
  رانيَ  ئیتاني  شهی ِروحناويَ پ  كورد لهیكردني قوربان  بهۆ  بك هيتا ره   سهران مهۆ ئی حاجیرشيَ ھ

  

  د مه حموود محه  مهیل عه

  

  ینجامدان  ئهی  نموونهم كه هي   به, دا ١٩٨٣ ڵیسا  لهران مهۆ ئی  حاجۆ برانيَ  وئی پارتیش  ھاوبهیرشيَ ھ
رزو  م ته  ئه وه رهيَ ل,  ژماردن  تهيَ  دراقيَ  عی سوپا  دژ بهرانيَ  ئڵ  گه  لهكان هيي كورد  پارتهیش  ھاوبهیرِ  شه
 ی كهي دیكان هيي كورد نه هي 9  لهكيَ ش   بهیكيَ ليَ دۆرزو م  ته  بهتيَ ب ده,  هيياسي سیرباز  سه هيي ھاوكار وهيَ ش

 ڵ  گه ست  له  ده وه  كوردستانهیكان>كان و ئا  سوره رتووكه  پشت په له, گرن  رده  وهیَ  لیلھاميباشوور ئ
 یگايَ   رِ يڵی و   بوونه وه رهيَ ل. ِرشت    دادهرانيَ  ئڵ  گه   لهانيش  ھاوبهیر  شهی ژهۆ كرا پرڵ كهيَ پاسدار ت

    چووه وه انهييريو پ ره   بهیويَ و ر   بووهانياريخت  نواند  به  دهانيوا,  رانيَ   ئڵ  گه  لهانيكان هييند وهي په
 ستيو انهي  دهرانيَ  ئ ستن به  پشت  به به. كات    دهڵ گه    لهانيش  ھاوبهی كاررانيَ ئ,  بوو شۆ خ وه   بهانڵيد,

    بوون بهیايخول, وپدك نكي,  شني كوردستان  دابن  لهیست  ده>ر با سه  لهی مشقوار  و چم كه هي یزيَ  ھ ببنه
ر   وهرانيَ  ئ  لهانيك   چهی وه پاش   ئه,خوارد   دهی خولانيشكيمَ  وام له رده به, كوردستان   لهزيَ    ھَ م كه هي

  .كرد  دهی> باانيديَ گرت ئوم

ل   گهشيكان هيي فاشیل  و 9  گه  له هيي كارت انهي   دوژمندا  خڵ گه  كردن  له هڵ  بزانن  مامهی وه   ئهیَ  ب به
و  ره ودا به  ئهڵ  گه له,  وه رانهيَ  ئی هڵ  ناو  ته وتنه  كهانيش م كاره به.  بات  شه   ِرهیكيَ نووس و چاره ره به

  .نا    دهاني ملاري نادینووس چاره

 یكان زهيَ  ھی شان  شان بهیش  ھاوبهینگ  جهرۆز)) راقيَ ع(( كوردستان یموكراتي دی  پارتشيشتريَ پ
)   هڵ مهۆ و كموكراتي دت بهي تا به( ت> رھهۆ خی كوردستانی رگه شمهيَ  پ   دژ بهرانيَ  ئیسOمي ئیمارۆك
   لهیوتوو ركه  سهیك هي نمونه,  رابوويَ  گڵی روَ  چكهۆ و شار و شارر هڤ  دهرۆ زی ه گرتنه له, نجام دابوو ئه

م  ئه, رانيَ  ئیسOمي ئیمارۆ كی كون بووی ر سفره  سه  خستبووهیش  ھاوبهیاسيس– یرباز  سهیكار
) شتۆ فرتاني شه  بهۆی خی فاوست  روح هي ماننامهي و په له( ست بوو  فاوی ماننامهي  پهانۆي ب هي مانامهي په
 ی ِروح  لكه  بهانۆي خینھا ِروح ك   ته  نهنجيَ  و چوار وپیَ دو و س   بوون بهيی دوا مهي ئی كه 9م فاوسته به
 یلي د  بوونهانيش م كاره به,  شتۆ سنوور فرويود  ئهی كه  ِدرنده شنهي رِ  تانهي شه  بهانيل موو  گه ھه
  م كاره به,  ی قربان ده كریس زار كه دان  ھه   سهر رانكهيوڵ مایكيتاكت. رانيَ    ئڵ  گه   لهانيكان هييند وهي په

 كردو انينيَ  خوڵی>  خنكاندو شهرانيَ  ئراقيَ  عی رستانه  په نهۆ كینگ  جه  لهانيي كوردیزۆ دانيش نهيناشر
  .  كرد انيني كوشت و ناشرداياي تانيخوازي رزگاری وه  بزووتنهیاني گیت هيوا ِره

  نده رچه ھه,    وه وته كهيَ   لی)  كيَ ل  دواتر گهكيَڵيَ خ(  ڵی مهۆ ك  بهیكوژۆ خیكيَ ستپ   ده شانه  ھاوبه نگه  جهم ئه
  یسوپا   بهشيَ  و  پتيَ شدار بوو ب به))  ران مهۆ ئیحاج((   ِره و شه له, كات   ده وه  ھاشا لهۆی خۆ بیپارت

  وه هييرپرسان  بهیر زار سه  لهكيَ ند جار  چهيی فه  شه به(  تيَ  كردبانۆي بی و چاوساغتيَ وتب پاسداران كه
 ۆی خ و كاره  ئهريَ ژ نجامدرا و له  ئه وه و ناوه  بهو هي ھانه و به  به كه  تاوانهۆی خۆ بم> به, )  نراوه هي  ِراگه مه ئه

     ئاماژه رچاوه  سهرۆ   زردا رامبه  به له,   هيي نیرم  فهی وهيَ ش   بهشي پارتیكان وه تكردنه  ِرهیَ ل,  وه شارده
 یمان پارت  ھه هيدا وه  لهڵیتا,   نجامدراوه  ئه رفراوانه   به شه   ھاوبه هييرباز  سه و  كاره  ئهی وه ن  به ده ده
 تر یكيَ  جاركيمان تاكت  ھهتيَ د,  دايايكات ت  دهۆی خڵیۆ رِ   ھاشا لهی ساته و كاره  لهڵ سا٣ ی  دوایاسيس

 و وترWرب رفاوانتر  و به  ر بهی وهيَ  ش  ئاشكرا به  به كهي دیكيَ جار,    وه كاته  دهی ادهي و پ وه تهيَ ريَ بژ دهڵ ھه
  تيَ رناگر   وهميَ  ِرژیم و ده  تا ئهیكردار رچه  پهنيتر  دِرندانه زموون له ئه,   وه كاته  دهی ئاشكراتر دووباره

 ك هي رهي  زنجتيَ م د  دووهی جارۆب,  یكان كهۆر  سهیكان كهي نز سه ت كه نانه  تهی كه له  گه ر به رامبه به
 تدا> ويی قو9  ئاشكرا و له  بهراقيَ  عی سوپا  دژ بهیرانيَ  ئیكان زهيَ  ھڵ گه له, ش   ھاوبهیرباز  سهیچا9ك

  م> به, دستان كور   لهراني ئیسيلۆ پ  بوونهانيش م كاره به.    وه داته نجام ده  ئه بجه هڵ  ھهۆ ب وهۆ زاخ له
  كرده  دهاني  كوردويم د له,  ژرايَ رِ   دادهۆ  باني خشه  نه وه وهيو  د له,    بوو رانيَ  ئ   لهاني كه ره خفه مه

  یك هييژوويَ م, ش   ھاوبهیك هيييژوويَ  م شدارن له   بهانيموو  ھه هي وهيَ م ش به.  انيكان خشه   نهین مه سوته
  .نيَ  ناندايَ  پی دانستايَ  تا ئويت ھه

  



  

  !!  ران مهۆ ئی حاجیچۆب

  

 ی گرنگرانيَ  ئیسOمي ئیمارۆ كوردستان و كیموكراتي دی پارتۆ  بران مهۆ ئی حاجی چكهۆ شاریگرتن
ھاوكات , راقدايَ ر ع سه  به كه هييرباز  سه وتنه ركه  سهڵ پا   لهكان هييرانيَ  ئۆب, بوو    ھهۆی خیت بهيتا
   لهتيَ و ركه  سهدايكان ارهي ر نه سه  و به كه هنگ  جه   لهكيَ ش  به  كوردستان بكاتهی وه  ئهۆ بوو بشيك هي روازه ده

   له هڵ مهۆك و موكراتي دیكان زهيَ  ھی هڵ جو وهيَ و  لهیتواني  دهیژي ستراتيیرزا  بهیك هي ناوچه, كوردستان 
  بكات ۆڵ  چیَ  پاني بھه  پشت جهیگاكان   بكات و بارهۆڵنترۆك....  وۆ و شنرنشاري پیكان ناوچه

  و راقيَ ر ع سه م به   دوو بوو ھه كه وتنه ركه  سهرانيَ  ئۆب,  وه سك  بكاته رته  بهانيكان هي چا9كیوسنوور
  .ر  كورددا  بوو  سه م به ھه

 ۆی خیزۆسڵ د وه كه هي 9   له كه ِره  شه  لهیكردنيشدار  به به,   كوردستانهیموكراتي دی پارتۆ بیرچ ھه
 و رانيَ  ئ  لهی وه  مانهیت هييرع  شه وه و كاره  ئهی گهيَ  رِ  له, رانيَ   ئیسOمي ئیمارۆ كۆ ب وه لمانده سه

  :  وه كهي دیك هي 9 له, رگرت   وه وه هييسOمي ئیمارۆ كن هي 9  لهیكردنيھاوكار

,   بوونكي یو مِره هڵ  قهی ناوچه, گرنگ بوو یرباز   سهیژي ستراتیك هي  ناوچهران مهۆ ئی حاجیر هڤ ده -
 بكات و ۆڵینترۆنگ ك  پاش جهیتواني  دهيیسانا به,و   ئهیو مِره هڵ  قهیكان  ناوچهڵ گه ھاوسنوور بوو له

 یند وهي په(( كات   ده نه هيم 9  ئهی باسا ئاورمان لتهيھ,  ۆی خیت> سه  دهريَ  ژیكان ر ناوچه  سه خاتهيب
 پاش  له,  كردبووران گهي نیكان هييراقيَ  عیَ  جار به,  كوردستانیموكراتي دی و پارترانيَ  ئوانيَ  نۆڵیتوندوت

9   مه  له كه( كوردستانیموكراتي دی پارتیت هيركردا سه, دا١٩٧٥ڵی سا  لهی بارزانیِرشۆ شینانيَ سھ ره ھه
, راقيَ  عیژيَ ستدر ده, ايژ  دهرانيَ  ئ  لهيی  ئاواره به) ی كورِ یسعود  و مهسيدري ئی 9 وبووه چو فاوه مسته

 یرانيَ  ئیكان زهيَ  ھیرِ   شهی  چا9كانهیك هييپشتڵدا پا١٩٨٣ڵی سا و له وه  كردهداي په)پ د ك(   بهیوايھ
 یت رهيش  عهی ر ناوچه سه  لهت بهي تا به,  كان هي بارزانیواو  تهیاري زانيیزا  شارهنماويَ ك رِ  كرد وه ده

 يیتاۆ ك  لهاني توان كه, كان هييرانيَ  ئۆ بوو ب وره  گهیك هييت ارمهي, انڵي  گه  ھاوسنوور  بوون له  كهیستۆبراد
وا  ن كه ده ده  وه  ئهیرتۆر ِراپ  واگنهسمانۆكورد,  بگرنیوروپشت  و دهران مهۆ ئیمووزدا حاج ته
 یران مهۆ ئی حاجی ربازگه سه" و وه راقهيَ  عی ناو خاك ته  ھاتوونهلي م  دهی كهي نزدا و كاته  لهكان هييرانيَ ئ

 یگوند٤٣ ی كهينز, دا كه  ناوچه  له پخانهۆ تیكان  و بنكهكان هييك ره  سه هييرزا به, ك هي یق لهي  فه ر به سه
 یكيَ كار"  گرتاني حدكايینگ  جهیل و تفاق لو په  كهی ربهۆ حدكا و زیك ره  سهیك هي بنكه, نيكوردنش

 )) ((  ٣٩ل نهيَ  ئاویايمپانۆك-قيفۆ تح هڵ سا مه د حه مه  محهیِرانيَ رگ رمان، وه  ھلتهستيۆ- یھراو ژه
 كO هي دايستۆ برادیت رهيش  عهڵ گه  لهۆی خیخساند حسابات  پدك ِرهۆ بیكيَ ل  ھهران مهۆ ئی حاجیرشيَ ھ

 یو مِره هڵ  قهوانيَ  ن  له وه ته رهيش م عه  ئهی گهيَ  پۆیھ به, واندا بوويَ  ن  لهانينۆ كیك هييز  ناحه كه,  وه بكاته
 انيكردنيرگر  بهیرچاو  بهیكۆڵيَ غدا ر  بهيیري پشتگ  بهستۆ برادیاكانيلشيم. راندايَ  ئی و سنوریبارزان

 ۆ پدك بیت هينا دوژم  بوو كه وه ئه, ی كوردیت اسهي سیسروشت يَی پ به. اني كه ته رهيش  عهی  ناوچه  لهینيب
 م كه هي  وه وته كهيَ  لیكيكت  تهیك هييماني ھاوپه, نكي پدك و وانيَ  نيیژوويَ  میت هي و دژایستۆ برادیت رهيش عه
 ستيۆ-یھراو  ژهیكيَ غدا كار  بهیميَ  و ِرژنكي وانيَ  ن  و دواتر لهكان هييستۆ و برادنكي وانيَ  ن له

