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  کر هیوا به... ! وت؟ کان ناکه تی کوردستان پش ڕووداوه رکردایه بۆچی سه

  
   و چۆن هزه  کودا گیری خواردووه ی سیاسی ئراق له زانین ئستا پۆسه موومان ده هه

 و  قاژه له  په ته وتوونه  و کورد که  و شیعه  سوننه  واته که رس گروپه  هه کانی ئراق له سیاسیه
، چرپنن کتردا ده  گوێ ی یه مریکا به کانی ئه رمانه  فه و وه کانه رده  پشت په رپ له چ چرپه
  که رده ی په ر ساته هه کانی خۆیان ندییه وه رژه  پی به ریتانیاش به  به وه  دوایه مریکا و له ئه
کانی تر  موو جاره ك هه ش وه م جاره مان و هاکا ئه ڵ ده ککیان هه ر یه سه له
.  کرد رخۆنه  ده  به کانیان دیزه نگیه وش و نه موو خه ڕۆ کرد و هه یان پینه و په که بژاردنه هه
م  مریکا و هه م ئه ك کاتدا هه  یه  ناکرت و نابت له نجامه و ئه یشتن به  بۆ گه م دیاره به
زاری  رمه ی شه قه توشی ئارهرچن و  کان ده رده  پشت په وتوویی له رکه  سه  به نه م س الیه ئه
مریکا و  وتنی ئه رکه  سه دا نییه گومانیشی ت کرت و که  ده ی که وه م ئه به! بن نه
گن   ده که رییه موو شانۆگه  هه وه ته ڕه  بنه وان خۆیان له  ئه تی که یمانییه ی هاوپهیاریتان به

  واته جا که! بن وتوو ده رکه سهوا م و د که وانن یه ر ئه  هه رده ی په وه ره ده  پشت و له  له و بۆیه
تی   حاه له (بن موویان نه ر هه گه ئه، بت  ده وه ی خواره م سیانه کك له دۆڕاو ب گومان یه

  :) ری رتاسه ڕکی ناوخۆیی سه شه
  ری هاتنه گه  زمانکی تر ئه یان به، وتن که رنه وتن یان سه رکه ری سه گه ئه،  سوننه )1

  : وه بینته دا خۆی ده م خانه  له رباری سوننه  سه ههاتن ربار یان نه سه
مریکا  ڵ ئه گه کانیان ڕاگرت و له گی و توند و تیژییه  ئاژاوه وه  کرده رجه و مه  به سوننه -

  وه نه کانیان ببه یاره  نه و له  گره وه ڕی تره کی شه یه ره  به تاکو بتوانن له،  دانوستان وتنه که
زانین  موومان ده  کاتکدا هه  له مانه رله ستوری و ناو په نگی ده ی جه ره ویش به  ئه که

ستکردی   ده ك که یه ر پۆژه ستور و هه  ده  به وان شکست هنانه کی ئه ره ئامانجی سه
  . کان بت مریکیه ئه

  هی دوژمنی باو ڵ شیعه گه  له  که کاندا زۆر دووره رباری سوننه سه رکی هاتنه گه ر ئه  هه له -
ر   هه بۆیه،  زۆرترهکاندا  ڵ کورده گه وتنیان له ری ڕك که گه  ئه واته ون که یاندا ڕك که کوشته

ر بۆ مام  تی هه رۆکایه ن با سه ن و ده که یی بۆ کورد ده مه  حه بینین مامه  ده وه  ئسته له
ن و بۆ  رج نایکه  مه ب دا من دنیام به ره گه م ئه  کاتی ڕوودانی ئه م له به، الل بت جه
  وه شکته  زیانی کورد ده  به یه و شوه کی له یمانییه  هاوپه موو جۆره ن هه ودای درژ خایه مه

 ئامانجی  چونکه (ون  فریای کورد ناکه مریکا به  ئه  ئران و نه  و نه  شیعه و کات نه  ئه چونکه
 . ) یه رباری سوننه  سه مریکا هاتنه کی ئستای ئه ره سه

ری  گه  ئه وه  ئسته تا له وه  و ئه وه  بیھننه وان بوبیانوو زۆره ربار ئه  سه هاتنه  کاتی نه له -
 پلکل حاد (ت بیش ده ره ك عه  ئامانج و وه  به کانیان کردووه بژاردنه ی هه وه ت کردنه ڕه

  ته و حکومه ئهزووی پکھنانی  کان ئاره  شوه ك له یه  شوه وان به ر ئه گه ئه. )پحدی
 و  نھا تاکتیککی کاتییه  دنیابن ته وه کات ئه الل باسی ده  مام جه یان کرد که ئیئتیالفیه

