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  ی جاشه)١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه ن بهدی سره ئیبراهیمی شخ نه
ی )٦٥١ ( ی هاوتی، ژماره  رۆژنامه  له کدا که یه وه  روونکردنه کان، له سووکه

دا )١٧ ( ڕه الپه  له  کهدا، )٤.٨.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه رۆژی چوارشه
عس  دام و به رۆک جاشکی سه ر سه  هه کات که  ده وه ، باسی ئه وه ته بوکراوه

تا  ره سه.  مردن و تیاچوون زار کورد بپارزت له روو هه  سه توانیوتی له
،  رگیراوه و وه ی ئه که  لدوانه م له که  ناوونیشانی ووتاره  بم که وه وت ئه مه ده

دام  ی سه رۆک جاشانه و سه  له بژرم ک هه یه ند نموونه وت چه مه پاشانیش ده
زار کوردیان  ژیانی ههوجی ناوبراو  رۆک جاشی فه ی سه  قسه به   گوایه که

ک  نهچت یان  رده رۆک جاشی ناوبراو وا ده ی سه ، با بزانین قسه پاراستووه
  !  هیدکردووه یان شه رگه دان هاووتی و پشمه یان و سه  ده رۆک جاش به ندک سه کو هه  به وانه پچه

وی  بت، هه کانمدا هه  نووسینه ک له واوییه ک یان ناته یه ه ر هه  هه م که که  ده نهوا موو ئه  بم، سوپاسی هه وه  ئه پویسته
 ر ر هه گه بت، ئه  وانه نووسم کهوت شتک ب دنیایی نامه  به ن، چونکه ده کان ده واوییه ی ناته وه  و پکردنه وه راستکردنه

کی ب  یه ه  هه م کاتک که م، به ده ی ده وه وی راستکردنه ت ههزووترین کا بت به کانمدا هه  نووسینه کیش له یه ه هه
تی  ی جاشایه وه  ته  بوو له وره ڵ پیس و گه سانکی پاشه چی که ، که دات و خۆم پم خۆش نییه ست رووده به مه

  بهیان )ئاری(ندکی  ا پهنی ، ته)ک بن ر کویه  هه ر جاشه له  جاشی دۆڕاو هه که (بنی ناشیرینم پ  وت قسه بیانه
 پۆ دروست  ی له وه رئه به ک له  نامشکنی، نه سانه  که و جۆره وتنکی ئه رکه هیچ به: (ت  ده  که وه دنمهبۆ   نموونه

   ).پناویدا بشکم  ناهن له نده وه کات، ئه  زامدارم ده ی که وه کو ئه کرابم، به
  وه، که  دنینه کو نموونه وه ) ح شینه سه(یی  کره به دۆرهحمان خدر بندیان  بدوله ه عح شینه سه ،مدا شی دووه  به له
دا باسی )لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(رتووکی   په  له یه مشوه به

    .  کراوه
،  هوبوکتیی نیشتمانیی کوردستان  یهناسراوی ی  رگه پشمهتا  هر سه ،) ح شینه سه(حمان خدر  بدوله  عهح شینه سه
ی  رت و دوا پله ی که رمانده رت، فه ی که رمانده ، جگری فه زه فره ی مه رمانده فهکو  ربازی وه سهکانی  که دوا یه ک له  یه پله

ی رووخاو توانای  کاندا ووره نفاله  ئهکاتی ک له الیه ، له ح شینه سه . ولر بووه شتی هه ی ده)٨٦(رتیپی  جگری سه
زگا   ده ندی به یوه  په وه ژره  له رپرسکی تر، بۆیه ند به ڵ چه گه بوو له ی هه  کشه وه کی تریشه  الیه ما، له تی نه رگایه پشمه

زیندوویی  کوژت یان به ب رگه کی پشمه یه رمانده ند فه  چه  کردبوو، رژمیش داوای لکردبوو که وه کانی رژمه منییه ئه
کانی رژم  ره زگا داپۆسنه ی ده رجه و مه  به  شینهح سه. بن و خۆشده  رابردووی ئه وانیان بکات، ئینجا له ستی ئه راده

ی  هرگ ندین کادیر و پشمه ڵ چه گه  له بووکتیی رقی لیان  ناو یه ی له وانه  ئه ڕا که گه تک ده رفه  ده م له قایل بوو، به
تی نوی  ر مزی دۆستایه سه لهور  ور چه کو نچیری چه هیدیان بکات یان بیانگرت و وه  شه وه که یه حزبی شیوعی به

