
ــهی گــوره بــه ــه مــاوهواڵ   ھ ــه ی ــه ک ل ــ وبــه م ــه هر، ک نــاوی  ســک ب
نـد  ڵ چه گه  لهتی ری خۆشناوه ڤه  ده گوندکیدانیشتووی) و.ش.خ(

  .کات ن دهکیا  چه ڕ دێ و شه پۆلیسک به
،  ـک بـووه رزاری خـه  قـه سـه  کـهو  ئـه گوایـهکان، پی زانیاریه به

،  بـووه رمـانی گرتنـی ھـه  فـه و ر تۆمارکراوه سه  داوای له وه وھۆیه به
کــان   پۆلیــسه ســتژی لــه و ده م ئـه  بیگــرن، بــه پـۆلیس ویــستویانه

  .کات کات و دوایی ئازادیان ده  دهکیان کات و چه ده
و  کـراوه سـتگیر نـه  ده سـه و کـه  تا ئستا ئـه  که یه ماژهی ئا جگه

  ! وه سوڕته ست ده ربه سه
ــه ــانی رۆژنام ــه  دهوان ــه ڤ ــن ده ری راپ ــه ڕی ــه یان ــی  نجوومــه وێ ئ نک

وڵ و  ش ھـه سـته بـه و مـه ن، بـۆ ئـه  خۆیـان دروسـت بکـه ت بـه تایبـه
سـت  تـی و ده ھۆی ملمالنـی حزبایـه نجام به ره ن، سه که کۆشش ده

نــدک   ھــه. وه منتــه یــان ناکــام ده کــه وــه کــان، ھــه ردانــی حزبــه تــوه
 حـــزب  بوایـــه ـــن ده ن و ده کـــه کـــان ده  حزبـــه یـــی لـــه  گلـــه وانـــه لـــه

کگرتــــوو  ش و یـــه نکـــی ھاوبـــه نجوومــــه ھاوکارمـــان بـــ تـــا ئـــه
ــه ــستا ئــه زرنــین، بــه دابم م ئ کی دیکــه گــهوات، جــارــ ش  ر واب
  ! وه بینه  ده وازه رته و په وه شته وه ده ھهک  باریه کانمان له ریزه

یـان  وه رانـه گـه وشی خۆیان و نه  ره رمیان له ری گه ڤه  دهکی خه
سـاردنیان  پـه  ھه  که رانن، پیانوایه رکوک نیگه ر پارزگای که بۆسه

  کـدا داوایــان لــه یــه  یاداشــتنامه  لـه کــات، بۆیــه  ئـاۆزتر ده کــه وشـه ره
کـی  یـه و ئیـداره وه  ئاوڕکیـان لبداتـه  کـه  کـردووهرـم تی ھه حکومه

  !رمیان بۆ دروست بکات فه
رمیـان پیـان  ری گـه ڤـه کـی ده ی خـه واڵ زۆربـه ی ھـه گـوره بـه
 وه ڕنــه کانیــان بگــه ر پارزگــا درینــه  بــۆ ســه  کــهر گــه  ئــه کــه باشــه

ــه ــه  ده و پارزگایانــه کوردســتانی بــوونی ئ م  ، بــه   دیفــاکتۆ بــی ب
کـی  یـه  ئیـداره رمیـان بکـرێ بـه کیـان گـه ره  گـه یـه وژم ھـه ندک ته هھ

  .خۆ ربه سه
ــه2009-2-11رۆژی  ــه  ل ــو چایخان ــه ن ــه ی ــی شــاری ک ــوک،  ک رک

ی  ره  بـه ر بـه وافـق و تورکمـانکی سـه ی ته ره به ر به بکی سه ره عه
قـا،  مه  ده ب به رکوک لیان ده نووسی که ر چاره سه تورکمانی له

رکـوک  بی پاریزگای کـه ره ی عه ر ناسنامه سه  پداگری له که به ره عه
بـ پارزگـای   ده،بـی ره ی عـهانت وه  پشتیوانی ده  به کات و ده ده

