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  الوآی سورانالوآی سوران. . . . . . د ئینه آوردستاند ئینه آوردستان  ئوروپائوروپا. . . . . . بازرگانن آوردبازرگانن آورد

  
  ندروستیا دهوآ تهگشتی رێ  به رڤه/ناب دآتور عبدالله سعید ین جه رموده  ژ فه

   
و  ر ئه نداڤ ژ به رێ آه ین پشتی شه یت هه می د ئاگادارین و پ زانین مه م هه ك ئه روه هه
  عراق ژی دانایسا روه ههگشتی و ر عراق به ئخستییه سه  جھانی آو ئابوریزای جه
زای  جهباندورا فته بن  یانی آوردستان ژ دوو ئالیان آه، ت  تایبه ر آوردستان به سه

خوش  آا ئالوز و نه وشه رهوان بوو ود چ  وشا جڤاآی و ئابوریا آوردستان یا جه ره، ئابوری
تا پروسا ئازادیا عراق دێ   هه1991ست پكا ساال  روژن دهرینه  گه م ڤه ر ئه گه ئه. دا دژیا

سات دا  ت د چ قوناخن گران و آاره تایبه م آورد به گشتی و ئه ل عراق به بینین آو گه
وان  وان بوو و جه را مه جه ڤه وشا ئابوریا ده مید دزانن آو ره م هه ئه. رباز بووینه ده
روآاتیا آوردستان پ  ل و سه وا گه ئه، وه ند ئیرو نه ئه رچه هه، هشتیه قوناخا ئیرو گه
  نگه ر مرۆڤ به ره گه ئه. رباز آری و باش بوون یا ده ره آا باش و به ند ل مه قوناخه زامه هر

ساسی  رن ئه ند فاآته ت دێ ئاشكرا بیت آو چه رباز آه رچاڤ ده آ وژدانی ڤ پروس به
رن به هزرا من  ژ وان فاآتهند   ژی چه ڤه وئهوشا ئیر ر بو ره ی دهت ر و یارمه گه یت بووینه ئه

  : گرنگ
   
م و  می آه  هه به (ری ڤه ر ئاست جھانی و ده تا آوردستان لسه ت ودلسوزیا حكومه  همه-1

آ ب  ته ك ملله م وه ئه. وشا ئابوریا آوردستان ر آرنا ره سه بو چاره) ین آورین هه
آا مای بو  له آا آری و گه له  گه ربلندی بژین مه دشین به سه،  داریت حكومهربورن  سه

شكه می پروژه و ئاڤه ڤ هه ئه. آرنن ئابوری وجڤاآی و روشه دانی و پر  گه ئه. نبیری فتن
ڤان هشتنه  د گه ك نه ب شه بانه پشت نههاوآار وپالوپارتی وركخستن ت  حكومه

  . نجامان ئه
   
ت  تایبه ی آوردستان و به رڤه ویا آورد لده ته رفره و دلسوز و نه آا به بوونا جالیه هه-2

ڤالن خو  س و آار و دوست و هه آ باش بو خودان آرنا آه ره آو بوونه یاریده، لئورپا
بی بو ناڤا  جنه آا باش بوون بو هاتنا دراڤ ئه سا ریه روه هه. ت بارسڤكیا حكومهو

یانی . فتی بو آوردستان پشكهین زانستی و  نا هزرو پروژهآوردستان و یا گرنگتر ئینا
م  سا رول وان لده روه هه. رڤه را آوردستان وجھانا ده ك دناڤبه ین بووینه پره

آو براستی  می جھان ئوروپا و هه  لهل آورد لدانا پیروز وآوچباریا چوارملیونیا گه رهه سه
آ رز و به  چاڤه روآاتیا آوردستان به یامن سه  پهك له گوتار و روه هه. نیهجھ رزلنا

ك  آ وه یدایه ل مخابن سه، مرآا نه جالیا آوردی له ئوروپا و ئه رێ خود ده ت به حورمه
ئیرو زۆر ، ری چیه نابه ر بویه و دزانیت په نابه ناب دآتور عبدالله سعید آو به ساالن په جه
فتینه آوالنن  ت زارۆآن آوردان ین بینه شالتی و آهآ نه جوان مرانه د بژی نگه ره به

رزتر  آبه له ین گه   و آورن آوردان د پلهج كهو ڤ نابینیت آو ئیرو به هزاران ل ئه. ئوروپا
مانا ئوروپانه و  ندامن پارله رول خود بینن وئهمریكا دا  ناب وی د جڤاآا ئوروپا و ئه ژ جه

ی و   هزاران آادرن زانستی و پیشه این زانكویانه و بهسكرترن پارتیانه و ماموست
دان آرنا  ری و ئاڤه به ك ژ وان ژی ئیرو رول خود بینن بو رڤه له گه. نبیرینه روشه
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مخابن دآتور. آوردستان ڤه به لی بزانیت آو آورسیا ربه س آورسیا خود بینیت ب  ری
  . القیه ك آورسیاحه وه
3-ن آورد یرڤه ن هوندرو ده بازرگان وشا  مید زانین ره م هه ك ئه روه هه. ی آوردستان

