
  
  ریم ختیار آه به

  
   

ن،  وره آانی هند گه  هند سامناآه و سیمبوه،01/02/2004   شی ڕۆژی ساتی ڕه آاره
 فروانترن بتوانین له ئستادا  وه  لهآانی نده هه ڕه. ری بنوسرت سه گرت به آتب له ده هه
 درژیش و بین آی یه چت بۆ ماوه پده. وه آانمان ببینینه می آۆنكریتی بۆ پرسیاره وه
و پرسیاره  ن و ئه ساته سامناآه و آاره ی ئه ی آه زاده و پرسیارانه ئهم بۆ  وهدوی  له

موانه  رشانی هه رآی سه ر بۆیه ئه هه.  وه پننه سه ش آه له فۆرم نودا خۆیان ده آۆنانه
مه  و خه بت هاوشان به ت به خۆمان هه م و ترسی تایبه  خه،بت آه بۆچوونی خۆمان هه

  .وه آه یه وه به ستته به نوسمان ده چارهو دات   گرده وه موان پكه ی آه هه یه وره گه
رمان،  وروبه ننمانه بۆ جیھان و دهموو شتك گرنگتر گۆڕینی توانی له ههله ئستادا 

شتین آه  تگه ی وه رآرده پاش ئه  بۆ سههگۆڕینی دیدگامان، گۆڕینی سلۆآی سیاسیمانه
ی  شه ڕه م هه رده گای آوردی له به آانی ناو آۆمه ك تاآه ئاساییه یش وهوان ئه

ك آه  یه ناگه نھا په كو ته ن، به نایان ناده آان په وخۆی دوژمنانماندان و چیتر قه ڕاسته
  .له و تیایدا پارزراوبن ئامزی گهون  بتوانن لی بسره

آانمان دروست  ده آوردیهرآر ر سه سه  لهفشاربت  نگ نه ر دره گه ئه هاتوه  وه آاتی ئه 
، پیان بین دا  یهی وه ته مینییه نه م ماته شدارن له بهك ئمه  وانیش وه  ئهین له آاتكدا بكه

م  آه وه ببنین آه یه آانی خۆیانه ڤزیۆنییه له ناه ته آه پویسته گومان ل بگرن، له آه
ند  ببینن چه. وه آگرتنه اوار و نزایه بۆ یهساته، ه و آاره پاش ئه ك له وستی خه هه
ری دیوه به  سه رمه ژار آه له چاوانیا دیاره چیھا چه  آوردكی هه رگ به ژنه جه

  .وه آگرنه آات یه وه هاوارده قوڕگكی پ له گریانه
م   آه بیاری سیاسی له ك یه مان به شوه رله آه و په ی دوو ئیداره وه آگرتنه یه 

آی  ، پداویستیهفافی بدرت آگرتوویی و شه دا به یه نوسسازه چاره  خته وه ساته
تیمان،  وایه ته آخستنی گوتاری سیاسی نه وك بت بۆ یه وه هه تا ئه. ییه نوآه هه

ین به جیاوازی بیروبۆچون و ئینتیمای  موومان آاری بۆ بكه گوتارك آه هه
ڕازیكردنی  وك بت بۆ  آدا آه هه یناریۆیه له س وه آگرتنه ك یه نه. وه سیاسیمانه

ر ئاستی عراق له  سه ك آارتكی فشار له آارهنانی وه ك و به ری آورد له الیه ماوه جه
آی زیندوو له  یه شه ڕه بته هه وه آارتۆنیه ده آگرتنه م شوه یه  چونكه ئه.وه آی تره الیه

  . گشتی تی و عراق به تایبه ی دیموآراسی له آوردستان به ئاینده



ی آورد له عراقی ئاینده و له   و پگه آی جدی پایه یه وه آگرتنه نگاوی جدی بۆ یه هه
مافی فیدرای سپاندنی  ر چه سه بت له شی ده وره ری گه آات، آاریگه هز ده آه به ناوچه
  آی حاشا ڕاستیه. ك سیستمی حوآم له عراقكی دیموآراتیدا لی آورد وه بۆ گه

 گشتی و پارتی و  آان به ی حیزبه آوردیه گرتوییه آنه نگی و یه ده م فره  ئهگره آه نه هه
لی  واآانی گه گرتنی دوا ڕه ند نه هه آین له پشت به ره ری سه ی فاآتهت تایبه آتی به یه

