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  ثةيظثةيظ.... .... بةستين ثةميانصك لة بصدةسةآلتيدا بةستين ثةميانصك لة بصدةسةآلتيدا 
  

یمانك  آانی عراق ماوه، په بژاردنه دا آه دوو مانگی بۆ هه و آاته دا، ڕاست له2004ری  مبه ی دیسه1بانی له  بارزانی و تاه
وره  رنجی ڕای گشتی گه  سهت و بۆ ڕاآشانی ستی تایبه به نیا شتكی آه به مه ته. آانی نادیاره ینه ینوبه ن آه آه آه ئیمزا ده

  . شیان ئیمزا آردووه یمانكی هاوبه ك، په یه م دژبه رده یه آه دوو هزی هه وه وه ئه آرته ده
   

باتی  وه آه له مژووی خه رئه به بۆچی؟ له.  م ئاندا له گوی گشت مرۆڤكی آورد خۆشه آه شه له یه یمانه هاوبه م په ئه
یه  بایی م ناآۆآی و ناته آداریدا بوون، و ئه نیان له ملمالنی سیاسی و چه مه  به درژایی تهدا و م دوو زلھزه سیاسیی ئه

  . دا دخۆش بت م دوو زلھزه نوان ئه ش له یمانكی هاوبه وتن و په شنه ڕككه ر چه های له مرۆڤی آورد آردووه به هه وه
  . واو بووبت نیش تهری آوردا ره نگییه به زه م هاوده ر ئه گه ت ئه نانه  ته

   
ی نوان بارزانی و 01. 12. 2004یمانی  آرن، په سند ده تانیی په ره نگییانه آه له ناچاری و ب ده م هاوده ی ئه نموونه
بانی و بارزانی پشتیوانی  یمانی نوان تاه په. آه دیار نییه یماننامه رۆآی په ت هیچ له نوه نانه یه آه ته بانی تاه

  . دا2005ی  ی ژانوییه30آانی عران له  بژاردنه وه له هه شه یه به لیستكی هاوبه م دوو پارته  ئهشی هاوبه
  

ك  لی آورد له داهاتووی عراقدا نادیاره و تروسكاییه نووسی گه یه له آاتدایه آه هشتا چاره یماننامه م په ئیمزاآردنی ئه
ی نوان  شه یمانه هاوبه م په من به هیچ جۆرك به ئه. ی بكرت، نابینرتد آی بۆ داهاتووی آوردستان تدا وه آه دخۆشییه

لی آوردی له باشووری آوردستاندا  ی گه ت به پاشقولدانكی دیكه نانه آتی نیشتمانی و پارتی دیموآرات دخۆش نیم و ته یه
  . نرخنم ده
  
وه  وانه پچه م به به.  دات نگییان ده آگرتن و هاوده  هانی یهوه و پاڕته م دوو پارته ده مالوه له ڕین به لی آورد له ڕاپه گه
ند  ت چه سه ستی ده ده ڕی نوخۆیی و ملمالن بۆ گرتنه وه، بگره به شه هاتنه پشه آاندا نه خساوه له ڕه نگ له هه ك هاوده نه

رد نادرێ، ملیان  آتریان بۆ له هه یشتن آه یه ڕه گه و باوه ردووال به دواتر آه هه.  ر برد سه ڕینیان به تای دوای ڕاپه ره سای سه
وته  و له ئاستی خۆی آه ر هزه رانی آوردستان بوو، بۆیه هه دی داگیرآه یان به نگاوه م هه ئه.  دا" ڕ نه ئاشتی نه شه"بۆ 
  . ی آوردستان آانی دیكه شه آانی به ی ڕكخراوه وزه

   
م بۆ  آانی آوردستان، به لی آورد له گشت پارچه خنه و بزاری گه م دوو زلھزه بوونه هۆی ڕه ی ئه المارانه و پهم هرش  ئه

 . بیست سیان نه ی آه ندی خۆیان قسه وه رژه پاراستنی به
   

  . دام ڕووخا سه
  . بوو وه نه  هزك آه بتوان دۆخی وت هور بكاته

  . وه ره عراق دروست آرایه به ره رگیرا و به ی آورد وه رگه ك له هزی پشمه دا آه  لره
  . آانی آوردیش با رآرده تی به سه رۆآایه رومانگ سه تی آاتی دروست بوو و سه  حكومه

ی ی خۆیشیدا، پرس آه ر خاآه سه ت له بیاردان به نانه درا، ته تكی پ نه سه م له پالنی عراقی داهاتوودا آورد هیچ ده  به
گیرن، له  رچاو نه به وان له ر داواآانی ئه گه آی آرد آه ئه رزاره آی سه یه شه ڕه تاوه هه ره بارزانی له سه.  آرا پ نه

  . بورت آانی عراقدا خۆ ده بژاردنه شداریكردن له هه به
   

وه، بگره  درایه می بارزانیش نه وه.  رهنووسی آورد له داهاتووی عراقدا نادیا ك دون و پرێ چاره ر وه بینین هه مۆ ده ئه
ریان پ هان  ماوه ن و جه آه وه ئیمزایان پ ده شه آی ڕووآه یه نه خه رده دی و به زه رانی آورد به نابه میشه سه ك هه وه
مۆ گۆڕی  ان ئهبت و خۆی ستیان هه ی آوردستاندا ده ركی دیكه ی داگیرآه وه هزآردنه وه و به ن آه له دروست آردنه ده ده

  . نن كه ی ڕۆژیان هه سبه
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