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آه توانیویانه به قه ه مه ب، خۆیان له نووسین و ئاماده آر دنی

ده زانم له م ده ر فه ته دا مه ۆ یه آی تر له شارای هونه ری هونه ر مه ند 
وند نه وه ی بابه ته و ژیانی آۆسار بخمه سه ر ئه م آتبه به چاو پیاخشاند نكی خرای خ

  .آانی په ر تووآه آه و خو نه رانی آوردی ل به ئاگابكه م

  هۆه ندا

  ديندار كؤضةرديندار كؤضةر... ... ةي خؤكوشتين هونةرمةند كؤسار ئةمحةد ةي خؤكوشتين هونةرمةند كؤسار ئةمحةد لَلَ سا سا1212لة يادي لة يادي 
  

  خوندنه وه یه ك بۆ ئه وپه ر تووآه ی آه له سه ری نووسراوه
یه آه م په یكه ر تاشی ژه 

آۆ  (نه ڕاڵ بارزانی نه مر
) سار ی هونه ر مه ند

ناونیشانی ئه و په رتووآه 
آوردی یه یه آه هه ر دوو 

ساسان ده ، وڕێ ی شه هیدها
روش وهوشیار جاف وه ك 
هه ڤای ڕۆژانی ڕاگه یاندن 
و هاوسۆزییان بۆ آۆسار له 
ڕووی وه فاداری و ژیاند نه 
وه ی هونه ری ئه و په ر 
تووآه یان گر تۆته ئه ستۆی 
ه ه پزه آه یان ئه م به ر ه

مه ش بخه نه پاڵ به ر هه مه آانی تر یان له آتبخانه ی آوردی له گه ڵ چه ندین نووسین و 
بیر ۆ آه و ده ست پ آی ئه م په . ڕیپورتاژو چاوپكه وتن و هه واڵ بۆ ڕۆژ نامه آوردیه آان

رتووآه ده گه ڕته وه بۆ آاتی هه یسانی شه ڕی براآوژی و دووآه رت بوونی آورد بۆ دوو 
نووسه رانی ئه م په رتووآه ش به هۆی آارآر ، اوچه ی جیاواز له بیر آر دنه وه و ده سته تن

دن له ده زگای ڕاگه یاندنی پارتی ونیشته ج بوونیان له هاوینه هه واری پیر مام وه ك هه 
دووری له سه ر چاوه له سلمانی و نه بوونی ، بژاردنی سه نگه ری ڕاسته قینه ی آوردا یه تی

، په یوه ندی آردن و دابان به هۆی نائارامی شه ڕو به ره آانی جه نگی ناهه مواری براآوژی
توانیان له ماوه یه آی آورت دا ئه رآكی زۆر بخه نه گه ڕ به شه ونخونی وبه هه وی ساك 

بۆ آۆ آردنه وه ی ژیان و به ر هه مه آانی هونه ر مه ند و مه رگه ساتی خۆآوشتنی ، آه متر
ادو بیره وه ری شه هید آه له دوو تۆی ی ئه و په رتووآه دگیرو پ ونه یه دا تۆماری بكه وی
به به رگكی ڕه نگین و ونه ی هونه ری په یكه ره آانی ده ستی خودی هونه رمه ند ، ن

ده آرا له ) ئه رشیف (آه به ڕاستی له و بارودۆ خه دا هه موو شتك به سه ر چاوه به، آۆسار
 آه له هه موو شتك دوور و نه بوونی په یوه ندی له گه ڵ آه سانی به ئاگاله آۆسار و آاتكدا

آه له بو آراوه ، ئه م په رتوو آه پیرۆزه هاته به ر هه م، آاره هونه ریه آانی و هاوڕێ یانی
آانی ڕادیوێ ی مرآزی ده نگی آوردستانی عراقه وله ساگه ردی شه هید آۆسار دا له سای 

هه زار دا نه یه آی ل چاپ آراله شاری ) 1000 (بوآرایه وه به سنوركی به رفراوان 1995
  .دهۆك له چاپخانه ی هاوار

بۆ یه به پویستی 
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ناوه ڕۆآی په رتووآه آه دابه ش آراوه بۆ پانزه به ش و هه 
 هه می به پزی گر تۆته  ر به شه و چه ندین بابه ت و به ر

