
 

  دۆڕن؟  بن آ ده ش ده آان دابه ندییه وه رژه آات به
  

  گیخانی ند به زه نه
  
کیتی دا  آانی پارتی و یه ڕ و رۆژنامه  ماپه  له ی آه واڵ و باسانه و هه ئه

   له ن آه واڵ و باسانه و هه ڕۆآی ئه ی ناوه وانه واو پچه  ته وه بنه بوده
نووس و  ئاخاوتنی رۆژنامه. زن به  دادهخۆآان ربه ه سه ڕ  و ماپه رۆژنامه

  سته رجه تی آورد به خۆ خواست و ئاواتی میلله ربه رانی سه رۆشنبیر و نووسه
آان   حیزبیه آانی بوآراوه یاندنه چی نووسراو و راگه آات، آه ده

ش  مه ئه. ن آه  ده که  آوردیه سكی دوو زلحیزبه ندی ته وه رژه تی به رایه نونه
 نوان    آه له    یه یه وره  گه سافه و مه ربی ئه میان ده آه یه: ن  یه گه  دهدوو واتا

تدا  زووی میلله ه  کان و ئاوات و ئار  آوردییه ی سیاسیی حیزبه بیر و پۆژه
ی  تی نادیموآراسیانه قلیه وی و عه  ئاشكرایی تاآه میشیان به دووه.   یه هه
ی بۆشایی نوان  وه بۆ شاردنه.  بێ رده ه کان د  آوردیه  سیاسیه رآرده سه

  خشه  پالن و نه تدان به رعیه  پناوی شه ها له روه ت، هه خۆیان و میلله
  ی خۆیان له وه آشانه کان بیاری نه  حیزبیه آرده آانیان، سه وییه تاآه

  مانك آه رله ؛  په وه مانه رله ستۆی په  ئه  ندی عراقدا خسسته تی ناوه سه ده
كی آوردستان  ی خه قینه تی راسته رایه ن و نونه به ی ده ڕوه وان خۆیان به ئه

  .  تی نیه رعیه مانك آه شه رله  په ناآات، واته
  

فتاری سیاسیی آوردیی دوای  بانی بۆ بوش و ره ی بارزانی و تاه آه نامه
ی ل شه فه: لماند  جیھان سه كی آورد و به  خه ك شتی به  یه آه نامه

  آیتی و پارتی تی یه دیپلۆماسیه
  
پاندنی   بۆ سه ستدایه ده دا، آورد زۆر آارتی له  ناسكه رجه لومه م هه له

ی آورد و  وه ته  بۆ نه آی مرۆڤانه آانی و دابینكردنی ستاتویه داخوازییه
  ی آه  الوازه نامه. ندی آورددا وه رژه  به ووروژاندنی رای گشتی جیھانی له

نی  نجومه ی ئه وه  پش آۆبوونه بوایه  ده بانی بۆ بوش آه اهبارزانی و ت
ن  نجومه رانی ئه ی نونه  ئاراسته1546  رچوونی بیاری ئاسایش و ده

 له  وه دای زۆری دایه  سه ، خاكی بچوآی تدابوو آه ك بوش بكرابایه نه
.  ندی تی ناوه سه  ده  بوو له وه ی آشانه شه ه ڕ ش هه و خاه ئه: مدیای جیھانی 

ی سیاسیی آوردی و سوربوون و پداگرتنی  ر ئیراده گه  ئه یه شه ڕه م هه ئه
 خواست و  آسان به  و یه وره ، ئاآامكی گه ڵ بوایه گه آانی له  آورده رآرده سه



 

فتاری سیاسیی آوردی دوای   و ره آه م نامه به.  بوو یی ده ه   و ته ئامانجی نه
لی  شه فه: لماند  جیھان سه كی آورد و به  خه  بهك شتی  یه آه نامه

  . آیتی و پارتی تی یه دیپلۆماسیه
  

  آانیاندا ندییه یوه  آار و په یمانان له  هاوپه  آه شتكی روون و ئاشكرایه
ی ئابووری خۆیان و پالنی سیاسیی ناوخۆیی و  رمایه حسابی بازاڕ و سه

ی بارودۆخ و  وه  ئاساییكردنه ش له مانه ن و ئه آه نگی هز ده هاوسه
رچوونی بیاری  وان دوای ده ئه. ن، آه دی ده کگرتوویی خاآی عراقدا به یه

ی  وه  ددانه وتنه کیش ناوی آورد نابات، آه یه  ووشه  تاآه  به  آه1546
تی  رانی حكومه  نونه ندێ له ش هه مه بۆ ئه. آان  آورده  حیزبیه رآرده سه
مریكی  ی ئه وه ره تی ده زاره بژی وه ر، گوته یتشارد باوچهی ر مریكا نمونه ئه

رۆلی “ی آورد و  وه  بۆ دناییكردنه وه ه ی بوآرد یاندنكی ساده راگه
ی  ند رۆژه م چه مان آات و له  هه ،  له”دا  عراقی تازه ریان له آاریگه

