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  !کات باران ده لله وو قوربانی گ ت مه ی شاری هه وت رۆه جی حه زره نزار خه
   )3 – 1 ( م که یهشی  به 

 شاری  دا له)17.11.1938 (  لهرکانی راکردووی سوپای ئراق رۆک ئه  سهجی، زره نزار خه
)ک بوو له یهناوبراو ،  دایک بووه  لهب کراو عاره  به کوردستانیی)موسناسراوو  ره فسه  ئه ک 

  و پایه ک پله دوای یه ک له ، یهو) بی عاره یستسۆسیالی عس بهپارتی (کانی  دڕنده
سای  ناوبراو له. رکانی سوپای ئراق رۆکی ئه  سه یشتۆته کو گه  تاوه کانی بیوه ربازییه سه
سای   لهو ربازی  کۆلیژی سه  چۆتهدا)1955(سای  و، له عس بهپاتی  ریزی  دا چۆته)1956(
) موالزم( جیدار ی پله و به واوکردووه ربازی ته ی کۆلژی سه)34(دا خوی )1958(
 رت کهی  رمانده  فه  بۆته دواوه  به مه له.   زراوه سوپادا دامه ی )قوات الخاصة (ت کانی تایبه هزه له
رکان   کۆلیژی ئه دا چۆته)1968-1966(سانی  کو له  تاوهت، ی تایبهکان هخوندنگای هز ها مامۆستا له روه ، هه )سریه(و پۆل ) سی فه(
ری  ده کو یاریده کی زرپۆش کاری کردووه، ئینجا وه  لیوایه ری روکن له فسه کو ئه رتیش وه کی کو یه بۆ ماوه.  خوندن واوکردنی  ستی ته به مه به
و  وه وتۆته نزیک که) کر ن به سه د حه حمه ئه ( تا له ره عس سه ی به)14.7.1968(ی  که تا شوومه دوای کۆده .   وج کاری کردووه ی فه رمانده فه

ربازی  تاشی سه ری ئه تیده  یارمه کرت به و، ده ی ئراق وه ره  بۆ ده وه گوازرته ک ده یه  بۆ ماوهجی زره خه). ددام حوسن سه ( دواتریش له
ی  رمانده  فه کرته و ده  ئراق وه ڕننه یگه دا ده)1971(تای سای  ره سه له.  مۆسکۆ ی ئراق له باوزخانه له) معاون ملحق العسکري(
و سای  رکوک  که  له ی خالید بووه ربازگه سه له) 1975-1970(نوان سانی  له). قیب نه(نگ   پشه ی پله ت به ی تایبهکان هوجکی هز فه
جی  زره خه. رکوک  که ر له هه) 65( لیوای  له) خاصةال قوات(ت  کانی تایبه هی هز رمانده و فه)رائید(و   بۆ پشه وه رز بۆته به) 1974(

تای سای  ره سه له.  کانی کوردستانی کردووه ڕه واوی شه شداری ته دا به)1974(سای  مان له که له ر گه سه ڕ به پاندنی شه دوای سه
و  وه ڕته گه دا ده)1977(سای   له ی دوو ساڵ واته دوای نزیکه . هیندستان  -لھی  ربازی له نیوده تاشی سه  ئه کرت به دا ده)1975(
، )امر قوة الجبلیة(ی هزی چیا )5(ی  ی لیوای پیاده رمانده فه و، دواتریش به رکان  کۆلیژی ئه بژ له  وانه کرت به ک ده یه  بۆ ماوه وجاره ئه

ڕی  شداری شه و به  سلمانی  له ی بنکه)7(ی تیپی  رمانده  فه کرت به ده) م ده موقه(ی پشکار   پله به) 1978 ( سای دواتر واته
  دا بوو که و تیپه ر له هه. مانی کوردستانی ی قاره دان رۆه و سه یان دانی ده سداره و له گرتن  له بووه ستی هه و، ده پارتیزانانی کوردی کردووه

قوات (نسور  ی مهکان ه هز  به که) 7(، تیپی )میدی روکن عه(رتیپی روکن   سهو دواتریش)دقی عه(نگ  رهه  سه بۆ وه رزکرایه ی به که پله 
 تا کۆتایی سای  دات عستی خۆی ده و به ربازتی ژیانی سه  به  درژه جی زۆر دسۆزانه زره خه. بوو) 1(قی  یله  فه ر به  ناسرابوو سه )منصور

