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ی )١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه دین به رهس ئیبراهیمی شخ نه  
  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 ئهموو   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 ین کات ههزووتر 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
  یه مشوه  به وه، که  دنینه کو نموونه وه ) سوور خالیدی خوله ( واره غه ریف شهد  حمه  ئهحمود خالد مهمدا،  هپنجشی   به له
   .  دا باسی کراوه)لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(رتووکی   په له
  خالیدی خوله(  ناسراو به  واره غه ریف شهد  حمه ه ئحمود ، خالد مهکان  سووکه ی جاشه)٩٦(وجی  رۆک جاشی فه سه

  ربه سهتی  ی تایبه زه فره نی مه  خاوه دا، بووه)١٩٨٠(ڕاستی سای   ناوه ی بۆناو رژم له وه ناوبراو دوای هاتنه. )سوور
  ر له  ناوبراو به نده رچه ، هه  بووه یه زه فره و مه ی ئه رمانده  فه)١٩٨٥(سای  تا و )٧٤ (  ژمارهئیستخباراتی شیمالی

   .  بووه ی خاسه زه فره  جاش و مه وه ه)١٩٧٧( سای  ر له دا هه)٧.٦.١٩٧٩(وتی   رکه  له رگه رچوونی بۆناو پشمه ده
  نه نجومه ندامی ئه ئهکیش  یه رگرت و ماوه کانی وه  سووکه ی جاشه)٩٦ ( وجی ژماره سوور، دواتر فه خالیدی خوله

جگری راوژکاری ،   بووه که وجه کیش باوکی راوژکاری فه یه ی ئۆتۆنۆمی بوو، ماوه سادانانی ناوچهی یا که کارتۆنییه
  .  حمود بووینه د مه مه د محه حمه ت و ئه  عزه مه د حه حمه  ئه ک له ریه وج هه فه
   نوان من و خالید خوله له (ناوی  وتارکدا به ، له)رع و ژن سکس و شه(رتووکی  ری په یی، نووسه بجه ه ریوان هه مه

   لهدا)٣١.٨.٢٠٠٩(وتی   رکه  له دا، که)کان  سیاسییه وخۆ بۆ برایانی کوردۆساید، زیندانییه کی ناڕاسته یه  نامهسووردا
  دا کاتک که)١٩٧٩( سای   له کات که  ده وه ، باسی ئه وه ته ڕی رکخراوی چاودری کوردۆساید بوکراوه ماپه
سوور و  ، خالیدی خوله بجه ه  شاری هه وه  کاری رکخستن هاتۆته و به ی پارتی دیموکراتی کوردستان بووه هرگ پشمه
 دواتر  کات، که عسی ده ستی به گرن و راده دیلی ده  برینداری به کدا به یه  بۆسه ی له که زه فره  مه ربه کانی سه جاشه

 سای   ساڵ و پاشان له  پازده کرت به ی بۆ ده  سزاکه ختانه ل خۆشبه چت، وه رده دانی بۆ ده  سداره رمانی له فه
   . کرت دا ئازاد ده)١٩٨٢(

 ناو  وه فا هاتۆته وشیروان مسته الل و نه ر داوای مام جه سه  له کات که  ده وه وه  سوور، زۆر شانازی به خالیدی خوله
کانی سکرتری  ی قسه گوره و به ربچت جاشی رژم بووه  دهی وه رله چی ناوبراو به ، کهدام ی سه جاش رژم و بۆته

  له: (ت دهرچوونی ناوبراو   ده ت به باره سه  که، حمود دی حاجی مه مه حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان محه
  رچووین به دهروو  ری سه ده  شانه  المان له بوون هاتنه) جاش(کداری رژم   چه و ناوانه دا ئه)١٩٧٩-٦-٧/٨(وی  شه
 خالیدی  حمود ناسراو به شخ خالید شخ مه:  کانیانه  ناوه وه ش ئه وانه وان، ئه د و ئه حمه  مای کاک ئه  چووینه وه میانه ده
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سابیر . یی ویله قه زا خانه لی ره والی عه. د ساح توتاقاچ حمه قانع ئه. یی ریوه  پهساح مارف مه ری حه هعوم. سوور خوله
کوخا (مین کویتان  خالید قادر ئه. ریف میل شه لیل جه خه. یی ویله قه ریف خانه عید شه لی سه عه. یی ریوه لی په  عهمین ئه

