
!تانوە کرا و، بالونبووەوەکوردسباشووریتووژەی لبارەی سربخۆییئو و
.........

بڕزان، سوی ئازادی و سربخۆییتان لبیت

زمانەوشی پارتی دمۆکراتی ('' خبات''ئم چن الپڕەیی خوارەوە، دەقی وتووژکی براتان ل گڵ رۆژنامی 

.  ەوە ل گم کرا'' ساسان خبات''باشووری کوردستان و لڕگی رۆژنامنووس رزدار دیمانک لبارەی راپرسیی). کوردستان

ونیان بژەکنج رۆژ وتووبیست و پ ڕبوونی زیاتر لپیاندن مافی رەوای . کردەوەدوای تکی راگیو دەزگ ر رۆژنامدیارە ھ

بم لرەدا ک باسی دیاریکردنی چارەنووسی . ەڕی دەگونجتخۆیتی، ئو بابتان بالوبکاتوە ل گڵ ناوەرۆکی بیروباو

گلکمان ل رۆژەڤدای، باشوای و پویست، میدیای حکوومتی ھرم ک ئوڕۆک خۆی ب برپرسیاری جبجکردنی پۆژەی 

ھر یرورای جیاواز و رەخنیبسربخۆیی کوردستاندەزان، ئوپڕی ئامادەیی پشانبدات بۆ زانینی بیروڕای نتوەییکان و

.نیشتمانپروەرکی ئم کوردستان ک ساالنکی دوورودرژە ب کردەوە خزمتی بیری پیرۆزی سربخۆیی کوردستان دەکن

لخوارەوە دەقی دوو نامی ڕزدار ساسان خبات و، ھروەھا دەقی پرسیار  ووەمکان بۆ ئاگاداریی ئوەی بڕیز و 

!بودەکموەنیشتمانپروەر

 ...............

ڕۆژباش مامۆستاوھاوبیری خۆشویست، زۆر سوپاسی گورەیت دەکم بۆ بخشندەیت بۆ کوردوکوردستان بخامبیری جوانی 

نتویانتان دیمانکت گیشت دەستم دنیایک سوپاس وخۆشویستیم بۆ جنابت ، پم خۆش پرس بکم چۆن بتوانم 

.لگڵ ونیکی خۆتان بچوک نکرابتوە دووبارە سوپاس،ناسنم......بتان

ساسان خبات

5/8/2017

ڕۆژ باش ھاوبیرومامۆستام کاک سیروان گیان دنیایک سوپاس دەکم ڕزوحورمتم ھی بۆتان ماندوونبن ونکان نامکت 

گیشت

ساسان خبات

7/8/2017

:دەقی پرسیار و وەمکان

!دەوتداری مافکی سروشتی وڕەوای ھموو نتوەیک بکوردیشوە ؟ بۆچی تائستا کورد ب بش لوماف / 1پ

لراستیدا ھاسان نیی وەرامی ئم پرسیارە ب چندێ بدرتوە، چۆنک گر بمانوێ :سیروان کاوسی
ای رابردووی پیماننامی ل ھۆکارەکانی ب دەوتنبوونی کورد بدوین، دەب الپڕەکانی ستس

ھدەینوە و دەب بگڕینوە بۆ '' جنگی سارد''سایکسبیکۆ و لۆزان و سیاستی دوو بلۆکی سردەمی 
دەیان ک چۆن کاتی دابشکردنی کیشوەری پانوبرینی عوسمانلی لالین وتانی کۆلۆنیالیستییوە،
ب ھۆی ئو . دەوتی تازەیان لسر خاکی عوسمانلی دامزراند، بم کوردستانیان پشتگوخست



دابشکردن نامرۆڤانوە گلی کورد، ھزاران کارەساتی بسرھنراوە و، سامان و کانزای ب تاالن 
ەی سیاسیی دابشبوونی کوردستان ھاوکات ریخۆشکرد بۆ سرھدانی حیزب و رکخراو. براوە