 پش  رج که مان مه  هه ره  به وه نه به نا ده  لژی په وته یان که ر ساتکدا گۆه هه له
 .  یه که ستوره کانی ده بگهرجی گۆڕینی  ویش مه مریکایان دانا ئه  بۆ ئه که بژاردنه هه
  بت که دا نه و کاته نھا له  ته وان داشیان سواره تکدا ئه موو حاه  هه له،  شیعه )2
 و  ش شتکی نادیاره وه  ئه  ئران که شنت له ربازی بوه مریکا بیار بدات گورزکی سه ئه
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نگکی  ن و ده  زۆرینه ی که یهو پ  به کو تر شیعه گینا وه ئه. دات یان نا نازانرت ئاخۆ ڕووده
یمان  ڵ کورد هاوپه گه  نین له وه ستی ئه ربه وان هیچ ده مان ئه رله  نو په بت له باشیان ده

ی  له سه وت مه کاریان هنا و کوردی ت که ك به یه ه ك ته  وه ی که وه  ئه  وه بن یان سوننه
  وه  الیانه وان هیچ به  ڕاستیدا ئه  له کهچون،  نشینی باشووری ئراقه رمی فیدڕای شیعه هه

  تیان له سه ڕی هز و ده وپه دا ئه که ردوو باره  هه  کاتکدا له  جیابن یان نا له  که گرنگ نییه
 .  سته ده
  دا پویسته م هاوکشانه ی کورد ج پی خۆی دیاری کات له وه بۆ ئه، کورد )3

 :وت  بکهکان تی کوردستان پش ڕووداوه رکردایه سه
ویان شکست  م و دوا هه که ك ووتم یه  وه  دیاره رباری سوننه سه ری ڕوودانی هاتنه گه  ئه له -

 و   خۆی هیچی وای بۆ کورد تیدا نییه وه ته ڕه  بنه ر له  هه ی که  ئیفلیجه ستووره و ده  به هنانه
ادا نازانم پاساوی رکی و گه  ئه جا له،  کورد ڕجوا نابینن ش به وه وان ئه  ئه دیاره
ن  ستووری کوردستان ئاشکرا بکه وت ده  تا ئستاش نایانه  که تی کوردستان چییه رکردایه سه

  !زنن؟ یبه  نه  و شیعه  سوننه  که ماوه و هیچ هیکی سووریان نه
  نگه ڕاستی سای داهاتوو یان ڕه  ناوه بۆ زانیاری له ( رباری سوننه  سه هاتنه ری نه گه  ئه له -
ك  ر گۆڕانکارییه ستکاری و هه مان بۆ ده رله م په رده  به وه خرتهستوور ب ده مانگی چواردا  له
 )  پویست بکات که
وان سوندیان  زانین ئه مووان ده هه، وه ستۆته  گوڕیان بۆ به  سوننه ی که وه  ئه وه  دنیاییه به

دا  م جۆره رکی ئاله  بویه جا لهمووی شکست پ دنن   یان هه یگۆڕن وه  ده  که خواردووه
ندێ   هه ری ناکات له ست پشخه ده و بۆچی  ڕێ ی چییه تی کوردستان چاوه رکردایه نازانم سه
  . نوس سازدا یی و چاره نووکه رکی هه کار و ئه

ردوو  ی هه وه کخستنه رکیان یه ترین ئه وره  گرنگترین و گه وه  دنیاییشه  به وه
!  ته م حاه وام بوونی ئه رده  به  له یه  من ترسکی زۆرم هه  که ی مای کورده که تیه رایه نونه
) ری پۆل برمه (ی که ج کردنی پالنه  بۆ دان پیادانان و ج به ترسیه نگی مه  زه وه  ئه چونکه
ی ی ئراقی هنا و ئراق که ته  فیدڕایه18ی پالنی   مژده تا وه ره  سه ر له  هه  گۆڕ که گۆڕ به
  ك و له  سلمانی ئایه بینین له  ده شه ر بۆیه هه) کانی ئراق گرتووهآ  یه ته ویالیه (ناو نا

ر  ماوه ی جه موو داواکارییه و هه ڕای ئه ره سه!  ته رکوکیش باری تایبه ك و که ولر ئایه هه
  ! باران  و نه  بای دیوه تی کوردستان نه رکردایه چی سه که

م   دوای ئه نتی چی بت له ره ب گه ؟ ئه ن وا نییه تی کوردستان ده رکردایه ر سه گه  ئه باشه
! ؟ وه نه آبخه  یه ت کراوه  زۆر له  به رمه م دوو هه ن ئه ڕوه  به ی که شانه موو سیناریۆ ڕه هه

   !وین؟ کان بکه  پش ڕووداوه بۆچی نابت ئمه


