
  ستوور و ده آورد
  رۆشنبیران می  ئاى ئازادى و وه پرسیاری

  ند نوه  ی  رۆژنامه-ئاسۆ: ئا
                                      

 
   باتی ئوف ڕه    ڕه

  
موو  هه ش له وگۆیانهم گفت آرت، ئه ر ده سه  له  آوردستان تائستاش گفتوگۆی ستوری  ده ی پرۆژه

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

  
  مانی رله  په آانی لبژاردنه هه  له  آه دا هاتووه آوردستان رمی  هه ستووری  ده له) 23 ( ی  مادده له:   ئازادی ئای
  آه) 21 ( ی ڵ ماده گه  له  ناآۆك نییه م خاه رخان بكرت، ئایا ئه ك بۆ ژنان ته یه  خۆجی رژه نی نجومه و ئه آوردستان
  نت؟  ژن و پیاودا ده آسانی  یه دان به
  ی وه رئه به ، له  نییه21  ی  مادده ی وانه رم پچه  هه ریستو  ده ی23  ی  مادده وه  منه الی به:  باتی ئوق ڕه ڕه
تان و پیاوان   ئافره آسانی  یه و مافی شتكه..  و پارزگا وانی  شاره آانی نه نجومه تان بۆ ئه  ئافره ی  ڕژه ستنیشانكردنی ده

 و  تی یه  و آۆمه  سیاسی رجه لومه رم و هه  هه و واقیعی رج لومه  هه  به یه  هه ندی یوه  په یه و نیسبه ، ئه یه  دیكه شتكی
 تائستا   آه وه تانه  ئافره عریفی  و مه  و فكری  سیاسی ئاست و توانای به.  یه  هه ندی یوه شدا په  دیكه دیوكی به.  وه آلتورییه

  لی مه  و عه  جدی ن و فشاری  بكه میلهآ  خۆیان ته ی آه  ڕژه یانویستوه  یان نه یانتوانیوه تان خۆیان نه ك پویست ئافره وه
  ..شداربونیان  به ی  ڕژه واوآردنی  ته نگی  پارسه ن به خۆیان بكه
 تۆ   و رای موآورتیه ند آه  تاچه مه  ، ئایا ئه  نوسراوه  بگانه  زمانی  به یه وه ستور ئه  ده آانی  آشه ك له یه:   ئازادی ئای

  ؟  چۆنه وه و باره له
دا  یه له سه م مه له.  وه  بنوسرته بی ره  عه زمانی نھا به رم ته  هه ستوری  ده ی وه  نوسینه پم وانیه:  باتی  ڕهئوف ڕه
و گۆڤار و   زۆر ڕۆژنامه  له  و نوسراویشه وه نوسرته  ده  آوردی  شیرینی زمانی  من دنیام به ، چونكه آرت باشتره نه له په

آان وجودیان   جیاوازه تنیه  زمان و آلتور و ئه ی  آوردستاندا پكھاته رمی  هه  له ی وه رئه  به  له وه ته دا بوآراوه نامیلكه
 و  آادیمی  و ئه  و ڕۆشنبیری  سیاسی نده  نوه چته و ده رانی  خونه ی ردیده  به خرته  و ده وه نوسرته ش ده و زمانانه به.  یه هه

  . جیاجیاآان آلتورییه
   رووتی  عاق واتا آوردستان به ك آوردستانی  وه آارهاتووه ناو به و ئاوه ستوردا زاراوه شنوسی ده ره له:  ئازادی  ئای

