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 ) آاره ساتكی دته زن و ڕوداوكی ناخۆش (

له  بنكه ی آۆمیسیۆنی ڕكخستن . بوو1988ئواره یه آی مانگی گه الوژ سای 
ین آه  هه وای دته زنی آاره ساتی شه هید  دانیشتبوو1و سكرتاریه ت  له  نۆرێ

بوونی آاك عوسمان فه تاحی و هاوڕیانی له  بنكه ی ناوه ندی هه موومانی 
تاساند

                                                

آاره ساته آه  ته نیا له  شه هیدبوونی ئه و پۆله  تكۆشه ره دا نه بوو . 
به كو شوه ی شه هید بوونه آه یان به ده ستی دڕنده آانی آۆماری ئیسالمی 

 . آردزیاتر خه می له ده ست دانی ئه و پۆله  پشمه رگه یه ی قورس و گرانتر 

 
 هاورێ عوسمان فه تاحی

 آاره ساتكی دته زن
ماوه ی چه ند ڕۆژك بوو ژماره یه آی زۆر له  هزی پشمه رگه  له  سنووری 

ئواره ی یه آك . بانه وه  گه ڕابوونه وه  بۆ چاالآی و آاروباری پشمه رگایه تی
نگی گه الوژ، آاتك بۆ مه به ستی آاری ڕكخستن آاك عوسمان فه تاحی و چوار تكۆشه  ری له  ڕۆژه آانی ما

) مسته فا چكۆل(دیكه  به ناوه آانی سه لیم آاویان، تاهیر غه فووری، ڕه شید نه مه شیری  و مسته فا مسته فایی 
ه  ره  و گونده آانی دامنی چیاآانی ، له   چیاآانی مه یدانان له  هاوڕیانی دیكه یان مائاوایی ده آه ن و ب

یه آه م شون آه  ده یانھه وێ لی بمننه وه  . سه رده شت وه ڕده آه ون- مه یدانان و ده وروبه ری جاده ی بانه
دره نگانكی شه و ده گه نه  ئه و گونده و به بده نگی ڕوو له  مالی شه هید ڕه حمانه  ڕه ش . گوندی سه یسارمه

بگومان ئه وان پان وایه  آه س  . اش نان خواردن بیاری مانه وه  هه ر له وێ ده ده ن و ده مننه وهپ . ده آه ن
ب هه واڵ له وه ی آه  سیخوڕك به  مانه وه ی ئه وانی زانیوه و  . نه ی دیون و شونه آه یان وون و نه دیاره

  . یتالعاتی بانههه واه آه ی به یانی زوو وه ك ده سته  گوك گه یاندۆته  ئ
ده مه و نیوه ڕۆ ژماره یه آی زۆر هزی ته یاری دوژمن به ره و هه واری یاران، گوندی سه یسارم وه رده آه ون و 

یه آه م ماڵ آه  ده چن بۆ . پاشان ده ڕژنه  ناو ئاوایی و ده وری ماه آان ده گرن. ده وریی ئاوایی گه مارۆ ده ده ن
آۆڕی یاران  . ه  ماندوویی نه ناسانه ی ڕگه ی ئازادی و سه رخۆبوونی آوردستانهپشكنین شونی ئه و ڕبوار

آه  له  هه وای هاتنی شه مشه مه آوره آانی دوژمنی ڕووناآی ئاگادار ده بن، به له به ر چاوگرتنی ئه و شونه ی 
 . ه لكی ئاوایی بگات، نیهآه  لی ماونه وه  ڕگه ی ده ربازبوونیان به ب ئه وه ی زیان به  خانه خوێ و خ

یان ده ب بیاری به ربه ره آان و خۆڕاگریبده ن یان به ب ته قه  خۆ  . هه ربۆیه  دوو ڕگایان له  پشه
هه روه ك هه موومان ده زانین پشمه رگه  هه یبه ت و بوایه آی هه یه  آه  ته نانه ت ڕگا . به ده سته وه  بده ن

ده سته وه دان ببته  به شك له  بیرآردنه وه ی و بۆیه ش هه روه ك له  ئاآامی ئه م به خۆی نادات هزری خۆ به 
آاره ساته  بۆمان ده رده آه وت ئه وان ب سودوو بیاری به رگری ده ده ن تا یان گیانیان ده سپرن یا 