لجوارچوەی سنووری دەولتانی داگیرکر و ب داتاشینی درۆشم و برنامی چوت و نانتوەیی، 
ھۆکاربوون و ھن ل رەوایتیدان و چسپاندنی زیاتری سنوورەکانی دەستکردی داگیرکران ل نو 

کاریگرییان داناوە بۆ ئم دوو ھۆکارە دەرەکی و نوخۆیی شوت و . مشك و دی جماوەری کوردستان
ئوەی کورد دوای ستساڵ بندەستی و ھکوتنی چن ھلکی مژوویی بۆی، نتوان ببت ب خاوەنی 

.  خاک و نیشتمان و ناسنامی خۆی

سال ل ڕکوتنامی سایکس بیکۆ وھوەشاندنوەی کورد مافی خۆیتی 100پت وانی لدوای تپربوونی / 2پ

زتوە ؟ئودەرفت بقۆ

دوای رووخانی مملکتی سربخۆی کوردستان ب سرۆکایتیی شای کوردستان شخ :سیروان کاوسی
، چن ھیک ل باشووری کوردستان ھکوت بۆ کورد، یکمیان 1923محموود لسای 

'' ی دژەفینھرم''لسرەتای نوەدەکانی سدەی رابردوو بوو، کات لالین نتوە یکگرتووەکانوە 
 داوای ل تیی فرانسوا میتران بوو کرۆکایکی باشووری کوردستان دیاریکرا و کاتی سین ناوچچل
سرۆکایتیی ھرم کرد کار بکن بۆ دامزراندنی پرلمان و لشکر و سرۆکایتییکی کوردستانیی، 

مژوویی و زینی دیک شدا دەرفتکی 2003لسای . بم نیانکرد و لکیس کوردیاندا
سریھدا،کات  رژمی بعس ڕووخا، بداخکی گرانوە ئو ھلش لبار برا و لباتی سربخۆیی 
 وتنزراندەوە و کدام و شیع رەبی سوننراقیان بۆ عتی داڕووخاوی عکوردستان، حکووم

ئستا دەب کورد وەک . ستاندەستپانکردنوە لیان بۆ وەرگرتنی مووچ و بژویی جماوەری کورد
دواھل بوانت ئم راپرسیی و پشانی کۆمگی نودەوتی و داگیرکرانیشی بدات خبات و 

. قوربانیدانی بئژماری لپناو گیشتن ب ئازادی و سربخۆیی نیشتمانکی بووە

ئندام بوون ل نتوەیکگرتوەکان ؟ چۆن تاچند پویست ناسنامی دیاریکراوی خۆمان ھبت وەک کورد ل /  3پ 

!بتوانین ئوکارەبکین 

گرنگترین کارێ بۆ بئندامبوون ل نتوە یکگرتووەکان دەب بکرێ و تاکوو ئستا : سیروان کاوسی
ن لبکات ال کۆبوونوەی بردەوامدا ب و، داوایUNدیار نیی کراوە یان نا؟ ھرمی کوردستان ل گڵ 

 ت لبری ھری چاودنمی کوردستان نورکان، ھستینییلبدەن وەک ف گرUN .وجا دەبوا وئ
البیی ل ئمریکا و پرلمانی ئۆرووپا لماوەی ئم چارەک سدەی رابردوو کاریانبکردای بۆ سازکردنی

بن ب سرۆکایتیی و سیاستکاری وتانی دنیای دمۆکرات بگشتی، بۆ ئوەی پش راپرسی
می کوردستان بدەن، پشتیوانی لروتنی راپرسیراپرسیھرکری سگئ ن و، لی،دەک پشتیوانیی ل

بوونی ئم البییش ب کۆمیتیکی پسپۆڕ و کارا و . ری کوردستان بۆ سربخۆیی دەکنەدەنگی جماو



بب . دانی بشکانی دیکی کوردستان بنر و ل کوروشارەزای دیپلۆماسی دەکرت ک ل کوردی باشو
پشتیوانیی وتانی دیمۆکرات و بب بشداریکردنی شاندی فرمیی کۆمی نتوە یکگرتووەکان، 