،  وه نـــددا بمنتـــه ڵ نـــاوه گـــه ب بـــ و  لـــه ره رکـــوک بـــۆ عـــه کـــه
ی تورکمــــانیبوونی  ر ناســــنامه ســــه ش پــــداگری لـــه کــــه تورکمانـــه

رکوک   پشتیوانی تورکیا پارزگای که  به و ده وه کاته رکوک ده که
  بــ بــه خــۆو زمــانی تورکمـانیش ده ربـه رمکــی ســه  ھـه یــن بــه کـه ده

چــ  ڕ دــن، کـوردکیش ده شـه نجـام بــه ره  ســه!! کـه رمــه زمـانی ھـه
ــه کــات و ده ناوبژیوانیــان ده ــه ی ــان ده وه وی ئاشــتیان بکات ــ ، پی  :

، پارزگـاکی  ی ھیچ کامتان نیـهرکوک ھ ن خۆ که که ڕ ده بۆچی شه
م  ، به وه ڕته رمی کوردستان بگه ر ھه ب بۆ سه و ده کوردستانیه

ردووکیـان ھـرش   ھـه ن و بـه کـه بیـر ده وان نـاکۆکی نوانیـان لـه ئـه
 !ن ده و چینکی خۆشی لده که ر کورده  سه نه که ده

مـاری ی کۆ وه ره زیـری ده  وه2209-2-11 رۆژی یانی به رله سه
غـدادو  ی بـه  فگه یشته تی شاندک گه رۆکایه  سه ئیسالمی ئران به

 پـشوازی لکـرا،  وه ره زیـری ده کیلـی وه بـاوی وه بید عـه  لهن الیه له
،  ی عـراق کۆبـۆوه وه ره زیـری ده ڵ ھۆشیار زبـاری وه گه دواتر له

تـی  رۆکی حکومه ن سه الیه لهولر  ی ھه  فگه مان شاند له چی ھه که
رۆکــی  ڵ سـه گــه  پــشوازی لکـرا، دواتــر لـه وه رمــی کوردسـتانه ھـه
  ! ی کۆبۆوه که رم و جگره ھه

تی حزبی رزگاری و پارتی  رکردایه سه  
   وه بنه  کۆدهخۆیی کوردستان ربه سه
ــاتژمر  ــه2009-2-7ی رۆژی 15ک ــۆره  ل ــی ســوید،   شــاری ئ ــرۆی وت ــهب ــه وه کۆبوون ــی  ی ک

خـۆیی  ربه تی پارتی سه رکردایه سه وتی حزبی رزگاریی کوردستان  رکردایه سهنوان  ش له ھاوبه
  . پکھاتکوردستان 

-2-7، رۆژی کـه تان و ناوچـهکـانی کوردسـ ییه نووکه  ھه ر پرسه سه  له وه ستی راگۆڕینه به مه به
ڤــان رکــار   ھــه  پکھــاتبوو لــه تــی حزبــی رزگــاریی کوردســتان لــه رکردایــه  شــاندکی ســه2009

ندامی  د ئه مه بی سیاسی و چاالک محه کته ن کارگێ مه سه ر حه د سکرتری گشتی، عومه هحم ئه
ڵ شـانکی  گـه ناڤیـا لـه نـده کهسـ  وتـانی ئـه کانی حزب لـه رپرسی ریکخستنه بی سیاسی و به کته مه
خۆیی کوردسـتان  ربه کی پارتی سه ، شانده خۆیی کوردستان کۆبووه ربه تی پارتی سه رکردایه سه

ری  عفـه میـری و جـه  سکرتری گشتی، کـاک گـۆران ئـهمیری قازی  ڕزان کاک ئه  به پکھاتبوو له
  .تی رکردایه ندامانی سه لی یوسف ئه یی و کاک عه کانه ته

