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  یی بجه ه آانی هه... وه همای ئاشتی آاته غدا دیسان آورد ده سعود بارزانی بۆ به رۆك مه ی سه آه ردانه سه
 

لی  ئاسۆ عه ڕز نوسی به بات له ڕاپۆرتكی ڕۆژنامه ی خه ته له ڕۆژنامه م بابه شكی ئه به: تبینی
رۆك  ڕۆی سه (ناوی جدا به ره فه

زه ی ه وه  آردنهبارزانی له نزیك
ر آرژیی  سه ری له آان و آاریگه عیراقیه

 . وه ته بو آراوه) بی زهه مه
ك له  آانیدا وه عیراق له پكھاته

ش  مه ئه، یدا جیاوازه جوگرافیاآه
ك له  ریه ر هه وه سه ته نگی داوه ڕه

ش بۆته  مه زۆر جار ئه. آانی پكھاته
. وه له زۆر آاتدا هۆی داپچانو آۆبونه

مانه پارزگاری له  لهآ  ریه وه هه
مه  ئه. آات تی خۆی ده مۆرآی تایبه

وه آه به  ر له مژوی پش ئیسالمه هه
عیراقیان وتووه مانگی نوی به پیت وه 

ری تدا  زه آانی بابلو حه شارستانییه
ڵ  گه لهبووه  یان هه ندییه یوه و په آان ئه ك له میرنشینه ریه ك له آوردستانی ئستاشدا هه وتووه وه كه هه
ن  دا چه م ئاینه ی ئه وه آانی بو بونه دا تاآو هاتنی ئاینی ئیسالم وه له آۆتاییه و شارستانییه آۆنانه ئه

وی  ك دروست بونی ڕه وه وه یان جیاآرده آه زابوون به یه آگرتن و شاره م یه ی ئه مۆرآكی جیاواز پوانه
مووی له ژر ڕآفی ئاینی  م هه بووه به ری هه ڕابهها  نده مانه چه آك له ریه و سوننه آه هه شیعه

ش له  وه وه آه ئه آه جیاواز آرایه بردنی ئاینه ڕوه نده شوازی به رچه هه، ئیسالمدا آاری آردووه
  . وه داته نگ ئه آیاندا ڕه ریه آانی هه فیقھه

وی دیش دروست  ر ڕرهرزنجی و زۆ ندی و قادری و به قشبه ك نه وانه وه و ڕه له آوردستاندا ئه
ر له در  توانین بین هه واته ئه آه. تبیق آردنی ئاین بونه هۆی جیاوازی ته مانه نه م ئه به بوون
آی له نو  یه وه آی ڕاست وه هیچ جیابونه یه شوه ی ئیسالم بو به گری ڕایه وه آورد هه مانه زه

موو  وه وه هه ڕاست و باشوری عیراقه ی ناوه وانه ه پچهی ب گاآه ته هۆی آز بونی آۆمه بونه آاندا نه ڕگه
ڕاست و باشوری عیراقدا  آان له ناوه ویان داوه آه له شونه پیرۆزه زایانی ئاینی آورد هه آاتك شاره

یه  آاندا هه به ره ی آه له نوان عه وه جیاوازه و دو ڕه نو ببنه هۆی پاراستنی ئه یدا بكه ك په وییه تكه
و   ئهی آه ریس آۆه ریمی موده بدول آه ال عه و مه شخ عوسمانی بیاره ك ش وه سه ئاینییانه و آه ئه

وه  ئه، عسی فاشست وه تاآو هاتنی ڕژمی به یه مایه و شوه مه له عیراقدا به م ئه به. وییه بوون تكه
ستان به  هه وه بوو ن ئه زۆر زده تر بكهتییه  آایه ره م دووبه ویان دا تۆوی ئه آان هه قییه فله بوو آه عه

ی سوننه  مینه آه بگومان آات آه. ش زانای ئاینی دیكه ها نده در و چه د باقر سه مه آوشتنی محه
ھات  شكی زۆریان ل هه داو به آانی ئه وه بو ئازاری زۆری شیعه آرد ئه وایی عیراقی ده رمانره فه
م  وه ئه. وا له وتی ئراندا رمانه ۆڕشی ئیسالمی ئران بووه فه آات ش1979تی دوای سای  تایبه به
ی خۆیان  آه یان به ڕگا سۆفییه شیعییه ره ج بون و زتر په ش له شاری قومی پیرۆز نیشته ھاتووانه هه
مه  ئه، عبانی رینی شه تی دوای ڕاپه وه به تایبه ی ڕژمه آه سته ن داروده دونانیان له الیه وه زیاتر ڕاوه دا
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آانی  به ره و سوننه عه وه شیعه ر له مژه آی دی هه واتایه به. وام بوو تاآو ڕزگار آردنی عیراق رده به
هۆی زانا  ت وه آوردیش به سته بردنی ئاین و ده ڕوه ر شوازی به سه ناآۆك بون له عیراق
 .  له عیراقداآگرتویی ئاینی بپارزێ وی داوه آه یه میشه هه وه هه آانییه ئاینییه

