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 رانی کان نگه بژاردنه غدا و کۆمسیۆنی بای هه  به ریتانیا له مریکا و به ئه باوزانی 

و  یان ئیدانه فتارانه ره و  ئه کگرتوو وه  یه کانی دژ به رانه  تکده یاند بۆ کاره خۆیان راگه
   حکوم کرد مه
  

دین  هائه الح الدین محمد به رز مامۆستا سه  به ممه شه  چوارییان به رله  سهی 10کاتژمر 
غداد   بهی شار  لهیریتان  بهیت فاره  سه  کوردستان لهیئیسالم یکگرتوو  یهی گشتیمیندار ئه
 رز پاتریک  عراق و به ریتانیا له  بهیفیر  سهین ویلیام پات  الیه کرا له ی پشوازیمر  گه به

 یب کته مه یندام رزان مامۆستایان دیندار نجمان ئه  به ت که فاره  سه  لهی سیاسیراوژکار
 ی ئاماده  عراقیمان رله  پهیندام  و ئهیت رکردایه  سهیندام  و فازڵ حیدر ئهیسیاس
 ..  بوون هک دیداره

 دهۆک و ی شاریکان  روداوه ت به باره سه  نیشان دای خۆی دڵ گرانیریتان  بهیفیر رز سه به
هید   شهیسات  کارهی وه وتنه  لکهی هۆ  بووه تر که یکان ش و شونه ره رده  و زاخۆ و بهیئاکر

کگرتوو   یهیکانگا  بارهیکگرتوو تک دان و سوتاندن  یهیندامک ئه ند بون و بریندار بون چه
 .. دا و شونانه له
 ی وه  ئهیرخاتر به   له بردووه  ناو نه داممان له  سهی رژم  ئمه  کرد کهی  ئاماژهیرز به
و وت   ئهی که رژمه ی  کوردستانیش بن هاوشوه  عراق و لهی زۆر شون  تر لهیسان که
 پش   وهیب جیاواز ک به ووالیهم هه  بۆ ته  دیموکراتیه  ئمهیدروشم، رن  به روه به
ولر   هه  کاتک له  که م کردووه  کوردستان قسه له ت سه  دهیکان رکرده ڵ سه گه ک له یه فته هه

ین و   ناده وێ و رگه رمان ده روه  ئازاد و داد پهیبژاردنک هه   ئمه  پم وتون که بووم وه
 .. یلکارزویر و خروقات و پش  تهیبون   نابین بهیراز
دا  وه م به یاندن ئاماژه  راگهیکان ناه وانیدا بۆ که رۆژنامه یک یه  کۆنگره  رابردوو لهی رۆژ وه
ر  سه نک به  الیهی و دوژمنکاری هیچ خروقات و پشلکاری بون به  نابینی راز  ئمه که
   کهیت  خۆیهیس ماف کهموو  هه، کاندا بژاردنه  هه  له  خۆیان پاوتووه که،  تردایکان نه الیه
  وه  لبگرتیس ناتوانت ر شدار بت و که کاندا به بژاردنه  هه وت له ک بیه یه شوه  چ به

 دهۆک و ی ناوچه ی و روداوانه  ئه وه.. ی نایاساییک یه شوه به،  بکاتیت یه یاخود دوژمانه
رکوک   که م له که قونسلمان ئه  ا له و داو کراوه  قبوڵ نه  ئوهیگاکان ر باره  بۆ سهیر وروبه ده
 ،  یه و ناچه  ئهیتداران سه ده   خرا بکات لهی وه  رونکردنهی داوا که
 بدرت  وه  ئهییمان  په  پویسته ین وه که رده یانک ده به زوترین کات  به وه یه م باره روها له هه
ڵ  گه  لهی هاوکار کانیش به بژاردنه  بۆ هه وه،  وه بـته  نه دوباره   کارانه م شوه  له که

