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  مةنسوور عةزيزيمةنسوور عةزيزي: : بذاردنةكاين عصراق و كارواين بردنةوة يان دؤأاندين كوردبذاردنةكاين عصراق و كارواين بردنةوة يان دؤأاندين كوردلَلَطةمةي هةطةمةي هة
  

 ،یشتنی هزری سیاسی دوو پارتی زلھزی آوردی له آوردستانی عراق وست گه ك هه به یه
له . وه هنا ژنی به دوای خۆیه ڕاست شه تی نوه آی رۆژهه ستیارییه آی مژوویی و هه یه پناسه

وه بگره تا دوو  ی میرانی آورده.. . تی و می شازده میرایه رده  له سه،لی آورددا ژووی در و نوی گهم
آی حیزبی و میری و  ره تی و نا ئارامی دوو به هامه له له نه م گه  ئه،لی آورد وانی گه باڵ بوونی پشه

  . تتیدا ژیاوه سه دوو ده
له   ی زایینی1991وه بۆ پاش سای  ڕنینه رد بگهی آو میانه رده تی سه سه توانین مژووی ده ده

آی  یه وت له پارچه آهست  لیان ده آان هه جاركی دیكه آورد و پارته آوردییه. آوردستانی عراق
ن آه  وڵ بده ن و هه م بكه رده وستی جیھانی سه ی نوخوازی و نوێ هه ڵ به قافه خۆیان تكه آوردستان

رنج راآشانی هزری   بۆ سه،نه قۆناغی وروژاندن ر بخه یمانی سیڤه ی په ندانه و به جاركی دیكه ئه
  . آانی ئامریكایه آگرتووه یان، وته یه رقافه وڕۆ آه سه ندی خوازی زلھزانی ئه وه رژه به

 وتانی هاوسنووری باشووری ،ی جۆراوجۆر و له ربازی جیاجیاوه  به شوه،وه  ه1991له سای 
یشتن  تی آوردی و آوشتنی هزری آوردی بۆ پگه سه ودا بوونه بۆ له خشته بردنی ده  له هه،ستانآورد

اوانه بن آه و ئاژ و آشه موو گره و هه توانت ئه شمان ده و باسه ی ئه گه به. یشتن و خۆ ناسی و له خۆ گه
ر نی ژآا له شونه قامگیری  سهوتی ئارامی و دا بۆ تكدانی ره وی ده ك آۆماری ئیسالمی هه الیهله 
ر  یفی خۆ و له سه و هات و چۆ به آهودانی تورآییه بۆ راوآردن  آتی نیشتمانی و هه تی یه سه ده

ودان  تی آوردی و هه سه زاندنی سنووری ده هر آشه جیاجیاآاندا و ب مبه آانیان له هه ویستی جاندرمه
 .. . رگ و خواردن ببن به تورآمان و ۆ جل و بهویست ب یانه ی آه ده وانه بۆ آینی ئه

و و  ودانی ئیسالمیه توندڕه آه و هه ی ناوچه ی وتانی دیكه رده تی پشت په  و بجگه له سیاسه مه ئه
یی  وه ته ت و تاآی آوردی و آایه آردن به ویستی نه سه دناو آردنی ده آان بۆ به حیزبه آومونیسته

ڕوونی له باشووری  آان زۆر به ی رووداوه وه آاردانه. ڕاست تی نوه  له رۆژههوساوه آی چه یه وه ته نه
 دا آه ویان ده رژمی آۆماری ئیسالمی ئران و تورآییه زۆر به روونی هه. نآرا دی ده آوردستان به

وڵ و  سپی خۆیان و له خشته بردنی هه ك بۆ تاودانی ئه یه ن به بنكه باشووری آوردستان بكه
 آانی رژمی بزووتنه. باآوری آوردستان تی آوردستان و آانی رۆژهه آانی پارته آوردییه انهتكۆش

جی . ر وروبه ی وتانی ده ردانانه ستوه موو ده و هه  لهنوه چمكك بوو آی دیكه عسیش له الیه به
بووه آه  وه نه یهربازی نیا له ری سه  ته،ری باشووری آوردستان وروبه پدانه آه وتانی ده ئاماژه

آان له باشووری  یاوازهردانه ج ستوه ن آاراآتركی به هز له ده ن به خاوه ویستوویانه خۆیان بكه
 ،نیا تاآی آوردی ك ته خۆیی نه ربه وه ویستوویانه آه سه ری گووشاری ئابووریشه له آوردستان و بگره

  .. وه ری خۆیانه نه تۆڕی آارتكه رگرن و بیانخه هآانیش و آییه آوردییه ره آی و ناسه ره كو حیزبه سه به
 ،بۆ نموونه! م آژمیژ خوارد و هه دهم خورمایان  هه:  ك آورد ده وان له باشووری آوردستان، وه ئه
 ،-وی خۆیان به قه_ك آاری دیبلوماسیان  له الیه،ستگای زانیاری آۆماری ئیسالمی و سپای پاسداران ده
هید  آانی حیزبی دموآراتی آوردستانی ئرانیان شه رگه  آادر و پشمه،وه شه یكهآی د آرد و له الیه ده
  . وه جویه  ده،دژ به پ ك ك مان شوه ر به هه ش هه تورآییه. آرد ده

