
 
 

  
  

کات   دهنفال هیدان و ئه تی شه زاره  وهپنراوی  لوستی سه ستۆی ههندی چاک پرۆت ناوه
  زان  له آه سنه  گۆرستانی نیشتمانی ت به باره سه

  
 300و  انیانی ئهی  قورب ماه  بنه ک له ڵ آۆمه گه نفال له هیدان و ئه زیری شه  وه2007 /12/07 ڕۆژی   له

ی که قوربانیان  وه ر ئه سه  لهخت ، ولری پایته  بۆ هه وه ته  کاتی خۆی هنراونه ز کرد که دیدارکی سا روفاته
  .ناو گۆڕستانی نیشتمانی بنژن    به له
  بارزانیيهڕووفاتی  چۆن  کات که وه و داوا دهکاته  گۆری خۆی ده وستی نه ی ههندی چاک دوپات دا ناوه لره
راسیمکی شکۆدار  به خاک سپردران،    مه بهباپیرانیان و مان بۆ زدی باو کان ویسته  خۆسه  کراوهنفال ئه

دا   دیکهی شونک یان له ،کانی خۆیان  بۆ ناوچه وه ش ببرنه و قوربانییانه  ڕووفاتی ئه مان شوه هه به  پویسته
ندی چاک زۆر  ناوه. رت  بنژرن و گۆڕستانکی گشتیان بۆ دروست بک نفاله ساتی ئه قی قورسایی کاره  چه که
   له کات که ستۆ دهتوندی پرۆت نفال  به هیدان  و ئه تی شه اره ز لوستی وه   هه  کهنت یه گه ڕاشکاوی رایده به
نفالی   ئه و ناوچانه ی که قی قورسایی  ئه  چه رمی قوربانیان له  شوازی جۆراو جۆر  ته  به دایه وه  ئهوی هه
تی کوردستان و  ر حکومه گه ، بیگۆمان ئهی ببات ولر شاری ههی  نزیک زان سنه  کهو بۆ  وه ربخاتهودو    دا کراوهتی
ی  ماله گشتی و بنه لکی کوردستان به ر خه سه پنن  به سه ب یه و پۆژه ئه مل  زۆره وت به  هیدان بیانه تی شه زاره وه

کرت ،  کانیان ده ماه کان وبنه نفاله  ئه ق به رهه  تر دهی تاوانکی وه  له وا جگه قوربانیان به تايبه تى ، ئه
ی قوربانیان بۆ  ماله ل بنه گه  لهر  به گرینه  شوازی جیا ده ئمه   که  وه  ینه که ی ده بارهومان کاتیشدا  دو هه له
  هیدان واز له ی شهت زاره کوردستان و وهرمی  ههتی   هیوادارین حکومه  ، بۆیه یه خشه و نه ى ئه وه تكردنه ڕه
   . ج بھینن س و کاری قوربانیان به  داخوازی که نن و  بھزان سنه گۆرستانی نیشتمانى له کهرزکردنی  فه
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