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  ی کورد وه ته ری نه ماوه جه تی ناوداری کورد بۆ ڕای گشتی و ساییه  که یام له په
  

 
  
  ری باشوری کوردستان ماوه بۆ جه ... ش کوڕی ڕه/لی قازی  ڕیز کاک عه  بهتی ناوداری کورد  ساییه  کهیامی په
  
  :م که مانی باشوری وته قاره ف و ره شه ری به ماوه ی جه ئه

  :مرتان ل بت دی نه مه وا قازی موحه ی پشه که ڕبازه ی و کوردانهسوی دسۆزی 
وڵ و کۆششی   هه چاوی له، زراند و دایمه وه دان کرده وا کۆماری کوردستانی ئاوه  کاتک پشه

م  که ک گیان بۆ یه  یه ک دڵ و به  یه موو به  بوو هه وه ئه، بوو  ی وت که ر چوار پارچه کوردی هه
  .  رز کردوه ژوودا ئای کۆماری کوردستانیان به م جار له
   که  ئارادایه بژاردنک له  هه2005ری  مبه  دیسه15   باشوری کوردستان له له ئستا
   له تی شۆڕش رگایه باتی پشمه  خه بۆ  یهوامی رده  و به نوس سازو گرنگه کی چاره یه له سه مه
، بت موو کوردستان ده و هه کانی دیکه ڕۆژی پارچه اشهر پ کی زۆری بۆ سه رییه  کاریگه وه، شاخ
ر باشوری   سه ته کان چاویان بیوه موو پارچه  هه ی کورد له وه ته واوی نه ش ته ر بۆیه هه

  . نی نیشتمانی عراق نجومه بۆ ئه نگدان کانی ده نجامه کوردستان و ئه
ی  بنکه) 730لیستی  (یمانی کوردستان هاوپه نگ بۆ لیستی ی ده ستھنانی زۆرترین ڕژه ده به

موو  ر هه سه کو له به ر باشور سه ری له نھا کاریگه ک ته  نه که، کات هزتر ده به غدا  به کورد له
  ر له ی کورد هه وه ته ی خاکی داگیرکراوی نه وه ڕانه  گه ویش به ئه، بت  ده وره کوردستانی گه

  . سان و جه دره  به گاته  تا ده  بیگره وه شخانهنگارو  قین و ژه رکوک و خانه که
  م که که دواتان ل ده، د مه وا قازی موحه  پشهی ماه  بنه وه  ته م میلله کی ئه یه ک ڕۆه  وه بۆیه
 لیستی   به نگ بداته کار بھنت و ده ی خۆی به م مافه ئه،  یه نگدانی هه فی ده سکی ما ر که هه
،   ڕزگاری و ئازادی  به نگدانه  لیستی کورد ده نگ دان به ده،  یه730ستی ی ل کهی خۆی  که وه ته نه

  . ی کوردستان کانی دیکه  پارچه  ی کورد له  بۆ ئمه وتنه رکه  سه وتنی ئوه رکه  سه چونکه
  
  

  ش ڕی ڕه کو/ لی قازی  عه
  
 


