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  730... یمانی آوردستان بژاردنی لیستی هاوپه واز بۆ هه بانگه
  

  ری آورد ده  و آۆنه مدیده ری سته ماوه جه
 پاش رمانی  م جار له آه دا وبۆ یه م آاته ، ئاله دایه وه  دروستبوونه تی عیراق له  حكومه  آاتكدا آه له

 گشتی و  النی عیراق به م گه رده  به ته وه بوارك خرا وه زگاآانیه موو داموده  هه عس به رژمی به
مانی عیراق بۆ خولكی چوار  رله بژاردنی په تی بۆ هه تایبه  باشوری آوردستان به ی آورد له وه ته نه

 دیموآراتی و رزگرتنی مافی تاك و ئازادی بیروراو و  واومان به  آاتكدا بوای ته  له ئمه.  ساه
موو   هه ی به نده  گه  آاتكدا آه ، له یه آاندا هه بژاردنه  هه ریكردن لهشدا ئازادی هاووتی بۆ به

ل، سازشكردن و پشتگوێ خستنی ماف و  ستدانی زۆر هه  ده تی و له ، دوو حكومه وه آانییه جۆره
دا مان آات  هه م له رانی آردوین، به تی زۆر زۆر نیگه یه تی آۆمه داله ك و ناعه آانی خه داخوازییه

 آیس  مان له نووسسازه  چاره  مژووییه له م هه وت ئه ین و نامانه آه  ده آه  گرنگی قۆناغه ست به هه
  :  مجاره بژاردنی ئه  هه بچت چونكه

لك بیار و  بت گه آار ده ستبه  ده ی آه ته و حكومه خانت و ئه  چوار ساڵ ده  آه مانكه رله بۆ په� 
و  تی آورد و رۆی آورد له رایه بت نونه  ده رژت، بۆیه ن داده  درژخایهی ستراتیژی و رنامه به
واآانی  ره ستھنانی داخوازیه ده آتیڤ بت بۆ به هز و ئه  و به دا تۆآمه  نوێ یه ته مان و حكومه رله په
  .  وه آانیه یی و آوردستانیه وه ته  نه نده هه موو ره  هه كی آورد به خه
ی باشوری  ی نیوه  نزیكه آانی تری آوردستان آه  داگیرآراوه رآوك و ناوچه  آهنووسی  چاره�

ی بۆ رزگارآردنی "مانی رله ڕی په شه" دوو سای تر و  ته  خراوه وه  داخه هنن به آوردستان پك ده
م  خولی ئه ناو  وته آه یی آوردستان ده وه ته یان بۆ ناو سنوری جوگرافی و نه وه  و گرانه و ناوچانه ئه
  .  وه مانه رله په

  ین آه آه تی ده تایبه ندامان و دۆستانمان به گشتی و ئه ندی آوردی به وه موو ره  هه  داوا له  ئمه بۆیه
ی فراآسیۆنكی  وه ن بۆ ئه یمانی آوردستان بده  لیستی هاوپه نگ به ن و ده بژاردن بكه شداری هه به

ر و   بت و دابینكه ی ئمه ی بواو متمانه  جگه شدار بت آه همانی عیراقییدا ب رله  په آوردی له
  . آانمان بت ری ماف و ئاوات و داخوازییه ستھنه ده به
بات و تكۆشانی آورد  نفال و آیماباران و خه  و ئه تی سداره  خون و په مرۆمان به ی ئه م ئازادییه ئه
رخستنی  ك و سه شداریكردنی خه بت به  ده ، بۆیه اوهستھن ده آانی آوردستاندا به موو پارچه  هه له

تی   سیاسه وامبوون له رده آان بۆ به وز بۆ حیزبه  تیشكی سه آرته یمانی آوردستان نه لیستی هاوپه
 بت بۆ   و بورانه  و ژیرانه له په و خۆ و به ستپكردنكی راسته بت ده كو ده ئستایاندا، به

یی و  وه ته زراندنی سوپای آوردستان و ئاسایشی نه  و دامه آه ته وو حكومهرد ی هه وه آخستنه یه
كدا  رانی خه  ژیان و گوزه ردانی حیزبی له ستتوه هشتنی ده خۆیی دادگاآان و زانكۆآان و نه ربه سه
ردن آ تی و خۆ ئاماده یه تی آۆمه داله دانی داهات و سامانی آوردستان و دابینكردنی عه فیرۆنه و به

ی   رگه  تاآه  آوردستاندا آه ستوری دیمۆآراتی له تكی ده زراندنی حكومه بژاردن و دامه بۆ هه
م  ر له هه.  وه آه موو روویه  هه ی آوردی له گه  بۆ پشخستنی آوردستان و آومه رخه نی و هاوچه ده مه

بژاردن  رتوو و هوشیار بت و دوای ههآگ  یه میشه  هه ین آه آه ندی آوردی ده وه  ره شدا داوا له یه بۆنه
  هز دروستبكات بۆ پشتگیری له آی به پبدات و لۆبییه ره آانی په  سیاسی و آولتوورییه چاالآییه

ختترمان  رآی سه خت و ئه  جارێ رۆژانی سه ری آوردستاندا چونكه رانسه  سه ی آورد له آشه
  . مدان رده به له
  
  رازی آورد و آوردستان رف خۆیی و سه ربه و سه ره به

  ر آانی هانۆڤه ی آورده آۆمیته
  ر به روه ی به سته ده
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