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  یی بجه ه آانی هه ...تی آوردستان لكی نوێ بۆ الوانی ڕۆژهه هه) ستی آوردستان ربه پارتی سه(
 

 
ستھنانی مافی  ده  پناوی وه له،  پارتکی ڕامیاری و دمۆکراته، ستیی کوردستان ربه پارتی سه

  . کات بات ده تی کوردستان خه  ڕۆژهه لی کورد له خۆییی گه ربه سه
موو  ر بۆ هه رامبه ڕزی به، کسانیی نوان ژن و پیاو یه، ی بۆ دمۆکراسی و ئاشتی و ئازادیکۆش ت ده
  . ر خاکی کوردستان کانی دانیشتووی سه موو چین و توژه ها هه روه هه، کان  جیاوازه ئایینه

ۆری چشتووه آی ز تی یه ینه مان آه ئازارو مه آه ی آوردستانه ب نازه ستانه و پارچه ژرده آك له یه
  . دو آۆماری مھاباد مه رهادو خاآی قازی محه خاآی شیرینو فه... مانه آه تی وته ڕۆژهه

آانی دی وت له ژر فشاری  شه موو به ك هه ی ووت وه شه و به آانی ئه های ساه پكھاته نده چه
  . ردان داگیرآه

ست  ده وك دراوه بۆ وه آانی آوردستان هه مۆ له زۆر له پارچه وه ئه بینین به خۆشحاییه ك ده وه
و له باشوری وت تا  یه بینین له باآوری آوردستان ڕادیۆی آوردی هه ك چۆن ده آانمان وه هنانی مافه

ی به هاوتی  تی سوریاوه پناسه ن حكومه الیه ك ئازادینو له باشوری ڕۆژئاوای وتیش آوردان له یه ڕاده
  . درت بونیان پ ده

م  به، باتمان بۆ آردون و خۆمان خه هاتووه وه بۆمان نه وتانه له ئاسمانه ستكه م ده گومان هیچ لهب
  . ست بنین ده آانمان به باتكی دورو درژ ماوه تا آوردستان ئازاد بتو گشت مافه هشتا خه

باتكی   خهآانی دی آوردستانیش موو پارچه دوای ئازاد آردنی باشوری آوردستان پویسته هه
ش پارتك به ناوی پارتی  سته به م مه بۆ ئه، آانیان دابگرن ر مافه سه نو پ له دیبلۆماسی ڕكبخه

تی آوردستانو  بات بكات بۆ ئازاد آردی ڕۆژهه وت خه یه مۆ ده ستی آوردستان ڕكخراوه آه ئه ربه سه
  . تی و یه و پارچه آانی ئه پكھاته آانی ست هنانی مافه ده وه
مۆ  چونكه ئه، تی وت تی له ڕۆژهه تایبه تانی آورد به لكی نویه بۆ گشت الوانو ئافره م پارته هه ئه

له  م هه بت ئه تی آوردستان ده الوانی ڕۆژهه، رو الوانه باتی پنوسو ڕۆشنبیریو چینی خونه ڕۆژی خه
آانیان ب  مبون یان خسته ڕووی بیروبۆچونهندا م جۆره له هاوآاری به ئه و هیچ پارتكی له وه بقۆزنه

  . باتن وی خه رو پشه چونكه الوان پكھنه. ن آه ش نه به
تی  رآردایه شداری له سه دراوه به ك پویست ڕیان پ نه مومان ئاگادارین تا ئستا ژنان وه ك هه وه

 وه مه نی آه یه آه به الیه وه  ئهستی آوردستان ربه آانی پاری سه آك له ماده گرنگه یه، ن پارتكدا بكه
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ش خاكه آه جی خۆشحاییه بۆ  مه ئه، ت پك بت آه له ئافره تی پارته رآردایه سه) 30%(
  . تان له آوردستان ر مافو داهاتوی ئافره رامبه توانینكی ڕۆشن به

ین  وڵ بده ینو هه ده  آۆڵ نهرگیز ین بۆ ئازادی وت با هه آه بات ده ها ساه خه نده ك چۆن چه وابت وه آه
  . آی وت بسین یه ك ڕۆژك بخوقنین آه تیدا بتوانین فرمسككی پارچه به گشت ڕگایه
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