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 ستوور و ده آورد
  رۆشنبیران می  ئاى ئازادى و دوو وه دوو پرسیاری

  ئاسو: ئا
          
  ی وه  ئه لیلی  ده خلیسكت به  عیراق ده مان سابوونی ر هه سه  له  آورد دیسان پی تی رآردایه سه(
   بۆ ئمه  خری آی یه  هیچ نووزه ، عیراقك آه وه نه آه دروست ده  نوێ رله  وران سه ریكن عیراقی وا خه
   مزینانی ستیڤان شه)  . و ناب بووه تدا نه
  
موو شتك  هه ش له م گفتوگۆیانه آرت، ئه ر ده سه  له  آوردستان تائستاش گفتوگۆی ستوری ده

  وه یخوننه دا ده یه و گۆشه  له ی وه وتوون، ئه یكه ت ی وشانه و خه ستوورو ئه  ده آانی موآوڕیه ر آه سه زیاتر پویستن بۆ خادانان له
   نوسكه  رۆژنامه  رای ی رجاره هه

 - آوردستان رمی  هه مانی رله   په آانی بژاردنه  هه  له  آه  آوردستان هاتووه رمی  هه ستوری ده داو له)23 ( ی  مادده له: َئاسو
آان  آورسیه% 25  رجك له مه آرت به رخان ده  ژنان ته شداریی ك بۆ به یه ا رژهآاند وانییه  و شاره  خوجی نی نجومه عراق و ئه

ردوو  هه خشت به به آسان ده  یه مافی ستوردا آه مان  ده هه  له نییه) 21(  ژماره  خای ی وانه  پچه م خاه بت، ئایا ئه متر نه آه
  ز؟ گه ره

 ژنان  آانی مافه ز و  داآۆآیكردن له گه ردوو ره  هه آسانی وت بم پرسی یه هم ر شت ده هه ر له من به:  مزینانی ستیڤان شه
  .ن  بابده  پوه  خۆیانی وه و ناوه وت به یانه  ده آتی  و یه و پارتی  مۆدیلكه ی وه ر ئه ده قه ، به سپیوو نییه  چه ڕكی  باوه قووی هه

  ڕووی ، له ته  حكومه جندای وان ئه  ئه آانی رنامه تن و به  حكومه ری رو پكھنه نهبزو  آوردستان آه آانی مۆ  پارته آو  ئه تاوه
و   رگایه  تاآتیككی  ژن و داآۆآیكردن لی ی آرت بین آشه ، ده وه  ژنه ی  آشه ناوی  به آیان نییه یه  آشه وه ستراتیژییه

  .و تر   هیچی
ت،  لمانیه  ئاین و عه  داگرتنی  خای ستور بكاته  ده وێ و بیه  وه ستور بنوسته  ئاوها ده یتك و ركخراوك قیه  عه وه رئه به له
  . وه بته  ده  لكدژییانه مجۆره  ئه  تووشی  دوو دی  ژنان، ب آانی ، ژنكوژان و ركخراوه نی ده  مه ی گه ت و آۆمه شیره عه

   تووشی ستوره م ده  ئه ندین الوه چه كو له ، به  نییه ستوره و ده   نو ئه اقوزین  ته   تاآه یت تاآه آه  ده  تۆ باسی ی وه ئه
و دوو   ئه  به. ڕوخنت  داده الره و ته مان ئه  تر هه  شونكی چنت و له ده  هه  دیموآراسی الری  شونك ته ، له  بووههاودژی
  . آه ستوره  ده ت و آاوآرچی جیه مه  بۆ هه آیشه یه گه آترن و به  یه ی وانه ستوردا پچه  ده  له یه بگه

تدا  قیقه حه م له ، به  بكرایه  پراآتیزه ك خۆی وه% 25  ی یه و ڕژه  ئه د خۆزگه م سه  بكه وه ش بۆ ئه  ئاماژه تی  خۆیه ی جگه
  . بۆ نو واقیع وه ته آراوه  نه وانه  پچه مه ئه

ناآرت  " روش وتی  دخۆش بین، حوسن ده ستوره م ده ئاگا ناتوانین به  به ككی ك  خه ه و  ئمه شه م هۆیه ر ئه به له
وا  ژنان ره آان به  پۆسته ی% 90  ستوره م ده ر ئه گه ش ئه مه  له بجگه".  تدابت موآوڕی  شتك یكات آه رۆشنبیر ستایشی

 ژنان  آانی ته  بارودۆخ و میحنه  بت هیچ له خان و پیاو ساالری  خ و دیوه تی قیه ت و باو، ئه سه  ده تی قیه م ئه به. ببینت
ت و ناتوانی  آه ناگۆڕواقیعدا هه  له تیفی  پۆزه مترین رۆ  ب .  

