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  یی کورد کوردهابادهاباد  مهمه ...  ... !!رچوو؟رچوو؟   ده دهننیی خائ خائ ک کاستڕڕ    بهبهێێرر  ئهئه

م
  

  
موومان  ر هه  ههستا ئ ر له م به  کهیک هی اوه
  نفرانسهۆ ک له،  بوویبان هالل تا  جه  لهمانگو
و  ئه،  دووکانیوار هه نهی هاوی که هییوان ژنامهڕۆ

 و انۆی خیانی گی ترس  له  کهی انهییرکووک  که کورده
 ووڕ و نه  دهج  به که  شارهانی و منداڵ ژن و مایپاراستن

" نیخائ " به، ن که  کوردستان دهی کهی دیکان نه و شور شا له
  نده وه  ئهیبان ه تایکان  و ئاخاوتنه  قسهالم واب. ناو برد

 ی ساناه  به بتوانۆڤ تا مر شتووهڕۆی ردا نه سه  بهانیکات
 یک جار هیی ن وه ستم ئه به  مهدا ره ل ارهید.  بکاتانیری ب له

، م  بکه سته وه ت هه مان بابه ر هه ر هه سه  لهیژ در تر به
 دایر رامبه  به  و له  کردووهۆم ب  ئاماژهکمدانی نووس  لهشترپ
،  بنووسم انهند د م چه  تا ئهشاماکڕ یرنج  سهاتری زی وه  ئهل،  بوومه  نهستو  ههب
 ۆیوخ نی وکراوه و ب ژنامهڕۆ ێند  و ههکان هیی کورد هڕ په ما  له کهوا  ههی وه وبوونهب

  هوا و هه  ئهی ره گو به. شن که هوا  ههییک ره  سهی رچاوه  سهتدا هڕ  بنه  له  کهشیکوردستان
 ۆ بیالرۆزار د ند هه  چهی  پسوولهانۆی خیتک هی و ی پارت ر به  سهیکان هییزگا کورد  دهب
 انیرکووک  ترسان که عس له  بهیمژڕ یناوچوون  لهی کات  له که، ن که  ده بانه ره  عه هماو  ئه
   له مه ئه. رکووک  کهۆ ب وه نهڕ گه ل ده په له  و پهشاو ل  وا بهستاشئ،  شتووه هج
 ت بهی تایشت نجاوهه  پهی  ماددهیکردنج به ج  باس له ژانهڕۆ کورد یران  سه  که هیکداکات
 ی سهۆ پ  کورد لهیکردنیدارش  بهۆ بناشڕ و زوۆڵه ده، ن و که رکووک ده  کهیوش هڕ  به
 ی  پسووله  که  هاتووهدا که هوا  هه ر له هه. ن ده  ده لیراق عیدناو  بهیستوور  دهۆنگدان ب ده
 ۆی ناوخیت زاره  وهک  وهیزگاکان  دهن هی ال له" کان هییددام  سه هییعس به " به ره  عهی وه انهڕ گه
 ۆیت زانک نانه  و تهیمان سلی دارهی ئی دهر روه  پهیریز وه،  هۆی کیشیئاسا، رول هه
   کهکب ره عه هر ما  ههرتری ش سه مه له.  کراونای جای جیانووی ب  به وه شهیمانسل
 اتریز ۆ بژا هیران نهخو. تکر  دهنی دابۆ بیالرۆزار د فت هه  حهیب،  وه تهڕ بگه

 یکان هیی کورد وکراوه و بکان هیی کورد هڕ په مایماشا توانن ته  ده هوا م هه ئاگاداربوون له
 . ن بکه" ایدیم"و " ڵوا هه "  نموونهۆب،  کوردستانۆیناوخ

است

 ی کهی دیران  و سهیبان هالل تا  جه  له هی مان هه وه  ئهی گشتمان ماف  کهی ارهی پرسو ئه
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