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ی )١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه ین بهد سره 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 هی س  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 انهو 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 ات ههزووترین ک 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  یا پهن ، ته)ک بن ر کویه  هه ر جاشه له  جاشی دۆڕاو هه 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
کو   وه)مۆی سمایل کسری مۆی شیوعی یان مه مه(  ناسراو بهاعیل ئیبراهیم داداغانی ند ئیسم مدا، مامه شی سیه  به له

لی باشووری  نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(رتووکی   په  له یه مشوه  به وه، که  دنینه نموونه
   .  دا باسی کراوه)کوردستان

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)مۆی سمایل کسری یان مهمۆی شیوعی  مه ( ، ناسراو بهیانداغ دائیبراهیم لیسماعیند ئ مامه  
ی  کانی سنووری کۆیه  کاروباری رکخستنه  کهولر کانی هه  ناسراوه  شیوعییه کۆنه  کادیره   له کک بوو مۆ یه مه. ت تایبه
 حزبی شیوعی و کوردستان   ناپاکی له پی عروبه ارکی قهند دین پناوی چه له) ١٩٧٧(م دوای سانی  ، بهبرد ده ڕوه به

 سای  مۆی شیوعی، له مه. دام فرۆشت عس و سه ی به که فتار فاشییه رست و ره زپه گه ره   رژمه کردوو، خۆی به
ندی  یوه ت پهو یه کانی کوردستان و ده  رزگارکراوه  ناوچه نته یه گه  خۆی دهغدا ی به عامهمنی   پالنی ئه دا به)١٩٨٢(

 و نریناگر وهعس   رژمی به گومانی سیخوڕی و خۆ دۆڕاندنی ناوبراو به به وان ئهم   حزبی شیوعی، به بکات به
و  ئه  ن، بۆیه مۆ بکه ی مه)ت فاله که(ری  به سته وێ ده  حزب، نایانه لهکانی خۆی  ت نزیکترین خزم و هاوڕێ کۆنه نانه ته
ر هاوڕیانی حزبی  سه پناوی فشار خستنه  تاکتیک و له  و به وه ڕته گه  ئران و دواتر ده کاته ک رووده یه ماوهناچاری  به

مۆ  مه.  وه منته وان ده الی ئهکی باش  یه ماوهکگرتووی کوردستان و   ناو حزبی سۆسیالیستی یه تهچ شیوعی ده
 یاننجام دژی حزبی شیوعیدا ئه له  بوایه  ده کهکانی  نهی پال وه چی بۆئه ناو سۆسیالیستدا بوو، که ی له وه ڕای ئه ره سه
کانی ناوبراو  هو بوو هه وه ناو حزبی شیوعی ئراقیدا، ئه ی له وه رگرتنه پناو وه وت له که ده وی بوچان نه  هه  له،بدات
وه،  ریانگرته انک وهس  که و حزبه ئهی چواری  ستنی کۆنگره  به ر له و به) ١٩٨٣( کۆتایی سای  ری گرت و له سه
سنگ فراوانی و و  ی ئه  تۆه  له  حزبی شیوعی دا که  گفتی به،کادیرمۆی  مه. ناو حزبدا  له ڕای ناقایلبوونی زۆرینه ره سه

واوی ژیانی خۆی  ، ته  حزبی کردووه فتاکاندا له  کۆتایی سانی حه و له ی ئه و ناپاکییانه ر به رامبه  حزب بهی ییه لبوورده
،  وه  بداته انهیی خۆ بوورده لهکارکردنی   به دسۆزی و   به و ناپاکییانه  ئهبووی ره قهوبدات   و هه و حزبه  قوربانی ئه کاتهب
ی پ  ڕ و متمانه  حزبی شیوعی باوه کو دووباره  تاوه  بووه وه ر ئه به ی زۆرتر له ن و گفتانه و به  ئه مۆ دیاره م مه به