ی  وه قاندنه تی دوای ته تایبه آان زۆر تون تر بوو به به ره و سوننه عه ی نوان شیعه یه وه ڕوبونه م روبه  ئه
، ن به پی نازنامه آه آتر تیرۆر ده ردوال یه وه له مژوی نودا هه و مژووه له، ڕا آانی سامه ده رقه مه
ك له مژودا بۆمان ڕون بۆوه آه  وای له آورد آردووه وه راق وقامگیری باری عی ش بۆته هۆی ناسه مه ئه
غدا  سعود بارزانیدا بۆ به ڕزز مه ی به آه ردانه ش له سه مه ئه، آگرتنه بت و یه مو آات ڕاگری ئه هه
ی  وه دا بۆ ئه م ناوچانه و سوننه له وانی شیعه ك له پشه ریه ڵ هه گه ی له وه وت وه آۆبونه آه رده ده
  . ری عیراق رانسه ستنت آه بۆته هۆی نا ئارامی سه ری بووه ڕی تایفه گه شه
وی  ناوه وه هه گریسه دانه ڕه نه و شه ك له سعود بارزانی و آورد خۆیان به الیه ڕز مه رگیز به م هه به

  . ن ده ل مالیكی ده ی ئه آه ته ی حكومه چونی آابینه تكنه
آییه له  ره شكی سه و وه به ست هناوه ده دا به م بارودۆخه نویه وتی له كهست ها ده نده ورد چهلی آ گه 

لی آورد پارزراوه بۆیه  آانی گه ستوریسدا زۆر له مافه تی عیراق وه له ده وه بردنی ده ڕوه پكھنانو به
ر  گه جونكه ئه، بت ی دهآی باش یه وه نگدانه ڕز بارزانی ڕه ی به ردانه م سه توانین بین ئه دا ده م خاه له
س  آانی ئمه وته ست آه ی ده توانین بین زۆرینه وت ده تی عیراق آه وه وه ده بییه زهه ری مه هۆی شه به
باری  ر ناله به ڕزی وتی له به  چۆنك وه ین وازی ئاشتییانه بكه مو آات بانگه بۆیه پویسته هه، رۆن ده

   . سترت واری له آوردستان ببه ی ئاشته گرهبارودۆخ با آۆن
ك  یه ره آانی عیراق به وه سته جیا جیا مییانه ڵ ده گه وی داوه آه له یدا هه ردانه م سه ڕز بارزانی له به

و پارتی   شۆڕشی ئیسالمی عیراقپارتی آانی وه ره مییانه به ك وایی نیشتیمانی وه پكبھن بۆ ئاشته
دات آه دژی  وه ده ی ئه ش یاریده مه آه ئه، وی سوننی پارتی ئیسالمی عیراق انه میینی و الیه عوه ده

ی  و بیارانه ك بۆ چاودری آردنی ئه یه وه پكھنانی آۆمیته. ستن  بوهری گه تیرۆر و تیرۆریستان و تایفه
  . اد وه  آۆبونهبت له وامیش ده رده نراون وه به یه نجام گه به ئه دا یه ره م به  له آه
آانیاندا  میشه له بیروبۆچونه تی آورد هه رآردایه نت آه آورد و سه یه گه وه ده رۆك ئه ی سه ردانه م سه ئه
ها له  روه وه هه. ڕت په ی آه عیراق پیدا ت ده موواره ئاسایشییه و باره ناهه ری ئه سه شكن له چاره به
بوو به  وه ئه، آردووه  و آوردستانی له بیر نهآانی خۆی تی آورد گرفته رآردایه رگیز سه غداش هه به
بی  آته ردوو مه بانی و هه الل تاه ڕز جه تی فیدڕای عیراق به رۆآی حكومه ڕز سه ڵ به گه وامی له رده به

تی  تی آوردستان و حكومه آانی نوان حكومه آان گیروگرفته ڵ پارته آوردستانییه گه سیاسی وه له
آان له  نه آوردستانی و عیراقییه ڕزیان و الیه ها به روه وه هه. آرد  دهزییان تاوو توێ رآه مه

ستوری عیراق و  آانی آه دژی ده خاه الوازه تی تایه به  وه ه آۆینه ی هامتۆن آه آانی ڕاپۆرته ڕاسپارده
 لی آانی گه ها خای الوازی تر آه دژن به خواسته  و جۆره140ی  دواخستنی ج جه جكردنی ماده

