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  رکی خالید هه ...  وه کاته رکی ترمان بۆ ده رگای شه رزنجی ده سعدی به. ی د که ناوبره
  
ر  بۆ هه،  وه کردری ندین قۆناغی ناسک و دوریاندا تپه هچ   کورد بهو دۆزی  کیشه وه رینه دوای راپه له

 نوێ و ساجکی  مه کی کورد پویستی به ره خۆیی وده گۆرانک وروداوکی ناوه
  تی کوردی که نی دبلۆماسیه مه ی ته  ساله15م   ئه  دیاره بوه ونیان هه رم کگرتو و نه یه
  ته کانی دونیا چاویان بریوه  سیاسیه  ووالت وهزه وه رینه دوای راپه کرێ بلین له ده

ی  وانه بن یا ئه ند ده چون سودمه  تک ی له وانه یدانی کوردی چ ئه مه کانی گۆرانکاریه
نگاوکی  ر لدوانو هه  هه مویان له ر هه هه، بن ند ده  سودمه که قامگیری ناوچه  سه له

و  جنده  ئهو ره نگه ر سه هه    که دیاره،  تیی خۆیان بوه و بۆچونی تایبه وه کوردی خوندنه
  .  بوه ههی شتی ی تایبه رنامه به

تی  رفه ندین ده ست دانی چه ده له ورای یکانی زمانی دبلۆماسیی کورد مو کوریه همو ک هه رای ره سه 
سک  نک یا که ستۆی الیه  ئه ینه  بخهانیانک  ناکرێ تاوانه  کهکدا ز و بریایه ندین حه ل چه گه له زرین

رنی  ئهو  تیف  پۆزه به  ریوه  تپه و ماوه  هی ئهی کورد وه ره تی ده نگاندنی سیاسه لسه ههکرێ  ده، نیا ته به
 تی  سیاسه وتی بوردن و سیاسه رم و نیانه  نه ته م سیاسه ر ئه گه کورد ئه بۆ؟... پرسن  دهلم، نگنم لسه هه
توانم  نواندبا ده ش نهکانی ه سیاسی سه ت که نانه ن ووالت وته و الیه ل ئه گه ی نوێ له ره الپه ی وه لدانه هه

  ی تریشی له نده وه ئه،  بوه  دوژمنیی کهوا ره دۆزهی  وه خوندنه نجامی نه  ئه ی کورد له هند وه بلم ئه
  . بو ل زیاد ده یخۆ بایی بون لهو  نجامی تۆله ئه
 ووالتانیش وابو  ندک له ت بۆچونی هه نانه داران ته تمه  سیاسه لک له تای ئازاد کردنی عراق گه ره سه 

ری  ر شه سه وی له بو گره بو هه هالم وان به، رایی ل ناگیرێ س به که  عراق به ب له ره ری کورد و عه  شه که
  وه ک دوربونه یه یا کورد و تورکیا یا کورد و ئران یا له چو رنه میشیان وا ده  ئهکرد کورد و تورکمان ده

، رچون ان دهو  کانی ئه ی بۆچونه وانه  پچه تریش به  بۆچونیل  و گه مانه ئه، یب ره ل ووالتانی عه گه له
الم  به،  مان چشتوه م تامه س زیاتر ئه موکه  هه  خۆمان له ین چونکه س ناکه کهی نی  مالورا ز له  حه ئمه
  ر له ژین به لیا ده گه  لهیبینین و  دهمومان کانی تری عراق هه کانی کورد وپکھاته ته ری سیاسه به

ی  وه کوشت بچ ئه  عراق به بک له ره ستی عه ده بک به ره مان بیست عه ن ده گمه روخانی رژم ده
تی وئارامی   دۆستایه  له ستمانه رده به ی له وته سکه  ده مه و که ئه، شی شر هی کورد بو کوژرا به ده

 هاتونه  وه ته نج وماندوو سیاسه ره  به مانه ی ژرخان ئه وه ردنهی ئابوری ودروستک وه  وبوژاندنه که ناوچه
شبینی   پاساوو هۆکاری گه مانه ئه،  مومانه ستۆی هه  ئه تیی له  پاراستنیان لپرسراوه ست بۆیه  ده  ته

  . داهاتومن
 پرک بون  ردی لهتی کو ناو دبلۆماسیه  ته نهو خزرا وه رگای دواوه ده ی له وانه ندک له هه  ی داخه جگه 

مرۆ  می رژم بیستب ئه رده  سه ستیانمان له ی رۆژک شون ده وه زمانحالی کورد ب ئه   بهبونکورک و به
  ن ده دهتی کورد   ستراتیژیه لدوانی نزم له  بهوتون رینگان لی پالکه السه

سعدی . ناوی د رکی کورد به هکانی نون  دا وته2006-12-19مانی عراق رۆژی  رله ی په که  دانیشتنه له 
ر  سه یت به  خۆی زهری شه  کاته لک ده ری خه چ شه هد  وه  کورد دوربخاته ر وئاگر له جیات شه رزنجی له به

  . کات داده که ئاگره
توانین  ده سترا  تورکیا به  له ناو هاوکاریی عراق که ی به که  کۆنگره  لهدنان دلمیع. کانی د لدوانه 

ی  وه کرد ئهلیدا  گه لهری خۆیان   شه شه به) کان شیعه (وان ئه، بوکان   شیعه به ره و عه موی روه هبلین ه
م  رده  به یته وان پشنیار بخه جیات ئه تر بیت له  شیعه  شیعه کات له  ده وه یانبو وتیان چ پویست به هه
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م  لهکانمان  قینه  راسته  سیاسیه هرکرد سهب  ده ؟ عدنان دلمی دادگایی کردنی  به وه مانه رله په
تی   ستراتیژیه  تالهن ده  نه کادمیانه  ئه م جۆره ت به رفه  ده نده وه  ئهو وه بپرسنه زاندنه به
  !  ئاسان نیهی وه الم راستکردنه  به رچون ئاسانه نا ده رچن ده کانی کورد ده ندیه وه رژه به
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