 . به سه ربه رزی ده رباز ده بن و هزی دوژمن ده شكنن
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سه رده شت هه كه وتوه  آه  به  ده یان مۆگه ی گه وره و -  ش له سه ر جاده ی بانههزی دوژمن زۆره و گونده آه
سه ره ڕای بانگی پاسدارو . به ، آاره ساتكی  دته زن و جه رگ ب خه ریكه  ده قه وم . گچكه  ده وره یان داوه

وند آه  زۆربه  یان ئاگاداری بوونی خه كی گ . خۆفرۆشان بۆ خۆبه ده سته وه دان ده نگك بۆ ومدانه وه  نیه
نازان ئه و آاره ساته ی خه ریكه  ده قه وم چیه و . هه مووی خه مبارو آزن. آوڕه آان نین سه رسام و چاوه ڕوانن

چاوه آان فرمسكیان تزیاوه و . ئه و هه لۆیانه  آن آه  بای فینیان آه وتۆته  به ر ته ه ی داگیرآه ران
آه س ڕگای نیه  بته ده ره وه و ڕه وه ی به آرگیراوان .  سته  وه  چاوه ڕوانی بیستنی هه والكنگویه آان به هه

  . بان و بن بانیان گرتوه
هه رچی به گه و دكۆمنتكی گرینگ آه   . پۆلی یاران له  ژرخانی مای خانه خویان خۆیان ئاماده آردوه

نی پ یانه  له  به ینیان بردوه و بهنن و به  پزیان ده گورشمه رگانه  به یكدی ده ده ن و به نرآه ی به ه
هزه آانی دوژمن ده ن خه یالتان خاوه و پشمه رگه ی آوردستان تا دوا دۆپی خون ئاماده نیه  خۆی 

نرده ستی و سه رشۆڕانه  دانانوبه ده سته وه  بداو سه ر بۆ ژیانی ژ . 
ده خورپه  و خه مو په ژاره  . كی ترسناك و سه یر بای به سه ر ئاواییدا آشاوهدیمه ن. شه ڕ ده ست پده آات

هه رآه س له وی دیكه  به په له تر بوو بۆ ئه وه ی . به  ڕوویی تاك تاآی گوندیه آانه وه هه ست پده آرا
زاریه وه  له  هه موو ئه وانه ی شاهیدی ئه و ڕووداوه  بوون به چاوی . سه ره نجامی ڕوداوه آه  بزاننفره تو ب

ژنان و پیاوان، آیژو الوان، به په ژاره و دسۆزیه وه  خۆزگه ی . هزه  به آرگیراوه آانی ڕژیمیان ده ڕوانی
 . ئه وه ی وشه ی خراپه  به  سه به ب آاری روداوه آه یان ده ووت. ڕزگاربوونی ئه و پۆله  شه هنه یان ده خواست

دوژمن به هه موو هزیه وه  . ه رگایه آه و له ووه  ئاگر به سه ر دڕنده آاندا ده بارننمه ته رزی یاران ته نیا د
 . ده یه وێ به سه ریاندا زاڵ بت، به م به رگری بورانه ی تكۆشه ران ڕگه ی زاڵ بوونی دوژمنی گرتوه

ده یانه ونته وه و زراویان له  هه نارۆك له  سه نگه ری بورانه  وه ده هاویژرته  ناو ڕه وه ی  نه یاران و 
سه ره ڕای ته نگی جگاو ته سكی مه ترزه آه یان . به جه رگی و نه ترسی ڕۆه آانی ئه و ئاوو خاآه  تۆقیوه
جه  نایه تكاران له  ئاست نه به ردی به جه رگی ئه و . به رده وام ومی هزی زۆرداران ده ده نه وه و ده یان تاسنن

. بۆیه ش دوا هه وی ترسه نۆآانه ی خۆیان ده خه نه گه ڕ . گه یه  ده سته وستان ده مننه وهپۆله  پشمه ر
بیارده ده ن ئاگر له  هه واری یاران به ربده ن تا بتوانن به م آرده وه  وه حشیانه یان به چۆآیاندا بنن و وره و 

 ڕوانی ئه وه دا بوون نرآه ی آوردانه یان آز دڕنده آان ئه مكاره شیان ئه نجامدا و له  چاوه. بوایان بشكنن
بكه ن و ئه وان ناچار بكه ن بۆ چه ند ساتك ژیانی دیلی، سه ردانه ونن و هاواری خۆبه ده سته وه دان به رز 

