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مانطة تةلةفيزؤين كوردسات ضاوثصكةوتنكي لةطةل كؤمةلصك مندايل طوندي ي ئةم /24/25وي شة
هةوانةدا كة نزيك شاري سلصماين ية سازكرد كةيةكصكيان ناوي سانا بوو ،، سانا كةتةمةين 

كرد زياتر لة ثارصزةرصك ئةضووكة دةوروبةري دة سال ئةبوو بةشصوةيةك بؤ كامصرا قسةي دة
، هةرواش بوو سانا بؤ ديفاع لةمنداالين طوندةكةي زؤر ديفاع لةمةسةلةيةكي بةرحةق بكات 
دةسةالت داراين شاري سلصماين ناضار بكات كةوةزيري  شصلطريانة ديفاعي دةكرد تا تواين

 ......ثةروةردة شةومن عبدولقادر دميانةي لةطةل بكات 
لة طوندةكةي :سةكاين دا بؤ تةلةفيزؤن هةم لة قسةكاين دا لة طةل وةزير دةيطوتسانا هةم لةق

 كم دورةو زستان بة ثص دةِرؤين بؤ ئةوص  زؤر ساردة و 2 قوتايب هةية قوتاخبانةكةمشان 85ئصمة 
هةموو طيامنان تةِر دةبن و دةبن بة قوِرةوة مامؤستاش لصمان تورشة دةبص تا دةضينة قوتاخبانة

  وازيان لة خؤصندن هصناوة ةش واي كردوة كة زؤرصك لة قوتابياين طوندةكةدةدا ئةمو لصمان 
هةروةها دةلص بةهارانيش هةركةسص دووثشك يان مار ثصوةي دا تا دةكاتة شار لةوانةية بةرص 

  ...تا ئصستا بنكةيةكي تةندروسي تصدا ين ية  قوتايب هةية85ضونكة لة طوندصك دا كة 
المي سانا دا ويت سانا ئةطةر تؤ خانويةكي بةتال شك دةبةي لة وةزيري ثةروةردة لةوة

 سالة و 10واتة ساناي ((تا بيطرين بة كرص بكةةكةتان لةطةل ئةجنومةنةكةتان قسةطوند
  ... قوتايب85خانويةك بؤ ))خانوو دابني بكةنئةجنومةنةكةي 

 دةكةيةن بة تانبؤ سالةي وت ثارضةيةك زوةي هةية 10هةوةها جةنايب وةزير بة ساناي 
بروا ناكةم ضونكة لة ثشووي هاوينةوة ضوار جار   بةالم سانا زؤر بة سادةي ويتقوتاخبانة

  ..لصذنة هاتوون وة بةلصنيان ثص داوين هيضيشيان بؤ نةكردوين 
بؤ بكات و لة سةر بنكةي تةندروستيش وويت من جةنايب وةزير بةلصين دا كة قوتاخبانةيان 

  .تا لةطةلت ضاوثصكةوتن بكات لةطةل وةزيري تةندروسيت قسةدةكةم
نوكي ِرمي ِرةخنةكاين سارا ئةوةندة تيذ بوو وةزيريش نةيتواين قةرةبووي ئةوناحةقيانة 

ي لةطةل ةيشتة ئةوةي ضاوثصكةوتنصكطار كبكاتةوة كةدةسةالتداران بةرانبةر خةلكي دةكةن و
  ساراش درصغي نةكردو ضي لةدلةبضكؤلةي دا هةبوو هةيل بةزمانصكي،جةالل تالةباين بؤسازدةن 

ئةويش كؤمةلصك وةعدي داية كة هيوادارم ...ثاراو سادة هةيل ِرشتةسةرمصزةكةي جةالل تالةباين
ن  طوندو شارةكاين كوردستان بتوان خةلكيسةرجةم بةجصيان بطةيةنص و ببصتةهةوصين ئةوةي

  خةلكة ين ئةوو ضيتر نةهصلن سةروةت و ساماداواكانيان بةسةر دةسةالت داراندا بسةثصنن 
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