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  ندی قشبه ریوان نه مه!. ... ؟ ئارادایه ك له چ گۆرانكاریه
  
ك  یه وست و پشھاتی دژبه ك هه ی بارزانی، آۆمه آه  مژووییه  دبلۆماسیه شته  گه ر له ده به
 گۆرانكاری  ین آه ك بكه  پشبینیه آات زیاتر له دا وامان لده آه آوردستان و عراق و ناوچه له
 دروستكردنی هیچ  بته ی عراق نه آه ڕوانه  چاوه بژاردنه نجامی هه  ئه نگه ره و  ئارادایه له

  : وه  وردبینه م خانه آرت له دا، ده م گۆرانكاریانه م ئه رده به ستك له ربه  و به ئه موفاجه
ری و  عفه  جه ندن و آارآردنی لكرا و هیچ پرسكیش به كه ست هه  زاخۆ ده وت له بیركی نه*

آاتكدا  بی له رنه  ده  ستراتیژییه م پرۆژه آی له رانیه آرا و تورآیاش هیچ نیگه غدا نه تی به حكومه
  .  رسنووری تورآیایه سه  له آه پرۆژه

و  و له  له زاران دانه هه رگدرا و به رز مسعود بارزانی بۆ زمانی تورآی وه ی به آه ناوبانگه  به آتبه*
  . آرت بینرت و آین و فرۆشی پده  تورآیا دهآانی بازاره  له آتبه

 و  باشوری آوردستان هناوه آانی خۆی له راتیه  موخابه ڵ و آاره  گچه تی ئران وازی له حكومه*
ی حزبی دیموآرات و  له سه رآۆماری عراق بۆ تاران مه بانی سه الل تاه ڕز جه ردانی به دواسه له

ی  وه بانی ئه آرد و تاه دا باس نه گه تی آوردستانیان له  رۆژههآانی  آوردیه  و حزبه ه آۆمه
ی   و پرۆژه رمی آوردستانه تی هه رآات زیاتر خوازیاری دۆستایه هه  ئستا ئران له  آه وه رونكرده

  آرت به م ده آردنیشدا بت، به بواری دیراسه ر هشتا له گه ئه) بادان  عه-سلمانی(هی ئاسنینی 
ر  گه سف بكرت و ئه وه) رمی آوردستاندا  هه- ئران(آانی  ندیه یوه  په وعی له آی نه ۆرانكاریهگ

تی آردنی  دۆستایه تی به ستیه به  ئران مه ی آه ته ناعه و قه  ئه ینه گه وا ده  ئه وه زیاتریش ووردبینه
   به وه مه الی آه  و به وه تی بداته هو گای نوده مریكا و آۆمه ڵ ئه گه آانی له نگژه نگی ته آورد پارسه

  و گومانانه ڵ آوردستاندا، ئه گه آانی له  سیاسی و ئابووری و رۆشنبیریه ندیه یوه چاآكردنی په
  .  ئارادایه  باشووری عراق له ردانی له ستوه ر ده سه له  آه وه ونته به

و  ند آوچه بی چه ره یرۆرستی عراقی و عهمامك آراو و ت آداری ده چه ك له یه  ژماره تازه به تازه*
ن  آه  ده وناوچانه نبارانی ئه دا هاوه و شاره ناو ئه گرن و له غدا ده آۆنكی شاری رومادی رۆژئاوای به

  .  تی تدایه زگاآانی حكومه آان و دام و ده مریكی و عراقیه  ئه  هزه آه
تی  یه له یان په آه ریه  آوردستان و هه ته شاو هاتونهل وروپا به مریكا و ئه آانی ئه وره آۆمپانیا گه*

ند و  تی ناوه ربگرت و هیچ حسابكیش بۆ حكومه رمی آوردستاندا وه هه تر له وره آی گه یه پرۆژه
  . ن ری آوردستان ناآه وروبه وتانی ده

 سیاسی آورد بۆ تی رآردایه ر سه  سه نه تی هیچ گوشارك ناخه وه گای نوده مریكا و آۆمه ئه*
  . رمی آوردستان آانی هه ی ئیداره وه آگرتنه یه
 عراق و   و مژوویی له وره ن بۆ گۆرانكاری گه  و نیشانه موویان ئاماژه  هه وست و پشھاتانه م هه ئه

  نه مووالیه  و هه آه ندی وتانی ناوچه زامه خواست و ره آانیش به دا و گۆرانكاریه آه ناوچه
  م واقیعه آان ئه وره ن بیار و گه  خاوه ته وه كو پالنی ستراتیژی ده  به آانی عراقیش نییه یهب ره عه

  نگه  و ره وه جكردنه  قۆناخی جبه وتۆته  آه آه آرت بین پالنه  و ده ستنیشان آردووه یان ده نویه
ك  روه  هه  بن آه تیه وه  نوده هم پالن ی ئه وره ندی گه كی آوردستان سوودمه ی آورد و خه وه ته نه
آانی گۆڕینی  موو قۆناخه بی هه ئارادا نابت و ده  له م پالنه دیلك بۆ ئه هیچ به: رۆك بووش گوتی سه

  .  ماوه  نه آشه جالكیش بۆ پاشه ڕنین و هیچ مه وتوویی تپه رآه سه راست به تی ناوه رۆژهه
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