 ران مهۆ ئیحاج.  )) .((  ١١٨ل نهيَ  ئاویايمپانۆك-قيفۆ تح هڵا س مه د حه مه  محهیِرانيَ رگ رمان، وه ھلته
 ستيۆ- یھراو  ژهیكيَ كار - قاسملوو ڵ  گه  بوو لهزيَ ھ  بهیند وهي په,  وه  قولِتر كردهی و پدكنكي یكۆناك

  )).٤٢ل نهيَ  ئاویايمپانۆك-قيفۆ تح هڵ سا مه د حه مه  محهیِرانيَ رگ رمان، وه ھلته

   ھاته نگه و جه   لهكيَ ش  به ش  به وه بوو  ئه  حدكا ھهڵ گه  لهی توندیرِ   و شهیَ دا ملمOن وكاته  لهیپارت -
 و رشيَ  ھیماركردنۆ تنيم كه هي((كات   ده كه نگه  جه   له نه هيم 9  ئهیرمان ئاوا باس ھلته,ژماردن 

 یكان زهيَ  ھكيَ كات, دا بوو١٩٨٣ڵی سای و ئابموز ه ت له,  كمهۆ ورد و تیك هي وهيَ  ش  گاز بهیكان 9ماره په
 یك هي چكهۆ شار كه,  وه رانه مهۆ ئی حاجیرو  سهیاكاني چ  له وه خته  سهیكيَ رِ   شه وتنه  كهراقيَ  و عرانيَ ئ

 یك هي وهيَ ش به, یرانيَ  ئیجر دوو لفه  وهیرشيَ  ھ  له جگهيَ ب,   كه ِره شه, راقدايَ  عی كوردستان  له ر سنووره سه
ر   سهی)حدكا( كوردستانیموكراتي دیزبي حیكان هيرانيَ  ئ  كورده بووهياخي یِراندن رپه  دهیست به  مهیك ره سه
 راقيَ  ناو عۆ بانكردوۆڵي چبووانياخي   كهدا نهيَ و شو  لهربوونيگيَ پاشان ج, حمان قاسملوو بوو بدالِره  عه به



 و رانيَ  ئیكان زهيَ  ھڵ پا انهي داراقيَ  عیكان نهيۆزسۆپۆ ئ  گرووپهدا رشهيَ م ھ له, كردبوواني كشه پاشه
در و   بهیق لهي  فهی بووداي  په  تازهی تاقمیَ ند  ھهڵ  گه له,  بوویسعود بارزان  مهی)پ د ك( انينيرچاوتر به
 ینيۆزسۆپۆ ئیكيَ  گروپ كه, راقيَ  ع  لهیسOمي ئیِرشۆ شی> باین نجومه  ئه ر به  سهیكدار  چهیايشيليم
,  تاران بوو  لهانيگاكان  و باره  درووست بوون و بنكهرانيَ  ئیست ر ده سه  له١٩٨٢ڵیسا, بوون  عهيش
  ش كه كه  ناوچهی انهيراقيَ  ئ و كورده  ئهكوڵ به, كرد  دهیراقيَ  ئیكان زهيَ  ھیپشتڵپا)حدكا(نھا  ك ته  نه وه مOشه له

وا   كهیستۆ برادیت رهيش  عهیكيَ زيَ  ھیت بهي تا  كوردستان بوون و بهیكراتموي دی پارتیز ناحه
 یَ  پیت هي ئازایايدال  جار مهنيند دام چه دواتر سه, شار بوو  موستهیستۆ برادی خانمير  كهی كه كهۆر سه
 یايمپانۆك-قيفۆ تح هڵ سا مه د حه مه  محهیِرانيَ رگ رمان، وه  ھلتهستيۆ-یھراو  ژهیكيَ  كاریخش به

  ) )) .٣٩-٣٨ل( نهيَ ئاو

    بهانيستيويَ  پانيردوو 9ش ھه, بوو   ھه شه  ھاوبه نگه و جه  بهانيستيويَ ر  پ 9مارده   پهیردوو9  ھه واته كه
 شيرانيَ ئ,  جود ی ره ر به سه  بهنكي یكان وتنه ركه  سهۆیھ  بهیپارت, دا  و كات وساته بوو له وتن ھه ركه سه

 یكيَ ستپ  ده  بووه هييستيويَ  پ مه ئه,  باشووریكان انهي زیزيعو نگ  و ته  جهی ره  بهی وه نكردنهير  بهۆب
م   لهم كه هي یند ك سودمه  وهرانيِ ئ,  رانيَ  و ئی كوردین هي  9كيَ ند  ھهوانيَ  ن ش  له  ھاوبهی كاریكيَ ليَ دۆم

  . بوو كه هي  كای رچوو و براوه  ده هي وه كردنهيتاق

  

  !!! ايبوا  ھهانيم>  وهايبوا  دهی ارانهيو پرس  ئه

  

 یم>  بوو وهستيويَ پ,   كه رشهيَ  ھی نه هي 9 مه  ھهی كردن هڤرا,  تيَ ستدا ب رده  به  لهتيَ ب  دهیاري  زانكڵيَ  مهۆك
  یكراوۆ واژۆڵیكۆتۆ پر ت به باره سه,   هيوتنا  جنگ بكهفدايرش  ئه  لهيی سانا  به ارنهيم  پرس موو ئه ھه

 یرارداد  قهی نتانهيَ مۆكۆ و د گهڵ و به  ئهی و ئازاد  كردن كه ره9ما  پهینجامدان  ئهۆ برانيَ  وئی پارتوانيَ ن
  كه  كارهی كهۆريند  ب  و خاوهاريندز  ئهايئا,   هييرباز  سه 9ماره و په  ئهینجامدا  ئهۆردوو 9بوو ب  ھهوانيَ ن
 ؟ یرباز ه سیم كه هي یس  ؟ كهی كهيماسۆبلي و دیاسي سیرپرس به,  ؟ی كه ره  كهمزاي ئید   بوو؟ئهیَ ك
  وه,    وه هيياسي و سیرِ يَ   و كارگیرباز  سهی رو له, وتن ؟   كهكيَ  رِ یر چ سه له,  بوون ؟یَ  ككان زهيَ ھ,

 یِرو  لهی كه شكره  و  له رمانده فه, یكان  و پOنه خشه نه,  ؟؟ هييرباز  سه وكاره  ئهینجامدان  ئهیت هيينۆچ
 نداري  و بریقوربان, كان انهيوت و ز ستكه ده,نگ   جهیكان ره  ناو بهیكان روداوه,  اني كان و ژماره سه هك

 یانيز,  كه 9ماره  پهيی  و ناوچهی گشتی رمانده فه,  ؟ كه نگه  جهی ر ناوچه سه  لهیر گهيكار,  كان دهيھ وشه
 یكان زهيَ  ھۆیپاشك,  بوو ؟؟ ی چ كه 9ماره  په   لهیكان رمانده  و فهی پارتۆڵیر,  ی ومادیاني گانيت>ھاوو

روت   سهیپاراستن, دوور ؟ كرد دوور به  دهانييگرڵوا  ھهینھا  كار  تهاني بوون رانيَ  ئیسOمي ئیمارۆك
 ی پارستن  لهانيستيَ وڵ ھه, ؟ كرديَ  پیست  ده وهيَ  كو  له كه 9ماره  پهیكيَ ستپ  دهڵیخا, كڵ  خهیو سامان

  نه,    نامه گهڵ  به  به  نه ارانهيم پرس موو ئه  ھه بهت  باره سه,  بوو ؟ ی چت> ژھهۆ رِ یكان رگه شمهيَ پ
  هۆيب.    هييستدا ن رده  به   لهك هيياري زانچيو كات ھ   ئهیشدار بوو  بهیرپرسان  بهی و وتار اداشتنامهي
  . تيَ نيَ  دیماس  و كه خته  سهرۆ  ز وه كانه هيياري زانیكردن  ئازاد  نهۆیھ  به 9ماره م په ر ئه  سه  له وه نهۆڵيكيَ ل

  

  

   وه عسه  بهن هي 9  له كه كهڵ   خهی  گرتنیوازيَ ش

  

 یَ ل,   انهيت>و ھاوو  ئهی گرتن  به  داوهی  ئاماژهدايكان  و نامهنتيَ مۆكۆ د عس له  بهی  ئوهیرايَ  ودا هي  بَرگهم له
  ی عه  مورافهاني   و دوه هيي قوربانیكيَ انڤ چا9كیني پشكنانيم كه هي,  نيست به  ده رچاوه  دوو سه  پشت  به مهيَ ئ

ردوو  ھه, ی بارزان٨٠٠٠ ی هيسۆ دی  تاوانباری دادگاۆ ب هكراو   ئاماده  كه هيي گشتیداواكار
 كنينز  وه مه  كهيیاوازي جكيَ ند  ھه  بهیكردنيَ ج بهيَ  جیزميكاني و م كه  تاونهینجام دان  ئهین كه حداسه ئه
  .  كتر هي له

 ١٩٨٣-٧-٢٩  له: ((   وه تهيَ رَ يَ گ  دهۆمان ب كه  تاوانهینجامدان  ئهی سهۆ پر هي وهيَ م ش  بهی مزووركاريَ  رِ كاك
  ۆ بكرانيَ رِ   به وه رهيَ ول  ھه  لهمادي عخيَ  شی كه  كوِرهڵ   گه  لهی بارزانید حمه  ئهخيَ  شی كورِ ی عوسمانخيَ ش



 یكان هيي بارزان وبارزانیكان خهيَ  ش  لهكيَ ند ھه,١٩٨٣-٧-٠ یروار  به  له وه بونهۆ كیانووي ب غدا به به
  .  )) .ر كران سه ست به  دهو وه كرانهۆغدا ك  به  لهانير وروبه ده

 یگاڵ مهۆردوو ك   ھهر پتهۆكيل  ھهی كهۆ و  فرپۆ و  تانك و تیمارۆ كیوان  پاسهی وره  گهیكيَ زيَ  ھ به(( 
 ناو  عس رژانه  بهیكان ره فسه كان و ئه ربازه  سهكرانۆڵنترۆ ك په  قوشتهی هي  ناح  و قودس له هيقادس

 ۆ بن ب موو ئاماده  ھهیَ ب  ده   كهاندني گه  رادهانيَيكرد و پ  دهاني كه كهڵ  خهیواز  بانگهۆندگڵ ب  بهكان هڵما
 یبوون  نه  ئامادهی دوا له,  وه ننهيَ ر  گهاني ده یدوا هي ركوك ھه  كه رفراوان له  بهیك هي وه بونهۆ كی وه ئه

 یرديَ م رهيك پ  تاوهڵیسا١٠ن مه  تهڵی منایرو  سه  بگرهی  گشت  بهكان هڵ مایني پشكن ستكرا به  ده كه كهڵ خه
 اري نادیكيَ نيَ  شوۆ  ب وه زرانهيَ  كران و گویرباز  سهیكراو رده  پهی  ناو پاسی وانه  گرت و ِرهانڵيسا٩٠
  . )) . كرانريستگ  دهرۆ زیك هي ژهيَ  رِ  ناغهۆم ق له

 ۆڵنترۆ كاناي ودرير حه,  حركه  بهیگاكانڵ مهۆ كشوتريَ  پی وهيَ مان ش  ھه به١٩٨٣-٨- ١٠ یوت كهيَ  رِ  له(( 
كان كران   ناو پاسهیچيَ وت راپ  كهانيست ر ده  بهی نهيريَ و ن  ئهكان هڵ مایني  پشكن ستكرا به كران ده

  . )) .اري نادیكيَ نيَ  شوۆ ب وه رانهيَ وگو

 یزيَ ھ  و به وه كرانهۆڵنترۆ ك  دوباره هي قودس و قادسی گهڵ مهۆردو ك  ھه١٩٨٣-٨-١١ یوت كهيَ  رِ  له((  
 و رۆنت  ناو كه  لهشووتريَ  پی جارانيكي دای نه> مندارديَ و م ِران و ئه گه  دهڵ ما  بهڵ  ماستخباراتيمن و ئ ئه

 و وازيَ ش. ٢٠٢ل))  ((   نكرانيروشو سهيَ  و برانيستگ  ده وه انهي دا شاردبوكان ارهي ناد نهيَ  وشو 9جه سه
  ))  . ی مزوركاريَ رَ  -  كان هيي بارزانیديساۆمي و دديساۆني جیزميكانيم

  :   وه تهيَ رِ يَ گ  ده وه  خوارهی هي وهيَ م ش  به كه  ِروداوهیق ده,  هيي گشتيی  داواكاری عه  مورافه  لهیرچ ھه

 انيزوانە و رمادي عیانڕ و كودهحمه ئخێ عوسمان و شخێ ششووڵێ یمێ رژیاوانڵي ٣٠_٧_١٩٨٣ هل((
  .  ))  .ركرديستگە دیمارۆ كیشكۆ كه لبوونە ئاماده بانيغكردنيبله تیدوا

 شيهگاهڵمۆ كوه ئوقدران،ه تهڵه قوشتيهی ناحهل -يهقودس و قادس- یكانهگهڵمۆش ك٣١_٧_١٩٨٣ هل ((
 هیاني بارزانوه بوو بتهبي بوون و تاێملەرۆ زهیگهڵمۆ كه كركووكه كرێوله ھیگاێ رره سهتێوهكەد
 ەیوه ئی كرابن دواێوه ئهیوانە رەوە١٩٧٥ ڵی ساه لەوهانيكانێ 9ده لرۆ زه و بركراونيستگەد

 ی كوردزارانه كران و ھهانيكاهڵمۆ كوه ئهیوانڕە رۆزه باشوور بوون و بیزگاكانێر> ه لكەيهماو
 وه ئركرانيستگە دڵی سا٧٠ ه لاتري تا زڵی سا١٠،٥ ینهمه ته لرێ نیزهگە ره لشيبارزان

