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و   ئهسواکردنیی کردن و ر دانهی ئۆب. .  وه کردنهۆمزاکی ئ بجه ه هه  و لهشاندانیپۆ خمانی سل له

 تکر  دهسالمی ئکیهابا به  به  بهی کردنانهپیت هیسوکا
  

 : وه هی) یرد هه ( له
حکوم   مهۆب، نکر  دهادیسالمی ئیھانی جیر رانسه سه له  کهی کردنانه دانهیو ئ  ئهی ژه در له

 و سالمی ئیر مبه غه پ  به وه رهیشھ  تهیت ه حا چنه  ده  کهی کردنانهپیت هیو سوکا  ئهیکردن
 یمان سلی شار  له ممه  دووشهیژۆ رشی کوردستان له، تکر  دهسالمی ئیکانها با به
 یکشاندانیپۆ خرانیز  وهین نجومه  ئهیت هیکاۆر و سه ره  به وه و شاره  ئهیرا  سهیرک رده به له
 یر  گوزهی کات له.  بوونی  ئاماده و شاره  ئهینج دان گه  سه که، کخرا ریر ماوه جه
 انیکردنیی دادگای و داوایرب  دهانۆی خیت هی دروشم دژانیند  چه  بهدا که شاندانهیپۆخ
 و کوردستاندا ب له که ی بهو کت  و ئهمارکی دان  لهی انهیینوس ژنامهۆ ر و کرده  ئهۆ بکرد هد

 ییتاۆ ک له، کات  دهسالمی ئینی ئایکان  دروشمه  بهیت هی سوکا وههان ش  به  که وه ته کراوه
و   ئهیومحک  مه  کهھاتییتاۆوقاف ک  ئهیریز  وهیکردن دانهی ئیک هی  وته  بهدا که مهیراس مه
  رهۆو ج  به  کهت بدر سانه و که  ئهییاسای یک هی سزا  کرد کهیکرد و داوا  دهی  کارانه رهۆج

 کاداشتی شیدواتر،  وه تهب  نه  دوباره وانه  ئهی وه هاوشی وه  ئهۆ بستن ده  هه کارانه
 و کردنییداداگا یکار  و تا به وه هیرزکرا  بهیمان سلی دارهی ئمر  ههیت  حکومهی ئاراسته

 . تست  هه  کارانه رهۆو ج  ئهیکردن دانهیئ
 و یت هیسا ر و که ماوه  و جه و شاره  ئهیکان اندنهی  رابردوودا راگهیژۆ دوو ر  لهتهاوکا
 ۆ ب وه ته کراوهۆ کمزایزار ئ شت هه  هه  لهاتری ز بجه ه زوور و هه  شارهیر هڤ  دهیانیتهاو
 سالمی ئینی ئا  بهریشھ  و ته ھانهی ئ  کهی انهینوس ژنامهۆ ر و کرده  ئهی دژنیرب  دهییزا هڕنا
 ی وانه  رهمزاکانی پاشتر ئ ارهی بکان وه ره کهۆمزاکی ئیکاران  ئامادهی  وته به، ن که ده
   کارانه رهۆم ج  به  کهتبکر سانه و که  ئهیی داداگای وه  ئهۆ بن کوردستان بکریمان رله په
 . ستن ده هه

  
  
  
 


