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بە شەڕی براکوژی دەستکەوتەکانمان دەسڕێنەوە
کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکی کوردستان!
ئازادیخواز و سەربەخۆخوازان!
دیسااەوە تەپەی ااڕەکە دیااڕەدیاایەرەکااە رەەدرێااەەە بااهتدەدەە تەەەە ێا یە تەد ە ر ێا ە ە
ویگەەروڕەپبیڕررەپەێەێەوڕەوەپە ترەێوەدە ەکە ڕەەەکو ەرەێوەدسەەوڕە ەخ و اهر تەە
ئبمەە ەێەپبیهرەێەەج ەتەکە دیڕەوبوتخ ەەەپە رەەدتزروینە ە ەقاە رەدتدتیانەە ەێەنەواهرە
دتزروینەێەەکە رەوبوتخ رەێوەدسەەویەەەخورساەبیڕە ەنبانییەرەدرکیدێاەەروەە ەزبەەەەە
ەدرە ە ببااڕر روەەکاادت رە ەسااەەەدتێادێ.ە تکەئەکاایدریەەێەەدرکیدێااەەروڕەێوەدسااەەەەە
ەەپااەیبەپیئەئەەدبنااەەە ەە دمااڕەئەواا ەەتەخە ەە ەئە رپەێەویااەەە ەسااەەەکااە رەێااوەدە
ەەێوەدەێە چییوت ەدتیاەوە ێەسایمەرەێاوەدەەەەوەکایدییڕە ەقبزت تواڕەیبااەوڕەێا نە ڕە
وبااااووەپە تیڕەەااااهەێەەەە ێ یەکااااە تەێە ساااا زرەوبااااووەپە تیڕە ەکەڵەێوەدسااااەەویەەە
ەێوەپڕەدتدرە ەدرێەپو ەەەەخە ەە ەپەەنەیڕەدتسپبدێ .ە
نخەەن!ەئبسەەەکد رە ەئە زرەوباورەەیاەەپڕەدیماوێدرپڕەێوەدساەەەە ەیاەەپڕەێددیاەەروڕە
ێوەدسااااەەەەزتتەەاااا پە تە ەێە تکااااەیەێڕەکە ەترەەەاااا ەسااااەەەچەەتوو سااااڕەکە ااااڕە
ێوەدسااەەەەدە ساادەێاادد تەە بااه رەە ەکەریددو اڕەوەەەەیدسااەوە ەەەە ااو پیەرەخ ا رە
کەیاااەو تەەزبەەەەەچااڕرەە ا وڕەخااودنە ەنااە وددروڕەەاڵ دتەب اەە تەەئەنەە ەێەپبیااهریەەێەە
کە ااڕەێوەدسااەەەەچااە رە ەە دیخسااەیە ترەوبونااە ڕەێااوەدت رەرەەااڕرەەااو ەەئەنە تێااەەە
حەەرنیددوڕەکە رەێوەدەەەەێوەدیەەەەەەجەسەەەدتێاددەەێەچاڕەیینواڕەدرکیادێەەرەەەەە
خاكەیڕەێەەرەخ رەدتێەتە ەئاەکددیڕەکە ەتپادەێە هتکیدسابی ەەئەنە ە رەدتخاورزێە
ێەەێبزتەسیەسیەێەەە ەسەەجەمەێوەدساەەویەەەد ەەە ەکاە تەێە ودسادە تەەگادەە ە ەە
قااە رەەااهتەەەدتە ا ەیبااامەەکەە ەکەەیاانەخ یااەەە ە ەکااە تەەەەد ەەەگاادەە ە ااو ەرە
چەێەێەویەەە ەەسیگڕەدرکیدێەەرەەەیەە .ە
ە

ە
ە
ێ نەاڵوڕەێەەر رەخە یڕەێوەدسەەە! ە
ێەەەێەپ ەوەپە ترەێوەدەەیە ێەێەوەسەیەکە تەەگادێە ەخا رەێ ەیاەپە تە ەپوروەێاەوڕە
ە ەیەێڕیزرە ە زکەەرەچاڕەەیاەپە تەەێابەە ەەێە اڕەدرکیدێاەەرەە ەواەحەزرەەدتێە ێە ە
ەەیە ەەیینوااڕەکااە رەێااوەدەەەەێااوەدەدردت داانەەەێەپبااەەکااە یئەێە هتکیدس ا ەەئە رەە
تکەێودخەە ەنەزوڕەوە چەێەەخ یەەەومەیئەدتێەەە ەەەسە ەەئەکەە ریڕەدتێەە .ە
حزەااڕە زکااەەیڕەێوەدسااەەەەەێەەێەنیاااەەجەخەااڕە ەەیەێڕیاازرە ەیەێگدپااو یڕەوبااورەە
الیەوەەسیەساااایەێەەە ەچییەێااااەوڕەکە ااااڕەێوەدسااااەەەەێااااددبپە تەەئەن ەەتکاااایەەەزبەە
رکیە روەەەەوگە ەەخە یاڕەێوەدساەەەەدتێاەتەێەەکاباگیدروەەد ەەە ەیاینوەە رەوتساەنە ە
ێەوەدتەەێەەئە ەکە تەەەەیەەب ە ەێوەدسەەەەەسو پبی .ە ە
حزەڕە زکەەیڕەێوەدسەەەەدتخورزێەێەەێبزتەسیەسیەێەوڕەێوەدسەەەەیەێهە ودسدەد ە
ەەەسیەساااەپڕەدرکیدێاااەەرەە رەوتساااەنە ەەااا ە رناااە ییڕەەاااییە ەنااا گەرەدرکیدێاااەەرەە ەە
ەەکو ەرەێوەدسەەەەپببی کنە ەد ننەێەوەسەەسەەدەەیەە .ە
ە
 بەڵێ بۆ یەکبوون و یەکڕیزی کوردستانیان. نەفرەت لە شەڕی براکوژی. خەبات لە پێناو کوردستانێکی سەربەخۆ و گەلێکی بەختیار ،سەرکەوتوو بێ.ە
ە
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