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ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة بةتايبةتى.
 -2بةطؤرلى سةربازانى وونى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة.
 -3ئةوانةى هةميشة لة بةرةى طةل دابوون.
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(عومسان باني مارانىي حمةمةد شيَخانىي جةالل ئيلنجاغىي مامؤستا كاوة ئةنوةري
َالي بيَستون رةشيد خورشيد و
َال فةحتول
غةفور حةمةد رةسولَي مامؤستا كةيفى عةبدول
ئامانج مةال بةكر ئؤمةر).
-2لةاليةكيرتةوة سوثاس بؤ ئةوانةى وةك راويَذكارى قؤناغةكانى خاةباتى ميَرجاارل
راويَذييان ثيَكراوة
َالى و ماةولودى ماام
أ-شؤرشى ئةيلول مام ئةنوةر نادر و ئؤمةرى فاةقيَ عاةول
فةتاحى.
ب-حزبى شيوعى عيَارا و بزاوتاة كوردساتانيةكانى حمةماةد شايَخانى و خادر
شيَخانى و شوان شيَخانى.
ج-شؤرلشى نويَ طوشاد عةبدولرةمحان و جةالل ئيلنجاغى و عومسان بانى مارانى و
مامؤستا كاوة ئةنوةر.
-3سوثاسى ئةو بةريَزانةش دةكةم بة ثيَى هاوكارييةكان
ا-طوشاد عةبدولرةمحان بايزي ثيَشامةرطةرى ديَاريني ثيَداضاوونةوة و خويَندناةوةى
ميَرجارلى كردووة.
َةضانى
َالي سةرثةرشاتيارى ثاةروةردةيى كؤمةالياةتىي هةل
ب-فواد عومةر فةحتول
ميَرجارلى كردووة.
َالي سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى زمانى كاوردىي ضايَكردنى
ج-قوباد عومةر فةحتول
َةى زمانةوانى ميَرجارلى كردووة.
هةل
-4هةموو ئةوانةى بة يةك ساةرةداوى زانيااري-ش بيَا هاوكااري ميَرجاارل-ياان
كردووة.
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كاتيَك كارةكةى بةكؤتا هاتي ويَنةيةكى رلةشنووسى بؤ هيَناام و دوو داواكاريشاى
دةستثيَك

هااةبووي يةكااةميان بةضاااوى رلةخنااةوة بيخويَنمااةوة و وةك راويَااذكاريَكى طشااتى

ثةيوةندى من و ئةم كتيَبة!

تيَبينيةكامن بنوسمي دووةميان ئةوة بوو ثيَشةكيشى بؤ بنوسم.

ثةيوةندى من و ئاةم كتيَباة لاة ثةيوةنادى مان و نوساةرةكةيةوةيةي ئاةويش دوو

َى بؤ دروستكردم .شانازييةكة ئةوةياة
ئةمةش هةم جيَطاى شانازى بووي هةم دوودل

اليةنةية اليةنةكيان ثةيوةندى كؤمةاليةتى و خزمايةتيةي با لةمةيان طةرليَمي ضاونكة

َييةكاةش
كة بؤ كاريَكى وا طةورة ساةبارةت باة ئاةو كاة لاةمنى رابينياووةي دوو دل

هيض طرنطييةكى بؤ خويَنةر نية.

سةبارةت بةمن لةوةوة بوو كة راويَاذكار ويَاراى بةرثرساياريَتية طةورةكاةى طاويَ لاة

َقةى ثةيوةندى و نهيَنى بةردةوام بوونى نيَوان مان و نوساةرةي
اليةنةكةى تر كة ئةل
ئةوةية كةنوسةر(مامؤستا ئاراس ئيلنجاغى) هةم خويَنةر و هاةم نوساةريَكى باشاى
خاوةن( )7كتيَبى ضاثكراو و بالوكراوةية وي ئةو بةندةش بة خويَنةر دةزانيَ.

