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  هوشیار جاف...    وره  کوردستانی گه  له شکه رمی کوردستان به هه

  دا نه که
ی دانانی واتا به، ک یه رکرده ر سه  یان ههدارک ت مه ر سیاسه ردانی هه سیناریۆدانانی سه

  ب واته ک ده ند کاریه وه رژه ند یان نا به وه رژه  بۆ پرۆسسکردنی به نگاونان و پالن دانانه هه
   پالن دانانکی لۆژیکییه ردانه و سه  ئه واته،  وه وته که تیڤی ل ده هتیڤ یان پۆز ی نگهن هالی
ربازکردنی و  ن خۆ ل ده یا که دان بۆ ناو بازنه په هه. کی داخراودا یه ندی بازنه  نوه له

رۆتۆکۆل کردنی  بۆ پ ته کی تایبه یه قه ره ی ناوکشی وه و زۆنانه موو ئه ر هه  سه  بهبازدانیش
  . ست ده ی پ هه هی و پرۆسه  ئاۆشی ئهیربوونمی جگ  سیسته  به سته پوه، و ئه
راپای بای پ  اوکشکرد و سهسا خۆی نو مومر  ه بۆ زۆنکی تر ع وه  بینی زۆنکه له

شکرای دا ئا وه قینه ڵ و ته نو گژاوکی پ دووکه ستۆی خۆی و له  ئه بی خسته ره عهتی  حورمه
ک  بی و خۆیشی وه ره کی عه یه یار کردنی کۆنگره کات بۆ ته ردانی عراق ده  سه کرد که

رمی  ی بۆ عراق و هه که ردانه نجامی سه رئه سه له.  پاساودا و کۆنگره تی ئه داینامیکییه
وتن  هاتن و و بۆچوون ی به وه  ب ئه ی درکاند به وه ستی شاره کی هه ند نھنیه کوردستان چه

  .  وه یدا بچته وه ڕانه و گه
 ئاکاری  ر له گه هاوکات ئه، وت که رده  کات و ئامانجدا ده ر پالن له  کردنی هه مووتربه

 و  وه نه ر قووت که ن بۆخۆیان سه که ه  هه گهن ین ره گه  نه نگییه  ئاهه مه و هه سیاسی ئه
  .  زۆڕنا لدان هن ستکه ن و ده ی خۆیان ئاشکرابکه قینه شوازی راسته

ڵ  گه نگاونان له چت و قۆناغی هه کانی ل تکده  رێ یه ی توله ژاوه زۆر جاران مرۆڤ که
ساک و  راو ده گه نگ هه ساتکدا سوسام ره  نو زوقمی کاره بن و له ده تیدا شپرزه سه ده
  .  وه منته ده

   تیر و توانجیان دا له شانه ه کان هه ینه نووس ندک له هه،  وه یه  باره زۆر گووتراو نووسرا له
   هاته وه زۆر لکۆینه، کان  و گۆڤاره رانی کورد و رۆژنامه دارانی کورد و نووسه ت مه سیاسه

 ئاۆز  یه و شوه کان به شته، ن ردانی عمر و مووسا ت بگه ستی سه به مه  له که، خش کردن په
، ک تییه ساییه ر که ه پالت فۆرمی ه بوو له ده. تبوونیش ر تی گه ندێ نووسه ک هه بوون وه نه

 زۆر جار سنوور بۆ  بۆیه. دات تی بۆ ده  که رابووردوی شایه یه هه describe دیسکرایبک
  . بۆ پکاندنی پۆینت،  گووتندا  نووسین و چی له چی له، یی دابنرت شه ه هه

و  ت له هب هه،  وه کان هور بوبووه وننهف و کۆی س ند رۆژک که  چه  به م زاته پش هاتنی ئه
ک ئینگلیز  وه. یشت نگ گه م دره ڕزی هات به  به راسته. بوو کیان هه  ئایدیایه گرامهپرۆ
ی  گیرییه و گۆشه کان له رزی ویستی سوننه به. یشت نگ گه زۆر دره) یت توو له (ت ده
ی عراقدا تی  الحه به  زه ته سه موو ده  ههو  ناو ئه  له  رزگاربکات که نگاویان تیا کردووه ته
  بژارد تا بیکاته نو لیستی عراقدا هه ی کوردی له وه  و ههرنج م سه بۆ ئه،  وتووه که

ی  وه ته  نه شک له  به ی عراق خۆیان به  شیعه چم که من وای بۆده. پاپشتکی هاوکار
 عراقدا و   دانی ڤایرۆسکی زیاتر له نه رهه  سهم بۆ به. وێ ببن  ناشیانه ب نازانن وه ره عه

  ین له ن و حوسه سه کی زنجیری حه وێ کوته ی ئاشکرا نایانه  شوه به، تیان سه ی ده وه مانه
 و  یه ر هه  هه ته و دیپلۆماتیه وخۆ ئه سته وخۆ و نا ره  راسته نده ر چه  هه وه ستنه ڵ ئران ببه گه
  .  وامه رده به
ش  می ورانکردنی عراقن و شیعه که ری یه وده  هه  سوننه ین که گه دا ت ده  لره واته که

) نی فارسیدا هئۆش (ناو ستیان و به  دیاری ده نه که ریان ده ر و کولتوور و باوه تراژیدیای شه
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کات کاکی ، ری شارستانی خۆیانن  وران که ش که ی سوننه رباره ده. رانن بۆ ئ که ڕێ ده به
 ستین ئراقی له م ئوتل فه رده به  له وه قینه ترین ته وره گه،  وه ڕایه مرومووسا گه ڕز عه هب