 ی جمھوریسەره و حشي ئاساه لشەزێ ھوه كرا ئێجهبێ جەوەوره گیكێزێ ھنيه9ه لشهنيۆراسۆڵهئ
 و كەيهوهبوونۆ كهچنە ده گوترابوو كانڵێي شيركراوانيستگەد. كراێجهبێ جەويهنێ نھڵهڕیوه بكھاتبووڵێ
  )). ەوهزرانێ گوركووكه كوەره دواتر بمه> ب،ەوهنهڕێگەد

 ی بارزانیتەريشه عه لرێ نیزهگە ره كورد لزارانه ھهكي دیكێ جار١٠_٨_١٩٨٣ هل(( 
 و اناي و دهحركه بیگاكانهڵمۆ كه لە جاروه ئكردێجهبێ جەی كاروه ناوبراو ئیزێ ھمانهھ. ركرانيستگەد
 ه نشۆخه نه نرهڵێ نڵمنداه نكرانه نردێوه> بچووك ھوەوره گه بوانه لشيكێسه كچي ھسوورهرگێم
  .)). تڵهوە دیرهرمانبهف

 یوڵێ رووی دواكانڵهدحايه و شاتكارانيه شكاەیفادي ئەیوهداچوونڵێ هڵێی بيیاساي يیكارەورد(( 
 ی بارزانی كوردزارانه ھ١٥_٨_١٩٨٣ و ٣١_٧_١٩٨٣ و ٣٠_٧_١٩٨٣ ه ئاشكرابوو لشهكهناوچ

 بردران اري نادیكێنووسە چاروەره و بركرانيستگە دی جمھووریسەره و حشي ئاسایكانەزێ ھنيه9هل
  . )).اڕچڵ ەوهانيسوكاره كه بانييندەوڵهي و انيژە دختداه سیكێخۆباروده لانيكانەوادهنو خا

 كانييهمنه و ئیربازه سەزێ ھێ كاتكردڵێ انيستە د٣١_٧_١٩٨٣ یژۆ ریانهيبەره به لهوان> شاوهئ(( 
  . رێوله ھی شاركي نزه ل9مارداڵه انهڵهي قوشتهیگهڵمۆك

 داياي تاوانڵي وڕ كومووه دراو ھ9مارڵه رێوله ھه لريره ھیگاهڵمۆ دا ك٩_٨_١٩٨٣_١٠ یوه شهل
  . )).ركرانيستگەد

  .)).ركرانيستگە داني قوربانهیكي دیكێشه بنيدده9حه سيهی دا ناح٢٦_٩_١٩٨٣ یژۆرهل(( 

 ه لانينهمه تهیوانه ئیتهبيتاه بكردە دیاوانڵي یكردنيستگە دی ئاشكرا داواه بشيتيهركرداه سیرمانه ف
 رهوكێخه و برسڵره بێبه باني ژنانركردويستگە دانيشين> تاوانباران مندامه> بەيهدواوه بڵ سا١٥

 ركراوانيستگە دستداەده لاني براوڕ باوك و كووانه و ئیتێ برسوێ نه بوو لاتري زانييژاره و ھشتێھێج



. )).  ەوه باشوور گوازرانۆ دواتر بغداه بۆ بوەوهكرانۆ كهيهلهسه موه ئۆ بكراوە ئامادەیوره گیسه>ل
 بارزان كورد ینفالكراوانه ئی تاوانهتاك: ی گشتیداواكار.. نفاله ئی تاوانبارانیكردنيي دادگاهیسڵڕۆ(( 

  )) . تبا خه- Mar 2009 ٠٤- بوواني بوونیبوون و بارزان

  

  

  !! اني  گرتنیكارۆھ

  

  

  

و   ئهی ئاكام  لهی كه كهۆر  و سهی پارت  بوو له وه  كردنه هۆڵت,  كان هيي بارزانی قِركردنريَ  نۆ بميَ  ِرژی ھانه به
با . انيند كرد   وگردمهران مهۆ ئی  حاجی ر ناوچه  سهۆ بكان هييرانيَ  ئڵ  گه  بوو لهاني شه  ھاوبه رشهيَ ھ

  .عس   بهی  كرداره رچه و په  ئهیكارۆ ھ ت به باره  سه وه  وترای چ وه اكانهياجي ج  روانگه    لهنيبزان

 رانيَ ئ-راقيَ  ئینگ  جهشيكيَ كات, تخواز بوون   فورسه شهيم كان ھه كورده:  تڵيَ  ر  ده  پاوهسامانسا
م   لهكيَ ك هي دا ١٩٨٢ ڵی سا له.رانيَ  ئیماني  ھاوپه  كورد بونهی كه هييك ره  سه زبهيردوو ح ھه, كرديَ پيست ده
  به, يی سنووریكيَ  شاری گرتنۆ دا بانيرانيَ  ئیكان زهيَ  ھیت ارمهي) ی بارزانینگر هي9(  انهيك ره  سه نه هي9

ر   سهی كوردیاوي پ٨٠٠٠ ی كهي نز وه  كردهاني هۆڵ تيی نهي ش  بهراقيَ  ئیكان زهيَ ھ. ران مهۆ ھی حاجیناو
  دهڤ شت و حه  ھهوانيَ  ن  لهانين مه ته,بوون   ھهڵ مندا٣١٥ انداي ناو له,ركرديستگ  دهاني بارزانيَڵی خ به
  .بوو ندا>سا

 ۆ ب  و چوونه وه نهي برِ ۆ ووندمان بیك هي سزاش مهيَ ئ, كرداساي   و لهاني كه ته> و  لهانيت انهيخ: ی گوتدام سه
  ". مير  كهاريخت هب.و–ر  مانسا پاوه سه-كاير نفال و ئامه  و ئانفال ئهكاير مه   ئه٣ یش به." خ زهۆد

 ۆب, وه وته كهيَ  لی گرنگینجام ره  دهیَ  سران مهۆ ئی حاجیكان روداوه:  تڵيَ  رمان ده   ھلتهستيۆ ر ژهيَ تو
عس   بهیميَ ِرژ, راندا مهۆ ئی حاج  لهكان هيرانيَ  ئیوتن ركه  سهۆ بی كردنيیر ئاسانكار  به له) پدك( یسزادان

 ی١٩٧٥ڵی سایس ره  پاش ھه  لهانيرۆ ز كه,چكردي ِراپی بارزانیت رهيش  عه ر به  سهی نهيريَ  نیواو ته
  موزدا له ته٣٠ له,  كرابوونريَ ول  ھهیوروپشت  دهیگاكانڵ مهۆ كيَیج شتهي نی ناچار وه هي بارزان وه  هیِرشۆش
 و رانيگ-تيَ  نازانریواو  ته  بهاني نهيق  ِراستهی  ژماره كه, ی بارزانیاوي پ٨٠٠٠تا٥٠٠٠ وانيَ ن

 یَ  سیَ  بكدايَ  وتاردان  لهنيَ دام  حوس  سهیدوو مانگ دوا,  وه نرانهيب  نه كهي دیكيَ ز جاريرگ  و ھهچكرانيَ ِراپ
 ی وانه  و ِرهاندني ختمان گه  سهی سزا  به مهيَ  كرد و ئماني  وپهشتماني ن  بهانيت انهي خی وانه ئه:" یو دوو وت

 یو> شاینجام  و ئهدۆتي می وهيَ  ھاوشیك هي وه  ئاگاداركردنهۆب,  هي وه ندنه  سه هۆڵم ت ئه". كردخمان زهۆد
 ۆ بینيبيكردن  ئامادهۆ و خنانيَ  ِراھۆڵی رميَ  ِرژۆ بكان هي بارزانیكوشتار, بوودايَ  تی١٩٨٨ڵی ساینفال ئه

-٤١ل- یاويمي كیكيكارَ (  داي دواتر روو  كهی وه  ئهۆ بچووك بوو بیكيَ شن  تامكردن و چهۆی خشيكورد

٤٢. (   

  ِره م شه  باس لهشيِراست  ناوهیت> ژھهۆ رِ یريَ   و چاودۆڤ مری مافیريَ  چاودیكخراويَ  رِ ردوو ھه
ن و    ده  ده كه  قركردنهیكارۆھ به و ئاماژه  خوارهی هي وهيَ م ش به,  ن  كه  دهرانيَ  و ئی پارتی شه ھاوبه

كرد و   دهیت هيركردا سه,   بوو سعود ه م كه,  ی بارزانی كوِران  لهكيَ ك هي  مه و ده  ئهKDP: نووسن  ده
 یت ارمهي KDP یكان سته  دا ده١٩٨٣ ڵی سا  و له وه  كردبوهندووي تاراندا زڵ گه  لهۆی خیتيَ ماني ھاوپه

  .ر سنوور   سهیران مهۆ ئی حاجی چكهۆ شاری گرتن  دا لهانيرانيَ  ئیكان زهيَ ھ

  هيي بارزانی هيگاڵ مهۆو ك ر ئه  سهۆ ناكاودا ب  لهیكيَ اتيل مه  عه له!  بوو ی كتوپرِ راويَ ش خ مه  ئهی هۆڵت
 ِرا اني نهيريَ زار ن ش ھه  شهۆ بنجيَ  پوانيَ  ن  لهراقيَ  عیكان زهيَ ھ,  كرابوو یَ ج شتهي ندايَ  تانيكان زراوهيَ ِراگو

 وا یرۆ ز  به وه نرانهيب  نهزيرگ  ھه تریكيَ  جار وانه ئه.  بوو بان  وهڵ سا  دوانزه  لهانين مه  ته فِراند كه
   لهديساۆنيج(( موو كوژراون  ھه,   وه ته  ماونهیر سه ستبه  ده  مانگ بهنيند  چهی وه وا پاش ئه  كهتيَ چ دهيَ پ

  )) ٥٣ل  -  خاك ی هچاپخان,    زادهی موفتند امهي سیِرانيَ رگ وه,ر كورد   سهۆنفال ب  ئهی9مار  و پهراقدايَ ع
.  



 ت> و  لهانيت انهي خ وانه ئه:    یمان ِروداو  وت  ھه ت به باره  سه١٩٨٣ ڵی سا  لهكدايَ  وتار  لهنيَ  حوسدام سه
 - ناردن خمان زهۆ دۆ و باندني ختمان گه  توند و سهی سزا  بهش مهيَ  ئ هۆيب.  كرد ماني  په  لهانيشيت انهيو خ
 ی چاپخانه,    زادهی موفتند امهي سیِرانيَ رگ ه,ر كورد   سهۆنفال ب  ئهی9مار  و پهراقدايَ  ع  لهديساۆنيج(( 

     ) .١٠٨-١٠٧ل -خاك 

كان دوور   روداوهی وردی وه ندنهيَ  خوی ئاكام  لهیاني بین هيOيَ  بیران ژهيَ  تو  كه چوونهۆم ب ر  ئه رامبه  به له
 كان نامه گهڵ  بهی وه ندنهيَ  ورد  و خویكاري ش ستن به  پشت به به,  یستدار  و ھهیاسي  سیند وه رژه  به له
  :ستتان  ر ده  به نهي خه   دهش هي م ئاراسته  دژ بهیستيَ وڵ ردا دوو ھه رامبه  به له,  وهي برِ انير ده

 ی سزا  بهش مهيَ  ئ هۆي كرد و بماني په  و لهت> و   لهانيت انهي خ مانه  ئهی وتنيۆفز له ر  ته سه دام له سه (( 
   ناوچه  لهكيَ ش  بهیگرتن )).(( ٢٠٤ل - كردنخمان زهۆ دی وانه  و  ِرهاندني مان گهخت توند و سه

  ر به رامبه دا به كه  ناوچه  لهیراقيَ  عیشكر  لهی و شكستیر وروبه  و  دهران مهۆ ئی  حاجیكان هييژيسترات
 و ن>اڤ  ھهی وه دانهڵ و دكاندا هيي ناو بارزان   لهیك ره  دووبهی دروستكردنۆش ب مه ئه. رانيَ  ئیشكر له
)).((   هي قادسینگ  جهیربازان  سهی روخاوی روون و وره   دهی وه ندوكردنهي و زكان هييعس  بهیواداران ھه
 یكارۆھ: تڵيَ   كورددا دهر سهۆنفال ب  ئهی9مار  و پهراقدايَ ع  لهديساۆني جیرتووك  په له چۆ ستي ئدليم

 و ديساۆني جیزميكاني موازيَ ش -  عومران بوو ی  حاجی چكهۆ شاری گرتنكان هيي بارزانیگرتن
- كوردیل  گهیديساۆني جیھانناسانديج  بهی نگرهۆك٢٠٤ل -  ی مزوركاريَ رَ -   كان هيي بارزانیديساۆميد

  )) . ئاراس یزگا  دهی چاپخانه-٢٠٠٨

  وه هي م باره دادگا له   لهداۆي خی كه عه  مرافه  له كانه هيي بارزانیديساۆني جی هيسۆ دی گشتی داواكاریرچ ھه
 ەی ژماررهگه بكات ئاريرسڵ كێكيه هوانهل. داە دانيانيرانێ ئیتهارمي وانه ئەیوه ئیانووي بهب:   تڵيَ  ده
 یزێ ھەی ژمارهواته بووبن؟ كليلە زنده كورد چه لێبە بوون دليلە زەوهرانێ ئی>سوه لهیوانهئ
 یكردنيي دادگاهیسڵڕۆ- ت؟ڵهوە دی> سوهیسته وا به ببنتە ئافرێكرە داي ئا؟ەنده چیرانێ ئیرهرشبێھ

