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  نةبةز طةرميايننةبةز طةرمياين.. .. !!!! ئةم تاوانةيشدا نووض نادات ئةم تاوانةيشدا نووض ناداتيي قورس قورسييولير لة ذير بارولير لة ذير بارثرية هةثرية هة

  
لة نيو  ، سةدة تاريكةكانمل خوارو رةشة مارةكاين ،كانريش بؤزة ،انك ديكةيش ميشك ثووضةيجاريك
 كورد و كوردستان ي ديكةيان دذ بة طةل و نةتةوةي طةورةي طةورةو تاوانيكي ثووضيانةوة ثيالنيكيميشك

 ديكة يجاريك ، هةوليردا بضني هاتن بة طذ ثرية قةآل ناِرةسةن و تاريكيانةوةيبة بري ،ئةجنام داو
هاتن  ، كوردي نةتةوةي و ثيشكةوتن و مايف ِرةواي رووناك كورد و كوردستان و دوذمناينحةزايننا

  بة دةسيتي خؤي ميذووي ديكةيان دذ بة نةتةوةيةك ئةجنام دا كة بة دريذايي خويناويتاوانيك
و بة يةتندوويناآل ، ِرةواوة و مايفي و سةربةخؤيي ئازاد كوردستان و دوذمناين داطريكةراينيستةمطةر
  ناحةزان و دوذمناينبة طذ ثيالين ،ي لة بن نةهاتووي و شؤِرشي خويناو خةبايتي ميذوويدريذاي

 نةتةوة  طةالن و وآلتاين ضةوسينةراين بةرطريدا بووة بؤ بة طذداضووينيئازاديدا ضووةو لة سةنطةر
 يضووةم رذيمة ديكتاتؤرةكاندا ن لةو ثيناوةدا بةخشيوةو قةت و قةت لةبةرد و قورباينذيردةستةكان

 ِرؤذة ثِر م كوردو كوردستان بة دوذمنايني ضاوينةداوةو ِراثةِرين و شؤِرشيان كردووة تا بة كويراي
  .ات دةدي ثيئازاديية طةيشتووةو دريذةش

ض بة وون شةمشةمة كويرةكان دةتوانيت  نةزايني ميشكيك كوردو كوردستان اليان وابوو يب دوذمناينيبةلَ
  دةربةسيت وضاينيب  خةبايت ئازاديدا داوةو كاروايني لة ثيناوطةليك بدات سةدان ئةوةندة قورباين

 ياندا باز بدات و خةوينو بةسةر هةر هةمو دوذمنان نةهاتووةو توانيويةيتكةندو ضالَ و قؤرتةكاين
 ي ثِر لة شانازي مثَذوويالثةِرة  الوة نةبةردةكاين دوذمنان ثووضةلَتر بكاتةوةو بة خويينيثووضةلَ

  تريؤريسيتي ئةم نةتةوة بة كاريكي بةرزيبنووسيت و دؤست و دوذمنان وةئاطا بينيتةوة كة ورة
 سوور بيت و دريذة بة خةبات دةكات ثتر لةسةر مافةكايني ليبةلَكو ئةوة وا ،ِراناوةستيت و ِراناطرييت

  !! ناحةزانيش كويرتر دةكاتي دةطات و ضاوكاين خةونة ثريؤزةيبدات تا بة دوا مةنزلَ
 بةردةوامةو ئةو كارة ناِرةواو نامرؤظانةو ي خؤ كاروايني ميذوو لة سةر ِريطةي ثرية هةوليريبةلَ

 يتا ديت ثرية قةآلو منارة سةربةرزةكة بدات و ي ثي ميذوو ناتوانيت نووضكويرةكاين  شةمشةمةيناهةقة
 شوبات تيكةلَ دةبن و دةبنة ي ئايارو يةكي ضوار شةهيدايندةميننةوةو خويين يهةولير بة سةربةرز

 و ثيشكةوتن ِرادةمالَيت و بة يو دميوكراسي ذيان و ئازاد ثريؤزو هةر هةموو دوذمنايني تؤلَةو ِرقيِرووبار
 قةالَو ي هةوليري رووناك كورد و كوردستان لة ئامساين سةركةوتن بؤ طةيل ثريؤز ناونيشاينيوشة

 ميذوويش تةنيا بؤ شةمشةمة كويرةكان و ئةو ِروو ِرةشانة يو شةرمةزاريِروو ِرةش ،منارةدا تؤمار دةكات
 يووذ ميي ِرةش و تاريك ِرةوِرةوةيدةمينيتةوة كة دةستيان لة طةلَ تيكةلَ كردوون و دةيانةويت بة بري

 و ي بة خةونة ثووضةلَةكانيان دةدات و سةربةرزكورد بووةستينن كة هةر هةموويان ِرادةمالَيت و دِر
   !!! دةهينيتدليريش بؤ كورد و كوردستان
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