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  یی بجه ه  آانی هه...ر هامتۆن یمس بیكه ی جه آه و ڕاپۆرته آورد
 
 

ند ڕۆژكه  مومان ئاگادارین چه ك هه وه
آی زۆر ڕووی آردۆته ماو  رانییه نیگه

ی  وه ره و ده وه ناخی گشت آوردك له ناوه
ی  آه ره هۆی ڕاپۆرته س آه ووت به

رآی  منیش به ئه. ی هامتۆن آه لیژنه
خۆم  ی آه  گچكه نی آه بیرۆآهخۆمم زا

 . مه ڕوو وه بخه یه م باره له
تی  رفه ها ده نده چه، یه ی هه ته وه آورد له

و  ئه، ست داوه باری له ده له
، ستنت بۆیه مانوه دا ده لره ی پرسیاره

زمون دوباره  دوای ئه زمون له بۆ ئه بۆ؟
ن مژو خۆی  ك ده وه؟ وه ینه آه ده

  . وه آاته دوباره ده
ك  الیه هانه له نه به آه ك ئاین ده الیه به

تانی دراوسگانه آی دیكه الیه له، وم ئه به، و مو ئه رستی ئه په وه ب ۆش آه ی ئه ته رفه م دهله  م
 . چت ست ده  ده زن تره وا له آان مه ته رفه موو ده هه

وتنی  كه ئمه جوگرافیای آوردستانو شونی ههب  ها پرسیاری تر ده نده و چه م پرسیارانه می ئه  بۆ وه
  . مۆدا آانو ئه ڵ شۆڕشه گه ین له راوردی بكه ینو به ئاڕاسته بكه

وا  رۆنه ئه نده سكه ر بین ئه گه ئه، ریا ر ده وته سه واتا ناآه) قاڕییه (بینین آوردستان وتكی ك ده وه
بت شۆڕش  وت یان نا ده وا بو بمانه آه. ریایه و ده ئهینه  یه تا بگه ده هه ها سه نده پوستیمان به چه

واتا ، هزن دوژمنان به ی وه ر ئه به له، نھا له ناوخۆدا ناآرت ته چونكه به ك بكرت آۆمه وه آه الیه له
ی  تانه وه و ده ئه مووی دوژمنه چونكه ش هه آه ئیقلیمه. یه ركی ئیقلیمی هه ده پویستیمان به یاریده

ن  آه وه ده دارانیش ئاماژه به ت مه بۆیه سیاسه. شیان داوین آه وری وته انیان داگیر آردووه دهآوردست
، آانی آورد آه دوای یه ك له شۆڕشه یه ش بۆته هۆی تكشكانی وه ئه. آورد جگه له شاخ دۆستی نییه

ب  ۆڕشكی ناوخۆ بۆیه دهك ش آی جیھانی بو نه نجامی گۆڕانكارییه مۆ له ئه ی ئه ته رفه م ده م ئه به
  . زۆر ئاگاداری بین

ر  به  له؟بۆ. م گشتیان آاتین ست هناوه به ده وتی زۆری به ستكه دا آورد ده زمونه م ئه له نده رچه هه
ناو بردین  دوو شۆڕشی له ی آه تا ئستا ریكایه مه و ئه چونكه ت ئه، ڕه تكی خۆشباوه ی آورد میلله وه ئه
ك به نوسین  نھا به ووته نه آانمان ته رآرده وه سه، م له ڕاستیدا وانییه به، یمانمان اوپهمۆ بۆته ه،  ئه

  . وت آه رده ده) ر هامتۆن بكه (ی آه قی له ڕاپۆرته تا زۆر به زه وه ئه، بوایان پ آردوووه
  نت؟ یه گه مه واتای چی ده ئه
وه ناوی ، آان وه ن بۆ آۆبونه آه نه بانگی ده، آراوهن آه نه پرس به آورد  یه گه وه ده مه واتای ئه ئه

  . ڕێ بوین هاتووه آه ئمه چاوه یه نه و شوه آوردستانیش به
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مریكیمان آردووه؟ وه به گوباران پشوازیمان  تی مارنزو ئای ئه یه آه خزمه وه مه پاداشتی ئه ئایا ئه
  . وه آاته ریكا به ئمه ووشكی ده مه وڕاوكو ئهڕاستی عیراق آه بۆته ق ی ناوه وانه ل آردون به پچه

