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  ک. د. وروپای پ  ی ئه6 لقی   و) ک. ن. ی(ی  وه ره ندی رکخستنی ده به شی مه ی هاوبه یاننامه به
  
   وه   ه2005ری  مبه ڕاستی مانگی دسه کانی ناوه بژاردنه ی هه بۆنه به

  !ران نده کوردستانییانی دانیشتوی هه. . . برایان. . . خوشکان 
  

 بۆ ،ی وت وه ره  ده نگ دانن له  رۆژانی ده،مساڵ ری ئه مبه  ی دیسه15و14و13رۆژانی 
  .  بۆ کۆماری عراقی فیدراڵ ،مانکی چوار ساه رله بژاردنی په هه

  !ران نده  کوردستانییانی دانیشتوی هه،ئازیزان
  وه مساڵ بنه ری ئه ژانیوه کانی کۆتایی مانگی بژاردنه گوڕو تینی هه ین به که داواتان ل ئه

ن   بده730   لیستی ژماره،یمانیی کوردستان  لیستی هاوپه نگ به ر خۆتان ده ک هه نه. یدان مه
ر   به نه  بخه  هزو وره،کو جاری پشو نگ و گۆرانی وه فاو ئاهه زم وسه جۆشدانی به کو به به

  . ی وتیش وه  ناوه خوشک و براکانتان له
  !ڕزان به
تان  خنه یی و ره  ناین گله  ئمه؟ین نگ بده  دهن بۆچی بن و ده رده زایی ده ن ناره هه
ت و  مرۆ رۆژی هیمه م ئه  به،ین کانی ئوه یی و گازانده  گله شک له ل به گه  له ئمه. ب نه

چی   که،مان دورین که والته تر له زاران کیلۆ مه  هه سته  جه رچی به گه ئه.  یدانه  مه هاتنه
 ،تان وه ی خۆتان یان نه مرۆ یان سبه ئه. ن وه کۆمانه  به میشه کانی وت هه خۆشی و ناخۆشیه

 ،یمانی کوردستان  بۆ لیستی هاوپه مۆی ئوه نگدانی ئه  ده، کوردستان وه نه به ژیانتان ئه
هشتنی   بۆ نه ره  ئامرازکی کاریگه،کانتان وه  بۆ خۆتان و نه ڕۆژکی روناکه زامنکردنی پاشه

 ،زانی فیدرای و مکوت کردنی ناحه ستی تیرۆرستان و ده ی ده وه ینه بۆ ب،کان واویه ناته
لکی  کانی خه ست هاتوه ده    تکۆشان وه بات و به  خه  به خۆین و به وێ مافه یانه ی ئه وانه ئه

   وه نه وت بکه کوردستان زه
  !ی کوردستان رگۆشه کوڕانی جگه. . . کچان
رگریان  خۆن به تر به وره  خۆتان گه وشک وبرای له خ، باوکتان،ر تا دۆین دایکتان گه ئه
   دوباره ر له نگتان به ده کات به مۆ نیشتمان بانگتان ئه وا ئه  ئه،کوردستان کردب له

 ،ر نگه نیا سه ر دۆن ته گه ئه. لی کوردستان بگرن نفال وجینۆسایدی گه ی ئه وه بونه
توانیین   ئه وه ری تره نگه ل سه  گه مرۆ له ا ئهو  ئه،خشینی خۆن بوب نگ و به ری تفه نگه سه

 نشتمانی و  واوی ئامانجه دیھنانی ته  تا به،ین بات و تکۆشانمان بده  خه  به درژه
 ،مانیی و دیموکراتی رله ری په نگه کانی سه باته مۆ خه ئه. کی کوردستان کانی خه یه وه ته نه

  وه نگی دونمانیان گرتۆته ری تفه نگه ی سه جگه
  !کانی کوردستان رزه ربه  سه هیده س وکاری شه که. . . برایان. . . خوشکان

ست   ده  دیھنانی وه کانمان و به دیھاتوه  به  مافه رگریی له  به دان به بۆ درژه
  مانیی کوردستانیی به رله  پهغدا فراکسیونکی  به  له یه وه  پویستمان به،کانمان هاتوه نه

یمانیی   لیستی هاوپه نگدان به  بۆ ده یدانی ئوه  مه هاتنه ر به ش هه وه ئه. ب هزمان هه
ستوری   ده لی کوردستان له نی گه کا  شکی باشی مافه  به راسته.  دی  دیته،کوردستان

دا پویستیان  که ستوره  ناو ده ی تر له  ماده40ی  م نزیکه  به،سپیون یی عراقدا چه میشه هه
ر فراکسونکی  گه کی کوردستان ئه خه.  کردنیان  بۆ رکخستن و پراکتیزه  دانانی قانونه به
موار  ی هه رگه  له،دا ی چوار سای ئاینده ماوه  له یه وه  قابیلی ئه،ب غدا نه  به هزیان له              به

دی  تا ئستا به  که وه نه وت بکه مان ل زه وتانه ستکه دهو  شک له به  ،وه ستوره کردنی ده
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کو  ین وه ده  خونیان بۆ ئه یان ساه  ده مان بخۆن که قانه و هه ندک له یان هه. . . هاتون
  . رمی کوردستان کانی هه ه  داباو قین و با قی شارو شارۆجکه رکوک و خانه که

. . کان رزه ربه  سه کلدۆئاشوریه. . . کانی کوردستان هدلسۆز تورکمانه. . . کوردستانیانی ئازیز
  !کی کورد ه چه ئزیدیانی ره. . . ش خوراو ندجار به یلی چه کوردانی فه. 

ب   به وه مومان بتوانین پکه  هه  کوردستانک که،دان  کوردستانکی فیدرای ئارام وئاوه
  یه وه  پویستی به،ی تیایدا بژینب زهه  ئاینی ومه،تنی  ب جیاوازی ئه  به،گیرو گرفت

 730   لیستی ژماره نگ به  ده،یمانیی کوردستان ی هاوپه رنامه نگ بۆ به  ده وه مومان پکه هه
  . ین بده
  . جۆش و خرۆشی کوردستانییانه بژاردنکی به و هه ره  به وه پکه

  
  
    

  نپارتی دیموکراتی کوردستا        نی کوردستا ی نیشتمانی کتی یه
  وروپا ئه  ی6لقی             وه ره ندی ڕکخستنی ده به مه
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