
 

خۆیی آوردستان ربه ك بۆ سه یه ۆژهپ 

 ! خون ب به
 

و هیچ  وه  ك خۆی مایه ر وه ی ئستا هه م عراقه گریمان ئه
 خۆیی آوردستان ربه  بۆ سه ب تك نه رفه ده

و  ك له ر یه هه له.  شكراوه دا دابه تی بگانه هو  دهنجپر  سه  آوردستان به زانین آه هدمووشمان  هه
آیی الواز بۆ آورد  ره  خالكی سه ش بۆته وه ئه. دا آانیكه وه ته چاو نه  له یه مینه ا، آورد آهشد شانه به
 ئاشتیشدا،  و له ریشدا شه ، آورد، له وه تییه یه مینه و آه هۆی ئه به. ی آوردستاندا شانه و به موو ئه هه له
دا  تانه هو و ده ی ئه چوارچوه ستا لهی ئ یه م شیوه  تا به ،ب هدو دۆراو   هونی دۆراوبو  الیه میشه هه

ی آورد  ر رژه گه ئه. مان هی م قسه لماندنی ئه ك بۆ سه یه نموونه ین به راق بكهتی ع هو با ده.  وه بمنته
ت  قه ره ڕ ده شه دا، به آه% ٧٥ی  چاو زۆرینه وا له  ئه% ٢٥ری  و ه یا ئه% ١٧  راقدا بگاتهیع له
مانی  لهر هپو   لبژاردن آانی هه ئاستی سنووقه وا له ، ئه آراتیشبمۆر رژم د گه ، ئهشدائاشتی له. ت نایه
.  ب هد  آه ندآراو، هی زۆرینه سه هپآراسی، رای مۆماآانی د ی بنهپ و به   ب هد مینه ر آه ندا، هه ناوه
ئاستی  نیوخۆیاندا، له ۆآبن له ناآ ندێ رچی چه آانی دی، هه و ئایینیه یی وه ته  نه شه تی به تایبه به
  آه دا، آورده آه ردوو باره هه  له واته آه. ك ریز ك راو یه  یه بنه هدآانی آوردا  ی مافه وه نگاربوونه ره به
ش  وه  ئهنج ساڵپی  وه دوای تاقیكردنه له.  ب هدر دۆراو  ناوخۆیدا، هه  له زیشبك ری ك راو یه ر یه گه ئه
 بۆ  ب ساتئه رگه ر مه هی ه آه نجامه و ئه   وزناب و فیدرالیش، هیچی ل سه   ئۆتۆنۆمیرسیپ  وت آه رآه ده

.  وه مننه هدو  ژین هدآراتیدا مۆالنی د و گه  ت وه و دهن و فیدرالی، له   ئۆتۆنۆمی نكهۆچ. آورد
 . آرێ هد هیادپ رۆژئاوادا ی له آراتییهمۆو د ویشدا نابن به خه آورد، لهآانی  سته رده سه له گه

ا زال المانع، ذا(  وه رته گه هدو  ما، رلگیرا ر رگر نه گه ئه:   هد ، یه آی گشتی یاسایی هه مایه بنه
  شانماندا، بوونی آوردهپ  وه ره سه ك له دا وه م بواره ش له آه گره ر) بغض الحالل الطالقعاد الممنوع

  به ی باشووردا بوو شه م به ك ئه شكی وه به ر آورد له گه م ئه به. دا تانه وه و ده ك له یه میینه ك آه وه
ئاشتیشدا  و له  ریش شه  له ش هدوسا  و ئه    نامن آه گرهوا ر راقدا، ئهچاو دانیشتوانی ع  له زۆرینه
راندا ئ له.  ییهم راست  بۆ ئه یه راقدا، باشترین نموونه ع و له  رانئ ش له ی شیعه وته كه هه.  ب براوه
می دانی رژلی ل هه راقیشدا، له ع له.  یه  زۆرینه نكهۆ چ یه وه ست شیعه ده ت به سه  ده وه نهما درزه له
و   دا یه و زۆرینه ئاستی ئه ریكاش له مه و ئه  ست ده تی گرته سه  ئاسانی ده ، به ی زۆرینه عسدا، شیعه به
 . وه ته وستان ماوه سته دهدا  یه وته كه و هه ئاستی ئه له



 راقدا؟ع  له  زۆرینه بته هد چۆن آورد
  وه كهردووآیان پ  هه ش هد   آه مدایه رده به  له ، دوو رگه سته به م مه بۆ ئه
 ر به بگیرنه

