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  وصست كوردستاينوصست كوردستاينلَلَهةهة... ... ة ة لَلَناوبذيكاري لةسةر كةركوك مةحاناوبذيكاري لةسةر كةركوك مةحا

که رکوک ناسنامه یه کی کوردی هه یه و ده که وته کوردستانه وه، ته نانه ت باوو 
باپیرانی ئه و تورکانه ی که ئستا دووژمنایه تی کورد ده که ن، له کاتی خۆیان ده 

   ٠انیشتونی کوردنیانگوت که که رکوک شارکی کوردییه و زۆربه ی د
ئمه ی کورد ئه و سیاسه ته مان په یه و کردووه که برایه تی به ینی هه موو 
دانیشتوانی که رکوک باشترین چاره سه ری کشه ی به ینی گه له کین که رکو ک و به 

هه یه کورد تاوانبار کراوه " کشه ی که رکوک" ئه وه ته ی ٠شه کانی تری کوردستان
ا، ڕژمه جیا جیاکانی ئراق و چه ند تورکمانک که مووچه خۆری له الیه ن تورکی

   ٠تورکیان
بۆ هه موو مرۆڤایه تی ده مکه ئاشکرایه که که رکوک ناسنامه یه کی کوردی هه یه و 
کوردستانییه، ئاشکراتر به گه بۆ ئه مه ئه و سه دان هه زار کوردانه ی دانیشتووی گه 

ه ی که ده رکران له به ر ئه وه ی ڕه گه زی خۆیان به رمیانه که ئه نفال کران، ئه وان
   ٠درۆ نه خسته وه و کورد بوونی خۆیان خسته پش ژیانی ئاسوده ی خۆیان

بگو مان لره دا به هیچ شوه یه ک نا بت دووژمنایه تی کردنی قه وومه کانی تری 
مژوو درینه که ی شاری که رکو ک سه لماندوتی که کورد و که رکوک بته ئاراوه، و 

   ٠تورکمان و عاره بی ره سه ن و که لدو ئاشورییه کان ده تونن به شوه یه کی ئاسایی به یه که وه بژین
 تی کۆمه نی خه کی کوردستان به هه موو چین و توژه کانییه وه ده بت به یه ک ده نگی هاوار که ن بۆ کوردستانییه

که رکوک، ڕه وانه کردنه وه ی عا ره به هاوورده کان بۆ ئراق، و گه ڕانه وه ی سه دان هه زاره ئاوه ره ده کراوه کانی 
شاره که، و سه رکردایه تی له م کاته حه ساسته و چاره نووسسازه دا ده بت هه موو قورسایه تی بخه نه سه ر گه ڕانه 

ی نیشتمان، دیسانه وه ڕۆی هه موو مرۆڤکی کورد زۆر گرنه و ده بت به یه که وه که وه ی که رکوک بۆ ناو باوه شی دایک
  ٠رکوک بگه ڕنینه وه بۆ ناو کوردستان

 به هیچ شوه یه ک نابت ڕێ بده ینه مساوی ٠ چاره نووسی کورد و کوردستان به ستراوه به چاره نووسی که رکوکه وه
 ٠کردن و ناوبژیکاری

  
info@halwest. nl  
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