
پارتی و یکتی و لیستی رەشی ئمریکا
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پندی پشینان".چی بچنی ئوە دەدووریتوە" 

ل ئابووچوونی ناوھنانی پارتی و باس ،ژک میدیاکانی کوردستان، ب ئاقاری جیاوازچند رۆ
ی چوونی سرۆکی ھرم بۆ ئو وتیکتی ل لیستی رەشی ئمریکادا و رەتکردنوەک

ئوەی ئزیش،پاش. ھناوەت کایوەتنگتاوی و ھمتکی توندیئم ئاریشی. دەکن
ل تاووتویکی باسکب پویستمزانیھردوو حیزب ھواکیان پشتاست کردەوە،

.بکمگۆشنیگای کوردایتییوە

رژە،گاڤوەوەبتی نیوەک ،ندی باتبانگاشرک،!بۆ دەکری یئقینر پارت و راستھ
خوندنوەی ئم دەکرت بینزگاریخوازی نتوەیی بت،غی خباتی رقۆنای ھزک

ۆز نییندە ئاھ یشی.ھاوکودەمم ئکانبکان نادیدە  حیزبوەییتن رژەوەندییب
ب نل جماوەر دەکککچن ودنی راستییکان دادەتاشترسنۆکان پاساو بۆ شوانن ورەگد

.وەردەگرترەھندی شوندراوبنڕەتییکپرسیک،گا

یکتی ل لیستی رەشی وقس لسر دانانی پارتیلرە دەمانوێ وەک ھوکی ناچیزە،
ـ ب گوتی .شتوونی مژوویی و سیاسیی پی گلسر زەمینی ئو پاشخان،دا بکینئمریکا

ب لم بارودۆخھردوو حیزب سانک،ـ فالح حسن،برپرسی پیوەندییکانی دەرەوە
.ئاگان

 م باسراستیدا، ئ لشئاو زۆر دەک کویرھ. مریکارەنگم بۆ ئررۆکی ھچوونی سن،
بتایبت بۆ یکمجارە کورد بت،دا جی خۆشحایب دیوک،ل سۆنگی ئم بیارەوە
 ک بنالی ر برانبت) نا(بیاد ب کانی خۆی لرژەوەندییم .و بی دیتردا ، بدیوەک ب

م لشان و باڵ، ناتوانب تایبت پارتی،یزبی کوردیراگیاندنی حبئاگا بین، شدەب لوە
ستوھنوبرۆژی رووناک بکات وەو خۆڵ بکچاوی خ.

ێ ئم راستییی و دەکرل دوو بگ تناپڕتئم لیست رەش،ھاوکشکخوندنوەی 
ریال " ،ک ناویان ناوەسیاستی ئمریکاجخت لوە دەکاتوە،کل الیک: لھبھنجین

و تنھا برژەوەندیی گوەکانی خۆی ل یی ل ب مۆڕای و نامرۆییتژھتا ئیمۆ،"پۆلتیک
ش سرانی ل الیکی دیک،و لسر خون و فرمسکی گالنی دیک بنیاتنراوەئستۆ گرتووە



بانگاشی بۆ دەکن و کوتۆت دەرھق بو ئرک پیرۆزەی ،وەماندییانسل،حیزبی کوردی
و دەرئنجامی ئم حات نالبارە. ،نابووتی سیاسی و دەستبتای گوناھبارنسرشانیان

شی ھردوو ال بردادرژایی رۆژگار ب ، ب، جستی کوردکوشندەترکۆم ھ و تاوانی
نجننجن ھھ.

