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    یی  زانا گهزانا گه: : یی آردن آردن  ئامادهئاماده  ......    وهوه  آاتهآاته  و دهو ده ب ب  وهوه  رآوآهرآوآه   آه آهیی  بارهباره   له لهییستستوو  هههه   داهاتوودا داهاتوودایی   ماوه ماوه   له لهڵڵوناوناییر ناشر ناش  نتهنتهییست ئست ئییالالییسسۆۆسس

  
  ژوڕۆن

ر  نتهیست ئیالیسۆ سیكخراوڕ یژو م مجار له آه هی ۆستا ب ئ ر له ك به هی ماوه
   ئاماده  لهآ هی ،نجام دا  آوردستان ئه  لهیۆ خی نه سایاسنفۆ آڵونایناش
 یندام ئه ینیق الف خانهۆ سی ناو  آورد بوو بهیك خانم آه نفراسهۆ آیبوان
 جیوڕ  نه  له ن پارتهیرنتۆن پارت و آی تر وره  گه  آه هی یجیوڕ  نهیآار یپارت
 ی سا م جار له آه هیۆب  زراوه  دامه٢١ .١٨٨٧/٨  ت دان له سه  ده ستا لهئ

ج یوڕ  نهی آاری پارت١٩٢٧ ی سا  له بووه  ههیندام مان ئه رله  په له ١٩٠٣
ك ۆر سه نكبھت پ حكومه ی توان مه  ئهیك دوا سا ن پارت بووهیتر وره گه
  م پارته  ئهیآۆر ستا سهئ ،ر بوو فهۆستی آری ناو وان بوو آه  لهشیرانیز وه
 یرانی ز ك وهۆر مان آاتدا سه  هه ه له-رگن بینس ستولت هی یناو

 یرپرس همان آاتدا ب  هه  بكات له نفراسهۆم آ  لهیشدار  به ردرا آهبژ  ههی آه  پارتهیر نه نو  بهی وه  له  جگهینیق الف خانهۆس . شهیجیوڕ نه
 بوو   ئامادهی آه  پارتهیر نهك نو وه  م خانمه  ئه  آردووهیشدار  بهیوان  شارهیندام ك ئه  وه٢٠٠٦-٢٠٠٥ی سا له ره   ئاسكهی شاری ژنانیڕۆت
   بهیآان كخراوه و آارهڕم   ئهیندام بون  ئه  بهیو گرنگ آه نفراسهۆ آیآان  آاره  ئاگادار بون لهیست به  مه به  آوردستانداوی نفراسهۆم آ له
   یمان پرسل  .ن آهی  ساز بدهینیق الف خانهۆز سڕ   بهڵ گه دار لهی دیستمان زان وهپ
  ؟هیالف آۆس
  نم لهخو آان ئه هیاسی س زانسته یژیلۆآ ر  ئاسكهی شار ژم لهیوڕۆ نیت وویشتویستا داننم ئیق  خانهی شاریك الف ه خهۆناوم س /الف ۆس
   .مان آاتدا  هه نم لهخو  ئهڤۆ مری مافیژیلۆها آ روه ج ههیرو  نهیتوو

  ؟ نهۆ چیت بهیتا به )ك .ن .ی( ی گشت  آورد بهڵ گه ت له آه  پارتهیت هیستاۆد / ی   زانا گه
 )ك .ن .ی( ڵ گه اتر لهی ز وه موآراتهیدال یسۆ سیری هاوبی گهڕ  ها له روه  هه هی  ههی باشیآ هیت هیستاۆم د آه  آوردا پارتهڵ گه له/ الف ۆس

 ی  پله ج لهیوڕ  نهیت ووۆك ب .ن .ی یندامان  ئه ك لهند  ههیردان  سهیۆ ه  به٢٠٠٠ ی سای دوا م له  به وه نهۆ آ ر له  هه مانهی هاوپه
   . تر بوون آمهۆان تآ هین وهی اتر پهیز )د حمه ماد ئهیار و عیخت ال به مه( زانڕ  ك به  وهیت هیرآردا سه

  نفراسهۆ آ رهۆم ج  ئهۆت بشان بكریست ن  دهی آوردیای آوردو آوردستاندا جوگرافیژو م م جار له آه هی ۆ ب هیك ئاشكرا وه / ی   زانا گه
   . سته به م مه  ئهۆت بردربژ  آوردستان ههڵم سا  ئه ر آه  هانده ك بووه هیۆچ ه
   هی ن  آاوه  شهی آه ئا ك آه مهر  ههیآ هیای جوگراف  له م جاره آه هیم  ت به آوردستان بكر  له هم جار آه هی  به/ الف ۆس

un له   
  ؟دایای آورد تی مه ئیۆڕآا  ر ئه سه  چارهی چێدو  دهی چۆونال بینتر ناش ال ئهیسۆ سینفراسۆآ / ی   زانا گه

 ی شهت آآر ك دا ساز ده هی  ناوچه  له آه هی له سه و مه شهر آ  سه و له هر سا ونال ههی ناشتر ال ئهیسۆ سیآان  آارهیزمیكانیم/ الف ۆس
   یت هیۆ خیوانی پشتیۆنھا خ  آورد ته دا چونكه اسهنفۆم آ  له هیر آاراۆ آورد زیۆڕآات  ر ئه سه ك چاره هی  و ناوچهیمیقلیئ

