
www.kurdistannet.org 
  بةكايت كوردستان 13:26 18-1-2005

  
  
 
 
 

  بۆ ڕای گشتی
 

  ثاريت ذياين ئازادي كوردستانثاريت ذياين ئازادي كوردستان.. ..   بة أؤحي دووي أصبةندان جارصكي تر سةرهةلَدانبة أؤحي دووي أصبةندان جارصكي تر سةرهةلَدان
  

تی  کی ڕۆژهه  خهلهر   سه  لهپارزی ئیسالمی ئران ۆکراتیک و کۆنهکانی ڕژیمی تی گوشارهکه  یه ماوه
زگا   دام و ده  ڕۆژ نییه،  زیاد بوونه  گشتی ڕووی له به   لی ئمه کانی گه کوردستان و نرخه

کانمان  ییه وه ته ها نه  کوردان و به پیالنی دژ به دا  وتی ئمه ک له یه  گۆشه کانی ڕژیم له ره رکوتکه سه
  .   وه ننه نه
 دیرۆکی   له هاکانمان، که  نرخ و به  له  که یه کی ژیانی هه  کوردان گرینگییه  دا بۆ ئمه ندییه یوه و په له
  .  ین ندارتی بکه کانماندا تۆمار کراون خاوه یهر روه سه

 شایانی ڕز لگرتنکی   که یه ییانه وه ته ها نه و به کک له  یهزرانی کۆماری کوردستان ساۆژی دامه
 رز و پیرۆز  به و یاده  و ئه وه ک کۆبینه وری یه  ده  دا له و ڕۆژه  له  که موومانه رکی هه ش ئه ، بۆیه ییه وه ته نه

   . ڕابگرین
ندان جارکی تر   ڕبهدوویبه ڕوحی " ک پاڕتی ژیانی ئازادی کوردستان به دروشمی  ئمه وه

یمانی  و په  سۆز وه که  یه ین و به پیرۆز بکه  و ڕۆژه  سایادی ئه شداری ئوه به  بهوێ  مانه  ده"دان رهه سه
  .   وه ینه  کهدا نوێهیدانی کۆماری کوردستان  ک شه ته لهخۆمان 

کان  رییه ماوه  سیاسی و جه ری، پارت و ڕکخراوه وروبه وامان له کوردانی دانیشتووی ستۆکھۆلم و دهدا
سمی سایادی دووی   ڕوڕه شداری خۆیان له  به ون و به ربکه ن ده خاوهم ڕۆژه مژووییه به   که له یه وه ئه

  . رنرز ڕابگ  به ڕۆژهم  ئهری  وه یادهندان دا  ڕبه
زگاکانی   دام و ده وکان  کوردییه موو پارت و ڕکخراوه ههشدرابوونی   به  پشوازی له وه و بۆنه به

  . ین که  دهنی کوردی ده گای مه کۆمه
جۆشتر  م چآالکیه به  ئه و دشادسوڵ ن، تارا ره رده ریم، ئه ندان ڕۆژ که رمه شایانی باسه که هونه

  .ن که ده
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