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عید پۆ سه  

 
 بوو  وایانه آداریی ناڕه وه، هرشكی چه ه1991هاری  ی به آه زنه  مه ڕیینه مانی آورد له دوای ڕاپه رله  گوی په پكه م چه آه یه
آتیی نیشتیمانیی  آانی چ یه آداره شی چه ستی ڕه ر ده  ده دا له زارم نادته آه من لره. ه"پ ك ك"آانی  رگه پشمهر  به  رانبه به

  قینه ی آورد له یه تره آه ئمه وره  گه وه  زۆر له رگه ناوی پشمه. رم رگه ناو به هاری پشمه ستی به و چ پارتی دیموآرات به ده
بان و ب تاوان و   میھره آاته نك خۆی ده  الیه.ین آدی فت بكه وه خونی یه رگه  خۆماندا به ناوی پشمهآانی نو  تیییه دوژمنایه

وه   ڕیینه بات له دوای ڕاپه آانی خه ك چۆن قۆناغه روه هه. آات ستنیشان ده ڕانگ و تاوانبار ده ریش به شه رانبه ی به آه نه الیه
رامی  هیدان بۆ مه هید و خونی شه آار هنانی ناوی شه ك به ردا هات، وه سه تیڤیشی به گهتیڤ و ن ك گۆڕانكاریی پۆزه آۆمه
ی ڕز  وه ی ڕووناآبیرانی آورد به وه رآووتكردنه آان و سه  بوره مكووتكردنی ستوونه آان، بۆ ده نه تی ڕامیارآاران و الیه تایبه

ی  آه وه آوردستانمان بۆ ئازاد آردوون و ڕژمه هیدانه خونی شهسای   نییه له وه دی ئه هیدان ناگرن، ئه له خونی شه
گی به  تا بت ڕه ، ههآانی آورددا  ڕامیارآاره نه یهآانی ال  ناو ڕۆژنامه ی وتاری زاڵ له وه نگدانه ڕه. دداممان بۆ ڕووخاندن سه

تكی  سته  ده میشه م چینكی زاڵ هه آه یه. وه ینتهب ش له دوو قۆناغدا خۆی ده مه ئه. آووتت وه داده تكی زاه سته قوویی ده
ی  ی ڕۆژنامه"166" ژماره  له. آات ند ده سه تكی زاڵ په سته  ده میشه تكی زاڵ هه م ئایدیۆلۆژیه دووهه. آات ند ده سه زاڵ په

آانی  وای چاالآییه ی میدیا هه امهدا ڕۆژن"ر سب وۆكه"ژر ناوی  له. مدا هه"2"ی  ڕه  له الپه15.07.04وتی  میدیا دا ڕكه
. وه بوآردۆته" ڕ شن بۆ شه م ئاماده وێ، به آان ئاشتیییان ده  یاخییبووه آداره چه" ی به ناوی "پ ك ك"آانی  رگه پشمه
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  رگه  به پشمهآانی باآوور نابینت، یه به آورده تیی وایه و ڕه ك میدیا ئه آی آوردیی وه یه  آه ڕۆژنامهیهدا آه لره ره مه سه
نگگرتووی چ  ش له خودی هزری ژه مه  ئه دیاره. ن دیان بكه آداری یاخیی ناوزه دات به چه كوو ڕگا ده به. رت ناویان به

وامیی  رده وه، بۆچوونكی به آتیی نیشتیمانیی آوردستانه سكی ڕامیاریی یه رته وه چ له تامانی به ڕامیاریی پارتی دیموآراته
 له دوای  ربۆشه هه. ی خۆیان دانیشتوون تی میرنشینیانه سته ر پانتایی آورسی ده سه ی له ته وه ن بووه لهآارآردنیا

تی  سته ران و ڕووناآبیرانی دیلی ژر ده ن چ له ڕامیارآاران و چ له نووسه گمه ، ده"یال زانا له"وه  ژنی آورده ئازادآردنی شره
آانی  قۆناغهر  سه  لهیال زانایان  ی له م ئازادبوونه  ئهییرت یال زانا و آاریگه  ئازادآردنی لهماشای تهوه  آان به لۆگیكه نه زای الیه

وا به آوردستانی  آرت، ئه ی میدیادا آه باس له باآووری آوردستان ده آه واه آوو چۆن له هه روه هه. ووهشۆڕشی آورد آرد
وه   ناو خاآی آوردستانه ته ی هناوهیڕی آۆمۆنیست ر، بیروباوه ۆآتۆبهی شۆڕشی ئ وه و ڕۆژه له .برت  تورآیا ناوی ده

الی  قه ووته ت، هه ی سۆڤیهیآت وایانی یه رمانه ی و ڕباز و شوازی فهیف لسه مای فه ر بنه سه كی آوردیش له رانه خه چاولكه
  میشه هه. آان ره  داگیرآه ته وه ی نو ده وانانه ته ل و نه گهو  زرنن له پكای ئه ی دابمهیتكی آۆمۆنیست وه  آه ده یانداوه وه ئه
تی   آه بیر و ئایدیۆلۆژیه رن، پیان وایه ناویبه دا بتاسنن و له  النه م گه نو ئه ی لهیت وایه ته ستی نه یانداوه هه وه وی ئه هه
م  مانی ئه وه، به نه آایه یدا هاتۆتهیدار رمایه تنی سهو رآه دان و ده رهه ڵ سه گه  و له یهیی بیركی بۆرژوازییت وایه ته نه

ی و یرست په ی بیركی آۆنهیت وایه ته آان پیان وایه، آه بیری نه آۆمۆنیسته. چت ناوده ی لهیت وایه ته ش بیری نه ته ئایدیۆلۆژیه
و  یی پرۆلیتاریای ئهی وه تكردنی نیشتمانی پكه توپه  هۆی له بته ه ش د یخوازهیم جیاواز یخوازه، ئهیبیری فاشیزم و جیاواز

