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   دانمارک میناری چاک له سه
  
مینارکی بۆ  سه،  دانمارک تی چاک له رایه  نونه13/11/2005وتی   ڕکه ممه کشه  ڕۆژی یه له

ش ییی کوردستانینکی سیاس ند الیه ی چهانر نوینه  که، کانی کۆبنھاگن سازکرد کورده
  . برا ڕوه  به وه ولوده ن مامۆستاو ڕۆشنبیر کاک ئازاد مه الیه  له که میناره سه. *بوون ی  هئاماد
 دانمارک و  ری چاک له نونه یی بجه ه گۆران هه، یڤین دا په که میناره  سه ی له وانه ئه

  . ران بوون نده ندی نوان کوردستان و هه یوه رپرسی په د به مه دلرمحه
وو  وهه چاک و ئه زراندنی  مژووی دامه یی ئاوڕکی خرای له بجه ه تا گۆران هه هر سه
ت و  و سیاسه رنامه پاشان باسی به.  وه زراندن دایه  دامه  چاکی تیدا هاته ی که رجانه مه

کان وشوازو میکانیزمی کارکردنیانی  ی لقه کان و پکھاته ندام و لیژنه ئه تی بوون به چۆنیه
ک لق و  ند چ وه ک ناوه کانی چاک چ وه  چاالکیه ک له یه وجا باسی پووخته ئه. کرد

  . بووان ناساند  ئاماده ڕی چاکی به ک ماپه یه کورته کۆتایدا به له. کان کرد تیه رایه نونه
نوان کوردستان و  ندی یوه په رپرسی ک به وه کانی خۆی رکه  ئه پاشان کاک دلر باسی له

ک  وه، کانی کوردستان کرد هنجام دراو  ئه  چاالکیه هاوکات باسی له. دران کر نده هه
. ردستانوپانی ک ر گۆره سه کانی  سیاسیه ن و پارته ڵ الیه  گه وتن و دیدار له چاوپکه

تیدا  ک ڕکخراوکی کوردستانی   چاک وه ممانیش کرد که ی عه  کۆنگره ها باسی له روه هه
  . شداربوو به

کارو  ربی و  چاک ده به ر رامبه رنجی خۆیان به سه و بووان ڕا کی کورت ئاماده پاش پشوویه
 ند رسیڤی چه هاوکات گۆران و دلیر به. رز نرخاند یان به که نده کانی ناوه چاالکیه

  . یان کرابوو  ئاراسته که  وه پرسیارکیان دایه
 ناو  یی خۆیان بۆ کارکردن له ئاماده، ووانب  ئاماده ندک له دا هه که میناره  کۆتایی سه له

  .  وه تیان پکرده ندامیه ی ئه  ئیستیمارهربی و چاکدا ده
  CHAKلی کورد  گه نفالکردن و جینۆسایدی  ئه  دژ به بجه ه ندی هه ناوه

   سیاسیه نه م حیزب والیه رجه رمی بانگھشتی سه ی فه نامه  به شدا که وه ڵ ئه گه له*
  :ین که  زۆر سوپاسیان ده بوون که  ئاماده نانه م الیه نھا ئه لی ته وه،  کرابووکان هیکوردستانی

  }پارتی{پارتی دیموکراتی کوردستان
  حیزبی شیوعی کوردستان

  }باکوور{  دانمارک ئینسیاتیڤی کورد له
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