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    ِرةوةند كويستاينِرةوةند كويستاين  ........  طةورةطةورة  ييداويكداويك
  

 كورديك بوو بة ،  هات وي بةدي كة ئيستة ئةو خةونة،  نةديوةي ئةوهايونيكةهةنووكة كورد ختا 
 ي ئةم خةونة،  ميذووةوة ضووة نيو زبلَداين،  لة كاتيكدا كة ديكتاتؤريةت ِرووخاو،  عرياقيسةركؤمار

 لة هةر ضوار ،  هةموو كورديكدايةوي لة دلَي ئةو خةونة،  نييةة خةوين ديكيكورد ئةوة ناطةيةنيت كة ض
و ي ئازادي ِريطة شةهيداين بة خويين،  كردووةوي لة ميذة ضةكةرة،  بةش بةشكراودا كوردستاينيثارضة

 لة ي ئةطةرض،  هةيةي خؤي دووري ئةم خةونة ضةندين مةودا يل،  طةيشنت ئاودراوةيسةرفراز
 لة ي ِريذةيان بةشداري دةبيت هةردووكيان بة ثي،  عةرةبن وية كة كورد لة عرياقدا هاوبةشِروانطةيةكةو

 ي ديكة بةشةكاين كوردستان و داهايت لة داهايت عرياقي ضونكة بودجة، ثؤستة سةروةرييةكاندا بكةن
 ي نيو خاك كةركووكةوة ديت كة لة ئةو بودجةية لة نةويتي زؤري كة ِريذةيةك، عرياق ثيك ديت
 ة ثاشايةتييةوي هةر لة سةردةم،  عرياق يةكةكايني ضةندين سالَة حكومةتة يةك لة دوا، كوردستاندايةو

 ديكتاتؤرو ي سةداميم بةكر تا دةطاتة سةردةي دواتر سةردةم،  قاسم و عارف ويبطرة تا دةطاتة سةردةم
 ي كوردي كوِرو ِرؤلَة،  بةكاردةهاتمةين ضةك و فِرؤكةو مووشةك و تةقة ئةو داهاتة بؤ كِريين، خوينمذ

  كوردستان و ِرةزو بيستان و دةغلَ و داين كوردستان و طوندو شارو ديهايتي خاك،  دةكوذراويث
 ي ث كوردستاين ضيا سةركةشةكايني شاخ و دؤلَ و بنار،  دةسووتينراوي ث كوردستاينجووتياراين

 وةك هةنديك ،  عرياقينةبيت كة كورديك بووةتة سةركؤمار بةوة خؤش يلةوِرا كورد دلَ ، بؤردمان دةكرا
 توركيا جاريك و ي ئيران جاريك و جاشيكيو جاشيكجاريك  شةست و شةش يدةلَين ئةويش جاشيك

 كة  بةوة خؤش بيتي بؤية نابيت كورد دلَ،  ِرؤذئاوا جاريك بووةيو جاشيكجاريك  كؤن ي ماويجاشيك
 ي كورد طةياندووةو شةِري بة كيشة خؤيدا ضةندين زياين كة لة كايت،  بووةتة سوركؤمارييةكيك
 ئةجنومةين فةرمانِرةواييدا  لة كايت،  كردووةوي خؤشتر كردووةو لةسةر ضةندين طوريس ياريبراكوذ
 كورد وين نةك هةر ئةوة بةلَكو بو،  مؤر كردووة كة ددان بة فيدرالَيةتدا نانيت ثاريزطاكاينيياسا

 عةرةبةوة ي بة عرياقي ديكة كوردي نةزؤك كردو ئةوةندي كوردي ثتر خةونةكة،  عرياقيبةسةركؤمار
 تا هةتاية لة دةست ي نةكاتةوة و ئةو خةونةي خؤي نةتةوةي كة هةتا هةتاية بري لة خةوين، لكاند

ت كورد لةم  لةو ِرا دةبي ، كوردستان بيتي داطريكةر وآلتاين لة ثيتةختةكايني هةردةم ضاو، بضيت و
 ناوضة ي طِريانةوة وي خؤ لةسةر مافةكايني ديكة ثييو بة شيوةيةكبايةثيالنة طةورةية تيطةيشت

 و ي كة كةوتوونةتة بةر مةترس،  كوردستان دابطرتايةي هةريمي كوردستان بؤ سةر سنوورايندابِرينراوةك
 ثةشيمان  دويين لة بةلَينةكايني ئةوانة، ةبةكان اليةنة عرياقيية عةري جيبةجينةكراوبةلَيين

داوة لةو لةو ثيالن و  ي بؤية دةبوو كورد ئاطة؟؟؟  ئةمِرؤ ثةشيمان نابنةوة ضؤن لة بةلَيين، بوونةتةوة
  !!!!  ئاطاية يبي ليي بة خؤي دانراوةتةوةو خؤيرةية بيت بؤوطة
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