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  نده رویج و فینله  سوید و نه یمانی کوردستان  له بژاردنی لیستی هاوپه رشتیکردنی هه رپه ی سه ی کۆمیته یاننامه به
  
  

  !ی وت وه ره کانی ده  کوردستانیه هاونیشتمانیه
  !ت ستی زوم و دکتاتۆریه کانی ده ی ئاواره ئه

  ! نده رویج و فینله کانی سوید و نه کوردستانیه
ت بۆ  دھنانی دیموکراتیه کات بۆ به بات ده ی خه واکه  ڕه وه لی کوردستان و بزوتنه  گه ساهیان  ده

باتکی ب ووچاندان   خه کانی له  پناوییدا ڕۆه  له لی کوردستان که واکانی گه ڕه عراق و مافه
ی  واکه  ڕه وه ووتنهلی کوردستان و بز مان کاتیشدا دوژمنانی گه هه له.   خونیان ڕشتووه رووبارێ له

نفال و کیمیا بارانی شارو گوندو کۆ   کردنی ئه  له کردووه ستیان هاتب درغیان نه  ده رچی له هه
  . مان که له کانی گه  ڕۆه زار له دان هه هید کردنی سه کان و شه ییلییه کوژی بارزانی و فه

ماندا  که له هشلگیری گ م رده به له مان که له کانی دوژمنانی گه وه موو هه  هه ختانه م خۆشبه به
رگی کوردی   دوو نین و جل و به تر کوردستانیانی هاوخون و هاونیشتمانی پلهسی هنا و چی  ره هه
  . بینین  ناو کۆشکی سپیدا ئه کان و له کگرتووه  یه وه ته  هۆی نه له
   که تک و زۆر مافی ترمان ماوه ن ل ده خو  که مان ماوه که له ینی گههشتا زۆر بر! خابن م و مه به
  .  یه وه نگدانه ت و ده ی دیموکراسیه  ڕێ نیا له مۆ ته ش ئه مه ئه، سپ ب بچه ده
هشتنی   بۆ نه مجاره نگدانی ئه ده، ستوردا  ده  له کانمانه سپاندنی مافه  بۆ چه م جاره نگدانی ئه ده
ل و   بۆ گه کی ئارامه تایه ره  بۆ سه مجاره نگدانی ئه ده،  ورهڕی سن شه  مجاره نگدانی ئه  و ده عریبه ته

  ،  تر وره و گه وره وتنکی گه رکه و سه وره کی گه تایه ره  بۆ سه نگدانه  ده مجاره نگدانی ئه ده، نیشتمان
  ! تایه ره ن هشتا سه نگبده ده
  سته  ده سته  جارکی تر دهوێ رناته گه، موو مرۆڤ دۆستانی عراق ی کوردستانیانی هژا و هه ئه

  ! نگبده هید بکرێ ده ت شه که  و گوندی کوردستانه کانتان و پۆل پۆل شارو شارۆچکه رۆه
ر  سه ت له که ی کوردستانه رگی ڕۆه وێ جارکی تر مه رناته گه !و ببینی وێ جارکی تر کۆڕه ر ناته گه
  نگبده ده!  ببینیت که ی کوردستانه رگه ی ناو جه که ستکرده  ده وانانی سنوره  و پاسه رمه نده ستی جه ده
  . ت که  کوردستانیه یمانیه  لیستی هاوپه به
  نگبده ده وش ت هه که رته رت په  په تانهی کوردس ڵ ڕۆه ڵ کۆمه ریا کۆمه وێ جارکی دی ده رناته گه
  !ت که  کوردستانیه یمانیه  لیستی هاوپه به
، رو شون بکرێ  ب سه  بیابانی ب پاییزه ت له که ستانه جاری نزاری کورد وێ نرگزه رناته گه
!  نگبده  دهی بیابان بیسوتن ی گه سته موو جه کو هه ک بای به ندیل نه ی قه روانه وێ په رناته گه
  !ت که  کوردستانیه یمانیه لیستی هاوپه  به نگبده ده
هراوی ببینی  ر کانیاوی ژه سه ت له که رمیانه ی گه وی کوستان و سوسکه  که رگی پۆله وێ مه رناته گه
 لیستی   به نگبده  ده نگبده خ بچ ده نی دۆزه ردی گوخه ده ن به وێ چیترگوشه رناته  گه نگبده ده
  !ت که  کوردستانیه یمانیه پههاو
وێ تورکمان  ته ر ده گه.  نگبده یدای مای خۆی ب ده رو سه روه ت سه که ی کوردستانه وێ ڕۆه ته ر ده گه

   به نگبده ب ده ر نه ر و پارزه ختدا بی نونه  پایته نی هاونیشتمانیت له رمه و کلدو ئاشوری و ئه
دانگدانی ،  مماره نگال و زه  بۆ شه مجاره نگدانی ئه ده ! نگبده ت ده که  کوردستانیه یمانیه لیستی هاوپه

.  قینی زامداره لی و خانه نده  بۆ مه مجاره نگانی ئه ده،  سانه  و جه دره رکوک و بۆ به  بۆ که مجاره ئه
  .  نفاله عریب و کیمیا باران و ئه  دژی ته مجاره نگدانی ئه ن ده نگبده ده
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