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ری ری   ماوهماوه  کانی جهکانی جه   داخوازیه داخوازیه  مپینی پشتگری لهمپینی پشتگری له  کهکه، ، کانی کوردستان ئازاد بکرنکانی کوردستان ئازاد بکرن  کانی خۆپیشاندانهکانی خۆپیشاندانه  مو گیراوهمو گیراوه   ج هه ج هه  ست بهست به  ب دهب ده  ههدد

  ..کانکان   جی گیراوه جی گیراوه  ست بهست به  کوردستان و ئازاد کردنی دهکوردستان و ئازاد کردنی ده
  2006ی 8ی 14

ری  ماوه هج. تی کوردی سه تی ده داه ناعهی و  نده  گه  دژ به هو ته ری کوردستانی گرتوه رتاسه تی سه زاه رق و ناره  مومان ئاگادارین که هه
ران و  سه.  خۆپیشاندان ته ستیان داوه نی ده مه بونی سوته ب ئاوی و نه، بایی ب کاره، تگوزاری بونی خزمه  هۆی نه کوردستان به

عس  رین و به کی به ه  شوه به، لک کانی خه تاییه ره  سه بری دابین کردنی خواسته پۆلیس و ئاسایش له، ستانی حوکمی و ئیداری ده کاربه
سیان بریندار  ان که  ده  و به کوشتوه ندیخان ربه  و ده بجه ه  هه  الویان له2ک و تا ئشتا  ی خه حشیانه کوتی وه ر  سه ته وتونه ئاسا که
کانی پشوی  مان زیندانه ی هه وانه ستگیر و ره سیان ده دان که  سه ازی بهری نار ماوه هنگی ج ی ده وه ترساندن و کپ کردنهها بۆ  روه هه.  کردوه
  .  عس کردوه به

کی   خه ستی کوردی دژ به  دهی رانه رکوتگه فتاری سه  ره وه دنی کردوهحکوم کر ڵ مه گه له، کپالتا" کوردستان یونایتد"ژوری  ک وه  ئمه
ر  اوهم کانی جه  داخوازه م به ه و ب دواخستن و له  په ین به که ری کوردستان و داوا ده ماوه نگی جه  پاڵ ده ینه خه نگمان ده ده، کوردستان
  !ن کان ئازاد بکه  گیراوهرت ید و شه  بی قه ابین بکرێ و بهکانی تریان بۆ د نی و خواسته مه سوته، ئاو، با کاره،  وه بدرته

  .  وه ینه که  خۆپیشاندان و بۆ رای گشتیی جیھان بوی ده ینه ده ست ده ران ده نده ری کوردستان و هه رتاسه  سه له،  وه وانه  پچه به
   به کگرتوانه ین یه که  ده وه هر  و ده  ناوه  کوردستان له و تاکی ئازادیخوازی و ئینساندۆستی رکخراوهمو حیزب و   هه  داوا له سته به م مه بۆ ئه
  .  بچین وه کی مافخوازی کوردستانه وای خه نگی ره ده

 
   پاتاکدتی ژوری کوروستان یونایت رایه به روه به 

   


