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  الح خورمای الح خورمای    سه سه  ئوسامهئوسامه.. .. رزۆك رزۆك   آی لهآی له  یهیه  متمانهمتمانه

  
رچاوی  ڕاست و عراق گۆرانكاری به تی ناوه  بارودۆخی ڕۆژهه وه بجه ه دوای آیمیابارانی هه له
تی  وه گای نوده ی تر توانینی آۆمه نده وه تیش ئه سھنانی بلۆآی ڕۆژهه ره  بینی و هه وه خۆیه به
ر خاتری چاوی  به بی هاوسۆزی بۆ آورد له نه م وه دا گۆڕا،به آه ناوچه ی آورد له ر آشه رامبه به

  ی ئمه وه بی ئه كو به آان بوبت،به له سه مان بۆ مه ی شارستانیانه وه  یان بیرآردنه جوانی ئمه
جی  و جبه ماده ئا آه بۆ ناوچه تی آه وه تك و پالنكی نوده یمانیه  ناو هاوپه وتینه ئاگاداربین آه

تی سیاسی آورد  رآردایه توان و سه مژوودا سیاسه مجار له آه یان بۆ یه مجاره  ئه شه وانه آرا،له
دوای ڕۆژ  بینین ڕۆژ له ش ده وه ر ئه به نگاویان نابت و له یی هه وه ته  سۆزداری نه و دوورله سیاسیانه

ڕی شومی ناوخۆ و ملمالنی  ر شه گه ه ئ نگه ڕوات،ره  ده وه و پشه ره ی آورد به له سه مه
،  وتوتردا بوینایه قۆناخكی ئجگار پشكه  ئستا له بوایه آانی آوردستان نه ی حزبه نادیموآراسیانه

ڵ پشھات  گه آوردستانی عیراقدا له ی سیاسی آورد له وه ر مژوی نزیكی آورد و بزوتنه گه ئستاش ئه
ڕوی  بینین له ین ده راورد بكه دام به دوای ڕوخانی ڕژمی سه  له آه آانی ناوچه و دواگۆرانكاریه

ش بین  و راستیه بی ئه م ده آانی،به  ئامانجه  تا بگاته ی بیوه وره  آورد قۆناخكی گه وه سیاسیه
  یه وانه ویش له  ئه  آه آاندایه آیه ره  ده ندیه یوه  سیاسی و په  بواره آان زیاتر له چوونه  پشڤه آه
  آفیریه  ته  ئیسالمیه مریكاو گروپه نوان ئه له آه(ڕی تیرۆر  وشی نائارامی عراق و شه هڕ
   بن آه تیه وه  نوده و پشتگیریه  هۆآاری ئه مانه ،ئه) ن آه  ده ڕه و شه عراقدا ئه و له آاندایه هابیه وه

بردنی دام و  ڕوه به  آوردی لهتی ، سیاسه یه تكراودا هه  آوردستانی عراقی دوله ی آورد له بۆ آشه
رانی  ی نوان بارو گوزه وره  و جیاوازی گه ی تدایه وره موآوڕی گه نی آه ده گای مه زگاآانی آۆمه ده

حزبی  آوردستاندا و به آان له تیرۆرسته)  ناو ئیسالمیه به ( هاووتیانی آوردستان و جموجوی گروپه
  وه مویان پكه آاندا،هه زگا حزبی و حكومیه  دام و ده ی له نده ت و گه زگاآانی حكومه آردنی داموده

زگاآانی  حزبی آردنی دامو ده واآانی، به  ره  مافه یشتنی آورد به م گه رده به ن له وره نگی گه ئاسته
كی آوردستانی  ی خه تی و متمانه یه تی آۆمه داله ی عه وه  له رمی آوردستان جگه تی هه حكومه
ی آوردستاندا و  ردوو ئیداره ی هه وه آگرتنه م یه رده به  له یشه وره نگكی گه ، ئاسته ردوهالواز آ

موو  وتنی هه وافق و ڕككه  ته رمی آوردستاندا آه رۆآی هه م سه رده به نگیش بت له  ئاسته شه وانه له
  ین آه مۆدا بكه ی ئهعراق تی آورد له سه یری ده ر سه گه ، ئه آانی آوردستانیشی تدایه حزبه

رۆآی  زیران وجگری سه ك وه ره جگری سه. رمی آوردستان رۆآی هه سه. رآۆماری عراق سه(
و ) تی عراقدا حكومه ستیار له ندین پۆستی هه  و پالندانان و چه وه ره زیری ده مانی عراق و وه رله په

آانی  ته وه ترین ده وره وخۆی گه دنی راستهآر ه عراقدا و مامه بردن له ڕوه  ساڵ خۆبه15ی  نزیكه
   به ك پویست متمانه كی آوردستان وه چی هشتا خه مۆی آوردستان، آه ی ئه واره ڵ قه گه جیھان له

كی  نوان خه  له ته فافیه بوونی شه آان و نه  ناوخۆییه موآوڕیه ویش آه ی آوردی ناآات،ئه ئیداره
كشانی  توانین بین هه آی تر ده واتایه اسی،بهتی سی رآردایه آوردستان و سه

ریب  تی ناوخۆ، هاوته بردنی سیاسه ڕوه ڵ به گه تی آورد له آانی آورد و سیاسه آیه ره ده ندیه یوه په
رۆآی  رآی سه  ئه وه شه مانه رو ئه سه ی آوردستان و له مانی تازه رله ت و په رآی حكومه  و ئه نیه
ر بزانین هشتا  گه تیش ئه تایبه ، به وه  راست بكاته نگه  السه م هاوآشه  ئه رمی آوردستانه هه
ی  نگدانی زۆربه آان و ده رآردنی آشه سه  بۆ چاره لمانیه  سستمكی عه كی آوردستان هیوایان به خه

   نییهرج م مه ،به م دوو حزبه  به یه آی تازه یه آتی متمانه  پارتی و یه كی آوردستان به زۆری خه
وام  رده  به تایه تاهه  پشتر باسم آرد،بۆ هه آانی آه موآوڕیه وامبوونی آه رده ڵ به گه  له یه م متمانه ئه

  . . بت
 

1 


