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دد  ههمم  هه شاه مح شاه محهابهاب  وهوه... ... ی ی  کورد کوردییتت  سهسه   ده دهیی باک باک و ب و بییبب  رهره   عه عهییزمزمییننۆڤیۆڤی ش شییرکوک، قوربانرکوک، قوربان  کهکه

 دهۆر 

 ه

  
 
 یتداران سه  دهیکاری بر  لهمان گو هیژنۆر

 ۆمر  ئهیغدا  بهیسالمی ئیستیونالی ناسی تازه
کان   کورده نده  کارمهیرکردن  بهێژ،ب نه
   لهکژۆ ر وکانتگوزار زگا خزمه  دامووده له
 و یعس  به به ره  عهی وه رانه  و گهنانه

 نییتر تازه. انۆی وخ کارو و جۆکان ب هاورده
 ی اعالمی وزاره (یاری دووابرشیوا هه
   به دانه نه گه داخستن و ری داوا که) یاقیع
   لهی کوردی زمان  کردن بهش شکه پ رنامه به
 . رکوک  کهینفزو له ته

   له راوهوی  نهبووی  هه  کهی هیاسی و سی ئابوور ته سه موو ده و هه  بهشینۆڤی شیدام سه 
 چ ده وه  لهم به، نجام بدات  ئه م شاره  کورد لهیک  خه  دژ به و کارانه  ئهکموو کات هه
 و  براپ خرۆ زانیازی ن وه انهیشیکانسالمی و ئکانبرالی ل عس به  بهی دووایتداران سه ده
 .  هی  ههانی کردنج به جیازیمان ن ئه، کاتی ب ووهیتوانی عس نه دام و به  سهی هو ئه
 رۆ زانیالنیو پ رنامه به،  مه ئینۆ کیر نگه ناو هاوسه  بهی  تازهیغدا  بهیتداران سه  ده ارهید
   لهازاوی جی انهی برایک چاو  و بهانیر رامبه  بهنیینیش ب  زرر گه مه ئم به،  کوردۆ ب هپ
 شیمان  ئه  که وه نهی  بکهێریی بی وه  ئه بم به. نی که  دهانیماشا عس ته  بهۆ بچوونمانۆب

مچاو  ده.  که ناوچه بن له ره  عهی نسمهۆڤی و شستیونالی ناس رهییو ب  ئهی رده روه ر په هه
 کورد و یک  خهر رامبه  بهیوو  توندرهیکچوونۆروبیی ب  لهچی هراقی ع  لهتدار سه  دهینیرۆگ

 . ێرۆ ناگیکان مافه
ت  غدا قه  بهیتداران سه  ده چوونکه،  م ناوراسته  لهنیی گوناه ن بشیکان کورد نه هیال

ردوو   ههن هیال  لهب  ده دواوه  بهیژی توند و تی وه ر بزانن کاردانه گه ئه، ن  بکهک کاررنناو
 و ر رامبه هر ب  سه ته بخر نه هی الک هی  تاکه نھا خه  تهێ ناکر هۆیب،  وه هی کوردستانیزه
   لهستیونالی ناسیسالمی ئیتداران سه  و دهتر ب گه  ئه باشه،  وه نهی  دوورخه لیمانۆخ
 تدا سه  دهیکات  لهب ده، ن نجام بده  ئه م کارانه  ئهیت سه ده وا الواز و بیک کات  لهراقیع
 . ن  بکهیچ
   تازه رکوک و ناوچه که، عس  بهی رووخانیتا ره سه ر له  ههی کوردینتدارا سه  دهیچۆب

  به ره  عهی وه  کوردستان و ناردنهیمر ر هه  سه خسته  نهرۆ ز  بهانیکان رزگارکراوه
 و وه رکردنهی بانی، بوو  نهی رازکایمر  ئهایئا، خست  دووانهک  پاش ماوهۆ بانیکان هاورده

