
  ی زانستیەونیژ و تو بایندن خویتەزارە و وی گشتیاڕ یمەرد بۆب

  ی و داواکارەووونکردنڕ/ تباب

 ە ژماریمان سلیۆ زانک،ییۆ زانکیرمان ف ب٢٠١٢_٢٠١١ یندن خوی، سا)ت خدر ابوبکرەسرۆک(من    
  زانستیشب/ یمان سلیۆ زانکم ل_سۆیرۆکال بیوانامب" مکی "ی پل، ب)١/٧/١٢٢٤٤(
 ل) رەژتو. ی (یشانی ناونب) ٧/٦/١٣٥٥١ (ە ژمارییۆ زانکیرمان ف و، دواتر بەرگرتووە وڵمامچچ_کانییاسیس
زراوم و  دامڵمامچچ_ کانییاسی س زانستیسکو/ یمان سلیۆانک زیالکیر مس ل١٠/١٠/٢٠١٢ یروارب
 ڵمامچ چ لیتوانەمد و نی"یانڕ "م ل مایەو ئیۆھم و بۆ خیر دواکارسش لیدواتر .کاربوومستبەد
) ڵسا ١ (یە ماوۆ، ب)٧/٧/٣٠٩٧ (ەن، ژماریڕاپڕ یۆ زانک،ییۆ زانکیرمان ف و بیندزامەڕر س لە، وەونمبم
ن مان شو ھ ل٢٠١٢_١٠_٢٤  و لی زانستیەونیژ تویرنتس/ نیڕاپڕ یۆر زانک سۆبکراوم بینست
م، کبینس تیە ماویواوبوونش ت مانگ پ٧و )  مانگ٥(نھا  تیبوونڕپ تیم دواب. کار بوومستبەد
 ،٢٠١٣_٣_٢٦ یروار ب، ل)١٧٤ (ە ژمارییۆ زانکیرمان ف بکۆر سینگینوس/نیڕاپڕ یۆ زانکیتیکاۆرس
  .ڵمامچ چم لک سکویالکیر م سەومیڕ بگ کەداویاری و، بەوتۆشاندەو ھیمکبوونینس تیرمانف

و مان، ئ بن ب پاساو ور بۆزم کوونببینس تیرمان فیەوشاندنەو ھۆ بانووی بتکراون  کیکارانۆو ھئ
 یۆوخاستڕ یندەوی، پ ویی و حزبیاسیواو س تیکاریکو ب، بیی کارگیکاری ب و نییاسای یکاری ب نەاریب
 و،  بودجیاسای ەژۆ پیەودکردنەڕ واننجامانداون، لابردوودا ئڕ یەماو ل کی ھەوانیو چاالکب
 یرووسن و، لیڕاپڕ یکەکراوی حزب بەادی یتکردنۆکی شوبات و، بای١٧ یەوادکردنی کردنمان لیشدارب
 یادی یکردنیمانیشتی ن بیاسای ەژۆپ "یاندنیمان گرل پکردن و بە ئامادمان لیکەر سیانگۆڕ ەوانیمووھ
 م، لەو دورخستنۆ پاساو بتە کراوۆ زانک لالکی میررمانب فیرۆ زمداەو دوورخستنیرمان فل". نیڕاپڕ

اتر ی زیررمانب فیشتاش داوا و، ھەزراو دامۆ زانکۆ بێ نویند کارم١٠٠ یکی من نزیبوونینس تیکدا دواکات
ادا ی تیررمانب ف١نھا ر تبەوڕ ب ل جگی زانستیەونیژ تویرنت من سیشتنیۆڕ یھا دواەرون، ھکەد
  لن،یڕاپڕ یۆ زانک لە)کانییاسی سزانست( من یڕۆ پسپیبوونم نەو دوورخستنۆ تر بیک پاساو!!!.ەوتنمەد

ان یۆ خیی ئاسایوامەدزراون و،  دامکۆ زانک لوانام ب بیکانت خنانش و تھا بەرۆ جیرچووەدکدا کات
 ینجامدان ئیرقاش سەو ما ل،ۆ زانکیژانۆڕ یی ئاسایوامە د ل من جگکدان ک کات لمان ئ.نکەد
 یکردنجب جۆک بک ئامرازە ویماسۆپلید" یشانیر ناون ژم لی زانستیکیەونیژ و، توۆ زانکۆ بووم بەونیژتو
 ست بەمدا بوو درنام ب و، لە کردووۆزانک ییزانست یەونیژ تویرنت سش بشک پ"ەوەرە دیتاسیس
  !!!ردمک لیگرڕن یڕاپڕ یۆ زانکیتیکاۆرم س ب،"ی کوردیماسۆپلید "یەربارە د،مم بکە دوویەونیژتو

 تبە دییۆ زانکیبرن، لیڕاپڕ یۆ زانکدا،ەندی ئاوات لر ئاوا بگ ئ کمە بدەو ئیشدارۆت ھومە دەوەرل  
کان و، ییاسی سنی حزب و الۆران بی کادیاندنیگ پیمانگای پتبە، دی زانستیکندب م بوون بی بر، ل"ۆانکیز"
 داواکارم یۆربت، ھبەمان دیشتی نیواو و تکەرڤەموو د و ھیناڕ ی شارۆ بیانی سوود، زیبرش لمب
 یەن ماوۆک چە و،ی زانستیەونیژ و تو بایندن خویتەزارە وەوانیموو ھیرووسکان و لەداریندەوی پنیال
ادا یمپانۆک کند ھڵگ لیۆو زانک ئدا کستانبو گرک لند ھ لی گشتی سامانیردانەدھر بسابروو لڕ
 من بکات و یکبوونینس تیاری بیەوشاندنەو ھۆدواداچوون ب بەون شماھنگ، بە ددابوون ھاتینجامئ

  ت خدر ابوبکرەسرۆ                                                      ک...ت دابنۆ زانکیکانییشرک سۆک بسنوور
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