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   دانه )1000(: تیراژ
ی )2010(ی سای )820(  کان ژماره گشتییه  رتووکخانه رتی گشتی په به ڕوه به  له

 .  پدراوه
  .)قینی نیاز خانه( یاتی ی کورد نیاز بهزن مهندی  رمه کی ھونه تابلۆیه: رگ بهدیزاینی 

  مژوویی     - نفال  ئه: ت بابه
  . 2012باشووری کوردستان  –ولر  ھه –م  هدووچاپی 
   .  وه ڕته گه ر ده نیا بۆ نووسه ی ته وه چاپدانه  همافی ل

 : کاربنه به  و ئیمینه ر، ئه نووسه  کردن بهندی پوهبۆ 
  

Darsim2006@hotmail.com 
Darsim2009@gmail.com 

  
لی باشووری  نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(ژر ناوی  له  رتووکه م په می ئه هک چاپی یه
  لهسلمان و ڕکخراوی چاودری کوردۆساید،   مانتار ھاژه رله ھاوکاری په به،  زار دانه تیراژی ھه  به) کوردستان
 . درا چاپ  لهدا )2011(ری سای  مانگی ئۆکتۆبه  له باشووری کوردستان  له ولر ھه –ی ئازادی  چاپخانه
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  : به  شه پشکه
نیشتمانیی    ڕزگاریی  وه ھیدانی بزووتنه واوی شه گیانی پاکی ته .1

 . نفال و کیمیاباران کوردستان و قوربانیانی ئه کورد و
د   له  گوه  ردوو خونچه و ھهخان ویستم دپاک  ری خۆشه ھاوسه .2

وانم  کاتی ئه زۆر له  کانم سۆکار و سانا، که ویسته شیرین و خۆشه
 .  کوشت

یان پدام بۆ نووسینی  نامه گه ی زانیاری و به سانه و که واوی ئه ته .3
 .یاندنی چاپگه پناویی به و ھاوکارییان کردم له  رتووکه م په ئه

نفال و  دادگاییکردنی تاوانبارانی ئه پناوی به ی له وانه موو ئه ھه .4
 .  ن که بات ده خه  دا بجه ه باران کردنی کوردستان و ھهکیمیا
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   ڕه الپه  :ڕۆک ناوه
  59-8  :م که شی یه به

ئه تی کاروباری شه زاره کی وه پشه   10-9  کان نفال کراوه ھیدان و 
  20-11  ر ساح ت عومه داله کی عه پشه
  33-21  وان شۆڕش کی شاخه پشه

  50-34  د مه ر محه عومه -رسیم  دهکانی  مه ڕزلنانک بۆ خه
  54-51  کی  پشه

ئه نفال و پناسه ئه ل ی    59-55  نفا
  552-60  :م شی دووه به

نفالی کورد و  ئه  ی که ت و ھزانه سه و ده ئهت و  زگاکانی حکومه داموده
   یان کردووه)کوردستان( ھربارانی ژه

61  

یه نی سه نجومه ئه   71-61  تی شۆڕش رکردا
  72  یی ئراق  وه ته نی ئاسایشیی نه جومهن ئه
  77-73  کان کداره چه  یی گشتی ھزه رمانده فه

ی رمایه ھه تی رکردایه سه   81-78  بی ئیشتراکی عسی عاره حزبی به ت
  84-82  رۆک کۆمار تی سه سکرتاریه

  91-85  زیران نی وه نجومه تی ئه رۆکایه سه
می  رده سه  و ئراق لهکانی پارزگاکانی کوردستان  پارزگاره

  کاندا نفاله ئه
92-98  

ــــانی ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ   112-99  ھزی ئاسمــ
  121-113  و زرپۆش  رانی ھزی پیاده فسه رکان و ئه تی ئه رۆکایه سه

ی به   134-122  بی ئیشتیراکی عسی عاره بیرۆی باکووری ڕکخستنی حزب
  139-135  ستان کورد -ی کاروباری باکوور  لیژنه

  153-140  ربازی گشتیی  واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به
  159-154  )المخابرات العامةمدیریة (واگری گشتیی  ھهتی  رایه به ڕوه به
یه به ڕوه منی گشتیی و به رتی ئه به ڕوه به   165-160  کوردستان  من له کانی ئـه تیه را
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  168-166  )من الخاصجھاز اال(ت  منی تایبه زگای ئه ده
  181-169  ربازی سه  سازی تی پیشه زاره ربازی و وه سازی سه زگای پیشه ده
ی  که یه  ناسراو به) وحدة المجازر البشریة(ی مرۆڤ  ی کوشتارگه که یه
)5013(  

182-185  

  190-186   ی تۆبزاوه ربازگه کانی سه رمانده فه
  202-191  کانی سوپای ئراق و پکھاته

  214-203  )شید کانی ڕه ھزه(  کی ناسراو به قی یه هیل فه
  219-215  )رموک کانی یه ھزه(  قی دووی ناسراو به یله فه
  222-220  ) کانی قادسیه یی ھزه رمانده فه(  قی سی ناسراو به یله فه
  226-223  )تین کانی حه ھزه(  قی چواری ناسراو به یله فه
  233-227  ) مورییه کانی عه زهھ(  قی پنجی ناسراو به یله فه
   (  234-235تی دیجله کانی خۆرھه یی ھزه رماده فه(ش  قی شه یله فه
ی حه یله فه قیادة  –ب  نداوی عاره کانی که یی ئۆپراسیۆنه رمانده فه(وت  ق

  )عملیات شط العرب
236  

  237  کان هناسراو نه  تیپه
  240-238  )فیلق األول الخاص(ت  کی تایبه قی یه یله فه
  245-241  کان نادیاره  ره فسه و ئه) قواطع العسکریة(ربازی  کانی سه رته که

  247-246  )الحرس الجمھوري(گاردی کۆماری 
ھو  لیاتی ئه مه یی عه رمانده فه(قی باکووری گاردی کۆماری  یله فه
  )أکبر  قیادة عملیات الله –ر  کبه ئه

248-249  

ی ئه مه یی عه رمانده فه(کۆماری قی باشووری گاردی  یله فه تحی  لفه لیات
  )قیادة عملیات الفتح المبین –لموبین  ئه

250-261  

  273-262  )قوات الحرس الجمھوری الخاص(ت  وانی کۆماری تایبه کانی پاسه ھزه
  277-274  )الجیش الشعبي(سوپای میللی 

ـــاشه  سووکهوجی  فه ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــانکــ نفالچییه ئه  جـــــ ـــ ـ ــ ــ   470-278  ـ
  484-471  کان ناسراوه نه  سووکه   ی جاشهوج فه
  552-485  )المفارز الخاصة(کان  تییه تایبه  زه فره مه
  605-553  :م شی سیه به

ــــه ه کیمیاباران کردنی شاری ھه ــ   590-554   بجـــــ
  605-591  باشووری کوردستان  دژی کورد له تی ئراق له کانی حکومه تاوانه
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  699-606  :م شی چواره به
  695-607  )6.9.1988-23.2.1988(نفال  کانی ئه شاوهشت قۆناغی  ھه

ربووه به  م و ھزه که نفالی یه شاوی ئه   621-607  کان شدا
  635-622  کان شداربووه به  م و ھزه نفالی دووه شاوی ئه
  649-636  کان شداربووه به  م و ھزه نفالی سیه شاوی ئه
  657-650  کان شداربووه به  م و ھزه نفالی چواره شاوی ئه

  665-658  کان شداربووه به  م و ھزه وته م، حه شه م، شه نفالی پنجه ی ئهکان هشاو
  695-666  کان شداربووه به  م و ھزه شته نفالی ھه شاوی ئه

ئهندادگاییکردنی تاوانبارا   699-696  کان دناوه به  نفاله ی شاوی 
  810-700  :م هپنجشی  به

  708-701  کان یلییه فه  کوژی کورده کۆمه
  718-709  کان کوژی بارزانییه کۆمه
  720-719   بجه ه کی کانی ئاشقانی ھه ڕه کوژی دانیشتوانی گه کۆمه

عس یان  ، حزبی به نگی قادسیه دام، جه بۆ سه  ی که و جاش پنووسانه ئه
   ن نووسیوهسوپای ئراقیا

721-765  

  769-766  نفالکردنی زمانی کوردی ئه
  زه فره ی مه رمانده و فه کان سووکه جاشه  وجی رۆکجاشی فه ناوی سه

  کان ندی پیته ی ڕزبه گوره بهدام  کانی سه تییه تایبه
770-807  

  810-808   نجام رئه ده
  851-811  :م شه شی شه به
  830-812  کان  نامه گه به

ــــان چاوهر سه   851-831  کــــــــ
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  م هک یهشی  به
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   :کان کراوه نفال ھیدان و ئه تی کاروباری شه زاره کی وه پشه
 
پشووی ئراق  ڕژمیتی  وایه رمانه ی فه ماوه له  لی کورد که کانی گه ساته رگه مه  
کانی  ساته رگه مه  بوون، ئاسان نییهزن  رگ ب و ویژدان ته و جه  وره گه  نده وه ئه
ناو  خۆیان له  ی که وانه ر ئه گه رببدرێ، مه نووسین ده  نفال و کیمیاباران به ئه

سانی  شدا که وه ڵ ئه گه له. ن بکه  گوزارشتی لوه کاندا بووبن بتوانن ووداوهڕی  رگه جه
شک  و دیدار به  و ونه گه یاندنی به چاپ گه و به  وه گای کۆکردنهڕ  ن له دسۆز ھه

ی کورد و  رتووکخانه کانی داھاتوومان و په وه ست نه رده به  نه خه ده  ساتانه رگه و مه له
رباری  ش سه و کاره ن، ئه که ند ده مه وه ده  انهتاوانو  ت به ی تایبه رچاوه جیھان به سه

ق  ناھه خونی به  ر به رامبه هب   کیشه دسۆزییه  ییه، وه ته رککی نیشتمانی و نه ی ئه وه ئه
 .یان که له ی گه ۆهڕزار  دان ھه ژاوی سهڕ
وه به  دا بکرت که وانه موو ئه ر ھه ڵ ھه گه وه له لپچینه  ق وایه ھه   وخۆ ڕاستهی  ش 

و   بووه نفالدا ھه ئه  دناوی ج کردنی شاوی به جبه  ستیان له وخۆ ده یان ناڕاسته
نجامدانی  چاوڕاستی دوژمن بۆ ئه  ته و بونه  کردووه مڕژکارئاسانیان بۆ 

کی  ی دادگایه چوارچوه  له  پویسته. لی کورد نفال کردنی گه و ئه کوژی کۆمه
دا بکرت و سزای  گه تیان له و سوکه ھه  رانه روه کی دادپه یه شوه خۆ و به ربه سه

  .کرت ھیچ کاتک چاوپۆشیان ل نه رگرن و خۆیان وه
رکارک  ندی ھه پشبه  کرته ناکرێ دوابخرت و نه  که  پشینه  رککی تری له ئه  
ستھنانی  ده بۆ به  ان داوهڕژمیتی  یارمه  که  یه و کۆمپانیایانه دواداچوونی ئه ویش به ئه

  .  وه نه کان بکه بووی زیانه ره ب کۆمپانیاکان ناچار بکرن قه کی کۆکوژ، ده چه
گرنگی   ر زوو درکی به نفال کراوان ھه ھیدان و ئه روباری شهتی کا زاره وه  

ه یوه په  که  کردووه  و ونانه  ، دیمانه نامه گه و به م ئه رجه دیکۆمنت کردنی سه   ستن ب
  کان به کوردییه  رتووکخانه ندکردنی په مه وه نفال و کیمیاباران و ده کانی ئه تاوانه

کانی ئراق  کانی دادگای بای تاوانه نامه گه ی به وه هک کۆکردن ی گرنگی وه رچاوه سه
ی  رچاوه سه  کرێ بکرنه ده  ، چونکه م جۆره بۆ کاری له  ب دهر  تیده یارمه بگومان  که

  نده ناوه  نفال و کیمیاباران له کانی ئه رزه ربه سه  واده گرنگ بۆ داواکردنی مافی خانه
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 کوژی کۆمهکو تاوانکی  وه  یه یسانه و که ش ناساندنی ئه وه ر له کان، به تییه وه نوده
  . جیھاندا کارکی پویست و گرنگه  له
  له  م که بکه  رتووکه و په ری ئه نووسهی وێ سوپاسی بپایان مه دا ده لره  

بۆ گیانی  کداری مه ئه  به  گۆشکراوه و بووه  وره ردا گه روه ھیدپه شه کی یه واده خانه
ر  تیده یارمه  که  نانه س و الیه و که م ئه رجه تی و سه ھیدان و بیری کوردایه پاکی شه

و   ھایه پ به  رتووکه م په یاندنی ئه چاپ گه رگران و به و وه  وه بوون بۆ کۆکردنه
  . نرخنین رز ده کانیان به وه ھه
  
  

میل مین جه دئه مه جید حه دکتۆر مه  
کان نفال کراوه ھیدان و ئه زیری کاروباری شه وه  
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  : ر ساح ت عومه داله کی عه پشه
  
نفال و  ی ئه ر پناسه سه  مه کی باو تیشک بخه یه شوه وت به نامه  کییه م پشه له  
  به  رتووکه م په ئه ڕۆکی ناوه  له  چونکه  گریسه نه  م شاوه کانی ئه قۆناغهی  که یه  که یه

وت بم نووسینی  مه موو شتک ده کو پش ھه ، به کراوه  لوهی باسی ل سه تروته
ت ناچارمان  نانه و ته  هبوو واو نه ھشتا ته  ی ئمه که ت کاره پمان ده  رتووکه م په ئه
ه ر ئه سه له  رده په  ڕۆژانهوام بین و  بتوانین  رده کانماندا به وه ھه  کات له ده   و تاوان

  رماندا ھاتووه سه به ڕووخاوعسی  بهو  دام سه ڕژمیمی  رده سه  هل  ی که ونانه قزه
ئاستکی   لی باشووری کوردستان له ، تاکو بتوانین جینۆسایدکردنی گه وه ینه ده ھه

ن  کانی ئه ی دۆسیه ڕه الپه  به  ڕه ب الپه ده  بناسنین، بۆیه داتی وه نوده نفال و کیمیابارا
روشون کردنی  و بسه) 1988- 1987(كوردستان  جیاجیاكانی  کردنی ناوچه

دزێ و  ی قهیو بۆردومان  )1980-1979(کان له  یلییه و فه) 1983(  کان  له بارزانییه
و ) 1991( ڕینی ڕاپهدا و )1985و  1974(کانی  ساه  له  و زوه  بجه ه ھه
  بت چونکه ان ھهمان بۆی وه کانی کوردستان بپشکنین و خوندنه بکردنی ناوچه عاره به
 ی هسا) 35(ی  ماوه کان له نامه گه ر به سه م له وه کان و وردبوونه وه پی لکۆینه به
  ماوه  به  وان ماوه ئه  وتووه دیارکه به  دا هد دیکتاتۆری سه شبگیری ڕهوایی  رمانه فه
  له   جۆرک خیان به بایه و  ناوبردنیان گۆڕیوه ان شوازی لهی خۆی وه پناوی مانه له

  زیان له حه  عسی عروبه ر به ده قه به ڕژمکمان کاتدا ھیچ  ھه  پاکتاوکردن داوه ، له
  وه رگیز بیریان له ھهناچت   وه له  چونکه   کردووه نهکانیان  دوکۆمنت کردنی تاوانه  به

میشیل   لهر  عس ھه گرانی به ئا ھه. چن دهناو  ان لهڕۆژ  له ڕۆژک  که   وه کردبته
حوسن  دام سهتی  تایبه کر، به لبه ن ئه سه د حه حمه عدی و ئه لی ساح سه ق و عه فله عه

کدار که  و چه میلیشیای دڕندانه  ستوور بوون به کانی پشت ئه نده ست و پوه و ده
  ک و ورانکردن و به و ئازاردانی خه  نجه شکه تیرۆر و کوشتن و بین و ئه  له  جگه
 ،ک بیانۆیه  به و هر جار ، ھه ھناوه م نه رھه ردن و جینۆسایدکردن شتی تریان بهتانب

حوسن کرد  دام سه  رمانی به فهدا )1969(سای   کر له لبه ن ئه سه د حه حمه تا ئه وه ئه
ناوبردنی  رمانی له فه کانیان بن دژی بۆچوونه  ناو ببات که له  سانه و که موو ئه ھه  که
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کان و  دژی بۆچوونه  له  حوسن دا که دام سه  سانی  به که و موو ئه ھه
مان  ری ھه تاكو نۆڤمبه1969ی شوباتی 20(  ر له ھه  بوو وه ئهکانیان بت،  رمانه فه

تی دروستکراوی  ژر تۆمه کانی ئراقی له که دانی جووله سداره  رمانی له فه) ساڵ
  کان و شونه وره گه  پانه گۆڕه  هک ل ر چاوی خه به  ناوبردنی زایۆنیزم به له

ڕی یارانی خۆیان  بیروباوه  هت ئگر گومانیان ل نانه وان ته ئه. بردکان بروە گشتییه
رگرن وەك تۆ  ی ل وه ی ترو  وانه وانه زموونک بت بۆ ئه ی ئه وه بت بۆ ئهکرد

مید  ردنی عهناوب رکردن و له بۆ نمون پیالنی ده  ناویان بردووه سندنوە له
د  حمه کارخستنی ئه ن، پیالنی له نده له  له) 1978(سای   لنایف له زاق ئه بدوله عه
  ی له که سته داروده  س له که) 21(دی و هشھ هکر و کوشتنی محیی ئلم ن به سه حه

سای   له یرول خهدنان  ھا پیالنی کوشتنی عه روه ، ھه)1979(ئاوگۆستی سای 
 ئیبراھیم ڕیازھزبوونی کرد، کوشتنی  به  ستی به ھه دام سه  که دا کاتک)1989(

ی  وه کۆبوونه  له دام سهستی خودی  ده ندروستی به زیری ته لعانی وه حوسن ئه
 ڕۆژکند  ربینی بیروڕای و پاش چه ر ده سه له  وکاته زیرانی ئه نی وه نجومه ئه

می  رده سه  ك له دیی  هان تاوانخست ئم جگ لو ھزارڕکک تاوانیان بۆ  کۆمه
 . چند و چۆن ئنجامدرا   واییان بب رمانه فه
  ھۆکاره  دا له مه و ده له  که کان و بارودۆخی ناوچه زلھزه  وتهجیۆستراتیژی   

موو  و ھه نا ئه لی کورددا ھاتوون، ده ر گه سه به  که  یه م تاوانکاریانه کانی ئه کییه ره سه
،  وهجوالند تی نه ویژدانی مرۆڤایه  مه رده و سه ک چۆن له یه وه ته دژی نه له  قاتوقییه

یاداشتنامی ربرایتی سیاسی برەی كوردستانی  ت ل دوای ناردنی نانه ته
 و كات لراقى ئ1988\8\15(ع ( سعود بارزانی لرۆك می سكو داواكاریی

ی نتوەیكگرتووەكان و ی ئنجوومنی ئاسایشڕاستکه ئا) 1988\9\1(
باس ل  لی سه تهوتیایدا ب تر ،ەكان كراوەنتوە یكگرتوو مرۆڤیكۆمسیۆنی مافی 

ن  یكانی كیمیاباران وەك جینۆسایدتاوانكار ل دژی گلی كوردستان ل ماوەی نیوا
ھروەھا لیستك بناوی قوربانیان و خاپور كردنی  دا،)1988و  1987(سانی 

لگڵ چندین   کراوهچكى كوردستان ۆگوند و شار و شار)  4000(اتر ل زی
ه بونه  م تاوانه ڕۆکی ئه داواكاری بۆ بدواداچوون پشكش كرا، بم دیسان ناوه   ی

ونی كاربدەستان و  و ھه  سته ره که  بوونه یی نه یی و دڕنده وره ڵ ئاستی گه گه له
و   ه کاتی مامه له  وتانهم  وژنران؟ ئهوڕ ی جیھانی و نهیاندن ڕاگهزگاکانی  ده
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کو  ، به یه یی ھه میشه دوژمنی ھه  ھاوڕێ و نه  تدا نه سیاسه  له(ئیشکردنیان پانسیپی 
کانی خۆیان  ندییه وه رژه نیا به ته و  چاوکردووه هڕیان )یه یی ھه میشه ندی ھه وه رژه به
ند  ن چه الیه له  نده رچه ھه.  ان داناوهنگاوکی موو کارو ھه ی ھه رایی و پشینه به  له

ک  ویش نه وروژندراون ئه  م پرسانه تی دسۆزی کورد ئه سایه ک و کهڕکخراو
ک گازبارانی  کو وه کی کوردستان، به نفالکردنی خه نفال و ئه ک تاوانی ئه وه

پشتگوێ کی  ره تدارانی سه سه ن ده الیه م له کانی باشووری کوردستان به ناوچه
 مریکا و ئهھراوی  ژه کارکی(ناوی  ی به که رتووکه په  رمان له یوست ھلته. خران

ستانی  ده کاربه  ڵ زۆر له گه له  کانیدا که دیمانه  دا له) بجه ه ئراق و گازبارانی ھه
  بیستووه نفالیان نه ن ناوی ئه ده،  نجامی داوه کان ئه مریکییه تی ئه تایبه به  وکاته ئه
ک یان  ھیچ مانایه  وه هوتبت ئ رگوێ که ی به و ناوه سکیشیان ئه کهر  ھهر  گه ئه

ش خراپتر ناوی  مه له: (ت رمان ده یوست ھلته.  کردووه ال دروست نهکی  ریه کاریگه
  ته ی ویالیه ستانه ده و کاربه نگی ئه رھه فه  چووه ئاشکرا نه  رگیز به نفال ھه ئه
ی  وه ت دوای ئه نانه ته. کرد نگیان ده چاودری ئراق و جه  مریکا که هکانی ئ کگرتووه یه

  نفالی له کان باسی ئه نگوباسه و ده ڕاپۆرتردری  سه رمی له کی فه یه شوه به ڕژم
ڵ  گه نفال له ناوی ئه  وانه پچه بم دیسان به ، وه میدیاکانی خۆی بوکرده

ڵ شیکارانی  گه وت و له که رنه مریکادا ده ئهواگری  زگای ھه کانی ده دۆکۆمنته
 ). کرا نه  واگریش باسکی لوه ھه
ندین  چه  ی پکردووه دا ئاماژه رتووکه م په ر له ک نووسه روه کی تر ھه الیه له  

و ئاشکرا  ڕوونی  نامه گه پی به یی بهوروپا ئهریتانی و  مریکایی و به کۆمپانیای ئه
ڕی  پاش شه له  هڕاپۆرتم  بم ئه  دا پویسته لره  ، که راقیان داوهتی ئ وه تی ده یارمه
نجام  ئراق ئه  ران له یان و توژهزا هرن شا الیه ک له یه وه نداو، لکۆینه می که دووه
تیدا   کان، که کگرتووه یه  وه ته نه  کی کۆکوژی ئراق درا به ر چه سه ک لهڕاپۆرتدراو 

مانی،  کۆمپانیای ئه) 207(ن  الیه له  م ووته ککردنی ئه پچه  اس لهی ب سه تروته  به
کی  ندە بكار ھینانی  چه رچه ، ھه ندین ووتی تر کراوه ریتانی و چه مریکی، به ئه

کوردستانی   دژی نتوەی کورد له تی پشووتریش له ن حکومه الیه کیمیاوی  له
بوو و  وتوو نه رکه تیدا سه  دا که)1963(سای   ی له وه ک ئه وه  کارھاتووه باشوور به

ند  و الی سنووری ئران و لچه ره ی برد به که ەدا بایكی بھز کیمیاوییهڕۆژلم 
کارھنانی  م به کان ، به ه ناوبردنی ئاژه ھۆی له  کان بووه سنوورییه  گوندکی ناوچه
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بۆ   وه ڕته گه کان ده نامه گه ی بهپ به ڕووخاوعسی  به ڕژمین  الیه کی کیمیاوی له چه
  ی ژماره نامه گه به  ک له روه ڕی نوان ئراق و ئران ھه تای شه ره سه

  تی گشتیی ھزه رکردایه سه  له  دا که)1.11.1983(وتی  هڕک  له) 2/2704/د/3(
  رچووه کان ده قه یله شی کیمیاوی و بۆ گشت فه تی به رایه به ڕوه کان بۆ به کداره چه
ندی  زامه هڕ  به  ئاماژه  و تیدا نووسراوه کی کیمیاوی کارھنانی چه به  ت به باره سه
  ی گشتیی ھزه رمانده فه)  حوسنه دام سهست  به مه(ڕز  رۆکی به ن سه الیه له

. پویست بت  ر کات و شونک که ھه کی کیمیاوی له کارھنانی چه به  کان له کداره چه
 .  لدورییه ئه حیم ڕهلیل  تالع خه ڕوکنمید  واژۆی عه  به  که هنام گه به
ۆ  کییه یی داوای لکردم پشه گه رسیم دیبه ویستم ده کاتک ھاوڕی خۆشه   ک ب
ر  سه  رککی مژوویی و قورسی خستۆته ستم کرد ئه ی بنووسم، ھه که رتووکه په

نفال و  نبارانی ئهکی بۆ ئینسکلۆپیدیای تاوا نووسینی پشه  شانم، چونکه
مانکاتدا  ھه  له.  ئاسان نییه  نده وه لی باشووری کوردستان ئه کوردۆسایدکردنی گه

ر شان و سوپاسی  سه  وتۆته م که رکه م ئه شکی ئه منیش به  زۆر خۆشحام که
 .م که ده
و  موو ئه ی ھه باره له  وه دواداچوون و لکۆینه ۆماکردن، بهڕب بم  دا ده لره  

  روشونکردنی کورده و بسه کوژی کۆمه  ر له ھه  و کوشتاره کوژی کۆمه
نفالکردنی  و ئه  بجه ه کان، کیمیاباران کردنی ھه بارزانییه کوژی کۆمهکان،  یلییه فه

ی  ماوه له دام ی بیسته ده کانی سه کۆتاییه  رتاپای باشووری کوردستان له سه
رککی زۆر گرانی  عس ئه دیکتاتۆری به ڕژمیو   ی عروبهدام سهوایتی  رمانه فه

  لکه گه) جینۆسایدکردنی( کوژی کۆمهمژووی   مه ئه. ر ر شانی نووسه سه  خستۆته
 زۆرکتی و ھاوکاری  وتوو و یارمه ی پشکه سته هر ر و تاکتیک و که موو ھونه ھه  به
م ئان و  له  راوجۆر کهکانی مافی مرۆڤ پارز و کۆمپانیای جۆ ته وه میری و ده  له

دییه وه رژه به چاوکردنی ڕهر  به دا له ساته نگی  ر بده سه نگیان له کانی خۆیان کۆده ن
م  ی ئه وه ریکی کۆکردنه یی خه گه رسیم دیبه دهمامۆستا   کی زۆره یه ماوه. بژاردبوو ھه

انکی ی س که پنووسه  و پویستیش ناکات من بیناسنم، چونکه  یه زانیارییانه
وه  نه الیه اکردنیر پرسی جینۆسایدکردن و ئاشک سه له  دوورو درژه کانی  شارا

  لی باشووری کوردستان له گه  دژ بهتری کانی  یهکوژی کۆمهنفال و  کانی ئه شاوه
زۆر كارای ھبووە ل ل دادگایی كردنی  ڕۆکیویكك لم كسانی   باتدایه خه
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یش سرۆكی ئركانی فال و جینۆسایدكردنی گلی كورد، ئون گورە تاوانباری ئه
ی  ر بیرۆکه نووسه . یه)زرەجیڵ ئلخ یسه ریم فه نزار عبدولكه(سوپای پشوو 

 و  باسکردووه  نده دا الی به)2008(تای سای  ره سه  ی له رتووکه م په نووسینی ئه
 بتبووپی وار شونک  ھه له. ڕا هگ ی نودا ده نامه گه و به سته هر دوای که م به رده ھه

م  ی بکه سوپاسی متمانه  کرێ دهدا  ، لره ردانی کردووه وت سه که ست ده زانیاری ده
ست بۆ منی  موده ی، ده که رتووکه ی په ڕه ر الپه سه  ی نوی خستبتهکر د ھه  که
ر شتکم  ر ھه گه هئ: (گوتی وامیش ده رده به  و بت و به تاکو پارزرا  وانکردووه ڕه
و بوی   واوی بکه جیاتی من ته ی و له رتووکه م په ر ھات تۆ میراتگری ئه سه به

 ).  وه بکه
ست و  عس و ده تاوانبارانی به  ت به باره کان سه ی زانیارییه وه و کۆکردنه ڕکخستن  

ی  و زۆربه وهی باشی پدرا دا ئاماژه رتووکه م په له  که  گرنگه کارکیکانی،  نده پوه
لی  گه کوژی کۆمه  ستیان له ان دهڕۆژ  له ڕۆژکی  سانه و که زۆری ئه  ره ھه

و  له  مژووی قوربانیدانه  مه ئه.  بووبت، ناویان ھاتووه باشووری کوردستاندا ھه پنا
،  وه بگدرته  وه دوای نه له  وه نهب  ده  ووتکی خوناوی که   ڕزگاریئازادی و 

کردنی  پناسه. ربگرین ندی ل وه زموون و په ن و ئه که بیر نه  له ڕابردووو ک تاوه
کو  وه  مکه ی کورد زۆر ده وه ته نه کی ه چه ڕهناوبردنی  قکردن و له  نفال به ئه

وه ی  دا ئاماژه شه م به ر له نووسه  نگی کوردی که رھه ناو فه  ک خۆی خستۆته یه زارا
کارھنانی ناوو  ستی به به مه  ی به بوو ئاماژه باشتر ده م ، به باشی بۆ کردووه

وه ن  الیه ناوبردن له سیستماتیک کردنی کوشتار و له  ی ئایینی و شوازی به زارا
ایین ی ئ رده ژر په ر خۆیان له گه یانزانی ئه وان باش ده ئه  کردبا، چونکه  وه ڕژمه

ة (ژر دروشمی  ناوبردنی کورد له هپناو ل یان له یهنگ و کۆده ، ئه وه شارنه نه أمة عربی
ی  که سته و داروده دام سهک  الیه له. وت که ده نهست  یان ده)ةخالیدواحدة، ذات رسالة 

نگی جیھانی  کی تریش بده الیه ، له ب و ئیسالم ناوبردووه ره ی عه رکرده سه  خۆیان به
نفالی  کانی ئه الماره وان بۆ په هنگی ئ ھاوده  له   جۆرک کرێ به بی و ئیسالمی ده عاره

می بیرو  رھه ک ستراکتۆر و به ھا وه روه ، ھه وه ر کورد لکبدرته عس بۆ سه به
پم نگی دانرابوو،  ر قاتوقی و بویژدانی و بده سه ی له که بناغه  عس که به وتاریگ

ر کوردبوون  به لهکورد   زانین که یشتووین و ده گه   ڕاستییهم  موومان باش له ھه   وایه
دا  م کات و ساته ر کورد له گه ت ئه نانه ، ته وه بۆته کوژی کۆمهوام دووچاری  رده به
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کانی  شاوه  تا له وه بوو، ئه ده  م قاتوقیه ر تووشی ئه ھه  بووایه ر ئایینکی تری ھه ھه
ک  کان وه دییهئزی  کوردهکان و   کریستانه  کورده ،ئاشووری  زۆر له دانفالی کۆتایی ئه

د  مه وا قازی محه ک پشه روه روشون کران، ھه ستگیرو بسه کان ده موسمانه  کورده
  ئوه)  ستی دوژمنانی کورده به مه(وان  الی ئه: (ت یدا ده که تنامه سیه وه  شک له به  له
 حوسن زۆر دام سهم  ، به)حکومن مه تاوانبار ور کوردن، با موسمانیش بن،  ھه
ب و ئیسالم و کلتووری  ره مژووی عه  ستن به پشتبه به  کانه زیره و  یانهزا ڕهشا

  شاوه  کانی ئایینی له واژه سته کارھنانی ده به  ڕگای  توندوتیژی و پاوانخوازیان له
وام،  یش، زوبری کوڕی عه قی قوڕه کانی سه نفال، ھزه ئه(ک  کانی وه ربازییه سه

م ھنانی  رھه کانی به ت ناونانی ھه نانه ، ته.... )ین و زۆری تر  هلحوس کی ئه مووشه
د، عانی،  مه د، عیسا، محه حمه ئه(کو  کانی وه ناوه ر به ڕا ھه سامه  کی کیمیاویش له چه
نا  اکشابوو دهڕالی خۆی  بی و ئیسالمی به ، پشتیوانی جیھانی عاره)دای و قازی مه

پاش کیمیاباران کردنی  ڕۆژکند  چه  سالمی کهرانی ئی کۆنفرانسی سه  چۆن له
ڕی  واوبوونی شه پاش ته ھات؟ ھروەھا له نه  یان لوه سترا وورته به  بجه ه شاری ھه

نفال و کیمیاباران کردنی دانیشتوانی  ڵ ئران و کوشتار و ئه گه ی له شت ساه ھه
ندامانی  ی ئه وه ونهکۆبو  دا له)7.9.1988(وتی  هڕک  حوسن له دام سهکوردستان 

  و که وه موویانی کۆکردۆته ب ھه ره ی عهیاندن ڕاگهزیرانی  نی وه نجومه ی ئه)23(خولی 
ئیشتراکی بی  عسی عاره ی زمانحای حزبی به)6677(  ژماره) الثورە( ی ڕۆژنامه  له

گدا ن نجامی جه ئه  شی له بک به ره موو عه ھه: (وونیاند ڕاگهو پی   وه ته بوکراوه
و  ره و عه کانی خوا دوژمنه: (ت کانیدا ده شکی تری قسه به  ھا له روه ، ھه) یه ھه ب 

 ).وتن کجاری که یه  موسمانان به
 ڕژمیکانی  ره زگا تۆقنه ر داموده سه  ر تیشکی خستۆته دا نووسه رتووکه م په له  
ت تاکو  سه ترین ده وره ئاستی گه  ر له ، ھه وه کانی شکردۆته رک و کاره عس و ئه به

چ  می ترس و تۆقاندن و ملکه وان سیسته ئه. ت سه ی ده وه خواره  ره ئاستی ھه
شکی  مۆ به کو ئه تاوه  یه وانه له  که  وه شوازی جۆراوجۆر بوکردبووه بوونیان به

ناوبردنی  ی بۆ له زگایه موو داموده و ھه عس ئه به. بت  ک شاراوه زۆری بۆ خه
  ی که ڕه و شه کاری ھنا، ئه کردبوو و به  دا ئامادهر رانبه بهڕکی نا شه  ک له یه وه ته هن

 . ت و منداڵ بوون زۆرترین قوربانیانی ئافره
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و  کی باوه یه رچاوه سه  بته ده دواڕۆژدا له   رتووکه م په م ئه ده  وه دنیاییه به   ڕپکرا
سوودی زۆری   وه کانی باس و لکۆینه نده ناوه  مان له که وه ته بۆ مژووی نه

کان، ناپاک و  هرۆکجاش سهکان،  نفالچییه کی، ئه ره تاوانبارانی سه. گیرت رده لوه
زانی،  کرگیراو ده ناپاک و به  یان به ی ئمه وانه کانی دون، ئه کرگیراوه کان، به جاشه

پاش  له. ست ترن ده و کاربه ۆیشتووترڕست  مانان و ده  ئمه رووی سه  له  مۆکه ئه
 دیکتاتۆر وتی  سه ده ر رانبه بهمان  که له ی گه)1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپه
عسیان پ کردبوو له  کانی به گۆڤاره و  ڕۆژنامهکانی  ڕه ی الپه وانه کان، ئه نفالچییه ئه

پاش  نفال و جینۆسایدکردنی دانیشتوانی کوردستان، له ئه  شانازی پکردنی به 
کو  بوون، به زار نه رمه رگرت و شه بارودۆخی سیاسی وه  سوودیان له  که لبووردنه

تتر بوون و خۆیان و خزم و  سه ده  و به ھزتر کان به ره قوربانیده  له
یان  دا ناوی زۆربه رتووکه م په له. دار ست و پله ده کاربه  سوکاریشیان بوون به که

کانی ئراق داواکراون،  دادگای بای تاوانه  رمی له فه  به  وه گه به  به  که  ھاتووه
ستنیشان  س دابت ده نکیش خۆیان مه و الیه ڕکخراونای چ پارت و  په  ھاوکات له

رکشی  سه  به  مه بت ئه خۆش نه  الوه یان به م باسه بن ئه سانک ھه که  یه وانه له  کراوه
 ر و نووسهم بۆ  ن، به دی بکه کان ناوزه نه حیزب و الیهڵ  گه تی له دژایه  بزانن یان به

  شتووه ریمان چه ده ربه ده و  سانکی زۆر ئاواره  که  ئمه کو زارانی وه و ھه  من
 ڕژمیڵ  گه ستیان له ی ده وانه رایی نادات ئه وت چاومان بهل و  پناو ئازادی گه له
دوونانمان و  اوهڕقمی ناپاکی ببوون و بۆ ئسقان نور  و تا سه  ڵ بووه عس تکه به
دا  گه تدارترن و ئستاشی له سه چاو قایمی ده و مامان، ئستا به ر ناوبردنی سه له

 مهبره. الد بن ر جه وانیش ھه قوربانی و ئه  ئت ھه لیئاسانی  روا به دا ناکرڕۆ 
  نفال و له تاوانی ئه  ر لهشدا ک به عس وه و پیاوانی به رۆکجاش سهی  ونی زۆربه قزه

ی کوشتن و  وانه ئه. ڕین دا تپه که رکراوه سه ست به ده  که دانی خه تی نه یارمه
م  کان له ته یانتوانی ئافره ت ده نانه کیان پسپردرابوو ته خه ڕاوڕووتیتانکردن و 

دکیان ده  نده رچه ن، ھه بکه ڕزگار  دۆخه بوو  نیاریمان نهزا  ئمه ویانه گوتن و  ھن
کانیان  کاتک گونده  ، چونکه ڕ نییه ی باوه جگه  وه م ئه به !کرت ده  که که خه  چی له

و  ز هڕو  کانیان ووشک کرد و کانیاوه و قووتابخانه سووتاند  وت، کلسه مزگه  به
ه هب گوڵ ده  یان تاوانی تر، پیان وایه یان و ده ڕای ده ره کانیان تکدا، سه باخه   خشن

  نفالی س داوای له ئه  دونانیان له اوهڕکاتی  تک له ؟ ئافره یان گولله کان مرۆڤه
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ھیچم : (وان پی ووتبوو هڕک و ڕویش  بکات، ئه   ڕزگاریک کردبوو رۆکجاش سه
 ).  بده  وه سته ده  پناکرت و خۆت به

نیشتمان  و  وه ته نه  هدژ ب  کن کهرۆکجاش سهند  ی چه نموونه  وه ی خواره مانه ئه  
.  کوردستان کورد و  عسی دژ به به و  عروبهی دام سهی  ره ناو به  خۆیان ھاویشتبووه

ڵ  گه ک له یه دا دیمانه)27.6.2006(وتی  هڕکی میدیا،  نامه فته ی ھه)246(  ژماره  له
ر  گه هعسیانی کورد، ئ ی به ئمه: (ت ده) 314(ی رۆکجاش سهزانی  مه هڕلی  موسا عه

  له). عس ڕپکراوی حزبی به حزبی و باوه فیق ڕه  بووینه ده ، نه بووینایه واد نه گه
پی  ھا به روه ھه). واد بووین و پنج گه فتا حه  ی ئمه ناوچه  له: (ت شکی تردا ده به
  له  ، که)4008(  ژماره  عس به باکووری حزبی به ڕکخستنیی  ی نووسینگه اسپاردهڕ

ناو  کانی به وجه فه رۆکجاش و سهن  الیه ر شتک له دا ھه)20.6.1987(تی و هڕک
کی  نیا چه خۆیان ته  درته ردا بگیرت ده سه ستی به ده) کان جاشه(رگری نیشتمانیی  به

ه پستی ئایه  پ به ڕکش  مه ئه  بت، که ند نه و مامناوه قورس و ئیسناد   ت
  لی جاف له د عه مه ناوی محه به کجاشکرۆ هس  تا کۆنه وه ، ئه یه که قورئانیه
ڵ  گه ک له یه وه کۆبوونه  له: (ت ده دا-ڵ میدڵ ئست وۆچ گه وتنکدا له چاوپکه

وه رانی ھه فسه ئه و   یه ھه  رگه ر ماڵ و سامانکی پشمه ھه  ئوه  واگری پیان ووترا
رع و  پی شه کانیشیان به نهن، ژ گرن بۆ خۆتانی ببه ردا ده سه ستی به ڕدا ده شه  له

تی  کی تایبه دادگایه  له  وانه داھاتوودا ئه  له  پویسته  بۆیه ).  یه ی ئوه یاسا حه
 .یی کوردی دادگایی بکرن وه ته نه
کو  ن به که بیر مه له ڕابردووستتی پمان بت  به دا مه رتووکه م په ر له نووسه  
کانمان  وه ی ھه وه ھا چکردنه روه ربگرن، ھه ی لوه وه هبوون نه  زموون بۆ دووباره ئه
زاران قوربانی جینۆساید زۆر  ھه  که  کانه ه کۆمه به  ی گۆڕه وه ڕاندنه و گه وه دانه ھه  له

برینداری   زیندوویی و به کانی بیاباندا به ژر لمه رگ له کانی مه چاه  له  ییانه زه ب به
 کان هگۆڕشونی   ک یان مۆنۆمنتک له لکۆیهمان کات دانانی گ هھ چاکران، له به زینده

گلکۆی   ئره: (ری بنووسرت سه  رمی کوردستان و له تی ھه سه ن ده الیه  له
  ڕاندایه وی گه ھه  لهلمنت کورد  ، تاکو بیسه) ی کورده کۆمه قوربانیانی گۆڕی به

کوشتن ،  وه ندنه سه  تۆهبری  له  ته رستانییهشا و  وه دانکردنه ئاوه ،وتن دوای پشکه به
کانیش  واری گۆڕه بیر ناکرت و شونه رگیز له ھه  م مژووه ھا ئه روه ھه. ناوبردن و له

 . نگارو کاتدا بزر نابڕۆژڕبوونی  ڵ تپه گه له
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 ی مژینه کی له ی کورد مژوویه وه ته جینۆسایدکردنی نه  و ئاشکرایه ڕوونی  مه ئه  
وی  وام ھه رده به  وه ن دوژمنانیه الیه مۆ له پش زایین تاکو ئه  ده ندین سه چه  هک  هی ھه

نیا  و ته  وامه رده به ردا وروبه ده کانی وه ته نهناو  یان له وه پاکتاوکردن و تواندنه
ناوی پان ئرانیزم  کان به فارسه  ته وه ئه .باشووری کوردستان  به  وه ته اوهستر به نه
 ڕاگواستنیانزار کورد یان  یان ھه کوشتنی ده دا بت به گه کو ئستاشی لهتا

، تورکیاش  وکردووه یه کان په کوردنشینه  ناوچه  فارسکردن له تی به سیاسه
ۆرانییه عوسمانییه سکی  تهی بیرو ھزری  رده ژر په مۆ له کانی ئه کانی دون و ت

  دارهس  س له دان که سه ، بهورانکرد یاندان گوند مالیزم سه ی که ناسیۆنالیستانه
  س له زار که یان ھه می وان و ده ناو چه  خرانه ڕۆشنبیر و ر و نووسهیان  ده دران، به
ر کران و  ده هرب ده و  ئاوارهزاری تر  دان ھه ناو بردراون و سه ڕدا له کانی شه پرۆسه

مای یاسای  ر بنه سه ر له سوریاش ھه  له. ڕاگوزران کان یهتورک  و ناوچه ره به
وناوی  لک به گه  که  کراوه  وه م نۆکلی له رده عسیزم ھه به ی رستانه زپه گه ڕه  کورد 

تی  کتیی سۆڤیه یه  له. بت ھه ناوی کوردستان بوونی کیش به وییه زه  پارچه
ندی  کۆبه ی وه کران بۆئه  وازه رته خۆیان په  ڕگایجگاو   کان له یشدا کوردهڕووخاو

ر  سه کی زۆر نزیک بتوانین کار له داھاتوویه  ھیوام له بت، به دروست نه دانوانیان  له
موو  و ھهبکات  کوژی شه ڕهباسی جینۆساید و   ین که ک بکه ئینسکلۆپیدیایه

ی  وه کو ئه موو تاوانباران وه بت ھه ڕۆژکو  خۆبگرت له کوردستانکانی  پارچه
ه باره ی ستانداردی جیھانی سه چوارچوه  ک له یهدادگا  کردی له  که جووله   ت ب
نگ سزای خۆیان  کانی جه تی و تاوانه مرۆڤایه  و دژ به کوژی کۆمهکانی  تاوانه

 .ربگرن وه
دا بیم ئه  له  ی پویسته وه ئه     ساڵ له) 18(کورد تاکو ئستا پاش   یه وه کۆتایی
و  له  که ی جووله وه ک ئه کتر وه نای یه پشت و په  ببنه  توانیوهان ی ت نه سه ده پنا

مانیا خۆی  دا بت ئه گه مۆشی له ھز ئه کی به یه واره ک قه وه  که ،ھۆلۆکۆستدا کردی
وام داوای  رده ی مادی به وه بووکردنه ره قه  له  زانت، جگه زار ده رمه شه به ر رانبه به  له

ھزو  کی به یه واره ک قه وه  مانتوانیوه وانین و نهنات  م ئمه کات، به لبووردنیان لده
بژاردنی  ھه  ی له وه ک ئه ین وه کانمان بکه ییه وه ته نه  ر پرسه سه کگرتوو کار له یه
ند  پناو چه نگمان له هڕنگ و  زۆر ده. کردمان) 7.3.2010(  مانی ئراق له رله په

  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه بوون، ئه  زهوا رته کانمان په نگه ستداو ده ده ک له کورسییه



19 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

کی  گرتووه ، تاكو لۆبییه رنه قوربانیدانی خۆی وه ڕابردووی  زموونی له کورد ئه
نفال  ھا ئه روه ھه. لک دروست بکات ھزی بۆ ناساندنی پرسی جینۆسایدکردنی گه به

کانمان  هروشون کردن و خاپوور و ورانکردنی گوندو شار و کیمیاباران و بسه
نگ و  وھه ناو فه  چۆته بکردنی خاکی داگیرکراوی کوردستانمان نه ره عه پرسی به

  کی ساده رییه وه ند یاده چه  کو له ھز به کی به ئایدیۆلۆژیایه  بۆته کلتوورمان و نه
یی  رده روه و په ڕۆشنبیریب له ئاستی  ک ده ک پویستییه وه  بۆیه.  وه ته تیس ماوه قه

ک لسر جینۆسایدکردنی نتوەیك بۆ  اری سیاسی و ئایدۆلۆجیایهو ھۆشی
لی  برھم بنین ب دانانی پرۆگرامك بۆ ناساندنی جینۆسایدکردنی گه  نوەی نوێ

  م جوره ئه  رگرتن له و زانکۆکان و سوود وه  قووتابخانه  كوردستانی باشوور له
ر جینۆسایدی  سه یی له وه ته رشیفی نه ھا دانانی سنتركی ئه روه ، ھه وانه توژینه

تی  دا توانیویه رتووکه م په ر له بیم، ئوەی نووسه  وه ته ی ماوه وه ئه. مان که وه ته نه
ڕووی  خستنه  ت به باره تی سه ر شانیه سه له  ی که تییه وایه ته نه  رکه و ئه شک له به

موو  ھه  نده رچه ھه  وتوو بووه رکه یدا سهنجام و ت ئه  نته یه کان بگه  ڕاستییهزانیاری و 
ه  به  رتووکه م په ئه  یه وه ئه  دا گرنگه ی لره وه ئه.  موکوڕی نییه ب که کارکیش   زمان
بۆ ناساندنی  ڕگاباشترین   رگانی بۆ بکرت، چونکه کانی جیھانی کاری وه زیندووه

.  خوندراو، بیستراو و بینراوه کانی نامه گه تی به وه ئاستی نوده  جینۆساید له
  نه دواداچوون و ناساندنی الیه به  یی له گه رسیم دیبه ی ده ھیوادارم نموونه

   .  لی باشووری كوردستان زۆر بت کانی کوردۆساید کردنی گه شاراوه
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  :وان شۆڕش شاخه کی پشه
  
تی،  سیویهویی نو گه رسیم دیبه م دهرز برای به  ست دایه که رده به ی له رتووکه م په ئه  
  خش له  زانیاری گرنگ و سوودبه ، کۆمه و ماندوبونکی زۆره نج ڕهمی  رھه به
ی  بۆ من جگه. خۆی گرته نفالدا ده ئه) ژینۆساید( کوژی کۆمهنگی تاوانی  رھه فه

رسیم  ی کاک ده م پزانینه ، سوپاسی ئه یم پسپردراوه که کیه رکی پشه ئه  که  پزانینه
  . م که ده
ر تاوانی  سه له  رسیم کاک ده  که  رتووکه م په ر ئه سه ر دوان له سه ی بمه وه رله به  

ویهنفال  ئه کوژی کۆمه وه تا به ره زانم سه پویستی ده به تی نووسی و  یه ش کی گشتی 
وجا  بدوم، ئه  تاوانهم  کانی ئه ستداره یوه په  ته  و بابه) ژینۆساید(تاوانی   کورتی له به
  . رچاو به  مه بخه  رتووکه م په رۆکی ئه گونجاوی ناوه  ووه له
ییدا  وه ته ی نونه گه ر ئاستی کۆمه سه ترین تاوان له رهو کو گه وه کوژی کۆمهتاوانی   

وه   تاوانکه کوژی کۆمهتاوانی . کرت یری ده کان سه کو تاوانی تاوانه وه  ، بۆیه ناسرا
ک یا گروپک  یه گه ک، کۆمه یه وه ته نه  دژ به  ئاگایانه ناوبردن به ستی له به مه به   که

  له  یا جودایی دیکه ڕامیاریلتوری،  یی، ئایینی، که وه ته ر جودایی نه سه مرۆڤ له
واوی یا  ناوبردنی ته له کوژی کۆمهتاوانی . درت نجام ده شون و کاتی دیارکراودا ئه

زوو  ر جوداییان ئاره به له  وه تکه سه ن ده الیه له  که  که یه گه یا کۆمه  وه ته شکی نه به
ۆ   ماتیکیانه ل باردا سیسته گه و له   یه فیزیکیانه  که ناوبردنه له. ناکرن و پالن ب

ی  وه ته ، نه یه ییان ھه وه ته ی نه کشه  ی که م وتانه له. درت نجام ده ئه  داندراوانه
دا ڕکبا دا له م وتانه کرێ له ن، ده وساوه ھه و چه  سته ی ژرده وه ته تدار و نه سه ده
  ری کشه سه وابن، ستات بۆ چاره رمانه و فه و ئایدۆلۆژیای تووندڕه  رکرده سه  که
واوی  شکی گرنگی یا ته ناوبردنی به وی له ببات و ھه کوژی کۆمهنا بۆ تاوانی  په
وتدا بدات،   دا له کی دیاریکراو و شونی دیکه یه ناوچه  خوازراو له ی نه وه ته نه
یر  کجاری سه ری یه سه کو چاره ھشتن وه ناوبردن و نه نی تاوانبار له دا الیه مباره له
   . کات ده
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ن  و و خاوه ن پارتکی تووندڕه الیه  تدار له سه ی ده وه ته زۆر باردا نه  له  
وه و به ووندڕهکی ت ئایدۆلۆژیایه ت، که ده روه  له  بردرڕه ی بیروباوه چوارچ  

 پاراستنیکی گرنگ بۆ  پداویستیه  کرته ده  که ناوبردنه دا کوشتار و له که ته تایبه
. و ستات یا ئایدۆژلۆیا و ستات  وه ته ی نه نالیستانهۆندی ناسی وه رژه ئاسایش و به

کات،  و بھاوتایی ده ھا ڕه وایی ڕهی  هبانگاش  که  وانه ئایدۆلۆژیای تووندڕه
و  نگی ده که یه  یشتن به وی گه ھه  ناگرت، که ر رانبه به  و گوێ له  نگه پشووته دات 

. پ بت یا ئایینی بت یا چه ڕاستکرێ  بینت، ده ده وا ڕه  کانی به یامه پاندنی په سه
عسیزم یا  مالیزم و به ازیزم، کهکو ن وه   رستانه زپه گه ڕهی  نالیستانهۆری ناسیبیروھز

کانی  جۆره  ندێ له کو ستالینیزم و ماویزم و ھه و وه پی تووندڕه ری چه بیروباوه
و یا  کو ئیسالمیزمی تووندڕه ری ئایینی وه سۆسیالیزم و کۆمۆنیزم، یا بیروباوه

ردن یا نجامدانی تاوانی پاکتاوک ھۆی ئه ته و بوونه ی تووندڕه ری ئایینی دیکه بیروباوه
ه تووندڕه  ره م بیروباوه نی ئه خاوه  ی که التدارانه سه م ده ئه. کوژی کۆمهتاوانی    وان

، کان رسته زپه گه ڕه  تورکه  ره فسه ئه   وانه له  یان زۆره نمونه  ن بوون یا ئستاش ھه
ورکیا،  که ڕژمی  ڕژمیعسی ئراق،  به ڕژمیمانیا،  نازی ئه ڕژمیمالیستی ت
می پۆلپۆت،  رده مبۆدیای سه تی کۆن، که یستی باکووری کۆریا، چین، سۆڤیهکۆمۆن
ل و گروپی  ری کوشتاری گه ھۆی ھانده ته  ئیسالمی سودان ھتد بوونه ڕژمی

  . ڕ یی، ئایینی یا بیروباوه وه ته ر جودایی نه به دیاریکراو له
لکی  خه  وانه له  م دراوهنجا دژدا ئه  ان لهکوژی کۆمهتاوانی   ی که وانه ته م نه ئه  
لی نامیبیا  گه) م ھه ی نۆزده ده سه(کان ناسراون  ئیندیانه  به  ریکا که مه نی ئه سه ره
تی  سه ن ده الیه له) 1915(کان  نه رمه ، ئه وه مانیه ن کۆلۆنیالستی ئه الیه له) 1904(

ن  الیه له) 1933(کانی ئۆکرانیا  کانی تورکیا، جۆتیاره تورکه  نجه گه  ره فسه ئه
مالیستی تورکیا،  که ڕژمین  الیه له) 1937(رسیم  کانی ده ، کورده وه ستالینه
-1975(مبۆدیا  لکی که مانیا، خه کانی ئه ن نازیه الیه له) 1945- 1940(کان  جووه

-1987، 1983(کانی باشووری کوردستان  ، کورده وه ن پۆلپۆته الیه له) 1979
کانی  ن ھوتوه الیه له) 1994(کان  عسی ئراقی، توتسیه ی بهن ڕژم الیه له)  1988
-2003(کان  کانی بۆسنیا، دارفوریه ن سربه الیه له) 1995(کان  ، بۆسنیهڕواندا

م  ندێ له ھه. کان ھتد به ره عه  ویده نجه ئیسالمی سودان و جه ڕژمین  الیه له) 2010
وبردران وه ریکراودا لهی دیا شون و ناوچه  واوی له ته  به  وانه ته نه ریکاییه مه کو ئه ن  
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. مانیا ئه  کان له تورکیا و جووه  کان له نه رمه ریکا، ئه مه ئه رووی سهکانی  نه سه ره
ر  سه ی له شه هڕ الوازی کردن و ھه کوژی کۆمهوانی تا  وانه ته م نه ندێ له ھه

  .  وه ژیاندا بمننه  رزن و لهم توانیان بوونی خۆیان بپا یان دروست کرد، به وه مانه
و   وه ته ر بوونی نه سه له کوژی کۆمهترسیداری تاوانی  یی و مه ر کوشنده به له  

نگار  ره ، به که تاوانه ھا بۆ پشگرتن به  روه کان، ھه سته یا ژرده  مینه که  تنیه ئه  گه کۆمه
ر ئاستی جیھانی  سه هل کوژی کۆمهسزادانی تاوانکارانی تاوانی   ی و وه بوونه

دا )1948(سای   له UNکان  کگرتووه یه وه ته ی نهڕکخراو،  کی کانونیانه یه شوه به
  ی گوتنه جگه.  وه کی کانونیه یه چوارچوه  کرد و خستییه پناسه کوژی کۆمهتاوانی 

گرنگی  ڕۆیمدا  نگی جیھانی دووه کاتی جه له  که ھا جوله ناوبردنی ملیۆنه کوشتن و له
وه  ن ستاته الیه له  که یاساییکردنی تاوانه پویستبوونی به  له نگی جیھانی  کانی جه برا

   . مدا بینی دووه
ناوبردنی  ستی له به مه  به کرر کردا ھه  واته کوژی کۆمه UNی  که پی پناسه به  
کوشتنی : کو وهتنی  زک، گروپکی ئایینی یا ئه گه ک، ڕه یه وه ته شکی نه موو یا به ھه
،  که ندامانی گروپه ئه  نتالی و فیزیکی به یاندنی مه ، زیان پگه که ندامانی گروپه ئه

شکی  ناوبردنی به ھۆی له ببته  دا که که ر گروپه سه وھای ژیان به رجی ئه پاندنی مه سه
دا  که وپهناو گر زاوزێ له  له ڕگا  وھا که ری ئه پاندنی پوه ، سه که واوی گروپه یا ته

  . بۆ گروپکی تر  که ی مندانی گروپه وه زۆر گواستنه به  بگرت، وه
دا  ، لره وه کاته ک مرۆڤ ده ناوبردنی فیزیکی کۆمه ر له سه خت له جه  که پناسه  

 ڕاگواستنھۆی کرداری  به  که زی گه ڕهتاوانی پاکتاوی   خۆی له کوژی کۆمهتاوانی 
  .   وه کاته ن، جیاده ده ڕووده  شتنی نافیزیکیانهھ و نه  وه یا تواندنه

تدارانی  سه ن ده الیه درژایی مژوو له به  که  یه وانه ته م نه ک له ی کورد یه وه ته نه  
بوونیدا   و دان به  لکراوهکانی پش ، مافه  نجام دراوه دا ئهدژ لهوایی  ناڕهدوور و نزیک 

تدارانی  سه می ده رده سه  کی مژوویدا لهوووداڕند  چه  کوردستان له  دیاره.  وهران نه
نگی جیھانی  ندی جه روبه سه  ی عوسمانیدا، دواتر له وی و سوننه فه ی سه شیعه

  نگ ی جه کانی براوه نه ریتانیا و الیه نسا و به ره کانی فه ن کۆلۆنیالیسته الیه مدا له که یه
.  که د وتکی کۆن و نوێ دروستکراوی ناوچهن ر چه سه  ته شکراوه وا دابه ناڕه به
 ڕین ڕاپهکی کوردستان ناچاری  وه، خه وساندنه و چه  وه یی مانه سته ژرده ھۆی به به

.  یی داوه وه ته وی ئازادی نه ھا ھه روه ، ھه بوون و مانی خۆی بووه  رگریکردن له و به
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بری دانپنان  ب، تورک و فارس له ره عهکانی  ته سه ن ده خاوه  وه ته تدارانی نه سه ده
، ڕاگواستنی جۆراوجۆر،  ڕیگه به  وه رکوتکردن و تواندنه نایان بۆ سه په  ر سه و چاره

  یا له کوژی کۆمهو  زی گه ڕهفارسکردن، پاکتاوی  تورککردن و به بکردن، به ره عه به
کجاری  ری یه سه کو چاره وه کوژی کۆمهنایان بۆ تاوانی  تدا په م و باری تایبه رده سه

سای   رسیم له کانی ده مان بۆکردن کوشتاری کورده کو پشتر ئاماژه وه.  بردووه
ناوبردنی  کیمیابارنکردن و له  دا، وه)1983(سای   کان له دا، بارزانیه)1937(

ی تاوانی  نهودا، نمو)1988-1987(سای   کان له کراوه غه ده قه  کانی ناوچه کورده
  .  نجام دراون کی کوردستان ئه دژی خه  ن کهکوژی کۆمه

ئراقی   دا به)1921(سای   له  که) تی موس ویالیه(باشووری کوردستان   
ستی  ژرده  سرا پکھاتبوو لکندرا، خرایه غدا و به تی به ویالیه  وسا له ئه  که  وه بیه عاره

کانی  رھاویشته ده  کک له یه  که  م لکاندنه ئه. بی ئراقی تدارانی عاره سه ده
و کانی  وتنی کۆلۆنیالیسته کهڕکر و  ی سیڤه وتننامه کهڕک  له  وه زبوونه پاشگه ڕۆژئاوا 

دا بوو، دژ به ندیه وه رژه ۆشنایی بهڕر  به له کی  کانی خه زووه ئاره  کانی خۆیان
دا وه ره نوان کورد و عه یی له وه ته ی نه کشه  وساوه له. کوردستان بوو ی  کو کشه ب

ی  چوارچوه  کی نوێ له یه شوه  ست به ی باده وه ته و نه  سته ی ژرده وه ته نوان نه
  . ستیپکرد نوێ دروستکراوی ئراقدا ده ستاتی له

ئراقدا   هل  که دوای لکاندنه  ئراق له کانی ڕژمهم و  سیسته  ی گۆڕان له وه ڵ ئه گه له  
ی  وه وساندنه یدا چه گه و له  وه ر مایه سه ب چاره ی کورد به هم کش وویاندا، بهڕ

ن و دان  بکه  که ی کشه یانتوانی چاره ب نه ره تدارانی عه سه ده. ی پدرا کورد درژه
نی  مه ی ته ماوه  ب له ره مژووی کورد و عه  بۆیه. یی کورد بنن وه ته مافی نه  به

  .  رینی خوناوییه و راپه ڕووداوۆکی و ناک  کی پ له ئراقدا مژوویه
ی  قۆناغکی دیکه  چووه  که و ناکۆکیه  که بیدا باره عسی عاره به ڕژمیمی  رده سه  له  
دار، مه کی ناسیۆنالیستی  رشتی ئایدۆلۆژیایه رپه ژر سه عس له به ڕژمی  ترسی
دا زپه گه ڕهوی  ی تووندڕه رکرده و سه رست زپه گه ڕه و  ده تی گرته سه ده رست ست 

بوونی . ھزکرد دا به)1968(  کانی دوای ساه  مدا له کی که یه ماوه  ی خۆی له پگه
وه زۆربه  یی که وه ته ی نه کانی کشه ره ھۆکار و فاکته ی کۆلۆنیالیزم بوون  یان پاشما

فیا، السه کو کشه وه  وه که یه به  ری دیکه فاکته  وه ی نگ ی سنوور، گۆڕینی دیمۆگرا
وایی  بکردن، ناڕه ره عه ، به وه کان، پۆلیتیکی تواندنه مژووییه  واییه دیمۆگرافیا، ناڕه
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  مافه  نان به راوزکردن، داننه ت، جوداکاری، په سه شکردنی سامان و ده دابه
کی  یه مینه زه. جوداخوازی ھتد ی ئاراستهیی،  و بمتمانه ڕقکان،  هڕامیاریئابووری و 

ڵ  گه له کوژی کۆمهھاکانی تاوانی  پدانی به شه ھزکردن و گه بۆ بهبار بوون  له
ی  رکرده و و سه کو ئایدۆلۆژیای تووندڕه کانی وه رگیره په  ره یدابوونی فاکته په

لیستی  تووندڕه   . رست زپه گه ڕهوی ناسیۆنا
ه  که بی سۆسیالیست ئایدۆلۆژیایه هعسی عار ئایدۆلۆژیای پارتی به     بوای ب

کرد،  یی خۆی ده میشه ی پاکی و بھاوتایی ھه ، بانگاشه بوو ھه  وه ڕشی بپسانهشۆ
  گه کانی کۆمه موو مرۆڤه ی ھهاگرتنر سه ستبه ک پارت و ده می یه سیسته  بوای به

کی  کان پداویستیه به ره عه  ی مرۆڤه وه پاککردنه  مجۆره عسیکردنی به به بوو، به  ھه
  دا له ک ئومه یه  بدا له ره خاکی عه  ب له ره کخستنی عه یه. بوو  پشی ئایدۆلۆژیاکه له
  کو له روه بوو، ھه  عس به شۆڕشیریای ئارام ئامانجی  تا ده  وه نداوی فارسییه که

ی  چوارچوه  ی له مینانه و که موو ئه ھه. وت که رده قدا ده فله کانی میشیل عه نووسینه
کرا،  یریان ده ب سه ره لی عه گه  شک له به  ژیان، به دا دهکان بیه عاره  کانی وته سنوره

  . زاندرا پویست ده ی جۆراوجۆر به ڕگه یان به وه تواندنه  بۆیه
تی ئیسالمی و  الفه می خه رده عس سه ئایدۆلۆژیای به  بگوترت که  پویسته  
ب  ره نی عهمی ز رده سه  دا به مه رده م سه ب له ره تی عه سه رفراوانکردنی ده به

شوازکی نوی   له  مه رده م سه بوو ئه ستی ھه به و مه  کردووه ، شانازی پوه ناسیووه
تیدا  سه ی کۆتایی ده یه ده  حوسن له دام سهکو  روه ھه.  وه دا بژینته عسیانه به
  .  ی داوه م لکچواندنه و زیاتری ئه ھه
بن،  ره لی عه گه  ر به کی بچوکی سه یه مینه کان که کورده پی وابووق  فله میشیل عه  

ب دژی ئیمپریالیزم و زایۆنیزم،  ره لی عه باتی گه خه  شک بن له به  بوایه ده  بۆیه
 شۆڕشیکو پیالنگر دژی  ستن وه ببه  وه ڵ دوژمانه گه له ندی پوهن و  که ر وانه گه ئه

  وه دا، پاککردنه مینه و گروپی که  وه ته هرگریکردنی ن باری به له. کرن یر ده بی سه عاره
  ستی ئیمپریالیزم و زایۆنیزم وه ده  به  ، که پویست زاندراوه ناوبردنیان به و له

 دام سهکانی  دوانه  کو له بدا تاوانبارکراون، وه ره لی عه نوسی گه ر چاره سه ترسی له مه
  . خرا رده حوسندا ده

وه به کوژی کۆمهیا تاوانی  زی گه ڕهوی کردنی پاکتا بۆ پیاده  دیاره   کی  یه ش
و،  ی تووندڕه رکرده ئایدۆلۆژیا و سه  له ، جگه و پالن بۆ داندراوانه  ماتیکیانه سیسته
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کانی  و میکانیزمه  رسته ، که رفراوانی بیرۆکراسیانه کی به زگایه بوونی ده
  . پویستن  که جکردنی تاوانه جبه

ی  ڕگه ڕگیردا به و و په ی ئایدۆلۆژیای تووندڕه ڕگه و له تی تووندڕه سه ده  
 ر رانبه به  کینه و ڕقکردنی  وره وی گه ھه یاندن ڕاگهکانی  ھۆکاره  وانه جۆراوجۆر له

وه  که خه  ن که ده پیشان ده ن، وا ده ی نیشانکراو ده مینه که  به   که خوازراوه نه  دیارکرا
نین  ی متمانه ن، ناپاکن و جگه ره گه ن، کۆسپ و ته وره گهکی  یه ر جوداییان کشه به له

  که م خه بوونی ئه. تدار بووین سه ی ویستراو و ده گه خۆشین تووشی کۆمه نه  بۆیه
وه رکه ست بۆ سه ربه و به ڕگرکو  وه یر  کانی ستات سه ر و ئامانجه وتنی بیروبا
ن  ده ده  مینه ی که وه ته نه   ر به سه کانی وی نامرۆڤاندنی مرۆڤه ھه  کرن، بۆیه ده
ھای مرۆڤبوونیان  به  خوازراوه نه  گه م کۆمه کانی ئه مرۆڤه  که   جۆرک به
کوشتنیان ئیدی   که   جۆرک ری بماف، به وه یز گیانهڕ  ھندرنه و ده  وه ندرته سه هلد
ڕگیر  نگی په تی پشووته سه ستات یا ده   وه یه ڕگهم  له. ندرت خش داده سوودبه  به
ندی  وه رژه ڵ به گه ناوبردن له گونجاندنی له(کردنی  اشیونالیزهڕکردن و وا ڕهوی  ھه
  یشتن به وی گه ن و ھه ده خوازراو ده ی نه مینه یا که  گه لدانی کۆمه) ک و ستات خه

،  رسته که  ان بهپوستی  که ناوبردنه جکردنی له بۆ جبه. ن ده کجاری ده ری یه سه چاره
موو  ھه  که   جۆرک ، به یه ھه  که ناوبردنه جکردنی له زگای جبه ئۆرگان و ده

ج  جبه  که ناوبردنه ر له کی کاریگه یه کو کارگه وه  بکرت که ئۆرگانیزه   که ناوبردنه له
  . بکات

  دا خۆی له می دیکتاتۆرانه ستات و سیسته  می بیرۆکراسی له سیسته  
. نونت ترس و تۆقاندن ده کراوی تووند، داپۆشراو به کی ئۆرگانیزه یه چوهچوار

می  ڕه کتوری ھه ستره: م که یه  کات که می بیرۆکراسی میکانیزمک دروست ده سیسته
ۆ   هو ڕووه سه  کان له کات بیاره واده. کات خواروو دروست ده-روو تکی سه سه ده ب

  می بیرۆکراسیانه سیسته: م دووه. کرن جده جبه  وه هخوار  کرن و له رده خواروو ده
سۆزی بک کات، به کان داوا ده شه ندام و به ئه  وال له مالو ئه ئه دپرسیار له  که   جۆر  

شکردنی  دابه: م سیه. جبکرن کان جبه رکه ب ئه کان داناندرت و ده رمانه ئاست فه
تی خۆی پ  رک و کاری تایبه و ئه  که ریه ھه  ، کهس کی زۆری که یه نوان ژماره کار له

ی  وانه له  بت، جگه  که نجامی کاره ئاگاداری ئه وخۆ ڕاستهی  وه ب ئه سپردرت به ده
  کان له سه که ڕاوکردنیز دامه به: م چواره. ن ده نجام ده ئه  که تاوانه وخۆ ڕاسته  که
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ری  واوکه ک تیمی ته کو یه کان وه سه که   جۆرک دا به کی بیرۆکراسیانه یه چوارچوه
  که تیمه. م بھنن رھه بستت تا بتوانن به رکی خۆی ھه ئه ب به ده  سه ر که کتر ھه یه

  به  چی دروستی کردووه رک، ترس و ملکه پویستبوون، ئه  ک که واتایه  جۆره
بوا و بۆچوونی   به  که تیمه.  که تیمه  شکن له کان به سه نن و که یه گه کان ده سه که
. کراون رده روه یدا په گه کان له سه و که  گۆشکراوه  ماتیکیانه سیسته  لکوژکارانه گه

ر  ھه   جۆرک به. کاندا ن مرۆڤه الیه ست له ی ھه نه کردنی دووالیه رده روه په: م پنجه
م  ، به یه هڵ خزان و نزیکان و ھاوبیرانی ھ گه کو مرۆڤ له ستی ئاسایی وه ھه  مرۆڤه

کو  ناوبردن وه ست بوونی نامنیت و کوشتن و له خوازراو ھه کی نه خه  به ر رانبه به
  . کرت یرده وت و پداویستی سه ستکه ده
  وانه ن ئه که مه موو سیسته ری ھه یاردهن و ب روودا خاوه سه  له  ی که نهوا ئه  

نجام  ئه  که خواروودا تاوانه  له  ی که وانه ن، ئهکوژی کۆمهتاوانی  رووی سهرانی  بکه
م  له  ی که وانه موو ئه ھه. نکوژی کۆمهتاوانی  خواروویری  بکه  وانه ن، ئه ده ده

پی شون  به  یان م تاوانه پشکی ئه  یا بئاگایانه  ئاگایانه نونن به دا خۆیان ده مه سیسته
  . وت که رده و کردار به

 ڕزگاریخوازیی  وه عس بزوتنه به ڕژمی رووی سهارانی تد سه ستاتی ئراق و ده  
ستی زایۆنیزم و ئیمپریالیزم  ، ناپاک و ده ره گه کو کۆسپ و ته ی کوردیان وه وه ته نه

خۆشی بۆ  و نه  کو کشه ی کورد وه وه ته نه   وه ڕوانگهم  له. کرد یر ده سه
عسیزمدا  ی بیری به چوارچوه  لهب  ره ی عه وه ته کانی ستاتی ئراق و نه ندیه وه رژه به

کو  ناوبردنیان وه و له  کورد دراوه مرۆڤیوی نامرۆڤاندنی  ھه  بۆیه.  یرکردووه سه
ناوبردنی  له .  کراوهوا ڕهو   پویست داندراوه ی بگانه و دوژمن به تهگرناپاک و ک
ردنی کڕزگارمان کاتدا  ھه ی ستاتی ئراق و له ری کشه سه کو چاره کورد وه

وه سه  خۆشییه م نه ب له ره ی عه وه ته نه   .   یرکرا
ت  ، عیزهزان مه ڕهھا یاسین  زیز، ته لی کیمیاوی، تاریق عه حوسن، عه دام سه  

عس و  تی به رکردایه ی سه ی دیکه وانه جی، سوتان ھاشم و ئه زره زار خه دوری، نه
کراوی  می ئۆرگانیزه هر ھه رووی سهی  کان پکھاته کداره چه  ھزه رووی سه

نفالیان  ئه کوژی کۆمهجکردنی تاوانی  زگای جبه ی ده می بیرۆکراسیانه سیسته
کانی  ره کانی به کداره چه وان، ھزه کو فرۆکه ی خواروو وه وانه ، ئه هپکھنا و

ت  ھزی تایبه(کان  کداره ھا چه روه کان، ھه ربازیه سه  که رۆکی یه کو سه ناوبردن وه له
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ت،  رات، ھزی تایبه من، ئیستخبارات، مخابه کانی ئه کو ھزه یا میلیتسی پارت وه
شدار  به  که کوشتاره  له وخۆ ڕاستهکانی  ربازه و سه) کان گاردی کۆماری، جاشه

  یان له زگا بیرۆکراسیانه م ده ی ئه وه و خواره ڕاست شی ناوه به  وانه ئه  بووینه
   وه رووه سه  لهبیاریان  وخۆ ڕاستهی  وانه ئه.  هوپکھنا دا  که جکردنه جبه

ه یان ئه که ره وروبه لی کیمیاوی و ده حوسن، عه دام سهکو  وه  رکردووه ده   وان
    وه خوارووه  له وخۆ ڕاستهی  وانه ن، ئهکوژی کۆمه رووی سهتاوانباری ئاست

کان،  ت و جاشه و تایبه ربازی سه کو ھزه  ساون وه ھه  که جیکردنی تاوانه جبه به
  . نکوژی کۆمهتاوانی  خواروویتاوانباری ئاست  وانه ئه
ش کرابوون،  کاندا دابه نوان مرۆڤه  کان له رکه کار و ئه  وه بۆ خواره   وه رووه سه  له  
ب    ساوه رک ھه جکردنی ئه جبه  رکی پسپردراوی به پی شون و ئه به  سه ر که ھه
چی  ترس و تۆقاندن و ملکه  به  که مه موو سیسته کاتکدا ھه ار بکات، لهی پرسی وه ئه
دا  که جکردنه کاری جبه له وخۆ ڕاستهکان  کی زۆری مرۆڤه یه ژماره.  مارۆدراوبووه گه
  بۆنمونه. بووین  که لکوژکاره زگا گه شی گرنگی ده م به ، به کردووه شداریان نه به

وه ک ده خه ت  ی تایبه که ن یه الیه له  تۆپزاواوه  ، له تۆپزاوا ھندراوه و بۆ  ستگیرکرا
ی  رکی دیکه کار و ئه ی به و مرۆڤانه  که م یه یا ئه. ت زیندانی تایبه  وه ته گوستراونه

 یاندن ڕاگهرکی بواری  ئه ی به  سانه زگا و که م ده ساون، یا ئه ری ھه به روه به
و پیاندا   ان کردووهکوژی کۆمهجکردنی  پشتگیری جبهکاندا  هیاندن ڕاگه  ساون، له ھه
وی  یا ھه  ای گشتیان داوهڕکردنی وا ڕهستھنانی  ده وی به ھه  مجۆره داوه، به ھه

ی  چوارچوه تی خۆیان له ندی تایبه وه رژه باشترکردنی ستاتوسی خۆیان بۆ به
کان و  کوشتاره  له وخۆ ڕاستهی  وانه ئه .  دا داوه که مه دا یا سیسته که تیمه

 رکی پسپردراویان ب پرسیار و گومان، ب ، ئه شداریان کردووه کان به هکوژی کۆمه
رکی  ئه  ن، به کی قوربانی پیشان بده خه  به ر رانبه بهست و سۆز  ی ھه وه ئه

  .  ساون ناوبردن ھه ی لهوخۆ ڕاسته
  ناوی تاوانباران له  ودراوه کی ھه ره سه کی یه شوه تی و به تایبه به دا رتووکه پهم  له  

ربازی  منی و سه زگا ئه کانی ده جیاوازه  که ش و یه به  روو و خواروودا، له ئاستی سه
  که دا رتووکه پهم  له. روو و ئاشکرا بکرن عسدا بخرنه به ڕژمیکانی  ته و تایبه

 کوژی کۆمهرانی تاوانی ی ناساندنی تاوانبا ی کۆکراوه رچاوه تائستا گرنگترین سه
 وخۆ ڕاستهی  وانه شکی زۆری تاوانباران ئه ی به که یه  که ناوی یه  ودراوه ھه  نفاله ئه
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ه  دا ئاماژه وه ڵ ئه گه له. روو بخرنه  شداریان کردووه دا به که تاوانه  له وخۆ ڕاستهیا نا   ب
نوسی  ندێ باردا چاره ھه  له  کان، وه سه کانی ھز و که ندیه تمه ئاستی توانا و تایبه

  . کرت عسدا ده به ڕژمیی  می بیرۆکراسیانه سیسته  کان له سه که
ئراقی  ڕژمیی  زگای بیرۆکراسیانه ده  ت به باره دا سه لره  رتووکه پهم  گرنگی ئه  
 ڵ گه له  وه کرده و به   قینه ڕاستهتی  ر ئاشنایه کات خونه واده  وێ که که رده عس ده به

 مرۆڤیی ھاڕینی  عسیانه و به  ی بیرۆکراسیانه وی کارگه وه و ناوه  وه ره ده ڕووی
ه باره سه   قینه ڕاستهیشتنکی  ھا تگه روه ھه. یدا بکات کی باش په یه کورد تاڕاده   ت ب

دی پوه،  که هڕکخراوکان و  سه که ڵ خواروو  گه روو له کان و ئاستی تووندوتیژی سه هن
می  سیسته  له  کانی که گرنگه  ره فاکته  ندێ له ڵ ھه گه تی له ئاشنایه یدابکات و په

و   وه ته دا کۆکراونه لره  ی که م زانیاریانه ئه. یدا بکات ن په ر و داخراودا ھه ترسنه
نجامدانی تاوانی  ئه  ی به وانه مرۆڤ بزان کن ئه  کات که واده  ریان نوسراوه سه له

م  ئه. ساون ھه وخۆ ڕاستهیا نا وخۆ ڕاستهکان  جۆره  جۆرێ له هنفال ب ئه کوژی کۆمه
ب زانینیان  به  نفالن، که نکی گرنگی تراژیدیای ئه ی الیه وه رۆشنکردنه  زانیاریانه

  . گرت ده  وه خۆیه ژاری به ھه  که یی تاوانه وره و گه  که تاوانه  یشتن له تگه
ئاست   کان له تداره سه ده  سه اوانباران و کهئاشکراکردن و نوسینی ناوی ت  له جگه  

  نفال له ئه کوژی کۆمهجکردنی تاوانی  و جبه ڕوودانتی  جیاجیاکاندا، چۆنیه  و پله
ن  دا ئه)1988(سای   له  شت که نفالی ھه تا ئه  وه که نفالی یه ئه نجامدرا

  شاوه  ان لهڕۆیکان و  ته تایبه  ربازی و ھزه سه  رکرده ، ناوی سه وه ته کراوهڕوون
نفال  ی تاوانی ئهڕوودانتی  چۆنیه  دیاره. نووسراون  وه کاریه ورده  کاندا به لکوژکاره گه
وه سه دا دوانی له رتوکی دیکه ندین په چه  له وانیتر  له  رتووکه پهم  ی ئه وه م ئه ، به ر کرا

ری  نجامده نی ئه الیه  ت به باره سه  کاری زیاتر و زانیاری نویه ، ورده وه کاته جیاده
  . نفال ئه کوژی کۆمه

جکردنی  و جبه ڕوودانتی  ر تاوانباران و چۆنیه سه ی زانیاری له وه کۆکردنه  
  تۆه  کورد بیر له مرۆڤیب  ده  که  نییه  وه نفال واتای ئه ئه کوژی کۆمهتاوانی 

ری  دادوه  یه وه کو بۆ ئه ی بدات، به تی کورانه وی و دژایه یا ھانی تووندڕه  وه بکاته
دانپنراوی گهوا ڕهکی  یه چوارچوه  له ھندرت، بۆ ئه ده ردوونیدا به ی    یه وه ستب
  کانی دژ به یا تاوانه کوژی کۆمهی تاوانی  وه بوونه نه  کان بۆ دووباره وه ھه
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م  کانی ئه گرنگه  نه ر و الیه فاکته  تی، چاوپۆشی له واوه ئاستی ته  تی بچنه مرۆڤایه
دیایه   . ندرت یه ک بگه خه کو خۆی به وه  که تاوانه  یه وه بۆ ئه. کرت نه  تاوان و تراژی

کی کانونی  یه چوارچوه  چته ده کوژی کۆمهیاندنی تاوانبارانی تاوانی  دادگایی گه به  
ونی جیھانی ندین کانون و بریاری کان چه  وه یه مباره له  دانپندراوی جیھانی که

  رکراون، وه تی ده مرۆڤایه و تاوانی دژ به کوژی کۆمهتاوانی   ت به باره سه
  ندین دادگای جیھانی و ناوخۆیی که چه  وه یه مباره له.  ر کراوه سه وتنیان له کهڕک

 بۆ  وانه له. زرندراون دامه کوژی کۆمهدادگاییکردنی تاوانبارانی تاوانی   تن به تایبه
کانی  یی بۆ تاوانه وه ته کان، دادگای نونه یی تاوانه وه ته دادگای نونه  نهونمو

ر و کانونناسانی  دادوه  ن له تکه  که  ھا دادگای دیکه روه ، ھهڕواندایۆگۆسالڤیا و 
  مبۆدیا و سیرالیۆن، یا دادگای تر که تی که کو دادگای تایبه ناوخۆیی و جیھانی وه

کو  بردرن، وه ده روه ر و کانونناسانی ناوخۆدا به ن دادوه یهال نھا له ناسیۆنالن و ته
کی کانونی  یه کو پرۆسه سزادانی تاوانبارن وه. کانی ئراق و ھتد دادگای بای تاوانه

ی  وه له ، جگه   کانه ڕاستیه اکردنیوی ئاشک ر تاوانه و ھه سه ی تیشک خستنه وه له جگه
سوکاری  ی کهڕوون کی ده یه وه بوکردنه ره قه  له   جۆرکو   ریه دادوه  یشتن به گه

ی  وه بوونه دووباره  له  ی پشگرتنه شکی گرنگی پرۆسه مان کاتدا به ھه ، له قوربانیانه
ن   کات که مبوونی ئاشتی پویست ده راھه اگری و فهڕک.  یه م شوه تاوانی له تاوانبارا

یشتن  ک تگه الیه بوونی سزا، له ری نه گه ئه ه ل  کانیان سزا بدرین، چونکه ر تاوانه سه له
ری  گه ئه  کی دیکه الیه ت، له ست نایه ده ری به روه دادپه  بت، وه واو ده ناته  که تاوانه  له

  دا تاوانباران س له مباره له.  ی تاوان زۆره وه بوونه باره ند و چه  وه بوونه دووباره
ک و  ترسیه ک، مه یه وه ھیچ کاردانه  چونکه  وه نه ناکه  که ی تاوانه وه دووپاتکردنه

ت،  سه دا ده شونی دیکه  کات له واده  میاندا نابینن، که رده به ستک له ربه به
. ن نجام بده ئه  وه مینه بسه  یه م شوه و و دیکتاتۆر تاوانی له ی تووندڕه رکرده سه
ھا ئارامی و ئاشتی  روه ، ھهاگری و ئاسایشڕکر  کانی سه ترسیه مه  مجۆره به
بار  خراپترین باردا ئاسایش و ئارامی له  بن، له و جیھاندا زۆر ده  ر ناوچه سه له
  .    ژر ئازار  وته که تی ده چت و مرۆڤایه ده
کان،  کو جووه وه  وه ته بوونه کوژی کۆمهوڕووی تاوانی  ره به  ی که وانه ته م نه ئه  
داکانی  سیهتتو ن اتاوانبار  ن ده وڵ ده و ھه  ویان داوه ھه .کان و ھتد ۆسنیه، بڕوان
  دا له کی کانونیانه یه چوارچوه  دادگا، تاکو دادگا له ستگیربکرن و بدرنه  ده
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  ن که وانه ته م نه ک له کان یه جووه. و بریاری سزاکانیان بدات  وه کانیان بکۆته تاوانه
و   ستگیرکردنی تاوانبارانیان داوه و ده  وه دۆزینهوی  ھه  رترین شوه کاریگه  به
 کوژی کۆمهر تاوانی  سه به  ده نیوسه  ربوونی زیاتر له ئستاش دوای تپه. ن ده ده

ر  سه و له  وه دۆزنه شونی جیاجیای جیھاندا ده  سانی تاوانبار له ھۆلۆکۆستدا که
  .  ن که دادگایان ده  ڕاپچیکانیان  تاوانه

کاندا  نجامی دادگاییکردنه دادگاکان و ئه  له ی انهو تاقیکردنهو  ئهپی  به  
،  شداریان کردووه دا بهکوژی کۆمهتاوانی   له  ی که وانه وتوون، زۆر له ستکه ده
دگا زیاتر دا  ته ی دراونه وانه ئه.  دراوه دادگاییکردنیان نه دادگا یا گوێ به  ته دراونه نه
رچاویان  دیار و به ڕۆیدا  که تاوانه  ن و لهناسراو بوو  بوون که  و تاوانبارانه ئه
سوکاری قوربانیان  گشتی و که ی قوربانی به وه ته نه  که  یر نییه سه  بۆیه.  بووه ھه
ی  ئاست پرۆسه می ستات و دادگا له رخه مته وایی و که ناڕه  ست به تی ھه تایبه به

  . ن که دهریدا  روه دادپه  یشتن به و گه  که دادگاییه
ی ڕکخراو  ر به دادگاکانی سه  یی له وه ته ی نونه گه ی دادگا و ستات یا کۆمه وه ئه  
 ڕامیاریندی  وه رژه  به کۆمه  ساون به و پی ھه  کاندا کردوویانه کگرتووه یه  وه ته نه
کان  یهی دادگای رفراوانی دادگاکان و پرۆسه ئاست و به  ، بۆیه دراوه وره ده ئابووریو 

  . کرن سنوردار کراون و ده
  کان پشکیان له جۆره  جۆرێ له  ی به وانه ربازبوونی تاوانباران یا ئه ری ده گه ئه  له  

  گه کۆمه  م به نی که الیه به  سانه و که ئه  سزای کانونی، گرنگه  له  بووه دا ھه که تاوانه
. دا تۆمار بکرتکوژی کۆمهنی نگی تاوانبارانی تاوا رھه فه  بناسرن و ناویان له

  م ئامانجه م ئه نی که الیه به  وه ته کۆکراونه دا رتووکه پهم  ی له م ناوانه تۆمارکردنی ئه
  . پکت ده
تی ئراقی  سه ریکا و ده مه ن ئه الیه له  کان که ئراقدا دادگای بای تاوانه  له  

وه دوای  ڕامیاریی  ی پرۆسه شتهرھاوی کی ئراقییه و ده و دادگایه  دروستکرا
ن  که) 5(نھا  نفالدا ته ئه کوژی کۆمه، له کۆی تاوانبارانی تاوانی   هدام سه س دادگاییکرا
 حوسن جبوری، گ موته رحان فه ھاشم، سوتان کیمیاوی، لی عهوانیش  ئه  که
 رۆکی سه  حوسن که دام سه. بوون دوری زیز بدولعه سابیر عه و د مه محه شید ڕه

ی  نوه  نفال بوو، له ئه کوژی کۆمهکی تاوانی  ره ئراق بوو و تاوانباری سه
ودا سزای  واو ببوو و له پشتر ته  یل که یسی دوجه ھۆی که دا به که دادگاییکردنه
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  درا، وه نفال سزا نه ر تاوانی ئه سه له  مجۆره نوبردرا و به ، له واسینی بۆ بابۆوه ھه
   .   وه شکرایه هڕنفالدا  تاوانی ئه تباران له ۆمهنو ت اوی لهتبار ن کو تۆمه وه
ندرت  تی ناوخۆیی بۆ دادگایی تاوانباران داده ندی وتدا دادگای تایبه ھه  له  دیاره  

ر  سه و سزای دادگا به  وه بکۆته  که تاوانی وردودرشتی تاوانه  دات له وڵ ده و ھه
. و بۆسنیا ڕوانداکانی  کو دادگا ناوخۆییه وه. پنت ان بسهکانی پی تاوانه تاوانباراندا به

تاوانبارانی   زۆر له  ، توانیویانه یانه ھه  کانیان که موکوڕیه ڵ که گه له  م دادگایانه ئه
  .  وه دادگا و سزایان بۆ ببنه  نه روو و خواروو بده ئاستی سه

کانی ئراقی  گای بای تاوانهندی باشووری کوردستان داد تمه ر جودایی تایبه به له  
ر  به له  کیتر الیه یری بکرت، له کی ناسیونالی کوردی سه کو دادگایه ناتواندرێ وه

تی  ندی تایبه وه رژه ر زای به به کوردستان و له  تکی نیشتمانی له سه بوونی ده نه
کوردستانی  تی ناوخۆیی کانی باشووری کوردستان دادگای تایبه تداره سه ده  پارته

و   وه تائستا لپچانه.  بۆ دادگایی تاوانبارانی ناو کوردستان بوونی نییه
  وه تداره سه ن پارتی ده الیه کان له کو جاشه دادگاییکردنی تاوانبارانی کورد وه

. کرن پارزگاری ده  وه ته سه ن ده الیه له  تاوانبارانه  سه و که و ئه  وه ته تکراوه ڕه
یان بۆ  لنه م که ر دادگای ئراقی تا ئه به نایان بردۆته  موزۆر په کوردستان که کی خه

،  نییه خۆ ربه سهو   یه نگیری ھه ی الیه ش کشه م دادگایه م ئه ، به وه پ بکاته
ی کوردستانی خۆ ربه سهکی  ی دادگایه ناتوان جگه  م دادگایه ی ئه وه له جگه

ژر  و له  یه وه کی ئراقیانه یه وانگهڕ  کانی له وه دید و لکدانه  کهادادگ  ، چونکه وه پبکاته
  .  کان دایه ھا ئراقچییه ری به کاریگه

  ، که یی ناسیۆنی کورده وه ته کی نه نفال تراژیدیایه بگوترت تاوانی ئه  پویسته  
و   کهی دی گه تی و کۆمه تایبه ی کوردی به گه کانی کۆمه کات مرۆڤه پویست ده

کانی ئاگاداربن یا وابکرت بتوانن  کاریه کان و ورده نه موو الیه ھه  گشتی له جیھانی به
ی  وه ته ر نه سه به  ساتکی مرۆڤکرده نفال کاره ئه کوژی کۆمهتاوانی . لی ئاگادار بن
ه یه وره گه  یه واره م ئاست و قه ساتک له کاره   ، بۆیه پویسته کورد ھندراوه   دا ب

موو  ھه  کی کوردستاندا به نگی خه رھه فه  له  تیانه کومنتاری و بابه کی ده یه شوه
  .  تۆماربکرن  وه کانیه کاریه ورده

کان  ، تاوانباران و ستاتی تاوانبار، ھزه وه کانه نه الیه موو هھ  له  که هڕووداوتی  چۆنیه  
کان  کی و ناوخۆییه ره ده  ره تیده ارمهکارھاتوون، ی دا به که تاوانه  له  کانی که که و چه
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ان ری رانبه به  کان که کان، قوربانیان و جۆری تاوانه کان و کۆمپانیا بگانه کو وته وه
  سه ، که وتووه ی لیان که م زیانانه کانیان، ئه سوکاری قوربانیان و مافه ، که کراوه

  یشتن له کانی تگه وه کان، ھه ه کۆمه به  کان، گۆڕه کراوه کۆیله  سه کان، که ونبووه
،  وره کان چ بچووک چ گه تراژیدیه  ربرده کان و سه وه انهگ، کوژی کۆمهتاوانی 

دا و   له  ی که وه کو ئه وه  که جۆری تاوانه  ک له ی خه وه ھوشیارکردنه ئاستی جیھانی
 ، سوود دروستکراوهیشتنی بۆ  تگه کوژی کۆمهی قوربانی  کانی دیکه وه ته ن نه الیه له
ه  م زانیاریانه یاندنی ئه و گه کوژی کۆمهی قوربانی  النی دیکه وی گه ھه  رگرتن له وه   ب
یشتن و ناسینی تاوانی  مووی بۆ تگه ھه   تی دیکه و بابه  مانه کی کوردستان، ئه خه

و   بوارانهم  وی زیاتر و زیاتر له ھه  پویسته  بۆیه. نفال زۆر گرنگن ئه کوژی کۆمه
  . وامی بدرن رده به  کان به ستداره یوه په  پرسیاره

بۆ ناساندنی   که  وکی زۆر گرنگه ھه  رتووکه پهم  بگوترت ئه  کۆتاییدا پویسته له  
و  به  م زانیاریانه ، ئه نفالدا دراوه ئه کوژی کۆمهتاوانی   نی تاوانبار له الیه شکی گرنگ 
موو  ھه  کان له وه ھیوادارم ھه. نفالدا ئه کوژی کۆمهنگی  رھه هف  ھاتوون له نرخ نه له

وه کانی په بواره   وه لیه سه کاری زۆر و تروته ورده  نفال به ئه کوژی کۆمه  ستدار به ی
  وه ندی لکۆینه رچه بنوسرت، ھه  م تاوانه ر ئه سه ندی له رچه ھه  زۆرتر بکرن، چونکه

  بن که ندتر ده مه وه کانمان ده وه یشتن و لکدانه رت، تگهبک  م تاوانه ر ئه سه له
بگومان   ین، که نفال بگه ئه کوژی کۆمهیی تاوانی  وره گه  ن باشتر له که واده
  کانی پشگرتن به وه ر ھه سه ی له رنیانه ری ئه ندتر کاریگه مه وه یشتنکی ده تگه

ی جیھاندا  کوردستان و شونی دیکه  له کوژی کۆمهی تاوانی  وه بوونه دووباره
  .بت ده
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 بۆ خمكانی دەرسیم ڕزلنانک

 عومرمحمد
 سرنوسری سانامی ئنفالستان

چندە مایی شكۆمندیمان دەبوو ئگر لدوای تاوانی ئنفالوە ھموومان   
تمان فزفرۆشی ھوس و ب فوف و بویژدانی ساخم) ەرسیم ئاسایید(

و نواندبای كاتی خۆشیو قریوەی بل ،جینۆسایدكراوەوە بچوینای تم میللھانای ئ
نمان ل و ئو مندا)  1" (تیموری مرد منداڵ"و فیزاقی  منداكانی خۆماندا، گریان

عس بیربوایمی بر چنگی ستژ چۆن ل كانی تۆپزاوه و كزیندان و  دوبز ، ل
بوونی یاساو مافی مرۆڤدا  نه قراغی گۆڕە بكۆمكاندا ل نوگرەسلمان، یان ل

ریان گیشتووەت ئاسمان، چندە سربرزی بوو ئگر، ئو تاوان اھاو و قیژە
دار  تی  لبری ئوەی ویژدانمان بكوژت ھستوەرە مرۆڤایه كانمانی بوەییتو ن

هئو مندانمان بھاتبا و لكاتی لدایكبوونی ھر كۆرپیكماندا بكردایتوە   ن
دۆزەخی نوگرەسلمانوە، لناو   ڕگایب و رچاو ك لناو ھۆكانی زیندانب

دا بپش وانكی  چاوی پاسه ئیڤایك یان لناو ئۆتۆمبیلكی ڕەزاگرانی سربازی
 ی بباكی وڕئاخر ئگر لوپ..! تن خوارەوەبعسیوە لدامنی دایكیان كو

سامانی برپرسان پش بھای  و سروەت و  وه ینهاباندا نتالخۆمخمساردی 
  .ئازادیكانی نكوتنای ئستا لئاستكی برزدا دەبووین کورد و مرۆڤی

   ی خۆم ویژدانم ئاسودەیحاش بند بوە دەتوانم چشانازیب كیش بۆییوش
جدیتی  و بردیھشتا لئاست ن  سم، وەلوسرە بنووكی ئم نو رتووکه بۆ په

تی كورد دا خۆم بسایو دووكرزار دەزانم، ئزان قڕیی(انیش بگدەرسیم دیب 

                                                 
1 ست لبیمور میمور تت ل ك رمیانی گجۆی ناوچكی كوی خبدوع 

رەتوو تۆپزاوادا ۆكۆكردنوەی ق و قۆناغكانی گرتن و ب پالمارەكانی ئنفالدا گیراون
بارانكردنیاندا لكاتی گولماوە  گوزەری كردووەو لی سی ناوچكۆمكی بگۆر

 ساڵ ل خۆو پاش س شم گرتبویانزی  ال ئعروەی بدەربازی بوو، دواتر خان
ی تی خانوادەكیان س دادەدانی بدور لچاوی جاسوسكانی بعس ڕاده و بخوكردن

تو ستاش لمریكا دەژ كردبووەو ئكگرتووەكانی ئیی.  
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برزكردنوەی سری یكیان بجۆرك پركشیان كرد بۆ  ن ك ھر)ادرقر ئمی و
، ك سزادانی تاوانباران و ەی ئاھك بۆ كسوكاری قوربانیانگانو و میللتكیان

نفال و جینۆسایدكردنی   دادگایی كردنی دووگورە تاوانباری ئهمردان قۆیان ل
نزار عبدولكریم " گلی كورد ھمای، ئوانیش سرۆكی ئركانی سوپای پشوو 

فرانس ڤان ئانراتی (و گورە بازرگانی مادەكیمیاویكان  " فیصل ئلخزرەجی
پبزانن یان نا،  انڕوناکبیر و بگومان دەستدارانی كوردستان). ھۆندی بوون

 ردوك دۆسندا و ركدادگاكانی دانیما(ھوەی ) ھۆی كوردیان قایمتركرد لگپ
چ  سزادانی  و دۆسی سكاكردن لدژی خزرەجی ك ھیبوو، بالی كموە چ

تانی خۆر فرانس ڤان ئانرات لراقدوو دادگای وپاشكۆی دادگای ع و ئاوا بوون 
 شیاری ئوەیان ھیۆھ و ە ك كوردەكان جینۆسایدكراوندەوئوەیان یكالیی كر

 و ۆمكوژی میللتكیان خۆش نابنك جینۆساید وگومانلكراوانی  و ل تۆمتباران
مرج نی ئوەی سركردایتی سیاسی پی پنبرد یاخود خۆی ل الدا، كسانی 

  . چاوپۆشیان ل دەكن و لالدەدەن انیخۆ بھمان شوە خۆیسرب
تنی وپیرۆزبایی سرك و اركی تر دەستی دیبگیی دەگوشممن لرەوە ج  
ئو ئینسكلۆپیدیایی بۆ تاوانبارانی : دەم و كی لدەكم رتووکه چاپدانی پهل

كوا چۆن ئنفال ئامادەی كردوە، جاركی تر ئو ڕاستیمان بۆ دەسلمنی 
انیكان نفال و رۆحی قورب دان ئهنینۆك لھوی ئوە و كسانك دەبینین بچنگ

سفا، ئاواش كمینیك ھن بپچوانوە خۆیان  و بكن كارتی سفرو كیف
ۆژگاریش پردە ڕبگومان .. یو قوربانیكانیوەخستووەت خزمتی ئو دۆس

 ن ف و پارەوپول دەمامككان الدەبات، ئوسا ن و کان ھدەمای ڕاستیهلسر 
  و ازی فریای كس ناكونتكب و شكۆو سربرزی بۆ ئو كسایتی

 و ھات  بب و قازانجی تایبتی  توە، ك ببئازادیخوازان دەمن و خشخۆب
كلسرو  و ۆیان كردووەو بازرگانكانی ئسكھاوارو سنگ دەرپڕاندن كاری خ

ت خۆیان نمایش ن وەكو فریشۆژنامكانیش تاسر ناتوانڕچقاوەسووی ناوماپڕو 
  . ونی نیارەكانیشیان ب شیتان بكشن و بكن

 و ل و كیمیاباران ك دەبینین دەستنفا ساڵ ل تاوانی ئه) 22(ئمۆ لدوای   
دەیان  و بستان بوون می بیابانكانی عارهپنجی سدان ھزار مرۆڤمان  تكڵ بل

ل ) دەرسیم ئاسا(كورد تكۆشری  مرۆڤیبرینداری خردەل، دەبوای سدان 
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ببخشیبایت بنیاتنانوەی، كۆمگای  انالنی كمی كاتی خۆی و  نایهمیداندا بو
ووەت ۆچڕنفال و جینۆساید بقوی  كانی ئهكاریگری  هكوردی، كۆمگایك

  كۆمیتی شواندووە، و پیكری سیاسی و جستی بگومان ئو خۆبخشان
 باكی  ب و گودان گندەی  ب) میر ئاسا ئ و دەرسیم(نن چندی كمیش بن دەتوا

 و لسر كورسی دەست دانیشتوون چاوچنۆكی كسانك ك ب ناشایستیی و
چارەنووس ساز بگن،  و گرنگ ڕۆی، نن که پدهبتنیشت تاوانبارانی ئنفالوە 

ك ئینسكلۆپیدیای ستبدە  رتووکه وەكو نوسری ئم په  دەتوان  مرۆڤ ك لببێ
بدەستكی تریش سكا لدژی تاوانبارانی ئنفال بۆ دادگاكان  و  سوئنفال بنو

نینۆك  و ھردوو دەستی بچنگ  ات دەتوانئوە بك  نایوێ  جا ك. بكاتتۆمار 
ندەست دك بروەریم چ سیداكردنی پارەو پول بڕ بۆ پگ ك   بخاتكات

و  و بخوا و وانباری ئنفالوە بژیدەیان تا بتنیشت بخنتوەو ملكچی ھر یاسا
  .ئو لپشتربن ری رانبه بهرسایك بت ك تاوانباران سد 

بگومان بۆ من مایی شانازیكی گورەی ك دەرسیم شرەفی ئوەی پدام تا   
و  ن بیركی بنوسم، ھرچندە ن كات ھندە ب برەوە بوو،  رتووکه پشكی بۆ په

شایانی كارە  و ھزریشم لوكاتدا  یاریدەدەر بوون شتك بنوسم بدی خۆم
نیا  بایخدارەكی دەرسیم  بت،  بۆی من ناوی پشكی لم نوسین نانم، بكو ته

كانی ئمك بۆ خنانزلرێڕولی پیرە ھمویش  و  نووسم ده  و قھیوام ئب
 . تلبری پشكی لم قبوڵ بكا

لخمی ئوە دابوو "  دەرسیم دیبگیی" چند ساك  برای خۆشویستم   
نفال و كوردۆسایدكردنی گلی كوردستان  ەی ئینسكلۆپیدیای تاوانبارانی ئهۆژپ

چاپ بكات، ئوەش بتواوی بیرو ھزری داگیركردبوو، ئاگام لی بوو وەكو چۆن 
وە ئاوا لی كۆدەكاتكالنپوش بۆ ھ كدا بوو، چۆل خمی كۆكردنوەی زانیاری

.   كی ڕوناكی دەبین رتووکه په و دن برھم دخۆشم بوەی وا كۆششكانی
كزایی نی بكو كاركی ھا و انبارانی ئنفال، كاركی سرپیئینسكلۆپیدیای تاو

لوەشاوەییكی  بری ڕەنجی پیاوكی ماندونناسی كوردە، ك ب و پویست
بسوود  و نوەو ئامادەكردنی زانیاری گرنگی داوەتبر كۆكردزۆرەوە، شان

تی نفال و كارەكترە جیاوازەكانی تاوانك، ھر ل سركردای دەربارەی تاوانی ئه
 .دەگن تاوانبارانی تر و بعسوە تا ب گومانلكراوان
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  :ســـروەكی نوۆژئامانجــی پ
ناوی  و كی ئوە نی پۆست رتووکه نی پهالچاپد  لهبگومان ئامانجی دیبگیی   

 و  ئاشكرا كردنی ناوی تاوانبارانلقاویانبدا، یان ب و تاوانباران ئاشكرابكات
، چونك من دەرسیم  بوەش فیشكی سمی ب و گومانلكراوان ئازاریان بدات

ژ لس وەرناگرێ بناسم چئازاردانی ك  توە ئازاری میللوانچپكو بب ،
و شونخونی لپناوی  خۆی ئازار جینۆسایدكراوەكی وای لكردووە بۆ

شدا بكوەی نووەری نختب  یی وا لگی دیبوم ھت ئناش مرۆڤی، بۆی 
نفال و كیمیاباران بكات بیر ل  كورد بتایبتی قوربانیانی ڕاستوخۆی ئه

 بچنت تووندڕەفتاری و دۆنگیڕتۆوی د و  ندنوە بكنوەتۆس ، بكو بۆ ئوەی
كوردیش  و  هنبكاتووھۆكارەكانی ئو تاوان بۆ ھموو الیك ڕو و كارەكترەكان

وشو بانی خۆی و باشتر ح كانی ببینر  دراوسویش وەكو ھشك ئم بب ،
دیخواز دە تاوانبارانیش سزای  و و سربخۆبت یاسا سروەر  خوازێمرۆڤكی ئازا

دەستوەردانی   نیا تۆمتبارو گومان لكراون بب ئوانشی ته و خۆیان وەرگرن
بگوناھیان یكالیی بكاتوە، بالی كموە بۆ ئوەی ئم  و اوانباریسیاسی دادگا ت

 و پلدارانی سوپای ئراق ر  و فسه ئهتاوان ببت پندو عیبرەت بۆ ھموو ئو 
 بزانن كام ئركی و افی مرۆڤئاشنابن ب بنماكانی مكوردستان ك لموال 

واننیشتمان و ئ ی و چۆن داكۆكی لكوە په انخاكنیایدن، بی  رتووکه دەكك
وی ئراق  وپادیبگیی سودكی زۆر ب س و ئاسایشی کوردستان و سوپای ن

نیدەگ   تا لوە بزاڕھینیشتمان ت لخیان تش  و نن چی دەبكام كردەوەی
نیشتمانی خۆیان، بۆ  و دەبت خیانت ل ئركی سربازی و بتوەپچوان دە

ئوەی نختابن ل داھاتوودا بمزاجی تاك سركردەیك یان لبر 
برژەوەندی تاك حزبك تاوانی لوجۆرە دووبارە بكنوە، چونك ئوەی سوپای 

 و و دژایتینیشتمانی نبوو، بك ئراق ل ئنفالدا كردی، نك ھر ئركی
پشلكردنی مافی ھاونیشتمانیان بوو، تاوانكی  و ورانكردنی ڕاستوخۆی نیشتمان

ورە بوو لكی  گی حزبدیکتاتۆر وسۆنگ كی لتی پناوی مزاجی سركردای
دنجامدرا و ەقفامدا ئن. 
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    ك بیری بدەینمروا كر ھگڕو  ئوە دوبی بنی ئیو بودجئ ۆ ەبینین ك
ترخانكرابوو، ھموو كوردستانی پ خۆشگوزەران  عس بهبناو نیشتمانی  سوپای
 پاراستنی و ھاونیشتمانیان سالمتی و كچی نك لپناوی خۆشگوزەرانی دەكرا،

 و چكی كیمیاوی و رەخومپا و خرج نكرا، بكو دران ب بۆمبنیشتمان 
ران  نیشتمانیان پھاونیشتم و  گازبانكرد و وموو   انیانی پكوژ كران، ھكۆم

تاوان بوون برانبر ب ئوانش نك ئركی سوپای نیشتمانی نبوون بكو 
و، ترازان ناو تاوانی جینۆسایدەوە،  سنوری تاوانی ئاساییان بزاند و نیشتمان

كۆمگی  و تنانت بۆ دەوت سوپا وان بۆ سرئنجام شرمزارییكی زۆری
ۆمكوژی، تاوانی ك(ھشت، چونك ئوەی پیاوانی سوپا ئنجامیاندا ئراقیش بج

بوون ھر وەك بینیمان تۆمتبارانی )  تاوانی جنگ و تاوانی دژی مرۆڤایتی
 و متی تاوانی گورە دادگایی كراننفال و كیمیابارانی شاری ھبجش بتۆ ئه
ربارەی ئم تاوان ھموو ئوانی دە و زادران، بۆی ھوكی دیبگییس
 ردوداو ن لڕاب ھردەبت بۆ ئوەبت ك ن لگومان   سن بوسیویانو دەنوونو

م بشدارانی ئ و الینگرو فاكترەكان و داھاتووشدا چاوپۆشی ل تاوانباران
 .  دەوتیان ھب و پلیكی سربازی و تاوانان نكرت جا ھر پۆست

 و كخانی كوردیوپرتو  دەرسیم دیبگیی دەھن ھبت كارە پ بایخكی  
كاتك بۆ خویندنوەی ترخان  و ی كورد بڕزەوە پشوازی لبكنخونر

سریشوە وبكرت، بم دەبت ئو ڕاستی تاش بزانین ك بم ھو گرنگی نو
، خۆزگ نفال و ئو تاوانان نكراوە ھشتا لالین كوردەوە ھیچی ئوتۆ لسر ئه

و  ڕۆشنبیری و پنجكانی دەستك قم بدەست كورد بقد ژمارەی ئازا
باییی ھگوەشاوەی وەكو دەرسیم دیبمخۆری لو  خبری موچتیش لو حكوم

موو وەزیرو گزیرەی زیاتر لو ھی ئكار" بودجم بكردا" بوەو دەچن كتی
سا حامان لم بارەی ئستادا دمند بدای، ئووسو و گرنگی بكسایتی چاالك

  . نامنتوە
  

كـاوان ــتی تــــ   : خســـــ
  سود نابكی بت كاربھ  م كبك و تاوانانر ئسك لیمنیش قس ك "

جینۆسایدی  ك ب بوای من ل کان هتاوان . رقاه سهوە  یانهپ" دیبگیی  دەرسیم
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پر ئاس( و اندووەڕتست لتیدەش كی تری لت  جیھانی ناوی  و بنریماننامپ
ئنفالناسبین، چونك محا  و زۆر گرنگ ئم بعس ناس).   ێدیكی بۆ دابمزر

 رنگتر ئوەی ل نیازەكانی بعسل ئنفال تبگین ھتا بعس نناسین، لوەش گ
یوەو ب بقوی جستی ئم نتوەیی كاریگریكانی ئنفال تبگین ك و

ك بتوانموو مرۆڤھ مستئ  بدكروخۆماندو  ببگاو بی تكی ن لقلع
دەمارگیری برەنگاری ببتوە، كاركی باش   بب و تندروستوە راڤی بكات

 دەین كك نتوە شژمارەی قوربانیان ندە خۆمان بر ھگین ئدەك
 و كمی جینۆساید ھرگیز ب، چونك دەرئنجامی تاوانكمان لبیر برتوە

ھیچ داگایكیش بۆیكالیی كردنوەی  و ارەی قوربانیكانی دیاری ناكرتزۆری ژم
وە، بقد ئوەی و جۆری تاوانك لسر ژمارەی قوربانیكانی نوەستا ەگزڕ

 ئامانجی بكرانی لكدەدرتوە، واتا ئگر ھبجو ئنفال ب و بنیازو ئنجام
ھنینوە، مادام بگ ھی بۆ سلماندنی نیازەكانی بعس ئگر گریمانی ب  نموونه

  ئوە بكین بھر ھۆیكوە تنانت تاك یك ھبجیش ب گازەكان نكوژرای
ل ككوژینیازی كۆم واتكارھاتووە، ككی كیمیاوی بئارادا مادام چ  بووە، بۆی

 .ھمان سزای یاسایی لسرە
باکوورەوە جا بھر  ی نووسینگهی )4008(بھاتبای لدوای بریاری  ئگر  

وە ھۆیوكی سروشتی یان سیاسیە شایكراباننفال نكانی ئربازیو س 
دا بھمان سزای یاسایی یكسیش ئنفال نكرای ئوا لكاتی لپچینوەی یاسای

 و دای ئارا وسراو لون ب  کبیار؟ چونك دەكرا دالپچینوەیان لگتۆمتباران 
دەشت وەكو بگیكی یاسایی بكار بھنرت، بۆی ئگر تاوانی گازبارانی 

رۆشیما بووبكانھكوژی ژاپۆنیسومبلی كۆم وا  و توەیی، ئتونكی نتاوان
 كوە برینمالی كب ،مترنیو كوە ھیچی لباری یاساییل ،بجگازبارانی ھ

زیاترە ك لسر سنورەكانوە لكاتی گڕانوەی ئاوارەكاندا بناوی  لوەدا
لگڵ ئوانی دۆی  و ھر لسر سنورەوە گیران و تنوەردنی گشتیوە ھاولبو

یان و نفالكرانجافایتی ئ ی بكۆمدا كڕھندكیشیان ل گۆ و  هنبینرانو زۆرب
دانیانی دۆزرانوە، لناو چی اوەدونانی ڕنفال و كیمیابارانكردندا، ل  هئۆككانی زین

 چیۆکی و اندا ھزاران بگنامی ترسناككۆمكوژی بارزانیك و فیلیكان
 ھن ك دەشت مرۆڤایتی بگشتی و مترسیداری سرنج ڕاكیش سیر ،تراژیدی
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  ، وەل بقوی لیان ڕابمن و تایبتی ھوەستیان لسر بكاتكورد ب و
 و بباكی   لسر ئاستی ناوخۆ به چ و خوە چ لسر ئاستی نونتوەییبدا

، بگومان ھتا ئم بباكی ل  خمساردیكی مترسیدارەوە تماشای دەكرێ
ربانیانی ئو قو و ئاسایش بكات و انرت گلی كورد ھست ب ئارامیئارادابت ناتو

نابن،  پارزراوپیماننامكانیش  و شكۆی ھیبتی دادگاكان و تاوانان ئاسودەبن
ئنجومنی ئاسایش لبری ئوەی  و گر پشتر نتوە یكگرتووەكاندەنا ئ

رۆڤایتیدا بوایو وی موئاب و ، سۆزیان بالی ماف ب سۆزیان بالی بعسدا
ھردووك پیماننامی سای (زیان ل پیماننامكانی خۆیان بگرتای بتایبتیش ڕ
ی تایبت )1925(پیماننامی  و یبت بقدەغكردنی جینۆسایدی تا)1948(

 و تاوانی كۆمكوژی ل) قدەغكراوبقدەغكردنی بكارھنانی چكی 
دەنگ نبونای، محاڵ كۆمكوژی بارزانیكان ب و اوەدونانی كوردە فیلیكانڕ

ئگری  و  وەرەو كۆمكوژی زیاتر شۆڕببتبعسیش ب ڕژمیییكانی ڕملھو بوو
نفال و كیمیابارانی ھبجش ندەبوو، ئگر بشبوای الواز  ئنجامدانی تاوانی ئه

ئو  دی ودەبوو، ڕەنگ لمپركی قایمیش بونای لبردەم جینۆسایدكردنی گالنی 
توتسیكان (  ویانداوە وەكو كۆمكوژی ڕوتاوانانی ل سانی نوەدەكان بدواوە 

لالین ) 1995(بۆسنیكان ل سالی  ، یانڕواندان ھوتوەكانی لالی) 1994(
كانی بۆسنیاوە، ھكانسربروەھا جینۆسایدكردنی دارفوری نی  ل2003(سا-

 . بكان جنجویدە عاره و سودانئیسالمی  ڕژمیلالین ) 2010
داری ھیبتی دەوت زی لڕ!  وخۆش ئگر دەوتی ئراقی نوێلسر ئاستی نا  

دادگای بای تاوانكان بگرتای، تۆمتبارانی داواكراوی  کانی بیاره و خۆی
ب مرسومكی كۆماری داوای لبوردنی ل گلی كورد  و دادگا بكردای ستی ڕاده

ە دەرگایكی بی بكو بپچوانو بكردای، ھیچ ننگی نبوو بۆ ئومی عاره
م بداخوە ر ئراقیكاندا دەكرایوە، بردەیی بسولبو و گورەی لكتگیشتن
ن حكومتی ھرمی كوردستانیش ب ئركی خۆیان  و ن حكومتی ئراق

ی حازر لستاون، حانۆ  ھمئ ك وەیوە خراپترین دیاردە ئباری سایكۆلۆژیی
و و قوربانی پكوە ل نیشتمانكدا ھناس دەدەن، زەق ب برچاوانوەی ئ جالد

ی لد  ئازادیس یالد سازگارتر ر رانبه بهگۆڕچاو قوربانیدا،  بۆ جبارترە لو ل
ئمش یكك لو ون دزوانی ئزمونی دەستی خۆجیتی ھرمی 
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 ر پرسیارەوە، ئاخر كوا ڕەوایژ م(خستووەتوەی )جاش قرباری ئەكان س
دستانی ئازاددا دەنگیان عسیان ل كوركشیان لگۆڕنراوە بھمان نغمی بڕژم

حمام  و بھمان تاس و نامكانڕۆژخریكی ڕەشكردنوەی الپرەی  و برزبت
وەكو دەرسیم مگر كسانی  پاداشت وەرگرتن بن، كچی و خریكی پیاھدان

چ جای !  ؟..من دەنا دەرفتكیان بۆ ھناكوت قسی خۆیان بكنو بدەگ چۆنھا
   !!.. بكرت كانیان ب تیراژكی شایست بۆ چاپ رتووکه هئوەی پ

سدەی بیستمدا  كردنی گلی كورد بتایبتی ل" جینۆساید"نفال و كیمیاباران  ئه  
كۆم ورەترین تاوان بوو كتیگودەوی نی  و گتی لی مرۆڤایگكۆم

اسراوە، بم  نبدەنگ بوو، ئگرچی ئمۆ تاوانك لسر ئاستی جیھاندا 
خودی  و تی وه لالین كۆمگی نوده بدەنگلكردنیو  قرەبوونكردنوە

گاری ئمۆ بھاو ئابووی مرۆڤایتی بلكداری ڕۆژتی عراقوە ھتا  وه ده
وە، بشتووەتوەكو تاوانی ھ نفال كتی ئدە(تایبت) سماشا دەكرت .  دەبوای

 كۆمگی و ەوە نك ھر دەوتی ئراق-نحوس دام سه ڕژمی ڕوخانیلپاش 
، بكو  دیموكراسی بخستایتوە سرپ و كوردستانی بشوەیكی تندروست
 و كوژی ئراقیكان بگشتیكۆم جینۆساید ودەبوای بۆ ڕزگرتن ل قوربانیانی 

كراسی دیمو و انی دەوت ب ویژدانكی ساخلمو یاساك دەستور كورد بتایبتی
بھای  و ھیبتی دادگاكان و سربخۆیی و ردەییوتیایدا لبو و  سرایتوەونوب

 نگی ڕه ڕوونیمرۆڤ ب تمسیاس وە، دەبوایتر بدایس تراقی بخستایداری ئ
ستمكاری  و دەمارگیری  ب و دیموكراسی و قكی تندروستوایی ئرائو ب

پكھاتكان لپشی پشوەی نخشی  و  وه ته نهسی وو مافی چارەنو بنیاتبننوە 
سی وسیاسی ئراقی دوای بعسدا بوای، بگومان لپش ھموویانوە مافی چارەنو

ل  و پالماری جینۆساید كوتبوون كوردستانیانی باشوور بو پیی بر
كرابووەوەو خرابووە بردەستی یفراندۆمیشدا واژۆیكی زۆر كۆڕبزووتنوەی 

سووددەسوەی بش ئش پمراق، ئتدارانی ئ  وە لتو قازانجی كورد بشك
قیكاندا دەبوو، چونك ئ  و گر حكومتكی تندروست پكبتبرژەوەندی ئرا
ھیچ پكھاتیكی ئراقیی نكن،  کورد وجاركی تر بچاوی دوژمنكاری تماشای 

یا، سیاستمداری ئراقی ن دمندی یكم ھر ئراقیكانن نك كورد بتهوسو
  گیانی ب كورد گیاندب و كیمیاباران چندە زیانی دارایی نفال و پبزانت یان نا ئه
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سرجم نتوەی  و بی لكدار كردووە ۆڤنیزمی عارهسد ئوەندە ئابووی ش
  .بیشی خستووەت ژرپرسیارەوە عاره

  نفالیش دەوتاوانی ئ ر لگومان براقبتی ئ كی سیستماتیكوەیشو ب 
وەیی كورد سینوەی ناسنامی نت و پالن كاری بۆ لناوبردن و نخشب

 و و سیاستی لخشتبردن  دیکهی  ن ڕگهشتجگ ل خون و كردووە
داری ناسنامی ھختاندنیشی گرتووەتبر، بۆ ئوەی كورد برەبرە دەستبر

ب،  شوناسی نتوەیی خۆی بگۆڕت سر عاره بوە قایلبت و نتوەیی خۆی بت
بگومان ئم سیاست بتایبتی لالین بعسیكانوە مترسیدارترین جۆری 

یشكشكردنی شنیی نتوەی كورد بوو، ڕ و  جینۆسایدە ك ئامانجی سینوە
وە دەستی لكی تریشالیداره لتی  و  پاراستووه نهو كوشتن   دان سدەرف ل

ی بعسحزبی بكۆمكوشتنی پیادەكردووە، بتایبتیش  نجاویشدا سیاستیگو
ئراقدا  - ئرانتۆزی جنگی  و وە خوازیاری ئوەبوو لناو تپبمبست بی عاره

بكارھنانی چكی كیمیاوی دژ ب كورد ئزمون بكات ك  و نبكات تاوانك و
كانی حكوموەی خۆیدا دژی ملھوڕییناوی مانپراق لكانی ئكدوای یك لی ت

ی ل سیاستی ڕوونو چ ئاشتی بڕاوەتوە، ھردوو سیاستكش چ شوەست
توەیی  ی وه ڕاستکردنه و بكردن بعاره  نفال و كیمیاباران و ئه  )تصحیح القومی(ن

ی )4008(اسپاردەی ڕنیا تامانك ل  ته كردنی گلی كورددا، دەردەكوت
مانجكانی دەوتی ئراق و ئا ری پارتی بعس بس ك نیازسینگی باكووونو

ھشت خاڵ  ب  که ڕاسپارده. نوەی داھاتووشی ل ئاگادار بكینوە و بزانین
بوونی ھر  و وچ قدەغكراوەكان دیاری دەكاتچارەنوسی ئو خكان لنا

سربازیكانی ھزە كوشتنیان ب و گرتن و ناوچاندا قدەغدەكاتلو  زیندەوەرك
نی  الریمان.. (خونیان حڵ دەكات و دوو دەسپرت و پنج و فیلقی یك

تكاران بپری خیانوەی سنن ڕل) جیدن مسلی حی عقس مڕازگریئ 
واژۆی تاھیر تۆفیق  دا ك ب)5083(سراوی ژمارە ول نو) باكوورە ی نووسینگه
نی كۆمك كسی اوەتوە ك باس ل كوشتفیلقی یكی د عانی وەمیل یوسف ئه

 ی نووسینگه 8/7/1987ی وت ڕکهی 352(وسراوی ژمارە ون ب و گوندنشین دەكات
   !. ای برپرسانی نوسینگ دەكاتڕداوای  و ووری ئاگادار كردووەتوەباک
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ژانمان ڕو خون  توند ڕەفتاركیدا ھموو ئو كارەكترە  رتووکه دەرسیم ل په  
ھزە چكدارەكاندا بۆ پۆلن دەكات ك لالین  و ئراقتی  وه دهاو سوپای لن

 و دەكرن   ئاراستهو شۆڤنیزموە لناو دەزگاكانیانوە  سركردایتیكی دەمارگیر
. نجامدەدەنپنا ئ و پشت  ب و چك جینۆسایدكردنی نتوەیكی بپرۆسی 

  رۆکجاشه سه و وە ھروەھا جاشپلی سربازییانب سركردەكان، ئفسران
وە ل پالمارەكانی ئنفالدا یانو سری شۆڕ ب موچی برز كوردەكانیش

 .. كی دەرسیمدا پۆلنكراون رتووکه ئامادەبوون ل په ئو سركردانی خۆیان ب
 و حوسیان نبوو گوێ بگرن و اشا دەكرد كچی ئوەندە گورەییپیرۆز تم

سك لیان یاخی بوبزانن خڕی توندڕەفتاریرچی لوپوان بو   وە، ئ
دەمارگیریوە مامیان لگڵ ئو گوندنشینان كرد ك ھموو تاوانیان ئوەندە 

 ی لواندی خۆیان بژین، ئز كی كیمیاوی بوو خوازیار بوون لچ ب بجھ
ران، زۆربی ھرە كۆمكوژك و ئوانی ل پالمارەكانی ئنفالدا گیران و كوژران

كی بك زۆریان خته و پیربوون و منداڵ و ژن و چ ی جودایی  نیا لسۆنگ
وەییتماننموو موسوت  و وە كوژران، دەنا ھنانبوو، تجیاوازی ئایینیشیان ن

 و ئو جاش  ڕەنگ باشترین نموونه شیان ندەزانیڕامیاریھندك لوان جیاوازی 
 كانی تر ب چكی كیمیاوی كوژراناری ھبج یان ل ناوچبعسیان بن ك ل ش

مستفای   عاسینداكانی م و ژن و روەھا ئنفالكردنی خانوادەبرینداربوون، ھ و
  عاسی(ترین گواھیدەرن ك ھردووكیان حاجی عبدوی سدەر، باش و گرمیان

نبوون، بكو  سربازی ھتوو و نك ناپاک) حاجی عبدو وفا  مسته 
مستفا پاش   عاسیتنانت  و ەگی برەكانی جنگی قادسی بوونسربازی ید

 و ایوە ن ماڵڕھواری خایدا گ ھشت ساڵ دیلتی ك ل ئران ئازادكرا بسر
سی بو ون منداڵ نمابوون، ك وەكو سربازكیش بزەیی نامیكی بۆ صدام نو

نی سرۆك كۆمار،  دیوا ی نووسینگه؟ كچی  بزانانی سی منداكوخیای چارەنو
مستفا دەدەنوەو بۆی   عاسیخون ساردیوە وەمی نامكی  و زۆر بنامردی

   .. ل پرۆسی ئنفالدا تداچوون) منداكانت و ژن( :سنودەنو
 

  : یكی قیرسچمیی ئوانژلۆ کورد وجینۆسایدی 



43 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

 جبجنكردنی بینكانی پیمانی سیڤر و  وەاخوە ھر لدوای ژوان بوونبد 
مكی گورەی لكرا ك  و ھاتن پشی پیمانی لۆزان، گلی كوردستان بوە سته

ئو  )ئراق، ئران، توركیا، سوریا(ر دابشكرای سر چوار دەوتی ستمكا
ھ تانندروستدەوكی ناتوەیشۆ بمماشای  و تا ئت ەقانکورد ود 
پكوە ژیانی ئاشتیانی لگڵ  و ەكن، لبری ئوەی ھوی تباییمافكانیان د

بچاوی سوك لیان ڕوانیوە، ئمش گلی  و دەن، ھمیش كشیان بۆ ناوەتوەب
داكۆكی لخۆی بكات، بھۆیوە ئو  و  دی ناچاركردووە برەنگارببتوەكور

گیانیان  و یانی زۆری داراییز و خۆیی بونوەوتانش دوچاری كشی ناو
 و د نی بكو كشی ئو وتانشپگیشتووە، لكاتكدا كشك بتنیا ھی كور

و قازانجی چارەسر كردنیشی ھر بتنیا بۆ كورد نی، بم  دوسو
 و  نیشتمانیان بیوە   ڕزگاریسیاستمدارانی نتوەی سردەست ك قۆناغی 

 و و تندروستتر بیربكنوە ی لبری ئوەی دامزراوان تردەستیان بدەستوە
رزاری چارەسری ئاشتیان بۆ كشك بدۆزنوە، بپچوانوە لمبارەیشوە ق

وان  ردا ئه رانبه به  چی له کهئامادەی گفتوگۆ بووە،  و  كوردن ك نرمی نواندووە
بیریان ل  و ستووەیشدا دەرگای چارەسریان داختنانت ل گفتوگۆی سیاس

چواشكاری كردووەتوە، ئمش لو  و ملپكچكردن و سركوركردن  ڕگای
 سۆنگیوە بووە ك ئم دەوتان لالین پارتی تووندڕەو و سركردەی دەمارگیر

ئایینزاییوە بڕوە براون، ئوەندی  و ن ئایدۆلۆژیای تووندڕەوی ئایینیو خاوە 
دا  و تۆتالیتاریزم و تاریەفبیریان بالی توندڕ چووە نیو ھندە كوشتار و ورانكاری
 و خستبای ھندە زیانیان ب خۆیانپكوە ژیانیان وەگڕ و مشکی دیموكراتی

ئمش نیشانی بباكیان لو زەرەرە گیانیانی ل . مرۆڤایتیش ندەگیاند کورد و
کورد ل شڕی ربازانی ماتریالی مرۆیی سوپاكانیان كوتووە، وەك بی ئو س

بری خون ئاو ل جستیان ل و دەكوژرن مرۆڤ نبن و دەوتدا كوژراون و
ن و  دابردرژمزیان ن ؟...ب  

 پاراستنیئگر بوردی تابمنین ئوەندەی ئو چوار دەوت بپاساوی   
و لنوان ئاسایشی نتوەیی گچیان ب كورد كردووە، ئوەندەی باجیان داوە

 پاراستنیتنگ ھندە ب سیاسیان كردووە نیو و ئابووریڵ و بدەی  ده ڕهخۆیاندا 
نگ دڵ  بت م به ھه و بكوڵم  ھه و  شتمانی خۆیانوە بوناینی و ئاسایشی نتوەیی
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كوردەوە بوونای ئستا زیانیان لئاستی  و چارەسری كشی نوان خۆیان
و  ) 1975(جزائیری سای  ی وتنامه ڕکهشترین نموونش ەنگ باڕنبواندا دەبوو، 

ئراق بت  –و دواتریش جنگی ھشت سای ئران  شكستپھنانی شۆڕشی كورد
زیانی  و زیانی دارایی و توشی جنگ بوون كوردەوە ی سۆنگه  لهك ھردوو وت 

وەكو  گورەیان كرد، ھرچی لدەستیان ھات كردیان بم نیانتوانی كورد
تان ھم جنگی بۆی باشتروای سیاستمدارانی ئو و.. نتوەیك لناو برن

دادگایی  کیمیاباران ونفال و  ئه کورد وھم جنگی ناوخۆ لگڵ  و ئران  - ئراق
چیدی خراپ بیر نكنوە  و و عیبرەت وەربگرن بعس وەكو پندكردنی سرانی 

وتك بفوەیتكورد وەكو ن لكوەی سژوو ئم نن، چونك ماندووە ك
سر ئنجام ھموو الیك تیایدا زیانمند دەبن، بۆی  و خونكیان نایتدی

كورد ب وەیر ئكانی خۆی بگات باشترین چارەسو  .مافژەی ئدرل چونك
 تانشئو و ئابووری و تیانوزیانمند نابت بكو ھاوناكۆكیاندا بتنیا كورد 

   .برپرسیارتیش ھر دەكوت ئستۆی ئوان و زیانی زۆریان بردەكوت
حمامی  و یدۆلۆژیای تووندڕەو بھمان تاسبداخوە دەبینین ھمان ئا  

ت، بردەمی دكتاتۆریموو س  سو ھوە لكردنۆکیرگ چیتی و مینو  و مئ
ب ،نامانگموو بموو گۆڕە ب  ھو ھرمكردن لش ی كوردان لكۆم

وتا بۆخۆی دەكات،  ھایی ڕه و بستان ھشتا بانگاشی پیرۆزی رهبیابانكانی عا بھا
ئامادەی  بکات ودا ر رانبه بهو مافكانی  بچیكدانیكی گچكوە مام لگڵ نیار

بگوێ گرتن ن نفالی كوردانی بو ھزرەی ئەوا زانیوە ڕ، ئئارادای ستا لتا ئھ 
توندڕەوان ھوڵ دەدات خست شۆڤینیكانی  و  نینۆك تدەكۆش و ب چنگ و

نپوانی دیدا بسر ئسیامی پیرۆز بر .  خۆی وەكو پست كوردیش لدەب ۆی ب
   .داكۆكی لخۆی بردەوام بت و برگری

   كی  مئركیی وەكو ئگۆ دەرسیم دیبمنیا شانی   وشتی ڕهكارەی ئتب
می  داوەترتی ھشتر حكومپ ر، دەبوایانكۆكانی كوردستان ز کوردستان وب

دۆكۆمنتكردن  و وە خاوەنی سنتركی لتوژینوەبالی كم و پی ھستابان
 چونك ،بوینایندە ئازایانرچس ھكی تاكوندە ب و ھت، چش برپرسیاران

چ   سنترك ببین ڕۆیی كموە بال  دەومندیش بت، ھشتا ناتوان و بابتی
،  نفال و جینۆساید پویست بوو لئاراداب جای لۆبییكی كوردی ك بۆ دۆسی ئه
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ئاسایشی نتوەیی پویست، چونك بفرمی  پاراستنیبگومان ئوەش بقد 
ئاسایشی  پاراستنیناسینی تاوان جینۆسایدییكان بۆ خۆی كلیلكی گرنگی 

  کان ڕاستیهو دەرخستنی  خۆ لالدانی بپاساوی ئوەی وەھا كارك  نتوەیی، نك
ئاسایشمان بخات مترسییوە، بپچوانوە بپی پناسی  و ووەوەختیان نھات

جینۆساید  (UN) ننتوە یكگرتووەكاڕکخراوی ی )1948(پیماننامی سای 
دارتری   .ی مرۆڤایتیئابوو و ن جۆری تاوان دژ ب بھای مرۆڤمترسی

تنانت ھر نیازك بمبستی لناوبردنی ھموو یا  و وات ھر كردارك  
توەیی بت زی گه ڕهنی یان بشكی گروپك جا ئایی ئامانج ل نیازەك یان  و یان ن

كردارەك كوشتنی ئندامانی گروپك بت پویست لالین وتانی ئنداموە 
بارەبوونوەی بگیرت ك ئمش ئوە دەگینت ودو و ڕگری ل ئنجامدان

، ھروەكو  بۆئوەی ل جینۆساید بپارزرێ  حصانیك بۆ ئو گروپ دابمزرێ
سای   لهنتوە یكگرتووەكان لپاش ئاوارە بوونی خكی كوردستان  ڕکخراوی

ر ب بیاركی تایبت پشتنیكی پارزگاری بۆ كوردستانی باشوو دا،)1991(
 .بند كرد و بعسیان كۆت ڕژمیو دەستی  دامزراند

مانی گروپك  ی پناسكی نتوە یكگرتووەكانبپ ھر    زیان گیاندن ب ئندا
یان سپاندنی ھلومرجی ناجۆری ژیان بسریدا ك ببت ھۆی لناوبردنی 

 ل ڕگاك بشكی یا تواوی ئو گروپ، یان بخرن ژرباری ھلومرجكوە 
. رەوەزاوزی بگرت، یاخود مندانی گروپك بزۆر ڕاگوزرن ناو گروپكی ت

جینۆساید ل بندی سھمی  کانی زه گه ڕه و ھموو ئمان وەكو خست
 ڕکخراویجا ك  .تاوانی جینۆساید دەستنیشانكراونپیماننامی قدەغكردنی 

اننامی بت؟ بۆچی ئمی ئنفالكراو لھر نتوە یكگرتووەكان خاوەنی ئو پیم
ی  وه لهچی بت  ڕگر دەبت و ینوەندە قسانی بچاودا دەرفتكی گونجاودا ئو

لكاتكدا كوردستان زۆرتر ل جارك  ؟د ل مافكانی خۆی ناپرستوەك كور
 زی گه ڕه و نكاندا خستابنیازی جینۆسایدكردن پالمار دراوە لناو ھموو تاو

وەربگرین، ھموو   نیا تاوانی ئنفال وەكو نموونه جینۆساید بدی دەكرت، ئگر ته
)  ھتد.. ئابووریجینۆسایدی فیزیكی، كلتوری، ( جۆرەكانی جینۆسایدی لخۆگرتووە

وەت نو تاوانی  وە بكو ترازا پیسكردنی (وان ترەوە لھر بوەندەوە نوەستا
ئیكۆساید-ژینگ (و كئخۆیربكی سمان تاوانی  و یش بۆخۆی تاوانھب
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بدرژایی مژووی دروستبوونی ئو  .لپچینوەی لسرەجینۆساید سزاو 
ب، تورك تاوانیان  دەوتان نتوەی كورد لالین دەستدارانی فارس، عاره

 ھمیش لبری .و نتوە دان ببوونیدا ننراوە، وەك لدژی كورد ئنجام داوە
ملپكچكردنیان لدژی گرتووەتبر، ل  و ی كشكان سیاستی توند چارەسر
سینوەی شوناسی  و ئیغراكردن و دۆخدا پنایان بۆ ھختاندن باشترین

بۆ چندین ڕیگی نامرۆڤانیان بۆ فوتاندنی گرتووەتبر،  و نتوەیی بردووە
و  زی گه ڕهبفارسكردن، پاكتاوی  ،بكردن، بتورككردن ، بعارهڕاگواستن  نموونه

ھر ل . كۆمكوژیان وەكو چارەسر بۆ یكالیی كردنوەی یكجاری بردووە
 و اوانان لدژی كورد ئنجامدراونسردەمی دروستكردنی ئو دەوتانوە ئو ت

کانی پشوو نتوە  وه ته ی نه ه کۆمه و ڕکخراوی چاوی دەوت زلھزەكانب پش
  و راوە، كچی ن ئنجومنی ئاسایشوەكانوە كوشتاری كوردەكان كیكگرتو ن

ھر ل ..! نتوە یكگرتووەكان نیان ویستووە پش بو جینۆسایدە بگرن
دا، كۆمكوژی كوردان ل )1937(سای   كوشتاری كوردانی دەرسیموە له

 ،ولرھ ،كۆی ،نیل شارەكانی سلما ڕابردووسرەتای شستكانی سدەی 
 و وەھا ل كۆتایی سانی حفتاكان، ھر ئشكوتی ئاكرێ ،ناوچی بارزان

كۆمكوژی  و كۆمكوژی كوردە فیلیكان و اوەدونانڕای ھشتاكاندا سرەت
ردان كۆمكوژی كو و كردن وە كیمیاباران) 1987(سای   له و پیاوانی بارزانیكان

وەتی و دۆی بالیسان گوندەكانی و ل شاری سردەشتی كوردنشین  و خۆشنا
ھموو ناوچ قدەغكراوەكان ل پالمارەكانی  و  بجه ه ھهدواتریش ل شاری 

ی تاوانی جینۆسایدن دژی خكی  نموونه) 1988- 1987(ی نسانوان   لهئنفالدا 
 .كوردستان

  
 : كۆمكوژی كورد عس و بهلۆژیكی 

ل   نیشتمانی دەب ڕیزینوە بۆ ڕگعلی حسن مجید پی وابوو ئوانی نا  
نیشتمان دەربكرن، وەكو بی گوندەكانی كوردستان ل دەرەوەی نیشتماندا بووبن، 

كركوكوە  و دھۆك ،رھول ی،ك ب تنیشت شارەكانی سلمان بو گوندانشوە
 ان تدابوو، بم ئامانجی علی حسن مجیدڕژمیسربازگی  و  هەبایڕ و بوون

زمت ب ئایدۆلۆژیای بعس ئوەبوو ھموو ئوانی ل نیشتماندا دەژین، ئگر خ
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رن یاخود ل نیشتمان دەربك  و بكرگیراون دەب ر نبن بعسی، گزیکه و نكن
وە وانی لبنڕەتانیان بۆ بكرت گۆرستان، ئم تنیشتم و وەكو خیار لت بكرن

پیاوكی  فتاری ڕهنیا  بته و بناغ  ، ئم لۆجیك بئاشنایتی لگڵ ژیاندا نبوو
 عس و به ی قینه ڕاستهدڕدۆنگی وەكو علی حسن مجید نبوو، بكو لۆژیكی 

ئنفال بوو، ك بارگاوی بوو بمرگ دۆستیكی تواو، سرچاوەی ئم 
سكبینیو بیرە تكو ئبوو، ب ی لكدانوانی علی حسن مجید ل خۆڕایی ن

كوردەكان كمینیكی  پی وابووو بیریاری بعس ك  میشیل عفلقی دامزرنر
بن، بۆی دەبوای بشكیش بن ل خباتی گلی  ی عاره وه ته بچوكی سر ب نه

بی  عاره شۆڕشیب دژی ئیمپریالیزم و زایۆنیزم، ئگرنا وەكو پیالنگر دژی  عاره
 و روپی كمیندا، بۆی پاكتاوكردننتوە و گ لباری برگریكردنی. تماشا دەكرن

عس،  ندامانی به ئه و نیشتمانیكان و دنیان یكك بووە ل ئرك حزبیلناوبر
فسروەردەكردووە ،رانئپ تقلیو عنگاوەرانیشیان بج . 

  ناو شۆرش لتی بركرداینی سنجومی ده رتووکه په ئییدا  كگرسیم دیب
یزبندی پۆستكانیان ناویان ڕئندامكانی بپی  و دیاریكراوە جگیكی بۆ

ھاتووە، برپرسیارتیان لتاوانی ئنفالدا دەكوت ئستۆ، دەبوای دادگای بای 
نفال و تاوانكانی تردا،  تاوانكان بپی یاسا مامیان لتكدا بكات لمڕ تاوانی ئه

ھر ئندامكیش  و یاریداوەۆیدا بئنجومن ل كۆبوونوەی خچونك ئو 
ی ئنجومنی ناوبراو ل )160(بریاری   برپرسیارتی دەكوت ئستۆ، بۆ نموونه

دا علی حسن مجیدی وەكو )1987(ئازاری سای مانگی ی )29(وتی  هڕک
ناوچی باکوور دیاری كردووە بۆ یكالیی كردنوەی كشی  ھای ڕهدەستداری 
 ،سربازی ،حوسن ھموو دەزگا ئمنی دام سهی یش ب واژۆكورد، دواتر

 دام سهھمان دەستی  و ھواگریكانی خستووەت بردەستراتی و  موخابه
بپی ستانداردی نونتوەیی بۆ تاوانی جینۆساید تنانت  .پبخشیووە یحوسن

دەستی ئو  .ش دەچت خانی بشداری كردنوەبدەنگی كردن ل تاوانك
ئنجومنی سركردایتی بناو شۆڕش دابووی علی حسن مجید جلوی 

 ی بۆ سازكردووە، ككی تاوانی سۆنگه  لهتووندڕەوی بۆ شلكردووەو زەمین 
جنگاوەرە توندڕەوانوە بازنی  و ر فسه ئهئو ھموو  عس و بهحزبی ئایدۆلۆژیای 

م بجگ لوەی ھمان ئو ئنجومن، ئ.. كۆمكوژیكیان فراوانتر كردووە
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تواوی دامودەزگاكانی دەوتیان خستبووە خزمتی ئامانجكانی علی حسن 
 و سركوتی زیاتر پناو لهوە ھموو ئالیاتی دەوت ی)لی کیمیاوی عه( مجید

دادان یاندن ڕاگهرەكانی ھۆكا و وەی دەستگیركراوەكانكۆكردنو بۆ چۆكپ 
ھاندانی جنگاوەرە ئنفالچیكان بۆ  و دانی گوندنشینكان لالیكتوە خۆبدەس

ب گروپ دەسنیشانكراوەك ك  ر رانبه بهو خستنوەی ڕق و كین  ھمتی زیاتر
دواتریش بوون  و كانبریتی بون ل كوردە گوندنشینكانی ناوچ قدەغكراوە

قرگۆی زەویلوەری سرێ .وماوترین بوونر كوئ  ئگ ردەكان ناپاک و
 و مل و گی درەختكان و ملۆزم بوون، ئی گوناھی سروشت و زیانبخش

 ،ئوانیش ب چكی كیمیاوی كوژرانك  ،ئاژە كویكان چی بوو و  باندە
داربووبری كویان چی  و پشیل مای و گوناھی ئو ھموو سگ نوبردران؟ ن و لهن

 گوناھی ئو ئسپ ؟كوژران و نشینكان براندەردی كوردە گوند بوو ك بھمان
  کان هوان فۆکهبجماوان چیی بوو، ك  گودرژە و ب كۆپترو سربازی پیادە ب

ڕەشاشی دورھاوژ وەك چۆن سرەیان ل پشمرگ جنگاوەرەكان دەگرتوە ئاوا 
انی، ۆییكیان تدڕھیچ زیادە و نڕاستیئمان  ؟یانكوشتندەخران نیشانوەو دە

 .ئنفال بوو عس و به کورد وگاری ڕۆژئوە 
   مم ئب كۆتایدا ماوەتتی ھهڕلبه ۆمانسی  كوب ،ك نیگاستوانڕ ،كچارەی

دەنا بۆچی نا نشیاوە ئگر ئو دەوتان دەستبرداری جنگ بن دژی كورد، 
و كشیش ن ئ و  کش دەب ڕیشهچونك ئوەی یكالیی بووەتوە ن كورد 

ت بدەش ت، بۆیر دەبمكاری چارەسستلۆژیكی ناتوندوتیژی دەرگای تر  ب
وزەی یكتری بفیۆ ندەن، تۆ  و چیتر خون و چارەسردا بكرتوە بڕووی

كنعان مكیی  و رانی وەكو ئیسماعیل بشكچی تورك بوان بالی كموە نووسه
سری وچندان قمی تر، وا ئستاش نو و ندی هیوست ھلترمانی ھۆ و ب عاره

 و ۆ دەرخستنی بدكاریكانی دەوتتوانایان ب و چندە وزە  رتووکه ئم په
  ران وسهنو و داھنران  پرسیار ئوەی لكوێقوربانیكان ترخانكردووە،  چیۆکی

 و كۆكردنوە ، كۆلۆنیالیستان ،تمكارانقای نوسینوەی سیاستی سسر
ھزو  و بشكی تمن و خراپكاری پیاوانی دەوت بن و ەكردنی بدكاریئاماد

لسر تاوانكانیان  ھدانوەی پردە و وزەی خۆیان بۆ برپرچدانوە
 و سربرزی نك بونای ك ھموو بداھنا رقای سه  ؟ لكوێبخرجبدەن
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  ردبا، بچیدەچدەییوە پشوازیمان ل برھمی بیرو پنووسی یكتر كوئاسو
 و كی دەرسیم شكست رتووکه په و ۆچو ڕایتسكی ھیومان ڕاپۆرتسركوتنی 

 و  ئو تاوانان ئنجام ندرابان، خۆزگ شرمزاری بۆ ئوانی دی بھن و دۆڕان
ن یوست ھیترمانمان نناسیبای، خۆزگ كس  و  ن كنعان مك و ن دەرسیم

رتووکكیشمان، لبارەی  ن په و بای تاوانكانای ئنفال نكرایو ن دادگ
ستمكاری درژەی  و بری نگرتسیبا، بم ك داری خۆزگ وئنفالوە نو

ل  و ئوانی دی بكین و ە پشوازی ل پۆژەكی دیبگییھبوو دەبت برزەو
   .دوە بلین دەست خۆش
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  :کی پشه
  
  وه بته ده  بت، زۆرجار قوربانی دووباره ر نه روه یاسا سه  وتکدا که  له  وه داخه به  
 و  کو پله ر سزا نادرن به ک ھه هکانیش ن لالده کان و جه لالده ستی جه قوربانی ده  به

کی  یاسایه  باشووری کوردستانی خۆشمان چونکه  له.  وه بته رزتر ده کانیان به پۆسته
ی  وه ڕاندنه گه و  وه م بۆ داواکردنه تباران و ھه م بۆ سزادانی تۆمه ھه  کۆنکریت نییه

، ڕژمران و پیاوانی  ستی نۆکه ھیدانی ده نفال، کیمیاباران و شه مافی قوربانیانی ئه
بۆ  انی ھیچ مافکی وه ر قوربانی بئه قوربانیش ھه و  لالده ر جه لالد ھه جه  بۆیه
ی  رمانده ، فهرۆکجاش سهر  زۆر شوندا ھه  تر لهسات ش کاره وه له . وه ڕته بگه
پۆستی  و  پلهکانیان  وه یان خۆیان یان نه ڕژمرانی  کان و نۆکه ییه تایبه  زه فره مه
نفال،  سوکاری قوربانییانی ئه که  ڕۆژانهو   یه ھهرمانگاکاندا  ت و فه زاره وه  لهرزیان  به
م  رده به  ندین کاتژمر له بت چه ھیدان ده ی شه واده کیمیاباران کردن و خانه،  بجه ه ھه
   .کانیاندا اییکردنی کارهڕپناوی  ستن له دا بوه رپرسانه ناو به و به رگاکانی ئه ده
ی  که  ه دیکتاتۆرهڕژمو  دام سه ڕوخانیو ) 1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهدوای   
  زه فره کانی مه رمانده کان، فه هرۆکجاش سه یشکی زۆر دا، به)9.4.2003(وتی  هڕک  له

  کان چوونه پیاوکوژه  ره عس، تاوانباران و نۆکه من، ئیستخباراتی به کانی ئه تییه تایبه
ی  که  شه ه ھاوبهدارت سه ده  ردوو پارته تی ھه تایبه کان به کوردستانییه  پارته ڕیزی

کتیی نیشتمانیی  پارتی دیموکراتی کوردستان و یه(باشووری کوردستان تی  حکومه
وان  ئه  ش دووباره مه رگرت، به ناویاندا وه یان له وره پۆستی گه و  پله  ، که)کوردستان

کو قوربانی  شونی خۆی وه  ر له ش ھه م دیده کی سته خه لالد و جه  به  وه بوونه
  .    بووه ھیچ کونجکی جیھاندا شتی وا نه  له  وه، که مایه

و  تییه تایبه  زه فره کان، مه هرۆکجاش سه، ڕژم   ر به سهرانی کوردی  فسه ئه   کان 
و ھاووتی یان   رگه ھیدکردنی پشمه شه  ر تاوانک له شداری ھه به ڕژمرانی  نۆکه
نفال، گوند سووتاندن  کانی ئه دناوه به  عس، شاوه به ڕژمی  یان به وه کردنه ست ڕاده
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 م کانی کوردستان، له گونده و  رگه پشمهھزی  ر بۆ سه کردبتو ھرشیان 
ھیچ  به  ئاماژه  سکیش که ر که ، ھه کانیان کردووه تاوانه  م به دا ئاماژه رتووکه په

ر  سه له مزانیاری  منیان   کردووه یان ھیچ تاوانکی نه  کرابت مانای وایه تاوانکی نه
  رجیش نییه ھا مه روه ھه.  نییهدا ناویان منکانی الی  نامه گه به  و له  کانی نییه تاوانه

نفال و  ئه کیگومانلکراوکو  دا ناوی ھاتبت وه رتووکه م په سک له ر که ھه
ژمار بکرت و چاوی لبکرت،  لی باشووری کوردستان ھه سایدکردنی گهجینۆ

ۆستی کاندا پ نفاله می ئه رده سه  له  دا ناویان ھاتووه رتووکه په م له  ی که وانه دک لهن ھه
  کیان له شدارییه تبار بن یان ھیچ به ی تۆمه وه س، بئه و به  بووه حکومییان ھه

ی رۆکجاش سهکو  نیا وه ته  یه ی وا ھهرۆکجاش سهت  نانه بت، ته کاندا ھه نفاله ئه
ی  وانه له  وانه ئه  پویسته  ، بۆیه کردووه م ھیچ تاوانکی نه ، به وجک ناوی ھاتووه فه
کانیان  وجه ی فه کانیان و ژماره م ناوه رده به کانیان له تاوانه  که  وه کرنهجیاب  تر

ویان وه  نووسراوه، شت  ند شاوکی ھه کک یان چه یه  شداریکار له کو به یان نا
   . کوردستان ھاتووه و  بجه ه ھهکردنی  کیمیاباراننفال و  ی ئه که قۆناغه

  مویست له ده  تک که بۆ بابه  وه ڕته گه ده  رتووکه په م ی نووسینی ئه بیرۆکه  
نفال و بۆردوومان کردنی  کانی ئه دڕنده  دا بۆ یادی شاوه)2006(تای سای  ره سه

) 14.4(نفال  ئه ڕۆژیت بۆ یادی  تایبه کی کیمیاوی و به چه  به  بجه ه شاری ھه
و دوان  وتارک  له  که ته م بابهم بینی که ته ستپکردنی بابه م دوای ده به. م ی بکه ئاماده

  گرت بۆیه خۆی ده م شتی نوی زۆر له ڕت، ھه په ندین وتار تده و سیان و چه
نفال و کیمیاباران کردنی شاری  کانی ئه ر شاوه سه ک له یه نامیلکه  م به بیارمدا بیکه

ی  سته ره و که ی باشتر نامه گه به ڕۆژدوای  له ڕۆژچی  که. کوردستان و  بجه ه ھه
بتوانم شتکی نوێ  ی وه بۆ ئهم  که ی لنه له بیارمدا په  وت، بۆیه ستکه زۆرترم ده

م  م ھه م بکه که وه ته تکی زۆرتری نیشتمان و نه م خزمه م ھه که نووسینه  بنووسم و به
و   بجه ه نفال و کیمیاباران کردنی ھه کانی ئه شاردراوه  نه زانیاری زۆرتری الیه

  . ڕوو مه کانی کوردستان بخه دھاته
ردانی  سه) 29.3.2010(وتی  هڕک  له ردانکمدا بۆ باشووری کوردستان سه  له  
نفال  ھیدان و ئه زیری کاروباری شه ی وه)سادق میل جه مین دئه مه محه جید دکتۆر مه(

ی رتووک ی نووسین و چاپکردنی په هۆژپ  ک له یه ، باسی کورتهکانم کرد کراوه
م )لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(
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نفال  ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای (یم گۆڕی بۆ  که دواتر ناوه  کهڵ کرد،  گه له
چاپدانی   گفتی له  وه ویش به دخۆشییه ئه ،)1988- 1987 باشووری کوردستان  له
زمانی  ر بۆ سهم  که رتووکه رگانی په ڵ دواتریش وه گه م لهی پدا دانه) 1.200(

ک یان  یه فته ی ھه م دوای نزیکه به. مان تیراژ ھه  بهویش  ئهچاپدانی   ئینگلیزی و له
 م یاندنی ئه چاپ گه ی نووسین و به نووسک باسی پۆژه نامهڕۆژالی  ڕۆژک  ده
و ک  یه فته ی س ھه دوای نزیکه  نووسه مهناڕۆژو  چی ئه ی خۆمم بۆ کرد، که مه رھه به

  کوردستانداباشووری میدیاکانی واوی  ته  دا له)29.4.2010(وتی  هڕک  له ڕک
    .یاند ڕاگهناوی خۆی  نفالی به ی نووسینی ئینسکلۆپیدیای ئه پۆژه

  که رتووکه په  که ی وه بۆ ئه  وه ڕته گه ده  وه ناوه م م به که رتووکه کاری ناونانی پهھۆ  
  تاوانبارانی شاوهگومانلکراوان و   ت به باره گرت سه خۆ ده کی زۆر له زانیارییه

،  بجه ه نی شاری ھهکرد ھرباران ژهنفال و  ی ئه که شت قۆناغه ر ھه کانی ھه دناوه به
شک  و به انگومانلکراوتایی  ره کی سه کو ئینسکلۆپیدیایه وه  رتووکه په م کرت ئه ده
کانی کوردستان  کردنی شار و گونده ھرباران ژهنفال و  ئهشاوی ی تاوانباران  هل

  . کاربھنرت به
م  که کهرتوو کی ناو په واوییه ناته و  ه ر ھه ھه  لهزایان  ران و شاره خونهدارم ھیوا  

م  وکهرتو و په کانی نووسینی ئه گرنگه  سته به مه  کک له یه  ، چونکه وه نه ئاگادارم که
 ڕاستی ڕوویرخستنی  ڵ ده گه ، له داوهڕووی  کو خۆی که وه  ی مژووه وه نووسینه

ک  ، نه وه گه به  به  کردنی کوردستان ھرباران ژهنفال و  کانی ئه هی شاوسات کاره
 م ھا نووسینی ئه روه گه، ھه  بهب ک به خهن و  ت، الیه سه دهتبارکردنی  تۆمه

رگیز  ھه  ی که وه دوژمانمان لهنو دی   و ترسک بخاته ڕگرک  ببته  رتووکه په
مان  ھا ھه روه ، ھه وه نه که مان نه که وه ته وی جینۆسایدکردنی نه ھه  جارکی تر بیر له

  وت بیر له داھاتوودا بیانه  له  ی که و کوردانه موو ئه ھهنو دی   ترسیش بخاته
ترسی مژوو بیریان بۆ ھاوکاری   کو له ، تاوه  وه نه بکه  وه ته ناپاکی نیشتمان و نه

گیرکه ر له وا سووری به که  بن به ڕوات و چیتر نه دوژمنان نه ران و  شکری دا
  . پناوی سامان و ژیانکی خۆشتر  کوژن له وان کورد نه شانی ئه شانبه

یاخود   بردووهوا ناوم  ناڕه به و  مم لی کردووه سته  که  پی وایهسکیش  ر که ھه  
  وکاته ر، ئه به  دادگام لبگرته  ڕگاییاسا   ، با به  تاوانم بۆی دروست کردووه

نیا مژووم  من ته  که  دا نییه وه ن و گومانم له خه رده کان ده  ڕاستییهکان  نامه گه به
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  رمانه عس، فه و به حوسن دام سه ڕژمیکانی  نامهڕۆژی  گوره  به  وه ته نووسیوه
، )مجلس قیادة الثورة(تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه کانی ئه کان، بیاره کۆمارییه

ت،  رپرسانی حکومه کانی سوپا، به رکرده ر زاری سه سه کان، له ربازییه سه  یانه به
می  رده سه  له ڕژمکانی  نامهڕۆژ و  نامه گه بهی  گوره کان و به کورده  هرۆکجاش سه
  . کاندا نفاله ئه
  کردن به ب ئاماژه نک به س و الیه ھیچ کهھیوادارم م و  که داوادهکۆتاییشدا   له  

ھنن،  کار نه به  رتووکه م په کانی ناو ئه و زانیارییه ، ونه نامه گه کم به رتووکه ناوی په
ی  زنجیرهداھاتوودا بۆ   ، له نه نگه لیل زه ری کورد جه رھنه دهھا داواکارم  روه ھه

  بکاته  رتووکه م په ئهکان،  نفاله می ئه رده سه  گاته ده  ، کاتک که)لول رده گه(ای درام
تی  رکردایه سه  ر له نفال ھه شدارانی ئه ی به که یه  که واوی یه ناوی تهو   رچاوه سه
زگا  رانی ده به ڕوه رکانی سوپا، به رۆکی ئه ت، سه تی حکومه رکردایه عس، سه به

عس  حزبی به کانی باکووری هڕکخستنی  نووسینگه(: کو وه ڕژمانی ک ره رکوت که سه
ت،  منی تایبه من، ئه تی گشتیی ئه رایه به ڕوه ، به)لحزب البعثمکتب تنظیم الشمال (

تی  رایه به ڕوه ربازی، به ی گشتیی سهئیستخباراتتی  رایه به ڕوه راتی گشتیی، به موخابه
ی  نزومه ی ئیستخباراتی شیمالی و مه نزومه ان، مهی ئۆتۆنۆمی کوردست منی ناوچه ئه

کان  هرۆکجاش سهکان،   فرقهی  رمانده کان، فه قه یله ی فه رمانده ، فه)رقی شهئیستخباراتی 
من و ئیستخبارات،  ئه   ر به سهکانی  تییه تایبه  زه فره ڵ مه گه کانیان له وجه ی فه و ژماره

   .  کو خۆی دابنت وه
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  :نفال ی ئه نفال و پناسه ئه
  
نفالی ئیسالم و  ی ئه وشهمانای   ی تر له رانه و نووسه ئهموو  کو ھه وت وه نامه  

 و بیر  وت له مه کو ده م، به نفال بکه ی ئه کردن و پناسه شرۆڤه  ست به ده  وه به عاره
ر  سه  ھا ناچمه روه هھ. م نفال بکه ی ئه نفال و پناسه باسی ئه  وه تاکی کورده ی ڕوانگه

  وان شۆڕش له ھاوڕم شاخه  ، که و تاوانه کردنی ئه تاوانی جینۆسایدکردن و شرۆڤه
  .  ی تاوانی جینۆسایدی کردووه کادیمی پناسه کی ئه یه شوه ی خۆیدا به که کییه پشه

 دام سه ن الیه  لهکورد کوشتن   به دان ڕگه  یا، )جینۆساید( کوژی کۆمه  نفال واته ئه  
وت مانگ و نیوی نوان  ی حه ی نزیکه ماوه  کک له چه  موو جۆره ھه  به  وه عسه و به

کورد،  قکردنیزو  گه هڕناوبردنی  وی له ھه  نفال واته ئه. دا)23.2.1988-6.9.1988(
 ڕژمیو  رست زپه گه ڕهبی  عسی عاره ن حزبی به الیه  ناوبردنی کورد له وی له ھه
ی  وه وی سینه ھه  نفال واته ی، ئه که کورده  فاشی و دژ به  سته رودهو دا دام سه

باشووری   کورد له زی گه ڕهیی و نیشتمانی کورد، پاکتاوی  وه ته ی نه ناسنامه
کاندن و  ته کان، ھه کردنی شار و دھاته ھرباران ژهکورد،  کوژی کۆمهکوردستان، 

و  کان دھاتهواوی  اپوورکردنی تهورانکردنی ژرخانی ئابووری کوردستان، خ
تانبردنی سامان و  سروشتی باشووری کوردستان، به واوی و ته  دنی ژینگهناوبر له

ۆ  ده  ی که کورده  و به و ئه کان دھاتهی ڕاگواستنئابووری کوردستان و  منت ب
ی  وه ته نه نو یان له وه ستی تواندنه به مه ڕاست و باشووری ئراق به  کانی ناوه ناوچه
گیرکه عاره کانی  بکردنی مرۆڤه عاره به  ڕگای  ھشتنی کورد له نه  نفال واته ئه. ردا بی دا

  .  ی کورد وه ته نه   ر به سهندامانی  ی ئه کۆمه کوشتنی به  ڕگای  یاخود له  وه کورده
منداڵ،   له رکزا ھهد  ند سه و چه کوردمان ی وه ته نه دژی له   زنه تاوانکی مهنفال  ئه  
رۆک  ی سه ر قسه سه له. ڵ قکران کۆمه  نج، ژن و پیری کوردی بتاوان تیدا به گه
ڵ  یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریق  فه(عس  و به دام سهی  رکانی سوپای عروبه ئه
شت  ر ھه ھه  کورد له مرۆڤیزار  ھه) 250(  زۆرتر له ،)جی زره لخه نساری ئه لئه ئه

وه به  شاوه و  ی ئه وه جی دوای دۆزینه زره ی خه و لدوانه ئه. نفالدا کوژران کانی ئه دنا
.  وه میدیاکانی دانمارک بوکرایه  نفالچی، له ئه  تبارکردنی به دانمارک و تۆمه  له
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وه  دواتریش له د،  مه شادمان محه، 7- 2: ( رچاوه کرا؛ سه میدیاکانی کوردی باسی ل
ی  دادگا، ڕۆژنامه  درته جی کوردکوژیش ده زره زارن و خه هھ 250کان  نفاله ئه

ری ئراق و  کبه ھو ئه رکانی سوپای ئه رۆکی ئه سه. )1ل، )43(  ھاوتی، ژماره
ه نده ناھه کاتی داواکردنی مافی په جی له زره نزار خه ڕوکنریق  فه ،دام سه   یی ب

ی  ژماره  که  وه مه که ڕاستبۆ  تان وه با ئه: ( ستانی دانمارکی گوتووه ده کاربه
  له  کو زۆرتره ، به نییه) 182.000(نفال  کانی ئه شاوه  قوربانیانی کورد له

   ).   روشون کراو کوژراو و ب سه) 250.000(
ر  سه دا واژۆی له)20.1.1959(وتی  هڕک  ی ئراق لهرست زپه گه ڕهت و میری  وه ده  

ناوی  به  تاوانی قکردن بووه  ت به باره سه  ، که تی کردووه هو کی نوده یه وتننامه هڕک
کۆی  دا به)12.1.1951(وتی  هڕک  و له )رکوتکردنی تاوانی قکردن کۆنڤنسیۆنی سه(

 ؛ر درابوو سه کان بیاری له تووهکگر یه  وه ته نی نه نجومه ندامانی ئه نگی ئه ده
ی کورد و یاسای نو  له سه ، مهدکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، 1-1: ( رچاوه سه
بی  تی عاره زراندنی حکومه دامه ڕۆژیم  که یه  ر له م ھه به). 237- 236ل ،تان وه ده
تاترین مافی  ره ڕای پشلکردنی سه ره ئراق، سه  دا له)25.10.1920(وتی  هڕک  له
ری کوردستان و بکردنی خاکی باشوو عاره وی به وامی ھه رده به  یی کورد، به وه ته نه

ی  خانه  چنه ش ده وانه ئه  ، که ی ئراق دراوه کورد له چوارچوه مرۆڤی
  لی کورد له یی و نیشتمانی گه وه ته ی نه ی ناسنامه وه وی سینه جینۆسایدکردن و ھه

   . ئراقتی  وه دهستی  باشووری کوردستانی ژرده
  دا له)1988(سای   له  کان که ییهدام سهعسی و  ی به وونه قزه  و تاوانه ت به باره سه  

کان  بی و موسمانه عاره  نجام درا، وته ئه  وه وانه ن ئه الیه  باشووری کوردستان له
ن کیمیا  کرد له جارێ نکۆییان ده موویان به ر ھه کو ھه بوو، به وستیان نه ک ھه نه بارا

کانی باشووری  نی دھاتهکاولکرد کورد ونفال کردنی  ئه و  بجه ه ھهکردنی 
کانی  شاوه  ت به باره ک سه یه وه کو کاردانه وه وروپا ئهمانی  رله پهم  به. کوردستاندا

  ی به که کوردستان و دانیشتوانهباشووری کانی  نفال و بۆردومان کردنی شاره ئه
تی و هڕک  ، له وه هدام سهعسی  به ڕژمین  الیه  ھراوی و کۆکوژی له کی ژه چه

ترسی قکردنی  مه: ( تیایدا ھاتووه  رکرد که ی دهڕکدا بیا)17.11.1988(
ناتوان   که  وه کاته ده وشتی ڕهرککی  ئه ڕووی ڕووبهتی  کانی ئراق مرۆڤایه کورده
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ی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه، 1- 1: ( رچاوه سه  ؛وه خۆی ل بکشته
  ). 208ل ،تان وه کورد و یاسای نو ده

 فتاری ڕه: (تیدا و)1988(یلولی  مانگی ئه  ی لهریک مه کۆنگرسی ئه  مان شوه ھه به  
  ش له نگاوه و ھه ئه. نون ده) جینۆساید(قان   تی ئراق دژی کورد خۆی له وه ده

فرینی  نه  وه النی شارستانییه ن گه الیه له و  کراوه غه ده کان قه تییه وه دهیاسا نو
ی کورد و یاسای  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه ،1-1: ( رچاوه سه  ؛هلکراو

کو  ستا به وه نه  نده وه ر به مریکی ھه کۆنگریسی ئه). 209- 208ل ،تان وه نو ده
  پکھاتبوو له  ی خۆی که وه ره کانی ده یهندی پوه   ر به سهسی  شاندکی دوو که

ی  ندامه و دوو ئه ئه. ئراق  نارده) ر ڤان ھۆن کریستۆڤهر گالبرت و  پیته(  ک له ریه ھه
مان سادا  ری ھه مانگی ئۆکتۆبه  مریکا، له یان بۆ ئه وه ڕانه کۆنگرس دوای گه

ر  سه ختیان له دا جه که هڕاپۆرت  کۆنگرس و له  وردیان دایهزانیاری   کی پ لهڕاپۆرت
عس  و به دام سهکانی  ن ھزه الیه لهکی کیمیاوی  ھراوی و چه کارھنانی گازی ژه به

ی  پاندنی ئابلووقه کانی باشووری کوردستاندا و داوای سه دژی کورده له  وه کردبووه
ب و وتانی  موو عاره بوو ھه وه ئه. تی ئراق دژی حکومه ئابوورییان کردبوو له

 وروپا ئهمانی  رله پهم و  وه  ر ئراق ھاتنه سه تی تورکیا له وه ت ده تایبه ئیسالمی و به
و  و ئه  ره سه یان له-تی ئیسرائیل وه ری ده کاریگه  تبارکرد که تۆمه  وه مریکایان به و ئه
و  له  کانه ب و موسمانه زایی عاره نگی ناڕه پناوی کپکردنی ده له  گوایهیان  هش هبانگ

نجامی  ئیل ئهر خاکی ئیسرا کانی دانیشتووی سه به دژی عاره ی ئیسرائیل له کارانه
  . دات ده
  مریکی له ی ئه دا باوزخانه)1988(ری سای  تای مانگی سپتمبه ره سه  ر له ھه  

کورد دژی  له  وه کانی ئراقه ن ھزه الیه کی کیمیاوی له کارھنانی چه وای به تورکیا، ھه
و  ره کانی ئراقی به ترسی ھزه  ی کوردی باشووری کوردستانی له کۆمه کۆچی به و

 تانی دراوسک  له  بۆیه. بوویاند ڕاگهوی  وه ره زیری ده دا وه)8.9.1988(وتی  هڕ
دا پۆستی )20.1.1989-16.7.1982(نوان  له  مریکی جۆرج پرات شۆتز، که ئه

مادی  عدون حه ڵ سه گه له   کان بووه کۆمارییهپارتی    ر به سهو   بووه ناوبراوی ھه
  به ت باره ، سه وه کۆبووه  وه ره ۆ کاروباری دهتی ئراق ب وه ی دهزیر وه  ھره بدولزه عه
دژی  له  وه تی ئراقه ن حکومه الیه ھراوی له گازی ژه و  کی کوشنده کارھنانی چه به

  .  ڵ کرد گه کانی باشووری کوردستان گفتوگۆی له کورده
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دا ))1993ی سا  له  کی خۆیدا کهڕاپۆرت  له چاودری مافی مرۆڤی ڕکخراو  
نفال  رمی ناساندنی تاوانی ئه فه نفال و به کانی ئه شاوه  ی به ئاماژه  وه  بویکرۆته

ی  پناسه  یه مشوه به چاودری مافی مرۆڤڕکخراوی .  ک جینۆساید کردووه وه
ه نفال ھرشکی سه ئه(کات  ده  وه هتی ئراق ن حکومه الیه  نفالکردنی کورد له ئه   ربازی ب
زار  نجا ھه په  وه مه نی که الیه نجامدرا و تیایدا به شت قۆناغ ئه ھه  به  ست بوو که نقه هئ

نفالدا  ھرشی ئه  ربازانی ئراقی له سه.  زار ھاووتی کورد کوژراوه د ھه تا سه ھه
نجی کورد  و گه دا مناڵ، پیر یه م شاوه له  کارھناوه کی کیمیاوییان به ندین جار چه چه
 چاودری مافی مرۆڤڕکخراوی دواداچوونی  و به  وه دوای لکۆینه. قوربانی  نهبوو
کان  کورده ر رانبه به  له  که کوژی کۆمهجینۆساید و تاوانی  ندی ڕزبه  نفالی خسته ئه
 لی کورد، جیھانناساندنی جینۆسایدی گه ی به کۆنگره، 2- 1(:  رچاوه سه ؛نجام دراوه ئه
  ).   478- 477ل
، )حکما عربیا  وکذلک أنزلناه: ( دا ھاتب)37(تی  ی الرعد، ئایه سوره  له  ک کهکات  

ی ئالعومران،  سوره  و له) وه خواره  بیمان بۆتان نارده تی عاره سه ھا ده روه ھه(  واته
وکنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف : (ب بت عاره  دا به)110(ی  ئایه

وه به(  واته).  تؤمنون باللهوتنھون عن المنکر و بۆ   کن که یه وه ته چاکترین نه  ڕاستی ئ
ی  غه ده ن و قه ده ده  چاکه  رمان به فه  ، چونکه وه قادکه  ته کی ھنراونه سوودی خه

ی  وره و گه ردار سه  ناکش و خۆی به ب شولی ل ھه ، چۆن عاره)ن که ده  خراپه
ت و  سه بت ده ده  وه ره ی سه تانه و ئایه  و سوره ی ئه گوره وی دانانت؟ به ر زه سه
چی  ملکه  تایه تا ھه ش بۆ ھه ، ئمهبت  وه به ست عاره ده ر به ھه کردن وایی رمانه فه

  . ستیان بین وان و ژرده یاساکانی دارستانی ئه
بۆچوونی  و  هو نهبیرکرد کان رسته زپه گه ڕه  به کی زۆر عاره یه بۆ ماوه  وه داخه به  

ر  کان ھه کورده  ب کردبوو، خۆ ئیسالمییه عاره کانیان به کورده  مارکسیی و شیوعییه
وه عاره واوی به ته کانیان به بۆچوونه و  وه ی بیرکردنه وه ڕای ئه ره سه  پرسه مه ،  ب کرا
  وان له مشکی ئهھزر و داخستنی  و  وه ش کلیلی کردنه کو ئستاکه وهچی تا که
تای  ره تا سه  بۆ نموونه! یهرستدا زپه گه ڕه کورد و  بی موسمانی دژ به ی عارهست ده

خۆیان   بی شۆڤینی که ری عاره کاریگه ژر م، له ی بیسته ده شتاکانی سه سای ھه
تی و  رکردایه سه  له زۆرککان،  مارکسی و کۆمۆنیستییه  هڕکخراوناو   خزاندبووه

، )رانی کوردستان دهنج ڕهی  ه کۆمه(ینینی کوردستان ی مارکسی ل ه ھاوڕیانی کۆمه
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ر  سه کان له کوردستانییه کورد وکی  ره ی سه تی و کشه پیان وابوو دوژمنایه
  مریکایه ڵ ئیمپریالیزم و ئه گه ، له وه به ن عاره الیه داگیرکردنی باشووری کوردستان له

ئراقدا،   بی له ری عاره اگیرکهتی د ی و حکومهدام سهی  عسی عروبه ڵ به گه ک له نه
ھاوینی   ران له دهنج ڕهی  ه می کۆمه کۆنفرانسی دووه  له  یه و کشه م باشبوو ئه به

کی تر تا کۆتایی  الیه له. رکرا سه دا چاره)نگ خی نوزه(گوندی   دا له)1982(سای 
حزبی شیوعی ی پویستی دروستبوونی  دانی بیرۆکه رھه کان و سه نفاله ئهشاوی 

واوی  ته کانی ناو حزبی شیوعی ئراقیدا، به کورده  ناو شیوعییه کوردستانی له
ۆ  و ئاواتکی مه م ھیوا بهبندرابوو،  عارهکانیان  بۆچوونه و  وه بیرکردنه زن بوو ب

  بت له ڕزگاریانھاوڕیانی حزبی شیوعی توانیان   کوردستان که کورد وواوی  ته
و   کوردستانیانهکی  یه شوه به  کانیان و ئستاکه و بۆچوونه یرنی بابکر عاره به

کوردی و   ئیسالمییه  و حزبه  وه واوی بزووتنه ل ته وه.  وه نه که بیر ده کوردانه
  کو جاران به ر وه کانیان ھه و بۆچوونه ش بیر کو ئستاکه کان، تاوه کوردستانییه

کو  تاوه  ، بۆ نموونه ھاتووه ردا نه سه ن بهگۆڕانکارییا و  وه ته ونهما بنراوی عاره
ی وا ڕهباتی  خه  زانن له دهرزتر  و بهپیرۆزتر   کان به ستینییه ه باتی فه خه  ئستاکه
 خۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده داوای دامه. نیشتمانی کوردستان   ڕزگاریی  وه بزووتنه

مان شت بۆ  چی ناورن داوای ھه ، کهن که ده کان ستینییه ه فه  به ن بۆ عاره که ده
ی شۆڕشگانی باکووری وا ڕهباتی  خه. ن بکه کی کوردستان یه کوردانی ھیچ پارچه

ق ه بی فه و ھی عاره ن به ناودهتیرۆر   کوردستان به جیھاد و (  به یشستین و ئرا
چی  که ، بجه ه کیمیاباران کردنی ھه  ت به باره وست بوون سه ب ھه). س ده لموقه ئه
قوربانی   بجه ه ھه  کاتکدا که ن، له به ناوده  بجه ه ھه  تیرۆرستان بهی  النکه  ی لوجه فه
. بوو وان کانی ئه فیقه هڕکان و  ییه لوجه فه  و تیرۆریستهبی شۆڤینی  ستی عاره ده

تی  ڵ حکومه گه له ندی پوهتی کورد  رکردایه رگیز نابت سه ھه  ن که که ده  وه داوای ئه
کانی  رزه به  ره ھه  شونه  کاتکدا ئای ئیسرائیل له ستت، له ببه  که ئیسرائیل و جووله

ت  نانه و ناورن ته وه کته شه بی و ئیسالمی ده کانی وتانی عاره خته ی پایته زۆربه
کاتی  له.  کان بی و ئیسالمییه عاره  ختی وته پایته  ن له بکه  و ئا ئیسرائیلیانه باسی ئه

کوفر و   رپ و به سه  وه ناستنه ھه) قیب ڕهی  ئه(سروودی نیشتمانی کوردستان 
مانی  رله په  ر له بی داگیرکه چی بۆ سروودی نیشتمانی عاره ن، که به ئیلحاد ناوی ده

        !ستن وه ک پا ده ر یه سه ئراقدا له
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 ھربارانی ژهنفالی کورد و  ئه  ی که ت و ھزانه سه و ده ئه ت و زگاکانی حکومه داموده

  : یان کردووه-کوردستان
   

  ):مجلس قیادة الثورة(تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ئه
  
تی ئراق  سه ستی ده ده  دوای گرتنه ر له ھه  ک که ی یاسایه گوره کان، به عسییه به  
ان ی)تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئه(  دا دایانشت،)14.7.1968(وتی  هڕک  له

ستوری کاتی  ی ده گوره به .ت وه دهبای زگای  رزترین ده به  کردیان به پکھنا و
ر  سه عس بیاری له تی حزبی به رکردایه دا سه)21.9.1968(وتی  ڕکه  له  ئراق که

ت  باره ، سه ستوره دهو  ندی چواری ئه می به که شی یه ی به)49- 44(کانی  نده به،  داوه
رۆک کۆمار و  بژاردنی سه ھه: (نی ناوبراو نووسیوتی نجومه کانی ئه ته سه ده  به

. کانی ناوخۆ منییه ئه  کان و ھزه کداره چه  رشتیکردنی ھزه رپه سه. کانی جگره
. کان یماننامه ست و په ڕ، ئاگربه یاندنی شه ککردن و ڕاگه یاندنی خۆ پ چه ڕاگه

. کان تییه وه نوده  یماننامه وتن و په کانی ڕکخستن، ڕککه رکردنی یاسا، ڕژمه ده
  یشتن به پاراستنی شۆڕش و گه  ست به یوه رشتی کردنی کاروباری کۆمار په رپه سه

ی  گوره بت به ی ھهستبوون یوه ھزی په  که کان هرکردنی بیار ده. کان ئامانجه
تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ئه. کانی یاسا کارکردووهو   ستوره و ده تواناکانی ئه

واوی  ته  مجۆره به ).بت ھز و توانای یاسای ھه  که  یه رکردنی یاسای ھه توانای ده
 . نه نجومه و ئه ست ئه ده  وته ت، حیزب و سوپا که کانی حکومه کییه ره سه  ته سه ده
     : ھات پکده  وه ی خواره مانه له، )1988(تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ئه
  

لناسری  بدولقادر ئه فور عه بدولغه ن عه سه لحه جید ئه لمه حوسن ئه دام سه .1
. تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه کۆمار ورۆک  لتکریتی، سه ئه

وتی  هڕک  له  که، )9.4.2003-16.7.1979(نوان  له  حوسن تکریتی دام سه
  . ستگیرکرا وه ده مریکییه کانی ئه ن ھزه الیه لهدا )13.12.2003(



61 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

نی  نجومه ئه رۆکی لدوری، جگری سه لیل ئه خه ئیبراھیمت  عزه .2
). 6ل، )6541(   ژمارهالثورة، ، 8- 2(:  رچاوه سه؛ تی شۆڕش رکردایه سه
عس  کانی به تی کردنی ھزه رکردایه پاداشتی سه له لدوری،  ئه ئیبراھیمت  عزه

ی )329(بیاری   ، به)ولر رکوک، سلمانی و ھه که(دستان کور ر بۆ سه
سام یدا و)2.9.1991(وتی  هڕک  تی شۆڕش له رکردایه نی سه نجومه ئه

ک  یه  عارکی پله لمه سامی ئوم ئهیو+ ربازی  ک و جۆری سه یه  پله ینی ڕافده
  له تی ناو ئازایه دالیای به مه  ده+ ک  یه  عارکی پله لمه یف ئوم ئه سه+ 
العقید أحمد الزیدي، أزمة ، 3-1(:  رچاوه سه  ؛رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه

  ). 147ل القیادة في العراق دراسة العسکریة،
بی  عسی عاره ی  حزبی بهمینداری گشتی ری ئه تیده می، یارمه یسه لعه شبلی ئه .3

وه سه ؛ئیشتراکی   ). 5ل، )6541(   ژمارهالثورة، ، 8- 2: ( رچا
ی گشتیی  رمانده ، فه)کوردک  ه چه ڕه  به(زراوی  لجه ئه زان مه ڕهسین ھا یا ته .4

، 10-2( ؛)4ل، )6576(  الثورة، ژماره، 9- 2:  رچاوه سه( ؛سوپای میللی
دا )18.8.2003(وتی  هڕک  لهھا یاسین،  ته ).4ل، )6632(  الثورة، ژماره

  ردستانکتیی نیشتمانیی کو هیھزکی ن  الیه ناو شاری موس له له
  .درا  سداره  دا له)20.3.2007(وتی  ڕکه  ، دواتر لهستگیرکرا ده

   . ستگیرکرا دا ده)24.4.2003(وتی  هڕک  له. زیز عیسا نا میخائیل عه تاریق حه .5
 ؛کۆماررۆک  ، جگری سه)کوردک  ه چه ڕه  به(عروف  ھا محدین مه ته .6

وتی  هڕک  لهھا محدین،  ته). 1ل، )6754(  ژمارهالثورة، ، 11- 2(:  رچاوه سه
، دواتر ئازادکرا ستگیرکرا ده  وه مریکییه کانی ئه ن ھزه الیه دا له)2.5.2003(

 . ن مرد ختی ئورده مانی پایته عه  دا له)7.8.2009(وتی  ڕکه  پاشان له
نی  نجومه کی ئهرۆ ، سه) شیعه(ھره  بدولزه مادی عه عدون حه سهدکتۆر  .7

، 9- 2( ؛)4ل، )6523(  ژمارهالثورة، ، 12- 2(:  رچاوه سه ؛نیشتمانیی ئراقی
دوای  ).3ل، )6645(  ژمارهالثورة،  ،13-2( ؛)4ل، )6576(  الثورة، ژماره

 . زیران رۆک وه سه  نداو بوو به ڕی که شه
، 14-2(:  رچاوه سه ؛) شیعه(یدی  بهلعو د ئه حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه .8

زاز، الجنراالت اخر من یعلم،  عد به سه، 4- 1( ؛)3ل، )6650(  ژمارهالثورة، 
 ). 98ل
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  ژمارهالثورة، ، 12-2: ( رچاوه سه ؛) شیعه(لعامری  ر ئهسا لی نه ن عه سه حه .9
 ). زانراوه ل نه ،)6761(  الثورة، ژماره، 15-2( ؛)4ل، )6523(
یتی لتکر لناسری ئه ن ئه سه لحه فور ئه بدولغه جید عه لمه ن ئه سه لی حه عه .10

وتی  هڕک  ناوبراو له). 8061ل، 27ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛)لی کیمیاوی هع(
ن  سه لی حه عه. ستگیرکرا وه ده مریکییه کانی ئه ن ھزه الیه دا له)17.8.2003(

 ر بۆ سهعس  کانی به تی کردنی ھزه رکردایه پاداشتی سه له ، تکریتی جید مه
ی )329(بیاری   ، به)رکوک و باکووری شاری موس که(کوردستان 

 ویسامدا )2.9.1991(وتی  هڕک  تی شۆڕش له رکردایه نی سه نجومه ئه
ک  یه  عارکی پله لمه ی ئوم ئهویسام+ ربازی  ک و جۆری سه یه  پله ینی ڕافده

  تی له ناو ئازایه دالیای به مه  ده+ ک  یه  عارکی پله لمه یف ئوم ئه سه+ 
العقید أحمد الزیدي، أزمة ، 3-1(:  اوهرچ سه  ؛رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه

  ).147ل القیادة في العراق دراسة العسکریة،
:  رچاوه سه ؛زیری ناوخۆ ھاب شخلی، وه بدولوه د عه مه میر محه سه .11

 ). 9.11.1985وتی  هڕکی )3318(  ، ژماره قوه منی شه نووسراوی ئه(
و ) ڕائی یر سامه ن خزهد حوس حمه ئه(تی کۆمار  رۆکایه رۆکی دیوانی سه سه  

  شدارییان له وامی به رده به  ، به)مادی حامد یوسف حه(رۆک کۆمار  سکرتری سه
رمی  تی ھه رکردایه تی شۆڕش و سه رکردایه نی سه نجومه کانی ئه وه گشت کۆبوونه
   . کردووه بی سۆشیالیست  عسی عاره ئراقی حزبی به
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  )٢(ونی ژمارە                               )١(ونی ژمارە 
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  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
  )6(ونی ژمارە                               )5(ونی ژمارە 
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  )8(ونی ژمارە                               )7(ونی ژمارە 
  )10(ونی ژمارە                               )9(ونی ژمارە 
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 )12(ونی ژمارە                               )11(ونی ژمارە 
  

  )14(ونی ژمارە                               )13(ونی ژمارە 
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 )16(ونی ژمارە                               )15(ونی ژمارە 
  
  
  
  

  )18(ونی ژمارە                               )17(ونی ژمارە 
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  )20(ونی ژمارە                               )19(ونی ژمارە 

  
  

 )22(ونی ژمارە                               )21(ونی ژمارە 
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  )42(ونی ژمارە                               )23(ونی ژمارە 

  : وه ره کانی سه ونه
نی  نجومه رۆکی ئه رۆک کۆماری ئراق و سه حوسن سه دام سه .1

یی  رمانده فهی گشتیی  رمانده و فه رانزی رۆک وه ، سهتی شۆڕش رکردایه سه
 .کان کداره چه  گشتیی ھزه

 . وه رگی کوردییه جلوبه  حوسن به دام سه .2
 . وه دارالستیکه  حوسن به دام سه .3
 .حوسن دام سهی  حوسن و عوده دام سهحوسن،  دام سهی  قوسه .4
 .گوندکی کوردستان  حوسن له دام سه .5
 .ناو دادگادا حوسن له دام سه .6
یرول توفاح  خه  حوسن، ساجیده دام سهیرول تولفاح،  دنان خه عه .7

و  زیری پیشه جید وه لمه ن ئه سه ، حوسن کامیل حهدام سهری  ھاوسه سازی 
ی  که و س کچه دام سهی  ، عودهدام سهی  ربازی، قوسه سازی سه پیشه
 .دام سه
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 .کانی حوسن و کچ و بووکه دام سهیرول توفاح،  خه  ساجیده .8
، )سوتان ترکریتی بدول عهفا  مال مسته ژنی که( حوسن دام سهال  حه .9

ژنی ( دام سه  د غه ی، حوسن کامل، ڕه ، عوده حوسن، ساجیده دام سه
 دام سهژنی ( دام سهنا  ، ڕهدام سهی  ی، قوسه ، ژنی قوسه)حوسن کامل

 .جید لمه ن ئه سه کامیل حه دام سهو ) کامل
 .مود بد حه لدوری و عه لیل ئه ت ئیبراھیم خه عزه حوسن، دام سه .10
 .حوسن دام سهو  جید ن مه سه لی حه ، عهزان مه ھا یاسین ڕه ته .11
 .دا)13.12.2003(وتی  ڕکه  له ستگیرکردنیدا ڕۆژی ده  حوسن له دام سه .12
 .ند ڕۆژک چه  ستگیرکردنی به حوسن دوای ده دام سه .13
 .دام سهن تکریتی زڕبرای  سه هحئیبراھیم حوسن و بارزان  دام سه .14
 .ناو دادگادا حوسن له دام سه .15
 ).31.12.2006(وتی  ڕکه  دانیدا له سداره  ڕۆژی له  حوسن له دام سه .16
 .لدوری لیل ئه ت ئیبراھیم خه عزه .17
 .لدوری لیل ئه ت ئیبراھیم خه عزه .18
 .رۆک کۆماری ئراق عروف جگری سه ھا محدین مه ته .19
 . ھره بدولزه مادی عه عدون حه سه .20
 .زیز نا عه تاریق حه .21
 .یدی لعوبه د ئه حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه .22
 .لعامری سار ئه لی نه ن عه سه حه .23
   .می یسه لعه شبلی ئه .24
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   ):مجلس األمن القومي العراقي( یی ئراق وه ته ی نهینی ئاسایش نجومه ئه
  
ک  یه ژماره  نک که نجومه ئه  له بریتی بووراقی یی ئ وه ته نی ئاسایشیی نه نجومه ئه  
پناوی  و له خۆی   رتهگ تی ئراقی ده حکومه   ر به سهزگاکانی ئاسایشی  ده  له

کی  ره کی ناوخۆ و ده ترسییه ر مه ھه  یی ئراق له وه ته پاراستنی ئاسایشی نه
حوسن  دام سهوامی  رده به  به   نه نجومه ئهو  می ئه که لپرسراوی یه. زرابوو دامه
تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه ،رۆک کۆماری ئراق جید تکریتی سه مه
 دام سهی  م قوسه ، به کان بووه کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده ی فه رمانده فه و

ستۆی  ئه  ی گرتبووه زگایه و ده رشتی ئه رپه بچووکی دیکتاتۆر سه  حوسنی کوڕه
مدیر جھاز األمن (تی  منی تایبه زگای ئه ری ده به ڕوه مان کاتدا به ھه  له  خۆی که

کۆشکی کۆماری   یی ئراقی له وه ته نی ئاسایشی نه نجومه گای ئه باره.  بووه) الخاص
ندامانی  ست و ئه به ی خۆی ده وه ک کۆبوونه یه فته موو ھه ھه  غدا بوو، که شاری به  له

  :  ک له ریه رانی ھه نونه  ن لهبریتی بوو
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 .ی کۆشکی کۆماری نووسینگه .1
 .سوپای ئراق .2
 .ربازی گشتیی واگری سه زگای ھه ده .3
 .واگری گشتیی ھه .4
 .ت منی تایبه زگای ئه ده .5
 . منی گشتیی تی ئه رایه به ڕوه به .6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :)القیادة العامة للقوات المسلحة( کان کداره چه  ی ھزهییی گشت رمانده فه
  
  ربازی ئراقی بوو، که زگای سه رزترین ده کان به کداره چه  ی گشتیی ھزه اندهرم فه  
ر  ی ھه وه ڕووبوونه ربازی بوو بۆ ڕووبه و پالنی سه  خشه کی دانانی نه ره رکی سه ئه
تی حکومی و حزبی  سه ر ده کی و ناوخۆ بۆ سه ره کی ده ترسییه و مه  شه ڕه ھه
ڕ و  ندی شه یوه یانک په رمان و به ر فه ھه. ی هک سته و داروده حوسن دام سه
  ی ھزهییی گشت رمانده ندامانی فه ئه. چوو رده ده  نه نجومه و ئه له  بوایه ھه  وه نگه جه
  :  ن لهبریتی بووکان  کداره چه

رۆک کۆماری  لتکریتی، سه لناسری ئه ن ئه سه لحه جید ئه لمه حوسن ئه دام سه .1
 . کان کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده رماندی فه ئراق، فه

 رگری زیری به لناسری، وه توفاح ئه یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریقی یه فه .2
  . یی گشتیی رمانده ی فه رمانده ، جگری فه)1977-5.5.1989(
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زیری  ل، وه نشه د شه حمه لیل ئه بار خه بدولجه عه ڕوکنمی  که ریقی یه فه .3
 .  نه وتی ئورده  ئستا له. ربازی ی سهت بۆ کاروبار وه ده

جی،  زره لخه نساری ئه لئه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  فه .4
وه سه ؛سوپارکانی  رۆکی ئه سه ). 15ل، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16-2( : رچا

 –ین  لعه ئه(ی  شارۆچکه  بییه له ئیماراتی عاره  جی، ئستا له زره نزار خه
و  ختی ئه بی پایته بوزه تی ئه خۆرھه  وته که تر ده بیست کیلۆمه  که) العین
 .   وته

ری  به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا  .5
وه سه ؛ربازی واگری گشتیی سه ھه ، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16-2( : رچا
 ). 15ل

ی  رمانده ناسری، فهل یر ئه ن خزهعبا مید شه حه وان فۆکهی ڕوکنریق  فه .6
 ). 15ل، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16-2( : رچاوه سه ؛ھزی ئاسمانی

ری  به ڕوه لتکریتی، به لی ئه ن عه سه م حه که لحه ، ئهوان فۆکهی ڕوکنریق  فه .7
-29.9.1984(نوان  له ) السمتیات -مدیر طیران الجیش (سوپا  وانی فۆکه

 ). 15ل، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16-2( : هرچاو سه ؛)29.9.1988
  .)مدیر المدفعیة(ری تۆپھاوژی  به ڕوه کر، به د به مه سالم محه ڕوکنلیوا  .8
 و ریاوانی ی ھزی ده رمانده ب، فهسون غائ ریاوان غائب حه ی دهڕوکنمید  عه .9

سون  غائب حه. )دفاع الساحليقائد القوة البحریة وال(کان  ناره که پاراستنی
شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهغائب، 

ی )96(  و، ژماره رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  له
  .  کان لیستی داواکراوه  ت له دراوه

ری  ده لتکریتی، یاریده ب ئه ره د عه مه محه شید ڕهحوسن  ڕوکنریق  فه .10
وه سه ؛کان ئۆپراسیۆنه -رکانی سوپا  ئهرۆکی  هس الثورة،  ،16-2( : رچا

 ). 15ل، )6577(  ژماره
رۆک  ری سه ده لمعینی، یاریده د جاسم ئه حمه بدولستار ئه عه ڕوکنریق  فه .11

د  مه محه ڕوکنریق  ک فه یه ماوه(تی،  رایه به ڕوه به –رکانی سوپا  ئه
ال  د مه مه محه بدول عه دین جمه نه ڕوکن ریق کی تریش فه ماوه و بدولقاد عه

 ). بوو) 29.6.1988- 30.7.1987(لدوری  لجبوری ئه حوسن ئه
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رۆکی  ری سه ده لمحیاوی، یاریده فارس حوسن ئه  نوعمه ڕوکنریق  فه .12
ی رک فسه ئهفارس حوسن،   نوعمه. ندام شقکردن، ئه مه –رکانی سوپا  ئه
ن  الیه لهم  ژیت، به مسادا ده وتی نه  له  ستاکهو ئ یه بی شیعه رزی عاره به پله

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   ی له)86(  ژماره و  رچووه رکردنی دهستگی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

 . ت ندا دوارهکا داواکراوه
 –رکانی سوپا  هرۆکی ئ ری سه ده ین، یاریدهد مالئه دین جه زیائه ڕوکنریق  فه .13

 .  میره ئه
مینداری نھنی گشتی  نابی، ئه لجه ماد ئه دین کازم حه الئه عه ڕوکنریقی  فه .14

 . کان کداره چه  شتیی ھزهتی گ رکردایه سه
 ؛ری پالندانان به ڕوه ڕب، به د سلمان ئالزه مه یونس محه ڕوکنلیوا  .15

 ). 15ل، )6577(  ژماره الثورة، ،16-2( : رچاوه سه
تۆ موسوی،  ال عه د مه حمه ن خزر حاجی ئه سه حه وان فۆکهی ڕوکنلیوای  .16

 . )مدیر الحرکات الجویة(ن کا ئاسمانییه  وه ری جوالنه به ڕوه به
نی بوو  ده ی مه بکی شیعه لالمی، عاره بار موحسین ئه بدولجه ریق عه فه .17

 یاندن ڕاگهزیری  مک جگری وه رده ، سهخشی ی لیوای پبه پله دام سهچی  که
بی و  عسی عاره بی سیاسی حزبی به کته ندامی مه ئه  بوو، دواتریش کرا به

؛ )السیاسي  مدیر دائرة التوجیه( ڕامیاری ڕنماییی  رمانگه ری فه به ڕوه به
بار  بدولجه ریق عه فه). 15ل، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16- 2( : رچاوه سه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له لالمی، موحسین ئه
ۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله کانی ئه شاوه  شداریکردنی له به ستگیرکردنی ب
 .   ت دراوه کان لیستی داواکراوه  ی له)200(  ژماره و  رچووه ده

ی  ماندهر ، فه) شیعه(لجبوری  باس ئه عه  عدی توعمه سه ڕوکنریقی  فه .18
  یی گشتیی ھزه ندهرما ری گشتی فه ت و پشکنه کی تایبه قی یه یله فه
 . کان کداره چه

کان  ربازییه سه  وه ری جوالنه به ڕوه د، به مه محه بدول عهجم  نه ڕوکنمید  عه .19
 ). 15ل، )6577(  ژمارهالثورة،  ،16-2( : رچاوه سه ؛)مدیر الحرکات(
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سازی و  پیشهزیری  جید تکریتی، وه لمه ئه ن سه قید حوسن کامل حه عه .20
 .ربازی سازی سه پیشه

  
یر  د حوسن خزه حمه ئه(تی کۆمار  رۆکایه رۆکی دیوانی سه سه  ک له ریه ھه  

  شدارییان له ، به)مادی حامد یوسف حه(رۆک کۆمار  و سکرتری سه) ڕائی سامه
 ؛کرد کانی ئراق ده دارهک چه  زهیی گشتی ھ رمانده کانی فه وه واوی کۆبوونه ته

ی کات و توانا  گوره ھا به روه ھه). 1ل، )6506(  الثورة، ژماره ،17- 2( : رچاوه سه
یی  رمانده کانی فه وه شداری کۆبوونه کان به قه یله ی فه رمانده کان فه ی جاره زۆربه

  .  کانیان کردووه کداره چه  گشتی ھزه
یی گشتی  رمانده فه   ر به سهدا )1988(سای   لهد  مه ف محه ه بد خه عه ڕوکنقید  عه

   . کانی ئراق بووه کداره چه  ھزه
  
  
  
  
  
  

 )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 
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  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 

وه ره کانی سه نهو :  
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 .لناسری یرول توفاح ئه دنان خه ریق ڕوکن عه فه .1
 . ل نشه د شه حمه لیل ئه بار خه بدولجه ریق ڕوکن عه فه .2
 .لالمی ئه موحسینبار  جهبدول ریق ڕوکن عه فه .3
  .د مه محه بدول عهجم  لیوا ڕوکن نه .4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 القیادة القطریة( بی ئیشتراکی ی عارهعس حزبی بهتی  رمایه تی ھه  رکردایه سه

  ):للحزب البعث العربي اإلشتراکي
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م ھیچ  ڕ ناکه بوو، باوه نی ھه نجومه ک ئه ئراقدا کۆمه  بی له عسی عاره حزبی به  

تی  رکردایه نی سه نجومه ئه. بووبت نی ھه نجومه ئه  و حزبه د ئه قه حزبک به
ی بیری  وه پناوی بوکردنه له  نکی حزبی بوو، که نجومه عس ئه تی حزبی به رمایه ھه
دانان بۆ گه ھه  له  و حزبه ئه و   که کانی حزبه کردنی ڕکخستنه شه رمی ئراق و پالن

مانی سه ئه. زرابوو دا، دامه رمه و ھه ت له سه وی ده جه  دان به درژه تی  رکردایه ندا
  :  ی بریتیبوون لهبی ئیشتراک عسی عاره تی حزبی به رمایه ھه
  

ی رۆک کۆمار لتکریتی، سه لناسری ئه ن ئه سه لحه جید ئه لمه حوسن ئه دام سه .1
و  زیران رۆک وه ، سهتی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه ئراق،

  . ئراق  له عس تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه نھنی سه ڕازگری
تی  رکردایه نھنی سه ڕازگری لدوری، جگری لیل ئه خه ئیبراھیمت  عزه .2

  الثورة، ژماره ،18- 2( : رچاوه سه ؛ی ئراقیعس تی حزبی به رمایه ھه
    ).6ل، )6647(

لتکریتی  لناسری ئه ن ئه سه لحه فور ئه بدولغه جید عه لمه ن ئه سه لی حه عه .3
کانی حزبی  ی ڕکخستنهنھنی بیرۆی باکوور ڕازگری، )لی کیمیاوی عه(

 ). 5ل، )6656(  الثورة، ژماره ،19- 2( : اوهرچ سه ؛عس به
 یڕاست نھنی بیرۆی ناوه ڕازگری، تکریتی شید ڕهکامل یاسین  فیق ڕه .4

، )6657(  الثورة، ژماره ،20- 2( : رچاوه سه ؛عس کانی حزبی به ڕکخستنه
    ).6ل

ی غدا نھنی بیرۆی به ڕازگری، لاوی ئهھدی ساح  عدی مه سه فیق ڕه .5
، )6647(  الثورة، ژماره ،18- 2( : رچاوه سه ؛عس حزبی به کانی ڕکخستنه

 ).  4ل
نھنی بیرۆی  ڕازگری، ) شیعه(ون  فرعه ڕاھین  سه بدولحه عه فیق ڕه .6

  الثورة، ژماره ،20- 2( : رچاوه سه ؛عس ی حزبی بهکانی فورات هڕکخستن
 ).  6ل، )6657(
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 ڕازگری نھنیلعانی،  یح ئالمدلج ئه فور فله بدولغه نی عه بدولغه عه فیق ڕه .7
الثورة،  ،20-2( : رچاوه سه ؛عس کانی باشووری حزبی به هڕکخستنبیرۆی 
 ).  6ل، )6657(  ژماره

ی  نھنی نووسینگه ڕازگریالوی،  نده مزبان خزر ھادی مه فیق ڕه .8
 ،20-2( : رچاوه سه ؛)ني و الشعبيالمھ(ی میللیی و  کانی پیشه هڕکخستن

وتی  هڕک  الوی، له نده مزبان خزر ھادی مه ).6ل، )6657(  الثورة، ژماره
 . ستگیرکرا ده  وه یمانه کانی ھاوپه ن ھزه الیه دا له)9.7.2003(

و ی نیشتمانیی  ره لعامری، سکرتری به سار ئه لی نه ن عه سه حه فیق ڕه  .9
، )6657(  الثورة، ژماره ،20- 2( : رچاوه سه ؛وتووخواز یی پشکه وه ته نه
 ). 3ل، )6650(  ژمارهالثورة،  ،14- 2( : رچاوه سه  ؛)6ل

زیری  وه ،)2.12.2005- 1938( یدی لزوبه یتان ئه قه  مزه د حه مه محه  .10
 ).4ل، )6657(  الثورة، ژماره ،21- 2( : رچاوه سه ؛یاندن و گه وه گواستنه

مریکی  کانی ئه ن ھزه الیه دا له)20.4.2003(وتی  هڕک  له یدی، د زوبه مه محه
 . ستگیرکرا ده) محاویل(ی  شارۆچکه  له

-2( : رچاوه سه ؛خۆ هزیری ناو ھاب شخلی، وه بدولوه د عه مه میر محه سه  .11
  ).4ل، )6657(  الثورة، ژماره ،21

 ؛یاندن ڕاگهو  ڕۆشنبیریزیری  ، وهلدلمی ئهیف جاسم  تیف نسه له  .12
یف جاسم  تیف نسه له ).4ل، )6657(  الثورة، ژماره ،21-2( : رچاوه سه

ن  الیه دا له)13.4.2003(وتی  هڕک  له ڕژم ڕوخانیدوای   دلمی، له
 . ستگیرکرا ده  وه یمانه کانی ھاوپه ھزه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

    
 )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه

 .لدلمی یف جاسم ئه تیف نسه له .1
 .الوی نده مزبان خزر ھادی مه .2
 .لعانی یح ئالمدلج ئه فور فله بدولغه نی عه بدولغه عه .3
  .یدی لزوبه یتان ئه قه  مزه د حه مه محه .4
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  :رۆک کۆمار تی سه سکرتاریه
  
دا )9.4.2003-16.7.1979(ی  ماوه  لهلناسری تکریتی،  جید ئه دام حوسن مه سه  

ندی نوان  یوه ی په لقه ئهرۆک کۆمار،  تی سه سکرتاریه.  رۆک کۆماری ئراق بووه سه
رۆک  کانی سه ئیشوکارهو   کان بووه زگا حکومی و حزبییه رۆک کۆمار و داموده سه

رمی و  فه  و نامه رگرتنی ئه وه  ر له خست، ھه ی ڕکده)حوسن دام سه(کۆماری ئراق 
حکومی  ربازی و ، سهکی حزبی زگایه ده ن و نجومه تک، ئه زاره وهر  ھه  ی له پۆستانه
،  کان و ناردنی نامه نامه ی وه مدانه ھا وه روه رۆک کۆمار نردرابن، ھه بۆ سه

ۆ  ی ئراقتی کۆمار رۆکایه کانی سه رمان و بیاره رکردنی فه ده و گشتاندنیان ب
و   وه ڵ دیاریکردنی کۆبوونه گه له. کان یهیرباز حکومی، حزبی و سهزگا  واوی ده ته

. کان ربازییه حزبی و حکومی و سه  نه نجومه ئه  له رۆک کۆمار کانی سه دیداره
  : ن مانه ئه  رۆک کۆماری ئراق کاریان کردووه تی سه سکرتاریه  ی له وانه ئه
  ری گشتیی بووه به ڕوه به) 1979- 1975(سای   مادی، له حامد یوسف حه: م که یه
حوسن جگری  دام سه  یه و ماوه ئه  که(رۆک کۆمار  ی جگری سه نووسینگه  له

ن  الیه رۆک کۆماری له رگرتنی پۆستی سه ڵ وه گه ر له دواتر ھه).  رۆک کۆمار بووه سه
ری  به ڕوه به  مادی کرا به دا، حامد یوسف حه)17.7.1979(  له  وه ه)حوسن دام سه(

  پاشان له.  وه مایه  و پۆسته له) 1982(تا سای  کۆمار ورۆک  ی سه گشتیی نوسینگه
ری  ئینجا له ئۆکتۆبه.  حوسن دام سهسکرتری   کرا به) 1989-1982(سای 

 له.  تی کۆمار بووه رۆکایه ی سه رشتیکاری نووسینگه رپه سه) 1991- 1989(ی نسا  
 دا به)1995(سای   کو له ئراق تاوه ڕۆشنبیریری زی وه  به  دا کراوه)1991(سای 

وه دام سهرمانی  فه  ه  وه کرایه جارکیتردا بۆ )1996(کۆتایی سای   له.  الدرا   ب
حامد یوسف . مانگی ئاوگۆستی سای پاشتر الدرا  تا له ڕۆشنبیریزیری  وه
سای   م له درای، به ھیچ پۆستکی حکومی نه) 2001-1997(ی نسا  مادی، له حه

یدا  و پۆسته ر له و ھه ڕۆشنبیریزیری  وه  و کرا به وه ڕایه دیسان گه  وه ه)2001(
-1987(کانی  ساه  له  واتهکاندا  نفاله کاتی ئه ناوبراو له. ڕژم ڕوخانیکو  تاوه  وه مایه

زگای  ده،  منی عامه زگاکانی ئه موو ده ، ھه حوسن بووه دام سهسکرتری   دا)1988
تی  رایه به ڕوه ربازی گشتیی، به واگری سه تی ھه رایه به ڕوه منی خاس، به ئه
 ی)150(  بیاری ژماره  به ی سوپارکان تی ئه رۆکایه واگری گشتیی و سه ھه
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پناوی  لهدا )9.2.1988(وتی  هڕک  له عس ی بهتی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئه
  ، واته وه رۆک کۆماره تی سه ر سکرتاریه سه  خرانهنفال  کانی ئه جکردنی شاوه جبه

ی  لقه ئه  می که رپرسی یه مادی به حامد یوسف حه  رۆک کۆمار که تی سه سکرتاریه
ی  نامه گه ندین به ھا چه روه ھه.  حوسن بووه دام سهو   زگایانه و ده نوان ئه ندی پوه

  دژی کورد له اوی لهکی کیمی کارھنانی چه به  ت به باره ترسناک و گرنگ سه
واگری  تی ھه رایه به ڕوه ت بۆ به تایبه و به واژۆی ئه  و به و ی ئه که نووسینگه

وه نهوا ڕهرکانی سوپای ئراق  تی ئه رۆکایه ربازی گشتیی و سه سه حامد یوسف .  کرا
  هشداریکردنی ل ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه مادی، له حه
ناوی لیستی   ی له)3(  ژماره و  رچووه رکردنی بۆ دهستگی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

وه کان داواکراوه   ش له ئستاکه و  ستگیرکراوه ده ڕژم ڕوخانیدوای   له . پدرا
  .   ندین تاوان تی چه تۆمه  کات به ڕی دادگاییکردن ده و چاوه زیندانه
وه یق، بهرز ف ئه ه وزی خه فه: م دووه نی  ی ئه ری نووسینگه به ڕتی نھمیندار

في  52/15334/مکتب أمانة سر القطر، العدد –کتاب القیادة القطریة (تی  رمایه ھه
؛ للقیادة العامة للقوات المسلحةمکتب أمانة السر /الی رئاسة الجمھوریة 29/5/1988
  ). 223تی ئراق، ل وه ده کورد ونفال  شۆڕش حاجی، ئه:  رچاوه سه

أمانة سر القیادة العامة للقوات (   ر به سهد  مه ف محه ه بد خه عه ڕوکنقید  عه: م سیه
ی  گوره ، به)کان کداره چه  یی گشتی ھزه رمانده میندارتی نھنی فه ئه –المسلحة 

  کات به دا، داوا ده)20.3.1988(وتی  هڕکی )177/ ش. غ. س(  نووسراوی ژماره
کاتی  ت له تایبه به  وه ھۆی تۆپی دوورھاوژه به) کی کیمیاوی چه( ت کی تایبه چه
  . ی کوردستان بدرت رگه ھزی پشمه  واندا له شه

تی کۆمار  رۆکایه رۆکی دیوانی سه ڕائی، سه لسامه یر ئه د حوسن خزه حمه ئه: م چواره
   ).5976، ل25ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ بوو

رۆک  ی سهیاندن ڕاگهو  وانی ڕۆژنامهیب سکرتری  نووس ھانی وھه نامهڕۆژ: م پنجه
  الثورة، ژماره ،19-2( : رچاوه سه ؛ حوسنی دکتاتۆر بووه دام سهکۆماری ئراق 

   ).5ل، )6656(
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    
  

  : وه ره کانی سه ونه
 . مادی حامد یوسف حه .1
 .ڕائی لسامه یر ئه د حوسن خزه هحم ئه .2
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  : زیران نی وه نجومه تی ئه رۆکایه سه
  
دوای  و  ئراق بووه یت نی حکومه نجومه رزترین ئه بهم  دووهزیران  نی وه نجومه ئه  

  ھا درابوو به تکی ڕه سه دهستوور  ی ده گوره  به  ، که ھاتووهکۆمار  تی ایهرۆک سه
رکی  ئهجکردن بوو و  تکی جبه سه زیران ده نی وه مهنجو ئه. رۆک کۆمار سه
رۆک  کانی سه رمان و بیاره فهواوی  تهجکردنی  جبه  هن نجومه ئهو  ئهکی  ره سه

تی  رمایه یی و ھه وه ته ی نهت رکردایه سهتی شۆڕش،  رکردایه نی سه نجومه کۆمار، ئه
ستنیشان کردنی  کی بۆ ده ره رجی سه مه .بوو بردنی وت ڕوه بهعس و  حزبی به

 . عس بووایه حزبی به  ندامی ئه  بوایه زاری ده رگرتنی پۆستکی وه سک بۆ وه که
   : وه ی خواره مانه ھات له نفال، پکده کانی ئه دڕنده  کاتی شاوه زیران له نی وه نجومه ئه

ن نی وه نجومه رۆکی ئه لتکریتی، سه لناسری ئه جید ئه مهحوسن  دام سه .1  زیرا
حوسن  دام سهکان  نامهڕۆژی  گوره به. )9.4.2003-16.7.1979(نوان   له

نی  نجومه کانی ئه وه تی کۆبوونه رۆکایه سه  وه ه)1983(سای   ر له تکریتی ھه
 ؛زیران بووبت رۆک وه ر خۆی سه هبت ھ ده  ، بۆیه زیرانی کردووه وه
  ).1ل، )701(  ھاوکاری، ژماره ،22-2( : رچاوه سه

 ؛زیران رۆک وه می سه که زراوی، جگری یه لجه ئه زان مه ڕهھا یاسین  ته .2
الثورة،  ،12- 2( : رچاوه سه ؛)1ل، )3711(  العراق، ژماره ،23-2( : رچاوه سه

  ).1ل، )6523(  ژماره
زیری  ران و وهزی رۆک وه زیز عیسا، جگری سه نا میخائیل عه تاریق حه .3

 ؛)1ل، )6685(  الثورة، ژماره ،25- 2( : رچاوه سه ؛  ی کۆماری ئراق هو ره ده
 ). 6013+5591+5944+5899ل ،25، ب1-2( : رچاوه سه

لتکریتی،  لناسری ئه توفاح ئه یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریقی یه فه .4
  ی له که دا فۆکه)5.5.1989(وتی  هڕکینی،  ھه ڕۆژی  له(رگری  زیری به وه

دنان  و عه  وه خواره  وته که  گه ی دیبه ی شارۆچکهئاواڕۆژی  ره القه گوندی مه
پالنی   گوایا به  که  وه بووهك بو ناو خه ك له یه نده پاگهپرو دا و کاته له. مرد
م  و بۆچوونه و نووسینیشدا ئه  رچاوه زۆر سه  لهکوژرابت،  دام سه

خۆباران و ولر بووم و  ھه  له  یه و ئواره م من ئه به،  وه خوندۆته
ه.  وه شی گرتبووه گه الی دیبه  ، کهخت بوو لولکی تۆزاوی سه رده گه   بۆی
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ركی  گه ڕی من ئه باوه ، به وه هدام سهن  الیه ری پالنک بۆ کوژرانی له گه ئه
  . وه ڕاستیه له  دووره

 ،26-2( : رچاوه سه ؛زیری دارایی دیسی، وه مخیلف حه ر ت عومه حکمه .5
 ).   زانراوه نه ل، )6689(   الثورة، ژماره

زیری  ل، وه نشه د شه حمه لیل ئه بار خه بدولجه عه ڕوکنمی  که ریقی یه فه .6
  الثورة، ژماره ،28- 2( : رچاوه سه؛ ربازی ت بۆ کاروباری سه وه ده
 ). 1ل، )6754(  ژمارهالثورة،  ،11-2( : رچاوه سه؛ )1ل، )6508(

؛ یاندن ڕاگهو  ڕۆشنبیرییری ز لدلمی، وه یف جاسم ئه تیف نسه له .7
  ژمارهالثورة،  ،12- 2(؛ )1ل، )6508(  الثورة، ژماره ،28- 2( : رچاوه سه

  ).5905 ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ )4ل، )6523(
  ؛ وه دانکردنه ج و ئاوه زیری نیشته رزوک، وه لمه سون ئه د حه مه تاھیر محه .8

راسیمی   مه ڕۆژی ؛)1ل، )6523(  ژمارهالثورة،  ،12- 2( : رچاوه سه
 ؛)1ل، )6666(  الثورة، ژماره ،29- 2(؛ زیر وه  سوندخواردنی بوونی به

  ).5976ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه
زیری  لتکریتی، وه لناسری ئه جید ئه لمه ن ئه سه قید حوسن کامل حه عه .9

پاداشتی  له ن تکریتی،  سه قید حوسن کامل حه عه. ربازی سازی سه پیشه
رکوک،  که(کوردستان  ر بۆ سهعس  کانی به تی کردنی ھزه دایهرکر سه

تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ی ئه)329(بیاری   ، به)ولر سلمانی و ھه
+ ربازی  ک و جۆری سه یه  پله ینی ڕافده ویسامدا )2.9.1991(وتی  هڕک  له

  ده+ ک  یه  لهعارکی پ لمه یف ئوم ئه سه+ ک  یه  عارکی پله لمه ی ئوم ئهویسام
، 4- 1(  : رچاوه سه؛ رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه  تی له ناو ئازایه دالیای به مه
  ).147ل زاز، الجنراالت اخر من یعلم، عد به سه

 ،8- 2( : رچاوه سه ؛زیری بازرگانی لاوی، وه ھدی ساح ئه د مه مه دکتۆر محه .10
دکتۆر  ).6042ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛)5ل، )6541(   ژمارهالثورة، 

 . ستگیرکرا دا ده)23.4.2003(وتی  هڕک  له ھدی ساح، د مه مه محه
وه سه  ؛رده روه زیری په مودی، وه دین حه بدولقادر عزه عه .11  ،14-2( : رچا

 ).4ل، )6650(  ژمارهالثورة، 
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  وه باو توژینهزیری خوندنی  لشاوی، وه ئه ئیبراھیمدکتۆر مونزر  .12
وه سه ؛کان زانستییه   ).5984ل، 25ب ،1- 2: ( رچا

-2( : رچاوه سه ؛ندروستی زیری ته ، وه) شیعه(لوش  مید عه دکتۆر سادق حه .13
ی  گوره لوش به مید عه دکتۆر سادق حه). 11ل، )6650(  ژمارهالثورة،  ،14
تی پۆس  له) 11.5.1988(وتی  هڕکی )499(  کۆماری ژماره رمانی فه
، )6561(  الثورة، ژماره ،30-2( : رچاوه سه ؛ ندروستی الدراوه زیری ته وه
و بریکاری  وخۆزیری نا ھاب شخلی، وه بدولوه د عه مه میر محه سه). 1ل

). 4ل، )6630(  الثورة، ژماره ،31-2( : رچاوه سه ؛ندروستی زیری ته وه
ندروستی  زیری ته وهکو بریکاری  عید، وه د سه مه الم محه بدولسه دکتۆر عه

وه سه ؛ زراوه دامه -2: ( رچاوه سه). 1ل، )6561(  الثورة، ژماره ،30-2( : رچا
 ). 4ل، )6641(  الثورة، ژماره، 32

ی  رچاوه سه: ( رچاوه سه؛ زیری پالندانان ، وه)کورد(ج   ره جید فه ساماڵ مه .14
 ل، )6684(  الثورة، ژماره ،33- 2( ؛ )5889، ل)25(شی  ک، به یه  ژماره

 ).  زانراوه نه
زیری کارو کاروباری  ، وه)کورد(ری  ئاغا پشده سوڵ ڕهحمود  مه کر بابه .15

 ). 4ل، )6612(  الثورة، ژماره ،34-2( : رچاوه سه ؛تی یه کۆمه
؛ کان قورسه  سازییه زیری پیشه یش تکریتی، وه ال حوه واب مه بدولته عه .16

دوا  یش تکریتی، ال حوه واب مه بدولته عه. )5981ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه
ن  الیه دا له)2.5.2003(وتی  هڕک  له دام سه ڕژمی ڕوخانیدوای  به

  . ستگیرکرا ده  وه یمانه کانی ھاوپه ھزه
الثورة،  ،14- 2( : رچاوه سه؛ وت زیری نه بی، وه له لجه حیم ئه بدوله عه عوسام .17

 . )6009ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ )4ل، )6650(  ژماره
وه سه ؛زیری کشتوکاڵ و ئاودری زا، وه ڕهن  سه ریم حه که .18  ،35-2( : رچا

 . )6068ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ ) زانراوه نه ل، )6515(  الثورة، ژماره
  الثورة، ژماره ،36- 2( : رچاوه سه ؛زیری داد لی، وه بدولقادر عه عه م کره ئه .19

 ). 1ل، )6754(  ژمارهالثورة،  ،11-2(؛ )7ل، )6638(
 ،37-2( : رچاوه سه؛ زیری ناوخۆ ھاب شخلی، وه ولوهبد د عه مه میر محه سه .20

 ). 4ل، )6754(  ژمارهالثورة،  ،11-2(؛ )3ل، )3714(  العراق، ژماره
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؛ یاندن و گه وه زیری گواستنه ، وه) شیعه(یدی  لزوبه ئه  مزه د حه مه محه .21
 ).4ل، )6523(  ژمارهالثورة،  ،12-2( : رچاوه سه

؛ وقاف و کاروباری ئایینی زیری ئه ڕائی، وه سامهباس  عهفازڵ  بدول عه .22
  العراق، ژماره ،38-2( ؛)4ل، )6754(  ژمارهالثورة،  ،11- 2( : رچاوه سه

 . )2ل، )3871(
ت بۆ  وه دهزیری  ، وه) شیعه(  ھره بدولزه مادی عه عدون حه دکتۆر سه .23

 ). 1ل، )6685(  الثورة، ژماره ،25-2( ؛ وه ره کاروباری ده
؛ )الحکم المحلي(رتی ناوخۆ  به هڕو زیری به لمان، وه د سهدنان داو عه .24

 ).  زانراوه نه ل، )3854(  العراق، ژماره ،39-2( : رچاوه سه
 ،21-2( : رچاوه سه ؛ت وه زیری ده دین، وه د تاجه هحم ئیسماعیل ئه بدول عه .25

 ). 4ل، )6566(  الثورة، ژماره
الثورة،  ،21- 2( : رچاوه سه ؛ت هو زیری ده د زباری، وه حمه د ئه رشه ئه .26

 .  تورکیایه  د زباری له رشه ئه). 4ل، )6566(  ژماره
 ،21-2( : رچاوه سه ؛ت وه زیری ده ، وه)قراوی عه(ی ی ن ئاکره سه ھاشم حه .27

 ). 4ل، )6566(  الثورة، ژماره
رزش و الوان دیاری  زیری وه زاری بۆ وه دا ھیچ پۆستکی وه و ساه له .28

حوسن  دام سهی  عوده  وکاته ئه  بت که  وه رئه به چت له ، پده کراوه نه
ی دیکتاتۆری  وره گه  کوڕه) 22.7.2003- 18.6.1964(لتکریتی  جید ئه لمه ئه

رۆکی  ی ئۆۆمپی نیشتمانیی ئراقی و سه وکاتی لیژنه رۆکی ئه سه  ئراق که
بی  رزشی عاره وه ی الوان وزیران نی وه نجومه جکردنی ئه ی جبه نووسینگه

واوی  کو ته تاوه، )13ل، )6607(  الثورة، ژماره ،40- 2( : رچاوه سه ؛ بووه
ھا خالید  روه ھه. ستۆی خۆی ئه  رزش و الوان بگرته کانی وه رکه ئه
ی ئۆۆمپی  رۆکی لیژنه جگری سه  واته(ی  جگری عوده  بره مید ته بدولحه عه

  ، لهڕژم) لف بای ئه(ی گۆڤاری  گوره هم ب به.  بووه) نیشتمانیی ئراقی
رۆکی  سه) ال ریم مه که(حمود حوسن  ریم مه دا، که)1989(تای سای  ره سه

الف (گۆڤاری  ،41- 2( : رچاوه سه ؛ ئۆۆمپی نیشتمانیی ئراق بووهی  لیژنه
وتی  هڕک  لهحوسن،  دام سهکوڕی ی  عوده. )62ل، )1058(  ، ژماره)باء
کی  ڕه گه(  له) ری مه لشه واف زدان ئه نه(مای   له دا)22.7.2003(
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ناو  له) حي الجامعة –کی زانکۆ  ڕه گه( ر رانبه به  له) حي الفالح –جووتیاران 
سوپای    ر به سهی )101(ن تیپی  الیه بکراو له عاره شاری موسی کوردی به

  ی که سهفای کوڕی قو ی برا بچووکی و مسته ڵ قوسه گه له  وه  مریکییه ئه
  .سان بوو، کوژران) 14(نی  مه ته
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

    
 )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .لاوی ھدی ساح ئه د مه مه محه .1
 .یش تکریتی ال حوه واب مه دولتهب عه .2
 .ری سوڵ ئاغا پشده حمود ڕه کر مه بابه .3
   .حوسن دام سهی  عوده .4
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  :کاندا نفاله می ئه رده سه  ئراق لهکوردستان و کانی پارزگاکانی  پارزگاره
  
می  رده سه  له  پارزگاری پارزگاکانی کوردستان و ئراق بووینه  وه ی خواره مانه ئه

  :کاندا نفاله کانی ئه دناوه به  شاوه
کۆتایی -1985(ولر  اری ھه، پارزگ نه نگه زهن  سه حهد  مه محه ئیبراھیم .1

د  مه محه ئیبراھیم. )4ل، )6647(  الثورة، ژماره ،18- 2( : رچاوه سه ؛)1988
ی دوای الدان.  دا پارزگار بووه)1988-1985(نوان سانی  له ، نه نگه زه
 : رچاوه سه ؛ولر پارزگاری ھه  جاف بووه شید ڕهد  مه حیا محه یه(  نه نگه زه
 ،43-2( : رچاوه سه؛ )139- 137ل، )73(  کاروان، ژمارهگۆڤاری  ،2-42(

  .)2ل، )1136(  ھاوکاری، ژماره
 ،10-2( : رچاوه سه ؛د سوورچی، پارزگاری دھۆک مه حهم قیب ڕهنامیق  .2

دا نامیق )1989(ی ری سا مانگی ئۆکتۆبه  له. )5ل، )6632(  الثورة، ژماره
و ی شون  ھاتهلۆیی  موسا ده م ڕۆستهد پیرۆز  مه محه ،سوورچی الدرا ناوبرا

  ھاوکاری، ژماره ،43-2( : رچاوه سه ؛دھۆکنوی پارزگاری   بوو به و
 دا)2004(سای   د سوورچی، له مه محه قیب ڕهنامیق  .)2ل، )1136(

مانی  رله بژاردنی په بۆ ھهبوو ی دیموکراتی کوردستان کاندیدی پارت
  له لۆیی، موسا دهم  د پیرۆز ڕۆسته مه محه  ت به باره سه. داھاتووی ئراق

تی کۆماری ئراق  رۆکایه ی سه)66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای 
ری ر لیستی شا سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(

  . سلمانی
  دواتر له. رزنجی، پارزگاری سلمانی ریم حوسن به بدولکه ر عه عفه جه .3

نی یاسادانانی  نجومه رۆکی ئه سه  دا کرا به)1989(ری سای  مانگی ئۆکتۆبه
نکی کارتۆنی بوو  نجومه ، ئه نه نجومه و ئه ئه( ی ئۆتۆنۆمی کوردستان ناوچه

تی  عس و حکومه تی به رکردایه سه و پالنی  خشه ت و نه نیا سیاسه ته
  له. )دژی کورد بوون گشتیان له  کرد، که ج ده کوردستان جبه  ی لهدام سه
  ردی بوو به ولود گه د مه مه قید کاکل حه دا عه)17.10.1989(وتی  هڕک

وه سه ؛پارزگاری سلمانی ). 4ل، )1118(  ھاوکاری، ژماره ،44- 2( : رچا
کو  تاوه  وه پۆستی پارزگاری سلمانیدا مایه  هردی ل قید کاکل گه عه
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کانی باشووری کوردستان،  ی شاره مدیده لکی سته نی خه کۆمه ڕینی ڕاپه
، سلمانیشاری  ڕینی ڕاپه ڕۆژیم  دووه  دا واته)8.3.1991(وتی  هڕک  له  که

ی من و ئیستخبارات عس، ئه رپرسی حزبی به به  وره ندین گه ڵ چه گه ناوبراو له
ی  که سووره  منه تی ئه رایه به ڕوه ی به خانه ناو باه له دام سه ڕژمی   ر به سه

ریم  بدولکه ر عه عفه جه، شخ دام سه ڕژمی ڕوخانیدوای . سلمانی، کوژرا
نی  نجومه رۆکی ئه پارزگاری سلمانی و سه  کۆنهرزنجی،  حوسن به
کاروباری زیری  لی وه عهفا  ر مسته عفه ھاوکاری شخ جه  بهیاسادانان 

کتیی نیشتمانیی کوردستان  و یه  رمی کوردستان تی ھه ی حکومه رگه پشمه
شخ ، )1ل، )122(  ھاوتی، ژماره ،45- 2( : رچاوه سه؛ ی سوریا کرا نهوا ڕه
کتیی  ی یه وره رپرسکی گه ڵ ھاوتی به گه دیدارکدا له  رزنجی له ر به عفه جه

   .)تی پداوم مۆه
 ،46-2( : رچاوه سه ؛رکوک لدلمی، پارزگاری که م ئهیف جاس مونزر نسه .4

 ). 7ل، )6627(  الثورة، ژماره
 ؛)موس(وا  ینه نهپارزگای لعانی، پارزگاری  لحاج یوسف ئه تاھیر تۆفیق ئه .5

کانی تاھیر  ی قسه گوره به). 4ل، )6582(  الثورة، ژماره ،47- 2( : رچاوه سه
کانی  ن دادگای بای تاوانه الیه دا له وه کاتی لکۆینه خۆی له لعانی تۆفیق ئه
 -15.9.1987(نوان  و له نفال، ئه یسی ئه تبارانی که تۆمه  ت به باره ئراق سه

 .   وام بووه رده پۆستی ناوبراو به  له) 1991تا کۆتایی سای 
 ؛دین حه سه پارزگایعدون، پارزگاری  لسه زاق ئه بدوله د زمام عه مه محه .6

وتی  هڕک  ناوبراو له). 4ل، )6647(  الثورة، ژماره ،18-2( : رچاوه سه
 . ستگیرکرا دا ده)15.2.2004(

 ،46-2( : رچاوه سه ؛ دیالهپارزگای جید، پارزگاری  بدولمه حیم عه بدوله عه .7
 ). 7ل، )6627(  الثورة، ژماره

 ،48-2( : رچاوه سه ؛)کوت(جاف، پارزگاری واست  شید ڕهد  مه حیا محه یه .8
 ). 5ل، )6639(  الثورة، ژماره

 : رچاوه سه ؛غدا مینداری به نانی، ئه لجه ئهمین  ئه شید ڕهبدولمونعیم  خالید عه .9
 ). 7ل، )6627(  الثورة، ژماره ،2-46(
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 ،49-2( : رچاوه سه ؛)ڕومادی(نبار  د، پارزگاری ئه مه دنان غدان محه عه .10
 ). 9ل، )6653(  الثورة، ژماره

-2( : رچاوه سه ؛ ، پارزگاری قادسیه)بطین ظاھر کاظم(تین زاھر  کازم به .11
 ).9ل، )6626(  الثورة، ژماره ،50

  الثورة، ژماره ،50-2( : رچاوه سه ؛نا لمان، پارزگاری موسه سه  مهکازم نوع .12
 ). 9ل، )6626(
  الثورة، ژماره ،50- 2( : رچاوه سه ؛ال ربه لی، پارزگاری که د عه هم غازی محه .13

 ). 9ل، )6626(
  الثورة، ژماره ،10- 2( : رچاوه سه ؛ف جه لی، پارزگاری نه ھد عه فهسابت  .14

 ). 5ل، )6632(
لتکریتی، پارزگای بابل  هلناسری ئ ن ئه سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه ھاشم حه .15

 ). 4ل، )6641(  الثورة، ژماره ،32- 2( : رچاوه سه ؛)حلة(
  الثورة، ژماره ،51- 2( : رچاوه سه ؛، پارزگاری زیقارا یاسین حوسنھ ته .16

 ). 4ل، )6636(
وه سه ؛) عماره(عانی، پارزگاری میسان ل ریم ئه بدولکه عه  تایه .17  ،52-2( : رچا

 ). 4ل، )6642(  الثورة، ژماره
 ،53-2( : رچاوه سه ؛سرا دیسی، پارزگاری به لحه ئه ر عید عومه ر سه نوه ئه .18

  ). 4ل، )6668(  الثورة، ژماره
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  )6(ونی ژمارە                               )5(ونی ژمارە 

  

  

                                )7(ونی ژمارە 
  



98    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  : وه ره کانی سه ونه
 . نه نگه ن زه سه د حه مه ئیبراھیم محه .1
 .شید جاف د ڕه مه حیا محه یه .2
 . لۆیی موسا ده م د پیرۆز ڕۆسته مه محه .3
 .رزنجی ریم حوسن به بدولکه ر عه عفه جه .4
 .لعانی لحاج یوسف ئه تاھیر تۆفیق ئه .5
 .عدون لسه زاق ئه بدوله د زومام عه مه محه .6
   . لناسری ن ئه سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه اشم حهھ .7
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ـــــــــانی   : ھزی ئاسمـــــــــــــــــــــــــ
 
ی ئراقی رک فسه ئهن  الیه دا له)22.4.1931(وتی  هڕک  ھزی ئاسمانی ئراق، له  
ی  پله  دواتر به  که زراوه، دامه  وه ه)واد لی جه د عه مه محه ڕوکنم  ده موقه(ناوی  به
م  که دا یه و ڕۆژه ر له ھه .ی ھزی ئاسمانی ئراق رمانده فه  بوو به ڕوکنقید  عه
  وه ڕانه نگی گه ی جه پنج فۆکه  وان بوون به پنج فۆکه  کهوانی  فۆکهی  سته ده

ی ست به مه  دا به)1927(یلولی سای  مانگی ئه  پشتر له  وانانه و فۆکه ئه. ئراق
کۆلیژی ھزی   ریتانیا و له نگی چووبوون بۆ به ی جه ر فۆکه سه شقکردن له مه

ڕی پوکمیدیا،  ماپه، 230- 2: ( رچاوه ؛ سهشقیان پکرابوو مه) کرانۆیل(ئاسمانی 
وانی ئازاد ئیبراھیم شای، مژووی ھزی ئاسمانی عراق  میدی لۆجیستیکی فۆکه عه
  ). رم کانی ھه نجه رم و گه تی ھه ۆی حکومهو ڕ 2011تا سای  2005سای   له

  رمانی له م فه ، به رکانی سوپا بووه تی ئه رۆکایه سه  ر به ھزی ئاسمانی ئراق سه
قید  عه.  رگرتووه کانیش وه کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده رگری و فه تی به زاره وه

عیم ڕوکن  زهراق رۆک کۆماری ئ سهپورزای   ، کهواد د جه مه ڕوکن محه
  له بوو،) 9.2.1963- 21.11.1914(یدی  زوبهعوسمان د  مه ریم قاسم محه هبدولک عه

  ڵ گه له ی موس خانه ناو فۆکه دا له)11.8.1937(وتی  هڕک  ، ممه دووشه ڕۆژی
. کوژرا رکانی سوپادا رۆک ئه سه) ری سکه وقی عه کر سدقی شه به( ڕوکنریق  فه

شاکر الوادی  ڕوکنقید  واد، عه لی جه د عه مه محه ڕوکنم  ده دوای کوژرانی موقه
می  ھه تی دوازده زاره وه  دواتر له  زرا، که ی ھزی ئاسمانی ئراقی دامه رمانده کو فه وه

زیری کاروباری  وه  دا کرا به)17.12.1955-2.8.1954(نوان  عید دا له نوری سه
نی، تأریخ الوزارات العراقیة في  سه لحه زاق ئه بدوله عه، 5- 1: ( رچاوه سه ؛تی یه کۆمه
  ). 139ل الموسعة والمزیدي، الجزء التاسع،  طبعته

وان سامی  می فۆکه که ی ھزی ئاسمانی، لیوا ڕوکنی یه رمانده دا فه)1953(سای   له
وانی  میدی لۆجیستیکی فۆکه ڕی پوکمیدیا، عه ماپه، 230-2: ( رچاوه ؛ سه تاح بووه فه
  ).ی پشوو رچاوه سهاد ئیبراھیم شای، ئاز
ندامی حزبی شیوعی ئراقی  ئه  کهوقاتی  ر ئه عفه الل جه جه وان فۆکهی ڕوکن قید عه

رۆک  ریم قاسمی سه بدولکه عیم عه ن زه الیه لهدا )14.7.1958(وتی  هڕک  له ،بوو
ئراقی ی ھزی ئاسمانی  رمانده فه  به، )9.2.1963-14.7.1958(کۆماری ئراق 
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وتی  هڕکی )3(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره ی به که زرانه دامه(زرا  دامه
  کان له تاچییه کوده  عسیه ی به)13(  یانی ژماره ی به گوره بوو، دواتر به) 14.7.1958

رۆک  سه  نویاندا س له د که ی دوو سه نزیکه  دا کوژرا، که)8.2.1963(وتی  هڕک
ن  الیه یانی ناوبراو له ی به گوره رز به به رانی پله فسه و ئه ر دوهزیر، دا کۆمار، وه

  .  نوبردران له  وه کانه عسییه به
زاق  بدوله عارف عه ڕوکنقید  تا عه ره دا سه)1963(سای  شوباتی تای  دوای کۆده له

  دا واته)28.2.1963- 8.2.1963(ی نوان  ماوه ، له)30.3.2007-1921(یسی  کوبه
مان  ھه چی دواتر له ، که ی ھزی ئاسمانی ئراقی بووه رمانده فه ڕۆژی بیست  اوهبۆ م
ی  که شونه  فور تکریتی ھاته بدولغه لحاج عه ردان ئه حه وان فۆکهی ڕوکنریق  فه ڕۆژ

و  له) 16.12.1963(وتی  هڕککو  و تاوه  ی ھزی ئاسمانی رمانده فه  و و کرا به ئه
زیری  وه  دا کرا به)1968(سای   دواتر له  ردان تکریتی ریق حه هف.  وه دا مایته پۆسته

دا )30.3.1971(وتی  هڕک  تی ئراق له بۆ کوت و حکومه ڕایکردرگری و پاشان  به
عارف  وان فۆکهی ڕوکنقید  ردان تکریتی، عه ریق حه دوای الدانی فه.  ودا کوشتی له
دا )4.9.1965-16.12.1963(نوان  م له یسی بۆ جاری دووه زاق کوبه بدوله عه
  . ست ده  وه وته یی ھزی ئاسمانی ئراقی که رمانده فه
ی ھزی  رمانده فه  ک بۆته یه بۆ ماوه)  شیعه(بادی  کازم شخ عه ڕوکنمید  عه

  . ئاسمانی ئراقی
-1914مرود  نه/ موس(لجبوری  لشاھر ئه د ئه مه سام محه جه وان فۆکهی ڕوکنلیوا 

ی ھزی ئاسمانی  رمانده دا فه)17.7.1968-22.9.1966(ی نوان  ماوه له، )1999
ری سای  نۆڤمبه  سار له لکه د ناسر ئه مه محه وان فۆکهمیدی  عه.  ئراقی بووه

  .  ی ھزی ئاسمانی بووه رمانده دا جگری فه)1968(
ی  ماندهر یاوی تکریتی فه حوسن حه وان فۆکهی ڕوکنمید  دا عه)1969(سای   له

  .   وه دا مایته و پۆسته ر له فتاکانیش ھه تای حه ره کو سه ھزی ئاسمانی بووه و تاوه
ئران  –ی نوان ئراق  شت ساه ڕی ھه ستپکردنی شه می ده که چوار سای یه  له
ی ڕوکنریق  ، فه)1983- 1980(سانی   له  دا واته)22.9.1980-8.8.1988(

ی ھزی  رمانده فه، )1939غدا  به(نش جبوری  حه سام د جه مه محه وان فۆکه
  .  ئاسمانی و پارزگاری ئاسمانی بووه
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نفالدا  کانی ئه دڕنده  و شاوه)16.3.1988(  بجه ه کاتی کیمیاباران کردنی ھه له
عبان  مید شه حه وان فۆکهی ڕوکنریق  دا، فه)6.9.1988 - 23.2.1988(نوان  له

  ).1989-1983(  ی ھزی ئاسمانی بووه رمانده یتی، فهلتکر لناسری ئه یر ئه خزه
ری  به ڕوه لتکریتی، به لی ئه ن عه سه م حه که لحه ئه وان فۆکهی ڕوکنریق  فه

-29.9.1984(ی نوان  ماوه ، له)السمتیات(مدیر طیران الجیش  –سوپا  وانی فۆکه
دادگای (ن  الیه له  هنوا فۆکهی ڕوکنریق  فه،  نی باسه ی شایه وه ئه .دا)29.9.1988
ی رمان کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

  . ت دراوه   دا کان لیستی داواکراوه  ی له)85(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
  هم ل ، به وه وی گرته ی ئه که شونه) حوسن زبد ڕوکنمید  عه(ویش  دوای ئه

:  رچاوه سه ؛ویش الدرا تی کوتدا ئه هو ڵ گرتنی ده گه دا له)2.8.1990(وتی  هڕک
  ). 287+90زاز، جنراالت اخر من یعلم، ل عد به سه(

. سوپا وانی فۆکهتی  رایه به ڕوه به  میر ھادی، له بدولئه یاد عه ندازیار ئه قیدی ئه عه
  . سوپا وانی فۆکهتی  رایه به ڕوه به  لی تاھیر زدان، له عه وان فۆکهمی  ده موقه
تۆ موسوی،  ال عه د مه حمه ن خزر حاجی ئه سه حه وان فۆکهی ڕوکن لیوا
سای   له  ، که)1987مدیر الحرکات الجویة (کان  ئاسمانییه  وه ری جوالنه به ڕوه به
ری  تیده یارمهکر تکریتی،  تاب به لدون خه ریق خه فه. ی دا سداره  له دام سهدا )1993(

مدیر ( وانی فۆکهی  رمانده ری فه تیده کان و یارمه ئاسمانییه   وه ری جوالنه به ڕوه به
  ). 7.1.1989-26.8.1987(نوان   له) الحرکات الجویة ومعاون قائد الطیران

کانی ھزی  وه ی کرده ری بنکه به ڕوه د یاسین، به مه شاھین یاسین محه ڕوکنریقی  فه
و  )12.9.1989-14.11.1986(نوان  له) مدیر مرکز عملیات القوة الجویة(ئاسمانی 

   .رگری ھزی ئاسمانی بوو ی به اندهرم فه ڕژم ڕوخانیکاتی  له
مدیر (سوپا  وانی فۆکهواگری  ری ھه به ڕوه ، به لیفه لی خه عه ڕوکنمید  عه

یمیاباران کردنی ری ک رشتیکه رپه سه  ، که)السمتیات -إستخبارات طیران الجیش 
ی  ممه کشه یه ڕۆژی  له  ت بووه، که ھهڕۆژی ناو خاکی کوردستانی )زوێ(گوندی 

وه سه ؛  نجامدراوه دا ئه)9.6.1985(تی و هڕک ، )262(  واڵ، ژماره ھه، 54- 2: ( رچا
  ). 3ل
   :  کانی ئراق بریتین له ئاسمانییه  بنکه  
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ی  بنکه: ( و بریتین له )باشووری کوردستان  نهو که ده  که(کانی باکوور  بنکه: م که یه
م  یسه وان ھه میدی فۆکه عه. موس- یاره گه  له دام سهی  رکوک، بنکه که  له  لحوڕیه ئه

ید  قیدی ڕوکن سه عه. رکوک که  ی ئاسمانی له)الحریة(ی  ی بنکه رمانده رجیس، فه جه
 ؛رکوک که  ی ئاسمانی له)ةالحری(ی  بنکه له   وه ری ڕوکنی جوالنه فسه یونس، ئه

وان ئیسماعیل  قید ڕوکنی فۆکه عه). 3ل، )262(  واڵ، ژماره ھه، 54- 2: ( رچاوه سه
ی  نامه فته ھه، 55-2: ( رچاوه سه ؛)K1(یوان  ی که ی بنکه رمانده عید فارس، فه سه
  ). 3ل، )264(  واڵ، ژماره ھه

  وته که ده  د که له به  کر له ی به نکهب:  ڕاستی ئراق بریتین له کانی ناوه بنکه: م دووه
کانی  ھا بنکه روه غدا، ھه به  دوم له قه ، تهشید ڕهی ئاسمانی  غدا، بنکه باکووری به

سون تکریتی،  الح حه جا شه وان حامد ڕه لیوای فۆکه. ی کوت و بنکه بانیه حه
، )14.12.1988-22.8.1985(د  له زای به قه  ی ئاسمانی له)کر به(ی  ی بنکه رمانده فه
  .ستگیرکرا مریکی ده کانی ئه ن ھزه الیه دا له)14.6.2003(وتی  ڕکه  له دواتر  که

 و  ناسریه  لی له کانی ئیمام عه کهبن:  بریتین له  کانی باشووری ئراق که بنکه: م سیه
  ). سرا به  له  یبیه ی شوعه بنکه
ن  قه ته و بانیه ، حهشید ڕهکر،  ، بهدام سه،  کانی حوڕیه ئاسمانییه  بنکه دوم بۆ کیمیابارا

د و  ی شایه ی وته گوره م به به. کارھاتوون کوردستان به و  بجه ه ھهکردنی 
ت  تایبه ، به بجه ه یسی دادگاییکردنی تاوانبارانی کیمیاباران کردنی ھه تاوانبارانی که

د  مه د محه حمه ئه وان ۆکهفی ڕوکنمید  عه( ڕیازھیج  به ڕیاز وان فۆکهد  شایهی  وته
  .   بووه)  ی حوڕیه بنکه(رکوکی ئاسمانی  ی که ی بنکه رمانده ، فه)توب مه
چوار   دا، که)6607(  الثورة، ژماره، 40-2(ی  رچاوه سهی )4(  ڕه ی الپه گوره به  
  که  وه ی خواره رانه فسه و ئه ک له ریه ھه  وه ته کۆماری تدا بوکراوه رمانی فه

دالیای  ندین مه ، چه ھزی ئاسمانی ئراقی بووینه   ر به سه وانی فۆکه) 31(یان  ژماره
  یان لهکند تی ھه خه  ، که رگرتووه یان وه)ین هدیافڕ ویسام(تی و  ئازایهناو  به

 وان فۆکهی ڕوکنلیوا : (  بووه  دا بجه ه ی ھه پاداشتی کیمیاباران کردنی شارۆچکه
فیده ویسام(تاح  بدولفه ستار عهبدول مال عه که موزاحم  وان فۆکهی ڕوکنمید  ، عه)ین ڕا
بدولباقی  ھد عه فه وان فۆکهی ڕوکنمید  ، عه)ین ڕافیده ویسام(ن  سه عب حه سه

توب  د مه حمه د ئه مه محه وان فۆکهی ڕوکنمید  ، عه)ین ڕافیده ویسام(د  مه محه
دالیای  دوو مه(ر  تاب عومه م خه یسه ھه انو فۆکهمی  ده ، موقه)ین ڕافیده ویسام(
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، )تی دالیای  ئازایه دوو مه(فا خدر  مال مسته که وان فۆکهمی  ده ، موقه)تی ئازایه
، )تی دالیای ئازایه و س مه ین ڕافیده ویسام(دیق  دیم سه بیل نه نه وان فۆکه ڕائیدی
، )تی دالیای ئازایه دوو مه و ین ڕافیده ویسام(لی  بد حوسن عه عه وان فۆکه ڕائیدی
 وان فۆکه ڕائیدی، )تی دالیای ئازایه دوو مه(د  مه د محه حمه مازن ئه وان فۆکه ڕائیدی
ب  عدون ته سه وان فۆکه ڕائیدی،  )تی دالیای ئازایه دوو مه(بری جومعه  د سه یه موئه

دوو (ی غازی ل د عه مه محه وان فۆکه ڕائیدی، )تی دالیای ئازایه دوو مه(لی  عه
دالیای  س مه(وزی عاکف  عدون فه سه وان فۆکه ڕائیدی، )تی دالیای ئازایه مه

فیده ویسام(مید  حیا حه سامر یه وان فۆکهقیبی  ، نه)تی ئازایه دالیای  ک مه و یه ین ڕا
قیبی  ، نه)تی ئازایه دالیای دوو مه(د زدان حوسن  مه محه وان فۆکهقیبی  ، نه)تی ئازایه

عهنسور  د مه مه محه وان ۆکهف مه( بدول ۆکهقیبی  ، نه)تی دالیای ئازایه سوان ف 
لی  تیف عه له وان فۆکهقیبی  ، نه)تی دالیای ئازایه س مه(تحی  د فه مه ن محه سه حه
ھیج  به ڕیازھیج  به وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه س مه(مود  حه

تبارانی  دادگاییکردنی تۆمه  دواتر له  که) تی دالیای ئازایه وت مه و حه ین ڕافیده ویسام(
ویژدان بوو  هبتکی گرنگ و  دا شایه بجه ه ھه ی تاوانی کیمیاباران کردنی شارۆچکه

 مزی ڕه وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه بجه ه قوربانییانی ھه کورد وندی  وه رژه بۆ به
می  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه و دوو مه ین دهڕافی ویسام( مزی ڕه ئیبراھیم
 وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه دوو مه(ھو  ریم ساح سه که وان فۆکه

میس  خه وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)تی ئازایه دالیای دوو مه(د  مه دریعی محه عد ڕه
 وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)یت دالیای ئازایه دوو مه( بدول عهمادی  حه
می  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه دوو مه(د  مه ریم ئیسماعیل محه بدولکه عه

می  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه س مه(رحان زیاب  د فه مه محه وان فۆکه
 وان ۆکهفمی  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه س مه(واس  بیل حازم حه نه وان فۆکه

 وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)تی ئازایه دالیای چوار مه(سیب  د نزار حه هم محه
 وان فۆکهمی  که ، موالزمی یه)تی دالیای ئازایه چوار مه( بدول عهتحی  ریم فه بدولکه عه
، موالزمی )تی دالیای ئازایه ش مه شه(حمان  بدوله زاق عه بدوله ریم عه بدولکه عه
، موالزمی )تی دالیای ئازایه ش مه شه(د  حمه د ئه مه جاسم محه وان فۆکهی م که یه
   ). تی دالیای ئازایه دوو مه(ریم جاسم  بدولکه ریاوان نیھاد عه می ده که یه
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ھزی    ر به سهکی وان فۆکهبار  بدولجه نا عارف عه موسه وان فۆکهی ڕوکنلیوا   
حوسنی  دام سهی ڕکبیا  دا به)12.3.1989(وتی  هڕک  م له ئاسمانی بوو، به

  . رۆک کۆمار سکرتری سه  رۆک کۆماری ئراق کرا به سه
ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(ی  رمانده عید فارس، فه ئیسماعیل سه وان فۆکهی ڕوکنقید  عه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

وه  ی له)50(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده   .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا
  .)2(قی  یله سوپا فه وانی فۆکه ڕاوژکاریعد،  لسه مید گاتع ئه حه وان فۆکهقیدی  عه
دادگای بای (ن  الیه له  کهعدی،  لسه بد ئه د عه مه محه ڕیاز وان فۆکهقیدی  عه

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  . ت دراوه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)48(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهبدولواحید،  زا عه بدوله جم عه نه وان فۆکهقیدی  عه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به،  وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)49(  ژماره و  رچووه بۆ ده
  ). 55(ی سربی  رمانده خوین، فه  تیه د عه مه حه وان فۆکهمی  ده موقه
دادگای بای (ن  الیه له  هکحمود،  ن مه سه وزی حه د فه مه محه وان فۆکهمی  ده موقه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  . ت دراوه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)138(  ژماره و  رچووه بۆ ده
دادگای بای (ن  الیه له  کهعازیدی،  لمه ئه  فتنه شید ڕهد  حمه ئه وان فۆکهمی  ده موقه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)139(  ژماره و  رچووه بۆ ده
ی کان دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  کهواد،  یر عیسا جه خزه وان فۆکهمی  ده موقه
ۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق ستگیرکردنی ب

وه کان داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)140(  ژماره و  رچووه ده   .  ت درا
  که، )1/ج ت ج(    ر به سهزاق،  بدوله عه ئیبراھیمزاق  بدوله عه وان فۆکهمی  ده موقه

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
لیستی ناوی   ی له)141(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

  .   ت دراوه کان داواکراوه
   .د مه محه ئیبراھیمئیدریس  وان فۆکه ڕائیدی



105 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

دادگای بای (ن  الیه له  کهمید،  بدولحه رحان عه همید ف بدولحه عه وان فۆکه ڕائیدی
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)22(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  که، سربی دوو  عومران کازم ھندی، له وان فۆکه ڕائیدی
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)23(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   لوان، له د عه مه ریق محه فه وان فۆکه ڕائیدی
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)2(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   ن، له سه لی حه ھدی عه مه وان فۆکه ڕائیدی
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)25(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  که، )30(سربی   لمان، له یونس ساح سه وان فۆکه ڕائیدی
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)26(  ژماره و  رچووه بۆ ده

   .سربی دوو  عومران کازم ھندی، له وان فۆکه ڕائیدی
کی  خه و  سنی، کورده مامهد  حمه ئهمین  دئه مه ر حه نوه ئه وان فۆکه ڕائیدی

  به  وه ه)2007(ڕاستی سای  ناوه  له  ، که  غدایه به  ئستا له و  ڕانه رگه ی سه شارۆچکه
مانی ی گشتی ھزی ئاس رمانده فه  کرا به) ک. ن. ی(و بانی  الل تاه پاپشتی جه

ن  الیه له سنی، د مامه حمه مین ئه دئه مه ر حه نوه لیوا ئه.  بووه) 4(سربی   ، له ئراق
ی رمان کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

 کان داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)21(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
  .   ت دراوه

ادگای بای د(ن  الیه له  کهسربی دوو،   لی له د عه مه عد محه وه وان فۆکهقیبی  نه
ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)149(  ژماره و  رچووه بۆ ده
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دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   ن، له سه لی حه باح عه سه وان فۆکهقیبی  نه
ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق وانهتا

  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  هلی )153(  ژماره و  رچووه دهبۆ 
دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   ، له غالب شایع زیاده وان فۆکهقیبی  نه

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)154(  ژماره و  رچووه بۆ ده

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  د له حمه ئه ئیبراھیمد  حمه ئه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)230(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
دادگای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   لمان زناد له د سه حمه ئه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به ھۆی ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)231(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

دادگای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   د عابد داود له حمه ئه  وان فۆکهمی  که موالزمی یه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  دنی لهشداریکر ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)232(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
ن  الیه له  کهسربی دوو،   له  جومعه ئیبراھیمر  نده سکه ئه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  ی لهشداریکردن ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)233(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  یونس له فیق ه، ئیلھام عۆن ئالوان فۆکهمی  که موالزمی یه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  هشداریکردنی ل ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  .ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)234(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
دادگای (ن  الیه له  که، )21(سربی   نازل خزر له ، ئامانج مهوان فۆکهمی  که موالزمی یه  

انی رم کاندا، فه هنفال ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)235(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  د له حمه د ئه مه نمار محه ، ئهوان فۆکهمی  که موالزمی یه
انی رم اندا، فهک نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)236(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
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ن  الیه له  که، )106(سربی   له بدول عهلی  حوسن عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
انی رم هکاندا، ف نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

    .ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)237(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
ن  الیه له  که، )4(سربی   لیل له نسور خه مید مه حه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)238(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده هد

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  له بدول عهزیز  بدولعه خالید عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)239(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه کان ناوی داواکراوه

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  الوی له ف حوسن عه ه خه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  لهنفا شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)240(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه کان ناوی داواکراوه

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  د له حمه ئه گ موته زان مه ڕه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  له شداریکردنی ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)241(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه داکان داواکراوه

ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  ن له سه تحی حه سالم فه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  اریکردنی لهشد ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)242(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  . ت دراوه   کان داواکراوه  ناوی تاوانباره

ن  الیه له  که، )30(سربی   د قاسم له حمه عد ئه سه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)اقکانی ئر دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)243(  ژماره و  رچووه بۆ ده ستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه کان ناوی تاوانباره داواکراوه

ن  الیه له  که، )4(سربی   عید له حمان سه بدوله عد عه سه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
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لیستی   ی له)244(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه کان داواکراوه  تباره ناوی تۆمه
دادگای (ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  شوجاع یاس روحی له  وان فۆکهمی  که موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)245(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه    داکان لیستی داواکرا
  . ت دراوه

دادگای (ن  الیه له  که، )1/ج ت ج(  له  تیه عه شید ڕهالل   شه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)246(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه  داکان لیستی داواکرا
  .   ت دراوه

دادگای (ن  الیه له  که، )4(سربی   له ڕازیر  عفه زیاء جه وان فۆکهمی  که موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)247(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه  داکان لیستی داواکرا
  .   ت دراوه

دادگای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   تحی ساح له فهھا  ته وان فۆکهمی  که موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)248(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه دا کان لیستی داواکرا
  .   ت دراوه

ن  الیه له  کهسربی دوو،   د له حمه د ئه مه ھا محه هت وان فۆکهمی  که موالزمی یه
  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)249(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به
  .   ت دراوه داکان داواکراوه
دادگای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   لی له ریم جدعان عه بدولکه عه وان فۆکهموالزمی 

کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
وه  ی له)250(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه    دا کان لیستی داواکرا

  . ت دراوه
دادگای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   له  فته م له ی حاته عوده وان فۆکهمی  هک موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
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وه  ی له)251(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه  داکان لیستی داواکرا
  .   ت دراوه
ن  الیه له  که، )41(سربی   لمان له لی حوسن سه عه وان فۆکهمی  که زمی یهموال

  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   ی له)252(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به

  .   ت دراوه داکان داواکراوه
ن  الیه له  که، )41(سربی   له شید ڕه ئیبراھیمفارس  وان فۆکهمی  که موالزمی یه

  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  ت له ی دراوه)253(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به

وهلیستی ناوی د   .   ت دراوه کان اواکرا
ن  الیه له  که، )41(سربی   فا له بیب مسته یس حه قه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   ی له)254(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به

  .   ت دراوه داکان داواکراوه
دادگای (ن  الیه له  که، )41(سربی   ریم یاسین زدان له که وان فۆکهمی  که موالزمی یه
کاندا،  دناوه به  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)255(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه  داکان لیستی داواکرا
  .   ت دراوه

  که، )106(سربی   له بدول عهزیز  بدولعه یس عه له وان فۆکهمی  که موالزمی یه
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)256(  ژماره و  چووهر ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه دناوه به  نفاله ئه

وه داکان لیستی داواکراوه   .   ت درا
ن  الیه له  که، )106(سربی   ڵ له یسه ل فه زعه د خه مه محه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   ی له)257(  ژماره و  رچووه گیرکردنی بۆ دهست انی دهرم کاندا، فه دناوه به

  .   ت دراوه داکان داواکراوه
 وان فۆکهمی  که د، موالزمی یه حمه د ئه مه مار محه عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه

، )107(سربی   مود له حه ئیبراھیم ویسامح وان فۆکهد، موالزمی  مه لی محه عیماد عه
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  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق ی بای تاوانهدادگا(ن  الیه له  که
لیستی   ی له)143(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ی دهرمان کاندا، فه نفاله ئه

  .   ت دراوه داکان داواکراوه
دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   ردان له  مه خالید ماه وان فۆکهموالزمی 

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق وانهتا
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)144(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  که، )4(سربی   د له حمه غازی ئه زوان ڕه وان فۆکهموالزمی 
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)145(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   د له مه بی محه له شه  عیماد وان فۆکهموالزمی 
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له هھۆی ب ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)146(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   باس موحسین له عیماد عه وان فۆکهموالزمی 
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)147(  ژماره و  رچووه بۆ ده

دادگای بای (ن  الیه له  کهسربی دوو،   باس موحسین له فازڵ عه وان فۆکهموالزمی 
ستگیرکردنی  نی دهارم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)148(  ژماره و  رچووه بۆ ده

و  ک له ریه ھهدا، )7، ل)6541(   ژمارهالثورة، ، 8- 2(ی  رچاوه سهی  گوره به  
 وان فۆکه: ( ھزی ئاسمانی ئراقی بووینه   ر به سه وانی فۆکه  وه ی خواره رانه فسه ئه
 وان فۆکهجید،  بدولمه عه ڕیاز وان فۆکهباسم ناری،  وان فۆکهن،  سه د حه حمه ئه

 وان فۆکهلی،  سوفیان عه وان فۆکهجید،  ح مه سه وان فۆکه، ئیبراھیمساح 
قاسم  وان فۆکهمی  که موالزمی یه). ج ره فه بدول عه وان فۆکهزیز،  ریم عه بدولکه عه
 وان فۆکه). 3ل، )6650(  ژمارهالثورة، ، 14- 2( : هرچاو ؛ سهد دلمی مه ن حه سه حه
ھزی ئاسمانی    ر به سهکامل جاسم  وان فۆکهو  بدول عهبار  بدولجه د عه سعه ئه
  ). 7ل، )6630(  الثورة، ژماره، 31-2( : رچاوه سه ؛دا)1988(سای   له  راق بووینهئ

کانی  ئراقییه  هوان فۆکه  هکک ل لسبتی، یه لیم ئه ح سه سه وان فۆکه ڕائیدی
    .ژیت وتی سوید ده  له  ئستاکه  نفال، که می ئه رده سه
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  : وه ره کانی سه ونه
 .وقاتی ر ئه عفه الل جه جه وان ۆکهفقید ڕوکنی  عه .1
 .فور تکریتی بدولغه لحاج عه ردان ئه حه وان فۆکهریق ڕوکنی  فه .2
 .یسی لکوبه زاق ئه بدوله عارف عه وان فۆکهڕوکنی  قید عه .3
  . سنی مین مامه دئه مه ر حه نوه ئه وان فۆکهڕائیدی  .4
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  :زرپۆش و  پیادهنی ھزی را فسه رکان و ئه تی ئه رۆکایه سه
  
-1923(سانی  ، له )1961-1888(لھاشمی  لمان ئه ھا حلمی سه ته ڕوکنریق  فه  

سر  ڕاوژکاریکو  ھا وه روه رکانی سوپای ئراق بووه، ھه رۆک ئه دا سه)1924
   نتینیه کۆنگری قوسته  شداری له ریتانی به رۆکی شاندی به پرسی کۆکسی سه

دکتۆر  ،6- 1(  : رچاوه ؛ سهکردووهتورکیا   لهدا )6.6.1924- 19.5.1924(نوان  له
ر  ھه  ، که)200لمی، المجلس التأسیسي العراقي،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه محه

وه رکانی سوپا بووه و پده رۆک ئه و سه ئه   و پۆسته دا له)2.8.1924(کو  چت تا
  تی ئراقی به زاره کی تری وه یه ا کابینهد هڕۆژ  و له    وام بووبت، چونکه رده به

ویش  ئه  زرا، که دامه) 1937- 1884(لھاشمی  لمان ئه تی یاسین حلمی سه رۆکایه سه
  کرد به) 15.7.1958-1888(غولی  ره ھا قه ال ته عید ساح مه نوری سه ڕوکنریق  فه

زن و  اتی دتهس کاره  ھا ھاشمی له ته ڕوکنریق  فه. رکانی سوپای ئراق رۆک ئه سه
سای   رای سلمانی له رکی سه ر ده ی بهش ڕهیلولی  شی ئه شه ڕۆژیرگبی  جه

رکانی سوپای ئراق  رۆک ئه ر خۆی سه ، ھه)29.10.1936(کو  داو تاوه)1930(
  .  )158ل محمود الدرة، القضیة الکوردیة،، 7- 1(  : رچاوه سه ؛بووه

،  دا ژیاوه)11.8.1937- 1886(نوان  ی لهر سکه وقی عه کر سدقی شه به ڕوکنریق  فه
دا پۆستی )11.8.1937-29.10.1936(نوانی  ی  ماوه له و   کورد بووه ز گه ڕه  به  که
  کان له شۆڤینییه  به کی عاره تایه کۆده  بووه، دواتر له رکانی سوپای ھه رۆک ئه سه
 ڕوکنم  ده وقهڵ م گه ی شاری موس له خانه فۆکه  دا له)11.8.1937(وتی  هڕک

د  مه ریف محه ن جگری عه الیه ی ھزی ئاسمانی له رمانده واد فه لی جه د عه مه محه
، 8- 1(  : رچاوه سه ؛حمود ھندی کوژران ر مه فسه و ئهری  عفه له ته بدول عه
نی، تأریخ الوزارات العراقیة في طبعة الموسعة والمزیدة، الجزء  سه لحه زاق ئه بدوله عه

  .  )366ل ،الرابع
 ڕوکنریق  تا فه ره وقی، سه کر سدقی شه به ڕوکنریق  دوای کوژرانی فه

حوسن  ڕوکنریق  رکانی سوپا و پاشان فه رۆکی ئه سه  نوری کرا به تیف بدولله عه
رکانی  رۆکی ئه دا سه)21.2.1940-22.8.1937(نوان  ن، له سه وزی تۆفیق حه فه

  .  سوپای ئراق بووه
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رکانی سوپا  رۆک ئه ، سه)2.2.1972- 1882(کی سلمان  مین زه د ئه مه ریق محه فه
 ڕوکنریق  دا فه)1941(سای   و له دوای ئه. دا)29.5.1941-25.2.1940(ی  ماوه له

رۆک  ریق ئیسماعیل نامق جگری سه سوپا ساالرو فه  ری کرا به لعومه فا ئه مسته
  .  ناو سوپای ئراق بووه رکانی به ئه
رۆکی  سه  دا بۆته)1947(سای   د جبوری، له مه ساح سائیب محه نڕوکریق  فه
  .  وام بووه رده به) 1949(کو مانگی دووی سای  رکانی سوپای ئراق و تاوه ئه

 کورکانی سوپا بووه و تا رۆکی ئه حمود سه دین مه م نوره که ی یهڕوکنریق  فه پاشان
رۆک  پۆستی سه، دواتریش   وه ته ماوهدا  تهو پۆس له) 22.11.1952(وتی  هڕک
  .   بوو  وه سته ده بهدا )29.11.1953-23.11.1952( ی ماوه لهزیرانی  وه
رۆکی  دا سه)14.7.1958-2.10.1953(نوان  عارف، له فیق ڕهد  مه محه ڕوکنریق  فه

-1911(د فازڵ پاشا داغستانی  مه غازی محه ڕوکنھا لیوا  روه سوپا بووه، ھه
رکانی  رۆکی ئه ری سه تیده دا یارمه)1956- 1954(ی سانی  ماوه ، له)11.12.1966

  .   سوپا بووه
رکانی  رۆک ئه سه  د ساح عوبدی به حمه ئه ڕوکنمید  عه/عیم دا زه)1958(سای   له

رکانی  رۆکی ئه ری سه ده یاریده  ن به سه دیق حه سه ڕوکنعیم  سوپای ئراق و زه
وتی  هڕکی )3(  کۆماری ژماره رمانی فه(ی  گوره بهبردن  ڕوه سوپا بۆ کاروباری به

ن دامه  )14.7.1958 شاکر  ڕوکنمید  تر عه رمانکی فهی  گوره ک به یه دوای ماوه. زرا
ویش الدراو  رکانی سوپا، دواتر ئه رۆکی ئه ری سه ده یاریده  حمود شوکری کرا به مه

  له  رکانی سوپا، که رۆکی ئه ی سهر ده یاریده  حمود کرا به رید زیاء مه فه ڕوکنلیوا 
ریم جاسم  بدولکه عه(ریم قاسم  بدولکه عه ڕوکنعیم  دژی زه کان له عسییه تای به کوده

ڵ  گه لهدا )8.2.1963(وتی  هڕک  دا له)9.2.1963- 1914کر عوسمان زوبدی  به
  . دا کوژران)یدی د ساح عوبه حمه ئه ڕوکنعیم  زه( رکانی سوپا رۆکی ئه سه
رکانی  رۆکی ئه دا سه)18.12.1963-8.2.1963(ی  ماوه حیا تکریتی له وا تاھیر یهلی

-8.2.1963(نوان   له یش)کی ھاشمی خالید مه ڕوکنمید  عه(سوپای ئراق بووه و 
  .   رکانی سوپا بووه رۆکی ئه ری سه تیده دا یارمه)17.11.1963

-1916(د عارف  مه مان محهح بدوله دا لیوا عه)18.12.1963(وتی  هڕک  پاشان له
و  له) 16.4.1966(وتی  هڕکتاکو   هوبورکانی سوپا  رۆکی ئه سه) 24.8.2007

  واته) 13.4.1966-26.3.1921(المی برای  بدولسه عه  م که به . وه دا مایه پۆسته
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دا سووتا، لیوا  فۆکه  دا له)13.4.1966(وتی  هڕک  رۆک کۆماری ئراق له سه
یی و بوو  شونی براکه  ھاته) 17.4.1966(دواتر  ڕۆژان عارف چوار حم بدوله عه
وی ئراق سه  به ن  الیه رکانی سوپا له تی کردنی ئه رۆکایه کاتی سه له. رۆک کۆماری ن

رۆکی  ری سه تیده تان یارمه لقه عد ساح ئه حمان عارفدا، لیوا سه بدوله لیوا عه
  . گن بۆ کاروباری جه  رکانی سوپا بووه ئه

  ، له)3.12.2010-1916(جی  زره لخه نساری ئه لئه ڵ ئه یسه لیوا ڕوکن ئیبراھیم فه
  کرا به  وه ه-رکوک قی دووی که یله ی فه رمانده فه  دا له)1968(شوباتی سای 

وتی  ڕکه  کان له عسییه تای به کو کوده رکانی سوپای ئراق و تاوه رۆکی ئه سه
  .  وه ی مایه که پۆسته  دا له)17.7.1968(

حمان  بدوله ن لیوا عه الیه رۆک کۆمار له رگرتنی پۆستی سه وهڕۆژی   ھا له روه ھه
-17.4.1966(نوان  رکانی سوپا له رۆک ئه سهجگری ، پۆستی  وه ه-د عارف مه محه

  .  بووه ھدی مه یمود حه لیوا ست ده به دا)17.7.1968
دا )1970-1968(ی سانی  ماوه  له ،تکریتیل ئهھاب ئالبوناسر  ماد شه ریق حه فه

  .  بووه رکانی سوپا رۆکی ئه سه
نشل  لیل شه بار خه بدولجه عه ڕوکنلیوا ) 25.11.1972(وتی  هڕککو  و تاوه دوای ئه

ماد  حه ڕوکنتریش لیوا  جارکیرکانی سوپا بووه، پاشان بۆ  رۆکی ئه موسوی سه
وی  ھه  کاتی له . هکاربوو ست به ا دهرکانی سوپ رۆکی ئه کو سه ھاب تکریتی وه شه

موزی سای  ته  منی گشتیی لیوا نازم گزار الزم له ری ئه به ڕوه ی به که تا کوده
ماد  ریق حه رکان فه رۆکی ئه سه  ک له ریه ستگیرکردنی ھه ده سا به دا، ھه)1973(

دنان  عه ڕوکنقید  عهو   زیری ناوخۆ عدون غدان وه ریق سه ھاب تکریتی، فه شه
و  که یهھاب بوو، نازم گزار  ماد شه برازای حه  ریف تکریتی که شه میانی کوشت 

  . ی تریشی بریندارکردن که دووه
لناسری  توفاح ئه یرول خهدنان  عه ڕوکنلیوا (ھاب  ماد شه ریق حه دوای کوژرانی فه

پۆستی ) 16.9.1977(وتی  هڕککو  تاوه سوپا ورکانی  رۆک ئه سه  لتکریتی کرا به ئه
وتی  هڕک  کو مردنی له رگری و تاوه زیری به وه  دواتر کرایه  که  بووه ناوبراوی ھه

  . رگری بوو زیری به ر وه دا ھه)5.5.1989(
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 ڕوکنریقی  ئران فه –ی ئراق  شت ساه ڕی ھه ستپکردنی شه ڵ ده گه له
م  ی سوپای ئراق بوو، بهرکان رۆکی ئه دی، سه سه لئه حیم ئه بدوله بار عه بدولجه عه
  . سای دواتر الدرا  له
لیل  بار خه بدولجه عه ڕوکنمی  که ریقی یه دا فه)30.12.1983-1981(کانی  ساه  له
  . رکانی سوپا بووه رۆکی ئه ل سه نشه د شه حمه ئه
د تاھیر  مه نون محه واد زه بدولجه م عه که ریقی یه دا فه)30.12.1983(وتی  هڕک  له

رۆکی  سه  رکانی سوپا بوو کرا به رۆکی ئه ری سه تیده پشتر یارمه  وی، کهموس
، ئستا سای  وه یدا مایه و پۆسته له) 1987(کی سای  کو مانگی یه رکان و تاوه ئه
ندامی  و ئه وتی سوریایه  د تاھیر له  مه نون محه بار زه بدولجه عه) 2010(

ت  بای عزه – بی سۆشیالیست عسی عاره به پارتی رمی ئراقی یی ھه رمانده فه
  .   دورییه ئیبراھیم

 ڕوکنمی  که ریق یه فه) 1987(می سای  کانوونی دووه  له  دوای الدانی ناوبراو واته
) 14.7.1987(وتی  هڕکرکان و تا  رۆکی ئه سه  فا بووه زیز مسته دین عه عده سه

   .ی کشا درژه
دا )14.7.1987(وتی  ڕکه  جی له زره لخه ڵ ئه یسه یم فهر بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  فه

 ڕوکنریق  فه.  وه مایه) 19.9.1990(کو  و تاوه ی سوپارکان رۆک ئه سه  کرا به
 -رکانی سوپا  رۆکی ئه ری سه ده لتکریتی، یاریده ب ئه ره د عه مه محه شید ڕهحوسن 

رکانی  رۆک ئه ری سه ده یاریدهلمعینی،  بدولستار ئه عه ڕوکنریق  کان، فه ئۆپراسیۆنه
کی  و ماوه بدولقادر د عه مه محه ڕوکنریق  ک فه یه ماوه(تی،  رایه به ڕوه به –سوپا 

لدوری  ال حوسن ئه د مه مه محه بدول عه دین جمه نه ڕوکنریق  تریش فه
تی  رایه به ڕوه به –رکانی سوپا  رۆک ئه ری سه ده یاریده) 30.7.1987-29.6.1988(
رۆکی  ری سه ده لمحیاوی، یاریده فارس حوسن ئه  نوعمه ڕوکنریق  ، فه) ووینهب

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که(شقکردن  مه –رکانی سوپا  ئه
  ژماره و  رچووه دنی بۆ دهستگیرکر رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
دین،  مالئه دین جه زیائه ڕوکنریق  ، فه)  ت دا دراوهکان واکراوهلیستی دا  له ی)86(

  .  میره ئه –رکانی سوپا  رۆکی ئه ری سه ده یاریده
،  لجبوری ھات باس ئه عه  عدی توعمه سه ڕوکنریقی  جی، فه زره دوای الدانی نزار خه

د  مه د محه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنریقی  و فه ویش الدرا ک ئه یه دوای ماوه
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رۆکی  رکان و سه رۆکی ئه دا جگری سه)1995-1991(نوان سانی  لتائی، له ئه
لتکریتی  ماش ئه حه ئیبراھیمد  حمه ئه ڕوکنریق  ھا فه روه رکانی سوپا بووه، ھه ئه
بۆ کاروباری   رکانی سوپا بووه رۆکی ئه ری سه ده دا یاریده)1991(دوای سای  له
  .   بردن ڕوه به
ری  به ڕوه لاوی، به ھا ئه ن ته سه یح حه فله دین یفه سه ڕوکنمی  که یهریقی  فه

-15.3.1987(ی  ماوه له  بووه) مدیر الحرکات العسکریة(ربازی  ی سه وه جوالنه
   .دا)30.8.1988

رکانی  تی ئه یهرۆکا می سه که مینداری نھنی یه جید، ئه تاریق حوسن مه ڕوکنلیوای 
   .)1988- 1987(سوپا 

تی  رۆکایه می سه هک مینداری نھنی یه بدولقادر حوسن، ئه بیل عه نه ڕوکنیوای ل
   .رکانی سوپا ئه

رگری  تی به زاره شتی وهمینداری نھنی گ حمود شوکر شاھین، ئه مه ڕوکنلیوای 
)1987(.   

