
  دوو ئیدارەیی دروست نبتوە اب

 

 رەو رووداوەکان وا نیشان دەدەن کب کین، بارودۆخس و بۆخۆپچک رژەوەندی تاکب
  توە.بدەستی خۆی ئو بش ئازادکراوە دابش دەکا کوردو جارکی تر لکترازان دەباتوە

 ،کی خاکی خوارووی کوردستانش یدیارە، ش ی کقاوەی رەنگین خشو نوەک دەبینن، ئ
ب مانای لژر دەستی کوردی دای، ئو رەنگ قاویی ک لسایی ئمریکاو بریتانیا 

خاکی خوارووی کوردستان پش بدیھاتنی ئیسالم شش ئوەندە بووە، لشکری ئیسالمی 
سبشی خوارووی کوردستانی داگیر کرد، اتنی دەستداریتی تورککان، تا بدیھعرەبی 

ک پیان  تورککانیش بشکیان داگیرکردو تورک الت و پاتکانیان لسر نیشتج کرد
دەگورت تورکمان، دوای دروستبوونی دەوتی عراقیش لو ھشتا سادا عرەبکان زیاتر 

ن داگیرکرد، ئستا لو ھموو خاکی خوارووی کوردستان و بشکی تریشیا وەھاتن پش
یانوێ ەجارکی تر د ،دەست ی بدەست کوردەوەیو وا ملمالن لسرئوەندە رەنگ قاوە

  ئوندە خاکش دابش بکنوە.

دەپارزێ و ئو س پارزگایی سلیمانی و ھولرو دھۆک  وا بیست سا ئمریکاو بریتانیا
ی ھانداوە بۆ دروست کردنی فرماناوییکی کوردی بۆ ئوەی کوردەکان فری خۆ کوردەکان

  بروەبردن ببن، بم داخکم لجیاتی ئوە فری گندەی لیکتر راستبوونوە بوین. 

ئم گوتمان کورد راپرێ و بھۆی راپرینکوە گۆرانکاری لدەست بکرێ و قوارەی داوای 
رێ بۆ بدەستھنانوەی خاک داگیرکراوەکان و یارمتی بشکانی تری کورد گورەتر بک

کوردستان، کچی لجیاتی ئوە خریک دەنگی راپرین بکرت چقوەی دابشکردنوەی ئو 
 بشی خوارووی کوردستان.

ھسوکوت و داوای بشک ل راپریوان بۆ بدەرنانی یکتر لژر دەستی خۆیان، ررەوی 
راپرینک دەگۆرت و لجیاتی لیکتر نزیک کردنوەی خکک، کۆمگا لیکتر 
دووردەخاتوەو دابانک دروست دەبت و وەک جاران دەبتوە دوو بروەبرایتی، گۆران و 

گرتوو ندەبوو ھوی بدەرنانی پارتی بدەن ل بشی سلیمانی، پارتیش ندەبوو کۆمڵ و یک
ھوی بدەرنانی ئوانی بدابای لبشی ھولرو دھۆک، ئم وەک دەنگی نتوەیی 
ھوستی ھردوالیان ب کارکی نارەوا دەزانین و پمان وای ئو کارە دەبت ھۆی 



ستان و دوو ئیدارەیی، ک ئوەش دەبت ھۆی دگران بوونی دابشکرانوەی ئو بشی کورد
  .تکای گلی کوردو ھاوپیمانان

 کی بلکانی خکای رەوە بۆ خوارەوەو ھاتنست لبۆ گۆڕانکاری دەس می ئۆژەکپ
دەبت ھۆی لناوبردنی ئوەش الین بۆ ماوەی ساک تا ھبژاردنی داھاتوو دەکرێ، 

دخۆشی ھاوپیمانان و گورەبوونی قوارەی راپڕینک برەو بشکانی تری  ناکۆکیکان و
  کوردستان.
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