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  مال عزیزمال عزیز  جهجه ...  ... یت؟؟؟یت؟؟؟  بكهبكه  چی بۆآوردستانچی بۆآوردستان  توانیتوانی  ئایه دهئایه ده

  
  تكۆشاندان تی له تایبه آوردستان به آانی نوخاآی وه ته نه مه و آه گشتی مژه آورد به زۆر له
  راورد به به ی به  وه ڵ ئه گه له، آانیان تیه وایه ته نه   بۆ مافه ران داگیرآه دژبه
و قوربانیدانی  ی تكۆشان تی آورد زۆرینه و خاآی آوردستان میللهن آانی تری وه ته نه مه آه
، وه آردۆته بات سینه خه و له داوه ر دوژمناندا چۆآی دانه رامبه به رگیز له هه، وتوه رآه به
رۆآی  سه به ئستا ی آه رۆآه م سه بووه بجگه له بژردراوی نه رۆآكی هه ها سه روه هه
مانك  ڕله په بژردراوی و هه سمی آی ڕه یه شوه و به هرمی آوردستان ناسراو هه
ی  مه رده م سه گرنگی ئه و ری توان بت آاریگه مرۆڤ ئه، یاندراوه ی ڕاگه آه تیه رۆآایه سه
مر قازی  ی نه آه تیه رۆآایه سه له رمی آوردستان ی هه تیه رۆآایه م سه می ئه ی سھه زاره هه

 . ر تره محمد آاریگه
 
رمی آوردستانن  رۆآی هه سه سمی ڕه ڕزتان ئستا به سعود بارزانی به رۆك مه ز سهڕ به
ماندا سوندی یاسایتان  ڕله م په رده به له و بژردراون وه هه مانی آوردستانه ڕله ن په الیه له

ی حیزب ردوو ی هه وه ڵ ئه گه له، م تری بۆ زیاد ناآه تاآو ئره من هیچ باسكی  هه وه خونده
 بۆ  نده و پوپاگه نكی بوون رۆآی الیه ڕزتان سه به آوردستان آه تداری باشوری   سه ده

و  آان  تگوزاریه زگاخزمه و ده نی آردنی دام ده مه و به آوردستان آردنی دیموآراتیزه
ڕزتان  نده به رچه هه، ن آه كی آوردستان ده نی خه ت آۆمه خزمه له  ڕخستنیان گه به
 كی  خه ئایه زانرا آه بژردران نه نه وه هه كی آوردستانه ن خه الیه یاسایی له آی یه هشو به

ند  رچه هه وه وانه پچه ن یاخود به ده ڕزتان ئه نگ بۆ به  ده ی زۆرینه  ڕژه آوردستان به
 دیموآراتی آوردستان و پارتی  آوردستان  نیشتیمانی آتی وتنی نوان یه نجامی ڕكه ئه له

، بوو  نه و پۆستانه ئه نی سی تر شایه و آه شكرد نوان خۆتاندا دابه دوو پۆستی گرنگ له
بیرو توانینم بۆ  من به(گرت  رنه وه ند هه ی هیچ وتكتان به جروبه ی ته وه ڵ ئه گه له
رمت  هه ی تیه آایهرۆ و پۆستی سه م پیرۆز بت ئه                آان ئه یه وه ته نه و  نیشتیمانی له سه مه

بتوانی  آانیشت گرنگه آه رمانه گرنگه آارو فه ت آه ی پۆسته وه ڵ ئه گه م له به) یه شایسته
ڕزم  به، كی آوردستان ی خه ی متمانه تاآو ببیته جگه وه ج آردنه  واری جبه یته بیانخه

رۆآی  ڕز سه ئایه به آهالم دروست بووه  و پرسیار له ندین بۆچوون چه رتاآكی آورد ك هه وه
ج بكات  كی آوردستان جبه رشانی بۆ آوردو خه ی سه رمانانه و آارو فه ئه توان رم ئه هه