   عاق؟ شك له  به بینه  نه ی وه نھا آوردستان بۆ ئه ته آارهاتبا یا به  آوردستان به آرا باشوری ده ، ئایا نه هنراوه آارنه به
  ی  چوارچوه رمكین له   هه ئمه.  وه ینه  بكه  پرسانه م جۆره  بیر له قنیانه  و ئه بت واقعی  ده ئمه:  باتی ئوف ڕه ڕه
  وه رئه به له.  عراقدا  له رایمان آردووه فید مكی  سیسته كو قبوی ، به داوه خۆیمان نه ربه  سه ستور جاڕی  ده پی به. عراقدا
  رجی لومه  هه رچاوگرتنی به  له ی آه  هۆآاره واته آه. آاربھنین  به ناو و مورادیفانه  ئاوه و جۆره  ئه جیب نییه یر و عه هیچ سه
  رجی لومه  هه ئمه.  اقچتی عر ی زوخواست و ئیراده ك حه نه.  تییه وه  و نوده یی  ناوچه ی  و خواست و ئیراده سیاسی
ور   عراقیشدا ده  له  آه ی وه ئاگابین له ش به  آوردستانین هنده  آه ی رماندا، هنده سه آات به  ده رزی مۆ فه  ئه ی آه سیاسییه
ر   تائستاش هه  آه ی و مانایه كو به  بین، به  عراقچی  ئمه  نا آه و مانایه ش به مه ، ئه یه  خۆمان هه رتی و آاریگه
  ..گرین ده  هه  خۆی  گونجاوی رجی لومه وآش بۆ هه م ئه بت، به شمان ده  دیكه ونی خه..!! هاوماین
  ؟ وه یته ده  چۆن لكده وه ته  نه  و آلدان به  تورآمان و ئاشوری ناوهنانی:   ئازادی ئای
  تی وایه ته  نه مه  آه  ناوی  به  شتك نیه  آه تی  و بواشم پیه همن ڕام وای... آان  پرسیاره می بۆ وه:  باتی ئوف ڕه ڕه

نك و آلدو  رمه بك و ئه ره بت بۆ تورآك و عه  ده عریفه مان ته  هه  باستان آردووه وه ته  بۆ نه  ئوه ی یه عریفه و ته ئه



   آلتور و له بات و له  خه  مژوو له  له ردستان، چونكه آو النی  گه شكن له ن و به وه ته وانیش نه آاربھنن ئه  به آی ئاشوریه
  واته) ل گه.. (چت  بیرتان نه پاشان له) آورد و آوردستان(ن   ده  پی شدارن آه دا به كه م خاك و خه  ئه حزوری

 و یاسایمان بۆ   سیاسی آی یه  هیچ آشه بۆیه) قوم ( واته)  وه ته نه ( ی رآیبه  و ته  پكھاته  له تره وره  گه میشه هه) شعب(
  .ین ربكه سه ستۆو بۆیان چاره  ئه وانیش بگریته  ئه آانی  و یاساییه  سیاسی  آشه  پویسته وه وانه  پچه ناخوقنت به

 ئایا  هتیف  پۆزه  آاركی ستووره و ده  ئه جكردنی م جبه ستوردا ، به ده موآوڕی له  آه  بوونی ڕای ره سه:   ئازادی ئای
  ؟ یه  هه جكردنی  جبه تی مانه زه

 و   مادده واوی  ته ی رجومه  جیاجیاآاندا ته  و ئیدارییه  سیاسی ته سه  نو ده موو جیھاندا و له  هه له:  باتی ئوف ڕه ڕه
  وه موویشه ر و هه سه  له وه آه كه  خه  و آلتوری تی یه  و آۆمه  سیاسی ی ئیراده  به وه ته ستراوه ستور به  ده آانی بگه
 و  نی ده  مه  ژیانی ستن به پشت به  به  پویسته  آه وه  سیاسییه تی سه  ده ی  خواست و نیاز و ئیراده  به وه ته ستراوه به

  انیآ ستورییه  ده  مادده  پی ك به  خه پاشان مومكین نیه.. جبكرت ، جبه وه  یاسا دۆستییه ی  و ئیراده ساتی سه موئه
 من  بت، بۆیه ستورنه  ده ی رجومه  ته ی م گوایه  بۆ دابین آرابت، به آان و ژیانی رم ماف پارزراوبت و ئازادییه هه

،   دیموآراسی وتنی  پشخستن و پشكه  و خواستی قنی  عه  و بیاری  یاساپارزی رمی  هه بت به  ده رمه م هه دنیام ئه
 یاسا  نی الیه آان، بندتربوون له  مرۆڤدۆستییه  ئیراده نی ش الیه میشه  و هه و پرسانه  بۆ ئه یه واو هه  ته ی  ئیراده چونكه
  .آان رش و بوه  په شكنه
  

  
     

 
       

  
   باری ن جه سه حه

  
  

موو  هه ش له م گفتوگۆیانه آرت، ئه ر ده سه  له  آوردستان تائستاش گفتوگۆی ستوری  ده ی پرۆژه
وتوون،   تیكه ی وشانه و خه ستوورو ئه  ده آانی موآوڕیه ر آه سه شتك زیاتر پویستن بۆ خادانان له