م  ه  قه ش لهی ئاسایرار بون ر قه  و بهیموآراسی د  بهی دا آوردستانی آه رتهۆاپڕ   لهیمان سل  لهی وه انهڕ  گهی دوا آه فده وه / ی  زانا گه
   .ێ آورد بووترۆ ب م ووشانه  ئهی مه  ئهیۆ ه  بووهیدا چ
 ۆ ب مه  وهی آوردیكك و پارت حزب  لهیندام بوون  ئه ها به روه  آوردستان ههی بوونیموآراسی د  له  ئاگاداره آه فده  وه  به/ الف ۆس
   . هی آورد آ  آهنلم  سهی  و ئه هیو دا  بره  له ژانهۆڕ یموآراسی دینگاو  هه١٩٩٢ ی آوردستاندا پاش سا  بوون لهیموآراسید

  ؟ن هیك حزب و ال شدار بون وه  به آه نفراسهۆ آ  لهی وانه ن ئهآ / ی   زانا گه
آوردستان و  یمانیشتی نیتآ هینھا   آارا تهیندام ك ئه م وه   به آه نفراسهۆ آ شدار بوون له  بهی آوردیكخراوڕند حزب و  چه/ الف ۆس

   .شدار بوون به ران ئی آوردستانیموآراتی دیحزب
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رآوآتان آرد   آهیردان  سهیژیوڕۆ نی آاری حزب ت لهیتندام آوو ئه  وهڵوناینتر ناش ال ئهیسۆ بوونت له س ك ئاماده  وهۆت / ی   زانا گه
  ؟ بوویستتان چو  هه  وهیژ  مپدا ده  آه دا لهیۆ خیت وو رآوك له  آهیك تان خهینیب
  نانهم شو  ئهیت هی ووتو آه فده وه .رآوك ئاگادار بوو  آهی گایاری   آرد لهیرآوآ  آهیآان  ئاوارهیردان  سهڵونایر ناس نتهی ئیفد وه/ الف ۆس

 یۆ خیستو  هه  ئازاره پۆم تابل ر به رانبه  به ته به هه .ش دانۆ ناخیرون  دهیر گوشار ژ ش له كه م خه  ئهیدا بژیای تڤۆ مر هیئاسان ن
   .هی وره  گهیكوتن رآه رآوك سه  آهی له سه  مهۆ ب  آورد وهۆ ب  بوو آه١٤٠ یریونال بیتر ناش  ئهینجام  ئه ك لهآ هی نوس ئه

ر  ژ  باشورلهینھا آوردستان ان تهی  هی وهك ش هی   آوردستان بهیآان موو پارچه  ههۆب ڵتر ناشونا  ئهیستو  ههایئا / ی   زانا گه
  ؟ هیاینیبت
   چونكه  آوردستان دا بووهی باشور نھا له ستا دا ته ئین مه  زه آان له شه آیر آردن  سه  چارهۆ بڵتر ناشونا ال ئهیشۆ سیستو هه/ الف ۆس
 ی آردن ه  مامهی شه آ دا باس له آه شتنهی دان ها له روه  آورد ههی داهاتوۆ ب وه نهیڕۆا گڕروی بی ژوور ت به بكرێ آر  و ئه شور ئارامهبا
 یاوكخرڕم  ده  به هیت خرا بهی تایآ هیسۆ د هیت آرا ژههۆڕ یت نهی  ئازارو مه ك له هیژو م ت دا آرا وه ژههۆڕ یش  بهڵ گه ران لهئ
   .ووڕ  ا خستهی تورآی آوردستانیآان  ئازاره ك لهمك ب چه ده  ههیها حزب روه ست ههیونالیتر ناش ست ئهیالیشۆس

  كخراوهڕم   بونت له  ئاماده ج وهیرو  نهی آاری پارت  آورد لهیكندام ك ئه  آورد وهیكك خانم  وهی آه  ئهی چ ست به هه / ی   زانا گه
  ؟ هیھانیج
 مام ڵاڤ ن ههۆك چ روه  هه م آردووهییژو میآ هی ژهۆ پیتندام  ئه وه هیش حاۆ خ نم بهیب م ئهۆژوو خ مۆ ب م آه آه ست ئه من هه / الفۆس
   . آرد اسهنفۆم آ  ئهیی وره  گهۆ بی ك ئاماژه جار اتر لهیالل ز جه

  ؟ت دوا ووته / ی   زانا گه
 یندامان  ئهیر سوپاسۆ آرد زی آه فده  وه  لهی رمه  گه هیشوازم پ  ئهۆم ب آه الل ده ك مام جهۆر  سهیپاسر سوۆ ز  وه وه ئی گهڕ له/ الف ۆس
 ینفراسۆ آ  آه هی وه موو آورد ئه  ههیون خه ان وهی رمه  گه هیشواز پۆم ب آه  آوردستان ئهیمانیشتی نیتآ هی یت هیرآردا  و سهیاسی سیب آته مه

   . دارهیم د  ئهۆ بێ نوی آوردستانی ژنامهۆڕ ۆر سوپاس بۆت ز ب وره  گهی آوردستان داهاتوو له
   رخان آرد ت ته مه ئۆ بی م آاته  ئهۆن بی آه سوپاست ئه ش مه ئی   زانا گه

   