بؤضونى دةطرييَ ي بةآلم مةرج نية بةرامبةر ثيَاوةى ثابةناد بيَا ي باؤ ثيَشاةكيةكةش
دةترسم((كاآل بة قةد باآل)) دةرنةضيَ .
ئيَوة و ثيَشةكى بةندة و ناوةرلىكى كتيَبى نوسةر!
طوشاد عةبدولرةمحان

بؤيةي

كؤية2017-

َى دوو هةزار و سايَوة بريىكةكاةى باؤ باساكردم و وةراماى
هةر لةسةرةتاوة لةسال
منيشى وةرطرتةوة.
َكو بةبةردةوامى و هةنطاو بةهاةنطاو لاةماوةى ئاةم ضاةند
هةر ئةوةندةش ناي بةل
َةدا سةردان و ديدارمان بووة و لاةم باارةوة ثرسايار و وةرام و طفتوطؤماان لةساةر
سال
تةواوى ئةم كتيَبة بةناو و ناوةرلىكيةوة كردووة و لةساةر وورد و درشاتى زانياريياةكان
َةياةك هاةبوو بيَا راساتم كردىتاةوة ياان
ئةوةندةى توانيبيَتم زانيااريم ثيَاداوةي هةل
َنيانةبوومب لةزانيارييةك داواى جةختكردنةوةم لةسةرضاوةكةدا كردووة.
دل
هؤكاريَكى تريش لةسةر هؤكارى يةكةم بؤ ئةو ثةيوةندييةي ئةوةياة كاة بةنادةش
بةناضااارى وةك هاااةموو كاراكتااةرةكانى نااااو ئااةم رلووداواناااةي كااةم ياااان زىري
بكةريَكى(فيعلى)بوويم.
هةربؤيةشي
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بةآلم لةبةرامبةر ئةم هةموو ناجيَطري و طؤرلاوانةشداي يةك واقيعى راس و جايَطري
ثيَشةكى

َنااةطر هااةبووي كااة ئااةويش ئااةو كؤمةَلااة مرىظااة زيناادو و ضاااالك و
و حاشااا هةل

َطا طةورة يان بتووكي بااش
َبةت تيؤريَكى طشتيية كةهةر دياردةيةكى كؤمةل
هةل

كاركةر(كاريطااةر و كااارليَكراو) وثارل لااة جولااةى ثااؤزةتي ن كااة ثيَيااان دةطوتريَا

يان خراث وي هةر رلةهةنديَكى ئابورىي سياسىي كؤمةالياةتىي ....تااد هاةبيَ ي ئاةوا

ئيلنجاغيةكان و لة رووبةريَكى زةمينى كة لةديَر زةمانةوة بة ئيلنجاغ ناوزةد كراوة وي

َطاكة خؤياةتى كاة
رةنطدانةوةى ئةو قؤناغة راطوزةرية كورت يان دريَذخايةنةى كؤمةل

تا ئةمرلىش نةك هةر ذيان تيَيدا بةردةوامةي بطرة لةساى ئاةو هاةموو كاار و رةناج و

َطا هةميشاة ليَكةوتاةى ذيَرخاانى
ثيايدا تيَدةثةرليَ  .بةواتايةكى تر سةرخانى كؤمةل

شةوخنونى و فرميَسك و خويَن و طيان بةخشني و خةباتةى كة بةبري و بازووى ئاةوان باؤ

َطا دوو رووى يااةك دراوني
َطايااةي وةك طااوتراوةي ذيَرخااان و سااةرخانى كؤمااةل
كؤمةل

ذيان و بةرخودان لة ثيَنااوى ئاازادى و دوا رىذيَكاى طةشارت باوونى هاةبوو و هةياةي

دووانةيةكى جيانةبوةوةن.

بيَطومان هةر ئةم واقيعة بةرجةستةيةشة كةواى لة نوسةر كردووةي لة دوو تويَى ئاةم

لةسةر بنةماى ئةم ريَسايةى ساةرةوةي ئاةم كتيَباةش وةك بةرهاةميَكى زانساتىي
َطا -ليَكةوتةى قؤناغيَكى كارليَكى هارلمؤنى ئةو طروثاة
مةعريفى-سةرخانى كؤمةل
مرىيية دياريكراوةية لة كات و شويَنيَكى دياريكراوداي كةنوسةر كارى لةسةر كردووة
و ثيَى طةيشتووة.

