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 !آۆمه نی هه راوی خه كی آوردستان 

 !به شمه ینه تان . . . آركاران
 ! ئه ندام و الیه نگرانی رزگاری ی 

  
  

 ئه مساڵ به شكۆوشانازییه آی گه وره وه پشوازی له ده یه مین سایادی راگه یاندنی حزبمان، حزبی رزگاری ی 
. ردستان ده آه ین و به گه شبینی و باوه ڕكی زۆرتر به دوارۆژیشه وه له یازده مین به هاری آارآردن ده ڕوانینآو

به م بۆنه یه وه پیرۆزبایی گه رم له  تكای ئه ندام و الیه نگرانی حزبمان و سه رجه م خه كی وتویستی آوردستان 
 ده آه ین و هیوای سه رآه وتن

 هه ر له م پوه ندیه دا له  آاتكدا سوی ئه مه ك و وه فاداری بۆ. . ۆ ده خوازینوبه ختیارییان ب
 گیانی پاآی شه هیدانی رگه ی سه ربه خۆیی ده نرین و له به رامبه ر مه زنی قوربانیدا آنووش

 ،  ده به ین و به نیان پ ده ده ین تا گه یشتن به  آوردستانكی سه ربه خۆ گه لكی به ختیار
 . درژه پده ری رگه یان ده بین

  ده ساڵ له مه وبه ر، له باشوری آوردستاندا به مه به ستی پاوانخوازی و به رته سككردنه وه ی
 گۆره پانی سیاسی هه نگاوی خرا و آرده یی هه ده گرایه وه و دوو ته وه ره یی جۆش ده دراو، 

 ه ت پرۆآندا وندا ده بوون و بازاڕی پله وپایه والیه نه آانی هی سیه میش له ژر گوشاری تاق
 تامیكردنی تكۆشه رانیش بره وی پده درا، له سبه ری ئه وملمالنیه ناڕه واو ڕه وته  ئاوارته یه دا

 هه ڕه شه یه کی گه وره چاوشارآ ی له گه ڵ ده ستكه وته آانی ڕاپه ڕین و خواسته  نه ته وه ییه آاندا 
 ئا له و آاته دا بای! ه  خوازیاری خۆ نوكردنه وه و له دایك بوونكی تازه بوو ده آرد، قۆناغه آ

 چه پ و سه ربه خۆ خوازی ناو دووه مین آۆنگره ی حزبی یه آگرتنی آوردستان پی له سه ر
 دیارده ی فره حزبی و خواستی سه ربه خۆیی داگرت و به نیدا به خۆیدا بچته وه و درژه به

 دا حزبی رزگاری ی آوردستان15. 8. 1993ۆشانی رابردووی بدات، ئه وه بو له  آاروانی تك
  وه ك ئه زمونكی نوێ و درژه پده ری ئه و ره وته ڕاگه یه نرا و، دروشم و ئارمانجه آانی

 .  خۆی بۆآۆمه نی خه كی آوردستان خسته روو
  دروستی ئه و ئارمانجانه  ئه مرۆ دوای ده ساڵ تپه ڕبوون، مژووی سه رده م ڕاستی و

 له  پناو دامه زراندنی ده وه تی سه ربه خۆی. ده سه من آه له پناویاندا رزگاری ی راگه یه نراوه
 آوردستان، حزبی رزگاری ی یه آه مین الیه نی سیاسی آوردستان بووه آه هه ر له سه ره تای

  به درژایی ده سای رابردووش خه باتیراگه یاندنیه وه  دروشمی ریفراندۆمی به رزآردۆته وه و
 بۆ آردووه، ئه مرۆ خواستی ریفراندۆم له دروشمی حزبك هه ورازتر هه كشاوه وبۆته خواستی

 رۆشنبیران و زۆرینه ی چین و توژه آانی آۆمه گه ی آورده واری له  ده وریدا آۆده بنه وه، 
  سه ر دام و ده زگاآانی باشوورو هه روه ها خۆشبه ختانه ئه مرۆ ئای آوردستان له 
 حزبی رزگاری ی باوه ڕی وابووه. باره گای زۆرینه ی الیه نه سیاسیه آان ده شه آته وه

1 



www.kurdistannet.org 
15-8-2003 10:34 
 بۆیه هه رگیز په نای بۆ.  آه ده ب حزبایه تی له  دۆخی ئاسایی وهاوچه رخیدا ژیان بكات و

  واوی آشه آان به  دایه لۆك میلیشیای چه آدارانه نه بردووه و بوای وابووه آه  ده ب ته
  و وتوو وژ یه آالیی بكرنه وه، ئه مرۆده بینین آاروانه آه به وئاراسته یه رێ ده برێ، ته نانه ت 
 زۆرینه ی دروشم وخواسته آانی حزبی رزگاری ی بوونه ته خواستی جه ماوه ری و رۆژ 

