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  یران رۆک و سه سه

 
  

جارک  ند یه چهکوردستان تیڤی، ڕۆژ نی) پدک(نای ئاسمانی که
  رۆک به زان، سه کک نه ، یهتهن رۆکی کورد نه ناوی  سه

موو کوردستانی  رۆکی هه رۆک و سه ته سه بژاردن کراوه هه
کاک (ن نییه به خودی تیکرد ستم سوکایه به دا مه لره. باشوره

ندێ چین و توژی  ترسم که هه ده وه  کو له ، به)رزانی هسعود ب مه
  .وت  زیاتر ڕقیان لبکه،دڵ نییه ویان به  که ئهکورد،

رۆک و  م، که له ژیر ناوی سه که س ده ندک که  هه  گومان له
دی،  ، نیازی خۆیان بھننه)رزانی ئیدریس به(داهیدان ری شه روه سه

ته ه کارد ماوه نگر، له ناو جه ندام و الیه  له ئهپدک،ی  گهپزهھزل ،پدکوه، چونکه  م ب وینک ی تری کوردستان که   
مکه له  رین، دهنفالچی د تییان، بۆ سیخوڕ و ئه هندامیی ی ئه روازه م تا زۆر، ده کانی تری کوردستان، که پارتییه
  . و پارتییانه داناوه ی ئهیر ماوه تی جه  له سیاسهتیڤی گه نجامکی نه ش ئه مه پشته، ئهر سه

 ناوی ،س شت که سدا هه که  هی که له د وه ئاگایه له  به رزانی،  بهسعود مه خودی کاک ئاخۆ  که  زانیبایه،بمخۆزیا 
ک  ڵ خه  گهوتن له  ی که کامیرای کوردستان تیڤی، چاوپکه و شۆنانه  لهنن،ه  رۆک ده کو سه ک وه  هیچ هۆیهب به

  کات؟ سازده
هتد کامیرای کوردستان تیڤی، ..خان، زاخۆ و شکانی، دهۆک،  گهیران  له سه23/3/2005ی ڕۆژی ئواره

، سو بۆ گیانی پاکی اکر رزانی ده رۆک به ۆزبایی له سه  پرکرد، به لشاو س ده رکه ل هه وتنی له گه چاوپکه
  .کان بوو تا و کۆتایی قسه ره سه ،یورۆک، ترش و خ ی سه ووشه.ڕۆیشت هیدان ده ری شه روه سه

په و ستایش  چه. بن فری دهکانمان  رۆکه رپش مۆدلی نویه، که سه ستانه سه ،  ههتست زانیش بووه ڕ په با چه
  . کوردستانهکانی هرۆک ی سه وه، نۆره بته وباره دهکه د ونه، رۆکی دی زۆرکرا بۆ سه

  
رۆک، مامه، کاکه و  ی سه ر ونه  به ستن، که له کانش بوه ردیواره  کان، با سایت و سه یرانه کی سهمه کونج ئه
  .ن ران ناده ماشاکه چاوی ڕبواران و ته ک به ڤاڵ، پشویه هه

وه کوردستانی باشور، باسی کرد که له  ابووهڕ  تازه گه،تی جاران ، له سۆڤیهداشتا کانی هه  ساهلهرک، براده
 ،پرسیم . بوو موچاویان دیارنه ی بانده، ده هر ڕیقن کانی لینین و ستالین، له به ره یکه نستان، په ری تورکمهکۆما
ی  که کات له کوله زده کیان بزارکردووه، ک حه وانن، خه دیوار ئهو  جا دار: وه؟ ووتی س پاکیان ناکاته که چیبۆ
  .دا باسیان بکاتیشڕ ته

ساتی قانی  کارهکدا،  موو کۆڕو کۆمه که، که له هه النی تر، بۆ نموونه جوله کو گه وه ریتک،  نه هبوو بریا ده
موو  ته پش هه بخستایه مان، بجه ه نفال و هه کانی ئه ش قوربانیه وه، ئمه هننه   ده تریالن  گهیبیر یان، وه که وه ته نه
  .ک ندییه وه رژه به
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