با ، ت سته سه قۆرخی ده به، ستن ك به سه پشت به خه به، ڕی  خۆشباوه سه با جاركی دی بین به ده
وه  تی ڕامیاری ڕۆشنبیری دروست بكاتو دیسان شاخ بكاته یه وه شۆڕشكی آۆمه، قامی آوردی بدوێ شه

  . تاآه دۆستی
ی  ی له مژودا آراون دوباره نه و هه یه آه ئه ك هه یه ند ڕگه به بوای من پویستیمان به چه

  ین وتانه بكه ستكه م ده و پارزگاری له وه ینه آه نه
ك  آانیش وه قینه پویسته پارته آوردستانییه آی ڕاسته به واتایه، بت مای آورد زیاتر ڕكبخرت  ده-1

  . نھا بۆ آورد ن ته دا آار بكه آه تداره سته ارته دهڵ دوو پ گه هز له
ی ئاماده  وه بۆ ئه، ین موو باركی نا ئاسایی بكه ڕی هه ین وه چاوه ب خۆمان زیاتر ئاماده بكه  ده-2

  . مریكادا ی ئه وه ره تی ده ك له سیاسه ر هامتۆن بو به یاسایه ی بكه آه ر پشھاته بین گه
ی پشتو  وه منت بۆ ئه وه وه ملمالنی حیزبی تدا نه رآوك زیاتر ئارام بكرته  پویسته باری آه-3
ڵ  گه به وتووژ آردن له، رآوك تی شاری آه ینو وه پ داگرین له آوردستانییه یدا بكه آی دی په نایه په

  . آانیدا پكھاته
، وه ینه ورو پشتمان بكه بیرك له دهوا پویسته  ریكا آاری به گۆڕانكارییه نوكه آرد ئه مه ر ئه گه  ئه-4

ین آه  یه آاربكه و ڕسته ورو پشت واتا به وه له وتانی ده ینه ك بكه یه ب ڕچكه ده، آی دی به واتایه
  . دوژمنی دوژمنم دۆستمه،  ده
آی مۆدرنو زیاد آردنی  یه آدار آردنی به شوه و چه رگه آخستنی هزی پشمه یه له آردن له  په-5
، آانو زیاده تر آردنیان وته  نه م هنانی بیره رهه ر له توانادا بو به وه پاراستنو گه. ربازی آتیكی سه ته

  . سپندرت تا باری ئابوری گوڕ تر بتو بچه
وتكی زۆر گرنگی  ستكه ند ده ستیور چه چونكه ده، ستوردا آردن له ده ر گۆڕانكاری نه سه  پ داگرتن له-6

دژ به  آی ناوخۆی عیراق یه ره وڵ دان بۆ دروست آردنی به شدا هه مه ڵ ئه له گه.  آوردی تدابو بۆ ئمه
  . ی هامتۆن آه ڕاپۆرته

بت  ك گۆماوك ده ش نه و ساته ئمه بو ئه واوی ڕامیاریو دیبلۆماسیمان نه آی ته ر توانایه  گه-7
  . نین بۆیان كه ها گۆماو هه نده چه

  . یه ڕاستی عیراقدا هه ی آه ئستا له باشورو ناوه ڕه ناوخۆییه  شهو آردن به ڵ نه  خۆ تكه-8
آی  یه چونكه ڕژه، وروپا آانی ئه وه به وته آانمان له ڕی دیبلۆماسییه  زیاتر ناساندنی گیروگرفته-9
  . ریكان مه وی ئه تی تاآه دژی سیاسه) وروپای آۆن ئه (تی تایبه رچاو به به
دا  وی بكات تا ڕێ نه یه ب په ن آورد ده و خاه زۆرانه ن له ند خاكی گچكه همانه به بۆچونی من چ ئه

وی  ب آورد له هه شدا ده م خانه موو ئه ڵ هه گه له. ناو بچت تا باشوری آوردستان جاركی دی له
 رگری آردن له آردین ڕگا زۆره بۆ به آی نه تیش آۆمه ر دیبلۆماسییه وت گه آه دیبلۆماسی نه
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