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ش و به پی سنووری  ر به به ك له چواری خاآی آوردستان، گه بگومان یه
ساه  وڕۆ له قۆناغكدایه آه نزیك به چوارده  ئه،ین شی بكه رمی دابه هه

وو آردوویه به وت آی نیوه پشكه یه ك و به شوه وه نو خه ته شۆڕشی هناوه
.. . ت و آابینه و زاره و بنیات و وه ت و آاروبار و بنكه سه  ده
ندییه  ڵ بازرگانی و پوه ڵ بووه له گه آات و تكه تی ده رایه به ڕوه به

تی آوردی له ژر  سه ده. آاندا یی و جیھانییه ناوچهئابووری و سیاسییه 
و  وه ربوتری گرتۆته ركی بهی جاران سنوو جه ره  ده36 داری  مهرمی هه

دوو ،وه شه له آوردستان به آرده و به نووآه مای آورد له ی تا هه وه ورای ئه
تكی خۆ  سه  ده،وه تییه وه ی یاسایی و نوده م له روانگه  به،ته له

  . م نییه ی آه خۆیی شتكی دیكه ربه یاندنی سه یه آه جگه له راگه ری هه به ڕوه به
آی  آش و له الیه واری بۆ الی خۆی راده گای آورده آانی آۆمه تی آوردی هزری تاآه سه ك ده یهله ال
 ،ی آه نیا هۆآاره ش ته مه ئه! آش ده و بیرانه دژ به خۆی هه ت ئه سه مان ده ر هه وه هه شه دیكه
وه و  ی تكنۆلۆژی و زانسته سایه بوونی گۆی جیھانه له م به گوندێ آه كو یه  به،ی نییهتی آورد سه ده

. آان واریه له رووداو و باس و ویسته جیاوازه گای آورده آانی آۆمه یشتنی تاآه وه تگه آی دیكه له الیه
گا له  آانی آۆمه چینه جیاوازهڵ و ویستی  ت و ویستی تاك له آۆمه سه  له دهك نی خه ویستی آۆمه

 ناسیۆنالیزمی آوردی رازی بووبت ،نجا ساڵ پش یه په وانه له. وه شه هوان آدی و به پچه آاتی دژ به یه
 زۆر ،آا و چی ناآات ر چی ده چت و ربه وه آ دت و آ ده ی و ئیدی پاش ئه آه وتنی بیره رآه به سه

ت، ر لشی ئاگا بووب  یان گه،بووه ی آه یان لی به ئاگا نه وه ش به هۆی ئه وه ئه. بووبت بۆی گرنگ نه
آانی  تی و سیاسییه یه ربینی ویسته آۆمه زانیبت بۆ ده قام و آاتی به پشتیوانی خۆی نه م و شه رده سه

  . تدا سه ر ده مبه له هه
شیدا  ی ماورانی و قات و قی و سووتان و رۆژ ڕه رگه ی له شۆڕشدا بووه و له نو جه وه آورد جگه له

 و شواندندا و وون بوون وه ترسی توانه نگ و زمان و مژووشی له مه رهه م آولتور و فه رده ژیاوه، هه
و  ی ئه ندازه ر بوونی آاتدا، به ئه ڵ تپه  له گه،آانیشی م و آۆڕییه م آه رجه م وای سه به. بوونه

  و مژوو سازی وما نی سینه آردتی نداره ودا بووه بۆ خاوه هه  له،ریدا آراون ی آه به سه ملھوڕییانه
  . هتد.. .  ووه نان و چوارچوه بۆ داڕشتن آه آولتور به یه

ترسی  ك خۆی له مه یه وه ته ك نه تی وه  آورد توانیویه،ریدا هاتووه ك آه به سه رییه سه رمه ر چه به هه
گای  ك آه آۆمه یه ت پك بنت، به شوه وه یتوانیوه ده مان آاتدا نه م له هه وه بپارزت، به توانه

وه  ش ئه مه ئه. آاندا جی بدرت آگرتووه  یه وه ته ی نه ن و له آۆمه واوی بده ڕی ته تی باوه وه ودهن
   !!نت آه نایدرت یه ناگه
ت و گۆڕان له داوای  سه  گۆڕان له ده،چن آان بۆ الی ده سته به ین و مه دا باسی بكه ی آه گرنگه لره وه ئه
  . و جیھانه آه آانی ناوچه ییهك و گۆڕان له گۆڕانكار خه

تی، نوێ  تداره سه  له دهست له له پاش بوون به مه_رچی له پاشه   گه،تی آوردی سه بۆ نموونه، ده
وه پشوازی  تكه آه به سینگ فراوانییه سه شدا تاآه ده وه ڵ ئه م له گه به_ تی آوردییه سه بوونی ده
 ،ی آه روونه وه ڵ ئه مه له گه ئه. ڕاستدا تی نوه آات له رۆژهه  دهی دموآراسی و مافی مرۆڤ له پرۆسه