 ی نا حکومی کان و رکخراوه بژاردنه  ههی بایها کۆمسیۆن روه مریکا و هه ئه یکان هزه
بۆ رگرتن   تریکان رکوک و شاره ولر و که نرین بۆ هه وروپا چاودر ده  ئهیکـت  و یهید نه که
  م که که  ده وه  به ئاماژه دا یه یاننامه  بهو ها له روه هه، زویر و خروقات  تهیدان  رونه له
 و نابت  ته  و دیموکراسیهیئازاد یرپابون  به یه و ناچه ریتانیا له  بهیت وه  دهیوقف مه
ت  سه  دهیکان بژاردندا و حزبه  ههی له سه مه  ن له  بکهیت پشلکار ت و حکومه سه ده

 ئازاد یک یه شوه  به ن و پوسته نجام بده ر ئه تیسان که ن و ر الیه رامبه  بهیدوژمنکار
 ..  بکاتی دیاری خۆی قینه  راستهیر و نونه  بدای خۆینگ ر ده ماوه جه
و   ئهی کرد و سوپاسیفیر رز سه  بهیرم  گهیپشواز ی سوپاسی گشتیمیندار رز ئه به
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   لهیت و ئازاد موکراسیه دییرپا بون ریتانیا بۆ به  بهیت وه ده یرزیان وپشتگیر  بهی وتانه
 یکگرتوو  دا یهی رابردووی مژوو  له  کرد کهی  ئاماژهیرز و به، عراق و کوردستاندا

  فره ت و  دیموکراسیهیر بون به سته  بۆ زیاتر ده  بنت که نگاوانه و هه  ئه یتوانیوه نه یئیسالم
   له بووه کورد هه یل دستان و گه کوریرو  روبهیندین گرفتار  چه  چونکه نگیه  ده  و فرهینگ ره
ت و  سه  دهیدوو هز  نوانی ناوخۆیڕ ها شه روه غداو هه  به  دیکتاتۆر لهی رژمکیبون

   کورد لهیل  گهیکان مافه یست هاتن ده نگ بۆ به  هاودهیک یه شوه دواتریش کار کردن به
   بورانهینگاو  هه  که  هاتووه وه ئه ی کاتیوامان زان، واو بوو  ته و گرفتانه ستوردا و ئه ده

 ینجام  ئه وه  ئه وه داخه م به به، دا که ناوچه  له نگیه ره  و فره  ئهیدیھاتن بنرت بۆ زیاتر به
 ..  کرای لی پشواز یه و شوه  به بوو که مان نگاوه و هه ئه
 یت وه ک ده این وه خۆشح  کرد کهی  ئاماژهیریتان به یفیر  سهیرز ویلیام پات ها به روه هه
   لهی ئیسالمیک  ئایدیایه و به ره  و میانهین ده  و مهی سیاسین الیه  هز ویبون  بهیریتان به

توند    و دور لهی دیموکراتیک یه شوه نیان به ده  و مهی سیاسیبات  خه دا که که ناوچه عراق و
 و یو  توند رهیچون  ناو  لهی هۆکار که تا  هزانه و جۆره  و ئه  ئوه نن و که نگاو ده  ههیو ره

   ئیسالمیانه وه ره  میانه هزه و  ئهی  ژماره  و هیوا خوازین که وه  ئیسالمهی ناو تیرۆریستین به
 .. و زیاد بون بچت ره ن به که  دهیسیاس یبات  و خهین ده  مهی شوه  به دا که که  ناوچه له
 
 یرم  گه  بهیر  یاوهیفد  و وهی گشتیمیندار رز ئه ژ بهرۆ مان  ههی 30. 12ها کاتژمر  روه هه

  مریکا له  ئهیکان کگرتووه  یه  وتهیفیر  خلیل زاد سهیما رز زه به ن  الیه  کران لهیپشواز
 .. غداد  به  لهیمریک  ئهیت فاره  سهیگا  باره فیر له  سهی سیاسی بیلز راوژکاریجیفر غدا و به
دهۆک و    له  کهی و روداوانه ت به باره  نیشان دا سهی خۆیرانرز خلیل زاد دڵ گ به