تی  زاره ی نھنی گشتی وهمیندار ، ئهبدول عهد  مه بد محه ریاوان عه ی دهڕوکنلیوا 
   .گریر به

کدارکردن و  ری چه به ڕوه لتکریتی، به سون ئه الح حه شه جا ڕهر  یسه مه ڕوکنلیوای 
   .)1988(کان  ئامره
   .ران فسه رتی ئه به ڕوه ری به هب ڕوه د، به حمه تاریق کازم ئه ڕوکنلیوای 

  له ڕوکنری  فسه ر ئاغا، ئه د عومه مه ئیسماعیل محه ئیبراھیم ڕوکنریق  فه
   .دا)29.5.1989-30.7.1987(ی نوان  ماوه رکانی سوپا، له تی ئه ۆکایهر سه
تی  رۆکایه سه  له ڕوکنری  فسه یس، ئه لوه ھا ئه د ئیسماعیل ته مه محه ڕوکنریق  فه
  . دا)1989-13.6.1986(ی  ماوه رکانی سوپا، له ئه

مدیر (ربازی  هووپوی سڕری  به ڕوه باغ، به لسه دین ئه حه نسار سه ئه ڕوکنلیوا 
  . دا)30.11.1988(وتی  هڕک  له) المساحة العسکریة

مدیر (ربازی  شقی سه ری مه به ڕوه زاق، به بدوله فاروق تۆفیق عه ڕوکنمید  عه
  ). 12.11.1988مدیریة التدریب العسکري / وزارة الدفاع –التدریب العسکري 
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ی کیمیاوی  سته ری ده به ڕوه ھاب، جگری به بدولوه نعان خورشید عه که ڕوکنمید  عه
مدیریة الصنف  –دائرة التدریب / وزارة الدفاع –مدیر الصنف الکیمیاوي . و(

  ). 5.12.1988الکیمیاوي 
ی ھزی  رمانده بری فه بوسی، له لعه سون ئه لوان حه عه وان فۆکهی ڕوکنلیوا 

 –وزارة الدفاع / قائد القوة الجویة والدفاع الجوي. ع(رگری ئاسمانی  ئاسمانی و به
  ). 22.11.1988قیادة القوة الجویة والدفاع الجوي 

یی  رمانده فه   ر به سهرزی  به  ی پلهرک فسه ئهکو  د وه مه محه  مزه میرزا حه ڕوکنلیوا 
ی  رچاوه سه( : رچاوه ؛ سه کان ھاتووه نامه گه ر به سه کان ناوی له کداره چه  گشتی ھزه

  ). 281پنج، ل شی بیست و م، به که یه
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 )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

  
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  )6(ونی ژمارە                               )5(ونی ژمارە 

    

   
  

  )8(ونی ژمارە                               )7(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
ر  سکه گوندی عه  جی له زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه ریق ڕوکن نزار عه فه .1

 . ی چواردانفال ئهشاوی کاتی  له) 3.5.1988(
 .ریدا سه ستبه کاتی ده دانمارک له  جی له زره نزار خه .2
رچوونی  و دهدانمارک   دوای ڕاکردنی له ،جی زره هخریم  بدولکه عهنزار  .3

 . وه رپۆله ن ئینته الیه  ستگیرکردنی له رمانی ده فه
 .دانمارک  جی له زره نزار خه .4
 .ب تکریتی ره د عه مه شید محه ریق ڕوکن حوسن ڕه فه .5
 .لمحیاوی فارس حوسن ئه  ریق ڕوکن نوعمه فه .6
 .یغول ره ھا قه ال ته عید ساح مه نوری سه .7
  .ری سکه وقی عه کر سدقی شه ریق ڕوکن به فه .8
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  :بی ئیشتیراکی عسی عاره حزبی به ڕکخستنیبیرۆی باکووری 
  
-1910ق  فله د میشیل عه حمه ئه فیق ڕه(  که ،بی ئیشتراکی عسی عاره حزبی به  

ھا  روه ، ھه بووه  و حزبه مینداری گشتیی ئه م ئه و ھه ر زرنه م دامه ، ھه)23.6.1989
مینداری  ری ئه تیده و یارمه ر زرنه ی دامه سته ده) سوری(می  یسه لعه شبلی ئه فیق ڕه

  ژمارهالثورة، ، )8-2(:  رچاوه سه ؛بی ئیشتراکی بووه عسی عاره بی بهگشتیی حز
ئراق   ی له هحزبو  ئهکانی  هڕکخستنحوسن تکریتی،  دام سه ن الیه ، له)5ل، )6541( 

  :داڕکخستنش بیرۆی  ر شه سه کردبوون به ش دابه
ی عس کانی حزبی به هڕکخستنی )باشووری کوردستان(میان بیرۆی باکوور  که یه

رکوک و  که ولر، موس، دھۆک، ھه(کوردی ر پنج پارزگاکانی  ھه  ، کهبی عاره
گیرکراو شاری که  ی له گاکه باره و  وه گرته ده) سلمانی  نراویب عاره بهو  رکوکی دا

لناسری  ن ئه سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه لی حه عه. باشووری کوردستان بوو   ر به سه
تی شۆڕش،  رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه ، ئه)لی کیمیاوی عه(  ناسراو بهلتکریتی  ئه
 ڕازگریبی سۆشیالیستی و  عسی عاره تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه ئه

  .   کوور بووهنھنی بیرۆی با
دین و  حه نبار، سه ئه(ر س پارزگای  ھه  ڕاست بوو که میان بیرۆی ناوه دووه
تی  رکردایه ندامی سه تکریتی، ئه شید ڕهکامل یاسین  فیق ڕه. وه گرته ی ده)دیاال
  ڕاست نھنی بیرۆی ناوه ڕازگریبی سۆشیالیستی و  عسی عاره تی حزبی به رمایه ھه

   .)4ل، )6737(  الثورة، ژماره، )56-2( : رچاوه سه؛ بوو
خت  غدای پایته به  ت بوو به تایبه  که(غدا  کانی به هڕکخستنبیرۆی   له  بریتیه یانم سیه
 لقیلید،  خالید بن وه لقینسوور،  ری مه عفه بو جه ی ئه)رع فه(لقی  :)فروع(کانی  و لقه

  الثورة، ژماره، )56- 2(:  رچاوه سه ؛ وه گرته ی دهدام سه لقیقاس و  بی وه عد بن ئه سه
ندامی  لاوی، ئه ھدی ساح ئه عدی مه سه فیق ڕه  م بیرۆیه رپرسی ئه به). 4ل، )6737(

نھنی  ڕازگریبی سۆشیالیستی و  عسی عاره تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه سه
  ). 4ل، )6606(  الثورة، ژماره، )57-2(:  رچاوه سه ،غدا بووه بیرۆی به

،  بابل، قادسیه(پارزگاکانی   ، کهکانی فورات هڕکخستنبیرۆی   له  یان بریتیهم وارهچ
جھول  مه ڕاھین  سه بدولحه عه فیق ڕه .گرت خۆ ده لهی )ف جه نا و نه ال، موسه ربه که
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تی  رکردایه ندامی سه ئه  که،  و بیرۆیه ڕازگری نھنی ئه  به  کراوه ) شیعه(ون  ئالفرعه
  .   هبوو بی سۆشیالیست عسی عاره ی حزبی بهت رمایه ھه

  ، کهعس کانی باشووری حزبی به هڕکخستنبیرۆی   بوو له یان بریتیم پنجه
یح ئالمدلج  فور فله بدولغه نی عه بدولغه عه فیق ڕهسرا بوو،  شاری به  ی له گاکه باره

، سۆشیالیست بی عسی عاره ی حزبی بهت رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه لعانی ئه ئه
  . بوو ستۆدا ئه  ی له و بیرۆیه رپرسیارتی ئه به

) المھني و الشعبي( میللییی و  کانی پیشه هڕکخستنبیرۆی   بریتی بوو له یانم شه شه
ی حزبی ت رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه ، ئه)لی نده مه(مزبان خزر ھادی  فیق ڕهبوو، 

، 56-2(:  رچاوه سه ؛بوو  و بیرۆیه ی ئهنھن ڕازگری ،بی سۆشیالیست عسی عاره به
 . )6737(  الثورة، ژماره

نی  نجومه ئه ی)160(  ی بیاری ژماره گوره بهجید تکریتی،  لمه ن ئه سه لی حه عه
دا )29.3.1987(وتی  هڕک  بی ئراقی له عسی عاره تی شۆڕشی حزبی به رکردایه سه

ھنی بیرۆ ڕازگری  کرا به ھای درای  تی ڕه سه ده عس ی باکووری حزبی به ن
ی  وه ته وی قکردنی نه کوردستان و ھه  عس له تی به بکردنی سیاسه پناوی جبه له

جکردنی شاوی  دوای جبهم  به ،) دا دانراوه هت بهبام  کۆتایی ئه  له  که گه به( کورد
نی  نجومه ی ئه)23.4.1989(  وتی هڕکی )271(  پی بیاری ژماره به کان نفاله ئه

سار  لی نه ن عه سه وه و حه ندرایه کانی کوردستانی ل سهھا ڕه  ته سه ناوبراو ده
  .  و ی ئه که شونه  ھاته)  شیعه(لعامری  ئه

حمان  بدوله عه .گشتی بیرۆی باکوور ڕازگریلمان، جگری  ن سه سه حه ڕازی
   .ن، سکرتری بیرۆی باکوور سه ز حهزی عه

 ی ماوه له ی کاروباری باکوور لعانی، سکرتری لیژنه لحاج یوسف ئه ئهتاھیر تۆفیق 
ندام بوو تا  هکو پارزگاری موس ئ دواتریش وه(و  )19.8.1986-15.9.1987(

   .)1991کۆتایی سای 
  :  بریتی بوون لهی کاروباری باکوور  لیژنهکانی  ندامه ئه

  کهعس،  رکوکی حزبی به لقی که ڕازگریلدوری،  لی ئه زیز حوسن عه بدولعه خزر عه
کانی  شاوه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  تباره تۆمهلیستی   ی له)267(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم ، فهدانفال ئه

وه داکان داواکراوه    .   پدرا
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دادگای بای (ن  الیه له  کهعس،  وای حزبی به ینه ی نهلق ڕازگریلیل،  نزار یونس خه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
   .  پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)266(  ژماره و  رچووه بۆ ده

-2(:  رچاوه سه؛ عس ری حزبی بهول نھنی لقی ھه ڕازگریف،  ه لی خه سوبحی عه
  ). 4ل، )6647(  الثورة، ژماره، )18
ن  الیه له  کهعس،  لقی سلمانی حزبی به ڕازگریلنعمی،  د ئه مه لی محه د عه سوه ئه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

وه  تباره تۆمهلیستی   ی له)263(  ژماره و  هرچوو ستگیرکردنی بۆ ده ده    داکان داواکرا
وه    .پدرا
  کهعس،  لقی موسی حزبی به ڕازگریلی،  بده لعه ئه بدول عه ئیبراھیم) صائل(سائل 

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)265(  ژماره و  رچووه ردنی بۆ دهستگیرک انی دهرم فه

وهکان داواکراوه    .  دا پدرا
  . عس لقی تکریتی حزبی به ڕازگریناز،  لعه الم حامید ئه بدولسه عه

دادگای (ن  الیه له  کهعس،  لقی دھۆکی حزبی به ڕازگریلعانی،  یح ئه تاریق کافی فله
رمانی  کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

کان  لیستی ناوی داواکراوه  ی له)264(  ژماره و  رچووه نی بۆ دهستگیرکرد ده
   .  ت دراوه

دادگای بای (ن  الیه له  که، رکوک ، پارزگاری کهلدلمی ئه یف جاسم مونزر نسه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له بهھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)160(  ژماره و  رچووه بۆ ده    .  دا پدراوهکان داواکرا

دادگای (ن  الیه له  که، رزنجی، پارزگاری سلمانی سن بهریم حو بدولکه ر عه عفه جه
انی رم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ۆی بهھ ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  تباره تۆمهلیستی   ی له)164(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده دا کان داواکرا
وه    .  پدرا
کیش  یه ماوه و  ولر بووه تا پارزگاری ھه ره سه  نه نگه ن زه سه د حه مه محه ئیبراھیم

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه شید جاف له حیا ڕه یه .جاف شید ڕهد  مه حیا محه یه
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ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)261(  ژماره و  رچووه بۆ ده    .  دا پدراوهکان داواکرا

دادگای بای (ن  الیه له  که ،رزگاری دھۆکد سوورچی، پا مه محه قیب ڕهنامیق 
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)258(  ژماره و  رچووه بۆ ده    .  دا پدراوهکان داواکرا

  
   :کوردستاندا  عس له انی حزبی بهک رپرسه به
  . ی کاروباری باکوور مین یاسین، سکرتری لیژنه د ئه مه تاح محه بدولفه عه
  . باکوور ڕکخستنیری بیرۆی  به ڕوه کرچی، به حمان شه بدوله قید عه عه

  . باکوور ڕکخستنیتی بیرۆی  سکرتارییه  لتکریتی، له غالب ئه ڕائید
  . کانی باکوور هخستنڕکتی بیرۆی  سکرتارییه  لتائی، له رعی ئه قید مه عه
  . ربازی رکوکی سه یی لقی که رمانده فه ڕازگریلعوبدی،  ن ئه سه د حه حمه ئه
  . دھۆک-عاھد لمه یی تیپی ئه رمانده نھنی فه ڕازگریبیب،  لحه د ئه حمه ھدی ئه مه
نھنی لقی  ڕازگریلسودانی،  بار رسن ئه بدولجه عه وان فۆکهی ڕوکنلیوا  فیق ڕه

  ). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، )58- 2(:  رچاوه سه ؛ربازی هی س قادسیه
نھنی لقی  ڕازگریعدون،  زیز ئالسه بدولعه لی عه تایب عه ڕوکنمید  عه فیق ڕه
  . ربازی رموکی سه یه
ھنی لقی حه ڕازگریلعانی،  یح ئه کافی فله خالید ڕوکنمید  عه فیق ڕه می  که ن

  . ربازی سه
یی  رمانده نھنی فه ڕازگرینی ئالوسی،  بدولغه د عه سعه همید سابت ئ ی عهفیق ڕه

  . ربازی دینی سه حه ی سه ھۆبه
  .دری کوبرا ی به یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریلوان،  مید ناسر فاخر عه ی عهفیق ڕه
بی  ی ئه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریھدی،  مید مه بدولحه دنان عه مید عه ی عهفیق ڕه

  . ربازی ی سه یده عوبه
  .وانی کۆماری ی پاسه نھنی ھۆبه ڕازگریمود،  ل حه تیف محه له ڕوکنقید  ی عهفیق ڕه
ی شید ڕهلقی یی  رمانده نھنی فه ڕازگرین ساح،  سه قید بدوی حه ی عهفیق ڕه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که ،ربازی سه
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لیستی ناوی   ی له)30(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه

نای  ی موسه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگری، زان مه ڕهد  حمه مید خالید ئه ی عهفیق ڕه
  . ربازی سه
در  ی به یی ھۆبه رمانده نھنی فه یڕازگرلوان،  مید ناسر فاخر عه ی عهفیق ڕه
  . ربازی لکوبرای سه ئه
، ربازی ی فارسی سه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگری،  عمره بدول عهف  ه قید خه عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که
لیستی ناوی   ی له)32(  ژماره و  رچووه ۆ دهستگیرکردنی ب انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
تین و  نھنی لقی حه ڕازگریر،  لیاوه ن تۆفیق ئه سه حه   ئوسامه ڕوکنلیوا  فیق ڕه
  . ربازی لیدی سه وه
ھنی فه ڕازگریرحان،  د سه حمه ئه شید ڕهقید  عه   که، م سه ی موعته یی ھۆبه رمانده ن
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)34(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

وهکان داواکراوه    .  دا پدرا
یی  رمانده نھنی فه ڕازگری، یدی لعوبه ئه  لیفه د خه مه محه  وده م عه ده ی موقهفیق ڕه

  . ربازی ی سه ذیفه ی حه ھۆبه
سری  لنه ی قائد ئه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریبد،  عه شید ڕهنزھان  ڕائیدی فیق ڕه

  . ربازی سه
ی ین ڕافیدهی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریالج،  حمود سه د مه مه قیب محه ی نهفیق ڕه

  . ربازی سه
عدی  یی سه رمانده نھنی فه ڕازگریلدوری،  حمود خزر ئه قیب تۆفیق مه ی نهفیق ڕه

  . ربازی سه
ھنی فه ڕازگرید ساح،  مه قیب جاسم محه ی نهفیق ڕه بن  بدول عهی  یی ھۆبه رمانده ن
  . ربازی ی سه واحهڕ

ی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگرید،  مه رحان حه بدولحوسن فه قیب عه ی نهفیق ڕه
  . ربازی وسی سه ین قه زه
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د  مه ی محه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریلجبوری،  د ئه حمه سر ئه قیب نه ی نهفیق ڕه
  . ربازی لقاسمی سه ئه
ھنی فه ڕازگریحمان،  بدوله د عه حمه حمان ئه بدوله عه فیق ڕه یی لقی  رمانده ن
  . ربازی غدای سه به

  دواتر کراوه(ربازی  سرای سه یی لقی به رمانده نھنی فه ڕازگرییح،  خالید کافی فله
  ). 4، ل)58-2(:  رچاوه سه ؛ربازی می سه که یی لقی حه ماندهر نھنی فه ڕازگری  به

  . عس ی حزبی بهدین حه سهی  نھنی ھۆبه ڕازگرید،  حمه ھاب ئه عاشور شه
  . ندزوا ڕهی یی تیپ رمانده نھنی فه ڕازگریددین،  هویسامبدولواحید ح عه فیق ڕه

  . ندزوا ڕهیی تیپی  رمانده نھنی فه ڕازگریتوش،  عه  تیه زدان عه
  . عس لیفانی حزبی به ی خهڕکخراورپرسی  لۆ، به به ئیبراھیمموسا 
  ).20.8.1986(  بجه ه یی تیپی ھه رمانده نھنی فه ڕازگرید سلمان،  مه محه تایب

  ).8.4.1987(  بجه ه یی تیپی ھه اندهرم نھنی فه ڕازگریرحان ھیالل،  نیسان سه
  . ندیخان ربه یی تیپی ده رمانده نھنی فه ڕازگریلسافی،  سجیل ئه

  . ی سمودڕکخراو ڕازگریولود،  ر مه نوه کیم ئه حه
ن  الیه له  ، کهربازی یی حارسی سه رمانده نھنی فه ڕازگریھا،  ته حیم ڕهر  نوه ئه ڕائید

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق کانی دادگای بای تاوانه(
وه  تباره تۆمهلیستی   ی له)28(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده دا کان داواکرا

وه   .   پدرا
ئمیمی  لته ی ئه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگرید سالم حوسن،  مه محه ڕائید
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دگای بای تاوانهدا(ن  الیه له  ، کهربازی سه
لیستی ناوی   ی له)15(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

  .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
ولری  ی ھه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگرییسی،  لکوبه تا ئه بدولستار عه عه ڕائید
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
لیستی ناوی   ی له)13(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
ھنی فه ڕازگریساح،   تاریق زیاده د ن ولری  ی ھه موریه عه ی فرقهیی  هرمان

  . ربازی سه
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  .ربازی ولری سه ھه ی فرقهیی  رمانده نھنی فه ڕازگری،  لی عوگله موحسین عه فیق ڕه
  .ربازی قی پنجی سه یله فه ی فرقهنھنی  ڕازگری، ئیبراھیملیل  نوزھان خه فیق ڕه
ی  موریه یی لقی عه رمانده نھنی فه ڕازگریلمان حمدی،  بد سه لیوا عه فیق ڕه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
  ی له)88(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی 

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی 
ی  موریه عه ی فرقهیی  رمانده نھنی فه ڕازگریلی،  لعکبه هبار ساح مۆحان ئ جه فیق ڕه

  . ربازی سه
ی  موریه عه ی فرقهیی  رمانده نھنی فه ڕازگرید،  مه وزی خالید محه فه فیق ڕه
  . ربازی ری سه وروبه ده
یی لقی  رمانده نھنی فه ڕازگریلمعازیدی،  مدان ئه عد حه دا سه حمود نه مه فیق ڕه

  . ربازی قی پنجی سه یله کی فه یه لیوای کۆماندۆی
کانی  ی ھزه یی ھۆبه رمانده فه ڕازگریڕائی،  لسامه د سالم جاسم ئه حمه قید ئه عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سری سه نه
ی )29(  ژماره و  هرچوو ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   له
ی فارسی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگرین،  سه د حه مه محه شید ڕهقید  عه
  . ربازی سه
لشیبانی  ی ئه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریسون،  کیم تۆفیق حه بدولحه قید عه عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
لیستی ناوی   ی له)35(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
فاری  لغه ئهبی زر ی ئه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریجم جاسم،  ف نه ه مید خه عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  کهربازی،  سه
لیستی ناوی   ی له)54(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
ی خالیدی  یی ھۆبه رمانده فه ڕازگریلعقابی،  ئه حوسن  فته لی له مید عه ی عهفیق ڕه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
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لیستی ناوی   ی له)58(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه

عقاعی  ی قه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریماس،  لجه مید غانم خالید سلمان ئه عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
لیستی ناوی   ی له)59(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  ارهتب تۆمه
ی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریعید،  د سه مه یری محه د خه مه مید محه عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی بیلی سه رحه شه
ی )62(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   له
ی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریلدوری،  مودی ئه لی ساح حه عه ڕوکنمیدی  عه

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سیری سه موسا بن نه
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده هرمانی د کاندا، فه الهنف ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
وهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)84(    .  دا پدرا

ی زاخۆی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگرید،  مه عید محه م ئیدریس سه ده موقه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سه
لیستی ناوی   ی له)126(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
ی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریف،  ه بد خه حمود عه م ئیسماعیل مه ده موقه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق ادگای بای تاوانهد(ن  الیه له  ، کهربازی نسووری سه مه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له به

وهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)127(  ژماره    .  دا پدرا
ربازی  می سه که یهی  یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریواد،  م موتنی عه م حاته ده موقه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهسلمانی
لیستی ناوی   ی له)128(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمه
می  ی دووه یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریمود، ح بری مه ح سه م سه ده موقه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی سلمانی سه
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 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له به
وهنکا داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)131(  ژماره    .  دا پدرا
ری  به ڕوه دیسی، به لحه ئه  مزه حه) بود عه(واد  بدولستار جه عهڕوکن م  ده موقه

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهربازی ی سه مورییه تی لقی عه رایه به ڕوه به
بۆ ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق

   .  دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)133(  ژماره و  رچووه ده
مدیر (تی  رمایه ھه ڕازگریی  ری نووسینگه به ڕوه ڕزیق، به ف ئه ه وزی خه فه فیق ڕه

 ). مکتب امانة سر القطر
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  )2(مارە ونی ژ                              )1(ونی ژمارە 

  
  

  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .ق فله د میشیل عه حمه ئه .1
 .لعامری سار ئه ن نه سه لی حه عه .2
 ).لی کیمیاوی عه(جید  ن مه سه لی حه عه .3
  .جید ن مه سه لی حه گۆڕی عه .4
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           ):کوردستان - لجنة شؤون الشمال(کوردستان  - اری باکوور ی کاروب لیژنه
    
رپرستی  بهستی  ده  ند ڕۆژک دوای گرتنه چه  ی کاروباری باکوور، به لیژنه  
دا )2.8.1979(وتی  ڕکه  ، له وه ه-دام حوسن ن سه الیه حزبی و حکومی له می که یه
زرا و تا کۆتایی سای  ی شۆڕش دامهت رکردایه نی سه نجومه پی بیارکی ئه به
  . وام بوو رده کانیدا به کاره  له) 1989(

تی  عس و حکومه تی حزبی به جکردنی سیاسه جبه  یه م لیژنه کی ئه ره رکی سه ئه
بووبت،  ھه  وه ه- باشووری کوردستان  ندی به یوه ر کارک په ھه  دام بوو له سه
کانی  بکردن، ڕاگواستنی کورد، کاولکردنی دھاته عاره  تی به سیاسه  ت له تایبه به

وزاری کورد و ھنانی عاره کوردستان، داگیرکردنی ماڵ و زه ر زدی  ب بۆ سه وی
وه به  کورده گیرکه  به و عاره کانیان به وییه کان و پدانی ماڵ و زه زۆر ڕاگوزرا .  رانه دا

کی حزبی  ستگایه کو ده وور وهی کاروباری باک کاندا، لیژنه نفاله کاتی شاوی ئه له
  شک له ی به وه رکی کۆکردنه ئه  جید، که ن مه سه لی حه تی عه سه ژر ده  خرایه
ی  و شونانه یان بۆ ئه وه ستۆ و دواتر گواستنه ئه  کانیان گرتبووه نفاله کانی ئه گیراوه

  . کران چاڵ ده به ڵ زینده کۆمه به  که
کاندا  نفاله ئهشاوی می  رده سه له ) کوردستان(باکوور  ی کاروباری ندامانی لیژنه ئه

  :   ک له ریه ھات له ھه پکده
   .عس رپرسی بیرۆی باکووری حیزبی به بهجید،  ن مه سه لی حه عه
وه وه ،ھاب شخلی بدولوه د عه مه میر محه سه    .خۆ زیری نا
   .رگری زیری به وه ،لناسری یرول توفاح ئه دنان خه عه

   .زیری پالندانان وه ،ج ره جید فه ر ساماڵ مهدکتۆ
   .رکانی سوپا رۆکی ئه سه ،جی زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه

 ؛غدا مینداری گشتیی شاری به ئه ،نابی لجه مین ئه شید ئه بدولمونعیم ڕه خالید عه
  ). 6755(  الثورة، ژماره، 59-2(؛ )6ل، )6541(   ژمارهالثورة، ، 8-2: ( رچاوه سه

وه به ،ڕاک لیوا دکتۆر فازڵ حوسن به گری ری ھه به ڕوا.   
واگری  ری ھه به ڕوه به ،لدوری لی ئه زیز حوسن عه بدولعه لیوا ڕوکن سابیر عه

   .ربازی گشتیی سه
  .منی گشتیی ری ئه به ڕوه به ،لدوری حمان ئه بدوله د عه حمه حمان ئه بدوله عه



136    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

و  ی به نی یاسادانانی ناوچه نجومه رۆکی ئه سه، ندی قشبه نهبدولقادر  د عه حمه ئه نا
   . ئۆتۆنۆمی کوردستان

و  ی به ڕاندنی ناوچه نی ڕاپه نجومه رۆکی ئه سه ،حوسن جاف بدول عهسیروان  نا
ی کوردستان )1991(ڕینی سای  دوای ڕاپه ،سیروان جاف .ئۆتۆنۆمی کوردستان

ی )66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   لهغدا،  به  دام برد له نای بۆ سه په
مانی ئراق  رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(تی کۆماری ئراق  رۆکایه سه
  . ر لیستی شاری سلمانی سه له

دا )15.9.1987-19.8.1986(نوان  له  ، کهلعانی لحاج یوسف ئه تاھیر تۆفیق ئه
  .  ، دواتریش پارزگاری موسوهی کاروباری باکوور بو سکرتری لیژنه

  ی بیاری ژماره گوره  کاتی خۆی به) کوردستان(ی کاروباری باکوور  لیژنه  
دا )2.8.1979(وتی  ڕکه  تی شۆڕش له رکردایه نی سه نجومه ناو ئه ی به)997(

 وتی ڕکه  ن له نجومه مان ئه ی ھه)771(  بیاری ژماره  زراو، دواتریش به دامه
   ).5404، ل24ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ وه شایه وه دا ھه)3.12.1989(

تی حزبی  رکردایه پی بیارکی سه به دا)31.3.1993(ی وت ڕکه  پاشان لهم  به
  ، که وه زرایه دامه) لجنة الشمال(ی باکوور  ژر ناوی لیژنه له  دووبارهعس  به

زانی جگری  مه ھا یاسین ڕه ته  و تی کۆمار رۆکایه سه  به  وه ستابووه بهوخۆ  ڕاسته
  ڕژم له ڕوخانیوام بوو تا ڕۆژی  رده بهکرد،  دهرشتی  رپه رۆک کۆمار سه سه

  .دا)9.4.2003(وتی  ڕکه
  : ی باکوور بریتیبوون له ندامانی لیژنه ئه
  .ی باکوور رۆکی لیژنه رۆک کۆمار و سه زراوی، جگری سه زان جه مه ھا یاسین ڕه ته

  مزبان خزر ھادی
  ڵ شاھین یسه نوری فه
  زیز دوری بدولعه خزر عه

  حمان بدوله د عه حمه حمان ئه بدوله عه
  واد ر موتنی عه زھه مه
  خۆ زیری ناوه وه
ئاداری -6.4.1991زیز دوری  بدولعه سابیر عه(واگری  زگای ھه ری ده به ڕوه به

1994.(  
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ی  ماوه جید تکریتی له مهن  سه بعاوی ئیبراھیم حه سه(منی گشتیی  ری ئه به ڕوه به
)6.4.1991-8.11.1995( .  

مود  فیق عجیل حه مید ڕوکن وه عه(ربازی گشتیی  واگری سه ری ھه به ڕوه به
  ). 23.11.1994-6.4.1991 ڕائی لسامه د ئه حمه لئه ئه

  . ی باکوور ساح سکرتری لیژنه  لیوا تاریق زیاده
  .  ی باکوور بووه ی لیژنه نووسینگه ری به ڕوه د سوبحی به مه فیق عسام محه ڕه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .جید ن مه سه لی حه عه .1
رکانی  رۆکی ئه ، سهجی زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه دولکهب ریق ڕوکن نزار عه فه .2

 .ی دادگادا م باخانه رده به  دانمارک له  له پشووی سوپا
 .ندی قشبه بدولقادر نه د عه حمه ئه .3
  . حوسن جاف بدول عهسیروان  .4
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سکریة مدیریة األستخبارات الع( ربازی گشتیی واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به
  ):العامة

  
کی  ڕه گهی  ئمه نزیک پردی ئه غدا و بهشاری   له  زگایه و ده کی ئه ره گای سه باره  

  زگایه و ده کی ئه ره رکی سه ئه.  دیجله ڕووباریر  سه  وته که ده  ، که بووه  کازمیه
ۆپۆزسیۆنی  سه له  سیخوڕیکردن بووه   ئراقی و وتانی دوژمن بهکوردستانی، ر ئ

کانی دادگاییکردنی  دانیشتنه ی گوره به. عس بهحزبی و  حوسن دام سهتی  مهحکو
کاتی  له  که  زگایه م ده ر به کانی سه نامه گه به  شک له بهنفال و  یسی ئه تبارانی که تۆمه

نفالدا  کانی ئه کاتی شاوه له  زگایه م ده وت ئه رکه ڕوو، ده دا خرانه که دادگاییکردنه
ی  رگه ر ھزی پشمه سه ی زانیاری له وه ر کۆکردنه سه له  بووه یان ھه هور ڕۆی گه

یی  دهرمان ھا ڕنمیایی کردن و پشنیازکردن بۆ فه روه کان ھه کوردستان و گوندنشینه
رکانی  تی ئه رۆکایه و سهرۆک کۆمار  تی سه سکرتاریه کان، کداره چه  گشتیی ھزه

،  رگه ھزی پشمهکان و  دژی گوندنشینه وی لهکی کیمیا کارھنانی چه به  هسوپا ب
  .ناوبردنیان کان و له یان بۆ بیابانه وه کان و دواتریش گواستنه ی گیراوه وه کۆکردنه

تی  رکردایه سه  بی سۆشیالیست به عسی عاره پارتی به ی وه پش ئه  ،زگایه دهو  ئه
ت  سه دا ده)17.7.1968(وتی  ڕکه  لهدام حوسن  کر و سه ن به سه د حه حمه ئه

   . بووزرا دامه ست، ده  بگرنه
ندازیار  می ئه ده دا موقه)ریم قاسم بدولکه عیم ڕوکن عه زه(تی  سه تای ده ره سه  له
 ری به ڕوه به) 8.3.1959-14.7.1958(نوان  د سی ساح له حمه لحاج ئه ت ئه فعه ڕه
قید موحسین  عه ت سی، فعه رهدوای  م به . ربازی بووه واگری گشتیی سه ھه
وه لرفیعی به ئه تی  سه دهناوبردنی  لهڕۆژی کو  بووه تاوه  زگایه و ده ی ئهر به ڕعیم  زه
  . دا)8.2.1963(وتی  ڕکه  ریم قاسم له بدولکه عه
وتی  ڕکه  کان له عسییه بهخوناوی می  که تای یه دوای کۆده ،حمود مید محدین مه عه
  .  زرا دامهربازی  واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه بهکو  وهدا )8.2.1963(

د  مه الم محه بدولسه ار عهرۆک کۆم تی سه سه دهمی  رده سه له  دا)1964(سای   له
رست  زپه گه ی ڕه حمود دوڕه قید مه دا عه)13.4.1966-8.2.1963( نوان و له عارف

   . ت بووهس ده  پۆستی ناوبراوی له ختی کورد رسه و دوژمنی سه
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  ڕاجی لده ئهفیق  قیدی ڕوکن شه د عارفدا، عه مه حمان محه بدوله می عه رده سه له 
عید  سهزاق نایف  بدوله ڕوکن عه م ده و موقه) 17.7.1968- 17.4.1966(ر  به ڕوه به

تای  وتنی کۆده رکه دوای سه  م له به.  ر بووه به ڕوه جگری به یلی لجومه نایف ئه
زاق  بدوله م ڕوکن عه ده موقه  کهدا، )17.7.1968(وتی  ڕکه  کان له عسیه بهمی  دووه

رۆک  سه  ڕۆژ بوو به  سزدهی  و بۆماوه ی کرد تایه و کۆده شداری ئه نایف به
  دام له سه پاشان .الدرا دام و سه کر بهن  سه د حه حمه ئهن  الیه چی له زیران، که وه

قید  عه .کوشتی - زاق نایف بدوله عهن  نده ی لهشار  دا له)9.8.1978(وتی  ڕکه
-1968(سانی   عس له می به تای دووه دوای کۆده  ، کهڕاجی هفیق د ڕوکن شه

  تی شۆڕش بوو، دواتر کرا به رکردایه نی سه نجومه مینداری نھنی ئه دا ئه)1978
دام  ی سهکان دا پیاوه)1982(سای   لهچی  ، که وتی سعودیه  باوزی ئراق له

چی دوای  ند کارکی پویست، که بۆ چه غدا بهبۆ   وه ڕته بگهناوبراو کرد   داوایان له
و   تانی بگانه وه ده  ندیکردن به یوه تی په تۆمه  به غدا بۆ به ڕاجی هفیق د شهی  وه ڕانه گه

  .  یاندا کوشت نجه شکه ژر ئه له،  بگانه  پدانی زانیاری گرنگ به
زگای  ری ده به ڕوه پۆستی جگری به  له عید نایف زاق سه بدوله عهنی الدادوای 

ری  به ڕوه بهجگری   زاوی کرا به لعه لیل ئیبراھیم ئه میدی ڕوکن خه ، عهناوبراودا
لیل  میدی ڕوکن خه دا عه)1977(سای   دواتر له. ربازی واگری گشتیی سه ھه

عس بوو، کرا  ری حزبی به سکه بی عه کته امی مهند ئه  زاوی، که لعه حمود ئه ئیبراھیم مه
رۆک کۆماری پشووی  نگری سه ی الیه وه رئه به م له ، به زگایه و ده ری ئه به ڕوه به  به

وتی  ڕکه  لهدواتر   بوو، بۆیه) کر ن به سه د حه حمه موھیبی ڕوکن ئه(ئراق 
   .حوسن الدرا دام ن سه الیه لهدا )6.2.1980(

ری  به ڕوه به، د تاھیر موسوی مه نون محه واد زه بدولجه ڕوکن عهمیدی  عه
قید ڕوکن  عه .دا)4.6.1982- 7.2.1980(ی  نوان ماوه له ربازی واگری گشتیی سه ھه
واد  بدولجه مید عه ری عه ده یاریده  ر واته به ڕوه ری به ده د تکریتی یاریده مه مید محه حه
  .  بووهموسوی نون  زه

ی  ماوه له ،لتکریتی لناسری ئه شید ئه له د ئه مه شید محه بدوله ڕوکن ماھر عه لیوا
  .  ربازی بووه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه بهدا )13.1.1983-18.8.1983(

-18.8.1983(ی  ماوه له  یلی لجومه عید شاھین ئه حمود شوکر سه لیوا ڕوکن مه
  .  ربازی بووه سهشتیی گواگری  ری ھه به ڕوه دا به)2.4.1986
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-8.4.1986(ی  ماوه  لدوری، له لی ئه زیز حوسن عه بدولعه لیوا ڕوکن سابیر عه
د  مه لیوا ڕوکن محهو  ربازی بووه واگری گشتیی سه ھه ری به ڕوه دا به)6.4.1991

لدوری بووه بۆ کاروباری  زیز ئه بدولعه ری سابیر عه تیده سیس تکریتی یارمه زا غه ڕه
ڕینی سای  ڕاپه  لهسیس  د غه مه لیوا محه .کاندا نفاله کاتی شاوی ئه له تی رایه هب وهڕ به
مقر (کانی ڕۆژئاوای فورات  گای ئۆپراسیۆنه بارهرکانی  رۆکی ئه دا سه)1991(

ریم  بدولکه تی نزار عه رۆکایه سه به   ، که شاری ناسریه  له  بووه) عملیات غرب الفرات
ڕۆژی   له.   زرابوو رکانی سوپای ئراق دامه رۆکی پشووی ئه جی سه زره ڵ خه یسه فه
جی،  زره خهنزار و   گایه و باره ڕیوی باشوور توانیان ئه کی ڕاپه دا خه)2.3.1991(

. دیل بگرن رانی تریش به فسه رانی ڕوکن و ئه فسه واوی ئه سیس و ته زا غه د ڕه مه محه
  ک له ریه شداری ھه تی و به رۆکایه سه  م بهدا ھرشی میلیشیاکانی سه  دوای دژه

ت ئیبراھیم  جید تکریتی، عزه لمه ن ئه سه جید، حوسن کامیل حه ن مه سه لی حه عه
مزبان  ،داد لی حه مید عه عیم حه یدی، نه لزوبه یتان ئه قه  مزه د حه مه لدوری، محه ئه

سار  لی نه ن عه سه حهزراوی،  زان جه مه ھا یاسین ڕه الوی، ته نده خزر ھادی مه
رگری،  زیری به باس جبوری وه عه  عدی توعمه می ڕوکن سه که ریق یه لعامری، فه ئه
ریق ڕوکن  رکانی سوپا، فه رۆکی ئه شید تکریتی سه می ڕوکن حوسن ڕه که ریق یه فه

رکانی سوپا بۆ کاروباری  رۆکی ئه ری سه ده دهد یاری حمه سوتان ھاشم ئه
واگری  ری ھه به ڕوه بهلدوری  ئه زیز بدولعه سابیر عه لیوا ڕوکن کان، ئۆپراسیۆنه
وانی  ی پاسهکان هی ھز رمانده فا تکریتی فه مال مسته ، لیوا ڕوکن کهربازی گشتیی سه

ی  رمانده لجبوری فه حمود جاسم ئه بود مه ح عه ریق ڕوکن سه ت، فه کۆماری تایبه
قی  یله ی فه رماده ماش تکریتی فه ئیبراھیم حهد  حمه ریق ڕوکن ئه قی س، فه یله فه

ی  رمانده لتکریتی فه لناسری ئه د ئه مه ت حه د نعمه مه مید ڕوکن موعته چوار، عه
ی  ی فرقه رمانده رحان تکریتی فه باح ئیسماعیل فه کانی نیداء، لیوا ڕوکن سه ھزه

ریق  قی چوار، فه یله ی فه هرماند فه  دا کرا به)1991(کۆتایی سای   له  که  چواری پیاده
ریق  شید تکریتی، فه بدوله ریق ڕوکن ماھر عه لاوی، فه ئه  لیفه یح خه یاد فته ڕوکن ئه

تیف تکریتی  د له حمه وزی ئه لدوری، لیوا ڕوکن فه حیم ئه لیل ڕه ڕوکن تاع خه
دان ن ز سه مید ڕوکن حه وانی کۆماری، عه دنانی پاسه کانی عه ی ھزه رمانده فه
ڵ تکریتی  یسه جید فه عد مه ی سی زرپۆش، لیوا ڕوکن ڕه ی فرقه رمانده للھبی فه ئه
ری  فسه ر ئیسماعیل، ئه زھه کانی چل، لیوا ڕوکن ئه یی ھزه رمانده ی فه رمانده فه
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مید ڕوکن  ، عه شتی پیاده ی بیست و ھه گای فرقه باره  می ئیستخبارات له ڕوکنی دووه
مید ڕوکن  ھاب شخلی و عه بدولوه د عه مه میر محه شید تکریتی، سه بدوله مانع عه

ربازی حزبی  سرای سه رپرسی لقی به لدوری به زیز ئه بدولعه حمان عه بدوله عه
و  ئه. کانی تری باشووری ئراق واوی شاره ر شاری ناسریه و ته عس بۆ سه به

  دا شاری ناسریه)15.3.1991(وتی  ڕکه  دامی دیکتاتۆر توانیان له ی سه ھزانه
ریم  بدولکه می ڕوکن نزار عه که ریق یه نویاندا فه کانیش له و دیله  وه هن بکه کۆنترۆل

د  زا غه د ڕه مه برینداری و لیوا ڕوکن محه  جی به زره لخه ڵ ئه یسه فه سیس تکریتی ئازا
نووسراوی  ندک ر ھه سه ستیان گرت به دام ده منی سه کانی ئه م ھزه به. ن بکه
سیس سازشی  زا غه د ڕه مه تیایدا تۆمارکرابوو لیوا ڕوکن محه  ، که ڕیوانی شیعه ڕاپه

نی کارکردنی  ڕیوان و به ڕاپه  ترسیداری دابوو به ھا زانیاری زۆر مه روه کردبوو ھه
دام  غدا سه یان بۆ به وه ڕانه دوای گه  یکوژن، بۆیه نه  ی که وه ر ئه رانبه به  پدابوون له
سیس  زا غه د ڕه مه م محه تی، به دالیای ئازایه مه  تکرد به موویانی خه حوسن ھه
  کجاری له بۆ یه و یکرد ره ند مانگک به و دوای چه ی زیندانکرد وانه تکریتی ڕه
اللواء الرکن وفیق السامرائي، حطام البوابة ، 9- 1: ( رچاوه سه ؛ریکرد سوپا ده
العمید الرکن نجیب مصطفی الصالحي، الزلزال ماذا حدث ، 10- 1( ؛)419ل الشرقیة،

  ).194-191ل !!في العراق بعد االنسحاب من الکویت؟ خفایا األیام الدامیة
کاتی  لدوری، له ریقی ڕوکن سابیر ئه فه  که  یه وه ئه  بۆ ئمه  ی گرنگ بت وه ئه  واته که  

-1987(سانی  نفال له  کانی ئه دناوه به  کیمیاباران کردنی کوردستان و شاوه
  س بوونه زار که ھه) 182(تکا   کورد که گوندنشینیکی  ر خه دا بۆ سه)1988

د .  ربازی بووه سهگشتیی واگری  می ھه که رپرسی یه قوربانی، به لیوا ڕوکن خالی
واگری  ری ھه به ڕوه به ری ده کو یاریده وهلجبوری،  لی ئه باس عه د عه مه محه
مید ڕوکن  عه.  دا کاریکردووه)27.8.1988-11.11.1987(نوان  لهربازی گشتیی  سه

کان  ی سی کورده رپرسی ھۆبه کاندا به نفاله کاتی ئه له، سیس تکریتی زا غه د ڕه مه محه
وه کانی به جگره  کک له و یه گری سه ری ھه به ڕربازی گشتیی بووه وا  .   

د  حمه لئه مود ئه فیق عجیل حه مید ڕوکن وه عه  وه ه)1991(نیسانی سای  له مانگی 
مدیر االستخبارات (ربازی  واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به  ڕائی کرا به لسامه ئه

دا )23.11.1994(وتی  ڕکه  کو له تاوه  وه یدا مایه و پۆسته و له )العسکریة العامة
دام  تی سه پۆزسیۆنی حکومهکو ئۆ سلمانی و وه  یانده غدای جھشت و خۆی گه به
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهڕائی،  لسامه مود ئه فیق عجیل حه وه. خۆی ناساند
ۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق ستگیرکردنی ب

  .    دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)1(  ژماره و  رچووه ده
کو  میس وه لمان خه بدولقادر سه مید ڕوکن عه ڕائی، عه فیق سامه اکردنی وهدوای ڕ

 ،)1996(تای سای  ره کو سه و تا زرا ربازی دامه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به
  . وه دا مایه و پۆسته له
: ن مانه ئه  بوو که ی ھه ربازی گشتیی، پنج معاونیه واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به
لناسری، بریکاری  لسوس ئه نی ئه بدولغه حیم عه مید ڕوکن ڕه عه: م که ی یه عاونیهم
رپرسی  کاندا به نفاله ئهشاوی کاتی  ربازی گشتیی و له واگری سه ری ھه به ڕوه به

مید  ، عه)ی دا سداره  دا له1991سای  تای  ره سه  دام له سه(  م بووه که ی یه موعاونییه
ویش  کاندا ئه نفاله کاتی شاوی ئه ، له فی جه لنه بوگله ئه بار ئه بدولجه ڕوکن سینان عه

  و معاونییه کی ئه ره رکی سه ئه.  م بووه که ی یه رپرسی موعاونییه ک به یه بۆ ماوه
دام حوسن و  تی سه ر دوژمنانی حکومه سه له  واڵ بووه ھه و ی زانیاری وه کۆکردنه
  .لیستبی سۆسیا عسی عاره پارتی به
  هونی موعاو  ئهرپرسی  حبابی، به لئه باس ئه ھا عه لیوا ڕوکن ته: م ی دووه مـعاونیه
  شه و به کی ئه ره رکی سه ئه. دام کوشتی سه )1996(سای   دواتر له  کهبووه، 

  . بووربازی  من و ئاسایشی سه ئهدابینکردنی 
لی  میدی ڕوکن فازڵ عه عهلجبوری و  دنان ناجی ئه لیوا ڕوکن عه: م ی سیه معاونیه
  ت ی ڕۆژھه واگری ناوچه ری ڕکخراوی ھه به ڕوه کیش به یه ماوه(لدلمی  ئهسلمان 

میدی  عه. ری کاروباری ھونه  به  ت بووه بهتای  ، که بووینه  شه و به ئهرپرسی  به، ) بووه
ربازی  اگری سهو کانی ھه ریه ھونه  ری ئامره به ڕوه لی، به فیق عه ڕوکن باسل شه

  . کاندا  دناوه نفاله به کاتی شاوی ئه له  بووه
  شه و به ئهرپرسی  سیس تکریتی، به زا غه د ڕه مه لیوا ڕوکن محه: م ی چواره معاونیه

 . بردن ڕوه بووه بۆ کاروباری به ری گشتیی به ڕوه مان کاتدا جگری به ھه لهو   بووه
 .ڕتی به ڕوه بهکاروباری شقکردن و  مه  به  ت بووه بهتای  شه بهو  ئهکی  ره رکی سه ئه

واگری  ھه یبۆ ڕکخراو  وه ته کاندا گواستراوه نفاله کاتی ئه لهسیس،  د غه مه لیوا محه
مود  فیق عجیل حه م الی وه ی پنجه معاونیه  کیش له یه ولر و بۆ ماوه ھه  باکوور له

بار  موسوی، لیوا ڕوکن سه  نون یونس زه شوان لیوا ڕوکن نه.  ڕائی بووه لسامه ئه
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لعبلی  زاق ئه بدوله حمود عه مید مه کی ڕومادی و عه لجبوری خه ر ئه بیع عومه ڕه
  .  م کاریان کردووه ی چواره معاونیه  رسکیان له ھه) کی خاس خه(

و  ئهرپرسی  ڕائی، به لسامه مود ئه فیق عجیل حه مید ڕوکن وه عه: م ی پنجه معاونیه
ن   به  ت بووه تایبه م ی پنجه کی معاونیه ره رکی سه ئه.  یان بووه شه به کاروباری ئرا

 زرا دا دامه)1986(ری سای  مانگی دیسامبه  م له ی پنجه موعاونییه  (  و کوردستان
مید  عه پاشان .) شه بهو  ر ئه سه  کان و کاروباری ئران خرانه ی سی کورده و ھۆبه

ری  ده یدهیار  دا کرا به)27.8.1988(وتی  ڕکه  ڕائی له یق عجیل سامهف ڕوکن وه
م پدا  ش ئاماژه وه ره سه کو له  روه ، ھهربازی واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به

وه به  دا کرا به)1991(نیسانی سای   لهدواتر  گری گشتیی سه ری ھه به ڕربازی وا.  
  به  ، که  بووه کان ی کورده رپرسی ھۆبه بهک  یه وهمالید نایف شبیب،  قید ڕوکن وه عه

دا 1989تای سای  ره و سه 1988کۆتایی   دواتریش له(ناسرابوو ) 3(ی  ھۆبه
دادگای (ن  الیه له  که ،) ی بووهباکووری  ناوچهواگری  ھه یری ڕکخراو به ڕوه به

رمانی  کاندا، فه نفاله ئهوی ش  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  .   ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)2(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
کان  ی سی کورده ری ھۆبه به ڕوه به  کاتکدا که لید نایف شبیب له وهقید ڕوکن  عه

ھزی   یڕگا  له  که  ی داوه وه دا ڕنونی ئه)13.3.1988(وتی  ڕکه  ، له بووه
 ؛کانی کوردستان بدرت گونده  له) کی کیمیاوی چه(تی  کی تایبه چه  به  وه ئاسمانییه

  . )4513، ل18ب ،1-2: ( رچاوه سه
ری  به ڕوه کانی به جگره  کک له یه سیس تکریتی زا غه د ڕه مه مید ڕوکن محه عه
ی  ۆبهرپرسی ھ ا بهکاند نفاله ئهشاوی  می رده سه  له ،ربازی گشتیی واگری سه ھه

  . بووه کان سی کورده
  ).3(ی  ھۆبه  واگری له ری ھه فسه نابی، ئه لجه بد کازم ئه ڕوان عه م مه ده موقه

  کک له رپرسی یه به ،دا)1988(سای   ک له یه سون ماوه مید ڕوکن عامر حه عه
  .  بووه کان معاونیه  کک له یه  واته  وه ره ی سهکان شه به
ھا  لیوا ڕوکن ته  وکاته تا ئه  که(ی رباز سهمنی  دا ئه)1991(ری سای  نیوه ی یهمانگ  له
واگری  ھه  شک بوو له به  ، وه)ربازی بوو منی سه رپرسی ئه حبابی، به لئه باس ئه عه
) 1996(تای سای  ره سه  م بۆ جارکیتر له ، به وه جیابووه  ربازی گشتیی و لی سه
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لناسری  د ئه مه ت حه د نعمه مه و لیوا ڕوکن موعته وه کیان گرته زگا یه ردوو ده ھه
وه به  دام بوو کرایه خزمی سه  لتکریتی، که ئه گری سه ری ھه به ڕربازی گشتیی وا  .  
کک  مردی یه(قیب  لنه بدولستار ئه ب عهیڕژمدا لیوا ڕوکن زوھر تا ڕوخانیپش  له
واگری  ری ھه به ڕوه مانگ به  ی ده ، بۆ ماوه)تکریتی دام حوسن کانی سه خوشکه  له

کانی  ن ھزه الیه دا له)23.4.2003(وتی  ڕکه  ربازی گشتیی بووه، دواتر له سه
خۆشی  ری نه نجامی کاریگه ئه  دا له)2006(سای   لهپاشان ، ستگیرکرا ده  مریکی ئه

دا چاوه  دا له کره شه   .  کانی کور بوون زیندان
  له ربازی گشتیی واگری سه تی ھه رایه به ڕوه بهکاندا  نفاله ئهشاوی می  هرد سه  له   

   :پکھاتبوو ڕکخراوپنج 
) منظومة إستخبارات المنطقة الشمالیة(باکوور ی  ناوچهواگری  ی ھهڕکخراو: م که یه
 زگاکانی داموده ڕاماینیو ) 1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهدوای   که(ولر  ھه  له
 دام سهتی  ولر، سلمانی و دھۆک، حکومه س شاری کوردستانی ھه  عس له به

ی - رکوک و موس بۆ دوو شاری که  وه ی گواسته و س شاره زگاکانی ئه داموده
   .)کوردستانی داگیرکراو

کو سای  شتاکاندا تاوه تای ھه ره سه  ری، له عفه له تهئیسماعیل فا  د مسته مه مید محه عه
ۆ   وه گواسترایه  و ساه ، دوای ئهی شیمالی بووه نزومه ری مه به ڕوه به) 1985( ب

  .   دیالهشاری   لهرقی  ی شه نزومه مه
، )ڕگات کی شه خه( لجبوری ف ئه ه گ ساح خه رحان موته قیدی ڕوکن فه عه
و  )1.11.1987- 1985(نوان  ی باکوور له واگری ناوچه ری ڕکخراوی ھه به ڕوه به
واگری  ری ڕکخراوی ھه به ڕوه دا به)1992کۆتایی سای - 2.11.1987(  اتر لهود

وتی  ڕکه  دام، له ڕژمی سه ڕوخانیدوای   بووه، که  ت ی ڕۆژھه ناوچه
کان و کیمیاباران کردنی  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له تاوانی به دا به)10.6.2003(

رانی ڕژم  ڵ سه گه دوای دادگاییکردنی له. ستگیرکرا و کوردستان ده  بجه ه ھه
.   وه ندین سزای جیا جیای بۆ بایه چهنفالدا،  کانی ئه شاوه  شداریکردن له تاوانی به به

-1895( ینسا  له، )کی ڕومادی خه(لدلمی  ئه لی سلمان می ڕوکن فازڵ عه ده موقه
قید ڕوکن  جگری عه  واته ی باکوور ناوچهری ڕکخراوی  به ڕوه جگری به دا)1987

    .گ ساح جبوری بووه رحان موته فه
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  له  که(مدانی  لحه لیک ئه بدولمه میدی ڕوکن عه ک عه یه ماوه ،رحان جبوری دوای فه
دا له ده وه تای نه ره سه ی  ی سۆبه وه قینه نجامی گگرتن و ته ئه ی خۆی له  که ماه  کان
قید  باس و عه د عه مه مید ڕوکن خالید محه عه  له ک ریه ، دواتریش ھه  )وتیدا مرد نه

ری ڕکخراوی  به ڕوه دا به)1989- 1987(سانی  لید نایف شبیب له  ڕوکن وه
  .  ولر ھهشاری   ی باکوور بووینه له واگری ناوچه ھه

ری  به ڕوه ن حوسن به سه کاندا لیوا ڕوکن حه نفاله کاتی ئه ند مانگک له ی چه ماوه
) تخبارات المنطقة الشمالیةمدیر منظومة إس(ی باکوور  واگری ناوچه اوی ھهڕکخر
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهو  ئه  که،  بووه

  ی له)87(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی 
   .  ت هدراو کان وهلیستی ناوی داواکرا

تای سای  ره و سه) 1988(سای کۆتایی   له  کهلید نایف شبیب،  قید ڕوکن وه عه
 ی گوره به ، بووه باکووری  ناوچهواگری  ھه یری ڕکخراو به ڕوه بهدا )1989(

  له  ، که)3/324ق/3ش(  ی باکوور ژماره واگری ناوچه نووسراوی ڕکخراوی ھه
کانی  یی ڕکخستنه رمانده تی فه ی سکرتاریه دا بۆ نووسینگه)23.2.1989(وتی  ڕکه

  بهدراون   سداره  له  ش کورده و شه ئهواژۆی   به  وت که که رده ، ده نردراوه باکوور
عروف شخ ئیسماعیل، حاجی ئاغا بایز باو،  د، شخ مه مه قادر خدر حه(کانی  ناوه
قی  ده – بدول عهئاغا  بدول عهو  بدول عهد  حمه لی، خالید ئه عه بدول عهد  مه محه

دا )2007(سای   لید نایف شبیب له چی وه که. ) دانراوه  وه خواره  له  که نامه گه به
  . ر ئاستی بادا پشوازی لکراوه سه و له  ولر و کوردستانی کردووه ردانی ھه سه
کاتی  له(سیس تکریتی  زا غه د ڕه هم مید ڕوکن محه عه  رانه فسه و ئه ھا ئه روه ھه
ری  به ڕوه کانی به جگره  کک له کان و یه ی سی کورده رپرسی ھۆبه کاندا به نفاله ئه
قیدی  د، عه مه ھدی محه قیدی ڕوکن ساح مه ، عه) ربازی گشتیی بووه واگری سه ھه

د جاسم  سعه قید ئه د حوسن، عه حمه لیل ئه قید خه لی، عه یح عه ڕوکن عامر فله
جیب  بیل نه می ڕوکن نه ده ، موقهنلی سلما می ڕوکن فازڵ عه ده تیف، موقه بدولله عه
بی  عاره  تیف له بدولله لی، ڕائید سلمان عه جید عه می ڕوکن عادل مه ده عید، موقه سه

د  مه زاق محه بدوله قیب عه راج بوو، نه قه   ر به ی سه)جدیدة(دانیشتووی گوندی 
وتی  ڕکه  له(بووه   وه ستگیرکردنی زیندانیانی سیاسی و لکۆینه ری ده فسه ئه لی، عه

قیب خالید  نه ، )یی هگ رسیم دیبه ده - ستگیرکرد  دهولر منی  ھه  لهدا 2.3.1986
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ی  واگری ناوچه ھه یڕکخراو   ر به سهگشتیان  قیب خالید خۆشناو، و نه ناس لعه ئه
  زه(ی  ری ھۆنراوه نووسه  خالید خۆشناو که  نی باسه هی شای وه ئه .باکوور بووینه

وتی  ڕکه  دام له کو ڕووخانی ڕژمی سه ، تاوه یه) دام زه سه...   رۆکمان زه سه
  له  ، ئستاکه بووه ی ئیستخباراتمید عهی  و دوا پله  ووهب  زگایه و ده دا له)4.9.2003(

) دین حه سه(سیف پیرمام  مه  وردستان لهیمانگای کادیرانی پارتی دیموکراتی ک په
      . وه ته ده) ألمن القوميأ(یی  وه ته نه ی ئاسایشی وانهو   مامۆستایه

ڕکخراوی   له  که، حوسن دام ناوچووی سه کی ڕژمی له یه نامه گه به پی به
  ژماره به ) منظومة إستخبارات المنطقة الشمالیة( باکووری  ناوچهواگری  ھه
واگری  تی ھه رایه به ڕوه بۆ بهدا )22.12.1987(وتی  ڕکه  له )1/2232ق/3ش(

م ناسر  که لی، موالزمی یه د عه مه زاق محه بدوله قیب عه نه  ک له ریه ھه،  نردراوه
 باران روش تیمی گولله ھدی ده بدولمه یاد عه م ئه که ن و موالزمی یه سه د حه حمه ئه

   ).  د بووینه مه حمان و مھاباد شخ محه هردار خدر ڕ کردنی سه
منظومة إستخبارات المنطقة (ت  ھهڕۆژی  ناوچهواگری  ی ھهڕکخراو: م دووه

لجبوری،  لی ئه باس عه د عه مه لیوا ڕوکن خالید محه .رکوک کهشاری   له) الشرقیة
وه به ری ده یاریده گری سه ری ھه به ڕ11.11.1987(  له  بووهربازی گشتیی  وا-

ری  به ڕوه کو به دا وه)2.11.1987-1984(سانی   نوان  له پشتر  که، )27.8.1988
   و دواتریش له  دیالهشاری تا له  ره ت سه ی ڕۆژھه واگری ناوچه ڕکخراوی ھه

مانگی ئازاری   لجبوری ، له د ئه مه لیوا ڕوکن خالید محه .  رکوک کاریکردووه کهشاری 
دادگای بای (ن  الیه لهم  کان مرد، به مریکییه زیندانی ئه  لهدا )2008(سای 
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)91(  ژماره و  رچووه بۆ ده

واگری  ری ڕکخراوی ھه به ڕوه لدوری، به ئهحیم  لو ڕه بد عه لمان عه لیوا ڕوکن سه
  .ربازی واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به  ری ڕوکن له فسه ت و ئه ی ڕۆژھه ناوچه

کی  خه(لدلمی  ئه لی سلمان م ڕوکن فازڵ عه ده موقه(  رانه فسه و ئه ھا ئه روه ھه
شید، ڕائید غازی  بد ڕه د عه حمه م ئه ده زھان حامد زدان، موقه م نه ده موقه، )ڕومادی

قیب  شید، نه د ڕه حمه س ئهقیب حار ، نهبدول عهم  رحان، ڕائید حاته شید فه ڕه
ڕکخراوی    ر به سه) ت سلمان موسا سره قیب نه واد، نه ریم ساح جه بدولکه عه
ری  فسه ن تاھیر ئه سه ریم حه بدولکه قیب عه نه .بووینه ت ھهی ڕۆژ واگری ناوچه ھه
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:  رچاوه سه ؛ ت بووه ی ڕۆژھه واگری ناوچه ڕکخراوی ھه   ر به ی سی سه ھۆبه
  ). 2514ل، 2ب ،2-2(

رانی  نونه ت سلمان موسا سره قیب نه و نه واد ریم ساح جه بدولکه قیب عه نه
بارانکردن و  رپرسی گولله  ت و به ی ڕۆژھه ربازی ناوچه واگری سه ڕکخراوی ھه

دادگای بای (ن  الیه لهواد،  ریم ساح جه بدولکه قیب عه نه.  کوردان بووینهکوشتنی 
و  کانی گولله تیمه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه باران کردنی کورد 

  لهی )150(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداری له به
وهکان اوهلیستی داواکر   .   ت دا درا

تی  رایه به ڕوه به  کانی کورد له نفاله کردنی زیندانییان، گیراوان و ئه باران تیمی گولله
عد  فا سه رۆک عوره سه(  ت بریتی بوون له ی ڕۆژھه واگری ناوچه ڕکخراوی ھه

ربازی  د ساح، سه مه ریف محه نۆ، جگری عه د که مه ریف محه قاسم، جگری عه
ف  له ربازی موکه ل ئیبراھیم، سه زعه ف خه له ربازی موکه م خالید ئیسماعیل، سه که یه

ف سادق  له ربازی موکه ف جاسم عوبد، سه له ربازی موکه کی، سه د زه رمه سه
  و س تاوانباره رشتی ئه رپه سه  کانیش به باران کردنه موو گولله  ، ھه) تیه د عه مه محه

ی  واگری ناوچه ری ھه واد، نونه ریم ساح جه بدولکه قیب عه هن( ندرا نجام ده ئه
رکوکی  ی که خۆشخانه منی نه ری ئه فسه لی، ئه د عه مه ح محه سبه ت، ئه ڕۆژھه

رکوکی  ی که خۆشخانه نه ، دکتۆری موقیم له  باره جه  ربازی، ئیبراھیم شوعیره سه
   ).ربازی سه

   .ڕومادیشاری   له واڕۆژئاواگری  ی ھهڕکخراو: م سیه
   .ال ربه کهشاری   ڕاست له واگری ناوه ی ھهڕکخراو: م چواره
   . سرا بهشاری   واگری باشوور له ی ھهڕکخراو: م پنجه

  
  : زگایه و ده ر به رانی سه فسه ئه  له  شک بووینه ش به ی خواره مانه ئه
   .ی موسواگر ری ھه به ڕوه م، بهزلو بار مه جه ڕوکنمیدی  عه

بۆ ) 1(قی  یله فه  واگری له زگای ھه ری ده ھا، نونه ته حیم ڕهم نافیع  ده موقه
   .ھاووتیانی کورد باران کردنی گولله
  .ی سلمانی ربازی بنکه واگری سه رپرسی ھه د یاسین، به مه م ئیسماعیل محه ده موقه
  .وت ی پارزگاری نهواگری ھز ھه ری فسه حمود، ئه م ھاشم کامیل مه ده موقه
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کیش  یه ماوه(ماڵ  مچه واگری چه ی ھه رپرسی بنکه ھادی، به بدول عه ڕوکنقیدی  عه
   .) ماڵ بووه مچه واگری چه رسی ھهرپ م خالید یاسین عوبد به ده موقه
   .واگری خورماتوو ی ھه رپرسی بنکه قاسم ھاشم یاسین، به ڕائید

   .الر واگری که ی ھه رپرسی بنکه هن، ب سه لی حه قیب کیفاح عه نه
واگری  ی ھه رپرسی بنکه بیل، به م نه که موالزمی یه و بیع ڕهد  مه قیب جاسم محه نه
پرسراوی واد، جگری ل بد عه م ماجد عه که ، موالزمی یه ندیخان بووینه ربه ده
   .ندیخان ربه واگری ده ھه
  . قوه واگری شه ھه ی پرسی بنکهر ماد، به مادی حه لی حه قیب عه نه
  .دزێ واگری قه رپرسی ھه ج، به ره لی فه ن کازم عه سه قیب حه نه 

   . واگری کۆیه رپرسی ھه ، بهتیف بدولله عهید  م عوه که موالزمی یه
   .قین واگری خانه ی ھه رپرسی بنکه جید، به قیب مه نه
مدیر (سوپا  وانی فۆکهواگری  ری ھه به ڕوه ، به لیفه لی خه عه ڕوکنمید  عه

  ). 1986- 1985(سانی  له ) إستخبارات طیران الجیش
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

  

  
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .لدوری زیز حوسن ئه هبدولع لیوا ڕوکن سابیر عه .1
 .ڕائی لسامه مود ئه فیق عجیل حه مید ڕوکن وه عه .2
 .ڕائی لسامه مود ئه فیق عجیل حه مید ڕوکن وه عه .3
  . ف جبوری ه گ ساح خه رحان موته قید ڕوکن فه عه .4
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  :)المخابرات العامةمدیریة ( واگری گشتیی ھهتی  رایه به ڕوه به
  
حوسن  دام سهستی دیکتاتۆر  ر ده سه دا له)1968(سای   ی گشتیی لهواگر ھه  

نزیک  له  غدا و به  واگری له زگای ھه کی ده ره گای سه باره.  زراوه تکریتی دامه
و  کی ئه ره رکی سه ئه. بوو) معرض بغداد الدولي(تی  وه غدای نوده نگای به پشه

وی  ھه ھا له  روه ، ھه یخوڕیکردن بووهو س ناوبردنی سیخوڕ گرتن و له  زگایه ده
ر وتانی دراوس  سه له  بووهو ئابووری  ڕامیاریربازی،  ی زانیاری سه وه کۆکردنه

کی بچووک  زگایه ده  له بریتی بووتادا   ره سه واگری گشتیی له  ھه. یار وتانی نهو 
دوای  له  ، که)قیة االولیالھیئة التحقی –تایی  ره ی سه وه ی لکۆینه سته ده(ناوی  به

  ره به  پاشان. زرابوو دا دامه)17.7.1968(وتی  هڕک  عس له بهمی  دووهی  تاکه کۆده
زۆرتر   یه سته و ده ئه. ست ده ی گرته یه سته و ده تی ئه رکردایه حوسن سه دام سه  ره به
عس بوون  هی حزبی ب)خط الحنین(نین  ھلی حه ڕکخستنیله   بوون که  سانه و که ئه
دا )1966-1964(نوان سانی  حوسن له دام سه ،ت سه ستی ده ده گرتنه  ر له به  که
و  کرافراوانترتۆزک   یه سته و ده ئهدواتریش . کرد ی ده هڕکخستنو  رشتی ئه رپه سه
تی نازم گزار الزم  سه ی ده وه مکردنه بۆ که دام سه .تی زۆرتری پدرا سه ده

ی  نووسینگه(  و کرا به گۆڕدرا  زگاکه ناوی دهبوو  وه ئه نجام دا، اری ئهک ک کۆمه
مکی  که  دیساندا )1972(سای   و له )مکتب العالقات العامة –کان  گشتییه  یهندی پوه
تی  رایه به ڕوه به(ناوی  واگری بچووک به کی ھه زگایه ده  به کراو یان پدا  شه گهتر 
د  حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه  که، )یریة المخابرات العامةمد –واگری گشتیی  ھه
 دام سهڕپکراوی  باوه  واگری گشتیی، که ری ھه به ڕوه به  به کرا)  شیعه(یدی  لعوبه ئه

ری  تیده مین یارمه د ئه حمه دا تاھیر ئه)1973(سای   له .نزیک بوو   وه وه لهو زۆر 
  .  وهواگری گشتیی بو ری ھه به ڕوه به
، دام سهلناسری تکریتی زڕبرای  ن ئه سه حه ئیبراھیمرزان  دا به)1977(سای   له
  دواتریش له. زرنرا واگری دامه ری ھه به ڕوه جگری به به   وه ه- دام سهن  الیه له
تکریتی ئیبراھیم رزان  به و حمود الدرا عدون شاکر مه دا سه)1979(موزی سای  ته

 ئیبراھیمبارزان . وه دا مایه و پۆسته له) 4.10.1983(رزان تا  به  کهو،  شونی ئه  ھاته
کانی  ن ھزه الیه دا له)17.4.2003(وتی  هڕک  له دام سه ڕژمی ڕوخانیدوای   تکریتی

  .  ستگیرکرا ده  هاومریک ئه
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-1940(خری  باح فه ھشام سه ڕوکنرزان، لیوا  ی شونی به وه تا بۆ پکردنه ره سه
وه به  دا کرا به)5.10.1983(وتی  هڕک  ، له)9.9.2008 گری گشتیی و  ری ھه به ڕوا

وتی  هڕک  لهحوسن  دام سهی کانپورزا  کک له یهزاوی  لعه فازڵ سلفیج محمیدی ئه
وه ری به تیده کو یارمه دا وه)29.10.1983( گری گشتیی دامه ری ھه به ڕنرا وازر .

وتی  هڕک  ی س مانگک له خری دوای نزیکه هباح ف ھشام سه ڕوکنم لیوا  به
   .دا الدرا)30.12.1983(

کو  دا وه)3.1.1984(وتی  هڕک  له ،ڕاک حوسن تکریتی دکتۆر فازڵ به لیوا
ھاری  کو به ڕاک تاوه دکتۆر فازڵ به. کاربوو ست به ده  زگایه و ده ری نوی ئه به ڕوه به

-1987(سانی  ت له  تایبه کاندا و به نفاله ی ئهکات له  واته که.  وه مایه) 1989(سای 
 . واگری بووه زگای ھه ی گشتیی دهر به ڕوه ڕاک به دا، دکتۆر فازڵ به)1988

کانی  رزه به  پله  ره فسه کانی و ئه رپرسه به و  زگایه و ده ئه  که  دا نییه وه گومانیش له
، یان کردووه-کردنی کوردستان، کیمیاباران و کاول نفال کانی ئه شداری کوشتاره به

  بیاری ژماره  تی شۆڕش، که رکردایه نی سه نجومه پی دوو بیاری ئه به  کهچون
 )9.2.1988(وتی  ڕکهی )150(  بیاری ژمارهو ) 29.3.1987(وتی  ی ڕکه)160(

تی  رایه به ڕوه بهنویاندا  ربازی و حکومی له سهحزبی، زگای  ندین ده چهبوون، 
لی  ستی عه ژرده  خرانهنفال  کانی ئه جکردنی شاوه پناوی جبه لهری گشتیی واگ ھه
  . وه رۆک کۆماره تی سه سکرتاریه ژر ڕکفی  جید و خرانه ن مه سه حه

دام  ڕاوژکاری سه  و کرا به ڕاک الدرا دا دکتۆر فازڵ به)25.7.1989(وتی  ڕکه  له 
  العراق، ژماره، 60- 2: ( رچاوه سه ؛یی وه ته بۆ کاروباری ئاسایشی نهحوسن 

تاوانی سیخوڕیکردن بۆ  دا به)1992(یلولی سای  ئه  ، دواتریش له)4115(
  .کوژرا  وه ه-دام ن سه الیه تکریت له  مانیا له ندی ئه وه رژه به
بۆ   واگری بووه زگای ھه ری ده ھا، نونه ته حیم ڕهمید نافع  کاندا عه نفاله کاتی ئه له

  تی له تایبه ک و به قی یه یله سنووری فه  ان لهک هباران کردن و کوشتنی کورد گولله
  . شاری سلمانی

مووزی سای  مانگی ته  لتکریتی له ڕاک حوسن ئه دوای الدانی دکتۆر فازڵ به
وی  ی ئه که ند مانگک شونه ی چه زاوی بۆماوه لعه فازڵ سلفیج محمید ئه  دا،)1989(

  ند ساک له پاش چه  زرنرا، که واگری گشتیی دامه ری ھه به ڕوه به  و به  وه گرته
  . ی زیندان کرا نهوا ڕه) 1996(مانگی نیسانی 
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 دام سهن تکریتی زڕبرای  سه حه ئیبراھیمبعاوی  سه  وه ه)1990(تای سای  ره سه  له
  .  وه مایه) 1991(نگی مارسی سای کو ما واگری گشتیی و تاوه ری ھه به ڕوه به  بووه
واگری  ری ھه به ڕوه پشتر به  لدوری، که زیز حوسن ئه بدولعه سابر عه ڕوکنلیوا 
واگری  ری ھه به ڕوه به  کرا به  وه ه)6.4.1991( وتی هڕک  ربازی گشتیی بوو، له سه

ن  سه بد حه دا عه یه و ماوه ، لهوه مایه) 1994(کو ئازاری سای  گشتیی و تاوه
جگری   کرا به) بد حاجی عه(  بهجید ناسراو  ن مه سه لی حه دی برای عهجی لمه ئه

  .  لدوری سابیر ئه
شید  له د ئه مه شید محه بدوله ریق مانع عه لدوری، فه ریق سابر ئه دوای الدانی فه له
ی سابیر  که شونه  شید ھاته بدوله ماھر عه ڕوکنریق  لتکریتی برای فه لناسری ئه ئه
  .  وه مایه) 1998(و تا سای  لدوری ئه

ری  به ڕوه به  دا کرا به)1998(سای   له ،لتکریتی ل ئه جوه حام مه لیوا ڕافع ده
،  وه دا مایه و پۆسته له) 1999(ری سای  کو مانگی ئۆکتۆبه واگری گشتیی و تاوه ھه
تی ئۆتۆمۆبل سا کاره  غدا به به  له ڕۆژس   پۆستی ناوبراو به  م دوای الدانی له به

  . کرت ناوبردنی لده گومانی پالنی له  مرد که
لیل  لجه بدو تاھیر عه ڕوکنحام تکریتی، لیوا  ده ڕافعلیوا یان کوشتنی دوای الدانی 

ری  به ڕوه به  دا کرا به)11.10.1999(وتی  هڕک  بوش له لحه لوم ئه بوش سه لحه ئه
وتی  هڕککو  منی گشتیی بووه تاوه ئه ری به ڕوه پشتر به  واگری گشتیی، که ھه
)27.9.1999(  .  

واگری  ری ھه به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه کیش خزر عه یه بۆ ماوه
  .  لدورییه حمان ئه بدوله لدوری و عه سابیر ئه  ک له ریه برای ھه   گشتیی بووه، که
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

  
  

  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  )7(ونی ژمارە                               )6(ونی ژمارە 

  
  

    
  )8(ونی ژمارە                               )7(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .یدی لعوبه د ئه حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه .1
 .خری باح فه ریق ڕوکن ھوشام سه فه .2
 .ن تکریتی سه بارزان ئیبراھیم حه .3
 .جید تکریتی لمه ن ئه سه بد حه عه .4
 .ڕاک حوسن تکریتی دکتۆر فازڵ به .5
 .زاوی لعه فازڵ سلفیج محمید ئه .6
 .ن تکریتی سه بعاوی ئیبراھیم حه سه .7
  .بوش لحه لوم ئه بوش سه لحه لیل ئه بدولجه تاھیر عه لیوا ڕوکن .8
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  :  کوردستان  له من کانی ئـه تیه رایه به ڕوه و به یمنی گشتی رتی ئه به ڕوه به
     
دیاتی  له ی به ناوچه غدا و به  منی گشتیی له تی ئه رایه به ڕوه کی به ره گای سه باره  

ی  وه کۆکردنه  ره زگا داپلۆسنه و ده کی ئه ره رکی سه ئه .بوو) سوق الحرة(نزیک 
واوی  ندامانی ته ناوبردنی ئه گرتن و لهڵ  گه ر ئۆپۆزسیۆن، له سه زانیاری بوو له

  . دام سهعس و  تی به یاری حکومه کانی نه پارته
ی ر به ڕوه دا به)2.8.1958-17.4.1957(نوان  له  تیه لعه لحاج داود ئه ت ئه ھجه به
  .  گشتیی بووهمنی  ئه
) مان ساڵ تا کۆتایی ھه- 18.8.1958(نوان  یاتی له لبه ئه  جید جومعه بدولمه عه
نوان مانگی یولی  لدوری له ھا ئه قید ته ھا عه روه گشتیی بووه، ھهمنی  ئهری  به ڕوه به
  جید جومعه بدولمه عه(ر  به ڕوه ری به تیده یارمه) 1958(ری سای  دیسمبه –
  .   بووه) یاتی لبه ئه
تای  کوده  له ، پاشانیاتی ھات لبه لیل دوای ئه جهبدول عهجید  بدولمه قید عه عه
  . دا کوژرا)8.2.1963(وتی  هڕک  کان له عسییه به

دا پۆستی )1.1.1964- 8.2.1963(نوان  له ،یاتی لبه لی ئه بری وه میل سه جه
  .  ست بووه ده گشتیی بهمنی  ئهری  به ڕوه به

دا )10.10.1966- 1964( ی ماوه له ،لعانی ئه  حسین جومعهمو شید ڕه ڕوکنم  ده موقه
  .  گشتیی بووهمنی  ئهری  به ڕوه به
ری  مانگی ئۆکتۆبه(نوان  یدی له لعوبه حمود ئه د مه حمه لیل ئه بدولجه عه ڕوکنمید  عه

  .  بووهکار ست به گشتیی دهمنی  ئهری  به ڕوه به دا)1966-10.10.1967
دا پۆستی )19.8.1968- 15.10.1967(نوان  ی  ماوه شاھین له شید ڕهئیسماعیل 

  .  بووه گشتیی ھهمنی  ئهری  به ڕوه به
ری  به ڕوه به) 7.11.1969-20.8.1968(نوان  لعانی له ئه ئیبراھیمحامد ئیسماعیل 

  .  گشتیی بووهمنی  ئه
ی  م پله بوو، به ربازی نه سکی سه که  کهی  وه ڕای ئه ره ، سه) شیعه(نازم گزار الزم 

و  گشتییمنی  ئهری  به ڕوه به  دا کرا به)11.8.1969(وتی  هڕک  و له لیوای پدرا
وه جگری به  بوو به)  شیعه(  باوه زا ڕهلی  قید عه عه نازم گزار . گشتییمنی  ئهری  به ڕ
  تی خۆی له سه و توانی دهمن دا زگای ئه ده  ی زۆری به شه دا گه)1971(سای   له
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وه و به ئه  ڕگای راقدا بسه ر به سه به  وه تیه رایه به ڕعس و ئ ننازم گزار توانی لقی . پ
  ش ترسی خسته مه ، به وه کانی ئراق بکاته موو شاره ھه  له  ره رکوتکه زگا سه و ده ئه

نازم لیوا ! کرد ر دهوی سنووردا تی ئه سه ھات ده حوسن و تاده دام سهناو دی 
وتی  حه  ، له بی بووه عسی عاره ربازی حزبی به ی سه ندامی نووسینگه ئه  گزار، که

ربازی  ی سه رپرسی نووسینگه به  د فازڵ که مه ڵ محه گه دا له)1973(موزی سای  ته 
من،  ئه   ر به سهندی  کارمه ر و فسه ئهک  ھاوکاری کۆمه عس بوو، به  پارتی به

و  له. حوسن دام سهو  کر ن به سه د حه حمه دژی ئه ک له تایه کوده  ان بهس ھه
 رکانی سوپا کوژرا رۆکی ئه تی، سهھاب ئالبوناسر تکری ماد شه ریق حه دا فه تایه کوده

ھاب  شهریف  دنان شه عه ڕوکنقید  و عه زیری ناوخۆ وه عدون غدان ریق سه فه و
ربازی پارتی  ی سه ندامی نووسینگه ئه واب تکریتی ھ ماد شه برازای حه  تکریتی کهل ئه
د  مه و محه من نازم گزار ری ئه به ڕوه به ڕۆژمان  ر ھه ھه. برینداربوون ،عس بوو به

  له  وه پکهردووکیان  دا ھه)8.7.1973(وتی  هڕک  له  دواتر واته ڕۆژی  که، فازڵ گیران
  . دران  سداره

دا پۆستی )18.1.1977- 3.10.1973(نوان  له  که ،عید زیز سه بدولعه بدولخالق عه هع
  .  بووه ست ده به گشتییمنی  ئهری  به ڕوه به

ن  لهگشتیی منی  ئهری  به ڕوه بهپۆستی  ،ڕاک حوسن دکتۆر فازڵ بهلیوای  نوا
فتاکان و  کۆتایی حه  ڕاک له فازڵ به.  بووهست  ده بهدا )18.1.1977-5.1.1984(

منظمة العمل (و  ) عوه حزبی ده(گیانی   وته که  ییانه زه ببه داانشتاک تای ھه ره سه
  . و زۆری لکوشتن )االسالمي

ر و  فسه ئهمن،  پۆلیسی ئهزار پۆلیس،  ھه) 152(تی ناوخۆ  زاره دا وه)1978(سای   له
شت  ڕی ھه ستپکردنی شه دوای ده له  که  دا نییه وه ، گومانیش له بووه ندی ھه کارمه
  . زۆرتر بووه  یه و ژماره ی ئراق و ئران زۆر له ساه

واگری  واگری، ھه من، ھه ئه(زگاکانی  کانی ده ی ھزه دا ژماره)1980(سای   له
  . زار ھه) 180(  یشته گه) کان تییه زگا تایبه ربازی و ده سه
-8.1.1984(نوان   حوسن له دام سهنی ئامۆزای  سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه لی حه عه

  . گشتییمنی  ئهری  به ڕوه به  دا کرا به)17.2.1987
کو  دا وه)30.1.1986(وتی  هڕک  لدوری له حمان ئه بدوله د عه حمه حمان ئه بدوله عه

دواتر  ،زرا دامه) العام ردیف لمدیر األمن(   منی گشتیی ئهری  به ڕوه ی به وه جگره



162    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

دا )14.2.1991-17.2.1987( ی ماوه لهو  ، ئهجید ن مه سه حهلی  عهدوای الدانی 
وه بهپۆستی  لناسری  جید ئه ن مه سه بد حه و عه  بووه ھهگشتیی منی  ئهری  به ڕ

کاتی  له گشتییمنی  ئهری  به ڕوه به  واته که.  بووهمنی گشتیی  ئهری  به ڕوه جگری به
حمان  بدوله هع ڕوکندا تاوانبار لیوا )1988-1987(و سانی  نفال ئهکانی  شاوه

    ).6ل، 20- 2( : رچاوه ؛ سهلدوری بووه حمان ئه بدوله د عه حمه ئه
-14.2.1991(نوان  زاوی له لعه حمود ئه مدان مه م حه حاته ڕوکنمید  دواتر عه

  .  منی گشتیی بووه ری ئه به ڕوه دا به)8.4.1991
ری  به ڕوه بهتی پۆس ،دام سهزڕبرای  جید تکریتی ن مه سه حه ئیبراھیمبعاوی  سه
  .  بووهست  ده بهدا )8.11.1995-6.4.1991( ی ماوه گشتیی لهمنی  ئه
گشتیی منی  ئهری  به ڕوه بهپۆستی  ،حبابی لئه د ئه حمه باس ئه ھا عه ته ڕوکنریقی  فه
  .  بووه ست ده بهدا )3.6.1997-8.11.1995( ی ماوه  له
-10.6.1997(ی  نوان ماوه ش لهبو لحه لوم ئه بوش سه لیل حه ریق تاھیر جه فه

  .  بووه منی گشتیی ھه ری ئه به ڕوه دا پۆستی به)27.9.1999
منی  ئهری  به ڕوه به، پۆستی لناسری ت ئه سه تیف توفاح مه بدولله عه ڕافع ڕوکنلیوا 

 دام سه ڕژمی ڕوخانی تاکو و  ست بووه ده بهدا )27.9.1999(وتی  هڕک  له گشتیی
) توفاح تکریتی یرول خه(ناوبراو برازای . دا)9.4.2003(وتی  هکڕ  حوسن له

کانی  کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده ی فه رمانده رگری و جگری فه زیری به وه
  .   کانه نفاله می شاوی ئه رده ئراقی سه

  که(د  مه محهلیل  بدولموحسین خه عه ڕوکندا لیوا )1986-1982(نوان سانی  له  
 ڕوکن دمی عهو دواتریش )  کانی کردووه بارزانییه کوژی کۆمهشداری  به
ی کوردستانی ئۆتۆنۆم  منی ناوچه ری ئه به ڕوه زیز حوسن، به حمان عه بدوله عه

  .  لعانی بووه حاب ئه د سه مه مید محه عه وانیش ، دوای ئههینبوو
دادگای (ن  الیه له  کهنی موس، م ری ئه به ڕوه یعی، به لوبه عروب ئه یه ڕوکنمید  عه

انی رم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)262(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

  .   ت دراوه
ولر  منی ھه ری ئه به ڕوه به ،)عد بو سه ئه(عید موسوی  م سه کره من ئه میدی ئه عه

وه  وه ه)1986(سای   بوو له مید  ویش عه دوای ئه ،)1988(ڕاستی سای  کو ناوه تا
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وه  حسین موسوی ھات که ته زگاکانی  ی داموده وه و کشانه ڕین ڕاپهدوای کو  تا
ولر، سلمانی  س پارزگای ھه  له دا)26.10.1991(وتی  ڕکه  عس له تی به حکومه

-1984(سانی   له ،باس موسا م کامل عه ده موقه.  وه یدا مایه که پۆسته  دھۆک له
د،  مه باس محه دین عه ڕائید عزه . ولر بووه ی ھه لده منی به ری ئه به ڕوه دا به)1988

لدوری،  ن ئه سه قیب حه نه ).1991- 1988(ولر  ی ھه لده منی به ری ئه به ڕوه به
ولر و له  ھه  عس له ی حزبی به یی ھۆبه رمانده ندامی فه لر و ئهو منی ھه قیبی ئه نه

دارانی بالیسان، خه تیمی گولله  و  ، شخ وه ت، توتمه باران کردنی برین سانان 
بد  ندی و عه قشبه لیل نه حسین خه قید ته عه .ولر بوو تی ھه خوندکارانی برایه

 بدول عهد  مه بد محه عه  ، که بووینه  قوه منی شه ری ئه به ڕوه به ،بدول عهد  مه محه
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
لیستی   ی له)203(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله ئه

   .ت دراوهدا کان داواکراوه
، )1989- 1985(منی سلمانی  ری ئه به ڕوه ماس، به یم خهر بدولکه م عه قید حاته عه
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که
لیستی ناوی   ی له)31(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

منی  ری ئه به ڕوه دیسی، به لحه د ئه حمه بد ئه ف عه ه قید خه عه. ت دراوه   کان داواکراوه
  لهدا  که هریی ماوه جه  هڕین ڕاپه و له  )1991- 1989(کۆتایی سای   سلمانی بوو له

ولودی  د مه مه کاکل حه ڕائیدڵ  گه له  که سووره  منه ناو ئه لهدا )8.3.1991(وتی  ڕکه
منی  ئه ڕائیدیلی،  عه ڕائیدمن  ری ئه فسه و ئه )8.3.1991-15.9.1989(پارزگار 

حمود  کیم مه بدولحه عهمن  یر، موالزمی ئه حیم جوه بدوله سون عه ناوزڕاو حه
بار شخ ھادی  و جه   که سووره  منه ئه  له  وه ری لکۆینه فسه ئه لالد و جه ی هماد حه

سدیق   همال مام که، واری منی ته ری ئه فسه یی ئه شخ نوری شخ حوسن سۆه
  س له که د سه ی دوو ڵ کوژرانی نزیکه گه کوژران، له  وه که یه به )ری مال پشده که(

،  که سووره  منه ئه.  که منی شاره لالدانی ئه جه ر و فسه ئهعس و  رپرسانی حزبی به به
  منه ر دوو ھۆکاردا ناویان نابوو ئه به م له منی سلمانی بوو، به تی ئه رایه به ڕوه به

کوردکی   چونکه: م سوور بوو، دووه  که نگی باخانه ڕه  چونکه: م که یه.  که سووره
ژر  کان له گیراوه  کی زۆر له یه دراون و ژماره  نجه شکه دا ئازار و ئه و شونه زۆر له

کاتی  سان، له قید غه عه. ڕژابوووێ  لهیان سوور یدا کوژرابوون و خون نجه شکه ئه
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ی کتیی نیشتمانیی کوردستان و ڕژم یهنوان ی )1984-1983(گڤتوگۆی سای 
دییه رپرسی پوه به عس به شید  من ڕه موالزمی ئه .بوو کتیی یهت و  کانی حکومه ن
   .منی سلمانی ئه  ف، له ه د خه حمه ئه

رکوک  منی که ری ئه به ڕوه ، به )ت فعه ڕهبو  ئه(ماده  ن حه سه د حه مه م محه ده موقه
) 1988(ڕاستی سای  قید ھوشام ھات و تا ناوه دواتر عه). 1987(کو سای  تاوه
ی  لده منی به ری ئه به ڕوه ی بهباس موسا م کامل عه ده ویش موقه پاش ئه.  وه مایه
ری  به ڕوه بهدا )1989-1988(سانی   له  و  وه رکوک گواسترایه منی که ولر بۆ ئه ھه
  .  بووهرکوک  منی که ئه
کاتی  ولر له منی ھه ری ئه به ڕوه چلمران موسوی، به ساح داود یری ید خهم عه
وه کان و به نفالکردنی بارزانییه ئه ه  منی دھۆک له ری ئه به ڕ1987-1985(کانی  سا( 

  .  ی ئۆتۆنۆمی کوردستان بووه منی ناوچه ری ئه به ڕوه کیش به یه و ماوه
وه یشی، به لجحه م یاسین ئه ده موقه ی   کاندا له نفاله هکاتی ئ منی دھۆک له ری ئه به ڕسا

  دیسی ناسراو به لحه من سروچ ئه قیدی ئه عه) 1990-1988(ی نسا  له .دا)1988(
  .  منی دھۆک بووه ری ئه به ڕوه به) بو موخلیس ئه(

  رهنوگ(ی  گرتووخانه  له  من بووینه ری ئه فسه ئه  وه ی خواره ره فسه ند ئه و چه ئه
  ی که سانه و که ئه.  کان بووه نفالکراوه ئه  ی گوندنشینه وه شونی کۆکردنه  ، که)لمان سه
یی و  ، زۆر باسی دڕنده وه ته ڕاونه لمان گه سه  نوگره  و له  نفال ڕزگاریان بووه ئه  له

جاج  قیب حه من نه ری ئه فسه ئه. ن که رکی دی ده فسه ند ئه و چه) جاج حه(تی  نامرۆڤایه
، دانیشتووی )ردان تکریتی د حه حمه جاج ئه م حه که موالزمی یه(لی  بدولخالق عه عه

). لمان سه  نوگره(ی زیندانی  که دڕنده و رپرس د، به له زای به قه -   دی زلوعیه شاره
  . لمان سه  نوگره  من له ری ئه فسه ریم، ئه غازی که ڕائید
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    
 
 

  : وه ره کانی سه ونه
 .لناسری ئهت  سه مهلتوفاح  تیف ئه بدولله لیوا ڕوکن ڕافع عه .1
  . لتکریتی ئه لناسری جید ئه لمه ن ئه سه بد حه عه .2
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  ): جھاز االمن الخاص(ت  منی تایبه زگای ئه ده
  
) دام سهکۆشکی (ناو کۆشکی کۆماری  له  تییه زگا تایبه و ده کی ئه ره گای سه باره  

،  دام سهئاسایشی  پاراستنی  زگایه و ده کی ئه ره رکی سه ئه. غدا شاری به  بوو له
و  ی ئه دیکه کارکیرپرسانی ئراقی بوو،  به  وره کان و گه زیره ، وهدام سهی  ماه بنه
  له ڕژمکانی تری  ره تکهرکو زگا سه موو ده ر ھه سه لهبوو سیخوڕیکردن   زگایه ده
حزبی و   رپرسه واوی به وانی کۆماری و ته من، پاسه ، ئهئیستخباراتواگری،  ھه

  . کان حکومییه
ن  سه حوسن کامل حه ڕائیدو  زرا دا دامه)1984(سای   له  ت منی تایبه زگای ئه ده
و تاکو کۆتایی  گاکهز ری ده به ڕوه به  کرا به دام سهفوری زاوای  بدولغه جید عه لمه ئه

 ژمونی ھه ڕۆژدوای  له ڕۆژزگای ناوبراو  ده.   هبوو ی ھه و پۆسته ئه) 1986(سای 
  . بوون کانی زۆرتر ده ندامه ی ئه و ژماره زۆرتر

  زگایه و ده لهحوسن کامل البردنی دوای  ،لناسری ن ئه سه ین حه ر زه نه لیوا ڕوکن فه
) 1991(و تا سای  ر به ڕوه به  به کرا  وه دامه ن سه هالی له، دا)1986(کۆتایی سالی   له

 کورد ور  عسی ئراقی بۆ سه تی به کانی حکومه دڕنده  کاتی شاوه له  واته.  وه مایه
نفالکردن  باران و ئهکورد تووشی کیمیا  دا، که)1988- 1987(سانی  کوردستان له 

  .  بووه  زگایه و ده ئه رپرسی لناسری به ین ئه ر زه نه فه ڕوکنھات لیوا 
دواداچوونی نھنی  ری به به ڕوه لتکریتی، به د ئه مه بیب حه م مونعیم شه ده موقه
 ئیبراھیمکانی  ناوه به دام سهخوشکی   دوو کوڕه. بوو  زگایه و ده ر به تی سه تایبه

  زگایه و ده ر به رزی سه به ری پله فسه ئه  د حاجی نایف، که حمه حاجی نایف و ئه
قیب  نه.  بووینه  زگایه و ده ر به کانیشدا سه نفاله کاتی ئه کی زۆر و له یه ، ماوهبوون

قیب  ، نه)حوسن بوو دام سهمامی دیکتاتۆر   کوڕه(لناسری  زاع ئه حام ھه عدی ده سه
  زگایه و ده ر به رانی سه فسه ، ئه)مامی دکتاتۆر  کوڕه(لناسری  ن ھاشم ئه سه زیاد حه
    . بووینه

منی  زگای ئه رۆکی ده ک سه یه ماوه دام سهن تکریتی زڕبرای  سه حه ئیبراھیمتبان  وه
کانی  ن ھزه الیه دا له)13.4.2003(وتی  هڕک  له ڕژم ڕوخانیدوای   ت بووه، که تایبه

  . ستگیرکرا ده  وه یمانه ھاوپه
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ۆ تی  رۆکایه حوسن سه دام سهتی  لتکریتی، سکرتری تایبه حمود ئه بد حمود مه عه ب
 ڕوخانیدوای   ست، که ده  ی گرتۆته زگایه و ده ئهرشتی  رپه سهکی کورت  یه ماوه

کانی  ن ھزه الیه له دا)18.6.2003(وتی  هڕک  له ، ناوبراودام سهشۆڤینیستی  ڕژمی
  .  ستگیرکرا ده  وهامریک ئه

ی بچووکی دکتاتۆر  کوڕه) 22.7.2003-17.5.1966(حوسن  دام سهی  قوسه
  ی گرته زگایه و ده ئهرتی  به ڕوه به  وه ه)1991(ڕاستی سای  ناوه  له ،زنی ئراق مه
  .  وه مایه دا)9.4.2003(وتی  هڕک  عس له به ڕژمی ڕوخانیتاکو و ست  ده

مای   لهدا )22.7.2003(وتی  هڕک  لتکریتی له جید ئه لمه حوسن ئه دام سهی  قوسه
 ر رانبه به  له) حي الفالح –کی جووتیاران  ڕه گه(  له) ری مه لشه واف زدان ئه نه(
ن  الیه بکراو له عاره ناو شاری موسی کوردی به له) حي الجامعة –کی زانکۆ  ڕه گه(

) 14(نی  مه ته  فای کوڕی، که ڵ مسته گه له  وه  مریکییه سوپای ئه   ر به سهی )101(تیپی 
دا ھه وره برا گهی  ڵ عوده گه ھا له روه سان بوو، ھه   وه که یه رسکیان به ی خۆی

  . کوژران
  
  
  
  
  

  : وه کانی خواره ونه
 .لتکریتی جید ئه لمه حوسن ئه دام سهی  قوسهم  که ی یه دوو ونه .1
  . لتکریتی حمود ئه بد حمود مه عهم  ی دووه دوو ونه .2
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  )2(ونی ژمارە                               )2(ونی ژمارە 

    

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  :  ربازی سه  سازی تی پیشه زاره ربازی و وه سازی سه زگای پیشه ده
  
نائب (ر  فسه جگری ئه  ، که)20.3.2007- 1938(زراوی  جه زان مه ڕهھا یاسین  ته  

حوسن،  دام سه، دواتر  زی بووهسا زیری پیشه دا وه)1975(سای   لهبوو، ) ظابط
بی  عارهعسی  تی پارتی به رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه ئه  به کردی -ھا یاسین ته

جگری  ،تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ئهندامی  ئه ، شاوه وه سۆشیالیستی ھه
 ،زراوی ھا جه ته. دام سه ڕوخانیزیرانی پش  رۆک وه جگری سهرۆک کۆمار و  سه
  ڕگایربازی له  سازی سه زراندنی پیشه ی دامه دا بیرۆکه)1975(ی سا  له

  دا خسته)المؤسسة العامة للصناعات الفنیة(ری  سازی ھونه زگای گشتی پیشه داموده
  .  وه جکردنه واری جبه

رۆک  حوسن تکریتی جگری سه دام سهرمانی  فه  بهدا )1975( یساکۆتایی   له
مدانی  لحه باس ئه دنان حوسن عه عه(ی  وه راق، بیاری گواستنهوکاتی ئ کۆماری ئه

و  زاره بۆ وه  تی ئراقی دا رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه ئه)  شیعه – تی پالندانان 
وتنی  رشتی پالنی پشکه رپه سه ی وه بۆ ئهزیری پالندانانی پدرا  پۆستی وه

  حوسن دواتر له دام سه  که(مدانی  دنان حوسن حه عه. ستۆ ئه  سازی بگرته پیشه
  و ڵ به کی ستراتیژی تکه کانی چه توانی پۆژه) دا کوشتی8.8.1979وتی  هڕک

سازی و کشتوکاڵ  وتنی پیشه ئامانجی پشکه  وه شه ووکهڕ  له  بکات که  ستانه گربه
ی زان مه هڕھا یاسین  لدوری و ته لیل ئه خه ئیبراھیمت  عزه  ک له ریه ش ھه مه بوو، له

کانی  مدانی توانی پۆژه دنان حه عه. وکات ھاوکاری بوون سازی ئه زیری پیشه وه
پالنکی پنج سای   له) أسلحة الدمار الشامل( گشتییکی ورانکاری  چه

شکیب عقراوي،  ،11- 1: ( رچاوه سه ؛ وه دا بشارته)1980-1976(ی  وه دانکردنه ئاوه
-414ل ،ین التکریتي من المھد الی اللحدصدام نھوضا ونکوسا قصة صدام حس

 کان ڕووسهھاوکاری  دا به)1967(سای   تی ئراق له وه پشتریش ده). 415
  زراندبوو، که غدا دامه ی باشووری به)التویثة(  یسه توهی  ناوچه  تۆمی له کی ئه یه کارگه
وتنکی  هڕکیشدا )1974(سای   ھا له روه ، ھه ی زانستییه وه پناو لکۆینه له  گوایه

 ؛ستی ئاشتی به تۆم بۆ مه واری ئهب  له  وه ی لکۆینه رده ژر په ڵ ھیند مۆرکرد له گه له
شکیب عقراوي، صدام نھوضا ونکوسا قصة صدام حسین ، 11- 1: ( رچاوه سه

  ).   129ل ،التکریتي من المھد الی اللحد
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کارل (کانی  ناوه  مانی به ی ئه ارگهڵ دوو ک گه له ندی پوهتی ئراق  وه تا ده ره سه  
نزیک شاری فرانکفۆرت   ونه که ده  ، که)Pilot - پیلۆت (و ) Karl Kolp –کۆلپ 

ریان  وه الچۆکردنی زینده رمانی قه ئامری دروستکردنی ده  یه و دوو کارگه ست، ئه به
ھراوی  گازی ژه  و ئامرانه یتوانی به ئاسانی ده  م ئراق به به.  ئراق فرۆشتووه  به
کارل کۆپل (ی  ن دوو کارگه الیه  له  و ئامرانه تای فرۆشتنی ئه ره سه. م بھنت رھه به

  له  وه زووه  ر له ئراق ھه  واته که). 1977(بۆ سای   وه ڕته گه ئراق ده  به) و پیلۆت
، 12-1: ( رچاوه سه ؛ھراوی بووه کی کۆکوژی و ژه ی چهوی دروستکردن ھه
کی  چه  ترین ھرش به وره مانی، کوردستان گه ئه -  V. I. S. D. P –خراوی ڕک

    ).35+  29ل ،ی کیمیاوی کوشنده
، )8.8.1988- 4.9.1980( ڕی ئران بوو شه رقای سهتی ئراق  حکومه  کاتک که  

کانی  الماری کارگه دا په)7.6.1981(وتی  هڕک  ھزکی ئاسمانی ئیسرائیلی له
واوی کاولی  ته داو به  یسه ی توه شارۆچکه  له) مفاعل تموز النووي(تۆمی  همووزی ئ ته

. ن رگری بکه رگری ئاسمانی ئراقی بتوانن به بهو ی ھزی ئاسمانی  وه ب ئه کرد، به
نیا  عس ته و به دام سهتی ئراقی  وه دهواگری  زایانی ھه ی شاڕه گوره به  بۆ نموونه

مانیا  ئه  له  کهی  خاوانه  سته ره و که ئامرو  ئهھۆی  بها د)1982-1981(سانی   له
ری  وه ی زیندهناوبردن ی له سته ره ملیۆن دۆالر که) 350.000.000(ی یبا کیبوونی،

مانی،  ئه -  V. I. S. D. P –ڕکخراوی  ،12-1: ( رچاوه سه ؛م ھنابوو رھه به
ھا  روه ھه). 39ل ،یمیاویی ک کی کوشنده چه  ترین ھرش به وره کوردستان گه

وه ھه  مساوی به ی نه)فۆست(ی  کارگه تی  ردوو کارگه ی ھه مان شی ناوبراوی و
  ، که ئراق فرۆشتووه ڕژمی  ری به وه ناوبردنی زینده رمانی له مانیا ئامرو ده ئه

ۆڤ چۆکردنی مر بۆ قه  ی گۆڕیوه رانه هو هچۆکردنی زیند رمانی قه و ده ئراقیش ئه
  .  وه ر ھاووتی کوردی تاقیکردۆته سه و له

  جید کرا به لمه ن ئه سه سن کامل حه حو ڕائید  دا کاتک که)1984(سای   دواتر له  
زگای  رشتیکردنی ده رپه مان کاتدا سه ھه ر له ت، ھه منی تایبه زگای ئه ری ده به ڕوه به

دازیار  ریقی ئه یدا فه رکه و ئه له حوسن کامل ڕائید. ربازی پسپردرا سازی سه پیشه ن
ن  سه مودی حه ندازیار عامر حه ریقی ئه یدی و فه لعوبه ئه شید ڕهد  مه عامر محه

  . عدی ھاوکاری بوون لسه ئه
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ربازی بوو  سازی سه زیری پیشه عدی، وه لسه مودی ئه ندازیار عامر حه ریقی ئه فه
  حوسن له دام سه ڕژمی ڕوخانیای دو  نده رچه ، ھه)1988(ھاری سای  کو به تاوه
م پاش  ستگیرکرا، به ده  وه مریکییه کانی ئه ن ھزه الیه دا له)12.4.2003(وتی  هڕک

  . ک ھیچ دادگایه  ی بدرته وه ک ئازادکرا بئه یه ماوه
دا کرا )3.4.1988(وتی  هڕک  فور، له بدولغه جید عه لمه ن ئه سه قید حوسن کامل حه عه
  ژمارهالثورة،  ،12- 2( : رچاوه ؛ سهربازی سازی سه سازی و پیشه زیری پیشه وه  به
زیری  کیش وه یه رگری و ماوه زیری به ند ساک وه ، پاشانیش چه )1ل، )6523(

 ڕژمدا له )7.8.1995(وتی  هڕک،  ممه ڕۆژی دووشهچی دواتر له  ، که بووه وت نه
ورده  هڕایکرد و وه جیابووه وتی  ڕکه  لهش مانگ  ی شه وای نزیکهد .ن وتی ئ

  کو له بوو به لی خۆش نه ناوبراوم  ، بهدام سهشی  باوه  وه ڕایه گهدا )19.2.1995(
وه  بهی  ردوو براکه ھه ،باوکیجیدی  کامل مهڵ  گه دا له)23.2.1996(تی و هڕک کانی  نا
یان  که سکی تری خزانه ند که جید و چه کیم کامل مه بدولحه جید و عه کامل مه دام سه
  . مووانی کوشتن ھه
-2( : رچاوه سه؛ تۆمی ی ھزی ئه رۆکی لیژنه فور، سه بدولغه بدولخالق عه ھومام عه  

زیری خوندنی باو  وه ڕژم ڕوخانیپش   که،  )4ل، )6566(  الثورة، ژماره ،21
کانی  ن ھزه الیه لهدا )19.4.2003(وتی  هڕک  کان بوو، دواتر له زانستییه  وه توژینه

   .ستگیرکرا وه ده مریکییه ئه
مھنانی  رھه زگای به ری ده به ڕوه ن، به سه مید حوسن کامل حه عه(  ک له ریه ھه
د  مه ندازیار عامر محه ریقی دکتۆری ئه لساعدی، فه مود ئه ربازی، دکتۆر عامر حه سه
د  حمه ندازیار ئه د دکتۆری ئهقی شاھین، عه بدول عهفائیز  ڕوکنمید  ، عهشید ڕه

  ندازیار نزار جومعه لجبوری، ئه واد ئه فاء ھادی جه یری، دکتۆر سه لزوھه زا ئه مورته
ھۆی  به) می عزه لئه میل ئه ئیسماعیل جه عد ڕهندازیار  می ئه ده سیر و موقه لقه ئه
یان )ین افدهل ئه ویسام(کی کۆکوژی  داھنانی چه  کانیان له وه شدارییان و ھه به
وه ؛ سه رگرتووه وه   .  )5ل، )6555(  الثورة، ژماره ،61-2( : رچا

ندازیار عامر  ریقی ئه وت فه زیری نه زاوی، ژنی وه لعه ھا ئه ته شید ڕه ڕحاب  دکتۆره
الدکتورة (کتریا  به  دکتۆره  به  ناسراوه  یدی بوو، که لعوبه ئه شید ڕهد  مه محه

کی کیمیاوی و  ، زانای چه)أم الجمرة الخبیثة(تراکس دام ئین یان مه) الجرثومة
م  رھه بۆ به  ی ئراقی رپرسی تاقیگه کی بایۆلۆجی و به م ھنانی چه رھه رپرسی به به
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ندامی  ھا ئه روه ، ھه نگی بووه پناوی دروستکردنی بۆمبی جه ھنانی میکرۆب له 
ممه،  دووشه ڕۆژی  له  ، کهبی بوو عسی عاره رمی ئراقی حزبی به تی ھه رکردایه سه
چی  ستگیرکرا، که ده  وه ریکییه مه کانی ئه ن ھزه الیه دا له)12.5.2003(  وتی هڕک
دا )2005(ری سای  ڕاستی مانگی دیسمبه ناوه ک له  ھیچ دادگایه  ی بدرته وه بئه
دا )5.5.2003(وتی  هڕک  پشتر له  که(ماش  ھدی عه ھودا ساح مه  ڵ دکتۆره گه له
  . ئازادکران) ستگیرکرابوو ده
ری  به ڕوه به  کرا به  وه ه)1989(سای   یدی، له لعوبه ئه شید ڕهد  مه ریق عامر محه فه
دا )28.4.2003(وتی  هڕک  له دام سه ڕوخانیربازی، دوای  سازی سه زگای پیشه ده
  ی بدرته وه دواتر بئه ویش م ئه ستگیرکرا، به ده  وه هز گه ڕه  کانی فره ن ھزه الیه له

  . نن مه ختی یه نعای پایته سه  ی له که ڵ ژنه گه و ئستا له دادگا ئازادکرا
ری  به ڕوه تکریتی، جگری بهل ئهن  سه لحه عب ئه زاحم سه مه وان فۆکهی ڕوکنلیوا 
قائد (کی ئاسمانی  ی چه رمانده دا فهڕژم ڕوخانیکاتی  ربازی و له سازی سه پیشه
دا )23.4.2003(وتی  هڕک  له  وه مریکییه کانی ئه ن ھزه الیه  بوو، له) ح الجويالسال

  . ستگیرکرا ده
ری  به ڕوه می به لتکریتی، جگری دووه سون ئه ح حه شه جا ڕهر  یسه مه ڕوکن قید عه

  . ربازی سازی سه پیشه
کی کیمیاوی  کانی چه ارهمب ری عه به ڕوه یدی، به لزوبه د ئه حمه بار ئه بدولجه دکتۆر عه

  .  سوره
 ڕژمیکانی  کوژه کۆمه  که می چه که رپرسی یه ر، به عفه ر زیاء جه عفه دکتۆر جه

  دا، که)1988- 1987(سانی  کاندا له  نفاله ی ئه که ھۆڤییه  کاتی شاوه له دام سه
مفاعل (ی  گهکار  و له تۆمی ئراق ناسرابوو، ئه باوکی بۆمبی ئه دکتۆری ناوبراو به 

  دا له)7.6.1981(وتی  هڕک  ئیسرائیل له  ستی پکردبوو که ده) تموز النووي
ری  عفه ھا ناوبراو کوڕی دکتۆر زیاء جه روه ھرشکی ئاسمانیدا کاولیکرد، ھه

ی  نوان ماوه له  ، که عیده تی نوری سه می حکومه یه ی ده زیری ئابووری کابینه وه
  .  بووه ی ھه و پۆسته ا ئهد)6.1.1949-10.12.1949(

ری  به ڕوه تۆمی و به ی ئه وه ی توژینه رۆکی بنکه لنعمی، سه دکتۆر نوعمان ئه
  ھزه ڕاوژکاریکو  دواتر وه  ربازی، که سازی سه ی پیشه سته گشتیی پشووی ده

  نوان ، پاشان له کاری کردووه) 1988-1983(نوان سانی  کانی ئراقی له ناوکییه
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وه به  دا بۆته))1988 -1992نی سا ۆژری پ به ڕنی   که) 3(  ی ژماره هناوی نھ
نوان  تۆمی ئراقی، دکتۆر نوعمان نعمی له مھنانی ئه رھه ی به رنامه بۆ به  بووه

ربازی  سازی سه ی پیشه سته ری گشتیی ده به ڕوه دا به)1998- 1993(سانی 
  .  بییه عاره وتی ئیماراتی  ش له و ئستاکه بووه

ی  ی وزهڕکخراورۆکی  ، سه بی شیعه عاره –لھاشمی  زاق ئه بدوله دکتۆر عه
  . تۆمی ئه
سازی  تی پیشه زاره وه  ری گشتیی له به ڕوه لتکریتی، به ڕاح ئه لجه رخام ئه زه

  ). 1988(ربازی سای  سه
وه تحی، به عدو فه سه نانی چه رھه ری گشتیی به به ڕکوژی کۆمهکی  مھ میڕژ 

  . ئراق
  له ست بادهرپرسیکی  ڕائی، به لسامه ج بیالل ئه ره حمود فه مه ڕوکنمید  عه
  .کی کیمیاوی مھنانی چه رھه رپرسی به دری نیشتمانی و به تی چاو رایه به ڕوه به
دی پوه  کان که قورسه  سازییه زیری پیشه یش تکریتی، وه ال حوه واب مه بدولته عه ی ک یهن

پش   ، که ریان بووه تیده و ھارکارو یارمه ته زاره وه م ڵ ئه گه له  بووه توندو تۆی ھه
زیران  رۆکی وه م جگری سه ربازی و ھه سازی سه زیری پیشه م وه ھه ڕژم ڕوخانی

ست  ده  وته دا که)2.5.2003(وتی  هڕک  له ڕژمناوبردنی  م دوای له ، به بووه
  .  وه نهیما کانی ھاوپه ھزه

ی  وه رشتی تیمی کرده رپه ی سه ندامی لیژنه ر، ئه قه سه بدول عهم  مید حاته عه
  ). 24ج  وه موزده(

  ی چاودریکردنی مادده رۆکی لیژنه ھدی، سه مه زا ڕهد  مه فاء محه م سه که موالزمی یه
  ). 443(لیوای   کان له ره ناوبه له  کیمیاوییه

ۆ  ربازی و نونه سازی سه زگای پیشه ده ر له  هب ڕوه رسام، به ڵ سه ته ری ئراق ب
فرانس (ندی  تاوانباری ھۆه  ڕگایکان له  کوشنده  کیمیاوی و گازه  سته ره کینی که

  ). نرات ڤان ئه
  . ربازی سازی سه تی پیشه زاره وه  ندازیار له لدلمی، ئه ندازیار ماجد مزبان ئه ئه

  .  ربازی بووه تی سه زاره ی وهرپرسک باس عامر به فازڵ عه
کک  ڕا، قائم، موس و تاجی یه کانی سامه شانی کارگه شانبه) کاشات عه(ی  کارگه  

کی کیمیاوی و کۆکوژی له  مھنانی چه رھه ی به که  کارگه) 11(ترین  وره گه  له  بووه
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یۆلۆجی و کی کیمیاوی، با مھنانی چه رھه بۆ به دام سهعس و  ی به که هڕژم. ئراق 
ریکا،  مه ئه(کۆمپانیای جیھانی وتانی ) 207(ڵ  گه ستی له کان گربه یهکوژی کۆمه

نسا،  ره لجیکا، جرسی، فه ، بهرازیل بهریتانیا،  مانیا، ئیسپانیا، ئیتایا، به نتین، ئه رجه ئه
 دا)، پۆۆنیا، سوید، سویسراو یۆنان، مۆناکۆ، میسر نده ژاپۆن، ھیندستان، ھۆه

ی  که ه%)10(  ، له مریکی بووینه و ئه وڕوپی ئهیان %)90(نویاندا   له  ، که ستووه هب
مانیا، ئیتایا،  ئه(ت  تایبه به وروپا ئهوتانی .  وتانی تر بووینه   ر به سهتریش 

 و مھنانی ئه رھه بۆ به  تی زۆری ئراقیان داوه یارمه) نساو سویسرا ره ریتانیا، فه به
و  ندازیار دان پسپۆر، زانا، ئه سه دا به  )کاشات هع(ی  کارگه  له.  کانه چه  جۆره
نویاندا  ، له کردووهکی کیمیاوی کاریان  مھنانی چه رھه به  ت به ندی بیانی تایبه کارمه

  :بوون  وه ی خواره مانه ئه  که  بووه وسی ھهڕو زانای  ندازیار ئه ،پسپۆر) 30(
  
 .لیگ میخائیل ڤیچ ئه -1
 .ف گاته اتۆلی بهن ئه -2
 .ف وسالنهڕناتۆلی  ئه -3
 .ڤیچ  ندریی ئیڤانه ئه -4
 .گینۆف نتۆن ئه ئه -5
 .لۆف که ر سه ئیگه -6
 .ف ۆزهڕئیڤان  -7
 .ڤلیف ر یاکه لیکسانده ئه -8
 .ف لیکسی لیۆنه ئه -9

 .دژدین ریس نه به - 10
 . سونتیڤه  تایتانه - 11
 .ف مانه هڕدینیس  - 12
 .چۆڤیلری پیت ڤه - 13
 .ف ڤالدمیر میلنیکه - 14
 .ندیم زیکی ڤه - 15
 .الیف ر نیکه ڤیکته - 16
 .ڤیچ نتینه  نسته ر که فیوده - 17
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 .ف سمیلیاکه  کۆسته - 18
 .ف لیڤیتان گراسیمه - 19
 .مارک پۆگا چیۆف - 20
 .کسیم بریوموف مه - 21
 .میخائیل کنیازیف - 22
 .ر نیکسچ پیۆته - 23
 .ف ریتۆنه پاڤل خه - 24
 .ستیپان بانتیشیف - 25
 .ف ڤیکه ستانیسالف نه - 26
 . گۆڤه سه  سڤیتالنه - 27
 .سیرگیتی پۆشکاریۆف - 28
 .ف دینیه  هسیریۆژ - 29
 ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه، 13- 1: ( رچاوه سه ؛یوری بابروف - 30

  ).     65لم،  که م، چاپی یه که رگی یه نفال، به و ئه
  
  وه ه)1981(تای سای  ره سه  ر له ھه دام سهکانی  عس و پیاوه تدارانی به سه ده  
  ستیانکردووه ده  وه سازییه تی پیشه زاره ربازی و وه سازی سه زگای پیشه ھۆی ده به
سانی   کی چوپ له یه شوه بهئراق م  به. کی کیمیاوی مھنانی گازو چه رھه به  به
دا )1988(تای سای  ره سه  له  ، که دروستکردنیان داوه  به ی ره دا په)1986-1987(

  له  کهکیمیاوی  ی مادهجار زۆر ک کانی خۆیدا بکی یه کیمیاوییه  ربازییه سه  کارگه  له
  : مانه لهبریتین   کانیش ماده. مھناوه رھه بهھنران  کار ده کاندا به کۆکوژییه  که چه

)Mustardgas, CX, VX, Kemikbinder Sarin, Tabun, Zyanid, - زارین، 
س، ڤی ئکس و کیمیاوی ک، سی ئ)ل رده خه(رد  تابون، سیانید، گازی مۆسته

  . کار ھاتوون دا به بجه ه باران کردنی شاری ھهکیمیا  له  که، )ج وه مزده
وییان به  سته ره زۆرترین که  ی که و تاوانبارانه دوو له   ، ئراق فرۆشتبت ی کیمیا
فرانس (ندی  ھۆه ز گه ڕه ئراقی و بازرگانی به ز گه ڕه مریکی به ی ئه)داد عید حه سه(

رانی  روه وڵ و کۆششی دسۆزان و وتپه ھۆی ھه هب نرات ئه . هبووین) نرات ڤان ئه
  بجه ه ندی ھه و ناوه  بجه ه دادگاییکردنی تاوانبارانی ھه ی به کۆمیته(کانی  هڕکخراو
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دا )5.1.2002(وتی  هڕک  له  چاک، که –لی کورد  نفالکردن و جینۆسایدی گه ئه  دژ به
وتی  هڕکینی،  ھه ڕۆژی  ای لهشاری الھ  ندی له کی ھۆه ، دادگایه) زراوه دامه

دواتر دادگای   وه، که بییه ناوبراوساڵ زیندانی بۆ ) 15(دا سزای )23.12.2005(
دا بیاری )9.5.2007(وتی  هڕک،  ممه چوارشه ڕۆژی  ی شاری الھای له وه پداچوونه

راقی ئ  به نرات فرانس ڤان ئه  ی که یه سته ره کهو  بی ئه .دادگای الھای جگیرکرد
ی )تابون(تۆن گازی مشک ) 812( و ل رده تۆن گازی خه) 350(ئراق  ، فرۆشتووه

ی  زۆربه  که  ی کیوه)ڤی ئکس(ی  سته ره تۆن که) 250(ھا  روه ، ھه مھناوه رھه ل به
کاندا  نفاله ئه و بجه ه ران کردنی کوردستان و ھهکاتی کیمیابا کوردستانی ئراقدا له  له
  . کارھنراون دا به)1988-1987(سانی  له 
. تی(ی  ماده له   هبریتی بوول  رده مھنانی گازی خه رھه به کی له  ره ی سه سته ره که  

م  ئراق ھه.  ئراق فرۆشتووه تی  وه تۆنی به ده) 1116(نرات  فرانس ئه  که) گی. دی
کی  چه  تۆپ به  لهی پکردنی گول م کارگه ل و ھه رده مھنانی گازی خه رھه ی به کارگه

مساوی زۆر ناسراو بوون  نه ی ڕاجیمهش تۆپ و  مانه ڕای ئه ره سه.  بووه کیمیاوی ھه
و بۆ  کیبوومسا  وتی نه کجار زۆری له  بکی یه  ئراق و کوردستان که له 

  .ھنان کاری ده کوشتن و جینۆسایدکردنی کورد به
 ، ووری کوردستانی کیمیاباران کردووهی خاکی باش پوانه  زیاتری  نیوه لهئراق   
به  کوژی کۆمهکی کیمیاوی و  تۆن چه) 8500(  کارھنانی زۆرتر له به ھۆی به

  .  وه کانیه موو جۆره ھه 
ر،  گازی خنکنه  کاری ھناون بریتیین له دژی کورد به ئراق له   ی که و گازانه ئه

   .ر و گازی سوتنه مار گازی ده
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  )2(ونی ژمارە                               ))1نی ژمارە و

    

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  )6(ونی ژمارە                               )5(ونی ژمارە 

  

    
  )8(ارە ونی ژم                              )7(ونی ژمارە 
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  )10(ونی ژمارە                               )9(ونی ژمارە 

    

    
  )12(ونی ژمارە                               )11(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .زراوی زان جه مه ھا یاسین ڕه ته .1
  . زراوی زان جه مه ھا یاسین ڕه ته .2
 .مدانی لحه باس ئه دنان حوسن عه عه .3
  .فور تکریتی بدولغه جید عه لمه ن ئه سه حوسن کامل حه .4
   .فور تکریتی بدولغه جید عه لمه ن ئه سه حوسن کامل حه .5
 .فور بدولغه بدولخالق عه ھومام عه .6
 .شید د ڕه مه ندازیار عامر محه دکتۆری ئه .7
 .زاوی لعه ھا ئه شید ته ڕحاب ڕه  دکتۆره .8
 .ماش ھدی عه ھودا ساح مه .9

 .ماش ھدی عه دا ساح مهھو .10
 .لتکریتی ن ئه سه لحه عب ئه زاحم سه مه وان فۆکهلیوای  .11
 .لتکریتی ن ئه سه لحه عب ئه زاحم سه مه وان فۆکهلیوای  .12
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وحدة (ی  که یه  ناسراو به) وحدة المجازر البشریة(ی مرۆڤ  ی کوشتارگه که یه
5013 :(    

  
کیمیاوی، میکرۆبی،   که واوی چه ی ته وه تاقیکردنه  هی که و یه کی ئه ره رکی سه ئه  

. کانی خۆیدا زراوه دامه  ھنان له می ده رھه ئراق به  کان بوو که بایۆلۆجی و کۆکوژییه
ی  رانه مھنه رھه به  که و چه واوی ئه ، ته)5013ی  که یه(ی مرۆڤ  ی کوشتارگه که یه

کانی  دڕنده  کاتی شاوه  ی له کوردانه  و گوندنشینه ر ئه سه له ،کانی ئراقی کارگه
تی ئراق  کانی حکومه ره تۆقنهزگا  کانی سوپا، میلیشیا و ده ن ھزه الیه کاندا له نفاله ئه
،  یه که و یه ر به ی سه نامه گه به  لهک  یه ژماره  له.  وه کرده ستگیرکرابوون، تاقیده ده
قیکردنه وه ریان بۆ بنرن بۆئهن کوردی ت هک داوا دهرپرس  رانی به فسه ئه  ی وه ی تا

رۆکی  ی سه).ڕ. م. دکتۆر ھا(کی  یه نامه  له  بۆ نموونه. ن نجام بده ئهر  سه له یان دیکه
ن  که ده  کی دیکه یه داوای ژماره.) إ. ج. کیمیاوی ف. م(ک و  شی تیپی یه ی ھاوبه لیژنه

  ی که وه ڕای ئه ره ، سه وه نه بکه ر تاقی سه یان له)24(ج  وه کی کیمیاوی مزده تاکو چه
  کوردیان بۆ نردرابوو، که) 2400(مدا بی  شی سیه به  ک له یه ماوه  ر له به

  ی گوره به،  ی کۆگاکانی سوره که ی یه رمانده فه. نجام داون ر ئه سه یان له وه تاقیکردنه
) 1860(یان  ژماره  م که شی دووه ، به)26.10.1989(وتی  ی ڕکه)75(  هی ژمار نامه

کانی کیمیاوی  وه واوکردنی تاقیکردنه پناوی ته ناردووه، له) 5013(ی  که بۆ یه  کورده
ری کۆگاکانی  به ڕوه د زوبدی به حمه بار ئه بدولجه دکتۆر عه.  )24(جی  وه مزده

  رهی ژما نامهمی  وه  ، که)27.7.1990(مژووی   دا بهرمی ی فهک یه نامه  ، له سوره
ی مرۆڤ  ی کوشتارگه هک یه رۆکی سهی )6.7.1990(وتی  ڕکه ی)15/ج/234(

ی  ندامی لیژنه ئه ر هگ سه بدول عهم  مید حاته عهواژۆی   به  که نامه . وه داته ده
  ری کۆگاکانی سوره به ڕوه بهبۆ  )24مزدوج (ی پرۆسسی مرشتیاری تی رپه سه

ی بۆ ناردوون )ی کورد رگه پشمه(ر  تکده) 850(  که  وه کاته نردرابوو، ئاگاداریان ده
     . ریان سه کان له ره ناوبه له  که ی چه وه نجامدانی تاقیکردنه بۆ ئه

) 12-10(دووری   به  ) سوره(ی  ڕاستی شارۆچکه  سته ده  وته که ده  یه که و یه ئه
  ر ڕگای سه   تهو که ش ده) سوره(ی  غدا، شارۆچکه تری باشووری شاری به کیلۆمه

   .سرا غدا و به کی نوان به ره سه
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  ی کوڕه)نوش یعان که که( ڕوکنقید  ، عهی مرۆڤ کوشتارگهی  که ی یه رمانده فه
ی  ی کوشتارگه که ندامانی یه ئه.  هبوو) حوسن دام سه(خوشکی دیکتاتۆری ئراق 

لاوی،  ئه  لیفه یح خه یاد فته می ڕوکن ئه که ریقی یه فه: ( مرۆڤ بریتیبوون له
وتی  ڕکه  له دام ی سهدوای ڕوخانی ڕژم  که، کانی گاردی کۆماری ی ھزه رمانده فه
یاد  ریقی ڕوکن ئه فه. ستگیرکرا ده  وه یمانه کانی ھاوپه ن ھزه الیه دا له)5.6.2003(

شیر،  هلیوا ڕوکن سامی ب. قی پنج یله ی فه رمانده یاتی، فه لبه د ئه مه کی محه لیل زه خه
ق  لیوا ڕوکن باره. کان کداره چه  تی گشتیی ھزه رکردایه ری گشتی سه جگری پشکنه

لیوا عادل . وت تی پاراستنی نه ی ھزی تایبه رمانده ، فه لحنته حاجی ئه بدول عه
لیوا سالم، . ری یاسایی لیوا ڕاغب، پشکنه. وانی سوپا ری فۆکه غار، پشکنه لسه ئه

). ئیستخبارات(واگری  ری ھه د، پشکنه مه کی محه مید ڕوکن زه عه. ییری یاسا پشکنه
ری  د، پشکنه حمه ھاب ئه مید شه عه. واگری ری ھه یر، پشکنه مید ڕوکن خزه عه

مید  عه. ری کیمیاوی دانی، پشکنه شھه لمه میر ئه بدولئه بدولئیال عه مید عه عه. کیمیاوی
تیی حزبی  رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه لدوری، ئه ئهد  حمه ئهبدولقادر ئیبراھیم  عه
کردنی  ، ئاماده)5013(وحدة المجازر البشریة یا ، 62-2(:  رچاوه ؛ سهبی عسی عاره به

  ).  زانراوه ل نه ،)328(  جید، کوردستانی نوێ، ژماره دشاد مه
ی دام سهسکرتری (رۆک کۆماری ئراق  مادی، سکرتری سه حامد یوسف حه

دژی  کی کیمیاوی له کارھنانی چه به  کانی نامه گه له به  ناوی ھاتووه) یکتاتۆرد
نفال و  سای ئه  به  دا که)1988- 1987(سانی  دانیشتوانی بتاوانی کوردستان له 

  . کیمیاباران کردنی کورد ناسراون
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  :     ی تۆبزاوه ربازگه کانی سه رمانده فه
  
کی  یه که یهکان و  نفالکراوه ی ئه وه شونی کۆکردنه  له بریتی بوو  یه ربازگه هو س ئه  

وه ربازگه سه . بووه نفال لفی ئه خه ی  نفال بنکه لفی ئه کی خه یه که کو یه وه  ی تۆبزا
دا دروست کرابوو، که ژووری ئۆپراسیۆنی سه م  له  که هژووری ئۆپراسیۆن  ربازی ت

جید  لمه سوتان ئه بدول عهفا  مال مسته که ڕوکنقید  عه: (ووپکھناب  رانه فسه ئه
منی  زگای ئه ده   ر به سهنفال و  لفی ئه ی خه که رپرسی یه لتکریتی، به لناسری ئه ئه

کانی  ن ھزه الیه دا له)17.5.2003(وتی  هڕک  له ڕژم ڕوخانیدوای   ت، که تایبه
الی  جید و مردی حه ن مه سه لی حه زای عه هناوبراو خوشک. ستگیرکرا ده  همریکا و ئه

زگای  ری ده به ڕوه به  که لناسری ن ئه سه ین حه ر زه نه فه ڕوکنقید  عه.  هدام سهکچی 
لیل  تالع خه ڕوکنلیوای . لنفا لفی ئه ی خه که رپرسی یه به جگریت بوو،  منی تایبه ئه
 ڕوکنقید  عه. کات ره ری حه فسه ئه وسوپا رکانی  تی ئه رۆکایه سه لدوری، له  ئه حیم ڕه

  موز که ی شۆڕشگانی ته رۆکی نووسینگه زاع، سه لھه د ئه مه یزی محه تاریق فه
ق  ت باره ی ھزی تایبهڕوکنمیدی  عه.  تی کۆمار بووه رۆکایه تی سه وانی تایبه پاسه

م  ده موقه. وت ری نهکانی پارزگا یی ھزه رمانده فه ی  رمانده لحنته، فه حاج ئه بدول عه
م خالید  ده موقه. بوو  ی تۆبزاوه ربازگه یدی، جگری سه لعوبه ئه  تیه موحسین عه

د نافع،  مه قیب محه نه. د حمه ھدی ئه قیب مه نه. شق پکردن ری مه فسه د، ئه مه محه
د  حمه موالزم ئه. کات ره ری حه فسه لدوری، ئه یس ئه موالزم قه. کات ره ری حه فسه ئه

  ). ری ئالیات فسه ن، ئه سه حه
م ڕوکن  ده موقه . ی تۆبزاوه ربازگه سهی  رمانده فهمیدی ڕوکن ناتق نوری ساح،  عه

وه ربازگه سه ی رمانده فهیدی، جگری  لعوبه ئه  تیه موحسین عه م  ده موقه.  ی تۆبزا
  .    ری زیندانی تۆبزاوه به ڕوه به یی، ویجه عیسا حه

ن بریتی بووکرد  یان ده ربازگه و سه وامی ھامووشۆی ئه رده به به   که ی سانه و که ئه  
، )لی کیمیاوی عه(لتکریتی  لناسری ئه ن ئه سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه لی حه عه: ( له

 ڕازی. سوشیالیستبی  عارهعسی  ی باکووری پارتی به نھنی نووسینگه ڕازگری
نزار  ڕوکنریقی  فه. بیرۆی باکوور  مینداری گشتیی لمان، جگری ئه ن سه سه حه
حوسن  ڕوکنریق  فه. رکانی سوپا رۆکی ئه جی، سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه عه
بۆ  –رکانی سوپا  رۆکی ئه ری سه ده لتکریتی، یاریده ب ئه ره د عا مه محه شید ڕه
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ی  رمانده ی، فهلاو ئه  لیفه یح خه یاد فته ئه ڕوکنریق  فه. کان کاروباری ئۆپراسیۆنه
دا )4.6.2003(وتی  هڕک  له  همریکا و ئهکانی  ن ھزه الیه دواتر له  گاردی کۆماری، که

ری  به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا . ستگیرکرا ده
نابی،  لجه ماد ئه دین کازم حه الئه عه ڕوکنریقی  فه. ربازی واگری گشتیی سه ھه
 ڕوکنلیوا . کان کداره چه  یی گشتی ھزه رمانده مینداری نھنی گشتی فه ئه
 ڕوکنقید  عه. کان کداره چه  تی گشتیی ھزه رکردایه سه  بدولواحید شنان ئالبات، له عه
واگری  ری ھه به ڕوه به  کان له ی کورده)3(ی  رپرسی ھۆبه لید نایف شبیب، به وه

 ڕوکنلیوا . ی باکوور واگری ناوچه ی ھهڕکخراوی ر به ڕوه ربازی و به گشتیی سه
  که) 6(قی  یله و فه )2(قی  یله ی فه رمانده فه. لجبوری حمود جاسم ئه بود مه ح عه سه
لی  زیز حوسن عه بدولعه خدر عه.  کانیان کردووه نفاه شداری ئه ق به یله ردوو فه ھه
د  مه یونس محه ڕوکنلیوای . عس ی بهرکوکی پارت مینداری نھنی لقی که لدوری، ئه ئه

د  مه بدولستار محه عه ئیبراھیم ڕوکنلیوای . ری پالندانان به ڕوه ڕب، به سلمان ئالزه
رکانی  تی ئه رۆکایه سه  له ڕوکنری  فسه مورابی و ئه ی تیپی حه رمانده ھان، فه لده ئه

، ستگیرکرا دا ده)15.5.2003(وتی  هڕک  له  همریکا و ئهکانی  ن ھزه الیه له  سوپا، که
ی زیندان  له دا)29.10.2010(وتی  ڕکه  لهر  ی جگه نجه خۆشی شرپه نه  دواتریش به

لعانی، سکرتری بیرۆی  یوسف ئهحاج تاھیر تۆفیق . غدا مرد به  کان له مریکییه ئه
 .و پارزگاری موس سۆشیالیستبی  عارهعسی  کانی پارتی به هڕکخستنباکووری 

یی  رمانده ی فه رمانده فه ، لحنته حاجی ئه بدول عهق  باره. خ. ی قڕوکند می عه
یاتی،  لبه د ئه مه کی محه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنلیوا . وت کانی پارزگاری نه ھزه

واگری  ھه  لتکریتی، له لعجیل ئه عائد مخف ئه ڕوکنمید  عه). 5(قی  یله ی فه رمانده فه
واگری  ری ھه به ڕوه به   بووه ڕوکنریق  ی فه پله اتریش بهربازی بوو دو گشتیی سه
زگای  ده   ر به سهلتکریتی،  د ئه مه ت حه د نعمه مه مید موعته عه. ربازی گشتیی سه

لجبوری،  ف ئه ه ساح خه گ موتهرحان  فه ڕوکنقیدی  عه). 1(قی  یله واگری فه ھه
ین  ر زه نه فه ڕوکنقید  عه. ت ھهڕۆژی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه به

زگای  ری ده به وهڕ نفال و به لفی ئه ی خه که رپرسی یه لناسری، جگری به ن ئه سه حه
  . )ت منی تایبه ئه
ری  به ڕوه لتکریتی، به بوش ئه لحه لوم ئه بوش سه لیل حه لجه بدو قید تاھیر عه عه  

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  جید، که ن مه سه لی حه ی عه نووسینگه
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  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
رپرسی  زھان تۆغان، به نه ڕائید .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)268(

لی  وانی عه بدی پاسه عه ڕائید(  له ک ریه ھه. جید ن مه سه لی حه کانی عه وانه پاسه
م حازم، موالزمی  که زاوی، موالزمی یه م سعود عه که ن کیمیاوی، موالزمی یه سه حه
لی  وانی عه موویان پاسه ھه  نباری، که م سائم ئه که و موالزمی یه  م سائب تکریتی که یه

  ).  ینهکان بوو نفاله ئه باران کردنی گوللهتیمی  ، له  کیمیاوی بووینه
من  زی ئه وه ن مۆحان موراد، موفه سه بدولحه من و شۆفری شۆڤ عه زی ئه وه موفه

من و شۆفری شۆڤ  زی ئه وه د ئیسماعیل تکریتی و موفه حمه و شۆفری شۆڤ ئه
کی  خه کانیان هشۆڤ  به  ن بووینه که گۆڕھه رسکیان ھه  کهفی،  جه رحان جابر نه فه
  .  کردووه چاڵ به ندهکانیان زی نفاله ئه
ن  سه بدولحه من عه زی ئه وه کانی موفه ی قسه گوره به  وه ره ی سه و تاوانبارانه ئه

ی  دا نزیکه)12.8.1988(وی  شه  نیا له ته ڕژمری  فسه ئه  مۆحان موراد، یازده
،  کردووهنفال ئه  وه بارانه ھۆی گولله ھاووتی کوردی بتاوانی گوندنشینیان به) 1300(

  کانیان ئاماده چاه  که س شۆفره  ، کهناو بیست چاڵ  ته دواتر خستوونه تکایان
  .  هکردوودادا کان کوژراوه ر سه خۆیان بهدواتر و   کردووه

و  منی تایبه زگای ئه ده   ر به سهمنی  زی ئه وه ن مۆحان موراد، موفه سه بدولحه عه ت 
خۆی  و  کردووهنفال  اران کوردی سیڤیلی ئهز ھه  که کان شۆڤه  کک له شۆفری یه

ی حزبی  رگه پشمه  بک که عاره  نفالکردنی ژنه ئه  ت به باره ، سه ردا کردوون سه به
  : ت ، ده شیوعی ئراقی بووه

شیمان  م په به. ب بوو ی عاره وه رئه به یان کوشت، له که به عاره  پم ناخۆش بوو ژنه(
  عارف قوربانی، له، 14- 1(:  رچاوه سه ؛)کاندا دژی کورده له  مهی کردوو و کاره نیم له

 کانی داپۆشی، نفاله ئه  شک له ی به ق شۆفه و سایه ئه –  بۆ تۆبزاوه   وه ئوم ڕعانه
  ). 28ل
داڵ له س ھه  دا، زۆرتر له)1988(کانی سای  نفاله کاتی ئه له ر  به له  تۆبزاوه  زار من
  و ژنه ئه  نیا پی ناخۆش بووه چی ناوبراو ته دن، کهبرسان مر خوشی و له نه

  و تاوانه چی دوای ئه ب بووه، که ی عاره وه رئه به نیا له ، ته یان کوشتووه به عاره
ناوبردران و  س له زار که دان ھه سه  کوردستان که کورد و  به ر رانبه بهش  یه وره گه
  و نه  شیمانه په  سی بتاوان، نه ن کهزارا دان و ھه ر سه سه  ر خۆی خۆی کردۆته ھه
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دا له نجامی به ئه کورد بکات، له   داوای لبوردن له  شه ئاماده نفالکردنی  ئه  شداریکردنی
  .   تۆبزاوه  زار کوردی بتاوان له یان ھه ده
پناوی  لهمووی  ھه  ورانه گه  سته ده و کاربه  رمانده ر، فه فسه و ئه ھامووشۆکردنی ئه  

 ڵ کۆمه ناوبردن و به نفال و له کانی ئه دڕندانه  رشتی کردنی شاوه رپه سه  وه نزیکه له 
می پۆلیس  ده ھا موقه روه ھه.  نفال بووه کانی ئه کانی ناوچه کی دھاته کوشتنی خه

شی  به، 1- 2: ( رچاوه سه -   لمان بووه سه  رپرسی زیندانی نوگره د، به حمه ئیحسان ئه
  که  لمان بووه سه  نوگره  من له ری ئه فسه ریم، ئه غازی که ڕائید، )297م، ل شه شه
؛ دا کردوون گه ی له ی نامرۆڤانه ه و مامه داوه  نجه شکه کانی زۆر ئه کورده  دیله
رگی  نفال، به ھرو ئه ژه بای شه ڕهحمود،  ریم مه که بدول عه، 41-1( : رچاوه سه

   ).167ل م، دووه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    
  
  

  :  وه ره کانی سه ونه
 . سوتان تکریتی بدول عهفا  مال مسته لیوا که .1
  .سوتان تکریتی بدول عهفا  مال مسته لیوا که .2
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  کانی سوپای ئراق و پکھاته
  
ش  مان شوه ھه ، به کان بوو ردی ئینگلیزهستک تی ئراق ده کو چۆن حکومه روه ھه  

زراندنی  ی دامه بیرۆکه.  وان بووینه وان و پیاوانی ئه ستکردی ئه ر ده شی ھه  سوپاکه
واگری  وسای ھه کانی ئه ناسراوه  ره ھه  پیاوه کک له  بۆ یه  وه ڕته گه ده  و سوپایه ئه

.  بووه (Thomas Edward Lawrence)تۆماس ئدوارد لۆرانس   ئینگلیز که
) 19.5.1935- 16.8.1888(ب ناسرابوو  لۆرانسی عاره  به  تۆماس الورانس که
دا )8.8.1920(وتی  هڕک  ب بوو، له ی عاره وه ته دسۆزی نه  ره دۆستکی نزیک و ھه

ساندای ( ی ڕۆژنامهدا له )22.8.1920(  ریتانی و له ی به)ر ئۆبزرڤه( ی ڕۆژنامهله 
ڕپکراوی  ھا باوه روه ھه. کی بۆ ئراق کردبوو زراندنی سوپایه امهدا باسی د)تایمس

ی  ستنی کۆنگره کاتی به ، له)ریا کۆکس که سر پرسی زه(ئراق   ریتانی له بای به
له ) میس میر ئه سه(ی  میوانخانه  دا له)30.3.1921-12(ی نوان  ماوه  له  که  قاھیره

ریتانی  کانی به زیری کۆلۆنییه رشتی وه رپه و سهتی  رکردایه ژر سه وتی میسر له 
زراندنی  سترا، باسی دامه به) 1965- 1874رچ  سر وینستۆن لیونارد بسنسد چه(

ر  عفه بوو جه وه ، ئه وه ربازی بۆ ئراق کرده زار سه ھه  پازده) 15(کی  سوپایه
تی  حکومه ئینگلیز ودسۆزی   ره پیاوی ھه  که) 29.10.1936-1886(ری  سکه عه

، یاند ڕاگهزراندنی سوپای ئراقی  وای دامه دا ھه)25.3.1921( ڕۆژی ئراق بوو له 
وتی  هڕک  ی له وه رئه به م له به. ی دابوو که زراندنه بیاری دامه  ی قاھیره کۆنگره  که
  ره فسه و ئه ر بوو، له فسه ئه) 10(یان  ژماره  ر که فسه ک ئه دا کۆمه)6.1.1921(
گا  باره له   که) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  راقی و کوردانهئ

  ، به وه غدا کۆببوونه به  له) ری سکه ر عه عفه جه(رگری ئراق  زیری به ی وه که تییه تایبه
 ڕۆژییان کرد به  هڕۆژو  ئه  ک بۆ ئراق، بۆیه زراندنی سوپایه ستی دامه به مه

  ی قاھیره کۆنگره  له  که )25.3.1921( ڕۆژیک  نه ،زراندنی سوپای ئراق دامه
سوپای ئراقیان   ی که ره فسه ئه  و ده نو ئه له. ی درابوو که زراندنه بیاری دامه

فا  ر مسته عفه جه ڕوکنلیوا (  کورد بووینه ز گه ڕه به انی هچوارو  ئهزراند،  دامه
، )15.1.1984-1890ھبی  تۆفیق وه(ھبی  وهد  مه عروف محه ری، تۆفیق مه سکه عه

  ک له ریه و ھه) لمان ھاشمی گ، یاسین حلمی سه کی سلمان به مین زه د ئه مه محه
لحاج سی  د ئه حمه ئه(لسی  د ئه حمه ھا، ئه ال ته عید ساح مه نوری سه ڕوکنقید  عه(
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-1889(عدون  ھد سه بدولموحسین فه عه  ،)1957-1878لجبوری  ساح ئه
ت پاشا  عیزه ڕوکنلیوا  ب و رهعا) کی لیل زه خه ڕوکنقیدی  ه، ع)13.11.1929

  ری خۆی به سکه ر عه عفه م جه به.  تورکمان بووینه )تاح پاشا رکوکی و لیوا فه که
وه عاره  کو خۆی به به  زانیوه کورد نه وه گه  ر بووه فسه م ئه که یه  که،   ب دانا ۆ   وه ته ڕا ب

  له  وه کانه ن ئینگلیزه الیه له  که،  تی ئراقی کردووه حکومه ئینگلیز وھاوکاری  غدا و به
  کاتکدا ھشتا نه رگری درای، له زیری به دا پۆستی وه)16.10.1920(وتی  هڕک

  تاکه  نی تی ناوبراو خاوه زاره وه  ھا نه روه تی ئراقی دروست ببوو، ھه حکومه
  . بوو ک  ربازک یان سوپایه سه
ۆ  غدا دامه به  له  ری سکه بی عه کته مهدا )1921(سای   له  کاتک که   زرا ب
  وانه س له ،ھات ر پکده فسه پنج ئه  له  کهکانی سوپای ئراق،  بردنی کاروباره ڕوه به

و یاسین گ  بهکی  مین زه ئهد مه محه، ھبی د وه مه محه عروف مهتۆفیق (کورد بوون 
  ). ک کورد نه  ب زانیوه عاره  اییشیان خۆی بهی دو وه ئه  ھاشمی، کهلمان  حلمی سه

  دا به)25.10.1920(وتی  هڕک  تی ئراقی له حکومه ینم که زراندنی یه ل دامه گه له  
  رگری ئراقی درا به زیری به م وه که قیب، پۆستی یه حمان نه بدوله تی عه رۆکایه سه
وتی  هڕک  ی خۆی له وه کۆبوونه م که یه  رگری له تی به زاره وه. ری سکه ر عه عفه جه

  رگری له تی به زاره و وه رکرد زراندنی سوپای ئراقی ده دا بیاری دامه)6.1.1921(
ی  خانه(  و له  بۆ قشله  وه جگیربوو، دواتر گواستیانه) یری بدولقادر خزه عه(خانووی 
  . جگیربوون)  موشیریه

بوونی ھیچ  تی ئراق و نه حکومه نگلیز وئیبۆ   ر دسۆزی به ری له سکه عهر  عفه جه  
  رگری و دوو جاریش به زیری به وه  به  تی س جار کراوه ستکی کوردایه ھه
مانتارانی  رله په   مانی ئراقدا، کاتک که رله په  ناوبراو له! زیرانی ئراق رۆک وه سه

  ی که وانه ئه: (گوتن، پی  وه تکرده هڕربازیان  کردنی سه نهوا ڕهزۆر  به  شیعه کورد و
  وه کانه ن ئینگلیزه الیه زراندنی سوپای ئراق له بگومان دامه). سوپایان ناوت، ناپاکن

و  ھاوکار  ببت به  و سوپایه ئه ی وه بۆ ئه،  وه ڕته گه ده  وه م بۆ ئه که ی یه پله به
 و دان رھه هر س رکوتکردنی ھه سه و وه سوپای ئینگلیز بۆ دامرکاندنه ری ڕنیشانده

 خاک  تی موس، که لکاندنی ویالیه  به کان هنیازی ئینگلیزدژی  شۆڕشکی کوردی له
ردوو  ھه  له بریتی بوووکات  ئه  که  وه بییه ئراقی عاره به   نیشتمانی کورد بووه و

ری  گه ر شۆڕشکی شیعه ی ھه وه ، یان دامرکاندنه)سرا به غدا و به(کانی  ته ویالیه
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ی  وه مکردنه ودان بۆ که ھا ھه روه ئراق، ھه  له  بی سوننه تی عاره مایه هدژی ک له
کاری  و ویست کی زۆری ده رجییه خه  ق کهئرا  کانی سوپای ئینگلیز له رجییه خه

  و سوپایه زراندنی ئه دامه  ریتانیا به به  ریتانیا، بۆیه ی به ر بودجه سه  زۆری کردبووه
دا  م وته کانی له رجییه کو خه ، تاوه وه ی خۆی بکشته وپاکهس  شک له ویست به یه ده
  .  وه م بته که
ریق  دا فه)12.2.1921(وتی  هڕک  ک بۆ ئراق، له زراندنی سوپایه پناوی دامه له  

  ، به دا ژیاوه)14.7.1958- 1887(نوان سانی  له  ھا، که ال ته عید مه نوری سه ڕوکن
رۆک  م سه که کو یه عید وه نوری سه .زرا گشتی سوپا دامهی  رمانده فه بریکاری

ندین ناوی  ژر چه له) 28.5.1928-22.2.1921(وتی  هڕک  رکانی سوپای ئراق له ئه
بریکاری  و نگ رکانی جه رۆکی ئه بریکاری سهرکانی سوپا،  رۆک ئه سه(کو  وه
رۆک  سه و رگری ری بهزی ھا پۆستی وه روه ه، ھ وام بووه رده به) ی گشتی رمانده فه
  .  رگرتووه وه ڕکند جا زیرانی بۆ چه وه
دا یاسای )26.5.1921(وتی  هڕک  زیرانی ئراقی له نی وه نجومه پاشان ئه  

دا )22.6.1921( ڕۆژی  له  که، رکرد سوپای ئراق ده ی کاتی له )التطوع(خشی  خۆبه
ی  وه ڵ کردنه گه له  وه ی بوکردهرگر تی به زاره زراندنی وه غدا بیاری دامه ی بهڕادیۆ

کاندا بۆ ناونووسکردنی  شاره موو ھه  له) دائرة التجنید(ربازیکردن  سه ی به رمانگه فه
  . ک بۆ سوپای ئراق خه
  بوو، که) ریا کۆکس که سر پرسی زه(ئراق   ریتانی له ڕپکراوی بای به ر باوه ھه  
) 240(توانی ناوی   هوغدا به  نسی له ره وی فهکۆنس  ڕگای  دا له)27.11.1920(  له
رانی  فسه ناوی ئه ز کوردی باشووری کوردستان و ئراقی به گه ڕه ری به فسه ئه

کرد، کارئاسانیان بۆ بکات و  سوپای عوسمانیدا کاریان ده  پشتر له  ئراقی که
ھا  روه ھه .ن ربکهسوپای نوی ئراقدا کا  له ی وه بۆ ئه  بۆ ئراق  وه ڕنته بیانگه
  دا به)1921(ئازاری سای   کانیاندا له ڵ خزانه گه یش لهرک فسه ئه) 400(ی  نزیکه
  .  وه ڕانه ی میسر گه  ڕگه

  ی ئراق به و سوپا شومه وجی ئه م فه که دا یه)28.7.1921(وتی  هڕک  پاشان له  
  ڕاستی ئراق له ناوه  ا لهد)لحاج سی کوڕی ساح ئه(لسی  د ئه حمه یی ئه رمانده فه
کانی گشتی ئراقی بوون،  ربازه زرا، سه غدا دامه شاری به  له) ربولی خان که(کی  ڕه گه
ری  فسه ندین ئه نویاندا چه بوون له کانی ئراقی نه ره فسه ئه  کی زۆر له یه م ژماره به
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وجی  فه). بعاوی سهو یونس  عید ھمی سه باغ، فه سه دین حه سه(کو  ستینی وه له فه
  م دواتر له کرا، به) بابل(  ی شاری حله نهوا ڕهدا )9.10.1921(وتی  هڕک  ناوبراو له

  ، کهی لنرا)وجی ئیمام موسای کازم فه(  ناوی  که وجه فهدا )9.3.1922(وتی  هڕک
  وجه و فه ر ئه ھه .وجی سوپا م فه که بۆ یه  ژاردووهب ی ھه و ناوه ری ئه سکه ر عه عفه جه

موزی  مانگی ته  لسی، له د ئه حمه ئهیی  رمانده فه  به، )وجی ئیمام موسای کازم فه(
و شخ  ڕی شۆڕشگانی کورد ی کوردستان کراو شه نهوا ڕهدا )1924(سای  

سپ  کی ئه یه تیبه دا که)1921(مانگی ئابی سای   ھا له روه ھه. مری کرد حمودی نه مه
  .  زرا دامه) لھاشمی ی ئه تیبه که(ناوی  به) ةکتیبة الخیال(سواری 

دا ئه زیری به ، وه ی قاھره دوای کۆنگره   ة (زرنن  دامه  شانه و به رگری بیاری شعب
  ). وشعبة الحسابات –شعبة الطبابة  –شعبة االدارة والمیرة  –الحرکات 

  له. زرا ا دامهغد به  دا له)10.8.1921(وتی  هڕک  می سوپای ئراق له وجی دووه فه  
  ر له ھه) سریة النقلیة االولی(م  که ی یه وه ی گواستنه دا سریه)24.7.1921(وتی  هڕک
ھا  روه ھه. بۆ شاری موس  وه دا گواسترایه)5.3.1922(  دواتر له  زرا، که غدا دامه به
) کتیبة الخیالة(سپ سواری  می ئه که ی یه تیبه دا که)27.8.1921(وتی  هڕک  له
تی  تی پادشایه سه رمانکی ده فه  دا به)9.3.1922(وتی  هڕک  دواتر له  زرا، که مهدا

  م له که ی یه هری ته دا به)12.10.1921(وتی  هڕک  له). ی ھاشمی تیبه که(ناوی نرا 
  له. بۆ موس  وه دا گواسترایه)9.5.1922(وتی  هڕک  دواتر له  زرا، که غدا دامه به

س  که) 2616(ربازانی سوپای ئراق  ر و سه فسه ی ئه ژماره) 1921(کۆتایی سای 
  له) سریة نقلیة الثانیة(  وه می گواستنه ی دووه دا سریه)1.12.1921( ڕۆژی  له. بوون

  زرا، که غدا دامه به ر له  می سوپا ھه وجی سیه ش فهڕۆژیمان  ھه  زراو، له غدا دامه به
  میش له ی دووه تیبه که. بۆ موس  وه گواسترایهدا )9.1.1922(وتی  هڕک  دواتر له

وتی  هڕک  پاشان له  ی موس کرا، که نهوا ڕه و زرا مان سادا دامه ھهوتی  هڕک
  . وێ جگیرکرا ر کراو له عفه له ی ته ی شارۆچکه نهوا ڕهدا )1.4.1922(

طریة الجبلیة الب(می چیایی  ی دووه ریه ته دا به)1922(کی سای  مانگی یه  له ر ھه  
) القلعة(بۆ ) 26.6.1922(وتی  هڕک  له  زرا، که غدا دامه ی به کازمیه  له) الثانیة

ۆ   وه رگری گواسترایه تی به زاره دا وه)26.8.1922(وتی  هڕک  له.  وه گواسترایه ب
  . باب المعظم  له) دیف هڕتی  رایه به ڕوه به(
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ی  ریه ته شاری موس و به  می سوپا له وجی چواره دا فه)19.6.1923(وتی  هڕک  له
  . زران غدا دامه به  می بیابانی له که یه
   .زرا غدا دامه به  دا له)8.6.1924(وتی  هڕک  می چیایی له ی سیه ریه ته به
میش  شه وجی شه فه غدا و به  دا له)1.11.1924(وتی  هڕک  می سوپا  له وجی پنجه فه
  . زران دامه دا)15.10.1925(وتی  هڕک  له

س  که) 7340(دا )1924(کۆتایی سای   رانی ئراقی له فسه و ئه رباز ی سه ژماره
  . بوون

   .زرا ی ھزی سنوور دامه م سریه که دا یه)1.8.1925(وتی  هڕک  له
  . زرا دامه) لواء المدفعیة(م لیوای تۆپھاوژی  که دا یه)1.1.1926(وتی  هڕک  له
) 8781(  یشته ربازانی سوپا گه سه ر و فسه ئهی  دا ژماره)1926(کۆتایی سای   له
  . س که
کی  وتی یه هڕک  له و زرا می سوپا دامه وته وجی حه فه دا)1.2.1927(وتی  هڕک  له
دا  و ساه کۆتایی ئه  له. می بیابان پکھات ی دووه ریه ته مان سادا به مووزی ھه ته

  . س بوون که) 9694(ئراق ربازانی سوپای  سه ر و فسه ئهی  ژماره
کۆتایی سای   له. زرا ی تۆپھاوژی باکوور دامه رمانده دا فه)1929(نیسانی سای   له
  .س بوون که) 10446(ربازانی سوپای ئراق  سه و ر فسه ی ئه دا ژماره)1929(

 رگیرا، ھزی کان وه وه ته ی نه ه کۆمه  ندام له کو ئه تی ئراق وه وه ده  کاتک که
ک  ی تۆپھاوژ، یه ریه ته ، پنج به وجی پیاده فه) 11(  له بریتی بووربازی ئراقی  سه
  . کی جیاجیا یه که ند یه سپ سواری و چه ی ئه تیبه که
ی  تیبه می بیابان و که می سوپا، لیوای سیه وجی دوازده دا فه)1933(سای   له

  . زران می تۆپھاوژی دامه شه شه
بریتی   زرا که دامه) سریة دبابات(ی تانک  م سریه که دا یه)23.10.1937(وتی  هڕک  له

  . رکانی سوپا بوو تی ئه رۆکایه سه   ر به سه وخۆ ڕاستهتانک و ) 16(  له بوو
   .زرا غدا دامه به  له) الثالثة فرقةال(م  دا تیپی سیه)1.10.1938(وتی  هڕک  له
  . پکھات)  قادسیه(  نیهدیوا  م له یشدا تیپی چواره)1940(سای   له
تانکی جۆری   له  می تانک پکھات که ی دووه دا سریه)16.7.1951(وتی  هڕک  له
) خۆ ربه سهکانی  می تانکه که ی یه سریه(ناوی  به  ی ئینگلیزی بوون، که)رشل شه(

  . ناونرا
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  .زرا دا دامه)15.10.1963(وتی  هڕک  له خۆ ربه سهکو ھزکی  ، وه ھزی پیاده
  . پکھات) 14.1.1964(وتی  هڕک  شی جۆری کیمیاوی له ھا به روه ھه
  . زراوه دا دامه)22.8.1922(وتی  هڕک  ربازی ئراقی له وقی موسیقی سه م جه که یه
  ناو سوپایه و میلیشیا به ر کوت، ئه ی ئراق بۆ سه که الماری میلیشیا دڕنده کاتی په له
) 216(کان  تیپ، تکای تیپه) 72(  ن لهبریتی بوو  کهق پکھاتبوو،  یله شت فه ھه  له

  .   وج بوون فه) 648(لیوا بوون و تکای لیواکانیش 
  ربازیدا سوپای ئراقی به کی سه یه یماننامه ند په چه  ڕگای  ریتانیا له بهتی  حکومه  

 -نگلۆ  هئ(ی  یماننامه پهگرنگترینیان   ، که وه ستایه ربازی خۆی به زراوی سه دامه
ی  گوره به .بووناسرا) 10.10.1922(وتی  هڕکی  که یماننامه په  به  بوو که) ئراقی
  دات به سوپای ئراقی ده  به   ڕگه  ی ناوبراو، یماننامه ی په هزدشت و دوا کانی ھه خاه

  .رکوت بکات ری سه ماوه کی ناوخۆی جهڕین ڕاپهموو  ریتانیا ھه ھاوکاری سوپای به
دی پوهم شاندی ئراقی  که دا یه)1927(یلولی سای  هئ  له ی )کرانویل(ی کۆلیژ  کرد بهن

   .ریتانی ئاسمانی به
 و وه ڕانه گهریتانیا  به  له وانی فۆکهی  سته دهم  که دا یه)22.4.1931(وتی  هڕک  له  
  ھزی ئاسمانی ئراق له .زراند ن دامهی ھزی ئاسمانی ئراقیا م پکھاته که یه

ر  ڕکه ی شه ک پۆل فۆکه ھنانی یه  به  زرنرا، که دا دامه)22.4.1931(ی وت هڕک
شقیان پکرابوو  ریتانیا مه به  کانی ئراقی بوون و له هوان فۆکه  که) بوون  پنج فۆکه(

ر  سه شتکی ئاسمانی به گه  یه فۆکه  و پۆله رمانیدا ئه ڵ فه یسه شا فه. ئراق  وه ڕانه گه
ھهپار ،ر، که زگاکانی موسمانی و ته ولو  کانی ئه زاو ناحیه واوی قه رکوک، سل

دا )5.6.1931(وتی  هڕک  ی ئراقی له م پۆلی فۆکه که بوو یه وه دا بکات، ئه پارزگایانه
 ؛سلمانی کۆتایی پھنا  له و یدا که شته گه  ستیکرد به ده  وه ه-پارزگای موس  له

 نی، تأریخ الوزارات العراقیة، الجزء الثالث، سه لحه زاق ئه بدوله عه ،15-1: ( رچاوه سه
  ). 142ل
  به کان یهئراق  ی فۆکه سته م ده که ی یه شته هو گ ئه  که  پکردنه جگای ئاماژه  
ولر،  موس، ھه(واوی پارزگاکانی کوردستان  ر ته سه ڵ به یسه رمانی شا فه فه
، ) و پارزگایانه ر به کانی سه زاو شارۆچکه واوی قه و ته  رکوک، سلمانی، دیاله که
    : وه مه ده لکی ده  جۆرهو  بهمنیش  و کورد  بوو له  شه ڕه کی ھه یه مهنا
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دژی  ن و شۆڕش له ودوا داوای مافی خۆتان بکه مه ر له گه ن، ئه کان تبگه کورده(
  و فۆکانه به و  فۆکهنی  خاوه  بووین به  بینن که ن، وا ده رپا بکه میری ئراقی به

  ). ین به ناوتان ده ین و له که کانتان کاول ده شارو خانووه
دا )1931(سای   ر له ھه  ند مانگک واته دوای چه  یه فۆکه  و پۆله ر ئه ھه  

سای   له. سلمانی و شۆڕشگانی کوردستانیان کرد دانیشتوانیبۆردومانی 
ی  دا ژماره)1941(سای   له .زرا ھزی ئاسمانی دامه ی)سرب( پۆلکم  یهدا )1932(

ربازی  سه وانی فۆکهدا کۆلیژی )1951(سای   وت و له حه  کان بوون به پۆله
  . زرا دامه

پناوی  دا له)12.7.1932(وتی  هڕک  له  تی ئراقی، که ی یاداشتکی حکومه گوره به  
ی ھزی  ، ژماره دا نووسراوه و وته ر ئه سه ریتانی به کۆتایی ھنانی ماندتی به

ده سه) 10.500(  سوپای ئراق به ناو سوپای  دا به)1940(سای   له. نت رباز دا
تکا چوار   ، که رباز بووه زار سه ھه) 45.000(ر و  فسه ئه) 1.800(ی  ئراق ژماره

) 21( و  پیادهجی و فه) 42(  ن لهبریتی بووش  و چوار تیپه ئه. ھنا یان پکده تیپی پیاده
 وانی فۆکهکی  یه سته ند ده سپ سواری، چه ی ئه تیبه ی  تۆپھاوژی، چوار که ریه ته به

زاق  بدوله عه ،16- 1: ( رچاوه سه ؛ریایی شتی ده ئاسمانی و چوار کهھزی    ر به سه
  ). 181ل نی، تأریخ الوزارات العراقیة، الجزء السادس، سه لحه ئه
ی کوردی باشووری )1961یلولی  ی ئه11(کردنی شۆڕشی ستپ ڵ ده گه له  

  گرت، که خۆ ده ی لهلیوا) 12(  تیپ که) 5(  له  کوردستان، سوپای ئراق بریتی بووه
   :بوون  وه ی خواره یه مشوه به

و  کانی ئه ھزه .موس بووشاری   ی له که بنکه پکھاتبوو وچوار لیوا   له :ک تیپی یه
  .  وه بوکرابوونه) وا و دھۆک ینه نه(موس  پارزگای  له  تیپه

و  کانی ئه ھزه .رکوک بوو کهشاری   ی له که بنکه .بووپکھاتچوار لیوا   له: تیپی دوو
  .شکرابوون دابه سلمانی ولر و ھهرکوک،  که پارزگاکانی  له  تیپه
واوی  ته  له چوار لیوا و  رسکیان بریتیبوون له ھه  کانی س، چوار و پنج به تیپه

   .شکرابوون ڕاست و باشووری ئراق دابه کانی ناوه ناوچه
سوپای دا الدرا، )17.7.1968(  د عارف له مه حمان محه بدوله عه  ی که وکاته ئه  

ی دوو، تیپی زرپۆشی  ک، تیپی پیاده تیپی ئالی یه(بوو  ی ھهتیپ) 5(ر  نیا ھه ئراق ته
وانی کۆماری و  کی پاسه ڵ لیوایه گه له)  ی پنج دهی چوار، تیپی پیا س، تیپی پیاده
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وه ربازی سووک و دوو به کی سه یه که ند یه چه وه به(تی  رایه به ڕمنی  تی ئه رایه به ڕ
روا  ھه) 1968(تا کۆتایی سای   که) ری سکه منی عه رتی ئه به ڕوه گشتیی و به

  .  وه مایه
  .زرنرا ش دامه ناوی تیپی زرپۆشی شه دا تیپک به)1969(تای سای  ره سه  له
، )8.8.1988- 4.9.1980(ی نوان ئراق و ئران  شت ساه ڕی ھه شه کاتی له  

ی دوو، تیپی زرپۆشی س،  ک، تیپی پیاده تیپی ئالی یه(  ھات له سوپای ئراق پکده
ده ، تیپی زرپۆشی شه ی پنج ی چوار، تیپی پیاده تیپی پیاده وت،  هی ح ش، تیپی پیا
و  ی زرپۆشی دوازده، تیپ شت، تیپی زرپۆشی نۆ، تیپی زرپۆشی ده ی ھه تیپی پیاده
و  ستپکردنی ئه ڵ ده گه چی له که). وانی کۆماری پاسه   ر به سهی )32+31(لیواکانی 

ی سوپای  اتهکان پکھ کداره چه  تی گشتیی ھزه رکردایه ، سهدام سهی  گریسه نه  ڕه شه
فراوان و  قی پاسه یله ق و دوو فه یله وت فه حه  کردی به و کردئراقی  وانی کۆماری 

  نشینه خانه  ره فسه ئه رباز و سه  ھاتن له پکده  ت که وانی کۆماری تایبه قکی پاسه یله فه
  . عس و به ڕژمکانی  نگره الیه

 یتیپ) 66(  له بریتی بوودا )2.8.1990(داگیرکردنی کوت  کاتی سوپای ئراق له
  . ، ئالی و زرپۆش پیاده

د  تادا  چه ره سه ربازانی سوپای ئراق له  ی سه ژماره   بوو، دواتر  ده زارک ھهن
عیم  زه(تی  سه کاتی ده له .زار ھه  پازده  یشته تا گه ی کرد شه گه  ره به ره به
  کان له عسییه ڵ ھاتنی به گه لهچی  که، زار نجا ھه په  یشته دا گه)قاسم ریم بدولکه عه

ه دا گه)1972(سای   لهپاشان ، زار ھه) 82(بۆ   وه رز بووه ا بهد)1968(سای    یشت
   .زار ھه) 102(

سای   له  وه، زار ھه) 430(  یشته دا گه)ئران- ئراق(ڕی  ستپکردنی شه  ڵ ده گه له  
  اوهستپکردنی ش هد و کردن کاتی خۆئاماده له .زار ھه )778(  یشته یشدا گه)1984(

لی باشووری کوردستان،  ر گه عس بۆ سه و به دام سهنفالی  ی ئه که ھۆڤییه و  دڕندانه
رباز،  ک ملیۆن سه ی یه نزیکه  یشته یان گه دا ژماره)1988-1987(سانی  له   واته
ک  بۆ یه  رزبۆوه به  که کاتی داگیرکردنی کوتدا ژماره و له )1990(سای   چی له که

  یه و ژماره ر سی ئه سه ک له یه  رباز، که سه) 1.300.000(زار  د ھه ملیۆن و سسه
ی  دوای نزیکه. رباز زار سه ھه) 500-400(ی  نزیکه   کاته ده  ، که کوردستان بووه  له

  له  دا که)کوت(کردنی ڕزگارڕی  شه  دا، له و داگیرکردنه ر ئه سه وت مانگ به حه
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کوت   له دام سهشا، توانرا سوپای ی ک درژه) 17.1.1991-27.2.1991(
تیپی ) 37(  ، واته وه تیپی مایه) 23(نیا  ربازی، ته تیپی سه) 60(کۆی  ربکرت و له ده

  . چۆ کران واوی قه ته به دام سهسوپای 
تۆپ،   پارچه) 3110(ماشنی زرپۆش و ) 2750(تانک و ) 4500(کۆی  ھا له روه ھه
.  وه تۆپ مانه  پارچه) 340(شنی زرپۆش و ما) 1400(تانک و ) 700(نیا  ته

ی  فۆکه) 260(نیا  ی جۆراوجۆر ته فۆکه) 760(کۆی  ھزی ئاسمانی له ت به باره سه
مووی یان  یتر ھه وانه نایان برد بۆ ئران ئه په  فۆکه) 115(  ی که وه له  ، جگه وه مایه
  .   وه خواره  انهخر  وه ئاسمانه  وی تکشکنران یان له ر زه سه ر له ھه
ست و  ده م گرتنه بۆ ھه  یه وه ره کالکه گشت جیھاندا ھزی یه  سوپا له  که  رایه ئاشکه  
ڕابردووی  چاوک به مژووی   ر بتوو ئمه گه م ئه ت، به سه ده پاراستنیم  ھه
  وه دایک بوونیه له ڕۆژی  ر له نی سوپای ئراقدا بخشنین، ھه مه ی ته ساه) 82(

  ، بۆ مژووش تاکهدا)9.4.2003(وتی  ڕکه  دام له ڕوخانی سه ڕۆژیکو  تاوه
رکوتکردن و  دژی بیاری سه له  وه ستانه وه و  رانه روه وستکی نیشتمان په هھ
م ئامری  رده کو ھه ، به نواندووه نه یکی سیڤیل و بتاوان وبردنی خهنا له
ه دیکتاتۆر و  هڕژم پاراستنیغانی  قه و   م دیده کی سته رکوتکردنی خه هس   فاشیی
 جارکیشنیا  ، بۆ ته و سوپایه درژایی مژووی ئه به.  کانی ئراق بووه که دوا یه ک له یه
کو  ، به کردووه تی خۆی نه رکردایه کانی سه رمانه فه جکردنی  رپچی له جبه ک سه نه
دژی  تی خۆیان له رکردایه کانی سه و دڕندانه وا ناڕه  رمانه فه  وه شانازیشه به

  .  پاندووه سهو   ج کردوه جبهک  چه به  وه به عاره کورد و  دانیشتوانی ئراق به
لیل  ریم خه بدولکه قیب عه عیم سدیق، نه زه(کو  ی وه رانی دڕنده فسه بۆ کورد ئه  
نزار  وکنڕریق  کرچی، فه ھا شه ته ڕوکنمۆ، لیوا  عید حه عیم سه یشی، زه لجحه ئه
لتائی، لیوا  د ئه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنجی، لیوا  زره ڵ خه یسه ریم فه بدولکه عه

 ڕوکنمید  ڕب، عه د یونس ئالزه مه محه ڕوکنیاتی، لیوا  کی به لیل زه یاد خه ئه ڕوکن
قید حوسن کامیل  کریتی و عهجید ت ن مه سه لی حه ، عه لحنته حاج ئه بدول عهق  باره

  .  مبووه یان که تی و ب ویژدانیدا نموونه دڕندایه له   ناسراون، که) جید لمه ئه
ئران  –ڕی ئراق  کاتی شه کو پشتریش باسکرا له روه ی سوپای ئراق ھه هتپکھا  

قکی  یله وانی کۆماری و فه قی پاسه یله ق، دوو فه یله وت فه حه  له  بریتی بووه
کوردستان باشووری   ک و پنجیان له کانی یه قه یله فه  ت، که وانی کۆماری تایبه پاسه
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  قه یله و دوو فه ربازانی ئه سه ر و فسه ئهی %)80(  له  نی باسه ی شایه وه ئه.  بوون
دراسات عراقیة، العددان الثاني ، 63- 2: ( رچاوه سه ؛بی شیعه عاره ن له بریتی بوو

عس  و به دام سهکانی  ڕه اتنی شهم دوای کۆتایی ھ به.  )155لالثالث عشر،  –عشر 
  .  وه ق مایه یله فه) 5(نیا  و ته  وه شانه وه وت ھه ش و حه کانی شه قه یله دژی ئران، فه له
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       )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره سهکانی  ونه
 .ری سکه عه فا ر مسته عفه ریق جه فه .1
 .غولی ره ھا قه ال ته عید ساح مه نوری سه .2
 .لمان ھاشمی یاسین حلمی سه .3
   . عدون ھد سه بدولموحسن فه عه .4
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کانی  باشووری کوردستان، پکھاته دانیشتووانیر  کاندا بۆ سه نفاله کاتی شاوی ئه له
وه ی به)بی ئراق عسی عاره میلیشیای حزبی به(ئراق سوپای  بووه  یه مش :  

  
  )شید ڕهکانی  ھزه(  ناسراو به یک قی یه یله فه

  
لجبوری  باس ئه عدی توعمه عه سه ڕوکنلیوا   له  کانی بریتی بووینه رمانده فه  
نوان  لمحیاوی له فارس حوسن ئه  نوعمهدواتر    ).28.1.1982-31.5.1982(
ی ڕکخراوڵ  گه و له  مسایه نه  له  ئستاکه  ، کهدا ھات)4.6.1982-18.8.1983(

ری کوردۆساید سکاتی  حکومه  ی شایانی باسه وه ئه . دژ تۆمارکردووه له یچاود
  کک له دادگا و یه  نه ده ن دهگومانلکراوا  ی که تانه وه دهو  ڵ ئه گه له  نیه ئراقی ھاوکار

چم  وای بۆده  بۆیه.  ئایینزا یان حزبیهیی،  وه ته نهی جیاوازی  کانیش کشه ھۆکاره
  . بدا نجام نه وان ئه دژی ئه یه و ھیچ تاوانی له فارس شیعه  نوعمه  بت که  وه رئه به له

   ق له یله ی فه رمانده لناسری، فه ئه شید ڕهد  مه شید محه بدوله ماھر عه ڕوکنلیوا 
  . دا)30.12.1983-18.8.1983(ی  ماوه
 ق یله ی فه رمانده ، فهجی زره لخه نساری ئه لئه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنلیوا 

  ). 17.7.1987-10.1.1984(ی  ماوه  له
و (ائی لت د ئه مه لحه د ئه مه د حه مه د محه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنلیوا  مانگی ئاب 

   .)1987یلولی  ئه
، )1.4.1988- 1987یلولی  مانگی ئه(نابی  لجه زیز ئه کامل ساجت عه ڕوکن لیوا
  .  ق بووه یله ی فه رمانده فه

دا )29.5.1989-2.4.1988(  ی ماوه هم ل سوتان ھاشم بۆ جاری دووه ڕوکنلیوا 
کاندا  نفاله هپاداشتی ئ  سوتان ھاشم، له ڕوکنلیوا .  ک بووه قی یه یله ی فه رمانده فه

دالیای کورد  مدا چوار مه که نفالی یه پاداشتی ئه  ھا له روه و ھه ین ڕافیده ویسام
؛ رگرتووه وه دام سهدیکتاتۆری ئراق   دا له)18.7.1988(وتی  هڕک  کوشتنی له

کدا  نفالی یه پاداشتی ئه  له ر ھه  ).3803  العراق، ژماره، 64- 2: ( رچاوه سه
؛  رگرتووه حوسن وه دام سهدیکتاتۆری ئراق   له) کورد کوژی(تی  زایهکی ئا دالیایه مه
د دوای  حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنلیوا . )3905  العراق، ژماره، 65-2: ( رچاوه سه
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  همریکا و ئهکانی  ن ھزه الیه دا له)19.9.2003(وتی  هڕک  ی، له وه کردنهست ڕاده
  . ستگیرکرا ده
  ).1(قی  یله ی فه رمانده د غائیب، جگری فه حمه ت غائیب ئه یبهی ھزی تاڕوکنریقی  فه
قی  یله ربازی فه منی سه ی ئه ری ھۆبه به ڕوه لدوری، به بدولقادر ئه عه ڕوکنمید  عه
ی  ھۆبه  له ڕوکنری  فسه ری، ئه عفه لجه ئه ئیبراھیملیل  نزھان خه ڕوکنلیوا ). 1(

  له ڕوکنری  فسه ، ئهدین عزهفائیق  ڕوکند می عه). 1(قی  یله خۆی فه منی ناوه ئه
، بدول عهفا  بار مسته سه ڕوکنمید  عه). 1(قی  یله خۆی فه منی ناوه ی ئه ھۆبه

زیز  لی عه عه ڕوکن مید ، عه)1(قی  یله خۆی فه منی ناوه ی ئه ھۆبه له  ڕوکنری  فسه ئه
و پنج  ئه .)1(قی  یله هخۆی ف منی ناوه ی ئه ھۆبه  له ڕوکنری  فسه م، ئه دعه لفه ئه
. ھاووتیانی کورد باران کردنی گوللهق بوون بۆ  یله ری فه نونه   وه ره ی سه هر فسه ئه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه م، له دعه لفه زیز ئه لی عه عه ڕوکنمید  عه
شاوی   اریکردنی لهشد ھا به روه ھه  بارانکردن تیمی گولله  ندامتی له ھۆی ئه به
لیستی ناوی   ی له)77(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

   .ت دراوه کان داواکراوه
حافیلی  یی جه رمانده رکانی فه رۆکی ئه فار، سه لی حوسن سه عه ڕوکنمیدی  عه

  ). 1(کانی  سووکه  جاشه
، )1(قی  یله گاکانی فه یی باره رمانده ی فه رمانده فهنون،  عدون زه سه ڕافع ڕوکنمید  عه
  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که
لیستی ناوی   ی له)56(  ژماره و  رچووه دنی بۆ دهستگیرکر رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

  . ت دراوه   کان داواکراوه
  ). 1(حافیلی سووکی  رکانی جه رۆکی ئه ھدی، سه بد مه مزھر عه ڕوکن مید عه
  ). 1(قی  یله رکانی فه رۆکی ئه لی، سه ن عه سه لی حه عه  ی پیادهڕوکنقید  عه
قی  یله رکانی فه رۆکی ئه ، سه) یاره گه –موس (ن عوبد  سه د حه حمه ئه ڕوکنقید  عه
  . دا)20.6.1989- 8.7.1988(ی  ماوه ک له یه
ربازی و  واگری سه ری ھه فسه ک، ئه به لیل شه خه  مزه حوسن حه ڕوکنقید  عه

 ڕوکنلیوا . ھاووتیانی بتاوانی کورد باران کردنی گوللهبۆ ) 1(قی  یله ری فه نونه
 ڕوکنلیوا ). 1(قی  یله فه  ربازی له واگری سه ی ھه سته رۆکی ده لجبوری، سه خالید ئه

د  مه مید موعته عه). 1(قی  یله فه  ربازی له واگری سه ی ھه هست ندامی ده ی، ئه قوسه
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قید  عه .)1(قی  یله ربازی فه واگری سه زگای ھه ده   ر به سهلتکریتی،  د ئه مه ت حه نعمه
مانگی   ک، له قی یه یله فه  ری ئیستخبارات له فسه یاتی، ئه لبه عد حاجی حوسن ئه سه

بی  ی سوپای نوی شۆڤینی عاره و ھزه ڵ ئه گه لهدا )2008(یلولی سای  ئاب و ئه
  . ری وروبه قین و ده ئراقی ھات بۆ شاری خانه

  ، که)1/قلی فل نه و موین ته(   ر به سهف،  ه غازی مجبل خه) قل موین و نه ته( ڕائیدی
 کاندا نفاله ئه  شداریکردنی له هھۆی ب ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)27(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

  .   ت دراوه
 کاتی له  ک بووه ی یهق یله ی فه رمانده زاع، فه لھه د ئه مه یزی محه حمود فه مه ڕوکنلیوا   

 کانی ی ھزه وه انی و ھرش کردنهی شاری سلم)7.3.1991(ڕۆژی  ڕینی ڕاپه
رکوک  ناو شاری که ی له گاکه ک باره قی یه یله فه. ودا کاتی کۆچه عس له سوپای به

  : ھات پکده  و تیپانه له  ھا روه ، ھه بووه
  
  که) لید کانی خالید بن وه ھزه(  ی ناسراو به)2(ی )مشاة فرقة(  تیپی پیاده .1

بیب  هدنان ناجی ح عه ڕوکن مید عه .نجیر بوو ھه ره قه  ی له گاکه رهبا
و،  بووه  و تیپه ی ئه رمانده فه) 1988(کو کۆتایی نیسانی سای  تاوه

  که ی تیپه رمانده یب فه باس وھه جید عه بدولمه عه ڕوکنمیدی  دواتریش عه
ی  تیبه که  که) 4(ی  ، لیوای پیاده)2(ی  لیوای پیاده: ( ھات له پکده  کهبوو، 
، )36(ی  ڵ لیوای پیاده گه ، له بووه  و لیوایه ر به ی نیسان سه)7(کانی  تانکه

.  لیوای ناوبراو بووهی  رمانده مید، فه لی حه حوسن عه ڕوکنم  ده موقه  که
  ی تیپی دووی پیاده رمانده یب، فه باس وھه جید عه بدولمه عه ڕوکنمید  عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)75(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه فالهن ئه

وهکان لیستی داواکراوه    .  ت دا درا
  ، که)د قاسم مه کانی محه ھزه(  ی ناسراو به)5(ی ئالی  تیپی پیاده .2

 ؛ زاع بووه لھه د ئه مه یزی محه حمود فه مه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه
  له   م تیپه گای ئه باره). 11ل، )6592(  لثورة، ژمارها، 66-2: ( رچاوه سه

) 15(ی ئالی  لیوای پیاده: ( ھات له پکده  که تیپهمان بوو،  دارهی  شارۆچکه
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) 20(ی ئالی  بوو، لیوای پیاده  و لیوایه ر به سه) 5(کانی  ی تانکه تیبه که  که
) 26(یوای زرپۆشی بوو، ل  و لیوایه ر به سه) 10(کانی  ی تانکه تیبه که  که
لی و  ن، حوسن، عه سه کانی حه ی تانکه تیبه که(  ھات له ویش پکده ئه  که

زاع،  لھه د ئه مه یزی محه حمود فه مه ڕوکنمید  عه). 7ی ئالی  پۆلی پیاده
 م به، )3ل، 58- 2: ( رچاوه سه؛  بووه )10(ی تیپی زرپۆشی  رمانده فه

  له ڕوکنی لیوا  پله  زاع به لھه یزی ئه حمود فه مه.   وه چت گواسترابته پده
 .  ک بووه قی یه یله ی فه رمانده دا فه)1991-1990( سانی

مید  ی عه که رمانده ، فه)نا کانی موسه ھزه(  ی ناسراو به)8(ی  تیپی پیاده .3
عدون شاکر  سه(برای  یدی لعوبه د ئه حمه ئهحمود  ناتق شاکر مه ڕوکن

تی  رکردایه نی سه نجومه ناو ئه ندامی به ئه) یدی لعوبه ئهد  حمه حمود ئه مه
لیوای : ( ھات له پکده  که تیپهبوو،   تۆپزاوه  له  و تیپه ی ئه گاکه باره. شۆڕش

  ھات له پکده  که ،)48(ی  و لیوای پیاده) 44(ی  ، لیوای پیاده)22(ی  پیاده
ر  سهو پۆلی کۆماندۆی   یده بو عوبه کانی ئه ی تانکه تیبه وج و که س فه(

 ).    که تیپه   به
قیادة قوات (کانی سدیق  یی ھزه رمانده فه  ی ناسراو به)27(ی  تیپی پیاده .4

) لعجیلی لوان ئه باح نوری عه سه ڕوکن قید عه(ی  که رمانده فه  ، که)یقصد
. بوو  و تیپه ر به سه.  بووینه  هتیپو   ر به سه) 505( و) 119(ی کانلیوا .بوو

  ر به سهوجی کۆماندۆی  ی فه رمانده ن، فه سه بدولحه لمان عه م سه ده وقهم
لوان  باح نوری عه سه ڕوکنقید  عه   تیپهو  ی ئه رمانده فه.  بووه) 27(تیپی  

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهلعجیلی،  ئه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)71(  ژماره   .ت دراوه   کان داواکرا
ی خورماتوو )الصدیق(ی  خانه فۆکه ی له  گاکه باره  ، که)28(ی  تیپی پیاده .5

 ڕائیدی. بوو) یدی لعوبه ن ئه سه د حه حمه ئه ڕوکنلیوا (ی  که رمانده بوو، فه
ی  رمانده میری، جگری فه لحه بۆ ئه عه/بد ار حوسن عهت بدولسه عه  پیاده

 .   بووه  و تیپه ر به ی سه)705(می لیوای  که وجی یه فه
قیادة قوات (جنادین  کانی ئه یی ھزه رمانده فه  ، ناسراو به)37(تیپی  .6

 ئیبراھیملیل  خه ئیبراھیم ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  ، که)أجنادین
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وزی  فه  قیدی پیاده عه). 452، 91، 19(لیواکانی   ت لهھا و، پکده بووه
دادگای بای (ن  الیه له و  بووه) 19(ی لیوای  رمانده ، فهواد ھادی جه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)42(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

 ئیبراھیم ڕوکنمید  دا، عه وه ره سه  ناوبراو له ی فرقهی   رمانده فه.    ت دراوه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، ئیبراھیملیل  خه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وهلیستی نا  له ی)67(  ژماره  .   ت دراوه کان وی داواکرا
  که ،)زیز بدولعه ر بن عه کانی عومه ھزه(  ناسراو به) 38(ی  تیپی پیاده .7

تیپی . لوان حوسن بوو میر عه بدولئه عه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه
ی  لیوای پیاده: ( ھات له ھا پکده روه یالن بوو، ھه له  ی له گاکه ناوبراو باره

  کانی ژماره تانکه ،)848(ی  لیوای پیاده ،)847(ی  پیاده، لیوای )130(
فا،  ن مسته سه د حه حمه ئه ڕائید.  که تیپه   ر به سهپۆلی کۆماندۆی  و )385(

ر بن  کانی عومه ھزه(ی  تی تیپی پیاده رکردایه واگری سه ری ھه فسه ئه
دینان له)8(نفالی  ئه  له  ، که)زیز بدولعه عه   دا نۆزده)ندک که(گوندی   ی با

، 67-2: ( رچاوه سه ؛ کردووه باران گوللهی  و گونده ھاووتی بتاوانی ئه
وز ماپه ڕایی  فیق سامه هر و سه ک له یه گه ند به چاک چه: ڕی چاک نی

لوان  میر عه بدولئه عه ڕوکنمید  عه  و تیپه ی ئه رمانده فه).  وه کاته بوده
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق تاوانهدادگای بای (ن  الیه لهحوسن، 

دنی ستگیرکر رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  لهکارای شداریکردنی  به
       .ت دراوه   کان لیستی ناوی داواکراوه  له ی)73(  ژماره و  رچووه بۆ ده

  ، که)سنا بیل بن حه رحه کانی شه ھزه(  ناسراو به ی)39(ی  تیپی پیاده .8
بوو، دواتر )  شیعه –الل  لشه د ئه مه لی محه عه ڕوکنلیوا (ی  هک رمانده فه

 ، وه مایه ڕین ڕاپهتا  ولر و ھهشاری   له) 5(قی  یله ی فه رمانده فه  کرا به
) 38(تیپی . کانی سنوور یی ھزه رمانده ی فه رمانده فه  دواتریش کرا به

ی )75(لیوای   که تیپهنی لیواکا  کک له یه.  قه یله و فه ر ئه سه میوان بوو به
دادگای بای (ن  الیه لهالل،  لشه د ئه مه لی محه عه ڕوکنلیوا . زرپۆش بوو

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی کارای خۆی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
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ناوی لیستی   ی له)95(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
پاداشتی  له الل،  د شه مه لی محه عه ڕوکنلیوا .   ت وهکان درا داواکراوه

بیاری   کوردستان، به ر بۆ سهعس  کانی به تی کردنی ھزه رکردایه سه
دا )2.9.1991(وتی  هڕک  تی شۆڕش له رکردایه نی سه نجومه ی ئه)329(
ی دام سه  تی له دالیای ئازایه دوو و س مه  پله )عارک لمه ی ئوم ئهویسام(

وه ؛ سهرگرتووه کتاتۆر وهدی العقید أحمد الزیدي، أزمة القیادة ، 3-1(  : رچا
 ). 143لفي العراق دراسة العسکریة، 

عبان  یاد شه ئه ڕوکنمیدی  عه  ، که)42(کانی تیپی  ی ھزه رمانده فه .9
، مزی ڕهعبان  یاد شه ئه ڕوکنمید  عه.  بووه  و تیپه ی ئه رمانده فه مزی ڕه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق ای بای تاوانهدادگ(ن  الیه له
ی )98(  ژماره و  رچووه ی بۆ دهستگیرکردن رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

لی حوسن  عه ڕوکنمیدی  پشتر عه.   ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه
 .  ی تیپی ناوبراو بووه رمانده عوبد، فه

کانی موغیر بن  ھزه  ناسراو به ی)43(ی کانی تیپ ی ھزه رمانده فه .10
لی حوسن  عه ڕوکنمیدی  عه  که، )قیادة قوات مغیر بن شعیب(یب  شوعه

 ناوبراوی تیپی  رمانده فه دا)1988- 1987(سانی    لکاوی له لمه ید ئه عوه
واوی  ته  به  و تیپه م ئه ، به بووه  بجه ه ھه  تیپی ناوبراو له.  بووه

ناو   دا له)15.3.1988( ڕۆژی  کانی له ربازه سه ر و فسه ئه ، رمانده فه
  . وه کانی ئرانه ست ھزه ده خۆیاندا به  بجه ه ی ھه شارۆچکه

) بدول عهغانم سوتان  ڕوکنلیوا (ی  که رمانده فه  ، که)44(ی  تیپی پیاده .11
 .  بووه

  ، که)دی بن زه   ئوسامه(کانی  ھزه  ی ناسراو به)50(ی  تیپی پیاده  .12
  ی له گاکه باره و  بووه) لی زوھر یونس عه ڕوکنمیدی  عه(ی  که رمانده فه

کانی  ی ھزه رمانده فه عید تۆفیق، ناسر سه ڕوکنمیدی  عه.  ڕۆ بوو تانجه
سای   له ڕوکنی لیوا  پله به  عید تۆفیق دواتر ناسر سه .بوو) 50(
، ولر ھهقی پنجی  یله فه ی رمانده فه  کرا به ڕین ڕاپهدوای  دا له)1991(

 ڵ گه ر کوردستان له بۆ سه دام سهی سوپای  وه کاتی ھرش کردنه له
نی  نجومه ناو ئه ی به)329(بیاری   دا به و ھرشه پاداشتی ئه له  . ووهب
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ی ئوم ویسامدا )2.9.1991(وتی  هڕک  عس له تی شۆڕشی به رکردایه سه
؛ رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه  تی له دالیای ئازایه عارک و پنج مه لمه ئه

العقید أحمد الزیدي، أزمة القیادة في العراق دراسة ، 3- 1(  : رچاوه سه
دادگای (ن  الیه لی، له زوھر یونس عه ڕوکنمید  عه). 143لالعسکریة، 

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  ی له)69(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده انیرم کاندا، فه نفاله ئه

ن  الیه عید تۆفیق، له ناسر سه ڕوکنمید  عه .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
ھرشی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)82(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
وه   داکان لیستی داواکراوه  .      ت درا

  ک، که قی یه یله گاکانی فه تی پارزگاری باره یی ھزی تایبه رمانده فه  .13
د  مه الء محه عه ڕوکنمید  عه(و  )ئیبراھیممونزر  ڕوکنلیوا (ی  که رمانده فه
 .   هنیبوو) ھا ته

امریة  –م  که مانی یهلی پارزگاری نیشت حفه کانی جه یی ھزه رمانده فه  .14
د  ئه ڕوکنلیوا (تا  ره ی سه که رمانده فه  که - جحفل الدفاع الوطني االول یا

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که)یاتی لبه د ئه مه کی محه لیل زه خه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  رشتیکردنی کارای له رپه ھۆی سه ، به وه ه)ئراق

دا کان لیستی داواکراوه  ی له)89(  ژماره و  رچووه ۆ دهستگیرکردنی ب ده
 دام سهی  که هڕژم ڕوخانیتای  ره سه  و تاوانباره م ئه به. ت دراوه

ی  وه ی لکۆینه وه ب ئه و به   له په  کان به چی شیعه ستگیرکرابوو، که ده
خۆیان  له   هچونکچم  وای بۆ دهریاندا،  دادگا به  بدرته یاندا بکرت  گه له

مید  عه(دواتریش .   کردبوو وان نه به ر رانبه بهھا ھیچ تاوانکی  روه بوو، ھه
  کهکی،  لیل زه یاد خه ی ئه که شونه  ھاته) دین خاس مسه عد شه سه ڕوکن

 رشتیکردنی رپه سهھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه کاندا، نفاله ئه  کارای له

لی  عه ڕوکنمیدی  عه .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)93(
لی نیشتمانی  حفه یی جه رمانده رکانی فه رۆکی ئه فار، سه حوسن سه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  کهم،  که یه
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 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  ی لهشداریکردن به
وه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)52(  ژماره  ڕوکنمیدی  عه. ت درا

لی نیشتمانی  حفه یی جه رمانده رکانی فه رۆکی ئه ھدی، سه بد مه ر عه زھه مه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  م، که که یه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

قید  عه.   ت دراوه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)80(  ژماره
  ، که)1/م ا م ق ق جح د و(   ر به سهد،  مه مید محه زاق حه بدوله عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)انی ئراقک دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)36(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وه کان لیستی ناوی داواکراوه د  مه حوسن محه) مدم(قیدی  عه.   ت درا
دادگای بای (ن  الیه له، )1/مدم ق ق جح د و(گای  باره   ر به سهن،  سه حه

کاندا،  نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق هتاوان
لیستی ناوی   ی له)39(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

ی  رمانده تحی، فه میر تۆفیق فه سهڕوکن مید  عه.   ت دراوه کان داواکراوه
،  وه ه)کانی ئراق انهدادگای بای تاو(ن  الیه له  ، که)1/و.د.جح.ق.ق.ن.ت(

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداری له ھۆی به به
ن  سه م حه ده موقه.   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)57(  ژماره

دادگای (ن  الیه له  ، که)1/و. د. جح. ق. ق .ج.د(ی  رمانده ، فهبدول عهد  حمه ئه
کانی  شاوه  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق انهبای تاو

  ی له)129(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم نفالدا، فه ئه
وه ریم ھادی  بدولکه م زاری عه ده موقه.   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا

دادگای بای (ن  الیه له  ، که)1/و.د.جح .ق .ق(  من له ری ئه فسه ئه(
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

دا کان لیستی داواکراوه  ی له)132(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
 .  ت دراوه

  ھات له پکده  و تیپه ئه. یالن بوو له  ی له گاکه باره  ، که ی پیاده)57(تیپی  .15
دهلیواکانی      ). 127+126+125(ی  پیا
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قیادة قوات العابد (  وتی ناسراو به کانی پارزگاری نه یی ھزه رمانده فه  .16
 بدول عهق  ت باره کانی تایبه ی ھزهڕوکن مید عه  که، )الحرس الجمھوري

ه ئه. بوو  وت کانی پارزگاری نه ی ھزه رمانده لحنته، فه لحاج ئه ئه    و تیپ
 رکوک ی ناو شاری که)خالیدمعسکر ال(ی خالید  ربازگه سه ی له  گاکه باره
ندین  چه+ 40+39+38(ی ئالی  لیواکانی پیاده  ھات له پکده  ، که بووه

ده). ی جۆراو جۆر تیبه که ی  تیبه که  ھات له پکده) 40(ی  لیوای پیا
ق  ت باره کانی تایبه ی ھزهڕوکنمیدی  عه). 68+67+66(کانی  تانکه

کورد (تی  ئازایه دالیای دوو مهیی،  لحنته سوره لحاج ئه ئه بدول عه
دیکتاتۆری ئراق   نفالی س و چواردا له پاداشتی شاوی ئه  له) کوشتنی

.  )3905  العراق، ژماره، 65-2: ( رچاوه ؛ سهرگرتووه حوسن وه دام سه
ئاد فو ڕوکنقید  عه(  ن لهبریتی بوو بدول عهق  مید باره کانی عه جگره

  کوڕه ڕین ڕاپه  له  که - حمود م ھاشم کامل مه ده موقه(و ) لی حوسن عه
ی  تۆه یاند له  ی خۆیان گهوا ڕهسزای  گوڕگوڕ به ئازاکانی بابه

ندین کچ و ژنی کورد،  ر چه سه  ستدرژی کردنه و ده نفالکردنی کورد ئه
، تی خۆی بردوویهم ھاشم بۆ ده وقهم  بوو که  یه و ژنه ئه  و ژنانه کک له یه

، شھود عیان عن عارف قوربانی، 17-1(ی  رچاوه سه   ، لهعارف قوربانی
 ترسی ئابوو له    که ژنه  ، که ی پکردووه ئاماژه دا)52-51لاألنفال، 

ر  سه ، له وه یه و دڕنده ن ئه الیه کرت له تک نه ئه  ی وه بۆ ئهچوونی خۆی و 
ردووکیان  و ھه ڕکووباڕناو   ته داوه ی فێ که  منداه خۆی و  وه پردکه

) 9087وحدة (ی  که ناوی یه به  و ھزه کانی ئه که یه  کک له یه). خنکاون
تی  رکردایه ژر سه  کاندا خرایه نفاله کاتی ئه له  ییه رمانده و فه ئه.  بووه

وت  نه پاراستنیزگای  ده   ر به سه وخۆ ڕاستهگینا پشتر  ک، ئه قی یه یله فه
عیل عه ڕوکنمیدی  عه. ووب ی  رمانده لجبوری، فه بدولقادر ئه ئیسما

.  وت بووه نه پاراستنیھزی    ر به سهکانی  ڕۆکه گه  یی ھزه رمانده فه
یی  رمانده ی فه رمانده مید، جگری فه جاسم عیسا حه ڕوکنمی  ده موقه
،  وت نه نیپاراستھزی    ر به سه واگری ری ھه فسه ئهکان و  ڕۆکه گه  ھزه

کانی  شداری کوشتاره دا به) لحنته حاج ئه بدول عهق  باره(ڵ  گه له  که
نجامی  ئه  لهدا )11.10.1988(وتی  ڕکه  لهدواتر   که،  کردووهنفالیان  ئه
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،  دستانی کور رگه ی ھزی پشمه گولله  بهیان  که ره پکرانی کۆپته
     . ردووکیان برینداربوون ھه

  کی سوره ی خه بکی شیعه ، عاره لحنته حاج ئه بدول عهق  باره ڕوکنمید  عه: تنینی
ی لیوا  که ڕی کوت پله کاتی شه له .نفال ترین تاوانبارانی ئه دڕنده کک بوو له  بوو، یه
ر  سهی )قوات الخلیج العربي(بی  نداوی عاره کانی که رکانی ھزه رۆکی ئه و سه ڕوکن

ربازی ئراق  دوای تکشکانی ھزی سه له. بوو) الحرس الخاص(تی  وانی تایبه پاسه   به
ر  ت سابیر عومه ڵ عیسمه گه له بدول عهق  کانی، باره یمانه ھاوپه مریکا و ئهن  الیه  له
قوات الخلیج (بی  نداوی عاره کانی که ی ھزه رمانده جگری فه  یاتی که لبه ئه تحول فه

یان  بوه  کوت  له بوو،) الحرس الخاص(تی  ی تایبهوان پاسه   ر به سه  )العربي
و  ئاشکرا الی سوپا ئۆبای ئه ھا به  روه ھه .ڕایانکردو کرد کانی خۆیان  ھزه به

دوای . دابوو دام سه و جنوی زۆریان به  دام سهستۆی  ئه  یان خستبووه تکشکانه
دا ده ره سه  له دام سهغدا  یان بۆ به وه ڕانه گه ی پویستی  وه رئه به دان، له لنهستی  تا

ی  وه بۆ کوردستانی ناردن، دوای گرتنه  وره ڵ ھزکی گه گه کو له بوو، به پیان ھه
، ڕژم و ی کوردستانی ره توگۆی بهستپکردنی گف کانی کوردستان و ده وره گه  شاره
ردووکیانی  ھه غدا و بهبۆ   وه تکردن بانگکرده ناوی خه ردووکیانی به ھه دام سه
ی ڕکب ھیچ بیا کوت به  یان له وه و کشانه کان رمانه کردنی فه ج نه جبه تاوانی به

 . یان کوشت وه تی و پاساوک بۆ کشانه رکردایه سه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

  

  
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه هر سهکانی  ونه
 .فوان ی سه خمه  لتائی له د ئه حمه لیوا ڕوکن سوتان ھاشم ئه .1
 .دا وه کاتی لکۆینه ناو دادگا له له لتائی د ئه حمه لیوا ڕوکن سوتان ھاشم ئه .2
 .ناو دادگادا د له حمه ریق ڕوکن سوتان ھاشم ئه فه .3
  . لمیاوی حوسن ئهفارس   لیوا ڕوکن نوعمه .4
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  )رموک کانی یه ھزه(  ناسراو به یقی دوو یله فه
  
 –ر عادل  یالچین عومه ڕوکنلیوا (کاندا  نفاله کاتی ئه قی دوو له یله کانی فه رمانده فه  
کانی  ی ھزه ماندهر فه  کرا به ڕوکنریق  ی فه پله به ) )1990، سای  رکوک موسه که

   .)ی کۆماریگارد
ی  رمانده ک فه یه ماوه، ) شیعه(ماوی  لسه بدولواحید شنان ئالبات ئه عه ڕوکنلیوا 

تی گشتیی  رکردایه بۆ سه  وه ته گواستراوهرمانک  فه  به، دواتر  قی دوو بووه یله فه
وتی  ڕکه  له ،ماوی لسه بدولواحید شنان ئالبات ئه لیوا ڕوکن عه. کان کداره چه  ھزه

عملیة آب (ژر ناوی  ، لهرکانی سوپا بوو رۆکی ئه سه  وکاته ئه  که دا)31.8.1996(
رشتی  رپه ڵ پارتی دیموکراتی کوردستان سه گه شی له ھاوبه  دا به) المتوکل علی الله

کتیی نیشتمانیی  رکردنی یه ولر و ده ی شاری ھه وه گرتنه  له  سوپای ئراقی کردووه
  . شکی باشووری کوردستان بهو   و شاره کوردستان له

) ڕومادی -  یی لوجه فه(لجبوری  حمود جاسم ئه بود مه ح عه سه ڕوکنریقی  فه
  . )1.4.1988(وتی  هڕککو  تاوه

تا کۆتایی   وه ه)2.4.1988( ڕۆژی، نابی لجه زیز ئه لیوا ڕوکن کامیل ساجت عه
دا )1998(تای سای  ره سه  جت لهکامل سا.  بووه  قه یله و فه ی ئه رمانده فهکان  نفاله ئه

رۆک کۆمار،  ربازی سه ڕاوژکاری سه  ریق ڕوکن کرابوو به ی فه پله به   کاتک که
  ی که وه تاوانی ئه رچوو به دانی بۆ ده  سداره  بیاری له  وه دام حوسنه ن سه الیه له

دار  سه چی یشتبوو، که ست گه ده به  وه ئۆپۆزسیۆنی ئراقییه  کی له یه نامه دامی ل ئاگا
دا )16.12.1998(ڕۆژی   دام له بچووکی سه  ی کوڕه قوسه  وه، بۆیه کردبووه نه

  .کوشتی
  .  قی دوو بووه یله واگری فه ی ھه سته ده  بد عۆن، له عه عد ڕه ڕوکنقیدی  عه
  : اتھ پکده  و تیپانه له  ، کهبوو  ی دیاله) نسوریه مه(  ی له گاکه باره   قی دوو یله فه

  
ی  که رمانده ، فه)دین حه کانی سه ھزه(  ی ناسراو به)3(تیپی زرپۆشی  .1

  الثورة، ژماره ،68-2: ( رچاوه سه ؛ شید بووه بدوله تاھیر عه ڕوکنمید  عه
وتی  ڕکه  له ،شید بدوله تاھیر عه ڕوکنمید  عه). 14ل، )5717(
؛ مردووه  فۆکهی  وه خواره  وتنه ساتی که کاره  به دا)23.7.1988 (
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  الثورة، ژماره ،10- 2(؛ )1ل، )3806(  العراق، ژماره 69- 2: ( رچاوه سه
بریتی   ، که)6(لیوای زرپۆشی : ( ھات له پکده   م تیپه ئه  ).4ل، )6632(

، )ڕومادی/یوسف ڕوکنمید  عه(کانی خالید  ی تانکه تیبه که(  له بوو
کانی  ی تانکه تیبه کانی مقداد، که انکهی ت تیبه داد، که کانی شه ی تانکه تیبه که
ی  تیبه که  ، که)8(ی ئالی  ، لیوای پیاده)6(ی ئالی  وجی پیاده رموک و فه یه

ش )12(ھا لیوای زرپۆشی  روه ، ھه بووه  و لیوایه ر به سه) 3(کانی  تانکه
ی  یبهت ، که کانی قادسیه ی تانکه تیبه که(  ھات له پکده  که  بووه  و تیپه ر به سه

 ).  12(ی  وجی پیاده م و فه سه کانی موعته ی تانکه تیبه ، که یبه کانی قوته تانکه
  که ،)قوات فاروق(کانی فاروق  ھزه  ی ناسراو به)15(ی  تیپی پیاده .2

سای   لجبوری بوو له لمان ئه داود سه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه
 ڕوکنمید  کاندا عه نفاله ی ئهکات له  و تیپه ی ئه رمانده م فه به .دا)1986(

دواتر .  بووه) بو محب ئه(می  عزه لئه واد ئه د جه مه زاق محه بدوله یس عه قه
وه سه ؛ی زرپۆش)7(ی تیپی  رمانده فه  به  کراوه الثورة،  ،58- 2: ( رچا
ی  دهلیوای پیا: ( ھات له پکده  ی پیاده)15(تیپی  ).4ل، )6698(  ژماره

  ی لیواکه رمانده ، که فه)432(ی  لیوای پیاده ،)104(ی  ، لیوای پیاده)76(
کانی  ی تانکه تیبه که و الر بووه که  ی له گاکه و باره  عومران ڕوکنمید  عه
 .  ) ی پیاده)436( لیوای ڵ گه له،   بووه  و لیوایه ر به ند سه ھاوه نه

تا  ره ی سه که رمانده فه  توو، که ی قۆره قه  له  ی بنکه)21(ی  تیپی پیاده .3
  و له برینداربوونی ئه  م به ، به بووه  غالیب حامد سلمان ڕوکنقید  عه(

حامد  بدولئیال عهقید  دا، عه)18.4.1988(وتی  هڕک  ویل له ڕی شخ ته شه
-1985(سای   پشتر له  ، که وه وی گرته ی ئه ناز موسوی جگه لعه ئه

عسی  ری حزبی به سکه ی عه یهموری مینداری نھنی لقی عه ئه) 1986
  ش کرا بهڕینی ڕاپهدوای  ولر، له ھه  له  بی سۆسیالیست بووه عاره

العمید الرکن نجیب مصطفی  ،10-1: ( رچاوه سه ؛پارزگاری زیقار
 الصالحي، الزلزال ماذا حدث في العراق بعد االنسحاب من الکویت؟

  الر، ژماره کهربازی  سهواگری  ی ھه ی نووسراوی بنکه گوره به). 183ل
ی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوبۆ ) 18.4.1988(وتی  هڕک، )2/2/679ق(

داربوونی ع خۆرھه  ؛کات قید غالیب حامد سلمان ده هت، باسی برین
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لیوای   و تیپه لیواکانی ئه  کک له یه). 5592ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه
یاسین  ڕوکنقید  ی عه واکهی لی رمانده فه  ی ساریة الجبل بوو، که)206(

واگری  ری ھه فسه ھانی موسوی ئه ڕوکنقید  عه. ستینی بوو له فه
منی تیپ  رپرسی ئه مراوی به لنه لی عناد ئه قیب عه و نه )ئیستخبارات(

ستی  ده رمیانیان به کی بتاوانی گه خه  کی زۆر له یه بوون، که ژماره
ن  الیه لهناز،  لعه بدولئیال حامد ئه قید عه عه.  کردووه باران خۆیان گولله

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  ی له)72(  ژماره و رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وه    .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا
لیوا   ، که)قوات حارث –ی حارس کان ھزه(  ی ناسراو به)34(ی  تیپی پیاده .4

لیوای (  ھات له پکده   و تیپه ئه.  بووه  که ی تیپه رمانده شاکر شالی فه ڕوکن
ی  شارۆچکه  له) 90(وجی چواری لیوای  گای فه باره  که) 90(ی  پیاده
ی  تیبه و که) 504(ی  ، لیوای پیاده)502(ی  ، لیوای پیاده نگاو بووه سه

 .  کانی حارس تانکه
  ی له گاکه قی چوار بوو، باره یله فه   ر به سه  و تیپه ، ئه)71(تیپی زرپۆشی  .5

قی  یله ر فه سه  کاندا ھاتنه نفاله کاتی ئه م له ی ناو ئران بوو، به)بوستن(
  .دوو
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

  

  

   )3(ونی ژمارە 
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  : وه کانی خواره ونه
 . لجبوری حمود جاسم ئه بود مه ح عه ریق ڕوکن سه فه .1
 .ماوی لسه بدولواحید شنان ئالبات ئه لیوا ڕوکن عه .2
  .نابی لجه زیز ئه لیوا ڕوکن کامل ساجت عه .3
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  ) کانی قادسیه یی ھزه رمانده فه(  قی سی ناسراو به یله فه
  
) ڕومادی - یی لوجه فه(لجبوری  حمود جاسم ئه بود مه ح عه سه وکنڕلیوا   
شاری   له  قه یله و فه گای ئه باره. کاندا نفاله کاتی شاوی ئه له  ق بووه یله ی فه رمانده فه
  : ھات پکده  ش هو تیپان لهھا  روه ، ھه سرای باشووری ئراق بووه به
  

و  له  قه یله گاکانی فه پارزگاری بارهلیوای   که) 3(تی  لیوای ھزی تایبه .1
  که) زوان بن غه(یی  رمانده ، فه)1(لیوای کۆماندۆی : (ھات پکده  ھزانه
 ). ربازی واری سه وجی ته فه(و ) ل قبه لموسته ئه(وجی دووی  فه(  ھات له پکده

ناسرابوو، ) قاس بی وه عد بن ئه سه(کانی  ھزه  به  ، که)6(تیپی زرپۆشی  .2
-2: ( رچاوه سه بوو؛ یر نۆفل ئیسماعیل خزه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه

لمانی  لسه دای ئه ن عه سه حوسن حه ڕوکنمیدی  دواتریش عه. )2ل ،70
ه له    م تیپه ئه ).4ل، )6698(  الثورة، ژماره ،58- 2: ( رچاوه سه ؛ بووه   و ھزان
لیوای زرپۆشی ، )3723(و ) 6204(کانی  که ڕۆکی یه ھزی گه: (ھات پکده

مید  عه(سابت سوتان تکریتی بوو  ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  که) 16(
رکانی  رۆکی ئه ری سه ده پشتر یاریده  سابت سوتان تکریتی که ڕوکن

دا )1987(موزی  ته  له دام سهم   ، بهڕوکنریق  ی فه پله  سوپا بوو به
رکوک  وانی که کی شه یه یانه  له  ونکه، چڕوکنمید  بۆ عه  وه ی نزمکرده که پله

ن حوس و فا ئیس عوره جید ره ن مه سه ی حهل عه  یکردبوو که وه باسی ئه
سای   دواتر لهمید سابت سوتان  عه. ) ریف بووینه جید عه کامل مه

ی  تی قوسه منی تایبه ن ئه الیه غدا له  کانی به قامه شه کک له  یه دا له )1993(
غدا  باشووری شاری به  ی له که رمه ته و ڕفنرا  حوسن دام سهکوڕی 
ده، )وه دۆزرایه ی  وجی پیاده س فه  ھات له پکده  که) 25(ی ئالی  لیوای پیا

  ھات له پکده  که) 30(، لیوای زرپۆشی )6(کانی  ی تانکه تیبه که+ ئالی 
، لیوای )5(لی وجی ئا فه و نا بیل، موسه رحه کانی تاریق، شه ی تانکه تیبه که(

/ تبان وه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  که) لزیب ئه(ی  ی پکھاته)70(زرپۆشی 
فوئاد  ڕوکنقید  عه  ی لیواکه رمانده جگری فه و  بووه ڕومادیکی  خه
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م،  که لحه کانی ئه ی تانکه تیبه که(  ھات له پکده  ، لیواکه  یالنی بووه گه
   ر به سه  و تیپه ئه). 18(ی ئالی  وجی پیاده فهحفاد فاروق و  لئیخالس، ئه ئه
 .  قه یله و فه ر ئه سه م میوان بوو له بوو، به) 7(قی  یله فه

میدی  ی عه که رمانده ، فه)کانی مقداد ھزه(  ی ناسراو به)11(ی  تیپی پیاده .3
، )6698(  الثورة، ژماره ،58-2: ( رچاوه سه ؛ل باس مجوه سامی عه ڕوکن

، )45(ی  ، لیوای پیاده)23(ی  لیوای پیاده(  ھات له پکده  که تیپه م ئه ).4ل
کانی  ی تانکه تیبه ڵ که گه وج له س فه  له بریتی بوو  که) 47(ی  لیوای پیاده

 ). 45(ی  ی پشتیوانی لیوای پیاده)1(ی  ھا سریه روه ، ھه)21(
مید  بدولحه ل عهلی بدولجه عه ڕوکنمید  عهی  که رمانده فه، )29(ی  تیپی پیاده .4

، )6698(  الثورة، ژماره ،58- 2: ( رچاوه سه ؛ بووه ری یده لحه موحسین ئه
دا )28.8.1988(وتی  هڕک  شتدا له نفالی ھه کاتی ئه لهی  و ھزه ئه ).4ل

دینانی ئهگوندی کورمی  کوژی کۆمه کوردی ھاووتی ) 33( و  نجامداوه با
و  ستدا ده  لهگیان یان )28(  ، که کردووه انبار گوللهیان  و گونده بتاوانی ئه

ی )29(تیپی    ر به سهکانی  ، ھزه بووه ڕزگاریانبرینداری   یشیان به)5(
 ؛ بووه ری یده لحه مید موحسین ئه بدولحه لیل عه بدولجه عه ڕوکنمید  عه
ڕاست، عراق  تی ناوه خۆرھه/ ڕکخراوی مافی مرۆڤ ،18-1: ( رچاوه سه

 پی بهر  ھه). 204لنفال دژی کورد،  ینۆساید شاوی ئهو تاوانی ج
وتی  هڕک  له  که ،)2/2422ج(  ژماره ،قی پنج یله رمی فه نووسراوی فه

تحلیل  –نفال  نگی دوا ئه ی جه وه شکردنه( ژر ناوی له  دا)25.12.1988(
وه، تی ئه رۆکایه دا بۆ سه)معرکة خاتمة االنفال پانی  گۆڕه رکانی سوپا نردرا

، گوندی  و مانگش بووه  و باتوفه ره زاخۆ به  له) 29(ڕی تیپی  شه
)مش بووه شارۆچکه   ر به سهش )کورک کیلۆمهنیا چوار  ته و  ی مانگتر 

وبراو عه رمانده فه.   یه و شارۆچکه باکووری ئه   وته که ده  ڕوکنمید  ی تیپی نا
دادگای بای (ن  الیه لهری،  دهی لحه مید موحسین ئه بدولحه لیل عه بدولجه عه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)74(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده  داکان لیستی داواکرا

مید  بدولحه لیل عه بدولجه عه ڕوکنمید  عه  و تیپه ئهی  رمانده م فه به .  ت دراوه
کی باشووری  نی خه کۆمه ڕینی ڕاپهکاتی   ری، له یده لحه موحسین ئه
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کی  یه ناو بۆسه  وته دا که)1991(کۆتایی مانگی دووی سای   ئراقدا له
ڵ خۆیاندا بردیان  گه له ، وه ناو خاکی ئراق دایان نابووه له  ھزکی ئرانی، که
  ؛وه نادیاری مایه  ر به هنووسی ھ یش چاره- دام سه ڕوخانیبۆ ئران و دوای 

ڕاست، عراق  تی ناوه خۆرھه/ ڕکخراوی مافی مرۆڤ، 18-1: ( رچاوه سه
  ). 162لنفال دژی کورد،  و تاوانی جینۆساید شاوی ئه

 ).قیادة قوات الحسن(ن  سه کانی حه ھزه  ، ناسراو به)32(ی  تیپی پیاده .5
، )زوان قیادة قوات عتبة بن غه(بن غزوان   کانی عتبه ھزه) 41(ی  تیپی پیاده .6

الثورة، ، 58-2: ( رچاوه سه ؛حمود مید شاکر مه حه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه
، 47، 46، 41، 40(کانی  وجه فه  ھات له پکده  م تیپه ئه). 4ل، )6698(  ژماره
رکی  یان ئه زۆربه  که) دیفاع واجبات(کان  رکه ی پارزگاری ئه)282

کانی  ر سنووره بۆ سه  وه وه یله ومهڕ  کانی ئراقی له وته هن  بۆرییه پاراستنی
ن  الیه لهحمود،  مید شاکر مه حه ڕوکنلیوا . ستۆ ئه  گرته ده  کوت و سعودیه

  لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
ی )90(  ژماره و  وهرچو ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه

 .     ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له
  ھات له ویش پکده ئه  ، که)ل به لجه ساریة ئه(  ناسراو به) 51(تیپی ئالی  .7

 2+  1(ی ئالی  کانی پیاده جه و فه  له بریتی بوو  که) 31(ی ئالی  لیوای پیاده(
  له بریتی بوو  که) 32(الی ی ئ ، لیوای پیاده)76(کانی  ی تانکه تیبه که+  3+ 
ی ئالی  وجی پیاده ، فه)18278(ی  که ی یه ژماره  به) 1(ی ئالی  وجی پیاده فه(
ی  ژماره  به) 3(ی ئالی  وجی پیاده ، فه)18279(ی  که ی یه ژماره  به) 2(

  که) 41(، لیوای زرپۆشی )77(کانی  ی تانکه تیبه و که )18280(ی  که یه
ی ئالی  وجی پیاده و فه 80+79+78(کانی  ی تانکه بهتی له که بریتی بوو

ی زرپۆشی  تیبه ی که رمانده ن، فه سه لی کرمش حه عه) مدم( ڕائیدی). 30(
  .  بووه) 79(
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  )تین کانی حه ھزه(  ناسراو به یقی چوار یله فه
  
؛ قی چوار یله ی فه رمانده ، فه) شیعه(یاتی  لبه د ئه مه کی محه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنلیوا   

  العراق، ژماره، 64-2(؛ )15+1ل، )6881(  الجمھوریة، ژماره، 71- 2: ( رچاوه سه
وام بوو  رده به) 1991(کو سای  کی تاوه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنلیوا . )14ل، )3803(

   .دا و پۆسته له
و قه  یله فه و ی ئه رمانده فه  لجبوری کرا به ن عوبد ئه سه د حه حمه ئه ڕوکندواتر لیوا 

   . وه مایه  و ساه تا کۆتایی ئه
هدا )1991(کۆتایی سای   لهلتکریتی  رحان ئه باح ئیسماعیل فه سه ڕوکنلیوا    کرا ب

 .کانی سنوور ی ھزه رمانده فه  بهدا کرا )1992(سای   قی چوار و له یله ی فه رمانده فه
سای   و دواتر له  وه یندان مایهز  و دوو س ساک له دا گیرا و ساه لهر  ھهچی  که
وه یله ی فه رمانده فه  به  وه کرایه  و دووباره دا ئازادکرا)1995( سای   کو له قی چوار تا
   .  ساتی ئۆتۆمۆبل مرد کاره  دا به)1996(

ه لهو   ی باشووری ئراق بووه شاری عیماره  ی له گاکه باره  قی چوار یله فه   و تیپان
  : ھات پکده
  

قیادة قوات (سر  کانی نه یی ھزه رمانده فه  ناسراو به ی)10(پی زرپۆشی تی .1
 ئیبراھیمد  حمه خالید ئه ڕوکنمید  عهتا  ره ی سه که رمانده فه  ، که)النصر

؛ بووه زاع لھه د ئه مه یزی محه حمود فه مه ڕوکنمید  عهو دواتریش   لدلمی ئه
ی  رمانده ری فه تیده یارمه ).4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58- 2: ( رچاوه سه
لیوای (لیواکانی   لهھات  پکده  و تیپه ئه. مود بوو سان حه قید غه عه  و تیپه ئه

+ ھاب  مادی شه کانی حه ی تانکه تیبه که(  له بریتی بوو  که) 17(زرپۆشی 
+ موز  ی ته30کانی  ی تانکه تیبه که+ موز  ی ته14کانی  ی تانکه تیبه که
س (  له بریتی بوو  که) 24(ی ئالی  ، لیوای پیاده)6ی ئالی  ادهوجی پی فه
، لیوای )یران کی حوزه کانی یه ی تانکه تیبه ی ئالی و که وجی پیاده فه

 )دام سهعس، یافا و  کانی به ی تانکه تیبه که(  له بریتی بوو  که) 42(زرپۆشی 
 ).   9(وجی ئالی  و فه
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  ، که)قوات الحمزة(  مزه کانی ھه زهھ  ی ناسراو به)14(ی  تیپی پیاده .2
م  ، به نزور بووه ناتق مه ڕوکنمیدی  دا عه)1986(سای   ی له که رمانده فه
ر خۆی  ھه  که  نییه ڕووندا )1988-1987(سانی  و له  کاندا نفاله کاتی ئه له

ی  لیوای پیاده(لیواکانی   ھات له پکده  و تیپه ئه! ی تررک فسه ئهیان   بووه
  زبان موراد، له قیب غه نه(  بووینه  و لیوایه ر به سه  رانه فسه و ئه ئه  که) 14(

گای لیوا، موالزمی  باره  مین، له میل ئه ر جه زھه قیب مه گای لیوا، نه باره
و   بار کازم له جه  ریم و موالزمی پیاده که  جومعه  می پیاده که یه لیوای ناوبرا

ی لیوای )1(پۆلی   لی حوسن، له مازن عه  وه تنهموین و گواس و موالزمی ته
ده). 14 مدان حوسن  حه بدول عهقید  ی عه که رمانده فه  که) 18(ی  لیوای پیا

ی  تیبه که+ وج  س فه(  له بریتی بوو  که) 436(ی  ڵ لیوای پیاده گه بووه، له
  یه وه ئه  جهرن ی سه ی جگه وه ئه.  )که وجی کۆماندۆی تیپه فه+ 73کانی  تانکه

کانی  نفاله شداری ئه کی فراوان به یه شوه به   و تیپه ی ئه)18(لیوای   که
کک  ی یه رمانده ، فه کی ناسریه خه/ لی حوسن باس عه م عه ده موقه.  کردووه

 .  کان بووه نفاله ئهشاوی شداری  و به  لیواکان بووه  له
  ، که)طارق بن زیاد(تارق بن زیاد  کانی ھزه  ی ناسراو به)18(ی  تیپی پیاده .3

لیواکانی   ھات له پکده  و تیپه ئه.  فوئاد بووه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه
  که  ی پیاده)422(و لیوای   ی پیاده)127(، لیوای  ی پیاده)95(لیوای (

  که) 704(ی  ڵ لیوای پیاده گه ، له ناتق نوری بووه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه
قید مسعید  عه). 70(کانی  ی تانکه تیبه که+ وج  س فه(  ھات له پکده

 .  گای تیپ بووه ی باره رمانده محیمید، فه
د  مه محه ڕوکنمید  کاندا عه نفاله ئهشاوی کاتی  له  ، که)20(ی  تیپی پیاده .4

الثورة، ، 58-2: ( رچاوه سه ؛ی تیپی ناوبراو بووه رمانده فه تیف، ھیب له وه
م  ده بوون، موقه  و تیپه ر به سه) 435+  60(لیواکانی  ).4ل، )6698(  ژماره
) 435(ی لیوای  رمانده لجبوری فه ئه  زالم عۆده سنجار ئه شید ڕه ڕوکن

.   و لیوایه بۆ ئه  وه ته دا گواستراوه)30.11.1987(وتی  هڕک  له  بووه، که
دا نه  له لجبوری ئه  زالم عۆده سنجار ئه شید ڕه ڕوکنم  ده موقه  .   ماوه ژیان

  له  ک لیوایه  له  ق، که یله گاکانی فه تی پارزگاری باره یی ھزی تایبه رمانده فه .5
وجی دووی مغاویر،  ، فه)163988ی  که یه(کی مغاویر  کانی یه وجه فه
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کانی قودس  ی تانکه تیبه و که )162876ی  که یه(وجی سی مغاویر  فه
 . ھات پکده

  
ر  سهکی کۆماندۆی  ی لیوای یه رمانده ن، فه سه د حه مه پۆش فاروق محهقیدی زر عه  
شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )4(قی  یله فه   به
لیستی   ی له)33(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  له

  .   ت دراوه کان ناوی داواکراوه
  قیدی پیاده عه .ی لیوای دووی مغاویر رمانده فه لی، د عه حمه ھاب ئه شه  قیدی پیاده عه
قی  یله فه   ر به سهی )مغاویر(ی لیوای دووی کۆماندۆ  رمانده لی، فه د عه حمه ھاب ئه شه

ردنی کارای شداریک ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که)4(
لیستی   ی له)41(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  له

     .ت دراوه کان ناوی داواکراوه
قی  یله فه    ر به سهی لیوای دووی کۆماندۆ  د، له مه حهم ل وبه سهسادق  ڕوکن ڕائیدی
شداریکردنی کارای  ھۆی به به،  وه ه)اقکانی ئر دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  کهچوار، 

لیستی ناوی   ی له)19(  ژماره و رچووه  ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده فهکاندا  نفاله ئه  له
  ی لیوا ڕوکن و له که پله  دام سهوخانی ڕم دوای  به. ت دراوه کان داواکراوه

دا )2011(گی سی سای کۆتایی مان  کرد و له غدا کاری ده به  رگری له تی به زاره وه
ستی  و ڕاده ستگیرکرا زیراندا، ده رۆک وه ڵ نوری مالیکی سه گه نجامی ناکۆکی له ئه  له

کانی  م دانیشتنی دادگای بای تاوانه که دا یه)16.5.2011(وتی  ڕکه  له. دادگا کرا
ییکردنی دادگا ی رباره سۆفی، دهد  مه ری کورد ئاسۆ محه تی دادوه رۆکایه سه  ئراق به

دانیشتنی   چی له چوو، که ڕوه نفال به می ئه ی دووه ر دۆسیه سه ل له وبه سادق سه
ی پویست  نامه گه بوونی به بیانوی نه ر به  دا دادوه)2.6.2011(وتی  می ڕکه دووه

 دوای ئازادبوونی  و ئازادیکرد، که ل عوبداتی بتاوان نیشاندا وبه ڕائید سادق سه
  .  وه تهخۆی شاردۆ

رگری نیشتمانیی  لی چواری به حفه ی جه رمانده م، فه مید حاته عارف حه  میدی پیاده عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  کان، که سووکه  جاشه

ی )66(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
  .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  له
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  قی چوار یله ی فه رمانده ، فهیاتی لبه د ئه مه کی محه لیل زه یاد خه لیوا ڕوکن ئه
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  ) مورییه کانی عه ھزه(  قی پنجی ناسراو به یله فه
  
  دواتر بوو بهبوو، ) کانی باکوور یی ھزه رمانده فه(ناوی   قه یله و فه تادا ئه ره سه  له  
  ).  مورییه کانی عه ھزه(

لیل  تالع خه ڕوکنلیوا   له  کاندا بریتی بووینه نفاله کاتی ئه له  قه یله و فه کانی ئه رمانده فه
   .)28.6.1987(کو  لدوری تاوه ری ئهجبو حیم ڕه

 ڕوکنلیوا  .)1988نیسانی (کو  لمحیاوی تاوه هفارس حوسن ئ  نوعمه ڕوکنلیوا 
دا )2007(ڕاستی سای  ناوه  ژیت و له مسا ده نه  له  ئستاکه  که(  عمهفارس نو

و  تی ئراق ھاوکاری ناکات له چی حکومه که  ر تۆمارکراوه سه سکای له پنا
   . وه رپۆله ن ئینته الیه ردنی لهستگیرک رمانی ده رکردنی فه ده

کو  ان تاوهمانگی نیس  له(یاتی  لبه د ئه مه کی محه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنلیوا 
27.6.1988(.   

