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   ..له یادی هه بژاردنی یه آه م په رله مان و حكومه تی هه رمی آوردستان له باشوور 

  ساسان دةروصشساسان دةروصش... ... بؤ يادي كؤساري هونةرمةندمان لةياد بضص؟  بؤ يادي كؤساري هونةرمةندمان لةياد بضص؟  
  

 
 

له دوای آۆتای هنانی جه نگی جیھانی دووه م و له ت وپه ت آردنی آوردستانی گه وره وڕوو 
 ی له گه ڵ گۆڕانكاریه آانی جیھان و به رپاآردنی خه باتی به ڕووبوونه وه ی گه ل وخاآه آه

سیاسی و ڕۆشنبیری و دینی زۆر له ڕۆه آانمان آرده قوربانی گوی سه ربه ستی و سه ربه 
 دروست بوونی ، له گه ڵ ئه م هه موو آوشتاروماڵ ورانی و ده ریایه ك خون وخه بات،خۆی

ته وه ی آورد خه ونكی له مژینه ی گه وره و په رله مانكی آوردستانی بۆ ته واوی نه 
بچوآی ئه و نه ته وه ژر ده سته یه بوو بته دی و گه لی آورد له سایه ی دا له ژر تر س 

 وئازارو ئه شكه نجه ڕزگاری ب و به چاوی میوان له به شه له ت وپه ت آراوه آانی خاآی 
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 و مژووه خوناویه ی خه باتی خۆڕاگری  ئه م خه وه ش دوای ئه،آوردستانداسه یر نه آرن
آوردو گۆڕینی ڕژمه یه ك له دوایه آه آانی له به شكی داله باشوری آوردستان هاته 

هشتا ته م و پاشماوه ی ڕژمكی دیكتاتۆری به له ش ڕووخاو به سیما چاو له آوردستان ،دی
لله ته ی گرت آه ده ستیان مابوو، شه ڕی ده سته ت وپاره وناوچه گه ری یه خه ی ئه و می

آردبوو به مه ره آه بی هه بژاردنداو په رله مان و حكومه تیان هه بژاردبوو، له گه ڵ 
 آۆ مه ك ئاوات و ،خۆیاندادوو ئیداره ودوو ڕه نگیان آرده دروشمی به رژه وه ندیه آانیان
 له باتی بنیات نانه خۆزگه و خونچه ی نه پشكوتویان له به هاركی ئازادی دا هه ڵ وه راند

 ئه وه ی من لره دا مه به ،وه ی آوردستان وسینه وه ی ئاسه واری دوژمنكارانه ی به عس
هونه ر مه ندكی  1993 / 5 / 20ستمه به هارك دوای هه بژاردنی په رله مانی آوردستانه

 نه ی ،ه ورهبه ته مه ن منداڵ وبه بیر آردنه وه وخز مه ت آردنی گه له سته م دیده آه ی گ
توانی جگای خۆی بكاته وه له و به ر به ره آانی ودووڕه نگه ی آه به به ری آوردابا له 

آۆسار ی هو نه ر مه ند خۆی به ده ستی خۆی په نجه . باتی ڕه نگه آانی ئای آوردستان
ی وفچه وآه ره سته ی په یكه ر تاشیه آه ی له خون گه وزاند، چونكه هیچ آه س نه ی توان

 به كو ،په ره به آاره آانی بن دوای ئه و هه موو به ر هه مه ی آه به ئه نجامی گه یاند
دژایه تی آاره آانی آراله جیاتی پاداشت وده ست خۆشی وبه ره وپش چوونی هونه ره آه ی 
و ده ست گیرۆده آردنی له داهنانی هونه ركی ڕاسته قینه ی آوردا نه آه خۆی ئاره زوو مه 

  .بووندی 
به ر له وه ی زریانی براآوژی هه بكات، له دوای ڕاپه ڕینی خه كی آوردستان له سای 

، آه ده چویته سه ردانی سلمانی هه ر له ده روازه ی شاره وه چه ند شاآاركی په یكه 1991
رتاشی سه رنجی ڕاده آشای له دووڕیانی هه وارگه ی سه رچنار دا، پنج ئه سپی ی سپی یه 

 ڕبواران ، ڕوویان له ئاسمان ب یبوو، وه ك هاواری آاره ساتكی سه خت بگه یه نن،نگك ڕه 
ڕه مزی پنج هه زار شه هیده نه   ئه و پنج ئه سپه،به شانازی یه وه به یه آدی یان ده ووت