 توانی  ره  به ره ناو حزبی شیوعیدا قایم کرد و به ک له یه ج پی خۆی تا رادهی  وه دوای ئهمۆی ناپاک  مه ل وه.  وه بکاته
غدا  ی به ی عامهمن زگاکانی ئه وامی ده رده  رنمایی به  و به ، زۆر لزانانه وه ڕنته رانی بۆخۆی بگه ی براده ڕ و متمانه باوه
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هاوکاری  و ی حزبی شیوعی ئراقی رپرسی دۆسیه ی به)رائید شاکر(ناوی  من به رکی ئه فسه رشتی ئه رپه  سه به
رپرسی   به کی رومادی، که ی خه)بدو قیب عه نه(ناوی  من به رکی ئه فسه تی ئه  یارمه ولر به منی هه زگای ئه ده

 دژی  کانی دوژمن له  و پالنه خشه کی نه دوا یه ک له جکردنی یه  جبه سا به هه، ولر  هه  لهی حزبی شیوعی بوو دۆسیه
     :   ن وه ی خواره مانه شکیان ئه  به کانی کورد و کوردستان، که ره  تکۆشه رگه حزبی شیوعی و پشمه

منی  ی ئه وه ولر، دوای ئاگادارکردنه منی هه کی ئه یه زه فره ڵ مه گه لهدا )٧.١١.١٩٨٤(وتی   رکه  لهی خۆفرۆش،مۆ مه
  له)  موالزم ئارام یی ناسراو به گه د دیبه حمه د ئه مه یق محهتار(ناوی  کی حزبی شیوعی  به یه رگه کادیر و پشمهولر  هه
  یی ناسراو به شه ڕه  گرده– لھوڕ کهد  مه م عوسمان محه دهه ئه(ناوی  کیش به یه رگه هیدکرد و پشمه ولر شه ی هه ته محه
ولر  منی هه  ئه  به که رگه  پشمهچواربیست و ی  وه ستکردنه  تاوانی راده  دواتر له ، کهرباز کات خۆی دهتوانی ) داود
    .هید بوو مۆ و شه  داوی مه وته که

وی دواتر  و شه) ١٩٨٤-١١-٩/١٠(وی   شه  س جار له  به،)مۆ شیوعی مه( داداغانی ئیبراهیمند ئیسماعیل  مامه
مان و  ی قاره رگه پشمه) ٢٤( گرتنی  سا به مان ساڵ، هه ری هه مبهشیان مانگی سپت و دوا به) ١٩٨٤-١١-١٠/١١(

  ولر به ی لقی هه زه فره مه ( زه فره  س مه  بریتیبوون له رزی حزبی شیوعی که ربه سهکانی   نھنییه هاوڕی رکخستنه
د  مه مال شخ محه یی که رمانده  فه تی به ڕانه ی لقی به زه فره یی، مه ره رده زه ر چۆمه د عومه مه باس محه یی عه رمانده فه

 - لھوڕ کهد  مه م عوسمان محه دهه یی ئه رمانده  فه چوغ به ره ی قه زه فره و مه) دشاد ( یدانی ناسراو به قادر سه
او شاری ن کی کوران بوون له ڕه  گه له  کهکانی حزب،   رکخستنه ربه سکی سه ند که و چه)  داود یی ناسراو به شه ڕه گرده
من و  تی ئه ی تایبه زه فره  مه  پاداشتدا خۆی کرا به ولری کردن و له منی هه ستی ئه دا راده ردانه  پالنکی نامه له و ولر هه
ی  وه  بیانوی ئه  و به یه رگانه و پشمه ری ئه تیده  هاوکارو یارمه مۆ گوایه مه. رگرت ی وه ک، خانوو، ئۆتۆمۆبل و پاره چه
کی  ڕه  بۆ گه وه خمور بیانگوازته  مه-  گه ر رگای دیبه کی کورانی سه ڕه  گه وت له یه  ده یان باش نییه که ه شون که

  بهمن  زگای ئه  پالنی ده بهکاندا  رگه ی پشمه وه کاتی گواستنه مۆ له مه.  رکوک ر رگای که ی سه)داله عه(راستی 
) بدو رومادی قیبب عه نه(ی  که  شوڤره ، که)ولر  هه٣٣٣٧ (  ژمارهی)١٩٨١(ری تاکسی مۆدیل  ئۆتۆمۆبلکی سوپه

  ریم بباسی ناسراو به حمود که  مای حوسن مه ، که داله کی عه ڕه ی گه که  ماه یبردن و له دهیا س س دوو دوو  بوو
منی   ئه  به ربه سهی )80 ( ژمارهتی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم بباسی فه حمود که ی برای نایف مه) حوسن زیل(

