زيَكخساوي ئاغيت و ئاشادي

"ثةيسِةو و ثةيكةزي ٌاوخوَيي"

لة كوٌَفساٌطي يةكةوي زيَكخساو لة  33-32ايموه  3127لة ِةوليَس ِةووازكساوة.
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ِةزيَىي كوزدضتاُ

ضالَي داوةشزاٌدُ 3124

بةغي يةكةً; ٌاو،دزوغي وثيٍَاضة و ٌاوٌيػاُ
واددةي"ٌ -"2اوي زيَكخساو;
ٌ ;2-2اوي زيَكخساو بة شواٌي كوزدي; زيَكخساوي ئاغيت وئاشادي
ٌ ;3-2اوي زيَكخساو بة شواٌي عةزةبي; منظمة السالم والحرية
ٌ ;4-2اوي زيَكخساو بةشواٌي ئيٍطميصي; Peace and Freedom Organization

واددةي "- "3كوزتكساوةي ٌاوي زيَكخساوي ; PFO
واددةي "- "4دزومشي زيَكخساو; وسوَظ طةوزةتسيَ ضةزوايةية!
واددةى "-"5ثيٍَاضة ;زيَكخساوي ئاغيت وئاشادي ،زيَكخساويَكي ٌاحكووي و قاشاٌج ٌةويطتة ،ضةزبةخؤية لةكازو بسِيازداُ
 ،بسِواى بةكازى خؤبةخػى ِةية و كاز بؤ ضةقاوطريي ئاغيت و ثازاضنت وداكوَكي لة ئاشادييةكاٌي تاك وكوَوةهَ و
ثتوتسكسدٌي وافةكاٌي وسوَظ دةكات و بسِواي واية ٌاتوٌدوتيري تاكة زيَطةية بوَ وةديّيٍَاٌي ئاواجنةكاُ.
واددةى "; "6بازةطا و ٌاوٌيػاُ
بازةطاى ضةزةكى لة غازي ِةوليَس ،ثايتةختى ِةزيَىى كوزدضتاُ دةكاتةوةو لة كاتى ثيَويطتدا لة ٌاوضةي ديكة بازةطا
دةكاتةوة بة زةشاوةٌدي دةضتةي كازطيَسِي.
ئيىةين; pfok2015@gmail.com

واددةى " -; "7ئاواجنةكاُ و وةبةضت
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 ;2-7ئاواجني طػيت;
بةغدازبووُ لة ضةقاوطريكسدٌي ئاغيت و ثتةوكسدٌي ئاشادي و وافةكاٌي وسوَظ

 ;3-7ئاواجنة تايبةتةكاُ;
 ;2-3-7ضةضجاٌدٌي ئاغيت و ثيَكةوة ذياُ وزوَحي ليَبوزدُ وليَبوزدةيي لة ِةزيَىي كوزدضتاُ.
ِ ;3-3-7وغيازكسدٌةوةي ِاولَاتياُ بة واف و ئاشادييةكاُ.
 ;4-3-7بمَاوكسدٌةوةي ِصزي ٌاتوٌدوتيري وةك تاكة زيَطة ضازةيةك بوَ طةيػنت بة وافةكاُ .
 ;5-3-7بةزٌطازبووٌةوةي ِةووو غيَواشةكاٌي توٌدوتيري وجياواشيكسدُ وضةوضاٌدٌةوةي وسوَظ.
 ;6-3-7بوٌيادٌاٌي تواٌاوسوَييةكاُ
 ;4-7وةبةضت
بةزِةوّيٍَاٌي تاكيَكي كازا لةكوَوةلَطا كة بسِواي بة ئاغيت وثيَكةوة ذياُ وليَبوزدةيي و ئاشادييةكاٌي تاك و ئاشاديية
طػتييةكاُ ِةبيَت و،داُ بٍيَت بة وافةكاٌي وسوَظ و ِةولَبدات بوَ ضةقاوطريي كوَوةلَايةتي.

