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  ییتت  ارهارهیین زن زییدد  خرهخره  فهفه   . .؟؟ییتت  ههییۆۆ خ خییاراریی ب بیینن   خاوه خاوهیی کوردستان کوردستانیی تاک تاک20052005--1010--1515    ا لها لهییئائا
  
   کوردستان بهی باشووریک  و خهی گشت  کوردستان بهیک  خهین مهۆن کی ن و نهب
م  ئه ، کوردستاننیپان هڕۆ گیۆم  ئهیکان هیاسی س  پارته ر به ر سهۆ زیک هی ژهڕ  بهیت بهیتا
، ت وه رکه کان ده بژاردنه  هه ك له روه هه،  هی  ههیاوازیك ج پارتۆ ب وه که پارت ش له ژانهڕ
  ژهڕو  ئه .نی ان بکهیریب  له ناب، ن ش ههین هیال بیم ر کهۆ زیک هی ژهڕ   کهی وه  ئهڵ گه له
  ن له که ان دهی که  پارتهیکان ارهی بیو هی گومان پهکانن ب هیاسی س  پارته ر به  سه  کهی رهۆز

 ی سرووشتیکش ماف مه  ئه که، انی که  پارتهیتن رکه  سهۆ ب نده پاگهۆبژاردن و پ  ههیکات
  کان داوا له هیاسی س  پارتهی رکرده  سه شه کهیووشت سریکیشدا مافیمان کات هه  له وه،  هی
ن  دا بکهی ان پهی که  پارتهۆنگ تا بتوانن ب  ده ی ربهۆن که ز ان بکهیۆ خیندامان نگران و ئه هیال
   .لبژاردن  ههی کات له
   داوا لهناب، ) ڵدرایف( اقی عیستوور  دهیش نووس هڕر  سه نگدان له  دهیژۆڕ  م له به
 ی ش نووسه هڕم  نگ به کان ده وه ش ك له هی وهش  به ت که کوردستان بکریک  خهین مهۆک
   .ان بیچ کامیان هیر خ ان نهی   به  به که وهجا ش، ستوور بدات ده

و   کوردستان بکه ن یک  خهین مهۆ ک  کوردستان داوا لهیت هیرکردا ك و سه  وه  تانهۆ خی ماف
 ان پی گهڕ ب شدا دهیمان کات  هه م له به، نگدان  ده کردن لهیدارش  بهۆ ن ب ان بدهیهان
   که کار مه  ئهی وه رئه به له، انیۆ خینووس  چارهیشانکردنیستن  ده ان ئازاد بن لهیۆخۆب ن بده
رپرس   به که نجامه  ئهی چاك و خراپ ان بهیشۆرخ  هه وه،  تر نایس  کهیۆ تاك خ  به سته وهی په
م   ئه نده ر چه هه،  ستهیو پیکنگدان کار  دهیژۆ ر  لهی کوردستانی تاکۆ بی ئازاد هیۆب، بن ده

  نووس سازه  چاره له سه م مه  ئهیتپرسراوبا ل ،ن هیو ال ان ئهی  ب نه هیم ال ر به  سه تاکه
ان ی یباش ب جا به، و م و ئه  ئهیرشان ك سه نه،  کوردستانیک  خهیرشان  سه تهو بکه
   .پخرا به
   . کوردستانیف هڕ  شه  بهیک  کوردستان و خهیت هیرکردا  سهۆزم بی ریڕ و په  ئهڵ گه له
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