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  ةباينةباينلَلَجةالل تاجةالل تا و مام  و مام مةسعود بارزاينمةسعود بارزايننامةيةكي كراوة بؤ بةأصزان كاك نامةيةكي كراوة بؤ بةأصزان كاك 
  

شیعه کان ده یانه وت به خشپه یی سیاسه ت له ئاستی ئیداره کردنی یاسای ده سه ته وه و به پشتیوانی سیستانی ببه 
ن به شوازکی شه رعی و به درژه دا نه ئاستی خۆ سه پاندن وسه رکوت کردن و لوت شکاندنی همنانه ی کورده وه

 که دیاره ئه مه ی دوایی خۆی له ده ستی ده ستی پکردن و دواخستنی کشه ی ٠همنانه ی تری سیاسه تی ته عریب کردن 
 شیعه ده یه وت ده سه ت له یاساوه وه ربگرت و هاوکات به٠ که رکو ک و شارۆچکه داباوه کانی تردا خۆی ده نونت

 ببته خاوه نی ئه و ده سه ته ی که ئه و بوای پیه تی و عراق به و ئاقاره ،ۆی ڕه فتار بکاتشوه ی تایبه تی خ
ده !!٠ دیاره دواشستنی کشه کان بۆ کاتکی نادیار جگه له نیاز گوی چیتر نییه٠داببات که ئه و نه خشه ی بۆ کشاوه 

ڕاستیه  ی ده ستی پکردن و هه ودانی خۆدزینه وه یه لهی ئمه ی کوردله ئاست ئه و ده ست> رد فعل<ب په رچه کردار
و چاره سه رنه کرنی خرای کشه جه وهه رییه کان، له ئاستی دانوستان،چاوه ڕی ماف پدان  مژوویی و جوگرافییه کان

ک که تیایدا  تپه ڕ بکات و بگاته ئاست،باش بت ودوعاکردن بۆ ئه وه ی شیعه کان ڕه فتاریان له ئاست ئمه ی کورددا
 به کار بھنت، چونکه که  تا تیایدا بتوانت دو کارت  دیاره ئه مه دوا بوار ده بت بۆ کورد٠کارتی فشار به کاربھنین 

 سوپا و دانپیانانی نوده وه تی، ئیتر کورد ،عراق بوه خاوه ن حکومه تی فه رمی،حکومه تکی خاوه ن ده سه ت، بودجه
منت، کردنی کارکی له و جۆره له دوای دروستبونی حکومه تی فه رمییه وه، جارکی تر کورد ده بواری فشار کردنی نا

هه ر ڕه فتارکی شیعه کان ڕه تبکه ینه  له ساته وه ختی ئستادا ده بت٠چته وه خانه ی گره شون و تکده رانه وه 
اری ئمه ده بت له وه زیاتر بت که به که مترین ماف  ک٠مافه کانی ئمه ی کورددا بت  وه، که له هه وی پشلکردن

 نابت کار به ئاراسته یه ک بکه ین، که هه میشه داواکه ر بین، به وه ٠ڕازی ببین و به سه رکه وتنی له قه ه م بده ین 
ئیتر !!تی ئه واندایهی عه ره به کان وا تبگه یه نین، کا مافه کانمان له سه به ته یه کدایه و سه به ته که ش له بنده س

ده بت وایان تبگه یه نین که ئمه ش وه ٠ئه وان چه نده ی لده رده هنن و ده مانده ن، ئمه به ده سکه وتی بزانین 
کورد ده بت ئاماده یی خۆی له ئاست ئه وه ی که شیعه ده یه ٠ک ئه وان خاوه ن ماف و ئه رکین له عراقی ئایینده دا

نت، بکاته ئاماده ییه کی وا چوست و چاالک که شیعه کان به خۆمانه وه سه ر قاڵ و سه ر گه رم بکه وت بیکات و بیسه پ
کار به  شیعه دا بسه پنین، بۆیه ده بت  دیاره ئمه ناتوانین له ڕوی یاساییه وه یاسایه ک یان فۆرمک به سه ر٠ین 

 خه سه ت و بیرکردنه ،هه وبده ین که هه س و که وت-:مانه ن ئاراسته ی تر که ئه ٣ئاراسته یه کی تر بکه ین، واته به 
عراق له شیعه جیابه کینه وه و تیان بگه یه نین که بیر کردنه وه ی ئمه وه ئه  به ئایینده ی وه ی خۆمان سه باره ت
 نه وه ک ئمه به ره و پیری ، تا وه کو ئه وان له هه وی ئه وه دا بن له ئمه نزیک ببنه وه،جیاوازه وان ته واو له یه کدی

 به واتایه کی دی کورد ٠ ئستا ئه وان له ڕوی یاساییه وه پویستیان به ئمه یه،ئه وان بچین گوێ بۆ ئه وان هه بخه ین
 هه ودان بۆ و کارکردن بۆ ئه -٠٢ده بت خاوه ن مه رج بت بۆ یه کگرتن، نه ک ئه وان ببنه خاوه ن ماف و مه رج دابنن

 چونکه ئه و کاره عراق به ره و لکترازان ده بات ،ببات که شیعه واز له وه بھنت، که عراق به ره و وتکی دینیوه ی 
 ربه خۆیی، وه ک کارتکی دوو ملیۆن هاووتی کورد بۆسه  هه ودان بۆ ئه وه ی که بزوتنه وه ی ڕیفراندۆم و ده نگی-٣ـ

