکی زۆر دیموکراتیدا هه هه له* 
 ڕاشی  وه، ی زۆرکورت  کۆپله ته  له23 پک هاتبوو له مان که  قاره مه کی کاک حه یه هۆنراوه

  .    دیموکراتی ئمه یه وه ر ئه  هه دت نیه ر به نین گه یه گه ده
  . . ک خۆی  وه که کی نوسراوه کۆپییه

م  ی ئه ندێ کۆپله  ناچاربووین هه  ئمه ین که که مان ده  قاره هم  کاک حه داوای لبوردن له
وا  ئه،   رازیی نییه و کاره ر به گه ئه. رین شکی البه ین و به ستکاریی بکه ی ده یه هۆنراوه

  . پۆست، ک. ین به مووی الده هه
ن  ک واتبگه شت الیهی گ وه  بۆ ئه  وه شف بووه مان باش که که سته  ده که یه ی ماوه وه رئه به له *

پارتیدا  خۆمان وسوژنک به ک به رزییه ی ده وه ی ئه ڕوانگه جار جار له، نین  بالیه  ئمه که
ند  جار جار چه) بزماریش ین و له ده ناڵ ئه م له هه (ی پوانه ی که وه ربۆ ئه هه. ین که ده
 هیوادارین لمان زویر  هو ینه ناو لیستی بوختانمانه خه ویستی ناو ینک ئه ندامکی نه ئه
م  ین به که رگرییان لده  به وه ناوکی تره  به وه ینه که یان بۆ ئه داهاتوو دا تۆه بن له نه
  .  ریبمان تیانیه هسی غ ر خۆمانین که  بزانن هه کایهت

ش ناتوانین  مهئ، کۆتاهات یدقادربه مالی سه هک. زمی د ی به وه ست کردنمان به ر هه به له* 
ری  وانی داهاتوومان نوسه  پاه وماندا که  هه وه رئه به  لهڵ پارتیدا دانیشین گه  له ب کشه

  هات ودا م نوانه ک له  گرتویهم خوا به، کاک پۆ سعید بت ... بور و ئازاو وووووووووو
ری  رتاسه کی سه یه وه کۆبونه  مزوانه به یمان بت که م په به،  خوری وه ی بۆ کردینه که ڕیسه
و  ڵ ئه گه ن لهیستین تا بتوان به ده) مان تکه رایه به ڕوه به ( ببورنمان  کۆمپانیاکهندامانی ئه
ی چ  وه  ئه ینه کات بگه وی و زانیاری ووو وووومان ده عنه عمی مادیی ومه ی ده نه یهال

  . ر  به تکی نوێ بگرینه ستراتیژیه
ن  ین هاوکاریمان بکه که  تکا ده بۆیه،   بۆ نازڵ بووه ک به یکیمان وهکن کی ته یه کشه* 
  وه کانمانه نوسینه ی بتوانین بیلکنین به وه ندین ناوی دووانی و سییانی بۆ ئه ناردنی چه به

ن   هاوکاریمان بکه  تکایه ماوه مان تیای نه که ین و جوعبه که رف ئه  زۆرناو سه  ئمه چونکه
  . ام بینو رده تابه

  
ی  ی ی ترسی ی سوری چاونه تی دیموکراتی ئازادیخوازی جه رایه به ڕوه ی به سته جیاتی ده له
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