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کان  پشھاتهی  وه  جیاتی لۆجیك و خوندنه ش لهبت و کوردی تا بت توندر ده  هه که مه گه

  کر هیوا به ... ! ڕێ ی نۆسترا داموسکی تره چاوه
  

 فاڵ  م پرسیاره می ئه کگرتوو داگیرسان؟ بۆ وه وزی بۆ یه مریکا گۆپی سه  ڕاست ئه ئایا به
می  ك وه یه وه  شیکردنه وت به مه م من ده به.  وه تهستیشم پ ناخونر پی ده گر نیم و له

 ئراق دا وا  که له ی بارودۆخه رپیانه  تروانینکی سه له) 1 (وه مه  بده م پرسیاره ئه
   بھننه  بوو سوننه وه وکیان بۆ ئه موو هه یمانان هه  هاوپه تاوه ره  سه  له وت که که رده ده

  وه ئه. ی زیاتریشن  و ئاماده وه موو شتکیان تاقی کرده  هه ش دیاره سته به و مه تایم و بۆ ئه
ك مریشککی  واکانی کوردیان کرد و وه ر و بای داوا ڕه  تا توانیان په تاوه ره سه ر له بوو هه
 سات  وتنه ش که مان شوه  هه یبینین و به موومان ده  هه رچوو که دهی ل  وه ڕووت کراو ئه ئاوه
  نهدری بۆ سون یستانی و سه ك سه ی وه  و نمونه کانی شیعه ره سه ر به ڵ مزه گه ودا له و سه

کانی  زووه ز و ئاره ی حه وانه  پچه کان به نجامه رئه ده باررچی جارو گه ئه!  وه قوت کرده
  .  تا ئستا مریکی بووه تی ئه وی سیاسه یه  په وه  گشتی ئه م به مریکاش بوبت به ئه
  :ن  بوو س ئاڕاسته وه یمانانه ی هاوپه رنامه ی به وانه  پچه  زۆر به ی که وه م ئه هب
  . کان کداری سوننیه  چهی وه نگاربونه ره  بوونی بهترندن و توند و تیژ سه ره په -
 . و تاران ره  به کانی شیعه ره سه ر به یل و هاوسۆزی زیاد و زیاتری مزه مه -
کگرتوو و  ی ئراقی یه بوونی بیرۆکه ی چ نه رباره کان ده استییهی ڕ وه زیاتر ڕوون بونه -

مریکا   ئه وه  ئا لره بۆیه. واکانیان  ڕه ر مافه سه کی کوردستان له سووربونی زیاتری خه
ندی  وه رژه  به ی ئستا له یه م شوه  به که ی بارودۆخه وه  هشتنه ی که نجامه ره و ده  ئه یشته گه

وی بۆ  مریکا هه  ئه تاوه ره  سه  له ی که و ئامانجانه  نابت و بۆ پاراستنی ئهیمانان هاوپه
  ك له روه  هه باشترین پالنیش دیاره. کات  تاکتیك و پالنی زیاتر ده دات پویست به ده

  یه وه ر ئه  به ته نای براوه  و په کار براوه مریکا خۆی به وروپا و خودی ئه کانی ئه ڕه مژووی شه
  :وترت  پ ی ده که

م   پ ی ئه به conspiracy theory – ألنظرية ألموءامراتيـة –بیردۆزی پیالن گان 
کانی  رنامه کی ڕاستی پالن و داهاتووی به یه وه  خوندنه یته ی بگه وه ش بۆ ئه بیردۆزه
  . ریت و گومان بوروژنیت نگاو بنیت و هرش به خت هه  پش وه ت پویسته که دوژمنه
و  ر ئه  به مه به نا ده  په وه ره ی سه که ی پرسیاره وه م دانه  و وه وه  من بۆ شیکردنه و پیه جا به

  :م  و ده بیردۆزه
ر   و هه بووه  هه یه و س ئاڕاسته  دروست بوونی ئه ترسی له خت مه مریکا پش وه  ئه دیاره
 ڕای من پالنکی س   به که.   بۆ داناوهی وه نگار بونه ره  پالنی به وه  دنیاییشه  به بۆیه

  !ی خۆی ك بۆ جیگه ریه  هه یه ئاڕاسته
کانی  ربازییه  سه  پرۆسه وام له رده  به کانی سوننه ی توند و تیژییه وه نگار بوونه ره بۆ به -