  ).24.7.1989- 26.6.1988(رب  ال زهد سلمان ئ مه یونس محه ڕوکنلیوا 
  بووه م قی پنجه یله ی فه رمانده د، جگری فه مه مید ڕوکن سوبحی فازیل محه عه
کانی تووی - رشتی قۆی بنگرد رپه سه و دا)1988(سای   له  واته ،کاندا نفاله کاتی ئه له

  . ک یه الینف ئه  له  کردووه
شداری  م، به قی پنجه یله ی فه رمانده ماد، جگری فه د حه مه یونس محه ڕوکنمید  عه
  .  ی کردووه)وت ش و حه پنج، شه(کانی  نفاله ئه
م  قی پنجه یله ی فه رمانده فا ئیسماعیل، جگری فه د مسته مه میدی ئیستخبارات محه عه

ی )8، 7، 6، 5(کانی  نفاله شداری ئه ق، به یله منی ناوخۆی فه ی ئه ھۆبه  ر له فسه و ئه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که کردووه

لیستی ناوی   ی له)53(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
  .   ت دراوه کان داواکراوه

قی  یله ی فه رمانده لسائغ، جگری فه د ئه مه د محه حمه د ئه مه محه ڕوکنقیدی  عه
  . م پنجه
  . م قی پنجه یله رکانی فه رۆکی ئه بود، سه ن عه سه بری حه سه ڕوکنلیوا 

  .م قی پنجه یله منی ناوخۆی فه ی ئه ھۆبه  ، لهبدول عهفا  بار مسته سه ڕوکنمیدی  عه
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لی پنجی  حفه ی جه رمانده راوی فه لغه ئه بیع ڕهن  سه غانم ساح حه ڕوکنمید  عه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له گری نیشتمانیی، ناو به سووکی به

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
وهلیستی ناوی داوا  ی له)78( ف،  ه حمود خه ریم مه قید که عه.   ت دراوه کان کرا

  .م حافیلی سووکی پنجه ی جه رمانده فه
حافیلی سووکی  ی جه رمانده تیف، جگری فه بدولله لی عه عه خالیدید  مید عوه عه

حافیلی سووکی  ی جه رمانده ریم ھادی، جگری فه بدولکه م زاری عه ده موقه. م پنجه
ن  الیه له  ،م که حافیلی سووکی یه بۆ جه  وه ته دواتر گواستراوه  ، که)1987(  م له پنجه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)132(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

. م حافیلی سووکی پنجه ی جه رمانده ن، جگری فه سه زیز حه بد عه ڕائید عه .   ت دراوه
   .م حافیلی سووکی پنجه ی جه رمانده ھدی خزر، جگری فه قیب جیاد مه نه
. قی پنج یله موینی فه ر و ته دخه ی مه رمانده لیل تۆفیق موسوی فه نون خه مید زه عه

م  ده موقه. م حافیلی سووکی پنجه ی جه رمانده بد عۆن حوسن، جگری فه عه ڕائید
  له  یوانی کردووه قه- دووبرا- ڕ زمه رشتی قۆی ئه رپه د، سه مه عارف حوسن محه

  . کدا نفالی  یه ئه
د  مه لی محه عه ڕوکنرب، لیوا  د سلمان ئال زه مه یونس محه ڕوکندوای لیوا   

ڵ  گه له.  وه مایه) 11.3.1991( ڕۆژیقی پنج و تا  یله ی فه رمانده فه  ل کرا به شه
 ر بۆ سهدا )31.3.1991(وتی  هڕک  عس له ناو سوپای به ی به وه ھرش و ھاتنه

ڵ  گه قی پنج له یله ی فه رمانده کو فه عید تۆفیق وه ناسر سه ڕوکنولر، لیوا  شاری ھه
م سهکانی  ھزه ئراق تی  زگاکانی حکومه ی داموده وه کشانه ڕۆژیو تا   وه دا ھاته-دا

  قه یله و فه ی ئه رمانده کو فه و وه دا ئه)26.10.1991(وتی  هڕک  کوردستان له  له
  : ھات پکده  و تیپانه له  ولر بوو وه ھه  ی له گاکه باره  قی پنج یله فه.  وه مایه

  
ی  که رمانده فه  ،) یده بوعوبه کانی ئه ھزه(  ناسراو به) 1(ی ئالی  تیپی پیاده .1

الثورة، ، 66-2: ( رچاوه سه ؛ نون بووه مدون زه حه ڕافع کنڕومید  عه
سامر سوتان  ڕوکنمیدی  عه ویش ی ئهدوا ).11ل، )6592(  ژماره

  الثورة، ژماره، 58-2: ( رچاوه سه ؛  و تیپه ی ئه رمانده فه  به د بووه حمه ئه
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  ، که)1(ی ئالی  لیوای پیاده: ( ھات له پکده  م تیپه ئه ).4ل، )6698(
ی ئالی  ، لیوای پیاده بووه  و لیوایه ر به کانی ئینتیسار سه ی تانکه تیبه که
، لیوای  بووه  و لیوایه ر به سه  رناته کانی غه ی تانکه تیبه که  ، که)27(

ی  تیبه لوس، که نده کانی ئه ی تانکه تیبه که(  ھات له پکده  ، که)34(زرپۆشی 
ی ئالی  و پۆلی پیاده)  کانی قرتوبه تانکهی  تیبه ، که شبیله کانی ئه تانکه

 .  بووه  و تیپه ر به یش سه)8(
میدی  ی عه که رمانده که فه) عقاع کانی قه ھزه(  ناسراو به) 4(ی  تیپی پیاده .2

ھات  پکده   و تیپه ئه .بوویاتی  لبه ئه تحول فهر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکن
ده: ( له قید  عه). 96(ی  و لیوای پیاده) 29(ی  ، لیوای پیاده)5(ی  لیوای پیا

ن  الیه له، )4(رکانی تیپی  رۆکی ئه لی، سه ن عه سه لی حه عه  ی پیادهڕوکن
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)47(  ژماره و رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
، ئیبراھیمبیب خزر  حه) مدم(مید  عه.   ت دا دراوهکان واکراوهلیستی دا

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )4مدم فق (ی  رمانده فه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به به

قیدی  عه.   ت ا دراوهدکان لیستی داواکراوه  ی له)63(  ژماره و  رچووه بۆ ده
 ی فرقه(ی تیپی )مدم(ی  رمانده لی، فه د عه مه د محه حمه خری ئه فه) مدم(

شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )4
  ی له)40(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  له

ر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنمید  عه.   ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهیاتی،  به تحول فه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

 .    ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)94(  ژماره
قیادة قوات ( نسور  کانی مه ی ھزه رمانده فهی ناسراو به )7(ی  پیاده تیپی .3

د  مه بدولھادی محه عد عه سه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  که ،)المنصور
ی  گوره دا به هۆژڕو  م له ، به)10.5.1988(وتی  هڕککو  تاوه  ساح بووه

  له ،تی شۆڕش یهرکردا نی سه نجومه ناو ئه ی به)440(  بیاری ژماره
کانی  رکه ئه کردنی ج نه جبه ھۆی به  رکراوه ربازی ده تی سه خزمه
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ه و فه  خشه ھنانی نه جنه و به ی پویست گوره بهرشانی خۆی  سه   رمان
  له ی شاری فاوکردنڕزگارڕی  شهی پالنی  گوره بهکان  ربازییه سه

و  کان مه رخه مته انده کهرم دانی فه ک و سزانه ی موبارهزان مه ڕهی  پرۆسه
کی دروست  یه شوه به  که  وه ه-عد مید سه ن عه الیه له کان ربازه سه
  الثورة، ژماره، 73- 2: ( رچاوه سه؛ کردبوو ج نه جبهویان  ئهکانی  رمانه فه
ی  رمانده ۆ فهم میر جاسم حه ئه ڕوکنمیدی  دواتر عه ).7+1ل، )6567(

و  ئه ).4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58- 2: ( رچاوه سه ؛ وت بووه تیپی حه
ده: ( ھات له پکده  تیپه   که) 39(ی  ، لیوای پیاده)38(ی  لیوای پیا
ڵ لیوای  گه ، له ھاب بووه د شه حمه نزار ئه  قیدی پیاده ی عه که رمانده فه

مید  عه.  بووه  و لیوایه ر به سه) 9(کانی  ی تانکه تیبه که  که) 116(ی  پیاده
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهمۆ،  میر جاسم حه ئه کنڕو
انی رم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  کارای خۆی لهشداریکردنی  ھۆی به به
لیستی ناوی   ی له)68(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

وهکان داواکراوه  .    دا پدرا
قیادة قوات (قار  کانی زولفه ی ھزه رمانده فه  ناسراو به) 16(ی  تیپی پیاده .4

 ڕوکنمیدی  دا عه)1988-1986(سانی  ی له  که رمانده فه  که ،)ذوالفقار
ن  الیه لهدا 1992سای   لهدواتر   که( ، لجبوری بووه ق ئه بد موته عه
درا دواتر له  پازده  به  وه ه- دام حوسن سه سای   ساڵ زیندانی سزا

  کاندا له نفاله کاتی ئه  له  و تیپه ی ئه رمانده م فه به). دا ئازادکرا1995
ه ئه.  د بووه مه حمود محه شامل مه ڕوکنمیدی  دا عه)1988(سای    و تیپ
ی  ، لیوای پیاده)505(ی  ، لیوای پیاده)108(ی  لیوای پیاده: ( ھات له پکده

 ). 16(کانی  ی تانکه تیبه ، که)606(
، )قیادة قوات عباس(باس  کانی عه ھزه  سراو به، نا)23(ی  تیپی پیاده .5

. د بوو مه حمود محه شامل مه ڕوکنمیدی  عه  و تیپه ی ئه رمانده جگری فه
    بووه، که  و تیپه ی تۆپھاوژی ئه رمانده زال، فه بد غه لی عه قید عه عه
  لهشداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)38(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

 بدول عهح  سه ڕوکنقیدی  عه.   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه
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. کاندا نفاله کاتی ئه بووه له  که واگری تیپه ری ھه فسه ، ئه)میسان(نتوش  حه
کاتی  و له )1991(سای   هنتوش ل حه بدول عهح  سه ڕوکنقیدی  عه

  م بووه ی دووهڕوکنری  فسه ئه ڕوکنمید  ی عه پله داگیرکردنی کوتدا به 
 زیندانیکرد دام سهدا )1993(سای   له  چی قی س، که یله یی فه رمانده له فه

العمید ، 10-1: ( رچاوه سه ؛ی دا سداره  ی س مانگک له کهو دوای نزی
حي، الزلزال ماذا حدث في العراق بعد الرکن نجیب مصطفی الصال

 .      )134+129ل!! االنسحاب من الکویت؟ خفایا األیام الدامیة
   ، که)قوات معتصم(م  سه کانی موعته ھزه  ناسراو به) 24(ی  تیپی پیاده .6

) 603(لیوای . بوو نسور  نوعمه بد عۆن عه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه
ھا  ته ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  یه، که تیپه و لیواکانی ئه  کک بوو له یه

،  بد بووه میر غانم عه سه ڕوکنک لیوا  یه کاندا بۆماوه نفاله کاتی ئه له.   بووه
لیوا . بوون  و تیپه ر به سه) 522+516(لیواکانی .  دایکیشی کورد بووه  که

ن  الیه له،  ی پیاده)24(ی تیپی  رمانده نسوری فه  بد عۆن نوعمه عه ڕوکن
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)83(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
  .  ت دراوه   کان لیستی داواکراوه

قیادة (در  کانی به یی ھزه رمانده فه  ناسرابوو به  ، که)33(ی  تیپی پیاده .7
تحی  فه بدول عهحمود  مه مزی ڕه ڕوکنمیدی  عه  ی که رمانده فه ).قوات بدر

دالیای  دوو مه ).3905  العراق، ژماره، 65- 2: ( رچاوه سه ؛یسی بوو لقه ئه
دیکتاتۆری   ک و سدا له نفالی یه پاداشتی ئه  له) کورد کوشتنی(تی  ئازایه

یوب  ئه تائول عه) مدم(ی نڕوکمید  عه).  رگرتووه حوسن وه دام سهئراق 
دادگای بای (ن  الیه له  ، که)33( ی فرقهرکانی  رۆکی ئه ف، سه ه خه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)79(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده  داکان لیستی داواکرا

ن  الیه له، )33م فق 1م(ف،  ه زرپۆش کامل زدان خه میدی عه.   ت دراوه
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)55(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
ی  رمانده فه سوتان، شید ڕهد  مه محه ڕائید .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه
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د ساح،  مه ر محه ته مه) مدم(میدی  عه. بوو  و تیپه ر به کی سه یه که یه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )33مدم فق (ی  رمانده فه
انی رم کاندا، فه نفاله کانی ئه دناوه به  شاوه  شداریکردنی له ھۆی به به
 کان لیستی داواکراوه  ی له)64(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

دادگای بای (ن  الیه ، لهبدول عهحمود  مه مزی ڕه ڕوکنمید  عه .  ت دراوه
شاوی   لهکارای خۆی شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  ی له)92(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
وهکان داواکراوه لیستی  .  بووه  و تیپه ر به سه) 116(لیوای  .  ت دا درا

حمود بوو،  مه ساموع ڕوکنی لیوا  که رمانده فه  ، که)36(ی  تیپی پیاده .8
   ر به سه) 602(لیوای . فا بوو د مسته مه مید محه ی عه که ھا جگره روه ھه

الل  یر شه خزهھادی  ڕوکنمید  ی عه که رمانده و فه تیپی ناوبراو بووه
 ).  3392ل، 12ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  بووه

باح ئیسماعیل  سه ڕوکنمید  تا عه ره ی سه که رمانده ، فه)45(ی  تیپی پیاده .9
دا )1992(سای   باح تکریتی له سه ڕوکنمید  عه .رحان تکریتی بوو فه
دوای .  وه زیندان مایه  و دوو س ساڵ له گیرا  وه دامه ن سه الیه له
چی  قی دوو، که یله ی فه رمانده فه  دا کرا به)1995(سای   زادکردنی لهئا

، 10-1: ( رچاوه سه ؛اتی ئۆتۆمۆبل مردس کاره  به) 1996(سای دواتر 
م  که ی یه رمانده نفالی چواردا فه دوای ئه  ک له یه دوای ماوه). 206ل

  ، که وه گرتۆتهوی  ی ئه که لزوبدی شونه عامر ئه ڕوکنمید  و عه  الدراوه
جکردنی  کاتی جبه تی له تایبه دا به که ناوچه  بوو له زۆر خراپی ھه ڕۆکی

  هشبگیری ڕه  ت له تایبه وتدا، به ش و حه کانی پنج، شه نفاله ئهشاوی 
  له  واندز ڕهی  ناو شارۆچکه ی دانیشتوانی بتاوانی سیڤیل له که وره گه
  ندک له ی ھهماوو ی لقهدانیشتووان  دا، که)15.6.1988(وتی  هڕک

ڵ  گه له ،بووھناواندز  ی ڕه بۆ شارۆچکهنایان  ر په وروبه کانی ده گونده
وستی  ھه و بهر روه ی کوردپهانس که  لهکی زۆر  یه ستگیرکردنی ژماره ده
نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ یه و شارۆچکه ئه

مید  عه  هی فرقهو  ی ئه رمانده فه). 127-126لاق، تی ئر وه کورد و ده
دادگای بای (ن  الیه لهرحان تکریتی،  باح ئیسماعیل فه سه ڕوکن



233 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا   کان لیستی داواکراوه  ی له)70(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
وهپ      . درا

 
  

می  که ڕی یه کاتی شه ، له) شیعه(یاتی  لبه ئه تحول فهر  ت سابیر عومه یسمهع: تبینی
نابی  لجه زیز ئه ریق کامل ساجت عه جگری فه  کرابووه ڕوکنلیوا ی  پله  نداو به که
انی و پاسه   ر به سه  که) قوات الخلیج العربي(بی  نداوی عاره کانی که ی ھزه رمانده فه

ڵ  گه ر له ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنلیوا  . کوت  له بوو) الحرس الخاص(تی  تایبه
کانی  رکانی ھزه رۆکی ئه ویش سه ئه  که  لحنته حاج ئه بدول عهق  باره ڕوکنلیوا 

 .ڕایانکردو  کانی خۆیان کرد ھزه یان به بوه ، کوت  لهبی بوو  نداوی عاره که
  نگیان خستبووه ناو سوپادا ئۆبای ماورانی و جه ئاشکرا له بهوان  ئهھا  روه ھه
  دان، چونکه هستی لن ده دام سهتا  ره سه. و جنوی زۆریان پی دابوو دام سهستۆی  ئه

، ی ناسک بوو که کاتهھشتا   دان که ستی لنه ده دام سه  وکاته ئه. بوو ئیشی پیان ھه
کانی  وره هگ  شاره و کوردستانی ناردنباشووری بۆ    وه زۆرهکی ڵ ھز گه له  بۆیه

ی  ره و به ڕژمستپکردنی گفتوگۆی نوان  ڵ ده گه ر له ھه . وه هنگرتپ کوردستانی 
لیوا  غدا و بهبۆ   وه ردووکیانی بانگکرده تکردن ھه ناوی خه به دام سه،  کوردستانی

تی و  رکردایه کانی سه رمانه هکردنی ف ج نه تاوانی جبه به  قی ت و لیوا باره عیسمه
  . خۆیان کوشت رووی سهب بیاری  کوت به  یان له وه کشانه
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   ) تی دیجله کانی خۆرھه یی ھزه رمانده فه(ش  قی شه یله فه
  
 –ڵ سنووری ئراق  گه تی باشووری ئراق و له ھهڕۆژ  وتبووه که  قه یله و فه ئه  

ر عادل  لچین عومهیا ڕوکنلیوا (  قه یله و فه ی ئه رمانده فه.  وه بووه ئران درژ ده
  ی که و تیپانه ئه). 4ل، )6737(  الثورة، ژماره، 56- 2: ( رچاوه سه ؛ رکوکی بووه که

  : ناسرابن بریتین له
 
قیادة قوات (  یبه کانی قوته یی ھزه رمانده فه  ، ناسراو به ی پیاده)19(تیپی  .1

 ؛ بووه  حمود حوسن جید مه مه ڕوکنمیدی  ی عه که ندهرما فه  ، که)القتیبة
کی  یه پله  دواتر به  که، )11ل، )6592(  الثورة، ژماره، 66- 2: ( رچاوه سه

  ر ھۆکاری شکستھنانی له به له  نشین کراوه ی خۆی خانه که پله  نزمتر له
لثورة، ا، 50-2: ( رچاوه سه ؛ڕدا شه  ڕاوکی له کردنی و ده تی رکردایه سه

نسور  نعان مه که ڕوکنمیدی  ویان عه دوای الدانی ئه). 15ل، )6626(  ژماره
یی  رمانده فه  ی ناسراو به ی پیاده)19(ی تیپی  رمانده فه  به  لیل بووه خه

و  ئه). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58- 2: ( رچاوه سه ؛ یبه کانی قوته ھزه
 .   قی س بووه یله ی فهکاندا میوان نفاله کاتی ئه  له  تیپه

قیادة قوات (سیر  لنه موسا بن ئهکانی  ھزه  ، ناسراو به ی پیاده)25(تیپی  .2
 .    بوو  ی نزیک قوڕنه)لعوزر ئه(  ی له گاکه باره  ، که)موسی بن النصیر

قیادة (لکوبرا  در ئه کانی به یی ھزه رمانده فه  ، ناسراو به ی پیاده)31(تیپی  .3
 .ل بوو ینه جاسم زه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  ، که)یقوات بدر الکبر

در  کانی به یی ھزه رمانده فه. بوو  قوڕنهی  شارۆچکه  له  و تیپه گای ئه باره
لی  عه) قوات الخاصة(ت  میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه  لکوبرا، به ئه

وانی سورداش نفالکردنی دانیشت شداری ئه داوی، به مه لمحه ل ئه حوسن مزعه
تی  و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده وو، شه رگه لوو، سه رگه به(کانی  و گونده

ی  درژه  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئه  واته
نوان  له و  ئمهنوان  ھاریکاری کردن له: (ت کانیدا بۆ ھاوکاری ده قسه

کان  جه و و پک بوو، تیدا فه ڕکی زۆر دیارو رگری نیشتمان کانی به وجه  فه
خشی و  زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  له
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، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه ئه
-2( : رچاوه سه ؛وج بوون  فه  ده  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20
 ). 7-6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74

  
ی )2(ی لیوای کۆماندۆی  رمانده مادی، فه یف جاسم حه ت نسه میدی ھزی تایبه عه  

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، لهش قی شه یله فه  ر به سه
ی )61(  ژماره و  رچووه ده ستگیرکردنی بۆ انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
   .  ت کان دراوه لیستی ناوی داواکراوه  له

تی  ی  تایبه ریه ته ی به رمانده ، فه مزه ئیسماعیل حه  مزه بدولحه عه ت ھزی تایبه ڕائیدی
ستگیرکردنی  رمانی ده فه، )6(قی  یله فه   ر به سهی )2(ی لیوای کۆماندۆی )64(

ی کان هشاو  شداریکردنی له ھۆی به به  وه ه)کانی ئراق انهدادگای بای تاو(ن  الیه له
وه  له ی)14(  ژماره و  رچووه بۆ ده، دانفال ئه   .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا
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قیادة عملیات  –ب  نداوی عاره کانی که یی ئۆپراسیۆنه رمانده فه(وت  قی حه یله فه
   )شط العرب

  
بوو، ناسرا) ب ره تولعه کانی شه یی ھزه رمانده فه(ناوی  وت به قی حه لهی فهتا  ره سه  
گای  باره). ب ره تولعه کانی شه یی ئۆپراسیۆنه رمانده فه(ی گۆڕا بۆ  که دواتر ناوهم  به
باشووری تری  کیلۆمه) 25(ی  نزیکهی زوبری  شارۆچکه  وتبووه وت که قی حه یله فه

 ڕوکنریق  فه(شید  بدوله ماھر عه ڕوکنریق  ق فه یله فه ی رمانده فه و سرا شاری به
، 75-2: ( رچاوه سه ؛بوو) لناسری تکریتی ئه شید ڕهد  مه شید محه بدوله ماھر عه

  ). 2ل، )6544(  الثورة، ژماره
ۆپھاوژی  رمانده ب جوندیل فه سه نایف قه ڕوکنلیوا  قی  یله ی فه)امر مدفعیة(ی ت

  .  وت بووه حه
انهدوای گ راق له الیه فاو لهری  نده بهی  وهریق  دا، فه)17.4.1988(  ن سوپای ئ
 ڕوکنریق  و فه جید ن مه سه لی حه عه  ک له ریه شید بۆ ھاوکاری ھه بدوله ماھر عه
شداری  به  وه نزیکه  کوردستان و له  ھاتهرکانی سوپا  رۆکی ئه سهجی  زره نزار خه

 ڕوکنو لیوا  شونی ئه ، له ی کردکان هنفال کانی ئه هشاوجکردنی  دانان و جبه  خشه نه
  . وت دانرا قی حه یله ی فه رمانده فه  کی کاتی به یه شوه  لدوری به ت ئه حکمه

  :  ناسرابن بریتین لهم بۆ  قه یله و فه  له  ی که و تیپانه ئه
  

  که، )قیادة قوات فاروق(کانی فاروق  ھزه  ناسراو به ی)15(تیپی زرپۆشی  .1
می  عزه لئه واد ئه د جه مه زاق محه بدوله یس عه قه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه

 .  زوبر بوو  له  و تیپه گای ئه باره. بوو) بو محب ئه(  ناسراو به
). قیادة قوات عباس(باس  کانی عه ھزه  ناسراو به ی)17(تیپی زرپۆشی  .2

ر  سهکی کۆماندۆی  وجی یه ی فه دهرمان ن، فه سه بدولحه لمان عه م سه ده موقه
 .  بووه )17(تیپی    به

قیادة قوات یاسر (مار  کانی یاسر بن عه ھزه  به   و تیپه ئه.  ی پیاده)26(تیپی  .3
چیاد  شاد ڕهد  مجه ئه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  ، کهبووناسراو  )بن عمار

 . بوو) ب ره عا نداوی که -  حه مله مه(  له  و تیپه گای ئه باره. بوو
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  :کان هناسراو نه  تیپه
  
؛  پیادهی )30(ی تیپی  رمانده د ھاشم، فه حمه ئه حمان ڕهبیل  نه ڕوکنمید  عه: م که یه

  ). 4ل، 58-2: ( رچاوه سه
قوات (  ی ناسراو به)35( ی فرقهی  رمانده د تاھیر تۆفیق، فه مه محه ڕوکنلیوا : م دووه

ی پۆلی  رمانده لیل، فه مید خه لیم حه حه  می پیاده هک موالزمی یه).  موسی بن نصیر
دادگای بای (ن  الیه د تاھیر تۆفیق، له مه محه ڕوکنلیوا ). 35(ی تیپی )1(کۆماندۆی 

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  .   ت دا دراوهکان تی داواکراوهلیس  ی له)97(  ژماره و  رچووه ده بۆ

 تیپیی  رمانده فا شاکر، فه ید مسته ت دوره کانی تایبه ی ھزهڕوکنمید  عه: م سیه
  که، )یب موغیر بن شوعهقوات (یب  کانی موغیر بن شوعه ھزه  ی ناسراو به)40(

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهی  که رمانده فه
ناوی لیستی   له ی)82(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

  که ی تیپه رمانده جگری فه  موسا که گ موتهلی  م عه ده موقه.   ت دراوه کان داواکراوه
  ن کردووه کهشدارییا مدا به نفالی پنجه ئه  له   و تیپه رس لیوای ئه ھهڵ  گه له  هبوو

، لیوای زا ڕهلی شاکر  قید عه عه یی رمانده فه  ، به)76(لیوای : ( و لیوایانه ن لهبریتی بوو
قیب  نه یی رمانده فه ، به )98(و لیوای  فریم خدر داود قید ئه عه یی رمانده فه  ، به)82(

  .واد جه زا ڕهد  مه محه
  که، )46( ی فرقهی  رمانده ح، فهد سا مه د محه حمه لی ئه عه ڕوکنمید  عه: م چواره

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)76(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

  .   ت دراوه
ی  گاکه باره و  هحوسن بوو ڕوکنمید  عه  پهو تی ی ئه رمانده فه  که، )47(تیپی : م پنجه

  .  ت بووه ربه الی عه له
  

  
  



238    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  )فیلق األول الخاص(ت  کی تایبه هقی ی یله فه
  
کی  قی یه یله ی فه رمانده ، فه) شیعه(لجبوری  باس ئه عه  عدی توعمه سه ڕوکن ریق فه  

لھو  کانی ئه ھزه  ت به هکی تایب قی یه یله فه.  بووه )قائد الفیلق االول الخاص(ت  تایبه
  ). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58- 2: ( رچاوه سهناسرابوو؛ ) أکبر  قوات الله(ر  کبه ئه

کانی  ھزه یت دووی تایبه ی فرقهی  رمانده لمان شوجاع سوتان، فه سه ڕوکنلیوا 
ی تیپی دووی  رمانده جاع فهلمان شو لیوا سه .)قائد قوات الگلگامش(گلگامش 

ی  وه خواره  وتنه ھۆی که دا به)31.7.1988(وتی  ڕکه  لهکانی گلگامش،  ھزه
، )6640(  الثورة، ژماره، 76- 2: ( رچاوه سه ؛مردووهنگدا  کانی چه ره به  لهک  یه فۆکه

معارک (  لهلمان شوجاع سوتان  سهلیوا   کرت که ش ده وه چی باسی ئه که). 4ل
  ). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58- 2: ( رچاوه هس؛ دا کوژراوه)التحریر الکبری

، 58-2: ( رچاوه سه ؛ت سی تایبه ی فرقهی  رمانده د ساح، فه مه قیدار محه ڕوکنلیوا 
  ). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره

دا )30.8.1987-24.6.1986(ی  ماوه لهبدولحسن،  سادق عه تارق ڕوکنقید  عه
  .       بووه ت کی تایبه قی یه یله فه   ر به سه لیواکانی  لهکک  یهی  رمانده فه
ی ئالی لیوای )18(ی پۆلی  رمانده د، فه مه میدی ڕوکن فوئاد ئیبراھیم محه عه

  .ت بوو کی تایبه قی یه یله فه   ر به ی سه)70(زرپۆشی 
ی لیوای کۆماندۆی  رمانده للعبی، فه ھلول ئه ت خالید به قید ڕوکنی ھزی تایبه عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ت، که کی تایبه قی یه یله فه کی یه
ی )46(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
    .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  له

ی )1(ی کۆماندۆی )وج فه(ی پۆلی  ندهرما مونزر ئیبراھیم یاسین، فه  ڕائیدی پیاده
  .ت ی تایبه)1(ی تیپی )2(پۆلی کۆماندۆی  .ت ی تایبه)1(تیپی 

  .ت ی تایبه)2(ی تیپی )2(ت، پۆلی کۆماندۆی  ی تایبه)2(ی تیپی )1(پۆلی کۆماندۆی 
ی ئالی لیوای زرپۆشی )18(پۆلی   یر، له مید خزه عید حه سه  می پیاده که موالزمی یه

  . بووه )70(
ی کۆماندۆی تیپی )1(وجی  فه  دنان سلمان موسح، له عه  می پیاده که موالزمی یه

  .ت ی تایبه)1(
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  . ت بوو کی تایبه قی یه یله فه   ر به سه،  رامه کانی که ی تانکه تیبه یی که رمانده فه
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  .ت کی تایبه قی یه یله ی فه اندهرم ، فهلجبوری باس ئه عه  عدی توعمه ریقی ڕوکن سه فه
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  :کان نادیاره  ره فسه و ئه) قواطع العسکریة(ربازی  کانی سه رته که
  
کانی  شاوه  ت به کانی تایبه نامه گه به  ناویان له  وه ی خواره دارانه ر و پله فسه و ئه ئه
  : کانیان کردووه لهنفا شداری ئه به  که  عسدا ھاتووه کانی به نفال و ڕۆژنامه ئه
  . ولر ربازی ھه رتی سه ی که رمانده ت، فه ھاب عزه بدولوه ددین عه مید زیائه عه
  . ڕزانربازی  رتی سه ی که رمانده حمود، فه مید جاسم حوسن مه عه
ربازی  رتی سه ی که رمانده ، فهشید ڕهید  ید عادل سه سه) یس قه(ھمی  قید فه عه
  . داغ ره قه

  . غ دا ره رتی قه ی که رمانده مادی، جگری فه حمود حه مید مه بدولحه موالزم عه
  .ربازی دوکان رتی سه ی که رمانده لی، فه ت سلمان وه عه ته  میدی پیاده عه
  .  ربازی سوس رتی سه ی که رمانده مید خالید، فه عه
رۆکی  و سه  بجه ه ربازی ھه رتی سه ی که رمانده ، فهتیف بدولله عهلی  قید خالید عه عه

دا جگری )1987(سای   لهداو )1988-1987(  بجه ه زای ھه قه منی لقی ی ئه لیژنه
  .   بووه) 5(حافیلی سووکی  ی جه رمانده فه
رۆکی  و سه  قوه ربازی شه رتی سه ی که رمانده د حوسن، فه مه قید غانم محه عه

  .  قوه شه  له  چاالکیی دوژمنانه کشکردنی ڕیشهی  لیژنه
 -  قوه ربازی شه رتی سه ی که رمانده ، فهبدول عهئیسماعیل    ئوسامهقید  عه
  . دین حه سه  منی له ی ئه رۆکی لیژنه و سه  دین حه سه
  . دیق ربازی سه رتی سه ی که رمانده کوع، فه لبه حمان ئه بدوله قید خالید عه عه

کردنی چاالکیی کش یشهڕی  رۆکی لیژنه سه بزنی،د شخ  مه د محه سعه م ئه ده موقه
  .  قوه شه  له  دوژمنانه
  .ربازی زاخۆ رتی سه ی که رمانده حمود حوسن، فه عدی مه ڕائید سه

کانی  ی تانکه تیبه ی که رمانه فه ،بدولھادی سالم ریم عه بدولکه می زرپۆش عه ده موقه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)راقکانی ئ دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که)41(

لیستی ناوی   ی له)130(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه
  .  ت کان دراوه داواکراوه

و  ربازی سه رتی سه ی که رمانده عید، جگری فه باح یونس سه م سه ده موقه نگا
  ). 90وجی چواری لیوای  فه(



242    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

ی  تیبه ی که رمانده فه ،بدولقادر دین عه زله یدان حوسن فه ۆپھاوژی مهمی ت ده موقه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که)22(یدانی  تۆپھاوژی مه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
  .    پدراوه کان اواکراوهلیستی ناوی د  ی له)134(

ی تۆپھاوژی  تیبه ی که رمانده فه ،دوع زیاب یدان سحاب جه می تۆپھاوژی مه ده موقه
شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )10(یدانی  مه
لیستی   ی له)135(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له

   .  ت دراوه کان ناوی داواکراوه
ی  رمانده فه ،ریم بدولکه د عه مه دین محه حه یدان سه می تۆپھاوژی مه ده موقه

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، که)662(یدانی  ی تۆپھاوژی مه تیبه که
  و، ژماره رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده هکاندا، ف نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
  .   کان لیستی ناوی داواکراوه  ت له ی دراوه)136(

  ). 41/ب د ک(ی  رمانده بدولھادی سالم، فه ریم عه بدولکه عه) درع(م  ده موقه
 ). 17/بت خ(ی  رمانده ، فه مزه خزر حه  مزه ت حه کانی تایبه قیبی ھزه نه
  ). المعدات الفنیة(ری  به ڕوه لی، به فیق عه هباسل ش ڕوکنمیدی  عه
. لی سووک حفه کانی جه ی ھزه رمانده بد، فه ن عومران عه سه حه ڕوکنمیدی  عه
  . کان نفالکراوه ئه باران کردنی گوللهی  یر کازم، لیژنه ڕوان خزه مه ڕوکنمیدی  عه
  ). 417(ی  ی لیوای پیاده رمانده واد، فه بد عه قیب عه نه
  ). 99(ی ئالی  ی لیوای پیاده)1(ی پۆلی  رمانده ن، فه سه د حه مه قید ناوز محه عه
یدانی  ی تۆپھاوژی مه تیبه ی که رمانده دۆ، فه حمان قه بدوله بدولقادر عه قید عه عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له ).78(

  ت له ی دراوه)37(  و، ژماره رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه
وه    .  کان لیستی ناوی داواکرا

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  ، کهبدول عهح داود  سه  قیدی پیاده عه
ۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به به ستگیرکردنی ب
   .  ت کان دراوه داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)51(  و، ژماره رچووه هد

  ).428(ی  ی لیوای پیاده رمانده ن، فه سه د حه مه کی محه زه ڕوکنمی  ده موقه
  ). 445(ی لیوای  رمانده ت، فه دحه مه ئیبراھیمیس  قه  قیدی پیاده عه
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   ). 4(کانی  سووکه  حفلی جاشه ی جه اندهرم م، فه مید حاته عارف حه  میدی پیاده عه
  ). 438(ی لیوای  رمانده عقوب یوسف، فه د یه مه محه  قیدی پیاده عه

  . مید لی حه حوسن عه ڕوکنمی  ده موقه
  ). 115(ی  ی لیوای پیاده رمانده د، فه مه نوش حه د که مه م محه ده موقه
  . بدولقادر ددین عه زله م حوسن فه ده موقه
  .بدول عهد  حمه ن ئه سه م حه ده موقه

ی  تیبه ی که رمانده فه ،)محسن کرجي رجي(جی  رجی ره ڕائیدی زرپۆش موحسین که
شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )51(کانی  تانکه

لیستی   ی له)11(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له
  .    پدراوه کان ناوی داواکراوه

ۆپھاوژی  تیبه ی که رمانده فه ،د حمه یدان نوری حامید ئه ڕائیدی تۆپھاوژی مه ی ت
شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )956(یدانی  مه
لیستی   ی له)18(  ژماره و  رچووه بۆ ده ستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له

  .   ت دراوه کان ناوی داواکراوه
ۆپھاوژی  تیبه ی که رمانده فه ، فته له  لیفه یدان زدان خه ڕائیدی تۆپھاوژی مه ی ت

شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )957(یدانی  مه
لیستی   ی له)16(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده ، فهکاندا نفاله ئه  له

  .  ت دراوه کان ناوی داواکراوه
ۆپھاوژی  تیبه ی که رمانده فه ،ن سه لی کرمش حه یدان عه ڕائیدی تۆپھاوژی مه ی ت

شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، )79(یدانی  مه
لیستی   ی له)17(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له

  .    ت دراوه کان ناوی داواکراوه
  ). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(مید عیال، پۆلی  بد حه عه  پیاده ڕائیدی
  . ریه ته ی به رمانده فه ، مزه حهئیسماعیل   مزه بدولحه ت عه ھزی تایبه ڕائیدی

، )17(تی  ی تایبه ریه ته ی به رمانده فه ، مزه خدر حه  مزه حه) ق خ(تی  قیبی ھزی تایبه نه
  شاوه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که

  ی له)151(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده نفالدا، فه کانی ئه دڕنده
  .    دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
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  ). 702(لو، لیوای  ر سه گه د سه مه قیب محه نه
  ). 118(تی  ی لیوای تایبه)2(لیاس علک، پۆلی  زاق ئه بدوله عه  قیبی پیاده نه
  ). 2(ی زرپۆشی  تیبه لی ھادی، که قیبی زرپۆش فوئاد عه نه
  ). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(مخی یاسین، پۆلی  تاب شه  قیبی پیاده نه

  ). 702(د، لیوای  مه لید ئیسماعیل محه وه  می پیاده که موالزمی یه
  . دام سهی زرپۆشی  تیبه ، کهئیبراھیمبد  ھا عه می زرپۆش ته که موالزمی یه
  ). 509(ی لیوای )3(بد، پۆلی  د عه حمه ن ئه سه حه  می پیاده که موالزمی یه
  . منی سلمانی ناسر، ئه بدول عهد  حمه من ئه ئهمی  که موالزمی یه
وجی کۆماندۆی لیوای  حمان، فه بدوله د لعبی عه مه محه  می پیاده که موالزمی یه

)118 .(  
  ). 702(د، لیوای  مه محه  د توعمه مه موالزم محه
  ). 702(د، لیوای  مه ریم جابر محه موالزم که

  ). 702(علوی، لیوای   موالزم غدیر فدیه
  ). 702(ڵ، لیوای  یسه بار کازم فه جه  موالزمی پیاده
ر  سهی )1(ی لیوای کۆماندۆی )2(بدولواحید، پۆلی  عه ئیبراھیمغالب   موالزمی پیاده

  ). 6(قی  یله فه   به
ی پۆلی کۆماندۆی لیوای  رمانده ن، فه سه بدولساحب حه باسل عه  موالزمی پیاده

)805 .(  
   ر به سهی )1(ی لیوای کۆماندۆی )2(ن علیان، پۆلی  سه ح حهال فه  موالزمی پیاده

  ). 5(قی  یله فه
). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(ھدی جاسم، پۆلی  فازڵ مه  موالزمی پیاده
ده   ). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(زیز، پۆلی  د عه مه محه  موالزمی پیا
). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(ناحی، پۆلی  زام عکاش مه له  موالزمی پیاده
ده ). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(د، پۆلی  مه رب محه م موخه کره ئه  موالزمی پیا
ده ). 118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)2(ن، پۆلی  سه لی حه ن عه سه حه  موالزمی پیا
ی کۆماندۆی  گای سریه مادی، باره دی مغاویر حوسن جاسم حه نه موالزمی موجه

  ). 118(لیوای 
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). 118(ی لیوا کۆماندۆی  گای سریه د ئیسماعیل سلمان، باره مه محه  موالزمی پیاده
ده   ). 702(ی لیوای )1(ن، پۆلی  سه بد حه حوسن عه  موالزمی پیا
  ). 5(قی  یله ی فه)1(میر حوسن، لیوای کۆماندۆی  بدولئه عامر عه  موالزمی پیاده
  ). 411(ی لیوای )1(ی  ھباز، سریه شه کی حیا مه یه  موالزمی پیاده

    ).702(ی لیوای )3(ف، پۆلی  له می پیاده کازم خه که موالزمی یه
  ). 509(ی لیوای )3(ف ناھی، پۆلی  له موالزمی پیاده کازم خه
  . دام سهی زرپۆشی  تیبه د، که مه د یاسین محه مه موالزمی زرپۆش محه

ی تانکی  تیبه ی که رمانده ریف، فه فا شه ستهد م حمه می زرپۆش ئه که موالزمی یه
  .  رامه که

. ت ی تایبه)2(ی تیپی )1(وجی کۆماندۆی  ریف، فه ریم جاسم شه که  موالزمی پیاده
. ت ی تایبه)2(ی تیپی )1(وجی کۆماندۆی  ، فه مزه زیز حه ھاب عه شه  موالزمی پیاده

  ). 7884(ی  که ی یه رمانده د، فه مه موالزم فازیل جاسم محه
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  )الحرس الجمھوري(گاردی کۆماری 
  
ی  نزیکه ینکا ربازه سه ی ژماره و تیپ) 25(کانی گاردی کۆماری  یپهی ت ژماره  
 کۆمار ورۆک  حوسنی سه دام سه  به وخۆ ڕاسته  بوو، که ده زارک ھه) 200(

کانی گاردی  ھزه . وه بووهسترا کان به کداره چه  هتی گشتیی ھز رکردایه ی سه رمانده فه
   .بوو   ڕاشدیهی  ربازگه سه  ی له گاکه کۆماری باره

وانی  کانی پاسه ی ھزه رمانده لاوی فه ئهبیب  حه  لیفه یح خه یاد فته ئه ڕوکنلیوا 
  .  کۆماری بووه

رکانی گاردی  رۆکی ئه ر ئاغا، سه د عومه مه ئیسماعیل محه ئیبراھیم ڕوکنلیوا 
وه  دواتر له  کۆماری که تی  رۆکایه بۆ سه  وه دا گواسترایه)1988(ڕاستی سای  نا

   .رکانی سوپا ئه
ری ڕوکن له  فسه ئه دی،لعگ ھدی ساح ئه د ساح مه مه حهم ڕوکنریق  فه

  .دا)29.10.1988- 2.6.1986( ی ماوه له وانی کۆماری  رکانی پاسه تی ئه رۆکایه سه
  له ڕوکنری  فسه مدانی، ئه لحه حمود ئه هم شید ڕهجید  مه عد ڕه ڕوکنریق  فه

  .دا)29.12.1988-9.12.1987(ی  ماوه وانی کۆماری له رکانی پاسه تی ئه رۆکایه سه
د تکریتی،  مه ھا محه نیزام ته ڕوکنقید  ھدی و عه حازم مه ڕوکنقید  عه  ک له ریه ھه
  .  بووینه ربازی گاردی کۆماری واگری سه رانی ھه فسه ئه

  : قی یله دوو فه  ھاتن له وانی کۆماری پکده نی پاسهکا ھزه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

  
  :  وه ره سهکانی  ونه

 .لاوی ئهبیب  حه  لیفه یح خه یاد فته ڕوکن ئه لیوا .1
  .یمدان لحه حمود ئه شید مه جید ڕه عد مه ریق ڕوکن ڕه فه .2
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قیادة  –ر  کبه ھو ئه لیات ئه مه یی عه رمانده فه(قی باکووری گاردی کۆماری  یله فه
  )أکبر  عملیات الله

  
و  له  ھا روه شاری تکریت بوو، ھه ی له  گاکه قی باکووری گاردی کۆماری باره یله فه  

  : ھات پکده  ھزانه
  

می  تیپی دووه  به   پۆش، کهی زر ره وه ی منه دینه کانی مه یی ھزه رمانده فه .1
ماش  حه ئیبراھیمد  حمه ئه ڕوکنمید  عه. برا ی زرپۆش ناوده) دینه لمه ئه(

بوو؛  وانی کۆماری ی پاسه ره وه ی منه دینه کانی مه ی ھزه رمانده تکریتی فه
ی  م پۆستانه پاشان ئه). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58-2: ( رچاوه سه
ی  رمانده دا فه)1991(سای   نداودا له می که که نگی یه جه کاتی ، له بووه ھه
رکانی سوپا، پارزگاری  رۆکی ئه ری سه تیده قی چوار، دواتر یارمه یله فه
-1( : رچاوه ؛ سهسرا بووه یشدا پارزگاری به)2000(سای   و له وا ینه نه

اق بعد العمید الرکن نجیب مصطفی الصالحي، الزلزال ماذا حدث في العر، 10
  ره وه ی منه دینه کانی مه تیپی ھزهی گا باره). 176لاالنسحاب من الکویت؟ 

بریتی   که) 2(لیوای ئالی (  ھات له پکده   که تیپه  کهبوو،   عقوبه بهشاری   له
 نسور کانی مه ی تانکه تیبه که(کانی  ناوه ی تانک دوانیان به تیبه س که  له بوو

  له بریتی بوو  که ،)10(، لیوای زرپۆشی )1(ی  ادهوجی پی فه و ) مزه و ھه
ی  وجی پیاده و فه  حده ، وهزان مه ڕهی  لعز، چوارده ئه(کانی  ی تانکه تیبه که

ی ئالی و  وجی پیاده س فه  بوو لهبریتی  ، که)14(، لیوای زرپۆشی )2(ئالی 
 . تانک ی تیبه کهک  یه

ی ئالی )دنان عه(ی  ڤده تیپی حه  به  کهدنانی ئالی،  کانی عه یی ھزه رمانده فه .2
لیواکانی   ھات له پکده  و تیپه ئه. شاری موس بوو  ی له گاکه و باره برا ناوده
د  حمه نزار ئه  قیدی پیاده عه). 40(لیوای زرپۆشی + 39+38( ی ئالی پیاده
کانی  هدادگای بای تاوان(ن  الیه له    که بووه) 39(ی لیوای  رمانده ھاب، فه شه

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
لیوای  .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)45(  ژماره و  رچووه بۆ ده
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کان،  کی تانکه یه تیبه که و  پیادهوجی  س  فه  پکھاتبوو له) 38(ی ئالی  پیاده
کی  یه تیبه ی ئالی و که وجی پیاده س فه  ھات له کدهپ) 39(ی  لیوای پیاده

ی  تیبه که  ک له ریه ھه  له ھات پکده یش)40(کان، لیوای زرپۆشی  تانکه
 ). 24(ی ئالی  وجی پیاده فه+ 68+67+66(کانی  تانکه

ناوی  بهپشتر   که، وانی کۆماری غدای پاسه کانی به یی ھزه رمانده فه .3
به وکات  ئه ناسرابوو و )قیادة قوات فارس( نی فارسیی ھزاکا رمانده فه

 زه رمانده فهی  گاکه ره با .برا ی ئالی ناوده)غدا به(می  نجهتیپی پکانی  یی ھ
 ڕوکنمید  عه  کهموس بوو، شاری   لهوانی کۆماری  غدای پاسه به
ی ی رمانده فهی  رمانده ، فه) شیعه(ماوی  لسه ئه ئال ڕباتبدولواحید شنان  عه
تیپی ). 4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58-2: ( رچاوه سه؛  بووه  و ھزه ئه

ی  و لیوای پیاده) 5(ی  ، لیوای پیاده)4(ی  لیوای پیاده  ھات له ناوبراو پکده
)6 .( 

ی ھزی ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  کهلعابدی ئالی،  کانی ئه یی ھزه رمانده فه .4
شاری ناو  له  و تیپه گای ئه باره  .بوو  لحنته جی ئهحا بدول عهق  تی باره تایبه
کرد،  رکوکی ده وتی که زگاکانی نه موده اچاودری د رکی و ئه رکوک بوو که
میوان بوو   که تیپه. کجار خراپی گا یه ڕۆکیکاندا  نفاله کاتی ئه م له به
 .  رکوک که  گا له کی باره قی یه یله ر فه سه له

 .)ضفادع بشریة(کان  مرۆییه  ۆقهبی )26(لیوای  .5
 ).3قوات الخاصة لواء (س تی  ی تایبهکان هلیوای ھز .6
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 –لموبین  تحی ئه لفه لیات ئه مه یی عه رمانده فه(قی باشووری گاردی کۆماری  یله فه
  )قیادة عملیات الفتح المبین

  
  و ھزانه له  که، بوو  سوره  ی له گاکه قی باشووری گاردی کۆماری باره یله فه  

  : ھات پکده
  

قیادة قوات حمورابي (گاردی کۆماری کانی حاموڕابی  یی ھزه رمانده فه .1
و  برا ناوده مورابی ی حهزرپۆشمی  که تیپی یه  به  ، که)الحرس الجمھوري

و  ی ئه رمانده فه .غدا بوو ی باشووری به ی سوره گهرباز سه ی له  گاکه باره
 ئیبراھیم ڕوکنمید  دا، عه))16.12.1986 -4.1.1989وان ی ن ماوه له  تیپه
الثورة، ، 58- 2: ( رچاوه سه؛  بووهلتکریتی  ئه   ھان لده د ئه مه بدولستار محه عه

، )8(لیوای زرپۆشی (  ھات له پکده  ییه رمانده و فه ئه). 4ل، )6698(  ژماره
ی ئالی  وجی پیاده و فه 54+53+52(کانی  ی تانکه تیبه که  ھات له پکده  که
ی  تیبه که+ وج  س فه(  ھات له پکده  که) 15(ی ئالی  لیوای پیاده ،)21(

  له  که) 17(لیوای زرپۆشی  ڵ گه له، )کانی گاردی کۆماری حاموڕابی تانکه
ی  وجی پیاده لفارس و فه لقائد، ئه موز، ئه ی ته ڤده حه(کانی  ی تانکه تیبه که

سالم حافز  ڕوکنم  ده موقه. ھات پکده )وج گای فه ی باره)23(ئالی 
 ئیبراھیم ڕوکنمید  عه.  بووه) لفارس ئه(کانی  ی تانکه تیبه ی که رمانده فه
  له عس بهدام و  سه ڕژمی ڕوخانیدوای  له   ھان لده د ئه مه بدولستار محه عه
مید  هع. ستگیرکرا ده  همریکا و ئهکانی  ن ھزه الیه دا له)15.5.2003(وتی  هڕک

ریق  ی فه پله  ، بهلتکریتی ئه   ھان لده د ئه مه بدولستار محه عهڕوکن ئیبراھیم 
وتی  ڕکه  رکانی سوپا، له رۆک ئه ری سه تیده پۆستی یارمه  یشته ڕوکن گه

ستگیرکرا، دواتریش  دهغدا  به  لهمریکی  ی ئهکان هن ھز الیه دا له)15.5.2003(
زیندانی   ر له ی جگه نجه خۆشی شرپه نه  بهدا، )29.10.2010(وتی  ڕکه  له
  . غدا مرد به  کان له مریکییه ئه

قیادة قوات ( وانی کۆماری سری پاسه بوخوزنه کانی نه یی ھزه رمانده فه .2
) سر بوخوزنه نه(می ئالی  شه تیپی شه به   ، که)نبوخذنصر الحرس الجمھوري

پارزگای   ر به ی سه هدر به ی شارۆچکه  له  ھزهو  گای ئه بارهو  برا ناوده



251 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

.    هباشووری کوردستان   ر به سه و  خاکی کورده  دره به  ، که کوت بووه
عدو  ر سه زھه ئه ڕوکنمید  عهی گاردی کۆماری  و ھزه ی ئه رمانده فه
و  ئه). 4ل). 3761(  العراق، ژماره، 77-2: ( رچاوه سهبوو؛ لیل  خه
ی  تیبه که+  23، 22، 19، 11( ی  لیواکانی پیاده  ھات له پکده   ییه رمانده فه

ی  رمانده واد ھادی، فه وزی جه فه  قیدی پیاده عه). سر بو خوزنه کانی نه تانکه
 .  بووه) 23(ی لیوای  رمانده ساح یوسف، فه ڕوکنقید  عه.  بووه) 19(لیوای 

ی )9(تیپی  ه ب  ، کهوانی کۆماری لندائی ئالی پاسه کانی ئه یی ھزه هرماند فه .3
 .غدا بوو به) تاجی(ی  ربازگه سه  ی له گاکه باره  و تیپه ئالی ناسرابوو، ئه

  له بریتی بوو  که) 41(لیوای زرپۆشی (  ھات له پکده  و ھزه یی ئه رمانده فه
ی  ، لیوای پیاده)25ی ئالی  وجی پیاده و فه 73+72+71(کانی  ی تانکه تیبه که
وجکی  و فه 75+75+74(کانی  ی تانکه تیبه که  له بریتی بوو  که) 42(

ی  کانی پیاده وجه فه  له بریتی بوو  که) 43(، لیوای زرپۆشی )ی ئالی پیاده
 ). 76کانی  ی تانکه تیبه که+ 3+2+1(ی ئال

لیوای (  ھات له پکده  ، که)قیادة قوات الحدود( کانی سنوور یی ھزه رمانده فه .4
وانی سنوور، لیوای چواری  ای دووی پاسهوانی سنوور، لیو کی پاسه یه

قید  ی عه که رمانده فه  که(وانی سنوور  شی پاسه وانی سنوور، لیوای شه پاسه
وانی سنوور، لیوای  شتی پاسه ، لیوای ھه) د بووه مه محه شاد ڕه عد ڕه ڕوکن

ی  وانی سنوور، لیوای یازده ی پاسه وانی سنوور، لیوای ده نۆی پاسه
ی  که رمانده فه  که(سنوور   یوان ی پاسه دوازده ور، لیوایوانی سنو پاسه
دا  و ساه لهر  و ھه  بووه  د عگله مه د جاسم محه حمه ئه ڕوکنم  ده موقه

-2( ؛)4ل). 3761(  العراق، ژماره، 77-2: ( رچاوه سه ؛ دا کوژراوه)1988(
، لیوای وانی سنوور ی پاسه لیوای پازده .)4ل، )3863(  الثورة، ژماره، 144

فیق  ڵ شه ته ڕوکنقید  ی عه که رمانده فه  که(وانی سنوور  ی پاسه شازده
   .وانی سنوور ی پاسه ڤده ڵ لیوای حه گه ، له) یسی بووه لقه لی ئه عه

ال  ربه که  ی له گاکه ، باره)قیادة قوات القدس(لقودس  کانی ئه یی ھزه رمانده فه .5
 .بوو

د، جگری  مه حمود محه شامل مه ڕوکنمیدی  ، عه ی زرپۆش)23(تیپی  .6
 . ی تیپ رمانده فه
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 ).  شی زرپۆشه شه ی فرقه   ر به سه. (ت ی ھزی تایبه)16(لیوای  .7
  

وانی کۆماری  پاسه ، دوو تیپی تری وه ره ی سه و تیپانه له  جگه  ی شایانی باسه وه ئه
یی لیوا  رمانده فه  به) یقیادة قوات مصطف(فا  کانی مسته ی ھزه تیپی پیادهکانی  ناوه به

فرقة المدرعة (ل  ال لنا عه که وه تهو تیپی زرپۆشی  بدول عهغانم سوتان  ڕوکن
تیپی (کانی  ڵ تیپه گه ، له وه هت ونهشا وه ھهردووکیان  ھهدواتر   که  )توکلنا علی الله

 ی که هرماند ، فه)کی زرپۆش، تیپی بیست و دوو می ئالی، تیپی بیست و یه یه ده
  الثورة، ژماره، 58-2: ( رچاوه سهبووه؛   د ھاشم عۆده حمه ئه ڕوکنمیدی  عه
ر دیواری  سه له) 1991(سای   ی هک وه دوای کۆچه  له  و تیپه ئه). 4ل، )6698(

: نووسیبوویانبی  زمانی عاره پارزگای سلمانی به  ر به سه   ڕزگاریی  شارۆچکه
 –وانی کۆماری  ی پاسه)22(تیپی   ، واته)وت لألکرادالمھوري حرس الجم) 22( فرقة(

وتی  ، تیپی بیست و پنجی زرپۆش و تیپی بیست و حه)کان مردن بۆ کورده
  . ناسراون بۆم نه ،)زرپۆش

ی  که رمانده فه  ، که کام تیپی زرپۆشه   ر به سه  ی زرپۆش، بۆم دیار نییه)18(لیوای 
حمود  بد مه لی عه عه ڕوکنقید  دا، عه)29.10.1988-9.2.1987(ی نوان  ماوه  له
  .  لی لھبی بووه عه
 تیپیی  رمانده می، فه عزه لئه واد ئه د جه مه زاق محه بدوله یس عه قه ڕوکنمیدی  عه
میدی  عهم  به ).4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 58-2: ( رچاوه سه ؛وتی زرپۆش حه

کاتی  پشتر له، )بو محب ئه( می عزه لئه واد ئه د جه مه زاق محه بدوله یس عه ڕوکن قه
قی دووی  یله فه  ر به ی سه ی پیاده)15(تیپی  ی رمانده فهک  یه کاندا ماوه نفاله ئه
  .  وتی زرپۆش بۆ تیپی حه  وه ته رموک بووه، دواتر گواستراوه یه
وانی  کانی فاوی پاسه زهی ھ رمانده لشاکر، فه ر فازڵ ئه یسه مه ڕوکنمیدی  عه

   ).4ل ،)3761(  العراق، ژماره، 77-2: ( رچاوه سه ؛کۆماری
یی  رمانده ی فه رمانده نوش، فه فا حه مسته عدول وهت  ی ھزی تایبهڕوکنمید  عه

) قائد قیادة القوات الخاصة حرس جمھوري(وانی کۆماری  تی پاسه کانی تایبه ھزه
؛ )4ل ،)3761(  العراق، ژماره، 77-2: ( رچاوه سه ؛ کاندا نفاله کاتی شاوی ئه لهبووه 

    ).4ل، )6698(  الثورة، ژماره، 2-58(
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  )قوات الحرس الجمھوری الخاص(ت  هوانی کۆماری تایب کانی پاسه ھزه
  
قوات (  کانی ئاماده ناوی ھزه دا دروستبوو به)1981(سای   له  و ھزه تا ئه ره سه  

وانی کۆماری  کانی پاسه ی گۆڕا بۆ ھزه که دا ناوه)1985(سای   م له ، به)الطواري
وج  فه  بۆ دوازده  یازده  له  و ھزه دا ئه و ساه له). قوات الحرس الجمھوري(ت  تایبه
ی سوپای ئراقی ک د لیوایه قه وجکی به ر فه ربازانی ھه ی سه ژماره  ھات، که پکده

) 30(ی  تادا نزیکه ره سه ت له  تایبهکۆماری وانی  پاسهکانی  ھزهی   ژماره .بوو ده
ی  ، ژمارهدام سه ڕوخانیو پش  )2000(دوای سای  م له به. بوو کدار ده زار چه ھه
ی  که رمانده فه ڕژم ڕوخانیپش . بوو کدار ده زار چه ھه) 120(ی  نزیکه  و ھزه ئه
  .  بوو) نامق الناصري(لناسری  لی ئه ن عه سه نامق حه ڕوکنریقی  فه
  

ر  ڕکه ر س لیوای ئاسایشی شه شی سه ت دابه وانی کۆماری تایبه کانی پاسه ھزه
  :  کرابوون

  
ش  دابه  من، که ی ئه که نزیک یه بوو له  حارسیه  و لیوایه له گای ئه باره :م که لیوای یه

م  منی دووه وجی ئه ، فه یهزوان ڕه  م له که منی یه وجی ئه فه: کانی وجه ر فه سه کران به ده
  م له منی چواره وجی ئه ، فه یهزوان ڕه  م له منی سیه وجی ئه کی جیھاد، فه ڕه گه  له
  م له شه منی شه وجی ئه کۆشکی کۆماری، فه  م له منی پنجه وجی ئه کحول، فه مه

وجی  نزیک سایلۆ، فه  تکریت له  م له وته منی حه ی ئهوج ، فهشید ڕهی  ربازگه سه  ڕگای
  .شید ڕهی  ربازگه سه  ڕگای  م له نۆیهو م  شته ری ھه ڕکه منی شه ئه
  

 یی تاج ربازگه ناو سه لهی  گاکه باره و  ره ڕکه کی شه لیوایه  و لیوایه ئه :م لیوای دووه
 .ر بوون ڕکه شه ر چواریان ھه  و )13،12،11،15(کانی  وجه فه  ھات له پکده  که  بوو،
،  دۆره  کی تانک له یه تیبه که:  بریتی بوون له  و لیوایه ر به کانی تانکی سه تیبه چی که که
ک  هت ب لهبوغر کۆنی ئه  ڕگای  کی تانک له یه تیبه و که رسار سه  کی تانک له یه تیبه که

دیۆکانی  بورجه   .ڕا
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وه به   هر ب سه  و لیوایه ئه :م لیوای سیه ر  شی سه و دابه  منه تی کاروباری ئه رایه به ڕ
شعبة المواقع (خۆ  گاکانی ناوه ی باره ھۆبه - أ: کران ده  وه ی خواره و ھۆبانه ئه

ی  ھۆبه -ج. )یةخارجشعبة المواقع ال( کان کییه ره گا ده ی باره ھۆبه - ب). الداخلیة
ی  خانه نزیک باه  وته که ی ده گاکه باره  ، که)شعبة الحمایات الخاصة(ت  وانی تایبه پاسه

   ).الحیاة(
  

  ):المواقع الداخلیة في بغداد(غدا  کانی به ناوخۆییه  گا باره  - أ
  

  ، که)حي الفرات/موقع حي الجھاد(کی فورات  ڕه گه/ کی جیھاد ڕه گای گه باره .1
ی  وره س کۆشکی گه  و نزیک به  خانه قامی فۆکه کۆتایی شه  وته که ده

 ).قصر التلة، قصر الصخرة، قصر المضیف(کانی  ناوه تی کۆمار به ۆکایهر سه
و   دیجله ڕووباریر  سه  وته که ، ده)موقع سلمان باک(لمان پاک  گای سه باره .2

کۆشکی   ھات له پکده  غدا بوو، که ی به وه ره ده  له ترک کیلۆمه  پازدهی  نزیکه
 .رشتیکاران رپه هس و وانان ، خانووی پاسه میوانخانه کۆماری،

دووری  به  یهزوان ڕهی  شارۆچکه  له) موقع الرضوانیة(  یهزوان ڕهگای  باره .3
کی  یه کگه  له  بووبریتی  گایه و باره ئه .غدا به  له ترک کیلۆمه  دهی  نزیکه

وجی  ن فه الیه له  ی، که که ڕاسته ناوه  تهو که و کۆشکی کۆماری ده  وره گه
ه  که) م که ی یه سریه(ناوی  کیش به یه ھا سریه روه ، ھهاپارزر م ده که یه   بریتیی
  تی واته وانی تایبه وری پاسه ر چوار ده ھه و کان تییه تایبه  رکه ی ئه سریه  له
  .بووی دا)م که وجی یه فه(

  ، که)شارع الکورنیش/موقع االعظمیة(قامی کۆڕنیش  شه/ میه عزه گای ئه باره .4
کانی  سریه  کک له ، یه وری گیراوه رز چوار ده و به  هور کی گه یه شوره به
 .منیشی تیابوو کی ئه یه که یه و پاراست  ده  ی گایه و باره ش ئه وجی شه فه

، )حي العامریة/موقع نادي الفارس(کی عامریة  ڕه گه/ لفارس گای نادی ئه باره .5
ھات  پکدهو   خانه قامی فۆکه ر شه سه  وته که ده  ی عامریه نیشت چاپخانه ته له
وجی  کانی فه سریه  ک له یه ن سریه الیه و له  وره کۆشککی کۆماری گه  له

 . پارزرا م ده پنجه
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قامی  ر شه سه  تهو که ، ده)موقع ساعة بغداد(غدا  گای کاتژمری به باره .6
نگ،  بۆ ئاھه  وره گه ھۆکی  ھات له و پکده  ی  حارسیه ناوچه  له  خانه فۆکه

. ی پشوودان و باخانه گای کاتژمر باره و دایکبوون کانی له ژنه چه ،کان  هبۆن
 و دراون  وانی ئابلوقه خای پاسه  به  که  یه رگای ھه چوار ده  گایه و باره ئه
 . پارزران ش ده وجی شه کانی فه سریه  ک له ن سریه الیه له

پانی  گۆڕه  له بوو بریتی، )موقع الجندي المجھول(ربازی وون  گای سه باره .7
کانی  هسری  ک له ن سریه الیه له  ربازی وون، که ری سه یکه په و نگ گان ئاھه

ی  وه فی لبوو بۆ یادکردنه ره وانی شه پاسه و پارزران ش ده وجی شه فه
 . عس ھیدی به شه ڕۆژیسمی  روڕه

پش   وته که ، ده)موقع قصر المؤتمرات(کان  گای کۆشکی کۆنگره باره .8
. ربازی سازی سه زگای پیشه ک ده ته له) فندق الرشید( شید ڕهی  میوانخانه

  رپرسه به و کان زیره کانی وه و بۆ دانیشتنهت بو کان تایبه کۆشکی کۆنگره
 . عس باکانی به

ه ره سه  وته که ده  ، که)موقع قصر الزقورة(  قوره گای کۆشکی زه باره .9   تای ھاتن
کی  ڕه بۆ گه  هی ک که نیشت ترافیک الیته ته له ی کۆشکی کۆماری، وه ژووره

  به  نگ وابوو که ی ھه ی شانه یه ر شوه سه له  گایه و باره ئه .چوو ده) التشریع(
  گایه و باره ری ئه روبه و ده .درابوو   رگایی ئابلوقه زی س دهر کی به یه شوره

   .عسی بوون رپرسانی به من و به رانی ئه فسه گشتی مای ئه
امر (قامی  ر شه سه  وته که ده  که، )موقع قصر الجود(گای کۆشکی جود  باره .10

 و دوریئیبراھیم ت  خانووی عزه .وبو  ڕووباری دیجله  و پشتی له )النظام
قی  فله و گۆڕی میشیل عه )مشجب االب القائد(رۆک  ی باوکی سه خانه جبه
 . بوون  گایه و باره نزیک ئه  عس له ری حیزبی به زرنه دامه

مراء  ی حه نیشت میوانخانه ته  وته که ده  ، که)موقع الجادریة(  گای جادریه باره .11
و  ئه. ی بابل میوانخانه  له  ترک مه) 500(ی  دووری نزیکه به) فندق الحمراء(

سانی  و که دام سهکانی  ی کوڕه قوسه ی و ندین خانووی عوده چه  شونه
م  وجی پنجه کانی فه سریه  ک له ن سریه الیه له  ی تیابوو، کهدام سه  نزیک له

 . پارزران ده
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  ، که)موقع مزرعة قصي في الدورة(  دۆره  ی له ی قوسه گای کگه باره .12
رزان  ی به ھا کگه روه ی دۆره، ھه که ک پرده ته له  ی دۆره شارۆچکه  وته که ده

 شارکیو   وره دوو کۆشکی گه  له بریتی بوو  که دام سهتکریتی زڕبرای 
و   ڕ، بانده وه له خت، په هگوڵ، دارودر  به   ڕازاوهی  غچه ندین با چه و یاری
کی  یه شوره  و به  دیجله ڕووباریر  سه  وته که ده  یه و کگه ئه. ر وه گیانه

ت  منی تایبه کی ئه یه که ن یه الیه له  درابوو، که  رگایی ئابلوقه ک ده رزی یه به
 . کرا وانی ده پاسه

  وته که ، ده)موقع مزرعة الراشدیة لقصي(ی  ی قوسه  ڕاشدیهی  گای کگه باره .13
 .ی تیابوودام سهی  قوسه  ت به و کۆشککی تایبه   ڕاشدیهی  ناوچهنزیک 

 و سپ ڕگای تیابوو بۆ ئه وه له و سپ خوکردنی ئه ی به کگهھا  روه ھه
 .ی کانی قوسه ڕه هو له و په ر وه گیانه

ت کۆشکی نیش ته له  ، که)موقع القصر الجمھوري(کۆشکی کۆماری  گای باره .14
ۆکتی ڕزراوی  دا دامه و دوو کۆشکه نوان ئه له .بوو) قصر الصقر(ڕ  قه سه

. کی ھرشکی مووشه ر ھه  کۆشکی کۆماری له پاراستنیپاتریۆتی لبوو بۆ 
ی نیو  ری نزیکهدوو و به پارزرا ت ده وانانی تایبه ن پاسه الیه له  و کۆشکه ئه

ک،  ی دروستکردنی چه ت، کارگه وانانی تایبه ی پاسه تر نشینگه کیلۆمه
ی، زیندانی  ی قوسه ت، نووسینگه منی تایبه زگاکانی ئه ، ده گای میوانخانه باره
قاعة (ھۆی خولد  و  مایهڕ، نادی دام سهی ژنی  ت، خانووی ساجیده تایبه
،  کان تییه تایبه  نگگان، بۆنه ئاھه  بوو به ت تایبه  ی خولدھۆ .ی تیابوو)الخلد

 . کان به عاره  رۆک خه ڵ سه گه له  وه کۆبوونه و وتن چاوپکه
، )موقع مجمع الوزراء في القادسیة(  قادسیه  کان له زیره ی وه گای نشینگه باره .15

 و کان زیره خزانی وه  بوو بهت  و تایبه )نادي الجھاز(ک  ته  وته که ده  که
 . یپارستن م ده وجی پنجه کانی فه سریه  ک له ریهس

موقع مجمع الوزراء في (رموک  یه  کان له زیره ی وه گای نشینگه باره .16
دی پوهبۆ ) برج صدام( دام سهنزیک بورجی   وته که ده  ، که)الیرموک  .کردنن

  ندک له ھه و کان زیره خزانی وه جبوونی نیشته  ت بوو به تایبه  و شونه ئه
  وه یی قادسیه وانی نشینگه ی پاسه ن پۆلکی سریه الیه له  ، کهکان رپرسه به
 .پارزران ده
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موقع مجمع الوزراء في (  حارسیه  کان له زیره ی وه گای نشینگه باره .17
کانی  سریه  ک له ن سریه الیه له  بوو، که  حارسیه  له  گایه و باره ئه .)الحارثیة

 .پارزرا م ده شه وجی شه فه
  وته که ، ده)موقع مجمع الطاقة الشمسیة(ی خۆر  کانی وزه گای باخانه باره .18

، خانووی )جسر المعلق(واسراو  نیشت پردی ھه ته واس له بو نه قامی ئه شه
وانی  کانی پاسه وجه ی فه رمانده وانی کۆمار، فه کانی پاسه رمانده فه  ت به تایبه

 منی ئه کی یه که یه.  ت منی تایبه زگای ئه ده کانی ره به ڕوه به و ت کۆماری تایبه
 .ردک ده  ی هی و ناوچه وانی ئه پاسه

، )ع القادسیة السکنيموقع مجم(جبوون  ی نیشته ی قادسیه گای نشینگه باره .19
ربازی  ی سه و نووسینگه  قادسیه ی ڕۆژنامهنیشت  ته له  قادسیه  تهو که ده  که
ی  باخانه  له  بوو بریتی  یه و نشینگه ئه .عس ی بهحیزب) المکتب العسکري(

  بوو، که رگاشی ھه دوو ده و ت زگای تایبه ندانی ده بۆ کارمهجبوون  نیشته
 .پارزران م ده وجی پنجه کانی فه سریه  ک له ن سریه الیه له

، )موقع مجمع الصالحیة السکني(جبوون  ی نیشته ی ساحیه گای نشینگه باره .20
زگای  جبوونی ده شونی نیشته  و شونه ، ئه ی ساحیه چهناو  وته که ده  که
کی  یه که م و یه وجی پنجه ی دووی فه ن سریه الیه له  ت بوو، که منی تایبه ئه
             .پارزران من ده ئه

  
  : )شعبة المواقع الخارجیة(  وه ره گاکانی ده ی باره ھۆبه   - ب

  
گای  باره  ت لهھا هپکد ت وریگای تکرییا ر رانبه بهته و که گای تکریت، ده باره .1

، خانووی  میوانخانه  له  ی باشوور بریتییه وه ئه  ، کهو باکوور باشوور
و   رمانده وانی فه پاسه،  گاکه ی باره وه ژووره  رگاکانی ھاتنه دهکان،  وانه پاسه

 و  بوو  ک سایلۆکه ته ی له گاکه باره  که یشگای باکوور باره .)کان رپرسه به
  ندین خانووی بچووک بچووک که کۆشکی کۆماری و چه  ت لهھا هپکد

 .اپارزر م ده وته وجی حه ن فه یهال له
جاج  گوندی حه  به ر رانبه بهبجی   وته که ، ده)موقع الحجاج(جاج  گای حه باره .2

  و شونه ئه. موس –غدا  هکی ب ره سه  ڕگای  تر له کیلۆمه سدووری  به
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  وه وته وجی حه ن فه الیه له  خانووی بچووک بچووک، که  له  بوو بریتی
  .پارزران ده

کحول  نزیک چیای مه  وته که ده  ، که)موقع مکحول(کحول  گای مه باره .3
غدا  کی به ره سه  ڕگایر  سه  وته که ده  وینی کیمیاوی  ی په نیشت کارگه ته له
– ری چیای  سه ھا له روه ھه ،پاراست دهی  گایه و باره وجی چوار ئه فه. موس
، خانوو بۆ  ڵ میوانخانه گه له  یه تی ھه رۆکایه ند کۆشککی سه کحول چه مه

،  ر دیجله سه  ونه که ده  که) الصفر(، کۆشکی )العابد(کان، کۆشکی  وانه پاسه
 و کان زیره ، وهدام سهالی کچی  حه،  دام ی ژنی سه هخانووی ساجیدڵ  گه له

دابوو ڕ وه له و په ڕ بۆ مانگا، مه ی هڕگ وه ندین له چه ت . 
 ی ی ئۆپره نیشت میوانخانه ته  وته که ، ده)موقع الموصل(گای موس  باره .4

وو بۆ میوانداری، دوو کۆشک، خان  له بوو بریتی    شونهو  ئه .وا ینه نه
 کانی سریه  ک له ن سریه الیه له  گایه و باره ئه. کان تکاره خزمه و کان وانه پاسه

 . پارزرا وجی چوار ده فه
 دوور  وه لوجه فه  تر له یلۆمهی پنج ک ، نزیکه)موقع الثرثار(رسار  گای سه باره .5

 و کان وانه تی، خانووی پاسه ۆکایهر کۆشکی سه رسار گای سه باره .بوو
 .پارزران ده  وجی نۆوه ن فه الیه له  ، که ی تیابووکان تکاره خزمه

شونکی   بانیه حهکۆشکی  .)موقع قصر الحبانیة(  بانیه ی حهگای کۆشک باره .6
  ت به شتوگوزاری تایبه هندین خانووی گ چه  ھات له ، پکده شتوگوزاره گه

،  ریاکه ر ده سه  وتنه که کانیان ده خانووه  که دام سهی کوڕانی  قوسه و ی عوده
وه سه له  بوو کهتیای دام سهھا کۆشککی  روه ھه ابوو ی چینی دروستکر ر ش
 و م له به ینند چه و تکاران خزمه و وان ندین خانوو بۆ پاسه ڵ چه گه له
ی چوار  ن پۆلکی سریه الیه له  و شونه ئه. حوسن دام سه  ت به شتی تایبه که
 . پارزرا ده

انووی تی، خ رۆکایه ندین کۆشکی سه چه  ، که)موقع البصرة(سرا  گای به باره .7
  وتنه که ده  کانی تیابوو، که تکاره خزمه و کان وانه خانوو بۆ پاسه و میوانداری

 ). الحکیمیة(  له) شط العرب(ب  ره ریای عه نار ده که
     .  شاری حله  له) الکھف(ی  ناوچه  وته که ، ده)موقع الحلة(  گای حله باره .8

  



268    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

   ):شعبة الحمایات الخاصة(ت  وانانی تایبه ی پاسه ھۆبه -ج
  
کان  ته تایبه  وانه بردنی کاروباری پاسه ڕوه ت بۆ به کی تایبه هی ھۆبه  له  بوو بریتی  
ھا  روه ، ھه وه یانهند بت پ یوه ک په یان زانیارییه رکارک ھه،  ، پناسنامه کو مووچه وه
  .  تی وانی تایبه رگرتنیان بۆ پاسه وه و بژاردن ھه
  
  ):خ  ج دائرة شؤون أمن ح (تی  وانی کۆماری تایبه منی پاسه ی کاروباری ئه رمانگه فه
  
کانی  رکه ئه  که، )عمارة الحیاة(یات  لحه ی ئه خانه نزیک باه  وته که ده  یه رمانگه و فه ئه  

   که، وانی پاسهکانی  وج و لیوا ر فه سه به  بوو منی ی ئه که یه ر و فسه ئهشکردنی  دابه
ت،  کان، سکرتاریه ییهک ره ده  وجه کان، فه هناوخۆیی  وجه ر فه سه   بووه ش ده دابه

  .ر به ڕوه به و تی خۆجیه
  

  ):مکتب أمن الجھاز(من  زگای ئه ی ده نووسینگه
  
ی  رمانگه و فه دام سهی  ی قوسه نیشت نووسینگه ته  وته که ده  یه و نووسینگه ئه  
و  کانی ئه شه به  له). القصر(ی   ناوچه  زگای کۆن له دواداچوون و زیندانی ده به
، پۆستی  شی شوناسنامه تی، به خۆیه  ت لهھا هپکد  رشیف، که شی ئه به  یه نگهووسین

رۆک  کانی سه ت و نووسینگه وه کانی ده رمانگه بۆ فه  زگاوه ده  ئاسایی و نھنی له
ر  سه کان له کییه ره ده   شی زانیارییه ھا به روه ی، ھه ی قوسه نووسینگه کۆمار و

خزم و واوی  تهر خۆیان و  سه ی زانیاری له وه زگا بۆ کۆکردنه هندانی د واوی کارمه ته
و   که ر ژنه سه واو له ککیان زانیاری ته کاتی ژنھنانی یه له  بۆ نموونه .سوکاریان که
نگاندنی  سه و ھه  وه دوای لکۆینه زگا له کرا، دواتر ده ش ده ی پشکه که سوکاره که

ندی  سه کرد یان په ی ده که رتییه ندی ھاوسه سه زگا په هرمانکی د فه  کان به زانیارییه
دار  پلهو  ت بوو به تایبهو   که ناو نووسینگه شک بوو له به  ت که شی تایبه به. کرد هد نه

  بوو، که زگا ھه ری ده به ڕوه ڵ به گه تیان له کی تایبه یهندی پوه   ی که رانه فسه ئهو 
شی  به. باکان  نه ر یان الیه به ڕوه ن به الیه ت له یبهرکی تا ئه  به سپردران ڕاده
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زگا داوای  ری ده به ڕوه به  کرد که ده  سانه و که ڵ ئه گه ی له وه لکۆینه  که  وه لکۆینه
شک بوو  به  که  شی ناسنامه شی زیندان و به به. دا بکرت گه یان له وه کرد لکۆینه ده

ت، باجی کۆشکی  منی تایبه زگای ئه ک و باجی ده یه سنامهموو شونا ھه  ت به تایبه
  . ت وه کانی تری ده رمانگه بۆ فه  وه ژووره  تی و باجی چوونه رۆکایه سه
  

  ):مکتب قوصي(ی  ی قوسه نووسینگه
  
  ھات له پکده  ی دوو نھۆمی، که وره کی گه خانوویه  بوو له بریتی  یه و نووسینگه ئه  

ی  که هڕژم ڕوخانیر له  به. وه و لکۆینه ت بۆ دیدار تایبه ت، ژووری سکرتاریه
  . حومسی بوون بدول عهسلمان ناسری و   یه و نووسینگه ، سکرتری ئهدام سه
  
  : بۆ اکر شده دابه  دواداچوون، که به ی رمانگه فه

ڕگای   به  وه چاودری کردنه و ڕان ھۆی گه به  چوونی بزون، کهدوادا به -1
 .درت نجام ده ئه  وه ڕۆکه لی گهئۆتۆمۆب

قام  ر شه سه ی له و کشک و دوکانانه ئه  ڕگای  له  دواداچوونی جگیر، که به -2
 و  نی مه نامه، ساردهڕۆژ،  دروستکرابوون بۆ فرۆشتنی جگاره  وه کانهڕگاو 

  .دران نجام ده شیرینی ئه
  
  ):وحدة االمن(من  ی ئه که یه
  
  وته که میان ده که بوو، یه رگای ھه دوو ده  که  حارسیه  وته که دهمن  ی ئه یه که و یه ئه  

رکی  ئه. بوو  وه زیرانه ی وه نشینگه ڕووی  میان له و دووه  خانه فۆکه  ڕگایر  سه
ترافیک الیتی   بوو، له دام سهکانی ھاتووچۆی ڕگارکردنی  منی مسۆگه ی ئه که یه

و  ئه.  خانه قامی فۆکه کۆتایی شه  کاته ده  که) خاليالربع ال(ی  کو ناوچه تاوه  وه شاکریه
بوون  میان پیاده م و دووه که یه  کرابوون، که  ر پنج سریه شی سه من دابه ی ئه یه که یه
  وتن بوون که ی فریاکه ی س سریه سریه. ندی سیڤیل بوون و کارمه دا خانه فۆکه له 
ی چوار،  سریه. وام دابوون رده ھاتووچۆی به  له  خانه قامی فۆکه شه  ئۆتۆمۆبل له  به

رتی،  به ڕوه ، زیندان، به من، چشتخانه ی ئه که ئالیاتی یه  گا بوو، که ی باره سریه
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کۆشکی  و ی کانی قوسه کگه پاراستنیکانی  رکه ڵ ئه گه خۆی، له  گرته تی ده خۆیه
تی  ھاتووچۆی تایبه و منی ی ئه که یه ی ھاتووچۆی ی پنج، سریه سریه. واس بو نه ئه

  . تی بوو رۆکایه ناو کۆشکی سه
  
  ):وحدة امن تکریت(منی تکریت  ی ئه که یه
  
رکردنی  رکیان مسۆگه نیشت یاریگای تکریت و ئه ته  وته که ده  یه که و یه گای ئه باره  

  . وه الی دیجله بوو له ڕگا
  
  ):دائرة االتصاالت(کان  یهندی پوهی  رمانگه فه
  
پردی  و تی پالندانان زاره زیران و وه هنی و نجومه ک ئه ته  وته که ده  یه رمانگه و فه هئ  

قامی  ر شه سه کانیان دانانی کامرای چاودریکردن بوو له رکه ئه  جمھوری، که
ی  رمانگه تی، فه رمایه ھه و یی وه ته تی نه رکردایه اری، سه، کۆشکی کۆم خانه فۆکه

کانی  ت، ئامره فۆناتی تایبه له فۆناتی کۆشکی کۆماری، ته له گا، تهز فۆناتی ده له ته
ری  به ڕوه کانی به تییه تایبه  من و ئامره ی ئه که رانی یه فسه ل بۆ ئه بته ندی پوه
دا ھه ناو ئۆتۆمۆبله له  زگا که ده   . بوون کانیان
  
  ): دائرة القانونیة(ی یاسایی  رمانگه فه
  
ری  به ڕوه به  ھات له پکده  ، کهدام سهی  نیشت نووسینگه ته  وته که ده  یه رمانگه و فه ئه
  ی که و کارانه ری گشتیی و ئه ھا دادوه روه زگا، ھه ری ده دادوه  کاته ده  که  که رمانگه فه

و  فسه ندان، ئه و کارمه  زگایه و ده کانی ئه ئیشوکارهواوی  ته  به  بوو یان ھهندی پوه ران 
  . کان ره به ڕوه به
  

  ):عمارة الحیاة(یات  لحه ی ئه باخانه
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  ر به سهندانی  واوی کارمه ر ته سه کان له زانیارییه پاراستنیندی  به مه  له  بریتی بوو
 و ندان ی کارمه شکردنی مووچه دابهندی  به مه  و شونه ئه .ر ھۆی کۆمپیوته زگا به ده 

ر  سه ج بوون بوو به وی نیشته زه و دنی فالتشکر ندی دابه به ، مهکان رمانگه فه
  . ت منی تایبه زگای ئه ندانی ده کارمه

  
  ):معھد االمن الخاص(ت  منی تایبه یمانگای ئه په
  
ت بوو بۆ  تایبه  بوو، که  عامریه  ت له منی تایبه یاندنی کادیرانی ئه یمانگای پگه په  

بریتی  کان کۆرسه .بوو ڕۆژ) 45(ر کۆرسک  ی ھه ماوه و ت منی تایبه کۆرسی ئه
 ڵ گه له. کان بۆمبه و ی مین وه گرتنه ھه و یی دانان ندازه کۆرسی ئه  له نبوو

  . وانی له مه و مھاوژی، کاراتیڕکانی  کۆرسه ،واگری ی کۆرسی ھه وه کردنه
  

  ):مکتب العسکري(ربازی  ی سه نووسینگه
  
فیک الیتی  ی ته)حي التشریع(شریع  کی ته ره گه  وته که ده  یه و نووسینگه ئه   نیشت ترا

  ره ی ھه زۆربه  و شونه ئه. ربازی وون ری سه یکه په ر رانبه به  کاته ده  ، که شاکریه
وانی  ی پاسه رمانده زیران، فه رۆک وه ڵ سه گه له دام سهکانی  وه زۆری کۆبوونه
ی  ربازی و قوسه ی سه ری نووسینگه به ڕوه ت، به وانی کۆماری تایبه کۆماری، پاسه

  . دان نجام ده وێ ئه کوڕی له
  
  ):دائرة دیوان الرئاسة(تی  رۆکایه ی دیوانی سه رمانگه فه
  

ی  رمانگه فهنیشت  ته  وته که ده): دائرة الھندسیة(ندازیاری  ی ئه رمانگه فه -1
ی  پله به  رمانگایه و فه ئهکی  ره سهرکی  ئه. جبوون ی نیشته ی ساحیه نشینگه

ر  ھه تی بوو، رۆکایه کانی سه ی کۆشکه وه نکردنه و نۆژه  وه چاککردنهم  که یه
وه دامهگشت  و با، گلۆپ ساردی، کاره  له  .کان زرا
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ک  ته  وته که دهی کشتوکای  رمانگه فه):  دائرة الزراعة(ی کشتوکای  رمانگه فه -2
 و کان هندازیار رشتی ئه رپه سه به   یه رمانگه و فه ئه. ی ساحیه نشینگه

کان  تییه تایبه  ، گیروگرفته کشتوکاڵ  ند به یوه موو شتکی په ھهکان  ره فسه ئه
 و کان تی، کگه رۆکایه گاکانی سه کۆمار، باره    تی رۆکایه کانی سه کۆشکه  به

             .ی خۆی ستۆ ئه گرته کانی ده باخچه
  
  ):دائرة الضیافة(ی میوانداری  رمانگه فه
  
کانی  میوانداری کۆشکه  ی جیھاز، که نیشت کارگه ته  وته که ی میوانداری ده هرمانگ فه  

 و کان وه ره کان، پاککه ته تایبه  ره کان، چشت لنه رشکردنی کۆشکه کۆماری، فه
کانی   ناوچه  تی له ی تایبه نجینه ندین گه چه  یه رمانگه و فه ئه.  وه گرته کانی ده تکاره خزمه

ۆ  کانی ده نجینه گه  ناسرابوون به  بوو که م ھه ی سیه و حوڕیه کی جیھاد ڕه گه باش ب
  . بایی ئامری کاره و ی دار، دروستکردنی ژووری نووستنمھنان رھه به
  

  :ت وانی کۆماری تایبه کانی پاسه وجه کانی فه رکه شون و ئه
  
ن  ئاھه پانی گۆڕه  وجه و دوو فه گای ئه باره :م م و پنجه که کانی یه وجه فه نگ گا

  .کانی کۆماری بوو وانیکردنی کۆشکه کانیان پاسه رکه ئه. بوو
   

ک  ته کی جیھاد بوو له ڕه کۆتایی گه  م له وجی دووه گای فه باره :م وجی دووه فه
، ناو  خانه قامی فۆکه وانیکردنی شه پاسه  وجه و فه رکی ئه ئه.  خانه قامی فۆکه شه

و  کانی ئه واوی پۆژه و ته دام سهکانی  ی ئاسکه ، کگهدام هسی  ریاچه ، ده خانه فۆکه
  .بوو  یه ناوچه

  
تای ئۆتۆبان  ره سه  بوو له  قادسیه  م له وجی سیه گای فه باره :م وجی سیه فه
وجی س  رکی فه ئه. عس یی حیزبی به وه ته تی نه رۆکایه گای سه باره  ی بگاته وه رله به
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وبانگی  ی به ندیخانه به یڵ چاودریکردن گه کان بوو، له زیره هو  وانیکردنی ماه پاسه نا
  .  یهزوان ڕه  ڕگایر  سه وانی له و دانانی خای پاسه  یهزوان ڕه
  
الف  ی عه کارگه  یته ی بگه وه رله بوو، به  دۆره  له  وجه و فه گای ئه باره :م وجی چواره فه

   .ر بوو ڕکه وجکی شه فهم  چواره وجی فه. ڕ ڕمه ردی مه مھنانی به رھه بۆ به
  
ی  ربازگه ی سه وه ژووره  تای ھاتنه ره سه  ش له وجی شه گای فه باره :م شه وجی شه فه
دوای شونی خای  پ له چه  سته ده  له  وره ی گه ربازگه م سه که بوو یان یه شید ڕه

   . بوو ر ڕکه وجکی شه ش فه وجه و فه ئه.  که پشکنینی کۆنه
  
و  ئه.  نیشت سایلۆکه ته تکریت بوو له  وت له وجی حه گای فه باره :م وته جی حهو فه
  .منی بوو وجکی ئه فه  وجه فه
  
کۆلژی   یته ی بگه وه رله بوغرب بوو به ئه  له  وجه و فه گای ئه باره :م شته وجی ھه فه

و  ئامر  و لهوانیکردن بو پاسه م شته وجی ھه فهرکی  ئه. پ چه  سته ده  کشتوکای له
   .کان کشتوکاییه  مه رھه به
ی  روازه ده  له  که وجه گای فه باره. ت بوو منی تایبه کی ئه یه که یه :وجی لیوای پنج فه

تکریت،  پاراستنی  یه وجه و فه رکی ئه ئه. بوو  که نزیک خای پشکنینه و شاری تکریت
خزانی  و ی که سته داروده ،دام سهی  هما بنهی  وچهنا  بوو، که  و سینییه  م، عۆجه له عه

   .کانی بوون وانه پاسه
  

  وه کرانه جیاده  وه به  یه و سریه ئه : ساحیه  فزیۆن له له و تهڕادیۆ  پاراستنیی  سریه
وه به  که سریه .ت بوو نی کۆماری تایبهوا کانی پاسه باشترین سریه  له  که کی  یه ش

وپکرا رز مه کی به توانایه و به چڕی  شه و کان ڕی ناو شاره ر شه سه بوو لهشقیان پ
  . کی باش یه شوه ک به کارھنانی چه به و ت تایبه
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 )الجیش الشعبي(سوپای میللی 
   
) الحرس القومي(یی  وه ته ی گاردی نه ر شوه سه ئراقدا له  ناو میللی له سوپای به  

ر  سه دا لهڕابردووی  ده کانی سهنجا کۆتایی په  له  کان بوو، که عسییه پشووی به
ی )ت سره فا نه ریم مسته بدولکه لی عه ی موزهڕوکنمید  عه(عس  ری به فسه ستی ئه ده
عس  ربازی حزبی به بی سه کته مهتی شۆڕش و  رکردایه نی سه نجومه ئهندامی  ئه

مید  رشتی عه رپه سه یی به وه ته شداریکردنی گاردی نه دوای به. دروست بوو
ریم  بدولکه دژی عه ک له تایه کۆده  وتنیان له رکه سهو ت  سره نهفا  مستهریم  ولکهبد عه

  انکردهڕوویکان  عسییه به  کداره چهو   و گارده ، ئهدا)2.8.1963(وتی  هڕک  لهقاسم 
کان تاوانی  دھاته  له زۆرکو   واوی شار، شارۆچکه ته  باشووری کوردستان و له

  . نجامدا کی بتاوانی کورد ئه هدژی خ ان لهکوژی کۆمه
مید  عه(تکریتی حوسن  دام سهدا )1968(سای ی  مانگی دوازده  دواتر لهچی  که

ناوی لیوا  به رک فسه ئهستی  ده ی به-ت سره فا نه ریم مسته بدولکه عه لی ی موزهڕوکن
  . کوشتدا  ت به عزه
  زراوی، ناسراو به جه زان مه ڕهھا یاسین  ستی ته ر ده سه ناو میللی، له سوپای به  
و  ئه. دا دروستبوو)8.2.1970(وتی  هڕک  له) 20.3.2007-1938 زراوی ھا جه ته(

ر، مامۆستا، خوندکار،  رمانبه ، جووتیار، کاسبکار، فهکرکارمل بوو،  زۆره به  سوپایه
ھنان و ڕاکانی  ربازگه ی سه نهوا ڕهکران و  ستگیر ده زۆر ده به.... ندو ھتد کارمه

ئران - نگی ئراق کانی جه ره ی به نهوا ڕهکران، دواتریش  ده   یه و ھزه ر به شقی سه مه
کانی ناو  کان و کارگه زگا گرنگه ، داموده کانڕگا،  کان وته نه  وانی بیره یان بۆ پاسه

وتی  ڕکه  بی ئیشتراکی له عسی عاره حزبی به  کاتک که. کران کان ده شارو شارۆچکه
وانی  ناوی پاسه کی به ست، سوپایه ده  ئراق گرته تی له  سه دا، ده)8.2.1963(

پدانی  زراندنی سوپای میللی درژه دامه .دروستکرد) الحرس القومي(یی  وه هت نه
  ر له ھه زان مه ڕهھا یاسین  ته  بوو، که) 1963(یی سای  وه ته وانی نه مان پاسه ھه
ی  رمانده دا فه)9.4.2003(  له ڕژم ڕوخانیکو  تاوه  وه دروست بوونیه ڕۆژیم  که یه

  . بوو  و سوپایه ئه گشتیی
سای   له زارو ھه) 50(ی  ی سوپای میللی نزیکه فتاکاندا، ژماره ڕاستی حه ناوه له 

  و سوپایه کدارانی ئه ی چه ژماره دا)1980(سای   ، لهزار ھه) 100(دا )1977(
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نجامی  ئه ، له و ساڵ دواترنیا دو چی ته بوو، که هس د زار که ھه) 175(ی  نزیکه
) 500(  یشته گه  ی سوپاکه دا ژماره)1982(سای   له  دا واته زۆردارانه  شبگیری ڕه
  . کدار زار چه ھه

 فیق ڕهولر و  ی ھه ی سوپای میللی ناوچه رمانده ساب باشی، فه ئوف قه ئیدریس ڕه
ی سلمانی سوپای  ی ناوچه رمانده ری فه تیده رمهبدولواحد، یا بار عه بدولجه یس عه قه

  .  میللی بووه
 ندامی زیران، ئه رۆک وه می سه که زراوی جگری یه جه زان مه ڕهھا یاسین  ته
وتی  هڕک  ی گشتیی سوپای میللی، له رمانده تی شۆڕش و فه رکردایه نی سه نجومه ئه
  به  یل، که ی دوجه شیعه کوژی کۆمه  شداریکردن له تاوانی به  دا به)20.3.2007(

و  دا تۆمه)1982(سای   حوسن تکریتی له دام سهوی کوشتنی  تاوانی ھه تبار کران 
راتی  ن موخابه الیه دا له نجه شکه ژر ئه دران یان له سداره  سیان له که) 148(ی  نزیکه

  . درا سداره  کوژران، له  وه هدام سه
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  )2(ونی ژمارە                               )1( ونی ژمارە

    

  
  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 
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  :  وه ره سهکانی  ونه
 .زراوی زان جه مه ھا یاسین ڕه ته .1
 .زراوی زان جه مه ھا یاسین ڕه ته .2
 .زراوی ن جهزا مه ھا یاسین ڕه تهجید تکریتی و  دام حوسن مه سه .3
  .زراوی زان جه مه ھا یاسین ڕه ته .4
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  انــــــــــــــک نفالچییه ئه  اشهـــــــــــــــــــــجسووکی ی وج فه
  
پویستی نازانم   به  ، بۆیه ھاتووه  وه چییه  جاش له ی وشه  زانین که ک ده موو الیه ھه  

  که  یه سه و که جاش ئهکورتی   م به به. م بکه  یه م زاراوه بۆ ئه  ی دوورو درژ شرۆڤه
و  دارده  بته ده  وه سکی خۆیه وتی دارایی و ئابووری ته ستکه و ده  پناوی پاره له ست 
باکانی   یی و نیشتمانییه وه ته نه  دژی ئاوات و داخوازییه کرگیراوی دوژمن و له به

  . کات ی ده که و نیشتمانه  وه ته نه  له) ت خیانه(ناپاکی   وه، واته ستته وه خۆی ده
  له  ڕابردوو و نه  له  نه  مینه م زه ر ئه ستی سه ی ژرده تکی دیکه م ھیچ میلله ڕناکه باوه

و  ی ئه و ڕژه  ژماره. بووبت ی کورد ناپاک و جاشی ھه وه ته د نه قه ئستادا به
ی خۆیان  وه ته کانی نه دوژمنه  ر به سهناپاک و جاشی   بنه و ده  ته بوونه  ی که کوردانه

ڵ ناپاک و جاشی  گه راورد له به  به  شان، زۆر زۆرتره  نه که کی خۆفرۆشی ده و چه
  موو جاشه و ھه ی ئه وه ستانه وه. ی جیھان دیکهکانی  وه ته نه  ک له یه وه ته ر نه ھه
م  ر ئه سه  دا ناچینه م لره ، به ییمان ھۆکاری زۆره وه ته ندی بای نه وه رژه دژی به له

کادیمی چ و قووی  ی ئه وه و توژینه  وه لکۆینه  بۆچوونی من پویسته  به  که  باسه
  . ر بکرت سه له

سای   دا واته)1988(سای   باشووری کوردستانی داگیرکراودا له  نیا له ته  بۆ نموونه
تی  رکردایه سه  بی ئراقی به عسی عاره هتی ب ن حکومه الیه لی کورد له نفال کردنی گه ئه

 . بووه ھه دام سهی  زار جاشی کرگرته د ھه چوار سه) 400(ی  حوسن، نزیکه دام سه
زار جاش دابنین،  ھه  لهزۆرتر مک  که  وجک به ر فه ی ھه ر ژماره گه ئهکاتکدا  له

) 12-6(نوان   لهکانی  ی جاشه ژماره  بووه رۆکجاشی وا ھه ی سه وه ڕای ئه ره سه
ی  زه فره کی زۆر ناپاک و جاشی مه یه بوونی ژماره ڕای ھه ره زار جاش بووه و سه ھه

جاشتی و ناپاکی کورد   ڕاسته .  رات من، ئیستخبارات و موخابه ئه  ر به تی سه تایبه
کی شکستی  ره م ھۆکاری سه ، به کانی کورد بووه خۆی ھۆکارکی شکستی شۆڕشه

تی کورد،  رکردایه سه. بینم تی کورددا ده رکردایه شکستی سه  کورد له کانی شۆڕشه
نیا بیری  ته وامی و به رده به  به  بووه م ھه ، ھه بووه سانی ناپاک و فایلداری ھه م که ھه
ی کوردی  زاران ڕۆه دا ھه و پناوه و له  وه ندی و ناوبانگی خۆی کردۆته وه رژه به  له
م  ھه.  در بردووه و ھه ره و شۆڕشی به  کوشت داوه ژیدا بهکانی براکو ڕه شه  له

مان زۆر ب  که وه ته ران و دوژمنانی نه داگیرکه  ر به رامبه تی کورد به رکردایه سه
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  ته یان بوونه تانه و خاسه تکا ئه  ، که رمن بووینه وست، سازشکار، نابور و شه ھه
   . کانی کوردستان که دوا یه ک له یه  سی شۆڕشه ره زنی ھه ھۆکارکی مه

ت  وه زیری ده ، وه)کان هرۆکجاش سه(کان  وجه ی فهرۆکجاش سهواوی  رپرسی ته به  
. عسی بوو ی ئراقی و بهرک فسه ئه  کۆنه  د زباری بوو، که مه د محه حمه د ئه رشه ئه
تی ئراقی  مه اشی حکوج  ماه بنه  به  وه منداییه ر له  ھه  و ناپاکه  وره گه  و جاشه ئه

ۆ  ڕایکرد دواتر د زباری رشه ئه. دا)9.4.2003(  له دام سه ڕوخانیکو  تاوه  بووینه ب
و   تورکیا جگیره  تورکیا بوو، ئستاش له و ن ئورده ،سوریا  ک له یه و ماوه  وه ره ده

 ک یه ی ئاغای، ماوهدام سه ڕژمیناوچوونی   زباری دوای له. جاشی تورک  بۆته
ی  کۆنگره ی دروستکرد، پاشان له )کردنی کوردستانڕزگاری  وه بزووتنه(ستا  ھه
کان و پارت  شۆڤینیسته  مالی و تۆرانییه ر داوای که سه له دا)2007(سای ی ) قاھیره(

ی گۆڕی بۆ  که وه ناوی بزوتنه ،کان تیرۆریسته  ئیسالمی و عروبییه  هڕکخراوو 
 خۆی د زباری رشه و ئه )تجمع عراقیي الشمال(اکوور انی بک ی ئراقییه وه گردبوونه

ی  که کۆنه  ر جاشه ھه  هک وه وونهگردب  . یه وه و گردبوونه ئه اری گشتییمیند ئه  به کرا
ۆ زباری د  رشه می ئه که جگری یه. رگکی نودا به  م له به رانن، عس و داگیرکه به ب
ویش  ئه  ، که رکییه ھانگیر حاجی ئاغای ھهر محدین ج وھه ، جه یه وه نهگردبووو  ئه

ھا جگری  روه ھه.    بووه دام کانی سه سووکه  ی جاشهشت وجی ھه ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سهویش خۆفرۆش و  ئه  انییه، کهڕکلحی  د که مه محهد،  رشه ئهمی  دووه

  و جاشه ی ئهت رکردایه ناو سه ندامانی به ئه.  بووه کان سووکه  ی جاشهوت وجی حه فه
شان و  لوه د ئه حمه مین چیچۆ، شخ ئه زاھیر سابیر سوورچی، ئه: ( بریتیین له  نویانه

  ). جید شخکی بدولمه عه
نفالیان  هئکانی  شداری شاوه یان به زۆربه  که دام سهکانی  سووکه  جاشه  وجی فه  

 :   یتیین لهبر  کانیان وجه ی فه ژماره له  ندی ڕزبهی  گوره کردووه، به
  

د  حمه تیف ئه و له  د زباری مه د محه حمه دری ئه وج، قه ی فهرۆکجاش سه .1
کاولکردنی   له  شداری کردووه تیف زباری به وجی له فه. د زباری مه محه

ت  باره سه.  یان کردووه)8+4+2+1(کانی  نفاله گوندی بارزان و شاوی ئه
له كاستكی  اولکردنی گوندی بارزان،ک  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  به
دا  كه كاتی كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه له  قی پنج كه یله رشیفی فه ئه
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وه کان  سووکه  جاشه سوپا وی  شه ھاوبه  الماره پهو  و باسی ئه  تۆماركرا
ی  واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  کهكرت  ده

 .ن كه ڵ خاپوور ده و شۆفه) TNT(ری به  وروبه وندی بارزان و دهبارزان، گ
وه كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوونكه  كاسته وه  ی خواره یه م ش

ر  وھه ی جه)8(وجی  فه: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه به
: م ی سیهت ڕه. ح ڕكانی د که مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. ركی ھه
ی عاسف زباری )23(وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(وجی  فه

  ی جاشه)225(وجی  فه  کاته ده  د زباری، که مه ی جاسم محه ه و کۆمه
وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه

ی  ه کۆمهو  ر سوورچی هی عوم)77(وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(
ناوی ). کان سووکه  ی جاشه)219(وجی  فه  کاته ده  ید سوورچی، که زه
ه باره سه.  ک ھاتووه وجی یه ی فهرۆکجاش سهکو  ردووکیان وه ھه   ت ب
-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له ک وجی یه فه شداریکردنی به

نفالی  ئهشداری  به  هب ست یوه په ). راوهزان نه ل، 6536  ژماره الثورة،، 78
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛چوار

 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). 162لئراق، 
د زباری و  رشه ئه  ک له ریه ھه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
ن  الیه کان، له سووکه  کی جاشه وجی یه ی فه رمانده باری، فهتیف ز له
شداریکردنی کارای  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

ستگیرکردنیان بۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  له  وه ردووکیانه ھه
 کان داواکراوه  لیستی تاوانباره  لهیان )116(و ) 7(کانی  هژمارو،  رچووه ده

 . ت دراوه
سابیر (د سوورچی  مه محه قیب ڕهد  حمه وج، سابیر ئه ی فهرۆکجاش سه .2

 ڕائیدسوورچی،  ت فعه ڕهوج جابر  ی فهرۆکجاش سه، جگری )سوورچی
یب  و عوسمان حاجی ته وج ی فه رمانده سوورچی، فه قیب ڕهباح نازم  سه

شاوی   ک له ریه شداری ھه وجی ناوبراو به فه.  ی سریه رمانده فهسوورچی 
وجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده.  یان کردووه)8+4+3+2+1(کانی  نفاله ئه

ه  لکوبرا در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه ،داک نفالی یه ئه  دوو له ب
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داوی،  مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه 
کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و ھه هشداری ئ به
واوی  ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(

  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ناوچه
نوان  له و  مهئنوان  ھاریکاری کردن له: (ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده

و پک بوو، تیدا  ڕکو  رگری نیشتمانی زۆر دیار کانی به وجه  فه
زنیان  کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  کان له جه و فه
: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه خشی و ئه به
  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه
ت  باره سه ). 7-6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه
 دا؛ک و دوو کانی یه نفاله شاوی ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  به

وه سه؛ )  زانراوه نه ل، )6536(  ژماره  الثورة، ، 78- 2: ( رچاوه سه -2: ( رچا
و  شداریکردنی ئه به  ت به باره ر سه ھه ).6ل، )6777(  ریة، ژمارهالجمھو، 79
نگاوی، جاش و  حمود سه مه، 20- 1: ( رچاوه سه ؛کدا ی یهنفال ئه  له  وجه فه

، 19-1: ( رچاوه سه ؛نفالی س ئه  ت به باره چی سه که). 26ل جینۆساید،
سابیر . )156لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

شتی  کانی ده نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه سوورچی، به قیب ڕه
حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)4(نفالی  ئه  ، واته ی کردووه کۆیه

نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). 242لرگ،  تونی مه
 ڕائید و سابیر سوورچی ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(

کان،  سووکه  وجی دووی جاشه ی فه رمانده سوورچی، فه قیب ڕهنازم 
  شداریکردنیان له به نجامی ئه  له،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

 کانی  ژمارهو   رچووه بۆ ده انستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی 
وهکان لیستی داواکراوه  لهیان )107+280+12(  قیب ڕهسابیر .  ت دا درا

   .  پارتی دیموکراتی کوردستانه   ر به سهسوورچی 
شداری  وجی س به فه. وج، عوسمان میران قادر خۆشناو ی فهرۆکجاش سه .3

 دا؛نفالی دوو ئه  شداری له به  ت به باره سه.  دا کردووه)8+2(کانی  نفاله ئه  له
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1( : رچاوه سه
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 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه ئهشداریکردنی  به  ت به باره سه). 152ل
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

  وجه و فه ئه. گی بتواته به شید ڕهر  نوه وزاد ئه وج، نه ی فهرۆکجاش سه .4
  له  گی بتواته ر به نوه وزادی ئه نه. یان کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه  شداری به

ورێ نزیک گوندی  وتکی چیای ھه شکه ئه  دا له)1978(مانگی ئاداری سای 
دیلگرت  ودا به خه  کتیی نیشتمانیی کوردستان له ی یه رگه چیوه، س پشمه

ھا  ر ته ھیران، عومه –یی  رۆته مین گه دئه مه باح نادر حه سه(کانی  ناوه  به
  دواتر له  ، که)ھیران - د  مه باح زاھیر شخ محه ھیران و سه –دۆریی 

  رکراوی کوردان لهشاری موسی داگی  مان سادا له ری ھه مانگی سیپتمبه
ری  فه باس، سه وان عه ھید شاخه شه، 22-1: ( رچاوه سه ؛دران  سداره
وزاد  نه  ).205ل، 1980- 1974کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره کوردایه
یی  بتواته سوڵ ڕهدا کخوا )1982(سای   گی باوکی له ر به نوه و ئه  بتواته

و باوک  ترسی ئه  له  ، کهسوڵ ڕهکخوا  شۆی ڕهمان  ی قاره رگه باوکی پشمه
ر  هنو چی ئه ، که  ڕانیهی  شارۆچکه  عس له ی به مه زه ناو مونه  دا چووه و کوڕه

دوای  زیندوویی به  به  کو بتواته ، تاوهریان ھنا ده کوڕی یوزاد گ و نه به
و   روچاوه ، گردجان، سه  چوارقوڕنه،   ڕانیهکی  رچاوی خه به  ئۆتۆمۆبلدا به

 .یدا بوات که رمه ر ته سه کرد بهدان ئۆتۆمۆبلیان ناچار سه ،ڕایانکشا  بتواته
رگرت  وه سوڵ ڕهوشککی کخوا مای خ  زۆر له وتیان به نه  بتواته  دواتر له

و  له  که وته رگرتنی نه دوای وه. )سووتنین تی پ ده وا براکه( :تپشیان گوو 
  ر له ھه. ی بتاوانسو ڕهی کخوا  سته جه  ردایه ، ئاگریان به زمانه سته به  ژنه

 ست ربه سهناوی  به سوڵ ڕهکخوا  شۆی ڕهکی تری  دا برایه)1983(سای 
نیا  ھیدکرا، ته ب ھیچ تاوانک شه  گی بتواته ر به نوه وزادی ئه ن نه الیه  له
داستانی   له. بوونیشتمانیی کتیی  ی یه رگه برای پشمه شۆی ڕهی  وه رئه به له

وه دکانی ناوچه  شک له و به  دی بتواته کردنی شارهڕزگار   تی، له ی خۆشنا
وه کانی ئه جاشه  ی که وه نجامی ئه ئه تای مانگی  ره سه  له  گی بتواته بهر  ن

کانی دۆی  گونده  شک له الماری به دا په)1983(ری سای  ئۆکتۆبه
واوی  زۆر ته ویان کرد، به ر پشه سه بالیسانیان داو تا گوندی مرگه

. وان تی ئه سه ژر ده  وتنه که  کدارکرد که یان چه و گوندانه دانیشتوانی ئه
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کتیی نیشتمانیی کوردستان  وکاتی یه ندی چواری ئه به هگای م ش باره مه به
کانی  ت و جاشه ی حکومه شه ڕه ژر ھه  وته گوندی بالیسان بوو که  له  که
کتیی  کانی یه رگه ی پشمه بژارده ھزکی ھه  ، بۆیه گی بتواته ر به نوه ئه

ری سای  ی مانگی ئۆکتۆبه)23-13(انی ڕۆژنوان  نیشتمانیی کوردستان، له
دا دا بۆ سه  دا له)1983( کانی  ر مۆگای جاشه ھرشکی توند و فراوان

ڵ  گه ، له شیر، کوی دوانه  ره ورێ، ده ، توانیان چیاکانی ھه بتواته
وه کانی ئه ن جاشه الیه له  کانی که کان و گونده شاخه داگیرکرابوون   وه گه ر به ن

گ،  ر به نوه ستی ئه ده  واوی له ته به  که و ناوچه  دی بتواته ھا شاره روه ھه
ه مه  و داستانه م ئه به .ن بکه ڕزگارکانیان  گ و جاشه ر به نوه وزادی ئه نه   زن
ندکیان  ھه  ر تۆمارکرا، که روه ی کوردپه رگه پشمه  شی ده خونی گه  به
 براھیمئی بدول عهھید  کی دوبز، شه یی خه ھید شرزاد ساه شه: (ن مانه ئه

  له(رکوک  ی که)21(تیپی  ی رگه پشمهکاکۆ دوبزی   ناسراو به  یابه
فا  د مسته مه مید محه بدولحه ھیدبوو، فوئاد عه دا شه)23.10.1983وتی  هڕک
  میر مشاری ناسراو به لی سه ریم عه رکوک، که ی که)21(تیپی   لهرکوکی  که
یب  ید ته ولر، سه ھه شتی ی ده)86(ی تیپی  رگه پشمه )ریم مشاری که(

ی )86(تیپی    ر به سهکی  رتی یه ی که رگه روانی پشمه شخ شه زان مه ڕه
ھیدبوو، ناسر خۆرانی  دا شه)14.10.1983(وتی  هڕک  له  ولر که شتی ھه ده
بوو   رگه ھیدبوو، ناسر خۆرانی پشمه دا شه)14.10.1983(وتی  هڕک  له  که
 سرول نهو  بی لی نه عه  بی، که لی نه ند الی عه به رتی پارزگاری مه که  له

ه باره سه).  بووینه  زنه مه  و داستانه کانی ئه برینداره  ئلینجاغی دوو له   ت ب
 ؛ک و دوودا کانی یه نفاله وی ئهشا  وجی ناوبراو له شداریکردن فه به

نفالی  ئه  ری لهشدا به ی  رباره ده). 6536  ژماره  الثورة، ، 78- 2: ( رچاوه سه
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه؛ ک یه

 رمانکی فهی  گوره به،  گی بتواته به شید ڕهر  نوه وزاد ئه نه.  )147لئراق، 
-2(؛ )6753(  ، ژماره)الثورة( ی ڕۆژنامه ،106-2(ی  رچاوه سهکۆماری، 

له (تی  دالیای ئازایه مه دوو، )3906(  ژماره، )العراق(ی  ڕۆژنامه ،107
حوسنی دیکتاتۆردا  دام سه  له) دالیای خۆفرۆشی و کوردکوژی دا مهڕاستی

ی  رمانده ، فه گی بتواته به شید ڕهر  نوه وزاد ئه نه رۆکجاش سه.  رگرتووه وه
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  وجی چواری جاشه فه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)ئراق

وه  لهی )121(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده  داکان لیستی داواکرا
  و له ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سهگ  ر به نوه وزادی ئه نه.  ت دراوه
 .   ژیت ده  نده ھۆه

ی رۆکجاش سهرکی، جگری  ئاغای ھه د جھانگیر سعه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه .5
مین شروانی  د ئه مه ل و خالید سوار محه د خان ئاوده حمه وج حوسن ئه فه
رکی،  د ئاغای ھه سعه ی ئه)5(وجی  فه. وجی پنج فه  ڵ له ی کۆمه رمانده فه
وجکی  د زراری و فه سعه عید یوسف ئه سه رۆکجاش سهی )25(وجی  فه

ڵ  گه له) 21.4.1985(وتی  هڕک  کان، له ییهکانی سوورچ سووکه  جاشه
ندین  پشتیوانی چه  رکوک به ولر و که ھه  له  که ڕژمی  وره ھزکی گه

ی  شارۆچکه   ر به سهی ش ڕهنک  په گوندی که  ر ھاتبوون، له ڕکه ری شه کۆپته
ی )87(تی و تیپی  انهڕ ی به)85(کانی  ر ھزکی تیپه سه  چوونه  گه دیبه
کو کاتژمر دووی  ڕۆ تاوه ی پش نیوه کاتژمری ده  ڕ له شه چوغ و ره قه

مان  ی قاره رگه شت پشمه دا ھه ڕه و شه له. وام بوو رده ڕۆ به دوای نیوه
  رانی ناسراو به مین نۆغه دئه مه حه حمان ڕهجید  مه(کانی  ناوه  ھیدبوون به شه

سوور   ده حمه تی، ئه ڕانه ی به)85(ی تیپی  رمانده جگری فه) سوور  جیده مه(
ی شۆڕشگان،  رپرسی ناوچه راج، به ی قه وه هڕکی گوندی گردی  خه

ی  شارۆچکه   ر به سهی  که ره کی گوندی گابه باس سیان خه عه  مزه دکتۆر ھه
حیا  ر و یه نوه مرخوزاری، حاجی ئه  ن الوه سه ر حه نوه مال ئه ، جه گه دیبه

دیل  برینداری به  ش به رگه س پشمهدا  ڕه و شه ر له هھ. )ختیار به  ناسراو به
یی، یاسین  ونه عه  مین دۆنه دئه مه زاق ساح حه بدوله عه: (کانی ناوه گیران به

  دا له)27.11.1985(وتی  هڕک  یان له و دوانه ئه  راج، که قه –برایم باولی 
  له  یی، که گه ئیسماعیل دیبه د حمه دین ئه یفه ڵ سه گه دران، له  سداره  غدا له به

) 15( ر نده د به مه واد حه ن عه الیه له دام سهعس و  دادگای شۆڕشی ئراقی به
ر  دا به)14.9.1988(وتی  هڕک  ، دواتر له وه ساڵ سزای زیندانی بۆ بایه

ی تریش  رگه ھا س پشمه روه ھه). وت و ئازادکرا لبووردنی گشتی که
عید  د سه مه ، بۆتان محه) ره القه فاتیح مه(ن  سه ولود حه مه فاتیح(کانی  ناوه به
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. بریندار بوون) یی باح پیرداود بندیان خدرجیجه قۆڕیتانی و حاجی سه
.  ی کردووه)8+5+3+2+1(کانی  نفاله ئهشاوی شداری  وجی ناوبراو به فه
  جهو و فه ئه ،ک نفالی یه ئه  له پنجوجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده

ت  میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه داوی، به مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه عه

،  ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(کانی  گونده  ک له ریه سورداش و ھه
.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ی ناوچهواو ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ھه
ھاریکاری ( :ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده  ل له لی حسن مزعه مید عه عه

رگری نیشتمانی زۆر دیارو  کانی به وجه  نوان فه له و  ئمهنوان  کردن له
لی کوردی  گه کانی ڕۆه  کان له جه و و پک بوو، تیدا فه ڕک

م  ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه انییهویستمان قورب خۆشه
، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه جه
، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51

  ی پشوو که رچاوه سهی  گوره ر به ھه ).7- 6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره
د جھانگیر ئاغا  سعه ئه رۆکجاش سه،  یهھاوکاری ی ڕۆژنامهی )960(  هژمار

و  ی ئه که وجه فه   ر به سهکانی  تی و جاشه ناو ئازایه دالیای به س مه ،رکی ھه
شداریکردنی  به  ت به باره سه.  رگرتووه تییان وه ناو ئازایه دالیای به مه) 162(

، 14-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه کانی نفاله ئهشاوی    له  وجه فه م ئه
دخان  حمه و حوسن ئه د جھانگیر ئاغا سعه ئه  ، که)6650  ژمارهالثورة، 
:  رچاوه سه؛ نفالدا ردوو ئه ھه ن له  که یان ده که وجه شداریکردنی فه باسی به

شداریکردنی  به  ت به باره سه ). زانراوه نه ل، )6640(  الثورة، ژماره، 2-78(
نگاوی، جاش  حمود سه مه، 20- 1: ( رچاوه سه ؛کدا نفالی یه ئه  له  وجه هف م ئه

 ؛نفالی س ئه  وجی ناوبراو له شداری فه به  ت به باره سه). 26ل و جینۆساید،
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه فه م شداریکردنی ئه به  ت به باره سه). 156ل

رکی،  د جھانگیر ئاغای ھه سعه ئه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  وجی پنجی جاشه ی فهرۆکجاش سه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
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.  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له ی)8(  رهژما و  رچووه ستگیرکردنی ده ده
،  لیم بدولخالق سه ر سۆفی، عه رکی، عومه د جھانگیر ئاغای ھه سعه ئه
ولر  منی ھه ی ئه و ھزه ڵ ئه گه خدر له شید ڕهلیم و قاسم  سه بدول عه

قید  عه(ولر  منی ھه ری ئه به ڕوه ی بهوخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه  به  بوون، که
، کادیر  رگه دا پشمه)19.9.1990(وتی  هڕک  له) حسین موسوی ته وکنڕ
ولری  کانی ھه چوغ و لپرسراوی پاتیزانه ره ی قه)87(ی تیپی  رمانده فه و

 میل جهمین  دئه مه محه کتیی نیشتمانیی کوردستان ھاشم هیکانی  رگه پشمه
ڵ  گه له) ند ب که رهعا(پشتی   لوگوڵ له ده  له  یان)مامکی ھاشم شه(سادق 
و  ھیدکرد شه) یی ئیسماعیل خورشید مورتکه(ناوی  کی تردا به یه رگه پشمه
) ئاقوبانی/ناسیح مشاری  کاوه(ناوی  برینداری به  کی تریش به یه رگه پشمه

و س  ولر، ئه ھه  له  می پۆلیسه ده موقه  رباز بکات و ئستاکه توانی خۆی ده
ی زبدانی مژوو  نهوا ڕهو چکاوخۆریان  ر نۆکهش چوار جاشی  مانه قاره
دکتۆر   دا له)9.5.2010(وتی  هڕک  م له و زانیارییه ئه: ( رچاوه سه ؛کرد
مامکی  ھید ھاشم شه ی برای شهسادق میل مین جه دئه مه جید محه مه
 )!   رگرتووه وه

وجی حوسن  فه. د سوورچی مه وج، حوسن خدر حه ی فهرۆکجاش سه .6
کانی  نفاله شداری کاولکردنی گوندی بارزان و شاوی ئه وورچی بهئاغای س

  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  یان کردووه)1+2+8(
كاتی  له  قی پنج كه یله رشیفی فه له كاستكی ئه کاولکردنی گوندی بارزان،

و ھرش و  و باسی ئه  دا تۆماركراوه كه كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه
ڕۆژانی   له  کهكرت  کان ده سووکه  جاشه سوپا وی  شه ھاوبه  الماره په
، گوندی بارزان ی بارزان واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه دا)11.8.1987+10(

ی ڕوونكه  كاسته. ن كه ڵ خاپوور ده و شۆفه) TNT(ری به  وروبه و ده
وه كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ده نج  سه وه به ارهی خو یه م شڕهر پ ت 

: م ی دووهت ڕه. ركی ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه
تیف  ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه. ح ڕكانی د که مه ی محه)7(وجی  فه

ی جاسم  ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. زباری
  ی جاشه)225(وجی  فه  کاته ده  د زباری، که مه د فارس محه مه محه
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وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه
ی  ه کۆمهو  ر سوورچی ی عومه)77(وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(

ت  باره سه). کان سووکه  ی جاشه)219(وجی  فه  کاته ده  ید سوورچی، که زه
 ؛و دووداک  کانی یه نفاله شاوی ئه  وجی ناوبراو له نی فهشداری کرد به  به

  شداری له به  ت به باره سه ).6536  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی دوو ئه
شاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه). 152لتی ئراق،  وه ده

حوسن  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(فالی ن ئهی  دڕنده
کان،  سووکه  ی جاشه)6(وجی  ی فهرۆکجاش سهد سوورچی،  مه خدر حه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  رچووه بۆ ده ستگیرکردنی انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی 

  حوسن ئاغای سوورچی، له .ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)325(
  کین له نجامی تۆپبارانکردنی گوندی که ئه  دا له)16.6.1996(وتی  هڕک
  ی حوسن ئاغا ماه نگری بنه ھۆی الیه ن پارتی دیموکراتی کوردستان به الیه
   . ردستان دژی پارتی، کوژراکتیی نیشتمانیی کو یه  له

د  مه محه. یی زگه ڕهانی ڕکح تاھیر  د که مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .7
  ی بوو لهدام سهنی کارتۆنی نا نیشتمانی  نجومه ندامی ئه ئه(انی ڕکح  که
شداری  انی بهڕکح تاھیر  د که مه کانی محه سووکه  وجی جاشه فه). غدا به

ه باره سه.  ی کردووه)8(نفالی  رزان و شاوی ئهکاولکردنی گوندی با   ت ب
له كاستكی  کاولکردنی گوندی بارزان،  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
دا  كه كاتی كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه له  قی پنج كه یله رشیفی فه ئه

وه کان  سووکه  جاشهو سوپا ی  شه ھاوبه  الماره پهو  و باسی ئه  تۆماركرا
ی  واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  کهكرت  ده

 .ن كه ڵ خاپوور ده و شۆفه) TNT(ری به  وروبه بارزان، گوندی بارزان و ده
وه كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوونكه  كاسته وه  ی خواره یه م ش

ر  وھه ی جه)8(وجی  فه: م هك ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه به
: م ی سیهت ڕه. ح ڕكانی د که مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. ركی ھه
ی عاسف زباری )23(وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(وجی  فه
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. کان سووکه  ی جاشه)225(وجی  فه  کاته ده  ی جاسم زباری، که ه و کۆمه
ی )6(وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه

ید  ی زه ه کۆمهو  ر سوورچی ی عومه)77(وجی  فه، سوورچیحوسن 
ه  باره سه). کان سووکه  ی جاشه)219(وجی  فه  کاته ده  سوورچی، که ت ب

-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه به
  وتی جاشه وجی حه ی فهرۆکجاش سهانی، کڕح  د که مه محه ).5228
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  لهکارای شداریکردنی  به
کان  داواکراوه  تباره وی تۆمهلیستی نا  له  ی)225(  ژماره و  رچووه ده

    .     ت دراوه
رکی و  ر محدین جھانگیر حاجی ئاغا ھه وھه وج، جه ی فهرۆکجاش سه .8

  لیم خواجه لی سه ھا عه روه رکی، ھه ن محدین جھانگیر حاجی ئاغا ھه سه حه
ری  تیده میر یارمه ن نوری ئه سه حه ،وج ی فهرۆکجاش سهرکی جگری  ھه
وجی  فه  ڵ له مهی کۆ رمانده جید سوندی فه د مه مه و محه وج ی فهرۆکجاش سه

شداری کاولکردنی گوندی بارزان و شاوی  وجی ناوبراو به فه. ناوبراودا
زار جاشی  ش ھه شه  زۆرتر له ،رکی ر ھه وھه جه.  یان کردووه)8(نفالی  ئه
کاولکردنی گوندی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  بووه ھه

كاتی كاولكردنی گوندی  له  قی پنج كه لهی رشیفی فه له كاستكی ئه بارزان،
ی  شه ھاوبه  الماره پهو ھرش و  و باسی ئه  دا تۆماركراوه كه بارزان و ناوچه

 دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  که ،كرت کان ده سووکه  جاشه سوپا و
ری به  وروبه ی بارزان، گوندی بارزان و ده واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه

)TNT (ته .ن كه ڵ خاپوور ده هو شۆفرشی  كاته ی دهڕوونكه  كاسوه كه ھ
ی ت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه وه به ی خواره یه م شوه كان به جاشه

د  مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. ركی ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه: م كه یه
: م ی چوارهت ڕه. ریتیف زبا ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه. ح ڕكانی که
د  مه د فارس محه مه ی جاسم محه ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(وجی  فه

 :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه  ی جاشه)225(وجی  فه  کاته ده  زباری، که
، سوورچیی حوسن )6(وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه
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  کاته ده  ید سوورچی، که ی زه ه کۆمهو  ر سوورچی ی عومه)77(وجی  فه
و  هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). کان سووکه  ی جاشه)219(وجی  فه
وجی  فه ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه فه

ڕی  داری شهش رکی، به ر محدین ھه وھه کانی جه سووکه  ی جاشه)8(  ژماره
 ڕۆژیی )153(  نووسراوی ژماره: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه بجه ه ھه
ریقی  فه  وکاته ئه  که(رکانی سوپای ئراق  تی ئه رۆکایه ی سه)16.3.1988(

رکانی  رۆکی ئه جی سه زره ڵ خه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنمی  که یه
  ھزه:  تیایدا ھاتووه  ک، که قی یه یله یی فه رمانده بۆ فه)  سوپا بووه

، لیوای کۆماندۆی )43(کانی  یی ھزه رمانده فه  بجه ه ڕی ھه هکانی ش شداره به
و تیپی  )8(وجی پارزگاری نیشتمانیی  قی چوار، فه یله فه   ر به سهکی  یه
ر محدین جھانگیر حاجی  وھه جه). 5824 ، ل25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛)28(

ن  یهال کان، له سووکه  شتی جاشه وجی ھه ی فهرۆکجاش سهرکی،  ئاغا ھه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی ناوی   ی له)166(  ژماره و  رچووه کردنی بۆ دهستگیر رمانی ده فه
محدین جھانگیر حاجی  رکی ر ھه وھه جه.  ت دراوه کان داواکراوه  تباره تۆمه
 .  ری کوردستانه روه زادی و دادپهرۆکی پارتی ئا سه  ، ئستاکهئاغا

شداری  وجی نۆ به فه. وج، حوسن جھانگیر جادر مزوری ی فهرۆکجاش سه .9
  وجه هو ف شداری ئه به  ت به باره سه.  یان کردووه)8+2(کانی  نفاله شاوی ئه

سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی دوو شاوی ئه  له
و  هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). 152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه
حوسن  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه فه

کان،  سووکه  ی جاشهنۆوجی  ی فهرۆکجاش سهجھانگیر جادر مزوری، 
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
لیستی   له  ه)323(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه فالهن ئه

ی  گوره حوسن جھانگیر جادر مزوری، به.  ت دا دراوهکان داواکراوه
دا، )2.5.2007(وتی  هڕک،  ممه ی چوارشه)324(  ھاوتی، ژماره ی ڕۆژنامه
 ندی پوهدا )1991( سای  ی کوردستان له ره و لبووردنی به ڕین ڕاپهدوای 
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و کتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام سه ڕژمیڵ  گه ژری له ژربه
 .       وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  هڕک  له ڕژم ڕوخانیڕۆژی 

وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  ه ریف خورمه ید شه ید حسن سه ھار سه ید قه سه .10
ڕکدا  شه  دا له)26.4.1984(وتی  هڕک  له ھار ید قه دوای کوژرانی سه). 10(

ی - شه ڕه گردهگوندی   کتیی نیشتمانیی کوردستان له ڵ ھزکی یه گه له
شونی   ریف ھاته ید شه ید حوسن سه ، سه په قوشته –ولر  نوان ھه

ی رۆکجاش سهریف جگری  ید شه ید حوسن سه باس سه عه. ی که کوڕه
 کارکیالماری خوند په داھاری برای ید قه هکوژرانی س ڕۆژی  وج، له فه

  به  که) لی زیز عه ت عه عزه(ناوی  بهولر  کی کورانی ھه ڕه گه  لهیی دا  ئاماده
  خۆشخانه نه  له لی زیز عه ت عه عزه و دوای پنج ڕۆژ ختی برینداریکرد سه
  تاکه .دانھی ی شه که رزه  بهر سه  کاروانه  یشته دا گه)1.5.1984(وتی  ڕکه  له

نی بوو،  ی خۆیاندا پکه که م ماه رده به  بوو له وه ئه  و قوربانییه ئهتاوانی 
ید  سه ی ماه بنه  .یاندا که کۆنه  ھار به ید قه رمی سه ڕبوونی ته کاتی تپه له

   .پارتی دیموکراتی کوردستانن   ر به سهئستا   حوسن،
  د ناسراو به مه حمان محه بدوله هد ع مه ھرام محه وج، به ی فهرۆکجاش سه .11

  ھرام له د ھاڕونی باوکی به مه شخ محه). ی ھاڕونی ھرامی شمه به(
ڕی ئراق  شه  لهنزیک چوارتا   لهتی و  جاشایه  له دا)1986(ی سای تا ره سه
  کان به سووکه  ی جاشه)11(وجی  فه. کوژرا دام سهی  هقادسی  واتهئرانی  –
د ھاڕونی  مه حمان محه بدوله د عه مه ھرام محه به رۆکجاش سهیی  رمانده فه
ناسی  ر و ماندوونه ی تکۆشه رگه دا دوو پشمه)1986(ھاوینی سای   له

وه زراو به ی بناری زورگه وه گوندی ھله  یان لهئراق حزبی شیوعی کانی  نا
تی و هڕک  له. ھیدکرد ک موسوی شه به وت خدر کاکیل و عادل شه رکه سه

دوو  ی،ی ھاڕون ھرامی شمه ی به ی یازدهوج کانی فه دا، جاشه)2.7.1986(
 زا ڕهدین  دره ناوکانی سه یان به)ئای شۆڕش(ی  رگه کادیر و پشمه

مین  دئه مه ھدی باپیر حه و مه )ز به نه(  ناسراو به قورشاغلویین  سه حه
)  رحوشتر به/رووشتر به(گوندی   تی له ڕانه بهی  ناوچه  له )ڕباز(  ناسراو به

و دوو  ئه. ولریان کردن منی ھه ئه رتی به ڕوه بهی ست ڕادهو  ستگیرکرد ده
  ی بایز له چایخانه ر رانبه بهمنی کۆن  ئه  ی ئای شۆڕش له یه رگه پشمه
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ژووری چوار   له  نوکه  منه ئه  بوون، دواتریش له  ڵ ئمه گه له  که وزه حه
وان  ک، ئه بۆ ژووری یه  وه ی بگوازرمه وه ر له به .وینبو  وه که یه ک به یه ماوه

شۆڕشی  ی دادگای نهوا ڕهدا )1987(کی سای  ڕاستی مانگی یه ناوه  له
دا )21.1.1987(وتی  هڕک  ر له نده واد به عه .کران ر نده د به مه واد حه عه

وتی  هڕک  لهن دووکیا ھه، دواتریش پاندن ردا سه سه ی بهدان سداره  سزای له
کی تری زۆر  یه ڵ ژماره گه غدا له ی به ژووری سداره  دا له)29.12.1987(

ر  سهمر و  رگیز نه ھه  کاروانه  یشتنه دران و گه سداره  کورد له  له
ی  هوجی یازد فه. کورد و کوردستان   ڕزگاری  ڕگایھیدانی  ی شه که رزه  به

:  رچاوه سه ؛ ی کردووه)8(نفالی  ئهشاوی شداری  به  کان، سووکه  جاشه
ی )37(  ، ژماره ی ئاونه ی ڕۆژنامه گوره به ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

ی  ھرامی شمه به، )3(  ڕه ، الپه)19.9.2006(وتی  ، ڕکه ممه ڕۆژی سشه
کو کاتی ڕوخانی ڕژمی  ڕین تاوه دوای ڕاپه رۆکجاش سه  کۆنه ھاڕونی

ھرام  به . کردووه رتی دیموکراتی کوردستانپار  سه دام سیخوڕی له سه
  ی جاشه)11(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه حمان محه بدوله د عه مه محه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
بۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له به
کان  داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  له  ی)308(  ژماره و  رچووه ده

 .  پارتی دیموکراتی کوردستانن   ر به سه  وڕۆکه ئه  یه ماه و بنه ئه.  ت دراوه
موشیر  زا ڕه، )رزنجی به( ڕۆڤیوج، موشیر ئیسماعیل ئاغا  ی فهرۆکجاش سه .12

ل ی موشیر ئیسماعی وجی دوازده فه. وج فه رۆکجاشی سهئیسماعیل جگری 
وجی موشیر  فه.  زراوه دا دامه)8.3.1983(وتی  هڕک  رزنجی له به یئاغا

، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه ئیسماعیل ئاغا، به
  ).5228-5220ل

ی رۆکجاش سهحمود جاف، جگری  مه شید ڕهد  مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .13
کانی  نفاله شداری شاوی ئه به  وجی سزده فه. ڕانی رگه وج عوزر سه فه
  وجی ناوبراو له شداریکردنی فه به  ت به باره سه.  ی کردووه)1+2+8(

  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهشاوی 
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 ؛ کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  لهشداریان  به  وجی سزده فه ).6536
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

، جگری  یوم سوورچی بیر قه سعود شخ که وج، شخ مه ی فهرۆکجاش سه .14
دنان  قیب عه و نه سوورچییوم  بیر قه میر شخ که وج ئه ی فهرۆکجاش سه
  له  کان سووکه  ی جاشه)14(وجی  فه. وج ی فه رمانده تاش فه باس به عه
.  بووه جاشی ھه) 2.500(ی  و نزیکه  زراوه دا دامه)22.1.1984(وتی  هڕک
نفالی  شداری ئه بیر سوورچی به سعود که رشتی مه رپه سه به   وجه و فه ئه
نفالی  شاوی ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  یان کردووه)8(
بیر  سعود که یی مه رمانده فه  جاش به) 325(  دا، ھزکی پکھاتوو له)8(

وه سه ؛ شدارییان کردووه دا به)45(یپی ڵ ت گه له  سوورچی ، 22ب ،1- 2: ( رچا
  ).5228-5220ل

ردانی و  فور خالید دوبه بدولغه وج، شخ حاجی عه ی فهرۆکجاش سه .15
وجی  فه. ردانی فور خالید دوبه بدولغه خالید عه رۆکجاش سهری  ده یاریده
و  دنی ئهشداریکر به  ت به باره سه.  یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه به  پازده

یی حاجی  رمانده فه  جاشی به) 615(دا، ھزکی )8(نفالی  ئه  له  وجه فه
 ؛ شدارییان کردووه دا به)7(رمانی تیپی  ژر فه فور خالید و له بدولغه عه
فور خالید  بدولغه حاجی عه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه

ن  الیه ان، لهک سووکه  ی جاشه)15(وجی  ی فهرۆکجاش سهردانی،  دوبه
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)168(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
ی رۆکجاش سهو جگری  رۆکجاش سه.  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه

 .  تی دیموکراتی کوردستاننپار   ر به سه  ئستاکه  ،وجی پازده فه
 /توو دارهگوندی دانیشتووی (د  حمه مین ئه وج، عاسم ئه ی فهرۆکجاش سه .16

 ری ژیگه ڕهمین یاسین عچاچ  د ئه مه دین محه ، دواتر عزه)ش ڕه رده به
ندامی پارتی  ئستا ئه(وه  وی گرته رد شونی ئه زه ی ئاغای گۆمه)گۆران(

وجی  کانی فه رۆکی جاشه ی لدوانی سه هگور به .) دیموکراتی کوردستانن
و  زار یان ھه و ژماره  زراوه دا دامه)1984(سای   یان له که وجه ناوبراو، فه

.   ی کردووه)2+1(نفالی  شداری ئه وجی ناوبراو به فه. د جاش بووه س سه
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یوسف   ک له ریه و ھه وج  ی فه رمانده د فه مه جاسم محه زا ڕهد  مه قیب محه نه
:  رچاوه سه ؛بووینه  جید ئامر سریه حمود مه زاق مه بدوله کر یاسین و عه به
ی  ڕۆژنامهوج بۆ  ی فهرۆکجاش سه.   )4ل، )967(  ھاوکاری، ژماره، 2-80(

  که  ی کردووه وه دا باسی ئه وه ره سه  و له ی دیاریکرا ھاوکاری ژماره
ت  ، ماوه دوکان، کارزه نگاو، سه(  له  یان کردووه رگه ڕی پشمه شداری شه به

نفالی  شداری ئه کان به سووکه  ی جاشه)16(وجی  فه  واته ، که)و مانگش
باسی   نامهڕۆژمان  د بۆ ھه مه جاسم محه زا ڕهد  مه قیب محه نه.  کردووه

 .   ک و دووی کردووه نفالی یه شداری ئه یان به که وجه فه  که  ی کردووه وه ئه
ی رۆکجاش سهلیم شوشی زباری، جگری  مد سه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .17

د  مه محه  یه وانه له(لیم شوشی زباری  د سه مه ریم محه بدولکه وج عه فه
و  ، به)و بت ر ئه لیم قادر عوسمان ھه سه شداری کاولکردنی گوندی بارزان 

  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  یان کردووه)8(نفالی  شاوی ئه
كاتی  له  قی پنج كه یله رشیفی فه له كاستكی ئه کاولکردنی گوندی بارزان،

و ھرش و  و باسی ئه  دا تۆماركراوه كه كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه
ڕۆژانی   له  کهكرت  کان ده سووکه  جاشه سوپا وی  شه ھاوبه  الماره په
بارزان، گوندی بارزان ی  واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه دا)11.8.1987+10(

ی ڕوونكه  كاسته .ن كه ڵ خاپوور ده و شۆفه) TNT(ری به  وروبه و ده
وه كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ده نج  سه وه به ی خواره یه م شڕهر پ ت 

: م ی دووهت ڕه. ركی ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه
تیف  ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه. حی ڕكانیل د كه مه ی محه)7(وجی  فه

ی جاسم  ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. زباری
 :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه  ی جاشه)225(وجی  د فارس زباری فه مه محه

، سوورچیی حوسن )6(وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه
وجی  ید سوورچی فه ی زه ه کۆمهو  ر سوورچی هی عوم)77(وجی  فه
د  مه وجی محه شداریکردنی فه به  ت به باره سه). کان سووکه  ی جاشه)219(

، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛شتدا نفالی ھه شاوی ئه  لیم فارس زباری له سه
لیم شوشی زباری  د سه مه محه رۆکجاش سه  ک له ریه ھه ).5228-5220ل

ی رۆکجاش سهلیم شوشی زباری، جگری  د سه مه ریم محه هبدولک و عه
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)17(وجی  فه
ستگیرکردنیان  مانی دهر کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق

 .       ت راوهدا دکان لیستی داواکراوه  یان له)201+224(  ژماره و  رچووه ده
  ژده وجی ھه فه. میل ئاغا خۆشناو د جه مه وج، ساح محه ی فهرۆکجاش سه .18

  ت به باره سه.  دا کردووه)8+3(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  شداری له به
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: (  رچاوه سه دا؛نفالی س ئه  شداری له به
و  شداریکردنی ئه به  ت به باره سه. )156لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  شاوی ئه  له  وجه فه

  وجی نۆزده فه. زیز ئاغای سوورچی د قادر عه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .19
شداری  به  ت به باره سه.  ی کردووه)8+4+2(کانی  نفاله شداری شاوی ئه به
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی دوو ئه  له  وجه و فه ئه

زیز ئاغای سوورچی،  د قادر عه مه محه). 152لی پشوو،  رچاوه سه
ی  شتی کۆیه کانی ده نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری شاوی ئه به

حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛)4(نفالی  ئه  ، واته کردووه
نفالی  ئهشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه). 242لرگ،  هم
د قادر ئاغای  مه محه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ دا)8(

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)19(وجی  ی فهرۆکجاش سهسوورچی، 
  ارای لهشداریکردنی ک ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)223(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا فه نفاله ئه
زیز ئاغا سوورچی،  د قادر عه مه محه .ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه

دوای  ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره به
ندی  دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به ڕاپه

و کتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ژربه
  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی 

جگرانی  .لۆ مزوری لی حاجی مه عه ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه .20
د  مه عبان محه ی و  شهعروف مزور محدین شخ مه ،وج ی فهرۆکجاش سه
شاوی   ک له ریه شداری ھه به لۆ، بیستی ئیبراھیم حاجی مهوجی  فه. ھا ته
وجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده. ی کردووه)8+5+4+3+2+1(کانی  نفاله ئه
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لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه ،داک نفالی یه ئه  له بیست
داوی،  مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه 

کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و ھه شداری ئه به
واوی  ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(

  ل له هلی حسن مزع مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ناوچه
نوان  له و  ئمهنوان  ھاریکاری کردن له(: ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده

کان  جه و و پک بوو، تیدا فه ڕکرگری نیشتمانی زۆر دیارو  کانی به وجه  فه
خشی و  زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  له
، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه هدا ب نگه م جه ی له وجانه  و فه ئه

 ؛وج بوو  فه  ده یان ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20
ه باره سه .  )7- 6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74-2: ( رچاوه سه   ت ب
 ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهشاوی   هلوجی بیست  فه شداریکردن به

الثورة، ، 81-2(؛   ) زانراوه نه ل، )6526(  ژماره  ورة، الث، 24-2: ( رچاوه سه
د  مه عبان محه کانی شه ناوه دوو جاش به  ، که  ) زانراوه نه ل، )6605(  ژماره

دالیای  یاندا مه شداریکردنه و به پاداشتی ئه له  ئیبراھیممال  و که ھا ته
ه باره سه. ووهرگرت ی دیکتاتۆر وهحوسن دام سه  نفالکردنی کوردیان له ئه   ت ب
، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله ئهشاوی   شداریکردنیان له به

الجمھوریة، ، 79- 2: ( رچاوه سه؛   ) زانراوه نه ل، )6536(  ژماره  الثورة، 
 ل، )3721(  العراق، ژماره، 82-2: ( رچاوه سه   ؛ )6ل، )6777(  ژماره

لۆ مزوری خۆی  حاجی مه ئیبراھیموج  فه یرۆکجاش سه  ، که) زانراوه نه
، محدین شخ  ک و دووی کردووه کانی یه نفاله ردوو ئه رشتی ھه رپه سه
رشتی  رپه ویش سه ئه  وج، که ی فهرۆکجاش سهعروف مزوری جگری  مه
ر  سه له  نفالدا، سووربووه ردوو ئه ھه  له  کانی کردووه شکی زۆری جاشه به
نفالکردن و کورد  ئه(وتن  رکه ی سه تی خۆی نامه تخهس ده  به  ی که وه ئه

ھا  روه ھه.  شی بۆ نووسیوه که ی ئاغای بنووست و نامهدام سهبۆ ) کوشتن
 ؛کدا نفالی یه ئهشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه
  ، که)71+26ل نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه، 20- 1: ( رچاوه سه
کانی  نفاله ئه  کات له شداریکردنی خۆیان ده باسی به  که وجه ی فهکجاشرۆ سه
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و  ھا باسی وه روه شتدا، ھه ک، دوو، س، چوار، پنج و ھه یه رگرتنی سی 
:  رچاوه سه ؛نفالکردنی کورددا پاداشتی ئه ه کات ل تی ده ی ئازایه پنج نیشانه

شداری  به  ت به باره سه. ) زانراوه نه ل، )1004(  ھاوکاری، ژماره، 2-83(
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( اوهرچ سه ؛نفالی چوار ئه  له  وه ره وجی سه فه
شداری  به  ت به باره سه .)162لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
ی پشوو،  رچاوه سه، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛نفالی دوو ئه  وجی بیست له فه
نفالی  ئه  مزوری له ئیبراھیموجی  دنی فهشداریکر به  ت به باره سه). 152ل

بۆ ) ی باکوور واگری ناوچه ی ھهڕکخراو(ی نووسراوی  گوره پنجدا، به
، )2/1041ق/3ش(  ربازی گشتیی، ژماره واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به

ی )40(و ) 34(کانی  وجه ڵ فه گه وجی ناوبراو له دا فه)2.6.1988(وتی  هڕک
 ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه نفاله و ئه داری ئهش ن، بهکا سووکه  جاشه

 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). 5014ل، 21ب
لۆ  لی حاجی مه عه ئیبراھیم ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

 دادگای(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)20(وجی  ی فهرۆکجاش سهمزوری، 
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  له  ی)408(   ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده دا کان لیستی داواکرا
 .       ت دراوه

وجی  فه. ری ئاغا پشده سوڵ ڕهحمود  وج، ئیسماعیل مه ی فهرۆکجاش سه .21
. دا)2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  له  دووهشدارییان کر ک به بیست و یه

ک  کانی یه نفاله ئه  له ری وجی ئیسماعیل پشده فه شداریکردن به  ت به باره سه
وه نه ل، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه دا؛و دوو . ) زانرا

شۆڕش حاجی ، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  شداری له به  به ست یوه په
ھا ئیسماعیل  روه ھه.  )147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده وڵ، ئهس ڕه
  کی جاشه وجی بیست و یه ی فه رمانده ری، فه پشدهئاغای حمود  مه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
ر  ری سه حمود پشده ئیسماعیل مه.  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له  ی)10(

 .   ه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  به
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جگری  .ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ باس مامه عه  مزه وج، ھه ی فهرۆکجاش سه .22
 مین د ئه حمه ئهق  قۆ میرزا برادۆستی، فه د فه مه وج محه ی فهرۆکجاش سه

شداری شاوی  به ،ی ئاکۆ مزه وجی ھه فه.  ی سریه رمانده الجانی فه
  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه. یان کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه
، )6784(  الجمھوریة، ژماره، 84- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه
ر  ھه .) زانراوه نه ل، )6536(  مارهژ الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه؛ ) زانراوه نه ل
شۆڕش ، 19-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه ئه  له  که وجه فهشداری  به ی رباره ده

باس  عه  مزه ھه . )147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)22(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ند ئاکۆ مامه

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق اوانهدادگای بای ت(
  ی له)172(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده مانی دهر کاندا، فه نفاله ئه

ی  گوره بهند ئاکۆ،  باس مامه عه  مزه ھه.   ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه
ڕین و  ای ڕاپهدو ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سه

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
ڕوخانی ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له

ه ئاکۆ سه  مزه ھه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕژم له   ر ب
  . ه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه

وجی عاسیف ئاغا  فه. د ئاغای زباری حمه وج، عاسیف ئه ی فهرۆکجاش سه .23
وجی  فه. بووه زار جاشی ھه و دوو ھه  زراوه دا دامه)1986(سای   له

شداری  کان به سووکه  جاشه   د ئاغای زباری حمه عاسیف ئه رۆکجاش سه
یان )8+6+5+4+3+2+1(کانی  نفاله کاولکردنی گوندی بارزان و شاوی ئه

کاولکردنی گوندی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه. کردووه
كاتی كاولكردنی گوندی  له  قی پنج كه یله رشیفی فه له كاستكی ئه بارزان،

 سوپا وی  شه ھاوبه  هو ھرش و باسی ئه  دا تۆماركراوه كه بارزان و ناوچه
ته  كراوه دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  کهكرت  کان ده سووکه  جاشه

و ) TNT(ری به  وروبه ی بارزان، گوندی بارزان و ده واوی ناوچه ر ته سه
كان  وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوونكه  كاسته .ن كه ڵ خاپوور ده شۆفه

: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه وه به ی خواره یه م شوه به
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لحی  د كه مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. ركی ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه
وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه. ڕكانی

  ی جاشه)225(وجی  ی جاسم زباری فه ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(
وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه

ی  ه کۆمهو  ر سوورچی ی عومه)77(وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(
ی  رباره ده). کان سووکه  ی جاشه)219(وجی  فه  کاته ده  ید سوورچی، که زه
  وجه و فه ئه ،ک نفالی یه ئه  له بیست و سوجی  شداریکردنی فه به

ت  ایبهمیدی ھزی ت عه یی رمانده فه لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه داوی، به مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه عه

،  ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(کانی  گونده  ک له ریه سورداش و ھه
.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  واوی ناوچه ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ھه
ھاریکاری (: ت انکیدا بۆ ھاوکاری دهلدو  ل له لی حسن مزعه مید عه عه

و  رگری نیشتمانی زۆر دیار کانی به وجه  نوان فه له و  ئمهنوان  کردن له
لی کوردی  گه کانی ڕۆه  کان له جه و و پک بوو، تیدا فه ڕک

م  ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه خۆشه
، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه کرد ئهشدارییان  دا به نگه جه
-6ل، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51
، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه  شداری له به  ت به باره سه .  )7
  دا له وه ره سه  وجی ناوبراو له شداری فه به  ت به باره سه .  ) زانراوه نه ل
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛نفالی چوار ئه
  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه ر ھه.   )162لتی ئراق،  وه ده
 نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه، 20-1: ( رچاوه کدا، سه نفالی یه ئه
:  رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هنی ئشداریکرد به  ت به باره سه). 26ل
 کی یه سیف ئاغای زباری بۆ ژمارهعا ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

 ژماره  وه داخه م به ، به یه م ھه که کۆپی دیمانه  ودوێ  ھاوکاری ده ی ڕۆژنامه
ڕادا  می وان شه پشکداریا کردی د ھه  مه: (ت ده  که  ، ی دیارنییه که و مژووه 

ند،  مه ژ گرده  قا ئک، بگره یله قا پنج و فه یله رت فه رویدان لکه  وت ھاتینه ئه
دین، کانی ماسی،  حه سیف سه باتوفی، شالدزێ، پنجوین، شوان، مه
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وجا  فه  وجامه ھا فه روه ھه. ت ربه کران، مانگش و عه ڕناسک، چیای سه گه
نفاال س،  نفاال دووی، ئه ئک، ئهنفاال  پشکداریا کری دکارت ئه) 23(

عاسیف  رۆکجاش سه). ش نفاال شه نفاال پنج و ئه نفاال چارێ، ئه ئه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه د ئاغای زباری، له حمه ئه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

 . ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)198(  ژماره
بدولواحد موسا  عه .سکیفیق دۆ جمان شه ت نه وج، حکمه ی فهرۆکجاش سه .24

ھا حوسن  د ته حمه م ئه که و موالزمی یه وج ی فهرۆکجاش سهجگری 
لی قادر  د ساح دۆسکی و ھاشم عه مه ر محه جه جاسم ھه. وج ی فه رمانده فه
شداری  ت دۆسکی به وجی حکمه فه.  ی سریه رمانده ی فهبدول دۆسک عه
ت  حکمه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(نفالی  ئه

  .  ه- پارتی دیموکراتی کوردستان  ر به دۆسکی سه
سوی جگری   مزه ھهد زراری،  سعه عید یوسف ئه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .25

د  سعه عید یوسف ئه سه رۆکجاش سهی )25(وجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سه
  وجکی جاشه رکی و فه د جھانگیر ئاغای ھه سعه ی ئه)5(وجی  زراری، فه

ڵ ھزکی  گه له) 21.4.1985(وتی  هڕک  کان، له کانی سوورچییه سووکه
ری  ندین کۆپته پشتیوانی چه  رکوک به ولر و که ھه  له  که ڕژمی  وره گه
  گه ی دیبه شارۆچکه   ر به سهی ش ڕهنک  په گوندی که  ر ھاتبوون، له ڕکه شه

 .چوغ ره ی قه)87(تی و تیپی  انهڕ ی به)85(کانی  ر ھزکی تیپه سه  چوونه
وه ی پش نیوه کاتژمری ده  ڕ له شه ڕۆ  کو کاتژمر دووی دوای نیوه ڕۆ تا
  ن بهھیدبوو مان شه ی قاره رگه شت پشمه دا ھه ڕه و شه له. وام بوو رده به

  جیده مه(  رانی ناسراو به مین نۆغه دئه مه حه حمان ڕهجید  مه(کانی  ناوه
کی  سوور خه  ده حمه تی، ئه ڕانه ی به)85(ی تیپی  رمانده جگری فه) سوور

  مزه ی شۆڕشگان، دکتۆر ھه رپرسی ناوچه راج، به ی قه وه هڕگوندی گردی 
،  گه ی دیبه شارۆچکه   ر به سهی  که ره کی گوندی گابه باس سیان خه عه
وه مرخوزاری، حاجی ئه  ن الوه سه ر حه نوه مال ئه جه   حیا ناسراو به ر و یه ن
: کانی ناوه دیل گیران به برینداری به  ش به رگه و س پشمه) ختیار به
 –یی، یاسین برایم باولی  ونه عه  مین دۆنه دئه مه زاق ساح حه بدوله عه(
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  سداره  غدا له به  دا له)27.11.1985(وتی  هڕک  یان له و دوانه ئه  راج، که قه
ناو  دادگای به  له  یی، که گه د ئیسماعیل دیبه حمه دین ئه یفه سه  وهدران، 

ری خونمژ  نده د به مه واد حه ن عه الیه له دام سهعس و  شۆڕشی ئراقی به
دا )14.9.1988(وتی  هکڕ  دواتر له و  وه ساڵ سزای زیندانی بۆ بایه )15(

ی  رگه س پشمه دا ڕه و شه ر له ھه). وت و ئازادکرا ر لبووردنی گشتی که به
د  مه ، بۆتان محه) ره القه فاتیح مه(ن  سه ولود حه فاتیح مه(کانی  ناوه تریش به

دار ) یی باح پیرداود بندیان خدرجیجه عید قۆڕیتانی و حاجی سه سه برین
ی )3+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه شداری ھه به وجی ناوبراو فه. بوون

 ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  لهشداریکردنیان  به  ت به باره سه.  کردووه
ی  گوره به .  ) زانراوه ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه

  ژماره  به  ت خۆرھه یڕکخراوبۆ  خورماتووواگری  ی ھه نووسراوی بنکه
نفالکردنی  شداری ئه وجی بیست و پنج به ، فه)10340/10/4/1988(

ی  زندانه(کانی  وجول و گونده ، نه م ره ، قادرکهخورماتووزای  قه  دانیشتوانی
ی بچووک، ئیبراھیم،  په ، باشته وره ی گه بچووک، ساحی، دوڕاجی، زیندانه

و  شار ، تازهالل جهر سۆفی، شخ  سوور، عومه  ره یده ، حه وره ی گهئیبراھیم
ت  باره ر سه ھه.  )5619، ل25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ی کردووه)مید شخ حه

، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی س ئه  وجی ناوبراو له شداریکردنی فه به  به
عید  سه). 156لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

 .  ه- پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سهد زراری، ئستا  سعه یوسف ئه
ری و جگری  ئاغا پشده سوڵ ڕه  مه حمود حه قیب مه وج، نه ی فهرۆکجاش سه .26

خالید  ئیبراھیمری،  ئاغا پشده سوڵ ڕه  مه حه سوڵ ڕهوج  ی فهرۆکجاش سه
شداری  وجی ناوبراو به فه.  ئامر سریه ئیبراھیمحمود  مه  مه و حه سوڵ ڕه
  ن لهشداریکردنیا به  ت به باره سه.  ی کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه
ل ، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه
، 19-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه شداری ئه به  به ست یوه په ر ھه .  ) زانراوه نه

حمود  مه.  )147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)26(وجی  ی فه رمانده ئاغا، فه سوڵ ڕه  مه حه

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
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  تباره تۆمهلیستی   له ی)120(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه
کتیی  یه  ر به ری، سه پشدهئاغای حمود  قیب مه نه.  ت دا دراوهکان داواکراوه

 .   ه-نیشتمانیی کوردستان
وجی ناوبراو  فه. ریق تاھیر دۆسکی زگین فه وج، له ی فهرۆکجاش سه .27

 ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)8(نفالی  شداری ئه به
  ھاوتی، ژمارهی  ی ڕۆژنامه گوره بهریق تاھیر دۆسکی،  زگین فه له
ڕین و لبووردنی  دا، دوای ڕاپه)2.5.2007(وتی  ، ڕکه ممه ی چوارشه)324(

ڵ ڕژمی  گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره به
دییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام سه   ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و کتا  شی که ن

   ر به سه  زگین دۆسکی ئستاکه له . وهوام بو رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه
    . ه-پارتی دیموکراتی کوردستان

نه و  نگه عروف زه مه .ردی گه سوڵ ڕهن  سه ر حه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه .28
لی  عهوج و  فهی رۆکجاش سهجگرانی قی  ولود توڕه دیق عوسمان مه سه

دوای   هقی، ل دیق عوسمان توڕه سه.   ی سریه رمانده د فه مه ئیبراھیم حه
  جاشه  کک بوو له یه  دا کوژرا چونکه)9.12.1994(وتی  هڕک  له ڕین ڕاپه
ر  ی عومه)28(وجی  فه .ووگرتداب سی به ندین که چه  ولر که کانی ھه دناوه به

ر  کانی عومه سووکه  وجی جاشه فه.  زراوه دا دامه)1983(سای   ن له سه حه
ی  وانی شارۆچکه دا پاسه))1985ی سا  ردی، له سوڵ گه ن ڕه سه حه

-14/15(وی  شه  ، لهریان پسپردرابوو وروبه کانی ده ر و دھاته له ئاغجه
  پکھاتبوو له  ی خاخان که)25(ی تیپی  رگه دا ھزکی پشمه)9-1985

رتی سی  سوور و که رتی دووی شیوه ، که سوکه کی قه رتی یه س که
  ھرشیان کردوهرتیپ،  جیدی سه د مه حمه شتی دانا ئهر رپه سه  بهماڵ  مچه چه
  له  وه داخه م به ر، به له ی ئاغجه ی گوندی کانی سپیلکه بایه ر دوو ڕه سه
زۆری ی  قه کان و ته رگه ژر قاچی پشمه ند مینک له ی چه وه قینه نجامی ته ئه

ریم  بدول که مین عه ئه: (ھید بوون شه  م ناوانه به  رگه پشمه  کان، یازده جاشه
، )رکوکی که  ڕیشه  جومعه(د  مه ریم محه بدولکه عه  ، جومعه)سرۆکی مین قه ئه(

د ساح  مه زیز محه عه، )ناوی ره بدول قه عه(مین ئیبراھیم  دئه مه بدول محه عه
تاح  مین فه دئه مه لی حاجی حه عه، رت ر سیاسی که ڕابه )بارام(گۆلی  سۆنه
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  ر سیاسی له ڕابه )شاھۆ بیبانی( ن سه خورشید حهر  عومه، )یی لی کارزه عه(
ران  کامه، )ناوی ره شرکۆ قه(عید  لی سه ، فازڵ عهماڵ مچه رتی سی چه که
کاوس (ر  وز عومه ، کاوس حه)یسی ران بیکه کامه(حمود  ج مه ره ھا فه ته

و یاسین ) یما مچه چهمحدین (د  مه د محه حمه ، محدین ئه)یی مۆرخوارده
) 23(ڵ برینداربوونی  گه ، لهقی قته یاسین ته  الم ساح ناسراو به سه

وه سه؛  رگه پشمه رمی  ته. )5618  ، ژمارهکوردستانی نوێ، 237- 2:  رچا
نھنی  ن و به سه ر حه کانی عومه ستی جاشه رده به  وته که  رگه ش پشمه شه
  دام حوسن له ی ڕژمی سهم دوای ڕووخان رکوک نژرابوون، به که  له

گۆڕستانی شخ   له  یه رگه ش پشمه و شه رمی ئه دا ته)9.4.2003(وتی  ڕکه
ر  عومه . وه دایکبوونیان گواسترانه و بۆ شونی له  وه محدین دۆزرایه

ڕی چوارتا  شه  و له کاندا نفاله پاداشتی ئه له (ردی  سوڵ گه ڕهن  سه حه
حوسن  دام سه  له) کی و نیشتمان فرۆشیناپا(تی  دالیای ئازایه مه
ی )8+2+1(کانی  نفاله شداری ئه ن به سه ر حه وجی عومه فه.  رگرتووه وه

ک و  کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  کردووه
ت  باره سه .  ) زانراوه ل نه، )6519(  الثورة، ژماره، 85- 2: ( رچاوه سه ؛دوودا

، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  هب
وجی  ی فهرۆکجاش سهردی،  گه سوڵ ڕهن  سه ر حه عومه ).5228-5220ل
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)28(

  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده هانی درم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
ر  عومه .ت دراوه  کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   له ی)361(  ژماره و

رکوک  کی شاری که یه میوانخانه  ناو دا له)1995(سای   له  ردی ن گه سه حه
 .  کوژرا

ئاغای کۆڕێ  بدول عهجید  ریم مه میل که وج، جه ی فهرۆکجاش سه .29
وجی  فه. وجی ناوبراو ی فه رمانده د فه مه محه زوان ڕهب قی ، نه)خۆشناو(

:  رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(نفالی  ئهشاوی شداری  میل ئاغای کۆڕێ به جه
ئاغا کۆڕی،  بدول عهجید  ریم مه میل که جه ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)29(وجی  ی فهرۆکجاش سه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق اوانهت
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وه  ی له)321(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده دا کان لیستی داواکرا
پارتی دیموکراتی    ر به سهئستا   ریم ئاغای کۆڕێ  میل که جه. ت دراوه

وه سهی  گوره بهو، جید خۆشنا ریم مه میل که جه.  کوردستانه ، 232-2: ( رچا
ی  ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه

دا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   کوردستان له
وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھه
  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(
وجی  فه. شی ڕه رده به  نه نگه زه  د حمه عید محدین ئه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .30

-2: ( رچاوه سه ؛یان کردووه)8(نفالی  ئهشاوی شداری  به  نه نگه عید زه سه
ی رۆکجاش سه،  نه نگه د زه حمه عید محدین ئه سه ).5228- 5220، ل22ب ،1
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ن، لهکا سووکه  ی جاشه)30(وجی  فه

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
عید  سه. ت دراوه   کان لیستی داواکراوه  ی له)80(  ژماره و  رچووه بۆ ده

 .   ه-کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سهشی ئستا  ڕه رده به
د  مه بدولسه عه  لیفه هحمود خان خ گ مه وج، قادر به ی فهجاشرۆک سه .31

وجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهمین برادۆستی جگری  د ئه مه محه .برادۆستی
 ؛ یان کردووه)2(نفالی  ئهشاوی شداری  به ،برادۆستی  لیفه حمود خه قادر مه

ی ئراق، ت وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
ی )31(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه بدولسه عه  لیفه حمود خه قادر مه). 152ل

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  لهکارای شداریکردنی  به
حمود  قادر مه .  ت دراوه کان ی داواکراوهلیستی ناو  ی له)368(  ژماره و

وه سهی  گوره بهبرادۆستی،   لیفه خه ی ھاوتی،  ڕۆژنامه، 232- 2: ( رچا
سای   ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ژماره

، بووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(
دا )9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  یش که ندییه پوه

کتیی نیشتمانیی  یه   ر به برادۆستی سه  لیفه حمود خه قادر مه . وام بووه رده به
  . ه-کوردستان
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د  حمه ئه ئیبراھیم/ نتک مه ئیبراھیمد  حمه وج، سابیر ئه ی فهرۆکجاش سه .32
.  یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه هنتک ب مه ئیبراھیموجی  فه.  نتک مه ئیبراھیم

ی  رگه ڵ ھزی پشمه گه ڕکدا له شه  کاندا، له نفاله ئه  ر له نتک به سابیر مه
.  وه گرتهوی  ئهی برای شونی ئیبراھیمو  دا کوژرا)ک. ن. ی(کورستان 

 ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه
ی رۆکجاش سهنتک،  مه ئیبراھیمد  حمه ئه ئیبراھیم ).5228-5220ل ،22ب
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)32(وجی  فه

انی رم کاندا، فه نفاله ئهھرشی   لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وهلیستی دا  ی له)305(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده دا کان واکرا

  .  ت دراوه
ی و سلمان ک باهد سلمان  مه د سلمان محه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .33

  کک له نادر قوربانی، یه. )ش کی گوندی وه خه( یک باهد سلمان  مه محه
  شت له نفالی ھه ھرشی ئه  له  ، که)33(وجی  کانی فه ی سریه رمانده فه

.  هیان کردوو)8+2(کانی  نفاله شداری ئه ناوبراو بهوجی  فه. خواکورک کوژرا
شۆڕش ، 19-1: ( رچاوه سه ؛نفالی دوو ئهھرشی   شداری له به  ت به باره سه

ه باره سه). 152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه   ت ب
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به
فا  مستهدا، )1987- 1983(نوان سانی  پشتر له ).5228-5220ل
وجی  ی فهن خاوه، )فا ناوپردانی مسته(  ناسراو به مین دئه مه د محه حمه ئه

ی  ناوچهمنی  رتی ئه به ڕوه نووسراوی به: ( رچاوه ؛ سه بووه )33(  ژماره
بۆ ) 23.9.1985(وتی  ڕکه  له) 29047(  ژماره  ئۆتۆنۆمی به

منی  نووسراوی ئهھا  روه ، ھهولر منی پارزگای ھه رتیی ئه به ڕوه به
کانی  رتییه به ڕوه بۆ گشت به) 16.8.1987(وتی  ڕکه  ولر له پارزگای ھه

،  وه ره ی سه)29047(  ی نووسراوی ژماره گوره ر به م ھه به ).من ئه
کتیی نیشتمانیی  یه بۆدوو جار   بهزار دیناری  ھه) 16(فا ناوپردانی  مسته

ری  وروبه کی ده یه رگه ھۆی پشمه ش به م زانیارییه ، ئهکوردستان ناردووه
ندی سی  به مهربازی  سهرپرسی  بهباغ کۆیی،  ر ده عومهمامۆستا نازم 

  یشتۆته گهبوو، قا  دۆی خانهرتی  گوندی وه  له ند به گای مه باره  ، کهوکات ئه
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فا  تیدانی مسته نجامی ھاوکاری و یارمه ئه  ر له ھه . میی ئۆتۆنۆ منی ناوچه ئه
کانی  و زانیارییه کتیی نیشتمانیی کوردستان کانی یه ھزه  ناوپردانی به

  لهم  که بۆ جاری یه فا ناوپردانی مسته، ی مامۆستا نازم که نزیکه  سه که
 ولر ھه  له  وه ه)5(قی  یله فهمنی  ن ئه الیه دا له)1987(دووی سای ی مانگ
، کرت دا ئازاد ده)10.4.1987(وتی  ڕکه  لهدواتر و  کرت ستگیر ده ده
ی  نزومه ن مه الیه مان سادا له موزی ھه مانگی ته  م له م جاری دووه به

ی دوو مانگ  دوای نزیکه  گیرت، که ولر ده ھه  ئیستخباراتی شیمالی له
فا  مسته). أألعظمیة(  غدا له تی بهی ئیستخبارا ندیخانه بۆ به  وه هگوازرت ده

  لهدا )22.6.1988(وتی  ڕکه  لهڕۆژی دادگاییکردنی کو  تاوه ،ناوپردانی
دا  و ڕۆژه له  ، که وه منته ده دا و زیندانه لهدا )عس دادگای به(دادگای شۆڕش 

رچوونی  کو ده فا ناوپردانی، تاوه مسته  .چت رده ی بۆ ده تایه تا ھه سزای ھه
تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ی ئه)736(  اری لبووردنی ژمارهبی

کانی  سیاسییه  دا بۆ زیندانه)6.9.1988(وتی  ڕکه  له) مجلس قیادة الثورة(
فا  دواتر مستهبوو  وه ئه.  وه موس مایه  زیندانی بادۆش له  کورد، له
کۆتایی مانگی   له دا، وه ره سه  پکراو له  ی بیاری ئاماژه گوره بهناوپردانی 

دا )1981-1979(سانی   فا ناوپردانی، له مسته. ئازاد کرایلولدا  ئه
ناچاری   م دواتر به ک، به ی باه)7(رمی  ھه  له  رت بووه ی که رمانده فه
ڕیوی  کی ڕاپه نی خه تی کۆمه مه م ھه که یه  له. شارناو   وه ته ڕاوه گه

وتی  ڕکه  له  و شاره ر به سهکانی  ارۆچکهشولر و  ھهشاری دانیشتوانی 
ر  ھرش به انیس م که که یه  لهناوپردانی د  حمه ئهفا  ، مستهدا)11.3.1991(

  دا، که یه و شارۆچکه لهعس  یس و مۆگای حزبی به منی شاوه ر ئه سه بوو بۆ
  یه و شارۆچکه کان، توانیان ئه عسییه من و به دیلگرتنی ئه دوای کوشتن و به

و  ئه و ئازادکردنی وه پاککردنه  ر به فا ناوپردانی، ھه مسته. ن ئازاد بکه
ڵ ھاوڕکانیدا  گه کو ب ھیچ پشوودانک له ستا، به وه نه  یه شارۆچکه

م  نگاویان نا، به ولر ھه و شاری ھه ره و به انکانی ته مه ھه  دا به انی درژه
ی  دوژمن ڕگهکان و  فاشییه  عسییه بهی  ی شار گولله روازه ده  له  وه داخه به
دا و گیانی  و شاره ڕزگارکردنی ئه  له گرتفا ناوپردانی  شداری مسته به  له
 . خشی کورد و کوردستان به  به
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 -ڕی  مه دۆه( ئاغای شتنهسوڵ  ڕه د سعه عید ئه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .34
وجی  فه.  بووه ھه ی)67(  تی ژماره ی تایبه زه فره پشتر مه  ، که)بارزانی

.  یان کردووه)5+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به  شتنهد ئاغای  سعه ئهعید  سه
ک و  کانی یه نفاله وی ئهشا  له  وجه و فه ئه شداریکردن به  ت به باره سه

 ی رباره ده .  ) زانراوه ل نه، )6519(  الثورة، ژماره ،78-2: ( رچاوه سه ؛دوودا
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛فالی دوون ئه  شداری له به
رجی  فهشداری  به  ت به باره سه). 152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه

ی ڕکخراو(ی نووسراوی  گوره نفالی پنج، به شاوی ئه  لهناوبراو 
ربازی  واگری سه تی ھه رایه به ڕوه بۆ به) ی باکوور واگری ناوچه ھه

ی )34(وجی  دا فه)2.6.1988(وتی  هڕک، )2/1041ق/3ش(  رهگشتیی، ژما
، 21ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه نفاله و ئه شداری ئه به  عید شتنه سه
  کۆماری ژماره رمانی فهپی  ، به شتنهسوڵ  ڕهد  سعه عید ئه سه). 5014ل
.  رگرتووه تی وه دالیای ئازایه ، مهی ئراقتی کۆمار رۆکایه ی سه)808(

کان،  سووکه  ی جاشه)34(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  د شتنه سعه عید ئه سه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
لیستی   ی له)398(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

وه کان داواکراوه  تباره تۆمه ی  گوره به،  د ئاغای شتنه سعه عید ئه سه.  ت درا
ڕین و  دوای ڕاپه، )324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سه

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
ڕوخانی ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له

  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕژم له
میدی  تاح جاف، پشتر عه ریم فه تاح که مید فه وج، عه ی فهرۆکجاش سه .35

  ک له ریه وج ھه ی فهرۆکجاش سهجگرانی . بووه) 3(ی  واگری ھۆبه ھه
  ک له ریه ھا ھه روه ھه ،ریم جاف لی که و ھیوا عهختیار خالید جاف  به
و محدین کوخا  ڕۆغزایی م ڕۆستهتاھیر عوسمان   ی سریه رمانده فه

  ی سریه رمانده ، فهم ڕۆستهتاوانبار تاھیر عوسمان . ن جاف سه د حه مه محه
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده کان و پشتر فه سوکه  ی جاشه)35(وجی  فه  له

کۆ،  کانی تیله نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ، به بووه) 62(  ژماره
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وی شداری شا به  ، واته الری کردووه و که رکوک، پباز نگاو، که کفری، سه
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)3(نفالی  ئه
 غدا و بهبۆ  ڕایکردتاوانبار تاھیر عوسمان  ،ڕین ڕاپهدوای  ).238لرگ،  مه

ش درخی  چرکه  دا به)9.4.2003(وتی  هڕک  عس له به ڕوخانیتا   دیاله
. نیشت ندیخان داده ربه ده  له  چی ئستاکه دوژمندا، که کردنی ڕاژه  کرد له نه

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه ی سریه رمانده ی فهم ڕۆستهر عوسمان  تایه
ھۆی  ستگیرکردنی به رمانی ده ، فه وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)197(  ژماره و  رچووه کاندا بۆ ده نفاله هئ  هشداری کارای ل به
ک  ریه ھه له   شداری کردووه وجی ناوبراو به فه.  ت دراوه کان ناوی داواکراوه

:  رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه  ت به باره سه. دا)3+2+1(کانی  نفاله ئه  له
  شداری له به  ت به باره سه .  ) زانراوه ل نه، )6519(  الثورة، ژماره، 2-78(

نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛ک و س کانی یه نفاله ئه
کاندا،  نفاله پاداشتی ئه له تاح جاف  فه.  )156+147لتی ئراق،  وه کورد و ده

، )3.10.1988( یوت کهڕی )1014(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره به
وهنفالکر دالیای ئه مه تاح  مید فه ھا عه روه ھه.  رگرتووه دن و کوردکوشتنی 
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)35(وجی  ی فهرۆکجاش سهگ جاف،  بهریم  که
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

ه اوهی در)403+269(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه   ت، وات
گی  ریم به تاح که فه. کان لیستی ناوی داواکراوه  له   وه بۆته  ی دووباره که ناوه

کتیی  یه  چی ئستاکه غدا بوو، که به  له دام سه ڕژمی ڕوخانیجاف، تا 
 .    وانه نگری ئه یپارزت و الیه نیشتمانیی کوردستان ده

زۆ ) مید حه/ د حمه ئه(کی و ر مین ھه وج، سادق زۆ ئه ی فهرۆکجاش سه .36
یش  ولود شوه لی مه قیب عه نه . وج بووه رای جگری فهرکی ب مین ھه ئه
وه ری لپرسراوی به فسه ئه له  وجه م فه ئه. وج فهی  رمانده و فهری  به ڕ  

  ک له ریه شداری شاوی ھه به و  زراوه دا دامه)24.10.1984(وتی  هڕک
  ھاوکاری، ژماره، 86-2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8+3+2+1(کانی  فالهن ئه
  له ش سی و شهوجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده .  ) زانراوه ل نه، )998(

ه  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه ،ک نفالی یه ئه لکوبرا ب
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، داوی مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه 
کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و ھه شداری ئه به
واوی  ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(

  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ناوچه
نوان  له و  ئمهنوان  له ھاریکاری کردن(: ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده

کان  جه و و پک بوو، تیدا فه ڕکرگری نیشتمانی زۆر دیارو  کانی به وجه  فه
خشی و  زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  له
، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه ئه

 ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20
 ی رباره ده .  ) 7-6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74- 2: ( رچاوه سه
  الثورة، ، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه  له شداریکردنیان به

  له  وجه فهو  شداریکردنی ئه به  به ست یوه په .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره
 نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه، 20-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه ئه
  رکی له وجی سادق زۆ ھه شداریکردنی فه به  ت به باره سه). 26ل
ھاوکاری  ی ڕۆژنامهوج بۆ  ی فهرۆکجاش سهک، دوو و سدا،  کانی یه نفاله ئه
  شدار بووین له مدا به ھهم و دوو که نفالی یه کانی ئه کاره له : (ت ده

  مان له که وجه شداربوونی فه ھا به روه ھه. داغ ره ی قه کردنی ناوچهڕزگار
:  رچاوه سه : رچاوه ؛ سهم م و سیه م، دووھه که فالی یهن لیماسی و ئه کاری گه

شداریکردنی  به  ت به باره سه .  ) هزانراو ل نه، )998(  ھاوکاری، ژماره، 2-86(
 ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  جهو و فه هئ

کان،  سووکه  ی جاشه)36(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین،  سادق زۆ ئه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)338(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی      .  ت درا
وجی تاریق  فه. نقی یی زه د کاکه له ق وه وج، تاریق فایه ی فهرۆکجاش سه .37

ی  رباره ده.  یان کردووه)4+3+2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه یی به کاکه
  وجه و فه ئه ،ک نفالی یه ئهشاوی   له وت سی و حهوجی  شداریکردنی فه به

ت  میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه
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نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه داوی، به مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه عه
،  ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(کانی  گونده  ک له ریه سورداش و ھه

.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  واوی ناوچه ته  اتهتی و و دۆی جافایه )دن ه ھه
ھاریکاری (: ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده  ل له لی حسن مزعه مید عه عه

و  رگری نیشتمانی زۆر دیار کانی به وجه  نوان فه له و  ئمهنوان  کردن له
ستمان وی لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  کان له جه و پک بوو، تیدا فهوڕک

شدارییان  دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه قوربانییه
) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه کرد ئه

، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که
 ؛داک و دوو کانی یه نفاله ئه  هل شداریکردنیان به  ت به باره سه). 7-6ل

، 79-2(؛   )زانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
ک و  کانی یه نفاله ئهشداری  به  ت به باره سه ).6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛داچوار
  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه. )162، 149ل تی ئراق، وه ده
 نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه، 20-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه ئه
کانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه یی، به ق کاکه تاریق فایه). 26ل
نفالی  ئه  ، واته کردووه ی رقه سهرکوک و  ، کفری، کهخورماتوووجول،  نه
تاریق ). 240لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)37(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  ق کاکه فایه
کاندا  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   له ی)272(  رهژما و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
وجی ناوبراوی  فهیی  دواتر تاریق ئاغای کاکه .ت دا دراوهکان داواکراوه

، رایی لی سه د سلمان عه مه محه م دھه ئه  درا به  که وجه فه و  وه ندرایه لسه
کانی سامی محه  ک له ریه ھه د سلمان  مه د سلمان و سوبحی محه مه برا
  .   وج ی فهرۆکجاش سهگرانی ج  رایی بوون به لی سه عه

وجی فارس  فه. ن سلڤانی سه فا حه وج، فارس مسته ی فهرۆکجاش سه .38
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه هسلڤانی ب

  ).5228-5220ل
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میل کاکل  ردی و بایز جه میل کاکل گه وج، وریا بایز جه ی فهرۆکجاش سه .39
  وجی ناوبراو له فه. تۆفیق ئیبراھیموج  ی فهرۆکجاش سهردی و جگری  گه
 ؛ یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه به و  زراوه دا دامه)1.12.1984(وتی  هڕک
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

برادۆستی، جگری   لیفه حمود خه ریم خان مه وج، که ی فهرۆکجاش سه .40
ندامی خولی  ئه  که ریم خان برادۆستی، الم که وج سه ی فهرۆکجاش سه
کتیی نیشتمانیی  ر لیستی یه سه له  مانی کوردستان بووه رله می په که یه

یان )5+2(نفالی  شداری ئه ریم خان برادۆستی، به وجی که فه. کوردستان
، 19-1: ( رچاوه سه ؛دانفالی دوو ئه  شداری له به  ت به باره سه.  کردووه

ت  باره سه). 152لتی ئراق،  وه دهنفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
واگری  ی ھهڕکخراو(نووسراوی پی  بهنفالی پنج،  شداری شاوی ئه به  به

  ربازی گشتیی، ژماره واگری سه تی ھه رایه به ڕوه بۆ به) ت ی خۆرھه ناوچه
شداری  بهریم خان  وجی که فهدا، )2.6.1988(وتی  هڕک، )2/1041ق/3ش(

). 5014ل، 21ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه نفاله هو ئ وی ئهشا
وتی  ، ڕکه ممه ی ڕۆژی سشه)36(  ، ژماره ی ئاونه ی ڕۆژنامه گوره به
دوای  رۆکجاش، سه  کۆنه ریم خان برادۆستی ، که)1(  ڕه ، الپه)12.9.2006(

کتیی  یهر  سه دام سیخوڕی له کو کاتی ڕوخانی ڕژمی سه ڕین تاوه ڕاپه
ی رۆکجاش سه،  لیفه حمود خه ریم خان مه که . کردووه شتمانیی کوردستاننی
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)40(وجی  فه

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
    .  ت دا دراوهکان هلیستی داواکراو  ی له)371(  ژماره و  رچووه بۆ ده

وج  ی فهرۆکجاش سهجگرانی  .لی باویل ئاغا دیق عه وج، سه فه یرۆکجاش سه .41
وجی ناوبراو  فه. ر کوردۆ باویل ئاغا لی باویل ئاغا و دالوه فیق عه شه
و  ئه شداری به  ت به باره سه.  وهی کردو)8+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به
نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه هس ؛دادوونفالی  ئه  له  وجه فه

  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  ت به باره سه). 152لتی ئراق،  وه کورد و ده
  ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه
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باری  د جه مه ید محه ید تاھیر حوسن سه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .42
 ریوانی کوڕی جگری باوکی بووه و مه ) وره گهید تاھیری  سه(مای  مچه چه

بار  د، جه حمه د، حوسن ئه حمه ن ئه سه د، حه مه ت محه عزه  ک له ریه و ھه 
عید و عادل جابر  د، نوری سه مه مین محه ، حاجی ئهبدول عه، غازی شید ڕه
ید  هس  ک له ریه ھه  پکھاتبوو له  ھزکی جاش که.  بووینه  ی سریه رمانده فه

دواتر   که)  وره ید تاھیری گه سه(باری  د جه مه ید حوسن محه تاھیر سه
د تۆفیق  حمه ئه  کان، کاوه سووکه  ی جاشه)42(وجی  ی فهرۆکجاش سه  بووه

 ڕین ڕاپهدوای   ، که)79(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)بازیانی  کاوه(
رکوکی  که بدول عهج  ره در فهکتیی نیشتمانیی کوردستان، قا ناو یه  چۆته

   ر به سهی )49(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی فه)ج ره فه  قاله(
و  ھاوکاری و پشتیوانی میلیشیا  ی شیمالی به ربازی ناوچه ئیستخباراتی سه

 ر رانبه بهگوندی قازانی   دا له)5.3.1982(وتی  هڕک  نگی، له ری جه لیکۆپته ھه
ر  ی تکۆشه رمانده ی ئازا و فه رگه گرون توانیان پشمه مه وگای پیرهئۆرد  به
، )رکوکی کهحمود ئاری کوتکی  خدر مهن  سه ر حه نوه ئه(ن  سه ر حه نوه ئه
ن  ھید بکه ی تر شه رگه پشمه  رکوک و یازده رمی دووی که ی ھه رمانده فه
ه قه الل جه ڕزگارشوکر بلوکنی،   د مه محه: (کانی ناوه به   ساب ناسراو ب

د  حمه ولخالیق ساح ئهبد ، عه سواره  د شخ سدیق ناسراو به مه ھمن، محه
  ناسراو به سوڵ ڕهساح  بدول عهمامۆستا ئاسۆ،   ی ناسراو بهۆلگ سۆنه

مای  مچه تاح چه مال قادر فه جاڕ، که ر نه ران مام عومه مامۆستا چیا، کامه
  عروف کوقوتی ناسراو به عوبد مه بدول عهگۆران، نوعمان   ناسراو به

  شروان، جومعه  رکوکی ناسراو به دین فاتیح شوکر که جمه ھاوڕێ، نه
  به  قی که حمان ته بدوله ق عه فه سیروان و مۆ  ریم ناسراو به ن که سه حه

تا  ک سزای زیندانی ھه یه کان و دوای ماوه ستی جاشه رده به  وته برینداری که
ر لبووردنی  مان سادا به موزی ھه مانگی ته  م له ، به وه ی بۆ بایه یهتا ھه

  ناو شۆڕش و دووباره  وه ڕایه دوای ئازادبوونی گه. وت و ئازادکرا گشتی که
  رکوک له شاری که ڕینی ڕاپه  دواتر له  وه داخه م به ، به رگه پشمه  به  وه هبوو
 باری ید تاھیر جه سهوجی  فه). وھید بو دا شه)19.3.1991(وتی  هڕک
  شداری له به  ت به باره سه.  دا کردووه)7+6+5+1(کانی  نفاله ئه  شداری له به
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، 19-1: ( رچاوه سه ؛وت ش و حه ک، پنج، شه کانی یه نفاله ئهشاوی 
). 166، 149لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره بهباری،  د جه هم ید تاھیر حوسن محه سه
ی  ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه

دا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   کوردستان له
وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھه
پارتی دیموکراتی    ر به سه ید تاھیر، سه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(

 .   کوردستانه
موعین . یالنی لی ئاغا خه لیم حاجی عه سه شید ڕهوج،  ی فهرۆکجاش سه .43

  ت له م حکومه وج، به ی فهرۆکجاش سهیالنی جگری  ک خه د مامه حمه ئه
و کی  باهد  سعه م وسو ئه ناوی مریه ی به که دا موعین، خزانه)1988(سای 

دواتر   یالنی گرتن، که ک خه ناوی خانم خدر مامه کی به برایه  کچه
کین ش ڕهی  ربازگه سه  دا له)15.2.1989(وتی  هڕک  له  وه موویانی پکه ھه

ن  گولله  رگه ھاوکاریکردنی پشمه تی تۆمه  قی پنج به یله گای فه باره  واته بارا
یالنی، دوا  لی ئاغا خه لیم حاجی عه سه شید هڕ رۆکجاش سه. کردوون

م  ندامی پارتی دیموکراتی کوردستان بوو، به ئه) 1991(سای  ڕینی ڕاپه
 .  ئستا مرد  ر له دوو س ساڵ به

 . ) ناسراوه نه(وج،  ی فهرۆکجاش سه .44
ی رۆکجاش سهرکی، جگری  تاح ھه د فه سعه حمود ئه وج، مه ی فهرۆکجاش سه .45

شداری  رکی به حمود ھه وجی چل و پنجی مه فه. روش د ده هم وج محه فه
 ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(نفالی  ئه
 .   ه-پارتی دیموکراتی کوردستان  ر به رکی سه تاح ھه د فه سعه حمود ئه مه

وجی  فه. ڕان رگه د ئاغای سه حمه ئه ئیبراھیموج، موشیر  ی فهرۆکجاش سه .46
  ک له ریه ھه  شداری له ڕان به رگه ئاغای سه ئیبراھیمشی موشیر  و شهچل 

  شداری له به  ت به باره سه.  دا کردووه)7+6+5+4+3+1(کانی  نفاله شاوی ئه
، 19-1: ( رچاوه سه؛ وت ش و حه ، شه س، چوار، پنج،   ک کانی یه نفاله ئه

، 156 ،147لاق، تی ئر وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
ت  ی خۆرھه واگری ناوچه ڕکخراوی ھهنووسراوی   ی گوره  به). 166
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ی سی  بۆ ھۆبه دا،)23.5.1987(وتی  ڕکه  له )3ق/2318/24/5(  ژماره
ندین گوندی  کاولکردنی چه ی رباره دهربازی گشتیی  واگری سه ھه  ر به سه

  که ھزه  دا که)17.5.1987(وتی  هڕکرشتی ھزک له  رپه سه  کوردستان به
 ئیبراھیموجی موشیر  ی فه)46(سووکانی   وجی جاشه فه(  پکھاتبوو له

کان و ھزکی  سووکه  ی جاشه)79(وجی  فه ،ڕان رگه د ئاغای سه حمه ئه
ش،  ، په رخ، پ دۆه ، به لیاوه ئه(کانی  گونده  که ،)ربازی ندازیاری سه ئه
 و ، میرمار ود، مشکۆتان، غوالم کۆهحم ید مه ، سه ، سلمانه ره سکه ده

  یالن، قه م، له ره قادرکه  ر به سه  البرد، که  خشه ر نه سه یان له) کواجه
.  )5573ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ بووینه پنجوین و  بجه ه ھه،  شروانه

عس  ی بهت رمانی حکومه فه  بهکان  وجی جاشه فه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه
کانی  و شاره  شارۆچکه ،، گوند دام سهری  شانی سوپای داگیرکه شانبه

، سنی ئاغای مامه د حمه ئه ئیبراھیمموشیر .  کوردستانیان کاولکردووه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)46(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  هشداریکردنی کارای ل ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)386(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده  داکان لیستی داواکرا

 .    ت دراوه
ت  دحه وجی مه فه. نسور داودی ت تۆفیق مه دحه وج، مه ی فهرۆکجاش سه .47

ه باره سه.  یان کردووه)4+2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه داودی به   ت ب
:  رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهشاوی   له  وجه و فه ئه نشداریکرد به
  شداری له به  به ست یوه په .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة، ، 2-78(

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه ئه
  لهت داودی  دحه وجی مه هف شداری به  ت به باره سه). 149لتی ئراق،  وه ده
 ڕۆژیھاوکاری،  ی ڕۆژنامهی  )975(ژماره  ی گوره ، بهنفالی چواردا ئه

عس به  بهسوپای کانی  ھزه(:  ھاتووه ،)16.5.1988(وتی  هڕک،  ممه دووشه
م،  کانی دووھه شداری ھزه و به بدول عهریب  ت غه قید نعمه رشتی عه رپه سه 

کان  تییه تایبه  ھزه  و پۆلک له )47(وجی  ، فه)138(جی و مین، فه یه ی دهت ڕه
کمان باغ،  خاڵ، تهخا  ژه سوور، که شیوه(ی شوان  الماری ناوچه په

ی  بۆ ناوچه  رتی کۆیه و که ره دواتریش به ، یان داوه) کارزه و ندان رمه ئۆمه
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نسور  مه ت تۆفیق دحه مه).  نگاویان ناوه ھه  قوته مۆرد، چنارۆک و داره جله
تی کۆمار،  رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فهپی  داودی، به

ت  دحه مه.   رگرتووه وه نفالدا ئه  شداری له بهپاداشتی  تی له  دالیای ئازایه مه
کان،  سووکه  ی جاشه)47(وجی  ی فهرۆکجاش سه، داودی نسور تۆفیق مه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی 

 .  وه بۆته  ی دووباره که ناوه  ت، واته ی دراوه)227+417(
وجی  فه. شاخ ربه سهد ئاغای  حمه وج، موشیر ھادی ئه ی فهرۆکجاش سه .48

:  رچاوه سه ؛ یان کردووه)8( نفالی شداری ئه ڕان به رگه موشیر ئاغای سه
). 5228- 5220(کانی  ڕه شی بیست و دوو، الپه ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه(

  ی جاشه)48(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ی سیاند ئاغا مهح ئهموشیر ھادی 
 شداری ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

 و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهی شاو  لهی  که وجه فه
 .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)387(  ژماره

ریق قاسم  ، فهیی ئاغا دزه عروف پیرداود د مه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .49
. وج ی فه رمانده قیب باسل ئاغا فه وج و نه ی فهرۆکجاش سهد، جگری  مه محه

 ؛ یان کردووه)8(نفالی  شداری ئه عروف پیرداود به د مه هم وجی محه فه
ئاغا عروف  د شخ مه مه محه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
دادگای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)49(وجی  ی فهرۆکجاش سه، یی دزه

ندا، کا نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
 لیستی  ی له)375(  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  انی دهرم فه

    .  ت دا دراوهکان داواکراوه
ئاغا بۆتانی و جگری  جم د نه مه زاق محه بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه .50

وجی  فه. جم ئاغا بۆتانی د نه مه ح محه وج شخ سه ی فهرۆکجاش سه
 زراوه دا دامه)22.5.1985(وتی  هڕک  له ،بۆتانی د ئاغا مه محه زاق بدوله عه

  ت به باره سه. یان کردووه)8+3+2(کانی  نفاله ئهشاوی شداری  و به 
زاق  بدوله وج عه ی فهرۆکجاش سه ،نفالی دوو و س ئهشاوی شداری  به

م  که کۆپی دیمانه  دوت که ھاوکاری ده ی ڕۆژنامهکی  یه بۆتانی بۆ ژماره
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رت  ڕکه شه: (ت ده  ی دیار نییه که همژووو   ژماره  وه داخه م به ، به الیه
ت  ڵ دوژمن ئرانی تایبه ڕادا دگه کا شه ژماره پشکداریا کری دھه  وجا مه فه
. را دوکان ڤه رت ده ق و که دێ، کۆیسنجه ، کانیماسی، سوره را چوارته ڤه لده
دا نفاال دووی و ئه هپشکداریا کری دکارێ ئ  وجا مه سا فه روه ھه نفاال س .(
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه  دا؛)8(نفالی  ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه
  ).5228-5220ل

ولود  د مه مه حه  ند ردی و مامه ولود گه مه ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاشان سه .51
ولود  مه د مه ند حه رھاد مامه وج فه ی فهرۆکجاش سه، جگری )تۆ قه(ردی  گه
  ناسراو بهردی  ولود گه د مه مه قید کاکل حه ھا عه روه ، ھه) مردووه( ردی گه
ولود  حمود مه مه شید ڕهو  وج کانی فه وجی جاشه ی فه رمانده فه) ڕائید کاکل(

حمود،  ی حاجی مه مه کانی حه ی نووسینه گوره به.   بووینه ی سریه رمانده فه
دا )ک یه رگه ڕۆژژمری پشمه(می  گی دووهر ی به)21(  ڕه الپه  له  که

ید  ھاوکاری ھۆشیار سه  ڕائید کاکل به  که  یکردووه وه نووسیوتی باسی ئه
فای  ال مسته رمی مه ی ته- نگ یالنی برای ھۆشه ھا گه ید ته د سه حمه ئه

  نوان ئورم و زوه  وته که ده  که  گۆڕستانی زوه  یان له-بارزان
قید کاکل کاتک  عه.  وه نه ستی ڕژمی ئراقی بکه ی ڕاده وه هرھنابوو بۆئ ده
کدا  یه بۆسه  کان بوو، له سووکه  ی جاشه)51(وجی  ی فه رمانده فه  که

ردی  حمود گه حسین عوسمان مه مر ته رگیز نه و ھه ی ئازا رگه پشمه
ی )83(ھیدانی تیپی  رتی چواری شه ی که رمانده ، جگری فه)یی گه دیبه(

کی تیپی  رتی یه ی که رمانده و دواتر فه) 1985- 1983(سانی   ورێ له ھه
ی  رگه یی کوردستان و س پشمهکتیی نیشتمان یه  ر به سهفینی  ی سه)91(

و   حسین کشکه وزاد مام وسو کاوانی، ته کانی نه ناوه به ی تر
ی  ناره ھهنزیک گوندی   دا له)2.5.1986(وتی  هڕک  له  کی دیکه یه رگه پشمه

  ردی، له گهولود  د مه مه حهڕائید کاکل . ھید کرد فین شه بناری چیای سه
وای  ھه  وه خۆیه ربه سکی سه ڕگای که  دا له)26.8.1986(وتی  ڕکه

  ر به ی سه-و قورشاغلو  ردوو گوندی باقرته دانیشتوانی ھه  هۆتیاند گه
ن  پناوی گه من له سوپا و ئهیانی ھزکی  به  گوایه  که  په دی قوشته شاره ڕا

و دوو  ئه  الماری ربازی په ی سه وتووی ڕاژه دوای ڕاکردوو و دواکه به
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ربازی بوون  وتووی سه ی ڕاکردوو و دواکه وانه موو ئه ھه.  ن ده گونده ده
دۆڵ و   نه که دا ڕووده)27.8.1986(یانی  به ره به  ، له و دوو گونده له
  وه بیستیته س ده مان که ھۆی ھه ر به ڕائید کاکل ھه. اوزر کانی زورگه رزاییه به
زراو،  ر زورگه به  نایان بردۆته په  و دوو گونده ککی زۆری ئه خه  که
ھزکی زۆری   گوایه  که  وه کاته عس ئاگادار ده من و به ج ئه ستبه ده

کانی  ھزه  ستک له کو ده دانیشتوون تاوه  بۆسه  زراو له زورگه  له  رگه پشمه
ن  ڕهو ھزک نگی  رکی جه لیکۆپته ند ھه سوپا چه. شنن ت بوه حکومه وا

  ن به که ست ده کان ده ره کۆپته  که که دیکردنی خه ، دوای به که ناوچه  کاته ده
ھاووتی دانیشتوانی گوندی ) 27(نجامدا  ئه  باران کردنیان و له  گولله
میر  ئه: ( یه مشوه سیان بۆم ناسراون به که  ناوی یازده  ، کهکوژرن ده  باقرته

بدولقادر  تاح، زۆراب عه حمود فه م مه زیز، ڕۆسته فازڵ قادر، خالید خدر عه
لی قادر  د، عه حمه لی ئه بدول عه ت، عه وه ن ده سه بد حه ریم، عه که
ڵ  یسه زیز، فه بدولعه رھاد تاھیر عه لی، فه زیز عه زیز، عیسا عه بدولعه عه
بریندار بوونی دوو ھاووتی  ڵ گه له) ولود قادر بابۆ روش و مه د ده حمه ئه

ست  ده ی تریش به وانه ئه ب، خت ده سه کانیان برینه  گوندی قورشاغلو که
وه بن به باوک و کوڕک ده  که  کان و دوو برینداره دیله. نیرگ ده کانی  نا

  بدول ئیسماعیل به د عه مه بدول ئیسماعیل و موحسین محه د عه مه محه
ی ڕگا باوک  نیوه  م له به. ولر ھه  قی پنج له یله بۆ فه  وه گوازنه ر ده کۆپته

لی،  عدی عه سه: ( رچاوه مرن؛ سه سپرن و ده گیانیان ده  که برینداره  و کوڕه
وه چاپ نه له  ، ھشتاکه145- 144یاد، ل  وراز، ڕۆمانه و ھه  ناسه ھه ).  درا

زڕائیدیی  رمانده فه  کان به سووکه  ی جاشه)51(وجی  کانی فه کی جاشهھ 
گوندی   دا له)26.101986(وتی  هڕک  ردی له ولود گه د مه مه کاکل حه

  رگه پشمهر ھزکی  سه  ، چوونه په ی قوشته شارۆچکه   ر به سهسپیانی  ترپه
وه)12(کاتژمری   ڕ له شه و   دوژمن لهستیپکرد و ھزی  ڕۆ ده ی نی

ولر،  ھه  ی حزبی له مه زه من و مونه ی پیالتۆز و ئه ر فۆکه رباز، کۆپته سه
دوای . ھاتن  کانی کاکل ئاغاوه ھانای جاشه به  گه خمور و دیبه موس، مه

  ی ئازاو کوڕه رگه ند کاتژمری، دوو پشمه ی چه مانانه ڕکی قاره شه
 بدول عهزیز  ھار عه بدولقه عهکانی  ناوه به  ولر شتی ھه جووتیاری ده
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تکشانی کوردستان و  حمه تی حزبی زه رکردایه ندامی سه یی ئه چناغه ره قه
ی پارتی  رگه و پشمه) ک له  جدیده(کی گوندی  زیز خه د عه حمه رھاد ئه فه

  له ،ردی ولود گه د مه مه کاکل حه. ھید بوون دیموکراتی کوردستان شه
کتیی  کانی یه رگه ڵ ھزکی پشمه گه ڕکدا له شه  ا لهد)1.2.1987(وتی  هڕک

شتی  ی ده)86(و کادری ئازای تیپی   رگه نیشتمانیی کوردستان، پشمه
  مره گوندی باغه  له) یی گه دیبه(ردی  مین گه دئه مه ھاشم محه ڕزگارولر  ھه
الی شیمئیستخباراتی ی  نزومه ی مهست ڕاده ڕۆژمان  برینداری گرت و ھه  به

وتی  هڕک  ، له وه بایهقاچکی ی ڕزگار ھاشم  وه ئهدوای  .کرد
بوغرب،  زیندانی ئه  وه و ھاته ی بۆ بایه تایه تا ھه سزای ھه دا)29.3.1988(

کاکلی  ڕائید  ی به و قسانه و ئه که ڕه تی شه یان جار چۆنییه ده  خۆی به  که
  له ،ردی گهمین  دئه مه حهھاشم  ڕزگار.   وه ته بوو بۆی گاومهگوت

وجی  فه.  مریکایه وتی ئه  لبووردن ئازاد کراو ئستا له  دا به)14.9.1988(
شداری  ردی به رھاد و کاکل ئاغای گه ، فه)تۆ قه(ند  ، مامهئیبراھیمی )51(

ی  رباره ده.  یان کردووه)8+4+2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه ھه
 دا،ک نفالی یه ئه  له کان سووکه  ی جاشهک جا و یهن پهوجی  شداریکردنی فه به
میدی  عه یی رمانده فه لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه

نفالکردنی  شداری ئه داوی، به مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه ھزی تایبه
وو،  هرگ وو، سه رگه به(کانی  گونده  ک له ریه دانیشتوانی سورداش و ھه

کیان  نفالی یه ئهکانی  واوی ناوچه ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده شه
: ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کردووه

رگری نیشتمانی  کانی به وجه  نوان فه له و  ئمهنوان  ھاریکاری کردن له(
لی کوردی  گه کانی ڕۆه  کان له جه و دا فهو پک بوو، تی ڕکو  زۆر دیار

م  ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه خۆشه
، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه جه
ھاوکاری، ، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوون  فه  ده  که) 109، 96، 81، 51

اوی ش  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له ).7-6ل ،)960(  ژماره
ل ، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه دا؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه
 ؛کدا نفالی یه ئهشاوی   له  که وجه ی فهشداریکردن به  به ست یوه په .  ) هزانراو نه
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). 26ل ید،نگاوی، جاش و جینۆسا حمود سه مه، 20-1: ( رچاوه سه
نفالی  شاوی ئه  کان له ردییه وجی ئاغای گه شداری فه به  ت به باره سه

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛چوار
  له ناوبراو وجی فهشداریکردنی  به ی رباره ده). 162لتی ئراق،  وه ده

 ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهی  دڕندهشاوی 
  :رچاوه سهی  گوره ، به)تۆ قه(ردی  ولود گه د مه مه ند حه مامه رۆکجاش سه

، 107-2(ی  رچاوه سهو ) 6753(  ، ژمارهالثورة ی ڕۆژنامه، 2-106(
 تیایاندا کۆماری رمانکی فه  ، که)3906(  ژماره ،العراق ی ڕۆژنامه

و  دا مهڕاستیله (تی  دالیای ئازایه ، دوو مه وه ته بوکراوه دالیای خۆفرۆشی 
ند  مامه  ک له ریه ھه.  رگرتووه حوسنی دیکتاتۆردا وه دام سه  له) کوردکوژی

  ی جاشه)51(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )تۆ قه(ردی  ولود گه د مه مه حه
ی رۆکجاش سهردی جگری  د گه مه ند حه رھاد مامه کان و موالزم فه سووکه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)51(وجی  فه
ی رمان فهردووکیان  ھهکاندا،  دناوه به  نفاله ئهشاوی   شداریکردنیان له به
لیستی   له   ه)142+117(  کانیان ژماره و  رچووه ستگیرکردنیان بۆ ده ده

وتی  هڕک  له.  ردی مردووه د گه مه ند حه رھاد مامه م فه به.  داکان داواکراوه
پارزگاری   ردی بوو به ولود گه د مه مه قید کاکل حه دا عه)17.10.1989(

وه سه ؛سلمانی قید کاکل  عه ).4ل، )1118(  ھاوکاری، ژماره، 44-2: ( رچا
دا مایه  ردی له گهد  مه حه  ڕینی ڕاپهکو  تاوه  وه پۆستی پارزگاری سلمانی

  له  باشووری کوردستان، که کانی ی شاره مدیده لکی سته نی خه کۆمه
، سلمانیشاری  ڕینی ڕاپه ڕۆژیم  هدوو  دا واته)8.3.1991(وتی  هڕک

من و ئیستخباراتی  رپرسی ئه به  وره گه تاوانبار وندین  ڵ چه گه ناوبراو له
ی سلمانی،  که سووره  منه تی ئه رایه به ڕوه به  له دام سه ڕژمی   ر به سه

پارتی  کانی ڕیزهناو   تکایان چوونه ڕین ڕاپهدوای   یه هما و بنه ئه. کوژرا
 . ن و پارته نگری ئه دیموکراتی کوردستان و الیه

، )گی بالیسان ر به نوه ئه(خدر میران  شید ڕهر  نوه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه .52
نجا و  پهوجی  فه. رۆکجاش سهخدر میران جگری  شید ڕهر  نوه ئه شاد ڕه

شداری  و به  زراوه دا دامه)20.7.1985(وتی  هڕک  له گ ر به نوه دووی ئه
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وه سه ؛ یان کردووه)8+2(نفالی  ئهی کان هشاو ھاوکاری، ، 87-2: ( رچا
  دا به- ھاوکاری ی ڕۆژنامه  م ناوبراو له ، به) هزانراو نه ل، )1016(  ژماره
نفالی  ئه  هشداری ل به  ت به باره سه.  ر میران ناوی ھاتووه نوه ئه شید ڕهشخ 
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛دوو

 ؛دا)8(نفالی  ئه  هل  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه). 152لئراق، 
 خدر میران شید ڕهر  نوه ئه ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

دادگای (ن  الیه کان، له وکهسو  ی جاشه)52(وجی  ی فهرۆکجاش سه، بالیسانی
شاوی   لهی  که وجه فهشداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهی  هاندڕند
  له ،گی بالیسان ر به نوه ئه.   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)303(

  میران له شید ڕهر  نوه ئه شاد ڕهم  ، به دا مردووه)2009(ای سای ت ره سه
   . ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سهنیشت و  ولر داده ھه

ی رۆکجاش سه. النیڕکمین  ئه بدول عهوج، ئیسماعیل  ی فهرۆکجاش سه .53
ی دیموکراتی پارت   ر به سه  النی، ئستاکهڕکمین  ئه بدول عهوج ئیسماعیل  فه

 .   ه-کوردستان
گی و جگری  ن زدبه سه بدی حه وج، سمکۆ عه ی فهرۆکجاش سه .54

 گی سمکۆ زدبهوجی  فه. ن سه بدی حه وج لوقمان سمکۆ عه ی فهرۆکجاش سه
کانی  نفاله ئهشداری شاوی  و به  زراوه دا دامه)1.6.1985(وتی  هڕک  له
 ل، )1015(  وکاری، ژمارهھا، 88- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)1+8(

کات له  یان ده که وجه شداریکردنی فه وج باسی به ی فهرۆکجاش سه، ) هزانراو نه
نی نفالکرد ڵ ئه گه کاندا، له نفاله شتی ئه ک و ھه کانی یه دڕنده  شاوه 

  وجه و فه هشداریکردنی ئ به ی رباره ده).  واندز ڕه و لیفان ، خه کانی کۆیه دھاته
بدی  سمکۆ عه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)54(وجی  ی فهرۆکجاش سهگی،  ن زدبه سه حه
شاوی   لهکارای  شداری ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)336(  مارهژ و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
وهکان لیستی داواکراوه    .  ت دا درا
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یی  وج، کامیل شخ ھادی شخ نوری شخ حوسن سۆه ی فهرۆکجاش سه .55
 دا)4+3+1(کانی  نفاله ئه  لهشداری  به ،یی وجی کامیل سۆه فه). رزنجی به(

،  هبوو نجا و پنج پهوجی  ی فهرۆکجاش سهباوکی ناوبراو تا  ره سه.  کردووه
دوای کوژرانی  .کوژرا  رگه ڕی دژی پشمه شه  دا له)1987(سای   م له هب

ت  باره سه. وجی ناوبراو رۆکجاشی فه سه  بوو بهکامیلی کوڕی  شخ ھادی،
وه سه دا؛ک و چوار کانی یه نفاله ئهشاوی   شداری له به  به ، 19-1: ( رچا

 ).162+149ل تی ئراق، وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه یی، به کامیل شخ ھادی شخ نوری سۆه

شاوی المار و  پهشداری  به  ، واته رکوکی کردووه و که کانی پباز ناوچه
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)3(نفالی  ئه
ی رۆکجاش سه، یی هشخ نوری سۆ کامیل شخ ھادی). 243لرگ،  مه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)55(وجی  فه
انی رم کاندا فه نفاله شاوی ئه  لهرچاوی  به شداریکردن ھۆی به ، به وه ه)راقئ

  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)218(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
 . ت کان دراوه داواکراوه

ر شروانی و جگرانی  عومه بدول عهکخوا  ت فعه ڕهوج،  ی فهرۆکجاش هس .56
ر شروانی و فازڵ  عومه بدول عهت  دحه مه  ک له ریه وج ھه ی فهرۆکجاش سه

کانی  نفاله شداری ئه وجی ناوبراو به فه. ر شروانی عومه بدول عهد  مه محه
کخوا  ت فعه ڕهوجی  نی فهشداریکرد به  ت به باره سه.  یان کردووه)1+2+8(

 ؛ک و دوودا نفالی یه کانی ئه اوهدن به  شاوه  ر شروانی له عومه بدول عه
جگری   که، ) هزانراو نه ل، )3795(  العراق، ژماره، 89-2: ( رچاوه سه
 بدول عه ت فعه ڕهشروانی برای  بدول عهت  دحه وج مه ی فهرۆکجاش سه

نفالی  ردوو ئه ھه شداریمان له  به: (ت اوبراو دهن ی ڕۆژنامهشروانی بۆ 
تیمان  ڕی ئازایه وپه دا ئه وانتیه و داستانی پاه له و  کردووهک و دوودا  یه

ه باره سه. )9ل، )270(  میدیا، ژماره، 90-2: ( رچاوه سه، )  نواندووه   ت ب
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به
  ).5228-5220ل

 . دیق نوری بریفکانی وج، شخ سه ی فهرۆکجاش سه .57
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عید دۆسکی  ک تاھیر سه ، چیاد دوالی دۆسکی، زیرهوج ی فهرۆکجاش سه .58
کانی  نفاله اوی ئهش  لهشداری  به و   بووه  که رجه فه ڕاوژکاریجیگری 

چیاد دۆسکی وجی  شداریکردنی فه به  ت به باره سه.  کردووه دا)1+2+3+8(
  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه دا؛ک و دوو کانی یه نفاله شاوی ئه  له
واگری  زگای ھه ی ده بنکهنووسراوی  ی گوره به).  هزانراو ل نه، )6536(

ی ئیستخباراتی  نزومه بۆ مه )10340/10/4/1988(  ژمارهخورماتوو 
 نفالکردنی شداری ئه به شتی چیاد دۆسکی نجاو ھه وجی په ، فه ت خۆرھه

ی  زندانه(کانی  گونده و وجول نه ،م ره ، قادرکهخورماتوو  ک له ریه ھه
ی بچووک، ئیبراھیم،  په ، باشته وره ی گه بچووک، ساحی، دوڕاجی، زیندانه

و  شار الل، تازه ر سۆفی، شخ جه سوور، عومه  ره یده ، حه وره ی گهئیبراھیم
ه باره سه). 5619، ل25ب ،1-2: ( چاوهر سه؛ ی کردووه)مید شخ حه   ت ب

، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به
کۆماری  رمانی فهپی  عید دۆسکی، به ک تاھیر سه زیره ).5228-5220ل

رگرتووه له  تی وه دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  ژماره
عید دۆسکی،  جگری  ک تاھیر سه زیره.  داکا هنفال ئه  ی لهشدار بهپاداشتی  

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)58(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی  شاوی دڕنده  لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

لیستی   له ی)413(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه
 .   ت دراوه کان ناوی داواکراوه

جگری   .سلڤانی  زاله بدی یوسف غه عه بوش لی عه وج، عه ی فهرۆکجاش سه .59
حمود  ڤاڵ مه ھه .سلڤانی  زاله بدی غه عه شید ڕهیونس  ،وج ی فهرۆکجاش سه

  لهئیشتراکی بی  عسی عاره ی پارتی بهڕکخراونھنی  ڕازگری ،جاسم
و   زراوه دا دامه)1.8.1985(وتی  هڕک  له نجا و نۆ پهوجی  هف.  که وجه فه
-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا کردووه)8(نفالی  ئه  داری لهش به

ی رۆکجاش سهسلڤانی،   زاله بدی یوسف غه بوش عه لی عه عه ).5228
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)59(وجی  فه

انی رم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
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 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)354(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده
   .  ت دراوه

ستی  شهوجی  فه. بانی د تاه مه یزو محه وج، سوعاد فه ی فهرۆکجاش سه .60
ه باره سه.  ی کردووه)3+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به ،بانی سوعاد تاه   ت ب

-2: ( رچاوه سه دا؛ک و دوو کانی یه نفاله ئه  و لهوجی ناوبرا شداریکردنی فه به
  که وجه شداری فه ی به رباره ده .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة، ، 78
نفال کورد  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  له

کان،  سووکه  ی جاشه)60(وجی  ی فهرۆکجاش سه). 149لتی ئراق،  وه هو د
  ، واته کی کردووهرکو نگاو و که نفالکردنی دانیشتوانی سه شداری ئه به
). 240لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه

ی )808(  ۆماری ژمارهک رمانی فهپی  بانی، به تاهد  مه یزول محه فهسوعاد 
  له) ناپاکی و نیشتمان فرۆشی(تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه سه

یزو  سوعاد فه.  رگرتووه دام وه سه  له  داکان هنفال ئه  شداری له بهپاداشتی 
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)60(وجی  ی فهرۆکجاش سه، بانی تاه د مه محه

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق هدادگای بای تاوان(
  ت، واته ی دراوه)414+191(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه

 .  وه بۆته  ی دووباره که ناوه
رزنجی  د به مه محهن  سه جید شخ بایز حه وج، شخ مه ی فهرۆکجاش سه .61

خ . ریم ئاغا بدولکه وج عاسی عه فهی رۆکجاش سهجگری  .یی سوکه قه ش
یی  رمانده وجی فه ی فه رمانده فه  رزنجی، ئستاکه جید شخ بایز به مه
خ )61(وجی  فه.  پارتی دیموکراتی کوردستانه   ر به سهرکوکی  که ی ش
یان )2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه رزنجی، به جید شخ بایز به مه

جید شخ بایز  وجی شخ مه شداریکردنی فه به  ت به باره سه.  کردووه
 الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوو کانی یه نفاله اوی ئهش  رزنجی له به

   جید له وجی شخ مه شداری فه به ی رباره ده .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه
ی رۆکجاش سهن،  سه جید شخ بایز حه مهشخ .  )147لتی ئراق،  وه هد

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)61(وجی  فه
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ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
 . ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)373+106(  ژماره و  رچووه ده

:  رچاوه سهی  گوره بهرزنجی،  ن به سه جید بایز حه شخ مه رۆکجاش سه
ڕین و لبووردنی  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 2-232(

ڵ ڕژمی  گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره به
  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام سه

  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه
ست و  شهوجی  فه). جمور(د  مه محه بدول عهریم  وج، که ی فهرۆکجاش سه .62

شداری  به  ت به باره سه.  یان کردووه)2+1(کانی  نفاله شداری ئه به دوو
 دا؛ک و دوو کانی یه نفاله ئهی  شاوی دڕنده  له بدول عهریم  وجی که فه

ه باره سه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه   ت ب
، 19-1: ( رچاوه سهدا؛ ک و دوو ی یهکان هنفال ئه  له  وجه و فه شداری ئه به

.  )152، 147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
 رمانی فهی  گوره فا، به د مسته مه محه بدول عهو  د مه محه بدول عهریم  که

  پاداشتی کورد کوشتندا له ، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(  کۆماری ژماره
ر زاری خۆی و  سه ناوبراو له.  رگرتووه دالیای ناپاکیان وه نفالی دوودا، مه ئه

؛  رگرتووه ی خۆفرۆشی و ناپاکی وهدالیا کان س مه نامهڕۆژکانی بۆ  لدوانه
متی ئه بژاردن بۆ ئه ی ھه نده پوپاگه( : رچاوه سه نی نا نیشتمانی  نجومه ندا

ریم  که رۆکجاش سه). 29.8.1989(وتی  هڕکی )العراق( ی ڕۆژنامهئراق، 
وه سهی  گوره به، جمور د مه محه بدول عه ، الثورة ی ڕۆژنامه، 26-2(ی  رچا

  له )دا کورد کوشتن و ناپاکیڕاستی  له( تی دالیای ئازایه ، مه)6689  ژماره
 بدول عهریم  که.  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به

دادگای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)62(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه محه
کاندا،  نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

  تباره تۆمهلیستی   ی له)404(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه
 .    ت دراوه کان داواکراوه

 ست و س شهوجی  فه. فیق نوعمان کافرۆشی وج، قادر شه ی فهرۆکجاش سه .63
  شداریان له به  ت به باره سه.  ی کردووه)3+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به
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 الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له ک ریه شاوی ھه
کانی  نفالکردنی دھاته ئهشداری شاوی  وجی ناوبراو به فه .  )6536  ژماره

، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که وهرکوکی کردو پارزگای که
فیق  ر شهقاد رۆکجاش سه). 243لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه

  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26-2: ( رچاوه سهی  گوره به،  ینوعمان کافرۆش
دا کورد کوشتن و ڕاستی  له(تی  ئازایه دالیای مه ،) زانراوه ، ل نه)6689(

قادر .  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به  له )یناپاک
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)63(وجی  فه رۆکجاشی سه ،فیق نوعمان شه

شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   له  ی)114(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

فیق نوعمان کافرۆشی  قادر شه رۆکجاش سه.  ت دراوه کان ناوی داواکراوه
.  فایه وشیروان مسته نه   ر به سهی گۆڕانی  وه بزووتنه   ر به سه  کهئستا

بت برای  ده  که ی ناوه گوره کافرۆش، به) فیع شه(فیق  ھا تاریق شه روه ھه
) 63(وجی  ی فهرۆکجاش سهکو  وه   فیق نوعمان کافرۆشیی بت، که قادر شه

  یه مشوه ی به که ناوه  ه ھه فیق ب و به ر قادر شه ھه  شه وانه ناوی ھاتووه، له
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهویش  ئه  ب، کهنووسرا

 و  رچووه ستگیرکردنی ده انی دهرم فهکاندا،  هنفال ئهشاوی   شداریکردنی له به
 .      ت ی دراوه)195(  ژماره

 .رزنجی ریم حوسن به بدولکه م عه سه وج، شخ موعته ی فهرۆکجاش سه .64
ست  شهوجی  فه. رزنجی زیز قادر به شوکر عه ،وج ی فهرۆکجاش سهجگری 
 ؛ ی کردووه)8+4+3+2+1(کانی  فالهن ئهی  شاوی دڕندهشداری  به و چوار

ی رۆکجاش سه).  هزانراو ل نه، )995(  ھاوکاری، ژماره، 91-2: ( رچاوه سه
شداریکردنی  به ڕ مه لهرزنجی  بهریم  بدولکه عهم  سه موعتهشخ وج  فه
ندین  نی چه مان خاوه که وجه فه: (ت دهکاندا  نفاله شاوی ئه  لهیان  که وجه فه

ه رده به شونی تۆمارکردنی نه  م ناوچانه ئه  که  و برینداره ھید شه   کانمان
،  دۆره نه نگاو به و، کونجین، سه رگه م، سه ره ت، قادرکه چوارتا، ماوه(

3، 1(کانی  نفاله تی ئه تایبه نفالدا به کانی ئه کاره  ھا له روه ، ھه)زمر و ئه زهکار ،
 ی رباره ده).  ی شانازیمانه مان جگه که وجه دیاری فه ڕۆی  دا که)4
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:  رچاوه سه ؛داک و دوو کانی یه نفاله ئهشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
شداری  به  ت به باره سه .  ) هزانراو نهل ، )6536(  ژماره الثورة،، 2-78(

سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه ، سهداک نفالی یه ئه  له  که وجه فه
 شداری بهم  سه وجی شخ موعته فه .)147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه
شخ  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووهدا )8(نفالی  ئه  له

  کۆماری ژماره رمانی فهپی  رزنجی، به ریم حوسن به بدولکه هم ع سه موعته
پاداشتی  رگرتووه له  تی وه دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(

وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  ریم به بدولکه م عه سه شخ موعته.  نفالدا ئه
،  وه ه)ئراق کانی دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)64(

  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
م  به . ت دراوه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   لهی )418(  ژماره و

 دام سهرمانی  فه  غدا به به  دا، له)1994(سای   رزنجی له م به سه شخ موعته
    .درا  سداره  له

 . ) ناسراوه نه( ست و پنج ی شهوج ی فهرۆکجاش سه .65
شداری  به  ، کهشی ڕه ترکه سوڵ ڕهباس حاجی ئاغا  وج، عه ی فهرۆکجاش سه .66

  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  یان کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه
  ژماره ثورة،ال، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  لهک  ریه ھه

، 19-1: ( رچاوه سه ؛ک نفالی یه ئه  شداری له به  به ست یوه په .  )6536
باس  عه.  )147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

دالیای  تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فهپی  بهئاغا، 
باس  عه.   رگرتووه وه داکان هنفال ئهاوی ش  شداری له بهپاداشتی  تی له  ئازایه

کان،  سووکه  ی جاشه)66(وجی  ی فهرۆکجاش سه، سوڵ ڕهحاجی ئاغا 
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
ی )402+109(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه
 .  وه بۆته  ی دووباره که ناوه  ت، واته دراوهکاندا  داواکراوه  تباره تۆمه لیستی  له

 .  ) ناسراوه نه( وت ست و حه ی شهوج ی فهرۆکجاش سه .67
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ت عابد  بدال مزوری و حکمه شخ عابد عه  ک له ریه وج، ھه ی فهرۆکجاش سه .68
وه دا دامه)1985(سای   وجی ناوبراو له فه. بدال مزوری عه شداری  و به  زرا

  ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)8(نفالی  شاوی ئه
گی  حمود به مه(ساح   مه مین حه ئه مه حمود حه وج، مه ی فهرۆکجاش سه .69

