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  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... واوا  و دوو ههو دوو هه  بانکهبانکه

  
  نده وه  ئه م چونکه که ته  بابه م به  بده وت درژه نامه
م سادا   ی ئه10 مانگی  له،  ولره  ههی  قهی   ئه کۆنه
ردانی   ڕۆژ سه10ی  ی کوردستان بۆ ماوه بژارده هه

ڵ   گه له، ووتی کۆریای باشوریان کرد بۆ یاری کردن
وا  که، ی سوپای کۆری بژارده ی پۆلیس و هه بژارده هه
  ی کوردستان دۆڕاندیان به بژارده  هه که ردوو یاریه هه

وا بۆ   که شانازییه. ك گۆڵ  یه ر به رامبه چوار گۆڵ به
یاری بکات م جار تیپکی کوردستان بتوانت  که یه
ی کورد  ئمه ونی خه. ك کۆریا وهزنی  ڵ ووتکی مه گه له
وا ڕۆژك  که  یه وه  کوردستان ئه ران و له  هانده له
 ناو یاریگاکانی  ی کوردستان بیبینین له بژارده هه

  .  وه  ئای کوردستانه ن به تی یاری بکه وه نوده
  

مان زانی   نه وه داخه م به به
ك  ولرو دهۆك بوون نه ی هه بژارده هه

و تو مه  شاری هه کوردستان باشه
تی  س بۆ کوردایه بهقوربانی 
  بوایه رزش ده ك بۆ وه  نه کوردستانه

ند یاری   چه ر بۆ ناویش بوایه هه
و  یمانی و ئه زانکی شاری سوله

ك . ن. تی ی سته ی ژر ده ناوچانه
ی  وه خۆیاندا بۆئه ڵ  گه  له  بیان بردایه

  ریکه کان خه وا ئیداره کی بزانن که خه
 ك  یه حاه م مه به، ك یه  به وه بنه ده

  . بگرن
الرو زۆر  ی که که  ڕوداوه رم له رۆکی هه  سه که گرتنی دوو ئیداره ك نه  بۆ یه ی تر زۆره نمونه

بی  ر نه وستکی ده هه هیچ  ڕووی داوه ك. ن. تی ی سته ی ژر ده  ناوچه  له که ڕوداوی تر
نھا   ته ك به موو کورد بت نه رۆکی هه بت سه رم ده رۆکی هه سه، کان قیه دژی نا هه

  .ولرو دهۆك بت رۆکی هه سه
  
ی  بت هبژارده دهولرو دهۆك بت  دی هه بژاره س هه ی کوردستان نابت به بژارده هه

  . تی زبایهحی ب جیاوازی و کان بت به گشت شاره
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