قی  یله ی فه رمانده فه کرت به ددام ده رمانکی سه  فه و به)لیوا(ردار  ی سه پله دا به)9.1.1984 ( و له تای ساڵ ره سه ر له هه). 1983(
دا  و پۆسته له) 14.7.1987(کو  جی تاوه زره خه). ریق روکن فه( ساالری روکن   کرا به  بوو که قه یله و فه ی ئه رمانده ر فه ، هه)1(
. رکانی سوپای ئراق رۆکی ئه  سه کرت به ددام ده رمانکی تری سه فه  به و)موز ی ته14(تای  ی کۆده ه بۆن داو به رواره و به ، له وه منته ده
زار هاووتی کوردستانی  دان هه سه ، به رکانی سوپا بووه رۆکی ئه و سه)1(قی  یله ی فه رمانده جی فه زره تبار نزار خه  تۆمه ی که وکاته ئه
جی  زره خه. دھاتی کوردستان) 4500(ی  ڵ کاولکردنی نزیکه گه نفالکراون، له و ئه ستگیرکراون یان کوژراون دهو  ی ئه ستی سوپاکه رده سه له

ی قوربانیانی   ژماره  که ی کردووه وه مارک باسی ئهی دان یی له نده ناهه رگرتنی مافی په پناوی وه ی پۆلیسدا له وه کاتی لکۆینه خۆی له
،  سن زار که هه) 250(کان  ربانییهی قو ی ژماره که کو راستییه ، به ن که کان خۆیان باسی ده کو کورده یه وهزار نی هه) 182(نفال  ئه
دالیای   مه و تکراوه  خه وه ه)ددام سه(ن  الیه رۆژ له) 5(و   مانگک م به که نفالی یه نجامدانی شاوی ئه دوای ئه   که دا ناوه وه دانی بهها  روه هه
  .   ی پدراوه) بدرجة االمتیاز–وسام الرافدین (و )یف القادسیةوسام س(
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رکانی سوپا  تی ئه رۆکایه  سه دا له)19.9.1990 ( دا، نزار له)2.8.1990 ( ددام له ی سه که شکره ن له الیه دوای داگیرکردنی کوت له
  جی له زره ریکا، خه مه تی ئه رکردایه سه کان به یمانه هرشی هاوپهڵ  گه له. ربازی ددام بۆ کاروباری سه ڕاوژکاری سه کرت به و ده درت الده

و پنجی  ک کانی یه قه یله ردوو فه و، هه  موس- کوردستان  ڕن له رک راپه ری هزی ئه رشتکه رپه  سه کرت به دا ده)22.1.1991(
دانی  رهه ترسی سه  له وه ی تریشهک  الیه و ئراق، له تانۆ ناو کوردس ب  تورکیاوه یمانان له ترسی هاتنی سوپای هاوپه سپرن له پده
ددام بۆ ناو خاکی  کانی سه ر هزه مینی بۆ سه دا هرشی زه ڕه و شه ر ئه سه ی مانگک به دوای نزیکه.  کوردستاندا ری له ماوه ڕینی جه راپه

 باشووری  ی) ناسریه(ڕن له  رک راپه ری هزی ئه رشتکه رپه  سه جی بکرت به زره رمانیدا خه ددام فه دا سه وکاته ستی پکرد، له ئراق ده
کانی  هرشه له.  ڕیوانی شیعه و راپه کان یمانه ی هزی هاوپه وه ڕووبوونه رووبهپناوی  لهقی پسپارد  یله فه) 5(رشتیکردنی  رپه و، سه ئراق
ژر  و له برینداری بت، به ختی بریندار ده سه و به وت که ر ده ی به لله  چوار گوجی زره ، خه  ناسریه ددام له و سه عس ر سوپای به کان بۆ سه شیعه

 هرشکی  دژه ند رۆژکداو له دوای چه م له به. کرت و تیمار ده که ی شاره خۆشخانه  نه نرته یه گه  ده ڕیوانی شیعه کی توندی راپه چاودرییه
 دوای .جیش ئازاد بکات زره و خه وه کانی تری باشووری ئراق داگیرکاته و ناوچه دام توانی ناسریهد کان سوپای سه ڕیوه ر راپه عسدا بۆ سه به
رۆژی  رچوونی له تا ده وه ددام مایه ربازی سه کو راوژکاری سه جی وه زره  خه).م که ریقی یه فه(دار   بۆ پایه وه کرته رز ده ی به که ک پله یه ماوه

