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  ندیداندیدا  نی هۆهنی هۆه  دهده  گای مهگای مه  کانی کۆمهکانی کۆمه  هه  کی کۆمهکی کۆمه  یهیه  وهوه   کۆبونه کۆبونه  ژنانی کورد لهژنانی کورد له

  
ی  وانه ت ئه تایبه نی به ده لگای مه کانی کۆمه ه رفراوان بۆ کۆمه کی به یه وه ند کۆبونه تی هۆهئوترختی وشاری   دا له2006-06-24  له
دا  یه وه و کۆبوونه له. کان ه رانی کۆمه  پرسی لدوانی نونه ت بونه ک بابه دا کۆمه یه هو و کۆبونه له. ندی نین رکخرا ک هۆه ه چه ڕه به
ی دنتی خۆگونجان چۆنیه. دندیدا کر ه کلتوری هۆ لگای فره  کۆمهون ی خۆی له که  باسی بوونی رکخراوه کان بووه  ئاماده ره  نونه ک له ریه هه

بگومان . کان کییه ره  سه وه ته ک بوو له یه، ن که ترسی نامۆبوون نه  مه ست به ندامانی هه تاکو ئه،  هگای و کۆمه ئه گه  له ئیجابیانه
  کا که کارکی واش ده، کا ندتر ده مه وه ترترو ده،  بوو که وه رانی کۆبوونه بووان ورکخه ک رای ئاماده  وهندی لگای هۆه  کۆمهووریکلت فره
ک  ریه  هه ش که شدارانه  به و گروپه سته و ده نو ئه له. یرکردن  چاوی جیاواز سه  یان به وکی راسیستانه ر هه م هه رده به ست له ربه  به ببته

  نجام له ره  ده بوونهج  دا پشنیارو رنمایی به یه وه و کۆبونه له.  وه  پشه ه هات قی بازنه ک چه  پرسی ژن وه شداربوو بهنی  هد مه یرکخراو
  . وام بن رده رزی به کی وه یه شوه  به وانه  کۆبوونه و جۆره ش بیاردرا ئه که وه کۆبونه

میل  دا کنر جه وه و کۆبونه له. بون شاری تیلبورخ ئاماده ری ژنانی کورد له نته ی سه نھا کورد نرده بوواندا ته  نو ئاماده  له شایانی باسه
  . ی کرد م کلتوری کوردی قسه و هه ر رۆی ژنان سه م له یان هه که وه ر رکخره سه م له  هه که ه اوی کۆمهن یالنی به خه
  

  