َةمةكةشاى
نوسني و تويَذينةوةدا نةخؤى بؤ طةيشنت بةراستيةكان دىشدا مبايَينَ و نةقةل
بؤ ساغكردنةوة و تؤماركردنيان ضك بكات.
َاةم
ذينطةيةكى لةم بابةتةى سةرةوةدا بؤ ماوةى نيو سةدةي تةنها سوارضاكيَكى قةل
َةم و دةفتةر خباتة هةطبةيةك و باة
بةدةستى طةرةك بوو برلياربدا و ئةسثى زينكا و قةل

بةآلمي خؤ بةرهةميَكى بةم قةبارة و ناوةرلىكةوة زادةى ساتيَك و دوو سات يان رلىذيَك

بةر ساموضكةى زينيةوة بكات و ثيَ بنيَتاة ركيَاف و لوااوى ئةسثةشايَ شالكا و باة

َكو وةك هاةر باباةتيَكى زانساتى دةرةجناامى
و دوو رىذى بريكردنةوةى نوسةر نيةي بةل

ثةرىشةوة هةموو ئةو شويَن و جيَطايانة بةضةندين جار دووبارة بوونةوةشي لاة ثيَنااوى

كاريطةرى واقيعيَكى زيندووة بةسةر نوسةردا كة بؤ ماوةى زياتر لة دة بؤ دوازدة ساالَ

زىرتاارين زانيااارى راس ا و دروسااتياني تااةيبكاتي تااا بتوانيَ ا ميَااذووى سياسااى

كارى ويستووة.

ئيلنجاغيةكان وةرطريَ و بيانوسيَتةوة و لةسةرةند و بيَذينطيان بدات و دواتر شرىظةيان

َادانى
َيَ ئةم كتيَبة سةرةتا تةنها راويَتكة و راويَذيَكى نااجيَطري باوو لاة خةيال
بةل
نوسةرداي ناجيَطري لةرووى ناونيشاني كة ئايا ناونيشاني ئيلنجااغ ياان ئيلنجاغياةكان

َيَنجيَ ي كة زانستى و بابةتى بان و شايساتةى
بكات و بةجؤريَك راستيةكانى ليَ هةل
ئةوةبيَ بةئيلنجاغ بوتريَ(ميَرجارل) و بة ئيلنجاغيةكانيش بوتريَ(ميَرجارلييةكان).

يان ميَذووى ئيلنجاغ يان ميَاذوى ئيلنجاغياةكان ياان خاةباتى ئيلنجاغياةكان ياان

ئةوةى ئةماةى كاردووة ثيااوى ثشاوو دريَاذ و نوساةرى وورد و بةساةليقة(ئاراس

.....بيَ ؟ ديارة لةرووى ناوةرلىكيشةوةي بةو ثيَيةى كاة دةبايَ ناونيشااني وةك ئاامرازى

ئيلنجاغى)يةي ئةو راستييةى بةرجةستةكردووة كةميَذووى رلاساتةقينة هاةر كةسايَك

ناساندن طوزارش لةناوةرلىك بكاتي بةهاةمان شايَوةي رةهةنادةكانى ناوةرلىكةكةشاى

بينوسيَتةوة دةبيَ لةو حوكمة ميَذوويية كؤمةاليةتية دةرنةضيَ كة ميَذووى ميللةتان

نااجيَطري باووي نااجيَطري لاةوةى كاة ئايااا بابةتاةكان تاةنها رةهةنادى سياساى يااان

ضينى رلةش و رووتاةكان دروساتى دةكاةني نوساةر لةماةدا زىر رلاساتطؤ و بابةتياناة

كؤمةاليةتىي يان ميَذوو يان ميَذوويى يان ...تاد هةبيَ ؟

َى هةر كاراكتةريَك كردووةي ئةطةرضى رلةنطاة لةضااوى طشاتى دا
َةى لةطةلَ رلىل
مامةل
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ئةم يان ئةو كاراكتةرة ثايةيةكى كؤمةاليةتى ئةو تؤى ناةبيَ و باةبؤرة ثيااو ئاةذمار

و شرىظةكردنيان و لةكاتى ثيَويس (بوونى دوو زانيارى جياواز يان دذبةيةك) حاوكمى

بكريَ .

