
 
www.kurdistannet.org 

  17:34 2005-12-13 وروپا   ئهیند  ناوهیکات به

1 

  
  
  
   

  
  کوژیی خزانکی کوردۆخ
  
 ،8/12/2005 ،9/2705/ 17  ممه وی پنجشه  شه وه ه کرماشان له ،یشتوو  گهوای  پی هه به 

   دایک و کچ و کوڕک له  بریتیبوون له مان که که سته  بنده وه ته وماوی نه لقهخزانکی 
   .کانی کرماشان خۆشخانه  نه ک له  یه ته براونه ،شیان سووتابوو دی له  سه  له90تا60کاتکدا 

  : کانیان بریتین له  و ناوهی پارزگای کرماشانن دانیشتووی شاری جوانۆ م خزانه ئه 
   . دایک- ساڵ40ن  مه حموود ته کچی مه ،یسی ت وه  نوسره-1
   . ساڵ23ن  مه ت ته زا و نوسره یدره عید نژاد کچی سه روین سه  په-2
   . ساڵ18ن  مه ت ته زا و نوسره ید ره عید نژاد کوڕی سه لی سه د عه ممه  محه-3
دی  سه  له90  یسی که ت وه نوسره ،رگ ڵ مه گه کان له ره ربه  بهپاش رۆژک  وه  داخه به 
 ژر  نیا له س و ته شی بکه که  سووتاوه  و کوڕوکچه گیانی سپاردووه ،شی سووتابوو له
   .ییدانر رگه شته نه
باریی بارودۆخی ژیان و  ر ناله  به له ، بمرد و باوک بوون  که  مندانهم ژن و ئه 

ر   خۆیان به ه ئاگر ل وه  پکه بۆیه .ن خۆبکوژن ده وکا بیار ده ،ژاریی تانی و هه ره بده
   .ن ده ده
تی  سه  و ئاکامی ده ساتکه کاره جۆری خۆیدا  له ، و خزانه خۆکوژیی تکایی ئه 

   . ڵ و مرۆڤکوژه نده  تاقمک ئاخوندی دز و گهیر هداگیرک
 ن هک  کاتکدا خۆکوژیی ده ی کورد لهک و خزانک یه  دیاره ته  بووه وتی ئمه  خۆکوژیی له 

یان   و دهوت و ئاو و ز نی نه و خاوه  ترین خاکهت که ره پیت و به   بهیان که  نیشتمانه که
 هیوا و دنیای  ویی دهوی هۆکاری تری و ئاس وه  جیاتی ئه م له به . یه نرخی دیکه ی به ماده

ستی رژیمی   بنده ی له وه هیوا به .برێ  تان ده  و به وتکراوه لی زه ،ب بۆ مرۆڤی کورد
 بۆ کۆتایی هاتنی  بۆیه . یای خاوه خه ،ک رووبدا قازانجی خه  گۆڕانکاریی به ،ردا داگیرکه

ک  نیا یه ته ، نوان کورددا  لهخۆشی و قات و قی رگ و کوشتار و ورانی و نه تایی مه تاهه
   . دتبوونی کور وه  ده خۆیی و به بهر سه:  کجارییه رگای رزگاریی یه ،رگا

بێ و  دهر  ده زنه  دته م رووداوه ری خۆی له سه  و کهداخ ،کتی شۆڕشگانی کوردستان هی 
ران و رزگاریی   پناو رادانی داگیرکه بات له  هزی خه کاته  ده ساته م کاره میی قورسی ئه خه
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  کتی شۆڕشگانی کوردستان یه
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