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) یالنـی لـه( ی ناحیـه  لـه م مانگـه  خـۆراکی ئـه شه به*
ـــه ســـه ـــه  پارزگـــای کـــه ر ب ـــان وه رکـــوک ل ـــه  هاوتی   وه رگیرای
  م مانگـه  ڕۆنـی ئـه شـایانی باسـه. کـه یه) ڕۆن و چای( تی تایبه به
 دروســت  ره ڤــه و ده تیــانی ئــه گومــانی زۆر بــۆ و یــه و ناحیــه لــه

 خـزان   کۆمه و ڕۆنه نجامی خواردنی ئه ئه  له ، چونکه کردووه
  تـــه یندراونـــه  گـــه لـــه  پـــه هـــراوی بـــوون بـــون و بـــه تووشـــی ژه

  وه ری ئــه گــه  ئــه  کــه وتــووه رکــه ، دوای پــشکنین ده خۆشــخانه نــه
  وه ڕۆنهو   نو ئه رمان کرابته ده جۆرێ له) رنج   سه به(کرێ  ده

   . وامه رده  به وه روا لکۆینه ر چوو بت هه سه ی به که یان ماوه
  
  لـــه)   رۆمانـــه(ی  وه قاندنـــه کـــی کـــۆنی تـــه دیـــارده*

ــداوه ری هــه رکــوک ســه کــه  ــه ــه وه ت ــه ، ئ ی  ویــش پچــانی رۆمان
ــه ده ــه)  ڕۆمانــه ( ســتی ی ــپ و پاشــان ده ب ــه تی ــی ه  و  قــه رکردن

،  وه  شـیری مندانـهقوتـوکی نو  نه خهی  ی، ئنجا ده که بزماره
جــ  نــن و بــه  شــونک دای ده وت و لــه  نــه ن لــه کــه پــی ده

   کــه  وڕۆمانــه وه بتــه  خــاو ده کــه ــک تیپــه هــلن و پــاش مــاوه ده
ــه ده ــه ت ــه وه ت ــاژه ، جگ ــه ی ئام ــه ی ــستا دووجــار ل ــه  تائ کــی  ره گ
ــــه ــــه ب ــــه کــــ شــــتی وا دۆزراوه رت ــــه  و پوچــــه ت ــــه ڵ کراون   وه ت
ی  کیـه نزیـک تـه  لـه بـووه) 2007-8-3( رۆژی ترینیـان لـه تازه که

  . کۆنک فرێ درابوو بانی له میل تاه شخ جه
  
  
بریارکی  هیدان، به س و کاری شه مزگنی بۆ که*

ــــه ســــه ــــه رۆکای ــــی ئ ــــی وه نجومــــه ت ــــران  ن ــــنج  هــــه(زی ــــاو پ فت
   کـــه وه، شــایانی باســـه  کۆتـــان بـــووه ش لــه کـــه دینـــاره)زار هــه
زیرانـی  نـی وه نجومـه تی دارایی ئه زاره وه له  که م نیه کی که ماوه

س و کــاری  کــوو رــز لنانــک بــۆ کــه ســلمانی وه-کوردســتان
  وه زار دیناری عراقییان بیبـوه هه) فتاوپنج هه(هیدان بی شه

م  ن، ئـه کـه خویـان ده هیـد بـه  دایک و باوکی شه ی که وانه بۆ ئه
ر  ک بـه مکـی نـان خـواردنی یـه  نرخی ژه نده رچه  هه یه  پاره به

ـــه ـــات، ب ـــرس ناک ـــه پ ـــت  ده م ه ب ـــه ر چـــۆن ـــی  رد و ک لنک
  ـ مووچـه ڵ کۆمـه  گـه شیان لـه وه  چی ئستا ئه که.کرد ده چاره
  هتد، له...لیده وت، موه ی کرێ خانو، غاز ،نه رنامه  به که.  بیوه
ی  هید کـشه  شه ندێ دایکه هه  چیت و ک ده ی دا تک ده گه
یاسا شـکاندن کـارکی ....  دروست ناب  خوو کردنیشی بۆ به