بابةتيانةى خؤى نةداتي كة من ثيَم واية تا رادةيةكى زىرباش نوسةر ئةمةى لةبةرضاو

َيناةوة لاة باوارى زانساتة مرىيياةكان بةثيَتاةوانةى زانساتة
ديارة نوسني وليَكؤل

طرتووة .ناشكريَ ثيَمان وابيَ نوسةر لة هةموو كةموكورلييةك بةرىك ثاكاةي ضاونكة

َةتةكةى وي بةثيَى طرنطى و ئاماجنةكان لاة تويَذينةوةياةكى
سروشتيةكان بةثيَى خةسل

كارةكةى طةورةية و دةستى هيض كةسيَكيش نةبةسارتاوة باؤ نوساني و رلةخناةليَطرتن و

واداي راويَذكردن و ضةندوضوونى زىرى طةرةكةي ميتؤدى طةرةكةي ضوارضايَوة و بازناة و

دةربرلينى هةر طازاندة و طلةييةك كة لةسةر ئةم بابةتة هةبيَ ي يان ئةطةر ثيَيان وابيَ

سنورى دياريكراو لاة رووى كاات و شاويَنةوةى طةرةكاةي تاا ببيَتاة تويَذينةوةياةكى

َكيَشاوةي ضاونكة باؤمنى
من تةنها بؤ نيشاندانى رووة جوانةكةى ئةم بابةتة ثيَم ليَهةل

زانستى.

نوسااةرى ئااةم ضااةند ديَاار و ثةرةطرافااة وةك ثيَشااةكىي بااةثيَى شايَوازى بنااةماكانى

هةموو ئةمانةش دةوستيَتة سةر كةرةستةكانى تويَذينةوةي وةك سةرضاوةى نوسراو و

تويَذينةوةى زانستى نةطوجناوة لةثيَشةكى دا رلةخنةم هةبيَ .

َطاة و دوكياوميَنتى ثشرتلاساتكراوةي زانياارى و داتااى
نةنوسراو و بااوةرلثيَكراو و بةل

َنيام لة نيازثاكى نوسةر و خةخمؤرى زىرى باؤ كارةكاةى و
لةكؤتاييدا دةبيَ بَليَم دل

دروس ي سةردان و ديدارى هةر كةسيَك كة دوور و نزيكي راستةوخؤ و ناراستةوخؤ باؤ

َةمةناد باؤ تويَذيناةوةى تار وي دةشابيَتة
َنياشم دةبيَتة سةرضااوةيةكى بااش و دةول
دل

بابةتةكة كةلك لة زانيارييةكانيان دةبينريَ.

بةرهةميَكيش كة هةر نةبيَ ضةند الثةرلةيةكى ميَذووى سياساى ميللاةتيَكى طاةورةى

َيَك سةرضاوةى نوساراو و
لةم سؤنطةوةشي نوسةر لةم تويَذينةوةيةدا سةرةراى كؤمةل

كوردى تيَدا تؤماركراي ئةمةش لةميانةى خةبات و قوربانى دانى مةملةكةتى ميَرجارل

َطة و دوكيوميَن ي بةرادةيةكى زىرباش ثشتى بةو ديدار و ثةيوةندياة راساتةوخؤ و
بةل

و ميَرجارلييةكان و بةالى كةميشةوة ئةم كتيَبة طؤشةيةكى ئةطةر بتووكيش بيَ لاة

ناراستةوخؤيانة بةستووة كة قسةكةرةكان كة ذمارةيان لة( )125بةشدار باوو زيااترةي

كتيَبخانةى ثرلنةكراوةى طةلةكةمان جيَدةطريَ .

