
ریالکـانی  نـوبردنی گـه ی لـه شـه ڕه  سـوپای تورکیـا ھـه کـه یـه ماوه
  کـات کـه  ده وه ی ئه شه  بانگه وکات پارتی کرکارانی کوردستان ده

ــه گــه  گوایــه ــۆ   دزهوه رمــی کوردســتانه  ســنووری ھــه ریالکــان ل  ب
ــا ده    چــاالکی دژ بــه وه  نزیــک ســنووره ن و لــه کــه ناوخــاکی تورکی

-١٦  ممـه رۆژی پـنج شـه  م ن، به ده نجام ده ربازانی تورکیا ئه سه
رگریدا توانیـان   چاالکیکی به  لهکوردستان ریالکانی   گه٢٠٠٨-١٠
کی  یه رمانده  فهو  وه نه ربده به سوپای تورکیربازی  رکی سه تهکۆپ

  .یش بکوژن ربازی دیکه شت سه ی شرناخ و ھهکۆماندۆی شار
  

تـی شـاری  کـی قـه ڕه ی دانیشتووی گه  ساه٦٣ن  مه  تهباوککی
ی کوشــــتنی  شـــه ڕه و ھــــه ی زۆرھنـــاوه کــــه  کـــوڕه  چونکــــه نیـــهرا

دژدا تۆمـــار   و ســـکای لــه  بــردووه لکــردووه، ھانـــای بــۆ دادگـــه
  .کردووه
ی  وه ھـۆی ئـه ، به ه)د.س( ناوی  که کان کوڕه ی زانیاریه گوره به

ی  شـه ڕه رانـی بکـات، ھـه نـده ی ھـه وانـه  ره بـووه  نه  باوکی ئاماده که
ژاران  وان ھـه  ئـه  کـه وه کاته خت ده  جه که ، باوکه کوشتنی لکردووه

کۆڵ  یان له که ی کوڕه نا به ی پویستیان بۆ دابین ناکرێ، ده وپاره
   !.ن که وڕوپای ده ی ئه وانه و ره وه نه که خۆیان ده

  
  ر بـــه  ســـه تـــی کـــه ری خۆشـــناوه ڤـــه  گونـــدی ده١٣ دانیـــشتووانی

یـان بـۆ  باکـه  کـاره  بیاروایه ی که وه ھۆی ئه دی بالیسانن، به شاره
،  وه  بگوازرتــه قــوه بــای شــاری شــه رتــی کــاره بــه ڕــوه ر بــه ســه

  .بن رده زایی ده رانن و ناڕه یگهن
 بـۆ  قـوه بـای شـاری شـه  کاره  که  پیانوایه و گوندانه کی ئه خه

تــوان  وســا چــۆن ده  ناکــات، ئــه کــه شــی شــاره و بــه خــۆی بتوانایــه
  ! دابین بکات؟  گوندی دیکه بای سزده کاره

  ر بــه یــان ســه باکــه  کــاره  جــاران کــه و گوندانــه دانیــشتووانی ئــه
م ئــستا  بــوو، بــه یــی زۆریــان ھــه  بــوو گلــه روچــاوه بــای ســه رهکــا

ــۆ ســه بــای ئــه ی کــاره وه  گواســتنه  بــه پیانوایــه ــوه ر شــه وان ب ،  ق
  !کات   قازانج ده روچاوه سه

  
ی  فرگــهڵ  گــه لــهھاوکــاری  بــه ی کــوڕان خونــدنی خــرای فرگــه

 تـی رێ بـه هڕـو م به رده کیان بۆ بهخۆپیشاندانالی کچان ندی ئ ناوه
گــای   بــاره  روویــان لــهدا، پاشـان نجــام  زوور ئــه ی شــاره ده روه پـه
 ڕووی  ردووالیــان بــه وێ ھــه زوورکــرد، لـه ی شــارهقـامی شــارمقای
  .ری س کوڕو کچک شکا  ئاکامدا سه شاخان، له کتردا ھه یه

و گرفتـــی شـــوینی  ردووال کـــشه  ھـــه  کـــه یـــه  ئامـــاژهی  هجگـــ 
وت   حــه  لــه  فرگــه٣١کــان  یــه ی زانیــار گــوره ه، بــ یــه خونــدنیان ھــه

و گرفتــی زپــری لــ   کــشه وه شــه وھۆیــه ن، بــه کــه وام ده دا ده بینایــه
  . وه وتۆته که