چپترین سیاستی برامبر ب گالنی ،جیھانخۆرکی کب و چنگ ب خونوەک ،ئمریکا
ھر ل مژوویی نزیکدا،کارەساتی ھرەسپھنانی شۆرشی . دنیا و بتایبت کورد پەو دەکات

دۆستایتی و پشتیوانیکردنی تکای داگیرکرانی کوردستان ، دانانی پارت و ئیلوول ، 
سپتکی دیار و رۆشن، گورە ل لیستی تیرۆریستیدا و نبوونی دید و کۆنھزەکانی کوردستانی 

.ھتد...بگی زیندوونملیۆنی ٦٠دنی کشی نتوەیکی کربۆ چارەسر

سرجم کار و ھاوکاریی و سروشتی پوەندی حیزب ،ب داتایکی  وردلرەدا،رەنگ نتوانین
و ل رەھندی دیاری بکین ەکانی دیکوەخوڕی و ناوەندب دەزگای سی،کوردییکان

بتایبت دوای رووخانی ،دابم لگڵ پگ و رووداوی جیاواز. ربیناھاوکارییکانی ئاگاد
جنڕاڵ گارنر،جنڕاڵبدیاریکراوی،کاربدەست باکانی سوپای ئمریکارژمی سددام،

بۆ شڕی برەنگاربوونوەی تیرۆر و ھتد...ودیک چینی و پاول وۆلفوتیز و رامسفلد ئبو زەید،
سوودییان ل ھزی ،وێان لرە و لکردنیچاوساغییسربازانی ئمریکا وپاراستنی گیانی 

ییان کوردیی ستایشوەک مانۆرکی تاکتیکی،،یشجارەوجار. پشمرگی کورد وەرگرتووە
...کردووە

ل ،ئمریکا بوو ل رۆژھتی نوەڕاستداک سردەمان برپرسی بای ھزەکانیئبو زەید،
بۆ دەب سوپا : پرسیار ئوەی".سوپای ئمریکا و گلی کورد دۆستی یکن: " دیدارکیدا گوتی 
مان، زۆر بئاسانی دوای گیشتنبناو دۆستیدیمان سوپا،کواش دەرنچوودۆستی گل ب؟

رامبر بو ریسک بییندەی کورد بکن،، ب ئوەی زامنی ئاقوچانیانب مرامکانی خۆی
ورگی وو دئمریکا ل نبوون ھاوکار و پشتیوانی ،لو کیشوەرەداوەک تاک میللتگورەی

نموون، بنکیکی سربازی ب .ناوچک و جیھانداموسمانی تورک و فارس و عرەب و گالنی 
. نھبمان جئوجا بمزرنن،بل کوردستاندا دا

سروەخت . پڕیندەب خرایی تپبوون ل پشھاتی کتوپ و روداوەکان لو سردەمدا 
ی ک شڕ،ل روومادیھزەکانی سحوەسرۆکیشیی کوڕ ب فۆک چوو بۆالی ئبوری)بۆش(

ی ئمی و داوەتی کرد و دۆستیتۆ قارەمان و خۆشویست"پی گوت بۆش ، ئلقاعیدەیان دەکرد
".ئمریکابۆ 

بۆ کۆشکی سپی ب جلی کوردی و ،مئفسانی چوونی سرۆکی ھرم،لو رۆژەوەئیدی
کردنی بڵ بۆوەقسردەم میدیاکان الم پووچکوردی  الی بوش و ب.

ربازییس م دەستر برامبب،وەیری باس ئوھران،گی فیزی سبۆ ختووک ی کورد وک
ی دیکتایتی رادەگینن،تاقمکیگویان،دروشمی درۆزنانی دۆسیرکردن ل ئامانجی گچنگ



ھر ل ھنری ئمان . جگیکی پ نبخشراوەیانداال ئجندپرسی کوردئھریمنی ھن
ندانی دیکر و چمر و کۆندۆلیزا رایس و پاول برنجک کوردداکیست وە،ل واو بت

سیاستی مان نخشکش و جبجکریئاستیدالر.کردووەپچوانوە رەفتاریان
.ھبووەنوەندەکانی بیاردان لسربرچاویانکاریگریین وکائمری

ھمیش ب رووی سرانی کورد دا ،شۆرشی ئیلوولی بگورگانخواردوو دا، رایس،کیسنجر
بئاگادارکردنی ناوبراو . ھشاخاوە و باسی یک عراق و یک ستراتیژی ئمریکا کردووە

