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 یرکوک  کهیل عه ... ستوردا ژوو و ده میۆق وان چه ن رکوک له که
  
 یش هڕ ینگ هڕ   به ستهیون پۆنووس چ پب ده ،وه تهۆک ژوو ده م ژدان لهیک وکات
 یژوونوسان سپرو م  نوسهیووڕ ب ش ده وه ر به رامبه به ، وه ش بکاته هڕ  ژوونامه میکان هد

   .بکات
ک و  به ،ژوو میکان اوهڕ  پهینگ هڕک  نه ،کات ش دهۆژدان خامینووس و پ ش کهیککات  وه
   . وه کاته ش ده هڕش یژوونووسانرو م  نووسهیووڕ
 ، وه ته ستاوه ژدان وهی و بیژوونوسانران و م ر نووسه رامبه  به شهیم رکوک هه  کهیژووم
  پیژوور م  سه نه خهیان بیکان ه  هه نووسه پ ن و به داببی کوردستان انه لهیستویو که
   .انیۆ خی ه هه
و  دا ئه  تازهیراق کوردستان و عیکان بژاردنه  ههی سهۆ پڵ گه  لهێن و نوۆ کیکان رهرژم سه
 ین کوردی ب هیاستر واڕکو   به هی یک کوردستان  نه م شاره  ئه رخست که ان دهی انهی یاستڕ
   .رکوکه  کهی نهیق استهڕ یژوو م هم  ئه چونکه ،هی
 کورد ی وه ته  خاک و نهییژووم  یاستڕت ک ناتوانس چ کهی ه ن کهی ب سه  به نده وه ئه
 ، کردیش مه ر ئه گه ئه ، تریکن شویرکۆ م ر بکات بهۆ ز ک بهناخود شوی  دار بکات وه که له
   .ک و نادرووستهڕ و نایناو خو ژووهو م وا ئه ئه
ت م ناتوانر به ،ت بکر  پارچه  و پارچهێنرر ک بوهت گونر توا ده .. ن ک و ده وه
   .تناو ببر  لهی که نهۆب
  وا دوور له هڕ نایک هی وه ش  کوردستان به  کهی وه  ئهیدوا ابوردوو لهڕ ین ساییژادر به
ک  هیر  هه ، وه هی یوروپشت  دهیتانوور  سه ش کرا به  دابه انهی یت هیاڤۆ مریکژدانیموو و هه
 ی  ناسنامه انهی یت هیاڤۆ نامریک هی وهموو ش  هه  به ان داوهیرۆ زیکو ش هه تانهم وو له

   باشوور کهی کوردستان  نموونهۆب ،ننک ته  هه وه گه هڕ   کورد لهی وه ته  خاک و نهیکورد
 یت بهیتا  به تهم وو  ئهیکان که هی ی دوا ک له هی  مهژڕ ،تناسر راق ده عی باکور ستا بهئ

 یت هو وده نیکراو غه ده  قهیکک موو چه  هه دام به  سهیرۆ دکتاتیمژڕ یابوردووڕ ی سا35
   . کوردی وه ته ان خاکو نهی گ وته که
 یانوت و سام  نه که ی و ناوچانه  ئهیب کردن ره  عه  بهۆر بۆ زیکدانو  ههیت بهیتا به

 یر ئامانج  گه ته اسهیم س م ئه به ،نیق رکوک و خانه  و کهکو موس  وه هیدا تیسروشت
   . وه ش بکاته هڕ ی کوردستان بوونی  ناسنامه وهیتوانی نه ،تکاب پیشیۆخ
  وه  ئهیوانڕ  کورد چاوهی مهئ ،دام  سهی رهۆ دکتات مهژڕم   ئهیوخانڕ ی دوا هی وه ر لهی سه
 ، کوردویکان وتکراوه زه ل موو مافه  ههی وه انهڕ  گهیدوا ،ب ره  عهی وه ته  نه  کهنیبوو
 کرابوو یست کار شوودا ده پیمژڕن  هیال  له  کهی و ناوچانه  ئهیموگرافی دی باری وه انهڕ گه

 یچ که ، کورد بکاتیل  گه بووردن له لیداوا ، کوردی وه ته  نهی وه بوو کردنه ره و قه
   .   کورد کراوهی وه ته نه  دژ به ن که که  ده وتانه  چه ته اسهیو س  لهیکۆ داک وه وانه چهپ به
  رانه کورد بویکان  خواسته وهیتوانی ست نهیوکوو پ  کورد وهیت هیرکردا  سه  داخهی ج
زگار ڕ ی هسۆ پریتا ره سه  له هیبوا  ئه چونکه ،زم داوا بکاتینیفۆ شیب ره  عه ر به رامبه به

 ی وه ر ئه به له ،یش  هاوبهیرج مه  به هی بکردایۆ خیکان موو مافه کورد هه ،راقدا عیکردن
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 یکانی ز دام به  سهیرۆ دکتاتیمژڕ یوخاندنڕ زووتر ۆز بوو به  گرنگ و بهیکر کورد فاکته
   .متر که
 یانکارڕۆو گ ر به رامبه هرانن ب گهیر نۆستاش زتا ئ ،رکوک  کهیشتوانی دانیرکوک و کورد که
راق و  عییوا هرمان  فهین نجومه  ئهیتا ره  سه  له چونکه ،دات وودهڕراقدا ع  له  کهی انهی

  مانه ک لهچ کامی هیر عفه  جهیت شدا حکومهیو  ئهیدوا  و بهیالو  عهیت ش حکومه وه  ئهیدوا
   . وه ته  ماوهیۆک خ کوک وهر  کهی شهو ک وه ته داوه رکوک نه  کهیک  خه ان لهیڕئاو
ت  ووی وه ره و ده وه  ناوهیانیی کوردستانی شهۆ ج  به نگدانه و ده  ئهیۆه ستوردا به  دهیڕ شه له
  ک لهند  ههی کورد توانیت هیرکردا سه ، کوردستانیستی لۆبوو ب  ههی باشیکنگ  سه که

ک ند تاهه  که58 ی گهرکوک ب  کهۆش ب مه له ،نسپ ستوردا بچه ده  کورد لهیل  گهیکان مافه
   .یت بهی تا رکوک به  کهی و کوردیگشت  کورد بهۆر بوو ب شکهۆخد
م  ئه ، ستوردا هاتووه ده له ن کهی هی گهم ب  ئهی کردنج به جیوانڕ ستا چاوهم تا ئ به

   . ران کردووه گهی نی تر کوردی نده وه  ئه شه ژه در هی یوانڕ چاوه
و   ئهی ێڕ م چاوه به ، هی  ئاماده رکوک  کهیخۆ بارو دی وه  کردنهیی ئاسای ژنهین لل ده

   .ترنی ب رجه راق مه عیت  حکومه کات که  ده هی بودجه
ردوو  هه  کوردستان بهیمر  ههیت  حکومهۆب ،ت ب هی و بودجه  ئه که شهر ک گه م ئه به
   .؟ر ناکات سه رکوک چاره  کهی هی شهم ک  کوردستان ئهی هر بودج سه  له وه کگرتووه هی ی دارهیئ
  ؟؟؟؟؟؟ هی ی کوردستان نید ..  .. رکوک قودس و  کهی ئه


