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نة يت  يت  

 
  مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي... ... هةمو رِيطاكان بة سةالحةدين دا تيثةرِدةبن هةمو رِيطاكان بة سةالحةدين دا تيثةرِدةبن 

  
دويين طؤنداليزا رايس سةرؤكي دبلؤماسيةيت طةورةترين دةولَةيت جيهان 
ثيشتريش عادل عةبدوملةهدي جيطري سةركؤماري عيراق و ثيش لةمانيش 
يل هةريةكة لة جاك سترؤ ي وةزيري دةرةوةي بةريتانيا و غازي عةج

ئةلياوةري سةركؤماري ثيشوي عيراق و دونالَد رامسفيلد ي وةزيري بةرطري 
ئيرباهيم جةعفةري سةرةك وةزيراين عيراق وثول برميةري . ئةمريكا و د

حاكمي مةدةين عيراق و طةورة بةرثرساين كؤرياي باشوور و ئيستاش 
 هاوينةهةواري بةرِيز جةالل تالَةباين سةركؤماري عيراقي فيدرالَ سةرداين

ية خوينةر  دةكةن،لةوا ةخ كوردستان هةوليري ثا سةالحةدين لة
دةكةنة ) هاوينةهةواري سةالحةدين(ثرسيار بكات ئاخؤ بؤضي هةموان 

ثيش هةمو شتيك دةيب . ويسطة و ئامانج بؤ كردنةوةي طري كويرةكان؟
ية،ليز مسعود بارزاين ليني ضونكة بارةطاي بةرِيتة ئاراوة،باشة خؤ بارزاين بلَيدي كي نويرةشدا ثرسياري

ئيستا هيض سيفةتيك يان ثؤست و ثلةو ثايةي حكومي و ثةرلةماين لة عيراق و تةنانةت لةكوردستانيشدا 
نيية،لةضةندين بؤنةشدا بةرِاشكاوي رِايطةياندوة كةئةو تةا شانازي بة ثيشمةرطايةيت دةكات و 

ية بؤئةو،ئةي كةواتةئةو هةمو كةسايةتية رِةمسيية عيراقي و جيهانية طةورانة موقةدةسترين ثلةوثاية
دةيب لةوةالَمدانةوةدا كةميك ! بؤضي رِو لةو كةسايةتية و رِولة هاوينةهةواري سةالحةدين دةكةن؟

كة بةويذدان بني و دةيب تؤمار و هةلَويستةكاين مسعودبارزاين وةثيش ضاو و طويي خؤمان ينينةوة 
بيطومان دورة لة هةر عاتيفة و سؤزداري حزبايةتييةوة و لةناخ و بريكردنةوةي رِؤذنامةنوسيكةوة ديت 
كة طؤشكراوي سةردةمي ئازادي كوردستانة و هيض بةرذةوةندييةكي شةخسي يان حزيب لةطةلَ ثاريت 

نةتةوةي كوردةوة شرؤظة دميوكرايت كوردستان نية و تةا لةرِوانطةي هةسيت كوردايةيت و بةرذةوةندي 
هةميشة ثشت ئةستوور بووة ) لةرِوي سياسي و سةربازيةوة(بارزاين جطة لة رِابردوي دةولَةمةند . دةكات

بة خةبات و خؤرِاطري طةلةكةي و هةرطيز سازشي لةسةر مةسةلة نةتةوةيية ضارةنوسسازةكاين ميللةيت 
سوثاي توركيا لةئان وساتةكاين ثرؤسةي كورد نةكردوة و هةلَويستةكاين لةبةرامبةر تةدةخويل 

و هاوثةمياين ) NATO(سةربازي ئةمريكا و هاوثةمياناين بؤ ئازادكردين عيراق كة توركيا ئةندامي 
وئينجا ) قؤناخي طواستنةوة(تةقليدي ئةمريكا بوو،دواتريش لة داناين ياساي ئيدارةي دةولَةيت عيراق 

ةركوكدا و دواهةلَويستيشي لةو هؤشدارية ميذووييةدا بوو كة بة هةلَويستة نةتةوةييةكاين لةمةسةلةي ك
ناو ثةرلةماين عيراق و خودي ئيرباهيم جةعفةري سةرةك وةزيرانيدا وحكومةيت ) زؤرينة شيعةكاين(

