
 ناخواز په سیحیبوونی مه  به ت باره سه زانیاریی یشتنی گه – نگێندرێت سه ڵده هه تی تایبه  به ناخوازێک په ر هه بارودۆخی

تی وڵه نێوده پاراستنی رگرتنی وه هۆی  به نابێت ئۆتۆماتیکی  به ی که واڵته بۆ  

 

 ی رمانگه فه بۆ  وه ته ڕاندووه گه ناخوازێکی په سیحیبوونی مه تی بابه و  داوه بڕیارێکی ۲۰۱۹ دویی مانگی( کهۆ) بااڵ دادگای

  له. فغانستام ئه  واته ی که واڵته  یشتووته گه  سه که و ئه سیحیبوونی مه  به ت باره سه زانیاریی  که  که  وه ئه هۆی  به  نمونه بۆ کۆچ

. دێنێت رێتیدا نابه په مافی کانی بڕیاره ر سه به انکاریگۆڕ  که  گرینگه زۆر  که بڕیاره گۆیا  که  کراوه  وه ئه باسی میدیاکاندا

. ناهێنێت رێتیدا نابه په مافی کانی بڕیاره ر سه به گرینگ گۆڕانکاریێکی هیچ بااڵ دادگای ی بڕیاره و ئه اڵم به  

 

 سیحیبوونی مه  به ت باره سه زانیاریی ئایا  که  بووه  وه ئه کۆچ ی رمانگه فه ڕێکاری بااڵش دادگای ی که بڕیاره  رله به ر هه

  له. کات ده دوروست  که ناخوازه په بۆ ترسی مه ئایا یشتبێت گه ر گه ئه و نا یان  یشتووه گه فغانستان ئه  به کان ناخوازه په

. تی وڵه نێوده پاراستنی  به پێویستیی هۆی  به ببێت  نگه ڕه سیحی مه  به بوون و ئیسالم  له وازهێنان فغانستان ئه  

 

 گیانی ترسیی مه  سه که و ئه ر سه له ئایا  که کرێت ده نگاندن ڵسه هه سی که تاکه  به  میشه هه رێتیدا نابه په مافی بڕیاری  له اڵم به

 بۆ توانێت ده  سه که و ئه ئایا  که کرێت ده ش وه له بیر ها روه هه. خۆی ی که واڵته بۆ  وه ڕێته بگه ر گه ئه  یه هه جددی یان

. بێت هه ر سه له جددی یان گیانی ترسیی مه خۆی ی که شاره  له ر گه ئه بڕۆت خۆی ی که واڵته ی هدیک شوێنێکی  

 

.  سه که و ئه سیحیبوونی مه  له  بێجگه بوو هه بااڵ دادگای ی که بڕیاره ر سه له ش دیکه هۆکاری ندین چه کارتێکردنی ها روه هه

  له کۆچدا ی رماگه فه بڕیاردانی کاتی  له  که کرابوون ش پێشکه ردنداسکااڵک کاتی  له نیا ته  هۆکارانه و له ندێک هه

. بوون نه ستماندا رده به   

 

 


