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 پرنسیپی  پرنسیپی    له له  ی سلمانی دوورهی سلمانی دووره  زیری ڕۆشنبیری ئیدارهزیری ڕۆشنبیری ئیداره  تاح زاخۆیی وهتاح زاخۆیی وه  ڕز فهڕز فه  ردنی بهردنی به  البهالبه
    یهیهرورارورایی ب بیی ئازاد ئازادییللییششپپ  ژژدیموکراسی و ددیموکراسی و د

  
ری  گه وای ئه هه ، تی نیشتمانی کوردستانه کیه یه ری  ماپه که) پوک میدیا (ڕی  ماپه

 هۆی  به  وه ته ی سلمانی بوکردوه  ئیدارهزیری ڕۆشنبیری هوتاح زاخۆیی  ڕز فه البردنی به
  . ی عراقیستوور دهڕزیان بۆ  دانی به نه نگ ده

  زۆر به ،-چاک–لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ک ناوه  وه ئمه
 ،-کچا - یند هناو یندام ه ئو یریشنبۆِر یریز ه وتاح زاخۆیی وستی کاک فه  هه وه ڕزه
 ی هستلو هم ه هئتی  ندی تایبه وه رژه  به  و ب گودان به  بورانه نگنین که سه ده هه

  .  هنواندوو
ڕز  البردنی بهگرین بۆ  تی سلمانی ده  حکومهی ه بیاری می توند لھ خنه مان کاتدا ڕه هه له
  ربین که ی و ئازادی ڕادهکی دیموکرات مایه موو بنه  هه  له دووره  و بیاره  ئه،تاح زاخۆیی فه
  . ا ن که وازی بۆ ده بانگهرمی کوردستان  تی هه ردوو حکومه هه
 ،ل ئازادی مرۆڤ گه وتکردن له سوکه تی هه  بۆ چۆنیه رناکه ته وستکی خه  هه و بیاره ئه
داوا   ئمه.  باشووری کوردستاندا ر مافی تاکی کورد له سه  له ترسییه نگاوکی پ مه هه
 و  وه ی خۆیدا بچته و بیاره ی سلمانی به رمی کوردستان ئیداره تی هه  حکومه ین له که ده

بت بۆ  ر ده  خۆشکه  ڕگه و جۆره نگاوکی له  هه، ئازادی بیر و ڕای تاک بگرت ڕز له
پناو   له هیدی داوه ها شه زاره  هه مان به که له  گه وکردنی سیستمکی دیکتاتۆری که یه په
  . بردنیدا ناو له

ران  وه ره  نیشتمانپه تییه سایه ڕکخراوو که موو حیزب و  هه ندی چاک داوا له ک ناوه  وه ئمه
ر  رامبه ربگرن به وست وه  هه وه ته تکردووه ستووریان ڕه  ده ی که وانه ت ئه تایبه ین به که ده
  . ی سلمانی ی ئیداره و بیاره به

  -چاک–لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه  ئه  دژ به جهب ه ندی هه ناوه
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