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  ی  ریمان محمد گه ندازیار نه ئه ... با ی ستراتیجی بۆ دابینکردنی کاره پرۆژه
   له یه وانه  لهرمی کوردستان  هه کات له با ده ی کاره  کشه باس له  وه  دسۆزیه لهاتک  کس زۆر که

  که له سه ماشای مه ته مای زانستی  بنه  و دوور لهسک کی ته نیگایه گۆشه
  کات کهب تاوانبار  وه به مر ت و دامودازگاکانی هه هبکات و حوکم

  یه م کشه التی کوردی ئه سه  ده!!ی  دوورو درژه وماوه  له یتوانیوه نه
یی بووبت یان  نووکه  هه یه م کشه  ئه ی که وه کو ئه ربکات وه سه چاره
  بنج  له وه ب بیرکردنه دابت به ریھه  سه وه ته م حوکمه ی ئه ژر سایه له
و ئابووری  ڕووی  و چ لهی کنیک  رووی ته  چ له که وانی کشه اوبن

باس ندیک ڕاستی  وت هه مه  ده رهمن ل.  بت وه بارودۆخی سیاسیه
  نه من   چونکه وه  بھنمهرم تی هه ک پاسادان بۆ حوکمه نهم  بکه

نگی  ش ده وه ڵ ئه گه له. پرسراویکی حیزبیشل تم و نه هو خۆری ده مووچه
 ی ری کشه سه  چارهر تاککی کوردستان بۆ نگی هه  پاڵ ده مه خه خۆم ده
مو  و هه  ئاراوه ته  نایه ر وه خته با ژیانکی به  ب کاره  به با چونکه کاره

  دانی بۆ نموونه وتن و ئاوه  پشکهی ڕگه  ڕگر له بته بوونی ده نده و نه با به ر کاره سه مۆ له ژیان ئه
ر  گه  مۆدرن ئهندان قاتی  چه ئاپارتمانی ین به ر بکه سه جبوون چاره نیشته زنی ی مه توانین کشهنا

ی پیسبوونی  مکی هاتووچۆی مۆدرن دابنین و رژه  ناتوانین سیسته مان شوه  هه بهبامان نابت  کاره
  . هتد.... و وه ینه مبکه  که ژینگه

م وا  بوو به ر هه نگی دوایین هه  جه له زگاکانی دانی داموده ل  رله  کاتی ڕژم و به باله ی کاره شهک
  وه خۆیه وتنی به پشکه ی ئستا گۆڕانکاری و یه وشوه ی ژیان به وه ر ئه به کرا له ده ستی پنه قی هه زه به
   زیادی کردوهان جارند چهو کات   چاو ئه با له  پویستی کاره ل کاتی ئستا که گه راورد له  به دیبوو به نه

 پش ڕووخان و  ی که  زۆره باییه  کاره موو ئامره و هه ئه ی وه  ژووره نجامی هاتنه  ئه ش له مه بگومان ئه
   له شنه مه چه ئامری هه ها ه ملیون کریت به  ده نده زه  مه که  وه  ناو کوردستانه  هاتنهپاش ڕوخانی ڕژم

  که هتد... بایی و ری کاره  و سپلیت و گیزه ریده الیت و جلشۆرو موبه ته  سهرگری فرگرو وه فزیۆن و به له ته
 زیاتر بت له پویستی ماک  یه وانه له  کهوت  دهیانبا کوو سپلیت بکی زۆر کاره ندکیان وه هه
ی ازاران خانووی دانیشتوان و دروستکردنی ه ڕای زۆربوونی رژه ره  سه وه ئه  ! وه کانی تره موو ئامره هه به

  .  ترزاری تگه  و خزمهتی وله زگای ده داموده دان جبوون و سه نیشته
هیچ  بوو به  نه داکرا ڕژم ئاماده  عراق پیادهموو  هه  خۆراک له  بهر رامبه وت به ی نه رنامه  به که کاتک 

رمی کوردستان و دارایی   هه له ی ستراتیجیش بدات ه ک پرۆژ نھا یه ته ر سه ندی له زامه ک ڕه یه شوه
تگوزاری پویست  ندک خزمه ندان و هه  کارمهی یتوانی مووچه ت ده حمه  زه  به زۆروکات کوردستانیش ئه
با یان  یداکردی کاره  بۆ پهنداوی ئاو کوو به ی وه وره ی گه پرۆژه جکردنی  توانای جبه دابین بکات واته

 ڕووی توانای بیاری   چ له وه ڕووی ماددیه چ لهبوو و  ی نه هانت وبابه یان شتی له ی خۆر ی ووزه وستگه
ی  وره  کۆمپانیای گه و پویستی به خۆییدا نیه توانای ناوه زن له ی مه ت پرۆژه به  هه  چونکه وه سیاسیه

