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  تاحتاح  مال فهمال فه  جهجه ...  ... ر ئاستی جیھانر ئاستی جیھان  سهسه  لهله  یهیه  خی خۆی ههخی خۆی هه  کوردستاندابایهکوردستاندابایه  تی لهتی له  وهوه  ی پیشانگای نودهی پیشانگای نوده  وهوه  کردنهکردنه

  
تی بۆبازرگانی  وه کی نوده رمی کوردستان پیشانگایه ختی هه پایته  له15/9/2005مۆ  ئه

خی  بایهگرنگی واندا رمی کوردست هه ک له هاپیشانگایه ی وه وه  کردنه دیاره،  وه گشتی کرایه
رمی  هه خشین به ڕبه رمی باوه کانی ئابوری وئیداری وهه ڕووه  له یه تی خۆی هه تایبه

ر ئاستی  سه  له دواوه به1980سای  له-، إ یه مشوه به. ،  وه تیه وه ن نوده الیه لهکوردستان 
ر  به منی ئراق وله رباری ئه به  له ستراوه به  نه یه واره وقه و به وجۆره کی له ئراق پیشانگایه

  وپیشانگایه ی ئه وه کردنه-ب. ،  وه تیه وه ن نوده الیه عس له ستدانی ڕژمی به ده ڕله باوه
کوردو   به  وه تیه وه خشینی نوده ڕ به خۆیدا باوه رمی کوردستان له ختی هه پایته له
  یه وه ی ئه رمی کوردستاندا نیشانه هه له  وپیشانگایه ی ئه وه کردنه-ج. ، رمی کوردستان هه به
و چی هاووتیانی کوردستان وچی   زۆرپارزراوه وه ڕووی ئاسایشه رمی کوردستان له هه که

کی  یه وه بوژانه-د. ، کوردستاندا رومای خۆیان دنیان له سه تی له وه بازرگانانی نوده
کان  سازی وبیناسازی بازاڕه شهکنیکی وپی باری ئابوری وته دات به رچاو ئه باشوبه

کی  ی خه وه بت بۆچاوکرانه کیتر ڕۆکی باشی ئه الیه له، کی کوردستان رانی خه وخۆشگوزه
گای کوردستان  ژیانی کۆمه دان به شه ڕوی بازرگانی بازاڕی ئازاد بۆگه کوردستان له

ی  سایه ی ئابوری قورس لهمارۆ ی دووگه وه ر ئه به ش له مه ش بوون ئه تاکوئستا لی ببه که
عس  تا ڕوخانی ڕژمی به هه کی کوردستان دانرابوون که ر خه سه  له وه عسه ڕژمی به

  . ، گشتی  بهکی کوردستان بوو ردی خه ی سه زمه دوه
  ری ویستووه ده به ڕاده  خۆماندوکردنکی له تیه وه نوده ڕه و باوه یداکردنی ئه  په دیاره 

کانی  ڕووه  له وی بۆدراوه وه هه رمی کوردستانه کانی هه رپرسه سگابه دهن  الیه له که
کی  یه بردنی ئیداره ڕوه ندنی ئابوری کوردستان وبه سه شه ک وگه ئاسایشوئارامی خه

 و وه رمی کوردستانه کانی هه زراوه سگاودامه  گشت دهن الیه  له مانه رده مۆدرنو سه
ری کوردستان  ماوه ڕی جه یداکردنی باوه رمی کوردستان وپه کانی هه ی بانقه وه شانه گه
ی  ک ڕیزیه تی ویه کتی برایه ویه  ئه وه مووشیه روی هه سه له، ی کوردستانیش وه ره وده
  یه رمی کوردستاندا هه کانی هه رپرسه  به نه نوان گشت الیه رمی کوردستاندا له هه له که

  ترین شانازیه ره گه وه ڕاستیدا ئه له، وردستاندا بخولقنتک  له وبارودۆخه  ئه توانیویانه
تی  تایبه ی ئراقدا به بی سونه ره شی عه به گشتی وله ئراقدا به کاتکدا له بۆکورد له

ی  ستانه ربه یدان وجگای تراتنی سه  مه  بۆتهرمی کوردستانن هاوس وهاوسنوری هه که
تی  تایبه کانی ئراق به بیه ره  عه ناوچه ساتو تراژیدیا له یان کاره  ده تیرۆریستان وڕۆژانه

کانی  تی وچی بۆهزه وه کانی نوده ن چی بۆهزه که ختی ئراقدا دروست ئه غدای پایته به له
ی بۆمب   ئۆتۆمبل وشاحینه حمانه زۆر به  کهئراق وچی بۆهاووتیانی سڤیلی ئراق

س ڕۆژی واش  یان که  ده وه ر چاوی ئراقو جیھانه به  به و ڕۆژانه وه قننه ته ڕژکراویان پدائه
کوردستاندا  م له کانی تیرۆریستان به گوه  قوربانی نیازه بته س ئه دان که سه یه هه
شی  رمی کوردستان وبه نوان هه  لهتی وه رو نودهی سنوردارزک کاتکدا هیچ سنورو مه له

مووی  بدا هه  ره عهل  گه رمی کوردستان له کانی هه موسنوره هه  وه بدا نیه ره ی عه سونه
وپیاوانی   رگه هزی پشمهری کوردستان  ماوه یی جه چاوکراوه م به  به دایه رهه شتو به پده

ند  رچه هه، دا زابن وشه وڕه ر ئه سه توانیویان بهرمی کوردستان  پۆلیسو ئاسایشی هه
گشتی  قاندنی باری ئاسایشی کوردستان به  بۆشواندن وشه ویانداوه تیرۆریستان زۆر هه

  . ، رمی کوردستان دابنن ر هه سه  بچکترین ڕۆلی خۆیان له یانتوانیوه م نه به
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ترین وئارامترین ومۆدرنترین وتی  سه ده بهترین و وره ناو گه کاتکدا تیرۆریستان له له مه ئه 
 کاری تیۆریستی  توانیویانه. . هتد  مانیایه ریتانیاو ئه مریکاو ئیسپانیاو به ئه دنیا که

مترین   که یدانی تیرۆریستاندایه قی مه نزیکی چه له کوردستاندا که م له ن به نجام بده ئه
وانیش  ئه بوو که وه فس نزمی کورده ک باندی سوکو نهند ن هه الیه ویش له ئه  کهشتیان پکراوه

کیزی هرمی کوردستان و  ری کوردو یه ماوه یی جه چاوکراوه، نران یه سزای خۆیان گه به
گرتنی  نگاوهه پۆلیس وئاسایشی کوردستان وکارکردن وههو رگه هزی پشمهخۆبردوویی  له

  هڕ و باوه هۆی ئه بوونه  کهووبوردستان می کر کانی هه  ئیداریهسگا جی ده وبه تیڤانه پۆزه
وده سنورهبه ی نمی کوردستان که هه  کوردو به تی به وته ئه ری ئابوری  وه  هۆی بوژانه ب

پ   هۆی قایمکردنی جگه بته کیتر ئه الیه له وه، کی کوردستان رانی خه ن وخۆشگوزهکوردستا
 کورد ڕی زیاتری رگرتنی باوه  ووهو جیھان که اوچهر ئاستی ن سه رمی کوردستان له کوردو هه

ختی  پایته مۆ له ئه  که موکورده  جگای شانازی هه بۆیه، نوسی خۆی بۆبریاردانی چاره
  . .  وه بکرته   فراوانه واره قه و بهک  هاپیشانگایه رمی کوردستاندا وه هه
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