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  سيامه ند. ...  مسگه ری بۆ مژووی ڕه شی خاوه ن فایله آان تاوانكی مه زنتره 
  

ئوممه ی عه ره بی، سه دام   حسین، پده چ ئمه ی آورد له و ) فارسی(دوای ڕووخاندنی ڕژمی به عسی فاشی و هه بینی 
ا ورانه و غه رقه له خیانه ت و چاوسا  غی و میژووه به دواوه هه ست ئه آه ین آه جه سته ی بزووتنه وه آه مان سه ر تاپ

خۆفرۆشتن به دوژمنانی گه له آه مان هه ر وه ها دوای ئه م ڕووداوانه هه موو دومه ه آانی هه تۆقین، ئیدی چی تر له مه و 
ڕووداوی سه یرو هه ر بۆ یه ش پش وه خت به و جۆره ته شه نه ی آرد و . دوا نه آرێ تیماری چه واشه آاری چاره سه ری بكات

بۆ یه ئه آرت له م هه ل و مه ر جه له باره دا . آاره سا تی دڵ ته زنی ل آه و ته وه آه به ئاره زووی دوژمنانی آورد بوون
آه ها تۆته گۆڕی به تایبه تی بۆآورد، آه به خۆ ماندا بچینه وه و هیچ نه بت ته سفیه یه آی ڕیشه ی مژوویه آی نزیكی 

 . 1991واته دوای ڕاپه رینه مه زنه آه ی به هاری سای . ن بكه ینملله ته آه ما
به م ناچمه ته فا سیله وه، هه ر هنده ئه لم له سلیمانی هه بژاردن چه ندآاره ساتی به سه رداهناین، به كو چه ندین 

حه شاردانو، خونی ئایان به هه رد شۆرشگرو نیشتمان په روه ر له سه ر حسابی آۆمه ه خۆفرۆشك آه لره و له وێ خۆیان 
 . چوو

 وه آوردستانیان به ج هشتووه، ئه و خاآه یان به موكی 1970ئه و خۆفرۆشانه ش له وانه وه ده ست پی ئه آات آه له سای 
ئه و آاته .  ڕینخۆیان نه زانیوه و ئه و ته مه نه دوورو درژه له خزمه ت به عسدا بوون و نه هاتنه وه به ره ی گه ل تاآو ڕاپه

دواتر له الیه ن حزبه آوردستانیه آا نه وه مزگه رییه آی دسۆزانه یان بۆ مژووی ڕه شیان آراو بونه . هاتنه وه سه ر حازری
به كو له ڕیزی پشه وه وه آو جه ماوه ! آاربه ده ست له ناو دام و ده زگای حزبی و ئیداریدا، وه ك نه بایان دیب و نه باران

 !! زیاده ڕۆی نیه گه ر خۆشیان به میرات گربزانن. تمان په روه ر مامه له یان له گه داآراری نیش
حزبه گه وره آانمان به دا خه وه له سه ر ئه م بۆره .  جا خونده وا ری ئازیز آاره ساته آان ئا لره وه ده ست پ ده آات

وه ك ئه بینین !! هه موانیش له سه ر حه قن. ه ڵ یه آدا ئه ی آلنپیاوانه تا آوئیستا تانه و ته شه ره له یه ك ئه ده ن و له گ
هه ر چه نده ئه ما نه ش له . ئه ما نه ته نھا نان خۆرو جگر بوون، پیسكه ری مژووی خه باتی ئه م الیه نو ئه و الیه ن بوون

ان لخه واندووه، بۆ یه ئه م ئه آرت له الیه ن هه موو الیه نه آان ئاشكرا بوون، به م زۆر جکه ی نیگه رانیه، گوی خۆی
مه ودوا، به كو ئستا آاتی خۆیه تی ئه ما نه ش بخرنه ریزی ئه و خاوه ن فایالنه وه آه تازه دۆزراونه ته وه، مه حاه 

وی خوناوی گه با ئه وانیش تۆ بكرن له به ر ده م ویژدانو مژو.  جیابكرنه وه، چونكه هه موو یان آه ری ژر یه ك باربوون
ئیتر با هیج ج . له به ده م دایكی جه رگ سوتاوی شه یداندا، وه آو ئه وه ی آه له زۆر ووتانی جھاندا رویداوه. له آه ماندا