ك نه دیار و نه  وشه تا پروسا ئازادیا عراق ره نداڤ و هه رێ آه آوردستان له پشتی شه
ی نه مومكینه و جوجارا  رمایه نگینه مزاختنا سه  ڤی ره رن آو به ڤه ده، بوویه قر هه موسته

تا  زخیت و هه آا هوسا دراڤی نا مه ره ڤه له دهت و  رمای خو ریسك ناآه بازرگان به سه
ت ژ  ر پروژان مزاختن بكه وریت له عراق و آوردستان لسه ئیرو ژی بازرگان بیان نه

وان بازرگان آورد به  دیت آو جه ل مه. مین آا ته  بوونا آومپانیه  نهمنی و وشا ئه ر ره به
آا   رین جوراوجور و به ریسكه ل و به تا آوردستان به ت و جوانمری گوته حكومه جساره

ك بازرگانن بیانی ژی آو بنه  له ست هاڤته بازرگانی و باوهری دا گه زن ده ك مه له گه
ی  رڤه ك بازرگانن آورد ین ده له سا گه روه ن و هه به پروژا بكهست  آوردستان و ده

آ  ره رمای خو ئینانه آوردستان و بوونه هانده وی سه ته ك نه ریه آوردستن ژی به باوه
حس وان پروژن آو بازرگان   بڤت به ر مه گه ئه. وشا ئیرویا آوردستان آی بو ره ره سه

رابی له آوردستان ن ده  ناڤ ببهآورد پت  رپه ها به یویستن بۆ تومار آرنا ناڤر پ
با و  ر بازرگان آورد نه گه ز نزانم ئه  وان نابینن و ئه دلن آورس ل به. . . . . وان

ر آیش  ناب دآتور عبدالله لپشت آیش مزێ و سه بان دا نوآه جه رڤه نه آارخانن جھانا ده
ن بازرگانیروینیت و وان ژته بازرگاناآورسیكآورد و  گه ئه یانژی،  ب ر بازرگان

ماره و  بل قه ما ده وان ئیرو مالباتا دآتور عبدالله ی به پیكه با دا جه آارخانا یابانی نه
و  یه ئه ڤه ئه. ت ندروستی لكوالنن دهوآ هاتوچون آه ندروست و شوفرێ ته  ته ژماره

. ت پاراستنا مال حكومهود بژت  وا ئه یه ئه ڤه ه ئینای یانژی ئ ڤهر  گوی بازرگانا له ده
رێ  واری به جویه ته تا نوآه نه نابته حه  دیاره جه؟بازرگانا آوردستان تژی گوی آریه 

م ژ  نڤیسیبا ل جبكه یڤه من نه ڤ په خوزی من ئه. فتی ر گوی آه وان یاب سه ی جه خوب ده
رێ هژا دآتور عبدالله سعید به  به ل رڤه به. نین دآتورینه و ڤت بنه نڤیسی رموده فه

  . ت رد آه سه یڤن جوان ئاریشاچاره ڤان په
ناب  تا جه ند بازرگانا چوبونه خزمه ندێ چه ری جه ك بۆ آو به می پشگوتنه ڤه هه ئه

ندراستیا ابراهیم خلیل گوتبو  آو ئیدارا ته، بو ئاریشا خو آ  ریه سه دآتوری بو دیتنا چاره
رسڤا وی ژی  به. ) دآتور عبدالله سعید (رێ گشتی به ناب رڤه ف جه ری یال ده سه ان چارهو
ری نینه بۆ ئاریشا  سه  چ چاره:م آر ره ن آه حس ئاریش بۆ بكه و به ری ئه  بو بو وان به ڤه ئه
و ز دان ڤ من و ئه نابیت چ بازرگان بنه ده، رم ناگه من بریارا دای وژ بریارا خوڤه، وه

پیرا  (ی ل وان هه آ لگه ف من یانی من تشته ر هاتنه ده گه ئه، وان ناآام ستاندن له گه
ت ڤت  لبه هه، یه ك هه ت ما تشته ل بازگانا دانوستاندن بكه س لگه رآه ما هه. خوب شك

ما !رمزیه نزا سه، بن مزیه! نزاهستا دآتوری ل وی تشتی چی به بیت ل مه ك هه تشته
ر رۆژ د  م هه بیت چونك ئه نه رم وه ز باوه ئه، یه ندا بڤههل بازرگانا  اندن لگهستودان

رپرسن حكومی و حزبی پشوازیا  رزترین به رۆژناما و شاشن تلڤزیوناد دا د بینین آو ژ به
هینه جھن   ناڤ بازرگانا خودگه به رگان باز ك نه ك جاران ژی هنده له بازرگانا د آان و گه

ن هنگ بخر  م آه ره دێ آه. می گوی ئوروپا ی ئینای آوردستان هنگو بازرگانا هه ). بلند
  . هاتن

  الوآی سوران 
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