به وجی مه فه.  )گو وی شداری  حمود گوکانی  نفاله ئه  لهک  ریه ھهشا
  هشاو  له  وجه و فه هشداری ئ به  ت به باره سه.  کردووه ی)1+2+5+6+7(

  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ی ئهکان دڕنده
و ل نه، )6536( ک،  ی یهکان هنفال ئه  هل  که وجه شداری فه ی به رباره ده .  ) هزانرا

نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛وت ش و حه پنج، شه
پی  مین گو، به ئه مه حمود حه مه.  )167، 147لتی ئراق،  وه کورد و ده

دالیای  تی کۆماری ئراق، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فه
مین  ئه مه حمود حه مه.  رگرتووه وه  نفالدا ئه  شداری له بهپاداشتی  تی له  ئازایه

ن  الیه کان، له کهسوو  ی جاشه)69(وجی  ی فهرۆکجاش سهساح گو،   مه حه
 و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده ، فه وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

 .   ت دراوه کان داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)407(  ژماره
. مۆریاسی م ڕۆسته  مه ج حه ره د فه مه وج، تۆفیق محه ی فهرۆکجاش سه .70

شداری  به ڕ مه له.  کردووه ی)1(نفالی  شداری ئه مۆریاسی بهوجی تۆفیق  فه
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه شاوی  فتا له وجی حه فه
  مه ج حه ره فه  مه تۆفیق حه.  )147لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه

  ی جاشه)70(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )مۆریاسی( ڕۆیو نه م ڕۆسته
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
وه کان داواکراوه  لیستی تاوانباره  له ی)310(    .  ت درا
جگرانی  .یی دین میران ئاکره ر ساح تاجه مود عومه وج، حه ی فهرۆکجاش سه .71

مید  بدولحه د عه حمه ر ساح میرانی و ئه ح عومه سه ،وج ی فهرۆکجاش هس
فتا و  حهوجی  فه. وج ی فه رمانده فه ،لی د عه مه قیب عادل محه نه .انیساح میر

 ی)8(نفالی  شداری ئه و به  راوهز دا دامه)28.2.1985(وتی  هڕک  له ک، یه
ر ساح  د عومه حمه ئه .)5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ کردووه
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دادگای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)71(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیرانی، 
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه

وه  ی له)327(  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده دا کان لیستی داواکرا
   .  ت دراوه

وجی  فه. ندی وه مه د کابایز ھه مه ریم محه وج، فوئاد که ی فهرۆکجاش سه .72
ه باره سه.  ی کردووه)4+2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه ناوبراو به   ت ب

کانی  نفاله وی ئهشا  له  ندی وه مه ریم ھه وجی فوئاد که شداریکردنی فه به
؛   )زانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه

ی رۆکجاش سه  که،   )زانراو ل نه، )3721(  العراق، ژماره، 82- 2: ( رچاوه سه
ک و دوویان  کانی یه نفاله ردوو ئه شداری ھه کات به ده  وه وج باسی ئه فه

 دا؛ک و چوار ی یهکان هنفال ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه.  کردووه
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
ی  گوره بهد کابایز،  مه ریم محه فوئاد که رۆکجاش سه.  )162، 148ل

 ،) زانراوه ، ل نه)6689(  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26-2: ( رچاوه سه
پاداشتی   ی له)دا کورد کوشتن و ناپاکیڕاستی  له(تی  دالیای ئازایه مه
د  مه ریم محه فوئاد که.  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  داریکردن لهش به

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ندی، له وه مه کابایز ھه
ۆ  انی دهرم فه ،کاندا نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له به ستگیرکردنی ب
و  ئه. ت دراوه کان اواکراوهلیستی ناوی د  ی له)214(  ژماره و  رچووه ده

زۆرتر ڕین باشووری کوردستانی جھشت و  دوای ڕاپه  هرۆکجاش سه
 . ئران بژیتوتی   له چت پده

عید  سه(یی  سوکه لی قه د عه مه حمود محه عید مه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .73
.  دووهی کر)4+3+1(کانی  نفاله شداری ئه وجی ناوبراو به فه).  حمود باریکه مه
:  رچاوه سه  دا؛ک نفالی یه ئه  له  عید باریکه وجی سه شداری فه به  ت به باره سه

.  )148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ، به باریکهد  مه محهحمود  عید مه سهوجی  فه

و  ر له ن، ئاغجه سه حه ره ماڵ، قه مچه او، چهنگ کانی سلمانی، بازیان، سه ناوچه
 ؛ کردووه ی)4+3(کانی  نفاله شداری ئه به  ، واته نجیری کردووه ھه ره قه
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عید  سه ).237لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه
، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره بهیی،  وکهس قهلی  عهد  مه حمود محه مه

ی  ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ھاوتی، ژمارهی  ڕۆژنامه
دا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   کوردستان له

وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھه
ژیاندا   له یی سوکه حمود قه عید مه سه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(

 .  ماوه نه
وجی  فه. مرانی لی میرزا جاف شه ن عه سه د حه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه .74

شاوی   ک له ریه شداری ھه مرانی به ن شه سه د حه مه کانی محه جاشه
شاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له.  ی کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه

  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا ی یهکان نفاله ئهی  دڕندانه
ک  کانی یه نفاله ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه .  ) هزانراو ل نه، )6536(

تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ و دوو
کۆماری  رمانی فهپی  مرانی، به ن شه سه د حه مه محه.  )152، 148لئراق، 
پاداشتی  تی له  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  ژماره

لی میرزا جاف  ن عه سه د حه مه محه.  رگرتووه وه  داکان هنفال ئه  شداری له به
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)74(وجی  ی فهرۆکجاش سهمرانی،  شه

ھرشی   کردنی له شداری ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی   ی له)406(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

 . ت دراوه کان ناوی داواکراوه
 .گی جاف تاح به د فه مه عید محه هد س مه وج، کیسرا محه ی فهرۆکجاش سه .75

ی رۆکجاش سه، جگری گی جاف تاح به د فه مه عید محه د سه مه و محه سره خه
لی  ن وه سه حه  ک له ریه ھه .وج ی فه رمانده ر فه زھه مه ڕائید .وج فه
دنان  ، عهد عارف مه د ساح قادر سلمان، محه مه محهمین جاف،  ئه مه حه
وجی  فه.  بووینه  ی سریه رمانده فهجاف زیز  لی عه ریم عه و که جیب نه  مه حه
د عارفی  مه محه.  ی کردووه)3+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به فتا و پنج، حه
ی  که کانی گونده دا خۆی و جاشه)3(نفالی  کاتی ئه ، له زه فره ی مه رمانده فه

نفالستان،  گۆڤاری ئه ،92- 2: ( رچاوه سه؛  ی سووتاندووه)ل رکه سه(خۆیان 
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ی  نهشاوی دڕندا  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له). 43ل، )4(  ژماره
ل ، )6536(  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه
شداری  کات به ده  وه عید جاف باسی ئه د سه مه کیسرا محه .  ) هزانراو نه
  ژمارهالثورة،  ،12- 2: ( رچاوه سه؛  ک و دوویان کردووه کانی یه نفاله ئه
ه : (ت زیز ده لی عه ریم عه که  یهی سر رمانده فه . ) زانراوه نه ل، )6523( ب
  ره ی به مژوویه  رکه و ئه توانیمان ئه  ران نگاوه موو جه وڵ و کۆششی ھه ھه 

ی  مدا بۆ پاکژکردنی ناوچه نفالی دووه کاری ئه له  وه ومان کرابووهڕو 
 ل، )965(  ھاوکاری، ژماره ،93- 2: ( رچاوه سه؛ ین جی بکه داغ جبه ره قه
 ؛ داک، دوو و س کانی یه نفاله ئه  شداری له به  ت به باره سه).  وهزانرا نه

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
الر بۆ  واگری که ی ھه ی نووسراوی بنکه گوره به.  )156، 152، 148ل

  ژماره  به  ت خۆرھهی  ناوچهربازی  واگری سه ی ھهڕکخراو
 د جاف مه ی کیسرا محهو پنج فتا وجی حه ، فه)10328/10/4/1988(

سان و سۆفی  لی وه عه(کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی ھه شداری ئه به
 رمانی فهپی  به.  )5617ل، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ی کردووه)حیم ڕه

تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره
د  مه عید محه د سه مه کسرا محه .  داکردنی کوردنفال پاداشتی ئه رگرتووه له  وه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)75(وجی  ی فهرۆکجاش سه، جاف تاح فه
شاوی   له یشداریکردن به نجامی ئه  له،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

 ی)405(  ژماره و  رچووه کردنی دهستگیر رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهی  دڕندانه
د  مه عید محه د سه مه کیسرا محه.  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  له
 .     ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سهگی جاف، ئستا  تاح به فه

  نده رزه وجی فه فه. رکی ھهحاجی جھانگیر   نده رزه وج، فه ی فهرۆکجاش سه .76
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)8(نفالی  ئهشداری  رکی به ھه

5228.(  
ر خدر  جم عومه ر خدر ئاغا سوورچی و نه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه .77

و  فه). رۆکی پارتی پارزگارانی کوردستان سه(ئاغای سوورچی  وجی ناوبرا
ی )8+2(کانی  نفاله شداریکردنی کاولکردنی گوندی بارزان و شاوی ئه به
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له  کاولکردنی گوندی بارزان،  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له.  وهکردو
كاتی كاولكردنی گوندی بارزان و  له  قی پنج كه یله رشیفی فه كاستكی ئه

 سوپا وی  شه ھاوبه  الماره پهو ھرش و  و باسی ئه  دا تۆماركراوه كه ناوچه
ته  كراوه دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  کهكرت  کان ده سووکه  جاشه

و ) TNT(ری به  وروبه ی بارزان، گوندی بارزان و ده واوی ناوچه ر ته سه
كان  وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوونكه  كاسته .ن كه ڵ خاپوور ده شۆفه

: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه وه به ی خواره یه م شوه به
ح  د که مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. یرك ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه

وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه. ڕكانی
وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. ی جاسم زباری ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(
وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(وجی  لیم شوشی، فه د سه مه ی محه)17(
ه باره سه). ید سوورچی ی زه ه کۆمهو  ر ئاغای سوورچی ی عومه)77(   ت ب

، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی دوو ئه  لهوت  فتا و حه وجی حه فه شداری به
  شخه). 152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

کتیی  هکی ی یه رگه پشمه  ی، کهڕووید پیرداود کورتاند مه مین محه دئه مه محه
ئای شۆڕش،  کانی ڕیزه  نیازبوو بچته نیشتمانیی کوردستان بوو به

دا گرتیان و )21.1.1987(وتی  هڕک  ر ئاغای سوورچی له کانی عومه جاشه
دا  ڵ شخه گه ک له یه بۆ ماوه. لیفان خه  یان کرد لهدام سهکانی  ی پیاوهست ڕاده

وتی  هڕک  مین له دئه مه محه  خهدواتر ش .بووین  وه پکهولر  منی ھه ئه  له
تا  ی دادگای شۆڕش کراو سزای زیندانیکردنی ھه نهوا ڕهدا )7.12.1987(

ر  جاشکی عومه دادادگا  له . وه بۆ بدرایه  وه ره نده به واد ن عه الیه ی له تایه ھه
ک  نه  ی گرتووه و شخه ئه  ی دا که وه تی ئه ئاغای سوورچی ھات و شایه

  له  شخه.  وه ت بکاته ی حکومهست ڕادهخۆی  ی وه بۆ ئهی ھاتبت خۆ  شخه
و  وت کهدام  تی سه حکومهر لبووردنی گشتیی  دا به)6.9.1988(وتی  هڕک

و  هشداریکردنی ئ به ی رباره ده. ئازادکرادا )20.9.1988(وتی   هڕک  لهدواتر 
ر  عومه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه فه

کان،  سووکه  ی جاشه)77(وجی  ی فهرۆکجاش سهخدر ئاغای سوورچی، 
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
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  کانی ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه
ر  ر ئاغا سه عومه.  وه بۆته  ی دووباره هک ناوه  ت، واته ی دراوه)213+296(

 . نگری پارتی دیموکراتی کوردستان و الیه ی کوردستانپارتی پارزگاران  به
جگری  .زیز شروانی مین عه دئه مه حه شید ڕهوج،  ی فهرۆکجاش سه .78

 دالیای مه  ، کهمین شروانی دئه مه هح شید ڕهر  یده حه ،وج ی فهرۆکجاش سه
شداری  بهپاداشتی   له) ناپاکی و نیشتمان فرۆشی(دا ڕاستی  و لهتی  ئازایه

وه سه ؛ رگرتووه کاندا وه هنفال ئهی  شاوی دڕندانه  کردنی له ، 84-2: ( رچا
وه ل نه، )6784(  الجمھوریة، ژماره   شداری له وجی ناوبراو به فه .  ) زانرا

ی  گوره به.  دا کردووه)8+4+2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه ھه
وجی  ی فهرۆکجاش سهکو جگری  وه شید ڕهت  وکه شهعس،  کانی به ڕۆژنامه

  لهک  ریه ھه  شت له فتا و ھه وجی حه فهشداری  به ڕ مه له.  ناوی ھاتووه) 78(
  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهشاوی 

ی دوو و کان هنفال ئه  له  که وجه شداری فه به ی رباره ده .  ) هزانراو ل نه، )6536(
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛چوار

شید  وجی ڕه فهشداریکردنی  به  ت به باره سه). 162، 152لتی ئراق،  وه ده
، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهی  نامرۆڤانهشاوی   له شروانی

 رمانی فهپی  به زیز شروانی، مین عه دئه مه حه شید ڕه ).5228-5220ل
پاداشتی  تی له  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره

 ،زیز شروانی مین عه دئه مه حه شید ڕه.   رگرتووه وه نفالدا ئهھرشی 
ی دادگای با(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)78(وجی  ی فهرۆکجاش سه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به نجامی ئه  له،   وه ه)کانی ئراق تاوانه
  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)410(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

 .  ت دراوه کان داواکراوه
  و ئستا له  ره نووسه(گایی  رمه چه زا ڕهد  سعه الل ئه وج، جه ی فهرۆکجاش سه .79

و  و له  تی سویسرایهو د  سعه مال ئه که .)کات کی مافی مرۆڤ کاردهڕکخرا
لیل  ف خه ه یاد خه وج، موالزم ئه ی فه رمانده گایی جگری فه رمه چه زا ڕه

  مه وج، فارس حه جاج جگری ئامر فه وج و موالزم حوسن عه ئامر فه
  ک له ریه ھا ھه روه وجی ناوبراو، ھه فه  عس له زیز لپرسراوی حزبی به عه
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و  فا ن مسته سه ریم حه جم، که نه  مه ختیار حه گا، به رمه د چه سعه د ئه مه محه
وتی  هڕک  گا له رمه الل چه وجی جه فه.  ینه بوو  کر ئامر سریه ریم قادر بابه که
کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه ھه  شداری له و به زراوه دا دامه)15.12.1985(
  .دا- بجه ه ڕی ھه شه  شداری له بهڵ  گه له  دا کردووه)1+2+4+5+6+7(

شاوی   ی له که وجه شداری فه به  ت به باره سهکافرۆشی،  زا ڕهد  سعه ئه
کانی  ردییه به ی نه زۆربه له : (ت ھاوکاری ده ی ڕۆژنامهبۆ کاندا،  نفاله ئه

تی و  ی ئازایه ن نموونهرانما نگاوه جه و  کردووهشداریمان  ماندا به که ناوچه
ی  وتی شیرینمان ناوچه  ست بوون بۆ پارزگاری کردن له ر ده سه گیان له

ی  ، دیارترین نموونهڕزانمی  نفال و چه ، زوێ، کاری ئه بجه ه ھه
 ڕزیانستی  ده  وه تییه رکردایه ن سه الیه و له  مانه که وجه تی فه وانیه پاه

ھاوکاری، ، 94- 2(؛   )6536  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛) لنراوه
وجی  ی فهرۆکجاش سهگایی،  رمه چه زا ڕهد  سعه الل ئه جه.   )1017  ژماره

ناوی  ھاوکاری به ی ڕۆژنامهکی ڕاپۆرت  کان له سووکه  ی جاشه)79(
و   رگری نیشتمانیدا نیشتمان مای پیرۆزمانه ی به79وجی  فه  ھاوکاری له(

  ی که نگانه و جه ی ئه باره  له: (ت ، ده)ین رگری ل بکه به  پویسته
  له روا ھه ،)دا)1986(سای   له  ت بووه اوهرتی م که  له  شداریمان کردووه به

:  رچاوه سه ؛م نفالی چواره کانی ئه و کاره )1988(سای   بجه ه کانی ھه نگه جه
ی شداریکردن به ی رباره ده.   ) هزانراو ل نه، )1019(  ھاوکاری، ژماره، 2-95(

ش و  ک، چوار، پنج، شه یهکانی  نفاله ئهی  دڕندانهشاوی   له  که وجه فه
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛وت حه

ی )3ق/2318/24/5(  نووسراوی ژماره پی به . )166، 162، 148لئراق، 
واگری  ی سی ھه ت بۆ ھۆبه خۆرھه ی واگری ناوچه ی ھهڕکخراو

ندین  کاولکردنی چه  ڕ مه له، )23.5.1987(وتی  هڕک  هلربازی گشتیی  سه
  دا که)17.5.1987(وتی  هڕکرشتی ھزک له  رپه سه  گوندی کوردستان به

الل  ی جه)79(وجی  ، فه)46(سووکانی   وجی جاشه فه(  پکھاتبوو له  که ھزه
کانی  گونده  که) ربازی ندازیاری سه گایی و ھزکی ئه رمه چه زا ڕهد  سعه ئه
حمود،  ید مه ، سه ، سلمانه ره سکه ش، ده ، په رخ، پ دۆه ، به لیاوه ئه(

  ر به سه  البرد، که  خشه ر نه سه یان له) ، میرمار، کواجه مشکۆتان، غوالم کۆه
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:  رچاوه سه؛  بووینه پنجوین و  بجه ه ھه،   شروانه یالن، قه م، له ره قادرکه
کان  وجی جاشه فه  نت که یه گه ده  وه ش ئه مه ئه.  )5573ل، 25ب ،2-1(

و   و شارۆچکه ، گوند ی عروبهدام سهری  شانی سوپای داگیرکه شانبه
گایی،  رمه چه زا ڕهد  سعه الل ئه جه.  کانی کوردستانیان کاولکردووه شاره
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  اشهی ج)79(وجی  ی فهرۆکجاش سه

کاندا،  نفاله ئهھرشی   لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
لیستی ناوی   ی له)316(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه

   . ت دراوه کان داواکراوه  تاوانباره
شیر  لی به ند عه بباس و مامه د هم حه  وج، قادر سواره ی فهرۆکجاش سه .80

شداری  به بباس  کانی قادر سواره سووکه  وجی جاشه فه.  ی سریه رمانده فه
  شاوه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له.  کردووه ی)2+1(کانی  نفاله ئه
  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله انی ئهک دناوه به

:  رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  له شتا ھهوجی  شداری فه به  ت به باره سه .  )6536
 .  )148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
خ   ناسراو به میل باساکی مین جه ر ئه د عومه هم وج، محه ی فهرۆکجاش سه .81 ش

میل  مین جه ر ئه د عومه هحم وج ئه ی فهرۆکجاش سهجگری  .د باساکی مه محه
مین  ر ئه عومه ئوف ڕهمال  جهکانی  ناوه به  ی سریه رمانده فهدوو باساکی و 

ندامی لقی چواری  ئه  ئستاکه ،فا شخ مسته. فا باساکی و شخ مسته باساکی
منی  تی ئه رایه به ڕوه پالنی به  به. سلمانی  له  پارتی دیموکراتی کوردستانه

باساکی و مین  ر ئه عومهد  مه شخ محهرۆکجاش  کاری سهسلمانی و ھاو
ئوف  ڕهریم  که  خاسه  زه فره ی مه رمانده ن فه الیه له  که خشه ری نه جکه جبه

وانی  ی ئازا و پاه رگه دا کادیر و پشمه)6.7.1984(ی  ئواره  له کانیساردی
مامۆستا   او بهبدولی ناسر حمان عه بدوله عس ئاراس عه کانی به زیندانه
ڕۆژک پشتر دوو . ھیدکرا کی ئازادی شاری سلمانی شه ڕه گه  و له پشه
ردانی مامۆستا  سهبت،  سکی نزیکی شخ نوری ده ککیان که یه  کهژن 

شخ نوری   که  وه نه که ی خۆیدا و ئاگاداری ده که ماه  ن له که و ده پشه
  وت له یه و ده  تی الیه کی حکومه چه ک کۆمهرزنجی  د به مه شخ ساح محه

ی ڕۆژی  ئواره. کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  نته یه بیگه  وه وه ڕگای ئه
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ئوف  ڕهریم  که م چت بۆ مای شخ نوری، به و ده شهدواتر مامۆستا پ
مامۆستا   وه پشته لهوکات،  ی ئه خاسه  زه فره ی مه رمانده فهکانیساردی 

م  پاداشتی ئه  له. کوژت کات و دواتریش شخ نوری ده ھید ده شهو  پشه
بری  د باساکی و له مه وجی جاشانی بۆ شخ محه ت فه دا، حکومه کییهچاال

د  مه محه دین شخ ساح جمه بۆ شخ نهی )174(وجی  یان فه کوژرانی براکه
  رد بهی برای شخ نوری ک-تای غاز ھا شخ عه روه ، ھه وه کردهرزنجی  به

رتی  ندام که و، ئه ھید پشه شه. دا که وجه فه  دین له جمه جگری شخ نه
رپرسی پۆلی  و به ران نجده ی ڕه ه ی کۆمه)ڕکخستنی پنجونرتی  که(

کانی  نفاله شداری ئه به د باساکی، مه شخ محهوجی  فه. بوو  رزنجه به
 ک شتا و یه ھهوجی  هشداریکردنی ف ی به رباره ده.  ی کردووه)1+2+3+4+8(

ه  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه دا،ک نفالی یه ئه  له لکوبرا ب
داوی،  مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه 

کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و ھه شداری ئه به
واوی  ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده شهوو،  رگه وو، سه رگه به(

  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ناوچه
 و  ئمهنوان  ھاریکاری کردن له(: ت ھاوکاری دهی  ڕۆژنامهلدوانکیدا بۆ 

یدا پک بوو، توڕکو  رگری نیشتمانی زۆر دیار کانی به وجه  نوان فه له
زنیان  کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه گه کانی ڕۆه  کان له جه و فه
: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه خشی و ئه به
  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه
ت  باره سه). 7-6ل، )960(  رهھاوکاری، ژما، 74-2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه
-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  به

، )6523(  ژمارهالثورة، ، 12-2(؛   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78
کانی  نفاله ئهشاوی   له  که وجه فه شداریکردن به  ت به باره سه.   ) هزانراو ل نه

وج  ی فهرۆکجاش سه  ، که)6692(  ، ژماره روه لسه ئه: ( رچاوه دا، سه)1+2+3(
  له  یانی کردووه که وجه شداری فه ر باساکی باسی به د عومه مه محهشخ 

دالیای  رگرتنی س مه ھا وه روه ، ھه ک، دوو، س کانی یه نفاله ئهھرشی 
ر  ھه). نفالکردنی کورددا تی ئهپاداش له  دام سه  کجار له یه  تی به ئازایه
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نفالی  شاوی ئه  له  میل باساکی وجی جه فهشداریکردنی  به  ت به باره سه
چاپی  نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه، 20- 1: ( رچاوه سه ؛کدا یه

  شداری کان به سووکه  کی جاشه شتا و یه وجی ھه فه). 26ل،  م دووه
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( رچاوه سه؛  دووهی کرکانی دوو و چوار نفاله ئه
ر  د عومه مه محه.  )162، 152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
ر  عومه ئوف ڕهمال  مین باساکی و جه ر ئه د عومه حمه مین باساکی، ئه ئه
 وتی کهڕی )807(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره مین باساکی، به ئه
دالیای  مدا، مه نفالی دووه ئه اشتی کورد کوشتندا له پاد  ، له)9.8.1988(

مین باساکی،  ر ئه د عومه مه محه رۆکجاش سه.  رگرتووه ناپاکیان وه
، 11-2(ی  رچاوه سهی )3(  ڕه الپه  له  کۆماری، که رمانکی فهی  گوره به

، 115-2(ی  رچاوه سهی )2(  ڕه ، و الپه)6754(  ، ژماره)الثورة( ی ڕۆژنامه
دا ڕاستیله (تی  کی ئازایه دالیایه مهدا، )3907(  ، ژمارهاقالعر ی ژنامهڕۆ
حوسن  دام سهدیکتاتۆری ئراق   له) دالیای خۆفرۆشی و کوردکوژی مه
یی تیپی  رمانده ی فه ی نامه گوره ر باساکی، به عومه د مه محه.  رگرتووه وه

 ی بک پاره ی)13.2.1989(وتی  هڕکی )3/501/ا(  ، ژماره چلی پیاده
شتدا  نفالی ھه ئه  له داکردنی شداری پاداشتی به تی له  هتی تایب کو خه وه

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ت دراوه
کی نکۆڵ  یه گه به  ته و خه رگرتنی ئه وه). 240- 239لتی ئراق،  وه ده

ھرشی   له  وجی ناوبراوه فه اش ورۆکج سهشداریکردنی  کراوی به لنه
ی  رچاوه سهلدوانکیدا بۆ   له  وجه و فه ئه رۆکجاشی سه. شتدا نفالی ھه ئه
دالیای  س مه: (ت ده دا)6692(  ، ژماره)الثورة( ی ڕۆژنامه، 2-103(

وجی  ی فهرۆکجاش سهمین باساکی  ر ئه د عومه مه محه).  رگرتووه تیم وه ئازایه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ن، لهکا سووکه  ی جاشه)81(

ۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به به ستگیرکردنی ب
    .ت دراوه   داکان داواکراوه لیستی  لهی )380(  ژماره و  رچووه ده

 وجی فه. ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ باس مامه عه  وج، سواره ی فهرۆکجاش سه .82
:  رچاوه سه ؛ی کردووه)1(نفالی  شداری ئه بهعاباس ئاغای پشکۆ   سواره

.  )148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
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ی )324(  ی ھاوتی، ژماره ی ڕۆژنامه گوره بهند ئاکۆ،  باس مامه عه  سواره
ی  ره لبووردنی بهڕین و  دا، دوای ڕاپه)2.5.2007(وتی  ، ڕکه ممه چوارشه

دا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   کوردستان له
وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھه
   . وام بووه رده دا به)9.4.2003(
بدولقادر  شخ عهریم  بدولکه گورد شخ عه وج، ھه ی فهرۆکجاش سه .83

زانی  سنه گورد که وجی ھه فه.  ی سریه رماده لیل باقی نادر فه زانی، خه نهس که
د  مه شخ محه.  ی کردووه)7+6+5+2+1(کانی  نفاله وی ئهشداری شا به

،  کانه ری قادریه نونه  ، کهزانی سنه کهبدولقادر  شخ عه ریم بدولکه شخ عه
ناوی  یان به که وی ئه و گورد ناوی ھه وجک به بوو، فه وجی ھه دوو فه

  گورد له وجی شخ ھه کردنی فهشداری به  ت به باره سه. زیز شخ نوری عه
وجی  فه .  )6536  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سهک و دوو،  کانی یه نفاله ئه
ش و  ک، پنج، شه هکانی ی نفاله ئهشداری  به کان سووکه  شتا و سی جاشه ھه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ ی کردووهوت حه
شخ ریم  بدولکه عهشخ گورد  ھه.  )167، 148لتی ئراق،  وه ده
کان،  سووکه  ی جاشه)83(وجی  ی فهرۆکجاش سه زانی، سنه کهبدولقادر  عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
لیستی   ی له)390(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه لهنفا ئه

 .   ت دراوه کان داواکراوه  تباره تۆمه
وه نه(شتا و چوار  ی ھهوج ی فهرۆکجاش سه .84  . ) ناسرا
 ۆژیفوری ک فا ئاغا غه وج، قاسم فارس تاھیر مسته ی فهرۆکجاش سه .85

کانی  نامهڕۆژ  ی باوکیشی ناوی لهفا ئاغا ھا فارس تاھیر مسته روه کۆیی، ھه
وج  ی فهرۆکجاش سه، جگرانی  وج ھاتووه ی فهرۆکجاش سهکو  دا وهڕژم

تۆ  چه  ک له ریه تاح موسا، ھه م فه کره تاح و ئه  فه جید مه مه  ک له ریه ھه
ی  زه فره نی مه خاوه  که(سوور   ریمه تۆی که چه  عید ناسراو به ریم سه که

 بدول عه ئیبراھیمن،  سه زیز حه عه ئیبراھیم، حاجی )بوو 72  هتی ژمار تایبه
لی  د عه مه د، محه مه محه بدول عهد  مه ج، محه ره فه بدول عهکر  ج، به ره فه

یی و  فا تۆبزاوه مسته شید ڕهفا  عید، مسته تیف خورشید سه بشیری، له
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قاسم فارس تاھیر .   ی سریه بووینه رمانده فه بدول عهد  حمه د ئه مه محه
: ت ی ژنی دهڕوناک  ، که پارتی دیموکراتی کوردستانه   ر به سهفوری،  غه
ین،  ولر دانیشین و خانوو دروست بکه ھه  وه ی پداوین بینه  ڕگهپارتی (

رۆک  سه  له  جگه.  مووی پارتینه کانیشمان ھه پارتین و منداه  ش ئمه  چونکه
  ھاوتی، ژماره، 96-2: ( رچاوه سه ؛ین ناکه  دیکه سی نی حساب بۆ کهبارزا

کتیی  ی یه رگه تاح موسا، پشتر پشمه ال فه جید مه مه.   )2ل، )672(
  وه ڕایه دا گه)1983(تای سای  ره سه  نیشتمانیی کوردستان بوو دواتر له

کۆیی، تاھیر الی قاسم فارس  رۆکجاش سهجگری   و بوو به ڕژمناو 
هنیشتمانیی کوردستان کتیی  ناو یه  وه ڕایه ش گهڕینی ڕاپهدوای    و کرا ب

ندا  ھۆه  له  م ئستاکه ، به کۆیه  تی له یه بی کاروباری کۆمه کته ندامی مه ئه
سوکاری  ، که رگه ھاووتی، پشمه  ک تاوانی دژ به قاسم ئاغا کۆمه . ژیت ده

  ، که ھیدی کردوون و شه  نجام داوه رستانی کورد ئه په وه ته و نه  رگه پشمه
وی  شه  کانی قاسم فارس ئاغادا له کی جاشه یه بۆسه  له: (ن مانه شکیان ئه به
تی بۆ  ی خۆشناوه)سکتان(ی نزیک گوندی  ره کۆده  دا له)19.11.1978(

ی  رگه کتیی نیشتمانیی کوردستان، پشمه کانی یه رگه کی پشمه یه زه فره مه
یانی  بۆ به  د خان خدر بۆیی بریندارکرد که حمه حاجی ئه وڵس ڕهمان  قاره

ھید  شه، 22- 1: ( رچاوه سه ؛ھیدبوو ی شه که ختی برینه نجامی سه ئه  له
کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره ری کوردایه فه باس، سه وان عه شاخه

خۆی و  فوری به قاسم فارس تاھیر ئاغای غه). 220ل، 1974-1980
ری دوژمن  کی زۆر کۆپته یه رباز و ژماره دان سه شانی سه شانبهکانی  جاشه

یان )11.8.1979(وتی  هڕکی  رازه به شتی قۆڕه ده ھرشی شداری به
کتیی نیشتمانیی کوردستان  ی یه رگه پشمه  دا نۆزده ڕه و شه له  که  کردووه،

ی  رمانده ، فه ریم گۆده فیق زاھیر که شه: (ھید بوون شه  وه ی خواره م ناوانه به
رم و  ی ھه رمانده ری جگری فه یسه جم قه عروف عارف نه رم، مه ھه
ولود  مه(حاجی وسوویی  بدول عهولود حاجی  ، مه فیق بووه ھید شه شه

 فیق ڕهلی، ئازاد حاجی  زیز عه د عه مه یی، محه د قوقوه مه د حه مه ، محه) شینه
مین  ولری، شروان ئه د ھه مه محه ت فعه ڕهریف،  د شه مه وا، زاھیر محه نانه

نینی،  مین ئیسماعیل نازه دئه مه ر محه نوه ، ئه)ئامانج(نینی  ئیسماعیل نازه
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حمود  د مه حمه ، ئه)ش ڕه  وزه حه(وارانی  حمود ھه وز ئیسماعیل مه حه
، جبرائیل حاجی خدر قادر کافرۆشیانی، )بازیان –ئالوبغی (د  حمه ئه

د قادر  مه ، محه)ناوی ره قه  قاله(ناوی  ره لی ساح قه د عه مه عید محه سه
د  حمه ئه فیق ڕهر  باس، عومه عید عه ر سه عفه ، جه) کیه د زه مه محه(د  مه حه
ی   م چواره ئه  عید که سه تحول فهساح و قوباد  بدول عه، ئاودر بدول عه

ی  خانه  دا له)12.8/11(وی  شه  ستگیر کران و له برینداری ده  دواییان به
ئاغا خۆی  قاسم  کۆیه  له)دار الضیافة للضباط(ران  فسه ئهمیوانداری 

وه سه:  کان ی ناوه رچاوه سه ؛بارانی کردبوون گولله ھید  شه، 22-1: ( رچا
کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره ری کوردایه فه باس، سه وان عه شاخه

ھید  شه  نهگوتنی  ی شایه وه ئه). 9ل، 97- 2(؛ )254- 253ل، 1974-1980
 فیق ڕهکانی تۆفیق و  ناوه  ریم، باوکی و دوو برای تری به فیق زاھیر که شه
ئاغای قاسم فارس تاھیر . ھید کراون پناوی کورد و کوردستان شه  له
  له کان سووکه  ی جاشه)85(  وجی ژماره ی فهرۆکجاش سه ،فوری غه
کتیی  ر و خۆڕاگری یه ده ی کۆنه رگه شمهدا دوو پ)21.2.1980(وتی  هڕک

و  مه حمود محه شخ مه ئیبراھیمکانی  ناوه نیشتمانیی کوردستانی به دی ناسرا
  د له مه الل محه جه  رگه پشمه  مای باخ و ھید شه برای شه ڕبازدکتۆر   به

دیل گرت و  ی کۆیه به شارۆچکه   ر به سهی  نزیک گوندی کسه  ڕکدا له شه
ده  وه که یه  به ردوکیان  دواتر ھه  ، کهرکوک کردن ی ئیستخباراتی کهست ڕا

ی شاری  سابخانه ی قه ژووری سداره  دا له)12.1.1981(وی  شه  له  وه پکه
دا قاسم ئاغا )5.5.1980(وتی  هڕک  له .دران سداره  موسی کوردان له

  واته سوڵ ڕهھید  هرگۆ، توانی باوکی ش ناوی جه به  وه ھۆی خۆفرۆشکه به
فینی حزبی  ی سه)10(رمی  ی ھه رمانده د خان خدر بۆی فه حمه ئه

تیدا  گوندی سماقولی گرتکی دۆی خۆشناوه  سۆسیالیستی کوردستان له
دۆی   دا له)1980(سای   کانی له و جاشه ئاغافارس قاسم . ھید بکات شه
د  مه محه(کانی  ناوه ن به که ھید ده کتیی شه ی یه رگه سحابان س پشمه ئه

برینداری قاسم   به  ریم که کر که نتک و به مه ئیبراھیمجید  نتک، مه مه ئیبراھیم
وه به  دیکهی  رگه دا س پشمه ڕه و شه ھا له روه ھیدیکرد، ھه ئاغا شه کانی  نا

). ، بریندار بوونن سه یی و فارس حه جید سوسه د، مه حمه باح ئه سه
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  کتیی نیشتمانیی کوردستان له یهمانی  قارهی  رگه پشمهھیدکردنی دوو  شه
  د ناسراو به مه د ئیسماعیل حه حمه کانی ئه ناوه دا به)16.8.1981(وتی  هڕک
ش  رگه پشمه س مان کات ھه  لهجید وسو،  تی مه کیه و و یه د بنه حمه ئه

دار بوون به  )زیز کۆیی عهمامۆستا (سوڵ  زیز ئیبراھیم ڕه عهکانی  ناوه  برین
ھیدکردنی  شه. و قادر تیمارۆکی وز حهمدین  شه ، رمی کۆیه ی ھه رمانده فه

. دا)1981(سای   له  کانی کۆیه ناو باخه فا له ھاووتی دلر مسته
  بدال و شوکریه د عه حمه کانی ئه ناوه ھیدکردنی دوو ھاووتی بتاوان به شه

م  رجه ی سه)1982(کانی سای  انهخۆنیشاند  له  ناو شاری کۆیه قادر له
وتی  هڕک  دزێ له ی بۆردومانی قه شت ساه ی یادی ھه بۆنه  کوردستان به

ناوی میرزا  دا جاشکی قاسم ئاغا به)1982(سای   له). 24.4.1974(
  چی له ڕه په ئوف ڕهوزاد  ناوی نه ی به)ک. ن. ی(کی  یه رگه ئیسماعیل پشمه

ھیدکردنی  شه. ھیدکرد شه نزیک کانی بن شاخان  یهی کۆ معیه کی جه ڕه گه
سای   له  ناو شاری کۆیه له بدول عهجات حاجی  ناوی نه ک به یهھاووت

دا )1987(سای   له  ھیده و شه ھیدکردنی کوڕکی ئه ، دواتریش شه)1982(
مانگی   فوری، له قاسم ئاغای غه. بدول عهجات  ناوی دلر نه به

  به  کۆیه  یی له دا، چوار خوندکاری ئاماده)1982(یلولی سای  ئه/ر سپتمبه
ی ھزی  وه ران و ئاگادارکردنه نجده ی ڕه ه کانی کۆمه تی ڕکخستنه تۆمه

  له  وانه شه  کانی قاسم ئاغا، که ی جاشه شونی بۆسه  له  رگه پشمه
:  م ناوانه گرتدا به به  ئیستخباراتی کۆیه  ، له وه نایه دایان ده  ری کۆیه وروبه ده
یی،  می ئاماده شه ندی خوندکاری شه ربه لی ده عه مه الل حه وشیار جه(

ڵ  گه ساڵ بوو، له  ڤده نی حه مه ر ته یی، عومه می ئاماده شه فیق شه ڕه بدول عه
  یئه ھه  چوار مانگ له  یان زۆرتر له وه ، دوای مانه سه و چوار که ئه). شوکر
کی سای  ڕاستی مانگی یه ناوه  ، له ی دڕندانه نجه شکه ئه رکوک و ی که خاسه

ناو  دا له)1983(سای   کانی، له و جاشه قاسم ئاغا. دا ئازادکران)1983(
مانی حزبی سۆسیالیستی کوردستانی  کی قاره یه رگه پشمه  شاری کۆیه

ناو شاری  دا له)1984(سای   له. ھیدکرد شه  لیل حاجی دوانه ناوی جه به
مان  زستانی ھه  ر له ھیدکرا، ھه ن قاسم ئاغا شه الیه تاح له ئازاد مام فه  کۆیه

  یان له ولر سره ھه -  کۆیه  ڕگایر  سه کانی قاسم ئاغا له سادا جاشه
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ریمان  ری مامۆستای گوندی سماق شیرین مامۆستا نه ر سه تری سه چه
. ھیدکرد راویان شهو ناوب  ستی پکانی نیشانه به مه  تاھیر گرتبوو به

مال  جه  ق خۆشناوی ناسراو به د فه حمه مال ئه ھیدکردنی ھاووتی جه شه
پشتر   ، که ناو شاری کۆیه دا له)26.9.1985(وتی  هڕک  خۆشناو له

دا )1977(ری سای  مانگی نۆڤمبه  له ،بوونیشتمانیی کتیی  ی یه رگه پشمه
  رمانی له ، پاشان فهستگیرکرا ی دوکان دهزا قه   ر به سهی )چناران(گوندی   له

  م دواتر له رچوو، به رکوک بۆ ده ی که یئه خاسه ھه  دانی له  سداره
 یدام سهستی  ده  ت گرتنه سه ی ده بۆنه دا به)11.8.1979(وتی  هڕک

  بۆ زیندانهکۆمار لبووردنی گشتیی رۆک  کو سه وه  وه دیکتاتۆره
ھیدکردنی دوو  شه. مال خۆشناو ئازاد بوو هج ،رچوو دهکان  سیاسییه

چنارۆک   دا له)1985(تای سای  ره سه  له) ک. ن. ی(ی  رگه پشمه
وت خورشید ئاغای  رکه ھید سه و شه  خه  بده میری عه ھید ئه کانی شه ناوه به
وتی  هڕک  کۆر له  قاسمه رۆکجاش ی سه)85(وجی  کانی فه جاشه. فوری غه
ی  رگه کی پشمه یه زه فره مه  ، که په ر گوندی گۆپته سه  چنه دا ده)30.3.1985(

ی )ک. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(تیپی    ر به سهتی  یه شی کۆمه به
  ر گوندی ناوبراو، که سه  نه که ھرش ده) ئاڕ پی جی(  کان به بت، جاشه لده

دایکی   که) د حمه فور ئه غه  حمه ڕه(ناوی  ھۆی بریندار بوونی ژنک به  بووه
  رگه یی و خوشکی پشمه په گۆپته حیم ڕهلی کخوا  بات عه خه  رگه پشمه

ر  ھهدواتر  یش-د حمه فور ئه د غه حمه ئه . ییه په د گۆپته حمه فور ئه د غه حمه ئه
ھیدکردنی  سووتاندن و شه. ھید بوو کانی قاسم ئاغا شه ستی جاشه ده به

  ئیسماعیل مام قلینجی له ئیبراھیمیق ف شه) ک. ن. ی(ی  رگه پشمه
دا، دوای سووتاندنی )1985(پریلی سای  مانگی ئه  ی خۆیاندا له که گونده

دا بوو،  که خانووه  فیق له ھید شه شه  بیاری قاسم ئاغا که  یان به که خانووه
  ساح ئیسماعیل به ڕزگارناوی  سان به) 5-4(ن  مه ھا منداکی ته روه ھه

دا )24.4.1985(وتی  هڕک  له. بت ھید ده کانی قاسم ئاغا شه ی جاشه گولله
  بهکۆیی  ئاغافارس رۆکجاش قاسم  ی سه)85(وجی  کانی فه ھزکی جاشه

ھزکی   دا، کهی)شینی شخان گۆمه(الماری گوندی  ه، پناوبراوتی  رۆکایه سه
  ک له ریه ھه یی رمانده فه  کتیی نیشتمانیی کوردستانی به ی یه رگه پشمه
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ولر  شتی ھه ی ده)86(ی تیپی  رمانده ، فه) فه غه  مامه(زاڵ  د غه حمه فور ئه غه
رتی چواری  ی که رمانده فه) شینی ق گۆمه فه(رجیس  ق عوسمان جه و فه

دا  الماره و په له .دا بوون که گونده  له ولر شتی ھه ی ده)86(تیپی 
بت،  تی بریندار ده د بانی قه مه ال محه هد م مجه ناوی ئه ک به یه رگه پشمه

ق  ھید فه ی شه که فوری خانووه رمانی قاسم ئاغای غه فه  ھا به روه ھه
ردرا و  ، ئاگری تبه)شینی ق گۆمه فه(  رجیس ناسراو به عوسمان جه
د  سوه ناوی ئه دا به)1986(سای   ک له یهھیدکردنی ھاووت شه. سووتاندیان

  ر تۆفیق به ی تایه م فلکه رده به له  ی قاسم ئاغا، که که ن شوڤره الیه د له حمه ئه
ناوی  د به سوه پشتر کوڕکی مام ئه  ۆیشت، کهڕریدا  سه ئۆتۆمۆبل به

وتی  هڕک  شتو له ناوبانگی ده ڕی به شه  له  د، حمه د ئه سوه ر ئه عفه ھید جه شه
شاری   دا له)21.6.1978(وتی  هڕک  دیل گیراو دواتر له دا به)8.3.1978(

وجی  ی فهرۆکجاش سهقاسم فارس تاھیر ئاغای . درا  سداره  موس له
ر  سه   چته دا ده)1986(ی سای )5(مانگی   کان، له سووکه  ی جاشه)85(

  له  کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سهی  ی کۆیه)93(ھزکی تیپی 
ند  ڕکی چه دوای شه له.  کۆیه -ق  قته ڕووی نوان ته گوندی داربه
رتیپی تیپی  ید برایم سه سه ری ڕابه  ک له ریه یی ھه رمانده فه  کاتژمریدا، به

جگری ) شتنی ق گۆمه فه(رجیس  ق عوسمان جه و فه  ی کۆیه)93(
شینی بریندار بوو،  ق گۆمه دا فه ڕه و شه له. رتیپی تیپی ناوبراو بوو سه
دار  ان جاسم فارس تاھیر غهک جاشه  ھا له روه ھه فوری برای قاسم ئاغا برین

  کانی له فوری و جاشه دا قاسم ئاغای غه)1986(ھاوینی سای   له. بوو
نوان گوندی شیواشۆک و   نزیک شیوی ساماڵ له  کدا له یه بۆسه

د  حمه فور ئه د غه حمه مان ئه ی دسۆز و قاره رگه ، پشمه دا ی کۆیه شارۆچکه
ی  رگه پشمه  ندی س، که به بۆ مه  په گۆپته  ی له وه ڕینه کاتی په یی، له په گۆپته

لی شخ  کتیی نیشتمانیی کوردستان الی شخ عه ندی چواری یه به تیپی مه
  وه نه به ی ده که رمه ن و ته که ھید ده ند، شه به ی تیپی مه رمانده ساح فه مه حه

. ی که سوکاره که  به  وه نه یده ئینجا دواتر ده یگن، ناو شاردا ده و به  ناو کۆیه
  ڕگای  دا له)1986(سای   رو شون کردنی دوو ھاووتی له گرتن و بسه

و  حیم ڕهد کوخا  حمه کانی ئه ناوه  به  وه ربازی کۆیه ی ئیستخباراتی سه بنکه
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مانیی کتیی نیشت کی یه یه رگه ھیدکردنی پشمه شه. خان مه دلر ئیسماعیل حه
  له) سوور  ساالره(  ریم بۆیاخچی ناسراو به ناوی ساالر که کوردستان به

. ڕوو گوندی داربه  کانی قاسم ئاغا له کی جاشه بایه هڕ  دا له)1986(سای 
کانی  رگه ڵ ھزکی پشمه گه ڕکدا له شه  کانی له و جاشه  قاسم ئاغای کۆیه

کی  یه هڕۆدا، )10.7.1986( وتی هڕک  کتیی نیشتمانیی کوردستان له یه
ناوی  رانی کوردستانی به دهنج ڕهی  ه کۆمه ڕۆشنبیری  کادیرکیمان و  قاره
ی  رمانده فه  ، که)ر دهنج ڕه(  لخمی ناسراو به له مین سادق ته لیل ئه ھید جه شه
ی تر  رگه ڵ دوو پشمه گه چوغ بوو له ره ی قه)87(رتی دووی تیپی  که
و یاسین ) شی شاکر سۆربه(  لی ناسراو به ر عه ر عومهکانی شاک ناوه به

دوو برای   لیم، که یاسین موعه(  لخمی ناسراو به له ر ته عومه ئیبراھیم
  لخمی ناسراو به له ر ته عومه ئیبراھیمغدید  ھید مه کانی شه ناوه تریشی به

تای  ره سه  له لخمی له ر ته عومه ئیبراھیمد  مه ھید سه و شه) و ه قه  غدیده مه(
  گه دیبه   ر به سهی  ره القه نزیک گوندی مه  کدا له یه بۆسه  له  دا)1987(سای 

ش  رگه ھیدی کردن و س پشمه شه سگردکانگوندی   ، له)ھید بوون شه
و  ئیبراھیمیالنی، دینۆ زرار  عید خه ینی سه کانی حامد ھه ناوه به خاند سیان 

تا  سزای ھه  دواتر حامد و دینۆ به  گیرکران کهست لخمی ده له ته ئیبراھیم
دانی کران و   تایه ھه دانی بۆ   سداره  یش سزای له)لخم له ته ئیبراھیم(زین

  له) و دینۆ ئیبراھیمحامید، (  و س دیله ئه. درا  سداره  و دواتر له وه بدرایه
ولر  نی ھهم کی زیندانی ئه یه  ژووری ژماره  دا له)1987(تای سای  ره سه
  که  یان کردووه ڕه و شه یان جار باسی ئه ده  بووین و به  وه که یه به

و س  ئه.  ستگیرکردووه وانی ده ئه  کانی قاسم فارس ئاغای کۆیه جاشه
و  م دادگای به رده به کانیان له قسه ڕکخستنیپناوی  له  یه رگه پشمه نا

یان  ، ده وه ونه دان دوورکه  سداره  سزای له  له ی وه بۆ ئهغدا و  ی به وره سه
  اکشابوو لهڕموومانی  رنجی ھه سه  ی که وه یان دانیشتووم، ئه گه جار له
جاش بت   لخمی به له ته ئیبراھیمھید  م بوو بۆ شه دا زۆر ئاسته که ژووره

 فورسان ی وشهبری جاش  کردن له م ئامۆژگاریمان ده رده ھه  فورسان، که
دادگادا   نیا له ته  جاش به ی وشهکارھنانی  مانزانی به ده  چونکه ،کاربھنن به
  هی سزای ل وه ، بۆ ئه و دادگایه رۆکی ئه ری سه نده د به مه واد حه بۆ عه  سه به
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و  ئیبراھیمھید  م بوو بۆ شه وده ر ئه م ھه به .وه دانیان بۆ ببته  سداره
ناو گوندی،   یشتنه کان گه جاشه  که: (گوتی ک دواتر دیسان ده ک خوله یه

  وه خۆیانه  ر له کان ھه کان کرد، دواتر جاشه ی جاشهست ڕادهخۆمان   ئمه
کو  ، به بووینه نه  رگه پشمه  گینا ئمه ئه  ھی ئمه،  یان کردۆته کانه و چه ئه

دا )1987(ھاوینی سای   پاشان له). دانیشتبووین  و گونده و له  فیرار بووینه
  ،کانی قاسم ئاغای کۆیه ن جاشه الیه و له ستگیرکرا ی ده رگه س پشمهر ھه
د  مه واد حه م عه رده به  نیا له ته به ئیبراھیمھید  ی دادگا کران و شه نهوا ڕه
  ی تریش فورسان، بۆیه که کارھنابوو و دووه جاشی به ی وشهدا - ر نده به
ه تاھه سزای ھه  دینۆ زراری بهینی و  حامید ھه  ک له ریه ر ھه نده واد به عه   تای

لخمی  له ته ئیبراھیمھید  شهدانیشی بۆ   سداره  رمانی له و فه زیندانی کرد
إنت الجحش، أبوک الجحش، جدک : (بووگوتھا پشی  روه رکرد، ھه ده

تۆ جاشی،   ، واتهالجحش، عشیرتک الجحش، أدزک للجھنم وبئسک المصیر
خت  ی ئاگری دۆزه وانه ت جاشن، ڕه که خه،  ، باپیرت جاشه باوکت جاشه

  یشتبوومه بوو من گه ی مانگک ده نزیکه .)م و دواڕۆژت نابووت ب که ده
ب  ینی و دینۆ زرار به حامد ھه  بوغرب که ی ئه)أألحکام الخاصة(زیندانی 

ۆ  هڕووداوو  المان و ئه  لخمی ھاتنه له ته ئیبراھیمھید  شه ی ناو دادگایان ب
واوی  ته(دا  ڵ ئمه گه یالنی و دینۆ زرار له ینی خه دواتر حامید ھه.  وه ینهگا

  شکیش له بهو ) 14.9.1988(وتی  هڕک  له) دا شه و به زیندانیانی کورد له
ی )737+736(  کانی ر بیاری لبووردنی گشتیی ژماره انی دواتردا بهڕۆژ
دا )28.10.1986(وتی  هڕک  له. وتین و ئازاد کراین که حوسن دام سه

 ڕژمپشتیوانی ھزکی زۆری   به  کانی قاسم فارس تاھیر ئاغای کۆیه جاشه
و قۆڕیتانی   کانه کانی په ر گونده سه  ر ھرشیان کرده ندین کۆپته و چه

ن  الیه له  که خت و بۆردومان کردنی گونده ڕکی سه ، دوای شه شتی کۆیه ده
ی )5(رتی  ی که رگه دوو پشمه  وه ڕژمهکانی  ره و کۆپته  که ھزه

کانی سابیر  ناوه ولر به شتی ھه ی ده)86(تیپی    ر به سهجی  ره گۆڕقه
ھزی پشتگیری   س له ڵ دوو که گه بانیمارانی و فارس بانیمارانی له

ھید  یی شه کر ناسراغه بهوگی و مام  تیف شه کانی له ناوه  کان به گونده
د  مه ناوی محه مانی تر به کی قاره یه رگه ئاغا پشمهکانی قاسم  جاشه و بن ده



344    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

و  دیل ده برینداری به  به) مام قلینجی ڕزگار(  لی ناسراو به عه بدول عه گرن 
) 20(  ھا زۆرتر له روه ھه .درا  سداره  دواتر له  ن که که ده ڕژمیی ست ڕاده
و  ک له ریه ی ھهڵ ماڵ و مندا گه له ،ھید بوون دا شه و دوو گونده س له که

، 23-1: ( رچاوه سه ؛)ش ڕه  ریمه ابیر قۆڕیتانی و کهس: ( یه رگه پشمه  دوو
-219ل م، که رگی یه بات، به ختی خه ری ڕۆژانی سه وه ، بیره د کورده حمه ئه

ناوی  کتیی به فینی یه ی سه)91(کی تیپی  یه رگه ھیدکردنی پشمه شه). 220
  وته که قیان ده گوندی فه  دا له)1987(سای   له  ، کهزا ڕهعید  فین سه سه

دا )1988(سای   ھیدکردنی دوو برا له شه.  کانی قاسم ئاغاوه ی جاشه بۆسه
د سوسنی و  مه محه سوڵ ڕه ڕزگارکانی  ناوه  به  ی کۆیه م یانه رده به  له
ناوی  نجک به د سوسنی و بریندارکردنی گه مه محه سوڵ ڕه بدول عه

  و ئستاکه  یه ھیده و دوو شه ئامۆزازای ئه  که ئیبراھیم بدول عهد  هم محه
دان ھاووتی  ستگیرکردنی سه ده. ژیت مانیا ده ئه  ندامک له م ئه کو که وه

کانی  ن قاسم ئاغا و جاشه الیه ق له قته کانی ته کانی خاخان و گونده دھاته
نفال  کان و ئه ربازییه سه  ھزه  ستکردنیان به و دواتر ڕاده) 85(وجی  فه

دا )5.5.1988(وتی  ڕکه  کانی له فوری و جاشه قاسم فارس غه. کردنیان
ق،  قته ی ته شارۆچکه  ر به سرۆکی سه ر گوندی قه سه  کاتی ھرش کردنه له

موویان  و دواتر ھه  ستگیرکردووه ی ده و گونده ندامی خزانکی ئه نۆ ئه
ڵ پنج کچ و دوو  گه ژن و پیاوک له  بریتیین له  سه کهو نۆ  ئه. نفال کراون ئه

ئیسماعیل میکائیل،   دریه د، قه مه بدولقارد ساح حه عه: (ن مانه ئه  کوڕیان، که
بدولقادر  روین عه پهبدولقادر ساح،  رمین عه بدولقادر ساح، نه سرین عه نه

بدولقادر  ران عه کامهبدولقادر ساح،  یان عه بهبدولقادر ساح،  ساح، ژیان عه
ڕزگاری   یه ماه و بنه له  س که که  تاکه). بدولقادر ساح ریمان عه و نه ساح

  دا له)23.6.2006(وتی  ڕکه  له  ، که ه)بدولقادر ساح ریوان عه مه(بووبت 
رۆکجاشی  فوری سه ر قاسم فارس تاھیر غه سه ولر سکای له دادگای ھه

  ی که وه تی ئه تۆمه  ، به کان تۆمار کردووه کهسوو  ی جاشه)85(وجی  فه
ویان  باوک، دایک، خوشک و براکانی ئه  ک له ریه کانی، ھه قاسم ئاغا و جاشه

عسی کردوون و  کانی به ستی ھزه ی گرتوون و دواتر ڕاده)ریوان مه(
مون  ی سه ھیدکردنی ھاووتی بتاوان مامه شه. نفالیان کردوون وانیش ئه ئه
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ستگیرکردنی  ده.  ی کۆیه)سرێ قه(کی  ڕه گه  دا له)1988(سای   هفرۆش ل
وجی قاسم  کانی فه ن جاشه الیه ربازی له تی سه خزمه  و له اکردڕش  شه

ری  وروبه ده  دا له)11.8.1988/10(وی  شه  فوری له فارس تاھیر ئاغای غه
 براھیمئی: ( ک له ریه ھه  بریتین له  تی که گوندی سکتانی دۆی خۆشناوه

حیا،  مام یه بدول عهر  ریم، دالوه بدولکه عه فیق ڕهگ، بارزان  د به حمه ئه
، )وز ران حه مین و کامه کر ئه ریم، ھاوڕێ به بدولکه عه فیق ڕهشروان 
و  ر و بسه  ئیستخباراتی کۆیهی  نزومه مه  کردنیان بهست ڕادهپاشان 

وز  ران حه نیا کامه ته  ، که ستاکهکو ئ میان تاوه که سی یه شونکردنی پنج که
 ڕۆژیی )9.3.1991(وتی  هڕک  ویش دواتر له چی ئه ئازادکرا، که

  له. ھیدکرا شهو  ئهکانی  و جاشه ستی قاسم ئاغا ده ر به ھه  ی کۆیه که هڕین ڕاپه
کانی  ی پارتیزانه ڕکی ئازایانه شه  لهنفال،  کانی ئه دڕندانه  کۆتایی شاوه

ولر  کانی لقی ھه ی پارتیزانه سته رپرسی ده یی به رمانده فه  بهی حزبی شیوع
دانمارک   له  ئستاکه  که) عروف د مه حمه ت کاک ئه فعه ڕه(ژار  موالزم ھه

ڵ  گه له بوون  رگه پشمه  )11(  کهدا، )4.9.1988(وتی  ڕکه  لهژیت،  ده
و   انی سماقهک گونده نوان دا له کانی قاسم ئاغای کۆیه وجی جاشه فه

ر  سه ی ئازاو گیان له رگه ئاغا دوو پشمهفارس کانی قاسم  جاشه .بایزئاغادا
شتی  رده ال قادر ساح سه ئیسماعیل مه(کانی  ناوه ستی حزبی شیوعییان به ده

وه زان مه ڕهجم  ڵ نه یسه و فه) ئارام شاھین(  ناسراو به مامک  شه –یی  ماستا
ردوو  کانی ھه رمه قاسم ئاغا ته .ھیدکرد شه) جووتیار چاوشین  به ناسراو

ھیدکردنی  شه.  ئیستخباراتی کۆیهی  نزومه مهدیاری بردن بۆ  ھیدی به شه
گوندی   ئراق له –ری حزبی شیوعی کوردستان  ی تکۆشه رگه دوو پشمه

ردووکیان  ھه  دا که)5.3.1989(وتی  هڕک  ت له موژی بناری چیای کۆسره
   ر به سه  که رگه دوو پشمه  .ھیدکران ی دوکان شه ربازگه سه  برینداری له  به

وبراو بوون و بریتین له لقی کۆیه ریم  نگی که جه: ( ک له ریه ھه  ی حزبی نا
  سپی ناسراو به د کله حمه ئه ئیبراھیملیل  پۆڵ و جه شه  بۆگدی ناسراو به

دار بوونی دوو پشمه روه ، ھه)ڕباز خان  نی ئاسۆ کاکهبری  که  رگه ھا برین
کانی  رییه وه ی بیره گوره به.  و سووک بووه سره خت و برینی ھاوڕێ خه سه

یان  که ڕه شداری شه به  رگه پشمه  دا چوارده ڕه و شه خان، له ئاسۆ کاکه
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د )وت که ھه(فا قادر  ر مسته نوه ئه: (ن مانه ئه  که  کردووه ، مالزم شرزا
  مه ، حه) کورده(ریم  که  مه خان، پشتیوان حه کهیی، ئاسۆ کا په سمان گۆته

، ڕبازپۆڵ،  نگ، شاو، شه ، دکتۆر ھۆشهکۆیی و، دشاد سره اش، خهش ڕه
  مین ئاغا و کاوه دئه مه موراد حهران  کامه، )چاالک(مین  ریف ئه ر شه عومه

کانی  رباز و جاشه ھۆکاری ھرشی سه).  رم ھه  ھرام ناسراو به مید به حه
ی پارتیزان ئاسۆ  رگه کانی پشمه رییه وه ی بیره گوره ئاغا، بهفارس اسم ق

بۆ   ڕاوه ی گه رگه سیخوڕ و پشمه  ک له ریه خان، ناپاکی کردنی ھه کاکه
و ) س بکه(  یی ناسراو به رابه د خه مه ساح شخ محه ڕژمشی  باوه

یی  رابه ساح خه  ، که نهرم بووی ھه  ھرام ناسراو به مید به حه  کاوه  رگه پشمه
  و گوایه  ستنیشان کردووه کانی بۆ دوژمن ده رگه ی پشمه شارگه حه
  کردووه  وه ڕژمهزگاکانی سیخوڕی  ده  نھنی به ندی پوهرمیش پشتر  ھه

  له) خدر گۆمانی(  کانی چوارقوڕنه ھاوڕی ڕکخستنه  ی که یه و نامه ئه  بۆیه
م  و ھه  ی شوانی نووسیوه زه فره رپرسانی مه به دا بۆ)3.3.1989(وتی  ڕکه
الی ھاوڕیانی   نیته یه گه و خۆت ده مشه ر ئه ھه: (ت رم ده ھه  کی به زاره

  له  کانی قاسم ئاغای کۆیه جاشه  که  وه یته که ت و ئاگاداریان ده چیای کۆسره
، )ت کۆسره بناری  ر ھاوڕیان له سه  نه که دا ھرش ده)5.3.1989(وتی  ڕکه

) خدر گۆمانی(ی  و قسانه رم ئه خان، ھه کانی ئاسۆ کاکه ی قسه گوره به
  ڵ به تکه  تی که دیویهدا  هک ڕه شه ڕۆژی  له ھا روه ھه  وه وان شاردۆته له

وه ر پاش چهدوات ، کان بووه جاشه ، 98-2: ( رچاوه سه ؛ند مانگک ئازاد کرا
می پارتیزانی چیای  رده تی سه گایهر ری پشمه وه خان، بیره ئاسۆ کاکه

م  به.  )75-52ل، )32(  م، گۆڤاری چیا، ژماره شی دووه ت، به کۆسره
مید  حه  رپرسانی حزبی شیوعی، کاوه و به  رمانده فه  ک له یه ی ژماره گوره به
سکی  ند که ی چه وه رئه به م له ، به بووه رم ناپاک نه ھه  ھرامی ناسراو به به

،  دا بووینهی قاسم ئاغاکان ت و جاشه ی حکومه که ڵ ھزه گه ی خۆی لهنزیک
کردنی ڕزگارپناوی  کانی و له وی خزمه ھه  رم به ستگیرکردنی ھه دوای ده
وهرم پشتر  ھه  که  ودا وایان بۆ نووسیوه گیانی ئه وه ته حکومه  به ندی پ  

ڵ  گه له  ڕه و شه ئه. ناوبراوکردنی ڕزگارھۆکاری   ش بۆته وه ر ئه ، ھه بووه ھه
د  مالزم  که ی سریه رمانده فه  کی حزبی شیوعی بوو که یه سریه شرزا
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) 27.3.1991(وتی  هڕک  موالزم شرزاد دواتر له .یی بوو په سمان گۆته
رکوکی  ر شاری که عس بۆ سه و به دام سهی  ناو سوپای دڕنده ھرشی به  له
سه گره به. ھید بوو دا شه شارهو  ناو ئه دا له و بی  ڤیدیۆیه  و فیلمه ی ئه گو
کورد و   دژ بهی  وره گهپناوی دادگاییکردنی تاوانباری  له  مپینی کۆیه که  که

ت بویان  ی بناری کۆسره ڕه و شه ت به باره کوردستان قاسم ئاغا سه
 ڕوکنم  هد ناوی موقه ربازی به مکی سه ده موقه  خات که ریده ، ده وه کردۆته

کو  ند جاشکی وه ڵ ناوھنانی چه گه ون له که رده زیز و قاسم ئاغا ده عه
  تاح موسای جگری قاسم ئاغا بت، که ال فه م مه کره چت ئه پده  که(م  کره ئه

تای  ره سه  کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو دواتر له ی یه رگه پشتر پشمه
جگری قاسم فارس کۆیی،   و بوو به ڕژمناو   وه دا ھاته)1983(سای 
بی کاروباری  کته مه  له  کتیی و ئستاکه ناو یه  وه ڕایه ش گهڕینی ڕاپهدوای 
دوای (مین  دئه مه مال حه ید جه مال، سه لیل، که ، جه) دایه تی کۆیه یه کۆمه
قی پارتی  قته ی ته رپرسی ناوچه به  ناو پارتی و ئستاکه  چۆته ڕین ڕاپه

ژار،  د، مام ھه مه ، شخ محهڕزگارحمود، میران،  ، مه ) هراتی کوردستاندیموک
ی  زه فره مه  نی کۆنه عیدی خاوه ریم سه تۆ که چت چه پده  که(تۆ  تۆفیق و چه

  بت، که   کۆیهالی قاسم ئاغای   ی سریه رمانده و فه) 72(  تی ژماره تایبه
  ندک له ھه  تی گوایه یه ی کۆمهک یه ر کشه سه ر له وبه مه ند ساک له چه

بدولواحد  ھیدکردنی خوندکار ئاراس عه شه).  کانی خۆی کوشتوویانه خزمه
خوار   نی له مه ته  وکاته ئه  دا، که)1990(زستانی سای   وزی له مید حه حه

کتیی نیشتمانیی کوردستان  کانی یه هڕکخستن   ر به سهو   سان بووه) 18(
و  واسینی پۆسته ھهر  سه ون له که کانی قاسم ئاغا دوای ده جاشه  که،  بووه ر 

رچاوی  به  کۆندا به  ھنن و له رده ناو ماڵ ده له  و مردمنداه ئه ، بوکراوه
ھیدکردنی دوو  شه. ن که ھیدی ده شه  زۆر دڕندانه یدا که هدایک و خوشک

 ڕۆژیی )9.3.1991( ڕۆژی  شت ھاووتی له و بیست و ھه  رگه پشمه
  به  که رگه دوو پشمه  مان، که ی قاره کی کۆیه نی خه کۆمه ڕینی ڕاپه

داری له   ھیدکران، که ستی تاوانبار قاسم ئاغا شه ده به  ی کۆیه ناو قشه برین
ری  وھه جه(مکۆل  ر بایز حه وھه تمانی و جه د کانی وه حمه ئه  بریتی بوون له

ن  ریم، به ئاکۆ که: ( ین لهش بریت که اووتیهھ) 28(ھا  روه ، ھه )اسکهن رزا
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دین، جاسم  دره سه ئیبراھیمن،  سه حه ئیبراھیم، بدول عهمیر  تۆفیق، ئه
مید،  فا، ستار حه مید مسته د، حه سعه نگی ئه لیل خالید، جه رحان، جه فه

ر  هر، شروان ئیسماعیل، عوم عومه  د، سواره حمه ئه  میره مید، سه د حه مه سه
وز،  ران حه ر، کامه مان عومه جید، قاره ڵ مه یسه ر ساح، فه د، عومه مه حه

، میرزا بدول عهد  مه د خدر، محه مه د، محه مه حه  مین، کاوه دئه مه حه  کاوه
 ؛سرین سدیق و نامیق سلمان ی، نهن ره نین قه تاح، نازم ساح، نازه فه

ڕی  خات، ماپه دهڕک کرشا وستهم  مپینک دژ به که:  کۆیه:  رچاوه سه
لی ئیسماعیل  عه حمان ڕهناوی  جاشکی قاسم فارس ئاغا به). کوردستانیوز

دا )9.3.1991(وتی  هڕک  له  و ئازادکردنی شاری کۆیه ڕین ڕاپه ڕۆژی  له
و  ڕژمزگاکانی  داموده ر بۆ سه  کی کۆیه دوای ھرش و فشاری زۆری خه

ر  ماوه جه  سلیم به ا با تهئاغ: (اسم ئاغای گوتبووق  به ،کان خۆفرۆشه  جاشه
کردبوو و   گولله  ناوی جاشی ناوبراوی پ له ئاغا ھهفارس قاسم  .)بین

 فوری، ی غهقاسم فارس تاھیر ئاغاشا و پنجی  ھهوجی  فه. کوشتبووی
ی )7+6+5+4+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھهکانی   دڕنده  هشداری شاو به

وجی قاسم فارس تاھیر ئاغای  شداریکردنی فه به  ت به باره سه . کردووه
  الثورة، ، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله وی ئهله شا  کۆیه

. )6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 79- 2(؛   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره
و  کانی یه هنفال وی ئهشا  له  شداری کردنه به  ت به باره رچی سه ھه ک 

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه ،19-1: ( رچاوه سه ؛چواردا
کی  یه دا ژمارهنفالی چوار کاتی شاوی ئه له . )162، 148لتی ئراق،  وه ده

) 500(ی  یان نزیکه ژماره  که  شتی کۆیه کانی ده زۆری دانیشتوانی دھاته
 ئاغافارس م قاسم  ، به شاری کۆیه ر به  نه به نا ده بت و په ک ده یهھاووت

ی  نزومه ی مهست ڕادهو  ن که ستگیر ده دهکی زۆریان  یه کانی ژماره و جاشه
ی  ھاووتی گوندی کسه  نویاندا نۆزده لهن،  که یان ده ستخباراتی کۆیهئی

د عارف،  مه ردار حه مین یونس، سه د ئه حمه سوور ئه کاکه: (ن مانه ئه  که  تیایه
عید  ، سهزا ڕهحمود  د مه مه زیز، محه د عه مه حه  زیز قادر، سواره ھیر عهزا
مین،  د ئه حمه ئه تحول فهمین،  د ئه حمه مین ئه دئه مه مین، محه د ئه حمه ئه
حمان  بدوله عه تحول فهلی،  حمان عه بدوله لی عه مین، عه حمود ئه وزاد مه نه



349 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

لی  لی، عه حمان عه بدوله ر عه لی، عومه حمان عه بدوله لی، عوسمان عه عه
باس  یونس، عه بدول عهباح  عید خدر مارف، سه خدر ئیسماعیل، سه

). تیف د له مه د محه رھه تیف و سه د له مه یونس، ئاراس محه بدول عه
کانی  نفاله کانی ئه دناوه به  شاوه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه

ی )3/11365ق/3ش(  نووسراوی ژمارهپی  بهدا، )وت ش و حه هپنج، ش(
ی ئیستخباراتی سی  بۆ ھۆبه باکووری  ناوچهواگری  ی ھهڕکخراو

وتی  هڕک  له   که  کردووه وه ی به ، ئاماژه)28.6.1988(وتی  هڕک  به ربازی سه
  هپکھاتبوو ل  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه  دا ھزک به)21.6.1988(
گای  باره   ر به سهکی کۆماندۆی  کی زرپۆش، سریه کی تانک، سریه سریه(

، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله فه
د سادق  مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162، 138، 135

:  رچاوه سه ؛ و ناو شاری کۆیه شتی کۆیه ر ده سه  ، ھرشیان کردۆته)شوانی
وجی  ی فهرۆکجاش سهقاسم فارس تاھیر ئاغای ). 5144، ل22ب ،2-1(
: دوت ده  یه مشوه ھاوکاری به ی ڕۆژنامهکان بۆ  سووکه  ی جاشه)85(
  وتن، وه بدواکه  جمان ھناوه رمانکمان پ سپاردراب به رچ فه ھه  ئمه(

 ڕاونانینفالمان کرد بۆ  ڕی ئه شداری شه به  بوو که وه رمانیش ئه دوا فه
ی  وه شداریی پاککردنه رانمان به نگاوه ، جهو ینی کانی خومه کرگیراوه به

؛ یان کرد- ران و گاپیلۆن ی ئاسنگهر، چیا مه کانی چۆغماغ، یاخسه گونده
و  ڕاپهدوای  .)972  ھاوکاری، ژمارهی  ڕۆژنامه، 220- 2( : رچاوه سه ڕین 

ک  بۆ کۆمه دام سهکی  پشوازییه  ، له)1991(ی سای  که وه کۆچه
ق و  کی شه بییه عاره  به  ککیان قاسم ئاغا بوو، که یه  شی کورد کهرۆکجا سه

بیرم   ی له وه فزیۆنی ئراقی بینی و ئه له ته  م له و دیداره خۆم ئه  ش که
 ڕوکنلیوا (ق  یله ی فه رمانده فه  م من به وره گه: (گوتی دام سه  مابت به

ر  و پشده   چوارقوڕنه ،  ڕانیه  کیمیاوی له  به  که گوتم )الل د شه مه ی محهل عه
م  م، به کیمیاوی لیان بده  من و خۆم به  کان بداته بدات، یان ساروخه

بوو دواتر  وه ئه. دان کیمیاوی لینه  کردم و به ی نه قسه به  ق یله ی فه رمانده فه
چی و  ست ئاژاوه ده  وته رکوک که و کهولر، دھۆک  کانی سلمانی، ھه شاره
ی  رمانده قاسم فارس تاھیر، فه). مان چۆکرد که ش ناوچه ران و ئمه تکده
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)85(وجی  فه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئهشاوی   لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)ئراق

  تباره تۆمهلیستی   له  ی)115(  ژماره و  رچووه کردنی دهستگیر ده
ھاری  به ڕینی ڕاپهقاسم فارس تاھیر کۆیی، دوای .  ت دراوه کان داواکراوه

  له ڕژم ڕوخانیکو  ی ئاغای و تاوهدام سهتی  خزمه  چووه) 1991(سای 
ش دواتری. ی کرددام سهی  عس و عروبه تی به دا خزمه)9.4.2003(وتی  هڕک

ھاری سای  به  چی له که. سوریا  پاشان چووه ولر و ھه  وه ک ھاته یه بۆ ماوه
ستی  کانی ژرده ناوچه  کوردستان و له  وه ڕایه تر گه جارکیدا بۆ )2010(

وجی  ی فهرۆکجاش سهمیوانداری   ولر له ھه  لهدیموکراتی کوردستان پارتی 
ی )د مه حمان محه بدوله هد ع مه ھرام محه به( کان سووکه  ی جاشه)11(

ی نزیک )ر ال ئۆمه مه(گوندی   له  بووه )ی ھاڕوون ھرامی شمه به(  او بهناسر
وتی  هڕکینی،  ھه ڕۆژیم قاسم ئاغای کۆیی،  به. واری پیرمام ھه ھاوینه

گشتی و  کی کوردستان به نی خه ژر فشاری کۆمه له) 1.10.2010(
وتی  هڕک،  ممه شه ڕۆژینیازیان وابوو   که ن،کا یهی قوربانییانی واده خانه

و  کردنی ئهپناوی دادگایی ن له نجام بده ، خۆنیشاندانک ئه)2.10.2010(
 رپرسانی بهتی  یارمه  ولر به ھهشاری ی  خانه فۆکه  له ، خۆفرۆشه  تاوانباره

 بدول عهریم سوتان  بدولکه ت عه تایبه پارتی دیموکراتی کوردستان به
ساب ئاغای ساتووری  وزاد ھادی قه زیری ناوخۆ و نه وه) نگالی ریم شه هک(

 . ڕێ خراوه وڕوپی به و وتکی ئهی ووت  وه ره ولر بۆ ده پارزگاری ھه
  ناردرابت، چونکه وروپا ئهبۆ   گوایه  که  یه ھه  یه و قسه گومانی زۆرم له

ن  نده و ھه وروپا ئهزانت کوردانی  پارتی دیموکراتی کوردستان باش ده را
 وکرت  ستگیر ده ن، ده که ر تۆمار ده سه ، سکای له وه دۆزنه قاسم ئاغا ده

دنیایی  به.  وه بدرته سزای زیندانیشی بۆ ده نجامدا ئه  ، لهکرت دادگایی ده
قاسم ر  گه ئه  روانه ی قوربانییان و کوردپه واده ندی خانه وه رژه به  له   پم وایه

تی  سه م ده کرت، به ی دادگایی ده وه دۆزینه  به  ، کهوروپا ئه  ھاتبته ئاغا
ت قاسم ئاغا و قاسم ئاغاکانی تری باشووری  دی نایه  رگیز له کوردی ھه

و   کوردستانه  ر له وت ھشتا ھه رکه چی دواتر ده که. دادگا  کوردستان بداته
ی قاسم فارس تاھیر  وه رئه به ه، ل ی داوه تی دیموکراتی کوردستان دادهرپا
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وه سه ؛نی پارتین الیه   ر به سهی  که ماه ئاغا و بنه ھاوتی، ، 96-2: ( رچا
یشتبت، قاسم  ستم گه ده به  نوترین زانیاریدا که  له). 2ل، )672(  ژماره

ی  ھرامی شمه الی به  ره ال ئۆمه مه –ولر  ھه  ر له ھه  ، ھشتاکه ئاغای کۆیه
  ).07507955550(تی  یه که فۆنه له ی ته ش ژماره مه ی و ئهھاڕون

حیا کۆیی و جگرانی  ر مام یه وج، عوسمان عومه ی فهرۆکجاش سه .86
و ) حیا ی مام یه مامه(حیا  ر مام یه عوسمان عومه  مامه رۆکجاش سه

  ک له ریه شداری ھه وجی ناوبراو به فه. حیا ر مام یه بستون عوسمان عومه
وجی  ی فهشداریکردن به  ت به باره سه.  ی کردووه)4+2+1(کانی  نفاله ئه
، ل 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له ش شتا وشه ھه
ت  باره سه. )6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 79-2: ( رچاوه سه؛   )زانراو نه
، 19-1: ( رچاوه سه دا؛  ک و چوار کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداری ئه به  به

مام .  )163، 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
دادگای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)86(وجی  ی فه رمانده حیا کۆیی، فه یه

ھرشی   شداریکردنی له نجامی به ئه  ، له وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
لیستی   له  ی)122(  ژماره و  رچووه تگیرکردنی دهس رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

 ،کتیی نیشتمانی کوردستان د یه)1994(سای   له.  ت دا دراوهکان داواکراوه
کانی کارۆخ و ئاسۆ  ناوه  حیا و دوو برای ناوبراوی به ی مام یه مامه

 .   کوشت
 ک له ساح ریه بدی سلڤانی و ھه لیل حاجی عه وج، خه ی فهرۆکجاش سه .87

د حاجی سندی،  مه لیل محه خهد،  حمه میل ئه م جه کره ن، ئه سه لۆ حه عه
  له  بووینه  سریه  ی رمانده د و حاجی جھانگیر فه حمه میل ئه جه زان مه ڕه
 ؛ ی کردووه)8(نفالی  شداری ئه بهوت  شتا و حه ھهوجی  فه. دا)87(وجی  فه

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
وج  ی فهرۆکجاش سهکی، جگری  باه زان مه ڕهوج، یوسف  فه یرۆکجاش سه .88

د  مه مین، محه حمود ئه ن مه سه حه  ک له ریه سووری، ھه ئاراس فاخیر مرگه
 و الل جه ئیبراھیمد  مه زیز، محه لی ئیسماعیل عه فا، عه د مسته مه مین محه ئه

و  فه.  وجی ناوبراو بووینه ی فه ئامر سریه سوڵ ڕهقادر حاجی  وجی ناوبرا
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)2(نفالی  شداری ئه به
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؛ )11، ل79- 2: ( رچاوه سه؛ )152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
  . )11، ل2-99(
وه نه(شتا و نۆ  ھه وج ی فهرۆکجاش سه .89  . ) ناسرا
ی رۆکجاش سهی شوانی، جگر ب جه ڕهد کوخا  حمه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه .90

د  مه عروف محه مه و شید ڕهجید  دین، کوخا مه دین عزه حه وج سه فه
پارتی دیموکراتی    ر به سهئستا  ب جه ڕهد  حمه ئه.  بووینه  ی سریه رمانده فه

شاوی   شداری له شوانی به ب جه ڕهد کوخا  حمه وجی ئه فه.  کوردستانه
و  شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  ی کردووه)7+6+5+2+1(کانی  نفاله ئه
  الجمھوریة، ژماره، 79- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  وجه فه
  دا؛ک نفالی یه ئه  هل د وه وجی نه شداریکردنی فه ی به رباره ده. )6ل، )6777(

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
د کوخا  حمه ئهکانی  جاشهوجی  شداریکردنی فه به  ت به باره سه.  )148ل
  نووسراوی ژمارهدا، )وت ش و حه پنج، شه(کانی  نفاله ئه  له ب جه ڕه
  ر به سهی سی  بۆ شوعبه باکووری  ناوچهواگری  ی ھه)3/11365ق/3ش(

  وه بهی  ، ئاماژه)28.6.1988(وتی  هڕک  به گشتییربازی  سهی ئیستخبارات
یی  رمانده فه  دا به)21.6.1988(وتی  هڕک  لهش  ھزکی ھاوبه   که  کردووه

کی زرپۆش،  کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له  که ،کانی دوو ھزه
، 6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  سریه

، 210، 162، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  جاشهوجی  فه
  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241

). 5144، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ و ناو شاری کۆیه  شتی کۆیه ر ده سه
کان،  سووکه  ی جاشه)90(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ب جه ڕهد کوخا  حمه ئه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)راقکانی ئ دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)301(
سای   ی له که وجه فه  باس بایز باو ئاغا، که وج، عه ی فهرۆکجاش سه .91

   ر به سهی )9(  تی ژماره ی تایبه زه فره م پشتر مه زراند به دا دامه)1986(
ی  رمانده کو فه ، وهئاغا باس بایزی باو عه.  بووه دزی ھه ئیستخباراتی قه
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 ،دام سهڕژمی عس و  کی بهرۆکجاش سهتی ئیستخبارات و  ی تایبه زه فره مه
  ، که نجام داوه ئهو ھاووتیان   رگه ر پشمه رانبه بهک تاوانی زۆری  کۆمه

کتیی نیشتمانیی  ی یه رگه ھیدکردنی دوو پشمه شه: ن مانه شکیان ئه هب
  له دا)ماخۆبزنان(گوندی   دا له)25.6.1977(وتی  هڕک  کوردستان له

 بدول عهر  کانی عومه ناوه باسی بایزی باودا، به کانی عه کی جاشه یه بۆسه
 مان کاتدا ھه  لهشتی،  بی ناوده کانه سوڵ ڕهبی  باوانیی و کانه ال ر مه عومه

دارکردنی پشمه  بدول عه  حاجی شخه بدول عهناوی  کی تر به یه رگه برین
  باس بایز باو ئاغا، له رۆکجاش عه سه.  ژیاندا ماوه  له  تا ئستاکه  گرتکی که

تیف  له  رگه و پشمه  رانی کوردستان نجده ی ڕه ه کدا کادیری کۆمه یه بۆسه
مبدول ئیب عه نزیک ئاوایی   دا له)1980(سای تای  ره سه  ی له-راھی
دواتر   ، که وه عسی کرده ستی به ڕادهج  ستبه دهو  ستگیرکرد سن ده سته به
داره  رمانی له فهرکوک،  ی که یئه ھه  مان سادا له ڕاستی ھه ناوه  له ۆ  س دانی ب
-11-24/25(ی و شه  دام له تی سه حکومهپیاوانی پاشان  .رچوو ده

باسی  کانی عه کی جاشه یه بۆسه  له. موس خنکاندیانشاری   دا له)1980
ر  ی پشده)دووگۆمان(گوندی   دا له)17.5.1980(وتی  هڕک  بایزی باودا له

  کگرتووی کوردستان به ی حزبی سۆسیالیستی یه رگه ھزکی پشمه  که
وکاتی  ئهتی  دایهرکر ندامی سه تی حاجی حاجی برایم شیرخۆر، ئه رکردایه سه

ناو   چووه  دا)1983(کۆتایی سای   سۆسیالیست و دواتر لهحزبی 
باس  عه . هو هک ناو بۆسه  وتنه که  کانی پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕیزه

دزێ  ئیستخباراتی قه   ر به سهی )9(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ئاغای فه
ن  سه حه: (کانی ناوه بهدیل بگرن  به  رگه پشمه  کانی توانیان ده و جاشه

 بدول عهن، حوسن  سه ن حوسن حه سه یی، حه ساح ژاراوه  سوور مینه
 سوڵ ڕه، )کی دی بادینی خه(ری  فا پشده سوور مسته مه د، خدر حه مه محه

حمود حاجی  یی، مه ر ژاراوه جه قه  مزه د ھه مه ری، محه سه نگه سلمان سه
بشیری   مزه ھه بدول عهق،  فه بدول عهق  پاچکاری، فه بدول عهد  مه محه

  موویان له دواتر ھه  ، که)دێ سوتانه -  مین خرولکه دئه مه لی حه و عه
ردوو  ھه  له  دران، که  سداره  له  وه که یه دا به)30.12.1980(وتی  هڕک

  له م یه رگه پشمه  هو پۆ ئه  خۆممان سادا،  ری ھه ر و دیسمبه مانگی نۆڤمبه
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  کم له ک و ئامۆزایه برایه  موس بینی، کهشاری ی  هک هسابخان زیندانی قه
مانگ دوو جار کران و   و زیندانه ی ئه نهوا ڕهدا )29.10.1980(وتی  هڕک
ردووکیان  ھهدا )1981(سای کۆتایی مانگی مایسی   له، نکرد م دهردان سه
باس بایز باو ئاغای  ن عه الیه ک له نی ھاووتییهھیدکرد شه. دران  سداره  له
ربازی  ئیستخباراتی سه   ر به سهی )9(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
. ر سه نگه پشت سه  دا له)1980(سای   بی له ناوی مام کانه دزێ، به قه
  هدا ل)19.10.1980(وتی  هڕک  کانی له خۆی و جاشهئاغا باس بایز  عه

دا  شاخی   کتیی نیشتمانیی کوردستان له تی یه رکردایه سه ر بۆ سهھرشکی
عید زۆراب  فا سه کانی مسته ناوه کتیی به ی یه رگه پشمه چوار،  نده مامه

  فور ئیسماعیل ناسراو به ک، غه رمی یه ھه  له  زه فره ی مه رمانده پنجونی فه
  مه رمیان و حه وقوتی گه گوندی ئه کی ی خه گه شید ڕه،  فور جورجه غه

کگرتووی کوردستان  کی حزبی سۆسیالیستی یه یه رگه ڵ پشمه گه خالید، له
بریندارکردنی  مان کاتدا ھه  لهھیدکردن،  یی، شه قادر شنه بدول عهناوی  به

حیم  بدوله عهکانی  ناوه کتیی نیشتمانیی کوردستان به ی یه رگه دوو پشمه
ی  پله  یشته دواتر گه  ری، که سه نگه حیم سه بدوله بدول عه حیم عه هبدول عه(

ه  دا له29.5.1987وتی  ڕکه  لهو ری  سکه بی عه کته ندامی مه ئه   ھرشکردن
 ھید بوو ق شه قته ی ته شارۆچکه  عبی و جاشان له یش شه گای جه ر باره سه
وکاتی  کی ئه رمی یه ی ھه رمانده حمودی فه د حاجی مه مه محهو ) رسیم ده –
حزبی سۆسیالیستی  کانی ڕیزه  دواتر چووه  کتیی نیشتمانیی، که یه
وه  کگرتووی کوردستان و ئستاکه یه ؛  سکرتری گشتیی حزبی ناوبرا

 ک یه رگه حمود، ڕۆژژمری پشمه ی حاجی مه مه حه، 24-1: ( رچاوه سه
مانگی   باسی بایز ئاغا، له عه. )14ل، 7شی  به، م که ی یهرگ به ،1976-1996

کخوا (مین  دئه مه ھیدکردنی سلمان حه شه  سا به دا ھه)1981(ئابی سای 
نوانی   بخاته  ی کشه وه پناوی ئه ر له سه نگه موختاری سه) سلمان

ی  رمانده باس ئاغای فه عه.  وره گه  نه سه ی حه ماه ی ناوبراو و بنه ماه بنه
وتی  هڕک  دزێ، له ی ئیستخباراتی قه)9(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه
  نه سه مینی حه ئه(ن  سه فا حه مین مسته دا مامۆستا ئه)27.9.1981(

ی ڕکخراو(ندامی  ر و ئه ی نووسه وره گه  نه سه فا حه ی برای مسته) وره گه
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ھیدکرد،  ر شه سه نگه ی سه ناو شارۆچکه ی له)چاک –چاودری کوردۆساید 
رانی کوردستان  دهنج ڕهی  ه کانی کۆمه نھنییه  هڕکخستن  ر به ناوبراو سه  که

و   سلمان مینه سوڵ ڕهکانی  ناوه  به  وه که یه ھیدکردنی دوو برا به شه. بوو
سای   کانی له و جاشه باسی بایزی باو ئاغا ن عه الیه ، له حاجی سلمان مینه

نی دوکاندار  سه ید حه سه ھیدکردنی شه. گوندی گرتک  دا له)1982(
شینی جاشی  ستی خدر کاکه ده باس بایز ئاغا و به رمانی عه فه  به) شیوعی(

ر و ژن و  سه نگه دی سه م چاوی دانیشتوانی شاره رده به  له  وه باسه عه
  ی باشووری کوردستان له که رییه رانسه سه  کاتی خۆنیشاندانه کانیدا له منداه

مین ساۆژی بۆردومانی شاری  وته ی حه بۆنه دا به)24.4.1982(وتی  هڕک
باسی بایز  عه  ی به وه رئه به نیا له دا، ته)24.4.1974(وتی  هڕک  دزێ له قه

ن،  که خۆنیشاندان ده  ن که که مه  که و خه له  قه ته: (بووگوتکانی  و جاشه ئاغا
  ڕگای  ئاغا، له باسی بایزی باو عه رۆکجاش سه). ن که یان لده قه بۆ ته

یی، دوو  روچاوه مین خۆشناو سه دئه مه الل حه ناوی جه به  وه سیخوڕکه
ئامۆزا   کتیی نیشتمانیی کوردستانی که ترس و ئازای یه ی چاونه رگه پشمه

 ن حوسن سه د و حه حمه ن ئه سه د حه مه ھید محه کانی شه ناوه بوون به
هید ئاوای  نزیک گوندی سه  ا لهد)22.7.1983(وتی  هڕک  له د حمه ئه    ڕانی

باس  دواتر عه. ن وره گه  نه سه فای حه براو ئامۆزای مسته  ھیدکردن، که شه
یی سیخوڕ و  روچاوه مین خۆشناو سه دئه مه الل حه ر خۆی جه بایز ئاغا، ھه

  ی حزبی شیوعی به رگه دوو پشمه. ی کوشت یه رگه و دوو پشمه بکوژی ئه
مال نوری  د که مه رھاد و محه فه  تاپ ناسراو به بدول عهیق کانی سد ناوه

دین نوری سکرتری پشووی حزبی  ھائه برازای به(ال شۆڕش  مه  ناسراو به
کۆتایی سای   ، له)ڕابردووی  ده نجاکانی سه سای په  شیوعی ئراق له

کانی  شهی جا بۆسه  وتنه که   ڕانیهی نزیک )بۆسکین(گوندی   دا له)1983(
دهردووکیانی  ، ناوبراو ھهباسی بایزی باو ئاغا عه ی ئیستخباراتی ست ڕا
  دا له)22.7.1984(وتی  هڕک  ر له دوو تکۆشه دزێ کرد، دواتر ھه قه
  له باس بایز باو ئاغا،  عه. دران سداره  غدا له به –بوغرب  ی ئه که سابخانه قه

ی  رگه عسدا، دوو پشمه تیی و بهک کاتی گفتوگۆی یه  دا و له)1984(سای 
 بدول عهبوون الی   رگه پشمه  ھیدکرد، که شه   ڕانیهندی  ربه ده  کتیی له یه
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ئستا   یی، که  ڕانیهلی  مام عه بدول عه  حوسن ناسراو به ئیبراھیملی  عه
ونه  ر سه له  مانی کوردستانه رله ندامی په ئه تی  رایه لیستی کوردستانی ن
الل  کی مام جه برایهئاغا، باس بایز  عه. کتیی نیشتمانیی کوردستان یه

بانی و دوو کچی  ساح تاه مه ناوی شخ حه بانی به تاه دین حوسامه
  ساح له مه ساح و ھرۆ شخ حه مه کانی نازدار شخ حه ناوه ناوبراوی به

لکان  گوندی که  دا له)30.6.1984(وتی  هڕک زان مه ڕهژنی  وی جه شه
باس  زای عه ی کوژرانی دوو خوشکه تۆه  له  ش گوایه وه ھید کردووه، ئه شه

  دا له)1984(ی سای ش شهمانگی   له  بی که ناوی کانه ککیان به ئاغا یه
بدول  د عه مه ئازاد محهدواتر   بتون کوژرا، که   ر به سهگوندی گردجانی 

تبار  ی بتونی پ تۆمه)99(تیپی ر محانی سه ی گه مه ئازادی حه  ناسراو به
د  مه ھید کردنی قادر محه شه.  ھیدکرا ک شه یه ویش پاش ماوه ئه  کرا، که

ی حزبی دیموکراتی  رگه پشمه) قادر الجانی(  د الجانی ناسراو به مه حه
 وتی هڕک  تی کوردستان له ھهڕۆژی  کوردی ئاوارهکوردستانی ئران و 

رچاوی ژن و  به  باسی بایزی باو ئاغا به ن عه الیه دا، له)30.8.1984(
ھیدی ناوبراو  ند میوانکی شه ر و بریندارکردنی چه سه نگه سه  کانی له منداه

کی  خه  که) لی ھاشمی ید عه سه(  ریم ناسراو به لی تاھیر که کانی عه ناوه به 
قاچکی  ی که ختی برینه نجامی سه ئه  بوو و له) پیرانشار(  ی خانه شارۆچکه

ڵ  گه ، له ژیت ک ده یه نده ناھه کو په وتی سوید وه  له  وه، ناوبراو ئستاکه بایه
رپرسی  به) ال سمایلی حاجی مه(  یی ناسراو به ده غه ال ئیسماعیل حاجی نه مه

و  تی به ڕهی  ی ناوچه کۆمیته حزبی دیموکراتی کوردستانی ئران، ناوبرا
ندی حزبی  ی ناوه ندامی کۆمیته رژ ئهکی دوورود یه پشتریش بۆ ماوه

ردی  گه ئیبراھیمد  مه حه سوڵ ڕهال  ڵ بریندارکردنی مه گه ، له ناوبراو بووه
ستی تیرۆریستانی  ده دا به)29.10.1991(وتی  هڕک  دواتر له  یی، که خانه

ی تری حزبی  رگه ڵ دوو پشمه گه ئۆتۆبوسکدا له  کۆماری ئیسمی له
لیل  لی پور موراد و جه سۆ عه کانی حه ناوه ستانی ئران بهدیموکراتی کورد

  کانی بۆ و ئینزێ له نوان گونده م له جه لیل عه جه  مامانی ناسراو به
دا به ھۆی   بووه  که  وه قندرانه ته ۆڵکۆنت  باشووری کوردستان

کی  یهو د  وه وجی نه ی فهرۆکجاش سه. ھیدبوونیان شهدواتر سووتاندنیان و 
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ھاووتی  و  رگه پشمهک  باس بایز باو ئاغا، کۆمه کان عه سووکه  جاشه
ه  ھید کردنیان بۆمان دیار نییه و سای شه ڕۆژ  که  کردووه ھید تری شه   بۆی

د قادر  حمه ھیدکردنی ئه شه: ( بریتیین له  نووسم، که ده  وه که یه کانیان به ناوه
ک و  ھیدکردنی برایه شه. یی سونه وڵس ڕهھیدکردنی ئومد  شه. یی مچوغه قه

ھیدکردنی پیرۆت  شه. د ماخۆبزنانی مه حه سوڵ ڕهردار  کی سه ئامۆزایه
. د مه ھیدکردنی حاجی پیرۆت حه شه.  کتیی ی یه رگه و شخه پشمه عه
کر  بوبه ئه  مه ھیدکردنی حه شه. یی مین ساح ژاراوه ن ئه سه ھیدکردنی حه شه

. یی ق ژاراوه ن فه سه ھیدکردنی خدر حه شه).  رگه پشمه(یی  چاوشین ژاراوه
 سوڵ ڕهھیدکردنی ھاووتی  شه.  بدول عهشخه  سوڵ ڕهھیدکردنی  شه

حاجی  سوڵ ڕهھیدکردنی  شه. کی ناوبراو نگنی و کوڕه حاجی ئایی زه
ھیدکردنی  شه. زان مه ڕه  سووره زان مه ڕهھیدکردنی  شه. کوانی ریف چه شه
  ھیدکردنی سلمان موراد کاکه شه. ری سه نگه وتی ساح ئیسماعیل سهھاو
 بدول عهھیدکردنی  شه. ن شیوعی سه عید حه ھیدکردنی سه شه. بدول عه
. ری سه نگه ر قادر گرتکی سه بی عومه ھیدکردنی مامکی نه شه. د حمه ئه

و بدول عهد  مه ھیدکردنی محه شه. کر بوبه د ئه مه ھیدکردنی محه شه ی ناسرا
ھیدکردنی  شه. یی  ڕانیهند  باس مامه عه  ھیدکردنی میره شه. ق مام فه  به

. زیزی دۆ ستا عه ھیدکردنی کوڕی وه شه. بی باوانیی کانه سوڵ ڕهبی  کانه
. ر سه نگه ی سه ناو شارۆچکه عید له سه  ناوی فاتیمه ھیدکردنی ژنک به شه
،  وره گه  نه سه فا حه مسته، 100- 2(:  رچاوه سه ؛)بدول عهق  ھیدکردنی فه شه
-2(؛ )رانی کورد ی سه که باس و شۆڕشگییه تی عه زره ی حه که رماه به

 ).6ل، )225(  واڵ، ژماره ھه، 102-2(؛ )8ل، )220(  واڵ، ژماره ھه، 101
د حاجی  مه دا ھاووتی محه)1987(سای   باسی بایزی باو ئاغا له عه

ی  نزومه ی مهست ڕادهی گرتن و  که ره ڵ ھاوسه گه بیی له تۆفیق دۆه
و  ش ئه دزی کردن و تا ئستاکه ی قه ربازی شارۆچکه ئیستخباراتی سه

ی  رگه ھیدکردنی پشمه شه  . بزرهر  ھهنووسیان  ژن و مرده چاره
ید  سه  ن خدر ناسراو به سه حه سوڵ ڕهر و دسۆزی نیشتمان  روه کوردپه

وتی  هڕک  له  ، که)ی دھقانسو ڕهید  سه(یان   وره گه  ابیی بسو ڕه
دا  رزه به واره کی ھه ڕه گه   ناو شاری سلمانی و له دا له)11.1.1988(
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تی پارتی  رکردایه ندامی سه پشتر ئه  وره ی بابی گهسو ڕهید  سه. ھیدکرا شه
حمان  بدوله ھید عه تی شه رایه ابهڕ  دیموکراتی کوردستانی ئران بوو، له

. ھیدکردنیدا کاتی شه شاری سلمانی دانیشتبوو له  و له  وه قاسملو جیا ببووه
کان،  سووکه  ی جاشه)91(وجی  ی فهرۆکجاش سهباس بایز باو ئاغای  عه
ی )7+6+5+2+1(کانی  نفاله کانی ئه دڕنده  شاوه  ک له ریه شداری ھه به

وی شا  ک له د و یه وه وجی نه هشداریکردنی ف به  ت به باره سه.  کردووه
). 6536  ژماره الثورة،، 78- 2(:  رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه

، پنج،  ک انی یهک نفاله ئهھرشی   وجی ناوبراو له شداری فه به  ت به باره سه
نفال کورد  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ وت ش و حه شه

باسی  دا عه)12.5.1994( وتی هڕک  له.  )166+148ل، تی ئراق وه و ده
ی  وره ڕبوونی کاروانی ھزکی گه کاتی تپه کانی، له بایزی باو ئاغا و جاشه

رشتی قادری  رپه سه  کتیی نیشتمانیی کوردستان به کانی یه رگه پشمه
ڕی  شه  ران، که و حاجی ئۆمه ره به  وه ره سه نگه سه  ڕگای  لی له حاجی عه
باس  ی عه کی جاشاوه ڕه گه  تادا بوو، له ره سه  کتیی و پارتی له نوانی یه

) ی گۆڕا بۆ ئازادی که باس ئاغا ناوه ڕاندنی عه رپه دوای ده  که(بایزدا 
ھید  یان شه رگه و دوو پشمه کردونیشتمانیی کتیی  ی یه که ھزه  یان له قه ته

  له. ماڵ بوون مچه و دانیشتووی چه ندی وه مه ھۆزی ھه   ر به سه  کرد، که
الماری  کتیی نیشتمانیی کوردستان بیاریدا په ، یه ھیده و دوو شه ی ئه تۆه
کتیی  زۆری بۆ یهم ئران فشاری  باسی بایزی باو ئاغا بدات، به عه

باسی بایزی باو  عه.  وه شانده وه ی ھه که الل بیاره ، مام جهنیشتمانیی ھنا
دا الوکی شاری )1995(سای   وجی ناوبراو، له ی فهرۆکجاش هسئاغای 

باس بایز باو  عه. ھیدکرد ناوی ئاکۆ شه تی کوردستانی به ھهڕۆژی  خانه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)91(وجی  ی فه رمانده ئاغا، فه

کاندا،  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
لیستی ناوی   ی له)108(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

ی  گوره بهباس بایز بالو ئاغا،  عه.  ت دراوه کان داواکراوه  تاوانباره
ڕین و  دوای ڕاپه، )324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سه

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
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ڕوخانی ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له
باسی بایزی باو ئاغای  عه . وام بووه رده دا به)9.4.2003( وتی ڕکه  ڕژم له

رپرسکی  به  کان، ئستاکه سووکه  ی جاشه)91(وجی  ی فهرۆکجاش سه  کۆنه
ر  سه یان سكای له ده به  ، ه)پارتی دیموکراتی کوردستان(زی ارب رزی سه به

وه    هرۆکجاش سهو  ستی ئه کانی ده سوکاری قوربانییه ن که الیه له  تۆمارکرا
ی دادگای ست ڕاده  نییه  م پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماده ، به تاوانباره

 . وه بکاته
وجی ناوبراو  فه. فا شوانی د مسته مه وج، بوڕھان محه ی فهرۆکجاش سه .92

ه باره سه.  ی کردووه)7+6+5+4+2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه به   ت ب
ک و  کانی یه نفاله ئه  لهک  ریه ھه  له  وجی بوڕھان شوانی فهشداریکردنی  به

ت  باره سهر  ھه).  6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 79-2(:  رچاوه سه ؛دوودا
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  هشداریکردن ل هب  به
د  مه وجی بوڕھان محه فه.  )148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه

ر،  له رکوک، ئاغجه کانی که نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه شوانی به
، 21-1: ( رچاوه سه ؛)4(نفالی  ئه  کاته ده  ، که وهی کردو شتی کۆیه شوان و ده

و  شداریکردنی ئه به  ی رباره ده). 240لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه
ی  گوره بهدا، )وت ش و حه پنج، شه(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  له  وجه فه

ی  ی بۆ شوعبه)3/11365ق/3ش(  واگری شیمالی ژماره نووسراوی ھه
   که  ی کردووه ، ئاماژه)28.6.1988(وتی  هڕک  به ی گشتییئیستخباراتسی 

  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه  دا ھزک به)21.6.1988(وتی  هڕک  له
ر  سهکی کۆماندۆی  کی زرپۆش، سریه کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له

، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   به
کانی  ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162، 138، 135، 93، 92، 90
و   شتی کۆیه ده کانی ر گونده سه  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه محه

رۆکجاش بوڕھان  سه). 5144، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ ناو شاری کۆیه
انی رم فه  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه شوانی، لهد  مه محه

وه  ی له)156(  ژماره و  رچووه ۆ دهستگیرکردنی ب ده دا کان لیستی داواکرا
     .  ت دراوه
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و  فه. عبان د حاجی شه حمه لی ئه وج، عه ی فهرۆکجاش سه .93 وجی ناوبرا
  به ی رباره ده.  دا)8+7+6+5(کانی  نفاله شاوی ئه  له  شداری کردووه به
دا، )وت ش و حه پنج، شه(کانی  نفاله شاوی ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
واگری  ی ھهڕکخراوی )3/11365ق/3ش(  نووسراوی ژمارهی  گوره به

، )28.6.1988(وتی  هڕک  ی سی ئیستخبارات به شیمالی بۆ شوعبه
  به ڕژمدا ھزکی )21.6.1988(وتی  هڕک  له   که  کردووه وه ی به ئاماژه

کی  کی تانک، سریه سریه(  هپکھاتبوو ل  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه
ی  ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  زرپۆش، سریه

، 162، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته موره
، ھرشیان )د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210

ی  رچاوه سه: ( رچاوه سه ؛ شتی کۆیه و ناو شاری کۆیه ر ده سه  کردۆته
د  حمه لی ئه وجی عه فه). 5144  ڕه شی بیست و دوو، الپه ک، به یه  ژماره

، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ کردووه دا)8(نفالی  ئه شداری به عبان، شه
وجی  ی فهرۆکجاش سهعبان،  د حاجی شه حمه لی ئه عه ).5228-5220ل
،  وه ه)کانی ئراق گای بای تاوانهداد(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)93(

  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
   .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)352(  ژماره و

ران  چوارتایی و کامه شید ڕهد مام  مه مال محه وج، که ی فهرۆکجاش سه .94
مال  ی که قسه به.  چوارتایی جگری باوکی بووه شید ڕهد مام  مه مال محه که

  ک له ریه شداری ھه یان به که وجه کان، فه نامهڕۆژبۆ  شید ڕهد مام  مه محه
شداری  به  ی رباره ده. کردووه ی)7+6+5+4+3+2+1(کانی  نفاله ئهشاوی 

 الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه دا؛ک و دوو کانی یه نفاله اوی ئهش  له  که وجه فه
، )6692(   الثورة، ژماره، 103-2(:  رچاوه سه؛   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره

یی باسی  د چوارتا مه مال محه وج که ی فهرۆکجاش سه  که، ) زانراوه نه ل
نفالی  تی ئه تایبه و به کاندا نفاله واوی ئه ته  له  یانی کردووه که وجه شداری فه به

 شید ڕهد مام  مه مال محه که.  )ت نی چوارتاو ماوهکا ڕه شه ڵ گه له دوو
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)94(وجی  ی فهرۆکجاش سهچوارتایی، 

ی ھرش  شداری کارای له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
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لیستی   ی له)219(  ژماره و  ووهرچ ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده نفالدا فه ئه
 . ت دا دراوهکان کراوهداوا

 .  ) ناسراوه نه(وج،  ی فهرۆکجاش سه .95
  خالیدی خوله(  واره ریف غه د شه حمه حمود ئه مه خالیدوج،  ی فهرۆکجاش سه .96

وجی  ی فهرۆکجاش سهکو  وهویش  ئهلی نوری  عه شید ڕهفاروق ، )سوور
 مجلة نوروز العراق، الجزء، 104-2(:  رچاوه سه ؛ ناوبراو ناوی ھاتووه

  ی بۆناو ڕژم له وه دوای ھاتنه ،سوور خالیدی خوله).  63لالسادس، 
واگری  تی ھه ی تایبه زه فره نی مه خاوه  دا، بووه)1980(ڕاستی سای  ناوه

  بووه،  یه زه فره و مه ی ئه رمانده فه) 1985(و تا سای ) 74(  ژماره
وتی  ڕکه  له  هرگ رچوونی بۆناو پشمه ده  ر له ناوبراو به  نده رچه ھه
.  بووه  ی خاسه زه فره جاش و مه  وه ه)1977(سای   ر له دا ھه)7.6.1979(

کانی  سووکه  ی جاشه)96(  وجی ژماره دواتر فه ،سوور خالیدی خوله
ی یاسادانانی  که کارتۆنییه  نه نجومه ندامی ئه کیش ئه یه رگرت و ماوه وه

 . بووه  که وجه رۆکجاشی فه سه کیش باوکی یه ی ئۆتۆنۆمی بوو، ماوه ناوچه
و حمود  د مه مه د محه حمه ئه  ک له ریه وج ھه رۆکجاشی فه جگری سه

  مه د حه حمه ئه  ئستاکه  ، که بووینهید سادقی  ت سه عزه  مه د حه حمه ئه
 . ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   بهر  سه  ر به مید سه ی عه پله  ت به عزه

ی  کانی ناوچه بارهت تۆمه  ره ھه  جاشه  له  کک بووه یه ،سوور خالیدی خوله
ھیدکردنی  شه :ن وه ی خواره مانه کانی ئه هت تۆمه  شک له به  زوور، که شاره

  کانی پارتی دیموکراتی کوردستان له ڕکخستنه  ر به گ، سه مال تاھیر به جه
.  یدکراوهھ توتوقاج شه  سوور له ستی خالیدی خوله ده دا به)1977(سای 

  ، له)رع و ژن سکس و شه(رتووکی  ری په یی، نووسه بجه ه ریوان ھه مه
کی  یه سووردا نامه  خوله ینوان من و خالید  له(ناوی  وتارکدا به

  له  دا، که)کان سیاسییه  وخۆ بۆ برایانی کوردۆساید، زیندانییه ناڕاسته
 –اودری کوردۆساید ڕی ڕکخراوی چ ماپه  دا له)31.8.2009(وتی  ڕکه

  دا کاتک که)1979(سای   له  کات که ده  وه ، باسی ئه وه ته چاک بوکراوه
کاری ڕکخستن   و به  ی پارتی دیموکراتی کوردستان بووه رگه پشمه
   ر به کانی سه سوور و جاشه ، خالیدی خوله بجه ه شاری ھه  وه ھاتۆته
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ستی  ڕادهخالید گرن و  دیلی ده برینداری به  کدا به یه بۆسه  ی له که زه فره مه
ل  چت، وه رده دانی بۆ ده سداره  رمانی له دواتر فه  کات، که عسی ده به

سای   ساڵ و پاشان له  پازده  کرت به ی بۆ ده سزاکهدواتر   ختانه خۆشبه
کات  ده  وه وه سوور، زۆر شانازی به  خالیدی خوله. کرت دا ئازاد ده)1982(

جاشی   ناو ڕژم و بۆته  وه تی کورد ھاتۆته رکردایه ر داوای سه سه له  که
جاشی ڕژم تی  رگایه بۆ پشمه ربچت ی ده وه رله به و ئهچی  دام، که سه

کانی سکرتری حزبی سۆسیالیست دیموکراتی  ی قسه گوره و به  بووه
جاشی  رچوونی ده  ت به باره سه  حمود، که دی حاجی مه مه کوردستان محه

کداری ڕژم  چه  و ناوانه دا ئه)1979-6-7/8(وی  شه  له: (ت ناوبراو ده
  وه میانه ده  رچووین به روو ده ری سه ده شانه  المان له  بوون ھاتنه) جاش(

شخ خالید :  کانیانه ناوه  وه ش ئه وانه وان، ئه د و ئه حمه مای کاک ئه  چووینه
ساح مارف  مه ری حه عومه. سوور خولهخالیدی   حمود ناسراو به شخ مه

سابیر . یی ویله قه زا خانه لی ڕه والی عه. د ساح توتاقاچ حمه قانع ئه. یی ریوه په
میل  لیل جه خه. یی ویله قه ریف خانه عید شه لی سه عه. یی ریوه لی په مین عه ئه

حمود شخ  شخ مه). کوخا قادر(مین کویتان  خالید قادر ئه. ریف شه
 ھی(  وه که چه  موویان به ش ھه مانه ئه). باوکی شخ خالید(د  حمه هئ

ی حاجی  مه حه، 24- 1(:  رچاوه سه ؛کردین  ندییان پوه پوه) تی جاشایه
شی  بهم،  که رگی یه به ،1996-1976 ک یه رگه حمود، ڕۆژژمری پشمه مه

ی سوور وت خالیدی خوله که رده ش بۆمان ده مه به). 26- 25م، ل پنجه
عس  دام و به جاشی سهتی  رگایه بۆ پشمه  وه ره ده  ی بچته وه رله به  واره غه

سوور  حمود، خالیدی خوله ی حاجی مه مه کانی حه ی قسه گوره ر به ھه.  بووه
کو جاشکی  و وه  جاشی عروبه  بۆته  ی بۆناو ڕژم دووباره وه ڕانه دوای گه

گرت  ی به رگه و ماڵ و مندای پشمه  گهر ر پشمه سه  دسۆزی ڕژم ھاتۆته
وکاتی  ی ئه رمانده حمود فه ی حاجی مه مه رموون با بزانین حه ، فه داوه
 ی خالید که دستان چۆن باسی ھاتنهکتیی نیشتمانیی کور کی یه رمی یه ھه
بیست   چوارتاوه  له) 6.9.1980(ڕۆژی   له: (کات مان بۆ ده واره حمود غه مه

ربازیان  زان سه وری گوندی پاره ده  ستان له ر ھاتن بوه لیکۆپته ی ھه فۆکه
وایان   وه که وری گونده چوار ده و له  قه ته  وان کردیان به و ئه زاند دابه
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و  رزایی نوان پاره وتین بۆ به رکه سه  ئمه. مادا بمگرن  دانابوو له زان 
گوند و دوای س چوار ناو   کان چوونه بازه سه. کان ند و چناره حاجی مامه
دوای  مووی به کی گوند ھه ی خه وه کۆکردنه و پشکنینی گوند  کاتژمر به
ک  کان دوایی خه وت و بۆ مناه که ست نه دا ھاتبوون منیان ده مای ئمه

یان ناسیبوو  منای ئمه  ڵ بوو وتیان شخ خالید بووه گه وتیان ناسراویان له
تا و  بوو، عه 1972دایکبووی  ی کچم له تیه رم، عه ی ھاوسه رده گه(

ک سان بوون گیرابوون  یه  بوون واته 1979دایکبووی  پشتیوانی کوڕم له
کو جاری  بوو ترسابوو وه 1975دایکبووی  له  وه کوستان خۆی شاردبووه

ر بوون،  سه ستبه ده  ناسریه  مانگ له  بۆ پازده 1976سای   پشوو له
 ؛)زیندان بوون  وت مانگ له و مندای من سی و حهماڵ   وه که ریه سه به

 ک یه رگه حمود، ڕۆژژمری پشمه ی حاجی مه مه حه، 24-1(:  رچاوه سه
ناوی ی  رباره ده). 2م، ل وته شی حه به، م که ی یهرگ به ،1976-1996

خ (نیا نووسیوتی  حمود، ته دی حاجی مه مه محه  سوور که خالیدی خوله ش
کاتژمری   له، دا)25.10.2010(وتی  ڕکه  ممه، ی دووشهڕۆژ  له، )خالید

و  ری په فۆنم بۆ نووسه له کاتی دانمارک ته به) 19:26:12( رتووکی ناوبرا
خۆی ) 22:08:29(چی دواتر کاتژمر  که ،بوو نه یم وهو  ئه تا ره سه کرد
پرسیاری  و مان کرد ک قسه خوله) 3:31(ی  فۆنی بۆ کردم و بۆماوه له ته
ڕۆژژمری   لهو  ئه  که  ه)شخ خالید( و ستی له به م لکرد ئایا مه وه هئ

وی بۆ پیاوانی ڕژم  ی ئه که کات و ماڵ و منداه کدا باسی ده یه رگه پشمه
دی  مه مدا محه وه له  ؟ سووره و گیراون، خالیدی خوله  ستنیشان کردووه ده

  کی دکه و خه  سووره ولهستم خالیدی خ به  مه به: (حمود گوتی حاجی مه
و  ئه  وان ی ئه قسه ر به بوو، ھه  که ڵ ھزه گه دواتر پیان گوتم خالید له و ماڵ 

دا بۆمان  لره). ستنیشان کردبوو ت ده ی حکومه که می بۆ ھزه که منداه
  له شی ڕژم ی بۆ باوه وه ڕانه سوور دوای گه خالیدی خوله  وت که که رده ده

ی  فته نیا ساک و دوو ھه دوای ته ج ستبه ده، دا)21.6.1980(وتی  ڕکه
  به جاش و  به  هبوو،  جیھانی پ کاولکردووه  تی که رگایه ژیانی پشمه

ک  ن یه مه ب و مندای ته عارهدامی  سهری  شکری داگیرکه له چاوساغی
کان  هرست زپه گه ڕه  به ی کوردی بۆ فاشی و عاره رگه پشمهی  وه نهی  سانه
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  ی خۆی که قسه ک به وت نه که رده ھا بۆمان ده روه ھه،  ستنیشان کردووه ده
ی  وکاره کتیی نیشتمانیی کوردستاندا ئه پناوی شۆڕش و یه گوایه له
می  م و دووه که رگی یه به  له( ڕاستی  له  و دووره  وانییه یان مه ئه  که ،کردووه

خۆی ناوی ناون   ی که وه ئه -درکنم کان ب ڕاستییه  ھاتووه  وه کاتی ئه –
رتووک ناچن، خالید باسی  په  ر شتک بچن له ھه ڕاستیدا له  له  رتووک و په
ی حاجی  مه حه ھا روه ھهختیار  ال به ڕقی مه  لهک  یه  پله  به  کهکات  ده  وه ئه
 ، )کتیی تی یه رکردایه ر داوای سه سه ک له ناو ڕژم، نه  وه حمود ھاتۆته مه
ش  وکاته تا ئه  ر که و تکۆشه کی ئازا یه رگه ر پشمه سه  ک چۆته الیه کو له به
ی  گوره خالید به  ، که کتیی نیشتمانیی بووه ی یه)1(رمی  هی ھ رمانده فه

کتیی  ندی کورد و یه وه رژه تی بۆ به جاشایه  کانی خۆی قایل بووه قسه
  واره ی غهخالیدکانی  وه کردهد  سهدا  سهچی  که ،بکاتکوردستان نیشتمانیی 

ن  کی گوندی پاره ی خه قسه به   وه کی تریشه الیه کانتی، له ی قسه وانه پچه زا
ۆ  کی کورد و یه یه رگه ژن و مندای پشمه کتیی نیشتمانیی کوردستانی ب

ویشن  وه شه که ن ھزه الیه لهتا بیانگرن و   ستنیشان کردووه دوژمن ده . گیرا
ی حاجی  مه کانی حه ستنیشان کردنی ژن و منداه ده  ت به باره سهر  ھه
  گرتدانیان، له بهبۆ ھزکی ڕژم و سوور و  ن خالیدی خوله الیه حمود له مه

کاتی  دا به)11.10.2011(وتی  ، ڕکه ممه ی ڕۆژی سشه)23.00(کاتژمری 
  ، که)دروستکرد مۆیان ی ئه و ڕۆژانه ئه(ی  رنامه به  کوردستان لهی  زستانه

ستگیرکردن و ئازاردانی ژن و  تی ده چۆنیه  ت بوو به تایبه  که رنامه به
ن  سه م حه ڕۆسته  رده گه  ک له ریه حمود، ھه ی حاجی مه مه کانی حه منداه

حمود باسی چیۆکی  د حاجی مه مه ت محه ری ناوبراو و عه ھاوسه
کی  یه رگه پشمه  کرد که وه ن بهیا و ئاماژه  وه ستگیرکردنی خۆیان گایه ده
  ستنیشانکرد و له ت ده ی حکومه که وانی بۆ ھزه شی ڕژم ئه بۆ باوه  ڕاوه گه
خالیدی   سه و که ستیان له به مه  گیراون، که  سه و که ی ئه ر قسه سه

نای  ڵ که گه وتنکیدا له چاوپکه  لهسوور،  خالیدی خوله. سوور بوو خوله
وتی  ڕکه  له) ڕاشکاوی به(ی  رنامه ئاسمانی بۆ به )تی. ئاڕ. ئن(
  نیا به ی ته یه رنامه و به نای ناوبراو ئه که  پم وایه  کهدا، )28.8.2011(

  ی کرد که وه نجام درابوو، باسی ئه کردن بۆ ناوبراو ئه ڕیکالمستی  به مه
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ت  سرهکۆ مین، فا ئه وشیروان مسته الل، نه مام جهی  ر قسه سه له  گوایه
ر داوای  سه لهر  ھهناو شار و   وه ھاتۆتهرمان  بار فه و جهلی  سوڵ عه ڕه
کاریان بۆ   وه ژره  ی له وه بۆ ئه  گرتووه تی ھه کی جاشایه چه یشوان ئه

لیدی خوله. بکات   لی له سوڵ عه ت ڕه کۆسره  ی که وه سوور، بئاگا له خا
ید  ھیدکردنی موالزم سه شهڕۆژی   کاته ده  کهدا )15.9.1984(وتی  ڕکه

ندی  به رپرسی مه بهکو  وهتا  ره سه ، رگه پشمه  شاخ و بۆته  ریم چۆته که
 لی، عه سول ت ڕه کۆسره  واته که .ندی س به مهرپرسی  بهچوار و دواتریش 

ی  وه ڕانه دوای گه چوار ساڵ و دوو مانگ و بیست و چوار ڕۆژی ڕک  به
 دا)21.6.1980(وتی  ڕکه  لهخالید   گوایه  ، که هرچوو دهسوور  خالیدی خوله

ی بۆ ناو  که وه ڕانه ر ڕۆژی گه گه کاتکدا ئه له  وه ئه، ناو ڕژم  وه ته ڕاوه گه
ت  ی کۆسره ر قسه سه لهخالید   لمن که یسه ش ده مه ئه. ڕژم ڕاست بت

وانیش  فا، ئه وشیروان مسته الل و نه ، دنیاشم بۆ مام جه وه ھاتۆته سوڵ نه ڕه
 .جاش  ی ناوبراو بۆ ناو ڕژم و بوونی به وه ھاتنه  ر زۆر بئاگان له ھه
هتوان  دهوت  ر بیه گه ئهسک  که ر ، ھه ماوه ژیاندا نه  انیش لهرم بار فه جه   ب
ش،  مانه هموو ئ ڕای ھه ره سه. بکات  ناوی مردووه به  قسهزووی خۆی  ئاره

  ھاتووه  وه کاتی ئه –می  رگی دووه ی به)102(  ڕه الپه  سوور له خالید خوله
وتی  ڕکه  له  ی که وه کات دوای ئه ده  وه دا باسی ئه - کان بدرکنم  ڕاستییه

ری  ده ناو ئۆردوگای شانه له  ی دیکه رگه دا خۆی و دوو پشمه)6.9.1979(
و  دوای دهبن،  ڕکی س کاتژمری ده تووشی شه رباز بوونیان 

وکاتی  کی ئه رمی یه ی ھه رمانده فه ،حمود ی حاجی مه مه حهیان  وه ڕانه گه
ک  چه  دیکهی  که رگه دوو پشمهخالید و کتیی نیشتمانیی کوردستان  یه
  له  ی که وه ر ئه سه  کانیدا دته ی قسه درژه  سوور، له خالیدی خوله. کات ده
  یه مشوه به  ی دیکه رگه ک پشمه حمود و کۆمه دی حاجی مه مه م محه رده به

  نابم وه  رگه ئیتر من پشمه  مۆوه وتبت له قم که ته: (خوات سوند ده
  ی گیراوه که ر ژن و منداه به ن له ی نه وه م بۆ ئه به  وه بمه سلیم ده ته
وه و ئیھانه ر ئه به له  وه بته سلیم ده ته نده ئه  ی ئله  مه حه  ماڵ کاکه  له  م سو  

و  ڕۆژ دوای ئه  دا، پانزه که و خه موو ئه م ھه رده به خواردم له  ره ده دۆسه
و  ئه).  وه سلیم بوومه ڕدا بۆم ھاتم ته بتوانم به  نده وه ر ئه ھه  ڕه شه
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کات  سوور دوو شتی زۆر گرنگمان بۆ ئاشکرا ده ی خالیدی خوله دانپدانانه
میش  ، دووه وه ھاتۆته سک نه یچ کهی ھ ر قسه سه له  یه وه میان ئه که یه  که
وتی  ڕکه  له  ت گوایه کو خۆی ده وه  که  وه کاته شمان بۆ ساغ ده وه ئه
کو  ڕاستی به له  شیان دووره وه عس، ئه ناو به  وه ته ڕاوه دا گه)21.6.1980(

ری  ده ڕی ئۆردوگای شانه ک دوای شه یه فته دوو ھه  که  یه وه ی ئه که ڕاستییه
  وه ته ڕاوه ، ناوبراو گه دا کراوه)6.9.1979(وتی  ڕکه  ی خۆی له قسه  به  که

  بهت  نانه ته). 1979(کۆتایی مانگی نۆی سای   کاته ده  ناو ڕژم که
ش بت  واره رۆک ھۆزی غه سوور سه خالیدی خوله  که  زانم ده شیدووری

  وسمان کهری حاجی ع نوه ئه  کات، چونکه ی بۆ ده کو خۆی بانگشه وه
ی ڕووداو  ی ڕۆژنامه)32(  بۆ ژماره  بووه  رگه زیری پشمه بریکاری وه

یی میرزا فارس  ویله ، قه یه پنج تیره  واره غه: ( کات که ده  وه باسی ئه
  ڕه به  زه ری فارسی عه تی، بسه رۆکیه ق سه ال فایه تی، چوچانی مه رۆکیه سه
خالیدی   نی که تی، ھۆزی سه رۆکیه خی حاجی نادر سه ره تی، په رۆکیه سه

ری مام  نونه  تی که رۆکیه ج سه ره ی کوخا فه مه حه  یه و ھۆزه سوور له خوله
  حمود له دی حاجی مه مه ھا محه روه ھه. )تی یه بۆ کاروباری کۆمه  الله جه
خالیدی   که  ی کردووه وه پشتر ناوم برد، باسی ئه  ی خۆیدا که که رتووکه په

وان و  رخه ر به و ھه ، ئه رگه ناو ھزی پشمه  ی بچته وه رله سوور به هخول
نیا  ته ک به نه  وان و شوانک که رخه موو به ڵ رزم بۆ ھه گه له.  شوان بووه

ڵ  گه راورد بکرت له به  ر تاوانیشه کو ھه به  یه رزانه  ر به کی سه یه پیشه
  دام له عس و سه ی کردنی بۆ بهت ھۆی جاشایه و به ل ئه تی، وه جاشایه

کو  ی، خۆی وه که ندامانی ھۆزه ئه  ۆرکردن لهزتۆقاندن و ترس، نجامی  ئه
د  مه محهالل  جهھیدکردنی  شه.  پاندووه سهزۆر  به  واره رۆک ھۆزی غه سه

  تالیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان که ی به رمانده ، جگری فهسووری دۆه
کانی، دوای  کی خالید و جاشه یه بۆسه  وتۆته دا که)12.1.1981(وتی  ڕکه  له
کرت و  ستی ئیستخباراتی سلمانی ده ن خالید ڕاده الیه دیل گرتنی له به

 دیلگرتنی به. درت ده  سداره  ی شاری موس له که سابخانه قه  پاشان له
ید ل ی پارتی دیموکراتی کوردستان وه زه فره ی مه رمانده و فه  رگه پشمه

ن خالید و  الیه چیای دانی له  له) 3.2.1981(وتی  ڕکه  ورامی له ھه
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ده جاشه ئیستخباراتی   به  یه رگه و پشمه ستکردنی ئه کانی، دواتریش ڕا
ھید  شه. غدا بوغربی به زیندانی ئه  دانی له سداره  لهپاشان سلمانی و 

  یموکراتی کوردستان بووهی پارتی د رگه و پشمه  رمانده ، فه  ر ڕیشه عفه جه
ی  رمانده فهستی  ده دا به)8.2.1982(وتی  ڕکه  ھزی سورن و له  له
ھیدکردنی  شه.  ھیدکراوه شه  واره ی غهسوور خالیدی خولهت  ی تایبه زه فره مه

وتی  ڕکه  مانی پارتی دیموکراتی کوردستان له ی قاره رگه س پشمه
ئۆردوگای   کانی له و جاشه  واره هستی خالیدی غ ده به) 30.12.1982(

ی  کارگی ناوچهبراخاس بدول  عهمالی  جهھید  شه: ( م ناوانه ری به ده شانه
). و سره سوڵ خه لی ڕه حمود کادیر و عه د مه مه پنجونی پارتی، تۆفیق محه

ی  زه فره کانی مه ت و جاشه ی تایبه زه فره ی مه رمانده سووری فه خوله خالید
ی پارتی  زه فره ی مه رمانده فه، بکوژی )74(  باراتی شیمالی ژمارهئیستخ

ن، )  ڕیشه  هر عفه جه(  ناسراو بهریم  ر که عفه شخ جه( دیموکراتی کوردستان
  وته که ده  کهووس  گوندی که  له دا)29.3.1983(وتی  ڕکه  لهناوبراو   که

ھیدکردنی  شه .ھیدیان کرد پنجون شه –ری  ده ر ڕگای شانه سه 
رتی حزبی  ی که رمانده فهیی،  نازه ھاڕونی گردهجان  مه حهمین  دئه مه حه

 .کانی ستی خالید و جاشه ده وۆس به گوندی که  له  سۆسیالیستی کوردستان
خالیدی   کات که ش ده وه باسی ئه) ڕووداو(ری حاجی عوسمان بۆ  نوه ئه

 گرتداوه به) سلمان د مه اھیم محهئیبر(د  مه ناوی محه سکی به که سوور، خوله
.  وه کردۆته  ی ماره که و دواتریش ژنه  ی موسی کردووه ی سداره وانه و ڕه 

 و  ستگیرکراوه دا ده)10.9.1982(تی و رکه  د سلمان له مه ئیبراھیم محه
؛  دراوه  سداره  بوغرب له ئه  دا له)15.1.1983(وتی  ڕکه  لهپاشان 

 وتی تی، ڕکه. ئن. فزیۆنی ئاڕ له اوی، تهڕاشک ی به رنامه به: ( رچاوه سه
ه یه رگه دیلگرتنی پشمه به ).28.8.2011   کی ھزی سورنی پارتی ب
داری له د  حمه د ئه مه ناوی ئیبراھیم محه دا به)20.6.1983(وتی  ڕکه  برین

ئیستخباراتی   ستکردنی به کانی، دواتریش ڕاده ن خالید و جاشه الیه له
سووری  خالیدی خوله. بوغرب زیندانی ئه  دانی له سداره  سلمانی و له

ربازی  ی ئیستخباراتی سه)74(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
ی  رگه پشمه  کدا شازده یه بۆسه  دا له)16.8.1983(وی  شه  شیمالی، له
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  که  ردووهھیدک ری پارتی دیموکراتی کوردستانی شه روه دسۆز و کوردپه
ی  رمانده جگری فه، یی لهوی کر حاجی عوسمان قه بوبه ئه(ن  مانه ندکیان ئه ھه

تا بریندار بوو،  ره سه  د پنجونی که مه و محه  ھزی سورنی پارتی، کاوه
ھید بوو؛  شه  وه یه که ختی برینه ھۆی سه چیای سورن به  دواتر پنجونی له

کوشتن و زینده  ).3ل، )32(  ڕووداو، ژماره ی ڕۆژنامه، 105- 2:  رچاوه سه
  ڵ، که چه که  ریفه یی ئامۆزای شه ھره مین دۆسه دئه مه چاکردنی حه به 

مانگی نیسانی سای   یی له ھره مین دۆسه دئه مه حه. رپرسی ڕکخراو بوو به
نیشت  ته  له  ، بۆیهبووفای بارزانی پگیرا ال مسته ی مه دا ونه)1984(

ن  رگه ھیدکردنی پشمه شه. چاڵ کرا به  ی خالید زینده هک ماه ی پارتی سیروا
ستی خالید  ده دا به)19.7.1985(وتی  ڕکه  ، له)ڕبین(  عدون ناسراو به سه

ھۆی  ن، دواتریش به که تا برینداری ده ره سه  ری که ده شانه  کانی له و جاشه
ھیدکردنی  شه. خشی چیای سورن گیانی پیرۆزی به  له  وه یه که برینه

یی  نازه الن والی حاجی عارف گرده رسه ناوی ئه کی پارتی به یه رگه پشمه
  وته که نازێ ده گوندی گرده  له  یدسادق، که سه -  بجه ه ر ڕگای ھه سه له

وبراو ی خالید و جاشه بۆسه ی  ڕاوه کی گه یه رگه ھیدکردنی پشمه شه. کانی نا
ڕای  ره د، سه حمه ھاب سان ئه ناوی شه ن بهپارتی دیموکراتی کوردستا

  سوور له م خالیدی خوله شار، به  وه ڕابووه کی دانابوو و گه چه  ی که وه ئه
ھیدکردنی  شه. ھیدی کرد شه)  جه قاینه(گوندی   دا له)1986(سای 
وتی  ڕکه  عید له لی سه فا عه ناوی مسته پارتی بهی  دیکهکی  یه رگه پشمه

  انی لهک کی خالید و جاشه یه بۆسه  وته که ی ده وه دا دوای ئه)14.7.1986(
  وه باسی ئه  رگه زیری پشمه ری پشووی وه بریکا .ری ده ری شانه وروبه ده
  له  مرو موسای کردووه ردانی عه سوور سه خالیدی خوله  کات که ده

ک دزی  ۆمهک) 140(ی  ماده: (   یاندووه بی و ڕاگه گای کۆمکاری عاره باره
). ی ناوت یه و ماده تی کورد ئه رنا میلله گه ، ئه تی کورد دایانناوه رکردایه سه
و  ناوبراو ھاوکار  وت که که رده سوور بۆمان ده ی خالیدی خوله و قسانه به

) 140(ی  ناوبردنی ماده ب بۆ له رستانی عاره زپه گه ڵ ڕه گه له  ھاو بۆچوونه
ریف  د شه حمه حمود ئه خالید مه وجی فه. ی کورد وه ته کانی نه وته ستکه و ده

کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه شداری ھه ، به)سوور  خالیدی خوله(  واره غه
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  له ش د و شه وه نهوجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده. یان کردووه)1+2+8(
وبرا به لک در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه دا،ک نفالی یه ئه

داوی،  مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه میدی ھزی تایبه عه یی رمانده فه 
کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و ھه شداری ئه به
واوی  ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(

  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه نفالی یه ئهکانی  ناوچه
نوان  و له  نوان ئمه ھاریکاری کردن له: (ت لدوانکیدا بۆ ھاوکاری ده

کان  جه و رگری نیشتمانی زۆر دیارو ڕک و پک بوو، تیدا فه کانی به وجه  فه
خشی و  زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه کانی گه ڕۆه  له
، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه ئه

 ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20
شداریکردنی  به  ت به باره سه). 7- 6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره: ( رچاوه سه
شاوی   هلی  که وجه کان و فه سووکه  ی جاشه)96(وجی  فهرۆکجاشی  سه
ل ، )6536(  ژماره الثورة، ،78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه
خالیدی  شی د و شه وه نهوجی  شداریکردنی فه به ی رباره ده.   ) هزانراو نه

حمود  مه ،20- 1: ( رچاوه سه ؛کدا نفالی یه ئه الماری په  له سوور خوله
ی )96(وجی  فهشداری  ڕ به مه لهر  ھه). 26ل نگاوی، جاش و جینۆساید، سه

نفالی  کانی ئه شاوه  له) سوور خالیدی خوله(واره  د غه حمه حمود ئه خالید مه
ی )1000(  ھاوکاری، ژمارهی  ڕۆژنامهبۆ  کیدالدوان  له ،ک و دوودا یه

پاش دروستبوونی : (ت ، ده)22.8.1988(وتی  ، ڕکه ممه شهدووڕۆژی 
کانی  فراوانتری گرتوو کاره سنوورکیکانمان  همان چاالکیی که وجه فه
  له" داغ ره قه"و " سورداش"و "  ه ده شه"، ڕزگارکردنی  دیارترینیانه) نفال ئه(

کی رو مان ده که وجه چت فه یاد نه شم له وه ئه  مانه که وجه کانی فه گرنگه  کاره
 ه ده کانی شه ندهنفالی گو ئه). دا)گۆجاڕ(ڕزگارکردنی شاخی   بوو له بای ھه

یش )داغ ره قه(نفالی  و ئه )تی جافایه(می دۆی  که نفالی یه و سورداش ئه 
د و س جاشی  حمه حمود ئه وج خالید مه رۆکجاشی فه سه.  مه نفالی دووه ئه

د قادر و  مه پورشاه محه  مه لی حه د قادر، عه مه د محه حمه کانی ئه ناوه  تر به
ی  ی پیاده)40(یی تیپی  رمانده ی فه ی نامه گوره ، بهشید عید ڕه قادر سه
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ی بک )13.2.1989(وتی  ی ڕکه)3/501/ا(  ، ژماره ناو سوپای ڕژم به
شتدا  نفالی ھه ئه  شداریکردنیاندا له پاداشتی به ت له  کو خه یان وه پاره

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ت دراوه
کی نکۆڵ  یه گه به  ته و خه رگرتنی ئه وه). 240- 239لئراق،  تی وه ده

وه رۆکجاشی فه شداریکردنی سه کراوی به لنه شاوی   له  وجی ناوبرا
ی  واره سووری غه ی لدوانی خالیدی خوله گوره به. شتدا نفالی ھه ئه

، )العراق(ی  بۆ ڕۆژنامه کان سووکه  جاشهی )96(وجی  فهی رۆکجاش سه
  باسی شانازیکردن لهناوبراو ، )9.7.1988(وتی  ی ڕکه)3793(  رهژما
  ، ژماره ی ئاونه ی ڕۆژنامه گوره به. کات ت ده ڕی ماوه شداریکردنی شه به
دا )3+1(کانی  ڕه ، الپه)26.9.2006(وتی  ، ڕکه ممه ی ڕۆژی سشه)38(

وه دوای ڕاپه رۆکجاش سه  سووری کۆنه خولهخالیدی  تی کو کا ڕین تا
ری  زیزی ڕابه بدولعه لی عه ال عه ر مه سه دام سیخوڕی له ڕوخانی ڕژمی سه

شداری کارای خالید  ر به به ر له ھه.  ی ئیسالمی کردووه وه گشتیی بزووتنه
کاندا، دادگای بای  نفاله شاوی ئه  له  واره ریف غه د شه حمه حمود ئه مه

لیستی   لهی )174(  ، ژماره ی داوهستگیرکردن رمانی ده کانی عراقی فه تاوانه
ی سوور خالیدی خوله  .ت دراوه نفال یسی ئه ی که که تباره تۆمه) 423(ناوی  

، باسی  بۆ رکخراوی کوردۆسایدی ناردووه  کدا که یه نامه  له ، واره غه
  دا له)23.9.1992- 23.3.1988(نوان  له و ئه  که  ی کردووه وه ئه
ه یه ھیچ شوه به  ، بۆیهدا گیراوه)م که لی یه حفه تی جه رکردایه سه(   ک گوای

ڵ  گه کدا له یه دیمانه  م له ، به کردووه کانی نه نفاله شداری شاوی ئه به
، )10.10.2006(وتی  ، ڕکه ممه ی سشه)40(  ، ژماره ی ئاونه ڕۆژنامه

ا د)22.2.1992-21.3.1988(نوان  له  کات که ده  وه دا، باسی ئه)18ل
دا بۆ ئاشکراکردنی  لره.   اوهکر گیرست ده  ی تاسوجه ر گرتنی بازگه سه له

 سوور خوله نووسینی خالید  ک له یه ند نموونه چه  به  کان ئاماژه ڕاستییه
می  که رگی یه ی به)63(  ڕه الپه  لهخالید، . تی نووسینی خۆیه  له  که، م که ده

لمن  یسه ، ده)کان بدرکنم ڕاستییه  وهھاتو  وه کاتی ئه(ی خۆیدا  که نووسینه
  یه مشوه به  ، که  بووه زیندان نه  لهو   دا ئازاد بووه)1988(سای   و له ئه  که

مای خۆیان   له  حمود، شخ کاوه ڵ کاک شخ مه گه جارێ له(  :نووسیوتی
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: یحمود گوت کاک شخ مه  وه ره ی سه سته به و مه بۆ ئه  شه مناقه  وتینه که
حمودی  کانی شخ مه س نووسه یری ده دا سه م ڕۆژانه کاک شخ خالید له

  تی که نووسیویه  واره ر غه سه  ی له که س نووسه ی ده زۆربه  کردووهمرم  نه
ی کاک  یه و قسه کن، ئه ریه روه نی چ سه ی و خاوه گه ند ماندوو بوون له چه

ر  سه ڕزی له ، به)8(مانگی ) 1988(سای   حمود و شخ کاوه شخ مه
ت  عیزه  مه دی حه حمه حمان و ئه ی ڕه مه ڕی دانیشتبوو من و حه پست مه

ی  که بعه ی ته من پاره: حمودم گوت کاک شخ مه  تیدا بووین، به خزمه  له
حمود خۆی  م کاک شخ مه ن، به م ناده ئیجازه: رمووی فه.  م چاپی بکه ده ئه

و  ب ئه بۆ ئه  ته ت بوو ئستا کورد حوکمه زیر، خۆی حوکمه وه  بوو به
نرخی خۆی  ستی به ده ترین شۆڕشی کورد به وره گه  ب که  شاراوه  ڕاستیانه

م بیست خۆم  حمودی شخ کاوه خسی شخ مه شه  له  یه م قسه نووسیب ئه
خان  الوه حهمای   وشک له  کارزه  له) 15.8.1988(  گوی خۆم له  به

  سوور، له خالیدی خوله  ی که وه ت به باره ر سه ھه). ڕۆ ش نیوهپا) 4(عات  سه
مان  ی ھه)72- 71(کانی  ڕه الپه  ، له بووه زیندان نه  دا له)1988(سای 

وتی  ڕکه  له  کات که ده  وه پکراودا، باسی ئه  ی ئاماژه رچاوه سه
  ، له موویانی بردووه ناوی ھه  س که ک که ڵ کۆمه گه دا له)7.8.1988(

.  بووینه  وه شاری سلمانی پکهقاری  کی عه ڕه گه  کان له گای سووریه باره
دا )121(  ڕه الپه  کان، له سووکه  ی جاشه)96(وجی  رۆکجاشی فه خالیدی سه

ڵ  گه دا له)1988(ھاوینی سای   له  کات که ده  وه باسی ئه  مان شوه ھه  به
کر  سی، به باقی قلۆره  مه یتاسی، حه ریم قه ر که حاجی عومه  ک له ر یه ھه

ی  که ماه  سلمانی له –کی ڕزگاری  ڕه گه  ریب له سی و حاجی غه قلۆره
دا )194(  ڕه الپه  له سوور، ی خولهخالید.  بووینهودا  ردانی ئه سه  خالید له
بری  ئران، له –ڕی ئراق  دوای کۆتایی ھاتنی شه  کات که ده  وه باسی ئه

کانی ڕژم دروست  دسۆزه  رۆکجاشه ری ز بۆ خۆی و سه یکه ی په وه ئه
ی  ی ناوبراو زۆربه هقس چی به ی پدابوون، که نه و به دام ئه سه  بکرت که

خالید، . نی دابوون، زیندانی کرا و گفته ئهدام  سه  ی که رۆکجاشانه و سه ئه
سای   له  کهکات  ده  وه مدا باسی ئه رگی دووه ی به)266(  ڕه الپه  له
  دا به)8.8.1988(ئران  –ڕی ئراق  دا دوای کۆتایی ھاتنی شه)1988(
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لی  رشتی عه رپه سه  به  کی کردووه یه وه شداری کۆبوونه م، به کی که یه ماوه
  به  که کۆبوونه  کات که ده  وه سوور باسی ئه جید، خالیدی خوله ن مه سه حه
کان و  ی نووسینه گوره به.  کراوهستگیرکردنی ساز ده  ند مانگک له چه

دوای کۆتایی  ناوبراو  وت که که رده بۆمان ده سوور، کانی خالیدی خوله قسه
که  ک له ، نه کان زیندانی کراوه نفاله وی ئهشادا )21.3.1988(وتی  ڕ

ی ھیچ  که ھۆکاری گیرانه  ش که و ڕاستییه ئه  ینه گه ھا ده روه گیرابت، ھه
ی خالید  م دواییه کانی ئه لدوانه!  نییه  ی تاسوجه گرتنی بازگه  هندی ب یوه په
 نیا و ته نیا ته ، هزیندان بوو  کاندا له نفاله کاتی شاوی ئه و له ئه  گوایه ی وه به

سووری  خالیدی خوله. نفال کانی ئه شاوه  و له شداری ئه به  له  یه وه خۆدزینه
ی  رمانده فهربازی  رپرسکی سه بهکو  وهتا  ره سهڕین  دوای ڕاپه ، واره غه
رپرسکی  ، ئستاش به کتیی نیشتمانیی کوردستان بووه یهوجی چواری  فه

ی  وه دوای بوکردنه.    فایه وشیروان مسته نه   ر به ی گۆڕانی سه وه بزووتنه
  زار کوردی له ھه  رۆکجاشک زۆرتر له ر سه ھه(ناوی  وتارکم به  زنجیره
مم  شی پنجه به  ، که) ک نموونه سوور وه ، خالیدی خوله پاڕاستووهمردن 

  دا له)26.10.2010(وتی  ڕکه  رۆکجاشی ناوبراو و له رخانکرد بۆ سه ته
کی زۆر ناشیرین و پ  یه نامه  و جاشه ، ئه وه کاندا بوکرایه کوردییه  ڕه ماپه

ق  چ ھه  تۆ به: (ۆ ناردوومی ب وه ی خواره یه شوه م ئامزی به  شه ڕه ھه  له
زانی من کم  تناسم ده مناسیت ده ده  ئایا تۆ منت بینیوه. پی حه من ده  به

ه تیو وا مه ھه. یت که باسی من ئه  سی دی خۆت منانه وه ھه  ھاتووی به   زان
کویت   نازانم له  زانه و وا مه  ستم کورته وانی ترم و ده ک قاسم ئاغا و ئه وه

کانیشت  ساتم خۆت و خزان و مناه ده موو موقه ھه  ێ نیت بهکو  و له
خیفکی ھاتووی باسی من  تۆ چ سه. م که ک ئاڕ پی جی ئه قوربانی یه

  کانت له پ داویت قسه  یت ک ڕگای که ک ئه خه  یت و پرسیاری من له که ئه
  قسه م ی باوی ئه که. چ ک خۆت ئه کانی وه خویه  اللیه رد و جه کلک زه
من   وه باسکردنی من دوور بکه  له  وه مه جارکی تر پت ئه.  ماوه  قۆڕانه

ریخیش  مه  خوا له مناس به موو دونیا ئه تکم ھه شره رۆک عه شخم و سه
ندی  ناوه... یت  باسی من بکه  دواجاره  مجاره ئه  گات بۆیه ستم پت ئه بیت ده

رموو  وت فه ر شتی دروستت ده گه. دوور گرت جا تۆ چیت چاک خۆی به
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ر  گه ستی، ئه به ی حیزم بۆ ھه قسه  وه خۆته  ک له نه  م بکه له ک لڤین موقابه وه
م و  ده ت ئه رموو من چوار ھنده فه  فشه م فشه بۆ ئه  شیان پت داوه پاڕه

  وه منه  ڕگای  وێ له ته تۆش ئه.  بانی بکه کانی بارزانی و تاه ته باسی خیانه
شیان ئاگادارت  مجاڕه ئه.  یخۆیت تاه نه  یت که ی گۆڕان بده وه بزووتنه  تیر له

،  ممه سوور، ڕۆژی پنجشه یدی خولهلخا.......). و چیتر نا   وه مه هک ئه
ی بۆ ناردووم  شه ڕه ھه  می پ له هی دوو دا نامه)28.10.2010(وتی  ڕکه

کنۆلۆجیا  دونیای ته  قی ڕۆه  ئهخوا ب به: ( یه مشوه به  که قی نامه ده  که
  مه نا ئیمکی تر له  م ئیمه رانی لی ب ئاگای ئه نده و تۆی ھه  وتووه پشکه

  من به  م واز بنه بۆ خوات پ ئه  ن بۆ خۆت چاکتره نگاو مه زیاتر ھه
  مه ی ئه یدا بکه نانک په  وه سای منه  وێ به ته ر ئه گه شم ئه ت ئه باپیره

شی  ر س به کانی من بزانیت بۆ ھه  وێ ڕاستییه ته ر ده گه ئه  شتکی تره
  تۆ له  زانی من کم و چیم و چی بوومه ئینجا ده  وه م بخونه که کتبه
خۆت و ماڵ و   زوور داوه بانی بنۆک و سورن و شاره  چیت له  وه گه دیبه

زانم کش ھانی داویت  و ئه کراویت   زانم ئاراسته ئه  که خت مه دبه مندات به
و زۆر شتی   رگرتووه ندت وه شزانم چه یی من بنووسیت ده وره ر گه سه له

و  موو ئه ھه  توانم ئیمم بگۆڕم و نکۆیش له ئاسایی ئه  زۆر به. تریش
ی  نامه  له  ببوره  ئیشی تۆ نییه  مه واز بھنی ئه  پم چاکه  م بۆیه بکه  نامانه

بم و زو  ئه  رت من زوو توڕه سه  توندی ھرشم کرده  بهمیشمدا وا  که یه
و   ته م میلله ژاری ئه ھه  چ کوڕه م تۆش پ ئه به  وه بمه سارد ئه بیت 

من   داغی قاسم ئاغا تیرت له  کتی بیت و له ستی پارتی و یه قوربانی ده
  رهژما  تکایه  بۆ خۆت چاکتره  ک پم وتی واز بنه گیان وه  گرتب ڕۆه

نازانت   کو ئستاکه سوور، تاوه خالیدی خوله).  ی بانکتم بۆ بنره که حیسابیه
خۆی  ت به کی تایبه یه)پی. ئای(رک  ر کۆمپیوته ھه  ی که وه له  و بئاگایه

موویان  ھهند ئیمیی تر دروست بکات،  و چه ک بکات رچییه ، ھه یه ھه
کرن  دهدروست   ره و کۆمپیوته له  بن که ده  یه)ئای پی(و  مان ئه گری ھه ھه

دوای  به  که  ی و جاشتییه کو مۆری ئه ر وه ھه ، وه و لیان جیا نابته
رد،  وز، زه سه  ی خۆی به وه ڕای ئه ره وه، سه منت و لی نابته ده  وه خالیده

سووردا  خوله یمی خالید سیه ئیمیی  له. سوور یان مۆر نیشان بدات
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ی  که پاسوۆرده  نت که یه گه دا ڕایده) م دزراوه و ئیمله ئه  یهتکا(ناوی  به
:  وه همینووس کو خۆی ده وهم  بهه،  ھه  له  ی په که ، ناوبراو نامه دزراوه

و  رچی به ی دزراوه ھه که سره  م ئیمیلم کلمه سوتان لیبیت پریزان ئه(
  مه کات ئه ئه  وه پیهکیکی تر تحکمی  و خه  ئایمیال بۆتان بیت ھی من نیه

ئایمیلیکی تر   به  دواوه به  مه زانم له کان ئه اللیه کان و جاشجه رده فیتی کلک زه
  سوری کۆنه خالیدی خوله).  ماتان عله م بۆ مه که ئه  نتدیتان پیوه یوه په
  کان، له سووکه  وجی جاشه رۆک جاشی فه و سه  خاسه  زه فره ی مه رمانده فه

دا لهوتن چاوپکه ی  رنامه ئاسمانی بۆ به) تی. ئاڕ. ئن(نای  ڵ که گه کی
خۆ و  ربه سه(  ناه و که ئه  دا، که)28.8.2011(وتی  ڕکه  له) ڕاشکاوی به(

و  رگایان بۆ ئه یان بۆ سازدا و ده رنامه و به ئه  یه مشوه مادام به )نه بالیه
سوور  خالیدی خوله  هش بدابای وه یان به ڕگه  بوایه دهرپشت،  سه  خسته

ه باره ک خۆی دابنت، سه ته  کیش له یه ک و دۆشکه یه)جی.پی.ئاڕ(   ت ب
موو  ھه  سای ڕابردوودا لمی کردبوو، نکۆی له  له  کانی خۆی که شه ڕه ھه
موو  ھه  ی که وه ڕای ئه ره بۆمی ناردبوو، سه  کرد که  و ئیمینه ئه

مان ئای پی ھاتبوون،  ھه  ر و به مپیتهمان کۆ ھه  کانی خالید له ئیمیه
مان ئای  کانی ناردبوو ھه ڕه بۆ ماپه  ی خۆیشی که و نووسینانه ھا ئه روه ھه

  رۆکجاش و تازه سه  خالیدی کۆنه. ھاتبوون  وه ره مان کۆمپیوته ھه  پی و له
 رسیم ده  له  شه ڕه من بۆ ھه: (دوا  یه مشوه من به  ت به باره گۆڕانخواز، سه

م پ بت زۆر  قسه  نگه من ڕه  چونکه! ئاڕ پی جی  م به که یی ده گه دیبه
ر  سه له  کم نییه یه قسه ھیچ  خۆم). رسیم بۆ ده. جی. پی. ئاڕ  رتر بت له ته خه
  پ له  و نامه ئه مرۆڤ  کاتک که  چونکهسوور،  خولهکانی خالیدی  شه ڕه ھه
رگدا نووسیوتی  دوو به  ناوبراو له  هی ک وه و ئه و ی ئه ئامزانه  شه ڕه ھه
رتووک  ناوی ناون په  ، که)کان بدرکنم ڕاستییه  ھاتووه  هو کاتی ئه(

و زۆر شتی  ناوبراونزمی ئاستی موو شتک  ھه  ر له به،  وه خونته ده
  ھاتووه  وه کاتی ئه(رگی  ردوو به ، پاشان ھهوت که رده بۆ ده تریشی
دا به ڕاستیه  ک تاکه لمن نه یسه ده) کان بدرکنم ڕاستییه ،  دی ناکرت کی تیا

وا و دژ  نگکی ڕه موو ده بۆ ھه  ت و بوختان کردنه ی تۆمه کو ڕک کارگه به
ن  وه ری بزووتنه نگی تاسه بده  بم که  وه وت ئه مه دهم  به. خۆی به ی گۆڕا
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و  ئه  که ،سوور خوله ی خالیدی شانه ڕه و ھه لهمین  ئهفا  وشروان مسته و نه
  کانم، به خۆم، خزان و منداه  ر به رانبه زانت به گۆڕان ده  خۆی به

  هی وه و بزووتنه می ئه که رپرسی یه ی گۆڕان و به وه ی بزووتنه شه ڕه ھه
و  وانیش وه ئه  ی که وه بۆ ئه  یه نگی گۆڕان ئاماژه بده .زانم ده کو پارتی 
ال عوزر، قاسم ئاغا و  یس، مه حسین شاوه دان ته سه  وت به یانه کتیی ده یه
  . ن گی جاف دروست بکه تاح به فه

ی رۆکجاش سهلھوڕی، جگری  ق حوسن که مال فه وج، جه ی فهرۆکجاش سه .97
د ساح،  حمه د ئه مه محه  ک له ریه ھه و لھوڕی ق حوسن که مال فه وج که فه

شداری  به وت د و حه وه نهوجی  فه.  یهی سر رمانده فه د مه د قادر محه مه محه
  له وجی ناوبراو فه شداری به  ی رباره ده.  ی کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه

  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهھرشی 
:  رچاوه سه دا؛ نفالی دوو ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سهر  ھه .)6536

.  )152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
د ساح،  حمه د ئه مه و محه د مه د قادر محه مه ق حوسن، محه مال فه جه
، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره به

اکیان دالیای ناپ ، مهمدا نفالی دووه ئهھرشی   پاداشتی کورد کوشتندا له 
دالیای  دا مهڕاستی  له(تی  دالیای ئازایه دوو مهق،  مال فه جه .رگرتووه وه

رتی  که  دا لهکان هنفال کانی ئه شاوه  له شداری پاداشتی به  له) وشتنیکورد ک
:  رچاوه سه  ؛ رگرتووه حوسن وه دام سهدیکتاتۆری ئراق   کدا له قی یه یله فه
، لھوڕ که ق حوسن مال فه جه.  )3ل ،)3905(  العراق، ژماره، 2-65(

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)97(وجی  فه رۆکجاشی سه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

دا  کان لیستی داواکراوه  له  ه)101(  ژماره و  رچووه ردنی دهستگیرک ده
   . ت دراوه

وجی  فه. لی ئاغای میراوده سوڵ ڕهند  مه لیم مه وج، سه ی فهرۆکجاش سه .98
  ت به باره سه.  کردووه دا)4+2+1(کانی  نفاله ئه  لهشداری  بهشت  د و ھه وه نه
و   دوو ،ک کانی یه نفاله ئه  لی له اودهلیم ئاغای میر سه یوج فه شداری به

نفال کورد و  وڵ، ئهس شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛چوار
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و  ئاغا سوڵ ڕهند  لیم مامه سه.  )162، 152، 148لتی ئراق،  وه ده
 ڕۆژیی )807(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره ولود، به ئاغا مه بدول عه
دالیای  مدا، مه نفالی دووه ئه  پاداشتی کورد کوشتندا له  ، له)9.8.1988(

ی  گوره لی، به ئاغای میراوده سوڵ ڕهند  هم لیم مه سه.  رگرتووه ناپاکیان وه
دالیای ناپاکی و  دا مهڕاستیله (تی  دالیای ئازایه کۆماری، دوو مه رمانکی فه

، 106-2: ( رچاوه سه؛  رگرتووه وهحوسن  دام سه  له) نیشتمان فرۆشی
  العراق، ژماره، 107-2: ( رچاوه سه؛   ) هزانراو ل نه، )6753(  ژمارهالثورة، 

و ل نه ،)3906(  رۆکجاشی سهلی،  میراودهسوڵ  ڕهند  مه لیم مه سه.   ) هزانرا
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)98(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وهکان اوهلیستی داواکر  له  ه)103(  ژماره و  رچووه ده  .   ت دا درا

ید  ید فازڵ سه سه .باری حمان جه بدوله لی عه وج، تاھیر عه ی فهرۆکجاش سه .99
کانی  نفاله شداری ئه وجی ناوبراو به فه. وج ی فهرۆکجاش سهسابیر جگری 

 الماری په  له د و نۆ وه وجی نه فهشداریکردنی  به ڕ مه له.  ی کردووه)1+2+4(
ل ، )6536(  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛دوودا ک و کانی یه نفاله ئه
 ؛ ک و چوار کانی یه نفاله ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه .  ) هزانراو نه

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
 رمانی فهی  ورهگ باری، به حمان جه بدوله لی عه تاھیر عه.  )162+  148ل

) ناپاکی(تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره
 دالیای س مهباری،  لی جه تاھیر عه . نفالدا پاداشتی ئه  رگرتووه له وه

شداریکردن  پاداشتی به  له) دالیای خۆفرۆشی و کورد کوشتنی مه(تی  ئازایه
 دام سهدیکتاتۆری ئراق   کدا له قی یه یله رتی فه که  نفالدا له کانی ئه شاوه  له

وه سه؛ رگرتووه حوسن وه .  )3ل ،)3905(  العراق، ژماره، 65-2: ( رچا
  ی جاشه)99(وجی  ی فهرۆکجاش سهباری،  حمان جه بدوله لی عه تاھیر عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  ردنی لهشداریک به
  .   ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)415(
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یس عیسا جاف، ساالر وادی  د عیسا پیروه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .100
شداری  د عیسا جاف، به مه وجی محه فه.  ی سریه رمانده زیز جاف فه عه
   د له وجی سه شداری فه ڕ به مه له.  ی کردووه)3+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛ک و س کانی یه نفاله ئه
یس  د عیسا پیروه مه محه.  )156+148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه

ی  گوره کان، به سووکه  ی جاشه)100(وجی  ی فهرۆکجاش سهعیسا جاف، 
تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)1024(  کۆماری ژماره رمانی فه
د  مه محه. رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه  لهنفالدا  پاداشتی ئه  له) ناپاکی(

  ی جاشه)100(وجی  ی فهرۆکجاش سهیس عیسا جاف،  عیسا پیروه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له به
   . ت کان دراوه داواکراوه  تاوانبارهلیستی ناوی   ی له)422(  ژماره و

لی  عه(یی  د ئاغای کاکه له ید وه سه فیق ڕهالل ئاغا  وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .101
یی  د ئاغا کاکه له ید وه سه فیق ڕهوج  فهی رۆکجاش سهو جگری ) رایی سه
.  ی کردووه)4+3+1(کانی  نفاله شداری ئه وجی ناوبراو به فه. رایی لی سه عه
وتی  هڕک  یی له د ئاغای کاکه له ید وه سه فیق ڕهالل ئاغا  وجی جه فه
ی رۆکجاش سه.  بووه زار جاشی ھه ، دوو ھه  زراوه دا دامه)17.3.1986(

  ی کوردستان له رگه ڵ ھزی پشمه گه ڕکدا له شه و له وجی ناوبرا فه
وه په.  لید کوژراوه ناوی وه دا، کوڕکی به)17.6.1987(وتی  هڕک   ست به ی
  ک و کانی یه نفاله انی ئهک دڕندانه  شاوه  لهک  د و یه وجی سه فه شداری به

تی  وه هنفال کورد و د سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛سدا
  ی جاشه)101(وجی  فه شداری به ی باره له). 156+  148لئراق، 
 . )زانراو ، ل نه108- 2: ( رچاوه سه ؛نفالی چواردا شاوی ئه  له کان سووکه

رزنجی  زیز به عه دین سره نهشخ  ئیبراھیموج، شخ  ی فهرۆکجاش سه  .102
  لهشداری  هو ب  بووه ھهسووکی زار جاشی  پنج ھه  که، )زووری شاره(

دین  سره نه ئیبراھیمشخ .  کردووه دا)7+6+5+2+1(کانی  نفاله اوی ئهش
.  فایه وشروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه   ر به سه  ئستاکهرزنجی  به
ک و  کانی یه نفاله وی ئهشا  له د و دوو سهوجی  شداری کردنی فه به  ڕ مه له
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شخ . ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره ،الثورة، 78-2: ( رچاوه سه ؛دوودا
  ، ژماره لجمھوریه ئه ی ڕۆژنامه( رزنجی، بۆ به دین سره نهشخ ئیبراھیم 

رانی  ڕکه شه(: ت ده دوت و ده، )79- 2ی  رچاوه سه  ، واته6ل ،)6777(
). ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  ریان کردووه شداری کاریگه مان به که وجه فه

ش و  ک، پنج، شه کانی یه هنفال ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛وت حه
رزنجی،  زیز به دین عه سره نه ئیبراھیمشخ ). 167، 148لتی ئراق،  وه ده
یای دال تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)1024(  کۆماری ژماره رمانی فهپی  به

  شداری له بهپاداشتی  رگرتووه له  وه) ناپاکی و خۆفرۆشی(تی  ئازایه
ی رۆکجاش سهرزنجی،  زیز به عهشخ دین  سره نه ئیبراھیمشخ .  داکان هنفال ئه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)102(وجی  فه

ردنی ستگیرک رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
ی  که ناوه  تهت، وا دراوهدا  که لیسته  لهی )421+4(  ژماره و  رچووه ده

 .     وه بۆته  دووباره
وجی  فه. یی فا جوبرائیل ئاکره ونی حاجی مسته وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .103

ی )8(نفالی  ئهشداری شاوی  یی به هفا ئاکر ونی مسته د و سی عه سه
فا  ونی حاجی مسته عه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  ووهکرد

کان،  سووکه  ی جاشه)103(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  جوبرائیل ئاکره
کارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  ووهرچ ستگیرکردنی بۆ ده دهرمانی  کاندا، فه نفاله شاوی ئه  له
    . پدراوه   کان لیستی داواکراوه  ی له)355(
ھزکی . گایی رمه چه م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .104

دا )1987- 11- 8/9(وی  شه  کتیی نیشتمانیی کوردستان له ی یه رگه پشمه
  و ن، له ده گایی ده رمه ر چه کانی عومه و جاشه گا رمه الماری گوندی چه په
جاش و ھاووتی کوشت ) 42(کتیی نیشتمانیی کوردستان  دا یه الماره په

کانی  ی یاداشته گوره به  وه داخه به. ھید بوون ش شه رگه پشمه  و دوازده
و ووشک  ڕ ته  دا وه و شه له  کتیی کانی یه رگه مهشیی پ کۆکهد  حمه ئهسابیر 

ناوبراو   ، بۆ نموونه سووتاندووه  وه ب جیاوازی پکه چاک و خراپیان به و
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  کات که ده  وه ، باسی ئه)ک بۆ مژوو یه رگه ی پشمه ناه(ی )270(  ڕه الپه  له
کانی  هڕکخستن   ر به سه و  ی ئافتاو بووه کان قاله یهھاووت  کک له یه

چی  ، که کانی خۆیان بووه هڕکخستن  رانی کوردستان واته دهنج ڕهی  ه کۆمه
  ناوی س له یی، سابیر کۆکه.  ھید کراوه شه  هو  رگه پشمهن ھزی  الیه هل

ھید مام ھرش  شه: (ن مانه ئه  که  کانی نووسیوه ھیده شه  رگه پشمه
ی زمناکۆ، مامۆستا )17(رتیپی  ی جگری سه)حمود مه د حمه د ئه مه محه(

جید کاکل  تیف مه و له  گرمه ی سه)57(تیپی   رت له ی که رمانده بارزان فه
  له حمود ریم مه بدول که عه م  ، به)ماڵ مچه چه   ر به سهی  بنهکی دی  خه
  یه مشوه به، ) که پۆیینه  رگه پشمه ،25-1( ی رچاوه سهی )162(  ڕه الپه

کی  یی خه د مۆردانه مه تیف محه له: ( ی نووسیوه یه رگه و پشمه ناوی ئه
  و له  گرمه ی سه)57(تیپی   له  زه فره ی مه رمانده فه،  بارییه ی جه مۆردانه

  وجی ژماره لی و فه عه  مه ر حه عومه. ) ھید کراوه گادا شه رمه ڕی چه شه
 الماری په  ک له ریه ھه  له  ییان کردووهشدار کان، به سووکه  ی جاشه)104(

ر  عومهوجی  فه شداری به ی رباره ده. دا)7+6+5+4+3+2+1(کانی  نفاله ئه
 ؛ک و دوودا نی یهکا نفاله شاوی ئه  ک له ریه ھه  له  گایی رمه چهلی  عه مه حه
د و  وجی سه فه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه

نفالکردنی  شداری شاوی ئه گایی، به رمه چهلی  عه  مه ر حه عومهچواری 
و سورداشی    ڕانیهر،  له ، ئاغجهخورماتوو وجول، کانی نه دانیشتوانی ناوچه

زیاد ، 21-1: ( رچاوه سه ؛کانی س و چوار نفاله ئه  ، واته کردووه
شاوی   ت به باره سهرچی  ھه). 241لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
شۆڕش حاجی ، 19-1: ( رچاوه سه ؛ هوت ش و حه ک، پنج، شه کانی یه نفاله ئه
   هرۆکجاش سهو  ئه). 167+148لتی ئراق،  وه د و دهنفال کور سوڵ، ئه ڕه
کتیی نیشتمانیی  یه کانی ڕیزهتا ئستا له   وه هڕین ڕاپهدوای   ر له ھه

) 12(ی  وه کردنهست ڕادهپاشان گرتن و   به  تباره تۆمه و  کوردستان دایه
 دا له)7.5.1988(وتی  هڕک  کتیی نیشتمانیی کوردستان له ی یه رگه پشمه

داره  باران کردنیان یان له دواتر گولله و گا رمه نزیک چه  ناوی . دانیان  س
ھا  د، ته مه ر محه عومه ڕبوار: ( لهک  ریه ھه  لهبریتین     که هرگ پشمه  دوازده

حمود،  د، ھاوڕێ شاکر مه حمه د قادر ئه مه ، محه)جووتیار(عید  د سه حمه ئه
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ساح،   مه مال حوسن حه ریم، جه لی که عه ریم حمود، که فور مه د غه مه محه
، کاروان شید ڕهر  نوه لی ئه ، ئاوات حوسن، عهشید ڕهد  مه ر محه نوه ئه
مه  ئاکۆ حه، 109-2: ( رچاوه سه ؛)د مه د محه حمه کر ئه بوبه ئه ریم و که

لی  عه مه ری حه عومه(ستی  ده به  ی که یه رگه پشمه) 12(و  عید، ئه سه 
ی  وه دوای بوکردنه له ).کوردستاننت ڕی ، ماپهھیدکران شه) گا رمه چه
ک ژیانی رۆکجاش سهر  ھه(ژر ناوونیشانی  م له که  وتارهمی  شته شی ھه به

 م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه ، عومه ووهڕاستمردن پا  زار کوردی له ھه  زۆرتر له
  رگه پشمه) 12(و  ی ئه ماه بنه  سک له ، که) ک نموونه گایی وه رمه چه
  ی بۆ کردم که وه کردم و باسی ئه پوه ندی پوه  وه کوردستانه  له  ھیده شه

و  ڵ ئه گه ر له ھه) ریف مام حوسن شه ڕزگار(ناوی  کی تر به یه رگه پشمه
ن  الیه و له  دا نییه که لیسته  ی له که ناوه  گیرت، که بوو ده  رگه پشمه) 12(

ربازی سلمانی  ی ئیستخباراتی سهست ڕادهگا  رمه لی چه عه  مه ر حه عومه
منی سلمانی و  ی ئه دائیره  درنه ده  وه موویان پکه وه، دواتر ھه کرته ده

 واک ک و ھه تاکه ھیچ زانیارییهکو ئس کرن و تاوه رو شون ده بسه
لی  عه  مه حهر  کاندا عومه نفاله کاتی ئه ر له ھه.    نییه وه وانه ی ئه باره له

و   رگه ندین پشمه تی چه ی سورداش و دۆی جافایه ناوچه  گا، له رمه چه
ی گیانیان  وه رجی ئه مه  ی ناوبراو بهرۆکجاش سهالی   چنه ده  ھاووتی که

ی  ی دائیرهست ڕادهچی دواتر  دات، که نیان پده ویش به ئه .بپارزت
د  حمه بار ئه جه: ( بریتین له  وانه شک له به .کرن نفال ده کات و ئه منیان ده ئه

، )بار چاخی جه(  ناسراو به د دانیشتووی دی سابوراوای کۆن مه کاکه
ریب  رت الی غه ی که رمانده ر فه عفه ، جهبدول عهحمود  و مه سره خه
  رگه ریب پشمه ، مام غهحمان ڕهرجان، ھاشم  د مه حمه کر ئه ری، به سکه عه
ڵ  گه ری له سکه عید عه ریب سه غه  مه ی سورداش و خزمی حه)23(تیپی   له

ری و دوو  سکه ریب عه ھید غه ری شه د سلمانی ھاوسه حمه گوناز ئه
ریب  غه  مه و زاگرۆس حه عید ریب سه غه  مه حه ڕبازکانی  ناوه کوڕیان به

وتی  هڕک  ری له سکه عید عه ریب سه غه  رمانده ھیدی فه شه ).عید سه
 م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه رۆکجاش سه. مرددا )5.9.2007(

  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26- 2: ( رچاوه سهی  گوره بهگایی،  رمه چه
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  له )کورد کوشتن و ناپاکی(تی  ئازایه دالیای مه ،) زانراوه ، ل نه)6689(
وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به   مه ر حه هعوم.  رگرتووه کاندا 

  ی جاشه)104(وجی  ی فهرۆکجاش سهگایی،  رمه چه م ڕۆستهلی  عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
ی  که ناوه  ت، واته وهدراکاندا  کراوه لیستی داوه  لهی )212+278(  ژماره

ی  گوره بهگایی،  رمه چه م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه.  وه بۆته  دووباره
ڕین و  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سه

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه هر ھ ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له

  واته که . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم له
و  رۆکجاش سهبۆ   ، که وه ناگرته  هرۆکجاش سهو  لبووردنی ناوبراو ئه

ڕژمی  تی خزمه  رجک واز له مه رچوو بوو به عس ده به   ر به سهپیاوانی 
ر  عومهکتیی نیشتمانیی کوردستان خۆی  یه  پویسته  هبۆی. بنن دام سه
دهگایی  رمه چه  . بکات ی دادگاست ڕا

  د و پنجی جاشه وجی سه فه .د مه شخ محه ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه  .105
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه  له شداری بهکان  سووکه

  ).5228-5220ل
و ) ھاواری(یی  تاح کاکه ریم فه عید که باح سه هوج، س ی فهرۆکجاش سه  .106

کانی  و جاشه رۆکجاش سه. یی یاس کاکه ماس ھه د ئه مه ی محه که جگره
ردوو  ی ھه دڕندانهشاوی   له  شدارییان کردووه به ش د و شه وجی سه فه
 .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه؛ )2+1( ینفال ئه
، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  له  که وجه شداری فه به  ت به باره هس

 ).  148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
شکاک، جگری   د زیناوه مه د تاھیر یونس محه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .107

د و  سهجی و فه.  د تاھیر یونس زیناوه مه الل محه وج جه ی فهرۆکجاش سه
کانی   نفاله ئه یشاو  له  کردووه شداری بهیونس د تاھیر  مه محهوتی  حه

:  رچاوه سه دا؛م که نفالی یه ئه  له  وجه و فه شداری ئه به ڕ مه له. دا)1+2+4+8(
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الماری  په  له  وجه و فه ئه شداری به ی رباره ده. ) هزانراو ، ل نه2-110(
ل ، )6536(  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه
. ) هزانراو ل نه، )3721(  العراق، ژماره، 82-2: ( رچاوه سه؛   ) هزانراو نه
-1: ( رچاوه سه؛  کردووهنفالی چواردا  شاوی ئه  له شداری به  که وجه فه

). 162لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19
 ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه فه و شداریکردنی ئه به  ت به باره سه
یی،  د زیناوه مه د تاھیر یونس محه مه محه ).5228- 5220، ل22ب
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)107(وجی  ی فه رمانده فه

رمانی  اندا، فهک نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  له  ی)118(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده

وه  .    پدرا
). ڕۆڤی(ر ئیسماعیل ساح گۆران  وھه د جه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .108

ھرشی   شداری له به ر گۆران، وھه د جه مه شتی محه د و ھه سهوجی  فه
د  مه محه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( هرچاو سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

  ی جاشه)108(وجی  ی فهرۆکجاش سه، گۆران ر ئیسماعیل ساح وھه جه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
وه کان یستی داواکراوهل  ی له)374(  ژماره    .   پدرا

فانی، جگری  ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل  وج، شخ خه ی فهرۆکجاش سه  .109
. فانی ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل  یار خه وج شخ به ی فهرۆکجاش سه
دا )8+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  فانی له ره شه بدول عهلیل  وجی خه فه
دا )1986(سای   له  فانی ره شه بدول عهلیل  خهوجی  فه.  هکردوو شداری به

 دا،ک نفالی یه ئه  له د و نۆ سهوجی  شداریکردنی فه ی به رباره ده.  زراوه دامه
میدی  عه یی رمانده فه لکوبرا به  در ئه کانی به ھزهشانی  شانبه  وجه و فه ئه

نفالکردنی  شداری ئه ، بهداوی مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه ت عه ھزی تایبه
وو،  رگه وو، سه رگه به(کانی  گونده  ک له ریه دانیشتوانی سورداش و ھه

نفالی  ئهکانی  واوی ناوچه ته  تی واته و دۆی جافایه )دن ه ، ھه ه ده شه
لدوانکیدا بۆ ھاوکاری   ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  کیان کردووه یه
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رگری  کانی به وجه  نوان فه له و  ئمهنوان  له ھاریکاری کردن(: ت ده
لی  گه کانی ڕۆه  کان له جه و پک بوو، تیدا فهوڕکو  نیشتمانی زۆر دیار

ی  وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه کوردی خۆشه
، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه له

، 74- 2: ( رچاوه سه ؛وج بوو  فه  یان ده ژماره  که) 109، 96، 81، 51، 37
وجی  فهشداریکردنی  به  ت به باره سه). 7-6ل، )960(  ھاوکاری، ژماره

، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  فانی ره لیل شه خهشخ 
  ت به باره یاری زۆرتر سهبۆ زان .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،

و  ئهی رۆکجاش سهک و دوودا،  کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
نگی  وو جه رگه وو به رگه سه  مدا له که نفالی یه نگی ئه جه  له: (ت ده  هوج فه
). وت ستکه ککی زۆری ده مان چه که وجه داغ، فه ره قه  مدا له نفالی دووه ئه

رگرتنی  باسی وه کان سووکه  ی جاشه)109(ی وج ی فهرۆکجاش سه
حوسن  دام سهدیکتاتۆری ئراق   نفالکردنی کوردی له پاداشتی ئه

. ) هزانراو ل نه، )983(  ھاوکاری، ژماره، 108- 2: ( رچاوه سه ؛) کردووه
ی )109(وجی  ی فهرۆکجاش سهفانی  ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل شخ  خه

  له) کورد کوژی و خۆفرۆشتنی(تی  دالیای ئازایه دوو مهکان،  کهسوو  جاشه
  کدا له قی یه یله رتی فه که  نفالدا له کانی ئه شاوه  شداری له پاداشتی به

العراق، ، 65- 2: ( رچاوه سه؛  رگرتووه حوسن وه دام سهدیکتاتۆری ئراق 
وه په.  ) هزانراو ل نه ،)3905(  ژماره   له  وجه و فه ئهیکردنی شدار به  به ست ی

-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهی  شاوی دڕندانه
وجی  فه رۆکجاشی سهفانی،  ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل  خه ).5228

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)109(
بۆ ستگیرکردنی  رمانی ده اندا، فهک نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
    .  پدراوه داکان داواکراوه  لیستی  له  ه)102(  ژماره و  رچووه ده

کانی  جاشه. ردانی مال خدر خالید گۆران دووبه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .110
مال خدر  جه. دا)8+2+1(کانی  نفاله ئه  له  شدارییان کردووه به  وجه و فه ئه

 دام سه  تی له ناو ئازایه نفالدا دوو میدالیای به اداشتی ئهپ ردانی، له  دووبه
وه سه ؛ رگرتووه وه  .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچا
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، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به ڕ مه له
خدر خالید  مال جه رۆکجاش سهکی  یه دیمانه پی به ).5228-5220ل

  که  ی کردووه وه ، باسی ئه)العراق( ی ڕۆژنامهڵ  گه ردانی له گۆران دووبه
ڕیان  شداری شه دا به)1(قی  یله کانی فه ڵ ھزه گه ش مانگ له ی شه بۆ ماوه
و گرتنی ) کانی توو(الماردانی  نفال و په کانی ئه ڵ ھرشه گه ، له کردووه

ل  ،)3913(  العراق، ژماره، 111- 2: ( رچاوه سه؛ الل گای مام جه باره
ردانی،  مال خدر خالید دووبه جه  وجه م فه ئه رۆکجاشی سه. ) هزانراو نه
 ی دیکهتی  دالیای ئازایه دوو مه ئراق کۆماری رمانکی فهی  گوره به
؛ رگرتووه حوسن وه دام سهدیکتاتۆری ئراق   له) دالیای کوردکوژی مه(

ردانی،  مال خدر دووبه جه.  )3ل، )6754(  ژماره، الثورة، 11- 2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)110(وجی  ی فهرۆکجاش سه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
 داکان داواکراوه لیستی  له ی)100(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده
وهپ  .  درا

رزنجی، س برای  ن موراد به سه دیع حه وج، شخ به ی فهرۆکجاش سه  .111
تیف  رزنجی، شخ له ن موراد به سه کانی شخ نوری حه ناوه ناوبراو به

رزنجی جگری  ن موراد به سه رزنجی و شخ سوبحی حه ن موراد به سه حه
 بدول عهتاب  خهمید  بدولحه م عه که موالزمی یه . وج بووینه ی فهرۆکجاش سه

و   ی سریه رمانده د فه حمه مین ئه د ئه حمه وج و ئه ی فه رمانده جگری فه
بی  عسی عاره ی پارتی بهڕکخراورپرسی  بدولھادی به مال عه ڤاڵ که ھه
شداری  به و  زراوه دا دامه)1986(سای   ع لهدی وجی شخ به فه.  بووه وج فه
شخ  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( هرچاو سه ؛  ی کردووه)8(نفالی  ئه

ی رۆکجاش سه، جگری )نوری ئانی( رزنجی ن موراد به سه نوری حه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)111(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
 .   پدراوه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی   ی له)389(  ژماره و  رچووه ده

ری،  دینی پشده  د نوره مه وسو محه) کر به(کر  بهباوج،  ی فهرۆکجاش سه  .112
وجی  فه. د مه وسو محه) کر به(  کر د بابه مه وج محه ی فهرۆکجاش سهجگری 



385 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

وه په.  کردووه دا)4+2+1(کانی  نفاله ئه  شداری له به  د و دوازده سه   ست به ی
شۆڕش حاجی ، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  هل  وجه و فه شداری ئه به
شداریکردنی  به ڕ مه له). 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
، 50ل، 20- 1: ( رچاوه سه ؛نفالی چواردا ئه  د له مه و محهکر وس وجی به فه
وتی  هڕک،  ممه دووشه ڕۆژی، )975(  ھاوکاری، ژمارهی  ڕۆژنامه:   له  که
وجی  ی فه رمانده د، فه مه کر وسو محه بابه.   )ریگرتووه دا وه)16.5.1988(
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)112(

 و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
 .        ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له  ی)99(  ارهژم

شکیرانی، جگری  رواری بهوج، تۆفیق سلمان یاسین  ی فهرۆکجاش سه  .113
ناوی غياس توفيق سلمان ياسين  وج کوڕکی ناوبراو به ی فهرۆکجاش سه
شاوی   له  کردووه شداری به  د و سزده وجی سه فه .شکیرانی رواری به

  له  وجه و فه ئه شداری به  به ست یوه په. دا)8+2+1(کانی  نفاله ئهی  دڕندانه
 الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله وی ئهشا  ک له ریه ھه

وجی تۆفیق سلمان  فه شداری به ڕ مه له .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره
وه سه ؛دا)8(نفالی  ئهشاوی   له شکیرانی -5220، ل22ب ،1-2: ( رچا
و غیاس  وج  ی فهرۆکجاش سه رواری بهتۆفیق سلمان یاسین  ).5228

کان،  سووکه  ی جاشه)113(وجی  ی جگری فه-تۆفیق سلمان یاسین
  شداریکردنیان له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

  ژماره و  رچووه نیان بۆ دهستگیرکرد ی دهرمان کاندا، فه نفاله شاوی ئه
   .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  یان له)311+363(
ری و جگری  لیم ئاغا پشده کر سه ر بابه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .114

. ری لیم ئاغای پشده کر سه ر بابه حمود عومه وج مه ی فهرۆکجاش سه
کانی  نفاله ئه  لهک  ریه ھه  له  کردووه شداری به  د و چوارده سهوجی  فه
 ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له. دا)1+2+8(

وه په .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه   به ست ی
، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له   که وجه فهشداریکردنی  به
ی )114(وجی  ی فهرۆکجاش سهلیم،  کر سه بابه ر عومه ).5228-5220ل
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ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
وه  کان لیستی داواکراوه  له ی)112(  .   ت درا
 .ورامی گ ھه مین به د ئه مه د محهحمو ن مه سه هوج، ح ی فهرۆکجاش سه  .115

 ڕ مه له.  دا کردووه)8+2+1(کانی  نفاله ئه  له شداری به  د و پازده وجی سه فه
کانی  نفاله ئهی  دڕندانهشاوی   ک له ریه ھه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
 .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره لثورة،ا، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه
:  رچاوه م، سه که نفالی یه ئهشاوی   له  که وجه شداری فه به  به ست یوه په
). 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(

یی تیپی چلی  رمانده ی فه ی نامه گوره مین، به دئه مه حمود محه ن مه سه حه
کو  ی وه ی بک پاره)13.2.1989(ی وت هڕکی )3/501/ا(  ، ژماره پیاده
:  رچاوه سه ؛ت شتدا دراوه نفالی ھه ئه  له داشداریکردنی پاداشتی به له  ت خه

). 240-239ل، ی پشوو رچاوه سهسوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
شداریکردنی  کراوی به کی نکۆڵ لنه یه گه به  ته و خه رگرتنی ئه وه
حمود  ن مه سه حه. شتدا نفالی ھه ئه  له  وهوجی ناوبرا و فهرۆکجاش  سه

  ی جاشه)115(وجی  ی فهرۆکجاش سهورامی،  مین ھه دئه مه محه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

تگیرکردنی بۆ س رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له به
وه کان لیستی داواکراوه  ی له)169(  ژماره و  رچووه ده  .    پدرا

،  لیله ر مورادخان جه عومه.  ليله ر مورادخان جه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .116
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)116(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)358(  ژماره و  رچووه گیرکردنی بۆ دهست ده

   .  ت دراوه
ی رۆکجاش سهالجانی، جگرانی  ئیبراھیموج، قادر حامد  ی فهرۆکجاش سه  .117

حامد  ئیبراھیمالجانی و  ئیبراھیمحامد قادر حامد   ک له ریه وج ھه فه
وجی ناوبراو  فه. ڵ ی کۆمه رمانده لی حاجی، فه د عه حمه ئه. الجانی ئیبراھیم

وه دا دامه)1986(سای   له  .     زرا
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حمود  عید شخ مه د سه مه شخ محه  ک له ریه وج، ھه ی فهرۆکجاش سه  .118
:  رچاوه سه ؛مرانی د شه حمه د سان ئه مه حهحمود م مال مه مرانی و جه شه

ی  سادانانی ناوچهناو یا نی به نجومه ندامانی ئه بژاردنی ئه ی ھه  نده پوپاگه(
،  ممه دووشه ڕۆژیالعراق،  ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه –کوردستانی ئۆتۆنۆمی 

کانی  نفاله ئه  شداری له به  ژده د و ھه سهوجی  فه). 29.8.1989وتی  هڕک
 دا؛ک نفالی یه ئه  هل  که وجه فه شداری به  ست به یوه په.  دا کردووه)1+2(

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه هشۆڕش حاجی ڕ، 19-1: ( رچاوه سه
وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود شمرانی،  عید مه د سه مه محهشخ ). 148ل
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)118(

ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به به
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)379(  ژماره و  رچووه ده

. ندی قشبه دین نه ھائه جیب سادق به د نه مه وج، شخ محه ی فهرۆکجاش سه  .119
تای سای  ره سه  له ،ندی قشبه نهسادق جیب  د نه مه وجی شخ محه فه
ی  نهشاوی دڕندا  له  کردووه شداری به  که وجه فه. زراوه دا دامه)1986(

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سهدا؛ )1(نفالی  ئه
ی رۆکجاش سهدین،  ھائه جیب سادق به د نه مه محه). 148لتی ئراق،  وه ده
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)119(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده اندا، فهک نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه کان داواکراوهناوی لیستی   ی له)381(  ژماره و  رچووه ده     .  ت درا

د و  سهوجی  فه. ی تاح قادر گه فه د  مه وج، حوسن محه ی فهرۆکجاش سه  .120
:  رچاوه سه؛  کردووه دا)1(نفالی  ئهی  شاوی نامرۆڤانه  له شداری به بیست

). 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ی ڕهشۆڕش حاج، 1-19(
  ی جاشه)120(وجی  ی فهرۆکجاش سهتاح قادر،  فه  د مه محهحوسن 

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
 و  رچووه نی بۆ دهستگیرکرد رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)324(  ژماره    . پدرا
  ، س لهری لی پشده کر ئاغا میراوده باپیر بابه  مزه وج، ھه ی فهرۆکجاش سه  .121

لی،  میراوده باپیر  مزه ر ھه نده سکه کانی ئه ناوه باپیر به   مزه کانی ھه کوڕه
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کو  لی وه اپیر میراودهب  مزه ھه بدول عهلی و  باپیر میراوده  مزه کر ھه بابه ئه
:  رچاوه سه ؛کاندا ناویان ھاتووه نامهڕۆژله  وج ی فهرۆکجاش سهجگرانی 

حمود  د مه حمه م ئه که موالزمی یه. )5ل، )6606(  الثورة، ژماره، 2-57(
کانی  کان و قسه نامه گه ی به گوره به.  )121(وجی  ی فه رمانده موسا فه

  ی جاشه)121(وجی  کان بت، فه ی ناوچهری و ناوھنان پشده بدول عه
کانی  نفاله ئهالماری  په  ک له ریه ھه   له  شداری کردووه کان به سووکه

نفالی  ئه  له  وجه و فه شداری ئه به  ت به باره سه. دا)1+2+3+4+5+6+7(
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛ک یه

شاوی   باپیر له  مزه وجی ھه شداری فه به  به ست یوه په ).148لئراق، 
  الثورة، ژماره، 112-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئهی  دڕندانه

کو  وه  مزه ھهکر  و بابه ر نده سکه برا ئه جووته  ، که) هزانراو ل نه، )6518(
: ن ده و  وهناویان ھاتو) 121(  ژمارهوجی  ی فهرۆکجاش سهجگرانی 

دووپاتی  ی وه بۆ ئه  ی ناپاکاندا کردووه ی النه وه پاککردنه  شداریمان له به(
  میدیا، ژماره، 90-2(  له ؛کرگیراومان ناوت ی به سته ده  که  وه ینه بکه

) ری پشده بدول عه(باپیر   مزه ھه بدول عه).  رگیراوه وه، )9ل، )270(
  دا، که)ھاوکاری(کی  یه دیمانه له راو وجی ناوب رۆکجاشی فه جگری سه

بت، ) 1988(چت ھی مانگی ئابی سای  م پده به  ی دیارنییه که ژماره
ری  پشدهڵ  گه ی له که ، دیمانه وه ی ئابه)8(ی  بۆنه به   که نامهڕۆژ  چونکه

دا کان نفاله موو ئه کانی ھه نگه جه  مان له که وجه فه: (ت ده  که،  نجام داوه ئه
  م و له ره نگاو، قادرکه ، سه داغ ره ، قه رگه بنگرد، مه  له  شداریکردووه به

کانی  نگه شداری جه ھا به روه ھه. ی بالیسان ناوچه  کان له نفاله کۆتایی ئه
ندی  شدار قادر، ناوه به، 113-2: ( رچاوه سه ؛مان کردووه- ت چوارتاو ماوه

باپیر   مزه ھه ). یهوروپا ئه  بت له  هریی پشده  نفالچیه م ئه چاک ئاگاتان له
    .  دا مردووه)17.8.1988(وتی  ڕکه  کر ئاغا، له بابه

وجی ناوبراو   فه.  واره  ریف غه د شه حمه حمود ئه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .122
شداری  به  به ست یوه په. دا)2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  له  شداری کردووه به

 ؛ووداک و د کانی یه نفاله ئهشاوی   ک له ریه ھه  له  وجه و فه کردنی ئه
بۆ زانیاری  .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه
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:  رچاوه سه دا؛ک نفالی یه ئه  له  که وجه فهشداری  به  ت به باره و سه زۆرتر
). 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(

  ی جاشه)122(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  واره ریف غه د شه حمه حمود ئه مه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
   .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)383(
بندیان و جگری  بدول عهکوخا  ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه  .123

   رۆکجاشانه سهو  ئه. بندیان بدول عهوج ئیسماعیل کوخا  ی فهرۆکجاش سه
مانگی   دۆ له پارتی دیموکراتی کوردستان بوون و برایم کوخا عه   ر به سه

  جاشه ی)123(وجی  ی فهرۆکجاش سه. دا مرد)2008(نیسانی سای 
ی  که وجه ی فه ژماره  ه ھه  بندیان، به بدول عهکوخا  ئیبراھیمکان  سووکه

نگین،  گۆڤاری ڕه، 114-2: ( رچاوه سه ؛)123(بری   له  نووسراوه) 23(  به
   ).11ل، )29(  ژماره

د  سهوجی  فه. ئیمامی زان مه ڕهد  مه حیم محه بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .124
.  دا کردووه)7+6+5+1(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له به و بیست و چوار

:  رچاوه سه ؛وت ش و حه ک، پنج، شه کانی یه نفاله شاوی ئه  ت به باره سه
، 148لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(

167 .( 
وجی  فه .د شوانی مه د سابیر محه حمه د ئه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .125

دا کردووه؛ )2+1(کانی  نفاله ئه  شاوی  له شداری به د و بیست و پنج سه
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
 ). 149ل

کانی  جاشه. داوێ عروف کوڕه حمود مه ریف مه وج، شه ی فهرۆکجاش سه  .126
. دا)7+6+5+2+1(کانی  نفاله وی ئهشا  له  شدارییان کردووه به  وجه و فه ئه

ک و  کانی یه نفاله هئشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه
ت  باره سه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛دوودا

، 19- 1: ( رچاوه سه ؛داوت ش و حه ی پنج، شهکان هنفال ئه  شداری له به  به
ریف  شه). 167لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕش حاجی ڕهشۆ
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ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)126(وجی  ی فه رمانده عروف، فه حمود مه مه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ، واته ت ی دراوه)185+105(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه
 .  وه بۆته  ی دووباره که ناوه

وجی شخ  فه. تروشی ر ئه وج، شخ دوالی میرزا عومه ی فهرۆکجاش سه  .127
شداریکردنی  به  ت به باره سه. دا)8(نفالی  ئه  له  شداری کردووه دوالی به

وه سه: ( رچاوه سه -دا )8(نفالی  ئه  له  وجه و فه ئه شی  ک، به یه  ی ژماره رچا
 ). 5228-5220(کانی  ڕه بیست و دوو، الپه

 . ر لی کۆچه عه بدول عهلی  وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .128
د و  سهوجی  فه. د چۆمانی حمه د ئه مه محه بدول عهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .129

وه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهشاوی   شداری له به بیست و نۆ  ،1-2: ( رچا
  ).5228-5220، ل22ب

ال  مه(  ناسراو بهولود شخانی  د مه مه حه زیز عهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .130
ی  نزیکه  وجه و فه ئه. وج رۆکجاشی فه جگری سه، حسین دنان ته عه). عوزر

سانی کۆتایی   ولود، له د مه مه ال عوزر حه مه.  بووه جاشی ھه) 1750(
،  تووی کوردستان بووهکگر لیستی یهی حزبی سۆسیا رگه فتاکاندا پشمه حه
  دا که)1979(ڕاستی سای  ناوه  له . وه ری گواستۆته نگه زۆرجار سهل  وه

کتیی نیشتمانیی  کی یه یه رگه ، پشمه سۆسیالیست بووه ی رگه پشمه
 ت فعه ڕه  رکرده ھیدی سه الی شه  که) پۆلیس ئیبراھیم(ناوی  کوردستانی به

و دواتر   ھیدکردووه شه  بووه،  رگه پشمه) ڕبازھید  شه(پیرداود  بدول عه
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه  به  کورد و بووه  دژ به ڕژمیناو   وه ھاتۆته

ری  فه باس، سه وان عه ھید شاخه شه، 22-1: ( رچاوه سه ؛ولر ھه  له
). 276-275ل، 1980-1974کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره کوردایه

ڕاستی سای  ناوه  ت، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی فهد مه حه ال عوزر مه
می  رده سه  م له ھهناوبراو  .رگرت نی وهاک سووکه  هوجی جاش شتاکاندا فه ھه
رۆکجاشتی  می سه رده سه  م له ھه و من تی ئه ی تایبه زه فره یی مه هرماند فه
ال  مه.  بووه  په دی قوشته مه موالزم محه   ر به سهکان  سووکه  وجی جاشه فه

 دام سهی عس کانی به هدیار  جاشه  کک له کو یه ولر وه ھه  عوزر، له
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وه   ئاماژه  وه خواره  له  که،  نجام داوه ی ئه وره ک تاوانی گه کۆمه  ، کهناسرا
وتی  هڕک  ال عوزر شخانی، له مه.  م ده دهناوبراو کانی  تاوانهشک  به  به
ری  روه دکتۆر په  ر ساح غائب ناسراو به ر عومه نوه دا، ئه)9.8.1981(

حزبی سۆسیالیستی  کانی هڕکخستن   ر به سهوکات  ئه  ستگیرکرد، که ده
وت  حه  دا به)18.2.1982(وتی  هڕک   دادگا له  دواتر لهکوردستان بوو، 

ر  دا به)22.7.1982(وتی  هڕک  لهدواتر م  ، بهسزادراساڵ زیندانی 
ر دوای  روه دکتۆر په. وت و ئازادکرا موز که ی ته ڤده ی حه که بووردنهل

ال  مه.  گۆڕانهی  وه بزووتنه  ر به ش سه کتیی و ئستاکه یه  ڕین بوو به ڕاپه
کی حزبی سۆسیالیستی  یه رگه دا پشمه)1982(سای   ، لهیشخان عوزر

ی خۆی  که گونده  لهردزی  د که مه ن حه سه ر حه ناوی عومه کوردستانی به
 کرد  ی هپ منی قوشته دی ئه مه موالزم محهی ست ڕاده و ستگیرکرد ده) ردز که(
ال  دا مه)1982(سای   ر له ھه. درا سداره  له  یه رگه و پشمه ئهدواتر   و

ر  نوه ناوی ئه کی حزبی سۆسیالیستی به یه رگه کدا پشمه یه بۆسه  ، لهعوزر
برینداری   به  گه دیبه –ولر  وندی پیرداودی نوان ھهگ  د شخان له مه محه

کانی ئیفلیج بوون،  تا قاچه ره سه  وه یه که ختی برینه ھۆی سه به  گرت، که
غدا  ی به منی عامه ئه  له) 1982(ی سای )12(مانگی   له  وه و برینه دواتر به

ر ال عوز مه. ھیدبوو کورد و کوردستان سپارد و شه  گیانی پاکی به
ی  زه فره ی مه رمانده و فه رۆکجاش سهند  ڵ چه گه ھاوکاری له  شخانی، به

گوندی   دا له)7.10.1982(وتی  هڕک  ولر، له منی ھه ئه   ر به سهتی  تایبه
رتی ئازا و ناسراوی  ی که رمانده فه و  رگه پشمهکدا  یه بۆسه  سابخ له

یی  شقه د قه حمه نادر ئه کتیی نیشتمانیی کوردستان نادر ئیسماعیل یه
دووشیوانی نتک  د مه حمه فور ئه د غه مه و محه) یی شقه نادر قه(  ناسراو به

مین  دئه مه عید حه سه  مه ی باواجی، حه)90(تیپی   له  زه فره ی مه رمانده فه
ھیدکرد،  یی شه شقه لی قه حمود قادر و عوسمان عه د مه مه یی، محه شقه قه
ند حوسن  د و سیامه حمه خالید ئه  ک له ریه ردنی ھهڵ بریندارک گه له
، دام سه  ر به ی سهت ی تایبه زه فره نی مه ال عوزر شخانی خاوه مه. یی شقه قه
دا، نۆ )31.7.1982(وتی  هڕکینی،  ھه ڕۆژیڕۆی  کی نیوه کاتژمری یه  له
گوندی   حزبی سۆسیالیستی کوردستانی له   ر به سهکانی  هڕکخستنڤای  ھه
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ن بریتی بوو  که ،ولری کردن منی ھه ی ئهست ڕادهستگیرکرد و  ده  په قوته
دیار،   شی ناسراو به د سۆربه حمه ر ئه کر عومه بوبه ئه. 1: ( ک له ریه ھه  له
رچوو، دواتر  دانی بۆ ده سداره  دا سزای له)18.1.1983(وتی  هڕک  له  که
فا  دین مسته جمه نه. 2. درا سداره  دا لهغ به  دا له)14.5.1985(وتی  هڕک  له
دا سزای )18.1.1983(وتی  هڕک  له  دیار، که  شی ناسراو به جید سۆربه مه
  غدا له به  دا له)14.5.1985(وتی  هڕک  رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره  له

لیل مام  خه  شی ناسراو به د سۆربه مه لیل یوسف محه خه. 3. درا سداره
تا  زیندانی ھه  رمانی دا فه)18.1.1983(وتی  هڕک  له  یی، که دزه وسو

  که سزایه  بکرت، که) قافات(ی  نهوا ڕهرجک  مه  رچوو، به ی بۆ ده تایه ھه
. کرت ده  غه ده سی ل قه نی خزم و که زیندان دیده  له  وه درژایی مانه به

  م دواتر له وت، به که) 6.9.1988(ر لبووردنی گشتی  لیل مام وسو به خه
ال ئیسماعیل  بدولقادر مه ح عه سه. 4. دا ئازادکرا)20.3.1989(وتی  هڕک
ی بۆ  تایه تا ھه زیندانی ھه  رمانی دا فه)18.1.1983(وتی  هڕک  یی، له گه دیبه
ر لبووردنی گشتی  به  م بکرت، به) قافات(ی  نهوا ڕهرجک  مه  رچوو، به ده
ڵ  گه دا له)20.3.1989(وتی  هڕک  بوو دواتر له وه وت، ئه هک) 6.9.1988(

رھاد حوسن سوتان  فه. 5. ئازادکران  وه که یه لیل مام وسو به خه
وت سای بۆ  زیندانی حه  رمانی دا فه)18.1.1983(وتی  هڕک  شی، له سۆربه

تی ر لبووردنی گش به  م ی قافات بکرت، به نهوا ڕهرجک  مه رچوو به ده
ڵ  گه دا له)20.3.1989(وتی  هڕک  بوو دواتر له وه وت، ئه که) 6.9.1988(

  مه حمان حه بدوله د عه مه محه. 6. دا ئازادکران وه ره ی سه ڤاه و دوو ھه ئه
وتی  هڕک  مام ئاراس، له. مام ئاراس  یی ناسراو به گه ریف دیبه شه

ھیچ شتکدا  دانی به  کهرچوو، چون دادگا بتاوان ده  دا له)18.1.1983(
ی  ڤانه و ھه ڵ ئه گه دا له)23.1.1983(وتی  هڕک  بوو دواتر له وه نابوو، ئه نه

کانی سۆسیالیست و  هڕکخستن  م له مام ئاراس ھه. ئازادکرا  وه خواره
ی  نجه و ج په رچاو ی بهڕۆولر  ی ھه)1982(کانی سای  خۆنیشاندانه
حزبی سۆسیالیست و  کانی ڕیزهناو  تی له گایهر پشمه  م له دیاربوو، ھه
  له  ترس بووه کی ئازا و نه یه رمانده فه  کتیی نیشتمانیی که دواتریش یه

رچوو  دادگا بتاوان ده  ، لهسوڵ ڕهمین  کاکه بدول عه. 7. کاندا ڕه موو شه ھه
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دادگا بتاوان   شی، له عوسمان ئیسماعیل سۆربه ڕوار. 8. و ئازادکرا
دادگا   شی، له قادر عوسمان ئیسماعیل سۆربه. 9. رچوو و ئازادکرا ده

  جیبه دا نه)1982(سای   ر له ھه ،ال عوزر مه). رچوو و ئازادکرا بتاوان ده
و   رگه پشمهد، پشتر  مه ری مامۆستا موحسین عوسمان حه خانی ھاوسه

ی ی حزب رگه ناو ھزی پشمه ڕکخستنیرپرسی  کادیری سیاسی و به
کتیی نیشتمانیی کوردستان  ندامی یه سۆسیالیستی کوردستان و ئستا ئه

وه ی لیوا پۆستی به پله  و به و پاسپۆرت و   نامهز گه ڕهری گشتیی  به ڕ
دهو  ستگیرکرد شاری سلمانی، ده  له  یه ی کوردستانی ھه نشینگه ی ست ڕا

  یلیه انی فوزهی زیند نهوا ڕهخان   جیبه ، دواتر نهولری کرد منی ھه ئه
خان   جیبه نه .غدا به  کرا له) المشتل –بغداد الجدیدة (نیشت  ی ته)الفضیلیة(

ی  نهوا ڕهبوو  ی مندایان ھه و ژنانه ، دواتر ئه وه مایه  و زیندانه لهک  یه ماوه
خان   جیبه نه  کران که  بی ی عاره ر سنووری وتی سعودیه ری سه رعه عه
  تی، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده ال عوزری فه مه.  وان له  کک بووه یه

ید  ید ئیسماعیل سه سه  ید کاکه دا خزمکی سه)1982(تای سای  ره سه
خولی پشووی ندامی  پارتی و ئهندامی  ئهی  )که ید کا سه(  ر ناسراو به عومه

مید  بدولحه ید ئیسماعیل عه ناوی سه ستگیرکرد، به مانی کوردستانی ده رله په
) 3(  به  ، که په ی قوشته شارۆچکه   ر به سهی  گرده دانیشتووی گوندی چاه

دانی سزادرا، پاشان له ر لبووردنی  دا به)17.7.1982(وتی  هڕک  ساڵ زین
ال عوزر شخانی  مه. دا ئازادکرا)22.7.1982(وتی  هڕک  وت و له گشتی که

ی  رگه دا دوو پشمه)18.11.1982(وتی  هڕک  ، لهدام سهر و پیاوی  نۆکه
 –ولر  نوان ھه  ی حزبی سۆسیالیستی کوردستانی له زه ربه و جه ئازا
ن  سه زیاد حه کانی کاکه ناوه ھیدکرد به شه  نزیک گوندی مناره  له  گه دیبه
ت  رباره سه. ردزی و ئیسماعیل ساح که سره ردزی و خه ینی که زیز ھه عه
ی تری  رگه پشمه) 9(و بریندارکردنی   گهر پشمه) 11(ھیدکردنی  شه  به

کاتژمری   دا، له رگه پشمه) 23(کۆی   حزبی سۆسیالیستی کوردستان له
کانم  بان، زانیارییه عاره ی گوندی بیره)15.1.1983(وتی  هڕکوی  ی شه)9(

ری حزبی  و تکۆشه کی درینی ئازا یه رگه سیاسی و پشمه  کادیرکی  له
  ی برازای مامه)د حمه ئه سوڵ ڕهنامیق (ناوی  تان بهسۆسیالیستی کوردس
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کتیی نیشتمانیی  ندی سی یه به جگری مه  ئستاکه  ، که رگرتووه وه  فه غه
کی  م خه زاڵ، ھه د غه حمه ئه سوڵ ڕهڵ نامیق  گه له. ولر ھه  له  کوردستانه

 و ئهخوندن،   له  کتر بووینه ند ساک ھاوپۆلی یه م چه کین و ھه یه ناوچه
ی حزبی  یه رگه پشمه  و پۆله ھیدکردنی ئه ساتی شه کاره  یه مشوه به

بوو،   رگه مان بیست و س پشمه ژماره  ئمه: ( وه سۆسیالیستی بۆ گامه
فوری  مان مام غه که رمانده فه  چوغ بووین، که ره وتی قه رمی حه ھه   ر به سه

وی  شه  له). زاڵ غهحمود  مهد  حمه ئهرش  دهفور  غه(مامم بوو 
  له و  زه ردوو دۆره و ھه ره شخان به ڕه گه  وتین له ڕکه به) 15.1.1983(

و گو بۆین بۆ لدانی  ره نیازمان وابوو به . وه ڕنه رکوک په ی که جاده
  ش به باری، ئمه بارانیش ده  مه م که که .گو  عس له ی حزبی به مه زه ونهم

  تینهیش کاتک گه. ڕۆیشتین بان ده عاره و گوندی بیره ره و بهپیان بووین 
موو  ھه  ناکاو له  له. واو بوو کاتژمر نۆی ته ،بان عاره نزیک گوندی بیره

م  که یه  له. زرا ڕ دامه ی دوژمن لمان و شه قه ستژی ته ده  ک بووه الیه
ھید و  ک شهند مان پکراین، ھه ختی دوژمندا زۆربه و سه ستژی چ ده
رم  ڕ گه رگری و شه به  وتینه برینداری که  به   ئمه. ندکمان زامدار بووین ھه

کرد، پشمان  ده مانمان ڕی مان و نه خت بوو، شه ڕکی زۆر سه شه. بوو
  ھز بوو، چونکه ڕمان به م بیروباوه ، به مه سته رچوونمان زۆر ئه وابوو ده

ک  و دوا فیشه  ناسه یارماندا تا دوا ھهب. ڕ بوو ڕی بیروباوه ڕ شه شه
  ند کاتژمری یازده ختی چه ڕکی زۆر سه ین، دوای شه رگری بکه به

  و دوازده م له رباز بووین، به سیشمان ده که  و دوازده ھیدمان دا شه
دا ب  ڕه و شه  و بۆسه س له نیا س که ته  بوو، واته بریندارمان ھه  نۆ  سه که

حمان  بدوله عه زان مه ڕه:  ن لهبریتی بووکانمان  ھیده شه. نرچوو زیان ده
کوڕی  – بانی گردعازهتاح  دین فه ئیسماعیل نوره. ی ئامۆزامق توڕه د حمه ئه

 حمان ڕه. قورشاغلوییقادر  بدول عهئیسماعیل .  وه دایکییه  ئامۆزام له
ۆبهحمان ڕه(ید عوبدی  باس سه ئیسماعیل عه ر  سالم عومه). تدار ی سمایل ن

ر عوسمان  فه موزه. یی ردنه به بدول عهد  حمه ئه شاد ڕه. لخمی له ته سوڵ ڕه
د  مه محه زان مه ڕه. شی ولود قادر سۆربه م مه کره ئه). ساح(یی  رازه به بیره

شرکۆی مرور، ناسراو (عید پیرداودی  ینی سه شرکۆ ھه. یی چۆلی باداوه
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: کان ھا برینداره روه ھه. خورمایی داره حمان ڕهد  مه نوری محه). ھمن  به
یدونی  ره ، فه)فوری مامم مام غه(زال  غهحمود  مهد  حمه ئهروش  دهفور  غه

ر  ، جامی شخ عومه)د حمه ئه سوڵ ڕهنامیق (فوری ئامۆزام، خۆم  غه  مامه
مامی (عید پیرداودی  ، خالید سهسوڵ ڕهد  حمه یی، فازل ئه لیاوه لی عه عه
لی  یی، عه ونه لی حوسن عه ، عه)عید پیرداودی ینی سه ید شرکۆ ھهھ شه

ر  وھه جه). قورشاغلوییسمان  وه بدول عهر عوسمان  وھه یی و جه قازیخانه
برینداری   بان به عاره ڕی بیره شه  له  ، کهقورشاغلویی بدول عهعوسمان 

  دا له)21.9.1983(وتی  هڕک  و دواتر له کان ی جاشهست رده به  وته که
تا  ھه ر سزای زیندانی نده د به مه واد حه و عه دام سهی  که دادگای شۆڕشه

دان له  له . وه ی بۆ بدرایه تایه ھه کترمان  دا یه)7.6.1987(وتی  هڕک  زین
ھۆی  به ،بدول عهر عوسمان  وھه پاشان جه. بووین  وه که یه ناسی و به

 دام سهی )6.9.1988(وتی  هڕکی )737-736(  لبووردنی گشتی ژماره
ماڵ  مچه ی چه شارۆچکه  له  ئستاکه دا ئازاد کراو)21.9.1988( ڕۆژی  له
وام  رده کانی به ر قسه سه زاڵ له د غه حمه ئه سوڵ ڕهنامیق ). رسیم ده(ژیت  ده

ال عوزر شخانی  کی مه یه نامه ڕۆژکند  م دوای چه به: (گوتیبوو و 
و خۆم  ی ماممفور مام غه  یشته من گه تی ئه ی تایبه زه رهف ی مه رمانده فه

یدا  که نامه  ال عوزر له مه.  وه م خونده که نامه ،رم بووم سیاسی ھه ری ڕابه
داوایان   نده رچه ، ھه بووه ڵ نه گه دا له که بۆسه  و له ئه  نووسیبووی که

  ال عوزر له مه.  ھاتووه نه  وه بیانووی مردنی خوشککیه  م به ، به لکردووه
الل  جاشی جه  شازده  پکھاتبوو له  که بۆسه  دا نووسیبووی که که نامه

رشتی موالزم  رپه سه به  په منی قوشته ئه  پیرباڵ قۆڕیتانی و شانزده
  من و شازده ئه  ر شازده ، ناوی ھه په منی قوشته ری ئه به ڕوه دی به مه محه

ھزکی تریش   ش کردبوو که وه ی به ا ئاماژهت ھه. شی نووسیبوو که جاشه
من و  ئه  ی که سه که) 32(  و ھزه له  ، جگه وه که نزیک بۆسه  له  بووه ھه

د  ولو د مه مه ولود حه ، ناوی حاجی مه وه یان دانابووه که جاش بوون بۆسه
حاجی    ر به سه  شخانی برایی و چوار جاشی تری نووسیبوو که

 . ۆی بووینهال عوزر خ مه  ی که زه فره مه  له  ووینه، واتهولودی برای ب مه
 عوزر  و مه  بووه دا نه که و ھزه  که ڵ بۆسه گه ال عوزر خۆی له م مه به
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ناردبووی بۆ مامم الی خۆی   ی که یه و نامه ش کۆپی ئه کو ئستاکه تاوه
ولود شخانی  مه د مه زیز حه عهکانی  شی جاشه ھزکی ھاوبه).  یگرتووه ھه
کجاشی ۆر شیر بارزانی، سه به، )130(وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ال عوزر مه(

  د زراری ناسراو به مه الل حه وان جه ددهکان،  سووکه  وجه فه  کک له یه
منی  ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره ی مه رمانده ، فهپیرباڵالل  وان جه دده
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(یی  نگینهپولیم  سهبدولخالیق  عهولر،  ھه

ر  سهتی  تایبهی  زه فره ی مه رمانده ی، فهلی ئاوما عهولر،  منی ھه تی ئه تایبه
، )ر سۆفی عومه(مین سۆفی شخانی  دئه مه ر محه عومهولر،  منی ھه ئه  به
ند  مامهو  ولر منی ھه ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه) شقه ند قه مامه(  یی ناسراو به شقه ولود قه ساح مه
وتی  ڕکه  شیاندا له کی ھاوبه یه بۆسه  له ولر، منی ھه ئه  ر به تی سه یبهتا
،  په ی قوشته شارۆچکه  ر به ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(

ریف  عه(یی  گه دیبه –حاجی شخانی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه
. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ئه
  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه ، لهیی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک
لی  عید عه م سه ھید حاته ککیان دایکی شه یهبوون   رگه سوکاری پشمه که

بدول  عه  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه مین ساح ئه  خاسیه( ناوی هیی ب عونه
و ) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پوری پشمه(ی خمور مه نیج مه

داربوونی ھه   سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه باح حه سه  ک له ریه برین
د ھی ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شهبدولی خوشکی  حوسن عه

  وجی ژماره فه .ن رگه سوکاری پشمه کهش  و دوو ژنه ئه  کهخموری  مه  الوه
ی )8+4(کانی  نفاله شداری شاوی ئه ال عوزر شخانی به ی مه)130(

شداری شاوی  ولود شخانی، به د مه مه ال عوزر حه مه.  کردووه
ی  شتی کۆیه هو د  نجیر ھه ره کانی شوان، قه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئه

-2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)4(نفالی  ری شاوی ئهشدا به  ، واته کردووه
  به ست یوه په). 245لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21
وه سه ؛بادیناندای )8(نفالی  ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ،1-2: ( رچا
  ڕه د شخانی بۆ الپهولو د مه مه ال عوزر حه مه ).5228-5220، ل22ب
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وتی  هڕک،  ممه سشه ڕۆژی، )128(  ، ژماره ئاونه ی ڕۆژنامهی )17(
 ڕاکردووی  ی که سه و سی و س که ئه: (دوت ده  یه مشوه ، به)1.7.2008(

م  مای من بوون، به  ی س مانگ له ی نزیکه ربازی بوون بۆماوه سه
من بانگیان کردم و  ی ئه رمانگه فه .من ئه  ر من دابووه سه کیان لهڕاپۆرت
بت  ، ده یه تدا ھه که ماه  ربازی له اکردووی سهڕک  م کۆمهگوتپیان 

فواجم کردن  رتی ئه ی کهست ڕادهمن  مبردن بۆ ئه م نه به. یت یان بکهست ڕاده
من .  وه م کردنهی مای خۆیان نهوا ڕهرگرتن، پاشان  و نووسراوم بۆ وه

دوای  من له ی ئه رمانگه فه ڕۆژ  ژده بووم، دوای ھه هنوێ  وکات له ئه
و سی و  ندک له ناوی ھه). رو شون کردن موویانی بسه ناردبوون و ھه

ال  مه  ڕگای  له  گین، که و نره سگردکانردوو گوندی  ی ھه سه س که
ده  وه عوزر شخانییه   ال مهدارا : ( ، بریتیین له وه ته عس کراونه ی بهست ڕا

د  مه ال محه مه بدول عه. گینی د نره مه ال محه روش مه ده. گینی د نره مه محه
رسکیان بران پشتریش باوک و دوو برای تری  ھه  گینی، که نره

ال  گینی و قاسم مه د نره مه ال محه کانی سلمان مه ناوه یان به رگه پشمه
ھید  شه( ھید ببوو شه کارکرھاوڕێ قاسم   گینی ناسراو به د نره مه محه

گرتنی چوار   دا له)4.4.1985(وتی  هڕک  گینی له د نره مه ال محه سلمان مه
بت و ھاوڕێ قاسم  ھید ده ولر شه ھه -  کۆیه  ڕگایر  سه ی بیه ڕه

ولریش،  شتی ھه ی ده)86(ی تیپی  رگه و پشمه  ه ی کادیری کۆمهکرکار
:  رچاوه سه ؛ ھید بووه شه  گوندی سماقه  له دا)13.5.1985(وتی  هڕک  له
شی  ژاند، به غدای ھه ندیل به ، قه)بدول پیرداود ت عه فعه ڕه( ڕباز، 2-26(

ی، سگردکانال  ر حاجی مه ئارام عومه). 331+318ل  م، م و دووه که یه
د سمایل  مه ئیسماعیل حه. یسگردکانال  ر حاجی مه وزی عومه فه. برینپچ

ریم  بدولکه عه. یسگردکاند  مه د محه حمه حمان ئه بدوله عه. ینسگردکا
ئازاد . ری مبه قه سوڵ ڕهد  مه عدی محه سابیر سه. زیز بایز ئاغایی خدر عه

سماقولی (د  مه د محه حمه م ئه حاته. تی رگومبه بدولقادر ئۆمه ر عه عومه
ر  یده حه. گینی رهعید ن ر سه وھه جه. یی د قادر سماقه مه سابیر محه). گرتک

د  مه ال عوزر حه مه). ریم خدر که. گینی یاسین ساح نره. گینی عید نره سه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)130(وجی  ی فهرۆکجاش سهولود،  مه
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شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  ژماره و  رچووه یرکردنی بۆ دهستگ ده رمانی کاندا فه نفاله ئهی  دڕندانه

   ر به سهال عوزر،  مه. ت کان دراوه لیستی ناوی داواکراوه  ی له)229(
 .  جیه نیشته  کۆیه  و له  کتیی نیشتمانیی کوردستانه یه

. )ک له(جاف حمود  مه زا ڕهد  مه ر محه نوه وج، شخ ئه ی فهرۆکجاش سه  .131
دنان  عهھۆرمزیار،  حمان ڕهعاسم جاسم ک،  له ج ره ن فه سه حه ک له ریه ھه
ی  رمانده فه ک لی له حمود عه ک و مه زیز له حمود عه ن میکائیل، مه سه حه

 ڕ مه له.   دا کردووه)3+2+1(کانی  نفاله ئه  شداری له وجی ناوبراو به فه.  سریه
ک و  کانی یه نفاله اوی ئهش  له ک د و سی و یه وجی سه فه شداریکردنی به

  دا له که نفاله ردوو ئه پاداشتی ھه تی له  میدالیای ئازایه رگرتنی وه دوو،
ی  نفاله و دوو ئه شداری ئه به  لمنی که یسه ده وه ی دیکتاتۆرهدام سه

، 78- 2(؛   ) هزانراو ل نه، )6523(  ژمارهالثورة، ، 12-2: ( رچاوه سه ؛   کردووه
تی  کی تری ئازایه دالیایه رگرتنی مه وه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،

  العراق، ژماره، 115-2: ( رچاوه سه؛ )دالیای ناپاکی و خۆفرۆشی مه(
:  رچاوه سه دا؛نفالی س ئه  هل  که وجه فه شداری ی به رباره ده .  )2ل ،)3907(
). 156لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(

  شداریمان له به: (ت ده شید ڕهد شخ  حمه ناوی ئه به  وجه و فه ئهجاشکی 
وه ڕی که شه ست  ده مان به وره کی گهوتن رکه نفالدا سه ئه  ت کردوو له رتی ما

د  مه ر محه نوه رۆکجاش ئه سه).  زانراوه ، ل نه93-2: ( رچاوه سه ؛ ھناوه
الثورة، ، 11- 2: ( رچاوه سه  له  کهکۆماری،  رمانکی فهی  گوره ، بهزا ڕه

دالیای  مه(تی  کی ئازایه دالیایه ، مه وه ته بوکراوه، دا)3ل، )6754(  ژماره
ر  نوه ئه.    رگرتووه حوسن وه دام سه دیکتاتۆر  له) خۆفرۆشی و کوردکوژی

  ی جاشه)131(وجی  ی فه رمانده ، فه)ک له(حمود جاف  مه زا ڕهد  مه محه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
 .    دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  له  ی)155(
پکان، جگری  رکه ند ئاغای سه باس بایز مامه وج، ئاکۆ عه ی فهرۆکجاش سه  .132

 . ی سریه رمانده و ئیسماعیل خدر فه ن سه ج حارس حهو ی فهرۆکجاش سه
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شاوی   له شداری بهباس ئاغا،  د و سی و دووی ئاکۆی عه وجی سه فه
نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)4(نفالی  ئه

کتیی  یه   ر به سهئستا باس،  ئاکۆ عه ).162لتی ئراق،  وه کورد و ده
 .  ه-یی کوردستاننیشتمان

، ری ژیگه ڕهبدولقادر ئاغا  خری ئیسماعیل عه وج، فه ی فهرۆکجاش سه  .133
ی  رمانده و فه ری ژیگه ڕهحسین  دنان ته وج عه ی فهرۆکجاش سهجگری 

  ک له ریه شداری ھه وجی ناوبراو به فه. قیب شاکر حوسن گاتع وج نه فه
خری  وجی فه شداری فه به ی رباره ده.  ی کردووه)8+5+2+1(کانی  نفاله هئ

، 91- 2: ( رچاوه سه ک، دوو و پنجدا؛ کانی یه نفاله ھرشی ئه  ئاغا، له
د و سی و  ی سهوج ی فهرۆکجاش سه  ، که  )3ل، )995(  ھاوکاری، ژماره

،وی   کات له یان ده که وجه فه شداری باسی به سک،  کانی یه نفاله ئهشا
لوک،  نگاو، دره سه  ی کوردستان له گهر ڕی ھزی پشمه دوو، پنج و شه
  وجه و فه شداریکردنی ئه به  به ست یوه په). دا- تروش و ئه شالدزێ، بگوڤا

  ژماره الثورة، ، 78- 2: ( رچاوه سه ؛و دووداک  کانی یه نفاله ئه  ک له ریه ھه  له
وی شا  له  که وجه فهشداریکردنی  به ی رباره ده .  ) هزانراو ل نه، )6536(

خری  فه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه
کان،  سووکه  ی جاشه)133(وجی  ی فه رمانده بدولقادر، فه ئیسماعیل عه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  ووهرچ ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی 

وه  تباره تۆمهناوی لیستی   ی له)113(  .    پدراوه کان داواکرا
حاجی (ریم  کهساح   مه مین حه د ئه مه حمود محه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .134

وجی  فه). سبیرانی - شخانی ریم  ساح که  مه مین حه د ئه مه حمود حه مه
وه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  له شداری بهد و سی و چوار  سه  ،1-2: ( رچا
، شخانی ساح مه مین حه ئه مه حمود حه مه ).5228-5220، ل22ب

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)134(وجی  ی فهرۆکجاش سه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

ناوی لیستی   ی له)407(  مارهژ و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده
 .     ت کان دراوه داواکراوه
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، )یی الل ساه شخ جه(یی  ريم ساه دین شخ كه جمه الل شخ نه شخ جه  .135
وج غالیب شخ  ی فهرۆکجاش سه، جگری )135(وجی  ی فهرۆکجاش سه
م  که وج موالزمی یه ی فه رمانده یی و فه ریم ساه دین شخ که جمه الل نه جه
م  ر خدر شوان بندیان، ھه وھه جه. زاع د ھه مه فوان زامن محه وج سه فه

و  بووه له) ئامر مجموعة(ڵ  ی کۆمه رمانده م فه و ھه )135(وجی  جگری فه
شاوی   ک له ریه شداری ھه به د و سی و پنج سهوجی  فه. دا وجه فه
بندیان، ر خدر شوان  وھه جه.  ی کردووه)7+6+5+4+2+1(کانی  نفاله ئه

ی  کتیی نیشتمانیی کوردستان و پله یه  ندیکرد به یوه ڕین په دوای ڕاپه
کگرتووی  سوپای یه  ی ڕۆژئاوای له)31(ی لیوای )24(وجی  ی فه رمانده فه

دژی پارتی  دا لهڕی ناوخۆ شه  لهم  ی کوردستان پدرا، به رگه پشمه
ریندار بوو، دواتر دا ب)1995-3-28/29(وی  شه  دیموکراتی کوردستان له

فزیۆنی  له ته .مرد  وه یه که ختی برینه ھۆی سه دا به)11.4.1995(وتی  ڕکه  له
ی  ئواره سایادی کوژرانیدا له   ولر له نای ھه که –لی کوردستان  گه
تی  رکردایه ندامی سه و دوو ئه  وه دا، یادی کرده)20.2.2009(وتی  هڕک
د ناسراو  مه حهناف نادر قادر  کانی مه ناوه بهکتیی نیشتمانیی کوردستان  یه
عوسمان (  ناسراو بهقادر  بدول عهو عوسمان   )یی ره القه فین مه سه(  به

ی گۆڕانی  وه رپرسی بای بزووتنه ردووکیان به ھه  ئستاکه  که ،)بانیمارانی
ن یا که هرۆکجاش سهباتی جگری  ن، باسی خه- فا وشیروان مسته نه   ر به سه
لی  فزیۆنی گه له چاودری کوردۆساید ته کییاندن ڕاگهی  گوره به .کرد

  ناپاک ناوبرد، که  ی به)ک. ن. ی(ھیدکی  ی شه ماه یش بنه-کوردستان
یمانگای  ، خوندکاری دوا سای پهیی گه کاوس نادر قادر دیبه(یان  که کوڕه

ی کتیی خوندکاران ندامی یه ھیدکردنی ئه شه  ر له به) ندروستی موس ته
ر ستی تاوانبا ده دا به)27.4.1988(وتی  هڕک  له و  بووه) ک. ن. ی(  ر به سه
کاوس نادر ). 116- 2: (  رچاوه سه ؛ھیدکرابوو بندیان شهخدر ر  وھه جه

ی  جاشهو  ی ئه ماه بنه  به  ھید کرا، چونکه شه  وه ر ئه سه نیا له قادر، ته
ن، مشکمان کاس بوو، دواتر  که ده  یه قه موو ته و ھه ئه  چییه  وه ئه: (گوتبوو

ی  بۆنه ش به که کردنه  قه ته).  وشی ئمه ناو حه  ونه که کان ده وانه موو قه ھه
بۆ   ، که دام حوسن بووه دایکبوونی دیکتاتۆر سه یادی ساۆژی له
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ی چاک ڕکخراوی  که یاننامه ی به گوره به. بوو  و یاده ی ئه که یانییه به
 . کانی دوو و سیان کردووه نفاله ئهھرشی شداری  وجی ناوبراو به فه
فوان زامن  م سه که وج موالزمی یه ی فه رمانده ی فه واھینامه ی گه گوره به

نفالی  ئه(نگاو  کانی سه نفاله شداری ئه به) 135(وجی  زاع، فه د ھه مه محه
الل شخ  شخ جه.  یان کردووه )نفالی چوار ئه(شتی کۆیه  لی دهنفا ئه) دوو

 و کانی شوان ناوچهنفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ، بهیی دین ساه جمه نه
زیاد ، 21- 2: ( رچاوه سه ؛)4(نفالی  ئه  ، واته ی کردووه هشتی کۆی ده
و  نی ئهشداریکرد به  به ست یوه په). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
  نووسراوی ژمارهدا، )7+6+5(کانی  دناوه به  نفاله شاوی ئه  له  وجه فه
ی  باکوور بۆ ھۆبهی  ناوچهواگری  ھه ڕکخراویی )3/11365ق/3ش(

  که نووسراوه، )28.6.1988(وتی  هڕک  به ربازی ی سهئیستخباراتسی 
  ھزک بهدا )21.6.1988(وتی  هڕک  له   که  کردووه وه ی به ئاماژه

کی  کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه
ی  ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  زرپۆش، سریه

، 162، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته موره
، ھرشیان )ید سادق شوان مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210

، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ و ناو شاری کۆیه  شتی کۆیه ر ده سه  کردۆته
وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  ریم ساه دین که جمه الل شخ نه جه). 5144ل
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)135(

ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به به
لیستی   ی له که ناوه  واته ،ت ی دراوه)189+317(  ژماره و  رچووه ده

، ماوه ژیاندا نه  له   رۆکجاشه سهو  م ئه به .   وه بۆته  دا دووبارهکان داواکراوه
ی )محافزین(پارتی پارزگارانی    ر به سه  الل ئستاکه چی غالیب شخ جه که

  .   ر ئاغای سوورچییه دین عومه جمه نه   ر به سهستانی کورد
فا  مسته. ری کر ئاغا پشده د خدر بابه مه فا محه وج، مسته ی فهرۆکجاش سه  .136

. کتیی نیشتمانیی کوردستان یه کانی ڕیزه  چۆته ڕین ڕاپهری، دوای  پشده
ی رۆکجاش سهکو  وه، )ی خاتون فه شه(جاف ریف  حمود شه ریف مه شه
مجلة نوروز العراق، ، 104- 2: ( رچاوه سه ؛ ناوی ھاتووه) 136(ی جو فه
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، )ی خاتون فه شه(جاف ریف  حمود شه ریف مه شه .)71لالجزء السادس، 
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

ی )184(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی 
  .ت دراوه

د و  وجی سه فه. یی ید گوڵ کارزه حمود سه شخ مهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .137
 . دا کردووه)7+6+5+4+3+2+1(کانی  نفاله ئه  له شداریی به وت سی و حه

سدا،  و دوو ،ک کانی یه نفاله ئه  له  وجه فهو  شداریکردنی ئه به ڕ مه له
کات له  یان دهخۆ شداریکردن باسی به حمود وج شخ مه ی فهرۆکجاش سه

نگاوی،  حمود سه مه، 20-2: ( رچاوه سه ؛دا که نفاله ر س ئه ھه شاوی 
  ت به باره سه).  زانراوه نه ل، 117- 2: ( رچاوه سه ؛)32ل جاش و جینۆساید،

و  ن دانیشتوانی ئه له الیهنفالی چواردا،  ئه  له  که وجه فهشداریکردنی  به
شخ .   ره سه سکای له ،نجام دراوه نفالی چواری تدا ئه ئه  کهی  ناوچانه

نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه بهیی،  ید گوڵ کارزه حمود سه مه
نفالی  ئهھرشی   کاته ده  ، که کردووه ری له ئاغجهداغ و  ره کانی قه ناوچه

). 238لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)2+4(
 دا؛وت ش و حه کانی پنج، شه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ی رباره ده

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
تی کۆمار،  رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فهپی  به). 166ل

ید  حمود سه شخ مه.  رگرتووه وه نفالدا پاداشتی ئه تی له  دالیای ئازایه مه
دادگای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)137(وجی  ی فهرۆکجاش سه، گوڵ

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)400(  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده

 .    پدراوه کان هداواکراو
 ست ربه سهت داودی،  دحه مه ئیبراھیم ڕوناکوج، شخ  ی فهرۆکجاش سه  .138

موالزم ماھیر وج،  ی فهرۆکجاش سهت داودی، جگری  دحه مه ئیبراھیم
ری  فسه سبھان ئه حیم ڕهوج، موالزم حوسن   ی فه رمانده حمان فه بدله عه

و   مید داوده یاسي، ساالر حهضابط التوجیه الس/  ڕامیاریکردنی   ئاراسته
ر  عومه( ڕۆغزاییر ساح  عومه.  ی سریه رمانده ر حاجی ساح، فه عومه
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   ر به سه  ئستاکه  ی سریه، که رمانده فه) ڕۆغزاییروش  حاجی ساح ده
ندین  کی خۆی، چه ی خۆی برایه قسه  به  ، ه)کتیی نیشتمانیی کوردستان یه(

ده  وه ناوی لبووردنه سیاوی خۆی بهک خزم و نا ئامۆزا، کۆمه ی ست ڕا
نفالیان  ئه و  کردووهوان فیان ل چی ئه ، که کردووه خورماتووواگری  ھه

). 34، ل)4(  ژمارهنفالستان،  گۆڤاری ئه، 92- 2: ( رچاوه سه ؛کردوون
نفالکردنی دانیشتوانی  ئهھرشی شداری  روش، به ر حاجی ساح ده عومه
  ، که ووهکفری کرد خورماتوو ووجول،  رکوک، نه ، که قهر سهکانی  ناوچه

رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  کاته ده
دادگای بای (ن  الیه ، لهڕۆغزاییروش  دهر حاجی ساح  عومه). 239ل

انی رم ا فهکاند نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)211(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده

کان  سووکه  وجه ی فهرۆکجاش سهداودی  ڕوناکوجی شخ  فه. ت دراوه
 ست یوه په.  دا کردووه)7+6+5+4+3+2(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له به
-2: ( رچاوه سه ؛نفالی دوودا ئه  له ئیبراھیم ڕوناکجی شخ  فه شداری به  به

  له  وجه و فه شداری ئه ڕ به مه له). 5ل، )961(  ھاوکاری، ژماره، 118
 ڕوناکشخ  رۆکجاش سهکانی دوو، س و چواردا،  نفاله ئه  ک له ریه ھه

دوو له نفالی ناوبر ر س ئه ھه  یان له که وجه ی فهیکردنشدار باسی به
نگاوی، جاش و  حمود سه مه، 20- 1( : رچاوه سه ؛ کات دا ده وه ره سه

وتی  هڕک،  ممه ی دووشه)975(  ھاوکاری، ژماره  له، )49ل جینۆساید،
وجی شخ ڕوناک  فه شداری به  ت به باره سه.  ریگرتووه دا وه)16.5.1988(

  کک له یه ی گوره ، بهنفالی چواردا ئهی  دڕندانهالماری  په  لهداودی 
عس  کانی به ھزه(  :کات ده  وه باسی ئه  ، کهاوکاریھ ی ڕۆژنامه کانی  ژماره

کانی  شداری ھزه و به بدول عهریب  ت غه قید نعمه رشتی عه رپه سه  به
  ھزه  و پۆلک له )47(وجی  ، فه)138(وجی  مین، فه یه ی دهت ڕهم،  دووھه

کمان  خاخاڵ، ته  ژه سوور، که شیوه(ی شوان  الماری ناوچه کان په تییه تایبه
بۆ   رتی کۆیه و که ره و دواتریش به یان داوه) ندان، کارزه رمه باغ، ئۆمه

-2: ( رچاوه سه  ؛نگاویان ناوه ھه  قوته ک و دارهی جلمۆرد، چنارۆ ناوچه
و  شداری ئه به ی رباره ده).  زانراوه ل نه، )975(  ھاوکاری، ژماره، 119
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  نووسراوی ژمارهدا، )7+6+5(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  له  وجه فه
ی سی  واگری شیمالی بۆ ھۆبه ی ھه ی بنکه)3/11365ق/3ش(

  له   که  کردووهی  ، ئاماژه)28.6.1988(وتی  هڕک  له ی گشتییئیستخبارات
کانی  یی ھزه رمانده تی فه رکردایه سه  دا ھزک به)21.6.1988(وتی  هڕک

کی  کی زرپۆش، سریه یهکی تانک، سر سریه(  پکھاتبوو له  دوو که
  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکۆماندۆی 

+  261، 241، 210، 162، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه
شتی  ر ده سه  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه

 ڕوناکشخ ). 5144، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  و ناو شاری کۆیه  کۆیه
کان،  سووکه  ی جاشه)138(وجی  ی فهرۆکجاش سهداودی،  ئیبراھیم

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  رچووه دهبۆ  ستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهالماری  په
وه  ارهتب تۆمهلیستی ناوی   ی له)190(  .    پدراوه کان داواکرا
د و  سهوجی  فه. نه نگه ن زه سه لی ئاغا حه د عه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .139

شۆڕش ، 19- 1: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)3(  نفالی ئه  له شداری به سی و نۆ
 ). 156لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه

لی شخ  خدر عه .ری د ئاغای پشده مهح ر ئه ھۆمه وج، ی فهرۆکجاش سه  .140
 ری د ئاغای پشده حمه ر ئه د ھۆمه مه وج و محه ی فهرۆکجاش سهجگری 

ک  ریه شاوی ھهشداری  به د و چل سهوجی  فه. رۆکجاش سهری  ده یاریده
ری،  د ئاغای پشده حمه ر ئه ھۆمه.  دا کردووه)7+6+5+4(کانی  نفاله ئه   له
اشی و سورد  شتی کۆیه کانی ده دانیشتوانی ناوچه نفالکردنی شداری ئه به

زیاد ، 21-1: ( رچاوه سه چوار؛نفالی  ئهشاوی   کاته ده  که،  کردووه
  له  که وجه شداری فه به  ت به باره سه). 245لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛وت ش و حه نفالی پنج، شه ئه
 ).  166لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه

ک  د و چل و یه وجی سه فه .زیز یوسف عه بدول عهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .141
  له  شداری عس به ی سوپای به)35(پی تی شانی شانبهجاش ) 615(  به

  ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووهدا )8(نفالی  ئهھرشی 
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زیز  بدولعه عه. رواری بهد ساح میرخان  هم وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .142
د یوسف  مه محه فیق ڕهوج و  ی فهرۆکجاش سهجگری عید سلمان  سه

عید  د سه یه وج و موئه فه  بی له عسی عاره ی پارتی بهڕکخراو ڕازگری
نفالی  ئه  شداری له به د و چل و دوو سهوجی  فه.  ی سریه رمانده ارکی فهس
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( اوهرچ سه؛  کردووهدا )8(
د  مه محه. د سلڤانی مه حه شید ڕهد  حمه د ئه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .143

وتی  هڕکله  د و چل و س، وجی سه رۆکجاشی فه د سلڤانی سه حمه ئه
جاسم شخ  و دا کوژرا رتی باتوفه ی که  رزهری ز ڤه ده  دا له)14.5.1987(

 . وه گرته وی ئه، شونی  )زباری( د سلڤانی مه حه یدش ڕهد  حمه د ئه مه محه
د سلڤانی  مه عید محه ریم سه بدولکه جم سلمان سلڤانی و عه ن نه سه حه

ی  رمانده ماش ساح فه نون حه ، موالزم زه وج ی فهرۆکجاش سهجگری 
وجی  فه .  بووینه ی سریه رمانده حمان فه بدوله هعید ع شیر سه وج و به فه
ی  دڕندانه شاوی  له شداری بهد سلڤانی،  حمه د ئه مه اسم محهج
  ی جاشه)143(وجی  فه  .دا کردووه)8+7+6+5+4+3+2+1(کانی  نفاله ئه

واوی  ته شداری به و  زراوه دا دامه)16.10.1986(وتی  هڕک  کان له سووکه
شداری  کات به ده  وه خۆی باسی ئهرۆکجاش  سه  که ، کانی کردووه نفاله ئه
  ھاوکاری، ژماره، 94- 2: ( رچاوه سه ؛کانیان کردووه نفاله واوی ئه ته
ھرشی   له  وجه و فه ئه شداری به  ست به یوه په.  ) زانراوه ل نه، )1017(

 سوپایی )7(تیپی  شانی شانبهجاش ) 225(  به  که وجه فهدا، )8(نفالی  ئه
 ،1-2: ( رچاوه سه ؛ ووهشداریی کرد وتدا، به ی حهت ڕه ڵ گه لهعس و  به
د زباری سلڤانی،  حمه د ئه مه جاسم محه ).5228-5220، ل22ب

دادگای بای (ن  الیه له ،کان سووکه  ی جاشه)143(وجی  رۆکجاشی فه سه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)161(  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده
 .   پدراوه کان داواکراوه

وه نه( د و چل و چوار ی سهوج ی فهرۆکجاش سه  .144    .) ناسرا
. زیز مزوری بدولعه د عه مه ڵ محه یسه وج، دژوار فه ی فهرۆکجاش سه  .145

  ت به باره سه). 8+2+1(کانی  نفاله ئه  له  شداری کردووه وجی ناوبراو به فه
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، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه ئهاریکردنی شد به
  ).5228-5220ل

گی و جگری   فا زدبه لی مسته وج، تاھیر عه ی فهرۆکجاش سه  .146
وجی  فه. گی لی زدبه فا تاھیر عه وج شخ حاجی مسته ی فهرۆکجاش سه
و  اوهزر دا دامه)1986(سای   گی له تاھیر زدبه شی د و چل و شه سه
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهشاوی   شداری له به
پارتی دیموکراتی    ر به سه  گی ئستاکه تاھیر زدبه ).5228-5220ل

 .  ه-کوردستان
ری و جگری  بی باو ئاغای پشده کانه ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه  .147

د و چل و  سهوجی  فه .بی باو ئاغا د کانه مه وج محه ی فهرۆکجاش سه
.  کردووه دا)7+6+5+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  شداری له به وت حه
 ؛ک و دوودا ی یهکان نفاله ئهالماری  په  له   وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له

بی  کانه ئیبراھیم .  )هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
دزی  و قه   ڕانیهکانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه هباو ئاغا، ب

زیاد ، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)7،6،5(کانی  نفاله ئهھرشی   ، واته کردووه
ش  دا شه)1988(کۆتایی سای   له). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
باسی  ڵ عه گه دا له)3.9.1988(وتی  هڕک  پشتر له  ی که سانه و که س له که

و ئران  ره ک به د و یه وه وجی نه ی فهرۆکجاش سهبایزی باو ئاغای 
بی باو ئاغای  کانه ئیبراھیمستی  ر ده سه لهنتی و  ره گه  به ،ۆیشتبوونڕ

  .ڕژمشی  بی و باوه کانه ئیبراھیمالی   وه ڕانه ئامۆزای ناوبراو گه
ئیستخباراتی  ی نزومه مه  سه ش که و شه ی ئه ماه ی بنه ی قسه گوره به

ر  م ھه ی کردن، به نهوا ڕهبی ئاغا  کانه ئیبراھیم شیمالی داوایکردن و
ی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوی نووسراوی  گوره شیان گیران و به شه

  به  ، که)23.2.1989(وتی  هڕک ی)3/324ق/3ش(  ژماره  بهباکوور، 
لید نایف شبیب  وه ڕوکنید ق عه  زگایه و ده ری ئه به ڕوه واژۆی به

ت  سکرتاریه –کانی باکوور  هڕکخستنی  یی نووسینگه رمانده فه ی ئاراسته
و  ر ئه سه دا به)23.2.1989(وتی  هڕک  دان له  سداره  رمانی له ، فه کراوه