رای جماوەری ھر راسپرسییک ل کوردستان بکرت سرکوتوو ب یان ناسرکوتوو، تنیا 
.م کورد ب ئامانج بگینو دنیا دەردەخا و زۆر ئستوروبرکوردستان بۆ دە

دەنگدان بۆ ڕیفاندۆم وسربخۆی کوردستان ئرککی نتوەیی وئخالقی یان میزاج ؟/ 4پ

دەنگدان بۆ . ل وشی میزاج تنگیشتم و باشوابوو ئو وشی ب کوردی بنووسرت:سیروان کاوسی
،وەییتژوویی و نکی مرکر ئک ھخۆیی کوردستان نربس م راپرسیینجامدانی ئکوو ئب

تاقیکردنوەیکی مژووییش بۆ جماوەری کوردستان، دوای ستساڵ جنۆساید و ماورانی و 
سووکایتی و بزیی بئژمار و دەستدرژی و تاالنکاری و داگیرکاریی، چن ل ئازادیی تگیوە؟ 

یاستکار  و سرۆکی حیزبکانی کوردستان ھاوکات تاقیکردنوەیکی گرنگ و مژوویش بۆ سرجم س
چن باوەڕیان بو درۆشم و برنامی خۆیان ھی ل سردەمی رژمی گۆڕبگۆڕی بعسوە تاکوو 

ب کورتی قوربانیدان و ماورانیی ستسای . ودەیدەنب گوی نتوەی کوردیاندا داوەئیمۆ
لبر ئوە ئرکی مژوویی و . ندەپرسییوە بری کوردستان بم رارابردووی گلکمان ل باشوو

ب بۆ سربخۆیی، یاپرسییدا بشداریبکا و، ب دەنگنتوەیی و مرۆڤی ھر تاکیکی کوردە، لم ر
کی ھۆشیارە و شایانی ئازادییلرانیبدات گوەیی و داگیرکتونی نگشانی کۆمپ  .

ردستان برەوڕیفاندۆم  بۆ سربخۆیی لم ھلومرجوگمسیاسیکاندا ئایا ڕگایی سیاسی ھرمی باشووری کو/ 5پ

بدروست دەزان ؟

ئوی راستیب، دیاریکردنی کمتر ل دوو مانگی دیک بۆ راپرسیی، دڕاوک و پژارەی :سیروان کاوسی
کوردستان خستووەت دی ھموو نیشتمانپروەر و دسۆزیکی کوردستانوە، چۆنک بارودۆخ نوخۆی 

وە زۆر خراپتییھۆی ناکۆکیی حیزبایت . بکی گرنگی حکوومشب تیی نیشتمانیی کوردستان ککی
گویکی ل ئران و . پکدن، بھۆی ئاۆزیی نوخۆیوە سیاستی بانک و چن ھوا دەگێ

وە و زمانیشی الی راپرسییدەمی گۆڕان ی تریشی نووساندووە بکوجا ب. گووەی گۆڕان ئزووتن
تکڵ ب  مافی و ناکۆکیی حیزبایتیی،قووتدانی سامانی خکی رەشووڕووتگندەی و نگشیاب

بیاری چارەنووسی نتوەی کورد کردووە، ل کاتکدا دەبوو برژەوەندیی نتوەی کورد و رزگاریی 
پ ک ک لم دۆخ ناسک و ھستیارەدا زیاتر ل . کوردستان لسرووی کشنوخۆییکانوە دانت

دەکات، لکاتکدا و راپرسییتانداگیرکرانی کوردستان لھموو رگیکوە دژایتیی ھرمی کوردس
، لباتی دژایتیی ئاشکرای راپرسی لم دۆخ ھستیارەی باشووری کوردستانچاوەڕوانیی ئوەیلدەکرا