نجامی  ئه میش به ، تا ئه رچی زووتره ، هه وه می آوردستانهر ی هه آه هی سیاسی واره هۆی قه هب: م آه یه
 بۆ آوردی  رگا واآرێ ، ده وهچو ران نهئ ی آوردستان له آه مارهو آۆ حمود  ی شخ مه آه ته كومهح
ك چۆن وتانی رۆژئاوا   وه ،جبوونیان بۆ دابینكرێ و نیشته  و ناسنامه  لی آارآردن و هه  آانیكه رچهپا
ستی آار   ده یویستی بهپ  رمه م هه ستا ئهراستیشدا ئ  لهن که دهالت دابین هرانی رۆژه  بۆ آۆچبه وه ئه
ك  شاو خهل ، به وه بیشه ره راقی عهو ع  و تورآیا ران ئ و له    وتانی ئاسیاوه تا له وه ئه.  یه هه
،  واب  ره ی بۆ بیگانه وه ئنجا بۆچی ئه. یی آوردی وه ته ستكی نه به  هیچ مه ب  به رمه م هه  ئه نه آه هدروو

 ؟ ب وانه  خۆی ره آه بۆ آورده

،  هو آانیشه  هنراوه آورده ك، بهرژن و هه یاوك پر ی بۆ هه وه به  هانی زۆربوونی مندال بدرێ: م دووه
بیست،  آان بوون به هر مندا گه ئه.  ت بكرێ ش خه آه و ژنه  ش آه یاوهپاڵ، د من ر ده ر هه رامبه به آه
 بریتیبن  ش هد، آانیش ته خه. هتد...الت مندال سجار خه بۆ سی  وجۆره و به  ت وا دووجار خه ئه
 زیاتری  منداڵ  ده  له هیك ژندا نی توانای یه گشتی له  به دیاره.  رشتكیكه و هه  رماله ، دهوی، دراو زه له
ناوی بهپ  و له   وه ر ئه به له. ن گمه ده ر به گه  مه بب دروسته سته به و مه و بۆ ئه  گشتیدایندی وه رژه   ،
 .سنوورهاو ب ژنی ره فره  به بدرێ ریگه سالك  نزهپا ن یا، ی ده ماوه  بۆ  ب هدوا و ره   آرێ هد

 ی کوردستانی نیشتمانی نگرهۆك آ  وه ئمه. ین ژنی بكه ر فره سه ك له یه ستهو  هه ش هددا  لره
واتا .  ، تاآژنییه و مافانه آك له یه   آه وه رزآردۆته تمان به آانی ئافره شمی مافهۆ در میشه هه
و مافی ژنان   گشتی رووی مافی مرۆڤ به ستاش لهئ.  ب ژنك زیاتری هه له  یاو آهپ  بهدان نه رگه
ترین پوا خرا  ئه، واب  ئاینیش رهیپ ر به گه ژنی ئه و فره  یه مان ههو بۆچوون مان دید تی، هه تایبه به
 ).القطابغچ الحالل ال ( القه ڵ ته ه بزراوترین ح ێوتر هدك چۆن  ، وه وایه ره

. یاوداپزووی  ناوی ئارهپ   له آرێ هدو رهپناو آوردا   له هسا) ١٤٠٠ ( ی زیاتر له وابۆ ماوهژنی،  فره
ئنجا .  رب سه هشی ل سالیكه) ١٤(ناوی آوردستاندا پ و له  داناوی زۆربوونی منداپ ستا با لهئ

آاندا،  شاره تی له تایبه باشووری آوردستاندا، به  ژنی آورد لهیكرای منداستا ت؟ ئبابزانین چۆن
م  به.  منرێ خه هد% ٢٠   به وه مه نی آه الیه ا بهراقدع ی آوردیش له رژه. رناآا هپ تڵچوار مندا له
% ٥٠ی  نزیكه  به ب هد  آه ه سالكدا رژ ی ده ماوه لهوا  ، ئه  ده یشته ی مندال گه)معدل(ر تكرا  گه ئه

  وه یانهادو من ردو م خۆیان ی آوردستان به آانیكه ارچهپ ژنی آوردی ۆنك ملی ی یه ر نزیكه گه ئنجا ئه
 مووی هه له   آه آه ژنیه فره +   ده یشته یان گهوانیش تكرای مندا و ئه رمه  ههم  ئه و هاتنه هاندران
 ١٤ تا ١٠ی  ماوه راقدا لهع ی آورد له وا رژه  آورتدا، ئهآی هی ماوه  له، بۆ زۆربوونی منداڵ رتره آاریگه