 ونه یه آی له بۆنز داتاشراوی ڕه مزی ، به رزتر له و ئه سپانه،مره آه ی هه ه بجه ن
رد بارزانی نه مر ده روازه ی شاری ڕازاند بۆ وه هه ر له و گۆڕه پانه داپه یكه ری مژووی آو

پشمه ر گه یه آی شۆ ڕ شی ئه یلول به شكۆ وه له سه ر به رزایی آه وه وه ك نۆ به دار ی 
 ئه گه ر به نو خیابان وگۆڕه پان وچوار ،شه وانه خه وی شار بكات له ئاسۆی دوور ی ده ڕوانی

   .نی شاردا گوزه رت آرد با، چه ند دیمه نكی دیكه ی شه نگت ده بینیڕیانه آا
ئه وانه به ر هه می ده ست وپه نجه ودڵ و بیری الوكی تازه هه كه وتوی همن و به هره وه 
ری شاره شه هیده آه ی هه ه بجه و قوتا بیه آی پ ئو مدی په یمانگای هونه ره جوانه 

   .آانی سلمانی بوو
 له مه وبه ر ئه والوه همن وپ ئومده به ده ستی خۆی گوی ته مه نی خۆی هه وه  ساڵ12

راند وآۆتایی به ژیانی هنا، گه رده لوولی براآوژی وڕق وشه ڕه نگی هه موو ئه و په یكه ره 
 چونكه خاوه نه آه ی ڕبواركی دسۆزی ،دگیر وشاآاره شه نگه ی هه وه راند وس یینه وه

   .بارزانی نه مر بووڕبازی 
 ساڵ له مه و به رله به ر 12آۆسار ئه حمه دغوم بوو آه  ئه و هونه ر مه ند ه جوانه مه رگه

 مردنی به ئارام تر وشیرین تر ،شاوی نه داری وئازاره سه خته آانی ده روون ودڕنده یی ژیان
ر ی جوانه مه رگ له وه  ژیانی آۆسا،زانی و به همنی بیاری خۆی داو ماڵ ئاوایی ل آردین
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 ،س هه وستدا کۆبۆ وه آورت تر بووآه آاره سات وتۆمار ی چوپی تدابت ته نھاژیانی له
 آۆسار ده فته ری سینه ی نھنیه آانی خۆی له گه ڵ ،هونه ر وپارتی په روه ری وخۆآو شتن

 وه می به ج دواهه ناسه آانیدابر ده ژر خاك و ته نھا و ته نھاهونه رو پرسیاركی ب
   .هشت

 وله گه ڵ پر 1970 له سای ،آۆساری جوانه مه رگ ناوی ته واوی آۆسار ئه حمه د غومه
 له نوآوانوی خه ،شنگی سه رآه وتنی شۆڕشی ئه یلوول وبه چۆآداهاتنی دوژمنانی آورددا

 بنه ماه له،هاتۆته دونیاوه،باتداوله شاره سه رسه خته آه ی هه ه بجه ی بوآی آوردستان
   .یه آی ناسراووزه حمه تكش وخۆشه ویستی نوخه كی هه ه بجه

آۆساروه ك هه ر هونه رمه ندكی به هه ه له دایك بووله م سارای آوردستانه دا، گیرۆده ی 
 آه چی به ده ستی ، آۆسار به وهونه ره به رزوآه م ونه یه وه،ده ستی ب ڕه حمی ژیان بوو

 آۆساری هونه رمه ند، هه ستی گوڵ ، ج وڕێ یی یه وه ده یناندب نانی ونه داری وب
   .ئاسای ڕێ ی نه ده داخه مه ساده آانی هه بژت وگله یی له سیاچاره ی خۆی بكات

 خه مه قورسه آانی له سینه یدامه س ده ،هه ربۆ یه به هه وستی هونه رمه ندانه ی خۆی
 آۆساری دڵ پ ئومدوهونه رله ساتكی چاوه ، ڕه شه دا تاله وڕۆژه،داوپه نگی ده خوارده وه

ڕوان نه آراودا، به مه رگی خۆی ده وروبه ری خۆی وشاره آه ی و هونه ر مه ندانی گه له آه 
ی وپارته آه ی سه رسام آرد، هه وای خۆآوشتنی آۆسار ج ی بوانه بوو، تاجه سته ی له 

 آۆسار هونه رمه ندانه ژیاو ،ستی واآه وتۆته وهخون هه كشاوی بینرا، آه س نه یده وت آۆ
هونه رمه ندانه آۆچی آردوخۆآوشتن له ژیانی هونه ر مه ندان و شاعیراندا زۆر جار لوتكه ی 