    )) .٢٠٠٩- ٣-٤-بات خه-.نفاله ئیتاوانباران

 ڤی بزای مه رده و سه  ئهیكان  گرنگه هييت هيسا  كه  بوو لهكيَ ك هي  كه, فا   مستهروانيوش  نهزيَ رِ   بهنيي بزانبا
  ی وه  ناوهیوي د  لهننيَ شك  ئهیكتر هيكان  نجه  پهیرتووك  په له,    وه ستاشهيَ  ئ  كورد بهیخوازيِرزگار
  :   ووهي  نوسیكان كارهۆ وھ ساته م كاره  ئهی رباره ه دیچ) ١٩٨٣-١٩٧٩( راقيَ  عی كوردستانیكان ِروداوه

 – راقيَ  عینگ  جهیرم  گهیداني  مه  بوو بوو بهران مهۆ ھی حاجی  ناوچهی وكاته  ئهكان هيي بارزانیرانيگ" 
 یكرد دژ  ئهرانيَ  ئیكان زهيَ  ھڵ گه  لهانيي ئاشكرا ھاوكار  پدك بهیران  و سهی بارزانی هڵما نه برانيَ ئ

 یكان زهيَ  ھیر بهيَ  و رِ یچاوساغ,  و یكان زهيَ  و ھراقيَ  عینگ و باس  دهی وه كردنهۆك.  یراقيَ  عیشي جه
  له.  بو  هي ئاشكرا هييو ھاوكار  ئهیم  كهیكيَ ش  به مه  ئهرانيَ  ئی پخانهۆ تیوان دهيَ  دی و بردننانيَ ھ,  و رانيَ ئ
(( بوون   شدار ئه  به وه  پشتهیدانيَ  و لر ككهير  و خهر دهيت ارمهي یزيَ كو ھ وان وه  دا ئهشيكان رشهيَ ھ
 , ٣٢١  ل١٩٨٣-١٩٧٩ راقيَ  عی كوردستانیكان  ِروداوهی وه  ناوهیوي د له,  ننيَ شك  ئهیكتر هي كان جهن په
  )).فا   مستهروانيوش نه

 و ی بارزانی هڵما  بنهیشدار بون به:  تيَ نووس  و  دهی كه چونهۆر ب سه  لهتيَ ب وام ده رده  بهیزيَ رِ  به
 یشتماني نیت انهي خ  بهی وه  له  جگهدام هێ ی 9 له,  دا ران مهۆ ھی حاجی  ناوچهیكان رشهيَ  ھ  لهانيكان زهيَ ھ

  .ژمارد   ئهكردنيَ  ليَڵ و فنيسبرِ   و دهت انهي خ  بهیشۆي خۆب, نرا  دا ئه

 كردوو  یران مهۆ ئی حاجیرِ   شهیشدار  بهی پارتی وه  له وه كاته  دهديئك  تهروانيوش   كاك  نهزيَ ر  بهدا رهيَ ل
  ارهي دی فاشیكيَ ت> سه  دهی 9شيتكاران انهي خیپاداشت,    بووهت انهي خرانيَ  ئڵ گه  لهی پارتی هييو ھاوكار ئه
  .؟ هييچ

 یردوگاۆ ئ  له وه  مابونهراقيَ  ع  لهكان هي یبارزان:   تيَ نووس  دهداو دهيَ  پی ژهيَ  درروانيوش  نهكاك
   و بهیعب  شهیشي  جهیگرڵ ك ھه  چه  بووبوون بهانيكان اوهي پیرۆز.   وه كرانهۆدا ك په و قوشته حركه به
 یكان  ِروداوهی وه  ناوهیوي د له,  ننيَ شك  ئهیترك هيكان  نجه په((  نايَ ھ  ئهیَ ج  بهانۆي خیكان ركه  ئهیزۆسڵد

  )) .فا   مستهروانيوش نه , ٣٢٢  ل١٩٨٣-١٩٧٩ راقيَ  عیكوردستان

 یكان هييزبي و حیكدار  چه زهيَ  ھ  بهڵ كهيَ  كوردستان تیاني ھاوو9تیرۆ زیك هي  ژماره وكاته  لهداي ِراست له
 لڤي س هييو بارزان  ئهی كه  بوونهیعب  شهیشي  جهی وه  ئهیِرايَ و,  كان هيينھا بارزان ك  ته نه, عس ببوون  به



موو   ھهیرداش  و بهی ِرابردوودا قوربان  له كه,   ؟؟تيَ  بشيستر را گه  ئه وارانه ندهيَ خو  نه و ساكاره و  ساده
 یو كات  ئهیران  سه  لهكيَ ند  ھهیكان امهي  پهی ندازه  ئه به,  كوردستان    له  بوونهیكدار  چهیك هي وه نه>جو

 ی كوِر و كچیزاران قوتاب  ھهۆب,  ١٩٨٤- ٨٣ ین> سا   له كه,   هييو ن بووه  نهیزار رمه   شهنكي
 یردار ست به   ده كه,   وه كرده  دهاني  دا و دوبارهاني وام ده رده   بهنيد 9حه  سهۆی زانكیمانگرتوو

 یچ كه, بوو   نهانيعب  شهیشي  جهیرگ  بهیركردن به  لهيی   ئامادهی وه ر ئه  به له,  ببون اني كه ندنهيَ خو
 ی بوو  داوانكي ناو یت هيسا م كه  دووهیشۆ خۆ بدا اتهو ك  له  كهروانيوش  كاك نهزيَ رِ    بهیوسا  ئهی كه پارته

  د لهنوان  دهانييرم  نهاخوديكرد   ده  مانگرتووانه ندكارهيَ و خو  لهانييعب  شهشي  جهیرگ  بهیركردن به له
 كيَ  مانگند ه چ  كه وه تهَی◌َ ش بوهڵ  ھهمدايَ  ِرژڵ  گه  لهاني كه زاته ك مفاوه وه   نهی وه  ئهی ترس له,    یر رامبه به

  . باران كران   گولهكان هيي بارزانڵ مهۆ ك   به هيرما و گه  ئهینم  جھهی  سوتگه  له ماوه  سهیكان ابانهي ب بوو له

ست   ده  بهی كه هيت هيركردا  سه كه,   یاسي سیكيَ  پارتی وه ر كرده رامبه  به  لهكيَ ت رهيش م عه رجه  سهی دانسزا
  زگارهيَ  پار هيَڵم خ   ئهكان هييبارزان,   هي ستانهي  فاشیكيَ  سزادانۆی خۆ   ب مه ئه,  بوو   وه هي هڵما و بنه ئه

,   وه هيي پارت  به وه شهيَ و له,  دراونيَ  گر وه هيَڵ خیت هيركردا  سه به ی توند  به كه,  یوار  كوردهی داخراوه
  .  وه گرنه  دهك هي یرزان  بهيَڵی و خی پارتیت هيركردا دا سه  لوتكه  له چونكه

 بوون  لڤي  سدا هييژويَ  م حزه  و له  ساته و چركه  لهانۆي خۆب,   كران یكوژڵ مهۆ كی كهڵ و خه  ئهكدايَ  كات  له
 ی وانه چهيَ  پ  بهانيكيَ ش  به بگره,   بووه  نه وه و پارته  بهانيكخستنيَ  و رِ یاسي سیك هييند وهي  پهچيو ھ

  .     تاوانهتيَ  بك هي ھانه ر به ھه  به انهييكوژڵ مهۆو ك  ئهیرتكردنۆپ  سه هۆيب, كرد   دهاني كارانييند وه رژه به

   

  

  !!نيَ ش  وهايمي ك عس بوو به   به وه رهيَ ل

  

  یرِ   شهی وهيَ   چوار چ  بوو لهرانيَ ئ- كوردیش  ھاوبهیرِ   شهیزموون  ئهنيم كه هير   گه  ئهران مهۆ ئیحاج
  وه كانه ر سنووره سه  لهیرِ  شه,    براوهیر گهي كاریف سره م مه  كهیكيَ رِ   شه  بووهرانيَ  ئۆب, راقدايَ ع – رانيَ ئ
و  له,  گرتران و بِران اني زیَ   بیكان مه حكه  مه ره نگه   و سهانك  لوغمكراوه سنووره,  وه راقهيَ  ناو ع هينايَ ھ

  و   كهيم تاكت  ئهی وه كردنه دوباره  لهگرتن گهيَ  رِ ۆ توند  و بی وه  كاردانهی ئاكام  لهراقيَ  عۆ ب وه 9شه
 ر ژهيَ  توی  وتهيَی پ به.  یاويمي كیك  چهیشاندن  وهیزموون  ئهم كه هي  بووه,  ی كوردین هي 9یترساندن

 ورد و یك هي وهيَ  ش  گاز بهیكان 9ماره  و پهرشيَ  ھیماركردنۆ تنيم كه هي((  رمان لتهي ھستيۆ  ر لهۆكيَ ول
  وه خته  سهیكيَ رِ   شه وتنه  كهراقيَ  و عرانيَ  ئیكان زهيَ  ھكيَ كات, دا بوو١٩٨٣ڵی سایموز و ئاب  ته له,  كمهۆت

 – راقدايَ  عی كوردستان  له ر سنووره  سهیك هي چكهۆ شار كه,  وه رانه مهۆ ئی حاجیرو  سهیاكاني چ له
   ).٣٨ل,...   یكيَ كار

,   هيي نكمان هيي ئاگاداركان انهي  زی ئامر  لهستايَ  مخابن تا ئیَ ل وه,   بووه  ھهی  قوربان هيياويمي ك 9ماره  پهو له
 رۆ زیبوونيني بی سوھرابرۆدكت   كهی انهيراقيَ  ع و كورده ئه((  تڵيَ   ده وه هي م باره  لهرمان لتهي ھسيۆ
و   لهراقيَ نگدا ئ  جهی كات ل بووبن له رده  خهی گازیانيقوربان یماركراوۆ تی گهڵ  بهنيم كه هي تيَ چ دهيَ پ

  كه, دا١٩٨٣ یئاب-موز   ته  لهیرانيَ  ئیكيَ رشيَ  ھی وه رچدانه ر په  بهۆر گاز ب  به  بردهینا دا په مه ده
 ۆب رانيَ  ئیكان زهيَ  ھینگ شهيَ  پ بوون به) پ د ك( كوردستانیموكراتي دی پارت  لهماني  ھاوپهیبووانياخي

)) .    ِره و شه كار ھات له  جار  بهم كه هي,  سامناك بوويَی نویكيَ ك ل چه رده  خهیگاز, دوژمن یر خاك سه
 شكا و ی و ترس وه هي كرای چاو وه رهيَ  لراقيَ  ئۆرخان ب چه  وه  بوو بهران مهۆ ئی حاج  كه   ِراسته واته كه
  .  ناودار  یكيَ نيَ ش  وهايمي ك  كرد  و بوو بهداي  پهیزموون ئه

  

  

  

   ؟؟؟ وه ِرنهيَ گ  دهۆ بنمانۆعس چ  بهیكان نامه گهڵ  بهی ئه

  



 یتاو رهۆ خیر نهيَ  سوتی گازی و ژووریكان زهيَ   ھیق  ِرهڵ و دكان ره نهيَ قۆ  ت كهۆريعس چ  به ارهيد
    ناكات  له تانه هيكا و  حه   ئهیباس,  مانۆ  ب وه تهيَ رِ يَ   ناگانيي  كوژڵ مهۆ ك  باشوور  و  بهیكان ربازگه سه
 یكيَ  تاوانبار كردن وه تهيَ رِ يَ گي و ده   ئهی وه ئه.    داوهانيمنجا  ئهكان هيي بارزانيَیج شتهي  نیاكاني جاي ج كتهيز
 یاسي سیزانيَ  ئاو ن كه ده   دهیاسي سكيَ ن هي 9ی  كاری باج كه,   هي  تاوانهیَ   ب كهڵ و خه  ئهیما   بنهیَ ب

  . انير  سهی   جامانهینگ   ِرهك هي  و  یت رهيش ر ھاو عه   به نھا له و   ته  دوژمن بووهیت هڵو ده

  ی  ھاوكار انهيت>م ھاوو  ئه كه, ن   كه  دهۆمان  ب وه  ئهیباس, عس   بهیوكات  ئهیكان نامه گهڵ   بهیزمان
نجامدا    ئه  له كه,  ران مهۆ ئیر حاج  سهیرشيَ   و ھرانيَ  ئۆ بكردني چاوساغۆ ب   كردووهانيپارت

,    د   كردووه   ناوزهت> وۆ بی  نا پاكشتمانين له   وره   گهیت انهي خ  بهانيش مه ئه,    كراوهري  داگك هي ناوچه
 اني  سزا دهنيتر قانه  ِرهڵ  ودنيرزتر  و  به هي  ھهۆی خیناسيَ   پكان رهۆكتاتي د مه   سستهی  9شيت انهيخ

  .   وه تهيَ گر

 دا ژگارهۆو رِ    لهني و  بزاننينيَ عسدا بخش  بهیزبي حیو كات  ئهیكان نامه گهڵ  به   بهكيَ  چاو وه كهيَ  پبا
 اني م تاوانه   ئهینجامدان   ئهیكارۆو ھ  وتووهو وهي نووسانيي چاني م تاوانه  ئهی پاساوۆ بكان نامه گهڵ به
  :  وه نه ده  پاساو دهیچ به

    

  :  وه ننهيَ   بخوی كوردیزمان   به وه خواره   له هي نامه گهڵ م به   ئهیِردراويَ رگ  وهیق ده

