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.  هةية بسةملينيت ئةويش بوويني كة بة دةورووبةري هةية بؤ ئةوةيهةر مرؤظيك لة ناخيدا ثالَنةريك
 دةسةملينيت و ي خؤ بووين ئيجايبيهةية بة ريطا،  دةسةملينيتي خؤ بووينيجا هةر كةسيك بة جؤر

  .  دةطريتة بةر سليبيهةشة ريطا
 وتووة ي سةملاندووة و بة باشي خؤ ورياوة بوويني رةخنةطرانةيكوردستان نيت ساآلنيكة بة رةوتيك 

.  هةلَرييذن لة دلَيانايةي بة خةلكيش داوة هةرضيناوة ناوة ريطة.  وتووة باش بةيباش و بة خةراثيش
بؤية ،  كؤ بكاتةوةي زؤر لة خؤي خوينةر وي جةماوةريببيتة سةكؤيةك نةيتواين) كوردستان ثؤست( بةآلم

 وةستانيدا برييان لةوة دةكردةوة كة ض يديارة لة ماوة،  رابردوو ماوةيةك وةستاي دوو سالَيلة ماوة
ش بلَين ي تر ئةوانيشانيان بكةن و بة واتةيةك سةر ناونيي زياتر كليكيريضكةيةك بطرنة بةر تاكو خةلكيك

  . ئيمة هةين
 يئةم هةنطاوة. جنيوفرؤشنت و تةزوير بووة،  رةخنةيثةردةو ناو نويشيان لة ذير يديارة ريضكة 

ئةوجا بؤ ،  نةدةكردي دةذيا و كةس باسي ئةو كابراية دةضي كة لة طونديكوردستان ثؤست ريك لة كردار
راستة كوردستان .  كانيي طوندةكة كردي لة سةر ريطايثيسايتة ناو باس و هةواآلن هةستا بي يناو يئةوة

  بة بيز و قيزةوةيني ئاماذة ثيكراو ناويبةآلم ريك وةك كابرا،  دةركردووةيثؤست بةم ريضكةية ناو
  . دةركردووة

اتدا بؤ كوردستان ثؤستيش رةوانة كلة هةمان (لةم ضةند رؤذةدا بابةتيكم لة كوردستان نيتدا بآلو كردةوة
 ي ئاآل داطرتينم روون كردبوويةوة كة بابةيت) ضاودير(ي تيايدا بؤ برايان لة بآلوكراوة، ) كرا بوو

 يبؤ سةملاندنيش ضةند وينةيةك،  نيةي هيض بنةمايةك بارزايني رايس بؤ ال سةرداينكوردستان لةكايت
 يزياتر لة يةك وينة ئةوة بوو كة وينةكان جولَة ديارة مةبةستيشم لة ناردين، سةردانةكةم رةوانة كرد

 كوردستان  و ضةواشةكاراينيبةآلم تةزويرض.  كراوني نةكات دةستكارطومانيان يل كةس  وثيوة ديار بيت
  كوردستانيان يلي ئاآلي تةنيا يةك وينة و ئةوجا بة دةستكاريثؤست هةستاون بة بآلوكردنةوة

  . !! درؤكانيان هةلَضوونة ئةوةية بة ئاشكرا بووينيكة ئةمةش نيشانة. !!يوةتةوةسِر
 ي ناقؤآل و ناريك و لةوانةش ِرقي رستةي كؤمةلَئةوةو جيا لةو كارة قيزةوةنة هةستاون بة ريزكردين

بةو  يثةيوةندييةك لة كاتيكدا كة كوردستان نيت هيض، خؤيان بةسةر كوردستان نيتدا هةلَرشتووة
.  ئةم سايتة هةلَناييتتةنيا ئةوة نةبيت كة ئةم كةسانة ضاويان بة ثيشظةضوونةكاين، بابةتةوة نية

  .  خؤر ناطريت ديتينيضونكة ضاويان بةرطة،  لةمة زياتر لة شةوثةرستان ناكريتبةهةر حالَ ضاوةرواين
 بةريز دلَنيا دةكةمةوة كة نةراين بارزانيش ئةوا ديسان خويي رايس بؤ ال سةرداين وينةكاينيلة بارة
هةرضةندة ،  دةنيرمي ئةو سةردانةم الية خوا يار بيت لةم رؤذانة بؤ ئةم سايتة بةريزةي ظيديؤييوينة

 فراوانة كة بة يراستيش دةريايةك. بةآلم هةول دةدةم زوو طرفتةكة ضارةسةر بكةم،  فايلةكة زؤرةيقةبارة
   .  كةس ثيس نابيتيدةم
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