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  نگ ۆ ده ئیمنگ و جهدون  رفرازی بۆ ڕزگاری و سهران  کانی هانده وازک بۆ کورده بانگه

  
  ... ویست هاوتی خۆشه

 کی کورد گومان ئاشکرا و ڕوونهببژاردنه م هه ئه،  بۆ گشت تاک ویست و  نده  چهپ 
ی خۆی  و پرسیاره ئه  کهرانن چون  هانده ی له و کوردانه ۆ ئهتی ب  تایبه به...  نووس سازه چاره
 ی نیشتمان وه ره  ده  له  ئمهئاخۆ هۆی چیه، دات رانی ده ی هانده رگای هزری ئمه  ده له
کی  یه ی النه  ئاواره  ئمه:ان بیرم وه ؟ دتهنین هر خاکی بوونمان سه له ین بۆ ده دهنگ  ده

  به، کردین  ئاوپژ انیانک هر شاره و ژه کیمیا  به، ینعریبکراو تهتی  که مله سووتاوی مه
 پایزیان بووین وه هاره بهم ماچی  ده  به، کردین  یاننفال  ئه تی بیابانه  نو سوره  لهزیندوی و

رگی باب و  ک مه ته و له هناویان یان بوو تاریکی شه به ره به، راندین وه هناو ژیانیان ل هه
کی جیھانیان  موو چه  و هه  تاقیگه وین به بو ئمه،  ڕژاندیننسک و فرمسکیان پ  هه برامانه

  ...  بووینتروران و وران... وران بووینماڵ   نده چهئای ،  وه پ تاقی کردینه
ر  سه تاتورک به  ئه چۆنک روه هه، ر کورد و کوردستانی هنا سه  به عس و عروبه  به مه ئه
  ... هنای  که ر جوله سه ر به ن و هیتله رمه ئه

  .  وه  بیته  نه  هات دووباره ل و نیشتمانه گه ر سه  به ی یهراژیدیاو ت تا ئه
 باشوری کوردستانمانوا ، ین  دیاری کهخۆماننووسی  خۆمان چارهر  هه  خۆمان وبت ده
   که یه وه ش مانای ئه مه ئه، ت مالنی دیموکراسیهری مل نگه  سه  بهنگی گۆڕی ری جه نگه سه
ست ڕزگاری و ئازادی بۆ  به مان مه نگ بۆ هه نگ و ئیمۆ ده  دون جه وامه رده ر به  ههبات خه
 730  یمانی کوردستان ژماره  لیستی هاوپه نگدان به  دهش مه ر ئه به ر له هه، ل و ووت گه
  ... ت و ئازادی علمانیه   به نگدانه ده، ئارامترکی ڕووناکتر و   داهاتوویه  به نگدانه ده

م  جه ستی عه ژر ده ( با و نه رمان پ نه فه  کوره زه مه مشه شه عروبچی و   چیتر نهی وه بۆ ئه
  ین به ده نگ ده  دهر کورد و کوردستانی بین نھا هه ته، بین) کشی ئالی عوسمان  سوخره و نه

  .  یمانی کوردستان لیستی هاوبه
  ... نگینی کوردستان  ئای ڕه زاران سو له هه
  ... هیدان و بۆ گیانی پاکی شهزاران س هه
  ...  رگه  پشمه زاران سو له هه
  730ت و لیستی  زاران سو بۆ دیموکراسیه هه
  . ل و ووت ر بژین بۆ گه هه

  
  

   یمانی کوردستان  هاوپهری کاروباری لیستی سوڕنه ی هه لیژنه
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