
 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   22-11-2005 13:41 

1 

  
  میر هد کیع  سه مه حه ...  کردین مه  تهڵ سا2نھا   تهی هو منا  ئهیرگ  مهیایدیتراج

  
mo-ka-dekan@hotmail. de   

ن  هیال  لهڵ سا2ن  مه  تهیکا مندایمان  ئهیکان  شاره ک لهک هی  ک له هی فته  هه ر له به
 یک شار له ،کان هیکس س ابواردنهڕ یواو کردن  تهی قوربان هینراو کراوک پ وه هی که ارهیپ باوه
 یکمندا ،نی چاوشیکمندا ،  دوره وه رگهۆهامب   کم له30  که رنۆلمسھئ ی  ناوه ا بهیمان ئه

 چاودا  نگوسته  ئهیکو  شه  له هندڕ دیکڤۆم مر به ،انی ژ هیوانی ده  واوهیه  به که ،ش چاوگه
 یسات رگه  مهیایدی تراژ مه  ئه به ، هو مندا  ئهیانی ژینان ه پییایۆ ک  بهست هه

 یر  براده  بووته  تازه ه سا38ن  مه  تهیکاوی پ ابوردووڕ ی فته  هه به ،ک منایکوشتن
  هی کردیدار هیرما  سهیم ستهی س  کهی انبارهو تاو ئه ، که ندهڕ د اوهیپ ، ه سا21ن  مه  تهیکژن

  سه وه  ههی وه  دامرکاندنهیر خاتر به له ،لکھول  ئه ته  بوه ک پارچه هی یانی گی وه به ،تاوانبار
و  مان شه  هه که ه مندایواو کردن  پاش ته ن به که ان دهی گک بمندا انیکان هی یکسس

  بات لهی  ده که ارهیپ پشت وباوه هۆ کیک هی جانتا تهخر ه د هو مندا  ئهیانی گ بی الشه
 ی دروست کردن ست به  ده  تازه ک که هی خانوویر گ ژ خاته  دهی که ک الشهتر مه 100 یدوور
 دوو یک مندا  کهی وه کات به س ئاگادار دهیلۆژ پۆڕ پاش دوو  که ه مندایکیودا ،تکر ده
 170ک به یدا نز هی له سه و مه  ئهیدوا  دوا به س ههیلۆپ ، هیار نی د ژهۆڕ و وا دوو  هی  ههی هسا
 ، کارهاتووه کراو به پ راوه  پهیگ ن سهی پشکنۆ ب  و هی و ناوچه  ئهینی پشکن ونه که ده سیلۆپ

 یم دوا به،  وه ره  ده هینادا هر گ ژ ان لهی هو مندا  ئهیانی گ بی ژ الشهۆڕند  پاش چه
  مه ئۆ بی وه  ئهڵرحا  هه به ، دراوهی ل هو مندا  ئه ت کهو که رده  دهیت بهی تایشکی پزیترۆپڕ
   لهیک هیی کار ب  که هییدار هیرما  سهیزامی نیک ره  سهیتاوانبار ، وباسه  قسهیگاج
وو ڕ ،کان کای نرخیر رابه ند به  چهی وه رز بوونه به ، نه و بیک هیگران، ر ده به ادهڕ
زان و دروست  خیزام کردنیلتی ئینیتوان ونه ،رمان شک و داوودهی پزی نرخی گرانیر سه له

و  کان له نسانهی ئینیو داما ،انی ژ بوون بهڕ  باوه وبییوای ه بیادبوونیز ،ڵ مندایکردن
و   ئهی 40 / اتر لهیوز ، ست هاتووه ده بات به  خه  بهڵند سا ش چه پی وتانه ستکه ده
  زبهی حی نانهییۆ درین و به و واده ، وه ته راوهیرگ  وه وه رهۆراوجۆ جیانوویب  به وتانه ستکه ده
   .کاران بینۆی ملی  ژماره کان به هییاسیس
ر  رامبه به کان له نسانهی ئ ن که انهیۆو ه  ئه مانه ئه ،کان هیروون  ده هییشۆخ  نهیر سه وو لهڕ •
 ،یر رابه  به ب دوور له  بهیکم ستهی سیرپاکردن م و به ستهی س ان لهیۆ خیقڕو  هۆ تی وه ئه
ر د یارڤۆ گی و ئامارانه  ئهی پ و به ، وه نه  بکهی تردا خایکند شت  چه  جار لهێند هه
 یست  دهی قوربان بنه دا ده نه مه و ته  لهڵد مندا  سه اتر لهی ز نه سا دهگل یشپ
ناو   له ارهیپ ژن و باوه  باوهیست ده  به انهیقوربان و  ئهی وهی ن اتر لهیو ز ،انیکان هکار ده روه په
 ی رانه نه وهپو پا مو ئه  هه رگرتن له  بهۆب ، کوشت وکوشتاری اردهید رگرتن له  بهۆب ،چن ده
  ه سا2 یک منا ک که هی ندهڕ د کاتهی ت و دهما  دادهینسانی ئیفاتی س کان له نسانهیئ
 یکان مه رهه م به رجه سه کان له نسانهی ئی وه  ئهۆو ب،  وه  پاک بکاتهیو  زهیووڕر  سه له
 ی پساوه  نهیبات خه و به ،ترما  هه لیبات  خهیۆت قب ت دهند ب مه هره گا به مهۆک
ن ی  به  له  زووترهیرچ  هه هی کار و بیژار  ههی رچاوه م سه  ئهی و بارگه کار بنه کرینیچ
  ،تببر


