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  زؤر بةأصزان بةصوةبةراين ساييت مةهابادزؤر بةأصزان بةصوةبةراين ساييت مةهاباد
  

  !ورای سالو
ریبانه هرش  و عوامفه و زۆر کورانه وه نه که  بو ده ت و نوسراوه دا بابه  سایتی ئوه  له نیشانسانکی بناو  که که یه ماوه
 رۆژی   له ئاخرین نوسراوه. ستن به ده هنگی بۆ ه رهونگا  درۆی ره و و بوختانر حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران  سه نه که ده
   .یه ره ناو موزاکه ریکی به  حیزبی دموکرات دیسان خه  گۆیا  که  و ده س بو بۆوه مار17

     ت دو هۆ ب کرێ به  ده  نیه وه  راستیه  فی به   که تانه م بابه ی ئه وه بو کردنه
ست   هه ش که وانه حاشای ل ناکرو ئه  که که یه راده ی حیزبی دموکرات بهو عنه ویستی و نفوزی سیاسی و مه خۆشه :م که یه
  ی لهو یانھه یای خاویان ده  خه بهن و  ردک دده مو به  هه ۆچانیان لهمی گ  ده چاوو دڵ کورن و ن به  ناکه و راستیه به
   .وه نه م که  که م حیزبه ستی ئهوی  ئیعتیبارخۆشه ی له وه رگرن بۆ ئه ک وه ک که یه سیله  وه شنه رچه هه

کی  یه  پله ها له روه  ئاشکرا بت و هه ب به  دهبی رارب وتووژ هه ر قه گه  ئه  که یاندووه  رایگه  مژه حیزبی دموکرات زۆر له
 حیزبی دموکرات هیچ   که دنیا به، ستابی وی زستانی هه  خه  له  تازه نگه و ره رماوه تیت هه حکمه ڕقو کینی  تۆ که. رز دا به

.   وتووژ کردووه ت به عوه حیزبی دموکراتیان ده دۆستانی ئوه   هۆی زۆر جاریش بهو  بووه ری وتووژ نه ستپشخه کاتک ده
   .رزم کردی عه   که  بووه وه ر ئه  ومیش هه دیاره

 ندی وه رژه به، ودا  ساتو سه نی به  گوته کاو ئوه  وتووژ ده که حیزبی دموکرات  دا نیه وه  له رانی ئوه نیگه: م هه ود
جی خۆتان ، یای خۆشتاندا  موعادالتی خه ت له نانه  ته ن که وه نگاوی ئه  ته کو ئوه به، ترسی تیمان داوته مه وایه ته نه

   .بینن خای ده
    ندامکی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران  ئه
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