
 
 

  :یان به
 

ملكراو و داگیركراوی كی زو ی خه فی كورد ، ئه ره شه كی به ی خه ئه
                                  .ھیدانی كوردستان  نی شه ی خاوه  ئهكوردستان ،

    
ھاوكاری   به ومان كه وه ته كانی دوژمنانی نه ه په  چه مۆ پیالنه ئه
  شك له  به نه  كورد به یاسایی بكهلی گهوت خاك و  هیان  ده ؛كانیان كرگیراوه به

 داوا ) لی كوردستان  ی گهخۆی ربه كۆی سه سه( ك   وه  ئمه!.بی  ره عاقی عه
ین  كه ده كان كوردستانیه  كخراوهموو پارت و ڕ موو تاككی كورد و ھه ھه له
بات  موو خه  ھه، راقی بونه ع و به ئه .  دای عاق بژاردنه و ھه  لهن كه شداری نه به

  یه به مافه وره تكی گه كات و خیانه ڵ دهچا به  زیندهلی كورد ڕینی گه و ڕاپه
                                                    .كانی داھاتوو وه واكانمان و نه ڕه

 
ك  یه موو شوه  ھه واوی و به ته زانت به  دهمانیرشانی خۆ ركی سه ئه به  ئمه

خواست و  نگاوكی دژ به ھه  به بژاردنه  ھهو ئه، وه ینه كهت ب بژاردنی عاق ڕه هھ
نكی سیاسی  ر تاككی كورد یان الیه ھه. زانت   دهی كورد  وه ته نه   وای مافی ڕه

و  شداره له  تیدا بهشداربت بژاردنی عاق بكات و به كوردستانی كار بۆ ھه
                                                                     .اد ه په پیالنه چه

  
   كردن لهشداری  بۆ به یه ئاماده) لی كوردستان  خۆیی گه ربه كۆی سه سه( 
:وه  ی خواره رجانه م مه بژاردنی باشوری كوردستان ، به ھه  
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ھیچ   جیھانی بكرت ، و نابت به بت به بژاردنی باشوری كوردستان ده ھه.  1
  عاق بكات له) ستوری  ده( كانی  تییه ڕه وی یاسا بنه یه ك په یه شوه

.بژاردندا  ھه  
 

بژاردنی دائیرێ بكرت ، و  ر یاسای ھه سه بژاردنه له و ھه بت ئه ده.  2
.تی موس   والیه ت لهب باشوری كوردستان بریتی ده  

 
رچاوه  كی مدیا و سه یه سیله  وه موو جۆره ك و ھه موو ئازادییه بت ھه ده.  3

خسنرت بۆ  كسانی به یه كان به نه سیاسییه موو الیه كانی تر ؛ بۆ ھه پویستییه
نگی  كان و ڕاكشانی ده  جیاوازه ی بیرو بۆچوونه نده  و پوپاگه وه بوكردنه

  .كی خه
 

ش مانگ پش  وه شه مه نی كه الیه نجام درابت به  ئه بژاردنه ھه م  بت ئه ده.  4
بژردراوی  مانی ھه ڕله ی په وه بۆ ئه. بژاردنكی تری عاق  موو ھه ھه

... كوردستان بتوانت بیار بدات   
 

خۆیی  بهر كۆی سه وه ، سه ره ی سه و خانه كك له موو یه جكردنی ھه ب جبه به
.......شداری ناكات  یاسایی ناناست و به   به بژاردنه و ھه لی كوردستان ئه گه  

 
 

                                .  كورد و كوردستانرفرازی بۆ   و سه خۆی ربه سه
 
 

2005جنیوار                            لی كوردستان  خۆیی گه ربه كۆی سه سه  
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