عروف شخ  د، شخ مه مه قادر خدر حه: ( ج کراوه دا جبه سه ش که شه
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د  سعه لی، خالید ئه عه بدول عهد  مه باو، محهئیسماعیل، حاجی ئاغا بایز 
  شه م به ی ئه وه خواره  له  که نامه گه به – بدول عهئاغا  بدول عهو  بدول عه

د  مه وج و محه ی فهرۆکجاش سهبی باو ئاغای  کانه ئیبراھیم).  دانراوه
  ی جاشه)147(وجی  ی فهرۆکجاش سهبی باو ئاغای جگری  کانه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له هسووک
ی رمان کاندا، فه نفاله ی ئهکان دڕنده  هشاو  له  وه شداریکردنی کارایانه به
لیستی ناوی   له  یان)125+289(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنیان بۆ ده ده

   ر به سهو   ولره ھه  له  تاکهبی باو، ئس کانه ئیبراھیم.   پدراوه کان داواکراوه
 .    ه-پارتی دیموکراتی کوردستان

د  مه محه(  بکۆیی ناسراو به سوڵ ڕهلی  د عه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .148
کانی  نفاله شاوی ئه  له شداری به شت د و چل و ھه سهوجی  فه). بچکۆڵ

کانی  نفاله ئهھرشی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له.  کردووه دا)1+2(
 .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه

کان،  سووکه  ی جاشه)148(وجی  فه رۆکجاشی سه، سوڵ ڕهلی  د عه مه محه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده ا، فهکاند نفاله ئهالماری  په
 .    پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)119(
  .) ناسراوه نه( د و چل و نۆ ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .149
و جگری  کۆییفوری  غه زاھیر تۆفیق تاھیروج،  ی فهرۆکجاش سه  .150

نجای  د و په سهوجی  فه. فوری کۆیی سابیر تۆفیق تاھیر غه رۆکجاش سه
 دا)8+4+3+2+1(کانی  نفاله ئهشاوی   له شداری بهکان،  سووکه  جاشه

ک  کانی یه نفاله ئهشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ی رباره ده.  کردووه
). 6 ل، )6777(  الجمھوریة، ژمارهی  ڕۆژنامه، 79- 2: (  رچاوه سه دا؛و دوو

نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ی، بهزاھیر تاھیر تۆفیق کۆیرۆکجاش  سه
ی  شتی کۆیه رکوک و ده نجیر، که ھه ره شوان، قه  ک له ریه ھهکانی  ناوچه

حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)4+3(کانی  نفاله ئه  ، واته ووهکرد
 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  که وجه فه شداری به  به ست یوه په). 239لرگ،  تونی مه

تۆفیق زاھیر رۆکجاش  سه ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
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ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)150(وجی  ی فهرۆکجاش سه، فوری غهتاھیر 
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   له ی)335+270(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
   . وه بۆته  ی دووباره که ناوه  ت، واته دراوه   کان ناوی داواکراوه

. یی نگینه ڕهن ساح بابان  سه حه بدول عهقیب  وج، نه ی فهرۆکجاش سه  .151
شاوی   شداری له به کان سووکه  کی جاشه نجا و یه د و په سهوجی  فه
و  شداریکردنی ئه به  به ت باره سه.  کردووه دا)8+3+2+1(کانی  نفاله ئه
  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  وجه فه
 دا؛نفالی س ئه  له  که وجه شداری فه ی به رباره ده).  زانراوه ل نه، )6536(

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
یی تیپی  رمانده ی فه ی نامه گوره حوسن ساح بابان، به بدول عه). 156ل

یان  ، بک پاره)13.2.1989(وتی  هڕکی )3/501/ا(  ، ژماره چلی پیاده
شتدا  فالی ھهن ئه  کردنیدا له شداری پاداشتی به تی له  تی تایبه کو خه وه

 ،ی پشوو رچاوه سهسوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ت دراوه
رۆکجاش  سهشداریکردنی  ی به گه به  ته و خه رگرتنی ئه ، وه)140- 139ل

ن ساح،  سه حه بدول عهقیب  نه .شتدا نفالی ھه ئه  له  وجی ناوبراوه و فه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)151(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  تباره تۆمهلیستی   لهی )204+152(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

 .  وه بۆته  ی دووباره که ناوه  ت، واته دراوه داکان داواکراوه
  نه نجومه ندامی ئه ئه(سندی شار ساح ئاغا  ر به وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .152

و جگری ) کوردستان ی ئۆتۆنۆمی نانی ناوچهناو یاسادا ی به که کارتۆنییه
 نجا و دوو د و په سهوجی  فه. شار ساح ئاغا به شید ڕهوج  ی فهرۆکجاش سه
و  شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  ی کردووه)8(نفالی  ئه  شاویشداری  به
-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهالماری  په  له  وجه فه

ی )152(وجی  ی فهرۆکجاش سه، سندی شار ساح ر به ومهع ).5228
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
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 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)360(  ژماره

ھاب  وه(  نه نگه مین زه د ئه مه محه حمان ڕهھاب  وج، وه ی فهاشرۆکج سه  .153
 .پارتی دیموکراتی کوردستان  کرد بهندی پوه ڕین ڕاپهدوای   ، که)یش عه
مانی  ی قاره رگه دا دوو پشمه)4.11.1985(وتی  هڕک  یشی، له ھاب عه وه
ی  م فلکه هرد به  ولر له ناو شاری ھه کتیی نیشتمانیی کوردستانی له یه
ولر  ی ھه)ب لعه ی مه ساحه –ستۆدیۆم (پانی یاری  گۆڕه  عیم نزیک به زه

ل  عمه مه(کی گوندی  حامید خه  ھید کاوه کانی شه ناوه به ، ھیدکرد شه
ھید  ولر و شه شتی ھه ی ده)86(ی تیپی  رگه راج، پشمه ی قه)ران ئۆمه

  له  رگه ناسرابوو، پشمه) ۆلغد(  به  مین خدر که دئه مه مید حه غدید حه مه
   ر به سهرتی  کی گوندی چه ھید غدۆل خه شه. چوغ ره ی قه)87(تیپی 

بوو،   گه دیبه   ر به سهرت گوندکی  گوندی چه(بوو   گه ی دیبه شارۆچکه
 ڕۆژیی )33(  رمانی کۆماری ژماره ی فه گوره عس به به ڕژمیم  به
ی  مان شارۆچکه گوندی تری ھه سیو   و گونده دا ئه)25.1.1976(

و  کک بوو له یه  کهڕان  رگه گوندی سهر  سه  خستنیهو   وه جیاکرده
کرا  ڕان رگه سه. قودس  ی کرا به که ناوهو   وه جیاکرایه  گه دیبه  ی له گوندانه

   ر به سهزای دوبزی  ر قه سه  کی نوێ و خرایه یه ندی ناحیه به مه  به
ئابووری بکردن و  عاره بهستی  به شی مه که یهرکوک، ھۆ پارزگای که

وجی  فه). وت نه  ی پبوو له که خاکه  گونده) 31(و  ئه  بوو، چونکه  دواوه به
 ؛دا)8(نفالی  ئه   له  ری کردووهشدا یش به ھاب عه وهنا و سی  د و په سه
مین،  دئه مه حه حمان ڕهھاب  وه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)153(وجی  ی فهرۆکجاش سه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  له  ه)392(  ژمارهو   رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده

 .  ت دراوه
نجا و  د و په وجی سه فه. حمود مهبدولقادر حاجی  وج، عه فهی رۆکجاش سه  .154

؛  دا کردووه)8(نفالی  ئهالماری  په  له شداری به حمود بدولقادر مه چواری عه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
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د و  سهوجی  فه. د یاسین دۆسکی مه وج، موحسین محه ی فهرۆکجاش سه  .155
 ؛دا)8(فالی ن ئه  له  اری کردووهشد به نجا و پنجی موحسین دۆسکی په

 د یاسین مه موحسین محه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)155(وجی  ی فهرۆکجاش سه، دۆسکی

ھرشی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  له ی)376(  هژمار و  رچووه نی بۆ دهستگیرکرد رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

وه  تاوانبارهلیستی     .ت دراوه    کان داواکرا
نجا و  د و په سهوجی  فه. ر یده مید حه رجیس حه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .156

؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له به مید رجیس حه شی جه شه
نی کا ڕه شی بیست و دوو، الپه ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه سه

وجی  ی فهرۆکجاش سهر،  یده مید حه رجیس حه جه). 5220-5228(
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)156(

ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهالماری  په  شداریکردنی له ھۆی به به
   .  ت دا دراوهانک لیستی داواکراوه  ی له)315(  ژماره و  رچووه بۆ ده

شڤان  .ت دینۆ سوندی زاخۆیی وج، عیسمه هی فرۆکجاش سه  .157
رجیس  جه فیق ڕه و رۆکجاش سهجگری حمان دینۆ سندی،  بدوله عه
  بی سۆسیالیست له عسی عاره ی پارتی بهڕکخراو ڕازگریعروف  مه
ی ن و خاوه   زراوه دا دامه)1987(سای   لهناوبراو وجی  فه). 157(وجی  فه
دا )8(نفالی  شاوی ئه  شداری له به  وجه م فه ئه.  اش بووهج) 2000(

ت دینۆ  عیسمه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه
  کان، که سووکه  ی جاشه)157(وجی  ی فهرۆکجاش سهسوندی زاخۆیی، 

ی دادگای با(ن  الیه ، له بووه ی ھه)1(  تی ژماره ی تایبه زه فره پشتریش مه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  تباره تۆمهناوی لیستی   ی له)362(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
   .   پدراوه کان داواکراوه

 شت نجا و ھه د و په وجی سه فه. لی عه بدول عهلی  وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .158
وه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهکانی  ھرشه  له شداری به ، 22ب ،1-2: ( رچا
  ).5228-5220ل
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نا  د و په سهوجی  فه. لی خورشید عید عه د سه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .159
؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه الماری په  شداری له به کان، سووکه  و نۆی جاشه

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
د و  سهوجی  فه. د خدر خۆشناو حمه رحان ئه وج، فه ی فهۆکجاشر سه  .160

؛  ی کردووه)8(نفالی  ئهکانی  الماره پهشداری  به کان، سووکه  ستی جاشه شه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

وه نه( ک ست و یه د و شه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .161   .) ناسرا
بی  تاح ئاغا کانه ی و فه ن گهد حوس حمه وج، ساح ئه ی فهرۆکجاش سه  .162

کو  ویش وه ئه  مزه باپیر ھهناوی  سکی تریش به که.    ی سریه رمانده فه
وه سه ؛ناوی ھاتووه) 162(وجی  ی فهرۆکجاش سه الثورة، ، 120-2: ( رچا

  جاشه ست و دووی د و شه سهوجی  فه.  ) زانراوه ل نه، )6595(  ژماره
وه دا دامه)1.6.1987(وتی  هڕک  لهکان  سووکه   شدارییان له به و   زرا

و  شداریکردنی ئه به ڕ مه له.  کردووه دا)7+6+5+2+1(کانی  نفاله ئهالماری  په
د  حمه وج ساح ئه ی فهرۆکجاش سهک و دوودا،  کانی یه نفاله ئه  له  وجه فه
،  ممه دووشه ڕۆژیی )996(  ھاوکاری، ژماره ی ڕۆژنامهی، بۆ  گه
نگاوی، جاش و  حمود سه مه، 20- 1: ( رچاوه سه ؛)8.8.1988( وتی هڕک

ردوو  ھه  له کات یان ده که وجه شداری فه باسی به، )33- 32جینۆساید، ل
:  رچاوه سه دا؛نفالی دوو ئه  له  که وجه شداری فه ی به رباره ده. دا که نفاله ئه
 ).152لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(

کانی  نفاله شاوی ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه
ی  نزومه ی مه)3/11365ق/3ش(  رمی ژماره نووسراوی فه دا،)5+6+7(

  له  ربازی که ی سهئیستخباراتی سی  ئیستخباراتی شیمالی بۆ شوعبه
وتی  هڕک  له   که  کردووه وه ی به ، ئاماژه رچووه دا ده)28.6.1988(وتی  هڕک

  پکھاتبوو له  که ،کانی دوو یی ھزه رمانده فه  دا ھزک به)21.6.1988(
گای  باره   ر به سهکی کۆماندۆی  کی زرپۆش، سریه کی تانک، سریه سریه(

، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله فه
د سادق  مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162، 138، 135

؛  و ناو شاری کۆیه  شتی کۆیه ر ده سه  ، ھرشیان کردۆته)شوانی
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د  حمه ساح ئه رۆکجاش سه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
 ڕۆژیی )807(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره ، بهی گه حوسن

نفالی دوودا،  ئه ھرشی پاداشتی کورد کوشتندا له   ، له)9.8.1988(
ی )808(  کۆماری ژماره رمانی فهپی  به.  رگرتووه دالیای ناپاکی وه مه
.  نفالدا پاداشتی ئه  رگرتووه له تی وه دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه سه

  ی جاشه)163(وجی  ی فهرۆکجاش سهی،  د حوسن گه حمه ساح ئه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
ی،  د گه حمه ساح ئه.  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)401(

 .  کتیی نیشتمانیی کوردستان یه کانی ڕیزه  چۆته ڕین ڕاپهدوای 
رۆکی  سهجگری  و شینکیزیز  ریف عه یز شهز وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .163

 .  نه نگه زه ئیبراھیمفا  وج مسته فه
  ک له ریه ھه .ب خۆشناو ن عاره سه د حه مه محه وج، شخ ی فهرۆکجاش سه  .164

لی  عه  ر محدین خۆشناو، کاوه خۆشناو، عوسمان عارف، عومه بدول عه
ی  رمانده خۆشناو فه ولبد عهلی خۆشناو و ھیوا  جید ساح عه ، مهبدول عه

 .   سریه بووینه
عوسمان . شوانی تحول فهحمان  بدوله وج، عوسمان عه ی فهرۆکجاش سه  .165

  ی ھاوتی، ژماره ی ڕۆژنامه گوره بهشوانی،  تحول فهحمان  بدوله عه
ڕین و  دا، دوای ڕاپه)2.5.2007(وتی  ، ڕکه ممه ی چوارشه)324(

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   تان لهی کوردس ره لبووردنی به
ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له

عوسمان  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم له
کان،  سووکه  ی جاشه)165(وجی  ی فه رمانده ، فهتحول فهحمان  بدوله عه
کارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق گای بای تاوانهداد(ن  الیه له
  له ی)110(  ژماره و   رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له

وهکان لیستی داواکراوه  . ت دا درا
  نه نجومه ندامی ئه ری، ئه ده قادر شانه سرول نهوج، ساالر  ی فهرۆکجاش سه  .166

تی  ئازایه کی دالیایه مه.  ی ئۆتۆنۆمی بووه ی یاسادانانی ناوچه که کارتۆنییه
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عس  و حزبی بهحوسن  دام سهی  قادسیه  له) ناپاکی و کوردکوژی(
  نه نجومه ندامتی ئه بژاردن بۆ ئه ی ھه نده پوپاگه: ( رچاوه سه ؛ رگرتووه وه

:  رچاوه سه؛ انی ئۆتۆنۆمی کوردست نانی ناوچهناو یاسادا ی به که کارتۆنییه
قادر  سرول نهساالر  .)8ل، )4141(  ژماره، العراق ی ڕۆژنامه، 2-231(

تی  رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره ری، به ده شانه
پاداشتی   له) یی کرگرتهخۆفرۆشی و (تی  دالیای ئازایه کۆماری ئراق، مه

تکریتی دام  سه  ، لهنفالدا ی ئهکان دڕندانه  شاوه  شداریکردنیدا له به
دادگای بای (ن  الیه قادر، له سرول نهساالر  رۆکجاش سه.   رگرتووه وه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)397(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

 .       ت دراوه انک داواکراوه
  .) ناسراوه نه( وت ست و حه د و شه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .167
 یی گگاشهن  سه حه) حمان وڕه ئه(حمان  وڕه لی ئا وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .168

رۆکجاش  جگری سه .)لی چوارتایی عه/ لما چوارتایی  لی سه عه(  ناسراو به
وج،  ی فه رمانده غادی فه  عمهم نو که ، موالزمی یهئیسماعیل خدر بدول عه
د و  سهوجی  فه.  ی سریه رمانده فه یی گگاشهن  سه حمان حه جید ئاوڕه مه
کانی  فالهن ئه  ک له ریه شداری ھه به لما، لی سه شتی عه ست و ھه شه

لی  وجی ناوبراو عه ی فهرۆکجاش سه  که ، یان کردووه)1+2+4+6(
ک،  کانی یه نفاله ئه  له  انی کردووهی که وجه شداری فه باسی به یی گگاشه
، 103-2: ( رچاوه سه  ؛ بجه ه ھه و  ت کانی ماوه ڕه شه ،ش چوار، شهدوو، 

وه ل نه، )6692(   الثورة، ژماره و  شداریکردنی ئه به  به ست یوه په. ) زانرا
 یی لما گگاشه سهلی  عه  ک و دوودا، که کانی یه نفاله ئهشاوی   له  وجه فه
نفالی  ردوو ئه ھه  له  و فراوانمان کردووه واو کی ته شدارییه به: (ت ده
ل ، )974(  ھاوکاری، ژماره، 121-2: ( رچاوه سه ؛)م وهم و دو که یه
ی رۆکجاش سه.   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78- 2(؛ ) زانراوه نه
  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره ، بهیی گگاشهلی  وجی ناوبراو عه فه
نفالی  ئه  پاداشتی کورد کوشتندا له ، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(

شداری  به ی رباره دهر  ھه.  رگرتووه وه )ناپاکی(تی  ئازایهدالیای  مدا، مه دووه
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ی  گوره دا، به)2(نفالی  ئهھرشی   لما چوارتایی، له لی سه وجی عه فه
لی  ، عه)242لرگ،  ن، تونی مهحما بدوله زیاد عه، 21- 1(رتووکی  په

،  داغی کردووه ره کانی قه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه لما، به سه
دادگای بای (ن  الیه لما چوارتایی، له لی سه عه. نفالی دوو ئه  کاته ده  که

انی رم کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)282(  ژماره و  رچووه کردنی بۆ دهستگیر ده

حمان  لی ئاوڕه عه(ی  که  قینه ڕاسته  ناوه لما چوارتایی، به لی سه عه. ت دراوه
دادگای بای (ن  الیه ستگیرکردنی له رمانکی تری ده ، فه)ن سه حه

سای   لما له لی سه عه . رچووه بۆ ده)357(  ژماره  ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
 . دا کوژرا)1991(
  .) ناسراوه نه( ست و نۆ د و شه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .169
ی رۆکجاش سهجگری  .یی تاح حوسن قامیشه وج، خدر فه ی فهرۆکجاش سه .170

  فتای جاشه د و حه وجی سه فه .یی بووه روش قامیشه لی ده وج عه فه
.   دا کردووه)8+2+1(کانی  نفاله ئه کانی ھرشه  شداری له به کان، سووکه

کانی  نفاله وی ئهشا  ک له ریه ھه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ی رباره ده
 .  )زانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه
:  رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهی کان هھرش  له   که وجه فهشداریکردنی  به ڕ مه له
تاح حوسن  خدر فه رۆکجاش سه ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

ن  الیه کان، له سووکه  جاشه فتای د و حه سهوجی  ی فه رمانده یی، فه قامیشه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  تباره تۆمهلیستی   ی له)175(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه
 .    ت دراوه کان داواکراوه

. )بچکۆل  ره عومه(لی جاف  د عه مهح ر ئه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .171
مین  دئه مه الل حه جهو  لی جاف د عه حمه دیق ئه سه رۆکجاش جگری سه

د  سهی وج ی فهرۆکجاش سهبچکۆی   ره عومه.  ی سریه رمانده ئیسماعیل فه
.  دا کردووه)4+2+1(کانی  نفاله ئه  له  شداریی کردووه به ک فتا و یه و حه

 ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ی ئهھرش  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ی رباره ده
حمود  مه( +؛   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
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د  حمه ئهر  مه عه رۆکجاش سه  ، که)39نگاوی، جاش و جینۆساید، ل سه
الماری  په  له  وه ۆتهکردپشتاست یانی  که وجه شداریکردنی فه بچکۆڵ، به

نفالی  ئه  له  جی ناوبراوو فه شداری به ڕ مه له. ک و دوودا کانی یه نفاله ئه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛چواردا

،  وره لسه ئه ی ڕۆژنامه، بۆ بچکۆڵد  حمه ئهر  عومه). 162لتی ئراق،  وه ده
  له  شکه نفالی دوودا به ئه  شداریکردنمان له به: (دوت ده  یه مشوه به
، 12- 2: ( رچاوه سه؛ حوسن دام سهوتوو  رکه رۆکی سه فاداریمان بۆ سه وه

بچکۆڵ،   ره عومه رۆکجاش سه ). زانراوه نه ل، )6523(  ژمارهالثورة، 
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)171(وجی  ی فه رمانده فه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  له  ی)111(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده

وه ی  گوره به، )بچکۆل  ره عومه(لی جاف  د عه حمه ر ئه عومه.   پدرا
ڕین و  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( اوهرچ سه

ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له

د  حمه ر ئه عومه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم له
 .  پارتی دیموکراتی کوردستان کانی ڕیزه  چۆته ڕین ڕاپهلی جاف، دوای  عه

ھادی  . یانی بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه وج، ته ی فهرۆکجاش سه  .172
یانی جگرانی  بهڕۆژعید  یس سه یانی و ساح شاوه بهڕۆژعید  یس سه شاوه

  ی سریه رمانده نی فهیا بهڕۆژعید  یس سه لی شاوه وج و عه ی فهرۆکجاش سه
  قاله( بدول عهج  ره یانی، قادر فه بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته.  بووینه

  دا له)1983(سای   دواتر له  که( فراو نی به سه ی شخ حه مه ، حه)ج ره فه
کی  رتی یه ی که رمانده فهمای  مچه ۆ چه ستی ھه ده گ به ربه یده حهداستانی 

و تۆفیق  ئوف ڕه  مه ، عاسی حه)کوژرای سورداش )23(تیپی وکاتی  ئه
   ر به سهی  رگه موویان پشمه ر ھه ھه  شخ عوسمان ناوک، که

دة المؤقتة(تی کاتی پارتی دیموکراتی کوردستان  رکردایه سه   بوون، له) قیا
فور  غه د مه محه  رمانده وشیار و فهدا کادیری )23.7.1977(وتی  هڕک
، )23.7.1977-1.7.1939( ری له ئاغجهفور  غه  مه حه  به ناسراود  حمه ئه
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 رکوک رمی دووی که ی ھه رمانده و فهکتیی  یهتی  رکردایه ندامی سه ئه
 زا ڕه، د حمه ئهال  حامید مه، یانی به لی عه ریم که ر نوه ئه(  ک له ریه ڵ ھه گه له

  له یان)د حمه  ئهال ریم مه و که تۆفیق بدول عه ،عید سه زان مه ڕهر،  عومه
عس ھات  ری به و کۆپته ھید کرد ودا شه خه  له  شتی کۆیه بی دهگوندی کانی

. شی برد که ھیده وت شه رمی حه ته و ربازکرد ی ده که تاوانباره پنجو 
ی  زه فره مهی  رمانده فه) ج ره فه  قاله( بدول عهج  ره فه  قادر  ک له ریه ھه

ی  زه فره مه ی رمانده فهیانی  بهڕۆژعید  یس سه وهحسین شا و ته) 49(  ژماره
منظومة (ی باکوور  واگری ناوچه ی ھهڕکخراو   ر به سهی )50(  ژماره

 رۆکجاش سه. رکوک که  رچوو له یان بۆ ده)األستخبارات المنطقة الشمالیة
ی  زه فره وکاتی مه ی ئه رمانده یانی، فه بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته

ھاوکاری تاوانبار عاسی   ئیستخبارات به   ر به سهی )50(  ژماره تی تایبه
   ر به سهکانی  تییه تایبه  زه فره مه  کک له ی یه رمانده تۆفیق، فه ئوف ڕه

نگی  ته(گوندی   دا له)31.1.1978(وتی  هڕک  ئیستخبارات، توانیان له
کوردستان  رانی دهنج ڕهی  ه داغ، سکرتری کۆمه ره ی قه ی ناوچه)ر سه

 ئوف ڕه  مه حهعاسی . ن ھید بکه شه) ئارام –عید  الل شخ سه شاسوار جه(
ن  الیه مک له داستانی حه  دا له)17.5.1982(وتی  هڕک  تۆفیق دواتر له

ی  گرمه ی سه)57(ی تیپی   ڕیشه  باری مامه رتی چواری جه مانانی که قاره
نراو  یه ی خۆی گهوا ڕهای سز کتیی نیشتمانیی کوردستان به یه   ر به سه

-ج ره فه  یس و قاله حسین شاوه کانی ته جاشه  دا که م داستانه له ،کوشتیان
ی )57(تیپی باری  رتی چواری جه ی که رگه شداربوون س پشمه یش به

یی  کوڕه په تهریم  لی که عه(کانی  ناوه به )ک. ن. ی(  ر به ی سه گرمه سه
  ری ناسراو به حمان عومه بدوله د عه حمه ی و ئهت فه ، ستار باوه)ش ڕه له عه(

یش چاوکی کور -بازیان  ھیدبوون و ئازاد بیالل خاه رکوکی شه ھاوار که
،  که پۆیینه  رگه حمود، پشمه ریم مه بدول که عه، 25- 1(:  رچاوه سه ؛بوو

دا باسی )1979(سای   له ،عید یس سه حسین شاوه ته). 52-50ل
نجا  د و په دوو سه  و ساه ستی خۆی تا ئه ده به  که  وهیکردو وه ئه

  کتیی نیشتمانیی کوردستانی له کانی یه هڕکخستن   ر به سهخوندکاری 
ج  ره ئارام فه، 122-2: ( رچاوه سه ؛ ھیدکردووه رمیاندا شه کوک و گهر که
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). م که شی یه به ین، ده کرێ، تکی ده ر شۆڕشمان پ نه گه داغی، ئه ره قه
ھزکی زۆری جاش و   ج، به ره فه  یانی و قاله یس ڕۆژبه حسین شاوه ته

کی  یه زه فره ر مه سه  چنه ده) 6.10.1980(یانی  به ره به  رباز له سه
دا دوای )ش مام ڕه(گوندی   کتیی نیشتمانی کوردستان له کانی یه رگه پشمه

مید  حه(کانی  ناوه  ن به که ھید ده شه  رگه خت پنج پشمه ڕکی سه شه
. ماڵ مچه رتی سی چه ی که رمانده پشتیوان، فه  رکوکی ناسراو به که
الل چاوی  بیالل جه. د حمه ال ئه مه  شی ناسراو به وداڵ مام ڕه د عه حمه ئه
ناف  مه. ری مه قه  تاھیر یابه. ھیدی کرد ستی خۆی شه ده ج به ره فه  قاله  که

  کی نامرۆڤانه یه شوه دیلگرتنی به دوای به  که وان شاخه  چاوی ناسراو به
وه ستی ته ده مال به مچه ناو بازاڕی چه له  و دڕندانه   یس و قاله حسین شا

کانی  ناوه  به  رگه ڵ بریندارکردنی دوو پشمه گه ، له)ھیدکرا ج شه ره فه
د  حمه ھید ئه شی برای شه وداڵ مام ڕه یس عه ال وه رھاد چاوی و مه فه
وه شی؛ سه وداڵ مام ڕه هع سایادی   ، ھیوا شوانی، له234-2: ( رچا

ی  رمانده یسی فه حسین شاوه ته). م که له مرانی گه ھیدبوونی پۆلک نه شه
ی  زه فره ی مه رمانده جی فه ره فه  وکات، قاله ی ئه)50(تی  ی تایبه زه فره مه
ی  رمانده ، فهئوف تۆفیق ڕه  مه ئیستخبارات، عاسی حه  ر به ی سه)49(

  ت، کاوه ی تایبه زه فره ی مه رمانده سۆل، فه ی حه مه ت، حه ی تایبه زه فره مه
ی  مه ت، حه ی تایبه)79(  زه فره ی مه رمانده فه) بازیانی  کاوه(د تۆفیق  حمه ئه

ی  رمانده ری فه له د ئاغجه سعه ر ئه ڵ عومه گه فراو له نی به سه شخ حه
دا )17.11.1980(وتی  ڕکه  کانیان له وکات و جاشه ئه تی ی تایبه زه فره مه
وه  له رمی  باری ھه رتی چواری جه ی که رگه پشمه  ، پانزه شاخی شۆرا
ھید کرد و  یان شه-کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  ر به داغی سه ره ی قه)5(

. ادر  سداره   لهموس  ویش له دواتر ئه  دیلگیرا، که کیش به یه رگه پشمه
، )بستون باڕۆیی(مین  د ئه مه خالید محه(: ن مانه کان ئه ھیده شه  رگه پشمه

. رت ر سیاسی که ، ڕابه)ال نوری مه(لی  د عه مه نوری محه. رت ی که رمانده فه
بار  جه(جید  بار فائیق مه جه). یی ڕووته رکان چراغه ئه(مین قادر  رکان ئه ئه

فا  زان مسته مه ڕه). یی دلکهحوسن (د  مه هبدول مح حوسن عه). یی ه پونگه
ریف  شه(ریم  ریف سابیر که شه). فایی زان کانی مسته مه ڕه(ریم  که
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دین  الئه عه). رکوکی دنان که عه(د  مه لی محه دنان عه عه). کۆتری کونه
زا  مین ڕه دئه مه ر حه عومه). دین الئه دکتۆر عه(د  مه ریم محه بدولکه عه
قادر ). نگاوی فاتیح سه(د  مه عید محه سه مه فایتح حه). جانیر باین عومه(

دین  جمه نه(دین عوسمان قادر  جمه نه). نی سه قادر شاحه(د  حمه حوسن ئه
دین  نوره). کیی وزاد ته نه(ن  سه مین حه د ئه مه وزاد محه نه). رکوکی که
ر  ھهو جه(د  حمه ر حوسن ئه وھه جه). یی نوری ساه(شید ناسیح  ڕه
  رمانی له رکوک فه ی که خاسه  یئه ھه  دیل گیرا و له یان به وه ، ئه)زینی شه ھه

شاری   دا له)9.5.1981(وتی  ڕکه  رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره
  له  رگرتووه کان سوودم وه ھیده درا؛ بۆ ناوی شه  سداره  موس له

، )15.5.2009(ینی  ھه، ڕۆژی )4871(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ڕۆژنامه
 یس حسین شاوه ته ).چۆن تۆمارکرا  ندی، داستانی شۆراوه وه مه ئازاد ھه

  ی ئیستخباراتی شیمالی به نزومه مه   ر به سهی )50(ی  زه فره ی مه رمانده فه
ال  مه(گوندی   دا له)11.3.1981(وتی  هڕک  له، ج ره فه  ڵ قاله گه ھاوکاری له

لقی    ر به سهی ئازای  رگه وری پۆلک پشمه چوار دهرمیاندا  ی گه)ر ئۆمه
ڕکی  دا شه هڕۆژو  یانی ئه به  رمیانی حزبی شیوعییان گرت، له چواری گه

یان کرد و  کی زۆر دلرانه رگرییه کان به رگه ستیپکرد، پشمه خت ده سه
  وه هداخ م به وام بوو، به رده به  و ئواره شی ئه کو کاتژمری شه ڕ تاوه شه
ستی  رده سه و گیان له ختکار ی خۆبه رگه پشمه) 23(دا  که ڕه کۆتایی شه  له

 ج ره فه  و قالهعید  سهیس  حسین شاوه کانی ته  ن جاشه الیه حزبی شیوعی له
کورد و    ڕزگاری  ڕگایھیدانی  کاروانی شه  یشتنه ھیدبوون و گه شه

ال  زیز مه بدولعه عه( : وه خواره ی مانه کان بریتیین له ھیده شه  ان، کهکوردست
ربازی و سیاسی لقی  یی سه رمانده ندامی فه ، ئه)ھمن(ساح ناسراو به 

) سیب ریف حه عه(ن ناسراو به  سه سیب حوسن حه رمیان، حه چواری گه
حمان  بدوله الم فارس عه رمیان، سه یی لقی چواری گه رمانده ندامی فه ئه

د  مه رمیان، محه لقی چواری گه  ل له رپه سه) رسالمی مام فا سه(ناسراو به 
ال ساح  جید مه بدولمه ، عه)خاۆ توکنی(ریم ناسراو به  که مه الو حه مه حه

مین ناسراو به  د ئه مه ، حوسن محه)ال ساح زیز مه بدولعه ھید عه برای شه(
د، ساح  مه محه شید ڕهباری، جیھان  ی جه کادیری ناوچه) مام گۆران(
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دی  ی شارهک سان خه بو غه د، ئه مه لی محه الم عه مین، سه فور ئه غه
،  ل بووه م لپرسراوی سیاسی په م دکتۆر و ھه ھه  که  عقوبه ھرۆزی به به

تیف  له  مه ل، حه و لپرسراوی په  کی شاری ناسریه ب خه نوری عاره
، فوئاد بدول عهد  مه د محه حمه زیز ئه ، عه زه فره ی مه رمانده والیی فه له جه

، بدول عهمید  ، ساالر حه)رمکی مام فوئاد گه(د ناسراو به  حمه حوسن ئه
ل  ینه جم زه دین نه سره ، نه)یدون ره فه(زیز ناسراو به  باس حاجی عه عه

رمیان، قادر  لقی چواری گه  ر سیاسی له رابه) ھاب بو شه ئه(ناسراو به 
، )ریمان نه(  تاح داود ناسراو به ال فه ید مورادی، حامد مه د سه حمه ئه
د  مه لی محه نسور عه ، مه)ھیوا(  د ناسراو به مه ریم حاجی محه بدولکه عه

د  مه دین محه سره دین نه ورۆزی و نوره ، حوسن نه)ختیار به(  ناسراو به
داری له  به  ساح که ی  سابخانه قه  دیل گیراو دواتر له دا به ڕه و شه برین
ھا  ر ته ڕزم نووسه برای به، 123-2(:  رچاوه سه ؛درا سداره  هموس ل

  کانی له  جاشهیس و  عید شاوه حسین سه ته). ی بۆ ناردم  وتارهو  سلمان ئه
ندیخان  ربه ده  ر به سهی )ف کربایه به(گوندی   دا له)31.3.1982(وتی  هڕک
ری  ش کۆپته شه  پکھاتبوو له  ی ئاسمانی که وره پاپشتی ھزکی گه  به

یان کرد  که یانی بۆردومانی گونده به  ر له ی سه)8(کاتژمری   ر له ڕکه شه
کانی حزبی شیوعی ئراقی  رگه داغی پشمه ره ی قه)15(تالیۆنی  لقکی به  که
  داغ ره ی قه)15(تالیۆنی  ی لقی به که ھزه.  وه دا مابوونه و گونده و له شه

کردن بوون بۆ  ریکی خۆ ئاماده بوو و خه  رگه پشمه) 21(یان  ژماره
گوندی   زراندنی حزبی شیوعی له نگی سایادی دامه ئاھه  شداری کردن له به
واوی ھزی جاش و  زاندنی ته دابه  ر له م به ندیخاندا، به ربه ی ده)ل رکه به(

کان  رگه ، پشمه که ری گونده وروبه ده  له  وه کانه ره ن کۆپته الیه رباز له سه
ریان  نگه ف سه کربایه ی به که نزیک ئاوه  یان جھشت و له که گونده  له په به
  ر له ی سه)8:30(کاتژمری   ڕ له شه. ی دوژمن گرت که بژماره  ھزه  له
وه یانی ده به ی  که ھزه. ی کشا ڕۆ درژه ستیپکرد و تا دووی دوای نی

ڵ  گه کردنی له راورد نه ڕای به ره سهیان کرد،  مانانه ڕکی قاره شه  رگه پشمه
بژاردنی کات و شونی  ک، ھه ، جۆری چه ژماره ڕووی  ھزی دوژمن له

ھزی تری جاش و   که ڕه درژایی شه عس به کانی به ره کۆپته.  که ڕه شه
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و  مانانه ڕکی قاره که، دوای شه ڕه بۆ شونی شه  وه گواسته ربازیان ده سه
ری  و تکۆشه ی ئازا رگه پشمه  ژده ش کاتژمری، ھه ی شه ی نزیکه بونه

کانی  ستی جاشه ده داغی به ره رمیان و قه رانی گه دهنج ڕهکوڕی جووتیار و 
شک  به. ھیدبوون شه دام سه عسی کانی به ربازه یس و سه شاوه حسین ته
یس  حسین شاوه ستی ته ده ف به کربایه گوندی به  له  ی که ھیدانه و شه له

ن  سه زیز حه عه  مه حه: (ن ھیدانه و شه ھیدبوون ئه کانی شه و جاشهعید  سه
قیی  د چرچه حمه د ئه مه رلق، محه سه) ش ڕه مه حه(  یی ناسراو به قلیجه

رھاد قادر  لپرسراوی سیاسی، فه باتی ڕهد  مه باس محه ل، عه رپه سه
وه برینداری ته  به  د بانیخنی که مه محه ماڵ  مچه چه  لهیس  حسین شا

د  مه ، محهباتی ڕه حیم ڕهکات،  ھیدی ده شه  کی زۆر دڕندانه یه شوه به
ن  سه زیز حه ینی، عه خومه  مه حه  ندیخانی ناسراو به ربه د ده حمه ئه

ال  رباز مه زارکانی، سه ھه حیم ڕهحمود  مال مه ، جه)ش ڕه زه عه(قیی  چرچه
د  مه دین محه ھائه وسنانی، به دین سه الئه د قادر بانیخنی، عه حمه ئه
داغی،  ره د قه حمه ماڵ ئه ندیخانی، که ربه لی ده ح عه د کانیساردی، سه حمه ئه

وریا (د بانیخنی  حمه ئه  مه داغی، وریا حه ره مین قه دئه مه ھادی حه
د  حمه د ئه مه جم محه ، نه) ی ئامه مه حه(اش بانیخنی ش ڕه  مه ، حه)مدی حه

لیم پیرسی  اب سهزیز زۆر د عه مه ، ھیوا محه)مام قادر(بانیخنی 
وه سه ؛ندیخانی ربه ده   مه حه ،)11(  گۆڤاری ھندرن، ژماره، 124-2(:  رچا
و  ، ئه)کاندا رییه روه سه  یادنامه  ف له کربایه داغی، داستانی به ره شید قه ڕه

بۆ ھا  روه ھه ،ناردم یۆھا سلمان ب ر ته ڕزم نووسه برای بهش  وتاره
ھا  روه ھه). رگرت ر یاسین بانیخنی وه برای نووسه  کان سوودم له ناوه

ی )15(تالیۆنی  ی به لقه  و ر به ر و ئازای سه ده ی کۆنه رگه س پشمه
ی نازه  هش ڕه: (ن مانه ئه  بوو که ڕزگاریانفدا  کربایه ڕی به شه  داغ له ره قه

  ریم ناسراو به که مه ساح حه  د مه داغی و نائب محه ره هکر ق ، به قیی چرچه
مانگی   و دواتر له دیل گیرا دا به ڕه و شه برینداری له  به  یب، که ته  خاه

ل  رچوو، وه رمانی خنکاندنی بۆ ده رکوک فه ی که خاسه  یئه ھه  مایس له
وت و  که) 17.7.1982(وتی  هڕکر لبووردنی گشتیی  به  ختانه خۆشبه
ناوبراو دوای  .دا ئازادکرا)10.8.1982(وتی  هڕک  له ڕۆژ) 25(دوای 
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 کانی ڕیزه  یان له مجاره تی ئه رگایه کی پشمه چه  ئازادکردنی دووباره
  ی به ب دابان دڕژه شان و به  وه کتیی نیشتمانیی کوردستان کرده یه

حسین  ته.  )داغ تی به دکتاتۆری و فاشی حکومه ڕژمیدژی  باتدا له خه
دا )ر قزله(گوندی   ف له کربایه ی به که ڕه دوای شه ر دوا به ھه ،یس شاوه

شت  ھه ،کانی حزبی شیوعی ئراقی دا رگه کی پشمه یه زه فره الماری مه په
، 122-2: ( رچاوه سه ؛ھیدکرد رمیانی شه تکشی تری گه حمه ر و زه تکۆشه
ی ش ین، به ده کرێ، تکی ده ۆڕشمان پ نهر ش گه داغی، ئه ره ج قه ره ئارام فه

وه ته). م، کوردستان پۆست که یه ج  ره ڵ قادر فه گه عید له یس سه حسین شا
ی  ناو شارۆچکه دا له)14.11.1982(وتی  ڕکه  کانیان له بدول و جاشه عه
ی )57(ندی تیپی  وه مه رتی سی ھه ی که رگه ماڵ س پشمه مچه چه
عروف  د مه مه کر تۆفیق محه به: (بوون  مانه ئه  دکرد کهھی یان شه-  گرمه سه

ی  و ھرشه ، له)د حاجی نادر مه سوتاو و محه ، سۆران گوه)کر باڕۆیی به(
حسین  ته. ناوی ڕۆکان کوژرا ج، جاشک به ره فه  حسین و قاله کانی ته جاشه
ر  هس  نه که دا ھرش ده)12.6.1983(وتی  هڕک  کانی له هیس و جاش شاوه

  گرمه ی سه)57(تیپی    ر به سهباری  رتی چواری جه کی که یه زه فره مه
و  ی دلری ئه رگه لو، س پشمه په یالن نزیک گوندی ته ی له ر جاده سه له
،  زه فره ی مه رمانده فه) وت رکه سه(ریم شخ جیری  کانی که ناوه به  رته که

ری  و عوسمان مۆفه) یی کوڕه  په عادل ته(ل بۆری  به جه زا ڕهد  مه عادل محه
یی  ر مامشه ناوی دالوه مانیش به کی قاره یه رگه ن و پشمه که ھید ده شه
یس  حسین شاوه ته  گرن، که دیل ده برینداری به  رت به سیاسی که ری ڕابه
ی  که بنکه  وکاته ئه  کهکات،  دهی )ی ئیستخباراتی شیمالی نزومه مه(ی ست ڕاده

دا )1985(ری سای  مانگی دیسمبه  ک بوو دواتر لهرکو کهشاری   له
. رکوک بۆ که  وه گواسترایه رقی شهی  نزومه ولر و مه بۆ ھه  وه گواسترایه
م  رچوو، به یی ده ر مامشه دان بۆ دالوه  سداره  ک سزای له یه پاش ماوه

ی )1985ری  نیوه یه -1983ری  مبهنۆڤ(گفتووگۆی   له  ختانه خۆشبه
سای   توانرا له دام تی سه کتیی نیشتمانیی کوردستان و حکومه یه نوان

  له  اکهناوبراو ئست .ل تووشی ئیفلیجی بوو بکرت، وه دا ئازاد)1984(
حمود،  ریم مه بدول که عه، 25-1: ( رچاوه سه ؛ژی ی وت ده وه ره ده
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بکوژی  یش، حسین شاوه ته). 160- 159+83- 82ل،  که پۆیینه  رگه پشمه
واوی کوردستان  کی ته نی خه ویستی کۆمه مان و خۆشه ھیدی قاره شه
وتی  هڕک  له  بوو، که)  ڕیشه مامه(بانی  تاه ئوف ڕهدین شوکر  جمه نه
ی تری  رگه ڵ دوو پشمه گه دا له)ن ئاوا سه حه(گوندی   دا له)24.1.1985(

موحسین   م ناسراو بهلی جید سه کانی موحسین مه ناوه و دلر به ر تکۆشه
کتیی نیشتمانیی  یه. ھیدی کردن ریف شه د شه مه ردار محه یسی و سه بیکه

کری  به ج ستبه و ھاوڕکانیدا، ده   ڕیشه  ھید مامه ی شه تۆه  کوردستان له
ناوی کاکل  سکی تری به ش کهڕینی ڕاپهدوای  و  وه ڕی کوشته که  مه حه
ئیستخبارات و جاشی    ر به سهدووکیان ر ھه  یی کوشت که دۆینه حیم ڕه
وه ته   ھید مامه ی بۆ شه یه و بۆسه بوو له ستیان ھه یس بوون و ده حسین شا

ریم  بدول که عه، 25- 1: ( رچاوه سه ؛ی تری دانرابوو و دوو ھاوڕکه   ڕیشه
کانی  سووکه  وجی جاشه فه). 141ل،  که پۆیینه  رگه حمود، پشمه مه
کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه ھه  شدارییان له عید، به یس سه حسین شاوه ته
یس خۆی  حسین شاوه وج ته ی فهرۆکجاش سه  که،  دا کردووه)1+2+3+4(

کانی  نفاله کانی ئه دڕنده  شاوه  کات له یان ده که وجه فه شداری باسی به
ی  رگه دژی ھزی پشمه ڕی جیاجیا له ندین شه ، چه ک، دوو، س یه

ی دیکتاتۆر له دام سه  تی له میدالیای ئازایه  رگرتنی پازده کوردستان و وه
، )998(  ھاوکاری، ژماره، 86-2: ( رچاوه سه؛ نفالکردنی کورددا پاداشتی ئه 

ک و  کانی یه نفاله ئه الماری په  له شداری بهی  رباره دهر  ھه ،) زانراوه ل نه
 ڕ مه له .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛دوودا

حسین  کانی ته سووکه  ی جاشهفتا و دوو د و حه سهجی  فه شداری به
شۆڕش ، 19-1: ( رچاوه سه دا؛نفالی چوار شاوی ئه  عید له هیس س شاوه

ی رۆکجاش سه). 162لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه
ی  گوره عید، به یس سه حسین شاوه تهکان  سووکه  ی جاشه)172(وجی  فه
 دالیای تی کۆماری ئراق، مه کایهرۆ ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فه

  شداریکردنی له پاداشتی به له ) خۆفوۆشی و کورد کوژی(تی  ئازایه
ی )31(دوای  ، لهعید یس سه حسین شاوه ته.   رگرتووه وه نفالدا شاوی ئه

ماڵ، خۆی و  مچه ی چه ی بۆ شارۆچکه وه ڕانه داو گه)1996(ئابی سای 
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وا : (کرد دا ھاواریان ده و شاره ناو ئه رز له نگی به ده کانی به جاشه
ناوی  به  یه و شارۆچکه رمی ئه نجکی خون گه گه). کردڕزگارکوردستانمان 

کانی ھاتبوو،  حسین و جاشه قی ته ئه  ی به یی گاته لی ژاه کامیل حاجی عه
نی  هگوتکو کورد  الماریان دابوو وه حسین په کانی ته جاشه. نیبوو کهپ  بۆیه

دات  کان ده الماری جاشه په  نجه و گه م باوکی ئه ، به)مریان کردبوو  نیوه(
. یانکوشت گینا ده ستیان ئه ر ده به بکات له ڕزگاری  که کوڕه ی وه بۆ ئه

  ڕته گه رده نگ وه تفه  اغهقۆند  دت و به  و الوه یس له حسین شاوه چی ته که
ئارام ، 122-2: ( رچاوه سه ؛چت رده یی تا گیانی ده ه ی ژهل حاجی عه

ی ش ین، به ده کرێ، تکی ده ر شۆڕشمان پ نه گه داغی، ئه ره ج قه ره فه
یانی،  بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته). م، کوردستان پۆست که یه

دادگای بای (ن  الیه کان، له کهسوو  ی جاشه)172(وجی  ی فهرۆکجاش سه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

 کان لیستی ناوی داواکراوه  له ی)409(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده
وه تهم  به.  ت دراوه ڕی ناوخۆی  شه یانی، له  بهڕۆژعید  سه  یس حسین شا

  کتیی نیشتمانیی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستاندا له نوان یه
  ڵ کۆنه گه ی دوکان له نزیک شارۆچکه  دا له)21.10.1996(وتی  هڕک
 ئوف ڕهریم  ساردی و بستون کهکانی ئوف ڕهریم  که رۆکجاش سه
کتیی نیشتمانیی کوردستان  کانی یه رگه ستی پشمه ده ساردی کوڕی بهکانی
یس  وجی ناوبراو ھادی شاوه ی فهرۆکجاش سهجگری . کوژران ن ھاوه  به

یانی و  بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ی ته وه یانی و نه بهڕۆژعید  سه
و  نگری ئه پارتی دیموکراتی کوردستان و الیه   ر به سه  مۆکه براکانی ئه

 .    ن حزبه
ی  زه فره مه پشتر  حری پنجوینی، که به شید ڕهوج، خدر  ی فهرۆکجاش سه  .173

ریم، جگری  که  مه د حه مه محه.  بووه واگری ھه ی ھه)21(  تی ژماره تایبه
ی ھرش  شداری له حری به به شید ڕهوجی خدر  فه. وج رۆکجاشی فه سه
ل ، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه؛ دا کردووه)2+1(نفالی  ئه
ی )808(  کۆماری ژماره یرمان فهپی  بهحری  خدر به .  ) هزانراو نه

دوو ھا  روه ، ھهرگرتووه تی وه دالیای ئازایه هتی کۆمار، م رۆکایه سه
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پاداشتی   له) دالیای کورد کوشتن و خۆفرۆشی مه(تی  دالیای ئازایه مه
 رۆکی سه  کدا له قی یه یله رتی فه که  نفالدا له کانی ئه شاوه  شداریکردنی له به

ی العراق،  ڕۆژنامه ،65-2: ( رچاوه ؛ سهرتووهرگ حوسن وه دام سهئراق 
د و  وجی سه رۆک جاشی فه سهحری،  به شید ڕهخدر  ).3، ل)3905(  ژماره

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهکان،  سووکه  فتا و سی جاشه حه
انی رم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)ئراق

  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)396(  ژماره و  رچووه تگیرکردنی بۆ دهس ده
 .   ت دراوه  کان داواکراوه

شخ  .رزنجی د به مه شخ ساح محه دین جمه نهوج، شخ  ی فهرۆکجاش سه  .174
دین  جمه نه  ک له ریه ھه . رزنجی جگری بووه د به مه ح محهتا شخ سا عه

الل  جه و ن سه حمود حه د مه حمه ، ئهحیم ڕهی ل عه زا ڕهریم،  د که مه محه
ر  فسه باس کازم مزعل، ئه و موالزم عه  ی سریه رمانده فه سوڵ ڕهد  مه محه

وه به  له خ فتا و چوار د و حه سهوجی  فه. وج بوو تی فه رایه به ڕی ش
؛  کردووه دا)2+1(کانی  نفاله ئهھرشی   ک له ریه ھه  شداری له به دین، جمه نه

رزنجی  دین به جمه شخ نه .  )6536  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
لدوانکیدا بۆ   له ،کان سووکه  ی جاشه)174(وجی  ی فهرۆکجاش سه

ت، چوارتا،  کانی ماوه ناوچه: (ت ھاوکاری ده ی ڕۆژنامهکی  یه ژماره
ی  رهو ندی داستانی گه به مران مه رد، پنجوین و شه زه کان، گه سیده

 یان تیا وره گه ڕۆکیرانمان  نگاوه نفال جه کانی ئه ، کاره مان بووه که وجه فه
) نوط الشجاعة(تی  دالیای ئازایه مه  به  وه تییه رکردایه ن سه الیه بینی و له

).  زانراوه ل نه، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99- 2( : رچاوه ؛ سهزلنراوینڕ
  ی جاشه)174(وجی  ی فهرۆکجاش سهزنجی، ر د به مه دین ساح محه جمه نه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له به
وه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)388(  ژماره و  رچووه ده شخ  .ت درا
   .  ه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  ر به زنجی، ئستا سهر دین به جمه نه

  مه حوسن حه(ری  د عوسمان پشده مه وج، حوسن محه ی فهرۆکجاش سه  .175
م  ، به کتیی نیشتمانیی کوردستان بووه ی یه رگه پشتر پشمه). سور ئاغا
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ریف  شه(کانی  ناوه مان به ی قاره رگه دا دوو پشمه)1981(سای   دواتر له
شی  باوه  وه کات و دته ھید ده شه) الی مه  مین شخه ده مه و حه ڕاژانی
ی  زه فره نی مه و خاوه ڕژمجاشکی   بته ج ده ستبه دهو  دام سه ڕژمی

 دام سهویستی  خۆشه  ر له ھه. ئیستخبارات   ر به سهی )93(  تی ژماره تایبه
سور ئاغا   مه ن حهحوس دام سه( دام سهنت  حوسندا کوڕکی ناوده

وه ڕین ڕاپهدوای   له  که) ری پشده   مه حوسن حه). ر پشده(ی گۆڕی بۆ  که نا
وه  وه هڕین ڕاپهدوای  له ،سور ئاغا حزبی سۆشیالیستی   د بهکر ندی پ
و  ربازی ئه رپرسکی بای سه و به ند مامه سوڵ ڕه  ر به ی سهکوردستان

ڕی  پارتی و شه  خۆ بوو به ی ناوهڕ دانی شه رھه دوای سه. بوو  حزبه
بی سیاسی  کته دا مه)1997(سای   وکیان له کردن، تا شه باشی بۆ ده

ن، دوای ئاشکرابوونی  ر ھاوه به  دایه ش ڕهری  واری سه ھه ھاوینه  پارتی له
 ند مانگک پاش چه .ی زیندانی ئاکرێ کرا نهوا ڕهی پارتی گرتی و  و کاره ئه

دا پارتی به . مردری  حوسن پشدهی مانگک دوای ئازادکردنی  زیکهو ن ری
شداری شاوی  ی، به که وجه سور ئاغاو فه  مه حوسن حهرۆکجاش  سه
  که وجه شداری فه به  ت به باره سه.  یان کردووه)7+6+5+4+1(کانی  نفاله ئه
سور   مه حوسن حه(ری  شدهد عوسمان پ مه ، حوسن محهداک نفالی یه ئه  له

  ه، کهنفالکردنی دانیشتوانی دوکان و سورداشی کردوو شداری ئه به ،)ئاغا
حمان،  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛ ک نفالی یه ئهھرشی   کاته ده

فتا و  د و حه وجی سه شداری فه به  به ست یوه په). 245لرگ،  تونی مه
 دا؛وت ش و حه نفالی چوار، پنج، شه ئه  ری له پنجی حوسن پشده

تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
، )سور ئاغا  مه حوسن حه(د عوسمان  مه حوسن محه). 166، 162ل

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)175(وجی  ی فهرۆکجاش سه
کاندا،  نفاله ئه الماری په  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

لیستی   له ی)297+124(  ژمارهو   رچووه بۆ دهستگیرکردنی  رمانی ده فه
وهکان داواکراوه ند،  ند پیرۆت مامه مامه،  ی شایانی باسه وه ئه . ت دا درا

 ی ڕۆژنامه، 8- 2: ( رچاوه سه ؛)175(وجی  ی فه رمانده فهکو  ویش وه ئه
 .  )6595(  ، ژماره رةالثو، 120-2( ؛)6541(  الثورة، ژماره
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وج  ی فهرۆکجاش سهد عیسا جاف و جگری  مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .176
 دا)8+2+1(کانی  نفاله ئه  شداری له وجی ناوبراو به فه. ر محۆ ئۆمه مزی ڕه

شی  فتا و شه د و حه سهوجی  فه یشداریکردن به ی رباره ده.  کردووه
 الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ووک و د کانی یه نفاله ئه  د عیسا جاف له مه محه

  له  وجه و فه ئه شداری به  به ست یوه په .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ دا)8(نفالی  ئهھرشی 

  .) ناسراوه نه( وت فتا و حه د و حه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .177
 . تی گژ شیره رۆکی عه رانی سهح گۆ وج، شخ سه ی فهرۆکجاش سه  .178
حسین  تهوجی  فه. نه نگه زه شید ڕهد  مه حسین محه وج، ته ی فهرۆکجاش سه  .179

  له  شداری کردووه و به  زراوه دا دامه)24.4.1987(وتی  هڕک  له ، نه نگه زه
د و  سهوجی  شداری فه به  ی رباره ده. دا)8+6+5+4+3+2+1(  کانی نفاله ئه

دا، )6+5+4+3+2(+کانی  نفاله ئه  له  نه نگه د زه مه حسین محه هتفتا و نۆی  حه
کۆپی   ھاوکاری که ی ڕۆژنامهکی  یه بۆ ژماره ناوبراو خۆی یرۆکجاش سه

ا ڕۆژژ : (ت ی دیار نییه ده که ژماره  وه داخه م به ، به یه م ھه که دیمانه
ڕدا  کا شه مارهژ پشکداریا کری دھه  تا نھۆ مه وج و ھه زراندنا فه دامه
ھیدان،  ر، شه ر، کوچه ت، زمناکۆ، بنده رت ماوه م لکه جه ڵ دوژمن عه دگه
وج پشکداریا کری دکارت  رت فه ڕکه سا شه روه ھه. ت ربه قا و عه خانه

  به ست یوه په.  )ش نفاال ئکی، دووی، س، چارێ، پنج و شه ئه
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه دا؛تش نفالی ھه ئهھرشی   که وجه شداری فه به
  ).5228-5220ل

شداری  وجی ناوبراو به فه. جید نوری خورشید وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .180
وه سه: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  شاوی ئه  له  ووهکرد ک،  یه  ی ژماره رچا
جید  مه رۆکجاش سه). 5228- 5220(کانی  ڕه شی بیست و دوو، الپه به

  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26-2: ( رچاوه سهی  هگور بهنوری خورشید، 
  له) کورد کوشتن و ناپاکی(تی  دالیای ئازایه مه ،) زانراوه ، ل نه)6689(

 .  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به
وجی  فه. زیز ئاغای سوورچی د قادر عه مه وج، فارس محه ی فهرۆکجاش سه  .181

ی  رباره ده). 8+7+6+5(کانی  نفاله ئهشاوی   له  داری کردووهش ناوبراو به
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 دا؛وت ش و حه نفالی پنج، شه ئه  هل ک شتا و یه د و ھه وجی سه شداری فه به
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
 ؛دا)8(فالی ن ئهھرشی   له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به ڕ مه له). 166ل

د قادر سوورچی،  مه فارس محه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)181(وجی  ی فهرۆکجاش سه

کاندا  نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
لیستی   ی له)215(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

وهکان داواکراوه  .  دا پدرا
ندامی  ئه(د مزوری  مه فا محه بدولقادر مسته وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .182

وج  ی فهرۆکجاش سه، جگری )غدا بوو نی کارتۆنی نا نیشتمانی به نجومه ئه
 شتا و دوو د و ھه وجی سه فه. د مزوری مه ھاب محه بدولوه ار عهھۆشی

وه سه ؛ کردووه دا)8(نفالی  ئهشی ھر  له شداری به ، 22ب ،1-2: ( رچا
وجی  فه ید مه فا محه بدولقادر مسته عهرۆکجاش  سه ).5228-5220ل
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)182(

ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
   .  ت دا دراوهکان داواکراوهناوی لیستی   ی له)345(  ژماره و  هرچوو ده

د و  سهوجی  فه. د مه ن محه سه حمان حه بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .183
:  رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهالماری  په  له  شدارییان کردووه به شتا و س ھه
، ن هس حمان حه بدوله عه رۆکجاش سه ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(

، ل )6689(  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26-2: ( رچاوه سهی  گوره به
پاداشتی   له )کورد کوشتن و ناپاکی(تی  ئازایه دالیای مه ،) زانراوه نه
 .  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له به

د و  سهوجی  فه. یی ن کاکه سه بچان حه) فوئاد(ھد  وج، فه ی فهرۆکجاش سه  .184
:  رچاوه سه ؛ کردووه دا)8(نفالی  ئهالماری  په  اری لهشد بهچوار  شتا و ھه
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
د و  سهوجی  فه. دیق میران قادر سه دین حه سهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .185

، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ دا کردووه)8(نفالی  ئه  شداری له به شتا و پنج ھه
  ).5228-5220ل
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  .) ناسراوه نه( ش شتا و شه د و ھه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .186
 شتا و د و ھه سهوجی  فه. کر حمود ساح بابه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .187

:  رچاوه سه؛  کردووهدا )8(نفالی  ئهی  دڕندانهی المار په  شداری له بهوت  حه
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
 . ) ناسراوه نه( شت شتا و ھه د و ھه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .188
حاجی قادر   کاوه. فا ونی حاجی قادر مسته وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .189

ھرشی شداری  بهنۆ  شتا و د و ھه سهوجی  فه.  ی سریه رمانده فا فه مسته
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)8(نفالی  ئه

 .)شخکایی(زوری م ئیبراھیمعید  م تاریق سه ده وج، موقه ی فهرۆکجاش سه  .190
ی  رمانده مزوری و فه ئیبراھیمعید  وج عوبد سه ی فهرۆکجاش سهجگری 

دی  وه د و نه سهوجی  فه. ئیبراھیمد ساح  مه م محه که وج موالزمی یه فه
) 2500(نی  ، خاوه زراوه دا دامه)1.6.1987(وتی  هڕک  له م تاریق ده موقه

کانی  نفاله ئهکانی  ھرشهشداری  بهیق م تار ده ی موقه که وجه فه . جاش بووه
ی رۆکجاش سه  که، ) زانراوه ، ل نه95- 2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)5+8(

. شتدا کانی پنج و ھه نفاله ئه  هکات ل یان ده که وجه شداری فه وج باسی به فه
:  رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهالماری  په  له  وجه و فه هئ شداری به  به ست یوه په
ی رۆکجاش سهعید مزوری،  تاریق سه ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)190(وجی  فه
رمانی  کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق

  لیستی تاوانباره  له ی)312(  ژماره و  رچووه دهبۆ نی ستگیرکرد ده
   .  ت دراوه داکان واکراوهدا

و  د وه د و نه وجی سه فه. مین ئه بدول عهوج، ئیسماعیل  ی فهرۆکجاش سه  .191
-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا کردووه)8(نفالی  هشداری ئ بهک  یه

5228.(  
و  د وه د و نه سهوجی  فه. ن سه د حه مه غدید حه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .192

، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه  شداری له بهدوو 
  ).5228-5220ل
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د و  سهوجی  فه. انیڕکمین  ئه بدول عهوج، ئیسماعیل  ی فهرۆکجاش سه  .193
.  کردووه دا)8+2+1(کانی  نفاله ئهھرشی   شداری له بهس  د وه نه
:  رچاوه هس ؛دا)8(نفالی  ئهشاوی   له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ی رباره ده
 بدول عهوج ئیسماعیل  ی فهرۆکجاش سه ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(

 .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه  انی، ئستاکهڕکمین  ئه
  .) ناسراوه نه( د و چوار وه د و نه ی سهوج رۆکجاشی فه سه  .194
ی وج فه. مین قادر جاف زڕگوزی د ئه مه تیف محه وج، له ی فهرۆکجاش سه  .195

، 19- 1: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)4(نفالی  ئه  شداری له بهپنج  د وه د و نه سه
 ). 162لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه

، جگری وڕۆی نهد  مه لی محه عه شید ڕهوج، فاروق  ی فهرۆکجاش سه  .196
د و  سهجی و فه. وڕۆی نهد  مه لی محه عه شید ڕهوج ساح  ی فهرۆکجاش سه
ی )8+5+4+1(کانی  نفاله شداری ئه ، بهوڕۆی نهفاروق شی  و شه د وه نه

  که، ) زانراوه ل نه، )6692(   الثورة، ژماره، 103- 2: ( رچاوه سه ؛ کردووه
شداری  ورۆلی باسی به د نه مه لی محه عه شید ڕهفاروق  رۆکجاش سه
ڵ  گه و پنج له ک، چوار یه کانی نفاله ئهشاوی   له  یانی کردووه که وجه فه

 ؛دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه هئ شداری به ی رباره ده). ت ڕی ماوه شه
د  مه لی محه عه شید ڕهفاروق  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)196(وجی  ی فهرۆکجاش سهورۆلی،  نه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

ناوی لیستی   ی له)365(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده مانی دهر فه
   .  ت دراوه کان داواکراوه

د جاف ھاڕونی،  مه د محه حمه عید ئه د سه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .197
وجی  فه. ھاڕونید جاف  مه د محه حمه لی ئه وج، عه ی فهرۆکجاش سهجگری 

دا )3+2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له بهوت  و حه د وه د و نه سه
ک و  کانی یه نفاله ی ئهالمار په  له  که وجه فهشداری  به  ی رباره ده.  کردووه
ت  باره سه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه ؛دوودا

 ،1-2: ( رچاوه سه دا؛نفالی س ئه  د ھاڕونی له مه هوجی مح فهشداری  به  به
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1( ؛)5604ل، 25ب



430    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

 رمانی فهپی  د ھاڕونی، به مه د محه حمه عید ئه د سه مه محه). 156لئراق، 
  لهتی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)1024(  کۆماری ژماره

عید  د سه مه محه رۆکجاش سه.  نفالدا پاداشتی ئه رگرتووه له  وهم دا سه
تی  دالیای ئازایه مه دا)19.9.1988(وتی  هڕک  لهد جاف ھاڕونی،  حمه ئه
کاندا  نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به  له )کورد کوشتن و ناپاکی(

وه ؛ سهرگرتووه وه .  ) زانراوه ل نه، )6689(   الثورة، ژماره، 26-2: ( رچا
لی  وج و عه ی فهرۆکجاش سهد ھاڕونی  مه د محه حمه عید ئه د سه مه محه

  ی جاشه)197(وجی  ی فهرۆکجاش سهد ھاڕونی جگری  مه د محه حمه ئه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

رمانی  ردووکیان فه کاندا، ھه فالهن شاوی ئه  له  وه شداریکردنی کارایانه به
لیستی   له یان)356+423(   ی دوو ژماره و  رچووه ستگیرکردنیان بۆ ده ده

   .  ت دا دراوهکان داواکراوه
و   )ھیاللی(ی  حمان گه بدوله د عه مه الل محه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .198

کانی  جگره .ئیسماعیل خدر بدول عهوج  ی فهرۆکجاش سهری  تیده یارمه
حمان  بدوله لی عه و عه  ساح بدول عهقادر   ک له ریه ھهرۆکجاش  سه
جگری  .  سریه حمان ئامر جید ئاوڕه و مه زیز ن بوون، سائر عه سه حه
یانی  که وجه شداری فه ساح باسی به بدول عهوج قادر  ی فهرۆکجاش سه

نفالی  ئه  کاته ده  که(نگاو  سه ، وه ران، ته کانی حاجی ئۆمه ڕه شه  له  کردووه
  الثورة، ژماره، 103-2: ( رچاوه سه؛ کاندا نفاله ئه  ندک له ڵ ھه گه ، له)دوو

الل  شتی جه و ھه د وه د و نه وجی سه فه  واته که. ) زانراوه ل نه، )6692( 
د  مه الل محه جه.  نفالی دووی کردووه ئهھرشی شداری  دنیایی به ی به گه
کان،  سووکه  ی جاشه)198(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمان ھیاللی،  بدوله عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له  که
  ی له)318(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی     .  ت درا
عید  جاف و حلمی سه مین ئهد مه عید قادر محه وج، سه انی فهک رۆکجاشه سه  .199

و  د وه د و نه سهوجی  فه. کوڕی ناوبراو بووه  جاف که مین ئهد مه قادر محه
شۆڕش ، 19- 1: ( رچاوه سه؛  کردووه دا )3+2(کانی  نفاله ئه  شداری له بهنۆ 
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تبار  تۆمه). 156+152لئراق، تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه
  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره جاف، به مین ئهد مه عید قادر محه سه

دا  پاداشتی به تی له  دالیای ئازایه تی کۆمار مه رۆکایه ی سه)808( شدارکردنی
عید قادر  سه رۆکجاش سه.  رگرتووه وه کاندا نفاله ئهی  دڕندانهھرشی   له

  له )کورد کوشتن و ناپاکی(تی  دالیای ئازایه مه جاف، مین ئهد مه محه
-2: ( رچاوه سه؛ رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به

 مین ئهد مه عید قادر محه سه.  ) زانراوه ل نه، )6689(   الثورة، ژماره، 26
ی رۆکجاش سهی  و جگر رۆکجاش سهعید قادر جاف،  حیلمی سه و جاف

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)199(ی وج فه
ی رمان فه کاندا، نفاله شاوی ئه  نیان لهشداریکرد ھۆی به ، به وه ه)ئراق

  لیستی تاوانباره  یان له)326+399(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنیان ده ده
   .ت دراوه   کان داواکراوه

حیم جاف  بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه وج، شخ حه ی فهرۆکجاش سه  .200
نفالی  ئه  له شداری به شید جاف ڕه مه دی شخ حه دوو سهوجی  فه. کۆیی تیله

دا؛ نفالی دوو ئه ھرشی  له  که وجه شداری فه ی به رباره ده.  دا کردووه)2+3(
واگری خورماتوو  ی ھه بنکهنووسراوی  پی به). 152ل، 19-1: ( رچاوه سه

ربازی  واگری سه ھه یڕکخراوی بۆ )10340/10/4/1988(  ژماره
شداری  به کۆیی شید تیله ڕه مه ی شخ حهد وجی دوو سه ، فه ت خۆرھه

کانی  وجول و گونده م، نه ره ، قادرکهخورماتوو  ک له ریه نفالکردنی ھه ئه
ی براھیمئی،  په ، باشته وره ی گه ی بچووک، ساحی، دوڕاجی، زیندانه زندانه(

الل،  ر سۆفی، شخ جه سوور، عومه  ره یده ، حه وره ی گهئیبراھیمبچووک، 
). 5619، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ ی کردووه)مید و شخ حه شار تازه
حمان و دوو جاشی  بدوله شید عه ڕه مه وجی ناوبراو حه ی فهرۆکجاش سه

ی  گوره ، بهحمان ڕه جید مه زا ڕهخان و  مه حه حیم ڕهلی  کانی عه ناوه تر به
پاداشتی کورد  ، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(  کۆماری ژماره رمانی فه

دالیای نیشتمان فرۆشی و ناپاکیان  مدا، مه نفالی دووه ئه  کوشتندا له
حیم جاف  بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه حهرۆکجاش  سه.  رگرتووه وه

ن  الیه ، لهکان سووکه  جاشهی )200(وجی  ی فهرۆکجاش سهکۆیی،  تیله
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کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی ناوی   ی له)395(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده فه

 .    پدراوه کان داواکراوه
ی رزنجی، جگر ج به ره مین فه لی شخ ئه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .201

فا  مسته  ک له ریه د، ھه مه محه ئیبراھیموج عوسمان  ی فهرۆکجاش سه
وجی  فه.  ریهی س رمانده ج فه ره بدول فه دین عه خره ریف و فه محدین شه

:  رچاوه سه؛  دا کردووه)2+1(کانی  نفاله ئه  له شداری به ک د و یه دوو سه
شداری  ی به رباره ر ده ھه.   ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 2-78(

مین  لی شخ ئه وج عه ی فهرۆکجاش سهدا،  که نفاله ردوو ئه ھه  له  که وجه فه
شدارییان  دا به م ناوچانه کانی ئه رده به نه  مان له که وجه فه: (ت رزنجی ده به

). داغ ره و قه رد زه ، گه رزنجه نگاو، به ڕووت، سه ت، دۆه ماوه  کردووه
  و له بووه گرنگمان ھه ڕۆکیمدا  که نفالی یه کاری ئه لهھا  روه ھه

یدان،  رمۆرد، مه ، سه مچوغه ، قه نه ، جاسه بچینه کانی گه ی ناوچه وه پاککردنه
رانی  نگاوه مدا جه نفالی دووه ئه  له  و، وه رگه وو به رگه شخ باخ، سه

دا تۆمارکرد  ناوچانهم  کردنی ئهڕزگار  تیان له ی ئازایه مان وانه که وجه فه
ھاوکاری، ، 125- 2: ( رچاوه سه ؛)ران رو، جافه دۆنی خواروو سهتیمار، (

  .)4ل، )980(  ژماره
 رۆکجاش سهجگری  .شید ڕهخان حاجی دارا  مه وج، حه ی فهرۆکجاش سه  .202

). پارتی دیموکراتی کوردستان( شید ڕهخان حاجی دارا  مه الن حه رسه ئه
ی )زینجۆ(گوندی  دا له )30.4.1979(وتی  هڕک  له خان حاجی دارا مه حه

  که ککیان شۆڤری تراکتۆره یه  کدا دوو ھاووتی که یه بۆسه  زوور له شاره
ی  رمانده و فه  رگه ڵ پنج پشمه گه کی دھات بوو له وی تریشیان خه و ئه

کانی  ناوه  به نھیدکرد کتیی نیشتمانیی کوردستانی شه ی یهناسراو
سیروان   بانی ناسراو به مید تاه حه شید ڕهڵ  یسه فه  رکرده ھیدی سه شه(

حمود  مهد  حمه ن ئه سه رکوک، حه ی که)5(رمی  ی ھه رمانده بانی، فه تاه
ی  رمانده حاجی چاوشین، فه  وای ناسراو به نانه ئیبراھیمخاویی و سدیق 

لی  عه(  باس ناسراو به د عه حمه ئهلی  رکوک، عه ی که)5(رمی  ھه  رت له که
  به شید ڕهخان حاجی دارا  مه حه). ریم که حیم ڕهجات  و نه )بی له چه
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لی تۆفیق  عه ڕژمی ئیستخباراتی  زه فره ی مه رمانده ھاوکاری جاش و فه
  ڤده دا حه)28.6.1983(وتی  هڕک  ، له)لوت ماسی  له عه(د  مه محه

تیپی   ر به سه  کهنیی کوردستانی کتیی نیشتما مانی یه ی قاره رگه پشمه
دوو ناو  ی نزیک سلمانی له گوندی قگه  لهی سلمانی بوون )33(

ئاراسی ( مزه زیز ھه د عه مه ئاراس محه: (ن مانه ئه  ھیدکرد، که دا شهرتراکتۆ
تای  ره سه  پشتر له( بدول عهریف عارف  ، ئازاد شه )د سوتان مه محه

  یئه ناو ھه دادگای به  ی له وه کرت و دوای ئه ده ستگیر دا ده)1979(سای 
ل  چت، وه رده دانی بۆ ده سداره  رمانی له  رکوک فه ی که خاسه

وت  که ر لبووردنی گشتی ده دا به)17.7.1979(وتی  هڕک  له  ختانه خۆشبه
 کر د، به حمه ئه بدول عه، ئامانج زا ڕه، ئاگری نوری )کرت و دواتر ئازاد ده

، )ھا مام ته( عید د سه مه محه بدول عهھا  د، ته مه حوسن محه حمان ڕه
 تحول فهد، ساالر  حمه ریم ئه عوسمان که حیم ڕهفا،  وزاد مسته دشاد نه

 د مه ریب شا محه غهبات  خه، ئیبراھیمد شخ  مه لی، شخ محه د عه مه محه
فا  ریف مسته ر شه همین حوسن، عوم دئه مه فور محه ، عیسا غه)کاروان(

د،  حمه ریم تاھیر ئه د که مه مین، محه ریم ئه بدولکه فور عه حمان، غه بدوله عه
). د حمه د تاھیر ئه مه وزاد محه د قادر و نه حمه حمان ئه بدوله د عه مه محه
پشتر   که،  ی سریه رمانده رخانی، فه تهن  سه حهبدول  عید عه سه

ھاوکاری   بهدا )21.6.1982(سای   لهم  و، بهبو) ک. ن. ی(ی  رگه پشمه
 انی)ک. ن. ی(ی  رگه دوو پشمهتاھیر مۆریاسی، ش و  ڕه  هئازاد

زوور و  شتی شاره کادیری دهھاواری م  ره لی که عهدین  یفه سهکانی  ناوه به
 ی-گوندی قازان  له یان) سواره(  ناسراو بهلی  گهج  ره د فه مه لیل محه جه

مان  ر ھه ھهسی، تاھیر مۆریا.  ھید کردووه شهن  ڕایه ی زه ۆچکهنزیک شار
 کوژرا ن حزبی سۆسیالیستی کوردستان الیه دا له رگه ڕی پشمه شه  له ساڵ

. ی(ن  الیه له  گوندی کانی پانکه  دا له)1984(سای   یش له-ش ڕه  و ئازاده
  دا له)1998(ای س  رخانی، له تهن  سه بدول حه عهعید  سه. کوژرا  وه ه)ک. ن

رخانی  خی ته  سی له که زوور س شاره   ر به سهی )مالوان(گوندی 
دا )11.11.2008(وتی  هڕک  مان گوند له ھه  م له بۆ جاری دووه .کوشت

، 126-2: ( رچاوه سه ؛ھیدکرد ی شه)حمود د مه مه د محه حمه ئه(ھاووتی 
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گوندی   جاشک له  نهوی و زار کۆ ی زه ر کشه سه له: ڕی چاک ماپه
ی )23(کانی  شی تیپه ھاوبهھرشکی   له .)کی کوشت مالوان ھاووتییه

  کتیی نیشتمانیی کوردستان له یه  ر به ی شارباژی سه)37(سورداش و 
بۆ ) 1987- 9- 4/5(وی  شه  کاته ده  کهژنی قوربان  وی جه وتی شه ڕکه
گوندی   ن له ڕایه ی زهاخانی حاجی دار مه حهکانی  ر مۆگای جاشه سه

رتی  ی که رگه جۆیی پشمه کره مال به کانی که ناوه به  رگه دوو پشمه، موغاغ
ڵ  گه ی شارباژر له)37(تیپی ی  رگه مال پشمه ی سورداش و که)23(تیپی 

دار بوونی چوارده ی سورداش )23(رتی چواری تیپی  ی که رگه پشمه  برین
-1: ( رچاوه سه؛  یی بووه کۆکهد  حمه ئهسابیر   که  وه که رته ی که رمانده فه  به

). 249-243ک بۆ مژوو، ل یه رگه ی پشمه یی، ناه ، سابیر کۆکه31
رمانی کۆماری  ی فه گوره ، بهشید ڕهخانی حاجی دارا  مه حه رۆکجاش سه

 دام سه  تی له دالیای ئازایه تی کۆماری ئراق، مه رۆکایه ی سه)808(  ژماره
ی )202(وجی  ی فهرۆکجاش سه، شید ڕهخان حاجی دارا  مه حه.  تووهرگر وه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
خانی  مه حه. ت دراوه کان داواکراوه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)394(

پارتی  کانی ڕیزه  دا چووه)1991(سای  ڕینی ڕاپهدوای   حاجی دارا له
ی  رمانده فه  کرا به  وه و حزبه ن ئه الیه دیموکراتی کوردستان و دواتر له

خانی  مه دواتر حه. ی کوردستان رگه شکری پشمه رمیانی له یی گه رمانده فه
نزیک   دا له)27.3.2008(وتی  هڕک،  ممه پنجشه ڕۆژی  حاجی دارا له

  اکهخان حاجی دارا، ئست مه عیرفان حه. رکوک کوژرا که -داقوق 
رمیانی پارتی دیموکراتی  ی گه)3(لیوای    ر به سهی ک هی یجو ی فه رمانده فه

 .   کوردستانه
 .رزنجی د شخ عوسمان به مه خ محهیب ش وج، شخ ته ی فهرۆکجاش سه  .203

 د شخ عوسمان مه د شخ محه حمه هوج ئ ی فهجاشرۆک سهجگری 
کانی  نفاله ئهھرشی   شداری له به د و س دوو سهوجی  فه. رزنجی به
ل ، )6536(  ژماره  الثورة،، 78- 2: ( رچاوه سه؛ دا کردووه)1+2(

کان  سووکه  ی جاشهد و س دوو سهوجی  ی فهرۆکجاش سه .  ) هزانراو نه
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  له) یخۆفرۆشی و کوردکوژ(تی  کی ئازایه یایهدال ر زاری خۆی مه سه له
بژاردن بۆ  ی ھه نده پوپاگه: ( رچاوه سه؛  رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه
 ؛ی ئۆتۆنۆمی کوردستان انانی ناوچهناو یاساد نی به نجومه ندامتی ئه ئه

شخ یب  ته .)8، ل)4141(  ژمارهی العراق،  ڕۆژنامه، 231- 2: ( رچاوه سه
  ی جاشه)203(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )یب شخ ته(عوسمان  د مه محه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   لهی )313(  ژماره شخ  .  ت درا
م  کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو، به یه   ر به تا سه ره سهرزنجی،  به یب ته

 .   فایه وشروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه   ر به سه  ئستاکه
وجی  فهوجی  فه. یی د ژاژه مه محه  مزه د ھه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .204

 دا)7+6+5+4(کانی  لهنفا شاوی ئه  شداری له بهچوار  د و دوو سه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه کردووه؛ 

ی رۆکجاش سهیی،  ژاژه  مزه د ھه مه محه). 167+162لتی ئراق،  وه ده
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)204(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه الهنف ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
    .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)382(  ژماره و  رچووه ده

لۆیی و جگری  زیز ده لی عه حمان عه بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .205
زاء  م حازم شبیب ھه که موالزمی یه .عید د سه مه عوسمان محه رۆکجاش سه
د  مه محه بدول عهد و  مه لی محه عه  دوانه  ک له هری و ھهوج  ی فه رمانده فه
شداری  بهپنج  د و دوو سهوجی  فهوجی  فه. ن ی دوو سریه رمانده لی فه عه
ی  ی نامه گوره زیز، به لی عه حمان عه بدوله عه.  کردووه ی)8(نفالی  ئه

، )13.2.1989(وتی  هڕک،  یی تیپی چلی پیاده رمانده ی فه)3/501/ا(  ژماره
نفالی  ئه  له شداریکردنیدا پاداشتی به تی له  تی تایبه کو خه ی وه بک پاره

نفال کورد  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ت شتدا دراوه ھه
ی  گه به  ته و خه رگرتنی ئه ، وه)140-139لتی ئراق،  وه و ده

  . شتدا نفالی ھه ئه  له  وجی ناوبراوه و فهرۆکجاش  سهشداریکردنی  به
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ی رۆکجاش سه، جگری رواری به شید ڕهوج، عادل تۆفیق  ی فهرۆکجاش سه  .206
ی  رمانده باس کازم فه بدولعه قیب عه ر سلمان، نه یده د حه حمه وج ئه فه
وجی  فه.  زراوه دا دامه)1987(مانگی پنجی سای   له  وجه و فه ئه .وج فه

؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهھرشی   له شداری به ،رواری به شید ڕهعادل تۆفیق 
ندامی خولی  ئه رواری، عادل به ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

ری پارتی دیموکراتی  کو نونه وه   مانی ئراق بووه رله می په دووه
ی ئاسایش و  لیژنه  یمانی کوردستان و له ر لیستی ھاوپه سه کوردستان له

دا به ری  مانگی نۆڤمبه  له.  مان رله په  بووه له) من والدفاعلجنة األ(  رگری
زیرانی ئراق  رۆک وه نوری مالیکی سه ڕاوژکاری  دا بۆته)2010(سای 

  وجه و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  رمی کوردستان بۆ کاروباری ھه
: ت ده ،یروار شید به ڕهوج عادل تۆفیق  ی فهرۆکجاش سهکاندا،  نفاله ئه  له
ری  ڤه ده  کاندا له ڕه شه  زۆر له له   شداری زۆرمان کردووه به  ئمه(

ری  ڤه ری کانیماسی، ده ڤه رتی سلمانی، ده ، چوارتا، که رانش، باتوفه شه
، 117-2: ( رچاوه سه؛ ولر پارزگای ھه  کان له ی سیده نگ و ناوچه رسه سه

، رواری بهشید  عادل تۆفیق ڕه . ) زانراوه ل نه، )966(  ھاوکاری، ژماره
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)206(وجی  ی فهرۆکجاش سه

کاندا،  نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
لیستی ناوی   ی له)343(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه

   .  ت دراوه کان داواکراوه  تباره تۆمه
میرزا (  ناسراو به زا ڕهریف  وج، میرزا ئیسماعیل شه ی فهرۆکجاش سه  .207

فارس قاسم  جاشی  ی که وکاته ئهدا )1982(سای   لهمیرزا کۆیی، ). کۆیی
  چی له ڕه ئوف په وزاد ڕه ناوی نه ی به)ک. ن. ی(کی  یه رگه پشمه ، بووهئاغا 

دوو وجی  فه. ھیدکرد انی بن شاخان شهنزیک ک  ی کۆیه معیه کی جه ڕه گه
:  رچاوه سه؛  کردووه دا)4(نفالی  ئه  شداری له میرزا کۆیی بهوتی  د و حه سه

. )163لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
ربازی پارتی  رپرسکی بای سه ریف ئستا به میرزا ئیسماعیل شه
وجی  ی فه رمانده ، فهزا ڕهریف  رزا ئیسماعیل شهمی.  دیموکراتی کوردستانه

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)207(
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ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
وه  تباره تۆمهلیستی ناوی   له ی)123(  ژماره و  رچووه ده  کان داواکرا
 .  ت وهدرا

ک  ریه ھه .رواری به) ن سه حه(فا حوسن  وج، فازڵ مسته ی فهرۆکجاش سه  .208
 و ھجر بدوھی رواری به) ن سه حه(فا حوسن  دین مسته حه سه  له

ی ڕکخراورپرسی  ت ئامدی به ڤاڵ عزه ھه . رۆکجاش بووینه جگرانی سه
وجی دوو  فه . سیالیست و خالید ڤنگی ئامر سریهبی سۆ عسی عاره پارتی به

-2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئهھرشی   له شداری بهشت  ھه د و سه
ی رۆکجاش سه، رواری بهن  سه فا حه فازڵ مسته ).5228-5220، ل22ب ،1
کانی   شاوه  شداریکردنی له ھۆی به هکان، ب سووکه  ی جاشه)208(وجی  فه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه هستگیرکردنی ل رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)366(  ژماره و  رچووه بۆ ده  وه ه)ئراق
وه     .    پدرا

نۆ  د و دوو سهوجی  فه .گلی ئیبراھیمر میرزا  نوه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .209
وه دا دامه)7.6.1987(وتی  هڕک  له نفالی  ئهالماری  په  له شداری و به  زرا
ر میرزا  نوه ئه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)209(وجی  ی فهرۆکجاش سهگلی،  ئیبراھیم
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   له ی)304(  مارهژ و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
   .  ت دا دراوهکان داواکراوه

 د و دوو سهوجی  فه. حوسن قامیشی بدول عهوج، خدر  ی فهرۆکجاش سه  .210
شداری  به  ست به یوه په.  دا کردووه)7+6+5(کانی  نفاله ئه  شداری له به،  ده
  ژماره نووسراویپی  دا، به)7+6+5(کانی  نفاله شاوی ئه  له  وجه و فه ئه
ی  ی باکوور بۆ ھۆبه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوی )3/11365ق/3ش(

  هواکر  وه به  ئاماژهتیایدا   ، که)28.6.1988(وتی  هڕک  بهواگری  سی ھه
  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه  دا ھزک به)21.6.1988(وتی  هڕک  له  که

ر  سهکی کۆماندۆی  سریه کی زرپۆش، کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له
، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   به
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کانی  ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162، 138، 135، 93، 92، 90
و ناو شاری   شتی کۆیه ر ده سه  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه محه
  ڕه شی بیست و دوو، الپه ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه(:  رچاوه ؛ سه کۆیه

  ی جاشه)210(وجی  ی فهرۆکجاش سهحوسن،  بدول عهخدر ). 5144
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

دانه  شداریکردنی له به ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهی  ھرشی دڕن
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)330(  ژماره و  رچووه بۆ ده

وجی  فه). ید مانگا سه(رزنجی  ھا محدین به ته زا ڕهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .211
 ڕ مه له.  کردووه دا)4+3+2+1(کانی  نفاله ئه  شداری له به  یازده د و دوو سه

:  رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ی ئهالمار په  له  وجه و فه شداری ئه به
وه ل نه ،2-78( وه په ). زانرا   وجی ناوبراو له شداریکردنی فه به  به ست ی

 خورماتووزای  قهواگری  ی نووسراوی ھه گوره بهنفالی سدا،  شاوی ئه
  به  ت ربازی خۆرھه واگری سه ی ھهڕکخراوی بۆ )3/10334ش(  ژماره

د(  ک له ریه ، ھه)10.4.1988(وتی  هڕک +  211وجی   فه+  21ی  هتیپی پیا
، م ڕۆستهخان (کانی  نفالکردنی گونده ئه  له) کان سووکه  ی چاشه 212

و  مید دل، شخ حه ، کۆشک، جه وره ی گهئیبراھیموجول،  دوڕاجی، نه
-2: ( رچاوه سه:  شدارییان کردووه م به نفالی سیه ئه  کاته ده  ، که)شار تازه

  رزنجی له زا به وجی ڕه شداری فه هب  ت به باره سه). 5613ل، 25ب ،1
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛نفالی چوار ئهھرشی 

نفالی  شداری ئه ھا، به تهزا  ڕهید  سه). 163لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه
 یخورماتوو و وجول نجیر، نه ھه ره ، شوان، قه، کفری قه کانی سه ناوچه

زیاد ، 21-1: ( رچاوه سه ؛)4+3(کانی  نفاله ئه  هکات ده  ، که کردووه
پی  رزنجی، به ھا محدین به ته زا ڕه). 237لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
دالیای  تی کۆماری ئراق، مه رۆکایه ی سه)808(  کۆماری ژماره رمانی فه

ین، ھا محد ته زا ڕه رۆکجاش سه.  نفالدا پاداشتی ئه رگرتووه له  تی وه ئازایه
  له شداری پاداشتی به  له )ناپاکیکورد کوژی و (تی  دالیای ئازایه مه

  الثورة، ژماره، 26- 2: ( رچاوه سه؛ رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه
وجی  ی فهرۆکجاش سه، رزنجی به ھا محدین ته زا ڕه.    ) زانراوه ل نه، )6689( 
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،  وه ه)کانی ئراق ی تاوانهدادگای با(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)211(
 و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به

لیستی ناوی   له  یه ی دووباره که ناوه  ت، واته ی دراوه)411+181(  ژماره
 .    کان داواکراوه

). دنان دیسکۆ عه(جم جاف  نه بدول عهدنان  وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .212
کانی  نفاله ئهکانی  دڕنده  ھرشه  شداری له به  دوازده د و دوو سهوجی  فه
وه په.  کردووه دا)1+2+3+4+5+6+7(   له  که وجه شداریکردنی فه به  به ست ی

  الثورة، ، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله وی ئهشا  ک له ریه ھه
نفالکردنی  شداری ئه دنان دیسکۆ، به عه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره

کۆی  رکوک و تیله ، کفری، کهخورماتوووجول،  کانی نه دانیشتوانی ناوچه
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  ، واته کردووه

نفالی سدا،  ئه  وجی ناوبراو له فه شداری به ی رباره ده). 240لرگ،  مه
واگری  ی ھه)3/10334ش(  رمی ژماره راوی فهی نووس گوره به

وتی  هڕک  به  رقیه شهی  ناوچهی ئیستخباراتی  نزومه بۆ مه خورماتوو
ی  212+  211وجی   فه+  21ی  تیپی پیاده(  ک له ریه ، ھه)10.4.1988(

خان (کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی ھه شاوی ئه  له) کان سووکه  جاشه
 مید دل، شخ حه ، کۆشک، جه وره ی گهئیبراھیموجول،  ، نه، دوڕاجیم ڕۆسته
:  رچاوه سه ؛ شدارییان کردووه م به الی سیهنف ئه  کاته ده  ، که)شار و تازه

  رمی ژماره ی نووسراوی فه گوره به). 5613ل، 25شی به ،2-1(
بۆ  خورماتووربازی  ی ئیستخباراتی سه ی بنکه)10340/10/4/1988(

شداری  به  و دوازده د وجی دوو سه ، فه رقیه شهیستخباراتی ی ئ نزومه مه
کانی  وجول و گونده م، نه ره ، قادرکهخورماتوو  ک له ریه نفالکردنی ھه ئه
ی ئیبراھیم،  په ، باشته وره ی گه ی بچووک، ساحی، دوڕاجی، زیندانه زندانه(

الل،  خ جهر سۆفی، ش سوور، عومه  ره یده ، حه وره ی گهئیبراھیمبچووک، 
). 5619ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ی کردووه)مید و شخ حه شار تازه

 تدا؛و ش و حه شه کانی چوار، پنج، نفاله ئه  له  که وجه شداری فه ڕ به مه له
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
:  رچاوه سهی  گوره بهجم،  نه بدول عهدنان  عه رۆکجاش سه). 167، 163ل
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دالیای  دوو مه ،) زانراوه ، ل نه)6689(  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 2-26(
شاوی   شداریکردن له پاداشتی به  له )و ناپاکیکورد کوشتن (تی  ئازایه

ی رۆکجاش سهجم جاف،  نه بدول عهدنان  عه.  رگرتووه کاندا وه نفاله ئه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له کهسوو  ی جاشه)212(وجی  فه

ی ستگیرکردن رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
  ی دووباره که ناوه  ت، واته ی دراوه)271+206(  ژماره و  رچووه بۆ ده
 .  داکان لیستی داواکراوه  له  وه بۆته

د  دوو سهوجی  فه. ئاغا باواجانی شید ڕه زیز وج، بایز عه ی فهرۆکجاش سه  .213
.  کردووه دا)3+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه شداری شاوی ھه به   یانزهس و

ن،  ڕایه کانی زه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ، بهشید ڕهزیز  بایز عه
:  چاوهر سه ؛)3+2(کانی  نفاله ئه  ، واته ووهی کرد و پباز نگاو زوور، سه شاره

 شداری به ڕ مه له). 238لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 1-21(
 ؛ک و دوودا کانی یه فالهن ئه  ئاغا باواجانی له شید ڕهزیز  وجی بایز عه فه

و ل نه، )6536(  ژماره  الثورة، ، 78- 2: ( رچاوه سه زیز  بایز عه .  ) هزانرا
؛  رگرتووه حوسن وه دام سهی  هک دۆڕاوه  قادسیه  دالیای له س مهشید  ڕه

ناو یاسادانانی  نی به نجومه بژاردن بۆ ئه ی ھه نده پوپاگه( : رچاوه سه
ی العراق،  ڕۆژنامه، 231- 2: ( رچاوه سهی ئۆتۆنۆمی کوردستان،  ناوچه
ی رۆکجاش سهباواجانی،  شید ڕهزیز  بایز عه .)9- 8، ل)4141(  ژماره

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه له کان، سووکه  ی جاشه)213(وجی  فه
کردنی ستگیر رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)307(  ژماره و  رچووه بۆ ده  کان داواکرا
   .  ت دراوه

د  وو سهدوجی  فه. د مامۆیی مه حمود محه ر مه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .214
.  دا کردووه)7+6+5+2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له به  چوارده و
  ، کهدانفالی دوو ئهی  دڕندانه الماری په  له  وجه و فه شداری ئه ڕ به مه له

یان  که وجه شداریکردنی فه ر مامۆیی باسی به وج عومه ی فهرۆکجاش سه
ل ، )6523(  ژمارهالثورة، ، 12-2: ( رچاوه سه؛ نفالی دوودا ئه  کات له ده
ی پنج، کان هنفال ئهھرشی   له  که وجه شداری فه به  به ست یوه په.    ) زانراوه نه
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نفال کورد  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛وت ش و حه شه
پی  د مامۆیی، به مه حمود محه ر مه عومه). 166لتی ئراق،  وه و ده

تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)809(  ارهکۆماری ژم رمانی فه
حمود  ر مه عومه.   رگرتووه وه نفالدا پاداشتی ئه  له) ناپاکی و کورد کوژی(

کان،  سووکه  ی جاشه)214(وجی  ی فهرۆکجاش سهد مامۆیی،  مه محه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)420(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

وه  .   پدراوه کان لیستی ناوی داواکرا
-2: ( رچاوه سه ؛یی د پاشا دزه حمه لیم ئه ھۆشیار سهوج  رۆکجاشی فه سه  .215

د پاشا،  حمه لیم ئه ھۆشیار سه.    ) 8ل، )6582(  الثورة، ژماره، 47
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)215(ی وج ی فهرۆکجاش سه

مانی ر کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  له  ی)391(  ژمارهو   رچووه بۆ دهستگیرکردنی  ده

 .  ت دراوه
د  مه محه( زراریمین حوسن  دئه مه حهمد  مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .216

وجی  ی فهرۆکجاش سهمین حوسن زراری،  ئه مه حهمد  مه محه .)شازێ
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)216(

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
وهکان داواکراوه لیستی  ی له)378(  ژماره و  رچووه ده د  مه محه .  ت دا درا
وه سهی  گوره بهمین حوسن زراری،  دئه مه حهم ی  ڕۆژنامه، 232- 2: ( رچا

  ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ھاوتی، ژماره
، بووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای 

دا )9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که هندیی پوه
تی لقی  یه بی کۆمه کته ندامی مه ئه  ئستاکهد شازێ،  مه محه . وام بووه رده به

   . ه- دووی پارتی دیموکراتی کوردستان
نی  نجومه ندامی ئه ئه(ردی  ن گه سه د حه حمه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .217

 ). ی کوردستانی ئۆتۆنۆمی بوو سادانانی ناوچهناو یا کارتۆنی به
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د و  وجی دوو سه فه. ر قادر ب ساح عومه وج، عاره ی فهرۆکجاش سه  .218
:  رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه ی الماری دڕندانه په  شداری له به،  ژده ھه
ی رۆکجاش سهر قادر،  ب ساح عومه عاره ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشهی )218(وجی  فه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه  لیستی ناوی تاوانباره  ی له)350(  ژماره و  رچووه بۆ ده  کان داواکرا

وه    .   پدرا
ر خدر  رید عومه و فهر خدر سوورچی  ید عومه وج، زه ی فهرۆکجاش سه  .219

وجی  فه.  وج ناویان ھاتووه ی فهرۆکجاش سهکو  ردووکیان وه سوورچی ھه
شداری کاولکردنی گوندی بارزان و شاوی  ر سوورچی به ید عومه زه
  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به  به ست یوه په.  یان کردووه)8(نفالی  ئه

كاتی  له  قی پنج كه یله شیفی فهر له كاستكی ئه کاولکردنی گوندی بارزان،
وه كه كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه و ھرش و  و باسی ئه  دا تۆماركرا

ڕۆژانی   له  کهكرت  کان ده سووکه  جاشهو سوپا ی  شه ھاوبه  الماره په
ی بارزان، گوندی  واوی ناوچه ر ته ته سه كراوه دا)11.8.1987+10(

كه  كاسته .ن كه ڵ خاپوور ده و شۆفه) TNT(ری به  وروبه بارزان و ده
ر  سه وه به ی خواره یه م شوه كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوون
. ركی ر ھه وھه ی جه)8(وجی  فه: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهپنج 

وجی  فه: م ی سیهت ڕه. لحی ڕكانی د كه مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه
ی عاسف زباری و )23(وجی  فه: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(

لیم  د سه مه ی محه)17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. ی جاسم زباری ه کۆمه
ر  ی عومه)77(وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(وجی  شوشی، فه

وجی  فهشداریکردنی  به ی رباره ده). ید سوورچی ی زه ه کۆمهو  سوورچی
، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهھرشی   له  هد و نۆزد دوو سه

وجی  ی فهرۆکجاش سهر خدر سوورچی،  ید عومه زه ).5228-5220ل
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)219(

ستگیرکردنی بۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
    .  ت دراوه داکان لیستی داواکراوه  ی له)178(  ژماره و  رچووه هد
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 .ئاغای کۆڕێ بدول عهجید  ریم مه میل که م جه کره وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .220
:  رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه  له شداری بهد و بیست  وجی دوو سه فه
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
 ی که مین، جگره دئه مه د محه مه حهحمود شخ  وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .221

ک  د و بیست و یه وجی دوو سه فه .قۆ میرزا دۆسکی بوو د فه مه محه
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  له شداری به

5228.(  
ن  سه ی حامید حه که لی و جگره عه بدول عهڵ  یسه وج، فه ی فهرۆکجاش سه  .222

نفالی  شاوی ئه  شداری له بهد و دوو  وجی دوو سه فه . تروشی بووه ئه
شی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
 ). 5228-5220( ل

عوسمان   ک له ریه ھه و حمان جومعه بدوله وج، خالید عه ی فهرۆکجاش سه  .223
ری و شاکر  اغا ئۆمهحمان ئ بدوله لی عه ری، وه حمان ئاغا ئۆمه بدوله عه

لی  م ساح عه که موالزمی یه .وج ی فهرۆکجاش سهجگرانی   ئیبراھیم جومعه
ی  رمانده د جگری فه سوه مید ئه وج و موالزم ناسر حه ی فه رمانده ل فه فحه
بی  عسی عاره ی پارتی بهڕکخراو ڕازگریلیاس  خورشید ئه فیق ڕهوج و  فه
  نفالی ئهالماری  په  شداری له بهبیست و س د و  وجی دوو سه فه. وج فه  له
شی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
 ). 5228-5220( ل

گوندی  –کوخی (لی سلمان حوسن مزوری  وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .224
). کوخی(وج موشیر ساح مزوری  ی فهرۆکجاش سه، جگری )کوخی

 دا)8(نفالی  ی ئهھرش  شداری له بهو بیست و چوار  د وجی دوو سه فه
لی سلمان  عه ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)224(وجی  ی فهرۆکجاش سهحوسن، 
شاوی   شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)353(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده انی دهمر کاندا، فه نفاله ئه
   .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
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ی  که د زباری و جگره مه د فارس محه مه وج، جاسم محه ی فهرۆکجاش سه  .225
ھدی دلمی  عدون مه موالزم سه .  ار ئیسماعیل فارس زباری بووهی ته

میر  ئیبراھیمرار سدیق زرار و ز  ک له ریه وج و ھه ی فه رمانده جگری فه
  لهد و بیست و پنج  وجی دوو سه فه.  بووینه  ی سریه رمانده سۆ فه حه

شداری کاولکردنی گوندی  به و  زراوه دا دامه)1987(پنجی سای مانگی 
شداریکردنی  به  به ست یوه په.  یان کردووه)8(نفالی  بارزان و شاوی ئه

قی  یله رشیفی فه له كاستكی ئه گوندی بارزان، کاولکردنی  له  وجه و فه ئه
و   دا تۆماركراوه كه كاتی كاولكردنی گوندی بارزان و ناوچه له  پنج كه

کان  سووکه  جاشهو سوپا ی  شه ھاوبه  الماره پهو ھرش و  باسی ئه
واوی  ر ته ته سه كراوه دا)10+11.8.1987(ڕۆژانی   له  کهكرت  ده

ڵ  و شۆفه) TNT(ری به  وروبه ندی بارزان و دهی بارزان، گو ناوچه
م  كان به وه كه ھرشی جاشه كاته ی دهڕوونكه  استهک .ن كه خاپوور ده

وجی  فه: م كه ی یهت ڕه: (شكراون دابه ت ڕهر پنج  سه وه به ی خواره یه شوه
لحی  د كه مه ی محه)7(وجی  فه: م ی دووهت ڕه. ركی ر ھه وھه ی جه)8(

: م ی چوارهت ڕه. تیف زباری ی له)1(وجی  فه: م ی سیهت ڕه .ڕكانی
د فارس زباری  مه ی جاسم محه ه ی عاسف زباری و کۆمه)23(وجی  فه
ی )17(وجی  فه :م ی پنجهت ڕه. کان سووکه  ی جاشه)225(وجی  فه

ی )77(وجی  فه، سوورچیی حوسن )6(وجی  لیم شوشی، فه د سه مه محه
  ی جاشه)219(وجی  ید سوورچی فه ی زه ه کۆمهو  ر سوورچی عومه

د فارس  مه وجی جاسم محه شداریکردنی فه به ی رباره ده). کان سووکه
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ دا)8(نفالی  شاوی ئه  لهزباری 
ی )225(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه د فارس محه مه جاسم محه ).5228
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  هالی کان، له سووکه  جاشه

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
لیستی   له  یه ی دووباره که ناوه  ت، واته ی دراوه)161+314(  ژماره

   .  داکان داواکراوه
ی رۆکجاش سه جگری .وج، خالید شخۆ موراد سندی ی فهرۆکجاش سه  .226

رباس  دنان تاھیر ده عه فیق ڕه .د شخۆ موراد سندی مه وج محه فه
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د و بیست و  وجی دوو سه فه. وج فه  بی له عسی عاره رپرسی حزبی به به
شاوی   شداری له و به  زراوه دا دامه)21.6.1987(وتی  هڕک  لهش  شه

  ھاوکاری، ژماره، 127- 2: ( رچاوه سه ؛ دا کردووه)8+2+1(کانی  نفاله هئ
  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به ی رباره ده.    ) زانراوه ل نه، )1014(

 ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهکانی  ھرشه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)226(وجی  ی فهرۆکجاش سهخالید سندی، 

الماری  په  شداریکردنی له به ھۆی ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
  ی له)329(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وهکان لیستی داواکراوه    .  ت دا درا
د و  وجی دوو سه فه. تروشی ئه شید ڕهساح  شید ڕهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .227

:  رچاوه سه ؛ ردووهکدا )8(نفالی  ئهالماری  په  شداری له بهوت،  بیست و حه
تروشی،  ئه شید ڕهساح  شید ڕه ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)227(وجی  ی فهرۆکجاش سه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

دا کان لیستی داواکراوه  له ی)334(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
وه    .   پدرا

 . ری د پشده مه وج، ساح محه ی فهرۆکجاش سه  .228
د و  وجی دوو سه فه. بدول عهحمود عوسمان  وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .229

حمود عوسمان  مه . کردووه دا)8(نفالی  ئهھرشی   له شداری بهبیست و نۆ 
یی تیپی چلی  رمانده ی فه)3/501/ا(  ی ژماره ی نامه گوره ، بهبدول عه

تی له  تی تایبه کو خه ی وه ، بک پاره)13.2.1989(وتی  هڕک،  پیاده
وه نفالی ھه ئه  هشداریکردنیدا ل پاداشتی به  و  رگرتنی ئه وه .ت شتدا درا

نفالی  ئه  له  وجی ناوبراوه فه رۆکجاش و سهشداریکردنی  ی به گه به  ته خه
  .شتدا ھه

  له  ، کهدین یفه سه(مین ئیسماعیل سودین  وج، ئه ی فهکجاشرۆ سه  .230
). تی یه که  ڕاستییهگینا سودین  ، ئه تدا وا نووسراوه کانی حکومه نامه گه به

مین  ئه. وجی ناوبراودا فه  له  ی سریه رمانده میل ئیسماعیل سودین فه جه
م  ، به هی هگ هدیب   ر به سهندی  ربه کی گوندی ده ئیسماعیل سودین خه
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ی )33(  رمانی کۆماری ژماره ی فه گوره قی به فله عسی عه بهتی  حکومه
ی  گه دیبه   ر به سهگوندی تری ) 30(و   و گونده دا ئه)25.1.1976( ڕۆژی

کان و  جیا کراوه  گونده  کک بوو له یه  ڕان که رگه ، گوندی سه وه جیاکرده
  کی نوێ و خرایه یه ندی ناحیه به مه  قودس و کرا به  شی کرا به که ناوه
ش ھۆکاری  مه رکوک، ئه پارزگای که   ر به سهزای دوبزی  ر قه سه
  گونده) 31(و  خاکی ئه  بوو، چونکه  دواوه ئابووری بهبکردن و  عاره به
عیل سودین، له کانی ئه جاشه. وت نه  ند بوو به مه وه ده وتی  هڕک  مین ئیسما
ی )86(تیپی    ر به سهری  و تکۆشه ی ئازا رگه وو پشمهدا د)29.5.1987(

 –ستادیۆم (پانی یاری  کی ئازادی نزیک گۆڕه ڕه گه  ولری له شتی ھه ده
د  حمه کانی یوسف تاھیر ئه ناوه  ھیدکرد به ولر شه ی ھه)ب لعه ی مه ساحه

کی  حوسن خه حمان ڕهکی گوندی قوڕشاغوو و ھیوا  داود بندیان خه
کانی  ناوه ی تر به رگه ڵ بریندارکردنی دوو پشمه گه دی بزندز، لهگون
باح نوری  و سه  په غووی قوشته کی گوندی قورشا د ساح خه مه سه

برینداری   توانیان به  که ردوو برینداره ھه  ، کهحمان ڕهھید ھیوا  پورزای شه
اعیل سودین، مین ئیسم وجی ئه فه. ن رباز بکه کان ده ست جاشه ده خۆیان له

:  رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهالماری  په  له شداری بهجاش ) 145(  به
 مین ئیسماعیل، ئه). 5221لشی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه(

 .   ه- پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه
ی دوو وج فه. داغی ره قه بدول عهد  مه شیر محه وج، به ی فهرۆکجاش سه  .231

دا )8(نفالی  ئهی  دڕندانهی المار په  شداری له بهک،  د و سی و یه سه
د  مه شیر محه به ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ کردووه

گا  باره  له  که  ی کردووه وه ، باسی ئهی ڕۆژنامهبۆ  ،داغی ره قه بدول عه
ھیۆنی  ن ئامری سهندی کتیی نیشتمانیی کوردستان، چه کانی یه داگیرکراوه

؛ بات ده  رگه ناوی پشمه ڕگرو   تهگررک  و به  وه ته ئیسرائیلی دۆزراوه
  .   )5ل، )6529(  الثورة، ژماره، 128-2: ( رچاوه سه

پشتر   ، که)دیانا(حمود ساح برادۆستی  الل مه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .232
د و  دوو سهوجی  فه.  هبوو )110(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

 دا)8(نفالی  الماری ئه په  شداری له به کانی برادۆستی ی جاشهسی و دوو
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حمود ساح  الل مه جه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه
ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)232(وجی  ی فهرۆکجاش سهبرادۆستی، 

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
لیستی ناوی   ی له)319(  ژماره و  رچووه ۆ دهستگیرکردنی ب رمانی ده فه

   .   پدراوه کان داواکراوه
 شتنهسوڵ  د ڕه سعه ئهد خوڕشید  ڕشه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .233

 .   )بارزانی –ڕی  مه دۆه(
د و  دوو سهوجی  فه. کۆیی د حمه د عوسمان ئه حمه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .234

-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهچوار  سی و
  ).5228-5220، ل22ب ،1

وجی  فه. جید حوسن ئیسماعیل شخکی بدولمه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .235
؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهکانی  ھرشه  شداری له بهپنج  د و سی و دوو سه

جید حوسن شخکی،  بدولمه عه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( اوهرچ سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)235(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  تباره ۆمهتلیستی ناوی   ی له)205(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

 .  ت دراوه کان داواکراوه
بباس،   دسۆز خدر مینه. بباس  وج، دسۆز خدر مینه ی فهرۆکجاش سه  .236

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)236(وجی  ی فهرۆکجاش سه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)333(  ژماره و  رچووه بۆ ده ستگیرکردنی ده
   .  ت دراوه کان داواکراوه

وجی  فه. شینکیجاف حمود  د مه حمه ریم ئه وج، قاسم که ی فهرۆکجاش سه  .237
 دا)4+2+1(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له بهوت،  حه د و سی و دوو سه
ک  کانی یه نفاله ئهشاوی   له  وجه فه و شداریکردنی ئه به ی رباره ده.  کردووه
ڕ  مه له .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛و دوودا

شۆڕش حاجی ، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ی چوارنفال ئه  له  که وجه شداری فه به
د  حمه ریم ئه قاسم که). 163لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
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ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)237(وجی  ی فهرۆکجاش سهود، حم مه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

لیستی   ی له)370(  ژماره و  رچووه دهبۆ رکردنی ستگی رمانی ده فه
:  رچاوه سهی  ورهگ به د جاف، حمه ریم ئه قاسم که .   دا پدراوهکان داواکراوه

ڕین و لبووردنی  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 2-232(
ڵ ڕژمی  گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره به

  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام سه
    . بووه وام رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه

د و  دوو سهوجی  فه. ورامی کر ھه وج، بوڕھان تۆفیق بابه ی فهرۆکجاش سه  .238
.  کردووه دا)7+6+5(کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له بهشت،  ھه سی و

نی کا شاوه  لهورامی  وجی بوڕھان ھه فهشداریکردن  به  به ست یوه په
سوڵ،  شۆڕش حاجی ڕه ،19- 1: ( رچاوه سه ؛وت ش و حه نفالی پنج، شه ئه
ورامی،  کر ھه بوڕھان تۆفیق بابه). 166لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده ئه

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)238(وجی  ی فهرۆکجاش سه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)309(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
   .  ت دراوه کان داواکراوه

یی، پشتر  نه ج جاف جاسه ره تاح فه فه  وج، سواره ی فهرۆکجاش سه  .239
ج  ره تاح فه فه  وجی سواره فه.  بووه ی ھه)94(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه

.  دا کردووه)3+2+1(نی کا نفاله ئه  ک له ریه شاوی ھه شداری له  جاف به
نفالی  ردوو ئه ھه  لهنۆ  د و سی و دوو سهوجی  فهشداریکردنی  به ڕ مه له
 .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه ؛ک و دوودا یه

  کک له ج جاف بۆ یه ره تاح فه فه  ، سواره)239(وجی  ی فهرۆکجاش سه
پكھنانی  ڕۆژی  ر له ھه: (ت ی دهھاوکار ی ڕۆژنامهکانی  ژماره

کانی  تر بوو، کاره وره ندن و گه سه ره و په ره چاالکیمان به  وه شه که وجه فه
 ؛مانه که وجه ی فه وره م دیارترین کاری گه م و سیه م، دووه که نفالی یه ئه

 رۆکجاش سه .  ) زانراوه ل نه، )994(  ھاوکاری، ژماره، 129-2: ( رچاوه سه
دالیای  ، مه)الثورة( ی ڕۆژنامهی  گوره بهیی،  نه ج جاسه ره تاح فه فه  رهسوا
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شاوی   شداریکردن له پاداشتی به  له )کورد کوشتن و ناپاکی(تی  ئازایه
ل ، )6689(   الثورة، ژماره، 26-2: ( رچاوه سه؛ رگرتووه کاندا وه نفاله ئه
ی )239(وجی  ی فهرۆکجاش هسج جاف،  ره تاح فه فه  سواره.    ) زانراوه نه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وه  ی له)104(  ژماره تاح  فه  سواره.  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا
ی  ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره بهیی،  نه ج جاف جاسه ره فه

  ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ھاوتی، ژماره
، بووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای 

دا )9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه پوه
پارتی دیموکراتی    ر به سه یی، نه تاح جاسه فه  سواره . وام بووه رده هب

 . کوردستانه
دوو وجی  فه. رزنجی مین به میل ئه د جه حمه وج، شخ ئه ی فهرۆکجاش سه  .240

تی  یوان ماوه کانی قه ڕه و شه )3(نفالی  شداری شاوی ئه به د و چل، سه
دا  ڕه و شه اوی ھیوا لهن به  سووکه  هرۆکجاش سهو  کوڕکی ئه . کردووه
ناوی  تان کوڕکی تری به چه ره ڕی سوس و قه شه ھا له  روه ، ھه کوژراوه

  مدا نفالی سیه کاتی ئه لهد و چل،  دوو سهوجی  فه. کوژراوه ڕزگار
نفال  داغیان ئه ره قۆپی قه و غوم ئیبراھیمم، گوندی  ره دانیشتوانی قادرکه

دالیایهرزنجی،  بهد  حمه شخ ئه . کردووه ناپاکی و کورد (تی  کی ئازایه می
و    رگرتووه ی خونژ وهدام سه  دا لهنفالکردنی کور پاداشتی ئه له ) یکوژ

  کات له نفالکردن و کورد کوشتن ده دالیای ئه رگرتنی مه باسی وه خۆی
 ؛  ) 4ل، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99-2: ( رچاوه سه؛  وه ی دیکتاتۆرهدام سه
وه ل نه، )6692(   الثورة، ژماره، 103- 2: ( رچاوه سه میل  د جه حمه ئه .  ) زانرا
کان،  سووکه  ی جاشه)240(وجی  ی فهرۆکجاش سه، رزنجی به مین ئه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

  ژمارهو   رچووه بۆ دهستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهھرشی 
 .  ت دراوه کان داواکراوهناوی لیستی   له  ی)299(
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وجی  فه. ندی قشبه نه سوڵ ڕهدین خدر  حه وجی، سه ی فهرۆکجاش سه  .241
شاوی   ک له ریه ھه  له  شداری کردووه ندی، به قشبه ح نه شخ سه

د و  دوو سهوجی  فهشداری  به  به ست یوه په). 7+6+5+4+3(کانی  نفاله ئه
 سوڵ ڕهدین خدر  حه دا، سه)4+3(کانی  نفاله شاوی ئه  لهک،  چل و یه

ن،  سه حه ره کانی قه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ندی به قشبه نه
  ، واته کردووه ری له ئاغجهو   شتی کۆیه رکوک، شوان، ده یالن، که له
زیاد ، 21-1: ( رچاوه سه ؛ ووهی کرد)4+3(کانی  نفاله ئه شداری شاوی به
  له  وجه و فه شداری ئه به ی رباره ده). 237لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه

ی )3/11365ق/3ش(  نووسراوی ژمارهدا، )7+6+5(کانی  نفاله ئهھرشی 
وتی  هڕک  به واگری ھهی سی  بهھۆواگری شیمالی بۆ  ھه ڕکخراوی

دا )21.6.1988(وتی  هڕک  له   که  دووهکر وه ی به ، ئاماژه)28.6.1988(
کی تانک،  سریه(  پکھاتبوو له  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه  ھزک به

ک،  قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  کی زرپۆش، سریه سریه
، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  ، جاشه6/بی ته ی موره سریه
، )د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162

وه سه؛  و ناو شاری کۆیه  شتی کۆیه ر ده سه  ھرشیان کردۆته  ،1-2: ( رچا
ش و  نفالی پنج، شه ئه  هل  که وجه شداری فه ڕ به مه لهر  ھه). 5144ل، 22ب

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه دا؛وت حه
ندی،  قشبه نه سوڵ ڕهدین خدر  حه سه). 166لاق، تی ئر وه ده

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)241(وجی  ی فهرۆکجاش سه
انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  واته ،ت ی دراوه)182+342(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
   .  داکان لیستی داواکراوه  له  وه بۆته  ی دووباره که ناوه

. رزنجی لی به د بابا عه مه زیز محه وج، محدین شخ عه ی فهرۆکجاش سه  .242
  ک له ریه ھه  له  شداری کردووه بهد و چل و دوو،  دوو سهوجی  فه
ل ، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه؛ دا)2+1(کانی  نفاله ئه
وجی  ی فهرۆکجاش سهلی،  د بابا عه مه زیز محه محدین عه .  ) هاوزانر نه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)242(
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ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
وهد  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)385(  ژماره و  رچووه ده  کان اواکرا

وه     .   پدرا
د  دوو سهوجی  فه.  واره غه زان مه ڕه بدول عهوج، یونس  ی فهرۆکجاش سه  .243

 ،یونس  رۆکجاش سه.  کردووه دا)8(نفالی  ئه  شداری له بهو چل و س
 پی لی ساح، به د عه مه ناوی محه به و جاشک   واره غه زان مه ڕه بدول عه

وتی  هڕک،  یی تیپی چلی پیاده رمانده ی فه)3/501/ا(  ی ژماره نامه
 شداری پاداشتی به تی له  تی تایبه کو خه وه انی ، بک پاره)13.2.1989(

شۆڕش حاجی ، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ت شتدا دراوه نفالی ھه ئه  له داانکردنی
و  رگرتنی ئه وه .)140- 139لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه ڕه
نفالی  ئه  له  وجی ناوبراوه فه ورۆکجاش  سهشداریکردنی  ی به گه به  ته خه
  ی جاشه)243(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  زان مه ڕه بدول عهیونس  .شتدا ھه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
بۆ ستگیرکردنی  دهرمانی  کاندا، فه نفاله ئهھرشی   لهکارای شداریکردنی  به
 .   ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له  ی)393(  ژمارهو   رچووه ده

وجی  فهو  رۆکجاش سه. ریم قادر بارام که حیم ڕهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .244
.  کردووه دا)8(نفالی  ئه  شدارییان له بهد و چل و چوار،  دوو سه

ی )3/501/ا(  ژماره ی ی نامه گوره ریم قادر، به که حیم ڕه رۆکجاش سه
کو  ی وه ، بک پاره)13.2.1989(وتی  هڕک،  یی تیپی چلی پیاده رمانده فه
دا پاداشتی به تی له  تی تایبه خه  ؛ت شتدا دراوه نفالی ھه ئه  له شداریکردنی
تی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه
رۆکجاش  سهشداریکردنی  ی به گه به  ته و خه رگرتنی ئه وه .)140- 139ل

ی رۆکجاش سهریم قادر،  که حیم ڕه .شتدا نفالی ھه ئه  له  وجی ناوبراوه و فه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)244(وجی  فه

انی رم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)ئراق
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)332(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

وه    .   پدرا
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دوو وجی  فه. مین ھاڕونی د ئه مه لی محه دیق عه وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .245
ک و  کانی یه نفاله ی ئهکان دڕنده  هشاو  شداری له بهد و چل و پنج،  سه

 .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دوودا
ی )245(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین ھاڕونی،  د ئه مه لی محه دیق عه سه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
ستگیرکردنی بۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له به
   .   پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)341(  ژماره و  رچووه ده

ر،  یده د حه مه ر محه عومه. ر یده د حه مه ر محه وج، عومه ی فهرۆکجاش سه  .246
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)246(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم دا، فهکان نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)359(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده  کان لیستی داواکرا

   .  ت دراوه
 . یسی وه ره مین ساح قه د ئه مه وج، قادر محه ی فهرۆکجاش سه  .247
د و چل و  دوو سهوجی  فه. مین د ئه حمه وج، سابیر ئه ی فهرۆکجاش سه  .248

شۆڕش ، 19- 1: ( رچاوه سه؛  دووهکر دا)4(نفالی  ئه  شداری له بهشت،  ھه
   ).163لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه

لی  وجی عه فه. زیزی حمود عه مه زا ڕهلی زۆراب  وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .249
:  رچاوه سه ؛کردووه دا)7+6+5(کانی  نفاله ئه  له  ک ریه شداری ھه زۆراب به

   ).167لتی ئراق،  وه کورد و دهنفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 1-19(
زیز  عه .)دوبزی(ندی  فا بامه لیم مسته سهریم  وج، که ی فهرۆکجاش سه  .250

ندی،  وز بامه بی حه ندی، کانه فا بامه ح زوال مسته ندی، سه حوسن بامه
ندی ئامر  زاق بامه بدوله بدال عوبد عه ندی و عه ریب بامه م غه ڕه موکه
 دا)8(نفالی  ئه  شداری له بهنجا،  د و په دوو سهوجی  هف.  بووینه  سریه

ی )3/501/ا(  ی ژماره ی نامه گوره فا، به لیم مسته ریم سه که.  کردووه
کو  ی وه ، بک پاره)13.2.1989(وتی  هڕک،  یی تیپی چلی پیاده رمانده فه
شتدا  ھهنفالی  وی ئهشا  شداریکردنیدا له پاداشتی به تی له  تی تایبه خه

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1: ( رچاوه سه ؛ت دراوه
ریم  ن که الیه له  ته و خه رگرتنی ئه وه .)140- 139لتی ئراق،  وه ده
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  له  وجی ناوبراوه و فهرۆکجاش  سهشداریکردنی  ی به گه بهندی،  بامه
   ر به سه  دی ئستاکهن فا بامه لیم مسته ریم سه که .شتدا نفالی ھه ئهھرشی 

 .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان
د و  دوو سهوجی  فه. ریب جاف د غه مه عید محه وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .251

  ت به باره سه.  ی کردووه)3+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به ک، و یه نجا په
 ؛دوودا وک  ی یهکان هنفال شاوی ئه  ک له ریه ھه  له  هک هوج شداریکردنی فه به

د  مه عید محه سه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2: ( رچاوه سه
،  رقه سهکانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ریب جاف، به غه

  کاته ده  که،  کۆی کردووه و تیله خورماتوویالن،  ن، له سه حه ره کفری، قه
 ). 237ل، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه

د  دوو سهوجی  فه. بدولقادر عه شید ڕهد  مه وج، قادر محه ی فهرۆکجاش سه  .252
  ت به باره سه.  دا کردووه)3+2+1(کانی  نفاله ئه  شداری له بهدوو،  و نجا و په

:  رچاوه سه ؛ک، دوو و سدا کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به
قادر ). 39ل،  نامه گه نفال به ش و ئهج، جا ره تیف فاتیح فه له، 1-27(

  ی جاشه)252(وجی  ی فهرۆکجاش سهبدولقادر،  عه شید ڕهد  مه محه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه

  ژماره و   رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
دا  ی داواکراوهلیست  لهی )369(  . ت دراوهکان
 –ڕی  مه دۆه( شتنه سوڵ ڕهد  سعه وج، خورشید ئه ی فهرۆکجاش سه  .253

ئاغای د  سعه شار خورشید ئه وج به ی فهرۆکجاش سهجگری  . )بارزانی
ی )253(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ئاغا سوڵ ڕهد  سعه خورشید ئه.  شتنه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه دادگای بای(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
د  سعه خوڕشید ئه .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)331(  ژماره

ی )324(  ی ھاوتی، ژماره ی ڕۆژنامه گوره به،  شتنهئاغای  سوڵ ڕه
ی  ره ڕین و لبووردنی به دا، دوای ڕاپه)2.5.2007(وتی  که، ڕ ممه چوارشه

دا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   کوردستان له
وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھه



454    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

دیموکراتی پارتی   ر به سه ، خورشید شتنه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(
 .  ه-کوردستان

د  دوو سهوجی  فه. مین ئه مه حه شید ڕهد تاھیر  مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .254
:  رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ی ئهالمار په  شداری له بهچوار،  و نجا و په

مین،  ئه مه حه شید ڕهد تاھیر  مه محه ).5228-5220، ل22ب ،2-1(
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  اشهی ج)254(وجی  ی فهرۆکجاش سه

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
 کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)377(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده

     .  ت دراوه
یب  د تهعی سه .ڕۆژی د ئیسماعیل به حمه ساح ئه وج، ی فهرۆکجاش سه  .255

ی ساح پنج و نجا د و په دوو سهوجی  فه. رۆکجاش ، جگری سهد مه محه
 ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئهھرشی   له شداری به، ڕۆژی به
ی رۆکجاش سهڕۆژی،  د ئیسماعیل به حمه ساح ئه ).5228-5220، ل22ب
کانی  ی تاوانهدادگای با(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)255(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه کان داواکراوه  تاوانبارهلیستی   ی له)339(  ژماره و  ووهرچ بۆ ده  .    ت درا

دوو وجی  فه. سلڤانی ن سه حهساح فا  وج، سالم مسته ی فهرۆکجاش سه  .256
:  رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه  له شداری بهش،  شه و نجا د و په سه

 ). 5228- 5220( لشی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه(
جگری  . رزنجی ریم قادر به بدولکه د عه مه وج، شخ محه ی فهرۆکجاش سه  .257

، 8-2: ( رچاوه سه ؛رزنجی ریم قادر به بدولکه عه بدول عه رۆکجاش سه
حمود  نمی و مه فور مه لی غه عه  لهک  ریه ھه ).6ل، )6541(   ژمارهالثورة، 

وت،  حه و نجا د و په دوو سهوجی  فه.  بووینه  ی سریه رمانده خاوی فه
د شخ  مه محه.  دا کردووه)4+3(کانی  نفاله ئهالماری  په  له شداری به
و  گوندنفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه رزنجی، به ریم قادر به بدولکه عه

نفالی  ئهھرشی   کاته ده  که،  وی کردووهنگا ماڵ و سه مچه کانی چه ناوچه
). 237لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(

، 19- 1: ( رچاوه سه دا؛نفالی چوار ئه   له  که وجه شداری فه ی به رباره ده
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شخ ). 163ل تی ئراق، وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه
ی )257(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  ریم قادر به بدولکه  د عه مه محه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

 .  دا پدراوهنکا لیستی داواکراوه  ی له)222(  ژماره
 . ڕۆغزایین قادر  سه م حه کره وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .258
دوو وجی  فه. رزنجی ریم به بدولکه باح شخ عه وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .259

کانی  نفاله ئه  شداری له به، رزنجی باح به ی شخ سهنۆ و نجا د و په سه
نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)5+6+7(

 ). 167لتی ئراق،  وه کورد و ده
 . ) ناسراوه نه( ست د و شه ی دوو سهوج رۆکجاشی فه سه  .260
وه نه(ک  ست و یه د و شه دوو سهوجی  ی فهرۆکجاش سه  .261 وجی  فه .) ناسرا

.  ی کردووه)7+6+5(کانی  نفاله شاوی ئه  ک له ریه شداری ھه ناوبراو به
دا، )7+6+5(کانی  نفاله ئهشاوی   له  جهو و فه ئه شداری هب  به ست یوه په

واگری شیمالی بۆ  ی ھهڕکخراوی )3/11365ق/3ش(  نووسراوی ژماره
  وه ی به ، ئاماژه)28.6.1988(وتی  هڕک  واگری به ی ھه)3(ی  ھۆبه

کانی  یی ھزه رمانده فه  دا ھزک به)21.6.1988(وتی  هڕک  له   که  کردووه
کی  کی زرپۆش، سریه کی تانک، سریه سریه(  هپکھاتبوو ل  دوو که

  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکۆماندۆی 
+  261، 241، 210، 162، 138، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه

شتی  ر ده سه  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه
ی  گوره به. )5144، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  هو ناو شاری کۆی  کۆیه

ی سگردکانگوندی   کان له سووکه  ی جاشه)261(وجی  ، فه و نووسراوه ئه
،  وه ی کوردستان بۆته رگه ڕی ھزی پشمه شه ڕووی ڕووبه  شتی کۆیه ده

 .    ی کردووهسگردکاننفالی گوندی  ئه  که وجه فه  واته
. )نگاوی سه(رزنجی  عید به سن شخ سهوج، شخ حو ی فهرۆکجاش سه  .262

نفالی  ئه  له  شداری کردووه رزنجی به عید به وجی شخ حوسن شخ سه فه
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه رزنجی، به شخ حوسن به. دا)3(
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  کاته ده  ، که ووهکرد  نگاو سه خورماتوو ووجول،  رکوک، نه کانی که ناوچه
). 238لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه

پاداشتی  تی له  دالیای ئازایه کی زۆر مه یه ژماره نگاوی، شخ حوسن سه
عید  شخ حوسن شخ سه.  رگرتووه ی خونمژ وهدام سه  نفالدا له ئه
ی ھاوتی،  ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره بهنگاوی،  رزنجی سه به

سای   ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به دوای ڕاپه ،)324(  ژماره
، بووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(

دا )9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه پوه
تی پارتی دیموکرا(   ر به سه رزنجی، شخ حوسن به . وام بووه رده به

 .  ماوه ژیاندا نه  له م ئستا بوو، به )کوردستان
 . ) ناسراوه نه(و س  ست د و شه ی دوو سهوج رۆکجاشی فه سه  .263
ن بابان و جگری  سه فارس حه ئوف ڕه  مه وج، حه ی فهرۆکجاش سه  .264

 .  ن بابان سه فارس حه ئوف ڕه  مه زا حه د جه مه وج محه ی فهرۆکجاش سه
 . ) ناسراوه نه( ست و پنج د و شه دوو سه یوج رۆکجاشی فه سه  .265
د  حمه ئاوات ئه.  شیالنه ش ڕهن  سه د حه حمه وج، ئاوات ئه ی فهرۆکجاش سه  .266

کان،  سووکه  ی جاشه)266(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  شیالنه ش ڕهن  سه حه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

  ژمارهو   رچووه بۆ دهستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهھرشی 
 ،ش ڕهن  سه د حه حمه ئاوات ئه.  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له  ی)298(

،  ن شیالنه سه د حه حمه ئاوات ئه. ژیت مانیا ده ئه  له  نده ناھه ناوی په ئستا به
دوای  ،)324(  ھاوتی، ژمارهی  ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سهی  گوره به

ندی  دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به ڕاپه
و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه ژری له ژربه

  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی 
 . د ئیسماعیل بباس حمه ئه د مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .267
 ریق نامیق فه.  نه نگه زیز ئاغا زه وج، ئیسماعیل عه ی فهرۆکجاش سه  .268

شت،  ست و ھه شه د و دوو سهوجی  فه.  ی سریه رمانده ، فهقینی خانه
شداری  ، به نه نگه ئیسماعیل زه.  ی کردووه)3(نفالی  شداری شاوی ئه به
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 ی رقه سهو  نگاو کۆ، کفری، سه نی تیلهکا نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئه
حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  کاته ده  که،  کردووه
کان،  سووکه  ی جاشه)268(وجی  ی فهرۆکجاش سه). 237لرگ،  تونی مه

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)9(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ی دهرمان کاندا، فه هنفال ئه

   ر به سه  ئستاکه ، نه نگه ئیسماعیل زه .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه
 . ه )کتیی نیشتمانیی کوردستان یه(
سۆران ئیسماعیل  .لۆیی زیز خان ده وج، ئیسماعیل عه ی فهرۆکجاش سه  .269

 .   بووینه  ی سریه رمانده لی فه مید عه جید حه و مهلۆیی  زیز خان ده عه
یانی و  بهڕۆژمین ئاغا  د ئه مه وج، خالید قاسم محه ی فهرۆکجاش سه  .270

دیق قاسم  یانی و سه بهڕۆژمین ئاغا  د ئه مه لید قاسم محه وه  ک له ریه ھه
 د و دوو سهوجی  فه.  وج بووینه ی فهرۆکجاش سهمین جگری  د ئه مه محه
ی  دڕندانهشاوی   شدارییان له و به  زراوه دا دامه)1987(سای   له تا،ف حه
نگاوی، جاش و  حمود سه مه، 20-1: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

ل ، )999(  ھاوکاری، ژماره، 130- 2: ( رچاوه سه؛ )71-69ل جینۆساید،
ی  که ھزه  که گه ی به گوره به). 5228-5220، ل22ب ،1-2( ؛) زانراوه نه
ی رۆکجاش سهیی جگری  رمانده فه  و به  جاش بووینه) 40(  وجه و فه ئه
دا )38 فرقة(یی تیپی  رمانده ژر فه و له د مه دیق قاسم محه وج سه فه
مین،  د ئه مه خالید قاسم محه. ووهکرد شتیان ی ھهنفال شداری ئه به

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)270(وجی  ی فهرۆکجاش سه
کاندا،  نفاله ئهالماری  په  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

لیستی ناوی   ی له)328(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
   .   پدراوه کان داواکراوه

جگری  .دری سندی لیل سلمان حاجی به خه وج، ی فهرۆکجاش سه  .271
ی  رمانده فه .دری سندی گڤان سلمان حاجی به هوج س فهی رۆکجاش سه
شداری  وجی ناوبراو به فه. کازم زا ڕهریم  بدولکه م عه که موالزمی یه ،وج فه
 ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه  له
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د  دوو سهوجی  فه. ر مزوری نته هع بری وج، شوکری سه ی فهرۆکجاش سه  .272
:  رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهو دوو،  فتا حه و
ر مزوری،  نته بری عه شوکری سه ).5228-5220، ل22ب ،2-1(

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)272(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، کاندا نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

ناوی لیستی   له ی)337(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
   .  ت دراوه کان داواکراوه

 .ن دۆسکی سه لیم شخ حه بدولحه عهلیم شخ  وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .273
لیم  بدولحه لیم شخ عه مال شخ سه وج جه ی فهرۆکجاش سهری  تیده یارمه

الم شخ  ج شخ سهو ی فهۆکجاشر سهن دۆسکی، جگری  سه شخ حه
 ئیبراھیممید  ڤاڵ حه و ھه  ی سریه رمانده ناڤدڵ ساح فه .ی رگه سدیق ده

  بی سۆسیالیست له عسی عاره ی پارتی بهڕکخراو ڕازگریانی ڕکیاسین 
شاوی   شداری له بهو س،  فتا حه د و دوو سهوجی  فه. دا)273(وجی  فه
شی بیست  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

 ). 5228-5220( لو دوو، 
جگری  .ری بدی حاجی ئاغا کۆچه د عه مه هوج، مح ی فهرۆکجاش سه  .274

وج  ی فهرۆکجاش سهری  تیده و یارمه شید ڕهفا  وج مسته ی فهرۆکجاش سه
وی شا  له شداری بهو چوار،  فتا حه د و دوو سهوجی  فه. حمود ساح مه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه

 فتا حه د و دوو سهوجی  فه. عید وج، ئیسماعیل دوالی سه ی فهرۆکجاش سه  .275
 ،1-2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ی ئهالمار په  شداری له بهو پنج، 

  ).5228-5220، ل22ب
 د و دوو سهوجی  فه. ادر خۆشناومال عوسمان ق وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .276

.  کردووه دا)8+2+1(کانی  نفاله ئه  ک له ریه ھه  شداری له بهش،  و شه فتا حه
:  رچاوه سه ؛ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له  وجه و فه شداریکردنی ئه به ڕ مه له
شداریکردنی  به  به ست یوه په .  ) هزانراو ل نه، 6536  ژماره الثورة،، 2-78(

 ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهکانی  ھرشه  له مال خۆشناو وجی جه فه
  ).5228-5220، ل22ب



459 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

 فتا حه د و دوو سهوجی  فه. سوڵ ڕهالل  د جه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .277
؛  دا کردووه)8(نفالی  ئه الماری په  شداری له به الل، د جه مه وتی محه و حه

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
  .) ناسراوه نه( شت فتا و ھه د و حه ی دوو سهوج رۆکجاشی فه سه  .278
 . 275  له  یه دووباره. عید وج، ئیسماعیل دوالی سه ی فهرۆکجاش سه  .279
 د و دوو سهوجی  فه). وال عه(د موسا  سعه عید ئه وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .280

:  رچاوه سه؛  کردووهدا )8(نفالی  ئه  شداری له به د، سعه عید ئه شتای سه ھه
 ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
ریم  بدولکه ر ئیسماعیل و عه وج، ئیسماعیل عومه ی فهرۆکجاش سه  .281

  له شداری بهک،  شتا و یه ھه د و دوو سهوجی  فه. ری ئیسماعیل ئۆمه
وه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچا

ری،  ریم ئیسماعیل ئۆمه بدولکه ، شخ عه)العراق( ی ڕۆژنامهی  گوره به
، 131-2: ( رچاوه سه  ؛ کانه سووکه  ی جاشه)281(وجی  ی فهرۆکجاش سه

 .    ) زانراوه ل نه
 د و دوو سهوجی  فه. حیم بدوله زیز عه ند عه وج، مامه ی فهرۆکجاش سه  .282

؛  دا کردووه)8(نفالی  ی ئهھرش  شداری له بهزیز،  ند عه شتا و دووی مامه ھه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

یوسف  ئیبراھیموجی  فه. یوسف میرخان ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه  .283
نفالی  ئه  له شداری به و  زراوه دا دامه)21.11.1988(وتی  هڕک  میرخان، له

  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
 . ) ناسراوه نه( شتا و چوار د و ھه سه ی دوووج رۆکجاشی فه سه  .284
. ر عدی کۆچه عدی سلمان سه ریم سه بدولکه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .285

  شداری له بهر،  ریم کۆچه بولکه شتا و پنجی عه ھه د و دوو سهوجی  فه
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(نفالی  ی ئهالمار په

وجی  ی فهرۆکجاش سهعدی،  سلمان سه عدی ریم سه بدولکه عه ).5228
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)285(

ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
   .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)348(  ژماره و  رچووه ده
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 د و دوو سهوجی  فه. دری سندی حاجی به  مزه وج، ھه ی فهشرۆکجا سه  .286
کانی  نفاله ئه ھرشی  شداری له بهسندی،   مزه شی ھه شتا و شه ھه
؛ دا)8(نفالی  ئه  له  وجه و فه شداری ئه ی به رباره ده. دا کردووه)1+2+8(

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
پانی و زیاد یاسین حوسن  سنوج، فریاد یاسین حو ی فهرۆکجاش سه  .287

وتی فریاد یاسین و زیاد یاسین،  شتا و حه ھه د و دوو سهوجی  فه .پانی
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  له شداری به

5228.(  
د  دوو سهوجی  فه. خۆشناو فا حمود مسته د مه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .288

ی  دڕندانهشاوی   شداری له بهد خۆشناو،  مه محه شتی شتا و ھه ھه و
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

شتا  ھه د و دوو سهوجی  فه. د حمه ن ئه سه جید حه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .289
؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهن،  سه جید حه و نۆی مه

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
 د و دوو سهوجی  فه. ر قادر زیز عومه بدولعه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .290

ی  دڕندانهی المار په  شداری له بهر قادر،  زیز عومه بدولعه دی عه وه نه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

وجی  فه. )یی ناره ھه –گی  زدبه( لی حمود عه لی مه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .291
نفالی  شاوی ئه  شداری له به حمود، لی مه کی عه د و یه وه نه د و دوو سه

حمود  لی مه عه ).5228- 5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
کتیی نیشتمانیی کوردستان و  کانی یه ناو ڕیزه  ڕین چووه لی، دوای ڕاپه عه
 . غدا کوژرا ڕگای به  ک لهند سا چه  ر له به

دوو وجی  فه. حوسن عوسمان خۆشناو بدول عهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .292
نفالی  ئه  شداری له بهحوسن خۆشناو،  بدول عهد و دووی  وه نه د و سه

شی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
ی  گوره بهعوسمان خۆشناو، حوسن  بدول عه). 5228-5220( ل

ڕین و  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 232-2: ( رچاوه سه
ژری  ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره لبووردنی به
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ڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھهدا دام ڵ ڕژمی سه گه له
  . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه  ڕوخانی ڕژم له

 د و دوو سهوجی  فه. خدر کوخا بدول عه ئیبراھیموج،  ی فهرۆکجاش سه  .293
فراوانی ی ھرش  شداری له بهخدر،  بدول عهد و سی ئیبراھیم  وه نه
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه

دوو وجی  فه. سوڵ ڕهد حاجی  مه وج، تاھیر شخ محه ی فهرۆکجاش سه  .294
 شتی نفالی ھه شداری ئه بهد،  مه د و چواری تاھیر شخ محه وه نه د و سه

  ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ کردووه بادینانی
دوو وجی  فه). خدر(ق  مین عوسمان فه د ئه مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .295

نفالی  ئه  شداری له بهان، مین عوسم د ئه مه پنجی محه د و وه نه د و سه
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه. ؛  کردووه دا)8(
 د و وه نه د و دوو سهوجی  فه). ن سه حه(وج، عیماد ساح  ی فهرۆکجاش سه  .296

؛  ی بادیناندا کردووه)8(نفالی  ئهھرشی   شداری له بهشی عیماد ساح،  شه
وه سه: ( رچاوه سه -5220( لشی بیست و دوو،  ک، به یه  ی ژماره رچا

5228 .( 
وه نه( وت د و حه وه د و نه ی دوو سهوج رۆکجاشی فه سه  .297  . ) ناسرا
ن بدوله وج، بایز عه ی فهرۆکجاش سه  .298  د و دوو سهوجی  فه. حمان میرا

؛  کردووه دا)8(نفالی  ی ئهالمار په  شداری له بهشتی بایز میران،  ھه د و وه نه
  ).5228- 5220ل، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه

 د و وه نه د و دوو سهوجی  فه. حمود لی مه فیع عه وج، شه ی فهرۆکجاش سه  .299
؛  دا کردووه)8(نفالی  ئهشاوی   شداری له بهحمود،  لی مه فیع عه نۆی شه

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
د  مه مید عوسمان محه بدولحه قید عه عه  ک له ریه ھهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .300

قید  دی عه س سهوجی  فه. د عوسمان خدر سوورچی مه و محه ریف شه
کانی  نفاله ئه الماری په  شداری له بهد سوورچی،  مه مید و محه بدولحه عه
نفالکردنی  ئه کانی ھرشهشداری  ، بهمید بدولحه قید عه عه.  کردووه دا)3+8(

نفالی  ئهھرشی   کاته ده  که،  نی کردووه سه حه ره کانی قه دانیشتوانی ناوچه
). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(



462    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

-2: ( رچاوه سه ؛دا)8(نفالی  ئهالماری  په  له  وجه و فه ئه شداری به  ی رباره ده
ی رۆکجاش سهمید عوسمان،  بدولحه قید عه عه ).5228-5220، ل22ب ،1
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه هکان، ل سووکه  ی جاشه)300(وجی  فه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
 .   پدراوه کان داواکراوهناوی لیستی   له  ی)284(  ژمارهو   رچووه بۆ ده

 د و س سهوجی  فه. لیفه برادۆستی وج، فائیق حاجی خه ی فهرۆکجاش سه  .301
؛  کردووه دا)8( نفالی  شاوی ئه  شداری له بهئیق برادۆستی، کی فا یه

   ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
وجی  فه. یالنی لی ئاغا خه لیم حاجی عه د سه سعه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .302

؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  له شداری بهیالنی،  د خه سعه دووی ئه د و س سه
لیم حاجی ئاغا،  د سه سعه ئه ).5228-5220ل ،22ب ،1- 2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)302(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
   داکان لیستی داواکراوه  ی له)302(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده
   .ت وهدرا

د  س سهوجی  فه. ریف شه) د یه موئه(جید  غدید مه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .303
؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهجید،  غدید مه سی مه و

  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
چواری  د و س سهوجی  فه. مین دئه مه وج، ئیسماعیل حه ی فهرۆکجاش سه  .304

:  رچاوه سه ؛ کردووه دا)8( نفالی ئه  لهشداری  بهمین،  دئه مه هئیسماعیل ح
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
پنجی  د و س سهوجی  فه. ر سلمان نوه ر ئه عفه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .305

؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهر سلمان،  نوه ر ئه عفه جه
ر سلمان،  نوه ر ئه عفه جه ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)305(وجی  ی فهرۆکجاش سه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)322(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

   .   دراوهپ کان داواکراوه
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س وجی  فه. رکی مین عیسا ھه د ئه مه الء محه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .306
 ؛ کردووهدا )8(نفالی  ئه  شداری له به ،رکی الء ھه عهشی  شه د و سه
مین عیسا  د ئه مه الء محه عه ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
ن  الیه لهکان،  سووکه  ی جاشه)306(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  ھه
  لهکارای شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله شاوی ئه
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)351(
  له ک ریه و ھه ڕۆڤیئیسماعیل ئاغا  شید ڕهوج، حوسن  ی فهرۆکجاش سه  .307

زیر  و نه ڕۆڤیزیز ئیسماعیل ئاغا  مال عه وج که ی فهرۆکجاش سهجگرانی 
  لهوت،  حه د و س سهوجی  فه. ڕۆڤیئیسماعیل ئاغا  شید ڕهحوسن 

نفالی  ئهھرشی   شداری له و به  زراوه دا دامه)10.10.1987(وتی  هڕک
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووهدا )8(
شتی  ھه د و س سهوجی  فه. د تاھیر مه ھاب محه وج، شه ی فهکجاشرۆ سه  .308

:  رچاوه سه ؛ کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له بهد،  مه ھاب محه شه
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
وجی  فه. حوسن بدول عهعید  حمان سه بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .309

نفالی  ئهکانی  ھرشه  شداری له به د،عی حمان سه بدوله نۆی عه د و س سه
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  کردووه دا)8(
د  س سهوجی  فه. ددین زراری الئه د عه حمه مال ئه وج، که ی فهرۆکجاش سه  .310

 ؛  کردووه دا)8(نفالی  شاوی ئه  شداری له به ،د زراری حمه مال ئه کهی  ده و
  ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه

سپی و جگری  رده ک به لهقادر  فیق ڕهالل کوخا  وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .311
سپی،  رده بهقادر  فیق ڕهالل کخوا  جه. مین ئه بدول عهوج  ی فهرۆکجاش سه
کانی شۆڕشی نوێ  تاییه ره سه  زه فره ی مه وه تای دروستبوونه ره سه  له

  لهسپی  رده گوندی به  کتر له هبرای یھیدکردنی دوو جووتیاری  دوای شه
و  باس سوڵ قادر عه ڕه( انھید شه  بریتین له  کهدا، )22.6.1977(وتی  ڕکه

بدول  ت عه فعه ڕه( ڕباز، 28- 1(:  رچاوه سه ؛باس حمان قادر عه ڕه
ختیار، یاخی  ال به مه؛ 16ل ،م سیهشی  ژاند، به غدای ھه ندیل به ، قه)پیرداود
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کتیی  یه کانی ڕیزهناو   چته کات و ده دهھید  شه) 92ل مژوو،  بوون له
و  ڕژمناو   وه ڕته گه دهک دوو مانگ  یه ینیشتمانیی کوردستان، دوا

ری  تای مانگی نۆڤمبه ره سه  ت له و ھزکی حکومه کانی ئه ر زانیارییه سه له
تهدا )1977(ی ساشمه گوندی نازه  دی موالزم کان ناوه به  رگه نین و دوو پ
 ؛ن که ھید ده یی شه ڤاڵ یاسین مورتکه د خۆشناو و ھه حمه مال ئه جه
). 92+91ل مژوو،  ختیار، یاخی بوون له ال به مه، 29-1: ( رچاوه سه
نفالی  ئه  شداری له به، فیق ڕهالل کوخا  جهی  یانزه د و س سهوجی  فه
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ کردووهدا )8(
د  س سهوجی  فه. لی میران خۆشناو وج، فوئاد نوری عه ی فهرۆکجاش سه  .312

:  رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  لهشداری  بهی فوئاد میران،  دوانزه و
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
د  س سهوجی  فه. خۆشناو خورشید دین نورهوج، غازی  ی فهرۆکجاش سه  .313

:  رچاوه سه؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  ی لهشدار بهی عازی خۆشناو،  سیانزه و
  ).5228- 5220، ل22ب ،2-1(
ی رۆکجاش سهجگری  .شکاک زان مه ڕهلی  وج، یاسین عه ی فهرۆکجاش سه  .314

د  س سهوجی  فه.  ی برای ناوبراو بووهشکاک زان مه ڕهلی  وج موسا عه فه
؛  کردووه دا)8(نفالی  ئه  شداری له بهزان،  مه لی ڕه ی یاسین عه چوارده و

لی  برا یاسین عه رس  ھه ).5228- 5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه
 زان مه ڕهلی  و عیسا عهشکاک  زان مه ڕهلی  عه  ، موساشکاک زان مه ڕه

  ید حوسن له ید یاسین و سه کانی سه ناوه سی تر به ڵ دوو که گه لهشکاک 
کتیی  ی یه رگه شمهودا چوار پ شیرین خه  دا، له)14.11.1978(وتی  هڕک

وه یان به-نیشتمانیی کوردستان بریتی   ھیدکرد که شه  کی دڕندانه یه ش
ن کانی  سه د، حه حمه یی، فارس ئه شقه وال قه قادر عه: ( لهک  ریه ھه  لهن بوو

ده ڵ گه لهیی  سلمانه   عس و له به ڕژمی  تۆ خوڕخوڕی به کردنی چهست ڕا
کی تر  یه رگه بریندارکردنی پشمهھا  روه ھه ،)دانی ناوبراو دواتر  سداره

باس،  وان عه ھید شاخه شه، 22- 1: ( رچاوه سه ؛شید ڕه حمان ڕهناوی  به
 ).  215ل، 1980- 1974کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره ری کوردایه فه سه



465 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

وجی  فه. بد د عه مه محه شید ڕه) ن سه حه(د  مه وج، محه ی فهرۆکجاش سه  .315
نفالی  ئهھرشی   شداری له بهشید،  ن ڕه سه د حه مه ی محه انزهپ د و س سه

  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛  دا کردووه)8(
 . رد زه مین ئاغای گۆمه د ئه مه وج، حه ی فهرۆکجاش سه  .316
 . ) ناسراوه نه(  ڤده د و حه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .317
س وجی  فه. سوورچی سوڵ هڕھا  مین ته ئه مه وج، حه ی فهرۆکجاش سه  .318

کانی  نفاله شاوی ئه  شداری له بهمین سوورچی،  دئه مه ی حه ژده ھه د و سه
نفالی  ئه  له  وجه و فه هشداریکردنی ئ به  به ست یوه ؛ په دا کردووه)5+6+7+8(
  ).5228-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛دا)8(
وهنا نه(  د و نۆزده ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .319  . ) سرا
 . ) ناسراوه نه(  د و بیست ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .320
د  حمه ئه .باری د جه حمه ئه بدول عهدنان  ید عه وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .321

بیست و  د و س سهوجی  فه.  ی سریه رمانده ، فهرنی ریف ھه مید شه حه
ی )4+3(کانی  هنفال شاوی ئه  ک له ریه شداری ھه بهباری،  دنان جه کی عه یه

کانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ، بهباری جه دنان عه.  کردووه
وجول،  ، نه شتی کۆیه نگاو، ده یالن، سه ن، له سه حه ره ماڵ، قه مچه چه
:  رچاوه سه ؛)4+3(کانی  نفاله ئه   کاته ده  که،  کۆی کردووه رکوک و تیله که
 بدول عهدنان  عه). 239لرگ،  نی مهحمان، تو بدوله زیاد عه، 1-21(

کان،  سووکه  ی جاشه)321(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  باری د جه حمه ئه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)179(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

 .    پدراوه کان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی 
رۆکجاش  سه. بانی تاه دین عزهحمان عاسی  بدوله وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .322

ی )322(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،بانی دین تاه حمان عاسی عزه بدوله عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  جاشه

بۆ  ستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه هنفال ئه یھرش  شداریکردنی له به
   .  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)344(  ژماره و  رچووه ده
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ریم  شخ که. رزنجی ھاب به ریم شخ شه وج، شخ که ی فهرۆکجاش سه  .323
کۆ، کفری،  کانی تیله نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ھاب، به شخ شه

 ؛)3(نفالی  ئه   کاته ده  که،  کردووه ی رقه سهو  تووخورماوجول،  نه
ریم  شخ که). 239لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه

کان،  سووکه  ی جاشه)323(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  ھاب به شخ شه
  لهشداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

  ژماره و  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهھرشی 
 .   ت دراوه کان داواکراوهناوی لیستی   ی له)193(
 . ) ناسراوه نه(  د و بیست و چوار ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .324
، ل 132-2: ( رچاوه سه ؛د ئیسماعیل حمه وج، ساح ئه فه یرۆکجاش سه  .325

 ).  زانراوه نه
 . ) ناسراوه نه(  ش د و بیست و شه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .326
 .) ناسراوه نه(  وت د و بیست و حه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .327
 . رواری بهفا  وج، شخ فازڵ مسته ی فهرۆکجاش سه  .328
 .) ناسراوه نه(  د و بیست و نۆ ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .329
وهن نه( سید و  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .330  . ) اسرا
 .) ناسراوه نه(ک  د و سی و یه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .331
 .) ناسراوه نه(د و سی و دوو  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .332
ڵ  یسه فه بدول عه. ماوانی بدول عهڵ  یسه فه بدول عهوج،  ی فهرۆکجاش سه  .333

کان،  سووکه  ی جاشه)333(وجی  ی فهرۆکجاش سهماوانی،  بدول عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

ی )347(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهھرشی 
وهکان لیستی داواکراوه  له    .   دا پدرا

ی رۆکجاش سه. انیڕکرخان تۆفیق  وج، کازم عومه ی فهرۆکجاش سه  .334
ی ئامر  پله  به  نشینی پارتی دیموکراتی کوردستانه خانهوجی ناوبراو  فه

 . انیڕکوج، حاجی تۆفیق  ی فهرۆکجاش سهجگری ). 33(لیوای 
 .) ناسراوه نه(د و سی و پنج  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .335
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ی وج فهی رۆکجاش سه. حمان کۆکۆیی بدوله لی عه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .336
ن  الیه  دا له)1988-3- 14/15(وی  شه  لهش،  شهد و سی و  س سه

وی  شه  له ناوبراو ، دیل گیراوه به  وه وپای ئرانهس   ر به سهکانی  ھزه
 ڕزگارکانی ئراندا خۆی  ست ھزه ده  لهتوانیوتی دا )1988- 4- 17/18(

 ).  وه ، ل لکۆینه133-2: ( رچاوه سه ؛ ڕابکاتبکات و 
 .) ناسراوه نه(وت  د و حه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .337
 . د جاف حمه وزاد سابیر ئه وج، نه ی فهرۆکجاش سه  .338
ساالر (یسی  وه ره مین قه د ئه مه حمود محه وج، ساالر مه ی فهرۆکجاش سه  .339

کانی  نفاله هشداری ئ یسی به وه ره حمود قه وجی سار مه فه). یسی وه ره قه
وج، باسی  ی فهرۆکجاش سهیسی  وه ره حمود قه ساالر مه . ی کردووه)1+2(

؛ کاندا فالهن کانی ئه دڕنده  شاوه  کات له یان ده که وجه شداریکردنی فه به
 ).  زانراوه ل نه، )982(  ھاوکاری، ژماره، 134-2: ( رچاوه سه

 .) ناسراوه نه(د و چل  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .340
وه نه(ک  د و چل و یه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .341   .) ناسرا
وه نه(د و چل و دوو  ی س سهوج جاشی فهرۆک سه  .342  .) ناسرا
 .) ناسراوه نه(د و چل و س  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .343
 ). انیڕکحاجی تۆفیق (انی ڕکوج، تۆفیق  ی فهرۆکجاش سه  .344
 .) ناسراوه نه(د و چل و پنج  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .345
ریم  بدولکه عه .ریم حوسن خالید ئاغا بدولکه وج، عه ی فهرۆکجاش سه  .346

کان،  سووکه  ی جاشه)346(وجی  ی فهرۆکجاش سهحوسن خالید ئاغا، 
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)346(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه

وه داکان لیستی داواکراوه     .  ت درا
 .) ناسراوه نه(وت  د و چل و حه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .347
ددین  الئه فارس عه. د زراری حمه ددین ئه الئه وج، فارس عه ی فهرۆکجاش سه  .348

کانی  جاشه  س له که) 180(خۆی و  وج، به ی فهرۆکجاش سهد زراری  حمه ئه
وه سه؛ یان کردووه)8(نفالی  شداری شاوی ئه به  ،22ب ،1-2: ( رچا
 ).   5220ل
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 .) ناسراوه نه(د و چل  ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .349
وه نه(نجا  د و په ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .350  .) ناسرا
)  باح ممه سه(  ناسراو بهباح ئیسماعیل خدر  وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .351

وجی  ی فهرۆکجاش سهباح ئیسماعیل خدر،  سه. سقوچانی پردێکی  خه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ان، لهک سووکه  ی جاشه)351(

ستگیرکردنی بۆ  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له ھۆی به به
   .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)340(  ژماره و  رچووه ده

د  مه مید محه حه .لۆیی ده شید ڕهح ئیسماعیل  وج، سه ی فهرۆکجاش سه  .352
  . رۆکجاش ، جگری سهلۆیی حمان ده بدوله عه

وجی قادر  فه. بدولقادر عه شید ڕهد  مه وج، قادر محه ی فهرۆکجاش سه  .353
د  وت سه ، حه زراوه دا دامه)27.3.1987(وتی  هڕک  ، لهشید ڕهد  مه محه

د و  ی س سهوج فهی رۆکجاش سهی لدوانی  گوره به.  بووه جاشی ھه
کانی  نگه شداری جه یان به که وجه ، فهشید ڕهد  مه در محهقانجا و سی  په
 ؛ میان کردووه م و سیه م، دووه که کانی یه نفاله داغ، ئه ره ، قه بجه ه ھه
ر  سه ی له که هڕۆژو   ژماره  ھاوکاری، که ی ڕۆژنامهکی  یه ژماره: ( رچاوه سه
بۆ ھاوکاری   که  یهکانی ناوبراوم ال وتن و قسه قی چاوپکه م ده ، به نییه

 .  )لدوانی داوه
فا  فاتیح تاھیر مسته. بدولقادر فا عه وج، فاتیح تاھیر مسته ی فهرۆکجاش سه  .354

ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)354(وجی  ی فهرۆکجاش سهبدولقادر،  عه
کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

ناوی لیستی   ی له)364(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه
   .   پدراوه کان داواکراوه

. زانی سنه کهبدولقادر  عه حوسنوج، حوسن تاھیر  ی فهرۆکجاش سه  .355
سای   لهزانی،  سنه پنجی حوسن که نجا و د و په ی س سهوج فه
 . ی کردووه)8+2( کانی نفاله ئه الماری پهشداری  و به  زراوه دا دامه)1987(

: بژێ ھاوکاری ده ی ڕۆژنامهزانی بۆ  سنه حوسن که وج ی فهرۆکجاش سه
 ؛ شداری کردووه نفالی دوایی به هم و ئ نفالی دووه ئه  مان له که وجه فه(

 ). 4ل، )1115(  ھاوکاری، ژماره، 135-2: ( رچاوه سه
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د سۆفی  حمه ئه. ساح د سۆفی ئیسماعیل حمه وج، ئه ی فهرۆکجاش سه  .356
کان،  سووکه  ی جاشه)356(وجی  ی فهرۆکجاش سهئیسماعیل ساحی 

  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)300(  ژمارهو   رچووه بۆ دهستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

  .  دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
زیز،  دین عه سره مال نه جه. زیز دین عه سره مال نه وج، جه ی فهرۆکجاش سه  .357

دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه)357(وجی  ی فهرۆکجاش سه
الماری  په  لهرچاو  بهشداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  ی له)320(  ژمارهو   هرچوو بۆ دهستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه
وهناوی لیستی   .  ت دراوه کان داواکرا

لی  ریم شخ عه شخ که( وڕۆی نهلی  ریم شخ عه وج، که ی فهرۆکجاش سه  .358
 ). ڕۆیو نه

ی رۆکجاش سه. لی جاف حمود عه حمود حوسن مه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .359
لی جاف،  حمود عه حمود حوسن مه کان مه سووکه  ی جاشه)359(وجی  فه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  له ی)384(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

   .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
:  رچاوه سه ؛)یدان مه(ریف  لی شه ر عه عومه وج، ی فهرۆکجاش سه  .360

متی ئه بژاردن بۆ ئه ی ھه نده هپوپاگ( ناو یاسادانانی  نی به نجومه ندا
وتی  هڕک،  ممه دووشه ڕۆژیی )العراق( ی ڕۆژنامهی ئۆتۆنۆمی،  ناوچه

)29.8.1989  .( 
  .) ناسراوه نه(ک  ست و یه د و شه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .361
 .) ناسراوه نه(ست و دوو  د و شه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .362
 .) ناسراوه نه(ست س  د و شه ی س سهوج رۆکجاشی فه سه  .363
زه،  جید سلمان وه مه(د جاف  حمه جید سلمان ئه وج، مه ی فهرۆکجاش سه  .364

فا سلمان  ، مسته)  بووه ی ھه110  تی ژماره ی تایبه زه فره پشتر مه  که
ید ج مه(وج  ی فهرۆکجاش سهی برای  )زه فا سلمان وه مسته(د جاف  حمه ئه

 ست و د و شه ی س سهوج فه.  بووه  ی سریه رمانده ، فه) زه سلمان وه
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جید  مه.  کردووه دا)3(نفالی  ئه  شداری له به،  زه جید سلمان وه چواری مه
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه به  زه فا سلمانی وه سلمان و مسته

، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  هئھرشی   کاته ده  که،  یان کردووه نگاو سه
د جاف،  حمه جید سلمان ئه مه). 241لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه

ی  رمانده د جاف، فه حمه فا سلمان ئه و مسته )364(وجی  ی فهرۆکجاش سه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه  ی جاشه  سریه

ستگیرکردنیان  مانی دهر کاندا، فه نفاله شاوی ئه  له انشداریکردنی ھۆی به به
    .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  یان له)277+372(  ژماره و  رچووه ده

:  رچاوه سه ؛لی کاوانی زراری د عه سعه اد ئهوج، ئاز ی فهرۆکجاش سه  .365
متی ئه بژاردن بۆ ئه ی ھه نده پوپاگه( ی ناو یاسادانان نی به نجومه ندا

وتی  هڕک،  ممه دووشه ڕۆژیی )العراق( ی ڕۆژنامهی ئۆتۆنۆمی،  ناوچه
)29.8.1989 .( 
لیاس  ر ئه بوڕھان عومه. لیاس ر ئه وج، بوڕھان عومه ی فهرۆکجاش سه  .366

 کی ئازا یه رگه ، پشمه ی خوارووه کی گوندی بله ، خه بوڕھان بله  ناسراو به
ی )17(رمی  ی ھه رمانده فه ومانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان  و قاره
نجامی  ئه  یی، له لیاس بله ر ئه بوڕھان عومه.  بوو واندز ڕهک یان  کۆڕه
  فه غه  ڵ مامه گه دا له)1984(سای   کانی ناوخۆی حزبی ناوبراودا، له کشه

ی )7(رمی  ی ھه ماندهر ی فه)زاڵ غهحمود  مهد  حمه ئهروش  دهفور  غه(
ی )10(رمی  ی ھه رمانده ی فه-ک له ولود لی مه ریف عه عه ،چوغ ره قه

ی  رمانده ی فه)بۆروال  عه(ھا  مین ته دئه مه حهموسح بدول  و عهفین  سه
کتیی نیشتمانیی  هی کانی ڕیزهناو   وه ھاتنهی سۆران، )12(رمی  ھه

جھشت  کتیشی به یه کانی ڕیزهیی  ک بوڕھان بله یه ی ماوهدوا. کوردستان
  .رگرت ی وه)366(  وجی ژماره جاش و فه  و بوو به ڕژمناو   هو و ھاته
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  کان ناسراوه نه  سووکه  جاشه  یوج فه
   

 –وج  ی فهرۆکجاش سه، )ق کر فه به(یی  مین ساه د ئه مه ق محه کر فه بوبه ئه .1
کر  به). 5.9.1988وتی  هڕک،  ممه ، دووشه)1004(ھاوکاری، : ( رچاوه سه
بوڕھان ی )92(وجی  فه  له بووه   ی سریه رمانده فهک  یه وهق، بۆ ما فه

ڕینی  دوای ڕاپهیی،  مین ساه د ئه مه ق محه کر فه به. فا شوانی د مسته مه محه
 . کانی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕیزه  چووه) 1991(سای 

 شداری بهباری،  د جه حمه ئه. وج ی فهرۆکجاش سهباری،  بار جه د جه حمه ئه .2
نجیری  ھه ره و قهن  سه حه ره کانی بازیان، شوان، قه نفالی ناوچه شاوی ئه

حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه نفالی چوار؛ ئه  کاته ده  ، که کردووه
دادگای بای (ن  الیه باری، له بار جه د جه حمه ئه). 244لرگ،  تونی مه

انی رم کاندا، فه نفاله ئه  ی کارای لهشدار ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
دا کان لیستی داواکراوه  ی له)6(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

وه  .  پدرا
  . وج ی فهرۆکجاش سهریم سلمان،  د که حمه ئه .3
ی رۆکجاش سه، )رزنجی فا به د مسته حمه شخ ئه(زنجی  ر فا به د مسته حمه ئه .4

رزنجی،  فا به د مسته حمه شخ ئه. کان خشه بهی ھزی خۆ رمانده وج و فه فه
نگاوی  وجول و سه کانی بازیان، نه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه به

زیاد ، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئهھرشی   کاته ده  که،  کردووه
رزنجی،  فا به د مسته حمه شخ ئه). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی له)187(  ژماره و  چووهر دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

  .   دا پدراوهکان لیستی داواکراوه
   ر به سهناوبراو . وج ی فهرۆکجاش سهلی،  عه د شه مه محه  لیفه ئیسماعیل خه .5

 .   ه-تی کوردستانپارتی دیموکرا
 . وج ی فهرۆکجاش سه، باتی ڕهوان  لی باخه ئیسماعیل عه .6
 . وج ی فهرۆکجاش سهبندیان،  بدول عهئیسماعیل کوخا  .7
 .  وج ی فهرۆکجاش سهد ئاغا سیناجیان،  حمه بایز ئه .8
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مۆردی،  جلهحمان  ڕه بایز. وج ی فهرۆکجاش سهمۆردی،  حمان جله بایز ئاوڕه .9
سکاکاران سکای زۆریان   ، که نفالی چواری کردووه ئهشداری شاوی  به
 م ئه.  تۆمارکردووه  و تاوانباره دژی ئه له ،کانی ئراق نهدادگای بای تاوا  له

 . دا مردووه)2004(سای   له   رۆکجاشه سه
شیر  کانی به شی جاشه ھزکی ھاوبه. وج رۆکجاشی فه شیر بارزانی، سه به .10

، پیرباڵالل  وان جه دده  د زراری ناسراو به مه الل حه جهوان  ددهبارزانی، 
د  مه زیز حه عهولر،  منی ھه ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره ی مه رمانده فه
، )130(وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ال عوزر مه(  ولود شخانی ناسراو به مه
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(یی  گینهونپلیم  سهبدولخالیق  عه
ولر،  منی ھه ئه  ر به ی سه زه فره ی مه رمانده ی، فهی ئاومال عهولر،  منی ھه ئه

، )ر سۆفی عومه(  ناسراو بهمین سۆفی شخانی  دئه مه ر محه عومه
ند  مامه و ولر منی ھه ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه) شقه ند قه مامه(  هیی ناسراو ب شقه ولود قه ساح مه
وتی  ڕکه  شیاندا له کی ھاوبه یه بۆسه  ولر، له منی ھه ئه  ر به تی سه تایبه

،  په ی قوشته شارۆچکه  ر به ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(
ریف  عه(یی  گه دیبه –حاجی شخانی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه

. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ئه
  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه ، لهیی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک
لی  عید عه م سه ھید حاته ککیان دایکی شه یهبوون   رگه سوکاری پشمه که

بدول  عه  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه مین ساح ئه  خاسیه( ناوی یی به عونه
و ) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پوری پشمه(ی خمور مه نیج مه

داربوونی ھه حوسن   سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه باح حه سه  ک له ریه برین
  ھید الوه ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شهبدولی خوشکی  عه
  .ن رگه سوکاری پشمه کهش  و دوو ژنه ئه  کهخموری  مه

شداری  فور، به ریم غه کر که به. وج ی فهرۆکجاش سهفور،  ریم غه کر که به .11
نفالی  ئهھرشی   کاته ده  ، که ت و چوارتای کردووه نفالی ماوه شاوی ئه

کر  به). 243لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه ؛ک یه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه فور، له ریم غه که
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ۆ  انی دهرم کاندا فه دناوه به  نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له به ستگیرکردنی ب
 . ت دراوهکاندا  لیستی داواکراوه  لهی )158(  ژماره و  رچووه ده

لی،  د وه مه ت محه باره ته. وج ی فهرۆکجاش سهلی،  د وه مه ک محه باره ته .12
ن،  سه حه ره کانی شوان، قه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری شاوی ئه به
-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که رکوکی کردووه نجیر و که ھه ره قه

  ).239ل، 21
 .  وج ی فهرۆکجاش سهر نوری مزوری،  عفه جه .13
سیب  هح. وج ی فهرۆکجاش سه،  باری جه  جم ئینجه د نه مه سیب محه حه .14

کۆ،  نفالکردنی دانیشتوانی تیله شداری ئه ، به باری جه  جم ئینجه د نه مه محه
:  رچاوه سه ؛کانی س و چوار نفاله ئه  کاته ده  ، که کفری و شوانی کردووه

  جم د نه مه سیب محه حه ).244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 1-21(
  له شداری ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق اوانهدادگای بای ت(ن  الیه له ، ریبا جه

 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم فه ،کاندا دناوه به  نفاله کانی ئه شاوه
وه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)170(  ژماره  .  پدرا

، )رزنجی د به مه شخ حوسن شخ محه(رزنجی  د به مه حوسن شخ محه .15
شخ وجی  فه. رزنجی ی ھزی حوسن به رمانده فهوج و  ی فهرۆکجاش سه

 : رچاوه ؛ سهزراوه دا دامه)21.4.1988(وتی  هڕک  یان له که ھزه حوسن و
.  )7.7.1988(وتی  هڕک،  ممه ی پنجشه)989(  ھاوکاری، ژماره ی ڕۆژنامه(

  ی کردووه، که)2+1(نفالی  شداری ئه به  رزنجی، خ حوسن بهشی ھز
؛  کردووه  کارزهو نگاو  کانی سه کاره  شداریمان له به: (ت ھاوکاری ده

  کارزه  ، که) زانراوه نه ل، )989(  ھاوکاری، ژماره، 136-2: ( رچاوه سه
 .  مه نفالی دووه نگاو ئه م و سه که نفالی یه ئه

  کانی له گ و جاشه کر به دارای به .وج رۆکجاشی فه سه، گ کر به دارا به .16
ت  ی بناری چیای کۆسره)موژێ(گوندی   لهدا )1989- 3-17/18(وی  شه

مین  ریف ئه ر شه ناوی عومه کی حزبی شیوعی ئراق به یه رگه کادیر و پشمه
فا  ر مسته نوه ناوی ئه کی تریش به یه رگه ن و پشمه که ھید ده شه) چاالک(

جامی ھاوکاری ن ئه  له  یه رگه و دوو پشمه ئه. ن که بریندار ده) وت که ھه(قادر 
وز ئیبراھیم پبازۆکی و  حه  جومعه(کانی  ناوه ڕژم به  ر به دوو شوانی سه
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کانی  ی ئیستخبارات و جاشه بۆسه  ونه که ده) باس تیمارۆکی ردار مام عه سه
ر  سه ، له و دوو شوانه دوای ئاشکرابوونی تاوانی ئه.  وه گه کر به دارای به

ندامانی  واوی ئه ندی ته زامه ردار و ڕه باسی باوکی سه پشنیاری مام عه
گۆڤاری ، 238- 2: ( رچاوه سه؛ کوژن ردار ده ر خۆیان سه یان ھه که ماه بنه

  گۆڤاری چیا، ژماره، 237- 2+ ( )2010( یرانی حوزه، )34(  چیا، ژماره
  .)2010( م که یلول و تشرینی یه ئه، )37(
ند  مه مه سوڵ ڕهوجی  فه. وج رۆکجاشی فه سه، لی ند میراوده مه مه سوڵ ڕه .17

:  رچاوه سه ؛ کردووه دا)2+1(کانی  نفاله ئهھرشی   له شداری ، بهلی میراوده
لی،  هداویرمند  سوڵ مامه ڕه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 2-78(

  له شداری ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
 و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده فه ،کاندا دناوه به  نفاله ئه کانی شاوه
وه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)177(  ژماره  .  پدرا

وجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهندی،  وه مه ندی ھه فه حمود ئه مه ت فعه ڕه .18
وتی   هل نه نده لهشاری   و ئستا له  ماله مچه کی چه خهندی،  وه مه ت ھه فعه ڕه
  .  ریتانیا به

 ت گلی، فعه ڕهوجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهلی گلی،  د عه مه محه ت فعه ڕه .19
شداریکردنی  به  ت به باره سه.  ی کردووه)3+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به
ک  کانی یه نفاله ئهھرشی   ک له ریه ھه  لی گلی له د عه مه محه ت فعه ڕهوجی  فه

 ت فعه ڕه .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78- 2( : رچاوه سه ؛و دوودا
کۆ، کفری،  کانی تیله نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه گلی، بهد  مه محه

،  رکوکی کردووه که  و رقه سهنگاو،  ن، سه سه حه ره ، قهخورماتوووجول،  نه
حمان،  بدوله یاد عهز، 21-1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئهھرشی   کاته ده  که

  کۆماری ژماره رمانی فهی  گوره گلی، به ت فعه ڕه). 238لرگ،  تونی مه
  شداریکردنی له ھۆی به بهتی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)808(

وه  وه ه- دام سهن  الیه له ،کاندا نفاله ئه لی گلی،  د عه مه محه ت فعه ڕه.  پدرا
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق ای تاوانهدادگای ب(ن  الیه له
لیستی   ی له)412(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

ندین  لی گلی چه د عه مه محه ت فعه ڕه م به.  ت دراوه کان ناوی داواکراوه
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 ت فعه ڕهماڵ  ھا شه روه ھه.  مردووه دام سه ڕژمی ڕوخانی  ر له و به  ساه
نفالکردنی  ئهھرشی   لهشداری  ، به بووه جگری باوکی  گلی، کهد  مه محه

،  کردووه داکۆ تیله  و رقه سه، خورماتوووجول،  کانی نه دانیشتوانی ناوچه
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه   کاته ده  که
  وجی جاشه ی فهرۆکجاش سهگلی، جگری  ت فعه ڕهماڵ  شه). 241لرگ،  مه

ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه کان، له سووکه
ۆ  انی دهرم کاندا فه نفاله ئهشاوی   لهکارای شداریکردنی  به ستگیرکردنی ب
 .  پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)275(  ژماره و  رچووه ده

 . وج ی فهرۆکجاش سهیزی،  یوب فه عدی ئه سه .20
جید غدان جگری  وج و مه ی فهرۆکجاش سهغدان، ) عید سه  مه حه(عید  سه .21

عید غدان و  ردوو برا سه ھه). عید غدان وجی سه فه(وج  ی فهرۆکجاش سه
شداری  کان، به سووکه  وجی جاشه و جگری فه رۆجاش سهجید غدان  مه

، کفری و خورماتووکۆ،  کانی تیله انی ناوچهنفالکردنی دانیشتو شاوی ئه
 ؛ یان کردووه)3(کانی  نفاله شداری شاوی ئه به  ، واته کردووه انی-وجول نه

عید  سه). 241لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه
دادگای بای (ن  الیه وج، له ی فهرۆکجاش سه ی)عید سه  مه حه(غدان 

ی کان دڕنده  هشاو  شداریکردنی کارای له ھۆی به ، به وه ه)ئراقکانی  تاوانه
  لهی )273(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا فه نفاله ئه

ن مه. ت دراوهدا  که لیسته ن  الیه وج، له ی فهرۆکجاش سهجگری  ی- جید غدا
  اریکردنی کارای لهشد ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

ی )274(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده انی دهرم کاندا فه نفاله ئه
    .ت دراوه

 ). ڕۆیی روش ئاغا مه لیم ده حاجی سه(ڕۆیی  روش ئاغا مه لیم ده سه .22
رزنجی،  ختیار به به .وج ی فهرۆکجاش سهک،  له د ئاسکی که مه بدولسه شاکر عه .23

وتی  هڕک  د له مه بدولسه وجی شاکر عه فه. جو ی فهرۆکجاش سهجگری 
:  رچاوه سه؛ ی کردووه)8(نفالی  شداری ئه و به  زراوه دا دامه)15.10.1987(
 ل، )1013(  ھاوکاری، ژماره، 137-2( ؛)5228-5220ل، 22ب ،2-1(
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شداریکردنی  وجی ناوبراو باسی به ی فهرۆکجاش سهجگری   که، ) زانراوه نه
 .  )کات شتدا ده ھهنفالی  ئه  کات له خۆیان ده

دانیشتووی گوندی (وج  ی فهرۆکجاش سهیی،  شوان تاھیر عوزر کاکه .24
 ). مخاس

 ؛وج ی فهرۆکجاش سه، ) خوله  ی ساه شره(حمود  شرزاد ساح مه .25
 ). 2410ل، 9ب ،1-2: ( رچاوه سه

 .وج ی فهرۆکجاش سه،  )می ره قاردکه(گه  له د داودی به مه لی محه شرزاد عه .26
  بووه ی ھه)131(  تی ژماره ی تایبه زه فره یی پشتر مه گه له لی به شرزاد عه

شداری  یی به گه له لی به شرزاد عه.  ی کردووه)3(نفالی  شداری ئه و به
وجولی  ، کفری و نهخورماتوو،  رقه سهکانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئه

حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که وهکردو
دادگای (ن  الیه له یی، گه له بهد  مه محهلی  شرزاد عه). 242لرگ،  تونی مه

شاوی   له یرچاو بهشداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
ی لیست  ی له)194(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه

وهکان داواکراوه  .    دا پدرا
 .وج ی فهرۆکجاش سهشوکر جوندی شخکی،  .27
  .وج رۆکجاشی فه سهدین،  جمه دین نه عزه .28
 . ھاب بدولوه ھزی عه یرۆکجاش سهریم حوسن،  ھاب که بدولوه عه .29
لی  عه. وج ی فهرۆکجاش سه، )یی ش درۆزنه ڕه حه لی ئه عه(د  حمه لی ئه عه .30

رکوکی پارتی  یی که رمانده فه  وجی ی فه رمانده هف  ش ئستاکه ڕه حه ئه
ر  دی کوڕیشی ھه حمه لی ئه ھا ئاسۆ عه روه ، ھه دیموکراتی کوردستانه

  . رکوکی پارتی یی که رمانده فه  له   وجه ی فه رمانده فه
ی ھزی  رمانده وج و فه ی فهرۆکجاش سهحمود قادر جاف،  عوسمان مه .31

 . کان خشه خۆبه
د  سعه ر ئه عومه. ی سووکوج رۆکجاشی فه ری، سه له د ئاغجه سعه ر ئه عومه .32

یسی  حسین شاوه وکات، ته تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ری فه له ئاغجه
ی  رمانده جی فه ره فه  وکات، قاله ی ئه)50(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
ئوف تۆفیقی  ڕه  مه ئیستخبارات، عاسی حه  ر به ی سه)49(ی  زه فره مه
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  ستی مامه ده دا به17.5.1982وتی  ڕکه  له(ت  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
، )مک کوژرا داستانی حه  باری له رتی چواری جه کانی که رگه و پشمه ڕیشه
، ت ی تایبه)79(  زه فره ی مه رمانده فه) بازیانی  کاوه(د تۆفیق  حمه ئه  کاوه
داستانی   دا له)1983(سای   لهدواتر   که(و فرا نی به سه ی شخ حه مه حه
 تیپیکی  رتی یه ی که رمانده فهمای  مچه ۆ چه ستی ھه ده گ به ربه یده حه

ی  زه فره ی مه رمانده سۆل فه ی حه مه ڵ حه گه له) ی سورداش کوژرا)23(
وه  دا له)17.11.1980(وتی  ڕکه  کانیان له ت و جاشه تایبه ،  شاخی شۆرا
  ر به داغی سه ره ی قه)5(رمی  باری ھه رتی چواری جه ی که رگه پشمه  پانزه

کیش  یه رگه ھید کرد و پشمه یان شه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
کان  ھیده شه  رگه پشمه. درا  سداره   لهموس  ویش له دواتر ئه  دیلگیرا، که به
نوری . رت ی که رمانده فه ،)بستون باڕۆیی(مین  د ئه مه خالید محه(: ن مانه ئه

مین قادر  رکان ئه ئه. رت ر سیاسی که ، ڕابه)ال نوری مه(لی  د عه مه محه
حوسن ). یی ه بار پونگه جه(جید  بار فائیق مه جه). یی ڕووته رکان چراغه ئه(

زان کانی  مه ڕه(ریم  فا که زان مسته مه ڕه). یی دلکهحوسن (د  مه بدول محه عه
لی  دنان عه عه). کۆتری ریف کونه شه(ریم  ریف سابیر که شه ).فایی مسته
دکتۆر (د  مه ریم محه بدولکه دین عه الئه عه). رکوکی دنان که عه(د  مه محه
عید  سه مه فایتح حه). ر باینجانی عومه(زا  مین ڕه دئه مه ر حه عومه). دین الئه عه

). نی سه در شاحهقا(د  حمه قادر حوسن ئه). نگاوی فاتیح سه(د  مه محه
مین  د ئه مه وزاد محه نه). رکوکی دین که جمه نه(دین عوسمان قادر  جمه نه

ر  وھه جه). یی نوری ساه(شید ناسیح  دین ڕه نوره). کیی وزاد ته نه(ن  سه حه
  یئه ھه  دیل گیرا و له یان به وه ، ئه)زینی شه ر ھه وھه جه(د  حمه حوسن ئه

وتی  ڕکه  رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره  ی لهرمان رکوک فه ی که خاسه
کان  ھیده درا؛ بۆ ناوی شه  سداره  شاری موس له  دا له)9.5.1981(

، ڕۆژی )4871(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ڕۆژنامه  له  رگرتووه سوودم وه
 ).چۆن تۆمارکرا  ندی، داستانی شۆراوه وه مه ، ئازاد ھه)15.5.2009(ینی  ھه

  و له ه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  ر به ری، سه له د ئاغجه سعه ر ئه عومه
  .  جیه نیشته  کیه ته
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  جاشهی ھزی  رمانده وج و فه ی فهرۆکجاش سهساح،  ئیبراھیمر  عومه .33
 .کان خشه خۆبه

باس  ریم عه زیز که عه .وج ی فهرۆکجاش سهباس دۆبشکی،  ریم عه فور که غه .34
فور  غهوجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهی انعید جگر اجی سهبدول ح وج و عه فه

شداری کام  به  م دیار نییه ، به کانیان کردووه نفاله شداری ئه بهدۆبشکی، 
 رۆکجاش سهوجه،   و فه شداریکردنی ئه به  ت به باره سه.  نفالیان کردووه ئه
ھاوکاری  ی ڕۆژنامهلدوانکدا بۆ   باس دۆبشکی له ریم عه فور که غه
 ل، 91- 2: ( رچاوه سه ؛ ی شانازیمانه کاندا مایه نفاله ئه  شداریمان له به: ت ده
 ).  زانراوه نه

ی ھزی رۆکجاش سه، )گ ئزیدی عید به شخ فاروق سه(گ  عید به فاروق سه .35
  ت بوو به تایبه  وجه و فه ئه). أبي فراس الحمداني /مدانی لحه بی فراس ئه ئه(

،  ممه کشه یه ڕۆژی  له گ، عید به وجی فاروق سه فه .کان یهئزیدی  کورده
  ھاوکاری، ژماره، 138- 2: ( رچاوه سه ؛ وهزرا دا دامه)15.6.1986(وتی  هڕک

تاح  بدولفه ڵ دکتۆر عه گه تی له کی تایبه یه ی دیمانه گوره به ). 5ل، )997(
، باسی  وهنجام درا دا ئه)5.9.2008(وتی  هڕک  له  لی بۆتانی، که عه
 ؛ جاش بووه) 12.544(  و ھزه کانی ئه ی جاشه ژماره  که  یکردووه وه ئه

رحان، معاناة الکورد اإلیزدیین في ظل  دشاد نوعمان فه، 30- 1: ( رچاوه سه
  ). 22ل، 2003-1921الحکومات العراقیة 

  .وج رۆکجاشی فه سهکی،  د باه حمه بدول ئه ڵ عه یسه فه .36
رۆکجاشی  ، سه)رمیانی جاف گه  قاله(یی  جاف شوانکاره ساح میرزاقادر  .37

.  وج بووه رۆکجاشی فه باس جگری سه ناوی عه جاف به  کوڕکی قاله. وج فه
کی  رتی یه ی که رگه پشمهیی  رهسو مال قه ھید جه بکوژی شه ،جاف  قاله

دا له ڕاستی ھه ناوه  له  که  گرمه ی سه)57(تیپی  ختیاری  کی به ڕه گه  شتاکان
و یی  شوانکارهجاف   قالهرۆکجاش  سه. ھیدی کرد سلمانی شه ناو شاری

-6- 6/7(وتی  ڕکه  کاته ده  که دا- انز مه ڕهژنی  وی چه شه  کانی له جاشه
تحول  فهلی  د عه مه ژار محه ھهر  و تکۆشهمان  ی قاره رگه پشمه ،)1986

ی )55(زووری تیپی  شارهرتی دووی  ی که رمانده فه )ویانی ره ژار ده ھه(
ھاب  د وه حمه ئازاد ئهکانی  ناوه ی تر به رگه ڵ پنج پشمه گه له داخی ره قه
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د  مه محهمال  ، جهریم د که مه میرزا محه بچکۆڵ، جاسم  ئازاده  ناسراو به
شید  ڕه د مه محهم  ڕه داخی و موکه ره قهمحدین ریم  کهتی، حوسن  ربه عه
ناوی  رانی کوردستان به نجده ی ڕه ه کۆمهندامکی  ا ئهھ روه ھه، یی لوجه ده
الی   ھاتبووهو   بووهڕکخستنی ناو شاری سلمانی   ر به سه  ختیار که به
م دوو  ڕه ھید موکه شه  نی باشه ی شایه وه ئه .ھیدکردن شه ، رگانه و پشمه ئه

شید  د ڕه حمه ئهالن  رسه شید و ئه د ڕه حمه کانی موشیر ئه ناوه  برای به
ھیدی ڕگای ڕزگاری کورد و  شیدی باوکی شه د ڕه حمه ڵ ئه گه له

  دا له)31.8.1996(وتی  ڕکهدوای  ، لهیی شوانکاره جاف  قاله. کوردستانن
ناوی  جاشکی خۆی به  کۆنهستی  ده تیدا به یه کی کۆمه یه نجامی کشه ئه
ناو  جاف، له  ی قاله ماه بنه دواتریی کوژرا،  فور کانی گۆمه غه
 .   ییان داو کوشتیان فور کانی گۆمه الماری غه کی سلمانی په یه خۆشخانه نه

یی،  ریم دڕه قاسم که. وج ی فهرۆکجاش سهیی،  دڕه شید ڕهریم  قاسم که .38
، شوان و  رقه سهماڵ،  مچه کۆ، چه نفالکردنی دانیشتوانی تیله شداری ئه به

زیاد ، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)3(الی نف ئه  کاته ده  که،  کفری کردووه
 شید ڕهریم  قاسم که رۆکجاش سه). 237لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه

شداریکردنی  ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه یی، له دڕه
  ی له)216(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  له

ر  سه ،یی دڕهشید  ریم ڕه کهقاسم .   پدراوه کان داواکراوه  تباره هلیستی تۆم
  .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان   به

. وج ی فهرۆکجاش سه، ) مسه مالی شه که(یی  ر تاسوجه یده د حه مه مال محه که .39
ماڵ،  مچه کانی چه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه به  مسه مالی شه که
:  رچاوه سه ؛)3(نفالی  ئه  تهکا ده  که،  رکوکی کردووه داغ و که ره قهنگاو،  سه

د  مه مال محه که). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 1-21(
دادگای بای (ن  الیه کان، له سووکه  وجی جاشه ی فهرۆکجاش سه ی-ر یده حه

انی رم کاندا فه الهنف ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)220(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده دا کان لیستی داواکرا

وه  .   پدرا
 .وج ی فهرۆکجاش سهج،  ره د فه مه مال محه که .40
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  ر به الن، سه کوخا سمایلی ته. وج رۆکجاشی فه الن، سه کوخا سمایلی ته .41
 .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان

 . وج ی فهرۆکجاش سهگۆران،  تحول فهتیف  له .42
حاجی  .وج ی فهرۆکجاش سه، ) شقه ند قه مامه(یی  شقه قهولود  ند ساح مه مامه .43

ھزکی . وج ی فهرۆکجاش سهیی جگری  شقه تیف خدر قه ت له وکه شه
د  مامه(  یی ناسراو به شقه ولود قه ند ساح مه مامهکانی  شی جاشه ھاوبه ن

شیر  بهولر،  منی ھه ئه  ر به تی سه ی تایبه زه فره هی م رمانده ، فه) شقه قه
د  مه الل حه وان جه ددهکان،  سووکه  وجه فه  کک له کجاشی یهۆر سهبارزانی، 

ی )186(ی  زه فره ی مه رمانده ، فهپیرباڵالل  وان جه دده  زراری ناسراو به
، )ال عوزر مه(ولود شخانی  د مه مه زیز حه عهولر،  منی ھه ئه  ر به سه
ی  رمانده ، فه)راج قه(یی  بدولخالیق پونگینه عه، )130(وجی  رۆکجاشی فه سه
ی  زه فره ی مه رمانده ی، فهلی ئاوما عهولر،  منی ھه تی ئه ی تایبه زه فره مه

مین سۆفی شخانی  دئه مه ر محه عومه ولر و منی ھه ئه  ر به سهتی  تایبه
منی  ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره هی م رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(

نزیک   دا له)28.2.1988(وتی  ڕکه  شیاندا له کی ھاوبه یه بۆسه  ولر، له ھه
م ئیسماعیل  کره توانیان ئه،  په ی قوشته شارۆچکه  ر به ردزی سه گوندی که

ی رت ی که رمانده ، فه)م کره ریف ئه عه(یی  گه دیبه –حاجی شخانی د  مه محه
 لی عید عه م سه ، حاته)ک. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(شی تیپی  شه
بوون   رگه سوکاری پشمه که  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه ، لهیی ونه عه
ساح   خاسیه( ناوی یی به لی عونه عید عه م سه ھید حاته ککیان دایکی شه یه
پوری (ی خمور مه نیج مهبدول  عه  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه مین ئه

باح  سه  ک له ریه و برینداربوونی ھه) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پشمه
  ھید فاقه شهبدولی خوشکی  حوسن عه  سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه حه
ش  و دوو ژنه ئه  کهخموری  مه  ھید الوه ری شه و ھاوسهخموری  مه
شداری  ، به) شقه ند قه مامه(ولود  ساح مهند  مامه .ن رگه سوکاری پشمه که
نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ، به شقه ند قه مامه.  ی کردووه)3(نفالی  ئه

 ،)3(نفالی  شاوی ئه  کاته ده  ، که وجولی کردووه و نه کۆ کانی تیله ناوچه
ح ند سا مامه). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه
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کان،  سووکه  ی جاشه)ناسراو نه(وجی  ی فهرۆکجاش سه شقه، ولود قه مه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له

ی )281(  ژماره و  رچووه دهستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه
شقه و حاجی  ولود قه ساح مه ند مامه.  ت دا دراوهکان لیستی داواکراوه  له

پارتی دیموکراتی    ر به سهردووکیان  ھه ی،ی شقه تیف قه ت له وکه شه
 .   ن-کوردستان

 . وج ی فهرۆکجاش سهشی،  ڕه جید سلمان گله مه .44
   .وج رۆکجاشی فه سهبدول،  عه ن سه د حه مه محه .45
، )اجی حوسنی ح مه حه(  ناسراو بهندیخانی  ربه د حاجی حوسن ده مه محه .46

کانی  نفاله ئهھرشی شداری  به د حاجی حوسن، مه محه. وج ی فهرۆکجاش سه
کانی  نفالکردنی ناوچه شداری ئه ی حاجی حوسن، به مه حه.   ی کردووه)1+2(

وه سه ؛)1(نفالی  شاوی ئه  کاته ده  ، که ت و چوارتای کردووه ماوه -1: ( رچا
شداریکردنی  به  به ست یوه په). 243لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21
د حاجی  مه محه رۆکجاش سه،  ک و دوودا کانی یه نفاله ئه  له وجه و فه ئه

شداری  یان به که رجه فه  که  باسیکردووه ھاوکاری ی ڕۆژنامهبۆ  ،حوسن
: ت ده ھا روه ، ھه ک و دوویان کردووه نفالی یه ئه کانی دڕندانه  شاوه

واوی  کی ته شدارییه به  وه دروست بوونیه ڕۆژیمین  که یه  مان له هک وجه فه(
  له ش شداریانه و به دیارترینی ئه ، کردووهی دوژمندا  وه رچ دانه رپه به له 
 ل، )986(  ھاوکاری، ژماره، 139-2: ( رچاوه سه ؛ نفالدا بووه کانی ئه کاره

ن  الیه ستگیرکردنی له هرمانی د دی حاجی حوسن، فه مه محه ).  زانراوه نه
لیستی  ندی ڕزبهله  و  رچووه بۆ ده  وه کانی ئراقه هدادگای بای تاوان

ی حاجی  مه حه(د حاجی حوسن  مه محه.  ت ی دراوه)173(  کاندا ژماره ناوه
 .  یه نده ناھه لجیکا په به  و له  ی گۆڕانه وه بزووتنه   ر به سه  ، ئستاکه)حوسن

  . د مه ی ھزی محه رمانده کانی، فه د سوه مه ن محهد حوس مه محه .47
ی  گوره به. وجی سووک ی فهرۆکجاش سهد شوانی،  مه د سادق محه مه محه .48

ی ئیستخباراتی شیمالی  نزومه ی مه)3/11365ق/3ش(  نووسراوی ژماره
  له  ، که)28.6.1988(وتی  هڕک  ربازی به ی سهئیستخباراتی سی  بۆ ھۆبه

، ھزک )7+6+5(کانی  نفاله شاوی ئه  کاته ده  دا، که)21.6.1988(وتی  هڕک
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کی  کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه  به
ی  ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  زرپۆش، سریه

، 135، 93، 92، 90، 85کانی  سووکه  کانی جاشه وجه ، فه6/بی ته موره
، )د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه+  261، 241، 210، 162، 138

ستی  به مه و ناو شاری کۆیه، به  شتی کۆیه ر ده سه  ھرشیان کردۆته
). 5144، ل22، ب1-2( : رچاوه ؛ سه  شتی کۆیه کردنی دانیشتوانی دهنفال ئه

  ماری ژمارهکۆ رمانی فهپی  بهد سادق شوانی،  مه محهرۆکجاش  سه
له ) ناپاکی و کورد کوژی(تی  دالیای ئازایه تی کۆمار، مه رۆکایه ی سه)809(
دادگای بای (ن  الیه د سادق شوانی، له مه محه.   رگرتووه وه نفالدا پاداشتی ئه 

رمانی  کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  له ی)419(  ژماره و  وهرچو ستگیرکردنی ده ده دا کان لیستی داواکرا

وه  .  پدرا
  مه حه.  وج ی فهرۆکجاش سه، )پۆخچی  مه حه( حیم ڕهد  مه د سادق محه مه محه .49

ی )3(نفالی  شداری ئه کان به سووکه  وجی جاشه ی فهرۆکجاش سهپۆخچی، 
نی نفالکردنی دانیشتوا شداری ئه ، بهد مه محه د سادق مه محه.  کردووه
؛ )3(نفالی  ئهھرشی   کاته ده  که،  یالنی کردووه ن و له سه حه ره کانی قه ناوچه

  مه حه). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)حیم ڕهد  مه د سادق محه مه محه(پۆخچی 

دا فه دناوه به  نفاله شاوی ئه  هشداریکردنی ل ھۆی به ، به وه ه)ئراق انی رم کان
  تباره تۆمهلیستی   ی له)288(  ژماره و  رچووه ستگیرکردنی ده ده

دانمارک   له  وه ناوکی خوازراوه پۆخچی، به  مه حه. ت کان دراوه داواکراوه
  . وه یتوانی بیدۆزته پۆلیسی دانمارک نه  ژی، بۆیه ده

، بارزانی - ڕی مه دۆه  شتنهسوڵ  د ڕه سعه ئهعید  لی سه د عه مه محه .50
:  رچاوه سهی  گوره به ، عید شتنه لی سه د عه مه محه. وج ی فهرۆکجاش سه

ڕین و لبووردنی  دوای ڕاپه ،)324(  ی ھاوتی، ژماره ڕۆژنامه، 2-232(
ڵ ڕژمی  گه ژری له ندی ژربه دا پوه)1991(سای   ی کوردستان له ره به

  ڕوخانی ڕژم لهڕۆژی و ک وهتا  شی که ندییه ، پوهبووه ر ھه ھها ددام سه
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ر  سه  د شتنه سعه لی ئه د عه مه محه . وام بووه رده دا به)9.4.2003(وتی  ڕکه
      .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان  به

ریم  د که مه محهوجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهریم شوش زباری،  د که مه محه .51
-2: ( رچاوه سه؛ ی کردووه)2+1(کانی  نفاله ئهھرشی   لهشداری  به زباری،

  .  ) هزانراو ل نه، )6536(  ژماره  الثورة،، 78
  .وج رۆکجاشی فه سهریف،  ال شه مهد  مه محه .52
شداری  ، بهحیم ڕه  مه د حه مه محه. وج ی فهرۆکجاش سه، حیم ڕه  مه محدین حه .53

ردوو  ھه  تهکا ده  که،  و پبازی کردووه ر له نفالکردنی دانیشتوانی ئاغجه ئه
رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛)4+3(نفالی  ئه
،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له، حیم ڕه  مه محدین حه). 245ل
 و  هرچوو ستگیرکردنی ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به

 .   دا پدراوهکان داواکراوه  تباره تۆمهلیستی   ی له)226(  ژماره
 . وج ی فهرۆکجاش سهقینی،  فا زۆراب خانه مسته .54
عید  فا سه مستهوجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهعید سوورچی،  فا سه مسته .55

 ،1- 2: ( رچاوه سه؛ یان کردووه)8(نفالی  ئهھرشی شداری  سوورچی، به
   .)5228-5220، ل22ب

ح وجی  فه. وج ی فهرۆکجاش سهورامی،  د قادر ھه مه ناسیح محه .56 ناسی
 ؛ی کردووه بجه ه و ھه )2+1(کانی  نفاله شداری شاوی ئه به ورامی، ھه

 ؛) نفالمان کردووه و ئه  بجه ه شداری ھه به(: ت دهورامی  د ھه مه ناسیح محه
). 46ل اید،نگاوی، جاش و جینۆس حمود سه مه، 20-1: (  رچاوه سه
ھاوکاری  ی ڕۆژنامهورامی بۆ  د قادر ھه مه وج ناسیح محه ی فهرۆکجاش سه
قی  یله کانی فه ره به له   مان دلرانه که وجه رانی فه نگاوه جه: (ت دوت و ده ده

ی  جگه  ته بوونه و  کردووهشدارییان  نفالدا به کاری ئه و  بجه ه ھهم و  دووه
  .  )3، ل121-2: ( رچاوه سه؛ )لپرسراوان ڕزلنانی

  
کان و  تییه تایبه  زه فره ی مه رمانده کان، فه سووکه  وجه ی فهرۆکجاش سه  ک له کۆمه  
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، لهدام سه ڕژمیکرگیراوانی  به
  ، که رچووه تگیرکردنیان بۆ دهس رمانی ده کاندا، فه نفاله شاوی ئه  شداریکردنیان له به
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  چیا سوورچی، ژماره: (نووسین یدا ده که ناوه ر رانبه به ی له  که و ژماره که ریه ھه
 شخ بوڕھان. ت ی دراوه)182(  جنون، ژماره ید مه سه. ت ی دراوه)167(

، ژیت دهرویج  نه  له  ئستاکه  که ن یه ڕه ی زه ری ناحیه به ڕوه ، بهفید بدولقادر حه عه
د  مه محه. ت ی دراوه)208(  زیز، ژماره ن عه سه لی حه عه. ت ی دراوه)188(  ژماره

  ریم، ژماره بدولکه حمان عه بدوله عه. ت ی دراوه)221(  ر گۆران، ژماره وھه جه
  شاسوار، موختاری گوندی کانیمیل، ژماره  مه مین حه د ئه مه حه. ت ی دراوه)260(
ی )259(  ریم، موختاری گوندی پباز، ژماره بدولکه نامیق عه. ت ی دراوه)171(

ی )276(  ج، موختاری گوندی سیتالن، ژماره ره فه  مه ریم حه که  مه حه. ت دراوه
وه)228(  ، ژمارهئیستخباراتغزایی، ڕۆال حوسن  مه. ت دراوه ید  سه. ت ی درا
. ت ی دراوه)294(  مارهن، ژ سه میرزا حه. ت ی دراوه)286(  ت، ژماره قورده

لیم  د سه مه محه. ت ی دراوه)306(  وج، ژماره ی فهرۆکجاش سهق ساح،  کر فه بوبه ئه
   ).ت ی دراوه)416(  وج، ژماره ی فهرۆکجاش سهقادر عوسمان، 
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  ):المفارز الخاصة(کان  تییه تایبه  زه فره مه
  
ر  تی داگیرکه حکومه  دسۆز به  ره جاشی ھه  بوون لهکان بریتی  تییه تایبه  زه فره مه  

ندین  ت بوون یان چه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی فه وانه ئه. دامی دیکتاتۆر و سه
یان  رگه ڕی پشمه یان شه شداری ده ھیدکردبوو یان به و ھاووتییان شه  رگه پشمه

ربازی  من، ئیستخباراتی سه ئهگاکانی ز ده   ر به تی سه ی تایبه زه فره مه  کردبوو، بۆیه
  . وراتیان پدرابو یان موخابه

کان  ندی پیته ی ڕیزبه گوره کوردستان، به  کان له تییه تایبه  زه فره ی مه رمانده ناوی فه
  : ن وه ی خواره مانه بۆم ناسرابن ئه  که
   

. ت بهی تای زه فره ی مه رمانده ، فه)جۆیی کوه(لۆ  جید ده حمان مه ئاوڕه .1
عس بوو، دواتر بۆ  ناو به دام له ڕژمی سه ڕووخانیلۆ، تا  حمان ده ئاوڕه
کتیی نیشتمانی  ی یه عدیه ی سه ته رپرسی کۆمه به  ک کرا به یه ماوه

 .کوردستان
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده عید، فه بدول سه کر عه بوبه ئه .2
شداری  د بیجۆ، به حمه ئه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده د بیجۆ، فه حمه ئه .3

،  وجول، خورماتوو و کفری کردووه کانی نه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئه
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  که
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه د بیجۆ، له حمه ئه). 241لرگ،  مه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه لیستی داواکراوه  ی له)5(  و ژماره  رچووه بۆ ده  . کاندا پدرا

کی گوندی  خه، )یالنی یدۆ خه سه –د  حمه ید ئه سه(یالنی  د خه حمه ئه .4
یالنی،  یدۆ خه سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ریر ھه –گیسک  بابه(

کتیی نیشتمانیی  کانی یه ناو ڕیزه  چۆته) 1991(ڕینی  دوای ڕاپه
  . کوردستان

 ).107(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)نگال شه(د جاسم قاسم  حمه ئه .5
 ).134(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ئاکرێ(زدین  شید یه د ڕه حمه ئه .6
 ).95(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده رکی، فه د زۆ ھه حمه ئه .7
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 ).90(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه) یداوه سه(عید  د سه حمه ئه .8
 . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د الوکۆ، فه حمه ئه .9

، )قی قته د ته سوه ئه( قی قته ته-وگی شه  مزه د ھه حمه د ئه سعه د ئه سوه ئه .10
وتی  ڕکه  وگی، له د شه سعه د ئه سوه هئ. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
و .) ک. ن. ی(مان و دسۆزی  ی قاره رگه دا دوو پشمه)15.8.1985(

ی  رمانده لی، فه ال عه ن مه سه حه(کانی  ناوه  ھیدکرد به ی کوردی شه وه ته نه
و،  پشه  د محدین ناسراو به مه بدولسه ورێ و ئاراس عه ی ھه)83(تیپی 
ھیدکردنی  وگی دوای شه د شه سوه ئه). ی تیپی ناوبراوری سیاس ڕابه
ی  زه فره و مه  وه ستی ڕژم کرده خۆی ڕاده  یه رمانده و دوو کادیر و فه ئه

ی  رمانده فهدی  سعه د ئه سوه ئه. رگرت ئیستخباراتی وه   ر به تی سه تایبه
کی  یه هرگ دا پشمه)20.8.1986(وتی  یانی ڕکه به ره به  ، له زه فره مه

کتیی نیشتمانیی  ی بتونی یه)99(تیپی    ر به رتی دووی سه مانی که قاره
  ری ناسراو به سوڵ پشده د ڕه حمه و ئه سره ناوی خه کوردستانی به

ناو ئاوی  له  کدا که یه بۆسه  ی له وه د، دوای ئه سوه ئه. ستگیرکرد ده) ئاوات(
ند  چه  مکی دا، که له به  ابوو، لهداین  نزیک چوارقوڕنه  ی دوکان له ریاچه ده

ری  و پشده سره وت جاشی دیلی تیابوو، خه ش حه و شه  رگه پشمه
کات،  ستگیر ده ده  یه رگه و پشمه د ئه سوه ئه  کاتک که. کات ستگیر ده ده

ۆ  ک ده ر شیناییه سه له  و نزیکه له  کات که شۆفری جبک ده  داوا له ب ب
  که. خۆی ئۆتۆمۆبیلی پ نابت  ، چونکه کۆیه  نته یه ی بیانگه وه ئه

  ، به و گیراوه  یه رگه پشمه  وه زانت ئه الیان و ده  گاته دا ده که شۆفره
ندی  چه: (ت د ده سوه ت ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده خۆفرۆش و فه

ده  یه رگه و پشمه س ئه م به تده وێ ده ت ده پاره که و  ت مه ستی حکومه ڕا
س  کات و به ده  که یکی شۆفره سه  وه ییه تووڕه  د به سوه ئه).   ئازادی بکه

د و  سوه کاکی شوفر ئه).  لخوڕه  زووکه: (ت ده  که شوفره  به  نده وه ئه
کۆیه بۆ خۆگۆڕین و   د له سوه مای ئه  نته یه گه ده  که کانی و دیله جاشه

  سوڵ، که د ڕه هحم و ئه سره کانی خه ی قسه رهگو به.  یانی نان خواردنی به
و  ی ئه که و کوڕه کی دیله  یه رگه پشمه  وه زانت ئه ده  د سوه دایکی ئه
ویژدانی   و دایکه ئه. ستی ڕژمی بکات ڕاده  تی و نیازی وایه گرتوویه
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ستی  ڕاده  که  وه پاڕته کات و لی ده ی ده که کوڕه  بزوێ و زۆر داوا له ده
ر  گه ئه  باشه: ( وه داته می دایکی ده وه  وه د به سوه م ئه کات، به عسی نه به
دایکی ).  تی بکوشتایه که و کوڕه و ئه  وه ت بھاتایه که رمی کوڕه ته  وه م شه به

و   وه ھاته رمی تۆم بۆ نه ته  ی که وه کوڕم خری ئه  باشه  ده: (ت پی ده
).  ئازاد بکه  یه ن مردمنداڵ و قۆزه مه ته  به  رگه و پشمه کوژرا ئه س نه که
و  سره ک کاتژمر خه ی یه ی دایکیشی ناکات و دوای نزیکه قسه د به سوه ئه
ده سوڵ پشده د ڕه حمه ئه   ربازی کۆیه واگری سه ستی ڕکخراوی ھه ری ڕا
وتی  ڕکه  ری له و پشده سره ڕبوونی دوو مانگی ڕک خه پاش تپه. کات ده
د  مه واد حه ن عه الیه دانی له  سداره  رمانی له دا فه)20.10.1986(

ی ژووری  وانه چت و ڕه رده بۆ ده  وه رۆکی دادگای شۆڕشه ری سه نده به
  پ له  دوای نزیک س مانگی ژیانی ژووره. کرت بوغرب ده ی ئه سداره

دا )21.1.1987(وتی  ڕکه  غدا، له ی به کانی سداره ترس و بۆن خونه
ری  و پشده سره ی کورد و کوردستان خه ترسه رگ نه مه  له  رگه و پشمه ئه
زیندانیکردنی   کرته ی بۆ ده سزاکهحوسن  دام تی سه رمانکی تایبه فه  به
  ره کی ھه ری، ھاوڕیه د پشده حمه سوڵ ئه و ڕه سره خه.  تایه تا ھه ھه

دا )6.6.1987(وتی  کهڕ  بوغرب له زیندانی ئه  و له ویستمه  خۆشه
ر  ردووکمان به دا ھه)14.9.1988(وتی  ڕکه  کترمان ناسی و دواتر له یه

 دام ی سه)6.9.1988(ی ڕۆژی )637-636(  لبووردنی گشتی ژماره
د  سوه ئه. زار زیندانکی تری کورد ئازادکراین ند ھه ڵ چه گه وتین و له که
ی حزبی شیوعی  رگه پشمهدا کادیر و )1986(سای   ر له وگی، ھه شه

ده ستگیر ده کۆیی ده  ن کاکه سه ئراقی حه ستی ئیستخباراتی  کات و ڕا
ن  سه حه. سزا درا  تایه تا ھه زیندانی کردنی ھه  سای دواتر به  کات، که ده

وی  شه  له). 14.9.1988(وتی  کو ڕکه تاوه  وه زینداندا مایه  ، له کاکه
شی  ی ھاوبه وره الماری ھزکی گه رش و پهکاتی ھ دا و له)29.5.1987(

  پکھاتبوو له  که کتیی نیشتمانیی کوردستان یهی )3+2(کانی  نده به مه
ی  ئازادکردنی شارۆچکه پناوی له  نده به و دوو مه ئهکانی  ی تیپه زۆربه

وجکی  گای فه باره  که ق قته ی ته ته قهی  ربازگه گرتنی سهو ق  قته ته
نویاندا   رۆکجاشک له ند سه چه، تدابوو) الجیش الشعبي(یللی سوپای م
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ئیستخبارات و   ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده فهقی  قته د ته سوه ئه
و   که ر پرده ی سه بیه ر ڕه به  نایان بردبووه ی، په که زه فره کانی مه جاشه
  له. گیران نهدا  وه و شه له  و دوو شونه نیا ئه ته  عس که ی به مه زه مونه

م دوو  سود و پیاوانی ڕژم له کانی ئه ختی جاشه نگاری سه ره نجامی به ئه
: ن مانه شکیان ئه به  ھیدبوون که شه  رگه پشمه  یازدهدا  شونه

بی  کته ندامی مه ری، ئه سه نگه حیم سه بدوله بدول عه حیم عه بدوله عه(
ندی دوو، ئازاد سابیر  به ازی مهرب رپرسی سه و به ری سکه عه

ولر،  شتی ھه ی ده)86(تیپی   له ی چواررت ی که رمانده ری، فه سه داربه
سرۆکی  قه  تی، باپیره ڕانه ی به)85(ی تیپی  رگه ئیسماعیل بچکۆڵ پشمه

الم  رکوک، سه ی که)21(تیپی   یی له کی ساه رتی یه ی که رگه پشمه
ی  رگه پشمه  کاوه تی، ڕانه ی به)85(ی تیپی  رگه د گۆران پشمه مه محه

ی تیپی  رگه حمان قۆڕیتانی پشمه بدوله ندی س، لوقمان عه به تیپی مه
رتی پنجی  که  له  زه فره ی مه رمانده فهمشین  ، موحسین حه ی کۆیه)93(

کی  یانی خه ولر و یاسین ڕۆژبه شتی ھه ی ده)86(تیپی  جی ره گۆڕقه
ی )21(تیپی   یی له ساه کی رتی یه ی که رگه و پشمه دی شخ بزنی

-2+  7، ل)51(  رکوکی نوێ، ژماره ، که239-2:  رچاوه ؛ سهرکوک که
قی، دوای  قته تهد  سعه ئهد  سوه ئه .)7، ل)52(  ، ژمارهێرکوکی نو ، که240
ندی  مه سوڵ مه کانی ڕه نزیکه  ره ھه  رگه پشمه  کک بوو له ڕین یه ڕاپه
ردووکیان  تری حزبی سۆسیالیستی کوردستان و دواتریش ھهسکر
دوای  له. کتیی نیشتمانیی کوردستان کانی یه بۆ ناو ڕیزه  وه ھاتنه  وه پکه
د  حمه ئهق  فه(   ی چوارقوڕنه ناو شارۆچکه ج له ره د فه سوه ڕین، ئه ڕاپه
  که(وردستان نی یاسادانانی ک نجومه ندامی ئه ئه  کۆنه  که ،)الجانیمین  ئه
ی  رمانده فه  وه) دام ناسرابوو نی کارتۆنی یاسادانانی سه نجومه ئه  به

رۆکجاش  کانی سه سووکه  ی جاشه)22(وجی  فه  ی جاشان بوو له سریه
ه ندامکی سه ئه  کوژت، که ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ ده باس مامه عه  مزه ھه    ر ب

ندامی پارتی  ی ئه په خه  رهدواتریش ش. پارتی دیموکراتی کوردستان بوو
ق الجانی  ی فه که کان کوڕه ی الجانییه ماه بنه. دا کوشت ناو شاری کۆیه له
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سای   سان له ق الجانیدا، ھه ی فه تۆه  لی له فا عه و الجان مسته
 . وه قییان کوشته قته د ته سوه دا ئه)1994(
سۆل،  ری حه نوه ئه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده سۆل، فه ری حه نوه ئه .11

  ، که رکوکی کردووه کانی که نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه به
حمان،  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ھرشی ئه  کاته ده

ن  الیه سۆل، له ری حه نوه ئه  زه فره ی مه رمانده فه). 243لرگ،  تونی مه
شداریکردنی کارای خۆی  ھۆی به ، به وه ه)قکانی ئرا دادگای بای تاوانه(

  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله ی ئهالمار په  له
دا دراوه لیستی داواکراوه  ی له)285(  .ت کان
 ).132(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ئاکرێ(زیز بایز  ئیسماعیل عه .12
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)مانیسل(ئیسماعیل   مزه ئیسماعیل ھه .13

)14 .( 
 ).10(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یی دزه قه(د  حمه ر ئه کر ھۆمه بابه .14
 .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه زید عه زید حاج بایه بایه .15
  . ت تایبهی  زه فره ی مه رمانده ، فه) کری فاته به(ماڵ  بدول حه کر عه به .16
لی  کر عه به. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی حاجی موشیر، فه کر عه به .17

نگاو،  کانی سه نفالکردنی دانیشتوانی بتاوانی ناوچه شداری ئه موشیر، به
-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که یالنی کردووه ن و له سه حه ره قه

لی حاجی  کر عه به). 242لرگ،  هحمان، تونی م بدوله زیاد عه، 21
رمانی  فه  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه موشیر، له

وه  ی له)157(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده کاندا  لیستی داواکرا
وه  .  پدرا

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره ن قادر خدر قادر که ھمه به .18
)144  .( 
،  تاریق ئاغا. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده زا ئاغا، فه زیز ڕه تاریق عه  .19

وجول، خورماتوو،  کانی نه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه به
، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که  و کفری کردووه رقه سه

زا ئاغای  زیز ڕه تاریق عه). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ت، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
دا دراوه لیستی داواکراوه  ی له)196(  و ژماره  رچووه بۆ ده  . ت کان

. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهرواری هلی ب عه زیف د نه مه تاریق محه .20
شتی بادینانی کردووه؛  نفالی ھه شداری ئه زیف، به د نه مه تاریق محه

   ). 5228- 5220، ل22، ب1-2: ( رچاوه سه
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه. مای مچه مان چه بار قاره تۆفیق جه .21

نفالکردنی  شداری ئه مای، به مچه مان چه بار قاره تۆفیق جه). 145(
  ، که نی کردووه سه حه ره نگاو و قه ماڵ، سه مچه کانی چه دانیشتوانی ناوچه

رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه لهمان،  بار قاره تۆفیق جه). 238ل

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ۆی بهھ وه به ه)ئراق
وه لیستی داواکراوه  ی له)159(  و ژماره  رچووه بۆ ده م  به .  کاندا پدرا

ی  شارۆچکه  دا له)1998(سای   له ،مای مچه مان چه بار قاره تۆفیق جه
 . رکوک کوژرا که –پردێ 

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)عنا تۆفیقی ڕه(ی ی بجه ه ورۆی ھه حیم نه تۆفیق ڕه .22
کانی  تاییه ره سه  زه فره ی مه رگه ورۆی، پشمه حیم نه تۆفیق ڕه. ت تایبه

سای   ل له کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو، وه ی یه)1976(سای 
و   خاسه  زه فره ی مه رمانده فه  ناو ڕژم و بوو به  وه ڕایه دا گه)1977(

د،  حمه ئهمین  دئه مه ر حه نوه ئهندازیار  ئهو ئاشکراکردنی  اری ئهم ک که یه
لینینی کوردستان  –ی مارکسی  ه ی کۆمه بجه ه ی ھه رپرسی کۆمیته به

شاری   سای دواتر له گرتیدا، بهدا )1977-5-20/21(ی و شه  له  بوو، که
حیم،  تۆفیق ڕهتی جاش  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه. درا  سداره  موس له

  ورامان ھهرمی  کی ھه رتی یه کهی  رمانده دا فه)9.1.1979(ی وت ڕکه  له
یی،  ج تریفه ره فه  ناسراو به )یی تریفهم  ڕۆستهریم  کهد  مه محهج  ره فه(

  ورۆی که ی نه ی ناوچه)پریس(گوندی   لهی )ک. ن. ی(ی  رگه پشمه
ی  زه فره ی مه رمانده فه. ھید کرد شه،  بجه ه زای ھه سنووری قه  وته که ده

ڕینی دانیشتوانی شاری  ڕۆژی ڕاپه  ورۆی، له حیم نه ت تۆفیق ڕه تایبه
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عسی  دژی ڕژمی به دا له)13.5.1987(وتی  ڕکه  له  بجه ه ھه
م  ، به که ڕیوه ڕاپه  که پاڵ خه  رگرت و چووه وستی وه رست، ھه زپه گه ڕه

ه یوه په  وه وشه و ئران ڕۆیشت و له ره بهڕین،  دوای شکستی ڕاپه   ندی ب
وه  کرد، که  وه ه-پارتی دیموکراتی کوردستان ی  رگه پشمه  کو ئستاکه تا

پشکۆ : ( رچاوه ژیت؛ سه ولر ده شاری ھه  و له   پارتی دیموکراته
رگی  و به 1983- 1978م  که رگی یه زموون و یاد، به دین، ئه جمه نه

، شون و سای  ، ناوی چاپخانه180- 179، ل1989- 1983م  دووه
   ). ر نییه سه چاپکردنی له

 ).57(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده جاسم حارس، فه .23
، )ردی گه  مه بار ئیبراھیم حه ید جه سه(ردی  گه  مه بار ئیبراھیم حه جه .24

 ). 203(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
کتیی  یه   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده واندزی، فه ڕهمیل  بار جه جه .25

 .م مرد کی که یه ماوه  ڕین به م دوای ڕاپه نیشتمانیی کوردستان بوو، به
. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)درژ  باره جه(باس محدین  بار عه جه .26

کۆ و  کانی تیله چهنفالکردنی دانیشتوانی ناو شداری ئه درژ، به  باره جه
زیاد ، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که وجولی کردووه نه
ی  گوره بهباس محدین،  بار عه جه). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه

وتی  ، ڕکه ممه ، ڕۆژی دووشه)6689(  ، ژماره)الثورة(ی  ڕۆژنامه
پاداشتی   له) کورد کوژی ناپاکی و(تی  دالیای ئازایه مه) 19.9.1988(

بار  جه.  رگرتووه وهدام  سه  لهکاندا  نفاله شاوی ئه  شداریکردن له به
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)درژ  باره جه(باس محدین  عه

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
کان  داواکراوه  تباره تۆمهلیستی ناوی   ی له)279(  هو ژمار  رچووه بۆ ده

وه  .  پدرا
، )یی سۆه(رزنجی  بار شخ ھادی شخ نوری شخ حوسن به جه .27

شداری  یی، به بار ھادی سۆه جه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
  ، که نگاوی کردووه الر و سه کانی پباز، که نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئه
رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده
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  دا واته)8.3.1991(وتی  ڕکه  یی، له بار شخ ھادی سۆه جه). 239ل
پیاوی ک  ڵ کۆمه گه ڕینی دانیشتوانی سلمانی له م ڕۆژی ڕاپه دووه
ادی شخ نوری بار شخ ھ جه. سوتان  که سووره  منه ناو ئه له ی ڕژم دیکه

کانی  ن دادگای بای تاوانه الیه ستگیرکردنی له رمانی ده رزنجی، فه به
وه و له ڕزبه  رچووه بۆ ده  وه ئراقه  .  ت ی دراوه)162(  کاندا ژماره ندی نا

مال دوزی،  جه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده مال حوسن دوزی، فه جه .28
  ، که رکوکی کردووه کانی که ناوچهنفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه به
رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه مال حوسن دوزی، له جه). 243ل

ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
دا پدراوه لیستی داواکراوه  ی له)165(  و ژماره  رچووه بۆ ده  . کان

جیھاد موسا . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده نجیری، فه ھه ره جیھاد موسا قه .29
کانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ھرشی ئه نجیری، به ھه ره قه

نفالی  ئه شداری به  کاته ده  ، که مای کردووه مچه نجیر و چه ھه ره شوان، قه
جیھاد ). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)4(

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه نجیری، له ھه ره موسا قه
ۆ  رمانی ده کاندا فه نفاله ئهھرشی   شداریکردنی له ھۆی به به ستگیرکردنی ب
 . ت کاندا دراوه داواکراوه لیستی  ی له)163(  و ژماره  رچووه ده

ۆ  چه).  72(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده عید کۆیی، فه ریم سه تۆ که چه .30 ت
کانی قاسم تاھیر ئاغای  سووکه  ی جاشه)85(وجی  فه  عید، له ریم سه که

 .  بووه  ی سریه رمانده ، فه ش-کۆیه
 ).70(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یی دزه قه(رسیان  حاجی ئاغا سه .31
ی  زه فره ی مه رمانده یی، فه د ساه مه دین شخ محه دره سیب شخ سه حه .32

 ).13(  تی ژماره تایبه
 ).22(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه  بجه ه خان ساح نادر ھه مه حه .33
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه لی ھه بدولقادر عه شید عه ڕه مه حه .34

 ). 42(  ژماره
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ی  رمانده ، فه)سلمانی(نی  ڕایه زهد ساح  مه ریم حاجی محه که  مه حه .35
   ).37(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه وز شخان خدر ئاکره حه .36
)133   .(  
کانی  ی جاشه زه فره مه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریف، فه ر شه یده حه .37

:  رچاوه سه  یان کردووه؛ )1(نفالی  الماری ئه شداری په ریف، به ر شه یده حه
  .   ) زانراوه ل نه، )3709(  العراق، ژماره، 2-110(
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره شید حوسن قادرکه حوسن ڕه .38

)143 .(  
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)یرول دوزی خه(ولود  ریم مه یرول که خه .39

نفالکردنی  شداری ئه به ،ولود ریم مه یرول که خه. تی ئیستخبارات تایبه
شاوی شداری  به  کاته ده  ، که رکوکی کردووه کانی که دانیشتوانی ناوچه

رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)4(نفالی  ئه
دالیای  ، مه)الثورة(ی  ی ڕۆژنامه گوره به ولود، ریم مه یرول که خه). 244ل

شاوی   شداریکردن له پاداشتی به  له) کورد کوشتن و ناپاکی(تی  ئازایه
ل ، )6689(   الثورة، ژماره، 26-2: ( رچاوه سهرگرتووه؛  کاندا وه نفاله ئه
ۆی ھ ، به)یرول دوزی خه(  ناسراو بهولود  ریم مه یرول که خه.    ) زانراوه نه
دادگای (ن  الیه ، له وه نفاله کانی ئه  شاوه دڕنده  شداریکردنی کارای له به

و   رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده ، فه وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
  .    کاندا پدراوه لیستی داواکراوه  ی له)176(  ژماره

ی  رمانده فه، )الل پیرباڵ وان جه دده( د زراری مه الل حه وان جه دده .40
ن  کانی دده شی جاشه ھزکی ھاوبه). 186(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه وا
ی  رمانده ، فهپیرباڵالل  وان جه دده  د زراری ناسراو به مه الل حه جه
شیر بارزانی،  بهولر،  منی ھه ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره مه
لیم  سهبدولخالیق  عهکان،  سووکه  ی جاشهوج فه  کک له یهکجاشی ۆر سه

زیز  عهولر،  منی ھه تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(یی  پونگینه
، )130(وجی  کجاشی فهرۆ ، سه)ال عوزر مه(ولود شخانی  د مه مه حه
ولر،  منی ھه ئه  ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فهلی ئاوما عه
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ی  رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(فی شخانی مین سۆ دئه مه ر حه عومه
ند ساح  ولر و مامه منی ھه ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره مه
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه) شقه ند قه مامه(  یی ناسراو به شقه ولود قه مه

وتی  ڕکه  شیاندا له کی ھاوبه یه بۆسه  ولر، له منی ھه ئه  ر به تی سه تایبه
 ، په ی قوشته شارۆچکه  ر به ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(

ریف  عه(یی  گه دیبه –حاجی شخانی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه
. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ئه
  دوو ژن که ھید بوونی شهڵ  گه ، لهیی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک
لی  عید عه م سه ھید حاته ککیان دایکی شه یهبوون   رگه سوکاری پشمه که

  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه مین ساح ئه  خاسیه( ناوی یی به عونه
) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پوری پشمه(ی خمور مه نیج بدول مه عه

  سلمان و کافیه  دیجه ، خهن هس باح حه سه  ک له ریه و برینداربوونی ھه
ھید  ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شهبدولی خوشکی  حوسن عه

     .ن رگه سوکاری پشمه کهش  و دوو ژنه ئه  کهخموری  مه  الوه
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)نی ڕایه ئوف زه ڕه(شید ئیسماعیل  ئوف ڕه ڕه .41

کورد کوشتن (تی  دالیای ئازایه مهیل، شید ئیسماع ئوف ڕه ڕه). 26(تی  تایبه
رگرتووه؛  کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به  له) و ناپاکی

وه ل نه، )6689(  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 26- 2: ( رچاوه سه .    ) زانرا
فا بوو،  وشروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه   ر به نی سه ڕایه ئوف زه ڕه
دا )25.7.2009(وتی  بژاردنی ڕکه ھه  ر له ند ڕۆژک به م ناوبراو چه به
  . سلمانی کوژرا  له

  ).13(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم ئاغا، فه ب که جه ڕه .42
زا  کوڕانی ڕه  ک له ریه ھه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم، فه زا که ڕه .43

:  رچاوه سهی  گوره به، )ریم زا که لی ڕه عهریم و  زا که مال ڕه جه(ریم  که
دالیای  مه ،) زانراوه ، ل نه)6689(  ی الثورة، ژماره ڕۆژنامه، 2-26(

ۆر له سه  یان له)کورد کوشتن و ناپاکی(تی  ئازایه   دام حوسنی دیکتات
  .  رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردنیان له پاداشتی به

  ). 58(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه گی بتواته شید به هڕ ر نوه شید ئه ڕه .44
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   .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی حاجی موشیر، فه ت عه فعه ڕه .45
ی  رگه پشمه  کۆنه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د عیسا، فه مه سابیر محه .46

  بوو بهی بۆ ناو ڕژم  وه کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو، دوای ھاتنه یه
  تباره تۆمه ،د عیسا مه سابیر محه. تی ئیستخبارات ی تایبه زه فره نی مه خاوه

تاح  ناوی فه ی پباز به ری شارۆچکه وروبه ده  ربینی شتک له سه  به
ی  نزومه مه  به  که ری شته ستکردنی سه سوڵ و ڕاده د ڕه مه محه

دا )1988(ی سای وت حهمانگی   رکوک له که  رقی له ئیستخباراتی شه
ی )32(  دانیشتنی ژماره: ( رچاوه کاندا؛ سه نفاله ی ئهھرشکاتی  له

وتی  ، ڕکه ممه نفال، چوارشه کانی ئه تبارانی شاوه دادگاییکردنی تۆمه
، )1991(ڕینی سای  پاش ڕاپه ).فزیۆنی کوردسات له ، ته)20.12.2006(

کتیی نیشتمانیی  انی یهک ناو ڕیزه  وه ڕایه د عیسا، گه مه سابیر محه
تای سای  ره سه  ی له که م دوای ئاشکرابوونی تاوانه کوردستان، به

   . رکرا ده  و حزبه ناو ئه دا له)2007(
ت؛  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)بازیانی(ئایی د  حمه ساالر ئه .47

رتی  به ڕوه رتی پۆلیسی سلمانی بۆ به به ڕوه نووسراوی به: ( رچاوه سه
 ).11.1.1987(وتی  ی ڕکه)22(  ژماره منی سلمانی به  ئه

. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)لی موزه  ساله(ریف  د شه حمه ساح ئه .48
منی سلمانی  تی ئه ی تایبه زه فره دا مه)1985(سای   لهلی،  موزه  ساله

کانی  ڕیزه ناو  ، چووه)1991(ھاری سای  ڕینی به دوای ڕاپه. رگرت وه
  دا بوو به)1996ی ئابی 31(دوای  لهکتیی نیشتمانیی کوردستان و  یه

ه  وه بووه  سلمانی دووباره  م دوای ڕاونانی پارتی له پارتی، به   ب
شاری سلمانی کچکی   دا له)1998(سای   لهلی،  موزه  ساله. کتیی یه
م  کی که یه هکوشت و بۆ ماو) حوسن بدول ھاباد عه مه(ناوی  به
) ک .ن. ی(رپرسانی  پشتیوانی به  ر زوو به م ھه ستگیرکرا، به ده

دایکی   له  قه م دادگای سلمانی ته رده به ی له وه ڕای ئه ره ، سهئازادکرا
دا )13.10.2001(ی وت ڕکه  لی، له موزهساح . ھاباد کراو بریندارکرا مه

حوسن و  بدول جوان عه( کانی  ناوه ھابادی به مهی  دیکهکی دوو خوش
مردوویی   نیوه  و ناسک به ڕفاند و بۆ شه) بدول حوسن ناسک عه
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دا )17.10.2001(وتی  ڕکه  ک و دوای چوار ڕۆژ له ر ڕگایه سه  فدرایه
یان  و جاره ئه  ، که وه رچنار دۆزرایه شتکی نزیک سه ده  رمی جوان له ته

  بهک  یه ل دوای ماوه ، وهرکرد وبراو دهبۆ نادانی   سداره سزای لهدادگا 
م دوای  به.  تایه تا ھه زیندانی ھه  ی بۆ کرا به سزاکهرپرسان  وی به ھه

ی ت تایبهلبووردنکی   بهلی  موزه  تبار ساله تۆمهی نۆ ساڵ و نیو،  نزیکه
  دا له)15.11.2010(وتی  ڕکه  له )سعود بارزانی مه(رم  رۆکی ھه سه

   . ازادکرازیندان ئ
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)یات ی خه ساه(قینی  د خانه مه بدول محه ساح عه .49

، )یات خه  برای ساه(قینی  د خانه مه بدول محه ریم عه که مه حه. ت تایبه
ریم و  که مه یات، حه خه  ساه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده جگری فه

دا )1979(سای   لمان له ن عۆل سه سه حمود حه ناوی مه سکی تر به که
ک باڵ  ف یه شره ئه  سوڵ ناسراو به ریم ڕه ف که شره ناوی ئه پیاوکیان به

دانه یه شوه به   کانی له یات و جاشه ساح خه.  ھیدکردووه شه  کی زۆر دڕن
کدا بۆ  یه بۆسه  له  بجه ه ی ھه وه ره ده  دا له)1979-11-25/26(وی  شه

کانی حوسن  ناوه کتیی نیشتمانیی کوردستان به ی یه هرگ دوو پشمه
) لنی لی ده عه(وڕۆی  مین نه دئه مه لی حه عهال ساح کۆکۆیی و  جید مه مه
ستی  دیلگرت و ڕاده برینداری به  میشیانی به ھیدکرد و دوه میانی شه که یه

ی  ی خاسه یئه ھه  ند مانگک له لنی، چه لی ده عه. ئیستخباراتی کرد
  رمانی له ی زۆر درا، دواتریش فه نجه شکه و ئازار و ئه  وه یهرکوک ما که

زیندانی موس   دا له)1980( سای  له  بوو وه ئهرچوو،  دانی بۆ ده سداره
ریم  که مه یات و حه خه  ساه  بدولی ناسراو به ساح عه. درا  سداره  له
پارتی دیموکراتی کاری ھاو وت به یانه ده  گوایهبدولی برای،  عه

ڕیزی   و خۆشیان بچنه شنن بوه دام ی سهڕژم  ستک له دهکوردستان 
و   رتییان ھنایهپارپرسی  ف س به  و به  سته به و مه به،  وه رگه پشمه نا

تی  چۆنیهدانان بۆ  خشه نهگفتوگۆکردن و پناوی  له شاری سلمانی
 وتی ڕکه  لهیات  خه  چی ساه که ندیخان، ربه دهی  شارۆچکهستکردنی  ڕاده

دام و  ئیستخباراتی سهزگای  دهپالنکی داڕژراوی   دا له)22.9.1987(
یان - ی پارتی دیموکراتی کوردستان رگه عسدا س پشمه حزبی به
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یلی  مین ئاغا سیوه دئه مه بدول ئاغا حه ندازیار عه ڤای ئه کانی ھه ناوه به
ندازیار قادر مام نوری  ی پارتی، ئهربازی لقی چوار رپرسی سه به
زووری  شارهجیب  د نه مه وزاد محه زووری و نه گی شاره دبه له وه
و س  ی ئه ڕین پارتی دیموکراتی کوردستان تۆه دوای ڕاپه. ھیدکرد شه
ریم و براکانی و  که مه یات، حه خه  ساه  ک له ریه و ھه وه  ی کرده ھیده شه
 یل و شۆڕش سزای گه دا، به و پالنه بوو له یان ھهست ی ده وانه ڵ ئه گه له
  .     یاندن گه

  ).12(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)دھۆک(فا بسفکی  ساح مسته .50
باح ئیسماعیل،  سه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده باح ئیسماعیل خدر، فه سه .51

، 22، ب1-2: ( رچاوه ی کردووه؛ سه)8(نفالی  شداری ھرشی ئه به
  ). 5228-5220ل

باح  ی سه زه فره مه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ق، فه لی فه باح عه سه .52
؛  ی کردووه)2+1(کانی  نفاله ی ئه شداری ھرشی دڕندانه ق، به لی فه عه
ق  لی فه باح عه سه.   )6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 79- 2: ( رچاوه سه
) کورد کوشتن و ناپاکی(تی  دالیای ئازایه ت، مه بهی تای زه فره ی مه رمانده فه
:  رچاوه سهرگرتووه؛  کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به  له
وه ل نه، )6689(   الثورة، ژماره، 2-26(   .   ) زانرا
ی  زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه حمان ھه بدوله بدول عه عید عه سه .53

   ).89(تی  تایبه
ی  رمانده ، فه) ح شینه سه(بندیان حمان خدر  بدوله ح شینه عه سه .54

کتیی  ی ناسراوی یه رگه تا پشمه ره ، سه ح شینه سه. ت ی تایبه زه فره مه
کو  ربازی وه کانی سه که دوا یه ک له یه  ، پله نیشتمانیی کوردستان

رت و دوا  ی که رمانده رت، فه ی که رمانده ، جگری فه زه فره ی مه رمانده فه
رتیپی  سای دواتر سه وولر  شتی ھه ی ده)86(رتیپی  ی جگری سه پله

کاندا  نفاله کاتی ئه ک له الیه ، له ح شینه سه.   بیوه،  ی سۆران بووه)12(
ی  کشه   وه کی تریشه الیه  ما، له تی نه رگایه ی ڕووخا و توانای پشمه وره
رتیپی  سه  ت دوای البردنی له تایبه به رپرسکی دیکه هند ب ڵ چه گه بوو له ھه
  وه کانی ڕژمه منییه زگا ئه ده  ندی به پوه  وه ژره له  ، بۆیه ی سۆران)12(
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  رگه کی پشمه یه رمانده ند فه چه  ڕژمیش داوای لکردبوو که. کردبوو
ردووی ڕاب  وانیان بکات، ئینجا له ستی ئه زیندوویی ڕاده بکوژت یان به

کانی ڕژم  ره زگا داپۆسنه ی ده رجه و مه به ، ح شینه سه. بن و خۆشده ئه
کتیی نیشتمانیی  ناو یه ی له وانه ئه  ڕا که گه تک ده رفه ده  م له قایل بوو، به

ی حزبی شیوعی  رگه ندین کادیر و پشمه ڵ چه گه له  ڕقی لیان بوو
ور  ور چه کو نچیری چه انگرت و وهھیدیان بکات یان بی شه  وه که یه به
  کان شانازی به عسییه تی نوی خۆی و به ر مزی دۆستایه سه له

ده شه ح  سه  ی که ته رفه و ده ئه. یان بکات وه ستکردنه ھیدکردن یان ڕا
نیا  ناچاری، ته تا به ره سه  وت، بۆیه که ڕا بۆی ڕک نه گه دوایدا ده به  شینه

ده و   ه ی حزبی شیوعی کرد و که رگبی ئاراسته هی ج گورزکی کوشن پیا
د  مه زیز حه حمان عه بدوله ترس و شرئاسا عه ی چاونه رگه و پشمه

لی  کانی عه ناوه ی تر به رگه ڵ دوو پشمه گه ، له)دکتۆر عادل(  ناسراو به
وی  شه  ، له بانی و ڕزگار گردعازه) مال که  ناسراو به(حاجی ئیسماعیل 

په  ی قوشته شارۆچکه   ر به ی سه) پینگه(گوندی   دا له)9/1988.6.10(
عدی  ناوی سه به  کی دیکه یه رگه ڵ بریندارکردنی پشمه گه له. ھیدکرد شه
ک و  ھید دکتۆر عادل برایه شه. ھندرن  خورمایی ناسراو به داره

ری سیاسی  م کادیر و ڕابه ھه  دسۆز و نزیکم بوو، که  ره کی ھه ھاوڕیه
م  ی حزبی شیوعی بوو، ھه رگه چوغی ھزی پشمه ره لقی قه

،  ھید دکتۆر عادل، مرۆڤکی ساده شه. زا ربازی شاره کی سه یه رمانده فه
زن، بور،  فا، مه وه پشوو درژ، دسۆز، به ، ئارام،  نده خه م به ده

 توانم بم بوو، ده   قینه ڕاسته کی هی رگه ختکار، شۆڕشگر و پشمه خۆبه
ی  ھیدانه و شه ئه. ھاتن بوو  ھاناوه و به  نگانه ڕاستی پیاوی ڕۆژانی ته به

  ی که وه کانی تریش ب ئاگا بوون له نه و حزبی شیوعی و الیه  وه ره سه
و کوژ کورد   و تاقمه ح شینه  وک سه ک شه یه فته ی ھه نزیکه  ر له به

 جید مهقادر  نوری(  ھاتبوون له پک  ی که که کوژه  رگه پشمه
  میده ی عه که پله  ئستاکه  ، که نوری قادر باریکه  یی ناسراو به رکره به دۆره

کتیی نیشتمانیی  یه   ر به و سه  ولره وانی سنووری ھه ھزی پاسه  له
  ئستاکه  ، که)مید سمکۆ بباس عه(بی بباس  ، سمکۆ قادر نه کوردستانه



499 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

ڵ  گه ، له کتیی نیشتمانی کوردستانه هندی ی نی ناوه نجومه ندامی ئه ئه
ی  شه به ڕه نزیک گوندی گه  ، له)ڕین کوژرا دوای ڕاپه  د حوسن که مه محه
وست  ھه  ی حزبی شیوعی به رگه تووشی دوو پشمه   په قوشته   ر به سه

بی  کانه  بن، که ولر ده شتی ھه ویستی کرکار و جووتیارانی ده و خۆشه
وی  ته حمان قه ال ڕه و ئازاد مه)  بی گچکه کانه(شخانی  ڕه شید گه ڕه مه حه

دسۆزی حزبی   ، کادیرکی بی گچکه کانه  .بن ده) ال ئاشتی مه(  ناسراو به
ولری حزبی ناوبراو بوو،  شتی ھه ری سیاسی لقی ده شیوعی و ڕابه

ترسی حزبی شیوعی  کی دلر و چاو نه یه رگه ، پشمه)ال ئاشتی مه(ئازاد 
و دوو  ناکاو ئه ئاسانی و له ی، زۆر به که و تاقمه  ح شینه سه. ووب

ده ست به ده گرن و به ف ده رگه به پشمه -ولر منی ھه ستی ئه ستراوی ڕا
و   ح شینه سه. ھیدکرد یان شه مانه و دوو قاره وانیش ئه ن، ئه که یان ده

