
 
 بةياننامة

 اري نامرؤظانةي دذ بة ثةنابةرانو ك وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا

 «خؤراك لة دانيشتوواني احلورِييةبرِيين »
 ! بيَشةرمانةية ضؤلَكردني كامثي ئةشرِةفوةك كارتي طوشار بؤ 

ئةمةشي وةك شِرةف كرد كة ئةم كامثة ضؤَل بكةن و رؤذي رابردوو جارَيكي دي داواي لة دانيشتوواني كامثي ئة وتةبَيذي وةزارةتي دةرةوةي ئةمريكا
 فاكتةرَيكي طرينط وةسف كرد بؤ سِرينةوةي ناوي رَيكخراوي موجاهيديين خةلق لة ليسيت تريؤري ئةم وةزارةتة!

و  يانةي ثرسةكةيانئاشتيضارةسةري  ضؤَلكردني ئةم كامثةيان قبووَل كردووة بة مةبةسيت بة بةرضاوي طةالني جيهانةوة، دانيشتوواني ئةشِرةف
كارَيكي مةبةسيت سياسي لة ثشتة و  كامثةكةؤَلكردني ة كة ضطةرضي روون و ئاشكراشاوثةمياناني، ثووضةَلكردنةوةي ثيالني حكومةتي ئَيران و ه

و  كارناسزؤرَيك لة اليةن  ئةو شوَينة تازةي بؤ دانيشتوواني ئةشِرةف دياري كراوة شوَيين ذيان نية و وةكبة تايبةت كة  ،نامرؤظانة و ناياسايية
 ي سةردةمي نازييةكانة..ئةم بوارةوة باس كراوة هاوشَيوةي ئوردوطاي كاري زؤرةملي شارةزاياني

بَي  ة وشةقام و ذينطةي دةشتاييةكي بَي ئاو و كارةبا و، كة ثَيشرت سةربازطةيةكي هَيزةكاني ئةمريكا بووة لة تةنيشت فِرؤكةخانةي بةغدا« احلوِريية»
تاَلرت بكات و لةطةَل  دابؤ ئةوةي ذيان لةم كامثةو ئَيستاشي لةطةَلدا بَيت حكومةتي عَيراق رؤذانة كاري بؤ دةكات  درةخت و خانووبةرةية دارو

ئيستاش  .و تةندرووسيت ئةم خةَلكة دةكات لةم شوَينة هةِرةشة لة ذيان لكرِتؤني و موخابراتي و ....ئةوانةشدا بة ئامَير و شَيوازطةلي جياجياي ئة
اني ئةشِرةف لة دةسيت كردووة بة بِريين خؤراك لة دانيشتووبَيشةرمانة  ماوةي دوو هةفتةية حكومةتي عَيراق لة سةر داواكاريي حكومةتي ئَيران، 

 شوَينة تازةكة وةك طوشارَيك بةمةبةسيت ضؤَلكردني كامثي ئةشِرةف.
لة ليسيت تريؤر و هَيشتنةوةي  رَيكخراوي موجاهيدينكردني ركة هؤي ناودَي نباسي ئةوة ناكة هيض انةيةو كاربةدةستانيرتي ئةم وةزارةختئةم وتةبَيذة 

و خستنة  بؤ ماوةي دوو ساَل و سةرثَيضيكردني وةزارةتي ناوبراو لة بِرياري دادطاي واشينتؤن دي سي ليستةكدالة  ساَل 51ئةم ناوة بؤ ماوةي 
كة ناودَيركردنةكةيان بة كارَيكي ناِرةوا دةسيت ئةمريكي و زؤرينةي ئةنداماني كؤنطرةي ئةم وَلاتة اربةسةدان كةسايةتي و كخواست و ويسيت طوَيي ثشت
 ضية! اياسايي وةسف كردووة و ن

هةم لة زيندان لةبةرضي دةبَي ئةشِرةف ضؤَل بكةن و بةرةو كامثي احلوِريية بضن كة هةروةها باسي ئةوة ناكةن كة دانيشتوواني ئةشِرةف  ئةوان
( كةس لة دانيشتوواني ئةشِرةف لةم شوَينة تازةية، 0222هةبووني ) َيكي مرؤيي و نَيودةوَلةتي تَيدا نية؟ ئايادو هةميش هيض ستاندار ةخراثرت

 دةرخةري نيازثاكي و هةنطاوي ئاشتيخوازانةي دانيشتوواني ئةشِرةف نية؟!!
ناياسايي بة ضؤَلكردني ئةشِرةف  ئةم وةزارةختانةية ليسيت تريؤريلة  ئةم رَيكخراوةوي طومان لةوةدا نية كة بةستنةوةي هَيشتنةوة يان سِرينةوةي نا 

 ةتاوة ناودَيركردنةكة ناِرةواو مةبةسيت سياسي لة ثشت بووة.و طاَلتةجاِرانةية و خؤي دةرخةري ئةم راستيةية كة هةر لة سةر
اك لةم ثةنابةرانةي كامثي احلوِريية، داوا لة حكومةتي ئةمريكا دةكات بةر لة كؤمةَلةي نووسةراني كوردستان وَيِراي شةرمةزاركردني بِريين خؤر
و ستانداردة  رَيككةوتننامةكان بَيت و ياسا مرؤيي و نَيودةوَلةتييةكان ثَيِرةو بكات ضؤَلكردني كامثي ئةشِرةف،  حكومةتي عَيراق ناضار بكات ثابةندي 

دي سي(ـيش فاكتةرَيكي هةرة كاريطةرة بؤ  كة بَيطومان جَيبةجَيكردني بِريارةكةي دادطاي واشينتؤنكرَين، مرؤييةكاني ذيان لة كامثي احلوِريية دابني ب
 انة.ضارةسةري ئاشتييانةي كَيشةي ئةم ثةنابةر
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