 ت بـه بـاره ردووال رامانی خۆیـان سـه چوو، ھه ڕوه  به واکی برایانه ھهشو  که  له که وه وونهکۆب
 روو، دوای  و جیھــان ختـــسه کــه کــانی ناوچــه یــی کوردســتان و گۆڕانکاریــه نووکــه وشــی ھــه ره

بــ   ده ردووال ھاوڕامــان بــوون کــه  ھــه .کــان کــران  تــاوتوی گۆرانکــاری و پــشھاته وه راگۆڕینــه
ھیزتر بکرێ، وو به ری کوردستانیان پته نگه سهکاندا،  داگیرکاره ندو ھزه تی ناوه ر حکومه رانبه به له
ت  سـته نـوان ده نـدی  یوه په   خوازیاربوون کهیشکردنی کوردستان پناو دیموکراتیزه هھا  روه ھهل

کـزی   یـه  گرنگی بهبچن، ڕوه ه ب وه ته فافیه یی و شه  کراوه کان به ، کاره وه ک قوتر بکرته و خه
  .کان پکبھنرێ  جیاوازه رکی لیسته  بۆ کبه مینه م زه وستی بدرێ، به کھه و یه

  .یان پبدرێ   داھاتووشدا درژه ه ل وانه و کۆبوونه ب ئه  ده  که وه خت کرایه کۆتاییدا جه له
  

تی ڤی میواندارتی سکرتری  ورۆز نه
  کات هگشتی حزبی رزگاری د

 و کـرێ ش ده  پـشکه ورۆزه نـای ئاسـمانی نـه  کـه  لـه ی ئاژانس که رنامه  به2009-2-4رۆژی 
وشــی   ره ت بـه بــاره وبـاس سـه ،  بـۆ قــسه  شــاری سـتۆکھۆمی وتـی ســوید دایـه ی لـه سـتۆدیۆکه

ــه د، ســکرتری گــشتی حزبمــان، حزبــی رزگــاریی  حمــه رــز رکــار ئــه  بــهبانگھــشتیرکــوک  ک
  .بووکرد یکوردستان

، دواتـر  وه رکـوک خوندرایـه وشـی کـه  ره ت بـه بـاره دا راپۆرتـک سـه که رنامه ستپکی به  ده له
وسـا  ی کـرد، ئـه کـه  میوانـه خرھـاتنی لـه  بـه کـه رنامـه کاری بـه شکارو ئاماده یش پشکه کاک سیاوه

  . ردڕزیان ک  به ند پرسیارکی له رکوک چه وش و داھاتووی که  ره ت به باره سه
وشـی   ره ت بـه بـاره سـهرزگـاری ڤاڵ سکرتری گشتی حزبی رزگـاریی کورسـتان رامـانی  ھه

رکـــوک شـــارکی   کـــه  کـــه وه ختـــی کـــرده  جـــه روو، رکـــوک و باشـــووری کوردســـتان خـــسته کـــه
شـی کوردسـتان  منـدرێ و بـۆ بـاوه بـ کوردسـتانی بـوونی بـسه نگ یا زوو ده ، دره کوردستانیه
نــدیل ری قــه ڤــه کــانی ده و تۆپبــارانکردنی گونــده شــه ڕه  ھــه  پیوابــوو کــهھــا روه ،  ھــه وه بگدرتــه
  .  وه منته ناکام ده کو ن، بهترسکی کوردستان ب ناتوان خه

 پیالنی داگیرکاران کرد،  ی به  ئاماژه ی که وه سکرتری حزبی رزگاریی کوردستان ورای ئه
 داگیرکـاران پیالنیـان بـۆ  ک نـاگلنن کـه یه مه  گه کان خۆیان له  کوردستانیه  ھزه م پیوابوو که به

غـدادو  ی نـوان بـه وتنه و رککه ئهھا  روه  ھه،   کورده ڕی کورد به ستیشیان شه به  و مه دارشتووه
 رمـی کوردسـتان ریگـه التـی ھـه سـته  ده ڕ ناکرێ که  باوه گوتیسف کرد،   ناکام وه نکاراشی به ئه

