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  ههندند   هۆه هۆه   له له88--2121آاری خۆپیشاندانی آاری خۆپیشاندانی   ی ئامادهی ئاماده  ستهسته  وازی دهوازی ده  بانگهبانگه

  
  !ین بکه کان ڕسواتر یهیعس خۆشحاڵ و تاونباران و بهان یقوربانم  رجه کانمان و سه نفالکراوه ئه، دا 8-21 رۆژی  آگرتوییمان له  یه به با

موو ئینسان  کوژیدا ڕوی هه  کورد کوژی و کۆمه  له انی ڕژمک کهر سه،  عسه به یسه رانم ڕۆژی دادگایی تاونبارانی  که  یه21-8-2006
  ی که ڕژمانه سته و و ده عس و ئه ر تاوانبارانی به رانبه به  له یه  گرنگی تایبتی خۆی هه م ڕۆژه ئه، وه وهکوژانی پش خۆیان سپیکردب

،  وه مانه آه له ی گه سته  جه وته ی آه یه وره  گه و برینه  ئاست ئه  له هستمان ینی ههرب  رۆژی ده مه ئه، عسدا بۆن ی به  ڕچه وت به یانه ده
  یشتن به بۆ گه،  یشتووه عسیان پ گه ی به ستی دڕندانه  ده که مان آه له  گهیانیسه رجه م قوربانڵ   گه  له هماننگی ده ڕۆژی هاو هاوآات

بوو  ره  ژر باری قه  چوونه  بههتی عراق هلو  دهیناچارآردن ك روه هه،   کانیان هیوی نهع  مادی و مه ی زیانه وه ربووکردنه داخوازیه کانیان و قه
  نده  ناوه ینکی فراوان و کارا له مپه که  ینه  بكه م رۆژه با ئه. کی کوردستان  خه  داوای لبوردن کردن لهی فه رم کان و به ی زیانه وه کردنه

 بۆ  وه ره  بیرو رای ده لکی کوردستان به کوژی خه  ناساندی دۆزی جینۆسایدو کۆمه ئاشناآردن و زیاتر پیناو له یھانیج ییاندن کانی ڕاگه
  . !یان وه بوونه   دووبارهلهڕگرتن 

  ڕکخراوهه ن و یالڵ و  کۆمه، کان مرۆڤه ئازادی خوازه، ند  هۆله  لهکان هیسوکاری قوربانی م هاوتیانی کوردو دۆست و که رجه سه
ی  ینی دوو ساه مپه چۆن که، ساته و آاره  بیت به شایستهك یریكخستنی خۆپیشانادان ۆبین  که  دهتانواز بانگه، ... ، ژنان، کان هییکورد

س  کان وکه هیدی قوربانی  ناو ان خستهمیدخۆشی و شا  وییاند و شادی وتن گه رکه سه به كه وهیپمان ندی فرانس ڤان ئانرات تاوانباری هۆله
ونی  و ته  ئهوعس و هاوکارانی  رسک بۆ به  ده ینه ی بکهش که سته دام و دارو ده  ڕۆژی داگایی سه2006-8-21نین اتو ده،  وه یانهرو کا

  . اوهیان د م ڕژمه تی ئه  یارمه ش که و کارگانه رو تاوانبارو ئه  نۆکه له   ئاسایه جاجاۆکه
سزای داد  خوازیاریین و  آان شاد بکه كوژییه نفال و آیمیاباران و آۆمه ئه کانی قوربانیه یگیان با،  وه  نابنه  دووباره انهی مژوی م ڕۆژه ئه
  .  بین بۆ سه رجه م تاوانباران رانه روه په
  : هه یه مان وایانهه م داواآارییه ر دا ئه و رۆژه له
 . تبناس رمی  فه ك تاوانی ژینۆساید به وه... عریب نفال و آیمیاباران و ته ی ئه راقی پرۆسهتی ع وه ده •
 . لی آورد بكات  گه بوردن لهرمی داوای ل  فه  بهعراقتی  وه ده •
 م زیان رجه بووی سه ره ها قه هه روه، آانیان ی ناوچه وه دانكردنه  ئه نفال و ئاوهی قوربانیانیس و آار بووی آه ره قه •

 . آانی آوردستان موو پارچه  هه  له زه ره ر مه ند بوونعس به یت آه به د ه س وه بكریتهآورد  وتووانی لیكه
  آوردستانم قوربانیانی  رجه  گوناهو سهَنفالی بی  قوربانی ئه182000 بۆ گیانی پاآی  فادارییه شداریتان وه به
  

  :شون و کاتی خۆ پیشاندان
21-8- 2006  

  ڕۆ  نیوه  دوا13:00کاتژمر 
   شاری دینھاخ هتی عراقی ل فاره م سه رده به

 Johan de Wittlaan 16 
2517 JR Den Haag  

  
 هند هۆه - آوردستان یراندۆمفری یبزوتنه وه  .1
  لۆآس نه ی به  آۆمیته-ی نیشتمانی آوردستانتآی یه .2
 نده ی هۆه لیژنه-پارتی دیموآراتی آوردستان .3
  حیزبی شیوعی آوردستان .4
   نده  هۆه-تكیشانی آوردستان حمه حیزبی زه .5
  رآووك پیدانی آهه شه ی گند ناوه .6
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 ریته رمۆ زیآورد یناوه ند .7
 ند  هۆه-آیتی ژنانی آوردستان یه .8
 ند هۆه-آیتی قوتابیانی آوردستان یه .9

  ئه مستردام-ی آوردی میدیا یانه .10
   له ده نھاخی آوردی آولتوریمه لبه ند .11
  نده  هۆه نجان له  گهیئه نجومه ن .12
 ری ژنانی تیلبۆرگ نته سه .13
 الیدن_) ورۆز نه (ریی آولتو ه آۆمه .14
  وه نفال بۆ تویژینه ری ئه نته سه .15
  ندی چاك ناوه .16

  
 .  آه تی خۆپیشاندانه رایه آردن و نوینه  ئاماده ن له ك الیه وه شدار بیت به  وه  سوپاس و ریزههب ك پارت و ریكخراویموو  بۆ هه یه رگا آراوه ده

 :ندیكردن یوه بۆ په
  
Alimahmud2001@yahoo. com 
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s. mahmood@wanadoo. nl  
0617360567  

  