  ه عراق پویستی ب کوردستانی نو خاکی ک له یه رپرۆژه ڕاندی هه  هاتنیان یان ڕاپه  که یه جیھانی هه
پاش . بوون  ئارادا نه لهکیان  وکات هیچیه  ئه  که یه ئیجرائاتکی ئیداری و قانوونی و سیاسی ئاۆز هه

   دیارهوت ی نه وه ره ده  و ناردنهکانی عراق که دوای یه ک له  یه ته زراندنی حوکمه رووخانی رژم و دامه
 داهاتی  ک له یه تی پاش دانانی رژه بهتای و باشی ڕۆیشت به هر رمی کوردستان به باری ئابووری هه

 باری  ش که وه ڵ ئه گه له. بوو ر نه کسه یه کی زۆری پچوو یه  ماوهش هو ئه   کهوتی عراق بۆ کوردستان نه
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کردنی  ج نه واو جبه  ته وانه ر مابوون له کان هه کیه ره  سه م گرفته رم باشتر بوو به دارایی هه
ها  روه ری هه عفه ی جه که ته  حوکمه تی له تایبه  به وه زه رکه ن مه الیه رم له هه ئیلتیزاماتی پووی بۆ

ستووردا هاتوون و  ده  له ی کهی و خاالنه و دانانی یاسای گونجاو بۆ ئه وه روونکردنه بوونی  نهها روه هه
 ڕای ره  سه وه ئه  یه  هه هو کانه رمه ت و سامانی هه روه رم و سه ندیان به ئابووری هه یوه وخۆ په ڕاسته

بۆ   وه زه رکه مه  واته) ق چه (رم و  نوان هه له یوندی په  شوازی وت بوونی میکانیزم یان ئالیه نه
عراق    باری ئاسایش له کرت که بیر نه ش له وه ب ئه ده،  یشتن و گفتوگۆی ڕاشکاوانه لکتگه
  وه نی ئابووریه الیه تی له تایبه رمی کوردستان به ر هه سه  له یه ی هه له په وخۆو به کی زۆر ڕاسته ریه کایگه

ا در م ده قه نائارام له کی  یه  ناوچه  به وه گرته  کوردستانیش ده تان عیراق که هو ری ده  پوه چونکه به
.. ن  کوردستان بکه مھنان و بنیاتنان روو له رهه به بۆ وه دا ده نه هانی کۆمپانیاکانیان  و ووتانه  ئه واته
کی  یه ر پرۆژه ستپکردنی هه  ده  وزراندن ی دامه  ڕگه ست بوون له ربه  به وه ره ی سه و هۆکارانه ئه

 بن و  الواز ده ره به ره  به ورانه  گه سته ربه م به  ئه ریکه م وا خه به. رمی کوردستان  هه ستراتیجی له
رمی کوردستان و  تی هه رۆکی حوکمه رۆک و سه کانی سه ردانه تی پاش سه تایبه بن به ر ده سه چاره
ی  ت ئاماژه رۆکی حوکمه نابی سه کو جه روه  هه چونکه. غدا  به  لهکان  کوردیه نه موو الیه نگی هه ئاهه مه هه

نگ و هاوتا  وتن دیدی هاوسه ان پشکهک  ئابووریه سردراوه په  هه له سه  مه زۆر له ر  سه له پکرد
کی تر  الیه ک له الیه  له مه  ئه وه بنه کال ده یه  ندی ئمه وه رژه به  به ریکه کان وا خه له سه  مه دروستبوون که

   دانا که وه دانی به  که  ناوچه  له یه رهو کجار گه کی سیاسی یه نی بارستاییه  خاوه ریتانیاش که  به وه ئه
ت  به  هه مه ئه) پشتریش کۆریای باشوور (رمکی ئارامه  عراق هه ر له ده ی کوردستان بهرم هه

ی  وانه تی ئه باتایبه  یه م شوه وه به ن ووتانی تره الیه رم له  ناساندنی هه بینت له  ده وره ڕۆکی گه
و  ی ئه وه  هۆی ئه بته ش زیاتر ده وه له،  وه ته  کردار کردوویانه  یان به وه نه  بکه ریکن کۆنسۆلخانه  خه که

 بۆ   ناواوه بنه، رمی کوردستان هه) پووی ( توانای ماددی  و دوودی لهترس ب  به ووتانه
مھن  رهه ندی به وه رژه  به رهنان له به یاسای وه  رمی کوردستان که هه  له تی که  تایبه هب مھنان رهه به

