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  ری خۆڕاگری کوردستان  ماوه جه

  ... ئازادیخوازانی جیھان
نجام  رئه سه)  هاملتۆن–ر  بیکه  (ی گروپی کاری عراق ناسراو به کی زۆری پرۆژه ڕوانیه پاش چاوه

  یرانی عراق به  گشتی و قه ڕاست به تی ناوه ی ڕۆژهه ری کشه سه چاره تیادا   که،نرا یه  ڕاگه که پرۆژه
   به سته یوه  په  که که ی پرۆژه شه و به  ئه، ستنیشان کراوه  ده وه که رانی پرۆژه  دیدی داڕژه لهتی  تایبه

 بۆ  ی عراقه وه ڕانه کات و گه  ئاۆزتر ده که کو کشه  ناکات به که یرانه ری قه سه ر چاره ک هه  نه وه عراقه
کی  ی خه  زۆرینه یی که میشه ستوری داڕژراوی هه ی ده وانه  پچه  به،ت ت وشمولیه می دیکتاتۆریه رده سه

لی   مافی گه ستن به یوه  په ی که و بگانه ت ئه  تایبه  به نگیان پ داوه  ده وه کانیه م وپکھاته  هه عراق به
 پیالنکی  وت له یانه و جارکی تر ده لی کورده کانی گه  دژی خواسته که  ئاشکرا پرۆژه  به،کورد
  ته هاوکاری پاره ( ناوی  به ر بۆیه  هه،ن لی کورد بکه  گه ت به قلیمیدا خیانه تی و ئه هو نوده

 دژی  وه کمانه م وتوانایه  هه و به وه ینه که ت ده  ڕه یه و پرۆژه  توندی ئه مانیا به  ئه له) کان کوردستانیه
ین  که ندی کورد ده وه م ڕه رجه سه اوالهدین و  که رمی کوردستان ده تی هه رۆکایه ستین و پشتگیری سه وه ده
مریکا و  تی ئه بت حکومه ده، یه م پرۆژه نی دژی ئه ده  چاالکی سیاسی ومه ن به ست بکه دهمانیا  ئه  له
باتی خۆی   خه کانی له ست هنانی مافه ده  پناو به لی کورد له  بزانن گه و ڕاستیه مو دونیا ئه هه
  ز گرتن له ڕ وه ینه که ان کاتدا دوپاتی دهم  هه  له،بت و هیچ هزک ناتونت کۆی پبدات وام ده رده به

دروست کردنی عراقکی   به، یه که ری کشه سه نھا چاره ورد تهلی ک کی کوردستان وگه ی خه ئیراده
و  وای ئه  ته ویی عراق میشه ستوری هه  ده له) 140 (ی مادهج کردنی   ج بهو دیموکراسی فیدرای

   داوا له ر بۆیه  هه،پارزت دهیی خاکی عراق  کپارچه  یهلی کورد کانی گه  مافه ستن به وهی ی په بگانه
ر بچن   عراق ده وتووی له رکه سه وت به ر بیانه ین گه که رۆک جۆرج بۆش ده مریکاو سه تی ئه هحکوم
ن بۆ  لی عراق بکه کانی گه و پشتگیری پکھاته وه نه ڵ بکه  پوچه یه و پرۆژه رتاپای ئه بت سه ده

ر  رامبه  به له، که النی ناوچه هکانی گ تیه ینه  مه  و کۆتای هنان به ستوره و ده ئهکانی  جکردنی بگه جبه
تری  النی مو وگه ک هه لی کوردیش وه رچوو گه سه تی به می کۆیالیه رده  سه،کان تیرۆریستان وشۆڤنیسته

  . ر خاکی خۆی حوکمی خۆی بکات  سه یی له  ئاشتی وئاسوده تی به دونیا مافی خۆیه
  ) ڤکاری هه (
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