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  بابان شوان ئۆسمان... روون   ده کاکه ست خۆش ده730 کان بۆ لیستی نگه ده موو هه
 
) derun_3 (نکی خوژیان ،کات ی ده که وه ته تی خاک و نه  خزمه ز به  حه، رمی کورده گه الو 

 گی  ناو دی هاورکانی ره و له ویستی ئه  خۆشه  بۆیه،ق رخستنی حه  بۆ سه تکۆشانه و الی ئه
ک راکشرا  یه ماوه  ی بت بۆیه که  پاکه و ده  خای الوازی ئه نده  رای به  به نگه  ره، اکوتاوهد

   کار هنرا که ک به یه شوه  و به  تۆری پالتاک و ناوی ئه کترۆنی له له بۆ ژوورکی ئه
کان  تیه وایه ته  نه له سه مو مه  هه ژورکدا که   له،ی دیدی خودی خۆی بوو وانه ت پچه نانه ته
 باشوری  زمونی کورد له  بۆ بریندار کردنی ئه وه  کرته ده کرن و هز کۆ رامۆش ده فه

تای  ی به که نه ختی کورد ته رسه مو دوژمنانی سه ڵ هه گه  ریب له کوردستان و هاوته
ی  ه پرۆژ کی کوردستان له نی خه دا بۆ دوور خستنی کۆمه ده ی پ و پوچ ل نده پرۆپاگه

  . نگ دان ده
 
  وتو له رکه کو ئادمینکی سه ی وه وه  به کردووه روونی خۆی شاد ده) روون ده(  رۆژه مرۆ چوار ئه

و  تی باس  و بابه وه ته کانی کۆ کردووه  دسۆزه نگه مو ده هه)  کوردستانه نگی  ده ئره(ژوری 
رانیش  که  قسه،) 730) لیستی ،نیمانی کوردستا  لیستی هاوپه  به نگدانه ش گرنگی ده لکۆینه
ڵ ژوری   گه  هاوشان له روناکبیرانی کورد که ران و ند و نوسه  بیرمه  له کی زۆرن یه ژماره
تی و نیشتمانی پیرۆز  وایه ته کوردستان کارکی نه کان و ژوری کوچکا  درینه رگه پشمه

فی کوردستان هیچ  ره  شه نی به  کۆمه  له  جگه لیستک که رخستنی ن بۆ سه ده نجام ده ئه
ری ناسراو  وه بت بۆ توژینه کانیش کۆرک ده سپکی کۆره نابات و ده کی شک ره کی ده نایه په

نجی  ره روون سه کاک ده 12 / 2 مرۆ ئه یڤ په بژاردن ده ی هه رباره  ده که 57 ن وه رزدار ده
نگی   ده  ژوری ئره ستان له ق ب وه به کاتژمری ره (18)  ی که وه ا بهکمانی راکش مو الیه هه

  که ی میوانانی ژوره ی ژماره و کاته  ئادمینی کرد تا ئه جوانترین شوه   دا به کوردستانه
  رۆژکی  له وه کگرتنه  هیوای یه و شادی کرد به مجا شه کان ئه مو ژوره رتۆپی هه سه  کشایه هه
 نیشان  ته تاقه و ر ئه رامبه سک ب به وێ بۆ که رینی ده  ئافه وه  شانازیه یان به مه  ئه،نوێ
  .بدات

 
کان  نگه ده مو یی هه وه ته  لپرسراوتی نه ست کردن به  گیانکی هه مومان به با هه ده

کی  گیه نماینده و ره گرین به نگاو هه ی هه وه  بۆ ئه، ل نوسراوه (730)ی  و شونه  ئه برژنینه
 وێ رکه کوردستانی تدا ده تی پیرۆزی وه و دوارۆژک روخساری ده ره  به،هزی کوردستانی به


