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 خوین  ک له ریایه  ده باشووری کوردستان به مروی ی ئه زموونه م ئه زانين ئه موومان ده ک ھه وه

کانی تری   پارچه تاکی کوردی له.م رھه  به ته ھاتووه دان بات و کولنه  خه کی پر له و ميژوویه

  وه  ترسه ران و دوژمنان به ،داگيرکه ریمه م ھه ی ئه  ئاینده رواننه ده شبينی  گه کوردستان زور به

  و به ر جاره  و ھه ریمه م ھه  باربردنی ئه رین بو له گه ليک ئه  بو ھه ميشه و ھه روانن لی ئه

  رژیمه  ک له ریه  ئيستایشدا ھه ریمی کوردستان له ر ھه  سه نه که ک ھيرش ده بيانوویه

  زینن و بوردومانی ناوچه به ده ریم  سنووری ھه رمانه بی شه ئيران زور بهکانی تورکياو  ره داگيرکه

   ناوچه کان له به ره  عه شوڤينيسته  وه  باشوریشه ن،له که کانی کوردستان ده سيڤيله

عریب کردن و تيرورکردنی ھاو6تيانی   ته وامن له رده به ریمی کوردستاندا کانی ھه دابرینراوه

 .کورد

  ربرینه لویست ده مرو روژی ھه مان ئه ی کوردی قاره وه ته رفی کوردستان،نه شه به ری ماوه جه

م  ئاست ئه  نگ بين له  چيتر نابيت بی ده م پي>نگيرانه ر ئه رامبه ،به م تاوانه ر به رامبه به

ھا  روه کوردستان و ھه کانی  شاروشاروچکه م ھاونيشتيمانيانم له رجه  سه ،داواکارم له مانه سته

  م جوره رببرن و ئه خوتان ده لویستی کانی تری کوردستان ھه  پارچه کانمان له براو خوشکه

 .ن  رسوا بکه فتارانه ره

 ری ماوه  پشتيوانی جه نریت به ئه گور وانی تر له ک ئه ش وه م پي>نه  ئه که ی کورد دلنياین ئيمه

 .مان که وه ته لویستی نه ھه به خوراگرو
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