ت  رۆکـی حکومـه موومان بین بژی سـه ب هه  ده  بۆیه وایه ناره
 . بۆ خۆی و بیاری

  
کـــــانی  نجینـــــه وه گـــــه ه)2007-8-1(  رۆژی لـــــه*

ــه ــاڵ ده مچــه ی چــه رده روه پ ــردوهســتی  م ــه ک ــه  ب ــی  داب ش کردن
 پــی لیــستی هــاوپچ   بــه کــه ی فرخــوازانی ســنوره)  قرتاســیه(
ی   گــوره  بــه ، شــایانی باســه  بۆیــان هــاتووه  کــه وه تــه زاره وه لــه

  مــه ش کــردن بــت ئــه کــانی دابــه نجینــه ری گــه بــه رــوه ی بــه قــسه
ــاره بــه ــه  کــه شــی ســای پ ــه جگــه. ســتیان  ده گاتــه ــستا ده  ئ   وه ل

ر  هـه  کـه ش پیـشان مامۆسـتایان داوه کـه ش کردنـه رنمایی دابـه
م  رجه کۆی سه ری پ بدرێ وله فته ده) شت  هه(ب  قوتابک ده

ر  هـه  له ی قوتابیان بدرێ واته)فتا هه(دا  سه ب له قوتابیانیش ده
  کـه  بیـاره ش بکـرێ، بۆیـه  بـ بـه )د قوتـابی سـی قوتـابی  سه(
 بیـار درا  کـرێ، بوڵ نه  قه وه ن مامۆستایانه یهال تیه له قه و سه به
ریـان پـ بـدرێ  فتـه ده) ش پنج تـا شـه( یان  که ریه مساڵ  هه ئه

  .وان ی ئه یه و شوه  له گشتی باشتره  به بۆیه
  
پاپـــشتی  ن شـــۆفک بـــه  چـــه2007-8-7رۆژی *
نـدێ خـانوو،  روخانـدنی هـه ستیان کـرد بـه رکوک ده پۆلیسی که

یـامنری  پـه.  ی سـلمانی الی بـاروت خانـه جـادهر دووکانی سـه
ــه ــه رۆژی گ ــه ل، ل ــه ی ــک ل ــسه ک ــه  پۆلی ــانی پرســی ک ــۆده ک ــان  ب ی

ترسـین  ی بـ پـشت بـ و لـی نـه وه ویش وتی؛ ئه روخنن؟ ئه
 مای کاول  وه ، ئه ر نه گه ب ئه رباز ده  ده وه  بدات ئه ر پاره گه ئه
 تـاکوو  وه ی ئازادیـه شـخانهخۆ نـه  لـه یـه ی ئامـاژه جگـه. یـن که ده

ـــه رده ی شـــار ده وه ره ی ده بازگـــه ـــه چـــ ل ـــه ن ده الی ـــدو  مـــه و ن
 مۆد    دووکان و خانوی تازه یه  کراوه وه کانه رپرس و عسایه به
ر  سـه قی بـه سیش حه و که ناوی ئاواره جاوز به وی ته ر زه سه له

بۆخـۆی وێ جگـا  وێ خـۆی لـه کـک بیـه ر یـه گـه ، مـه  نیـه وه یانه
  .ن یان پ بکه ناو گچه  ناو به وه بکاته

  
ی  نـزین خانـه  بـه ی رابردو کرکارـک لـه فته هه له*

ڵ  گـه  له یه کوردی دانشتوی شوریجه) ن-غ(ناوی    به شوریجه
پـی  م بـه ی ئـه وه ر ئـه سه ریان له  شه بته وانی پارزگار ده پاسه

ن کاتژمرك   چه  به وه ، دوای ئه کردوه وان کاری نه رنمایی ئه
مـیش  غـدا، ئـه رێ بـه لـه)  بـه قـه عه( بۆ وه ن تۆگوزراویته پی ده

