
لی کوردستان م گه رجه بۆ سه  
  
    وه ته لی کوردستان بوکراوه خۆیی گه ربه کۆی سه ناوی سه  به ی که وازه و بانگه مک بۆ ئه وه
  .کان نگه  سایتی ده  له13/1/2005رواری   به له
  

بژاردنی عراق  ڕوی ھه اشکاوی ڕووبهڕ   کاتکدا به  لهلی کوردستان، خۆیی گه ربه کۆی سه سه
 بۆ بژاردنی عراق ھه   لی کوردستان له شداریکردنی گه کانی به ترسیه  و مه وه بته هد

ی   زۆرینه  به داوهبژاردنی کوردستانی   ھهشداریکردنی ، بیاری به وه کاته مان ڕوون ده که له گه
نی مانکی کوردستا رله پهبژاردنی  ھهخۆکان، بۆ  ربه تکشان و سه حمه  لیستی زه نگ له ده

  کانی باشوری کوردستان به واسراوه  ھه نوسسازه  چاره ی کشه وه کالییکردنه  توانای یه کارا که
  . وه کالیی بکاته خۆیی یه ربه ئاقاری سه

  
 الوازی خۆیان  کی ناکوردستانی یان له ر ھۆیه ر ھه به ن له س و الیه ندێ که  ھه وه داخه به
لی کوردستان و بۆ  خۆیی گه ربه کۆی سه کانی سه خۆخوازه بهر  سه بور و  نگاوه م ھه رده به له

  .ن که  ده و کارانه وی لدانی ئه  ڕگای جیاواز ھه بهکانی،  نگاوه لدانی ھه
  

تی  رایه ڵ نونه گه یمانان داوای دانیشتنی کردله ند مانگک ھزی ھاوپه  پش چه بۆ نمونه
یان  گه  دانوستانی له وه  ناوی ئمه  و به وه یان قۆزیه له و ھه س ئه ندێ که م ھه کۆ به سه

  .ن که خۆ کار ده ربه ناوی کۆڕی سه کۆ ئستا به  سه  که یاندوه  و پیانی ڕاگه کردوه
  
   دژ به  که وه ته  بو کراوه کۆوه ناوی سه کی الواز به یه  یش بوکراوه13/1/2005رواری  به له
نوان  وست دروست بکات له کی ھه کیه ره ی دووبه وه ه بۆ ئ کۆیه کانی سه نگاوه ھه

ری  روبهو  ده ت الوان له تایبه لی کوردستان و به  گه وه  خۆشحالیه  به کۆ که کانی سه ھانگاوه
 بۆ  کانه ندی عراقچیه وه رژه  به نھا له ش ته وه ، ئه وه بنه کانی کۆده نگاوه وست و ھه ھه

  . یه ی ئمه خۆخوازانه ربه نگی سه الوازکردنی ده
  

یانک یان  ر به  و ھه یه له سه و مه ین ئاگادار بن له که کان ده  کوردیه موو سایته  ھه جا تکا له
رپرس نین لی و داوای   به  بۆمان نوسیون ئمه ت که  نه یله و ئیمه  ڕی ئه هک ل یه بوکراوه
  .ین که  ده وه ڕوونکردنه

  
  لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
19/1/2005  
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