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  ییتت  ارهارهیین زن زییدد  خرهخره  ستا فهستا فهۆۆماممام  ..  ... .  باشوور باشووریی کوردستان کوردستان   داهاتوو له داهاتوو لهییبژاردنبژاردن  ر ههر هه  سهسه   له لهیی پارت پارتیی و داوا و داواییتتکک  ههی  یییداگرتنداگرتنپپ
  

 یستنی بیوا ژان ههۆڕ  ك لهژۆڕ ،ن وه  ئهیوانڕ  کوردستان چاوهیک  خه رهۆ زیک هی ماوه
 یچ که، تو ان بکهیرگو  کوردستان بهیمر  ههی که ته ردوو حکومه  ههی وه کگرتنه هی
دا ی وه  دوا روونکردنه  لهیبان الل تاله ز مام جهیڕ  بهیش که هیۆه، تو که ر دوا ده  هه وه داخه به
   که هی وه ش ئهیو ئه ، وه ته  بچووك ماوهیکر شت سه  له که،  وه وکرده بینووسان ژنامهۆڕ ۆ ب که

 کوردستان یمر هه ت مان و حکومه رله  پهی  ماوهی وه ژکردنه دری داوای پارتیران براده
دا یۆ خی کات و سات بژاردن له ت ههب  ده  کهی وه ر ئه سه  له  سوورهیتک هی یچ که، ن که ده
   .تینجام بدر ئه
  ؟ت بی چی که هیۆ هی پارتیی هیم داوا ئه، یتک هی ی داگرتنهم پ  ئهب ده

 یبژاردن  ههیکان مهنجا رئه ر ده سه ردووال له  هه چم که  دهۆ بیم واۆ خیحا ش به من به
ش پشت یو ئه، گرانش دی و پارتش کردبۆخ دیتک هی، ابردووڕ ی سال زگاکان لهپار
کان  نجامه رئه  دهیاندنی اگهڕش پ  له وه  کردهیو بێ نوی کوردستان  کهی هوا و هه ستن به به
 یر ئاست سه ر له گه هئ،  ناوه هیاتری زینگ  دهیتک هی  هی گووا که،  باینۆسیمۆن ک هی ال له

  ان لهی تووانی پارتیران  براده  کهی وه  ئهڵ گه له ،وه تهکبدر لیگشت  باشوور بهیکوردستان
   کهی وه  له ش جگه مه ئه ،ننست ب ده اتر بهی زینگ ك دهۆر و دهول  ههیزگار ردوو پا هه
   کهی و کاره ق به رهه د ده کر باینۆسیمۆ کی استهڕان ئایۆ خی  و گازاندهیی  گلهیپارت
ابردوو ڕ ی سایبژاردن  هه  له  کهی وه ران کراوه بهۆ سی  ناوچهیک  خه ر به رامبه به
 ی ربهۆ زیرانیز کاك فازل مر ش بهیرانۆ سی  ناوچهی نگانه م ده ئه، ن نگ بده  دهیانتووانی نه
 ی پارت و کاته  ئه هیان بداباینگ هران دۆ سیک ر خه گه  ئه واته که، ی پارتۆ ب وه اندهڕ  گهیرۆز
 ۆ بی وایرانیك کاك فازل م روه  باشوور ههی کوردستانیر ئاست سه نا لهه  دهیاتری زینگ ده
   .تچ ده
 ی پارت وه، زگاکان پاریابردووڕ یبژاردن هه ستن به  پشت بهیتک هی، ردووال  با هه واته که

 یسا )رانۆ سی ناوچه( یکان شکراوهۆرام فه  نگه ده و به رچاوه ما سه  هه ستن به پشت به
 ی وه  ئهۆب، ن  داهاتوو بکهیبژاردن  ههیواو  تهیشدار به ،زگاکان پاریبژاردن  هه ابردوو لهڕ

 ییزباۆریکردن و پبو کتر قه هی  شتن وی کتر گه هی  له یر ف وه هی گهڕو   کوردستان لهیک خه
   کوردستان لهیمر  ههیکۆر سه تا وه ئه، تب  دهرواش وابزانم هه، تکترکردن ب هی  له
ردوو   کوردستان ههۆان بی وه انهڕ  گهڵ گه  له که، اندی گهیاڕنووسان  ژنامهۆڕل   گه کا لهیر مه ئه
   .وه تهگر ك ده هی  که دارهیئ
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