  بان ھرهي و م خشنده   بهی خوایناو به (( 

  ١٩٨٩-٣-٢٩ روار به

  ژايَ   ھیاري  ِرامی م م ع كاروبارزيَ رِ  به

 یر فسه   ئهكڵيَ  مهۆ كڵ  گه  له وه  ئاگادار كردنه  ھاتمه١٩٨٣ڵی سایموز  تهی مانگيیتاۆك  له  -١
 ديق عه( شوويَ  پیغدا   بهیشي ئاسایر به وهيَ رِ   بهزيَ رِ   بهن هي 9  و لهی گشتیشي ئاساڵ  گه غدا له  بهیشيئاسا
 ی گشتیشي ئاسای زاتیحوكم  له  بگرم كهر  وهني خائی بارزانكڵيَ  مهۆ كی وه  ئهۆب)  برع>بدو  عهیل عه
  .بيَ بو غر  ئهی  گرتووخانه ر بوون له سه ست به  تر دهیكيَ ش ھا به روه   ھهشتي ستمان گه  ده  بهیَ  سی بهۆھ

 یَ و  له  كه هي بوسی  ناوچهۆ ب وه  گواستنه  ھاتنهگرڵ  بارھهیليبۆمۆتۆ ئ رگرتن به  وهنماني خائ٢٢٢٥  -٢
  .ر بوون سه ست به ده

 یرمان  فهريَ   ژ  لهك هي سته  دهی درووستكردنۆ دا بیرمان غدا فه  بهیشي ئاسایر به وهيَ رِ   بهزيَ رِ  به  -٣
  .تيَ  بكریَ ج بهيَ ِرا ج وه ره  سهی نانهيم خائ ر ئه سه ل به  گهی سزا  دا  كهیرمان  فه وه  ئهیدوا,و بن  ئه

ر  رامبه  به ل له  گهی سزای كردنیَ ج بهيَ  ج ست كرا به    ده١٩٨٣ڵی سای ئابی مانگیتا ره سه له  -٤
 ی نا ناوچه  موسهیزگايَ  پار وان له  لهكيَ ند ھه.بوون  س ده  كه٢٢٢٥ اني  ژماره  كه وه ره  سهكان نهيخائ
  . ناو براوزگايَ  پاریشي ئاسایر به وهيَ رِ   بهڵ  گه  لهقينس ته به. بوون هيبوس

 ۆ وب ِراك وه  بهڵ فازرۆ دكتزيَ  برِ شوويَ  پی گشتیشي ئاسایر به وهيَ رِ   بهن هي 9 رچوو له  دهینمايَ ر  -٥
 ٦٦٧ ۆ بشيَ  ك١٦ یكختسنيَ  رِ  ستكرا به  ده مه  ئهيَی پ  و به وه  تاوانبارانه  بهت بهي تای شهيَ  كیكان كخستنهيَ ر

 انداير  سه  بهدان دارهيَ س  لهی و سزارشۆ شیدگا دایت هيكاۆر  سهۆ ب وه رز كرانه  به شانهيَ م ك  ئه كه,س  كه
  . وه انگراندنهي  مردن نهكان نامه گهڵ پاندن و به  سه ھاته

  .خستبوو  نهكيَ رِ ۆ باني شهيَ  كچي تاوانبار بوون ھ١٥٥٨  وه  مانهی وانه ئه  -٦

   كه وه ره  سهی و تاوانبارانه  ئهی  پارهیرگرتن  وهۆران ب فسه  ئه زراندن له  دامه  ھاتهك هي ژنهيل  -٧
  .كان كه  چهيَی پ  كرا به٣باۆ ھی گشتیشي ئاسایت هيرا به وهيَ رِ   بهی وانه  ِره هي و پاره ئه,  دا بووانڵي گه له

  : ۆ بك هي نهيَ و

   لهستيويَ  پی كارۆب١٩٨٧-٨-٢٣   له٤٤٣٩ ی نووسراوژايَ  ھیگرڵوا  ھهیزگا   دهیر به وهيَ رِ    بهزيَ رِ  به
  .زايَ  رِ ڵ گه

  ستيويَ   پی كارۆ بژايَ  ھیرباز  سهیگرڵوا  ھهیر به وهيَ رِ   بهزيَ رِ  به

  كان هيي بارزانیديساۆمي و دديساۆني جیزميكاني موازيَ ش. ((   هي تكاستيويَ  پیكارۆ بژايَ  ھیشي ئاسازيَ رِ  به
  )) .٢٠٨- ٢٠٧ل-   ی مزوركاريَ رَ -

  



 یرتڵۆ راستمانەرده بەیوهئ: ((   تيَ كر  ده كه  تاوانهيڤیتۆ می  ئاو باسداي  دیك هي  نامهگڵ  به  له
 ەوهتەرزكراوه بەوەيهمباره ليی دواەیوه ئی داوارهسه لمارۆ كیكۆره سۆ به كييهگرڵواه ھیرسڵرهب
  : ە ھاتوودايايتهك

 و رانهمۆ ئی حاجیرته كۆ برانێ ئی دوژمنانیرشێ ھهیاني مه، ل١٩٨٣ یممووزه ته ل١ هیگڕب
- ی گشتیشي ئاسایرهبەوهڕێ به لكێرمانه فني بارزانانهيربۆ زه كتكارانهاني خيیشداره بیلماندنهس

 ەوهنيھێ نڵهڕیوه بشهكهركه ئوەكراوهوانڕە ی زاتی حوكمیشي ئاسایرهبەوهڕێ بۆب -اكهڕ بڵفاز
 یسەره حيیربازه سیكێزێھه ب١٠_٨_١٩٨٣ ه لبووە ئامادەندي ئایژۆ ریانهيبەرهبه لكوەنجامدرا تاوهئ

 اني بارزانەیواده خانیبوونێجهشتي نۆ به كهڵهو قوشت -يهقودس و قادس- یگاكانهڵمۆ كیجمھوور
 شڵي سا١٨ ه لهیوانه ئتهنانه و ترێ نیزهگە ره لنھاه تكرانە دريستگە دانيمووشهدانرابوو ھ

 یربازه سیزێ ھيیرەاوهي بشيكراوە ئامادەیوره گێڵیمبۆتۆئ. بوونه نشهبێ بە كرداروه لمتربوونهك
  . ەوه گواستهیركراوانيستگە دوهئ

. بووە دسه ك٤٠٣ انەي ژماره كركرانيستگە دەوWقه شهی ناوچه لريره ھیاني بارزانشەوێ شمانهھهب
 ه لسوورهرگێ مواندزوە راناوي ده له جگەوه بوون ئی و مزووریروانێ و شی بارزانانيشهربۆز
  هی برگرێوله ھیزگاێر>

 یمنه و ئی گشتیشي ئاسایندانه كارمه لكێزێ ھی گشتیشي ئاسایرهبەوهڕێ بهی ئاراستهب: ٢ هیبرگ
  . ەوهنێربگرە واني بارزانه لبيبوغره ئیندكراوانه و بنراونێ ھگاكانهڵمۆ كه لهیوانه تا ئنراێكھڵێ غداهب

 كێمي و تنناه موسیزگاێر> ه لەوه گواستنهيهیسۆ بهی ناوچوەره بوەوهرگرتە ویسه ك٢٢٢٥ ەزێ ھوهئ
  . نده> ساندايرهسه بیله گیحوكم

  هیگڕب

 ندكراوانهبه لسه ك٦٦٧ ۆ بسهي ك١٦ شووترڵێ ی گشتیشي ئاسایرهبەوهڕێ بیرمانه فهڵێیب: ٣- 
 هینامهگهڵ برچووەدۆ بانيدانەدارێسه لی حوكموەوه گوازرانەوره سی دادگاوەره بكانهسهي ككراوەئاماد

   هیگڕب. خراه نكێرۆ بیسهي كانيسه ك١٥٥٨ نراوێھهرنە دۆ بانيشيفاتەو

 وەويهرايرگە وانێي فلس بوو ل٤٤٠ ناروي د١٩٤٦٨٤ ڕی به بوو كندكراوانه بی 9ه لەیر>وهئ: ٤
  . دانرایتيهراهبەوهڕێ بیاريرێژمهل

 ه بیرێ سكرتمارۆ كيیتيهكاۆره س،هرسڵ وه ئۆ بی مسعود بارزانیديئكه تيیوامەرده بهڵێیب: ٥ هیگڕب
 ره ھۆ بانيكگرتوويه كراووياري دیمە> وردW راس٢٤_٨_١٩٧٨ هت ل-٢٦٥١ ە ژمارینووسراو

 انيچي ھتڵهوە ديیتيه كردارهسه له جگهكي دیسه كەیوه ئێبه بێبه ھەوهكردنەوڵێ یندەوڵهي یكيهداوا
 یماهبنه بشهمە> ووهئ -ەترەوره گهوادانه خانوه ئیرسڵ ه لهكيهكەره سهلهسه مه چونكێ بزانرهسهل
 شي ئاسایرهبەوهڕێ بھاەروهھ. ێنرە دادهوادانه خانوه ئینووسە چارەیربارە دكێرسڵره ھیمە>و

 و شتمانني نوەوره حزب و سی دژه لی بارزانەیواده خانه كداتە دەوه بە ئاماژداۆي خیرتڵۆاڕ ه لیگشت
 یكبوونيه ی دژه جاران لكوەروه ھستاێ تا ئه چونككاننيڵهنسەرڵ مووه ھی دژهوانه ئڵه ساھاەيه دەوهئ
 یكێروونە دنە و خاوتێنە كورد دادیله گیرهنێ و نوتەريشه عنيترەورهگه بۆی خستاشێتائ. هشتمانين

  )) .بات خه-٢٠٠-٣- ٤-نفاله ئی تاوانبارانیكردنيي دادگاهیسڵڕۆ.((هيهني رق و كه لڵڕ

  

  

    

    

         

 و دھست بھسھرداگرتنى دارھداني حوكمى لھسارىي برگھنامھىڵبھ: ((    ھاتووهداي دیك هي  نامه گهڵ  به له
 كيَ   به نووسراونى>اڤ كھس لھھھھنجاڵ شمس اللھخالد خدر بارزانى و  یسھروھت و سامان

 وانىي دھتىيكاۆ سھرۆ دھرچووه ب١٩٨٣\١١\١٢ دادگاى شورش بھژمارھلهھتىيكاۆلھسھر
 ئھمنى ھتىياوھبھريَ  سھر به بھرنھوهيلۆكيَ  دادھوھرى لھني لھOاني گرتنارىي كھبرمار،ۆ كھتىيكاۆسھر
   . ١٩٨٣\٨\١١ له٨٣\٨ دراوه بھنوسراوى  ژماره٣١ش/بھغدا



 به ژماره ھكيع  له  داوا. لھق٥٣و٥٠و٤٩-٢\١٦٢و١٥٩و١٧٥ بھمادھى  اني گرتنكارىۆ ھ
 كيَ رۆخي سھني كه له 9كراوھتھوهي شنى>اڤ لھسھر شمس اللھخالد خدر بارزانى و ھھ١٩٨٣/ج/١٦١٠

 شورش ى> دادگاى باۆ   ب١٩٨٣\٩\٢٧ له٢٣/١٤٣٤ دراوه، داواكه به نووسراوى ژمارهانڵيَي
  .  دھرچووهۆ بانيدارھداني حوكمى لھس١٩٨٣/ ١٠/١١ له  ردراوھويَ ن

   

 لھم شھره دھكات، له رتى>گردھمھند و بھشدارى – باس له شھرى حاجى عمران رتهڵۆ رائھم
شمس اللھخالد خدر بارزانى كھسھر بھمسعود بارزانى و " تھھھمۆم"تيَ  دھلرتھكھداڵۆ راكىۆناوھر

 له خوارھوه ھاتووھو ئامادھكارى و اني ئھو كھسانھى ناوڵ  بھھاوكارى لھگھهي بارزانديمحمد خال
 انيژي عسكرى و ستراتارىي كردوھزانراندايَ  ئزھكانىيَ  و ھكدھرانيَ  تڵ لھگھانييوكارھا

 ئھنجامدانى كارى ۆ له ناوچھكھدا  برانىي عسكرى ئنىرساڵ كردنى بھرىينمايَ ناردوه،ھھروھھا ر
 لھكھرتى باكوور و  رانيَ  ئزھكانىيَ  ھجوم كردنى ھشڵي راقيَ  چھكدارى عزھكانىيَ  ھكدھرانھدژىيَ ت

 ناوزھدى كردوون ، ئھوھى راني ئگرتھىيَ  كراون و بھبھكرمھتبارۆ ناوچھى حاجى عمران تنىگرت
 عھواد بھندھر بھستراوھو بھم ھتىي به سھروكا١١/١٩٨٣/ باسه دادگاى شورش لهانىيشا

 بھسھردا انيدارھداني كراوھن و حوكمى لھسمھتبارۆع ت. له ق٥٣و٥٠و٤٩\٢\و١٦٢و١٥٩و١٧٥ماددانه
 انيمارۆ كھتىيكاۆ سھروانىي دھتىيكاۆ سھر١١/١٩٨٣/له) ٣٨٦٤( ژمارنووسراوى و بھندوونWسھ

  : انهيئھمھش ناوھكان. وهتھۆلَى ئاگادار كرد

. ٥ وستا ني الدفي سوفىێ.٤احمد حمود مستھفا. ٣ مفردى خانو مانيسل.٢شمس اللھخالد خدر بارزانى .١
 حسن نيحسن حس. ٩ حاتم  جويحاتم ج.٨حدو جلو فقى .٧ حاجى ري زبوسفي.٦ ني محمد محمدامديسع
 حسكو.١٤ نياسي ني حسنياسي.١٣ نياسي نينعمان حس. ١٢ محراني مقيفر.١١ميتھھا محمد ابراھ. ١٠
مستھفا .١٨ شۆوجدى مستھفا ناوخ.١٧ نياسيرھمھزان عبداللھ.١٦ عمر ديتھلعھت سع.١٥ نبى ديرش
 نيجادر محمد حس .٢٢ ابابكر احمد مانيسل.٢١اسعد حسن عبدهللا.٢٠ محمد احمد نيحس.١٩ سالح نيحس
 ميحك.٢٧ مي سالح سلزيعز.٢٦ستھفا مستھفا باجو م.٢٥ حسن دياحمد سع.٢٤عبدالرحمن محمد حسن .٢٣

