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  . . بتبت  ههردرد  تی خۆی دهتی خۆی ده  زایهزایه  ههناڕناڕ، ، تی کوردستانتی کوردستان  ژههژههۆۆرانی ڕرانی ڕ  وامی تكۆشهوامی تكۆشه  ردهرده   تیرۆری به تیرۆری به  دژ بهدژ به، ، چاکچاک
  

  د سابیر له مه کاک محه رکش و ڤان کاک حوسن ئازه رشگانی کوردستان ههۆکتی ش ری یه دوو کادیری تکۆشه، 2006ـ6ـ 28ڕۆژی
  . تیرۆر کران، ی پنجوین شارۆچکه

ستی  ده به، ت ری کوردانی ڕۆژهه  تكۆشه400  نزیک به، تی کوردستان تی حکومه سه  ده ژر  له سای ڕابردوی15 ی ه ماو له، وه خهدا  به
  . كراوه لینك هتائستاش بد، تیرۆرکراون یران هآان نویری ئران  پیاوانی ڕژمی داگیرکه

  م ڕژمه ند ئه خات تاچه رده  ده وه تی کوردستان ئه تی حکومه سه کانی ژر ده  ناوچه ئران لهی کۆماری ئیسالمی  وامانه رده  به م تیرۆکردنه ئه
  . الت مانانی ڕۆژهه  بۆ گیانی قاره وهوستی وا کرا ده

کتی  د سابیر و یه مه و موحه رکش  حوسن ئازه مان کاکه که له هیدانی گه ی شه ماه ی خۆی بۆ بنه ژاره م وپه شی خه ای هاوبه چاک و بۆیه
  : بت و داواکاره رده ی کۆماری ئیسالمی ئران ده م تاوانه به ر رامبه تی خۆی به هزای ڕی ناڕه وپه ئه، رشگرانی کوردستانۆش
 ڕگای  ویش له ئه،  کوردستاندا دابنت ردانی ئران و تیرۆریستانی کۆماری ئیسالمی له ستوه دهتی کوردستان سنورک بۆ   حکومهـ1

  یه وره کی گه یهیزار رمه ی شه وه  له ش بین جگه وه بت ئه ده.  وه ته  کۆبونهتی ل کانی رۆژهه کورده ی که ناوچانه و دابینکردنی ئاسایش بۆ ئه
  وه ته موو یاساکانی مافی مرۆڤ و نه هه ی پ به، کرن تیاندا تیرۆرده سه ژر ده وام له رده به  براکانی به التدارانی کوردستان که سه بۆ ده
  . بات رده سه کوردستان ژیان به  له  کهک  هیتیور هاو تی هه المه پاراستنی سه   له رپرسیاره تی کوردستان به کان حکومه کگرتوه یه
تی  تی حکومه هس  ژر ده دا لهودوی ڕابر هسا15  له  کهبکرت ت  ی کوردستانی ڕۆژهه هیده دان شه و سه بۆ ئه دواچونی یاسایی  بهـ2

  . تیرۆر کراون، کوردستاندا
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