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  کر هیوا به ... ! بۆوه ر جیانه چی کورد هه گیرسا و که ڕی ناوخۆ هه شه
  
   :ردوو کتبی  هه که) ر ڕاف پیته (مریکی ری ئه نوسه -

Beyond Baghdad (و )Post Modern War and Peaceکیدا به له.  ی نوسینیشانی  ناو  وتار 
)Betrayal (واته ) ت خیانه (ت ده) *: (  
  

  کانی داهاتوو له بژاردنه چوونی هه ڕوه تی به المه نگی و سه  خاتری ب ده بۆ ئمه" 
 پاداشتی  ئمه، دراوس ی ئراقکانی  ها بۆ دخۆش کردنی دکتاتۆره روه  هه مریکا وه ئه

  ست له وت ده بکه  بۆیان هه تکا که ر فرسه  هه ی له وانه ئه،  وه کانی ئراقمان دایه به ئاره
  : وستی ئمه  ڕاستی هه به.. کان ناپارزن یهمریکی ئه

 الی   به–مریکا  ی ئه وسته م هه  ئه ش واته مه ئه....  یه رانه  و ناپاك و که نا ئاکارانه
تی  ی ڕۆژهه مریکا ئاڕاسته  ئه ك که یه یام و نامه  په  له  بریتیه-  وه دارانه ت مه سیاسه
  :ت  دهکات و موو دنیای ده ڕاست و هه ناوه

گرنگ ! مریکا یت بۆ ئه که ند و چی ئه  چه گرنگ نییه. ی پ ناکرت مریکا سیقه ئه )1
  . دا نگانه کانی ته عاته  سه مریکا حسابی بۆ ناکرت له  ئه یه وه ئه
مافی مرۆڤ یان مافی ، ك دیموکراسی  نه  گرنگه الوه تی به سه نھا ده مریکا ته ئه )2
 . مریکا ب مانان کانی ئه  زله قسه.  مینه که
  واته کانی که یمانه  هاوپه  ئازادی کورده مریکا گوێ نادات به ی ئه وه رئه به له )3

 . وت بوو نھا بۆ نه داگیرکردنی ئراق ته
  : ت دهحمود  دی حاجی مه مه ڕز محه به
  وه ه ئاوات بن و به موو شتك ڕازی ده  هه کان به  کورده کرده ت سه مریکا ده فیری ئه سه" 

 ) **(. " دوایاندا بچین   به بووم جارك عاجز ببن و ئمه
ی ر بت پاوپ سه م ئستاشی له ه ب یه سه و که ی پاری ئه قسهمیان  که ی یه وه  ئه نده رجه هه

ڕی   کورد و خۆش باوه ر به رامبه مریکا به ستی ئه ربه ر ب ده سه  له نده مانا و په
رسوڕمان و   ڕاستی ج ی سه به. کانی تاه رۆك به  ناوه نه  به هدارانی کورد ب تمه سیاسه

   و له وه سوڕته کی داخراودا ده یه  بازنه تی کوردستان له رکردایه  ئاوا سه  که یه سته وه هه
  ! سك  بۆ فریاد ڕه دایه کی کوشنده ڕوانیه چاوه
تی  رکردایه  چۆن سه وت که که رده ده، م ست پ بکه  ده وه ی خۆمه که روتاره  سه ر له ر هه گه ئه

نوان کی زۆر ترسناکی  یه مه  گه وتۆته  و ستراتیجکی خۆمای که رنامه کوردستان ب به
وی شۆڤنی و  کی توندڕه یه ره  و به مینه ر زه م سه کانی ئه وره  گه  هزه ره  هه کك له یه

ك  ریه یی هه یی و ئاماده رنامه به یی و به  تۆکمه مووشی ترسناکتر دیاره  هه  له که. تیرۆریست
  م به  به که مه رچی توندترکردن و خوناوی تر کردنی گه  بۆ هه یه یه ره و دوو به له

 و ب هیچ  رنامه تی کوردستان الواز و ب به رکردایه  سه وه  داخه  و به وه وانه پچه
نجن  دا ئسك و پروسکی هه و دوو ماشنه رداشی ئه  نوان به  وا له تکی کوردانه ستراتیجیه

ش  م ناتوانم گه که ند ده رچه م ببورن هه ك بت به ش بینیه  ڕه مه  ئه نگه ڕه. بت نجن ده هه
وه و   لکدانه توانم به کان دانم ده ر ووشه سه ر زیاتر و ڕوونتر خاڵ له گه ئه. بین بم

پانی  ر گۆڕه کانی سه  هزه ك له ر یه  بۆ ههك یه رنامه نگاندنی خۆم ستراتیجك و به سه هه
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ری کوردان زیاتر  روبه یی و ب سه ش شپرزه وه وانه  پچه دا ببینم و به م ساته ئراق له
وا بزانم ، م ست پ بکه  ده مریکاوه  خودی ئه ر له گه ئه. م دی ناکه کی دی به تروسکاییه

