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  "وشی ئراق  ڕه  له وه گرووپی لکۆینه"ی  که ڕاپۆرته  ئاکامیر   سه له، ستیی کوردستان ربه ی پارتی سه یاننامه به
  

  !کوردستانانی وت داگیرکراوی هاوتی
  !خۆیی بۆ کوردستان ربه ازادی و سهویندارانی ئ ئه
ر  ژ  له زن  کوردستانی مه ک له یه  پارچه  که  ساه15ی   ماوهوا

   شاره شک له  به ند که رچه  هه؛ ران ڕزگار بووه چنگی داگیرکه
 ڕزگار  شه به و ر ئه  به ته هنوتوو که دستان نهکانی کور گرنگه
   له یه پارچهو  ی ئه خۆییه ربه  سه نیمچهو  م ئه به،  هی کراوه
موو  ههبۆ   یه ههو    بووهو ئومد کی هیوا ترووسکاییه، مان که وته
 یان کۆسپ و ورای ده،  یه ماوه و ه درژایی ئ به.  کوردستانلی گه
  توانراوه، ری کوردستان داگیرکه و پالنی وتانی دراوس و  ره گه ته
 وتی سکه دهندین  چه و، بژاردنی ئازاد هه و، مانی کوردستان رله په

کانی باشووری  وتنه رکه سه.  ترست بھن ده بهی کوردستاندا  شه و به لهیی  وه ته و نه کدیمۆکراتی
.   بووهدا شه به و تی کوردی له وه دهدروست بوونی  ی و مزگنییام پهگری  هه  میشه  ههکوردستانمان

دا  زموونه م ئه  پناو پاراستنی ئه کانمان له وه  هه وه کانی کوردستانه موو پارچه  هه  له ربۆیه هه
  . ڕ  گه ته خستووه

ی یی ئازاد  پاش پرۆسه ها له روه و هه، 1991 سای  نی خاکی کوردستان لهی ڕزگار کراتا ره سه ر له هه
 باشووری  لی کورد له گه، 2003 سای  لهدا  و وته عس له تی شۆفینیستی به همانی حکوم ئراق و نه
رکوک و   شاری کهی وه ڕانه ڕی گه  چاوهم رده هه،  گشتی یش به وره ی گه کوردستانو، ت  تایبه بهکوردستان 
، ک ئاگادارن موو الیه ک هه روه هه، م به.  کوردستانرمی ههر   بۆ سهتر بوونکانی  هداباو  باقی شاره

  وهمریکا ن ئه الیه  له که "ی ئراقوش  ڕه  له وه گرووپی لکۆینه" ڕاپۆرتی، دای پشو فته ند حه چهم  له
   به  ناسراوه که، دا که  ناوچه مریکا له و دواڕۆژی ئه، شتیی ئراقشی گو  ڕه  له وه پکھنرابوو بۆ لکۆینه

  .  وه هکی کوردستان روونی خه  دڵ و دهو ن کی زۆری خسته ییهران ترس و نیگه، تۆنهام -ر کهی هڕاپۆرتی ب
   به ماژهئا، ی کورد مترین داوای دمۆکراتیک و مرۆڤدۆستانه گرتنی که رچاونه به وای لهدا  و ڕاپۆرته له
م  کانی تری ئه ه داباو رکووک و ناوچه ی که ری کشه سه کلیلی چاره  که،  کراوه 140 ی خستنی مادهدوا
ڕاپۆرتی ناوبراو ،  وه کی دیکه الیه له..  ستووری ئراق پشتگیریی لکردووه  و ده مانه هک ی وته شه به
م  رمی کوردستان که تی هه سه  توانا و ده له ،غدا ت به سه هزکردنی ده وای به   که ویداوه هه

  لهر  هه  نت که ی کورد دانه شییه موو خون و فرمسک و ڕۆژڕه و هه ک بۆ ئه هایه ؛ و هیچ به وه بکاته
  ...   تووشی بووه وه تی ئراقه وه تای دروستبوونی ده هر سه
 و ڕۆشنبیران و  رکرده سه و ن زایی له ی ناڕهنگ ده،  و ڕاپۆرته ی ئه وه بوونه پاش بو له  ر بۆیه هه

رۆکی کوردستان  ن سه الیه تا له ره سه،  بوو وه ئه.  وه هکرایرز ی کوردستان به و کۆمه کۆڕگشت  چاودران و
 دژی   به وه یهبانی الل تاه ز مام جهڕ رۆکی کۆماری ئراق به پاشان سهو ، سعود بارزانی ڕز کاک مه به
وردستان و کی ک ربینی خه  دهیزای ناڕهبگومان  ... وه تکرایه  و ڕهست گیراو  هه هڕاپۆرتو  ئه
دا   و راپۆرته ئهخ کردنی  مبایه  یان که وه تکردنه ڕهر  سه ی زۆری لهیر توان کاریگه ده، کانی رکرده سه
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، کان ناکات تیماری برینهر  ک هه ه ن و ڕاپۆرته  ئه نت که یه مریکایش ڕابگه  دونیا و ئه بت؛ و به هه
  . کات لی ئراق فراوانتر ده کانی گه لنی نوان پکھاته  و که وه کاته کان قووتر ده هزامکوو  به

شانی خوشکان   شانبه زانت که خالقیی خۆی ده یی و ئه وه ته رکی نه  ئه به، ستیی کوردستان ربه پارتی سه
 ؛گرێرب وهویست  تۆن ههمها -ر یکه هی ب که  ڕاپۆرته تووندی دژی زۆر به، مان که  برایانی باشووری وتهو

 ر هه. ی که  وریا و چاوکراوه له  گهرۆکی کوردستان و نگی سه  پاڵ ده هاتخ  دهیی خۆیزا نگی ناڕه و ده
  ی بهیزا کانی ناڕه مپینه  که  له که، ین که تی کوردستان ده کی وتداگیرکراوی ڕۆژهه  خه داوا له،  وه لره

  مپینانه و که زایی ئه اژۆی ناڕه و  و به؛ن شداری بکه  و ناوخۆی کوردستان به وه ره  ده  له و ڕاپۆرته دژی ئه
  . نن یه  ج بگه یی خۆیان به وه ته رکی نیشتمانی و نه  و ئه؛ن  بکه نده مه وه ده

  . ستیی کوردستان ربه پارتی سه
  .  ی کوردی2706ی ز رماوه  ی سه22
  


