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بانی توانیان ئیمزایان  و تاه  ڕزان بارزانی ردوو به  هه2/12مۆ  ئه

و   آانی عیراق بژادنه ی هه یمانك بۆ پۆسه ر په نه سه بخه
 .آوردستان

ر  كی آورد پیرۆزبایی له هه زۆری خه ره ی هه ت زۆربه به هه
ندیه باآانی ئاساییشی  وه رژه تی به ن آه خزمه آه نگاوك ده هه
  ی آه پشوازی له كانه و خه آكم له منیش یه. یی آورد بكات وه ته نه
و   وه مانای وانیه تبینی م ئه به. ن آه آی وا ده یه ر پۆسه هه
و به  ین باش ینه ڕوو به باش نه خه نهآانی خۆشمان  خنه ڕه

 .خراپیش خراپ
ر له  بۆیه هه. د آرد یان به مژده ناو زه وتنه هو ڕك وان ئه ئه

یمانه بۆ  و په  داخۆ ئه وه یه بیرم ل آرده و وشه گوبیستنم بۆ ئه
 وه؟ شكنه لی آورد ده هایانه چین آه به قازانجی گه و به ؟ ئه یه مژده
و  بوونی ئه  یا نه بژاردن ی هه ت له خودی پۆسه الیهتا ئیشك ره سه

تك دایه آه نه  قلیه میشه له عه ت هه ئیشكالیه. دا نابینم یه پۆسه
و   بوون بكات وه ته آانی نه ر پرینسیپه سه یزانی آار له دون ده

و پش بردنی  ره مای به قینه بكاته بنه هاوتی بوونی ڕاسته
 .آرێ نسیپانه آاریان بۆ دهم پری مۆش ئه ئه نه .نی ده گای مه آۆمه



ك له  یه دا به هیچ شوه گای ئمه وه دایه آه له آۆمه ت له ئیشكالیه
همی  ك وه مرۆڤ ئامرازكه بۆ آۆمه. آان مرۆڤ ئامانج نیه شوه
ندكی   و خزان و هه تی حیزب مرۆڤ له ئاآامدا له خزمه. وره گه

ك  ب آۆمه آه مرۆڤی ئاوامان ده.  بقوربانیب  مرۆڤی تردا ده
نت و هیچ  آه ده ا ههگ ی آۆمه یشهو ڕ گ ی زۆریش ڕه نده گه
آانی خۆی  آی یاسایی به مافه یه  و به شوه قی خۆی سك به حه آه

 .ناگات
ر  سه ب له وا ده تك بزانین، ئه بژاردن به ئیشكالیه ر هه گه دا ئه لره

 .ین ی ل بكه دوو ئاست قسه
 .ر ئاستی آوردستان سه یان لهم دوه. ر ئاستی عراق سه میان له آه یه
ش  و چرآه ساته بینم آه تا ئه ر ئاستی عیراق، وای ده سه له
ندی  یوه آو په توانین وه ب له عیراقدا ده ره ندی نوان آوردو عه یوه په

ین،  بكهماشا   تهی آه عاشقی بوون سه و آه  و ئه كنوان عاشق
میشه له زیكرو   و هه ی خۆی آه قهآكیان سووتاوه بۆ عاش یه

ناب یه به ئه. فیكری غافم آه وی تریشیان ئاگای ل  كم تا زۆر
و ئاماده نیه بیریشی   و عاشق بوونه ناچت و سۆزی بۆ ئه  ست هه

میشه  یاندنیشی هه تی سیاسی آوردو ڕاگه سه وه ده ئه. وه ل بكاته
م  ری بووه، به وداسه و سه  ت ده دا هه دیه به و عیشقه ئه به
ش آه به  یاندنه و ڕاگه موو ئه و هه  بی عیراق ره رانی عه ش سه وه ئه

و  ی ئه ره و نزیك خۆیان له قه له دوور. ئاخڤ ناوی عیراق ده
مدا  ر ده سه ی فیدرالیان به ونیش وشه و به خه  ن ندیه  ناده هاوبه
ب له  تكی فیدرای هه رچی ڕواه  چونكه ههقی خۆشیانه حه. ت نایه
موو  زانین هه مووشمان ده هه. و وته بوونی نیه ختی ئه پته



نھا  و ته  چت زی ده رآه تكی مه وه و وته له  ده آانی ئه نیشانه
ب به  و وته ده آی ئه ره و سه زیران رۆك وه آانی سه ته وانیه پاه
 . ڕژێ دا ده و وته تیانی ئهر هاو سه و به  ت حمه ڕه
بژاردنه بۆ وتكی  و هه ئهیه ئایا  وه دا پرسیاری گرنگ ئه لره

ب  ؟ سیستمی فیدڕای دهزیه یا بۆ وتكی فیدڕای رآه هشوه م
زگاآانی  موو ده رشتی هه رپه ب و سه مانكی فیدرای هه رله په

 و ئای  اڕالیی فید مه حكه ، وای مهتی فیدراڵ بكات حكومه
و  ئمه نه ئه. های فیدرالیش ك دروشم و به  و آۆمه فیدڕالی

