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  راجیانی شرزاد خه ...ڕوانی دا  رمی بوونی زمانی آوردی له چاوه فه
 
ر  می هه آه رجی یه مه (ناسراو (ر ئای گه،  یه وه ته ماآانی بوونی نه ترین بنه ڕه زمان له بنه 

ك مه رجی  یه وه ته رنه وازمانیش بۆ بوونی هه ئه، تكی جوگرافی ڕامیاری بت ووه ده
ئایین به و پیرۆزی . بوونه وه ته می نه آه تی و آلتوری یان پناسی یه یه نگی وآۆمه رهه فه

ی  وه ته ندی زمان و نه تی زمانی په رستن و زمانی ئاینیی له نوه  ی توانیویه یه ئاسمانی یه
ته زمانكی  آراوه آانی پنه وه ته م زمانی ناسیۆنالیستی نه  به بكاتجیاجیادا دروست

رانی آورستان له مژووی  داگیرآه.  (زمانی ئایینی (به بوونی وته ئاش یان هاوبه
وه بۆیه فه وتا نی  یی ڕۆی زمانی آوردی یان خوندۆته وره یاندا گرنگی و گه رانه داگیرآه
ی  تاپرۆسه، تی آوردی زانیوه سایه ری تكشكاندنی آه ری آاریگه به فاآته ییان وه ته زمانی نه
ئیتر ، ن  بكه پراآتیزه)  فارس بوونو  ب ره  عهتورك بوون یان به (ی آورد وه تواندنه

خاك و  آیش آه یه وه  ته هه ر نه. ران شكی ووتی داگیرآه نه به یشی بكه آه خاآه وه لره
بۆیه . آرت ڵ ده گه ی بگانه ی له ه نیشتیمانی خۆشیدا مامه آۆیله یه وله، بوو زمانی نه

.  بووهآوردستانآانی   داواودروشمی شۆڕشهكیند  بهم زمانی آوردی رده هه
 رستانه سانكی زپه گه ڕه ی رنامه به و و ری آوردستانه به پرۆسه تورآیاشۆڤنیترین داگیرآه

داوه و  وتنت وهیچ بواركی نه تی زمانی آوردی بفه درژه له باآووردا ویستوویهدوورو 
، تورك آردن ان بنت به دۆڕانی پالنی بهناتوانت د یه رنامه ئستاش پاش شكستی ئه و به

) ت زمانی آوردی تایبه به) لمنت سه لی آوردستان نه نی گهآا  دیموآراسییه تامافه دنیاشه
تورآیا له دۆخی ئابووری  گرتنیشی رنه وه، رناگرت آگرتوو وه یه ورووپای ئه وه فیزای ئه

 .. وه هته ك خۆی ده داڕووخاوی ئستایدا وه
رناتیڤی  ته عس تاآه ئه تی آوردستان پاش ڕووخاندنی ڕژمی به وه یاندنی ده گه ڕانه

. وه آانی آورده رجه مه م به به، لی آوردستان تی گه رآردایه سه م  رده به لۆژكی بوو له
ووتانی  ندی وه رژه چاوگرتنی به ڕه مریكابه س بوو آه ئه دره نھا ئه تی آوردی ته وه ده

.. وه وته تی ڕامیاری آوردستان آرد لی دووربكه رآردایه آه داوای له سه ناوچه
ڕامیاری  آانیش له سنووری رجه موو داواو مه ش واتای عراقی بوون و هه وه وتنه دوورآه
آال  تی عراقی نوێ دا یه وه ڵ ده گه یه له واسراو هه ی هه ئستا زۆر آشه و دۆسیه. عراقدا

.. رمی آوردستان هه ت له سه سنوور وده. ، آان ناوچه داباوه، رآوك آه (ك وهوه  ته آراوه هن
نگی  بده (ی وه ی به وه و خوندنه) م دۆسیانه ئه (ر رامبه تی عراق به وه ده) نگی بده(. ) هتد

 . یه آی آوشنده یه ه هه)  ند بوونه سه مانای په
بوونی زمانی آوردی  رمی نه فه به. ) پرسیاره؟ (ك بیانوویه  بهی رجاره دواخستنی ئه مانه هه

آانی هه ر  گومانه، )خشه نه، ت پاسپۆر، پاره، ئا (ك ندی عراقدا وه شكۆمه آانی له بواره
 وه عراقه ست بوونی به یوه یان په. آردووه متر نه  عراقی ئایینده آه آی له آوردستانی یه
وه و  ره ی دهآان  ته زاره رۆآكۆمار و وه ك سه  وه باآانیپۆسته ه آردوو الدرووست نه

. عراقی دیموآراتیدا نی یه  عراقی ئایینده یان له  یان  وامی رده  بهنتی گره.. و دانان خشه نه
می  ره آانی هه و پایه ی آوردی له پله رآرده ستانی سه راوردی مژووی آوردستان و وه به به
ر  گه. آورد له ئستادا  دۆزیڕامیاری دنیایی ناآاته هشتاعراق، اتداله ڕابردوود سه ده

 . آاته هاووتی بوون عراقی بوون نه
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ی  له باشووردابارمته خۆیی خۆیی ربه تی سه وه لی آوردستان له ده گه ش بووونی رببه گه
ی  ارچوهچو لی آوردستان له آانی گه ی مافه  بت ئه آه مریكاوناوچه بیاری ڕامیاری ئه

دا  گه ی له ه هواشی وساردی مامه نده به  وه روانی چی یه آه ئه پنراو چاوه عراقی سه
ن آاتی  آه آتر ده ن ناآۆآی و ملمالن ی یه آانی دووالیه دۆسیه دژواره ت به هه. آرت ده

 نگ آه، وه ته آالیی آراوه رمی بوونی زمانی آوردی یه م فه خوازت به  زۆرتر ده
 ؟؟.. آردن آرته بواری پیاده ده وه به  آه مره له