  . یان بکات وه ستکردنه هیدکردن یان راده  شه کان شانازی به عسییه خۆی و به
ی  نیا گورزکی کوشنده ته ناچاری به  به ۆیهوت، ب که ڕا بۆی رک نه گه دوایدا ده  به ح شینه  سه ی که ته رفه و ده ئه

د ناسراو  مه زیز حه حمان عه بدوله عه شرئاسا ترس و ی چاونه رگه  پیاو و پشمه ه ی حزبی شیوعی کرد و که ئاراسته
 ررزگاو ) مال  که ناسراو به(لی حاجی ئیسماعیل   عهکانی ناوه  بهی تر رگه وو پشمهدڵ  گه ، له)دکتۆر عادل(  به

ڵ  گه له، هیدکرد  شهپه ی قوشته  شارۆچکه ربه ی سه) پینگه( گوندی  له دا)٩/١٩٨٨.٦.١٠(ی و شه  له ، بانی گردعازه
ک و  هید دکتۆر عادل برایه شه .ن هندر خورمایی ناسراو به عدی داره ناوی سه ک به یه رگه بریندارکردنی پشمه

ی حزبی  رگه هزی پشمهچوغی  ره لقی قهری سیاسی  م کادیر و رابه  هه که  بوو،نزیکم دسۆز و  ره کی هه هاوڕیه
پشوو درژ،  ، ئارام،  نده خه م به ، ده هید دکتۆر عادل، مرۆڤکی ساده شه. ربازی کی سه یه رمانده م فه  هه،شیوعی بوو

پیاوی  ڕاستی توانم بم به ه، دبوو  قینه ی راسته رگه پشمهو شۆڕشگر ختکار،  بور، خۆبهزن،  مه ،فا وه بهدسۆز، 
  .  هاتن بوو هاناوه  و به نگانه رۆژی ته
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وک  ک شه یه فته ههی  نزیکه  ر له به  ی که وه کانی تریش بئاگابوون له نه  و حزبی شیوعی و الیه وه ره ی سه هیدانه و شه ئه
 نوری  یی ناسراو به کره به نوری قادر دۆره(   پک هاتبوون له ی که که  کوژه رگه  کورد و پشمه و تاقمه ح شینه  سه

مید  عه (بباسقادر ، سمکۆ  کتیی نیشتمانیی کوردستانه  یه ربه  گومرگ و سه  له میده ی عه که  پله  ئستاکه ، که قادر باریکه
  د حوسن که مه محهڵ  گه  له، کتیی نیشتمانی کوردستانه ندی یه نی ناوه نجومه ندامی ئه  ئه  ئستاکه ، که)سمکۆ بباس
  ی حزبی شیوعی به رگه  تووشی دوو پشمه  په  قوشته ربه ی سه شه به ڕه  نزیک گوندی گه ، له)ڕین کوژرا دوای راپه

بی  کانه(شخانی  ڕه شید گه ڕه مه بی حه  کانه بت، که ولر ده شتی هه ویستی کرکار و جووتیارانی ده وست و خۆشه هه
، کادیرکی دسۆزی حزبی شیوعی و  بی گچکه  کانه .بن ده) ال ئاشتی مه ( وی ناسراو به ته حمان قه ال ره و ئازاد مه)  گچکه
ترسی  کی دلر و چاو نه یه رگه ، پشمه)ال ئاشتی مه(ولری حزبی ناوبراو بوو، ئازاد  شتی هه ری سیاسی لقی ده رابه

ست  ده ن و بهگر دهف  بهرگه  و دوو پشمه ناکاو ئه و لهاسانی ئ ی، زۆر به که  و تاقمه ح شینه سه. حزبی شیوعی بوو
   .هیدکرد یان شه مانه و دوو قاره وانیش ئه ن، ئه که دهولری  منی هه ستی ئه ستراوی راده به
مان و  ه قار ره رگه هه  پشمه کک له ، یه)٩/١٩٨٨.٦.١٠(ی و وی شه  شه و واته مان شه ر هه ی هه که  و تاقمه ح شینه سه
   ناسراو به )گه دیبه(بدو دووشیوانی  تاح عه دین فه دره ناوی سه کتیی نیشتمانیی کوردستانیی به کانی یه  وسته  هه به
  ، داوای له ح شینه سه. هیدکرد بوو شهکتیی  ندی سی یه به ربازی مه رپرسی سه بهاللی   خزمی رائید جه که) حاجی(

