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  نۆتهام-ر کهیب ی که رتهۆاپڕو  اسپاردهڕ  کوردستان دژ بهیکراتۆمی دی الوانیتک هی یجیرو  نهیند  ناوهی اننامهی به
 یه تووشیردارۆم و زو زوو ئه ،شیر جارانۆکراوه و زمان ل کوردستان زوویل  گهی مهژوو ئ مییژادر  به

نھا  ته که ،ته بووه للهیو م  ئهیدیساۆنیاباران جیمینفال وک ان ئهیارترید ،نی کردوویت نهی سات و مه کاره
  مهم رژ به ،تی بژیۆ خیتر خاك و وو سه که لهی دیکان ك خه بووه وه  ههیزوو زوئاره حه
 یدوا ..یکان گاته ئاواته مان نه که ته للهیدابوونه تا مو هه و شه لهیم  کوردستان ههیکان ره رکهیداگ
که   ناوچهیاسی سیپان رهۆوو گ تازه هاته نیکم ستهیس ،رۆگ ر بهۆ گیدام عس و سه  بهیم رژیووخانر
 ی ربهۆز نده له رچه مانان و ههی  هاوپهیز هیش بوونیو ئه ،یت بهیتا ش بهیراق و کوردستان و عیگشت به

 یک ن خه هیال م له به ،وه نهب  کووشتن دهیزانه دووچارو ه  کوردستان ئهیمر هه کان جگه له ناوچه
 ۆ کوردستان بیل ن گه هیال که له هیفادار ك وه ش وه مه ئه ،نکر ردهی وه سه زه پر ریکچاو کوردستان به

ستا ش ئك پ هی ماوه ..ن که خش ده ان بهیانی گیکراتۆمی دیھاتنید ناو بهپ له  کهی ربازانه و سه ئه
خه ۆو باروود  ئهیر سه ت چاره بتووانری وه  ئهۆنن بکبك پ هی ژنهواکرا ل دایکیمر  ئهی دارهین ئ هیال له
-ر  کهیبوو ب وه ئه ،و کاره سن به  ههی وه  ئهۆشان کران بیسن  دهیکیمر  ئهیت هیسا دا دووکه رهل ،ن بکه
ك رتۆاپڕك  دو وهکر ان دهیک هی اسپاردهڕنه کوردستان  بی وه  ئهان کرد و بی که  ناوچهیردان ن سهۆتهام

راق  کوردستان و عیل  گهی وانه چهپ کان به هیند وه رژه ه بهیم پ به ، کرایکیمر  ئهی دارهی ئی ئاراسته
 ،ێنریب راق ده عیسندکراو  پهیدستوور  که لهیکراتۆمی دیپرس که لهرادن وهست ها ده روه بوون و هه

سعود  ك مهۆر سه  لهیری کوردستان پشتگیکراتۆمی دی الوانیتک هی یجیرو  نهیند ك ناوه وه مهدا ئ رهجال
ن قبوول ۆر هاملت کهی بی اسپاردانهڕم  ك ئه هی وهچ شیه ن و بهی که   کورد دهیت هیرکردا  و سهیبارزان
ن و ی که  کوردستان دهیت للهیخاك و م  لهیرگر وه به ت ئهمان بکرو تاپ وه نهی که دهیت هڕن وی ناکه
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