
 .تی آوردی  سه ی ده میشه  و دۆڕانی ههواردنی الوان هه
 

 آازیوه ساح
 

نھا الوان  ئومد و  وه ، ته خولته وری الوان ده آانی دواڕۆژ  له ده ته م سیاسه رجه زانین سه مووان ده هه   
نی و دوا ڕۆژك ئاسایش  هد كی مه وان  ئومدی بونیادنانی آۆمه ر ئه ی دواڕۆژن ،به متمانه خستنه سه رچاوه سه
و ئومدانه ، آه بتوانن  م ئه رجه ه بوونی سه خوندآاران سمبولی گه/ قوتابیان کرت ، له نو توژی الوانیشدا  ده
ی  وه جگه له.خشن  ی خاك پاراستن ببه  متمانه وڕیی و ڕۆشنبیری و توانای آار و پسپۆآی زانست یه رچاوه آو سه وه
 .گات به لوتكه  وانیش ده گیرست و به ڕۆح قوربانی آردنی ئه ده روونی الوان هه آان له ده ڕشهمیشه ئاگری شۆ هه

نه  آه ك یه دان به شوه  و توندوو تیژی وه وساندنه نگ و چه بر و زه له ژر زهندین ساه  الوانی آورد آه چه 
بوو ، چونكه الوی آورد خۆراآی  ی پیان هه وره ده گهو ئوم ریش ئه وروبه بوو نه ده یان به خۆیان هه و ئومده الوان ئه

ی آورد وه آچ و آوڕی الو ی بوون ، ئه وانامهواری و ب ب خۆینده ری و نه ده ربه آوشتن و بین و گرتن و زیندانی و ده
به ب ئیمزای وان بوون  ك خواستی خۆیان ، ئه ن نهر آورسی خۆیند یانتوانی بچنه سه هران د بوون به خواستی داگیرآه

 .وت    آه ده ر نه آان آورسی خوندنیان به   خۆن ڕژه چ بوون بۆ دڕنده وون و مل آهعسی ب به
آو  آیان نازانن ، وه یه به شیاوی هیچ جۆره ناسنامهی  وه جگه لهئستاش الوانی آورده له آوردستانی ڕۆژئاوا  

آی دی  ال الیهآشرت ،  وه ده عسی سورییه ن ڕژمی به  له الیهالوانی آوردستانی باآور به ئاگر و ئاسن نازی الوتیان
آان و  بت ناتوانن بچنه زانكو و آولیژه شیان هه رزترین نمره ن و به عسی بوونیش بكه ر ئیمزای به گه ت ئه نانه ته

وان   وباشوریش لهت نی ناسنامه نین ، خۆ بارودۆخی الوانی آوردستانی ڕۆژهه ن ، چونكه خاوه واو بكه خۆیندن ته
ر چوار  ین له هه دوژمنانمان بكهتی  یری سیاسه ر سه گه ئه. ردا آراوه  تیان به سه مان سیاسه و پراآتیزه ههباشتر نین 

ویش جگه له آوشت و ب له  ئهر آورد داڕشتووه ،  رامبه آیان به آو یه ت و ئامانجیان وه مان سیاسه دا هه آه پارچه
ش وایكرد آاروانی  مه ئه..شیانه له زانست و خۆندن  وه ی بیر و هۆشی الوانی آورد دوورخستنهناوبردن و تاریك آردن

 .زانستی الوانی آورد ئجگار له دواوه بت  
وش الوان  ی نوێ ئهت ست پكردنی سیاسه ت بۆ دهب دارانی آورد خاكیان هه تمه تداران و سیاسه سه بوو ده ده 

ی آایه  وان له زۆربه قی فیزیكی ئه آاندا داڕشتایه و به هزی عه م پرۆگرامه سیاسه رجه و سهبوایه ، الوانیان له ن
های نون ،  میشه الوان به نی دیموآراسی برۆشتبا ، چونكه هه ده كی مه و آۆمه ره ی آوردی به مۆ آۆمه آاندا ئه سیاسه

ه دووره  و آۆمه كدا ، ئه ر آۆمه بن له هه آان ده ی و دروسته زانست ته ی بیاردان و خزمه وه ره آاتكیش الوان له ده
 .های نوێ و سیستمی ژیانی نوێ  له به

