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 یاسی سیپرسراول" یب هع ه کیزا هر" زڕ ه بۆک بڕۆ کیگرتنر  سه واك له  هه ڕاپۆرته

-تاوهۆئ/ ت کوردستان نیرامنی هپ رانئ/  کوردستانیشانتک هحم ه زیرشگڕۆ شی ه همۆک
  باسدا بی هش دا هن هک
  
 ،ر همبڤۆن، 26یوت هکڕ ی همم هکش هی یژۆڕ ،دا هن ه کیخت هتی پایتاواۆ ئیۆ زانکیۆه هل
ادا ی جیر هو ه تس هز لر ه بیکانۆ گفتوگ. سازدراۆ بیکڕۆ ک..یعب ه کیزا هز کاک رر هب
  :وه هباس هوت هک
  

   .کان هی هنووک هه هرانی هناو ق هران ل کوردستان و ئیت هژهۆڕ یخۆبارود -1
   .یکان هنجام هر ه و دڵمسا ه ئینی هاوی هک هیر هماو هج هنیر هاپڕ -2
   .مزووانه هب" ت هژهۆڕ" یتیال هت هس هل هت هو ه کردنی هموژد -3

  
  هکان هریز هر بۆز  ه همۆ کیپرسراوز لر هب ،ق هب هڕ یر چوار کاتژمی هو هبوون ژدر هماو هل 

 یم هار و وین پرسیند ه چۆ بیرگا هد  هنانی ووردبیک هوش هکان و ب هت هناو باس و باب  هچوو
م  هل هژ دریک هماو ،رنج بوو ه سیگا جی هو ه ئ. کردڵ هگ ه لی هل هو مام هو هکرد ،ژانهربیژ

 ییتاۆک ،ش هانیموکراتی دیکژ هک هل ،و هو هتۆمب ه کیاسی سی هو هبوونۆو کڕۆ کینۆب هشار
   .ھاتپ
 یشیکان هم ه ویرۆ زی هربۆ زیکزمیکانیم هب هک ،کان هت ه بابی هو هکردنی شیکات هز لر هب 
 یکان هییانکارڕۆگ ه لیۆڕ کوردستان و یخۆ بارودیتگرنگ ه بی ه گرتبوو؛ ئاماژۆخ هل
مان  هه ه ل..وه هنیۆک لیشناۆڕر  هب ه خستیک هر ه سیک هوش هب ،استڕ ه ناویت هژهۆڕ

 یمارۆ کیوو ڕ هوو بڕ هک ،ی هیاسی و سیت هی همۆ و کیئابوور  هرانی هو ق هر ئ هس هش لیکات
 ،ی هکجار هی یرگ ه می هو هک بوونینز هک ،وه هر هد هو چ ل هو هناو هچ ل ،وه هتۆران ب ئیسالمیئ
   .هی داییتاۆ کیقاژ هل هپ ه و لیوحڕر  ه سی هک هتۆم  هتۆب
چ یه  هشتوھی هز نیرگ هحوکم ه ه لڵ سا25 یدوا ،رانئ هل  ه حزب اللیزمیتاریلۆ تیمارۆک 
ک ی دوور و نزیواز هبانگ ه همۆ ک.رکردنۆگرتن و کوشتن و تر هب ،تت بک دروسڤترن هت هئ
م پارت  هرج ه سیۆک ه کوردستان لیرشگڕۆ شیکگرتوو هی یک هر ه بیئارا هنان هۆب
و  هییکوردستان ه همۆ کیژیسترات ه چونک.دانیدانو هه هو ل هو هت هکراو لیریب ،کان هکخراور
 قوم ی هک هن هگۆب همژڕ یوخانڕ ۆکا ب ه دینگ هش هاوئاهیران ئیانخوازیموو ئازاد ه هڵ هگ هل

   .وتاران
 یاسی سیککخراونگرو ر هیک ال هو ، کوردستانیابردووڕ ینی هاوی هک هنیر هاپڕ یدوا 
 ،که هداخراو ه بازنی هو هر ه ناو دۆب هزتۆ قی هک ه هکردو ه ه شوانیسات هکار ه لیریپشتگ ه همۆک
 ئاگر و یز هیۆه هت بتوان ه زوو دینکو سا ه ویزان ه دیوا ، کردبووی هف هاتر خی زرانئ هک

 ۆت ب ووی هو هر هد هش ل ه همۆک!  خاو بوویای هخ هاری د..رکوت بکا هوان سیر هاپڕترس 
 ،ن هوو دوژمن بدڕ هژاند تا ب هان هیرستانۆ تری هزخانوم با هرد هقام و ب هرش هس هژانڕر یپشتگ

 یرگا هد ه ل..واتڕر نا هد هه ه کورد بینتر خوی هات و چییتاۆ کیژی توند و تیم هرد هس هک
 ،برد هنانو شو ه گشت ئۆ هانامان بڤۆ مری مافی هاوارۆب هو هکان هکگتوو هی هو هی هو هت هن
 یندووی زیوحڕ ه همۆک هلماندمان ک هش س هم ه ب.نیکاردابوو همان لیریشگڕۆ شیرک هک ئ هو هک
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رو ۆکوشتن و تر ه لی هو هن و ئی دوژمنیکان هوگ ه پالنیئاگادار همها ئ هرو هه ه و.له هگ
ناو  هش لڕۆ شیت هیوحڕ یکردن سۆم بژڕ هک ،کانه هر هشکۆھب  هرمان هد ،دارترهیترس هم

 یر هب هگرتن همان ب هو هرچدان هرپ هشگرو بر پۆ زیکش تائاست هم ئ..وه هکات ه دیوالواندا ب
   .بووه ه هیکار هکار ودژۆه
 یکگرتوو هی یک هر ه بۆ بی ه همۆ کیسووربوون ،کان هاری گشت پرسیم ه وییتاۆک هل 

   .دایزمیدرالی فیتر هر چژ هل ، خواستی کوردستانی باشوری هو هاوشیکوردستان
   .کردان لی هک هڕۆ کیشۆسخ هرهاتن و دخ هب هش دووباریبووان هئاماد 
   
   
  


