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کانی تری گرت و ، بنمرۆ خاتری الیبووە پارتی دیموکراتی کوردستان ئ ی خۆی کشنیارەکپ

کوی کنبژاردەکانی چوار الی تک لت ، رازیبوو ، دەبربژوە ھکن خالی رۆک لس . ! مئ

، دەزگایکی راگیاندنی سر ب پارتی بوو ، پاش ھشتمین کۆبونوەی پنج قۆیقسی برپرس و

نی لسر قسکانی خۆی سووروای دانا ک ھا ئوەی پارتی. گوای موژدەی و بۆ خک ئاشکرای کرد 

الین خکوە و بت ل) مسعود برزانی ( ، ئویش دەبت ھر ۆکی ھرمھبژاردنی سرو لسر

سازانخان ، ک پارتی ماوەیک داوای ئوەی! ب تواوی دەستکانیوە ھبژرت ، رازیبووە 

م ماوەیل یری زۆری ھگمارەیی مارەی بکاتدەکات و ئ ب ب.

ت خبۆینانران و تموو چاودھ ،ک ت ، پارتی وای کوردستانیش باش دەزانسادەک

بم جۆرە مام نرم و نیان و شل و خاوەکی الینکان و بونی بیردەکاتوە ک لم ماوەیدا و ،

ک لک زیاترجۆروەیموو شھ ت بوپارتی دەی وانیاندا ، کن وەجیاوازی بینراو لی بکاتقو ،

.کاتدەتوانت ئیستغاللیان ب

ک دەتوانت درژە بم بارودۆخ نالبارە بدات و ، تنھا باجکی خکدیارە پارتی باش دەزانت

یشتن بگ می لرخمتت کووە دەیکیموو توانایھ ویش بری گونجاو ، دەیدات و ، ئچارەس

نکان ھبژاردنی نو دەیوت وەک چۆن الیئم کات برت سر و شتکان بدات دەست زەمن و ،

سرجم یان زۆرینی دەستکانی سرۆکی ھرمیش ب تۆزک خکیان کردە بژاردەیک ، ئاوھاش

.دەرەوەبکات و ، دەستی ھمو الیک و خکیش ب ھیچ شتک ل بنی ھمبانک بترتوشوە فرز

برژەوەندیکانی خکی رتنیبۆی دەبت سرجم الینکانی کوردستان سرەرای لبرچاوگ

زویی قس راشکاوی و راست و رەوان ب کانیان بۆ کورستان ، بم وردەکاریرجن و سل بکبۆ گ

چۆنتی ھودانی بۆ فرزکردنی داواکاریکانی خۆی ب سازان و روون بکنوە و ، الینی ملھور و

کارتکانی دوور ل چۆنتی ب کارھنانیسازانوە دەربخن و ، شرم نکن ل باسکردنی بناوی

کورسیکی برزانی ، ھیچ شتکی ال گرنگ نی دەرکوت پارتی ل پناو. برژەوەندی باکانی میلت 

لناوچونی ئزمونکشوە و تنھا برژەوەندی تسک حزبی ب تکچونی وەزعی کوردستان و



خسیس شو ب ستبیان ال مکرستییاندنی.خۆپراگ ش راستگۆیی پارتی لمتی بدەو

.کوردستان دەرکوت

گفتوگۆ و روبری سازانک دیاری بکن و ، نھن پارتی زۆر زەروری ک الینکان سنورکیان بۆ

لسر تنھا داواکاری و ئامانجکانی خۆی بکات و بو وەزعوە بیوتلوەزیاتر پداگری

.دیموکراسیتوە بسپنت و تا دواجار بۆی بچت سردیکتاتۆریت بناوی 

کروشکلڕە باریککی با خک باش بزانت ک ئگر داوای پنگیش ل پارتی بکیت ئو تنھا

کلی شیتان مترسی گرتووە و ب ھیچ وا ل سرەوە و ل. خۆی ھی بیبخشت و ھیچی تر 

ئو خکی لھاتووە ک ھیچی نبت بیدۆرت ئگر ش وەکئستا. شوەیک نایت خوارەوە 

یان یاری دەکات یان یاریگاک تک دەدات، ئمش ئگر ل زەرەری ھر نگات مبستی خۆی ،

شارکی خک لوباوەرەدای ک جگ ل سلمانی و دھۆک یش ھیچ. بکوتوە ، چش کسکیش

نکن تا دەگن کۆتایی دوو ە پنج قۆیکانی داھاتویان تداکوردستان نامنت درژە ب کۆبونو

.ساکی برزانی