  
بـای  زیـری کـاره کـدا وه یـه رنامـه  میـانی بـه  لـهدا رابردووی ماوه له

ر وتیـان  گـه  ئـه یانـدبوو کـه رمـی کوردسـتان رایگـه تـی ھـه حکومه
بـای  تـی کـاره زاره  وه ن، به ده ھلی ده ی ئه لیده  موه ی به یه  پاره وه ئه

  کــرێ، ئــستا کــه وامیــان بــۆ دابــین ده رده بــای بــه وا کــاره ، ئــهن بــده
  وه نگـۆی ئـه ، ده رو سلمانی باشتر بـووهول کانی ھه بای شاره کاره
ار ز  نۆ ھـه ب به مری ده و ئه وه بته رز ده با به  نرخی کاره  که یه ھه

  !!دینار
  

کنیکـی  ی تـه یمانگـه  مامۆستاو فرخوازانی په٢٠٠٨-١٠-١٥ رۆژی
 مامۆسـتایان   داوا لـه شاری دھۆک رپوانکیان ساز کـرد، چونکـه

جــ   ئــستا تیــدا نیــشته ن کــه  چــۆل بکــه و شــوقانه  ئــه  کــه کــردوه
  !!ن ک ملیۆن و نیو کرێ بده  یه  یان مانگانه!کراون

  وه یـی ئــه کـان گلــه یمانگـه  مامۆسـتایانی پــه  کـه یــه ی ئامـاژه جگـه
نـوان  ری لـه رابـه م و نابـه ت خونـدنی بـا سـته زاره  وه ن کـه که ده

پـارەی وانبـژی ھـا  روه کـات، ھـه مامۆستای کۆلیژو زانکۆکانـدا ده
 بـۆ مامۆسـتایانی خـاوەن بوانـامی ماسـتر ھزار دینـارە و بـۆ

  . مه ش زۆر که مه  ئهرە، دینا١٥٠٠خاوەن بوانامی دكتۆراش 

  

کان،  سیحیه مه بۆپشتیوانیکردن له
 رپوانکی چاکندی  ناوه

  کات  ساز ده ھمنانه
ــهل ــاوه قــی ک ــوکی ن ــدی رک ــه  چــاکن ــه ل ــدا ئاشــکرای   راگ یندراوک

سـیحی و  دونـانی بـرا مـه تی تۆقان و ڕاوه  سیاسه دژ به    که کردووه
 ڕــوه رکــوک  بــه  شــاری کــه  لــه  رپیــوانکی ھمنانــهکــانی تــر  ئاینیــه

  .بات ده
ی ١٧.٣٠ کـــاتژمر    کــه بریــار وایــه یانــدراوه ی راگــه گــوره بــه

 وه ی ئیــــسکانه  باخچــــه   لــــه٢٠٠٨-١٠-١٩  ممــــه شهکــــ مــــۆ، یــــه ئــــه
ی  سـوور  نیـسه و کـه ره بگـرن و بـه ران گـوڵ و مـۆم ھـه خۆپشانده
 ن و پشتیوانیکردنیان  له وێ ھاوسۆزی خۆیان پشان بده بۆن، له

ندی چاک داوای  ش  ناوه سته به م مه ن، بۆ ئه کان دیار بکه سیحیه مه
کــانی   سیاســیه نــه ک و تکــای الیــهرکــو  دانیــشتووانی شــاری کــه لــه

مـی  ن و ھاوخه شداری بکه دا به و رپوانه  له  که کوردستان کردووه
  .ن و ھاوسۆزی خۆیان دیار بکه

  

ن  که داوا دهک  خه:ماڵ مچه چه
  رانیان بکات خۆ سه یری ناوز وه

چـوار دا  ک یـه هفتـ  ھـه ی مـاوه لـه  وه تیه یه كۆمه   ڕووداوی ھۆی به
ینـی  رۆژی ھـه  ی ئواره  و رووداوانه گرتن له بۆ رگه، نس كوژرا كه
مــــاڵ  مچــــه تــــی شــــاری چــــه ســــایه ک کــــه یــــه  ژمــــاره٢٠٠٨-١٠-١٧

 که،  وه بوکردهكیان  یه یاننامه بهس   واژۆی سی که  به و وه كۆبوونه
  . دابندرێ و رووداوانه  سنوورک بۆ ئه ن که که تیدا داوا ده