  کـه وانـه فـوون بـۆ پاسـه لـه رپرسـکی خـۆی  وتـه  الی بـه چته ده
سـت بکـات  کـان ده مـوو کرکـاره ناو هه ب بوا له  ده ن که که ده
ن ــ مــ مــیش ده و داوایــی لبــوردنی لــ بکــات، ئــه) غ( مــل  بــه
م  تی خۆم بشکنم و کـاری وابکـه یبه ب هه رکم چۆن ده فسه ئه
  کـه رمانـه م فـه ن، بـه کـه م پـ مـه وه م ئـه ب بـه قل نه ینابا نه قه

یـن  کـه قـی ده خۆمـان نـه ـن ئمـه  پـی ده بـ بۆیـه هـزده زۆر به
  . لت نیه یت حه ربکه  هه وه ب ئه م تۆ ئه به

 

  

  

   وه نه که کۆ ده  پاره نزینخانه بۆ کرکاری به :رال که
زار هـه) ده(ی مـرواری بـی  نزینخانـه ن به الر، خاوه نی که مه زگای سوته  ب ئاگاداربوونی ده به

  لـه ی کـه  کرکارانـهو  بـۆ ئـه سـتی دانـانی پـاره بـه مـه گـرێ بـه رده  شـۆفیران وه دیناری چاپی نـوێ لـه
  ئمـه یانـدین؛ کـه الر پـی ڕاگـه نـی کـه مـه زگـای سـوته ده ک لـه رچاوه سه. ن که  ئیش ده که نزین خانه به

ڵ گه  له وه وێ لپرسینه مانه ده ، ئمه م کاره داربونمان له دوای ئاگه. بووین  نه یه له سه و مه داری ئه ئاگه
و ی ویـست نـاوی خـۆی ئاشـکرا بکـات وتـی مـن لـه  نـه شـۆفیرک کـه.یـن    بکـه که نزینخانه ن به خاوه
کــان  شــۆفیره زار دینــاری لــه  بــی هــه کــه نزینخانــه ن بــه گــرت خــاوه رده نــزینم وه  بــه یــه نــزین خانــه بــه
 یش که وه ر ئه  سه  له یه ییان هه عام گله کان نارازین و  به م شۆفیره کانی، به گرت بۆ کرکاره رده وه
گـرن و مـافی رده نـزین وه ره بـه  بـ سـه ر چاوو بگرن بـه به ی مافی وتیان له وه کان ب ئه رسهرپ به

  .ن که کان پشل ده شۆفره
 

  خنک  ده وه ستنه   قایشی خۆ به   بهالوک
)د مـه یـوان محـه سـه(نـاوی   سـاڵ بـه ن نـۆزده مـه نجکی تـه الر گه شاری که  له2007-8-7رۆژی 

 و کــه  نــو روبــاره وتــه کــه ر روبــاری ســیروان، دوای ده چــت بــۆ ســه نــانی دار  دهســتی ه بــه مــه بــه
 کـه)حمـود د مـه مـه هوشـیار محـه(نـاوی   بـه و کـورکی دیکـه مـان شـه  هـه ر لـه ها هه ر وه هه.خنکت ده

 تـره  قـه–نـدیخان  ربـه کـی ده ره ی سـه  رگـه  لـه وه هـۆی تونـد لخورینـه  ، بـه ندیخانـه ربه دانشتوی ده
ــه  نزیکــه ــک کــه رچــاوه ســه. خنکــت  نــو روبــاری ســیروان و ده وتــه کــه ده   وتــی کــه کــه  خنکــاوه  ل

  .ملی ناوبراو  له  بووه وه ستنه  هۆی گیر بوونی قایشی خۆ به ی به که خنکاندنه
 

  گیرن وزک ده قیبک و مفه   نه:الر که
قیبکــی وــی کوشــتنی نــه  هــه وه ســه دوو کــهیــان   لــه و پــش لــه مــه ن رۆژ لــه  چــه ی کــه وه دوای ئــه