ولر بوون، حوسن زیل  منی هه  ئه ربه ردووکیان سه حمودی برای هه حوسن زیل و نایف مه. نان ولر بوو دایده هه
 سای   دواتر له بوو، که) ١٠.٤.١٩٧٨ م جه د عه مه محه(کتیی نیشتمانیی کوردستان  ی ناسراوی یه رگه بکوژی پشمه

ی  کی کوران جاده ڕه گه له هۆزی سیان،  ربه سکی سه ی کوشتنی که  تۆه و لهتی  یه کی کۆمه یه ر کشه سه لهدا )١٩٨٥(
   بۆ مای حوسن زیل که وه گواسترانه  کوران ده  له ی که رگانه و پشمه ئه.  وه کوژرایه  وه کانه ن سیانه  الیه لهلبان  ئه

کان و بھۆشبوونی  ی بیبسییه وه دان و دوای خواردنه بیبسی بھۆشییان دهلکرابوو،  چۆ سته به و مه بۆ ئهیان  که ماه
ری  دی قزله د داود یه مه  محه هیدان تایب یابه  شه  کاتک که.ولر منی هه  بۆ ئه وه گواسترانه ج ده ستبه کان ده رگه پشمه

ت  ناوی فیکره ب به کی عاره یه رگه پشمهو ) رباز سه ( و بهناسراقۆڕیتانی دین  هائه بهعدی  سهفازڵ  و) عادل ( ناسراو به
کات   ده که  تامی بیبسییه ست به ت هه ن، هاوڕێ فیکره ده بیبسیان ده و وه گوازنه دهغدا بوو  ی به وره کی سه ڕه کی گه خه

ست بۆ  رباز و عادل ده  سهج هاوڕیان ستبه ، ده) رفاق هذا مخدر-  ره  بھۆشکه وه هاوڕان ئه( :کات و هاوار ده
   که ی داخه بت، جگه ککیشیان بریندار ده کوژرت و یه من ده بت، دوو ئه  دروست ده قه ن و ته به کانیان ده که چه

. هیدان رزی شه ربه  کاروانی سه نه گه بن و ده هید ده عس شه کانی به ستی مرۆڤ کوژه ده رباز و عادل به هاوڕیان سه
م  کات، به کان رزگار ده منه ستی ئه ده بت و خۆی له ر دیواردا ئاودیو ده سه ر به کسه ت یه  فیکرهچی هاوڕێ که
 بئاگا   و خزانه ندامانی ئه بت، ئه وت و بھۆش ده که ده  وێ له ماک و  چته ولر ده  هه زایی له هۆی ناشاره  به وه داخه به
 دوای  خۆشخانه  نه م له رکردنی، به سه پناوی چاره  له خۆشخانه  نه ننه یه یگه  ده له  په ت به ی هاوڕێ فیکره کشه  له

 بزانن  یه و کشه ی هیچ له وه ب ئه  به خۆشخانه  نه ت، بۆیه ی بھۆشی دراوه  ماده وت که که رده پشکنین بۆیان ده
 پۆلیس  ، بۆیه سکی وا رایکردووه  که  که وه ۆلیسی کردۆتهولریش ئاگاداری پ منی هه ن، ئه که ده   وه  پۆلیسه ندی به یوه په
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ی هاوڕێ  وه دوای ئه. ت ری هاوڕێ فیکره ر سه سه وان به  پاسه نه که ند پۆلیسک ده من و چه  ئه دات به  ده که واه هه
ی  نده وه ، ئه وه ریه ر سه سه ند پۆلیسک ئشکگرن به  و چه یه خۆشخانه  نه بینت له  هۆش خۆی، ده وه ت دته فیکره

  و رووداوه دوای ئه. ن به ت ده  و هاوڕێ فیکره خۆشخانه  نه نه گه من ده کی ئه یه زه فره پناچت مومۆی شیوعی و مه
م  یی دت، به ره رده زه ر چۆمه د عومه مه باس محه ولر هاوڕێ عه ی لقی هه زه فره ی مه رمانده ی فه وه ی گواستنه نۆره
وت   نایه کات، بۆیه  دهنائاساییکی  یه ه جول ست به یی هه ره رده زه باس جۆمه ، هاوڕێ عه داله کی عه ڕه  گه نه گه  ده که

