
 
 

دانانی  ی له سه  مه ت به باره لی کوردستان سه خۆی گه ربه کۆی سه سهرکی  که لدوانی قسه
:تی کورد ت بۆ میلله عیه رجه مه  

 
:کوردستانیانی ھژا  

 
م  رده  به خرته تک ده ری کوردی بابه و ماپه و بوکراوه ندیک رۆژنامه ری ھه  روپه  له که یه ماوه

کی  یه  شوه ، بهوه ییه وه ته نیشتمانی و نهناوی  و به، ندار ن و الیه ری ب الیه هناوی نوس به، ر خونه
  باشور پوستی لگای کوردیمان له دا کۆمه م کاته ک له  نه که، وروژنن تک ده  بابه،دایماگۆگیانه

نوسسازی  چارهرسیاری یان پ المی ده  وه کات که  ده وه ئهروانی  کو چاوه  به ،   نیه تانه  بابه و جۆره به
ردا   سه ی بهکانیان سیاسیه کتبه کان و مه رۆکه رجی پارت و سه مهی  وه ، پش ئه وه بدرته

 یتی ھوشیار م میلله رده  به ینه  بخه وه وونکرنه ڕندك  ھه وستمان زانی که پ دا به لره.. رزکرت فه
  ..کوردمان

  /م که یه
  له  میشه  ھه  که یه مانه  پارلهو ویش ئه ئه،  یه ھهتی خۆی  عیه رجه ی کورد مهت میلله
  . راوهکراوز  په وه ی کوردستانه که التداره سه  ده ردوو پارته ن ھه الیه

  / م دووه
 .تی ویهوپاند هس  گای شیعه  کۆمه ت به بی تایبه زھه کان بارودۆخکی مه تی شیعه عیه رجه مه

ی   ھاوشوه  که وه نهیدا نابین و بارودۆخه ردستان لهگای کو ک کۆمه یه  ھیچ شوه  به ئمه
  .ردنی ھاوتیانی بکرت  گه وق و له  ته   بهشایری بکرت عهئایینی یان کی ع رجه هم وان ئه
ی ئازاد بوونی کوردستاندا  ل پرۆسه گه  له.وهوت کۆتایی ھات ت بوونی میلله عیه می ره رده سه

 بن   بزانت و خۆشی له رو یاساوه  سه سک له  ھیچ که  نی یه ت ئاماده ئیتر چی دی میلله
   . ببینت یاساوه

م ھه س/  
ک   یاسایه  که یه وه  کۆماگای کوردستان داخوازی ئه،ت عیه رجه ی مه له سه  مه ر له به
ن  ری کوردستان و خاوه ماوه م جه ر ده  به موو بخرنه کان ھه ستیهاڕموارکرت و تیایدا  ھه

  ...  کان ئاشکرا بکرن موو پارته کان و مافیاکانی ناو ھه نفال چیه  و ئهکان فایله
  

  :رز کوردستانیانی به
ک  ه و ستوری کوردستانه ده ،لی کوردستانمان گهزانین بۆ  وای ده هڕ  به دا م قۆناغه  له ی ئمه وه ئه

رکردنی  سه ڕاپرسی بۆ بیاردان و چارهنگدان و  سندوقی ده، یاساری  روه ، سهتک عیه رجه مه  تاکه
  .کان نوسسازه  چاره کشه

 نیشتمان بۆ   بکاتهمان که ته و وومان که هت  میلله  به وه تیبوون بداتهومافی ھاو  ستووره و ده ئه
ی نگ  و ده،  بیاری سیاسی شدار بین له مووان تیایدا به  ھه موو کوردستانیان، کوردستانک که ھه

    ...نگی کورسی داواکرت و ئاھه په نھا بۆ چه ک ته نهڕزی لبگیرت،  ھاووتیان
  

  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
1/ 5/2005  
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