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رمی آوردستان  آانی هه ندانی نوسینگه وآارمه رپرس بژاردنی پۆستی به هه آتی نیشتمانی آوردستان له یه
 بانی ر تاه ڕبه...  آات آارده چ پودانگك  به وه ره وتانی ده له

  
ی دیپلۆماسی وئابوری وڕۆشنبیر ندی یوه ستی دروستكردنی په به مه رمی آوردستان به تی هه حكومه 

 بیاری  وه ره ڵ تكای وتانی ده گه له
رمی  تی هه ی حكومه نوسینگه زراندنی دامه

  وه ش پاش آۆبونه مه ئه، دات آوردستان ده
ی ڕابووردووی نوان  فته هه ی آه دووقۆییه

آتی وپارتی  بی سیاسی یه آته ردوو مه هه
رم  رۆآی هه سه ی جگری نوسینگه له
 شاری سلمانی له

  
ی آارگی  سته آتی ده شدا یه م پناوه له
بۆ  بی سیاسی ڕاسپارد آته مه
م  رده آانی بۆ به ی پشنیاره وه رزآردنه به

ی  وه آۆبوونه ش له نگاوه م هه ئه،  بدرت وه یه باره پویست له بی سیاسی تابیاری آه سكرتری گشتی ومه
، ڕۆژانی ڕابووردوودا له جكردن  جبه هاته الل م جهڕز ما رشتی به رپه سه به آتی بی سیاسیی یه آته مه

بۆ  زا ولھاتوو سانی شاره ست نیشانكردنی آه ی آارگر آاربكات بۆ ده سته  ده ش پویسته آاره م بۆ ئه
ست نیشان   ده پۆسته م كی بۆ ئه  خه وه آتییه زگاآانی یه ند وده به ی مه ڕیگه بگومان له،  م پۆستانه ئه
 آرت ده

  
م  ر ئه سه آردنی جدی له قسه  بۆ گفتوگۆو ره  خۆشكه آانی تردا ڕگه چاو پۆسته  له م پۆسته گرنگی ئه

آانی  ؟ ڕنماییه م پۆسته ئه شیاون بۆ آه ی سانه و آه  پش آن ئه  دته وه تاش پرسیاری ئه ره سه،  ته بایه
 بۆ  توانت ڕۆكی ئیجابیانه سیاسی دهبی  آته بت؟ مه ده ڕز سكرتری گشتی بۆ پاوراوان چی به
م   ئاخكی تر له رتی نابته گه تی وناوچه ی خزمایه ر؟ دیارده  به بگرته آان بژاردنی آاندیده هه

ڕۆی  ی آورد وره آی شۆڕشگر ودیپلۆماسكی گه یه رآرده ك سه الل وه نابی مام جه بگومان جه دا؟ آاره
،  وه ره ده آتی له یه آانی به آته زموونی آارآردنی مه ت ئه تایبه به، تبین دا ده نگاوه م هه باش له

 ئابوری  ندییه وه رژه آان وبه سیاسییه   بۆ هاوآشه وه ها توانین بۆ دونیای گلۆباڵ وخوندنه روه هه
  وه خه ه وپ بای چاوكی آراوه به آتی آه جوندنی یه  بۆ زیاتر آان هۆآاركه وسیاسی وڕووناآبیرییه

 دا بكات نویه  م بواره ڵ ئه گه وت له س وآه هه
  

،  ڕوو خاته دا ده وره مژوویی گه آی یه وه تاقیكردنه آورد له ی آه نانه و الیه  له آكه آاری دیپلۆماسی یه
د آور  آه لكه  یان هه  آاركه  نویه بواره م وتكردن بۆ ئه س وآه  هه وتن وژیرانه رآه واتای سه به
ر بارودۆخی آورد  سه  له نه م الیه ری ئه  آاریگه وه وانه پچه به، ربگرت خرایی سوودی لوه توانت به ده
  نه م الیه  پشوازی له نگه مدا ڕه آه نگاوی یه هه ت وتانی ئیقلیم له تایبه به، بت رمیش ده ند وهه ناوه له
خ  بایه ستیار وگرنگ وپ آی هه یه ردا پۆژه وهه جه  له ۆیهب، ن ی خراپی بۆ بكه وه یاخود خوندنه ن آه نه
 وئیقلیمی وجیھانیش ند ناوه ت له سه ر ئاستی آوردستان وده سه آتی وله ناوخۆی یه  له سووده وبه
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وت  س وآه رمی هه آی حكومی فه یه زراوه دامه ك وه، بت  چۆن ده م نوسینگانه آتی گرنگیدانی بۆ ئه یه 

