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 !!ه-د قادر مه هید محه و بکوژی شه ژی تیرۆریست، خۆفرۆش باوکی ئه
 رکوکی وا که پشه

 
ی مامۆستایانی کچان بوو  و باوکی مامۆستای خانه یه رزنجی ریم به بدولکه م عه سه ژی کوڕی موعته ئه
عس   بهو ت دوری شیدی پیاوانی عزه و شخ ڕه و شخ ئیسماعیل کانی شخ کاکه خزمه له. ولر هه له

-رانی کوردستان نجده ی ڕه ه کۆمه " ندی به یوه  په وه فتاکانه ڕاستی حه ناوه م له سه مامۆستا موعته. بوو
ی  ه ولری کۆمه ندام ڕکخراوی هه ی ئه  پله یشته ولر گه کانی ناو شاری هه ڕکخستنه له".  کردبوو وه ه
 گیراو  وه ولره منی هه زگای ئه ن ده الیه دا له1985 ڕاستی سای ناوه و دواتر له رانی کوردستان نجده ڕه

و شخ  ی شخ کاکه ڕگه و له عاون ته ستکی به کی زۆرو شکاندنی ده یه نجه شکه دوای ئازارو ئه
ت دوری  ی عزه واسته ندی چوارو به به ندام مه  ئه رزنجی برای شخ فوئادی کۆنه لی به و عه ئیسماعیل
   .کات  کار ده ه کانی ناوشاری کۆمه ڕکخستنه له  دانا که وه دانی به
واوی ناوی  ولرو دانی ته منی هه زگای ئه ڵ ده گه رزنجی دوای هاوکاریکردنی له م به سه موعته

ک دوو  یه رانی کوردستان به نجده ی ڕه ه ولری کۆمه کانی ڕکخراوی هه ندام ڕکخراوه و ئه رپرس به
 . مانگ ئازادکرا

ترین شاوی  ر دڕنده به وته  که ه ولری کۆمه ش مانگ، ڕکخراوی هه ی شه ڕبوونی نزیکه دوای تپه
هید  و شه) باوکی همن(د قادر نادر سورچی  مه هید محه رپرسی ڕکخراو شه ولرو به منی هه ئه

ی ئیعتراف  وه دا گیانی سپارد ب ئه نجه شکه ژر ئه  له که) ندام ڕکخراو ئه(بدوال  مامۆستا سلمان عه
) ندام ڕکخراو ئه(ها  ولود ته هید بایز مه ، شه)ندام ڕکخراو ئه(د  مه حمان محه بدوله بکات، خدر عه

د  مه حمود محه ، سامی مه)ندام ڕکخراو ئه(ن  سه ولر تیرۆر کرا، موحسین ئیبراهیم حه هه دواتر له که
فور  و غه ب جه د ڕه مه ردار محه ولودو سه عید مه  سهو ئازاد ریم  که دین مامه سره ، نه)ندام ڕکخراو ئه(
ندامانی  ئه(د سادق  مه میل محه بدوالو جه د خدر عه مه شیدو سه روش پیرداودو عیماد شاکر ڕه ده

دا 18.2.1986  رپرسی ڕکخراو له د قادر سورچی به مه هید محه شه.ستگیر کران ، ده) ه کۆمه
 دا 24.2یانی  به ره به ی تریش له وانه ستگیرکراو ئه ند بوو ده کارمه ۆماری کهی ک خۆشخانه نه ی  داله به له
 . ستگیرکران ده
هید  شه. کی زۆر ئیعترافی کرد یه نجه شکه  ڕۆژو دوای ئازارو ئه6-5دوای  د قادر له مه هید محه شه
م،  سه ر شخ موعته  سه تهو که واوی ده و گومانی ته وه نه ک شتی پده ی کۆمه وه د، دوای ئه مه محه