   بهکایمر ر ئه گه  ئه باشه. ابووی تێرۆم و ک  کهکانب ره  عه نه هی الڵ گه  لهانیکان وتنه کهر
 مانی  و هاوپهستۆ د و به  کردووهل گمانۆ خیچۆ بتری ئب  نهیرکوک راز  کهی وه رانه گه
 یرکوک  کهی وه رانه  گهاتری زکن هیموو ال  هه  لهکایمر  ئهب  دهکدا کات له، نن  دادهیمانۆخی

 . عس  بهی رووخانۆ براقی ناو ع  لهنی بوو مه ئمانی  هاوچه  تاکه چوونکه،  بشۆال خ
ر   سهۆ بیرکوک  کهی وه رانه  گهیزوو عس ئاره  بهی و پاش رووخانش پکایمر  ئهر گه ئه
 نۆ و چ مانه  هه مه ئ کهمانی  هاوپهی چ مه  ئه باشه، ب  نهو هیبووا  کوردستان نهیمر هه
 . . پشتمان پا نهی کهی و بنییست ببه پی پشتژۆوار دو  لهنییتوان ده
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 ی روو رکوک له  که  که کردووه  نهی وایک کاری کوردی دارهیردوو ئ  ههستا تاکو ئیچۆب
 و شی ئاسایزند و ه و کارمه موو ئه  هه هینابوا. تدارب کوردستان گریمر  هه  به وه هیداریئ
 ۆ ب هی بدرا وه که دارهیردوو ئ  ههن هیال  لهانی  مانگانهی ن مووچه رکوک هه  که  لهی سانهیلۆپ
 ستا تاکو ئیچۆب.  وه  کوردستانه  به وه ته هی ببسترایواو ته  به وه هی ئابووری روو  لهی وه ئه
 یگا ر  لهشیو ئه،  دراوه رکوک نه  کهیکان تورکمان و کلد و ئاشوری وه کردنهی نزۆ بکو هه

 .  وه  کوردستانه  به وه هی ئابووریروو  له کانه وخه  ئهی وه ستنه  و بهت بهی تایتگوزار خزمه
 یرکوک  کهیک  خهۆب، ێدر نجام ده  کوردستان ئهی تریکان  شاره  لهی ژانهۆو پر  ئهایئا
   لهی تورکمان و کلدو ئاشورنییناتوان، ێ بدرو هینجام بدرا  ئهکاوازی جچی هن ب سه ره
 درووست   بهساوون نه  ههی کوردی دارهیردوو ئ  ههستا تاکو ئیچۆب.  وه نهی  بکهکی نزمانۆخ

 و کان برا کلدو ئاشورۆ بستیو و پت بهی تاین نجوومه  ئهانی،  وره  گهیک سهی کلیکردن
 . مانۆ خ  لهانی وه کردنهینز

ن و کلدو  تورکمایت هی مهۆ و کینی ئایران  سهۆ بت بهی تای  مانگانهی  مووچهیچۆ بانی 
 و  وه  کردنهکی نزۆب، ێدر  نه وه هی کوردی دارهیردوو ئ  ههن هیال رکوک له  که ئاشوور له

 انی ی کلدو ئاشوریکان  ناوچهیرۆ زی ربهۆز.  وه مانهۆ خ  بهانیاتری زی وه ستنه به
 ێکر  ده هۆیب،  رهۆ زیتگوزار  خزمه  بهیستیو و پ رانه وکان کورد ک ناوچه  وهنکا تورکمانه

   لهانۆی خی وه ئهۆ بمانۆخ  له وه نهی  کهانیکی نزاتری زانیکان  ناوچهیتگوزار  خزمهیگا ر له
 .  کوردستانیش  باوهۆرکوک بن ب  کهی وه رانه  گهیاری خواستاتری ز مهئ
ش   هاوبهی و کاری چاالک که دارهیردوو ئ  ههیکانایدیزگا م  کام دهچی ه  لهستا تاکو ئیچۆب
 کوردستان ی تریکان  شاره  وهک هیال رکوک له  کهی و تورکمانی کلد و ئاشووروان ن له
 .  دراوه نجام نه  ئه ووه  ترهیکال له

