
  کان چی لھات سوندی عراقچیهرێ  ئه

 
 

  ماندی که چاوی خۆمان ده و به بیرمانه  موومان له ر هه هه
 ،کانیان ر کورسیه سه ب پش دانیشتنیان له ره کانی کوردو عه عراقچیه

ری و سنوری خاکی عراق  هرو  سه خوارد که  قورئان ده سوندیان به
  شک له رزو ئاسمانی به ئهی تورک  شکری بگانه بپارزن، وا له

ندکیان قاقای  چی هه کهدا،  رده  ئاگر تبه و عراقچیانه  ئهعراقی
  یبه ترسی عه یمونی الڵ له ک مه ندکیشیان وه ن و هه ده خۆشی لده

 ی تورکیا و هرشه ین ئه گرن و ده  ده وه م و لویانه  ده ست به ده
  . کارکی باش نیه

  
می  که  رۆژی یه ر له یی هه وه ته نگی نه ی ده مه ئ بوو که ب هۆ نه

 دزو  و عراقچیه  دژی ئه ی عراق دا له وه شان و دروست بوونه وه هه
ب و  ره مانزانی عه ستابووین، ده  راوه رستانه لپه درۆزن و هه

کان   هرشی کورده  بۆ پاراستنی عراق له و سونده کان ئه تورکمانه
  کورده،  شکری بگانه  له ستنی عراق لهرک بۆ پا خۆن، نه ده
و  کی کوردستان فرۆش ئه یه وه ره ک السای که کانیش وه رسته پهل هه

 ک ستھنانی کورسی و داهات، نه ده خوارد بۆ خاتری به یان ده سونده
ی  و پایه  پله ر بوانینه گه ئهتی،  وایه ته ندی نه وه رژه بۆ به
تی  سه ی ده بینین نیوه تی عراقدا، ده وه هناو د  له کانی کورده کورسیه

  وه رنه  دڵ و ده ی له وه ر ئه به م له ، به ست دایه  ژر ده عراقیان له



و  و پایه زانن، پله ب و تورک و فارس ده ره  برای عه خۆیان به
وان و  تی ئه ندی برایه وه رژه پاراستنی بهنھا بۆ  کانیاب ته کورسیه

ک  ک بۆ رۆژکی وه هن، نه کار ده ڵ پ کردن به  باخهترساندنی کوردو
ردی  الماری داروبه  گورگی تورک په له زار گه یان هه  ده  به مۆ که ئه

 .دات یان ده که عراقه
 

 خۆی  که،  بارۆدۆخه  له وه زیری عراق بۆ خۆ دزینه رۆک وه مالیکی سه
،  یه وه ست کورده ده ج هشت، ئستا عیراق به خۆش کردو ووتی به نه
،    شونی مالیکیه و له و ئستا ئه زیره رۆک وه م سالح جگری سه رهه به
،  شکری عراقی کورده رکانی له رۆک ئه ، سه رۆک کۆمار کورده سه
، خۆ   ئارادا نیه وستک له ، پم نان بۆ هه  کوورده وه ره زیری ده وه
و  ر ئه سه  له ن، ده یه م نه ه و ر کوردو کوردستانیش به سه ر له گه ئه

موو  رن، پرۆتسۆ کردن هه م وه  وه  بۆ عراقتان خوارد به ی که سونده
  .ر گرتن نگه  سه  له یه وه ، پۆتستۆ خۆ دزینه شتک نیه

  
ردوو حیزبی  ی رابردوی هه  پۆپاگنده موومان پشتر گومان له ر هه هه

  ال ناوه  بهدان ملون دۆالریان  سه  به  که تی بووه کیه پارتی و یه
  وه یان باس له که ر یه شکری کوردستان و هه ناوی دروستکردنی له به
،  اوهرس دادر ربازی ده زار سه د هه  سه نی زیاتر له  خاوه کات که ده
زار   هه  ده وره  گه شکره و دوو له ر چاوی ئه  به چی دبنین وا به که
  شه و به ردی ئه  داروبه  بویژدانانه ربازکی تورک زۆر به سه

ف و  جه نرن نه شکری کوردی ده وانیش له سوتنن و ئه  ده ئازادکراوه
  .پارزن ب ده ره ال بۆ عه ربه که
  
ی  رانی کوردستان، ئه ی تکای داگیرکه ئهکان،  عراقچیه  کوردهی  ئه
د ساتان  ن، وا سهکا ی کورد فرۆشه ئهتاتورک،  ی ئه که  گورگه له گه
ری و  روه ژر ناوی پاراستنی سه ناو بردنی کورد له ر برد بۆ له سه به



، دنیاتان  ش کردوه  کوردستانی دابه ی که و جوغرافیایه سنوری ئه
شتان او ناچ و دوا بستی خاکی کوردستانین م کوردتان پ له که ده
  . وه ردهنرته ست ده ده له
  

ر  ران بۆسه  هرشی داگیرکه  لهیی وه ته گای نونه نگبوونی کۆمه بده
  وه ره گای ده ستی کۆمه ی هه وه  بۆ زیندوو کردنه کوردستان، هۆ کارکه

  یه  کوردیانه بهو حیز تی ئه رکردایه ر کوردو رسوا کردنی سه رامبه  به له
  .  نیشان داوه وه ره و روی ده وه  شری ماه  خۆیان به که
  
 رن، ر وه به خه س ب و به کانی کوردستان، با به  ئیسالمیه ی حیزبه ئه
، رانه  داگیرکه و بدینه ری هاو دینی ئه نگه  سه  له وه ره  ده رنه وه
ب و تورک و فارس  ره عهری  رسک داگیرکه  هه  ساله١٤٠٠   بینی وا ده

ناو بردنی کوردو و  هنن بۆ له کار ده ی تۆ به که ره کبه هو ئه دین و ئه
دان شخ و  دو سه مه ک قازی محه  وه دهداگیرکردنی خاک و نیشتمانت، 

 شمشری  نه تان بکه که رنامه واری پشو، دین و به الی کورده مه
  . خۆتانتان و خاک و نیشتمانی که وه ته پاراستنی نه

  
 کوردو  ست له زن، ده به ترسن، نه لی کوردی خۆ راگر، نه ی گه ئه

  وه و لره  دوا هرشی تورکه و هرشه گرن، ئه نه تی خۆتان هه کوردایه
کان و  ره  داگیرکه موو وته ش بوونی هه ب بۆ دابه رگا خۆش ده

  .ی کوردستان وه کگرتنه یه
  

  ری ردار پشده سه
  ٢٠٠٨ – ٢ – ٢٥ن  نده له
net.oil-kurd.www://http 

 
  