يان كاراكتةرى(فعلى) بووين لة رووداوةكاندا يان تا رادةيةكى زىر بةهاةر هؤيةكاةوة

هةر ئةوة ماوة بَليَم كة ئةطةر(ميَرجارل) هيتى نويَى نةخساتبيَتة ساةر خاةرمانى

بيَ نزيكى و شارةزايي باشيان لة رووداوةكانادا هاةبووةي كاة ئةماةش يةكيَكاة لاة

زانس و مةعريفةى ميَذووى كوردي ئةوا دوو وشةى(ميَرجارل) و(ميَرجارلييةكان)ى باؤ

ميتؤدةكانى تويَذيناةوةى زانساتى ثاةيرلةوكراو وي وادةكاات ئاةم تويَذينةوةياة ببيَتاة

فةرهةنطى كوردى بةرهةمهيَناوة.

سةرضاوةيةكى رةسةن بؤ هةر تويَذينةوةيةكى تارى هاوشايَوةى ئاةم كاارة بةطشاتى و

-دةستى نوسةر خؤشبىَ!

لةسااةر(ميَرجارل) و(ميَرجارلييااةكان) بةتايبااةتىي كااة هيَشااتا لااةبوارى ئااابورىي

منونةى زىر بىَ!طوشاد عةبدولرةمحان

كؤمةاليةتىي كةلتورى و فةرهةنطييةوة بؤ هةمان شويَن و طروث دةرفةتى زىر هةية.

كؤية

ئةطةر هةموو ئةم شتانة ثيَويس بن لة بنةماكانى تويَذينةوةى زانستيدا بيَنة دىي

29ى جؤزةردانى 2717ى كوردى

هيَشتا ناتوانريَ بووتريَ تويَذينةوةكة ئاكامى خؤى ثيَكااوةي لاة رووى ماةعريفى و
زانستى ئةكادمييةوةي ئةطةر نوسةر يان تويَذةر بيَاليةنانة و بةئةمانةتةوة زانياريياةكان
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َبةت هةموو ئةمانة هةَليَنجان و ليَكداناةوة
كانى كانزايى) يان(زانستى سةردةم) هةل
و بةضاوى خؤ خويَندنةوةية بؤ وشةكة.

َكةى دارة بنيَشتة
ئيلنجاغ كؤل
َى من ئيلنجااغ لاةنيَو
هةموو ئاوايى و طونديَكى وآلتى كوردان جوانة بةآلم لة دل

َكى ئاوايي ئيلنجااغى طاةورة هةياة و زىر
بةندةش بري و بؤضونى جيام لةطةلَ خةل

هةموياندا جيَطةى ديارة و زيَدى خاواكردة و مةفتاةن و باة هةشاتى دةروون ثااراوى

ثرسيارى وشةكةم كردووة و توشى زمانناسيَكى بةتواناى زمانى توركى نةبووم لة وشة

َدانة لةزارى ئيلنجاغيةكانةوة لة نيوةى دووةمى سةدةى رابردووةوة زىر
منةي ئةم ثياهةل

كالساايكيةكان شااارةزا بيَ ا يااان كااورترت بَل ايَم لااة وشااة توركيااةكانى سااةردةمى

َكةى دارة بنيَشتةي كؤر مب بةجيَم هيَشتة)
دةوترايةوة بةو شيَوةية(ئيلنجاغ حبيَشتةي كؤل

َى خويَندنى( )1998-1997لة قؤناغى ضوارةمى
عومسانيةكان ئاطادار بيَ ي بؤية سال

َكةى دارة بنيَشتة سةرجنى رلاكيَشام(دارةبنيَش ) واتة(دارةبةن) ياان(دار قاةزوان)
كؤل

زانكؤ بووم لةشارى هةوليَر سيَ كتى ريَكوثيَكى توركمامن لةطةلَ دا بووي بةناوةكانى(

رلةط و رليشةى خاك لة باوةش دةطريَ و ماش و برجنى طةآلكانى لةثايزاندا طوزارشاتى

َتةوة وومت ئةطةر خؤشناو نني دةبيَ وشةيةك هةية
سةنا و جوان و ئةظني) رلىذيَك بةطال

سةربووردة و سةرطوزشتةى دوور و دريَذ و تةمةنى زىرةي طاةآلكانى دةكريَتاة ضيَشاتى

بزانن ماناى ضية؟ وتيان ضية وشةكة؟ وومت ئيلنجاغ دياارة كاورد ووتاةنى تةقاةى

دىينااة و دى و ماسااتاوى ثارل لااة قااةزوان و بنيَشا و ئاااليكى ئاااذةآلني زىريَااك لااة

