
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهکاتی به 7-7-2006 16:13 

1 

 
  

    رانی کوردرانی کورد  نابهنابه  رپهرپه   سه سه   هرشیان کرده هرشیان کرده  کانی ئۆردون جارکی دیکهکانی ئۆردون جارکی دیکه  هزههزه
  
ی 13مۆ  ئه، ئۆردونر سنووری ئراق و سه گیرهاتوو له تی کوردستان رانی ڕۆژهه نابه ی په  کۆمیته یشتوو له وای گه ی هه  گۆره به

ر   سه رسنووری ئۆردون هرشیان هنایه سهر  ری سه پارزهکانی  ههز. میالدی 2006. 07. 04  ر به رامبه  ی کوردی به2706ڕی  پوشپه
  ، تی کوردستان  ڕۆژههرانی نابه په
ند   و چهتدانیان زیه لیدان و ئه  ته ربوونه  به هیان زه به زۆر برسنووری ئۆردون ری سه کانی پارزه  هزه یاند که ران ڕایان گه نابه په
  . ران وتی ئۆردون نابه رزی په  دژی کۆمیساریایی به بهکان  شکاندنی مانگرتووه بیانووی وازهنان و به، سکیان ل بریندار کردون که
 هزه کانی   پیش بوو که فته  حه3، ران نابه ر په  سه نه به  هرش ده و شوه رسنووی ئۆردون به  پۆلیسی سه  که م جار نیه که  بۆ یه وه ئه
ندی  و پوه ستیی کوردستان له ربه پارتی سه، سکیان ل بریندار کردن ند که ران و چه نابه ت دانی په زیه ئه  نهربوو  به زۆر دڕندانه ۆردونئ
  ،  ڕکرد رویجی به ندین شۆینی جیھانی ونه  و بۆ چه وه رویجی بو کرده کانی کوردی و ئینگلیزی و نه  زمانه وازکی به دا بانگه یه
ی  وه  دوای بو بوونه له،  وه وازیان بو کرده دا بانگه ندیه و پوه ی کوردیش له نکی دیکه ند الیه و چه) چاک (ندی ناوهها ڕکخراوی  روه هه

وتی ئۆردون جیھانی چاودری مافی مرۆڤی ڕکخراوی ) منیستی ئه ( الیان له،  کانی دیکه نه ستیی کوردستان و الیه ربه وازی پارتی سه بانگه
  ، کات ران نه نابه ڵ په گه ت له س و که  هه و شوه  به  که وه کرایهئاگادار 

  .  کانی مافی مرۆڤه ریکی پشلکاریه وام خه رده به،  وه کانی جیھانی ناداته م مخابن وتی ئۆردون هیچ ومکی داواکاری ڕکخراوه به
  . گرت ده هه  رانه نابه و په وام له رده نگاوی پویست بۆ پشتیوانی به ههنگ نابت و دا بده ندیه و پوه ستیی کوردستان له ربه پارتی سه

  
  

  ، ستیی کوردستان ربه تی پارتی سه کۆمیسونی کاروباری مرۆڤایه
  میالدی 2006. 07. 04  ر به رامبه  ی کوردی به2706ڕی  ی پوشپه13


