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  یدون ره فه ...  ند دکدا  چه  لهمال ند نینا جه رمه هونه

  
ی   شاره  له1984سای  له مال ند نینا جه رمه هونه 

  چاووی به  شاری سلیمانی ت و قوربانی له لمه هه
  رله تایی هه ره  و قۆناغی سه ناوه دوونیا هه
 باری سیاسی و زومی  وه،  واو کردووه ته سلیمانی

 1996 سای  له وه ماه به عس ناچاریان  بهڕژمی
جگیر سدنی  شاری  ووتی ئوسترالیا و له نه که ڕووده

 پاڵ خوندنیش و له دات  خوندن ده  به بن و ئیدامه ده
ند  رمه هونه، ری  کاری هونه کاته ست ده ده
  یدای گۆرانی کوردی بووه  هۆگرو شه وه منایه رله هه
ی گۆرانی  وه السایی کردنه  به وه  منایه ر له  هه وه

بانی و  هن تاه شه (ك مان وه که له گه بژانی ناو
) یات بوو ئیبراهیم خه عدنان کریم و خوالخۆش

و  ر یمان عومه په (ک ش وه می تازه رده سهی  وانه ئه
) ریقی  فه رزیه ریقی و مه یال فه سوڵ و له تارا ڕه

  توانای ووتنی  که تییه کی تایبه یه هره ن به ند خاوه رمه ونهه، ووتن  گۆرانی ستی کردۆته ده
تای  ره سه له،  یه هه) فارسی و تورکی و ئینگلیزی (ک ند زمانکی جیاواز وه  چه گۆرانی به

   له وه  سال2ی  ئاوستا و بۆ ماوه گرووپی ندامی  ئه بته  ئوسترالیا ده کانی له ریه  هونه کاره
ند  رمه هونه، ری سدنی ش وین له ئه ندامی گرووپی  ئه بته سال ده 1ی   بۆ ماوه2002سالی 

شداری  کان به  کوردیه یاده موو  هه  و له ری کوردی کردووه  هونه تی به مووکات خزمه هه
کانی  موو کورده ڵ هه گه خۆی ئاشنا بکات له   کورته یه م ماوه تی له  و توانیویه کردووه

ند خریکی تۆمار کردنی  رمه  هونه وه، دانیشتوانی ووتی ئوسترالیا ی کوردستانی چوارپارچه
 . ستی گوگران ر ده  به وته که سای داهاتوو ده  و له یه تازه کی کوردی ند گۆرانیه چه


