
  بانی  الل تاه ڕز جه  بۆ به آراوه آی  یه نامه 
  

 ن سه آر حه بوبه  هاوتی ئهزیندانیكردنی: ت بابه
 
  ندێ راستی آه ر هه  سه مه ی بخهزانم رۆشنای  پویستی ده م، به آه وه ته باتگ و دسۆز بۆ نه آو ژنكی خه وه

  .  بت شاراوه نابتان  الی جه ی له وه  له یه گومانم هه
  
  ئاخاوتنموو  هه. آانی مدیای جیھانی واه ی هه وه  ریزی پشه وه ش آوردی هنایه ی عراق جاركی دیكه له سه مه
 و  وه ره  ده گاته خرایی ده ی آوردستان به شه و به دارانی آورد له تمه  سیاسهیری گه اندنكی رۆژنامهی راگهو 
 ددین، الحه  سه ی ئۆپۆزیسیۆنی عراقی له وه ڵ آۆبوونه گه تی له  تایبه ، به آه یه فته ند هه ی چه ماوه. ترێبیس ده

ولر و   هه وخۆ له نووس راسته ها رۆژنامه یه ده. رانی مدیای جیھانی ی نونه  بنكه  بۆتهآوردستانی باشور
رچی بكرێ  ، هه  نیه  شاراوه هیچ شت بۆیه. نن یه گه  جیھان ده  به وه آانی ناوه واه هه  ه و ددین و سلمانیه الحه سه
  . نووسرێ ری ده سه رچی بوترێ له وترێ و هه ده
  

 ر  سه هرشھنانی بۆی شه ڕه  هه تورآیا و داهاتوویخۆپیشاندانی قوتابیانی زانكۆی سلمانی دژی پیالنی
راق سیمبۆلرینی نهون  خه  آردن له هار بوو بۆ گوز وره كی گهآوردستانی عمان   هه له. ی آورد هو ته  و ئاواتی د

  مجۆره رووداوی له. رمی آوردستان  هه ن له یه گه ت ده اسیهربین و دیموآر ئازادی راده واتای  یه م آرده  ئهآات
رانی  دا نونه آه  آۆتایی خۆپیشاندانه  له ی آه یه و آۆمیته ندامانی ئه ر و ئه ركخه.  بۆ مرۆڤی آورد ی شانازیه مایه
UNنانن یان بینی شزلكخه وه  داخه چی زۆر به آه. ایانی ری 27   له آه آی خۆپیشاندانه ره ری سه ، ر 

م  لهنابتان   جه ی آه وه  له یه من گومانم هه.   و تا ئستاش نادیاره  گیراوه وه ن ئاسایشی سلمانیه  الیه  له وه شوباته
  . بت آی دروستی هه یه نچینهم ب آه هیوادارم گومانه.  وه  ئاگادار آرابنه یه له سه مه
  

 و  آردهر  رۆی سه دیاره.   وه  ناو گژاوه واوی آوردی خستۆته  ته م دواییه آانی ئه  رووداوه  آه ئاشكرایه
 و  آردهر  سه  پویسته ر بۆیه هه.  گرانه و زۆریش  دا ئاسان نیه  ناسكه م آاته دارانی آورد له تمه سیاسه
تن و  ری میلله  نونه ی جیھان ئوه  روانگه  له چت آه بیرتان نه. ۆر هۆشیار و ووریا بندارانی آورد ز تمه سیاسه
  . آات مان دیاری ده آه وه ته نووسی نه آانیشتان چاره  و بیاره وته
  
آی  یه رم بنچینه تی هه  حكومه  آه یه وه ویش ئه  ئه آی تامان پده راستیهن  سه آر حه بوبه وای گرتنی ئه هه

   به ڕی ی آورد باوه  زۆربه  شه بۆیهر هه. ی آورد ناآات وه ته ون و ئاواتی نه  خه ش له  و گوزاره دیموآراسی نیه
،  آی دیكه  الیه مریكا له تی ئه ر سیاسه رامبه  به  و بھیوایش له ك  الیه ڕه له و باوه بوونی ئه نه.   نیهآانی رآرده سه