  . نوسكه  رۆژنامه  رای ی رجاره  هه وه یخوننه دا ده یه و گۆشه له  ی وه ئه
  
  

  آانی لبژاردنه هه  له  آه هاتووه آوردستاندا  رمی  هه ستووری  ده له) 23 ( ی  مادده له: َئاسو
ك  ناآۆ م خاه رخان بكرت، ئایا ئه ك بۆ ژنان ته یه  خۆجی رژه نی نجومه و ئه  آوردستان مانی رله په
  نت؟  ژن و پیاودا ده آسانی  یه  دان به آه) 21 ( ی ڵ ماده گه  له نییه

 زۆر  ، بیروبۆچۆنی رح آراوه  ته دا آه نده روبه م سه  آوردستان، له رمی  هه ستوری  ده ی رباره ده: باری ن جه سه حه
  ل ، وه م قۆناغه زانم بۆ ئه  ده  چاآی  آاركی  به وه  و سیاسیه  یاسایی  ڕووی  له آه  آاره مای آو بنه م وه گرت، به ده هه
 واقیع بین و دووربین  ی وه  بۆ ئه ببینرت، پم وایه) ت ئیزدواجیه(و   ئه نگه هٍ، ڕ آردووه  باستان لوه  آه م خاه  ئه ی رباره ده
م  ، بۆ ئه  دیكه ڵ وتانی گه  له دستان جیاوازه آور  له تی یه  و آۆمه  و ئابووری  سیاسی رجی لومه  هه ، چونكه  دروشمبازی له
بت و آوردستان   باشتر درووست ده قامگیریی  سه ی وه  پاش ئه ل وه... زانم ندروست ده  ته تكی حاه به% 25  غهقۆنا

  م باسه  ئه ن بت، چونكهآسا آان یه ره توانرت پوه وآات ده ، ئه وه  و سیاسیه  ئابووری  ڕووی  بچت له وه و پشه ره زیاتر به
  ... وه  آوردستانه وتنی ،  پشكه وه آانه  تاآه  ووشیاری  به سته یوه  په  آه  تدایه تیشی  و مرۆڤایه فی لسه  فه ندكی هه ڕه

و   تۆ له  و رای موآورتیه ند آه  تاچه مه  ، ئایا ئه  نوسراوه  بگانه  زمانی  به یه وه  ئه ستوره  ده آانی  آشه ك له یه: َئاسو



  ؟  چۆنه وه باره
! ین؟ ر رزمان و رنووس بكه سه  له ین با قسه  باش بكه ستوركی ر ده سه  له ستمان قسه به  مه ئمه:  باری ن جه سه حه
نن زا ین، خۆشتان ده  بكه  دیكه آاری آرت ورده بت و پاشان ده ستوورمان نه  ده  ئمه دا، گرنگه م قۆناغه  له پم وایه

سم   ڕه ن له آه  ده شداری مۆ به  ئه  آه  سیاسیانه رآرده و سه  و ئه وه ر ئمه سه  به بووه  هه  بگانه لتووری  آه آارلكردنی
ر  سه  به  زاه تی  تایبه  زمان، به  له لتووری  آه  آارلكردنی  دیكه ردكی ر فه آو هه آان وه  جۆره جۆرك له ت به  سیاسه آردنی
  بی ره  عه زمانی ستووردا، زیاتر به شنووس ده  ڕه شداربوون له  به ی وانه موو ئه ین هه  بكه ووردتر قسه سیان و بهرنوو

   ئمه بوای  به ربگدرت، بۆیه  باشتر وه آی یه شوه آرا به ت بت ده م ئیشكالیه ش بواناآه مه ، ئه واوآردووه خوندنیان ته
  ین، به  بكه یه له سه م مه  ئه ماشای ته)  و توند شۆڤنی ( ڕوانینكی  پاشكۆبین، نابت به  ئمه ت آهن یه  ناگه وه  ئه مه ئه
  .بكرت  آرداریدا پراآتیزه واری آرت له  و چۆن ده آان گرنگه  یاساییه گراڤه ره ند و په ڕۆك و به  ناوه  ئمه ی نده زه مه

   رووتی  عاق واتا آوردستان به ك آوردستانی  وه آارهاتووه ناو به ئاوهو  ستوردا زاراوه شنوسی ده ره له: َئاسو
   عاق؟ شك له  به بینه  نه ی وه نھا آوردستان بۆ ئه ته آارهاتبا یا به  آوردستان به آرا باشوری ده ، ئایا نه هنراوه آارنه به