ڵ  گه  لهی تلفونیند یوه په   کرد کهی  و ئاماژه نجام دراوه کگرتوو ئه  یه  تر دژ بهیکان شونه
  وه  رونکردنهیش کردن پشکه  ت به باره  سه نجام داوه  ئهیسعود بارزان رز کاک مه به
   گره و کاره ت به باره دوادا چوون سه   بهیک یه  لیژنهی و پکھنان م روداوانه  ئهی رباره ده

ر   هه  بکرت له وستانه  هه و جۆره  ئهیرسوای  بکرن وی و تاوانباران دادگای شونانه
 ..  بـت وه سکه که
 رم  ههیرۆک سهکو  و وه  ئه  کهیرز بارزان  به  به  ووتومه  کرد کهی ئاماژه ها روه هه
 م هز رجه  کوردستان و سهیرم  ههی هاوتیانی ئاسایشی پاراستنیرپرسیارت به

و   ئه کوردستاندا که یرم  هه  له ر شانه سه  لهی و ئایین و ئاینزاکان وه ته کان و نه نه والیه
 بۆ یکسان  یهیک یه شوه  بهیر روه دادپه  ر شانیان و پویسته  سه وتـه که  ئه تیه رپرسیاریه به
 .. ر بکات به سته ک ده موو الیه هه
واو   تهیمریکا پشتگیر ئه یکان کگرتوه  یه کو وته  وه  ئمه  کرد کهی  ئاماژهیرز ها به روه هه
 و یی  وفرهی ئازادی و مافی گشت به موو عراق  هه ین و له که کان ده بژاردنه  ههی  پرۆسه له

ر   هه  به زانین که سک ده ن و که ر الیه هه یوا  راست و رهی مافک  بهی سیاسین هز و الیه
 ..  عراق و کوردستان بکات  لهی سیاسی پرۆسه له یشدار وـت به ک بیه یه شوه
 ی نابت پشل  کوردستان و عراق ئاگادار بن که تدار له سه ده یسان م که رجه  سه  گرنگه وه

  یاخود  خۆیان وهین بژاردن بۆ الیه  ههیت مه ت بۆ هه سه  دهیکارهنان به  یاسا بکرت له
 ..  حزبکدا بت ت تاکه  خزمه ت له سه  و ده وه یه و روانگه  لهیی لیپشتگیر

 و یسیاس یبات تیمان بۆ کار وخه  تایبهی رز  ئمه  کرد کهی  ئاماژهیرز ها به روه هه
ک   وهیت توانیویه   که یه  کوردستان ههی ئیسالمیکگرتوو  یهیو ره  و میانهی و ئیالحین ده مه
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  سیاسیدا له ی کاریپان  گۆره  لهی و ئیالحی سیاسی کارین ده  مهی ئیسالمیحزبک
 . نجام بدات کوردستاندا ئه

 یک یه شوه بژاردن به  ههی  پرۆسهی چون روه به ر کارکردن بۆ  سه  خستهیها تیشک روه هه
  زویر و خروقات له  و تهی کار ته  ساخهیبردن بۆ کار نا  په دور لهئازاد و ئارام و 

 . دا که پرۆسه
 ک ن وه که رده  دهیزای  نارهیک یه یان نامه  به  کرد کهیئکید رز خلیل زاد ته به ها روه هه
  ت لهب وامیش ده رده به  و  رویداوه  کهی  شونانه  گره و کاره ت به باره مریکا سه ت ئه فاره سه
کرن   ده قینه  راستهیتاوانباران دادگای بت و ر ده سه  چارهیواو  ته  به که  تا گرفتهیند یوه په

و   ئه دا که و شونانه ئه م رجه سه  له وه بکرـته  کوردستانیشی ئیسالمیکگرتوو  یهیبو ره و قه
ر بکرت بۆ  به سته یش ده ئارام و ئاسایشک  که وه،   داوهیرو  تیادای  شونیانه  گره کاره

 ئارام وئازاد بۆ یک یه شوه بژاردن به  ههینجام دان دا بۆ ئه که  ناوچه له ی ئارامی وه گرانه
 . بژاردن  ههیکان ر ندوقه  بۆ سهیک خه یرۆشتن