 ی ناو شاریتگوزار  خزمهی کارۆوپوول ب غدا پاره  به  کهنیب وه  ئهێر  چاوه مهر ئ گه ئه 
 یکموو کار  هه چوونکه،   خاوهمانای وا خه ئه، رف بکات  سهی وه  کردنهیرکوک و ئاسا که
   لهاتری ز که  شاره ن که که  دهش کات و کارانه ئه،  هی دواوه  بهیالنیو پ رنامه  به رهۆوج له

 .  وه نه  بخهی دووریت هیکوردستان
کان باس  نگدانه  و دهبژاردن  ههی وه  بوونهکی نزی کات  لهی وه رانه رکوک و گه نھا که  تهناب
ردوو   ههن هیال  لهێنره کارده رکوک به  کهی وه رانه  گهۆ بی هیژی و تو توند ئه، ێبکر
   لهمان گورجارۆز. ت برۆ زیکنگ  دهیوتن سکه  دهناو پ نھا له  ته وه که دارهیئ
 م به،  کوردستانۆن ب که  دهی وه رانه رکوک و گه  که  باس له  کهب  دهی کوردیتداران سه ده
  ستهیو پ هۆیب،  و قسانه  له وه  گومانه مانخاته ش ده م کاره ئه،  کانه بژاردنه  ههی کات  لهاتریز
 یوام رده ب کردن و به ره عه  بهۆغدا ب  بهیکو موو هه  ههڵ گه  کورد لهیداران سه ده
 . ستن  راوهین و دژ  بکهسوای ری توند  بهرۆرکوک ز  کهیب کردن ره عه  بهیت اسهیس
زگا   داموودهیگا ر  کوردستان له  لهانیغدا   به  لهی چی کوردین هی الردوو  هه ستهیوپ
 یسوایستن و ر  راوه  تازهیغدا  بهیتدارن سه  دهیت اسهی س  دژ بهی توند  به وه اکانهیدیم

. ێ باس ناکرم  بهنکر  ده و کارانه  ئه  کهن  دهن هی الێند ک هه نھا وه ک ته نه، ن بکه
 کورد ی مه ئ هۆیب،  هی  ههیکرانیز  وهکۆر  و سهککۆر مان و سه رله ان په کوردستۆمر ئه

ن  غدا بکه  بهیداران سه  دهیکان هو  ههیسووای ری توند  بهرۆ ز نه هی الم س  ئهنییروان چاوه
 . ربرن  دهبیرع  تهی وه ب کردن و مانه ره عه  بهیکو موو هه ر هه رامبه  بهانۆی خیت هیو دژا
  دارهیردوو ئ ر هه  سه نه  بخهرۆ زیک فشارمر  ههیکۆر  کوردستان و سهیمان رله  پهب ده

 یک ردوو خه  ههی وه  کردنهکی نزۆ بنییر  پان و بهیک رنامه  بهی وه نهی دووزۆ ب کهکورد
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 نپاشا،  وه  کوردستانهیکانوند رژه  به  بهانی وه ستنه  کورد و به تورکمان و کلوئاشوور له
 . ن  بکهیکان اوازهی ج رکوک و ناوچه  کهی شارۆ بیتگوزار  خزمهیداوا

  
  رهی  و غهیسالمی ئ ستهیونالی ناسی ناپاکیکو  ههانی، کر رووداو  ههڵ گه  له ستهیوپ
 یک  خهی وه  ئهۆ بێشانبدر توند پرۆ زیستو رکوک هه ر که رامبه غدا به  بهیکانسالمیئ

 . ن که  نهکان کوردستان نه هی الینگ ده و بیم رخه م ته  که  لهریتر ب یکان نه هیکورد و ال
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