. ندی یوه ی په قه کو ئه دات وه یش ده-م سه و ناوی موعته ندام پۆل کو ئه کات وه ر خۆی ده سه ئیعتراف له
ی بناری چیای  وته  نه و بیره و ئه ی مامۆستایان و خانه واوو ناوونیشانی ماڵ د، ناوی ته مه هید محه شه
م  سه م شخ موعته به. دات ری، ده سه وان بوو له عبی پاسه یشی شه کو جه م وه سه  موعته چوغ که ره قه
هید  ش گومانی شه مه کردبوو، به د نه مه هید محه شه یان له-م سه گیراو جارکی تریش پرسیاری موعته نه

م،  سه ر موعته  سه وته که  گومانی ده د بۆیه مه هید محه شه. قین یه م بوو به سه ر موعته سه د له مه محه
د  مه هید محه ر ناوی نھنی شه سه ئکیدی له م ته سه  زۆرجار موعته وه که یه  کاتی کارکردنیان به چونکه
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هید   بۆ شه ه فا سکرتری کۆمه وشیروان مسته ی نه م نامه که رواری یه ڵ به گه  له وه کرده ده) ه ڕه(
،  هیده و دوو شه کک له هیدکردنی یه دوای شه ولر له ی ڕکخراوی هه وه ستی ڕکخستنه به مه ه به هڕ

و  ر شون سه ئکیدکردن له ڵ ته گه یی بوو، له ه رگه هید یوسف ده ر جوکل یان شه یده هید حه شه
 . د مه هید محه رشتی شه رپه سه ی ڕکخراو به وه م کۆبوونه که رواری یه به

دی  مه هید محه شه دا به قه م ده که یه تای تاوانبار له ستگیرکرابوو، موالزم عه د ده مه هید محه کات شه
ی  که رواری نامه دا به وه کاتی لکۆینه ها دواترو له روه ، هه)ه فیق ڕه ک ڕه شلۆنه(گوتبوو 

 . د گوتبوو مه هید محه شه بهی ڕکخراوی نوی  وه م کۆبوونه که رواری یه و به و شون وشیروان نه
موویان  ر هه ستگیرکران، هه دا ده24.2.1986یانی  به ره به رانی تری ڕکخراو له ی براده وه دوای ئه

  ننه یه  توانیان خۆیان بگه ندام ڕکخراو که دوو ئه. سکی تریش کرد ند که و چه ر خۆیان سه ئیعترافیان له
هۆی  ولر به هه  له1992سای  له هید حاکم شرزاد که هون ش که ست ڕژم نه و ده ڕزی شۆڕش

دین  سره و نه و سامی موحسین. سوڵ بوو قیب ڕه م نه سی دووه ها که روه هیدکرا، هه ش شه ستکی ڕه ده
  ه دووباره هید ڕه  شه رپرسی ڕکخراو، بۆیه کو به ه کردبوو وه هید ڕه ر شه سه ئیعترافیان له

و پی  ه و ڕه هید سلمان ری شه رسه  سه موحسین چووبووه.  وه  کرابووه وه هی کۆین وانه ڕه
 موالزم  کانتان به واوی نھنیه و ته م خه ر ده ده واتتان به موو پۆخله گینا هه ن، ئه ئیعتراف بکه(گوتبوون 

هید  اردبوو، شهدا گیانی سپ نجه شکه ژر ئه کردبوو و له هید سلمان ئیعترافی نه شه). م تا ده عه
.  درابوو سداره غدا له به و دواتر له رپرسی ڕکخراوه  به یش ئیعترافی کردبوو که)ه ڕه(د قادر  مه محه
 ناو   چووه وه ندنه سه ترسی تۆه  له1991ڕینی  تای ڕاپه ره م سه سه  شخ موعته نی باسه ی شایه وه ئه

ت  یه یایدا نه خه کتیی به ی یه وه زانی ئه ی که وه م دوای ئه  بهلی دیموکرات، پارتی گه
و  که یاته  حه یه کتیی کانی یه  ناو ڕیزه وه ڕایه  ب دوودی گه ، بۆیه یه وه ندنه سه تۆه

ند  ی چه وه بری ئه یان له م جاره  ئه یه وانه م له به. دات باتی خۆی ده خه  به تائستاش درژه
 . کات ژی کوڕی دیارییان ده دام دیاری بکات، بۆ ئه همنی س زگاکانی ئه نچیرک بۆ ده

  
 