، نه هیچ ن زگای حكومی فیدرایشمان هه و نه ده یه مان هه مانه رله په
مانی  رله آرێ په بژاردنیشی بۆ ده ی هه وه ئه. آیش هایه دروشم و به

 وت موو له جیاتی ههی ڕۆژ  هبسو   زیه رآه وتكی شوه مه
اسادانان تی ی سه ش آه ده مانه رله و په ر ئه هه. آات قسان ده

ی  له سه و نه گوێ به مه بن ب ده ره ی عه ست، زۆرینه گرته ده ده
ر  مانه به رله و په تیش له قالنیه آی عه یه ناسه و نه هه  درێ وافوق ده ته

ی  وه انهدا گ و آاتانه و سات دات له ی ڕوو ده وه ئه. وێ آه گوێ ده
وتۆته ژر   آه9/4/2003ی آه له  و وته تكه بۆ ئه رعیه شه
ئستا به . ست داوه ده تی خۆی له رعیه و شه  آی ره تكی ده سه ده
و آاته له  ئه. وه ته بگنه رعیه و شه وێ ئه یانه ر نرخك ب ده هه

ست  و ده  تی خاآی وت آیه و یه  ت و سیاده  ت رعیه  ژر بای شه
لوجه باری نائاسایی  ی له فه وه له جیاتی ئهآی  ره ردانی ده توه
رچی  و هه نرێ یه گه و باره ڕاده بیب ئه نن له شمالی حه یه ڕابگه

درته  و یاخی بوو ده ر و الده رۆریست خۆیشی بجون به ته
. زان حیل ده و شته به موسته یه ئه ككی زۆرمان هه خه. م ه قه



چ آه  شیان له بیر ده كه ناڕۆشنبیره و خه لی ئه جه وه قی ڕه عه
یزانی،  دام ده یه آه سه وه ر ئه ویش هه زانن، ئه ك شت ده نھا یه ته

یه  وه دارانی آورد ئه تمه ی سیاسه وره یبی گه عه. آرد وی ل ده په
آو به عیراقكی تا  روه هه. ن آان به ناوی خۆیان بانگ ناآه آه شته

زخوازانه به ڕوه  رگه تكی مه قیه و به عه  زی رآه  مهش نوآه هه
موو شتكی  تی آردنی هه ، به دوژمنایهفیدرالین  برێ ده ده

ی آه دون نانی  و حیزبانه آو به روه هه. تی ن برایه آوردیش ده
گوترا  دا پیان ده دام ده واتیان له سه ه و سه خوارد آوردیان ده

 آه  ن ده بی لده ره راقی عهلی ع وات له گه ه مۆش سه  ئه،یمان هاوپه
آی بچوآیش نیه بۆ  و پانتایه  ب ره تی عه باوه له ئوممه كی دانهش به
 ب  ره عهبۆ . شكن له آ  بهوان  س نازان ئه  آه آهالنی تر گه
وه له آووه  و جیاآردنه نتیقی ئه مه؟ بی ره ی عه ك بن له ئوممهش به
 گرێ؟ دهر  سه

و نه  ناسرێ نه فیدرایه ی آه عراقی پ ده و سیمایانه بۆیه ئه
آارهنانی آورده له  یه به ی هه وه ئه.  پوه دیارهیتیش برایه
ی  وه ڕانه له دوای گه.  شاوه وه  بۆ وتكی هه ت رعیه ی شه وه گرانه

گات،  ه به ئامانج دهنبژارد و هه ش آه دوای ئه ته رعیه و شه ئه
وساآه  و ئه  ت رعیه وه له شه بنه  خای دهآان آیه  الوه واره موو قه هه
وساته  ت، ئه قیقه ك حه نھا یه وه، ته بینه ت ده قیقه ك حه ر یه رامبه به

سوپاسی : گوترێ آرێ، پیان ده ری آورد ده بانگی نونه
ب له عیراقی  ی آه ده وه آین، ئه ین، ئمه برای یه آه هاوآاریتان ده

عیراق وتی .  ری وته روه و سه آگرتنی خاك دا ڕوو بدات یه تازه
توانن به زمانی  ن، ده توانن بن آاری بۆ بكه ش ده موومانه، ئوه هه



وه زیاتر  م له ن، به ر بكه به رگی خۆتان له خۆتان بئاخڤن، جلو به
تیه آ و یه و پویسته ئه  یه ههتی وت  آیه ر یه سه ترسی له مه
ستی  وته ده ته بكه وه و ده ر ئه گه خۆ ئه. ر ته وته خه آه هن

زه ر پراآتی سه تیان له ك ئایه  آورد یهرانی وا سه آان، ئه یهتولال ئایه
فقاتلوا أءمة الكفر (ویش  ینیش آردی، ئه آو خومه روه آرێ، هه ده

