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  ضيمةن سالَح ضيمةن سالَح ! ... ! ... ؟؟ تةكليفة تةكليفة يب يبيي دوستيك دوستيكييكورد تا كةكورد تا كة

  
 ي دكتاتور رووخانديني طةورةي ئةمريكا كة كة شةِر،  ئةمريكا بوكورد ضارةنووسسازة سياسةيتيخويندنةوة

 تيدابوو لة هةرةثيشةوةيان كورد كة  زور اليةيني بوو بةالَم بةرذةوةندي خوي كرد ةر لة بةر خاتريعيراق
 بوو كة كورد ي بة هيض يةكيك بةدينةدةهات بوية زور ئاساي رذيم بو خةونيك بوو بة ئةمريكا نةيبوخاينرو

 ي ترةو جيي خوبةدوست زانني و مامةلَة كردنةكة ئةوةيان شتيكي بةالَم شيوة بزايني خوبةدوسيت ئةمريكا
 هةروةك لة سةرةتاوة  تةكليف يب يبي لة كورد دوستيكيا ئيستاش ئةمريكا دةيةو! .... ثرسيارو ليوردبوونةوةية
   . لةطةلَ ئةمريكادا كرديكورد بةوشيوةية مامةلَة

 دةبووا ئيستا سةرمايةطوزارييةكاين " ي بةالوة طرنطة دةلَي كوردو ئةمريكا كة دوستايةيتي ئةمريكيشارةزاييةك
  ئاوةداين بدا ئةطةر ئاسايش هةيب تا نيشاين كوردستاندا بالَوبوونايةتةوة هيض نةيبيئةمريكا بة ثانتاي
 بةلَكو لة طةليك لة ي ثيناكر ئةمريكا لة كوردستاندا هةسيتينةك تائيستا سةرماية طوزار " وثيشكةوتن دةيب

  لة حكومةيتي خوي كورد زور سةنطي ئةمريكاش كورد بيبةشة جطة لةوة حكومةيت ثةرةثيداينثروطرامةكاين
 بةغدادا  وةر نةطرتووة كة لة دةزطاكايني لةو ئامادةييةشي سوود تةواو ئاطادار يبيوة طرنطة ئةوةبةغدادا بةال

 تيدا نةبووة ي كوردي دةبا كةضي ئةو وةزارةتانة بووم كة كورد بةريوةي زور طرنطي ثروطرامي ئاطادار، هةيةيت
 ئةطةر لة ؟  ناوةنددا بةهيز يب لة حكومةيتيدةيةو بوكورد ي ئة؟  ضييةي هوكارةكة، يان زور كةم بودةرمان بووة

 ياخود داوا ؟  ئايا دةستوور داِرشنت و نووسينةوة ئاسانترة،  وا بضووك لة كاتيكدا طةورةدا وايبيثرسيك
 ئةمريكا مبينيتةوة ياخود لة يتةكليفي ب بةدوسيتيياخود كورد هةر دةيةو ؟  كةركووك ئاسانترةيكردنةوة
 وئيتر مافمان ي بدري ضةند كةسانيكيش ثلةو ثايةيان ثكة كورد يبي عيراق هةبيترة سروك كوماريك طرنطيهةموو
   ؟ وةرطرت

 هةموو ئامانج و ي وبة ِراشكاو كة بوكورد هاتووة تة ثيشةوة طرنطة ئةطةر بةدروسيتيتا ئةمِروش ئةو دةرفةتة
 ،  بةخشيووةي زور خويدا خوييني داواكاريبو كورد شةرم نيية داوا بكات ضونكة لة ثيناو ،  خباتة ِرووداواكاين

 دا شةرم  و بةشةردا قوربايني خويي ئازادي دا لة ثيناو رةواييةكدا قورباينيهةر كاتيك هةر مروظيك لة ثيناو
 ي بةرذةوةندخزمةيت  تا ئيستا هةيةيتية بة كورد رةوا بينراوةوئةو دةوري لة كاتيدا ئةوة، نيية داوا بكات

 يَ  ض بة هو شةِر بوَ دةيبي عيراق دواي ديكةية لة عيراقدا ئةويش دةور بينينة لة ئاساييكردنةوةئةمريكا خةلَكاين
 ياخود لة بةر بة هيند. هةنديك لة نوينةرو كاربةدةستةكاين ي ياخود لةبةر ناكارايي ئةمريكا لييال لينةكردنةوة
 ننةتوانراوة وةك ثيويست لة هةموو اليةنيكةوة ي الوةك ثرسةكة اليان و سةرقالَبوونيان بة شيتوةرنةطرتين

 كارةكة هةلَبذاردن و ي لة كاتيدا بنضينة،  ناوةنددا لة ناو حكومةيتي كورديش وةر بطرييسوود لة ئامادةي
   . كوردستانةي خةلَكيتةفويز
  طةورة لة جيبة جيكارييةكايني ئةطينا بةشيك بةرامبةر ثرسةكان هةيبيوتار ئيتركورد نةخشةو بِريارو دةيب

 يهيواو ئاماجن  بو كورد طةليكي ئةو هةلَواسراوييةي،  كيشةكانة بة هةلَواسراوي ئةمريكا هيشتنةوةسياسةيت
 كورد دةيكات خزمةيت ي ئةو كارةيةكاتيدا سةرتاثاي بوبكات لي ديكة نايةت كاريكةسيك!! تيادا دةتويتةوة

 تةكليفةكان هيض  دوستة يب،  بووي بةرذةوةندكة ساسةتيش بةو شيوةية بوو فِركان فِركاين.  ديكة دةكاتخةلَكاين
 ي كورد لة بةرذةوةندي ئةوة بكات كة بةرذةندي ديكةش نيية بانطةوازي لة كاتيكدا كة اليةنيك؟ بة هيض دةكةن

 كة ي مروظخواز دةزانن ئةوروثايان ثِركردووة لةوةخويان بة دميوكراختوازو مايف كة كة يطةليك لةوانةخويداية 
   !!  ئيسرائيلييةكانةيكوردستان هاوينة هةوار
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