 پــارتی کریکــارانی  نیــاری دژ بــهای ز وه ولیــر  بــۆ کۆکردنــه  ھــه نــدکی زانیــاری لــه بــه  مــه تــابــدات 
.ن لدا ناکه گه کان ھاوکاری له  کوردستانیه  ھیزهر دروست بکرێ، گه دروست بکرێ، ئهکوردستان 

  

  شداری له  بهی رزگاریشاندکی حزب
  کات دا دهکگرتوو نگی سایادی یه هئاھ

کگرتــووی ئیــسالمی مــین ســایادی یــه ھــه ی شــازده بۆنــه  بــه2009-2-7 رۆژی ی15کــاتژمر
رپرسـی  ژار زراری به ڤاڵ ھه ویر سازکرا، ھه  شاری ھه  ھۆی ھای ستینگک له کوردستان ئاھه

شداری  ری شاندک به  یاوه ولری حزبمان، حزبی رزگاریی کوردستان به ی پارزگای ھه کۆمیته
تـی  رکردایـه  سـه یامی پیرۆزبایی حزبی رزگاریی کورسـتانی بـه  په وه شه یه و بۆنه ر به تداکرد، ھه

  .وتنی بۆ خواستن رکه یاند، پیرۆزبایی لکردن و ھیوای سه کگرتووی ئیسالمی کوردستان گه یه
وتکــی  ک ره کگرتــووی ئیــسالمی کوردســتان وه  یــه1994-2-6 رۆژی   کــه یــه ی ئامــاژه جگــه

کانی کوردستاندا   سیاسیه نه ڵ الیه گه ندی باشی له یوه  و په ندووهیا چاکسازی ئیسالمی خۆی راگه
  . یه ھه

  

ـــه محـــه ـــان  د ره م ـــوف و ئاڤ ئ
دوو شـــی  ھاوبـــه بـــهمـــال  جـــه

  ن که کۆنسرت ساز ده
  

ر  نبیری ھونـه ھۆی رۆش  له2009-2-13ی رۆژی 16کاتژمر 
رکــوکی و  ئــوف کـه د ره مـه نــدان محـه رمـه  ھونـه،ســلمانی شـاری  لـه

نــدین   چـه بـرد، کــه ڕــوه شـیان بـه مــان کۆنـسرتکی ھاوبــه ئاڤـان جـه
  .بوون کرد  ئاماده ش به میان پشکه رھه به

ی 15 کاتژمر  مان کۆنسرت له  ھه   بیاروایه یه ی ئاماژه جگه
دا رکــــوک  ورۆزی شــــاری کــــه  ھــــۆی نــــه  لــــه2009-2-17رۆژی 

  . وه دووپات بکرته
رکـــوکی  ئـــوف کـــه د ره مـــه ، محـــه و کۆنـــسرتانه ت بـــه بـــاره ســـه
و  زینـدووراگرتنی ئـه  بـه  نویـه همـ رھـه م به ست له به  مه تی که گوتویه

ک  یـــه ر باخچــه ھــه مــردن، لــه ریمانــدا نـــه وه یــاده  لــه ن کــه گۆرانیانــه
   . بژاردووه ک و گۆرانیکی خۆشمان ھه یه غمه نه

ـــه ـــاران، توانـــا خورشـــید، ســـه  ژه  کـــه یـــه ی ئامـــاژه جگ الح  نی
 نیـاز بـدول، ژاد عـه بـدو، نـه لیـل عـه زیز، ئاالن کامیـل، خـه عه مه حه

ولـود و ئیبـراھیم  ورۆز مـه ر قـادر، نـه وه زیـز، سـه د، زانـا عـه مـه محه
  .کردن دا ده گه دین ھاوکاریان له جمه نه

  