ند  و ئیسپانیاو چه ن  ئورده ند ساک له ربردنی چه سه دوای به.  ی کوردستانیتی پارتی دیموکرات  یارمه ا بهد)14.3.1996 ( ممه پنجشه
ندان  ناهه نی په نجومه ئه. کات یی ده نده ناهه و داوای مافی په  دانیمارک گاته  دهدا)3.7.1999(ی  ممه ڕۆژی شه ن، له نده ردانکیشی بۆ له سه

رشتی  رپه  خۆی سه ی کردووه وه  باسی ئه جی خۆی که زره کانی خه قسه  به ستووه پشتی به  که نه نجومه  ئه ، چونکه وه کاته تده هی ناوبراو ر داواکه
ی شار کی کیمیاوی له چه تی به  زانیویه ی که وه ڕای ئه ره ها سه روه ، ههدا)1988(سای   لهکان دژی کورده له  کانی کردووه هنفال کانی ئه شاوه
کانیانی  و دھاته نفالی کوردیان کردووه جیدو ئه ن مه سه لی حه  بۆ عه کردووه ربازو سوپای ئاماده وامی سه رده به چی به ، که  دراوه بجه ه هه

کانی  نی دھاتهو کاولکرد و کیمیاباران نفال ی ئه شداری چاالکانه واوو به رپرستی ته جی به زره  خه  پی وایه که نه نجومه ئه.  کاولکردووه
رگرتنی مافی  وی بۆ وه ی ئه  داواکه ، بۆیهنگه کی سیڤیلی کوردو تاوانباری جه تاوانی جینۆسایدکردنی خه  به تباره و، تۆمه کوردستانی کردووه

     !کرد ند نه سه یی په نده ناهه په
  

و  دژی ئه و سکا نووسینیان له کانی دانیمارک ن کورده الیه دا له)2001(ری   سپتمبه کۆتایی جی له زره رابوونی نزار خه دوای ئاشکه
و هاوکاری  تی ناوبراو ناو زۆر یارمه له) هراوی رای ژه نه ژه(نازناوی ) ئکسترا بالذ(ناوی  کان به  دانیمارکییه ڕۆژنامه کک له ، یه تباره تۆمه
 ی ئیسالمی وه و بزووتنه  دیموکراتیی کوردستان ، پارتیی کوردستان نیشتمانکتیی و یه کان  کورده رکرده چی سه ان کرد، که کوردیی ئمه

ی  بۆ ئمه) یج زره خه ( ی که تانه و تۆمه  ئهزیری دادی دانیمارکی ناردو، ی پشتیوانییان بۆ وه و نامه ویان  که وته  کچ کهکوردستان
ی  وه ره و کوردی ده)ک.ک.پ ( و رۆژکی تر به و ئیستخبارات ددام هپیاوی س  بهو رۆژک  پامان تیان دایه مان تۆمه وانیش هه دروستکرد، ئه

ڕۆژی  کان له  کوردستانییه پارته ک له یه) س.م(ندامکی  بوو ئه وه یرتر ئه مووی سه هه له. بردین  ناویان دهباشووری کوردستان
  بووه  هه وه وانه ندی به یوه  په وه ه)1983(سای  جی له رهز  خه یکرد که وه دا باسی ئه)کان  درینه رگه پشمه(ژووری  دا له)26.10.2002(

کۆتایی  له!!! را بوو ی بۆ رژم ئاشکه که  فایلی سیخوڕتییه سه و که چی دوای روخانی رژم ئه رچوونی، که و ده ڕژم ی له وه تا رۆژی جیابوونه
می  که رپرسی یه به ی وه  بووم، دوای ئه و پارته تی ئه رکردایه ی سه وه نزیک شونی کۆبوونه و له  کوردستان بووم دا له)2003(مانگی یونی 

