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.ئنکس ل رۆژئاوی کوردستان دەسگیرکرانژمارەیک لسرکردەکانی : 15/8/2016سایتی روداو-1

.، ناڕەوایبیروباوەڕلسر کردن ردەسگی-١

ھر یکتان و وی کوردستانیش مکن بگڕەالوژی پارتایتیارۆژئاو: ھۆ پارتکانی باشوری کوردستان-٢
کی پارتتان لککوەجواننوێ بککلر ناوھڕەتان سپی. !، برە الپوە لش رەشئوئ ،ننیکم .

.ک گونین بۆرۆژئاوا، مبن دڕک بۆی.ئیگوزەرن، سرکوتوان لیانگڕن، تائستا دەستکی رۆژئاوا

، ھنختن ب کئبت فرەمافیابوار بدیاردەی فرەپارتی ندەن: ۆ شڕڤان نبردەکانی رۆژئاواھ-٣
سربخۆیی و ئازادی و .کۆناغی خباتی رزگارییمان ئبت ژەھری کوشندەدیموکراتییی بۆ ئم ئوبندوباوی

کانتانایکی چلولکسانی، لکانبۆرهگۆڕستان بۆ گورگهن بهرابلوس بکهن و جهدهسنهدهلهلهم ھهئه.ی.

لبستکی زستان و ،انو خونی شھیدئوە بداستانی نبردییکانتان: باشورکانیپشمرگشرە ھۆ -٤
لوەزیاتر .سرنجی ھمو جیھانتان راکشاوەن ئنخشینن وائایندەی گشی نتوەکمگەی ھاویندا،

وھدەنقوربانییکانی ئوە پکی شرابی رازاوەدا،و لکۆشک و باخیسای سبردال،رگمدەن جردەکان
کر یالشھکدایان بیشدەسبدەنرایکشمان لوتم تۆزە دەسکو ئ ! کبتا کوردوە ھاتوە ئکاتی ئ
شنگ وھاوکوە بۆ ترازوی الستیزیمبگکزێ ویکاربان بپارر دەسبنگیاندنی نیھاوبیرو ھاوسبۆ گ

.ب کناری ئارامیکشتییکمان 

،کتانرالیهی ھهتشکسسرکوتنی ھر الیکتان، سرکوتن بۆ الکانیتر،: شڕڤان و پشمرگھۆ گریالو -٥
.انبرامبرمو ناکۆکیکانیان بالوەئننان ھمیش یکیزنکمی نتوەدوژمنکان. ئب ب ھی ھموتان

ئوە زۆر لوان .انبۆ رازیکردنی داگیرکرارتکانتانب فرمانی پنکن لولی چککانتان بکن یک 
ھانای کگرن و بهیه!جارانسوتماکی شڕی براکوژی وەک جاریئوە ئکن ب ن وگورەترن ک لسایسبردا

!! ماشاکارک تهن، نهبچوهکدییهیه

یکبونتان للشکرکی بھیوای . ببخشنیکدیبگوڵ لجیاتی گولل،:ھۆ پشمرگو شڕڤان و گریال-٦
.یکگرتوی کوردستانیدا

***



.وتی رۆژئاوا دژی سربخۆیی کوردستانن٢٨:مال بختیار٢٤/٨و سایتی رودا-2

ئوسمانی و سفوی، ھروەھا، ی گتیھردو تیپکی رۆژھت و رۆژئاواتا کورد تۆپکی ساردب، ئاخر -1
،دیارە لبارکی وادا.بۆئمش ھیچگۆکان بۆخۆیان ئنوسرن ووکترداگۆی یتیھئدەن و ئیکن بھر

!.بشی ھیچ ھر ھیچ ئب و سری شکاوو تۆپی دڕاومان بۆئمنتوەوتکی مال بختیار دت دی و

کیوەلخاوەنی تیپ بینرم، ئکی گتۆپر ببین بی گدەین بۆ گۆئش شوت لمرو ئکوردیی کاریگ
چپی ،دەوتی مال بختیاریش28ھیچ تئپڕنین و ئوگۆڵ بۆ خۆمان ئنوسرێ و قۆناغی و برامبر

