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  آوردستان وه یشتنه آان گه نفالكراوه  ئه رمی بارزانیه  ته،سمكی پشكۆدا  روره له

]18:24، 17 Oct 2005[ 

PNA –وده خانه  فرۆآه  لهه ی نر تی هه وول، 
رمی  مۆ ته یانی ئه به رله ی سه11آاتژمر 

 پشوازی  نفالكراو به  بارزانی ئه512
اری عراق رۆك آۆم رۆآی آوردستان و سه سه
  .  آوردستان وه یشته گه

ڕزان   بوونی به  ئاماده  به آه سمه روره
رمی  رۆآی هه سعود بارزانی سه مه

رۆك آۆماری  بانی سه الل تاه آوردستان و جه
رمی  تی هه رۆآی حكومه عراق و سه
مانی آوردستان  رله رۆآی په آوردستان و سه

  . چوو ڕوه تی ناودار به سایه دان آه ریكا و سه مه ا و ئهریتانی آانی به ته رانی حكومه ونونه
ستی پكرد و دواتر   سروودی نیشتمانی عراق و آوردستان ده  به آه سمه تای روره ره سه
  ك له ر یه ن هه  الیه پان و دواتر له  ناو گۆڕه  لدانی مارشی نیزامی هنانرانه آان به رمه ته
تی  رۆآی حكومه رمی آوردستان و سه رۆآی هه اق و سهرۆك آۆماری عر ڕزان سه به

ی رزلنان  گوینه  تاجه،ریكا مه ری ئه مانی آوردستان ونونه رله رۆآی په آوردستان و سه
 دانانی گولك و ئای آوردستان رزی  ولریش به آان دانرا و قوتابیانی هه رمه ر ته سه له

  .ربی هیدان ده خۆیان بۆ شه
  

ی  رپرسی لژنه ولر و به وزاد هادی پارزگاری هه ڕز نه ن به  الیه م وتار له آه پاشان یه
 و  وه آان خوندرایه نفالكراوه  ئه رمی پیرۆزی بارزانیه ی ته وه شتی آردنی هنانه ره رپه سه
لی  خۆڕاگری گهبات و   بای خه ره ی هه  نمونه وانه ئه: یاند یدا رایگه آه  وتاره ڕزیان له به

  ."رفرازیدا  پناو ئازادی و سه آوردستانمانن له
   

نفال و آیمیاباران و  ی ئه آه د ناوه ی به واوی پرۆسه  و ته و تاوانه ئه: "یاند ها رایگه روه هه
 ،آانی آوردستان كی آوردستان و سوتنا آردن و خاپورآردنی شار و گونده آوژی خه شه ره

ی   ئیراده ر به رامبه عسی فاشی بوون به یی و داڕمانی رژمی به ندهی ب دادای و دڕ نیشانه
 وجوود و بوونی خۆیدا   داآۆآی له  بورانه لی آوردستان آه ردی گه به رزی خۆراگری و نه به

  ."رفرازی و ئازادی و دیموآراسی   دوارۆژی سه یشتن به  بۆ گه آردووه
  

  ی بارزانییه ماه ری عراقی فیدرال و بنهرۆك آۆما ڕزان سه  به ك له ر یه پاشان هه
رمی آوردستان وتاری  ۆآی هه ریتانیا و سه ریكا و به مه رانی ئه آان و نونه نفالكراوه ئه

  .ر آرد ماوه  جه ش به خۆیان پشكه
   
 خاك  آۆی خۆیان به  مه  آران تا له وانه آان بۆ بارزان ره رمه دا ته آه سمه  آۆتایی روره له

نبسپردر . 
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