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  730  لیستی ژماره نگدان به ندا بۆ ده  هۆه کتی قوتابی و الوانی کورد له وازی یه با نگه

  
  خۆیمان ب ربه ڕمان ب و ئامانجی سه نگدان بیروباوه با ده •
  ، ، ، ، فر و چیا فاکانی به  وه  به ڕۆه •
  ، ، ، ، نجان وخوندکاران قوتابیان والوان و گه •

  
کانی  ڕوانی سندووقه  چاوه ک و جوانی سروشتی له  خه ی دوورین له ل   ئمه ی که وخاکه ئه
ی  مایه  ببته مان که که ته نگی میلله نگداندان بۆ زیاتر پاراستن و زامن کردنی کورسی و ده ده
  . هیدانمان کانی شه  مژینه   له ون و ئاواته دی هنانی خه به
یان  م جاره ئه، ڕێ په رنگ ومژوویدات ده قۆناغکی گ ی به که وشه کی کوردستان و ڕه خه

مانکی  رله بژاردنی په ڕگای دیموکراسی وهه له. باتی شاخ وشاروسیاسی ونھنی خه دوورله 
 بۆ داکۆکی کرد  وه ته واسراوماونه ی هه  کشه40 کرێ که کانی دابین ده چوارسای زیاترمافه

  . کانی تری کوردستان اوچهی ن وه ڕانه وگه رکوکی گوکپه که ن ل یان به
ڤانتان  هاوکارانتان وهه، باتی شاخ وشار  خه  له یانه کانتان هه ڕکخراوه ی که ومژووه له
کانی کوردستان   مژوویه رخانه رچه  وه  بوون وکورد بوون له س وکاری ئوه وکه
یان  شه گه وگوه  ئه خون وفرمسکیان  ستیان به ر به شداربوون وگوی سه کانی به ریه روه وسه

و  ب ئه ده، ین که ستی ئه ر به وتن و سه رکه موومان بۆنی خۆشی وشادمانی وسه هه که ئاوداوه
کمان  موو الیه  هه و به  پ شانازیه  ومژووه ریان بین له واوکه چ و ته  بیر نه مان له فایه وه
باتی  خه کی ترله ۆیه ومهین   بده730 یمانتی کوردستان ژماره  لیستی هاوپه نگ به ده

ری  پ ده ر درژه  سه ینه هیدانمان بخه می خونی کاروانی شه رهه کانمان وبه رگه پشمه
  کوردستان س و کارمان له خون وفرمسکی که به کانمان که وته سکه پاراستنی ده

مان بۆ  وه وتنه تی ڕۆژگار و دوور که تمیه پ ی حه سمان به ندێ که  هه نگه ڕه. م رهه به هاتۆته
و  رماوبرستی وئازاری ئه  رماوگه سارد و سه، ڕین  دوای ڕاپه دایک بوونمان له ت و له غوربه

رکوێ بیین کوردین و   هه  له  بزانین ئمه وه ب ئه م ده به، وتب که رنه مان به وتانه سکه ده
ناسه فرین که ی چیاوبه هڕۆنی خۆمان له مانه که ی کوردستانه  پبیرنه  و کورد   چ
ڵ  ی ل هه ردانه ین وقۆی مه که  نه یه م پرۆسه ڵ به  و سکاکانمان تکه یی وگازنده مووگله هه

ین   بده وانانه و باخه نگ به خاوخزان وخوشک وبراکانمان وهاوڕێ کانمان بچین ده ماین وبه
زان ودوژمنانی کوردستان  تیرۆریستان وناحه ت به رفه ستین وده ربه وانی گوی سه پاسه ه ک
کانی ئای  نگه ڕه به وه ینه ڵ بکه تکه، دینمان، ڕمان بیروباوه، نگمان ڕه، نگمان ین وده ده نه

نگی  ده  چونکه، ی ت ی بوانیین کاوه شه فربه کانی چیاوبه رزه به رلوتکه سه  کوردستان و له
ین  ده نگ ده کمان ده مووالیه هه  به بۆیه، خۆ ربه  بۆ کوردستانکی سه مانه نگی ئاینده  ده ئوه
  . 730یمانتی کوردستان  لیستی هاوپه به
  

  ر دیندارکۆچه
  ندا  هۆه کتی قوتابی والوانی کورد له رپرسی لقی یه به


