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کانی ژیانی   تاه  ڕاستیه وه  بکاته یه واژه سته م ده نھاساتک بیر له ی بۆ ته وه ئه

 ک.ن. ی= ک.د.پ. وه کاته شی دهکانی  چکه عس و ئستای به وکاتی به ی ئه ڕۆژانه
کوتکردنی ر  داپۆسینو سه نھا ساتک له  بۆ ته مانه ئه. USA  =عس  به=
 کاری بچوک ندک ورده  ھه  له  جگه، بوه یان نه وره کی گه یهیکیدا ھیچ جیاواز خه
  .ک بۆیان ی خه ی ئیستیجابه  ڕژه  به  نده ویش به ئه بت که نه
انی ک شارهندک   پاشانیش ھه،کوردستانرکی سیحراوی بۆ  فه پاش سه له

  .بون ڕ زیاترو چترو ئاۆزتر ده کانی شه ه کترچونی ده یه کانی له خواروو، خاه
   له ،ئسته)ت لیوای تایبه ( کرد به کانی ده نجه کوردستان گه ی له تیه رامه و بده ئه

گینا  ،ئه مه ن موقاوه وان پیده  ئه ته به ،،،،ھه) مه موقاوه ( یانکات به خواروی عراق ده
  .  بازرگانی زیاتر ھیچیتر نیه له
ڕینکی تر،ھاکا ڕقی  ه بۆ ڕاپ باره ی ئستای کوردستان زۆر له و بارودۆخه ئه

ناوی   به  که وه ئاگاھاته و سکردنه به ک له خهو  وه پیرۆز خۆیانی گرته
  .ن یکه  ده وه تیه کوردایه

و  بردنی ئه  خشته ی له  و شوه کنیک و ڕژه  ته نھا له کانتان ته جیاوازیه
 کوردستانیش   له و مه  موقاوه ڕاست به  ناوه  یاعلي و له  خواروو به له.  دایه که خه

بوغرب و  کتریش ئه وه. چواالن ی قه  که پیره ماه سور یانیش گه جامانهیان 
ک  ستو یه به کمه مویان بۆ یه  ھه مانه ، ئه کانتانه وته سکه  دهچواالن ئاکرێ و قه

  .ئامانج دروست بوون
نھا جیاوازی  تهم پدا  ک ئاماژه روه م ھه  به کچونتان زۆر زیاتره یه کانی له خاه

  . یه وره وه زۆرگه ره ی سه یه واژه سته و ده ڕم به ربۆیه باوه کنیک،ھه  ته کنیکه ته
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