
  
  

  
  

زه ژیم نه ه ش به کانی ر    یانتوانی پ
  یی بگرن ی کوردانی کاکه وه کۆبوونه

  

که 2705ری    زبه  ی ره 29ینی رابردوو        رۆژی هه    همسـ    شـه  "خـانمی   ،  2005ئۆکتۆبریی  21وتی    ، ر
ز    ری به   ، هاوسه "لهوڕ  که لملوک به" ری  یده  دین حه   سره  ید نه   سه"ر تی ـا  کـانی رۆژهـه   یيه ری کاکه   ر

ه هۆی راوه کوردستان، به   .ی فارابی کرماشان کۆچی دووایی کرد خۆشخانه  نه  له وه ستانی د
اوبوونه    کی که   یه   ماوه     به ـه   و هـه    ی ئه   وه  م دووای ب کـانی     شـاره   یـی لـه     زاران کـوردی کاکـه      ، هـه    وا

ــه کرماشــان، ســه  ــدی غــه ،  حن ــاواره کرن ــل زه ، ســه رب، گ ــاو و هرســينه  رپ ــا وه ه ــه خۆی ــده ن گ   یان
  . ی فارابی خۆشخانه نه

ژه  چـين و      ڵ هيچکام له    گه  تی خۆیان له     دوژمنایه  ستانی کۆماری ئيسالمی که     ده     کاربه کـانی    تـوو
گـه     ، حـه    وه  ته ووهشارد  مان نه   که  وه  ته  نه نـانی       یيـه    کاکـه   ی کـورده    وه   کۆبوونـه    لـه   وليانـدا ر که کـان و پ

وره ـژیم و هيـزه    ستانی    ده  کانی کاربه   گبيره  موو ته   ام هه   به. گرن خۆیان ب   ت به   سمی تایبه   ر کانيـان    ر
ه    رامبه  به  له خۆشبوو خانمی      ته  و لی هينا   شه  کانی کوردستاندا فه    نه  سه   ره  ر خرۆشی رۆ رمی خوال
ــ ، بــه" لملــوک همســ شــه" م  رده  بــه ليــدان لــه" مبــور تــه"ک  کــان وه یيــه تــی کاکــه ســمی تایبــه رهو ر
ا به    و له   وه  برایه"  گاواره" بۆ شاری     وه   کرماشانه  ، له   وه  که  رمه  ته ش تـووت  "، بۆ گوندی    وه  رشانه   سه  و

نی له " شامی ردرا  برا و به   ی دایکبوون  شو کـانی    کورده س له زاران که  هه شایانی باسه.  خاک سپ
ه وره  ، له   کانی دیکه   به  زهه  وی ئایين و مه     پ شـدار    دا بـه  یـ  کـه    خاک سـپاردن و پرسـه       کانی به   سمه   ر
  . بوون

  
انی کوردستان یه تی شۆڕشگ   ک
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