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دوا ، با میان ده یرۆردا کنوش بۆ دووهت و ت  نوان دیموکراتیه مریکا له کاتك ئه
  کر هیوا به: و! ... چت مان ده و نه ره کز کز به کان ك بۆ کورده تروسکاییه

   
 چوار جار جۆرج  که"  ئراق  وتن له رکه سه" مریکی ئه نی ئاسایشی نجومه ی ئه که نامه گه به"

  وا دیاره.  وه کاته  تیرۆریزم جیاده کان له کداریه  چه وه کرده، ی کرد  قسهی رباره بوش ده
ل  ریان ئیشی ئه  سه کرته کانی ده ی هرشه  زۆربه ی که ڕه و باوه ر ئه  سه کان هاتنه مریکیه ئه
  مه ئه "  یه کی جیاوازیان هه یه جنده  ئه  که یه و ئراقییانه کو کاری ئه  به  نییه  قائیده–

" ی   ڕۆژنامه  له16/12/2005 ینی  ڕۆژی هه  وتارکیدا که  له کی جۆناسان ستیله یه ووته
ك   وه که.  کانه  سوننه ستی ئراقیه به ر مه  نوسه دیاره. دا نوسیبوی" ریتانی   به–گاردیانی 

وان و   ئهندی وه رژه  به  به که رازووه وڵ دانکی زۆر توانی تای ته مریکا پاش هه وت ئه رکه ده
   خۆیان و گروپه کان به موو بینیمان سونه ك هه  و وه وه بشکنته  زیانی کورد و شیعه

کان و بیاریان دا  مریکیه ڵ ئه گه  دانوستان له وتنه ك که یه  بۆ ماوه وه کانیانه تیرۆریسته
  ی پ داوه ژهیدا ئاما که  ڕاپۆرته ریش له ك نوسه روه م هه به. ن بژاردن بکه شداری هه به

ك  وانیش وه خۆ ئه.  وه  ناڕۆنه وه یشهات ستی به  ده  به هاتون و دیاره رج نه  ب مه کان به سونه
نھا  ك و بۆ ته ودایه ر سات و سه ر سنگن بۆ هه سه ست له  ده میشه  هه کان نین که کورده

ی  وه بادانه. ن که بوڵ نه نتی قه ره نی ب گه  به ت که  بیریان نایه جارکیش به
وت و  کی ده یه سته وه  هه کانیش زیاتر له ریتانیه ی دا به گه تی و له  تایبه هکان ب مریکیه ئه

  م به به.  وه ترسیه  مه  بخاته نگه کانی کورد ڕه وته ستکه موو ده ر بین هه  گه درۆ نییه
کی دیار  یه جنده ھنی چ پالن و ئه ن  به  ئاشکرا و نه  به تی کوردستان نه رکردایه  سه وه داخه
  له سه م مه  بیر له نده وه کانی بت ئه ی کورسییه می ژماره ی خه نده وه ترسم ئه  و ئه نییه
  ی که م قۆناغه  ئه یشتنه گه  ئاسانی نه ر وا به کان هه سوننه.  وه کاته  نه نوس سازه چاره
کانی  رنامه ری به به ر له اواکانیاندا دابات و سهم د رده به الح چۆك له به کی زل و زه مریکایه ئه

  ئمه " :یگوت ر فۆکس نیوس دا ده رامبه  به  ڕامسفد له ر دون بوو که خۆ هه. خۆی بگۆڕت
   له که. "ون  که رده  سه کانن که  ئراقییه وه ئه، کاندا ر تیرۆریسته سه وین به رکه ناتوانین سه

 کانی خۆی تاییه ره  سه جنده یمان و ئه موو په  هه مریکا له  چۆن ئه  ڕوونی دیاره کانیدا به قسه
رپاکردنی  تی ناوینی نوێ و به ڕۆژههی بنیات نانی  رباره  ده چی تر  ووه بته شیمان ده په

ر بخۆن و زوڕنا ش سی و باهۆزه وادارانی ئه  ناکات ئیتر با هه دیموکراسی و مافی مرۆڤ قسه
ڕی  یی و خۆش باوه  بت دپاکی و ساویلکه و نیازه مۆ به ر کورد ئه گه ئه. ن لبده
 برا   با چاو له تا زووه ن و هه ه  زۆر هه وه کان ئه مریکیه  الی ئه ن له که تیان بۆ ده فائه شه

  هاتنه  ده ش ڕۆژانه نهتا توانیان لیان کوشتن و زۆر ئازایا کان هه سوننه. ن کانیان بکه سوننه
  مه  ئه  تیرۆر نییه مه نگوت ئه یا وروپا و ده ریتانیا و ئه مریکا و به ر سکرین و میدیاکانی ئه سه
  .  یه "  همقاوم "  رگریه به
کو   به خوازه ڕ بکات نه ك شه کی کورد ناورت نه یه رکرده  سه ردا تاقه رامبه به چی له که

  !خۆ بت ربه کارت سه بت و ده ات بت کوردستان دهش ناک وه تی ئه جورئه
  !ن که  ده ت و ڕۆژئاوا بزوی پوه کانی ڕۆژهه  خوازه نھا کۆنه  ته وکه کگرتوو خه ئراقی یه
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  ری به مریکا بۆ خۆی چۆکی دادا و سه  و ئه وه چننه ی ده که مه رهه ئستا به کان  سوننهتا وه  ئه
 کاتی   له وه شیمان ببنه کانیان په  سووره موو هه  هه له  ی که وه کانیش شۆڕ کرد به کورده
  . ستوردا ی ده وه نوسینه

م   و هاکا به وه ته یی ئراق و کوردستان باوه  ماره وه  ئسته کانیش یار بت له  خوای سوننه
  ! وه  گوازرایه زووانه

کر هیوا به  
ریتانیا به/ لیدس   

:کانیان ره ڵ ڕز بۆ نوسه گه  له رگیراوه  وه وه تانه  م بابه  له هم ووتار ی ئه بیرۆکه) * (  
) 1 (  

 Only negotiation with Iraq's resistance can bring peace  
!کان ئاشتی دنت بۆ ئراق دارهآ ڵ چه گه نھا دانوسان له  ته تهوا  

Jonathan Steele in Baghdad 
Friday December 16 ،2005 
The Guardian 

:حتا ڕز دکتۆر ڕبوار فه وتارکی به) 2 (  
  
 
Did Kurds elect Zalmay Khalilzad to represent them?  
 
12/16/2005  
KurdishMedia. com - By Dr Rebwar Fatah 

؟ریان  نونه بژارد به لیل زادیان هه لمای خه کان زه  ئایا کورده واته  
) 3 (  

- TRANSITION IN IRAQ 
In policy flip ،U. S. reaching out to Baathists 
BY NANCY A. YOUSSEF / Miami Herald  
  

. بات کان ده عسییه نا بۆ به مریکا په کانیدا ئه  گۆڕانکی سیاسه له  
  
  