 سه ره، هه ر له ژیان و سه ر ده می مندای شه هید، خۆی

) سه الم عه بدو (
 كی دا دهره - :وه له به شل 

جه نگی جیھانی یه آه م ودوای پاشه آش ی  بوونی 

  .ه
جه ته واو آردووه و له بنه ما ه یه آی 

 به شی په یكه ر سازی یه آه له –گای هونه ره جوانه آانی سلمانی 

  .ادا به شداری آردووه

  .پۆسته رك آردووه
  .موآراتی آوردستان بووه

به ر هه مه هو نه ر ، ی و خوندنی هونه رتای به هره مه ند
ئه و چاوپكه وتن و دیدارانه ی له گه ی ، یه آانی شه هید

ده نگدانه وه ی ، مه ر گه ساتی شه هید بوونی، سازدراون
آۆسار له ویژ دانی نووسه ران وهونه ر مه ، آاره ساته آه

هه روه ها په رتووآه آه چه ند به ر هه مكی ئه ده ، ندان دا
بجگه له آۆ ، بی گر تۆته خۆ آه بۆ یادی شه هید نووسراون

مه ك ونه ی هونه ر مه ندی شه هید و دیمه نی آاره هونه 
هه ر وه ها به گه نامه آانی چله ی شه هید و ، ر یه آانی

ساگه ردی یه آه می تۆمار آرد ووه و په رتووآه آه ڕز 
 مه رگ و خر لنانكی شایسته یه بۆ هونه ر مه ندی جوانه

  .له خۆ نه دیوو آاآه آۆسار ی شه هید
جگه له نوو سینی پشه آی یه آه ی له الیه ن نووسه ری 
بریكاری وه زاره تی ڕۆشنبیری له آابینه ی س هه م نووسرا

دا ڕووداوك دته وه یادم پش ته واو

به ڕز آاك

هتله ر فه رمانی به فه ر مانده ی هزه آانی له پاریس دا آه هه ، نازی یه آان له فه ڕه نسا
به م فه ر مانده ی ، ر چی ئاسه واری هونه ری و آلتوره له و شاره مژوو یه دا بیته قنته وه

آه چی له م  ا گو ێ ڕا یه ی ووته قۆ ڕه آه ی بوونازی ئه گه ر چی له هه موو مه سه له یه آد
فه رمانه یدا سه ر پچی آرد و ده ستكاری هیچ ئاسه واركی هونه ری نه آردوله 

فه ر مانده ، پاساویشداووتی ئه وانه هه مووی موكی مرۆڤایه تین ده ب هه ربمنن جا سه یر
 آه به خونی فه ڕه نسیه آان تینوو بوو چۆن له گر نگی هو نه روآلتور یه آی سه ر بازی نازی

ئه گه یشت و چۆ ن له پناو پاراستنی آلتوری مرۆڤایه تی دا فه رمانی توڕه تر ین مرۆڤی 
  .جیھانی شكاند

  ، ، ، ، ، ، ، ،هونه ر مه ند آۆسارله چه ند دكدا
آوردستان چاوی   ه بجه ی بووآی ئازادی له شاری هه1970 آۆسار ئه حمه دغوم له سای -

به دنیاهه ھناو
 خوندنی سه ره تایی و ناوه ندی له هه ه ب-

  .نیشتیمان په روه ر په روه رده بووه
 ده رچووی په یمان-

 - به پله ی دووه م ده رچووه 1990بۆ 1989 وه رگیراوه وله سای 1985سای 
 له هه موو ڤیستیڤاه آانی په یمانگ-
  . به شداری پشانگای حه وتی هونه ر مه ندانی آردووه له سلمانی-
  . ئه ندامكی لھاتووی یه آتی هونه رمه ندانی آوردستان بووه-
تیڤای یه آه می هه ه بجه ی شه هیدی به  به شداری ڤیس-
 پشمه ر گه و ئه ندامكی چاالآی ڕاگه یاندنی لقی چواری پارتی دی-
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له ژیانی پارتا یه  -
ری چه ندین 

  
.
 ل

اوی 
اوچه ی 

.