  ناضار كرد بةدةستةواذة راستةقينةكةي سويندي ياساي خبؤنةوة،
 كوردستان و عيراق و ناوضةكةدا كورد ثيويسيت بة مةرجةعيكي سياسي و لةم بارودؤخة نوييةي

نةتةوةيي هةية،بةالَم ثيش ئةوةي بةرِةمسي هةلَبذيردريت بارزاين ئةم رِؤلَةي طيرِاوة و هةرطيز هةستم 
ؤسةي بةرِيضكةي حزبايةيت هةلَويسيت نواندبيت يان برِياري دابيت،لة ثر) مسعود بارزاين(نةكردوة 

كانديد كردين بةرِيز جةالل تالَةبانيشدا بؤ سةركؤماري عيراق زؤر بة روين بريكردنةوة و هةلَويسيت 
بارزاين بةدياركةوت ئةطةرضي هةنديك لة نةياراين ئاشيت و عةقلَ بةستووةكان ويستيان وينةيةكي 
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بابةتةش هيشتا طرةو لةسةر شيواو لة هةلَويسيت نةتةوةيي بارزاين ثيشان بدةن و تا نوسيين ئةم 
برينةكاين رِؤذاين شةرِي براكوذي دةكةنةوة،كاتيكيش داوا دةكريت بةئامادةبووين بارزاين و تالَةباين 
كؤبونةوةكاين نيوان ثاريت و يةكييت بةرِيوةبضي، ئةوة ئاماذةيةكي رِون و ئاشكراية بؤ نةبوين 

وة تةنانةت لةناو هةنديك لةئةنداماين مةكتةيب سياسي شةفافيةت و خواسيت رِاستةقينةي ليكرتيكبونة
و سةركردايةيت هةردو حزيب سةرةكي كوردستاندا،ئةوةش وادةكات زياتر بةثةلة بني لةهةلَبذاردين 
سةرؤكي هةريم،سةرؤكيك كة جطة لةوةي نوينةرايةيت و سةنطي كورد لةعيراق و جيهاندا 

اليةنةسياسيةكاين كوردستان لةكايت سةرهةلَداين هةرطرفتيك بةهيزتردةكات،مةرجةعيكيش دةبيت بؤ 
دةطةرِينةوة بؤ برِياري سةرؤك،بيطومان ئةوكاتةش بارزاين ثاريت دميوكرايت كوردستان وةك 
هةراليةنيكي ديكةي كوردستان حساب دةكات و ئةزموين ساالَين رِابردوي بارزاين لةقوربانيدان بة 

يناوي بةرذةوةين باالَي كوردستاندا وادةكات متمانةيةكي ثيشوةختة بةرذةوةنديية حزبيةكان لةث
بةسةرؤكايةيت بةرِيز مسعود بارزاين بدريت،هةرضةندة من ثيم واية قورسايي و سةنطي سةركردة و 
سياسي بة ثؤستةكان نابيت بةلَكو بة ئاويتةبوين حيكمةت و سياسةيت سةركردة و متمانة و ثشتطريي 

ويسطةيةكي طرنطي طةيشنت بة مافة رِةواكاين ) سةالحةدين(لةسةردةمي ئازادي كورددا . يت،جةماوةر دةب
طةيل كورد بوو،بةدةيان مةسةلةي كوردستاين و عيراقي و ئيقليمي لةسةالحةديندا يةكاليي كراوةتةوة و 

ي ئةم ) مسيانةرِة(برِياري لةسةر دراوة،لةوانةشة سةردان و كؤبونةوةكاين ئةو كةسايةتية جيهانيية 
يةي كة رِؤذهةالَيت نويي تيدا دروست ) نةخشةي رِيطا(دوايية بؤ سةالحةدين،سةرةتايةك بيت بؤ ئةو 

دةكريت،ئةوكاتةش كورد لة طةليكي يب دةولَةت و زولَمليكراوةوة دةبيتة هيزي طةورةي دبلؤماسيةيت 
  …عيراق و ناوضةكة
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