
ت ژھهۆ ریدان رھه  سه  لهوس  
 

  کوردستانیت ژھهۆ ریوڕی  راپهیر ماوه جه
  تریکان نه شویواو ھاباد و ته مه  ، ۆ، شن ، بانه ، سنهقز  سهیکان  شارهیر روه مانپهیشتی نیک خه 

 
تب لبوونتانۆرخ  و سهی رزگاریوس   

 
 خوازانی و رزگارانیکوردستان.   هی دهیمد  و  ستهر شهۆک تی وه ئی  مافخوازانهی و ھاوارنڕی  راپه  لهی ئاگاھانیج
 ی وه ئیدانۆرخ  و بهنڕی  راپهیوتن رکه  سهیوانڕ   چاوه وه شهۆر  په  بهدابن ھانهیم ج  ئهیک هی گهر ج  ھه  له
 ر رکهی  داگ  کوردستان دژ بهیت ژھهۆ ریکان  شاره  کهننیب  دهک هی الموو هھ. ن  که  دهر روه مانپهیشتی و نرباتگ خه

 ۆی ئاسۆ و ب  گرتووهانی گه ریرفراز  و سهی و رزگار ره  و به وه ته   رابوونهیی وه ته   نهیم  و ستهیو تاوانکار
 یتانندخواز و و وه رژه  بهیھانیج  وه داخه  بهم به. ن  که  دهمانیشتیل و ن  گهیرۆ گانۆی خیانی داھاتوو گیروون
 ی وه ئیدان رھه ر ھاوار و سه رانبه به  دان  و لهانۆی خیکان نده رژوه  بهی پاراستنیم خه  لهیدار هیرما سه

 ۆنا ب  پهی وه  ئهیاتی ج  لهشیران ئیسالمی ئیمارۆ کیکان زهن ، ھ  ناکه  و ورته  داخستووهانیماندا چاو قاره
 کورد یکان مانه  قاره هۆ ریبکوژانن و  دا بکه که وشه  رهڵ گه فتار له م ره رده   سهی زمان ن و به ببه کیژۆ و لیریژ

    به ندانهڕ درۆن و ز که  دهزترۆ ئا که وشه   رهیچ ن ، که  ئازاد بکهکان هیاسی س راوهی گیواو ن  و ته سزا بده
 یانیت و ھاوو وه نه ده واکانتان ده  ره هی داخوازیم وه  وه انهیرخ  ھاوچهینگ  جهین ئاگر و ئاسن و ماشیزھ
 ینڕی  راپه  لهیوانی پشت  راشکاوانهکداکات  له مهئ.  ننوز گه  دهن خاک و خو  لهی ئازادینووی تۆڤی و مرلڤیس
  -: نی که دهل  ، داواتان نیگوش بوونتان ده  و ماندوونهشانۆک تیست  و دهنی که  دهاگرۆڕ و خر شهۆک تی وهئ

 و ۆییخ  ناوهیوش  رهڵ گه فتار له  ره نانهی وردبن و  بکه هۆڤ شریھانی و جیی  ناوچهیکان هیاسی س شهاوکھ*
ن  دا بکهیک ره ده   
  که دانه رھه  سهیوت  رهگ  ئاژاوهیسان   کهن ده مه گهن و ر  ببه وه شهو پ ره  بهتان که دانه رھه  سه رخانه ھاوچه* 

نن بھیکار  دهانیکان  و گروپهانۆی خی قازانجۆن وب  بکهڕێال  
 زتر ھ و و به  پتهتانۆ خیکان زهین و ر  بکهتانۆ خی خوازانهی رزگاریدان رھه  و سهنڕی  راپهۆ بیژڕ ه گه*  

ن بکه  
  بکات وازه رته  و پهر ھاوکانتان زهی ریی کخراوه رینگ رچاوته  بهن ده مه گهر*

ن  بکهکانتان انهی زیم  و کهنڕی  راپهیوتن رکه  سهۆ ورد بی وانه پکدانگاو  ھهموو ھه له*  
 

 یسالمی ئیمارۆ کیتداران سته  دهریب  وه هیو راست  کوردستان دا ئهیی رزگاری حزب  له هم ئدا هیند وهوپ ر له ھه
  وتکراو به  و ماف زهی ئازادینووی تیکل  گهی داخواز  که ماندووه  سهی هیو راست  ئهژوو ، م وه نهینھ  دهرانئ
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  یانکارۆڕ گ که  و ناوچهھانی جیوش  رهۆم ئه.  تو که رده ر سه  ئاکامدا ھه  و لهێرکوت ناکر ئاگرو ئاسن سه
   کهنیخواز وادهی ھ هۆی ، بتوانرڕ  نهانی ل وه انهیاسی سیک چاو  بهێ و ناکر رداھاتووه سه  بهانینر ئه
  کوردستانیل  گهیکان هی داخوازیروو  به وه  و کرانه ره  بهیی  کردهینگاو  ھهران ئیسالمی ئیمارۆ کیتداران سته ده
 یی وه ته  نهی مافیوتکردن  و زهلکردنش پی ئاکام  له  که  کهنن بھ نه خو و رووباره  بهییتاۆ و ک وه بگرنه ھه 
   دژ بهانۆی خینگ  جهین  ماش  زووترهیرچ  ھهران  ئیتداران سته  ده  کهنیداواکار.   م ھاتووه رھه به وه

وادا   رهیک هی  دادگه  لهشی کوردستانیل  گهیکان هۆ ریو بکوژان  رابگرن و تاوانکارڕ  و الشهلڤی سیانیھاووالت
ربگرن  وهانۆی خی و سزان بکریی دادگه  

  
دانتانۆرخ  و بهیاگرۆڕ خ و له ، سخوازانی ئازادی  ئه وهئ   لهوس  
نتانڕی  و راپهدان رھه  سه  لهوس  
ۆییخ ربه  و سهی رزگاری گه ریدانیھ  شهیانی گۆ بیمر نه  
اردایخت  بهیکل  و گهۆخ ربه  سهیک کوردستانناو پ بات له  خهێو رکه سه  

 
ی وه ره  دهیکخستنر  

    کوردستانیی رزگاریحزب
 3/8/2005 
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