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  وصست كوردستاينوصست كوردستاينلَلَهةهة... ... يادي أاثةأينةكةي أؤذئاواي كوردستان يادي أاثةأينةكةي أؤذئاواي كوردستان لَلَساسا
  

له م ڕۆژانه دا یادی ڕاپه ڕینه مه زنه که ی خۆرئاوای کوردستان ده که ینه وه و ڕز ده گرین 
له گیانی پاکی شه هیدانی قامیشلی و گشت شه هیدانی ڕگای ئازادی و سه ربه خۆیی 

   ٠کوردستان
 الوانی کورد به ره و ڕووی ڕژمه داپۆسنه ره که ی سوریا بووه وه و سه له و ڕۆژه مه زنه دا

لماندی که کوردانی ئه م پارچه یه یه ی کوردستان به چکه شری نیشتمانن و ئازادی ووته که 
  ٠یان ده خه نه پش ژیانی خۆیان

 که به ره و زۆر سه رنج ڕاکش بوو که یارییه کی دوو گۆی بووه خوون ڕشتنی سه دان کورد
ڕووی ئه دوژمنه دڕنده یه بوونه وه و چۆن ئه و جه ماوه ره ب ترس ڕژانه جاده کانی قامیشلی 

   ٠و حه سه کا و پشتیوانی هه ر س پارچه که ی کوردستانیان وه رگرد
 ساڵ دووای سه رهه دانه که ی ڕۆژ ئاوای کوردستان سه دان کورد له زیندانا ن و ب ١ئستا 

 خۆشبه ختانه ئه ژنۆی ڕژمی سوریا که وتۆته له ٠ه کی دادگایکردنیان سزا دراونهیچ شوه ی
 ساڵ جه یشی سوری داگیری کردبو و هه م له ئه مریکیای ٣٠رزین؛ هه م له لوبنان که زیاد له 

کی تاوانبار و پشتیوانی تیرۆر دا ده نه تز که سوریا به ده و٠زلھ   
 له ڕاپۆرتکی تایبه ت ﴾ئه منه ستی ئینته رنه تیۆناڵ﴿مافی مرۆڤ له م ڕۆژانه دا رکخراوی 

به سیاسه تی سوریا به رامبه ر به گه لی کورد ڕای گه یاند که ڕژمی ناو براو به شوه یه کی 
 مافی مرۆڤ له م به شه ی کوردستان و باقی ٠سیستیماتیکی و دڕندانه دژ به کورد کار ده کات

   ٠ شوه یه ک مرۆڤ ئازاد نییهسوریا دته زنه و به هیچ
کارکی باش نییه که یه کتی ئه وروپا و ڕوسیا به رده وام بازرگانی له گه ڵ سوریا ده که ن و 

 ئا یه ئیسرائیل و ئه ٠ڕوسیا ته نانه ت بازرگانی سه ربازی له گه ڵ ووتی داگیرکه ر ده کات
  مریکا تا سه ب ده نگ ده بن؟
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