
 
  !ین  قاو بده ی نوێ له مه  گه با له

  
  !رز  انی بهھاونیشتمان

رت  ر ئیراق وته مریکا بۆ سه ، ھیرشی نیزامی ئینگیس وئه  موان ئاشکرایه  ھه زانین وله ک ده وه
 - ک  لیل وبیانویه ر ده ھه  به-دام حوسین  تی سه رۆکایه  سه گریسی ئیراق به وتوناکردنی ریژیمی نه

 بای .خێ  ی ل ھه وره ستاوردیکی گه وتن وده رکه کی سه یه روازه  ده  به شن بکرایه ئیمه  کرا له ده
 ،  وه ی کردب ، کوردستانیشی گرته ر ئامانجک ، ھه ھه ک گوترا ، به  ، وه  نیزامیه م ھیرشه تی ئه حمه ره
زانست  ند به رچه اڵ کردین ھهب  قه ی نویی له شه ونه شه کاندین ، گه رشان ومالنی ، ته پ وتوزی سه ته

  .ساحیب  بویین به  نه ، لی زایانه بوو بب وشاره  ده ی که شنه وچه وبه
  رجاده  سه و بچوک ، ژن وپیاو ، رژاینه وره ش گه  ئیمه وابوو که! یمانزانی ، پ  پیرۆز ومایاوه تا ئیره

 ئامیزی . گوڵ وگوومان گرتن   و له ھاتین وه  پیریانه و ب حیساب ، به ویه کان ، ب ره قامه وشه
ین ، جی پیی  گه ک ده نوایه دا ، به یه وسونگه ش له یان وگوتمان ئیمه وه سانه  بۆ حه وه رمی خۆمان گرته گه
   . وه رانه  ناو سه ریکمان دته ب وسه و ده رزۆکمان پ پته له
زووی  و جار ئیدی ئاره  ، ئه وون ، گوتیانچوی کپ ومات داب ھاتو  ر له ھه رتی خۆییمان ، کهتدا سه ده

را  وروژه  له و نیشانه  ، نیشان به  وکارمان کاره ختمان یاره وجار ئیدی به  ، ئه راوه راست گه درینمان وه
گوتنی ب جیی   تاریف وپداھه  له  بیجگه  ، ئیمه وه کاته یک دهق نیز به  چوار سای ره  خۆ له ورۆ که تا ئه
  وتوه که گیر نه مریکا وئینگلیس ، ھیچمان وه  ئه یمانان واته  ھاوپه تیی سیاسی خۆمایمان له هرکردای سه

  ریکه  خه چی مخابن تازه  ، که وتوه که  ل دیارنه وه واکانمانه  ئاست داوا ره کی روونمان له وچ ئاسۆیه
نی پمان  و به وگشت واده  وئهرێ  سه ر کومان چوته وجاریش ھه  ئه ب که رای گشیمان ئاشکرا ده له
  چ ورووی له و پیش ده ره  نھنیکاریدا به نگاو له ھه نگاو به  و ھه یه دا ھه جی  یانگوت له درا وده ده

  ,,   ساکاره ته شنی سیاسه  چه ر له ش ھه نانه م گفت وبه  وئه بوه  نه وه  راستیه  ، فی به ئامانجه
  ڵ داخوازیه گه کیان ده تیه  خزمایه شنه  ھیچ چه تی سیاسی کوردستانی که هس  ،، کانی ده واقیعبینانه

   . گای باشووری کوردستان نیه کانی کۆمه سیاسیه
نی   کورد گوته که یانگوت ، به ک ده  وه ھاتوه  نه وه  پیره ین رویمان به ر کورتی بکه گه وان ئه راست وره

  .وتوین  رازدا که ر به سه  وبه وه ویوینه  گۆلک ره له
 ئیراق   گشتی وله راستدا به تی ناوه  رۆژھه مریکا له ئهکانی  زانکاریه  نه ته  سیاسه  که یه وه چیرۆک ئه

ژر ناوی ستراتیژکی نوێ بۆ   وله یه ریکی پ دزه  وا خه  شکست دایه بوو بب له ک ده تی ، وه تایبه به
      بی وداوای  یتان ده موشتاغی ،، شهستو  ده,,  ریکه  خه ، بۆیه  ربازکردندایه  فکری خۆ ده ئیراق ، له

  .کا  هییان ،، لد ھاوکاسه ,,
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پ رکردوه  ھامیلتون نیوی ده-یکر   و پالنی به خشه  نه  به بۆ ئیراق کهمریکا   ئهیستراتیژی نو ،  ی
ی کوردستانیش  کانی دیکه شه  به گرهر باشوور ب ک ھه  ، نه ترسی داره کی مه یه مه  وگه وه گریته ش ده ئیمه
  .کانی کورد وکوردستان  ندیه وه رژه ر به رامبه به  له وخۆیه کی راسته یه شه ره ر وھه به گریته ده

، تدارتی کوردستان ه سیاسی و دهتی  رۆکایه  سه ج پیویسته ستیاردا ، به  کاتیکی ئاوا ناسک وھه جا له
  مان له که له کانی گه  سیاسیه  داخوازیه وی له  پره ی رابردوو به وانه چه پ  ، به وه نن وبجونه راچه

   گشتیه انجه پناو قاز تیکی روون وئاشکرای نوێ له  گۆری سیاسه ھنانه باشووری کوردستان وبه
   ، بینه انهو ، ئازای کی کوردستان ، ساڕژ وپته ی خه نه الیه مه راوو ھه  پشتیوانی ھه کان ، به ییه وه ته نه
   . که تی ناوچه یدانی بازاری رۆژی سیاسه مه
ستی راکیش کردنی بیرورای گشتی جیھانی  به مه وی بوچانی دیپلوماسی کوردی ، به دا ، ھه و بواره له
کانی باشووری   سیاسیه  ئاست ماف وداخوازیه راست ، له تی ناوه ی کوردستان ورۆژھه وه ره ده له

   .  گرنگه ره رککی ھه یستی وئهپیداو. کوردستان 
  

  بژی کورد ، بژی کوردستان
   

                                                             
  
  
  

  خۆیی کوردستان ربه پارتی سه                                                                          
                                                                        12.12.2006  
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