تكی دیموآراتی  لبژاردن و هاتنی حكومه تی چونكه هیچ حیسابكیان بۆ هه عیراق و آورد به تایبه
  . دا م ڕاپۆرته آردووه له نه
ك له  آانی عیراق وه یاره نه نه ی الیه وه ك بۆ آۆآردنه یه آورد بۆته النكه، یی موو آاته ی هه ك پیشه وه

آان له ناو  ی بیروڕا جیاوازه وه آگرتنه دین بۆ یه حه هی س عس و دواتر آۆنگره تی به آاتی حكومه
  . آانی عیراقدا پكھاته
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ڕز بارزانی خواستی  ی به آه ردانه م سه به، نجامك ته ئه شتونه گه واوی نه ند تا ئستا به ته رچه هه
بایی آردنی  ڕی ناوخۆیی و ته ر شه رامبه یاری آورد به س دا بۆ ئاشتی و نه مو آه آوردی نیشان هه

  . آانی عیراق پكھاته
نگه  نن آه شتكی زۆر جوانه آورد بته همای ئاشتی و دژی جه یه گه وه ده موو ئه مانه بگومان هه ئه

  . ستت آان بوه ناوخۆییه
وه  توانین بین ئه وه ده ینه غدا لكبه سعود بۆ به ی آاك مه ردانه م سه وه ئه آی دییه الیه ر له م گه به
ئایا ، بات و آومان ده ره شی به آه ڕۆژه و نازانین پاشه وه ینه آه شاو نوێ ده وه بینین آه وتكی هه ده

 چت بته زتر زیندو ردانه پ ده م سه آی دی ئه به واتایه وه؟ وسنته مینه دیسان ناچه زۆرینه آه
یان شوه  مجاره م ئه دا به و سوننه یعهنھا له ش ك ته مان نه آه له ختی گه رسه ی دوژمنكی سه وه آردنه

الویدا بینیمان آه آاتی  عه، ری عفه ی جه آه ته ك له حكومه وه وه آاته آه توند تری ده بییه زهه مه
یاخود . ی وه ش بووه هۆی دوباره آردنه وه برد ئه ی فیدرای یان ناو نه آه ووشه ته سوندخواردنی حكومه

رآوآی به هی سور  آانیشیدا آه ری بۆ تورآیا ب ئاگاداری آوردو آه له ووته عفه ی جه آه ردانه ك سه وه
  وه؟  سنینه م دئژمنه تكشكاوه دیسان هه ین ئه وه بده وی ئه ئایا بۆچی ئمه هه، دانا

ی آوردستان زتر  آه سعود بارزانی بیری له باره ئابورییه ڕز مه چت به وه پ ده شه آی دیكه له الیه
  . توانین بژین ش خۆ ئمه ده وه م ب ئه و به وتی عیراق بۆ آورده ی نه فده دا حه وه آه له سه بتهآرد

و  شادر بت به ناو له سوپای عیراقیدا له ری یاخود به رگه بته پارزه ب هزی پشمه یاخود بۆچی ده
  دا؟ باره نگه ناله جه

ودراوه آه  موو آات هه ن هه یان شیعه راقدا آه زۆربهآانی نوی عی آه ك له دوای یه  یه ته له حكومه
وه آوردستان وه آورد  شه آانی عیراق به قاعیده ی ئایا سوننه ئه. ی ئستا پشت گوێ بخرت140ی  ماده

ته  وه موو ده ن؟ وه هه مریكی له پنوس ناده آی عیلمانی ئه یه وه آی ئیسرائیلیو بیرآرنه یه به پگه
  . مانه؟ بگومان با ی آورد هه و نیمچه ئازادییه نین آه ئمه آان دژی ئه  یه سوننی ییه ناوچه

  ڕی تایفه توانین بین به بۆچونی من بونی آورد له پارچه پارچه بونی عیراقدایه ئایا به شه وابو ده آه
  وه . آی دیكه یه ر شوه ری بت یان هه گه
ی  وه آخستنه وه آربت بۆ یه ی له ده ردانه و سه سعود ئه مهڕز آاك  دا نیم به ڕه و باوه نده من له رچه هه
وه یاد  تی آورد مژومان دنته رآردایه رۆك بارزانی و سه مخواردنی سه م خه آانی عیراق به به ره عه

وتنی  رآه بی پویستییان به ده ره آانی ناو عیراق و نیشتیمانی عه یاره موو آاتك پكھاته نه آه هه
ك  یه وه به ب بكاته ره  عهدین توانی حه نھا سه ك جۆن ته وه آخستنیان یه بۆ یه آی آورد هه یه هرآرد سه

  . ی قودس وه بۆ هنانه
 هۆندا
Kani_awin@hotmail. com  

 


