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ت  وه کانی ده وتی سوننیه ی مزگه ئیمام جومعه .ن سه ر و شون کردنی مامۆستا شخ حه بسه
  کتی شۆڕشگانی کوردستان یه ... کانی  کرماشان و کوڕه ئابادی

  
  
مامۆستا شخ  . وه ه کرماشان کتی شۆڕشگانی کوردستان له  یه ت به واکی تایبه پی هه به 

 20  له . و دوو کوڕیت ئابادی کرماشان وه ی دهکان وتی سوننیه ی مزگه ن ئیمام جومعه سه حه
   . نروشون کراو  بیسه وه ره وبه مه رۆژ له

 . فوونی کردوه له ی تهیداوای تاکس .ن سه ی مامۆستا شخ حه وه ر پاش ئه وبه مه  رۆژ له20 
تا شخ  و مامۆس  هاتووه وه ناوی ئاژانسی تاکسیرانییه به  وه نگه  دره به" پراید"ماشینکی 

   .  نادیارهیاننووس  چاره وه وکاته  و له ی بردوه که  کوڕه2ن و  سه حه
بوون هیچ   نه ئاماده کرماشان  لهزگاکانی رژیم  ی ئیتالعات و باقی داموده ئیداره 

   .ن ی بده که سوکاره  و که ماه  بنه ن به سه نووسی مامۆستا شخ حه ر چاره سه ک له زانیارییه
 الیان ئاخوند  ندین جار له کسای رابردوودا چه  یه ن له سه مامۆستا شخ حه . باسهشایانی  
 .وتبوو ر گوشار که ی به که وته  کرماشان بۆ داخستنی مزگه  یی له ری خامنه نونه" ندی ره زه"
   .دابوو کانی ناوبراو نه شه ڕه  گوشار و هه ن ملی به سه م مامۆستا شخ حه به
  ر به رامبه  به  که ره روه ی کورد په  ساه80کی ئاینی  ن مامۆستایه سه مامۆستا شخ حه 

 کرماشان  لی کورد له کانی گه  نو رۆه بی رژیم له زهه ی مه وه پیالنی ناکۆکی نانه
وانی  یره  و سوننی و په  شعه کانی کورد به موو رۆه کگرتن و هاوپشتی هه  و بۆ یه ستاوه راوه
   . ولی داوه حه . وه کانی دیکه به زهه موو ئایین و مه هه
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