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  ندی کولتووری کوردی ئه مانیا  به مه ... ی خۆڵ که نه  بۆ ته وه  ڕاپۆرته هاملتۆن له_ ر  کانی بیکه ڕاسپارده
 
  :فی کوردستان ره  شه ری به ماوه جه

  :ی ووت وه ره رزی ده کوردستانیانی به
   بارو دۆخی عراق درایههاملتۆن بۆ باشتر کردنی_ر   ناو بیکه  بهی دواییدا ڕاپۆرتی گروپی ژانه رۆ  م له
ی  وه م کردنه  که م ڕاپۆرته  ئامانجی ئه ی جگای ت ڕامانه وه ئه. مریکا تی ئه رپرسانی حکومه ست به ده

  مانه  ڕاستیدا ئه م له به!! .  کی عراقه قامگیری بارو دۆخی ژیانی خه هشتنی تیرۆرو سه گرژی ونه
ر  رامبه ریان به ده  به  ڕاده کی له  و ب ویژدانی یه رامۆش کردووه هو دانیشتوانیان ف که واقعییه تی ناوچه

پوتی تیرۆریستی  لله وت بۆ بنبکردنی مشتک که یانه  ده وانه ئه.  کی عراق نیشان داوه ی خه  ئیراده به
  !. ر بخوقتت وره ساتی گه ن و دواجار کاره  بکه و ووته کی ئه ی خه  ژیان و ئایینده یاری به، ش دڵ ڕه
 بیر   باشووردا له لی کوردستانیان له رگی گه ی ژان و مه یان ساه  دیرۆکی خوناوی ده مانه ڕای ئه ره سه

یی و  نگی تووڕه موو کوردان ده  بۆ هه کی یه ره  هۆکارکی سه که.  داوه ندی خۆیان پ نه تمه  وتایبه کردووه
  . بن زایی هه ناڕه
نگی  دات و ده ان دهزایی نیش  ناڕه و ڕاپۆرته  توندی دژی ئه مانیا زۆر به  ئه ندی کولتووری کوردی له به مه

رمی  تی هه رۆکایه سهی  که یاندنه کی کوردستان وپاپشتی ڕاگه نی خه  پاڵ کۆمه خاته خۆی ده
  .  و ڕاپۆرته ی ئه وه چ دانه رپه  بۆ به کوردستانه

 کارتی  نه  کورد بکه یین مۆ و سبه ئه، ک جاران وت وه یانه ی ده وانه موو ئه  هه  به نه ڕاشکاوا وه لره
  :نین یه گه  کانی خۆیان ڕاده ندیه وه رژه ی به وه بردنه

مان  ناوی کوردانه ی ناخ و هه گو کپه، ی میللیمان نوس و ناسنامه رات وچاره ده  موققه یاری کردن به
  . کات  ش و شیتایان ده وه گه  ڕه  و له یه  دواوه تیڤ و ترسناکی به ی نیگه وه هژن و کاردان هه ده
  دان بت کوردستان فراز و ئاوه سه 
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