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    مهمه   حه حه  خاهخاه. .  . .  ینین  نگ بدهنگ بده  ش دهش ده  ستوورا دارژن تائمهستوورا دارژن تائمه  دهده  ش لهش له  ندهنده  بهبهدوو دوو م م   ئهئه
  

و  بژرین و ڕزگارمان بت له ری خۆمان هه دی نونه  ئه وه و رۆژه ومان به  خه میشه هه
تیژ ردنی منانی کورد  گه لیان بهقۆی کو  چه میشه هه ی که ستخوناویانه ده  ه په چه

ی  ئمه. . ن رناده رۆکمان به ن و به پوتی خۆیان ناده لله ماخی و که ب ده کۆیش لهو  وه کردۆته
، مان بوون سته رده سه وانیش کیانا ژیاوین و ئه ته  له  که بوه ویستی خۆمان نه رگیز به کورد هه

نھا   ته هانھستووه میان ل کردوین و نه ڵ و گواوی خۆیان سته نده درژایی مژووی گه به
 وازوو  ژدیھایانه م ئه ئاخر چۆن ئه، ی خۆماندا بژین که ماه ئارامی لهو یی  ئاسووده ۆژک بهڕ

گریسیان  پیس و نهکرداری  لهرنج  سه، ڕوانم  ئهامشکی پوچیان   به نده رچه ههمن ، مای بوون
یری  ۆست سهچاوی د بابن و به کماندا ته ته بتوانن له ت که بیرمانایه رۆژان به گرم رۆژک له ئه

و بۆشیان وی  رزه سه زانن له ند ئه  خواوه تی سه  ده وان خۆیان به ئه، ن ی کورد بکه ئمه
  وه مانه که کوه ست به ده (ی زۆرمان  زۆربه  که رکوتکردوه یان سه  ئمه ش ر هنده سه چۆته
  . . ڕویاندا رخانک له رچه  وهموو هه له و دوور بین) بگرین

بھزترین کاتی  له،  دی مان بته که ونه  خه ریکه خه  کاتکدا که لهۆ م م ئه به
دات و ملی منانی کوردیش   چۆکیان بۆ ئه ریکه تی کورد خه سه دا ده لالدانه مجه ئه
ی پیا ) ر نوه ر و ئه عفه جههاب و هش (مر هیدانی نه ی شه یه و سداره  ژر داری ئه وه نه خه ئه
ژی تس ر ده  به وه خاته زانی خۆی منانی کورد ئه نه  به ریکه تی کورد خه سه ده، واسرا هه
ریان  رابه نی نابه ڕی درژخایه یان خویناوی کردو شه) ئارام (ی سنگی چاوشۆڕانه که و چه ئه
 کوردا  یان به و خواهانه رۆڤانهیی م زه هیچ کاتک تۆزقاک به کرد که سته رجه به
کچ  (ان وران کردوین ونفالیان کردوین و نیشتمانی رکاتک بۆیان لوابیت ئه هه،  وه هاتۆته نه

  بت که انه) گا و گولک (م ی ئه سته  مرۆڤ ژرده خته  سه ئای که،  بردوینیشیان) و ژن
ستی خوناوی  خته ده  سه ئای که، ن که ماشاده وت ته چه ک به راست و خه  خۆیان به میشه هه

سک  رکه  هه وکاره رپرس بۆ ئه به. . تی خۆت سه ر کورسی ده  سه وه ت بھینیتهی خۆ که دوژمنه
تی دایکان و  فره رنه میژوو لیان خۆش نابت و به ) نه (کوردکانی  وه نه ) نه (بت دوارۆژ ده

  . . . . . ون که هیدان ئه باوکانی شه
ری بۆ  روه بیپاریزێ و سه تی اویهی م  قورساییه مه و که توان ئه تی کورد ئه سه م ده به

و  ی له وه به، ین نگ بده ییش بدات ده وه ته ی نه  ئمه  به  و ڕگه وه ست بھنته ده دواجار به
ی سنوری باشوری کردوستان کردنستنیشان میان ده که یهبکات  سته رجه  بهخاڵدوودا  ستووره ده
ش ساڵ  میشیان دوایی شه ی دوههخا،  وه بته سک ئه  ته  ورده مۆ ورده ئه کهل عراقدا  گه له
 UNئیمزاو مۆری  ش به وه و ئه وه روست بکات و لیان جیابیتهتی خۆێ د وه  ده بت کورد ههبۆ
ماندا  که وه ته ژدیھاو خونمژو خوژی نه م ئه رده به ش سایتریش خۆمان له  شه یه  شوهو به

  . . . . . . . . . . . . . . ین که  دهتداری کوردیش سه ت و ده سه دهگرین و سوپاسی  ڕائه
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