
خۆ بوونی ربهیاندنی سهخت کردن بۆ ڕاگهدزێ گیان بهساۆژی ڕاگواستنی قه25له 
نکوردستا

نھیدانی کوردستارزی شهربهس و کاری سهکه

دجینۆسایقوربانیان و ڕزگار بوان له

نکادرین و زیندانیه سیاسیه خۆڕاگرهرگهپشمه

ڕۆڤ و قوربانیانی شهرمافی مران لهداکۆکی که

ق و ڕاستیحهران لهنی و داکۆکی کهدهگای مهچاالکوانانی کۆمه

ری خۆراگرری پشدهڤهی کوردستان ماڵ کاولکراوی دهم دیدهکی ستهخه

سوی خواتان ل بت
باپیریان بۆ ئۆردوگا دی باب وزمرۆڤی سڤیلی کورده له100000ساۆژی ڕاگواستنی زیاتر له06/ 25مۆ ئه
دێ و موو ناحیه، شارهھهدزێ بهخت کردنی شاری قهناو عراق و وران کردن و تهووتی بهکان لهریهمل ھیتلهزۆره

1989سای کانی لهگونده
بن ی خوا و ھزی لهپشتیوانی کوردستان بهرگهپشمه) مری واقعئه(ک یی که وهزنهمهوتهستکهو دهمۆدا ئهله

تی وهیاندنی دهنھا بۆ ڕاگهک تهنهلکی زینیو ھهکی بیووهیهھانهموو به، ڕگای ھهستی ھناوهدهل بهھاتووی گهنه
کرێ لهدهسهفریاد رهو ھزهئهلماند کهدۆست و دووژمنانی کوردی سهکو بهخساندووه بهخۆی کوردستان ڕهربهسه

گلته تی سیاسی کورد نهرکردایهھیوادارین سه. کهری ئاشتی و ئاسایش ناوچهی پبکرت و بکرته پارزهدنیا متمانه

چتیان له بیر نه) مریکا، ئرانئه( ی 1975ئازاری یکهپشت دانهر لهنجهرکی کوردستان و خهداوی ھیچ داگیرکه
ین که به کهز و ئینتمای حزبیان دهگهب، بیر و ڕا، رهزھهجیاوازی ئایین، مهوردستان بهموو الو و پیری کبۆیه داوا له ھه

، پۆلیس و ئاسایشی رگهکانی پشمهپشت ھزهکز لهرگری میللی، یهک ھزی بهوه) قسهماڵ و کردار، گیان، دڵ، (
م کی سیاسی بهیههخواسته ھیچ مامهخوا نهیاسی کورد کهتی سرکردایهببنه چاودر و ڕگر له سه. ستنکوردستان بوه

ناو ی به) و سونهشیعه(ووتی ستی لهتی و ژر دهمان بۆ قۆناغی کۆیالیهوهڕانهوه ھۆی گهببتهبکات کهزینهلهھه
عراق

س وکاری جینۆساید و کهڕزگار بووان لهقوربانیان و ر لهنی، داکۆی کهدهگای مهک چاالکوانی کۆمهوهئمه
و رانهبردنیان به دادوهوهڕو بهککردنی ئازادی بۆ خهتهسرجهخۆ بوونی کوردستان، بهبهرسهھیدانی کوردستان لهشه
وونی کوردستان ھیچ شتکی خۆ بربهسهلهجگه. مان نازانینکهردان و ماڵ ورانهرگهسهتهوای میللهڕهمتر بهکسانی، کهیه

ر بۆ کانمان، دنیایی کهھیدهری گیانی پاکی شهنفال، کیمیاباران، ئارام کهکانی ئهبووهتماغ نهقهری برینهساڕژ کهتر به
کانمان نازانینی شار و گوندهوهی جینۆساید و ڕاگواستن و وران کردنهوهبوونهنهدووباره



وتۆتهی کهیهو ئاژاوهو ئهبزھهی ئایین، مهکی کوردستان بپارزی و له فیتنهکیزی خهوه یهپاڕینهخوای دلۆڤا دهله
وه ساد بوون له ڕیسوا بوون بگتهی فهی کورد که ئاوودهرپرسانهو بهرکردهو سهھا ئهروهھه. بیان پارزتکهناوچه

ر ڕگای ڕاستسه
ریڤهگشتی و دهانی کوردستان بهو پشتیوانی گوند نشینگهری پشمهموان که چاکهھهارین لهکۆتایدا داواکله
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