ە ئاڕاستی نیارەکانمانی ئکینلولی چککانمانوتۆپی گرمیش ئو تۆپی ک ل. سرکوتنمان بۆلئدەن
.ورەڕوخنر ساردمانناکاتوەو ھزاران وتی بگۆڵ بۆمان ئنوسرێو

!سربخۆیی ئسنرێ، نادرێ-2

لو پناوەدا !با کس چاوەڕوانی ئوە نب، وەک ھلکیکی پاکراو، سربخۆییمان بۆ بخرت سر خوان-3
ئاوندرێ قت بر ناگرێ، سربخۆیی خون داری ئازادی ب: یق بکس نیوتئی فا.ئش قوربانیش بدەین

.بد سرناگرێ؟ب فیداکاری ئ

نتوەی کورد خۆی خاوەن بریارە بۆ . کاک بختیار ئاماژەیان بۆئکا، وەلی ئمری کورد نیندەوتی ٢٨ئو -4
.دیاریکردنی چارەنوسی خۆی

. شمه، پهر دروشمهگه؟ ئه؟ یان گوژمهدروشمهنیا خۆیی، تهربهکانی، پ د ک، بۆ سهوازهبانگهتا ئستا دیارنیه-5
سدانی دهی دائش و لهکهرییهدوای کۆتایی شانۆگهنهیخهنه؟!ڕوانی چینز، چاوهگهوهرزو ئهئهمهئه، ر گوژمهگهئه
.!لهم ھهئه

:انیانکک ئم دەقھاتن مال بختیاردایکهوتهئو کۆمنتانی بدوایئافرین بۆ-6

0Rizgar Khoshnaw

ی ەس پۆژیت ؟؟ ککچیئسیتۆ با.......!!!!!! وردستان نییک ئو وتان ھیچ پرۆژەیکیان بۆ سربخۆیی ک
سربخۆیی سینگا : بو بۆی پەژتوانی پمانبی ک پۆ؟ ئستۆنیا ؟ لیتوانیاخۆیی التیڤیا ؟ ئربپبو بۆس

بۆ ؟لدۆڤاسربخۆیی مۆ؟ بۆتری پاکستان له محمد علی جناح زیابۆ سربخۆیر؟ تپور له کوانلی زیا
؟ سربخۆیی کواتیای پبو بۆەژبو؟ ک پۆنیمورمریکا دژی سربخۆیی ئیست تئ؟یمورسربخۆیی ئیست ت

تی لمیمبقی خۆتانه، ھ،ین ئمه دژ به سربخۆیی کوردستانب،گیانۆ ؟ کاکرسربخۆیی مۆنتی نگبۆ



خۆیی ربی پاش اعالنی سەوبونم کۆکیدنیایه، ساڵ سانی شسته کاننیه ؟؟؟ لزانت و ئاگای لکورد شت ئ
گوتیان وم اعالنمرن ببرسان ئکان لگوتیان سینگاپوریوەوستانەخۆیی وبرکان دژی سەیزرزبه موعایح

وتک تکرعیچ ش و بتی نیرعیوه، گوتیان کوانلی شتەی ناوزمم بخۆی ئیندیەوەرژبۆب،کوانلی
کانی ەزەرموعامو حزبکان ڕایانکرده مالیزیا ، کوانلی ھرەزەئنجا موعاک؟یندیەوەرژبکات ؟ لدروستئ

تی ندترین ومەوبه د، سینگاپور بوخۆییرباعالنی سساڵ ل٢٠پا ش ساڵ،٣٠ی ەکرد بۆماوغەدق
.جیھان

Alan Saeed
ختیار تال بنابی مج رباشس خۆیی دەناگات کواقع، ئنجا داوای دان ب یتنیت و بیکپت بیسب

! نابتپنان بکیت؟ سربخۆیی بسواکردن بۆدانپنان دروست
Diyar Nasruldeen

سلیمی ئیران مان ر ئیران و تهسهینهچببئه،بینمریكامای بریاری روس و ئهتهختیار گیان بهكاك به
!.كردئیرانسلیم بهچۆن ئیراقیان تهر، ھهنكه


