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    رزییهرزییه  ند مهند مه  رمهرمه   بۆ ڕووحی هونه بۆ ڕووحی هونهمینیمینی   و ماته و ماته  پرسهپرسه

  

گای  ی کۆمه ه ن کۆمه الیه وسترالیالهئکاتی سدنی  ڕۆ به  دوای نیوه1عات  سه  له25/9وتی   ڕکه مه کشه  ڕۆژی یه له
 و   پرسهسازدانی  سان به هه وسترالیائ  لهڕیفاندۆم   بایی وه ی کوردی نیوساوت وس و بزوتنه ه کوردی و کۆمه

ر  ی لیڤه  ناوچهی  کتنخانه له، ریقی  فه رزیه چوو مه  یاد نه  له میشه هه یند رمه و هونهبۆ خوال خۆش بو مینی ماته
کتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی  ک یه کان وه  سیاسیه نه الیه ندین داری بوونی چهش  به به، پوول

ندین   و حزبی شوعی کوردستان و چهرانئی  له  کۆمه ڕکخراویران وئکوردستانی دیموکراتی   و حزبیکوردستان
  تا به ره سه ، ژدار بوون تان و پیاوان به افرهئ  کی زۆر لهلکان ر و خه دیب و نوسه هئند و شاعیر و  رمه هونه ن و الیه
ن  ندین دیمه  چه  به دوایدا  له وه ند رمه هیدان و ڕز لنان بۆ گیانی پاکی هونه ستان بۆ گیانی پاکی شه ک وه یه قه ده
ی  اراستهئی خۆیان  ک وتاری پرسه  دوای یه ک له ریه هه  ستی پ کرد وه  ده که کانی خوا ل خۆش بوو پرسه  گۆرانیه له

 3ی  بۆ ماوه، ڕشت  دهردی دی خۆیان ماوی ده  شعرکی خه  پارچه ندانیش به رمه  کرد و هونهند رمه ڕوحی پاکی هونه
  . ی خوال خۆش بوو تواو بوو  و پرسه  تازیه ی خوالی به  و پرسه  تازیه  کۆتای به یه م شوه ر به عات هه سه
ری کوردیدا   ڕگای هونه  ژیانی خۆیان له دسۆزانهی  ندانه رمه و هونه هئموو  هههیدان و  گیانی پاکی شه زار سو له هه
  . گنین گه زازی ڕاده ند ناسری ڕه رمه ریقی و هونه ی فه ماه خۆشی بۆ بنه ره  سه دووباره، ڕێ کرد به
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