
  ؟..ناآۆآیه آانی یه آتی و پارتی به ره و آوێ
 

  له ئه نجامدا بۆ هه موو الیه نه به شداره آانی )گه ر دیموآراسیانه بت(هه بژاردن       
له  آه سك هه موو الیه ن و  مانای ده سه ت یان دۆڕاندن ده گه یه نت، به و پ یه ی

ن به ده سه ت له ڕی بردنه وه الیه نه آان   بۆ گه یشت, هه بژاردندا خوازیاری بردنه وه ن
هه موو آارته آانی خۆی ده خاته گه مه آه وه و، جاری واش ده بت،ناچاری هاوآاری و 

  ....هاوپه یمانی ده بت له گه ڵ الیه نی تر و له ده ره وه ی ویستی خۆیدا
، به سه رۆك ) غدابه ( هه بژاردنی ئیمساڵ له  ده سكه وت و ئه نجامی  گه رچی       
بۆ سه رۆك آۆماری عراق ، سه رآه وتنكی گه وره ی مژوویی بوو بۆ ) مام جه الل( بوونی 

آورد، به م له آوردستان ڕك پچه وانه آه وتۆته وه، تاڕاده ی به هه واسراوی مانه وه ی  
نه گرتنه وه ی  آه بۆته په آخستنی په رله مان ویه آ)  سه رۆآی هه رم بۆ آاك مه سعود ( 

  )..سلمانی-هه ولر( ئیداره آانی حكومه تی هه رم
  خه كی آوردستانی له چاوه ڕوانیدا ڕاگرتووه ، و به گه ڕانه وه ش هه موو ئه مانه

  بۆ ڕۆژه ڕه شه آانی شه ڕی یه آتر آوشتن ، تاآی آوردستانی ده گاته ئه وه ی هیوا
  و ئاشتیش نه گۆڕته وه.....).ئاشتی( بانی هه چنراوه آانی پش هه بژاردن بكاته قور

  ... به هیچ
هه موو ئه و پشبینی یه گه شبینیانه ی ڕۆژانه گوێ بیستی ده بین ،   له گه ڵ           

ڕۆژ و حه فته نزیكه آان توانای سه لماندنیان هه یه ..... هشتاناآاته دنیایی و ئۆخه ی
  ؟.یان نا

كه وتنی نم ئایا گه ر ڕ تی و پارتی( وان بهكی  ) یه آنه بوو ، ئه گه ری جار چ  
  ؟...چه نده) 98-94(و ) 70-64 (  تری دووباره بوونه وه ی ئه زموونی مژووی

نه ماوه ، ڕۆی ووتانی دراوس و ناوچه آه به به راوودی ) به عس( له ئستادا ڕژمی 
   آه ) سه ربازی وڕامیاری یه وه(پشتر ب هز و ناآاریگه ره ،بوونی ئه مریكا له ڕووی

، هه موو ئه گه ره آانی شه ڕی نوان آوردی ڕاگرتووه ، ) آوردستانكی ئارامه( ویستی ئه و 
 له ده ره وه ی ویستی  )ناتوانن و ناشیانه وت(ناآۆآی آوردستان آه هه ردوو الیه نی ئستا

  .....ئه مریكیدا بن
ده چته هه مان چوارچوه ، وپشتگیری  )ه ردوو الالی ه(یش بۆ ) ڕایس(   سه ردانی      

  آاری )جا وه ك به شكی فیدڕای عراقیش بت( پرۆسه ی دیموآراتیش له آوردستان 
   به رنامه ی ڕامیاری ده وه ته آه یه تی و له سه ردانه آه شیدا ئه و نامه یه ی گه یاندووه 

  ی ئه م دوو ڕۆژه ، وه می فشاری) انپه رله مانی آوردست( هه وی آۆبوونه وه ش له ناو 
   ... ی تازه یه) مارلین ئۆبرایت(   وه زاره تی

 له ئاآامه آانی هه بژاردنی  ترس.. خوودی هه بژاردنه فاآته ركی تری گرنگیش
)   ڕاده ی یه آتی(له هه موو آات و ساتك پتر نزیكتر آرده وه تا) پارتی و یه آتی( ڕابردوو

ه سه رآه وتنه آانیش زاده ی ئه و یه آبوون و یه ك گووتارییه یان بوو،له نوانیان ، آ
  .....عراق و په رله مانی آوردستان بژاردنی هه



  به رده م دوووباره  چوونكه جاركی تر هه ردوو الیه نی آوردی له  ئستاش           
 جارێ ده سكه وته آانی ، با) عراق و آوردستان( بوونه وه ی جاركی تری هه بژاردنن بۆ 

ئه میشیان ده سكه نه نه آردبت ، به م ترسی ئه ویان ده آاته ئه وه ی ده ست البه ین     
له سه ر دمان و  بین گه ر په رله مانیش آۆنه بته وه و ئیداره آانیش یه ك نه گرنه وه 

یه آتر .....  ی جارێیشمان نه بت، ئه وا ئۆخه) وه ك ووتانی دیموآراتی( و سه رۆآكی 
  .......ناآوژین
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