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  ةرةررزطار كؤضرزطار كؤض........  مرحبا جةنايب موفةتيش مرحبا جةنايب موفةتيش 
  

جةنايب موفةتيش .  تازة ثاش جي ئةو رانك وجؤغةلة كوردية يةكي نةت ناسي دةيل يةك لة دوازدة سوارةكةي مةريوانة
ئةي ثاش راثةرين بؤ رات كردةوة باوشي .. .. . ثاش جواردة سال لة رزطاري كوردستان تازة بةتازة اليف كوردايةيت يل دةدةي

بةعسيكان خؤ بةرةي كوردستاين ئةو كات هةموو بةعسيةكاين عةفوو كردوو زؤريشيان تا ئيستاش لة هةردووال وةزيفةي 
جاك جاكيان هةية وابزامن هةنديكيان لة طةلت خةبايت جاكيان هةبووة لة مزاهةرات وثيدا هةلطوتن بة قائيدة ي ئومةي 

  . وتوةعةرةيب و هاخويت ها خويت جاكتان لةطةل يةكتري ط
ئةوة دةست بيكي ئةو راثؤرتانت بوو كة بؤ كونة رةفيقةكانت لة نةقابة روو زةردةكةي مامؤستاياين .. .. .. .. . الرفاق مناضلين

 اعدا و  بةعس رةوانة دةكردوو هةموو ئةو مامؤستا شؤرشطريوو كورد ثةروةرانةي كةجةيشي نا شعبيان نةدةكرد بة تيكدةروو
هةولري دةستم كةوتوة كة 11/3/1991ةكرد ئيستايةك لةم راثؤرتانةم الية كة لة راثةرينة مةزنةكةي  ناوزةند دثورة ولقائد

لةسةر كؤمةليك مامؤستاي بة هةلويست و كورد ثةروةرت نووسيوة كة ئيستا زؤربةيان تةمةنيان طةورة بووة وخانة نيش 
  . كراون دلنيا بة لة وةخت وكايت خؤي بالوي دةكةمةوة

ن بيش موختاري طةرةك دةكةويت و جاو ساغيت بؤ ئةمنة مل ثانة كةي فاحل ناو دةكردوو مايل بيشمةرطةو لة بريتة جؤ
طةجناين راكردوو لة سةربازي بة مةفرزةخاصةو بياواين ئةمن نيشان دةدا يان ئةو كاتةي شةري عرياق ئريان وةك فس فس 

 موختار كوذت بة فرؤكة ئريانيةكة وةنا كةلة ئستريةكاين ئامسان ثالةوان بة كالشينكؤفة جيش شةعبيةكةت جةند طولةيةكي
  . بةرزتر بوو تةا بؤ ئةوةي رةفيقة ورطنةكانت لة شعبةو فرقة و مرتومة هةموو ئةبوو ناوةكان دةست خؤشيت يل بكةن

وتبوو بيشكة شت بة كاكي كؤنة هني هةرتؤ نةبووي هةموو ئةو زيروو ثارةو ثولةي كة لة بكريطرياوي و سيخوري دةستت كة
  . ئةي مايل كي بوو ثر بوو لة وينةي ئةبوو عودةي.. .. .. .. .. قائيدة دؤراوةكت كردودةتت طوت دعما للمجهود حريب

جا ئيستا نامة وي ئةوةي بن بةري ينمة سةر بةري بةالم دلنيا بة يةك مةلةيف تةواوي هةموو نوسينةكاين جةنابت كة بة 
ئا لةبريم جوو .. .. .. .. .  ل طوتووة لة وةخت وكايت خوي بة خوينةراين شاد دةكةم جةنايب موفةتيشقائيدة دؤراوةكت دا هة

 جاريكي تر رانك وجؤغةيل كوردان وةك خوت ئاوة طل مةكة تؤ هةر بةقايت زةيتوين جواين
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