
 نۆروژ ل  تی کوردستان له کانی رۆژھه شی ھزه ی ھاوبه کۆمیته پشتیوانیی
 لکبوودوەند بۆ ختی ئاشتی نۆب کاندیداتۆری

  

  !برز ھاونیشتمانانی

  !نگرانی مافی مرۆڤ و الیه کان  مرۆڤدۆسته رکخراوه

دیق  د سه ممه ڕز محه بهی  ماه بنه پش  وه مه ک له یه ئاگادارن ماوه ک مووالیه ک ھه روه ھه
، ەبندکراو ک بناڕەوا ن کوردستا رۆکی رکخراوی مافی مرۆڤ له سه ند، بوودوه که
 رگرانی  وه ک له کانی جیھان و کۆمه ره به خه  به  ویژدانه ی خۆیان کرده رووی قسه وازکدا، بانگه له

ی  ره و تکۆشه ئه زنی  بارودۆخی دته  به دا وای ئاماژه وازه و بانگه له. ی نۆبلتی ئاشتی خه
 پشنیازی  کرابوو پشتیوانی له کانی کۆماری ئیسالمیدا، داوا ندیخانه  به بواری مافی مرۆڤ له

  .ن  بکه٢٠١١نۆبلی تی ئاشتیی ند بۆ خه بوودوه کاندیدکرانی که

ی ھاوکاری   رگه ر زۆر زوو له ژ، ھه نۆرو تی کوردستان له نی رۆژھهکا ھزه شی ی ھاوبه کۆمیته
 - نۆبل کۆمیتی کارکردن بۆ کاندیداتۆری کبوودوەند بۆ ختی ئاشتیی ڵ  گه خۆ له و راسته
نکی   الیه ی به و پشتیوانیه سمیشدا ئه کی ره یه  نامه پشتیوانی خۆی، له یاندنی وای راگه  نۆروژ

 رۆکی زیندانیکراوی رکخراوی مافی  سه  که  و، داوایکردووه یاندووه نۆروژی راگه یداریند پوه
تی ئاشتی  خه رگرتنی ک کاندیدای وه ند وه بوودوه دیق که د سه ممه رز محه  کوردستان به مرۆڤ له
  . دا دیاریبکرت٢٠١١ سای  نۆبل له

ھا  روه درن، ھه دا ده ندییه م پوه  له ی که هون و ھه موو ئه ھه رزنرخاندنی  ورای به ئمه
و  کان  کوردستانییه  نو حیزب و رکخراوه  له وه م بۆنه  به ی که وستیه و ھاوھه ئه رزنرخاندنی به

رز  کاندیداتۆریی به  ش پشتیوانی خۆمان له ، جارکی دیکه ماندا دروستبووه که له کانی گه ریزه
   .نین یه گه تی ئاشتی نۆبل راده نی خهر گرت ند بۆ وه بوودوه که

  

  ژتی کوردستان ل نۆرو کانی رۆژھه شی ھزه ھاوبه ی کۆمیته
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