 جاش  وان ببت به ڵ ئه گه  ناو رژم و له وه یاندا بچته گه بژرت یان له ککیان هه  یه و دوانه هید حاجی کردبوو له شه
ری  ی داگیرکه جاشی رژمک  بۆناو رژم و بوون به وه ڕانه ک گه بژارد نه هید حاجی مردنی هه م شه یکوژن، به یان ده

   .هیدکرد ی ناوبراویان شه که و تاقمه شینهح  بوو سه وه رست و فاشی، ئه زپه گه ره
 س  ستژیان له دا، ده)١٠.٦.١٩٨٨(ی وت رکه   له ، واته په  گۆڕستانی قوته ی دواتر لهو شهی  که  و تاقمه ح شینه سه

   عیسا پانی ناسراو بهو ی تاریق عهکان هناو  به برینداربووندوانیان  وانی حزبی شیوعی کرد که ی پاه رگه پشمه
ان  برینداری خۆی  بهان توانی  ساالر، که بدو ناسراو به موخلیس عه و  په کی دووگرتکانی قوشته خه) کرمانج(
  ختانه م خۆشبه بهو، هیدبو ی شه که ختی برینه ر سه به لههاوڕێ کرمانج  رۆژی دواتر  وه داخه ل به ، وهن ربازکه ده

   .رچوو هاوڕێ هرش ب زیان ده
دی ئاوی ناوم بردن   وه ره  سه  له که کتیی  شیوعی و یهی مانه  قارهوت حهو  ئههیدکردنی   شه  به ح شینه سه
ر   سه نایه و و رۆژی ده شهوامی  رده  به کو به  ناو رژم، به وه ڕایه گه هشت و نه جنه ی به که  ناوچه ، بۆیه وه خوارده نه
  . کاندا رپرسه و به رگه راوکردنی پشمهپناوی  ک له یه
کانی   نزیک گونده کی تردا له یه  بۆسه تی نوێ، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده  و فه رگه  پشمه ی کۆنه ح شینه سه
هیدکرد  ستی تری حزبی شیوعی شه  دهر سه ی گیان له رگه  دوو پشمه  په، ی قوشته  شارۆچکه ربه ی سه جنه بیره
  . یی ژار مناره یی و هه کانی ئیبراهیم باداوه ناوه به
کانی  نوان گونده دا له)٢٨.٦.١٩٨٨(وتی   رکه لهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یهردی  به نهکی  یه رگه هیدکردنی پشمه شه
 و نتک مهحسین و موحسین   برای مامۆستا ته نتک، که لی مام زندین مه عهریم  ناوی یاسین که بهردز و میرکان،  که

  . ولر بوو شتی هه ی ده)٨٦(ی تیپی  رگه پشمه
یی، شیوعی و  ه ر دوکه ال ئۆمه ئازاد مه(کانی  ناوه  شونی جیاجیادا به جیاو له کی تر به یه رگه ند پشمه هیدکردنی چه شه

ربازبوو،  ی ده که و تاقمه ح شینه ست سه ده  برینداری له ڵ بسکۆڵ بهسو د مام قادر ره مه محه. یسی بوو هید وه برای شه
   ). سوور ره حوسن ئۆمه. هید بوو وتک شه شکه ناو ئه  دواتر له وه داخه چی به که

ی )  خاسه زه فره مه(تی  ی تایبه زه فره  مه  ناو رژم و بوون به وه ڕانه ی گه که  دۆڕاوه  و تاقمه ح شینه ی سه وه دوای ئه
تی  تایبه  بهوه نانه یان بۆ ده کرد و بۆسه  هاتووچۆیان پدا ده رگه  پشمه ی که و رگایانه  ئه چوونه  ده وانه من، دواتر شه ئه
  ستگیرکردنی کوڕ و براو باوکه پناوی ده  له رگه ی پشمه ماه ر خزان و بنه  سه چوونه ، یان ده  رغه ستی شه  به له

ر شونک گومانی  هه رنا له ر هه گه ئه  . وه ماه  وه  یان هاتبنه وه سیان بنه ردانی خزم و که ر بۆ سه گه نیان ئهکا رگه پشمه
ستگیرکردنیان و  ڕۆیشتن بۆ ده  ده که و شونه ره ، به بوایه ربازیان هه تی سه  خزمه بوونی راکردوو له هه
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  ح شینه سه  بۆ نموونه. کردن  بارانیان ده وانیش گولله  ئه من، که ی ئه که ره رکوتکه زگا سه  داموده یان به وه ستکردنه راده
چوار دا ) کانی بزره( نزیک گوندی  دا، له)٢٤.٧.١٩٨٨(وتی   رکه لهی،  که زه فره  مه ربه کانی سه بندیان و جاشه

