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باتی ڕەوای نتوەی کورد ل رۆژھتی خل سرەتای سدەی بیستموە، 
قوربانیدان و سرسپاردن ب بارەگای کوردستان، تکوک بووە ل فیداکاری و

کران، ل مر ئوخبات ودژ ب ل ھمان کاتدا، دژکردەوەی داگیر. ئازادی
دەستی . بووەمکاریدالچپۆپی، درندەیی وستخباتکاران ومافخوازان، 

مافڕەواکانی مرۆڤ، ھمیش تکۆشاوە، ھرجموجۆکی دژی ئازادی وپاوانخواز و
پبکا، انسرکوت بکا، بندیخانکان ل مافخواز،ترین شوەدمافخوازان، ب تون

ان، ب تان ئشکنج بکا، بسوتن، ل سدارە بدا، وماڵ وسامانی ئازادیخواز
بری ستئم شوە ھو!ی کوردستان بکات سربازگی بدایتکورببرێ و

ڕیشی ل خۆ بزلزانی و وەراست ونگکی پاشکوتوانی چرخکانی نفرھ
پاوانخوازیدای !

ۆم مرۆڤک جیال خۆیان ک ھرگیز بیرلوەناکنوە، ک کئوان، ناتوانن و
ل سرخاکی زمانی ھاوبشیان ھی وبرژەوەندی وئابووری ووسۆز

ل ھمان کاتدا، ل مافی رەوایان ببشن، تبکۆشن وباوباپیرانیان دەژین و
! بیانوی، زنجیری ستم، ل ملیان دامانویی پسند نکنکولڕاپڕن و

دیتمان . ت ئاراوەپیوەندییدا بھربۆی رگا ب ھرتکۆشانیک ئگرن، ک لو
ئ تی لتی پاشایتی کدەسر حکوومسبوون بۆماری ران، دوای زا
چ رەفتارکیوای دموکرات ومرۆڤدوست ونزیککانی، کوردستاندا، سبارەت ب پیش

سدارەدانی سرکردەکانی کومار، کۆماری کوردستان لل راستیدا، ب. ئنجامدا
وەیکیان لتدیان ویستی نوە بوو. ارەداسرانی ئردانننو دیتمان، خۆ ب

ئوان .رووبووننتوە برەورەواکانی ئوپیامبر، چلۆن لگڵ داخوازەخوداو
ننیا بدارەدان وکوشتن وتس نکردن ولنا، تاھندکردن، وازیان نب

و داتوای جیھادیان دژ بونتوە دین، فوەرگڕاوە لبلکوو وەک کافر و



نووکتاھمیشھ وە لوبریارە دزتیس ماوەش ئتیرۆری . کی میراتگرانییاندا، ق
سرکردەکانی حیزبی دموکرات، بری ئو فتوای و شۆراوەی ئو فرھنگ دژی 

بۆ !ئاورو ئاسن درایوەکمۆکمان، بوەمی داخوازی رەوا و. مرۆڤی بوو
زگاری لکپارگرینخۆمان ناچاربووین، چر . ھکردە سرشمان نرگیز ھھ

تڕ سرەڕای ئوە، ئوان، ھرشیان کردە سرکوردستان و. خاکی ھیچ نتوەیک
لو خباتڕەوادا، بجگ خکی ئاسایی، ب! کوە سووتاندویشکیان پو

کوخی ئی ڕۆرگزاران، پیشمھ،ھیدکرانبم، شدەستی ست .
برخۆدان سری ھدا وھربش لوخاک، بۆ وەدەستلسرانسری کردستان،

شکردھشکموو. نانی ئازادی، قوربانی خۆیان پوھئ ،رزانربھیدەسش
بۆ . پیوەندییدا، قوربانی زۆرتری داھندک گوند، لو. جگای شانازی ھموومانن

ی خوانل ژاوەرۆ ھتا ئستا ب ئکبر و شورس و شا" نییر"نموون گوندی 
ڕۆی ٦٧ە بگشتیەوە ک لم ڕاسانی دواییدا، گیانیان بختکرد، ئوگوندشھید

شکردووە وخۆی بشکبارەگای ئازادی پووەتانازی خۆی، خستشبوونی پرل 
شھیدانی قرەسقی شنۆ، ئوان و. الپڕەکانی میژووی برخودانی گلکیوە

 م، چوونکی ستستیدان وبۆ شکاندنی بختکردمگیانیان ب.

ی ووراستنی برژەوەندی باشسا، بۆ پار٢٠زیاتر لوەک دەزانین،
وەک دەزانین، کۆماری . راگیراوەلرۆژھت،، برخۆدانی ئاشکراکوردستانکمان

کوردستان، دارە، س ت لتایب ران بئ موولھکی لباتی درگایر شیوەخس
خک بندەستکراوە، ئویگرتن لگڵدوەنل بۆ پووەمدەنی وسینفی داخستو

ی حیزبی دموکراتی کوردستانی پشمرگ بۆ پارزگاری ل کادرەکۆمیتییکان
برئوە رژیم بۆ پاراستنی ل. اوی لیان بئران، ناچاربووە، دوورونزیک، چ

سیخوری بۆ ھزاراناوەدیرییو وخۆی، ھرجموجۆکی خستووەتژیر چدەستی
ئوھزان ھیزە سرکوتکرەکان، خستووەتگڕ، یئاگادارکردنوە

ئو . دەچنسرڕگای فریشتکانی ئازادی و بم جۆرە، بربرەکانی دەس پدەکا
ب ،باترچاوگرتنی بۆ چخبلل ورژیمل ناسینی مافی وونی ئگوەندی لپ

کی رەوایباتدا، خلکی دیککورد مافی خ. ختی، لرۆیخاکی خۆیدا، س
ت ھیزەسیاسییکانی بۆ گیشتن بو قۆناخش، پویست گشوسربخۆ بژی



میدان وخلکی خۆیان نکشی الوەکی خۆیان وەالبنن و یکبگرن وبرۆژھت
رینن وبۆ راپماوەری ئامادە بکتاکی جدەنراماھران وچان نلینی داگیرک .

بکین، سرکوت لمادام داوای نانیش. ەب نرخکی بداگلک ئازادی بوێ، د
ان بۆ وەدەرنانی داگیرکران بۆ ئوە، کورد بن ڕیگا، تکۆشتریئارادای، باش

دەستی خۆی دیاری بکا،ئازادی، دەنگ بدا بۆ ئازادی و چارەنووسی خۆی ب

ت، سالو ل گشت شھیدانی ڕگای دژواری ئازادی گشت کوردستان، ب تایب
.شھیدانی ئم دوایانی راسانی نومان


