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 سه رآان آوردی ... خوندآاران ئاونه ی ینكه  و هه مووشمان ینك ئه ناسین 
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 زۆرجاران پربه دڵ حه زده آه م آه  وه می زۆربه ی ووتار و بابه ت بده مه وه  آه  له  تۆڕگه  آوردیه آانه وه  ده رده چ به م آه  مانای 

خونده وه  ) خوندآارانم(به م آه  ووتاره آه ی یه کتی ببورن . ون دته یاد ده م با وازی لھنیندیموآراتیه ت و ئازادی بیر و بۆچ

  . آوردستان بده مه وه) د(به ڕاستی به  پویستم زانی به م نووسراوه  وه مكی ئه وان و گشت خونكارانی شاری آه رآوآی 

تی دیموآراتی آوردستان دامه زراوه و چه ندین جار ویستوویه تی آه  ناوی یه کتی ڕكخراوكی سیاسی یه و له  دژی پار 

خۆی بگۆڕت بۆ پارتی سۆسیالست دیموآراتی آوردستانی عراق به م ئه و هه له ی بۆ نه ڕه خساوه  تا ئستا وه  بواشناآه م تازه  

ایه تی یه آتی قوتابیانی آوردستان هاته  ئاراوه  بۆ ڕاآشانی بۆ دژ) خوندآارانیش(هه ر وه آو یه آتی . به ری ئه وه ی پوه  مابت

گشتالیه ك ده زانی آه  مژووی یه کتی قوتابیانی آوردستان زۆر له  خوندآاران آۆنتره  . قوتابیانی آوردستان و چه واشه آردنیان

 خه فاف و سۆرانه  و وه  ده شزانین آه  قوتابیانی و قوتابیان خاوه نی چه نده ها شه هیدی قاره مانی وه ك موالزم آه ریم و فه رهاد

  . آوردستان بۆ چی و چۆن دامه زراوه

 یان بن با آه رآوك به  ) ینك(گه ر خوندآاران ده یانه وێ ده نگی آه رآوك به  حه ی بھنن با به  مامه ی سكرتری  

 نیه  با به سه ر آوردی ئه نفالكراوی گه رمیانا دابه شبكات نه وه ک شاركی آوردی ناوبھن و خاآه آه شی ئه گه ر ته نھا بۆ نه وتی

هیچ نه بت سه وز (با به  مامه یان بن آه  سوربت . به سه ر تورآماندا آه  سوورده زانین ڕۆژك له ڕۆژان دت آه  دژایه تیمان بكه ن

نه بت؛ ئه و ) مامه  و عاشقانی( شانازی پوه  ده آات به س له سه ر هه كردنی ئای آوردستان، ئه و ئایه ی هه موو آورد) بت

   . ئایه ی آه  هه زاره ها شه هیدمان له  پناوی خونی خۆیان ڕشتووه به  قازی موحه مه دی سه رۆك آۆماری آوردستان یشه وه

ینكدا نه چن؛ چونكه  مامه  له  ) سیاسی(نامه وت له وه  زیاتر بم به م تكام وایه  آه  خوندآاران به  هه ه ی ڕامیاری  

 له گه ڵ پارتیدا قبویكرد با قوتابیان و خوندآاران به  دیموآراتیانه  بچنه  پشه وه  نه وه ک به  5. 51 به  5. 48په ڕله ماندا به  

ش و ڕاپه ڕینكدا گه ر ده تانه وێ قوتابیان سه ری ڕم بوون و ده بن له گشت شۆڕ) 1. (شه ڕه نگزی ترسان له  ڕاستی و دادپه رووه ری

به م جیاوازی  .  ده شكته وه5. 51 به  5. 48شۆڕش دژی قوتابیان هه بگیرسنن ئه وه  ئه نجامه آه ی له  واشنگتن و هه مدیسان به  

  . ئستا و ئه وسا ده بت به  خونشتنكی بژمار و شه رمه زاریش بۆ ده ست پكه رانی ئه م شه ڕه

بۆیه  دیاره  . ڕیسوابوون) ینك(هه ی گیرسان و چونیش فایلداره آانی ناو ) ینك(وومان ده زانین آه  شه ڕی براآوژی هه م 

با ئاشتی تك نه ده ین و هه بژاردن به رده وامبت، به م ئه گه ر ده تانه وێ شه ڕ ده ستپبكه ن با . آ له سه ر حه قه  و آش ناهه ق

 ) ینك و پ د ك(به شه رت نرخی تكتی فۆآه آه  له سه ر .  بۆ وه رگرینواشنگن تان) ڤیسه ی(

   بارزانی نه مر-قوتابیان سه ری ڕمن له  گشت شۆڕش و ڕاپه ڕینكدا ) 1 (
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