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   سابیر تاڤگه ... چوو؟وکوێ  ره تی سیاسی کوردی به رکرایه ئایا سه

مریکار   راستی ئه سته تی عیراقی پشوو پیاوچاکی ده سه عیراق و ده
نفال و   عیراق و ئه–میک بوو عیراق ئامرازی  کانی بوو ده یمانه هاوپه

اندا بروای ک زۆرشته مریکا له ئه، م مووی کرد به  هه مانه کیمیاباران ئه
 لگرسانی ت و ههووتی دراوس کو داگیرکردنی  یشته داکرد واب تا کارگه نه
 91-90سا  له، نداو ری که شه ئاقاریکی تری برد و له نداو به ری که شه
ر بلیین   گه ی کورد و بگره له سه تی کوردو مه خسا بۆ میلله رج باش ره لومه هه

ر  مریکا هه م ئه ۆی نازانریت به زیاده ش بهتی کوردی وله بۆ دروست بوونی ده
  زانی چونکه ده باش نه  به91سالی  تی عیراق له سه مانی ده نه، وکات ئه
ر خۆیدا زاڵ  سه نگی رای گشتی به و ده" بوو ردانیکی زۆر ده توشی پاش گه"
دا بۆ  که ناوچه ی له که له سه ی مهکردن له گهبوو بۆ  کی دارژراوی پ نه یه رنامه به، ی وه رئه به کرد له ده
  .  دارژی خۆی رنامه به، رفراوان بوونی به
" دام سه"ی  دا به ست ئه ده فغانی له وقازو ئه کانی قه وته  نه مانکاتدا کانه هه راست و له تی ناوه رۆژهه له

  . ی پیشانداینی تاوانی تر لی داو کۆمه لی تری ئازاری گه ورانی رانی گه مکی ده ی هالو ده
رای گشتی ووتی  خۆکرد بۆ رازیکردنی یان سیناریۆی بۆ عیراق ناوکی تری له مجاره مریکا ئه م ئه به

دا  نده م نیوه ی پیکاو لهلیکی خۆ هامگه دژی تیرۆر مه" ی ئازادی عیراق پرۆسه"ناوی  دژی لدانی عیراق به
کرد پوازی  دا چاوساغی بۆیان ده زۆر جیگه کو له د بهیمان کر مریکاو هاوپه باشی بۆ ئه، کورد کارئاسانی

  یشته ر کار گه م هه به،  وه تی سیاسی کوردییه رکردایه لی کوردو سه موو گه هه جوانی بۆیان نواند به
مکش  ساسیتی لی دت و خۆی پناگریت ده حهر  کسه مریکا یه  ئه وه  پشه ی باسی کورد دته وه ئه
ر  ده چوو به  راست ده یه و هاو کشه ئایا ئه، کات روانمان ده رکی باش و پرشنگدار چاوهمانگوت رۆژگا ده
و )  هامتۆن-ر بیکه (دانان و بریاری، رو تیرۆرستان مالویرانی  النکی شه ی عیراقی کرده وه له
  .   باکانی کوردا نییه ندیه رژوه به وا بۆ ئستا له  که و بریارانه کردنی ئه له گه
  وه تدار ئایا کشانه سه ردوو حزبی ده تی هه تایبه بت به ی سیاسی کورد هاوستی چۆن ده رکردایه سه
ر   سه ته یشتایه ی کار بگه وه تی کورد پیش ئه رکردایه بوو سه ؟ یان با بلیین ده ندیمانه رژوه به له

واو  بریار ته  که م دواییه ک به  نه کردایهلی کورد داب کانی گه رمافه سه پی له، و ببرایهر ئیمزاکردن رای ده
بلیین مافی ، بت  ده وکاته راویزیشدا باسی کورد ناکات ئه په ک له یه هیچ شوه  به ربریاری که سه  له بووه

  وه شاردنه مان ده که له گه کان له موو شته  هه ؟ چونکه  مانای چی وچییه تازه  به  تازه داوه کوردیان نه
رناکرین تا بزانین   مژوی رابردوی خۆمان وهزمونی ئه ن و سوو له که ر ده سه ی له قسه، یانخۆیان و خوا

