
  
  :بت رکوک کورستانی نه  تیایدا که ین که  دستورک ناده نگ به ده

  
  :مان  که له ماوری گه جه

  :کوردستانیانی ھژا
  

و  ، ئه وه تی کورده رکردایه کی مژوویی سه یه ه ر ھه  به وه وینه که مومان ده  ھه وه دیسانه
خوات  ری کوردستان ده قی داگیرکهمی عرا غه زیاتر  کان  عراقیه  زۆر له ی که تیه رکردایه سه
وقک   ته تایه  تا  ھه ستورک مۆر بکات که تی ده یه وه ی ئه له کان زیاتر په  عراقیه  زۆر له ، که

  ..ن رکوک و کوردستانی بکه  ملی که بت و له
  ی که م عراقه  و گردانی باشووری کوردستان به وه تای دروستبوونی عراقه ره  سه له
ندی ملمالنی  رکوک ناوه ، کهوه ته ماوه  پیاکراوگیانزۆر  رمکی به کو ته  وه کو ئستا  هتاو ھه

  .  عراقدا بووه بی له ره تی عه سه ندی ده کانی کورد و ناوه کشه
  
یمان و  کاندا بۆ ئارامکردنی کورد په مه رده موو سه  ھه بی عراق له ره تدارانی عه سه ده

تی  سه کو ده  تاوه رانی کوردیان کردووهدا تمه ڵ ھزو سیاسه گه  لهراوجۆریانسازشی جۆ
و  موو ئه  و ھه لی کوردا داوه ر گه سه ھزیان به  و دوایی گورزی به ھزکردووه حوکمیان به

  . بووه وستیان ھه مان ھه کوردستان ھه رکوک له  بۆ داگیرکردن و دابینی که تانه سه ده
  
   و ملمالنی ھزه  کشه  سوود له موو کاتکدا توانیویانه ھه بی له ره تی عه سه ده

کمان و  له  گه کانیان دژ به ه په  چه  پیالنه وتن له رکه ربگرن بۆ سه کان وه کورستانییه سیاسیه
م  بیدا، بۆ ئه ره ی عه  بۆته ی کورد له وه ی داگیرکردن و تواننه دیاردهسپاندنی  زیاتر چه

 بۆ لدانی کورد و  کارھنراوه ھز به ندکی دارایی به ک ناوه رکوک وه کهش  سته به مه
رپاکردنی ناکۆکی  مان کاتدا بۆ به  ھه کی گونجاو، وله یه موو شوه  ھه ی به وه وساندنه چه
مان و  که  پدانی داگیرکردن و دزینی سامانی نیشتمانه بی بۆ درژه زھه زی و مه گه ڕه
  .لی کورد کوشتنی گه کۆمه کارھنانی بۆ به به
  
وامی  رده وی به  ھه بهی عراق  شاوه وه ه تی لک ھه وه  دهعس دوای ڕوخانی ڕژمی به له
 بارود  و لله زمانی گو  به یه تای ھه وه تک ئه وه ، ده وه  دروست کرایه وه تی کورده رکردایه سه
ن   الیه واوی سیناریۆکانیدا له  ته  که له  ته وه و ده  ئه، وه دا گفتوگۆی کرده ڵ ئمه گه له
رداری  ستبه ه تیایدا دبت کورد  ده میشه م و ھه که جاری یه  گاته کرته  کورد ده ریکاوه مه ئه

  .کانی خۆی بت مافه
  

  :کوردستانیانی ھژا
  رکوکدایه تی که  باشووری کوردستان و کوردایه ڕووی کورد له  ئستا ڕووبه  کهی  هی شه ڕه و ھه ئه
ر  سه ری ئیسالمی شۆفینی به وه ت دوای زابوونی ته تایبه  به موو کاتک زیاتره  ھه له
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ن   خاوه ره فسه ی ئه وه ڕانه ھزبوونی سۆپای عراق و گه ڕۆژ به تی عراقدا و ڕۆژبه سه ده
ڕی  تی عراقی ت په  س حكومه وه  ئه.مان بۆ ناو سوپا که له چۆکردنی گه  قه ن لهکا زموونه ئه

   ی به کانی دیکه واوی ناوچه قین و ته رکوک و خانه ی که له سه  دووای جار مه و جار له
  .. وه کرنه ب ده ره  عه  به وه کو دیسانه خرت به ک پشت گوێ ده بکراو نه ره عه
  کو پله  دوو به ک پله وتی نهوڕت و کورد ھشتا ھا په تی عراقی ت ده  س حکومه وه ئه

  ..ناکرت ی نگ نگ و ڕه  و حساب بۆ ده ھیچه
  

کان  رگیز عراقیه خرت و ھه کانی ژر پ ده  مافه میشه  عراقدا کورد ھه  له  دنیاین که ئمه
 ئیسالمی –بی  ره ای شۆڤنستی عهرداری ئایدۆلۆژی ستبه  ڕۆژان ده  نابن ڕۆژک له ئاماده

 ،   بن یان سونه ر شیعه گه واو ، ئه کوردی خهب بن یان  ره ر عه گه کان ئه خۆیان بن ، عراقیه
  ی عراقدا دان به  چوار چوه  نابن له گیز ئاماده لمانی ھه ر ناسیۆنالست بن یان عه گه ئه

  ..تانیشدا بنن کوردس رکوک بگره نھا که ک ته کوردستانی بوونی نه
  

  کوردستانیانی ھژا 
  .. گیرساوه کر و قامشلو و عامودا ھشتا نه و دیاربه ھاباد و  بانه ھیدانی مه خونی شه
ر کورد بوون و کوردستانی  سه نھا له  ته  باشور که ی کوردمان له ھیدانی ڕۆژانه خوینی شه
  .. یوه مه بین ھشتا نه رده کوژن و سه بونیان ده

کانی   واوی ناوچه  ته ن که ده ستورک مه  ده نگ به ین ھۆشیار بن و ده که  داواتان ل ده بۆیه
  ناست   کوردستانی نه کوردستان به

  خۆن  کانیان فریو مه یمانه بی و سیستانی و ھاوپه له الوی و چه ری و عه عفه ینی جه  به به
   کوردستان ن به نگ بده  عراق ، ده ن به ده نگ مه ده
  !سمی بناست   ڕه خویی به به ر ستورک مافی سه  ده ن به نگ بده ده

  ...بووین و نابین  عراقی نه ئمه
  ... وه منینه  کوردین و کوردستانی ده ئمه
  ..پنت رماندا بسه سه بی به ره  عراقی عه ی که ستوره و ده خر بۆ ئه نه
  ...نوسن  ۆیانی دهی کوردستانیان خۆیان بۆ خ ستوره و ده  بۆ ئه به
  
  

  .لی کوردستان خۆیی گه ربه کۆی سه سه
org.sekoykurdistan.www 
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