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  باخ ڕزگار گوه ... رم رۆکی هه ڕز سه م به رده  بۆ به له  په پشنیارکی به
  
کردنی  ده بۆ ئاما، ی عراق وه  گرووپی لکۆینه که، تووه  ڕزتاندا ها  به ی هک وه نه  ڕوونکرده ک له وه

ب ،  خۆم پم وانییه حای   ش به  من به که،  کردووه رمی کوردستانیان نه ردانی هه سه، یان که ڕاپۆرته
  . بووبت نه ست به مه

کی  نبدیه تمه ی هیچ تایبه وه  ب ئه به، بوو ش کرا  سه رۆک ش به کراو پشکه ده  ئاما که ڕاپۆرته
  . ر چاو گیرابت به کوردستانی تیا له

  میشه هه، ر بت سه ئیستاشی له، دام  پاش ڕووخانی ڕژمی سه  له پش وه له، تی سیاسی کورد رکردایه سه
  .  ریکادا بووه مه کانی ئه ته ڵ سیاسه گه له
  .  یی عراق بووه ک پارچه هینھا کورد زامنی   ته وه
 دا که  ڕاپۆرته تا له وه ئه،  کردووه ر سوپاسی کوردیان نه ک هه نه، مریکا دارانی ئه تمه سیاسه،  وه داخه  به
  . ن رکوک دوابخه ی که شهن و ک رم قۆرخ بکه تی هه  سه ده، وت یانه ده
ر   به ت کردن بگرته ال شوازکی تری سیاسه مه و تی کورد له رکردایه کرت سه ده،  و ڕاستییانه ڕ ئه  مه له

  . موو شتک ڕازی بت  هه به، و ناکرت
وستی  هه  وه، ر  به  بگرته کراسییانه و زووترین کات شوازکی دیم  کورد به که، م که  پشنیار ده  بۆیه

  . رببت کان ده  ر پشنیاره هس ندی خۆی له زامه رۆک بوش ڕه  سه ی که وه ر له به،  ڕوو ئاشکرای خۆی بخاته
  رببت   ده  شوازه سم وستی خۆی به  کاتی ئستادا هه کورد له، کرت  ده

ندام   ئه وه ند و کشانه تی ناوه کانی نو حکومه شداره به   کورده زیره وه  بوونی ی ئاماده وه کشانه / 1
  ی دا بۆ ماوهغ  به کان له  کورده مانتاره رله په
  . وخۆی کورد استهڕوست نواندنی   هه وه،  که  ڕاپۆرته له ک زاییه هڕک نا وه،  فته  هه4 تا 2 
رز  زایی به نگی ناڕه قام و ده ر شه  سه کی بژنه خه، رمدا کانی هه واوی شار و شارۆچکه  ته له / 2

نگ  کانمان ب ده  ئاست پشیل کردنی مافه ی کورد له  ئمه که، نبموو دنیا   هه  به وک تاوه،  وه نه بکه
  . نابین

مریکادا  تی ئه فاره م سه رده به تا له، ران هان بدرن نده  هه ی کورد له کان و جالییه وای ڕکخستنه ته / 3
  . ن ان بکهخۆ پیشاند

هاوکات ،  وه  توند و تیژییه  دوورن له وه، دیوکراسییانه ن،  وه ره ی سه ربینه زایی ده س شوازی نا ڕهو  ئه
 تائستا  که،  وه  بداته بانه ره و عه وت پا داشتی ئه یه  ده که،  ئاست ڕاپۆرتک  له نگ بند کردنکه ده

  تی دژایه
و کراوی  یه تکی په موو سیاسه ڵ هه گه  تا ئستا له کورد بخوات که فی ما وه،   مریکایان کردووه  ئه
  .   عراقدا بووه له مریکادا ئه

ر  گه،  چونکه،  ئاستیدا وست نواندنی کورد له  و هه که تی کردنی ڕاپۆرته  و دژایه ره  به وه ئیتر بۆ پشه
  . دی ناکرت رم ڕوناکی بۆ به  ههی وا ئایینده ئه، بژرین نگی هه دا بده مه  ئاست ئه له
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