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        راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... ینین  دهده  نگ نهنگ نه   ده ده  وهوه  گرتهگرته  ك نهك نه  ی کوردی یهی کوردی یه  کو ئیرارهکو ئیراره  ین تاوهین تاوه  دهده  ن ئهن ئه  بهبه
  

سك  رکه ڵ هه گه  له ڵ قسه  ناو کۆمه ورت زۆر باوه له وورته
ن تا  مان شت ده ن هه نگیربت یان ب الیه وا الیه یت که که ده

ک  یان هۆکاری یه، ین نگ ناده ه د وه گرته ك نه ی کوردی یه ئیداره
گای  م کۆمه رده  به نه ئاشکرا بخه  به که ی دوو ئیداره وه گرتنه نه

  .  وه کناگرنه ر چی شتك یه  به کوردی له
  

بی  کته ردوو مه رۆکی حیزب یان هه ردوو سه  هه ند ساه چه
س بزانت باسی چیشتکیان  ی که وه  ب ئه  به وه بنه سیاسی کۆده

وا  نن که یه گه کانیان ڕایده وه ووه دوای کۆبونهکرد
کی  کو خه ن بۆ هاووتی تاوه کان ئاشکراناکه  خودی باسه کانمان ئیجابی بووه وه کۆبوونه
 گیان بۆچی  یت کاکه ه سك ده رکه هه به، دان نگ نه نگدان یان ده  ده بت له  نه واشه کورد چه

ند بت یان  مه وه ولی پی دهئس مه م نگ بۆ ک بده ت ده ب س و دوو ده یت به نگ ناده ده
  . ك یه  به وه  نابنه یه م دووئیداره ی ئه  یان تاکهسئول بیخوات مه
  

ستی  به ی مه وه ی کوردی نادات یان ئه ی ئیداره وه کگرتنه  یه  گوی به یه سیش هه زۆر که
 کارکی نیشتمانی  بژاردن به  هه کانه رپرسه  به ندك له ند بوونی هه مه وه بت ده نه
  . دا م کاته تی له  تایی به زانت به ده
  
  . وه نه که بژاردن ده  هه  زیاتر بیر له  جۆرهم ران به نده  هه کی کورد له  گشتی ڕای خه به
  ئایه، کان تی الوه تایبه نگی دا به م ده ك زۆر که  خهیی عراق میشه ی ههستور ده نگدان به ده
سای ، بژاردنی داهاتوو  هه ی نابت له وه نگدانه یی ڕه میشه ستوری هه ده نگدان به می ده که

  ك له ی خه وا زۆرینه نگدان که  چونیاندا بۆ سندوقی ده رموگوڕ بوون له کی زۆر گه پار خه
من ، نگدان  دهبی بۆ ده) کم (زاران  هه یان به نگدان چوو بۆ ووتکی تر بۆ ده  ده وه ووتکه
بژاردن  نگی بۆ هه م ده هۆکاری که مبت نگدان زۆر که ی ده مساڵ ڕژه م ئه که ست ده وا هه

بت  ن ده  بکه بۆ ئاماده ی چاکی رنامه  به  ئستاوه بت له  ده وه کانه ستۆی حیزبه  ئه وته که ده
  له ن که ندی پوپاکاندا ده هو  ئهدا و پناوه ن له  بکهرخان  تهکانیان رنامه ی کات به زۆربه

ڕم  بژاردن باوه ن بۆ هه  بکه نده وه میدیاکانتاندا بۆ گۆرانی بژی تورك ئیبراهیم تاتلیس ئه
  . نگ دان چن بۆ ده سانکی زۆر ده  که وایه

  
  بژاردنی داهاتوو وتن بۆ هه رکه هیوای سه
  ی کوردی ی ئیداره وه کگرتنه هیوای یه

 


