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ی )١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه دین به سره نهئیبراهیمی شخ   
  ی هاوتی، ژماره  رۆژنامه  له  کهداک یه وه  روونکردنه کان، له  سووکه جاشه

دا )١٧ ( ڕه الپه  له  کهدا، )٤.٨.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه ی رۆژی چوارشه)٦٥١(
عس  و بهدام  رۆک جاشکی سه ر سه  هه کات که  ده وه ، باسی ئه وه ته بوکراوه

تا  ره سه.  مردن و تیاچوون  بپارزت لهکوردزار  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 وانه موو ئه  بم، سوپاسی هه وه  ئه پویسته
ر  ر هه گه بت، ئه  وانه وت شتک بنووسم که 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 ووترین کات ههز 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

  یان به)ئاری(ندکی  نیا په ، ته)ک ب ر کویه  هه ر جاشه له او هه جاشی دۆڕ که(ی ناشیرینم پ بن  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  بۆ دنمه نموونه

  ). پناویدا بشکم  ناهن له نده وه کات، ئه  زامدارم ده ی که وه کو ئه کرابم، به
ئینسکلۆپیدیای (رتووکی   په  له یه مشوه  به وه، که  دنینه کو نموونه وه باسی بایزی باو ئاغا عهمدا،  هچوارشی   به له

   .  دا باسی کراوه)لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه تاوانبارانی ئه
زراند  دا دامه)١٩٨٦( سای  لهی  که وجه  فه که  کان بوو،  سووکه وجه ی فه)٩١(ی وج راوژکاری فه، باس بایز باو ئاغا عه
کو  باس بایزی ئاکۆ، وه عه.  بووه دزی هه  ئیستخباراتی قه ربه ی سه)٩ ( تی ژماره ی تایبه زه فره م پشتر مه به
ک تاوانی زۆری  کۆمهدام  عس و سه رۆک جاشکی دسۆزی به تی ئیستخبارات و سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
  : ن مانه شکیان ئه  به ، که اوهنجام د ئه
  لهگوندی ماخۆبزنان   دا له)٢٥.٦.١٩٧٧(ی وت  رکه لهکتیی نیشتمانیی کوردستان  ی یه رگه هیدکردنی دوو پشمه شه

سوڵ  رهبی  کانه باوانیی و ال مهر  عومهبدو  ر عه کانی عومه ناوه  به،داباسی بایزی باو کانی عه ی جاشهک یه بۆسه
تا   کهبدو گرتکی  عه  بدو حاجی شخه ناوی عه کی تر به یه رگه  بریندارکردنی پشمهها روه شتی، هه اوده نبی کانه

  .   ژیاندا ماوه له  ئستاکه
  رگه  و پشمه رانی کوردستان نجده ی ره ه کدا کادیری کۆمه یه  بۆسه  له،ئاغای ئاکۆ باو  بایزباس رۆک جاش عه سه
  ، که وه عسی کرده ستی به ستگیرکردو راده سن ده سته  نزیک ئاوایی به دا له)١٩٧٨( سای   ئیبراهیمی لهبدو تیف عه له

  . موس خنکاندیان دا له)١٩٧٩( سای  دام له تی سه  حکومهپاشانرچوو،  دانی بۆ ده  سداره رمانی له فهدواتر 
 هزکی  ر که ی پشده)دووگۆمان( گوندی  دا له)١٧.٥.١٩٨٠(وتی   رکه باسی بایزدا له کانی عه کی جاشه یه  بۆسه له

وکات   ئه تی حاجی حاجی برایم شیرخۆر، که رکردایه  سه کگرتووی کوردستان به ی حزبی سۆسیالیستی یه رگه پشمه
ی )٩(تی   تایبهی زه فره ی مه رمانده باس ئاغای فه عهو،  که  ناو بۆسه وتنه تی حزبی ناوبراو بوو که رکردایه ندامی سه ئه
ن سوور  سه حه: ( بوون مانه  ئه  کهندیل بگر  به رگه  نۆ پشمهان توانیکانی دزێ و جاشه  ئیستخباراتی قه ربه سه