فۆنی بۆ  له ته: (ککی گوت یه  به رپرسه و به ئه ، دا که وه  کۆبوونه  لهبوون و ئاماده ستی هاتن به مه  به یه ڕگاوه به) لن فای خاوه(زانی    که پارته
  و فایلداره  ئه).ڵ خۆم دنم گه ی له که  فایلهگینا ک، ئه وه تن بۆ هیچ کۆبوونه یه  نه و وه ڕته با بگهبن   (.......)و ناوی من به و به ن بکه
پارتکی ) س.م(ندامکی تری   ئه.بوو کان نه وه ی کۆبوونه ری شۆڕکردو ببای بب جارکیتر ئاماده  سه  ی که رپرسه ی به شه ڕه ترسی هه له

زیری دادی  کی ناردووه بۆ وه یه ئایا هیچ نامه: م لکرد وه دا پرسیاری ئه و کۆڕه و له ست کی بهدا کۆڕ)20.4.2002 ( کوردستانی له
چی زۆر  ناو گیرفانمدا بوو، که زیری داد له ی ناوبراو بۆ وه  نامه ی که وه ڕای ئه ره جی؟ سه زره  خه ستی پشتیوانیکردن له به مه دانیمارکی به

  نی باسه ی شایه وه ئه !!!!  مان بت رکرده  سه سانی وا  که که وه مدا هاته که ته و میلله خۆم ییم به زه دا زۆر به کاتهو له! خر نه:  گوتی رمانه بشه
دادگای بای (ن  الیه کاتی بانگکردنیان له له) تاح ر فه و عومه ت  کاک کۆسره  له جگه(کی تر  یه رکرده ند سه چه و نه یه رکرده و سه  ئه نه

و کوردستان  بجه ه کوژی کوردو کیمیابارانکردنی هه نفال، کۆمه تباری ئه کو تۆمه یان وه)جی زره نزار خه(دا ناوی )کانی ئراق تاوانه
  وتایه رکه  دوای روخانی رژم ده )کرد جیمان ده زره ی پشتیوانی دادگاییکردنی خه وانه موو ئه هه( ئمه  سک له کهر  گه ڕاستی ئه به!  هناوه نه
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دژیدا   سکامان له  ئمه  که بوایه  نه و تاوانباره جی ئه زره خه  و  بووایه ه هه کانی ئمه بۆچوونهی کردب، یان  و کاره ستی رژم ئه ده  به که
  وکاته ان، ئهکانی کوردست نفالکردنی کوردو کاولکردنی دھاته  تاوانی جینۆسایدکردن، ئه  بهبکرد تبارمان تۆمهخۆڕا  و  هیچ لهو  نووسی
ی کوردو  وه ته نه کردو پشتیان له  ده تباره و تۆمه ی داکۆکییان له وانه چی نازانم چۆن ئه دام، که  ویژدانم ئازاری ده ژیانمدا بمایه تا له هه

داکۆکی کردنه موو  و هه ی ئههۆ ن به لی کورد بکه م گه رجه سه ی داوای لبووردن له وه ب ئه  به یه کان کرد، ویژدانیان ئاسووده کوردستانییه
        کرد؟  ناوبراویان ده     لهی که مایانه بنه ب واو ناڕه
  

  دا، که)15.3.2003 ( ی له که تنه کو رۆژی هه  تاوهکرار سه ست به ی خۆیدا ده که ماه دا له)3.10.2001 ( لهجی  زره تۆماتبار نزار خه
و  ره ردستان به کو  لهو دوای ب ئومد بوونی ی مانگک ی نزیکه  و، پاش ماوه ڕوات ش کوردستان دهو سوریاو دواتری ره  به وه ڕگای سویده له