و نخشی کردوەک شار و وتکی بخاوەنشاری کرکووکیبمناتان سردانی سرانی کورد، 
.کارە چپکانی چنی و تیقوچان

ـ ک بەک ئجندای گارنری حاکمی سربازی عراق،ر کرایپاش جنڕاڵ گارنرمر،پۆل ب
پل ھگایوە و زۆر ب توندی مامی لتک سرکردە ١٨٠ب دۆستی کورد بوو ـ 

ب تاک رستیک باسی کورد و راق،راپۆرتی بکرـ ھامیلتۆن  لسر ع... کوردەکاندا دەکرد
.نموونی دیکش ھنخروارێم رووەوەل.دابینکردنی مافکانی  تدا نکراوە

.برچاومبۆ خونر  دەخپتر گالبیرس دا،وا باقیکی ل کتبکی

 "وانیدا دەکی رۆژنامکۆنگرەی خدا،لب مریکا لی ئیۆزخانتی باژکاری سیاسراو:
داوای نرخکی برز ،کرد،ک لسرەتادانی ب فرشفرۆشکان براوردسرکردەکانی کوردستا

٢٩٣ل . "دەکن بۆ ئوەی دواجار ب نرخکی زۆر لوە کمتر رازی بن

زدا،جژنی نتوەیی وسرۆککانی حكومتی کوردستان ل چوارچوەی یادی چواری تمو" 
بیاردا ئاھنگ ب بۆنی جژنی سربخۆیی ئمریکاوە لسر شرەفی ئمریکا،

ئیدارەی بوش ھیچ سوپاسگوزارییکی ننواند برانبر ئو تاک ئمریکاییکان رکبخات، 
بۆی رنمایی بۆ . الین عراقییی ویستی رز ل وت یکگرتووەکانی ئمریکا  بگرێ

ئگر نووسینگی بایۆزخانی ئمریکا ل کرکووک دەرچوو،ک بایکۆتی ئاھنگک بکن،
.٢٩٣ل ."ئای عراق ھنکرا

بۆمان ئاشکرا بوو، کات نووکرامھم یشتن بک بۆ گکی،خۆییالیوازموو شسیاسی ھ
.دا دتنتاوئوسرتۆپی ل ئمریکا پ رەوا بت، ئوا بگومان 

:دە٣٢١ئوەتا ھمان سرچاوە ل ل 

ـ سفیری ئمریکا ل عراق ـ ل دانووستاندنکانیشدا سبارەت ب حکوومتی عراق خلیلزاد" 
.  "ئجنداکانی ئمریکا بکار دەھناکوردی بۆ پاپشتی

سکرتری نونری با ل عراق )  مس ب( باس ل  نامیکی خاتوو ،ھرمزکمال.د
بۆ خۆی زۆر " :تەدناردوویتی  ب ، ک ب بۆنی کریریسمسوە بۆ باوکی ل لندەن ،دەکات

ھنی سواری فرۆککی بوو،چووە سر سلمانی و ھندە دابزیی خوارێ ک تنھا سد و ب ن



پنجا پی مابوو بدا ل زەوی مای شخ محموودی دەستنیشان کرد و ژمارەیکی ب شوومار 
٢٩٢ل ."بۆمبای تگرت،ب دڵ خۆشی گڕایوە چونک پی وابوو ئو گوجی گۆڕبگۆڕ کردووە

ھر ئدمۆندس ک بۆخۆی فۆکوان نبوو سای جارکیان ل ماوەی دووماندا :" ھاتووە٢٩٤ل ل 
."جار ب فۆک چۆت سر ناوچ جیاجیاکانی کوردستان٣٠

ل وک گوبارانی سوپاکی دەکرددۆستانی کورد برانبر ب ئمریکا،ھاوزەمانی ھوستی
کچی ل فلوج چوارمخی نھات،ی ئمریکاییسربازکخون ل لووتی تاککوردستاندا،