 ی بای کۆمسیۆنیردان  سهیر  یاوهیفد الدین و وه الح رز مامۆستا سه ها دواتر به روه هه
رپس و  ن به  الیه غداد و له  بهی شار  کۆمسیۆن لهیگشت یگا  باره  کرد لهیکان دنهبژار هه
 ..  کرایرمیان ل  گهی پشواز وه کۆمسیۆنه ی بایندامان ئه
بژاردن   ههی له سه  و مه که  ناوچهی بارودۆخی رباره ده دا باس و خواس که  دیدارهی  میانه له
 ی  ناوچه  له  دا کهی و خروقاتانه  ئهی داوادا چوون  بهییمان با په ی کرا و کۆمسیۆنی گشت به

  کوردستانی ئیسالمیکگرتوو  یه نجام درابوو دژ به دا ئه م رۆژانه  تردا لهیکان شاره دهۆک و
 ی همنیکردن  و دابین که  بارودۆخهی وه ودانیان بۆ هور کردنه ر هه سه  له وه  کردهیخت و جه

 .. ی گشتیک یه شوه   کوردستان و عراقیش به کان له بژاردنه  ههی چون روه  بۆ بهیو ئارام
  ولر و له  ههی شار وه رایه گه الح الدین رز مامۆستا سه مرۆ به  ئهی  ئواره ر له دواتر سه

 و ی سیاسیب کته  مهیندامان ئه  ک له یه ن ژماره الیه  لهی سیاسیب کته  مهیگا باره
 ..  کرای لی پشواز وه ولره  ههی دوویند به مه کان و به کته  مهیندامان  و ئهیت رکردایه سه
 یتا ره  سه  کوردستان لهی ئیسالمیکگرتوو  یه  کرد کهی ئاماژه ی گشتیمیندار رز ئه به
 و   کردووهی خۆی سیاسیبات و کارو خه ره  و میانهین ده  مهیک یه شوه به  و وه  کاریهینگاو هه
   کورد بووهیل  گهیکان یه وه ته  نه له سه  مهیکاندا پشت گیر بارودۆخ و گۆرانکاریه م رجه سه له

ناساز و  شیاو و  نهینھا جارکیش خاک  دا بۆ تهیبات  کارو خهی  میانه  له وه یهیشاناز و به
ر و  بی  و به کردووه نه  تۆماری که یهی وه ته  نه له سه  مهی دژ  و لهیر خۆ سه  لهیخوازراو نه

 .  ردا بووه ماوه  و جه وه ته و نه ل ت گه  خزمه  له میشه  هه وه یهی ئیسالمیو ره  میانهیبۆچون
 یر وروبه  دهۆک و دهی  شونیانه گره و  ئهی بۆ رودانیربر  دهی خۆی دڵ گرانیرز به

استن و  خوی و دیموکراسیو ره  میانهی باج هاتووه کگرتوو  یهی توشی وه  ئه  کرد کهی ئاماژه
   کرد کهی  ئاماژه وه،  یه نده  گهیبرکردن بنه ی دروشمیکردن  و ههی ئیالحی پرۆژه

بت و  وام ده رده  بهی خۆی ئیسالحخوازیبات ر کارو خه سه له  کوردستانی ئیسالمیکگرتوو یه
 ..  بیترازنتی نیه ده  مه وه و رره له تًسک ناتوان هیچ که

و   له  خواست که رزانه و به  بۆ ئهیشت هه  بهیرز به ی  پلهی داوای گشتیمیندار رز ئه به
 ی خوا کان له  برینداره  خرایش لهی وه ها چاک بونه روه هه هید کرا بون و دا شه ساته کاره
  و کاره  ئهیدوادا چون کرت بۆ به شکیل ده ک ته یه  لیژنه  کرد کهی ئاماژه  خواست و وره گه

ترین   نزیک  دادگا له ش کردنیان به  تاوانباران و پشکهیستنیشان کردن ه و د تیرۆریستیانه
  ..کاتدا
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