ردانــی  تــا ســه  کــراوه نــاوخۆ زیــری  وه   لــهدا داوا كــه نامــهیان بــه لــه
دا  زاكه  قه رپرسانی و به ڵ دانیشتوان گه له بکات و ماڵ  مچه  چه زای قه

کانیـان بـۆ   و کـشه وه بكۆتـهكـان  ڕووداوه  لـه وه نزیكه و له وه كۆبته
  .ر بکات سه چاره
كی وتی ٢٠٠٨-١٠-١٧رۆژی  ی ٣کاتژمر  وه شه کی دیکه الیه له

.كشـینكۆف كـوژرا بـه مـاڵ مچـه ی چه شارۆچكه له،  ه سا٧٠ن  مه ته
فربـوونی ی  وانی نوسینگه پاسه   که کان کوژراوه ی زانیاریه گوره به

كـی  یـه نـد گولــله و چـه كشینكۆف كـوژراوه  به و  بووه شۆفری بانه
  . وتووه ركه به

 کــه  قوربانیــه  کــه وه نـه کــه  ده وه ر ئــه ســه خــت لـه ســوکاری جــه کـه
س  دژی ھـیچ کـه  سـکا لـه ، بۆیه بووه س نه ڵ که گه و گرفتی له کشه

  . وامه رده  به که  رووداوه  له وه م لکۆینه ، به کراوه تۆمار نه
   وه شه کی دیکه الیه له
  

ستڤای ف مین که یه :رکوک که
  کرێ ساز دهکای  ری شوه ھونه

ری  به ڕوه زا، به د ره حمه  رزدار ئه وه اوکهیاندر ی راگه رگه  له
-٢٠ رۆژانــــی   لــــه  کــــه کــــای ئاشــــکرای کــــردووه ری شــــوه ھونــــه

ـــه٢٢/١٠/٢٠٠٨ ـــشه  ل ـــۆی ق ـــه  ھ ـــستڤای  ی شـــاری ک ـــوک دا ڤ رک
ســتی  بـه مــه ، بـه وه شــه وھۆیـه ، بـهکــرێ کــاری سـاز ده ری شـوه ھونـه
ـــه کـــه رخـــستنی ڤـــستڤاه ســـه ـــامنرانی  پـــه   داوای ل کـــانی  زگـــه  دهی
  .ن ڵ دا بکه گه کاری پویستیان له ھاو  که یاندن کردووه راگه

ــه ــه ل ــی د الی ــهک ــه وه شــه یک ــای  لیژن ــهی ب ــه  ی ــین  ک ــستیڤای م ڤ 
ــه ــه ری شــوه ھون ــه کــاری ل ــه ب ــه یاننام ــدا جــه ی ــه ک ــه وه ختــی کردۆت   ک

ڵ  گـه رکـوک لـه  شاری که ریی له نگی کردن ھونه ماھه ستی ھه به مه به
رمـی  تـی ھـه تـی رۆشـنبیریی حکومـه زاره کانـدا، وه وه تـه م نه رجه هس

ری  رتـــی گــــشتیی رۆشـــنبیری و ھونــــه بـــه ڕــــوه بـــه/ کوردســـتان
 کـات کـه مـین فـستیڤای خـۆی سـاز ده که  سلمانی یه کاری له شوه
ــه چــه ــد تۆژین ــه وه ن ــی ره ی ــه ک ــه خن ــه ســه یــی ل ــاری  ری شــوه ر ھون ک

ـــهکـــرن، ۆاش کرد ش ده پـــشكه ـــوڕه وه ن ه ی رـــستیڤاـــه ســـمی ف  ک
ندانی کورستان و  رمه م ھونه رجه  بۆ سهی گشتی فستیڤاڵ پشانگه

رکوک  ندانی شاری که رمه  تیدا ھونه  که وه کرته رکوک ده شاری که
  .ن که شداری تدا ده  به وه ب و تورکمانه ره  کوردو عه به

  

و ئرانی اسداری پ ٤: لی نده مه
 کرن ستگیر ده هوت سوری د حه

 زاری  واڵ لـه کـانی ھـه رچـاوه  سـه٢٠٠٨-١٠-١٨  ممـه دون شـه
 وجی  فه ھزكی   که  بویان کردوه وه وانانی سنووری عراقیه پاسه