واددةي " ; "8ئاوساشةكاٌي وةديّيٍَاٌي ئاواجنةكاُ
 ;2-8طسيَداٌي خولي ِوغيازكسدٌةوة وبوٌيادٌاٌي تواٌاكاُ
 ;3-8ئةجناوداٌي ِةلَىةتي كةوجني وداكوَكيكسدُ بة زيَطاي ئاغيت وٌاتوٌدوتيري
 ;4-8كوَزِ و مسيٍازو كوَبووٌةوة وكوٌفساٌظ
 ;5-8ضةزداُ وبةدواداضووُ و بمَاوكسدٌةوةي زاثوَزت
ٌ ;6-8اويمَكة و بسوغوز و كتيَب و بمَاوكسدٌةوة
 ;7-8ثسوَطساوي زاديوَيي و تةلةفصيَوٌي
 ;8=8توَزِبةٌدي و كازي ِةواِةٌطي لةطةهَ زيَكخساوةكاُ و اليةٌي ثةيوةٌداز
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;9-8كسدٌةوةي خوولي زاِيٍَاٌي ثيػةيي و فيَسكازي
 ;:-8تويَريٍةوةو زاثسضي

واددةي " ;"9ثسوَطساوةكاٌي بوازي كازكسدُ
 ;2-9ثسوَطساوي ئاغيت وٌاتوٌدوتيري
 ;3-9ثسوَطساوي وافةكاٌي وسوَظ

واددةي " ":بٍةواكاٌي كازكسدٌي زيَكخساو"ثسةٌطيجةكاُ"
يةكةً; زيَكخساو لة ضواضيَوةي ياضاكاٌي ِةزيَىي كوزدضتاٌدا كازةكاٌي خوَي جيَبةجيَدةكات
دووةً; ثابةٌدبووُ بةياضاي ذوازةي 2ي ضالَي 3122ي ثةزلةواٌي كوزدضتاُ بةتايبةتي واددةي ذوازة 9
ضيَيةً; زيَكخساو بةِيض غيَوةيةك جياواشي ٌاكات لةضةز بٍةواي زةطةش وٌةتةوة و ئايَ وئايٍصاو ثيَطت وثيَطةي ئابووزي و
كوَوةلَايةتي.
ضوازةً;زيَكخساو ثابةٌد دةبيَت بة ثسةٌطيجةكاٌي غةفافيةت و كازي خوَبةخػيودميوكساضيةت.
ثيٍَجةً; زيَكخساو داكوَكي دةكات لة بةزذةوةٌديية بالَاكاٌي خةلَكي كوزدضتاُ
غةغةً; زيَكخساو بة تةٌّا بسِواي بة ئاوساشو زيَطا ٌاتوٌدوتيرةكاُ ِةية وةك تاكة ثسةٌطيح بوَ ئةجناوداٌي كازةكاٌي.

بةغي دووةً;
واددةي  ;21ئةٌداوبووُ لة زيَكخساو
 ;2-21وةزجةكاٌي ئةٌداويَيت زيَكخساو
ِةز ِاولَاييةك بوَي ِةية ببيَتة ئةٌداً لة زيَكخساودا بةو وةزجاٌةي الي خوازةوة;
-2تةوةٌي لة  29ضاهَ كةورت ٌةبيَت
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-3بسِواي تةواوي بة ثسةٌطيح و ئاواجنةكاٌي زيَكخساو ِةبيَت
-4ثيتاكي ضالَاٌة بدات بة زيَكخساو بة ثيَي ئةو بسِةي كة دةضتةكاٌي زيَكخساو ديازيدةكةُ ضالَاٌة.
-5كاز بوَ بسةوداُ بة كازةكاٌي زيَكخساو بكات
-6فوَزِوي داخواشيٍاوة بة وةبةضيت ئةٌداً بووُ ثيػكةؽ بة زيَكخساو بكات.

 ;3-21وافةكاٌي ئةٌداً
 -2دةٌطداُ وخوَثالَاوتَ بوَ ِةووو ثمة وثايةكاٌي زيَكخساو
-3كازكسدُ لة بةغةكاٌي زيَكخساو
-4ضوود وةزطستَ لة خصوةتطوشازييةكاٌي زيَكخساو
 -5زةخٍة وثيَػٍيازكسدُ بوَ بةزةوثيَػةوةبسدٌي زيَكخساو
 -6وايف دةضت لةكازكيَػاٌةوة

 ;4-21لةدةضتداٌي ئةٌداويَيت
ئةٌداوي زيَكخساو تةٌّا لةً حالَةتاٌةدا وايف ئةٌداويَيت لةدةضتدةدات;
 -2دةضتمةكازكيَػاٌةوة لة زيَطةي ثيَػكةغكسدٌي داخواشيٍاوةيةك
-3بسِواٌةواُ وكازكسدٌي لةدذي بةِا وئاواجنةكاٌي زيَكخساو وثةيسِةوي ٌاوخوَي زيَكخساو
-4كاتيَك ئةٌداً كوَضي دوايي كسد.
 -5توَوةتبازكسدٌي بة تاواٌيَك لة اليةُ دادطاوة