رآی آتب و پداویستی  یدا آردن و ئه رآی نان په مۆ له بری ئه بوو ئه ی الوانی ئمه بینیان ده و بارودۆخه ئه 
ر شان آه  ته سه یان بخرایه  گریانهپاندن و  چهموو تاریكی و و هه ێ ئه وه رآی ڕوناك آردنه واو آردن  ، ئه خوندن ته

وه  نھا ئه تی و ته  خۆیهی آه مه رده ی رووی سه رۆڤ ئاونهچونكه مروونی الواندا چاندیان ، دووژمنانمان به ئامانج له ده
وه   یه و ڕوانگه یبا ، لهرعی بزان تكی دروست و شه ر خۆی به سیاسه گه تی آوردی ئه یه ، سیاسه دات آه هه پیشان ده

ی مرۆڤ  هایانه و به ڕو  و بیرو باوه  ئهی چونكه زۆربه،آرد  ستیاره ده له هه سه و مه ل ئه ی له گه ه زۆر به ئاگاوه مامه
 تا مردن ، وه هه منته یدا ده گرت له گه ی ده له الویدا هه

ڵ   جیاواز له گه ،وه ه الوان به بیركی نوێ بنه پشهوه آ  بتهم ی تدا آه وه ێ ئه كدا ڕژه هر آۆم له هه 
ه  و آۆمه بت به هۆی داهنانی نوێ و سیستمی نوێ ، ئه  دهی و بیره یه ، ئه ی خۆیدا هه آه ه ی له آۆمه وه  ئه

نی به شتی ق و بیری الوا  عه ،و ووته می سیاسی ئهتسقی الواندا و سی رده آردنی عه هرو كی دۆڕاوه له په آۆمه



و وه  الته توانی نوێ بوونه سه و ده و بیر و خواسته نویانه ، چونكه ئه ریك آردووه له ترسی ئه وه خه آییه الوه
 .دا  آه مه رده ڵ  سه  له گهبا بت آی نیه ته یه وه داڕشتنه

وه سیستمی  ق دا ، ئه تهنفاو نیشتمانیان  و مه ره آی زۆر آۆچیان آرد به یه كدا الوان به ڕژه ر آۆمه له هه 
آانی  ر ناتوانیت له ئاستی خواسته ك هه  و نه تكی دیماگۆگیه سه تی سیاسی ده سه و ده ه و آۆمه بردنی ئه ڕوه به

و الوان له  تكی تۆتالیتاریشه سه لكو ده  نیه ، بهیم رده آانی سه  مه  وهلگری پرسیاره ر هه ك هه الواندا بت ، نه
 .و ماف خوراوه  وساوه دا چه سایه
 جكردنن ، الوان ژاری زانست و دآتاتۆری جبه ردا هنده هه وه ردوو ته ین له هه یری جیھانی آوردی بكه ر سه گه ئه
وه  ناره  واته له آه،وه  ره و ده ره ریانبھنت به ه له جیھانی پ زۆر و زوم دهی سه و فریادڕه نھا چاویان له ته

 بوون به هزی آار و زانست  ون وه ره شكی زۆری له ده ی به وه ڵ ئه ر الوانی آورد له گه ر ، گه نته وه بۆ سه بیانگوزته
میان ووت  رجه ی له ناو آوردستاندا ماوه ب س و دوو سه مه و ژماره آه خست بۆ ئه لك بره بۆ وتانی بگانه ، هه

آی نیه ،  هایه ین له ناو الوانی آورد شون و به ی نوێ و داهنانیش بكهری بیری ر سه گه هن ، دیسان ئه   ج دهبه
ت خواست و ژیانی الوان  ی خۆیان و به تایبه وه ته ر خواستی نه تی آوردییه به رانبه سه ش دۆڕانكی ئاشكرای ده مه ئه
 .ك له بار ببرت  بت نهآانی تدا به دی  ر آه خواستی مرۆڤه وسنه بوونی سیستمكی دیموآراسی و ناچه نه.