)   دیموآراتی  فیدرای عراقی ( ی  چوارچوه  له  ئمه  و سیاسی سمی  ڕه آی یه شوه آو ئستا به تاوه:  باری ن جه سه حه
   و شوازكی  شوه  سیاسیی نوسی  چاره  ئاینده ر عراق له گه و عراقدا بژین، ئه  ئه ی  چوارچوه وت له مانه ژین، واتا ده ده

آانمان   و پرسیاره وه هنت، نابت خوندنه آارنه  به  آورد پاشگر بۆخۆی ه)واقع(و   ئه پی آرت به  دهو آات بوو ئه دیكه
   دایكی  به آه ه)ستوور ده(ر  سه آان له  پرسیاره  بت، چونكه  سیاسی ی)واقیع ( نجراویی بت هه كو ده سۆز ئامزبن، به

  .ناسرنت یاساآان ده
  ؟ وه یته ده  چۆن لكده وه ته  نه  و آلدان به تورآمان و ئاشوری  ناوهنانی: َئاسو
  نی مه  زه ۆیٍم  ئه ی رهاویشته  من ده  بوای  به ستوور هاتووه  ده  له ی م گوزارشته  ئه ی رباره ده:  باری ن جه سه حه

  م جۆره  ئه  بزانین، بوونی وه ته  نه  به شه كه دی كی بت خه زانین ده  ده وه ته  نه ت، چۆن خۆمان به  و دیموآراسیه جیھانگیری
 خۆمان زۆر  آه)  مارگیری ت و ده شۆڤینیه (  له یه وه وتنه و دوورآه  آراوه ی انه نیش  دیكه كی  بۆ خۆمان و خه گوزارشته

  . ردان بووین پم وایه رگه سه
  نگی  هاوسه تی رم توانیویه  هه ستوری  ئایا ده تدا، رات چییه وه  ده  دین له ر پرسی شونی سه له:   ئازادی ئای
  ؟تَرابگری
 بكات و   خۆی  بكات و ئاینیش آاری  خۆی ت آاری وه بت ده  ده دام، آه وه ڵ ئه گه  خۆم له خودی:   باری ن جه سه حه
   بكرایه ستووردا ئاماژه  ده را لهآ ، ده وه خه  و پ بایه  زۆر گرنگه  آاركی ت و حوآمانی وه  ده  آاروباری ی وه جیاآردنه

  ، آه بۆوه وآات بۆمان ڕوون ده  ئه بت، چونكه وآردن هه بوو تكه گیرت و پویست نه آان ده موو ئایینه  هه ی رز له وه به
دا   ئاینده ش له مه هرع ، یاسا و ئ شدابن شه ره  نوان دووروبه آان له ین مرۆڤه ها بكه ك وه چ بوون، نه  ملكه نیا یاسا جگه ته

  .آات  زۆرمان بۆ دروست ده تی ئیشكالیه
  ج بكرت؟ ستوور جبه دایت ده ره و باوه ند له تا چه: َئاسو
ب،  ره آورد، عه(موومان  ر هه  هه م بكرت، ئمه راهه  بۆ فه ی مینه بت زه آرت ده ده رآارك، آه هه:  باری ن جه سه حه
چ  ین ملكه  بكه وه بت آار بۆ ئه  ده ، بۆیه  گرتبۆوه  یاسای ، جگه آانی مكار و بیاره سته( ژیاوین  عراقكدا له...) تورآمان

چ بن بۆ یاسا ،  آان ملكه  سیاسیه نه  و الیه ك حزبی مووالیه بت پش هه ج بكرت و، ده  جبه  پراآتیكی بوون بۆ یاسا به
ب،  زهه شایرو، خ، و مه عه ( تی یه  آۆمه  آۆنترۆی ین له ربازبكه بت خۆمان ده چ بن و ده م یاسا ملكه رده به موومان له هه

  ستوور ئستا له  ده ی وه ر ئه سه آردن له  مرۆڤ، قسه آانی  مافه نیا آۆنترۆڵ یاسا بت و ڕزگرتن له و ته)  و ئایدیایی
  ..  تی وه  و نوده قلیمی  ئه سی سیا آشی  و آشمه  ئاۆزی و پ له  دیكه و باسكی عراقدا ئه

  
  

  
 
 