 ;5-21وةزطستٍةوةي وايف ئةٌداً بووُ لة زيَكخساو
وايف وةزطستٍةوةي ئةٌداً بووُ تةٌّا بةً زيَكازاٌة دةبيَت;
-2ضةزجنسِاكيَػاُ بوَ واوةي  3جاز
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-3ئاطادازكسدٌةوةي بوَ واوةي  4جاز
-4ضسِكسدُ بوَ واوةيةك كة لة  3واٌط شياتس ٌةبيَت
 -3ئةطةز ئةو زيَكازاٌةي الي ضةزوة بيَ ضوود بووُ،ئةجنووةٌي كازطيَسِي بة زةشاوةٌدي 3لةضةز ضيَي ئةٌداواٌي ثيَػٍيازي
وةزطستٍةوةي ئةٌداً بووُ بكات لة دةضتةي طػيت زيَكخساو ،ئةويؼ بةشوَزيٍةي ضادة بوَي ِةية زةشاوةٌدي
وةزطستٍةوةكة بكات.

بةغي ضييةً;
واددةي " – "22ثةيكةزي زيَكخساو
: 1-11زيَكخساوي ئاغيت و ئاشادي لةً بةغاٌة ثيَكديَت;
 -2دةضتةي طػيت(كوٌَفساٌظ) ،كة بسيتية لةضةزجةً ئةٌداواٌي زيَكخساو .دووضاهَ جازيَك كوٌَفساٌظ طسيَدةدات.
 -3دةضتةي بةزِيَوةبسدُ ،بسيتية لة دةضتةي كازطيَسِي وبةزثسضي لكةكاُ.
 -4ئةجنووةٌي كازطيَسِي ،بسيتيية لة ضةزوَك،جيَطسي ضةزوَك وبةزثسضي بةغةكاُ.

 ;2-22دةضتةي طػيت (كوٌَفساٌظ) ودةضةلَاتةكاٌي
يةكةً; بةزشتسيَ دةضةلَاتي زيَكخساوة،وايف ضاشداٌي كوٌَفساٌطي ئاضايي وٌائاضايي ِةية.
دووةً; بة 3لةضةز 4ي ئةٌداواٌي دةضتةي طػيت(كوٌَفساٌظ) بوَي ِةية;
 لةطةهَ زيَكخساويَكي ديكةدا يةكبطسيَتةوة ياُ توَزِ ثيَكبّيٍَيَت. لة كوٌَفساٌطدا بة ِةلَبرازدٌيَكي ئاشاد وبةغيَواشي دةٌطداٌي ٌّيَين دةضتةي كازطيَسِي ِةلَدةبريَسيَت . بةزةشاوةٌدي  3لةضةز 4ي ئةٌداواٌي دةتواٌيَ زيَكخساو ِةلَبوةغيٍَيَتةوة ياُ ٌاوي بطوَزِيَت ياُ دةضتكازيثةيسِةوثسوطساوي زيَكخساو بكات.
 -ثالٌي ضرتاتيجي زيَكخساو ثةضٍد دةكات.
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ثيَداضووٌةوة بة ثةيسِةوي ٌاوخوَ دةكات و بوَي ِةية طوَزِاٌكازي تيَدابكات.-لةزيَطةي دةٌطداٌي ٌّيٍَيةوة دةضتةي كازطيَسِي ِةلَدةبريَسيَت.

