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   عيراق عيراق نا بؤ هةلَبذاردنةكاين نا بؤ هةلَبذاردنةكاينيي بزوتنةوة بزوتنةوةطةياندينطةيانديناارِِر
  

  ! ! ! !  كوردستان كوردستانيي ئازادخيواز ئازادخيوازييجةماوةرجةماوةر
 و  ئةمنيةتنةبووين،  طرتوةي دةولَةتدا قةرارعيراق لةبةردةم نةبووين،  بةعسي رذيم ِرووخاينيدوا بة دوا

،  لةعيراقدا مةدةينيةلَطا كؤم هةموو سيماكاينلةبةين بردين و يةكي هيض خزمةتطوزارو نةبووينيبيكار
 بةسةر وة كيشاي ِرةش بالَيوة سةرةجنام سيناريؤ.  ثيضةوانة كردؤتةوةي عيراقي ئةمِرؤي واقعيِرووخسار

جيطة ،  ئينسايننامؤ بة ذياين و  تريؤريستيدةيان جِروجانةوةر و  بةعسي ِرذيمكؤمةلَطاداو ثامشاوةكاين
 و  ضةند بةرابةر خراثتريكة ئةمةش وةزعيةتةكة، وةكدا ثةيدا كرد خؤيان بةسةر خةلَثييان بؤ حاكميةيت

تا ئيستا ي،  عيراقدا نةهاتؤتةد لةداطري كرديني خؤ كة ئاماجنةكاينييةصئةمريكاش بةو ث. وةئالَؤزتر كرد
 ي عسكري لة حاكميناوةتة ئاراوة كة سةرةتاكةدا هيي ِرةشي سيانريؤي لةدريذة قيزةوينيضةندين ئةلَقة
 ي ئةلَقةني دواي ئةميشكة حةمتةن،  هةلَبذاردنةي ئةجمارةشيئةلَقة و  حوكميو مةجليسيثاشان مةدةن
يةك يكورت و  هةر كةميمةرجةدا كوردستان سةربار و  ئةم هةليلةتةواو.  ئةمريكا نابيتسيناريؤكاين

م هةموو الَبة،  عيراقيرتي شوينةكاني باقالَ هةية لةطةو لة هةموو ِروويةكةوة هةبووةي زؤرييةكيجياواز
 يتدارالَ دةسةئةحزايب و  عيراقيةكايني هيزة سياس ئةمريكاوي ِرابردووينيو و  يةكسالَهةولَةكاين

 كة ئةو وةزعيةتة يكة ئةمةش دةكاتة ئةوة،  كوردستان بةعيراقةوةي بووة لة لكاندنةوةكوردستان برييت
 ِرابردوو ي سال13َ سةرةجنام دةسكةويت و كوردستان بطوازريتةوة ي هةمووص ئةوينالةبارو ناهةموارة

 كة حكومةتيكي،  مةركةز حكومةيتيتالَ كوردستان بضيتةوة ذير دةسةييةش خةلَكصبةم ث، لةبةين بضيت
 جيهاين و  عةرةبلة جيهاينيةو بةشيكة ي بةئاشكرا ِراطةيةنراوة كة عةرةبيضةندين جار هةويةتةكة

 و بةقانوويني ميللي ستةمي دووبارةبوونةوةيئةمةش بةمانا و  غةيرة عةرةب ميواننيواتة خةلَكي، مالَئيس
  .  كوردستانةي خةلَكي ثلةدوييبووين

  

  ! ! ! !  كوردستان كوردستانيي ستةمديدة ستةمديدةييجةماوةرجةماوةر
  

 يطيِرانةوةي و بةهةمان ئةندازة ثلة دووي،  ئايندة بكةين لة هةلَبذاردنةكايني كة بةشداريبةو ئةندازةية
 ثرس كردن بة صية كة بةبي ني سالَة جيايةو هيض كةس هةق13كوردستان . ؤطةر دةكةين مسي ميلليستةم
  .  بةسةردا فةرز بكريتي ئيجباري كوردستان ئيلحاقيخةلَك

 دنيادا و بليني كة ئيمة ي تةواوصي تا ئةم ثةيامة بدةين بةطو بؤ ئةوة ردروست ئةكةينئيمة ئةم بزوتنةوةية
 ئةطةر دا هةر هةلَبذاردنيك دةكةين لةعيراقيتةحرمي. يي بةشيكيش بني لص نامانةووة، بةشيك نني لة عيراق

 ئةمانةويت لةعيراقدا  ئايا كةيبةوة، ئازاددا و  طشيتي لةِريفراندؤميكِرامان وةرنةطرييت و ثيشتر ثرس
  .  خؤمان دامبةزريننيي سةربةخؤمبينينةوة يان دةولَةيت

 و ئةم بزوتنةوةية ِرا دةطةيةنني،  كة ئةم مةيدانة هةيةيتيةو زةمينة طةورةية ئيةو لةبةر بووينصبةم ث
 يكارةكامنان شيواز،  بة بةشيك لةم ئاماجنانة ئةزانيت لةطةلَمان بيتيخوازيارين كة هةركةسيك خؤ
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او جؤرةكان لة ئيستادا كاردةكةين كة لةهةموو ناوةندة جؤر، مةدةنيانةو ئارام لةخؤ دةطريت يخةباتكارانة
 يطةِرانةوة بؤ ِرا و  هةلَبذاردن بنيتدار كة دةستبةردارالَ دةسةفشار دروست بكةين لةسةر هةردوو حزيب

  هةلَبذاردن لة عيراق ئةجنامداينتا كايت و  جؤراو جؤر لةخؤ دةطريتيئةم كارةش شيواز، خةلَك هةلَبذيرن
  . بةردةوام ئةبيت) ئةطةر بةئةجنام بطات(

  
   عيراق نا بؤ هةلَبذاردنةكاينيةبزوتنةو
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