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  یت ارهیزن ید خره ستا فهۆمام   ...هیۆ تینگ ده  بهیستیوپ ) وره گه(  کوردستانیل  گهینووس چاره

  
 یند وهی  کوردستان پهیمانی  هاوپهیستی لی ژهۆڕو  تا ئه هه
زو موو ه هه رمان به سه له ستهیوپ، ێپچ غدا ده  بهڵ گه له

کردن یپشتپا، نی  بکه ستهیو ل  لهیپشتتووانامان پا
 کردنهیپشتپا،  کوردستانیمانی  هاوپهیستیل له

 ی ر چوار پارچه هه  کوردستان لهیل  گهینووس چاره له 
   .کوردستان

 ناو یکان شداربووه به پارته  لهێند هه  کهی وه  ئهڵ گه له
 یک هی یشدار  رابردوو بهی سای که بژاردنه هه له که،  کوردستانیمانی  هاوپهیستیل

 ی هیگاڕو  ئه، ر به تهۆان گرتی تریک هیگاڕان ی م جاره  ئهیچ که، بوو ان ههی رانهمجوا
ش  مه ئه که ، کوردستانیل  گهیکان ئامانجه اندن بهی  گهۆب،  هی  ههان پیواان بیۆخ  که
 یکان  مافهینانھید به ن کهی بکه وه موومان درك به  ههب م ده به ، هی ی سرووشتیکماف
   .تست د ده  بهیستو ك هه هی  وبهیزیك ر هی نھا به مان ته هک له گه
 کوردستان یمانی  هاوپهیستی لڵ گه ان لهی م جاره ئه  کهی نانه هیو ال ر ئه سه  له ستهیوپ هیۆب

کان  هیکۆموو ناک هه ،راقی عیر ئاست سه ن له بژاردن ناکه هه  لهیشدار به زن وه دانابه
 کوردستان یمانی  هاوپهیستیل نگ به ده ن که ان بکهیۆ خینگران هی الیینمایڕ وه، نبن الوه به
دا یۆخ  لهیۆش خ مه ئه که، راقی عیمان رله ناو په  لهی کوورسینانستھ ده اتر بهی زۆن ب بده

   .مان که له  گهیوا هڕ یزۆد به کهت خزمه
 یستیل اواز لهی جیستیل به م که که ده  انهیکوردستان نه هیو ال  ئهینگران هیال داواش له وه

ن بن الوه  بهیت هی حزبایسک  تهیریب، ن که بژاردن ده هه  لهیشدار به  کوردستانیمانی هاوپه
 ،دانیه  شهیڕۆگ به ،کان نفالکراوه  ئهینووس چاره به ،انی که له  گهینووس چاره ن به نگ بده و ده
   . کوردستانیمان  هاوپهیستیل به نگدانه ش دهیو ئه که
سقان کوردم ر ئ تا سه من هه چوونکه، نمکار د راق بهی عی ووشه م که که ش دهیبووردن لیوادا

و  تا ئه،  هی هه هی م ووشه  بهیستیو پۆم  ئهین گووتار ن و نهیم ب به، میو کوردستان
   .یک ك جاره هی یوتن رکه  سهیوایه به، نینست د ده مان بهۆ خییۆخ ربه  سهی ژهۆڕ

   کوردستانی کورد بژیبژ،  کوردستانیرز  بهی ئاب اوهک ر شه هه
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