نـاو  ، لـه  دیالـه  پارزگـای  سـنوری وانـی  پاسـه  لیـوای ر به  سه چواری
 تــی ھــهخۆر  كــم بـاكوری٥٥( لــی نــده  مـه  ســنوری   لــهدا عراقــ خـاكی

 وه كانیانه كه چه و  ربازی  سه  جلی  به  ئرانی چوار پاسداری)  عقوبه به
  . وهستگیركرد ده

 و چـوار پاسـداره  ئایـا ئـه  کـه کـردووه  ئاشـکرای نـه که رچاوه سه
ــزه راده ــه ســتی ھ ــه کــانی ئ ــان ل ــراون ی ــا ک ــه مریک ــانی  ن پاســه الی وان

  . راگیراون وه سنووره
 ئاشکرا کـرا ٢٠٠٨-١٠-١٨  ممه ر دونی شه  ھه وه کی دیکه الیه له

کــی  ســی خــه شــت کــه وال ھــه لــه کــانی پۆلیــسی شــاری جــه  ھــزه کــه
 وانـه ئـه   کـه بـووه یان ھه وه و گومانی ئه ستگیر کردووه سوریایان ده
م دوای  ، بــــه وه او خــــاکی عراقــــه نــــ وی بنــــه یانــــه ئــــرانین و ده

 و لـه رمـی  ی فـه  ڤیـزه  بـه وانـه  ئـه  که هتووو رکه  بۆیان ده  وه لکۆینه
 نـاو خـاکی عـراق، داوای بووردنیــان  تـه  ھاتوونـه ی سـوریاوه رگـه

  و ئازادکراون،  لکراوه

  می یامی ھاوخه په
خـۆیی  ربـه تی پارتی سـه رکردایه ندامی سه نا، ئه الحی سوتانپه ڕز کاک سه به

 کوردستان
قادرخـانیواـی کـۆچی دوایـی   ھـه وه کی زۆره یه ژاره داخ و په به

 وه وھۆیـه مانمان بیـست، بـه که وه ته باتکاری درینی نه نا خه سوتانپه
 حزبـی رزگـاریی کوردسـتاندا، وـای  ڤـانم لـه نـاوی خـۆم و ھـه به

ـــه ره و ســـه داخباریمـــان، پرســـه ـــه خۆشـــی ل ـــژاو بن ـــه  تـــۆی ھ ی   ما
ــا و ســه ســوتانپه ــاوڕێ و ھاوســه رجــه ن ــه م ھ ــادر خــانی  نگ ــی ق ران
  .زانین متان ده شی خه  ھاوبه ین و خۆمان به هک نا ده سوتانپه

ســـتدانی قادرخــــانی   ده حزبـــی رزگـــاریی کوردســــتان بـــۆ لــــه
ســـــت چـــــوونی   ده  لـــــه شـــــزان کـــــه  و ده نـــــا داخبـــــاره ســـــوتانپه

 ھـسانی سـاڕژ  شی بـه که و زامه یه وره ویستان کۆستکی گه خۆشه
 قادرخــانی   کــه ســه  بــه نــا ھنــده ی ســوتانپه ماــه م بــۆ بنــه نــاب، بــه
نـی خـۆی  مـه ناس تکای ته رکی ماندوونه ک تکۆشه نا وه سوتانپه

ل و  ی گـــه  راژه نــو حزبـــی دمــۆکراتی کوردســتانی ئرانـــدا بــۆ لــه
ـــشتمانه ـــه نی ـــه ک ـــه ی ت ـــوو، ب ـــه رخـــان کردب  شـــانازی و  وه شـــه وھۆی

 ر کـردووه ی مسۆگه که وه ته ی و نه که ماه رفرازی بۆ خۆی و بنه سه
  ون ناکـات و بـه رانـه و تکۆشـه بـاتی ئـه و خـه ربرده مژووش سهو 
  . وه نووسته یان  ده وه ستپاکیه ده

،  وه ینـه کـه می خۆمان دووپات ده خۆشی و ھاوخه ره و سه پرسه
نـا  ی سـوتانپه ماـه  دوایین کۆست و ناخۆشـی بنـه مه ھیواخوازین ئه

ب.  
  د حمه رکار ئه

   کوردستان سکرتری گشتی حزبی رزگایی
 

  
  
  
  

  
  
  