) بی بوزه ئه(تی   خۆرهه وته که کم ده) 20(ی   نزیکه  که وه  گیرسایهران خۆشگوزهی )العین(ین  لعه ی ئه شارۆچکه وێ له ، له ڕوات ئیمارات ده
  ش وه نگۆی ئه ، ده دا بینراوه و شاره دا له)2004(سای  ی کۆتای ی دانیمارکی بۆ دواجار لهتداران سه دهکانی  یهی زانیاری گوره به. خت پایته
، ژیت  ده هبی سعودی  میرنشینی عاره ن له ندکیش ده ، هه ب یی هه نده ناهه مافی په) مسا نه( وتی  و ئستا له وی جھشتب  ئه  که یه هه
تدارانی دانیمارکی  سه ی ده وه ڕای ئه ره سه.  یه)بی ئیماراتی عاره ( ر له کو ئستاش هه  تاوه تدارانی دانیمارکی پیان وایه هس م ده به
هیچ   به رنشینهو می ی ئه وه ره تی ده زاره م وه ی، به وه رگرتنه ستی وه به مه  به ی ئیمارات کردووه وه ره تی ده زاره وه ندییان به یوه ندینجار په چه
ی  کشه(بی  ترست وتانی عاره  ده وه  له ، چونکه و وته ر ئه  سه ستۆ بکاته په ، دانیمارکیش ناورت زۆر پاه وه نه م ناده ک وه یه شوه
تبارو  ی تۆمه وه ستکردنه  بۆ راده دا نییه و دوو وته نوان ئه کیش له یه وتننامه ها هیچ رکه روه ، هه وه نه زیندوو بکه) د مه کانی محه ونه

  ! تاوانباران
   

و  داڕشتن  له جی داوه زره کی نزار خه ره ڕۆی سه یان به لی کوردستان، ئاماژه و جینۆسایدکردنی گه نفالکردن تبارانی ئه  تۆمه چوار له
م  رده به دا له وه کاتی لکۆینه لهدا )18.12.2004(ی ڕۆژ لهجید،  ن مه سه لی حه عه  کاندا، بۆ نموونه نفاله کانی ئه جکردنی شاوه جبه
کانی  و کاولکردنی دھاته کان نفاله جکردنی ئه رمانی جبه  فه  که یکردووه وه دا، باسی ئه)کانی ئراق بای تاوانهدادگای (ری  دادوه

ری دادگای ناوبراودا  ڵ دادوه گه دا له)23.6.2005(دانیشتنی  جید له ن مه سه لی حه عه.  رگرتووه جی وه زره و نزار خه ددام  سه کوردستانی له
زار  هه) 30(کردنی  دا، داوای ئاماده)16.3.1988 (  له بجه ه ی هه ی شارۆچکه وه جی بۆ گرتنه زره  نزار خه کات که  ده وه باسی ئه

.  کردووه ی بۆ ئاماده ربازه  سه و ژماره و، پاشانیش ئه  سلمانی  له جی کردووه زره ردانی خه ویش رۆژی دواتر سه ، ئه ربازی لکردووه سه
ک  یه لهجی  زره  نزار خه،و   نر کاست تۆمار کراو سه  له  کهنت ده دا وانه  کۆبوونه و هڕاستی ئ بهلی کیمیاوی دان  کۆتاییشدا عه له
وی  کانی ئه رمانه فه) 5(قی  یله ی فه رمانده فه) لدوری لیل ئه تالع خه (  که  نزار کردووه لهی  وه ئهیی  گلهو  ئه،   بووه دا ئامادهکان وه کۆبوونه هل
   . کردووه کانی کاول نه و دھاته کردووه ج نه واوی جبه ته به
  
دا )18.12.2004(ڕۆژی  نفالدا، له کانی ئه کاتی شاوه ک له قی یه یله ی فه رمانده د جبوری، فه حمه سوتان هاشم ئهتبار  ها تۆمه روه هه
رکانی  رۆکی ئه جی سه زره  نزار خه کات که  ده وه دا، باسی ئه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ری  م دادوه رده به دا له وه کاتی لکۆینه له

ڵ  گه دا له)20.3.2005(دانیشتنی  تبار سوتان هاشم له تۆمه. م که نفالی یه جکردنی ئه  بۆ جبه وکات رایسپاردووه سوپای ئه
ری  تیده و یارمه)جی زره نزار خه(رکانی سوپا  رۆکی ئه ڵ سه گه دا له1988می سای  ڕاستی کانوونی دووه ناوه له: (ت دا ده)ئ.ت.ب.د(
رکان  رۆکی ئه ، سه نفالیان بۆ کردم و باسی ئه وه کۆبوومه) شید تکریتی حوسن ره (کان ربازییه  سه چاالکییهڕکانی سوپا بۆ  رۆکی ئه سه
  ). هات  بۆ ده وه سه و دوو که کانم له رمانه موو فه نفالیشدا هه کاتی ئه له. و داوایکرد بچم بۆ سلمانی ی دام)نفال ۆسی ئهد(
  

