
ی ھاوبیرانی هیاندنی کۆمهراگه
ی بژاردنت ھهبارهتی سهکوردایه

پارزگاکانمانی عراق ورلهپه

ر سهد ساڵ بهوهڕبوونی نهدوای تپه

عراقی زۆرلکاندنی باشووری کوردستان بهبه

ساتانه رگهموو مهو ھهھۆی ئهبوهوه کهبییهرهعه

ی کوردماندا، ھشتا پارتهوهتهر نهسهبه

بۆ رووکردنهکان زیاتر پشبکیانهکوردییه

مانی رلهپهناو رگرتنی پۆست و چوونهغدادو وهبه

عسی تی و قاسمی و عارفی و بهتی پاشایهوایهرمانهدرژایی فهبهونهو ھهی ئهوهب ئه، بهوهعراقه

، ونهو ھهنجامی ئهرئهکۆ بهیاندب، بهدۆزی کوردمان گهرو مالیکی ، سوودکیان بهوبرایمه

بکردنکی رهعهبهکتیی خاکی عراق و بهیهدستان و بهداگیکردنی باشووری کوربهتیدانبوهوایهره

سای 24تا پاشوه،ئهوانهلهجگه. تی تایبهکان بهداگیرکراوهگشتی و ناوچهزیاتری کوردستان به

غدادو بوونی ی بهکهوتنی خونمژهکهسایش له10داو زیاد لهپارزگاکه3وایی کورد لهرمانرهفه

داری ری پلهفسهت و ئهزارهندین وهرکۆمارو چهمانی عراق و پۆستی سهرلهپهلهو پارتانهرانی ئهنونه

غدادا تی بهسهستی دهدهژرکی زۆری خاکی باشووری کوردستان لهیهغداد ، ھشتا رژهبهکورد له

ی مانهردهوسهبکردن لهرهعه، بهماوهنهڕیشدای تهکهکوولهستوور لهی ده140ی نان، ناوی مادهئه

زیادبووندان کان لهوهقینه، تهوامهردهکان بهکوردهرکردنی خزانه، دهیهی ھهپشوو زیاتر درژه

وت و گازی خاکی ر نهسهغداد لهکانی بهشهڕهرمیش ، ھهکانی ھهشارهیشتۆتهپرژیان گهجۆرک کهبه

ئامانجی بهوامدایهردهککردنکی بهی خۆپچهپهھهغداد لهبن ، رژمی به توندتر ئهخۆمان تاب

اد چی غدی بهمانکارانهرلهن پۆست و پهو خاوهلهواتهی کهده. ھتد ...رم وی ھهکهوارهباربردنی قهله

!بوزئهو چی سهوزبوهسه

رانی ختی داگیرکهپایتهک لهیهوهر نزیکبوونه،ھهپمان وایههندرچهتی، ھهی ھاوبیرانی کوردایهئمه

و پی لۆژیکی ئهم گریمان بهخۆیی کوردستان، بهربهئامانجی سهلهمانهوهوتنه،دوورکهوهکوردستانه

ی مانهرلهت و پهو پۆسمان لهکهوهتهندیی نهوهرژهوان راستبن و بهو ئههھه، ئمهکوردیانهپارته

ن، بکهبژاردنهو ھهشداریی ئهکیزی بهنگی و یهکدهیهموویان بهبووھهبارکی وادا ئهله!! غدادا ببیننبه

رکوکی دڵ و ی کهیان بۆ ناوچه8/12/2013ی کهکیزییهچی یهکاندا،کهداگیکراوهناوچهتی لهتایبهبه

کاتکدا له! مایان نهکیزییهو یهرۆکی لیست ، ئهر پۆستی سهسهکردو لههکاژر بین48قودسی کوردستان، 

یا وجۆرهرۆکی لیستکی له، سهو پارتانهنسی ئهنگی و راگرتنی بهتادا ، بۆ ھاوسهرهسهر لهھهبوایهئه



ندیی وهرژه، کورتبینی و بهجۆرهوبه.. نخۆی بالیهربهتواناو سهسکی بهکهوتنبوای ، یا بدرێ بهڕکهبه

وتنهرکهجۆرک کهماندا،بهکهوهتهندیی گشتیی نهوهرژهر بهسهبهوهتی ، زابوهخۆیی و پارتایه

!الوهکتیشی خستهپارتی و یهی نوانکهستراتیجیه

. وهارزگاکانی عراقیش ببینهبژاردنی پڕووی ھهووبهکی نزیکدا ریهئایندهش له، ئهوهلهجگه

و نجمان جیاوازهوست و باری سهھهیان ، ئمهمهبۆ ئهکان کهداگیکراوهتی ھی ناوچهتایبهبه

رکی ئه، بهوهچتهو نهی ئهرهمهمیش بهی ئهوهجا بۆئه. ین کهیان ئهبژاردنهم ھهپشتگیریی ئه

نکی موو الیهرچاوی ھهبهینهدا بخهم پشنیارانهدیدوبۆچوونمان لهستاوهئزانین لهرشانمانی ئهسه

:ندیدار یوهپه

ن سانی شیاوو خاوهکان و کانددکردنی کهداگیرکراوهتی بۆ ناوچهتایبهکیزی ،بهنگی و یهکدهیه–1

.نبۆبدهنگیاندهوهرۆشهپهکی به، تا خهبژاردنهو ھهناوباگی باش بۆ ئه

تی رایهنونهمهبهنب کهخۆو ب الیهربهسکی شیاوی سهک، کهیهر ناوچهرۆکی لیستی ھهسه–2

.ب خۆش بوونی ئهربهری سهوهماجه

پناوی وا له، ئهوهدایهری ھهوشدا سهان، لهکر کورسییهسهتی لهر ملمالنی پارتایهگهئه–3

ندهوهب،ئهند لبوردهک چهالیهرب و ھهیی ھهکان ، با لبوردهناکوردییهر لیستهرامبهکیزیدا بهیه

ن ک خاوهندا چ الیهپیشانئهوهکانیش، ئهنگی کانددهی دهژماره. کات ردا زیادئهماوهناو جهنگی لهسه

.ری زیاترهوهماجه

جن و رمی کوردستان نیشتهھهکانن و لهداگیرکراوهناوچهکک لهکی یهی خهو کوردانهموو ئهھه- 4

. نگبداتی خۆی دهناوچهک بچت لهریهئامۆژگاریبکرن ھه،یهو ناوچانهر ئهسهھشتا فۆرمی خۆراکیان له

تیی ھاوبیرانی کوردایههکۆمه
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