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KURDISTAN FREDS FORENING 

Komeleya Aştîya Kurdistn  

  

 
  
 یی هآ یهرستۆری ت هسا ت ه آاری هبون هب جیرو هن ه آوردستان لی ئاشتیی ه هآومیی  هاننامی هب

  نیق ه خانی شار18. 11. 2005
  
   آوردستانیرگراۆ خیالن گه/ۆب
  دان یه ه شیس وآار هآ/ ۆب
  رگاڕ ۆ خینیق ه خانی شاریر هماو هج/ ۆب
  ھان ی جی خوازانی وئازادیئاشت/ ۆب
  هدانی وئیشۆخ هر هو س هرسپ/ ب
  
ج یرو هن هدستان لۆ آوی ئاشتیی ه همان آوم هك همۆ آیآان هندام هست وئۆموو د ه هیناو هب
 دوو  ه ل ه آ18. 11. 2005 یوت هك ریی هانیرستۆری ت هوآار ه ئیی هدانی ئیتوند هربۆز
  . نجام دران هئ) ین هد هم (لی سفیك هآورد وخ یل گه ه بژد ینیق ه خانی شاریوت گهمز
م  ه ب هو،  یه هانۆڤ ترسوناك هیك وآار یه یت یهاۆڤ آورد ومریل گه هبژد  هم تاوان هئ 
س  هو و آ هما هوبن یشتگ هبمان  هآ هل گه هن بین گه هراد مانۆ خیشۆرخ هس و هرسپ هو یه هنۆب

نداران ی برۆ زوتر بی هو هاآبوونچ ویت هالم ه سییواوه یت هبیتا هبدان یه ه شیوآار
 یی هشپیك  هآان و هرۆ آ هم همش هكستان وشی تاریآان هزرورستان وهت، نیخواز هد
 یوتن خواز آار هشكپز وارپت  ویت یهسا هز وآآورد وه یل گه هبژان دۆی خیی هشیم هه

 آوردمان یل گه ه و هان خاویای هوان خ ه ئ هن آیایینم د هب، ن هد هنجام د ه ئ هانۆڤ وه هدرند
ش  یه هو هم آرد هوئ  هآان هوتوو هاشكپ هز وهیكی تاریآان هز هیاوچ یقل چهو  هرگخورا
 ینیامالڕ هآردن ل هل په ۆیی هت هب هكو د ه بكبدات آوردستان تیت بارودوخیناتوان
  هوتن هشكپت و یهموآراسی دیشرآ همان س هآ هل گه ستاوئ. آوردستان هب لیعر ه تیوار هئاس
  هستك ه دیاراستنپ ه وۆیی خیآان هماف ه لیرگر ه بیناوپ هل هراست و ه ناویت ههۆژر هل
 و هوویدانمان نوسیه ه شینخو هب  وتنمان هرآ هس ه و هكیموو قوربان ه هیی هد هآان ئام هوت

 یآان هماف وی وئازادی وئاشتیرگیقام ه سیناوپ ه ل هوام هرد همان بییدای وجانفیی هوئاماد
  . آوردستان یالن گه

   
  .  هموومان ه هیرآ ه ئ هوتان هستك هو د ه ئیاراستنپ
  مان یستو هك ه یه یر ههاند هدان بابنیه هش
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  ب یعر ه تی ئاساواریی هو هنی سرۆ بل هب
   آوردیل گه ۆ بیستو هك ه یهو یبوور هس، ندارانی برۆ ب هو هنۆساخب، دانیه هشۆ بیمر هن
ران  هرآگیودا آان هرستۆررخوازان وت هر وش هش هت ل هفر هن، رتنگ یه ویئاشتۆ ب هب

  . انیوهاوآاران
  یموآراسی ودی ئازادیمنانژ ودویكی تاریآان هزرورستان وهیت هت ل هفر هن
   آوردستانیالن گه یتكردن هم خزۆ بوتووبن هرآ هرس هه
  

یاررو هس ب هكب  
  آوردستانی ئاشتیی ه همۆ آ

  /ژروۆن/  19. 11. 2005
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