  سووتن دهس   کهپنج
23ق، کچکــــی  قتــــه ی تــــه  شــــارۆجکه  لــــه2009-2-12رۆژی 
ی  سته  جه ز ئاگر لهکردنی پرموھۆی ھا به) ع. ئ(ناوی  سان به

  .سووت ب و ده رده به
ریکــی  رمـاودا خــه  گــه  لـه و قوربانیــه کــان ئـه ی زانیاریـه گــوره بـه

ویش  گرێ و ئه کات و گ ده او پمز ھاودهناک ، له جلشۆردن بووه
ــه وه گرتــه ده ــه ، ب ــه ی ده ســته  جــه وه وھۆی ســت  ده ســووت و گیــان ل
  .دات ده

ــه2009-2-13/14وی شــه ــه  ل ــهرای شــاری  کــی ســه ڕه  گ ،  رانی
  .سووتن  و ژنک دهب رده  و ئاگری تبهچ ده ھهزۆپای ماک 

ـــه ـــوره ب ـــهی گ ـــه  زانیاری ـــان ژن ـــه ک ـــاوی  ک ـــه )ه.ح.ر( ن وـــی  ، ھ
بـ و  رده ی بـه سته جه م گ له دات، به  ده ی زۆپاکه وه خامۆشکردنه

  .دات ست ده ده سووت و دواتریش گیان له ختی ده  سه به
  
كـی كوردسـتانی شـاری  هڕ  گـه له 2009-2-11ھا رۆژی  روه ھه

تـی  ڕه فرخوازی قۆنـاغی نـۆی بنـه) عئی،( ناوی   به كچك ،ولر ھه
ـــه ـــژه ھـــۆی  بـــهســـووتنی، دهرقـــی خوشـــككی خـــۆی  ل ی  زۆری ر

  . وه ترسیه  مه وته که ده ژیانی  وه یه كه سووتانه
% 50ی   رـــژه ه بـــ یـــه و قوربانـــه کـــان ئـــه ی زانیاریـــه گـــوره بــه

  . ری پزیشکیدا راگیراوه سه ژر چاره  و له ی سووتاوه سته جه
لی  ی رۆژی گه نامه فته  ھه ک به یه رچاوه  سه وه شه کی دیکه الیه له
ناوی  ن بیست ساڵ به مه ه ژنکی ت2009-2-10 رۆژی  یاند که راگه

تـی   ویـستویه  کاتکـدا کـه  لـه سـوه ی بنه گه شتووی کۆمهدانی) س(
ی  ســته جـه و ئــاگری لـه  زۆپـا بکــات، زۆپـا ھـاوی کـردووه وت لـه نـه
وـی  ه ھـو  چووه وه  ھانایه ی به که ره  ھاوسه  که نده رچه ھه،  وهربو به

% 93ی   رــژه  بـه ی کــه وه ھــۆی ئـه م بـه ، بــه  داوه وه خامۆشـکردنه
   .مابوو ی نه وه ی سووتابوو، ھیوای چاککردنه سته جه

)  ئـه.ج(نـاوی  نجک به  گه2009-2-10  مان رۆژ واته مان ھه ھه
 ولـر لـه کی ستاقانی شـاری ھـه ره  سال، دانیشتووی گه14ن  مه ته
ئــاگر کــات و  خــۆی داده وت بــه ک نــه یــه هبــ ی خۆیانــدا ده کــه و ماــهنــ
  .دات رده خۆی به له

،  بـووه روونـی ھـه خۆشـی ده  نه و الوه کان ئه ی زانیاریه گوره به
ی خــۆی  ســته  جـه و ئـاگری لــه ر خۆیــدا کــردووه سـه وتـی بــه  نــه بۆیـه

  . ست داوه  ده  گیانی له وه وھۆیه و به رداوه به
 بـو  تانـه و بابـه واـی لـه ندین ھه  چه  رۆژانه  که یه ی ئاماژه جگه