 و هاوڕی رگه پشمه) ٢٤(و  له. بت هید ده ویش شه ی و ئه قه  ته ڕه  شه بته کان ده منه ڵ ئه گه  له و وه  ژووره بچته
  ، له کانیان بۆم زانراوه  ناوه  که وه ی خواره مانه هیدبوون، ئه  شه داله کی عه ڕه  گه  لهیان رگه س پشمه ی حزب،  رکخستنه
 دادگای  دا له)٢.٤.١٩٨٥(وتی  رکه  غداو، پاشان له ن بۆ به یانبه ستگیرکردنیان ده ر ده سه کاتژمر به) ٤٨(نیا  دوای ته

  :وه بدرته  دانیان بۆ ده  سداره لالددا سزای له ری جه نده لبه  ئهد مه واد حه ن عه الیه غدا له ی شاری به وره ناو سه به
ئامۆزای ) ربوار ( یی ناسراو به لی خدر تۆبزاوه ر عه عفه ، جه)رباز سه ( یی ناسراو به بدو خدر تۆبزاوه باس عه عه(

کاکل ، )سیحی ز مه به نه (  ئۆسا ناسراو بههنام ، زوهر به)سیحی رهاد مه فه ( لیاس ناسراو به هد ئه بدو، فه باس عه عه
)  یی په تهقو (لھوڕ لی که  عهبدو بدو ئیسماعیل عه عه ،)بیار(   ناسراو به یی  په قوته – لھوڕ لی که عهسوڵ  رهد  مه محه

ککیان   یه  که ڵ بووه گه بیشیان له ی عاره رگه تی و دوو پشمه ڕانه  به–یدانی  لی سه د عه حمه ح ئه ئامۆزای بیار، سه
 ناوی  وه داخه م به غدا بووه، به ی به وره کی سه ت خه وی تریان فیکره  و ئه کی ناسریه دین حوسن خه الئه ناوی عه

ی  رهی دائی نجه شکه  و ئازار و ئه وه کاتی لکۆینه  له یه رگه  پشمه و پۆله ئه).    زانراوه ی تر بۆمن نه که رگه پنج پشمه
هیدی  ت شه تایبه  به ختکار بووینه ز، نھنی پارز و خۆبه به  و مرۆڤی خۆڕاگر، نه رگه ی پشمه ولر، نموونه منی هه ئه

توانای حزبی شیوعی بوو،   کادیرکی هۆشیار و به رباز، که  سه بدو خدر ناسراو به  عهباس عههید  ر شه ده ئازاو کۆنه
هات،  دام ده ی سه وبهرستی عر زپه گه ی رژمی فاشی و ره نجه شکه کانی ئازار و ئه و شوازهموو ئامر   هه ی به گاته
ی ناوی  وه پناوی ئه سکی سیاسی و کادیری رکخستن بوو له  که دا، چونکه ویان ده زۆرتر ئازاری ئه کان الده جه
 هاوڕی  داوایان لکردبوو که ها روه ، ههولریان بۆ ئاشکرا بکات کانی حزبی شیوعی هه  نھنییه رکخستنهندامانی  ئه
ی  نیوه: (کانی گووتبوو الده  جه مدا به  وه له) رباز سه (بدو باس عه عه هاوڕێم  گی سوور ناو ببات، به  سه هد به فه
هۆی  م هیچتان پ نام و به زانم، به کانی خۆمان ده ی رکخستنه که یه  به که کانی یه ، ناوه ولر زۆرتر شیوعییه هه
عس و  ل به ، وه زن بووه هد مرۆڤکی مه ها هاوڕێ فه روه ک نادرکنم، هه ش هیچ نھنییه ی ئوه ی فاشییانه نجه شکه ئه
ی )هید داود شه(لھوڕ  د که مه  عوسمان محهم دهه هید ئه ڵ شه گه ی له وانه موو ئه ها هه روه هه). شن گی ره دام سه سه
م  رده ترسی به مانی زیندان و چاونه  هاوڕێ داود قاره ن که ده  ده وه واهی ئه چوغ بووینه، گه ره ی قه زه فره ی مه رمانده فه
دام و  عس، سه  به هی ب دان قسه  سه ، که  بووه وره رۆکی دادگای سه ناو سه ری به نده د به مه واد حه لالدی خونژ عه جه
مان   قارههاوڕیپنج دا )٢.٤.١٩٨٥ ( مان رۆژ واته  هه له.  ر گووتووه نده واد به  عه–دام  ی سه که قوشییه ره ناو دادگا قه به
:  بوون مانه  ئه دا ئازاد کران، که)١٩٨٦( سای   لبووردنی گشتی له  زیندانی کران و دواتر به تایه تا هه  سزای هه به
مید  بدولحه ، عه)لی ید عه سه ( د ساتوریی ناسراو به مه لی عوسمان محه رانی، عهسۆ ته جید ئیسماعیل قه رزاد مهش(