د، خدر  مه بدو محه حوسن عهکتیی نیشتمانیی کوردستان،  ی یه رگه ن پشمه سه ن حوسن حه سه حهیی،  ژاراوه
یی،  ر ژاراوه جه  قه مزه د هه مه ری، محه سه نگه سوڵ سلمان سه ، ره)کی دی بادینی هخ(ری  فا پشده سوور مسته مه حه
مین  دئه مه لی حه  بشیری و عه مزه بدو هه ق، عه بدو فه ق عه بدو پاچکاری، فه د عه مه حمود حاجی محه مه

ردوو   هه  له  دران، که  سداره  له وه که یه دا به)٣٠.١٢.١٩٨٠(وتی   رکه موویان له  دواتر هه ، که)دێ  سوتانه-   خرولکه
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  ی موس بینی، که سابخانه  زیندانی قه ی له یه رگه  پشمه و پۆه  ئه نده مان سادا، به ری هه ر و دیسمبه مانگی نۆڤمبه
 مانگی مایسی ی)٢٦(و ) ٢١(   لهاتر دو ، که کران و زیندانه ی ئه وانه دا ره)٢٩.١٠.١٩٨٠(وتی   رکه  لهمک برایهئامۆزا و 

  .  دران  سداره دا له)١٩٨١(
  ربه ی سه)٩ ( تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده باس بایز باو ئاغای فه  عهن الیه لهک  هاووتییههیدکردنی  شه

  .ر سه نگه  پشت سه دا له)١٩٨٠( سای  بی له مام کانهناوی  دزێ، به ربازی قه ئیستخباراتی سه
کتیی نیشتمانیی  تی یه رکردایه ر سه  هرشکیدا بۆسه دا له)١٩.١٠.١٩٨٠(وتی   رکه کانی له باس بایز خۆی و جاشه عه

عید زۆراب  فا سه کانی مسته ناوه کتیی نیشتمانیی کوردستانی به ی یه رگه  پشمهچوار،  نده  شاخی مامه کوردستان له
کی  ی خه شید گه ، ره فور جورجه  غه فور ئیسماعیل ناسراو به ک، غه رمی یه  هه  له زه فره ی مه رمانده فه پنجونی
ناوی  کگرتووی کوردستان به کی حزبی سۆسیالیستی یه یه رگه ڵ پشمه گه  خالید، له مه رمیان و حه وقوتی گه گوندی ئه

کتیی نیشتمانیی کوردستان  ی یه رگه پشمهها بریندارکردنی دوو  روه هیدکردن، هه یی، شه بدو قادر شنه عه
کانی   ریزه  دواتر چووه کتیی نیشتمانیی، که وکاتی یه کی ئه رمی یه ی هه رمانده حمودی فه د حاجی مه مه کانی محه ناوه به

ی تر ک یه رگه ڵ پشمه گه ، له  سکرتری گشتیی حزبی ناوبراوه کگرتووی کوردستان و ئستاکه حزبی سۆسیالیستی یه
  ). م که شی یه ک، به یه رگه حمود، رۆژژمری پشمه ی حاجی مه مه حه: ( رچاوه  سه–حیم  بدوله ناوی عه به
موختاری ) کخوا سلمان(مین  دئه مه هیدکردنی سلمان حه  شه سا به دا هه)١٩٨١( مانگی ئابی سای  باسی بایز، له عه
  .  وره  گه نه سه ی حه ماه ی ناوبراو و بنه ماه  نوانی بنه  بخاته ی کشه وه پناوی ئه ر له سه نگه سه
دا مامۆستا )٢٧.٩.١٩٨١(وتی   رکه  لهدزێ، ی ئیستخباراتی قه)٩ ( تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده باس ئاغای فه عه
رکخراوی (ندامی  ر و ئه نووسهی  رهو  گه نه سه فا حه ی برای مسته) وره  گه نه سه مینی حه ئه(د  حمه ئهن  سه مین حه ئه

