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 رآوك آه
  روزروز  الپهالپه  آاوزمهآاوزمه... ... آات آات    ده ده  ی ئاوارهی ئاواره  ری آشهری آشه  سهسه  ك، چارهك، چاره  ندوقی آۆمهندوقی آۆمه  تی نیشتمانی، سهتی نیشتمانی، سه  هیمههیمه

  
  رآوك و ناوچه ی آه ت آشه سه  ده ر له ده  به  پویسته م آار آرا بۆیه آه زۆر گوترا وبه
 تا ئستا دۆش  هو داخه آی نیشتمانی به یه  آشه درلكراو بكرته آانی تری غه آوردستانیه
  شداری آارا له ن به رۆشن و ئاماده  گشتی په لكی آوردستان به  خه، ئاستیاندا داماوین له

ن لی  بكراو بكه ره  عه آانی دی به رآوك و ناوچه و تیماری برینی قولی آه ری آشه سه چاره
ك و  ی آۆمه وه ۆآردنهك بۆ آ یه وه بوو بزوتنه  ده  آه  آردنه  ركخستن و ئاراسته پویستیان به

و  آردنی ئه  آۆمه بوو له ری باشی ده  آاریگه یدان آه  مه  هاتبانه و ناوچانه خشش بۆ ئه به
  ش خودان شونی شیاو به  تا نوآه نیان آه سه ر زدی ره  بۆ سه وه ته راونه  گه ی آه خزانانه

   پشه  دووسامان له تی پتر له رفه  ده ری خراویدایه و په رانی ژیانیان له ژیان نین و گوزه
ك   دونیا آۆمه ندترین شار له مه وله  خۆ بۆ ده وینه آری آاری جدی بۆ بكرت بكه ده

  . !؟ وه ینه آۆآه
  ی به نده وه بكراو ئه ره  عه آانی دی به رآوك و ناوچه ی آه رآردنی آشه سه زانم چاره  واده

ی آوردستانی   آاری ئمه ست نیه یوه  آوردستانی پهنی تری غیری  الیه  به سته یوه  په خۆمانه
ر   سه وه رته رآوك بگه بی آه  ئیال ده یه وه ویش ئه  ئه  هلی ستراتیژ آه ك راسته ر یه سه له
ی  وه ری ئه گه  ئه ی آه و قوناغه  ئاست ئه ی جدی ودسۆزبین له وه ری آوردستان بی ئه هه
ر   سه ینه رآوك بخه ی بتوانین آه وه  بۆ ئه یه  هه ره گه هو ئ آرا و تا دوسالی تریش ئه لده
ر  رامبه  به بوه ریف نه رون وزه1991 سالی  تی آوردستانی له  سیاسه رمی آوردستان آه هه
  آی نیشتمانی آوردستانی دوور له یه رنامه  هیچ قوناغ و ساتكدا به  له  ئستاوه رآوك به آه

سی وا  سكی آه ندی ته وه رژه لۆزمی به رم مه ز باوه  و ئه وهب سكی حزبی نه ی ته چوارچوه
ند   پابه آانی پوه نه موو الیه  هه  آه بی آه  نه به و شوه آی له یه رنامه ش به آات بۆ ئاینده ده

آانی نو  وه له  قه خسه ر شه  هه خسی آه سكی حزبی وشه ندی ته رژوه  به بكات دوور له
ت  نانه موان ته  هه وه داخه  به  آه وه قۆزنه ندی خۆیان ده رژوه  بۆ به وشه م ره آان ئه حزبه

ر بۆ  سه زانین چاره موان ده ری هه  ئه وه تلته  ده وه رده و ده مانیش به آه نیشتمانه
بی  مان هه ی پرۆژه وه ین بی ئه آه  گرفتی تر گرفتار ده آانمان به  لی گرفته آانمان چیه گرفته

  . ردنیانر آ سه بۆ چاره
  :خوازم بژم  ده ست آه به ر آرۆآی مه  سه وه رمه گه ده
ی  آه ته  حكومه بن خۆ له دا هه ی ئمه م ووالته رپرس له زار به ندان هه  چه  پتر له یه وانه له

  یه ری گشتیمان هه به روه زیرو بریكارو به موو دونیاش زیاتر وه آانی هه ته  حكومه ئراق و له
د  دووسه  نزگ به گاته  ده وه  ئراقه مانی آوردستان به رله ندام په ی ئه ی ژمارهیبر خوا نه

