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دوای  گروپ بهس  !ست هنانی داهاتوودان ده ڕی به  شه کان له گروپه: کانی ئراق نگ دانه ده

  کر هیوا به: و! ...   سیاسیه ژانه ههم  ڕن بۆ ئه گه کدا ده کۆتاییه
  
 بۆ   کراوه ن ئاماده) گۆب (ندی  کارمه عزی که–ل  عد ئه نیس و سه سیس کامبه انهپن   الیه له

  م   س شه2005ری  مبه  دیسهThe Boston Glob 13) بۆستن گۆب( ی بوکراوه
ی  ممه کان پنچ شه ی سندوقه وه ن بۆ پکردنه که  ده کان خۆیان ئاماده  ئراقییه– غدا به

ك  کۆمه وام و رده ڕای توند وتیژی به ره سه. م سادا م له بۆ جاری سھه، داهاتوو
  زۆرك له، یان که پرونه  هه پرون به  هه ی ووته هو نیات نانهه بوه ل نگاربوونه ره به

م  ك بۆ ئه وا کۆتاییه ئهدات   هیچی تر ڕوونه ی که ڕه و باوه ر ئه  سه ته کان هاتونه ئراقییه
   که تازهمانی ئراقی  رله  بۆ په وه مه نی که  الیه  به  پش چاودایه  له سیاسییه  ژانه هه

  .  ی چوار ساه که ماوه
ن  نھا و خاوه راقی تاك و تهدا بنت که وتکی ئ وه سك دان به همووک  هه م زۆر نزیکه به

 ئاینزاکان و  شیعه (کانی رییه  ڕکابه  ئاواته  توانایدا نییه کگرتوو له زی یه رکه تکی مه حکومه
ب   ئاره  ئراقی زۆرینه  له وه ای جیابوونه دو  به کانی که کان و کورده کییه  خه سوننه

  .  خۆ بگرته) ڕن گه ده
  ڕواننه ده) 1) ( ییانه وه ته نه ( ره  ڕکابه م گروپه  س تاکی ئراقی له یه م شوه ئا به

  ) :) 2بژاردن و داهاتووی ئراق هه
  :بینن خۆ ده ربه کی سه کان داهاتوویه کورده
خۆیه  ربه  سه وه  کرده انی بهختی کوردست  پایته ژی که ولر ده  هه له،  ساڵ26، تروشی ئهچیا 
   نائارامی خستۆته کانی که کدارییه  چه وه  کرده  له و پارزراوه ی ئه که شاره.  باکوری ئراق له

  له ودا که ی ئه که  ناوچه  له داوه مریکی ڕووی نه کی ئه هیچ داگیرکارییه. ی ئراق زۆربه
  . کرت  چاودری دهوه کانه  کوردییه ن هزه هالی
ردوو  ك هه و وه ها ئه روه  ئراقی نازانت و هه و خۆێ به کانی تر ئه ی کورده ك زۆربه وه
  . بینت خۆیی کوردستان ده ربه ر سه سه  ڕیفراندۆم له شیان به مه ی پشوو ئه که بژاردنه هه
  ێ بهوان گو ئه" تروشی گوتی  ئه. بات  ده ڕوه  ک ئراق به  گرنگ نییه وه نه الیا ك به خه

  . "ك ئراق  ن نه ده  داهاتووی کوردستان ده
   پۆسه ر به رامبه ی ئاشکرا کرد به وره کی گه  و دخۆشییه نگی داوه کان ده موو جاره و هه ئه

   لهی کورد ی کشه وه ی جیابوونه له سه  جوانی مه  زۆر به دایه ڕه و باوه و له  ئه  که که سیاسییه
  . خات رده ئراق ده

کانی مانگی  نگ دانه ی ده رباره ده" کرد  ماشام ده خۆیی ته ربه و سه ره نگاوك به ك هه  وهمن" 
  . و گوتی ی ڕابردوو ئه ك و ده یه
  .  وه کانه ر کورده سه  بارکی گران به ته بونه، و گوتی ئه، کانی تری ئراق شه به
ماشای  تی کوردی ته سه کانی ژر ده  ناوچه دوور له ی بی بگانه ك وتکی ئاره و وه ئه

  . کات ئراق ده
  واته که. ن که ماشامان ده  دوو ته ك هاوتی پله وان وه ئه.  وه  کورد ناکاته بیر لهئراق " 

  .  " وه نه  خۆیان بکه  بیر له کانیش پویسته کورده
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   شتکه مه ئه.  لیستی کوردی تی جیاواز له لیس نگ بدات به ر کوردك ده ر هه گه  ئه ناپاکییه" 
کانی پنج  بژاردنه هه.  خوارێ موو ژیانماندا چۆته  ناخی هه ستك به ست و نه ك هه وه
  که بژاردنه هه، و گوتی ئه،  ی دیموکراسی و پلورالیزمی سیاسی نییه رباره  ده ممه شه
 نکوی ل  وه دام حسنه ن سه  الیه  له که  کانه ییه وه ته  نه ی مافه وه ی داواکردنه رباره ده
  . "کرا  ده
خۆمان  ربه وتیکی سهمای   بنه ئمه.  ئراق ك له  وه کی زیاتر کوردستانیان خوازیاره خه" 
  . "ب   ئاره  زۆر جیاوازین له ئمه.  یه هه

  .   بووه وه ولره غدا و هه  به نیس له کامبهی  که ڕاپۆرته
  .   بووه غدا وه  به  عزی له– ل ی ئه که ڕاپۆرته

ژین بتوانن  ی کوردستان دا ده وه ره کانی تری ده  وته  له ی که ڕزانه و به  ئه خۆزگه) 1 (
ر   سه رگنه  وه مان شوه هه  به وه بنه ر کوردستان بوده سه  له ی که و ڕاپۆرتانه  ئه ڕۆژانه

  وت که که رده وسا ده  ئه  بکرایه وه و باره دنك لهنگان سه  هه وه مه  النی که  یان به کوردی وه
لمای  چی زه  و که وه بته  بو ده م گرفته ر ئه سه ت له ها وتار و ڕپۆرتاژ و بابه نده  چه ڕۆژانه

  :ت یش ده لیل زاد خه
  .  وه  ئراق جیا ببنه وت له کان نایانه کورده

ی گرنگ بوو من  نده وه  و ئه یه و ڕاپۆرته کی ئه یه  کورته مه ڵ داوای ل بوردن ئه گه له) 2 (
 و  سوننهی س دا س که م ڕپۆرتاژه  له شدا دیاره که کی وتاره  پشه ك له روه هه.  کوردی کردمه
  کوردمان لهرای ك ب روه ی تریش هه و دوانه  ئه  و دیاره شدارییان کردووه  و کورد به شیعه
  که ته ی بابه  بۆ درژه تکایه.  ربیوه کانیان ده  بۆچونه وه خۆیانهکانی  ندییه وه رژه ی به ڕوانگه

  : م لینکه  ئه  ئینگلیزی بوانه به
  

  
The Iraq vote: Factions at war fight for future 
Three groups seek an end to turmoil  
The Boston Globe 


