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 کوردستان   کۆماری ئیسالمیی ئران له تی گشتی دژ به زایه  ڕۆژی ناڕه ینه ی تاوانی قاڕن بکه  ساه27با یادی 
 تی کوردستان  ڕۆژهه  له مبر ڕۆژی ژنۆساید کردنی کورده  ی سپتا2 ... ران نده و هه

  
 !مان که له  گهری ماوه جه

 !کان یاسییه س هزه
 !کان ییهر ماوه  و جهڕۆشنبیری و یت یه ۆمه ک ڕکخراوه
مان  که له ر گه رامبه  بهی تاوانلک گه، ۆیدا خی ه سا27 یسی نگرین مه  ته  لهران ئیسالمیی ئکۆماری

و  ئه.   کردووهکوشت و ب  تاک ڵ و به ۆمه ک  بهیمان که له  گهکانی ڕۆه   لهژمار ب ئه.  نجام داوه ئه
کاندا   گرتووخانه لهی نه ۆمه ک  به یعدامه ئو ئه یاخود،  ی داوهنجام هئ  ئاشکرا  به  کهی تاوانانه

پاندنی   سه مان به که شتی نیشتمانه بومباران و تۆپ باران کردنی شار و گوند شاخ و ده،  نجامیداوه ئه
ک  وه یکان  تاوانهڵ پا  له  قارننجام تاوانی ره ی کوردستان و سه شه م به  بستی ئه  بست به ڕ له شه
  یکه دیکان موو تاوانه  هه  تر له قانه ه دی وهش به، ...وند   وسوکهرووکانی و سه ویندرقاش و ئتان قه
 یسان  و که وته کهک  و پهیر و پڵاد ژن و من  و زۆر تاوانی دیکه م تاوانانه یانی ئهقوربان، نجام دران ئه
ت  نایه  جه  و به وه ینۆسایده ژانی تاوی  خانه چنه  ده نهو تاوانا  ئهرک وهموو پ  هه به  بۆیه.  بوونڤیلس

 . ژمردرن تی ده دژی مرۆڤایه
 ین بکه،  مبر پتا س2 وتی ڕکه،   قارنیسات  کارهڕۆژی  وه که پمانموو با هه، ین که وازتان ده  بانگه ئمه
   کورد لهی کردنینۆساید ژکردنیتی یه دژاڕۆژی. ران ئیسالمی ئۆماری کیاندنیی یی گه دادگا ڕۆژی به  به

 و یرۆر تی ماکهرکوت و   سهتی هو ک ده  وهران ئیالمیس ئۆماری کی ناساندنڕۆژی. تی کوردستان ڕۆژهه
 . ی دانیشتووی ئران النی دیکه  و گه کوردیل  گه ر به رامبه  بهکوژی ۆمه کیر نجامده ئه
تا .  وه ینه  کورد بکهیل ر گه رامبه  بهران ئیسالمیئ شی ڕه ریۆما کیکان نه ا تاویواو  تهیادی دا ڕۆژه م لهبا
رکی  ئه. رت بناستی وه وده نی گه ۆمه ک بهزۆرتر   شه ڕه  ته سه م ده  ئهسیمای دزوی  وه یه ڕگهم  له
  تاوانباراننی بکه ککار،  وه کانه نییه ده  سیاسی و مه ه  کۆڕ و کۆمه  تاک و به به،  موومانه ر شانی هه سه
 . ن  بکهیساب مان قه که له  گهۆیان خیزو  ئاره  به چیترتوانن نه
، )9 ی 2 ( کوردستانتی ڕۆژهه   کورد لهی کردنینۆساید ژی ڕۆژیم سا  ئهی وه یادکردنه ۆ ببا ده
 یل  گه بهر  رامبه  بهران ئیسالمی ئۆماری کڕژمی یکان  تاوانهی نده روه ی په وه کردنه ۆ ب کگرتوانه یه

   بهر بهرام  بهینرب  دهتی زایه ڕه ناو ین ک بخه یه تواناکانمان یھانی جڕای یرو ب به و ناساندنیکورد 
 .  ته سه م ده کانی ئه ییه کوژڵ ۆمهک
 یر ماوه جه   که وه ینه که  ده تی کوردستان  رۆژهه  ی ژنوسایت لهسات  کارهیادی کدا کات  لهمساڵ ئه
  ئاماده"  شوانه"ی تکارانه نایه کانی سای پار و کوشتنی جه ی ئاخزه وه مان خۆیان بۆ یاد کردنه که له گه
ک   وه  چوون و ڕوه نی به ده ی مه  شوه به، ر ئینسانک ک مافی هه  وه که ئاخز و ڕابوونک. ن که ده
چاو کردنی   ب ره مان به که له گهکانی   رۆه کی زۆر له یه و ژماره کران خوتانی خه  میشه هه
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کان یا   گیراوه  هشتا زۆر له ک که یه  شوه به. کانی ئینسانی کوژران یا گیران ترین مافه تایی ره سه
نن یا لهۆرو ش سه ب وه ته کراوه رجیان روون نه لومه کاندا هه  گرتووخانه  .  
بگومان ناکرێ یادی ترور کردنی ، ی کورد وه ته کانی کۆماری ئیسالمی دژی نه ی تاوانه وه  یادکردنه له
ری ئاشی  نجه کانیان جه  قاته  ئیمرۆکه  که وه ینه که  نه ری دیکه دان تکۆشه کان و سه  سیاسیه رکرده سه

  که. ن تکاره نایه  جه ته سه م ده ری ئه به ڕوه ر و به  و بریار ده یه وه سته ده تی ئیسالمیان به حکوومه
شداریی   تاوانی به که" ک کۆمارک ره سه".  دی نژاده حمه ی ئه که رۆککۆماره  دیاریان سه ره ی هه هنموون

زاران زیندانیی  دان و هه سه  مشکی ی ئاخرله ی ترۆری دوکتور قاسملوو و لدانی گولله  سته  ده له
  .  ره سه باران کراوی له گولله

نمان کا  و ئیمانهتواناموو  هه، دا ڕن قایسات  کارهیادی   له تووانهکگر یه  مانهموو ر شانی هه ی سهرک  ئه 
 . م تاوانانه  ئهرانی به روه ران و به بیار ده یاندنی  گهییدادگا  بهۆ بین  خهک یه

یاندنی هاوار و  ستی گه به  مه به تیدا هو دهو نی ئاست له، شوو پنیکو سا  وه ئیمسایش چاکندی ناوه
  ئاخونده یزارکردن رمه  شهتی ئیسالمی و کانی حکوومه مه ستی و سته  بنده مان له ئاست که له نگی گه ده
  .  هو کاتهب ڕن قایسات  کارهیادی،  هاونیشتمانان  هاوکاریی ئوه دات به وده هه، کان تکاره نایه جه

. ش ین بۆ کاری هاوبه هک  دهک یهموو ال  ههیواز بانگه   پیرۆزه رکه م ئه یاندنی ئه نجام گه  ئه  بۆ به
 تب  دهۆری زریی یگهکارشمان  نگاوی هاوبه کاری و هه  هاو به ڕن قایسات  کارهیمسا  ئهی وه یادکردنه

 . تکی ئازادی کورژ و دژی مافی مرۆڤ ک حکوومه تی ئران وه ناساندنی حکوومهر  سه له
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