ز و تسڤیلی ئمریکاییان دەکشا و ئاگریان ل جستی کوژراوی شوندراویان بردەدا و سربا
رژ ھرشیان دەبردە سریان بب بۆمبی چنراو و پشتنی بۆمو ب زیندوویی سریان دەپڕاندن

و فتوا کوشتنیان تا ئستا باشترین دەکردراسان یان ل ئمریکاییکان ھو نان و ئاو و خو
یڵ،رەواجی ھگوەشدالمریکائئرەب زانیوە و دەزانرزاری عق ر خۆی ببۆ و ھ

داوایان ل جالل تالبانی دەکرد واز ل ئوەی دی سوننی عرەب لخۆیان رازی بکن، 
...ەککۆماری بھن بۆ علالوی رسپۆستی 

درکی مژوویی خاک و نتوەی داگیر رد خاوەنی دۆسییکی رەوای و ب غکوبگڕین،با لوە
ھزار گوندی کاولکراوە و زیاتر ل )٥(ل بش داگیرکراوەکی عراقدا،زیاتر ل . و دابشکراوە

س ر ھاتووە و زیاتر لسنفالی بو ئ یدا ھبجھ میاوی لھیدی کزار شنج ھت پ
، داوە ب ئمریکا و بارەی تاوانکانی رژمکی سددامگنام و دیکۆمنتی دەرتن ب

...دیکشپرسگلکی

ساتم چرکدا، تا ئژوویانم م راستتیک ئتکی کوردی،لزکاری یھیچ ھل
.ئمریکاییکان کوردستانیان کردۆت ھاوینھواری حسانوەی خۆیان. تیرۆریستییوە نگالوە

،ب سرانی حیزبی کوردیی ب سرۆک و سکرتر و ئندامانی بیرۆی سیاسی و الینگرانیانوە
ـ بۆ مرام خراپکانی ..دانئمریکاییتاککیل پشوازی گرمی ھرچپک گووە

و دسۆزییی کورد پشکشی یسرباری ئم ھموو خزمتگوزاریخۆیان،نک بۆ کورد ـ 
خراونت لیستی رەشوە، ) پارتی و یکتی(جا دوو دیارترین ھزی کوردی نئیئمریکای دەکات،

ئو لیستی رکخراوی وەک حماس و حیزبو و موجاھیدی خق و ئنساروئیسالم و داعشی 
.تدا ریزبند بووەتاد ....ئیمۆ و جبھتولنسرە و

،کرەوەرییتی و کوھامننرەداخۆی دەنول.  ت،چونکدەب راسیممووان مرۆ سھ
سای رابووردوودا و لو ھلومرج سرانی حیزبی کوردی لم بیست،چاوەڕوانی ئوەین

لبردەم ئرنییی شڕی کنداوی دووەم و سیم ب روخانی سدداموە خوقاندوویتی،
ندەکانی بیاردانی جیھانیی،کنوەب مستی پۆیین دەرگا ئاسنینییکانی ی رەوای کورددا،اداو

کناکان رووناک بکنوە وتونل تاریک.د دا داخراون ،تکبشکننتا ئیمۆ ب رووی کور
و ھاوار بکن، چیدی رۆژی ئوە نماوە دۆزی کورد تۆزی فرامۆشی تخت بکنپچاوپچکان 

.ل بنیشت



سرانی حیزبی کوردی خاوەنی باشترین کرەس و پداویستییکانی ئوەی دیارە و دەیزانین،
جیۆپۆلتیککی ھکوتوو و گرنگ،بدەستوەی انیژینۆسایدکراومیللتکی . پرسکی رەوان

ھزاران ،ئامادەیوتکی دەومند ب نوت و گاز و کرەسی خاوی دیک،ھیبوونی
وە ، ک ل ھندەرانزا و پسپۆڕ ل بوارە جیاجیاکانی ژیانداھزار کادری تکنۆکرات و شارە

.تاد... لبردەستدایەگڕاونتو

مانموو ئتیدەتوانن ھخشنرەوایبب کمان پی،ین،کوە بکری دنیای باس لرتاسس ل
.؟پرسی کورد  گرم و پیرۆز بتھندەی،نییچ دۆزکئیمۆدا،