کانی   نھنییه  رکخستنه ر به  ناوبراو سه هیدکرد، که ر شه سه نگه ی سه ناو شارۆچکه لهی ) چاک–چاودری کوردۆساید 
  . رانی کوردستان بوو نجده ی ره ه کۆمه
باسی بایزی باو   عهن الیه له،  لمان مینهو حاجی س سوڵ سلمان مینه کانی ره  ناوه به  وه که یه هیدکردنی دوو برا به شه

  .  گوندی گرتک لهدا )١٩٨٢( سای  کانی له ئاغاو جاشه
م  رده  به له  وه کانیه جاشهن  الیه لهباس بایز ئاغا و  رمانی عه  فه به) شیوعی(نی دوکاندار  سه ید حه هیدکردنی سه شه

  ی باشووری کوردستان له که رییه رانسه  سه کاتی خۆنیشاندانه لهکانیدا  ر و ژن و منداه سه نگه چاوی دانیشتوانی سه
٢٤.٤.١٩٨٢(وتی  کهر(ۆژی بۆردومانی شاری قه وته ی حه بۆنه دا بهدزێ له مین سا کهوتی   ر)نیا  دا، ته)٢٤.٤.١٩٧٤
یان  قه ن، بۆ ته که  خۆنیشاندان ده ن که که  مه که و خه  له قه ته: (کانی گووتبوو باسی بایز ئاغاو جاشه  عه ی به وه رئه به له

  ). ن که لده
  باسی بایزی باو به ن عه الیه دا، له)١٩٨٢( سای  تی کوردستان له ی رۆژهه ی قادر الجانی کوردی ئاوارههید کردن شه
  کهلی هاشمی  ید عه ناوی سه بههیدی ناوبراو  ر و بریندارکردنی میوانکی شه سه نگه  سه کانی له رچاوی ژن و منداه به
   . ژیت  سوید ده  له ، ناوبراو ئستاکهوه ی قاچکی بایه که رینهختی ب نجامی سه  ئه هاباد بوو و له کی مه خه
ترس و  ی چاونه رگه یی، دوو پشمه روچاوه مین سه دئه مه الل حه ناوی جه  به وه  رگای سیخوڕکه باسی بایز ئاغا، له عه

ن حوسن  سه د و حه حمه ن ئه سه حهد  مه هید محه کانی شه ناوه  ئامۆزا بوون به کتیی نیشتمانیی کوردستانی که ئازای یه
فای   براو ئامۆزای مسته کههیدکردن،   شه ید ئاوای رانیه  نزیک گوندی سه دا له)٢٣.٧.١٩٨٣(وتی   رکه دی له حمه ئه
دوو و  ئهیی سیخوڕ و بکوژی  روچاوه مین سه دئه مه الل حه جهر خۆی   هه،باس بایز ئاغا دواتر عه. ن وره  گه نه سه حه

  .  کوشتی یه رگه هپشم
  کتیی له یه ی رگه پشمهدوو عسدا،  کتیی و به  کاتی گفتوگۆی یه دا و له)١٩٨٤( سای  له ،  باو ئاغا بایزباس عه
لی  بدو مام عه  عه لی ئیبراهیم حوسن ناسراو به بدو عه  الی عهن بوو رگه  پشمه هیدکرد، که  شه ندی رانیه ربه ده

کتیی نیشتمانیی  تی یه رایه  لیستی کوردستانی نونه ر سه  له مانی کوردستانه رله ندامی په  ئستا ئه یی، که رانیه
  . کوردستان
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   که هیدکردووه و هاووتی تری شه رگه ک پشمه باسی بایزی باو ئاغا، کۆمه ک عه د یه وه وجی نه رۆک جاشی فه سه
هیدکردنی  شه: (  بریتیین له نووسم، که  ده وه که یه کانیان به  ناوه  بۆیه یههید کردنیان بۆمان دیار نی رۆژ و سای شه