به م دوژمنانی تینووی خونی آوردان ب هه وان له وه ی آه  له گه ڵ پۆلك تكۆشه ری قاره مان  . بكه نه وه
ئه وان پشمه رگه ن و پشمه رگه ش ئه و تكۆشه ره  چه آداره یه  آه  له  پناوی مافی ڕه وای .  ڕوونبه ره و

. ژیان ئه وآاته  الی ئه و مانای هه یه  آه  له  به رانبه ر نه ته وه آه یدا سه ری به رز بت . نه ته وه یه آدا ڕاپه  ڕیوه
آه واته   . یی نه ته وه یه آی بن ده ستی وه ت داگیرآراوهئه و همای خۆڕا گری مژوویه ك نه سره وتووی

هه ربۆیه ش نه یان توانی به ئاگر تبه ردانیش . چاوه ڕوانی ڕه وه  گورگی ئیسالم ب ج و ب ئاآام بوو
ئه وه بوو هه ر پنجیان ئازایانه  وه ك چیا خۆیان ڕاگرت و . سه ری به رزی پشمه رگه ی آورد نه وی بكه ن

سه ره نجام له  ناو بسه ی ئاگردا گیانیان به خت آردوو به مه ش ده رسكی دیكه ی . وا هه ناسه  شه ڕیانكردتاد
ئه م رۆه  گیان له سه ر ده ستانه  به  به رگری و خۆڕاگری بورانه یان . نه به زی و خۆڕاگریان تۆمارآرد

اوو سامگرتوو له  ته رمی سوتاوی بورانی ئه و نه تره ی هزه آانی دوژمنیان بردبوو، هه ربۆیه  سه ر سوڕم
  . ده ڤه ره  نزیك ده بوونه وه
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له  ژر سبه ری آۆماری ئیسالمیدا ئه مه  یه آه م جه نایه ت و آاره سات نیه و به سه دان آاری دڕندانه و 
 قاتی قوربانی داگیرآه رانه یان له آوردستان ئه نجام داوه و ژماره ی قوربانیانی خه كی بچه ك چه ند

 . شه ڕآه رانی ڕزگارین
به رزو به ڕز بت یادی پانزده  ساه ی شه هید بوونی ئه و پۆله  تكۆشه ره و هه موو شه هیدانی سورخه تی 

 . ڕگای ئازادی آوردو ڕزگاری آوردستان
 ڕوداوكی ناخۆش

ده بوو بۆ ئاگادارآردنی بنه ماه ی . نآاتك ئه م هه واه  بو بووه وه هه موالیه ك په رۆش و خه مبار بووی
بچین بۆ شاری سلمانی و له وش ڕوڕسمی پرسه و ) آاك تاهیر غه وری(یه آك له  شه هیده آان 
منیش یه آك له وانه بووم . بیاردرا به یانی بۆ ئه ومه به سته  ڕكه وین بۆ سمانی. ماته مینیان بۆ دابنین

هه ربۆیه  به له به ر چاوگرتنی ئه وه ی آه  له  آۆمیسیونی ڕكخستن و . ه  بچمآه  ده بوو بۆ ئه و مه به ست
 ونه  آه  تایبه ت بوو به  3 داوای لكردم آه  آۆمه ك فیلمی2سكرتاریه ت آارم ده آرد سكرتری حزب

مه وه  ماه  وه و ئواره ی هه ر ئه وڕۆژه  چو . آۆنفرانسی چوار له  گه ڵ خۆم ببه م بۆ سلمانی تا بشۆرنه وه
به گانه وه ی هه واه آه  آپی و بده نگی وه ك ته مكی  . شه و له آاتی نانخواردندا هه واه آه م بۆ گانه وه

ئه ستووری ماته مینی بای به سه ر هه موو ئه ندامانی بنه ماه آه ماندا آشاو هه مووی به  ناڕه حتی و 
ماه آه مان به ته نیا .  وه  له  بیری له ده ست چوونی ئه و ئازیزانه وه  ڕاچووپه رۆشیه وه هه رآه س له الی خۆیه
شه وانه ش ته پوو ئه وه نده  زۆربوو آه ته نیا ڕگا . له  نو خوه تكدا بوو4له  خوار ماه آانی گوندی آه ڕه ك

