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دەرسیم دیبگیی
 ممنجش٢٠/٣/٢٠١٤پ

پونگین ل / دا ل شاری ھولر)١٩٤٦(، ل سای سرفرازسارممی ناسراو بحوسن کریم ڕەسوڵ قادر شھید 
نزری ھۆالکۆ بولو منارەی ھی قروەری شارەکروەر و نیشتمانپکی کوردپیمابن ر بدایک بووە و س.

دابینکردنی بژوی شھید کریم ڕەسوڵ، کوڕە گورەی خانوادەکیان بووەو ھمیش ھاوکاری باوکی بووە بۆ
دوای مردنی باوکیشی ئرکی قورستر بووەو ب ڕۆژ تا ئوارە کاری کردووەو شوانیش چۆت .نوەداکیانخا

قووتابخان، ھر لبر ئرکی بخوکردن و پگیاندنی خوشک و براکانی نیتوانیووە قووتابخان تواو بکات بۆی تا 
شھیدی ناوبراو، . انکانی ھولر کاری کردووەل نخۆشخبرینپچ پۆلی سی ناوەندی خوندووەو دواتر وەک 

. ی کردووە)مقاول(بندەر شانبشانی کارەکشی کاری 
دا لالین دەزگای ئمنی ڕژمی بعس گیراوەو ئشکنجی زۆری دراوە، بم دوای )١٩٧٤(شھید کریم، ل سای 

نھنییکی پ ئاشکرا بکن ب ناچاری ئازادی مانگ مانوەی ل زیندان و دوای ئوەی ناتوانن ھیچ) ٣(نزیکی 
. دەکن

پیوەندی کردووە ب ڕکخستن نھنییکانی ھولری دا)١٩٧٥(، ل سای ڕەسوی سرکردە و فرماندەشھید کریم
ل نووسینی حاجی ممۆ، شھیدی ) ل ھواری یادەوەرییکانمدا(بگورەی می ڕەنجدەرانی کوردستان و کۆ

مفرەزەی چکدار و بشی سربازی ڕکخراوی ئندام ڕکخراوی ھولری کۆم و برپرسی ھمیش زیندوو
چندان ئیسماعیل فق حسنو دواتریشسابیر ڕەسوڵ قادر، ب بشداری ھریک ل تھا فق یوسف، ھولر

. وەجبج کردچاالکییان 
برپرسی ڕکخراوی ھولری کۆم، ) حاجی ممۆ(دا ھریک ل عباس محمد حوسن )١٩٨٠(ی سای ل ھاوین

و سابیر ڕەسوڵ کۆم، کریم ڕەسوڵ قادر برپرسی بشی سربازی )حاجی ئکرەم(ئکرەم عزیز حوسن عومر 
ھولریان دانا، ک دوای دەرچوونی ھزار دیناری کۆمی ھرەوزی کشتوکای) ١٨٠(پالن و نخشی بردنی ،قادر

ڕفندراو ب ھاوکاری حاجی ئکرەم، کریم ڕەسوڵ و سابیر ڕەسوڵ پارەک یک دوو مانگحاجی ممۆ ب نزیکی 

تھا فق یوسفی نمرشھید ئیسماعیل فق حسن ی نمرشھید
کریم ڕەسوڵ قادر ی نمرشھید

س شھیدی قارەمان و س ھۆی برزەفی شاری قو منارە
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ندراییلی گتی دەستی کۆسرەت ڕەسوڵ عرکردایس یاندییویش گر و ئولکخراوی ھی ڕرپرسی نوب
. )ل ھواری یادەوەرییکانمدا، حاجی ممۆ(؛ یکتیی نیشتمانیی کوردستان

پشوو درژ، بور، ئارام، لسرخۆ، ورە برز، سادە، ھۆشیار، وریا، مرۆڤکی ڕەوشت برز، شھید کریم ڕەسوڵ، 
خۆبختکار، دسۆز بۆ دەم و دەست و داون پاک، ڕاستگۆ، مرۆڤکی خاکی، لخۆبردوو، بوەفا، چاونترس، خۆڕاگر، 

