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 بە شەڕی براکوژی دەستکەوتەکانمان دەسڕێنەوە

 
 کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان!

 !ۆخوازاندیخواز و سەربەخئازا

 

دیسااەوە تەپەی ااڕەکە دیااڕەدیاایەرەکااە رەەدرێااەەە بااهتدەدەە تەەەە ێاا یە تەد ە ر ێاا ە ە
و  اهر تەە ەخ  ەڕکە ڕەەەکو ەرەێوەدسەەوە ەوەپە ترەێوەدپەێەێەوڕەەپبیڕررەویگەەروڕ

ئبمەە ەێەپبیهرەێەەج ەتەکە دیڕەوبوتخ ەەەپە رەەدتزروینە ە ەقاە رەدتدتیانەە ەێەنەواهرە
دتزروینەێەەکە رەوبوتخ رەێوەدسەەویەەەخورساەبیڕە ەنبانییەرەدرکیدێاەەروەە ەزبەەەەە

ەەدرکیدێااەەروڕەێوەدسااەەەە تکەئەکاایدریەەێەە.دێدرە ە ببااڕر روەەکاادت رە ەسااەەەدتێاا ە
تەخە ەە ەئە رپەێەویااەەە ەسااەەەکااە رەێااوەدەەەپااەیبەپیئەئەەدبنااەەە ەە دمااڕەئەواا ەە

 ەقبزت تواڕەیبااەوڕەێا نە ڕەەڕەەێوەدەێە چییوت ەدتیاەوە ێەسایمەرەێاوەدەەەەوەکایدیی
ە ەکەڵەێوەدسااااەەویەەەوبااااووەپە تیڕێ یەکااااە تەێە ساااا زرەە وبااااووەپە تیڕەەااااهەێەەە

ەپەەنەیڕەدتسپبدێ.ەدرێەپو ەەەەخە ەە  ەەر ەێوەپڕەدتد
ێدرپڕەێوەدساەەەە ەیاەەپڕەێددیاەەروڕەئبسەەەکد رە ەئە  زرەوباورەەیاەەپڕەدیماوە!نخەەن

کە ااااڕەچەەتوو سااااڕەەاااا ەسااااەەەەەدسااااەەەەزتتەەاااا پە تە ەێە تکااااەیەێڕەکە ەترەێو
رەخاا رەەە ااو پیەەەڕەوەەەەیدسااەوە ەە بااه رەە ەکەریددوااێوەدسااەەەەدە ساادەێاادد  ت

ئەنەە ەێەپبیااهریەەێەەەەە تەەاڵ دتەبااەەاا وڕەخااودنە ەنااە وددروڕزبەەەەەچااڕرەەکەیاااەو تە
 ەە دیخسااەیە ترەوبونااە ڕەێااوەدت رەرەەااڕرەەااو ەەئەنە تێااەەەەکە ااڕەێوەدسااەەەەچااە ر

ەەەێەچاڕەیینواڕەدرکیادێەەرەەەرەێوەدەەەەێوەدیەەەەەەجەسەەەدتێاددەحەەرنیددوڕەکە 
ئەنە ە رەدتخاورزێە ەئاەکددیڕەکە ەتپادەێە هتکیدسابی ەەەێەەرەخ رەدتێەتخاكەیڕە

ێە ودسادە تەەگادەە ە ەەەد ەەە ەکاە تەەەێەەێبزتەسیەسیەێەەە ەسەەجەمەێوەدساەەوی
قااە رەەااهتەەەدتەاا ەیبااامەەکەە ەکەەیاانەخ یااەەە ە ەکااە تەەەەد  ەەەگاادەە ە ااو  ەرە

ەچەێەێەویەەە ەەسیگڕەدرکیدێەەرەەەیەە.
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ە
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ەێ نەاڵوڕەێەەر رەخە یڕەێوەدسەەە!
ەسەیەکە تەەگادێە ەخا رەێ ەیاەپە تە ەپوروەێاەوڕەە ێەێەوێەەەێەپ ەوەپە ترەێوەدەەی

دتێە ێە ەەدرکیدێاەەرەە ەواەحەزرەە ەیەێڕیزرە ە زکەەرەچاڕەەیاەپە تەەێابەە ەەێە  اڕە
ەەیە ەەیینوااڕەکااە رەێااوەدەەەەێااوەدەدردت داانەەەێەپبااەەکااە یئەێە هتکیدساا ەەئە رەە

ەومەیئەدتێەەە ەەەسە ەەئەکەە ریڕەدتێەە.ە تکەێودخەە ەنەزوڕەوە چەێەەخ یەە
یەێگدپااو یڕەوبااورەەێەنیاااەەجەخەااڕە ەەیەێڕیاازرە ەێەەحزەااڕە زکااەەیڕەێوەدسااەەەەە

الیەوەەسیەساااایەێەەە ەچییەێااااەوڕەکە ااااڕەێوەدسااااەەەەێااااددبپە تەەئەن ەەتکاااایەەەزبەە
 رکیە روەەەەوگە ەەخە یاڕەێوەدساەەەەدتێاەتەێەەکاباگیدروەەد ەەە ەیاینوەە رەوتساەنە ە

ەەێوەدسەەەەەسو پبی .ە ەکە تەەەەیەەب ە تەەێەەئەێەوەد 
حزەڕە زکەەیڕەێوەدسەەەەدتخورزێەێەەێبزتەسیەسیەێەوڕەێوەدسەەەەیەێهە ودسدەد ە

 ەەەگەرەدرکیدێاااەەرەەاااییە ەنااا  ە رناااە ییڕە رەوتساااەنە ەەااا ەەدرکیدێاااەەرسیەساااەپڕەەەە
ەەەەەپببی کنە ەد  ننەێەوەسەەسەەدەەیەە.ەەکو ەرەێوەدس

ە
 .بەڵێ بۆ یەکبوون و یەکڕیزی کوردستانیان -

 .نەفرەت لە شەڕی براکوژی -

 .، سەرکەوتوو بێخەبات لە پێناو کوردستانێکی سەربەخۆ و گەلێکی بەختیار -

ە
ە

 مەکتەبی سیاسی
 حزبی ڕزگاریی کوردستان
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