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 سه رآان آوردی.... یه کگرتن به ردی بناغه ی سه رآه وتنه  
. آوردستانكی سه ربه خۆ و درووستبوونی ده وه تی آوردی گه ر خه ون ب گه لی آورد ئاماده یه  هه تاهه تایه  له و خه وه  هه نه ستت

وتروآاندنكدا هه موو الیه نه  باش و خراپه آانی ڕوون به م ئه م آشه یه  یه جگار وا ئاسانیش نیه  آه  ئه مۆ بمانه وت له  چا
سه ره تا ده بت تۆزك به  هۆشمه ندی بگه ڕین به  دووی بابه ته آاندا پاشان بینه  سه ر ئه و هۆآاره آانه ی آه  ئه مۆ  . بكه ینه وه

 . آوردستان پده آه نزۆربه ی زۆری ڕۆشنبرانی آورد باسی لوه ده آه ن و دژایه تی حكومه تی هه رمی 
من حه ز ده آه م  پش ئه وه ی شتك بم یادی به خر خوالخۆشبوو آاآه  ئازاد موسته فا سكرتری پاسۆك ڕ استی آرد آه  

یه آگرتن هه رده م بۆ آورد . به م ده بت بزانین له گه ڵ آ و بۆ چ هۆیه ك یه آبگرین" یه کگرتن به ردی بناغه ی سه رآه وتنه"
ویسته  به م ئایا یه آگرتنی آوردستان گه وره  آاتی هاتووه ؟ ئا یان نه  با له م وه مه  بگه ڕین، چونكه  وه مه آه ی هه موومان پ

من ڕۆژانه  چه ندین ووتار و بابه تی جودا ده بینم له  سه ر تۆڕی آراوه  جیھانی آه  زۆربه یان . ده زانین و خۆمانی ل گل ده آه ین
 ساڵ 30س له  درووستبوونی ده وه تی آوردی و آوردستانی سه ربه خۆ و ئازاد و یه آاسانی هه موو ئا ئه م شتانه ی آه  نزیكی با

له مه وبه ر پاسۆك بۆی بوو به  یه آه م وستگه ی آوردایه تی له  پاش گه وره ترین و ناخۆشترین نه آسه  به سه ر گه لی آورد و شۆڕشی 
 . ا هاتئه یلولی پیرۆزد

پاسۆك له آاتی ڕاپه ڕیندا دوو ئامانجی سه ره آی گه لی آوردی له  آۆڵ خۆی نا، و ئای آوردستانیشی وه ك و نیشانه  بۆ 
جگه ی . آوردستانكی سه ربه خۆ و گه لكی ئازاد و یه آگرتنیشی به رپاآرد بۆ درووستكردنی هزی سیه م له ناو آوردستاندا

به م پارتی و یه آتی آه  به  ) . *(ك و حسك ده نگكی زۆرآه میان هنا آه  پیاو عه یبه  هه ر باسیشیكا سه رسوڕمانه  آه  پاسۆ
 . هاتنه  ناو په ڕله مانی آوردستان توانیان آه  ده نگی هه موو آوردستان به  ده ست بھنن) ئۆتۆنۆمیه وه(په یامی 

بۆ ده نگی نه هنا؟ بۆ پارتی و یه آتی توانیان هه موو جه ماوه ری باشه  خۆ پاسۆك په یامی سه ربه خۆیی هه گرتبوو 
آوردستان به الی خۆیاندا ڕابكشن؟ بۆ ئه وان چاویان شینه و قژیان زه رده ؟ بگومان نه خر، ئه وه  هه موو باس له  ده سته ت و 

و پارتانه دا بوونه ته  هه گری ئه و بیر و بۆچونانه ی آه  ئوه ی خۆشه ویستی گه ل ده آات بۆ ئه و پارتانه  و ئه و ڕامیارزانانه ی آه  له 
 . ڕۆشنبیر پ ی ده ن خیانه ت و جاشایه تی و چه ندین ووشه ی تری ب تام

ئسته  دیسان با له م بابه تانه ی سه ره وه  بگه ڕین و حه زده آه م بۆچوونی خۆم به رامبه ر به  هه مووتان ئوه ێ ڕۆشنبیر و 
با چیدی نه بینه  هیچ هۆآار و به ربه ستكی گه وره  له به رده م . نووسه رانی آورد تا بتوانین ئمه ش و ئوه ش به  هه ه دا نه چین

