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  باخ ه ڕزگار گو.. ؟ رۆک بووش چۆن بت ی سه که فۆنییه له  ته ندییه یوه دوای په وستی کورد له بت هه ده
  

کرا و   پشوازی ل نه وه رمی کوردستانه کی هه ن خه الیه له، ملتۆن ر ها ی بیکه که  پرۆژه ی که وه پاش ئه
رکوک   شاری که  خۆپیشاندان له ی که وه تی دوای ئه بهتای به،  وه تی کردن بووه ک دووچاری دژایه یه تاڕاده

  .  رمدا کردووه رۆکی هه ڵ سه گه فۆنی له له کی ته ندییه یوه مریکا په رۆکی ئه سه، کرا
.  وه رمه رۆکی هه ی سه ڕگه له،  رم بووه کی هه ی خه وه همن کردنه، رۆک بووش کی سه ره ئامانجی سه

 وا، رم ناڕازین ری هه ماوه  جه که،  کاتی ئستا بت له هیچ نه،  یه و ڕگه ی بهت ویستوویه، رۆک بووش سه
  ،  وه هوور بکاته

   به له،  یه ی تریان هه وه نگار بوونه ره به، مریکا ربازانی ئه  سه نکه وچ، تی کردن نی دژایه  الیه گاته  تا نه
  . کانی عراقدا بییه ره  عه شه
وی   دی و هه  کاتی ئستادا بھنته رۆک بووش له ی سه و ئاواته ئه، تی کورد دایهرکر ر سه گه نجا ئه ئه

  له م هه کورد ئه، بت  ده چونکه.  وه کی تره یه ه  هه وته که وا ده ئه، کی بدات ی خه وه خاو کردنه
ندی  وه رژه  به کی دی له یه ا وات به. کار بھنت  کارتی سوور به که،  بداتڵو  هه  ئستاوه  له وه،  وه بقۆزیته

م  له، بت کورد  ده بۆیه، ست بدات  ده تی کورد له کاتی ئستادا دۆستایه  له که،  مریکادا نییه ئه
وڵ بدات دی کورد ڕازی  مریکا هه  ئه که،  کارک بکات وه،  بدات وه ی ئه وه  هه وی قۆستنه وه یه سۆنگه
ر نرخک بت   هه  و تیرۆرستان به  دی سوونه یه مریکا ئاماده  ئهک چۆن وه، کات تی نه تا دژایه، بکات

  . ڕازی بکات
  ، بار بۆ ئستای عراق رکی له سه  چاره یشتن به  پناو گه له مریکا تا ئه وه ئه
ین و  که ی کورد کارک نه ی بۆ ئمه ئه،  واته که.  ئران و سووریا  ڕۆڵ بداته یه ت ئاماده نانه ته
ر  ک هه  نه که، ین و وا لبکه نین یه مریکا وا تبگه دارانی ئه ت مه  سیاسه که، نونین کی وا نهوست هه

  که به، ن خه پشت گومان نه
  . ن ن و حسابمان بۆ بکه نووسی عراقدا ڕۆمان بده  چاره  بیاردان له  له 

  وه،  وه خاو ببنه،  وه فۆنییه له  ته ندییه یوه و په هئ دوای  قامی کوردی له هشی کوردو  رکرداته ر سه گه ئه
کی  وا داهاتوویه ئه، بووبت  هیچ نه ی که وه ک ئه وه،  وه  قۆناغکه  بچنه  وه وه موو شتکیان بیر بچته هه
وستی  مریکا هه رۆکی ئه ند ڕۆژکی داهاتوودا سه  چه  له چونکه. کرت رم پشبینی ده بار بۆ هه ناله

وام  رده وست نواندن به ر هه  سه له، بت  ده بۆیه. کات ڕ عراق ئاشکرا ده مه ی خۆی له ی سیاسیانه ازهت
  .  کار بترازت کات و کار له ر نه ک بیکه وه، مریکاش رۆکی ئه کو سه تاوه، بین
،  یه فۆنیدا هه له ندانی ته می و به ین دانی ده ڵ به گه کی خراپی له تی کورد مژوویه رکردایه سه
ڵ   گه ی له که ی پۆژه وه پش بوکردنه، ر بوو ی خودی بیکه که فۆنییه له  ته ندییه یوه ترینیان په تازه
  رم له رۆکی هه ک خودی سه روه هه، چوو رنه  وا ده  وهبوو وا نه، ی ووتبووی هو  ئه که، رمدا رۆکی هه سه

  . ی پدابوو یدائاماژه که وه ڕوون کردنه
موو  قاندن بۆ هه ی له ری به نھا سه وال کاریان ته مه توانن له قامی کوردیی ده هشتی کورد و  رکردایه سه

   بتوانن که به، بت نک نه موو به تک و هه سیاسه
ختی  رجی پشوه  مه دواوه  ئستا به توانن له  ده وه،  ڕوویاندا بن  له وه پش ڕوودانی ڕووداوه لهنا 

  . دابنن
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ر دیدی  رامبه به مریکا له تی ئه خانی سیاسه رچه  خای وه ر بووه مبه  ی سپته11چۆن ، دواجار هیوادارم
تی  ی کورد بۆ سیاسه  تازه و دیدییشتن تگه، رخان رچه  خای وه تهر بب ی بیکه که ئاواش پۆژه، ئیسالمدا

  . ڵ ڕوداوودا گه  کردن له ه هممریکا و بۆ ما ئه
وتنی  رکه ی سه ی مایه بیته ده، ر ی بیکه که گریسه  نه ر پرۆژه رامبه  به وسیت نواندن له  هه  له وه خاوببونه

کی  یه رم و ئایینده نووسکی نادیار بۆ هه هنای چاره، رم ت کردنی هه سه  دهب،  وه یه و پرۆژه ئه
  . رم خراپ بۆ هه
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