
  
  
  
  

  کی مھاباد ران و راسانی خه تاوانی داگیرکه
  

 ئاکـامی   لـه پ دا کـی پشـت تـه ڕه گـان و گـه شـایه نـوان بـاغی  مـۆ، لـه ڕۆی ئـه ی پشـنیوه قیقـه  ده11:30عات     سه
کۆ شـر، ری ئینتیزامـی ڵ گروهبـانکی هـزی داگیرکـه گـه فـی مھابـادی لـه ره شـه  نوان الوکـی بـه چوونک له تکھه

  . ختکرد  گیانی به و هیزه ربازکی ئه سرژی سه  ده لی به مینی کوڕی عه ئه
 ژنکـی  تیـی بـه  بحورمه که  گروهبانه کاتکدا رووی دا که  له و گروهبانه مینی و ئه چوونی نوان شرکۆ ئه    تکھه

ـوو و شــرکۆ ـئـه ـدا ـکـه ـلـه. نگـھـاتبوو ده میـنـی وه ـکـورد کردـب ـر  ی ـیـه  ئاوـقـه و گروهباـنـه  شــرکۆ و ـئـه  کاتـک ـوون، بکـت ـب
ج گیان  سبه دا و شرکۆ ده ی ده که سرژی کشینکۆفه ر ده  شرکۆ به وه  پشته ، له که ی هاوڕی گروهبانه که ربازه سه

  . دسپرێ
ان و پشـت گـ کانی بـاغی شـایه که ڕه مینی، دانیشتووانی گه هید بوونی شرکۆ ئه و شه  که ربازه ی سه قه دووای ته    به
ی پـۆمپی  وور  سـه وتـوو لـه کـه ی هزی ئینتیزامی هـه13ری  نته ر که  سه نه به ت ده مه  هه وه  و پکه وه بنه پ کۆده ته

  . ن رییه نته و که ر به  سه که ربازه  گروهبان و سه لیمی که بنزینی سه
 و ـشـکاون  ـیـه و مۆـگـه ـکـانی ـئـه ، شیـشـه13  ـمـارهری ژ نـتـه ر ـکـه راـنـدا ـبـۆ ـسـه ـتـی خۆپیـشـانده ـمـه  ئاـکـامی ـهـه    ـلـه

  .   و سووتاوه بووهر  کانی ئینتیزامی ئاگری تبه ئوتومبیلکی هزه
رد   بـه ڕیو بـه کی راپه خه.  چوون بووه کانی رژیمدا تکھه ران و هزه  نوان خۆپیشانده  له ی ئواره5عات     تا سه

کـ  کـانی دوژمـن دا یـه ی هیزه قه  ئاکامی ته واڵ له  پی ئاخرین هه به. ک  چه کانی رژیمیش به  خشت، هیزه ته و له
  .  ترسیدایه  مه  و ژیانی له  قورسی بریندار بووه ران به  خۆپیشانده له

 و  گشـتی  بـهکـانی مھابـاد قامـه ر شه سه کانی رژیم له هزه  کی زۆر له یه ژماره.  و دۆخی مھاباد نائاساییه مشه    ئه
هـاتووچۆی . زراون تـی دامـه تایبـه وی بـه ولـه قـامی مـه  و شـهپ بران و پشـت تـه رقه سهگان و  کانی باغی شایه که ڕه گه
  .بیسرێ کانی رژیم ده ی هزه قه نگی ته وێ ده  و له  لره وبینرێ می ده  که ک به خه

فـی مھابـاد،  ره شـه کـی بـه  خه سو له. ران ستی داگیرکه هیدی ده مینی شه هید شرکۆ ئه یانی پاکی شه گ    سو له
  .ن کانی کوردستان ون ناکه  خۆنی رۆه که
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