  . کرت ده و پیاده داڕژراوه
ویش  کات ئه ده باسی لوه موو تاککی کورد هه  ریکه  وخه وه بته  ده  دووباره و پرسیاره  ئستا ئه بۆیه
ر  سه  چاره وه ته ڕه  بنه با له ی کاره  کشه ستپبکرن که  ده و پرۆژانه  ئه هاتوه  نه وه  ئایا کاتی ئه یه وه ئه
  چونکه ی  سبه  له پبکرت باشترهستی  همۆ د ئه ر گه  ئه  وه بهکرت بین  مدا ده  وه ؟؟؟ له؟کات ده
  وته که وت تاکوو ده  دوو تا چوار سای ده  له وه مه نی که الیه  به شنه و چه کی له یه ژهۆر پر هه
دات بۆ وک ب موو هه رمی کوردستان هه تی هه حوکمه  زانین که  باشی ده ه ب بۆیه. با مھنانی کاره رهه به

  چونکه وه کانی خۆیه نگی کاره پشه) اولیات (  و بیخاته ی بخمه ی پرۆژه وه ستپکردنه و ده وه زیندووکردنه
   و بهبت خکی زۆری ده ومیشمان بایه منی قه ر ئاستی ئه سه و له کی ستراتیجی و گرنگه یه پرۆژه

موو کات   هه  کهنی مه ی سووته ڕای کشه ره ت سهکا ر ده سه چاره تی ڕه بنه با به کاره ی واوبوونی کشه ته
و ژیانی  ه دروست کردو وه که ن خه الیه ترین بزاری له وره بوونیان گه نه  که موو خه ترسی هه ی مه جگه
  نگه  ڕه چت که کی زۆری تده یه  پاره یه و پرۆژه  ئه ڕاسته.  ت و دژوار کردوه حمه کی زه هیموو ال هه

رم و  ی هه  میزانیهله  بکیکرت م ده به) $زار ملیۆن   هه4-5 (پنج ملیار دۆالر  تاچوار بگاته
 رزی ی قه ڕگه یان له خ م بایه ی تری که ندک پرژه ر حیسابی هه سه مھنان و له رهه به وهڕگای  بکی  له
 کاتک بت ی پ زۆر نه یه  پاره هب  و ئه س ندک که  هه نگه ڕه. ی بۆ دابین بکرت که پاره  وه تیه وه دهنو
رمی   هه  له  بزانین که وه ب ئه م ده کات به ی عیراق ده ی میزانیه ڤده دا حه و سه مه راووردی ئه به

  ک  نه مه  ئه که!!! !ڕوات  ده ندانی میری ی کارمه نھا بۆ موچه  ته  ی میزانیه60دا   سه کوردستان زیاتر له
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ک بۆ  ریه سه ارهچ  ریکه ت خه  حوکمه  بۆیه ووتکی دونیادا شتی وا نیه  هیچ کو له بهرمک  هیچ هه له
  ی ئیداری زده  و الدانی بازبهرم زگاکانی هه رشیق کردنی داموده ته ی  ڕگه نت له  داده یه له سه و مه ئه
   لهکرت ده. تیش رتی تایبه نی کهند سه شه هگ زیادکردنی جموجۆی ئابووری و  بت له وری ده  ده مه  ئه که

  مھنان له رهه به کانی کوو وستگه با بکرت وه ی تری کاره و پالنی پرۆژه خشه  نه ش بیر له وه پاڵ ئه
کوردستان   له  چونکه ی باوه ی ووزه  ڕگه رمی یان سۆالریۆم و چ دینامیکی بن له ی خۆر جا چ کارۆگه ووزه
کی  یه  ووزه کانیش سانه  شاخاویه  ناوچه ها له روه  هه هزه و به ی خۆر زۆرهکانی ساڵ تیشک ی کاته زۆربه

  وه روانه ی په  ڕگه  با له با به مھنانی کاره رهه کانی به  وستگه تچوونی پوولی له.  یه زۆری با هه
   له وه بیرکردنه. ) ک مگاوات یه (زار کیلۆ واتی کی هه یه روانه رپه  بۆ هه ملیۆنک دۆالره ی نزیکه
ت تووشی ئیستینزاف  م دارایی حوکمه  هه وه ه تورکیا و ئران با له کوو کینی کاره وه ری کاتی سه چاره
کۆتاییدا  له. رنی ری نه ڕاوک وکاریگه  دله مانخاته  ده وه خۆیی بیاریشه ربه  ڕووی سه م له کات و هه ده
ی  زۆربهو  که و خه ساتی ئه رگه مه، رکردنی سه  چاره  به وایه اوو ههکوو ئ مۆ وه با بۆ دونیای ئه  کارهیم ده

 .  کاربین باشتره ست به  ڕۆژک زووتر ده  بۆیه!بن رده سه چاره کانی کشه