یانـدین ؛ منی پی راگه كی ئه رچاوه ، سه الره درابوو دانیشتوی شاری که که) ه(ناوی  درا به ئاسایش
ی فیـدراڵ وه ی لکۆینـه ری نوسـینگه بـه رـوه بـه) م-ز( نـاوی   بـه  بووه وه قیبکه  ن نه الیه  له وه و هه ئه
سـتگیر ردووکیانمـان ده  هـه وه تـه و تۆمـه  بـه  که دراوه)م(ناوی  ی به که وزه  مفه ک لهک وال و یه له جه له

   . کردوه

   بدڕێ ک دهمای وتی   :دوزخورماتوو
 نــد کــه مــه وــه ر مــای وتکــی ده  ســه چنــه ن دزــک ده  چــه2007-8-9وی  کــاتژمر دووی شــه

 ملـون و مریکی و ده زار دوری ئه بی سی هه ئاتون و   مسقاڵ  و بی ده کی دوزخورماتوه خه
، ئاسایـشی شـاری و وتیـه تـی بینـی مـای ئـه  تۆمـه  ، بـه دزن و وتیـه ده ی ئـه کـه  ماـه  لـه نیو پـاره

  دواتـر ئاشـکرابووه سکی گومـانلکراو وه ڵ که  گه  له نجامداوه ی وردی ئه وه دوزخورماتوو لکۆینه
   . نجام داوه ی ئه که  تاوانه وگومان لکراوه  ئه که

  
  گیرێ  تیرۆریستک ده وره   گه:رمیان گه

ی فتـه هـه دن لـه نجـامی ده  ئـه  دوو مانگـه زیـاتر لـه رمیـان کـه  کـانی پۆلیـسی گـه تكی هزه مه هه له
 و نـی سـی و پـنج سـاه مـه تـه کـه) شـید تممـی ماجیـد ره(نـاوی  سـک بگـرن بـه رابردودا توانیان کـه

 وتی کوشتنی شانزده  به ستاوه هه ، که یه)دیاله(پارزگای  ربه ی سه ی میقدادیه وی شاروچکهدانیشت
تـی پۆلیـسی رایـه روبـه یانـدنی بـه ی ڕاگـه  هۆبـه ـک لـه رچـاوه  سـه وه م بـاره له.هتد...کرکار و شۆفیر

ــی راگــه کــه ــه الر پ ــدین؛ ک ــه دوای ده یان ــی ب ــاوبراو دان ــی ن ــاوه وه ســتگیر کردن ــ  ن  ی ســاکه  مــاوه ه ک
پرسـی گروپکـی تیرۆریـستی  بـه کـه)عقیـل جلیـل(نـاوی   تیرۆریـستک بـه وره گـه  بـه بـوه ندی هه یوه په
 رونـی کـه رچـاوه هـا سـه وه ر  ،هـه وه لقاعیـده  و ئـه نـساروسنه  ئـه  بـه بـوه نـدی نـه  پـوه  کـه خۆیـه ربـه سه

 بــۆ ئــازاد کردنیــان ر دۆالری کــردوه فتــه  ده نــاوبراو دوای رفانــدنی وتیــان داوای ســ  کــه وه کــرده
  .دایه وه  ژر لکۆینه له   ئستاش. هیدیانی کردوه  شه که رگرتنی پاره م دوای وه به

  

 لــــــــــــــــــه
نجــــــامی ئــــــه

ـــــــــــدنی دۆڕان
تیپی دوگـۆی
ــــــــــــــــان زڕای

ــه ــه ب ــه رانب  ر ب
تیپــــــــــــــــــــــی
ـــه  ســـلمانی ل
کــــــــــــــاتژمر

