
  نگاوکی پ له  شاری یۆتۆبۆری هه لهران  نابه ی گشتی په وه م کۆبونه که یه
  کسای ی یه ی ئیقامه وه کردنه  بریاری درژنه ر به رامبه تی بوو به زایه ناره

  
  خۆیی ی گشت م کۆبونووه که  یهۆتۆبۆری /رانی عراقی نابه ری په رتاسه  فیدراسۆنی سه5/4/2007 وتی رکه  ممه پنج شه 
 ن الیه باسک له تا به ره  سه .ڕخست شاری یۆتۆبۆری  ران له نابه  په لهس   که100ی  نزیکه   بهرچاو یاکی به هبونی ژمار ددهئاما به
هاوڕێ فاتح و باسی  کرد و پاشان قسه نی ده ده دروستکردنی ڕکخراوکی مه له  باسی ستی پ کرد که  ده  وه ییه بجه ه  ههت فعه ڕه
 رشتک بکرت  هه ر له بت به ده ی و خراکانی کرد  که نوکه  هه ر کاره سه رانی عراقی له به نه ری په رتاسه رپرسی فیدراسۆنی سه هب
ها  وه ره هه،  وه کی زۆره یه ژماره شاری ۆتۆبۆری به ران له نابه ی په م  دائیره رده به له وره سازدانی خۆپیشاندانکی گه (  وانه له
  لهنانی پشتیوانی ستھ ده  به بۆکان  سویدییه حزاب و ڕکخراوه واوی ئه  و ته شیوناڵ نهر نته منستی ئه  ئه به ندیگرتن یوه په

ستی   ده وه رپرسی سایتی بۆپشه ری رادیۆی هاوپشتی  و به به ڕوه  به)لی  ئارام عه( و باسی  پاشان قسه.ران نابه کانی په داخوازییه
ڕادیۆی هاوپشتی و سایتی بۆ : یاند که  رایگهبت بکرت و خرایی ده  به ی که لیانه مه  عه نگاوه و هه ی ئه وه  پشه ر بردنه سه لهپکرد 
پاشان  دوای . ریان نابه ستھنانی مافی په ده ران بۆبه نابه ی په وه م بزووتنه ئهکانی فیدراسیۆن و   ئیختیاری کاره خرته دهی  وه پشه
نگ  ی ده  زۆرینه ، به وه م درانه  وه وه لی یه م عهت و ئارا فعه ن هاوڕێ فاتح وکاک ڕه  الیه بووان له پرسیاری ئامادهرنج و  ی سه وه ئه

ن  الیه ر له  هه یؤن و یاداشتک کهی فیدراس یاننامه ند کرا، به سه  زوترین کاتدا په ران له نابه ی په م دائیره رده خۆپیشاندانی به
خۆ گرتبوو  رانی له نابه روری وخرای په کی زه ند داواکارییه  چه کرابوو که کرابوو بۆ ئیمزاکردن ئاماده  ئاماده وه یدراسیۆنهف
ی  وه کرا بۆ کۆبونهی داهاتوو دیاری ممه ۆژی پنج شه ڕ و  وه  بردیان بۆ ئیمزا کۆکردنه وه رانه نابه ن په الیه کی زۆری له یه ژماره که
  .. کۆتایی هات وتووانه رکه عاتی خایاند و سه  س سه  نزیک به که وه و کۆبونه مه ،ئه م دووه
  

   ۆتۆبۆری له رانی عراقی نابه ری په رتاسه سهفیدراسیۆنی 
6/4/2007 

 



 

 
 

 



 
 

  