كه ین دوورآه ونه وه  و هه ندك جار بۆ ده ربازبوون له  هرشی ته پوو ئه وه بوو به دووآه ی ته پاه  ناچاریان ب
آاریگه ری هه واه آه به جۆرك بوو آه  ئه وشه  وه  . ئه گه ر شنه بایه آی به هاتایه  پش خه وتن ده مانكوژانده وه

نازانم چۆن نوستین و . ئاگامان له وه  نه مابوو آه  شنه بایه ك هه یكردوه و ده ب ته پاه آان وه آوژنین
آوڕه فریاآه ون . . كه وت، ئه وه نده  ده زانم آه  گوم له ده نگك بوو آه  هاواری ده آردخه ومان ل
آه  چاوم آرده وه  بسه ی ئاگر به شوه یه آی . . . . ده نگی ته قاندنی چه ند گووله یه ك. . و. . . سوتاین

هه رآامه مان له  ئاست خۆمان به رز . دآه  وانه یی له سه ر سه رم گرفه ی بوو و به خرایی ته شه  نه ی ده آر
هه رآامه مان له وه ی دیكه ی  . بووینه وه و هه ریه آه  مناكی له  گه ڵ خۆی هه گرتوو له  بن ئاگر ده ربازی آرد

به آورتی هه تا توانیمان هه موومان وه ده رآه وین خوه ته آه  به  شته آانیه وه  بوو  . . ده پرسی آوا ئه وی دیكه
له و نزیكه وه  مای یه آك له  بنه ماه آانی دیكه ی حزب آه  زۆر دورنه بوون  و مای براآانی . ه قه قنه سب

مه حه ممه دی آاك هه مزه و پاشان بنكه ی ناوه ندی آۆمه ه  آه  له  پشت ئاوایی آه ڕه آه وه  بوو هاتن به  
هه موو شتومه آی ناو خوه ته آه یا سوتابوو یا . ووتا ئه وان گه  یشتن آار له آار ترازاب . هاوارمانه وه

 . جلوبه رگ ئه وه ی له به رماندا بوو ده نا هیچمان به  ساخی بۆ نه مابوو. نیوه سوتاو ببو
به یانی آه    . ئه و فیلمانه ی آه  ئاماژه شم پكردن و له  پشت سه ری خۆم دامنابوون به سه ریه آدا توابوونه وه

 سلمانی بۆ چۆخه آه م ده گه ڕام له ناو شته  سوتاوه آاندا، آاتك چۆخه آه م بینیه وه  الی ده بوو بۆم بۆ
به  هه ر چۆنك بت به و چۆخه  سوتاوه وه به ره و بنكه ی  . خواره وه ی سوتابوو به م الی سه ره وه ی مابوه وه

یه آه م آه س آه  دیم آاك آه مال آه ریمی . ی سیاسیده فته ر وه ڕكه وتم و فیلمه آانم برده وه  بۆ بنكه ی ده فته ر

 
 آاك جه لیلی گادانی - 2
 . بوو، وه آوو به گه نامه ی حزب ده ژمردرانه وه )ك،ڕبه رایه تی شۆڕشگ.د.ح( به  آۆنفرانسی چواری ، هه مووی پوه ندیان ئه و فیلمانه- 3
  . آه ڕه ك گوندكی بچوآه  آه  له  دۆ له  ڕۆژئاوای شاری ڕانیه  هه كه وتوه- 4
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فیلمه آانم الی ئه وان به جھشت و ڕووداوه آه م بۆ گانه وه و بۆخۆم چوم بۆ . و آاك ره حیم خودامرادی بوو
 . پاشان ئه وان هه وكی زۆریان له گه ڵ دابوون تا توانیبویان ژماره یه آیان ل ساخ بكه نه  وه. سلمانی

هه ر . تری حزب له آاتی پگه یشتنی هه وای  سوتانی ماه آه مان زانیبووی آه  فیلمه آانیش سوتاونسكر
ئه وڕۆژه  چووبوو سه ردانی آردبوون و ئه وه شی نه شاردبوه وه  آه  خه به ری سوتانی فیلمه آان به  ڕاده ی 

 . له ده ست دانی یه آك له  منداه آانی تاساندویه تی
Sêşemme 21 Gelawêj 2703 
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