. و حکوومتی ھرم، النیکم بدەنگب و تایبتمندیی ئم بشی کوردستان لبرچاو بگرت



انپروەرانی خاوەنئزموون و پاگژ ک سرەرای ئم خال الوازان، نتوەییکان و نیشتم
مژووییکی تژی ل خزمتیان ھی و ل نو رۆشنبیران و چینی خوندەواری کوردەواریی بگشتیی 
پگیکی بھزیان ھی، ل الین سرۆکایتیی ھرموە بۆ ئم پرس چارەنووسسازە 

شوەخت بیانبین و پرسوراوژیان ل گڵ پشتگوخراون، ل کاتکدا پوستبوو سرۆکایتیی ھرم پ
میدیای سرجم حیزبکان، دەبوو . بکا و، داوایان لبکات لم دۆخ ھستیارەدا رۆی خۆیان بگن

ھموو کاتکی خۆیان ترخانبکردای بۆ ئوەی جماوەری کوردستان ل پویستیی بشداریکردن لم 
داخوە جگ ل میدیای پارتی دمۆکرات ک تاکالین ب. پرس مزن و مژووییدا ھۆشیار بکنوە

دەبوو ل . پۆپاگندەی راپرسیدەکات، ئوانی دی وەک ئم پرس ئرکی ئوان نب، گرنگیی نادەنپی
 بۆ پشتیوانیی ل کبخرایماوەریی رشاندانی جت خۆپدەرەوەی و موو شارەکانی باشووڕ و لھ

دەبوو سرنجی دنیای . ر و میتینگی گورە و جماوەریی بۆ بگیرایسمینا. راپرسی و سربخۆیی
دیمان ل گڵ سیاستکار و دۆستانی کورد ل . دەرەوە رابکشرت سر پرسی رفراندۆم ل کوردستان

بداخوە ئمان ھیچی نکراون و، . دەرەوە بکرێ و داوایان لبکن رۆژی رفراندۆم ل کوردستان بن
ل ئگری سرنکوتنی . ئمانش بوونت ھۆی دڕاوک و ترسی دسۆزانی کوردوەک گوتم ھر 

راپرسیی، سرۆکایتیی ھرم ناتوان سووچی سرنکوتنک بخات ئستۆی جماوەری کوردستان و 
پرسی مژوویی و گرنگی سربخۆیی ئوڕۆک . بشدارینکردنی ھندێ الینی سیاسیی کوردستانوە

لبر ئوە ھیواموای . ت سرشانی بڕز کاک مسعوود بارزانی و سرۆکایتیی ھرموەکوتووە
. بب دوودی و ب دنیابوونی لسداسد ل سرکوتنی رفراندۆم، ئو کات و رۆژەیان دیاریکردبت

بدەستی ئمجارەیان کورد . سرنکوتنی راپرسیی، دەبت ب گورەترین کارەسات ل مژووی کورددا
، یخۆی، ئنفالی خۆیدەکا و، ئمش شرمزارییکی گورەدەب بۆ کورد دوای ست ساڵ بندەستی

!ھلی بۆ ھکوێ، ل ئازادیدا دەنگ بۆ کۆیلکردنی خۆیبدات

بۆ سربخۆیی کوردستان ھرەشی دەرەکی تاچ ڕادەیک مترسی وئگر ھبت چۆن خۆمانی ل دەربازبکین بۆ / 6پ

کوتنی پرۆسکمان ؟سر

ب دنیاییوە رژمکانی داگیرکری ئران و ترکیا ل ئستاوە کوتوونت ھوڵ و :سیروان کاوسی
بدەنگیی ئستایان لبر ئوەی چاوەڕوانی . پیالنگان بۆ ئوەی راپرسییک سرکوتوو نبت

بدەستبن، دەب چاوەڕوانی ھڕەش و گر راپرسیی دەنگی زۆرین . ئنجامی راپرسییک دەکن
لبر ئوە . لشکرکشی و سنوورداخستن و گوشاری ئابووریی بۆ سر باشووری کوردستان بین

