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ۆز��ت  جەژئن قور�ان لە گە� کوردستان و هەموو جیهائن ئ�سالم پ�ی
 

 
ۆزدەکەین. لە با�وری کوردستان  بە�این  جەژنە، جەژین قور�انە. بەداخەوە ئ�مە ئەمجارەش لە رەوش�� ئاڵۆزدا جەژن پ�ی

�ش قەالچۆکردن  . لە رۆژاوای  و گوندەکانمان و�ران دەکەن، ژ�نگەی ئلە دژی گە� ئ�مە بەردەوامە. شار ه�ێی ن �مە دەسووتێنن
ت�ش شەڕ و ئاڵۆزی  کوردستان شەڕی ئازادی و بەرخۆداین ئ�مە بە هەموو شێواز�ک بەردەوامە. لە باشوور و رۆژهە�ڵ

 بەردەوامن. 
 

ش دەکاتە سەر گە� ئ�مە. دەوڵەیت تورک�ا ژادەوڵەیت تورک�ا نەکە تەن�ا لە با�ور، بەڵ�و لە رۆ   بەش�ک لە  واو باشوور�ش ه�ێی
کار�ەکەی فراوان بکات.   و بەش�ک لە خا� باشووری کوردستاین  � رۆژاوای کوردستانخا کردووەو دەش�ەوێ دا��ی گە�ێ دا��ی

کار�اش لو جەنگاوەراین ئازاد� ئ�مە ش و دا��ی  . بە قارەماین و بە هەموو شێواز�ک بەرخۆدان دەکەن نەە بەرامبەر ئەم ه�ێی
ن ف�دا� شانە دێنن . ار�ە� زۆر شکست بەو ه�ێی  

  
ش دسەیرە ، بەڵ�و خۆی وەک سەرکردەو ، ئەوەی لە جەژین قور�اندا ه�ێی ێ ەکاتە سەرمان، نەک هەر خۆی بە موسڵمان دەزاین

ێ " موسوڵماین  . لە رۆژی جەژندا لەبەردەم م�د�او تەلەفزۆنەکان خۆی نما�ش دەکات و دە�ڵ ێ رابەری موسوڵمانان دەناسێین
خواز ئ�مەین ". لەم ر�گا�ەوە دەخ ش و تاواوازێ راست و خ�ێی بەرامبەر گە� ئ�مە �شار�تەوە. خۆی  کاین نەه�ێی  

 
، بەڵ�و لە ناو هۆش�اری و ەنە هیچ ش��ن�� تر، گە� ئ�مە ئەو گەلەی جارنلە هەرچوار�ارچەی کوردستان و  نە ب�گومان

کەرانەو نە ژ�ردەستی ش قبووڵ �ت�کۆشان�� نەتەوەیی د�موکرات�� سەردەم�انەدا�ە. ئی�ت نە سواڵ�ەری بەر دەرگای دا��ی
 دەکات. چونکە ئەو گەلە هیوای خۆی بە خۆی و ت�کۆشاین خۆی ر�بەریی خ��ەوە گ��داوە. 

 
ۆز دەکات. بڕوا�ەین کە گە� ئ�مە لە داو ئ�مە بەو هیوا   هاتوو�ە� ن��کدا، بە ئازادی و ئارا� جەژن و ئاهەنگەکاین خۆی پ�ی

بەو بۆنە�ەوە ئ�مە جەژین قور�ان سەرەتا لە ز�ندان�ان و شەڕواناین ئازادی، لە گە� کوردستان و تەواوی جیهاین ئ�سال� 
ۆزدەکەین . پ�ی  
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