 . چی بۆ آوردستان بكات ئاینده توانی له ئه یاخود
 

و  نو ئه آان خنكنراون له آوردستانیه، آوردستاندا ونه ی آورد له ناسنامه! رۆك سه
ی آوردستان  وه ره و ده نو آوردستان ی له آه كه خه نی آوردستان بۆدوژمنا ی آه سته ئه
 ڕو شه ی نه ڕگه بن له دام زیاتر ون ده عراقی پاش سه آان له آوردستانیه، ندوه یان آه هه
ندین  چه نھا آورد ناژین آوردستان ته ڕز له رۆآی به سه، دۆست و نه دوژمن و نه ئاشتی نه
وه  آورد نزیك بكرنه له توانراوه ی نه وه ڕایی ئه ره ژین سه نی آورد ئهوه هاوشا ته نه مه آه
پیالنی دوژمنانی آورد  ئاشكرا به به وه وانه پچه ڕووی بیرو هۆشی آوردستانی بونیان به له

 . وه ته ر ماوه سه ب چاره ش به تاآو ئستا ن آه خۆی آوردستان ئه ربه تی آوردو سه دوژمنایه
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ی  سایه وت له تی چه نجامی سیاسه ئه له م یه به وه ته ك نه خاآه آوردیش یهك  آوردستان یه
آانی تری آوردستان  شه رنجی آوردی به سه توانراوه مۆ نه  زان تاآو ئه آاری آادری نه

نجامی  ئه سك له تی ته نجامی حیزبایه ئه له، آوردستان  ڕابكشرێ بۆ باشوری چاوی هیواوه به
ی آوردستانی  رۆآی ئاینده ك سه ڕزتان وه گشتی ناڕوانته به به ست آوردآاری آادری نادرو

سك  رته هۆی به بته كی آوردستان ئه ی خه ی زۆرینه توانینه گوماناویه م ئه، زن مه
 بت تیڤی ئه ی نگه وه نگدانه ی ڕه آه رۆآه سه كی آوردستان به ی خه تواناو متمانه ی وه بوونه

 . بكرت آوردستاندا و ئازادانه له بژاردنكی پاك ر هه گه بۆ ڕۆژگارك ئه
 

ن  الیه تیڤانه له آی نگه یه شوه به نگاندی تاآی آورد سه توانین بۆ دۆزی آورد و هه
زیرانی  رۆك وه درۆآانی سه ڕ آردن به و باوه آان آشه آردنی ر نه سه و چاره رۆآی عراق سه

نگ  ها بده روه آان هه نووس سازه له چاره سه مه مانی عراق له ڕله په گ بوونین و بده عراق
 بته هۆی ئه آات آه  كی آوردستان دروست ئه ی تر گومان الی خه ڕزیشتان هنده به بوونی

ی شارو  وه ڕانه گه نگی ی ده وه آپ بوونه، و هاوتیان ك رۆ  نوان سه دروست آردنی نوانك له
و سۆزی  حم ڕه  آردن بۆ ڕوان و چاوه ر خاآی آوردستان آان بۆ سه ب آراوه ره عه هناوچه ب

ڕزتان دوور  ی تر به هنده رداربوونیان ستبه ی عراقی بۆ ده و شیعه و ئیسالم ب ره عه
 . ی آه رۆآه سه كی آوردستان بۆ ی خه متمانه وه له خاته ئه
 

آتر  یه و له وستی ك هه بوونی یه نه و نی آوردستانآا سیاسیه گونجاندنی هزه  و نه بایی ناته
سی  بژاردنی آه نه و هه ی آوردستان ردوو ئیداره هه ی وه گرتنه آنه وه یان یه بوونه نزیك نه

