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  تیتی  دین زیارهدین زیاره  خرهخره  ستا فهستا فهۆۆماممام ...  ...   وهوه   خودا پارانه خودا پارانه  باتی لهباتی له  خهخه
  
بینین   ده، وه ینه لی کوردستان بده زگاریخوازی گهڕباتی   خه ك لهت و ئاورر ب گه ئه
  وه ن کورده  الیه گ لهۆباتی سیاسی و دیال  خه  به تاوه ره  سه کان له باته خه
پاشانیش دوای دان ،لی کوردستان گه کانی   تر دژ به مافهکانی نه ل الیه گه له، کردووهستیپ ده
ری  راگه سه ست به کانی ده مهژڕن  الیه لی کوردستان له ی گه وایانه  ره م مافه نان بهه نه

 مان کاتیشدا  هه کداری بباو له باتی چه  خهۆنا ب  په کورد ناچار بووه،خاکی کوردستان
  . ب  ههوای پر ب رامبه نی به الیهر  گه ئه،نست وه باتی سیاسی نه خه
و  غدایه می فاشیستی بهژڕووخانی ڕین و دوای ڕ اپهڕ باسکردنی دوای  ی باسه گهی ج وه ئه
  .  ه) ڵاڕفید (ردراوی عیراقیبژ تی هه کاربوونی حکومه ست به ده

کاك غازی یز ڕ ست نیشانکردنی به  دهۆب) مجلس الحکم ( نی کوردی له یه داگرتنی الدوای پ
کی ۆر وان کورد و سه ن ك له تیه خزمایه،) ڵاڕفید (ماری عیراقیۆکی کۆر  سهۆر ب عجیل یاوه

م   ئه یه گهڕم  ی به بۆ ت، زاوامان به) کاك غازی (زیانڕ بوونی به ویش به وویدا ئهڕمار ۆک
م  ووداوهڕم   ئه وه مهۆن خ الیه ؟ من لهیی کورد و کوردستان دابن وه ته  مافی نه  دان به یزهڕ به
م   ئه وه داخه چی به که،تی باتی خزمایه  ناوم نا خه وه،م دا ه  قه بات له  خه کی تر لهرۆ ز به
  . گرت ری نه ش سه باته ی خه رهۆج
 داوا ، یه وه انهڕ خودا پا باتی له ویش خه ئه،ین که ك دهبات  خه وو لهڕیان  م جاره  ئه یهۆب
  کانی کوردستان له شه موو قه ینی و هه ژانی ههڕۆژانی موو ووتارب  هه ن لهی که ده
ستاو داهاتووی دوای ی ئ) ڵاڕفید (اقیتی عی کو حکومه  به وه نهڕ خودا بپا له،ساکانک

شنووسی  هڕ  لی کوردستان له کانی گه  مافه ستن به یوه  په ی که گانهو ب ئه،بژاردن هه
نووسین ۆی خ و مافی چاره وه کو کورد داوای جیابوونه  تاوه،کات  نهج  بهج ستووردا ده

 اقیستووری عی شنووسی ده هڕکانی  گه ب ك لهک  یه ی که و بیانووه ت؟ بهرر بو گه  ئه،بکات
بوو  ند نه  پابه ته و حکومه ر هاتوو ئه گه ئه،تننووسی کورد دا د  مافی چاره دان به) ڵاڕفید(

تی  رکردایه ك سه روه هه،وه  کورد و کورستانه ستن به یوه ی په گانهو ب کردنی ئهج  به ج به
  . وه کاته کورد وای شی ده

ی  ر چوار پارچه  هه لی کورد له باتی گه  خهۆز و شانازیم بڕی ڕ و په  ئهڵ گه له
کو  به،م کهلی کوردستان ب باتی گه  خه  به ته گا  نیم که  وانه کا من له خوا نه،کوردستان

قامی کوردستان و  ی شهڕۆم  کانی ئه رهاته سه ووداو و بهڕم  به،رزم ربه ی سهم پ رده هه
  . یڕ په  دهدا ت ناغانهۆم ق نووسی کوردستان به  و چارهێخواز  ده وه اق ئهعی
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