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 هاملتۆن-ر ی بیكه آه  راپۆرته ت به باره آگرتووی ئیسالمی آوردستان سه بی سیاسی یه آته ی مه یاننامه به
  

  بان و میھره خشنده  بهی خوایناو به
  

  کوردستانیل  گهیر ماوه جه
 ی وه و کاردانه وه  هاملتون بوکرایه-ر   بیکهی  لیژنهی کۆتاییک ئاگادارن ڕاپۆرت موو الیه ک هه روه هه

 .  وه وته  ل کهیجۆراو جۆر
 ی بۆ پاراستن  ترهیک یه ڕگا چاره،  زراوه  بۆ دامهی که  لیژنهی و ستراتیژه  ئهی  گوره  به که ڕاپۆرته

  . ی عراقی نگژه  ته رچوون له مریکاو ده  ئهیکان ییه وه ته  نه ندییه وه رژه به
تی  کانی رۆژهه  کشهیرکردن سه ژکی نوێ بۆ چاره بۆ داڕشتنی ستراتی رخانه  ته که  ڕاپۆرتهیگشت به

 ی هزکردن کی کارکردن بۆ به یه رنامه ستین و عراق و دانانی به له  فهی ت کشه  تایبه ڕاست و به ناوه
 یک قابیل موو الیه  بۆ هه  تیایدا کهی ئاسایش و همنیسپاندن و چه وه  عراق و گانهیت حکومه
 یکان  پکھاتهی دید  به ته  تایبه  که که  ڕاپۆرتهی شه و به م ئه به، ل کردن بت ییشتن و پشواز تگه

 یستیار  ههیچاو نگه و ڕه  نا هاوسه وه و ڕوه  له  چونکه ستانه ر وه سه  لهی مایه،  کوردستانیل عراق و گه
  .  کردووه  نهی کوردستانیل  گهیکان ندیه وه رژه و به

 تر ی له سه ندێ مه ستورو هه  دهی وه وت و پداچوونه رکوک و نه  کهی له سه  بۆ مه که  ڕاپۆرتهیکان ڕگا چاره
  .   کوردستانهیرم  ههیل  گهی خواستی و پشت گوخستنی عراقیستور  دهی ئاشکرای کردنکیت دژایه
 یت  برایه و زیان به وه وته  ل بکهیی وه ته  نهیکرت نائارام  ل دهی وه  ئهیترس ش مه مه  ئه که
   له  ئمه بۆیه،  عراقیکان  جۆراوجۆره یرانه ر قه  سه  تر بخاتهیندک هه ن و ڕه یه کان بگه وه ته نه
ین و پمان  که  کوردستان دهیرم  ههیرۆک  سهیویست  هه  لهی کوردستاندا پشتیوانی ئیسالمییکگرتوو یه

  وه کانیه  پکھاتهی) توافق( و ی عراقیستور  دهی وه ره  ده رێ له سه  و چاره نابت هیچ میکانیزم وایه
  بۆیه،  وه تا بگرته ره  سهیو خا ره  عراقی بهیتی بارودۆخ  باریایه  له م کاره  ئه چونکه، رح بکرت ته

ویست و  م هه کان ئه تیه یهرما  و ههی و عراقیت وه  نیوده ندیداره یوه  په نه م الیه رجه سه داواکارین له
 ڕۆژ   ڕۆژ به که  ناوچهیالن  گهیبای  و تهیت تاکو برایه، ر چاو بگرن به  کوردستان لهیل  گهی ستیاره  هه باره
 نوانیان یکان ندییه یوه  پهیتی حوکم  و دژایهی و خون ڕژیت  تر دوژمنایهیندندا بت و چ سه ره  په له
  . کات نه
  

 ی سیاسیب کته مه
  کوردستانی ئیسالمیکگرتوو یه
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