وست  ك هه ودان بۆ به یه الل له ئامریكا و هه ڕز مام جه سعود و به ڕز آاك مه  دانیشتنی بهپاش
 تا ،.. .  و تورآیی و یاری آتك و مشكی آۆماری ئیسالمییتی آورد له سه رچوونی بیر و ده یشتن و ده گه
وته  یان آورد آه م جاره و ئه وه بوونه آان روونتر ده مان و حیزبه آوردییه خۆیی پارله ربه هات سه ده

  . آانیدا ره وروبه ڵ ده نده له گه شه و جار جار بزه و خه ڕه ی دبلوماسی و جارناجار هه ه مامه
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مان بوو آه  بژاردن و پكھنانی پارله  هه،ی آه زۆر گرنگ بوو بۆ آورد له باشووری آوردستان وه ئه
ستی  وه ده آانییه م و آۆڕییه موو آه ی آوردی به هه ئیداره. ی بۆ آورد پكھنا میانه رده آی سه یه پناسه

  . ت سه وه بۆ قۆناغی ده وه آورد خۆی گواسته به آار آرد و له قۆناغی شۆڕشه
لی آورد، آورد  ستیاره بۆ گه مان آاتدا هه عس، قۆناغكی گرنگ و له هه تی به سه قۆناغی پاش ده

م  رجه ر سه دا به سه ریكه ده ری هزی خۆی خه  سبه،وه ییه تی ناوچه سه ی ده یان له چوارچوه مجاره ئه
ئابووری . ندی داهاتووی عراق تی ناوه سه مترین داوای آورده له ده مافی فیدرای آه. خاآی عراقدا

تر نگی آوردی زیا نگ و ره ده. هزتره  به،آانی دیكه م جاره رجه ی سه وانه یان به پچه مجاره  ئه،یآورد
 یی و جیھانیدا تی ناوچه سه هڵ زۆر د آی دیكه آورد له گه به واتایه. بیسرت بینرت و باشتر ده ده

 ،آی ئامریكا رۆآایه ی دموآراسی ناسی رۆژئاوا به سه پرۆژه. یه ندی ستراتیژی و گرنگی هه پوه
  . ركی باش بت بۆ ویستی ستراتیژی آوردی واوآه توانت ته ده
ڵ  ی آوردستان له گه قینه راسته ی سنووری وه آشت بۆ دۆزینه ست ده وه ده  له آوردستانهمۆ آورد ئه
ر داوای آوردی بۆ دیاری آردنی سنووری  ندك نییه آه گورز و گوشار بخاته سه بی و ناوه ره رمی عه هه

  . خۆیی
یه و   له جارانی هه ئستا دۆزكی زۆر باشتر،ند سای رابردوو باشووری آوردستان پاش ئالۆزی چه

 به ،آان آانی پارته آوردییه وڵ و تكۆشانه ی هه نجه وه جگه په آی دیكه ش بگومان له الیه مه ئه
م دوو پارته ب  ئه. آتی نیشتمانی آوردستانی پوه دیاره ت پارتی دموآراتی آوردستان و یه تایبه
تی  رایه رنیشیان زۆر بووه و ربه ی ئه وه دهوست و آر مان آاتدا هه بوونه و له هه م و آۆری نه آه

  . وخۆی آوردیان آردووه له باشووری آوردستان راسته
آان  آییه آوردییه ره آینكی نوی به دواوه بوو بۆ پارته سه  راچه،آانی عراق و آوردستان بژاردنه هه

آانی گشتی عراقدا  ژاردنهب  له نو دی هه،نگی خۆیان آده توانن به یه وانیشن آه ده ر ئه و هه
  . وه آه یه نه چوارچوه نگی آوردی بخه ت و هز و ده شیمه حه
آتی  نگی به هزتری پارتی دموآراتی آوردستان و یه  هاوده،آانی عراق بژاردنه رآی هه  و آبه مه گه

تی ببن به آ یهتوانن به ب پارتی و  نه آورد ده دا م قۆناغه لهنیشتمانی آوردستانی پویسته و 
قامی  هنگی ش هز بن به ب بوونی دهتوانن  آتیش ده تی و یهدا و نه پار اردنهبژ م هه هزكی به هز له

  . آوردی
یه آه آورد  وه م ربازه ت له آوردستاندا زۆر پویسته و له سه ك و ده ری له نوان خه واوآه ربۆیه ته هه
وه بۆ زیاتر شارستانی  آی دیكه رآكاندا و له الیه وتن له آبه ۆ پشكهنگاو بنت ب م هه آه توانت یه ده

ری یاسا له پناو  روه وه بۆ سه ڕانه یی و گه مانی دوو ئیداره رآی سیاسی له آوردستان و نه آردنی آبه
  .. دانگی و رامیاری و ئابووری رهه تی و فه یه آانی آۆمه پشخستنی وت له بواره جیاوازه

  زیزی نسوور عه مه
02 .12 .2004  
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