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  ی ووت وه ره کانی ده  ئازادیخوازه موو کورده بۆ هه
  کان  سیاسیه  و پارته ه موو ڕکخراوو کۆمه بۆ هه
  . کان  ئازادیخوازه یه تی سایه موو که بۆ هه

  
  ) )  پۆی زیندان پۆی زیندان  ناسراو بهناسراو به((زیز زیز   ری ڕزگار عهری ڕزگار عه  مین هاوسهمین هاوسه   ئه ئه  سۆزهسۆزه ...  ... !!نن  ستی ئاسایش ڕزگار بکهستی ئاسایش ڕزگار بکه   ده ده  رم لهرم له  پۆی هاوسهپۆی هاوسه

  
 ساڵ 14ی  بۆ ماوه، عسدا زیندانی بوو کانی به  زیندانه  ساڵ له14  ی نزیک به م بۆ ماوه که ر و باوکی کچه زیزی هاوسه ڕزگار عه
م ئازاد بوو و پاش  کی که یه  ماوه  ڕووخانی ڕژم به ر له به. ش بوو ی ببه ویستی باوکانه  سۆز و خۆشه ی له که  تاقانه ی و کچه که خزانه

  .  وه ی شاد بوونه که  خزانه و به و و ئه  سۆزی ئه ی به که  سوید و خزانه یشته کی زۆر گه الیه قه و ته وڵ هه
تدارانی  سه ده   وا دیاره وه  داخه م به به،  بۆ کوردستان وه ڕایه ردانکی کورت گه  سه وکاری به س ردانی کردنی که  پۆ بۆ سه م هاوینه ئه

کانی  یه تی زایه ی ناڕه ه  مامه  شیوازکی دیموکراسیانه  و ناتوانن به یه  ئازادی نی ڕیان به  ڕژمی پیشوو باوه ن زۆر زیاتر لهی کوردستائستا
و    سلمانیهکی  کانی خه یه  داخوازی ی داکۆکی له سته ندامی ده ی ئه وه ر ئه به نھا له  ته وه ره وبه مه ند ڕوژ له  چه ڕزگار له. ن ک بکه خه
  .  ستگیر کراوه  ده  کردووه شاری سلمانی  ری له رتاسه  بۆ مانگرتنی سهیکان یه کاری  خۆئامادهشداری به

  ی له وانه موو ئه و هه)  پۆی زیندانی ناسراو به (زیز  داوای ئازادکردنی ڕزگار عه م که که ک ده موو الیه  هه دا داوا له وازه م بانگه من له
  ی ووالت بۆ پشتیوانی له وه ره  ده  له وه با پکه.  وه نه رزبکه تیتان به زایه نگی ناڕه ده. ن ستگیرکراون بکه کانی کوردستان ده یه تی یهزا ناڕه

تیوانی بۆ پشخۆپیشاندان ی ووتیش  وه ره  ده با له. ین وڵ بده هه کوردستان  ک و جگیرکردنی ئازادی و دیموکراسی له کانی خه یه داخوازی
  . ین بکهکان  یه موو زیندانی ج ئازادبوونی هه ستبه و داواکردنی دهکی کوردستان   خه له

  
  )  پۆی زیندان ناسراو به (زیز ری ڕزگار عه هاوسه مین  ئه سۆزه
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