ی )6(
ی ئـــــــــــــواره

-8-6رۆژی 
 نو  له2007

یاریگـــــــــــــای
ســـــــــــیمانی،

ــــووه  هــــۆی ب
ر وپـــک شـــه

دادانـــــــــــــــــی
کــانی ره هانــده
ردوو ال، هــــــه

کانی ره  هانده کک له ر یه  سه کاته  بۆکس هرش ده نجه  په کانی تیپی سلمانی به ره    هانده کک له یه
دانــی  دوای کــۆڵ نــه وه ی یاریگــا گواســترایه وه ره ه بــۆ د کــه ره نجامــدا شــه  ئــه ر ولــه رانبــه نــی بــه الیــه
  کـه یـه ی ئامـاژه  م جگه  به وه ی ئاشت دایه و دوو یاریزانه  ناچاری ئاسایش ئه ری زڕایان به هانده

ر  سـه ی ناشـرین هرشـیان کـرده جـون و قـسه ستاو به وه  نه و ه شه   به وه !)نۆزده(  یاریزانی ژماره
بت ئیتیحـادی تـۆپ  ده  روداوانه   جۆره م  له یه جیگای ئاماژه) . ل رۆژی گه(ی  نامه هفت یامنری هه په

رکــ کــانی هـشتنیان بــۆ نــاو کبـه کردنیـان یــان نــه رامــه  غــه و بـه وه رویــان ببتــه  جــدی رووبـه پـ بــه
  .رگریان ل بکات داهاتوو به

  خنک کچک ده  :ر سه نگه سه
ی   ناحیـه ربه گوندی سۆرانی سه  له2007-8-4رۆژی  له
) گـافرین( رووبـاری   ساڵ لـه25ن  مه ر کچکی ته سه نگه سه
ســتی جــل  بــه مــه بــه کــه  کچــه یــه کــه جگــای ئامــاژه.خنکــت  ده

م   بـه و روباره ر ئه چوو بوون بۆ سهڵ دایکی  گه شۆردن له
  .خنک و ده که وته نوئاوه که خلیسک و ده ده قاچی هه

 
  نج  گه70چۆمان ؛  خۆ پیشاندانی 

  کک له بای یه هۆی بینی کاره  به2007-8-3وی   شه له
م  رده به نج له فتاد گه ی هه زای چۆمان، نزکه کانی قه که ڕه گه
زایی  ستی ناره به مه زای چۆمان به ی قهبا ی کاره رمانگه فه
کانی، لیوا،  که ره بای گه ی کاره وه ر کوژاندنه  سه ڕبین له ده

 یان   و داوایان کرد که وه ، ب زێ، کۆ بوونه رده وه
بای  ب کاره  و یان ده وه نه بکه یان بۆ هه که که ڕه بای گه کاره

و دا  ان شهم هه  ، له وه کانی تریش بکوژننه که ره گه
ی  نیان پ دان تاکوو کشه زای چۆمان به رپرسانی قه به

  .ن ر بکه سه یان بۆ چاره که به کاره
  

  کان  ب نازه مین درامای گوه که ؛  یه رانیه
یـی   زنجیـره  درامـاکی تـازه رانیـه مـین جـار لـه کـه بۆپ یه

  ن تیپـی شـانۆی رانیـه الیـه لـه) کـان   بـ نـازه گوـه( نـاوی  به
ــه کــرێ کــه نمــایش ده ــه  ل ــه ســه(  م درامای ــه) نجــا دو پ ــه ئ ر  کت

  لـه)  بچکۆلـه کاوه ( رانه کته و ئه کک له  یه ن که که شداری ده به
  لــه. م شــانۆیه ن لــه کــه شــداری ده بــه) یــی هــدی چنارنــه(ڵ  گــه

  گرتنـی لـه کاری ونـه  که ییه ماڵ ئاه رهنانی که سینارۆ و ده
 قۆنـاغی   و ئستا لـه واو کراوه دزێ بۆ ته  و قه شاری رانیه
یانـدن  کانی راگـه ناه  که ندکی نزیک له  ئایه  له  که مونتاژ دایه