به کار ده هنن، که گوایه  فشار به کاربھنرت، وه ک چۆن ئه وان چه ته کانی موقته دا سه در، وه ک کارتکی هه ڕه شه
 کاری ئمه ی کورد ده بت٠عه ره به هاورده کان بۆ شونی پشوی خۆیان  چه ته کانی موقته دا ڕازی نین به گه ڕانه وه ی

له وه ی ته  ه هه وست وه رگرتنی ڕاسته قینه له به رده م جه وهه ری ده سه تی دینخوازی شیعه دا، وه کبریتی بت ل
کاری ئمه ده بت پرسیار کردن و گومان دروست کردن بت له پناسه ی ئه و ده سه ٠نیا هه وستکی ڕاگه یاندن بت 

  ده بت گومان دروست کردن بت، له هه موو هه نگاوکی٠ی بکات ته ی که شیعه ده یه وت له عراقی داهاتودا پیاده 
ده بت هه میشه ئه و پرسیاره له گوماندا بزرنگته وه که ئا خۆ بۆچی ٠شیعه بۆ دواخستن و ده ستی ده ستی پکردن 

 ردوو به ڕزتان و هه ڕه هه وتستی ئه و دواییانه ی هه!!گه ر نیاز گو نین ئه وه نده، له هه وی دواخستندایه، ئه شیعه
له سه ر که  هی سوره و ئاماژه کرندی به ڕزتان به وه ی که ئاماده ن شه کانی به ڕز بارزانی به وه ی که که رکوک

ده زانن که کورد شه ڕ و  دیاره عه ره به کان٠رکوک شه ڕ بکه ن، عه ره بی عراق به شیعه و سو ننه یه وه نیگه ران کرد 
پشمه رگه ده کات، بۆیه به تایبه تی له و کاته وه که وتونه ته هه وی هه ند بۆ ئه وه ی به هه ر ّ به به رگری له خۆ

له دنیای سیاسه ٠ تا وه کو نه توانت شه ڕ بکات ،شوه و له ژر هه ر بیابویه کدا بت، کورد هزی پشمه رگه ی نه منت
کاتی یه کگرتندا وه زاره تی ده ره وه ده درته الیه نی هاوپه یمان، بۆ ت و دیموکراتیدا، نمونه ی وتانی ئه وروپا، له 

کاردا، هه میشه پۆستی وه زاره تی ده  یه کبه دوا یه کی خاوه ن نونه، له ئه مانیای فیدرادا زیاد له چه ند  حکومه تکی
و ده بت   وه پۆستکی گرنگی تری بدرت بۆیه مافکی ڕه وای کورده که جگه له پۆستی ده ره٠ره وه به پارتی هاوکار بووه

وه فدی دانوستانکه ری کورد ده بت کار به ئاراسته یه ک بکات، که هه میشه داواکاری ٠جه خت له سه ر ئه وه بکرت
 بۆیه گه ٠زۆری هه بیت، چونکه هاوکات الیه نی به رامبه ر له هه وی که مکردنه وه و داتاشینی داواکارییه کاندا ده بت

پ ده چت ئه مه :دواجار ده م٠ داواکاریه کان خۆیان له خۆیاندا که م بن، ئه وا هیچ نامنته وه که به ده ست بتر
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دوا فرسه ت بت، که تیایدا میلله ت چاوه ڕوانی هه وستی مژووییتان لبکات،هه وستکی چاره نوسساز، که ده بته 
شون متمانه ی <  بۆیه ده بت، وه ک دوو سه رکرده ، میلله ت له ئه ستۆتاندایه٠بنه ما یه ک بۆ کورد له عراقی داهاتودا

 نه چنه ژر -٠دوا کارتی فشار به کار بھنن  -:لده کات که میلله ت بن و میلله ت چاوه ڕوانی ئه وه تان> گومان شیرینی
 ده ست له هیچ پله و -٠له به غدا نه ده ن په له ی زه ره ر مه ند > تصریحات <-٠باری ده ستی ده ستی پکردنی شیعه وه

دواکارتی فشارتان بریتی بت، له خۆکشانه وه له حکومه تی -٠>تنازل<پایه یه کی سه رۆکایه تی عراق هه نه گرن
 وا مامه ه تان له گه ڵ بکه ن، که ته نیا ئه وان خاوه ن ماف گویان بۆ تان نه گرت و داهاتوی عراق، ئه گه ر شیعه کان

به ڕزتان چۆن توانیتان پشتر و به بونی سه ددامی دیکتاتۆر له سه ر کورسی حوکم،هه بژاردن ئه ٠و دابه شکه ری مافن
 ستا بارو دۆخ له٠نجام بده ن و حکومه تی هه رم دروست بکه ن،، ئه وا ئستاش هه مان هه ڕه شه و ته حه ددایه بکه ن

چاوه ڕوانی هیممه تتانین و منی به ٠ ساڵ ئه زمونی حوکمن١٣ومه تکی خاوه نبارتره، چونکه خاوه نی په رله مان و حک
  به رلین/  ڕزگار گوه باخ !!!!په یامنر جگه له ناردنی په یامکی حاشا هه نه گر چیدی له ئه ستۆ نییه< :نده ش ده م
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