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الی  ،.بوونی هه ستی عراقیانه وه ك نه ته وه یان ده وه تك ته نھا له شوناسنامه آه یدایه
  زۆرداریه آه ب ویستی خۆی هه ستبوونه آه   آورد به پچه وانه وه

آورد ..   دیل بوون و بزربوونی ناسنامه ی خوده وه ك تاك و نه ته وه واتای له سنووریدا
هه .ون سه ره تایه آه آه پش هه موو خۆ به زانینیكی تر تاآی آورد وابه سته یه پوه یبو

   رمكی هه وه ك  ر چی عه ره بیشه آه زۆرایه تی عراقین ، عراقی بوون ته نھا
  ..بچكۆله ی جیھانی نه ته وه یی خۆیانی ده بینن 
  .ه یرانی ناسنامه یهآشه و ملمالنی آورد له باشووری وته آه ی آشه و ق 

   آورد به عه ره ب بوونی پالنی   له ژر سه ر دی عراقی بووندا آه زۆرینه
  .ده بینته وه) آورد و آوردستان( له ڕه تكردنه وه ی ناوی گه ل و خاآك 

بۆ آورد ئه وا هه ر  به عس هه ر ناسنامه یه ك بت وه ك ئایدۆلۆژیا و ده سه ت به م 
 آه خای    ه یه وه ك سه رجه می ده سه تی عه ره بی عراقی ، جیاوازیه كمانایه آی ه

  .دیار و جیا بت ده آرت بناسرت به دڕه نده ترینیان
به         قازانج به به رژه وه ندیه آانی عراق وه ك پرۆژه یه آی ئابووری و ڕامیاری

  انی و باجه آه یریتانیای مه زنی ئه و ڕۆژگاره بووه ده وه تك آه قورب
  آورد ناچاری گوزه ران و پكه وه ژیان بووه آه ئه مه ش زاده ی آۆمه ك .  دایآورد

  .هۆآاری ناوخۆیی و ده ره آی بووه
  .دیاره فاآته ری ده ره آی ده سه تی یه آالآه ره وه ی دیاری آردووه

و نه ته وه یدا، آه سه  آه هه میشه ڕۆی گه وره ده بینن له ڕامیاری ن ده وه تانی مه زن
  .نته ری بیار و نه خشه و به ڕنامه آانیان به رژه وه ندیه ئابووریه آانیانه 

 سای ڕاپه ڕین و شۆڕشه آانی آورد بخونینه وه ، له ملمالن ی 80گه ر بابه تیانه مژووی 
  له گه ڵ ده سه تی عه ره بیدا ئه وا ناآرت ڕۆی ده وه ته گه وره آان

  . نه آرن آه ده گمه ن نه بت ، ده نا دۆستایه تی شۆڕشی آوردیان نه آردوهباس
   به رژه وه ندیه آانیان ناچاری ئاوڕدانه وه ی آوردی آردبن ، ئه وا  هه رآاتكیش

  .ده سه تی به غدای ناچاری دیالۆگ و گوێ گرتن به داواآانی آورد آردوه
  ....)،هه ه بجه، آیمیاوی ،به رزانیه آانئه نفال( سه ره ڕای ئه وه ی قوربانی آورد 

زۆر گه وره و تراژیدین به م به قورسایی هه وستی ده وه تانی ڕۆژئاوا نه یتوانیوه ڕۆڵ 
جا ڕۆكی پۆزه تیفانه یان نگه تیڤانه بووبت بۆ آشه ی . یاری بكات، له ملمالنكه دا

  .آورد
وربانی زۆرداری به ریتانیای گه وره هزو ق ده آرت بین وه ك چۆن آورد له عراقدا 

 سای رابردوو 14براوه ی جه نگی یه آه م بوو، واش ته مه نی ئازادی و سه ربه خۆیی 
  .ئستاشی له سایه ی ئه مریكا و به ریتانیا یه