   .هه وست ده ربینه به رامبه رب مانایی ژیان و ناڕه وایی وزوم وسته م
بروسكه یه هاوخه   مه آته بی سه رۆك بارزانی به،به ڕاگه یاندنی ئه و هه واه دڵ ته زنه

   .می خۆی بۆ بنه ماه وآه س وآاروهه ڤانی ده ربی
هه ڤانی شه هید وهونه ر مه ندان ولقی چواری پارتی دیموآراتی آوردستان وڕاگه یاند نه 

ریان  پر سه و چله ی پشكۆی شه هاده تی کۆسا،تكۆشه ره آه ی زۆر به وه فاو ئه مه آه وه
 شاری سلمانی به خه مكی گه وره وه بۆئه و ڕۆه به هره مه نده ،سازداله چله ی شه هید دا
 به ده یان شاعیروهونه ر مه ندله ده رونه وه بۆ آۆساریان الوانده ،ی خۆی گر یا وآۆستی گا

وسه  حیز ب و ال یه نه آان ،به هه زاران آه س بوونه هاوخه می بنه ماه به ڕزه آه ی،وه
رجه م له پر سه و چله یدائاماده بوون و هاوخه می خۆیان به پارتی و بنه ماه آه ی ڕاگه 

   .یاند
  ،،،،،،،،آۆساروشاآاره هونه رییه آانی

كی به رزده ستی به ئه ،آۆساری به ته مه ن منداڵ و به هونه ر گه وره و آامبه قۆناغ 
 نزیكه وه ناسیب و له به رانی باریك وده فراندن آرد، ئه وه ی شاآاره آانی دیتب وخۆی له
وای نه ده آرد ئه و آاره گه ورانه به ،ست وپه نجه ی وردو سیمای منداڵ ئاسای ڕوانیبب 

گه یشتووه به ر هه م هاتب ه تازه پندنی په یمانگای ،ومنداله هه مووقۆناغه آانی خو 
وداهنانی شیر ین و به رزونوكار به هونه ره جوانه آاندا، آۆسارهه مووساك به آاری نوێ 

به ر هه مه آانی آۆسار له پشانگایه آی سانه ی سلمانیداسه رنجی هونه ،شداری ده آرد
رمه ندانی ناوداروهونه ر دۆستانی ڕاآشا، عاشقانی هونه رله کۆسار دائاینده یه آی هونه ری 
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ووآه آاره هونه ر یه آانی گه یشته  آۆسار هشتا قوتابی په یمانگاب،پئومدیان به دی ده آر
   .ئه و ئاسته ی گۆڕه پان وخیابانه گه وره آانی شاری سلمانی وجیه آانی دیكه بازنته وه

  ،،،،،،،،،،،،،،،،،آۆساری هونه ر مه ندوپارتی په روه ری
، آۆساری جوانه مه رگ پشتر یش له بنه ماه یه آی پارتی په روه رو شۆڕشگدا گه وره ببوو

 آوردایه تی پ ناساندبوو، هه ر بۆیه له گه ڵ سه ر هه دان وآپه ،عه شقی پارتی وبارزانی
ی مه شخه ی ڕاپه ڕیندا، آه ده ر فه تكی دیكه و ئازادانه بۆهو نه ر مه ندی آورد هاته دی 
 آۆسار به شه وق وئومد كی پشنگدارتره وه قۆی ل هه ڵ مای وهه ر زووش ڕگای خه باتی
خۆی هه بژاردو سوندی به هونه ره آه ی بۆ ڕبازه آه ی بارزانی نه مر خواردوله ڕی ده 
زگای ڕاگه یاندنی لقی چواری پارتی دیموآراتی آوردستانه وه هونه ره به رزه آه ی خۆی 

 آۆسار زۆر جار به شاناز ییه ،پارتی وڕبازی ڕاسته قینه ی آوردایه تییه وه خسته خزمه تی
 آه ،گه وره بوونی خۆم و هونه ره آه م ئه و ساتانه ده بینم و هه ستی پ ده آه م،وتوه ده یو

خزمه تك به آاروانی خه باتی ئه و پارته بگه یه نم آه یه آه مین وانه ی آوردایه تی به گه 
لی آورد و تووه ته وه یه آه م به یداغی شۆڕش ویاخی بوونی له بن ده ستی و چه وساندنه وه 