ڕۆژی  دا له)ئ.ت.ب.د(ی  وه ری لکۆینه م دادوه رده به ، لهربازیی ی سهری ئیستخبارات به ڕوه لدوری به زیز ئه بدولعه تبار سابیر عه تۆمه
  ). نرت  داده رکانی سوپاوه تی ئه رۆکایه ن سه الیه نفال له کانی ئه ک شاوه کانی وه وره  گه پالنه: تی دا گوتوویه)19.9.2005(
  



 
www.dengekan.com 

 

4

ی  وه ری لکۆینه م دادوه رده به له دا)12.9.2005 ( رکانی سوپا له رۆکی ئه ری سه تیده شید تکریتی، یارمه تبار حوسن ره تۆمه
   ).جین زره  نزار خهجیدو ن مه سه لی حه ددام حوسن، عه نفال سه کی ئه ره تاوانبارانی سه: تی ویهدا گوتو)ئ.ت.ب.د(
  
نفالکردنی کوردو، کیمیابارانکردنی  و ئه جینۆسایدکردن یمارکیدا بهالی پۆلیسی دان جی له زره کانی نزار خه موو دانپدانانه ڕای هه ره سه
کانی خۆی  نفالچییه  ئه ه کانی هاوه  دانپدانانه،و دھاتی کوردستان) 4500(ی  ی نزیکه وه و سینه تانکانی تری کوردس و دھاته بجه ه هه
کک  یه!  یه)ددامی سه ( تباره و تۆمه تی ئه و نامرۆڤایه یی بۆ دڕندهم  ده دهتک  ند شایه واهیدانی چه  گه  به ئاماژه دا،)ئ.ت.ب.د(م  رده به له
قوة حمایة (وت  وانی نه  هزی پاسه  له رباز بووه سه) 1988-1985(سای  رکوک، له دانیشتووی که) خ.م.خ.خ(وی نا کان به ته شایه له

  وه نزیکه و، له) لحنته بدو حاجی ئه ق عه الرکن باره. خ.العمید ق (ت رتیپ روکنی هزی تایبه سهگۆڕ  دا الی تاوانباری گۆڕبه)النفط
حزبی شیوعی (و )ک.ن.ی(کانی  رگه نوان پشمه  له دا و دیه دا له)16.5.1987(ڕۆژی   له  که ووهب) شخ جیری(ڕی  ئاگاداری شه
ق  ی باره و هزه  توانی زیانکی زۆر له رگه دا هزی پشمه ڕه و شه له.  روویدابوو وه ی تره الکه عس له کانی به و هزه ک الیه له) کوردستانی

  گاته  ده وه رکه ند کۆپته هۆی چه جی به زره ست نزار خه موده  ده که ڕه واوبوونی شه دوای ته.  وه وته کهکوژراوو برینداری ل) 162(و  بدات
  موو قوربانییه و هه بت ئه کی؟ چۆن ده یه رکرده تۆ چۆن سه: (ت و پی ده کات دا هاوار ده)بدو ق عه باره(ر  سه و، به که ڕه شونی شه

ج  مووی جبه نین هه یه گه  پت راده ی ئمه هرمانان  فهو ؟ بۆ ئه دوای خۆتدا داوه بیت به ی عاره موو سوپای ئوممه  هه کاتکدا که یت، له بده
کانی  ڕه موو شه تی هه رکردایه  سه وه نزیکه جی له زره  خه لمن که یسه ش ده وه ئه!! دا ده قوربانیت نه) 162 ( جت کردایه ر جبه گه  ئهیت؟ ناکه
         !   کوردی کردووه ژ بهد
  

دا )11.10.1981 (  له کات که  ده وه ، باسی ئه  بووه ی پیاده)7( تیپی   له دانیشتووی سلمانی که) م.ح.خ(ناوی  تکی تر به شایه
نگی  ی خوندنگای جه دهرمان فه) فا جات شوکری مسته نه(رتیپ  هاوکاری سه به) جی زره رتیپی روکن نزار خه سه(ی تیپی ناوبراو  رمانده فه

 ڵ گه و، له  دانیشتووی موس بو هکه ک واگری تیپه ری هه فسه  ئه)لیل بوڕهان خه(نگی روکن  رهه سه، و)امر مدرسة قتال الفرقة ( که تیپه
   . ووهبارانکرد ربازیان گولله رو سه فسه ئه) 25 ( که )لوان لی عه عه(واگری  جیداری هه