چونكه  بمانه وێ و نه مانه وێ تاآه  ده زگای دانپدانراوی آورد ئه وه و بواشناآه م هیچ هزكی ده ره کی . په ڕله مانی آوردستان
ئمه  پویستمان به  پشتگیری آردنی په ڕله مانی آوردستانه  به  هه موو آورد چونكه  خۆمان .  هه بت نقۆی له وه بكاتناوه آی

بگومان ئه مانه  هه مووی دسۆزی یه و ئه رآی )  . **(هه مانبژاردووه  و هه موومان په نجه ی پاڕ انه وه مان خسته ناو مۆراوه آه وه 
به م گه ر ئسته  هه بژاردن بكه ن له  . انه وه  پموایه  آه  هه مووشمان ئاماده ین بۆ ده نگدان دووبارهسه رشانی هه مووم

 . آوردستانی ئازیزدا گرنگه   آه  ئه مجاره یان ده نگبده ین به و پارته ی آه  ئه و ئامانجه ی هه یه  آه  ئمه  هه وی بۆ ده ده ین
ری آوردی ده بینم هه موویان جاڕی سه ربه خۆیی و یه آسانی و یه آگرتنی نه ك چوار به كو من ئستا چه ندین پارتی ڕامیا

ستا به  سوه شاونه ته وه  ئ كھاته ی ئه ندامی ئه و پارتانه ن آه  ههنج پارچه ی آوردستان ده ده ن ئه م پارتانه  هه موویان پچوار /پ
ه مه  هه مووی ب له وه ی آه  ئه م پارتانه  له  ڕامیاری ده ره آی و ناوه  آیدا وه ك و یه ك وان ئه ندامی چاالك پارتك ده به ن به  ڕوه  ئ

ک ) ستان(ته نانه ت ده ستووری پارته آه ش ته نھا به  هه ندك شتی آه م جیا ده آرنه وه  هه ندجار ئه م پارتانه  ناوه آانیشیان به  
 ، هه مووشیان ئای آوردستانیان هه كردووه  و جاڕی سه ربه خۆییش ئه وه  ب  جیاده آرنه وهیان به  پیش و دوا خستنی ناوه آانیان

به م ئه م پارتانه  ئه توانین بین ئه م نیمچه  پارتانه  چۆنكه  پاسۆك و حسك نیمچه ش نه بوون آورسیان  . سی و دوو تیاندایه
 بیروباوه ڕیان وه ك پاسۆآه  چۆن ده توانن آورسی په ڕله مان به ده ستبھنن تا بتوانن به رنه آه وت ئنجا ئه مانه  نه خه باتیان و نه 

 . داآۆآی له سه ر ویستی ئه و جه ماوه ره یان بكه ن
بۆیه  ئستا پویسته  آه  بن یه کگرتن به ردی بناغه ی سه رآه وتنه  جا بۆ ئه وه ی ده  پارتی ڕامیاری نو خه بات به  ده  

نه به زن وه  با وه ك و پاسۆك و حسكیان ل نه یه  تكایه  هه ر له  ئستاوه  یه آگرن چوونه که جه ماوه ر سه رچاوه  بوون و لیست دا
ده سته ته  با تۆزیك دیان پتان بسوتت له  آاتی هه بژاردندا بزانن ئوه  به س بۆ ده نگھنان یه آتان نه گرتووه  به كوو بۆ 

وه  داوام وایه  آه  هه موو نووسه رانمانی ئازیزی آورد هه وبده ن تا ئه و هه موو پارته  بچكۆالنانه ی آه  بۆ .  خۆییڕزگاری و سه ربه
ئه م . چی ده بت گه ر یه کیك سه رۆك و یه ك جگر بۆ هه ر ده ب دوو سه رۆك هه بت. سه ربه خۆیی هه وه ده ن یه کیان پبگرن

ئه وسا  . ریه آانی نو آوردستان پیرۆزی وه  ك یه آگرتنی چوارپارچه  وایه بۆ ئه مۆ و سبه ی آوردیه آگرتنه ی پارتی ڕ امیا
  . جه ماوه ریش بگومان ده نگ بۆ ئه و پارته  ده دات آه  ڕازی دی له آۆلناوه

 هه ربژین بۆ آورد
 . شه  نابت خۆمان آورسی به رینه  په ڕله مان بۆ خۆمانبا(زۆر له  پشمه رگه و آادیرانی پاسۆك بۆ گاته  و گه پ ده یانگووت ) * (
 . ده درا بۆ تۆمارآردنت تا له  یه آجار زیاتر ده نگ نه ده ی) آاس یان شایه تمان(ئه و مۆره ی آه  له  په نجه ی پاڕانه وه  ) ** (
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