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  گوڕگوڕی  باوه نده عبدالرحمن به: ندازیار ئه ... ؟ وه گرنه آتر ده ندازیاران یه ندیكای ئه ندازیاران و سه آتی ئه ی یه آه
 
  لی آوردستان له  شۆرشی رزگاریخوازی گه یان له رگانه ندازیارن رۆی پشمه  ئه  نیه س شاراوه  آه له

  . ون دان آردنه ی ئاوه رگه  و ئستاش پشمه شاخ و شاردا بینیوه
ی  ده  نیو سه  پتر له آانی آوردستانی ئراق له  سیاسییه زراندنی ركخراوه تای دامه ره  سه ر له هه

تی  رایه فی رابه ره تی بوون شه رآردایه ندامی سه ندازیاران ئه رچاو ئه آی به یه رابردوودا ژماره
  . هنن شكی پك ده  و ئستاش به وتووه رآه شیان بهِشۆڕ

 آۆتایی سای  عبی رژم له یشی ناشه بۆ ریزی جه) تگوع(ی  وه ت آردنه م ره آه م یه بۆ مژوو ده
ستی پی   ده وه ندازیارییه آی آۆلیژی ئه  چرۆآانی پۆلی یه ولر له  هه دین له  زانكۆی سالحه  له1981

 هاری  آانی به ی خۆپیشاندانه بسهم  آه روها یه هه.  وه موو آۆلیژ و زانكۆی گرته آرد و پاشان هه
ند و پاش  ی سه  آپه وه دینه ندازیاری زانكۆی سالحه  ناو آۆلیژی ئه ولر له  شاری هه له1982سای
ی آۆلیژ و گی  وه  شورای پشته آییان لی داخرا پانرا به ره رگای سه یان لیكرا و ده قه ی ته وه ئه

  .  وه ولری گرته موو شاری هه ڕین هه راپه
ندازیاری دسۆز ركخراوكی  ك ئه ستی آۆمه ر ده  سه  له991رینی   پاش راپه ی شانازییه جگه
دوور ) ندازیارانی آوردستان آتی ئه یه( ناوی  ری آوردستان به رتا سه سه ندازیاران له آگرتووی ئه یه
ش  و ركخراوه ڕی ناوخۆ ئه جامی شهن ئه  له وه  داخه الم به به. ق درووست بوو تی زه  مۆرآی حیزبایه له
  رگرت بوو به  قابكی حیزبی وه آه ردوو ئیداره تی تاك حیزبی هه سه  هۆی ده وانی دی به ك ئه وه

  . ندازیارنی آوردستان ئه) آتی ندیكا و یه سه ( وه ته دووله
  ی ركخراوه وه گرتنهآ سستی یه ڵ ئاسا و زۆر به مانی آوردستان آیسه ڕله  په وه آخستنه دووای یه

ی دوو  وه آگرتنه ڵ یه  گه وتن له  دوواآه ستی پی آردوو آی ب آیان بوو له آان ده رییه ماوه جه
ران توانیان  نووسان و پارزه نھا رۆژنامه  ساڵ ته3 سی   زیاتر له رم بۆ ماوه تی هه ی حكومه آه ئیداره

ندازیاران  ی ئه چی ئمه آه. زرنن ری آوردستانی دابمه رتاسه  و ریكخراوكی سه وه نه ك خه مایان یه
ك   پاش یه ته به هه.  ناوه ی ریزی خۆیان نه وه آخستنه نگاوكی بۆ یه ی من ئاگاداربم هیچ هه وه ئه

 گشتی و  آانی آوردستان به رییه ماوه  جه ی ركخراوه وه آگرتنه  یه آه ردوو ئیداره ی هه وه خستنه
وقعكی  ر مه  هه  له ندازیاركه موو ئه رشانی هه رآی سه ئه.  بووه) رزتر فه(تی   تایبه ندازیاران به ئه

ر   سه  له پویسته. ی بۆ بنت وه  آرده نگاوی جدی و به یی دا بــت هه ئیداری یا حیزبی یا ریكخراوه
  آگرتن له  بۆ یه آه ردوو ركخراوه ر هه  سه نه ن و فشار بخه  بكه تكی آوردانه ك هیمه موو الیه هه

كو  بت به ت نه سه ی ده  آوردستان دا و ئاونه ت بت له ی دیموآراسیه  نمونه ركخراوكی نویی آه
ندازیاران  آانی ئه ته  گشتی و تایبه  مافه  داآۆآی آردن له ندازیاران بت و له نای ئه پشت و په

سی   وه بت له ر بریتی نه آانی هه ندامه ڵ ئه  گه ندی له یوه ت بت و په سه تیڤی ده یاری پۆزه نه
م  بۆ ئه. و بۆچی؟؟؟؟؟؟؟ سی آام ركخراو درووسته ر وابت وه گه  ئه  چونكه آه ی ناسنامه وه  آردنه تازه
  م آه ش پشنیار ده سته به مه

  . سترت رآوك ببه  شاری آه ندازیاران له ری ئه رتاسه آی سه آۆنگریه-
  . آگرتوو دابنرت  بۆ ركخراوكی یه رناوكی تازه  سه  بریار له ۆنگرهندامانی آ ئه-
  . ندازیارانی ئراق بدرت ندیكای ئه ڵ سه  گه ندی له یوه تی په ر چۆنیه  سه دا بریار له  آۆنگره له-

ونی   هه ش ببته رییه ست پشخه م ده ست لی نادرت، با ئه ك ده  یه  به په نی چه آورد گووته
  . مان آه ت آراوه له  له آانی آوردستانه ت بووه ت له  له موو ركخراوه ی هه وه آگرتنه هی
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