ر عادل و ھاوڕکانی ھید دکتۆ شه  ی که وه و شه مان ئه ر ھه ی ھه که تاقمه
  ره رگه ھه پشمه  کک له ، یه)9/1988.6.10(وی  شه  ھیدکردن واته شه
ناوی  کتیی نیشتمانیی کوردستانیی به کانی یه  وسته ھه  مان و به قاره
  که) حاجی(  ناسراو به  )گه دیبه(بدول دووشیوانی  تاح عه دین فه دره سه

 )یدووشیوانریف  شهزیز  قادر عهولبد عهالل  جه( الل خزمی ڕائید جه
 ح شینه سه. ھیدکرد کتیی بوو شه ندی سی یه به ربازی مه رپرسی سه به

و   وه ڕانه یان گه  و دوانه ھید حاجی کردبوو له شه  ، داوای له بندیان بۆ نا
ھید  م شه بژرت، به ککیان ھه جاش یان کوشتن یه  ڕژم و بوون به
جاشی   بۆناو ڕژم و بوون به  وه ڕانه ک گه ژارد نهب حاجی مردنی ھه
و   ح شینه سه  رست و فاشی، بۆیه زپه گه ری ڕه ڕژمکی داگیرکه

وی دواتر  شه کانی پیاوهو   ح شینه سه. ھیدکرد یان شه- حاجی کانی جاشه
  ستژیان له دا، ده)10.6.1988(وتی  ڕکه  له  ، واته په گۆڕستانی قوته  له

 شمهسداربوون به  ی حزبی شیوعی کرد که رگه پ وه دوانیان برین کانی  نا
کی دووگرتکانی  خه) کرمانج(  و عیسا پانی ناسراو به تاریق عه

برینداری   توانیان به  ساالر، که  بدول ناسراو به و موخلیس عه  په قوشته
ر  به انج لهڕۆژی دواتر ھاوڕێ کرم  وه داخه ل به ن، وه ربازکه خۆیان ده

ناوی  بهم  یهس یھاوڕ  ختانه شبهم خۆ ھیدبوو، به ی شه که ختی برینه سه
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ھیدکردنی  شه  به  ،ح شینه سه. رچوو دا ده که بۆسه  ب زیان له) ھرش(
ناوم بردن دی   وه ره سه  له  کتیی که ی شیوعی و یه مانه قاره  و پۆله ئه

ناو ڕژم،   وه ڕایه گه ھشت و نه جنه ی به که ناوچه  ، بۆیه وه خوارده ئاوی نه
پناوی ڕاوکردنی  ک له ر یه سه  نایه و و ڕۆژی ده وامی شه رده به  کو به به

ی  رمانده و فه  رگه پشمه  ی کۆنه ح شینه سه. کاندا رپرسه و به  رگه پشمه
گوندی  نزیک  دا له کی دیکه یه بۆسه  ، لهجاشانتی  ی تایبه زه فره مهنوی 

ی حزبی  دیکهی  رگه دوو پشمه   په، ی قوشته شارۆچکه   ر به ی سه جنه بیره
یی،  ژار مناره یی و ھه کانی ئیبراھیم باداوه ناوه ھیدکرد به شیوعی شه

دا، س برای )1991(ی سای  که زنه مه  ڕینه ڕاپه  له  نی باسه ی شایه وه ئه
وه دیکه زیز  ، دوو کوڕی عه ح شینه هس. ھیدبوون یی شه ی ئیبراھیم بادا

مین  دئه مه ناوی محه ربازی بوون به ی سه ڕاکردووی ڕاژه  ری که مبه قه
ده ستگیرکرد بیب ده زیز حه بیب و خالید عه زیز حه عه منی  ستی ئه و ڕا

. و شونن ر ش بسه کو ئستاکه تاوه  ولری کردن، که ھهشاری 
   ر به ولری سه شتی ھه ی ده)86(کی تیپی  یه رگه دیلگرتنی پشمه به
لی سوور قۆڕیتانی  م عه ناوی ڕۆسته کتیی نیشتمانی کوردستان به یه
ستراوی  قوبه  تا به ره سه  ی، که که سته و داروده ح شینه  ن سه الیه له
م  ھید ڕۆسته شه. ن که ھیدی ده ک و دواتریش شه یه ناو گونیه  نه یخه ده
 چوارپشتر باوکی و   او مای خۆیان بوو، کهھیدی ن لی سوور دوا شه عه

پناو ڕزگارکردنی کوردستاندا  تی و له ڕی کوردایه  له ی دیکه برای
ی  رگه لی مام زندین، پشمه ریم عه ھیدکردنی یاسین که شه. ھید ببوون شه

ڵ بریندارکردنی  گه له) ک. ن. ی(  ر به سهولری  شتی ھه ی ده)86(تیپی 
ری سیاسی تیپی  حمان ڕبه تاح ڕه کانی فه ناوه دا به ی دیکه رگه دوو پشمه

کی پارتی دیموکراتی کوردستان  یه رگه ولر و پشمه شتی ھه ی ده)86(
کانی  نوان گونده کی گوندی سۆفی برایم، له الل خه سوڵ جه ناوی ڕه به
ریم  ھید یاسین که شه. دا)28.6.1988(وتی  ڕکه  ردز و میرکان له که
لی و موحسین  ریم عه حسین که ی مام زندین، برای مامۆستا تهل عه
دانیشتووی   ڕه، که  ده سعه ئهناوی  سک به کهستگیرکردنی  ده. ریم بوو که

و  ح شینه سه  وره ی گه خوار گوندی بستانه  له  سوور که ره گوندی ئۆمه
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کی  یه گهر ند پشمه ھیدکردنی چه شه. کانی گرتیان و دواتر کوشتیان جاشه
یی،  ه ر دوکه ال ئۆمه ئازاد مه: (کانی ناوه شونی جیاجیادا به   جیا و له تر به

د مام  مه محه. یسی بوو ھید وه ی حزبی شیوعی و برای شه رگه پشمه
وهو  ح شینه  ست سه ده برینداری له  سوڵ بسکۆڵ به قادر ڕه  کانی پیا

. ھید بوو وتک شه شکه و ئهنا دواتر له  وه داخه چی به ربازبوو، که ده
د مام قادر  مه ھیدکردنی محه شه. سوور ره ھیدکردنی حوسن ئۆمه شه
حزبی    ر به رگری میللی سه به  د، که مه ستا محه وه  نتک ناسراو به مه

ی  وه دوای ئه). ترس بوو سکی چاونه سۆسیالیستی کوردستان و که
  ناو ڕژم و بوون به  وه ڕانه گهیدا  گه له  ی که سانه و که ئهو   ح شینه سه
و  ئه  چوونه ده  وانه من، شه ی ئه) خاسه  زه فره مه(تی  ی تایبه زه فره مه

وه  نانه یان بۆ ده کرد و بۆسه ھاتووچۆیان پدا ده  رگه پشمه  ی که ڕگایانه
ی  ماه ر خزان و بنه سه  چوونه ، یان ده  رغه ستی شه به  تی له تایبه به

کانیان  رگه پشمه  ستگیرکردنی کوڕ و براو باوکه پناوی ده له  رگه مهپش
ر  گه ئه  . وه ماه  وه یان ھاتبنه  وه سیان بنه ردانی خزم و که ر بۆ سه گه ئه
ربازیان  تی سه خزمه  بوونی ڕاکردوو له ر شونک گومانی ھه ھه رنا له ھه
ستگیرکردنیان و  ڕۆیشتن بۆ ده هد  که یان دیه  که و شونه ره ، به بوایه ھه

وانیش  ئه  من، که ی ئه که ره رکوتکه زگا سه داموده  یان به وه ستکردنه ڕاده
ر  نده سکه ، ئه یی کره به ح شینه دۆره سه  بۆ نموونه. کردن بارانیان ده گولله

باح، سمکۆ قادر بباس، نوری قادر  سوڵ، سه ر ڕه لی عومه بدول، وه عه
ی  که تییه تایبه  زه فره مان مه ی ھه جاشی دیکه) 100(و  ریکه باجید  مه
و گوندی   رغه ستی شه به  دا له)18/19/7/1988(وی  شه  له  ح شینه سه

پاشان .  ی حزبی شیوعیان داگیرکردووه گای بنکه تا باره ره ، سه میرکه
وه یان به-کتیی نیشتمانیی کوردستان ی یه رگه ش پشمه شه کانی  نا

مید  سگردکانی، دشاد حه –ندی  ربه ر قادر ده مید عومه د حه حمه ئه(
مین  دئه مه د حه حمه مین ئه دئه مه سگردکانی، حه –ندی  ربه ر قادر ده عومه

ولود  د مه مه ساح قادر سگردکانی، محه مه د حه مه سگردکانی، محه
ر قادر  هبدول ئۆم سگردکانی و یونس عه –ر قادر شخ بزنی  عومه

منی  ستی ئه و ڕاده  ستگیرکردووه ڕکدا ده شه  له  ، گوایه)سگردکانی
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ی نووسراوی  گوره ولر به منی ھه رتی ئه به ڕوه به. ولریان کردوون ھه
م  بارانکردنی ئه  ، داوای گولله)20.7.1988(وتی  ی ڕکه)11217(  ژماره

ی ئۆتۆنۆمی  نی ناوچهم رتی ئه به ڕوه به  ی له یه رگه ش پشمه شه
  ژماره  ی نووسراوی خۆیان به گوره وانیش به ، ئه کوردستان کردووه

  وه نه که ولر ئاگادار ده منی ھه ، ئه)2.8.1988(وتی  ی ڕکه)2/10279ق(
کانی باکووری حزبی  ی ڕکخستنه یی نووسینگه رمانده ندی فه زامه ڕه  که
ی )باران کردن گولله(ل  ی سزای گهجکردن بۆ جبه  رگرتووه یان وه-عس به
ی  گوره ولر دوای پنج ڕۆژ به منی ھه ئه  دیاره.  یه رگه ش پشمه م شه ئه

بۆ   ، کهی خۆی)7.8.1988(وتی  ی ڕکه)11985(  نووسراوی ژماره
، ڕۆژی  یان ناردووه- ی ئۆتۆنۆمی کوردستان منی ناوچه رتی ئه به ڕوه به

یان  مانه قاره  رگه ش پشمه و شه دا ئه)6.8.1988(وتی  ڕکه  له  پشتر واته
ح  سه.   )8ل، )320(  میدیا، ژماره، 140-2: ( رچاوه ؛ سه داوه  سداره  له

وتی  ڕکه  ، لهو ئه ی که زه فره مه   ر به کانی سه بندیان و جاشه  شینه
ی  رگه دا چوار پشمه) کانی بزره(نزیک گوندی   دا، له)24.7.1988(

یان - رکوک کی که کتیی نیشتمانیی کوردستان و خه یه   ر به ی سه دیکه
وتی  ی ڕکه)2014(  ی نووسراوی ژماره گوره ، به ستگیرکردووه ده
  سی تری ڵ نۆ که گه ولر له منی ھه تی ئه رایه به ڕوه ی به)25.8.1988(

وتی  ی ڕکه که شبگیریه ڕه  له  واندز، که ی ڕه دانیشتووی شارۆچکه
و  شاوی ئه. باران کراون ستگیرکرابوون، گولله دا ده)15.6.1988(

ی  رمانده لزوبدی، فه مید ڕوکن عامر ئه عهتی  رکردایه سه  به  شبگیریه ڕه
ی  مه زه کانی مونه فیقه شداری ڕه قی پنج و به یله فه   ر به ی سه)45(تیپی 

ربازی و  ی سهواندز، ئیستخبارات منی ڕه واندز، ئه ڕه  عس له حزبی به
کی  زۆرتر خه  نجام درا، که ک ئه یه خاسه  زه فره جاش و مه  ه کۆمه
نایان  په  که  وه ری گرته وروبه کانی ده گونده  ندک له وماوانی ھه لقه

سی  کی زۆر که یه ستگیرکردنی ژماره ڵ ده گه واندز، له ھنابوو بۆ ڕه
یان  موویان ژماره ھه  ه، کهی و شارۆچکه وستی ئه ھه و به ر روه کوردپه

باران  سیان گولله که) 13(ھاووتی و دواتر ) 120(ی  نزیکه  یشته گه ده
) 4-1(  ژماره  دا، له وه ره سه  پکراو له  ی ئاماژه نامه گه ی به گوره به. کران
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یانن و گرتووکانی  و جاشه  ح شینه سه  ی که رگانه و پشمه بریتیین له
.  واندزن کی ڕه خه) 13-5(  ژماره  کردوون، له انولری نی ھهم ستی ئه ڕاده

ن و )ک. ن. ی(ی  رگه میان پشمه که چواری یه  ، که که ھیده شه  سزده
-واندز ی تریش ھاووتی دانیشتووی ڕه که سه ن، نۆ که-رکوک کی که خه

ر  هن عوم سه یی، حه وه د جه مه ئیبراھیم خورشید محه: ( بریتیین له  ن که
ت  ر ھیدایه روه یی، سه کانه د په مه د حه حمه د ئه سعه گی، ئه ساح قولی به

ن یوسف،  سه حمان، ڕبوار حه بدوله مین ناوخۆش عه د، ئه مه محه  وزه سه
زاق خدر  بدوله لی عودیش، عه د عه مه بار مام شخ، عیسا محه شرزاد جه

ردار  بدول، سه د عه سعه م ئهلی زاق، سه بدوله عید عه مام شخ، وریا سه
وتی  ، دواتر له ڕکه ح شینه سه). کر و فازڵ شافی میرزا ھا به ته
جید  ریم مه میل که می جه کره کدارکی ئه ستی چه ده دا به)5.3.1989(

. ، کوژرا)220(وجی سووکی  رۆکجاشی فه بدول ئاغای کۆڕێ، سه عه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه دادگای بای(ن  الیه ، له ح شینه سه
و   رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

وه لیستی ناوی داواکراوه  ی له)293(  ژماره   .  کان پدرا
ح  ی سه زه فره مه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ح میکائیل، فه سه .55

، 1- 2: ( رچاوه سه ؛ یان کردووه)8(الی نف ئهھرشی شداری  همیکائیل، ب
  ). 5228-5220، ل22ب

و  زه فره مه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده روش، فه شامل ده .56 ی ناوبرا
وجول، خورماتوو و  ، نه قه رکوک، سه کانی که نفالی ناوچه شداری ئه به

زیاد ، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که کفری کردووه
دادگای (ن  الیه روش، له شامل ده). 273رگ، ل حمان، تونی مه بدوله عه

کاندا،  نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه
لیستی   ی له)183(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده فه

  .  ت کاندا دراوه داواکراوه
   ).142(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده هفیق تۆفیق تاھیر کۆیی، ف شه .57
. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)کفری(ن  رمه د وایه حمه ھاب حاجی ئه شه .58

نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ن، به رمه ھاب وایه ی شه زه فره مه
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نفالی  ئه  کاته ده  ، که وجول و خورماتووی کردووه کۆ، نه کانی تیله ناوچه
). 239لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ؛ سه)3(

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ن، له رمه د وایه حمه ھاب ئه شه
ستگیرکردنی بۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
ھاب  شه.    دا پدراوهکان لیستی داواکراوه  ی له)186(  و ژماره  رچووه ده

  . فایه وشیروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه  ر به ن، سه رمه وایه
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)ز عادل وه موفه(یی  عادل ھادی حوسن پونگینه .59

   . پارتی دیموکراتی کوردستان  ر به سه. ت تایبه
تاوانبار . ت تایبهی  زه فره ی مه رمانده یی، فه فا گرژه عارف ئیسماعیل مسته .60

ری سای  وکی مانگی ئۆکتۆبه شه  یی، له فا گرژه عارف ئیسماعیل مسته
ی )23(کی تیپی  یه زه فره بۆ مه  گوندی گرژه  کیان له دا خانووه)1987(

  که ی تی ئن تییه وه قاندنه چاندبوو، دوای ته) تی ئن تی(  سورداش به
واوی  بت و ته ھید ده انی شهر ریف کشکه ناوی شه ک به یه رگه پشمه
دار ده  یه زه فره و مه کانی تری ئه رگه پشمه عارف   و تاوانه دوای ئه. بن برین

تی  ی تایبه زه فره یی ڕایکرد بۆ ناو ڕژم و مه فا گرژه ئیسماعیل مسته
ۆ  یه رگه ی پشمه یی، ناه سابیر کۆکه، 31- 1: ( رچاوه رگرت؛ سه وه ک ب

 ،یی فا گرژه عارف ئیسماعیل مسته). 256-249ل م، که شی یه مژوو، به
وه دوای ڕاپه و  کردووه  وه دیموکراتی کوردستانهپارتی   ندی به ڕین پ 

  .    ولره شاری ھه  له  ئستاکه
  مه عاسی حه. ئیستخبارات   ر به تی سه ی تایبه زه فره دزه، مه  مه عاسی حه .61

نفالی  ئه  ، واته وجولی کردووه نه نفالکردنی دانیشتوانی شداری ئه دزه، به
ک بۆ مژوو،  یه رگه ی پشمه یی، ناه سابیر کۆکه، 31-1: ( رچاوه ؛ سه)3(

دادگای بای (ن  الیه دزه، له  مه عاسی حه). 242ل م، که شی یه به
کاندا،  نفاله شاوی ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

لیستی ناوی   ی له)199(  و ژماره  رچووه یرکردنی بۆ دهستگ رمانی ده فه
  . ت کان دراوه داواکراوه

ی برای ی پونگینه لیم بدول سه و عهراج  قه –یی  پونگینهلیم  بدولخالق سه عه .62
شی  ھزکی ھاوبه. ولر ھه  ت بوون له ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
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ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(ی ی لیم پونگینه بدولخالیق سه کانی عه جاشه
وجی  فه  کک له رۆکجاشی یه شیر بارزانی، سه ولر، به منی ھه تی ئه تایبه

ن  دده  د زراری ناسراو به مه الل حه وان جه ددهکان،  سووکه  جاشه وا
 ولر، منی ھه ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره ی مه رمانده ، فهپیرباڵالل  جه
وجی  کجاشی فهرۆ ، سه)ال عوزر مه(ولود شخانی  د مه مه زیز حه عه
منی  ئه  ر به سهتی  تایبهی  زه فره ی مه رمانده ی، فهلی ئاوما ، عه)130(

ی  رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(مین سۆفی شخانی  دئه مه ر حه عومهولر،  ھه
ح ند سا مامهو  ولر ھه منی ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره مه
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه) شقه ند قه مامه(  یی ناسراو به شقه ولود قه مه
وتی  ڕکه  شیاندا له کی ھاوبه یه بۆسه  له ولر، منی ھه ئه  ر به تی سه یبهتا
،  په ی قوشته شارۆچکه  ر به ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(

ریف  عه(یی  گه دیبه –شخانی حاجی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه
. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ئه
  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه ، لهیی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک
لی  عید عه م سه ھید حاته ککیان دایکی شه یهبوون   رگه سوکاری پشمه که

  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه مین ساح ئه  یهخاس( ناوی یی به عونه
) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پوری پشمه(ی خمور مه نیج بدول مه عه

  سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه باح حه سه  ک له ریه و برینداربوونی ھه
ھید  ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شهبدولی خوشکی  حوسن عه

بدولخالق  عه .ن رگه سوکاری پشمه کهش  و دوو ژنه ئه  کهخموری  مه  الوه
د  سعه ئه  ک له ریه و ھه   یی لیم پونگینه بدول سه یی و عه لیم پونگینه سه

مین سۆفی شخانی و قاسم  دئه مه ر محه رکی، عومه جھانگیر ئاغای ھه
رشتی  رپه سه  به  ولر بوون، که منی ھه ی ئه و ھزه ڵ ئه گه شید خدر له ڕه

حسین  قید ڕوکن ته عه(ولر  منی ھه ری ئه به ڕوه وخۆی به ڕاسته
ی  رمانده فه، کادیر و  رگه دا پشمه)19.9.1990(وتی  ڕکه  له) موسوی

کتیی  یهولری  کانی ھه چوغ و لپرسراوی پاتیزانه ره ی قه)87(تیپی 
  یان)مامکی شم شهھا(میل  مین جه دئه مه نیشتمانیی کوردستان ھاشم محه

کی تردا  یه رگه ڵ پشمه گه له) ند ب که عاره(پشتی گوندی   لوگوڵ له ده  له
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کی تر  یه رگه ھیدکرد و پشمه شه) یی ئیسماعیل خورشید مورتکه(ناوی  به
رباز  توانی خۆی ده) ئاقوبانی/ناسیح مشاری  کاوه(ناوی  برینداری به  به

ش چوار  مانه و س قاره ئه. ولر ھه  له  همی پۆلیس ده موقه  بکات و ئستاکه
  م له و زانیارییه ئه: ( رچاوه ؛ سهیان کوشت- دام عس و سه بهجاشی 

میل سادقی برای  مین جه دئه مه جید محه مه. د  دا له)9.5.2010(وتی  ڕکه
ڕین وابزانم کۆتایی  دوای ڕاپه له)!  رگرتووه مامکی وه ھید ھاشم شه شه

ی  ره به(ولر  ھه  بوو له) 1992(تای سای  ره سهیان ) 1991(سای 
  . باران کرد گولله انی- بدول بدولخالق و عه ردوو برا عه ھه) کوردستانی

  ). 38(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه حمان بشه بدوله عه .63
ی  زه فره مه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم خالید کنش، فه بدولکه عه .64

، 1- 2: ( رچاوه ی کردووه؛ سه)8(نفالی  شداری ئه ریم خالید، به بدولکه عه
  ). 5228-5220، ل22ب

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)رکوکی که  به عه(مین ساح  ئه  بدول کاکه عه .65
شداری شاوی  رکوکی، به مین که ئه  بدول کاکه ی عه زه فره مه. تی تایبه

ی  زه فره شداری مه ی به رباره ده.  کردووه یان)4+3+2+1(کانی  نفاله ئه
:   رچاوه ک و دوودا؛ سه نفالی یه ردوو شاوی ئه ھه  له  رکوکی، که  به عه
شداری  رکوکی، به که  به عه). 6  ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 2-79(

رکوک، بازیان،  ری که نته نجیر، سه ھه ره نفالکردنی دانیشتوانی شوان، قه ئه
  کاته ده  ، که کردووه ری له ئاغجهو  شتی کۆیه  یالن، ده ن، له سه حه هر قه
رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)4+3(کانی  نفاله ئه
، )الثورة(ی  ی ڕۆژنامه گوره بهمین ساح،  ئه  بدول کاکه عه). 238ل

شداریکردن  اداشتی بهپ  ی له)ناپاکی و کورد کوشتن(تی  دالیای ئازایه مه
  الثورة، ژماره، 26-2: (  رچاوه سهرگرتووه؛  کاندا وه نفاله شاوی ئه  له
، )رکوکی که  به عه(مین ساح  ئه  بدول کاکه عه.  ) زانراوه نه  ل، )6689( 

کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ت، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له هھۆی ب ، به وه ه)ئراق
.   کان پدراوه لیستی ناوی داواکراوه  ی له)202(  و ژماره  رچووه بۆ ده
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دا - رکوک ناو که ڕین له دوای ڕاپه دا له)1991(سای   رکوکی، له که  به عه
  .  کوژرا

زیز  ی عه زه فره مه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده تاح، فه ن فه سه زیز حه عه .66
رکوکی  کانی که نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه تاح، به ن فه سه حه

حمان،  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که کردووه
دادگای بای (ن  الیه تاح، له ن فه سه زیز حه عه). 242لرگ،  تونی مه

رمانی  کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)07(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده کاندا  لیستی داواکرا

 . ت دراوه
شی  ھزکی ھاوبه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی ئاومای، فه عه .67

منی  ئه  ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی ئاومای، فه کانی عه جاشه
  وجی جاشه فه  کک له رۆکجاشی یه شیر بارزانی، سه ولر، به ھه

الل  وان جه دده  د زراری ناسراو به مه الل حه وان جه کان، دده سووکه
ولر،  منی ھه ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره ی مه رمانده ، فهپیرباڵ

تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(یی  لیم پونگینه بدولخالیق سه عه
، )ال عوزر مه(ولود شخانی  د مه مه زیز حه عهولر،  منی ھه ئه

مین سۆفی شخانی  دئه مه ر حه ، عومه)130(وجی  رۆکجاشی فه سه
منی  ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(

، ) شقه ند قه مامه(  سراو بهیی نا شقه ولود قه ند ساح مه ولر و مامه ھه
کی  یه بۆسه  ولر، له منی ھه ئه  ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

ر  ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(وتی  ڕکه  شیاندا له ھاوبه
حاجی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه،  په ی قوشته شارۆچکه  به

شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ریف ئه هع(یی  گه دیبه –شخانی 
، یی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(

ککیان  یهبوون   رگه سوکاری پشمه که  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه له
 مین ساح ئه  خاسیه( ناوی یی به لی عونه عید عه م سه ھید حاته دایکی شه

پوری (ی خمور مه نیج بدول مه عه  کافیه ویتریان ئه )یی هون عه
داربوونی ھه) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پشمه   ک له ریه و برین
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بدولی خوشکی  حوسن عه  سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه باح حه سه
و دوو  ئه  کهخموری  مه  ھید الوه ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شه
   .ن رگه سوکاری پشمه کهش  ژنه

شتاکاندا  تای ھه ره سه  ، له)لوت ماسی  له عه(د  مه لی تۆفیق محه عه .68
.  بووه ئیستخباراتی شیمالی ھه   ر به ی سه)85(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه
ھاوکاری   به  که  یه وه لوت ماسی ئه  له کانی عه وره گه  تاوانه  کک له یه

خان حاجی دارا  مه حه(کان  سووکه  ی جاشه)202( وجی رۆکجاشی فه سه
مانی  ی قاره رگه پشمه  ڤده دا حه)28.6.1983(وتی  ڕکه  له) شید ڕه
ی سلمانی بوون، )33(تیپی   ر به سه  کتیی نیشتمانیی کوردستانی که یه
: ن مانه ئه  ھیدکرد، که ناو تراکتۆردا شه ی نزیک سلمانی له گوندی قگه  له
ریف  ، ئازاد شه )د سوتان مه ئاراسی محه(مزه  زیز ھه د عه مه محه ئاراس(

کرت و  ستگیر ده دا ده)1979(تای سای  ره سه  پشتر له( بدول عارف عه
سداره  رمانی له  رکوک فه ی که خاسه  یئه ناو ھه دادگای به  ی له وه دوای ئه

ر  دا به)17.7.1979(وتی  ڕکه  له  ختانه ل خۆشبه چت، وه رده دانی بۆ ده 
زا،  ، ئاگری نوری ڕه)کرت وت و دواتر ئازاد ده که لبووردنی گشتی ده

بدول  ھا عه د، ته مه حمان حوسن محه کر ڕه د، به حمه بدول ئه ئامانج عه
ریم  حیم عوسمان که فا، ڕه وزاد مسته ، دشاد نه)ھا مام ته(عید  د سه مه محه

د شخ ئیبراھیم،  مه لی، شخ محه د عه مه حول محهت د، ساالر فه حمه ئه
مین  دئه مه فور محه ، عیسا غه)کاروان(د  مه ریب شا محه بات غه خه

ریم  بدولکه فور عه حمان، غه بدوله فا عه ریف مسته ر شه حوسن، عومه
د  حمه حمان ئه بدوله د عه مه د، محه حمه ریم تاھیر ئه د که مه مین، محه ئه

لی  ی عه وره م تاوانی گه دووه). د حمه د تاھیر ئه مه وزاد محه و نهقادر 
ناوی  به  وه ژنکه  له ڕگای  بوو که وه ئه) لوت ماسی  له عه(د  مه تۆفیق محه

کتیی  ی یه رگه و پشمه  ه ژنی کادیری درینی کۆمه  ، که )وز رمین حه نه(
وتی  ڕکه  ، توانی لهوز بوو هعلی  بار عه جه  نیشتمانیی کوردستان

، )کتیی نیشتمانیی کوردستان یه(رپرسی  ک به دا کۆمه)24.11.1987(
  له  رگه ندین خزانی پشمه ندامانی چه و ئه  رگه ی کورد، پشمه رکرده سه

ھری  ژه  ھر خوارد بکات به رگه ژه ی نزیک گوندی مه)سروان(گوندی 
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لوت ماسی و   له ی عه کردنه رخوارد ھر ده کانی ژه قوربانییه. سالیۆم
دکتۆر : ( ک له ریه ھه  وزی سیخوری ناوبراو بریتین له رمین حه نه
ندامی  حمود عوسمان، ئه دکتۆر مه(ر  لی عوسمان عومه حمود عه مه
ندامی  وسای حزبی سۆسیالیستی کوردستان و ئه بی سیاسی ئه کته مه

، )دیموکراتی کوردستان ر لیستی پارتی سه له –مانی ئراق  رله ئستای په
رۆکی  دنان موفتی، سه عه(د عوسمان موفتی  مه شاد محه دنان ڕه عه

کتیی  بی سیاسی یه کته ندامی مه مانی کوردستان و ئه رله پشووی په
زیری مافی  وه(زیز  د عه مه ، دکتۆر شوان محه)نیشتمانیی کوردستان

فا قادر  ، مسته)دستانرمی کور تی ھه می حکومه ی پنجه کابینه  مرۆڤ له
کتیی نیشتمانیی  تی یه رکردایه ندامی سه ش، ئه فا چاوڕه مسته(حمود  مه

ندامی  سامی شۆڕش، ئه(ھاب  بدولوه تیف عه تاح له ، سامی فه)کوردستان
مانی  رله ندامی ئستای په کتیی نیشتمانی کوردستان و ئه وسای یه ئه

وتی  ڕکه  له  کوردستان، که ر لیستی پارتی دیموکراتی سه له –ئراق 
  لی ساح، وه ر عه عید، عومه د سه مه محه  ، تریفه)دا مرد)11.11.2010(

وتووی  ی درین و کادیری ناسراو و پشکه رگه پشمه  ک له ریه ھه
حوسن   دیجه ر، خه ال عومه رانی کوردستان بستون مه نجده ی ڕه ه کۆمه

  مان ڕۆژدا واته ھه  م له ڕه ال موحه مه  عهری و سه) ش فا چاوڕه دایکی مسته(
لوت   له عه). ستدا ده  ر سکیان گیانیان له دا ھه)24.11.1987(وتی  ڕکه  له

ی  رگه ک پشمه وز، پشتریش کۆمه رمین حه نه  ڕگای  ر له ماسی ھه
ھر خوارد کردبوو،  سالیۆم ژه  دا به)10.11.1987(وتی  ڕکه  تری له

ری زۆری  کاریگه  م بووبت بۆیه که  که ھره چوو بی ژه م پده به
بریتی بوون   کان که ھر خواردووه ندروستی و ژیانی ژه ر ته سه  کردۆته نه
، ھاوار ش فا چاوڕه مسته  ناسراو بهحمود  فا قادر مه مسته(  :ک له ریه ھه  له
 حمود قادر گ، خالید حوسن، ڕزان مه مین به الل ئه حمود، جه مه
ر  ، عومه)ز به نه  خاه(شید  حمود ڕه ، مه)ش فا چاوڕه خوشکی مسته(

تی  رکردایه وسای سه ندامی ئه و ئه  رگه ر بۆتانی، پشمه یران و عومه جه
ندی پارتی  ی ناوه ندامی کۆمیته حزبی سۆسیالیستی کوردستان و ئه

دوای پشکنینی پزیشکی   دا، که)1992(سای   دیموکراتی کوردستان له
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وزی  هعلی  بار عه جه).  یه گیانیدا ھه  ی سالیۆم له مک ماده وت که رکه ده
کتیی نیشتمانیی  ی یه رگه وز، کادیر و پشمه رمین حه ری نه ھاوسه

سای   عسدا له ڕژمی به  کتیی و کۆتایی گفتوگۆی یه  کوردستان له
چت  وبراو پدهری نا رمینی ھاوسه نه. گیرا  وه ن ڕژمه الیه  دا له)1985(

لی تۆفیق  ڵ ئیستخبارات و عه گه له ی مردیبار ب ئاگاداری جه به
ۆ  که بری ئازادکردنی مرده پکھاتب له) لوت ماسی  له عه(د  مه محه ی کار ب

ر  سه ڕبوون به ی دوو ساڵ تپه بوو ڕژم پاش نزیکه وه ڕژم بکات، ئه
وز دوای  هعلی  بار عه جه. ادکردئاز  وه گۆڕینه  بار، ناوبراوی به گیرانی جه

و  رمین حه ، نه رگه پشمه  به  وه ئازادکردنی دیسان بووه وزی ژنی ناوبرا
  یانده ڕژم خۆی گه   ر به زگاکانی سه دهداڕژراوی ی پالنی  گوره به

و  ر له ک به یه فته ی دوو ھه م نزیکه کان، به ئازادکراوه  ناوچه و تاوان 
بۆ   وه وز خۆی گواستبووه هعلی  باری عه جه  یه رهو گه  ساته کاره
،  وه ی سلمانی کردبووه وانه رمینی ژنی ڕه داغ و نه ره کی قه ندی یه به مه
باری مردی  ب ئاگاداری جه رمین به ک نه یه فته ی ھه چی دوای نزیکه که

مای   رمین له نه. ش فا چاوڕه مای مسته  چته گوندی سروان و ده  وه دته
خواردنی   و ماه پاساوی ھاوکاری کردنی ژنانی ئه  ش به فا چاوڕه مسته
  وه عسه ن به الیه ش له فا چاوڕه ی مسته که ژنه  کرد، چونکه ده  ئاماده

پاش . کرا ده نه  خواردنی پ ئاماده  وه نییه مه ھۆی ته گیرابوو و دایکیشی به
  رگه و پشمه رکرده  ک سه مهکۆ  تکدا که رفه ده  رمین له ک نه یه ماوه

و   ھری سالیۆمی کردبووه بن، ژه ش ده فا چاوڕه میوانی مای مسته نا
  یه نامرۆڤانه  و تاوانه ی دوژمنان و ئه که نجامدانی پالنه ماستاو و دوای ئه

  وز، رمین حه ی نه و تاوانه دوای ئه. و سلمانی ڕایکردبوو ره ج به ستبه ده
لی  بار عه جه  ک داوای له یه بروسکه  نیی کوردستان بهکتیی نیشتما یه
تی، کاتک دوای  رکردایه سه  بگاته  و کادیر کرد که  رگه وزی پشمه هع

ر گیرا و  کسه تی یه رکردایه گای سه باره  یشته بار گه ند ڕۆژک جه چه
 ڕبوونی دوو مانگک ی تپه دوای نزیکه. وو کرا رگه ی زیندانی به وانه ڕه
دا )1988(تای مانگی دووی سای  ره سه  باردا، له ر زیندانیکردنی جه سه به
دانه  له ژیانی   کک کۆتایی به ند فیشه چه  وو به رگه ی به که نزیک زین
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، )لوت ماسی  له عه(د  مه لی تۆفیق محه عه. ی ناوبراو ھات رگه پشمه
خباراتی شیمالی، ئیست   ر به ی سه)85(  ی ژماره زه فره ی مه رمانده فه
  کاته ده  ، که ت و چوارتای کردووه نفالی ماوه نفالی شاوی ئه شداری ئه به
رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه م؛ سه که نفالی یه ئه
ڕین و ڕزگارکردنی  دوای ڕاپه ر له وزی تاوانبار ھه رمین حه نه). 243ل

ڕۆژی   ھیدان، له مانی شهت و قوربانی شاری سل مه شاری ھه
و  ری ئه کی دسۆز و تکۆشه نی خه ن کۆمه الیه دا له)7.3.1991(

د  مه لی تۆفیق محه چی عه که. ج کوژرا ستبه و ده وه  ناسرایه  یه شاره
، کوردستانی جھشت )1991(ڕینی سای  ، دوای ڕاپه)لوت ماسی  له عه(

م  به. غدا مابوو به  ر له میش ھهغدا و دوای ڕوخانی ڕژ به  و ڕوویکرده
ی  ماه شاری سلمانی و دوای سکای بنه  وه ڕایه دا گه)2008(سای   له
ش، ئاسایشی  فا چاوڕه ت سکای مسته تایبه ھیدان و به شه  ندک له ھه

،  وه زیندان مایه  ی مانگک له سلمانی گرتی و نزیکه  گشتیی کوردستان له
مید  ن حه سه وامی حه رده وڵ و داکۆکیکردنی به ھه ھۆی پ به چی له که
ربازی  ی سه رکرده سه) رکوکی م که مام ڕۆسته(  ناسراو بهد  مه حهحیم  ڕه

کتیی نیشتمانیی کوردستان  وسای ناو یه ری دیاری ئه مان و تکۆشه قاره
و   تباره تۆمهو  ی گۆڕان له وه رچاوی ئستای بزووتنه سوڕای به و ھه

ناوی زیاد  سک به ن که الیه له)  ت فاله که(  ری کردن به سته ده ھۆی به
و  وه لی لوت ماسی، ئه ری عه به سته ده  بۆته  عدی که سوڵ سه ڕه بوو ناوبرا
ند  چه  لی لوت ماسی، دوای ئازادکردنی به عه. موزدا ئازاد کرا مانگی ته  له

شاری  ناو هلئاسایشی گشتی کوردستان . ایکردو سوریا ڕ ره ڕۆژک به
 لوت ماسی  له عهی  که ره به سته دا ده)23.7.2008(وتی  ڕکه  سلمانی له

ند  م دوای چه عدی بوو، به سوڵ سه ناوی زیاد ڕه  ستگیرکرد که ده
ی  وره رپرسکی گه ند به وی بوچانی چه ھه  ڕگای  ویش له ڕۆژک ئه

 د مه لی تۆفیق محه عه .ئازادکرا کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سه
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)لوت ماسی  له عه(  ناسراو به

رمانی  کاندا فه نفاله ی ئهالمار په  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
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وه  ی له)209(  و ژماره  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  ده کاندا  لیستی داواکرا
وه   .  پدرا

ی  رمانده ، فه )پردێ/ بیاوه لی نه حاجی عه(  بیاوه د نه مه ق محه لی فه عه .69
  ). 71(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه

تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)لی بی عه لی نه ید عه سه(لی  بی عه لی نه عه .70
نفالکردنی  شداری ئه ، به )بیاوه لی نه حاجی عه(بی  لی نه عه). 198(

؛ )4(نفالی  ئه  کاته ده  ، که ی کردووه شتی کۆیه ده کانی دانیشتوانی ناوچه
حاجی ). 242لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له بیاوه لی نه عه
و   رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له به

  .ت کاندا دراوه لیستی داواکراوه  ی له)283(  ژماره
  ). 105(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه لیم شه مۆ سه می که عه .71
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریف پنجونی، فه عوسمان حاجی شه .72

  بجه ه ھه  دا له)16.3.1988یان  15.3(وتی  ڕکه  عوسمان پنجونی، له
 . اکوژر

      ).73(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه تون ھه لی چه عوسمان عه .73
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)ر چاوشین عومه(  مه فا حه مسته  مه ر حه عومه .74

  .تی تایبه
ر حاجی  عومه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ر حاجی بادینان فه عومه .75

،  ی کردووه- وجول ی دانیشتوانی کفری و نهنفالکردن شداری ئه بادینان، به
حمان، تونی  بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  که
کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ر حاجی بادینان، له عومه). 241لرگ،  مه

 ستگیرکردنی رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
دا پدراوه لیستی داواکراوه  ی له)210(  و ژماره  رچووه بۆ ده   .  کان

. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ب ر عاره عومه(ب  ر حوسن عاره عومه .76
و  کان همان قاره  ره ھه  رگه پشمه  کک بوو له ب، یه ر حوسن عاره عومه

. ی نیشتمانیی کوردستانکتی یه   ر به سه ی رگه ی پشمهرت کهی  رمانده فه
سای دوای تکچوونی گفتوگۆی سانی   ، له ب هعارحوسن ر  عومه
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سلمانی دکتۆرکی   ناو شاری عس، له کتیی و به ی یه)1983-1985(
الل و  ری مام جه براده  که) د باقر مه دکتۆر محه(ناوی  ڕفاندبوو به

رتی  ی که رمانده فه  هوکات ب، ئه ر عاره عومه.  فا بووه وشروان مسته نه
ی  ماه بنه  ی له بوو، داوای پاره گروون مه پیرهی )47(چواری تیپی 

و   وه یان ئاگادارکردبووه- منی سلمانی وانیش ئه کردبوو، ئه  که دکتۆره
بیاری   دواتر به. ب و ھاوڕکانی شکستی ھنا ر عاره ی عومه که وه ھه

ی تاوانی  وه و دوای ئه و کاره  ر ئه سه فا، له وشروان مسته الل و نه مام جه
دان  و خرایه ستگیرکرا ده  وه وشتیشیان بۆ ھۆنییه به ب  ر عاره عومه. زین

م  ، به بووه وی ھه نیازی کوشتنی ئه) ک. ن. ی(  ی خۆی گوایه قسه به
ن  که فا ده وشروان مسته الل یان نه مام جه  کک له ی یه وه ڕی ھاتنه چاوه

  وکاته ئه  وه ککیان ھاته رکات یه ، ھه ی کوردستان بووینه وه ره ده  له  که
و  ڵ ئه گه وک له شه  بۆیه. ن که باران ده گولله) ب ر عاره عومه(  و واته ئه

ناو   وه شکنن و دنه یان ڕفاندبوو، زیندان ده که دکتۆره  ی که ھاوڕیانه
  ره ھه  تیه تایبه  زه فره ی مه رمانده فه  کک له یه  ڕژم و ناوبراو بوو به

  ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده بی فه ر عاره عومه. کانی ڕژم هدڕ
ر  ی سورداشی سه)23(ی تیپی  رگه کاندا دوو پشمه نفاله کاتی ئه ڕژم، له

عید  ست سه ربه سه(کانی  ناوه  هکتیی نیشتمانیی کوردستان ب یه  به
رتی  کهی  رمانده فه ست بچکۆڵ، جگری ربه سه  او بهناسر مین دئه مه محه

ه به نا ده پهست  ربه سهبرای مین  دئه مه محه عید شکور سه  مه و حه  ک یه   ن
ی  و دوو ھاوڕیه ئه  ی که وه بری ئه ب له ر عاره ل عومه ر ناوبراو، وه به

ی ست ردووکیانی ڕاده تی ڕزگار بکات، ھه رگایه باتی پشمه ڕۆژانی خه
  ر فییان دانه کۆپته  له  وه رزییه به  وانیش له ئهمنی سلمانی کردن و  ئه

یی،  کۆکهد  حمه ئه، سابیر 31- 1: ( رچاوه نفال کران؛ سه ئهو   وه خواره
ڕین  دوای ڕاپه ،ب ر عاره عومه). 180ک بۆ مژوو، ل یه رگه ی پشمه ناه
ناو شاری  ڕۆژک له دا)1993(سای   و له) ک. ن. ی(ناو   وه ڕایه گه

. کرد و برینداری کرد) زیز مال میرزا عه جه(ر  نووسه  ی له قه سلمانیدا ته
ر  عومه  ی له سژی گولله ری ناوبراو ده وانکی نووسه نجامدا پاسه ئه  له

نفالکردنی دانیشتوانی  شداری ئه ب، به ر عاره عومه. ب کرد و کوشتی عاره
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نفالی  ئه  کاته ده  ، که ی سورداشی کردووه هو ناوچ  ندی سلمانی به مه
). 245لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه دوو؛ سه

،  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ب، له ر حوسن عاره عومه
ۆ  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به ستگیرکردنی ب
  .  کان پدراوه لیستی ناوی داواکراوه  ی له)291(  ارهو ژم  رچووه ده

ی  رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(مین سۆفی شخانی  دئه مه ر محه عومه .77
نفالدا  پاداشتی ئه ر سۆفی، له  عومه). 47(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه
. رگرتووه وهحوسن  دام سه  له) ناپاکی و کورد کوژی(تی  دالیای ئازایه مه

زخانی  دئه مه ر حه عومهکانی  شی جاشه کی ھاوبهھمین سۆفی ش
 منی ئه  ر به ی سه)186(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ر سۆفی عومه(

پیرباڵ الل  وان جه دده  د زراری ناسراو به مه الل حه وان جه دده، ولر ھه
ولر،  ی ھهمن ئه  ر به ی سه)186(ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)قۆڕیتانی(

بدولخالیق  کان، عه سووکه  وجه فه  کک له رۆکجاشی یه شیر بارزانی، سه به
ولر،  منی ھه تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راج قه(یی  پونگینهلیم  سه
وجی  کجاشی فهرۆ ، سه)ال عوزر مه(ولود شخانی  د مه مه زیز حه عه
منی  ئه  ر به تی سه تایبهی  زه فره هی م رمانده ی، فهلی ئاوما ، عه)130(

، ) شقه ند قه مامه(  یی ناسراو به شقه ولود قه ند ساح مه مامهولر و  ھه
کی  یه بۆسه  له ولر، منی ھه ئه  ر به تی سه یبهی تا زه فره ی مه رمانده فه

ر  ردزی سه نزیک گوندی که  دا له)28.2.1988(وتی  ڕکه  شیاندا له ھاوبه
حاجی د  مه محهم ئیسماعیل  کره توانیان ئه،  په ی قوشته چکهشارۆ  به

شی تیپی  رتی شه ی که رمانده ، فه)م کره ریف ئه عه(یی  گه دیبه –شخانی 
، یی ونه عه لی عید عه م سه ، حاته)ک. ن. ی(ولری  شتی ھه ی ده)86(

ان ککی یهبوون   رگه سوکاری پشمه که  دوو ژن کهھید بوونی  شهڵ  گه له
 مین ساح ئه  خاسیه( ناوی یی به لی عونه عید عه م سه ھید حاته دایکی شه

پوری (ی خمور مه نیج بدول مه عه  کافیه ویتریان ئه )یی ونه عه
داربوونی ھه) خموری لی مه مان عه ی قاره رگه پشمه   ک له ریه و برین

ی خوشکی بدول حوسن عه  سلمان و کافیه  دیجه ، خهن سه باح حه سه
و دوو  ئه  کهخموری  مه  ھید الوه ری شه و ھاوسهخموری  مه  ھید فاقه شه
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ی  زه فره مهی  رمانده ر سۆفی، فه عومه .ن رگه سوکاری پشمه کهش  ژنه
 انی)4+2+1(کانی  نفاله شداری ئه به کانی و جاشه )47(  تی ژماره تایبه

ردوو  ھه  ر سۆفی، له عومهی  زه فره شداریکردنی مه ی به رباره ده.   کردووه
نفالکردن و  دالیای ئه رگرتنی مه ھا وه روه ک و دوودا، ھه نفالی یه ئه

  ل، )6784(  الجمھوریة، ژماره، 84- 2: (  رچاوه کوشتنی کورد؛ سه
کانی  نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه ر سۆفی، به عومه).  زانراوه نه
وه ؛ سه)4(نفالی  ھرشی ئه  تهکا ده  ، که ی کردووه شتی کۆیه ده -1: ( رچا

ر  عومه  ک له ریه ھه). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21
بدولخالق  رکی، عه د جھانگیر ئاغای ھه سعه مین سۆفی، ئه دئه مه محه
منی  ی ئه و ھزه ڵ ئه گه شید خدر له لیم و قاسم ڕه بدول سه ، عه لیم سه
ولر  منی ھه ری ئه به ڕوه وخۆی به رشتی ڕاسته رپه هس  ولر بوون، به ھه
،  رگه دا پشمه)19.9.1990(وتی  ڕکه  له) حسین موسوی قید ته عه(

کانی  چوغ و لپرسراوی پاتیزانه ره ی قه)87(ی تیپی  رمانده فهکادیر و 
میل  مین جه دئه مه کتیی نیشتمانیی کوردستان ھاشم محه یهولری  ھه

ڵ  گه له) ند ب که عاره(پشتی   لوگوڵ له ده  له  یان)مامکی شه ھاشم(سادق 
) یی ئیسماعیل خورشید مورتکه(ناوی  دا به مانی دیکه کی قاره یه رگه پشمه

ح   کاوه(ناوی  برینداری به  کی تر به یه رگه ھیدکرد و پشمه شه ناسی
  پۆلیسهمی  ده موقه  رباز بکات و ئستاکه توانی خۆی ده) ئاقوبانی/مشاری

 یان- دام عس و سه بهش چوار جاشی  مانه و س قاره ئه. ولر ھه  له
دکتۆر   دا له)9.5.2010(وتی  ڕکه  م له و زانیارییه ئه: ( رچاوه ؛ سهکوشت

مامکی  ھید ھاشم شه میل سادقی برای شه مین جه دئه مه جید محه مه
ن  الیه انی، لهمین سۆفی شخ دئه مه ر محه رۆکجاش عومه سه)!  رگرتووه وه
  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(

  ی له)290(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله ئه
مین  دئه مه ر محه مه م عه به.  کاندا پدراوه داواکراوه  لیستی تاوانباره

ھاوینی   دا له)1991(ھاری سای  ڕینی به دوای ڕاپه سۆفی شخانی، له
میل داودی  جید جه دی برای و مه مه ڵ حاجی محه گه مان سادا له ھه

شاردا   له  وه نگۆی ئه ده. ولر کوژران ناو شاری ھه زای له خوشکه
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دانی کوژراون، له مین سه ستی کاکه ده به  که  وه بوبووه ی  وه ی ئه تۆه  ی
  .  وا کوشتبوو ناڕه کی ناوبراوی به هر سۆفی برای پشتر عومه  که

 . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه ر عه عومه .78
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانه رکوکی، فه لیل سدیق که فاتیح خه .79

)146 .(  
ی فارس  زه فره مه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده فارس خورشید تاھیر، فه .80

، 22، ب1- 2: ( رچاوه یان کردووه؛ سه)8(ی نفال شداری ئه خورشید به
    ). 5228-5220ل

فارس ). 86(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه ریم عه فارس که .81
ناو پارتی دیموکراتی کوردستان،   ڕین چووه بدول، دوای ڕاپه ریم عه که

  .    یه ی ھه هھیدان ی شه و مووچه  و حزبه ھیدی ئه شه  به  دوای مردنی کراوه
  ). 118(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه لیفه ق حاجی خه فایه .82
ن  سه تاح حه فه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده وزی، فه ن چیاسه سه تاح حه فه .83

ستگیرکردنی  ده  ت له تایبه به  نفالی سی کردووه شداری ئه وزی، به چیاسه
کاتکدا میلیشیاکانی  م له به. ری وروبه و ده  سووره دانیشتوانی گوندی مله

  و گوندانه ی دانیشتوانی ئه وه ریکی گواستنه دام خه عسی سه حزبی به
کاتی  وزی، له ن چیاسه سه تاح حه نفالدا گیرابوون، فه ئه  له  بوون که

ی  ناو شارۆچکه دا به که گیراوه  که ڕبوونی کاروانی ئۆتۆمۆبلی خه تپه
ی خوندکاران و  وه دا، دوای ئه)12.4.1988(وتی  ڕکه  ڵ لهما مچه چه
دا،  یان دا له که الماری کاروانه ری شار په ماوه جه پناوی ڕزگارکردنیان
و  له.  وه ت بووه کانی حکومه نگاری ھزه ره وستی نواند و به ویش ھه ئه
دواتر   و، کهوزی بریندار بو تاح چیاسه تا فه ره دا سه یه وه نگاربوونه ره به

ن  مه ھا کچکی ته روه ھه. خشی کورد به  و گیانی به ھۆی مردنی  بووه
مان  ھه  له) وزی ن چیاسه سه تاح حه فه  یمه فه(ناوی  سایشی به  چوارده

دام  عس و سه به کدارانی چهی  گولله  دا به)12.4.1988(  ڕۆژدا واته
  ).  2364، ل9، ب1-2: ( رچاوه ؛ سهھید بوو شه

ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)یی تاح کتکه فه(یی  عید کتکه تاح قادر سه فه .84
تای مانگی دووی  ره سه  ، له)یی تاح کتکه فه(عید  تاح قادر سه فه. تی تایبه
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ندی کردن  تاوانی پوه  ن حزبی شیوعی ئراقی به الیه دا له)1986(سای 
ویستیان . استگیرکر دام ده من و سیخوڕی کردن بۆ ڕژمی سه ئه  به

کتیی نیشتمانیی کوردستان  ی یه رگه پشمه  م کۆنه ن، به بارانی بکه گولله
مامۆستا (یی  ره ده ره عید قه لی شخ تاھیر شخ سه دنان شخ عه عه
ر  به سته ده  بوو، بوو به   تباره و تۆمه ژن برای ئه  که) دنان دوبزی عه
ن   ر له یی ھه تاح کتکه فه. ن که نهبارانی  ی گولله وه و بۆ ئه ی ئه)فیل که( زیندا

تکی بۆ  رفه وک ده ک شه یه فته چی دوای ھه کان، که بوو الی شیوعییه
  ھید کرد به شه  لی بخمه گه  ی شیوعی له رگه خسا و پنج پشمه ڕه

و   که(بروسک   واندزی ناسراو به جید حوسن شخۆ ڕه مه(کانی  ناوه برا
  وه که یه غدا به به  ی دوو ساڵ له و بۆماوهکی ئازیزم بو ھاوڕیه

ق،  مین حه دئه مه شار حه ، به ناسریه  کی ب خه د عاره حمه ، ئه) خوندومانه
مان  ی درین و قاره رگه شروان ئامۆزای پشمهو ولری  فین ھه سه

یی خۆی  تاح کتکه ، فه و تاوانه دوای ئه). یی قوه شه  ال گچکه زراری مه
حزبی .  ڕژم   ر به ی سه خاسه  زه فره مه  وه و بوو به ستی ڕژم کرده ڕاده

ستگیرکردنی  ده  سان به یی، ھه تاح کتکه ی فه و تاوانه ی ئه تۆه  شیوعی له
بوو الی حزبی شیوعی،   و تاوانباره ری ئه به سته ده  دنان که مامۆستا عه
کی  ھنابوو و چه) ک. ن. ی(  ند مانگک بوو وازی له دنان چه مامۆستا عه

و  ی ئه تۆه  کان له شیوعییه. نجابوو کتیی ڕه یه  دی له  فدابوو، چونکه
مامۆستا (دا )15.3.1986(وتی  ڕکه  یی، له تاح کتکه ی فه یه وره گه  تاوانه

ی خۆیدا  وره کی گه یه ه نجامی ھه ئه  یان له)لی دوبزی دنان شخ عه عه
ری  به سته ده  بوو ببته ده کی نزیکم بوو نه هھاوڕی  ھید کرد، که شه

 ر روه دنانی کورد په ش مامۆستا عه مه به. یی تاح کتکه کو فه بارکی وهت تۆمه
قوربانی کوردکوژ و   و دسۆزی کورد و کوردستان، بوو به

تاح قادر  فه  زه فره ی مه رمانده فه. یی تاح قادر کتکه کو فه خۆفرۆشکی وه
ی  رباره ده.  ی کردووه)4+2+1(کانی  نفاله اری ھرشی ئهشد یی به کتکه

، 79-2: (  رچاوه ک و دوودا، سه کانی یه نفاله ئه  یی له شداریکردنی کتکه به
  له  و تاوانباره شداری ئه ڕ به مه له). 6  ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره

،  کیه ته(وانی ن دانیشت الیه له   ره سه کی زۆری له نفالی چواردا، سکایه ئه
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  ، که)ر سکه و عه  په ، گۆپته قوته ر، داره له ، ئاغجه ماڵ، کۆیه مچه ق، چه قته ته
ر تاوانبارانی  سه وه سکایان له ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(  له

عید  تاح قادر سه ت فه ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه.   ناوبراو نووسیوه
ناپاکی و کورد (تی  دالیای ئازایه ، مه)الثورة(ی  ۆژنامهی ڕ گوره بهیی،  کتکه

رگرتووه؛  کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له پاداشتی به  ی له)کوشتن
تاح قادر  فه.  ) زانراوه نه  ل، )6689(   الثورة، ژماره، 26-2: (  رچاوه سه
  . ا مردد گوندی کتکه  دا له)6.3.2010(وتی  ڕکه  یی، له عید کتکه سه

د نابه  زه ی عه قاله(زیز  قادر عه .85 ی  قاله. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ن
  ک له ریه نفالکردنی دانیشتوانی ھه الماری ئه شداری په ند، به نابه  زه عه
-1: ( رچاوه ؛ سه)3(نفالی  ئه  کاته ده  ، که مای کردووه مچه نگاو و چه سه
  زه ی عه قاله(زیز  قادر عه). 245لرگ،  تونی مه حمان، بدوله زیاد عه، 21
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)ند نابه

ستگیرکردنی بۆ  رمانی ده کاندا فه نفاله ھرشی ئه  شداریکردنی له به
  .  پدراوه کان داواکراوهناوی لیستی   ی له)292(  و ژماره  رچووه ده

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهیی یداوه سه خدر شید قاسم ڕه .86
ی  ئواره  له  ی له که زه فره مه  ر به کانی سه شید و جاشه قاسم ڕه). 21(

نی ئاغا و گرجان س  ره کانی قه نوان گونده دا له)17.11.1989(ڕۆژی 
  به یی ناسراو په لوقمان گۆپته(کانی  ناوه ی حزبی شیوعی به رگه پشمه

  بی و فازڵ ناسراو به جوتیار کانه  مین ناسراو به دئه مه مان، حه قاره
گۆڤاری چیا، ، 237-2: ( رچاوه ن؛ سه که ھید ده شه) ند بۆگردی وه ڕه

شید  قاسم ڕه  ک له ریه ھه .)2010( م که یلول و تشرینی یه ئه، )37(  ژماره
مین سۆفی  دئه هم ر محه رکی، عومه د جھانگیر ئاغای ھه سعه خدر، ئه

منی  ی ئه و ھزه ڵ ئه گه لیم له بدول سه و عه  لیم بدولخالق سه شخانی، عه
منی  ری ئه به ڕوه وخۆی به رشتی ڕاسته رپه سه  به  ولر بوون، که ھه
دا )19.9.1990(وتی  ڕکه  له) حسین موسوی قید ڕوکن ته عه(ولر  ھه

چوغ و لپرسراوی  ره ی قه)87( ی تیپی رمانده فه، کادیر و  رگه پشمه
مین  دئه مه کتیی نیشتمانیی کوردستان ھاشم محه یهولری  کانی ھه پاتیزانه

پشتی   لوگوڵ له ده  له  یان)مامکی ھاشم شه(  میل سادق ناسراو به جه
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ئیسماعیل خورشید (ناوی  دا به کی دیکه یه رگه ڵ پشمه گه له) ند ب که عاره(
  کاوه(ناوی  برینداری به  به  کی دیکه یه رگه د و پشمهھیدکر شه) یی مورتکه

می  ده موقه  رباز بکات و ئستاکه توانی خۆی ده) ئاقوبانی/ناسیح مشاری
-عس دام و به سهش چوار جاشی  مانه و س قاره ولر، ئه ھه  له  پۆلیسه

  دا له)9.5.2010(وتی  ڕکه  م له و زانیارییه ئه: ( رچاوه ؛ سهیان کوشت
مامکی  ھید ھاشم شه میل سادقی برای شه مین جه دئه مه جید محه دکتۆر مه

  )!  رگرتووه وه
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ش ڕه  ھمنه(م  د ڕۆسته حمه ر ئه یسه قه .87

ی تیپی  رمانده مان و فه کی قاره یه رگه ، پشتر پسمه)ش ڕه  ھمنه(ر  یسه قه
  پ له له) ش ڕه  ھمنه(چی  که. بوو) ک. ن. ی(  ر به سهمرینی  ی حه)59(

یی  شه سیروان دێ ڕه  ک له ریه ڵ ھه گه دا له)17.7.1988( وتی ڕکه
،  ه رپرسی ڕکخستنی کۆمه ی کادیر به ی تیپ، شوانه رمانده جگری فه

 تۆپچی  مه بیب حه ، حاجی حهرت ی که رمانده د ساح فه مه ت محه فعه ڕه
ی  رگه س پشمه  سکی دیکه ند که و چه گریر رپرسی ھزی به به

ری  الم کامیل سپسه د سه حمه کانی ئه ناوه دسۆزی حزبی شیوعییان به
  له) چیا(یی  د ژاه رحه کیم سه و حه) باوکی عیناد(یلی  ، دشاد فه)الم سه(

ھا کادیر  روه ھیدکرد، ھه پان شه بناری س ته  له  نزیک گوندی کانی توڕکه
ناوی موالزم  یان به-سرا کی به بی خه ری عاره کی تکۆشه یه رگه و پشمه

ستی  ستراوی ڕاده ست به ده  ناسرابوو، به) سار بو یه ئه(  به  عد که سه
  زه فره جاشی مه  و خۆیان بوون به  وه ربازی کرده ئیستخباراتی سه

  و بهش بو ڕه  ، ھمنه یه وره گه  و تاوانه نجامدانی ئه دوای ئه.  خاسه
.  بارهت تۆمهو  ی تریش جاشی ئه وانه ت و ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

کتیی نیشتمانیی  یه   هل نشینی رز خانه کی به یه پله  به ،ش ڕه  ھمنه  ئستاکه
  .   یهج ا نیشتهند وتی ھۆه  گرت و له رده وه کوردستان

ی  زه فره ی مه رمانده فه، )سوور  رانه کامه(مال  د جه حمه ران ئه کامه .88
نفالکردنی دانیشتوانی  الماری ئه شداری په سوور، به  رانه کامه. تی تایبه
؛ )2(نفالی  ئه  کاته ده  ، که داغی کردووه ره ندی سلمانی و قه به مه
ران  کامه). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه
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کانی  دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)سوور  رانه کامه(مال  د جه حمه ئه
ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق
وه  ت له ی دراوه)217(  و ژماره  رچووه بۆ ده ن  کامه. کان لیستی داواکرا را

) نشارپیرا(  ی خانه شارۆچکه  بۆ ئران و له  مال، ڕایکردووه د جه حمه ئه
  .نیشت داده

  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده شید، فه خان حاجی دارا ڕه کاکه .89
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)بازیانی  کاوه(د تۆفیق کافرۆشی  حمه ئه  کاوه .90

ی  زه فره ی مه رمانده یسی فه حسین شاوه بازیانی، ته  کاوه). 79(تی  تایبه
ر  ی سه)49(ی  زه فره ی مه رمانده ی فهج ره فه  وکات، قاله ی ئه)50(تی  تایبه

ی  زه فره ی مه رمانده ئوف تۆفیقی فه ڕه  مه ئیستخبارات، عاسی حه  به
کانی  رگه و پشمه ڕیشه  ستی مامه ده دا به17.5.1982وتی  ڕکه  له(ت  تایبه
سۆل،  ی حه مه ، حه)مک کوژرا داستانی حه  باری له رتی چواری جه که
  لهدواتر   که(فراو  نی به سه ی شخ حه مه ، حهت ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

مای  مچه ۆ چه ستی ھه ده گ به ربه یده حهداستانی   دا له)1983(سای 
ر  ڵ عومه گه له) ی سورداش کوژرا)23( تیپیکی  رتی یه ی که رمانده فه
و  تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ری فه له د ئاغجه سعه ئه وکات 
  ، پانزه شاخی شۆراوه  دا له)17.11.1980(وتی  ڕکه  کانیان له اشهج

  ر به داغی سه ره ی قه)5(رمی  باری ھه رتی چواری جه ی که رگه پشمه
کیش  یه رگه ھید کرد و پشمه یان شه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
  رگه پشمه. درا  سداره   لهموس  ویش له دواتر ئه  دیلگیرا، که به

ی  رمانده ، فه)بستون باڕۆیی(مین  د ئه مه خالید محه(: ن مانه کان ئه ھیده شه
رکان  ئه. رت ر سیاسی که ، ڕابه)ال نوری مه(لی  د عه مه نوری محه. رت که
بار  جه(جید  بار فائیق مه جه). یی ڕووته رکان چراغه ئه(مین قادر  ئه

ن  مه ڕه). یی دلکهن حوس(د  مه بدول محه حوسن عه). یی ه پونگه زا
ریف  شه(ریم  ریف سابیر که شه). فایی زان کانی مسته مه ڕه(ریم  فا که مسته
دین  الئه عه). رکوکی دنان که عه(د  مه لی محه دنان عه عه). کۆتری کونه

زا  مین ڕه دئه مه ر حه عومه). دین الئه دکتۆر عه(د  مه ریم محه بدولکه عه
قادر ). نگاوی فاتیح سه(د  مه عید محه سه مه حه فایتح). ر باینجانی عومه(
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دین  جمه نه(دین عوسمان قادر  جمه نه). نی سه قادر شاحه(د  حمه حوسن ئه
دین  نوره). کیی وزاد ته نه(ن  سه مین حه د ئه مه وزاد محه نه). رکوکی که
ر  وھه جه(د  حمه ر حوسن ئه وھه جه). یی نوری ساه(شید ناسیح  ڕه
  رمانی له رکوک فه ی که خاسه  یئه ھه  دیل گیرا و له یان به وه ، ئه)ینیز شه ھه

شاری   دا له)9.5.1981(وتی  ڕکه  رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره
  له  رگرتووه کان سوودم وه ھیده درا؛ بۆ ناوی شه  سداره  موس له

ینی  ، ڕۆژی ھه)4871(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ڕۆژنامه
وه وه مه ، ئازاد ھه)15.5.2009(  ).چۆن تۆمارکرا  ندی، داستانی شۆرا

ی  رمانده بازیانی فه  کاوه  ک له ریه ھه  پکھاتبوو له  ھزکی جاش که
ی  رمانده ی فه)ج ره فه  قاله(بدول  ج عه ره ت، قادر فه ی تایبه زه فره مه
ید  ید تاھیر سه سهئیستخبارات،    ر به ی سه)49(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه

  دواتر بووه  که)  وره ید تاھیری گه سه(باری  د جه مه حوسن محه
ھاوکاری و پشتیوانی   کان به سووکه  ی جاشه)42(وجی  رۆکجاشی فه سه

گوندی   دا له)5.3.1982(وتی  ڕکه  نگی، له ری جه لیکۆپته میلیشیا و ھه
ی ئازا و  رگه وانیان پشمهگرون ت مه ئۆردوگای پیره  ر به رانبه قازانی به

  دا له)5.3.1982(وتی  ڕکه  ن له سه ر حه نوه ر ئه ی تکۆشه رمانده فه
ی  رگه گرون توانیان پشمه مه ئۆردوگای پیره  ر به رانبه گوندی قازانی به

خدر ن  سه ر حه نوه ئه(ن  سه ر حه نوه ر ئه ی تکۆشه رمانده ئازا و فه
رکوک و  رمی دووی که ی ھه رمانده ، فه)کیرکو کهحمود ئاری کوتکی  مه

شوکر بلوکنی،   د مه محه: (کانی ناوه ن به ھید بکه ی تر شه رگه پشمه  یازده
  د شخ سدیق ناسراو به مه ھمن، محه  ساب ناسراو به الل قه ڕزگار جه

مامۆستا ئاسۆ،   ی ناسراو بهۆلگ د سۆنه حمه بدولخالیق ساح ئه ، عه سواره
ر  ران مام عومه مامۆستا چیا، کامه  سوڵ ناسراو به ل ساح ڕهبدو عه
بدول  گۆران، نوعمان عه  مای ناسراو به مچه تاح چه مال قادر فه جاڕ، که نه

دین فاتیح شوکر  جمه ھاوڕێ، نه  عروف کوقوتی ناسراو به عوبد مه
ن   ریم ناسراو به ن که سه حه  شروان، جومعه  رکوکی ناسراو به که سیروا

ستی  رده به  وته برینداری که  به  قی که حمان ته بدوله ق عه فه و مۆ
،  وه ی بۆ بایه تایه تا ھه ک سزای زیندانی ھه یه کان و دوای ماوه جاشه
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وت و  ر لبووردنی گشتی که مان سادا به موزی ھه مانگی ته  م له به
  بوو به  ش و دووبارهناو شۆڕ  وه ڕایه دوای ئازادبوونی گه. ئازادکرا
  رکوک له ڕینی شاری که ڕاپه  دواتر له  وه داخه م به ، به رگه پشمه
ی  رمانده د بازیانی فه حمه ئه  کاوه). ھید بوو دا شه)19.3.1991(وتی  ڕکه

دا کادیر )1982(سای   ی شیمالی، له نزومه مه   ر به تی سه ی تایبه زه فره مه
ئیبراھیم (کتیی نیشتمانی کوردستان  ی یهمان ی قاره رگه و پشمه

ھید  بکوژی شه) بازیانی  کاوه(د تۆفیق  حمه ئه  کاوه. ھیدکرد ی شه)بیب حه
ر  نوه مان ئه ھیدی قاره ھیدکردنی شه شه  شدار له بیب و به ئیبراھیم حه

کتیی  یه   ر به سه  ، ئستاکه  ی دیکه که ھیده شه  رکوکی و یازده ن که سه حه
 . یه ھیدانه و شه مانیی کوردستانی حزبی ئهنیشت

پالنی   به. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ئوف کانیساردی، فه ریم ڕه که .91
د  مه رۆکجاش شخ محه منی سلمانی و ھاوکاری سه تی ئه رایه به ڕوه به

ی  رمانده ن فه الیه له  که خشه ری نه جکه مین باساکی و جبه ر ئه عومه
دا )6.7.1984(ی  ئواره  ئوف کانیساردی له ریم ڕه که  خاسه ی زه فره مه

ئاراس مامۆستا عس  کانی به وانی زیندانه ی ئازا و پاه رگه کادیر و پشمه
کی  ڕه گه  و له مامۆستا پشه  بدولی ناسراو به حمان عه بدوله عه

 ککیان یه  ڕۆژک پشتر دوو ژن که. ھیدکرا ئازادی شاری سلمانی شه
  ن له که و ده ردانی مامۆستا پشه بت، سه سکی نزیکی شخ نوری ده که

د  مه شخ نوری شخ ساح محه  که  وه نه که ی خۆیدا و ئاگاداری ده که ماه
  وه وه ڕگای ئه  وت له یه و ده  تی الیه کی حکومه ک چه رزنجی کۆمه به

ی ڕۆژی دواتر مامۆستا  وارهئ. کتیی نیشتمانیی کوردستان یه  نته یه بیگه
ئوف کانیساردی  ریم ڕه م که چت بۆ مای شخ نوری، به و ده پشه

ھید  و شه مامۆستا پشه  وه پشته وکات، له ی ئه خاسه  زه فره ی مه رمانده فه
دا،  کییهم چاال پاداشتی ئه  له. کوژت کات و دواتریش شخ نوری ده ده

بری کوژرانی  د باساکی و له مه خ محهوجی جاشانی بۆ ش ت فه حکومه
د  مه محه دین شخ ساح جمه بۆ شخ نهی )174(وجی  یان فه براکه

  ی برای شخ نوری کرد به- تای غاز ھا شخ عه روه ، ھه وه کردهرزنجی  به
ھاری سای  ڕینی به دوای ڕاپه .دا که وجه فه  دین له جمه جگری شخ نه
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تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یساردی، فهئوف کان ریم ڕه ، که)1991(
م  به. کانی پارتی دیموکراتی کوردستان ناو ڕیزه  دام، چووه ڕژمی سه

ساردی کوڕی کانی ئوف ریم ڕه ساردی و بستون کهکانی ئوف ریم ڕه که
وه تهڵ  گه ک ڕۆژ له یه به رۆکجاشی  سهیانی،  عید ڕۆژبه سه  یس حسین شا
وی پاتی دیموکراتی  رمانده کان و فه سووکه  ی جاشه)172(وجی  فه ی ن

کتیی نیشتمانیی کوردستان و  ڕی ناوخۆی نوان یه شه له کوردستان، 
نزیک   دا له)21.10.1996(وتی  ڕکه  پارتی دیموکراتی کوردستاندا له

کتیی نیشتمانیی  کانی یه رگه ستی پشمه ده ی دوکان به شارۆچکه
  .کوژرانن  هھاوی  گولله  بهکوردستان 

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده د خۆشناو، فه مه زیز محه مال عه که .92
ی )4(نفالی  الماری ئه شداری په زیز خۆشناو، به مال عه که). 114(

تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه: ( رچاوه کردووه؛ سه
 .  )163ئراق، ل

  فا گۆج و کوستانه مسته. ت ی تایبه زه هفر ی مه رمانده سۆت، فه  کوستانه .93
د  مه فا حه تی ئیستخبارات و مسته ی تایبه زه فره ی مه رمانده سۆتی فه

  ر به ی سه)48(  ی ژماره زه فره ی مه رمانده ی فه)فا گۆج مسته(سوڵ  ڕه
کتیی  ی یه رگه دا دوو پشمه)1987(ی سای  مانگی یانزه  ئیستخبارات، له
: کانی ناوه  ھیدکرد به قا شه دۆی خانه  یان له-ردستاننیشتمانیی کو

کی گوندی  خه(شخ محدین   ریم ناسراو به بدولکه ن عه سه محدین حه(
ی )78(کی تیپی  رتی یه ی که رمانده ی چۆمان، جگری فه) خۆشکان

ی چومان، )ردێ کی گوندی وه خه(ردی  فا وه کارۆخ و حوسن مسته
  . ی کارۆخ)78(کی تیپی  رتی یه که  له  زه فره ی مه رمانده فه

مۆی شیوعی یان  مه(  ، ناسراو بهند ئیسماعیل ئیبراھیم داداغانی مامه .94
  کک بوو مۆ، یه مه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)مۆی سمایل کسری مه
کاروباری   ولر که ھهشاری کانی  ناسراوه  شیوعییه  کۆنه  کادیره  له

وه ی به نی سنووری کۆیهکا ڕکخستنه نی  برد، به ده ڕم دوای سا
حزبی شیوعی   ناپاکی له  پی عروبه قه دینارکیند  پناوی چه له) 1977(

ی  که فتار فاشییه رست و ڕه زپه گه ڕه  ڕژمه  و کوردستان کرد و خۆی به
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پالنی   دا به)1982(سای   مۆی شیوعی، له مه. دام فرۆشت عس و سه به
کانی کوردستان  ڕزگارکراوه  ناوچه  نته یه گه غدا خۆی ده ی به نی عامهم ئه

گومانی  وان به م ئه حزبی شیوعی، به  ندی بکات به وت پوه یه و ده
ریناگرن و  عس وه ڕژمی به  سیخوڕی و خۆ دۆڕاندنی ناوبراو به

وێ  حزب، نایانه  کانی خۆی له ت نزیکترین خزم و ھاوڕێ کۆنه نانه ته
ک  یه ناچاری ماوه و به ئه  ن، بۆیه مۆ بکه ی مه)ت فاله که(ری  به سته ده

پناوی فشار  تاکتیک و له  به.  وه ڕته گه ئران و دواتر ده   کاته ڕووده
ناو حزبی سۆسیالیستی   چته ر ھاوڕیانی حزبی شیوعی ده سه خستنه

مۆ  مه.  وه نتهم وان ده کی باش الی ئه یه کگرتووی کوردستان، بۆ ماوه یه
کانی  ی پالنه وه چی بۆ ئه ناو سۆسیالیستدا بوو، که ی له وه ڕای ئه ره سه
و  وت له که ده وی بوچان نه ھه  نجام بدات له دژی حزبی شیوعیدا ئه له پنا
دا ی له وه رگرتنه وه ری  کانی ناوبراو سه وه ھه. ناو حزبی شیوعی ئراقی

می  ی چواره ستنی کۆنگره به  ر له و به )1983(کۆتایی سای   گرت و له
  دا له10.11.1985وتی  ڕکه  م له ی چواره کۆنگره(حزبی شیوعی ئراق 

ڕای  ره وه، سه ریانگرته سانک وه که) سترا ڕی خواروو به وه رگه گوندی مه
حزبی شیوعی دا   مۆی کادیر، گفتی به مه. ناو حزبدا له  ناقایلبوونی زۆرینه

و  ر به رانبه ی حزب به ییه و سنگ فراوانی و لبوورده ی ئه تۆه  له  که
واوی  ، ته حزبی کردووه  فتاکاندا له کۆتایی سانی حه  و له ی ئه ناپاکییانه

و  بووی ئه ره وبدات قه و ھه  و حزبه قوربانی ئه  ژیانی خۆی بکاته
م  به.  وه تهبدا  ییانه خۆ بوورده کارکردنی له  دسۆزی و به  به  ناپاکییانه

کو  تاوه  بووه  وه ر ئه به ی زۆرتر له ن و گفتانه و به ئه  مۆ دیاره مه
وه  دووباره مۆی  چی مه که.  وه ی پ بکاته ڕ و متمانه حزبی شیوعی با

ده وه ناپاک، دوای ئه ناو حزبی شیوعیدا قایم  ک له یه ی ج پی خۆی تا ڕا
،  وه ڕنته رانی بۆخۆی بگه ی براده تمانهڕ و م توانی باوه  ره به  ره کرد و به

  غدا به ی به منی عامه زگاکانی ئه وامی ده رده ڕنمایی به  و به  زۆر لزانانه
رپرسی  ی به)ڕائید شاکر(ناوی  من به رکی ئه فسه رشتی ئه رپه سه

  ولر به منی ھه زگای ئه ی حزبی شیوعی ئراقی و ھاوکاری ده دۆسیه
کی ڕومادی،  ی خه)بدول قیب عه نه(ناوی  من به رکی ئه فسه تی ئه یارمه
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ک  جکردنی یه جبه  سا به ی حزبی شیوعی بوو، ھه رپرسی دۆسیه به  که
دژی حزبی شیوعی و   کانی دوژمن له و پالنه  خشه کی نه دوا یه له

ی  مانه شکیان ئه به  کانی کورد و کوردستان، که ره تکۆشه  رگه پشمه
ھاوکاری   دا به)7.11.1984(وتی  ڕکه  مۆی خۆفرۆش، له مه: ن هو خواره

کی حزبی  یه رگه ولر، کادیر و پشمه منی ھه کی ئه یه زه فره ڵ مه گه له
موالزم   یی ناسراو به گه د دیبه حمه د ئه مه تاریق محه(ناوی  شیوعی  به

م  دھه ئه(ناوی  کیش به یه رگه ھیدکرد و پشمه ولر شه ی ھه ته محه  له) ئارام
توانی خۆی ) داود  یی ناسراو به شه ڕه گرده –لھوڕ  د که مه عوسمان محه

ی بیست و چوار  وه ستکردنه تاوانی ڕاده  دواتر له ل وهرباز کات،  ده
ند  مامه. ھید بوو مۆ و شه داوی مه  وته ولر که منی ھه ئه  به  که رگه پشمه

-11-9/10(وی  شه  س جار له  به، )مۆ شیوعی مه(ئیسماعیل ئیبراھیم 
شیشیان مانگی  و دوا به) 1984-11-10/11(وی دواتر  و شه) 1984
مان و  ی قاره رگه پشمه) 24(گرتنی   سا به مان ساڵ، ھه ری ھه سپتمبه

بریتی   رزی حزبی شیوعی که ربه کانی سه نھنییه  ھاوڕی ڕکخستنه
باس  یی عه رمانده فه  ولر به قی ھهی ل زه فره مه(  :زه فره س مه  بوون له

یی  رمانده فه  تی به ڕانه ی لقی به زه فره یی، مه ره رده زه ر چۆمه د عومه مه محه
ی  زه فره و مه) دشاد(  یدانی ناسراو به د قادر سه مه مال شخ محه که
 -لھوڕ  د که مه م عوسمان محه دھه یی ئه رمانده فه  چوغ به ره قه

   ر به سکی سه ند که ڵ چه گه ، له)داود  ناسراو به یی شه ڕه گرده
ولر و  ناو شاری ھه کی کوران بوون له ڕه گه  له  کانی حزب، که ڕکخستنه

پاداشتدا   ولری کردن و له منی ھه ستی ئه دا ڕاده پالنکی نامرۆڤانه  له
ک، خانوو، ئۆتۆمۆبل و  من و چه تی ئه ی تایبه زه فره مه  خۆی کرا به

و   یه رگانه و پشمه ری ئه تیده ھاوکار و یارمه  مۆ گوایه مه. رگرت ی وه پاره
کی  ڕه گه  وت له یه و ده  یان باش نییه که شونه  ی که وه بیانوی ئه  به

کی ڕاستی  ڕه بۆ گه  وه خمور بیانگوازته مه -   گه دیبه  ر ڕگای کورانی سه
ی  وه کاتی گواستنه داداغانی، له مۆ مه.  رکوک که  ر ڕگای ی سه)داله عه(

دا به رگه پشمه ری تاکسی  ئۆتۆمۆبلکی سوپه  من به زگای ئه پالنی ده  کان
قیبب  نه(ی  که شوڤره  ، که)ولر ھه 3337(  ی ژماره)1981(مۆدیل 



526    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

ی  که ماه  یبردن و له بوو دوو دوو یا س س ده) بدول ڕومادی عه
  ریم بباسی ناسراو به حمود که ی حوسن مهما  ، که داله کی عه ڕه گه
ی  رمانده ریم بباسی فه حمود که ی برای نایف مه) حوسن زیل(

حوسن زیل . نان ولر بوو دایده منی ھه ئه  به   ر به تی سه ی تایبه زه فره مه
ولر بوون،  منی ھه ئه   ر به ردووکیان سه حمودی برای ھه و نایف مه
ی ناسراوی  رگه بکوژی پشمه ،)حوسن زیل(یم ر حمود که حوسن مه

  بوو، که) 10.4.1978م  جه د عه مه محه(کتیی نیشتمانیی کوردستان  یه
ی  تۆه  تی و له یه کی کۆمه یه ر کشه سه دا له)1985(سای   دواتر له

قامی  کی کوران شه ڕه گه  ھۆزی سیان، له   ر به سکی سه کوشتنی که
کوران   له  ی که رگانه و پشمه ئه.  وه کوژرایه  وه کانه ن سیانه الیه  لبان له ئه
چۆکرابوو،   سته به و مه بۆ ئه  بۆ مای حوسن زیل، که  وه گواسترانه ده
کان و  ی بیبسییه وه دان و دوای خواردنه وێ بیبسی بھۆشییان ده له

. ولر منی ھه بۆ ئه  وه گواسترانه ج ده ستبه کان ده رگه بھۆشبوونی پشمه
  ری ناسراو به دی قزله د داود یه مه محه  ھیدان تایب یابه شه  کاتک که

و ) رباز سه(  دین قۆڕیتانی ناسراو به ھائه عدی به و فازڵ سه) عادل(
غدا  ی به وره کی سه ڕه کی گه ت خه ناوی فیکره ب به کی عاره یه رگه پشمه

  ست به ت ھه ، ھاوڕێ فیکره وه خۆنه کانان ده و بیبسیه وه  گوازنه بوو ده
 -  ره بھۆشکه  وه ھاوڕان ئه: (کات کات و ھاوار ده ده  که تامی بیبسییه

ست بۆ  رباز و عادل ده ج ھاوڕیان سه ستبه ، ده)رفاق ھذا مخدر
کوژرت و  من ده بت، دوو ئه دروست ده  قه ن و ته به کانیان ده که چه
رباز و عادل  ھاوڕیان سه  که  ی داخه جگه. تب ککیشیان بریندار ده یه
کاروانی   نه گه بن و ده ھید ده عس شه کانی به ستی مرۆڤ کوژه ده به

ر دیواردا  سه ر به کسه ت یه چی ھاوڕێ فیکره که. ھیدان رزی شه ربه سه
  وه داخه م به کات، به کان ڕزگار ده منه ستی ئه ده بت و خۆی له ئاودیو ده

وت و بھۆش  که ده  وێ ماک و له  چته ولر ده ھه  زایی له اشاڕهھۆی ن به
  له په  ت به دۆخی ھاوڕێ فیکره  بئاگا له   و خزانه ندامانی ئه ئه. بت ده
  م له رکردنیدا، به سه پناوی چاره له  وتن ی فریاکه خۆشخانه نه  ننه یه یگه ده
ی بھۆشی  ماده  وت که هک رده دوای پشکنین بۆیان ده  خۆشخانه نه
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ندی  بزانن پوه  یه و کشه ی ھیچ له وه ب ئه به  خۆشخانه نه  ت، بۆیه دراوه
ولریش پشتر ئاگاداری پۆلیسی  منی ھه ئه. ن که ده   وه پۆلیسه  به

  دات به ده  که واه پۆلیس ھه  ، بۆیه سکی وا ڕایکردووه که  که   وه کردبوه
. ت ری ھاوڕێ فیکره ر سه سه وان به پاسه  نه که ک دهند پۆلیس من و چه ئه

  بینت له ھۆش خۆی، ده  وه ت دته ی ھاوڕێ فیکره وه دوای ئه
ی  نده وه ، ئه وه ریه ر سه سه ند پۆلیسک ئشکگرن به و چه  یه خۆشخانه نه

و   خۆشخانه نه  نه گه من ده کی ئه یه زه فره مۆی شیوعی و مه پناچت مه
ی  وه ی گواستنه نۆره  و ڕووداوه دوای ئه. ن به ت ده یکرهھاوڕێ ف

ر  د عومه مه باس محه ولر ھاوڕێ عه ی لقی ھه زه فره ی مه رمانده فه
باس  ، ھاوڕێ عه داله کی عه ڕه گه  نه گه ده  م که یی دت، به ره رده زه چۆمه
وت  نایه  کات، بۆیه کی نائاسایی ده یه جوله  ست به یی ھه ره رده زه جۆمه
وێ  ویش له ی و ئه قه ته  ڕه شه  بته کان ده منه ڵ ئه گه و له  وه ژووره  بچته

س  ی حزب،  رگه و ھاوڕی ڕکخستنه پشمه) 24(و  له. بت ھید ده شه
  که  وه ی خواره مانه ھیدبوون، ئه شه  داله کی عه ڕه گه  یان له رگه پشمه

ر  سه کاتژمر به) 48(نیا  ڕبوونی ته ای تپهدو  ، له کانیان بۆم زانراوه ناوه
دا )2.4.1985(وتی  ڕکه  پاشان له. غدا ن بۆ به یانبه ستگیرکردنیاندا ده ده
د  مه واد حه ن عه الیه غدا له ی شاری به)محکمة الثورة(دادگای شۆڕش   له
اس ب عه(  :وه بدرته دانیان بۆ ده  سداره  لالددا سزای له ری جه نده لبه ئه
لی خدر  ر عه عفه ، جه)رباز سه(  یی ناسراو به بدول خدر تۆبزاوه عه

لیاس  ھد ئه بدول، فه باس عه ئامۆزای عه) ڕبوار(  یی ناسراو به تۆبزاوه
و دا  یهسا رئۆ نھنا ، زوھر به)سیحی رھاد مه فه(  ناسراو بهھورمز  ناسرا

  یی  په لھوڕ قوته لی که سوڵ عه د ڕه مه ، کاکل محه)سیحی ز مه به نه(  به
بدول ئیسماعیل  عه، ردی گه د قادر مه مال محه که، )بیار(  ناسراو به

لی  د عه حمه ح ئه ئامۆزای بیار، سه)  یی په قوته(لھوڕ  لی که بدول عه عه
  ڵ بووه گه بیشیان له ی عاره رگه تی و دوو پشمه ڕانه به/یدانی سهردی  گه
وی تریان  و ئه  کی ناسریه دین حوسن خه الئه اوی عهککیان ن یه  که

ناوی   وه داخه م به غدا بووه، به ی به وره کی سه ڕه کی گه ت خه فیکره
کاتی  له  یه رگه پشمه  و پۆله ئه).    زانراوه بۆمن نه  ی دیکه که رگه پشمه چوار
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ی  ولر، نموونه منی ھه ی ئه ی دائیره نجه شکه و ئازار و ئه  وه لکۆینه
  ختکار بووینه ز، نھنی پارز و خۆبه به و مرۆڤی خۆڕاگر، نه  رگه پشمه

و  باس عه ھید عه ر شه ده ھیدی ئازاو کۆنه ت شه تایبه به بدول خدر ناسرا
. توانای حزبی شیوعی بوو ھۆشیار و به  کادیرکی  رباز، که سه  به

و  ر و شوازهموو ئام ھه  ی به ھیدی ناوبراو گاته شه کانی ئازار 
ھات،  دام ده ی سه رستی عروبه زپه گه ی ڕژمی فاشی و ڕه نجه شکه ئه

سکی سیاسی و  که  دا، چونکه ویان ده کان زۆرتر ئازاری ئه الده جه
  ندامانی ڕکخستنه ی ناوی ئه وه پناوی ئه کادیری ڕکخستن بوو، له

کان داوایان  منه ئه. کرا بکاتولریان بۆ ئاش کانی حزبی شیوعی ھه نھنییه
م ھاوڕێ  به یانی ڕکخستنیان بۆ ئاشکرا بکات،ھاوڕناوی   لکردبوو که

ی  نیوه: (کانی گوتبوو الده جه  مدا به وه  له) رباز سه(بدول  باس عه عه
کانی خۆمان  ی ڕکخستنه که یه به  که کانی یه ، ناوه ولر زۆرتر شیوعییه ھه
ش  ی ئوه ی فاشییانه نجه شکه ھۆی ئه م ھیچتان پ نام و به زانم، به ده

م  دھه ھید ئه ڵ شه گه ی له وانه موو ئه ھا ھه روه ھه). ک نادرکنم ھیچ نھنییه
ی  زه فره ی مه رمانده ی فه)ھید داود شه(لھوڕ  د که مه عوسمان محه

ن  هھاوڕێ داود قار  ن که ده ده  وه واھی ئه چوغ بووینه، گه ره قه مانی زیندا
ری  نده د به مه واد حه لالدی خونژ عه م جه رده ترسی به و چاونه

دام و  عس، سه به  ی به دان قسه سه  ، که بووه  رۆکی دادگای شۆڕش سه
  له  واته دا،مان ڕۆژ ھه  له.  ر گوتووه نده واد به ی عه واکه دادگا ناڕه

ن   تایه تا ھه ھه سزای  مان به دا پنج ھاوڕی قاره)2.4.1985( زیندانی کرا
  مانه ئه  دا ئازاد کران، که)1986(سای   لبووردنی گشتی له  و دواتر به

د  مه لی عوسمان محه سۆرانی، عه ته جید ئیسماعیل قه شرزاد مه: (بوون
، )ری پزیشک تیده یارمه(بدولقادر  مید عه بدولحه ، عه)لی ید عه سه(ساتوریی 

). یی شه ڕه لھوڕ گرده د که مه حیا عوسمان محه ز و یهزی بدولقادر عه عه
دانی  سداره  رچوونی بیاری له ر ده سه ڕبوونی چوار مانگ به دوای تپه

  له  وه که یه موویان به ر ھه بوو ھه وه ، ئه ی شیوعی یه رگه پشمه  و چوارده ئه
  یازدهرمی پیرۆزی  م ته دران، به  سداره  له) 5.6.1985(وتی  ڕکه

وتی  ڕکه  دانیان له سداره  دوای له بهساک   ژده ناس دوای ھه نهوماندو
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. وه غدا دۆزرایه پارزگای به  بوغرب له گۆڕستانی ئه  دا له)11.6.2003(
  شک له تی ناوی به ی برایه ڕۆژنامه  ئراق، له  ی ئازادی دوای پرۆسه

ھۆی   بووه  کرابوو، که ستنیشان کانیان ده کان و شونی گۆڕه ھیده شه
گۆڕستانی   کان له دراوه  سداره  ی ئیسک و پوسکی له وه دۆزینه

ۆ  مه  یان له وه غدا، دواتریش گواستنه بوغربی به ئه راسیمکی شکۆداردا ب
شاری   یان له وه خاک سپاردنه  به  باشووری کوردستان و دووباره

ری  نجده ر و ڕه ، دوو تکۆشه)مۆ مه(ند ئیسماعیل ئیبراھیم  مامه  .ولر ھه
  زا ناسراو به کانی قادر عوسمان ڕه ناوه ولری به شتی ھه دهدیاری 

وتی  ڕکه  تی حزبی شیوعی له لقی خۆشناوه  له  رگه ، پشمه)ۆ ھه(
خالیدی (  بانی ناسراو به جید یاسین گردعازه و خالید مه) 12.12.1984(

کانی  ڕکخستنه   ر به سه  گرتدا، که دا به)15.12.1984(وتی  ڕکه  له) وا نانه
وتی  ڕکه  له  وه که یه وا به ۆ و خالیدی نانه دواتر ھه. حزبی شیوعی بوو

  یان به چوارده  دا که وه ره ی سه که مانه قاره   ڵ نۆزده گه دا له)2.4.1985(
دادگای شۆڕش   سزا دران، له  تایه تا ھه زیندانی ھه  رگ و پنجیان به مه

دنیان له ر  دواتر ھه  رچوو، که بۆ ده  وه ه-ر نده واد به ن عه الیه بیاری خنکان
  دا ناوم بردن به وه ره سه  له  ی پشوو که که رگه پشمه  ڵ چوارده گه له
ه دران و گه  سداره  غدا له به  دا له)5.6.1985(وتی  ڕکه  له  وه که یه   یشتن

ی  دوای نزیکه. دانی کورد و کوردستانھی ی شه که رزه  ر به سه  کاروانه
نیا  عس ته کانی به الده دانیان، جه  سداره  ڕبوونی له ر تپه سه ک به یه فته ھه
  به  وه دا دایه)11.6.1985(وتی  ڕکه  وایان له ۆ و خالیدی نانه رمی ھه ته
ی  بازگه  دا، له)1985(تای سای  ره سه  مۆ شیوعی، له مه.  کانیان ماه بنه

ی  رگه کدا پشمه یه بۆسه  موس له –ولر  ی نوان ھه کانی قژاه
باح،  سه  گوی ناسراو به –د سوری  مه ر ساح محه تکۆشه
ی  و ھاوڕیانه دوای سۆراغی ئه به  تی، که ی خۆشناوه ی سریه رگه پشمه

تی  نهڕا چوغ و به ره ولر، قه کانی ھه لقه   ر به کانی سه زه فره ر س مه ھه
  که  بووه مۆ پشتر زانیاری ھه مه  دیاره. ستگیرکرد داھاتبوو، ده

د سوری  مه کاتک ساح محه  ودا دت، بۆیه ی ناوبراو به رگه پشمه
ۆ  ،خوارێ  ره ساح سوری وه: (ت مۆ پی ده ، مه که بازگه  گاته ده ت
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اری ھاوڕێ الم په  وه که چه  من به ک ئه کۆمه). ی شیوعی رگه پشمه
  تاکو ئستاکه  ن، که یبه ن و ده که ستی ده ن، قۆبه ده د سوری ده مه محه
دا، ھزکی )1985(ی سای )5(مانگی   مۆی ناپاک، له مه.  رو شونه بسه

ندامی  ئه  کک له ر مای یه سه  ولری برده واری ھه من و ته ی ئه وره گه
مین  دئه مه ی عوسمان حهناو ڕکخستن و ھاوڕیانی حزبی شیوعی به

و   کی کوران که ڕه گه  له) سوور  عوسمانه(  ری ناسراو به دی قزله یه کادر 
تی  ڕانه به –یدانی  د قادر سه مه مان یوسف شخ محه ری قاره تکۆشه

و   مانانه ڕکی زۆر قاره بوو، دوای شه  و ماه له) و پشه(  ناسراو به
ی )و پشه(ی ئازا کاک  رگه دام، پشمه منی سه یاندنی دوو ئه سزاگه به

، )دشاد(  یدانی ناسراو به د قادر سه مه مال شخ محه ھید که برای شه
مۆ،  داوی مه  وتبووه پشتر که  تی که ڕانه ی لقی به زه فره ی مه رمانده فه

رباز  سوور توانی خۆی ده  عوسمانه  ختانه م خۆشبه به. بت ھید ده شه
کی  مۆ، ھاوڕیه دا تاوانباری خۆفرۆش مه)1986(ی سا  له. بکات

ی  ولر بۆ دائیره ھه  کانی حزبی شیوعی له ری کچی ڕکخستنه تکۆشه
د  مه دین مامۆ حه جمه نه  دیبه ناوی ھاوڕێ ئه کات به ستنیشان ده من ده ئه
ی  ماه چن بۆ گرتنی بنه من ده ی ھزکی ئه وه دوای ئه. ریری ھه

  یی ناسراو به قوه بی شه ھا نه ناوی ته حزبی شیوعی بهکی  یه رگه پشمه
  دیبه وت ئه ڕکه ولر، به کی ئازادی ھه ڕه گه  له) یی قوه مام خاۆ شه(

دین مامۆش  جمه نه  دیبه کان ئه منه ئه. بت ده  و ماه دین مامۆ له جمه نه
گۆڕت و  ی دهگیرت ناوی خۆ ی نه وه ن، ناوبراو بۆ ئه به ڵ خۆیان ده گه له
ر  به  نه به نا ده ولر په منی ھه م بۆ دنیابوون ئه ، به میله جه  یکات به ده
  دیبه ئه  وه ئه: (ت کان ده منه ئه  به  ردانه ویش زۆر نامه مۆی شیوعی، ئه مه
تی  رکردایه ندامی سه ئه  دیبه ، باوکی ئه ریرییه د ھه مه دین مامۆ حه جمه نه

کانی حزبی شیوعی  ڕکخستنه  و خۆیشی له  اقهحزبی شیوعی ئر
  و ئازاردانی زۆر له  نجه شکه رای ئه ره خان سه  دیبه م ئه به). کات کارده

کات و ھیچ  موو شتک ده ھه  نکۆی له  وه عسه کانی به الده ن جه الیه
ی دوو  مۆی ناپاک، بۆماوه کانی مه ر قسه سه چی له ک نادرکن، که نھنییه
ی شاری  ندیخانه ی به وانه و ڕه  وه بدرته سزای زیندانی بۆ دهساڵ 
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وتی  ڕکه  دام له سهی  که گشتییه  لبووردنه  دواتر له  کرت، که موس ده
ی  بگوترت و ئاماژه  نی باسه ی شایه وه ئه. کرت دا ئازاد ده)6.9.1988(

ناپاکی کردنی  دوژمن و  مۆ به ڕای خۆفرۆشتنی مه ره سه  یه وه پبدرت ئه
دایک   له  ک ناوچه یه له  کانی خۆی که ی دۆسته ماه بنه  ھاوڕێ و له  له

وان و  مای ئه  وامی له رده به  مۆ به ، مه بووینه  وره گه  وه که یه  و به  بووینه
ند مانگ  ی چه بۆماوه  چی زۆر نامرۆڤانه ، که مۆ بووینه مای مه  وان له ئه
  کاری حزبی له کانیان به کوڕه  یاندبوو که ی وا تگه ھیدانه و شه ی ئه ماه بنه

غدا  ی به منی عامه رتی ئه به ڕوه ، به وه خۆیان شاردۆته ی ئارامشونک
  نووسیبوو، له) ڕبوار(لی خدر  ر عه عفه ھید جه شه  زۆر به کیان به یه نامه
شونکی ئارام   و له ندروستیان باشه  وان ته ئه  گوایه  دا ھاتبوو که که نامه

ی پیاوانی   ڕگه  له  کانی حزبدا، که ڕاندنی کاره پناوی ڕاپه ناو شاردان له له
ھید  ی شه واده خانه  یاندرابووه گه  که منی عام، نامه ئه   ر به کوردی سه

) 1991(ھاری سای  ڕینی به دوای ڕاپه شیوعی، مۆ مه). ڕبوار(ر  عفه جه
موس،   وه ڕایه غدا برد و دواتر گه نای بۆ به کوردستانی جھشت و په

کی  ڕینی خه دوای ڕاپه. ت ئاغاکانیدا بوو خزمه  ر له وش ھه و له ئه
دا، )11.3.1991(وتی  ڕکه  ولر له ر و کوردانی دسۆزی ھه روه کوردپه

الماری مای  کانی حزبی شیوعی په رگه ندامان و پشمه ئه  ندک له ھه
چی  ولر و کوردستانی جھشتبوو، که ھه  و تاوانباره م ئه همۆیان دا، ب مه
دامی دیکتاتۆری  بۆ سه  و تاوانباره ئه  که  وه ک دۆزرایه یه یدا نامه که ماه  له

سای   له  ی کردبوو که وه مۆ باسی ئه دا مه که نامه  له. نووسیبوو
دا سکای  که نامه  له،  کردووه  وه ولره منی ھه ئه  ندی به پوه  وه ه)1982(

جیاتی  دا له)1982(سای   له  ر کردبوو که لیکۆپته وانکی ھه فۆکه  له
گوندی   کگرتووی کوردستان له گای حزبی سۆسیالیستی یه ی باره وه ئه
ی ) د باوه مه ھام حه ده(ی  که ی ھزه بنکه  بۆردومان بکات که)  میرکه(

ی  ماه حزبی شیوعی، بنه.  دووهڕکی بۆردوومان کر مه  ، ڕانه لبووه
دا )1991(سای   ڕین و له کانیان دوای ڕاپه کان و ھاوڕێ دسۆزه ھیده شه
و  سکیان له ند که ی حزبی شیوعی، چه ھیده شه  و پۆله ی ئه تۆه  له

کی  گرنگترینیان برایه  یاند که سزای ناپاکی کردنی خۆیان گه به  یه ماه بنه
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ناوی  کی بوو به ئیسماعیل ئیبراھیم و ئامۆزایه ناوی خورشید مۆ به مه
شید  ناوی ڕه مۆ به کی مه مۆ و برایه مه  وه داخه م به ، به) حوسن سکه(

سای   و له  مۆ بووه ھاوکاری مه  ئیسماعیل ئیبراھیم داداغانی، که
ی  رگه س پشمه  تی که ڕانه ی به)یدان سه(گوندی   چته دا ده)1984(

شۆ خۆی  ناوی ڕه شید ئیسماعیل به بن، ڕه ده  و گونده لهحزبی شیوعی 
و  ھد ئه فه(  بریتی بوون له  ناسنی که ده  یه رگه و س پشمه به لیاس ناسرا
و ) سیحی ز مه به نه(  ھنام ئۆسا ناسراو به ، زوھر به)سیحی رھاد مه فه(  به

و   وه نگوازتهبیا  کات که ، داوایان لده)غدا ی به وره کی سه ت خه فیکره بۆنا
ڵ  گه کان له رگه ، پشمه یان باش نییه که جگه  ی که وه بیانوی ئه  شار به

کوران الی   یانباته و ده ڕۆن و ئه ده) شۆ ڕه(شید ئیسماعیل  ڕه
و پالنی   خشه کو نه نت، تاوه کانی تری حزبی شیوعی دایان ده رگه پشمه
. وان ئاسانتر بت کردنی ئهستگیر وتوو تر بت و ده رکه ی سه براکه

تا دوای   وه غدا و موس مانه به  شیدی برای، له مۆی خۆفرۆش و ڕه مه
وشی  مۆ ئه ک مه یه م دوای ماوه دامی خونژ، به ڕوخانی ڕژمی سه

شید ئیسماعیل  چی تاوانبار ڕه که.  وتی سوریایه  له  جھشت، ئستاکه به
ی  ماه ن بنه الیه  ولر له دادگای شاری ھه  له  مۆ، که ئیبراھیم برای مه

رمانی  و دادگا فه ر تۆمار کراوه  سه ھیدانی حزبی شیوعی سکای له شه
و   یه ری شاری دیاله وروبه ده  له  ، ئستاکه رکردووه ستگیرکردنی بۆ ده ده

  .    ولر ھه  وه دزی دته جار جار به
  ).92(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم، فه مین که ئه مه حمود حه مه .95
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)ج ره فه  حه ی ئه مه حه( ج ره د فه حمه د ئه مه محه .96

) دناوی منی به ئه(ب  الی عاره زووری عه ج، خه ره فه  حه ی ئه مه حه. ت تایبه
  . ناو شاری سلمانی بوو

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهری له ئاغجهشید  مین ڕه د ئه مه محه .97
)51 .(  
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ق، فه مین عوسمان فه د ئه مه محه .98

؛  کی کردووه نفالی یه شداری ئه به ق، مین عوسمان فه د ئه مه محه). 68(
  ).  زانراوه نه  ل، )3709(  العراق، ژماره، 110-2: (  رچاوه سه



533 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

الل  د جه مه محه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده انی، فهالل کاو د جه مه محه .99
نجیر،  ھه  ره کانی شوان، قه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه کاوانی، به

؛ )4(نفالی  ھرشی ئه  کاته ده  ، که ی کردووه شتی کۆیه ر و ده له ئاغجه
د  مه محه). 244لرگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21-1: ( رچاوه سه
ناو شاری  دا له1997سای   له(د  مه ی ھزی محه رمانده الل کاوانی، فه جه

دادگای بای (ن  الیه الل کاوانی، له د جه مه محه). سلمانی کوژرا
رمانی  کاندا فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

کان  لیستی ناوی داواکراوه  له ی)287(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی ده ده
  .  ت دراوه

. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سۆل ی حه مه حه(ن  سه د حه مه محه .100
وه سۆل، ته ی حه مه حه ی )50(تی  تایبه ی زه فره ی مه رمانده فهیسی  حسین شا
 ئیستخبارات،  ر به ی سه)49(ی  زه فره ی مه رمانده جی فه ره فه  ، قالهوکات ئه

وتی  ڕکه  له( ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی فهتۆفیق ئوف ڕه  مه حهعاسی 
رتی چواری  کانی که رگه و پشمه ڕیشه  ستی مامه ده دا به17.5.1982

) بازیانی  کاوه(د تۆفیق  حمه ئه  ، کاوه)مک کوژرا داستانی حه  باری له جه
  که(فراو  نی به سه حه ی شخ مه حهت،  ی تایبه)79(  زه فره ی مه رمانده فه

ۆ  ستی ھه ده گ به ربه یده حهداستانی   دا له)1983(سای   لهدواتر 
ڵ  گه له) ی سورداش کوژرا)23( تیپیکی  رتی یه ی که رمانده فهمای  مچه چه

وکات و  تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ری فه له د ئاغجه سعه ر ئه عومه
وه  دا له)17.11.1980(وتی  ڕکه  کانیان له جاشه   ، پانزه شاخی شۆرا
  ر به داغی سه ره ی قه)5(رمی  باری ھه رتی چواری جه ی که رگه پشمه

کیش  یه رگه ھید کرد و پشمه یان شه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
کان  ھیده شه  رگه پشمه .درا  سداره  موس له  ویش له دواتر ئه  دیلگیرا، که به
نوری . رت ی که رمانده ، فه)بستون باڕۆیی(مین  د ئه مه خالید محه(: ن مانه ئه

مین قادر  رکان ئه ئه. رت ر سیاسی که ، ڕابه)ال نوری مه(لی  د عه مه محه
حوسن ). یی ه بار پونگه جه(جید  بار فائیق مه جه). یی ڕووته رکان چراغه ئه(

زان کانی  مه ڕه(ریم  فا که زان مسته مه ڕه). یی دلکهحوسن (د  مه بدول محه عه
لی  دنان عه عه). کۆتری ریف کونه شه(ریم  ریف سابیر که شه). فایی مسته
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دکتۆر (د  مه ریم محه بدولکه دین عه الئه عه). رکوکی دنان که عه(د  مه محه
عید  سه مه فایتح حه). ر باینجانی عومه(زا  مین ڕه دئه مه ر حه عومه). دین الئه عه

). نی سه قادر شاحه(د  حمه قادر حوسن ئه). نگاوی تیح سهفا(د  مه محه
مین  د ئه مه وزاد محه نه). رکوکی دین که جمه نه(دین عوسمان قادر  جمه نه

ر  وھه جه). یی نوری ساه(شید ناسیح  دین ڕه نوره). کیی وزاد ته نه(ن  سه حه
  یئه ھه  ا و لهدیل گیر یان به وه ، ئه)زینی شه ر ھه وھه جه(د  حمه حوسن ئه

وتی  ڕکه  رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره  رمانی له رکوک فه ی که خاسه
 ،کان ھیده درا؛ بۆ ناوی شه  سداره  شاری موس له  دا له)9.5.1981(

ینی  ، ڕۆژی ھه)4871(  ی کوردستانی نوێ، ژماره ڕۆژنامه  سوودم له
، )چۆن تۆمارکرا  ۆراوهندی، داستانی ش وه مه ، ئازاد ھه)15.5.2009(

و نیشتمانیی کوردستان کتیی  کاتی گفتوگۆی نوان یه  له . رگرتووه وه
  دا له)31.3.1984(وتی  ڕکه  سۆل له ی حه مه کانی حه عس، جاشه به

ی  مه حه. ھیدکرد یان شه)ک. ن. ی(ی  رگه پشمه) تۆفیق حاجی(  تاسلوجه
واندزی  ڕه ریم ید که زم سهدا موال)15.9.1984(وتی  ڕکه  ، لهسۆل حه

ندامی  ئه  ، که)15.9.1984- 1949 سوڵ ید ڕه ریم سه ید که ریم سه هید ک سه(
کتیی نیشتمانیی کوردستان و  ری یه سکه بی عه کته تی و مه رکردایه سه
ی نزیک  تاسوجه  بوو، له) ک. ن. ی(ندی چواری  به ربازی مه رپرسی سه به

بدول  ھرۆ عه کانی نه ناوه دا به ی دیکه رگه پشمه ڵ دوو گه له  شاری سلمانی
  سۆل، له ی حه مه تاوانبار حه. ھیدکرد شهجید خۆشناو  ح مه لیم و سه سه

ناوی  ی سورداشی به)23(کی ئازای تیپی  یه رگه دا پشمه)1985(سای 
-1: ( رچاوه ھیدکرد؛ سه دۆی شرکوژ شه  کدا له یه بۆسه  له  حمه حی ڕه سه
). 151ل م، که شی یه ک بۆ مژوو، به یه رگه ی پشمه یی، ناه سابیر کۆکه، 31
دا،  وه ره سه  پکراو له  ی ئاماژه رچاوه ی سه)296(  ڕه ی الپه گوره ر به ھه
دوای .  نفالی چواریان کردووه شداری ئه کانی به سۆل و جاشه ی حه مه حه
و  نیشتمانیی کوردستان ئهکتیی  ، یه)1991(ھاری سای  ڕینی به ڕاپه

  .  وه دا کوشته)ریم ید که ھید موالزم سه شه(ی  تۆه  ی له خۆفرۆشه  تاوانباره
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)مای مچه چه(د  مه ن محه سه د حه مه محه .101

  ).  66(  ژماره
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ن د حوس مه محه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده د حوسن نوری، فه مه محه .102
ی  شتی کۆیه کانی ده نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه نوری، به

حمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه ، سه)4(نفالی  ئه  کاته ده  ، که کردووه
دادگای بای (ن  الیه د حوسن نوری، له مه محه). 245لرگ،  تونی مه

رمانی  کاندا فه نفاله هئ  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
وه  ی له)295(  و ژماره  رچووه ستگیرکردنی بۆ ده ده کاندا  لیستی داواکرا

وه  .  پدرا
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده مین سورکانی، فه ئه مه شید حه د ڕه مه محه .103

 ).32(  ژماره
خ ). فا شید مسته د مام ڕه مه شخ محه(فا  شید مسته د ڕه مه محه .104 ش

 . فا شید مسته د مام ڕه مه محه
ی  زه فره ی مه ، فرمانده) یی دزه قه(ری  حمود پشده د ساح مه مه محه .105

 ). 87(  تی ژماره تایبه
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگاوی، فه رزنجی سه عید به د شخ سه مه محه .106

  .   ه- پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه
 .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه د، مه بدول محه د عه مه محه .107
 ).114( تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده زیز تورک، فه د عه مه محه .108
د  مه محه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی تاھیر مزوری، فه د عه مه محه .109

، 22، ب1-2: ( رچاوه ی کردووه؛ سه)8(نفالی  شداری ئه مزوری، به
  ). 5228-5220ل
د مام سۆفی،  مه محه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده مام سۆفی، فه د مه محه .110

، 22، ب1-2: ( رچاوه ی کردووه؛ سه)8(نفالی  شداری ھرشی ئه به
  ). 5228-5220ل
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)فا گۆج مسته( چۆمانیسوڵ  د ڕه مه فا حه مسته .111

وتی  ڕکه  ، له)فا گۆج همست(سوڵ  رد ڕه مه فا حه مسته). 48(  تی ژماره تایبه
ناوی  کتیی نیشتمانیی کوردستانی به کی یه یه رگه دا پشمه)15.4.1978(

د  حمه د سۆفی ئه مه محه  یی ناسراو به سره فا قه د مسته حمه د ئه مه محه
ر پردی گوندی ناوپردان  سه لهچۆمان   ر به ی سه)سرێ کی گوندی قه خه(
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کی رت که  بوو له  زه فره ی مه رمانده فی، فهد سۆ مه ھید محه شه. ھیدکرد شه
دا )1983(سای   فا گۆج، له مسته. تی کایه ی باه)7(رمی  ھه  ر به سه

  لهن ئیبراھیم  سه ناوی حه بهکی پارتی دیموکراتی کوردستانی  یه رگه پشمه
 ی ڕوستی ئیستخباراتی  نزومه ستی مه دیل گرت و ڕاده بهو گرتک دۆ
سوڵ، ھاووتی  د ڕه مه فا حه مسته. درا  سداره  ک له یه اوهکرد، دوای م

.  داوهھید کردن  و شهگرت  به )یی الل مرگه جه( فا مستهد ئاغا  مه الل حه جه
ن  سه حه  رکرده ھیدی سه شهالی  له  بووه  رگه یی، پشتر پشمه الل مرگه جه
و ) 17.5.1994(تانی ن کوس سه حه  ی ناسراو به گهبدول  عهد  حمه ئه

  له ی بۆ ناو شار وه ڕانه م دوای گه ، به)ک. ن. ی(ی ی کارۆخ)78(تیپی 
 ڵ گه له غدا بهدیانا بۆ   ڕگای چوونی له  لهدا )13.6.1986(وتی  ڕکه
فا  مسته(ن  الیه له  وه ستنیشان کردنیه ھۆی ده ، بهسوڵ د ڕه مه فا حه مسته
ل  ، وه تی گرتوویهولر  ھهربازی  سهاتی ئیستخبار ی نزومه مه  وه ه)گۆج

 . هدیارنانووسی  چاره  کو ئستاکه تاوه  که،  دواتر شون بزر کراوه  وه داخه به
، تی ئیستخبارات ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی فهسۆت  و کوستانه فا گۆج مسته

ی کتیی نیشتمانی ی یه رگه دوو پشمهدا )1987( ی سای مانگی یانزه  له
ن  سه محدین حه: (کانی ناوه  ھیدکرد به قا شه دۆی خانه  له یان-کوردستان

چۆمان،  ی) کی گوندی خۆشکان خه(شخ محدین   ناسراو بهریم  بدولکه عه
فا  حوسن مسته ی کارۆخ و)78(کی تیپی  رتی یه ی که رمانده جگری فه

رتی  که  له  زه فره ی مه رمانده چومان، فه ی)ردێ وهکی گوندی  خه(ردی  وه
، )فا گۆج مسته( چۆمانیسوڵ  د ڕه مه حهفا  مسته .ی کارۆخ)78(کی تیپی  یه
کانی حزبی شیوعی  ناو ڕیزه له  وه ه)1991(سای ھاری  بهڕینی  دوای ڕاپه له

   . کوردستان دایه
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره بدول قادرکه د عه مه مسری محه .112

 ). 147(  ژماره
بوو، ) 194(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ج، فه ره تاح فه فه  نسور سواره مه .113

 . ول کوژرا گوندی شخ ته دا له )12.4.1988(ڕۆژی   له  که
مامۆستا   ناسراو به)  فته و نه موحسین عه(سوڵ  بدول ڕه موحسین عه .114

کی  ناوبراو خه .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده موحسینی شۆڕشگان، فه
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کانی ھلی گشتیی  ڕکخستنه   ر به راج بوو، پشتر سه چاری قه گوندی گرده
م  که بۆ یه. کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو کانی ناو یه باه  کک له یه  که

دا ناسی، )1981(ھاری سای  به  م له- بدول جار مامۆستا موحسین عه
حمودی ئامۆزازام و  د مه حمه یل ئهم ھید جه ردانی شه سه  ھاته  کات که

وت  یه ده  ی موس و گوایه ژووری سداره  حسینی برام له ھید ته شه
ی کوردستان، خواحافیزی  رگه ڕیزی ھزی پشمه  ی بوات و بچته وه رله به
ستگیرکردنی  ڵ ده گه له ،بدول مامۆستا موحسین عه. ان بکاتردووکی ھه  له

ک ھاوڕی تری  و کۆمه یی شید جانه لیم ڕه ۆر سه، دکتبرام، ئامۆزازام
رمانی گرتنی بۆ  رانی کوردستان فه نجده ی ڕه ه کانی کۆمه ڕکخستنه

ی  وه کتر ناسینماندا دوای ئه م ڕۆژی یه که یه  ر له چی ھه رچوو بوو، که ده
دوای گیرانی   گوایه  کرد که میل ده ھید جه ی بۆ شه خۆم گوم لبوو قسه

ی  وره ی زۆر گه)ک یه واسته(نوانیکردن   م به به  وه ن خۆی شاردۆتهوا ئه
وانیش  و ئه وه  کردۆته  ولر ی ھه لده منی به ستی ئه ، ئینجا خۆی ڕاده بۆ کراوه

ناو دم و   وته که  وره ر گومانکی زۆر گه کسه یه.  لی خۆشبووینه
ای موحسین جگ مامۆستا( :م گوت)حسین میل و ته جه(  ج به ستبه ده

رگرت و دواتر  کو زانیاریتان ل وه تاوه  ھاتووه ،ن که ڕی پنه و باوه  گومانه
ی منیان پناخۆش بوو،  و قسانه وان ئه چی ئه ، که)ولر منی ھه ئه  نته یه بیگه

کرت  چۆن ده  ی وه ر ئه سه بوو له لشم توڕه  میل که ھید جه ت شه تایبه به
و  دوای ئه.  پیاوی ڕژمه  ی که وه م به تاوانبار بکه  ه کی کۆمه ھاوڕیه

 ی موس ی مامۆستا موحسین بۆ الی زیندانییانی ژووری سداره ردانه سه
ی  رگه ناو ھزی پشمه  یانده جھشت و خۆی گه ، شاری بهند ڕۆژک چه  به

ی سۆسیالیستی  وه ی ھلی گشتیی و بزووتنه وه کگرتنه دوای یه. کوردستان
موحسین  ،کتیی شۆڕشگانی کوردستان ردستان و پکھنانی یهکو
 کتیی شۆڕشگانیی کوردستان ی یهولر رپرسی لقی ھه به  به کرا بدول عه
ن   نازناوی شۆڕشگانیی درای و به و مامۆستا موحسینی شۆڕشگا

ڵ مامۆستا  گه یان جار له ده  دا به)1985- 1982(نوان سانی   له. ناسرا
،  کتر بووین وت تووشی یه ڕکه به  دۆی بالیسان و مورتکه  وحسین لهم
کرد و  ده م پی نه رگیز متمانه ھه ،م جگای گومان بوو الی من رده هم ھ به
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تم  دا باسی سیاسه ده م نه وه ی ئه دای و ماوه ده دا یان ڕووم نه خۆم لی الده
ی  نزومه مه  دا له)2.3.1986(تی و ڕکه  ل کاتی گیرانم له وه. ڵ بکات گه له

ر  سه ی زۆری له بدول قسه ئیستخباراتی شیمالی، مامۆستا موحسین عه
ری  به ڕوه جگری به لی سلمان دلمی عه م فازڵ ده کردم الی موقه

. م وه لکۆینه  رپرس له ری به فسه ی ئیستخباراتی شیمالی و ئه نزومه مه
یویست  کرد، ده م فازی ده ده بۆ موقه  هی ک و قسانه مامۆستا موحسین به

  سداره  ری له سه میل پشتر له حسین و جه ھیدان ته شه  ی که و تاوانه ئه
ل  م ببات، وه تی سداره و په ره ستۆی منیش و به ئه  درابوون بیخاته

  سکی دیکه کو که گیرابووم به و نه ی ئه قسه م من به به. بوو وتوو نه رکه سه
پم .   ژیت ولر ده ھه  ژیاندا ماوه و له  له  تا ئستاکه  گرت دابوو که به منی
و   رگه ناو بووه پشمه بهنیا  دا ته)1981(سای   بدول له موحسین عه   وایه

ڕاستی سای  ناوه  له  ، دواتریش کات که عس بووه به   ر به ڕاستیدا سه  له
ی کان رمانده ترین فه دڕنده  کک له یه  ناو ڕژم و بوو به  وه دا ھاته)1985(

مامۆستا . تخباراتی شیمالیی ئیس نزومه مه   ر به تی سه ی تایبه زه فره مه
و  دا ئه)1.4.1986(وتی  و ڕکه) 29.3.1986(وتی  ڕکه  ، لهموحسین

کتیی شۆڕشگانیی کوردستانی  کانی یه ڕکخستنه  ر به ی سه ڤانه ھه
وتی  ڕکه  له(حاکم ڕزگار   یی ناسراو به الل حوسن دزهمیقداد بی(گرتندا  به

ی  نزومه ی مه ره نجه توانی په  ختانه خۆشبه  ، که)دا گیرا29.3.1986
کاتی  له  وه داخه م به ولر بشکنت و ڕابکات، به ھه  ئیستخباراتی شیمالی له

  ر به سهی  رهنا گوندی ھهنزیک   دا له)22.3.1988(وتی  ڕکه  کاندا له نفاله ئه
ئیسماعیل د  سعه ناوی لوقمان ئه به  کی دیکه یه رگه ڵ پشمه گه سیف له مه

کان و  خۆفرۆشه  هی جاش بۆسه  ونه که ده) رکوکی کارزان که(  ناسراو به
چوار ڕۆژ دوای میقداد   ی تر که ڤاه و س ھه ھا ئه روه ھه ،کرن ھید ده شه
وه رکران بهستگی دا ده)1.4.1986(وتی  ڕکه  له لی  د عه مه کانی دیار محه نا

مال  ر که فه ، جیھاد نوری تاھیر شروانی و موزه)حاکم دیار(لی  که نانه
کۆتایی مانگی چوار یان   رسکیان له ھه  ، که)زیز خۆشناو بالیسانی عه
منی  بۆ ئه  وه گواسترانه  کو ئمه دا وه)1986(تای مانگی پنجی سای  ره سه
ولر و بۆ  منی ھه ئه) إنفرادي(کانی  تاکژووره  له  الی ئمه  اتنهولر و ھ ھه
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ی  ڤاه و س ھه وان ئه دواتر ئه. وه بووین که یه  ی ساک به نزیکه
 شۆڕشی دادگای  وانه دا ڕه)13.5.1987(وتی  ڕکه  شۆڕشگان له

ر  ساڵ زیندانی و ھه  ر خۆشناو سزای ده فه موزه  کران، که )عس دادگای به(
تا  لی و جیھاد نوری شروانی سزای ھه که د نانه مه حاکم دیار محه  ک له یه
، تا  وه کمان گرته بوغرب یه ئه  له  ، دواتر دووباره وه یان بۆ بدرایه تایه ھه
  وه داخه م به به. دا ئازاد کراین)14.9.1988(وتی  ڕکه  له  وه موومان پکه ھه

دا )2009(ری سای  مانگی ئۆکتۆبه  له ،ناوزیز خۆش مال عه ر که فه موزه
وڕک له.) ک. ن. ی(ی  وه ب ئه کۆچی دواییکرد به ی  مانه و قاره ئا

  مامۆستا موحسین، له.  وه ش و ئاکرێ بداته ری ڕه عس و سه کانی به زیندانه
وه روه ر و کوردپه نجده دا ککارکی ڕه)20.4.1986(وتی  ڕکه ڕ  ری با

ریم قادر  ناوی سلمان که چوغ به ره رزایی چیای قه د به قه بهرز  پۆیین و به
سلمان (  چوغ ناسراو به ره کی گوندی کورتاندڕووی بناری چیای قه خه
کتیی شۆڕشگانیی  کانی یه ڕکخستنه   ر به سه  گرتدا که به) بابچی که

ک  یه ماوه ولر منی ھه زیندانی ئه  بابچی له ڵ سلمان که گه له. کوردستان بوو
واوی  ی ته وره کجار زۆر و گه تکی یه خزمه  بووین، که  وه که یه به

  دواتر له ،بابچی کهریم قادر کهسلمان . ب جیاوازی کرد به کانی ده زیندانییه
واد  ن عه الیه ی له تایه تا ھه دا سزای زیندانیکردنی ھه)21.7.1987(وتی  ڕکه
وتی  ڕکه  و تاکو ڕۆژی ئازادبوون له  وه هبۆ بدرای  وه ره نده بهد  مه حه

. بووین  وه غدا پکه شاری به  بوغرب له زیندانی ئه  دا له)14.9.1988(
ی  نزومه مه   ر به تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدولی فه موحسین عه

ری   تکۆشه ولر کۆمه ھه  دا له)24.9.1986(وتی  ڕکه  ئیستخبارات، له
ن  الیه  له  کتیی شۆڕشگانیی کوردستانی کانی یه ڕکخستنه   ر به سه ی دیکه

سیاد ئیبراھیم : (ن مانه بوو ئه  گرتدا، که ی ئیستخباراتی شیمالی به نزومه مه
، سدیق  کان ییه ی کاکه ییه کی گوندی سفه خه  سواره  د ناسراو به مه سه
مال بایز  کی، که ه ولود که مه حمان پیرداود بدوله کی، عه ه زۆ که عید گه سه

بی  کته ندامی مه الن بایزی ئه رسه یی کاریتانی، برای ئه ئیسماعیل دزه
مانی  رله رۆکی په کتیی نیشتمانیی کوردستان و جگری سه سیاسی یه
کی  ، حوسین بایز حوسن ساح خه موحسین سۆفی خانه ،کوردستان
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کی گوندی گرتک و  مین خه هدئ مه بدول حه ال عه یه، مه گوندی سفه
کان کرد و  ته موو تۆمه ھه  نکۆی له  لی سلمان که حمان عه بدوله عه

بار  ھۆی جه به  کی پ ئاشکرا بکات بۆیه یتوانی ھیچ نھنییه ئیستخبارات نه
  پاره  ی ئیستخبارات به خاسه  زه فره ی مه رمانده واندزی فه میل ڕه جه

ی مامۆستا موحسینی  وه دوای ئه  وه ره ی سه ڤاه هوت ھ و حه ئه).  ئازادکرا
  دا له)2.2.1987(وتی  ڕکه  له  وه موویان پکه گرتیدان، ھه شۆڕشگان به

رچوو،  میان ده که شی یه دان بۆ شه  سداره  رمانی له دا فه)دادگای شۆڕش(
.  وه هساڵ زیندانی بۆ بدرای) 15(مین گرتکی سزای  دئه مه بدول حه ال عه مه
غدا  به  دا له)18.11.1987(وتی  ڕکه  له  که ڤاه ش ھه ر شه بوو دواتر ھه وه ئه
داره  له وه ال عه دران، مه  س   له) 14.9.1988(وتی  کو ڕکه بدول گرتکیش تا

  ، له فته و نه موحسین عه  زه فره ی مه رمانده فه.  وه بوغرب مایه زیندانی ئه
کتیی  ڤانی یه ھه  ک له و ڕۆژانی دواتردا کۆمه) 23.11.1986(وتی  ڕکه

  وه ن ئیستخباراتی کۆیه الیه ی له کانی کۆیه ڕکخستنه   ر به شۆڕشگانی سه
ولر  ھه  ی ئیستخباراتی شیمالی نزومه ۆ مهر ب لیکۆپته ھه  دواتر به  گرتدا که به

مال  ئیسماعیل، ئاکۆ کهئاراس : ( ک له ریه ھه  بریتی بوون له  که  وه گواسترانه
د،  حمه د ئه مه ر محه وھه مین، جه ر ئه ر عومه نوه ن ئه رده د ساح، ئه مه حه

ریم ئیسحاق  نا که باح حه ، سه نیه رگیس، دیاری خدر سه ریم به ددار نادر که
ن  سه یی، شروان حه رمۆته ریم ئیسحاق ھه نا که لیم حه یی، سه رمۆته ھه
ی  که کوڕه  ۆ بوو که ھید ھه باوکی شه(حمان  بدوله اقی عهبدولب سوڵ، عه ڕه

پناو کورد و  دا گیانی پاکی له)27.11.1986(وی  شه  له  مانانه زۆر قاره
و  ھید بوو، ئه خشی و شه کاندا به ی فاشییه نجه شکه ژر ئه کوردستان له

ک  یه ماوه  ی به که ھیدبوونی کوڕه ی گیرابوو دوای شه که ر کوڕه سه له
دا 24.11.1986وتی  ڕکه  له(فوری  جید غه ریم مه ، عیماد که)ربوو به

، )دا گیرابوو26.11.1986وتی  ڕکه  له(د  مه د ساح حه مه ، قادر سه)گیرابوو
  تحول ئاغا که د تۆفیق فه مه وی، محه سره ق خه حمود فه مه  وان کورده

حمان  بدوله بدولباقی عه ۆ عه ڵ ھه گه دادگاییکردن ئازادکرا، له  ر له دواتر به
بی  عارهعسی  بهرستانی  زپه گه ی ڕه ی ھۆڤییانه نجه شکه ژر ئازار و ئه له  که

و  ئه). خشی کورد و کوردستان به  گیانی پاکی به  مانانه و قاره خۆڕاگرانه
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  دواتر له  وه، زیندان مانه  دا ناوم بردوون و له وه ره سه  له  ی که ڤانه ھه
واد  ن عه الیه ی دادگای شۆڕش کران و له وانه دا ڕه)9.2.1987(وتی  ڕکه

ریم  نا که باح حه ، مامۆستا سه نیه دیاری خدر سه(  ک له ریه ھه  وه ه- ر نده به
  سزای له  )د مه د ساح حه مه یی و مامۆستا قادر سه رمۆته ئیسحاق ھه

تا  سزای ھه  موویان به ر ھه ھه ی تریش وانه و ئه  وه دانیان بۆ بدرایه سداره
ڵ  گه بوغرب له ئه  موویان له ھهی دوایی  وانه ئه  ، کهزیندانی کران  تایه ھه

لبووردنی گشتیی   دا به)14.9.1988(وتی  ڕکه  له تادا بوون و  ئمه
) 8(ی  بۆماوه  یی که رمۆته ریم ئیسحاق ھه نا که باح حه سه  له  ئازادکران، جگه

دا ئازادکرا، )1994(کۆتایی سای   وه و له کاندا مایه یندانی فاشییهز  ساڵ له
ڕای  ره ، سه وه گرته ده وی نه ئه  ر لبووردنک بۆ کورد بھاتبایه ھه  چونکه

یی برای  رمۆته ریم ئیسحاق ھه نا که لیم حه ھید سه خۆی و شه  ی که وه ئه
سزای   ی که وانه ئه.  وینهبو.) ک. ن. ی(کانی  ڕکخستنه   ر به ردووکیان سه ھه
  ند مانگک له دوای چه  نیه دیاری خدر سه  وه دانیان بۆ بدرایه سداره  له

نا  لیم حه سه  ک له ریه ھهم  کوردستان، به  وه ڕایه ئازادکرا و گه  سداره
  د له مه د ساح حه مه یی و مامۆستا قادر سه رمۆته ریم ئیسحاق ھه که

دران و  سداره  بوغرب له زیندانی ئه  دا له)30.12.1987(وتی  ڕکه
ی کورد و  که مره رگیز نه و ھه  که زیندووه  میشه ھه  کاروانه  یشتنه گه

  له  منی کۆیه ی ئه دا دائیره)15.1.1988(وتی  ڕکه  له پاشان. کوردستان
دی ئاگادار  مه ھید مامۆستا قادر سه ی شه ماه بنه  وه موختاره  ڕگای
ند ڕۆژک  وانیش دوای چه ، ئه دراوه  سداره  یان له که کوڕه  که  وه تهکردۆ

لیم  سه(ھید  ی شه ماه بنه.  کۆیه  وه ھیدی ناوبراو دننه رمی پیرۆزی شه ته
رمی  دا ته)14.2.1988(وتی  ڕکه  یش دوای مانگ و نیوک له)ریم نا که حه

و   وه گرنه رده یی وه ۆتهرم ریم ئیسحاق ھه نا که لیم حه ھید سه پیرۆزی شه
وتی  ڕکه  ، لهڕشگانشۆ بدولی عه موحسین. بۆ کوردستان  وه یھننه ده
دام  تاوانی ئه دین سوورچی به یفه دین سه جمه سرول نه دا نه)16.5.1989( ن

ی  لقه زیز و ئه قادر عه   ر به تکشانی کوردستانی سه حمه حزبی زه  بوون له
یی و  ن دزه سه حه  مزه وان لیوا موحسین ھه هندی نوان فۆک پوه
  گرتدا، که شاری موس به  کتیی نیشتمانیی کوردستان له تی یه رکردایه سه



542    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

غدا و دوای ئازار و  ر بردیان بۆ ئیستخباراتی گشتیی به کسه یه
وان  ڵ لیوای فۆکه گه دا له)12.3.1990(وتی  ڕکه  کی زۆر له یه نجه شکه ئه

ڕۆژ ) 35(  ش که کی گوندی سۆربه یی خه ن دزه سه حه  همز موحسین ھه
وتی  ڕکه  ر مامۆستا موحسین له دین سوورچی ھه جمه سرول نه نه  ر له به
ردا  نده د به مه واد حه دادگای شۆڕشی عه  گرتی دابوو، له دا به)11.4.1989(

ریان  خت یاوه به  ختانه م خۆشبه به.  وه دانیان بۆ بدرایه سداره  سزای له
رگی  ژیانی بۆنی خون و مه  و و ڕۆژی پ له شه) 42(بوو و دوای 
رگیان  دا سزای مه)22.4.1990(وتی  ڕکه  ردووکیان له ، ھه ژووری سداره
کان  تییه شی سزا تایبه و بۆ زیندانی به  تایه تا ھه زیندانی ھه  بۆ گۆڕدرا به

وتی  ڕکه  شان لهپا.  وه هبوغرب گواستران ی ئه)قسم األحکام الخاصة(
ی  وه ئه. کوردستان  وه ڕانه ئازاد کران و گه  وه پکه دا)22.12.1991(

مامۆستا موحسین،   ک له ریه ھه  یه وه بگوترت ئه  پویستهو   نی باسه شایه
سکی تر  ولر و که ھه  ی زانکۆ له نی چشتخانه واندزی خاوه ن ڕه سه حه
موس و   ڕوویکردهتا  ره سهڕین  دوای ڕاپه  کهد  مه ناوی دشاد محه به

د  غدا بوو، شایه به  ر له دامیش ھه دوای ڕوخانی سه  له و غدا بهدواتریش 
وان  سرول سوورچی و لیوای فۆکه نه  ک له ریه ر ھه سه به  بووینه

ندامی  ئه  دین، ئستاکه یفه دین سه جمه سرول نه نه. یی دزه  مزه موحسین ھه
و   زیزه بای قادر عه –تکشانی کوردستان  حمه تی حزبی زه کردایهر سه
بدول  امۆستا موحسین عهم.  یاندنی حزبی ناوبراوه بی ڕاگه کته رپرسی مه به
کانی حزبی سۆسیالیستی  ناو ڕیزه  تا چووه ره ڕین سه دوای ڕاپه ، فته نه

  نای برده په) 31.3.1991(وتی  ی ڕکه که وه چی دوای کۆچه کوردستان، که
ن  الیه وێ له دا له)1993(سای   ناو شاری موس تا له  عس له ر ڕژمی به به
و  براکانی مامۆستا موحسین عه. کتیی نیشتمانیی کوردستان کوژرا یه
کتیی نیشتمانیی  یه   ر به ولر سه ھه  له  کانیان ئستاکه وه و نه  فته نه

 . ن-کوردستان
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فه)کنگربان(وان  مین باخه جات سه نه .115

 .ناو حزبی سۆسیالیستی کوردستان بوو ک له یه ڕین ماوه دوای ڕاپه
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). 80(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم بباس، فه حمود که نایف مه .116
رپرسی  ردی، به ر جوکل ئیبراھیم گه یده ھید حه بکوژی شهحمود،  نایف مه

ھاوینی   له  رانی کوردستان بوو، که نجده ی ڕه ه ولری کۆمه اوی ھهڕکخر
شاری   دا له)18.6.1986(وتی  ڕکه  ، له گرتنی داوه دا به)1985(سای 

ڕی چاودری کوردۆساید،  ماپه، 141- 2: ( رچاوه سهدرا؛  سداره  غدا له  به
تی لقی  یه کۆمهبی  کته ندامی مه عس ئه منکی به لیدیا خۆشناو، مودیر ئه

 ). دووی پارتییه
جۆ  نه .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)رکارز جۆی سه نه(دین  جمه نه .117

کگرتووی  ی حزبی سۆسیالیستی یه رگه تا پشمه ره رکارزی، سه سه
ی  زه فره ی مه رمانده فه  ناو ڕژم و بوو به  وه کوردستان بوو، دواتر ھاته

کوژرا و  رکارزی جۆ سه نه ،)1991(ڕینی سای  ڕاپهدوای . عس تی به تایبه
  له  وویانهکوشتحزبی سۆسیالیست   گوایه  که  وه بوبووه  وه نگۆی ئه ده

مبه بهڕژم، کاری ناپاکی  بۆ ناوی  وه دوای ھاتنه  ی که وه ی ئه تۆه ه  را ر ب
 .   نجام داوه ئهحزبی ناوبراو  
ی  زه فره تی و لپرسراوی مه ی تایبه زه فره ی مه رمانده جم گو، فه نه .118

 .لیفان خه  ت له تایبه
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رماده ن، فه سه عروف حه دین مه جمه نه .119
)504.( 
 .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده دین حوسن، فه نوره .120
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه شید بتواته ر ڕه نوه ھیمداد ئه .121
)101.( 
 ).99(تی  ی تایبه زه فره ی مه دهرمان یی، فه دزه شید قه ڕه  مه یاسین حه .122
 یاسین). 78(تی  ی تایبه زه فره هی م رمانده ئوف تۆفیق، فه یاسین ڕه .123

وه سهی  گوره بهئوف تۆفیق،  ڕه ، ل )6689(  الثورة، ژماره، 26-2: ( رچا
پاداشتی   ی له)د کوشتنناپاکی و کور(تی  دالیای ئازایه مه ،) زانراوه نه
 .   رگرتووه کاندا وه نفاله شاوی ئه  شداریکردن له به
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ی  رمانده ، فه)مای مچه چهر  یه مام ھه( مای مچه یاس چه ر ھه یه ھه .124
دامی  ئستا ئه ،ر یه مام ھه. تی ی تایبه زه فره مه کتیی نیشتمانیی  یهن

 . ه-کوردستان
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)نجیر ھه ره قه(تحول گۆرانی  یوسف فه .125

   ).77(  ژماره
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  م هسیشی  به
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ــــبج ه ھه شاریکیمیاباران کردنی     هـــــــ
  
زوور،  ، پنجون، شاره بجه ه ی ھه شارۆچکه(بجه  ه زای ھه واوی قه ی ته پوانه  

ی  ژماره و  کم دووجایه)796(  ی نزیکه)  رهندیخان، سیروان و بیا ربه دهخورماڵ، 
ه  کاتی ھرشه له  دا واته)1988(سای   له  بجه ه ی ھه دانیشتوانی شارۆچکه   دڕندان

ی  م پوانه به. بوو سک ده زار که ھه) 70(ی  دا نزیکه )عس ی بهدام سه(ی  که کیمیاوییه
  وته که ده تر کیلۆمه و دوو شتا ھه و  یه تری چوارگۆشه کیلۆمه) 25(ا نی ته  به  بجه ه ھه

ورامان  کانی باالمبۆ، شنۆی و ھه شاخه.   وه تی شاری سلمانییه ھهڕۆژباشووری 
  .  وه که تی شاڕۆچکه ڕۆژھه  ونه که ده
و  بجه ه ی ھه کیمیاوی باران کردنی شارۆچکه  له  ی که ھراوییانه ژه  و گازه ئه  

دا )1988-1987(ی نسا  کاندا له نفاله کاتی ئه ی کوردستاندا له کانی دیکه شاره
واھیدانی  کان، گه هڕاپۆرتکان،  نامه گه زۆری به  ره ی ھه ی زۆربه گوره کارھاتوون به به

وه ئاماژه) 2+1(شی دوو  بهکانی  رچاوه سه  له  کان که پسپۆران و پزیشکه ،  یان پکرا
 ,Mustardgas, CX, VX, Kemikbinder Sarin, Tabun(:  بریتیین له
Zyanid, - ل رده خه(رد  تابون، سیانید، گازی مۆسته ،زارین(کس ک، سی ئس، ڤی ئ

  ).  و کیمیاوی ئاوته
قیادة (یب  کانی موغیر بن شوعه ھزه  ی ناسراو به)43(کانی تیپی  ی ھزه رمانده فه  

ید  لی حوسن عوه عه ڕوکنمیدی  عه. ک قی یه یله فه  ر به ی سه)قوات مغیر بن شعیب
تیپی .  بووه) 43(ی تیپی  رمانده دا، فه)1988-1987(سانی  نوان   لکاوی له لمه ئه

 ر و فسه ئه  ندک له ڵ ھه گه له   و تیپه ی ئه رمانده م فه ، به بووه  بجه ه ھه  ناوبراو له
 خۆیان  بجه ه ی ھه ناو شارۆچکه  هدا ل)15.3.1988( ڕۆژی  کانی له ربازه سه
  .  دیاریکرا  و تیپه کی نوێ بۆ ئه یه رمانده م فه به. کرد کانی ئرانی ھزه ستی ڕاده

،  وه عسه و به دام سهن میلیشیای  الیه له   بجه ه ی ھه وه بۆ ھرشکردن و گرتنه  
تی  رۆکایه ی سه)16.3.1988(وتی  هڕکی )153(  نووسراوی ژماره(ی  گوره به
ڵ  یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریق  فه  وکاته ئه  که(رکانی سوپای ئراق  ئه

  و ھزانه ک، ئه قی یه یله یی فه رمانده بۆ فه)  رکانی سوپا بووه رۆکی ئه جی سه زره خه
  ھزه: ( دا ھاتووه که نووسراوه له   ، که یان کردووه بجه ه الماردانی ھه شداری په به
، لیوای )43(کانی تیپی  یی ھزه رمانده فه  بریتیین له  بجه ه ڕی ھه کانی شه شداره هب
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  ی جاشه)8(ی یوجی پارزگاری نیشتمان قی چوار، فه یله فه   ر به سهکی  کۆماندۆی یه
ر محدین جھانگیر حاجی ئاغا  وھه جه  که وجه ی فهرۆکجاش سه  که(کان  سووکه

ھا جگری  روه رکی، ھه جھانگیر حاجی ئاغا ھهن محدین  سه رکی و حه ھه
ی )28(، تیپی )رسیم ده –رکی بووه  ھه  لیم خواجه لی سه وج عه ی فهرۆکجاش سه

ن  سه د حه حمه ئه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه  ک که قی یه یله فه   ر به سه(  ی پیاده
میری، جگری  لحه ئهبد  تار حوسن عه بدولسه عه  پیاده ڕائیدیو   یدی بووه لعوبه ئه
 –بووه   و تیپه ر به ی سه)705(می لیوای  که وجی یه ی فه رمانده ی تیپ و فه رمانده فه
   ).5228-5220، ل22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛) رسیم ده
واژۆی   ت به ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوتی  رایه به ڕوه نووسراوی به  
جبوری، بۆ ف  ه خهساح  گ موتهرحان  فه ڕوکنید ق عه  که هڕکخراوری  به ڕوه به
وتی  هڕک  له  ی)1/3405ق/1س(  ربازی گشتیی ژماره واگری سه تی ھه رایه به ڕوه به
  بجه ه نجامی بۆردومانکردنی شاری ھه ئه  زیانی دوژمن له: (ت ، دهدا)22.3.1988(

زار  ی س ھه نزیکه  یشته ان گهکانم دوورھاوژه  کانی خۆمان و تۆپه ن فۆکه الیه  له
ی  ھا ژماره روه ھه  رگه شتا پشمه سیچ، کوژرانی ھه وان و په پاسه  و له کوژرا

ان دانیشتوانی شاری مووی ھه  س که زار که چوار ھه  یشته کوژراوی سیڤیل گه
    ).2501-2499ل، 8ب ،2- 2: ( رچاوه سه ؛ن بجه ه ھه
  ت به ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوتی  رایه به ڕوه نووسراوکی تری به  

ی  ھۆبه -ربازی گشتیی  واگری سه تی ھه رایه به ڕوه ر، بۆ به به ڕوه مان به واژۆی ھه
مدا  وته خای حه  ت، له دا دراوه)2.4.1988(وتی  هڕک  ی)510(  ژماره  س که
کانی  ن ھزه الیه  کیمیاوی له کی چه  به  بجه ه دوای لدانی ھه ڕۆژیم  دووه: ( ھاتووه
ال  تی مه ھاوڕیه  به) زیرانی ئرانی رۆک وه وی سه میر حوسن موسه(  وه خۆمانه

نووسکی ئرانی،  نامهڕۆژند  ی ئیسالمی کوردستان و چه وه رپرسی بزووتنه لی به عه
    .)2511-2510ل، 8ب ،2- 2: ( رچاوه سه ؛ بجه ه ھه  یشتنه و ئیتای گه نسی ره فه
م بۆ  ی دووه موعاونیه - ربازی گشتیی  واگری سه تی ھه رایه به ڕوه نووسراوی به  
م  که واژۆی موالزمی یه  دا به)11.12.1989(مژووی   به  ، که ری ھۆبه به ڕوه به
نووسراوی نھنی : ( ، تیایدا ھاتووه نردراوه) ق ع – 16ش(سون  ھدی حه د مه حمه ئه

وتی  هڕکی )235350(  مان ژماره که تیه رایه به ڕوه به   ر به سه می که ی یه موعاونیه
ن  الیه  مانی له رگدراوی گۆڤاری شترنی ئه س وتاری وه  که) 6.12.1989(
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:  تیایاندا ھاتووه  ، که ران ھاوپچ کردووه فسه ربازی ئه واگری سه ی ھه قوتابخانه
ر شاری  کانی ئراقی بۆ سه وومانی فۆکهی بۆرد گه به  له  مریکا زۆر دنیایه ئه(

 ؛کان ئراقییه  هوان فۆکهلی  بته ندی پوهرگرتن و تۆمارکردنی  ھۆی وه به  بجه ه ھه
    ).2536-2534ل، 8ب ،2-2: ( رچاوه سه
ربازی  واگری سه تی ھه رایه به ڕوه منی گشتیی بۆ به تی ئه رایه به ڕوه نووسراوی به  

  له: (  تیایدا ھاتووه  ، که)7.4.2002(مژووی   به) 2/947ق. 2س/م(  ژماره  گشتیی به
ستیان پارتی  به مه  که(ناپاکی  ری ڕنیشاندهی  ه نالی کۆمه دا که)9.2.2000(وتی  هڕک

ت  وده و جه کرگیرا ڵ به گه فزیۆنییان له له کی ته یه دیمانه)  دیموکراتی کوردستانه
کاری تیادا   کهکرد ی  و شونانه باسی ژیانی خۆی، ئه  قیب سازدا، که فا نه مسته

 ؛کی کیمیاوی چه  به  بجه ه ی شاری ھهکردن بۆردومانباسی ڵ  گه له  کردووه
  ). 2537ل، 8ب ،2-2: ( رچاوه سه
  ساوه دا ھه)3.4.2005(وتی  هڕک  بدولقادر تاھیر له پشکۆ عه  وه ره ری لکۆه دادوه  
  ی سی دی واته وه تاکردنه به(ک  ی سی دییه وه کردنهتا یرکردن و به سه  به

  له  ، که) که ر سی دییه واوی گفتوگۆکانی سه زی ته ر کاغه سه  و خستنه  وه نووسینه
  بجه ه کردنی شاری ھه کیمیابارانتبارانی  یسی دادگاییکردنی تۆمه ی کهڕک واھیده گه
ڵ  گه کی ڤیدیۆیی له یه دیمانه  له  بریتییه و  ریگرتووه وه) حیم ڕهفا  دشاد مسته(ناوی  به

و  له.  ی کردووه بجه ه شداری بۆردومانی شاری ھه به  کی ئراقی کهوان فۆکه
ی  ر شوه سه ی ئراقی له فۆکه) 36(  نت که دا ده وه دان به  که هوان فۆکهدا  یه دیمانه

ک دوو  یه ر فۆکه ھه . بووه  کهفۆ  ککیان دوازده یهر  ی ھه ژماره  که  س پکھاته
ن  سه لی حه رمانی عه فه  گرتبوو به لی ھه رده گازی خه  کیلۆگرامی پ له) 500(بۆمبی 

یان بۆردومان  بجه ه ھهشاری  ،وان له  کک بووه خۆی یه  که هوان فۆکه  جید که مه
  ). 2712-2709ل، 8ب ،2- 2: ( رچاوه سه ؛ کردووه

کی پش  خوله) 11.45(کاتژمری   ھزی ئاسمانی ئراق، له   ر به سهکانی  فۆکه  
گی ن ی جه فۆکه) 50(  دا به)16.3.1988(وتی  هڕک  ممه چوارشه ڕۆژیڕۆی  نیوه

یان  و شاره ھاووتی کوردی ئه) 5000(ی  نزیکه و یان کیمیابارانکرد و شاره ئه
كیمیاباران كردنی . ردشیان بریندارک زاری دیکه ھه  پازده) 15(ی  کوشت و نزیکه

  کک له یه. تی کانیه و پیاوهحوسن  دام سهترین و زیندووترین تاوانی  وره بجه گه ه ھه
توانرا   ی کامراوه ھۆی ونه به  که  بجه ه نی کیمیاباران کردنی ھه رترین دیمه کاریگه
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 ساح  مه ری حه عومه(ر  ری خاوه ی عومه که ش پیاگرتنه نی باوه بپارزرت، دیمه
  وه که یه بهیان  کوڕه دووش کچ  دوای شه له  ، کهکانی کوڕه  کک له یه  به  ه)ن سه حه

ی )ئۆز تورک زان مه ڕه(میان  که ، یه گیراوهگر  کامرای دوو ونه  به  نه و دیمه ئه.  بووه
 .جی وتی سوید کوردستان و نیشتهدایکبووی باکووری  ز کوردی له گه ڕه به

ی  وه م ئه ، به  رانییهی ئگرک ونه  که) دی یه ساسانی موئه(گر  ونهان می دووه
ری خۆی  کاریگه  تایه تا ھه بۆ ھه  ، که و ناسراوتره رتر ئۆز تورک کاریگه زان مه ڕه
  کانی تر که گره ونه  ندک له ھه.  وه ھته تی و جیھاندا ده واوی مرۆڤایه ر ته سه به

دی  حمه ئه(  دا، بریتین له که کاتی کیمیابارانه له  ھیدیان گرتووه شه ی بجه ه ی ھه ونه
د  بت و دوای چه بریندار ده  که(عید جان بزرگ  گوستانی، سه  ناتیقی، کاوه ن
فزیۆنی   له گری ته و ونه) یدونی ره لی فه عیدی سادقی، عه ، سه)مرت ساکیش ده

  ).ی کوھستانیزا ڕه(
دایبووی  له  که) ر ری خاوه عومه( د ناسراو به  حمه ساح ئه  مه هر ح عومه  له  جگه  

و  )1950(دایکبووی  له) د حمه د ئه مه محه  سامیه(ی  که ره بوو، ھاوسه) 1933(سای 
یان  ، به1968، ژیان 1967، کوستان 1966رمیان  گه(کانی  ناوه کانیان به منداه

و  1987د  مه ، محه1981ھار  به ،1987، شیالن 1976، تارا 1974، جوان 1972
شت کچ  دایک، باوک، ھه(یان  که ندامانی خزانه واوی ئه ته  کاته ده  که، )1987د  حمه ئه

دا )16،3،1988(وتی  هڕکی  که دڕندانه  کیمیاوییه  الماره له په) و دوو کوڕ
  .   ناوچوون له
کردنی  کیمیابارانک بۆ  یه گه هکو ب کرت وه ده  ی که و ئاماژانه کان و ئه نامه گه به  

ی  مانه کار بھنرن ئه وه به و ئراقه دام سه ڕژمین  الیه  له  بجه ه ی ھه ۆچکهشار
   :ن وه خواره

رکانی  رۆکی ئه ی سه نووسینگه –رکانی سوپا  تی ئه رۆکایه نووسراوکی سه  له  
واژۆی  و  رچووه جی ده زره لخه ڵ ئه یسه هریم ف بدولکه نزار عه ڕوکنریق  سوپا فه

قی  یله فه بۆدا )16.3.1988( ڕۆژیی )153(ی  ژماره  به  که نووسراوه . ره سه وی له ئه
وهک  یه .   تدایه بجه ه ی ھه ر شارۆچکه الماری بۆ سه ی په خشه و نه ڕنمایی،   نردرا
ی  ماندهر نابی فه لجه زیز ئه کامل ساجت عه ڕوکندا لیوا )16.3.1988(وتی  هڕک  له
ده لتائی فه د ئه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنک و لیوا  قی یه یله فه د (  وه ی جگره رمان قائ

  ربازییه کی سه یه پله) قائد ردیف(  وه ی جگره رمانده فه.  ک بووه قی یه یله ی فه)ردیف
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یان  مانای بوون  ق، که یله ر ئاستی تیپ و فه سه وت له رکه ڕی ئراندا ده کاتی شه و له
ی  رمانده شداری فه به  یی که رمانده ئاستی فه  له  وه ی جگره رمانده بوونی فه ئاماده
دا و باره رهئۆپراسیۆن کا  موو کاره ھه  کات له ده) القائد األصلي(یی  بنچینه گای  کان

  یی له رماده رگرتنی فه بۆ وه  یه م ئاماده رده ھه  وه ی جگره رمانده فه.  یه جیای ھه
دا، وونبوونیدا یان له یی له ی بنچینه رمانده فه  ؛تر بت کارکیر ھۆ ر ھه به کاتی کوژرانی

العمید الرکن نجیب مصطفی الصالحي، الزلزال ماذا حدث في ، 10- 1: ( رچاوه سه
    ).  101ل!! العراق بعد االنسحاب من الکویت؟ خفایا األیام الدامیة

ة : (وتینووسی  ئراق که ی ڕۆژنامهردری  سه   الرئیس القائد یزور محافظة السلیمانی
  رمانده رۆکی فه سه –وعددا من العوائل الفالحیة ومدرسة إبتدائیة في ناحیة العلم 

کی  یه ند خزانکی جووتیار و قووتابخانه ردانی پارزگای سلمانی و چه سه
، )3695(  ق، ژمارهالعرا، 142-2: ( رچاوه سه ؛م له دی عه شاره  کات له یی دهتا ره سه
ژر  له  وه حوسنی بوکردۆته دام سهی  ندین ونه دا چه)2(  ڕه الپه  ھا له روه ھه  ،)1ل

زیارة الرئیس القائد صدام حسین لقاطع عملیات الفیلق األول ومحافظة ( ناوی
رتی  حوسن بۆ که دام سه  رمانده رۆکی فه ردانی سه سه –السلیمانیة وناحیة العلم 

 دام سهردانی  سه). م له دی عه ک، پارزگای سلمانی و شاره قی یه یله کانی فه کرده
وتی  هڕک  بۆ سلمانی له) کان کداره چه  ھزه(ی گشتیی  رمانده حوسن فه

پالنکی  دام سه ڕژمیعس و  تی به حکومه  خات که ریده دا ده)13.3.1988(
 دام سهی  ردانه و سه له.  بجه ه ی ھهکردنی شار کیمیابارانبۆ   بووه ختیان ھه پشوه

ی  شارۆچکه  له دام سهدا، )13.3.1988(وتی  هڕک  حوسن بۆ شاری سلمانی له
ی ج زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریق  فه  وتبوو به ت چاوی که ربه عه
گاییکردنی ی داد)20(  دانیشتنی ژماره: ( رچاوه سه ؛رکانی سوپای ئراق رۆکی ئه سه

وتی  هڕک،  ممه چوارشه ڕۆژی،  بجه ه تبارانی کیمیاباران کردنی شاری ھه تۆمه
17.6.2009 .(  

نائب القائد العام وزیر الدفاع : (نووسیوتی  که  جمھوریه ی ڕۆژنامهردری  سه  
  ھزه(ی گشتیی  رمانده جگری فه –یطمئن علی دفاعاتنا في الفیلق االول 

  کانمان له ردنهرگری ک ر ھی به سه له  وه بته رگری دنیا ده زیری به هو) کان کداره چه
ردانی  سه. )11+1ل، )6758(  الجمھوریة، ژماره، 143- 2: ( رچاوه سه ؛ک قی یه یله فه

  رگری بۆ سلمانی له زیری به وه) کان کداره چه  ھزه(ی گشتیی  رمانده جگری فه



559 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

پالنکی  دام سهعس و  تی به حکومه  خات که ریده دا ده)16.3.1988(وتی  هڕک
  .   بجه ه کردنی شاری ھه کیمیابارانبۆ   بووه ختیان ھه پشوه

بی و  ند وتکی عاره رانی چه ی نونه وه دا کۆبوونه)15.9.1988(وی  شه  له  
 .سترا دا به)خافیر پیرز دیکویالر(کان  کگرتووه یه  وه ته مینداری گشتیی نه ئه

؛  شدار بووه بهمروشی میسری  د حه حمه نویاندا ئه  کان له به عاره  کانی وته ره نونه
، )الثورة( ی ڕۆژنامهھا  روه ، ھه )10+1ل، )3854(  العراق، ژماره، 39-2: ( رچاوه سه

المجموعة : (دات و نووسیوتی ده) 15.9.1988( ڕۆژیی  وه کۆبوونه  به  ئاماژه
کۆمکاری  –لقلق ازاء األدعاءات األمریکیة الصھیونیة العربیة تبلغ دی کویالر با

فیر   ھیۆنی به مریکای سه کانی ئه بانگشه  ت به باره رانی خۆی سه بی نیگه عاره خا
دهپیریز دیکویالر  ).  1ل، )6687(   الثورة، ژماره، 145- 2: ( رچاوه سه؛ نت یه گه ڕا

  وه ته سکرتری نه  بییان به هرانی وتانی عار تا نیگه ره کان سه به شاندی عاره
ی  رباره مریکی ده بیاری کۆنگرسی ئه  ت به باره یاندبوو سه کان گه کگرتووه یه
کان، دواتر  دژی کورده تی ئراقی له ن حکومه الیه کی کیمیاوی له کارھنانی چه به
ت  ارهب یان سه)1925(ی جنڤی سای  وتننامه هڕکقی  میدیا ده ی ڕۆژنامهی  گوره به
کان  تییه وه نوده  کشه  کی کیمیاوی له کارھنانی چه کردنی به  غه ده قه  به

تی  حکومه  که: (خافیر پیرز دیکویالریان گوتبوو  مان کاتدا به ھه  ڕوو، له خستبووه
، 146-2: ( رچاوه سه؛ ھناوه کار نه تیدا به وه کی نوده یه کشه  ی له که و چه ئراق ئه
  ری وته وخۆی نونه ش دانپدانانکی ناڕاسته مه ئه.  ) 12ل، )118(  مارهمیدیا، ژ

  یان له که و چه ی ئراق ئه تی عروبه و حکومه دام سه  ی که وه به  کانه بییه عاره
     .کارھناوه کی ناوخۆ به یه کشه

 ، ممه دووشه ڕۆژی  رۆک کۆماری ئراق، له جید تکریتی، سه حوسن مه دام سه  
کوردی  فزیۆنی ئراقیدا به  له ناوخۆکانی ته  ناه موو که ھه دا له )2.4.1990(وتی  هڕک

ی  توانت نیوه ، دهن)ج وه کیمیاوی مزده(کی  نی چه خاوه  که ئاشکرایکرد  وه بییه و عاره
  !  ئیسرائیلی پ بسوتنت

 –یدا  كه رتووكه هڕایی كه له پ لسامه مود ئه فیق عجیل حه كانی وه ی قسه گوره به  
نجا  ، په16.3.1988 ڕۆژی: (ت دا ده)104(  ڕه دا الپه –ية قحطام البوابة الش

ر  كیلۆگرامی فدایه سه 500و چوار بۆمبی كیمیاوی  كه ریه ی ئراقی ھه فۆكه
  ). بجه ه شاری ھه



560    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

 ڕوکنریق  فه(کان  نفاله می ئه رده سه ڕاکردوویرکانی سوپای ئراقی  ك ئه رۆ سه  
، )سی. بی. ئم(نای  كی كه یه له دیمانه ) جی زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولكه نزار عه

یدا  گه دا له)10.11.2001( ڕۆژی  دا له)حواراالسبوع (فته  ی گڤتوگۆی ھه رنامه به
یانی  به ره به  له: (بجه گوتی ه ی ھه كه كردنه کیمیابارانی  رباره كورتی ده نجامدرا به ئه
كی  قی یه یله ی فه رمانده بجه درا، فه ه ی له ھه هڕۆژو  دا ئه)16.3.1988( ژیڕۆ
فۆن پی  له به ته) نابی لجه زیز ئه کامل ساجت عه(كامیل ساجت  ڕوکنوكات لیوا  ئه

ر  ھرشیان ھنابوو بۆ سه کان ئرانیهمۆ  یانی ئه و به ڕابردوووی  یاندم كه شه ڕاگه
گای  ھا گوتی باره روه ھه. بجه ه ت و باكووری ھه ھهڕۆژونه  هك ی ده رزاییانه و به ئه

ركی خۆی  ئه یه به  بجه ه ی له ھه گاكه كه كه باره رپرس بۆ پارزگاری ناوچه ھزی به
دووباره  ڕۆژمان  ری كاتژمر چواری ھه وروبه ده .دا  که وشه ڕهر  سه و زان به سا ھه

فۆكه  ک کۆمهم یاند ڕاگهو پی   وه بۆ كردمه فۆنی له كامیل ساجیت ته ڕوکنلیوا 
  كان ئراقی بوون؟ گوتی به پرسیم فۆكه. یان كیمیابارانكرد بجه ه ھاتوو شاری ھه

  له). بجه پچاوه ه ی ھزی ھه رمانده ش به فهندی پوهكانی خۆمان بوون و  فۆكه
ریق  رگری فه زیری به كرد به وه ندیم پوهج  ستبه و ده رم سوڕما دا سهڕاستی

ش گوتی ھیچ  و پیاوه ئه. وه ئاگادارم كرده  که وشه ڕه  وه له یرول خهدنان  عه
 ندیت پوهم بده  ته نیه، كاتژمرك یان تۆزك زۆرتر ماوه و بابه ر ئه سه كم له زانیاریه
پوه  ندی پوه کو نیو متر له دوو كاتژمر، كاتژمر ك دوای كهڕ. وه مه كه پوه ده

ه  بجه ه كانی خۆمان بوون ھه  فۆكه و گوتی به  وه كردمه  یان بۆمباران كردووه ب
نجامی پدانی زانیاری نادروست  حوسن له ئه دام سهی گشتی  رمانده رمانی فه فه
کانی  هڕکخستنرپرسی بیرۆی  جید به كات كه مه. وه جیده ن مه سه لی حه ن عه الیه له

سانی  كه  ڕگایجید له  چت مه پده. ركوك بوو ی له كه گاكه هباكووری حیزب و بار
ست  وتبته ده بجه كه ه یشتبت ھه وه زانیاری وای پگه زگای حیزبییه ده  ر به سه

یان داوه  وه و بیاری ئه  وه كردوه حوسنه دام سهبه  ندی پوهج  ستبه ده. کان ئرانیه
  ). و لدانه لدانی كیمیاوی بوو وت ئه ركه دهدواتریش . ن بجه بكه ه بۆمبارانی ھه

رۆک کۆماری  کاتک سکرتری سه  کات که ده  وه مادی، باسی ئه حامد یوسف حه  
جید له  ن مه سه لی حه و عه دام سهفۆنی نوان  له کی ته یهندی پوه  له،  ئراق بووه

 وه دا، گوبیستی ئه)ةمقر جھاز المخابرات العام(واگری گشتیی  زگای ھه گای ده باره 
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کیمیاباران کردنی   به  ن داوه سه لی حه عه  رمانی به حوسن فه دام سه  که  بووه 
   ).4423-4418، ل17ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ بجه ه ی ھه شارۆچکه

نابی، برای  لجه زیز ئه ، خالید ساجت عه)الجھاز المخبارات( دام سهواگری  قیبی ھه نه  
یلولی  نوان ئه ک له قی یه یله ی فه رمانده نابی، فه لجه زیز ئه جت عهکامل سا ڕوکنلیوا 

  له  بجه ه ی ھه کیمیاباران کردنی شارۆچکه  ت به باره دا، سه)1987-1.4.1988(
زگای  ی ده بنکه  ک بوو له گفتوگۆیه  گوم له: ( دا ده)16.3.1988(وتی  هڕک
 دام سه  دا، که)1988(نگی ئازاری سای ما  دا له)مقر جھاز المخابرات(واگری  ھه

جکردنی  دا بۆ جبه)فریق عمل(پکھنانی تیمکی کارکردن   رمانیدا به حوسن فه
  ). 4059، ل17ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ بجه ه شاری ھه ر بۆ سهالماری کیمیاوی  په
تی كا دا، له)1988-1984(مریكی له ئراق له سانی  ی باوزی ئه)دڤید نیوتن(

شتكی  كاتی گه و، له)17.2.1998( ڕۆژی  له  نووسیدا له قاھیره نامهڕۆژكی  یه كۆنگره
ریكا  مه كه ئایا ئه:  ی لکراوه و پرسیاره كه ئه مریكی بۆ ناوچه ری ئه كو نونه خۆیدا وه

تی  ن حكومه الیه كی كیمیاوی له كارھنانی چه به ر رانبه بهربیوه  زایی خۆی ده ناڕه
ئمه كاتی : (ت مدا ده وه  دڤید نیوتن له دا؟ بجه ه كان له ھه دژی كورده دا لهئراقی

وكاته  بۆچوونی من ئه  م به ، به یاننامه ندین به ركردنی چه ساین به ده خۆی ھه
ر  به ر له و ھه درا وی شیعه ده ترسی تووندڕه مارگیرتی ئران و مه گرنگی به ده

شدا  وه ڵ ئه گه م له به. ری گه نامهڕۆژرنجی  بووه جگای سه هو كاره ن بوو ئه وه ئه
كاتی  یادمه جارك له  له. ڕوو رپرسانی ئراقیدا خسته ڵ به گه مان له و باسه ئمه ئه

ڵ  گه یان له و باسه مریكی بۆ ئراق، ئه ندامانی كۆنگرسی ئه ك له ئه یه ردانی ژماره سه
یتوانی  و ده  رخۆیه سه زۆری ئارام و له زیز كه به عه ڕوو، تاریق زیزدا خسته تاریق عه

و  وجاره جۆرك له گرژی نیشاندا م ئه مانه، به و جۆره وه وه له خۆی دوورخاته
كه  و خه دژی ئه كی كیمیاویمان له ئمه چه  وه ، به دنیاییه به: وه میدانه ئاوا وه
ر له  بوایه ھه تۆمیشمان ھه كی ئه ر چه گه ئهرچی؟  به له. كارھناوه وتووانه به دواكه

دا  كه ی له ژووره وانه واوی ئه ته: ت دڤید نیوتن ده). ھنا كارمان ده دژیاندا به 
-2(:  رچاوه سه؛ رپرسه ئراقیه و به ی ئه مه و وه ریان سووڕما له دانیشتبوون سه

     ). زانراوه نه ل، )53(  المنار الکوردي، ژماره، 147
کاتی  له  که  زیرانی ئستای ئراقه رۆک وه م ساح، جگری سه رھه کتۆر بهد  

ی - دام سهکانی  لی کیمیاوی و پیاوه و عه دام سه  ی که و زیندانه ردانکیدا بۆ ئه سه
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وه زیرانی  رۆک وه جگری سه کو م وه رھه دکتۆر به  ی وه دوای ئه.  تیادا زیندانی کرا
لی  عه  و خۆی به ستی ئه ی کیمیاباران کراوی ده بجه ه کوردکی شاری ھه و ئراق

  وه کی زۆره شۆکاوییه په ئا و به  می تکده ، ناوبراو ده  ناسن جید ده ن مه سه حه
 ؛ک من نه  یه بجه ه دنی شاری ھهرپرسی بۆردومانکر جی به زره نزار خه: (تی وتویه

لی کیمیاوی زۆر  ی عه و دان پیانانه ئه ).1ل، )25(  ئاسۆ، ژماره، 148- 2(:  رچاوه سه
و  یاخود ک تاوانی ئه  رپرسه ک به  نییه  وه ی کورد، گرنگ ئه بۆ ئمه  گرنگه نفال 

ساغ   عس ئراق و به ڕژمیر  سه له  که تاوانه  یه وه ، گرنگ ئه نجام داوه کیمیابارانی ئه
جی، سوتان  زره د، نزار خهجی ن مه سه لی حه ، عهدام سهچ   گینا بۆ ئمه ، ئه وه بته

گ ساح   رحان موته لدوری، فه زیز حوسن ئه لجبوری، سابر عه د ئه حمه ھاشم ئه
د  مه لجبوری، یونس محه ئه  باس عدی توعمه عه کی، سه لیل زه یاد خه لجبوری، ئه ئه
خری، تاع  هلف باح ئه لاوی، ھوشام سه یح ئه یاد فته ، ئهبدول عهق  رب، باره لزه لی ئه عه
بی، سیستانی،  له د چه حمه الوی، ئه یاد عه ر، ئه لدوری، غازی عجیل یاوه لیل ئه خه

دنان دلمی یان نوری مالکی  ، حارس زاری، عهگ موتهری، ساح  عفه جه ئیبراھیم
کانیان  وسته ئایدۆلۆجی و بیروبۆچوون و ھه ڕووی  کن و له ر یه موویان ھه بت ھه

. کترن موو لک جیا نین و گشتیان کۆپی یه کوردستان به کورد وی پرس  به ر رانبه به
زۆرجار   زیرانی پشووی ئراق، که رۆک وه ری، سه عفه جه ئیبراھیمدکتۆر   نییه  وه ئه
کان  کورده  تی ئاوا له حوسن، مافی خۆیه دام سه: (تی ئاشکرا کاتی خۆی گوتویه به
  ). بات هناویان د له  یه مشوه کات و به ده
جیدی تاوانبار  ن مه سه لی حه نگی عه ده  کان به تۆمارکراوه  کاسته  ک له یه  له  
کی  کارھنانی چه باسی به  اشکاوانهڕزۆر   و تاوانباره ، ئه) م الیه و کاسته کۆپی ئه(

  من کرد که بانی داوای له  الل تاه جه: (ت کات و ده مان ده که له دژی گه کیمیاوی له 
ی من چوم بۆ سلمانی و به  وه و شه ئه.  وه مه دا بکه گه تی له تایبه ندی پوهناکی  که

  که یاند ڕاگهم )کان هرۆکجاش سه( کان شاره موسته  به. ت لم دان هنی تایب مه قه ته 
کانتان  ، من ناتوانم گوندهوتم. وت و جیان ناھن کانیان خۆشده بن گونده  یه وانه له
و   وسا، خۆتان ئه. م ده الماریان ئه کی کیمیاوی په چه  به  ، چونکه وه ک خۆی بھلمه وه

مان  من ناتوانم له ھه  جیبھن، چونکه  وهر ئستا ب ھه ده. مرن کانتان ده خزانه
کی  چه موویان به  ھه. م کی کیمیاوی ھرش بکه چه وت به  مه دا پتان بم ئهڕۆژ

گای  یی؟ کۆمه وه ته گای نونه شت ب؟ کۆمه  یه ک ھه! کوژم کیمیاوی ده
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ڕکخراوی ، 18-1(:  رچاوه سه ؛!گم رن، دهگ یش گویان لده وانه یی و ئه وه ته نونه
وه خۆرھه/ مافی مرۆڤ نفال دژی  ڕاست، عراق و تاوانی جینۆساید شاوی ئه تی نا

تی زۆر  لی کیمیاوی خۆیه ر عه وانبانگی تا ده به   ش که و کاسته ئه). 259لکورد، 
  دژی ھاووتییه کات له کی کیمیاوی ده کارھنانی چه تیایدا باسی به  که  ،گرنگه

  هڕژمدژی خۆیی و  کی زیندوو له یه گه به  بته کانی کوردستان و ده گوندنشینه
  . یدا که هرست زپه گه ڕه
ی ئیسالمی  رپرسی کۆمه ی باپیری بهل زینداندا الی عه  جید، له ن مه سه لی حه عه  

رپرسی حزبی  ، من به بووه کیمیاباراندا نه  ستم له ک ده یه ھیچ شوه من به: (تی گوتویه
جی  زره ، نزار خه بووه وخۆ ڕاستهرپرسی  و به  بووه ستی تدا ھه ده  ی که وه بووم، ئه
ژر  لهمووی  ھه  و سوپایه ، ئه سوپای ئراق بووه رکانی ئهرۆکی  سه  وکاته ئه  بوو، که

ھاوژین ، 32- 1(:  رچاوه سه ؛ رمانی داوه ویش فه ر ئه ، ھه هو بوو ئه ی رمانده فه
کاتی گفتوگۆکردنیدا  لی باپیر له عه). 238+235لو زیندان،   نجه شکه ر، ئه عومه

ا کوردستاند و بجه ه ل و کیمیاباران کردنی ھهنفا کانی ئه دناوه به  ر شاوه سه له
  س له زار که پنج ھه و یه غه یانگوت موباله کان زۆرجار ده عسییه به: (نووسیوتی
ش  وه ئه).  بووه س نه زار که ھه) 182(نفال  ، ئه کوژراوه کیمیاوی نه به   بجه ه شاری ھه

ننفال و  کانی ئه نجامدانی شاوه ئه  ڕاستی کانه به عسییه دانپدانانکی تری به  کیمیابارا
نجام  یان ئه و تاوانانه خۆیان ئه  که  یان گوتووه وان نه ئه  نی کوردستان، چونکهکرد
م  له  جگه.   بووه کاندا ھه ی قوربانییه زۆری ژماره  ییان له نیا گله کو ته ، به داوه نه
،  ممه کشه یه ڕۆژی  کانی ئراق له بیاری دادگای بای تاوانه  وه ره ی سه گانه به

  و تاوانه نجامدانی ئه لماندنی ئه بۆ سه  یه گه ترین به وره گه دا،)17.1.2010(وتی  هڕک
ستن  پشتبه ئراقی و دادگاش به بی عارهعسی  و حزبی به دام سهتی  ی حکومه زنه مه
 ی بجه ه ی ھه کردنی شارۆچکهکیمیابارانتاوانی  ، نامه گه زاران به دان و ھه سه  به
  .   وه تی ئراقی ساغکرده حکومه تدارانی سه ر ده سه به
ی تری  گه ندین به و چه  وه ره ی سه و ئاماژانه  گه بهو  ئهموو  ڕای ھه ره سه  

،  وه ی ئراقه و عروبه دام سه ڕژمین  الیه  له  بجه ه بۆردوومان کردنی شاری ھه
  یان به  که زنهدرۆ  پیاوه  به  عس که ی بهیاندن ڕاگهزیری  حافی وه عید سه د سه مه محه

ساتی  کاره  ت به باره ، سهڕۆما  له  بووه دام سهوکات باوزی  ئه  ،ناوبانگه به) علوج(
  ی به بجه ه تی ئراق شاری ھه وه ده: (گوتبووی  بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژه
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   پم وایه. ) کانه مریکییه کی ئه نیا درۆیه ته  مه ، ئه کردووه کی کیمیاوی تۆپ باران نه چه
ه باره یان سه)علوج(مان بۆچوونی  ھهن،  ھهبکی زۆر  دا بت عاره گه ئستاشی له   ت ب

زانن  مریکا ده کرگیراوی ئه به  یان کورد به،  یه ھه   بجه ه کردنی شاری ھه کیمیاباران
پشت  ،م که بۆچوونه ڕاستیبۆ . ی کوردمان وه ته ناوبردنی نه له  ن به ده تی ده یهوا ڕهو 
  وه ی به ئاماژه  که، )3ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 188-2(ی  رچاوه سه  ستم به به ده

ی وتانی  وه ره زیرانی ده ی وه کۆنگره) 22.3.1988(  دواتر واته ڕۆژی  داوه
کانی  کشه  سترت بۆ باسکردن له به ن ده ختی ئورده مانی پایته عه  ئیسالمی له

،  بجه ه ساتی ھه کیش باسی کاره هی وشه  تاکه  ستراو به به  گرهکۆن. وتانی ئیسالمی
نو کوردا بزاری و پرۆتستکی زۆر  له  وکاته کرد، ئه نفال یان پرسی کوردی نه ئه
وبراو به دژی کۆنگره له و   که  یه وه یرتر ئه مووی سه ھه  له.  وه رزبووه ی نا تورک 
بۆردوومانی  ی وه بۆ ئه  رۆش بووینه په راق بهتی ئ وه د ده قه تی تورکی به وه ده
ناڕاست   تی فاشی ئراق به وه ن ده الیه  کانی تری کوردستان له و شاره  بجه ه ھه

و  دام سهی بۆ  واھی بویژدانانه دان گه تورکیا سه ، سته به و مه بۆ ئه. ن نیشان بده
کانی  ، رۆژنامه)1988(ای ی س)10، 9، 8(کانی  کانی مانگه هڕۆژی  عس دا، زۆربه به
  :، بۆ نموونه تی تورک داوه وه ی تورک و ده واھیدانی درۆیینه گه  یان به ئاماژه عس به
 –المصادر الطبیة الترکیة تواصل تأکیداتھا بعدم إستخدام العراق لألسلحة الکیمیاویة (

  ی که وه کانی به وه ختکردنه جه  له  وامه رده کانی پزیشکی تورکی به رچاوه سه
  الثورة، ژماره، 150- 2( : رچاوه ؛ سهھناوه کار نه کی کیمیاوی به چهتی ئراق  حکومه

شھادات تؤکد عدم  - الخارجیة الترکیة تنتقد بشدة اإلتھامات األورپیة ( ،)1ل، )6688( 
  له   خنه ڕهتوندی  ی تورکیا به وه ره تی ده زاره وه –إستخدام العراق لألسلحة الکیمیاویة 

  ی که وه له  وه نه که خت ده کان جه واھیدانه گه –گرت  ده وروپا ئهکانی  ته تۆمه
  الثورة، ژماره، 151- 2( : رچاوه سه ؛ ھناوه کار نه کی کیمیاوی به هتی ئراق چ حکومه

  ، که) په ت ته حاجه(ناوی  کان به کی تورکه زانکۆیه  ی داخه ی جگه وه ئه. )1ل، )6694( 
چی  ، که ی زانستی ناسراوه وه و لکۆینه  وه کی توژینه یه کو بنکه م وه رده زانکۆ ھه

  تی له کی مرۆڤایه ھایه موو به ھه  زانست و دوور له  و دوور له  رمانه وان زۆر بشه ئه
و   فسانه ئه  یان به )بجه ه ھه(کردنی شاری  کیمیاباران ،دا)2010(سای مانگی ئایاری 

و   روا بووه پرسی کورد ھه  ت به باره کان سه وستی تورکه ھه. دناوبر  دروستکراو
الل  ت پشوازیکردنی مام جه نانه وان ته ئه  ھاتووه، بۆ نموونه ردا نه سه گۆڕانی به
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دیان ده ی ئه وه ره تی ده زاره رپرسانی وه ن به الیه بانی له تاه  ،کات مریکی ناشا
عدم إرتیاح ترکي ألستقبال مسؤولین : (نووسیوتی  ، که)الثورة( ی ڕۆژنامهی  گوره به

پشوازیکردنی  ر رانبه به  ی تورکی له)بزار(ناشادی  –أمیرکیین للعمیل الطالباني 
  الثورة، ژماره، 152- 2( : رچاوه ؛ سهکرگیراو بانی به تاه  مریکی له رپرسانی ئه به
ی تورکی  وه ره تی ده زاره وه  یرک که قسه  که نامهڕۆژی  گوره ر به ھه). 11ل، )6593(

، پیان و  کردووهتورکیایان   مریکی له وان بانگھشتی باوزی ئه ئه  که    یاندووه ڕاگه
  .   مریکی بزاره ی ئه یه ه و مامه تی تورکی له حکومه  که  ووهیاند ڕاگه

ارانكردنی رانی تاوانی كیمیاب نجامده ئه  له وان فۆکه) 10(ناوی  ،كوردستانی نوێ  
كوردستانی نوێ، ژماره ، 153-2( : رچاوه ؛ سهکات یه ئاشكرا ده م شوه بجه به ه ھه
  :م که ناوی یه  ده  وانیش بریتیین له ئه  که ،) زانراوه نه ل، )3320(

 ڕۆژی  غدا، له دانیشتووی به ،تاح مال نوری فه وان كه قیدی فۆكه عه. 1
ستی  ر ده سه له  ربازی کازمیه واگری سه ی ھهرت به ڕوه به  دا، له)22.6.2001(

  . درا  سداره  له دام سه
 ڕۆژی  غدا، له دانیشتووی به ،لوادی وان ناسر عۆده ئه ی فۆكهقید عه. 2
ستی  ر ده سه له  ربازی کازمیه واگری سه رتی ھه به ڕوه به  دا، له)22.6.2001(

  . درا  سداره  له دام سه
 ڕۆژی  دانیشتووی كوت، له ،لھاشمی بار ئه بدولجه یاد عه ئهوان  قیدی فۆكه عه. 3
ستی  ر ده سه له  ربازی کازمیه واگری سه رتی ھه به ڕوه به  دا، له)22.6.2001(

  . درا  سداره  له دام سه
  .دانیشتووی ڕومادی ،لعانی دین زدان ئه الحه وان سه میدی فۆكه عه. 4
  .دانیشتووی تكریت ،لتكریتی جید ئه بدولمه ن عه سه وان حه میدی فۆكه عه. 5
  .غدا دانیشتووی به ،سری بدوال نه وان سامر عه ۆكهقیدی ف عه. 6
  .دانیشتووی تكریت ،لتكریتی وان نافیع عومران ئه كهقیدی فۆ عه. 7
  .دانیشتووی موس ،لدبونی د ئه مه بدولخالق محه عهممار  وان عه قیدی فۆكه عه. 8
  .دانیشتووی دیاله ،دیسی لحه زاق ئه بدوله ھاب عه بدولوه وان عه ی فۆكهقید عه. 9

  . ڕا دانیشتووی سامه ،لدوری لی ئه د عه مه وان موحه همی فۆك ده موقه. 10
  .تاح بدولفه بدولستار عه مال عه که وان فۆکهی ڕوکنلیوا . 11
  .د مه بدولباقی محه ھد عه فه وان فۆکهی ڕوکنمید  عه. 12
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 .موس ،یشی لجحه توب ئه د مه حمه د ئه مه محه وان فۆکهی ڕوکنمید  عه. 13
شداری کیمیاباران کردنی  دنیایی به بهناوبراو تکی نھنی،  ی شایه هقسی  گوره به(

  ).  ی کردووه بجه ه شاری ھه
  ). وانی قادسیه پاه(ر  تاب عومه م خه یسه ھه وان فۆکهمی  ده موقه. 14
  .فا خزر مال مسته که وان فۆکهمی  ده موقه. 15
  .دیم سدیق بیل نه نه وان فۆکه ڕائیدی. 16
  .لی بد حوسن عه عه وان فۆکه ڕائیدی. 17
  . بری جومعه د سه یه موئه وان فۆکه ڕائیدی. 18
  . لی ب عه ه عدون ته سه وان فۆکه ڕائیدی. 19
  .لی غازی د عه مه محه وان فۆکه ڕائیدی. 20
  . وزی عاکف عدون فه سه وان فۆکه ائیدیڕ. 21
تکی نھنی،  ی شایه هقسی  گوره به( .د مه د محه حمه ئه مازن وان فۆکه ڕائیدی. 22

  ).   ی کردووه بجه ه شداری کیمیاباران کردنی شاری ھه دنیایی به بهناوبراو 
  .مید حیا حه سامر یه وان فۆکهقیبی  نه. 23
تکی نھنی،  ی شایه هقسی  گوره به( .د زدان حوسن مه محه وان فۆکهقیبی  نه. 24

  ).  ی کردووه بجه ه شداری کیمیاباران کردنی شاری ھه دنیایی به بهناوبراو 
  . بدول عهنسور  د مه مه محه وان فۆکهقیبی  نه. 25
نھنی، تکی  ی شایه هقسی  گوره به( .تحی د فه مه ن محه سه حه وان فۆکهقیبی  نه. 26

  ).  ی کردووه بجه ه شداری کیمیاباران کردنی شاری ھه دنیایی به بهناوبراو 
  .  مود لی حه تیف عه له وان فۆکهقیبی  نه. 27
  تک له کو شایه یان وه وه ئه(ھیج  به ڕیازھیج  به وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 28
وانی خۆی ک بتا الیه ن و لهکا دادگای بای تاوانه  دا ھاته)27.4.2009(وتی  هڕک
ھزی ئاسمانی ئراق   لماند که بۆ دادگای سه   وه تریشهی  الکه ، له ته و تۆمه لماند له سه

. یان کیمیاباران کرد بجه ه حوسن بوون شاری ھه دام سه ڕژمیکانی   و فۆکه
و  ره ی به که نهتی داو دادگاییکرد شایه  وه تییه مرۆڤایه  ویژدانکی پ له  ڕاستی به به

  ).  وه و کورد گواسته  بجه ه ندی ھه وه رژه به  و بۆ قۆناغکی تر له  وه پشه
  .ھو ریم ساح سه که وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 29
  .د مه دریعی محه عد ڕه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 30
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  .سمریم جا بدولکه الح نیھاد عه مه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 31
  .بدول عهمادی  میس حه خه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 32
  .د مه ریم ئیسماعیل محه بدولکه عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 33
  .رحان ذیاب د فه مه محه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 34
  .واس بیل حازم حه نه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 35
  .سیب د نزار حه مه محه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 36
  .تحی ریم فه بدولکه عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 37
  .زاق بدوله ریم عه بدولکه عه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 38
  .د حمه د ئه مه جاسم محه وان فۆکهمی  که موالزمی یه. 39
  ی دوایی واته هوان فۆکه) 29(و  ئه. مزی ڕه ئیبراھیم مزی ڕه وان فۆکهموالزمی . 40
رانی داواکاری مافی  ی پارزه سته ، ده)28(  ژماره  له  دا جگه)40- 11(  ژماره  له

 حیم ڕهم  دھه ر گۆران ئه تی پارزه رۆکایه سه  به  بجه ه قوربانیانی کیمیابارانی ھه
و  رۆک سه  ش به پشکه  کدا که داواکارییه  دا له)2.2.2009(وتی  هڕک  یی، له کاکه

) 28(و  ئه  که  ، داوایانکردووه میان کردووه ندامانی دادگای تاوانکاری دووه ئه
ن   شداریکردنیان له ھۆی گومانی به دادگا به  ش بدرنه هوان فۆکه تاوانی کیمیابارا

  .  دا)16.3.1988(  له  بجه ه کردنی شاری ھه
تی  رکردایه سه  به) مانیی ئراقی نیشت کۆنگره(ی ئۆرگانی )ر مه لموئته ی ئه نامه فته ھه  
دا ناوی چوار له )12.2001(ی مانگی )270(ژماره   له) بی له د جه حمه دکتۆر ئه(

كانیان  دا ژماره وه ره ی ئاشكرا كردووه كه له لیستی سه و كیمیابارانه رانی ئه نجامده ئه
  . ن)9، 8، 7، 4(

ری  ی ماپه گوره ، به ی کردووه جهب ه بۆردومانی ھه  ی که انهوان فۆکهو  کک له یه  
 بدول عه وان فۆکهقیدی  ، عه)/www.medlem.spray.se/barzanali(لکترۆنی  ئه

دین،  حه سه  له  تی ناوخۆیه زاره ری کاروباری وه به ڕوه به  دی ئستاکه مه جاسم محه
زیری  وه   به ر سه) الحزب الدستوري العراقي(ستووری ئراقی  ندامی پارتی ده ئه  که

  .   یه)واد کازم عیدان پۆنی جه(ناوخۆی ئراق 
کافرۆشی،  زا ڕهد  سعه الل ئه کان جه سووکه  ی جاشه)79(وجی  ی فهرۆکجاش سه  

ماندا  که کانی ناوچه ردییه به ی نه زۆربه له ( :دوت ده  یه مشوه به ھاوکاریبۆ 
ست  ر ده سه تی و گیان له ی ئازایه رانمان نموونه نگاوه جه و  کردووهشداریمان  به
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، زوێ، کاری  بجه ه ی ھه وتی شیرینمان ناوچه  بوون بۆ پارزگاری کردن له
ن  الیه و له  مانه که وجه تی فه وانیه ی پاه ، دیارترین نموونهڕزانمی  نفال و چه ئه

وه ڕزیانستی  ده  وه تییه رکردایه سه   ری، ژمارهھاوکا، 125-2( : رچاوه سه؛ لنرا
ی  دیکهکی ڕاپۆرت  گایی، له رمه چه زا ڕهد  سعه الل ئه جه  ). زانراوه نه ل، )980(

  شداریمان کردووه به  ی که نگانه و جه ی ئه باره  له: (ت ، دهکی تری ھاوکاریدا یه هژمار
وه که  له   بجه ه کانی ھه نگه جه  رواش له ھه –) دا)1986(سای   له  ت بووه رتی ما

ورامی،  د قادر ھه مه ناسیح محه). م نفالی چواره کانی ئه و کاره )1988(سای 
رانی  نگاوه جه: (ت کان ده سووکه  وجی جاشه فه  کک له ی یهرۆکجاش سه
نفالدا  بجه و کاری ئه ه م و ھه قی دووه یله کانی فه ره به له   مان دلرانه که وجه فه
، 121-2: ( رچاوه سه ؛اوانلپرسر ڕزلنانیی  جگه  هت بوونه و  کردووهشدارییان  به

   ر به سهکانی  تییه تایبه  زه فره ی مه رمانده فه  کک له یه). 3ل، )974(  ھاوکاری، ژماره
وتی  هڕک  دا له بجه ه ری ھه شه  ریف پنجونی، له ناوی عوسمان حاجی شه به ڕژم

کان قادر  سووکه  ی جاشه)353(جی و ی فهرۆکجاش سه.  دا کوژراوه)14.3.1988(
  که  ی کردووه وه ی لدوانی خۆی باسی ئه گوره بدولقادر، به عه شید ڕهد  مه محه

م و  م، دووه که کانی یه نفاله داغ، ئه ره ، قه بجه ه کانی ھه نگه شداری جه یان به که وجه فه
ر  سه ی له که هڕۆژو   هژمار  ھاوکاری، که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ، میان کردووه سیه
بۆ ھاوکاری لدوانی   که  کانی ناوبراوم الیه وتن و قسه قی چاوپکه م ده ، به نییه
 .  )داوه

زاوی،  عه زان مه ڕه تارقرحان جبوری،  سابیر دوری، سوتان ھاشم، فه  ک له یه ھه  
 وان فۆکه ڕائیدیرزنجی و  ر به عفه عبان، جه مید شه جی، حه زره نزار خهریق  فه
دیا یان نه(  لی ناسراو به الوی عه ریم عه بدولکه عه  یناتبار تۆمه کو ، وه)دوری باوکی نا

، 11ب ،2-2: ( رچاوه سه؛  ، ناویان ھاتووهبجه ه کیمیاباران کردنی شاری ھه
  له  بووه  بجه ه ری پۆلیسی ھه به ڕوه لی کازم، به ڕائیدی پۆلیس ویسام عه  ).2747ل

  .کاندا نفاله و شاوی ئه  بجه ه ردومانی ھهکاتی بۆ
،  بجه ه ی ھه تبارانی کیمیاباران کردنی شارۆچکه ی دادگاییکردنی تۆمه وه دوای ئه  
وتی  هڕک،  ممه کشه یه ڕۆژی  له  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه له
  ی ئاشکراکرد که وه د عربی ئه مه ر محه ستیپکرد، دادوه دا ده)21.12.2008(
 ڕۆژی  له  ، که)زاوی لعه کر ئه به زان مه ڕه ئیبراھیمتاریق  وان فۆکهمی  ده موقه(
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کوردستان رمی  ھهن ئاسایشی گشتی  الیه له  وه ه)3.1.2005(وتی  هڕک   ممه، دووشه
کی ئاسایشی گشتی کوردستان بۆ دادگای  یه نامه  ستگیرکرابوو، له سلمانی ده –

وتی  هڕک،  ممه شه ڕۆژی  له زان مه ڕهتاریق  وان فۆکه  که   یاندووه ڕایانگهاودا ناوبر
کانی ئاسایشی  ست ھزه ده دا له خۆشخانه بردنی بۆ نه  ڕگای  دا له)25.10.2008(

. ن. ی(ی سکرتری  ر قسه سه له زان مه ڕهدا تاریق ڕاستی  له.  ووهڕایکردکوردستان 
کی ئاساییشی  سیناریۆیه   که ڕاکردنه  ب کهڕایکردناوبراو  ک ئازاد کرابوو، نه.) ک

  . بووسلمانی گشتیی 
رگرتنی  وه  ی که نامانه گه و به و ئه زان مه ڕهتاریق  وان فۆکهکانی  ی قسه گوره به  

دا )11.9.2005(وتی  هڕک  کانی له پکدت، وته  ڕه الپه  ده  ی تاوانباری ناوبراو له وته
خوڕشید  مه وار حه و ھه حیم ڕهریم  بدولکه ران کامیل عه دادوه  ک له ریه ھه ن الیه له

رانی ھزی  فسه دا کۆلیژی ئه)6.1.1981(وتی  هڕک  ، ناوبراو له  رگیراوه ریف وه شه
کانی  ی قسه گوره به.  زراوه ی موالزم دامه پله  بهدواتر ،  کردووهواو ئاسمانی ته

رتی  که(رکوک یان  ی ئاسمانی که ، بنکهزان مه ڕه ئیبراھیمق تاری وان فۆکهمی  ده موقه
  :ھات پکده  رتانه م که له) م پارزگاری ئاسمانی چواره

کی سربی : موسإعتراضیة(  وه ڕووبوونه ڕووبهرکی  ی بۆ ئه)21(م .(  
  ).  إستطالعي(یی  سوسه/رکی دۆخزانی ، میراج بۆ ئه)89+79(ردوو سربی  ھه:  یاره گه
 و مینی رکی ھرشبردنی زه ، بۆ ئه)109+19(کانی  ردوو سربه ھه: کوکر که

  ه)سرب(  و دوو پۆله ی ئه رمانده فه  که). قصف -ھجوم أرضي (بۆردومانکردن 
 وان فۆکه ڕائیدیو ) نبار ئه(لدلمی  زوم ئه د مه مه محه وان فۆکه ڕائیدی  ک له ریه ھه
شداری و  دا به)16.3.1988(وتی  هڕک  له  که،   لی بووینه الوی عه ریم عه بدولکه عه
وبراوی فۆکه)ربس(ردوو پۆلی  تی ھه رکردایه سه ی  شارۆچکه و  یان کردووه ی نا
لدلمی  زوم ئه د مه مه محه وان فۆکهی ڕوکنمید  عه.  کردووه کیمیابارانیان  بجه ه ھه
  شداریکردن له تی به تۆمه  به ،ی لیوا ڕوکن بوو که پله  کهدا )1994(سای   له

دا )24.3.1995( وتی ڕکهدواتر له  ،ستگیرکرا ده دام سه ڕژمیدژی  ک له تایه کۆده
ر  سه دواتر له ویش ، ئهلی الوی عه ریم عه بدولکه عه وان فۆکه ڕائیدی. بارانکرا گولله

ی  وه باسی ئه زان مه ڕهتاریق .  باران کراوه حوسن گولله دام سه ڕژمیستی  ده
جۆری سیخۆی   ی ئراقی له دا، چوار فۆکه)16.3.1988(وتی  هڕک  له  که  ردووهک
بۆمبی   کی کیمیاوی و شانزه چه  یان به بجه ه ی ھه بوون شارۆچکه) 22یان  20(
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ی ناوبراو  قسه ھا به  روه ھه. کیلۆگرامی کیمیاوی بۆردوومان کرد) 500(کشی 
لید  وه وان فۆکهقیبی  ناوی نه ک بهوان فۆکه تی رکردایه سه  ی تریش به پۆلک فۆکه

شداری  به  ، به کان بووه ی پۆلی فۆکه)ئد تشکیلقا(  که زراوه ی دامه رمانده فه  خالید که
  و چوار فۆکه وانی ئه پاسه) زاوی لعه کر ئه به زان مه ڕه ئیبراھیمتاریق (خۆیشی 
  .   یان کاولکردووه که شاره  یان کردووه، که سیخۆیه

کی وان فۆکه  ، که)قیب لنه د ئه مه فا محه ت مسته وده جه( وان فۆکهی ڕوکنمید  عه  
ڵ  گه دا له)9.12.2000(وتی  هڕک  له  کدا که یه دیمانه  ، له عس بووه به ڕژمی ی دیکه
باسی لدانی   نجامی داوه، له دا ئه)صوت العراق الحر –نگی ئراقی ئازاد  ده(ی ڕادیۆ

 و  بجه ه ھهڕی  شه  و له ئه ڕۆیکی کیمیاوی و  چه  به  بجه ه ی ھه شارۆچکه
کان  ژووری ئۆپراسیۆنه له   وکاته من ئه: ( ت دا، ده یه و شارۆچکه بۆردومانکردنی ئه

کان و سوپای  ن کورده الیه له  بجه ه ھه  ڕۆک زانیاری پداین که قی گه یله بووم، فه
رمانمان  فه)  وه تی کۆماره رۆکایه سه(تی  رۆکایه سه  له ھا روه ھه. ئرانی داگیرکرا

ۆ  یه فۆکه. ین بده  یه و ناوچه کی کیمیاوی له چه به   بۆھات که کی دۆخزانیمان ب
  وه کانه ن سوپای ئران و کورده الیه له  که ناوچه  وت که رکه ناردو بۆمان ده  بجه ه ھه

کیمیاوی   ی یوشن و به ھۆی فۆکه انکردنی بهرمانی بۆردوم بوو فه وه ئه.  داگیرکراوه
ناردنی  به   وه مان ئاگادارکرده)رکوک ی ئاسمانی که بنکه(رکوک  ی که بنکه. رچوو ده

 ۆکهسۆکه. بۆردومانیان کرد و  فف ه یه دواتریش    کی تری دۆخزانیمان نارد ب
  .  )گرتن ستی ونه به مه
کردنی  بارانھر تبارانی ژه دادگاییکردنی تۆمهی مین دانیشتن که زانین یه کو ده روه ھه  

دادگاییکردنی   ستیپکرد، به دا ده)21.12.2008(وتی  هڕک  ، له بجه ه ی ھه شارۆچکه
نی  نجومه ناو ئه ندامی به جید، ئه لمه ن ئه سه لی حه عه: ( و تاوانبارانه ک له ریه ھه
بی  عسی عاره تی حزبی به مایهر تی ھه رکردایه ندامی سه تی شۆڕش، ئه رکردایه سه

 ڕوکنلیوا . بی عسی عاره نھنی بیرۆی باکووری حزبی به ڕازگریسۆشیالیستی و 
 ڕوکنلیوا . ک قی یه یله ی فه رمانده لجبوری، فه د ئه مه د محه حمه ئه  سوتان ھاشم

واگری گشتیی  ری ھه به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه
رحان  فه ڕوکنمید  کان، عه کداره چه  یی گشتی ھزه رمانده ندامی فه ازی و ئهرب سه

ی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه لجبوری، به ف ئه ه ساح خه گ موته
تاریق  وان فۆکهمی  ده و موقه) الشرقیةمدیر منظومة إستخبارات المنطقة (ت  خۆرھه
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ه) 29(  که ی دادگاییکردنه پرۆسه). زاوی لعه کر ئه به زان مه ڕه ئیبراھیم   دانیشتنی گرت
نجام  دا ئه)14.9.2009(تی و هڕک،  ممه دووشه ڕۆژی  دوا دانیشتنی له  خۆی، که

  کانی ژماره ، دانیشتنه و دادگاییکردنه کانی ئه دانیشتنه  گرنگترین دانیشتن له . داوه
بوون، ) 2009.4.28- 27(تی و هڕک،  ممه و سشه  ممه انی دووشهڕۆژی )12+13(

و  شید ڕهن  سه ھیج، شروان حه به ڕیازھیج  به وان فۆکهمیدی  عه  ک له ریه ھه  که
کانیان پرسی   سووده  وه به کردنهڕووندی دان و  شایه  زیز به ئومد تۆفیق عه

 .ردب  وه و پشه ره یان به بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژهتبارانی  دادگاییکردنی تۆمه
ی  وه ته نه   ر به سه  ھیج که به ڕیازھیج  به وان فۆکهمیدی  تیدانی عه ت شایه تایبه به

ھزی    ر به سهرکوکی  ی که ی حوڕیه بنکه  ککیان له ی تر یه که دووه. ب بوو عاره
ی  رمانگه ندی فه ی تریشیان کارمه وه و ئه  بووه ڕادارر  سه ئاسمانی ئراقی له

حوسن  دام سهکانی  قسه  کاتی خۆی گوی له  ، که ھید بووه ی شه بجه ه گرافی ھه له ته
حوسنی  دام سه  گرتبوو، که  بجه ه ری ھه وروبه کانی ده ربازییه سه  رمانده و فه

  . ی پدابوون بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژهرمانی  دیکتاتۆر فه
وتی  هڕک،  ممه کشه یه ڕۆژی راقکانی ئ دادگای بای تاوانه بیاریی  گوره به  
لی  عه: (رچوو ده  وه ی خواره یه مشوه کان به دا، سزادانی تاوانباره)17.1.2010(

وت  کی حه سای و یه  کی پازده دان، سزایه  سداره  کی له جید، سزایه لمه ن ئه سه حه
ای و س  ککیان پازده د جبوری، دوو سزا یه حمه سوتان ھاشم ئه. ساڵ زیندانی

کی  زیز  دوری، سزایه بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا . وت ساڵ زیندانی ی تریان حه وه ئه
ف  ه ساح خه گ موتهرحان  فه.  وه وت سای بۆ بایه کی تری حه ساڵ و یه  پازده

ی  وه م ئه به). وت ساڵ زیندانی کردن ککی حه ساڵ و یه  کی ده لجبوری، سزایه ئه
یاسای دادگای بای ی )12(ی  ی ماده گوره گای ناوبراو بهداد  ی داخه جگه
کو تاوانکی  وه  بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژه  بیاریدا که کانی ئراق تاوانه

کو  ک وه ، نه نگ بناسن و تاوانی جه) تی مرۆڤایه  تاوانی دژ به(ست  نقه ئه  کوشتنی به
! باشووری کوردستان  لی کورد له گه دژی  له) جینۆساید( کوژی کۆمهتاوانکی 

و  نو ئه  وته که نفال و ده کانی ئه شاوه  له  شکه به  بجه ه کیمیاباران کردنی شاری ھه
 کوژی کۆمهکو تاوانکی  نفال وه ئه . نجام دراوه می تدا ئه که لی یهنفا ئه  ی که یه ماوه

د( ن  دا الیه)24.6.2006(تی و هڕک  له ،لی باشووری کوردستان ی گه)جینۆسای
چی بیری  ر درا، که سه ناسنراو بیاری له  وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(
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واوی خۆی  مافی ته  بجه ه وایکرد تاوانی ھه  و جاره کان ئه به عاره  ره شۆڤینی دادوه
کلیف ئال  تهمونقز (ناوی  کان به به عاره  ره دادوه  کک له ش زیاتر یه وه له! درت نه

  به عاره  ره و دادوه چی ئه زان، که دۆستکی نزیکی خۆی ده  کورد به  که ،)ون فیرعه
  که  ست بووه نقه ئه  کوشتنی به  که تاوانه  ی که وه له  دژی بیاری دادگا بووه   یه شیعه

)! 40الئحة محامیي الدفاع، ل: ( رچاوه سه ی؛ت ی تاوان دژی مرۆڤایه خانه  تهو که ده
کلیف ئال  مونقز ته ر دا، دادوه وه ره سه  ی ناوبراو له رچاوه ی سه)41(  ڕه الپه  ر له ھه

دا )کانی ئراق دادگای بای تاوانه(بۆ   زاییدا که یاداشتکی ناڕه  ون له فیرعه
ۆی ھزی ھ نیا به ته  بجه ه شاری ھه  که  وه بووه ڕوونبۆ دادگا : (ت دهنووسیوتی، 

شداری بۆردومان کردن و ھرش  به  کانی پیاده ، ھزه بۆردومان کراوه ئاسمانی
شداری بۆردومان  به  ی که ئاسمانییانه  و بنکه ئه. وتوون که نه  و شاره ر ئه سه  کردنه

کانی  بنکه.  ڕا بووینه د و سامه له رکوک، به کانی که ، بنکه بووینه  بجه ه کردنی شاری ھه
ن  سه لی حه تی تاوانبار عه سه کانی ژر ده ی ناوچه وه ره ده  ونه که ڕا ده د و سامه له به
بۆردومان   دا به وه ره سه  پکراو له  کانی ئاسمانی ئاماژه شداری کردنی بنکه به. جید مه

رمانی  فه  ی که وه به  یه ک کاتدا، ئاماژه ک مژوو و یه یه  له  بجه ه کردنی شاری ھه
تاوانبار (رۆک کۆماری پشوو  سه  رووتر که نکی سه الیه  له  ،که بۆردومان کردنه

  مه ئه  بینم که ، ده وه ره ی سه م ھۆکارانه ر ئه به له.  رچووه ده  ه)حوسن دام سه
  ک له تاوانی کوشتنی خه  له  نییه) جید ن مه سه لی حه عه(تبار  رپرسیارتی تۆمه به

  ی ناوبراو له رچاوه ی سه)75-74(کانی  ڕه الپه ی گوره  ر به ھه).  دا بجه ه پرسی ھه
داوی و مونقز  مه لمحه تاب ئه بدولحوسن حه ر عه دادوه  ک له ر یه دا، ھه وه ره سه
کانی ئراق  دادگای بای تاوانه  ی که و سزایانه ون، قایل نین به کلیف ئال فیرعه ته

ت  تایبه  ریکردووه، به یز دوری دهز بدولعه سابیر عه ڕوکنتاوانبار لیوا   ت به باره سه
کردنی  ھرباران ژهسابیر دوری ئۆبای ھیچ تاوانکی   پی وایه  ون که مونقز فیرعه

زۆر  تاوانی به  له  ، نه که بۆردومانه  له  ستۆ، نه ئه  وته ی ناکه بجه ه شاری ھه
  مان شوه ھه به.   که ملی دانیشتوانی شاره مانی زۆره ی دانیشتوان و دیارنه وه گواستنه

ون  کلیف ئال فیرعه داوی و مونقز ته مه لمحه تاب ئه بدولحوسن حه ر عه ردوو دادوه ھه
ر  سه تریش نا قایلبوونی خۆیان له جارکیدا، )94+90(و ) 93-91(کانی  ڕه الپه  له

 گ موتهرحان  فه ڕوکنقیدی  تاوانبار عه  سزاکانی دژ به  ت به باره بیاری دادگا سه
ربیووه،  ده) ت ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه به(ساح جبوری 
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  ر که س دادوه ،ر کۆی پنج دادوه  م له به.  ن که مان کاتدا داوای ئازادکردنی ده ھه  له
ر  مامی، دادوه لحه فا ئه بود مسته ر عه رۆکی دادگا دادوه سه(بن  رسکیان عاره ھه
) ون کلیف ئال فیرعه ر مونقز ته داوی و دادوه مه لمحه تاب ئه حه بدولحوسن عه
تی و تاوانی  مرۆڤایه  کو تاوانکی دژ به وه  یان)بجه ه ھه(کردنی شاری  ھرباران ژه
ر  د سۆفی و دادوه مه ر ئاسۆ محه کانی دادوه ناوه  ر به چی دوو دادوه ، که نگ ناسی جه
ی پشوودا،  رچاوه دا سه)44-42(کانی  ڕه پهال  ن له سه حه زان مه ڕهن  سه حه

  ، که کان و داوایان کردووه دادگای بای تاوانه  ته وت خایان داوه کی حه یه یاداشتنامه
و ). جینۆساید( کوژی کۆمهتاوانی   بکرت به  که تاوانه بیاری دادگای ناوبرا

  له  کوردستان، که کورد ودژی  بوو له  پالنکی داڕژراوی پشینه  یه مشوه به
رۆکی دادگای  ی سه لیفه لخه جید ئه د عربی مه مه ر محه الدانی دادوه  به  تاوه ره سه

تبارانی کیمیاباران کردنی شاری  کانی ئراق بۆ دادگاییکردنی تۆمه بای تاوانه
وه  ری ناوبراو به تبارکردنی دادوه ستیپکرد، دوای تۆمه ده  بجه ه ھه نی بوو ھه ندی پ

فا  بود مسته ناوی عه سکی تر به ، دواتریش دانانی کهعس حزبی به  به  وه کۆنیه
تبارانی کیمیاباران کردنی شاری  رۆکی دادگای دادگاییکردنی تۆمه سه  مامی به لحه ئه
  . ودا شونی ئه  له  بجه ه ھه
وردستان تی باشووری ک حکومه  کان له نفالکراوه ھیدان و ئه زیری کاروباری شه وه  

تی کاروباری  زاره ناوی وه به ڕۆژمان  میل سادق، ھه مین جه دئه مه جید محه دکتۆر مه
زووترین  به  که یاند ڕایگهربی و  رانی کوردی ده کان، نیگه نفالکراوه ھیدان و ئه شه

  تاوانی دژ به  گۆڕنی له  ن بۆ بیاری دادگا به که ده  وه چوونه کات داوای تھه
  لی کورد له تاوانی جینۆسایدکردنی گه  به  واته کوژی کۆمهبۆ تاوانی   وه تییه مرۆڤایه

مافی قوربانیانی   ی داکۆکیکار له سته ری ده ردوو پارزه ھا ھه روه ھه.  بجه ه ھه
  مه کر حه یی و به کاکه حیم ڕهم  دھه گۆران ئه(  بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژه

وت  حه  یان له وه کی پداچوونه دا داواکارییه)27.1.2010(تی و هڕک  ، له)سدیق عارف
کانی  دادگای بای تاوانه  له  وه ی پداچوونه سته ندامانی ده رۆک و ئه سه(دا بۆ  ڕه الپه

داواکاری   م له ده دوو خای گرنگ ده  به  نیا ئاماژه دا ته لره.  وه رز کردۆته به) ئراق
و  ی ئه)17.1.2010في  2008/ج الثانیة/2مة قالجنائیة المالئحة التمیزیة في قضیة (

بیاری دادگای بای   به  وه میان چاو خشاندنه که یه  ، که کورده  ره دوو پارزه
بیار بدرت تاوانی   ی که وه دا، به)17.1.2010(وتی  هڕک  له  که  کانی ئراقه تاوانه
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، ) جینۆساید(  کوژی کۆمهتاوانی   بکرت به  بجه ه کردنی شاری ھه ھرباران ژه
ن  سزاکانیان بۆ زیاد  که و داوا ده  کو پویست نییه کان وه میان سزای تاوانباره دووه

 ڕۆژی  کانی کوردستان له نفالکراوه ھیدان و ئه تی کاروباری شه زاره وه. بکرت
کی  خه نی دا یاداشتکی پرۆتست کردنی کۆمه)9.2.2010(وتی  هڕک،  ممه سشه

ی  سته ده  ختانه ، خۆشبه وه چوونه دادگای تھه  یانده و کوردستانی گه  بجه ه ھه
وتی  هڕک،  ممه کشه یه ڕۆژی  کانی ئراق له دادگای بای تاوانه  له  وه پداچوونه

ی )11(  ی ماده گوره به  بجه ه دا، بیاریدا تاوانی کیمیابارانی ھه)28.2.2010(
 .بناسن) جینۆساید( کوژی کۆمهتاوانی   کانی ئراق به بای تاوانه یاسای دادگای

و گۆڕانکاری   وه کو خۆی ھشته روه کانی ھه سزای تاوانباره  و دادگایه م ئه به
سزای   نه  ی که وه به  وان پشتر بیاری خۆیان داوه ئه   پم وایه  ھنا، که ردا نه سه به

واگری  ری ھه به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا 
ف  ه ساح خه گ موتهرحان  فه ڕوکنمید  سزای عه  ربازی و نه گشتیی سه

مدیر منظومة (ت  ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه لجبوری، به ئه
  . دان سداره  له  بگاته) الشرقیةإستخبارات المنطقة 

ه  بجه ه کردنی شاری ھهکیمیابارانناساندنی   ت به باره گرنگ سه ی تریڕکبیا   ب
 )مجلس النواب العراقي(رانی ئراق  نی نونه نجومه ئهبیاری ، کوژی کۆمهتاوانی 

دا، )17.3.2011(وتی  هڕک،  ممه پنجشه ڕۆژیی )44(  دانیشتنی ژماره  له  کهبوو، 
  بجه ه دانیشتوانی ھه ڕووی ڕووبهدا )16.3.1988(  هی ل وه ئه: ( ندرا یه ڕاگه یه مشوه به

مژووی   کانی ئراق به بیاری دادگای بای تاوانه  ستن به پشتبه ، به وه بووه
ی  و مانایانه موو ئه ھه  نرت به داده کوژی کۆمهتاوانی   رچوو، به دا ده)28.2.2010(

ردوو بیاری  ر ھه سه تانییان کار لهکرت کورد و کوردس ده).  وه یگرته ده  که وشه  که
ه باره سهن،  بکهرانی ئراق  نی نونه نجومه کانی ئراق و ئه دادگای بای تاوانه   ت ب

کوژی  ، کۆمهبجه ه ی ھه کردنی شارۆچکهھرباران ژه ،نفال کانی ئه ناساندنی تاوانه
لی  دژی گه له کوژی کۆمهکو تاوانی  وه  کانی یلییه فه  کوژی کورده بارزانی و کۆمه

و  سه ردوو ده ھه  له  ، که)کوردستانی ئراق(باشووری کوردستان   کورد له تی ناوبرا
تی  وه زراندنی ده ودان بۆ دامه پناوی ھه هل،  ر دراوه سه دا بیاری له وه ره سه  له

ی تاوانی  شه ڕه ھه ڕووی ڕووبهتر کورد  جارکی ی وه بۆ ئهی کوردی خۆ ربه سه
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تی ئراقدا  وه ی ده چوارچوه  ی کورد له وه مانه  به  وه، چونکه بته نه کوژی کۆمه
   . من ر ده سه ی له یه شه ڕه و ھه م ئه رده ھه
وکاتی  نانی سکرتری گشتیی ئه کۆفی ئه  که  یه وه ئه  ی شایانی باسه وه ئه  
  وتارکیدا له  دا، له)23.9.2003(وتی  ڕکه  کان، له کگرتووه یه  وه ته نی نه نجومه ئه
  ی به بجه ه دا، تاوانی کیمیابارانی شاری ھه که نه نجومه ندامانی ئه م ئه رده به

، )5588(  ، کوردستانی نوێ، ژماره235-2: ( رچاوه ناوبرد؛ سه  وره جینۆسایدکی گه
  ).19ل
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  :باشووری کوردستان  دژی کورد له تی ئراق له کانی حکومه تاوانه
  
تکی چاپی  بی ئراقی بابه کانی عاره که دوا یه  ک له یه  هڕژمت و  کانی حکومه تاوانه  

ژر  له  ئستاکه  ، که ه)مژووی کوردستانتیی شاری موس(رتووکی  می په دووه
 زی گه ڕهناوبردنی  وی له ھه  بوونی به ھه ندی پوهگرنگی و ر  به م له ، به چاپدایه

،  وه تی ئراقه وه ن ده الیه  باشووری کوردستان له  لی کورد له گه) جینۆسایدکردنی(
    :  یه وه ی خواره مه ئه  وه، که هم بده  ته و بابه به  ئاماژه  پویستم زانی دووباره  به

و پنجی مانگی  وتی چوار هڕک،   ممه و چوارشه  ممه انی سشهڕۆژ  له .1
ی )گ عید به لی سه عه(ی  خشه و نه  رنامه به  دا، به)1909(ری سای  نیوه یه

قی  ره و ته رپرسی ئیتحاد و به تی موس  رکانی سوپای ویالیه رۆک ئه سه
عید کوڕی  شخ سه(کانی ناو شاری موس  به ستی عاره ده دا، به ته و ویالیه له

فتا  حه  و زۆرتر له حمود ی باوکی شخ مه)عید د کوڕی شخ سه مهح شخ ئه
سیش  د که ی سه یکهو نز نھیدکرا دا شه-ناو شاری موس له  کوردی دیکه
دار کران حمودی  سوڵ ھاوار، شخ مه د ڕه مه محه، 33-1: ( رچاوه سه ؛برین

-1(؛ )163لم،  که رگی یه ی خوارووی کوردستان، به که ته وه و ده  مان قاره
  ).   101-93للی، الکورد في الوثائق البریطانیة،  دکتۆر عوسمان عه، 34

 ،ی ئیسالم ئراقی عروبه یناو سوپا دا میلیشیای به)5.8.1933(وتی  هڕک  له .2
دینان  ورییهالماری ئاشو په کجار زۆر له  کی یه یه ، ژمارهو موسی دا  کانی با

-1(:  رچاوه سه ؛و بریندارکرد کوشت  دا که ناوچه  دانیشتوانی سیڤیلیان له 
و  له ).110لی،  که ز، کوردستان و شۆڕشه به مال نه دکتۆر جه، 35
برینداری ) 80(و  وکوژرا) 130(کان،  ئاشوورییه ر بۆ سه دا الماره په

ئاشووری سیڤیل ) 500(ی  نزیکه  کوشتنی کۆمه  به  له  جگه  وه ، ئه وه وته لکه
و   نجامی شاوکی دڕندانه ئه  ریدا، له وروبه و ده مل ی س ناو شارۆچکه  له

ه  له کارک،ۆھھیچ ب   به  کهدا  وه ندنه سه ی تۆه ھۆڤییانه   ناکاودا کرای
چی  که). 179لمحمود الدرة، القضیة الکوردیة، ، 7-1(:  رچاوه سه ؛ ریان سه

  نن، که ادهس د که) 600(  کانی خۆیان به ی قوربانییه کان ژماره ئاشووریه
  .  بووینه  وته ککه زۆرییان ژن، منداڵ و په  ره ی ھه زۆربه
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  دا، میلیشیای ئراقی به)17.10.1935-1.10.1935(ی نوان  ماوه له  .3
رباز  زۆر گرتنی سه بیانوی به  به ،وزی حوسن فه ڕوکنی لیوا  رمانده فه
-ری موس وروبه و ده ال نگ شه  الماردانیان له په  وته که ،کاندا ناو ئزیدییه له

  له  تی ئراقی که رمی حکومه یانکی فه ی به گوره  نجامدا به ئه  دا، له
ھیدکران،  کوردی ئزیدی شه) 203(  رچووه دا ده)17.10.1935(وتی  هڕک

، نۆ  دیلگیران دا یان به  وه سته ده سیان خۆیان به که) 395(و  بریندار) 102(
  سداره دا له و ر له ی کوردی ئزیدی بوون ھه رکرده سه  دا که وانه س له که
رگی  ، چیم دی کورد چی دی؟ به د خواجه حمه ئه، 36-1(:  رچاوه سه   ؛انرد

کاتی  له). 189لمحمود الدرة، القضیة الکوردیة، ، 7-1(؛ )37- 35لم،  سیه
ریق  هزیران، ف رۆک وه دا یاسین ھاشمی سه یه دڕندانه  الماره و په  و ھرش ئه

ر  عفه رکانی سوپا، جه رۆک ئه ری سه لعومه مین ئه د ئه مه محه ڕوکن
خۆ  زیری ناوه یالنی وه عالی گه شید ڕهو   رگری زیری به ری وه عسکه
  .  بووینه

 پاشانو   ندی بووه وه مه ز کوردی ھه گه ڕه به  که، وزی لیوا ڕوکن حوسن فه: تبینی
خ  شید عالی گه ای ڕهت کاتی کۆده دا له)1941(سای   له یالنی و ڕاکردنی ش
ی بۆ کوردستان،  وه ڕانه غدا و گه به  دا له)20.5.1941(وتی  ڕکه  مردا له حمودی نه مه
د  مه محه، 38- 1(:  رچاوه سه ؛  پارزگاری سلمانی بووه  یه-وزی و حوسن فه ئه
ی کوردستان، ی خواروو که ته وه و ده  مان حمودی قاره سوڵ ھاوار، شخ مه ره
   . )798- 797لم،  رگی دووه به

  بی ئراق له ی عاره و سوپاکه  ب ر عاره ھه  دا که دیکهکی  یهکوژی کۆمه له  .4
کی  یه نجامدرا، ژماره کاندا ئه دژی ئزیدییه  دا له)25.10.1941(وتی  هڕک

زیری  رمانی وه فه  به  یه دڕندانه  و شاوه ئه. کی بتاوان کوژران خه  زۆر له
عی  دفه باس مه د عه مه میل محه جه(عی  دفه میل مه وکاتی ئراق جه رگری ئه به

 ڕوکنریق  فه(رکانی سوپای ئراق  رۆک ئه و سه )1890-26.10.1956
ی لیوا وخۆ ڕاستهیی  رمانده و فه رشتی  رپه و سه )ری لعومه مین ئه دئه مه محه

نردرابوو   که بوو  و ھزه ی ئهرکان رۆکی ئه سه  کهلدوڕه،  حمود ئه مه ڕوکن
 ؛ھات کی تۆپ ھاوژی پکده تارییه به و  پیادهوجی  دوو فه  و له نگال  بۆ شه

  ). 191-190لمحمود الدرة، القضیة الکوردیة، ، 7-1(:   رچاوه سه
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  ، کهدا)1930(سای   سلمانی لهی ش ڕهیلولی  شی ئه ی شه که یهکوژی کۆمه .5
ی )1930(یمانی سای  میان مۆرکردنی په که بوو یه نجامی دوو ھۆکار ئه  له

کرابوو،  ک باسی کوردی تیادا نه یه ھیچ شوه  به  ئراق، که ئینگلیز ونوان 
مانی ئراق بوو له  رله  بژاردنی نوی په نجامدانی ھه میشیان ئه ھۆکاری دووه

یۆنکی یسریکی پکھنانی کۆم دا خه هڕۆژو  له  کی نزیکدا، که یه ئاینده 
وتی  هڕک  له  که بژاردنه دواتر ھه  که(ه ک هبژاردن ھه رشتیکار بوون بۆ رپه سه

دانیشتوانی باشووری   ش وایکرد مه ، ئه )نجام درا دا ئه)1.11.1930(
 ڕن ڕاپهتی  تایبه و شاری سلمانی به گشتی  به) تی موس ویالیه(کوردستان 

وتی  هڕک  یان له وره ۆنیشاندانکی گهخدانیشتوان  .دا یمانه م په دژی ئه  له
 رباز و سهنجامدا  ئه  له ،رای سلمانی سازدا م سه رده به  دا له)6.9.1930(

و  ھید س شه که) 45(ی  و نزیکه  ران کرد خۆنیشانده  ی له قه پۆلیس ته
 ؛سیش گیران که) 100(ی  ھا نزیکه روه سیش برینداربوون، ھه که) 200(

ر، حقوق الشعب الکوردي في  ن عومه سه شۆڕش حه، 39- 1(:   رچاوه سه
، )التأخي(ی  ڕۆژنامه  له  ، که)71لالدساتیر العراقیة دراسة تحلیلیة مقارنة، 

زاق  بدوله عه، 40-1( ؛ ریگرتووه دا وه)6.9.1970(ی ڕۆژی )828(  ژماره
  . )70لالجزء الثالث، نی، تأریخ الوزارات العراقیة،  سه لحه ئه

یی  رمانده فه  ی ئراق، به دا، ھزکی سوپای عروبه)5.2.1963(تی و هڕک  له .6
ی سوپای ئراق، )20(ی لیوای  رمانده فای خونژ، فه عیم سدیق مسته زه
دا،  رگه ھزی پشمه ر رانبه به  نجامی شکستکی خۆیاندا له ئه  له ی کوردستان
و )انندیخ ربه ده(ی  ی نزیک شارۆچکه) سداره(الماری گوندی  په یان دا
  . بارانکرد ھاووتی بتاوانیان گولله  ژده ھه

   ر به سه) الحرس القومي(یی  وه ته وانی نه دا پاسه)25.5.1963(وتی  هڕک  له .7
ی )20(ی لیوای  رمانده فای فه عیم سدیق مسته تی زه رۆکایه سه عس، به  به
کی  ر خه سه  کدا ھرشیان کردهڕاستموو  ھه  ناو سوپای ئراق، له به

ب دادگاییکردن،   و به  سیان گرت که) 73(بتون   له و سیڤیلی کوردستان 
  .باران کردن موویان گولله ھه

   ر به سه) الحرس القومي(یی  وه ته وانی نه دا پاسه)9.6.1963(وتی  هڕک  له .8
کی سیڤیلی کوردستان  ر خه سه  کدا ھرشیان کردهڕاستموو  ھه  عس، له به
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 و باران کرد ی سلمانی گولله ازگهرب پشت سه سیان له که) 83(لمانی س  له و 
ر  بلدۆزه  و به  دا کوشت و شاره ر له سیان ھه که) 276(دواتریش 

مید  کانی تاوانبار عه دا ھزه هڕۆژو  ر له ھه. وی ژر زه  کانیان کردنه رمه ته
گاییکردن، تکایان ب داد  و به سیان گرت  که) 25(  کۆیه  کرچی له ھا شه ته

  ی ساکدا له ی نزیکه ماوه فا له  دیق مسته عیم سه زه. باران کردن گولله
ن  و بتاوانی گولله ھاووتی سیڤیل ) 500(  پارزگای سلمانی زۆرتر له بارا

 ی رگه جه ناو سی له شتاو دوو که دا ھه)9.6.1963(وی  شه نیا له  کرد، ته
لی کوردستان،  فزیۆنی گه له ته: (  رچاوه سهد؛ ن کربارا شاری سلمانیدا گولله

  ک له ریه ھه  ی که و تاوانانه ئه). 9.6.2009(وتی  هڕک،  ممه دووشه ڕۆژی
کرچی و  ھا شه مید ته ، عه)20(ی لیوای  رمانده فای فه عیم سدیق مسته زه
 سدیقعیم  دوای زه له) 20(ی لیوای  رمانده مینی فه لئه قید غانم مسباح ئه عه
قی دووی  یله ی فه رمانده بیاری فه  مووی به ، ھهنجام دراون دژی کورد ئه له
جی  زره لخه نساری ئه لئه ڵ ئه یسه مید ڕوکن ئیبراھیم فه عه(رکوک  وکاتی که ئه

ریم  بدولکه ریق ڕوکن نزار عه مامی فه  ، که بووه) 1916-3.12.2010
  .  یه بجه ه ھه ینفال و کیمیا باران ی ئهتبار تۆمه  وره جی گه زره لخه ڵ ئه یسه فه

الماری گوندی  دا په)18.11.1963(وتی  هڕک  فا، له دیق مسته عیم سه زه .9
ھاووتی سیڤیلی ) 33(نجامدا  ئه  ، لهدا- ندیخان ربه ی نزیک ده)یار هس(

موویانی  وێ ھه لهر  ھه و ستگیرکرد ووی گوندی ناوبراوی دهبتاوانی دانیشت
 ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه، 41-1(:   رچاوه سهد؛ نکربارا گولله
  . )10لم،  رگی دووه نفال، به و ئه

وتی  هڕک  له: (، نووسیوتیری پشده ساح  مزه ر ھه عومهر  نووسه .10
لمسباح  غانم ئهناوی  ی میلیشیای ئراقی بهرک فسه ئهدا )25.5.1966(

 ر رانبه به  ی له که ی ھزه وره شکستکی گهدوای ، )21(ی لیوای  رمانده فه
ی،  که کداری ھزه چه) 110(و کوژرانی  ی کوردستان  رگه ھزی پشمه

دۆڵ، چۆلیاوا،   کفره(کانی  گیانی دانیشتوانی بتاوانی گونده  بته رده به
وه  روچاوه سه ؛ کوژن و س ھاووتی ده نجامدا سی  ئه و له  ) و ترشا
کی  یه وه اگواستن لکۆینهڕساح،   مزه ر ھه عومه، 42- 1(:   رچاوه سه

،  کانی کوردستانه ملی گوندنشینه جوگرافیی و مژوویی راگواستنی زۆره
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  ی که و زانیارییانه ی ئه گوره به .)70لم،  که ، چاپی یه ک نموونه ر وه پشده
 باحغانم مسقید  عه(واوی  ناوی ته  یه رمانده و فه یشتووم ئه من پیگه

دوای   که ،)21(ک لیوای  نه  بووه )20(ی لیوای  رمانده فه و  بووه) مین لئه ئه
    . ی لیوای ناوبراو رمانده فه  و بۆته عیم سدیق ئه الدانی زه

بی،  عسی عاره ی حزبی به که ناو سوپا دڕنده دا به)18.8.1969(وتی  هڕک  له .11
ی  رمانده فهتی  رکردایه سه  هزای شخان ب قه   ر به سهمکانی  ری شه ڤه ده  له

، )دی سه لئه ئه حیم بدوله عهبار  بدولجه عه ڕوکنمید  عه(موس   تیپی چوار له
  یشته گه ڕوکنریق  ی فه پله  دا به)1982- 1981(سانی  دواتر له   که

  ی که پیاوانه  و پیره و ژن، منداڵ  واوی ئه پۆستی سوپا ساالری ئراق، ته
کورد و ئاشووری و   س بوو، پکھاتبوون له او چوار کهفت یان حه ژماره

، ئاگری ی شخان)کان ده(نزیک گوندی  وتک له  شکه ر ئه به  نایان بردبووه په
بار  بدولجه ریق ڕوکن عه فه .ی سوتاندنموویان ھهو   که وته شکه ئه  ردایه به
عسی  ی بهتی حزب رکردایه ندامی سه کو ئه دی، دوای ڕوخانی ڕژم، وه سه ئه

وتی سوریا   کات و له ت ئیبراھیم کار ده بای عزه –بی سۆسیالیست  عاره
،  کوژییه و کۆمه کانی ئه ھیده و ناوی شه  ژماره  ت به باره سه. ژیت ده

  گۆڤاری دھۆک، ژماره، 154-2(ی  رچاوه سه  ن، له سه سفی حه وهر  نووسه
م  به.   یدی نووسیوهھ فتاو چوار شه ر حه ناوی ھه دا)22- 3ل، )21(

کان  سووتاوه  ش ژن له شه  ، که کردووه ی نه وه ری ناوبراو باسی ئه نووسه
شتا  ھه  بته کان ده ی تکای قوربانییه ش ژماره مه ، به دوو گیان بووینه

  .س که
   ر به سهوجی چواری  فه  له بریتی بوو  ، که عسی عروبه ای بهمیلیشیھزکی  .12

ر بیاری  سه لهدا )16.9.1969(وتی  هڕک،  ممه سشه ڕۆژی  له ،)23(لیوای 
موالزم (یی  رمانده فه  و به  فته له ڕازی ڕوکنقید  عه ی لیوا رمانده فه
  ر به سهی )سۆریا(وندی الماری گ ، په)یشی لجحه لیل ئه ریم خه بدولکه عه

:  رچاوه سهشاری زاخۆ؛ باشووری   وته که ده  سمل کهی  شارۆچکه
نشین داود بنۆ، بعض الحقائق عن مذبحة قریة صوریا،  ری خانه فسه هئ(

سی  فتا که نجامدا حه ئه  ، له)15.9.2009موقع نینوی لتجمع أشور الوطني، 
یان  دواتر پازده  سیش بریندار بوون که و پنج که نجا سیڤیلیان کوشت و په
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   ر به سهدکی کی گون لجحشی خه لیل ئه ریم خه بدولکه موالزم عه. مردن
شاری   له دام سه ڕژمی ڕوخانیدوای   ، له) لبوغه ئه(ناوی  ر بوو به عفه له ته

نۆش ھه که  وتارهکو نووسینی  ژیا و تاوه دا ده- موسژیاندا   ر له ی داود ب
  سی له که) 39( ئسکوپروسکیرمی کوردستان  تی ھه دواتر حکومه . مابوو

شیان  بیست و پنجیان کریستان و چوارده  ، که هو دا دۆزییه کۆمه گۆڕکی به
تی  زاره رشتی وه رپه سه  دا به)16.9.2011(وتی  ڕکه  کورد بوون، له

  دووبارهو   وه کانی کوردستان گواسترانه نفالکراوه ھیدان و ئه کاروباری شه
   .   وه گۆڕستانی گوندی سۆریا نژرانه  له

زار خزانی  دا چل ھه)1971(سای  ری مانگی سپتمبه  کان له عسییه به .13
  بوو له س ده زار که شتا ھه و ھه د سه  یان نزیک به ژماره  یلی که کوردی فه
 ؛کردر ک ئرانین ده ه چه هڕ و به ن  شیعه  مانه ی ئه وه ئه بیانووی  ئراقدا، به

و شۆڕشی  الل، خوارووی کوردستان  ئیبراھیم جه، 43-1: ( هرچاو سه
و  رکردنی ئه ده). 320ل، 1975- 1961کاندن  ته اتنان و ھهیلول بنی ئه

  له ،عس بوو تی به حکومهی  شۆڤینیانهی  وه کاردانه  له  ،کوردانه  خزانه
کانی تونبول کوبرا،  دوورگه  ر س رداگرتنی ئران بۆ ھه سه ستبه نجامی ده ئه

    . دا)30.11.1970(وتی  هڕک  بو موسا له و ئه تونبول سوغرا
ن  الیه  دا له)24.4.1974(وتی  هڕک  دزێ له بۆردومانکردنی شاری قه .14

و  س  که) 163(ی  ھیدکردنی نزیکه ھۆی شه  بووه  ھزی ئاسمانی ئراق، که
دارکردنی نزیکه   کک له یه. و مندای بتاوان ژن   س له که) 350(ی  برین

 وان فۆکه ڕائیدی(د دزی بۆردومانکر شاری قه  کان که ناسراوه  هوان فۆکه
غانم سوتان (برای   ی موسوی بوو، که)سۆ به بدول عهسالم سوتان 

ه دام سه ڕوخانیدوای   کورد بوو، که  و دژ به  رست زپه گه ڕهی )سۆ به   کرا ب
زگاری موستان به ڕائید. پارو پۆله تی ئه رکردایه سه ،سۆ سالم سو  

م  و فسفۆر بارانکرد، به یان ناپام دز شاری قه  ی کرد که یه فۆکه
دا )1993(سای   ی له کوردکوژه  و تاوانباره خۆی ئه دام سهباشبوو 

  .  باران کرد تا گولله تی کۆده تۆمه به
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ھۆی  دا، به)27.4.1974(وتی  هڕک  له  بجه ه بۆردومانکردنی شاری ھه .15
) 50(  ی زۆرتر لهو بریندارکردن س  که) 43(ھیدکردنی  و شه کی ئاسمانی  چه
  .   سی تر که

داو )29.4.1974(وتی  هڕک  له  له بۆردومانکردنی ئاسمانی شاری گه .16
ککیان  یه  که ،دا ه ی گه که ر پرده سه س له ھیدکردنی بیست و نۆ که شه

    ). یی گه حمود دیبه د مه حمه جید ئه ھید مه شه(ناوی  کی خۆم بوو به ئامۆزازایه
  دیکه جارکیدا )4.4.1980(وتی  هڕک   کان له یلییه فه  کوردهنفالکردنی  ئه .17

) 120(  و زۆرتر له زاری لکوشتن  ی سی ھه نزیکه  ، که وه پکرده ستی ده
 ی سانی ماوه له   ی که وه له  جگه  وه ئه. رکردن بۆ ئران زاری ل ده ھه

ۆ رک یلی ده زار کوردی فه ھه د ی سه ، نزیکه)1971- 1968(نوان  رد ب
د  دوو سه  دا زۆرتر له)1982-1968(نوان سانی   مووی له ھه به  .ئران

 مین قادر مینه ئه، 44- 1: ( هرچاو سه ؛بۆ ئران  وه سیان دوورخسته که زار ھه
عریب  رحیل یه ته: عسییان ی به ی عراق و سکوچکه منی ستراتیجی ، ئه )چیا(

ی  منی ناوچه ری ئه به ڕوه لتکریتی، به ئه سرول نهقید  عه). 124لبعیس،  ته
یلی  ناوبردنی کوردی فه کانی گرتن و له تی شاوه رکردایه سه  کیفاح، که

وه به  به  ، دواتریش بووه کردووه غدا منی به ری ئه به ڕ . 
  که ،بی ئراقی عسی عاره و حزبی به دام سهتی  ی حکومه پۆلک فۆکه .18

  نگی له ری جه لیکۆپته ش ھه نگی و شه جه ی چوار فۆکه  پکھاتبوون له
ی حزبی  نیازی بۆردومانکردنی شونی کۆنگره دا، به)7.5.1981(وتی  هڕک

کی حزبی  یه ندیخانه به ،تووی کرد سۆسیالیستی کوردستان بۆردومانی دۆه
  یشتبوون، له ی تکه شونی کۆنگره به  وت که رکه دیموکراتی کوردستان به

کوژرن و بریندار  دهس  که) 150(  دا زۆرتر له بۆردومانهو  نجامی ئه ئه
بات  وان شۆڕش، قادر شۆڕش چل ساڵ خه شاخه ،45- 1: ( رچاوه سه بن؛ ده

     ). 197لو تکۆشان، 
  ریر، باتاس و دیانا له ، حه حرکه په، به کانی قوشته نفالکردنی بارزانییه ئه  .19

  زۆرتر له دام سهو  عس  بهتی  حکومه  دا، که)3.8.1983- 31.7(وتی  هڕک
 .ناوبرد بارزانی بتاوانیان له مرۆڤیزار  شت ھه ھه
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  زۆرتر له  وه کی له یه ھاووتی و بریندارکردنی ژماره) 22(ھیدکردنی  شه .20
وتی  ڕکه  الجان له پران و کۆنه که رده ل، به قه رده کانی به گوندهدانیشتوانی 

دام و  کی ڕژمی سه یه ند فۆکه هنجامی ھرشی چ ئه  له ،دا)13.9.1983(
 ).19، ل)5579(  کوردستانی نوێ، ژماره، 233- 2: ( رچاوه عس؛ سه به

ردوو  نوان ھه  ونه که الجان ده پران و کۆنه که رده ل، به قه رده کانی به گونده
  . تی کوردستان ڕۆژھه  له  ده غه و نه  ی خانه شارۆچکه

 دام سهتی  ی حکومه که و شۆڤینیسته  ڕندهدا میلیشیا د)8.3.1985( ڕۆژی  له .21
دا  ی نامرۆڤانهڕکالما په  بی، له عسی عاره و حزبی به کانی  گونده ر بۆ سهیان

ی وتن رکه سه  له  وه ندنه سه ستی تۆه به مه  دا، به)ر سه و جلبه شقه ، قه ئازیانه(
اک ڵ خ گه گوندی ناوبراویان له  ر س ی کوردستان، ھه رگه ھزی پشمه

  . ھیدکرد شیان شه  و س گونده ھاووتی بتاوانی ئه) 43(و  ختکرد ته
  دا، ھزکی ئاسمانی ئراقی که)9.6.1985(وتی  هڕک ، ممه کشه یه ڕۆژی  له .22

یانی ئۆردوگای  ی به)9:15(کاتژمری   پکھاتبوو، له  شت فۆکه ھه  له
تی  ھهڕۆژاو خاکی ن رانی کوردی باشووری کوردستانی له نابه ی په) زوه(

  له ،و ناپام بۆردومانکرد کی فسفۆر چه  دا به)کوردستانی ئران(کوردستان 
شی بریندارکرد،  ی دیکه)373(و  ھید ھاووتی بتاوانی شه) 313(نجامدا  ئه
یان  سته و جه موچاو یان ده  وه ته ستیان باوه یان قاچ یان ده زۆربه  که

ی بۆردومانکردنی  بۆنه نفال به ری ئه نته ی سه یاننامه به: (  رچاوه سه ، سووتاوه
  ).  7+1ل، )3195(  بات، ژماره ی خه ڕۆژنامه، 155-2( ؛ئۆردوگای زوه

دا، )1985(ری سای  و ئۆکتۆبه ر ی نوان دوو مانگی سپتمبه ماوه له  .23
  ژده نی ھه مه د مندای کوردی ژر ته س سه ،ی ئراق که میلیشیا دڕنده

شرکۆ ستوان  به دواتر ھه  بانکرد، که سلمانی گولله انیشتوویدسای 
  .کی بۆ داناون یه س ھۆنراوه بکه

دا )14.1.1986(وتی  هڕک  له ،ی ئراقیرست زپه گه ڕهعسی  تی به حکومه .24
رچاوی  و بهئاشکرا   رکوک به ناو شاری که لهھاووتی کوردی   ژده ھه
دا )15.11.1985(وتی  هڕک  موویان له ھهپشتر   کرد، کهباران گولله ک، خه
ستگیر  بتاوان ده دا که ه)منع التجوال(کردنی ھاتوچۆ  غه ده قه ڕۆژی  له

  ).    19ل، )5378(  کوردستانی نوێ، ژماره، 156- 2: ( رچاوه سه ؛کرابوون
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کانی  دا، ھزی ئاسمانی سوپای ئراق گونده)15.4.1987(وتی  هڕک له  .25
دانیشتوانی   کی زۆر له یه یان کیمیاباران کردو ژماره- و هرگ و به و رگه سه
  .  ھیدکرد ر دوو گوندی ناوبراویان شه ھه

کانی  ر گونده عس بۆ سه ی به الماری دڕندانه و په نجامی ھرش  ئه له  .26
دا، )16.4.1987(وتی  هڕک  ی دۆی بالیسان له)سانان و شخ وه بالیسان (

دار  که) 500(ی  و نزیکه یکران ھ ھاووتی شه) 315(ی  نزیکه سیش برین
ی تریش ھی  وانه ئه و 45، بالیسان 183سانان  شخ وه(کان  ھیده شه. بوون
راش،  ده ت، ، خه)توتم(  ، توتمه براوه، ) بالوکاوه(  الروکاوه کانی به گونده

  بهکاندا  خۆشخانه نه  کانیش له ، برینداره) ند گوندکی که و چه رێ  وه
  . باران کران گولله و   وه کۆکرانهلدوری  ن ئه سه قیب حه رشتی نه پهر سه

کی فراوانی ڕین ڕاپه  دا، له)13.5.1987(وتی  هڕک،  ممه چوارشه ڕۆژی  له .27
کانی  ره رکوتکه زگا سه دژی داموده  دا له بجه ه کی شاری ھه نی خه کۆمه

و  من  سوپا، ئهکانی  ھزهدا، -دام سهبی  ی عارهرست زپه گه ڕهو  فاشی  ڕژمی
، ستگیرکرد ده یان که ھاووتیانی شاره  کی زۆر له یه ژماره، ئیستخبارات

نزار ریق  فهو  جید ن مه سه لی حه رمانی عه فه  سیان به شتاو پنج که ھهدواتر 
دوای . کرد چاڵ به کی زینده قی یه یله وکاتی فه ی ئه رمانده جی، فه زره خه
  ند گۆڕکی به چه  له  ھیدانه و شه رمی ئه ، ته)1991(ی سای ھار به ڕینی ڕاپه

