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  وه آوردستانه رمی ی هه آه ردوو ئیداره ی هه وه آگرتنه ی یه  بۆنه بهندا   هۆه له  میره شاری ئه

  /داغی ره زا قه د جه مه محه. . . . . . نگكیان سازآرد ئاهه
  ندا هۆه

  
 

ردوو  ی هه وه گرتنهآ هی یرز و پیرۆز ڕاگرتن بۆ به 22-01-2006وتی  ڕكه  ممه آشه ڕۆژی یه
ی ڕۆشنبیری و  بنكه، آگرتوودا تی یه مهوكك ح  یه هل رمی آوردستان  ههی  آه رهئیدا
پ خۆشی ی نگك آردنی ئاهه ئاماده سان به ههندا   هۆه له  میره تی آوردی ئه یه آۆمه

  میره شاری ئهبوو  ند ساك  ی چه  ماوه آه  میره آانی دانیشتووی شاری ئه بۆ آورده وشادی
تا  ستی پكرد و هه ڕۆ ده پاش نیوه ی 1 آاتژمر له  آه  نگانه  ئاهه  جۆرهم بوو لهش  ب به
  میره آانی دانیشتووی شاری ئه  آورده آی زۆر له یه  ژماره خایاند آهی آ خوله   5:30 آاتژمر

   به وه ی ئای پیرۆزی آوردستانه وه رزآردنه نگی آوردی و به ڕهنگاو ڕهرگی   جل و به به
  . بوو دهس   آه500ی  نزیكهیان  ژماره  آه بوون  آه نگه ی ئاهه ئاماده  وه شحایهخۆ
 رپرشتیاری ر و سه به هڕو بهن   الیه لهخرهاتنی میوانان  بهپیرۆزبایی و تا پاش  ره سه

  آه ردوو ئیداره  هه وه آگرتنه ی یه  بۆنه ووتارك به  وه ه"تاهر جیھاد" ڕز به  آه نگه ئاهه
  تی آورد له یه ی ڕۆشنبیری و آۆمه  بنكهری به ڕوه  به"یی زاوتهجاسم " ڕز بهن  الیه له

ن  همه به" ڕز به  میره رتی ئه رپرسی آه بهن  الیه ش آرا و پاشان له  پشكه میره شاری ئه
. ی ی میره رتی ڕكخستنی ئه ناوی آه ش به ووتاركی هاوبه   وه "عید حاجی آاآه  سه مه حه
رپرسی ڕكخراوی  بهڵ  گه  پشتر له آه اش آر  پشكه ك وه. د. ی پ میره ك و ڕكخراوی ئه. ن
موو  بۆ هه  شه  هاوبه و ووتاره هب  آه، یان آردبوو ئاماده "رواری فاخر به" ڕز به  میره ئه
ب  ست به  دهناو ست له آو برا ده وه وه موومان پكه ههودوا  مه  له لماند آه یان سه آه كه خه

آانی  موو پارت و ڕكخراو و چین و توژ و ئاین و پكھاته  نوان هه ك له هیچ جیاوازیه
  و پش بردنی ناوی پیرۆزی آورد و آوردستان له ره ین بۆ به كهآار ب و  وه مانه آه له گه
، نگی ك ده یه نگی و به ك ڕه یه آمان به مووالیه تی هه وڵ و هیمه  هه به  وه. ی ووت وه ره ده
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  موو ناوچه رآوك و هه ی آه وه ڕانه آانمان و گه موومافه ست هنانی هه ده ین بۆ به بات بكه خه
ل  ندی گه وه رژه م به رده  هه وه. رمی آوردستان شی هه آان بۆ باوه عریب آراوه داباو و ته

آگرتن  آیزی و یه رزی یه ی به وا و نمونه  پشه ببینه  و وه ندی حیزبه وه رژه روو به سه  ینه بخه
ی خۆشحای   مایه بوه  شه  هاوبه و ووتاره ڕاستی ئه به  آه . ستانلی آورد موو گه بۆ هه

 آی ان و جۆش و خۆشیهی جاره م ی ئه وه آگرتنه یه  بوان و زیاتر دنیابوونیان له مووئاماده هه
  و  وره نگاوه گه و هه ست خۆشی ئه بوان ده  ئاماده خشی و زۆر له  به آه نگه  ئاهه زیاتری به

بردنی  ڕوه ی به سته  سوپاسی ده وه آه ردوو ئیداره  ناوی هه ها به روه  هه وه . نیان لكرد پیرۆزه
م  آردنی ئه ئاماده سانیان به  بۆ ههآرد  یان میره ی ئهتی آورد یه ی ڕۆشنبیری و آۆمه بنكه
  ێ ئاماده  وه فیزیۆنی آوردستان تیڤی له له ری ته  نونه وه.  وه  پیرۆزه بۆنه م به به  نگه ئاهه

بوان دا   ئاماده ك له ڵ آۆمه گه وتنیشیان له یان گرت و چاوپكه آه نگه ی ئاهه  ونه بوون آه
  له ك ی پارتی و آۆمه ی ناوچه ی لیژنهرپرس به "یی ر زاوته عومه"ڕز  ها به روه  هه وه. آرد
  وه.  بوون ێ ئاماده و آانی تری آوردستانیش له شه تی ناسراو و سیاسی آوردی به سایه آه
" جید ح مه باخان سهدژوار سلڤانی و "ڕزان به ندی الو رمه ردوو هونه  هه  آه هایانی باسش
ۆڕانی و مۆسیقای خۆشی آوردی ك گ  آۆمه یان به آه  خۆش و زوه نگه  ده به

   شایی و  ببوه وه آه الیهموو هه   جۆش و له یان هنابوه آه كه  و خه یان ڕازاندبووه آه نگه ئاهه
  آه نگه ئاههپاشان   وه. وام بوو رده  به آه نگه تا آۆتایی ئاهه  هه آه ڕآ په ك و هه ه ش به ڕه
خۆشی  و به وتوویی رآه  سه به "ماشی فا شه ستهم"ڕز   بهیر آورتی نووسه آی یه  ووته به

  . آۆتایی هات
 