   
   که رباز بووه  سهمان تیپدا هه  له)1984-1981(سانی  له   که )ر یاسر حوسن هیندیسائی (ناوی  به به ه عار  کهتکی تر شایه
 زۆرجار ستینی، له هاوکاری موالزم موحسینی فه جی به زره  نزار خه کات که  ده وه سائیر هیندی باسی ئه.   بووه  که ی تیپه رمانده جی فه زره خه
زۆر  کردو، به ستگیر ده کی بتاوانیان ده نا خه  دایان ده ی که و بۆسانه ر له وروبه کانی ده و دھاته  ناو سلمانیارورچن  گازینۆکانی سه له
   کهدا)چوارباغ(گۆڕستانی  و، له کردن بارانیان ده دا گولله)7(ی تیپی  ربازگه ناو سه  له و، رگه  یان هاوکارانی پشمه رگه  پشمه  یانکردن به ده
و  ها جار ئه یه ده تی ناوبراو به کانی شایه ی قسه گوره یانناشتن، به کانیان ده و کاره س دزی که گای تیپ به  پشت باره وته که ده

   . وه ته  بوونه  دووباره بارانکردنانه گولله
  

میان  که دا کردوون، یه گه ی له وه ینهدا لکۆ)2005(کی  مانگی یه له) کانی ئراق دادگای بای تاوانه ( ی که وانه دوو سکاکار له
سکی تردا  ند که ڵ چه گه  له و چواره ی، ئه که و خای کوڕه ی که و کوڕه ه)نشین خانه(ی تریشیان  وه ، ئه و کوڕی خوشکی ی براکه که)  رکه پارزه(
بن، دوای  ی چوارتا ده ناوچه دا له)ر  و گورگدئالیاو(ردوو دی  نوان هه دا له)14.4.1987(ڕۆژی  س بووه، له که) 11(یان  ژماره که
  کان ن، فۆکه ده الماریان ده ک په یه ند فۆکه پاپشتی چه و به وره هزکی گه جی به زره زانن، نزار خه کانی رژم پیان ده ی هزه وه ئه
نو  م له و کوڕی سکاکاری دووه م که ای سکاکاری یهگیرن، بر برینداری ده ی تریش به که شه و شه  ن که هید ده ج پنجیان ل شه ستبه ده

 هیچ  سه که) 11(و  سوکاری ئه که. ن به ش ده که برینداره) 6(و  که هیده شه) 5(ر  رمی هه جی ته زره ی خه که هزه. بن کان ده برینداره
رگی  و جلوبه)ک سیته(ی  ربازگه نزیک سه کت له  دهوی  جووتیارک زه کاتک که) 1994(کو ئاداری  کانیان نابیستن تاوه واکی رۆه هه
   له  وه رئه به ، له ی تیایه کۆمه  گۆڕکی به و شونه  ئه زانن که  ده مه وت، به که رده  ده  که گاسنی جووتی جووتیاره ڵ  گه ککیان له یه
  و  بریتین له وانه زانرت ئه کانیان ده ناسنامه وت، به که رده س ده که) 11(و پرووسکی  و ئسک وه نه ده ده  هه که دا شونه)24.3.1994(
کک  هۆی کاتژمری یه به. رو شون کران و دواتر بسه ساتک ی چوارتا تووشی کاره ناوچه دا له)14.4.1987 (  له ی که سه که) 11(
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ڵ  گه و له باران کراون دا گولله)16.4.1987(ڕۆژی   له که هش بریندار  شه وت که رکه ده) عید عدون سه هۆشیار سه(ناوی  کان به برینداره له
    .    ستابوو دا وه و رۆژه  له که  کاتژمره  نژراون، چونکه وه کانیانه جله ک گۆڕدا به ناو یه  له که هیده پنج شه

   
و قوربانی  ت مه ی شاری هه رۆه) 7(بارانکردنی   گولله  له  بریتییه ڕوو که مه خه  ده یه گه و به کان ئه ته کانی شایه لماندنی راستی قسه بۆ سه