 لھوڕ د که مه حیا عوسمان محه  یهزیز و بدولقادر عه ، عه) معاون الطبي–ری پزیشک  تیده یارمه(بدولقادر  عه
ی  یه رگه  پشمه و چوارده دانی ئه  سداره رچوونی بیاری له ر ده سه ڕبوونی چوار مانگ به دوای تپه). یی شه ڕه گرده

  یازدهرمی پیرۆزی  م ته  دران، به  سداره له) ٥.٦.١٩٨٥(وتی   رکه  له وه که یه موویان به ر هه بوو هه وه ، ئه شیوعی
بوغرب  گۆڕستانی ئه  دا له)١١.٦.٢٠٠٣(وتی   رکه  دانیان له  سداره دوای له  ساڵ ژده ی هه دوای نزیکه ناس ماندوو نه

  شک له تی ناوی به ی برایه  رگای رۆژنامه  له ی ئازادی دوای پرۆسه ی له وه دوای ئه  ، وه  دۆزرایهغدا بهپارزگای   له
اسیمکی ر ه م  لهبوغرب   گۆڕستانی ئه کان له هیده رمی شه بوو، تهستنیشان کرا کانیانی ده ونی گۆڕهکان و ش هیده شه

   .خاک سپردران   به ولر  شاری هه  بۆ باشووری کوردستان و له وه شکۆداردا گواسترایه
کانی قادر عوسمان  ناوه ولری به شتی هه ری ده نجده رو ره ، دوو تکۆشه)مۆ مه (ئیبراهیمند ئیسماعیل  ها مامه روه هه
جید یاسین   خالید مهو) ١٢.١٢.١٩٨٤(وتی   رکه له حزبی شیوعی تی  لقی خۆشناوه  له رگه ، پشمه)ۆ هه ( زا ناسراو به ره
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شیوعی کانی حزبی   رکخستنه ربه  سه گرتدا، که  بهدا)١٥.١٢.١٩٨٤(وتی   رکه له) وا خالیدی نانه ( بانی ناسراو به گردعازه
  یان به  چوارده کهدا  وه ره ی سه که مانه ه قار  نۆزدهڵ  گه دا له)٢.٤.١٩٨٥(وتی   رکه  له وه که یه بهردووکیان   دواتر ههبوو،
  دواتر کهرچوو،   بیاری خنکاندنیان بۆ ده وره ناو دادگای سه  به له سزا دران،  تایه تا هه  زیندانی هه رگ و پنجیان به مه
  غدا له به  دا له)٥.٦.١٩٨٥(وتی   رکه  له وه که  یه بهدا ناوم بردن  وه ره  سه  له  کهی پشوو که هرگ  پشمه چواردهڵ  گه ر له هه

ر  سه ک به یه فته ی هه دوای نزیکه. هیدانی کوردو کوردستان ی شه که رزه ربه  سه  کاروانه یشتنه  و گه دران سداره
دا )١١.٦.١٩٨٥(وتی   رکه ی دواییان له هیده و دوو شه رمی ئه تهنیا  تهعس  کانی به الده ، جه دانیان  سداره ڕبوونی له تپه
   . کانیان سوکاره  که  به وه دایه
دا بۆ   بۆسه  موس له–ولر  ی نوان هه ی کانی قژاه  بازگه دا، له)١٩٨٥(سای تای  ره سه  مۆ شیوعی، له مه

