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  پدانی قوتابیانی کوردستان شه رکخراوی گه زایی ی ناڕه یاننامه به
  

   کوردستان قوتابیان و الوانی ئازادیخوازی •
   نی ده گای مه زگاکانی کۆمه دام و ده •
  کانی کوردستان خوندکاریه  قوتابی و رکخراوه •

 
مانی  رله ی پهبژاردن ی هه نجامدانی پرۆسه ئه ڕوانی کی کوردستان چاوه کاتکدا خه له

  جوانترین شوه ڤای دیموکراسی به رنه ئازاددا که  کوردستانی  له که، کرد عراقیان ده
و  موو ئه فسوس هه م ئه به،  وه نگ بداته نگی تیادا ره ده فره نگی و ره  بکرت و فره سته رجه به
رچاوی  به رووناک و بهرۆژی  به) 6/12/2005(رواری   به ممه و رۆژی سیشه  شوان نه ونانه خه
 کگرتووی یه(گاکانی  ر باره  سه رفراون کرایه هرشکی به،  وه پۆلیس و ئاسایشه زگاکانی ده

  بووه و قوه ش و شه ڕه رده کانی دهۆک و زاخۆ و ئامدی و به  شاره له) ئیسالمیی کوردستان
م  رجه سه ردنیسی بیتاوان و تانک ندین که هید بوون و بریندار بوونی چه هۆی شه

 . گاکان باره
 

ی  ربینی ئازادی و پرۆسه  سه ین و به که ده حکوم  ریسواو مه م تاوانانه  کاتکدا ئه  له ئمه
م قوتابیان و  رجه  سه داوا له، نین کوردستان داده  نی له ده دیموکراتی و گیانی مه
   ئیدانه م تاوانه ئه، ین که  کوردستان ده  لهنی ده ی مه گه کۆمه کانی خوندکاران و رکخراوه

، رببن  ده  ئازادییانه  نا دیموکراسی و دژ به م شوازه  دژی ئه زایی خۆیان له ناڕه ن و بکه
ماکانی  بنه سپاندنی کی بیتوندو تیژی و چه گایه دی کۆمه باتکردن بۆ هنانه  خه چونکه

  .  کمانه الیه موو رشانی هه کی سهر کانی مرۆڤ ئه دیموکراسی و پاراستنی مافه
 
    باتی ئاشتیخوازانه وتوو بت خه رکه سه
   کوردستان نی له ده باتی ئازادی و مه خه رار بت رقه به

  
  کوردستان پدانی قوتابیان شه رکخراوی گه

   ت بی سکرتاریه کته مه
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