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 ستۆی  ئاسایشدایه له ئهران  و خۆپیشاندهژیانی پۆ  

  
  

  !تی سوید بۆ حکومه
  !تدارانی باشووری کوردستان سه بۆ ده
  !کان موو ڕکخراوه مرۆیه بۆ هه

  ! جیھان لهوروپا و بۆ  رکخراوی مافی مرۆڤ له ئه
  !بۆ خاچی سوور

  !موو میدیاکان بۆ هه
  

  !رم سوکی گه
تایی  ره نی و زۆر له مافی سه مه با، سووته ئاو، کاره(بوونی ر نه ری باشووری کوردستان  له به هماو له کاتکدا که جه

ر و  سه ی چاره وه تدارانی کورد، له بری دۆزینه سه ، ده بت رده زایی خۆی ده کان و ناڕه قامه ر شه ڕژته سه ده) ک خه
ته   سه و ده ر به کانی سه کداره ، چهکی بزارکردووه  که خهدستانی کور شه و به ی له نده ڕیفۆرمکردن و بنبکردنی گه

عس  فتاری به ن و ڕه که کی سیڤیل ده قه له خه ران، ته کانی تریان، بۆ چاوترساندن و تۆقاندی خۆپیشانده  و هزه
  .ن که ر و شونیان ده یانفنن و بسه وانه ده  شه چاالکنی که وانه ئاسا، ئه

  
  آانی  داواآارییه  داآۆآیكردن له ی ژنه ل رانی وڕنهس هه   له آكه  یه آه هاوڕێ پۆبه  ناسراو یزز ڕزگار عه

  پش دوو ڕۆژوه کانی ئاسایشه ن هزه الیه له له ،ی درینی باشووری کوردستان رگه و پشمه  سلمانی  شاری  ری ماوه جه
ک بدات به  یه وه  سلمانی هیچ ڕونکردنهزگای ئاسایشی ی ده وه ب ئه  بهواکی نییه گراوه و تائستا هیچ هه

ی هاوڕێ پۆ و هاوڕیکانی و  و گرتنه ، ئهران نده ر  و هاووتی کورد له هه  نووسه ک هکۆمکو  ئمه وه. سوکاری که
  . بکرنین کات ئازادین به زوتر که اوا دهین و د که ر خۆپیشاندان گیراون ڕیسوا ده ی له سه وانه موو ئه هه
  

  وروپا ندی کورد له ئه وه یک ڕه کۆمه
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  : ناوی خۆت تۆمار بکهوه ی خواره م ئیمایله م کامپینه تکایه به شداری کردن له بۆ به
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