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  باوكي هةلؤ طرمياينباوكي هةلؤ طرمياين... ... ثصش ئةوةي عصراقي مب كوردوستانيم ئيتر بؤ دةنط بدةم بؤ عصراق ثصش ئةوةي عصراقي مب كوردوستانيم ئيتر بؤ دةنط بدةم بؤ عصراق 
 

دورلة دةنطي كوردي بص راورصذ كردن لةطةل جةماوةري كورد لةكوردوستان و دةرةوةي كوردوستان كص 
ين  بةس بةتةا بؤيان هةية دةنط بؤ هةلبذاردعصراقي عةرةبرازي بووةبةوةي كوردةكاين دةرةوةي 

 بدةن جا ئةوكوردانة لةهةر شوصنصك بن لةسةران سةري هةموو جيهاندا تةنانةت ووآلتاين عصراقي عةرةب
ئةم بريارة سةرهةلدانصكة لةو بريارانةي كةسةراين عةرةب . ئةوديو سنوريكوردوستانيش ئةطرصتةوة

 لة  و كوردنيازيان هةية دذ بة كورد ثةيرةوي بكةن ئينجا بؤ هةلساندين دةنطي سةراين كورد
هةمووجيهاندا ثصشةكي بةم جؤرةبريارة دةستيان ثص كرد، وةبؤ رازي بوون ين جةماوةري كورد هةندص 

هةرضةندة هيض كوردصك ئاطاداري لةخاآلنةنةبوة ئةطةر بةرصز دكتؤر . خايل هيض و ثوضيان دةرخستوة
ن ثص كةوت و طوصشمان لص يةوة ضاوماK. TVنوري تالةباين نةي دركاناية لةو لصدوانةي كة لةكةنايل 

دةنط  ئةبص. كةلةراستيدا ئةوة هةر خال نيةكةبسةثصنرص بةسةر كوردا كةدذ بةمايف رةواي كوردة. بوو
بدات بؤ عرياقصك هةتا ئيستا يةكسات نةمان ديوة لةبةرذةوةندي كورد و كوردوستان كاري كردبص بص جطة 

. اقي يةك لةدواي يةك دةرهةق بةكوردنةي كردبصلة كوشنت و وصران كردن نةبص كة هةموو رذصمةكاين عصر
بةآلم بةداغةوة كةئةم بريارةدةرضوو وةبوو بةقةرار ئةو بةرصزانةي نوصنةرايةيت كورد ئةكةن دةنطيان ضي 
بوو يا لةكايت دةنط داندابؤ ئةم بريارة سةراين كورد خةريكي ضارةسةركردين كصشةي خؤيان بوون وة 

بةئارةزووي  تؤ بلصي بؤ ماوةيةكي تر هةر خؤيان لةكوردوستان ئاغا بن ولةو مشت و مرة دابوون ئايا
ياخود برييان لةوة كردؤتةوة ئةو كوردانةي دةرةوي . كورد بضةوسصنةوة بريي تةسكي حزبايةيت خؤيان

ووآلت ئةطةر دةنط بدةن بؤ ثةرلةماين كوردوستان ممكنة دةنط نةدةن بؤ خؤيان ضونكة ناتوانن كؤرو 
وة نوصنةرانيان لة . بؤ ئةوةيدةنط دانيان مسوةطةر بص هةر ثارتصك بةالي خويا ان بؤبكةنكؤبوونةوةي

. دةرةوةي كوردوستان ناتوانن ئةوةي خؤيان لةكوردوستان ئةي كةن بؤ هةلبذاردن ئةوان بتوانن بيكةن
 سالة كورد ئةضةوسصننة وة 14ضونكة كورداين هةندةران بةتةواوي بؤي دةركةوتوة كة ماوةي 

نامانةوص كوردي دةرةوةي كوردوستان  وةفةرموويان بريارة بؤية رازي بوون بةو.. .. ئاسودةيي خؤيان ؤب
بؤية كايت خؤم بةفريؤ نادةم دةنط بؤ . دةنط بدات بؤ ثةرلةماين كوردوستان نةوةك زؤر بص وبؤربص

  . هةلبذاردين عصراقي عةرةب بدةم كةمن كوردوستاين مب ثصش ئةوةي عصراقي مب
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