پویست نومای کورد یکخرێ، جماوەری کوردستان ئامادەبکرێ بۆ پاریزگاری ل سربخۆیی و 
پا زۆر گرنگ  و پویست و، النیکم پش ھاوکات پشتیوانیی ئمریکا و ئۆروو. خاک و کرامتی خۆی

رککوتب، دوای تواوبوونی '' داعش''کوردستان  لگڵ دەوتانی ھاوپیمانی شڕی سا ھرمی



جنگی داعش، رز ل بیاری نتوەی کورد بۆ سربخۆیی بگرن و رندەن جارکیتر دانیشتووانی 
.رکردن ببنوەباشووری کوردستان برەوڕووی ئنفال و داگی

لدەستی ھزی پشمرگی کوردستاندای ل ناوچکانی دەرەوەی ھرم تا چند ل کۆتایی جنگی 140مادەی / 7پ

تیرۆریستان دەتوانین پارزگاریان ل بکین ؟

وە ئو مادەی 2003ل سای . بۆ کاتبردنسر و خاپاندنی کورد بوو140مادەی :سیروان کاوسی
ستسای دیکش 140روویندابا، مادەی '' داعش''ا و بدنیاییوە گر شڕی جبجنکر

پویست پشمرگی کوردستان پۆشت و تیارتر بکرت بۆ ئوەی بتوان لبرامبر . جبجندەکرا
بکا و لمۆزی ھر دوژمنکی دیک بشکن کوردستانبرگری ل) داعش(ژۆی ئیسالمیی دڕندەکانی توندئا

. ل دوای داعش بیوێ چاوببت بستکی خاکی کوردستان

تاچند ڕاست چاودیرانی سیاسی دەن کورد ئم دەرفت لدەست بدات کاتی تروقوربانی زیاتری دەوت ؟ / 8پ

اھاتوودا نک ھر دژوارتر و بدنیایوە ئم راست و لدەستدانی ئم دەرفت ل د:سیروان کاوسی
بھیوایی . ئستمتردەبیت، بکوو تۆوی بھیوایی لسرجم بشکانی دیکی کوردستان بودەکاتوە

بیری . برامبر چارەنووس و سرکردەکانی و برامبر ب دەوت و سربخۆیی خۆی و نیشتمانکی
لبار بۆ داگیرکران و بکرگیراوانیان نتوەیی بۆ ماوەیکی زۆر ھرەسدن و، زەوینیکی

.  دەڕەخسن کاربکن بۆ چسپاندنی زیاتری فرھنگ و سیاستی داگیرکارانیان ل کوردستان

ئوانی گم بسربخۆیی کوردستان دەکن و بڕەوای نازانن وناسنامی نتوەی ل باخیاندای چۆنیان / 9پ

تدەڕوانی؟

ر مبست لم پرسیارە داگیرکرانی کوردستان، ئوا مافی خۆیان و ل داگیرکر ئگ:سیروان کاوسی
ھر کردەوەی دزو و نامرۆڤان چاوەڕواندەکرێ، ل ئگر مبستت ئوەی کوردی وا ھبن دژی 
ناسنامی نتوەیی خۆیان بن، ب ھیچ دوودییک دەچن نو بازنی خۆفرۆش و نیشتمانفرۆشانی 

نکوردستانم بدرق تیی کوردستانیی لت وەک ھاووو ناکر  وە و، ناب.

