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 ه

 خوندآارانی

 220  ی ئاراس به وه چاپ و بوآردنه

آرن و  زگای ئاراسی تدا نمایش ده آانی ده  آتبه ی آه هۆه

ی   زۆره و ژماره  هنانی ئه زگای ئاراس به ۆ ده
 

ی  ش  ۆ   هی ئ"دی

 ه
،  وه زگای ئاراس بۆ چاپ و بوآردنه رپرسی ده د به حمه دران ئه  به وه ه
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Peyamner 
   به ممه دون پنج شه: یامنری تاران  په

رپرسی  ڕنی به ت بامه وآه بوونی دآتۆر شه ئاماده
  تان لهآانی پارتی دیموآراتی آوردس ندییه یوه په

رۆآی ئینستتیوتی گی س د به له ئران و بارام وه
 رۆشنبیران  آی زۆر له یه تاران و ژماره آوردی له

 زانكۆآانی تاران،  و آورد له
  تیی آتب له وه مین پشانگای نوده هه ژده هه

زگای چاپ و  شداریی ده  به تاران به
 .ستی پكرد ی ئاراس ده وه بوآردنه

زگای  ده
ی  تییه وه و پشانگا نوده شداریی ئه گرت به خۆ ده زار آتبی له  هه10   زیاتر له ناونیشان آه
 .ت پشوازییان لكرد آی زۆری رۆشنبیرانی آوردی رۆژهه یه آرد و ژماره

و  ی ئه وه یڤی آردنه  په له

 

   آه ی شانازیمانه مایه"ڕنی گوتی  ت بامه وآه ، دآتۆر شه وه می پشانگاآه  نھۆمی دووه وته آه ده
آات  تی شاری تاراندا ده وه  پشانگای آتبی نوده شداریی له  آتبی آوردی به م جاره آه بۆ یه
  ". وتووه زگای ئاراس آه ر ده بهش  و شانازییه و ئه
م ئه"گی گوتی  د به له  بارام وه وه یه و باره ر له هه

 ".آی بۆ رۆشنبیرانی آورد تۆمار آرد رییه روه آتبی آوردی سه
گوت گه مه هخوندآاركی آور زانكۆی تارانی بۆ ئمه هو ئی وره  شۆڕشك م  

و پشانگا  نو ئه  له  آوردییه موو آتبه و هه بینین ئه  ده  آه رۆژكی مژووییه
  ". دایه تییهو نوده

ش ی پشانگاآه باره له
  رمییه و گه ن و به  ئاماده  لره  آورده موو رۆشنبیره و هه  ئه  آه ی شانازیمانه مایه"گوتی 

 آتبی  م جاره آه دا بۆ یه م پشانگایه له"ها گوتی  روه هه".آانمان آرد  آتبه پشوازییان له
  م آتبه  و ئه وه آرته  زمانی آوردی بوده به) ی رزگاریخوازیی آوردی وه بارزانی و بزووتنه(

 10ی   بۆ ماوه و پشانگایه  ئه شایانی باسه ". وه ته آراوه رمی آوردستان بو نه  هه هشتا له
 .بت وام ده رده رۆژ به
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