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کی  ره  گه  لهتی دوو هاوکان هیانی بایمپانۆ کری نده  بهکی مهۆکردنی ک قه نجامی ته  ئه له
 ستدا  ده  لهانیانیرکووک گ  کهماواییح ره
  

 رکووک د ــ که مه  محهقیتار
 یک ره  گه  لهکان هیانی بایمپانۆ کیر نده  بهک مهۆ ک٢٠٠٦ /٢ /٧ ی واره ئی ٤:٣٠ عات سه
 کی نزانی ل هی گوا  کرد کهیکس  تهیکرفۆ ش  لهانی قه رکووک ته  کهی شاری وهمایح ره
 ڵ گه هر ل هه،  بوونداری برشیک هیتستداو هاو  ده  لهانیانی گرفۆنجامدا دوو ش  ئه  له وه تهۆب

م  ه داخست و ئانی که و ناوچه که  رووداوهین شو شتنهیز گ گه ره ره  فهیکان زهشدا ه که رووداوه
ن و  ز بکه گه  فرهیکان زه هی کاروانیردباران  بهماوایح  رهیک  کرد خهیش وا رووداوه
 ن ایکان که  چهی  لوولهی کردن ئاراسته  بهشیوان ئه، وان  ئهیۆست  ئه  خستهانی که رووداوه

 یک  خه  رابردوو کهی مانگیشاندانیپۆ خ  له  باسهیج. ن بکه پ وه ب که که  خهانیتوان
کراو دوو   ئاراستهانی قه  ته وه ته نه ره  فهیکان زه هن هی ال کان له قامه ر شه سه  رژانهماوایح ره
 ی سازدانیرکووک داوا  که  له وه ته  نه  فرهیکان زهدواتر ه. ی قوربان  تر بوونهیتهاو
 یت هیرا به وهر به له که نگرهۆک،  که  رووداوهی وه  روونکردنهۆ کرد بانیی ژنامهۆ ریک هی نگرهۆک
 ی دوویوج  فهی رکرده سه) نسنۆ جنۆلۆک (  لهک هیر  ستراو هه رکووک به  کهیسیلۆپ
 وایرکووک و ل  کهیسیلۆ پیی اندهرم  فهی رمانده فه)  شاکرۆرکش (وایز و ل گه ره ره  فهیکان زهه
  وه  کردهیت ره) نسنۆ جنۆۆک (اد بوون تی رکووک ئاماده  کهیسیلۆ پیر به وهر به) رهانۆت(

 یر نده  بهک مهۆ ک وانه  ئهکو  بهت بووب وه وه ته نه ره  فهیکان زه هن هیال  له و رووداوه ئه
 یۆ ه و به  بووه ه هه  به که  رووداوهیوت)  شاکرۆرکش (وای ل وه هیشۆی خن هیال له،   بوونهیانیب
 کدادوان ل له. کان ره نده  بهیکان لهیبۆمۆتۆ ئی کاروان  له  بووه که رهفۆ شی وه  بوونهکینز
 ماوایح  رهیک  خهۆ بیۆ خیم رکووک هاوخه  کهیزگا پارین نجومه  ئهیکۆر سه) یل رزگار عه(
 یسزا و تاوانباران به وه  بکاتهانی قوربانیس و کار  کهیبوو ره  دا قهیاری و بیرب ده
 کرد ماوایح  رهیک  خه  لهیشی داوا وه تهنبست لانی هۆ و تتن هی  بگهانۆی خی النهیعاد
 یژی توندوتی کار  له وه ونه  و دوور بکهن بنانداۆیخ  و دان بهراگربنۆخ
 