 ؛ وه رانهری دۆز ده و شانه ید سادق  سه و  بجه ه ھهالی ) بامۆکی(  دا له کۆمه
نفال،  و ئه ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه، 13- 1: ( رچاوه سه
وونی بیست و دوو ساڵ ڕب دوای تپه). 228لم،  که م، چاپی یه که رگی یه به
ی  تبارانی دۆسیه م دانیشتنی دادگاییکردنی تۆمه که ، یه و تاوانه ر ئه سه به
 و ستیپکرد دا ده)4.11.2009(وتی  هڕک  له  بجه ه ی ھهکی کانی ئاشقان ڕه گه
لی  عه: ( کی ناویان ھاتووه ره تبارانی سه کو تۆمه وه  وه ی خواره مانه ئه

جی،  زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریق  جید، فه ن مه سه حه
لی  باس عه د عه مه خالید محه ڕوکنوکات، لیوا  کی ئه قی یه یله ی فه رمانده فه
 مانگی ئازاری  له (ت  رتی خۆرھه ری ئیستخباراتی که به ڕوه لجبوری به ئه

ری  به ڕوه ز بهزی ، مونزر عه)کان مرد مریکییه زیندانی ئه  دا له2008سای 
ی  رمانده ن فه سه غانم ساح حه ڕوکنمید  ئیستخباراتی سلمانی، عه
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ید  ن عوه سه لی حه و عه  گری نیشتمانیی پنج لی سووکی به حفه جه
  ).   ی سوپای ئراق)43( ی فرقهی  رمانده لکاوی فه لمه ئه

نگی  کی جه یه ند فۆکه دا، چه)7.6.1987(وتی  ، ڕکه ممه کشه ڕۆژی یه  له .28
شتی  رده الماری شاری سه پهکی کیمیاوی  چه  بهو ئراق،  دام سهتی  حکومه
م  ھاووتی بتاوانی ئه) 530(ی  نزیکه ودایان -تی کوردستان ڕۆژھه
کوردستانی ، 157-2: ( رچاوه سه ھید بوون؛ شهمنداڵ، ژن و پیر   له  شاره

  ).23ل، )5499(  نوێ، ژماره
نگی  ی جه دا، چوار فۆکه)28.6.1987(وتی  هڕک،  همم کشه یه ڕۆژی  له .29

وه)16:30(کاتژمری  له  ،ئراقی ی )شت رده سه(دا شاری ڕۆ ی دوای نی
ھاووتی  زار شت ھه ھهی  نزیکه و کرد باران ھر ژه یانتی کوردست ھهڕۆژ

  . و بریندارکران ھید دا شه م شاره بتاوانی کورد له
و  عس  تی به کانی میلیشیای حکومه ا ھزهد)11.11.1987(وتی  هڕک  له .30

پارزگای    ر به سهی )ن چیمه(گوندی   ھاووتییان له) 150(ی  ، نزیکهدام سه
    .یان کاولکرد که واوی گونده تهو  ھیدکرد شهکی کیمیاوی  چه  بهرکوک  که

ھاووتی ) 300(ی  دا نزیکه)16.10.1987(وتی  هڕک  عس له تی به حکومه .31
  له. ولر منی ھه بۆ ئه  وه و گواسترانه گرت  قوه ی شه شارۆچکه  له بتاوانی

کان  عسییه ی به ی دڕندانه نجه شکه ی ئه رگه سیان به ولر س که منی ھه ئه
تی  رایه به ڕوه بهی )18.11.1987(ی نووسراوی  گوره بهمردن،  ناگرن و ده

وت  که رده ده  قوه منی شه هئتی  رایه به ڕوه بهولر بۆ  ھهپارزگای منی  ئه
) 22(دا )15.11.1987(وتی  ڕکه  لهولر  منی ھه ئهرتی  به ڕوه به  که

پی نووسراوکی تری  به.  کردووه باران گوللهی  قوه ھاووتی شاری شه
منی  بۆ ئه) 15.11.1987(وتی  ڕکه  ولر له منی ھه رتیی ئه به ڕوه به

  ی بدرته وه بۆئه  ی مردنی ناردووه نامه گه به، بیست و دوو  قوه شه
منی  ئه  له  که  شی تیایه سه و س که ناوی ئه  کان، که سوکاری کوژراوه که
. )4845، ل20ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛دا مردوون نجه شکه ژر ئه ولر له ھه

  هلیان  ھیده شه) 22(و  ی ئهرم تهدا )15.9.1991(وتی  ڕکه  له ڕین دوای ڕاپه
وتی  ڕکهڕۆژی دواتر  و  وه ولر دۆزیه ی قیی ھه گۆڕستانی کارگه
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فراوانی جه  کانیان له رمه ته دا)16.9.1991(   ریدا له ماوه ڕپوانکی 
  .  قوه ی شه شارۆچکه  یتون له گۆڕستانی زهبۆ   وه هگواسترای  وه ولره ھه

دا )1988(ئازاری سای  مانگی  کی کیمیاوی له کارھنانی چه ھۆی به نیا به ته .32
 سوپا، و تۆپ ھاوژی ن ھزی ئاسمانی ئراق  الیه  داغ، له ره ی قه ناوچه  له

کانی میلیشیای  نویاندا ھزه له. ھیدبوون س شه د که ی چوار سه نزیکه
-دا گوندی سوسنان)23.3.1988(وتی  هڕک  له  فۆکه  عس به و به دام سه
د برینداری ل  ی دوو سه و نزیکه ھید هش) 78(  کهبۆردوومان کرد، ی 
  .  وه وته که

یان  ژماره  پارزگای سلمانی که  کی کیمیاوی له ک برینداری چه یه ژماره .33
کان  خۆشخانه نه  له ڕژمزگاکانی  ن ده الیه  بوو له س ده که د چوار سه

یان موو ڕۆ ھه ی تانجه ربازگه سه  دا له)2.4.1988(وتی  هڕک  ، لهرھنران ده
ی  له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه، 1-1: ( رچاوه سه ؛باران کران گولله

  ).    243ل، تان وه کورد و یاسای نو ده
  به ،دا)3.5.1988(وتی  هڕک،  ممه سشه ڕۆژی  ھزی ئاسمانی ئراق، له .34

 د دوو سه .یان دا-ر سکه و عه  په کانی گۆپته الماری گونده پهکی کیمیاوی  چه
 ڕژمکانی  ییهمن ئهزگا  ده .ی تریش برینداربوون)305(و  ھید اووتی شهھ
 ندروستی شار کانی ته و بنکه  خۆشخانه نه   نرابوونه یه گه  ش که و بریندارانه ئه

 یانباران کردن  موویان گولله و ھه  وه کانی کوردستان، کۆکرده و شارۆچکه
  .  ناویان بردن له

و  ش  ی پنج، شهکان هنفال ستپکردنی قۆناغی ئه هد ڕۆژیم  که یه  ر له ھه .35
  بهدا )15.5.1988(وتی  هڕک  ی ئاسمانی ئراق، له که دڕنده  وتدا، ھزه حه
بیست و  ،یان دا- ی دۆی بالیسان)رێ وه(ی الماری گوند پهکی کیمیاوی  چه

  . ھیدبوون شه  و گونده سی بتاوانی ئه دوو که
  تۆبزاوه  زار منداڵ له س ھه  دا، زۆرتر له)1988( کانی سای نفاله کاتی ئه له .36

   . برسان مردن و له خۆشی  ر نه به له
دا، )6.9.1988- 23.2.1988(نوان   و کیمیابارانکردنی کوردستان له  نفال ئه .37

ناو سوپای  رکانی به رۆک ئه ی سه ی قسه گوره  کان به ی قوربانییه ژماره  که
نساری  لئه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریق  فه(وکاتی ئراق  ئه
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رشتی شاوی  رپه و سه  ی بۆ داڕشتووه خشه خۆی نه  جی، که زره لخه ئه
  زۆرتر له)  تدارانی دانمارکی باسیکردووه سه بۆ ده و  کردووهکانی  نفاله ئه
  ره ی ھه زۆربه  زار، که ھه) 182(ک  بوو نه کورد ده مرۆڤیزار  ھه) 250(

  . بوون  وته ککه و په و پیر یان منداڵ، ژن زۆری
ھزی    ر به سهی  فۆکه  دا دوازده)29.8.1988( ڕۆژییانی  به ره به  له .38

ھاووتی ) 2980( و لی بازێ بۆردومانکردنی گه  وتنه ئاسمانی ئراق، که
، 46-1: ( رچاوه سه د؛ھیدکر شهکی کیمیاوی  چه  بهیان  ره ڤه و ده بتاوانی ئه

ر رۆشنایی یاسای  به لی کورد له ر گوڵ، ژینۆسایدی گه مارف عومه دکتۆر
  ). 45لتاندا،  وه ی نوده تازه

و  سی له که) 1800(عسی ئراق  تی به دا حکومه)21.12.1988(وتی  هڕک  له .39
ی دوا )30.11.1988( ڕۆژیی  که لبووردنه  سودیان له  ی که کوردانه

ی )6.9.1988(وتی  هڕکی )737- 736(  کانی ژماره دوای لبووردنه به
 ؛کرد باران رگرتبوو، گولله عس وه تی شۆڕشی به رکردایه نی سه نجومه ئه

ل طالب الصحفي، األستقرار المفقود في عھد صدام، ، 47- 1: ( رچاوه سه
23.(  

  رکوک له ی که کی شۆڕیجه ڕه نجی کوردی گه گه) 33(ستگیرکردنی  ده .40
جیدی  ن مه سه لی حه رمانی عه فه  دا به)11.3.1991(یانی ڕۆژی  به ره به

  ی که الوه) 33(و  ی زۆری ئه نجه شکه دوای ئازار و ئه. دام ئامۆزای سه
کی  ڕه گه  ن له سه لی حه ر بیاری عه سه له ، کانیانی نووسیوه ر ناوه نووسه

کراو و  پچه له ستی که ده ، به)عدی ی دکتۆر سه عیاده(م  رده به  لهو   شۆڕیجه
رکوکی  ، که241-2: ( رچاوه ن؛ سه که بارانیان ده  گولله  وه ستراوه وی بهچا

 ).  5، ل)1.4.2011(وتی  ینی، ڕکه ، ھه)84(  نوێ، ژماره
کتیی نیشتمانیی  یه) 2010کۆتایی مانگی دووی سای (دا  ڕۆژانهم  له .41

الل سکرتری  ی کۆنی مام جهوتارکبژاردن  تی ھه مه کو ھه کوردستان وه
  دان جار له سه ، به ر نووسراوه سه ی له)1992(سای   که) ک. ن. ی(گشتی 

،  وه کرده  لی کوردستان دووباره و گه  نای ئاسمانی کوردسات ر دوو که ھه
ی  و شاره کوردی ئه) 288(عس  به ڕژمی  کات که ده  وه الل باسی ئه مام جه

  .  داوه  سداره کجار له  یه  به
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،  ممه کشه یه ڕۆژیی )411(  کوردستانی نوێ، ژماره ی امهڕۆژنی  گوره به .42
ھاووتی ) 20(رمی  ته عس دام و به تی سه حکومه، )13.6.1993(وتی  هڕک

    .  سوکاریان ست که ده  وه یان دایته-رکوک بتاوانی کوردی شاری که
ر له  ب ھه ی شۆڤینیستانی عاره الماری دڕندانه ستپکردنی شاو و په ده .43

ڵ  گه ئستاشی له تاکو  وه ه )دام سه(دیکتاتۆری  ڕژمی ڕوخانیتای  ره سه 
ک، کوردی  به ، کوردی ئزیدی، کوردی شه واوی کورد دژی ته  داب له

کان  و سابیئییه ی پارزگای موس )کان کریستانه(یی، کلدوئاشووری  کاکه
ر  ۆ سهبی شۆڤینیست ب الماری عاره په و کو ھرش روه ھه.  وامه رده به

کانی تری  ھانا ھنانیان بۆ شاره و کانی پارزگای موس کریستانه
و  ئیسالمی   به عاره  هرست زپه گه ڕهترسی  مه  ان لهپاراستنیکوردستان 

و  ڵ ئه گه کان له کورده فتاری ڕهلمنی که  یسه کان، دیسان ده عسییه به
راورد  رگیز به و ھه  ژین، زۆر باشتره کوردستاندا ده  له  ی که وانه ته نه

ی  چوارچوه  له  ی که وانه ته و نه ڵ ئه گه کان له به عاره فتاری ڕهڵ  گه ناکرت له
  ر شونک بۆیان گونجابت به ھه  له  وانه ئه.  ژین واندا ده ڵ ئه گه ئراقدا له

و  رکوک  موس، که(پارزگاکانی  ت له  تایبه وا به و ناڕه ج  بیانۆی نابه
انی رست زپه گه ڕهن  الیه  له  مکه ده  که ،باشووری کوردستان ی)دیاال
سیمای   ی خۆیان که  قینه ڕاستهتی  وایه ته وی گۆڕینی سیمای نه ھه  وه به عاره

 غدا و به –رکوک  کی که ره سه  ڕگایر  سه ھا له روه ، ھه دراوه  تییه کوردایه
،  توندوتیژی.  یان کوشتووهکورد  وه ه)مرین چیای حه(سوور  و دیوی  کوه له

و  ناوبردن  وی له و ھه موو کوشتار و ھه و ئه  یی، کاری نامرۆڤانه دڕنده
انی رست زپه گه ڕهن  الیه  ی کورد و خاکی کوردستان له وه ته ی نه وه سینه
 ی چوارچوه  بی له ژیانی کورد و عاره  وه که یه ی به ئراقدا، شیمانه  ب له عاره

ه و مه ھشتنی ئه پناوی نه له   بۆیه . وه ھشتۆته تدا نه وه ک ده یه   ترسیان
  و پ له رکردنی ژیانکی ب کشه و مسۆگه ر کورد و کوردستان  سه له

ی ڕکخراوستووری  ده ڕۆشناییر  سه ، لهی کورد وه ته یی بۆ نه ودهئاسو
  ست ژرده  وه ته نووسی نه مافی چاره  ت به باره سه  کان که کگرتووه یه  وه ته نه

دۆخکی   لک بخاته ر گه ت ھه وه ر ده گه ئه: (ت کان ده ره سه  له  شه ڕه و ھه
نجامدانی جینۆساید یا  کو ئه وه.  وه ترسییه مه  وته بوونی بکه  که  واوه
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و  ئاشتی   له  شه ڕه یدا بت ھه رجکی وا خراپ په لومه پارتید، یا ھه ئه
ی  گوره  ی جیھانی به گه کۆمه  وکاته یی بکات، ئه وه ته ئاسایشی نونه

  یه کان بۆی ھه کگرتووه یه  وه ته ی نهڕکخراونی ئاسایشی  نجومه بیاری ئه
وه سه ؛نووسی بکات بۆ دیاریکردنی چاره  له و گه پشتگیری ئه ، 46-1(:  رچا

 ر رۆشنایی یاسای به لی کورد له ر گوڵ، ژینۆسایدی گه دکتۆر مارف عومه
ی  ئراقییه  یانه و به ئه ڕۆشناییر  سه ھا له روه ، ھه)31لتاندا،  وه ی نوده تازه
کتیی خاکی ئراق  یه: (ت ده  که   رچووه دا ده)30.3.1932(وتی  هڕک  له  که
کان  تییه تایبه  چاوکردنه هڕکان و  رجه جکردنی مه جبه  به  سته یوه په
  به  نده به) ئراق(  و وته ری ئه روه سه .تی موس ویالیه  ت به باره هس

المحامي الشیخ ساالر ، 48- 1(: رچاوه سه  ؛کان وه ته نه  مه که پاراستنی
ه .)36-35لالحفید، جنوب کوردستان في موازین السیاسة الدولیة،    پویست

ی  وه شاندنه وه داوای ھه ،تی کوردستان رکردایه کورد و سهواوی  ر ته سه له
ست  یوه پهی )16.12.1925( وتی ، بیاری ڕکهکان وه ته ی نه ه کۆمه بیاری

ه) تی موس ویالیه(ی باشووری کوردستان  ملیانه لکاندنی زۆره  به   ب
ن له  ئراق بکه  ی باشووری کوردستان له وه داوای جیابونه و  وه ئراقه

  تاندا، چونکهکوردس  له خۆ ربه سهتکی کوردی  وه زراندنی ده پناوی دامه 
ه هڕو  کان  رجه مه  نیا ک ته راق نهبی ئ کانی عاره ته حکومه   چاوکردن

) تی موس ویالیه(ستان  باشووری کورد  ت به باره کانیان سه تییه تایبه
وه  کانیان له وه ته نه  مه مافی که و  کردووه ج نه جبه راقدا  چوارچی ئ

وتی  هڕک  تی ئراق له وه نی ده مه درژایی ته  کو به ووه، بهڕاستپا نه
  به ،  دا)9.4.2003(وتی  هڕک  له ڕژم ڕوخانیکو  دا تاوه)25.10.1920(

  مه ی کورد و که وه ته ناوبردنی نه و له  وه وی تواندنه وامی ھه رده به
کانی  ی بیاری دادگای تاوانه گوره  ھا به روه ھه.  کانی تریان داوه وه ته نه

وتی  هڕک  و له  نفال دا تاوانی ئه)24.6.2007(وتی  هڕک  له  راق، کهبای ئ
  کوژی کورده تاوانی کۆمه،  بجه ه دا تاوانی کیمیابارانی ھه)28.2.2010(

کوژی  دا و تاوانی کۆمه)29.11.2010(وتی  ڕکه  کان له یلییه فه
ی،  کورد بۆی جینۆساید ناس  بهدا )3.5.2011(وتی  ڕکه  کانی له بارزانییه

ی  ه کۆمه  له خۆ ربه سهتی  وه زراندنی ده و دامه  ی خۆینڕاستداوای پا  یه ھه
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کو  ش تاوهڕژمی ڕوخانیدوای  له . بۆ خۆی بکاتکان  کگرتووه یه  وه ته نه
ی  وه ته دژی نه  بی له ی عاره تی شۆڤینیستانه سیاسه  ندک له ئستاش ھه

  کاره  کرت بۆ نموونه ج ده ردا جبهکانی ت وه ته نه  مه کورد و که
و لقی  کتیی نیشتمانیی کوردستان  ندی سی یه به ی مه که تیرۆریستییه

وتی  هڕکی  ممه شه ڕۆژی  دووی پارتی دیموکراتی کوردستان له
و  س  که) 161(ھیدبوونی  ھۆی شه  بووه  ولر، که ھه  دا له)1.2.2004(

داربوونی ژماره وتی  ڕکه  کان، له ئیسالمییه  تیرۆریسته. رکی زۆرت یه برین
ن   دا، بیست و چوار کرکاری کوردی ئزیدییان له)22.4.2007( ڕگای نوا

 ه  له  گوایه  کوشت، که  یقهعش به –موسی کچه)لیل د خه سوه دوعا ئه(ی  تۆ  
.  یان کوشتووه وانه دا کوژرابوو، ئه)15.2.2007(وتی  ڕکه  له  ئزیدی، که

  ڕگای  له  کان که ری ئزیدییه ڤه ی ده)14.8.2007(ی  که خۆکوژیه  رهکا
نگال  زای شه قه   ر به سهو سیپا شخ خدری  گرد عوزر  له  وه چوار کامیۆنه

 ر ھاووتی کورد و بسه) 344(ھیدبوونی  ھۆی شه  بووه  ، کهنجامدران ئه
  .  یکهی د)396(ھاووتی و برینداربوونی ) 77(و شونبوونی 
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  :)6.9.1988-23.2.1988( کان هنفال ئهکانی  شاوهشت قۆناغی  ھه
  

   :کان هشداربوو به  ھزهو  م که نفالی یه شاوی ئه
    
. ی کشا دا درژه)6.9.1988- 23.2.1988(ی  ماوه و له   شت قۆناغه نفال ھه ئه  
 ڕۆژ) 187(ی  ماوه  ، که نجام دراوه دا ئهڕۆژ) 198(ی  وهما نفال له  ئه  واته که
کتیی  تی یه سه کانی ژرده ناوچه  نفال له وت قۆناغی ئه بۆ حه  رخانکراوه ته

نفالی  جکردنی قۆناغی ئه بۆ جبه  رخانکراوه ته ڕۆژ) 13( ونیشتمانیی کوردستان 
تی پارتی دیموکراتی  سه دهکانی ژر  ناوچه  له )کان نفاله کۆتایی ئه(م  شته ھه

  . کوردستان
جید تکریتی  حوسن مه دام سهرمانی  فه  نفال به کانی ئه جکردنی قۆناغه بیاری جبه

تی شۆڕش و  رکردایه نی سه نجومه ئه  ک له ریه بیاری ھه کۆمار ورۆک  سه
م  ی ھهخۆحوسن  دام سه  ، که هکانی ئراق بوو کداره چه  یی گشتی ھزه رمانده فه

  یی گشتیی ھزه رمانده ی فه رمانده تی شۆڕش و فه رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه
  .  کانی ئراق بووه کداره چه

وه جبه جیاوازی له  شت  نفالی ھه م و ئه که نفالی یه وت ئه ی نوان حه جکردنی ما
  که ڕژمکی   چهو پ  وره کجار گه ھزکی یه  که  یه وه م گرنگترینیان ئه زۆرن، به
وجی  کی زۆری فه یه ڵ ژماره گه بوون له رباز ده زار سه ھه) 200(د  دوو سه  زۆرتر له

ربازی،  ی سه که یه) 100(  ڵ زۆرتر له گه بوون، له وج  فه) 171(  کان که جاشه
شداری  ت به و ھزی تایبهکۆماندۆ ی  که ی تۆپھاوژی، یه تیبه ی تانک، که تیبه که
ستی پارتی دیموکراتی  کانی ژرده ر ناوچه شتیان کردووه بۆ سه ھه نفالی ئه

  .  کوردستان
وتی  ڕکهوی  شه نیوه  له  م ناسرا، که که نفالی یه شاوی ئه  نفال به م ھرشی ئه که یه
یانی  رکردنی به ده  دا به)19.3.1988( ڕۆژی  و له ستیپکرد دا ده)23.2.1988(

شاوی .  کان کۆتایی پھات کداره چه  تی گشتیی ھزه هرکردای ی سه)3087(  ژماره
کتیی  تی یه رکردایه گاکانی سه تی و باره ر دۆی جافایه م بۆ سه که نفالی یه ئه

ت  چوارتا تا ماوه وو، له  رگه به ،وو رگه کانی سه گونده نیشتمانیی کوردستان بوو له 
مووی  ھه  که(داش، دوکان و بنگرد و سور ره بۆ سلمانی و ئینجا به  وه وشه و له
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کان  گونده  شک له به .نفالکران کانی ئه دانیشتوانهو   وه  گرته ده) گوندی 150ی  نزیکه
وو،  رگه ژێ، باخ، به ئاوه(  :وه سانه  خشه ر نه سه بوون و له   وه ی خواره مانه ئه  که

،  تان، چۆخماخ، پیرکه چه ره ه، چ ، چنارنه ، چاوه مزه ، خه نه الن، جاسه بقۆچ، ته
وه نوون، زوێ رزی، زه بی، زه نی، دۆه پیسکه رمۆرد،  سهوو،  رگه سه،  ، سابورا

ر، سکانیان، شارستن، شاناخس،  اوشان، سنگر، سدهڕق، سوس، سو فره سه
وێ نگ  ھه ره م پاشا، قه ه ، قه چوغه د، قه سه ره تان، قه چه ره یاڵ، قامیش، قه ، فه ه ده شه

،  په ر، گاپیلۆن، گه رکه ، که یوان، کانی توو رغان، قه ر، قۆمه ، قزله مچوغه ، قه)نگوێ ره هق(
نارانی  دن، ھه ه ، ھه پان، موکه ڵ، مرگه زه ، گۆمه ، گوزیله ه دێ، گه وره دێ، گه ڕه گه

  ). ر مه ، وخلوو، یاخسه نجیره ، ھه روو نارانی سه خواروو، ھه
لتائی  د ئه مه د محه حمه ئه  سوتان ھاشم ڕوکنتی لیوا  رکردایه سه م به  که نفالی یه هئ

ی )33(  دانیشتنی ژماره  له  که ،ک قی یه یله ی فه)قائد ردیف(  هو ی جگره رمانده فه
: گوتیدا )21.12.2006(وتی  هڕک  کان له نفاله دادگاییکردنی تاوانبارانی شاوی ئه

ر  گه م ئه کاندا، به نفاله شاوی ئه  دام له کی کیمیاوییان پنه کارھنانی چه رمانی به فه(
 ڕوکن، لیوا )ھنا کارده کی کیمیاویم به دنیایی چه به  وکاته یان پبدابام ئه رمانه و فه ئه

وکات و به  قی پنجی ئه یله ی فه رمانده لمحیاوی فه فارس حوسن ئه  نوعمه
زیری  توفاح وه یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه 

  که ،عس پرسی بیرۆی باکووری حیزبی بهر جید تکریتی به ن مه سه لی حه رگری، عه به
،  ممه چوارشه ڕۆژی  نفال له ی دادگاییکردنی تاوانبارانی ئه)37(  دانیشتنی ژماره  له

کاتی شاوی  له  ی که و کارانه ن نیم لهشیما په(: گوتیدا )21.12.2006(وتی  هڕک
و  مان ئه ، ھه وه ببنه  مان بارودۆخ دووباره ، ئستاش ھه نجامم داون کاندا ئه نفاله ئه

نزار  ڕوکنریقی  ، فه) وه مه ده نجامیان ده دیسان ئه  کاندا کردوومه نفاله ئه  ی له کارانه
حوسن  ڕوکنریق  رکانی سوپا، فه رۆک ئه جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه عه
رۆکی سوپا بۆ کاروباری  ری سه تیده ب تکریتی یارمه ره د عه مه محه شید ڕه

ری  به ڕوه لی دوری به زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکنکان، لیوا  ئۆپراسیۆنه
ف جبوری،  ه ساح خه گ موتهرحان  فه ڕوکنقید  ربازی، عه واگری گشتیی سه ھه
تیپی ) 25(شداری  به  ت و به ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به وهڕ به

  . کانی گاردی کۆماری بوو ربازی و ھزه سه
  : ناسراون بریتین له  بۆ ئمه و  کردووهیان  نفاله و ئه شداری ئه به  ی که و ھزانه ئه
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داوی  مه لمحه ل ئه ن مزعهلی حوس مید عه عه یی رمانده فه  لکوبرا، به در ئه کانی به ھزه
در  ی به یی ھۆبه رمانده نھنی فه ڕازگریلوان،  قید ناسر فاخر عه عه فیق ڕهو 
ی  رمانده داوی، فه مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه مید عه عه). ربازی لکوبرای سه ئه

 و  رگرتووه تی وه ئازایهدالیای  ش مه ک شه نفالی یه ئه  نیا له تهلکوبرا  در ئه کانی به ھزه
: کانی گونده  ک له ریه ی سورداش و ھه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه به
ھاوکاری، ، 74-2: ( رچاوه سه ؛ ی کردووه)دن ه ، ھه ه ده شه وو، رگه وو، به رگه سه(

ۆ  ی قسه درژه  ل له لی حسن مزعه مید عه عه.  )7-6ل، )960(  ژماره کانیدا ب
رگری  کانی به جه و نوان فه له و  ئمهنوان  ھاریکاری کردن له: (ت ھاوکاری ده

لی کوردی  گه کانی ڕۆه  کان له جه و و پک بوو، تیدا فه ڕکنیشتمانی زۆر دیارو 
دا  نگه م جه ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به کی مه ویستمان قوربانییه خۆشه

، 96، 81، 51، 37، 36، 23، 20، 5، 2(وجی  فه: بوون  مانه شدارییان کرد ئه به
  دا که وه ره سه  و له پکرا  کانی ئاماژه وجه ی فهرۆکجاش سه). وج بوون فه  ده  که) 109

  ی جاشه)2(وجی  ی فهرۆکجاش سه(  :، بریتین له یان کردووه نفاله و ئه شداری ئه به
ی )5(وجی  ی فهشرۆکجا سه. د سوورچی مه محه قیب ڕهد  حمه کان، سابیر ئه سووکه
ی )20(وجی  ی فهرۆکجاش سه. رکی د جھانگیر ئاغای ھه سعه کان، ئه سووکه  جاشه
ی )23(وجی  ی فهرۆکجاش سه. لۆ مزوری لی حاجی مه عه ئیبراھیمکان،  سووکه  جاشه
ی )36(وجی  ی فهرۆکجاش سه. د ئاغای زباری حمه کان، عاسیف ئه سووکه  جاشه
  ی جاشه)37(وجی  ی فهرۆکجاش سه. رکی مین ھه ۆ ئهکان، سادق ز سووکه  جاشه

ی )51(وجی  ی فهرۆکجاش سه. نقی یی زه د کاکه له ق وه کان، تاریق فایه سووکه
. ردی ولود گه د مه مه ند حه ردی و مامه ولود گه مه ئیبراھیمکان،  سووکه  جاشه

میل  ین جهم ر ئه د عومه مه کان، محه سووکه  ی جاشه)81(وجی  ی فهرۆکجاش سه
د  حمه حمود ئه کان، خالید مه سووکه  ی جاشه)96(وجی  ی فهرۆکجاش سه. باساکی

  ی جاشه)109(وجی  ی فهرۆکجاش سه). سوور  خالیدی خوله(  واره یف غه شه
  ). فانی ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل  کان، شخ خه سووکه

ی  که رمانده فه  ک، که یه قی  یله فه   ر به سهی  ی پیاده)2تیپی (لید  کانی خالید بن وه ھزه
  .  بووهھیب  باس وه جید عه بدولمه عه ڕوکنمیدی  عه
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   ر به سهی )عقاع کانی قه ھزه(  ی ناسراو به)تیپی چوار(  عقاع ناسراو به کانی قه ھزه
 تحول فهر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده قی پنج، که فه یله فه
  .  یاتی بووه لبه ئه

  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )نا کانی موسه ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)8(تیپی 
  .  بووه ڕامزحمود  ناتق شاکر مه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه

  قی پنج، که یله فه   ر به سهی )م سه کانی موعته ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)24(تیپی 
  .  نسور بووه  بد عۆن نوعمه عه ڕوکنلیوا  ی که رمانده فه

لی و  مید عه یی عه رمانده فه  ک، به قی یه یله فه   ر به سهکی  لیوای کۆماندۆی یه
. لی ھید عه شه ڕائیدیی  رمانده فه  ک، به کی لیوای کۆماندۆی یه وجی یه ی فه رمانده فه

   ر به سهکی  ماندۆی یهلیوای کۆ. قی چوار یله فه   ر به سهلیوای کۆماندۆی دوو 
  . ش قی شه یله فه

 مزی ڕه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  قی پنج، که یله فه   ر به سهی  ی پیاده)33(تیپی 
سوتان،  شید ڕهد  مه محه ڕائیدھا  روه ، ھه یسی بووه لقه تحی ئه فه بدول عهحمود  مه
کانی تری  نفاله و ئه  نفاله و ئه اری ئهشد بوو به  و تیپه ر به کی سه یه که ی یه رمانده فه

تحی  فه بدول عهحمود  مه مزی ڕه ڕوکنمیدی  عه. یاندا که ڵ تیپه گه له  کردووه
مدا،  م و سیه که نفالی یه کانی ئه دناوه به  شاوه  شداری کارای له ھۆی به یسی به لقه ئه

  ). 3ل ،)3905(  العراق، ژماره، 65- 2: ( رچاوه سه ؛ رگرتووه تی وه ئازایهدالیای  دوو مه
   ر به سهی )زیز بدولعه ر بن عه کانی عومه ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)38(تیپی 

لوان حوسن  میر عه بدولئه عه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپیه  رمانده فه  قی پنج، که یله فه
   .  بووه

بوو،  ک ده ربازی پ چه هزار س یان بیست ھه ژماره  که) مدفعیة المیدان(بیست لیوای 
  تی گشتیی ھزه رکردایه سه   ر به سه، تۆپی دوورھاوژ) 720(خۆیان و  به

   .کانیان کرد نفاله موو ئه داری ھهش به  وکان بوو  کداره چه
   .)7، 6، 5، 4، 3، 2(کانی  قه یله بیست لیوای کۆماندۆی فه

  ). 72(ندۆی لیوای کۆما   ر به سهکانی کۆماندۆی  وجه ر س فه ھه
  ). 6، 5، 4، 3، 2، 1(کانی  قه یله فه  ک له ریه لیواکانی کۆماندۆی ھه

قید  ، عه)448، 445، 438، 116، 75، 72، 36، 32، 31، 26، 19(ی  لیواکانی پیاده
دادگای بای (ن  الیه له و  بووه) 19(ی لیوای  رمانده ی فهواد ھاد وزی جه فه
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ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ۆی بهھ ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
می  ده موقه . پدراوه   کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)42(  ژماره و  رچووه بۆ ده
دادگای بای (ن  الیه له و  بووه) 36(ی لیوای  رمانده د فهمی لی حه حوسن عه ڕوکن
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  اریکردنی لهشد ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
میدی  عه .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)137(  ژماره و  رچووه بۆ ده
ی لیوای  رمانده داوی فه مه لمحه ل ئه لی حوسن مزعه عه) .خ.ق(ت  کانی تایبه ھزه
ھۆی  ، به وه ه)کانی ئراق انهدادگای بای تاو(ن  الیه له و  بووه) 72(ی  پیاده

ی )62(  ژماره و  رچووه بۆ ده ستگیرکردنی رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له به
 عقوب یوسف د یه مه محه  قیدی پیاده عه .  ت دراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  له
،  وه ه)انی ئراقک دادگای بای تاوانه(ن  الیه له و  بووه) 438(ی لیوای  رمانده فه
  ژماره و  رچووه هستگیرکردنی بۆ د رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به به
 ئیبراھیمیس  قه  قیدی پیاده عه.    پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)44(

ی کان دادگای بای تاوانه(ن  الیه له و  بووه) 445(ی لیوای  رمانده فه ت، دحه مه
ۆ  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)ئراق ستگیرکردنی ب

وه  ی له)43(  ژماره و  رچووه ده   .    ت دراوه کان لیستی ناوی داواکرا
  تی ھزه رکردایه سه   ر به سهتی  ھزکی تایبه  که) 66+65(تی لیواکانی  ھزی تایبه

سای   بوو، له رباز ده زار سه ھه) 5(ی  یان نزیکه کان بوون و ژماره کداره چه
ی  رمانده بدولموحسن سلمان کازم فه ت عه ی ھزی تایبهڕوکنمیدی  دا عه)1990(

کانیشدا  نفاله کاتی ئه ئایا له  که  وه بۆته نه ڕوونمن  بۆ  وه م ئه ، به بووه)65(لیوای 
مید  ت عه ی ھزی تایبه)66(ی لیوای  رمانده فه! ی تررک فسه ئهیان   و بووه ر ئه ھه

  .  ر سادق بووه عفه جه ڕوکن
وانی کۆماری  س لیوای پاسه). 1945(دایکبووانی سای  وجی له  فه) 30(ھا  روه ھه
شداری  وه به ڕیانه وتووی شه ک و تفاقی پشکه واوی چه ته به) الحرس الجمھوري(

  .   نفالیان کردووه ی ئه و قۆناغه ئه
، باسی )4ل، )962(  ھاوکاری، ژماره، 158-2: ( رچاوه ؛ سهھاوکاری ی ڕۆژنامه  
ی  رمانده د، فه مه لی محه شیر عه به ڕوکنمید  عه(  ک له ریه شداریکردنی ھه به

لیل  بدولجه عه ڕائید، )بیع له کانی ئه ھزه -قوات الربیع (ناوی  کی سوپا به یه پکھاته
و ) السیاسي  ضابط التوجیه( ڕامیاری ی ئاراستهری  فسه د، ئه مه قاسم محه
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زاق  بدوله بدولئیال عه عه ڕائیدو  )بیع له کانی ئه ھزه(می  که ی یهت ڕهی  رمانده فه
کانی  نفالی دانیشتوانی گونده ئه  ک، که نفالی یه ئه  ی کردووه له)یلی لجومه د ئه مه محه
  ک له ریه ھه) بیع له کانی ئه ھزه(شانی  شانبه.   وویان کردووه رگه بهو وو  رگه سه
د  حمه ئه شید ڕهی )78(وجی  ندی، فه وه مه ریم کابایز ھه ی فوئاد که)72(وجی  فه
د ئاغا  له ید وه سه فیق ڕه رۆکجاش سهی )101(وجی  زیز شروانی و فه مین عه ئه

ربازی  سه انیک رته که.  تی دۆی جافایه  کیان کردووه له نفالی یه شداری ئه یی، به کاکه
ردوو  ھه   ر به سهربازی  کانی سه رته واوی که و ته )بنگرد ،زمر، سوس، دوکان ئه(

رتی  ی که رمانده مید خالید و فه رتی سوس عه ی که رمانده فه). ک و پنج یه(قی  یله فه
دادگای بای (ن  الیه له  ، که لی بووه ت سلمان وه عه مید ته ربازی دوکان عه سه
ستگیرکردنی  انی دهرم کاندا، فه نفاله ئه  شداریکردنی له ھۆی به ، به وه ه)کانی ئراق انهتاو

کانی  هڕکخستن .   پدراوه کان لیستی ناوی داواکراوه  ی له)65(  ژماره و  رچووه بۆ ده
  له(ی کیمیاوی  سته ھا ده روه ھه. ربازی ی سهشید ڕهلقی    ر به سهعسی  حزبی به

ملم، ) 132(، کاتیۆشای  ملم) 154(ملم، ) 130(ارھنانی تۆپی قورسی ک ی به ڕگه
کانی کوشتار  که سوپا، ھزی ئاسمانی، یه وانی فۆکه، )ی پیالتۆز و فۆکه ر لیکۆپته ھه
ندازیاری بۆ کاولکردنی  قی پنج، تواناکانی ئه یله فه   ر به سهی )وحدات قتالیة(

واوی  کانی ئیستخبارات و ته که چیایی، یه ی ڕچکهو  ڕگای  وه کان، کردنه گونده
و    فرقهوج، لیوا،  و فه ر به ی سه و تۆپخانه کانی تانک، زرپۆش، کاتیوشا که یه
  له  ووهکییان بینی ره سه ڕۆی،  یان کردووه نفاله و ئه شداری ئه به  ی که قانه یله فه

  . م که نفالی یه کانی ئه و ناوچه کیمیاباران کردنی دھات
  زه فره مه  جاشی کوردیش به ، وه ره ی سه ربازییانه سه  و ھزه شانی ئه شانبه
وبراو محه زه فره ی مه رمانده فه( 68+  29(کانی  تییه تایبه مین عوسمان  د ئه مه ی نا

ر  یده حه(تی  ی تایبه زه فره مه ئیستخبارات و   ر به سهی )119+  87) +  ق بووه فه
کیان  نفالی یه شداری ئه کان به تییه ی تایبه زه فره مه  کک له ی یه رمانده ی فه)ریف شه

وه ل نه، )3709(  العراق، ژماره، 110-2: ( رچاوه سه ، کردووه لی  باح عه سه).  زانرا
:   رچاوه سه ،نفالی دووی کردووه شداری ئه به تی، ی تایبه زه فره ی مه رمانده ق، فه فه
) لوت ماسی  له عه(د  مه لی تۆفیق محه عه). 6ل، )6777(  الجمھوریة، ژماره، 2-79(

شداری  ئیستخباراتی شیمالی، به   ر به سهی )85(  ی ژماره زه فره ی مه رمانده فه
نفالی  شاوی ئه  کاته ده  ، که ت و چوارتای کردووه نفالی ماوه نفالی شاوی ئه ئه
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ی  گوره به). 243لرگ،  تونی مهحمان،  بدوله زیاد عه، 21- 1: ( رچاوه سه ؛م که یه
خۆی   ک، که قی یه یله ی فه رمانده دی فه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنکانی لیوا  قسه 

کان  سووکه  وجی جاشه فه) 70(ی  ، نزیکه می کردووه که نفالی یه رشتی ئه رپه سه
 کورد وال نف ئه(رتووکی  په  م شۆڕش حاجی له ، به یان کردووه نفاله و ئه شداری ئه به
وجی جاشان  و فه رۆکجاش سه) 47(ناوی  ی به نیا ئاماژه دا ته)تی ئراق وه ده

، 159-2(؛ ) زانراوه ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2(ی  گوره م به به.  کردووه
  که  وه ی خواره وجانه م فه ک له ریه ھه، ) زانراوه ل نه، )6789(  ، ژماره لجمھوریه ئه

تیف  له: ( ک و دوویان کردووه کانی یه نفاله شداری ئه به  وجه فه) 77(ن یا ژماره
د  مه محه قیب ڕهد  حمه سابیر ئه). 1(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زباری،  مه د محه حمه ئه

 شید ڕهر  نوه وزاد ئه نه). 2(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )سابیر سوورچی(سوورچی 
رکی،  د جھانگیر ئاغای ھه سعه ئه ).4(وجی  ی فهرۆکجاش سهگی بتواته،  به

وجی  ی فهرۆکجاش سهد سوورچی،  مه حوسن خدر حه). 5(وجی  ی فهرۆکجاش سه
لی  عه ئیبراھیم). 13(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود جاف،  مه شید ڕهد  مه محه). 6(

ئاغا  سوڵ ڕهحمود  ئیسماعیل مه). 20(وجی  ی فهرۆکجاش سهلۆ مزوری،  حاجی مه
ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ،  باس مامه عه  مزه ھه). 21(وجی  ی فهۆکجاشر سهری،  پشده
وجی  ی فهرۆکجاش سهد ئاغای زباری،  حمه عاسیف ئه). 22(وجی  ی فهرۆکجاش سه

قیب  نه). 25(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زراری،  سعه ئه) یونس(عید یوسف  سه). 23(
د  سعه عید ئه سه). 26( وجی ی فهرۆکجاش سهری،  ئاغا پشده سوڵ ڕه  مه حمود حه مه

تاح جاف،  ریم فه تاح که مید فه عه). 34(وجی  ی فهرۆکجاش سهئاغای شتنه، 
). 36(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  مین ھه سادق زۆ ئه). 35(وجی  ی فهرۆکجاش سه

قی،  یی زه د کاکه له ق وه تاریق فایه ت تۆفیق  دحه مه). 37(وجی  ی فهرۆکجاش سهن
ردی،  ولود گه د مه مه ند محه مامه). 47(وجی  ی فهرۆکجاش سه، نسور داودی مه
). 58(وجی  ی فهرۆکجاش سهچیاد دوالی دۆسکی، ). 51(وجی  ی فهرۆکجاش سه

جید شخ  شخ مه). 60(وجی  ی فهرۆکجاش سهبانی،  د تاه مه یزو محه سوعاد فه
ریم  که). 61(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  سوکه رزنجی قه د به مه ن محه سه بایز حه

فیق نوعمان  قادر شه) تاریق). (62(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )جمور(د  مه محه بدول عه
ریم حوسن  بدولکه م عه سه شخ موعته). 63(وجی  ی فهرۆکجاش سهکافرۆشی، 

شی،  ڕه ترکه سوڵ ڕهباس حاجی ئاغا  عه). 64(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  به
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گو،   )مه ساح حه(ساح   مه مین حه ئه مه حمود حه مه). 66(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سهندی،  وه مه د کابایز ھه مه ریم محه فوئاد که). 69(وجی  ی فهرۆکجاش سه
مرانی،  میرزا جاف شه) ن سه لی حه عه(لی  ن عه سه د حه مه محه). 72(وجی  فه

گ جاف،  تاح به د فه مه محهعید  د سه مه کیسرا محه). 74(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سهزیز شروانی،  مین عه دئه مه حه شید ڕه). 75(وجی  ی فهرۆکجاش سه
د  مه محه). 80(وجی  ی فهرۆکجاش سهبباس،   مه حه  قادر سواره). 78(وجی  فه

گورد شخ  ھه). 81(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیل باساکی،  مین جه ر ئه عومه
فا ئاغا  فارس تاھیر مسته). 83(وجی  ی فهرۆکجاش سهزانی،  سنه ریم که بدولکه عه
حیا کۆیی،  ر مام یه عوسمان عومه). 85(وجی  ی فهرۆکجاش سهفوری کۆیی،  غه
). 91(وجی  ی فهرۆکجاش سهباس بایز باو ئاغا،  عه). 86(وجی  ی فهرۆکجاش سه
حمود  مه خالید). 94(وجی  ی فهرۆکجاش سهچوارتایی،  شید ڕهد مام  مه مال محه که
مال  جه). 96(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )سوور  خالیدی خوله(  واره ریف غه د شه حمه ئه
ئاغای  سوڵ ڕهند  مه لیم مه سه). 97(وجی  ی فهرۆکجاش سهلھوڕی،  ق حوسن که فه

لی  تاھیر عه). 98(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )لی ند میراوده مه مه سوڵ ڕه(لی  میراوده
 دین سره نهشخ  ئیبراھیمشخ ). 99(وجی  ی فهرۆکجاش سهباری،  ن جهحما بدوله عه
 م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه). 102(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  زیز به عه
یی  تاح کاکه ریم فه عید که باح سه سه). 104(وجی  ی فهرۆکجاش سهگایی،  رمه چه

د  مه محه). 106(وجی  ی فهجاشرۆک سه، )واری ریم ھه عید که باح سه سه(یی  تۆبزاوه
لیل  شخ خه). 107(وجی  ی فهرۆکجاش سهشکاک،   د زیناوه مه تاھیر یونس محه

تۆفیق سلمان یاسین ). 109(وجی  ی فهرۆکجاش سهفانی،  ره شه ئیبراھیم بدول عه
لیم ئاغا  کر سه ر بابه عومه). 113(وجی  ی فهرۆکجاش سهشکیرانی،  رواری به

گ  مین به د ئه مه حمود محه ن مه سه حه). 114(وجی  ی فهۆکجاشر سهری،  پشده
،  واره  ریف غه د شه حمه حمود ئه مه). 115(وجی  ی فهرۆکجاش سهورامی،  ھه
ی رۆکجاش سهداوێ،  عروف کوڕه حمود مه ریف مه شه). 122(وجی  ی فهرۆکجاش سه
وجی  ی فهۆکجاشر سه). ک له(جاف  زا ڕهد  مه ر محه نوه شخ ئه). 126(وجی  فه
). 133(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ری ژیگه ڕهبدولقادر ئاغا  خری ئیسماعیل عه فه). 131(

لی  د عه مه محه). 147(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  بی باو ئاغای پشده کانه ئیبراھیم
ن  سه حه بدول عهقیب  نه). 148(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )د بچکۆڵ مه محه( سوڵ ڕه
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حمان  بدوله لی عه عه). 151(وجی  ی فهرۆکجاش سه، یی نگینه ڕهساح بابان 
تاح حوسن  خدر فه). 168(وجی  ی فهرۆکجاش سه، یی گگاشهن  سه حه) حمان وڕه ئه(

  ره عومه(لی جاف  د عه حمه ر ئه عومه). 170(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  قامیشه
،  یانی بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته). 171(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )بچکۆل

وجی  ی فهرۆکجاش سهحری پنجوینی،  به شید ڕهخدر ). 172(وجی  ی فهرۆکجاش سه
). 174(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  د به مه شخ ساح محه دین جمه نهشخ ). 173(

د  مه د محه حمه عید ئه د سه مه محه). 176(وجی  ی فهرۆکجاش سهد عیسا جاف،  مه محه
رزنجی،  ج به ره مین فه لی شخ ئه عه). 197(وجی  ی فهرۆکجاش سهجاف ھاڕونی، 

رزنجی،  د شخ عوسمان به مه یب شخ محه شخ ته). 201(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، )ید مانگا سه(رزنجی  ھا محدین به ته زا ڕه). 203(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، )دیسکۆدنان  عه(جم جاف  نه بدول عهدنان  عه). 211(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سهئاغا باواجانی،  شید ڕهزیز  بایز عه). 212(وجی  ی فهرۆکجاش سه
). 237(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود شینکی،  د مه حمه ریم ئه قاسم که). 213(وجی  فه

زیز  محدین شخ عه). 239(وجی  ی فهرۆکجاش سهج جاف،  ره تاح فه فه  سواره
د  مه لی محه دیق عه سه). 242(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  لی به د بابا عه مه محه

ریب جاف،  د غه مه عید محه سه). 245(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین ھاڕونی،  ئه
وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  مید نوری خورشید ھه حه). 251(وجی  ی فهرۆکجاش سه

د  مه حهم). ناسراو نه(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی گلی،  د عه مه محه ت فعه ڕه ).ناسراو نه(
  ). ناسراو نه(وجی  ی فهرۆکجاش سهریم زباری،  که
وه مه د تاھیر یونس محه مه محه   ی )107(وجی  ی فهرۆکجاش سهشکاک،   د زینا

ک  نفالی یه ئه  ت به باره سه و  کردووهنفالی  ئهھرشی شداری  کان، به سووکه  جاشه
  و داستانه شداری ئه به  که  بۆ ئمه  زنه فکی مه ره شه: (گوتن  دته  یه مشوه به

، )3709(  العراق، ژماره، 110-2(:  رچاوه سه ؛ مان کردووه نه گمه ده  مانتیه قاره
وه ل نه، )6515(  الثورة، ژماره ی رۆکجاش سهرزنجی،  به ئیبراھیمتایب ).  زانرا

و نه(وجی  فه ، 35-2( : رچاوه سه ؛ کی کردووه نفالی یه شاوی ئه شداری به  ،) هناسرا
وه سهی  گوره به).  زانراوه ل نه، )6515(  الثورة، ژماره زیاد ، 21-1( ی رچا

کانی حوسن  ناوه  به رۆکجاش سه، دوو )245+243لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه
) 175(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )سور ئاغا  مه حوسن حه(ری  د عوسمان پشده مه محه
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مین  د ئه مه دین محه عزه.  کیان کردووه نفالی یه داری ئهش به ،)فوری ریم غه کر که و به
نفالی  شاوی ئه  شداری له به ،)16(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ری ژیگه ڕهیاسین عچاچ 

، 89-2(ی  گوره به.   )4ل، )967(  ھاوکاری، ژماره، 80-2: ( رچاوه سه ؛  دا کردووه)1(
کخوا  ت فعه ڕه   ر به سهی )56(جی و فه، ) زانراوه ل نه، )3795(  العراق، ژماره

جگری   ، که شدار بووه ک و دوودا به کانی یه نفاله ئه  ر شروانی له عومه بدول عه
ۆ  ت فعه ڕهشروانی برای  بدول عهت  دحه وج مه ی فهرۆکجاش سه شروانی ب

 و  کردووه ک و دوودا نفالی یه ردوو ئه ھه شداریمان له  به: (ت ناوبراو ده ی ڕۆژنامه
 شید ڕهد  مه حسین محه ته).   تیمان نواندووه ڕی ئازایه وپه دا ئه وانتیه و داستانی پاه له
کی  نفالی یه شداری ئه هکان، ب سووکه  ی جاشه)179(وجی  ی فهرۆکجاش سهنه  نگه زه

  وه داخه م به ، به ی المه که کۆپییه  ھاوکاری که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ کردووه
کان قادر  سووکه  ی جاشه)353(وجی  ی فهرۆکجاش سه). ی دیار نییه که ژماره
  که  ی کردووه وه ی لدوانی خۆی باسی ئه گوره بدولقادر، به عه شید ڕهد  مه محه

م و  م، دووه که کانی یه نفاله داغ، ئه ره ، قه بجه ه کانی ھه نگه شداری جه یان به که وجه فه
ر  سه ی له که هڕۆژو  ژماره  ھاوکاری، که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ میان کردووه سیه
  .  بۆ ھاوکاری لدوانی داوه  که  ی ناوبراوم الیه که وتنه قی چاوپکه م ده ، به نییه
تی و  کدا بۆ دۆی جافه نفالی یه ئه  عس له کانی میلیشیای به دڕنده  الماره ھرش و په  

  :نجام دراون ئه  یه مشوه کتیی نیشتمانیی کوردستان به یهتیی  رکردایه گاکانی سه باره
راز و  به  کانی ھالنه شاخه  زنجیره ر بۆ سهگاپیلۆن   ھزک له: م که قۆی یه

  م له ھزی دووه. دێ وره دێ و گه ڕه کانی گه و گونده ره سوور، دواتریش به شاخه
  میش له گۆجاڕ؛ ھزی سیهباخ، وغلوو و شاخی : کانی و گونده ره گاپیلۆن به

  . رزۆک له جه و شاخی خه ره به  وه گاپیلۆنه
ش  دوو به  بۆته  که دا ھزه لره  ر، که و قزله ره به  وه ووتهڕ  دۆه  له: م قۆی دووه

گوندی زوێ و   به ر رانبه بهر  ی چایه و شاخی یاخیان و لوتکه ره میان به که شی یه به
   . ر کی قزله و که ره میان به شی دووه به
م و  که رشتی قۆی یه رپه د، سه مه م عارف حوسن محه ده موقهدا  نفاله و ئه له  

  وه گاپیلۆنه  دێ و له وره گه ،دێ ڕه گه ،و گاپیلۆن ره به  وه  و کارزهزم ئه  له(می  دووه
 ،رزۆک له هج خه ،زوێ ،ر کی قزله که ،ر قزله ،کانی دووبرا رزاییه و به و گوند ره به

  .  )یوانی کردووه قه وسوور  شاخه ،گۆجاڕ
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  .و زوێ ره به  وه سورداشه  ڕگایر  سه له: م قۆی سیه
ی  ، کلکه وزه سه  پووشن، قوه و قوه ره به  وه سورداشه  ڕگایر  سه له: م قۆی چواره
  .  ه ده و گوندی شه ره به  وه وشه سپیلک و له
  ه ده وم، شه ر قه سورداشی کۆن، ھۆمه و  ڕووهدوکان   ڕگایر  سه له: م قۆی پنجه

  . و شاخی دابان
  .رمۆرد و سه  مچوغه کانی قه گونده و  ڕووهدوکان   ڕگایر  سه له: م شه قۆی شه
  .مپاشا و کوسپی ه و قه ره به  وه سرته ره قه  له: م وته قۆی حه
بی و  ر، دۆه ، شارستن، سده نجیره ھه و  ڕووهبنگرد   ڕگایر  سه له: م شته قۆی ھه

  .  رزه به واره ھه
  .  و سیروان  ژێ، چنارنه ئاوه و  ڕووهبنگرد   ڕگایر  سه له: م قۆی نۆیه

رشتی  رپه قی پنج، سه یله ی فه رمانده مید جگری فه سوبحی فازڵ حه ڕوکنمید  عه
 ،دین خاس مسه عد شه سه وکنڕمید  ھا عه روه ھه.  می کردووه م و نۆیه شته قۆی ھه

  .  کی کردووه حافیلی سووکی یه ی جه رماده رشتی فه رپه سه
نفالی  ئه  ی له رگه مین، زیانی پشمه فا ئه وشیروان مسته کانی نه ی قسه گوره به  
  کی زۆر له یه ڵ ژماره گه له  و بریندار داناوه ھید د شه ش سه شه  زۆرتر له  مدا به که یه

ناو  له  وه مین، خوالنه فا ئه وشیروان مسته نه، 49-1: ( رچاوه ؛ سهکه انی ناوچهدانیشتو
کتیی نیشتمانیی  بی سیاسی یه کته کی مه یه یاننامه به  م له به.  )150ل، دا بازنه

ی  رگه کانی ھزی پشمه ، زیانه رچووه دا ده)19.3.1988(وتی  هڕک  له  کوردستان که
میلیشیا  کانی ڕیزه  زیانی دوژمنی له و  رگه پشمهست  شه) 60(  کوردستانی به

د  چوار سه  که  کدار داناوه زار چه ھه) 8.000(  زۆرتر له  عس به کانی به کداره چه
  . )دا م قۆناغه کۆتایی ئه  له  بکه  که نامه گه یری به سه( رزن به  ری پله فسه سیان ئه که
دی  حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنم لیوا  که نفالی یه هی ئ رمانده فه  نی باسه ی شایه وه ئه
دا )23.6.2005(وتی  هڕک  له  رگرتنیدا که وه  کاتی وته ک، له قی یه یله ی فه رمانده فه

کان  ی دانیشتوانی دھاته که و خه ئه  که  ی کردووه وه و باسی ئه  رگیراوه ی وه وته
ی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراو  یدانه کانی سوپا ده تا ھزه ره گیران، سه بوون و ده

 گ موتهحان  فه ڕوکنقید  عه  ، که)الشرقیةمنظومة األستخبارات المنطقة (ت  خۆرھه
وه جبوری به حسای  نووسینگهیانبردن بۆ  وانیش ده ئه و  ری بووه به ڕ

ن  سه لی حه عه  عس که حزبی بهی )مکتب تنظیم الشمال(کانی باکوور  ڕکخستنه
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کانی  ی ڕکخستنه نووسینگه(م دواتر  ، بهبوو  یه و نووسینگه رپرسی ئه به یدج مه
دهکی سیڤیل  نیا خه داوایکرد ته) باکوور ی  واگری ناوچه ڕکخراوی ھه(ی ست ڕا
  ).8178-8177، ل27ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ ن بکه ،)ت خۆرھه

سوتان ھاشم  ڕوکنلیوا ک  قی یه یله ی فه)دیف  قائد ره(ی  وه ی جگره رمانده فه
کو  ، وهتی ئازایهدالیای  ، چوار مه می کردووه که نفالی یه تی ئه رکردایه سه  د که حمه ئه

ی دام سه  کدا له نفالی یه ئه  وتنی له رکه تی کردن و سه رکردایه پاداشتی سه ت له  خه
:  رچاوه ؛ سه بکه  که نامه گه یری به دا سه م قۆناغه کۆتایی ئه  له(رگرتووه دیکتاتۆر وه

.  )14ل، )3803(  العراق، ژماره، 64-2(؛ )1ل، )6881(  الجمھوریة، ژماره، 2-71(
کانی  دناوه به  شاوه  شداری کارای له ھۆی به بهسوتان ھاشم  ڕوکنھا لیوا  روه ھه
 یک هدالیای مهو  ربازی دووی جۆری سه  پله) ویسام الرافدینی(ک  یهم،  که نفالی یه ئه

  ).3ل ،)3905(  العراق، ژماره، 65- 2: (  رچاوه سه ؛ رگرتووه تی وه ئازایه
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   :کان هشداربوو به  ھزهو  م نفالی دووه شاوی ئه
    
یاتی  لبه د ئه مه کی محه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنتی لیوای  رکردایه سه م به  نفالی دووه ئه  
ة ا(م  که لی پارزگاری نیشتمانی یه حفه کانی جه یی ھزه رمانده هفی  رمانده فه مر امری

  و به  م قی پنجه یله ی فه رمانده و دواتریش فه )االول جحفل الدفاع الوطني
زیری  توفاح وه یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه
عس،  رپرسی بیرۆی باکووری حیزبی به به جید تکریتی ن مه سه لی حه رگری، عه به
سوپا،  رکانی ئهرۆک  جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  فه
رۆکی سوپا  ری سه تیده ب تکریتی یارمه ره د عه مه محه شید ڕهحوسن  ڕوکنریق  فه

لی دوری  هزیز  حوسن ع بدولعه سابیر عه ڕوکنکان، لیوا  بۆ کاروباری ئۆپراسیۆنه
ساح  گ موتهرحان  فه ڕوکنقید  ربازی، عه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به

شداری  به وت  ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه ف جبوری به ه خه
  .  نجام دراوه کانی گاردی کۆماری ئه ربازی و ھزه تیپی سه) 27(

ندیخان،  ربه بازیان، ده، نگاو داخ، سه ره قه(کانی   ر ناوچه م بۆ سه نفالی دووه شاوی ئه
به  و ستیپکرد دا ده)22.3.1988(وتی  هڕک  له  بوو، که) ت ربه و عه سر ن، نه ڕایه زه

ستلی  ، ئه ه که ئاجاغ، ئاجداغ، ئایبزاو، ئاوه(کانی  داگیرکردن و کاولکردنی گونده 
، بانجۆ، بانی مۆرد، بانی میران،  ره ه، باڕۆیی، باس ، باخچه ر قه روو، ئۆمه سه
، بلیکان،  خه ف، به کر بایه کجار، به له ، به بان، برایماوه رزه رانان، به خۆشن، به باوه

ران،  ر، تیمار، جافه نگیسه ، ته کیه کرۆز، ته په ، پۆخشین، ته بیردای، بیرک، بستانه
،  ش، درۆزنه ڕه ، داره ته خاوێ، خوه می سمۆر، چۆالن، ، چه قه ، چرچه ، چاگه جنۆکه
روو، دوکان، دۆنی  رووانی سه ، ده قیره ند فه ربه ند سووتاو، ده ربه ، ده ره دسکه

رکۆ،  ، سوسنان، سه نان، ژاه ، زه رده بات، زڕگوز، زه هڕ،  ، دوانه خواروو، دلژه
،  لیاوه ول، عه راو، شخ ته، شۆ مه ن، شه سه نگاو، سۆفی حه ، سه روچاوه ، سه گرمه سه
، کانی رۆشنا،  داغ، قوشقایه ره ، قۆپی قه تامور، قازانقایه ره داغ، قه ره مان، قه قاره

ۆش، کالو  ن، میران، کچان، که سه ال حه ، مه نجیره ن، کانی ھه کانیسارد، کانیشایه
رد،  زه جۆ، گۆمه زیل، گون، گوه ڕه روو، گاوانی، گه کۆتر، کۆشکی سه  ، کونه جومعه

زارکانی،  ، ھه نجیره ، ھه روچاوه ی سه ، ھاه که سۆیی، موی، ناوتاق، وه کور، مه مچه
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کانی  تی گشتی ھزه رکردایه ی سه)3109(  یانی ژماره رکردنی به ده  و به) ورمزیار
  .   دا کۆتایی پھات)2.4.1988(  کدار له چه
  :نجام دراون ئه  یه وهمش م به نفالی دووه کانی ئه ھرشه  

  . رده  و شاخی زه قه و چرچه ره به  وه ه-ندیخان ربه ی ده شارۆچکه  له: م که قۆی یه
و  ره به  وه ه-ندیخان ربه ی ده شارۆچکه  عسی دوژمن له ھزکی تری به: م قۆی دووه

  .خۆشن، سوسنان و کانیسارد کانی باوه گونده
نجیر و  ، کانی ھه ره دسکه: کانی و گونده ره به  وه ه- ن ڕایه ئۆردوگای زه  له: م قۆی سیه

  . شاخی سۆه
ی  ش، زڕگوز و شارۆچکه ڕه داره: کانی و گونده ره به  وه سلمانییه  له: م قۆی چواره

  . داغ ره قه
ئایبزاو، باجۆ، : کانی و گونده ره به  وه ییه ئۆردوگای ئه  ھزک له: م قۆی پنجه

و  ره به  وه ییه ئه  ر له ھزکی تر ھه.  نجیره ند و ھه ند سووتاو، شخمه ربه ده
  وه ییه ئه  ر له میش ھه ھزی سیه.  روچاوه ی سه و ھاه  ، دلژه ته خوه: کانی گونده

  . ن، گاوانی و ورمزیار ، کانیشایه باڕۆیی، قوشقایه: کانی و گونده ره به
  . ڕه ندی باسه ربه کانی ده رزاییه و به ره به  وه ه- ندی بازیان ربه ده  له: م شه قۆی شه

ال حوسن و  ، مه کانی ژاه و گونده ره به  وه ه- ماڵ مچه چه  له: م وته قۆی حه
  .    ڕه ندی باسه ربه کانی ده رزاییه به
 د حمه غازی ئه وان فۆکهی ڕوکنمید  عه  که  یه وه باس بکرت ئه  ی پویسته وه ئه  

ۆ   که ،) ب ژماره(  ی نووسراوی ژماره گوره دا به)22.3.1988(وتی  هڕک  لیل له خه ب
  فۆکه  به ،)23.3.1988(وتی  ڕکهیانی  بۆ به  که  داوایکردووه،  ری ناردووه به ڕوه به
تا   بیاره  بی، له الگرد، دڕه م، دز، مه دۆی زه: (بۆردوومان بکرن  و شونانه ئه
ڵ  گه له. بجه ه ت و ھه ، سردوش، ماوه سکۆل، کانیکورده ، سناو، ئه ، دروده هو ته
. چل و چوار ش و سی و شه وت، سی و چوار، کانی بیست و حه رتی تیپه که
ی  گوره به ، بجه ه ی ھه بۆدرومانی ئاسمانی ناوچه  که  وه ھا ئاگاداری کردۆته روه ھه

شی  دوو، به  ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه ؛ سهکرت ج ده جبه  له په به داواکاری
  ناوبراو له وانی فۆکهی  و داواکارییه ھاتنی ئه  وه نگه ده ، بۆ به)2498م، ل شته ھه
وتی  هڕک  له  فۆکه  عسی فاشی به و به دام سهکانی میلیشیای  دا ھزه وه ره سه
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  بۆردوومانه  کهکرد، یان بۆردوومان -و گوندی سوسنان  که دا ناوچه)23.3.1988(
  .  وه وته د برینداری ل که ی دوو سه و نزیکه ھید شه) 78(

کان  نامه گه ی به گوره به  نفال که ی ئه و قۆناغه کانی ئه شداربووه به  ھزه  ندک له ھه
  : ن مانه ئه  بۆمان ئاشکرا بووینه

میدی  عه  که ی تیپه رمانده فه  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )42(کانی  ی ھزه رمانده فه
  .  بووه مزی ڕهعبان  یاد شه ئه ڕوکن

لی  عه ڕوکنمیدی  عه  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )43(کانی تیپی  ی ھزه رمانده فه
  .  بووه  ی تیپی ناوبراو رمانده لکاوی فه لمه ید ئه حوسن عوه

ک،  قی یه یله فه   ر به سهی  ی پیاده)50تیپی (  ید واته بن زه   ئوسامهکانی  ھزه
  .  لی بووه یر یونس عه زوھه ڕوکنمیدی  عه  و تیپه ی ئه رمانده فه
لیوا (ی  که رمانده فه  ک، قی یه یله گاکانی فه اری بارهتی پارزگ یی ھزی تایبه رمانده فه

  . بوون) ھا د ته مه الء محه عه ڕوکنمید  عه(و  )ئیبراھیممونزر  ڕوکن
کانی  ھزه(  ی ناسراو به)1(ی ئالی  تیپی پیاده  م که که کانی یه ی ھزهی رمانده فه
مدون  حه ڕافعمید  عه(  که هی تیپ رمانده فه  که ،قی پنج یله فه   ر به سهی ) یده بوعوبه ئه
  .   بووه) نون زه

  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )لید کانی خالید بن وه ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)2(تیپی 
  .  بیب بووه دنان ناجی حه عه ڕوکنمیدی  عه  وکاته ی تیپی ناوبراو ئه رمانده فه

قی  یله فه   ر به سهی )د قاسم مه کانی محه ھزه(  ی ناسراو به)5(ی ئالی  تیپی پیاده
  که،  زاع بووه لھه د ئه مه یزی محه هموحمود ف ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  ک، که یه
، )5کانی  ی تانکه تیبه ، که)15(ی ئالی  لیوای پیاده: (  شداری کردووه به  نهو ھزا به

کانی  نکهی تا تیبه که(ھا  روه ، ھه)10(کانی  ی تانکه تیبه ، که)20(ی ئالی  لیوای پیاده
  ).26(لیوای زرپۆشی    ر به سهی )7ی ئالی  پۆلی پیاده و لی ن، حوسن، عه سه حه
  ک، به قی یه یله فه   ر به سهکی  لی پارزگاری نیشتمانی یه حفه جه کانی یی ھزه رمانده فه
  ).3(حافیلی  یی جه رمانده دین خاس، فه مسه عد شه سه ڕوکنمید  یی عه رمانده فه
ید عادل  ھمی سه قید فه عهتی  رکردایه سه  داغ، به ره ربازی قه رتی سه یی که رمانده فه

رتی  ی که رمانده مادی، جگری فه حمود حه مه مید بدولحه و موالزم عه شید ڕهید  سه
  . غ دا ره قه
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  قی دوو که یله فه   ر به سهی )دین حه کانی سه ھزه(  ی ناسراو به)3(تیپی زرپۆشی 
ی  تیبه کانی مقداد، که ی تانکه تیبه کانی خالید، که ی تانکه تیبه که: ( ن لهبریتی بوو

، )6(لیوای زرپۆشی    ر به سهشی  ی ئالی شه دهوجی پیا رموک و فه کانی یه تانکه
ھا  روه ، ھه)8(ی ئالی  لیوای پیاده   ر به سهی )3(کانی  ی تانکه تیبه وج و که رس فه ھه
کانی  ی تانکه تیبه ، که یبه کانی قوته ی تانکه تیبه ، که کانی قادسیه ی تانکه تیبه که(

  ). 12(لیوای زرپۆشی    ر به سهی )12(ی  وجی پیاده م و فه سه موعته
  قی دوو، که یله فه   ر به سهی )کانی فاروق ھزه(  ی ناسراو به)15(ی  تیپی پیاده

مید  کیش عه یه لجبوری و ماوه لمان ئه داود سه ڕوکنک لیوا  یه ی ماوه که رمانده فه
ه بووه، ئه) بو محب ئه(می  عزه لئه واد ئه د جه مه زاق محه بدوله یس عه قه ڕوکن   و تیپ

ھا  روه ، ھه)104(ی  و لیوای پیاده )76(ی  لیوای پیاده: ( شداریکردووه به  و ھزانه به
ند و  ھاوه کانی نه ی تانکه تیبه ی و که که وجه ر س فه ھه  به) 432(ی  لیوای پیاده

  .  که وجی کۆماندۆی تیپه فه
  قی دوو، که یله فه   ر به سه  ی)کانی حارس ھزه(  ی ناسراو به)34(ی  تیپی پیاده

و  )504، 502، 90(لیواکانی   ، به شاکر شالی بووه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه
  .  شداری کردووه به کۆماندۆوجکی  کانی حارس و فه ی تانکه تیبه که

  . ک قی یه یله ی فه)22، 20، 1(لیواکانی 
  . گاردی کۆماری   ر به سهی )68، 66، 65(لیواکانی کۆماندۆی 

  و ھزی ئاسمانی، به )175، 135(ی تۆپی  تیبه ، دوو که)444، 417(کانی لیوا
واوی  کی کیمیاوی ته چه  به  تۆپی دوورھاوژ که و نگی هری ج پاپشتی کۆپته

  . یان کیمیابارانکرد که ناوچه
منی سلمانی  ئه   ر به سهکانی  تییه تایبه  زه فره مه(واوی  ته  واری سلمانی که ھزی ته

ی  گوره به و  کردووهشدارییان  به  ی که وارییانه ته  زه فره و مه ، ئه) وه گرته ده
  که( 68+   29(  کانی ژماره تییه تایبه  زه فره مه   کان ناسراون بریتین له نامه گه به
ی  سته ڵ ده گه ، له)119+  87) +  ق بووه مین عوسمان فه د ئه مه ی محه هک هرماند فه

  به ڕاسپردراوندازیاری  سوپا، ھزی ئاسمانی، تواناکانی ئه وانی ۆکهفکیمیاوی، 
چیایی،  ی ڕچکهو  ڕگای  وه نگ بۆ کردنه کان، تواناکانی جه کاولکردنی گونده

ی  زه فره ی مه رمانده ق، فه لی فه باح عه سهکانی  جاشه. ربازی واگری سه کانی ھه که یه



626    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  الجمھوریة، ژماره، 79-2: (  رچاوه سه ؛ ان کردووهنفالی دووی شداری ئه تی، به تایبه
  ). 6ل، )6777(

سوتان ھاشم  ڕوکنی لیوا  قسه ی  گوره به ،کان شداریکردنی جاشه به ی رباره ده
وج  فه) 70(ی  ک، نزیکه قی یه یله ی فه)قائد ردیف(ی  وه ی جگره رمانده دی فه حمه ئه
میان  که نفالی یه شداری ئه به  که  بووینه  وجانه هو ف مان ئه ر ھه ھه و  کردووهشداری  به

  کیان کردبوو، له نفالی یه شداری ئه به  ی که وجانه فه و  ندک له م ھه ، به کردووه
ندین  چه  ، بۆیه وه ڕنه بگه  رگه ک پشمه وه کدا جگیرکران نه نفالی یه کانی ئه ناوچه

نفال  ئه(رتووکی  ری په م شۆڕش حاجی نووسه به.  وانه بری ئه وجی تریان ھنا له فه
  وجی نووسیوه که و فه رۆکجاش سه) 23(نیا ناوی  ته) تی ئراق وه ده کورد و

، 62، 52، 41، 40، 34، 33، 31، 19، 9، 6، 3(کانی  وجه فه  ک له ریه ھه بریتیین له 
ا ھ روه ھه .   )200، 199، 168، 162، 98، 97، 88، 81، 78، 77، 75، 74
ی  گوره به) 200 ،168، 162، 98، 97، 81، 62(کانی  وجه ی فهرۆکجاش سه
شداریکردنیان  پاداشتی به دا، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(  ژماره  ریکۆما رمانی فه
حوسن  دام سه  یان له)ناپاکی و خۆفرۆشی(تی  دالیای ئازایه نفالی دوودا مه ئه  له
شداری  به  دا که وه ره سه  پکراو له  انی ئاماژهک وجه ی فهرۆکجاش سه.  رگرتووه وه
ی رۆکجاش سهعوسمان میران قادر خۆشناو، (  :، بریتین له میان کردووه نفالی دووه ئه
ی رۆکجاش سهد سوورچی،  مه حوسن خدر حه. کان سووکه  ی جاشه)3(وجی  فه
ی اشرۆکج سهن جھانگیر جادر مزوری،  سه حه. کان سووکه  ی جاشه)6(وجی  فه
ی رۆکجاش سهد قادر ئاغای سوورچی،  مه محه. کان سووکه  ی جاشه)9(وجی  فه
د  مه بدولسه عه  لیفه حمود خان خه گ مه قادر به. کان سووکه  ی جاشه)19(وجی  فه

د سلمان  مه محه. کان سووکه  ی جاشه)31(وجی  ی فهرۆکجاش سهبرادۆستی، 
عید  سه. کان سووکه  ی جاشه)33(وجی  ی فهرۆکجاش سهکی،  باه) سلمان(د  مه محه

  ی جاشه)34(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )بارزانی( ئاغای شتنهسوڵ  ڕهد  سعه ئه
ی )40(وجی  ی فهرۆکجاش سهبرادۆستی،   لیفه حمود خه ریم خان مه که. کان سووکه
  ی جاشه)41(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی باویل ئاغا،  دیق عه سه. کان سووکه  جاشه

  ی جاشه)52(وجی  ی فهرۆکجاش سهعروف میران،  مه شید ڕهر  نوه ئه. نکا سووکه
  ی جاشه)62(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )جمور(د  مه محه بدول عهریم  که. کان سووکه
مرانی،  میرزا جاف شه) ن سه لی حه عه(لی  ن عه سه د حه مه محه. کان سووکه
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د  مه عید محه د سه مه محه کیسرا. کان سووکه  ی جاشه)74(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ر خدر ئاغا  عومه. کان سووکه  ی جاشه)75(وجی  ی فهرۆکجاش سهگ جاف،  تاح به فه

رۆکی پارتی پارزگارانی  سه(ر خدر ئاغای سوورچی  جم عومه سوورچی و نه
مین  ئه د  حمه ئه شید ڕه. کان سووکه  ی جاشه)77(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )کوردستان

ر  د عومه مه محه. کان سووکه  ی جاشه)78(وجی  ی فهرۆکجاش سه، زیز شروانی عه
یوسف . کان سووکه  ی جاشه)81(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیل باساکی،  مین جه ئه
ق  مال فه جه. کان سووکه  ی جاشه)88(وجی  ی فهرۆکجاش سهکی،  باه زان مه ڕه

ند  مه لیم مه سه .کان سووکه  ی جاشه)97(وجی  ی فهرۆکجاش سهلھوڕی،  حوسن که
ساح . کان سووکه  ی جاشه)98(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی،  ئاغای میراوده سوڵ ڕه
لی  عه. کان سووکه  ی جاشه)162(وجی  ی فهرۆکجاش سهی،  د حوسن گه حمه ئه
، )لی چوارتایی عه(  ، ناسراو بهیی گگاشهن  سه حه) حمان وڕه ئه(حمان  بدوله عه
د جاف و  مه عید قادر محه سه. کان سووکه  ی جاشه)168(وجی  ی فهرۆکجاش سه

. کان سووکه  ی جاشه)199(وجی  ی فهرۆکجاش سهد جاف،  مه عید قادر محه حلمی سه
ی رۆکجاش سهکۆیی،  حیم جاف تیله بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه شخ حه

ی  گوره به  هی ک انهرۆجاش سهو  ھا ئه روه ھه. کان سووکه  ی جاشه)200(وجی  فه
پاداشتی ناپاکی کردن و  دا، له )9.8.1988( ڕۆژیی )807(  ژماره  یکۆمار رمانی فه

  رگرتووه ی دکتاتۆر وهدام سه  تیان له دالیای ئازایه نفالی دوودا مه ئه  خۆفرۆشیاندا له
  ی جاشه)62(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )جمور(د  مه محه بدول عهریم  که( : بریتین له

ی )81(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیل باساکی،  مین جه ر ئه د عومه مه محه. کان هسووک
ی )97(وجی  ی فهرۆکجاش سهلھوڕی،  ق حوسن که مال فه جه. کان سووکه  جاشه
وجی  ی فهرۆکجاش سهلی،  ئاغای میراوده سوڵ ڕهند  مه لیم مه سه. کان سووکه  جاشه

وجی  ی فهرۆکجاش سهی،  ن گهد حوس حمه ساح ئه. کان سووکه  ی جاشه)98(
، یی گگاشهن  سه حه) حمان وڕه ئه(حمان  بدوله لی عه عه. کان سووکه  ی جاشه)162(

. کان سووکه  ی جاشه)168(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )لی چوارتایی عه(  ناسراو به
ی رۆکجاش سهکۆیی،  حیم جاف تیله بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه شخ حه

وه سهی  گوره به). کان سووکه  ی جاشه)200( وجی فه زیاد ، 21-1(ی  رچا
ه تایبه  زه فره و مه رۆکجاش سهو  ، ئه)245-240لرگ،  حمان، تونی مه بدوله عه   تییان
 ،یی ید گوڵ کارزه حمود سه شخ مه( : میان کردووه نفالی دووه اری ئهشد به
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ی  رمانده هلما چوارتایی ف لی سه عه .کان سووکه  ی جاشه)137(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ر  عومه ). رسیم ده –بووه  ی ھه168  وجی ژماره م ناوبراو فه به( تی ی تایبه زه فره مه

مال  د جه حمه ان ئهر کامه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ه، ف)ب ر عاره عومه(حوسن 
  ). تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سوور  رانه کامه(

، 159-2(؛ ) زانراوه ل نه، )6536(  ژماره الثورة،، 78-2(ی  گوره م به هب  
  که  وه ی خواره وجانه م فه ک له ریه ھه، ) زانراوه ل نه، )6789(  ، ژماره لجمھوریه ئه

تیف  له: ( ک و دوویان کردووه کانی یه نفاله شداری ئه به  وجه فه) 77(یان  ژماره
د  مه محه قیب ڕهد  حمه سابیر ئه). 1(وجی  ی فهرۆکجاش سه، د زباری مه د محه حمه ئه

 شید ڕهر  نوه وزاد ئه نه). 2(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )سابیر سوورچی(سوورچی 
رکی،  د جھانگیر ئاغای ھه سعه ئه). 4(وجی  ی فهرۆکجاش سهگی بتواته،  به

وجی  هی فرۆکجاش سهد سوورچی،  مه حوسن خدر حه). 5(وجی  ی فهرۆکجاش سه
لی  عه ئیبراھیم). 13(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود جاف،  مه شید ڕهد  مه محه). 6(

ئاغا  سوڵ ڕهحمود  ئیسماعیل مه). 20(وجی  ی فهرۆکجاش سهلۆ مزوری،  حاجی مه
ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ،  باس مامه عه  مزه ھه). 21(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  پشده
وجی  ی فهرۆکجاش سهد ئاغای زباری،  حمه عاسیف ئه). 22(وجی  ی فهرۆکجاش سه

قیب  نه). 25(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زراری،  سعه ئه) یونس(عید یوسف  سه). 23(
د  سعه عید ئه سه). 26(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  ئاغا پشده سوڵ ڕه  مه حمود حه مه
ح جاف، تا ریم فه تاح که مید فه عه). 34(وجی  ی فهرۆکجاش سهئاغای شتنه، سوڵ  ڕه

). 36(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  مین ھه سادق زۆ ئه). 35(وجی  ی فهرۆکجاش سه
قی،  یی زه د کاکه له ق وه تاریق فایه ت تۆفیق  دحه مه). 37(وجی  ی فهرۆکجاش سهن

ردی،  ولود گه د مه مه ند محه مامه). 47(وجی  ی فهرۆکجاش سهنسور داودی،  مه
). 58(وجی  ی فهرۆکجاش سهد دوالی دۆسکی، چیا). 51(وجی  ی فهرۆکجاش سه

جید شخ  شخ مه). 60(وجی  ی فهرۆکجاش سهبانی،  د تاه مه یزو محه سوعاد فه
ریم  که). 61(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  سوکه رزنجی قه د به مه ن محه سه بایز حه

فیق نوعمان  شهقادر ) تاریق). (62(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )جمور(د  مه محه بدول عه
ریم حوسن  بدولکه م عه سه شخ موعته). 63(وجی  ی فهرۆکجاش سهکافرۆشی، 

شی،  ڕه ترکه سوڵ ڕهباس حاجی ئاغا  عه). 64(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  به
گو،   )مه ساح حه(ساح   مه مین حه ئه مه حمود حه مه). 66(وجی  ی فهرۆکجاش سه
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ی رۆکجاش سهندی،  وه مه د کابایز ھه مه ریم محه اد کهفوئ). 69(وجی  ی فهرۆکجاش سه
مرانی،  میرزا جاف شه) ن سه لی حه عه(لی  ن عه سه د حه مه محه). 72(وجی  فه

گ جاف،  تاح به د فه مه عید محه د سه مه کیسرا محه). 74(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سه زیز شروانی، مین عه دئه مه حه شید ڕه). 75(وجی  ی فهرۆکجاش سه
د  مه محه). 80(وجی  ی فهرۆکجاش سهبباس،   مه حه  قادر سواره). 78(وجی  فه

گورد شخ  ھه). 81(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیل باساکی،  مین جه ر ئه عومه
فا ئاغا  فارس تاھیر مسته). 83(وجی  ی فهرۆکجاش سهزانی،  سنه ریم که بدولکه عه
حیا کۆیی،  ر مام یه عوسمان عومه). 85( وجی ی فهرۆکجاش سهفوری کۆیی،  غه
). 91(وجی  ی فهرۆکجاش سهباس بایز باو ئاغا،  عه). 86(وجی  ی فهرۆکجاش سه
حمود  مه خالید). 94(وجی  ی فهرۆکجاش سهچوارتایی،  شید ڕهد مام  مه مال محه که
مال  جه). 96(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )سوور  خالیدی خوله(  واره ریف غه د شه حمه ئه
ئاغای  سوڵ ڕهند  مه لیم مه سه). 97(وجی  ی فهرۆکجاش سهلھوڕی،  ق حوسن که فه

لی  تاھیر عه). 98(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )لی ند میراوده مه مه سوڵ ڕه(لی  میراوده
 دین سره نهشخ  ئیبراھیمشخ ). 99(وجی  ی فهرۆکجاش سهباری،  حمان جه بدوله عه
 م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه). 102(وجی  ی فهجاشرۆک سهرزنجی،  زیز به عه
یی  تاح کاکه ریم فه عید که باح سه سه). 104(وجی  ی فهرۆکجاش سهگایی،  رمه چه

د  مه محه). 106(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )واری ریم ھه عید که باح سه سه(یی  تۆبزاوه
لیل  شخ خه ).107(وجی  ی فهرۆکجاش سهشکاک،   د زیناوه مه تاھیر یونس محه

تۆفیق سلمان یاسین ). 109(وجی  ی فهرۆکجاش سهفانی،  ره شه ئیبراھیم بدول عه
لیم ئاغا  کر سه ر بابه عومه). 113(وجی  ی فهرۆکجاش سهشکیرانی،  رواری به

گ  مین به د ئه مه حمود محه ن مه سه حه). 114(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  پشده
،   واره  ریف غه د شه حمه حمود ئه مه). 115(وجی  ی فهرۆکجاش سهورامی،  ھه
ی رۆکجاش سهداوێ،  عروف کوڕه حمود مه ریف مه شه). 122(وجی  ی فهرۆکجاش سه
وجی  ی فهرۆکجاش سه). ک له(جاف  زا ڕهد  مه ر محه نوه شخ ئه). 126(وجی  فه
). 133(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ری ژیگه ڕهبدولقادر ئاغا  خری ئیسماعیل عه فه). 131(

لی  د عه مه محه). 147(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  بی باو ئاغای پشده کانه ئیبراھیم
ن  سه حه بدول عهقیب  نه). 148(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )د بچکۆڵ مه محه( سوڵ ڕه

حمان  بدوله لی عه عه). 151(وجی  ی فهرۆکجاش سه، یی نگینه ڕهساح بابان 
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تاح حوسن  خدر فه). 168(وجی  ی فهرۆکجاش سه، یی گگاشهن  سه حه) حمان وڕه ئه(
  ره عومه(لی جاف  د عه حمه ر ئه عومه). 170(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  قامیشه
،  یانی بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته). 171(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )بچکۆل

جی و ی فهرۆکجاش سهحری پنجوینی،  به شید ڕهخدر ). 172(وجی  ی فهرۆکجاش سه
). 174(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  د به مه شخ ساح محه دین جمه نهشخ ). 173(

د  مه د محه حمه عید ئه د سه مه محه). 176(وجی  ی فهرۆکجاش سهد عیسا جاف،  مه محه
رزنجی،  ج به ره مین فه لی شخ ئه عه). 197(وجی  ی فهرۆکجاش سهجاف ھاڕونی، 

رزنجی،  د شخ عوسمان به مه یب شخ محه ته شخ). 201(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، )ید مانگا سه(رزنجی  ھا محدین به ته زا ڕه). 203(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، )دنان دیسکۆ عه(جم جاف  نه بدول عهدنان  عه). 211(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سهئاغا باواجانی،  شید ڕهزیز  بایز عه). 212(وجی  ی فهرۆکجاش سه
). 237(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود شینکی،  د مه حمه ریم ئه قاسم که). 213(وجی  فه

زیز  محدین شخ عه). 239(وجی  ی فهرۆکجاش سهج جاف،  ره تاح فه فه  سواره
د  مه لی محه دیق عه سه). 242(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  لی به د بابا عه مه محه

ریب جاف،  د غه مه عید محه هس). 245(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین ھاڕونی،  ئه
وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  مید نوری خورشید ھه حه). 251(وجی  ی فهرۆکجاش سه

د  مه محه). ناسراو نه(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی گلی،  د عه مه محه ت فعه ڕه). ناسراو نه(
  ).  هناسراو نه(وجی  ی فهرۆکجاش سهریم زباری،  که
) 16(وجی  ی فهرۆکجاش سه، ری ژیگه ڕهسین عچاچ مین یا د ئه مه دین محه عزه  
  ھاوکاری، ژماره، 80- 2: ( رچاوه سه ؛  دا کردووه)2(نفالی  شاوی ئه  شداری له به
ل ، )3795(  العراق، ژماره، 89-2(ی  رچاوه سهپی  ھا به روه ھه.   )4ل، )967(

  ر شروانی له عومه بدول عهکخوا  ت فعه ڕه   ر به سهی )56(وجی  فه، ) زانراوه نه
وج  ی فهرۆکجاش سهجگری   ، که شدار بووه ک و دوودا به کانی یه نفاله شاوی ئه

: ت ناوبراو ده ی ڕۆژنامهشروانی بۆ  ت فعه ڕهشروانی برای  بدول عهت  دحه مه
دا  یهوانت و داستانی پاه له و  کردووهک و دوودا  نفالی یه ردوو ئه ھه شداریمان له  به(

ی رۆکجاش سهنه  نگه زه شید ڕهد  مه حسین محه ته).   تیمان نواندووه ڕی ئازایه وپه ئه
:  رچاوه سه ؛ نفالی دووی کردووه شداری ئه بهکان،  سووکه  ی جاشه)179(وجی  فه
ی دیار  که ژماره  وه داخه م به ، به ی المه که هدیمان کۆپی  ھاوکاری که ی ڕۆژنامه(
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 شید ڕهد  مه کان قادر محه سووکه  ی جاشه)353(وجی  ی فهجاشرۆک سه). نییه
یان  که وجه فه  که  ی کردووه وه ی لدوانی خۆی باسی ئه گوره بدولقادر، به عه
میان  م و سیه م، دووه که کانی یه نفاله داغ، ئه ره ، قه بجه ه کانی ھه نگه شداری جه به

م  ، به ر نییه سه ی له که هڕۆژو  ژماره  که ھاوکاری، ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ کردووه
حوسن تاھیر .  بۆ ھاوکاری لدوانی داوه  که  ی ناوبراوم الیه که وتنه قی چاوپکه ده
شداری  کان به سووکه  ی جاشه)355(وجی  ی فهرۆکجاش سهزانی،  سنه ن که سه حه
: دوت ی دهھاوکار ی ڕۆژنامهخۆی بۆ  جاشرۆک سه  که  ی کردووه)2(نفالی  ئه
-2(:  رچاوه سه ؛ شداری کردووه بهنفالی دوایی  م و ئه نفالی دووه ئه  مان له که وجه فه(

  ). 4ل، )1115(  ھاوکاری، ژماره، 135
 خۆی و گرته گوندی ده) 1200(ی  نزیکه  که  وه ی گرته فراوانترین ناوچه  نفاله ئه م ئه  
ر  سه  ھرش کرایه  وه وت قۆه حه  دا له الهنف م ئه ، لهدێ شاره) 4(ی  نویاندا بنکه له

ژن،  ھاووتی کورد له ) 21.911(  یاند که کورد گه  بهی  وره گهی کو زیان  که ناوچه
رمانی  فه  ستگیرکران و به ده  وه کانی ئراقه کداره چه  ن ھزه الیه منداڵ و پیاو له

ڵ  کۆمه  ی ئراقی به دیکه کانی رکرده و سه جید ن مه سه لی حه حوسن، عه دام سه
ن  الیه  کی کیمیاوی له کارھنانی چه ھۆی به نیا به ته. چاڵ کران به کوژران یان زینده

س  د که ی چوار سه نزیکه دام سهھزی ئاسمانی ئراق و تۆپھاوژی میلیشیای 
  . ھیدبوون شه
یی  رمانده فهی  دهرمان کی فه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنم لیوا  نفالی دووه ی ئه رمانده فه

قی  یله ی فه رمانده فهم و دواتریش  که لی پارزگاری نیشتمانی یه حفه کانی جه ھزه
  خرابووهی  نفاله ئهقۆناغی و  جکردنی ئه رشتیکردن و جبه رپه رکی سه ئه  کهپنج، 

، 64-2(؛ )1ل، )6881(  الجمھوریة، ژماره، 71-2: (کانی رچاوه سهی  گوره ، بهستۆ ئه
دالیای  دوو مه؛ )15ل، )6628(  الثورة، ژماره، 72- 2( ؛)14ل، )3803(  العراق، ژماره

  ت له کو خه وتوویی وه رکه سه  به  نفاله و ئه جکردنی ئه پاداشتی جبه  تی له ئازایه
و س  ی ئه گوره کی به لیل زه یاد خه ئه ڕوکنلیوا .  رگرتووه ی دیکتاتۆر وهدام سه

قی چوار  یله ی فه رمانده کو فه کاندا وه دالیه رگرتنی مه کاتی وه له  وه ره سهی  هی ڕۆژنامه
   .       ناوی ھاتووه

مان  ھه   ر به سهی )23(ی  قی پنج و تیپی پیاده یله نفالی دوودا ھزکی فه کاتی ئه له  
ی  رگه ناوبردنی ھزی پشمه ستی له به مه به ) 26.3.1988- 23.3(انی ڕۆژق، له  یله فه
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ر  سه  رفراوانیان کرده ، ھرشکی به که ره ڤه کی ده نفالکردنی خه و ئه  دۆی ئانه  له
نوانیان  له  وره ڕکی گه و شه  )ک. ن. ی(ندی سی  به مه   ر به سهی  دوی ئانه
و  و ئه عس شکا ی به که کاندا ھزه نفالچیه ی ئه و ھرشه م له به. دروستبوو

، )23(ی  ی تیپی پیاده رمانده لی ساح فه ن عه سه حه ڕوکنمید  عه (کوژران   هران فسه ئه
ری  فسه بدولھادی ئه م عه ده کات، موقه ره ی حهڕوکنری  فسه لیل ئه قید تاریق خه عه
،  ره ری موخابه فسه د ساح ئه حمه عدو ئه سه ڕائید، )23(واگری تیپی  ھه
ی  رمانده دنان فه م و موالزم عه نی پنجه ته ی دیفاعی وهل حفه کانی جه ی ھزه رمانده فه
حمود،  ریم مه بدول که عه، 13-1: ( رچاوه سه ؛که ی تیپه رمانده وانانی فه اسهپ

 ). 594لم،  که رگی یه نفال، به و ئه ھر بای ژه شه ڕه
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   :کان هووشدارب به  ھزهو  م نفالی سیه شاوی ئه
    
  به ی کشا و دا درژه)20.4.1988- 7.4.1988(نوان   له  م نفالی سیه شاوی ئه  

ک و لیوا  قی یه یله ی فه مانده د فه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنتی لیوای  رکردایه سه
  ھا به روه قی دوو، ھه یله ی فه رمانده نابی فه لجه زیز ئه کامل ساجت عه ڕوکن

زیری  توفاح وه یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ ڕاسته رشتی رپه سه
عس،  رپرسی بیرۆی باکووری حیزبی به جید تکریتی به ن مه سه لی حه رگری، عه به
سوپا،  رکانی ئهرۆک  جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  فه
ۆ  ری سه تیده یتی یارمهب تکر ره د عه مه محه شید ڕهریق حوسن  فه رۆکی سوپا ب

لدوری  لی ئه حوسن عه زیز بدولعه سابیر عه ڕوکنکان، لیوا  کاروباری ئۆپراسیۆنه
ساح  گ موتهرحان  فه ڕوکنقید  ربازی، عه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به

  . بووهت  ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه لجبوری به ف ئه ه خه
  :  هچوو ڕوه به  و ھزانه شداری ئه به  بهم  نفالی سیه کانی ئه ھرشه

  قی دوو، که یله فه   ر به سهی )دین حه سهکانی  ھزه(  ی ناسراو به)3(تیپی زرپۆشی 
  .  شید بووه بدوله تاھیر عه ڕوکنمید  ی تیپی ناوبراو عه رمانده فه

قی پنج، که  یله فه   ر به سهی )عقاع انی قهک ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)4(تیپی 
) یاتی لبه ئه تحول فهر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنمیدی  عه(ی تیپی ناوبراو  رمانده فه

  .  بووه
کانی  ھزه( ی ناسراو به )7(ی  پیاده تیپی   ر به سهکی  وجی کۆماندۆی یه فه
میر  ئه ڕوکنمیدی  ی تیپی ناوبراو عه رمانده فه  قی پنج، که یله فه   ر به سهی )نسور مه

  .  مۆ بووه جاسم حه
  قی چوار، که یله فه   ر به سهی )سر کانی نه ھزه(  ی ناسراو به)10(تیپی زرپۆشی 

  .لدلمی بوو ئه ئیبراھیمد  حمه خالید ئه ڕوکنمید  عه  زرپۆشه  و تیپه ی ئه  رمانده فه
ی )10340/10/4/1988(  ژماره رماتووخوواگری  ی ھه ی نووسراوی بنکه گوره به

ی )کانی مقداد ھزه(  ی ناسراو به)11(، تیپی ت واگری خۆرھه ی ھهڕکخراوبۆ 
 ڕوکنمیدی  ی تیپی ناوبراو عه رمانده رشتی فه رپه سه  قی س، به یله فه   ر به سه

، 25(  کانی ژماره وجی جاشه کاری و پشتیوانی فهیھار  ل و به باس مجوه سامی عه
، خورماتووکانی  ناوچه  ک له ریه نفالکردنی ھه شداری ئه به) 212، 200، 78
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ی  ی بچووک، ساحی، دوڕاجی، زیندانه زندانه(کانی  وجول و گونده م، نه ره قادرکه
ر  سوور، عومه  ره یده ، حه وره ی گهئیبراھیمی بچووک، ئیبراھیم،  په ، باشته وره گه

، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛کردووهی )مید و شخ حهشار  الل، تازه سۆفی، شخ جه
عید  سه: ( بریتین له  وه ره ی سه وجه و چوار فه ی ئهرۆکجاش سهناوی .  )5619ل

لی  الماری گوندی عه و په  بووه) 25(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زراری،  سعه یوسف ئه
). 78(وجی  ی فهاشرۆکج سهزیز شروانی،  مین عه ئه د  حمه ئه شید ڕه.  سمانی داوه وه
وجی  ی فهرۆکجاش سهکۆیی،  حیم جاف تیله بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه حه

وجی  ی فهرۆکجاش سه، )دنان دیسکۆ عه(جم جاف  نه بدول عهدنان  عه). 200(
  .  )کان سووکه  ی جاشه)212(

  دوو، که قی یله فه   ر به سهی )کانی فاروق ھزه(  ناسراو به) 15(ی  تیپی پیاده
  .  لجبوری بووه لمان ئه داود سه ڕوکنی تیپ لیوا  رمانده فه
م  ده وجه موقه و فه ی ئه رمانده فه   ، که)17(تیپی    ر به سهکی  وجی کۆماندۆی یه فه

ول  گوندی شخ ته  دا له9.4.1988وتی  هڕک  له(  هن بوو سه بدولحه لمان عه سه
دار بوو ، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛وه وی گرتۆته ونی ئهسالم ش ڕائید، دواتر )برین

سابیر (د عیسا  مه تاوانی سابیر محه به  دا ئاماژه زانم لره پویستی ده  به.  )5608ل
تاح  فه(ناوی  ولی به شتکی گوندی شخ ته  م که ی پیاوی ئیستخبارات بده)بچکۆڵ

ی ست ڕاده  رگه پشمه ناوی ی به که ره بوو، دواتر سه ربی سه) سوڵ ڕهد  مه محه
ی دادگای  وه دوای ئه .دا پناوی پاره له  کردبۆوه  رقیه شهی ئیستخباراتی  نزومه مه

کاندا  دانیشتنه  ک له یه  ی سابیر بچکۆی له وونه قزه  و کاره کانی ئراق ئه بای تاوانه
کانی خۆیدا  هزڕ  کتیی نیشتمانیی کوردستان تاوانباری ناوبراوی له ئاشکرا کرد، یه

پناوی دادگاییکردن و  دادگا له  ی بدرته وه بئه ،ی بی که نشینه و خانه رکرد ده
  . شته  و مرۆڤه تی کوشتنی ئه تۆمه  سزادانی به

ی ڕکخراوبۆ  خورماتووواگری  ی ھه)3/10334ش(  ی نووسراوی ژماره گوره به
شداریکردنی  به  ت به باره ه، س)10.4.1988(وتی  هڕک  له  ت واگری خۆرھه ھه
  له) کان سووکه  ی چاشه 212+  211وجی   فه+  21ی  تیپی پیاده(  ک له ریه ھه
، کۆشک،  وره ی گهئیبراھیموجول،  ، دوڕاجی، نهم ڕۆستهخان (کانی  نفالکردنی گونده ئه

 ؛وهشدارییان کردو م به فالی سیهن ئه  کاته ده  ، که)شار و تازه مید دل، شخ حه جه
  ، قی دوو بووه یله فه   ر به سه) 21(ی  تیپی پیاده). 5613ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه
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حامد  بدولئیال عهقید  دواتریش عه  غالیب حامد سلمان و ڕوکنقید  عه(کانی   رمانده فه
 زا ڕهکان  سووکه  ی جاشه)211(وجی  ی فهرۆکجاش سه.  بووینه) ناز موسوی لعه ئه
  ی جاشه)212(وجی  ی فهرۆکجاش سهو  )ید مانگا سه(رزنجی  هھا محدین ب ته

  .  بووینه) دنان دیسکۆ عه(جم جاف  نه بدول عهدنان  کان عه سووکه
قی  یله فه   ر به سهی )قوات صدیق(کانی سدیق  ھزه  ی ناسراو به)27(ی  تیپی پیاده

  . بووه) لعجیلی هلوان ئ باح نوری عه سه ڕوکنقیدی  عه(ی  که رمانده فه  دوو، که
  به  قی س که یله فه   ر به سهی )32(تیپی    ر به سهی )213، 212، 211(کانی  وجه فه
  . ناسرابوو) ن سه کانی حه یی ھزه رمانده فه(

قی پنج،  یله فه   ر به سهی )در به کانی یی ھزه رمانده فه(  ی ناسراو به)33(ی  تیپی پیاده
یسی بوو،  لقه تحی ئه فه بدول عهحمود  مه مزی ڕه ڕوکنیوای ل   که ی تیپه رمانده که فه

  . بووه  و تیپه ر به کی سه یه که ی یه رمانده سوتان فه شید ڕهد  مه محه ڕائیدھا  روه ھه
  قی دوو، که یله فه   ر به سهی )کانی حارس ھزه(  ی ناسراو به)34(ی  تیپی پیاده

  .  شاکر شالی بووه ڕوکنمید  عه  و تیپه ی ئه رمانده فه
د ساح  مه د محه حمه لی ئه عه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  ، که)46(ی  پیاده تیپی
  .  بووه
  ک بوو، که قی یه یله فه   ر به سهی )ید بن زه   ئوسامهکانی  ھزه(  ناسراو به ی)50(تیپی 

عید  ناسر سهلی و دواتریش  زوھر یونس عه ڕوکنمیدی  ی عه که ی تیپه  رمانده فه
   . تۆفیق بووینه

ی  که رمانده فه  ک، که قی یه یله گاکانی فه تی پارزگاری باره یی ھزی تایبه رمانده فه
  . بوون) ھا د ته مه الء محه عه ڕوکنمید  عه(و  )ئیبراھیممونزر  ڕوکنلیوا (

کانی  ھزهی ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  وت که کانی پارزگاری نه یی ھزه رمانده فه
و  )حمود م ھاشم کامل مه ده موقه(کانی  و جگره   لحنته حاج ئه بدول عهق  ت باره تایبه

ری  فسه ھبان، ئه زه  تیه یر عه مید خزه عهو  )لی فوئاد حوسن عه ڕوکنقید  عه(
.  یان کردووهنفال ی ئه و قۆناغه شداری ئه به  کهوت  کانی پارزگاری نه واگری ھزه ھه
  شداری کارای له ھۆی به ، بهبدول عهق  ت باره کانی تایبه ی ھزهڕوکنمیدی  عه

 ؛ رگرتووه تی وه ئازایهدالیای  م، دوو مه م و چواره نفالی سیه کانی ئه دناوه به  شاوه
  ). 3ل ،)3905(  العراق، ژماره، 65-2: (  رچاوه سه
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امریة جحفل الدفاع  –م  که نی یهلی پارزگاری نیشتما حفه کانی جه یی ھزه رمانده فه
د  مه کی محه لیل زه یاد خه ئه ڕوکنتا لیوا  ره ی سه که رمانده فه  که - الوطني االول

  .  دین خاس بووه مسه عد شه سه ڕوکنمیدی  یاتی و دواتریش عه لبه ئه
  تی گشتیی ھزه رکردایه سه   ر به سهی )68+66+65(کانی کۆماندۆی  لیواکانی ھزه

بدولموحسن سلمان  ت عه ی ھزی تایبهڕوکنمید  دا عه)1990(سای   لهکان،  کداره چه
کاندا  نفاله کاتی شاوی ئه نازانم ئایا له  وه م ئه ، به بووه)65(ی لیوای  رمانده کازم فه

مید  ت عه ی ھزی تایبه)66(ی لیوای  رمانده ھا فه روه ھه !یان نا  ر ناوبراو بووه ھه
ی )11925/21/4/1988(  ی نووسراوی ژماره گوره به.  ر سادق بووه هعف جه ڕوکن
) 68+65(، لیواکانی  ت واگری خۆرھه ی ھهڕکخراوالر بۆ  واگری که ی ھه بنکه

یان )داغ ره و قه  رزه به کجار، کله له به(کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی ھه شداری ئه به
  .  )5665ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ کردووه

لیواکانی    ر به سهکانی  وجه واوی فه ک، ته قی یه یله فه   ر به سهی )10(لیوای کۆماندۆی 
ی )100(وجی  فه(کان  سووکه  وجی جاشه ھاوکاری فه  به) 418+417(ی  پیاده
وتی  هڕک  له  ک، که له زا ڕهد  مه ر محه نوه ی ئه)131(وجی  د عیسا جاف، فه مه محه

ی )197(وجی  ھا فه روه ، ھه)و بریندار بوو گوندی شخ ته له  دا)10.4.1988(
نفالی  شداری ئه دا به)10.4.1988( ڕۆژی  له) د جاف ھاڕۆنی حمه عید ئه د سه مه محه
 ؛یان کرد) ربل ، توکن و ئۆمه ازهلیانی ت چوارشاخ، عه(کانی  گونده  ک له ریه ھه
واد،  بد عه قیب عه نه  ، که)417(ی  لیوای پیاده). 5604ل، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه
ر گوندی  سه  دا ھرشیان کردۆته)11.4( ڕۆژی  ، له  بووه  ی لیواکه رمانده فه
  ). دوڕاجی(

ی  گوره لفالح، به قید فالح خربت ئه ی لیوا عه  رمانده تی فه رکردایه سه  به) 443(لیوای 
ی ڕکخراوالر بۆ  که واگری ی ھه ی بنکه)11925/21/4/1988(  نووسراوی ژماره

کجار،  له به(کانی  گونده  ک له ریه نفالکردنی ھه شداری ئه ، به ت واگری خۆرھه ھه
  .  )5665ل، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛ی کردووه)داغ ره و قه  رزه به کله

نفال ناویان  ی ئه و قۆناغه ری ئه شداریکه کو به ، وهش وه ی خواره هران فسه و ئه ئه
دا  نفاله و ئه شداری کردنیان له پاداشتی به  دالیای کورد کوشتنیان له و مه  ھاتووه

ک،  قی یه یله فه   ر به سهی )444(ی  ی لیوای پیاده)3، 2، 1(کانی  وجه فه: (  رگرتووه وه
. ربل و ھۆمه ره قۆی کفری به  د عیسا له مه سامی محه ڕوکنمیدی  یی عه رمانده فه  به
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). 444(ی لیوای )ک وجی یه ی فه رمانده فه( بدول عهتورکی  باسل  پیاده ڕائیدی
ی لیوای )وجی دوو ی فه رمانده فه(ن جاسم  سه میس حه خه وان فۆکهمی  ده موقه

.  ه و پونگه ی قۆی پباز رمانده ن، فه سه د نازم حه مه مید محه عه.  بووه) 444(
قی  یله فه  سوپا له وانی فۆکه اریڕاوژکعد،  لسه مید گاتع ئه حه وان فۆکهقیدی  عه

  ھزه مین له  یه ده تی ڕهم و  کانی دووه ی ھزه رمانده ، فهبدول عهت  قید نیعمه عه. دوو
د). 55(سربی   ین له خوه  تیه د عه مه محه وان فۆکهمی  ده موقه. کان تییه تایبه  ڕائی
کی  یه(تیپی    ر به سهکی  یهوجی کۆماندۆی  ی فه رمانده یاسین، فه ئیبراھیمر  مونز
کی  وجی کۆماندۆی یه فه.  کۆی کردووه تیله –الر  رشتی قۆی که رپه سه  ، که)ت تایبه
، )70لیوای کۆماندۆی (   ر به سهی ئالی )18(وجی  فه). ت دووی تایبه(تیپی    ر به سه
د  مه ماعیل محهم ئیس ده موقه. د مه محه ئیبراھیمفوئاد  ڕوکنقیدی  یی عه رمانده فه به 

م خالید یاسین عوبد،  ده موقه. واگری سلمانی ی ھه یاسین، لپرسراوی بنکه
عید، جگری  باح یونس سه م سه ده موقه. ماڵ مچه واگری چه لپرسراوی ھه

ن دوڕاجی،  سه د نازم حه مه محه  می پیاده ده موقه. نگاو رتی سه ی که رمانده فه
 – حیم ڕهسۆفی  –قۆی پباز   ت له کی تایبه ۆی تیپی یهوجی کۆماند ی فه رمانده فه
قیب  نه. خورماتووواگری  رپرسی ھه قاسم ھاشم یاسین، به ڕائید. سمان لی وه عه

، بیع ڕهد  مه قیب جاسم محه نه. الر واگری که رپرسی ھه ن، به سه لی حه کیفاح عه
دنان سلمان موسح،  عه  یادهمی پ که موالزمی یه. ندیخان ربه واگری ده رپرسی ھه به

مید  عید حه سه  می پیاده که موالزمی یه. ت ی تایبه)1(ی کۆماندۆی تیپی )1(پۆلی 
  می پیاده که موالزمی یه). 70(ی ئالی لیوای زرپۆشی )18(وجی  فه  یر، له خزه
  یادهمی پ که موالزمی یه). 444(کی لیوای  وجی یه فه  لی له عه  ھره بدولزه د عه مه محه
موالزمی . ت کی تایبه کی کۆماندۆی تیپی یه وجی یه فه  لمان موسلیح له دنان سه عه

. ت کی تیپی دووی تایبه جی کۆماندۆی یه و فه  ریف، له ریم جاسم شه که  پیاده
کی تیپی دووی  وجی کۆماندۆی یه فه  ، له مزه زیز حه ھاب عه شه  موالزمی پیاده

کانی  ی تانکه تیبه ریف، که فا شه د مسته حمه زرپۆش ئهمی  که موالزمی یه. ت تایبه
) 12(، ) رامه لکه ئه(کانی  ی تانکه تیبه ، که)باس لعه ئه(  ی زرپۆشی تیبه که . رامه که
  به ڕاسپردراوندازیاری  ڵ تواناکانی ئه گه له، )55(ی  که یه   ر به سهی  ی فۆکه سته ده

واگری تیپ و  ھه   ر به سهرکانی سوپای  ی ئه سته کان، ده کاولکردنی گونده



641 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

منی  کانی ئه که سوپا، ھزی ئاسمانی، یه وانی فۆکهی کیمیاوی،  سته کان، ده قه یله فه
  .  یان کردووه نفاله و ئه شداری ئه رکوک و سلمانی به پارزگاکانی که   ر به سه

منی سلمانی  رتی ئه به هڕیو به  ناسر، له بدول عهد  حمه من ئه می ئه که موالزمی یه
، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ قۆی پباز له   جاشی کردووه) 300(رشتی  رپه سه
  . )5733ل

خ  ر گونده کان بۆ سه رپرسی جاشه یاز، به الح تاھیر فه من فه موالزمی ئه کانی ش
  .می شور د و چه مه و، ئیمام محه ته
و  شداری ئه به) 200، 75، 58، 25(کانی  سووکه  وجی جاشه فه  ک له ریه ھه  
ی رۆکجاش سهد زراری،  سعه عید یوسف ئه سه(  :بریتین له  ، کهیان کردووه نفاله ئه
وجی  ی فهرۆکجاش سهچیاد دوالی دۆسکی، . کان سووکه  ی جاشه)25(وجی  فه
گی جاف،  تاح به د فه مه عید محه د سه مه کیسرا محه. کان سووکه  ی جاشه)58(

حمان  بدوله شید عه ڕه مه شخ حه. کان سووکه  ی جاشه)75(وجی  فه یرۆکجاش سه
 ؛کان سووکه  ی جاشه)200(وجی  ی فهرۆکجاش سهکۆیی،  حیم جاف تیله بدوله عه
  ). ).5619- 5617، ل25ب ،1-2: ( رچاوه سه
فور  بدولغه شخ حاجی عه رۆکجاش سهی )15(وجی  فه: (کانی وجه فه  ک له ریه ھه

ری،  کر ئاغا پشده باپیر بابه  مزه ھه رۆکجاش سهی )121(وجی  ، فه ردانی خالید دوبه
  که) 161(وجی  ک  و فه له زا ڕهد  مه ر محه نوه کانی ئه سووکه  ی جاشه)131(وجی  فه

، حیم ڕهسۆفی (نفالی گوندی  شداری ئه ، به ی بۆ من دیار نییه که هرۆکجاش سه
، 25ب ،1-2: ( رچاوه سه؛ م نفالی سیه ئه  له  ان کردووهی)ربل و چوارشاخ مه ئه
کاتی   له  ردانی فور خالید دوبه بدولغه ی عه)15(وجی  فه). 5612+5608+5606ل

یان  که ڕه کان شونی شه سووکه  ی جاشه)121(وجی  توون، فه دا ھه که ڕه شه
ی اشرۆکج سهکی  له زا ڕهد  مه ر محه نوه چی ئه وه، که ته و کشاونه  جھشتووه به
ی )36(وجی  ھا فه روه ھه.  کاندا ڕه شه  له  سووکی بریندار بووه  به) 131(وجی  فه

کانی خۆی بۆ  ی قسه گوره رکی، به مین ھه سادق زۆ ئه   ر به سهکانی  سووکه  جاشه
، 86-2(:  رچاوه سه ؛ ی کردووهم یهنفالی س شداری ئه ھاوکاری، به ی ڕۆژنامه

رگ،  حمان، تونی مه بدوله زیاد عه، 21- 2(؛ ) زانراوه ل نه، )998(  ھاوکاری، ژماره
د  له ق وه کان، تاریق فایه سووکه  ی جاشه)37(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )240ل

، خورماتوووجول،  کانی نه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه نقی، به یی زه کاکه
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شۆڕش حاجی ). 3(نفالی  هئ   کاته ده  ، که کردووه ی رقه سهرکوک و  کفری، که
تی  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1(ی  رچاوه سه  له سوڵ ڕه

،  کان کردووه سووکه  وجی جاشه فه  شداری چوارده به  ی به ئاماژهدا، )156لئراق، 
م  دا ئاماژه وه ره سه  له  که ،)179، 131، 100، 75، 25(کانی  وجه فه  له  جگه  که

د  مه محه قیب ڕهد  حمه ی سابیر ئه)2(وجی  فه(   ی تر بریتین له که یه دوون، نۆپکر
وجی  رکی، فه د جھانگیر ئاغای ھه سعه ی ئه)5(وجی  ، فه)سوورچیسابیر ( سوورچی

ریم  تاح که مید فه ی عه)35(وجی  میل ئاغا خۆشناو، فه د جه مه ی ساح محه)18(
وجی  ڕان، فه رگه د ئاغای سه حمه ئه براھیمئیی موشیر )46(وجی  تاح جاف، فه فه
وجی  ، فه)رایی لی سه عه(یی  د ئاغای کاکه له ید وه سه فیق ڕهالل ئاغا  ی جه)101(
 بدول عهقیب  ی نه)151(وجی  نه، فه نگه ن زه سه لی ئاغا حه د عه مه ی محه)139(

  . )د جاف مه عید قادر محه ی سه)199(وجی  ن ساح بابان و فه سه حه
نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1(حمان  بدوله زیاد عهی  گوره به  
شداری  به  تییانه تایبه  زه فره و مه رۆکجاش سهو  ، ئه)245- 236لتی ئراق،  وه ده
تاح  مید فه عه رۆکجاش سه   ر به سهی )35(وجی  فه: ( میان کردووه نفالی سیه ئه
ه اندهرم ، فهڕۆغزایی م ڕۆستهویاندا تاھیر عوسمان ن  تاح جاف و له ریم فه که   ی سری
ی )1014(  رمانی کۆماری ژماره ی فه گوره گی جاف، به تاح به فه .وجی ناوبراو فه  له

م  نفالی سیه شداری ئه پاداشتی به  تی له دالیای ئازایه ، مه)3.10.1988(وتی  ڕکه
ی )55(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،یی کامیل شخ ھادی شخ نوری سۆه.  رگرتووه وه

ی )60(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،بانی د تاه مه یزو محه سوعاد فه .کان سووکه  جاشه
ی )63(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،فیق نوعمان کافرۆشی قادر شه .کان سووکه  جاشه
ی رۆکجاش سهرزنجی،  ریم حوسن به بدولکه م عه سه شخ موعته .کان سووکه  جاشه

 ،  حمود باریکه عید مه سه).  زانراوه ل نه، )995(  ھاوکاری، ژماره، 91- 2(؛ 64وجی  فه
ی رۆکجاش سهگایی،  رمه چه م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه .)73(وجی  ی فهرۆکجاش سه
وجی  ی فهرۆکجاش سه ،زاھیر تاھیر تۆفیق کۆیی .کان سووکه  ی جاشه)104(وجی  فه
، )ید مانگا سه(رزنجی  ھا محدین به ته زا ڕه .کان سووکه  ی جاشه)150(

 ،ئاغا باواجانی شید ڕهزیز  بایز عه .کان ی جاشه)211(وجی  ی فهرۆکجاش سه
 یرۆکجاش سه ،رزنجی مین به میل ئه د جه حمه شخ ئه .)213(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99- 2: ( رچاوه ؛ سهکان سووکه  ی جاشه)240(وجی  فه
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 سوڵ ڕهدین خدر  حه سه).  زانراوه ل نه، )6692(   الثورة، ژماره، 103- 2( ؛ )4ل
د شخ  مه محه .کان سووکه  ی جاشه)241(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،ندی قشبه نه
خ  .)257(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،رزنجی ریم قادر به بدولکه عه ن شخ حوسش
ئیسماعیل  .کان هکسوو  هی جاش)262(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،رزنجی عید به سه
قید  عه .کان سووکه  ی جاشه)268(وجی  ی فهرۆکجاش سه ، نه نگه زیز ئاغا زه عه
دنان  عه .کان سووکه  ی جاشه)300(وجی  ی فهرۆکجاش سهمید عوسمانی  بدولحه عه
ی )321(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،)باری دنان جه ید عه سه(  باری د جه حمه ئه بدول عه

  ی جاشه)323(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،ھاب ریم شخ شه شخ که .کان سووکه  جاشه
ی رۆکجاش سه، ) زه جید سلمان وه مه(د جاف  حمه جید سلمان ئه مه .کان سووکه

 ،سۆ ری حه نوه ئه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هد بیجۆ ف حمه ئه .)354(وجی  فه
ی  زه فره ی مه رمانده هی موشیر، فلی حاج کر عه به .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه

 ،ئاغا زا ڕهزیز  تاریق عه .وج ی فهرۆکجاش سهفیع کافرۆشی  تاریق شه .تی تایبه
ی  ندهرما فه ،مای مچه مان چه بار قاره تۆفیق جه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هف

مال  جه .تی یبهی تا زه فره ی مه رمانده هدرژ، ف  باره جه .)145(ت  ی تایبه زه فره مه
  جم ئینجه د نه مه سیب محه حه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هف ،یدوزحوسن 

وجی  ی فهرۆکجاش سهریب جاف،  د غه مه عید محه سه .وج ی فهرۆکجاش سه ، باری جه
وجی  ی فهرۆکجاش سه ،)پۆخچی  مه حه(د سدیق  مه محه حیم ڕهد  مه محه .)251(
وجی  ی فهرۆکجاش سه ،لی گلی د عه مه محه ت فعه ڕه .کان وکهسو  ی جاشه)ناسراو نه(
و جگری  رۆکجاش سه ،جید غدانی غدان و مه) عید سه  مه حه(عید  سه .)ناسراو نه(

ی  زه فره ی مه رمانده هف ،روش شامل ده .کان سووکه  ی جاشه)ناسراو نه(وجی  فه
جگری (وج  ی فهرۆکجاش سهجگری   لی گلی که د عه مه محه ت فعه ڕهماڵ  شه .تی تایبه

ی  رمانده هف ،ن رمه د وایه حمه ھاب ئه شه . باوکی بووه) لی گلی د عه مه محه ت فعه ڕه
 .ئیستخبارات   ر به سهتی  ی تایبه زه فره مه ، دزه  مه عاسی حه .تی ی تایبه زه فره مه
ر  عومه .تی ی تایبه زه فره مهی  رمانده هف ،)رکوکی که  به عه(مین ساح  ئه  کاکه بدول عه

دینان ی  رمانده هف ،تاح ن فه سه زیز حه عه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هف ،حاجی با
 ،) شقه ند قه مامه(یی  شقه ولود شخانی قه ند ساح مه مامه .تی ی تایبه زه فره مه
ی  قاله(زیز  عهقادر  .وج ی فهرۆکجاش سه ،حیم ڕه  مه محدین حه .وج ی فهرۆکجاش سه
ی رۆکجاش سه ،یی دڕه شید ڕهقاسم  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه ،)ند نابه  زه عه
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 ،) مسه مالی شه که(یی  ر تاسوجه یده د حه مه مال محه که .)ناسراو نه(وجی  فه
   ).کان سووکه  وجی جاشه ی فهرۆکجاش سه
  زه فره ، مه)5834(  ڕه م، الپه که ی یه رچاوه ی سه)25(شی  ی به گوره ھا به روه ھه

شداری  دا به)12.3.1988(وتی  هڕک  له) 78، 77، 66، 50، 49(کانی  تییه تایبه
و   نه نگه یس، زه وه ره ن، قه شخ جیری، چیمه(کانی  نفالکردنی دانیشتوانی دھاته ئه

، 25ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ یان کردووه)م و پردێ ره قادرکه   ر به سهندین گوندی  چه
به ) 194، 119، 55، 3(واری سلمانی  ته   ر به سهکانی  تییه تایبه  زه فره مه ).5834ل
  وجه و فه واوی ئه ھا ته روه ھه. لی حمود عه لی مه من عه رشتی موالزمی ئه رپه سه 

شداری  وجی تردا به فه) 13(ڵ  گه شداربوون له نفالی دوودا به ئه  له  ی که جاشانه
نسوور  مه) 194(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه.  یان کردووهنفالی س ئه

دا )ول شخ ته(گوندی   لهدا )12.4.1988(وتی  هڕک  له  ، که ج بووه ره تاح فه فه  سواره
ی ئۆتۆنۆمی  منی ناوچه منی سلمانی بۆ ئه نووسراوی ئه: ( رچاوه سه ؛کوژرا

دا )16.4.1988(وتی  هڕک  له  ک، که قی یه هیل خۆی فه منی ناوه و ئهکوردستان 
  ی جاشه)179(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،نه نگه زه شید ڕهد  مه حسین محه ته).  نردراوه
  ھاوکاری که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه؛  نفالی سی کردووه شداری ئه بهکان،  سووکه
 شید ڕهد  مه قادر محه ).ی دیار نییه که ژماره  وه داخه م به ، به ی المه که کۆپییه

ی لدوانی  گوره کان، به سووکه  ی جاشه)353(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،بدولقادر عه
داغ،  ره ، قه بجه ه کانی ھه نگه شداری جه یان به که وجه فه  که  ی کردووه وه خۆی باسی ئه

  ھاوکاری، که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ میان کردووه م و سیه م، دووه که کانی یه نفاله ئه
بۆ   که  ی ناوبراوم الیه که وتنه قی چاوپکه م ده ، به ر نییه سه ی له که هڕۆژو  ژماره

  .  )ھاوکاری لدوانی داوه
رمیان و سنووری  ی گه کانی ناوچه گونده ،م نفالی سیه ئامانجی شاوی ئه  
ندیخان،  ربه ، ده م ره هیالن، قادر ک رکوک، له که(رکوک  ی کهپارزگاتی  رایه به ڕوه به
) نجیر ھه ره مال و قه مچه ، چه باره ، جهخورماتوونگاو،  الر، سه ن، کفری، که سه حه  ره قه

  کانی ندی ناحیه به ڵ چوار مه گه له  وه دھاتی گرته) 1000(  ی زۆرتر له نزیکه  بوو، که
و  ندک له ھه. خاپورکرانموویان  ھه  ، که)یالن داغ و له ره م، قه ره نگاو، قادرکه سه(

: بوون  مانه وتن ئه که م یهنفالی س ر شاوی ئه به  ی که رزایی و دھاتانه ، به ناوچه
،  په ، باشته غوم، باجگه ئیبراھیم،  هڕق ربل، ئۆمه ست، ئۆمه سپی، ئه ئاوباریک، ئاوه(
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ی  خه ی بچووک، به خه بهروو،  ی سه که له کجار، به له ل، به رکه ، به ) باراوه(باداوه 
،  که نگۆل، بنه ل، به شه  کره ف، به کر بایه نوور، به مۆرت، باوه خۆشن، بانه ، باوه وره گه

نگوشتی حاجی  حمود، پباز، پنج ئه ی حاجی مه ه ، پونگه ه ، پونگه کانه ، په بۆیسانه
شار،  فا، تازه شخ مسته نگوشتی د، پنج ئه مه نگوشتی شخ محه د ئاغا، پنج ئه مه محه
کرۆز،  په ب، ته عاره  په وز، ته سه په  سپی، ته  په رز، ته به ، تایه بان، تاو، تاوسانه تاه
،  کۆ، تیمار، جنۆکه ، تیله ، توکن، تۆپخانه ، تورگه کیه ریمان، ته نه  په مارف، ته  په ته

  مه سلمان، حه  مه ، حهمک روو، حه نۆشی سه ن که سه نۆشی خواروو، حه ن که سه حه
روو،  ولک، چوار شاخی خواروو، چوار شاخی سه رمک، چه قادر، خدر رحان، چه

ڕاجی، دوبرا، ور، دوا ڕه ، ده رزیله ، ده  زی، درۆزنه ڕوو، داره ن، داربه چوارمالن، چیمه
ژنی،  جه ، سپی ، زینانه نه نگه ڕین، زه لیکاو، زه  رده ، زه ئاغا، زستانه م ڕۆستهبات،  هڕ

ید شخان، سۆفی  لیل، سه ید خه ، سماق، سه روچاوه ش، سه ڕه ره ، سه رقه سه
رد، شخ  زه تان، شاتری، شۆراو، شانه ، س خران، سگۆمهزا ڕه، سۆفی حیم ڕه
لی  ، عه وره لیانی گه ، عه لیانی تازه زیز قادر، عه گ، عه زیز به ویل، عه مید، شخ ته حه
تامور،  ره گا، قه ، قایش پاشا، قه فا، قازانقایه ق مسته ر، فه ۆمهتاح ئ سمان، فه وه
، کانی عوبد، کانی قادری  ، کارزه یتول، قیرچه یتاوان، قه یس، قولیجان، قه وه ره قه

ریم  ، که بچنه ره ، که ، کچان، کوگه خواروو، کانی قادری ژوورو، کانی قادری قه
روو، کۆکس،  کۆشک، کۆشکی خواروو، کۆشکی سهکۆتر،  جۆ، کونه سام، کوه به

یالن،  رد، له زه روو، گۆمه لیاوه، گوباخی خواروو، گوباخی سه ڕاوی، گه ، گه رزه به کله
ال  کان، مه سۆیه ج، مه ره فه  مه سۆی حه ریزاد، مه حمود په ، مه سووره گ، مله م به مریه
  ره یه ، ھه رزه به واره  ناره، ھه ی، ھهزارکان ، ھه رنه وجول، ھه ر، میلقاسم، نه ئۆمه

  ). وارانی ژوورو و ل، وارانی خواروو قه  ان، ھنهر ئام ، ھۆمه  سوور
  : بووه  یه مشوه نفال به ی ئه م قۆناغه کانی ئه الماره په  

  .ی شاتری و ناوچه ره به  وه ه- الر که  له: م که قۆی یه
 ویل شخ تهکانی چوارمالن و  رزاییه و به ره زک بهھ  وه ه-نوور باوه  له: م قۆی دووه

  . نه نگه و زه حیم ڕهکانی سۆفی  و گونده ره و ھزکی تریش به
  رده کانی زه و شاخه ره ککیان به رچوون، یه دوو ھز ده  ندیخان ربه ده  له: م قۆی سیه

   . رده ل و شاخی زه رکه و گوندی به ره ی تریش به که و گون، ھزه
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و  ره و ھزکی تریش به ڕۆغزاییی  و ناوچه ره ھزک به  وه-کۆ تیله  له: م قۆی چواره
  .ڕین گوندی زه

  .ربل و گوندی ھۆمه ره به  هو- رقه سه  له: م قۆی پنجه
و ی سه شارۆچکه  له: م شه قۆی شه   .یتوول و گوندی قه ره به  وه ه-نگا
برایم غوم و : کانی و گونده ره به  وه ه- م ره ی قادرکه شارۆچکه  له: م وته قۆی حه
  .بناری گل
ی  شارۆچکه  ک له ریه و ھه ره به  وه ه-ی خورماتوو شارۆچکه  له: م شته قۆی ھه

  .  داوده   ر به سهکانی  وجول و گونده نه
زارکانی و  کچان، ھه: کانی و گونده ره به  وه ه- نگاو ی سه شارۆچکه  له: م قۆی نۆیه

  .   هنار ھه
ی  وه یدان شونی کۆکردنه و مه  سووره خانلو، مله ق عوسمان، قه کانی فه گونده  

  که) 14.4.1988( ڕۆژیت  تایبه ، بهنبوو  که ی ناوچه که ستگیرکراوه ده  دانیشتوانه
ن ه کۆمه  به  بۆ گۆڕه  وه سووره مله  له رککی زۆ خه   رزه به واره  ھه. کان بردرا

و دواتر   س ساڵ تیایدا ژیاوه  که  یه)بدول عهد  حمه یمور ئه ته(کبوونی دای شونی له
ڵ  گه له  سان بووه) 12(نی  مه ته  کاتکدا که جۆ، له بۆ گوندی کوه  باریانکردووه

 و  گیراوه  وه حوسنه دام سهن میلیشیای  الیه  کانی له و خوشکه دایک، باوک، برا
  .   بووه   ڕزگاریدا  که کردنه باران گولله  نیا خۆی له دواتر ته

  به  نفاله م ئه ئه و  که ر ناوچه سه  ھرش کرایه  وه قۆه) 10(  نفالدا له ی ئه م قۆناغه له
. یاند کورد گه  ترین زیانی به وره نرت و گه نفال داده ترین ئه ترین و دڕندانه وره گه
وه دا ئاماژه وه ره سه  کو له روه ھه  ی ماوه  له  نفاله م ئه ئهی  دڕندانهاوی ، ش ی پدرا
و  دڕنده  به) 14.4.1988( ڕۆژی. ی کشا دا درژه)7.4.1988-20.4.1988( ترین 

ن  الیه له  وه)1995(سای   له  شه ر بۆیه نرت، ھه نفال داده ئه ڕۆژیرفراوانترین  به
  ال و دواتریش لهنف ئه ڕۆژیکرا به ) کانی کوردستان نفاله ئه و  ئاوارهی ڕکخراو(

دا )4.4.2007(وتی  هڕک  له ڕکبیا  به  وه رمی کوردستانه تی ھه ن حکومه الیه
زار  نجا ھه په) 50(ی  دا نزیکه نفاله و ئه له.  نفال دیاریکرا ئه ڕۆژیکو  وه) 14.4( ڕۆژی

  . ھاووتی کورد شون بزرکران
وه ده  که واوی خه هم، ت نفالی سیه نجامدان و کۆتایی ھاتنی ئه پاش ئه کانی  ستگیر کرا

لی  و تاوانباران عه  وه رکوک کۆکرده کی که یه ربازگه سه  یان له نفاله و ئه سنووری ئه
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عس، سوتان ھاشم  ی باکووری پارتی به نووسینگه ڕازگریجید،  ن مه سه حه
ند  و چه  نته لحه حاج ئه بدول عهق  ک، باره وی یه یله ی فه رمانده د، فه حمه ئه
 یان گیرا ڤیدیۆ ونه  و به  رانه سه ستبه و ده ناو ئه  رز چوونه به ی پایه دیکهی رک فسه ئه

زیندانی   من له  وکاته ئه .خش کرا کانی ئراقی په فزیۆنه له ته  یان جار له ده  و به
موو  شتی ھه کاتژمری ھه  کاندا له نگوباسه کاتی ده زۆر له به ،بوغرب بووم ئه
بگرین له له م ته رده به  له  بوایه ک ده یه وارهئکه(کان  نگوباسه ده  فزیۆن دانیشین و گو  

ه و دیمه یان جار ئه ده  به  ، بۆیه)باس دام سهنو خۆماندا ناومان نابوو  له  ئمه   ن
   . مان بینیووه زنانه دته
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   :کان هشداربوو به  ھزهو  م چواره نفالی شاوی ئه
    
ی  رمانده د فه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنتی لیوای  رکردایه سه م، به  نفالی چواره ئه  
 یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه  به ک و قی یه یله فه

رپرسی بیرۆی باکووری  هجید تکریتی ب ن مه سه لی حه رگری، عه زیری به توفاح وه
رۆک  جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  عس، فه حیزبی به

ی شاوی وخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه  وه نزیکه  جی له زره نزار خه(سوپا  رکانی ئه
دا )3.5.1988(وتی  هڕک  ر له سکه دی عه  له و  کردووهنفالی چواری  ی ئه دڕندانه

) ک. ن. ی(ی درینی  رگه مای پشمه  که ، ماه کی گرتووه یه بانی ماکدا ونه ر سه له
ب تکریتی  ره د عه مه محه شید ڕهحوسن  ڕوکنریق  ، فه) حموده مان مه قاره

سابیر  ڕوکنکان، لیوا  رۆکی سوپا بۆ کاروباری ئۆپراسیۆنه ری سه تیده یارمه
ربازی،  واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه لدوری به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه عه
ی ڕکخراوری  به ڕوه ف جبوری به ه ساح خه گ موتهرحان  فه ڕوکنقید  عه
  .  بووهت  ی خۆرھه واگری ناوچه ھه
  :  نجام دراوه ئه وه ی خواره  و ھزانه شداری ئه به  به م، نفالی چواره کانی ئه الماره په

  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )لید کانی خالید بن وه ھزه(  ناسراو به) 2(ی  تیپی پیاده
  .  بووه  که ی تیپه رمانده یب فه باس وھه جید عه بدولمه عه ڕوکنمیدی  عه

ک،  قی یه یله فه   ر به سه  که) د قاسم مه کانی محه ھزه(  ناسراو به) 5(ی ئالی  تیپی پیاده
  .  زاع بووه لھه د ئه مه یزی محه مود فهح مه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  که

  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )نا کانی موسه ھزه(  ی ناسراو به ی پیاده)8(تیپی 
  .  بووه ڕامزحمود  ناتق شاکر مه ڕوکنمیدی  ی تیپی ناوبراو عه رمانده فه

چوار و  قی یله فه   ر به سهی )سر کانی نه ھزه(  ی ناسراو به)10(تیپی زرپۆشی 
خالید  ڕوکنمید  عه(  که ی تیپه  رمانده فه  ، که و تیپه ر به کانی کۆماندۆی سه وجه فه
  .  بووه) لدلمی ئه ئیبراھیمد  حمه ئه
ی لیوا    که ی تیپه رمانده فه  که ک، قی یه یله فه   ر به سهی )28(وجی کۆماندۆی تیپی  فه

   . یدی بووه لعوبه ن ئه سه د حه حمه ئه ڕوکن
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   ر به سهی )زیز بدولعه ر بن عه کانی عومه ھزه(  ی ناسراو به)38(ی  تیپی پیاده
لوان حوسن  میر عه بدولئه عه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه  ک، که قی یه یله فه

  .زیز بدولعه ر بن عه کانی عومه ی ھزه)38(تیپی    ر به سهی )448(لیوای  . بووه
  .د ساح مه د محه حمه لی ئه عه ڕوکنمیدی  ی عه رمانده فه  ، به)46(یی تیپی  رمانده فه

  تی گشتیی ھزه رکردایه سه   ر به سه  ت، که ی ھزی تایبه)68، 66، 65(لیواکانی 
بدولموحسن  ت عه ی ھزی تایبهڕوکنمیدی  دا عه)1990(سای   لهکان بوو،  کداره چه

کاتی  نازانم ئایا له  وه م ئه به ، بووه)65(ی لیوای  رمانده سلمان کازم فه
ی )66(ی لیوای  رمانده ھا فه روه ھه !ی تررک فسه ئهیان   و بووه ر ئه کانیشدا ھه نفاله ئه

  .  ر سادق بووه عفه جه ڕوکنمید  ت عه ھزی تایبه
  ). 46(لیوای ئالی و لیوای زرپۆشی   ک له ریه ھه
امریة جحفل الدفاع (م  که ری نیشتمانی یهلی پارزگا حفه کانی جه یی ھزه رمانده فه

یی  رمانده فه. دین خاس مسه عد شه سه ڕوکنمید  یی عه رمانده ژر فه له ،)الوطني االول
 ڕوکنمید  تی عه رکردایه سه  ک، به قی یه یله گاکانی فه تی پارزگاری باره ھزی تایبه

  . ھا د ته مه الء محه عه
ق  باره ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه  وت، که گاری نهکانی پارز یی ھزه رمانده فه
لی و  فوئاد حوسن عه ڕوکنقید  عه  ک له ریه شداری ھه و به   لحنته حاج ئه بدول عه

ھا  روه ردووکیان جگری ناوبراو بوون، ھه ھه  حمود که م ھاشم کامل مه ده موقه
  . وت کانی پارزگاری نه ھزه واگری ری ھه فسه ھبان، ئه زه  تیه یر عه مید خزه عه

  ). 110(ی  لیوای پیاده
  . ک قی یه یله فه   ر به سهکی  لیوای کۆماندۆی یه

  ). 77(کانی لیوای  تییه تایبه  ھزه
  . مید خالید یی عه رمانده فه  ربازی سوس، به رتی سه که.  م ڕۆکی سیه کانی گه ھزه

  .لجبوری د یاسین ئه مه قید محه هعتی  رکردایه سه  ، به ربازی کۆیه رتی سه که
رکانی سوپای  ی ئه سته رکوک و سلمانی، ده منی که ئه   ر به سهواری  کانی ته  زه فره مه
سوپا، ھزی  وانی فۆکهی کیمیاوی،  سته کان، ده قه یله واگری تیپ و فه ھه   ر به سه

کانی  که کان و یه ندهکاولکردنی گو  به ڕاسپردراوندازیاری  ئاسمانی، تواناکانی ئه
  . ربازی واگری سه ھه
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  تی ژماره ی تایبه زه فره دا، مه نفاله و ئه کان له کورده  شداری جاشه به  ت به باره سه
کانی  وجه فه . ی بووه)نجیر ھه ره قه(گۆرانی  تحول فهیوسف ی  که رمانده فه  ، که)77(

   که،  شدارییان کردوه کان به ووکهس  کی جاشه حافیلی یه یی جه رمانده فه   ر به سه
دری  قه   ر به سهی )1(وجی  فه: ( بریتین له ووج ھاتووه  فه) 27(نویاندا ناوی  له
لۆ  لی حاجی مه عه ئیبراھیم  ر به سهی )20(وجی  فه .د زباری مه د محه حمه ئه

ی )37(وجی  فه .د ئاغای زباری حمه عاسیف ئه  ر به سهی )23(وجی  فه .مزوری
د  مه حه  ند مامه  ر به سهی )51(وجی  فه .نقی یی زه د کاکه له ق وه فایه تاریق  ر به سه
رزنجی  کامیل ھادی شخ نوری به  ر به سهی )55(وجی  فه .ردی ولود گه مه
وجی  فه .ندی وه مه د کابایز ھه مه یم محهر فوئاد که  ر به سهی )72(وجی  فه .)یی سۆه(
  ر به سهی )79(وجی  فه .زیز شروانی مین عه ئه د  حمه ئه شید ڕه  ر به سهی )78(

مین  ر ئه د عومه هم محه  ر به سهی )81(وجی  فه .گایی رمه چه زا ڕهد  سعه الل ئه جه
وجی  فه .فا ئاغای کۆیی فارس تاھیر مسته  ر به سهی )85(وجی  فه .میل باساکی جه

لیم  سه  ر به سهی )98(وجی  فه . ییحیا کۆ ر مام یه عوسمان عومه  ر به سهی )86(
لی  یر عهتاھ  ر به سهی )99(وجی  فه .لی ئاغای میراوده سوڵ ڕهند  مه مه
د  مه اھیر یونس محهد ت مه محه  ر به سهی )107(وجی  فه .باری حمان جه بدوله عه

 .نپکا رکه ند ئاغای سه بایز مامه باس ئاکۆ عه  ر به سهی )132(وجی  فه .شکاک  زیناوه
وجی  فه .)بچکۆل  ره عومه(لی جاف  د عه مهح ر ئه عومه  ر به سهی )171(وجی  فه
حوسن   ر به سهی )175( . یانی بهڕۆژعید  یس سه حسین شاوه ته  ر به سهی )172(

مین قادر  د ئه مه حهتیف م له  ر به سهی )195(وجی  فه .ری د عوسمان پشده مه محه
وجی  فه .یی د ژاژه مه محه  مزه د ھه مه محه  ر به سهی )204(وجی  فه .جاف زڕگوزی

ی )211(وجی  فه .)میرزا کۆیی( زا ڕهریف  میرزا ئیسماعیل شه  ر به سهی )207(
 بدول عهدنان  عه  ر به سهی )212(وجی  فه .رزنجی ھا محدین به ته زا ڕه  ر به سه
حمود  د مه حمه ریم ئه کهم قاس  ر به سهی )237(وجی  فه .)دنان دیسکۆ عه(جم جاف  نه

  ر به سهی )257(وجی  فه .مین د ئه حمه سابیر ئه  ر به سهی )248(وجی  فه .شینکی
د سۆفی  حمه ئه  ر به سهی )356(وجی  رزنجی و فه ریم قادر به بدولکه د عه مه محه

نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19- 1(:  رچاوه سه ؛ئیسماعیل ساح
   ).163-162لق، تی ئرا وه ده
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نفال کورد و  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه، 19-1( حمان بدوله زیاد عهی  گوره به
شداری  به  تییانه تایبه  زه فره و مه رۆکجاش سهو  ، ئه)245- 237لتی ئراق،  وه ده

 ،یرۆکجاش سهسوورچی  قیب ڕهسابیر : (  بریتین له نفالی چواریان کردووه شاوی ئه
 .)19(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،زیز ئاغای سوورچی د قادر عه مه همح .)2(وجی  فه

-2(؛ 64وجی  ی فهرۆکجاش سه ،رزنجی ریم حوسن به بدولکه م عه سه شخ موعته
ی رۆکجاش سه ،  حمود باریکه عید مه سه).  زانراوه ل نه، )995(  ھاوکاری، ژماره، 91
  ی جاشه)92(وجی  ی فهجاشرۆک سه ،فا شوانی د مسته مه بوڕھان محه .)73(وجی  فه

وجی  ی فهرۆکجاش سهگایی،  رمه چه م ڕۆستهلی  عه  مه ر حه عومه .کان سووکه
ی رۆکجاش سه، )ال عوزر مه(ولود  د مه مه زیز حه عه .کان سووکه  ی جاشه)104(

ریم  دین شخ که جمه الل شخ نه شخ جه .کان سووکه  ی جاشه)130(وجی  فه
ید  حمود سه شخ مه .کان سووکه  ی جاشه)135(وجی  هی فرۆکجاش سه ،یی ساه

د  حمه ر ئه ھۆمه .کان سووکه  ی جاشه)137(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،یی گوڵ کارزه
 ،زاھیر تاھیر تۆفیق کۆیی .کان ی جاشه)140(وجی  ی فهرۆکجاش سهری،  ئاغای پشده

رزنجی  بها محدین ھ ته زا ڕه .کان سووکه  ی جاشه)150(وجی  ی فهرۆکجاش سه
 سوڵ ڕهدین خدر  حه سه .کان ی جاشه)211(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،)ید مانگا سه(

 بدول عهدنان  عه .کان سووکه  ی جاشه)241(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،ندی قشبه نه
  ی جاشه)321(وجی  ی فهرۆکجاش سه ،)باری دنان جه ید عه سه(  باری د جه حمه ئه

سیب  حه .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه ،نجیری ھه ره جیھاد موسا قه .کان سووکه
ولود  ریم مه که یرول خه .وج ی فهرۆکجاش سه  ،باری جه  جم ئینجه د نه مه محه

مین  ئه  کاکه بدول عه .تی ئیستخبارات ی تایبه زه فره مهی  رمانده ، فه)یدوز یرول خه(
لی  حاجی عه(  بیاوه لی نه عه .تی ی تایبه هز فره ی مه رمانده هف ،)رکوکی که  به عه(ساح 

ی  رمانده فه ،د حوسن نوری مه محه .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هف ، )بیاوه نه
  مه محدین حه و ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده هف ،د کاوانی مه محه .ت ی تایبه زه فره مه
وه هسی  گوره ھا به روه ھه). وج ی فهرۆکجاش سه ،حیم ڕه ھاوکاری، ، 119-2: ( رچا

 رۆکجاش سه   ر به سهی )47(وجی  فه  ک له ریه ھه، ) زانراوه ل نه، )975(  ژماره
 ڕوناک رۆکجاش سه   ر به سهی )138(وجی  نسور داودی و فه ت تۆفیق مه دحه مه

نفالی چواردا  شاوی ئه  شدارییان له ، به)ڕوناکشخ (ت داودی  دحه مه ئیبراھیم
  ی جاشه)179(وجی  ی فهرۆکجاش سهنه  نگه زه شید ڕهد  مه حسین محه ته.  کردووه
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  ھاوکاری که ی ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ لی چواری کردووهنفا شداری ئه کان، به سووکه
  ). ی دیار نییه که ژماره  وه داخه م به ، به ی المه که کۆپییه

-1: ( رچاوه سه؛  واریان کردووهنفالی چ شداری ئه کانی به سۆل و جاشه ی حه مه حه  
  ). 296ک بۆ مژوو، ل یه رگه ی پشمه یی، ناه ، سابیر کۆکه31
ق،  قته ر، پردێ، ته له رکوک، ئاغجه که(   ر به سهکانی  نفالی چوار گونده شاوی ئه  
ی ) دار، سورداش، شوان و کۆیهڕ،  ه ، دوکان، دگه ماڵ مچه کان، چه له ، خه کیه ته

بریتی شکیان  به  خاپوورکران که  و ناوچانه ر به کانی سه واوی گونده ته  وه، که گرته
ندان،  ر مه ت، ئۆمه ر گومه سوور، ئۆمه لیاسه گ، ئه ر به نده سکه ئاوماڵ، ئه: ( ن لهبوو

،  کانه ر، پاپیالن، په گون، بۆلقامیش، بۆگد، بده چنر، بانه وان، باغه ئلینجاغ، باخه
ڵ،  که وه ق، ته قته توو، ته که مار، ته ڕه ، ته کوڕه په بان، ته ش، پیران، پبازۆک، تاه هڕ لکه په

ن  سه سار، حه ، حه ، تلیان، تیمارۆک، حاجی قه گباسان، تیژه تورکمان باخ، توکی، ته
، ڕزانمی  مۆرد، چه له ، جۆکان، جه ، خوڕخوڕ، جگیله رابه پاغ، خدر شیرین، خه قه

،  لۆ، دۆندار، ساتوقه رماناو، ده ، ده ، داوداوه ڕوو، داوه ر، داربه سه یار، داربهخت دارئه
، سگردکانگ، سکانی،  ، سمایل به اوش، سماقهڕقرچنار، سوو ربیر، سه ، سه سارتک
ن، شخ بزنی  لوه خان، شیواشۆک، شخ ئه وگ، شیله ، شوان، شه پیسکه  شاخه

سوور،  جانی، شخ شیوه وان، شوه شخان، شخ پاه روو، خواروو، شخ بزنی سه
، قزوو،  گیان، قامیشه مدۆک، قازان، قازبه ودان، عه مدون، عه ر، عه سکه ل، عه ینه زه
ر،  مبه ، قه شقه ، قه سوکه ، قه چۆغه سرۆک، قه سر، قه ناو، قه ره سالم، قه ره تار، ، قه قه
، کانی سوور، ش ڕه، کانیبی، کانی  ، کسه ، کارزه ازهر به ، قۆڕه ری، قول قوله یسه قه

، کاوالن،  نجیره ، کانی ھه له رمک، کانی له ، کانی گه بان، کانی کورده کانی عازه
زیندان،   گورگ، کله سماق، کونه لکه نک، که په ، که شره له سوار، کوقوت، که کاوله

،  بۆره ، گۆزه په ناغاج، گۆپته رمک، گه گه ر، به دێ، گردخه وره ، گه وه گورگان، گوم که
س،  ڕه ن، موخه شخه ، مه لسی، مایله ش، مامه ڕه الن، مام  شین، ماسقه گۆمه

گ و  ر به یده گین، ھه ، ناسر ئاغا، نره ال زیاد، مۆرخوارده ، مه رزیخه خان، مه حمه مه
  .  ) یارمجه

په و  گۆپته(کانی  باران کردنی گوندهکیمیا  م به نفالی چواره ی ئه شاوی دڕندانه
ھرشی   وه قۆه) 20(  ستیپکرد، دواتریش له دا ده)3.5.1988(ی  ئواره  له)  ر سکه عه
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 دا)8.5.1988( ڕۆژی  و له ڕۆژش  و دوای شه  که ناوچه ر بۆ سهستیپکرد  سوپا ده
  . کۆتایی پھات  نفاله م ئه ئه
  :بوو  یه مشوه ال بهنف می ئه کانی قۆناغی چواره ھرشه  

،  شره له ڕزان، که می ، چه رابه خه: کانی و گونده ره به  وه یه- سلمانی  له: م که قۆی یه
  . سماق و کسه که دێ، که وره ، گه په ر، گۆپته سکه عه

عس  کانی به ھزه  وه ته ی قه ربازگه ق و سه قته ی ته شارۆچکه  له: م قۆی دووه
  : رشیان کردھ  یه مشوه به
ختیار،  مۆرد، دارئه له گی، جه ر به نده سکه ئه: کانی و گونده ره به  وه ه- ق قته ته  له: ک یه

  . لسی سرۆک و مامه ناو، قه ره ناغاج، قه ر، گه به شخان، گردخه
شین، قزوو،  ش، گۆمه ، کانیه رابه خه: کانی و گونده ره به  وه ه- ر یده می حه چه  له: دوو
  . الزیاد س و مه ڕه هموخ
گردکانت،  ر گومبه کانی ئۆمه و گونده ره به  وه ه- رمک گه  له: سئاوماڵ، سارتکهس ،  
  . ر مبه و قه
  .  رزیخه مدۆک و مه رماناو، عه ده: کانی و گونده ره به  وه ه- ش کانیه  له: چوار

: کانی و گونده ره به  وه ی شوانه شارۆچکه   ر به سهی -گ سمایل به  له: م قۆی سیه
،  وگ، کارزه پاخ، خدرشیرین، شه ن قه سه ، حه کانه ڵ، په که وه ، ته کوڕه په ته

  . سالم ره ش، مۆرخوارد و قه ڕه سوار، مامه کاوله
  : بوو  یه مشوه به  م قۆه الماری ئه په: م قۆی چواره

لیان،  و گونده ره وه به هما مچه چه  ھا له روه ر ھه له ی ئاغجه- وه گومکه  له: ک یه کانی ت
  .ن شخه ش و مه ڕه لۆ، کوقوت، مامه ، ده تیژه
ه ته  له: دوو و   په ر، گۆپته سکه وان، عه داالوا، شخ پاه: کانی و گونده ره به  وه -کی
  . گ ربه یه ھه

  : یه مشوه بوو به  دوو الوه  له  م قۆه الماری ئه په: م قۆی پنجه
ۆبزاوه ربازگه هس  له: ک یه پبازۆک، : کانی و گونده ره به  وه شاری کۆیه   ر به سهی  - ی ت

  .  رازه به سرۆک و قۆڕه ، قه کانیکورده ،  حاجیقه
،  کانه توو، په که چنر، ته باغه: کانی و گونده ره به  وه یه-بانی بانی تاه  له: دوو

  . گورگ جانی و کونه شوه
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ن  الیه ژن، منداڵ و پیاو له  ھاووتی کورد له) 28.550(  تر لهدا زۆر نفاله و ئه له  
کان و جاشی  تییه تایبه  زه فره ، مهئیستخباراتمن،  عس، ئه کانی میلیشیا، به ھزه

 جید ن مه سه لی حه ، عهحوسن دام سهرمانی  فه  به دواتر  که ،ستگیرکران ده  وه کورده
  وه رگه کانی مه ن تیمه الیه کاندا له نفاله ئه شدار له  کانی به ی ھزه دیکهکانی  رکرده و سه

ۆڤ مر ی ارگهی کوشت که ی یه نهوا ڕهچاڵ کران یاخود  به ڵ کوژران یان زینده کۆمه به 
ی  که ته زاره لۆجی و کیمیاوی وه کی بایه وش چه له ،کران) وحدة المجازر البشریة(
ر  سه یان له-ربازی سازی سه پیشهزیری  وه، )جید ن مه سه حوسن کامل حه(

 . نوبردران و له  وه تاقیکردنه
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  : کان هشداربوو به  ھزهو  م وته حه ،م شه م، شه ی پنجهکان هنفال ئهشاوی 
    
و  س مانگی خایاند  ی زۆرتر له ماوه  نفاله ی ئه و س شاوه جکردنی ئه جبه  
کی زۆر  یه م باشبوو تاڕاده وام بوو، به رده دا به)26.8.1988- 15.5.1988(نوان  له

یونس  ڕوکنتی لیوای  رکردایه سه  نفال به ی ئه و قۆناغه ئه. دوژمن شکستی ھنا
ی  رمانده ردوو جگرانی فه قی پنج، ھه یله ی فه رمانده ڕب فه د سلمان ئالزه  مه محه

فا  د مسته مه مید محه ماد و عه د حه مه محه یونس ڕوکنمید  عه(قی پنج  یله فه
 یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ ڕاستهرشتی  رپه سه ، به )ئیسماعیل
رپرسی بیرۆی باکووری  جید تکریتی به ن مه سه لی حه رگری، عه زیری به توفاح وه
رۆک  جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  عس، فه حیزبی به

ری  تیده ب تکریتی یارمه ره د عه مه محه شید ڕهریق حوسن  سوپا، فه رکانی ئه
زیز  بدولعه سابیر عه ڕوکنکان، لیوا  رۆکی سوپا بۆ کاروباری ئۆپراسیۆنه سه

 ڕوکنقید  ربازی، عه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه لدوری به لی ئه حوسن عه
ی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه ف جبوری به ه ساح خه گ موتهرحان  فه

لجبوری و  لی ئه باس عه د عه مه خالید محه ڕوکنمید  عه  ک له ریه ھهو ت  خۆرھه
ک  یه یان بۆ ماوه که ر یه دا ھه)1988(سای  له   لید نایف شبیب، که وه ڕوکنقید  عه
  .  ولر ھه  لهی باکوور  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه به
  بریتی بوون له  خۆی که کی فراوانی گرته یه وت ناوچه ش و حه کانی پنج، شه نفاله ئه
لیفان،  ریر، خه نین، حه ، ھیران، دۆی نازه قوه سیف، شه ولر، مه شکی ھه پردێ، به(

 قا، ، دۆی خانه رت کان، سۆران، دۆی وه له ندز، دۆی مهوا ڕهتی،  دۆی خۆشناوه
،   چوارقوڕنه، ھیزۆپ،  شتی کۆیه ، ده ، دۆی سماقولی، کۆیه ه ت، چۆمان، دگه خه

،  ئاشگه: ( وه ی گرته و گوندانه زۆری ئه  به  ، که)ندیل دزێ و چیای قه ، قه  ڕانیه
داره ، ئاقوبان، ئه ئاکۆیان، ئانه  ی ، بالیسان، بله ) الروکاوه به(، بالوکاوه  فته شکه ، ئه سپین

، پشت )بروێ(، برۆ  رگرتک، بیرژی، براوه روو، بناوێ، بۆت، به ی سه خواروو، بله
مرگی  مرگی خواروو، جۆله ڵ، جۆله د، جاوه حمه ، حاجی ئه هوتم، ت ئاشان، تاراوه

کان، خۆران،  له ، خه زنه ، خه روو، چۆلیاوه ی سه ی خواروو، چیوه روو، چیوه سه
ت، زیخان،  ، زورگان، زیارهڕماوژ،  ه رگه سپان، ده ندی گۆمه ربه راش، ده بی، ده دڕه

رنووس،  رکانی، سه ران، سه ، سه ، ساوسوکه ، سارتکه لی، زبارۆک، زوه زینی گه
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رکان، شیرێ،  ، شه ، سماقولی گرتک، سوالوک، سیساوه روچاوه سکتان، سماقولی سه
،  ک، کلته رد، کاموسه انی به، ک لیاوه سانان، عه مودیان، شخان، شخ وه شخ مه

،  لیاوه روو، گه نی سهوا ڕه نی خواروو، گهوا ڕه ، کلکل، گاو، گه کۆمتان، کشکه
ت،  سپان، قه روو، گۆمه شری سه شری خواروو، گۆڕه گون، گۆچاڵ، گۆڕه

ر،  سه هکان، مرگ له قیان، مه ، فه ، قیژه ، قناقه وره سنجی گه سنجی بچووک، قه قه
  ).  رێ، ونکه رت، وه ، ھیران، وه ناره کۆن، ھه  رووته ل، ھه رته نین، ھه نازه
  :ھرشیان کرد  یه مشوه حوسن به دام سهکانی  کانی میلیشیا دڕنده ھزه  ندک له ھه  

نی وا ڕه ھیوای کۆنتۆکردنی کلکل، گه  ن و بهوا ڕه و گوندی گه ره به: م که قۆی یه
  .کانی کارۆخ و ھندرن رزاییه روو، به نی سهوا ڕه گهخواروو، 

ری  ، سه ه رگه بی، ده ڵ، دڕه جاوه: کانی و گونده ره به  وه ه-مووند ه ھه  له: م قۆی دووه
  .رت و وه  رۆته لی، گه ، زینی گه ده حمه ئه

لیسان و دۆی با و  ڕووه  وه ه- لیفان ریر و خه نی ھه ، به روچاوه سه  له: م قۆی سیه
  .    ئانه

گاکانی پارتی  ر باره دا بۆ سه)19.7.1988(وتی  هڕک  له  ڕی خواکورک که شه  
ی مانگ و نیوکی پچوو،  ی ماوه و نزیکه ستی پکرد دیموکراتی کوردستان ده

ر له  به ڕۆژک. وت ش و حه کانی پنج، شه نفاله کانی ئه ھرشه  شک بوو له به
کانی  ربازه ، سه)14.5.1988( ڕۆژی  نفال واته ی ئه قۆناغهو  ستپکردنی ئه ده 

کانی عابدی  یی ھزه رمانده فه(  وتی ناسراو به کانی پارزگاری نه یی ھزه رمانده فه
ق  ت باره کانی تایبه ی ھزهڕوکنمیدی  عه(ی  که رمانده فه  ، که)گاردی کۆماری

فوئاد حوسن  ڕوکنقید  عه(  ن لهوبریتی بوکانی  و جگره   لحنته حاج ئه بدول عه
کانی پارزگاری  واگری ھزه ری ھه فسه ئهحمود و  م ھاشم کامل مه ده موقه(و  )لی عه
و   جگار زۆر دڕندانانه، نامرۆڤانه یه ڕۆکی  که ھبان، زه  تیه یر عه مید خزه وت عه نه

شۆڕش ، 19- 1: ( رچاوه سه ؛ ی ناو شاری کۆیه که یهشبگیری ڕه  یان بینی له شۆڤینییانه
  ). 108لتی ئراق،  وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه حاجی ڕه

  : بوو  وه ی خواره  و ھزانه شداری ئه به  به ،نفال ی ئه م قۆناغه ئه
قی پنج،  یله فه   ر به سهی ) یده بوعوبه کانی ئه ھزه(  ی ناسراو به)1(ی ئالی  تیپی پیاده

سامر  ڕوکنمیدی  نون و عه مدون زه حه ڕافع ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه  که
  .  د بووینه حمه سوتان ئه
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لیدی  کانی خالید بن وه ی ھزه)2(تیپی    ر به ی سه)2+1(کانی کۆماندۆی  وجه فه
ی )2(تیپی  ی )4(ر به لیوای  سه  ، که ی نیسان)7(کانی  ی تانکه تیبه که .ک قی یه یله فه
   .ک بوو قی یه یله فه   ر به ی سه)لید هکانی خالید بن و ھزه(

قی پنج، به  یله فه   ر به سهی )عقاع کانی قه ھزه(  ناسراو به) 4(ی  تیپی پیاده
 تحول فهر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنمیدی  ی ھز عه رمانده رشتی فه رپه سه 

   .یاتی لبه ئه
   ر به سهی )د قاسم مه کانی محه ھزه(  ناسراو به) 5(ی ئالی  یی تیپی پیاده رمانده فه
   .ک قی یه یله فه

  قی پنج، به یله فه   ر به سهی )نسور کانی مه ھزه( ناسراو به ) 7(ی  تیپی پیاده
ی )7(تیپی    ر به ی سه)116(لیوای . مۆ میر جاسم حه ئه ڕوکنمیدی  رشتی عه رپه سه

  .قی پنج یله نسوری فه کانی مه ھزه
  قی پنج، که یله فه   ر به سهی )قار کانی زولفه ھزه(  ی ناسراو به)16(ی  تیپی پیاده

 ڕوکنمیدی  د و عه مه حمود محه شامل مه ڕوکنمیدی  کانی تیپی ناوبراو عه رمانده فه
  .  لجبوری بووینه ق ئه بد موتله عه

ی )باس کانی عه یی ھزه رمانده فه(باس  کانی عه ھزه  ی ناسراو به)23(ی  تیپی پیاده
حمود  شامل مه ڕوکنمیدی  عه  و تیپه ی ئه رمانده جگری فه  قی پنج، که یله فه   ر به سه

  .  د بووه مه محه
  که  قی پنج، یله فه   ر به سهی )م سه کانی موعته ھزه(  ی ناسراو به)24(ی  تیپی پیاده

کانی  گونده الماری په  ، که بووه نسور  نوعمه بد عۆن عه ڕوکنی لیوا  که رمانده فه
ی )24(شانی تیپی  شانبه. وزی زی بچووکیاندا کانی حه دزێ و گونده باکووری قه

د  سعه ئه(یی  رمانده فه  کان به سووکه  ی جاشه)5(وجی   م فه سه کانی موعته ھزه
 کان و دوی بالیسان له رت، دوی مه و دۆی وه ره به) رکی جھانگیر ئاغای ھه

  .ھرشیان کرد
قی  یله فه   ر به ی سه)کانی سدیق ھزه(  ی ناسراو به)27(تیپی    ر به ی سه)119(لیوای 

   .  لعجیلی بووه لوان ئه باح نوری عه مید ڕوکن سه عه  که ی تیپه رمانده فه  ک، که یه
ی لیوا ڕوکن عوسام  که رمانده فه  قی پنج، که یله فه   ر به ی سه)36(ی  تیپی پیاده

  . فا بووه د مسته مه مید ڕوکن محه ی عه هک حمود و جگره مه
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  ی ناسراو به)37(یی تیپی  رمانده فه   ر به سهی )452، 91، 19(لیواکانی   ک له ریه ھه
 ڕوکنمیدی  ی عه که ی تیپه رمانده فه  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )جنادین کانی ئه ھزه(

  قیدی پیاده عه  و تیپه ر به ی سه)19(ی لیوای  رمانده و فه ئیبراھیملیل  خه ئیبراھیم
  .  واد ھادی بووه وزی جه فه

فا  ید مسته ت دوره مید ڕوکنی ھزی تایبه تی عه رکردایه سه  ، به)40(ی  تیپی پیاده
   و تیپه رس لیوای ئه ھا ھه روه ق موسا، ھه لی موتله م عه ده ی موقه که شاکر و جگره

، )76(لیوای : ( و لیوایانه بریتی بوون له  یان کردووه کهشداری مدا به نفالی پنجه ئه  له
قید  تی عه رکردایه سه  ، به)82(زا، لیوای  لی شاکر ڕه قید عه تی عه رکردایه سه  به
  .واد زا جه د ڕه مه قیب محه رشتی نه رپه سه ، به )98(و لیوای  فریم خدر داود ئه
مید  عه  و تیپه ی ئه  رمانده فه  قی پنج، که هیل فه   ر به سهی )45(کانی  یی ھزه رمانده فه

،  لزوبدی بووینه عامر ئه ڕوکنمیدی  رحان تکریتی و عه باح ئیسماعیل فه سه ڕوکن
ران ھرشیان  سه و انقی کانی دۆی ئاکۆیان، فه و گونده ره به   وه واندزه ڕه  له  که

لزوبدی،  عامر ئه ڕوکند می عه  که  یه وه بگوترێ ئه  ی پویسته وه ئه.  کردووه
دا، )15.6.1988(وتی  هڕک  له  واندز ڕهی  ی شارۆچکه که هشبگیری ڕهکاتی  تی له تایبه به
نایان ھنابوو  په  ر که وروبه کانی ده کی گونده واوی خه ستگیرکردنی ته ده  ستکرا به ده

  . جگار خراپی گا ۆلکی یهڕندز، وا ڕهی  بۆ شارۆچکه
د  مه د محه حمه لی ئه عه ڕوکنمیدی  رشتی عه رپه سه ، به )46(کانی  ھزهی  رمانده فه

   .ساح
   ر به سهی )لید کانی خالید بن وه ھزه(  ی ناسراو به)2(تیپی    ر به سهڕۆکی  ھزی گه

یب  باس وھه جید عه بدولمه عه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه  ک، که قی یه یله فه
  .  بووه

  کدار، که تی گشتیی ھزی چه رکردایه سه   ر به سهتی  ی ھزی تایبه)66(لیوای 
   ر به سهکی  لیوای کۆماندۆی یه.  ر سادق بووه عفه جه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه
  . قی پنج یله فه

   .ک قی یه یله فه   ر به سهکی  وجی کۆماندۆی یه فه). 702، 434، 420(لیواکانی 
   .)26(ی  وجی پیاده فه

   .)80(لیوای زرپۆشی 
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ی  رمانده رشتی فه رپه سه  ، بهدین حه سه -  قوه ربازی شه رتی سه ی که رمانده فه
  . بدول عهئیسماعیل    ئوسامهقید  عه  که رته که
   .ڕاڕ حفادی که کانی ئه ی تانکه بهتی ھا که روه ھه

   .کان اولکردنی گوندهک  به ڕاسپردراوندازیاری  تواناکانی ئه
و   )العتاد الخاص(ت  کی تایبه ی چه سته ده .ی کیمیاوی سته ده .ھزی ئاسمانی

حافیلی  یی جه رمانده فه   ر به سهکانی  وجه ڵ فه گه له. ربازی واگری سه کانی ھه که یه
لی پنج  حفه ی جه رمانده رشتی فه رپه سه وج به  فه) 22(  کان به سووکه  پنجی جاشه

ماد،  مادی حه لی حه قیب عه نه و  کردووهشدارییان  به ،)ف ه حمود خه م مهری قید که عه(
  .  تی کردووه ی تایبه زه فره ندک مه رشتی ھه رپه سه  قوه واگری شه رپرسی ھه به
وه نووسراوی بهی  گوره به گری سه تی ھه رایه به ڕتی  رۆکایه ربازی گشتیی بۆ سه وا
ی )2/11325ق/3ش/5م(  ژماره  نفالی پنج به شاوی ئه  هت ب باره رکانی سوپا سه ئه

کانی  یی ھزه رمانده ، فه24، 23(کانی  تیپه  ک له ریه ھه  دا، که)10.6.1988(وتی  هڕک
شدار  به) نیشتمانیی پنجلی پارزگاری  حفه کانی جه یی ھزه رمانده چل و پنج، فه

ع ڕهن  سه غانم ساح حه ڕوکنمید  عه . )5136ل، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛بووینه  بی
  جاشه(ناو پارزگاری نیشتمانیی  لی پنجی سووکی به حفه ی جه رمانده فه ،راوی لغه ئه

   .  بووه) کان سووکه
نووسراوی دا ،  نفاله و ئه کان له کورده  سووکه  شداریکردنی جاشه به  ت به باره سه  

ی سی  ی باکوور بۆ ھۆبه ناوچه واگری ی ھهڕکخراوی )3/11365ق/3ش(  ژماره
نفالی پنج،  ئه  کاته ده  ، که)28.6.1988(وتی  هڕک  ربازی گشتیی به واگری سه ھه
  دا ھزک به)21.6.1988(وتی  هڕک  له   که  کردووه وه ی به وت، ئاماژه ش و حه شه
زرپۆش، کی  کی تانک، سریه سریه(  پکھاتبوو له  کانی دوو که یی ھزه رمانده فه

  ، جاشه6/بی ته ی موره ک، سریه قی یه یله گای فه باره   ر به سهکی کۆماندۆی  سریه
د  حمه ی ئه)90(وجی  ، فه فا ئاغای کۆیه ی قاسم فارس تاھیر مسته)85(کانی  سووکه
وجی  فا شوانی، فه د مسته مه ی بوڕھان محه)92(وجی  شوانی، فه ب جه ڕهکوخا 

دین شخ  جمه الل شخ نه ی شخ جه)135(وجی  عبان، فه شهد  حمه لی ئه ی عه)93(
وجی  ت داودی، فه دحه مه ئیبراھیم ڕوناکی شخ )138(وجی  یی، فه ریم ساه که
حوسن  بدول عهی خدر )210(وجی  ی، فه د حوسن گه حمه ی ساح ئه)162(

و   )261(وجی  ندی، فه قشبه نه سوڵ ڕهدین خدر  حه ی سه)241(وجی  قامیشی، فه
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ئاوماڵ، (کانی  ر گونده سه  ، ھرشیان کردۆته)د سادق شوانی مه کانی محه ره ڕکه شه
، حمان ڕهیتان  ، سکانی، سگردکان، شه ، پینگه که ره سپی، به رده ندان، به ر مه ئۆمه

شیان  ماری ناو شاری کۆیهال ھا په روه ماندن، ھهڕموویان  و ھه) ر مبه ، قه له کانی له
ی ڕکخراو(ی نووسراوی  گوره به). 5144  ل، 22ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛   داوه
  ربازی گشتیی، ژماره واگری سه تی ھه رایه به ڕوه بۆ به) ی باکوور واگری ناوچه ھه
 رۆکجاش سه   ر به سهی )20(وجی  دا فه)2.6.1988(وتی  هڕک، )2/1041ق/3ش(

ئاغای سوڵ  ڕهد  سعه عید ئه ی سه)34(وجی  لۆ مزوری، فه لی حاجی مه عه ئیبراھیم
نفالی  شداری ئه ، به لیفه برادۆستی حمود خه ریم خان مه ی که)40(وجی  شتنه و فه

  ). 5014ل، 21ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ پنجیان کردووه
  لهسوڵ،  شۆڕش حاجی ڕهکان،  وجی جاشه شداری فه به  ست به یوه ر په ھه

) 22(ناوی دا )تی ئراق وه نفال کورد و ده ئه(رتووکی  هی پ)167-166(کانی  ڕه الپه
د  مه ید محه تاھیر حوسن سه   ر به ی سه)42(وجی  فه: ( بریتین له  ، که وجی بردووه فه
د  حمه موشیر ئیبراھیم ئه  ر به ی سه)46(وجی  ، فه) وره ید تاھیری گه سه(باری  جه

ساح (ساح   مه مین حه ئه مه حمود حه هم  ر به ی سه)69(وجی  ڕان، فه رگه ئاغای سه
وجی  گایی، فه رمه زا چه د ڕه سعه الل ئه جه  ر به ی سه)79(وجی  گو، فه  )مه حه

  ر به ی سه)91(وجی  زانی، فه سنه ریم که بدولکه گورد شخ عه ھه  ر به ی سه)83(
زیز  ین شخ عهد سره ئیبراھیم نه  ر به ی سه)102(وجی  باس بایز باو ئاغا، فه عه
گایی،  رمه م چه لی ڕۆسته عه  مه ر حه عومه  ر به ی سه)104(وجی  رزنجی، فه به
ی )126(وجی  زان ئیمامی، فه مه د ڕه مه حیم محه بدوله عه  ر به ی سه)124(وجی  فه

حمود  مه  ر به ی سه)137(وجی  داوێ، فه عروف کوڕه حمود مه ریف مه شه  ر به سه
ری،  د ئاغای پشده حمه ر ئه ھۆمه  ر به ی سه)140(وجی  یی، فه ید گوڵ کارزه سه
ی )181(وجی  ری، فه د عوسمان پشده مه حوسن محه  ر به ی سه)175(وجی  فه

  ر به ی سه)204(وجی  ، فه زیز ئاغای سوورچی د قادر عه مه فارس محه  ر به سه
جم  نه بدول عهدنان  عه  بهر  ی سه)212(وجی  یی ، فه د ژاژه مه محه  مزه د ھه مه محه

د مامۆیی،  مه حمود محه ر مه عومه  ر به ی سه)214(وجی  ، فه)دنان دیسکۆ عه(جاف 
  ر به ی سه)241(ورامی،  کر ھه بوڕھان تۆفیق بابه  ر به ی سه)238(وجی  فه

زا  لی زۆراب ڕه عه  ر به ی سه)249(وجی  ندی، فه قشبه سوڵ نه دین خدر ڕه حه سه
رزنجی،  ریم به بدولکه باح شخ عه سه  ر به ی سه)259(وجی  زیزی، فه ود عهحم مه
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د  مه حسین محه ته). سوڵ سوورچی ھا ڕه مین ته ئه مه حه  ر به ی سه)318(وجی  فه
نفالی  شداری ئه کان، به سووکه  ی جاشه)179(وجی  رۆکجاشی فه نه سه نگه شید زه ڕه

م  ، به ی المه که کۆپییه  ی ھاوکاری که ڕۆژنامه: ( رچاوه سه ؛ شی کردووه پنج و شه
   ).ی دیار نییه که ژماره  وه داخه به
ربازی،  دیقی سه رتی سه ی که رمانده کوع، فه حمان به بدوله قید خالید عه عه
  .  کی کردووه چیای کۆره  رموش می قۆی ھه که ی یهت ڕهرشتی  رپه سه
ی ت ڕهرشتی  رپه ندی، سه قشبه لیل نه حسین خه قید ته ، عه قوه منی شه ری ئه به ڕوه به

تی  رایه به ڕوه نووسراوی به.  چیای ھندرنی کردووه  سی قۆی کاولۆکان و زنجیره
  رکانی سوپای ئراق، ژماره تی ئه رۆکایه ربازی گشتیی بۆ سه واگری سه ھه
نفالی پنج،  ئه  ت به باره ، سه)10.6.1988(وتی  هڕکی )2/11325ق/3ش/5م(

کانی چل و پنج و  یی ھزه رمانده ، فه24، 23(کانی  تیپه  ک له ریه ھه  شداریکردنی به
؛  وه ی پشتاست کردۆته)نیی پنجلی پارزگاری نیشتما حفه کانی جه یی ھزه رمانده فه

  .  )5136، ل21ب ،1-2: ( رچاوه سه
ی ئاسمانی  که دڕنده  نفالدا، ھزه ی ئه م قۆناغه ستپکردنی ئه ده ڕۆژیم  که یه  ر له ھه  

ی الماری گوند کی کیمیاوی په چه  دا به)15.5.1988(وتی  هڕک  له  ئراق، واته
. ھیدبوون دا شه الماره و په س له بیست و دوو که  ، کهیان دا-ی دۆی بالیسان)رێ وه(

رکوک،  که  له  تی بنکه ی خۆرھه واگری ناوچه ی ھهڕکخراوی نووسراوی  گوره به
، )3ش(واگری گشتیی  دا بۆ ھه)17.8.1988(وتی  هڕکی )3/14127ق/3ش(  ژماره

  تی له نی تایبه مه قه ته  کانمان به دا ھزه)31.7.1988(وتی  هڕک  له:  که تیایدا ھاتووه
   ).5174-5173ل، 22ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛یان دا-ی بالیسان ناوچه
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زهو  م شته نفالی ھه ئه ویشاکان هشداربوو به  ھ:   
   
کانی  ر ناوچه دا بو سه)25.8.1988(  نفال له شت یاخود دوا قۆناغی ئه نفالی ھه ئه  

  و له ستیپکرد ده) ی بادینان ناوچه(تی پارتی دیموکراتی کوردستان  سه ژر ده
  . دا کۆتایی ھات)6.9.1988( ڕۆژی

د  مه یونس محه ڕوکنتی لیوا  رکردایه سه  کان به نفاله ان کۆتایی ئهم ی شته نفالی ھه ئه
ی  رمانده فه  د حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنقی پنج، لیوا  یله ی فه رمانده فه  ڕب ئالزه

قی دوو،  یله ی فه رمانده نابی فه لجه زیز ئه کامل ساجت عه ڕوکنک، لیوا  قی یه یله فه
 یرول خهدنان  عه ڕوکنمی  که ریق یه ی فهوخۆ استهڕرشتی  رپه سه ھا به  روه ھه

رپرسی بیرۆی باکووری  جید تکریتی، به ن مه سه لی حه رگری، عه زیری به توفاح وه
رۆک  جی سه زره لخه ل ئه یسه ریم فه بدولکه نزار عه ڕوکنریقی  عس، فه حیزبی به

ری  تیده تی یارمهب تکری ره د عه مه محه شید ڕهریق حوسن  سوپا، فه رکانی ئه
زیز  بدولعه سابیر عه ڕوکنکان، لیوا  رۆکی سوپا بۆ کاروباری ئۆپراسیۆنه سه

 ڕوکنقید  ربازی، عه واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه لدوری به لی ئه حوسن عه
واگری گشتیی  ی ھهڕکخراوری  به ڕوه لجبوری به ف ئه ه ساح خه گ موتهرحان  فه

لی  باس عه د عه مه خالید محه ڕوکنمید  عه  ک له ریه ت و ھه ھهڕۆژربازی  سه
دوای  ک له دا یه)1988(سای  له   لید نایف شبیب، که وه ڕوکنقید  لجبوری و عه ئه
مدیر منظومة (ی باکوور  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه ک به یه ک بۆ ماوه یه

  . کراج بووینه، جبه) إستخبارات المنطقة الشمالیة
رزگای دھۆک و موس ردوو پا ھه  سنووری بادینان و له  ت بوو به تایبه  نفاله و ئه ئه
ھاووتی ) 13.361(گوندی کوردستان خاپورکران و ) 448(تکا  و نجام درا ئه

، )5366ل، 23ب ،1- 2: ( رچاوه سه؛ ستگیرکراون نفالدا ده ی ئه وهو شا کورد له
دواتر   تی شاری دھۆک کران، که ی خۆرھه)نزارک)ی  ی قه نهوا ڕهکان  گیراوه

ی گیراو و  رگه پشمه) 803+737(  له  ڵ بووینه تکه  نو بردران، که موویان له ھه
ژن ) 3368(ھاووتی پیاو ، ) 1489(،   وه ی دوژمن کردۆتهست ڕادهی خۆیان  وانه ئه
  .  منداڵ) 6964(و 
، زاخۆ،  تروش، ئیمینک، باتوفه س، ئامدی، ئهشت دھۆک، مو نفالی ھه سنووری ئه  

دا  نفاله و ئه له ی و ناوچانه و گوند ، ئه وه لوک و کانی ماسی گرته ، دره ، زوه زاوته
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ئاتوش، ئارتیش، ئاسیھا، ئاشاوا، ئاڤۆکی، ئاکوڤ، : ( ن لهبریتی بووکاول کران 
ش، بازێ،  ، باتیڤا، بادڕه یرێ، باتوڤهسپیندار، باب ، ئه ، ئوزمانا، ئکماه خاپور زدوره ئه

،  بارزان، باش، باگوالتک، باگرا، بانکا، بانی، باوان، بلمباس، بلیجانک، باڤا، بالوکا
 رواری بهروشکا،  رزیرک، به رچی، به ربانگ، به ، به رکا ژووری ڤرێ، باوه رکا که باوه

بارێ،  برجینی، بی بادی، بیباڤا، بیرهندا، بوتیا، بیبوو،  لیت، به ھار، به ری به با، به
، توشک،  ، پیروزانا، تاژیکا، تاوه ، پرسه ، برسڤ، بسفک، بسرێ، بگوڤه بیلیجانه
م  م چال، چه مانک، چه ال، چه قه زگیرا، چه ، تالکرۆ، جه مبیک، تویکا، تۆتازه تویشه

م،  جه رکار عه کان، درگنی، دهرابیا، دا ک، خانک، خهش ڕهم شرت، چیا  تک، چه به ره
زیک،  هڕدنیا، ڕین،  اسلهڕلوک،  ، دره ، درکه ال شخا، دوغات، دینارته رگه ده
وه ، زیناڤا، زوکا ۆز، زاوتهڕۆدینا، ڕویس، ڕاوا، ش ڕه وه ، زز ،  ،شکان، سارک

،  رقه سهنگ،  رسه رداڤ، سه ، سپندارێ، سپیندارۆک، سپیر، سگرێ، سه سپده
ره،  ، سیری، سده یدان، سوارێ، سوراڤا، سیته رنی، سه ، سه رگه رکول، سه سه

جنقین، کاروکی، کانی باسکا، کانی  ، ڤه مدینان، شیڤی، شرانه شاوریک، شکاڤ، شه
مژی، کوان،   ڤنه رو، که ، کان، که الڤ، کانی سارد، کانی سپی، کانیاماال، کانی مازه به

 مزه و گونده له(کورک  ی لهدام سهعسی  کانی به دا ھ33(دا )28.8.1988(وتی  هڕ (
  یان گیانیان له)27(  یان کردن، کهباران گوللهیان گرت و  و گونده ھاووتی بتاوانی ئه

عس  کانی به کداره ی چه وه برینداری زرگاریان ببو، دوای ئه  یشیان به)6(و  ستدا ده
کان  بووهڕزگار  ک له م یه جیان ھشتبوون، به موویان مردوون و وایان زانیبوو ھه

و  ئه. گرتبتیان و کوشتبتیان  دووبارهعس  کانی به چت ھزه ما پده دواتر دیار نه
ی ژر  ی پیاده)435(لیوای ،  نجامداوه ی گوندی کورمی ئه و کوشتاره ئه  ی که ھزه
و  رمانده فه  که ، قی س بووه یله فه   ر به سهی )29(رشتی تیپی  رپه سه ی تیپی ناوبرا
:  رچاوه سه ؛ ری بووه یده لحه مید موحسین ئه بدولحه لیل عه بدولجه عه ڕوکنمیدی  عه
، )گلناسک(ڕناسک  ، گرکا، گه ، کوفک، کوڤلینک، گاڤارکه)5336ل، 23ب ،2-1(

لۆمانا،  دش، ، گیزێ، قه ، گول، گویزێ، گوندک، گوند کوسه ڤرێ گو، گه ره رگاش، گه گه
،  کا، مرگتی، مروک، نروه شیش، میسکا، مرسته رگه توی، مه مانگش، مژێ، میرگه

  ). توو رگه ل، وه رخه ، وه رمل ، ھتوت، ھس، وه   ر ئاغا، ھیزاوه مزیکی، ھۆمه ھه
، 2، 1( کانی قه یله فه   ر به سهناو سوپای  کان ھزی میلیشیای به نامه گه ی به گوره به  
ه  تکای ژماره  ، که میان کردووه شته نفالی ھه شداری ئه به )7، 6، 5، 4، 3 ی تیپ
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نگ و  کی جه ره سه ڕۆییان  ی نیوه م نزیکه بوون، به تیپ ده) 20(کان   شدار بووه به
 ،1- 2: ( رچاوه سه؛ ی تۆپھاوژی تیبه که) 30(شداری  ڵ به گه ، له ھرش بردنیان بینیوه

  ی دا نزیکه و شاوه شداربوو له ربازانی به ی سه تکای ژماره  که ،)5314ل، 23ب
  .بوون رباز ده زار سه ھه) 250(

  وجی جاشه ست و س فه د و شه شداریکردنی جاشی کورد، سه به  ت به باره سه  
-5220، ل22ب ،1- 2: ( رچاوه سه ؛ شتیان کردووه نفالی ھه شداری ئه به ؛کان سووکه
وه یه ڕه و نۆ الپه موویان له ر ھه وی ھهنا  که، )5228   ).  دا نووسرا

ناسراون،   بۆ ئمه و  کردووهیان  نفاله و ئه شداری ئه به  کهسوپا ی  و تیپانه و ھز ئه  
    :بریتیین له
ک،  قی یه یله فه   ر به سهلیدی  کانی خالید بن وه ھزه(  کاته ده  که ،)2(ی  تیپی پیاده

  ).  یب بووه باس وھه جید عه بدولمه عه ڕوکنمیدی  عه  یپهو ت ی ئه رمانده فه
قی پنج،  یله فه   ر به سهعقاعی  کانی قه ھزه(  کاته ده  که ،)4(ی  کانی تیپی پیاده ھزه

یاتی  لبه ئه تحول فهر  ت سابیر عومه عیسمه ڕوکنمیدی  ی تیپی چوار عه رمانده فه
، 93، 29(ی  لیواکانی پیاده: ( ی کردووه و ھزانه رشتی ئه رپه ، تیپی ناوبراو سه) بووه
لیوای زرپۆشی    ر به سهی )42(کانی  ی تانکه تیبه ، که)605، 436، 418، 120

وجی  ک فه ، بیست و یه)80(لیوای زرپۆشی    ر به سهی ئالی  ی پیاده ، سریه)80(
 -مت . ی مکان تیبه ، که)662، 82(کانی تۆپھاوژی  تیبه کان، که سووکه  جاشه

و ژی ن665، 181، 8(کانی  سووکه ی ریه ته ، به)669، 249( -نجی  هتۆپھاو( ،
ک،  ی یه ریه ته ڵ به گه له) 974(واگری  ی ھه تیبه گای که ، باره)2(واگری  ی ھه ریه ته به

ی  تیبه گای که لید، باره کانی وه ی تانکه تیبه که   ر به سهوجی زرپۆشی  دوو فه
دازیاری  ی ئه تیبه کی که ی یه کی تر، سریه یه ڵ سر گه له) 8(پانی  ی گۆڕهندازیار ئه ن

  ). م له به  و ده ڕادارعیلکی  هڕقی دوو،  یله فه   ر به سه
قی پنج،  یله فه   ر به سهی )نسور کانی مه ھزه(  ی ناسراو به)7(ی  تیپی پیاده

ی  و ھزانه رشتی ئه رپه سه و  مۆ بووه میر جاسم حه ئه ڕوکنمیدی  ی عه که رمانده فه
   ر به سهکی  ، لیوای کۆماندۆی یه)606، 509، 72، 2(ی  لیواکانی پیاده: ( کردووه

ی ئالی  ی پیاده ، سریه)یبی للوعه ھلول ئه خالید به ڕوکنقید  عه(ت  کی تایبه قی یه یله فه
ی  تیبه که .نکا سووکه  وجی جاشه ش فه ت و شهبیس .)80(لیوای زرپۆشی    ر به سه

وهکان تیبه که .)47(تۆپھاوژی  ژی نو ه ته به .)661، 216(نجی  ی تۆپھا   ری
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ی  تیبه دووی که ی ریه ته به .)9(ی واگر ی ھه ریه ته به .)663، 603، 22(کانی  سووکه
ی  سریه .ک یه ڵ سریه گه لید له رپۆشی وهی ز تیبه گای که باره .)974(واگری  ھه
ی  سریه .)18(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه بهتی که   ر به سهی )2(پانی  ڕهندازیاری گۆ ئه

   ر به سهی ڕادارعیلکی  هڕو ) 20(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه تیبه که   ر به سهسی 
  ).ت کی تایبه قی یه یله فه
لجبوری  ئه  زالم عۆده شید سنجار ئه م ڕوکن ڕه ده موقه) 435(ی لیوای  رمانده فه

   .  قی چوار بووه یله فه   ر به ی سه)20(ی  تیپی پیاده   ر به سه  و لیوایه ئه  کهبووه، 
وبراو عه رمانده فه  قی دوو، که یله فه   ر به سهی  ی پیاده)21(تیپی  قید  ی تیپی نا

  .  ناز موسوی بووه لعه بدولئیال حامد ئه عه
قی پنج، جگری  یله فه   ر به سهی )باس کانی عه ھزه(  ی ناسراو به)23(تیپی 

  .  د بووه مه حمود محه شامل مه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه
ی  رمانده قی پنج، فه یله فه   ر به سهی )م سه کانی موعته ھزه(  ی ناسراو به)24(تیپی 
  .  نسور بووه  بد عۆن نوعمه عه ڕوکنلیوا   که تیپه

قیادة قوات یاسر بن (مار  نی یاسر بن عهکا ھزه  ، ناسراو به ی پیاده)26(تیپی 
چیاد  شاد ڕهد  مجه ئه ڕوکنمید  ی عه که رمانده فه  وت، که قی حه یله فه   ر به سهی )عمار

ده: ( ی کردووه و ھزانه رشتی ئه رپه بووه، سه ، )435، 238، 84(ی  لیواکانی پیا
   ر به سهکی  ڵ سریه گه له گا ، باره)80(لیوای زرپۆشی    ر به سهکی تانکی  یه تیبه که
قی چوار  یله گاکانی فه تی باره ھزی تایبه   ر به سه  که(ی زرپۆشی قودس  تیبه که

  . )یدان ی مه)61+1(کانی تۆپھاوژی  تیبه کان و که سووکه  وجی جاشه فه  ، یازده) بووه
د  حمه ئه ڕوکنوا ی تیپی ناوبراو لی رمانده فه  ک، که قی یه یله فه   ر به سهی )28(تیپی 

  .  یدی بووه لعوبه ن ئه سه حه
ی تیپی  رمانده فه  قی س، که یله فه   ر به سهی  ی پیاده)29(تیپی    ر به سهکانی  ھزه

بریتی   ، کهری یده لحه مید موحسین ئه بدولحه لیل عه بدولجه عه ڕوکنمید  عهناوبراو 
کانی لیوای زرپۆشی  ی تانکه تیبه ، که)435، 238، 84(ی  لیواکانی پیاده  له: (نبوو

ی  تیبه کی که ، سریه)80(لیوای کۆماندۆی    ر به سهی ئالی  ی پیاده تیبه ، که)80(
  ، شازده) قی چوار بووه یله گاکانی فه تی باره ھزی تایبه   ر به سه  که(زرپۆشی قودس 

ۆپھاوژی  هتیب ، که)64+1(کانی تۆپھاوژی  تیبه کان، که سووکه  وجی جاشه فه ی ت
، )787(واگری  ی ھه ریه ته ، به)15+5(کانی  سووکه  ریه ته ، به)736(نجی  نوه
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، )3(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه ، سریه)1380(واگری  ی ھه تیبه ی دووی که ریه ته به
ی  تیبه ، که)3(پانی  ندازیاری گۆڕه کی ئه ، سریه)18(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه تیبه که
ه  و ھزانه کو باسکرا ئه روه ، ھه)م له به) 20(و ) 8(پان  ازیاری گۆڕهند ئه   ب

مید  بدولحه لیل عه بدولجه عه ڕوکنمیدی  ی تیپی بیست و نۆ عه رمانده رشتی فه رپه سه
  .  ری بووه یده لحه موحسین ئه
م د ھاش حمه ئه حمان ڕهبیل  نه ڕوکنمیدی  یی عه رمانده فه  به ،)30(ی  تیپی پیاده

  .  شدار بووینه ش لیوا به خۆیی و شه به  ، که بووه
قی پنج،  یله فه   ر به سهی )در کانی به یی ھزه رمانده فه(  ی ناسراو به)33(تیپی 

  .  یسی بووه لقه تحی ئه فه بدول عهحمود  مه مزی ڕه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده فه
ی تیپی ناوبراو لیوا  رمانده ، فه)35(ی  دهتیپی پیا   ر به سهکانی  و ھزه) 35(تیپی 
ی  لیواکانی پیاده: (کرد ی ده و ھزانه رشتی ئه رپه سه  د تاھیر تۆفیق، که مه محه ڕوکن

کان،  سووکه  وجی جاشه ش فه ، بیست و شه)846، 502، 118، 102، 79(
ه ته به ،دام سهی تۆپھاوژی  تیبه ، که)243+120(نجی  کانی تۆپھاوژی نوه تیبه که   ری

، )628(واگری  ی ھه تیبه ی سی که ریه ته ، به)688+657+6+4(کانی  سووکه
عیلکی پرد دروستکردن،  هڕ، )51(لیوای زرپۆشی    ر به سهی ئالی  کی پیاده سریه

  .  )م له به  و ده ڕادارعیلکی  هڕ
قی  یله فه   ر به هسی )زیز بدولعه ر بن عه کانی عومه ھزه(  ی ناسراو به)38(کانی  ھزه

  ، که لوان حوسن بووه میر عه بدولئه عه ڕوکنمیدی  عه  که ی تیپه رمانده ک، فه یه
ڵ لیوای  گه له) 506، 417، 77(ی  لیواکانی پیاده: ( ی کردووه و ھزانه رشتی ئه رپه سه

ی زرپۆشی  تیبه ، که)46(کانی  ی تانکه تیبه ، که)5فل(   ر به سهکۆماندۆی دووی 
ۆپھاوژی  تیبه کان، که سووکه  وجی جاشه تین، بیست فه حه گای  ، باره)38+18(کانی ت
کانی  سووکه  ریه ته ک، به ی یه ریه ته ڵ به گه له) 928(  واگری ژماره ی ھه تیبه که
   ر به سهک و دووی  کانی یه ک و سریه واگری یه ی ھه ریه ته ، به)495+658+646(

فا،  ن مسته سه د حه حمه ئه ڕائید.  )قی پنج یله پانی فه گۆڕه ندازیاری ی ئه تیبه که
ر  کانی عومه ھزه(  کاته ده  که) 38(ی  تی تیپی پیاده رکردایه واگری سه ری ھه فسه ئه

ی  و گونده ھاووتی بتاوانی ئه  دا نۆزده)ندک که(گوندی   ، له)زیز بدولعه بن عه
  ). 67-2: ( رچاوه سه ؛ کردووه باران گولله
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ک،  قی یه یله فه   ر به سهی )سنا بیل بن حه رحه کانی شه ھزه(  ی ناسراو به)39(تیپی 
  .  الل بووه د شه مه لی محه عه ڕوکنلیوا   که ی تیپه رمانده فه  که

و  ید مسته ت دوره ی ھزی تایبهڕوکنمید  یی عه رمانده فه  به) 40(تیپی  فا شاکر 
  . ق موسا بووه موتله لی م عه ده ی موقه که جگره
قی س،  یله فه   ر به سهی )زوان بن غه  به ته کانی عه ھزه(  ی ناسراو به)41(تیپی 

و  رشتی ئه رپه سه  ، که حمود بووه مید شاکر مه حه ڕوکنی تیپی ناوبراو لیوا  رمانده فه
ده: ( ی کردووه ھزانه ماندۆی کی کۆ ڵ لیوایه گه له) 706، 114، 103(ی  لیواکانی پیا

ی  تیبه کان، که سووکه  وجی جاشه فه  پازدهڵ  گه له، )6(قی  یله فه   ر به سهکی  یه
کانی  سووکه  ریه ته ، به)783(نجی  ی تۆپھاوژی نوه تیبه ، که)241(تۆپھاوژی 

،  ریه ته ڵ دوو به گه له) 140(واگری  ی ھه تیبه گای که ، باره)14+19+499+789(
کی زرپۆشی  ڕاڕ، سریه حفاد که کانی ئه ی تانکه تیبه که   ر به سه کانی کی تانکه سریه

ی  تیبه ک، که پانی یه ندازیاری گۆڕه ی ئه ی زرپۆشی نوعمان، سریه تیبه که   ر به سه
  ). ڕادارعیلکی  هڕو ) 2/م ع(پان  ندازیاری گۆڕه ئه

 ڕوکنمیدی  ناوبراو عه ی تیپی رمانده ک، فه قی یه یله فه   ر به سهی )42(ی  تیپی پیاده
لیواکانی : ( ی کردووه و ھزانه رشتی ئه رپه سه  ، که بووه مزی ڕهعبان  یاد شه ئه

لیوای    ر به سهکانی  کی تانکه یه تیبه ، که)805، 503، 501، 42، 14(ی  پیاده
ک  ، بیست و یه)51(لیوای زرپۆشی    ر به سهی ئالی  کی پیاده ، سریه)51(زرپۆشی 

وه تیبه ، که)83(ی تۆپھاوژی  تیبه کان، که سووکه  ی جاشهوج فه ژی ننجی  ی تۆپھاو
ی  ریه ته ، به)788+6(واگری  ی ھه ریه ته ، به)34+18(کانی  سووکه  ریه ته ، به)762(

ی  تیبه که   ر به سهکی زرپۆشی  ، سریه)140(واگری  ی ھه تیبه که   ر به سهسی 
  ). کی سریه  له  جگه) 8(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه تیبه زرپۆشی نوعمان و که

غانم سوتان  ڕوکنلیوا   که ی تیپه رمانده ک، فه قی یه یله فه   ر به سهی )44(تیپی 
  .  بووه بدول عه

میدی  ی تیپی ناوبراو عه رمانده ، فه)5فل(   ر به سهی )45(یی تیپی  رمانده کانی فه ھزه
لیواکانی : ( ی کردووه و ھزانه رشتی ئه رپه سه  و، کهیدی بو لزوبه عامر ئه ڕوکن
  ، دوازده)5(قی  یله فه   ر به سهکی  ڵ لیوای کۆماندۆی یه گه له) 702+420(ی  پیاده

کانی  تیبه ، که)948(پانی  ی تۆپھاوژی گۆڕه تیبه کان، که سووکه  وجی جاشه فه
وه ژی نی  ریه ته ، به)790+652(ی کان سووکه  ریه ته ، به)678+638(نجی  تۆپھاو



672    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  که(ند  ھاوه کانی نه ی تانکه تیبه که   ر به سهکی تانکی  ، سریه)5(تی  واگری تایبه ھه
ی  که رمانده ، فه قی دوو بووه یله فه   ر به سهی )15(ی تیپی )432(لیوای    ر به سه
دازیاری  کی ئه یب، سریه کی زرپۆشی ته تیبه ، که)  عومران بووه ڕوکنمیدی  عه ن

ر  سهندازیاری  کی ئه ، سریه)1/ م ع(پانی  ندازیاری گۆڕه کی ئه تیبه ک، که پانی یه گۆڕه
دازیاری گۆڕه ی ئه تیبه که   به عیلکی پرد دروستکردن،  ، ره)33(تیپی    ر به سهپانی  ن
  .  )م له به  و ده ڕادارعیلکی  ره
  .د ساح مه د محه حمه لی ئه عه ڕوکن میدی رشتی عه رپه سه به ) 46(یی تیپی  رمانده فه

  .  ی پیاده)48(تیپی 
لیوای   له) 42(ی تانکی  تیبه که. ت کی تایبه قی یه یله فه   ر به سهکی  لیوای کۆماندۆی یه

ی ئالی  ی پیاده سته ده). 80(کانی لیوای زرپۆشی  ی تانکه تیبه که). 80(زرپۆشی 
  ). 47(ی ی زرپۆش تیبه که). 80(لیوای زرپۆشی 

  . قی پنج یله یی فه رمانده ی فه رمانده فه
یی  رمانده فه  م، به ناو پارزگاری نیشتمانیی پنجه حافیلی به یی جه رمانده کانی فه ھزه

ی  و ھزانه رشتی ئه رپه سه  کهراوی،  لغه ئه بیع ڕهن  سه غانم ساح حه ڕوکنمید  عه
ده(:  کردووه   وجی جاشه فه  ، چوارده)704، 701، 451، 419(ی  لیواکانی پیا
ی  تیبه ، که)51(لیوای زرپۆشی    ر به سهکانی  کی تانکه یه تیبه کان، که سووکه

ی  تیبه ، که)حاب جدوع زیاب م سه ده موقه(  یی رمانده فه  به) 19(تۆپھاوژی 
وه تیبه که   ر به سهی سی  ریه ته ، به)51(نجی  تۆپھاوژی نوه ژی ننجی  ی تۆپھاو

واگری  ی ھه تیبه ی دووی که ریه ته ، به)973+697+20(کانی  سووکه  ریه ته ، به)764(
  له  جگه) 20(پانی  ندازیاری گۆڕه ی ئه تیبه ، که)7(واگری  ی ھه ریه ته ، به)928(

   ر به سه  که( ی زرپۆشی قودس تیبه که   ر به سهی زرپۆشی  ک، دوو سریه سریه
عیلکی پرد  هڕو )    قی چوار بووه یله گاکانی فه ی پارزگاری بارهتی تیپ ھزی تایبه
  ). دروستکردن

  ). 80(لیوای زرپۆشی    ر به سهی ئالی  کی پیاده یه تیبه که
  ). 80(لیوای زرپۆشی    ر به سهکی تانکی  یه تیبه که
  ). الحطین(تین  کی لیوای زرپۆشی حه یه تیبه که
   .)46( کانی کی تانکه یه تیبه که
  ). 51(کانی لیوای زرپۆشی  ی تانکه تیبه که  ک له یه تیبه که
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ی  تیبه که) 100(ی  و نزیکه )51(لیوای زرپۆشی    ر به سهی  کی ئالی پیاده یه سته ده
و پشتیوانی  ڕادار،  ندازیاری ، زرپۆش، ئالی، پرد، ئه کانی تۆپخانه که تانک، یه

ف  ه بد خه قید عه شداربوون و ناوی عه مدا به شته نفالی ھه قۆناغی ئه  جۆراوجۆر له
  .  نفاله و ئه ری ئه شداریکه کو به ، وه د ناوکیش ھاتووه مه محه
ھزی    ر به سهری  ڕکه ی شه ش فۆکه دا شه)29.8.1988( ڕۆژییانی  به ره به له 

تاوانی ھاووتی ب) 2.980(لی بازێ و  بۆردومانکردنی گه  وتنه ئاسمانی ئراق، که
ر گوڵ،  دکتۆر مارف عومه، 46- 1: ( رچاوه سه ؛ھیدکرد ن شهیا ره ڤه و ده ئه

  ). 45لتاندا،  وه ی نوده ر رۆشنایی یاسای تازه به لی کورد له ژینۆسایدی گه
  جاشه وجی ست و س فه د و شه سه ،ی پکرا دا ئاماژه وه ره سه  کو له روه ھه

ر  و ھه  وه ی خواره وانه بریتین له  که،  یان کردووه هنفال و ئه شداری ئه کان به سووکه
وه ر رانبه بهشدار له  ی جاشی به یان ژماره که یه د  حمه دری ئه قه(  :نووسین یدا ده که نا

 قیب ڕهد  حمه سابیر ئه.  وه جاشه) 3620(  ، به)1(وجی  ی فهرۆکجاش سهزباری، 
ن .  وه جاشه) 2500(  ، به)2(وجی  ی فهرۆکجاش سهد سوورچی،  مه محه عوسمان میرا

د جھانگیر  سعه ئه.  وه جاشه) 615(  ، به)3(وجی  ی فهرۆکجاش سهقادر خۆشناو، 
د  مه حوسن خدر حه.  وه جاشه) 1650(  ، به)5(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  ئاغای ھه

ح  د که مه محه.  وه جاشه) 2170(  ، به)6(وجی  ی فهرۆکجاش سهئاغای سوورچی، 
دین جھانگیر  وھه جه.  وه جاشه) 610(  ، به)7(وجی  ی فهرۆکجاش سهانی، کڕر مح

حوسن .  وه جاشه) 1225(  ، به)8(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  حاجی ئاغا ھه
ھرام  به.  وه جاشه) 400(  ، به)9(وجی  ی فهرۆکجاش سهجھانگیر جادر مزوری، 

.  وه جاشه) 1050(  ، به)11(وجی  فه یرۆکجاش سهد،  مه حمان محه بدوله د عه مه محه
.  وه جاشه) 740(  ، به)12(وجی  ی فهرۆکجاش سهڕۆژی،  موشیر ئیسماعیل ئاغا به

.  وه جاشه) 360(  ، به)13(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود جاف،  مه شید ڕهد  مه محه
.  وه جاشه) 325(  ، به)14(وجی  ی فهرۆکجاش سهبیر سوورچی مامۆیی،  سعود که مه
.  وه جاشه) 615(  ، به)15(وجی  ی فهرۆکجاش سهردانی،  فور خالید دووبه بدولغه هع

.  وه جاشه) 475(  ، به)17(وجی  ی فهرۆکجاش سهلیم شوشی زباری،  د سه مه محه
) 350(  ، به)18(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیل ئاغا خۆشناو،  د جه مه ساح محه

) 1180(  ، به)19(وجی  ی فهرۆکجاش سهد قادر ئاغا سوورچی،  مه محه.  وه جاشه
  ، به)20(وجی  ی فهرۆکجاش سهلۆ مزوری،  لی حاجی مه عه ئیبراھیم.  وه جاشه
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  ، به)23(وجی  ی فهرۆکجاش سهد ئاغای زباری،  حمه عاسف ئه.  وه جاشه) 1125(
) 600(  ، به)24(وجی  ی فهرۆکجاش سهفیق،  جمان شه ت نه حکمه.  وه جاشه) 860(

) 555(  ، به)27(وجی  ی فهرۆکجاش سهریق تاھیر دۆسکی،  زگین فه له.  هو جاشه
) 225(  ، به)28(وجی  ی فهرۆکجاش سهردی،  گه سوڵ ڕهن  سه ر حه عومه.  وه جاشه
، )29(وجی  ی فهرۆکجاش سهئاغای کۆڕێ،  بدول عهجید  ریم مه میل که جه.  وه جاشه

ی رۆکجاش سه، )شی ڕه رده به(  نه نگه د زهمی عید محدین حه سه.  وه جاشه) 870(  به
ی رۆکجاش سهنتک،  مه ئیبراھیمد  حمه ئه ئیبراھیم.  وه جاشه) 1090(  ، به)30(وجی  فه
 ئیبراھیمسابیر (  نووسراوه  ه ھه  ی به که ناوه(وه  جاشه) 265(  ، به)32(وجی  فه
  ، بۆیه بووه  وه نتکه اوی سابیر مهن ر به ھه  که وجه ی فه وه رئه به له   پم وایه، )د حمه ئه
نتک  کاندا سابیر مه نفاله پش ئه گینا له ، ئه ڵ کردووه کانیان تکه ناوه  یه مشوه به
 ئیبراھیمڕکدا کوژراو،  شه  کتیی نیشتمانیی کوردستان له کانی یه ستی ھزه ده به
د سلمان  مه مان محهد سل مه محه.  )وجی ناوبراو ی فهرۆکجاش سه  نتکی برای بووه مه

رکی،  مین ھه سادق زۆ ئه.  وه جاشه) 850(  ، به)33(وجی  ی فهرۆکجاش سهکی،  باه
ن سلڤانی،  سه فا حه فارس مسته.  وه جاشه) 255(  ، به)36(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ردی،  میل کاکل گه بایز جه.  وه جاشه) 1110(  ، به)38(وجی  ی فهرۆکجاش سه
لی باویل ئاغا،  دیق عه سه.  وه جاشه) 765(  ، به)39(وجی  ی فهرۆکجاش سه
رکی،  تاح ھه د فه سعه حمود ئه مه.  وه جاشه) 450(  ، به)41(وجی  ی فهرۆکجاش سه
د ئاغای  حمه موشیر ھادی ئه.  وه جاشه) 315(  ، به)45(وجی  ی فهرۆکجاش سه
عروف  د مه مه محه.  وه جاشه) 235(  ، به)48(وجی  ی فهرۆکجاش سه، شاخ ربه سه

د  مه زاق محه بدوله عه.  وه جاشه) 410(  ، به)49(وجی  ی فهرۆکجاش سهپیرداود، 
ولود  د مه مه ند حه مامه.  وه جاشه) 550(  ، به)50(وجی  ی فهرۆکجاش سهجم،  نه
عروف  مه شید ڕهر  نوه ئه.  وه جاشه) 1760(  ، به)51(وجی  ی فهرۆکجاش سهردی،  گه

ن  سه بد حه بدی عه سمکۆ عه.  وه جاشه) 250(  ، به)52(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیران، 
ر  عومه بدول عه ت فعه ڕه.  وه جاشه) 215(  ، به)54(وجی  ی فهرۆکجاش سهگی،  زدبه

چیای دوای دۆسکی، .  وه جاشه) 255(  ، به)56(وجی  ی فهرۆکجاش سهشروانی، 
بدی یوسف  بوش عه لی عه عه.  وه شهجا) 425(  ، به)58(وجی  ی فهرۆکجاش سه
م  سه موعته.  وه جاشه) 75(  ، به)59(وجی  ی فهرۆکجاش سهسلڤانی،   زاله غه
.  وه جاشه) 525(  ، به)64(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  ریم حوسن به بدولکه عه
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.  وه جاشه) 500(  ، به)68(وجی  ی فهرۆکجاش سهبدال مزوری،  ت عابد عه حکمه
  ، به)71(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  دین میران ئاکره ر ساح تاجه د عومه حمه ئه
) 330(  ، به)76(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  جھانگیر ھه  نده رزه فه.  وه جاشه) 700(

  ، به)77(وجی  ی فهرۆکجاش سهد سوورچی،  مه ر خدر ئاغا حه عومه.  وه جاشه
وجی  ی فهرۆکجاش سهزیز شروانی،  مین عه دئه مه حه شید ڕه.  وه جاشه) 1195(
وجی  ی فهرۆکجاش سهبدی سلڤانی،  لیل حاجی عه خه.  وه جاشه) 340(  ، به)78(
وجی  ی فهرۆکجاش سهعبان،  د حاجی شه حمه لی ئه عه.  وه جاشه) 560(  ، به)87(
وجی  ی فهرۆکجاش سهفا جبرائیل،  ونی حاجی مسته عه.  وه جاشه) 275(  ، به)93(
  ، به)105(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه شخ محه ئیبراھیم.  وه جاشه) 275(  به ،)103(
وجی  ی فهرۆکجاش سهشکاک،   د زیناوه مه د تاھیر یونس محه مه محه.  وه جاشه) 450(
ی رۆکجاش سهر ئیسماعیل ساح گۆران،  وھه د جه مه محه.  وه جاشه) 615(  ، به)107(

فانی،  ره شه ئیبراھیم بدول عهلیل  خه.  وه جاشه) 910(  ، به)108(وجی  فه
مال خدر خالید گۆران  جه.  وه جاشه) 500(  ، به)109(وجی  ی فهرۆکجاش سه

د  به.  وه جاشه) 525(  ، به)110(وجی  ی فهرۆکجاش سهردانی،  دووبه دیع شخ مورا
لمان تۆفیق س.  وه جاشه) 525(  ، به)111(وجی  ی فهرۆکجاش سهرزنجی،  ن به سه حه

قادر .  وه جاشه) 375(  ، به)113(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )شکیرانی( رواری بهیاسین 
دوالی .  وه جاشه) 440(  ، به)114(وجی  ی فهرۆکجاش سهحامد ھاجانی، جگری 

لی  عه.  وه جاشه) 280(  ، به)127(وجی  ی فهرۆکجاش سهتروشی،  ر ئه میرزا عومه
 بدول عه.  وه جاشه) 210(  ، به)128(وجی  ی فهکجاشرۆ سهر،  لی کۆچه عه بدول عه

زیز  عه.  وه جاشه) 365(  ، به)129(وجی  ی فهرۆکجاش سهد چۆمانی،  حمه د ئه مه محه
.  وه جاشه) 450(  ، به)130(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )ال عوزر مه(ولود  د مه مه حه
  ، به)133(وجی  ی فهاشرۆکج سهری،  ژیکه بدولقادر ئاغا ره خری ئیسماعیل عه فه
حمود  مه(ساح سبیرانی   مه مین حه دئه مه حمود محه حاج مه.  وه جاشه) 325(

.  وه جاشه) 555(  ، به)134(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )ساح  مه مین حه دئه مه حه
د  مه محه.  وه جاشه) 615(  ، به)141(وجی  ی فهرۆکجاش سهزیز یوسف،  عه بدول عه

جاسم .  وه جاشه) 470(  ، به)142(وجی  ی فهرۆکجاش سه، رواری به ساح میرخان
) 255(  ، به)143(وجی  ی فهرۆکجاش سهد سلڤانی، جگری  مه حه شید ڕهد  مه محه

وجی  ی فهرۆکجاش سهزیز مزوری،  بدولعه د عه مه ڵ محه یسه دژوار فه.  وه جاشه
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وجی  ی فهرۆکجاش سهگی،  دبهفا ز لی مسته تاھیر عه.  وه جاشه) 400(  ، به)145(
، )150(وجی  ی فهرۆکجاش سهزاھیر تاھیر تۆفیق کۆیی، .  وه جاشه) 450(  ، به)146(

  ، به)152(وجی  ی فهرۆکجاش سهشار ساح ئاغا،  ر به عومه.  وه جاشه) 1000(  به
وجی  ی فهرۆکجاش سه،  نه نگه مین زه دئه مه محه حمان ڕهھاب  وه.  وه جاشه) 600(
وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود،  بدولقادر حاجی مه عه.  وه جاشه) 325(  ، به)153(
ی رۆکجاش سهد یاسین دۆسکی،  مه موحسین محه.  وه جاشه) 460(  ، به)154(

وجی  ی فهرۆکجاش سهر،  یده مید حه رجیس حه جه.  وه جاشه) 225(  ، به)155(وجی  فه
وجی  ی فهرۆکجاش سهی زاخۆیی، ت دینۆ سند عیسمه.  وه جاشه) 160(  ، به)156(
ی رۆکجاش سهلی خورشید،  گ عه عید به د سه مه محه.  وه جاشه) 470(  ، به)157(

ی رۆکجاش سهد خدر خۆشناو،  حمه رحان ئه فه.  وه جاشه) 170(  ، به)159(وجی  فه
ی رۆکجاش سهد عیسا جاف،  مه محه) ناسر. ( وه جاشه) 690(  ، به)160(وجی  فه
ی رۆکجاش سه،  نه نگه زه شید ڕهد  مه حسین محه ته.  وه جاشه) 375(  ، به)176(وجی  فه
ی رۆکجاش سهمید نوری خورشید،  حه) جید  مه. ( وه جاشه) 225(  ، به)179(وجی  فه
د قادر ئاغا سوورچی،  مه فارس محه.  وه جاشه) 250(  ، به)180(وجی  فه

د  مه فا محه بدولقادر مسته عه . وه جاشه) 950(  ، به)181(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، ن سه حمان حه بدوله عه.  وه اشهج) 200(  ، به)182(وجی  ی فهرۆکجاش سهمزوری، 

ن  سه بجان حه) فوئاد(ھد  فه.  وه جاشه) 320(  ، به)183(وجی  ی فهرۆکجاش سه
دین سدیق میران  حه سه.  وه جاشه) 325(  ، به)184(وجی  ی فهرۆکجاش سهیی،  کاکه

کر،  حمود ساح بابه مه.  وه جاشه) 220(  ، به)185(وجی  ی فهرۆکجاش سهقادر، 
، )دۆ قه(ونی حاجی قادر  عه.  وه جاشه) 150(  ، به)187(وجی  ی فهرۆکجاش سه
 ئیبراھیمعید  م تاریق سه ده موقه.  وه جاشه) 1000(  ، به)189(وجی  ی فهرۆکجاش سه

 بدول عهئیسماعیل .  وه جاشه) 610(  ، به)190(وجی  ی فهرۆکجاش سهمزوری، 
ن،  سه د حه مه غدید حه مه.  وه جاشه) 150(  ، به)191(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین،  ئه

، رواری به شید ڕهعادل تۆفیق .  وه جاشه) 150(  ، به)192(وجی  ی فهرۆکجاش سه
، رواری هبن  سه فا حه فازڵ مسته.  وه جاشه) 1150(  ، به)206(وجی  ی فهرۆکجاش سه
گلی،  ئیبراھیمر میرزا  نوه ئه.  وه جاشه) 340(  ، به)208(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ر قادر،  ب ساح عومه عاره.  وه جاشه) 170(  ، به)209(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ر خدر سوورچی،  رید عومه فه.  وه جاشه) 125(  ، به)218(وجی  ی فهرۆکجاش سه
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جید ئاغای  ریم مه م که کره ئه.  وه جاشه) 380(  ، به)219(وجی  ی فهرۆکجاش سه
د  مه حمود شخ حه مه.  وه جاشه) 135(  ، به)220(وجی  ی فهرۆکجاش سهکۆڕێ، 

 بدول عهڵ  یسه فه.  وه جاشه) 75(  ، به)221(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین،  دئه مه محه
حمان  لهبدو خالید عه.  وه جاشه) 185(  ، به)222(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی،  عه

لی سلمان حوسن  عه.  وه جاشه) 395(  ، به)223(وجی  ی فهرۆکجاش سه،  جومعه
.  وه جاشه) 200(  ، به)224(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )لی کوخا سلمان حوسن عه(

) 570(  ، به)225(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زباری،  مه د فارس محه مه جاسم محه
) 425(  ، به)226(وجی  ی فهرۆکجاش سه، خالید شخۆ موراد سندی.  وه جاشه
) 200(  ، به)227(وجی  ی فهرۆکجاش سهتروشی،  ئه شید ڕهساح  شید ڕه.  وه جاشه
) 145(  ، به)230(وجی  ی فهرۆکجاش سهن،  سه مین ئیسماعیل حه ئه.  وه جاشه
) 75(  ، به)231(وجی  ی فهرۆکجاش سهداغی،  ره قه بدول عهد  مه شیر محه به.  وه جاشه
) 75(  ، به)232(وجی  ی فهرۆکجاش سهحمود ساح برادۆستی،  الل مه جه.  وه جاشه
.  وه جاشه) 75(  ، به)234(وجی  ی فهرۆکجاش سهد،  مه د عوسمان حه حمه ئه.  وه جاشه

) 425(  ، به)235(وجی  ی فهرۆکجاش سهجید حوسن ئیسماعیل شخکی،  بدولمه عه
  ، به)254(وجی  ی فهرۆکجاش سهمین،  دئه مه حه شید ڕهد تاھیر  مه محه.  وه جاشه

  ، به)255(وجی  ی فهرۆکجاش سهڕۆژی،  د ئیسماعیل به حمه ساح ئه.  وه جاشه) 185(
 -  ک بریندارو س جاشیشی بزره و یه جاشی کوژراوه) 13(  وه، که جاشه) 400(

وه سه: ( رچاوه سه ن،  سه فا حه لم مستهسا.  )5360شی بیست و س، ل ک، به ی یه رچا
مین،  دئه مه دیق قاسم محه سه.  وه جاشه) 90(  ، به)256(وجی  ی فهرۆکجاش سه

لیل سلمان حاجی  خه.  وه جاشه) 40(  ، به)270(وجی  ی فهرۆکجاش سهجگری 
شوکر جوندی .  وه جاشه) 260(  ، به)271(وجی  ی فهرۆکجاش سهدری سندی،  به
لیم شخ  سه.  وه جاشه) 350(  ، به)272(وجی  فه یرۆکجاش سهر مزوری،  نته عه
) 160(  ، به)273(وجی  ی فهرۆکجاش سهن دۆسکی،  سه لیم شخ حه بدولحه عه

) 200(  ، به)274(وجی  ی فهرۆکجاش سهبدی حاجی ئاغا،  د عه مه محه.  وه جاشه
) 170(  ، به)275(وجی  ی فهرۆکجاش سهعید،  ئیسماعیل دوالی سه.  وه جاشه

) 80(  ، به)276(وجی  ی فهرۆکجاش سهمال عوسمان قادر خۆشناو،  جه.  وه اشهج
.  وه جاشه) 150(  ، به)277(وجی  ی فهرۆکجاش سه، سوڵ ڕهالل  د جه مه محه.  وه جاشه

.  وه جاشه) 215(  ، به)280(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )و عه(د موسا  سعه عید ئه سه
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.  وه جاشه) 280(  ، به)281(وجی  ی فهکجاشرۆ سهر ئیسماعیل،  ئیسماعیل عومه
.  وه جاشه) 230(  ، به)282(وجی  ی فهرۆکجاش سهحیم،  بدوله زیز عه ند عه مامه

.  وه جاشه) 155(  ، به)283(وجی  ی فهرۆکجاش سهیوسف میرخان،  ئیبراھیم
  ، به)285(وجی  ی فهرۆکجاش سهر،  عدی کۆچه عدی سلمان سه ریم سه بدولکه عه
  ، به)286(وجی  ی فهرۆکجاش سهدری سوندی،  حاجی به  مزه ھه.  وه جاشه) 150(
) 85(  ، به)287(وجی  ی فهرۆکجاش سهفریاد یاسین حوسن، .  وه جاشه) 150(

) 150(  ، به)288(وجی  ی فهرۆکجاش سهفا،  حمود مسته د مه مه محه.  وه جاشه
.  وه جاشه) 75(  ، به)289(وجی  فهی رۆکجاش سهد،  حمه ن ئه سه جید حه مه.  وه جاشه

لی  عه.  وه جاشه) 85(  ، به)290(وجی  ی فهرۆکجاش سهر قادر،  زیز عومه بدولعه عه
حوسن  بدول عه.  وه جاشه) 95(  ، به)291(وجی  ی فهرۆکجاش سهلی،  حمود عه مه

خدر  بدول عه ئیبراھیم.  وه جاشه) 125(  ، به)292(وجی  ی فهرۆکجاش سهعوسمان، 
د حاجی  مه تاھیر شخ محه.  وه جاشه) 85(  ، به)293(وجی  ی فهرۆکجاش سهکوخا، 

مین عوسمان  دئه مه محه.  وه جاشه) 102(  ، به)294(وجی  ی فهرۆکجاش سه، سوڵ ڕه
عیماد ساح .  وه جاشه) 90(  ، به)295(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )خدر(ق  فه
حمان  بدوله بایز عه.  وه جاشه) 75(  ، به)296(وجی  ی فهرۆکجاش سه، )ن سه حه(

حمود،  لی مه فیع عه شه.  وه جاشه) 90(  ، به)298(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیران، 
مید عوسمان،  بدولحه قید عه عه.  وه جاشه) 125(  ، به)299(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ادۆستی، بر  لیفه فائیق حاجی خه.  وه جاشه) 170(  ، به)300(وجی  ی فهرۆکجاش سه
لیم حاجی ئاغا،  د سه سعه ئه.  وه جاشه) 95(  ، به)301(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ریف،  شه) د یه موئه(جید  غدید مه مه.  وه جاشه) 165(  ، به)302(وجی  ی فهرۆکجاش سه
مین،  دئه مه ئیسماعیل حه.  وه جاشه) 115(  ، به)303(وجی  ی فهرۆکجاش سه
ر سلمان،  نوه ر ئه عفه جه.  وه جاشه) 185(  ، به)304(وجی  ی فهرۆکجاش سه
مین عیسا  دئه مه الء محه عه.  وه جاشه) 105(  ، به)305(وجی  ی فهرۆکجاش سه
 شید ڕهحوسن .  وه جاشه) 135(  ، به)306(وجی  ی فهرۆکجاش سهرکی،  ھه

ھاب  شه.  وه جاشه) 103(  ، به)307(وجی  ی فهرۆکجاش سهڕۆژی،  ئیسماعیل ئاغا به
حمان  بدوله عه.  وه جاشه) 80(  ، به)308(وجی  ی فهرۆکجاش سهد تاھیر،  مه محه
مال  که.  وه جاشه) 75(  ، به)309(وجی  ی فهرۆکجاش سهحوسن،  بدول عهعید  سه
الل کوخا  جه.  وه جاشه) 155(  ، به)310(وجی  ی فهرۆکجاش سهدین،  الئه د عه حمه ئه
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لی  فوئاد نوری عه.  وه جاشه) 125(  ، به)311(وجی  ی فهرۆکجاش سهک،  له فیق ڕه
دین  غازی نوره.  وه جاشه) 75(  ، به)312(وجی  ی فهرۆکجاش سهمیران خۆشناو، 

، زان مه ڕهلی  یاسین عه.  وه جاشه) 140(  ، به)313(وجی  ی فهرۆکجاش سهخورشید، 
بد،  د عه مه محه شید ڕهد  مه محه.  وه جاشه) 75(  ، به)314(وجی  ی فهرۆکجاش سه
 سوڵ ڕهھا  مین ته ئه مه حه.  وه جاشه) 75(  ، به)315(وجی  ی فهرۆکجاش سه

دین  الئه فارس عه.  وه جاشه) 75(  ، به)318(وجی  ی فهرۆکجاش سهسوورچی، 
ی تاریق  کۆمه.  وه جاشه) 180(  ، به)348(وجی  ی فهرۆکجاش سهد زراری،  حمه ئه

) 75(  باح ئیسماعیل خدر، به ی سه کۆمه.  وه جاشه) 115(  زیف، به د نه مه محه
د  مه بدولسه ی شاکر عه کۆمه.  وه جاشه)   )155ح میکائیل، به ی سه کۆمه.  وه جاشه

.  وه جاشه) 80(  ی فارس خورشید تاھیر، به کۆمه.  وه جاشه) 80(  کی، به ه ئاسکی که
لی تاھیر  د عه مه ی محه کۆمه.  وه جاشه )165(  ریم خالید کنیش، به بدولکه ی عه کۆمه

ی  کۆمه.  وه جاشه) 85(  د مام سۆفی، به مه ی محه کۆمه.  وه جاشه) 95(  مزوری، به
  .  وه جاشه) 75(  عید سوورچی، به فا سه مسته

وتی  هڕک  قی پنج له یله ی فه)2/2422ج(  ی نووسراوی ژماره گوره م به به
تحلیل معرکة  –نفال  نگی دوا ئه ی جه وه شکردنه( ژر ناوی هل  دا که)25.12.1988(

کی ڕاپۆرت  له  بریتییه و  رکانی سوپا نردراوه تی ئه ایهرۆک دا بۆ سه)خاتمة االنفال
باسی   ، که)5370- 5310، ل23ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛م شته نفالی ھه ندنی ئه سانگه ھه
 مدا، شته نفالی ھه کانی ئه الماره په  له یکان سووکه  وجی جاشه فه) 182( شداری به
رشتی تیپی  رپه سه  قۆی کانی ماسی و به  له - 1: ( کردووه  وه ی خواره یه مشوه به
ی )7(رشتی تیپی  رپه سه  ر و به قۆی بکۆڤه  له - 2. وجی جاش فه) 21(،  ی پیاده)4(

ی )35(رشتی تیپی  پهر سه  مدینان و به قۆی شه  له -3. وجی جاش فه) 26(،  پیاده
رشتی تیپی  رپه سه  زن و به قۆی شروان مه  له - 4. وجی جاش فه) 26(،  پیاده

رشتی  رپه سه  بل و به -  قۆی دینارته  له - 5.  وجی جاش فه) 12(،  ی پیاده)45(
 -6. وجی جاش فه) 14(حافیلی پارزگاری نیشتمانی پنج،  یی جه رمانده کانی فه ھزه

) 15(،  ی پیاده)41(رشتی تیپی  رپه سه  و گارا و به ره به - نگ  رسه سهقۆی   له
) 16(،  ی پیاده)29(رشتی تیپی  رپه سه  و به  قۆی باتوفه  له - 7. وجی جاش فه
وجی  فه) 20(،  ی پیاده)38(رشتی تیپی  رپه سه  قۆی زاخۆ و به  له -8. وجی جاش فه

،  ی پیاده)42(رشتی تیپی  رپه سه  و به  هتووک سواره –تروش  قۆی ئه  له - 9. جاش
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  رشتی ھزکی تری کردووه رپه ، سه ی پیاده)26(تیپی ھا  روه ھه. وجی جاش فه) 21(
  ). کان سووکه  وجی جاشه فه  )11(ڵ  گه له
و  کوژراو  ی که و ھزانه ناوی ئه ی پشوو، له لیستی  رچاوه مان سه پی ھه چی به که

داریان ھه ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ،  باس مامه عه  مزه ی ھه)22(کانی  وجه فه،  یه برین
تا ئستا   که) 406(وجی  یی و فه د پاشا دزه حمه لیم ئه ی ھۆشیار سه)215(وجی  فه

  . شتیان کردووه نفالی ھه شداری ئه ، به ناسراوه ی بۆ من نه که هرۆکجاش سهناوی 
میلیشیای    ر به سهی )40(ی  پی پیادهیی تی رمانده فهی نووسراوی  گوره ھا به روه ھه
وجی  فه  دا بۆ)13.2.1989(وتی  هڕکی )3/501/ا(  ژماره  به  عس، که وبه دام سه

، داوا  نردواوه) 250، 244، 243، 205، 151، 115، 96، 81(کانی  سووکه  جاشه
رن بۆ شکردنی خۆیان بن دابه  ری موچه فسه ئه  وجانه و فه  که له ریه ھه  کات که ده

بری  ت له کو خه ک وه یه پاره  کو به تاوه ،یی ناوبراو رمانده گای فه باره
  لمن که یسه ده  و نووسراوه ئه. ربگرن شتی بادینان وه نفالی ھه ئه  شداریکردنیان له به
ی خالید )96(وجی  میل باساکی، فه مین جه ر ئه د عومه مه ی محه)81(کانی  وجه فه
ی )115(وجی  ، فه)سوور خالیدی خوله(  ی ناسراو به  واره د غه حمه حمود ئه مه
 بدول عهقیب  ی نه)151(وجی  ورامی، فه گ ھه مین به دئه مه حمود محه ن مه سه حه

وجی  لۆیی، فه زیز ده لی عه حمان عه بدوله ی عه)205(وجی  حوسن ساح بابان، فه
ریم قادر و  که حیم ڕهی )244(وجی  ، فه واره غه زان مه ڕه بدول عهی یونس )243(

شتیان  نفالی ھه شداری ئه ندی، به فا بامه لیم مسته ریم سه ی که)250(وجی  فه
  .  کردووه

  ی جاشه)355(وجی  ی فهرۆکجاش سهزانی،  سنه ن که سه حوسن تاھیر حه
 ی ڕۆژنامهرۆک خۆی بۆ  سه  که  ی کردووه)8(نفالی  شداری ئه کان به سووکه

شداری  نفالی دوایی به م و ئه نفالی دووه ئه  مان له که وجه فه: (دوت ده ھاوکاری
  ).4ل، )1115(  ھاوکاری، ژماره، 135- 2(:  رچاوه سه ؛ کردووه

کوژراو، بریندار یان   وه ی خواره رانه هفس و ئه ئه ،شتدا نفالی ھه ی ئهکان ھرشه کاتی له
وجی دووی  فه   ر به سهمید عیال  بد حه عه  پیاده ڕائیدی: (ن مانه ئه  که،  بزر بووینه

وجی دووی لیوای  فه   ر به سهلیاس علگ  زاق ئه بدوله عه  قیبی پیاده نه .)118(لیوای 
  .)118(وجی دووی لیوای  فه   ر به سه  مخی یاسین تایب شه  قیبی پیاده نه .)118(

قیبی زرپۆش فوئاد  نه .)14(گای لیوای  ی باره سریه   ر به سهزبان موراد  قیب غه نه
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) بزربوو(لو  ر سه گه د سه مه قیب محه نه .کانی دوو ی تانکه تیبه که   ر به سهلی وادی  عه
گای لیوای  ی باره سریه   ر به سهمین  میل ئه ر جه زھه قیب مه نه .)702(لیوای    ر به سه

وجی سی  فه   ر به سه) کوژراو(بد  د عه حمه ن ئه سه حه  می پیاده که موالزمی یه .)14(
ی  تیبه که   ر به سه ئیبراھیمبد  ھا عه می تۆپھاوژ ته که موالزمی یه .)509(لیوای 

لیوای    ر به سهریم  که  جومعه  می پیاده که موالزمی یه .دام سهتۆپھاوژی دووری 
کی  یهوجی کۆماندۆی  فه   ر به سهمید ھلیل  لیم حه حه  می پیاده که موالزمی یه .)14(

د لوعبی  مه محه  می پیاده که موالزمی یه .)ناسراو نه(قی  یله فه   ر به سهی )35(تیپی 
لید  وه  می پیاده که موالزمی یه .)118(ی کۆماندۆی لیوای  سن سریهبدولحو عه

بدولساحب  باسل عه  موالزمی پیاده .)702(لیوای    ر به سهد  مه ئیسماعیل محه
ی  سریه   ر به سهمادی  موالزم حوسن جاسم حه .)805(وای لی   ر به سهن  سه حه

 .)14(لیوای    ر به سهبار کازم  جه  موالزمی پیاده .)118(گای کۆماندۆی لیوای  باره
حوسن   موالزمی پیاده .)702(لیوای    ر به سهڵ  یسه بار کازم فه جه  موالزمی پیاده

عامر   موالزمی پیاده .)702(ی لیوای ک وجی یه فه   ر به سه) کوژراو(بد حوسن  عه
زیۆ  موالزم عه .)5(قی  یله کی فه ای کۆماندۆی یهلیو   ر به سهمیر حوسن  بدولئه عه

ت  ف شتمه ه کازم خه  موالزمی پیاده .)702(لیوای    ر به سه) بزربوو(علوی   عدیه
ف ناھی  ه خه کازم  موالزمی پیاده .)509(وجی سی لیوای  فه   ر به سه) کوژراو(
) بزربوو(د  مه ریم جابر محه موالزم که .)509(وجی سی لیوای  فه   ر به سه) کوژراو(

   ر به سهلی حوسن  مازن عه  وه موین و گواستنه موالزمی ته .)702(لیوای    ر به سه
ی  مان سریهل د ئیسماعیل سه مه محه   موالزمی پیاده .)14(کی لیوای  وجی یه فه

لیوای    ر به سه) بزربوو(د  مه محه  د توعمه مه موالزم محه .)118(لیوای  کۆماندۆی
وجی دووی لیوای  فه   ر به سهبدولواحد  عه ئیبراھیمغالب   موالزمی پیاده .)702(

د  مه رب محه م موخه کره ئه  موالزمی پیاده. ش قی شه یله فه   ر به سهکی  کۆماندۆی یه
   ر به سهن  سه لی حه ن عه سه حه  موالزمی پیاده .)118(ی وجی دووی لیوا فه   ر به سه
وجی  فه   ر به سهھدی جاسم  فازڵ مه  موالزمی پیاده .)118(وجی دووی لیوای  فه

وجی دووی لیوای  فه   ر به سهزیز  د عه مه محه  موالزمی پیاده .)118(دووی لیوای 
ی  تیبه که   ر به سه) زربووب(حمود  د یاسین مه مه موالزمی تۆپھاوژ محه .)118(

وجی  فه   ر به سهناحی  زام عوکاش مه له  موالزمی پیاده .دام سهتۆپھاوژی دووری 
لیوای کۆماندۆی    ر به سهبدولساحب  باسل عه  موزمی پیاده .)118(دووی لیوای 
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ۆی وجی دووی لیوای کۆماند فه   ر به سهن علمان  سه الح حه فه  موالزمی پیاده .)805(
وجی  فه   ر به سهھباز  ب شه که حیا سه یه  موالزمی پیاده .قی پنج یله فه   ر به سهکی  یه
  ).5363ل، 23ب ،1-2: ( رچاوه سه ؛)411(کی لیوای  یه
   

زانراون  بۆ من نه  ش که و ھزانه دا ناوبراون، ئه وه ره سه  له  ی که و ھزانه له  جگه  
کی  یه شوه م به ، به نفالیان کردووه شداری کام ئه ن و بهق یله کام تیپ یان فه  ر به سه

  که   کاندا ھاتووه گه به  ناویان له و  کردووهنفالیان  کانی ئه شداری شاوه گشتی به
کانی  یی پۆله رمانده فه .)99(ی ئالی  ی لیوای پیاده)1(یی پۆلی  رمانده فه: (ن مانه ئه
ی کۆماندۆی لیوای  گای سریه یی باره رمانده فه .)118(تی  ی لیوای ھزی تایبه)1+2(
 یی رمانده فه .)411(ی لیوای )1(ی  سریه .)118(پۆلی کۆماندۆی لیوای  .)118(

. )444(یی لیوای  رمانده فه .)443(ی  یی لیوای پیاده رمانده فه .)428(ی  لیوای پیاده
یی  رمانده فه. )509(یوای ی ل)3(پۆلی  .)444(ی لیوای )2و  1(کانی  یی پۆله رمانده فه

ی زرپۆشی  تیبه که. )702(ی لیوای )3و  1(کانی  یی پۆله رمانده فه. )702(لیوای 
  ).7884(ی  که یی یه رمانده فه. )805(یی پۆلی کۆماندۆی لیوای  رمانده فه. )2(
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  : کان دناوه به  نفاله ی شاوی ئهندادگاییکردنی تاوانبارا
  
نفالی  بارانی ئهت تۆمهم دانیشتنی دادگاییکردنی  که کانی ئراق، یه دادگای بای تاوانه  
،  و دادگایه رۆکی ئه سه. ستپکرد دا ده)21.8.2006(  وتی هڕک  ممه دووشه ڕۆژی  له

، ڕۆژی م وته دانیشتنی حه  له  ، کهبوو عامریلوش  لی عه عهبدول  ر عه وهتا داد ره سه
. بوویت تۆ دیکتاتۆر نهنا، : (دامی گوت سه  دا به)14.9.2006(وتی  ڕکه ، ممه پنجشه

نوری کامل زیران  رۆک وه بیارکی سه  به  بۆیه، )ت دیکتاتۆر بوون که ره وروبه ده
  له  لیفه خهجید  مهیبی  عوره  مه ر محه دادوه .الدرا دا)19.9( وتی ڕکه  مالیکی، له

 دادگاییی  پرۆسهرۆکی دادگا و تا کۆتایی  سه  ، بووهدا)20.9.2006(وتی  ڕکه
رۆکی دادگای دادگاییکردنی  کو سه و وه ئه دانیشتن بوو،) 61(  که ، که کردنه
  .  وه مایهنفال،  کانی ئه تبارانی تاوانی ھرشه تۆمه
کی  ره بارانی سهت تۆمهیاخود کردنی کورد نفال  کانی ئه کی شاوه ره بارانی سهت تۆمه

 دام سه: (بوون  وت تاوانباره و حه نیا ئه ته  یه وره گه  و تاوانه ستگیرکراوی ئه ده
لتکریتی،  لناسری ئه بدولقادر ئه فور عه بدولغه ن عه سه لحه جید ئه لمه حوسن ئه

تی  رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه زیران، سه نی وه نجومه هرۆکی ئ رۆک کۆمار، سه سه
نی  نجومه رۆکی ئه کان، سه کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده ی فه رمانده شۆڕش، فه

تی حزبی  رمایه تی ھه رکردایه نھنی سه ڕازگرییی ئراقی و  وه ته ئاسایشیی نه
دا )30.12.2006(وتی  هڕک ،  ممه شه ڕۆژیله   کهبی سۆشیالیستی،  عسی عاره به
 دام ی سهدژ له نفال کانی ئه تی شاوه تۆمه و درا سداره   یل له تاوانی دوجهر  سه له
لی  عه(لتکریتی  لناسری ئه ن ئه سه لحه فور ئه بدولغه جید عه لمه ن ئه سه لی حه عه. اگیراڕ

تی  رکردایه ندامی سه تی شۆڕش، ئه رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه ، ئه)کیمیاوی
نھنی بیرۆی باکووری  ڕازگریبی سۆشیالیستی و  عسی عاره تی حزبی به رمایه ھه

  دا، که)23.4.1989-29.3.1987(ی  ماوه له  بی عسی عاره بهکانی حزبی  هڕکخستن
دانی   دارهس  نفال سزای له ر تاوانی ئه سه دا له)25.1.2010(وتی  هڕک  دواتر له

لیوا . اگیراڕدژ  ی له بجه ه ن کردنی شاری ھهتی کیمیابارا تۆمه و جکرا ر جبه سه به
واگری  ری ھه به ڕوه لدوری، به لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکن

ی  ماوه  له  کان، که کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده فهندامی  ربازی گشتیی، ئه سه
. ربازی گشتیی بووه واگری سه هری ھ به ڕوه دا به)6.4.1991- 8.4.1986(نوان 
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رۆکی  ری سه ده لتکریتی، یاریده ب ئه ره د عه مه محه شید ڕهحوسن  ڕوکنریق  فه
  یی گشتیی ھزه رمانده فهندامی  کان، ئه رکانی سوپا بۆ کاروباری ئۆپراسیۆنه ئه

لتائی  هد ئ مه لحه د ئه مه د حه مه د محه حمه سوتان ھاشم ئه ڕوکنلیوا . کان کداره چه
، دواتر بۆ جاری  م بووه که ی یهق یله ی فه رمانده ، فه)1987لولی ی مانگی ئاب و ئه(

  هل  واته ، قی بووه یله و فه ی ئه رمانده دا فه)29.5.1989-2.4.1988(ی  ماوه  م له دووه
ساح  گ موتهرحان  فه ڕوکنقیدی  عه .نفال کانی ئه دڕنده  جکردنی شاوه کاتی جبه

ی  ماوه  ت له ھهڕۆژی  واگری ناوچه ی ھهڕکخراوری  به ڕوه لجبوری، به ف ئه ه خه
لعانی، سکرتری  لحاج یوسف ئه تاھیر تۆفیق ئه). 1992کۆتایی سای -2.11.1987(

کو  دواتریش وه ،دا)15.9.1987- 19.8.1986(ی  ماوه  ی کاروباری باکوور له لیژنه
کانی  هڕکخستنی باکووری  ندامی بیرۆ ئه) 1991(پارزگاری موس تا کۆتایی سای 

 ).   بی بووه عسی عاره حزبی به
ممه،  کشه یه ڕۆژی له   دا که)61(  دانیشتنی ژماره و له  دانیشتنی دادگا) 60(دوای   

کانی ئراق بیاری  چوو، دادگای بای تاوانه ڕوه دا به)24.6.2007(  وتی هڕک
لی کیمیاوی، پنج  عه - 1: ( یه مشوه به پاند سه  که ارهش تاوانب ر شه سه کۆتایی به
  سای، دوو سزای ده  ک سزای پازده ، یه تایه تا ھه کی ھه دان، یه سداره  سزای له 

دان، دوو   سداره  سوتان ھاشم، چوار سزای له -2. وت سای سای و دووانی حه
وت  و دووانی حه  سای  سزای دهک  سای، یه  ک سزای پازده ، یه تایه تا ھه سزای ھه

وت  کی حه دان و سزایه  سداره تکریتی، چوار سزای له  شید ڕهحوسن  - 3. سای
. سای  کی ده تایی و سزایه تا ھه زیز دوری، س سزای ھه بدولعه سابیر عه - 4. سای

ھا  هرو ھه). سای  کی ده تایی و سزایه تا ھه ساح، دوو سزای ھه گ موتهرحان  فه -5
  شداریکردنی له به  لعانی، بیاری ئازادکردن و بتاوانی له تبار تاھیر تۆفیق ئه تۆمه

  . رچوو نفال بۆ ده کانی ئه شاوه
کو تاوانکی  نفالی وه ئهکانی  ھرشهتاوانی  ،کانی ئراق دادگای بای تاوانه

