
www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 15-9-2005 15:27 

  
  ) ) کوردستانکوردستان ( (  بتهبته  ل دهل ده) ) قرقیزستانیقرقیزستانی ( (باتبات  ی خهی خه  رۆژنامهرۆژنامه

  
  می کی خوڕه بابه  ریتانیا به-ر مانچسته  
 بات و کوردستانی نوێ ی خه کانی ڕۆژنامه رگردراوه وه  نگلیزیهی ئ واڵ و وتاره  هه مک بوو له ده
راوردکی   به جار جاره. وم گومان و دڕدۆنگ ب به) ی کوردستان که هتدار سه  ده زمانحای دوو حزبه(

رگیز   هه ی دیکه که  هی دوانه،ی هاوتی  وانه  له جگه. وت رکه کرد و بۆم ده کانم ده ی وتاره رپیانه سه
ک  یه  شوه شلن وبه ده کان هه ستی خۆیان وتاره وه  هه چون به. ستن نین ی بواو پشت پ به جگه

یان بگونج و تا  ی خۆ که تی حزبه  وسیاسهیند وه رژه ڵ به گه  له بن که رو گوی ده گرن و سه ریده وه
گرافک  ره  په  که ندین جار تبینیم کردوه چه. ن  بکه واشه کانیان چه ره ی خونه بکرێ زۆرترین ژماره

ی  وه ب ئاگا له.  ڕنراوه واوی په ته گونجاوه به وان نه ندی ئه وه رژه ل خواست وبه  گه  له یان دووان که
  . ر تۆمار بکات سه  سکایان له  که یه  مافی یاسایی هه وه ن وتار بزانته ر خاوه گه  ئه که

ی  وه کۆبوونه له (ناونیشانی واکی به  دا هه15/09/2005 رۆژی ی1917  ژماره بات له ی خه ڕۆژنامه
زموونی دیموکراتی   ئه ه ب مریکا ئاماژه کانی ئه کگرتووه  یه ته رۆکی ویالیه ی یوئن دا سه لوتکه

و تیادا ) }ت دان هنره کارده ل کردن به گه  له  چون ئاماژه،کات ی ده که راستیه{ دات کوردستان ده
   باسی له وه خه بایه به. . مریکا کانی ئه کگرتووه  یه ته رۆکی ویالیه بیلوو بۆش سه جۆرج ده. . . "ت ده

ستی   رزگاربووی ژرده ند شونکی تازه ستان و چه ئازادی کورد شی به ئازادی کرد و ئاماژه
 ئازادی  ب پشتیوانی له دات ده تی مافی مرۆڤ ده ی یارمه وه ئه: تدا کردو گوتی دیکتاتۆریه

ری جیھان  رانسه  سه و ئستا له یه وره تکی گه رفه ش بۆ پرسی ئازادی ده مه  ئه،تیدا بکات مرۆڤایه
یان ملیۆن   دوو سای رابردوودا ده له.  بووه ی نه  پشتر ونه  که وه نهکر ئازادی دهو  ره کان به هزره
رمان پویسته  سه  له،نگیان بۆ ئازادی دا ستین ده فغانستان و کوردستان و جۆرجیا و فاله  ئه س له که

دا  و بواره کانیش له کگرتووه  یه وه ته ن و نه  ئازادی خۆیان بگه یبه وه ین وبۆ ئه اروباریان بدههانی ک
  رگیز نه ی بۆشم بینیبوو هه که ی رۆژی پشووتر وتاره وه ر ئه  به  من له". . . . .  یه رۆکی گرنگی هه

وت  که رگوێ نه ن به یه  بگه نایهم ما وخۆ ئه  ناراسته ش که تکی دیکه  عیباره ناوی کوردستان و نه
سی  دره ل وتارو ئه گه  له  ناتوانن چیدیکه  که، وه ییم به پیر بوون و گوێ گران بوونی خۆم دا هاته زه به
  مجاره  جیاتی گوگرتن ئه  له  و وه  سایتی کۆشکی سپی دا چومه  به م که به. ن  ڕبکهپیاوان وره گه

کا بۆش  وه لیان نه په له  په بات له  برایانی خه وت که رکه  و بۆم ده وه  وردی خونده م به که وتاره
   دووباره یان له لیقه تی و ب سه  ب تاقه  یاخود له  وه وه ژیوان بته ی خۆی په که قسه له

     کوردستان قرقیزستان یان ل بۆته ، که واله ی دروستی هه وه چککردنه
    

ر  ک هه راورد نه ری و به  سه وه نه ره توانن بگه  ده  که یه که و لینکه  ئینگلیزی قه ش ده وه ی خواره مه ئه
  . رگریش ببینن رانی وه مینی براده لکو نائه  به،ن  بکه یه ه و هه به
  

This is a moment of great opportunity in the cause of freedom. Across the world، hearts and 
minds are opening to the message of human liberty as never before. In the last two years 
alone، tens of millions have voted in free elections in Afghanistan and Iraq، in Lebanon and the 
Palestinian territories، in Kyrgyzstan، in Ukraine، and Georgia. And as they claim their freedom، 
they are inspiring millions more across the broader Middle East. We must encourage their 
aspirations. We must nurture freedom's progress. And the United Nations has a vital role to 
play . 
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