و دەرپڕاندنی دوژمن ل کوردستان ھبوو، بکورتی ھموو ی شۆڕشباوەڕی پتوی ب سرکوتنیشتمان، نتوە ن
. بدی دەکراسیفاتکانی ھاوڕی کۆم لو مرۆڤدا 

یکم شھیدی بنماکیان و دوای خۆی دوو برای دیکی ب ناوەکانی عومر ڕەسوڵ و سابیر شھیدی ناوبراو، 
ی ھورێ ل ڕۆژی )٨٣(شھید عومر ڕەسوڵ، پشمرگو ڕابر سیاسی تیپی . شھید بووین) ١٩٤٧(ڕەسوڵ 

سابیر ڕەسوڵ،.شھید بووەدا ل چیای مۆتی نزیک گوندەکانی زوە و ھرتل ل خۆشناوەتی )٢٦/٢/١٩٨٨(
ی یکتیی )٣(ی کرکوک و دواتر برپرسی سربازی مبندی )٢١(ی دەشتی ھولر، تیپی )٨٦(فرماندەی تیپی 

دا بھۆی ئو پارچ ساچمیی ک ل سریدا جمابوو و بۆ ماوەی )٨/٨/١٩٩٦(نیشتمانیی کوردستان ل ڕکوتی 
ترمی ھرس شھیدی برا ل گوندی . بوونخۆشخانیکی وتی سوید شھید ل س ساڵ بھۆشی کردبوو، 

.پونگینی سر ب شارۆچکی عنکاوەی ھولر ک ئو گوندە دەکوت سر ڕگای کۆی، نژراون
مال (دا ل گوندی )١٩٤٥(، ل سای ئیسماعیل حسن محمد مستفا ناسراو ب ئیسماعیل فق حسنشھید
دا دەگوازنوە بۆ ھولر و ل گڕەکی تیراوە )١٩٥٣(دایک بووە، ل سای شارۆچکی خبات ل ی سر ب )ئۆمر

یانی کوردستان پیوەندی دەکات ب یکتیی قووتابشھید ئیسماعیل، ھر ل تمنی مردمنداییوە . نیشتج دەبن
جار دوای دوو تا س دا دەگیرت، بم ھردوو)١٩٦٩(و ) ١٩٦٢(و بھۆی چاالکی سیاسییوە دوو جار ل سانی 

. مانگ ئازاد دەکرت
قھید ئیسماعیل فنشسی حسا شاخ و دا )١٩٧٤(، ل توە دەکاتدەچشۆڕشی کوردستان یوەندی بم پب ،

. ب چند مانگگ دەگڕتوە باشووری کوردستانی جزائیر)٦/٣/١٩٧٥(دوای ڕکوتننامی 
ی ل١٩٧٧(سا( ت بک دەکری ڕەنجدەرانی کوردستان و دوای ماوەیکانی کۆمکخستنڕ یوەندی دەکات بدا پ

شھیدی قارەمان، کسکی زیرەک، بتوانا، شۆڕشگر، . ل ھولرکۆمکۆمیتیشی سربازی بئندامی
.جسوور و جربزە بووە

و دا ل بنمایکی کوردپروەر)١٩٤٥(، ل سای دلرھا فق یان تتھا فق یوسف عزیز ناسراو ب شھید 
ل کارگی مافووری ھولرەفرمانبر بووشھید دلر، .ی شاری ھولر ل دایک بووەدسۆز ب کورد و کوردستان

کوردستان و پاش پیوەندی کردووە ب ڕیزەکانی کۆمی ڕەنجدەرانی لگڵ دەست پکردنوەی شۆڕشی نوێ، و 
ری کۆمولی ھربازی کۆمیتی سندامی دەستئ ک بۆتر، وشیار، . ماوەیکی، دلسرز، کربھای سھید تش

. خۆنویست، تکۆشرو ھردەم گیانی قوربانیدانی لپناوی کورد و کوردستان تدابووە
تھا فق و عیل حسن محمد مستفا ئیسما،سارممیحوسن کریم ڕەسوڵ قادر (ھرس شھیدی قارەمان 

