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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ...       ڕووهڕووه  ل شکست ڕووبهل شکست ڕووبه  گهگه   له له  نوی عروبهنوی عروبهپالنی پالنی 

  
رانی  نونه ی که وه ڕای ئه ره ستوری ئراق سه ده نگدان به ی ده وه کاتی نزیک بوونه ه

ری  ها نونه روه  هه وه د کرده یان ڕه که ستوره واوی ده ته ی ئراق به بی سونه ره عه
م  ستوردا البردرت یان الیکه ده ت له  فیدڕایه یاند پویسته کانی ئراق وای ڕاگه سونیه

  گرت پویسته ر ئه ی ئراقی وه زنامه گه سک ڕه ت که ئه ش که وبگه  ئه  وهسردرت په هه
گیرسانی  ی دروستبوونی هه شه ڕه مانکاتدا هه هه له. ک دایکی باوکی ئراقی بت نه که
ی  وه ڕای ئه ره بی سه ره رۆکی کۆمکاری عه عومرو موسای سه وه. ن که وخۆ ئهنگی نا جه
ی  قه ده و له ر داگیرساندنه سه نگی ناوخۆیی ئراق له جه یاند که یاندنکدا ڕایگه ڕاگه له

غدا  به لهوئراق  بی له ره کی عه یه  کۆنگره  پویسته له په به یاند که ڕاشی گه وه.  کۆتاییدایه
ب  ره تی وعه تایبه  به زیره نانی الجه زوڕنا ژه. ئراقدا ی گشتی له وه ه گرتن بۆئاشتبوون بته
نگی ناوخۆی  و هاواری دروستبوونی جه  نویه وبارودۆخه  هاتوهاوار بۆئه ته وتوونه گشتی که به

ی  وه  ئاشتبوونه دیاره.   هاتو هاواریانه وه که موالیه هه نن له یه گه پدا ڕائه ڕاستو چه ئراق به
کان  ئیرهابیهوکان  عسیه ل به گه  لهن ڕازی بکه وه کورد به و   شعه  که ستیانه به  مهگشتی

وانیش  می ئه که جی یهر  مه دیاره. وانیش ڕازیببن کانی ئه رجه مه به ن وه  بکه وه ئاشتبوونه
  وه  ئه دیاره. . هتدئراقدا و حوکمی ئیسالم لهو  رگه رکوک پشمه ل که گه  له البردنی فیدڕاییه

ی جیھانی  بی سونه ره عه کان که م دژی شعه م دژی کوردو دووه که  یه ترین پالنه وره گه
مان بۆدروست  دامکی دیکه ر بگرت سه ر بۆیان سه گه ئه.  یان بۆکشاوه خشه بی نه ره عه
گیانو   وه ونه که تر ئه سا دڕندانه و و له وه نه که ست ئه دهعس با و حزبی به وه نه که ئه

  . مان که له ماوناموسی گه
  
ڕی   شه بی سونه ره  عه وه دامه عس وسه م ڕۆژی ڕووخانی ڕژمی به که یه  له دیاره م که یه 

ڕوی  و له یاندووه کان ڕاگه ی دوودژی شعه پله ک دژی کوردو به ی یه پله ناوخۆی خۆیان به
نگی  ر جه هه ک وان نه ئه  کردووه پدانی هیچ درغیان نه نگی ناوخۆو دڕژه گیرسانی جه هه

ک  کدار بووبت یان بچه س هاووتی کورد بووبت چه رکه کو هه  به کوردیان کردووه
کانی ئراقی  بیه ره  عه  ناوچه وتبته س کورد بووبت وڕیکه ماڵ به کرکاربووبت یان حه

  بی سونه ره سای ڕابردوودا عهدوو ی له مه ئه ئایا.  بردووه ر نه تی ده المه  گیانی سه سونه
 کانیتری کوردستان   داگیرکراوه کوک وموس وشونه شاری که تی له تایبه  به کردوویانه

م  ر ده هه که. ؟؟ ل کراوه گه مان له  یان گاته نگی خوناوی ناوخۆیه ر کورددا جه رانبه به له
ی  وه ر ئه به نھا له  ته هناوه ر خۆی نه سه کی سڤیلی کوردی وه ی خه وگشت کوشتنه کورد ئه

