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وت بۆ  ری مزگه کارهنانی منبه به) : غداد مانی به رله ندامی په ئه(د  حمه یید ئه مامۆستا سه

  . . رپچیه کاری سیاسی دوو جار سه
  

 
سانی   له ناسراوی کوردستانه تیبکی د خه حمه ید ئه  سهال مامۆستا مه

 جارک ، البراوه ر کار سه جار له) 3(کو ئستا   تاوه وه شتاکانه هه
 غدا بۆ  به تنی له ویش دوای هه ختی عراق ئه غدای پایته به له

کانی  منیه زگا ئه  ده ت که تایبه کوردستان ودواتر چونی بۆ ئران به
.  کوردستان ی تریش له که دووجاره. گرتنیان بۆ دارشتبوو نیعس پال به

 ،کگرتووم رزی یه  به ندامکی پایه زانن من ئه ده لکی خه:  ناوبراو ده
کگرتوو  م بۆ یه شه کانمدا بانگه گوتاره  رۆژان له م رۆژک له به
  :  ناوبراو زیاتر ده. کاندا لبژاردنه هه  ت له تایبه  به کردووه نه
  
  بووه وه کان ئه تیبه کارگری بۆ خه وقاف رنمایی تی ئه زاره  وه میشه هه
منیش . هنن کار نه به کان بۆ کاری سیاسی تیبه کان وخه ره  مینبه که

تی  سیاسه ر بۆ  مینبه مه ینی بکه کانی هه ی خوتبه وه  له خۆم دور گرتوه
 می پرسیارکی وه د له حمه د ئهی ی مامۆستا سه و لدوانه ئه. کگرتوو یه

ینی بۆ  کانی هه کارهنانی خوتبه ی به باره نووسی بوو له رۆژنامه
دا  درژه ناوبراو له. یمانی ی هاوپه) 730(بۆ لیستی   کردن نده پروپاگه
کان  تیبه  خه  له وقاف داواکراوه تی ئه زاره وه رنمایی ئاگادارم به: گوتی

  م که که  یه ش دووجار خروقاته مه ئه ن بکه) 730( بۆ لیستی  شه تا بانگه
  شدار بن له  به ته مه هه و کان له زگا حکومیه ت ودام وده زاره ناب وه
   رنماییه  له ککه یه ش وه بژاردن بۆ هیچ لیستک ئه ی هه نده پرو پاگه
  بریتیه م خروقاتیش دووه. بژاردن کانی کۆمیسیۆنی بای هه یاساییه

 ی نده کان بۆ پروپاگه وته ری پیرۆزی مزگه کار هنانی مینبه  به له
 . سیاسی

 