ل لناو شاری ھولر و چاالکی سیاسی و سربازی ھاوبشیان نجبج کردنی چندال دوای ، )یوسف عزیز
ل ڕۆژی ل شھیدان و کورد و کوردستان، دا )جالل کاکۆ(ناپاکی کردنی جالل عزیز لک خۆفرۆشتن و ئنجامی 

خران ژر قورسترین و دڕندەترین ئشکنج و ئمنی ھولر دەستگیرکران و بڕوەبرتی لالین دا )٢٣/٣/١٩٨١(
زیندانکانی ھۆڤییانی ی کئشکنج و ئازارھموو جۆرەبرگی ئازاری بعسیی فاشیستکان، بم ئوان 

.لالدەکانیان شرمزارکردبندیخانیان بزاند و جو ئمنی ھولر و ھیئ خاسی کرکوکیان گرتدائیرەی 
جالل کاکۆ، ھاوڕی خۆیان بوو، دەمانچیکی ڕکخستنی البوو، دوای داواکردنوەی دەمانچک، ناوبراو دەستی 
 وە، وەلتنیان بۆ دکدەمانچ ینسب ک ش گیرانیان بۆ دواجار گفتیان دەداتدەکردن، تا ڕۆژی پدەستی پ

بۆ سبی ھرسکیان لیک کاتدا ل شونی ردان ئمنی ھولر ئاگادار دەکاتوەو نامزۆر بداخوە بشوەیکی 
. کارەکانیان دەستگیرکران و ناوبراو دەمانچک و ھموو زانیارییکان دەدات ب ئمنی ھولر
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ژی کورد دەیان تاوانی دیکی لدجالل کاکۆ، دواتر ل ئنجامی خۆفرۆشی و خزمت کردنی ڕژمی سدام و بعس 
 ناوبردنی خۆی و لھۆی ل ی بوونو تاواناننجام دا، تا ئدا خۆفرۆشیئ رگشمزی پدەستی ھکوژراب .

کریم ڕەسوڵ قادر، ئیسماعیل فق (نی ھریک ل کردبسر دەستگیرنزیکی دوو مانگتپڕبوونی دوای 
بیاری ل بعسییکان ل ھیئ خاسی کرکوک،، ل دادگایکی قرەقوشییانی )حسن و تھا فق یوسف

. دراو ڕەوانی بشی سدارەی زیندانی ئبوغرب کرانانسدارەدانی
دا ل سدارە دران و ل ڕۆژی )١/٧/١٩٨١(ل ڕکوتی ،شھیدان ئیسماعیل فق حسن و تھا فق یوسف

)٥/٧/١٩٨١(رمرپیرۆزەدا تولوە ھییشتدکانیان گ وە، کن سوورکرابوونناو فدارە دانیان لس وای ل .
ل ژووری سدارەی بغدا بعسییکان زۆر ھویان دا شھید کریم و بنماکی سازش بکن و واز ل بیری 

ڕۆژ ل سدارە دانی ) ١٥(ھر بۆ ئو مبستش کوردایتی و شۆڕشی کوردستان بھنن ل برانبر ئازادکردنیدا، 
کی مرگیان ب ژینی سرشۆڕی کوردپروەرەوەل شھید کریمی سربرزو بنمائویان دواخست، 

. یانخبات و تکۆشانخۆیان و بوونیان لپناوی کورد و کوردستان کردە تاک ئاواتی نگۆڕییوە و شھید
دا ھاوڕی قارەمان کریم )١٥/٧/١٩٨١(ئوەبوو ل ڕکوتی ،بعس و نۆکرەکانیانی ڕژمی بووندوای بئومد

 ١٥(ڕەسوڵ ب (دارە دراس ب لبوغرزیندانی ئ ی لی دیککدوای دوو ھاوڕوتی ڕۆژ لکڕ و ل)دا )١٠/٨/١٩٨١
دوای ل سدارە دانی ، بم لبرئوەی وەکو دوو ھاوڕکی پشوویترمی پیرۆزی گییشتوە شاری ھولر

لناو ھولر بیشارنوە، بۆی نیانھشت کسوکارەکی سیری ترمکی بکن و وتنرابوولناو فن سو
.ب خاکیان سپارددی پونگینی زدی باوک و باپیرانی بردیان ل و ب پل بناچاری 