سةريان هات؟! بةآلم ئةظني ووتى برايةكم لة توركياية فةرهةنطيَكى تاوركى-تاوركى

ئاواييةكانى كوردستانيش ئةو دارةبةن و قةزوانةى هةبوة و هةيةي لة هةنديَكياندا زىر

َى بؤ هيَناوم بةيانى بؤت دةهيَانمي ئايرت ئاةظني قاموساةكةى
بة شيَوةزارى ئةستامبؤل

دةطمةنة و ناوى زةوييةكان بةناوى ئةوةوة دةهيَنريَ وةك طاةرى دارةبةناةى ئيلنجااغى

هيَنا ئيلنجاغم تيَدا دىزيةوة نوسرابوو(ئيلنتاغ= انسانلر كوجرلر) بةآلم بةداخةوة ئاةو

طةورةي تيَكرلاى ئةمانة واتة دارةبةن و خااك ئاويَتاةى ياةكرتن لاةو سؤنطةشاةوة باةو

َمدا ئاةو
كات وةك سةرضاوة ئةو فةرهةنطةم لةالى خؤم تؤمار نةكرد ئيَستاش زىر هةول

َدانة دةستثيَكى ثيَشةكيةكةم دةس ثيَكرد بؤ سةرةتاى كااروانيَكى ثارل زناار و
ثياهةل

فةرهةنطااة ببينمااةوة بااةآلم تااا نوسااينى ئااةم بابةتااة دةسااتم نةكةوتااةوة ضااونكة

كيَو و هةوراز و نشيَوى(ميَرجارل)ى ئيلنجاغى طةورة.

ناونيشانةكةيم لة بري كردووة بةهةر حاالَ ئةو(قةناعةتاة)م باؤ دروسا باووي وشاةى
ئيلنجاغ لة بنةضةدا توركية و لة بنةرلةتدا(ئيلنتاغ) باووةي لةئاةجنامى خزاناى زماان

ئيلنجاغى طةورة لة ضيةوة هاتووة؟

َكى كؤضةرى=انسانلر
ثيتى(ض) بووة بة(ج) وشةكة بووة بة ئيلنجاغي ئةويش واتاى(خةل

َكى طوندى ئيلنجاغى طةورة كؤكن لةسةر ئةوةى ئيلنجاغ وشاةيةكى
هةموو خةل

كوجرلر) دةطةيةنيَي بؤ ئةمةش ثش دةبةستم بةضةند رلاستيةكى نزيك لةو ماناية

َايَن
توركيةي باةآل م لاة رووى مانااوة كاةس لةطاة َل كاةس هااورلا نياةي هةناديَك دةل

-1يةكيَك لة طؤتة و ثةندة كورديةكان دةَليَ

بؤ ماةرل لةوةرلانادن لةكويَساتانان

بةماناى(جيَطاى تةمتةمة شاخ) ديَ و رايرتيش دةَليَ (جيَطاى قاوة جااغ)يش ديَا ي

طةدة و بانةسةري لةطةرميانان ئيلنجاغ و داربةسةري مةرللةوةرلاندن ثيشةيةكى رلةوةند و

بريوبؤضونى زياتريش هةية وةك(رليَزة-رلةوةزة شاخ) و(ديوةخان نشاني) باةم دوايياناةش

كؤضةري-يانة لة كوردستان لة نيَوان كويَستان و طةرمياندا.

