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   مه حه خاه .... ستپکی شۆڕشی نوێ کۆتایی شۆڕشی شاخ و ده

  
   والدوه شارو شارۆچکه  ڕۆشنبیران شۆڕشیان له یه وه ته م نه باتی خوناوی ئه درژی خه به
تیکردنی   بۆ دژایه کیان هانداوه خهو  ووپۆگرامیان بۆ داڕژاوه یه و په کردوه ه گه
  وه موو تواناکانه هه  به،پناویا خۆیی و قوربانیدان له ربه هتی زاڵ و جاڕدانی س سه ده
سامان  ماڵ و به  گیان به و به وه تی شۆڕش کۆبۆته رکردایه وری شۆڕش و سه ده کیش له  خه

 ، زیت و ووریا،ست رده سه  گیان له،کبوون مه ئه کی به یه رگه و پشمه پاراستویانه
  داگیرکار ووخۆراکیان له خه
ن کوردستان    کهندا  دهویان قادوکر دهتابھن رده  بهانکانی دواڕۆژی وه رۆکی نه  و بهج . .  
  بوو که  ژارانه  هه نهوگوندنشی و ئهکانی کوردستان  رشاخه هه نا وپه خۆپاراستنیش پشتبۆ

ی  شناسنامه  کهوانیش بوون رئه و ههکرد شده ک شۆڕشدا به ته می خۆیان له ی ده که نانه پاروه
  . وتان و قڕکردن فه لهپاراست  ده انردیکو
چوون و  هه لهکی پ و مژوویه وه شبکرته  ڕه ره ندان الپه  چه  ته م بابه ر ئه سه کرێ له ده

شی  وه ی ئه ه وسه  حهو ری کورد ماندووبوه ی خونه وه ر ئه به م له داچوون تۆمار بکرت به
بزانت   که سه  بهی یدا تاووتوێ بکات هنده که بچکۆله مشکه دورودرژ له  تی  بابه ماوه نه

ت  فره کانی بپارزت و نه ریه روه و سه وه  کاته  نه ی بت دووباره  دهمژوو ڕابوردوو بوو به
و پی  کانی بیوه موو قۆناغه  شۆڕش هه ش بزانت که وه بت ئه  ده،کانیشی بکات داچوونه له

کات و  ستپده  ده وه شاره  لهو تای شۆڕشکی نویه ره سه  که وه ه نوترین قۆناغ ته ناوه
نگاو   هه وه کیه کی ناوه ره تی ده سه ی ده رگه ناوجه رشاخ و له به   وه ناوهانا ناباته په
 کۆتایی 15/12/2005توانم بم   من ده وه رئه به له. . کات وایی ئه ن و بیری نوێ پشه ده هه

ختتری  باتکی سه خه که  ،وه شاره له  تایی شۆڕشکی نوه ره سه ی شاخ وشۆڕشدواقۆناغی 
کانی مژووی کۆن خۆی رزگار بکات و  ه هه  تاله وت پشه و مشککی نوتری ده له
ناکۆکی و تای پشوی  ر بۆ کۆده سه نھا چاره خۆیی ته ربه  سه ینت که واوی دنیایی ڕابگه ته به
 . . ی کوردا وه ته اگیرکاران و نهدکانی  وه نهنوان  له
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