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  ن ده ندانی کوردستان تیڤی ده  کارمه نگ له تفه  قۆناغه ولر به ئاسایشی هه
  

  سالو رز بۆ سایتی کوردیستان نت
  

 کان ته بابه موو م بۆ هه که  تان ل ده م سایته ر شتک زۆر سوپاسی ئه پش هه
  
 . بزانن باشی  ر به گه ستتان ئه  ده م به ندک زانیاریتان بده وێ هه مه رزان من ئه به

ی  بۆنه  هید سامی عبدالرحمن به  پارکی شه ی نیوران له1 کاتژمر  ممه رۆژی س شه
سایشی ئابوون  وخۆ  نیازی راسته  به ردستان کهوالیتی ک تی ساته ماعه ریا جه که کۆنسرتی زه

  وه ئهر   به ن له بکه خشی وخۆ په ی راسته  شوه  به که رنامه  به یانھشت که ولر نه هه
ری ئاسایش  فسه رمانی ئه  فه به التی کوردستان کانی ساته نده ر کارمه یان کرد بۆ سه شه ره هه

  ر به فه  نه13ی   نزیکه  جگری مدیری ئاسایش به)ط( پشتگیری ها روه هه)  ج.هـ.ف ناوی  به(
 تفنگ  غه قۆندا یان به که ندازیاره ری ئه  سه لیان کوتایه پۆستال هه  تفنگ و غۆنداقه

 ری ئاسایش فسه رچاومان ئه  به  دیار بوو له  که وه ر دۆای ئه فه ر یک نه  سه له الماریان دا په
ستیان   ده له  تۆوانی که ندازیاره ای ئهون د  لیده داکه تی ده ی ئیشاره که مانچه  ده  به)ف(

کیان سوار کرد  موویان چه هه وتن  دۆای که کان به سه ره الم حه رگای پارک به و ده ره رابکات به
  مان کرد له رته موو په ش هه ین ئمه ده لدده نا  ده سته هدیدی کۆشتنیان کرد ووتیان راوه ته

ین  که ت ل ده قه کر ته وان هاواریان ئه الم ئه وێ به که ر ممان به  گۆله  که وه ترسی ئه
.  وه الیت شارده ته ی سه یاره  ناو سه ۆی لهخ. کرد ر رایده  هه که کۆره الم دیار بوو به،  سته راوه
 . وازیان ل هینا وجا ئه

  ئیمه ر هات  سه به  چی  یه م مشکیله  بزانن ئه ته م بابه  ری ئه م له که  داواتان ل ده بۆیه
ر   به کان هاته پیسه  عسییه ک به ر وه هه،   تیروریستیان گرتووه ترساین وامان زانی که

 . الماریان دا  خراپی په چاومان زۆر به
و  نا  به وه خۆلته ئه رخۆشی  سه  چی به  بۆ گرتنیان که رچووه موویان ده مری هه ئیستاش ئه

 . موویان پیس و تیروریستن موویان مالزم دلر و شخ زانان هه  هه مانه ئه بازار
 . ن که لک ده ر ناموسی خه ست درژی سه ده
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