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  یی دون و ، وه ته  نه نیشتمانی وآی هی رآرده  سه :فا ستهوشیروان م نه
 مۆ ؟ ی ئهی محلی و ناوچه

 

 رآوآی همن آه
23/6/2004 

 

ر ئاستی آوردستانی   له سه ، آهی آورده رآرده لھاتوانه و سه ك له فا یه ستهوشیروان م نه
ندك  تی خۆی بووه و هه آی تایبه تیه سایه آهن  خاوهی  وه وره ناسراو بووه ، به هۆی ئه گه
 و آی واقع بین و توندڕه یدانی و سیاسیه سكی مه بوه و به آه ی هه وه ره تی جیاآه سه خه

رانی  ده نجه ی ڕه ه  سكرتری آۆمهك  ، وهای سیاسی آورد وه  له ناو جوالنههوناوی دابۆ
می  رده نی آوردستان بوو له سهآتی نیشتما ری یه سوڕنه مۆو هه  ، آه داینهتانآوردس

 دیار بووه  آوردستانآانی ڕوداوه و ی بوار  زۆربهر  سهوستی له نجه و هه خۆیدا ، ج په
آردنی بۆ دادگایی  جی و پشتگیری نه زره زار خه ر نه رانبه بت به له هاوسۆزی نه  جگه

ووی بۆ خۆی تۆمار آرد  مژری روه ترین سه وره  گه1991ڕینی سای  ، له ڕاپهی  آه آردنه 
ت  نانه ته ورآوك آرد  ر پویستی ڕزگار آردنی شاری آه ختی له سه آاتك جه

ی له  یه وه خوندنهر و و پوه ، به پی ئهستۆگرت  یشی له ئه هآ هئازادآردن تی رآردایه سه
وانكی  هو پا رآرده وشیروانمان به سه رآوآدا آاك نه م پ آرد ، ئمه له آه وه ئاماژه ره سه

ر  خانی به سهر هرچ وشیروان وه  آه چی ئستا آاك نهبرد ، ی ناوده وه ته نیشتمانی و نه
ی  باتی ناوچه ی خه شه  بانگهرده  و به ب پهتی خۆیدا هناوهبا  و خهوست  ههتی و  سایه آه

ش  هپشكآاتی له  21/6/2004 ڕۆژی و ڕاستیانه ، لماندنی ئه  بۆ سهآات ، و شارچتی ده
 ، آه خولكی چۆن یمانگای آادران له قه رآوك بۆ په ر باری آه تكدا له سه آردنی بابه

 -:تی  وشیروان وتویه  آاك نهرآوك ، ندی آه به ته به مه تایبه
نین   دروست آردووه و ئاماده بۆخۆمانآی بچوآمان یه ئمه له سلمانی هالنه 

 .وه  نهی  تكی بدهرآوك ر آه له سه  ترجاركی
دۆشت و ئستا بۆ  آتی ده یهیی  به ناوی ئاوارهرآوك  كی آه  ساه خه 13 

ڕی چی   بۆتان داناوه و چاوهندین ملون دینارمان ن چهآا  وه ، له بانقه ڕنه ناگه
 . زیاتر  وه ن له آه  ده

ین ها محیالد ی ته وتوه و نمونه كه كی ل هه آتیش خه ی یه وه ره سلمانی له ده 
 .وه  ته عسی هناوه تی به سه جی ناو ده ره جید فه عروف و ساماڵ مه مه

بی سیاسیامان  آته و مه  رآرده خسیات و سه  شهوه ، رآوآه به ناوی آه 
وه بۆ  بردۆته آانی خۆیان نه بۆتان دروست آردووه ، تا ئستا خزانهپارزگارمان 

 .رآوك  آه
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كی سلمانی نایات   خه ،ورآوك خۆی بیكات  كی آه بت خه رآوك ده ڕی آه شه 
نھا پشتیوانی و  توانین ته ئهئیتر ئمه ،  رآوك به آوشت بدات ر آه خۆی له سه

  .ین هاوآاریتان بكه
نی  مه ته قوربانی و سوته ی سیاسی آورد بونه وه آتی و بزوتنه یان ساه یه ده 

 .وتین  آه  ڕژم ڕكدهڵ ر زوو له گه گینا هه رآوك ، ئه آه
وشیروان  رآوآی آردووه آاك نه  آهآانی هرك آه باسی قوربانی می براده له وه 

ن  كی سلمانی چه زانن خه  دهوسا  ئهن یوان آه یری گردی سه رن سه تی وه وتویه
 .یه  هیدی هه قوربانی و شه

 نت بۆیه  قیرسیای داده ورآوآی به هاوتی آوردی پله دوو وشیراونیش آه دیاره آاك نه
ر دوا  ڕی له سه  شهرآوآی  آهی وه  ئهوایه دوای پی ڕهڕوانت و  تیان دهیه  و شوه به

نھا به  رآوك ته ڕی آه وت شه یه آانی آوردستان پ آرا ، ئستا ده بستی شاروشاروچكه
وه  مه شی بكهوشیروان  آانی آاك نه  وتهوت  نامهدا  من لرهته به ، ههرآوآی بكات  آه

  ولماندوه ستی خۆی سه به وست و مه یه و هه رده آانی ڕونه و ب په چونكه قسه
ی له خۆی  ره وه دركی گه ش غه مه  ، بهوه ر بنوسرته ی له سه  آتب و نامیلكهرتگ ده هه

ك  ی خۆی له سنوری شاركی یه تمانهرآوآی بكات ، چونكه م ی له آه وه آردووه ، پش ئه
آانی و به  واوآردنی قسه  پاش ته ،ش گه  ست دا و باشترین به  له دهیون و نیومل

سیش داوای ونه   آهن و  ڕی بخه  تا بهچونه سیان له دوای نه  آهك  یهآه جھشتنی هۆه
ی  رآردانه ڤاڵ و سه و هه موو ئه ڵ هه ی له گه وه ی ئه وانه ، به پچهآردووه  ی نه گرتنی له گه

  . ڕوی داوهش آردووه وێ پشكه یان له ره موحازهتر آه 
نی  ك آورد وته ر وه وه بناسیبایا هه وشیروانمان له دوره ر آاك نه وه بم خۆزگا هه ته ماوه
  وشیروان  نهڕۆآی آاآه س و ناوه  ئه مه ر ئه نگه هه وه خۆشه و ڕه نگی دهۆڵ له دوره ، ده

آه باسی ) ك.ن.ی(ی مژووی  وه له نوسینهمان ناسیبت ، چونكه  و ئمه نهبوبت 
ڕینك   ڕاپهرآوك  له آه1982 له سای ن ئه: ت  آات ده  ده1982سای ی  آه ڕینه ڕاپه

خستبت و   ڕكی نه آوردستانرانی نجده ه ڕه و خۆپشاندانه آۆمه  ئهی وه ك ئه آراوه ، وه
ت له سوریا  آانیدا هاتوه ، ده وسینهشكی تری ن ها له به روه  ، ههآردبت تی نه رایه ڕبه
رآوآی خواردوی  م آه.ویست ، پ بوو زۆرمان خۆش ده وكمان هه بو و آه آمان هه گایه باره

  .  زۆرم قسه پی وت
 