سوڵ  ردار ره کی سه ک و ئامۆزایه هیدکردنی برایه شه. یی سوڵ سونه هیدکردنی ئومد ره شه. یی مچوغه د قادر قه حمه ئه
. د مه هیدکردنی حاجی پیرۆت حه شه.  کتیی ی یه رگه پشمه و شخه هیدکردنی پیرۆت عه شه. د ماخۆبزنانی مه حه
).  رگه پشمه(یی  کر چاوشین ژاراوه بوبه  ئه مه هیدکردنی حه شه. یی مین ساح ژاراوه ن ئه سه هیدکردنی حه شه
سوڵ حاجی ئایی  هیدکردنی ره شه.  بدو سوڵ شخه عه هیدکردنی ره شه. یی ق ژاراوه ن فه سه هیدکردنی خدر حه شه
. زان مه  ره زان سووره مه هیدکردنی ره شه. کوانی ریف چه سوڵ حاجی شه هیدکردنی ره شه. کی و کوڕهنگنی  زه
ن  سه عید حه هیدکردنی سه شه. بدو  عه هیدکردنی سلمان موراد کاکه شه. ری سه نگه هیدکردنی ساح ئیسماعیل سه شه

هیدکردنی  شه. ری سه نگه ر قادر گرتکی سه بی عومه کی نههیدکردنی مام شه. د حمه بدو ئه هیدکردنی عه شه. شیوعی
). شیوعی(مال  د که مه هیدکردنی محه شه. ق  مام فه بدو ناسراو به د عه مه هیدکردنی محه شه. کر بوبه د ئه مه محه
یدکردنی کوڕی ه شه. بی باوانیی سوڵ کانه بی ره هیدکردنی کانه شه. یی ند رانیه باس مامه  عه هیدکردنی میره شه
ناو  عید له  سه ناوی فاتیمه هیدکردنی ژنک به شه. زیزی دۆ ستا عه هیدکردنی کوڕی وه شه). شیوعی(بدو تاپ  عه
باس و  تی عه زره ی حه که رماه ، به وره  گه نه سه فای حه مسته:  رچاوه  سه–) بدو ق عه فه هیدکردنی شه .ر سه نگه سه

ی  رۆژنامه) + ٥.١.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه ڕی کوردستان پۆست، رۆژی سشه رانی کورد، ماپه ی سه که شۆڕشگییه
    ).٦، ل)١٤.٤.٢٠٠٧(وتی  ، رکه)٢٢٥ ( ژماره + ٨، ل)٣.٣.٢٠٠٧(وتی  ، رکه)٢٢٠ ( واڵ، ژماره هه
بانی و دوو کچی  ساح تاه مه ناوی شخ حه بانی به دین تاه الل حوسامه کی مام جه باس بایز برایه ها عه روه هه

وتی  زان رکه مه ژنی ره وی جه  شه ساح له مه ساح و هرۆ شخ حه مه کانی نازدار شخ حه ناوه ناوبراوی به
باس ئاغا  زای عه ی کوژرانی دوو خوشکه  تۆه  له ش گوایه وه هید کردووه، ئه لکان شه  گوندی که دا له)٣٠.٦.١٩٨٤(
ی  مه  دواتر ئازادی حه  بتون کوژرا، که ربه  گوندی گردجانی سه دا له)١٩٨٤( مانگی یونی سای   له بی که ناوی کانه به
  .  هیدکرا ک شه یه ویش پاش ماوه  ئه تبار کرا، که ی بتونی پ تۆمه)٩٩(رتیپی  محانی سه گه
کی  ڕه  گه دا له)١١.١.١٩٨٨(وتی   رکه له) سوی دھقانی ید ره سه ( وره  گه سوی بابه ید ره هیدکردنی سه شه
  تی پارتی دیموکراتی کوردستانی ئران بوو، له رکردایه ندامی سه سوڵ ئه ید ره ی شاری سلمانی، سه رزه به واره هه
  .  سلمانی دانیشتبوو  و له وه حمان قاسملو جیا بووه بدوله هید عه تی شه رایه رابه
 ی)٧+٦+٥+٢+١ (کانی نفاله ئهشاوی   ک له ریه شداری هه به باو ئاغا، باس بایز  عهکانی  سووکه ی جاشه)٩١(وجی  فه