آاتی ئه وه هاتووه دسۆزانه هه وڵ بده ین خه كی .  نه هین آه سیش له سه ر حسابی ئه م نامه ردانه چه واشه نه آه ین
 .  به و جۆره شتانه وه خه ریك نه آه ینئه و ملله ته 

به آورتی و به آوردی مه به ستم ئه وه یه، ئه و آه سه ی جاشی و خۆفرۆشی و چاوساغی آه ری دوژمن بووه له مژووی راپه 
رین به دواوه هیج لپرسراو یه آی حزبی و ئیداری نه درت و گسك له نامه رد و خۆفرۆش بدرت به یه آجاری به ره و 

 .  دانی مژووزب
الم وایه ئیتر ناو ناتۆره و چه واشه آاری، گوتینی نامن، چونكه ملله ته آه مان ئه مۆ له سایه ی شه هیده نه مره آانمانه 

 .  وه سه ر به سته، وشیاره و ئازاده گوێ له آ بگرت، متمانه به آ بكات
 ڕوانی ئه م ڕۆژه بوو، بۆ ئه وه ی خۆی به مشكی خۆی بیر بكاته ده مكه ئه م ملله ته سته م دیده یه ده سته و ئه ژنۆ چاوه

 . هیچ آه سك نه بته چاوساغ و ڕگه ی راسته قینه و چاره نوسی به چه واشه یی بۆ ده ست نیشان بكات! وه
 الوازو ب بایه ه ڕی تۆڕی ئینته رنت و میدیاآانه وه ناوی چه ندین آه س ده ست نیشان آراوه، هه ندكیان پاآانه ی زۆر

خیان آردووه، بۆ یه زۆر به پویستوی ئه زانم آه مشتك له خه رواری درینی خۆفرۆشان ده ر بخه م و بیان خه مه پاڵ ئه و 
یان ! ناوانه، ته نھا بۆ ئه وانه ی رووداوه آانیان نه دیوه، یاخود ئه وآاته له پشتی باوآیانا بوونو دواتر چه واشه آراون

 بۆ نمو نه . او بكرت به ئاگردا و چی تر آه س تۆمه ت نه خاته الی ئه م الیه نو ئه و الیه نبابین با ئ
خۆفرۆشی و چاو ساغی له پایته خته ته وه ئه نرن ) گه رای(لره دا ناوی چه ند خۆ فرۆشك ده خه مه به ر چاو آه ده مكه 

 . ی به عس پ خوش ده آه نبه ره و آوردستان و جگه ی حزبی و ئیداریانی خۆیانی له ال
هنده جاشتی بۆ به عس آردو الوی آوردی به سداره دان دا، آات آه گه رایه وه آوردستان، له شه ) موفتی(آه مال میران . 1

 .  ر مه زاریدا خه فا
ه آانی شاری محه مه د حاجی تاهری آۆی، مخا به راتی به ناو بانگ، به آوشتن و پارچه پارچه آردنی رۆه قاره مان. 2

سلیمانی و شاردنه وه یان له بیره آاندا رانه وه ستا به كو ماله آه شی له به غدا آردبووه مه به ندی خۆ به ده ست دان و قه 
 . ه م جاشیو جاسوسی به عس
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الی آورد په روه ئستا آه ئه دیبه له . عبدالستار تاهر شریف، ته مه نكه به قه ه م و به چه ك له خزمه تی به عسدا بوو. 3
 !!  ره آان 

ئه ما نه و سه ده ها نامه ردی تر آه خۆیان نه زر آردبوو بۆ سیخوڕیو خنكاندنی ڕۆ حی آوردایه تی له ژر په رده ی نیشتمان 
 .  په روه ریدا

موو ئعتباراتك خونده وارانی به رز ئه مۆ آاتی ئه وه ها تووه آه هه ر یه آه مان وه آو آوردكی آوردستان په روه ر هه 
بخه ینه الوه، له الی خۆمانه وه ئه رآی ده ست نیشان آردنی ئه و خۆفرشانه بخه ینه سه ر شانی خۆمان، له هه ر الیه ن بن، 
. بۆ ئه وه ی بۆ جاری س هه م له م زروفه نۆیه ی داهاتوی عراق و آوردستاندا هه ل وه ر نه گرن و ده وری نوان پبدرت

 . خه نه ڕوو بۆ ئه وه ی ببنه عبره ت و جگه ی نه فره ت بۆ نه وه آانیانڕووی ڕه شیان ب
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