و   ندی فكه ره و شه بۆیه قاسملۆ) انھم ال ایمان لھم لعلھم ینتھون
   دراوهان لیهراوی ری ژه نجه  به خهوانی آورد له دواوه یان جه ده
 وا  و تیژی ببات ئهست بۆ توند ش آه ده وه  ئه.له بار براونو 
آرێ،  د ده و به آافر ناوزه ببانی تی ره وه ڕاوه له ده گه بته هه ده
). نگیم نگیم به آوفر میجه میجه  آورد نه ما به: وتگی ینیش ده خومه(
ی  وه بژاردنه بۆ گانه و هه ك ئه یه موو پوانه یه به هه بۆ
نجامی  ره ته، آه ده رعیه ی شه وه تی عیراقه، بۆ گانه زیه رآه مه
س ڕی پنادرێ قسه  ت آه و به بیانۆی سیاده ته ادهیتیش س رعیه شه

ته دراوسكانیش  وه ده. اوخۆآانی عیراق بكاتوگرفته نله گیر
ن  ك بگه و دوانیان به یه  گریسی خۆیان و نه  پالنوامن له  رده به

و   تی خاآی عیراق آیه ر یه سه وان سوورن له ن آه ئهن یه گه ڕایده
و  ری  روه موویان له سه ر له هه وان به و وته، آه ئه  ئهری روه سه
 . و خاآه تۆقیون آتی ئه یه
جگای . بژاردنی ناوخۆی آوردستان ته به هه ش آه تایبه وه ئه
آان به پی  موو آورسیه بژاردن هه ر له هه رسوڕمانه آه به سه

و  ئهیه بۆ  وه وره ئه پرسیاری گه.  آرن ش ده ك دابه یمانتیه هاوپه
 بۆ ؟بووندا دته پشنگاو نھا له حاتی ته انتیه تهیم هاوپه
یمانتی؟ باشه آ زامینی  قینه نیه بۆ هاوپه آی ڕاسته یه ئیراده



نگ  شبوونه ده و دابه موویان به پی ئه و پارتانه هه یه آه ئه وه ئه
 یش یه، به یستك ههیه آه ل وه ی آه له ئستاوه دیاره ئه وه دنن؟ ئه

آان  ش حیزبه و لیسته  ئهمان ئاشكرایه، ناوی هرل  له پهموان هه
تی  رۆآایه بژاردنی سه آو هه ناریۆیه وه و سه ئه. نن خۆیان دایان ده

ك آاندید ده آانه، یه بیه ره ته عهو تی به خۆشی. بو به  هاو
نگی  ر ده ب هه ی له پشه، ترشی ب ده ونهك  ر یه ناخۆشی هه

مانیش له  رله ی ئستای په وه ئه. ها روه پبدات، شیرینیش ب هه
و پاره   موو ماندووبوون و هه و ئه   دیارننجامی ئستاوه ئه

واته  آه. وه ته ویش پشتر باوه مكه ئهنجا رجكردنه بۆ ئه خه
رك  ب؟ به چ پوه بژاردنكی ئاوا له آودا ده ت له هه دیموآراتیه

ب چ  ری حیزبی نه ر پوه گه آرن؟ مه سنیشان ده و آاندیدانه ده ئه
و   ت فائه ری آه و حیزبانه پوه ن؟ گرنتی چیه آه ئه ری تر هه پوه

 گرن؟  ر چاو ده به لهتك بۆ وت موو ش ر له هه دسۆزی به
م به  به. آه ئاسان نیه موومان ئاشكرایه آه بارودۆخه الی هه
تی  یتوانیوه له ئیزدیواجیه تی آوردیش تا ئستا نه قلیه وه عه داخه

و  تك بۆ ئه ، ستراتیژیه و آوردبوون ڕزگاری ب  عیراقی بوون
. ر چاو ناگیرێ هب ی آورد له و دیرۆآیه و درژ موعاناته دوور
ك شت  دا بریتیه له یه رایه و ماجه موو ئه نجامی هه ره مرۆڤ له ده

 .ویش هیچ ئه
ر  سه له. لی آورد ب واآانی گه ڕه ر داوا سه یمانتی له بوایه هاوپه ده

وه  بوایه دوای ئاشبوونه ڕ بوایه، آه ڕوشیدا ده دانی شه ڕونه
  وره گه ترسی. نی ڕابردووآا ه مان هه وه هه ونه آه جاركی تر نه

نوسی آورد له  ب آه چاره نهوه   بۆ ئهیمانتیه  و هاوپه  ئهیه وه ئه



و پارتانه له  نوسی ئه وه ب آه چاره كو بۆ ئه ترسی دایه، به مه
نوسی آورد بوایه  ست چاره به ر مه گه ترسی دایه، چونكه ئه مه
ر  سه ، زۆر زووتر بهنست یمانتیه ببه و هاوپه بوایه زۆر زووتر ئه ده
و   پم وایه ئهبۆیه. آانی نوان خۆیاندا زاڵ ببونایه تیه حمه زه

ی  آه ر له ڕوكیاندا پیان بوترێ مژده له ڕوه گه  ئه ڕووداوانه
        .وره شتكی تر نیه همكی گه دا له وهانتری
    