ناساند و  اد- باشووری کوردستان  کورد لهلی  گه  دژ به) جینۆساید( کوژی کۆمه
بوو  ی پویست نه گوره کان به سزای تاوانبارهک  الیه  م له به .ر درا سه بیاری له

 حگ سا رحان موته فه ڕوکنقید  لدوری و عه سابیر ئه ڕوکنلیوا  سزاکانیتی  تایبه به
   وه تریشهی  الکه  رچووبایه، له لعانی بتاوان ده تاھیر تۆفیق ئه  بوایه ده لجبوری و نه ئه
م  دادگا زۆر که  درانه  ی که تبارانه و تۆمه ی ئه ژماره  یه وره گه  و تاوانه ی ئه گوره به
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نفال  کانی ئه نامه گه به  له  یه کی زۆریان ناویان ھه یه ژماره  ی که وه ڕای ئه ره بوون، سه
  دیکه تی ۆمهتر  سه له  کان دان، که مریکییه ربازی ئه زیندانی سه  کان له تباره و تۆمه

ۆ  دادگا  دران به نفال نه کانی ئه دڕنده  ر تاوانی شاوه سه چی له دادگا، که  درنه ده ب
ریق  مادی و فه جبوری، حامد یوسف حهباس  عه  عدی توعمه ریق ڕوکن سه فه  نموونه

   . ن تکریتی سه عب حه زاحم سه مه
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  :کان یلییه فه  کورده کوژی کۆمه
  
عسی  دا، حزبی به)17.7.1968(وتی  هڕک  عس له تای به دوای کۆده ر دوا به ھه  

  یلی له زار کوردی فه ھه  فتا حه  دا زۆرتر له)1969(تای سای  ره سه  بی له عاره
دکتۆر جاسم تۆفیق ، 1-1: ( رچاوه سه ؛بۆ ئران  وه رکردو دوری خستنه ده  وه ئراقه

  ). 300ل، تان وه ی کورد و یاسای نو ده له سه خۆشناو، مه
-70(نوان  ی له یکهرکردنی نز ده  دا به)1972(سای  یلی له  نفالکردنی کوردی فه ئه

دا )30.11.1971( ڕۆژی  ی ئران له وه رئه به ، له وه ستیپکرده بۆ ئران ده زار ھه) 80
  . بو موسای داگیرکرد و ئه ی تونبول کوبرا، تونبول سوغرا هرس دوورگ ھه

زیز،  ر تاریق عه سه  داو دوای ھرشکردنه)8.4.1980(وتی  هڕک  م له  بۆ جاری سیه
 ؛ی ئران کران نهوا ڕهزۆر  رکران و به یلی ده زار کوردکی فه ھه) 300-150(ی  نزیکه

الدیموغرافي   ری، ألھجرة والتغییر عید قادر پشده ڕزگار سه، 50- 1: ( رچاوه سه
-15(ی  ھا نزیکه روه ، ھه)40لوخطط التنمیة في العراق إقلیم کوردستان نموذجا، 

  . زاریان ل کوژران ھه) 20
  کان له یلییه فه  کورده کوژی کۆمهبارانی ت تۆمهم دانیشتنی دادگاییکردنی  که یه  

 بدولساحب یاسین د عه مه ر محه وهتی داد رۆکایه سه  ، بهدا)26.1.2009(وتی  هڕک
باریان دادگایی ت تۆمه) 16(باردا ت تۆمه) 34(کۆی  له یاند ڕایگهدادگا   ، کهستی پکرد ده
  . کرن ده
کو  وه  که ،بی عسی عاره و حزبی به دام سهتی  ی حکومه ستانه باده  رکرده و سه ئه

ی  مانه لهکرن بریتیین  دهکان دادگایی  یلییه فه  کورده کوژی کۆمهتباری  تۆمه
 ندامی لتکریتی، ئه لناسری ئه ئه ن سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه لی حه عه: ( وه خواره

. درا  سداره  دا له)25.1.2010(وتی  هڕک  له  تی شۆڕش که رکردایه نی سه نجومه ئه
 انینوان س  له خۆ زیری ناوه یدی، وه لعوبه د ئه حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه

بی  عسی عاره تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه و ئه) 1979-1986(
لدوری،  لی ئه زیز حوسن عه بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا  . شاوه وه ھهئیشتراکی 

 .دا)6.4.1991- 8.4.1986(ی  ماوه  ربازی له واگری گشتیی سه ری ھه به ڕوه به
نی  نجومه رۆکی ئه و جگری سه  وه ره زیری ده وه زیز عیسا، نا میخائیل عه تاریق حه

مزبان  . شاوه وه عسی ھه هتی شۆڕشی ب رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه زیران و ئه وه



702    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

بی  عسی عاره تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه الوی، ئه نده خزر ھادی مه
ه تره لشه کی ئه ی خه شیعه بکی عاره(فاجی  لخه زیز ساح نۆمان ئه عه .سۆشیالیستی   ی

لیستی،  عسی عاره تی حزبی به رمایه تی ھه رکردایه ندامی سه ئه، )الشطرة - بی سۆشیا
د  حمه ئه .ستگیرکرا ده  وه کانه یمانه اوپهھ  ن ھزه الیه دا له)22.5.2003(وتی  هڕک  له  که

بعاوی  سه .ۆمارتی ک رۆکایه رۆکی دیوانی سه ڕائی، سه لسامه یر ئه حوسن خزه
ی  ماوه واگری گشتیی له ری ھه به ڕوه لتکریتی، به لناسری ئه ن ئه سه حه ئیبراھیم

دا )27.2.2005(وتی  هڕک  ، له)1991مانگی ئاداری سای - 1990تای سای  ره سه(
زاوی،  لعه فازڵ سلفیج محمیدی ئه .ستگیرکرا ده  وه یمانه ھاوپه  نیکا ن ھزه الیه له

مووزی  ته- 29.10.1983(ی  ماوه واگری گشتیی له ری ھه به ڕوه ری به یدهت یارمه
  له  که دام سه ڕاوژکاریلتکریتی،  لناسری ئه ن ئه سه حه ئیبراھیمتبان  وه .)1989

د  مه محه .ستگیرکرا ده  وه کانه یمانه ھاوپه  ن ھزه الیه دا له)13.4.2003(وتی  هڕک
وه به لبوسی، لحه باح ئه یر سه خزه گری سه زگای ھه ری ده هب ڕمید  بدولحه عه .ربازی وا

د  حمه عد ساح ئه سه . ری ئیقامه به ڕوه واگری و به ری ھه فسه ، ئهئیبراھیمسلمان 
واگری  زگای ھه ده  له لعامری، ئه ئیبراھیمباس  فازڵ عه .دام سهوانی  سوتان پاسه

ھا  یاد ته ئه .)أدلة الجنائیة(  لتکریتی، له هئ د سلمان مه لی محه نوعمان عه .ربازی سه
  ).  واگری گشتیی ھه  ر له فسه لدوری، ئه ھاب ئه شه
، رۆک کۆماری ئراق لتکریتی، سه لناسری ئه ن ئه سه لحه جید ئه لمه حوسن ئه دام سه  

  یی ھزه رمانده ی گشتیی فه رمانده تی شۆڕش و فه رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه سه
م  کان بوو، به یلییه فه  کورده کوژی کۆمهکی  ره م و سه که کان تاوانباری یه کداره چه
  . درا  سداره  دا له)30.12.2006(وتی  هڕک  و له ئه
  وی جینۆسایدکردنی کورده ھه  بارن بهت تۆمه  وه ی خواره تبارانه و تۆمه ک له ریه ھه  
لدوری،  لیل ئه خه ئیبراھیمت  عزه: (کراون ستگیر نه ده  تاکو ئستاکه چی کهکان،  یلییه فه
میر  سه. تی شۆڕش رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه وکات و ئه خۆی ئه زیری ناوه وه

ری  به ڕوه رمی ئراق و به تی ھه رکردایه ندامی سه ھاب شخلی، ئه بدولوه د عه مه محه
. لدوری لی ئه زیز حوسن عه بدولعه خزر عه). جنسیة(  نامهز گه ڕهی  رمانگه فه
بد  عه. د مه مید سلمان محه حه. ئیبراھیملیل  د خه حمه ئه.  لیفه لیل خه بدولستار خه عه

. لجبوری د ئه مه جیھاد بناوی محه. د حمه نازم نجرس ئه. لاوی ف ئه ه ستیڤان خه
ھاب  بدولوه د عه مه محه. لغرری مید یاسین ئه بدولحه عه. لی تکریتی ق ساح عه مۆفه
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مید سلمان  بدولحه عه. لغرری لدلمی ئه د ئه مه محه بدول عهھاشم . م دعه فه
تاھیر . ف زیاد خربت ه د خه مه محه. لعیساوی ڕاد ئه رحان جه بود فه عه. لتکریتی ئه
  ). لتکریتی ج ئه ره فه. لعیتۆ ئه
تبارانی  ڕای تۆمه ره کان سه هکان و سکاکانی قوربانی نامه گه ی به گوره م به به  

، )20.3.2007-1938(زراوی  جه زان مه ڕهھا یاسین  ته(  :ک له ریه ، ھه وه ره سه
م  ده موقه. ی سوپای میللی مانده تی شۆڕش و فه رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه ئه

کان  یهیلی فه  دانی کورده  سداره  رشتیکاری له رپه ری سه فسه ، ئهڕازید  مه قاسم محه
ری  فسه د، ئه مه م باسل ئیسماعیل محه ده موقه. من تی گشتیی ئه رایه به ڕوه به  له

. من تی گشتیی ئه رایه به ڕوه به  کان له یلییه فه  دانی کورده  سداره  رشتیکاری له رپه سه
رع،  لی به م عه ده موقه. منی کوت ری ئه به ڕوه داوی، به لنه مال ئه قید که عه

  ه- رع به بدول عهلی  قید عه ر عه ھه   پم وایه(منی کوت  ری ئه به ڕوه ی بهر تیده هیارم
 کوژی کۆمهشداری  دا به)1983(سای   له  غدا و بهمنی  ری ئه به ڕوه به  دواتر بۆته  که

شاکر  فیق ڕه. ری سنوور فسه یلی، ئه لجومه بود ئه م عه ده موقه).  کانی کردووه بارزانییه
فازڵ   تیه عه ڕائید. بی عسی عاره ی حزبی به)کوت(ندامی لقی واست  ر، ئه شه تهمو
جاسم . کوت  من له ری ئه فسه لملکاوی، ئه زیاء ئه. کوت  من له ری ئه فسه لکنانی، ئه ئه
. کوت  من له ڕپکراوی ئه نتوان، باوه ر ئه فه موزه. کوت  من له ری ئه فسه یالن، ئه گه
.  )16.4.1990(یلییه  ی پۆلیسی فوزه ری بنکه فسه یری، ئه لغوره ریم ئه بدولکه قیب عه نه

  .یهنوعمان  من له ری ئه فسه یسی، ئهد لحه نوری ئه. من ری ئه فسه ، ئهبدول عهد  مه محه
یر  خزه  بدولحوسن من عه موالزمی ئه .نوعمانیه  من له زی ئه وه ن، موفهعاشور غدا

 ،شان لخه ناف کازم ئه مه فیق ڕهمنی پارزگای واست،  تی ئه هرای به ڕوه ری به نونه
د  مه پۆلیس قاسم محه ڕائیدی .عس ی واستی حزبی به یی ھۆبه رمانده ری فه نونه

ی اگرتند ر  هس ست به ی ده رۆکی لیژنه وت و سهری پۆلیسی ک به ڕوه د به سعه ئه
کوژی  ی کۆمهتبار کو تۆمه وه  ،)تپارزگای واس  کان له یلییه فه  سامان و مای کورده

  . ناویان ھاتووه کان یلییه فه  کورده
  کورده کوژی کۆمهتبارانی  تۆمهکانی ئراق بۆ دادگاییکردنی  دادگای بای تاوانه  
دانیشتنی   که ،دوا دانیشتنی دادگای ناوبراودا  له.  نجام دا دانیشتنی ئه) 44(کان  یلییه فه

تی  رۆکایه سه  به، دا بوو)29.11.2010(وتی  هڕک،  ممه ووشهد ڕۆژیی )45(  ژماره
کانی  بارهت ۆمهچوو، بیاری سزادانی ت ڕوه بدولواحد به حیا عه عد یه ر سه دادوه
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د  حمه حمود ئه ر مهعدون شاک سه  ک له ریه بۆ ھه  دان سداره  سزای له: (دا یه مشوه به
سزای  . الوی نده و مزبان خزر ھادی مه فاجی هلخ زیز ساح نۆمان ئه ، عهیدی لعوبه ئه
د  حمه زیز عیسا، ئه نا میخائیل عه تاریق حه  ک له ریه ساڵ زیندانیکردن بۆ ھه   ده

  . )ڕائی لسامه یر ئه حوسن خزه
ی پویست  گه بوونی به بیانووی نه به یاند ڕاگهتاوانباری   ھا دادگا بتاوانی ده روه ھه
زیز حوسن  بدولعه سابیر عه ڕوکنلیوا لدوری،  ھاب ئه ھا شه یاد ته ئه(: ن مانه ئه  که
عد ساح  سهلتکریتی،  لناسری ئه ن ئه سه حه ئیبراھیمبعاوی  لدوری، سه لی ئه عه
زاوی،  لعه فازڵ سلفیج محمیدی ئه، ئیبراھیممید سلمان  بدولحه د سوتان، عه حمه ئه

لی  لبوسی، نوعمان عه لحه باح ئه یر سه د خزه مه لعامری، محه ئه ئیبراھیمباس  فازڵ عه
  ). لتکریتی لناسری ئه ن ئه سه حه ئیبراھیمتبان  لتکریتی و وه د سلمان ئه مه محه

ه دادگای بای تاوانهموو کورد،  ی دخۆشی ھه مایه  ی بووه وه ئه     کانی ئراق ب
ڕۆژی دانیشتنی ان م ھه  له ،بدولواحد حیا عه عد یه ر سه تی دادوه رۆکایه سه

ی ژکو و کۆمه ڕاگواستنبیاریدا تاوانی  دا،)29.11.2010( وتی ، ڕکه ممه دووشه
  کانی ئراق به ی یاسای دادگای بای تاوانه)11(  ی ماده گوره به یکان   یلییه فه  کورده

رانی ئراق  نی نونه نجومه ئهدواتریش . بناسن) جینۆساید( کوژی کۆمهتاوانی 
ڕۆژی   خۆی، لهمی  ی خولی دووه)16(  ژمارهدانیشتنی   له ،)ی ئراقمان رله هپ(

نگ  کۆی ده بهکانی  یلییه فه  کورده کوژی کۆمهدا )1.8.2011(وتی  ، ڕکه ممه دووشه
  . کو تاوانی جینۆساید ناساند وه
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

    

    
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  )6(ونی ژمارە                               )5(ونی ژمارە 

  

    
  )8(ونی ژمارە                               )7(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .فاجی لخه زیز ساح نۆمان ئه عه .1
زیز  بدولعه جید، سابیر عه لمه حوسن ئه دام سهن،  سه رزان ئیبراھیم حه به .2

زیز  لی کیمیاوی و عه یدی، عه لزوبه ئه  مزه د حه مه لدوری، محه حوسن ئه
 .فاجی لخه ساح نۆمان ئه

 .ندوالوی مزبان خزر ھادی مه .3
 .زاوی لعه فازڵ سلفیچ محمیدی ئه .4
 .تکریتیلناسری  ئهن  سه بعاوی ئیبراھیم حه سه .5
 .ڕائی لسامه یر ئه د حوسن خزه حمه ئه .6
 .ر نده د به مه واد حه عه .7
   .یدی لعوبه د ئه حمه ئه حمود عدون شاکر مه سه .8
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   :کان بارزانییه کوژی کۆمه
  
تی  رۆکایه سه  دا به)2.3.2009(وتی  هڕک  کان له ی بارزانییه م دانیشتنی دۆسیه که یه  

ی  زیری دادی کابینه ، وهیی بجه ه قادر ھه حمان بدوله عه شید ڕه ئوف ڕهر  دادوه
 ڕۆژی  تاکو ئستاکه  چوو، که ڕوه تی باشووری کوردستان به می حکومه شه شه

    . نجام داوه ش دانیشتنی ئه سی و شه) 8.2.2011(وتی  هڕک،  ممه سشه
ن  الیه رمی کوردستان له تی ھه زیری دادی حکومه رگرتنی پۆستی وه دوای وه

تی دادگای  رۆکایه سه یاسینبدولساحب  د عه مه ر محه ، دادوهشید ڕه ئوف ڕهر  دادوه
  گرتهدا )10.11.2009(وتی  ڕکه  لهکانی  بارزانییه کوژی کۆمهی تاوانبارانی  دۆسیه

دادگای تی  هرۆکای عد شاکر سه ر سه دادوه،  وه ه- م دانیشتنی سی و چواره  له .ستۆ ئه
  . رگرت وه
زار  شت ھه ھه کوژی کۆمهناوبردن و  تی له تۆمه  به  وه ی خواره تبارانه و تۆمه ئه

لناسری  ن ئه سه لحه جید ئه لمه ن ئه سه لی حه عه: (کرن بارزانی دادگایی ده مرۆڤی
تی  ایهرکرد سه نی نجومه ندامی ئه ئه ،وکات ئه منی ری گشتیی ئه به ڕوه لتکریتی، به ئه

نا  تاریق حه . شاوه وه بی ھه عسی عاره زبی بهتی ح رمایه تی ھه رکردایه شۆڕش و سه
زیران و  نی وه نجومه رۆکی ئه جگری سه ،وه ره زیری ده زیز عیسا، وه میخائیل عه

تبان  وه . شاوه وه بی ھه عسی عاره ڕشی بهتی شۆ رکردایه نی سه نجومه ندامی ئه ئه
ی کاروباری  یژنهلتکریتی، سکرتری ل لناسری ئه ن ئه سه لحه جید ئه لمه ئه ئیبراھیم

خۆی  زیری ناوه یدی، وه لعوبه د ئه حمه حمود ئه عدون شاکر مه سه .وکات باکووری ئه
عسی  تی حزبی به ایهرم تی ھه رکردایه ندامی سه ئه ،)1986-1979(نوان  ئراق له

ی لیوای  رمانده لتکریتی، فه لغدری ئه ن ئهن حوس سه سوفیان ماھر حه . شاوه وه ھه
ی  رمانده ھا جگری فه روه دا، ھه)5.8.1984- 3.7.1983(نوان  وانی کۆماری له پاسه

  هومریکا ئهکانی  ن ھزه الیه له  ، کهدا)18.7.2004(وتی  هڕک  له  گاردی کۆماری که
 ئیبراھیمت  مهحک .کۆماررۆک  مادی، سکرتری سه حامد یوسف حه .ستگیرکرا ده

  له  کهوکات،  زیرانی ئه رۆک وه و جگری سه  زیری مالیه زاوی، وه لعه مزبان ئه
  ). ستگیرکرا ده  وه کانه یمانه ھاوپه  ن ھزه الیه دا له)19.4.2003(وتی  هڕک
رۆک  سه یجید لمه حوسن ئه دام سه ،دراو  سداره  تاوانبارانی له  ک له ریه ھه

 .)30.12.2006(تی شۆڕش  رکردایه سهنی  نجومه رۆکی ئه هکۆماری ئراق و س
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رۆکی دادگای  سهو ) 15.1.2007( دام سه ڕاوژکاری یجید لمه ئه ئیبراھیمبارزان 
ستیان  ده ،)15.1.2007- 1945(عدون  لسه ر ئه نده لبه در ئه د به مه واد حه عهشۆڕش 

 وه نری گرته زی گه ڕهنیا  ته  هزار بارزانی ک شت ھه ڵ کوشتنی ھه کۆمه به  له  بووه ھه
  .  گیران کانیان نه و ژنه 

ی  شاوی دڕندانه  له  بووه ستیان ھه ده  ن که ش ھهڕاکردووندین تاوانباری  چه
لدوری،  لیل ئه خه ئیبراھیمت  عزه: (ن مانه گرنگترینیان ئه  کان که ناوبردنی بارزانییه له

دکتۆر فازڵ حوسن . عس تی شۆڕشی به رکردایه نی سه نجومه رۆکی ئه جگری سه
شید  له د ئه مه شید محه بدوله ماھر عهڕوکن لیوا . من ری گشتیی ئه به ڕوه ڕاک، به به
 ڕوکنلیوا ). 1983(وکات  ربازی ئه سه واگری گشتیی ری ھه به ڕوه ، به)لناسری ئه
ی ئۆتۆنۆمی  وچهی ناباکوورمنی  ری ئه به ڕوه ، بهد مه محه لیل بدولموحسین خه عه

. ک قی یه یله ی فه رمانده لمحیاوی، فه فارس حوسن ئه  لیوا ڕوکن نوعمه. کوردستان
. عس ربازی حزبی به رپرسی لقی باکووری سه مید ڕوکن ئیحسان کامل شبیب، به عه
کاتی  ولر له منی ھه ری ئه به ڕوه چلمران موسوی، به ساح داود یری مید خه عه

و  )1987-1985(سانی   منی دھۆک له ری ئه به ڕوه کان و به رزانییهبا کوژی کۆمه
من  لیوای ئه.  ی ئۆتۆنۆمی کوردستان بووه منی ناوچه ری ئه به ڕوه کیش به یه ماوه
ری  به ڕوه رع، به به بدول عهلی  قید عه عه. من می ئه ی پنجه ھۆبه  بری له عدون سه سه
می  ده موقه. منی گشتیی تی ئه رایه به ڕوه به  الوی، له ھیم عهقید ئیبرا عه. غدا منی به ئه
من یاسین  ئه ڕائیدی. غدا منی به رتی ئه به ڕوه به  ر له فسه قی ئیسماعیل ئه من حه ئه
نھنی  ڕازگریلمان،  سه  کازم نوعمه فیق ڕه. ی س ھۆبه  ر له فسه د، ئه سعه ئه
نھنی لقی  ڕازگریعایش لیل  خهلید  هو. ربازی یی لقی باکووری سه رمانده فه
لکریشی،  سالم مشعان ئه .)1983(سای   بی له عسی عاره بهولری پارتی  ھه
  ).نا پارزگای موسه  له  یه منی بوسه ری ئه به ڕوه به
 و  عروبهی دام سهفاشی  فتار ڕهو  رست زپه گه ڕهتی  حکومه  نی باسه ی شایه وه ئه
ی  ماوه کانی له ڵ کوشتنی بارزانییه کۆمه بهستگیرکردن و  ی ده عس، شاوی دڕندانه به

و  ک له ریه ھه  نجامدا، که دا ئه)10.8.1983- 31.7.1983(نوان  دا لهڕۆژ  یازده
  بووه  ، که)ریر، باتاس و دیانا ، حه حرکه په، به قوشته(  وه ی گرته و دھاتانه  شارۆچکه

سیڤیل و بتاوانی بارزانی،  مرۆڤیزار  ت ھهش ناوبردنی ھه ھۆی بزرکردن و دواتر له
د  حمه شخ عوسمان شخ ئه: (کو بوون وه ڕژم   ر به سهکیان س ند که چه ی وه له  جگه
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ی ئۆتۆنۆمی  نی یاسادانانی ناوچه نجومه ندامی ئه الم بارزانی، ئه بدولسه د عه مه محه
عیماد شخ عوسمان  .بوو دام هس   ر به سهی  که کارتۆنییه  مانه رله په  که ،کوردستان

 ،نی نیشتمانیی ئراق نجومه ندامی ئه الم بارزانی، ئه بدولسه د عه مه د محه حمه شخ ئه
د  مه فا محه ال مسته سابیر مه .بوو دام سه   ر به سهی  که کارتۆنییه  مانه رله په  که
  ی که بارزانیانه و هئ). فای بارزانی بوو ال مسته کوڕی مه  که ،الم بارزانی بدولسه عه
  ستگیرکران که دا ده)26.7.1983(وتی  هڕک  موویان له ھهڕژم بوون،   ر به سه

وتی  هڕکو ) 31.7.1983(وتی  هڕک  وانیش له دوای ئه. بووس  که) 23(یان  ژماره
  بارزانی به مرۆڤیزار  شت ھه دا ھه یه و ماوه و له دوو جار  دا به)10.7.1983(

تیدانی سوپای ئران و  کاریکردنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یارمهتی ھاو تۆمه
کی  یه ھیچ بنچینه  ته و تۆمه ئه. ستگیرکران دژی سوپای ئراق ده گرتن له ک ھه چه

   ر به سهکورد و   نوبردران که له  وه ر ئه به نیا له ته  سانه و که کو ئه بوو، به نه ڕاستی
  . خی بارزانی بوون

ر  ھه  بوایه ، دهدام سه ڕژمیپاڵ   دابوویانه  غدا که ی به وانه ت ئه تایبه کان به ارزانییهب  
ر دوای  ھه ڕژم  ن، چونکه ناوبردنی خۆیان بکه ترسی گیران و له مه  ست به زوو ھه

 –ی نوان ئراق  شت ساه ڕی ھه ستپکردنی شه ده  ر سه ڕبوون به ک تپه یه فته ھه
ت و  وه زیری ده فا بارزانی، وه مسته یدول عوبه، )8.8.1988- 22.9.1980(ئران 

 دام سه   ر به سهی  که کارتۆنییه  مانه رله په  نی نیشتمانیی ئراق که نجومه ندامی ئه ئه
  ک دواتر واته یه فته ی دوو ھه نزیکه. و شون بزریکرد ستگیرکرد غدا ده به  بوو له

فا  یان لوقمان مسته وجاره ئه ڕژم، )1980(سای ری  تای مانگی ئۆکتۆبه ره سه
و  ر ش بسه کو ئستاکه و تاوه ستگیرکرد غدا ده ی به)ساحة التحریر(  بارزانی له
زار  شت ھه ستگیرکردنی ھه ڵ ده گه عس له به ڕژمیشدا )1983(سای   شونه، له
ناوی  یرکردن و لهستگ فای بارزانی ده ال مسته چوار کوڕی لوقمانی مه  که بارزانییه

کانی  نامه گه ی به گوره به  یه وه تر ئه قوشیانه ره بویژدان تر و قه یموو ھه  له .بردن
، ئازادی کوڕی لوقمان بارزانی خوندکاری کۆلیژی ئاداب دام سهعس و  به ڕژمی
  ھزه دژی گرتن له ک ھه تی چه تۆمه  چی به ستگیرکردنیدا، که کاتی ده غدا له به  له  بووه
ران سزای  ی حاجی ئۆمه ناوچه  تیدانی سوپای فارس له کانی ئراق و یارمه کداره چه
ڵ س برای  گه له ، دواتررچووه بۆ دهدا )30.8.1983(وتی  ڕکه  لهدانی   سداره  له
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  ی له نامه گه به( ندراو  سداره  ، له)ح وزاد و سه بیداد، نه(کانی  ناوه ی به دیکه
  .  ) دانراوه  ته و بابه ی ئه وه خواره  له ئازاد اند  سداره

ی ھیچ تاوانکیان  وه ب ئه فای بارزانی به ال مسته ردوو کوڕی مه ستگیرکردنی ھه ده
واوی  ناوبردنی ته ق بوو بۆ گرتن و له کی زه یه نجام دابت، ئاماژه ئه ڕژمدژی  له

ی پالنکی  وه تای ھۆنینه ره سهھا  روه کانی تری باشووری کوردستان، ھه بارزانییه
بتاوان و  مرۆڤیک  دژی کۆمه له  بووه  ی عروبهدام سهی رست زپه گه ڕه ڕژمی

سای   پازده رووی سهنی  مه و ته نر زی گه ڕه   ر به سهرچی  ھه  که ،سیڤیلی بارزانی
  . وه بوو گرته

ی دادگای بای دانیشتنی کۆتای  ، له)3.5.2011(وتی  هڕک،  ممه سشه ڕۆژی  
 یکان، دادگای با بارزانییه کوژی کۆمهی  دۆسیه  ت به باره کانی ئراق سه تاوانه
  ر تاوانباره سه ، سزای به که جینۆساید ناساندنی تاوانه  به  له  جگه کانی ئراق تاوانه

د  مهح حمود ئه عدون شاکر مه سه( :پاند سه  وه ی خواره یه مشوه کان به ستگیرکراوه ده
تاوانی   به) 11(ی  ی ماده گوره به: م که رچوو، یه چوار سزای بۆ ده یدی لعوبه ئه

تاوانی ی )12(ی  ی ماده گوره به: م دووه، رچوو دانی بۆ ده سداره سزای لهجینۆساید 
تاوانی ی )12(ی  ی ماده گوره به: م ساڵ زیندانیکدن، سیه) 15(تی  مرۆڤایه  دژه
تاوانی ئازاردانی   به: م ساڵ زیندانیکردن، چواره) 7(کان  ارزانییهدانی ب نجه شکه ئه
  نجامی داوه ئهکان  بارزانییهدژی  ی له نامرۆڤانه  وه و کرده و ئهیی  سته ی و جهڕوون ده

  به) 11(ی  ی ماده گوره زیز به تاریق عه. رچوو ی بۆ دهساڵ زیندانیکردن) 10(سزای 
) 12(ی  ی ماده گوره ھا به روه ، ھهرچوو ی بۆ ده تایه هتا ھ تاوانی جینۆساید سزای ھه

) 7(کان، سزای  ی بارزانییه وه زۆر گواستنه تاوانی به  ساڵ زیندانی به) 15(سزای 
ساڵ زیندانی ) 10(کان و سزای  دانی بارزانییه نجه شکه تاوانی ئه  ساڵ زیندانی و به

مزبان  ئیبراھیمت  حکمه. رچوو بۆ ده کان دژی بارزانییه تی له دژی مرۆڤایهتاوانی   به
تا  تی دوو سزای زیندانی ھه مرۆڤایه  ی دژه)12(ی  ی ماده گوره به زاوی لعه ئه
ساڵ ) 7(ھا سزای  روه رچوو، ھه ساڵ بۆ ده) 15(  و سزای زیندانیکردنی به تایه ھه

یوسف  حامد .رچوو بۆ ده کان بارزانییهدانی  نجه شکه ئهتاوانی   بهزیندانیکردنی 
ساڵ زیندانی ) 10(تی سزای  مرۆڤایه  ی تاوانی دژه)12(ی  ی ماده گوره بهمادی  حه

ی  ی ماده گوره به لتکریتی لغدری ئه ن حوسن ئه سه سوفیان ماھر حه. رچوو بۆ ده
ی  گوره ھا به روه رچوو، ھه ی بۆ ده تایه تا ھه ی تاوانی جینۆساید سزای ھه)11(
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ساڵ زیندانی ) 7(سزای   دانه نجه شکه ئه  که) و(شی  بهتی  ۆڤایهمر  ی دژه)12(ی  ماده
  ).رچوو بتاوان ده دام سهنی زڕبرای  سه حه ئیبراھیمتبان  وه ل وه، رچوو بۆ ده
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  )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

  
  

  
  

  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  : وه ره کانی سه ونه
 .ر نده د به مه واد حه عه .1
 .ن تکریتی سه لیوا ڕوکن سوفیان ماھر حه .2
 .زاوی لعه ت ئیبراھیم مزبان ئه حکمه .3
  .تین تکری سه رزان ئیبراھیم حه به .4
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  : بجه ه کی کانی ئاشقانی ھه ڕه دانیشتوانی گه کوژی کۆمه
  
نی  ڕینکی فراوانی کۆمه ڕاپه  دا، له)13.5.1987(وتی  هڕک،  ممه چوارشه ڕۆژی  له  

فاشی و  ڕژمیکانی  ره رکوتکه زگا سه دژی داموده دا له  بجه ه کی شاری ھه خه
م سهبی  هی عاررست زپه گه ڕه من و  عس، ئه ی به مه زه کانی سوپا، مونه دا، ھزه-دا
 دواتر  ، کهستگیرکرد دا ده که تیانی شارهھاوو  کی زۆر له یه واگری ئراقی ژماره ھه
جی،  زره و نزار خه جید ن مه سه لی حه رمانی عه فه  سیان به شتاو پنج که ھه
  . چاکرد به ای ئراق زیندهکی سوپ قی یه یله وکاتی فه ی ئه رمانده فه

ی باشووری  مدیده کی سته نی خه ی کۆمه)1991(ھاری سای  به ڕینی ڕاپهدوای 
الی ) بامۆکی(  دا له کۆمه  ند گۆڕکی به چه  له  ھیدانه و شه رمی ئه کوردستان، ته

:  اوهرچ سه ؛ وه ری دۆزرانه ده سادق و شانه ید بجه، سه ه ی ھه شارۆچکه  ک له ریه ھه
  ). 228لم،  که رگی یه نفال، به و ئه ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه، 1-13(

م دانیشتنی  که ، یه و تاوانه ر ئه سه ڕبوونی بیست و دوو ساڵ به دوای تپه  
وتی  هڕک  له ، بجه ه ی ھهکی کانی ئاشقان ڕه ی گه تبارانی دۆسیه دادگاییکردنی تۆمه

 و ستیپکرد کانی ئراق ده تاوانه ن دادگای بای الیه غدا له به  ا لهد)4.11.2009(
ھاووتی ) 85(ھیدکردنی  هکی ش ره تبارانی سه کو تۆمه وه  وه ی خواره مانه ئه

لی  عه: ( کی کانی ئاشقان ناویان ھاتووه ره و کاولکردنی گه  بجه ه دانیشتووی ھه
نزار  ڕوکنریق  فه .عس ووری حزبی بهنھنی بیرۆی باک ڕازگریجید  ن مه سه حه
 ڕوکنلیوا . وکات کی ئه قی یه یله ی فه رمانده جی فه زره لخه ڵ ئه یسه ریم فه بدولکه عه

واگری  ی ھهڕکخراوری  به ڕوه به ،لجبوری لی ئه باس عه د عه مه خالید محه
واگری  ری ھه هب ڕوه به ،فار لسه زیز خدر ئه مونزر عه .ت ی خۆرھه ناوچهربازی  سه
ی  رمانده فه ،راوی لغه ئه بیع ڕهن  سه غانم ساح حه ڕوکنمید  عه .ربازی سلمانی سه
 ،لکاوی لمه ید ئه ن عوه سه لی حه عه. گری نیشتمانیی لی پنجی سووکی به حفه جه
  ). ی)43( تیپیی  رمانده فه
وتی  ڕکه  کان له ییهدام عسی و سه ی به نامرۆڤانه  و تاوانه نجامدانی ئه هکاتی ئ له
عس  حزبی به ی فرقهنھنی  ڕازگریرحان ھیالل،  نیسان سه فیق ڕه دا،)13.5.1987(

  م ناویان له ، به هینبوو  بجه ه ری پۆلیسی ھه به ڕوه به ،لی کازم عه ویسام ڕائیدو 
  .   کاندا نییه کان و تاوانباره لیستی داواکراوه
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  دوای لهواوی کورد،  کان و ته سوکاری قوربانییه بۆ که  ی داخه ی جگه وه ئه  
وتی  هڕک  له) لی کیمیاوی عه(  جید تکریتی ناسراو به ن مه سه لی حه دانی عه  سداره

دا، دادگای بای )27.1.2010( ڕۆژی  له  ، واتهڕۆژدوو   دا به)25.1.2010(
تبارانی  گاییکردنی تۆمهی داد و داخرانی دۆسیه ڕاگرتن  کانی ئراق بیاریدا به تاوانه

 ڕووخاندنیو   بجه ه ھاووتی بتاوانی شاری ھه) 85(چاکردنی  به تاوانی زینده
ی  ناو شارۆچکه و گرنگ بوو له  وره ککی گه ڕه گه  ، کهکانی ئاشقانکی  ڕه گه
    . بجه ه ھه
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عس یان سوپای  ، حزبی به نگی قادسیه ، جهدام سهبۆ   ی که و جاش پنووسانه ئه
  :   ئراقیان نووسیوه

  
  که  م زۆرجار بیستوومه ، به که یه وه ته یان ھی چ نه  ھی کیه  یه و وته نازانم ئه  
  ی که وه ئه منیشبۆچوونی   به).  یه رییان ھه مان کاریگه ک و پنووس ھه چه: (ن ده

کی رۆکجاش سهک یان ، سیخوڕک، خۆفرۆشک، جاشرک فسه ئهربازک،  سه
نفالدا  کانی ئه دڕنده  و شاوه دام سهی  که دۆڕاوه  قادسیه  کان له سووکه  جاشه

مان  کی کورد ھه الیه یان جاش مه ڕۆشنبیرک، جاش رک نووسهتی، جاش  کردوویه
ردوو  ھه  کانیان، که وته کۆی ووتاردانی مزگه ی یان سه که پنووسه  به  شتی کردووه

عس  و به دام سهی رست زپه گه ڕهدکتاتۆری و  ڕژمی  م پارزگارییان له هالیان ھ
شۆڤینی و دژ   ته و حزب و حکومه ن درژی ئه مه مۆی ته داینه  ته م بوونه ، ھه کردووه

  .  کورد و کوردستانه  به
ر  ھه   پم وایه  که(  نفالچیانه ئه   هرۆکجاش سهو  ی ئه رکۆنه سه  ی پویسته نده وه ئه  بۆیه
ی جاش  رکۆنه ش سه نده وه بکرت، ئه) نفالچی نین کان ئه هرۆکجاش سهموو  ھه

ی دیکتاتۆر خۆی دام سه  بکرت، که دام سهی  الکانی قادسیه کان و جاش مه ره نووسه
 ،ن سوپای ئراق پی ده  ی که وه ئه. نابوو یاندن ڕاگه  شتی له قی ھه یله نازناوی فه

ر  سه  له یاندن ڕاگهتیڤی  ری پۆزه ر کاریگه به له دام سهم  به .وق بو یله وت فه حه
ی  که هڕژموان بۆ  تی زۆری ئه ئران و خزمه –ی نوان ئراق  شت ساه ڕی ھه شه
  . برد م ناوده شته قی ھه یله فه  ی بهیاندن ڕاگهعس،  به

  ک که الیه ش مهو جا رک نووسهنوان جاشک یان جاش   ک نابینم له ھیچ جیاوازییه 
کرگیراو و  به  هوات  ران و دوژمندا بووینه تی داگیرکه خزمه  ک له الیه  ردوو الیان له ھه

 و  وه ته نهباکانی   ندییه وه رژه دژی به   وه تریشهکی  الیه  له . خۆفرۆش بووینه
  .   کاریان کردووه) باشووری کوردستان(نیشتمانی خۆیان 

و  رک نووسهجاش   ه کۆمه  بریتین له  کانیان ھاتووه دا ناوه وه ارهخو  له  ی که وانه ئه
رانی ئراقی،  تی داگیرکه خزمه  ی ئایینیان له کانیان و پگه پنووسه  ک که الیه جاش مه
ی دۆڕاودا دام سهی  و قادسیه دام سهکانی  بی، میلیشیا کورد کوژه عسی عاره حزبی به
گی  تاح به د زباری، فه ڕشه ستی ئه کی ده ری چه یگهمان کار ھه  ڕ، که گه  خستۆته

مین  دئه مه ر محه یس، قاسم فارس کۆیی، عومه حسین شاوه رکی، ته ر ھه وھه جاف، جه
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یاندن  زیان گه  یان بینیووه له- شقه ند قه ال عوزر شخانی و مامه سۆفی شخانی، مه
  ی که الیانه جاش مه ر و ووسهنو جاش  ر ئه ھه   پم وایه.   کورد و کوردستان  به

ر  ، ھه ی ئراقیان کردووه که کورده  شۆڤینی و دژ به  هڕژمو  دام سهتی  خزمه
ی  ڕه ی بۆیان کرابت الپه نده وه کانی کوردستاندا ئه رتووکخانه په  له  ن که وانه ئه

و کوردستان   بجه ه کردنی ھه کیمیاباراننفال و  ئه  ت به باره کانیان سه وتنه چاوپکه
ی  هانزاری رمه شه  وون و پ له قزه  و کاره یای خۆیان ئه خه  به ی وه بۆ ئه،  دڕاندووه

تکردنی  خزمه  م جاردا به که یه  له  یان کردووه و کاره ی ئه وانه ئه. ن خۆیانی تدا بزرکه
کردنی  ارانکیمیابنفال و  کانی ئه دناوه به  شاوه  شدارن له ی به که هڕژمو  دام سه

و  هشکن ل نفال به کانی ئه شاوه  م مژووی کوردیان که م ھه کوردستان، دووه
 . وه نفال کردۆته کان کوردیان ئه نامهڕۆژی  ڕه دڕاندنی الپه  به  دووباره،  مژووه

  . ماندا که وه ته نفالکردنی نه ئه  شدارن له دوو جار به  وانه ئه  واته که
ندی  وه رژه پناوی به له  ، کهی ر و ڕۆشنبیرانه و نووسه شکن له به  وه ی خواره مانه ئه

تی  دام و حکومه ری سه تی ڕژمی داگیرکه کانیان بۆ خزمه خۆیاندا، پنووسه
        : ی خۆیان کردبوو که وه ته نه  ڕ و پشتیان له گه  غدا خستبووه رستی به زپه گه ڕه
  

  ھاوکاری، ژماره، 160- 2( : رچاوه ؛ سهلی عه بدول عهناوی  به گرک ونهڵ  گه ئازاد له
  ھاوکاری، ژماره، 134- 2(؛ )8ل، )980(  ھاوکاری، ژماره، 125- 2( ؛)2ل، )976(
وه ل نه، )982(   ).  زانرا

ی دام سهبۆ   یه و ھۆنراوه ئه –موو ساک  ی ھه14/11 –ی  ن، ھۆنراوه سه ئاوات حه
وتی  ، ڕکه ی دیار نییه که ھاوکاری، ژماره، 149-2(  : رچاوه ؛ سهدیکتاتۆر نووسراوه

  ). 2ل، )16.11.1988(
ی یاسادانانی  که کارتۆنیه  نه نجومه رۆکی ئه سه ،ندی قشبه بدولقادر نه د عه حمه ئه

وه ؛ سهی کوردستان ناوچه ، 12-2( ؛)10- 9ل، )39(  کاروان، ژماره ،161-2( : رچا
م و  که نفالی یه جکردنی ئه پیرۆزبایی جبهی  ، بروسکه)4ل، )6523(  ژمارهالثورة، 

  . کردووه دام سه  می له دووه
 : رچاوه ؛ سهناو نیشتمانیی ئراق نی به نجومه ندامی ئه شی، ئه ڕه رده د محدین به حمه ئه
وه ل نه، )6519(  الثورة، ژماره، 2-85(   ).  زانرا
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  بهلصاح(تانی ئراق لقی دھۆک  کتیی گشتیی ئافره رۆکی یه لی، سه د عه حمه ئه  دیبه ئه
ل ، )6595(  الثورة، ژماره، 120- 2( : رچاوه ؛ سه)حزب البعث العربي األشتراکي

  ).  زانراوه نه
رانی لقی  روه کتیی مافپه ی کارگی یه سته ندامی ده الف ئه حمود عه م مه کره ئه
  . ) اوهزانر نه ل، )6512(  الثورة، ژماره ،162-2( : رچاوه سه؛ ولر ھه

کاروان،  ،161- 2( : رچاوه سه؛ ولر پارزگاری ھه ، نه نگه ن زه سه د حه مه محه ئیبراھیم
  ). 13ل، )39(  ژماره

ی دیکتاتۆری دام سهبۆ   که) چاڤ کوردستان(ستی  به لی ھاجانی، ھه عه ئیبراھیم
    ).12ل، )1134(  ھاوکاری، ژماره، 163-2( : رچاوه ؛ سهنووسیوه

وه نه(  ھاوکاری، ژماره، 223- 2( : رچاوه ؛ سهدیق ئامدی هئیحسان س وتی  ، ڕکه) زانرا
ھاوکاری، ، 117-2( ؛)ربازت عراقی ی دیاری بۆ سه ه، ھۆنراو)9ل، )24.9.1987(

ھاوکاری، ، 108- 2( ؛)6ل، )970(  ھاوکاری، ژماره، 164-2( ؛)4ل، )966(  ژماره
-2( ؛) زانراوه ل نه، )986(  ھاوکاری، ژماره، 139-2(؛ ) زانراوه ل نه، )983(  ژماره
، )991(  ھاوکاری، ژماره، 166-2( ؛) زانراوه ل نه، )987(  ھاوکاری، ژماره، 165

  ). 7ل، )992(  ھاوکاری، ژماره، 167- 2(؛ )4ل
پارزگای   ل له ندی گه نی ناوه نجومه ناو ئه رۆکی به سوور، سه مه ئیسماعیل حه

وه ل نه، )6595(  الثورة، ژماره، 120- 2( : رچاوه سه ؛سلمانی   ).   زانرا
ئاوگۆستی   ی نگین، ژماره گۆڤاری ڕه، 168-2( : رچاوه ؛ سهریم بدولکه ئیلھام عه

، 170-2( ؛)5- 4ل، )14-13(کانی  نگین، ژماره ڕه، 169- 2( ؛)5-4ل، )1988(
  ). 5-4ل، )19(  نگین، ژماره ڕه

  ).7- 3ل، )108(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره گۆڤاری، 171-2( : رچاوه ؛ سهباوکی دانا
 ؛ی دیکتاتۆردام سه  به  کردووه یش پشکه –وی  خۆشم ده –ی  نراوهبروسک، ھۆ

  ). 5ل، )19(  نگین، ژماره ڕه، 170-2( : رچاوه سه
دار مزوری وه ؛ سهبرین -2( ؛)7- 2ل، )122(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 172-2( : رچا

  ). 12-10ل، )124(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 173
، 175-2(؛ )3ل، )9(  ی ئاسۆ، ژماره ڕۆژنامه، 174- 2(:  رچاوه سه ؛ژار بوڕھان ھه

    ). 2ل، )1133(  ی ھاوکاری، ژماره ڕۆژنامه
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، )تروشی لی ئه د عه مه حمان محه بدوله شیر عه به(تروشی  حمان ئه بدوله شیر عه به
، )39(  کاروان، ژماره، 161-2( : رچاوه سه ؛وقاف مینداری گشتیی کاروباری ئه ئه
  ).  زانراوه ل نه، )6519(  الثورة، ژماره، 85-2(، )14ل
ئاسۆ، ، 176- 2( : رچاوه ؛ سهن درژی مه ی ته فا، خۆزگه الل مسته دین جه ھائه به

  ). 2ل، )40(  ژماره
ل  ،ی سروودی کانوون ھۆنراوه، 224-2( : رچاوه ؛ سهد مه بدولقادر محه ھزاد عه به
  ).  زانراوه نه

   ).6ل، )15(  نگین، ژماره ڕه، 177- 2( : رچاوه ؛ سهبدول عهبستون 
تروشی،  د ئه مه د محه حمه ئه) ی که کارتۆنییه  پارته(پارتی دیموکراتی کوردستان 

جکردنی  ی پیرۆزبایی جبه سکرتری گشتیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بروسکه
الثورة، ، 12-2: ( رچاوه سه ؛ حوسن کردووه دام سه  می له م و دووه که نفالی یه ئه

  ).  4ل، )6523(  ژماره
باری،  جه شید ڕهجید  مه) ی که کارتۆنییه  پارته(پارتی شۆڕشگانی کوردستان 

ی  ندی پارتی شۆڕشگانی کوردستان، بروسکه ی ناوه سکرتری گشتیی کۆمیته
:  رچاوه سه ؛ کردووه دام سه  می له ووهم و د که نفالی یه جکردنی ئه پیرۆزبایی جبه

  ).  4ل، )6523(  ژمارهالثورة، ، 2-12(
چت کچی  ی پده که ی ناوه گوره به(روش سلمانی  ده ئیبراھیملی  یمان عه په

ی  ، ھۆنراوه)وقاف بوو بت مینداری گشتی ئه روشی جگری ئه لی ده عه ئیبراھیم
  .      ی دیار نییه که رچاوه م سه ، به قی نووسیووهو سوپای ئرا دام سهبۆ ) ی کانون6(

  کاروان، ژماره، 161-2( : رچاوه ؛ سهشی کانوون ستی شه به حمود، ھه پیرباڵ مه
  .  )35- 34ل، )77(  گۆڤاری کاروان، ژماره، 178- 2( ؛)16ل، )39(

، )108(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 179- 2( : رچاوه ؛ سهدۆسکی ئیبراھیمسیم  جه
  ).14-12ل

  زی جوتیاران له وه ره کانی ھه ه کتیی ناوخۆیی کۆمه رۆکی یه الل خورشید، سه جه
  ).   زانراوه نه ل، )6595(  الثورة، ژماره، 120-2: ( رچاوه سه؛ ولر ھه
 ؛)53-44ل، )113(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 180- 2( : رچاوه ؛ سهرواری بهمال  جه

، )32(  پاشکۆی ئراق، ژماره، 182-2( ؛)3ل، )30(  پاشکۆی ئراق، ژماره، 2-181(
  ).3ل
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،  ی دیار نییه که ژمارهھاوکاری، ، 225- 2( : رچاوه سهن خۆشناو،  سه ال حه الل مه جه
  ). سواری شۆڕش  بۆ شۆڕه، )6، ل)1.1.1987(وتی  ڕکه

 ؛ولر ھه  مینداری گشتیی کاروباری ئابووری و دارایی له لیم، ئه ت حاجی سه حکمه
، )6513(الثورة، ، 184- 2( ؛)4-3ل، )6775(  الجمھوریة، ژماره، 183-2( : رچاوه سه
   ).  زانراوه ل نه،  ینی ھه
-3ل، )135(  یان، ژماره گۆڤاری به ،185- 2( : رچاوه سه ؛ لداد ئهن حوسن  سه حه
ل ، )4(  نگین، ژماره ڕه، 187- 2( ؛)9ل، )143(  یان، ژماره به، 186-2( ؛)4
ل ، )6595(  الثورة، ژماره، 120- 2( ؛)4ل، )19(  نگین، ژماره ڕه، 170- 2(؛ ) انراوهز نه
  ).  زانراوه نه

ندازیاری  و ئه  ی عروبهدام سهبۆ ستایشی   که) و ئاسۆ ره ال به(ستی  به مرین، ھه حه
ھاوکاری، ، 91-2: ( رچاوه سه ؛باران کردنی کوردستان نووسیوتینفال و کیمیا ئه

  ).   زانراوه ل نه، )995(  ژماره
  ). 12ل، )962(  ھاوکاری، ژماره، 158-2( : رچاوه سه ؛ھالیکانی  مه حه

مینداری گشتیی کشتوکاڵ و چاککردنی کشتوکاڵ  عید، ئه د سه مه مید محه دکتۆر حه
  ).3ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 188-2( : رچاوه سه ؛ولر ھه  له

ل ، )964(  ھاوکاری، ژماره، 189- 2( : چاوهر ؛ سهید سه ئیبراھیمید  حوسن سه
  ).  زانراوه نه

  ).12-10ل، )117(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره ،190- 2( : رچاوه ؛ سهبدول عهحوسن 
شاری   دین له حه رۆکی زانکۆی سه ری سه ده ر حوسن، یاریده حوسن یاوه

    ). راوهزان ل نه، )6512(  الثورة، ژماره، 162-2( : رچاوه ؛ سهولر ھه
دین  حه رۆکی زانکۆی سه ، سه)21.11.2011-1938( نی شالی و غه سره دکتۆر خه

الثورة، ، 120-2( ؛)10ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 188- 2( : رچاوه ؛ سهولر ھه  له
  ). 5929، ل25، ب1س(؛ ) زانراوه ل نه، )6595(  ژماره

، 130-2( ؛)7ل، )959(  ، ژمارهھاوکاری، 192-2( : رچاوه ، سهعید یوب سه دشاد ئه
  ). 27ل، )29(  نگین، ژماره ڕه، 193-2( ؛)4ل، )999(  ھاوکاری، ژماره

 ؛) زانراوه ل نه، )986(  ھاوکاری، ژماره، 139-2( : رچاوه سه ؛ر عید عومه دلر سه
، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99- 2( ؛) زانراوه نه ل، )994(  ھاوکاری، ژماره، 2-129(
   ). 5-4ل
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ھاوکاری، ، 74-2( : رچاوه سه ؛ به ز ژنکی عاره گه ڕه به  که ،ن سه د حه مه ذکریات محه
ھاوکاری، ، 158-2( ؛)5ل، )961(  ھاوکاری، ژماره، 118- 2( ؛)7- 6ل، )960(  ژماره
ھاوکاری، ، 121- 2( ؛)4ل، )966(  ھاوکاری، ژماره، 117-2( ؛)4ل، )962(  ژماره
-2( ؛)1988  زانراوه ل نه، )975(  ھاوکاری، ژماره، 119-2( ؛)4ل، )974(  ژماره
ل ، )980(  ھاوکاری، ژماره، 125- 2(؛ )3ل، )976(  ھاوکاری، ژماره ،160

  ھاوکاری، ژماره، 195-2( ؛)4ل، )983(  ھاوکاری، ژماره، 108-2( ؛) زانراوه نه
، 196-2( ؛) زانراوه ل نه، )989(  ھاوکاری، ژماره، 136- 2(؛ ) زانراوه ل نه، )985(

، 91-2( ؛)4ل، )994(  ھاوکاری، ژماره، 129-2( ؛)4ل، )991(  ھاوکاری، ژماره
-2( ؛)5ل، )997(  ھاوکاری، ژماره، 138-2( ؛) زانراوه ل نه، )995(  ھاوکاری، ژماره

 ؛)4ل، )999(  ھاوکاری، ژماره، 130- 2( ؛) زانراوه ل نه، )998(  ھاوکاری، ژماره، 86
  ). 7ل، )1003(  ھاوکاری، ژماره، 198-2( ؛)4ل، )1000(  ژمارهھاوکاری، ، 2-197(

  ).10-8ل، )134(  یان، ژماره به، 199- 2( : رچاوه ؛ سهشید ڕه ئوف ڕه
 ؛ناو ئۆتۆنۆمی ی به ی ناوچه وه رۆکی دادگای پداچوونه بدولقادر، سه عه شید ڕه

  ).  زانراوه ل نه، )6512(  الثورة، ژماره، 162-2( : رچاوه سه
 –ش  باوه  گرته چیا تۆ ئه –ی  ن سلمانی، ھۆنراوه سه حه ئیبراھیم زان مه ڕه

، 176-2( : رچاوه سه  ؛ وه دایک بونیه  ژنی له ی چه بۆنه صدام به  کاکه  به  شه پشکه
  ). 2ل، )40(  ئاسۆ، ژماره

، 170-2( ؛)9-8ل، )135(  یان، ژماره به، 200-2( : رچاوه ؛ سهمین ئه  مه حه ڕباز
  ). 5- 4ل، )28(  نگین، ژماره ڕه، 201-2( ؛)63ل، )19(  نگین، ژماره ڕه

  نگین، ژماره ڕه، 177-2( ؛)5ل، )5(  نگین، ژماره ڕه، 202-2( : رچاوه سه ؛ڕزان
  نگین، ژماره ڕه، 204-2( ؛)5-4ل، )18(  نگین، ژماره ڕه، 203- 2( ؛)8+5-4ل، )15(
  ).    5- 4ل، )22(  نگین، ژماره ڕه ،205-2( ؛)5-4ل، )21(

  ). 5ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74-2( : رچاوه سه ؛ب حوسن ینه زه
، 108-2( ؛)5ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74-2( : رچاوه سه ؛نی ره قه  سروه

  ).  زانراوه ل نه، )1005(  ھاوکاری، ژماره، 206-2( ؛)4ل، )983(  ھاوکاری، ژماره
وه سه ؛سلمان ساکانی   ). 2ل، )962(  ھاوکاری، ژماره، 158- 2( : رچا



727 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

صدام حسین خوا بی   رمانده کی فه ره رمانی سه ی فه رباره لی، ده باح موسا عه سه
وه سه ؛ت وه کانی ده ردانی دائیره ی سه ھشتنی دیارده نه  پارزێ به ، 207-2( : رچا

  ). 3ل، )908(  ھاوکاری، ژماره
  ). 12-10ل، )135(  یان، ژماره به ،200-2( : رچاوه ؛ سهد مه ردار محه سه
،  ممه دووشه ڕۆژی، )961(  ھاوکاری، ژماره( : رچاوه سه ؛لی حمود عه الم مه سه
،  ممه ، پنجشه)962(  ھاوکاری، ژماره(؛ ) زانراوه ل نه، )28.3.1988(وتی  هڕک
  ). زانراوه ل نه، )958(  ھاوکاری، ژماره، 209-2( ؛)2، ل)31.3.1988(وتی  هڕک
  کتیی نیشتمانیی قوتابیان و الوانی ئراق له رۆکی یه زیز، سه د عه حمه دین ئه حه سه

   ).10ل، )3698(  ژمارهالعراق،  ،188- 2( : رچاوه ؛ سهدھۆک
  ).6ل، )5(  نگین، ژماره ڕه، 202- 2( : رچاوه سه ؛باس دین عه حه سه
  ). 8ل، )143(  یان، ژماره به، 186-2( : رچاوه سه ؛زیز دین عه حه سه
-8ل، )108(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 171-2( : رچاوه سه ؛لی د عه مه محه  میره سه
  ).  7- 3ل، )117(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 2-190(، )11
، 130-2(؛ )8ل، )960(  ھاوکاری، ژماره، 74- 2( : رچاوه سه ؛حمود جاف فیق مه شه

، 208-2( ؛)7ل، )1005(  ی، ژمارهھاوکار، 206-2( ؛)7ل، )999(  ھاوکاری، ژماره
، )122(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 172- 2( ؛)5-4ل، )144(  یان، ژماره گۆڤاری به

  ).11-8ل
:  رچاوه سه؛ ) وه مووزه کانی ته ژنه ی جه هبۆن چوار تابلۆ شیعر به(ست  به نگوڵ، ھه شه

  . )47-46ل ، )77(  کاروان، ژماره، 2-210(
  ھاوکاری، ژماره، 211- 2(:  رچاوه سه ؛حوسن دام سه ھاب عوسمان، عراقی شه

ب  ره عراقی کورد و عه، )1210(  ھاوکاری، ژماره، 212- 2( ؛) زانراوه ل نه، )1170(
  ھاب عوسمان ئستاکه شه).  وه ی لکۆینه ڕه الپه ،وست و جوامری عراقی ھه

یامنری  یی کوردستان و پهکتیی نیشتمان مانیای یه ئه ڕکخستنیی  کارگی کۆمیته
  .   پوک میدیایه

  ی خالیدی له کیه و وتاربژی ته حروستانی، پشنوژ بدول عهکر  بوبه شخ ئه
کان پیرۆزبایی  کورده  تییه سایه که، )3716(العراق، ، 213- 2( : رچاوه سه ؛سلمانی

ل نفال، شخصیات کوردیة تحیي عملیات األ -ن  که نفال ده کانی ئه ئۆپراسیۆنه
  ).  زانراوه نه
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:  رچاوه سه  ؛وره وتی زاخۆی گه و وتاربژی مزگه ، پشنوژبدول عهد  حمه شخ ئه
  ).  زانراوه ل نه، )6529(  الثورة، ژماره، 2-128(

 ؛سلمانی  بانی له وتی عازه و وتاربژی مزگه حمود، پشنوژ د مه حمه شخ ئه
  ).  زانراوه ل نه ،)3716(العراق، ، 213-2(:  رچاوه سه

؛ ولر ھه  ریب له ید غه وتی سه ، پشنوژی مزگهبدول عهد  حمه دین ئه ھائه شخ به
  ).  زانراوه ل نه، )6513(  ژمارهالثورة، ، 184-2( : رچاوه سه

 ؛سلمانی  وتی حاجی بکراس له د، پشنوژی مزگه مه ن محه سه شخ حامید حه
  ).  زانراوه ل نه، )3716(العراق، ، 213-2(:  رچاوه سه

، 188-2( : رچاوه سه؛ دھۆک  فا پیاوی ئایینی له د شخ مسته مه شخ سلمان محه
  ).  زانراوه ل نه، )3698(  ژمارهالعراق، 

ید  وتی سه و وتاربژی مزگه کیم، پشنوژ حمان حه بدوله بدولقادر عه شخ عه
وه ل نه، )3716(العراق، ، 213-2(:  رچاوه سه ؛سادق   ).  زانرا
:  رچاوه سه؛ ولر ھه  له  وتی مورادیه مین، پشنوژی مزگه دئه مه محه بدول عهشخ 

  ).  زانراوه ل نه، )6513(  ژمارهالثورة، ، 2-184(
 ری ڕنیشاندهی سیری و  کیه بدولقادر باباسیری، پشنوژی ته شخ عوسمان عه

ل ، )3716(العراق، ، 213- 2( : رچاوه سه ؛سلمانی  ندی له قشبه نه ی ڕچکه
  ).  زانراوه نه

وژو وتاربژی مزگه شخ عوسمان گه  ؛سلمانی  له شید ڕهوتی حاجی  ردی، پشن
  ).  زانراوه ل نه، )3716(العراق، ، 213-2(:  رچاوه سه

 ؛سلمانی  لوتفی له بدول عهوتی  عید، پشنوژو وتاربژی مزگه شخ فائق سه
  ).  زانراوه ل نه، )3716(العراق،  ،213-2(:  رچاوه سه

-2(:  رچاوه سه؛ ولر ھه  له  وتی کوتی د قادر، پشنوژی مزگه مه مال محه شخ که
  ).  زانراوه ل نه، )6513(  ژمارهالثورة، ، 184

العراق، ، 188- 2( : رچاوه سه ؛دھۆک  د قادر پیاوی ئایینی له مه تیف محه شخ له
  ). 10ل، )3698(  ژماره

ژی مزگه تیف مه خ لهشژو وتاربشنومانی  ھیدان له وتی شه حمود، پ؛سل 
  ).  زانراوه ل نه، )3716(العراق، ، 213-2(:  رچاوه سه
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:  رچاوه سه ؛سلمانی  وتی دارۆغا له میع، پشنوژو وتاربژی مزگه د سه مه شخ محه
  ).  زانراوه ل نه، )3716(العراق، ، 2-213(

وتی  مزگه(دی شخ  حمه ئه  وتی کاکه داغی، پشنوژی مزگه هر د قه مه شخ محه
   ).5928، ل25، ب1س(:  رچاوه ؛ سهسلمانی  له)  وره گه

ی ئایینی  وه ی ھۆشیارکردنه رۆکی لیژنه داغی، سه ره د قه مه ر محه د عومه مه شخ محه
وتی  که، ڕ ممه کشه الجمھوریة، یه، 226- 2( : رچاوه ؛ سهپارزگای سلمانی  له
  ). 4- 3ل ،)3.4.1988(

  ند له چۆن په، )709(  ھاوکاری، ژماره، 214- 2(:  رچاوه سه ؛حمان بدوله شرزاد عه
 ی ڕۆژنامه  له  ، که)6لگرین  رده دام حوسن وه ک سه ره کانی سه نرخه به  ووته

، 195-2( ؛) رم گرتووه دا وه)9، ل)24.6.2006(وتی  هڕکی )186(  واڵ، ژماره ھه(
  ).   زانراوه ل نه، )985(  ھاوکاری، ژماره

  ).  4ل، )143(  یان، ژماره به، 186-2( : رچاوه سه  ؛مید ساح دین حه عزه
وه سه ؛ریف بدولستار تاھیر شه دکتۆر عه -20ل، )77(  کاروان، ژماره، 210-2: ( رچا

دا )28.4.1989(وتی  ڕکه  له  م وتاره ئه. )القائد صدام حسین والشعب الکوردي، )29
  . نووسراوه

-9ل، )114(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 215- 2( : رچاوه سه ؛حوسن ئامدی بدول عه
19.(  
، 161-2( : رچاوه سه ؛وقاف مینداری گشتیی  ئه جگری ئهروش،  ده ئیبراھیملی  عه

  ). 15لکاروانی شۆڕش ستی  به ھه، )39(  کاروان، ژماره
  ).12ل، )961(  ھاوکاری، ژماره، 118-2( : رچاوه سه ؛لی کافرۆشی عه

  ). 12-10ل، )144(  یان، ژماره گۆڤاری به، 208-2( : رچاوه ؛ سهم ره عوسمان خواکه
  ).7-5ل، )135(  یان، ژماره به، 200-2( : رچاوه سه ؛د حمه غازی ئه

  ).12-7ل، )121(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 216- 2( : رچاوه سه ؛ باوه  فائیزه
، 206-2( ؛)7ل، )965(  ھاوکاری، ژماره، 93- 2: ( رچاوه سه ؛)اففریا ج(فریا 

  ).  7ل، )1005(  ھاوکاری، ژماره
حزب   لصاحبه(کی پارتی دیموکراتی کوردستان  رپرسی لقی یه ریق زباری، به فه

العراق، ، 188-2( : رچاوه سه ؛) که کارتۆنییه  پارته  واته –ي البعث العربي األشتراک
  ). 10ل، )3698(  ژماره
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 ؛گشتیی پارتی دیموکراتی کوردستانتروشی، سکرتری  د ئه مه د محه حمه ئه
  ).  5ل، )1126(  ھاوکاری، ژماره، 217-2: ( رچاوه سه

  ).20- 18ل، )122(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 172-2( : رچاوه سه ؛فوئاد حوسن
و   ماره، ژ)1988(ھاوکاری سای ، 227-2( : رچاوه سه ؛د نوح حمه قاسم ئه

  ). رسڤا ئراقا خۆڕاگر ا ئرانی و بهڕژمستدرژیت  ده،  ی دیار نییه که مژووه
، 215-2( ؛)7-6ل، )143(  یان، ژماره به، 186- 2( : رچاوه سه ؛د حمه ران ئه کامه

  ). 34-20ل، )114(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره
  ). 6ل، )959(  ھاوکاری، ژماره، 192- 2( : رچاوه سه ؛مین مال ئه که
  ھاوکاری، ژماره، 218- 2( : رچاوه سه ؛ژنی داد شی ئازار چه شه ،عدی مال سه که
  ). 2ل، )1056(

، )124(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 173- 2( : رچاوه سه ؛بدول عهن  سه الوژ حه گه
  ).  27-26ل، )29(  نگین، ژماره ڕه، 193- 2( ؛)9-2ل

 : رچاوه سه ؛جکردن ی کارکردن و نیشتهمینداری گشتی ن، ئه سه عروف حه ند مه مامه
  ). 10ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 2-188(

 ؛ولر ھه  دین له وتی شخ نوره اھژی مزگهڕسمان خدر، بانگ  مامۆستا خدر وه
  ).6ل، )959(  ھاوکاری، ژماره، 192-2( : رچاوه سه

 ؛ولر ھه  ین لهد وتی شخ نوره اھژی مزگهڕ، بانگ ئیبراھیمفور  لی غه مامۆستا عه
  ).  6ل، )959(  ھاوکاری، ژماره، 192-2( : رچاوه سه

 : رچاوه سه ؛دھۆک  ل له ندی گه نی ناوه نجومه ناو ئه ندامی به مید، ئه د حه مه ماھر محه
  ). 10ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 2-188(

  ).7ل، )970(  ھاوکاری، ژماره، 164- 2( : رچاوه سه ؛د ئۆسمانا مه محه
 : رچاوه سه ؛و الوان ڕۆشنبیریمینداری گشتیی  د، ئه حمه د ئه مه مین محه دئه مه محه

  ژمارهالعراق، ، 188- 2( : رچاوه سه ؛)8- 4ل، )39(  کاروان، ژماره، 2-161(
  ). 3ل، )3698(

وتی  ، ڕکه ی دیار نییه که ھاوکاری، ژماره، 149-2( : رچاوه سه ؛مین موراد د ئه مه محه
  ).7ل، )16.11.1988(

-2(؛ )7ل، )964(  ھاوکاری، ژماره، 189- 2( : رچاوه سه ؛ندی وه مه مین ھه د ئه مه محه
-2( ؛)7ل، )970(  ھاوکاری، ژماره، 164- 2( ؛)4ل، )961(  ھاوکاری، ژماره، 118



731 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

ھاوکاری، ، 160- 2( ؛)4ل، 121- 2( ؛)5ل، 221- 2( ؛)4ل، 220- 2( ؛)5ل، 219
  ).    زانراوه ل نه، )1004(  ری، ژمارهھاوکا، 83- 2( ؛)4ل، )976(  ژماره
  ).5ل، )143(  یان، ژماره به، 186-2( : رچاوه سه ؛ژار د په مه محه
و فرکردنی   رده روه مینداری گشتیی  په ، ئهلۆیی مقسا ده م ڕۆستهد پیرۆز  مه محه
الثورة، ژماره، 85- 2( ؛)15-14ل، )39(  کاروان، ژماره، 161-2( : رچاوه سه ؛با  

  ).  زانراوه ل نه، )6519(
  ).9ل، )143(  یان، ژماره به، 186- 2( : رچاوه سه ؛لی سۆفی د عه مه محه
پاشکۆی ئراق، ، 194-2( : رچاوه سه ؛لی سۆفی د عه مه د محه سعه ال ئه د مه مه محه

  ). 3ل، )14(  ژماره
-2( : رچاوه هس ؛کان واره ھه نی و ھاوینهوا ڕهمینداری گشتیی شا د محدین، ئه مه محه

ی )66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   د محدین، له مه محه). 10ل، 188
مانی ئراق  رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(تی کۆماری ئراق  رۆکایه سه
  . ولر ر لیستی شاری ھه سه له

رۆکی  اق و سهنی نیشتمانیی ئر نجومه ناو ئه ندامی به ، ئهبدول عهفا موسا  مسته
  ). 10ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 188-2( : رچاوه سه ؛دھۆک  کتیی مامۆستایان له یه
ندی پارتی شۆڕشگی  ی ناوه باری، سکرتری گشتیی کۆمیته جه شید ڕهجید  مه

 ؛) که کارتۆنییه  پارته  واته –ي حزب البعث العربي األشتراک  لصاحبه(کوردستان 
  ). 4ل، )3701(العراق،  ،191-2( : رچاوه سه
 : رچاوه سه ؛دھۆک  ل له ندی گه نی ناوه نجومه ناو ئه رۆکی به ھا، سه لی ته حمود عه مه
  ). 10ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 2-188(

 ؛)26-8ل، )113(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 180- 2( : رچاوه سه ؛ولود سوورچی مه
  ).12-3ل، )116(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 2-222(

 : رچاوه سه ؛وتوودا رکه نگی سه می جه ته  لهب  که ره سرینی مه ئه ،د مه سعود محه مه
  ). 5ل، )1.1.1987(وتی  ھاوکاری، ڕکه، 2-228(

 ؛ یه دایک بوونی عراقکی نوێ له.. دایک بوونی تۆ  د، له مه د محه حمه موحسین ئه
  ).  2ل، )40(  ئاسۆ، ژماره، 176-2( : رچاوه سه

نگین،  ڕه، 169-2( ؛)2ل، )5(  نگین، ژماره ڕه، 202-2( : رچاوه سه ؛ر فائقموختا
، 203-2( ؛)7-6ل، )15(  نگین، ژماره ڕه، 177- 2( ؛)2ل، )14-13(کانی  ژماره
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نگین،  ڕه، 205-2( ؛)2ل، )21(  نگین، ژماره ڕه، 204-2( ؛)2ل، )18(  نگین، ژماره ڕه
، 190-2( ؛)32-27ل، )113(  ێ، ژمارهڕۆشنبیری نو، 180-2( ؛)2ل، )22(  ژماره

، )121(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 216- 2( ؛)9-7ل، )117(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره
  ).4- 3ل، )135(  یان، ژماره به، 200-2( ؛)30-28ل

و  ڕۆشنبیریزگای  ری گشتیی ده به ڕوه اللی، به فا جه دین مسته موسح ئه
، 180-2( : رچاوه سه ؛نگین ڕهۆڤاری ری گ رنووسه ی کوردی، سه وه بوکردنه

، )114(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 215- 2( ؛)7-3ل، )113(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره
    ).3ل، )19(  نگین، ژماره ڕه، 170- 2( ؛)8-3ل

، )113(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 180-2( : رچاوه سه ،بانی تاه شید ڕهم  ڕه موکه
  ).17- 12ل، )122(  مارهڕۆشنبیری نوێ، ژ، 172-2(، )43-34ل

زی جووتیارانی  وه ره کانی ھه ه کتیی کۆمه رۆکی یه د، سه حمه ن ئه سه موشیر حه
  ). 3ل، )3698(  ژمارهالعراق، ، 188- 2( : رچاوه سه ؛دھۆک
ی ئۆتۆنۆمی  ناوچه ڕکخستنیی  رۆکی نووسینگه کر، سه بوبه عوسمان ئه  نافعه

فره یه :  رچاوه سه ؛)حزب البعث العربي األشتراکي  بهلصاح(تانی ئراق  کتیی گشتیی ئا
  ). زانراوه ل نه، )6595(  الثورة، ژماره، 2-120(

دیکاکانی  کتیی گشتیی سه رۆکی یه ، سهشید ڕهنامق   ؛سلمانی  ان لهکرکارن
     ).   زانراوه نه ل، )6595(  الثورة، ژماره، 120-2: ( رچاوه سه
-2( ؛) هزانراو ل نه، )966(  ھاوکاری، ژماره، 117- 2( : اوهرچ سه ؛بدولقادر جالء عه نه

-2(؛ )4ل، )994(  ھاوکاری، ژماره، 129- 2( ؛)7ل، )992(  ھاوکاری، ژماره، 167
  ). 4ل، )999(  ھاوکاری، ژماره، 130- 2( ؛)5-4ل، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99
  زی جوتیاران له وه ره ھهکانی  ه کتیی ناوخۆیی کۆمه رۆکی یه عید، سه دین سه جمه نه

وه نه ل، )6595(  الثورة، ژماره، 120- 2: ( رچاوه سه ؛سلمانی   ).  زانرا
-2(، )4- 3ل، )134(  یان، ژماره به، 199-2( : رچاوه سه ؛ریم ریمان حوسن که نه

  ).5-4ل، )144(  یان، ژماره گۆڤاری به، 208
  ). 2ل، )962(  رهھاوکاری، ژما، 158- 2( : رچاوه سه ،فا سرین مسته نه
، )121(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 216-2( : رچاوه سه ؛ریف جید شه دین مه سره نه
  ). 27-19ل
  ).2ل، )976(  ھاوکاری، ژماره، 160- 2( : رچاوه ؛ سهسیم سابیر نه
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  ).18- 13ل، )121(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره، 216-2( : رچاوه سه ؛وزاد سوورچی نه
، 184-2( : رچاوه سه ؛تی یه مینداری گشتیی کاروباری کۆمه ، ئه هن نگه ر زه بته نیھاد ئه
  ). زانراوه ل نه، )6595(  الثورة، ژماره، 120-2(؛ ) زانراوه ل نه، )6513(الثورة، 

رۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان  ت و سه وه زیری ده یی، وه ن ئاکره سه ھاشم حه
  ژمارهالعراق،  ،191- 2( : رچاوه هس ؛)حزب البعث العربي األشتراکي  بهلصاح(
  ). 7- 6ل، )3701(

ھاوکاری، ، 229-2(:  رچاوه سه ؛ک بۆ دایک یه نامه ی د کۆیی، ھۆنراوه حمه وشیار ئه
وه نه ل، )19.5.1983(وتی  ڕکه،  زانراوه ی نه که ژماره   ).  زانرا

، 166-2( ؛)6ل، )970(  ھاوکاری، ژماره، 164-2( : رچاوه سه ؛ن سه سفی حه وه
، 91-2(؛ )7ل، )992(  ھاوکاری، ژماره، 167-2( ؛)4ل، )991(  ھاوکاری، ژماره
  ). 5ل، )996(  ھاوکاری، ژماره، 99- 2( ؛) زانراوه ل نه، )995(  ھاوکاری، ژماره

جکردنی  ناو جبه ی به که کارتۆنیه  نه نجومه رۆکی ئه جاف، سه شید ڕهد  مه حیا محه یه
  ).13-11ل، )39(  کاروان، ژماره، 161-2( : چاوهر ؛ سهی کوردستان ناوچه

 ؛ولر ھه  ل له ندی گه نی ناوه نجومه ناو ئه رۆکی به داد، سه حه بدول عهیونس 
  ). زانراوه ل نه، )6513(الثورة، ، 184-2( : رچاوه سه
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  : نفالکردنی زمانی کوردی ئه
  
ی  یی نووسینگه رمانده ی نووسراوی فه گوره دا به وه خواره  له  ی که سانه و که ئه  

بی ناویان  سی عارهع ی حزبی به)قیادة مکتب تنظیم الشمال(کانی باکوور  هڕکخستن
وکی  سیخوڕ و به  ه کۆمه  ، بریتیین له ھاتووه عس و  ی به عروبه ڕژمیکرگیرا

  وه ستانه وه نیشتمانی خۆیان ده و  وه ته نه  دژ به  باشووری کوردستان، که  له دام سه
  . سی بۆ خۆیان که  وتکی تاکه ستکه یان ده ڕکند دینا پناو چه له
ۆ  ی ئه که شت شاوه کاتی ھه ر له ، ھه دا ھاتووه وه خواره  له ی ناویان وانه ئه نفال ب

پرۆگرامی  یبکردن عاره به  ساون به ھه ،دا)1988(سای   نیشتمان له و  وه ته نهر  سه
. باشووری کوردستان  نفالکردنی زمانی کوردی له وی ئه خوندنی کوردی و ھه

، بۆ  و دوژمنانی کورد بووینه ڕژمستی  هقاشکی د ناپاک و مه  ه کۆمه  وانه ئه
  خوندن به  شکردنی مندانی کورد له عس و ببه کانی به ته جکردنی سیاسه جبه

کورد   وان له ئهکردنی بۆ ناپاکی   که یه گه به  وه ی خواره مه ئه. زمانی شیرینی کوردی
  . و کوردستان

    
  

  ةخالیدأمة عربیة واحدة ذات رسالة 
  ث العربي األشتراکيحزب البع

  القطر العراقي
  قیادة مکتب تنظیم الشمال

  سري للغایة ومستعجل جدا وتفتح من قبل الرفیق أمین سر قیادة الفرع
  71: العدد

   18.3.1989: ھجري المصادف1409/شعبان/11: التأریخ
  قیادة فرع أربیل الحزب البعث العربي اإلشتراکي/ الی 

  الدراسة الکوردیة/ م
  قیةتحیة رفا

ة  إشارة إلی توجیھات واألوامر المبلغة الینا وأوامر الرفیق أمین سر قیادة القطری
دة القطریة تقرر مایلی  صدام حسین حفظة الله   :أثناء إجتماعات القیا
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بإعادة النظر في مشروع الدراسة التي أعدت   قیام المدرجة أسمائھم أدناه .1
راسة إلی الدراسة العربیة وطبقت في محافظة دھۆک في السبعینات لتغیر الد

وعلی أن تعقد االجتماعات في مکتبنا وبرئاسة الرفیق أمین سر قیادة مکتب 
تنظیم الشمال بحیث تتالئم الدراسة مع الوضع النفسي للسکان في محافظتي 

-1989(للسنة الدراسیة % 70أربیل والسلیمانیة علی أن تطبق بنسبة 
لغرض القضاء ) 1991-1990(للسنة الدراسیة %) 100(وبنسبة ) 1990

علی التیار العنصري الشوڤیني في المنطقة الکوردیة وعدم ظھورھا مستقبال، 
حیث أنھی عملیات األنفال والحرکات اإلنفصالیة الرجعیة و أبعدوا إلی خارج 

من تبلیغ المشارکین في الدراسة بالکتمان الشدید حول . حدود القطر
 .ل شھر واحدالموضوع وعلی أن تنجز الدراسة خال

محمد . 4یب السورچي قرنامق . 3کاکل حمد . 2یحیی محمد رشید الجاف  .1
. 7عبدالرزاق مرعي حسن . 6محمد سعید عبدالرحمن . 5پیروز رستم 

حسن . 10حسام الدین صادق . 9برھان أحمد وحید . 8حسام داود خضر 
حسین محمد قدري عبدالقادر . 12خضر شوکت محمد . 11داد   حسین الله

  حازم عزیز عبدالله. 15غازي حمید یونس . 14غازي محمد إسماعیل . 13
عادل مصطفی إسماعیل . 18حکیم أنور مولود . 17أنور حمد باول . 16
. 22م محمدأمین اھیإب. 21حسام شاکر . 20خالص جواد معروف . 19

عبدالرحمن یاسین صالح . 24خسرو عثمان . 23أحمد عبدالرحمن عقراوي 
. 28غني رشید قوجة . 27سور  إسماعیل حمه. 26طیف جالل عبدالل. 25

 ماجد حیدر. 29أحمد عمر شیرواني 
 .مکافاة جیدة  أدناه) 3(و    أعاله) 1(تقرر منح المشارکین في  .2
أثناء تطبیق الدراسة في محافظتین مع من   یشارک المدرجة أسماؤھم أدناه .3

  .ترشحھم قیادة فرع السلیمانیة
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محي الدین نافذ . 4مجید نورالدین یونس . 3  سلطان عبدالله. 2عطا محمد رشید 
بکر سعدي . 8عمر طاھر معروف . 7عبدالمنعم عزیز علي . 6گالویژ صادق . 5جالل 
. 13 محمد عوال أومر. 12نوزاد جمال . 11حیدر أیوب . 10صالح رشید . 9أسعد 

  .مختار  عبدالله. 14قادر شریف قادر 
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کانی  تییه تایبه  زه فره مهی  رمانده فهو کان  سووکه  جاشهوجی  فهی رۆکجاش سهناوی 
   :کان پیته ندی ڕزبه ی گوره به دام سه
  

  . 365وجی  رۆکجاشی فه لی کاوانی زراری، سه د عه سعه ئازاد ئه
   ر به سه. 132وجی  رۆکجاشی فه پکان، سه رکه ند ئاغای سه باس بایز مامه ئاکۆ عه

  . کوردستان کتیی نیشتمانیی یه
  له ، ئاوات شیالنه. 266وجی  رۆکجاشی فه ، سه ش شیالنه ن ڕه سه د حه حمه ئاوات ئه

  . ژی مانیا ده ئه
وڕه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)جۆیی کوه(لۆ  جید ده حمان مه ئاوڕه حمان  ئا

  ک کرا به یه عس بوو، دواتر بۆ ماوه ناو به دام له ڕژمی سه ڕووخانیلۆ، تا  ده
  .کتیی نیشتمانی کوردستان ی یه عدیه ی سه هکۆمیترپرسی  به
وجی  رۆکجاشی فه سهری، جگری  لی پشده کر ئاغا میراوده باپیر بابه  مزه کر ھه بابه ئه

  . ژیت مانیا ده ئه  ناوکی تر له پارتی دیموکراتی کوردستان، به   ر به سه. 121
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده عید، فه بدول سه کر عه بوبه ئه
ق  کر فه به. وج رۆکجاشی فه ، سه)ق کر فه به(یی  مین ساه د ئه مه ق محه کر فه بوبه ئه

کانی پارتی  ڕیزه  چووه) 1991(ڕینی سای  دوای ڕاپهیی،  مین ساه د ئه مه محه
  . دیموکراتی کوردستان

  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د بیجۆ، فه حمه ئه
  . 107تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)نگال شه(د جاسم قاسم  حمه ئه
  . وج رۆکجاشی فه باری، سه بار جه د جه حمه ئه
  . 240وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه مین به میل شخ ئه د جه حمه ئه
  . 217وجی  رۆکجاشی فه ردی، سه ن گه سه د حه حمه ئه
   ر به سه. 96وجی  رۆکجاشی فه سادقی، جگری سهید  ت سه عزه  مه د حه حمه ئه

  .  یه میدی ھه ی عه و پله پارتی دیموکراتی کوردستان
  . 206وجی  رۆکجاشی فه لمان، جگری سه ر سه یده د حه حمه ئه
  .24وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه)م که موالزمی یه(د حوسن  حمه ئه
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 –گیسک  بابه(کی گوندی  خه، )یالنی خه یدۆ سه –د  حمه ید ئه سه(یالنی  د خه حمه ئه
) 1991(ڕینی  یالنی، دوای ڕاپه یدۆ خه سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ریر ھه

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان کانی یه ناو ڕیزه  چۆته
  .134تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ئاکرێ(زدین  شید یه د ڕه حمه ئه
د زۆ  حمه ئه. 36وجی  رۆکجاشی فه رکی، جگری سه مین ھه د زۆ ئه حمه ئه
   . بووه) 95(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده رکی، پشتر فه ھه
  . 90تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه) ولر ھه/یداوه سه(عید  د سه حمه ئه
  . 356وجی  رۆکجاشی فه د سۆفی ئیسماعیل ساح، سه حمه ئه
  . 203وجی  رۆکجاشی فه جگری سه .رزنجی د شخ عوسمان به مه د شخ محه حمه ئه
  .      وج رۆکجاشی فه ریم سلمان، سه د که حمه ئه
پارتی دیموکراتی    ر به سه. 90وجی  رۆکجاشی فه ب شوانی، سه جه د کوخا ڕه حمه ئه

  .کوردستان
  .     71وجی  رۆکجاشی فه یی، جگری سه مید ساح میران ئاکره بدولحه د عه حمه ئه
  . 81وجی  رۆکجاشی فه میل باساکی، جگری سه مین جه ر ئه د عومه حمه ئه
  .71وجی  رۆکجاشی فه دین میرانی، سه ر ساح تاجه د عومه حمه ئه
   .234وجی  رۆکجاشی فه ، سهکۆیی د حمه د عوسمان ئه حمه ئه
    .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د الوکۆ، فه حمه ئه
وج و  رۆکجاشی فه ، سه)رزنجی فا به د مسته حمه شخ ئه(رزنجی  فا به د مسته حمه ئه
  .    کان خشه ی ھزی خۆبه رمانده فه
  .96وجی  رۆکجاشی فه حمود، جگری سه د مه مه د محه حمه ئه
  . 37وجی  رۆکجاشی فه رایی سه لی سه د سلمان عه مه م محه دھه ئه
ر  سه. 202وجی  رۆکجاشی فه شید، جگری سه دارا ڕه خان حاجی مه الن حه رسه ئه
  .پارتی دیموکراتی کوردستان   به
رۆکجاشی  واوی سه رپرسی ته ئاغای زباری، بهد  مه محهد  حمه د ئه ڕشه ئه
تجمع عراقیي (غدا بوو، دواتر  به  دام له د زباری، تا ڕوخانی سه ڕشه ئه. کان وجه فه

  پشتدانی کۆنه  ست له ده  به ،رکی ر ھه وھه هڵ ج گه ی دروستکرد له)الشمال
  .  و تورکیا کان، وتانی سوریا عسییه به
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.  233وجی  رۆکجاشی فه ، سه)بارزانی( شتنهسوڵ  د ڕه سعه ئهد خوڕشید  ڕشه ئه
  .پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه
  . 5وجی  فهرۆکجاشی  سهرکی،  د جھانگیر ئاغای ھه سعه ئه
  . 302وجی  رۆکجاشی فه یالنی، سه لی ئاغا خه لیم حاجی عه هد س سعه ئه
رۆکجاشی  سهری، جگری  لی پشده کر ئاغا میراوده باپیر بابه  مزه ر ھه نده سکه ئه
مانیا  ئه  له  وه ناوکی تره پارتی دیموکراتی کوردستان، به   ر به سه. 121وجی  فه
  .ژیت ده
کتیی  یه   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فهق قته د ته حمه د ئه سعه د ئه سوه ئه

کوڕ و ی  تۆه  نگرانی پارتی له دا الیه)1994(سای   ، لهبوو نیشتمانیی کوردستان
  .   وه ، کوشتیانهستی ناوبراودا ده  سوکاری کوژراویان به که
  .87وجی  فه  له  سریه  ی رمانده د، فه حمه میل ئه م جه کره ئه
  .   258وجی  رۆکجاشی فه ن قادر ڕۆغزایی، سه سه م حه کره ئه

کتیی نیشتمانیی  یه   ر به سه. 85وجی  رۆکجاشی فه تاح موسا، جگری سه م فه کره ئه 
  . کوردستان

   ر به سه. 220وجی  رۆکجاشی فه بدول ئاغای کۆڕێ، سه جید عه ریم مه م که کره ئه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

پارتی دیموکراتی    ر به سه. 230وجی  رۆکجاشی فه دین، سه یفه سماعیل سهمین ئی ئه
  .کوردستان

پارتی دیموکراتی    ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده سۆل، فه ر حه نوه ئه
  .  کوردستان

ن  ر ڕه نوه ئه خۆی . 52وجی  رۆکجاشی فه ، سه)گی بالیسان ر به نوه ئه(شید خدر میرا
  . ن-پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به کانی سه ه، کوڕ مردووه

  . 131وجی  رۆکجاشی فه ک جاف، سه حمود له زا مه د ڕه مه ر محه نوه ئه
  .  209وجی  رۆکجاشی فه ر میرزا ئیبراھیم گلی، سه نوه ئه
  . 79وجی  ی فه رمانده ، فه)موالزم(لیل  ف خه ه یاد خه ئه

  .32وجی  رۆکجاشی فه ، سه نتک د ئیبراھیم مه حمه ئیبراھیم ئه
  . 39وجی  رۆکجاشی فه ئیبراھیم تۆفیق، جگری سه

  . 117وجی  رۆکجاشی فه ئیبراھیم حامد ئیبراھیم الجانی، جگری سه
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  . 105وجی  رۆکجاشی فه د، سه مه ئیبراھیم شخ محه
  .      293وجی  رۆکجاشی فه بدول خدر کوخا، سه ئیبراھیم عه
  ندایه ھۆه  له  ئستاکه. 20وجی  رۆکجاشی فه لۆ مزوری، سه مهلی حاجی  ئیبراھیم عه

  .  یه که رۆکی پارته و سه  زراندوه نیشتمانی کوردستانی دامه   و پارتی ڕزگاری
پارتی    ر به ناوبراو سه. 123وجی  رۆکجاشی فه بدول بندیان، سه ئیبراھیم کوخا عه

   . م مردووه ، به دیموکراتی کوردستان بووه
ی  زه فره پشتر مه. 147وجی  رۆکجاشی فه ری، سه بی باو ئاغا پشده ئیبراھیم کانه

  .پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه.  بووه ی ھه)76(  ژماره
پارتی دیموکراتی    ر به سه. 51وجی  رۆکجاشی فه ، سه ردی ولود گه ئیبراھیم مه
  .کوردستان

وجی  رۆکجاشی فه ، سه)زووری شاره(رزنجی  زیز به دین شخ عه سره ئیبراھیم نه
  . ی گۆڕان وه بزووتنه   ر به سه. 102

  . 283وجی  رۆکجاشی فه ئیبراھیم یوسف میرخان، سه
  . 304وجی  رۆکجاشی فه مین، سه دئه مه ئیسماعیل حه
پارتی دیموکراتی    ر به سه. وج رۆکجاشی فه لی، سه عه د شه مه محه  لیفه ئیسماعیل خه

  .نکوردستا
  ). 279. (275وجی  رۆکجاشی فه عید، سه ئیسماعیل دوالی سه

  .  191وجی  رۆکجاشی فه مین، سه بدول ئه ئیسماعیل عه
ی  زه فره پشتر مه. 193وجی  رۆکجاشی فه مین ڕکانی، سه بدول ئه ئیسماعیل عه

  . بووه ی ھه)119(  تی ژماره تایبه
کتیی  یه   ر به سه. 268وجی  کجاشی فهرۆ ، سه نه نگه زیز ئاغا زه ئیسماعیل عه

  . نیشتمانیی کوردستان
پارتی    ر به سه. 53وجی  رۆکجاشی فه مین ڕکانی، سه بدول ئه ئیسماعیل عه

  . دیموکراتی کوردستان
  .132تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ئاکرێ(زیز بایز  ئیسماعیل عه
  .269وجی  شی فهرۆکجا لۆیی، سه زیز خان ده ئیسماعیل عه
  . وج رۆکجاشی فه باتی، سه وان ڕه لی باخه ئیسماعیل عه

  .  281وجی  رۆکجاشی فه ر ئیسماعیل، سه ئیسماعیل عومه
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  .  123وجی  رۆکجاشی فه بدول بندیان، جگری سه ئیسماعیل کوخا عه
  . 21وجی  رۆکجاشی فه ری، سه سوڵ ئاغا پشده حمود ڕه ئیسماعیل مه
  .14تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سلمانی(ئیسماعیل   زهم ئیسماعیل ھه

  . 121وجی  رۆکجاشی فه ری، جگری سه کر ئاغا پشده باپیر بابه  مزه کر ھه بابه
  .10تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یی دزه قه(د  حمه ر ئه کر ھۆمه بابه

  .112وجی  رۆکجاشی فه ری، سه دینی پشده  د نوره مه وسو محه) کر به(کر  بهبا
  .162وجی  رۆکجاشی فه ، سه مزه باپیر ھه

  . 49وجی  ی فه رمانده ، فه)قیب باسل ئاغا نه(باسل ئاغا 
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه زید عه زید حاج بایه بایه

اویكی سكاالی دایكی ئنفالكر(  ؛وج رۆکجاشی فه د ئاغا سیناجیان سه حمه بایز ئه
، )6(ژمارە  ،ئنفالستان ،گوندی كلیسی لسرە ل دادگای كۆی بناوی خاتوون

  ).   120(الپرە 
  . وج رۆکجاشی فه مۆردی، سه حمان جله بایز ئاوڕه

پارتی دیموکراتی    ر به سه. 39وجی  رۆکجاشی فه ردی، سه میل کاکل گه بایز جه
  .کوردستان

  . 298وجی  ۆکجاشی فهر حمان میران، سه بدوله بایز عه
ی  رمانده پشتر فه. 213وجی  رۆکجاشی فه شید ئاغا باواجانی، سه زیز ڕه بایز عه

  .  پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه.  بووه) 35(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه
  .111وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه ن موراد به سه دیع شخ حه به
د  مه بدولسه وجی شاکر عه فه  وج له رۆکجاشی فه سهرزنجی، جگری  ختیار به به

  . کی له ئاسکی که
  .35ی وج رۆکجاشی فه ی سهرجگ ،ختیار خالید جاف به
شار  به. 253وجی  رۆکجاشی فه جگری سه ، د ئاغای شتنه سعه شار خورشید ئه به

کۆماری تی  رۆکایه ی سه)66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   ، له خورشید شتنه
وه) دام حوسن  سه(ئراق  ر لیستی شاری  سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه  ته کرا

  .  ولر ھه
      . وج رۆکجاشی فه شیر بارزانی، سه به
  .231وجی  رۆکجاشی فه داغی، سه ره بدول قه د عه مه شیر محه به
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   . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه) کری فاته به(ماڵ  بدول حه کر عه به
   .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی حاجی موشیر، فه کر عه به
  . وج رۆکجاشی فه فور، سه ریم غه کر که به
رۆکجاشی  ، سه)ی ھاڕونی ھرامی شمه به( د مه حمان محه بدوله د عه مه ھرام محه به
  . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه. 11وجی  فه
  .144تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره قادرکه ن قادر خدر ھمه به
  . 109وجی  رۆکجاشی فه فانی، جگری سه ره بدول ئیبراھیم شه لیل عه یار شخ خه به

  .  238وجی  رۆکجاشی فه ورامی، سه کر ھه بوڕھان تۆفیق بابه
  . 92وجی  رۆکجاشی فه فا شوانی، سه د مسته مه بوڕھان محه

  . 366وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یی بوڕھان بله(لیاس  ئهر  بوڕھان عومه
  نده وتی ھۆه  له. 86وجی  رۆکجاشی فه حیا، جگری سه بستون عوسمان مام یه

  . ژیت ده
  .190وجی  رۆکجاشی فه ، سه)م ده موقه(عید ئیبراھیم مزوری  تاریق سه
  .  63وجی  رۆکجاشی فه کافرۆشی، سه) فیع شه(فیق  تاریق شه

  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده زا ئاغا، فه زیز ڕه عه تاریق
  .37وجی  رۆکجاشی فه نقی، سه یی زه د کاکه له ق وه تاریق فایه
د  مه تاریق محه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهرواری لی به عه زیف د نه مه تاریق محه

تی  رۆکایه ی سه)66(  ارهبیاری ژم  دا به)1996(سای   رواری، له لی به عه زیف نه
ر لیستی  سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(کۆماری ئراق 

  .شاری دھۆک
نفالی  شداری ئه به  ، که)ناسراو نه(وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه تایب ئیبراھیم به

  ).  زانراوه ، ل نه35- 2: ( رچاوه سه ؛ کی کردووه یه
، ) وره ید تاھیری گه سه(مای  مچه باری چه د جه مه ید محه هتاھیر حوسن س

  .  پارتی دیموکراتی کوردستانه   ر به سه. 42وجی  رۆکجاشی فه سه
  . 99وجی  رۆکجاشی فه باری، سه حمان جه بدوله لی عه تاھیر عه
 پارتی دیموکراتی   ر به سه. 146وجی  رۆکجاشی فه گی، سه فا زدبه لی مسته تاھیر عه

  . کوردستان
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تاھیر . کان سوکه  ی جاشه)35(وجی  فه  له  ی سریه رمانده م، فه تاھیر عوسمان ڕۆسته
  .   بووه 62  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فهعوسمان، 

  .294وجی  رۆکجاشی فه سوڵ، سه د حاجی ڕه مه تاھیر شخ محه
     . وج رۆکجاشی فه لی، سه د وه مه ک محه باره ته
حسین  ته. 172وجی  رۆکجاشی فه ، سه یانی عید ڕۆژبه یس سه حسین شاوه ته

پارتی    ر به سه.  بووه) 50(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فهیس،  شاوه
ی  دا الی شارۆچکه)21.10.1996(وتی  ڕکه  م له ، به دیموکراتی كوردستان بووه

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان کوژرا انی یهک رگه ستی پشمه ده دوکان به
  .179وجی  رۆکجاشی فه نه، سه نگه شید زه د ڕه مه حسین محه ته
  . 225وجی  رۆکجاشی فه یار ئیسماعیل فارس زباری، جگری سه ته
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)زووری شاره(رزنجی  د شخ عوسمان به مه یب شخ محه ته

203 .ر تا پرۆسكو یبشيخ تغدا ی ئازادیش لی  وه بزووتنه   ر به سه. بووە ب
  .  گۆڕانه

  .145ت  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه ،مای مچه مان چه بار قاره تۆفیق جه
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)عنا تۆفیقی ڕه(یی  بجه ه ورۆی ھه حیم نه تۆفیق ڕه
  .  دیموکراتی کوردستانه پارتی  ر به یی، سه بجه ه حیم ھه تۆفیق ڕه

  .  334وجی  رۆکجاشی فه جگری سه ،)حاجی تۆفیق ڕکانی(تۆفیق ڕکانی 
  .113وجی  رۆکجاشی فه رواری شکیرانی، سه تۆفیق سلمان یاسین به

  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم بیرژی، فه تۆفیق که
   ر به سه. 70وجی  ۆکجاشی فهر م مۆریاسی، سه ڕۆسته  مه ج حه ره د فه مه تۆفیق محه

  .یكتی نیشتمانی كوردستان
  .2وجی  رۆکجاشی فه ت سوورچی، جگری سه فعه جابر ڕه

  ).57(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده جاسم حارس، فه
  .143وجی  رۆکجاشی فه د سلڤانی، سه مه شید حه د ڕه حمه د ئه مه جاسم محه
  .225وجی  رۆکجاشی فه د زباری، سه مه د فارس محه مه جاسم محه

ی  رمانده ، فه)ردی گه  مه بار ئیبراھیم حه ید جه سه(ردی  گه  مه بار ئیبراھیم حه جه
  . 203تی  ی تایبه زه فره مه



777 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

کتیی نیشتمانیی  یه   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده واندزی، فه میل ڕه بار جه جه
  . م مرد کی که یه ماوه  ڕین به پهم دوای ڕا کوردستان بوو، به

   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)درژ  باره جه(باس محدین  بار عه جه
  .   یكتی نیشتمانی كوردستان

ی  رمانده ، فه)یی سۆه(رزنجی  بار شخ ھادی شخ نوری شخ حوسن به جه
دا )8.3.1991(وتی  ڕکه  سلمانی له ڕینی م ڕۆژی ڕاپه دووه  له. ت ی تایبه زه فره مه
  . کوژرا  که سووره  منه ناو ئه له

  . 156وجی  رۆکجاشی فه ر، سه یده مید حه رجیس حه جه
  . 157وجی  فه عس له  ، لپرسراوی حزبی به)فیق حزبی ڕه(عروف  رجیس مه جه
  .305وجی  رۆکجاشی فه ر سلمان، سه نوه ر ئه عفه جه
  .  وج رۆکجاشی فه سهر نوری مزوری،  عفه جه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)رایی لی سه عه(یی  د ئاغای کاکه له ید وه فیق سه الل ئاغا ڕه جه

101 .  
پارتی    ر به سه. 79وجی  رۆکجاشی فه گایی، سه رمه زا چه د ڕه سعه الل ئه جه

  . دیموکراتی کوردستان له والتی سویسرا دەژی
  . 171وجی  فه  ی سریه له رمانده فه ،مین ئیسماعیل دئه مه الل حه جه
  .  311وجی  رۆکجاشی فه سپی، سه رده ک به لهقادر فیق  الل کوخا ڕه جه
  .107وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه د تاھیر یونس زیناوه مه الل محه جه
  .198وجی  رۆکجاشی فه ، سه )ھیاللی(ی  حمان گه بدوله د عه مه الل محه جه
  . 232وجی  رۆکجاشی فه ، سه)دیانا(برادۆستی  حمود ساح الل مه جه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یی الل ساه شخ جه(یی  ريم ساه دین شخ كه جمه الل نه جه

  .  ناوبراو مردووه. 135
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فهدوزمال حوسن  جه
  .110وجی  رۆکجاشی فه ردانی، سه مال خدر خالید دووبه جه
رۆکجاشی  ن دۆسکی، جگری سه سه لیم شخ حه بدولحه لیم شخ عه شخ سه مال جه
  . 273وجی  فه
  . 276وجی  رۆکجاشی فه مال عوسمان قادر خۆشناو، سه جه
  .97وجی  رۆکجاشی فه لھوڕی، سه ق حوسن که مال فه جه
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  .118وجی  رۆکجاشی فه مرانی، سه د شه حمه د سان ئه مه حمود محه مال مه جه
  .357وجی  رۆکجاشی فه زیز، سه دین عه سره ال نهم جه
   ر به سه. 29وجی  رۆکجاشی فه بدول ئاغای کۆڕێ، سه جید عه ریم مه میل که جه

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
ی  رمانده و فه )135(وجی  رۆکجاشی فه ر خدر شوان بندیان، جگری سه وھه جه

ڕی  شه  کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو، له یه   ر به سه. بووه) ئامر مجموعة(ڵ  کۆمه
  . کوژرا  کانی قژاه  لهدا )11.4.1995(وتی  ڕکه  لهناوخۆ 

ر  وھه جه). 8(وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه ر محدین جھانگیر حاجی ئاغا ھه وھه جه
سای   لهنگری پارتی و  الیه  غدا بوو، پاشان بوو به به  دام له رکی، تا ڕوخانی سه ھه
بژاردنی  ستنیشانکرا بۆ ھه کو کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان ده دا وه)2004(

ست  ده  داخان و به  بوو دواتر له وه ئه .چوو رنه م ده مانی داھاتووی ئراق، به رله په
ی )تجمع عراقیي الشمال(و تورکیا  وتانی سوریا  کان له عسییه به  پشتدانی کۆنه  له

رۆکی  سه  رکی، ئستاکه ر ھه وھه جه. د زباری حمه د ئه ڕشه ڵ ئه گه دروستکرد له
   .  ری کوردستانه روه پارتی ئازادی و دادپه

  .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده نجیری، فه ھه ره جیھاد موسا قه
  .58وجی  رۆکجاشی فه چیاد دوالی دۆسکی، سه

کی  یه ر کشه سه له. 72تی  تایبهی  زه فره ی مه رمانده عید کۆیی، فه ریم سه تۆ که چه
  .  کانی خۆی کوشتوویانه خزمه  ر گوایه وبه مه ند ساک له تیدا چه یه کۆمه

  .70تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یی دزه قه(رسیان  حاجی ئاغا سه
  .87وجی  فه  له  سریه  ی رمانده حاجی جھانگیر، فه

  .132وجی  فهرۆکجاشی  ن، جگری سه سه حارس حه
  . 205وجی  ی فه رمانده زاء، جگری فه م حازم شبیب ھه که موالزمی یه
  . 222وجی  رۆکجاشی فه تروشی، جگری سه ن ئه سه حامید حه

  .117وجی  رۆکجاشی فه حامد قادر حامد ئیبراھیم الجانی، جگری سه
  . 115 وجی رۆکجاشی فه ورامی، سه گ ھه مین به د ئه مه حمود محه ن مه سه حه
  . 8وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه ن محدین جھانگیر حاجی ئاغا ھه سه حه
  . 143وجی  رۆکجاشی فه جم سلمان سلڤانی، جگری سه ن نه سه حه
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. 13  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ساحی(یی  دین ساه دره سیب سه حه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه
  . وج رۆکجاشی فه باری، سه جه  جم ئینجه د نه مه سیب محه حه
  . 316وجی  رۆکجاشی فه رد، سه زه مین ئاغای گۆمه د ئه مه حه
  . 318وجی  رۆکجاشی فه سوڵ سوورچی، سه ھا ڕه مین ته ئه مه حه
ی  رمانده پشتر فه. 202وجی  رۆکجاشی فه شید، سه خان حاجی دارا ڕه مه حه
  پارتی دیموکراتی کوردستان، له   ر به سه.  بووه) 36(  هتی ژمار ی تایبه زه فره مه

  .رکوک کوژرا نزیک داقوقی که  دا له)27.3.2008(وتی  ڕکه
  . 22تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه  بجه ه خان ساح نادر ھه مه حه
  .  264وجی  رۆکجاشی فه ن بابان، سه سه ئوف فارس حه ڕه  مه حه
وجی  رۆکجاشی فه کۆیی، سه حیم جاف تیله بدوله حمان عه بدوله شید عه ڕه مه حه

200 .  
  . 42  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه لی ھه بدولقادر عه شید عه ڕه مه حه
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سلمانی(د ساح  مه ریم حاجی محه که  مه حه
37.  
ی  رمانده ، جگری فه)یات خه  برای ساه(ندیخانی  ربه د ده مه بدول محه عه ریم که مه حه
ن پارتی دیموکراتی  الیه ڕین له تاوانباری ناوبراو دوای ڕاپه. ت ی تایبه زه فره مه

  . کوردستان کوژرا
  .  71وجی  رۆکجاشی فه یی، سه دین میران ئاکره ر ساح تاجه مود عومه حه
وجی  فه  عس له ، لپرسراوی حزبی به)فیق حزبی ڕه(سین ڕکانی مید ئیبراھیم یا حه

273 .  
  .36وجی  رۆکجاشی فه رکی، جگری سه مین ھه مید زۆ ئه حه
  .352وجی  رۆکجاشی فه لۆیی، جگری سه حمان ده بدوله د عه مه مید محه حه
  .  133  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه وز شخان خدر ئاکره حه
. 78وجی  رۆکجاشی فه زیز شروانی، جگری سه مین عه ده مه شید حه ر ڕه یده حه
  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   ، له زیز شروانی مین عه دئه مه شید حه ر ڕه یده حه

وه) دام حوسن  سه(تی کۆماری ئراق  رۆکایه ی سه)66( مانی  رله ندامی په ئه  ته کرا
  . ولر یستی شاری ھهر ل سه ئراق له
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  .     تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریف، فه ر شه یده حه
  . )35(وجی  ی فه رمانده ، فه)م که موالزمی یه(لی  زعه لخه د ئه حمه ف ئه ه ت خه حکمه
  . 68وجی  رۆکجاشی فه بدال مزوری، سه ت عابد عه حکمه
  .24وجی  رۆکجاشی فه فیق دۆسکی، سه جمان شه ت نه حکمه

  .199وجی  رۆکجاشی فه د جاف، سه مه عید قادر محه حلمی سه
  .5وجی  رۆکجاشی فه ل، جگری سه د خان ئاوده حمه حوسن ئه

حوسن . 355وجی  رۆکجاشی فه زانی، سه سنه که بدولقادر حوسن عهحوسن تاھیر 
تی  رۆکایه ی سه)66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   لهزانی،  سنه کهتاھیر 

ر لیستی  سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(کۆماری ئراق 
   .شاری سلمانی

  .  9وجی  جھانگیر جادر مزوری، فه) ن سه حه(حوسن 
وتی  ڕکه  حوسن ئاغای سوورچی، له. 6وجی  د سوورچی،  فه مه حوسن خدر حه

ھۆی  موکراتی کوردستان کوژرا بهی ھزی پارتی دی ڕاجیمه  دا به)16.6.1996(
  . دا و دوو ھزه ڕی نوان ئه شه  کتیی نیشتمانیی کوردستان له یه  پشتیوانیکردنی له

یی باوکی  ه ریف خورمه ید شه ید حوسن سه سه(یی  ه ریف خورمه حوسن شه
پارتی دیموکراتی کوردستان    ر به سه. 10وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ھار ید قه سه

  .  م مردووه ، بهبوون
  له) السیاسي  توجیه(کردنی ڕامیاری   ری ئاراسته فسه ئه ،حیم سبھان حوسن ڕه

  .138وجی  فه
  . 307وجی  رۆکجاشی فه شید ئیسماعیل ئاغا ڕۆڤی، سه حوسن ڕه
  . 143تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره شید حوسن قادرکه حوسن ڕه

   ر به سه. 262وجی  رۆکجاشی فه نگاوی، سه نجی سهرز عید به حوسن شخ سه
   .  م مردووه ، به پارتی دیموکراتی کوردستان بووه

  .79وجی  ی فه رمانده ، جگری فه)موالزم(جاج  حوسن عه
رۆکجاشی  ، سه)رزنجی د به مه شخ حوسن شخ محه(رزنجی  د به مه حوسن محه

  . جیرزن ی ھزی حوسن به رمانده وج و فه فه
  . 120وجی  رۆکجاشی فه ی، سه تاح قادر گه فه د  مه حوسن محه
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رۆکجاشی  ، سه)سور ئاغا  مه حوسن حه(ری  د عوسمان پشده مه حوسن محه
   ر به سه.  بووه ی ھه)93(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فه. 175وجی  فه

و  وه ڕایه گه پارتی ھه  پ له دا له)1997(ی سا  م له پارتی دیموکراتی کوردستان، به
ی زیندانی ئاکرێ کرد، دواتر  وانه ن، پارتی گرتی و ڕه ر ھاوه به  شی دایه ری ڕه سه

  . ی مانگک مرد ئازادی کردو دوای نزیکه
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ر دھۆکی، فه خالید حاجی تایه

  . 226وجی  رۆکجاشی فه خالید شخۆ موراد سندی، سه
  ). 5(وجی  فه  ڵ له ی کۆمه رمانده مین شروانی، فه د ئه مه خالید سوار محه

  . 223وجی  رۆکجاشی فه حمان جومعه، سه بدوله خالید عه
  .15وجی  رۆکجاشی فه ری سه ده ردانی، یاریده فور خالید دوبه بدولغه خالید عه

  . 270وجی  کجاشی فهرۆ یانی، سه مین ئاغا ڕۆژبه د ئه مه خالید قاسم محه
رۆکجاشی  ، سه)سوور  خالیدی خوله(  واره ریف غه د شه حمه حمود ئه خالید مه

   ر به سه  ئستاکه.  بووه) 74(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فه. 96وجی  فه
   .مینه فا ئه وشیروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه
ی  رمانده پشتر فه. 173وجی  شی فهرۆکجا حری پنجونی، سه شید به خدر ڕه

  .    پارتی دیموکراتی کوردستانه   ر به سه.  بووه 21تی  ی تایبه زه فره مه
  . 210وجی  رۆکجاشی فه بدول حوسن قامیشی، سه خدر عه
  . 140وجی  رۆکجاشی فه لی شخ، جگری سه خدر عه
  .170وجی  رۆکجاشی فه یی، سه تاح حوسن قامیشه خدر فه

  . 87وجی  رۆکجاشی فه بدی سلڤانی، سه لیل حاجی عه خه
  . 271وجی  رۆکجاشی فه دری سندی، سه لیل سلمان حاجی به خه
  .109وجی  رۆکجاشی فه فانی، سه ره بدول ئیبراھیم شه لیل شخ عه خه
  . ی ئیستخبارات زه فره ، مه)ولود ریم مه یرول که خه(ی دوزیرول  خه

رۆکجاشی  ، سه )بارزانی –ڕی  مه دۆه( شتنهئاغای سوڵ  د ڕه سعه خورشید ئه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه. 253وجی  فه

  . وج رۆکجاشی فه گ، سه کر به دارا به
  .145وجی  رۆکجاشی فه زیز مزوری، سه بدولعه د عه مه ڵ محه یسه دژوار فه

   .236وجی  رۆکجاشی فه بباس، سه  دسۆز خدر مینه



782    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  .   41وجی  رۆکجاشی فه ر کوردۆ باویل ئاغا، جگری سه هدالو
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)الل پیرباڵ وان جه دده( د زراری مه الل حه وان جه دده
  .186  تی ژماره تایبه

  .127وجی  رۆکجاشی فه تروشی، سه ر ئه دوالی میرزا عومه
. 26تی  ی تایبه زه فره ی مه اندهرم ، فه)نی ڕایه ئوف زه ڕه(شید ئیسماعیل  ئوف ڕه ڕه
  ر له ند ڕۆژک به م چه ی گۆڕان بوو، به وه بزووتنه   ر به نی سه ڕایه ئوف زه ڕه

  .سلمانی کوژرا  دا له)25.7.2009(وتی  ڕکه
  ).13(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم ئاغا، فه ب که جه ڕه
  .  244وجی  ی فهرۆکجاش ریم قادر بارام، سه حیم که ڕه
  .211وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ید مانگا سه(رزنجی  ھا محدین به زا ته ڕه
، )ریم زا که لی ڕه ریم و عه زا که مال ڕه کانی جه خۆی و کوڕه به(ریم  زا که ڕه
  . 13تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
  .12وجی  ی فهرۆکجاش سهزا موشیر ئیسماعیل جگری  ڕه
  .29وجی  ی فه رمانده ، فه)د مه زوان محه قیب ڕه نه(د  مه زوان محه ڕه
  .26وجی  رۆکجاشی فه ری، جگری سه سوڵ ئاغا پشده ڕه  مه سوڵ حه ڕه
  . وج رۆکجاشی فه ، سهلی ند میراوده مه مه سوڵ ڕه
د ئه ڕه ، جگری )گی بالیسان ر به نوه کوڕی ئه(شید خدر میران  ر ڕه نوه شا

  .پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه. 52رجی  رۆکجاشی فه سه
  . 78وجی  رۆکجاشی فه زیز شروانی، سه مین عه ئه د  حمه شید ئه ڕه
   ر به سه). 58(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه گی بتواته شید به ر ڕه نوه شید ئه ڕه

  .  پارتی دیموکراتی کوردستانه
  . 152وجی  اشی فهرۆکج شار ساح ئاغا، جگری سه شید به ڕه
  . 227وجی  رۆکجاشی فه تروشی، سه شید ئه شید ساح ڕه ڕه
پارتی    ر به سه. 43وجی  رۆکجاشی فه یالنی، سه لی خه لیم حاجی عه شید سه ڕه

  .  م مردووه دیموکراتی کوردستان، به
  . 176وجی  رۆکجاشی فه ر محۆ، جگری سه مزی ئۆمه ڕه
  .  ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده فهلی حاجی موشیر،  ت عه فعه ڕه
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پارتی    ر به سه. 56وجی  رۆکجاشی فه ر شروانی، سه بدول عومه ت کخوا عه فعه ڕه
  . دیموکراتی کوردستان

  . وج رۆکجاشی فه ، سه)مای مچه چه(ندی  وه مه ندی ھه فه حمود ئه ت مه فعه ڕه
  .وج رۆکجاشی فه لی گلی، سه د عه مه ت محه فعه ڕه
وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه)رایی لی سه عه(یی  د ئاغا کاکه له ید وه فیق سه ڕه

101.  
  .     138وجی  رۆکجاشی فه ، سه)شخ ڕوناک(ت داودی  دحه ڕوناک ئیبراھیم مه

  . 150وجی  رۆکجاشی فه ، سه)زاھیر تۆفیق تاھیر( کۆییفوری  غهتاھیر تۆفیق زاھیر 
  . 143وجی  ی فه رمانده جگری فه، )موالزم(ماش ساح  نون حه زه
پارتی    ر به سه. 219وجی  رۆکجاشی فه ر خدر سوورچی، سه ید عومه زه

  . پارزگارانی کوردستان
  . 287وجی  رۆکجاشی فه زیاد یاسین حوسن پانی، سه

  . 58رجی  عید دۆسکی، جیگری ڕاوژکاری فه ک تاھیر سه زیره
  . 248وجی  فهرۆکجاشی  مین، سه د ئه حمه سابیر ئه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)سابیر سوورچی(د سوورچی  مه قیب محه د ڕه حمه سابیر ئه

2 .  
  .32وجی  رۆکجاشی فه نتک، سه د ئیبراھیم مه حمه سابیر ئه

رۆکجاشی  سهجگری ، )زاھیر تۆفیق تاھیر( کۆییفوری  غهتاھیر تۆفیق یر ساب
   .150وجی  فه

کو مانگی  تا  تباره و تۆمه ئه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د عیسا، فه مه سابیر محه
ن  الیه ربینی شتکی کورد له و دوای ئاشکاکردنی سه) 2007(ری سای  نیوه یه

وه دادگای بای . کتیی نیشتمانیی کوردستان بوو نشینی یه خانه ،وه تاوانباری ناوبرا
و  دا ئه)20.12.2006(وتی  ی ڕکه)32(  دانیشتنی ژماره  له  ،کانی ئراق تاوانه
ی پباز  نزیک شارۆچکه  دا له)1988(ڕاستی سای  ناوه  له  ی ئاشکراکرد، که تاوانه

کتیی نیشتمانیی  یه  ،و تاوانه ر ئه سه له .نجام درابوو ئه  وه ن سابیر بچکۆه الیه له
ی ھیچ  وه بئه ،یان لبی که نشینییه ی خانه و مووچه ریانکرد نیا ده کوردستان، ته

  .  نجامی دابوو ئه  که  یه وره و گه  نامرۆڤانه  و تاوانه ر ئه سه ن له کی بده سزایه
  .36وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه مین ھه سادق زۆ ئه
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  . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)بازیانی(ئایی د  حمه ساالر ئه
رۆکجاشی  ، سه)یسی وه ره قه ساالر(یسی  وه ره مین قه د ئه مه حمود محه ساالر مه

  .  یكتی نیشتمانی كوردستان   ر به سه. 339وجی  فه
،  سه نه  ساالری مامه. 166وجی  رۆکجاشی فه ری، سه ده سرول قادر شانه ساالر نه

  . یكتی نیشتمانی كوردستان   ر به سه
    .325وجی  رۆکجاشی فه د ئیسماعیل، سه حمه ساح ئه
  .  255وجی  رۆکجاشی فه ڕۆژی، سه سماعیل بهد ئی حمه ساح ئه

یكتی    ر به سه. 162وجی  رۆکجاشی فه ی، سه د حوسن گه حمه ساح ئه
  .نیشتمانی كوردستان

   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)لی موزه  ساله(ریف  د شه حمه ساح ئه
   .یكتی نیشتمانی كوردستان

  .172وجی  فه  له  ی سریه رمانده یانی، فه ڕۆژبه عید یس سه ساح شاوه
. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یات خه  ساه(ندیخانی  ربه د ده مه بدول محه ساح عه

  . ن پارتی دیموکراتی کوردستان کوژرا الیه ڕین له تاوانباری ناوبراو دوای ڕاپه
  .  87وجی  فه  له  سریه  ی رمانده ن، فه سه لۆ حه ساح عه

  .  228وجی  رۆکجاشی فه ری، سه د پشده مه ساح محه
  .18وجی  رۆکجاشی فه میل ئاغا خۆشناو، سه د جه مه ساح محه

  .12تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)دھۆک(فا بسفکی  ساح مسته
  .256وجی  رۆکجاشی فه ، سهسلڤانی ن سه حهساح فا  سالم مسته
می  دھه سامی جگری ئه. 37وجی  رۆکجاشی فه ن، جگری سهد سلما مه سامی محه
  .   برای بووه

  له. 351وجی  رۆکجاشی فه ، سه) باح ممه سه(باح ئیسماعیل خدر سقوچانی  سه
  له و  پارتی دیموکراتی کوردستانه   بهر  نیشت و سه مانیا داده رلینی ئه شاری به

    .   قیبی ئاسایشه نهولریش  ھه
وه تاح کاکه ریم فه عید که سه باح سه   .106وجی  رۆکجاشی فه سه  یی،  یی تۆبزا
  . 259وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه ریم به بدولکه باح شخ عه سه
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ق، فه لی فه باح عه سه
  ). 2(وجی  ی فه رمانده ، فه)ڕائید(قیب سوورچی  باح نازم ڕه سه
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  .   171وجی  رۆکجاشی فه لی جاف، جگری سه عه د حمه دیق ئه سه
  . 41وجی  رۆکجاشی فه لی باویل ئاغا، سه دیق عه سه
  . 245وجی  رۆکجاشی فه سه. مین ھاڕونی د ئه مه لی محه دیق عه سه
  . 28وجی  رۆکجاشی فه قی، جگری سه ولود توڕه دیق عوسمان مه سه
  .  270وجی  اشی فهرۆکج ی سه مین، جگر د ئه مه دیق قاسم محه سه
  . 57وجی  رۆکجاشی فه دیق نوری بریفکانی، سه سه
  .138وجی  رۆکجاشی فه ت داودی، جگری سه دحه ست ئیبراھیم مه ربه سه

  .  225ی وج ی فه رمانده جگری فه ،ھدی دلمی عدون مه موالزم سه
  .  وج رۆکجاشی فه یزی، سه یوب فه عدی ئه سه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)بارزانی - ڕی  مه دۆه( ای شتنهئاغسوڵ  ڕهد  سعه عید ئه سه
   ر به سهئستا .  بووه من ی ئه)67(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فه. 34

  .  ه-پارتی دیموکراتی کوردستان
  .280وجی  رۆکجاشی فه ، سه)وال عه(د موسا  سعه عید ئه سه
  .  202وجی  فه  له   ی سریه رمانده رخانی، فه ن ته سه بدول حه عید عه سه
  .89تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه حمان ھه بدوله بدول عه عید عه سه
  . وج رۆکجاشی فه غدان، سه) عید سه  مه حه(عید  سه
  .  وج رۆکجاشی فه ریب جاف، سه عید غه سه
عید قادر  سه. 199وجی  هرۆکجاشی ف ، سه)کفری(جاف  مین ئهد مه عید قادر محه سه

تی  رۆکایه ی سه)66(  بیاری ژماره  دا به)1996(سای   ، لهجاف مین ئهد مه محه
ر لیستی  سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه  ته کراوه) دام حوسن  سه(کۆماری ئراق 
   .شاری سلمانی

  .  251وجی  رۆکجاشی فه ریب جاف، سه د غه مه عید محه سه
رۆکجاشی  ، سه) حمود باریکه عید مه سه(یی  سوکه لی قه د عه مه حمود محه عید مه سه
  .  م مردووه ، به یكتی نیشتمانی كوردستان بووه   ر به سه. 73وجی  فه

   ر به سه. 30وجی  رۆکجاشی فه شی، سه ڕه رده به  نه نگه زه  د حمه عید محدین ئه سه
  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه

پارتی دیموکراتی    ر به سه. 25وجی  رۆکجاشی فه د زراری، سه سعه ید یوسف ئهع سه
  . کوردستان



786    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

  .135وجی ی فه رمانده فه، )م که موالزمی یه(زاع  د ھه مه فوان زامن محه سه
  . 271وجی  رۆکجاشی فه دری سندی، جگری سه گڤان سلمان حاجی به سه
  . 352وجی  اشی فهرۆکج لۆیی، سه شید ده ح ئیسماعیل ڕه سه
وتی  ڕکه  ناوبراو له. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده حمان، فه بدوله ح شینه عه سه

  .  دا کوژراوه)5.3.1989(
  . 71وجی  رۆکجاشی فه یی، جگری سه ر ساح میران ئاکره ح عومه سه
رۆکجاشی  تی گژ، سه شیره رۆکی عه سه) ح گۆرانی شخ سه(ح گۆرانی  سه
  .178وجی  فه

   . 50وجی  رۆکجاشی فه جم ئاغا بۆتانی، جگری سه د نه مه ح محه شخ سه
  .  تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ح میکائیل، فه سه
  .   241وجی  رۆکجاشی فه ندی، سه قشبه سوڵ نه دین خدر ڕه حه سه
  .  185وجی  رۆکجاشی فه دیق میران قادر، سه دین سه حه سه
  .90وجی  رۆکجاشی فه دین، جگری سه دین عزه حه سه
وجی  رۆکجاشی فه ی سه رواری، جگر به) ن سه حه(فا حوسن  دین مسته حه سه

208.  
  . وج رۆکجاشی فه مای، سه مچه ی چه الم حاجی دوانه سه
  . 273وجی  رۆکجاشی فه ی، جگری سه رگه الم شخ سدیق ده سه
. 40وجی  رۆکجاشی فه برادۆستی، جگری سه  لیفه خهحمود  ریم خان مه الم که سه
مانی کوردستان  رله می په که خولی یه  یكتی نیشتمانی كوردستان و له   ر به سه

  .  کتیی بووه ری یه نونه
رۆکجاشی  ، سه)ڕۆیی روش ئاغا مه لیم ده حاجی سه(ڕۆیی  روش ئاغا مه لیم ده سه

  .  لیم ھزی سه
  . 273وجی  رۆکجاشی فه ن دۆسکی، سه سه لیم شخ حه لحهبدو لیم شخ عه سه
   ر به سه. 98وجی  رۆکجاشی فه لی، سه سوڵ ئاغای میراوده ند ڕه مه لیم مه سه
   .کتیی نیشتمانیی کوردستان یه

  . 364وجی  فه  له  ی سریه رمانده ، فه )زه فا سلمان وه مسته(د جاف  حمه سلمان ئه
  .54وجی  رۆکجاشی فه گی، سه دبهن ز سه بدی حه سمکۆ عه

  .  33ی وج رۆکجاشی فه سه، )کی باه( یالش وهد سلمان  مه سلمان محه
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   ر به سه. 82وجی  رۆکجاشی فه ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ، سه باس مامه عه  سواره
  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه

پارتی    ر به سه. 239وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یی نه جاسه(ج جاف  ره تاح فه فه  سواره
  .دیموکراتی کوردستان

 . 111وجی  رۆکجاشی فه رزنجی جگری سه ن موراد به سه سوبحی حه
     . 37ی وج رۆکجاشی فه رایی، جگری سه لی سه د سلمان عه مه سوبحی محه

  .    60وجی  رۆکجاشی فه بانی، سه د تاه مه یزو محه سوعاد فه
  . 223وجی  رۆکجاشی فه ی سه، جگر شاکر ئیبراھیم جومعه

  .  133وجی  ی فه رمانده ، فه)قیب نه(شاکر حوسن گاتع 
  . وج رۆکجاشی فه کی، سه له د ئاسکی که مه بدولسه شاکر عه
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده روش، فه شامل ده

 .136ی وج رۆکجاشی فه ، سه)ی خاتون فه شه(جاف ریف  حمود شه ریف مه شه
  .   ی دیموكراتی كوردستانسرب پارت

  . 126وجی  رۆکجاشی فه داوێ، سه عروف کوڕه حمود مه ریف مه شه
  .20وجی  رۆکجاشی فه ھا، جگری سه د ته مه عبان محه شه
  .299وجی  رۆکجاشی فه حمود، سه لی مه فیع عه شه
   ).142(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهکۆیی ھیرفیق تۆفیق تا شه
  . 41وجی  رۆکجاشی فه لی باویل ئاغا، جگری سه فیق عه شه
   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)کفری(ن  رمه د وایه حمه ھاب حاجی ئه شه

  .  فایه وشروان مسته ی گۆڕانی نه وه بزووتنه
ت  فعه وجی ڕه فه(وج  رۆکجاشی فه لی گلی، جگری سه د عه مه ت محه فعه ماڵ ڕه شه

  ).  لی گلی عهد  مه محه
  ).104(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه مود شه حه  مۆ خدده شه
  .308وجی  رۆکجاشی فه د تاھیر، سه مه ھاب محه شه
وج الی  رۆکجاشی فه جگری سه) ت وکه حاجی شه(یی  شقه تیف خدر قه ت له وکه شه

    . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه.  شقه ند قه مامه
  .157وجی  رۆکجاشی فه حمان دینۆ، جگری سه بدوله شڤان عه

  .  وج رۆکجاشی فه ، سه)مخاسی(یی  شوان تاھیر عوزر کاکه
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  .64وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، جگری سه زیز قادر به شوکر عه
  .272وجی  رۆکجاشی فه ر مزوری، سه نته بری عه شوکری سه
وج و پشتر  رۆکجاشی فه ، سه )می ره کهقارد(گه  له د به مه لی محه شرزاد عه

  .             بووه) 131(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده فه
پارتی دیموکراتی    ر به سه. 206وجی  رۆکجاشی فه رواری، سه شید به عادل تۆفیق ڕه
ی ئاسایش و  لیژنه  مانی ئراق لیستی کوردستانی بوو له رله ندامی په کوردستان، ئه

ڕاوژکاری نوری مالیکی   دا بۆته)2010(ری سای  مانگی نۆڤمبه  له. ی بوورگر به
  . رمی کوردستان زیرانی ئراق بۆ کاروباری ھه رۆک وه سه

  .71وجی  ی فه رمانده ، فه)لی د عه مه قیب عادل محه نه(لی  د عه مه عادل محه
ر  سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ز عادل وه موفه(یی  عادل ھادی حوسن پونگینه

  .   پارتی دیموکراتی کوردستان   به
  . 218وجی  رۆکجاشی فه ر قادر، سه ب ساح عومه عاره

پارتی    ر به سه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه فا گرژه عارف ئیسماعیل مسته
  . دیموکراتی کوردستان

   ر به سه. 16وجی  ۆکجاشی فهر ، سه)توو دانیشتووی داره(د  حمه مین ئه عاسم ئه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

  . ڕین کوژرا دوای ڕاپه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه دزه  مه عاسی حه
  .61وجی  رۆکجاشی فه ریم ئاغا، جگری سه بدولکه عاسی عه
  . 23وجی  رۆکجاشی فه د ئاغای زباری، سه حمه عاسیف ئه

ی  زه فره ی مه رمانده پشتر فه. 91وجی  رۆکجاشی فه سه باس بایز باو ئاغا، عه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه.  بووه) 9(  تی ژماره تایبه
  .66وجی  رۆکجاشی فه شی، سه ڕه سوڵ ترکه باس حاجی ئاغا ڕه عه
  .10وجی  رۆکجاشی فه ریف، جگری سه باس حوسن شه عه
پارتی دیموکراتی   ر به سه. رۆکجاش ی سهباس قادر ساح میرزا جاف، جگر عه

   . کوردستان
  . 174وجی  تی فه رایه به ڕوه به  ر له فسه ، ئه)موالزم(باس کازم مزعل  عه
  .174وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، جگری سه د به مه تا شخ ساح محه عه
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ریم  فور که وج الی غه رۆکجاشی فه ری سه تیده عید، یارمه بدول حاجی سه عه
  .ۆبشکید

  .111وجی  ی فه رمانده بدول جگری فه تاب عه مید خه بدولحه م عه که موالزمی یه
  .300وجی  رۆکجاشی فه ، سه)قید عه(ریف  د شه مه مید عوسمان محه بدولحه عه
دوای . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راجی قه(یی  پونگینه لیم بدولخالق سه عه

  . ڕین کوژرا ڕاپه
  .  38  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه یی حمان بشه بدوله عه
  .183وجی  رۆکجاشی فه ، سه)زانراو نه(ن  سه حمان حه بدوله عه
  .309وجی  رۆکجاشی فه بدول حوسن، سه عید عه حمان سه بدوله عه
  .  322وجی  رۆکجاشی فه بانی، سه دین تاه حمان عاسی عزه بدوله عه
  .205وجی  رۆکجاشی فه لۆیی، سه زیز ده لی عه حمان عه بدوله عه
  ).          98(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده د، فه مه حمود محه حمان مه بدوله عه
  . 124وجی  رۆکجاشی فه زان ئیمامی، سه مه د ڕه مه حیم محه بدوله عه
  .50وجی  فه رۆکجاشی جم ئاغا بۆتانی، سه د نه مه زاق محه بدوله عه
  .206وجی  ی فه رمانده ، فه)قیب نه(باس کازم  بدولعه عه
  . 142وجی  رۆکجاشی فه عید سلمان، جگری سه زیز سه بدولعه عه
  . 290وجی  رۆکجاشی فه ر قادر، سه زیز عومه بدولعه عه
  .15وجی  رۆکجاشی فه ، سه ردانی فور خالید دوبه بدولغه عه
  .154وجی  رۆکجاشی فه سهحمود،  بدولقادر حاجی مه عه
  ). 113(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه ھار فارس ئاکره بدولقه عه
  .182وجی  رۆکجاشی فه د مزوری، سه مه فا محه بدولقادر مسته عه
  . 281وجی  رۆکجاشی فه ری، سه ریم ئیسماعیل ئۆمه بدولکه عه
  . 346ی وج رۆکجاشی فه ، سهئاغا ریم حوسن خالید بدولکه عه
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم خالید کنش، فه بدولکه عه
  . 271وجی  ی فه رمانده ، فه)م که موالزمی یه(زا کازم  ریم ڕه بدولکه عه
  .   285وجی  رۆکجاشی فه ر، سه عدی کۆچه عدی سلمان سه ریم سه بدولکه عه
  .  143وجی  کجاشی فهرۆ د سلڤانی، جگری سه مه عید محه ریم سه بدولکه عه
  .17وجی  رۆکجاشی فه لیم شوشی زباری، جگری سه د سه مه ریم محه بدولکه عه
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باس  ریم عه فور که جگری غه(وج  رۆکجاشی فه عید جگری سه بدول حاجی سه عه
  ). دۆبشکی

  . 311وجی  رۆکجاشی فه مین، جگری سه بدول ئه عه
  . 168وجی  ۆکجاشی فهر بدول ئیسماعیل خدر، جگری سه عه
  . 198وجی  رۆکجاشی فه ری سه تیده بدول ئیسماعیل خدر، یارمه عه
  .151وجی  رۆکجاشی فه ، سه)قیب نه(ن ساح بابان  سه بدول حه عه
  . 292وجی  رۆکجاشی فه ، سهخۆشناو بدول حوسن عوسمان عه
  ).       127(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده شید قادر، فه بدول ڕه عه
ڕین  دوای ڕاپه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)راجی قه(یی  پونگینه لیم بدول سه عه
  . بدولخالقی برای کوژران ڵ عه گه له
  .  257وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، جگری سه ریم قادر به بدولکه بدول عه عه
  .141وجی  رۆکجاشی فه زیز یوسف، سه بدول عه عه
  . 333وجی  رۆکجاشی فه بدول ماوانی، سه ڵ عه یسه ل فهبدو عه
  به عه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)رکوکی که  به عه(مین ساح  ئه  بدول کاکه عه
  .  رکوک کوژرا ناو که ڕین له دوای ڕاپه دا له)1991(سای   رکوکی، له که
  .129وجی  شی فهرۆکجا د چۆمانی، سه حمه د ئه مه بدول محه عه
  ). 94(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده راوی، فه د ساح سه مه بدول محه عه
وجی  رۆکجاشی فه سهری، جگری  لی پشده کر ئاغا میراوده باپیر بابه  مزه بدول ھه عه

رپرسی  ند ساک به ی چه پارتی دیموکراتی کوردستان، بۆ ماوه   ر به سه. 121
  . دانمارک  له  ووهی پارتی ب ناوچه

  . 235وجی  رۆکجاشی فه جید حوسن ئیسماعیل شخکی، سه بدولمه عه
  . 24وجی  رۆکجاشی فه بدولواحد موسا جگری سه عه
  . ھاب بدولوه ریم حوسن، ڕاوژکاری ھزی عه ھاب که بدولوه عه
وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه)رزنجی تا به شخ عه(رزنجی  تا شخ ساح به عه

174 .  
وجی  فه  بی له عسی عاره رپرسی حزبی به ، به)فیق حزبی ڕه(رباس  دنان تاھیر ده عه

226 .  
  .130ی وج رۆکجاشی فه جگری سه، حسین دنان ته عه
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  . 133وجی  رۆکجاشی فه ری، جگری سه ژیگه حسین ڕه دنان ته عه
وجی  ۆکجاشی فهر ، سه)باری دنان جه ید عه سه(باری  د جه حمه بدول ئه دنان عه عه

321 .  
  .  212وجی  رۆکجاشی فه ، سه)دنان دیسکۆ عه(جم جاف  بدول نه دنان عه عه
  . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده تاح، فه ن فه سه زیز حه عه
. 130وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ال عوزر مه(  ناسراو بهولود شخانی  د مه مه حه زیز عه
     . ردستانکتیی نیشتمانیی کو یه  ر به سه
  .163وجی  رۆکجاشی فه زیز شینکی، سه ریف عه زیز شه عه
ریم  فور که وج الی غه رۆکجاشی فه باس دۆبشکی، جگری سه ریم عه زیز که عه

  . دۆبشکی
  .306وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه مین عیسا ھه د ئه مه الء محه عه
    . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فهلی ئاوما عه
  .  وج رۆکجاشی فه ، سه)یی ش درۆزنه ڕه حه لی ئه عه(د  حمه لی ئه عه
  .93وجی  رۆکجاشی فه عبان، سه د حاجی شه حمه لی ئه عه
  . 197وجی  رۆکجاشی فه د جاف ھاڕونی، جگری سه مه د محه حمه لی ئه عه
، )ییلی چوارتا عه/ لما چوارتایی  لی سه عه(یی  ن گگاشه سه حمان حه وڕه لی ئه عه
کتیی  دا یه)1991(سای   له  که  ک وا بوه ناو خه له. 168وجی  رۆکجاشی فه سه

  . چوان کوشتی قه  نیشتمانی کوردستان له
  . 336وجی  رۆکجاشی فه حمان کۆکۆیی، سه بدوله لی عه عه
تی  ایبهی ت زه فره شتاکاندا مه تای ھه ره سه ، له )لوت ماسی  له عه(د  مه لی تۆفیق محه عه
س چوار ساڵ   دام به دوای ڕوخانی ڕژمی سهلوت ماسی   له عه.  بووه ی ھه)85(

ی  سلمانی گرتیان، دوای نزیکه  کوردستان و ئاسایشی گشتیی کوردستان له  وه ھاته
دیان کرد و یه) ت فاله که(بری  سته ده  ساک به   . ت و سوریا ھه ره ر به کسه ئازا

  . 170وجی  رۆکجاشی فه یی، جگری سه هروش قامیش لی ده عه
  . 249وجی  رۆکجاشی فه زیزی، سه حمود عه زا مه لی زۆراب ڕه عه
  .8وجی  رۆکجاشی فه رکی، جگری سه ھه  لیم خواجه لی سه عه
  .172وجی  فه  له  ی سریه رمانده یانی، فه عید ڕۆژبه یس سه لی شاوه عه
  . 201وجی  هرۆکجاشی ف رزنجی، سه مین به لی شخ ئه عه
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  . 198وجی  رۆکجاشی فه سه   ن، جگری  سه حمان حه بدوله لی عه عه
  .      336وجی  رۆکجاشی فه حمان کۆکۆیی، سه بدوله لی عه عه
  . 158وجی  رۆکجاشی فه لی، سه بدول عه لی عه عه
  . 128وجی  رۆکجاشی فه ر، سه لی کۆچه بدول عه لی عه عه
. 59وجی  رۆکجاشی فه ، سه )زاخۆیی(زاله سلڤانی  سف غهبدی یو بوش عه لی عه عه

  .  بووه 135تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدی، فه بوش عه لی عه پشتر عه
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه )پردێ/ بیاوه لی نه حاجی عه(  بیاوه د نه مه ق محه لی فه عه

  ). 71(  تی ژماره تایبه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)گوندی کوخی –کوخیی ( لی سلمان حوسن مزوری عه

224 .  
  ).            130(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره حمود قادرکه د مه مه لی محه عه
لی،  حمود عه لی مه رۆکجاش عه سه. 291وجی  رۆکجاشی فه لی، سه حمود عه لی مه عه

ند  چه  ر له شتمانیی کوردستان و بهکتیی نی کانی یه ناو ڕیزه  ڕین چووه دوای ڕاپه
  . غدا کوژرا ڕگای به  ساک له

  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)لی بی عه لی نه ید عه سه(لی  بی عه لی نه عه
)198 .(  

  ).30(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده بۆ زاخۆیی، فه ھاب عه لی وه عه
  ). 105(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه لیم شه مۆ سه می که عه
  . 189وجی  رۆکجاشی فه فا، سه ونی حاجی قادر مسته عه
  .103وجی  رۆکجاشی فه یی، سه فا جوبرائیل ئاکره ونی حاجی مسته عه

وجی  رۆکجاشی فه ی، سه)گۆران(ری  ژیگه مین یاسین عچاچ ڕه د ئه مه دین محه عزه
  . 16سووکی 

بی  عسی عاره رپرسی ڕکخراوی پارتی به ، به)ت ئامدی عزهفیق  ڕه(ت ئامدی  عزه
  .  208وجی  فه  سۆسیالیست له

  .  13وجی  رۆکجاشی فه ڕانی، جگری سه رگه عوزر سه
  .201وجی  رۆکجاشی فه د، جگری سه مه عوسمان ئیبراھیم محه

   ر به سه ).137(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه عوسمان بانی شاری ھه
  .پارتی دیموکراتی کوردستان
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ی ڕ شه  له ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریف پنجونی، فه عوسمان حاجی شه
  . دا کوژراوه)14.3.1988(وتی  ڕکه  دا له بجه ه ھه

  ).126(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده تاح، فه عوسمان حوسن فه
  .       223وجی  رۆکجاشی فه گری سهری، ج حمان ئاغا ئۆمه بدوله عوسمان عه
   ر به سه. 165وجی  رۆکجاشی فه تحول شوانی، سه حمان فه بدوله عوسمان عه

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
  ). 73(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه تون ھه لی چه عوسمان عه

  . 86ی وج رۆکجاشی فه ، سه حیا کۆیی ر مام یه عوسمان عومه
  . 205وجی  رۆکجاشی فه عید، جگری سه د سه مه عوسمان محه
  ).15(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده خان ، فه مه حمود حه عوسمان مه

ی ھزی  رمانده وج و فه رۆکجاشی فه حمود قادر جاف، سه عوسمان مه
  .کان خشه خۆبه

  .3وجی  عوسمان میران قادر خۆشناو، فه
.  کوژراوه. 171وجی  رۆکجاشی فه ، سه)بچکۆل  ره عومه(لی جاف  د عه حمه ر ئه عومه

  . پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه
کتیی نیشتمانیی  یه  ر به سه. وج رۆکجاشی فه ری، سه له د ئاغجه سعه ر ئه عومه

  . کوردستان
  .  کان خشه ی ھزی خۆبه رمانده وج، فه رۆکجاشی فه ر ئیبراھیم ساح، سه عومه

  . 114وجی  رۆکجاشی فه سه  ری،  لیم ئاغا پشده کر سه ر بابه ومهع
  . 152وجی  رۆکجاشی فه ، سهسندی شار ساح ئاغا ر به عومه
  . وج رۆکجاشی فه ر حاجی بادینانی، سه عومه
. ن. ی(ڕین  دوای ڕاپه. 28وجی  رۆکجاشی فه ردی، سه سوڵ گه ن ڕه سه ر حه عومه

  .  کوک کوشتیر کی که یه میوانخانه  له) ک
   ر به سه. 104وجی  رۆکجاشی فه گایی، سه رمه م چه لی ڕۆسته عه  مه ر حه عومه

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
  .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ر چاوشین عومه(  مه فا حه مسته  مه ر حه عومه
کتیی  یه   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ب ر عاره عومه(ر حوسن  عومه

  .   شتیکو) ک. ن. ی(ناو سلمانی  دا له)1993(سای   نیشتمانیی کوردستان بوو، له
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نگری پارتی دیموکراتی  الیه. 77وجی  رۆکجاشی فه ر خدر ئاغا سوورچی، سه عومه
  . کوردستان

وجی  فه  له  ی سریه رمانده ، فه)روش ڕۆغزایی ر حاجی ساح ده عومه(ر ساح  عومه
  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سه). 138(

  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه ر عه عومه
  .     360وجی  رۆکجاشی فه ی، سه)یدان مه(یف  ر لی شه ر عه عومه
  .  47  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده مین سۆفی شخانی، فه دئه مه ر محه عومه
  .246وجی  رۆکجاشی فه ر، سه یده د حه هم ر محه عومه
  .  214وجی  رۆکجاشی فه د مامۆیی، سه مه حمود محه ر مه عومه
  . 116وجی  رۆکجاشی فه ليله، سه ر مورادخان جه عومه

  ). 106(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه عیسا ھادی داود شه
ی  رمانده پشتر فه. 157وجی  رۆکجاشی فه ت دینۆ سوندی زاخۆیی، سه عیسمه

  . بووه) 1(  تی ژماره ی تایبه زه فره مه
  . 296وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ن سه حه(عیماد ساح 
  .313وجی  رۆکجاشی فه ، سهخۆشناو دین خورشید غازی نوره

وجی  رۆکجاشی فه یی، جگری سه ریم ساه دین شخ که جمه الل نه غالیب شخ جه
  . گارانی کوردستانپارتی پارز   ر به سه. 135

  .  وج رۆکجاشی فه باس دۆبشکی، سه ریم عه فور که غه
  .  113وجی  رۆکجاشی فه رواری شکیرانی، جگری سه غياس توفيق سلمان ياسين به

،  لیفه ق حاجی خه فایه. 301وجی  رۆکجاشی فه لیفه برادۆستی، سه فائیق حاجی خه
  .  بووه ھه ی)118(  تی ژماره ی تایبه زه فره پشتر مه

  . 354وجی  رۆکجاشی فه بدولقادر، سه فا عه فاتیح تاھیر مسته
. 85وجی  رۆکجاشی فه ، سه)باوکی قاسم ئاغا(فا ئاغای کۆیی  فارس تاھیر مسته

  .  مردووه
    ). 146(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانه رکوکی، فه لیل سدیق که فاتیح خه

  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده فارس خورشید تاھیر، فه
  . 348وجی  رۆکجاشی فه د زراری، سه حمه ددین ئه الئه فارس عه
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پارتی    ر به سه. 86  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده بدول، فه ریم عه فارس که
  .  دیموکراتی کوردستان بوو، مردووه

   ر به سه. 181ی وج رۆکجاشی فه زیز ئاغای سوورچی، سه د قادر عه مه فارس محه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

  . 38وجی  رۆکجاشی فه ن سلڤانی، سه سه فا حه فارس مسته
  . 196وجی  رۆکجاشی فه وڕۆی، سه د نه مه لی محه شید عه فاروق ڕه

بی  ئه(رۆکجاشی ھزی  ، سه)گ ئزیدی عید به شخ فاروق سه(گ  عید به فاروق سه
  ). راس الحمدانيأبي ف /مدانی لحه فراس ئه
  . 99وجی  رۆکجاشی فه ید سابیر، جگری سه فازڵ سه

  .56وجی  رۆکجاشی فه جگری سه. ر شروانی بدول عومه د عه مه فازڵ محه
  . 208وجی  رۆکجاشی فه رواری، سه به) ن سه حه(فا حوسن  فازڵ مسته

   . 287وجی  رۆکجاشی فه فریاد یاسین حوسن پانی، سه
  .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده وزی، فه ن چیاسه هس تاح حه فه
   ر به سه. تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)یی تاح کتکه فه(یی  عید کتکه تاح قادر سه فه

  .  دا مردووه)6.3.2010(وتی  ڕکه  م له پارتی دیموکراتی کوردستان، به
کتیی  یه   ر به سه. 35وجی  رۆکجاشی فه ، سه)مید عه(تاح جاف  ریم فه تاح که فه

  . نیشتمانیی کوردستان
  .133وجی  رۆکجاشی فه ری، سه ژیگه بدولقادر ڕه خری ئیسماعیل عه فه
  .  160وجی  رۆکجاشی فه د خدر خۆشناو، سه حمه رحان ئه فه
  . 76وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه ھهحاجی جھانگیر   نده رزه فه
پارتی    ر به سه. 51وجی  رۆکجاشی فه گری سهولود، ج د مه مه ند حه رھاد مامه فه

  .  م مردووه ، به پارزگارانی کوردستان بووه
پارتی    ر به سه. 219وجی  رۆکجاشی فه ر خدر سوورچی، سه رید عومه فه

  . پارزگارانی کوردستان
  . 49وجی  رۆکجاشی فه د، جگری سه مه ریق قاسم محه فه
  .وج رۆکجاشی فه سه یی، مین ساه د ئه مه ق محه فه
  . 222وجی  رۆکجاشی فه ، سه لی بدول عه ڵ عه یسه فه

  . 287وجی  رۆکجاشی فه فریاد یاسین حوسن، سه
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  . 184وجی  رۆکجاشی فه یی، سه ن کاکه سه بچان حه) ھد فه(فوئاد 
ڕین  دوای ڕاپه. 72وجی  رۆکجاشی فه ندی، سه وه مه د کابایز ھه مه ریم محه فوئاد که

  . ران نده رچوو بۆ ھه کوردستان ده  له
  .     312وجی  رۆکجاشی فه لی میران خۆشناو، سه فوئاد نوری عه

. 31وجی  رۆکجاشی فه د برادۆستی، سه مه بدولسه عه  لیفه حمود خان خه گ مه قادر به
  .کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سه

  ر به قادر جاف، سه. وج هرۆک جاشی ف یی، سه شوانکارهقادر ساح میرزا جاف 
ن خزمکی  الیه دا له)31.8.1996(دوای  م له پارتی دیموکراتی کوردستان بوو، به

   . یی کوژرا فور کانی گۆمه ناوی غه خۆی به
  .117وجی  رۆکجاشی فه ی سه قادر حامد ئیبراھیم الجانی، جگر

  .80وجی  رۆکجاشی فه بباس، سه  د هم حه  قادر سواره
ی  وه بزووتنه   ر به سه. 63وجی  رۆکجاشی فه فیق نوعمان کافرۆشی، سه قادر شه

رکوک  منی که ی ئه رگی دائیره ڕین وه ڕاپه  ر له فایه، به وشیروان مسته گۆڕانی نه
  .  کانی کورد سیاسییه  ڵ زیندانه گه له  وه بۆ لکۆینه  بووه

  .198وجی  رۆکجاشی فه سه   بدول ساح، جگری  قادر عه
  . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ند نابه  زه ی عه قاله(زیز  قادر عه

  .247وجی  رۆکجاشی فه یسی، سه وه ره مین ساح قه د ئه مه قادر محه
  . 253وجی  رۆکجاشی فه بدولقادر، سه شید عه د ڕه مه قادر محه
دیموکراتی  پارتی   ر به سه. وج رۆکجاشی فه یی، سه شید دڕه ریم ڕه قاسم که

  .   کوردستانه
. 21  ی ژمارهت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه) یداوه سه/ ولر ھه(شید خدر  قاسم ڕه

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سه
  ).      109(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه مۆ شه میر شه قاسم سه

   ر به سه. 85وجی  رۆکجاشی فه ی کۆیی، سهفور فا ئاغا غه قاسم فارس تاھیر مسته
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

  . 237وجی  رۆکجاشی فه حمود شینکی، سه د مه حمه ریم ئه قاسم که
  .1وجی  رۆکجاشی فه د زباری، سه مه د محه حمه دری ئه قه
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   ر به سه. 10وجی  رۆکجاشی فه یی، سه ه ریف خورمه ید شه ید حوسن سه ھار سه قه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ش ڕه  ھمنه(م  د ڕۆسته حمه ر ئه یسه قه
  .  یه نده کتیی نیشتمانیی کوردستان و ئستا دانیشتووی وتی ھۆه یه

پارتی    ر به سه. 334وجی  رۆکجاشی فه رخان تۆفیق ڕکانی، سه کازم عومه
  . ی کوردستاندیموکرات

  ڕینی سلمانی له ڕاپه  له. 51وجی  ی فه رمانده ردی، فه ولود گه د مه مه قید کاکل حه عه
  . کوژرا  که سووره  منه ئه  دا له)8.3.1991(ڕۆژی 

پارتی    ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده شید، فه خان حاجی دارا ڕه کاکه
  . دیموکراتی کوردستان

  . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سوور  رانه کامه(مال  د جه مهح ران ئه کامه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یی سۆه(رزنجی  کامیل ھادی شخ نوری شخ حوسن به

55 .  
). 79(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)بازیانی  کاوه(د تۆفیق کافرۆشی  حمه ئه  کاوه
  .  ستانکتیی نیشتمانیی کورد یه   ر به سه
کتیی  یه   ر به سه. 40وجی  رۆکجاشی فه برادۆستی، سه  لیفه حمود خه ریم خان مه که

  . نیشتمانیی کوردستان
پارتی دیموکراتی   ر به سه، تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده هئوف کانیساردی، ف ریم ڕه که

  ر به تی، سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ئوف کانیساردی، فه ریم ڕه که .کوردستان
و بستونی کوڕی و  ئوف کانیساردی ریم ڕه که. پارتی دیموکراتی کوردستان

ی دوکان  نزیک شارۆچکه  دا له)21.10.1996(وتی  ڕکه  لهیس،  حسین شاوه ته
   .کوژرانن  ھاوهی  گولله  بهکتیی نیشتمانیی کوردستان  کانی یه رگه ستی پشمه ده به
پارتی    ر به سه. 250وجی  رۆکجاشی فه ندی دوبزی، سه مهفا با لیم مسته ریم سه که

  . دیموکراتی کوردستان
رۆکجاشی  ، سه)رزنجی ھاب به ریم شه شخ که(رزنجی  ھاب به ریم شخ شه که
  .323وجی  فه
رۆکجاشی  ، سه)وڕۆی لی نه ریم شخ عه شخ که(وڕۆی  لی نه ریم شخ عه که
  .  358وجی  فه
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  .62وجی  رۆکجاشی فه ، سه)جمور(د  مه حهبدول م ریم عه که
  . 310وجی  رۆکجاشی فه ددین زراری، سه الئه د عه حمه مال ئه که
پارتی    ر به سه. 79وجی  رۆکجاشی فه گایی، جگری سه رمه زا چه د ڕه سعه مال ئه که

  .دیموکراتی کوردستان
  . 307وجی  رۆکجاشی فه زیز ئیسماعیل ئاغا ڕۆڤی، جگری سه مال عه که
   ر به سه. وج رۆکجاشی فه ، سه) مسه مالی شه که(یی  ر تاسوجه یده د حه مه مال محه که

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
  .وج رۆکجاشی فه ج، سه ره د فه مه مال محه که
  ). 114(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده د خۆشناو، فه مه زیز محه مال عه که
  .  97وجی  رۆکجاشی فه لھوڕی، جگری سه کهق حوسن  مال فه که
  . 94وجی  رۆکجاشی فه شید چوارتایی، سه د مام ڕه مه مال محه که

پارتی   ر به الن، سه کوخا سمایلی ته. وج رۆکجاشی فه الن، سه کوخا سمایلی ته
  .  ه-دیموکراتی کوردستان

   . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده سۆت، فه  کوستانه
   ر به سه. 75وجی  رۆکجاشی فه گ جاف، سه تاح به د فه مه عید محه د سه مه حهکیسرا م

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
  . 1وجی  رۆکجاشی فه د زباری، سه مه د محه حمه تیف ئه له  

  . 111وجی  رۆکجاشی فه جگری سه ،رزنجی ن موراد به سه تیف حه له
  . 195وجی  رۆکجاشی فه ، سهیمین قادر جاف زڕگوز د ئه مه حهتیف م له
  .  وج رۆکجاشی فه تحول گۆران، سه تیف فه له
پارتی دیموکراتی    ر به سه. 27وجی  رۆکجاشی فه ریق تاھیر دۆسکی، سه زگین فه له

  . کوردستان
  . 54وجی  رۆکجاشی فه ن، جگری سه سه بدی حه لوقمان سمکۆ عه

وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه)حیا م یهی ما مامه(حیا  ر مام یه عوسمان عومه  مامه
کتیی نیشتمانیی کوردستان  ن یه الیه دا له)1994(سای   حیا له ی مام یه مامه. 86

  . کوژرا
ی  زه فره ی مه رمانده ، فه)مۆی شیوعی مه(یبراھیم داداغانی ند ئیسماعیل ئ مامه
  .  وتی سوریایه  له. ت تایبه
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  . 175وجی  ی فه ندهرما ند، فه ند پیرۆت مامه مامه
پارتی دیموکراتی    ر به سه. 51وجی  رۆکجاشی فه ردی، سه ولود گه د مه مه حه  ند مامه

  . کوردستان
پارتی    ر به سه .وج رۆکجاشی فه ، سه) شقه ند قه مامه(ولود شخانی  ند ساح مه مامه

  . دیموکراتی کوردستان
  . 282وجی  رۆکجاشی فه حیم، سه بدوله زیز عه ند عه مامه

  .  138وجی  ی فه رمانده ، فه)موالزم(حمان  بدوله ماھر عه
  . 267وجی  رۆکجاشی فه د ئیسماعیل بباس، سه حمه د ئه مه محه
  . 143وجی  رۆکجاشی فه د سلڤانی، سه مه شید حه د ڕه حمه د ئه مه محه
  .125وجی  رۆکجاشی فه د شوانی، سه مه د سابیر محه حمه د ئه مه محه
  . 97وجی  فه  له  ی سریه رمانده د ساح، فه حمه د ئه مه همح

   .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)ج ره فه  حه ی ئه مه حه( ج ره د فه حمه د ئه مه محه
  .106وجی  رۆکجاشی فه یی، جگری سه یاس کاکه ماس ھه د ئه مه محه
   .31وجی  رۆکجاشی فه مین برادۆستی جگری سه د ئه مه محه
  ).51(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهری له ئاغجهشید  مین ڕه د ئه مه محه
  . 295وجی  رۆکجاشی فه مین عوسمان خدر، سه د ئه مه محه
  .68  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ق، فه مین عوسمان فه د ئه مه محه
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ج، فه ره د فه حمه د ئه مه محه
رۆکجاشی  ری، جگری سه دینی پشده د نوره مه وسو محه) کر به(  کر د بابه مه محه

  . 112وجی  فه
  .   254وجی  رۆکجاشی فه مین، سه ئه مه شید حه د تاھیر ڕه مه محه
  .107وجی  رۆکجاشی فه شکاک، سه  د زیناوه مه د تاھیر یونس محه مه محه
  . 277وجی  رۆکجاشی فه سهسوڵ،  الل ڕه د جه مه محه
  . 108وجی  رۆکجاشی فه ، سه)ڕۆڤی(ر ئیسماعیل ساح گۆران  وھه د جه مه محه
رۆکجاشی  ، سه)ی حاجی حوسن مه حه(ندیخانی  ربه د حاجی حوسن ده مه محه

  .   یه نده ناھه لجیکا په به  و له  ی گۆڕانه وه بزووتنه   ر به سه. وج فه
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ڕینی  دوای ڕاپه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)سۆل ی حه هم حه(ن  سه د حه مه محه
ی  تۆه  سۆلی له ی حه مه کتیی نیشتمانیی کوردستان حه ، یه)1991(ھاری سای  به
  .   دا کوشت)ریم ید که ھید موالزم سه شه(

  ). 55(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده د، فه حمه ن ئه سه د حه مه محه
  .  164وجی  رۆکجاشی فه ب خۆشناو، سه ن عاره سه د حه مه محه
   ر به سه. 74وجی  رۆکجاشی فه مرانی، سه لی میرزا جاف شه ن عه سه د حه مه محه

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
  ).66(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)مای مچه چه(د  مه ن محه سه د حه مه محه
  . وج رۆکجاشی فه م، سهحی ڕه  مه د حه مه محه
  .173وجی  رۆکجاشی فه ریم، جگری سه که  مه د حه مه محه
  .221وجی  رۆکجاشی فه مین، سه دئه مه د محه مه د شخ حه مه محه
  . د مه ی ھزی محه رمانده کانی، فه د سوه مه د حوسن محه مه محه
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د حوسن نوری، فه مه محه
  . 16وجی  ی فه رمانده ، فه)قیب نه(د  مه زا جاسم محه د ڕه مه محه
وجی  رۆکجاشی فه ن بابان، جگری سه سه ئوف فارس حه ڕه  مه زا حه د جه مه محه

264. 
    .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده الل کاوانی، فه د جه مه محه
  ). 32(  تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)دیانا(مین سورکانی  ئه مه شید حه د ڕه مه محه
  . 13وجی  حمود جاف، فه شید مه د ڕه مه محه
  ).فا شید مسته د مام ڕه مه شخ محه(فا  شید مسته د ڕه مه محه
  ). 88(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه بجه ه مین ھه د ئه مه د سابیر محه مه محه
  . وج رۆکجاشی فه د شوانی، سه مه د سادق محه مه محه
پۆخچی   مه حه. وج رۆکجاشی فه ، سه)پۆخچی  مه حه(حیم  د ڕه مه د سادق محه مه محه

  . ژیت دانمارک ده  له  وه ناوکی تره به
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه) یی دزه قه(ری  حمود پشده د ساح مه مه محه

)87.(  
  ).   52(تی  ی تایبه زه فره ی مه اندهرم یی، فه بجه ه بدول ھه د ساح عه مه محه
  . 142وجی  رۆکجاشی فه رواری، سه د ساح میرخان به مه محه
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  . 197وجی  رۆکجاشی فه د جاف ھاڕونی، سه مه د محه حمه عید ئه د سه مه محه
  .118وجی  رۆکجاشی فه مرانی، سه حمود شه عید شخ مه د سه مه محه
  .   159وجی  رۆکجاشی فه لی خورشید، سه عید عه د سه مه محه
  . 17وجی  رۆکجاشی فه لیم شوشی زباری ، جگری سه مد سه محه
د سلمان  مه وج، محه رۆکجاشی فه سه کی باه د سلمان مه د سلمان محه مه محه
رۆکجاشی  ، سه)ش کی گوندی وه خه( یک باهد سلمان  مه د سلمان محه مه محه

  . 33وجی  فه
  .315وجی  رۆکجاشی فه بد، سه د عه مه محه شید د ڕه مه محه
   ر به سه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگاوی، فه رزنجی سه عید به د شخ سه مه محه

  . پارتی دیموکراتی کوردستان
  .  226وجی  رۆکجاشی فه د شخۆ موراد سندی، جگری سه مه محه
  ). 42(تی  ی تایبه زه فره مه ی رمانده حمان عوسمان زاخۆیی، فه بدوله د عه مه محه
  .257وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه ریم قادر به بدولکه د عه مه محه
  .ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده د، فه مه بدول محه د عه مه محه
  . 274وجی  رۆکجاشی فه بدی حاجی ئاغا، سه د عه مه محه
  . 114 ی ژماره ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده زیز تورک، فه د عه مه محه
  . 139وجی  رۆکجاشی فه نه، سه نگه ن زه سه لی ئاغا حه د عه مه محه
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده لی تاھیر مزوری، فه د عه مه محه
  .148وجی  رۆکجاشی فه ، سه)د بچکۆڵ مه محه(سوڵ بکۆیی  لی ڕه د عه مه محه
، )بارزانی – ڕی مه دۆه(  شتنهسوڵ ئاغای  د ڕه سعه ئهعید  لی سه د عه مه محه
پارتی دیموکراتی   ر به ڕی سه مه لی دۆه د عه مه محه. وج رۆکجاشی فه سه

  .  ه-کوردستان
  .  300ی وج رۆکجاشی فه سهد عوسمان خدر سوورچی،  مه محه
کتیی  یه   ر به سه. 81وجی  رۆکجاشی فه میل باساکی، سه مین جه ر ئه د عومه مه محه

  . کوردستاننیشتمانیی 
  .100وجی  رۆکجاشی فه یس عیسا جاف، سه د عیسا پیروه مه محه

کتیی نیشتمانیی  یه   ر به سه. 176وجی  رۆکجاشی فه د عیسا جاف، سه مه محه 
  .   کوردستان
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پارتی    ر به سه. 19وجی  رۆکجاشی فه زیز ئاغای سوورچی، سه د قادر عه مه محه
  . دیموکراتی کوردستان

  .97وجی  فه  له  ی سریه رمانده د فه مه ادر محهد ق مه محه
پارتی    ر به سه. 147وجی  رۆکجاشی فه بی باو ئاغا، جگری سه د کانه مه محه

 . دیموکراتی کوردستان
   .وج رۆکجاشی فه ریم شوش زباری، سه د که مه محه
  . 7وجی  ح تاھیر ڕکانی، فه د که مه محه
  .22وجی  رۆکجاشی فه ی، جگری سهقۆ میرزا برادۆست د فه مه محه
  . 221وجی  رۆکجاشی فه قۆ میرزا دۆسکی، جگری سه د فه مه محه
  .تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده د مام سۆفی،  فه مه محه
رۆکجاشی  ، سه)د شازێ مه محه(  مین حوسن زراری، ناسراو به دئه مه حهمد  مه محه

تی  یه بی کۆمه کته ندامی مه کوردستان و ئه پارتی دیموکراتی   ر به سه. 216وجی  فه
  .  لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان

  .  288وجی  رۆکجاشی فه ، سهخۆشناو فا حمود مسته د مه مه محه
  . 49وجی  رۆکجاشی فه ، سهیی ئاغا دزهعروف پیرداود  د مه مه محه
  .119وجی  جاشی فهرۆک ندی، سه قشبه دین نه ھائه جیب سادق شخ به د نه مه محه
  .   204وجی  رۆکجاشی فه یی، سه د ژاژه مه محه  مزه د ھه مه محه
  .     140وجی  رۆکجاشی فه ری سه ده ری، یاریده د ئاغای پشده حمه ر ئه د ھۆمه مه محه

  .8وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه محدین جھانگیر حاجی ئاغا ھه
  . 242وجی  رۆکجاشی فه زنجی، سهر لی به د بابا عه مه زیز محه محدین شخ عه
  . 20وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه عروف مزوری محدین شخ مه

-1983(سانی   له، )فا ناوپردانی مسته(چۆمانی  مین دئه مه د محه حمه فا ئه مسته
تی و ھاوکاری  ھۆی یارمه م به ، به بووه ی ھه)33(  ژمارهوجی  فه) 1987

ستگیر  دا ده)1987(سای   کتیی نیشتمانیی کوردستان له کانی یه وامی ھزه رده به
ڕین،  دانی ڕاپه رھه دوای ئازادکردن و سه .درت ده  تایه تا ھه کرت و سزای ھه ده

یس و دواتر  دوای ڕزگارکردنی شاوه لهدا )11.3.1991(ڕۆژی   له فا ناوپردانی مسته
  عسییه ی به گولله  به دا هشارو  ئهی  روازه ده  له ولر، و شاری ھه ره ت بردن به مه ھه

  .   ھید بوو وت و شه لدان که  لهکان گیانی  فاشییه
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  . 163وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه نه نگه فا ئیبراھیم زه مسته
، جگری )گی لی زدبه فا تاھیر عه شخ حاجی مسته(گی  لی زدبه فا تاھیر عه مسته

  .  پارتی دیموکراتی کوردستان   ر به سه. 146وجی  رۆکجاشی فه سه
  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)فا گۆج مسته( چۆمانی سوڵ د ڕه مه فا حه مسته
  .  کانی حزبی شیوعی کوردستان دایه ناو ڕیزه فا چۆمانی، له مسته. 48

  .  274وجی  رۆکجاشی فه شید، جگری سه فا ڕه مسته
  .وج جاشی فهرۆک قینی، سه فا زۆراب خانه مسته
  . وج رۆکجاشی فه سهعید سوورچی،  فا سه مسته
وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سه) زه فا سلمان وه مسته(د جاف  حمه فا سلمان ئه مسته
364 .  
   ر به سه. 136وجی  رۆکجاشی فه سه. ری کر ئاغا پشده د خدر بابه مه فا محه مسته

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
  ).147(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده می، فه ره بدول قادرکه عه د مه مسری محه

  . 289وجی  رۆکجاشی فه د، سه حمه ن ئه سه جید حه مه
  . وج رۆکجاشی فه یی، سه ن دزه سه جید حه مه
  . 364وجی  رۆکجاشی فه ، سه) زه جید سلمان وه مه(د جاف  حمه جید سلمان ئه مه
  .  وج رۆکجاشی فه سهشی،  ڕه جید سلمان گله مه
وجی  رۆکجاشی فه یی، سه سوکه رزنجی قه د به مه ن محه سه جید شخ بایز حه مه

یی  رمانده وجی فه ی فه رمانده پارتی دیموکراتی کوردستان و فه   ر به سه. 61
  . رکوک که
  ). عید غدان وجی سه فه(وج  رۆکجاشی فه جید غدان، جگری سه مه
کتیی نیشتمانیی  یه   ر به سه. 85وجی  رۆکجاشی فه اح، جگری سهت  فه جید مه مه

  . ژیت ده  نده ھۆه  کوردستان، له
  .    180وجی  رۆکجاشی فه نوری خورشید، سه) مید حه(جید  مه
  . 47وجی  رۆکجاشی فه نسور داودی، سه ت تۆفیق مه دحه مه
  .56وجی  هرۆکجاشی ف ر شروانی، جگری سه بدول عومه ت عه دحه مه
  . 122وجی  رۆکجاشی فه ، سه واره  ریف غه د شه حمه حمود ئه مه
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پارتی    ر به سه. 45وجی  رۆکجاشی فه رکی، سه تاح ھه د فه سعه حمود ئه مه
  . دیموکراتی کوردستان

  ).  129(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه دزه قه  حمود حاجی ئاغا مه
. 69وجی  رۆکجاشی فه ، سه)گی گو حمود به مه(ساح   مه همین ح ئه مه حمود حه مه
  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یه   ر به سه
  . 92  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم، فه مین که ئه مه حمود حه مه
   ر به سه. 26وجی  رۆکجاشی فه ، سه)قیب نه(ری  سوڵ ئاغا پشده ڕه  مه حمود حه مه
  .یشتمانیی کوردستانکتیی ن یه
  . 359وجی  رۆکجاشی فه لی جاف، سه حمود عه حمود حوسن مه مه
پارتی    ر به سه .137وجی  رۆکجاشی فه یی، سه ید گوڵ کارزه حمود سه مه

  .  م مردووه ، به دیموکراتی کوردستان بووه
  . 274وجی  رۆکجاشی فه ری سه تیده حمود ساح، یارمه مه
  . 187وجی  رۆکجاشی فه کر، سه حمود ساح بابه مه
  . 229وجی  رۆکجاشی فه بدول، سه حمود عوسمان عه مه
  .   114وجی  رۆکجاشی فه ری، جگری سه لیم ئاغای پشده کر سه ر بابه حمود عومه مه
ساح   مه مین حه د ئه مه حمود حه حاجی مه(ساح   مه مین حه د ئه مه حمود محه مه
  . 134وجی  کجاشی فهرۆ ، سه)ریم سبیرانی که
  ).  108(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریف، فه د شه مه حمود محه مه
  . 14وجی  رۆکجاشی فه بیر سوورچی، سه سعود که مه
  . 28وجی  رۆکجاشی فه جگری سه.  نه نگه عروف زه مه
  . 192وجی  رۆکجاشی فه ن، سه سه د حه مه غدید حه مه
  . 303وجی  رۆکجاشی فه ریف، سه شه )د یه موئه(جید  غدید مه مه
  .42وجی  رۆکجاشی فه باری، جگری سه د جه مه ید تاھیر محه ریوان سه مه
نسور  مه. 194تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ج بوو، فه ره تاح فه فه  نسور سواره مه

ی کان رگه ستی پشمه ده ول به گوندی شخ ته دا له )12.4.1988(ڕۆژی   ، له سواره
  .کتیی کوژرا یه
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مامۆستا موحسینی   ناسراو به)  فته و نه موحسین عه(سوڵ  بدول ڕه موحسین عه
دا )1993(سای   بدول، له موحسین عه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده شۆڕشگان، فه

    .   شتیکو.) ک. ن. ی(ناو شاری موس،  کدا له یه میوانخانه  له
  . 155وجی  رۆکجاشی فه دۆسکی، سه د یاسین مه موحسین محه

  ).103(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده نگالی، فه ن عاشور شه سه موراد حه
  . 111وجی  رۆکجاشی فه رزنجی جگری سه ن موراد به سه موراد حه
  .  314وجی  رۆکجاشی فه ، جگری سهشکاک زان مه لی ڕه موسا عه

  . 46وجی  رۆکجاشی فه ڕان، سه رگه د ئاغای سه حمه موشیر ئیبراھیم ئه
  .12وجی  ، فه)رزنجی به(موشیر ئیسماعیل ڕۆڤی 

  . 224وجی  رۆکجاشی فه جگری سه ،موشیر ساح مزوری کوخیی
  .48وجی  رۆکجاشی فه شاخ، سه ربه د ئاغای سه حمه موشیر ھادی ئه

  له. 64وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه ریم شخ حوسن به بدولکه م شخ عه سه موعته
  . غدا به  دام کوشتی له دا سه)1994(سای 

   ر به سه. 207وجی  رۆکجاشی فه ، سه)میرزا کۆیی(زا  ریف ڕه میرزا ئیسماعیل شه
  . پارتی دیموکراتی کوردستان

  ). 102(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده رواری زاخۆیی، فه ناسر تۆفیق به
  . وج فهرۆکجاشی  ورامی، سه د قادر ھه مه ناسیح محه

ندامی  ئه. 80  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ریم بباس، فه حمود که نایف مه
  .تی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان یه بی کۆمه کته مه
ڕین  دوای ڕاپه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ی، فه)کنگربان(وان  مین باخه جات سه نه

     . یستی کوردستان بووناو حزبی سۆسیال ک له یه ماوه
  .77وجی  رۆکجاشی فه ر خدر ئاغای سوورچی، سه جم عومه نه
  .لیفان خه  ت له ی تایبه زه فره ی مه رمانده جم گو، فه نه
  ر به سه. 174وجی  رۆکجاشی فه رزنجی، سه د به مه دین شخ ساح محه جمه نه
  .  ه- کتیی نیشتمانیی کوردستان یه
رکارز،  جۆی سه نه. ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)رکارز سهجۆی  نه(دین  جمه نه

  . ڕین کوژرا دوای ڕاپه
  .504  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رماده فه، ن سه عروف حه مهدین  جمه نه
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عیل ئاغا ڕۆڤی، جگری سه زیر حوسن ڕه نه   .307وجی  رۆکجاشی فه شید ئیسما
تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده پشتر فه. 4وجی  بتواته، فهگی  شید به ر ڕه نوه وزاد ئه نه

  . ژیت ده  نده ھۆه  پارتی دیموکراتی کوردستان و له   ر به سه.  بووه) 8(  ژماره
  .338وجی  رۆکجاشی فه د جاف، سه حمه وزاد سابیر ئه نه

  . ت ی تایبه زه فره ی مه رمانده دین حوسن، فه نوره
وجی  رۆک جاشی فه ، جگری سه)نوری ئانی(رزنجی  راد بهن مو سه نوری شخ حه

111 .  
   .136تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)دھۆک(  حمان سواره بدوله نوری عه

  .168وجی ی فه رمانده ، فه)م که موالزمی یه(غادی   نوعمه
  . 55وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یی شخ ھادی سۆه(رزنجی  ھادی شخ نوری به

  . 172وجی  رۆکجاشی فه یانی، جگری سه عید ڕۆژبه یس سه ی شاوهھاد
 .83وجی  رۆکجاشی فه سه زانی، سنه کهبدولقادر  شخ عهریم  بدولکه عهشخ گورد  ھه
  دا به)1996(سای   له زانی، سنه کهبدولقادر  شخ عهریم  بدولکه عهشخ گورد  ھه

  ته کراوه) دام حوسن  سه(راق تی کۆماری ئ رۆکایه ی سه)66(  بیاری ژماره
  . ر لیستی شاری سلمانی سه مانی ئراق له رله ندامی په ئه
و . 121وجی  رۆکجاشی فه ری، سه لی پشده کر ئاغا میراوده باپیر بابه  مزه ھه ناوبرا

  .  مردووه
  . 286وجی  رۆکجاشی فه دری سندی، سه حاجی به  مزه ھه
کانی  م منداه ، به خۆی مردووه. 25وجی  فهرۆکجاشی  سوی، جگری سه  مزه ھه
  . پارتی دیموکراتی کوردستانن   ر به سه
کتیی  یه  ر به سه. 22وجی  رۆکجاشی فه ند ئاکۆ ئاغای پشکۆ، سه باس مامه عه  مزه ھه

  .  ه-نیشتمانیی کوردستان
. تی ی تایبه زه هفر ی مه رمانده ، فه)مای مچه ر چه یه مام ھه( مای مچه چهیاس  ر ھه یه ھه

  . کتیی نیشتمانیی کوردستان یهناو   ڕین چۆته دوای ڕاپه ر، له یه مام ھه
  . 215وجی  رۆکجاشی فه یی، سه د پاشا دزه حمه لیم ئه ھۆشیار سه
  .   182وجی  رۆکجاشی فه د مزوری، جگری سه مه ھاب محه بدولوه ھۆشیار عه

  .140وجی  شی فهرۆکجا سه  ری، د ئاغای پشده حمه ر ئه ھۆمه
  ). 96(تی  ی تایبه زه فره ی مه هرماند یی، فه دزه ر پیرۆت جوامر قه ھۆمه



807 باشووری کوردستان  نفال له ی ئهانی شاوتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

   ر به سه). 101(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه شید بتواته ر ڕه نوه ھیمداد ئه
  .پارتی دیموکراتی کوردستان

   .35وجی  فه رۆکجاشی جگری سه ،ریم جاف لی که ھیوا عه
پارتی    ر به سه). 39(وجی  رۆکجاشی فه ردی، سه میل کاکل گه وریا بایز جه

  . دیموکراتی کوردستان
  . 223وجی  رۆکجاشی فه ری، جگری سه حمان ئاغا ئۆمه بدوله لی عه وه
  .270وجی  رۆکجاشی فه یانی، جگری سه مین ئاغا ڕۆژبه د ئه مه لید قاسم محه وه
  ).   66(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده هد، ف مه ن محه سه ھاب حه وه
وجی  رۆکجاشی فه ، سه)یش ھاب عه وه(  نه نگه مین زه د ئه مه حمان محه ھاب ڕه وه

  .  م مردووه ، به پارتی دیموکراتی کوردستان بووه   ر به سه. 153
  ).99(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده یی، فه دزه شید قه ڕه  مه یاسین حه

  ).    78(تی  ی تایبه زه فره ی مه رمانده ئوف تۆفیق، فه سین ڕهیا
  . 314وجی  رۆکجاشی فه ، سهشکاک زان مه لی ڕه یاسین عه
  .88وجی  رۆکجاشی فه کی، سه زان باه مه یوسف ڕه
  ). 77(  تی ژماره ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فه)نجیر ھه ره قه(تحول گۆرانی  یوسف فه
  . تی ی تایبه زه فره ی مه رمانده ، فهزیر یوسف نه
  . 59وجی  رۆکجاشی فه سلڤانی، جگری سه  زاله بدی غه شید عه یونس ڕه
  . 243وجی  رۆکجاشی فه ، سه واره زان غه مه بدول ڕه یونس عه
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  :نجام رئه ده
قی(تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه کانی ئه واوی بیاره ی ته گوره به ادة مجلس 

و پالنی   خشه کانی ڕژمدا تۆمارکراون، نه کان و ڕۆژنامه نامه گه به  له  که) الثورة
کانی کوردستان،  و کاولکردنی گونده  بجه ه نفال، کیمیاباران کردنی ھه کانی ئه ھرشه

دا بیاریان بۆ )مجلس قیادة الثورة(تی شۆڕش  رکردایه نی سه نجومه ئه  تا له ره سه
  یی گشتیی ھزه رمانده فه ندامانی وخۆی ئه رشتی ڕاسته رپه سه  بهدواتر  و  رچووه ده
تی  رگری، سکرتارییه تی به زاره ، وه)القیادة العامة للقوات المسلحة(کان  کداره چه
ی  و نووسینگه رکانی سوپا، ھزی ئاسمانی تی ئه رۆکایه رۆک کۆمار، سه سه

و   خشه نهی کاروباری باکوور،  لیژنه عس، کانی باکووری حزبی به ڕکخستنه
گاردی کۆماری، گاردی زگاکانی حزبی، حکومی،  ھاوکاری داموده  کان به پالنه

منی  من، ئه ربازی، ئه واگری سه ھهواگری،  ھهربازی، سوپا،  سهت،  کۆماری تایبه
  . ج کراون جبه  وه کانه کان و جاشه خاسه  زه فره ت، مه تایبه

عس،  ت و حزبی به کانی حکومه فتاره کان، ڕه نامه گه به ،کان ره پوهموو  ی ھه گوره به
و  رله کانی ئراق، بیاری په کانی دادگای بای تاوانه ھا بیاره روه ھه مانی ئراق 
تی ئراق و حزبی  حکومهت و  وه ده  کهی  ته و سیاسه مانکی بیانی، ئه رله ند په چه
کانی  الماره کاتی په دام حوسن له تی سه رکردایه هس  بی ئیشتراکی به عسی عاره به
جیا جیای  ری ڤه دهندین  ، کیمیاباران کردنی چه بجه ه نفال، کیمیاباران کردنی ھه ئه

و گوندی کوردستان،   زار شارۆچکه ی چوار ھه کوردستان، کاولکردنی نزیکه
، تاوانی  ی کردووه یادهپ کان کوژی بارزانییه کان و کۆمه یلییه فه  کوژی کورده کۆمه

  . باشووری کوردستان  له  لی کورده جینۆسایدکردنی گه
فتاری  ڕه: (وتیگدا )1988(سای یلولی  مانگی ئه  ریکی له مه کۆنگرسی ئه،  بۆ نموونه

ی کۆنگرسی  وه ئه .نون ده) جینۆساید(قان   تی ئراق دژی کورد خۆی له وه ده
دانانهکات، دانپ مریکی باسی ده ئه   ه ده  ی که وه بهراق و حکومه ودام  تی سه تی ئ

باشووری کوردستانی   لی کوردیان له تی قکردن و جینۆسایدکردنی گه سیاسه
  .  و کردووه یه دا په-تی ئراق وه ستی ده ژرده

و   بجه ھهنفال و بۆردومان کردنی  کانی ئه شاوه  ت به باره سه وروپا ئهمانی  رله په
ن  الیه  ھراوی و کۆکوژی له کی ژه چه  کوردستان بهباشووری ی  دیکهانی ک وچهنا

تیایدا   رکرد که دا بیاڕکی ده)17.11.1988(وتی  ڕکه  ، له دام تی ئراق و سه حکومه
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رککی  ڕووی ئه تی ڕووبه کانی ئراق مرۆڤایه ترسی قکردنی کورده مه: ( ھاتووه
، دکتۆر جاسم 1-1: ( رچاوه سه  ؛وه ان خۆی ل بکشتهناتو  که  وه کاته ده وشتی ڕه

کارھنانی  به ).208ل ،تان وه ی کورد و یاسای نو ده له سه تۆفیق خۆشناو، مه
  ، کهنت یه گه مان مانای جینۆساید ده وروپا، ھه مانی ئه رله ن په الیه کردن لهی ق وشه

لی باشووری کوردستانی  ینۆسایدکردنی گهی ج وره کی گه یه شه ڕه ھه  به  که مانه رله په
  .  وه ه- دام تی سه تی ئراق و حکومه وه ن ده الیه نت له داده

،  وه ته بوکراوهدا )1993(سای   له داکڕاپۆرت  له ،چاودری مافی مرۆڤڕکخراوی 
نفال  ئه( : نووسیوتی ،  کردووهاسبتاوانی جینۆساید کو  وه ینفال کانی ئه هھرش

نجامدرا و تیایدا  شت قۆناغ ئه ھه  به  ست بوو که نقه ئه  ربازی به شکی سهھر
ربازانی  سه.  زار ھاووتی کورد کوژراوه د ھه تا سه زار ھه نجا ھه په  وه مه نی که الیه به

م  له  کارھناوه کی کیمیاوییان به ندین جار چه نفالدا چه ھرشی ئه  ئراقی له
و   وه دوای لکۆینه. قوربانی  نجی کورد بوونه و گه ردا مناڵ، پی یه شاوه

ندی جینۆساید  ڕزبه  نفالی خسته ئه چاودری مافی مرۆڤدواداچوونی ڕکخراوی  به
وه کان ئه ر کورده رانبه به  له  کوژی که و تاوانی کۆمه ڕکخراوی چاودری  ).نجام درا

  ر له ، ھه ه-کان کگتووه یه  وه ته ی نه ه کۆمه  ر به ڕکخراوکی سه  مافی مرۆڤ، که
ر باشووری  تی ئراق بۆ سه وه ن ده الیه نفالی له کانی ئه ھرشه  وه ه)1993(سای 

  .  تاوانی جینۆساید ناساندووه  ، به وه ته وه و ده ن ئه الیه کوردستانی داگیرکراو له
نی  نجومه وکاتی ئه تیی ئهسکرتری گشم  وته حه ،........) -8.4.1938( نان ئهتا  ئهکۆفی 

  دا، له)23.9.2003(وتی  ڕکه  ، له)31.12.2006- 1.1.1997( کان کگرتووه یه  وه ته نه
دا له مانی ئه م ئه رده به  وتارکی ، تاوانی کیمیابارانی کان کگرتووه یه  وه ته ی نهن نجومه ندا
میاباران کردنی ناوبردنی کی. ناوبرد  وره جینۆسایدکی گه  ی به بجه ه شاری ھه
  یه تی خۆی ھه و تایبه  وره کی گه ، گرنگییه وه ه- نان ن کۆفی ئه الیه له  بجه ه شاری ھه

  . لی باشووری کوردستان بۆ گه
دادگاییکردنی   ت به باره سه دوا دانیشتنیداله ، کانی ئراق دادگای بای تاوانه

نفالی  ئه کانی ربازییه سه  رشهھ ،دا)24.6.2007(  وتی هله ڕکنفال  تبارانی ئه تۆمه
) جینۆساید(کوژی  کو تاوانکی کۆمه وهدام  تی سه تی ئراق و حکومه وه ن ده الیه له

   .دار سه ناساند و بیاری له دا-باشووری کوردستان  کورد لهلی  گه  دژ به
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  کهی  وه بهدا، )28.2.2010(وتی  ڕکه  کانی ئراق له دادگای بای تاوانهبیاری 
تاوانی کیمیابارانی  ،کانی ئراق ی یاسای دادگای بای تاوانه)11(  ی ماده گوره به
رانی ئراق  نی نونه نجومه ئهدواتریش  . ه)جینۆساید(کوژی  تاوانی کۆمه  بجه ه ھه
، )17.3.2011(وتی  ڕکه  له دای)44(  دانیشتنی ژماره  له، )مجلس النواب العراقي(

،  وه بووه  بجه ه ڕووی دانیشتوانی ھه دا ڕووبه)16.3.1988(  ی له وه ئه(:  ندرا یه ڕاگه
دا )28.2.2010(مژووی   کانی ئراق به بیاری دادگای بای تاوانه  ستن به پشتبه به
  که وشه  ی که و مانایانه موو ئه ھه  بهنرت  کوژی داده تاوانی کۆمه  رچوو، به ده
 رانی ئراق نی نونه نجومه ئهم  کانی ئراق و ھه ی بای تاوانهم دادگا ھه ). وه یگرته ده
ه  بجه ه زراوی ئراقی گرنگن، تاوانی کیمیاباران کردنی شاری ھه دوو دامه  که   ب

  . ناسنن جینۆساید ده
تاوانی   ت به باره سهدا )29.11.2010(وتی  ڕکه  له ،کانی ئراق دادگای بای تاوانه
  ی ماده گوره به  و تاوانه ئه بیاریدا، کان   یلییه فه  ی کوردهژکو ڕاگواستن و کۆمه

) جینۆساید(کوژی  تاوانی کۆمه  کانی ئراق به ی یاسای دادگای بای تاوانه)11(
ننه نجومه ئهدواتریش بوو  وه ئه. بناسراق نی نوکه  ، لهرانی ئدا )1.8.2011(وتی  ڕ

  .کو تاوانی جینۆساید ناساند نگ وه کۆی ده انی بهک یلییه فه  کوژی کورده کۆمه
تاوانی   ت به باره ، سه)3.5.2011(وتی  ڕکه  له ،کانی ئراق دادگای بای تاوانه

  هک تاوانهبیاریدا ، دا)1983(سای   له کان بارزانییه روشون کردن و کوشتنی بسه
   .بناسنجینۆساید   به

کانی  دادگای بای تاوانهن  الیه له  وه ره ی سه انانهو تاو موو ئه دوای ناساندنی ھه
ڕکخراوی چاودری مافی ریکا،  مه مانی ئه رله رانی ئراق، په نی نونه نجومه ئراق، ئه

  تی ئراق حکومه  ، که وه ه-نان کان و کۆفی ئه کگرتووه یه  وه ته نه  ر به مرۆڤی سه
ر  سه له  ، پویسته نجامی داوه ئه ستانباشووری کورد  مان له که وه ته نهدژی  له

  که  و بیارانه ستن به پشت به  به  رچی زووه تی باشووری کوردستان، ھه رکردایه سه
ن  الیه ی کورد له وه ته ناوبردن و جینۆسایدکردنی نه ی له شه ڕه ترسی و ھه مه
خۆی  ربه تی سه وه زراندنی ده ر دامه سه لمنن، کار له سه بی ئراق ده ی عاره وه ته نه

  ب له ی عاره وه ته ڵ نه گه له  ژیانی برایانه  وه فیدڕای و پکه  کوردی بکات و واز له
  .  تی ڕی پیه نیا کورد باوه ته  بھنت، که دا- تی ئراق وه ی ده چوارچوه
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  م هش شهشی  به

  کان هرچاو سهکان و  نامه گه به
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 )2(ونی ژمارە                               )1(ونی ژمارە 

  

  
  )4(ونی ژمارە                               )3(ونی ژمارە 
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  :  وه ره کانی سه ونه
 .قیب لنه بدولستار ئه یر تایب عه ریق ڕوکن زوھه فه .1
  .مین دئه مه لیوا ڕوکن حسام محه .2
 .لشاوی مونزر ئه .3
زیز حوسن  بدولعه د، لیوا ڕوکن سابیر عه حمه لیوا ڕوکن سوتان ھاشم ئه .4

قید  شید تکریتی، عه ریق ڕوکن حوسن ڕه لی کیمیاوی، فه لدوری، عه ئه
 . لعانی گ ساح و تاھیر تۆفیق یوسف ئه رحان موته ڕوکن فه
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   :کــــــــــــان رچاوه سه
  ):کان رتووکه په(م  که شی یه به
  

  ، لهتان وه ی کورد و یاسای نو ده له سه دکتۆر جاسم تۆفیق خۆشناو، مه .1
 –ی ستراتیجیی کوردستان، سلمانی  وه ری لکۆینه نته کانی سه بوکراوه

 . 2002باشووری کوردستان 
گای ز ی ده چاپخانهلی کورد،  جیھانناساندنی جینۆسایدی گه ی به کۆنگره .2

 . 2008ولر  ھه –م، باشووری کوردستان  که ئاراس، چاپی یه
العقید أحمد الزیدي، أزمة القیادة في العراق دراسة العسکریة، الطبعة االولی،  .3

 .1993دار الرافد، لندن، بریتانیا 
زاز، الجنراالت اخر من یعلم، الطبعة االولی، دار الحکمة للطباعة  عد به سه .4

 .1996ن  نده له –والنشر و التوزیع 
الموسعة   نی، تأریخ الوزارات العراقیة في طبعته سه لحه زاق ئه بدوله عه .5

 . دار الحیاة، بدون سنة الطبعوالمزیدي، الجزء التاسع، 
می، المجلس التأسیسي العراقي،  دھه لئه ر ھاشم ئه فه د موزه مه دکتۆر محه .6

العراق  -الثانیة، بغداد  الجزء الثاني، دار الشؤون الثقافیة العامة، الطبعة
1989. 

، )طبعة جدیدة موسعة(محمود الدرة، القضیة الکوردیة، الطبعة الثانیة  .7
 . 1966لبنان، نیسان  -منشورات دار الطلیعة، بیروت

نی، تأریخ الوزارات العراقیة في طبعة الموسعة  سه لحه زاق ئه بدوله عه .8
 . الطبع دار الحیاة، بدون سنة والمزیدة، الجزء الرابع،

اللواء الرکن وفیق السامرائي، حطام البوابة الشرقیة، إصدار شرکة دار  .9
 .1997القبس، للصحافة والنشر، الکویت 

العمید الرکن نجیب مصطفی الصالحي، الزلزال ماذا حدث في العراق بعد  .10
جنوب  –مطبعة خاک، سلمانی !! االنسحاب من الکویت؟ خفایا األیام الدامیة

  .2000کوردستان 
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شکیب عقراوي، صدام نھوضا ونکوسا قصة صدام حسین التکریتي من  .11
، الطبعة األولی، مطبعة حاجي ھاشم،  نه نگه ، تنضید وفاء زهالمھد الی اللحد

 . 2009جنوب کوردستان  –ولر  ھه
  ترین ھرش به وره مانی، کوردستان گه ئه -  V. I. S. D. P –ڕکخراوی  .12

دژی   وه می جیھانییه که نگی یه دوای جه ی کیمیاوی له کی کوشنده چه
و   وه زگای توژینه یی، ده رگانی ناسح ئیبراھیم دزه کانی ئراق، وه کورده

 -) دھۆک(ی خانی  م، چاپخانه که ی موکریانی، چاپی یه وه بوکردنه
 .2008 باشووری کوردستان

م، چاپی  که ی یهرگ نفال، به و ئه ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه .13
وه  م، له که یه رتیی گشتیی چاپ  به ڕوه تی ڕۆشنبیری، به زاره کانی وه بوکرا

 .2002سلمانی  –، باشووری کوردستان  وه و بوکردنه
شک  ی به ق شۆفه و سایه ئه –  بۆ تۆبزاوه   وه ئوم ڕعانه  عارف قوربانی، له .14

ستی ئارابخا، باشووری کوردستان و ئۆف کانی داپۆشی، چاپخانه نفاله ئه  له
 .2004رکوک  که –

دار الحیاة،  نی، تأریخ الوزارات العراقیة، الجزء الثالث، سه لحه زاق ئه بدوله عه .15
 .بدون سنة الطبع

دار  نی، تأریخ الوزارات العراقیة، الجزء السادس، سه لحه زاق ئه بدوله عه .16
 .الحیاة، بدون سنة الطبع

عیان عن األنفال، ترجمة حسن أمین الشیخاني، الجزء ، شھود عارف قوربانی .17
األول، من منشورات جمعیة الثقافیة واألجتماعیة کرکوک، الطبعة األولی، 

 .  2008جنوب کوردستان  –مطبعة تیشک، سلمانی 
ڕاست، عراق و تاوانی جینۆساید  تی ناوه خۆرھه/ ڕکخراوی مافی مرۆڤ .18

زیز،  مال میرزا عه جه  وه ئینگلیزییه  انی لهرگ نفال دژی کورد، وه شاوی ئه
 .2000رلین  ، به7شانن گۆڤارا ھاڤیبوون  چاپا ئکی، ژ وه

ن  نده له –ریتانیا  تی ئراق، به وه نفال کورد و ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ڕه .19
2003 . 

و  کته ، مه م چاپی دووه نگاوی، جاش و جینۆساید، حمود سه مه .20 بی بیر 
  .2007باشووری کوردستان  –، سلمانی )ک. ن. ی(ھۆشیاری 
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ی ستراتیچیی  وه ری لکۆینه نته رگ، سه حمان، تونی مه بدوله زیاد عه .21
 .2003سلمانی  –م، باشووری کوردستان  کوردستان، چاپی دووه

کانی شار و شاخ  رییه وه تی بیره ری کوردایه فه باس، سه وان عه ھید شاخه شه .22
 . 2002باشووری کوردستان  –، سلمانی 1974-1980

 م، که رگی یه بات، به ختی خه ری ڕۆژانی سه وه ، بیره د کورده حمه ئه .23
 .2009، باشووری کوردستان  کۆیه –ید برایم  ی سه چاپخانه

ی رگ به ،1996-1976 ک یه رگه حمود، ڕۆژژمری پشمه ی حاجی مه مه حه .24
 .  رمگرتووه انرابوو، وهش د شت به ھه  ر به ماوه ڕی جه ماپه  ، لهم که یه

 –سلمانی  م، ، چاپی دووه که پۆیینه  رگه حمود، پشمه ریم مه بدول که عه .25
 . 2000باشووری کوردستان 

م و  که شی یه ژاند، به غدای ھه ندیل به ، قه)بدول پیرداود ت عه فعه ڕه( ڕباز .26
، )20(  ژماره ھید ی رۆشنبیری شه کانی بنکه بوکراوه  زنجیره  له م، دووه

 .2008باشووری کوردستان  –ند، سلمانی  یوه ی په چاپخانه
 -، باشووری کوردستان  نامه گه نفال به ج، جاش و ئه ره تیف فاتیح فه له .27

 . 2004رکوک  که
 ،م سیهشی  ژاند، به غدای ھه ندیل به ، قه)بدول پیرداود ت عه فعه ڕه( ڕباز .28

  ھید ژماره ی رۆشنبیری شه کانی بنکه وکراوهب  زنجیره  لهم،  که چاپی یه
 .2011باشووری کوردستان  –ند، سلمانی  یوه ی په ، چاپخانه)37(
ی داناز،  م، چاپخانه چاپی دووه مژوو،  ختیار، یاخی بوون له ال به مه  .29

 . 1998باشووری کوردستان  –سلمانی 
الحکومات العراقیة رحان، معاناة الکورد اإلیزدیین في ظل  دشاد نوعمان فه .30

لی بۆتانی، مرکز  تاح عه بدولفه ، مراجعة وتقدیم الدکتۆر عه1921-2003
جامعة دھۆک، الطبعة األولی، مطبعة /الدراسات الکوردیة وحفظ الوثائق
 .2008جامعة دھۆک، کوردستان الجنوبیة 

 ب ناوی به م، که شی یه ک بۆ مژوو، به یه رگه ی پشمه یی، ناه سابیر کۆکه .31
 . 2001چاپدان،   و شونی له  چاپخانه

ڵ،  ی کۆمه کانی ڕۆژنامه بوکراوه  و زیندان، له  نجه شکه ر، ئه ھاوژین عومه .32
 .2006م  که چاپی یه
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ی خوارووی  که ته وه و ده  مان حمودی قاره سوڵ ھاوار، شخ مه د ڕه مه محه .33
ریتانیا  به –ن  نده ، له ن بالک رۆز چاپکراوه الیه  م، له که رگی یه کوردستان، به

1990 . 
لی، الکورد في الوثائق البریطانیة، الطبعة االولی، مؤسسة  دکتۆر عوسمان عه .34

 .2008ولر  ھه –موکریاني للبحوث والنشر، جنوب کوردستان 
لی،  رگانی کوردۆ عه ی، وه که ز، کوردستان و شۆڕشه به مال نه دکتۆر جه .35

 .2007باشووری کوردستان  –ولر  ھهم،  ، چاپی سیه ی مناره چاپخانه
کانی  بوکراوه  م، له رگی سیه ، چیم دی کورد چی دی؟ به د خواجه حمه ئه .36

  . 1970سلمانی  –ی سلمانی، باشووری کوردستان  رتووکخانه په
تاتۆ، العراق الکتاب الثالث الشیوعیون والبعثیون والضباط األحرار،  نا به حه .37

م،  کانی دار القبس، چاپی سیه بوکراوه  زاز، له له فیف ئه رگانی عه وه
سوپای ئراق و ھزی ئاسمانی و ی کان هت بۆ نووسینی بابه .2003کویت 
  . رگرتووه کانی، سوودی زۆرم لوه پکھاته

ی خوارووی  که ته وه و ده  مان حمودی قاره سوڵ ھاوار، شخ مه د ره مه محه .38
 –ن  نده ، له ن بالک رۆز چاپکراوه الیه  لهم،  رگی دووه کوردستان، به

 . 1991ریتانیا  به
ر، حقوق الشعب الکوردي في الدساتیر العراقیة  ن عومه سه شۆڕش حه .39

 –دراسة تحلیلیة مقارنة، مرکز کوردستان للدراسات االستراتیجیة، سلیمانیة 
  . 2005 جنوب کوردستان

الطبعة الجزء الثالث، راقیة، نی، تأریخ الوزارات الع سه لحه زاق ئه بدوله عه .40
  .1974الرابعة، مطبعة دار الکتب بیروت 

م، چاپی  رگی دووه نفال، به و ئه ھر بای ژه شه حمود، ڕه ریم مه بدول که عه .41
وه  م، له که یه رتیی گشتیی چاپ  به ڕوه تی ڕۆشنبیری، به زاره کانی وه بوکرا

  . 2003نی سلما –، باشووری کوردستان  وه و بوکردنه
کی جوگرافیی و مژوویی  یه وه ساح، راگواستن لکۆینه  مزه ر ھه عومه .42

،  ک نموونه ر وه ، پشده کانی کوردستانه ملی گوندنشینه راگواستنی زۆره
ی  ی موکریانی، چاپخانه وه و بوکردنه وه زگای توژینه م، ده که چاپی یه

 . 2009باشووری کوردستان  –) دھۆک(خانی 
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یلول بنیاتنان و  و شۆڕشی ئه الل، خوارووی کوردستان  براھیم جهئی .43
 .1998ی شن  وه زگای چاپ و بوکردنه ، ده1975-1961کاندن  ته ھه

: عسییان ی به ی عراق و سکوچکه منی ستراتیجی ، ئه )چیا( مین قادر مینه ئه .44
ی  وه نهری لکۆی نته کانی سه بوکراوه بعیس، له  عریب ته رحیل یه ته

 .1999م، باشووری کوردستان  ی کوردستان، چاپی دووه ستراتیجی
ی  بات و تکۆشان، چاپخانه وان شۆڕش، قادر شۆڕش چل ساڵ خه شاخه .45

 . 2001م، دانمارک  که خۆیبوون، چاپی یه
ر رۆشنایی یاسای  به لی کورد له ر گوڵ، ژینۆسایدی گه دکتۆر مارف عومه .46

وه تاندا، له  وه ی نوده تازه مستردام،  ئه –ی کوردی میدیا  کانی یانه چاپکرا
 .1977  نده مستردام، ھۆه م، ئه که چاپی یه

طالب الصحفي، األستقرار المفقود في عھد صدام، دار الوفاء، الطبعة االولی  .47
1995. 

المحامي الشیخ ساالر الحفید، جنوب کوردستان في موازین السیاسة  .48
جنوب کوردستان  –عة والنشر، سلیمانیة الدولیة، المدیریة العامة للطبا

2006. 
ی  وه ، چاپ و بوکردنهدا ناو بازنه له  وه مین، خوالنه فا ئه وشیروان مسته نه .49

 . 1999مانیا  ئه –رلین  دانی کوردستان، به ندی ئاوه به مه
الدیموغرافي وخطط التنمیة   رری، ألھجرة والتغیی عید قادر پشده ڕزگار سه .50

قلیم کوردستان نموذجا، مرکز الدراسات الکوردیة في العراق إ
 .2009سلمانی  –نج، جنوب کوردستان  ، مطبعة ڕه)کوردۆلۆجی(
، دار الثقافة 1990- 1914حسن العلوي، الشیعة والدولة القومیة في العراق  .51

 . 1990للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، ایران، قوم 
حیم حقائق عن الزمن السیي في اللواء الرکن وفیق السامرائي، طریق الج .52

 . 1998العراق 
 6السیاسي بوزارة الدفاع، الجیش العراقي الذکری الستون   دائرة التوجیه .53

، مطبعة االدیب البغدادیة، دار الحریة للطباعة، 1981-1921کانون الثاني 
سوپای ھزی ئاسمانی و ی کان هت بۆ نووسینی بابه .1981بغداد العراق 
 .  رگرتووه کانی، سوودی زۆرم لوه هئراق و پکھات
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  نج، له ی گه کدا، چاپخانه یه رگه ری پشمه وه یاده  نفال له رکانی، ئه لیل سه خه .54
کانی کوردستان، باشووری  درینه  رگه ی پشمه ه کانی کۆمه بوکراوه

 . 2009سلمانی  –کوردستان 
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  :کــــــــــــان رچاوه سه
  : )کان و گۆڤاره  سی دی، ڕۆژنامه: (م شی دووه به
  

ن دادگای  الیه  له  نفال، که بارانی ئهت ۆمهی دادگاییکردنی ت سی دیی پرۆسه .1
ڵ  گه کان له وه واوی لکۆینه و ته کراوه  ئاماده  وه کانی ئراقه بای تاوانه

  کان و ڕۆژنامه نامه گه کان، به ده ران، شایه نفال، سکاکه بارانی ئهت ۆمهت
  ش سی و دوو به  گرت، له خۆ ده له) نفال می ئه رده سه(کانی ڕژم  کۆنه

 . یه ڕه الپه) 9312(کانی  ڕه کۆی الپه  پکدت، که
بارانی کیمیاباران کردنی شاری ت ۆمهی دادگاییکردنی ت سی دیی پرۆسه .2
و  کراوه  ئاماده  وه کانی ئراقه ن دادگای بای تاوانه الیه  له  ، که بجه ه ھه
کان  نامه گه کان، به ده ران، شایه اران، سکاکهتب ۆمهکانی ت وه واوی لکۆینه ته
) 3530(کانی  ڕه کۆی الپه  پکدت، که  ش به  سزده  گرت و، له خۆ ده له

 . یه ڕه الپه
عس ھی سانی  کانی ڕژمی به کۆنه  و گۆڤاره  ی ڕۆژنامه سکانه .3
الثورة، العراق، الجمھوریة، (  ک له ریه ی ھه)1989، 1988 ،1987، 1983(

ر  ت عومه داله عه(ویستم  ڕز و خۆشه ڤای به ھه  ، که)ھاوکاری و الف باء
کجار زۆر،  ونخوونی و ماندووبوونکی یه ندین مانگ شه دوای چه) ساح

سوپاسی . ی دام و کۆپیه ک له یه ر سی دی و دانه سه  مووی خستنه ھه
  ندک له ھه  ی داخه ی جگه وه م ئه به. یان زۆر بت م و نموونه که ی دهزۆر

ڵ جاش و پیاوانی ڕژمی  گه وتن له ی چاوپکه ڕه کان الپه ڕۆژنامه
چت  و زۆرتر پده ست کراوه  نقه ئه  به  و کاره ، بگومان ئه وه ته لکراوه

ی  زارانه رمه شه دام بۆ بزرکردنی ڕۆی عس و سه کانی به ره جاش نووسه
 . وه نفال کردۆته نفالیان ئه ئه  دووباره  یان کردبت، که و کاره خۆیان ئه

له   نفال، که کانی ئه تبارانی ھرشه کانی دادگاییکردنی تۆمه دانیشتنه .4
،  که دادگاییکردنه  .ی کشا ی درژه)24.6.2007-21.8.2006(ی  ماوه 

ر ڤیدیۆ  سه یانم له زۆربه  کهگرت،  خۆده ک دانیشتن له ست و یه شه
 .سوودی زۆرم ل بینینو   تۆمارکردووه



838    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

دادگای بای (  له  نفال که ی شاوی ئه که بارهت ۆمهت) 423(ناوی  .5
ر له  ماوه ی جه و ڕۆژنامه  رچووه رمانی گرتنیان ده فه  وه ه)کانی ئراق تاوانه

واوی  دا، ته)20.8.2007(وتی  ، ڕکه ممه ی ڕۆژی دووشه)237(  ژماره 
کان  ناوه  کرابوو بۆیه خراپی سکانه  ی به وه رئه به ، له وه کانی بوکردۆته ناوه

وتی  ڕکه  ندی کردنم له دوای پوه.  وه خوندرانه ده جوانی نه  به
و ) بستون نوری(ر  ماوه ی جه ری ڕۆژنامه رنووسه سه  دا به)12.1.2008(

وهو ناوبراو ته. کان داواکردنی ناوه و  وه  وۆرد بۆ نووسیمه  کانی به اوی نا
پاشانیش ھاوڕم . کردم وانه دا بۆی ڕه)6.3.2008(وتی  ڕکه  دواتر له

سوپاسی   وۆرد بۆ ناردم، که  مان لیستی به ر ساح، ھه ت عومه داله عه
 .م که ردووکیان ده ھه
ی ی دادگاییکردن تبارانی پرۆسه می دادگاییکردنی تۆمه دانیشتنی چواره .6

  وتی ، ڕکه ممه بجه، ڕۆژی دووشه ه تبارانی کیمیاباران کردنی ھه تۆمه
)2.2.2009.( 

جی کوردکوژیش  زره زارن و خه ھه 250کان  نفاله د، ئه مه شادمان محه .7
،  ممه کشه ، ڕۆژی یه)43(  ی ھاوتی، ژماره دادگا، ڕۆژنامه  درته ده

ج  ی ڕه ، چاپخانه ھلییه کی ئه یه ھاوتی، ڕۆژنامه). 7.10.2001(وتی  ڕکه ن
 .کات ریده ده
ی  ڕۆژنامه. 6، ل)22.4.1988(ینی  ، ھه)6541(   ژمارهی الثورة،  ڕۆژنامه .8

 .بی سۆسیالیست بوو عسی عاره پارتی به
  یه م ژماره ئه. 3، ل)29.5.1988( ممه کشه یه، )6576(  الثورة، ژماره .9

ق و  یله ی فه رمانده فه  ، که ی سوپای ئراقی تدایه رمانده فه) 7(ناوی 
 . وانی کۆمارین کانی پاسه  فرقه

 ).24.7.1988(  ممه کشه ، یه)6632(  الثورة، ژماره .10
 ).23.11.1988(  ممه ، چوارشه)6754(  ژمارهالثورة،  .11
 ).4.4.1988(  ممه دووشه، )6523(  ژمارهالثورة،  .12
 ).11.8.1988(  ممه پنجشه، )6645(  ژمارهالثورة،  .13
 ).16.8.1988(  ممه سشه، )6650(  ژمارهة، الثور .14
 ).30.11.1988(ممه  چوارشه، )6761(  الثورة، ژماره .15
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ناوی   یه م ژماره ئه). 30.5.1988(ممه  ، دووشه)6577(  ژمارهالثورة،  .16
دة العامة للقوات (کان  کداره چه  یی گشتیی ھزه رمانده ندامانی فه ئه  له) 8( القیا

 .  رگرتووه تییان وه دالیای ئازایه مه  ی تدایه، که)المسلحة
 ).18.3.1988(ینی  ، ھه)6506(  الثورة، ژماره .17
 ).13.8.1988(ممه  شه، )6647(  الثورة، ژماره .18
 ). 17.8.1988(ممه  چوارشه، )6656(  الثورة، ژماره .19
 ). 18.8.1988(  ممه ، پنجشه)6657(  الثورة، ژماره .20
 ).17.5.1988(  ممه سشه، )6566(  الثورة، ژماره .21
). 25.8.1983(،  ممه ، پنجشه)701(  ی ھاوکاری، ژماره ڕۆژنامه .22

ڕژمی   ر به ی کوردی سه وه زگای ڕۆشنبیری و بوکردنه ھاوکاری، ده
 .کرد ریده دام ده سه
ی  ڕۆژنامه). 3.4.1988(  ممه کشه ، یه)3711(  ی العراق، ژماره ڕۆژنامه .23

 .بی سۆسیالیست بوو عسی عاره پارتی به
 ).7.4.1988( ممه پنجشه، )6526(  ژماره  الثورة،  .24
 ).15.9.1988(  ممه ، پنجشه)6685(  الثورة، ژماره .25
 ).19.9.1988(  ممه دووشه، )6689(   الثورة، ژماره .26
 ). 10.11.1988(  ممه پنجشه، )6741(  ژمارهالثورة،  .27
 ).20.3.1988(  ممه کشه ، یه)6508(  الثورة، ژماره .28
  ).27.8.1988(  ممه شه، )6666(  الثورة، ژماره .29
 ). 12.5.1988(  ممه ، پنجشه)6561(  الثورة، ژماره .30
 ). 22.7.1988(  ینی ، ھه)6630(  الثورة، ژماره .31
 ). 2.8.1988(  ممه ، سشه)6641(  الثورة، ژماره .32
 ).14.9.1988(  ممه ، چوارشه)6684(  الثورة، ژماره .33
 ). 4.7.1988(  ممه ، دووشه)6612(  الثورة، ژماره .34
 ). 27.3.1988(  ممه کشه ، یه)6515(  الثورة، ژماره .35
 ).30.7.1988(  ممه ، شه)6638(  الثورة، ژماره .36
 ).6.4.1988(  ممه ، چوارشه)3714(  العراق، ژماره .37
 ). 8.10.1988(  ممه ، شه)3871(  العراق، ژماره .38
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 ). 21.9.1988(،  ممه ، چوارشه)3854(  العراق، ژماره .39
ناوی   یه م ژماره ئه). 29.6.1988(  ممه ، چوارشه)6607(  ارهالثورة، ژم .40

چواریان   ، که  رگرتووه تییان وه دالیای ئازایه مه  وانی ئراقی تیایه فۆکه) 31(
 .  وه بووه بجه ه ی ھه ی کیمیاباران کردنی شارۆچکه بۆنه به

 ). 4.1.1989(  ممه ، چوارشه)1058(  ، ژماره)الف باء(گۆڤاری   .41
 ).1989(، ئاداری سای )73(  ڤاری کاروان، ژمارهگۆ .42
 ). 18.12.1989(  ینی ، ھه)1136(  ھاوکاری، ژماره .43
 ).16.10.1989(  ممه ، دووشه)1118(  ھاوکاری، ژماره .44
 ). 7.5.2003(  ممه ، چوارشه)122(  ھاوتی، ژماره .45
 ). 19.7.1988(   ممه ، سشه)6627(  الثورة، ژماره .46
 ).4.6.1988(  ممه ، شه)6582(  الثورة، ژماره .47
 ). 31.7.1988(  ممه کشه ، یه)6639(  الثورة، ژماره .48
 ).14.8.1988(  ممه کشه ، یه)6653(  الثورة، ژماره .49
 ). 18.7.1988(  ممه ، دووشه)6626(  الثورة، ژماره .50
 ). 28.7.1988(  ممه ، پنجشه)6636(  الثورة، ژماره .51
 ). 3.8.1988(  ممه ، چوارشه)6642(  الثورة، ژماره .52
 ).29.8.1988(  ممه ، دووشه)6668(  الثورة، ژماره .53
دانپنانی دوا   ، له)12.1.2008(وتی  ، ڕکه)262(  واڵ، ژماره ھه .54

واڵ،  ھه. م وته م و حه شه شی شه وانکی ئراقی، به کانی فۆکه ساته
وانی  مهیاندن و ڕۆژنا واڵ بۆ ڕاگه زگای ھه ده  یه فتانه کی گشتی ھه یه وانامه ھه
 .کات ریده ده

دانپنانی   ، له)26.1.2008(وتی  ، ڕکه)264(  واڵ، ژماره ی ھه نامه فته ھه .55
 . م شی نۆیه وانکی ئراقی، به کانی فۆکه دوا ساته

 ).6.11.1988(  ممه ، پنجشه)6737(  الثورة، ژماره .56
 ).28.6.1988(  ممه ، سشه)6606(  الثورة، ژماره .57
  یه م ژماره ئه. 4، ل)28.9.1988(  ممه ، چوارشه)6698(  الثورة، ژماره .58

ر  کانن، ھه  ق و فرقه یله ی فه رمانده فه  ، که ی سوپای تدایه رمانده فه) 34(ناوی 
  . رگرتووه ینیان وه تی و نیشانی ویسام ڕافده دالیای ئازایه ندین مه موویان چه ھه
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 ).24.11.1988(  ممه ، پنجشه)6755(  الثورة، ژماره .59
 ).26.7.1989  ممه ، چوارشه)4115(  العراق، ژماره .60
   ).  6.5.1988(ینی  ، ھه)6555(  الثورة، ژماره .61
جید،  کردنی دشاد مه ، ئاماده)5013(وحدة المجازر البشریة یا  .62

 .)28.2.1993(  ممه کشه م، یه ، سای دووه)328(  کوردستانی نوێ، ژماره
، مجلة 2000الثالث عشر، اذار  –دراسات عراقیة، العددان الثاني عشر  .63

، یصدرھا المرکز العراقي لالعالم  فصلیة تعني بشؤون العراق واستراتیجیاته
 . والدراسات

 ).20.7.1988(  ممه ، چوارشه)3803(  العراق، ژماره .64
 ).21.11.1988(  ممه دووشه ،)3905(  العراق، ژماره .65
 ).14.6.1988(  ممه ، سشه)6592(  الثورة، ژماره .66
ڕایی  فیق سامه ر وه سه ک له یه گه ند به چاک چه: ڕی چاک نیوز هماپ .67

 ).28.5.2008(وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه وه کاته بوده
 ).7.3.1988(  ممه کشه ، یه)5717(  الثورة، ژماره .68
 ).24.7.1988(  ممه کشه ، یه)3806(  العراق، ژماره .69
  ).21.5.1988(  ممه ، پنجشه)3755(  العراق، ژماره .70
ی  ڕۆژنامه). 20.7.1988(  ممه ، چوارشه)6881(  الجمھوریة، ژماره .71

لیست بوو عسی عاره دام و پارتی به تی سه حکومه  .بی سۆسیا
 ).20.7.1988(  ممه ، چوارشه)6628(  الثورة، ژماره .72
 ).18.5.1988(ممه  ، چوارشه)6567(  الثورة، ژماره .73
 ). 24.3.1988(   ممه ، پنجشه)960(  ھاوکاری، ژماره .74
 ).25.4.1988(  ممه ، دووشه)6544(  الثورة، ژماره .75
 ). 1.8.1988(  ممه ، دووشه)6640(  الثورة، ژماره .76
 ). 1.6.1988(  ممه چوارشه ،)3761(  العراق، ژماره .77
 ).17.4.1988( ممه کشه یه، )6536(  ژماره الثورة، .78
  ).5.4.1988(  ممه ، سشه)6777(  الجمھوریة، ژماره .79
 ).18.4.1988(   ممه ، دووشه)967(  رهھاوکاری، ژما .80
 ).27.6.1988(  ممه ، دووشه)6605(  الثورة، ژماره  .81
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 ).13.4.1988(  ممه ، چوارشه)3721(  العراق، ژماره .82
 ).5.9.1988(  ممه ، دووشه)1004(  ھاوکاری، ژماره .83
 ).12.4.1988(  ممه ، سشه)6784(  الجمھوریة، ژماره .84
 ).31.3.1988(  ممه ه، پنجش)6519(  الثورة، ژماره .85
 ).15.8.1988(  ممه ، دووشه)998(  ھاوکاری، ژماره .86
 ).17.10.1988(  ممه ، دووشه)1016(  ھاوکاری، ژماره .87
 ).13.10.1988(  ممه ، پنجشه)1015(  ھاوکاری، ژماره .88
 ).11.7.1988(  ممه ، دووشه)3795(  العراق، ژماره .89
میدیا، ). 19.12.2006(وتی  ، ڕکه ممه ، سشه)270(  میدیا، ژماره .90

یی دیموکراتی کوردستان  وه ته کتی نه یه  یه، فتانه کی ڕامیاری ھه یه ڕۆژنامه
 . کات ریده ده

 ).4.8.1988(  ممه ، پنجشه)995(  ھاوکاری، ژماره .91
  که یه سانامه). 14.4.2007(،  ممه ، شه)4(  نفالستان، ژماره گۆڤاری ئه .92
 . کات ریده د ده مه ر محه ، عومهنفال و جینۆساید ئه  به  یه تایبه
 ).11.4.1988(   ممه ، دووشه)965(  ھاوکاری، ژماره .93
 ).20.10.1988(  ممه ، پنجشه)1017(  ھاوکاری، ژماره .94
  ھاوکاری له، )27.10.1988(  ممه ، پنجشه)1019(  ھاوکاری، ژماره .95
دا نیشتمان مای پیرۆزمانه  ی به79وجی  فه   و پویسته رگری نیشتمانی
 . ین رگری ل بکه به

 ).17.10.2010(  ممه کشه ، یه)672(  ھاوتی، ژماره .96
، باھۆز )21.8.2008(  ممه ، پنجشه)4656(  کوردستانی نوێ، ژماره .97
ی -  رازه به ھیدانی داستانی قۆڕه مین سایادی شه یه)29(  بدولواحد، له عه
کتیی  ، یه ی گشتییهکی ڕامیار یه کوردستانی نوێ، ڕۆژنامه). 9، ل شتی کۆیه ده

 . کات ریده نیشتمانیی کوردستان ده
می پارتیزانی چیای  رده تی سه رگایه ری پشمه وه خان، بیره ئاسۆ کاکه .98

-58، ل)2010(، نیسانی )32(  م، گۆڤاری چیا، ژماره شی دووه ت، به کۆسره
ان کانی کوردست درینه  رگه ی پشمه ه ، کۆمه یه گۆڤارکی مانگانهچیا،  .75
 . کات ریده ده
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 ).8.8.1988(   ممه ، دووشه)996(  ھاوکاری، ژماره .99
باس و  تی عه زره ی حه که رماه ، به وره گه  نه سه فا حه مسته .100

). 5.1.2010(وتی  ، ڕکه ممه رانی کورد، ڕۆژی سشه ی سه که شۆڕشگییه
 .ڕی کوردستان پۆست ماپه
 ).3.3.2007(  ممه ، شه)220(  واڵ، ژماره ھه .101
 ).14.4.2007(  ممه ، شه)225(  واڵ، ژماره ھه .102
 ).22.9.1988(  ممه پنجشه، )6692(   الثورة، ژماره .103
، موسوعة 1988مجلة نوروز العراق، الجزء السادس، تشرین أول  .104

تأریخیة، ثقافیة، فنیة تصدر باشراف االمانة العامة للثقافة والشباب في 
 .دام بوو ڕژمی سه  ر به سه –منطقة کوردستان للحکم الذاتي 

ری حاجی  نوه ڵ ئه گه وتن له ، چاوپکه)32(  ی ڕووداو، ژماره ڕۆژنامه .105
 ).17.11.2008وتی  ، ڕکه ممه عوسمان، دووشه

 ).22.11.1988(  ممه ، سشه)6753(  ژمارهالثورة،  .106
 ).22.11.1988(  ممه سشه ،)3906(  العراق، ژماره .107
 ).16.6.1988(   ممه ، پنجشه)983(  ھاوکاری، ژماره .108
مه  ، ئاکۆ حه)29.3.2009وتی  ، ڕکه ممه کشه ڕی کوردستاننت، یه ماپه .109
لی  عه مه ری حه عومه(ستی  ده به  ی که یه رگه پشمه) 12(و  عید، ئه سه 

ی  لکترۆنی ڕۆژانه کی ئه یه کوردستاننت، ڕۆژنامه. ھیدکران شه) گا رمه چه
 .کرت رشتی ده رپه ر فارس، سه ومهن ع الیه ، له خۆی کوردییه ربه گشتی سه

 ).31.3.1988(  ممه ، پنجشه)3709(  العراق، ژماره .110
 ).30.11.1988(  ممه چوارشه ،)3913(  العراق، ژماره .111
 ).30.3.1988(  ممه ، چوارشه)6518(  الثورة، ژماره .112
  بت له  رییه پشده  نفالچیه م ئه ندی چاک ئاگاتان له شدار قادر، ناوه به .113

 ). 5.2.2007(ڕی کوردستاننت  ، ماپه یهاوروپ ئه
زگای  نگین، ده ڕه). 1990(ی سای )29(  نگین، ژماره گۆڤاری ڕه .114

 .کرد ریده دام ده ڕژمی سه  ر به ی کوردی سه وه ڕۆشنبیری و بوکردنه
 ).23.11.1988(  ممه چوارشه ،)3907(  العراق، ژماره .115
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ه که شکی تاوانکار دهجا -ولر  ھه/ لی کوردستان فزیۆنی گه له ته .116   ن
 –ی ڕکخراوی چاودری کوردۆساید  یاننامه به –مان  ھیدکی قاره شه

ڕی ڕکخراوی چاودری  ماپه). 24.2.2009(وتی  ، ڕکه ممه چاک، سشه
 . چاک –کوردۆساید 

 ).14.4.1988(   ممه ، پنجشه)966(  ھاوکاری، ژماره .117
 ).28.3.1988(   ممه ، دووشه)961(  ھاوکاری، ژماره .118
 ).16.5.1988(  ممه ، دووشه)975(  ھاوکاری، ژماره .119
 ).17.6.1988(ینی  ، ھه)6595(  الثورة، ژماره .120
 ).12.5.1988(  ممه ، پنجشه)974(  ھاوکاری، ژماره .121
ین،  ده کرێ، تکی ده ر شۆڕشمان پ نه گه داغی، ئه ره ج قه ره ئارام فه .122

). 20.7.2005وتی  ، ڕکه ممه م، کوردستان پۆست، چوارشه که شی یه به
رشتی  رپه سه  وه سویده  مال موختار، له مال جه ن که الیه کوردستان پۆست له

 .کرت ده
ی  وجی لوتکه ئه  رگی شیوعی له جه به  گوه) 23(بو کاروان، خونی  ئه .123

، ڕۆژی )292(  کوردستان، ژماره  ی ڕگای وستدا، ڕۆژنامه ھه
کی  یه نامه فته ڕگای کوردستان، ھه). 11.3.1998(وتی  ، ڕکه ممه چوارشه
 .کات ریده ، حزبی شیوعی کوردستان ده سیاسییه

،  رییه روه سه  یادنامه  ف له کربایه داغی، داستانی به ره شید قه ڕه  مه حه .124 کاندا
 ).2002، سای )11(  گۆڤاری ھندرن، ژماره

 ).6.6.1988(   ممه ، دووشه)980(  ھاوکاری، ژماره .125
گوندی   جاشک له  وی و زار کۆنه ی زه ر کشه سه له: ڕی چاک ماپه .126

 ).11.11.2008(وتی  ، ڕکه ممه کی کوشت، سشه مالوان ھاووتییه
 ).10.10.1988(  ممه ، دووشه)1014(  ھاوکاری، ژماره .127
 ).10.4.1988(  ممه کشه ، یه)6529(  الثورة، ژماره .128
 ).1.8.1988(  ممه ، دووشه)994(  ھاوکاری، ژماره .129
 ).18.8.1988(  ممه ، پنجشه)999(  ھاوکاری، ژماره .130
 ).9.7.1988(  ممه ، شه)3793(  العراق، ژماره .131
 ).2.4.1988(  ممه ، شه)6774(  الجمھوریة، ژماره .132
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 ).3.10.1988(،  ممه ، دووشه)3864(  العراق، ژماره .133
 ).13.6.1988(   ممه ، دووشه)982(  ھاوکاری، ژماره .134
 ).5.10.1989(  ممه ، پنجشه)1115(  ھاوکاری، ژماره .135
 ).7.7.1988(   ممه ، پنجشه)989(  ھاوکاری، ژماره .136
 ).6.10.1988(  ممه ، پنجشه)1013(  ھاوکاری، ژماره .137
 ).11.8.1988(  ممه ، پنجشه)997(  ھاوکاری، ژماره .138
 ).27.6.1988(   ممه ، دووشه)986(  ھاوکاری، ژماره .139
ت  داله ، عه)1.1.2008(وتی  ، ڕکه مهم ، ڕۆژی سشه)320(  میدیا، ژماره .140

  من و جاش و له ھرشی ئه  وه کانه نامه گه زمانی به  ر ساح، له عومه
 .رگه ش پشمه دانی شه سداره

عس  منکی به ڕی چاودری کوردۆساید، لیدیا خۆشناو، مودیر ئه ماپه .141
وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه تی لقی دووی پارتییه یه بی کۆمه کته ندامی مه ئه
)8.4.2009.( 
 ).14.3.1988(  ممه ، دووشه)3695(  العراق، ژماره .142
  ).17.3.1988(  ممه ، پنجشه)6758(  الجمھوریة، ژماره .143
  ).2.10.1988(،  ممه شهک یه، )3863(  العراق، ژماره .144
 ).17.9.1988(  ممه شه، )6687(   الثورة، ژماره .145
 ).5.3.2002(وتی  ، ڕکه همم ، سشه)118(  ی میدیا، ژماره ڕۆژنامه .146
المنار الکوردي، ).  1998ی مانگی ئابی )53(  المنار الکوردي، ژماره .147

ی  وه ره ی ده ن نووسینگه الیه ی ڕامیاری بوو له كی نیو مانگانه یه ڕۆژنامه
 .چوو رده ن ده نده له  بی له ره زمانی عا  نیشتمانیی كوردستان به كتیی  یه
ئاسۆ، ). 28.9.2004(  وتی ممه، ڕکه ی سشه، ڕۆژ)25(  ئاسۆ، ژماره .148

 .کات ریده شاندن ده خش و وه ندان بۆ په زگای خه ، ده کی گشتییه یه ڕۆژنامه
 ).16.11.1988(وتی  ، ڕکه ی دیار نییه که ھاوکاری، ژماره .149
 ).18.9.1988(  ممه شهک ، یه)6688(   الثورة، ژماره .150
 ).24.9.1988(  ممه شه، )6694(   الثورة، ژماره .151
 ).15.6.1988(  ممه ، چوارشه)6593(  الثورة، ژماره .152



846    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

وتی  ، ڕکه ممه ، ڕۆژی سشه)3320(كوردستانی نوێ، ژماره  .153
)16.3.2004.( 
ن، کوشتارا  سه سفی حه ، وه)2003(، سای )21(  گۆڤاری دھۆک، ژماره .154

... ڕ  شه...   خشه نه... ڤی  رھه به... ، ھۆکار 1969باخا  ته  کان له گوندێ ده
رۆکاتیا  ، سه رزی ڕۆشنبیری گشتییه کا وه دھۆک، کۆڤاره). 22-3ل(نجام،  ئه

 .ردئخیت باژڤانیا دھۆک ده
وتی  ، ڕکه ممه ، ڕۆژی چوارشه)3195(  بات، ژماره ی خه ڕۆژنامه .155
ھیدانی ئۆردوگای  ی شه لنجی، ونه لی کانیه وی عه ، خۆشه)10.6.2009(

ئۆرگانی پارتی دیموکراتی  -  یه امیاری ڕۆژانهکی ڕ یه ڕۆژنامهبات،  خه.  زوه
 . کوردستانه

 ).14.1.2011(ینی  ، ھه)5378(  کوردستانی نوێ، ژماره .156
 ).7.6.2011(  ممه ، سشه)5499(  کوردستانی نوێ، ژماره .157
 ).31.3.1988(   ممه ، پنجشه)962(  ھاوکاری، ژماره .158
 ).26.4.1988(  ممه سشه ،)6789(  ، ژماره لجمھوریه ئه .159
 ).23.5.1988(  ممه ، دووشه)976(  ھاوکاری، ژماره .160
 ).1985(ری  ، دیسمبه)39(  کاروان، ژماره .161
 ).24.3.1988(   ممه ، یپنجشه)6512(  الثورة، ژماره .162
 ).11.12.1989(  ممه ، دووشه)1134(  ھاوکاری، ژماره .163
 ).28.4.1988(  ممه ، پنجشه)970(  ھاوکاری، ژماره .164
 ).30.6.1988(  ممه ، پنجشه)987(  ھاوکاری، ژماره .165
 ).14.7.1988(  ممه ، پنجشه)991(  ھاوکاری، ژماره .166
 ).18.7.1988(  ممه ، دووشه)992(  ھاوکاری، ژماره .167
 ).1988(ئاوگۆستی   ی نگین، ژماره گۆڤاری ڕه .168
ری  ر و دیسمبه کانی نۆڤمبه ، مانگه)14- 13(کانی  نگین، ژماره ڕه .169
)1988 .( 
 ). 1989(، مانگی مای )19(  نگین، ژماره ڕه .170
 ).1985(ری سای  نیوه ، یه)108(  گۆڤاری ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .171
 ).1989(، یونی سای )122(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .172
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 ).1989(ری  ، دیسمبه)124(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .173
عراقی ژار،  بوڕھان ھه، )1989(، سای )9(  ی ئاسۆ، ژماره ڕۆژنامه .174

 .ربند سه
، بوڕھان )7.12.1989(ممه  ، پنجشه)1133(  ی ھاوکاری، ژماره ڕۆژنامه .175

 . رامه ژار، کوردستان ب تۆ حه ھه
 ).25.4.1990(  ممه ، شه)40(  ئاسۆ، ژماره .176
 ).1989(ری  نیوه ، یه)15(  نگین، ژماره ڕه .177
 ).1989(مووزی سای  ، ته)77(  گۆڤاری کاروان، ژماره .178
 ).1985(ری سای  نیوه ، یه)108(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .179
 ).1987(، مارتسی سای )113(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .180
 ).6.4.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه)30(  پاشکۆی ئراق، ژماره .181
 ).20.4.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه)32(  پاشکۆی ئراق، ژماره .182
 ).3.4.1988(  ممه کشه ، یه)6775(  الجمھوریة، ژماره .183
 ).25.3.1998(وتی  ، ڕکه ینی ، ھه)6513(  ژمارهالثورة،  .184
 ).1987(ری  ، سپتمبه)135(  یان، ژماره گۆڤاری به .185
 ).1988(، مانگی مای )143(  یان، ژماره به .186
 ).1988(ری سای  ، فبریوه)4(  نگین، ژماره ڕه .187
  تییه سایه که). 21.3.1988(،  ممه دووشهڕۆژی ، )3698(  ژمارهالعراق،  .188

و  عاره  تۆماری ئراقییه  خرته ده  نفال داستانکه هی ئ پرۆسه: کان کورده ب 
عملیة األنفال ملحمة تضاف الی سجل : شخصیات کوردیة -کان  کورده

 .العراقیین عربا و کوردا
 ).7.4.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)964(  ھاوکاری، ژماره .189
 ).1988(، مارتسی )117(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .190
 ).24.3.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)3701(  ژمارهالعراق،  .191
 ).21.3.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، دووشه)959(  ھاوکاری، ژماره .192
 ).1990(، سای )29(  نگین، ژماره ڕه .193
 ).12.7.1989(وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه)14(  پاشکۆی ئراق، ژماره .194
 ).23.6.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)985(  ھاوکاری، ژماره .195
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 ).14.7.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)991(  اری، ژمارهھاوک .196
 ).22.8.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، دووشه)1000(  ھاوکاری، ژماره .197
 ).1.9.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)1003(  ھاوکاری، ژماره .198
 ).1987(، ئاوگۆستی )134(  یان، ژماره به .199
 ).1987(ری  ، سپتمبه)135(  یان، ژماره به .200
 ).1990(، سای )28(  ن، ژمارهنگی ڕه .201
 ).1988(، سای )5(  نگین، ژماره ڕه .202
 ).1989(پریلی  ، ئه)18(  نگین، ژماره ڕه .203
 ). 1989(، یولی )21(  نگین، ژماره ڕه .204
 ).1989(، ئاوگۆستی )22(  نگین، ژماره ڕه .205
 ).8.9.1988(  ممه ، پنجشه)1005(  ھاوکاری، ژماره .206
 ).24.9.1987( وتی ، ڕکه)908(  ھاوکاری، ژماره .207
 ). 1988(، مانگی یونی )144(  یان، ژماره گۆڤاری به .208
 ).17.3.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)958(  ھاوکاری، ژماره .209
 .)1989(مووزی سای  ی ته)77(  کاروان، ژماره .210
 ).2.1.1990وتی  ، ڕکه)1170(  ھاوکاری، ژماره .211
 ).26.9.1990(وتی  ی ڕکه)1210(  ھاوکاری، ژماره .212
 ).9.4.1988وتی  ، ڕکه ممه ، شه)3716(عراق، ال .213
 ).27.10.1983(وتی  ، ڕکه)709(  ھاوکاری، ژماره .214
 ).1987(، یونی سای )114(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .215
 ).1989(، مارتسی سای )121(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .216
 ).13.11.1989(وتی  ، ڕکه ممه ، دووشه)1126(  ھاوکاری، ژماره .217
 ).1.3.1989(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)1056(  ھاوکاری، ژماره .218
 ).2.5.1988(وتی  ، ڕکه ممه شهدوو، )971(  ھاوکاری، ژماره .219
 .)5.5.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)972(  ھاوکاری، ژماره .220
 ).9.5.1988(وتی  ، ڕکه ممه ، دووشه)973(  ھاوکاری، ژماره .221
 ).1988(ری  ، دیسمبه)116(  ڕۆشنبیری نوێ، ژماره .222
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وه نه(  ھاوکاری، ژماره .223 ، ئیحسان )9، ل)24.9.1987(وتی  ، ڕکه) زانرا
 .ربازت عراقی ی دیاری بۆ سه دیق ئامدی، ھۆنراوه سه

بدولقادر  ھزاد عه ، به زانراوه ، ل نه)9.1.1991(وتی  ھاوکاری، ڕکه .224
 .ی سروودی کانوون د، ھۆنراوه مه محه

الل  ، جه)6، ل)1.1.1987(وتی  سواری شۆڕش، ڕکه  ھاوکاری، بۆ شۆڕه .225
 .سواری شۆڕش  ن خۆشناو، بۆ شۆڕه سه ال حه مه
ر  د عومه مه ، شخ محه)3.4.1988(وتی  ، ڕکه ممه کشه الجمھوریة، یه .226

 .داغی ره د قه مه محه
د  حمه ، قاسم ئه ی دیار نییه که و مژووه  ، ژماره)1988(ھاوکاری سای  .227

 .رسڤا ئراقا خۆڕاگر و بهستدرژیت ڕژما ئرانی  نوح، ده
ب  که ره سرینی مه د ئه مه سعود محه ، مه)1.1.1987(وتی  ھاوکاری، ڕکه .228

 .وتوودا رکه نگی سه می جه ته  له
ی  د کۆیی، ھۆنراوه حمه ، وشیار ئه)19.5.1983(وتی  ھاوکاری، ڕکه .229
رانی سوپای ئازای عراق، ل  نگاوه جه  به  شه پشکه) ک بۆ دایک یه نامه(
 ). زانراوه هن
وانی ئازاد ئیبراھیم شای،  میدی لۆجیستیکی فۆکه ڕی پوکمیدیا، عه ماپه .230

و ڕۆی  2011تا سای  2005سای   مژووی ھزی ئاسمانی عراق له
 ).20.8.2011(وتی  ، ڕکه ممه رم، شه کانی ھه نجه رم و گه تی ھه حکومه

وتی  ، ڕکه همم شهسڕۆژی ، )4141(  ژمارهی العراق،  ڕۆژنامه .231
)29.8.1989(. 
 .)2.5.2007(وتی  ، ڕکه ممه چوارشه ، ڕۆژی)324(  ھاوتی، ژماره .232
 ).13.9.2011(وتی  ، ڕکه ممه ، سشه)5579(  کوردستانی نوێ، ژماره .233
ڕۆژی ، م که له مرانی گه ھیدبوونی پۆلک نه سایادی شه  ھیوا شوانی، له .234

ڕی  ، ماپه وره ڕی کوردستانی گه پهما، )5.10.2008(وتی  ، ڕکه ممه کشه یه
  . کتیی نیشتمانیی کوردستانه یه  ر به ی ڕابوونی سه وه بزووتنه

وتی  ینی، ڕکه ، ڕۆژی ھه)5588(  کوردستانی نوێ، ژمارهی  ڕۆژنامه .235
    . 19، لمژوودا، ڕووداو  مۆ له ، ئه)23.9.2011(



850    باشووری کوردستان  نفال له ی ئهوانی شاتبار تۆمهئینسکلۆپیدیای 

و  ، ئه رگه ریی پشمه وه یی، بیره مۆرخوارده  خالید کاوس قادر و سواره .236
ینی،  ھه، )5618(  کوردستانی نوێ، ژمارهسات،  کاره  ی بوو به چاالکییه

کی ڕامیاری  یه کوردستانی نوێ، ڕۆژنامه. 17، ل)28.10.2011(  وتی ڕکه
  .کات ریده کتیی نیشتمانیی کوردستان ده یه  یه ڕۆژانه

ه درینه  رگه رکی پشمه یی، ئه روله م داربه رھه یی و به وه مکهریا گو ده .237   کان
یلول و  ئه، )37(  گۆڤاری چیا، ژمارهدادگا،   نه کانی بده قاسم ئاغا و ھاوشوه

ی  ه ، کۆمه یه گۆڤارکی مانگانهچیا،  .37-31ل )2010( م که تشرینی یه
  .کات ریده کانی کوردستان ده درینه  رگه پشمه

می پارتیزانی چیای  رده ی سهت رگایه ری پشمه وه خان، بیره ئاسۆ کاکه .238
، )2010(نی یرا حوزه، )34(  م، گۆڤاری چیا، ژماره هچوارشی  ت، به کۆسره

کانی  درینه  رگه ی پشمه ه ، کۆمه یه گۆڤارکی مانگانهچیا،  .63-53ل
  .کات ریده کوردستان ده

، )31.12.2008(وتی  ، ڕکه ممه ، چوارشه)51(  رکوکی نوێ، ژماره که .239
، )ق قته ی ته ته ڕی قه شه(مۆ  کانی ئه ته کانی دون، حیکایه دییهر به نه

د  مه ی تایب فاروق محه وه کردنی خالید کاوس قادر و گانه ئاماده
کی سیاسی  رکوکی نوێ، نیومانگییه که. وجی ناو شوان ی فه رمانده فه

 . کات ریده ده) ک. ن. ی(رکوکی  ندی دووی ڕکخستنی که به ، مه گشتییه
، )15.1.2009(وتی  ، ڕکه ممه ، پنجشه)52(  رکوکی نوێ، ژماره که .240

، )ق قته ی ته ته ڕی قه شه(مۆ  کانی ئه ته کانی دون، حیکایه ردییه به نه
وزد ساح کارگی  ئه ی وه کردنی خالید کاوس قادر و گانه ئاماده ب

 .  ی کۆیه)14(ندی  به مه
یادی   ، له)1.4.2011(وتی  ینی، ڕکه ، ھه)84(  رکوکی نوێ، ژماره که .241

 . د حمه ید ئه عدول سه ، سه11.3.1991ھیدانی  شه
جیھان،   یانده ی خوناوییان گه ممه ی چوارشه وانه ورامانی، ئه ئیبراھیم ھه .242

کوردستانی ). 16.3.2008(  ممه کشه ، یه)4522(  کوردستانی نوێ، ژماره
کتیی نیشتمانیی کوردستان  یه  یه ژانهکی ڕامیاری ڕۆ یه نوێ، ڕۆژنامه

  .کات ریده ده
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الفریق الرکن رعد مجید الحمداني، معرکة الفاو من بطوالت الجیش العراقي  .243
 ).7.6.2008(األسطوریة، منتدی العراق 

  


