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  ر فارسر فارس  ههست کاک عومست کاک عومییوووو  ههششۆۆز وخز وخڕڕ  هه ب بیی برا براۆۆبب
  

شخستن  پۆن ب هدی هد هتان ک هتییز هونخون وع هموو ماندوبون و ش هو ه ه ئۆم ب هک ه د وماندوبونتان لیر هشکۆست خ هم دۆ خیحا هش ب ه من ب
 ب هکات ب ه دیۆ خی ماندوبون کارب هژ ب دور دریک ه هناس هه هست بیو هشۆت خستا کوردستان نی تائ٠ کورد یاک تی هزر یر کردنیشنبۆڕو
ر ژ هت ل هنا ن هت هدا و هست ن هد ه لیۆ خیۆخ هرب هس هو کین هیس وال هچ کیه هک بکات لچ پاداشتی هیڕ هاخود چاوی ی مادیکر هرامب هچ بیه
 ۆب هو ،نراوهخش همان ن هک هت هلی میکان هھاتوتواناول هب هر هنوس هر لۆ زینینوس ه بیکان هڕ هت الپک کوردستان نموو کات هه ه و٠کداچ فشاریه
ر  هس هب هانیپاندو هس هک  هو هببن  هتا هعیو واق ه ئیرو هوبڕ  هو هانیکان هنینوس ی هگڕ ه لێو هانی هد هک کان ه خوازیئازاد هڤۆموو مرو ه هکۆی  هس هت
 ی هرفراوان هب  هنیم هو ز هئ ه کێکر هست د هوا ه  هک هی ه ما وۆوا ب هرنج و داخ ه سی هگ جی هو هم ئ ه ب٠کاندا هموو بوار هه هماندا ل هک هل هگ
 یکان هئازاد  هچوونۆموو ب هه  وتی کوردستان نیوت کردن هز  و ٠ هیدا هو هسک بون هت هل ژۆڕ هژ بۆڕکان  هییزاد ئاینیبر ه دۆب  هون کرایداب هک
واندا  هئ یبا یند هو هرژ ه بڵ هگ هان لیرو هزریب ه کی هسان هو ک ه ئی کردنیت هیدژا هو. نیشتمانی نیتک هی هر ب هس هک ککان هن خ هیال هل

 کورد ی تاکی هو ه ئۆکان ب هیی ئازادیر هوبڕ یاترفراوان کردنی زیم سا هشت ه هی سایدئوم هم و ب هک ه دتان لیز باۆریپ هدوبار .ناگونج
  نکا هسئوول هکان وم هزبی حیکمو به ک ه بزانن نیانیۆ خیما هب
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