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ئةو يش ،كة لصنصكي طةورةو بةرضاولةبواري راطةياندين كورديدا هةية،دا1991دواي أاثةأيين سايل لة 
  .  بصتتصكراي دةنطي طةيل كورد أاطةياندنصكي تايبةت كة طوزارشت و دةربري ئريادةينةبوين 

بةالم دواي ،أؤذنامةوتةلةفزصؤين هةرصم دانرا،ندين ثةرلةمان و حكومةيت هةر صملة سةرةتاي دامةزرا
 سةر  ئةوةش لة ئةجنامي،ماوةيةكي كةم طووم بون و بون بة بةردي بن طؤمص و دةنط وسةدايان نةما

ئةنداماين هةردوو اليةين سةرةكي ثصكهاتووي  هةلداين ملمالنص و ركابةرايةيت و كص بةركص لة نصوان
 زياتر قولبونةوةي كصشة و ملمالنصكان و هةلطريساين ئاطري شةأي براكوذي بوة ،ةمان و حكومةت ثةرل

 ية كصك لة دةستكةوتةهةرة طرنطةكان ئةويش أاطةياندين طشت طةيل كوردستان و هؤي لة دةستداين
  . حكومةيت هةرصم

مانةش كة زياتر بلند  ئة،ر كةوتنلة بأي ئةوة ضةندين كةنال ودةزطاي أاطةياندين سةر بة ثارتة كان بة ديا
 دةنط و ، دةربأي بةرنامةو أةنطدانةوةي بريو بؤضوين ثارتةكان بون زياتر ،ن بوسياسيةكانطؤي ثارتة

  . طوزارشيت طةالين كوردستان نة بون
سةيرتر ئةوةي لة كةنالةكان بةدي دةكرصت كة تايبةت مةنديةكيان لة أؤذطاري ئةمأؤشدا لة هةموي 

ثصيان واية كة ،لبوين ضةند دةستةو طروثصكي دياري كراو بةسةر تةواوي دةسةاليت بةرصوةبردنزا،وةرطرتوة
  . ئة مةش وةكو مريات ومولكي كةسصيت لة باب و باثريانيان بؤ ماوةتةوة

بةرو لة كةنايل كوردساتدا ئةمة بة ئاشكرايي بةر ضاو دةكةوصت واتة كةنايل دةستةو تاقمةهةر لة بةأصوة
ةش كةري بةرنامة بيطرة تا دةطاتة تصكأاي بةرهةمةكانيش سنورصكي دياري كراو داخراويان بصذةرو ثصشك

 تةاو تةا تايبةتن بة ضةند كةسصك بة ثص ي بةر نامةيةكي بؤداأصذراو لة اليةن ضةند كةسانصك ،هةية
استة أصنمايي دةكرصن كة توشي نةخؤشي ناوضة طةري وتةكةتول بوينة تةا بة يةك فرمان و ئاأ

يا بابلصن مامةمحةيي سلصماين ووتةين كارامةو لصهاتوي ئةم كارانةش كاديري ماستاو ضي و،كاردةكةن
  . دةوص

 بةرهةمي ئازارو ئة ،كةنايل كوردسات بةري أةجني خوصين سةدان وبطرة هةزارةها شةهيداين كوردستانة
 و  هةلةجبةو باليسان وشصخ وةسانانئةنفالو كيميا باراينبةرهةمي ،شكةجنةي زيندانة سياسيةكانة

بةالم سةد حةيف وخمابن ئصستا ،بةري رةجني ماندوبوين ثصشمةرطةي قارةمانة،هةشت هةزار بارزانيةكانة
  ؟. . . . . . . . . . . . . . . . بؤتة تةا مولكي ضة ند كةسصكي دياري كراوو) ك،ن،ي (كوردسات و

  . . منونةيةكي زيندو
 تيايدا باس لة شةرةكان و ،كة ضاو ثصكةوتن لةطةل ثصشمةرطةدصرينةكان دةكاتبةرنامةي بؤمصذوو 

 ا ثصشمةرطةي تيثةكاينسةردةماين خةبايت ضةكداري لةشاخ دةكات ئةوةي تا ئصستا دةبيندرص تة
جارو بار بة هةلة يا بة دةطمةن و تاك وتةرا هي ئةم الو ئةو الي ، بةزؤريسلصماين و دةورو بةريةيت

بؤ   مةبةسيت من تةا،رصزو خؤشةويستيم بؤ سةر جةم ثصشمةرطةي كوردستان هةية من،تصدةكةوص
ثأ لة هةلةي بةأصوةبردين ناوضةطةري وتةكةتويل كوردساتةوبةس ضونكة كوردسات هي هة مو  ةقليةيتع

 كة،كوردستانة نةك تةا تا يبةت بة تاقمةو طروثصك تا ئا وةها بة كةيفي زةوقي خؤيان هةيل سوأصنن
  . زؤر بص ويذ دانانة ياري بة مصذووي ثأ لة خةبايت خؤصناوي و ضارةنوسي داهاتوي طة لةكةمان دةكةن
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رصكيش قارةمانةكاين دةشيت هةولصرو هاوأصي ي شةهيدان أصبازو مةالسلصمان وحةيدةر جوكل دةبا جا
ئاوارةكاين كةركوكي شةهيدان أؤذصكيش أؤلة ،. . . . . و. . . و. . . . و،. . . وفاقةو خالة مامندوشاخةوان و

عبدوألةزاق ومامةأيشةو ئازادهةورامي وئةنوةر حةسةن و حاجي هةملةت و شةهيدي سةركردة ئةنوةر 
 حسصن بؤخصري خواجارصكيش ئاوأ لة دةظةري باديناين شةهيدان ئيرباهيم عةزؤو،زؤراب بةسةر بكةنةوة
ين كةنايل كوردسايت طرتؤتةوة لة سايل هيوادارم ئةو تةمة رةش وطرذةي ئامسا،بابةشصخيش بدةنةوة

  .نوصدا البضص و رةمحةيت بةر كوردستان بكةوصت
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  ئةملانيا