تی  ی خۆشناوه ی سریه رگه پشمهباح،   سه ناسراو به  گوی–د سوری  مه همح ر ساح ی تکۆشه رگه پشمه
تی داهاتبوو  ڕانه چوغ و به ره ولر، قه کانی هه کانی لقه زه فره ر س مه ی هه و هاوڕیانه دوای سۆراغی ئه ه ب کهدانیشتبوو، 

د  مه  کاتک ساح محه ودا دت، بۆیه ی ناوبراو به رگه  پشمه  که بووه مۆ پشتر زانیاری هه  مه دیاره. ستگیریکرد ده
  بهمن  ک ئه کۆمه). ی شیوعی رگه  خوارێ تۆ پشمه ره ساح سوری وه: (ت مۆ پی ده ، مه که  بازگه گاته سوری ده

  .  رو شونه  بسه  تاکو ئستاکه ن، که یبه ن و ده که ستی ده قۆبهن،  ده د سوری ده مه الماری هاوڕێ محه  په وه که چه
  کک له ر مای یه  سه ولری برده واری هه همن و ت ی ئه وره دا، هزکی گه)١٩٨٥(ی سای )٥(مانگی   ، لهناپاکمۆی  مه
  عوسمانه ( ری ناسراو به دی قزله مین یه دئه مه ناوی عوسمان حه ندامی رکخستن و هاوڕیانی حزبی شیوعی به ئه

  تی ناسراو به ڕانه  به–یدانی  د قادر سه مه مان یوسف شخ محه ری قاره  کادر و تکۆشه کی کوران که ڕه  گه له) سوور
ی ئازا کاک  رگه دام، پشمه منی سه یاندنی دوو ئه سزاگه  و به مانانه ڕکی زۆر قاره  بوو، دوای شه و ماه له) و پشه(
تی  ڕانه ی لقی به زه فره ی مه رمانده ، فه)دشاد ( یدانی ناسراو به د قادر سه مه مال شخ محه کههید  ی برای شه)و پشه(
  . رباز بکات  سوور توانی خۆی ده عوسمانه  ختانه خۆشبهم  بت، به هید ده شهمۆ،  ی مه داو وتبووه  پشتر که که
ولر بۆ   هه کانی حزبی شیوعی له ری کچی رکخستنه کی تکۆشه مۆ، هاوڕیه دا تاوانباری خۆفرۆش مه)١٩٨٦( سای  له

من  ی هزکی ئه وه دوای ئه. ریری د هه مه  مامۆ حهدین جمه  نه دیبه ناوی هاوڕێ ئه کات به ستنیشان ده من ده ی ئه دائیره
مام خاۆ (  یی ناسراو به قوه بی شه ها نه تهناوی  کی حزبی شیوعی به یه رگه ی پشمه ماه چن بۆ گرتنی بنه ده
دین  جمه  نه دیبه کان ئه همن ئه. بت  ده و ماه دین مامۆ له جمه  نه دیبه وت ئه ڕکه ولر، به  ئازادی ههکی ڕه  گه له) یی قوه شه

م بۆ  ، به میله  جه یکات به گۆڕت و ده گیرت ناوی خۆی ده ی نه وه ن، ناوبراو بۆئه به ڵ خۆیان ده گه مامۆش له
  دیبه  ئه وه ئه: (ت کان ده منه  ئه  به ردانه ویش زۆر نامه مۆی شیوعی، ئه ر مه  به نه به نا ده ولر په منی هه دنیابوون ئه

   و خۆیشی له تی حزبی شیوعی ئراقه رکردایه ندامی سه ئه  دیبه ئه، باوکی  ریرییه د هه مه دین مامۆ حه جمه نه
ن   الیه  و ئازاردانی زۆر له نجه شکه رای ئه ره سه خان  دیبه م ئه  به).کات کانی حزبی شیوعی کارده رکخستنه

مۆی ناپاک  کانی مه ر قسه سه چی له ک نادرکن، که هیچ نھنییهکات و  ک دهموو شت  هه نکۆی له  وه عسه کانی به الده جه
  کرت، دواتر له ی موس ده ندیخانه ی به وانه  و ره وه بدرته ی دوو ساڵ سزای زیندانی بۆ ده بۆماوهر ناوبراو،  سه له