  .کرێ ش ده پشکه
  کوژێ  دهسک کهدووپشک  ؛ ر سه نگه سه
بـــی  نـــاوی حـــاجی نـــه  وتـــک بـــه2007-8-5رۆژی  لـــه

کـی گونـدی   و خـه سـاه)ک  سـت ویـه شـه(نی  مه ته  که وله حه
دانـی  هـۆی پـوه ، بـه ره سـه نگـه ی سـه  ناحیـه ربـه وگمانی سـهد

نــو   لــه  کــه جگــای باســه. دات ســت ده ده دوو پــشک گیــان لــه
س نــاکوژێ،  کــه) تــی ئاکۆیــه( دووپــشکی  کــه هاوتیــان بــاوه

  . ره ڤه و ده رنجی وتیانی ئه ی سه  جگه ته ش بوه مه ئه
  

  کرێ ک بریندار دهوتیدزێ؛    قه
  لـه) س-ح-ئ( نـاوی  ن بیست و نۆ ساڵ به مه ی تهکچک

ختــی  ســه دات و  بــه  قــاچی خــۆی ده کــک لــه دزێ فیــشه قــه
ر  سـه  له  که زانراوه تائستا هۆکاری نه. کات خوی بریندار ده

ــه کــه ری برینــه ســه ، بــۆ چــاره ی کــردووه و کــاره چــی ئــه   ی ل
 ئستاش  ری بۆ  کراوه رگه شته  کاری نه ی رانیه خۆشخانه نه
 2007-8-3رۆژی  رلــه هــه.   ژــر چــاودری پزشــکی دایــه لــه
ناوی  ساڵ به ) نۆزده(ن  مه  ژنکی ته رای رانیه کی سه ره گه له
کـک  ـی بـاوکی فیـشه مـا کی خزانی له هۆی کشه به) ع-ش(
دوای . کــات ختــی خــۆی برینــدار ده ســه دات و بــه  خــۆی ده لــه
ری  رگـه شـته  کـاری نـه رانیـهی  خۆشخانه  کردنی بۆ نه وانه ره

   .ژر چاودری پزیشکی دایه کرێ و ئستا له بۆ ده
 

   قوربانی بنه س ده س که؛   رانیه
   چوارقورنـه-  ی رانیـه  نوان رگه  له2007-8-4رۆژی 

رنـشینک و شـۆفرک  رانـی ئۆتۆمبیلـک، سـه رگـه هۆی وه به
ــه ــان ل ــه. ن ده ســت ده ده گی ــه ه ــه ر ل ــه شــاری رانی ــه  ل آــی  ره گ

  واری گولـه  ئاسـه  کـه وه تـک دۆزرایـه رمـی ئـافره رین تـه ڕاپه
ی  خۆشــخانه  نــه  بــۆ وه  بــۆ لکۆینــه  دیــار بــووه وه ســتیه ده بــه

س   تـا ئـستا کـه  که یه ی ئاماژه ، جگه  کراوه وانه سلمانی ره
  .نی  خاوه  به کردوه خۆی نه

  
  کات ک دزی ده لیده وه ن مه خاوه سۆران؛ 

نـاوی  ک بـه لیده وه ن مه کی بارزانی سۆران خاوه ره گه هل
ی  وه یه پاش کـۆ کردنـه)  ردێ  وه(کی گوندی  خه که) و-س(

گـرێ  ـده ی  هه که لیده وه  هاوتیان، مه خت له ی پش وه پاره
ـــه و ڕاده ـــار، ئ ـــۆ شـــونکی نادی ـــات ب ـــه ک ـــووه م ـــۆی  ش ب  ه
کـه  وتانه  سوکه  هه ه جۆر م ڕبرینی  هاوتیان له زایی ده ناره

ــه بــه  ــان ده رانب ــاره ری ــان ده کــه کــرێ، داوای پ ــه کــه ی خۆی   وه ن
سـتیان و تاوانبـاریش   ده  به وه  زووترین کات بگاته تاکوو به