، ئاست لپرسراویدا نیه له خات آه رئه رم ده رۆآی هه سه گونجاو بۆ جگای گونجاو الوازی
ك  و یه ك ڕیزی و یه بایی تی ته سیاسه تاندنیان به ه خه هه و كی چاوی خه خۆڵ آردنه

آانی ژر  موو نھنیه رخستنی هه  هۆی ده بته ر ناگرێ ئه ك سه هیچ الیه ر بۆ وستی تاسه هه
 . واشه تی چه سیاسه ی ڕه به
 
آه  یه وه ڕزتان تاقیكردنه به تی رۆآایه ی سه رمی آوردستان ماوه رۆآی هه ڕز سه به
  آانی مژووی آوردستاندا ناوی ئوه ڕه الپه  ی له وه  مژووی آوردستاندا بۆ نووسینهم رده به له

ی  آرێ ئوه دی ئه م تدابه ختایی آه ته ورازو نشوه آه هه آی یه ها ڕگه روه آات هه تۆمار ئه
و وێ تاآ تانه آۆداو ئه به كی آوردستانتان داوه مكی زۆری خه خه شكۆی آه رم رۆآی هه سه
ها باش  روه ستاندابن هه وه نه آی آوردستان له آجاره داگرتنی خۆری ئازادی یه وتن بۆ رآه سه
 و وێ  بمانه نھا نیه آه ته دا به آه  ساحه نھا پارتی دیموآراتی آوردستان له ته آه زانن ئه
 و فره آوردستان فره حیزب، ند بت به تی آوردی پوه نووسی میلله وێ چاره مانه نه
  وآردنی یه په به، ناساندنی ئازادی به، ر رامبه ڕزگرتنی به دۆلۆژیایه پویسته بهئای

، آسانی و آردنی یه یه  په به، آانیان گیروگرفته و پرسیار له ك ناو خه چوونه به، دیموآراتی
ۆتان ك بۆ خ رنجی خه توانن سه آان ئه یه  نده گه ی وه لپرسینه به، و آار ن یداآردنی نا په به

ی  كی آوردستان جگه آانی خه و ئیداریه ی وه ته نه رمافه سه له آردن نه مه مساوه به، ڕابكشن
ی  توانینتان بۆ آشه پویسته به، وه نه آه رۆآی وتك ده سه ك شیاوی خۆتان وه

 . ن بكه ر زن بۆ خۆتان مسۆگه نگی آوردستانیانی آوردستانی مه ده زن آوردستانی مه
 
كی  رانی خه پناو خۆشگوزه له رۆك آۆمارك ك سه ر وه گه رم ئه رۆآی هه ز سهڕ به

ی  گوێ ن به یه كی آوردستان بگه قوربانی خه و ن توان تكۆشا ر نه گه ئه، بت آوردستان نه
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، لی آورد ی بۆ گه وه ته نه سومبوی خۆڕاگری ن به آه نه نفال و ئه بجه ر هه گه ئه، دا گتی
 و  له وه آرته و پاآنه وه ڕته گه خاآی پیرۆز نه آان له و داباوه داگیرآراو زۆر ر ناوچه به گه ئه

آان  رآوآیه آه آوردو ی به تیه و سوآایه ر ئه گه ئه، نسیبی دوژمنان آردویانه به ی آه گوییه
، آرێ یریان نهوه پشتگ ئابوریه و ڕووی ئیداری و له آرێ سمی ئیدانه نه آی ڕه یه شوه آرت به ئه
ی  رگه موو پشمه ر هه گه ئه، آرێ آوردستان نه هیدانی موو شه یری هه ك چاو سه یه ر به گه ئه

موو شارو  ردانی هه ر سه گه ئه، ناسرێ آوردستان نه ری خاآی رو پارزه تكۆشه آوردستان به
. . . . . . تریشری  گه ها ئه نده چه، آرێ بجیاوازی نه به آانی باشوری آوردستان شارۆچكه

 ی بۆآوردستان بكه توانی چی ئایه ده، هتد
 


