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بؤ توركستان وةدامةزراندين بؤ توركستان وةدامةزراندين   هاوار بكةن بؤجيهان نامانةوص دةولةيت كوردي لةناويا ئؤتؤنؤميهاوار بكةن بؤجيهان نامانةوص دةولةيت كوردي لةناويا ئؤتؤنؤمي

 باوكي هةلؤ طةرمياينباوكي هةلؤ طةرمياين ...  ...  هةزار سةرباز بؤ خؤيان هةزار سةرباز بؤ خؤيان6060جةيشص بةجةيشص بة

   
زؤر  هيض كةسصك نية لةخؤيةوة قسية ك بكا ياخود نوسينصك بنوسص ئةطةر بؤين ئةو باسةي نةكردبص وة

  وةئةبص كورد و سةراين كوردوستان. ةك ئةكرص وةلةدواي دا بةراست دةرئةضصجاري وارص ئةكةوص قسةي
زؤر بةوردي ئاطاداري طؤران كاريةكان بن وةبؤ دةست كةوتص كة بةناوبص لةراسيت دا هيض دةولةتص 

 ثص نةكةن ئةوا ئةو دةست كةوتة وةك نةبص واية وةهةموومان ئةزانني كة بةرةمسي نةي ناسص وةبرواي
انةي كورديان تيا دابةش كردوة هيضيان دلسؤزي كورد نني وةنايانةوص كورد دةستصكي هةبص تالَئةو وو
وةئيستاش رذصمي ديكتاتؤري بةعس نةماوة وةلة دروست بووين عصراقي نؤص دا . خؤي ثص بوخرصنص سةري
 مالَبة، دانيشتواين عصراق دانيشن ياساي نؤي عصراق دارصذن وةباس لةدروست بونةوةي بكةن ئةبص

تاين دراوسص خةم خواري ئةم كصشةيةن وةدةستيان كردة بة دةستص وةردان الَئةوةندةي وو بةثصضةوانةوة
وةخؤيان كردوة بةئاغامان وةهةموو لص ثرسراوانيش لةسةران سةري عصراق . خؤيان بؤمةبةبةسيت

ي باش بص ئةي وةبؤ هةموو كارص رائةكةن بؤ ثرس ورا ثصيان بؤية ئةوانيش ئةوة بوونةتة نؤكةريان  دا
كورد زؤر دةمصكة هاوار ئةكا ئةلص سةربةخؤمي ئةوص كوردوستانص ذصر دةستةنةبص بةزؤري . كةن بؤخؤيان

  . دةولةيت ئةوص دةنط هةموو كورد
 Debkafilaراثؤرتصكي سةرسور هصنةر و كراوةتةوة بةناوي الَ نصوةندا ب15ذمارة (نوسينةي لة  بةثصي ئةو

بةمةرجص لةيت كوردي وة ناوضةي ئؤتؤنؤمي توركومان لةباكوري عصراق سةبارةت بة دروست بوين دةو
كةلة   وةناوضةي ئؤتؤنؤمي توركومان درصذ بصتةوة لةسةر سنوري سورياوةسنوري بؤ دياري كراوة

ي  تةلعفةر دةست ثص دةكا بةناوضةي توز خورماتودا تص ئةثةرص تانزيك شاري هةلةجبةي شةهيد
ئةوةتصي دا هاتوة كة تورك ئةيةوص جةيشص ) ) نوري ئصران درصذ ئةبصتةوةكوردوستان كة نزيكة لةسةر س

بؤ توانةوةي كوردي كوردوستاين باكوور .  هةزار سةربازي دامةزرصنص وة ثةيوةند بةتوركياوة بص60كي
دةرضن لةو ذيانة كة خاكيان هةمووي داطري وةلةناوي ببات دةنطي ئةوكوردانة نةهصلص رزطاريان بصت 

 هةزار كةس بص 100بةرامبةر جةيشصكي كوردي كة ذمارةي . بوة بةمؤلطا و قةساخبانةيان تياداناوة كراوة
وة هيض ثال ثشتصكي نةبص هةروةك ضؤن دةولةيت فةلةستني طةر دامبةزرص ئةبص ضوار دةوري بة ئيسرائيل 

بص هيض سنورصكي بة عةرةبةوة نامصنص تورك و فارس دةوري ئةو دةولةتة كورديةش وائة. بطريص
. كورد بؤ لة ناوبردين تةفرةداوة بؤ بةربةرةكاين كورد ثةيوةندي ئةكةن وةك ضؤن عةرةبيان ئةطرص

خؤ ئةتان  كوا سنوري كوردوستان ئةي سةركردةكانبالةئيستاوة سةير كةين كورد كوصي بةر ئةكةوص 
بؤ  وة. رين خؤ وابص نيوةي كوردوستان مان لةدةست دةرئةضصووت ناوةستني تاحةمرين وةرنةط

دابةش ئةكرص  عصراقئةكرص وةبة راسيت  ئةنفالدواجاريش كوردي ئةو ناووضانة جارصكي تر 
كص رازية بةم بريارة هيض ثرسص . بةر تورك ئةكةوص ئةبص تاماوة كورد هةر هاواركاو بلص ئةوبةشةي

لةطةل كص ئةوبريارة ئةجنام  ة ريفراندؤم ئةجنام ئةدرص؟كةيبةسةرجةم كورد كراوة بؤ ئةم مةبةست
بؤية واضاكةهةموو هاواربكةين بلصني كوردوستان هي كةس نية كةسيش بؤ نية ئيمزا بكا بةشصكي . ئةدرص

نابص بةوةي خؤيان دابةشي كةن شارةكاين كوردوستان بةرسةر دوو  خؤئةمةش. كوردوستان دابةش بكا
ةئارةزوي خؤيان بيطؤرن تاثؤكةي بؤ ناويان يةك بست زةوي نةمابص ت بةرثرسياربن بالَدةسة
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جصي سةرسورمانة هةتائيستا . لةكوردوستان نةدرابص بة مسئوولةكان ئةوان جارصكي تر بنب بةخاوةنيان
كص ئةلص ئةوبةشةي ئةدرص . كة زةوي نةماوة مةزارطةي شةهيدانيش دابةش نةكراوة هةر وةك خؤي ماوة

ئةوانيش دةريان هصنةوة الشةي ثريؤزيان جصطاكةي . نةنصذراوة هةزارةها شةهيدمانبة توركستان تيا 
ثصويستة لةسةر هةموو كورد رؤذص تةرخان كةن بؤ . بكةن بة سةيران طاو بالةخانةو مةرقةس بؤخؤيان

هاواربكةن بةيةك دةنط بؤجيهان بةشصوةيةكي طوجناو بلصن هةموو كوردوستانيان تيا بكةن رصثصوان 
   هةزار ضةكداري بص؟؟؟؟؟60ةوص دةولةيت كوردي بةمةرجص ئؤتؤنؤمي توركي تيابص خاوةن نامان
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