محمد على عباس .٣١غفور احمد محمود ٣٠ ملكونيباجو حس.٢٩زكرى جلو مالى .٢٨زادھمحمد 
 رھمھزان حسن برىێ.٣٥ حجى عبدهللا زيعبدالعز.٣٤ عمر خي اخدل شديسع.٣٣خدر مولود سالح .٣٢
قرتاس .٤٠رێفقو خوجھنا.٣٩ حسن بينادر حب.٣٨ محمد مرزارخانيم.٣٧ رھمھزان وسفي سيو.٣٦

 ونسي.٤٤ اسي الماني سللياسماع.٤٣ عبدهللا فارس ليجم.٤٢ قادر ميحسن حاجى ابراھ.٤١ نيسسالح ح
 محمد شي درووفىێ.٤٨شھاب زادھمحمود .٤٧زلفو احمد جوھر .٤٦بحرى محمد ملكو .٤٥ ونسيحسن 

چا9ك -عھدالھت عومھر( (جوھر حدو حاجى  .٥١ مي حمد ابراھرويب.٥٠شھاب احمد جوھر .٤٩
   )).٢٠٠٧-٢٢٧-نھكاني و بَى سھروشوللھبوارى ئھنفا

  

 و دان دارهي س  حوكمى لهارىي برى نامه گهڵ به: ((    ھاتووهلۆمان پ ھه ت  به باره  سه كهي دیك هي نامه لگه  به له
 ديھا مO سع روه ھه نى>اڤ  سلمان بارزانى و ھهدي رشدي خورشیت و سامان روه رداگرتنى سه سه ستبه ده

   له٤٠٦٦  ژماره به) دادگاى شورش(تى  هيروكا  سه  لهكيَ  نووسراو  بها9نىڤ حسن بارزانى و ھه
 ن هي 9  لهاني گرتنارىي بر  كهمار،ۆ كتى هيكاۆر  سهوانىي دتى هيكاۆر  سهۆ ب رچووه  ده١٩٨٣\١١\٢٤
   له٨٣\١٥  نوسراوى  ژماره  به  دراوه٣١ش/غدا منى به  ئهتى هيرا به وهيَ ر  به ر به  سه وه نهيلۆكيَ رى ل وه داده

١٩٨٣\٨\١ .   

   بهم كه هي داواى   دوو داوا كه ع  له. ق  له٥٣و٥٠و٤٩-٢\١٦٢و١٥٩و١٧٥ى    ماده  بهاني گرتنكارىۆ ھ
   ژماره م به  و داواى دووهنى>اڤ  سلمان بارزانى و ھهدي رشدير خورش  سه  له١٩٨٣/ج/١٧٧٥  ژماره
 انڵيَي كيَ رۆخي سن هي 9  له كه  وه ته كراوهي شنى>اڤ  حسن بارزانى و ھهدير مO سع  سه  له١٩٨٣/ج/١٦٠٩
   بهانيم   دووه١٩/١٠/١٩٨٣   له٢٣/١٥٦٣   ژماره  بهانيم كه هي دوو نووسراو   ،داواكان به دراوه

   لهانيموو 9م ھه  بهن ردراوهيَ  شورش نى> دادگاى باۆ ب٩/١٩٨٣/ ٢٧   له٢٣/١٤٣٣  نووسراوى ژماره
  .  رچووه ه دۆ بانيدان دارهي س  حوكمى له١٩٨٣/ ٢٢/١١



  كات،له  ده ره م شه  لهرتى>شدارى  ند و به مه گرده–رى حاجى عمران   شه ر باس له  ھهش رتهڵۆ رام ئه
   لهاني ناو    كهران كدهيَ ت   لهكيَ ل مهۆ كڵ گه  لهۆري حسن محمد شم ھه تهۆم"تيَ ل  دهدا كه رتهڵۆ راكىۆر ناوه

كارى و   وئاماده  ناردوهانيژي و ستراتى عسكرارىي مسعود بارزانى زان ر به  سه  ھاتووه وه خواره
 عسكرى رسانىڵر  كردنى بهىينمايَ ھا ر روه  ،ھه  كردوهراندايَ  ئكانى زهيَ  و ھران كدهيَ  تڵ گه  لهانييھاوكار

 ھجوم كردنى شڵي راقيَ كدارى ع  چهكانى زهيَ  دژى ھ رانه كدهيَ نجامدانى كارى ت دا و ئه كه  ناوچه  لهرانىيئ
  ن و به  كراوهتبار مهۆى حاجى عمران ت  گرتنى ناوچهۆرتى باكوور  ب  كه  لهرانيَ  ئكانى زهيَ ھ
   به٢٢/١١/١٩٨٣  ه دادگاى شورش ل  باسهانىيى شا وه دى كردوون ، ئه  ناوزهراني ئى گرتهيَ كر به

 تبار مهۆع ت. ق  له٥٣و٥٠و٤٩\٢\و١٦٢و١٥٩و١٧٥  م ماددانه و به ستراوه ر به نده واد به  عهتى هيروكا سه
(  له) ٤٠٦٦( نووسراوى ژمار  و بهندوون> ردا سه سه  بهانيدان دارهي س ن و حوكمى له كراوه

  :  انهيكان ش ناوه مه ئه.  وه تهۆ ئاگادار كرد لىَ انيمارۆ كتى هيكاۆر  سهوانىي دتى هيكاۆر  سه٢٤/١١/١٩٨٣

 عمر نيحس. ٥ فرخو محمد وسفي.٤ على محمداوري. ٣احمد حدو محمد .٢ سلمان دي رشديخورش.١
 ونسيجھور . ٩ محمد حسن سىيع.٨ عبدالرحمن بي مO حبنيحس. ٧ نيمحمود فقى محمد حس.٦ نيحس

 دي فقى سعزيعز.١٣  رني شمفينعمان شر.١٢ محمد ميمحمد ابراھ. ١١ محمد مي برارىيجز.١٠ ميابراھ
عوسمان حسن عوسمان .١٧ حاجى عمر عبدهللا. ١٦   عبدهللازي عزازين.١٥.  عبدهللاري تاھليلخ.١٤
 نينزمى محمد محمدام.٢١على قاسم على .٢٠ عوسمان حاجى ميابراھ.١٩ فقى   مO عبدهللازيعز.١٨
 في حسن شرسىيع.٢٥حسن خالد مO .٢٤مر عمر احمد ع.٢٣مي حجى ابراھريمحمد تاھ. ٢٢
 سىي محمد عوبيا. ٢٩ وسفي محمد نيحس. ٢٨ وسفيھا محمد  ته.٢٧ ني حسلحمن عبدانيحس.٢٦
شاكر .٣٤خوشوى داود محمد .٣٣ رڵي عمر باخيش. ٣٢محمد قرتاس سالح .٣١مولود جوج مولود .٣٠

 مي ابراھزيعز.٣٨ ني محمد حسنيحس.٣٧ عبدالرحمن على ريتاھ.٣٦عمر حدو محمد .٣٥خالد سالح 
 فينزھت شر.٤٢ ني فقى محمد حسنيحس.٤١ عمر ريعمر تاھ.٤٠ سىيعبرى   سهمانيسل.٣٩ خويَ ش

 رڵي باميفرات ابراھ.٤٦حدو محمد احمد .٤٥ ري ملمكو تاھقيفر.٤٤ سىيبرى ع ممو سه.٤٣عمر 
تمر محمود قرتاس .٥٠ نياسي عمر شيدرو.٤٩ رويحسن محمد ش.٤٨   ابوبكر فتح هللا عبدهللا.٤٧
 ٢٠٠٧-٧-٢٢ كان نهيروشو نفال و بَى سه  بوارى ئه  لهرچا9ك عومهت  داله عه- ديعبدالواحد عمر سع.٥١
.((  

  

     

  

  

   حوكمى لهارىي برى نامه گهڵ به:((    ھاتووهیت> ھاوو٢٣ یعدامي ئی باسداي دیك هي  نامه گهڵ  به له
) ٢٢(فا محمد عبدالسOم بارزانى و   سابر مستهیت و سامان روه ردا گرتنى سه سه ست به  و دهدان دارهيس
   له١٩٨٣\ج\١٤٤٦  ژماره به) دادگاى شورش( تى هيروكا  سه  لهكيَ  نووسراو  بهنى>اڤ  ھه س له كه

 ن هي 9  لهناي گرتنارىي بر  كهمار،ۆ كتى هيكاۆر  سهوانىي دتى هيكاۆر  سهۆ ب رچووه ده١٩٨٣\٨\٣٠
   غدا دراوه منى به  ئهتى هيرا به وهيَ ر  به ر به  سه وه نهيلۆكيَ رى ل وه داده

   له٨٣\١  ژماره  بهك هي داوا ع  له. ق  له٥٣و٥٠و٤٩-٢\١٦٢و١٥٩و١٧٥ى    ماده  بهاني گرتنكارىۆھ
  .    دراوهانڵيَي كيَ رۆخي سن هي 9  له  كه وه ته كراوهي ش له١٩٨٣\٧\٢٦

  كات له دا ده ره و شه  لهرتى>شدارى  ند و به مه گرده–رى حاجى عمران   شه  باس له رتهڵۆ رام ئه
   لهكيَ ل مهۆ كڵ گه فا محمد عبدالسOم بارزانى له  م سابر مسته ھه موته": تيَ ل  دهدا كه رتهڵۆروكى را ناوه

 ران كدهيَ  ت ته  داوهانييت هيكردار  سهۆی ناوخارىي زانن،ي بارزانسي مسعود و ادر ر به  سه  كهران كدهيَ ت
 ريَ ول غدا و ھه  به  لهانييكارى و ھاوكار ساسن و ئاماده  و حهژىي ستراتى انهيگايَ و ج ر ئه سه  لهتى بهيتا به
 گاىيَ  ر  حاجى عمران له رتى باكوور له  كه  لهكان زهير ھ  سه رشكردنهيَ  ھۆ ب  كردووهران كدهيَ  تڵ گه له

  ". سيمسعود و ادر

ستى ھاوكارى  به  مه  بهراقيَ كدارى ع  چهكانى زهيَ  ھ ر به رامبه ك به  چهگرتنىڵ  ھه وانى به ھا ئه روه ھه 
دى   ناوزهراني ئى گرتهيَ كر  به و به  كردووهتبار مهۆى حاجى عمران ت  گرتنى ناوچهۆ براني ئكانى زهيھ



 -  وه كانه نامه گهڵَ   زمانى به له-كان نهيروشو نفال و بَى سه  بوارى ئه چا9ك له-ر ت عومه داله عه. كردون 
  م هيَيشى س به

    

  

    

    

  

    

  

  

   ؟؟رانيَ  ئۆ كردبوو بی چاوساغی  پارتايئا

  

 ی وره  گهۆيی مریسات نگ  كاره   جهیكان ره  به   لهۆوخ  راستهران مهۆ ئی حاجیرشيَ   ھی وه ر ئه   به له
ر    سهۆ ب كه رشهيَ  ھاني,  تيَ بكريَ  پاني شداربوان  قسه   و بهتيَ  بكرۆ بیني و تاكو پشكن وه وته كه نهيَ ل

م     ئهیسات   كاره كهڵ به,    كرا  بجه هڵ  ھه  لهی وه ئهك  درا وه نجام نه   ئهشتوواني پِر دانغڵبا ره  قهیكيَ شار
 ی  ئابلوقهشيشدار  بهین هي9,  كرا  ادهي پ كه ِره  شهی  بازنهی وه ره  ده  و  لهلڤي سیكڵ  خه ر به رامبه به

 چيھ,  نادات گايَ ر  و رِ   سه تهۆ  خستۆی خیو كات   ئهیرپرسان  بهیدانيد هيو شا  نامه گهڵ   و بهیاريزان
  .  وه تهيَ  ببوW  ب هييرباز  سه و كرده  ئهیكان هڵ سكاندا ت به باره    سهك هيياريزان

 یزيَ ك ھ ر   و چ  وه نگاوه ك  جه   چ  وهی پارت كه, ت  دا  ده وه ر ئه  سه   لهید هي  شارمان لتهي ھستيۆ
دا ١٩٨٢ڵی سایني ھاو  له شنه و چه به:... تڵيَ    دهیزيَ رِ  به,    كردووهی ِره و شه   ئهیشدار   بهتOعيستيئ

 یر حاج  سهۆ باندايرشكردنيَ  ھ  لهرانيَ  ئیكان هيَ  ھك  ته وتنه   كهانيعWستي ئیزيَ و ھ) پدك( یران نگاوه جه
 یكڵيَ و ند ھه  چهكان هييرانيَ ئ, نايَ ستھ ده  بهدايَ  تانيوتن ركه   سهك هي  تاِراده كه,دا  ِره م شه  ئهی دوا به.ران مهۆئ

  نه>و  ھهم ئهموكات  ھه. وه راقهيَ  ناو ع  بچنهترڵ قوویك هيودا  مهی وه  ئهۆب,)پدك( ی ھاوكار  دا بهانيتر
 –   دواوه ِردرانهيَ  گیواو  ته  بهرانيَ  ئیكان زهيَ ھ,دا١٩٨٦ڵی سا  لهی و كاته  تا ئهنايَ ھ ست ده  ده  بهیوتن شكهيَ پ

  .١١٨ل.. یكيَ كار

  

    كرد؟؟؟اني  و حدكا چنكي,  یپارت-رانيَ   ئی شه  ھاوبه 9ماره م په ر  به رامبه  بهی ئه

