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  ساسان دةروصشساسان دةروصش... ... ز كوردستاين لة ئةمةريكا ز كوردستاين لة ئةمةريكا ةةوةآلمصكي كورت بؤ أةووةآلمصكي كورت بؤ أةو
    هۆه ندا      

زۆر له الم سه یر بووله م هه ل و مه رجه ی ئستای آوردستان و ت په ڕ بوونی به ناو 
 بابه تكم له ،گۆڕانكاریه آانی عراقی نوێ و بنیات نانه وه و دیموآراتی و فیدڕاڵ دا

ه ویست خونده وه له ژر ناو نیشانی به چ یاساو بیارك ونه ی آوردستان نت ی خۆ ش
 آه له ال یه ن به ڕز ره وه ز ،بارزانی له باوز خانه آانی عراق دا هه ڵ ده واسرت

ئاله م آات وساته دا ئه م ناونیشانه په یامی آوردكی . آوردستانی له ئه مریكانووسراوه
 ی وده سكه وته آانی آورد له باتی ناردنی چه پكه گوی دووره ووت و دسۆزه بۆپارته آه

ڕه وه زله ب . ووشه ی جوان وڕازاوه بۆ یه ك بوونی آورد ویه ك هه وستی و یه ك دروشمی
ئاگای وهه چوونی ده روونی وده مارگیری حیزبایه تی ئاگای له هه واڵ وگۆڕانكاریه آانی 

اس آردنی یاسا، ڕاسته یاسا سه روه ری هه مووگه آوردستان وعراق نیه بۆ یه هاتۆته سه ر ب
 ئه و انه ی له په رله مانی حكومه تی هه رمی ، به م آام یاسایانه،ل وخاآك ده پارزێ

 پش ئه وه ی بگاته سه ر آاغه زپشل ئه آراله الیه ن ئه م و ئه ،آوردستانه وه ده رده چوون
وونی حیزبی به عس داڕژرابوون بۆ له ناو بردن  یان ئه ویاسایانه ی آه له درووست ب،وه وه

دیاره آاآه ڕه وه ز باسی ئه و یاسایه ده آات آه به ڕز سیامه ند به . وقآردنی گه لی آورد
 ده ب شانازی بكرێ چونكه ، پارتی پشه وه،نای به باوز ی عراق له هۆه ندادامه زراندوه

ان شه هیدی له پناوی ده سكه وته آانی آوردستان به شكه له خه باتی ئه و پارته آه هه زار
ی خۆی نازانه وله ڕووداوه آاندانه ژیاوه وه . به خشیوه بۆ ڕه وه ز به مادیاره ڕه وه ز منا
 ئه وه ی ئه مۆ هه یه وه ك ده سكه وت وسه رآرده ،یان بم مژووی آوردی نه خوندۆته وه
می ئه وشۆڕشه یه آه قوتابخانه ی آوردایه تی وآۆنه وپاه وان و،،،،،، هتد هه مووی به رهه 

دان بووبۆ گه لی آورد وانه ی آوردایه تی فری نه وه آانی ئه وآاته ی آردن ئستاسه رآرده 
پم ب آ هه یه ئستا سه رآرده بووب وله ومژووه دا بووب وله وقوتابخانه یه دا ، مانن

شان نه بووب، آه دامه زرنه ره آه ی بارزانی نه ی خوندب وچه آی ئه و شۆڕشه ی له 
 بۆ ده ب تۆی مناڵ ،باوك وسه رآرده بوو، هه موو وه ك هیوای دواڕۆژی آورد سه یریان ئه آرد

ژووی خۆت له بیرچر آرێ ی مف.   
 ده آرێ ،به پ ی ئه وه ی ڕه وه ز ئه م بابه ته ی بینیب له یه آ له ماڵ په ڕه آوردیه آان

 له دوای چه ندین ساڵ خه بات ،ڵ په ڕه آانی تر یش ببین به هۆی تۆڕی ئینته رنتبم ما
وقوربانی وخون ڕشتن وماڵ ورانی گه لی آورد به گشتی وبه ئاآام گه یشتنی هه ندك له ده 
سكه وته آانی آورد ئه ویش له دوای ڕاپه ڕینه مژوویه آه ی سه رتاسه ری آوردستان و دامه 

مه ت وسه رله نوێ بوژاند نه وه ی آوردستان و پروسه ی ئازادی عراق و زراندنی حكو 
ڕووخانی دیكتاتۆر ی سه دام و دامه زراندنی عراقكی فیدڕاڵ و دیموآرات وسه رخستنی 
ئیراده ی گه لی آورد له هه بژاردنه آانی عراق و به شداری آورد له پۆسته نوێ یه آانی 