  له گه ڕانه وه بۆ سه ره تای بنیاتنانی ده وه تی عراق، ڕۆشنبیری آورد گله یی و 
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   شخ مه حموودی مه لیك هه یه به وه ی نه یتوانیوه دۆستایه تیڕه خنه ی توندی له
  .بۆ درووست بوونی ده وه تی آوردی  به رژه وه ندیه آانی به ریتانیا بكات

  .جا وایه یان نا ، پرسیاركی تره.  زۆر باو و ووتراوه مه سه له ی ته وقه نه آردنه ی
   شۆڤینی نیه به ته نھا ، به كو ی نیسان آۆتایی ده سه تی دیكتاتۆر و پارتكی9

  آۆتایی ده سه التی عه ره بی سونه شه ، آه هه موو ته مه نی ده وتی عراق واتای
گه ر جیھانی ڕۆژئاوا نه خشه آار و فاآته ری به رده وامی ده سه تی عه .  ده سه تی ئه و

بۆیه بارو . ه بۆته وهره بی سونی عراقی بت، ئه وا آت و مت هاوآشه آه ئستا پچه وان
  .دۆخی ڕۆژانه ی سگۆشه ی سونی به و شوه یه آه هه یه پرسیاركی سه یر نیه

 له به  هه بژاردن آه هه نووآه یترین باسی ئستای آوردستان و عراقه، له ئاستی آوردستان
  .شی یه آه مدا باسمان آرد

   ونكی ئازادیخوازان هه بژاردن گه ر پویستیه آیی ژیانیی دیموآراسی بت و خه
آه  وازی آه ر قورستایترین ڕۆی. بت له عراقدا، ئه وا هه م ویستكی ئه مریكیشه 

ئیمۆوئاینده ی عراق به آوردستانیشه وه دیاری ده آات دیاره به رژه وه ندی ئابووری و 
  .ڕامیاری و سه ربازی و فه رهه نگی ئه مریكا و به ریتانیا و دۆسته آانیانه

  ی آوردستانی ده ره وه له هه نده ران آه ده توانین ده نگ بۆ په رله مانی مهجا ئ
  ؟...عراق بده ین له نوان په سه ند و ڕه تكردنه وه آام هه وست وه ر بگرین

    له گه ڵ ده سه تی سونی) باشووری آوردستان( ئه زموونی آورد له عراق 
  .شیعه ش جیاوازیه ك درووست ناآات وانینیبیدا تاه ، آه ده آرت بووترت ڕ عه ره 

گه ر ناآۆآی به رژه وه ندیه نه ته وایه تیه آانی ( ڕامیاری ئه مریكا  بۆیه دۆستایه تی آردنی
 ده بته فاآته ری به هز بوونی ڕۆی آورد له سه ر ئاستی عراقی ئیمۆ و  )آورد نه بت

  عراق چه ند دۆستایه تی ئه مریكا بۆ آوردئاماده بوونی آورد بۆ هه بژاردنه آانی . ئاینده
  تۆآمه تر ده آات ، ئه وه نده ش آاریگه ری نگه تیڤانه ی ده بت له سه ر هه موو
  ئه و هز و ڕكخراو و گروپ و ده وه تانه ی آه به نھنی و ئاشكرا و له بواری جیا

  ه عس و دۆستهجیا آۆمه ك به تواناو هزی شه ڕآه ڕانی سه نگه ری پاشماوه آانی ب
  آانیان ده آه ن

   ساڵ ، عه ره بی سونه ، ڕۆی 80هه بژاردن دوا په رده ی شانۆی ده سه تكه آه 
آه دوباره آردنه وه ی ته نھا له توانای آوڕانی سه  پاه وانكی تیا دی و بووه ئارشیفك 

  .دامدایه
  ، تا آورد ته نھا ده با به شداری هه بژاردنه آانی په رله مانی عراقی بكه ین 

  ، به كوو ڕۆی آارا له بیاری ڕامیاریدا نه بت بینه ری شانۆی دوای هه بژاردن
  .ببینت بۆ داوا و چه سپاندنی ده سكه وته نه ته وایه تیه آانی گه لی آوردستان
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