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 ولر هه /رمی کوردستان  تی هه بۆحکومه
  
 ، ڕزان به

مان و  که له وتنخوازانی گه نبیران و پشکه  پاڵ رۆشه خاته نگی ده ده، پارتی لیبرالی کوردستان
 وه زگای ئاسایشه ن ده الیه له، قادرید  ل سهما آه. روشونکردنی د  بسه ر به رانبه به زایی خۆمان ناره
 . دا بکرت گه وتی له سوکه کی یاسایی هه یه شوه  به ین که که  داواده وبین رده ده

ر  ستدرژیکردن بۆ سه ده. کانی مرۆڤ تیه ڕه ره گرنگ و بنه  هه  مافه  له ککه یه، ربین ئازادیی راده
ی  ئمه.  واقعی جیھانی نوێ  له ی دوورییه گه ن و بهکا مکاره  سته وشتی رژمه  ره  له شکه ومافه به ئه

   هیوامان به که کانی ناوچه سی عیراق و گۆڕانکاریه ره پاش هه، ی هاوتی کوردستانی مرۆڤ ئمه
تی ئیستیبدادی  کانی حکومه ره مکوتکه زگا ده  ده  ئازادیی و بترس له به  کوردستانک بوو که

زگا  رۆژ ترسی هاوتی کوردستانی له ده  رۆژ به وه داخه م به به. کشین ی تدا هه ناسه هه
میسان مرۆڤی کوردستانی   هه ریکه خه، دام مانی سه  زهشنی چه بت و به کانتان پترده پۆلیسیه

 . کرت غاوده له
ایی ز م بگومان ناڕه به، ن مال ناکه کانی دکتۆر که ی نامه  شوه  پشتگیری له نده رچه  هه ئمه

ی  بین و هانی ئوه رده زگاکانی ده ت و ده وتی حکومه سوکه ی هه  شوه ر به رانبه خۆمان به
ک  یه هیچ شوه ک زندانیک بپارزرت و به ک مرۆڤ و وه مال وه کانی دکتۆر که  مافه ین که ده ڕزده به
 . درت  نه نجه شکه ئه

 :ین که که  کوردستاندا و داواده زانین له کی سیاسی ده  زندانییه مال به  دکتۆر که ئمه
 . بژرت ر بۆخۆی هه  پارزه ئازادانه، ب مافی هه 

 بت  کاندا ئاماده  جستوجۆییه  دانیشتنه مال له ری دکتۆر که پارزه
 . ن و ناحزبی کی بالیه  دادگایه  بدرت به که یسه که
  وه ک و مدیا کرابته کانی بۆ خه روازه نی بت و ده له  عه که  دادگایکردنه که

 . رعی بناسرت ناشه به، دا درکندرابت نجه شکه بری ئه ژر زه  له گشت ئعترافکی که 
مکاریی   سته ر به رانبه زایمان به ناره، جارکی تر، ک پارتی لیبرالی کوردستان وه، کۆتایدا له

،   هیچ هزک نییه  که وه ریز دنینه ی به بیری ئوه بین و به رده رمی کوردستان ده ههتی  حکومه
 . وتن و ژیاری نوێ بگرت  پشکه رگا له،  گۆڕان بگرت بتوان رگا له

  کوردستاندا  لهکانی تاک رکردنی مافه و دابینکردن و مسۆگه ره به
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