ل  گه ان له و بنرخی وتن و گفتوگۆی ساده  پالن و چاوپكه رابردوودا، آۆمه
 ناوخۆآان   رۆژنامه  له  جگه نجامدا آه آان ئه  آورده  حیزبیه رآرده سه
آانی پارتی و  نھا بوآراوه گرت و ته رنه  گرنگی وه  به نكی دیكه الیه
  ی آه وه ڕای ئه ره  سه مه ئه.   وه میان پازانده آه ی یه ڕه آیتی الپه یه

ک له  ریه ڵ هه گه  جیا له یان به وتنانه و پالن و چاوپكه یمانان ئه هاوپه
.  ردووالیان ڵ هه گه ك آاتدا له یه ك له آیتی سازدا نه رانی پارتی و یه نونه

ڕپكراوی  ه ش و باو تكی هاوبه بوونی ستراتیژیه  خۆیدا نه ش خۆی له مه ئه
آو  ورد وه آ ر رامبه  به له) ریتانیا مریكا و به تی ئه  تایبه   به(یمانان  هاوپه

   به پكردنكه  گاته مه ها ئه روه هه. نت  یه گه آگرتوو ده آی یه یه آه یه
   آاتكدا له  له  وه  عراق جیا ببنه  ناتوانن له آان آه  آورده  حیزبیه رآرده سه

تكی آوردی  نی ستراتیژییه شبوو و الوازن و خاوه نوان خۆیاندا دابه
  وه  ئه و پالن و گفتوگۆ نھنییانه ، ئه  وه موویه  ههرووی  سه له. کگرتوو نین یه
ڵ آورد جددی  گه کانیان له لنه ندی و به یوه  په یمانان له  هاوپه نن آه یه گه ده

. هنن آارده کی آاتی به یه  شوه نھا بۆ رازآردنیان به  ته و متۆده نین و ئه
بوون   نین و نه  ئامادهآان یمانه  هاوپه ته وه رانی ده  نونه هیچ آام له

  نه کیش آورد و دوارۆژی آورد بخه یه  ووشه نی ئاسایش به نجومه م ئه رده به له
  .  وه ڤی سیاسیه ناو رۆژه

  
  نھا بیاره  ته  ئاراوه  هاتۆته  آه ی رجه لومه و هه  و ئه  ئاۆز مه رده م سه له
 عراقكی  آانی له  مافهرعی دوارۆژی آورد و  شه توانن به آان ده تیه وه نوده

  ن بی شۆڤنیدا دابین بكه ره عه



 

  
  نھا بیاره  ته  ئاراوه  هاتۆته  آه ی رجه لومه و هه  ئاۆز و ئه مه رده م سه  له

 عراقكی  آانی له رعی دوارۆژی آورد و مافه  شه توانن به آان ده تیه وه نوده
نی  نجومه ندامی ئه تكی ئه هو آات هیچ ده. ن  بی شۆڤنیدا دابین بكه ره عه

آی  یه نامه گه  به بن له  نه یمانان ئاماده  هاوپه ئاسایش و هیچ آام له
آانی   مافه  بچوآترین ئاماژه تی ناوی آورد بنن و به وه نوده

وی تاآتیكین بۆ  نھا هه آان ته رچاوبگرن، پالن و گفتوگۆ نھنی و ساده به له
. کگرتوویی عراقدا  پناوی یه تاندنیان له ه خه هی آورد و ه وه هورآردنه

وآردنی یاسای آاتیی  یه  په آی تۆمارآراویش نیه آه هیچ گارانتیه
تیكردنكی زۆری  زایی و دژایه ی ناره آه بردنی عراقی آه ئیمزاآردنه ڕوه به

   .ییدا دابین بكات میشه ستوری هه ی ده وه آانی وروژاند، له داڕشتنه شیعه
ک  یه وه ته کو نه ریتانیا آورد وه مریكا و به یاندا ئه وه م هه ش خراپتر، له وه له
آان   آورده رآرده  رازیكردنی حیزبیی سه  ئاشكرایی له  به كو ن، به  یر ناآه سه
آات . ن آه کانیان تر ده سكه  ماددی و ته ندییه وه رژه ڕن و خواست و به گه ده

 29ی   بۆنه نرت به بانی ده  شكۆ و پیرۆزبایی بۆ تاهی پ ر نامه پۆل برمه
  چته ری رامسفیلد ده ، یان نونه وه کیتیه زراندی یه مین سایادی دامه هه
، آورد هیچ  مریكا آانی ئه خانه سته  خه آ له  یه  بارزانی له جیه ردانی وه سه

یی گشتیی  وه ته نهندیی  وه رژه  دۆڕاندنی به  له ست ناهنی جگه ده شتك وه
  . ب نه
  

سعود   بۆ مه ریتانی ی به وه ره زیری ده ، وه ی جاك سترۆ آه فۆنیه له گفتوگۆ ته
جاك .  کانه وییه خ و تاآه  ببایه ی پالنه ه  ی زنجیر آی دیكه یه لقه بارزانی ئه

