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مال  که. ینی ئازادیی بۆ د مپه که. ... تن ک سیاسه قوربانیی یه یی بجه ه ریوان هه و مهمال  که. د
  ی ئوسترالیا  کۆمیته–یید قادر  سه
کانی خۆی و  تییه  تایبه بیروبۆچوونه ربینی وڕای جیاواز و دهر بیر سه کوردستاندا مرۆڤ له له
سیی ساڵ  یید قادر مال سه که. ک د وه،  کوردستانردارانی کانی سه  پیرۆزییه گرتن له خنه ره

ک  وهکان  فسانه کانی کولتوور و ئایین و ئه  پیرۆزییه گرتن له خنه ره یان، کرێ زیندانیی ده
کتیی نیشتمانیی  نگیی یه بده.  وه هخشرت به رگی بۆ ده توای مه فهیی  بجه ه ریوان هه مه

سیناریۆی جیاواز جیاواز  ید قادردا پاش س مانگ لهی مال سه که. ئاست دۆزی د  لهکوردستان
 دت  وه ادییهمکی ئاز نگ چه ته ند به  ینک چه لماندی که ی تر سه نده وه ئه، ها و نزم و ب به

  . ؟ ند دیموکراتخواز و مۆدرن و سکیوالر و سۆشیال دیموکراته کوردستاندا و هزکی تا چه له
   هزه ی له شه ڕه ک هه یه نجه  په ر به گه  ئه میشه دوودا هه سای رابر ی پانزه ماوه له ینک

و  وه ته ی تری دی داونه که نجه ر نۆ په هه به، کان کردب و تووندڕۆ دینییهکان  ئیسالمییه
ی  وه ی شۆرینه بنکه  به کانی بۆ کردوونه وته زگهت و م ی داونه ی بۆ چکردوون و پاره النه

سانی  ر ملی ئازادییخوازان و که سه پ بن به ی شمشرکی ره وه بۆ ئه، وانان مشکی جه
  .  وتووانه گای ئیسالمیی و کولتووری دواکه  کۆمه ران و شاعیرانی یاخیی له نوخواز و نووسه

مژووی  له رووداوکی تای، یید قادردا مال سه که.  ئاست دۆزی د نگیی له  بده ینک به
،   نییه وه نگییه ته  به و هزه  ئه  شتک کهنھا لماندی ته د و سهزتر کرکانی خۆی  نده پروپاگه

کتیی  تی سیاسیی یه رکردایه رۆکی عراق و سه سه. کوردستاندا  له ربینه ئازادیی بیروراده
ن و  که نگیی نه ییدا بده بجه ه ریوان هه یید قادر و مه مال سه که. ئاست دۆزی د  له بووایه ده
یی  بجه ه ریوان هه مهت  تایبه به. ربگرن وست وه  هه وه ی سیاسیی و مۆراییهردوو روو هه له
و  سوکاری ئه گیان و ماڵ و منداڵ و که وخۆ ینک له راسته،  کانی ینک دایه ناوچه  له که
  .  رپرسیاره به

نگی   پاڵ ده ینه خه نگی خۆمان ده ده، مال که. ینی ئازادیی بۆ د مپه ک که  وه ئمه
کانی  رکشیی ئیسالمییه خوازانی کوردستان و جیھان بۆ دانانی سنوورک بۆ سهیئازادی

رپرسیار   به بهوخۆ ینک  هاوکات راسته. ران و ئازادییخوازاندا  ئاست نووسه کوردستان له
کان   ئیسالمییه رێ که گوزه ت و قوربانیی پدا ده مه ی شاری هه رجه لومه و هه له زانین ده

، ران و شاعیران دژی ئازادییخوازان و نووسه، توادان ی فه مۆگهکییترین  ره سه  به کردوویانه
ر  به سته کان ده لماندی ینک ئازادیی بۆ ئیسالمییه یی سه بجه ه ریوان هه ی مه یه کشه م ئه

تیژ تیژ نگرانی خۆیان  کاربھنن و الیه بهکانیان  وته فزیۆن و مزگه له  رادیۆ و ته  که کردووه
یش  می قوڕه رده کانی سه فسانه رستیی و ئه په  کۆنه  له خنه ی ره مانه ه و قه  ئهدژی  ن له بکه
  . کات کوت ده ر کان سه په ینک ئازادییخوازان و چههاوکاتیش ، گرن ده
  زیان و ماورانی بۆ  له  جگهکان  ئیسالمییه دانی هزه و داده وه  ددانه نجام ینک به رئه سه

ی  بنکه  ت زیاندان له نانه کوردستاندا و ته لهندروست  ته وکی سیڤیل  گایه دروستکردنی کۆمه
 الموباالتیی سیاسیی و  به.  وه وتکی سیاسیی تر ناچنته سکه هیچ ده، ریی خۆیشی ماوه جه

ییدا زمانی ترۆر  بجه ه ریوان هه هیید قادر و م مال سه که.  دۆزی دقارئا واندنیشی له گوخه
  یشتن له کگه یه و له خنه لۆگ و ره ر زمانی دایه رامبه  به  له وه قاندنه و ته شه ڕه و هه
 . کات کانی خۆیدا سوار ده ناوچه
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