
ڵ کمانی پوچهری تو ره کانی به نه وه بۆگه هه  
ویان میشه هه کان هه ی کورده وه ڕای ئه ره دامی خون مژ، سه له دوای ڕوخاندنی ڕژمی سه  

ی تورکمانی  ره م به ن به عراقدا پتر بکهی  کانی دیکه ڵ پکھاته گه تی خۆیان له داوه برایه  
کان بگت ن دژی کورده اوه و پیالنی بۆگهدات ئاژ وڵ ده ر هه ڵ هه خۆفرۆشی پوچه  

کی یه تادا ژماره ره دا وه له سهدی عراق بکات به گژی کور کانی دیکه تی پکھاته وه به تایبه  
در و گو وه سوپای به دری ئاژاوه دا سه کانی موقته خۆفرۆشی تورکمانی نارده ناو ڕیزه  

تی له پارزگای به تایبه گژی کورددا م گروپانه بکات به سالمی عراقی تا ئهیپارتی ئ  
کان دژ  به هاورده ره ستا به هاندانی خه عه مان کاتدا هه رکوکی کوردستان وه له هه که  

کانی تکریت و به ره یانده عه ت خۆیان گه نانه رمیان وه ته رکوک و گه کانی که به کورده  
ک وه ئستاش پاش یه موو شوه هه   ن به  تی کورد بکه و موس تا دوژمنایهباقوبه   

ک موو الیه یان بۆ هه که ه باره پوچه کانی عراق و وه ئاشکرا بوونی قه بژاردنه هه  
ش مه کان بکات به گژی کورددا وه بۆ ئه دات که شیعه وڵ ده ره خۆفرۆشه هه م به ئه  

ی ن وه زۆرینه یان شیعه کگرتوو که زۆربه راقی یه ائتالفی ع خۆی فێ دایه ناو  
وه مانه ی ئه ست هناوه تا له ڕگه نی نیشتیمانی عراقیان به ده نجومه کانی ئه کورسیه  
وام بت له ئاژاوه گان و وه کۆسپ بخاته رده تی کورد بکات له عراقدا وه به دژایه  
موو تا ئستا هه م هه  بهوردستانشی ک رکوکی کوردان بۆ باوه ی که وه ڕانه ر گه به  

. ک توشی شکستی بووه ک به دوای یه ه یه ره پوچه م به کانی ئه نه و پیالنه بۆگه ئاژاوه  
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