و  یـی بـۆ رگـرتن لـه کـی کـرده یـه  چاره م تا ئستا رگه ، به وه بنه ده
  . وه ته گیراوه نه ساتی سووتان ھه کاره

ی نیشتمانی  کۆنگره
مین  شه کوردستان شه

  ھن ی خۆی پکده کۆنگره
 نیـــشتمانی ی کــۆنگرهمــین  شـــه بــۆ شــهکـــاری  ی ئامــاده ســته ده

و ئاشــــکرای  وه یانــــدراوکی گـــشتی بوکردۆتـــه کوردســـتان راگـــه
ــردووه ــه ک ــه  لــه2009-4-18 رۆژی   ک ــه نــده  شــاری ل ــی پت ختــی  ن

م  چـ، بـۆ ئـه ده ڕـوه  بـه مـین کـۆنگره شـه شـه ریتانیـادا  هانشینی بـش
کـانی   سیاسـی و نـا سیاسـیه م رکخراوه رجه  سه  داوای له سته به مه

  .ن شداری تدا بکه  به   که کوردستان کردووه
 کاتکـدا   لـه  کـۆنگره  کـه  کـردووه وه ی بـه  ئامـاژه که یاندراوه راگه

ـــه بـــه ده ـــهوشـــی   ره ســـترێ ک ـــاغکی  باشـــووری کوردســـتان ب  قۆن
ن تـا  کـه  داگیرکـارانی کوردسـتان کـار دهبـ، ڕ ده خواسـتراو تپـه نـه

دام   رووخـانی رژمـی سـه ر لـه رمی کوردستان بۆ بـه سنووری ھه
  . وه بگنه

 مـین کـۆنگره شـه  پکھنانی شـه تی که  نووسیویه که یاندراوه راگه
، زرانـــدنی کاژـــک یادی دامـــهمـــین  ســـا نجایـــه ڵ پـــه گـــه  لـــه ھاوکاتــه

ــه وبۆنــه بــه ــد کــۆڕو ســیمینار  دا چــه ڤــی کــۆنگره  نــو رۆژه  لــه وه وی ن
  .کرێ ش ده  پشكه وه رانی کاژیکه زرنه ن دامه الیه له

ــه ــه ل ــی دیکــه الی ــه وه شــه ک ــدراوه  راگ ــه کــه یان م  رجــه ســه  داوای ل
مـین  شـه ه شـ شـداری لـه  بـه  کـه کـان کـردووه ییـه وه تـه  نـه تیـه سـایه که

تـی  کـه ملـه  مـهی  درـژراوه  خـۆی بـه  کـۆنگره ن، چونکه دا بکه کۆنگره
حمـود، شۆرشــی  تـی شــخ مـه رۆکایـه  ســه باشـووری کوردسـتان بـه

ـــه ـــوون ب ـــه  ســـه خۆیب ـــوری پاشـــا، رۆکای ـــی ئیحـــسان ن  کۆمـــاری ت
ی  رنامـه  و بـهد مـه وا قـازی محـه تـی پـشه رۆکایـه  سـه کوردسـتان بـه

ــک ــوو تکۆشــه ین و سروشــتی ھــهکــۆی راســت  و ســهکاژی ڕیکــی  م
  .زان  دهخۆی کوردستان ربه ی رزگاری و سه رگه

 دا   کـۆنگره شداری له  ناتوانن به ی که وانه  کار له ی ئاماده سته ده
  .ن  بکه وانه رنجی خۆیان ره  راو سه تی که ن، خواستوویه بکه

  