تكای   بكرت له  نویه زراوه م دامه لی ئه یكه هه آاری جدی بۆ پكھنانی   یان پویستهآات ده
 دا وه الی خواره ی هۆیانه م ر ئه به ت له تایبه به، آاندا وته

  
شوازی آاری  رچوون له واتای ده به، پشوو ر ئاستكی باتر له سه دیپلۆماسی له ندی یوه دروستكردنی په

رۆك  آانی خودی سه بۆچوونه نگی له رم وهاوسه هه تی و ئاستی حكومه ره به، ت وحكومه  حزبئاوگۆڕی
 دا و وتانه ڵ ئه گه آۆمار له

  
ی عراقكی دیموآرات  چوارچوه له رمكی فیدراڵ ك هه رم وه تی هه آارآردن بۆ ناساندنی حكومه

 ی زیاتری آوردستان وه دانكردنه ئاوه  بۆ وه ره ی دهودان بۆ ڕاآشانی آۆمپانیاآانی وتان هه وفیدرادا
ی سیاسی  ی آۆنگره ڕووی پۆژه خستنه ناوبراو تی آان وحكومه نوسینگه نو هز له منی به ئاوگۆڕی ئه

رمی  آانی هه ندییه وه رژه پناو پاراستنی به آارآردن له ردوو الدا هه نوان وئابوری وڕووناآبیری له
م  آتی بۆ ئه یه  آبن آه سانه و آه ئه رمدا تی هه آانی حكومه نوسینگه ران له ن نونه هالی له آوردستان
 . ستنیشانی بكات  ده پۆستانه

  
بۆی   بزانت آه و وته زمانی ئینگلیزی وزمانی ئه آی پاك بت ن ڕابووردوویه سكی شۆڕشگر وخاوه آه
آاری  تی له ئاشنایه ر یان دآتۆرا بت ۆریۆس یان ماستهآال ی به نی بوانامه خاوه آرت ده ست نیشان ده

 چاو بكرت ی ژنان تیدا ڕه نج وڕژه سانی گه آه بت هه سیاسی وبواری ڕوناآبیری وزانیاری گشتییدا
ی  و میكانیزمانه ئه پش چاو بگیرن له یاندن ومیژوو پسپۆڕانی یاسا وزانستی سیاسی وئابوری وڕاگه

 آان ندییه یوه بی په آته ن مه الیه شت نیشانكردنی پاوراوان له پاش ده دا م آاره ر له ه ب آتی بیگرته یه
 سكرتری گشتی م رده ی ورد بكرن بۆ پاوتنیان بۆ به ی آارگر دیراسه سته بی سیاسی وده آته ومه

ر بدرت بۆ زیاتر  سه ندیان له زامه ڕه  وه مانی آوردستانه رله ن په الیه پشنیار بكرت دوای حزب له
 ڵ گه آتی باشترین آاری دیپلۆماسی وسیاسی له یه ی آه بانه آته و مه ئه ران سمی ناساندنی نونه ڕه به

آتی   یه  بدرته وته و ری ئه وتكی تر نونه  پارتی له وه وانه پچه  به وتی ناوبراودا دروست آردووه
یمانی آوردستان  آانی هاوپه نه شداریكردنی الیه به  دیكهنكی  م بۆ پارتی یان الیه سی دوهه وآه
  دا یه م پۆژه له آنۆآرات كانی ته وخه

  
  

   قاهیره-بانی  ر تاه ڕبه
 