لدوای سربخۆیی ودروست بوونی دەوتی کوردستان پتان وای میکانیزم زۆرب بۆ لدانی گندەی وھروەھا / 10پ

یکخستنوەی نومای کورد ؟

ربخۆی کوردستان، پویست دوای گیشتن بسربخۆیی و دامزراندنی دەوتی س:سیروان کاوسی
بناخی حکوومتکی کوردستانیی سیکۆالر دابژرێ و ئو حکوومت دەنگ و رەنگی ھموو تاککی 

ل . و توژکی کۆمگی کوردەواریی بتانی و ھموو ئاین و ئاینزا  وچینکورد و کوردست
حکوومتکی سیکۆالردا دەستی دەوت و ئۆرگانکان سنووردارە و، پرلمان سرچاوەی دەسالت و 

دەستاودەستکردنیر چن ساڵ جارک و، ھبژاردنی خولی پرلمانی ھ. ل خکوە وەریدەگرت



و وەزارەتی داد وەک ئۆرگانکی سربخۆ، رێ لبردەم دەسالت و بوونی پرلمان و میدیای ئازاد
.گندەی و دیکتاتۆری و بکارھنانی دەست بۆ برژەوەندیی کسی و حیزبیی دەگرت

دەوتی کوردستان دەبت سیمبولی پکوەژیان کھمیش النکی ژیانی نتوەوئاین و ئاینزاکان بووە ؟/ 11پ

ل وەرامی پرسیاری سرەوە ئاماژەمداپی، دامزرانی حکوومتکی سیکۆالر ل وەک:سیروان کاوسی
کوردستان، دەستبری پکوەژیانی ئاین و ھموو پکھاتجیاوازەکاندەکا و مافی ھموو جیابیرانی 

ئم لالیک، لالیکی دیکوە،  . سیاسی و حیزب و رخکراوەی سیاسی و مدەنی پارزراو دەبت
ان ل درزەمانوە تاکوو ئیمۆ النکی چن ئاینکی مرۆڤانی وەک میترایزم و زەردەشتی و کوردست

 ر بسای و ئاینزاکانی سەوانی ئاینی  مووسای  وعزدی بووە و، پکیزم و یاری و ئمانیزم و پاپ
ب ھیچ ل گڵ ھاووتیانی ناکوردی وەک ترکمان و ئاسۆری و کلدان . ئیسالمی ل ژیاوە و دەژی

ئمش ل فرھنگی رەسنی کوردەوە سرچاوەدەگرت ک گلکی دەمارگرژ . کشیک ژیاوە و دەژی
.و خاوەنی کلتووریک مرۆڤانی چن ھزارسالینیی و ھمن  و ئاشتیخوازە

و '' ترکمان''لرەدا ب پویستیدەزانم ئاماژە بکم ب بکارھنانی بھی وشی نتوە بۆ 
زۆرجار لالین بش ل سرکردەی حیزبکان و . ووتیانی ناکوردی دیک ل باشووری کوردستانھا

. کاربدەستانی حکوومتی ھرمیشوە ناوی ترکمان و کلدان و ئاشوور و سریانی ب نتوە دەبن
ەدەگرێ و ئم ھیکی سیاسیی گورەی و بگومان ل نشارەزایی سیاسیی ئو بڕزانوە سرجاو

 ب کخکانی ناوبردنی کۆمگرنگ خا ل کوە''نازانن یتی '' نو خاکئ ،وەیئ
ھموو ئو کمایتیی ناکوردانی ل کوردستان دەژەین، ھاووتیی . لسریدەژی، ھی خۆیتی

تانبول کوردستانن، ھروەک دوو ملیۆن کوردی دانیشتووی تاران و ئمان و چوار ملیۆن کوردی س
ناوھنانی !ترکمان ل ترکمنستان نتوەی نک ل کوردستان.ھاووتیی ئرانی و ئمانی و ترکیان

ئو کمین ھاووتیانی کوردستان ب نتوە و بوونی دوو ئیدارەیی ل کوردستان کارکی وایکردووە 
اکی کوردستان داوای سربخۆیی ئیمۆ داوای ھدانی ئایاندەکن، بدنیاییوە سبینش لسر خ

.''نتوە''دەکن، تۆش ناتوانی ریانلبگری، چۆنک خۆت ناوتناون 

پت وای چند کۆمگای نودەوتی لگڵ ئم مافماندایوبڕەوایی دەزانن ک  بتوانن قرەبووی / 12پ

