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  باوكي هةلؤطةرمياينباوكي هةلؤطةرمياين ...  ... مبصنصتةوة بابيان نصرن بؤباشوري عصراق ئةطةر نيازي خراثيان نيةمبصنصتةوة بابيان نصرن بؤباشوري عصراق ئةطةر نيازي خراثيان نية  شوصين خؤيانشوصين خؤيان  بؤ رص بة جماهدي خلق بدرص لةبؤ رص بة جماهدي خلق بدرص لة
  
  
وةهةندصكي لةدواجاردا روو بة  طؤران كاري رووئةدات ثصش دةست ثص كردين هةلبذاردن لة عصراق دا زؤر  

صكي تر بةرةو ئةو طؤران كاريانة بضني وةهةر لةئصستاوة وةئةتوانني بةجؤر، رووي كورد ئةبصتةوة
لةو طؤران كاريانة روداوةكةي هةولصري ثايتةخيت . ثصويستةلصثرسراواين كورد بةوردي كاري بؤبكةن
وة ئيستاش رازي بووين حكومةيت كايت عصراق و  كوردوستانوةساروخ بةرةو ثةرلةماين كوردوستان

وةروون و ئاشكراية كة جماهدي خلق يةكصك بوو لة ، لة عصراقدا) خلقجماهدي  (ئةمةريكا لةسةرمانةوةي
وةهةر ، سةدام بؤ ليداين كوردو وصران كردين شارو شارؤضكةكاين كوردوستانهةرة دلسؤزةكاني

جصطريبووين ئةم كؤمةلة ضةكدارة لة بعقوبة هؤي ئةوةبوو كةنزيكة لة كوردوستانةوة وة هةردم سةدامي 
يان هةبوو بة لصداين الَصنان بؤ لصداين كورد وةك هةموومان دميان كةدةورصكي باديكتاتؤر بةكاري ئةه

ن كردين شارو شارؤضكةكاين الَكوردلةكايت رةوةبةكؤمةلةكةي كوردوستان وةدةستيان كرد بة كوشنت وتا
وةكايت خؤي ئةطةر ئةم كؤمةلة ، طةرميان و ناوضةي دةربندي خان وبةرةو هةلبجةي شهيديش

بةعس بؤ ئصران ئامادةيان بكردايةئةيان تواين جصطرييان بكةن لةباشوري عصراق كة ضةكدارانةي 
وة عةرةبة شؤظصنيةكان ئةو باروودؤخةي ئيستا لةئارةداية لةنصوان . سنورةكةي نزيك ترة لةئصران

 لةعصراق دا كةوةك جاهدي خلقئةمةريكاو ئصراندا بة هةليان زاين داوا لةئةمريكا بكةن بؤمانةوةمي
بةكاري صنن وة ئاطاداري هصزصكي درندة بةدةستيانة وةبص بؤ دوارؤذي كوردوستان وبةرامبةر بةكورد

ئةوةن كةهةر كارصكيان ثص بسثصرن ئةجنامي ئةدةن لةبةر مانةوةي خؤيان ضونكة هيض ثارضة زةويةك نية 
وةئةطةر عةرةب نيازي خراثيان نية . تةوةئةم كؤمةلة خوصن رصذةي تيا ببص لةسةر رووي زةمني كة جصطاي

وة كايت خؤي بةرصز مام جةالل . عصراق لةوص جصطرييان بكةن بابيان بةن بؤ باشوري بةرامبةر بةكورد
م الَلةكايت سةرؤكايةيت ئةجنومةين كايت عصراق دا هةويل دا بؤ دوور خستنةوةي ئةمضةكدارانة بة

وةبةصين دوور لة سةراين كورد  لةكايت خؤيدا عةرةبةشؤظصنيةكان ثشتكريي تةواويان نةكرد
هةر بةردةوام بوون هةتا  خوصن رصذة لةئةجنومةين حكوم دا كاريان ئةكرد بؤ مانةوةي ئةم كؤمةلة

جماهدي خلق بؤ مانةوةي ) للحقوقني مومتر (دةستيان كرد بةكؤبونةوة لة ئوتصلي بابل لةبةغداد بةناوي
بؤ ئةم كارة هةم سةراين كورد سةرقايل كةركوكو  كاتةيان بةباش زاينوة ئةم . بة شصوةيةكي هةتاهةتايي

داواكار جارصكي تر رص نةدرصبة  داوا كارين، هةلبذاردنن هةم ئةمةريكاش كةوتؤتة هةرةشة كردن لةئصران
 ! ! با كار بكرص بؤ ناردنيان بؤ باشوري عصراق  لةكوردوستان مبصنصتةوةجماهدي خلق
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