 بــۆ نــا  پــه140ر ولــ  ھــه  ژن و لــه73 دھــۆک   لــه2008ســای 
  ن به دان ده کانی داده نده به مه
ی  ر کـشه بـه  لـه  کـهت تـاو سـ ئـافرهف حـه   توانیویانـه 2008 سـای   کـه ، ئاشـکرای کـردووه وه تان بوی کرددۆتـه ئافرهدانی  ری داده نته  سه  راپۆرتک کهی گوره به
 وانـه یـان ره وه و ماـه ره و بـه وه نـه کانیـان ئاشـت بکـه ڵ خزانـه گـه  لـهوان  لـه63  وامیـان توانیویانـه رده وڵ و کۆششی بـه ھه به ن،  بده  بردبوون، دادهنایان بۆ تی په یه کۆمه
  . دراون و داده وه ته یاندا ماونه که ره نته  سه  له2008ت تا کۆتایی سای   ئافره10م  ، به وه نه بکه

سـی   کـه140   توانیویانـه2008سـای    کـه ۆرتکـدا ئاشـکرای کـردووه راپ ولـر، لـه  شـاری ھـه  لـه دانـی ژنانـه ندکی داـده به  مه وا که ری نه نته  سه وه شه کی دیکه الیه له
  .یان بردبوو که ره نته نایان بۆ سه  لکردن په شه ڕه تی و ھه یه و گرفتی کۆمه ر کشه به  له ن، که بده گرتوو داده رھه سه

و  وه نـه  ئاشـت بکـه وانـه  لـه125  وان توانیویانـه  ئـه  کـه وه کاتـه خـت ده ، جـه  کـراوه وانـه ل ره ی رۆژی گـه نامـه فتـه کی بۆ ھـه یه  دانه وا که ری نه نته ی راپۆرتی سه گوره به
  . و پارزگارییان لکراوه وه ته وادا ماونه ری نه نته  سه ر له  ھه2008 تا کۆتایی سای  ی دیکه که ه15م  ، به وه نه کانیان بکه ی ناو خزانه وانه ره

زگاکانی کی پار شیان خه ی دیکه15کی پاریزگای دھۆک و   ژن خه6کی پارزگای سلمانی و    خه و ژنانه  له11   که وا ئاشکرای کردووه ری نه نته ی سه که راپۆرته
  .ولر بوون ش ھی پارزگای ھه ی دیکه که شت ژنه دو ھه ، سه ڕاستی عراق بوونه ناوه

س دووجـاری  ندین که  چه ، رۆژانه راوه ئا  دته وه کی دیکه  الیه کانیان له ماه ک و بنه الیه نوان ژنان و کچان له  له ی که و گرفتانه و کشه ھۆی ئه  به  که یه ی ئاماژه جگه
 گشتی و مافی ژنـان  کانی مرۆڤ به  چاالکوانانی بواری مافه  که ش وایکردووه مه ئه.  وه ندرته سه بردرن و ژیانیان لده نو ده ندکیشان له و ھه وه بنه  ده نجه شکه ئازارو ئه

ن و بـۆ نـو  رباز بکـه  مردن ده یان ژن له  گیانی ده  توانیانه ندانه به رو مه نته و سه ن ، ئه کانیان بده و گرفته نی کشهرکرد سه وی چاره  تبکۆشن و ھه تی شلگیرانه  تایبه به
  . وه یشیان بگنه کۆمه

.  وه شوندرێ و ناناسرنه کانیان ده کوژرن و الشه ی ده وانه تیس ئه تایبه ، به وه بنه  دووچاری ژنان ده ن که که  ده ساتانه و کاره  به  ئاماژه واڵ رۆژانه کانی ھه رچاوه سه
مـوو سـووتان  و ھه وای ئه  وای ھه مه  ئه. وه ته  دۆزراونه ی ب ناسنامه ژنی کوژراو5ی     الشه تکای ی رابردوو به فته ی ھه  ماوه واڵ له کانی ھه رچاوه ی سه گوره به

  .کات ران و داخبار ده ک نیگه مووالیه  ھه  رۆژانه ی که و خۆ سووتاندنه
  .ن یان بده رگ بپارزن و داده شی مه ڕه  ھه و ژنان و کچان له وه نهبگر یی ھه نگاوی کرده  ھه خوازن که کان ده ندداره یوه  په نه  الیه دانی ژنان له کانی داده ره نته سه
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