ھمووزیانکانمان بدەنوە ل گوناحی چندسایان ل دابشکردنمان ؟

کۆمگی نودەوتیی برژەوەندیی نتوەیی و سیاسیی خۆیان ب مافی رەوا دەزانن :روان کاوسیسی
کوردیش ناب چاوەڕوانیی ئوەیان لبکات رۆژێ بن  وداوای . و، گونادەن تاوانکانی رابردوویان

نیای دەرەوە یکگرتوویی کورد و سۆربوونی کورد بۆ سربخۆیی، تاکڕگی د. لبوردن بکن لی
.حیسابی نتوە و مرۆڤمان بۆ بکن و رز ل بیارمان بگرن



تاچند بواب پشوازیکردنی دەوتانی جیھان بکین بۆئم پرسمان ک ھمیش ل ڕوانگیی ئوانوە بۆ / 13پ

میللتانی ژردەست ب برژەوەندی کاریان کردوە نک بویژدان ؟  

و '' برایتی''و '' ویژدان''کولتووری سیاسیی دەولتاندا وشی لھروەک بڕزیشت دەزانی 
بوونی نیی، ئوی بیریلدەکنوە برژەوەندیی سیاسی و ئابووریی وت و '' دوژمنایتی''و '' ھاوڕتی''

ک شتی دیکن یانکشتمانتی . نخۆیی و سیاسربس یشتن بداگریی کورد بۆ گکگرتووی  وپی
ۆکایتیی کورد لئاستی نودەوتیدا پوان و مرجن بۆ راکشانی پشتیوانیی ژیرانی سر

. نودەوتیی

وەک ئاگادارن ئم جوونوەی ل سلمانی . ''ستادا بۆ راپرسیجووالنوەی نخر لئ''بۆچوونتان چیی لبارەی / 14پ

:بڕوەچت) ٢٠١٧(تمبری ئمساڵ ی سپ٢٥ژی لڕۆک بیارەدژایتیکردنی راپرسیی بۆ سربخۆییدامزرا بۆ

.بدنیاییوە دەستی ئران لپشتوەی دامزرانی ئم جوونوە نانتوەییی: سیروان کاوسی
ەوە شاسوار عبدولواحیدو بڕوەبرەکی NRTدیارترینی ئم پیالنگییی ئران لڕگی کنای 

ئامانجی ئم جوونوە ئوەی سرنج و بیری خک ل پرسی گرنگ ومژوویی .بڕوەدەبرت
وە بۆ داوای نان و کار و مووچخۆیی کوردستان بگویزنربویستیی ژیانی . سپ م داوایانرچی ئگئ

رۆژانی ھر کۆمگیکن، بم سرفرازی و سربخۆیی نتوەیک و رزگاربوونی نیشتمانکی 
خباتی بوچان و قوربانیدانی بئژماری کوردیش ھر بۆ . وی ھموو داخوازییکی دیکوەیلسرو

بداخوە لو کۆمیتیدا کسانی خاوەنابردووی دپاکی وەک .ئم مبست پیرۆزە ھگیرساون
ئم شیان تدای ک فریودراون و نازانن چ دەستکی گو و پ مترسیی لپشتی''فرھاد سنگاوی''

وەیوەییتوە نانم و. بزووتنرتی ھمیدیای حکووم ویستوخۆ میدیایپی راستو حیزبانئ
پشتیوانیی ل راپرسییدەکن، بگودان ناکۆکیی حیزبیی، ھوبدەن جماوەری کوردستان ل گرنگیی 

یالنگیی بۆ ئوەی ب ناھۆشیاریی نکون داوی پ،بکنوەدان بۆ سربخۆیی ھۆشیاردەنگ
.داگیرکرانی کوردستانوە

!ل کۆتاییدا ملیۆن جار ب بۆ سربخۆیی

!ب بۆ دامزراندنی کوردستانکی ئازاد و دمۆکرات و سربخۆ

!ھر شکاوەبیت ئای برز و پیرۆزی ئازادی و سربخۆیی کوردستان

سیروان کاوسی
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