گرنگی هاوکاری ش   دپلۆماسیانه ك به روه  و هه وامه رده ی سوننی به هی س گۆش ناوچه
ك داری  ی چه ره گرت و دروست کردنی به ند ده  هه بی به ره ب و کۆمکاری ئه هووتانی ئار

  . زانت  گرنگ ده کان به یمانان بۆ تك دانی ڕیزی میلیشیا تیرۆریسته نگری هاوپه الیه
 کرداری خۆی  رچه ش بۆ تاران په کانی شیعه ره سه ر به ویستی مزه ر خۆشه رامبه  به له -

و بیردۆزی پیالن  کك بوو له تی ناوخۆ یه زاره ی وه که مینه ڕووداوی ژر زه و  داڕشتووه
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ر  تا سه مریکا هه  ئه ی که و ڕاستییه خستنی ئه ر  پناو ده  کاری هنا له  به ی که گانه
کانی  بژاردنه  دوای هه  نادات له کات و ڕگه شل نا کانی شیعه هر سه ر به  بۆ مزه که ته په

 .  بکوژت  سوننه لم کورم ناپارزم له یفی خۆی شه ه ک  به عهئراق شی
  میش که ی سھه که  و بۆ کوشتنی چۆله وه ره ی سه یه م دوو ئاڕاسته ر ئه رامبه  به  دیاره که -

ویش  بوو ئه م هه  پالنی سھه پویستی به) خۆیی کوردستان ربه سه ( یه که ی توتنه له سه مه
 . کگرتووی ئیسالمی یهکار هنانی  پیالنی به

 جیاتی هزکی   له  بت که وه مریکا خوازیاری ئه  ئه چت که  ڕی ت ده وه جا ئا لره
کی  یمانکی نوێ و دراوسیه کان هاوپه تییه وایه ته  نه ر مافه سه ناسیونال و شل گیر له

  م برا موسمانانه  و پیان بت له وه کگرتووی ئیسالمی بۆ سوننه قوت بکاته ك یه باشی وه
  موو بیارکدا لیستی سوننه  هه  مۆزم و له بنه ش ده ك بۆ شیعه روه هه! وت؟ باشتر کتان ده

کانی ئیخوان موسلیمین و  رمایشته ی فه کگرتوو گوێ ڕایه  یه و برایانی کوردمان له
  . کانی قوم و تاران ره سه ر به ك مزه بن نه  ده کانی سعودیه هابییه وه

یمانی   لیستی هاوپه ی که وه ی من بت ئه یه وه م شیکردنه  پ ی ئه  به واته جا که
کان  ی ڕووداوه وه  بۆ خوندنه  و زانستیانه ی لۆجیکانه وه  یان شیکردنه تی دوو شته پویستییه

  ! یان نۆسترا داموسکی تر وه
ی   قازانجی پرۆسه ه جودا ل لیستی وان به زینی ئه وت بت دابه یه کگرتوو ده ر یه گه ئه

واکانی   ڕه  دی هیوا و داوا و ئامانجه ته کگرتوو نایه  یه  به ی که وه م ئه من ده!  دیموکراسییه
.  یه م پارته ی ئه ی موحافیزکارانه رنامه ی به وانه  زۆریان هاو دژ و پچه  که کی کوردهات

ی  وه نی و جیا کردنه ده ی مه گه ۆمهزراندنی ک خۆیی کوردستان و دامه ربه ك سه داوای وه
م لیبراڵ و  موویان پارتکی النی که هاکانی تاك هه  ڕه  ئاین و ئازادییه م له سیسته
  . ك ئیسالمی وت نه وتوو خوازیان ده پشکه

  :رمووی ڕیزیشم کاك قادر نادر فه ك برای به روه هه
ن بۆ  که چ نه ر ئستا مل که ر هه گه ن ئه که نوس ساز ده کی زۆر چاره یه ه کتی و پارتی هه یه

وان  ك ئه روه هه. لمنن سه ك دوانکیان نه نگاو یه  هه م به  و النی که وایانه و داوا ڕه زۆرك له
هم و   وه سلیم بوون به ك ته  نه کانه کی ڕاستی ڕووداوه یه وه  خوندنه پویستیان به

 . ڕوانی چاوه
  
  : رگیراوه  وه وه ته  دوو بابه  له م ووتاره ی ئه بیرۆکه) 1 (
   له  که که ریتانییه ره به سه ست به ردانی ده  بۆ به ریتانیاوه  به ناس تکریتی له  ناردنی ئه-

  .   گیراوه وه  کانه ن تیرۆریسته الیه
  : ناونیشانی به Asia Timesی   ووتارکی بوکراوه-
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