ندییان  یوه په) تی کی جاشایه چه ( وه که  چه موویان به ش هه مانه ئه). باوکی شخ خالید(د  حمه حمود شخ ئه شخ مه). قادر
-٢٥م، ل شی پنجه م، به که رگی یه ک، به یه رگه رۆژژمری پشمه، حمود دی حاجی مه مه محه:  رچاوه  سه– کردین  پوه
  .  عس بووه دام و به  جاشی سه وه ره  ده ی بچته وه رله سوور به وت خالیدی خوله که رده  بۆمان دهش مه به. )٢٦
   بۆته ی بۆناو رژم دووباره وه ڕانه  گهسوور دوای حمود، خالیدی خوله ی حاجی مه مه کانی حه ی قسه گوره ر به هه

،  گرت داوه ی به رگه  و ماڵ و مندای پشمه رگه ر پشمه  سه کو جاشکی دسۆزی رژم هاتۆته و وه  عروبهجاشی 
کتیی نیشتمانیی کوردستان چۆن  کی یه رمی یه وکاتی هه ی ئه رمانده حمود فه ی حاجی مه مه رموون با بزانین حه فه

ر  لیکۆپته ی هه  بیست فۆکه  چوارتاوه له) ٦.٩.١٩٨٠( رۆژی  له: (کات سوورمان بۆ ده ی خالیدی خوله که هاتنهباسی 
  وه که وری گونده چوار ده و له قه  ته وان کردیان به زاندوو ئه ربازیان دابه زان سه وری گوندی پاره  ده ستان له هاتن بوه

کان  بازه سه. کان ند و چناره زان و حاجی مامه رزایی نوان پاره وتین بۆ به رکه  سه ئمه.  مادا بمگرن وایان دانابوو له
دوای مای  مووی به کی گوند هه ی خه وه  پشکنینی گوندوو کۆکردنه  ناو گوند و دوای س چوار کاتژمر به چوونه
ڵ بوو ووتیان شخ خالید  گه ناسراویان لهک ووتیان  کان دوایی خه وت و بۆ مناه که ست نه دا هاتبوون منیان ده ئمه
تا و پشتیوانی کوڕم  ه بوو، ع١٩٧٢دایکبووی  ی کچم له تیه رم، عه ی هاوسه رده گه(یان ناسیبوو   منای ئمه بووه
 بوو ١٩٧٥دایکبووی   له وه ک سان بوون گیرابوون کوستان خۆی شاردبووه  یه  بوون واته١٩٧٩ دایکبووی له

 ماڵ و مندای  وه که ریه سه ر بوون، به سه ستبه  ده  ناسریه  مانگ له  بۆ پازده١٩٧٦ سای  و جاری پشوو لهک ترسابوو وه
رگی  ک، به یه رگه حمود، رۆژژمری پشمه دی حاجی مه مه محه:  رچاوه  سه– ) زیندان بوون وت مانگ له من سی و حه

   .)٢م، ل وته شی حه م، به که یه
، رۆژی )شخ خالید(نیا نووسیوتی  حمود، ته دی حاجی مه مه  محه سوور که ی خالیدی خوله ناو ت به باره سه

رتووکی  ری په نووسهفۆنم بۆ  له مارک تهیکاتی دان به) ١٩:٢٦:١٢(، کاتژمری )٢٥.١٠.٢٠١٠(وتی   رکه ممه، دووشه
ک  خوله) ٣:٣١(ی  فۆنی بۆ کردم و بۆماوه له خۆی ته) ٢٢:٠٨:٢٩(چی دواتر کاتژمر  بوو که می نه ناوبراو کرد، وه

کات و  کدا باسی ده یه رگه  رۆژژمری پشمه  له که) شخ خالید ( ستی له به م لکرد ئایا مه وه مان کردوو، پرسیاری ئه قسه
دی حاجی  مه محه.  سووره  خالیدی خوله، و گیراون ستنیشان کردووه ی رژم دهوی بۆ پیاوان ی ئه که ماڵ و منداه

  که ڵ هزه گه  دواتر پیان گووتم خالید له کی دکه  و خه سووره ستم خالیدی خوله به  مه به: (مدا گوتی وه له حمود  مه
دا بۆمان  لره). ستنیشان کردبوو ت ده ومهی حک که می بۆ هزه که و ماڵ و منداه  ئه وان ی ئه قسه ر به بوو، هه

مووی   هه به  که، دا)٢١.٦.١٩٨٠(وتی   رکه  لهشی رژم ی بۆ باوه وه ڕانه سوور دوای گه  خالیدی خوله وت که که رده ده
شمه فته ک و دوو ههساکه  و پاشان له ه بوو رگه  پش له  که  به ه بوو دا)٦.٩.١٩٨٠(وتی   رری شک وا سووری پ

ستنیشان  کان ده رسته زپه گه ی کوردی بۆ فاشی و ره رگه ی پشمه ک سانه ن یه مه ب و مندای ته ری عاره داگیرکه
ها بۆمان  روه ، هه)٧٤ ( تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده  و فهدام ی سهجاشی رژم   به وه  بۆته  دووباره که،  کردووه