 ;3-1دةضتةي كازطيَسِي;
يةكةً; دةضتةي كازطيَسي ثيَكديَت لة ئةجنووةٌي بةزيَوةبسدُ و بةزثسضي لكةكاٌي زيَكخساو.
دووةً; لةيةكةً كوَبووٌةوةي خوَيدا ضةزوَكي ئةجنووةٌي كازطيَسِي و جيَطسةكةي و ئةٌداواٌي ئةجنووةٌكة لةزيَطةي
ِةلَبرازدٌي ٌّيٍَيةوة ديازيدةكات.
كازةكاٌي دةضتةي كازطيَسِي ثيَكديَت لة;
-2ئاوادةكسدُ ودازِغنت و ثةضٍدكسدٌي كازوضاالكي و ثسِوَذةي لكةكاُ .
-3لةيةكةً كوَبووٌةوةيدا كازةكاُ لة ٌيَواُ ئةٌداواٌيدا دابةغدةكات.
ِ -4ةلَطةٌطاٌدٌي ضاالكي زيَكخساو وداٌاٌي ثالٌي كازي زيَكخساو لة لكةكاٌدا.
ِ -5ةلَطةٌطاٌدٌي بسِيازةكاٌي ئةجنووةٌي بةزِيَوةبسدُ .
-6بسِيازداٌي لةضةز كسدٌةوةي خوولي تواٌاضاشي بوَ لكةكاُ.
 -7دابةغكسدٌي كازةكاُ لةضةز ئاضيت لكةكاُ بة غيَوةيةك كة لةخصوةتي بةزةوثيَػربدٌي كازي زيَكخساو بيَت.
 -8كوَبووٌةوةكاٌي دةضتةي كازطيَسِي لة اليةُ ضةزوَكي دةضتةي كازطيَسِي ياُ لةكاتي ئاوادةٌةبووٌي لةاليةُ
جيَطسةكةيةوة بةزِيَوة دةبسيَت.
 -9بةبسِيازي  3لةضةز 4ي ئةٌداواٌي دةضتة دةتواٌسيَ داوابكسيَت كوٌَفساٌظ ببةضرتيَت.
 -:لة كاتيَكدا و بةِةز ِوَيةكةوة دةضتةي كازطيَسِي ثيَكٍةِات ،ئةوا ِةووو دةضةلَاتةكاٌي دةدزيَت بة ئةجنووةٌي
بةزيَوةبسدُ.

 ;5-22ئةجنووةٌي بةزيَوةبسدُ;
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ثيَكديَت لة;
ئةليف; ضةزوَكي ئةجنووةٌي بةزِيَوةبسدُ
با;جيَطسي ضةزوَك
جيي; بةزثسضي بةغةكاٌي(كازطيَسِي ودازايي،ثسِوَذةكاُ،ثةيوةٌديية طػتييةكاُ)
داه;دوو ئةٌداوي ديكة
;6-22دةضةلَاتةكاٌي ئةجنووةٌي بةزيَوةبسدُ
-2بةضةزثةزغيت ضةزوَكي زيَكخساووجيَطسةكة لةيةكةً كوَبووٌةوةدا بة ثيَي غازةشايي كاز بةضةز ئةٌداواٌي دةضتةكة
دابةغدةكسيَت.
-3ئةجنووةٌي بةزيَوةبسدُ بسِياز لةضةز ثيَكّيٍَاٌي ليَرٌةي ثسِوَذةكاُ دةدات،كة ليَرٌةيةكي تايبةتة بة ثسِوَذةكاٌي زيَكخساو.
-4بة زةشاوةٌدٌي  3لةضةز 4ي ئةٌداواٌي ئةجنووةٌةكة وبة ثيَي ثيَويطيت ٌاوضةكاُ وزيَكخساو بسِياز لةضةز كسدٌةوةي لل
دةدزيَت.
-5بةزةشاوةٌدي  3لةضةز  4ي ئةٌداواٌي و ثاغخطتٍة زووي ِوَكازةكاُ بوَياُ ِةية كازي لكيَك زابطسُ ياُ
ِةلَيبوةغيٍٍَةوة.
-6بةزاشاوةٌدي  3لةضةز 4ي ئةٌداواٌي دةتواٌسيَ ئةٌداوي تاشة وةزبطرييَت ياُ ضصاي ئةٌداً بدزيَت.
ٌ-7وضيين ثالٌي ضرتاتيجي و بةزشكسدٌةوةي بوَ كوٌفساٌطي زيَكخساو.
-8بسِياز لةضةز خةزجكسدٌي بودجةي زيَكخساو بة ثيَي كازوضاالكييةكاٌي زيَكخساو.
-9داٌاُ و ضةزثةزغتيكسدٌي كازو ضاالكييةكاٌي زيَكخساو.
-:بسِيازداُ لةضةز ثسِوَذةكاٌي زيَكخساو ودابيٍكسدٌي ثيَداويطتيية وسوَيي ووادييةكاٌي.
-21وةضفي وةشيفي ِةووو ئوَزطاٌةكاٌي زيَكخساو ديازيي دةكات.
-22بسِيازداُ لةضةز كاتي كوَبووٌةوةكاٌي دةضتةي طػيت و ديازييكسدٌي غويَين ئةجناوداٌي .البربيَت!
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-23لةكاتي ٌةواٌي يةكيَك لةئةجنووةٌي بةزيَوةبسدُ لة دةضتةي كازطيَسِي يةكيَكي ديكةي بوَ ِةلَدةبريَسدزيَت.
-24لةكاتي ٌةواٌي ئةٌداوي يةدةط و واشِيٍَاٌي يةكيَكي شياتس لة ئةٌداواٌي دةضتةي كازطيَسِي ئةوا كوَبووٌةوةي دةضتةي
طػيت لة واوةي ِ 3ةفتةدا ضاشدةدزيَت بوَ ضةز لةٌويَ ِةلَبرازدٌةوةي دةضتةي كازطيَسِي تاشة .البربيَت!