  

   نهيۆراس پهۆ  ئی وهيَ  چوارچ   و  لهراقيَ ع-رانيَ  ئینگ  جه   لهكيَ ش ك  به  ناو  وه   به كه 9ماره  پهر گه ئه
ردوو  ھه,   دا يَیمان  پ   ئاماژهشتريَ ك پ وه,  ؟؟ تيَ دا بووب نگه و جه   ئهیكان هيير رانسه    و سهن هيژخايَ در
 حدكا     لهی حدكا  و پارت   لهرانيَ ئ,  بوو    ھهی كوردین هي  9یدانيَ  ل  لهاني كهي دیر  ئامانج 9مارده  پهی9
  .  نكيو 

  وه   ئهی ترسو وه نهي دووریَ   پیاني  ز كه 9ماره   پهی  ئامانجكيَ ر  كات رامبه   بهیكان نه هير  زوو 9   ھه هۆيب
  ه لشيوان   ئه هۆيب,  وه تهيَ   ب    دوبارهيۆناريمان س   ھهو وه زنهۆ  درز  بدش كهي  دی  ناوچه  گرت لهیانيدا
 شيو  ئه دا  كه كه ره رامبه   بهڵ گه وتن  له   كهكيَ  رِ  به,  نجامدا      ئهاني وانه چهيَ   پيۆیناريردا  س رامبه به
  شي  و پارترانيَ   ئیماني  ھاوپه  بووهنكي   وه هيداي ِرو وانه چهيَ    پيۆیناري ئاب  س٣١  له((     عسه به
 شتايَ  ھ كه,دا١٩٨٣یموز  ته له:  تڵيَ    ده وه هي م باره   لهرمان لتهيھ)).   وه رهيَ ول   ھه هينايَ   ھیراقيَ   ع وجاره ئه

, یبان هڵ تای دانوستانكار وره  گهیبدوالقادر  عهدووني ره فه, وام بوو رده ر به  ھهران مهۆ ئی حاجی كه ِره شه
 كرد راقدايَ  عیرات  موخابهیرپرس ه بیَ  سڵ  گه  لهی وه بوونهۆ كمداويَ  ِرژڵ گه  لهیسم  ناِرهۆی گفتوگ وته كه
غدا   بهیشتيَ  بانگھیَ ج ست به  و دهراندايَ  ناو ئ شت له رده  سهیژئاواۆ رِ ی ئا9نی  ناوچه  حدكا لهیك هي ه بنك له

  هي پا ركرده  و سهزيز  عهقي تارڵ  گه  لهك هي رهي زنجو وه هيغدا ما  به  قاسملوو لهڵی ما  لهدووني ره فه, كرا
  .١١٩ل.....  یكيَ كار– ردا مبه هۆڤ و نر بهۆكتۆ ئ نجامدا له  تردا ئهیكان ندهڵب

  



  عس   وبهنكي ی١٩٨٣ یزات  مفاوهۆ  بك هيرگا   دهران مهۆ  ئیحاج

  

  خست  و   ك هي  یشيكان ردا دژه رامبه  به له,  رانيَ   و ئی  پارتی شه   ھاوبه رشهيَ م ھ   ئه هي وهِی◌َ   شم به
  هييند وهي م په  ئه هي واانيَي پكيَ ند  ھه نده رچه ھه((   كرد شۆعس  خ   و بهنكي  یوتن ككهيَ   رِ ۆ بیرگا ده
  ستيۆ,  بوو  ران مهۆ  ئی  حاجیرشيَ    ھ وتنه كهيَ  رِ و ه  ئیليكل, ))  تيَ   كراب شهۆ خی نهيم  زهشتريَ پ

 رۆ زمانيند وهي   په  دواوه  به رهيَ ل:  ((   وه تهيَ رِ يَ گ    ده وه بدالقادره  عهدووني ره   فهیر زار سه رمان  له ھلته
 كورد یِراست به: وت ده كترمان هي  به, یت هي جافاۆڵی د كانمان له  بنكهۆ ب وه نهيِرا  گهیَ  كاتم> به,  بووكۆك
 ی  پشت  داوهارماني برِ  مهيَ  ئستايَ  ئیچ كه, رانيَ  ئی دژ  لهتيَ گر  دهراقيَ  عی پشتايموو دن ھه.  خته د به به
  .١٢٤ل......   یكيَ كار  -راقيَ  عی دژ  لهني بگررانيَ ئ

  

   كرد ؟؟انيَي لی شه ِره  ھهنۆ وت و چانيَي پی چعس به

  

  كه,   ك هيموو 9   ھه هي  دایاري ھوشرانيَ   وئی  پارتوانيَ   نی زهۆري نا پ هييماني و ھاوپه  ئهی دوا  لهعس به
  یم>  وه   لهرواني  كاك  نوش نده رچه ھه, وان    ئهۆ ب  سوورهيَڵی ھرانيَ  ئڵ  گه   لهكردنڵ كهيَ ست ت ده
 ، شتوهي گه  من نه  بهت،ێشتبي و گه ر به گه كات ئه  ئه ی باس یبان هڵ تا ی هي شه هڕ و ھه ئه:   تيَ ل   دهدايبان هڵتا
  یئاغا  ،ێن هي  بگهڵێ م هڵوا و ھه  تا ئهبو  من نهڵ گه  له یك هيند وهي هڵ  گهێ رچيعس ھ  به مانه و زه  ئه چونکه 

  ۆیست  ئه  له،ێ راست بر گه  ئه، هي شه هڕ م ھه  بهدان نهێ گوڵیباۆئ.. وتبو  نه  مهێ ئ  بهی وای شتشيبان هڵتا
  )).فا  مستهروانيوش نه-نيخو  تهۆ ب وه هيبات  ھاوخه له((  . هيودا ئه 

ل و   ده م جه   ئهی وه  ئهشيَ   پیشووتريَ   پیكيَ وتن كهيَ  چاوپ   لهروانيوش  كاك نهزيَ رِ   بهۆی خۆر ب   ھهم> به
 ینيم فا ئه  مستهروانيوش  نهی  قسهيَی پ به:   ی ِروبدات  وتبوویبان هڵ  تاڵ  گه   لهی هيي كارم>  و وهم> وه
 یكان  كورده ركرده  سه  بهزيز  عهقيتار, )دا١٩٨٣ڵیسا یكيَ وتن كهيَ  چاوپ له(  یبان هڵ تایريگيَ ج

  وه ستنه  دژمان بووه ر له گه  ئهم> به, ني  ناكهیري ب  لهزيرگ ن ھه  بدهمانيت ارمهي  وهيَ ر ئ گه ئه) ( اندووهي ِراگه
  كان به  گوندهووم  و ھهنينيَ شك  دهكتانيَ ت, تيَ  ديیتاۆنگ ك  جهی وه  و پاش ئهني  ناكهادي   لهزيرگ ش ھه وه ئه
  .١١٩ل, ......  یكيَ كار-)) ني كه  خاپوور دهيیواو ته

  

  

  !ت  قه    سهیك هيت هيماني ھاوپه

  

 شيكورد,   وه تهيَ و كه  دهیَ  لی كه سه  كهی جار خنكانرۆز, وژم   تهی وانه چهَی◌َ  پ  كردن به له مه
 یوژم ر ته رامبه  به  و لهی كه خشه بهي ئازاد ِره روباوهي ب   له وه بوهڵتا   به هييت هييماني و ھاوپه   بهی كه وه بزووتنه

  .  وه هييني بۆی خشيھانيج

 یخت ر سه  سهینگر هي 9زمينۆمۆ كیترس  مهی ھانه  به   به١٩٩١ ڵی تا ساژئاواۆرِ ,  تيَ چ  نهرماني ب له
 یران نگاوه  جهیت ارمهي  گانير, )) ١٩٨١((نسا ره فه, ليسرائيئ, زينگليئ, كاير ئامه((   بوو ديئاپارتا
   به هيي  ئاسارۆ  ز هۆيب. سوور یترس  مهر هرامب  به له, ))  یبان  و رهاريت حكمه(( دا   دهیفغان  ئهیئازاد

 ڵ ما   له   جگه هييند وهي م په   ئه هۆيب. تيَ  كردبراقيَ  ئ  لهیواني  پشت وه شهيزميسOمي پان ئیترس  مهی ھانه به
  .بوو   نهني شیَ  لی كهي دیچي  ھیرانيَ و

  نده وه ئه, شكا   دهكيَ نگ  ت  جهیكان ره  به ند له  چهراقيَ  ئ هي وه  ئهشيو ئه,   شار داوه  حهۆی   خك هييراست
 كراو دهيَ   لیاتري زیماسۆبلي و ديی و دارایرباز  سهیواني و پشتتان> ویبوو 9  دهستيو شهۆ خاتريز
 ڵ>  حهۆی بكيَ ك موو چه  ھهینانيَ كارھ به,  شراۆپ هديَ  لی چاویمووكاَرك ھه,  یبار  دهۆیت ب كه ره  و بهريَ خ

 ی9,نداودا   كه  لهزيَ  ھيینگ  ھاوسهیدانيَ  پیوام رده  بهۆ بینيب  دهیكڵ  كه  بهیكۆڵيَ  رِ راقيَ ع(( . ... كرا  
 یكيَ كار – یَ نيَ كار د  بهیاويمي كیك  چهراقيَ  ع  كهیزاني  ده وه  ه١٩٨٣ ڵی سایزي پا  لهزۆڵ شی كه مه كه
   )) .٢٨٩ل,  یاويميك



 و یاسي س هيند وه رژه  به وه نه هي 9رۆ ز  لهانۆي خيَی رِ   بهیاويمي كیك  چهینانيَ كارھ  و بهۆڤ مریماف(( 
 یش به""   نووسراوهداييكير مه  ئهینيَ  نھیكيَ اداشتي  له"  بنير  ھاوتهراقدايَ  ئی وانه  ئهڵ گه  لهكانمان هييئابوور

-" يیتاۆك  "٢١ یش به– مير  كهاريخت به.و–ر  مانسا پاوه سه-كاير نفال و ئامه ئه".(نفال  و ئهكاير   ئامه١٥
  ).كان  نگه  ده٢٠٠٦-٩-٢٤

((   ۆڵی وچوار ق  جووته   بهشيدوا,   انيكيَ ك هي  ی ر جاره  ھه انهيياسي س نه هيم   9 ئه,    هي وه رهيَ  لئا
  .ن  كه   دهیكورد  گورگان  خوارد))   وه بزوتنه, الستيسۆس,پدك,نكي

 ۆ ب وه نهيِرا  گهیَ كات: تڵيَ  بدوالقادر ده  عهدووني ره فه((   ووهي  زا تاوه ره  سه ر له  ھهاني وه  ئهانيشۆخ
 راقيَ  عی پشتايموو دن ھه.  خته د به  كورد بهیِراست به: وت  دهكترمان هي  به, یت هي جافاۆڵی د كانمان له بنكه

 یكيَ كار-راقيَ  عی دژ  لهني بگررانيَ  ئی  پشت  داوهارماني برِ  مهيَ  ئستايَ  ئیچ كه, رانيَ  ئی دژ  لهتيَ گر ده
  )). رمان لتهيھ,  یاويميك

  ی  ِرزگاری داستان  كرد  لهی   نكي-رانيَ   ئیش  ھاوبهیرِ   شهیت هيركردا  دواترسهۆی خۆ ب   كهیبان هڵتاَ 
ل  گه  لهرمانۆ ز ی وه كردنهي تاق ی وه  ئه یاڕ ره  سهدا، هيي و فكر یاسي س شهێك شمهێو ك ناو ئه له:  تڵيَ  ده

 مێ رژ ی انهي فاش ی سروشتراندا،ێئ-راقێ ع ینگ جه  لهدام  سه یت اسهي س یت بهيتا بوو، به  ھهكاندا هييدام سه
شمان  كه زاته  مفاوه، وه نهيم هڵس ده  نهكێ تاوانچيھ  له ستانهيم فاش  ئه وتبوو كه  كهشير وتبوو، ده ركه ئاشكرا ده

 ، كه هيميقلي ئ  و فشارهینگ  جه یايژۆل كنه  و ته یدام  سه یعس  به یت هينۆڤێ ش ۆیھ  بوو بهكڵێ سامێل رژ گه له
 نيمتر  كه ونڕێيبسوڵ  ھهتر رانهيبوو ژ  ده هۆي ب، یزان  دهمان انهيموو راست و ھه  خواردبوو، ئه یشكست

  ت به باره  سهكان هڵ  و ھهكان هياوازي ج یمانتوان ك نه دا، نه وكاته  له یچ  كهكان، هيست فاش  دهنهي  بدهساو>
  اندهي ، گه وه  فكرهتو اسهي س یداني  مه  له یكان هيكۆ ناوبراو ناككوڵ  به، وه نهێم بكر  كه هڵ مهۆ ك یرێسكرت
فا   مستهروانيوش ر نه سه  له یبان هڵ تا یكان  قسه یواو  ته یق  ده، هيير سكه  عه ی بوارشيو  ترسناك، ئه یكێئاست

  .٢٠٠٩-١٢-٢٦- وه هيوكراWب

 ی وهيَ  ھاوش كان به نفالكراوه  و ئهی بارزانیكوژڵ مهۆ كیكارۆ ھانداي كه رتهۆ ِراپی ژهيَ  در  لهچۆ ومانيھ
 بوو  كهيكت و ته  ئهیكيَ سپ  دهكان هيي بارزانی ١٩٨٣ ڵی سایاتيل مه عه,   وه  ِروهیَ ل  گه له:   ننيَ ناس  دهكتر هي