یمانیکی تری  لگردو بۆ په  مافی کوردو سنوری کوردیان هه وه که یمانه په یمانیان پی دواین و له چۆن په
  .  بووه لی کورددا نه وای گه ندی مافی ره وه هرژ به ک له یه هیچ شوه به که

تی  رکرایه ی سه م یاخه زانم پرسیار بکه گای کوردی ده موو تاککی کۆمه وای هه مافکی ره  به وه من لره
ند  ساک و چه نی حوکم به نجومه ئه ری کورد له ک نونه  وه ر ئوه گه ئه: شن و ب سیاسی کوردی راوه

کانی  ته تاندا بوعدی سیاسه که له ۆتان و گهخرابوردوی ، مژوی زایی سیادیستان له غدادو شاره به مانگ له
ر  رامبه کانی به وسته هه له، ناسیب بیتان نه ره و شۆفنیزمی عه وه خوندبته زانیب و نه مریکاتان نه ئه
  . یان بیان ناسن، نگ بیزانن و بیاسن بی که  ده کوردستانه ی که که لگ کوردو نیشتمانه گه
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غداد  به  کردب که وه ستان به  هه زمونی دوورو نزیکتان تازه ئه  مانگ و بهند ی ساک و چه  داو ئوه
نوسمان  و چاره لکاوه  زه ونه که  تا نه پیانانی؟ ئوه دان  وته که لنو نه لی کورد ناسه کانی گه مافه
 جی پرسیاری   بهبۆ؟.. کان نادرکن ڕۆکی راستییه  ناوه وه ترسی داره ی مه شه ڕه م هه رده  به وته که نه

قامی کوردیتان پشتگوێ  ن و چۆچی شه که غداد چی ده به  له ئوه کانی کوردستان بوو که کۆی چین و توژه
دا  کده کی واتان پشانی خه یه بوغداد بوونونه ی له ند مانگه م ساڵ و چه ی ئه ماوه  له ؟ ئوه خستوه

تانوت بۆ   ده ئوه!! تی ییه میشه مریکا دۆستی هه ئهو  هجارکیتر کورد ب پتیوان نیی کوردستان که له
ی  ڕیوه نی خوازو علمانی خواز به ده و دیموکراسی خوازو مه ی جاران نییه که غداده غدادـ به  به تایه هه
یی کورد  شکی گرنگ و ریشه م به به، مووی نا ر هه گه غداد ئه تی به سیاسه  که وه کره واتا بوده! بات ده
و ساڕژ  ره کانی کورد به ئیتر زامه یاند که کانی کوردستان گه  چین و توژه  واتا له ئوه! ڕژێ ای دهد

ستان خای و   ده وه غداد هاتنه به له  که وه داخه به! ژی لک ئارام و ب گرفت ده چی و خه  ده وه بوونه
تی  رکردایه ستکورتی سه ژاری و ده هه ک و بۆ ک؟ ییه م چۆن گله به، یی گله هجانتاکانتان پ بوون ل

خودی  ت به رۆکی حکومه رۆک کۆمارو سه ت و دانا سه  ئیمزای پکھنانی حکومه ودایه سیاسی کورد له
تی سیاسی  رکردایه کات سه! واکانی  ره مافه ر بئومدکردنی له رامبه به بونی خۆی له یی و زه خۆی گله
لی  کانی گه تیه ڕه  بنه مافه شک له به نازول له ته ت عراقیان به وه ی ده ب راپرسی یاسای ئیداره کورد به

مترین  ن که تی عراق بکه حکومهکھنانی ی ئیمزای پ وه ناو خودی کورداو پش ئه کورد ئیمزاکرد له
  !!. دیتمان ب که و شوه ی به که نجامه ره ب ده ت ده به کرد ئه قامی کوردی نه شه پرسیاریان به

وان  ئه دا بنن که وه کتی دان به ت پارتی و یه تایبه به، تی سیاسی کورد رکردایه  سه پویسته
ئاست  پرسیارن له مانداو به که له وای گه ی ره له سه تی کردنی مه رایه نونه کی ناکامن له تیه رکردایه سه
جارک زیاتر بۆ  کاندا له  باشه اوهنگ هه ک چۆن له وه، ترسیداردا روانکراوی مه رکی چاوه گه ر ئه هه
  . ن که دانیان ده سخۆشی و پیاهه ن داوای ده که  ده کی قسه خه
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