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    عراق نان له ریز کوفی ئه تی به ری تایبه ف قازی نونه شره ز ئه به
 

   رم  گهیسوک
 
 ی دیموکراتی پارتیکان رکخستنه یالمار ر هرش و په  به وتنه گاکانمان که مرۆ باره ئه

 ی هاوکار  به قوه ش و شه ره رده به  وی و ئامدی دهۆک و زاخۆ و ئاکر کوردستان له
 و  یان سوتاندووه گایانه و باره م ئه رجه نجامدا سه ئه  له، رم  ههی ئاسایش و پۆلیسیکان هزه
 داهاتوو یکان بژاردنه  بۆ هه  حزبمانهی لیستیرۆک  سه سیاسیمان که یب کته  مهیندامک ئه
هید بوون و   زاخۆ شه  با لهی لپرسراوان  تریش لهیس  و دوو که بووه هید  دهۆک شه له
 .  تان بردویانه  به دا بووه گایانه و باره  لهیرچ تر بریندار بوون و هه یس ین کهند چه

   وبه یه  ههیرک ماوه جه کگرتوو  یه  که یه وه  ئه  تیرۆریستیه م کاره  ئهیت ره  بنهیهۆکار
   به م کاره  ئه ئمه، مول ناکرت حه ته وانیش پیان  ئه  و دیاره زیوه خۆ دابه ربه  سهیلیستک
 . ی نوی عراقی وه ت و بنیات نانه دیموکراسیه ی زانین بۆ پرۆسه  ده  کوشندهیگورزک

  م ئمه به، روان کراو بوو  کوردستاندا چاوهیبژاردن  ههی پرۆسه   لهی توند و تیژ ئاشکرایه
  چوینه  بایکان و کۆمسیۆن کگرتووه  یه وه ته کان و نه زه گه  ره  فره  هزهی شه بانگه یمان ه ز به

  .  وه یه م پرۆسه ناو ئه
 

 .  وه کاته م ده تتان که اقیهمسد  نت و له یه گه ده مووتان  هه یان زیان به م کاره  ئه بۆیه
 و ئاشکرا بگرن یسم ره یستو  هه  که  زۆر پویسته ته و مسداقیه  ئهی بۆ پاراستن وه ر ئه به له
ت و  مانه  زهی داوا  خۆمانهیش ماف ئمه ک روه هه،  وایه  ناره  تیرۆریستیه و کاره  ئهی رباره ده
  . ین  باشتر بکهی سانه حه
 
 
 تانین رپرسانه  بهیوست  ههیڕ بن چاوه وتوو رکه سه
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