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  ژنتان پیرۆز بتژنتان پیرۆز بت  جهجه
  

  ، نجی کورد  گه سو له. . .  کوردستان سو له
ژنا   جه ر له ژنتان پیرۆز بت و هه جه کی کوردستان نی خه ویست و کۆمه نجانی خۆشه گه
ی  مان و لیژنه که نه نجومه ندامانی ئه م ئه رجه  ناوی سه زانین به پوستی ده ڕزان به به، بن
موو  ی هه  پیرۆزبایی خۆمان ئاڕاستهندا  هۆه  لهنجانی میدیا نی گه نجومه  ئهری به ڕوه به
  . رانیتان بۆ بخوازین ین و هیوای شادی و کامه ک بکه الیه
ر کۆماری  ی سه" الل ڕز مام جه به" ر ڤای تکۆشه ژنی هه ش جه وه یه م بۆنه ر به ڕزان هه به

  ئاواته. ین که کان پیرۆز ده م پارت و ڕکراوه رجه  کوردستان و سهرمی  ههرۆکی عراق و سه
 قبول  پناو خاکی پیرۆزی کوردستان بت و  موومان له داهاتوودا له باتی هه خوازین خه

  . ران بمینت ستی داگیر که  ژر ده  له خاکی کوردستان ین بستک که نه
   

تان  که نه نجومه  ئهوا نین که یه ه بگتان پا وه ی ئه  مژدهین که زده ویست حه نجانی خۆشه گه
 گشتی  کان به موو بواره  هه ک کار و چاالکی جیا جیا له بۆ کۆمه   کردنه  خۆ ئامادهریکی خه
   به13/11/2005رواری   به  له  پکردنیشه ی ئاماژه جگه، تی  تایبه تی به یه بواری کۆمهو 

  ندامان له م ئه ری ڕکخراوی که نجان و نونه نی گه نجومه  کوردی میدیا و ئهی هاوکاری یانه
ند   بوونی چه  ئاماده کرت به ین ساز ده مستفه  شاری ئه ت له نگکی تایبه ندا ئاهه هۆه
ندامانی  م ئه ی که ژنانه  دیاری بۆ جه کرته ش ده که نگه داهاتی ئاهه، ن سه ندکی ڕه رمه هونه
  جا هیوادارین و داواکارین له، ندا  هۆه یان بوو له که ره ی نونه ش بیرۆکه مه  ئه تان کهکوردس

  . ن  بکه یه م بۆنه شداری له وا به ڕزتان که به
  . موو شمان پیرۆز ژنی هه خوازین و جه ک ده موو الیه وتن بۆ هه رکه  هیوای سه ئیتر دوو باره

  . بت ئای کوردستان کاوه هش. . . بژی کوردستان. . . بژی کورد
   ندا  هۆه نجان له نی گه نجومه رشتیکاری ئه ر په ی سه لیژنه