شیاوانه  و یارییه نه و جوداوازیانه و ئه ندك له تی هه ستاوه ، ویستوویه وه وه نه ر به تی آوردی هه سه ده 
ك  نی یه وان خاوه ن آه ئه  آورد جبه جیان آردووه ، گوایه خاك نیشان بدهی وه ر به نه رانبه وه آه به سنهب
آرێ السایی  آی دیكه ده ن ، له الیه رعی ئمه هی ش ڕۆهکه  ر چوار پارچه لی آورد و هه ر گه   هرانب لوستین به هه

/ ند قوتابی  آی چه آه یه الته جیاوازه سه ردوو ده ی هه وه وه به وتانی دیموآراسی و زانستخوازیان آردبته
رگرتووه ، گوایه  ر شیپ  وه سكوله    ) scholar ship(وه به سیستمی آانی تری آوردستانه شه خونكاركییان له به
كی دیموآراستی جیھان دهوندن ، بهن بۆ گه ن و له سیستمی نوخۆ  تی آورد رتاژهو ریپۆ آو له م وهوه  ه ستان ن

ند بارودۆخیان  وه زانیمان آه چه آان خۆیانه سه  له زمانی آه ،وه ته  دا بو آراوه2004ری  به ئۆآتۆ31آه له 
 لمن آه  سه مان بۆ ده وه یه ئه ه ران و مامه و جۆره گوزه رم ، ئه تی هه ردوو حكومه خن الی هه ند ب بایه اپه و چهخر

و سیستمه واته دابین  شتوون و نازانن ئه گه تنه) Scholar ship(ت له یاسا و رسای  ردوو حكومه هه -1
 .آه  قوتابیه/ ڵ مووچه بۆ خوندآار   ج بوون له گهآانی خۆندن و شونی نیشته م پویستیه رجه آردنی سه

وه  ی آ بآی خۆیانه نھا له میانه آانی دییان ، ته شروعه آ بآ نامهم  رجه آو سه ردوو حزب وه آرت هه ده -2
ن و  یه وساوه آی چه یه وه ته ی آه ئمه نه ته قیقه و حه آو ئه ك وه   ،نهرگرتبت یان وه خوندآارانه/تابی و قو ئه
 .مان  آه شه داگیرآراوه مان پویسته ببت به پاپشت بۆ به آه  ئازاده شه به
قوتابیانمان نیه ، جگه له / م خۆندآار  كی آه ك آردنی آۆمه و حزبانه بن توانای آۆمه ك له ر یه  هه-3

ر مزكی خۆیانه  نی سهه خۆیندآارك دانیشت لك هیچی دی نیه و هاوآاری آردنی آۆمه خۆڵ آردنه چاوی خه
تكی پاك  سه  دهین  خاوهواو برسبت ، بت و ته داهاتك نه هیچ ین  خاوهیش آوردستانر گه  ئهله آاتكدا.

بوو  ده یان ، دیسان نهك بۆ گیرفانی خۆ  بت نهی آوردل نھا بۆ گه ی ته آه  بت و داهاته پاكست ویژدان و ده
 .بردایه  نادیار بو ره كیان به ژاری خه ێ هه  ڕۆهنوووسی   چارهاندا نیه ون له توانای  شتك بكهی شه بانگه

وروپایه  س و آاری له ئه وه آه آه پچته ش ده وانه و چۆن له آه ه تی سوری چ دڕنده زانین حكومه م ده رجه  سه-4
عسی  مان به عسی سوریش هه هآه بر مرۆڤك ئاشكرایه   تی آوردی و هه  س ش الی ده مه ك له آوردستان ، ئه نه

زی  گه ری ڕه  ، دوژمن و پاآتاوآه!ندێ حزبی آوردیش بن ری هه زرنه  دامهچیر گهڕژمی دآتاتۆری عراقه ، 
شكی ئازاد آراوی آوردستان  برته به و ڕژمه ده ستی ئه ی ژر ده وساوه ی آوردی چه آوردن ، بۆیه آاتك ڕۆه

عسیه دڕنده  و ڕژمه به ك ئه ك بت ، له الیه یه به شوهت آردنیان  یاندا و خزمه ه آردن له گه پویسته مامه
ری من باشتره  ر سبه ت هه آانی دی و پیان نه خوندآاره یاخیه مونه بۆیكات به ن ت و نه یه  نهێ پ گاته



ی ئازادی و  وه له سایه وننهآانتان بخ ه بینن و بۆن ژیانی و هاوه ونی پوه ده ی خه ری ئازادییه و سبه له
 .خوازن  تی من ده سه ی آوردی خۆتاندا خوزگه به ژیانی ڕابردووی ژر ده وه   هت تی نه حكومه

