
 
 

 

ی ــــکان زهــــوردستان و ھــــــی کــــخت تهــــی پــــک وان خهــــنکدادانی ــــڕو پ هــش

 وندیــــــــی ئاخــــــــــل دژی گه

 

ل ال  جهڕز مام  بهن  الیه  لهی فیدراڵرکۆماری عیاق رگرتنی پۆستی سه ڵ وه گه هلھاوکات 

 ختی هتپ یدھابام کی شاری شتمانی کوردستان ، خهتی نیک بانی سکرتری گشتی یه تاه

 شایی و    به کردستیان ی شیرینی ، ده وه کان و وای بوکردنه قامه ر شه  سه ڕژانه کوردستان

یدانی  جامی ، مهال یدانی مه یدانی چوارچرا ، چوارڕی ئازادی ، مه مه  .کڕ په ھه

م  ی ئه  بۆنه ک به  خهندی ماوه زهیدانی شایی و  مه   بهنببو ،شید بران ، کانی سۆفی ڕه رقه سه

و   ید شا  دژی میشه  ھه  رژیم كه كانی ره ركوتكه  سه ھزه  ک ئاشکرایه  وهر ھه . وه ۆژهڕ

  " یگان ویژه"   تی  تایبه  ھزی  ھاوكاری ك به كوردن، پاش كاتژمر ی وه ته  نه كانی وته ستكه ده

 و ان ژن  لدانی ستیان له ت ده نانه و ته ك ر خه  سه الماریان برده ، په ساین قهو  ومیاندوای 

ندک   ھه  لهو ک  گیانی خه وتنه هک  منگ و باتۆ  تفه قۆنداغه  به پاراست و نیش نهمندا

 کی خه م ، بهن  بکهک  خه  به ی بوه وه بۆ ئه   کار ھناوه به  یان گازی فرمسکژ شونیش

کانی ڕژیمیان  رچی ھزه رپه به رد به دار و  ست ھاتن و به ده یان وه لوا پشهی ھابادم

 دواتر م به . وه  ھندک شون بکشنه کان ناچاربوون له سته ده نجام چۆماغ به ره و سه وه دایه

الوانی ن   الیه م دیسان له  به،ک  پکردنی خه  بۆ بوه وه هن ھات وه  ھزکی زیاتره به
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 کی ی خه چونه و تکھه ئاکامی ئه   له.رد باران کران  به پشی پگیرا و  وه مھابادی خۆڕاگره

  رک به فسه  ئه ناویاندا  لهربازک و ند سه  چهکانی ڕژیم یه لی  دژی گه  مھابادو ھزهشاری

 بریندار بوون و کی شار خه   لهسکیش ند که چه  ێ کهربت بگوت  ده  .ختی بریندار بوون سه

  .سگیر کران   دهشکی یه ژماره
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