ندامی لق و  شكر ئه ك له چی یه  بیرشمان نه م نیه آانیشیان آه مان شوآر موچه رله ندام په ئه
ندكش  لبه ر لق و مه  زۆرن و هه  ژماره وانیش به  ئه  آه ند و لقانه به له و مه ن له ند هه لبه مه

. ندامانی م آان و ئه تی حزبه رآردایه  سه وه ره سه وان به  له یه  آارگری هه آی زۆر له یه ژماره
م  ر آه گه  ئه نده آانیشیان نازانری چه و موچه یبری زۆره یان خوا نه  ژماره آان آه نه س الیه
  . . !شی هیچ ناآات؟ آانیان به  موچه  آه وه  زاری زۆریانه مانبیست له  ده وه  میدیاآانه  له بوایه
  وه  الی خۆیه س له ر آه توانن هه روون رۆشن بن ده ودهَ چاودل  رزانه  به رپرسه و به آری ئه ده
ر   باوه آانیان آه  سیاره ك له خشینی یه ی و به آه ی موچه  نیوه بی له متر نه غك آه بله  مه به

ر  گه  ئه،رآوك آی آه بی بۆ سندوقی آۆمه آی نه یه  سیاره بی زیاتر له رپرسك هه م به ناآه
  یه وانه  له تی آوردستان آه ی حكومه ردوو ئیداره بول بكری هه ك پشنیارك قه ش وه مه ئه
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 رگای   روو به نه  بخه م پشنیاره ند میالآیان بی ئه آجار زۆر آارمه آی یه یه ژماره
رآوك  آی آه  سندوقی آۆمه شداری له توانن به ت دهران بكر رمانبه  فه  داوا له  آه وه فرمانكه

 ،غك بله  مه شداری بكات به ر به رمانبه  بكرت زۆرترین فه وه ن و آاری جدیش بۆ ئه بكه
گری  رنه  وه و بازرگانانه ی باج له وه  بكات به وه و روه توانی آاری زیاتر له ت ده هشتا حكومه

و   له یه ك هه ك چۆن یاسایه خشن وه به رآوآی به  آهآی  سندوقی آۆمه ی به رجه و مه به
ست   ده  زۆرشتی تر له،بری دروست بكرت وت له ن مزگه ده توانن باج نه  ده  آه وه رووه

  وه ندی رووه  هه ت له  حكومه لكو له  به یه مان شوه  هه آانیش به  حزبه تدایه ی حكومه ئیداره
ی  تی مانگانه  یارمه  له وه  ئاگادار بكرته وه آانی حزب له نه بریارك ئورگا توانن به باشتر ده

  . ك غك دیاری بكرت بۆ سندوقی آۆمه بله آادری حزب مه
  لككی زۆر ئاماده ی آوردستان خه وه ره و ده وه  ناوه  له و جۆره تكی له مه م هه آه ند ده زه
ستی خۆت ماچ  ده گری آه شون خۆی ده   آوردیه نده و په ن ئیدی ئه شداری تیا بكه بن به ده
و  مین ئه ستكی ئه  ده  دنیا بی آه وه لك له ر خه گه  دنیام ئه، لكی باشتره  خه ی له بكه
  وه ته  پارووی مندالی خۆی گرتوه لكی له  خه دات آه  ئه سته به و مه رفكردن بۆ ئه  سه  به یه پاره
م  ره ریی آه مرۆ چاوه  ئه ی آه غه بله و مه  و زۆرتر لهآرت ی تیا ده رانه آی آاریگه شدارییه به

   بریاره رخانی بكات آه رآوك ته ی آه وه ی ئاسایكردنه ین بۆ لیژنه آه ری ده ولوتفی جافه
ك پویست شوینی خۆی ناگری   وه غه بله و مه  ئه وه الی منه  به د ملیون دۆالر بت آه دووسه
ر  سه بی له بی زۆرمان هه ی ده وه ل ئه گه  له روات بۆیه  دهعریب بی ته ره شكیشی بۆ عه وبه

واری   شتكی وا ناآات ئاسه نده رچه  هه غه بله و مه تی ئراق بۆ سرفكردنی ئه حكومه
آان و   بۆ ئاواره آه  آۆی پاره  آه م سندوقه ل ئه گه  لی له وه شكاته عریب ره نی ته وه قزه

  وه منته ی ده وه  بی ئه منی ناوی ئاواره ك نه یه م آشه آه ر ده  باوه،رانیان بی خۆشگوزه
  رآوك به  آه عریب له شی سیمای ته واری رووی ره بی ئاسه ت هه ر نیاز ونیه گه  ئه یه وه ئه

  . ی تر ناهلدرت رنامه ئالتی تر و به
kawezparwez@yahoo. com   
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