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  دد سو سو--کی کوردستانکی کوردستان  کانی خهکانی خه   خواسته خواسته  ی داکۆکی لهی داکۆکی له  ستهسته  یاندنی دهیاندنی ده  ڕاگهڕاگه

  
  .ری کوردستان ماوه کانی جه  پناو خواسته  له بات یدانکی تری خه مه  ببتهی وت  وه ره با ده

  
  ته ستیان داوه ده، کانی ژیانیان هیکی ره  سه  پداویستییه پناوی  له، شخوراوی کوردستان کی ئازادیخواز و به خه، ۆژهڕند  ی چه ماوه
ین دهتی زایه شاندان و ناڕهخۆپکی ئه ند ملیۆن خه چه  ژیانی له، نی مه تهوبا و سو و کاره بوونی ئاو نه. رب  محیزبه.   تاڵ کردووه تهو  
 کی ناڕازی  و گرتن و ڕاونانی خه گولله به ،دا تاییانه ره  سه م پداویستییه ر داواکردنی ئه هرامب  به له، کانی کوردستان هتدار سه ده
  .  وه ته میان داوه وه
  
  کردنی زیاتر لهندانیو زی  نستگیرکرد و ده  س یان که کردنی دهبریندار، الر  که کوشتنی الوک له،  سینهو داپۆ کردن رکوت م سه نجامی ئه ره  ده
   تین لهیبر  که، کی شاری سلمانی کانی خه یهی داخواز  لهیی داکۆکی سته انی دهر ڕنهسوو هه، کاندا ستگیرکراوه نو ده له.  س بووه د که سه

، شۆخان، د ممه موحهرز  هه، د ممه موحه  هره به، ) م چاوشین کره  ئه ناسراو به (د ممه موحهم  کره ئه، الح بابان سهوزاد  نه، زیز زمناکۆ عه
  تییانه زایه  ناڕه وه نهم جوو ئهکخستنی تی ڕ  تۆمه به، جید مهکر  هبوب ئه و)  پۆی زیندانی ناسراو به (زیز ڕزگار عه، دوولو لی مه هع
  .  زینداندان ئستاش لهو تا  راونستگیرک ده
  

  واوی خۆمان له  تهیپشتیوانی،   ئاشکرایه یهری رکوتگه م سه ر ئه رامبه  به ه لی توندیت زایه وای ناڕه، یاندنه م ڕاگه رانی ئه  ئیمزاکا ئمه
رداری شوازی  ستبه  ده که، ین که تدارانی کوردستان ده سه  ده و داوا له  بین رده کی کوردستان ده کانی خه یهو داواکاری  خواست

و   کی سلمانی کانی خه واسته خ  لهیی داکۆکی سته ندامانی ده ج ئه ستبه و ده   وه نه ر بده ماوه کانی جه  خواسته می و وه   بن انهینادیموکراتی
  . سزا بدرتنابت ، داکان هیتی زایه ناڕهخۆپشاندان و   ردن لهشداریک  هۆی به به، وردستان ک س له هیچ که. ن  ئازاد بکه کان هیموو زیندانی هه

نگی  دهو   ست بن یوه  په وه مه ڕیزی ئ به  که، ین که ده دسو  کان له ه و کۆمه   و کۆڕ   ن و الیه   زبیو ح   موو ئازادیخوازان وازی هه هاوکات بانگه
   لهیربوونی دیموکراسی بنگقام و سه    کایه و خوازیاری هاتنه    وه نه بکه رز به، داتدارانی کوردستان سه  دهر رامبه به  له یانتی زایه ناڕه

  . کوردستان
  

  که، بین چاندا دهوی بو  هه  و لهد سو کان له یه سیاسی نده و ناوه   زبیموو ح ههم  رده به  ینه خه کی کوردستان ده ی خه یانهیم داخواز  ئه ئمه
  . کی کوردستان بگرن کانی خه یهو ئازادی  و ماف    خواست تا ڕز له، تدارانی کوردستان سه ر ده  سه نه گوشار بخه

  
  د سو-کی کوردستان کانی خه خواسته  ی داکۆکی له سته ده
  لی وزاد وه نه، ند ئاسۆ زه، فا ستهختیار م به، ددین جمه پشکۆ نه، ، مین سۆزان ئه، بات عارف خه، ز خالید به نه، لی د شاکه مجه هئ
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