 ،و   ب هد   براوه آه ئاشتیشدا، آورده  لهو ر شه موو باركدا، له هه وسا له ئه. آا هڕد هپت% ٧٥  دا لهسا



تی  وه نی ده  خاوه تهب هد خون، آورد  ب و به نگ  ده ب لكو به  به رمه م هه خۆیی ئه ربه ر سه ك هه نه
 . خس ره هد  آانیكه ارچهپ بۆ رزآارآردنی  گهپترین  وره ش گه وه به. راقیشع

.  وایه و ره ، آاركی ئاسایی رمه م هه  ئه نه رووبكه آانیتر آه ارچهپند ملیونك آوردی  هاندانی چه
ی  رباره  سه،ج بكا آوردستان نیشته ینی لهست له بی فه ره  ملیون عه  س یدابوو آه رنامه به دام حسین له سه
،  وه ره ی سه سته به و مه ر له ده ئنجا به.  آوردستانی یكه  ناوچه ل و گه رآوك و آه بكردنی موس ره عه به
ی   جگه هرشانمان رآی سه ئه.  وه ینه رآهپهیدانی آوردستان  زار شه دان هه ی سه  جگه رشانمانه رآی سه ئه

،  آی بزراوه یه رچی دیارده ژنیش، گه فره.  وه ینه رآهپرۆژئاوادا  ری آورد له نابه هپونك الوی ی ملی نزیكه
، مانیا اشاآانی ئهپ آكبوو له یه  آه) م لودڤیكی دوه(ك  آی وه بابایه.  هوبو ر آلتوری ئیسالم نه هه
دا،  مهر م هه ستا له، ئ وه له  جگه.  وه دالی خستۆتهنجاو چوار من هپو  د  سه د ژن، س وت سه حه له
ش  وه هۆآاری ئه.   بۆ دێ وه تهی و وه ره ده و تووریشمان له شلم .  ئاستی سفردایه  لهوآاڵ رتی آشت آه
  ارتییهپو   ت مهوخۆری حكو  مووچه ی ببنه وه  بۆ ئه،آان بۆ شار  بۆ آۆچكردنی گوندنشینه وه ریته گه هد

وردی و هاوردنی آ زۆربوونی منداڵ.  وه رگه شمهپو   وانی سنوور اسهپ و  ۆلیسپناوی  آان به سیاسیه
،   زۆره نده وه ستا ئهش ئ رمه م هه داهاتی ئه.  وه تهآا هد پش  لنه و آه ی آوردستان، ئه یكهآان ارچهپ
ر  یاهه،  وه یه رۆژهپم  هۆی ئه ، به و جۆره به.  ب هدادشی ت یكه رۆژهپندین  و چه  یه رۆژهپم  ئه

ژنی  فره و به  زۆری مندا ویستی بهپوسا  ر ئهرآرا، ئیت به سته خۆیی ده ربه ر سه گه ، ئه آیكه یه ریگه
 .ننام

   آه نیه وه و مشتومره آی به ندییه یوه هپژنی، هیچ  ر فره سه مان له قسانهو  رنجكیش، ئه ك سه وه
م  ستی، ئه موارآردنی یاسای باری آه هه ر له و به ومرهو مشت ر له  به ئمه. ژنی رفره سه  له ئارادایه له

ك  آان، یه هواتا خا.  چراوهپ آنه یه آی له یه آه ، یه یه ۆژهرپم  ئیستاش، ئه. میبوو مان الخه یه بیرۆآه
ی ش دژ مهوسا ئ  ئه شتگوخرێپ  وانیكه و ئه   رگیرێ  وه آه ژنییه نیا فره ر ته گه ئه. آترن ری یه واوآه ته
 . وه ستینه وه هد  آه ژنییه فره

و   آادیمی تی ئه سایه ك آه یه ره ی ژما٢٠٠٨/ ٢٢/١١دانیشتنی رۆژی   له یه رۆژهپم  ئه
ی نیشتمانی  و آونگره  خۆیی آوردستان ربه آۆی سه و سه  خۆیی آوردستان ربه ارتی آاری سهپ

، رنجیان باری سه ان، بهو رۆشنبیر آان نه داواآارین الیه.  ندآراوه سه هپآوردستاندا 
 .ن ند بكه مه وه  ده آه رۆژهپیاندندا،  آانی راگه هۆآاره له

  
  رزمانداڵ گه له

 آامیل ژیر
 ی نیشتمانی آوردستان رۆآی آونگره سه

 تی باشوور رآردایه سه