   .تهه گر 
 هه ست به گه وره بوونی خۆم ده آه م آه په یكه ری سه رآرده ی نه ته وه آه ،آۆسارده یووت

 ئه وساتانه هه ست ده آه م وه ك هونه ر مه ند ك خاوه نی ،م بارزانی نه مر ده نه خشنم
 خاوه نی مه سه له یه آم آه نیوسه ده یه خون وفرمسكی بۆ ده ،مه سه له یه آی گه وره م

ژرێڕ.   
آۆسار هه میشه مه سه له ی پ به های شۆڕشگانه وپیرۆزی هه ده بژارد بۆ آاره هونه ریه 

 آه له هه موو دیمانه ڕۆژ نامه یی و ته له فز یۆنییه آاندا دووباره ی ده آرده وه آه ،آانی
ه بیرۆآه ی آۆمه  آاری هونه ری به رزوپۆژه ی نوكاری گه وره ی له مشكدایه وهه میش

خه مخۆری داهنان و هونه ری نوێ بوو، خوازیاری هونه ركی ڕه سه ن و هاوچه رخ بوو آه 
   .شایانی ئه وه بت وه ك ناسنامه یه آی هونه ر دۆستی آوردنیشان دونیای ده ره وه بدرت

گین بوو به ده یان پۆسته ری دانسقه  آۆسار بجگه له په یكه ر تاشین شوه آاركی ده ست ڕه
ی دیاری هه بووله پشانگاجۆراوجۆره آاندابه شداری وڕۆ.   

له قریشكه ی خۆ ركی ڕووزه ردی ده مه وئواره داشه پۆلی ئازاره آانی هونه ر مه ندك 
سنگی به ته  شه به ردی لوتكه چیای آوردستانداآشاونرگزی عه شق وبندی آازوه دایه 

 چوو، مه رگ وه یشوومه ی له گه ردنی ئابوو شه قه ی باڵ به ئاسمانی سلمانیدا ده هات وده
،،،تفه نگه ،،،،تفه نگه آه، آاآه آۆماری هه پچابوو،،،تفه نگه آه،به ر چاوی تاریك بوو

،،هنده ی چاوتروآاندنك هنده ی سه مای فچه ی سه ر تابلۆیه ك به گومه زه ی ئاسمان ،آه
 هاوارو به ب ئۆقره ی هات وهوتی ب ه ڕووته آه دا وزه وی دابپلیكانه ی ما ده نگی به پ

،،سه رآه وت زه نگی بیرچونه وه ویادوبیره وه ری خسته نوئه قه ی په له پیتكه ،سه رآھوت
ی تفه نگه آه وهنده ی نه برد بووه فرمسكی سلمانی و گون منداڵ وپیر ئه وه ی به مشكی 

اتی آاآه آۆسار له گوێ ی گشت خاوه ن هه مرۆڤدانه ده هات ئه و ساته بوو هه وای مه رگه س
وستكاده زرنگایه وه والفاوی خون له گه ڵ فرمسكی آاآه آۆمارداله نو باوه شی گه رمی 
هاوه ڵ وآه س ووآاردا هنده ی چرآه یه ك نه یتوانی بدوێ وله ڕدا ڕۆحی آره به رگی ڕه ش 

 هه مووآوردستان آرده زایه ه ی عه وسۆزی ئازاركی نه ك ته نھانزیكترین آه س به كو بۆ
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،، بۆ ،،،،، مائاواهه ڤاڵ،،،،،،،،، مائاوائازیز گیان،شقكی تینوو بۆگه یشتن به حه قیقه ت

  ؟مائاوایت آردله آوردستان
آۆسار دوای به ئه نجام گه یاندنی په یكه ری بارزانی وآاآه ئیدریسی جوانه مه رگ به ماوه 

 داخۆی آوشت له مای خۆیاندا،،،، له وه ده تر ساجاركی تر 1993 / 5 / 20یه ك له سای 
بارزانی له وداب من وبسو تنرێ ئه گه ر ئه وه یش ڕووی بدایه شت ده بوو ئه آه وته شه 
قام و کۆنه آانی شاره وه هه ر بۆ یه ویستی به ده ستی خۆی شه هید بكرێ پش شه هید 

   .آردنی په یكه ره آانی
 ده م هه زاران چه پكه گوی بۆن خۆش بۆ مه زاری پیرۆزت و هه زاران سوله له آۆتایدا

گیانی جه سته ی شه ته ك وماندووت و گشت شه هیدانی ڕگای ڕزگاری و سه رفرازی 
   .آوردستان
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