 ;7-12دةضةلَاتةكاٌي ضةزوَكي دةضتةي كازطيَسِي;
يةكةً; ضةزثةزغتيكسدٌي كازوبازةكاٌي زيَكخساو كوَبووٌةوةكاٌي زيَكخساو.
دووةً; زيٍَىايي كازطيَسِي دةزدةكات و ئيىصا لةضةز ٌووضساوةكاُ دةكات.
ضيَيةً; دةضتةي كازطيَسِي بوَ كوَبووٌةوةكاُ باٌطّيػت دةكات و زاثوَزتي وةزشي بوَ كوَبووٌةوةكاٌي ئاوادة دةكات.
ضوازةً; ٌويٍَةزايةتيكسدٌي زيَكخساو لة بةزدةً دةشطا فةزوي و ٌافةزوييةكاٌدا.
ثيٍَجةً;ئيىصاكسدٌي طسيَبةضت وزيَككةوتٍٍاوةكاُ.
غةغةً; بة ثيَي ئةو دةضةلَاتاٌةي ِةيةتي دةتواٌيَت بةغيَكي بطجيَسيَت بة جيَطسةكةي.
حةوتةً; بةدواداضووُ وِةلَطةٌطاٌدُ بوَ ِةووو بةغةكاٌي زيَكخساو دةكات وزيٍَىايي ثيَويطت دةزدةكات.
ِةغتةً; ضةزثةزغيت ِةووو كوَبووٌةوةكاٌي زيَكخساو دةكات .البربيَت!
ٌوَيةً; ثةضٍدكسدُ وواذوَكسدُ بوَ خةزجييةكاٌي زيَكخساو.
دةيةً; ليَجسضيٍةوة لةطةهَ تةواوي ضتايف كازي زيَكخساو.

 ;8-12جيَطسي ضةزوَكي ئةجنووةُ;
 -2لةكاتي ئاوادةٌةبووٌي ضةزوَك بةِةز ِوَيةكةوة بيَت ِةووو دةضةلَاتةكاٌي دةطسيَتة دةضت.
 -3زيَكخطتين دوَضييةكاٌي زيَكخساو.
 -4بة ثيَي ئةو دةضةلَاتةي ثيَي دةدزيَ،دةتواٌيَت ٌويٍَةزايةتي زيَكخساو بكات لةِةٌديَك بوٌَة و كوَبووٌةوةدا.
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 -5زيَكخطتين كاتي كوَبووٌةوة و كوَزِ وضاالكي زيَكخسا و بةدواداضووُ بوَ ثسِوَذةكاُ و بةِيَصكسدٌي ثةيوةٌديية
طػتييةكاُ.

بةغى ضوازةً – ضةزضاوةى دازايي
واددةى " - "12دازايي زِيَكخساو ثيَك ديَت لة ;
 ;2-12ئةو كوَوةك ويازوةتياٌةي كة زيَكخساوة لةزيَكخساوة ٌاوخوَيي و ٌيَودةولَةتييةكاُ لةزيَطةي ثسِوَذةوة
بةدةضيت دةِيٍَيَت.
 ;3-12ثيتاكي ضالَاٌةي ئةٌداواُ
 ;4-12ئةو ِاوكازياٌةي كة لةاليةٌي حكووةتي ِةزيَىةوة لةزيَطةي ثسِوَذةوة وةزيدةطسيَت.
 ;5-12داِاتي ضاالكييةكاٌي زيَكخساو

