
 یر ەسار ەس ەل ناکەوەردنوت ەتسار ەبزیح )یی ەو ەت ەن یندراواڵ ەھ(یتس ەر ەپ ز ھگ هر ەن ر ەبمار ەب ەل
.نیتس ەوب ادناھیج

 نایتاڵ ەس ەد واچر ەب یک ەی ەوێش ەب ناک ەوەردنوت ەتسار ەن ھیالو ەو ەنتووزبو بزیح،ادوودربار یناڵاس ەل
 یناک ەوترگک ەی ەت ەیالیو،یسوارک،اسم ەن،ناتسراج ەم،ناتسێھ ەل(یناتاڵو ووک ەو،ەووترگ ەو ەتس ەد ەب
 ەبژدو ناناملوسوم،نازاوخز ەگ ەرواھ،نانژ،نار ەبچۆک یژد نایت ەسایس وزیھ ەک)لیزاربو نیپیلف،اکیرمائ
.ەوانێھراک ەب تاڵو یسایس ینار
 ەیو یسارکومێدو یدازائ یراوب یناکاڵاچو م ەتس یواڵاش ر ەب ەنو ەک ەد رتایز اینود وومەھ ەل ناک ەنیم ەک
 ۆب ۆیتانرتلائ یتسار یبزیح ن ەیاڵ ەل اسێرو راکێر ێدنێھ،ناملائ یتاڵو ەل.نادراشووگ رێژ ەل ییووترگک
 کڵ ەخ یگن ەد ەک ناد ڵو ەھ ەل،رت یناک ەبزیح ەب ر ەس یسایس یناوایپ ەک،ارک نام ەلراپ ی ەتسارائ،ناملائ
.نرۆگب نایۆخ یدن ەو ەژر ەب ۆب
 ەتسار ەپوورگ ڵ ەگ ەل وادناک ەراوب یواوەت ەل یۆخ یدن ەوێپ ینتساراپ ەب)AFD(  یتسار یبزیح ادکێتاک ەل
 ەشر ەس یناک ەو ەنتووزب و یناملراپ یزێھ ووک ەو،رت ینێوش رۆز ەلو سیتنێمۆک ەل ناک ەو ەردنووت
.تاک ەدراک، ماق
 و ەل ،رت یناک ەو ەت ەن و مو ەق ەژد اھەور ەھو )ەکەلووج(ت ەیدووھ ەی ەژد،یتس ەر ەپ هو ھت ھن ینارگنیال
 ەس ینانژ.ەوودن ەس ی ەر ەپ ماڵسیئ ڵ ەگ ەل ندرک یت ەیاژد اھەور اھ،تس ەد ەتۆتو ەک نایتاڵ ەس ەد ەتاڵو
.ادناک ەیتشگ ەنێوش ەل ەناو ەردنووت ەپوورگ م ەئ یژێردتس ەد ر ەب ەنو ەک ەد رتایز شۆپر
 ەل ناک ەووترگک ھی ەو ەتەن یوارخکێر،یتس ەر ەپەو ەت ھن ڵ ەگ ەل ەو ەنووبراگن ەر ەب یناھیج یژۆر ەل

 ەف،نانوی(یناتاڵو ووک ەو ،اد ماجن ەئ یت ەیاز ەران یناوێپێر ادناتاڵو ی ەبرۆز ەل16.03.2018
.)رووکاب ی ەرۆک،ایناپسێئ،اسم ەن،دن ەڵۆھ،ناملائ،ایناتیرب،دنەلریئ،ەسنار
.نیتس ەو ەد ت ەیتسیشافو یتس ەر ەپ ەو ەت ەن یژد  نی ەدب ناشین اینود ەب سرام16 ەل ەو ەکێپ ووم ھھ ەمیئ
 یدنێھ ەک یچ ەد ەوێر ەب ی ەم یگنام ەل ادت ەیالیو دن ەچ ەل یی ەچوانو یت ەیاڵیو یناک ەندراژبل ەھ نامڵائ ەل
 ھب اد ەندراژبل ەھ و ەل ناک ەیسایس ەزێھ ەک نی ەک یرگادێپ ێو ەھنام ەد ەمێئ،ەوارائ ەتێد گنیرگ یتارایرب
.نب ەد رتزێھ
  ( ناووم ەھ یوور ەس ەلو ناک ەوژائ دنووت ەتسار  یتس ەر ەپ ەو ەت ەن  ەبمار ەب ەل ەک ەک ەیەو ەئ گنیرگ
 AFD ( ەو ەنیتس ەوب.
 ناو ەئ،ەناک ەم ەدر ەس نیرت کیرات یھ ناک هو ەردنوتو یکس ەت ریب و یژولوئدیا ھک ەنوور ناوم ەھ یال
 ندرک یناویتشپ، یراژ ەھو یتێسرب تسائ ەل اگڵ ەمۆک یناک ەیتیاڵ ەمۆک ەییاش ۆب ۆب نایک ەی ەراچ اگێر چیھ
.ر ەب ەتۆترگ ەن،ادناوچادڵاس ەبو ناڵادنم ەل
.ەین ک ەی ەو ەرگێج چیھ یتس ەر ەپ ەو ەت ەن
 یفام یرگل ەھ ش ەم ەئ ھک،نی ەک ەد تاب ەخ تاک ەد ڤۆرم یناک ەفام ەل یکۆکاد ەک ک ەیاگڵ ەمۆک ۆب ەمێئ
.ندنای ەگێپو ندنێوخو یتسووردن ەت،ەو ەناو ەح ینیێوش،راک یفام ووک ەو ناوومەھ ۆب ەناسک ەی
.ەییووترگک ەیو یتسێوڵ ەھ ک ەی،یتس ەر ەپ ەو ەت ەن ۆب ەمێئ ی ەو ەو ەرگێج
 نی ەک ەد زاو ەگناب ناھیج یر ەساتر ەس ەل 2019 یسرام یگنام16 ەل نامش ەتسێوڵ ەھ مەئ یندنامڵ ەس  ۆب
 واردنی ەگ ار یەو ەندرک واڵبو ەنانمێھ یناوێپێر یناد ماجن ەئ ەب ەک،رت یراش رۆزو نامڵائ ەل ت ەبیات ەب
 ەد یی ەو ەت ەن یندراواڵ ەھ ی ەتو ەچ ەت ەسایس م ەئ یژد ین ەد ەم یتاب ەخ ی ەگێر ەل ریگتشگ  یمشوورد
.ەو ەنیتس ەو
...اینود ووم ەھ ەل ەیادنامنوبروجواروج و نووب هرف ەل نیتسێوڵ ەھ ک ەیو یووترگک ەی


