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  هاوار حاجی ... . دات ست ده ده نی خوی له  و بالیه ر کاری چاک وا بروا متمانه گه ئه
  
د یی مال سه که. کن د له (ناونیشانی ژر   لهین گوتارک سه عید حه  سه مه ری کورد حه سهونو

دا  که ره ا گوت له.  وه هکردو سایتی کوردستان نت دا ب  له23/11/2005 روژی  له) بوم... قادر
 کوردستان می تی هه زیری ناوخوی حکومه  رازیبونی وه ن به سه عید حه  سه مه  حه  که وهوهات
.  یه یتی ههال ته  و سه ت دایه رک تایبهوژو و له ئه و  د قادر کردوهیی مال سه که. ردانی د سه

   بجگه هووب م نهر تی هه ستانی حکومه ده  کاربه  لهیک یه هیی و گازند مال هیچ گله دکتور که
ل دا  گه ی له وه  لکولینه  که وهبو  هه ره و دادوه  شوازی ئه یی له نھا گله و ته ی که ئه وه له

ری  پهندک ما  هه  له ی که وازانه نگهگاداری و باو ئا موو ئه مال هه که. ی د م قسانه ئه.  کردوه
. دانی د هنج شکه ر ئه سه کوردی له" ستی ۆمروڤد" ندک رکخراوی  ن هه الیه کوردی و له

  .  وه هخات ده ۆ در  به وه نهوابووکرمال ب که
  

  بجه ه ندی هه ناوه( ی چاک ه مهۆ ک  که یه وه ئهنجراکشتر  یرتر و سه وی سهوم  هه  لهدا لره
ی  که هسینوی نو وه ونهووب ب ژک لهۆدوای ر) لی کورد یدی گهسا نفالکردن و جینۆ ئه  بهدژ 
ی  گوره به (ت کات و ده ی رای گشتی ده سته ارهوازک ئ بانگه، ن سه عید حه  سه مه ز حهڕ به
  به،  هوو کرد وه  ئمه ندی به یوه  په که،  وه یید قادره مال سه که.  د نزیک له یک یه رچاوه سه

 دۆزی و،  وهوخواردن گرت  مانی له ژهڕۆ 5ناوبراو ،  وه ته وکراونهی ب نهوا و هه ی ئه وانه پچه
   .)ون کان فریای بکه ستهۆ مروڤ د رکخراوه داواکارین له.  ندروستی باش نییه ته
  

ناو  ی لهۆنگی خ ت و سه عهمو س و وه کردبایه نهوب ی ستراوه به هه  هوا م هه  چاک ئه  خوزگه
رز  ی به ژهۆو ر ر ئه هه.  وایهوپاراستبب ن  و بالیهۆخ هرب کی سه یه ه ک کۆمه وه کی کورد خه
ردانیان کردبو و  کیشی سه برایهشک و  و خ ووهمال کرد که. ردانی د سه ن سه عید حه  سه مه حه
. و خواردبویان خواردن وه و و پکهوی بردبۆیان بۆ خڵ گه  لهانخواردنیشی،  زانیاری چاکۆب
ی  وه  ئهۆکرد ب دهی ئاشکرای ۆی خ که هوا ی هه رچاوه  چاک سه زگهۆد خ  و سه زگهۆخ

  . ک خه ی  جگای متمانه  ببوایهیان که وازه بانگه
  

 ی جگای شاناز  که کردووه ی وره گهک باش و  له  چاک ئیشی گه زانین که موومان ئه  هه ئمه
 ب ستراو و به ههوازی  انگه و بڵوا ی هه وه وکردنهاستی بڕ م به به،  هموو کوردک هه
  ی که نهاو و هه ک ئه ر وه هه. ی چاکڕ ر باوه  سه کاته تیف ده کی نگهتکردناساس ک هئ

   .  وه است و قاچی شک  و ده  دراوه نجه هشک مال ئه که.  د گوایه
  
 لت  ده  کهیت ی ل نه هی کوردی له سه م مه  ئهکو  چاک وهوارم م ئومده  کوتایی دا ده له
   .) ر بزنه بشفرێ هه(