   که کردووه ی  وکاره  ئهداکتیی نیشتمانیی کوردستان پناوی شۆڕش و یه له   گوایه کهۆی ی خ قسه ک به وت نه که رده ده
ی  رمانده ش فه وکاته  تا ئه ر که کی ئازاو تکۆشه یه رگه ر پشمه  سه ک چۆته الیه کو له ، به راستی  له و دووره وانییه
ندی  وه رژه تی بۆ به  جاشایه کانی خۆی قایل بووه ی قسه رهگو  خالید به ، که کتیی نیشتمانیی بووه ی یه)١(رمی  هه

ی  قسه  به وه کی تریشه الیه کانتی، له ی قسه وانه کانی پچه وه چی کرده بکات کهکوردستان نیشتمانیی کتیی  کوردو یه
بۆ دوژمن ستانی کوردکتیی نیشتمانیی  یه و ر روه پهکی کورد یه رگه زان ژن و مندای پشمه کی گوندی پاره خه
   .نیش تا بیانگرن و گیراو ستنیشان کردووه ده

  ر له  هه کات، چونکه ی بۆ ده کو خۆی بانگشه ش بت وه واره رۆک هۆزی غه ت سه نانه سوور ته  خالیدی خوله پموانییه
 ناو  ی بچته وه رله هسوور ب  خالیدی خوله  که ی کردووه وه حمود، باسی ئه دی حاجی مه مه رتووکی ناوبراودا محه په

نیا  ته ک به  نه وان و شوانک که رخه موو به ڵ رزم بۆ هه گه له.  وان و شوان بووه رخه ر به و هه ، ئه رگه هزی پشمه
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تی و  هۆی جاشایه و به ل ئه تی، وه ڵ جاشایه گه راورد بکرت له  به ر تاوانیشه کو هه  به یه رزانه ربه کی سه یه پیشه
رۆک  کو سه ی، خۆی وه که ندامانی هۆزه  ئه زۆرکردن له نجامی تۆقاندن و به  ئه دام له عس و سه تی کردنی بۆ بهر نۆکه

  . پاندووه  سه واره هۆزی غه
وتی   رکه دا له) جاش مک بۆ خاله وه(ژر ناوی   له ران، که نده  هه  له واره نجی هۆزی غه ک گه می کۆمه پی وه به
ت  ی تایبه زه فره ی مه رمانده سووری فه ، خالیدی خوله وه ته ڕی چاودری کوردۆساید بوکراوه  ماپه دا له)٢٥.٢.٢٠١٠(

ریم  ر که عفه شخ جه(کانی  ناوه  به یه رگه ، بکوژی چوار پشمه)٧٤ ( ی ئیستخباراتی شیمالی ژماره زه فره کانی مه و جاشه
الل  نی جه سه مالی براخاس هه یی، جه نازه مین هاڕونی گرده دئه مه ، حه  چوالهووس و  گوندی که له)   ریشه ریمه که(

ورن و س هزی   له ی پارتی دیموکراتی کوردستان بووه رگه  و پشمه رمانده ، فه ر ریشه عفه هید جه شه). سووری دۆه
  .  هیدکراوه سوور شه ستی خالیدی خوله ده دا به)٨.٢.١٩٨٢(وتی   رکه له

وی   شه ، لهربازی شیمالی ی ئیستخباراتی سه)٧٤ ( تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده سووری فه خولهدی خالی
ی کوردستانی پارتی دیموکراتری  روه کوردپهدسۆز و ی  رگه  پشمه کدا شازده یه بۆسه  دا له)١٦.٨.١٩٨٣(

 وتی  رکه، ممه دووشهرۆژی ، )٣٢(   رووداو، ژمارهی رۆژنامهری حاجی عوسمان،  نوه ئه(:  رچاوه  سه–  ووههیدکرد شه
١٧.١١.٢٠٠٨ .(  

 ی)٨+٢+١(کانی  نفاله ئهشاوی شداری  به ،) سوور خالیدی خوله ( واره غه ریف شهد  حمه  ئهحمود  خالد مهوجی فه
   .کردووه

، لکوبرا  ئهدر کانی به هزهڵ  گه لهک  نفالی یه  ئه سوور له شی خالیدی خوله دو شه وه وجی نه شداریکردنی فه ی به رباره ده
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه به  که داوی، هم حهمل ل ئه لی حوسن مزعه  عهت ی هزی تایبهمید  عهیی رمانده  فه به

