
 
 

  UNڵ  گه ی لۆزان و دانیشتن له یماننامه ڕسواکردنی په

 
.  نجامدا کان ئه کگرتوه  یه وه ته گای نه م باره رده به  ــ چاک ــ مانگرتنی له بجه ه ندی هه  ناوه24/7ڕۆژی  له

 خاتو کان، سته  ژرده وه ته مافی نه رۆکی ڕکخراوی جیھانی پارزگاری له ڕز سه  هاوکاری به دواتر به 
  .نجامدا   ی ئه وه کانی کردو کۆبونه کگرتوه یه وه ته ردانی نه ڤرنا گراف سه

رانی  شداری نۆنه به  به16.35 ـ 15.30کاتژمر   له(Pale du wilsson ) کۆشکی   له که وه کۆبونه
 . Marion Volkmann )ڕزان   به ک له ریه کان هه کگرتوه یه وه ته نه ر به ڕکخراوی مافی مرۆڤی سه

Jakhongir Azizkhodjaev . Jose luis Diaz )  کرد   دهنه. ستی پتی چاک بریتی بوون له رایه نو  
  که وه کۆبونه) . ریم که مه جیھاد حه. ر  نوه حاجی ئه. ت سۆفی  وده جه. عفری  خاتو ملوک جه( ڕزان  به
  .گدرا  رده وه) نیار  زا( ڕز  ن به الیه  له ستی پکرد که زمانی ئینگلیزی ده به

شاندی چاک باسکی ووردی . رانی ڕکخراوی مافی مرۆڤ  خرهاتن و خۆناساندنی نونه پاش به
و  موو ئه ک هه وه. ی کوردستان کرد رچوار پارچه  هه کانی مافی مرۆڤ  له ر پشلکاریه سه ی له نه الیه مه هه

کردنی زمانی  غه ده قه.    وه ری کوردستانه ن وتانی داگیرکه  الیه درت له نجام ده  ئه  که کوشتن و بینانه
 فارس  تی   به کردنی سیاسه ، پیاده وارکردنی مندانی کورد خونده ی کولتوری کوردی، نه وه دایک، سینه
  ی هاوتی بوون، به دانی ناسنامه رب کردنی کورد، گۆڕینی دیموگرافیای کوردستان، پنه و تورک و عه

 نوسان و  دانی رۆژنامه  سداره کاندا، له ندیخانه  به دان  له نجه شکه ماشاکردن، سزاو ئه ی دوو ته پله
  ،   بیانوی جۆراوجۆراوه ر سنوری به کانی سه و دھاته ندان،  بۆمباباران کردنی ناوچه رمه ران و هونه نوسه
 و کوشتن و  وه  نانه ستی ئاژاوه به  مه ن بهکا ر سنوره  سه ی تیرۆریستان له  دروستکردنی النه دان به ڕگه
 و  بجه ه نفال و کیمیا بارانی هه ک ئه ساتی جینۆسایدی وه ی کاره وه  بونه ودان بۆ دووباره هه. بین
ی  یان کشه و ده مانه ر باشور، ئه کردنی تورکیا بۆ سه شه ڕه هه. کانی تری کوردستان شت و شونه رده سه

ی  یماننامه نجامی په  ئه  به وه سترایه مووی به  ئانجامدا هه کوردستاندا باسکرا و له  مرۆی و سیاسی له
  . م جیھانه کی تری ئه یه وه ته  نه ه ک هه تی کوردی  وه وه بوونی ده لۆزان و نه



ی  یهرم  فه و یاداشته ڵ ئه گه کانیان لورگرتین له  قسه وه  خۆشحایه رانی مافی مرۆڤ زۆر به شاندی نونه
رکوتکردنی کورد و   سه  له یاندین، که پیان ڕاگه.  ستیان  ده یشتبوه  پشتردا گه  زمانی ئنگلیزی له  به که

 زۆر زانیاری زیندویان دا  ی ئوه م قسانه م ئه  ئاگان،  به  کوردستاندا به کانی مافی مرۆڤ له پشلکاریه
م  ر بۆ ئه ین و هه که ر ده سه  ئیشی له ین که که اتان ده دنی ندیان کردین،  بۆیه مه وه و ده  ئمه به
  .بت ندیمان هه یوه وام په رده  به ش ئادرسمان ئاوگۆڕکرد و هیوایان خواست که سته به مه
مان داپیان و ) ن پور و هیوا بۆتیمار سه دنان حه عه(  نووس ردو ڕۆژنامه ر داوای خۆیان ناوی هه  سه  له

  .  سداره  پناوی ڕزگار کردنیان له بین له ندی گرتن ده یوه  په تیان له
 و  مانگرتن و 07 .21 ڕۆژی   له ی لۆزان که یماننامه  کانی پرۆتستکردنی په کاریه  ڕۆژانی دوایدا، ورده له

  کان له کگرتوه  یه وه ته گای نه  باره ستگای مافی مرۆڤ له ڵ باترین ده  گه  له24.07ی  یه وه کۆبونه
 .ین که نڤدا،  بۆتان یاداشت دهج
 
  

  

  


