
  و ڕکخراو و ه ن و کۆمه م حیزب و الیه رجه وازک بۆ سه بانگه
 ندا کان له وتی فینله تیه کوردستانیه سایه ند و که ناوه

 ....رم   سوکی گه
 ڕزان به

 و ڕوداوی خۆش و ناخۆشی  ک بۆنه یه    شتکی دیار و ئاشکرایه که مانگی ئازار ، ژماره
ه ساتی هه ویاندا کارهله خۆ گرتوه ، که له ن ی کوردی  ژنی سه بجه و جهری سا

ین ،  رامۆش بکه مانه فه ناکرت هیچ کام له. ریی میژویین  وه دوو یاده) ورۆز  نه( 
م  رز و پیرۆز ڕاگرتنی ئه وه ، جا بۆ به نه که کانیشمان ورده ورده لانمان نزیک ده کاته
م  مساڵ ، به شوازکی جیا له ڕابردوو هه ئهری و یادانه به گرینگمان زانی که  وه بیره

ک  ورۆز وه ژنی نه میش جه وه و هه ینه بجه بکه ه ساتی کیمیاباران کردنی هه یادی کاره
 رنین  نگکی شایسته بگوزه زن به  سازدانی ئاهه یی مه وه ته ژنکی نه جه

کتی نیشتیمانی  ی یه ک ڕکخراوی پارتی دیمکراتی کوردستان و کۆمیته  بۆیه ئمه وه
ڕز  ی به موو ئوه ندا ، به گرینگ و پویستمان زانی که بانگشتی هه کوردستان له فینله

وه به گیانکی  ودا پکه کی فراوان ، تا  له یه وه شداری کردن له کۆبونه ین بۆ به بکه
م  ر له ن و ههی  و میکانیزمکی کارکردن بکه رنامه وه کار بۆ داڕشتنی به  کوردانه
  م دوو بۆنه رزڕاگرتنی ئه تی به ر چۆنیه  سه نه له الیه مه شدا بیاریکی هه یه وه کۆبونه

ین و  کرت باسی بکه وه ده  پشه ر کار و پشنیارکی تریش هاته  هه ین ، وه جیاوازه بده
 .ر بدات   بیاری له سه وه کۆبونه
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 کتی نیشتیمانی کوردستان یه

 ند ی فینله کۆمیته
٠٤٠٧٢١٧٥٩٦ 

  پارتی دیمکراتی کوردستان
  ند ڕکخراوی فینله
٠٤١٤٩٦٨٦٦٦                