 ،واترەک بوو کرانی کورگدس، ستراوی دنیایان بی ئاخنراو و دەمی بچاوی نادیدە و گو
.الی کورددا وەرچرخانایبیانی جیھانسرنجئبق بکردای ولۆبیکرد،کاری دبلۆماسی و 
ژبووایم یاڕدەبوو لوەندەکانی بکگرتووەکان،:داننوە یتوروپا نمانی ئرلتی و پکی

و ، بۆ چارەسرکردنی کشی کورد لو ناچاربکردایت برباریزلھزی دنیایان بھنا، وتانی 
و ب سوودی کۆمگی نونتیوەیی ، کمترخمی نکندەڤرەی رۆژھتی نویندا

میللتانی ناوچکشیان وای ھموو ئمانش . چاالکان بشداری پرۆسی چارەسکردن ببن
،یاندایبگیشتت،گئامانجی دەو سوتنی کورد ب ڕێ وبوان و جیھان دەگدی ئ. ب

پرسی کورد ھندە گرموگوڕ بوای، ل ھر دانیشتنکدا لبیرکراوی فایلی کرمانجی،وی کورت
وە بکرداینداکاندا  باسیان لجرایی ئبل...

سات دوای سدان ساڵ خبات و قوربانی و سوتماکبوونی نیشتمان و ئاوارەبوونی ھزاران ،بم
ھاووتی و ملیۆنھا کارەسات و مینتی ببانوە،تازە ب تازە،حیزب کوردییکان 

.گیشتوونت لیستی رەشی زلھزکی وەک ئمریکا

رشکوپشککردن دروست نبووە،چاوتکنیک وھی چاپ وبئم ب رکوت و،ھبت
،ک پارتکانی کوردستان لسرو ھموویانوە حیزبنیسیاستی حیزببکو دەرئنجامی

ھر رۆژە و ھر یکیان  بدەست .پارتی و یکتی سانی ساک پەوی ل دەکن
ھمان کات ئم راستیی. بگانیکوە و ھرگیز خاوەنی پرۆژەیکی نتوەیی نبوون

نیانتوانیوە،کاراکتری بزوتنوە میللتکی بندەست ببخشن کانحیزب،دەداتئاماژەی بوە
وەیتبات و تیکۆشانییان و ویست و داوای نخ کب،ربۆ ب لچاوی دۆست و دوژمن فۆرم

ئو و گر نچوونی سرۆکی پارتی بۆ ئمریکا،ل خاکدا،ج دەستخۆشی ب،وا ئیدی، .بکن
ئاخر وەک دەبینین، ...ھموو ئوانی دیک، لبردەم پرسک گورە و پیرۆزەکدا برپرسن

تای ترازووی  ملیۆنھا شھید و رووبارێ خونی ب چ لۆژیکلیستی رەش و گومان و تیرۆر،
کی ئتمیللندەھکی کاولکراو تتوەنفالکراو و وت.

ب واتایکی . ، زوومی خۆی ب چی بخات سر ئم الینشمگر پویست نیی، میدیای کوردی
، و راستینی خۆی سرکش راگرێدیک بۆ ئوەی بابتی بت و ل ئاست مزنی دۆزەکدا بت

تاوەکو لژر باندۆری برژەوەندی حیزبی دەرچ و خۆی . بدووچاو تماشای مسلکان بکات



تا ئمش پەو بگومان.تی نتوەییدا بدۆزتوەلخانی دەستگا و چککی کارا و ببش
.نکا، پیشکی ل پینچی سیاسی و مکیاچچی سیاسییکان  جیاناکرتوە
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٢٠٠٨سۆران علی چاپی  یکم . رس   وکۆتایی عراق، پتر گالب: سرچاوەکان

٢٠٠١دکتۆر کمال مزھر ئاوڕ ل مژوو دەداتوە،  وتووژ، ئامادەکردنی زانیار سردار قگیی
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