کیان  ی یهنفال  ئه تی واته دۆی جافایهو )دن ه هه ، ه ده شهوو،  رگه  سه،وو رگه به(کانی  گونده  ک له ریه هه سورداش و
نوان  و له نوان ئمه هاریکاری کردن له: (ت  لدوانکیدا بۆ هاوکاری ده ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کردووه

ن ویستما لی کوردی خۆشه کانی گه  رۆه کان له جه و  بوو، تیدا فهرک و پکرگری نیشتمانی زۆر دیارو  کانی به وجه  فه
، ٣٦، ٢٣، ٢٠، ٥، ٢(وجی  فه:  بوون مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه  ئهخشی و زنیان به کی مه قوربانییه

  وتی ، رکهممه پنجشهرۆژی ی )٩٦٠ ( هاوکاری، ژماره: ( رچاوه  سه-  وج بوو   فه یان ده ژماره  که) ١٠٩، ٩٦، ٨١، ٥١، ٣٧
الل  کانی خاین جه  بنکه یشتنه س بوون گه مین که که یه:  هاوکاری نردراوی:ن سه د حه مه  زکریات محه-) ٢٤.٣.١٩٨٨(

  ). ٧-٦وو، ل رگه  سه بانی له تاه
کانی  نفاله ئه شاوی  لهی  که وجه کان و فه  سووکه ی جاشه)٩٦(وجی  فهرۆک جاشی  شداریکردنی سه به  ت به باره سه
   ).١٧.٤.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه شهک یه، رۆژی )٦٥٣٦ ( اره، ژم وره لسه ی ئه رۆژنامه: ( رچاوه  سه-ک و دوودا  یه
:  هرچاو سه –کدا  نفالی یه ئههرشی    له کان  سووکه ی جاشه)٩٦(وجی  فهشداریکردنی   به ت به باره ها سه روه هه
  ). ٢٦، لژینۆساید جاش ونگاوی،  حمود سه مه(

و  ئه، خۆی ک و دوودا نفالی یه  ئه له  واره د غه حمه د ئهحمو ی خالید مه)٩٦(وجی  فهشداریکردنی   به ت به باره سه
: ت دهدا داوتی، )٢٢.٨.١٩٨٨(وتی  رکه،  ممه رۆژی دووشهی )١٠٠٠ ( ی هاوکاری، ژماره رۆژنامه بۆ  ی که لدوانه

،  ارترینیانهدی) نفال ئه(کانی  کانمان سنوورکی فراوانتری گرتوو کاره مان چاالکییه که وجه پاش دروستبوونی فه(
مان  که وجه چت فه یاد نه شم له وه  ئه مانه که وجه کانی فه  گرنگه  کاره له" داغ ره قه"و " سورداش"و "  ه ده شه"رزگارکردنی 

می دۆی  که نفالی یه و سورداش ئه ه ده کانی شه نفالی گونده  ئه).دا)ڕۆجاگ(رزگارکردنی شاخی  بوو له ورکی بای هه ده
  .  مه نفالی دووه یش ئه)داغ ره قه(نفالی  و ئه)تی جافایه(

لی  د قادر، عه مه د محه حمه کانی ئه ناوه  و س جاشی تر به) سوور خالیدی خوله( د حمه  ئهحمود خالید مهرۆک جاش  سه
ناو سوپای  ی به ده پیای)٤٠(یی تیپی  رمانده ی فه ی نامه گوره ، بهشید عید ره و قادر سه د قادر مه  پورشاه محه مه حه

   لهشداریکردنیاندا  بهپاداشتی له تی  تی تایبه کو خه یان وه  پارهی بک)١٣.٢.١٩٨٩(وتی  ی رکه)٣/٥٠١/ا ( ، ژماره رژم
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رگرتنی  وه). ٢٤٠-٢٣٩تی ئراق، ل وه نفال کوردو ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ره: ( رچاوه  سه–ت  دراوه شتدا نفالی هه ئه
  . شتدا نفالی هه  ئه  له وجی ناوبراوه شداریکردنی راوژکارو فه کراوی به کی نکۆڵ لنه یه گه  به ته و خه ئه
ستگیرکردنی  رمانی ده کانی عراقی فه کاندا، دادگای بای تاوانه نفاله ئهشاوی   شداری کارای نابراو له ر به به ر له هه

ی  که تباره تۆمه) ٤٢٣(ناوی  تی له ی دراوه)١٧٤ ( و ژماره و، ناوی ئه داوهی  واره ریف غه د شه حمه حمود ئه خالید مه
   .نفال یسی ئه که

، ئستاش   بووهنیشتمانیی کوردستانکتیی  ربازی یه رپرسکی سه بهڕین  ، دوای راپه واره سووری غه خالیدی خوله
  .   فایه وشیروان مسته  نه ربه ی گۆڕانی سه وه رپرسکی بزووتنه به
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