
 
 

 
ی   ساه59ریی  وه  بیره کردنی ئای کوردستان له رفراوانی هه تکی به مه هه

 زراندنی کۆماری کوردستاندا دامه
 

 
  

  رفراوانـدا لـه تکـی بـه مـه  هـه  نوخـۆی وت، لـه کتی شۆڕشگانی کوردسـتان لـه رانی یه   تکۆشه
ـکـرد و   ئـای پـیـرۆزی کوردسـتانیان ـهـه ن پارـچـهدا  جـیـا جیاکـانی کوردـسـتان، سـه رمـه ر و ـهـه ڤـه ده
 . لی کورد کرد کانی گه شی رۆه  سینگیان پشکه زاران ئای به هه
 

 
  

 لھـاتوویی  کتـی شۆڕشـگرانی کوردسـتان و بـه تـی یـه رکردایـه  پـی بیـاری سـه  بـه تـه مـه و هـه  ئه
ـ  ـشـاره ـکـان و ـلـه یـیـه وه ـتـه  ـنـه ـبـاتگه ـخـه   وه نداـنـه ی رـبـه1 رۆژی   ـچـوو؛ ـلـه ڕــوه هـکـانی نیـشـتمان ـب
 .  کۆتایی پھات وتووانه رکه  سه2704ی  مه شه  رهی5ستیپکرد و رۆژی  ده

م  لـه.  وه کـانی وتـی گرتـه مـوو شـاره ی ئـای کوردسـتان هـه وه کردن و و بـو کردنـه تی هه مه    هه
 کوردسـتان ئـای پیـرۆزی کوردسـتان،  میشه  ههم جار ئیالم و کرماشانی که دا، بۆ یه  گرینگه چاالکییه

 .  ئامز گرت ی کوردانیان له که هیده  شه  نرخی کۆماره یادگاری به
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کـانی نیشـتمانی داگیرکراومـان،  شـته  شـار و دھـات و شـاخ و پـده کردنی ئـای کوردسـتان لـه    هه
 .کتی شۆڕشگانی کوردستان بات و تکۆشانی یه ریتکی خه نه  ته  بووه ساھایه

   

 
 

ـتـی نیـشـتمانمان،   رۆژـهـه ـیـی ـلـه وه ـتـه وی بزاـفـی ـنـه ک پـشـه کـتـی شۆڕـشـگانی کوردـسـتان وه   ـیـه
ـسـت و   ده ، ـئـای پـیـرۆزی کوردـسـتان ـبـه وه ـپـاش کۆـمـاری کوردـسـتانه  ـلـه  ـکـه ـیـه ی ـهـه وه ـشـانازیی ـئـه

 و ئـای  وه تـه کـراوه کـانی هـه  نھنییـه ره  و تکۆشـه رگـه مـه  هزی پشه کانی له تگهبا کی خه چه مه
ی پمـان  وه رز لـه بـ تـرس و لـه بـه"یـی،  ی سیاسی و رکخراوه  ناسنامه شک له  به ته کوردستان بووه

 ". ب ه  ته جزیه بن ته
 

 
 

 خۆیی کوردستان ربه  ب ئای رزگاری و سه کاوه شه
انی یه  خه و لهسانی کوردستان هه باتگتی شۆڕشگی پیرۆزی کوردستان کگرانی ئا 
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