ك  یه آانی آوردستان به شوه كی آوردی پارچه داگیرآراوه ڵ خه ت له گه سه ردوو ده ی هه ه بوو مامه  ده-5
و نیشتمانه ئازاد آراوه  شی ئه  دی و بۆ خوندآارانی دیش آه بۆ باوهكانی ر بۆ خه بوایه ،ببوایه به هانده

خۆیی بوونیان ،  ربه باتی سه ر خه بوون سووربوون له سه سلیم نه بۆ تهری  ها ببن به هانده روه تینوو بن ، هه
رآی  تی و ئه  آوردایه له بریشدا  و پارچانه وه بگره له ر ئه ك هه ی آراوه ، نه آه وانه تا ئستا پچه مم هه به
ن به  یان آه ن بۆ خۆیان و هنده ده آه وی کین و ڕاآشانیان ده هنده هه   ، ك  ر به یه رامبه ی به وه ته نه

و آردنی ڕیزی الوانی  وی پته ر به سیخوڕی و خۆفرۆشیش بت هنده هه گه ت ئه نانه ر ته رانبه زی حزبی به ناحه
تی و ناساندنی  وایه ته وی به هز آردنی ڕۆحی نه دا و هنده هه چانهرپاو  آورد و آورد به گشتی له

 .دراوه  آانمان نه ساته آاره
ی  ر به الوانی باشوری آوردستان آه له ماوه رانبه بووی دۆڕانی خۆیان به ه  ر تدارانی آورد قه سه بوو ده  ده-6

آانی بت آۆچیان آرد و ووتیان چۆڵ آرد و  م خواسته رده آان سه گری پرسیاره یتوانی هنده هه ئازادیدا نه
و   ئهوه ، ته آانمان بكردایه اگیرآراوهالوانی پارچه د  به یره آچان ژنان و قه آوردستان بوو به ووتی بوه

 و و بارودۆخه یان بۆ ئه وه ی خۆندنه وه بوو آاتكی باش بوایه بۆ ئه دهخۆ  ربه ی ئازادی و حوآم آردنی سه ماوه
 .وه  نه نه ڕاستبكه و هه بت وبزانن چۆن ئه آانی خۆیان هه ه هه

و س وته  زی ئه بت به هۆی ناحه ت ده و بۆچونانه واداركیان بن ج به جكردنی ئه ت و هه سه ر ده ر هه گه-7
زانی د دوژمنان  موو آورد ده ین هه تدارانی آورد ، ده سه ی ده ی آورد و دۆست وهاوفكره ره خۆن ڕژ و قان آه

ن به سمبولی درۆ بۆ  آه همی مه وستی وه مادا و هه ن له بنه یكه م آارك یان مه نجنن ، به ێ آورد ناڕه بۆ ڕۆه
آانیان آورد  شیاوه چی دی ده آاره نهن ،  آه تی آورد ده رایه آو به زۆره مل نونه ن وه یكه خۆتان ، یان آه ده

 .ن  آه نهزار  رمه شه
ی الوان آورد له واردن هه یانزانی  شت به ئاستك ده گه ر الوان ده رانبه آان هۆشیاریان به الته سه خۆزگه ده

تی و  یه  له ڕووی   آۆمه آرت ، تی آوردیدا پیاده ده ی ئستا له نو سیاسه وه آو ئه آاندا وه بوارهموو  هه
وانی   به نو چه شه وه خاه ڕه بت به وه ده  ،له ڕووی سیاسیشه وه نهڕن  مان گه وه بۆ دواوه ده شارستانیه

كو  ان بۆ بدات ، بهنگی ر خوازیاربن الوان ڕوویان تبكات و ده ك هه ین نه آه سبهوه  آانه  آوردییهالته سه ده
و  ره آشت به ده ش ههنیان بیرو بۆچونی الوانی مه كشانی ته ن و به هه ی ئستایان له بیر ناآه م ئاآارانه ئه

ت و ب ی ئستا ده وستانه رودۆخ و ههو با یان بۆ ئه وه  وه خوندنه بابوون به توانای له ئستا زیاتره
  .وه  ییه نووآه زموونه هه و ئه  ئهوه تی آوردییه سه وانی ده ش به نوچه آی ڕه یه له ن به په  كه ده
 
 دا  نه آه
  2004ر  مبه نۆڤه7

     
 

 