ک  قی یه یله ی فه که نووسراوه. ک قی یه یله ی فه رمانده فه) جی زره ریم خه بدولکه نزار عه( تاوانبار ستی ده بیارو به به) ری سلمانیشا(
جیدی  ن مه سه لی حه ی عه رکانی سوپا بۆ نووسینگه رۆک ئه  سه تهجی بب زره ی خه وه رله رۆژ به) 6(نھا   ته دا واته)8.7.1987(رواری  به له

  : ن مانه  ئه  کهبارانکردووه دا گولله)5.7.1987(ڕۆژی  ی له سه وت که و حه جی ئه زره  خه و نووسراوه ی ئه گوره به . ناردووه
   

  .حمود فارس ئاوات مه .1
 .زیز تۆفیق فارس عه .2
 .د حمه د ئه مه لی محه عه .3
 . د حمه د ئه مه حهدیق م سه .4
 .د مه د محه حمه بار ئه جه .5
 .د مه ریم محه  ساح که مه حه .6
 .د مه ریم محه لیل که جه .7

  
و برینپچکیان   دکتۆرک باران کراون چونکه  گولله وه رئه به له  گوایهم  و دووه م که ی یه که هیده ردوو شه جی، هه زره ی خه که ی نووسراوه گوره به
ی ی هز وه ڕووبوونه و رووبه نیکرد رگر دوای به  لهم گوایه و چواره م هیدانی سیه ها شه روه هه.  دینار ئاودیوی ئران کردووه) 1200(بری  له

و  نا ته وتوونه  که میش گوایه وته و حه م شه م، شه پنجههیدانی  جی، شه زره ی خه که پی نووسراوه ر به هه.  ڕدا گیراون شه  له وت وانی نه پاسه
دژی  ندین چاالکییان له و چه  بووینه) رگه پشمه(کانی پشتیوانی   هزه ر به  سه سه و س که و، ئه)44(کانی  ی هزه رمانده ی فه بۆسه
یارکی نزار ب و، به ب هیچ دادگاییکردنک  به  که یه وه ک ئه موو الیه  بۆ هه  بتنجر ی سه ی جگه وه م ئه ، به نجام داوه  ئهعس بهکانی  هزه
نجامی ئازارو  ئه  له ستگیر بکردایه سکیان ده ددام که کانی سه  هزه زانین کاتک که مووشمان ده هه  .باران کراون گوللهتیان  و ر حه ههجی  زره خه
بوو  ن، جاری واش هه که اوای لدهوان د ی ئه و شته  خۆی بکات به کرد که  ده که  دیله  وایان له  بوایهزۆرو فتوف  به یان  بوایه نجه شکه ئه
  سداره  لهی وه بۆ ئه  وه ڕازانده  دهچیۆککیان بۆزووی خۆیان  ئاره وانیش به و، ئه گرت ده ی نه  دڕندانه نجه شکه و ئازارو ئه ی ئه رگه  به که سه که

ی  وه  بۆئه رگه رانی پشمه تیده و یارمه یان هاوکاران  رگه  پشمه یانکردن به زۆر ده کات به کو سائیر هیندی باسی ده روه یان هه!! بدرت
   !ن بارانیان بکه گولله

 
  نووسراوی ژماره یش به)بی سۆسیالیستی عسی عاره حزبی به(ی )ی رکخستنی باکوور تی نووسینگه رکردایه سه(ک  ستخۆشییه کو ده وه
ی )ک قی یه یله فه(می  ی کاروباری باکوور، وه تری لیژنهسکر) لعانی تاهیر تۆفیق ئه(واژۆی  داو به)12.7.1987 ( ، له)5083(

دا  ی ئوه)8.7.1987(ی )352 ( ر نووسراوی ژماره سه ی له وه و روونکردنه جید ئه ن مه سه لی حه ڤاڵ عه هه: (و نووسیوتی وه ته داوه
ستی  به مه  به تان بناردانایه)من زگای ئه ده(م باشتروابوو بۆ  ، به ڕاندنی ناپاکان نییه ر په سه  به ت باره سهکمان  زاییه هیچ ناڕه :بوو هه

  ). بارانکردنیان  گولله ر له به رگرتنایه بوو سوودی تریان لوه وانه  له   کهوه لکۆینه
  
  
  یی  گه رسیم دیبه ده

Darsim2006@hotmail.com 
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