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  مهمه  حهحه  خاهخاه ...  ...   ستورهستوره  خنی دهخنی ده   پست و ناوه پست و ناوه  پ بهپ به    ناوکهناوکهشنووس شنووس   ڕهڕه
  

   لهـ) :ستور ی دهشنووس ڕه ( بۆ نمونه. . ی خۆی بگرێ اوکراوهکی چ  خه بت گوێ له کورد ده
خ گوی  یاخود ب بایه  روانه رپی لی مه  سه بیسیت بینیت یاخود ده یه ده م ووشه کاتکدا ئه

  ها بۆیی بوانه وه،  نده به  نوستی پوه چاره  کهرێ  رنجی بده ها سه وه . . گره ل مه
. یت  ماندووبکه رچرای بیرو خۆتی پوه  به یته ڕانی بده ش داگه شن و ڕه بوه خنی هه ناوه که
  خۆڕایی نییه به!! ؟شنووس را ڕهکیتر بۆ ناون واتایه یاخود به، ؟شنوس بت  بۆ ڕه ستوره م ده ئه
  ویستوهی و نه ر بوه روه  ئسقان کوردپهر سهس ناوی نابت تا رکه هه ، وها ناونراو که

م  به، م که ستخۆشی ل ئه من ده. . ی خۆی بکات که کی نیشتمانه  خه ست له چاوبه
  چکه به  که وه شه ڕه وچاه وته ناوئه که  نه وه روماه سه دات به وڵ ئه ک کورد هه یه تاچاده

  وه شه  خۆیان و کلتورکی ڕه  به وانانی عروبه پاه  و ندوه که بۆیان هه) کان یهعسی به(
  .  وه  ناویه وته ڕوانن کورد بکه چاوه

ش و  ڕه بیر،  کانیش نوسیویانه شه ده،  بۆ کوردیش شنووسه ڕهو  شنووسه م ڕه منیش ئه
  . . بن ند ئه سوودمهلی دواکات بیش  ره کانی عه شه چاوڕهو   شتاه ڕه،  زانیش دایانشتوه نه
ر  سه  به که ن با تاوانه ده نگی بۆ مه  ده یه وه سته ده مک کات به ر که  ههمانکاتیشدا  هه له

کانی  وه ی نهننگبارا خواروو سهکانی   پ پانه و ڕقت فره ردی نه به  به و وه شکته خۆتانا نه
ن  ده نگی بۆ مه ده، ردا بنان یی مزه زه ری ب به ژر سبه له  دستانن و کور کهبدواڕۆژتان 

، ستنن نرومتان نه کانی خۆیان له مووئازاره ی هه ب تۆه ره کانی عه وه  توندڕه شه تا ده
  . . ن لدا چ بکه ل په دیوو په  کوردستانی خرنه نوێ لهفغانسانکی  ئه
، چت ینی ڕۆشنی کورد نه ست سبه ده شی خواروی کوردستان له ن بابه ده ستور مه دهنگ بۆ ده
  یویست له  دون ئه لالد که مان جه قۆیی هه  ژر چه وه ویته که بت و ده رپرسیار خۆت ده به

  . .  وه ربگرته ی کوردبونیشت ل وه بکشی و شناسنامه ت هه گ و ڕیشه  ڕه وه بنجه
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