  . کرت دا ئازاد ده)٦.٩.١٩٨٨(وتی  ی رکه که  گشتییه لبووردنه
   دوژمن و ناپاکی کردنی له مۆ به ڕای خۆفرۆشتنی مه ره  سه یه وه ی پبدرت ئه نی باسی بگوترت و ئاماژه یهی شا وه ئه

  مۆ به ، مه  بووینه وره  گه وه که  یه  و به  دایک بووینه  له ک ناوچه یه  له کانی خۆی که ی دۆسته ماه  بنه هاوڕێ و له
ی  ماه مۆ بنه ند مانگ مه ی چه بۆماوه  ردانه چی زۆر نامه ، که مۆ بووینه  مای مه  لهوان وان و ئه  مای ئه وامی له رده به
منی  رتی ئه به ڕوه بهو،  وه  شونک خۆیان شاردۆته کاری حزبی له کانیان به  کوڕه یاندبوو که ی وا تگه هیدانه و شه ئه

وان  ئه  گوایه  کهدا هاتبوو  که  نامه له ،نووسیبوو) ربوار(لی خدر  ر عه عفه هید جه  شه زۆر به ان بهکی یه غدا نامه ی به عامه
ی پیاوانی   رگه له  کانی حزبدا، که ڕاندنی کاره وی راپهپنا ناو شاردان له  شونکی ئارام له و له ندروستیان باشه ته

  ). ربوار(ر  عفه هید جه ی شه واده  خانه بووهرایاند  گه که منی عام، نامه  ئه ربه کوردی سه
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  : وه په  چه کانی حزبی شيوعی له رگه پێشمه
 ).رويج  نه-  بۆتان گچکه(يی  ئازاد مورتکه .١
 .ری سياسی ، رابه)رباز سه(بدوڵاڵ خدر باس عه ھيد عه شه .٢
 .واحێد خدر.٣

و   موس، ئه وه ڕایه دواتر گهغدا بردو  نای بۆ به  کوردستانی جھشت و په)١٩٩١(هاری سای  ی بهڕین مۆ دوای راپه مه
وتی   رکه ولر له ر و کوردانی دسۆزی هه روه ی کوردپهڕین دوای راپه .ت ئاغاکانیدا بوو  خزمه ر له وش هه له
  و تاوانباره م ئه مۆیان دا، به الماری مای مه کانی حزبی شیوعی په رگه پشمهندامان و  ئه  ندک له  ههدا،)١١.٣.١٩٩١(

دامی دیکتاتۆری   بۆ سه و تاوانباره  ئه  که وه ک دۆزرایه یه یدا نامه که  ماه چی له ولر و کوردستانی جھشتبوو، که هه
و،   کردووه وه ولره منی هه  ئه ندی به یوه  په وه ه)١٩٨٢( سای   له  کهی کردبوو وه مۆ باسی ئه دا مه که  نامه له. نووسیبوو

گای حزبی  ی باره وه جیاتی ئه دا له)١٩٨٢( سای   له ر کردبوو که لیکۆپته وانکی هه  فۆکه سکای لهدا  که  نامه له
ی ) د باوه مه هام حه ده(ی  که  هزهی بنکه  بۆردومان بکات که)  میرکه( گوندی  کوردستان لهکگرتووی  یهسۆسیالیستی 

ڕین  کانیان دوای راپه کان و هاوڕێ دسۆزه هیده ی شه ماه حزبی شیوعی، بنه.  ڕکی بۆردوومان کردووه  مه ، رانه لبووه
سزای   به هی ماه و بنه سکیان له ند که چه کان ی حزبی شیوعی، شیوعییه هیده  شه و پۆله هی ئ  تۆه له دا)١٩٩١( سای  و له

کی بوو  ئامۆزایهو ئیبراهیم  ئیسماعیل خورشیدناوی  مۆ به کی مه برایه گرنگترینیان  یاند که ناپاکی کردنی خۆیان گه
  که ، داداغانیئیبراهیم ئیسماعیل شید رهناوی  مۆ به کی مه مۆ و برایه  مه وه داخه م به ، به) حوسن سکه(ناوی  به

