
  م دواخرا  جاری دووهۆحمودی ساحی ب دادگایی کردنی مه
 

ستکی  ده یشتوه، هیچ کاربه  گه مانست  ده  به یانییه م به  ی ئه١٠ کاتژمر  واک که پی هه به
دا حمودی ساحی  دادگایی کردنی مه  له بووه  نه قز ئاماده  شاری سه زایی کۆماری ئیسالمی له قه
  له   که، کرکارییی  وه بزوتنه ناسراوی انیر ڕابه   له ککه ی ساحی یهحمود مه. شداری بکات به

   .سگیر کرابوو قزدا ده یاری شاری سه کی ئه ڕپوانی یه
  
ر   ی سه٩ کاتژمر ،راری پشو پی قه  به،کانی ره  و پارزهحمودی ساحی ، مه واه و هه پی ئه به
سوراوانی   هه رچاو له کی به یه ژماره. بن  ده ماده ئا“دادگای شۆڕش”  مۆ له یانی ئه  به له

  به دادگا ئیدارییشی  رۆکی به سه.  دادگا چنه  دهحمود ڵ مه گه لهکی ئازادیخواز  کرکاریی و خه
   ڕابگات لره یه نده روه و په  به نه  به ک که ریی،قازییه کبه  ئه:ت ئهکانی  ره حمود و پارزه مه

زا گودینیی  لیه عهالی    بچنه، که ته ی بابه وه وونهبڕوونم بۆ  که داواتان ل ده.  وه پشو  و له نییه
  . قزه رۆکی دادگای سه  سه که
  
 یند یوه ، په ییه رنامه و ببه تی له زایه ربینی ناڕه  وای ده،کانی ره حمودی ساحی و پارزه مه
 ،گودینییم  به. وێ که  چاویان پی دهی که ئیداره  ن و پاشان له که  ده رۆکی دادگاوه  سه به
  ، سواری ئۆتۆمۆبیله یه  ههدیداریراری  سکی تر قه ڵ که گه  گۆیا له ی که وه ی ئهوبیانو به
  . چت رده بت و بۆی ده ی ده که خسیه شه
  زاییان به  قهستانی بواری ده کاربه دادگا، هاتبوونهی  گه  له ی که که و خه حمودی ساحی و ئه مه
  .دنج   به شونهو   ئه ،وه وتن کردنه رکه  سه ست به  هه ر چاو و به به  دتهرلشواوی  سه
  
ی  وه رانی بزووتنه  ڕابه  وای سوپاسکی زۆر، له،یسیی ماڵ چراغوه نی کریکاریی جه نجوومه ئه

ینی  مپه  که  له ی وت، که وه ره  و ده وه ری مافی مرۆڤی ناوه سوڕاوانی پارزه کرکاریی و هه
کات،  ، داوا ده یه  و هه شدارییان بووه قزدا به یاری شاری سه کی ئه کانی یه سگیرکراوه  ده دیفاع له

سمی  ڕه   کۆماری ئیسالمی به رن، تا کاتک که و پش به ره  توندی به روا به  هه ینه مپه م که ئه  که
  . وه گرته رده کانی وه ته تۆمه

 
 

یسیی ماڵ چراغوه نی کریکاریی جه نجوومه ئه  
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