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 کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان،پیامی دەزگی راگیاندنی 

 !نی رووداوەکانی ئمدواییی باشووری کوردستانوەۆبب
 سلمانی و دەوروبری سریھداوە ی، خۆپشاندانی جماوەریی لشارمانگی رابردووەوە 17/3لڕۆژی 

کوردستان  سیستمکی دادپروەران ل و، ھزاران خۆپشاندەری کورد داوای نھنی گندەی و دامزرانی
بوونوەی ھزەکانی ئاسایش لگڵ خۆپشاندەراندا تاکو ئستا چندین رۆی  لئاکامی رووبڕوو. دەکن

سھیدکراون و، دەیان ککی زۆریش پاش کورد شش بریندارن و، ژمارەیدارکاریکردن و ی دیک

  .، لالین ھزەکانی ئاسایشی پارتی و یکتییوە دەستبسرکراونسووکایتیپکردن
وازییکانی  بۆ داخ دەردەبینان پشتیوانیی تواوی خۆیدەزگی راگیاندنی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردست

رۆکی ھرم و سرۆکی حکوومت و پرلمانی کوردستان دەکین، بۆ داوا ل س. جماوەری کوردستان
بکن لجبجکردنی سیاسیی لباشووری کوردستان، پلرگرتن لتشنسندنی زیاتری ئاۆزیی 

رەکیترینیان بریتین لگرنگترین  وس ماوەری کوردستان ککانی جداخوازیی:  
  .خۆی شارەوانییکان بۆ ھبژاردنوەی پرلمانکی ئازاد و سربخۆی ناحیزبیی ئنجامدانی ھبژاردنی ئازاد و سرب- 1

  !بیارەکانی پرلمان بت، نک سرۆکایتیی حیزبکان  ھبژاردنی حکوومتکی تازە ک جبجکری یاسا و- 2

Freedom and Independence for Kurdistan 



دەستی حیزبیی لسر سوپا  چککردنی چکداری ھموو حیزبکان و، دامزرانی سوپای کوردستان و، دوورخستنوەی - 3

  .و، ھبژاردنی سرۆکایتیی سوپا لپسپۆڕان و ئفسرانی سوپا
 و وەزارەتی  بووجی کوردستان، لکۆنتۆی حیزبکان بھنرت دەرەوە و، بئاگاداریی تواوی حکوومت و پرلمان- 4

  ! دارایی و، کۆمنی خکی کوردستان سرفی پۆژە و ھموو بوارەکانی تایبت بکۆمگ بکرت

  . سر ھرمی کوردستانەیی ئم ھرمان بخرنوەوە و، بفرمی و بکردکوردستان بچت ناوچداباوەکان سوپای - 5

 چاودریی کمی نتوە یکگرتووەکان و وتانی دنیای ئازاد،  پرسی رفراندۆم بۆ کوردستان بخرت سرمزی کۆ- 6

  . خۆیبدات سیاسیی، بۆ ئوەی نتوەی کورد، خۆی بیار لدیاریکردنی چارەنووسی بکنراپرسییکی ئازاد بکن ل کوردستان

زکی چارەسرکردنی خرای کشنوخۆییکان و، ھنگاونان بۆ یکخستنی نومای کورد، دەبت بھ
 ری کوردستان، کی داگیرککانی دیکمکان و رژرستزپرەگرەبیی عر پیالنگرامببیین لون پۆخ

    !بۆ لنوبردنی بارودۆخی سیاسیی باشووری کوردستان دەبینن
داوا ل کاربدەستانی حکوومتی پرسوسرخۆشیمان ئاراستی بنمای شھیدان دەکین، لکۆتاییدا 

یانداوە تق بڕووی ر بۆ ئاشکراکردنی ناوی ئو کسانی بیالیکۆینوەی وردبکات دەکین، ھرم
سزایان بۆ ببدرتوە، بۆ ئوەی بۆ ھتاھیات تقکردن و بپی یاسا جماوەری خۆپشاندەردا بکرێ و، 

 !ت لکوردستاندا بنببکرگرتن و شکنجدان لسربیروڕای جیاواز 
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