ی و شۆفنتی عه ره ب وآۆ نه به عسیه آان آه هه رڕۆژه و به هۆی ده مارگیر. عراقی نوێ
  بیانویه آمان پ ده گرن، 

چاویان به وئازادی ودیموآراسیه ی آوردستان وآوردا نایه آه له دوای ڕاپه ڕین ودابانی آورد 
له به عس چ بوژاندنه وه یه ك و ئاوه دانكیان خستۆته ناو چه آوردیه آانه وه به ڕووخانی 
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ۆر سه دام حسینیش هه نگاوكی تر ی پشكه وتنی یان له سیاسه ت وگۆڕانكاریه آانی دیكتات
 تاآار گه ،ناوچه آه دابه خۆدی له وه رگر تنی ده سه ت له ناوه ندوه ك هاوتی پله یه ك

یشته به شدار بوون له هه بژاردن ووه رگر تنی پۆست وه ك سه رۆك آۆماروچه ندپۆستكی وه 
به داخه وه تائستانه سنووری جوگرافیه ی ئه وبه شه ی آه پ ی ده ن  هتد ،،،زاره ت و،،،،

آوردستان دیاری نه آراوه ته نانه ت ئه و ناوچانه ی آه به گه آان ده ی سه لمنن آورد نه 
گه ڕاونه ته وه سه ر آوردستان وئاواره آانی آه رآوآیش له چاوه ڕوانی داده ژین آه 

 بكرته وه وناسنامه ی آه رآوآی دڵ وقودسیش هه ر ڕۆژه وده آر ت به بارودۆخیان بۆ ئاسای
آوردستانی وعراقی نه ك آورد و پشمه رگه وبوونی قه ده غه ده آرێ وداوای چه ك داماینی 
ل ده آه ن وده آر نه پاسه وانی سنووره آانی دارستانه ب نازو هه ڵ آوڕوزاوه آانی 

 می تر بۆ تۆ ج ده هم له م یاسانوێ یانه آه ده بوو هه آوردستان ئه مه و چه ندین خه
مووی ته واو بوایه به پ ی ئه و خۆشی وشاد مانیه ی آه گه لی آورد هه یانه له به زم وئاهه 

جگه له هرشی ناڕه واوچه واشه آاری آه ناه عه ره بیه آان به هنانی چه ندین . نگ گان
 ،سازدانی گفتو گۆی زیندوی به رنامه جۆراوجۆره آانیانقه ه م فرۆشی شۆفنی عه ره بی و

ناو هنانی آوردیان به الوه زه حمه ته له هاوبه شی آردنی آورد له عراقی فیدڕاڵ 
 پم خۆشه به شداربی له گفتو گۆآانیان ،ودیموآراتدا، نه خوازه باسی ده سكه وته آانی بكه ن

تائمه ومانانتان هه بن پویست ناآات خه ر جیه آی زۆر سه رف بكه ن بۆ ئه م به پیان بی 
ده ب   ئه وه ی ئوه نای زانن ئمه ومانان فرتان ئه آه ین چۆ ن بچن به گژ ماندا،،رنامانه

هه ر به شمان ئه وه ب دوژمنانی آوردو  ئمه ی آوردله و په ڕی سه رآه وتنه آانماندا
آه تائستا دوو   بن ئوه یه ك نین چۆ ن ده توانن داوای مافی خۆتان بكه نآوردستان پمان

 ده بوو آاآه ڕه وه ز خۆشحاڵ بووایه آه ونه ی سه رۆك بارزانی ،ئیداره ی حكومه تان هه یه
 آه ده سكه وت وبه رهه می خونی شه هیدانی ،بینیوه له بایوزخانه یه آی عراق

ز بۆی بكرێ سه ردانی یه آ له و بایوزخانه نوێ یانه ی عراق  ئه گه ر ڕه وه ،آوردستانه
 وه یان آاركیان پ بكات ،بكات آه به ر آورد نه آه وتوون بزان ونه ی آ یان هه واسیوه

 بزانم وه ، وه مه آان بخاته سه رآاغه زبۆمان،و ب من آوردم و هاوبه شم له ده سه تاندا
 ئه و آاته ده  هه مووآوردك له هه ر آوێ یه ؟ر عه ره بی نه زانمی ئه ده نه وه ئه گه 

ك وله هه ر پارچه یه آی آوردستانی له ت و په ت آراودایه هه موویان برای منن، بارزانیش 
په شیمان ده بته وه له هه وستی به رامبه رسه یر آردنی ونه یه ك . سمبولی آوردستانه

چونكه تۆ باس له .  ده روونی و ده مار گیری حیزبایه تی بكاتآه ئاوه ها تووشی هه چوونی
سه ر آر ده یه ك ده آه ی آه پتر له په نجاساڵ خه بات و قوربانی پشكه ش به میلله ته آه 
ی آرد وه ب ئه وه ی ڕۆژێ له ڕۆژان گه ردی ناپاآی و پسان له خه باتی داهه بوو ب آه هه 

