
کات  بۆ تیرۆر خۆش ده مینه ت،زه سه  ده ک له بزاری خه  
وی  ندین هه  چه.رار بو رقه  ئاسایش بهناو شاری سلمانی   لهمک بو ده

واوی توشی شکست   ته ،تیرۆرستان به وه کرایه ل ده خت پوچه تیرۆرستی پش وه
رنج و  سهی   مایه   جۆرێ کۆنترۆڵ کرابو،بوبوه جموجۆی تیرۆرستان به.ببون

.ستایش  
پو ئاسا   و پهقان دیسان تیرۆرستان ئارامی شاریان شه-10-25  وه داخه به

  کچان کراسی سپی بوکنیان به.رو ورانکاریان دا بانگی شه
و  ره  به ژنانه ڕی جه رگی دایکی کوردیان سوتان و منانی چاوه ش کردو جه ڕه
.نرن پۆڕ ده بران بۆناو شینوشه رقه سه  
وه  مو هه ر هه رامبه رونی ببون به کی ده تیرۆرستان توشی گریه نی تیانیهگوما

  و گریه دا بون ئه وه وی ئه  هه  له مشه  سلمانی و هه شکستخواردۆکانیان له
.شیان پکا و ئامانجه و ئه وه وننه به  
ی  سلمان ئاسایش لهزگای   دهوتویی رکه  سهکانی  گرنگه ره  هه هۆ کک له یه

و  م ئه رهه  دکتۆر به  کردن له قه مژمر دوای ته  ده24ک بو، هاوکاری خه
. که ی هاوکاری خه ش باشترین نمونه وه  رای کردبو ،ئه  گیرا که تیرۆرسته  

  ری ئاسایشی سلمانی له به ڕوه ن به سه وت حه رکه ند جار سه چه
یان  که واه  هه  که اوه د وه ی به کان ئاماژه کانی دوای روداوه وتنه چاوپکه  

. شتوه  پگه وه که  هاوتیه له  
..... ئاسایش شته گه  نه که واه ری و هه  تپه که  پالنه م جاره م ئه به  

  ،له مجاره ختی ئه زانینی پش وه  هۆکانی پنه کک له وت بم یه مه من ده
  یه وه که  خه بزاری ش له مساردیه و خه و ئه یه وه که مساردی خه خه
.ت ت و حیزب و حوکمه سه  ده له  
وت  دابین  باو نه  ئاوو کاره ی توانیوه  نه  ساه  سیانزه  خۆمایه ته و حکومه ئه

  بلۆک دۆالر   به وه که رچاوی خه به  ئاشکراو به م به به.بکات
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 دانرابون و عسدا بۆ پارک کانی به وانیه ی شاره خشه  نه ی له ویانه و زه ئه.دزن ئه
سولینی  ر مه سه شکرا به موی دابه تی خۆمایداهه می حکومه رده سه کرابون ،له نه

.حیزبی وحکومی  
سولک یان خزمی   ناوی مه کرابت به  کوردستان نه  له ماوه گردو شاخ نه

. وه سولکه مه  
ک  هاتنی خه ڕژێ،،نه  و لی ده الرو ئاکرێ ،،پ بونی جامه  که ک له ڕینی خه راپه
ر  سه نگ دان له  بۆ ده وه کانه هاوری حیزبهم هاتو  ده به  
شکی تری  ،به که ستوره ڕۆکی ده  ناوه  به که ی ببروایی خه وه ستور،جگه له ده

.کانیان ونه  قزه وه  کرده  له که بزاری خه  
زیرک  چی وه  دیموکراتی ،که  له کردنه ان قسهن و بنی زمانی زمانیاری سه
فادار و وه بوه  مل شۆڕ نه وان ک ئه ی وه وه ر ئه سه ن له که هرئ ده  
  .ن که کانیتر ده ربنده مو سه  هه  له شه ڕه مان کات هه ی و هه که وه ته  نه  به بوه
مۆ  ی ئه  ڕیشه ک مامه اح زاخۆیی وهت  فه ر بۆیه بینت هه ک راستکان باش ده خه
.یس حسین شاوه کات ته رده رکردنی ده وی بیاری ده بین و ئه ده  

توانم  ،ئه ک گیانی لپرسراوی تیا مردوه  خه تی خۆمای کارکی کردوه حکومه
.کات  ده کتی وپارتی  یهری  ره  مردنی خۆی و زه ز به ک حه بم خه  

ک  ن درۆ بۆ خه ده وڵ ئه  ،هه  ناشیرین بونتان کردوه ستتان به  هه ئستاش که
 بۆ 12-15ت   نایه وه هۆڵ و زوڕناکانتانه نگ ده  ده ک به زانن خه  ده ن چونکه بکه
ی  وه کخستنه یاندنی شکی یه  راگه نگه ستیشتان ره باشترین کارتی ده. بژاردن هه

  پش  فته  دو هه کانتان بت به ئیداره
ن  ده وڵ ئه ن،یان هه جی ناکه  جبه وه  کرده ان بهبژاردن و دواییش دیس ی هه واده
  تان بیر چوه وه  ئه بژاردن،چونکه ک ڕاکشن بۆ هه شی نان بین خه ڕه  هه به

 باریکیدا  مو شت له کرد ،،هه کانتان هاواری ده  شاخ بون ئیزگه  له کاتی خۆی که
   وریداست م زوم و زۆر له ئه  پست به ده
کگرتوی   یه نگ بدات به ه د  داخی ئوه ک له ر خه گه بت ئه یر نه  سه وه التانه به

.ئیسالمی  
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