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   له  که ک وتراوهس ر که  سه  له نده م په  ئه ارهید.  ر باشه  هه وه تهڕ ش بگه وهی ن ر له ره  زهیت هیکورد ووتو
ر   هه وه تهڕ ش بگه وهی ن ر له ره  زه نه بھ شهیو ئ ن واز له  دهیت پب وام ده رده  به ه  ههیکشیر ئ سه

  .  باشه
کو  به ،ێرن  دهۆ بیان و الفاویو زر رزه  له خوا بومه  هیدا ن وه ک لهت للهی میت گبه  و نهیت هامه نه
  . کات  دهیزان رمن و نه  شهی رکرده  سهیووش خوا ت هیدا وه ک لهل  گهیخت دبه  و بهیی چارهب
  د و گرتن و ئاوارهیساۆنینفال و ج  و ئهیرانکارن و وی کوشتن و ب ناوهھ ا ههی دون  چاووم بهی ته وه له

 یاری   به  کورد بووهی شهک . وه ئا ژاره  هه له م گه  ئهیردن  گه  و لهیتم  حهیکنوس  چاره ته بوون بووه
 یکبات خه ، که  مارهیم  ناو دهۆ دواجار بۆ بیچ که ،ییتاۆ کی  پله گاته تا ده وا ههڕ وا دهڕ  ده ژهی مارو په

 یم رده  سه  لهیچ که ،ژس در فه رو نه ده نهۆ کیکل گه ، داری کو گه دوهیه شه ،یناوژو خودر
   .. هی سته ر دهو ژ ئات و ب وو بیکل شتا گهمدا ه هی  سی زاره داو ههیریھانگیج
  کانه کارهۆ هیکارۆ ه  کهی وه م ئه رن به سه  چارهیلیان قابیموش ر هه رن ههۆراوجۆرو جۆکان ز کارهۆه
   له وه  نه  کهیاسی سین گهۆ بیکلتور راس و کهیکو م وه هیر ن سه  چارهیلیز قابیرگ  هه که )مسبب االسباب(

   له انهیانیرمون  ونهیرمن وشه وه ته  داوهینگ هڕ کورددا یکان رکرده موو سه  ههیت هیژۆلۆکی سا  له وه  نهیدوا
 یشڕۆ شیژوو م له. کتردا هی ڵ گه  له انهیق هڕ ڵ ودیخت رسه انداو سهیکان  دوژمنهڵ  گه  کردن له ه مامه
  ربه  سه که له نجام گه ره ت ده کردبیکبات ت و خه دابیدیه ك شه مهۆ ک ك ناناسم کهشڕۆالندا ش گه
  له و گه  ئهیرکوت کردن  سهیۆ ه ش بهیو ت ئهب ن نهیست له  فهیشڕۆنھا ش تهa1_ت?2 ®بوب  نهۆخ

  . کایر مه  ئه وه انهیمو  ههیوڕر   سه له اوهی دونیکان زهن زلھ هی ال  له هی دهیمد سته
 یشڕۆ ش له ،شڕۆ شیت هیژی ستراتینیڕۆ و گیکان رکرده  سهیسک ر تهی ب  کورد لهیکان شهڕۆ شیچ که
ر   وهۆس و نسک ره  هه رس له  ده شهیم موش هه  چهیک هیایمپانۆکو ک  وه لهیب  و قه خیشڕۆ شۆ ب وه له گه

ر  ده  هه ك بهت للهی مینوس ن و چاره که  ده پڵتا ش ئاشبهڕۆان جار شی کو ده ك بهک جار ناگرن نه
  . انیۆ خیۆست  ئه نه  ناخهییژوو میک هیت هیاریرپرس چ بهین و ه به ده
 ی خوارد و توانای شکست  که هی رکرده و سه مان ئهیشتیل و ن  گهیزۆسزو دتپار ووی رکرده سه
 یۆ ک ك مردن له وه نه. نت بھ سه  ده  بکات و واز لهڵۆ تر چیسان  کهۆ ب گهڕما   نهیت هیرا بهڕ

  .  وه  بکاتهیر ماوه جه
ان ی یاسی سیک هی کسه  نهی دوچاری که له  گهیاسی سیکرپرس  به ادا کهی دونیکان ته ش و حکومهڕۆ ش له
 یۆ خیاسی سیوت هڕت و نت د سه  ده  خوارد واز لهیر شکست گه ت ئه دی سروشتیکوداوڕت  نانه ته
 ۆان بیانڕۆك گی تاکت  و نهیاسی سیوت هڕ   و نه رکرده  سه  کورددا نهیاسی سیلتور  که  لهیچ که. ێڕۆگ ده
موو  ر هه  ههیدواجار با ال زانن  دهیاستڕ  ان بهیۆ خ که ون که ده  هیاڕرو یو ب  ئهینھا دوا ته.  هین

  . تند ب سه و ناپه ه  ههیکش کاریر ماوه جه
 ،ێدر نجام ئه  ئه وه ره ماوه  جهی ئاگادار و دوور له وه رده  پشت په کان له  نوس سازه  چاره له سه موو مه هه
 یۆ خینوس  چارهیاریت و ب بۆ خ ربه دا سهیای ت خسا که هڕ کورد یل  گهۆ ب  که هیول  ده رجه ل و مه و هه ئه

 یزمون  تر ئهیکجار  دراوسیتان وو ان و ترس لهیۆ خیکان هیند وه رژه  بهیر ترس  به وان له بدات ئه
شت ان هی ان نهیکان ان و حزبهیۆ خیو گیرام  مهی قوربان انهیر بردو کرد ده  هه ان بهیمان که له گه
   .... وه تهڕ ش بگه وهی ن ر له ره زه
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