   . ٥كارھات  نفالدا به  ئهی9مار  پهیم رده  سه  لهتر وره  گهجگاريَ  ھیك هي ندازه  ئه ودوا به  مه  له كه

  .  وه كانه هۆڤ مرینووس  و چارهيڤتۆ  می ِرو له

و شان  وه نه   بكه  دوبارهژوويَ   مانيستي دواتر و كهڵ به,   رايگ رنه   ِرابردوو  وه زموون  له ر ئه  ھهك نه
 ران مهۆ ئی و حاج بجه هڵ  و ھهیَ دز>  قهوانيَ  ن له(   ر هڤ مان    ده ر ھه   سه وه نه   بكهرشيَ  ھرانيَ  ئیشان به

د  مه  محهیِرانيَ رگ رمان، وه  ھلتهستيۆ- یھراو  ژهیكيَ كار) ( وه هيرساي گ بجه هڵ ر ھه سه  لهیت هيركردا سه
   ))  .١٤٨ل  -  نهيَ  ئاویايمپانۆك-قيفۆ تح هڵ سا مه حه

 و  انكردووهيپرت وسه  بوونه انهۆيو گفت و گ  ئهیشدار  بهی وانه ئه, و كات    ئهیكان هيياسيموو س  ھهشكيَ ب
  زهي پراكت  بهیاندي  مهی رمانده  فهاخودي,    كان كردووه شه  ھاوبه ِره   شهی ماننامهي ر په سه  لهانۆيواژ

 انييند زامه  ِرهیر و سه كردووه  نهاني و نقه  بوونهداياسي سیاري برِ   لهاني,     بوونهكان وتننامه ككهيَ  رِ یكردن
 یش به,       داوهیَ  لانيك هي ۆ ب كه,  ن   بكهشۆ ن رهيو ب  ئهیئاو,  ڵ مهۆ ك موو به  ھهتيَ ب ده,    قاندووه   لهۆب

  وه  بردنه  رونهی وه ئه.   وه  بدورنهانۆي خی پشكی كه گهيَڵ ك  لهو وه نهۆ  بخ هيياسي س هڵو سكاندا  لهانۆيخ
  .ن كه  دهیر  بهیَ  بیَ  لیانۆيكان خ موو باوكه  و ھه هۆڵ زشيِرانۆد,  هي  ھهیزاران   باوك ھه

  

  

  

  ن؟يَ ن   دهكان هيي ِراست  دان    بهی كه

  

 یت اسهي سیت  خزمه له,  تيَ تك  دهیَ  لیانياني قوربانینيَ  خوی  ساتانه و چركه  ئهت بهيتا به,  ژوويَ    متيَ ناب
 ژوويَ م, ن   بكه له   ئاو  مهیوت   ِرهيَی پ  بهوان ره ژهيَ  نووسان و توژوويَ  متيَ ناب,   وه تهيَ  بنووسرستدا ده>با
 وستمانيَ  پستايَ ئ,  انهيك ره ن  وگه كه  دهانۆي خیري  سهنۆوان چ   ئهك نه,  وه تهيَ نووسر  دهننۆوان  چ ك ئه وه
ك   وهكشكانيَ  تو هڵ  ھه  پِرن لهی وانه ئه, كان هڵ  تا ژووهيَ  م ستهيويَ پ,  وه تهيَ  بنووسر هي كه هيي ِراست ژووهيَ  م به



  ڵیاي   خهیكۆريك  چ نه.  تيَ واو  ب   تهشياني  ژی نرخ   به كه هڵيي تایر باسكردن گه ئه,   تيَ  باس بكرۆیخ
 ريَ  ژ نھا كاره  ته حهيز فه,  یاسي  سی حهيز  فه  له  پِره مهيَ  ئیژوويَ م.  وه تهيَ نرۆ  بھكان هيياسيت  س  خزمه له
  . ناكات اني  باسشيس  ئاشكرا كران وكه   به هي و كارانه  ئه كهڵ به,  هيي نكان رهيَ  ژ به

 و نيَ  نان هي هڵ م ھه  ئهیكان هيي راست   دان بهی وه ر ئه به له,ن  ده  ئهانۆي خیژداني وی ئازار هڵ سا٢٧
 یپاراستن  له  كردووهیم رخه مته نھا   كه  تهیند هۆڵ ھیزيَ  پاری ئاشتیزيَ ھ, ن  ئازاد  ناكهكان هييِراست

  .نگ   جهی تاوان  بهنيَ كر  دهيیدادگا,  كان هييسنۆب

   بهیستيويَ پ,  ژدانهي وی وه داچوونهيَ  پیستيويَ  پ مه ئه,  تيَ كر  ده هي وره  گه هڵ م  ھه   ئهینكاري ئستايَ  ئتا
  . هيياسي س  كاره وازهيَ و ش  له نهيت  بار عله نه

  ۆی   خكان هڵ تا    ِرابردووه زموون له   ئه كه,      گرتووهی رچاوه  سه وه وه   لهستايَ   كورد تاكو ئیشكست
نووس   چاره چركه دواجار له, كات  دهینداني  زكان هيياري و زان وه تهيَ  شارانيش  ده كهڵ به,    تيَ رناگر وه

 و انۆي ب وه نانهيَ    ھ پاكانه,    كان هييژووويَ  م هڵ   ھه     دان  بهیت هيوا ِره.   وه كاته   دهاني كاندا  دوباره سازه
  . اني و قوربانژوويَ  م ر به رامبه  به زنه  مهین  و تاوايَی  پ   دانهيیوا ِره,   كان هيي ِراست  به نانه دان نه

 ني ده   نهك هي هڵ  ھهیباج,  مانۆ خی رابردوویژوويَ  م ر به رامبه   بهنيب  نهزنۆ  دربا
ناَسنن و   دهيی زهيپاك   بهانۆي  خیژوويَ موو م ھه,  كيَ سان   كهۆیست   ئه تهيَ و كه   دهی كه هيت هيياريرپرس به
  . هيي نی  وجودانيِرابردوو  له هڵ ھه

   و دوبارهكان هيي  راستی وه  شاردنه ھاوكات  له, نهي كورت بی ادگهي یند    كورد    ناوهیت هيركردا سه
  . هيزا  شارهكان هڵ سكاندای وه كردنه

 و دان نان كان هيي راستیوتن. ني  بكه   قسه وه ژگارهۆو ر  ئهی واقعی راست له,   وه كانه نامه گهڵ  بهی زمان  لهبا
 و  اني قوربان   لهبوردنكردنيَ   لیداوا,    وه   خودهیقيق   حهی گهيَ  پ كردن  له قسه,    ِرابردوو یكان هڵ ھه به
 ی حاجیرشيَ  ھیوتووان كهيَ  لانيز.  و كاته   ئهیكان ر پرسه  به نه هي9 یرك  ئهوتووان كهيَ  لاني  زیبوو ره قه
 اي دنیسان  كهنيوتوتر ركه سه. ((   هيي بارزان٨٠٠٠ ی هڵما بنه,   كه   ناوچهیناني  گوندنششيران مهۆئ

 ینۆنت ئه-ژداۆ رِ ٢٠   سنور لهیَ  بیوتن ركه سه,٢٧٧ل-  ستووهيد ب  ِرهیم>  وهاتري زانيموو  ھه ن له وانه ئه
  تيَ و انهي نا مهيَ  ئیكان ركرده  سهیَ ل وه, ))  ت> ژھهۆ رِ ی چاپخانه٢٠٠٩-  ن زاده سه  حهی>بدو عه.و,نزيراب

  .ستني ببم> د  و وه  ِرهی وشه

و     ئهی وه بووكردنه ره   و   قهبوردنكردنيَ  لی داوا   لهۆ  بوون  خی  بارزانی پاساو   بهتيَ  ناتوانیپارت
.  یر هيشا ك عه   نه هيياساي  و یژداني  و ویخOق   ئهیك هي شهيَ   ك شكهيَ ك, ر بكات     ده هي هڵما  بنه٨٠٠٠

 ی وهيَ  لی وه  ئهۆب, ۆست  ئه ته هي  بگرترا وه هيي پارتن هي 9 له ران مهۆ ئی حاجی9مار  پهیاَرتيرپرس  به ستهيويَ پ
 ی ه كئه وه,   وه   كردهانيش  و دوبارهاني كرد  كهمانينيك ب وه,   وه ته هيكردا  نهاني  و دوباره هي بوناريَ ف

   تيَ  گرتبی وهيَ  پانيفرچك

 ی وه كدانهيَ  ل ستهيويَ پ, نيشۆ وداپ وه ك شاردنه  نه هي  ھه وه كردنهي ش  بهیستيويَ وتوو پ كه رنه سه یزموون ئه
 ی  شكستخواردووانه زموونه و ئه  ئهیري  سه وهيَ  نویچوونۆ ب  به ستهيويَ پ,  تيَ ر بكر سه  لهی نه هي9 مه ھه

   له وه نهۆڵيكيَ  و ل وه كدانهيَ  لیرينجامگ  ئهیت هياۆڤ مرۆ ب  نرخه  بهكيَ زموون موو ئه ھه, تيَ رابردوو بكردر
كان  وتوو و شكست خواردووه ركه  سه سه كان رابردوو باشتر كه زموونه  ئهی وه كردنهيش, یر سه
  . ژوويَ  م  بهتيَ نيَ ناس ده

:  تڵيَ   دهليَ  ھنيۆناپل((   كارهیريموو  كات ئاكامگ ھه,   تيَ   نابار وه  ئاسمانه   كات  لهچي  ھشكست
 تيَ ب  ده واته كه,  هي  ھهیكارۆ ھِرانۆ شكست و دم> به, تيَ خس ِره ل ده  ھه  به وتن جار جاره ركه سه
– یك رهي زی توانایادكردنيز     -  ٤٧-٤٦ل((   ني  ناو ببه  لهمانداۆ خ  لهِرانۆ شكست و دیكان كارهۆھ

 یناخ   لهكان هڵ  كورد  ھهیت هيركردا سه  م> به,  )) ٢٠٠٩- چوار چرای چاپخانه-  سروهللا ئاوات  نه
  .ن كه   دهی رده روه  پهانيياسي سیحمدان  ره له, انداۆيخ

  كهڵ به,  رابردوو یكان ساته  كارهۆ ب هيي گرتندا ن خنه  و ِرهیَ  نوی وه ندنهيَ ِران و خو  گه   لهكيَ  تاوانچيھ
  هي وه وتن  ئه ركه  سهۆكان ب  شكستهینيرِ ۆ گۆ بگايَ  رِ نيگرنگتر.  ژوويَ  م ر به رامبه  به   تاوانهاني وه شاردنه

  .  وه ارهي پرسريَ  ژ نهي  خهكان هڵ ھه



  نهيچۆ و رني  بكهاني هڤ ورانينيَ نگ سهڵ كامان  ھه وام  كاره رده   به ستهيويَ پ,   نيوتوو  ب ركه   سهی وه  ئهۆب
 يی شهيم  ھهینگاندن سهڵ ھه, وتوو ركه  سهۆڤی مریش اوبه ھیكان هييند تمه بهي تا  لهیَ ك هي((   وه انهيبنج وبناوان

د  مه محه.و,  نزي ِرابینۆئانت-   وره  گهیوتن ركه  سهۆ بووك بچینگاو ھه.١٧٢ل((    وانه  ئهیابيو نا
   )) .٢٠١٠ ت> ژھهۆ رِ ی وكراوهW چاپ و بیزگا ده-  یھد شه

 ی دیكيچما جار,   هياي بزانانيكان نجامه ئه,  هي  بكراباران مهۆ ئی  حاجیرشيَ  ھۆ  بنگاندن سهڵ   ھهر گه ئه
نفال     ئه  له هڵ مان  ھه وا ھه ئه,  ناكرد  گرتنه دمهيَ و ھ  ئهی تووشانيل و گه وه  نابونهیمو كورِ   كهو هڵ  ھهینغر

ر  گه ئه((     یت هيكورد  وتوو,   وه اتهي ناكرا   دوبارهرانيَ   ئڵ  گه ش  له   ھاوبهی كار   به بجه هڵ و  ھه
. )) تيَ  بگرمۆم تووش بووم خوا خ  دووهیر جار گه ئه, تيَ م بگر كه تا باره  تووش بووم خوا خهمجار كه هي
.  

  داڵ  گه  لهی رپرسانه   بهی هڵ ر مامه گه ئه, وتن   ركه  سه   بهنيَ ردرۆ  بگكان هڵ وتن    و ھه   كهتيَ توانر ده
وام  رده  بهشيزمون   و ئه زمونه  ئهینجام  باش ئهیاريبرِ ,   باشهیاري برِ یمنجا وتن ئه ركه سه((   تيَ بكر

د  مه محه.و, نزي ِرابینۆئانت-   وره  گهیوتن ركه  سهۆ بوك بچوینگاو ھه. ١٠ل -    خراپهیكيَ اري برِ ینجام ئه
   )) .٢٠١٠ ت> ژھهۆ رِ ی وكراوهW چاپ و بیزگا ده-  یھد شه

,  وه ننهيَ  بانۆي خريب  ناتوانن ِرابردوو وه  كهی سانه و كه ئه((  ی وت   كرد  كهی  ِراستاناي سانترجۆج
 یھد د شه مه محه.و, یسيَ  ترانيبرا-انداي ژ وتن له ركه  سهینيَ نھ.١٣٢ل - ی وه  كردنه  دووباره تاوانبارن به

وام  رده  كوردستاندا  به ه  ل هي و وته   ئهكيَ رِ   )) . ٢٠٠٩  ت> ژھهۆ ری وه وكردنهW چاپ و بیزگا ده,
 .  وه بنه  ده باره  و ده  دووبارهانۆيك خ كان  وه ساته كاره,  وه تهيَ ب  ده دووباره


