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 ده  لیرۆه و زیای له و گیر حه زۆز}ژدرگو{شیت و که ره ک سه وزده بیایره گۆبه هاران له کوردستان دا ج
ت و که ره که ده ست ده کات به  غازده ب پیه حه ت ده کات وگه ده ڕر که ره که ناۆه زیایم ئه و گبه خوات 

ن  ده ی ک بکات پرۆ جیدوانک له که سیۆ وبێر ده تۆکه ره که ز، له وغازهیگه ده  یکرنۆ چۆغاردان ب
ه یکاۆ سه ریستۆ پیله کاته ،راقه ئی کاتیمارۆمه به ستم سه ره ك آ  من٠ێ به هار ده تیره که روه ک ن

 سه ر ۆمه ت بوون بۆان تیون ه شه بوڕان هه یربه ۆ ده رکه وت و زیژنامه وانۆڕ یدوانان لیده   درا پیت
} ألخونة{ کوردستان و بهیمۆفراندڕ یز له هیه شه کردنه که ڕان هه ی تووندترين٠ ره سونهیغه  یتانزو ووه

تاوانبار آرد آه } ألشيعة{وه إيراني } ألبعث ألعلوي {یایک سوروه چه ند جار٠ناساندن} يِأألعراب {یھانیبه ج
ستان و یرۆرل که توانيت تیت عه جیم هه ربژسته يدا ده و هه من له م،ده ن ان دهريستۆر تيوا يارمه ت

ه که یراق ئاشکرا ئیک هه موو مندایهه رچه نده الووڕته یبخه  تیماسۆبلی دده ران به ناو به بیارمه تی
 یریپشتگ إلسالمي براتان أألعراب وألی تریتانمارات و وویسرو ئوردن و ئیاو میران و توورکاو ئیسوور

چ ی براتان له هی سونه کانته ووي ناوۆ بيه که وه ئه یووڕ صدام ده که ن له هه موو یستان و پاشماوه یرۆرت
 يئه ی هیان له فه توایت،ین براسونه کانت تاوانبار ده که ۆاره الت کفره چیته سه ر زارت دیکدا نابه دانل

م به  اواز ده داتی جیدوانک لتن و وول ألياور له شویعه ج٠ ی ده ترسي ألمجرمين يان ألقرضاویعلما
ز سه ی هه رگأللياور ناتوانی وه ک عه جیککه ست د لي سوونه ي أألعرابيگه نۆ بي هه موویدوانه کانل
ن و  له هه رشول ألياوریعه ج٠راق بکات وه ک ئیژ و فره تویی فره نه ته وه یکت ووینه یاسته قڕ یکۆر
 ده دا ت و ته نھا مه تکردنۆه شه و تڕ هه یدوانته لن و وو شویاری رامی که ش وهه وایک به پتوو

 ده رخووارددراوه به یایره گۆش له وجیاره ئه وید٠ مه به سته ي أألعرابی سوونه ی به رژه وه ندیپاراستن
 ی الیبه تیزگار بکات به تاڕ يگه ده  ده ب،هیله گه ده دا }عه ی کوردو شیداخ {یعه یکوردو ش یای گیبه تیتا

کاو ئه روپاو چه ند ی ئه مرۆ بی ئه م جاره ی سه ردانه کان٠ژا هه یۆ خی دی داخیبرا سونه أألعرابه کان
   ٠ سونهی عه ره بیاسی سیک پارتی دامه زراندنۆکردنه وه بوو بۆاتر پاره کیز ي أألعرابیکتوو
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