نگکی   زه مه ئه. کی تر روویان دا یه وه قینه ند ته  سلمانیش چه ها له روه هه. ژاند هه
  .  کوردستان  گشتی و کورد له لی ئراق به ر گه  بۆ سه رناکه ته خه
ر  گه ؟ ئه ر چییه سه رد چارهکو- شیحه- دا سوننه یه م س گۆشه کردنی ئهر سه  چاره  له واته که
 کورد  به.  ته و فیدراییه کان ئه  سوننه وان واته کان ئه ه پیلک بوانینهکی نھنی  یه شوه به
بارزانی .   ئراقدا نی هیچ ماف بت له  کورد خاوه که  پشیان وا نییه وه، وا نابینن ره
)  ری ل بگرت  هیچ هزک نییه وه  ئراق جیا ببته ر کورد بخوازت له گه ئه (رم فه ده

  .  مافی خۆیشی نابورت ن و له چ ناکه واتا کورد مل که
و  وێ له یه ی ده مان شوه ش هه زی و شیعه رکه می مه که تی یه سه  ده وت ببته یه  ده سوننه
  .  وه  بمنته یهزی رکه  مه وته
 دوواداچوونی   به له، مرومووسا کانی عه راوزی درکاندنه  په وه چت بچینه بیرمان نه با له
م  به.  ئراقدا نکۆی ل بکرت  ناکرت رۆی کورد له کانیدا درکاندی که وته
  ستانی له هروا و هه. ن رمی کوردا ده  هه یادانان بهی دان پ ره وه  ته ش به نگاندنه سه هه
   به ی کورد دان نانه رباره رمی کوردستان و ل دووانی ده هه مانی رله په ری ر مینبه سه
  . تکی فیدرای سه بوونی ده هه
ک  ر وه هه، ری ئراقدا رانسه  سه ر تووند و تیژی له  سه بوو له  هیچ ل دووانکی نه نده رچه هه
   سیاسییه وه ره  لکۆه چوونکه،  ئراق زگارکردنی ر بوو له وستی نه  هه و پش وه له
 گشتی  ب به ره می عه ره  حه تی کردن به  سووکایه دامیان به نگکردنی سه  په کان به به ره عه
  . دانا
  چاوسوور بوون و دڵ گران بوون که  وه یشتن و به  گه هو  له وه وانه  پچه سانکی زۆر به  که
پاش . ) بییه ره کی گرنگی نیشتمانی عه یه ی کوردستان پارچهرم هه (مرومووسا وتی عه

مرو مووسا  کانی عه جم جمه  لهیان تووانی  کان نه  سیاسیه لهندێ  ران و هه  نووسه وه لکدانه
  . ژران کان هه کی جیاواز بۆچوونه یه  شوه یشتن به ک تگه وه، ن بگه

، کرد  بوونی کورد و مافی نه ک باسی له یه چ شوه هی مرو مووسا به  عه راسته، با وردتر بین
و  چت ئه  بیرمان نه بت له  م ده به، ب بوو ره تی عه لیتییهر ناسیۆنا سه یشی گووتی له وه ئه
، پیودا و ته  ئراقی ورانه  بانسکردنی خۆی له می رک و پکی ئراق به  دیتنی سیسته به

ی دیتی  وه  ئه واته، بوو  مشکدا نه رگیز له ی هه  واقیعهو تی سیاسی کورد ئه سایه پاشان که
  . چووبوو وای بۆ نه

   یی ده دین کاکه که له بۆچوونی فه
کی گرنگی  یه رمی کوردستان پارچه  ب حای بوونی خۆیدا گووتی هه مرو مووسا له عه -

  .  بییه ره نیشتمانی عه
 .  ر ناراسته ش هه مه ئه، ی کورد وه ته  نه  له شکه لی ئراق به  گه رد دهکو -
 .  وره  کوردستانی گه  له شکه رمی کوردستان به هه، م من ده -
،  واق وڕماون و نھنییه  له  و شیعه سوننه،   تا ئستا لمان ئاۆز بووه  که یه و واقیعه  ئه مه ئه
نگاری  ره  به دیاره، رمیدا  سارد و گه  له زموونکی زۆره نی ئه ن کورد خاوه  ت ناگه وه له
. فر و توونا کردنی کورد ر بوون بۆ ته وده  هه  که وه ته  بوونه وره تی گه وه ندین ده چه
ک خۆی  یه ر شوه  هه ر به گه  ئه زان بۆیه  ده م راستیانه مر و مووسا ئه ک عه سکی وه که
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وخۆ  ناراسته کی و راستییهرباز کات   خۆی ده  مژووییانه و راستییه پیشان بدات ناتوان له
  . درکن ده
  چی به.   گرنگه مه ئه، ن توانن چی بکه ب ده ره دا عه یه م س گۆشه کردنی ئه  هاوکش  له
 ر دێ؟ سه ن ئراق چی به کان بکه  سوننه نھا پشتگیری له  ته ر به گه نن؟ ئه یه نجام بگه ئه

  ؟ ر کورد چییه تیفی بۆ سه نگه
ر  گه ر و ئه گه  ئه  کاتی خۆیدا بکرێ به ش له کرت؟ یان ده ڕوان ده  چاوه هی و کۆنگره چی له

  گرێ یان نا؟ س ده ی که خه  یه ڕ به شه
  