   آه وه سعود بارزانی دنیا آردۆته فۆنیدا مه له کی ته سترۆ له گفتوگۆیه
یییدا  میشه ستوری هه  داڕشتنی ده بردنی عراق له ڕوه ای آاتیی بهیاس“
ر داگیرا،  سه کانی پارتیدا پی له یاندنه  راگه ی له وه ئه.  ”گیرت رچاو ده به له

كو  بوو، به ردوو ال نه آراوی نوان هه آی تۆمارنه ڕۆآی گفتوگۆیه ناوه
رۆك  سه” فۆنی بۆ له ه جاك سترۆ خۆی ت ی آه وه بوون بوو به شكه شاگه

 خۆیان  کان به  آورده رآرده ڕی سه ڕی بباوه وپه ش ئه مه آردووه، ئه” بارزانی
  و یارییه آان ئه  آورده رآرده ر سه گه ئه. ن یه گه یان ده آه یامه  په و به

ک  ، ئستا نه ی آورد بكردایه وه ته پی خواست و ئامانجی نه یان به  سیاسییه
 G8آانی  رآرده واوی سه كو ته یمانان جۆنز، به بایۆزی هاوپه  جاك سترۆ و

آو مرۆڤ   آوردی وه  آه وستكی سیاسیی نووه م هه رده  به خسته یان ده
  ی آورد له ر ئستا آشه گه ،  ئه وه تییه وه تی نوده هنا ناو ستراتیژییه ده
  وه  بوروژن، ئه خانه بایه و گفتوگۆ ب فۆنه له و ته تی ئه وه ر ئاستی نوده سه



 

یمانان  ی هاوپه وه ندیی عراق و آشانه تی ناوه سه قامگیربوونی ده دوای سه
  .دات ست ده  ده ش له تییه وه ودا نوده  مه مه و آه ی آورد ئه له سه مه
  

آانی  ب زارۆآی آورد چاوه ، ده وه بنه  دووپات ده بجه ه نفال و هه آات ئه
  نه رگی بۆ فیده تا نان و به” تی مرۆڤایه“آانی   شینه ره لیكۆپته  هه ببته

   وه خواره
  

 ستاتوی  سمی دان به  ره تی به وه کی نوده یه نامه گه  آات هیچ بیار و به
کی  یه له سه  مه وه بته ی آورد ده له سه  مه وه نت، ئه آانیدا نه آورد و مافه

ڵ  گه  دانیشتن له کانی آورد به ت آشهآا ناوخۆیی و جیھانیش داوا ده
  وه خاته آم ده رییه وه  بیره وه ر بكرن، ئه سه ندیی عراقدا چاره تی ناوه حكومه

ر  نداو و هرشی سوپای عراق بۆ سه ڕی آه  و دوای شه1991 سای  له: یاد
  شداریكردن له تكرام بۆ به ی آورد، داوه آه زنه  دته وه آوردستان و آۆچه

 سكرتری گشتی   دا، آه2نالی   آه نسی له ڕه ڤزیۆنیی فه له آی ته یه رنامه به
  له.  شداربوون رز دیكویالر و برنارد آوشنریش تیدا به پUNوسای  ئه
  لماند آه سه یان ده وه کان ئه  آورد، قسه ت بوون به ی تایبه و باسانه واوی ئه ته
تی   زووترین آات یارمه آات به ا پویست ده و  و تیه ی آورد مرۆڤایه له سه مه

ی  له سه  مه گرت آه  دا وه ر ئه سه من پم له. تی بۆ آورد بنردرت مرۆڤایه
رکی قووی  سه  چاره  و پویستی به كو سیاسییه  به تی نیه آورد مرۆڤایه
 پرز دیكویالر و داوای سازدانی  م آرده ها رووی قسه روه یه، هه سیاسیی هه

. آاندا کگرتووه  یه وه ته ژر چاودریی نه ریفراندۆمم آرد له کوردستان له
م  غدا بكه تی به  حكومه کانم له  رووی قسه  بوو آه وه ئه  می پرز دیكویالر  وه

  . تی وه ک نوده  نه  ناوخۆییه آه له سه و مه
  
وودا جیھان خۆی  داهات  عراق، له شك له آو به ی آوردستان وه وه  هشتنه به

  شك له  به وه بته ی آوردیش ده  و آشه وه آشته تی ده له لپرسراوییه
ر  سه ندیدا چاره تی ناوه ل حكومه گه ب له  ده ی ناوخۆیی عراق آه آشه

وسا آات  ئه. توالآان کان و ئایه به ره  عه ڵ شۆڤنیسته گه  له بكرت، واته
  آانی ببته ب زارۆآی آورد چاوه ، ده وه بنه  ده دووپات بجه ه نفال و هه ئه
.  وه  خواره نه رگی بۆ فیده تا نان و به” تی مرۆڤایه“آانی   شینه ره لیكۆپته هه
آی  تی آوردی داهاتوویه لی سیاسی و دیپلۆماسیه شه ڵ فه گه ش هاوتا له مه  ئه
     .      آرێ دی ده  به شی ل ره
  
  



 

  04/ 06/ 14نسا،  ڕه فه
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