ژووی آۆن ونوگانه آانه وه آه چۆ ن باس له و ده رآرده مه یدانیه موومان ده زانین مش به ب
ده آه ن آه هه موو پارچه آانی آوردستانی به یه ك پارچه زانیوه و سنووری نه ده زانی له 
نوانیاندا آه به گه ش به شداریه آانیه تی وه ك پشمه رگه یه ك له پارچه آانی تر و هه 

ه زهه ب و ئاینه وه له ژر ڕه شماه آه یدا آه شۆڕشی ئه موو آوردی به هه موو بیرو باوه ڕوم
ئاله وآاتانه ی آه دوژمنه یه ك له دوایه آه آانی عراق به چه . یلولی مه زن بوو آۆکردبووه

ك وته قه مه نی سه ر آوتی آوردیان ده آرد ناوی بارزانی وه ك ئه ستره یه آی گه شی 
ناوی بارزانی بووه ماناو همابۆ ناوی آورد له ئاژانسه ئاسمانی آوردایه تی ئه دره وشایه وه و 
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مژووی . هه موو آورد وه ك سمبولی نه ته وه یسه یریان ده آرد. آانی ده ره وه و جیھانیدا
ڕاسته قینه ش گه واهی ئه و ڕاستیه مان ئه دا ئه گه ر چی مژووی خوناوی آوردوبارزانی 

 به م ته نھا بۆ ووشه یه ك نه یان توانیوه موزایده زۆربه ی زۆردارو ب ویژدان نووسیویته وه
 بارزانی یه وباوآی ،آه بارزانی ی له سه ر بكه ن به كو ئه مه یه آه ئه بینین وئه بیستین

به ئه مه آی آورده گه وره تی ودسۆزی ئه و باوآه له دی ڕۆه آانی میلله ته آه یدا هه ڵ 
ڕاسته قینه ی آورد بوو جگه له وه ی سه رآرده یه آی به بارزانی نه مر ڕابه ركی . آه نراوه

تواناو به سه لیقه ی پارتی دیموآراتی آوردستان بوو له ئه نجامی ئه زموونی چه ندین شۆڕش 
و ڕاپه ڕینی مژووی سه خت وخوناوی میلله ته آه مانداهه روه هابابكی به خشنده و وه 

وی نه ترازاندنی ڕیزه آانی گه له آه ی ئه داو یه فادار بووه بۆ بۆ گه لی آورد هه میشه هه 
آی ئه خستنن له گه ڵ دوژمنانی ده وروبه ردا هه میشه خۆڕاگر و داناول هاتوو بوو هه رگز 

   .آشه ی ڕغمكی دیكتاتۆری به آشه ی گه لكه وه نه به ستووه
 ده رباره ی سه رآرده ئه گه ر  په ڕه آانی مژووی گه النی هاوچه رخ ونوێ هه ده ینه وه

آانیان آه له ال یه ن میلله تانی خۆیان به ئاوی زین مژوویان بۆ نووسیونه ته وه و وانه به 
 بواناآه م ،وانه ی له شیری دایكاندا به نه وه نوێ آانیان ده به خشن بۆ له یاد نه آردنیان

ناوه دا ڕشتب به خاك و نه هیچیان وه ك بارزانی دسۆز بووبن وهه موو جواناوی خۆیان له وپ
ته وه آه یان و به پاه وان و سه ر آرده و سمبولی نه ته وه ی داده نرن و به به یه ك ڕیزی 
گه ل یادو یاده وه ریان بۆ ئه آه ن وله شونه گشتیه آاندا په یكه ری نه مریان بۆ داده نن و 

 لره دا نامه وێ له خه باتی گه مژووی آۆنیان تكه ڵ به مژووی هاوچه رخیان ده آه ن من
الن آه م نكه مه وه به م ئه وه ڕاستیه آه هه ندێ گه ل هه ن سه رآرده آانیان له ناو ئاوو 

 گریمان مژووی ،پاپۆڕه آاندا چه ته و پیاو آوژبوون ئستا به سه ر آرده و پاه وان ناوده برن
ه وه ز چی تیائه من بۆ ئه وه ی آورد  پم نات آاآه ڕ،بارزانی له مژووی آورد داببین

 لك ترازاندن و ، ئه وه مژووم ئه وه آلتور وزمان و خاآم،شانازی بكات و ب من نه ته وه م
 ته وه آه له وتۆ وه ش تۆی لنران بوونی آوردو چه واشه آاری ده مدوو به ره آی و ماڵ و

   .تووشی هه چوونی ده روونی بوویبه رهه م هاتووی به داخه وه ده م به ونه یه ك 
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