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 کانی کوردستان  خۆپیشاندانه ت به باره سه" دا نه  که-ری کوردستان  ماوه کانی جه  داواکاریه ی پشتیوانی له سته ده"ی  یاننامه به
  
و  عسدا به  پناو روخاندنی رژمی به یان دا له وره کی گه ری کوردستان قوربانیه ماوه موان جه الی هه  ک رونه وه 

ند سالی رابردووشدا ژیان و  ی چه  ماوه  له وه داخه الم به به، ست بنن ده رانی به وزهی ئاسایش و خۆشگ هیوایه
بوونی  ت نه نانه ئاوو ته، نی مه  بوونی سووته نه، گرانی بازار، بایی ر ب کاره ری کوردستان هه ماوه رانی جه گوزه

ر  الت هه سه الم ده به،   رجه ل و مه ههم   له بوه  ههتیان زایه ره و نا خنه  ره وام رۆژانه رده لکی به خه.  ئاسایش بووه
 .  ری پشت گوێ خستووه ماوه جه کانی  داواکاریه وه که بیانوویه ی به رۆژه

ی  ندین شارو شارۆچکه چه رخست له ک خۆپیشاندانیان به یه ری کوردستان زنجیره ماوه ی دواییدا جه م رۆژانه له 
کی  یه شوه نیان به مه باو سووته ئاوو کاره،  وه نه کانیان بده  داخوازیه الم به ن وه بکه الت ناچار  سه ده جیاجیادا تا

  التداران به سه ش ده م جاره  ئه  که وه داخه به. و باشتر بروات ره رانیان به ژیان و گوزه، ن کی بۆ دابین بکه ره سه
 .  وه ری دایه ماوه واکانی جه  خۆپیشاندان و داوا ره میال  کوشتن وه ت به نانه ندکردن و توندو تیژی و ته گرتن و به

واوی خۆمان بۆ  پشتگیری ته" دا  نه  که-ری کوردستان  ماوه کانی جه  داواکاریه ی پشتیوانی له سته ده" ک   وه ئمه
ی  ها ئیدانه روه هه،  کانیان ست هنانی خواست وداواکاریه ده  پناو به نین له یه گه ری کوردستان ڕاده ماوه جه
 ست جی ده ست به الت ده سه  ده پیویسته. ین که ک ده ست بردن بۆچه کارهینانی توندوتیژی و ده رکوت و به سه
و چیتر  بناسیت تایی ره ک مافکی سه کارهنانی توندو تیژی و مافی مانگرتن و خۆپیشاندان وه به له لگریت هه

 . بت تی نه و سووکایه نجه شکه  تووشی گرتن و ئه وه و هۆیه س به هیچ که
 : ین که که ری کوردستان داواده ماوه شان جه  شان به ئمه

 . موان دابین بکرت  ئاستکی پویستدا بو هه نی له مه باو سووته کاره، ئاو -1
  . وه کانیان بکرته وی و مادی یه عنه  مه بووی زیانه ره کان ئازاد بکرن و قه ندکراوه جی به ست به ده -2
ر  ری خۆپیشانده ماوه  جه یان له قه شی ته وانه  و ئه یان داوه قه رمانی ته ی فه سانه و که دادگایی کردنی ئه -3

 .  کردووه
 . ستگیر بکرین  ده وه لسورانی سیاسی یه ربرین و هه راده خۆپیشاندان و، هوی مانگرتن سیک به نابیت هیچ که -4

 . لسورانی سیاسی دان و مان گرتن و ههسمی ناسینی ئازادی خۆپیشان  ره به-5
ین  ئاماده، کات وی ده یره الت په سه  ده ی که و توندوو تیژیه قاو دانی ئه  ئستادا بۆ له  له نین که یه گه  رای ده ئمه

  رس لهرپ کانی به نه میدیاکانی جیھان و الیه،  ئاژانس نین به یه تی بگه زایه نگی ناره ین و ده ربخه خۆپیشاندان به
. ری کوردستان ماوه  جه کانی تر و راکشانی ڕای گشتی جیھانی بۆ پشتیوانی له ندداره یوه  په نه مافی مرۆڤ و الیه

  ن شان بهیبن نگاوی کارسازتر ین هه  ئاماده و داواکاریانه  به وه نه ده الم نه الت وه سه ر ده گه  ئه وه کی تره الیه له
 . ری کوردستان ماوه شان جه
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