  پی نووسراوی ژماره  به ، که وهوستگیرکرد ده ن-رکوک کی که  خه  کهکتیی نیشتمانیی کوردستان ی یه رگه پشمه
 دانیشتووی  سی تری ڵ نۆ که گه لهولر  منی پارزگای هه تی ئه رایه به ڕوه ی به)٢٥.٨.١٩٨٨(وتی  ی رکه)٢٠١٤(

ی ناوبراودا  ی شارۆچکه)١٥.٦.١٩٨٨(وتی  رکهی  که شبگیریه  ره  له ، کهنخۆڕاگررواندزی رزی  ربه سهی  شارۆچکه
ی تیپی  رمانده ، فهلزوبدی مید روکن عامر ئه عه تی رکردایه  سه  به شبگیریه و ره ئه.  باران کراون ، گوللهستگیرکرابوون ده
واندز،  منی ره واندز، ئه  ره عس له ی حزبی به مه زه کانی مونه فیقه شداری ره قی پنج و به یله  فه ربه ی سه)٤٥(ی ) فرقه(

  ندک له وماوانی هه کی لقه خهزۆرتر   که نجام درا، ک ئه یه  خاسه زه فره و مه جاش  ه ربازی و کۆمه ئیستخباراتی سه
کی زۆر  یه ستگیرکردنی ژماره ڵ ده گه واندز، له ی ره نایان هنابوو بۆ شارۆچکه  په  که وه ی گرتهر وروبه کانی ده گونده
هاووتی و ) ١٢٠(ی   نزیکه یشته گه یان ده ژمارهموویان   هه ، کهیه و شارۆچکه وستی ئه هه رو به روه سی کوردپه که

و  بریتیین له) ٤-١ (  ژماره لهدا،  وه ره  سه  پکراو له  ئاماژهی نامه گه  بهی گوره به . باران کران سیان گولله که) ١٣(دواتر 
 . کی رواندزن خه) ١٣-٥ (  ژماره ولری کردوون، له منی هه ستی ئه  گرتوونی و راده ح شینه  سه ی که رگانه پشمه
ی تریش هاووتی  که سه رکوکن، نۆ که کی که ن و خه)ک. ن. ی(ی  رگه میان پشمه که  چواری یه ، که که هیده  شه سزده

د  سعه ئهگی،  ر ساح قولی به ن عومه سه حه یی، وه د جه مه براهیم خورشید محهئی(:   بریتیین له دانیشتووی رواندزن که
 ن یوسف، سه حمان، ربوار حه بدوله مین ناوخۆش عه د، ئه مه  محه هوز هت س ر هیدایه روه ، سهیی کانه پهد  مه حه د حمه ئه

لیم  زاق، سه بدوله عید عه زاق خدر مام شخ، وریا سه بدوله لی عودیش، عه د عه مه بار مام شخ، عیسا محه شرزاد جه
یان -ولر منی پارزگای هه تی ئه رایه به ڕوه ستی به  راده که، ) و فازڵ شافی میرزاکر ها به ردار ته سهبدو،  د عه سعه ئه
  . ن که ده
، بدو ئاغای کۆڕێ جید عه ریم مه میل که می جه کره ستی جاشکی ئه ده بهدا )٥.٣.١٩٨٩(ی وت له رکه دواتر ، ح شینه سه

هۆی  ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه دادگای(ن  الیه ، له هح شین سه. کوژرا ،)٢٢٠(وجی سووکی  راوژکاری فه
   .کان  لیستی داواکراوه ت له ی دراوه)٢٩٣ ( و، ژماره رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله  ئه شداریکردنی له به
  
  
  
  

  : وه په  چه کان له ناوه. ێگوندی گرتک و رۆست) ١٩٨٤(ھاری ساڵی  کانی حزبی شيوعی، به رگه ێشمهپ
 .ولێر شتی ھه ر سياسی لقی ده شێخانی، کادير و رابه ڕه شيد گه  ره مه حه بی ھيد کانه شه .١
 .شێخانی ڕه شيد گه  ره مه بيالل حه .٢
 .   کۆيه–  شيواشۆکیوان شاخه .٣



 4

 


