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 سایتی بی بی سی : سه رچاوه
 نویحه وتوونامه ی ئیكونۆمیست، چاپی له نده ن له ژماره ی 

)  باشووری آوردستان (خۆیدا بابه تكی بۆ آورده آانی ئراق
د رنی ئه وانی به به راودا حاوگوزه را  آردبوو، له م باسهته رخان

 . دبوونبه باشی هه سه نگازۆر  نوێی وژو گه ڵ مله
ئیكۆنۆمیست له سه ره تای بابه ته آه ی خۆیدا، هاتنه ناوه وه ی 
له ناوندوو باشوری ئراق بۆ به شی آوردنشینی باآوور 

 . ۆر به رچاو ده بینتجیاوزیه آان زو له وه تك بۆ وه التكی دیكه  ده چون ) باشووری آوردستان(
به بوای ئه م بوآراوه یه   به شی آوردنشینی ئراق آه له زیانه آانی شه ری ئه م دوایه  آه مترین زیانی 

 . به  به راورد له  گه ڵ ناوچه ی ب یاسای به غداو ده وروبه ری گه لك جیاوازی هه یه، پكه وتوه
ئه وان یه آه ی دراوو  . جیاوازه وه ن وبه زمانكی تر قسه  ده آه نداب و نه ریتكی به دوای خه كی آوردستان 

 .  به رچاودنه  ئای جیاوازیان هه یه و  به شو ه یه آی گشتی له  هه ل و مه رجی ژیانی خۆیان رازی 
دوو ڕبوارك آه  له  شاره آانی باشووری ئراق  وه آو به غداو فه لوجه وه  دت، سمانی و هه ولر، بۆ 

  . شاری گه وره ی آوردستان، دیمه نكی به ته  واوی جیاوزی هه یه
 چه آداری ئه مریكا آه له  پشتی هله  حكومه تی نیزامی و ده ڕاوآه ی هز ) باشوری آوردستان(له م شارانه دا 

. اآه وێنیشانه یه ك به رچاو ن جموجوی هاتووچۆآه ران چاوه دری ده آه ن ه وهدووربینی چه آه آانیان
آاتك آه سك بیرو بۆچونی سیاسی خۆی ده ر ده بی له وه  ناترست آه  ئاخۆ آی له   روه ها هه 

 . ده وروبه ریه تی
به  ئاسانی و  ن ، ته له فونی ده ستی و سه ته الیت زۆر زۆربه ی آاته آاندا هه یهله دا ئاو و آاره با  له م شارانه

 .  له  خوارده مه نی و آه لوپه لی هاوردهدوآانه آان پنو  ده ست ده آه ون
ئیكۆ نۆمیست، له زمانی هوشیار زباری ئه ندامكی بای پارتی دمكراتیكی آوردستان، به  ڕبه رایه تی 

ئمه  له  به هزترین :" ده بات ده نوس مسعود بارزانی آه  به شی ڕۆژئاوای ناوچه ی آوردستان به ڕوه
 دیاره ئه و به  ڕاشكاوی ده  آه   رووداوه آانی . "این له  مژوی نوی ئراقداهه وست و هه لومه رج د

 یڕابردوو بۆ نموونه  ده قیه آانی سه دام حوسن و شه ڕی ماورانكه ری نوخۆیی، ڕه نگدانه وه 
 . نگه تیڤانه ی  به ج هشتووه

 آه م جونكیئه مه  به ، ومه تی تازه ی ئراقئكۆنۆمیست به  ئاماژه آردن به  بوونی پنج آورد له  ناو حك
آورده آان ڕكخراوترین و له  زۆر الشه وه  به  : ونه  له  مژووی سیاسی آوردان له  قه ه م ده دات و ده ت

ی پنج ملیۆنی ترئه وان حه شیمه تكی مه زن و ڕكخراو. به هزترین ئه ندامی شورای حكومه تی ده ژمردرن
 شۆڕای حكومه تی آاتی، دیكه یاورد له  گه ڵ ئه ندامه آانی رئه م بابه ته   به به . یه تی ده آه ننونه را

دوورخراوه آانی پشوو، سیاسه تمه داره  تازه آان یان زۆربه ی نونه ره آانی شیعه  آه  له  سه ر پره ویكردنی  
 .  هاتوون، به راورد ناآرتسیسته مكی عیلمانی یان دینی تووشی له ت بوونی گه وره و قوڵ
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 نیگه رانی قووی زۆربه ی آورده آان سه باره ت به ئه گه ری ته شه نه آردنی  هه روه ها ئاماژه  به ئه م بوآراوه یه  
 .  بۆ ئه م به شه  ده آاته وهب سه رو به ره یی له  ناوندو باشوری ئراق

 تاه بانی، ربه ری یه آیه تی نیشتمانی ییوچه  شالیاریه تی حكومه تی نای سالح سه رۆآ1به رهه م
ده ب آورده آان دوو ئه رآی گه وره و گرانیان له سه ر شانه، ئه وان  : آوردستان، به م بوآراوه یه ی گوتووه

دنیابن له وه ی آه  ئه م باس و پاشان سه ره تا ئه م ده سكه وتانه ی آه  به ده ستیان هناوه  بپارزن و 
به  سیسته مكی دموآراتیك " نه ی سه باره ت به یاسای بنه ره تی ببته  هۆی دروست آردنی ئراقكیژاووتو

 . "فیدڕای و زۆرینه یی
یه آه م . به دوای دوو بابه تی گرینگی دیكه  وه ن ، هه ر له م آاته شدا آورده آان به پی نووسینی ئه م بوآراوه یه
 "نه وت به  خۆراك"  له  سه د یان زیاتر له  داهاتی به رنامه ی 13%اده ی ئه وان داوای به شی خۆیان به ڕ

، آه به   هه زاران بنه ماه ی آورد له  ناوچه آانی ژر ) تعریب(و دووهه م، به رنامه ی به عه ڕه ب آردن  ده آه ن
 .  خۆیان جی و سه ر شوننه وه  ئاواره  آردبوو البردرێ  تا آورده آان بگه ڕیخه تی سه وز

ی له  دوای شه ڕی یه آه می آه نداو سه پنراو ن و بریتایخه تی سه وز سنووركه  آه  به هۆی هزه آانی ئه مریك
 . ده ریه ناوچه ی خۆبه ڕوه  به ری آوردنشینی له  ژر ده ستی حكومه تی ناوندی هنا

 نومای آورد ركوپك و یه ك پش هه موو شتك ده بآورده آان به م به گوته ی به رهه  م ساح 
  . بخه نه وه

بانی یه ك بگرنه وه و هه بژاردنكی گشتی له  ه ی بارزانی و تاه آان آه  ده ب حكومه ت  یهئه مه  به و مانایه
 . ناوچه آه دا به ڕوه به رن

ئستا سه دام نه ماوه و :" وسی ن ،  آوردهئیكۆنۆمیست له  آۆتایی ئه م بابه ته یدا، به  گوته ی ئه م آاربه ده سته 
ئستا ئمه . خه كی ئمه و خه كی ئراق ئیتر ئاماده  نین لمان ببورن .  بۆ خۆشاردنه وه  نیهبیانویه ك

 . زسیونۆبه شكین له  ده سه ت نه ك به شك له ئۆپ
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