مـان، حزبـی  سـکرتری گـشتی حزبد حمـه رکـار ئـهڤاڵ   ھه٢٠٠٨-١٠-١٤ی رۆژی ١٧کاتژمیر 
 کـاوه کـاک  رـزدار  ولـر پـشوازی لـه  ھـه بی سیاسی لـه کته گای مه  باره  لهرزگاریی کوردستان

یــی  نووکــه وشــی ھــه  ره  دیدارکــدا بــاس لــه  لــهی میــدیا  کــرد، نامــه فتــه ری ھــه رنووســه  ســهنــادر
ــه رۆژنامــه ــی کوردســتان ب ــی لــه وشــی رۆژنامــه  گــشتی و ره وان  باشــوری کوردســتان کــرا،  وان

وانی  ی بزاڤی رۆژنامه خه  یه   کرد که و گرفتانه و کشه ی میدیا باسی له نامه فته ری ھه رنووسه سه
وانــانی   رۆژنامــه د ھیــوای خواســت کــه حمــه ڤــاڵ رکــار ئــه ھــا ھــه روه ، ھــه  گرتــووهانکوردســتانی

و  ی ئـه وه وـی سـینه وانی تبکۆشن و ھه یامی رۆژنامه یاندنی په پناو گه  له کوردستان لباوانه
  . وه کرنه وانی کوردستان قوت ده م بزاڤی رۆژنامه رده به  له ن که ش بده گرفتانه
  

   پشوازیانی رزگاریی کوردستری حزبسکرت
  
   

 

گـای   بـاره  سکرتری گشتی حزب لـهد حمه رکار ئهڤاڵ   ھه٢٠٠٨-١٠-١٥  ی رۆژی١٧کاتژمر 
 بجه ه ندی ھه  ناوهرپرسی  به حمود لی مه عه رزدار کاک  ولر پشوازی له  ھه بی سیاسی له کته مه

ت  بـاره حمود سـه لی مه ار عه کرد، رزد)چاك(لی کورد  نفالکردن و ژینۆسایدکردنی گه  ئه دژ به
. چووبوو ڕوه ف به جه  شاری نه  رۆژانی رابردوو له  له کان دوا که ه  کۆمه  به ی گۆڕه  کۆنگره به
ڤــال ســکرتری حــزبیش  رچــاوان، ھــه  بــه نــدی چــاکی خــسته کــانی نــاوه ھــا کــارو چاالکیــه روه ھــه
  .وتنی زیاتری بۆ خواستن کهر ندی چاک کردو ھیوای سه  چاالکوانانی ناوه ستخۆشی له ده

 بـۆ ناسـاندنی و گـشتگیرانه نـه الیـه مـه بی کـاری ھـه  ده ردووال ھاوڕابوون که ھهدا  م دیداره له
ی  ده شـتاکانی ســه ی ھـه یـه  ده عـس لـه  رژمـی بـه نفـالکردنی کوردسـتانیان بکـری کـه شـاوی ئـه

تیش  تایبه ، به مان بووه که له کردنی گهیبردو ئامانجیشی ق ڕوه ی کورد به وه ته  نه رابردوو دژ به
  رکخــراوه و باشــتر گــوێ لــه خــساوه تکــی بــاش ره رفــه ر ئاســتی جیھانیــدا ده  ســه  ئــستا لــه کــه

  .گیرێ ی کورد ده وه ته کان و دۆزی نه کوردستانیه
  

لی کوردستان  فزیۆنی گه له ته،ڕین نای راپه که
  تکا ڤاڵ سکرتری حزبمان ده میواندارتی ھه

ڕیـن  نای راپه لی کوردستان، که فزیۆنی گه له ته   له  کهی روانین رنامه  به٢٠٠٨-١٠-١٢رۆژی 
 سـکرتری گـشتی حزبمـان، حزبـی رزگـاریی د حمه رکار ئهڤاڵ  میواندارتی ھهکرێ،  ش ده پشکه

دسـتان نـج و الوانـی کور ی کۆچکردنی گـه  دیاره ت بوو به  تایبه که رنامه کوردستانی کردبوو، به
کـانی   پرسـیاره کـه رنامـه  بـهکـاری ئامـادهر و  شـکه  پـشکهسوڵ ر ره ھونه کاک تا ره  سه.ران نده بۆ ھه

ی رۆیـشتنی الوان و  ر دیارده  سه  تیشکی خستهد حمه  ئهڤاڵ رکار وسا ھه ستپکرد، ئه خۆی ده
دا  نــده م پـوه ، لـه هو ری جیــا کـرده نابـه  کـۆچکردن و پـه گـرتن نـاوبردو لــه هرھـ  ســه شـی بـه مـه ئـه

