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  ندی چاكندی چاك  ناوهناوه ...  ... ینین  آهآه  زار دهزار ده  رمهرمه  رانی آوردستان شهرانی آوردستان شه  ر خۆپیشاندهر خۆپیشانده  رش بۆ سهرش بۆ سههه

 
ن  ری آوردستان ناده ماوه  جه  به گهڕم  به، ن آه نی ده ده ی مه گه ی دیموآراسی و آۆمه شه  بانگه نده رچه آانی آوردستان هه تداره سه  ده زهه

 . ووڕ  نه آانیان بخه تییه زایه هڕنان تاآو   خۆپیشاندان ساز بكه ئازادانه
ینی رب  آاتی ده  له وه هۆیه به،  آوردستان می سیاسی له آانی سسته آییه ره  سه ییهڕم و آو  آه  له كهآ بوونی ئازادی خۆپیشاندان یه نه
آانیش  موو جاره هه،  وه تهو آه دهی لگورچك بوداوی ڕزۆر آات ، ر ماوه ر جه  سه نه آه رش ده ه بوونی ئیجازه ی نه هانه  به تی به زایه هڕنا

  .  ران بووه شی خۆپیشانده به  و زیندانیكردن نجه شكه گرتن و ئه
ی  ی زنجیره ژآراوهندیخان در ربه و ده ر  و پشده نهڕری چوارقو ماوه تی جه زایه هڕنا،  ترۆپكی خۆی یشتۆته  آوردستان گه ی له نده گه

م  بوونی ئازادی به ی و نه نده ر گه گه  ئه وه تهگر ش ده نی دیكهو شو گه داهاتوودا ج  له دیاره،  ووی آوردستانهابردڕآانی  خۆپیشاندانه
 .  وه ره  ناوخۆ و ده آات له ت ناشرینتر ده سه ده، الماردانیان  په ۆژیش بهڕ  ۆژ به، ڕتوام ب رده  به یه وهش
نن و تی تۆقاندن بھ  سیاسه تداران آۆتایی به سه  ده داواآارین له، ینب رده ده یوڕ اپهڕری  ماوه ڵ جه گه ردی خۆمان له چاك هاودهك   وه مهئ
 .  وه ی نایاسایی بونه هانه  به ر به ماوه  خۆپیشاندانی جه گرن له  نه گهڕ  ویستهپ، ن آان ئازاد بكه  زیندانیهج ست به ده

 . نگی رهه تی و فه یه ی سیاسی و ئابوری و آۆمه نده  بۆ گه كهسنور ی دانانی وه بونه  نه  بۆ دوباره  چاره تاآه
... ندیخان ربه  و ده نهڕتدارانی چوارقو سه ن ده  الیه ر له ماوه ی جه دانه نجه شكه م گرتن و ئه وای ئه هه ش ناچارین مجاره  ئه وه  داخه به
 . رناسیۆنال نته منستی ئه  ئه وه شیانه پ له، آانی مافی مرۆڤ وهكخراڕ  نینه یه بگه
  رنندآراوانمان بۆ بن آان و ناوی به لییهشوای پ هه،  وه یله م ئیمه ی ئه گهڕ  توانن له ری آوردستانیش ده ماوه جه
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