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  ییتت  ارهارهییززن ن ییدد  خرهخره  ستا فهستا فهۆۆماممام  ......))ییندند   فه فه  دهدهییمم  حهحه((  وو  ))رر  شهشهییشکا فشکا فۆۆیی((  ززڕڕ  وان بهوان به ن ن  ك لهك لهراوردراورد  بهبه
  
  رر  شهشهییشکا فشکا فۆۆیی

   هیمان ئه -1
   هی یحیس مه -2
   هی وه ره  دهیریز وه -3
   ه سا59 ین مه ته -4
   ه سا29 یم نجه پی ژنین مه ته -5

  
  ییندند   فه فه  دهدهییمم  حهحه

   هی یکوردستان -1
   مانهموس-2 -2
   هی رگه شمه پی کاروباریریز وه -3
   ه سا69 ین مه ته -4
   ه سا26 یم نجه پی ژنین مه ته -5

  
ر  گه ئه .) ژن( ت  ئافرهی ماف یلکردنش له پ نھا باسکردنه ته،  راوردکردنه ست له م به به مه

ان ی، ) ژن( ت  ئافره ق به رهه  دهیت هی کردوو که )یند  فه دهیم حه( زڕ  بهی و کاره ناومان نا به
 ! کوردستان ت له  ئافرهی مافیلکردنشپ، که اوهی پ به  ویۆخ ق به رهه ده ) که ژنه(  که ته ئافره
   که؟نیچ ب )هی ه سا26 یکڕ کوین  خاوه که( ر شهیشکا فۆیز ڕ  بهی که کاره  بهب ده
   .زراوهپار )ژن( ت ره ئافیدا مافیای ت ت کهژ  دهیروپ  ئه ویکت وو ان لهیزیڕ به
  
  
  له )اویان پیژن ( ڤۆ مرب ده،   هی )یئازاد( ی ناو که ، که زهۆری پ  ووشهۆ ب وه نهیڕ ر بگه گه ئه

ش  مه ئه، تست ده  ههی پ  کهی و کاره ت لهست ب ربه  سه زهۆری پ م ووشه  ئهی وهچوار چ
  کو به به ،  درووستهیک کاریك ژن هی تر لهای ز م که وه  ئهڵ گه  من له  که هی ن وه  ئهیمانا

   . هی ی ن  نادروسته و کاره وام بهر ب  من هه وه وانه چهپ
، ) خوازیموکراسید( وتووخواز شکه پیتان وو  له  کارانه رهۆم ج ن ئهی بزانب م ده به   

  هی ی نیۆ تر بیکس هک، س  و بهیۆخ )ان ژنیاو یپ( ڤۆ مر  به سته وهی نھا په نھاو ته ته
   .نووس  چارهیشانکردنیستن  ده  لهیت بهی تا  تر بکات بهیو  ئهی کاریستکار ده
 ی چیواو ته  بهزان او دهی پ نه )ژن( ت  ئافره ستا نهآو ئ  تاوه مه ئیتوو م له که م داخه به
، یك ژن هی  اتر لهی زیدنکر گغه ده  قه  بهربچ ك ده هیاسای ب ان دهی . مافی  ووشهی مانا هی

 یمان رله ن په هی ال له،  سالمهی ئیزۆری پینی ئای وانه چه پ چوونکه، هحا ش مه مه  ئه که
   .تب ست و ئازاد ربه  سهڤۆ مرب ان دهی، کوردستان

 یکۆڕ  ناوه له وادارمیه، نیست  بووه وه رهر ل م با هه به، ێو  دهیرۆر زۆ ز ته م بابه ئه
   . وه نه ده  نهیک ل ه  هه به، شتبنی م گه هک ته بابه
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