رپرســیار زانــی و ھیــوای   بــه ی کوردســتان و تــوژی الوانــی بــه گــه رــم و کۆمــه تــی ھــه حکومــه
تـی کـارکردن و  رفـه ، ده وه هنـج و الوان بداتـ ی گـه  کـشه هئاوڕ لـنـددار یـوه نـی پـه  الیه خواست له

ی   پۆســـه ت، لـــهن بکـــاجبوونیـــان بـــۆ دابـــی خـــسن، شـــونی نیـــشته زرانـــدنیان بـــۆ بـــره دامـــه
  الوان کـرد کـه مـان کاتیـشدا داوای لـه ھه ڵ دا بکات، له گه دا ھاوکاری پویستیان لهرگیری ھاوسه

ــان  ــدارتی خــاوهخۆی ــن ــه ه ل ــه  داھــاتووی گ ــشتمان ک ــاوهن،  ل و نی ــان و ئ ــۆ بنیاتن ــان ب دان   خۆی
   .بن و ب ھیوا نه وه بگرنه یی ھه نگاوی کرده ی نیشتمان ھه وه کردنه

  

  زرێ مه دادهیلی  یمانی کوردی فه ھاوپه
وانیدا  کی رۆژنامه یه  کۆنگره غداد له  ھۆی ھوتل شیراتۆنی شاری به  له٢٠٠٨-١٠-١٤رۆژی 

 نـدرا کـه یـه  راگـه وه وھۆیـه ، بـه وه یلـی بوکرایـه یمـانی کـوردی فـه زراندنی ھاوپـه ی دامه یاننامه به
یلییـان   یمـانی کـوردی فـه یلـی، ھاوپـه تـی کـوردی فـه ایهسـ نـدی و کـه ک رکخراو و ھاوبه یه ژماره
ی  وه  بۆئه یلیه کان و گوتاری کوردانی فه کخستنی ریزه  یه یمانیه و ھاوپه ، ئامانجی ئه زراندوه دامه
ی سیاسـی عراقـدا   پۆسـه شـداریکردنی لـه  بـه کـانی دیکـه کـی کـارا ھاوشـانی پکھاتـه یـه شوه به

  .ن بکه
کسانی  ری و یه روه ر دادپه سه ختی له یلی جه یمانی کوردی فه زراندنی ھاوپه هی دام یاننامه به

کرن و  ڕاوز نه یلی په  کوردانی فه  که و ھیوای خواستووه وه کانی عراق کردۆته نوان پکھاته له
کرن،   نهش تدا ببه وه کانی ده و پۆسته شکردنی پله  دابه و له وه کانیان بۆ بگدرته واوی مافه ته

  .  وه بوو بکرنه ره ب قه  ده وه شه وھۆیه ، به می زۆریان لکراوه  رابردوو سته  له چونکه
شـتیاری رکخـراوی  رپـه غدادی سـه ر به یده بژاردنکدا حه  ھه کان له ی زانیاریه گوره ر به ھه

 و شـخ  ـردراوهبژ یلـی ھـه یمـانی کـوردی فـه مینـداری گـشتی ھاوپـه یلی بۆ ئـه ئاشتی کوردی فه
  . ستنیشان کراوه یلی ده یمانی کوردی فه بژی ھاوپه ک وته یلیش وه د فه سه ئه

شـک  نـوان بـه  ھاورکاری له وه کرده ی ئازادی عراق  به  دوای پۆسه  که یه ی ئاماژه جگه
 تیـدا  شـیعهبـی  ره نـی عـه  الیـه وه شـه وھۆیـه م کوردستانیان کرا، بـه رجه یلی و سه  کوردانی فه له

لکـش  کـانی عـراق پـه ری شـیعه نگـه رو سـه ن و به یلی شیعه  کوردانی فه ند بوو، چونکه سوودمه
  . ن یه گه لی کورد ده یی گه وه ته ندی نه وه رژه  به ش زیان به مه کرن، ئه ده
  

  

  رزدار ه ل
حمود  لی مه عه
  رشتیاری رپه سه

  ندی چاک ناوه
  کات ده

  ری رنووسه سه
  ی نامه فته ھه

  کات میدیا ده

    نادر  کاک کاوه له پشوازی ری حزبسکرت
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