مریکی و  یی ستراتیجی ئه و تۆکمه  ڕژی هرنام ی به ر ئاست و ڕاده سه موومان ڕکین له هه
  موومان بینیمان که ریشدا هه رامبه  به ك له روه هه. کات ی من نه وه  لکدانه  پویست به نگه ڕه

وی   دوای پالن هه ژ و پالن له دوای ڕۆ  ڕۆژ له وه یانه  و شیعه  سوننه کان به به چۆن ئاره
   دژ به  که وه هننه مریکی ده تکی ئه  و ستراتیجیه رنامه ر به  هه شکست هنان به

یی زیاتر هیچ  رنامه  ب به ر کورد له  سه  دیته م که به. ستن وه کانیان ده ندییه وه رژه به
  :ڕز بارزانی ووتی وو بهر دون ب هه!  پی بوترت ستراتیج یت که دی ناکه شتك به

ست  رده به کمان له یه  چاره خۆیی زیاتر چ ڕگه ربه سه  له ڕی ناوخۆ ڕووبدات ئمه ر شه گه" 
  "!نامنت 

بت  ڕی ناوخۆ نه یبینین شه  میدیاکاندا ده ر سکرین و له سه  له ی ڕۆژانه وه  ئه ی باشه ئه
  !ب چی بت؟ ده
م  به! ین خۆیی بده ربه  بانگی سه دا ئمه وشه م کات و ڕه  له  نادات که زانین تورکیا ڕگه ده

  ر و له  به بگرنه) اتگاحتیا (ندك خۆپارزی  هه  که گرتووه  کورد نه ی له س ڕگه خۆ که
-5   بۆچی زیاتر له  باشه! بپارزین  ناوخۆیه ڕه و شه ی ئه  پیشك و بسه  خۆمان له وه ئسته

 نوانیان  وتنه که  نه  شیعه  و نه  سوننه  باشووری کوردستان و نه ت له ساڵ کورد کوردی کوش6
م   و ئه یه موو شتك سنووری خۆی هه ئاخر هه! یان خۆش کرد که  تا توانیان ئاگره و بگره

 ناگرت و  رۆکی ئوه ر به  هه که ییه یه  گله م دیاره به! رچوو  تام ده  له ش ی ئوه ئراقچتیه
ك  وه!  بوونی ستراتیجکی خۆمای و کوردانه  نه رپرسیارین له  به ك تاك دیاره ش وه ئمه

ك   نه یه و هه  ڕژی و ستراتیجکی پته رنامه  به  و پویستی به  زۆر ئاۆزه یه مه م گه ووتم ئه
  ه و دوژمنانیشمان ل ستی پکردووه  ده وه  کرده ڕی ناوخۆ به  کاتکدا شه  له!ڕوانی نھا چاوه ته
بت ڕۆشنبیر  ده، تی یه  کورد هه ی که نھا تروسکاییه و ته  نو بردنی ئه وی زیاتردان بۆ له هه

 داوی  ونه که  و نه وه نه تر و فراوانتر بیر بکه وره  گه وه کانی کورد زۆر له  دسۆزه تییه سایه و که
قووی   هه ك که یه شهنسیپ و ئار  پره ه کارهنانی کۆمه ك به ی وه نموونه.  وه دوژمنانه

  کان له نوس سازه  چاره له سه  و مه داوی ئارشه ره  نابت سه وارییه ی کورده گه ناخی کۆمه
کان و  بژاردنه  پش هه کگرتوو له ی لیستی یه وه تی جیابوونه بابه! کوردان وون بکات

ك ڕۆژی ڕووناك  ن و وه یه له سه م مه ی زیندووی ئه ید قادر نموونه مال سه ی دکتۆر که که کشه
  ك له وه. ك و تفاقن تا ب ی ب چه دان و کوردانیش هه  بۆسه  دوژمنان له خات که ری ده ده

کی زۆر ئاۆزی سیاسی و  یه مه  ناو گه وتۆته نوسی کوردستان که م پ دا چاره پشدا ئاماژه
 و خۆمای   پوخت کوردانه ب ستراتیجکی  به  که وه ربازیشه ت سه نانه دپلۆماسی و ته

ی  گه مۆ پاراستنی ئازادی تاك و بنیات نانی کۆمه ر ئه گه ئه. ته حمه ی زۆر زۆر زه وه بردنه
ت   تایبه وروپای به داران و کوردانی ئه تمه ران و سیاسه موو ڕۆشنبیران و نووسه نی هه ده مه
موومان داوای ئازاد کردنی  و هه مال ه مۆ باس باسی دکتۆر که ر ئه گه  ئه! رقاڵ کردووه سه
  ن که ههنوس سازتر   چارهی ك ئارشه و کۆمه ڵ ئه گه ریب له ڕتان بت هاوته باوه، ین که ده
   ! که ره  فراونتریشی گه و بگره مپینی هاوشوه وڵ و که هه
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