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  وار حاجیوار حاجیهاها ...  ...   خو نیهخو نیه  ربهربه   سه سه  اتی کرد کهاتی کرد کهپپمال موختار ئیسمال موختار ئیس  مال جهمال جه  کهکه
  
ری   باکو  لهرمی کوردستان تی هه ری حکومه رواری نونه ها به  ته5/11/2005 رۆژی  له
ی  له سه ر مه سه نجام دا له  ئه سوید  لهل رادیوی هاوپشتی گه ک لهوتن  چاوپکهوروپا ئه

کی  یه  شوه لی و به سه  تروته رواری به  دا به تنه هو چاوپک له. درید قا مال سه گرتنی که
  ی به وانه موو ئه  و هه که ری رادیویه کانی بژه موو پرسیاره المی هه کادیمی وه شارستانی و ئه

 قساکانی  ن گوێ له سکی بالیه ر که گه ئه.  کردی دران که پروگرامه شداری فون به له ته
ید قادر باش ئاشکرا  مال سه کانی که ل نوسینه گه راوردی بکات له ت و بهرواری بگر به
و  ر له هه.  رد تا ئاسمان جیاوازه  ئه کارهنان له  به  ئسلوب و متودی ووشه بت که ده

نک  یان الیهسک  ر که ل هه گه  له یه و ئاماده  ئه ووتی کهرواری  ها به دا ته تنه چاوپکه
  . ید قادرگفتوگو بکات مال سه تی گرتنی که ر بابه سه ت و له ا بدسمینار، دانیشیت

  
ری خوی کوردستان پوست دا   مالپه ک له یه  نامه مال موختار مال جه  که7/5/2005 رۆژی  له

 ژوری کوردستان   له13/11/2005 رۆژی   له کات که رواری ئه ها به  ته  داوا له  که وه بالو کرایه
  .  وه کتری ببنه  یهرۆی نایتد رۆبه یو
  

بو .  ناوبانگه  جاش یونایتد به ری کورد دا به ماوه  ناو جه  له مکه  ده م ژوره ئه -1
موو  رواری هه ونکو بهچ.  وه و ژوره  ناو ئه تهچبرواری نابت  ها به ک ته وهسکی  که

  .  کردوه بات خه و دژی جاشان   بویه رگه ژیانی پشمه
مال  که.  ) گای کونی ئازایه ر ده به روی له( لت  ئه یه کی کوردی هه یه له سه مه -2

تاک دا زۆر ناو پال له،   کونی کردستان یونایتد ئازایه  ناوهنھا ل ریش ته اموخت
  . بژارد  هه ی م ژوره نھا ئه  بوچی ته یه ژوری کوردی هه

رواری  ها به ی ته المی داواکه مال موختار وه مال جه ربونی دوو رۆژ که پاش تپه -3
ری کوردستان پوست  نی مالپه  خاوه دات که  نیشانی ده وه نھا ئه  ته مه ئه،  وه دایه
ش ئستا  نه و الیه ئه،  ئازادی بریاری خوی بدات  و ناتوانت به نکه  الیه ر به سه
و  ری بو ئهرمان و ئاموژگا  فه  کا چ هزه  رونی ئاشکرا بویه لک دا به ناو خه له
  . نریت  ده مال موختاره جه

رمی  هه تی ری حکومه ی نونه  ئاراسته دا که یه مه و نه مال موختار له مال جه که -4
) م وان ناتوانم بریارک بده ب ئه به (لت  ده  کردوهوروپا  باکوری ئه  لهکوردستان

 و  نکی تر دایهسا ستی که ده  مشکی له  موختار دانی پدانا که شوکر بو خوا که
  . اتک بدوان بریار  ب ئه  و ناتوانت به خو نیه ربه ئازاد و سه

  