  .وه آه  به آشهوه آانه دارهیند یوه نه په موو الیه ن هه الیه وه له آورده
ی آه له ئستادا ئجگار  نگاوه گرنگانه و هه م بۆ ئه ك بكه یهند  خابهدا پم باشه لره   

ی زیاتری  وه قسه ران و ڕوشنبیرانه ن نوسه الیه ی له وه پویستن بنرن، به ئومدی ئه
آه و  آییه ره ر دوو حیزبه سه سه ریش فشاری پویست له ماوه ر بكرت، جه سه له
مینیدا   و ماته ختی پرسه وه  بین له ساتهآگرتو ن، تا بتوانین یه رانیان دروست بكه سه
تی آورددا  ك بگۆرین آه له خزمه یه شوه مناك و سامناآه به م باردۆخه خه ها ئه روه ،هه

  :ی خواستی دوژمنانمان بت وانه پچهو بت 
  

آه آاری بۆ آراوه،  شكی دوو ئیداره ی به وه آخستنه ئاشكرایه آه یه )1
آخستنی  وه، له پناو یه آبخرنه آان یه ارهواوی ئید م گرنگه آه ته به
ك  یه شوه هتد، به....آان وی، و زانیاریه عنه موو توانا مرۆیی، مادی، مه هه

ساتی   آاره یدار بهنآگرتن و بر ری تینوو بۆ یه ماوه ت جه  خزمه آه بخرنه
كی آوردستان له  ها بۆ پاراستنی خه روه هه .01/02/2004ڕۆژی 

 . ركی سامناآه گه نگی ئه ، آه له ئستادا زهشاوی ترۆر
آان  واوی ئیداره ی ته وه آخسته ك ئستادا یه ئاشكرایه له آاتكی وه )2

م آاره  ر ئه گه  ئهحاڵ نیه،  مهم وه به آاركی گرانه له ڕووی آردارییه
هز پیشاندانی آورد له  ر به سه  لهبت ی ده وره ری گه  آاریگهاو آرا ئه

تدارانی  سه ر ده سه بته فشار له مه بۆ خۆی ده واتریش ئهعراق، د
آردنیان  ه مامه ها ناچار به روه دارانی عراقی، هه تمه مریكی و سیاسه ئه
نگ  آده آی سیاسی یه تیه رآردایه لی آورد آه سه ڵ دۆزی گه گه آات له ده

 .ی ئستاوه وانه ، به پچهآات تی ده رایه نونههز  و به
پاش  وا له ته، ئه حمه  آاركی زه>دارایی<ی سوپا و  وه آخستنه ر یه گه ئه )3

آانی ئاسایش  ی هزه وه آخستنه یه 01/02 ڕوداوی خۆآوژی
وی  ، تا هه و نابت پشتگوێ بخرتر گرنگه ده به  ڕاده آی له پداویستیه

ر ئاستی  سه آانیان له ندیه یوه و پهآانی ئاسایش  وآردنی هزه پته
ر  هه ر به آاری تیرۆرستی بگرن له ی بتوانن به وه  بۆ ئهبدرتآان  رهشا

آانی  ی هزه وه آگرتنه آی تر یه به واتایه. ك بت له آوردستان جگایه
ش آاری خودی  وه  له خشت، جگه به ر ده ماوه ك به جه ئاسایش ئارامیه

 .آات رتر ده آانی ئاسایش ئاسانتر و آاریگه آه یه



نگی  یاندنی ده ڤزۆنی ئاسمانی بۆ گه له ناكی ته ی آهرخانكردن ته )4
 و به ی وت وه ره  و ده وه نگی آورد به خودی آورد له ناوه هاوده
  ی به موو شواندنانه و هه وه له ئاستی ئه ستانه ها بۆ وه روه ، ههجیھان

ژر ناوی  آرت له یی آورد ده وه ته ری نه مژووی آورد و آاراآته
آانی وتانی   ئاسمانییه ناه یاندا له آه ستی ڕاگه ربه ی و سهدیموآراس

و ڕۆشنبیری ی ئاستی هوشیاری  وه رزآردنه ای به و. دا آه ناوچه
آانی تیرۆریسم و ناساندنی  ره ته له خهیان  وه  و ئاگادار آردنهر ماوه جه
ردنی آ وه ركخستن و ئاراسته شه وانه موو ئه رو هه سه ، لهآانی رچاوه سه