 . سزای یاسایی خۆی بگات به
  الر ی که خۆشخانه نه رمی له ئامارکی فه

رپرسی  به) شید د ره مه رکان محه ئه (2007-8-7رۆژی 
یامنرمــانی   پــه الر بــه ی کــه خۆشــخانه یانــدنی نــه ی راگــه هۆبــه
  مموزی رابردوودا زیاتر لـه ی مانگی ته  ماوه ، له یاند که راگه
ردانـــــی  خۆشـــــی جـــــۆراو جـــــۆر ســـــه زار نـــــه وت هـــــه حـــــه
کـانی  چاو مانگـه  له مه  ئه ، که الریان کردووه ی که خۆشخانه نه

 170ی  ژمـــاره: و گوتیـــشی زیـــاد بـــون بـــووه تـــر رووی لـــه
و  ری بــووه رگــه شــته تــی نــه  حاــه خۆشــیانه و نــه خۆشــی ئــه نــه

کان  بانه رعاره رماو خواردنی پیسی سه هۆی گه شی به زۆربه
یـان  خۆشـی ریخۆـه ،نـه خۆشـانه و نه س له  که28ها  روه هه وه

 69و  تــی ســوتاوی بــووه ســی تــریش حاــه  کــه13و  بــووه
   کــه یــه  ئامــاژهی و، جگــه دانــی دووپــشک بــووه تــی پــوه حاــه
وال  لــه  جــه پــه تــه ره کــانی قــه ناوچــه کــان لــه خۆشــه ی نــه زۆربــه
 هـۆی  ش بۆتـه مه ن، ئه که ردانمان ده  سه عدییه قین و سه خانه

  .مان که خۆشخانه فشارکی زۆر بۆ نه

  ڕ دن شه نگرانی دوو تیپ به الیه

  هن  جده قوه کان شه به ره  عه شتیاره گه
گرانـی هـۆی  ۆبـه یاند؛ که لی راگه یامنری رۆژی گه په ، بهسکی دانیشتووی  ی که وته ی گوره به

 وشـونه  رویـان لـه ب کـه ره شـتیارانی عـه ، گـه وه قـ  شـه ک لـه نی وشـت و مـه مه کرێ خانوو،خوارده
انویـان کـرێ خ  نـه  کـه یـه ی ئامـاژه ن رۆشـتون جگـه رده و سـوریا و ئـه ره  بـه  کۆچیان کردوه کردوه
 نــو  لــه ی کــه النــه ل وپــه و کــه واڵ، ئــه ی هــه رچــاوه ی ســه  وتــه رزی پــش خــانو، بــه  قــه  نــه داوه
واری  هـه  هاوینـه وه م هۆیـه  به یاند که  رای گه که رچآوه ها سه روه هه.موویان بردون  هه دابووه که ماه
شـت  گـه نـ بـه گـه  ده وره رکی گه ره زهش  مه  ئه  ناکات وه و شونه س رو له  که  چۆڵ بووه وه ق شه

    .وگوزاری کوردستان

  سوتن کچک خۆی ده :سۆران
ی ناحــه ربــه گونــدی دێ رزیــانی ســه  لــه2007-8-8رۆژی  

 بــاوکی کــه) ل-ج( نــاوی  ســاڵ بــه ژده ن هــه مــه ی تــهســۆران کچکــ
هـۆی برد،بـه ر ده سـه  الی داـک و براکـی ژیـانی بـه  و لـه مـاوه نـه
م خۆی رازی  شو، به ن به زۆر بیده به  که   ویستویانه ی که وه ئه
ــه ــووه ن ــه ب ــه  ب ــه ســه و ک ــه  ک ــات، ل ــ بک ــام دا خــۆی  شــوی پ  ئاک
ی سـۆران خۆشـخانه نـه ی لـه وه هک رۆژ مان سوتن و دوای یه ده
 .دات هست د ده ی گیان له که ی زۆری سوتاندنه هۆی رژه به

   


