
  ..رنابن سه غدادچاره رم وبه کانی نوان ھه داھاتووکشه له ئستاداونه له نه
     نسا ڕه فه/ یوسف کانی مارانی 

  

ی نوان  کشه ئستاناوی لنراوه ی که یه وکشه ئه       
تکی ی و کشه وه ڕاستیدائه له رم غداوھه به

کی  ھیچ جیاوازیه  سته لکی ژرده ڵ گه گه له ره داگیرکه
شی  ڵ داگیرکاری تورک وفارس بۆ به گه له بووه ونه نیه

تی سوری  وه ری ده وداگیرکه تی کوردستان باکوروڕۆژھه
وت  ،من نامهبی بۆ باشوری بچووک ره عه
کردنی وتی کوردستان  پارچه رچهرمژووی پا سه وه ڕمه بگه

مووتاککی کورد  ھه،کانی کورد که دوای یه ک له یه وشۆڕشه
ک نیاشم ھیچ کوردد وه  یه تی لی ھه زایه شاره  هو شی ئه به

خۆی گل   وڕاستیه زانت وله لی کورد نه دوژمنی گه کان به بی وتورکی وفارسیه ره عه ڕژمه نیه
      .بکات

دوای  تی سیاسی کوردله رکردایه سه ش که نشت کردنه رزه وخای سه رئه سه وه وت بمه من نامه
م  به،کرد عس چیانکردوونه ڕینی کوردستانی باشورودوای ڕزگاری عراق وڕوخانی ڕژمی به ڕاپه

کان  بیه ره عه  سیاسیه  نه تی ھزوالیه نیه  گشتی له لی کورد به گه ھاتووه  وه ئیتر کاتی ئه
وت و  که رچاوئه مان به وه کاندائه کوردیه فزیۆنه له ته له  ئاگابت، ڕۆژانه به  وه وسونه شیعه به
کان  بژاردنه غدا تادوای ھه وبه رم ی ھه شهک که  وه خونینه ئه وه کاندا ئه ڕه وماپه ڕۆژنامه له

ی  رمین عوسماندا ئاماژه وتنکی نیچیروان بارزانی ونه چاوپکه  ی له وه ک ئه ر ناکرت وه سه چاره
مانگ  کرابت به دانه مووساه وھه ی ئه ماوه ی له وه زانت ئه سک ئه رکه ھه  وه دنیاییه ،به پدراوه

ی زۆرترین  وه کاربھنت بۆئه به وه وت ئه یه اریکی تریش ئهت ج سه م ده ونیویک ناکرت، به
  که بۆ کشه  یه تم ھه کی تایبه یه وه ی خوندنه وه له بژاردن بکات، من جگه شداری ھه ک به خه
ھۆکارکیش  نابمه رناکرت،وه سه ی ئستاچاره یه وشوه ب به ره ی کوردوعه رگیزکشه دنیام ھه وه له

کان  بژاردنه ھه  مان کاتیشدادنیام که ھه م له کات، به بژاردن نه شداری ھه ک به ی خه وه بۆئه
م  یه وقسه لماندنی ئه کان نین، بۆ سه ی کشه وه ره کالکه داھاتوودا یه له ئستاونه  ڕابردوونه له نه
و  کام له  داوهنگی بۆ کی عراق ده شتای خه دا ھه سه له  زیاتر له  ستوری عراقی که نھا ده ته
رکوک  ی که پش؟ کشه  نگاو چۆته ک ھه یه  لی کورده ندی گه وه رژه به له ی که ندوخانه به

نشتی  رزه سه  کاتک ئمه  که  ستوره دوچلی ده ی سه شکی ماده به رم که کانی ھه داباوه وناوچه
کۆتایئی  له  ئستا ئمه 2007کۆتایی سای   خرته نه کرد که تی سیاسی کوردمان ئه رکردایه سه

تی  سه تکردن بۆپاراستنی ده م سیاسه گه تده وه ؟ من باش له داین چی بۆکراوه 2009سای 
لۆژیککی  ی کورد پوستی به ، کشه لکیش شتکی تره ندی گه وه رژه وبۆبه گروپک وحزبک شتکه

ر  سه نچیروان بارزانیدا زۆر پی لهی  که وتنه چاوپکه له  یه تائستاھه ی که وه له  ماقوتره



ت  وئه وه بته ری ئه به خه کات، کاکم تازه وافقی ئه عراقداوداوای ته له  داداگرتووه وزۆرینه مینه که
کی  موو الیه وافق خواستی ھه ی ته وه له بئاگایه  کانه ری کشه سه وافق چاره ر ته ھه  یه مینه کورد که