و  ی حزبی شیوعی له رگه  س پشمه تی که ڕانه ی به)یدان سه( گوندی  چته دهدا )١٩٨٤( سای   و له مۆ بووه هاوکاری مه
لیاس  هد ئه فه (  بریتیبوون له ناسنی که  ده رگه و س پشمه شۆ خۆی به ناوی ره  ئیسماعیل بهشید رهبن،   ده گونده

، )غدا ی به وره کی سه ت خه و فیکره) سیحی ز مه به نه ( هنام ئۆسا ناسراو به ، زوهر به)سیحی رهاد مه فه ( ناسراو به
 شید رهڵ  گه کان له رگه ، پشمه یان باش نییه که  جگه ی که وه  بیانوی ئه  بۆناو شار به وه  بیانگوازته کات که داوایان لده
  خشه نهکو  تاوهنت،  دایان دهوعی کانی تری حزبی شی رگه  کوران الی پشمه یانباته دهو  ئهڕۆن و  ده) شۆ ره(ئیسماعیل 

  . ان ئاسانتر بتو ئه ستگیرکردنی دهوتوو تر بت و  رکه سهی  براکهو پالنی 
 و  رستانه زپه گه فتاری ره دژی ره کی کوردستان له نی خه ی کۆمه)١٩٩١(هاری سای  ڕینی به وتنی راپه رکه دوای سه
رایانکرد بۆ شیدی برای،   و رهمۆی خۆفرۆش مه،  ی باشووری کوردستاندژی دانیشتوان  لهعسی عروبه ی به فاشییانه

ک  یه ای ماوهم دو ، بهدامی خونژ رووخانی رژمی سهدوای  تا  وه همانغدا و موس  به  لهکانیان و  لیله الی ئاغا زه
مۆ،  ماعیل ئیبراهیم داداغانی برای مهشید ئیس  تاوانبار رهچی که . سوریایهوتی    له ئستاکه، جھشت وشی به ئهمۆ  مه
رمانی  و فه ر تۆمار کراوه سه سکای لههیدانی حزبی شیوعی  ی شه ماه ن بنه  الیه لهولر   دادگای هه  له که
  .  ولر  هه وه دزی دته  و جار جار به یه ری شاری دیاله وروبه  ده  له ، ئستاکه رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
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  : وه په  چه کانی حزبی شيوعی له رگه ، پێشمه)١٩٨٤(ھاری ساڵی  بارزان به
 .ری سياسی ، رابه)رباز سه( خدربدوڵاڵ اس عهب ھيد عه شه .١
 ).رێبوار(لی خدر  ر عه عفه ھيد جه شه .٢

ڵ

  :کانی حزبی شيوعی رگه پێشمه
 ).رێبوار(لی خدر  ر عه عفه ھيد جه شه .١
 .ری سياسی ، رابه)رباز سه(بدوڵاڵ خدر باس عه ھيد عه شه .٢
 ). فورات(سوڵ  د ره مه يوب حه ئه .٣
 .ناسراو هن .٤
 . ناسراو نه .٥
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  : ١٩٨٣کان   سيده-  شقکردن، گۆڕشينه  کاتی مه کانی حزبی شيوعی له رگه پێشمه
کانی  مانه  قاره ره ه ھ رگه  پێشمه کێک بوو له  يه ، که)ب جه ھرۆ ره نه(حمان  ب ره جه وشيروان ره هھيد ن شه .١

و  رگری له رکوک و به  رزگارکردنی که ی ھێرش بوو، له سته  ده کاندا له رده به موو نه  ھه ، لهحزبی شيوعی
کانی دوژمنی فاشی  ره ڕی کۆپته  شه  پاوه  به کهدا )٢٧.٣.١٩٩١(وتی   رێکه  له وه داخه شدار بوو، به دا به شاره
 . ھيد بوون  شه وه که يه يی به په ھيد موالزم شێرزاد سڵێمان گۆڵته ڵ شه گه کرد، له ده

 ).رێبوار(لی خدر  ر عه عفه ھيد جه شه .٢
 .  ريب گچکه غه .٣
 .يدانی لی سه د عه حمه ھيد ساڵح ئه شه .٤
 .رو شوێن کرا ستگيرکراو بێسه  ده ی کانی گڕژاڵه  بازگه ، له)باح سه(د سوێری  مه ھيد ساڵح محه شه .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


