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ى  كه  شِره بهيحاس  حسابى   و بهني  بكهڵرقا  سه وه كهڵ كهيَ  و بخ هيبايَ لى ب  شتگه  بهمانۆ كورد خى مهيَ  ناكات ئوستيَ پ

   و بهت اسهي سستاىۆ مام نهيبب  كمانيَ كيَ ر تاك  ناكات ھهستيويَ ن،پي  بكه كه كانى ناوچه  ِرووداوهىۆمو ك  كهمانۆخ

 ۆ بانيبوون  بوون و نه  كه وه كهيَ تان  بابهاريد    بهني  بدهكيَ  تمانۆ ناكات خستيويَ  پنساي،د)الدولى( تى اسهي ست بهيتا

 ھانيكانى ج رچووه سه  به هڵوا ى ھه وه  بازاِرى ساخكردنه نهي بكه  كانمان اندنهي  ناكات ِراگهستيويَ ،پ كسانه هيلى كورد  گه

 و وه بوونهۆ ككىير م خه رده  ھهكان كخراوهيَ  ناكات حزب و پارت و رِ ستيويَ ،پ هين   مهيَ  ئ  بهانييند وهي  پهكي دوورو نز كه

 ئاخننيب  و ىي وه ته  نهرىي ب ن له  پوت و ِرووت بكهانۆيوادارانى خ  ھهشكىيَ  بن و منفراسۆ و مسنفرانۆك  و نگرهۆك

 ناريمي سو وه بوونهۆك  ِروۆك زاران  ناكات ھهستيويَ ،پ خ@قى كوردانه  ئه  دوور لهىيت هيى حزبا سه له  دهوۆ در له

 ۆیخ ربه  تاكى ناسهشكىيَ  مكردنىڵرقا سه  كوردو ى شهَي رى ك سه  چارهلىي كلى وه نهيزۆ دۆ ب هي گواتيَ سر ببه

 شيرۆو ز  وتراوهرۆ ز وه م باره  له  چونكهم بدهيَ  پ ژهيَ در  رۆ ز كه  باسه كه ره مگه  نه ى قسه رى كورد،كورته سه قوِربه

ناوبردن و قِركردن  بِركردنى له  كوردو بنهى شهيَ  كرى سه ن،چارهيَ رِ  گه  مهۆیب  چي ھژميَ  ب كمه ره  من گهلىَ  وه، نووسراوه

 و ق ِرهڵ د ره ركهي داگى هڵزاران سا  ھهمىڵ زو  ھاوردن بهيیتاۆ كھانداويموو ج  ھه كوردان له ر  سه م له و سته

زن  ردستانى مهكو  كانى نه هيموو تاك و حزبو H  ھهوانيَ  ن  له هيي وه ته  نهىيتيَ ك هي ئاواكردنى اين  كوردستان،تهكانى نهيديَ ب 

ى  ندخوازانه وه رژه ى به سه له  دهوۆدر    بهتري ناكات ئستيويَ  پو هير ن سه  تر چارهكىيَ  شتچيدا،ھ و كوردانى تاراوگه

 ىياوازي جچي كوردستان ھرانى ركهي و داگدوژمنان    كهنيش بزان وه  ئه ستهيويَ  پ ن،وهۆي بخويكتان فر حزب و پارته

 Hى گومانيَ  بنايگ  بن،ئهانۆي خسىيَ ل  كاسهروۆكاوخڵ و چیَ  گو له قهڵ ئه    كهكيَ س  كهۆر ب گه  كورداندا مهوانيَ  ن ن له ناكه

ك خوشك و   كورد وهموو  ھه شهي كوردى مهيَ رشانى ئ ركى سه ى ئه ،ده وه ته  بِرراوه وه و ئه كورده ر   كورد ھهر ركهيداگ

 ىيِرسوا  و تفى ني  بكهريَ  كوفيخ  سهرى ركهي و چاوى دوژمن و داگني ماشا بكه  تهمانۆ خىڵاڤ  و ھهمانۆخ براى 

   و بهني  ئاوا بكه كوردانه  ىي وه ته  نهىيتيَ ك هي ۆخ بهۆ خ رهۆمج  و بهانيكان سته  كوردكوژان و داردهوانى وچهيَ  ن نهي بكه

ست  ربه  سه كهيHنى د ك گه  و وهۆڤمر ك   و وهني مان ئازاد بكه كه له  و گهمان كه تهRزن و ق و مه ھه  خواىزنىيئ

  !نيبژ

  ۆس وبوه� بژانيَ  بارىۆڤى گ٩   ژماره  له ته م بابه ئه::نىيبيت