وساوه بووه و  آی چه یه وه ته مان آاتدا نه آه و له هه آورد قازانجی له بوونی دموآراسییه له ناوچه
گای آوردیشه له  آانی آۆمه ری بیری تاآه نیشانده،ست پكردووه نرخی ئازادی و دموآراسی باش هه

تی  سه آانی ده ر داهاتووی آار و چاالآییه وانه به سه ی هزری ئه وه نگدانه آوردستان و له ئاآامدا ره
  . داآوردی
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رنامه و  به وال، مالو ئه آات و ب ئه وته ده م ره ست به تیش له آوردستان زۆر به باشی هه سه بگومان ده
وه  آان به سینگكی فراوانه ڕت آه گۆرانكارییه ب تپه تی آوردی به ئاقاركدا ده سه پالنی ده

ی آه  هندان و بگه و به بردنی ئه ڕوه وڵ بدات بۆ پیاده آردن و به ت هه سه  پویسته ده،واته. رگرت وه
  . هتد.. .  بواری ئابووری وتی و ایهی چین ب آردنی آشه  بۆ خاشهتی وتدا دارژراون ره له یاسای بنه

ی  وه وه و دوور خستنه وه و ئاش بۆ ئاشدار نانه ر دۆزینه س بازی و آاك و براده س و آه بوونی آه هه
و  ره آانی دژ به آورد به وردی زیاتر له رژمهگای آ آات آه آۆمه  دۆزك دروست ده،ك له داواآانیان خه

ش  ته سه و ده بوونی ئه م ئایا هه  به،بت تی خۆیت هه سه ه گرنگه آه دهو ئه. نت  پوه دهوه پاڵ پاشه
    بت؟كیش لك بت و بۆ خه ت هی خه سه ب ده موو نرخك بت یان ده به هه

وڕۆ له قۆناغی   ئه،لی آورد تی گه وایه ته باتی نه پانی خه آانی گۆڕه ر بت و پارته آوردییه شۆڕشگه گه
ش  رپچی و شۆڕشی دیكه نی سه ك به دوای الیه م ئدی خه وده تیدا ببن به دیكتاتۆر، ئه ارهتد سه ده
ق  و شته زۆر زه یه تا ئستا ئه وانه له. وت آه بیوخنت یه وت دژ به دیكتاتۆری خۆیش و ده آه ده
تییه سیاسیه له  یه  آۆمهو شۆڕشه وه بكرت آه ئه روانی ئه ب چاوه م ده  به،دابت بت یان رووی نه نه

  . بت ن و ئاآامكی خراپیشی ده بده رهه تدا سه آات و ساتی تایبه
مان آاتدا  م له هه  به،وه ته سه وه له رووی ده نیا باشووری آوردستان بگرته نگه ئستا ته م باسه ره ئه

یشتنیان  مان تگه ر هه م هه ین، بهت ن سه ن ده راسته آه خاوه،ی آوردستاندا آانی دیكه آورد له پارچه
ت یان به  سه نیا ده  ته،م باسه ڕۆآی ئه واته ناوه آه. یانه یه آه آورد له باشووری آوردستاندا هه هه

آیش  یه ندازه كو تا ئه  به،وه آانی باشوور ناگرته تداره آوردییه سه  پارته ده،زمانكی دیكه بین
  . وه گرته ی آوردستانیش ده آانی دیكه شه آانی به پارت و ركخراوه

راست به  تی نوه آانی جیھان به گشتی ورۆژهه و آشه ی گره رگه وه له نو جه آه آورد له الیه
تی و سیاسی و ئابووری خۆیشیدا له  یه ی ئاوگۆڕی آۆمه مان آاتدا له بازنه تیدایه و له هه تایبه

ر  ری خۆیان داوه به سه آانی جیھان سبه آان و دۆزه جیاوازه  سیاسییهئاآاره داهاتووی. دایه وه سووڕانه
تی و  یه وتنی ئاستی آۆمه آانی پشكه وپش چوونی پرۆژه جیاوازه ره تی به مۆی چۆنیه وه له بیرآردنه

گای  ه و آۆمستاندووه ئه شیان ل نه وه نگاو نان بۆ پشه م ربازی هه  به،داسیاسی و ئابووری آوردستان
 هاوآات به دوای ،آات رم ده آاندا نه آییه ره ڵ آشه ده نجه له گه ست و په واری له آاتكدا آه ده آورده

نگاوی زیاتر بۆ پش  شدا هه م رگایه رت و بگومان له گه آاندا ده ی گرێ آوره رچوون له بازنه ده
  . هاوژت ده

  زیزی نسوور عه مه
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