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 سه روه ر ته ها...  وه زاره تی پیشه سازی هه ولر و بیاریك 
 

 چاوم به  روون آردنه وه یه آی وه زاره تی پشه سازی هه ولر 2003\ 11 \ 16له و ڕۆژانه  له ڕۆژنامه ی خه بات له  ژماره ی ڕۆژی 
به م  .  ئه وه په یوه ندی به نووسینه آه ی من نیهنامه وێ باس له و آشه یه  بكه م، چونكه .  آه وت سه باره ت به  آشه ی آاره با

هه روه ك هه موو الیه آیش ئاگادارن به  بیاركی وزاری له  ( (ده مه وێ هه وه سته  یه ك له  سه ر چه ند درك بكه م آه ده ت 
 ئه م چه ن دره سه رنجی راآشام آه ) )به غداوه هه موو هاووالتیانی عراق تاآۆتایی ئه م ساڵ به خشراون له  پاره ی آاره با

 1992هه ندك تبینی بنووسم، حوآومه تی هه رمی آوردستان و هه موو دام وده زگاآانی، وه ك هه موومان ده زانین له  سای 
 رله مان به  ده بابه ی  هه م حوآومه ته آه و هه م وه زارته آان و په1996له ئه نجامی پرۆسه یه آی هه بژاردن، دامه زرا به م له  ئابی 

حوآومه ته خۆڕاگره آه ش به  پشتیوانی آۆمه نی خه ك جاركتر له  سلیمانیه وه تروسكه ی . له به ریه ك هه وه شانه وه) به عس(
ه ند چ) ی ن ك(دا به  هیمه تی وه زیره تكۆشه ره آان و سه رآردایه تی ) 2000(هیوای به  آورد به خشیه وه، تا له دوای سای 

هه ر له سه رتاش هه وی . هه نگاوی شایسته ی هاویشت و توانی ئیداره آه ی هه ولریش له  سبه ری به عسیه آان ده ربازبكات
به رده وامیان داوه بۆ ئه وه ی جاركی تر له  سندوقی هه بژاردن ته واوی آشه  سیاسیه آان چاره سه ر بكرین، په رله مانكی 

آه   . به م ئیداره ی هه ولر به پچه وانه و هه مشه  هه وی به ربه ست دانانی جۆره ها آۆسپی داوه. رتآوردستانی دروست بك
هه مووشتك له  نوان هه ردوو مه آته بی سیاسی بمنته وه و له ده ره وه   .  هه مووشیان گرنگتر ئه وه یه تا بۆیان آراوه هه ویان داوه

 .  داهشتۆته وه) ی ن ك(راده ك سبه ری له سه ر هه وستی باس نه آرت آه  ئه م ش تا
به م ئه مۆ پارتی و حوآومه ته آه ی واز به  ته واوی له  حوآومه تی هه رمی آوردستان ده هن و بیاره آانی وزاره تی به غدا 

لره  ئه و پرسیار دته ) ) وو هاوتیانی به خشیوهوه زاره ت له  به غدا هه م( (ده آات به  مه حه ك تا ڕاستیه آان بشون و ده ت 
ئه ی .  ، ئه گه ر بیاره آانی به غدا بۆ آوردستان ئه ساس بن ئه ی وزاره ته آه ی ئه وان مانی چی یه  و به ناوی چی قسه  ده آه نئاراوه

م سالح خه كی هه ولری له پاره ی آاره با نه  ئه بوو ئاماژه به و بیاره ی حوآومه تی هه رمی آوردستان آردبا آه آاك به رهه 
 . به خشین و به م ئه وان خۆیان هه ر وه ریان گرت

 بته  مۆدلكی باو و ئیداره ی هه ولر آار پ بكات و دژی هه ر خواستكی هاوتیانی آوردستان و 1996به م پ ده چت مۆدلی 
   .ه و مه به سته یه آه خۆیان له مژه  له سه ری راهاتوونبه رز آردنه وه ی ئای آوردستانیشیان هه ر بۆئ
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