ه ی
انی 

 دا آردوه بۆ به د-
  .مان وحكومه تی هه رمی آوردستان

ی هه مینی لیژ نه ی ناوچه ی 11 آۆنگره ی 

په یكه ره هو نه ریانه ی به ئه نجام گه یاندا بوو ئه م 

  .ن آراو

ی آاره بای سلمانی آه به ده ستی آۆ مه ك نادیارو دژ به 

آه ر آوآی دی آوردستان آر دبوو په یكه ری پشمه ر گه ی نه ناسراو ڕه مزی پشمه 

 آو هه ردوو نووسه به م زۆر ووتن نیه بم هیچیان وه، وه له ڕووی هونه ری

ه آه ی شه هیدو هنانه به ر هه می پرۆژه یه ك آه هه موو یادو 

تیدابه شدا
یاندنی  ڕاگه چاالآی

  لقی چواری آردووه
ھاتووی -  ئه ندامكی

الو ه ڕۆشنبیره ڕكخر
آانی لیژنه ی ن

  سلمانی بووه
 دا په 1992 له سای -

یكه ر لو تك آه ته 
عبیری له آیمیابار

شاری هه ه بجه ده آرد 

له یھنانی یه آه م په ر 
  .پشكه شی به ڕز آاك مه سعود بارزانی آردوه
1992 به شداری له بنكه آانی هه بژاردنی سای 

  . به شداری ڤیستیڤای دووه می هه ه بجه ی شه هیدی به پۆ سته رك آردووه-
 شه ره فی به شدار بوونی پ به خشراوه آه له-

  .سلمانی به شداربت
شه هید آۆساری هونه ر مه ندتا له ژ

  .یاندووه
 په یكه ری پنج ئه سپه آه ی دووڕیانی سه ر چنار آه ته عبیره بۆ پنج هه زار شه هیدی -

هه ه بجه ی آیمیابارا
 په یكه ری آوڕو آچك و به ر چنه تر ێ له هاوینه هه واری سه ری بند ڕه مزه بۆ فۆلكلۆری -

  .آوردی
به روبه ری فه ر مانگه ی آاره بای هه ه بجه بووه و په یكه ،  یكه ری تۆفیقی آاره با په-

ری حه مه سه عیدی ئه ندازیار
په یكه ری سه رۆآی نه ته وه ی آورد مسته فابارزانی نه مر آه ، شارستانیه ت شه هید آراوه

 ڕووی له
  .به هاوآاری هونه ر مه ند شوان آه مال ئه نجامی داون. رگه و شه هیدی آوردستان بوو

 چه ندین به ر هه می به ج ماوی الی هه ڤانی و له هۆی په یمانگاو چه ندین شونی -
  .آوردستانداماوه

جگه له و به گه یه ی الی هه ڤانتی آه به ر هه می داهاتووی دروستكر دنی په یكه ری  -
  .شخ مه حمودی نه مربوو

له آۆتایدا ده م زۆر بوون ئه وانه ی به ده ست وقه ه م وبیرو به هره ی خۆیان یادی 
آۆساریان ژیانده 

ساسان ده روش و هوشیار جاف نه بوون له خه م خواردن بۆ ، ری په ر تووآه آه ی آاآه آۆسار
هنانه د ی خه ونی بنه ما
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بۆ یه به ناوی ، نیاده وه ر یه آانی شه هید و به ر هه مه آانی ده ست و په نجه ی له خۆ بگر 
ئوه و خۆم و بنه ماه ی شه هیده وه ده ست خۆشی له نووسه ران ده آه م بۆ ئه م په رتووآه 

  .یان آه ڕۆحی آاآه آۆساریان شادآرد
له ڕۆژی ، هه زار ئه فسوس آاآه آۆسار ی جوانه مه ر گ له پناوی ژیا ن و هونه ری ڕاستی

ئاوایی ل آردین و ده پاك و بگه رده آه ی له  بۆ دواجار ما1993 / 5 / 20پنج شه ممه 
لدان آه وت و چووه ڕیزی نه مرانه وه و له سه ر وه ستی خۆی له گو نی هه ه بجه ی شه 

  .هید به خاك سپرا
هه زاران سو له گیانی پاآی شه هید آۆسار و سه ر جه م شه هیدانی ڕگای ڕزگاری 

  .آوردوآوردستان
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