  دواوه به لره  پوستی پی بووه  ڕازی بووه  وه مۆ به ر تا ئه گه بی عراقیش ئه ره وت وعه ئه
پوستی  و نه تکی الوازنیه وه تی عراق ده وه ئیتر ده  کهی  وه له جگه  ،چونکه پوستی پی نیه

  م ڕژمه رجه ی سه پیشه  وه ئه ت که ر مژووپمان ئه ترست ، ئ خۆ ھه لشی ئه  و نه یه کوردھه به
ش  بی سونه ره ش مالیکی وعه مانه موو ئه ڕای ھه ره ، سه ب بووه ره کانی عه که دوای یه ک له یه

ک جاران  لی کوردوکورد ئیتر وه کتی گه ی یه وه شاندنه وه ک ھه یهر به بۆ له  وهکاریان کردو
درژای  به ک جاش وخاین وخۆفرؤشیی کورد که ی کۆمه وه پشه ھاتنه ، ئاماژادان به کگرتوونیه یه
ک  وتنی ئستایان وه رکه وده  ی کورد بووهرکوتکردنی شۆڕش تی وسه اریان جاشهیان ساڵ ک ده

  .           کوردستان له  گری وپشیوی دروست کردنه ستی ئاژاوه به مه نھا به وگروپ ولیست ، تهھز

غداد  ڵ به گه له ه تکی ترمامه قیه ئه بت به ئیتر کوردئه که  یه وه ئه  ته و بابه کی ئه ره ری سه وه ته
ی  وه واونابت،من دنیام ئه لی کورد ته قازانجی گه وبرابچوکی به وره تی براگه قیه بکات، ئه

وتکی  ی ژرخانی ئابوری له هو بوژاندنه ین له بیکه  مانتوانیوه سای ڕابردوونه ژده ی ھه ماوه له
ت  م بۆ بمنه گه ش تده وه له ، وهرگیزناتوانین ی ئستاش ھه رنامه هوپیالن وب دابه وره توکای واگهکش

موو  ڕای ھه ره م سه ،به یه ھزھه ژیرخانکی ئابوری به هرانی کورد پوستمان ب داگیرکه بوون له
ند  چه به  وه بگۆڕدرتهغداد ری به ڵ ڕژمی داگیرکه گه ندی کورد له وه رژه ش ناکرت چیتر به مانه ئه

ی کورد  و سیاسیانه م بم ھیچ کامک له ناکه  وبویژدانیه کی کارتۆنی، من ئه یه وپایه پله
تی  قیه ئه  بوایه ر وانه گه ئه  چونکه  ڕی زۆرباش کراوه ، شه کردووه نه غداد ھیچیان به له

م ئیتر  ، به ھاتووه ھناین که رده سه ش خراپتری به وه ب زۆر له ره ی عه وسونه ی شیعه رانه داگیرکه
کانی  شماوهتی ئران وپا وه ی ده ڕۆیانه پاشه  ته سه م ده ڵ ئه گه فیۆدان له کات به  دواوه به لره

  بژاردنه و ھه ولر شکست به ھه  وه ڕته کورد بگه  ھاتووه  وه ، کاتی ئه قازانجی کورد نیه عس له به
نگاو بنن، ئیتر کاتی  ک ھه ب کورد بتوانن یه ی عیراقدا به م بارودۆخه له  بھنت، ئیمکان نیه

  ..                        بن بۆ کوردستان  وهغدا به وان له د ووتی ئه ک کاک دیار محمه وه  ھاتووه  وه ئه

ڵ  گه رک له سه چاره  گاته ئه  که وه بیربکاته  ته قیه و ئه تی سیاسی کوردچیتر به رکردایه ر سه گه ئه
نھا ف  ته  وه ر بکات ئه سه باشوری کوردستان چاره  کانی کورد له وای کشه ته غداد که به
  وسته ر ھه سه کجار پداگرتن له نھا بۆ یه ، ته که خه چاوی  خۆکردن وخۆکردنه له
ستچوونی  ده می له خه مووتان له گۆڕت، دنیام ھه کان ئه شی زۆری ھاوکشه کانتان به تیه وایه ته نه

م  ، به گردراوه کتی وپارتی پوه کانی نوان یه کشه شک له به  رۆک کۆمارن چونکه پۆستی سه
       ..لی کورد بوونی بۆ گه له  رفرازی تره سهی ئستای  یه وشیوه به  و پۆسته بوونی ئه ن نه ڕبکه باوه
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