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  روش  ها ده ته ... کان به ره ڵ عه گه کورد له مۆی کانی دونی وئه  سیاسیه مه ی گه ه هه
  ندا هۆڵه

ئاستی ڕژمی   ی عراقی له زه ی موعاره وکاته ئه
، وابوون  ک سفری دوای فاریزه وه عس دا به
کی  یه پگه  بووه ش کوردستان بوو وه رباری ئه سه

، کانیان اسی یه سی ناوچاالکی یه باش بۆ به
ووتانی   کانیان له)  قوتبه (ی زۆربه لپرسراو

 برو م ناشب زه به، ی دابوون مش ت ر وروبه ده
 کور  گرین به نه رچاو به  عس له نگی ڕژمی به زه
 و  وه کرده عس سی ل ئه ی به وه ئه ی که تیه

 زۆر، ی ڕزگاری کوردبوو وه بزوتنه کرد ده حسابی بۆ
واوی جیھان پشت گیری   ته وکاته بم ئه ووتن نیه

کیمیاباران  و نفال وجینۆساید ئه کرد ئه  ڕژمه و له
  وه ت کاته  ڕه و تاوانه رمی ئه  فه بووبه ن ویاخود وتک نه س والیه هیچ که  ن که ده ئه  وڕاستیه واهی ئه گه
موانیش  هه، رمی ی فه  شیوه رک بهن بۆ ئیعتیزا کان مل ناده به ره ئستاش عه، رب سه مۆشی له ئه
ندی خۆیان  وه رژه  کوردستانیان بۆ به تاوه ره  سه  مژووش چ زومکی ل کردوین وچۆن له زانین که ئه

ی  وه ک ئه وه،  یه ی بۆ هه وه  بونه م دووباره  به ی بۆ نیه وه ڕانه ن مژوو گه ڕاسته ئه،  وه  عراقه لکاند به
م   ئه مجاره  بپرسین ئه م گرنگه  به وه ی عرا قیه زه  موعاره  به وه سترایه ش به مجاره  ئهی کورد له سه مه

موو  و هه ی کورد به ئمه، ر وای هنا ده  بن قه وه رفاڵ بگرینه هه ستۆی ک یاخود  ئه ینه  بخه لکاندنه
. درین ک ئه حه ی عیراقی دا مه زه موعارهی   بۆته  له  تازه  به  تازه وه واوخاوین وخوناوی یه  ڕه باته خه
  یه له سه م مه یشتن له بۆ ڕونتروت گه یه کی درینی هه مایه  وبنه  مژینه یه له سه م مه  نه م دیاره به
  . باتی شاخ  بۆ خه وه ڕینه گه ئه
  مه م ئه  به  بوه زه ی موعاره ه کوردستان پگ تاوه ره  سه  له  دا که وه م به  دا ئاماژه ته م بابه کی ئه  پشه له

ر چاو ب س   به کی له  کۆمه  ڕووی دا که شتاوه کانی هه تای ساه ره  سه ک له ی وه وه  ئه نا کاته
نج وماندووبوونی  ر حسابی خونی کورد و ڕه  سه  له نه ک الیه مان هاتن یه که وه ته  مژووی نه له وه  کردنه
ژارانی گوند نشینی کوردستان و به   هه ی قووتی ماه وه م گرتنه ده نیان له  وقوربانی دا رگه پشمه

ئای ) عراقچی ( خۆدا مای خۆیان ناونا رتاپا له ی خۆیان سه  وه  ته باتی نه رگی خه به، وای کوردی ئاوهه 
  نه و الیه ی ئه وه ته  مۆرکی نه  لهو خۆ داماین م زانین که  به خۆ  ومژووه  له ئا،  ی بووخوایه ند شووره چه
  هراوی له ک پالنی ژه زارویه  هه  که زه کانی ناو موعاره ی گورگه وه ت قۆزینه ک بۆ فرسه) وات نه ( بوه
ک  یه مان به که له تی گه  هاتوی ومیحنه بن نه بات و تکۆشانی له  خه بۆیه،  ک نیشتوه ریه یاندا سه لله که

ک  ب وه ره تی کورد و عه  پایشیدا برایه نگ کراین له واندا سه رازوی ئه  تای ته ر لهڕونت، یر کرا چاوسه
دا خپ  که یه وه ته  نه  ئاست کشه مانی له  تاکو ئستاش زۆربه قنراوبوه ی ته ککی کوشنده دروشم چه

  نه ک الیه  یه  عراقیه ستهو م هه  وئه م زانینه که م خۆ به  ئه تیه م برایه ری خست ئه ڕۆژگاریش ده،  کردوه
م  شیش ئه  ڕوکه  به کانه به ره  عه م که فی دووه ره  ته  بوه وه فی کوردی یه ره  ته نھا له  مانای ته بوه
  .  رموه فه یان قبوڵ نه یه له سه مه
پیاوی  ،وێ موو شتکی شی بۆ خۆی ئه  ناس هه نھا خۆی ئه  ته  به  که به ره تی مرۆڤی عه سه  خه وه ئه
  . ڕی ت ناپه)   ڕیچه ساله ( ست نوژیان له  ده ست به  ماقوول ده ره هه
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  که نا شکرێ مۆته،  یبوه یماندا هه وه ته باتی نه ی مژووی خه وه وڕه  ڕه ی له  جۆرا و جۆره وسلبیاته  له جگه
ندی  وه رژه ردان وبه ستوه دهدواترین ،  کۆی ناوین ر له ده  قه وه  میژه ین له  بیرکه مان له که ئیقلیمیه

ی  کان وپاراستنی پگه وته ن نه خاوه)  ساوه  خه یابه (شی ر خاتری چاوی ڕه  به  له  که وتانی زلھیزه
ڵ  گه ی کورد له ی ئمه ریب دانه وته موی هۆکارن بۆ ئه  هه مانه دا ئه که ناوچه ستراتیجی خۆیان له 

  النه سه م مه ندێ له کان هه یره  سه سیاسی یه) إمفاج (ندێ جار  هه گهن م ڕه کان به  عراقیه زه موعاره
  . الدا بخات به
شتی  هه  به وتوی دوور له کی دواکه یه وه ته نه  به   بۆمان ئمه نگه رچی دره م گه کۆتاییم دا ده له
کی سیاسی  یه مه  بۆ گهکانمان بگۆڕین  سیاسیه مه وگه وه ینه با خۆمان تاقی که خۆی ناسراوین ده ربه سه
 تا  روره  زۆر زه دات چونکه یی با بزانین چی ڕووئه وه ته  نه که رپشتی گاوماسی یه یی سرف تا سه وه ته نه

ین  بده)  ره ته وه (و وام له رده کان وبه به ره ڵ عه گه بین له یه مه  گه م جۆره ریکی ئه خه) 2007 (کۆتایی سای
  ) ؟ن ش قمان که مجاره تۆب ئه (ر نا گه سین ئه  هه وه ی خۆمانه ایهم ب به ی هیچ نه وه بۆ ئه

  