لی  واآانی گه وه داوا ڕه الی خۆیه ویش له ڕای گشتیه له آوردستان آه ئه
بت بۆ  ونكیش ده آه و هه وه له عراق و ناوچه آاته قده آورد زه

دوو ك ئستا  وهك  نه . ی دیموآراسی ست و پرۆسه ربه یاندنی سه ڕاگه
ن،  آه  ده آه رهو  گه دوو حیزبه  ك له ر یه ههتی  نای ئاسمانی آه خزمه آه

م  چۆنتی آردنی ئه. یه ی خراپیشیان هه وه ندك جار آاردانه هه بگره
ن له  آه دا آارده و بواره ی آه له زایانه و شاره ستۆی ئه  ئه وته آه آاره ده

وستی پارتی و   به هه ستراوه واوی به ته دیھنانی به م به آوردستان، به
. آانیان ر له حیزبه مخۆری دۆزی آوردن به  خهك یه وه و تا چ ڕاده آتیه یه
  ك به وا هیوایه یان آرد ئه  زۆر گرنگه م آاره آتی ئه ر پارتی و یه گه ئه
ی  قینه ڕاستهری  ك نونه یان وهتوانن خۆ دهخشن و  به لی آورد ده گه

تی نوی  رعییه ی شه وه وه له ڕگای دۆزینه نه كهش ب آورد پشكه
 .هو تیه یه آۆمه

ی  آی ڕۆژانه یه  فراوان بكرت و رۆژنامه یه م پرۆژه آرت ئه بگومان ده )5
ربی  یه ده وه  بت گرنگ ئهوه هر ناوك  هه  بگرت، بهخۆش له خۆ ربه سه

ی ڕای  وه ره و گوزه وه نگدانه  و ڕهگای آوردی بت بیروبۆچونی گۆمه
م جۆره  ئه. زبو حی م حیزب یان ئه ك ئه قامی آوردی بت نه گشتی شه
  بی، و ئینگلیزی ڕۆژانه ره آانی آوردی، عه آرت به زمانه یه ده ڕۆژنامه

 .ربچت ده
         
  

رناآه، ڕوداوكی ئجگار  ته نگكی خه ی زه وه  له جگه 01/02 زنی ساتی دته آاره: آۆتایی
ستان بن و شكی آورد ر به كی هه ر آوێ بن یان خه هه گشتی له زنه آه آورد به دته
مه بكرته  آرت ئه ده. بار بوون نگ و پرسه نك بن پی دته ر گروپ و الیه هه ر به سه
و آان  شه ووری خاه هاوبه آان له ده نگه جیاوازه ی ده وه ك بۆ آۆآردنه تایه ره سه

مینیدا  آگرتو له ماته وه یه ره ی سه و ناونیشانه ئه. دیھنانیان آارآردن له پناو به
)united in grief .(ته یهك   به11/09مریكا پاش  آانی ئه آگرتوه له وآارهات، آات



آگرتوانه گریان و تاوانبارانیان  یاندا یه  مژووییه و ماتامینیه مریكی له لی ئه گه
ری له آوردستان سوودی ل  ماوه آگرتنی جه شوازه بۆ یهم   ئه آرت ده. آرد رآۆنه سه

ی  وه لی آورد، ئه ك گه تی آورده نه رآردایه آبگرت سه یه ی پویسته هو م ئه ببنرت، به
م  لی آورد بوو، به آتی گه ی ڕابوردودا یه ند ڕۆژه م چه واو ئاشكرابوو له آه ته

وه پویسته  لره. یه ئیداره نگ و فره ده تی آوردی فره رآردایه فسوس حیزب و سه ئه
رك  ماوه جهآگرتو،  ركی یه ماوه وری جه بگرن له دهآ تی آوردی یه رآردایه ر سه سه له

تی،  ڕیه آی سامناك چاوه یه آات و پی وایه ئاینده ست پ ده آان هه ره ته نگی خه آه زه
. تی آوردیه رآردایه یی سه پارچه پارچهو گرتویی  آنه ش یه وه آی ئه ره هۆآاری سه

وستی   ههآخستنی یهآگرتنی ئیداره و یهنھا  یرانه ته م قه رچوون له ی ده واته رگه آه
  .سیاسیه
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