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كوردوستان بؤ ضةند شارصكي لصكدابراو لةسةر  طةيل كورد شايةين دةولةيت نةتةوةيي خؤيةيت نةك لصكترازاندين باشووري
  !!!.دوذمناين كورد خواسيت

روو لة   و هةرصمة هصشتا أزطارنةكراوةكان و فصدرايل ضاوةروانكراو بؤ باشووري كوردستان،               ؤ ضارةنووسي طةلةكةمان      أئةم 
 و ئةو اليةنة عرياقيانةي تاوةكوو دوصين باسيان لة فصدرايل       ةبصتةوة   د ةكانياندةست  دارو طآلوي داطريكةران و    طةورةترين ثيالين   

 . بؤ باشووري كوردستانيان دةكرد، ئةمأؤ هاتوونةتة سةر سيستةمي فيدراليثارصزطاكان كة لة ئوتونوومي و المةركةزيش كةمترة                      
 مةسعوود     صز ِروري كوردستان أوون و ئاشكراتر بوو لة دواي زةنطي مةترسي بة       هةلَوصسيت ثارتة عرياقيةكان دةربارةي باشو     

 هةشت     بوو ماوةي  ئةو ئارامييةي كة طةيل كورد       بآلوكرايةوة و بووة هؤي هةذاندين     1321كة لة رؤذنامةي خةبايت ذمارة        رزايناب
 .   و خةوتوو و نيطةرانييةك سةرتانسةري كوردستاين طرتةوة         دا مةنط يايمانطة ت

وري    بة كوردستان كردنةوةي سةرانسةر خاكي باشو      بؤ ساينئصمة وةك كؤميتةي ثشتطريي كوردستان بةم كةمثينة هةلَ        ية بؤ
بؤ وةديهصناين ئةو هيوايةش دةبص ثارت و رصكخراوة       .  و ئيدارييةوة رايفط لةرووي ناسنامةي سياسي و نةتةوةي و جو        كوردستان،  

رووبةرووي       و هاوسةنطةر بن لة كصشة ضارةنووسسازةكاندا كة ئةمأؤ طةلةكةمان          كوردستانيةكان، يةك هةلَوصست و هاوخةبات     
 . داةبصتةوة لةشصوةي هةرةسصكي سياسي نةتةوةي        د   و هةأةشة  سةخترين و دذوارترين كؤسث    

اين قوربانييةك . تةوةيي بصت   سياسي ونة   و لةسةر بنضينةي جوطرايف      كة كةمترين مافة طةيل كورد ثصي أازي بصت، دةبص        فيدرايل
.    دميوكراتدا  بةناو نةك لةثصناو عصراقصكي يةكطرتوو و  ووب ضةكي خةباتيان هةلطرت  داطةيل كورد لةثصناو سةربةخؤي كوردستان      

 . هيض عرياقيةك بؤي نية لة جيايت كورد بأيار بدات  
 هةر    ين دذي شان بدةين و هةموو قوربانييةك بدة  ص  هةموو هةلوصستصك ث  ئامادةين   كؤميتةي ثشتطريي كوردستان      لةئصمة  

هةروةها داوا   . ثصشصلكاريةك و بردين خةبايت نةتةوةكةمان بةرةو باوةشي عرياقصكي شؤظصين و سرينةوةي ناسنامةي طةلةكةمان            
لة هةموو ثارت و رصكخراو و جةماوةري كوردستان دةكةين هةلَوصسيت خؤيان بةرامبةر بة ضارةنووسي باشووري كوردستان أوون                            

 . كاربن  و ئاشكرابكةن و دةست بة   
 . داحزب كوردوستاندا بصت، نةك لةبةر خاتري خواست و بةرذةوةندييةكاين           كصشةي طةيل  با بووين حزب لةثصناو  

 . با لة ثصناو ثاراستين أةجني هةشتا سالَ خةبات، هةلَوصستصكي يةكطرتوومان هةبصت        
 . بةخؤدا با أصز لة يةكدةنطي طةيل كوردستان بطرين لة ثصناو كوردستانصكي يةكطرتوو و سة         
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 ،ئةطةر دةتةوصت ثشتطريي لة كؤميتةي ثشتطريي كوردستان و ئةم نامةية بكةيت
 .ئةوا لة خوارةوة ناوي سياين و ئيمايلَ و ثيشة و شوصين لةدايكبونت بنووسة
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