 هاتو هاوارو  هن یکه ب نه ره نانی عه  وبازوڕناژه وه بته تا بارودۆخی ئراق ئارام ئه هه
نایان برد بۆکوشتنی  په  که دیاره.  ملی کورد نه  بخه  ناخۆییه نگه وجه گیرسانی ئه هه

رون  ودهقی بویژدانی  ڕی ده وپه  ئه وه کی سڤیلی کورد ئه ماو ژنو منداڵ وخه کرکارو حه
  نو که داگیرمان ئه یه ده ک سه یه ک که یه وه ته نه ر به رانبه  به یه بی سونه ره عهتاریکی 

ناردنی تیرۆریستو  بی له ره انی عهی جیھ بی سونه ره م عه دووه.  وه وسننه مانچه ئه
وهیچ پشتیانن  یی له  ئابوری و وره  تی ئن تی وبه کو به چه هاوکاری کردنیان به له

معی   جه سته ده  کی سڤیلی ئراق به  خه دووساڵ ونیوه زیاتر له وه ئه و کردووه کیان نه درغیه
 ن که مان لئه شه ڕه هه تازه.  وهکی ئراق تاکردو خه  ژیانیان له دوساه وه کوژن ئه ئه
زول  نه ن ته عس بکه ل به گه  له حه  وبن مساه گیرساندایه هه نگی ناوخۆی ئراق له جه که
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  بی سونه ره هشتا عه. بگرن بۆیان واکانی خۆتان هه ڕه مافه ست له ن وده بکه بۆسونه
ل  گه ب له ره رپالنکی تری عه و ههک ش وه م پالنه م من دنیام ئه سھه. تی کاولی بکات ماویه

و  ئهل  گه  له ه  مامه  زۆر وشیارانه کوردیش پویسته به.  وه بته ڕوو ئه شکستوڕیسوایی ڕووبه
ش دژی ئران  نده وه  ئه  دژی کورده نده  چه نویه م پالنه  ئه بکات چونکه  نوه بارودۆخه

بستانی  ره ی عه وه ره زیری ده ی وه که شه ڕه هه شکی زۆری له به  وه ئراقهکانی  وشعه
کارو باری ناوخۆی ئراق  ست له ئاشکرا ده وتی ئران به ستی پکر که ئران ده  له وه سوعودیه

م باکورد  گرت به رگای کورد ئه ر ده  در بت یان زو هه نگه وجه ئه. دات رده وه
بی گرت  ره رگای خودی عه پشدا ده وو لهگر هات چونکه ئه.  نگه وجه بت له ر نه ستپشخه ده
خۆی خۆی  بهر تی سه کی تر حکومه الیه و له یه ک براوه الیه وسا کورد له  ئه وه و سونه شعه به

یاندنی  ڕاگه ی به که ی گرت کۆتاییه رگای شعه ڕ ده ر شه گه  ئه چونکهکات  ئه مسۆگه
کانی ئراقیش کۆتایی پدت  ڕیسوایی سونه به ئراقدا وه بت له واو ئه  ته تکی شعه حکومه
نجامیش ناتوانن  ئهوبن   ئه  بھوده  ناوخۆییه نگه وجه ری ئه ستپشخه وان هۆکارو ده  ئه چونکه

  بۆیه. ی ئراقن بی سونه ره ی عه  دووهینده ژماره  به چونکهون  رکه ی ئراقدا سه ر شعه سه به
   سونیه به ره وعه نت وله یه تی خۆی ڕابگه ومه حک بت که وسا کوردیش مافی خۆی ئه ئه
ی  بارودۆخه ک له رگریه  بتوانت هیچ به بی سونه ره ی عه وه ب ئه  به وه  جیاببته وشکانه له که
وتوو  ر ئاوکه ک سه وه  که یه بی سونه ره عه وه ک ئه موبوایه هه  به چونکه. بکات و کاتو ساته ئه
  . .  ناوخۆییه  ره  ماورانکه  دۆڕاوه نگه جه  ناو ئه خاته ئهاچاری خۆین باتو به ست بۆپوش ئه ده
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