دوای رۆژیش الیه نگری زۆرتریان بۆ په یدا ده ب . 
 ه آاتكدا یادی راگه یا ندنی رزگاری ی ده آه ینه وه و، بورانه ش مژووی ده ساه مان ئه مرۆ ل

 ده خونینه وه، ویژدانمان ئاسوده یه و مژوومان پ شانازی یه چونكه آاركی وانه آراوه 
 رزگاری ی حزبی هه وستی شۆرشگرانه. له به رامبه ر مژوودا شه رمه زار و ریسوا بین

 . ه گه رمه ی رووداوه آاندا هه وستی خۆی دیارآردووه وباجی هه وسته آانی داوه بووه و ل
 رزگاری هه میشه نه فره تی له شه ڕی نیو خۆی آردووه و هه رگیزیش نه بۆته پارسه نگی

 رزگاری ی سه ربه خۆیی بیاری سیاسی خۆی پاراستووه و ئاماده نه بووه. ئه و جۆره شه ڕانه
 یگۆڕته وه و ماده الیشی بۆ هیچ آه س و الیه نك نه آردووه، بۆیه ئه مرۆبه  هیچ نرخ ب

 . هه وستی راشكاوو بیار دانی سه ربه خۆ ناسنامه ی رزگارییه و لی جوودا ناآرته وه
  له  ده یه مین سایادی رزگارییدا پویسته دان به و راستیه دا بنین آه له به ر ره وش و

 آوردستان وسیاسه تی پاوانخوازی ده سه تداران و، له به رئه وگوشارهآاودانی ئاوارته ی 
 جۆراو جۆرانه ی آه به رده وام له سه ری بووه چاالآیه آانی ل سنووردار آراوه، حزبی

 رزگاری ی نه یتوانیوه وه ك پویست گه شه  بكات وده نگی خۆی بگه یه نته سه رجه م تاآه آانی
 مه آانی شیبكاته وه، لره دا ئه رآكی گرنگ و گه وره تر ده آه وتهآۆمه ڵ و ئارمانج ودروش

 سه ر شانی ئه ندامانی رزگاری ی وده خوازی شلگیرانه ترو لبراوه نه تر آارو چاالآیه آانیان
 . درژه پ بده ن

  ئه مسایش له آاتكدا سایادی رزگاری ی ده آه ینه وه آه به داخه وه هشتا دوو حكوومه تی
 وه آو سانی پشوو له ئارادایه و تا ئستا ئه و به ن و په یمانانه ب ئاآام ماونه ته وه آه

 به م بۆنه یه وه دسۆزانه بانگ له. بۆ یه آخستنه وه ی نیو مای آورده واری درابوون
 گرتووده سه تداران ده آه ین و لیان ده خوازیین هه رچی زووتره په له  بكه ن وحكوومه تی یه ک

 پك بھنن و جه ماوه ری آوردستان له نیگه رانی و ده راوآ رزگار بكه ن و هیوایان بۆ
 . بگرنه وه

  ئه مرۆ ده یه مین سایادی حزبی رزگاری ی له آاتكدا ده کرته وه آه گه لی آوردستان به
 سۆدا خۆیهه ره سی رژمی داگیر آه ر شاگه شكه یه و خۆری رزگاری ی یه آجاره آیش له ئا

 له م قۆناغه دا مژوو داوا ده آات و رامان ده سپری آه خاوه ندارتی راستین. ده نونی
 له م پوه ندیه دا داوا له آۆمه نی خه كی آوردستان. له دۆزی ره وای گه ل ونیشتماندابكرت

 ه سپرن، ده آه ین آه  بورانه بنه مه یدان و چیتر ویست و ئیراده ی خۆیان به دوژمنان ن
 چونكه ئه مرۆ ده رفه تكی زرین هاتۆته پش و آاتی ئه وه  هاتووه آه گه ل بیار له

 له چاره نووسی خۆی بدات و آشه آه یه کالیی بكاته وه و رگه نه دات به ره و ئراق و
 . ئراقچتیی بگرنه وه

 ده آه ینه مه آۆی بانگكردنی ده یه مین سایادی راگه یاندنی حزبمان، حزبی رزگاری ی آوردستان 
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 الیه نه چه پ وسه ربه خۆخوازه آان بۆیه آخستنی آارو چاالآی، پكھنانی ناوه ندك هاوبه ش
 . آه بتوانی وه می داخوازیه آانی ئه م قۆناغه  بداته وه

 . سو بۆ رزگاری ی له ده یه مین سایادی راگه یاندنیدا*
 . تانی گه له آه مانسو له آركاران و به شمه ینه *
 . سو له تكۆشان و خۆراگری گه ل*
 . سو له سه ربه خۆ خوازانی آوردستان*
 . سه رآه وی خه بات له پناو آوردستانكی سه ربه خۆ و گه لكی به ختیاردا*

  
  
  مه آته بی سیاسی15. 8. 2003 

  باشووری آوردستان حزبی رزگاری ی آوردستان-سلمانی
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