
 بۆچی ده نگ نه ده ین
  .هه بژاردنه آانی عراق ، آوردی خستۆته به رده م قه یرانكی چاره نووسازه وه

  .آه ئاساییه پرۆسه آه هه م الیه نگیری هه بت هه م نه یاری سه ر سه خت
  .ده آرت بین ملمالنكه توند و تیژه له نوان هه ردوو گرووپی ئا و نا دا

  : بكه ینه وه وا ده نووسرتگه ر هاو آشه آه ساده
  .خیانه ت= به شداری آردنی هه بژاردن 
  .ئه رآكی نیشتمانی و نه ته وه یی  =  به شداری آردنی هه بژاردن

   ده بت  خیانه ت ناسنامه یه آی قزه ونه له فه ر هه نگ و آولتوری آوردا آه
  .بۆچی نه یارانی ئا وا به سانایی ده یكه نه آای به ری ئا 

  به بوای من دوو الیه نی آشه آه له دسۆزیانه وه بۆ آشه ی آورد ملمالنیانه ،
  به م به ره ی ئۆپۆزیسیۆن توندتر له پویست هه وستیان له ده ربیندا وه رگرتووه

  :پرسیاری من ئه مه یه
   ئایا هه بژاردن یه آتی و پارتی نه آرده ها وپه یمانك آه خه ونی هه ر -1

  ).مه به ستم ئاستی ئستای ئه م هاوپه یمانتیه یه ( موومانه هه 
   و ئه و هه موو پاڕانه وه و   گه ر ڕ كه وتنی واشنگتۆن و خودی ئۆلبرایت-2

  نزایانه ی آورد و دۆسته آانی نه یتوانیبت هه ردوو ئیداره آه بكاته وه یه ك،
  آه می شه رعیه تی ئایا هه بژاردن نایكات ،آه به بوای من هه نگاوی یه 

  .ده سه تی آوردیه له آوردستان
   په رله مانی آوردستان آه هیچ پاساوكی یاسایی و شه رعی نه ماوه ، -3

  ئایا.  یاسایی و شه رعیه تی بۆ ناگه ڕته وه له سایه ی پرۆسه آه دا
   هه بژاردنه آانی آوردستان نایكاته ده زگایه آی دانپیانراو له ئاستی ی

  .و ناوچه یدا آات نه ته وه یه آگرتوه آان شاهیدی یه تی ه ته وه یینون
  :پرسیاری هه ره گرنگ آه ده بت تاآی آوردستانی بیكات ئه مه یه

   ده وه تی آوردین  هه موو هۆآارانه ی آه هۆآاری دروست نه بوونی   له به ر
  ی به رژه وه ندیه آانی ئه مه یه بچینه شه ڕ و ملمالن له ئستادا ، ئه ته ر ناتیڤ

   سای ئمه 80 و به ریتانیا و بگه ڕینه وه بۆ شۆڕشكی تر ، آه مژوو ی  ئه مریكا
   شۆڕشكی سپی سیاسیانه  یان. له ئاوا شۆڕشكدا الیه نی دۆڕاو هه ر آورد بووه 

  به  هاوته ریبانه بكه ین آه ئاقاری به رژه وه ندی نه ته وه یمان) یه آگرتوانه ( 
  ه رژه وه ندیه آانی بیارده ری نه خشه ی سیاسی ئستا و داهاتووی ئراق و ب

   .ناوچه آه ش بت
 و  بدات  خۆی   مه رگی گه له آه ی ده آرت سه رآردایه تی سیاسی آورد بانگه شه ی .

  دوای ته مه نكی دوور و درژی آوردایه تی 
 گۆڕ   آه به شداری پرۆسه یه ك ته ئاستی به هه موو ناته واوی و هه ه گه وره آانیشه وه بگا

  هه كه ندنی خه ونه 
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  .نه ته وایه تیه آانمان بت
ئراقكدا ( ئایاهه بژاردن شه ڕكی دیموآراسی نیه آه آورد بۆ ده ست آه وتی زیاتر له.

  .ده یكات) آه ناچاره به شكی بت
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