نابت گۆڕین  ش نه یه وه م بیرآردنه و تا ئه  سیاسییه تی سه  ده ی وه  بیرآردنه  لكدژی می رهه  به م لكدژییه  من ئه دیتنی به
  .ین  لبكه آی یه  هیچ باشه ڕی چاوه

،  ه)آوردستان ـ عراق ( آی ره  سه ره  هه آارهنراون، ناوی و ئاوناو به ندین ناو ردا چهستوو  ده شنووسی  ره له:   ئازادی:َئاسو
نیا بۆ آوردستان   ته  باشوور یان آوردستان به آرا آوردستانی ده ، ئایا نه آارهنراوه  به  رووتی  آوردستان به  ناوی نیا ناوی ته
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  م ناوه  جیھاندا ئه آی یه  هیچ ناوچه  له  آوردستان؟ چوونكه  ناوی  پاشگری بته هوام ن رده  عیراق به ی وه  تا ئه آاربھنرایه به
بت   ده  ئران، ئایا بۆچی ك آوردستانی  نه آارهاتووه  آوردستان به  ئران ئوستانی  له  بۆ نمونه هنراوه آار نه  به لكدراوانه

  ؟  زانینه عیراقی  یان خۆ به  دۆخه چاوآردنی  ره ی  بت، هۆآه وه دسانه آور  باشووری  ناوی دووی  عیراق به وام پاشگری رده به
و   باآوور و آورستانی  باشوور  آوردستانی ی واژه سته ده  آه وه مه ت بۆ راست بكه وه  ئه وێ مه  پشدا ده له:  مزینانی ستیڤان شه

ند وتك تا  ك چه  نه  وتكه  آوردستان تاآه ، چونكه یه وره  گه آی یه ه و باآوور هه  باشوور  آۆریای زنی ر وه سه  له دانانی
  . بت ویتریان باآوووری و ئه   باشووری آكیان آوردستانی یه

ڵ عیراق  گه  له آانیان دداریی و شاگرده  آورد  سیاسی تی رآردایه  سه وڕۆآه تا ئه ت، بگومان هه آه ر پرسیاره  سه وه ر بمه گه ئه
  آانی رشوبوییه  په ی وه  آۆآردنه تی وانیش خزمه و له ن خه رده آان دسۆزتر خۆیان بۆ عیراق ده به ره  عه و زۆرجاریش له ن آه دا ده
  م پارچه  له وه  بداته  خۆی ر ئاوڕك بۆ مژووی گه ، چون ئه گرتووه رنه  وه  خۆی  مژووی  له نھا سوودی آورد ته. ن آه ده

  تی  گرنگیان حكومه ره  هه ی ، نمونه  عیراق بووه آانی آه  یه دوای ك له  یه تی وه  ده  بیناآردنی ی آه و آۆه ات ئهگ دا تده داگیرآراوه
   له ستی دا ده وه م آاردانه آه یه  قایمكرد له  خۆی  جی تی سه و ده  ئه م آات ریم قاسم، به بدولكه  عه ری  ربه  بوو به آۆماریی
  .ریكن  عراق شه ب له ره  تیایدا نووسرابوو آوردو عه  آه وه  دایه ی ستووره و ده  ئه می والپام وه و ئاسن  ئاگر د، بهشان آورد وه
 وران  ریكن عیراقی  وا خه ی وه  ئه لیلی  ده خلیسكت به  عیراق ده مان سابوونی ر هه سه  له  آورد دیسان پی تی رآردایه سه

  . و ناب بووه  تدا نه  بۆ ئمه  خری آی یه  هیچ نووزه ، عیراقك آه وه نه آه  دروست ده نوێ رله سه
  تی  تایبه ستمان به ربه  به بنه  ده گرین آه م با دوورینه  آورد بكات، به رآووتی  جاران سه ك جاری  وه ب ناتوان ره  عه لی

جیھان "نیش  وته)ئۆرتیگا( بگرین  رچاوی به  له ب  ده آه یه  گریمانه مه ئه. خۆ ربه  سه تی وه  ده م دروستكردنی رده به ردانان له مپه له
  وه  آوردسانه  پاشناوی  عیراق یان ئران یاخو تورآیا به  پاشگری  نووساندنی ی به".آان  گریمانه  زۆر له یَیك  آۆمه  له بریتییه

. و فارس ب ره و عه ك تورك  وه آانی سته رده  سه وه ته  نه  داگیرآاری هخشین ب ت به رعییه و شه واییدان  ره  له  جگه چیتر نییه
  باته و خه  آورد   نكۆیكردن له  له  بریتییه میاری  ئه و بای لف ب ئه ره  عه ستانی ده و آاربه دار تمه  سیاسه خوازم بم الی ده
   لیبیا وتی ی وه ره  ده زیری و وه  زافی  قه جگری)للود الم جه بدولسه عه (رابلوسدا  ته ی  آۆنگره  له سب  به وه  ئه نگب ، ره ی واآه ره
،   دی شتكی  خۆیان به  آردوون، بۆیه عالنی  عیراق زه آانی ته بن، حكومه ره دا عه  بنچینه  له وانه ، ئه  آورد نییه تك ناوی میلله"
  ".ن ده م ده ه قه آورد له به
 
 
 

 