واددةي " "13دازايي و ذويازي
-2زيَكخساو حطابيَكي باٌكي لة يةكيَك لة بةٌكة زيَطجيَدزاوةكاُ لةِةزيَي دةكاتةوةو حطاباتي خوَي لةويَدا
زيَكدةخات و بةزِيَوةي دةبات.
 -6زيَكخساو لة زيَطةي بودجةي ضالَاٌةوة بةطويَسةي ضيطتةوي كازثيَكساوي ذويَسيازي لةِةزيَي دازاي خوَي بةزِيَوة
دةبات.
-4زاثوَزتي دازايي تيَسوتةضةه ئاوادةدةكات.
-5بوَئةوة ثسِوَذاٌةي كة ثازةي لة فةزواٌطةي زيَكخساوة ٌاحكووييةكاُ ياُ ِةز دةشطايةكي حكووي وةزطستووة
زاثوَزتيَكي تيَسوتةضةه ثيَػكةغدةكات.

واددةي " "14خةزجكسدٌي ثازة
 -2ليَرٌةي كسِيَ لةزيَكخساو دادةوةشزيَت
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ِ -3ةووو كسِيٍيَك لةضةزووي ِ 611ةشاز ديٍازةوة دةبيَت شياتس لة-منايػيَكي-عةزشيَكي بوَ بّيٍَسيَت.
ِ -4ةووو كسِيٍيَك بةثيَي ثطوولة-وؾن –دةبيَت.
ِ -5ةووو وةؾميَك دةبيَت  4كةع لة بةغي دازايي و كازطيَسِي و كسِيَ ئيىصا كسابيَت.
 -6وةؾمةكاُ بوَ واوةي  4ضاهَ ِةلَدةطرييََ.

واددةي " "15توَوازةكاٌي زيَكخساو
 ;2-15توَوازي ئةٌداواُ ; ٌاو وٌاوٌيػاُ وتةوةُ وزةطةش وئاضيت خويٍَدُ و زوَذي ئةٌداً بووُ لةخوَي دةطسيَت.
 ;3-15توَوازي ذويَسيازي; داِات وخةزجييةكاٌي زيَكخساوي تيَدا توَوازدةكسيَت.
 ;4-15توَوازي بٍةزِةتي ; ِةووو ضاواٌةكاٌي زيَكخساو"طواضتة وٌةطواضتة"ي تيَدا توَوازدةكسيَت.
 ;4-15توَوازي بسِيازةكاُ; بسِيازةكاٌي ئةجنووةٌي كازطيَسِي و دةضتةي طػيت وكوٌَفساٌطي تيا توَواز دةكسيَت بة
ئيىصاي زيَطةي ثيَدزاواُ بة ثيَي ثةيسغةوي ٌاوخوَ.
 ;5-15توَوازي ضاالكي و ثسِوَذةكاُ; ِةووو ضاالكي و ثسِوَذةكاٌي تيَدا توَواز دةكسيَت.
ِ ;7-26ةز توَوازيَكي ديكة كة زيَكخساو ثيَويطيت ثيَ دةبيَت(ِاتوو ودةزضوو.....،تد).

بةغي ثيٍَجةً; حوكىة طػتييةكاُ
واددةي " "16وايف خاوةٌدازيَيت و وولَكةكاٌي زيَكخساو
;2-16زيَكخساو بةثيَي ياضا وايف خاوةٌدازيَيت وولَكي طويَصزاوةو ٌةطويَصزاوي ِةية و دةبيَت بةٌاويسيَكخساوةوة
لةتوَوازةكاٌيدا توَوازبكسيََ.ئةو وولَكاٌة بوَ كازو ضاالكييةكاٌي زيَكخساو بةكازدةِيٍَسيََ.
 ;3-16لةكاتي ِةلَوةغاٌةوةي زيَكخساودا ئةو وولَكاٌة بةثيَي ياضاي زيَكخساوة ٌاحكووييةكاُ دةدزيَت بة زيَكخساويَكي
ٌاوخوَيي ٌصيك لة ئاواجني زيَكخساو و بةثيَي ياضا دواي ئةوةي كة دةدزيَت بة ثاكتاوكاز و يةكاليي دةكسيَتةوة بة ثيَي
ياضاي زيَكخساوة ٌاحكووييةكاٌي ِةزيَىي كوزدضتاُ.
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