ی  رۆژنامه: ( هرچاو  سه-ک و دوو  کانی یه نفاله  شاوی ئه وجی ناوبراو له شداریکردنی فه  به ت به باره سه.  کردووه
 ش و شه، پنج،  ک کانی یه نفاله  ئه ت به باره و، سه)١٧.٤.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه شهک یه، رۆژی )٦٥٣٦ ( ، ژماره وره لسه ئه
   . )١٦٦+١٤٨تی ئراق، ل وه نفال کوردو ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ره: ( هرچاو سه -  وت حه
ی  رگه ی پشمه وره ڕکردنی هزکی گه کاتی به کانی، له باسی بایزی باو ئاغا و جاشه دا عه)١٢.٥.١٩٩٤(ی وت رکه  له
  ران، که و حاجی ئۆمه ره  به وه ره سه نگه  رگای سه لی له رشتی قادری حاجی عه رپه  سه ردستان بهکتیی نیشتمانیی کو یه
باس  ڕاندنی عه رپه  دوای ده که(باس بایزدا  ی عه کی جاشاوه ڕه  گه تادا بوو، له ره  سه کتیی و پارتی له ڕی نوانی یه شه

 هۆزی  ربه  سه هید کرد، که یان شه رگه کتیی کردوو دوو پشمه ی یه که هزه  یان له قه ته) ی گۆڕا بۆ ئازادی که ئاغا ناوه
کتیی نیشتمانیی کوردستان بیاریدا  ، یه هیده و دوو شه ی ئه  تۆه له. ماڵ بوون مچه ندی و دانیشتووی چه وه مه هه
الل   نیشتمانیی هناو، مام جهکتیی م ئران فشاری زۆری بۆ یه باسی بایزی باو ئاغا بدات، به الماری عه په

  .   وه شانده وه ی هه که بیاره
. هیدکرد ناوی ئاکۆ شه تی کوردستانی به ی رۆژهه دا الوکی شاری خانه)١٩٩٥( سای  باسی بایزی باو ئاغا، له عه
  باس بایز باو ئاغا،  ها عه روه هه
  شداریکردنی له هۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، لهکان  سووکه وجه فهی )٩١(وجی  ی فه رمانده فه
باس  عه . کان داواکراوهناوی  لیستی   لهت ی دراوه)١٠٨ ( ژمارهو،  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه
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دا، ناوبراو دوای )٢.٥.٢٠٠٧(وتی  ، رکه ممه ی چوارشه)٣٢٤ ( ی هاوتی، ژماره ی رۆژنامه گوره بایز بالو ئاغا، به
و  دامی عروبه ڵ رژمی سه گه ژری له به ندی ژر یوه دا په)١٩٩١( سای  ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به راپه
باسی بایزی باو  عه.  وام بووه رده ندی به یوه دا په)٩.٤.٢٠٠٣(وتی   رکه کو رووخانی رژم له  تاوه بووه ر هه عس هه به

پارتی (ربازی  رزی سه رپرسکی به به  کان، ئستاکه  سووکه ی جاشه)٩١(وجی  رۆک جاشی فه  سه ئاغای کۆنه
و  ستی ئه کانی ده سوکاری قوربانییه ن که الیه  له ر تۆمارکراوه سه یان سكای له ده و به ه)دیموکراتی کوردستان

ی  وه ڕای ئه ره ، سهوه ستی دادگای بکاته  راده  نییه ان ئامادهم پارتی دیموکراتی کوردست ، به  تاوانباره هراوژکار
   و یاسا له ره روه سه کوردستان  لهیاسا : (  که وه کاته  ده  دووباره وه م ئه رده  هه،سعود بارزانی  مه   و پارته رۆکی ئه سه
  ).  یه وه هسک موو که  هه ی وه ره سه
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


