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 سه ربه خۆخوازان. . وتپارزان
 به شمه ینه تان. . آركاران

 . . ئه ندام و الیه نگران
  

 گۆرانگاریه آانی ناوچه آه  و جیھان، ده روازه یه آی نوێ ی هیوابه خشی له  به رده م گه شه و ره وایه تی دۆزی 
بزاڤی رزگاریخوازی آوردستان له به رده م . تر خۆی ده نۆنیگه له آه ماندا آردۆته وه  و ئاسۆی داهاتووش رووناآ

نزو . تاقیكردنه وه یه آی چاره نووسسازدایه و ده خوازێ سه رآه وتن وه ده ست بپته وآردن و آۆآردنه وه ی ه
 سه نگایی سه رجه م الیه نه  سیاسیه آان به گوره ی. توانای آوردستانیان خواستكی سه رده م و ئه رآكی مژووییه

ده ستپكی ئه م آاره ش  . و توانای خۆیانه وه تیدا به رپرسیارن و پویستی به  ره فتاری وردبینانه هه یه
به یه آخستنه وه ی په له آانی بزاڤی رزگاریخوازی و به  یه آبوونی الیه نه  هاو ئارمانج و هاوڕامانه آان تۆآمه تر 

وه ندیه دا و له  روانگه. ده بسۆزانه  بانگ له  الیه نه  له م پی په رۆشیمانه وه بۆ دۆزی گه ل و نیشتمان، د 
 ، ره نگ له سیاسیه آان ده آه ین و ده خوازین هه موومان به یه آه وه له ده وری یه ك گوتاری سیاسیدا آۆببینه وه آه

 . راستینی خواست و ئاواته آانی گه له آه مان له رزگاری و سه ربه خۆییدا، بداته وه
 هه قه  گه لی آوردستان ئه و راستیه  له  به رچاو بگرێ آه تا ئستاش هزه ره گه زپه رسته آانی نه ته وه ی سه رده ست 
و ناحه زانی گه له آه مان سه ر سه رختانه پیالن  ده گرن و ده یانه وێ له ژر دروشم و بیانووی دیموآراسی و 

راقدا دركی ناو . ژه به داگیرآردن و چه وساندنه وه مان بده نپاراستنی یه آپارچه یی خاآی ئبه داخه وه ته وژم
بزاڤی رزگاریخوازی آوردستان له ژر آاریگه ری بۆچوونی پان ئراقیزم دایه و، پچه وانه ی ره وتی سه ربه خۆیی 

ژوو داوای وه النانی به . هه نگاو ده نسدراوانه دا، م رژه وه ندی ته سكی پارتایه تی له سۆنگه ی ئه و مه ترسیه  مه
له  روانگه ی هه ست آردن به . ده آاو بۆیه آگرتنه وه و پته وآردنه وه ی نو مای آورده واری بانگ رادری

خواسته آانی سه رده م و بۆ پوچه كردنه وه ی هه ڕه شه ومه ترسیه آانی ناته بایی، ئمه هه ردوو الیه نی حزبی 
یارمانداوه به ره و یه آبوون بۆین ب PKSKپارتی آاری سه ربه خۆیی آوردستان  و RPKرزگاریی آوردستان 

 . . لگیرانه  آاری بۆ بكه ینشو 
 به شمه ینه تان. . آركاران

 الیه نه چه په آانی آوردستان
پی آوردستانی به م شوه یه ش چه . .  ئه مرۆ الیه نه چه پ و پشڤه ڕۆآانی آوردستان له یه ك هاورو په رته وازه ن

له توانایدا نیه رۆی مژوویی خۆی له خه باتی رزگاری نیشتمانیدا آایه بكا، پته وآردن و ئاوه دانكردنه وه ی 
سه نگه ری چه پی آوردستانی سه ربه خۆخواز خواستكی ره واو ئاره زوویه آی له مژینه ی چه وساوانی 

له م پوه ندیه دا مژده تان پده ده ین آه . یریه وه بچینآوردستانه و آاتی ئه وه هاتووه له خۆبردوانه به پ
ده رگه ی ئه م . ، رككه وتووین آه بۆ یه آبوون هه نگاوی خراو آرده یی بھاوژینPKSK و RPKهه ردووالیه نی 

 . ه آه ینپرۆسه یه ش  بۆ الیه نه  چه په سه ربه خۆخوازه آان آراوه یه  و بۆ فراوانكردن و به هز آردنی بانگیان د
  PKSK و RPKئه ندام و الیه نگرانی 

زۆرجارانیش .  التان شاراوه نیه آه هه ردوو الیه نمان له رووی ئارمانج و ئایدۆلۆژیاوه زۆر له یه آتری نزیكین
 سای رابردوودا پوه ندی نوان 10له . ئوه ی تكۆشه ر ودسۆزانی گه له آه مان یه آبوونیان بۆ پشنیار آردوین

1 



www.kurdistannet.org 
24-8-2003 10:51 

له لژنه ی هاریكاری چه په آاندا هاوسه نگه ربوون و له آۆمیته ی .  ردوو الیه ن له ئاستكی باشدا بووههه
 دا هاوخه باتن وبه ده گمه ن نه ب جیاوازی رامان له NSKئاماده آردنی ناوه ندی سه ربه خۆیی آوردستان 

 یه آی هاوبه شی سه رآردایه تی دا بیارماندا آه  له آۆبونه وه20. 8. 2003نوانیاندا به دینه آراوه، بۆیه  رۆژی 
هه ردووال . مژده ی به ره و یه آبوون به  ئوه ی تكۆشه ر و سه ربه خۆ خوازان و چه وساوانی آوردستان رابگه یه نین

ئه م رككه وتووین آه به ره و یه آبوون بچین و له چه ند مانگی داهاتووشدا آۆنگره یه آی هاوبه ش ببه ستین، بۆ 
مه به سته  داوا له ئوه ی تكۆشه ر ده آه ین آه راو سه رنج و پشنیاری خۆتانمان بۆ ره وانه  بكه ن و به گیانی 

 . به رزی به رپرسیارییه وه بۆ ئه م ئامانجه تبكۆشن
و، لتان ده خوازین  سه رآه وتن و به  ئاگام گه یاندنی ئه م پرۆژه یه  ئه رآی سه ره آی ئوه ی تكۆشه ر و خۆنه ویسته 

 . آه لباوانه  آاری بۆ بكه ن
  

 . سه رآه وێ خه بات له پناو آوردستانكی سه ربه خۆو گه لكی به ختیاردا * 
  
  

 مه آته بی سیاسی بروی سیاسی
 حزبی رزگاریی آوردستان

 پارتی آاری سه ربه خۆیی آوردستان
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