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دەبێ یەکڕیز دژ بە تورکیا ڕابوەستین
ا
کۆمەڵ ین هەراوی خەڵیک کوردستان!
هێرررررپە م رەکانی ررررررنور یا برررررر یشیرارررررن ،ررررری ەرررررەی وا ررررر بنوەرەان ،ەیرررررن ەیر ،ررررری ەرررررەی
،نشررررشمیر رشینەرررر ن هەاررررشم ەررررەشمی مر ،ەوێوررررەمم هەاررررشم شررررش ەێ ،ە ناررررنو ن ررررپ م
شورررە م نمێ اەررررن رێرررش م ەرررە پێواەرن ،یا رررنیێ ن رە
ن ەرررە هە هرررا شررر ێ ونررررنی ا
خەڵمررررر کشررررەە م رێ رررربەی ە شررررەهاە م ،پ ەررررەێی ن رە م ررررکێر ەمێوەشررررەم شررررش ەەمێی رنور
،نشررررشمە یررررن ن رە م نێیەرررر نوەرن ن ،ررررکوەەم مێیە ەا بررررر یررررشی ،ە ،ەیوررررناە شررررەەر
جاەیەرررررن ەر خرررررن م خەڵمرررررر رشینەررررر ن ،ەە رررررش ن ،رررررن ا رررررن ،وارررررنور نێوشەررررر نوە م
نیێمەررررێاەیر هە ەڵ ەا بررررر یررررشی ،ە ،ە ەەررررە ە رررر شم ،رررری ە نێمێ هە مررررشاەیر هەی بررررر
رشینەررررر ن ن رە ررررر هە هەوارررررنمر ەرەارررررەێ ریوخرررررشڵ نوەرنور یرررررشی نێ ،رررررن هەیم هرررررن هە
نێن ەر وێشن مڵەیارررررەێ ،ەیررررریاەیر رششررررر ەر خەڵررررر م ،ەەرررررشمیبنرمپنور وا ررررر بن م یێمرررررەێور
ا ررررەاەر ،نشررررشمیر رشینەرررر ن ەررررمن هەەررررەی ەررررەیێور ەا بررررر یشیراررررن ییاررررنی ،مررررن خرررری
ە ەی یشیراررررررن مێور وەهێەررررررن ن ،ررررررا هەاررررررشم هێررررررا م یشێونرررررررنور رشینەرررررر ن نا ،ە یشیراررررررن
ەر رررپ م شرررەەر ارررن م وەارررن نا ،ە ەا برررر یشیرارررن ،مرررپس ن ورررن ەا برررر یرررشی ن ەرررە
هەم جاەیەررررن ە م شررررەە ر رە نا ،ە رررررشین م رشینەرررر ن هەڵااپەررررنوەم م نی رررر ر رێررررە نێ
هەڵەن پس
،ەڵا ،ی ەر شم م ەر خ ەر هێا م یشێونر رشینە نوان نا ،ە نێ اپرنی
وەفپ هە اپۆڤمشاێ م نمااەنور ەل م وەیەم رەان
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