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 سالَة بةزؤرو بة يب ويسيت خؤي لكينراوة بة دةولَةتيكي عةسكةري 85طةيل كورد لة باشووري كوردستان زياتر لة  

دةطاتة ئةمرؤ بيجطة لة نيازي خراث و ديكتاتؤري عةرةيب بة ناوي عيراق، رذيم و دةسةالَتداراين ئةو ووالَتة لة رابوردوو تا 
هيزي ئاطرو ئاسن و بةكارهيناين تواناي سوثايي و جي بةجي كردين نةخشةو ثيالين خراثكارانة و دوور لة مرؤظايةيت 

يلي شتيكي ديكةيان بة خةالَت بؤ كورد نةهيناوة، تةا خواست و ئارةزوويان تواندنةوةو ثاكتاو كردين رةطةزو ناسنامةو مي
  . يةيت كوردي بووةو شؤردنةوةي ووشةي كوردستان بة هةموو شيوةيةك

رذيمةكاين عيراق بؤ ئةم مةبةستة داواي هاوكاري ويارمةتييان لة كون و قوذبين جيهان كردووة تا ماددي و مةعنةوي 
 هاوكاريان بؤ دريذ كردووة وة دةسيت.. ثشتيوانيان بيت،كة بيطومان هةنديك لة بةر بةرذوةندي تايبةيت رامياري،ئابووري

هةنديكي تريش كة دروشم و بةرنامةيان دذايةيت كردنة لة طةلَ مايف طةالين ستةم ديدة دذي ئازادي و سةربةخؤيني بة ثي ي 
ةي كةواتة كورد لة ميذة لة بةردةم شاالَوو طةلة كؤمةي دوذمناين ناوةوةو دةرةوة دا بووة بؤ ئةو. توانا يارمةيت دةر بوون

تاكي كوردي وةك ئادةميزاد مايف ضارةي خؤنوسيين نةبيت و هةر رؤذةي بة شيوازيك و لة ذير ناويكدا جةستةي كوردي لة 
  . ميذووي مرؤظايةيت دا بنةبر بكةن و بيسرنةوة

 زمان حالَي سةنطةري كورد بؤ خةبات و تيكؤشان وشؤرش و بةرخودان لة هةموو بن بةردو ثي دةشيت كوردستاندا شايةت و
داستانة خويناوي و ثر سةروةري و ثريؤزةكاين هيزي ثيشمةرطةن، لة هةمان كاتدا زيندانةكاين ئةمنة سوورةكةي سليماين 

نةيان تواين .. . و هةيئةي كةركوك و موسلَ و بةغدا و هةموو ضالَة رةشةكاين دوذمن تا ئةطاتة شاالَوي ئةنفال و ذار رشنت و
 سالَ دوور لة ئيدارةي دةولَةيت عيراقي 13يةك جودا بكةنةوة، بة كويرايي هةموو ناحةزان كورد تواين كوردو كوردستان لة

  . حوكمي خؤجيي لة هةموو بواريكدا كةم تا زؤر بةريوة ببات
راستة لةم ساالَنةي دواييدا شةري ناوخؤو بةرذةوةندي حيزبايةيت و تايبةيت زؤر فرسةت و هةيل زيرين لة دةست 
دا،كارةساتةكاين رابوردوو نةبوونة ثةندو عيربةت و ذياين شارو ماشيين زؤر زوو خةبايت شاخ و سةنطةري ثريؤزي 

كاري ئيداري و سياسي ية كة ليثرسراواين كورد لة كات و ساتيكي كوردايةيت لة بري بردينةوة، لةطةلَ ئةو هةموو طةندةلَ 
ناسكدا لة خؤيان نيشان دا، هيشتا تاكي كوردي بة وورةيةكي بةرزو باوةر بة خؤ لة ئاييندةيةكي طةش و رووناك دا سةيري 

بوون بؤ باوةشي كوردستان و طؤرانكارييةكانيان دةكرد و بة ئوميدي طةرانةوةي كةركوك وناوضة بةعةرةب كراوةكاين ديكة 
كةضي لة كانالَةكاين راطةياندن بالَوكرايةوة لة برياريكي ميذوويي و !!!يةك طرتنةوةي مالَي كوردي ببيتة ئةمري واقيع

  !!!!كوردستانيدا دةسةالَتداراين سياسي كورد بة يةك ليست بةشداري هةلَبذاردنةكاين عيراق دةكةن
هيض ري بةيب و دةولَةيت و جيهاين بة ويست و ئارةزووي خؤمان ئيمزاي لكاندنةوةيكة ئةيانةويكي نيكورد  كةوتن و ثةمياني

بة عيراقي بةشيك لة نيشتماين عةرةب بؤ دؤست و دوذمنامنان بسةملينني و ميللييةت و كولتورو فةرهةنطي كوردي بكةينة 
  !!!فيداي ضةند كورسييةكي ئةجنومةين نيشتماين عيراق

ينا لة بةر ئةوةي دويكوردستان ئةنفال وتةعريب و تةهجريو تةبعيس و كيميا باران و جينؤسايدي بة خؤيةوة بيين تة 
خاكي كوردة،كةضي ئةمرؤ بةيب هيض دابني كردنيكي نيو دةولَةيت ضاوبةست لة خةلكي كورد بة طشيت و نةوةي شةهيداين 

ةيت بكةين و راي كوردي بؤ عيراقي هيواو ئاشيت خبةينة سندووقي خنكاندين ئةنفال و هةلَةجبةو بنةمالَةي شةهيدان بة تايب
  !!! ملوين كورد40هةموو خواست و ئارةزوويةكي كؤن و نويي 

ئةطةر وانيية با سةراين كورد بويرانة بةلَطة نامة و ريكةوتنة نيؤ دةولَتييةكاين خؤيان و ئةوان كة تييدا دلَنيايي دةبةخشيت 
ي كوردستان ئاشكرا بكةن و رووي كوردانةو مةردانةيان بؤ ميذوو تؤمار بكةن،ئةو كاتة هةموو كورد بة خويين بة خةلَك

  . خؤيان دةنط ئةدةن بؤ ئاييندة نةك بؤ عيراقي بوون
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