زایی  ربینی ناڕه سازدانی خۆپیشاندان و ده. تی و خۆنزمبینی سه ستی بده  هه  به  داوه وقهمرۆڤی آوردی ئابل
آر  بوبه چی گرتنی ئه آه. ه و ته م مرۆڤی آورددا ماوه رده به  له ترین مافه  ساده  ترسناآه و بارودۆخه ر به رامبه به
  . وه ننهس شی لده و مافه  ئه  ئوه  آه مان پده وه ن ئه سه حه
  

روشونی   ب سه وه ی شوباته27   و له نی داوه سه آر حه بوبه خۆمان بپرسین بۆچی ئاسایش بیاری ئه با له
  ی؟ آه ته تی حكومه  سیاسه ی بوو یا دژ به آه وه ته ندی نه وه رژه  به آانی دژ به ؟ ئایا آار و وته آردووه

  
وتنی  م رككه ، به آانتان گۆڕاوه  تۆنی قسه ، ئوهتان م دواییه ی ئهآان یاندنه وتن و راگه  چاوپكه رچی له گه ئه

ندیی  وه رژه  به نگاوی دژ به آات هه تی تورآیا ناچارتان ده وه ڵ ده گه تیتان له ندی تایبه وه رژه نھنی و به



ناو ) ر رزگارآه (  تورك بهتانناب ، جهآانی مانگی رابرووتان  ئاخاوتنه آ له یه ت له نانه ته. تان بنن آه ته میلله
  رآوك و موس به ردوو شاری آه  ههGulf News 03. 02. 03ڵ  گه وتنكیشتان له  چاوپكه ن و له به ده
  . ناسنن دهی ب ره اری عهش
  

ی سیاسی آوردی  رآرده م سه رده به له) اختیار(بژاردنی   باری ژیۆپۆلیتیكی آوردستان بواری هه م آه گه من تده
ڵ  گه فتاری سیاسیتاندا له  ره  له مانای وا نیه مه م ئه به.  وه تهسك آردۆ زای ئازادی ل ته  فه و وه ته هستۆ هن

 دسۆزیتان  زیاتر بت له بۆ دوژمن دسۆزیتان  ك آه یه  رادده خالقی بنونن به وستی ئه دوژمن دسۆزی و هه
آورد و تا بۆی بلوت ) ری رزگارآه ( رگیز نابته رگیزا و هه  تورك هه هه دنیا بن آ ب ئو ده. تان آه ته بۆ میلله

  رآرده وتی سه سوآه  هه پویسته. دات وردستان دهتی قآردنی آورد و ورانكردنی آ  سیاسه و به بره
ندنی ئای سووتا ركخستنی خۆپیشاندان و .  بگرت  وه بناغه و دنیایه م له رده  ههڵ تورآیا گه  لهآان سیاسیه
  . آه سه  آه هۆی گرتن و زیندانیكردنی هبن وه نه آی دسۆزه ن هاوتیه یه ال  لهتورآیش

  
ر ئوه  گه ئه. قام ر شه  سه ربین دژی بیاركی سیاسی دته زایی ده  و بۆ ناڕه وه  بته  هۆشیار ده ت آات میلله
ی  آۆتایی پیشه:  وه آاته  آۆتایی نزیك ده  له  ئوه وه   ئه. وه نه ده آانی نه داواآاریهمی  گرن و وه گوی لنه
آو  یكتاتۆری وهی د نمونهوستی سیاسیتان   هه ت و  ستراتیژیهب گۆڕانكاری له ون بهووامب رده به. سیاسیتان
  .   وه تهخا سكۆ تان لدهو چاوچیفرانكۆ 

  
  ڵ رزمدا گه له

  گیخانی ند به زه  نه ه دآتۆر
  2003رتی نسا، ما ڕه فه
  
  
   