دا بجگه له  ت له آوردستان ییهیی آۆمۆنیست م ئایدیۆلۆژیایه ئه. ی آه خاآی آوردستانیان داگیرآردووه رانه  داگیرآه وه ته نه
لی آورد  ی بۆ گهیند وه رژه ك به یه ڕڕه  زه رت آه تۆزقاهی تدا نابین یی هیچی دیكهی وه ته سآردن و تاساندنی بیروهۆشی نه

كی آوردیان داگیرآردووه، داگیرآردنك به  ی بیر و هۆشی خه  به خانه  آه خانه یه وه  ئه ته دیۆلۆژیهیم ئا ی ئهیبت، ترسناآ هه
. آرت م بۆ درژده وه آه ره هانای له دهستی  ی آه دهیآ داگیرآردنكی ناوه. ی مرۆڤی آورد وه آانی بیرآردنه ی خانه وه شتنه
یكوژێ  ی ده وه گ به وه، نه قته ته آانی بیر و هۆشی مرۆڤی آورددا ده ی خانه وه ك نارنجۆآك له ناوه ك آه وه دیۆلۆژیایهیئا
. وه بته آدا بوده  الیه ی  به وه آی بیرآردنه یه  گۆشتكی خانه ر آووته آات آه هه الی ده ال هه ها هه آی وه یه شوه كوو به به

آانی  شه موو به آانی هه یخوازهی ڕزگار ر پارت و ڕكخراوه سه ی خۆی بهیرت ت آاریگه نانه ی تهیتی آۆمۆنیست ئایدیۆلۆژیه
آكیان آلك و پاشكۆی عراق و ئران و تورآیایان به  ر یه وه هه ر له ڕۆژی دروستبوونیانه بووه، هه وه هه آوردستانه



 

ك پارتی دیموآراتی آوردستانی عراق و حیزبی دیموآراتی آوردستانی ئران و حیزبی دیموآراتی  وه. ستووه وه به خۆیانه
النی ئران  نگی شۆڕشی گه ی ده شه وام بانگه رده یاندن و ڕادیۆآانیاندا به زگاآانی ڕاگه ت له داموده نانه ته. آوردستانی تورآیا

ی خاآی  رانه  داگیرآه ته وه و ده ستی ئه النی ژرده یان بۆ گهیی و مافی ئۆتۆنۆمییی ئازادداوا. و عراق و تورآیایانكردووه
ی خاآی آوردستان بكات، پویسته به هیچ یبات بۆ ڕزگار بت خه ی آه ده وه له ی جگهیپارتكی آورد. نكردووه آوردستا
ك آوردستانی عراق و  وه، وه ستته به وه نه خۆیه ان بهآانی خاآی آوردست ره داگیرآه  ك آلك و پاشكۆی ناوی وته یه شوه

وه بكرت  آانی آورده په  چه آك له پارته ن یه الیه  له م آاره ر هاتوو ئه گه یه ئه وه یرتر ئه ش سه مه  له. و سووریائران و تورآیا
ك  ندكجار وه قه، هه وای هه م بۆ خۆیان ڕه به. آانی آورد یه ییی وه ته  نه نه ری الیه شه ر توانج و ته  به ونه آه وا ده ئه
  ناه  له آه شدا آه ڕۆژانه وه به. ییی ترن وه ته ون آه له حیزبی شیوعی ئراقیی و حیزبی آۆمۆنیستی آركاریی نونه آه رده ده وه

م  ئه. ن آه خش ده رنامه په رآیی بهبیی و فارسیی و تو ره وه به عه هاتڤیزیۆنی آوردستان و آوردس له ردوو ته آانی هه ئاسمانیییه
م  و ده م ئه آرا، به دا ده گه  له ی ه وه له آوردستان دا مامه زراندنی حیزبی شیوعی ئراقیییه تای دامه ره  له سه آاره

 .آران د ده اوزهوه و زۆر جار به خۆفۆش ن آانی آورده یه ییی وه ته نه نه ندامانی الیه رهرشی ئه وتبوونه به آان آه شیوعیییه
زانی آورد و  بۆیه ئیمۆ ناحه. یه ری چاوتان آلی پوه سیش پیان نات به وایه و آه م ئیمۆ بۆ خودی خۆیان ڕه به

وی  تا بۆیان بكرت هه هه. آانی چاویان رگلنه نه سه خه رانی آورد بۆیان ده ن، سه ك له آورد بكه ر داوایه ران هه داگیرآه
لالویی  یاد عه ك چۆن ئه ن، وه به  ناویان ده ته آدار و چه تا بۆیان بكرت به تیرۆریست و به چه ن، هه ده ه ئه"كپ ك "شكاندنی 

موو  ن هه رانی آورد ئاماده سه. بوو به گروپكی تیرۆریست" پ ك ك"دآردنی  وزی بۆ آورد، ناوزه یامی سه م په آه یه
ویش گیانی  مانج، آه ئه ننه ئه یه  نین داوای آورد بگه ك ئاماده یه هیچ شوه م به ، بهزان بھننه دی ران و ناحه آی داگیرآه داوایه
خۆن،  می داهاتی آورد ده وه خه ندیله ی به بناری قه مانانه  قاره رگه و پشمه ی پی ئه پاژنه.  آتیی آورده بایی و یه تیی و ته برایه

.ن به آدار ناویان ده وه و به تیرۆریست و چه نه آه مده آه له نرخیان آه رزترن  به انهن  آه ون زگا و الیه و ده موو ئه له بای هه  
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