َبةندى ناوضة) ياان(
طويَم لة ضةند ليَكدانةوةيةكى تر بوو بؤ ناوةكة وةك بةماناى(مةل

-2ئةوةندةى بزامن لة باشورى كوردستان ضوار طونديرت بة ناوى ئيلنجاغ-ةوة هةياةي
وةك(ئيلنجاااغى طااةورة و ئيلنجاااغى بتااووكى ناحيااةى تةقتااةقى قااةزاى كؤيااة و
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ئيلنجاغى حاجى اللةى ناحيةى شوانى ثاريَزطاى كةركوك وئيلنجاغى قورلاوي-يان لاة

ميَذوى ئيلنجاغى طةورة

ناحيةى قوشتةثة) هةموويان ئاقار و زةوى و زارةكانيان ثش ئاو و ديَمةكار و ثااوان و

ميَذوى ئيلنجاغى طةورة لةو كتيَبةدا ناتوانريَ مافى ثيَ بدريَ ضونكة ثيَويستى

لةوةرلطاني بؤ بةخيَوكردنى مةرل و ماآلت و ذيانى رلةوةندى و كؤضةرى لةبارترن.

َى هةية دةطةرليَتةوة بؤ نيَوان
بة تويَذينةوةيةكى تايبةت هةية و رلةط و رليشةيةكى قول

َدارى هةبيَ لاة تاكاة ئاوايياةكى بتاوكيش بيَا و تاقاة
-3ئةوةى ثيشةى ئاذةل

َى1535ز سةردةمى مريى ئيَزيديان مري حوسيَن باةطى داسانى كاة حااكمى
(سال

َيش بيَ هيض ضارى نية دةبيَ هةوارى زستان و هاوينى بطؤرليَ بؤ باةخيَوكردنى
مال

َتان ساليَمان قاانونى
هةردوو مرينشينى سؤران و داسنى كاردووة لاة ساةردةمى ساول

َبةت هةموو ئاةو طونداناة لاة راباردوودا ثيشاةى ساةرةكيان
مةرل و ماآلتةكانىي هةل

َى 1835ز).
عومسانيةكان تاوةكو مري عةىل بةطى داسنى سال

َدارى بووة(.ئاراس ئيلنجااغىي تةقتاة ثةلكةزيَريناةى كاةنار زيَاى
شوانكارة و ئاذةل
بتوكي الثةرلة .)232-231

َةكاياةتى و
دار و دةستةى مري حوسيَن بةطى داسنى ضؤن؟ لة دهؤكى داسنيا و بال
رلةواندز و وراتى كؤية طريساونةتةوة ئةماةش ضاةند طرميانةياةك دروسا دةكاات باؤ
ميَذووى بن داسنيةكانى ئيلنجاغى طةورة
يةكةم ئايا ئةوانة ثامشاوةى دار و دةستةى مري حوسيَن بةطى ماةزنى داسانني كاة

شويَنى ئيلنجاغى طةورة
َكةوتووةي هاوسنورة لةطةلَ
بةدوورى()9كيلؤمةتر لة باكورى خؤرئاواى تةقتة هةل
َةبانى طةورة لة خؤرهةآلت و مساقاة لاة خؤرئااوا و
طوندةكانى(ئيلنجاغى بتووك و تال

َتان سوليَمان قاانونى عومساانى كاراوة باة ماريى
لةزستانى 1535زاينى لةاليةن سول
مرينشينى سؤران وداسنى؟

ئؤمةرطومبةت لة باشور و داربةسةرى بتووك و شيواشؤك لة بااكور) كةوتؤتاة نيَاو

دووةم يان ئةوانة لة ئةجنامى ملمالنيَى نيَوان(بةط)ةكانى مرينشاينى داسانى لاة

َى دريَذى()44,50-44,30ى خؤرهةآلت و نيَو بازناةى ثاانى()35,97-35,57ى
هيَل

َؤ بةط و خةجنةربةط لة نيوةى
ميَرطةى شيَخان بؤ طرتنة دةستى دةسةآلت وةك مري ضؤل

َى
باكورى طؤى زةوىي لة ئاستى رووى دةرياوة 394مةتر باةرزة و كاةرتيَكى كشاتوكال

دووةمى سةدةى هةذدةياةم(1790-1750ز) كاة خةجناةر باةط ميَرطاةى شايَخان و

َى تةقتةقةي دةكةويَتة وراتى كؤيةي وراتى كؤية لةطةلَ دةشاتى كؤياة
هؤبةى كشتوكال

داسنيان بةجيَ دةهيََليَ و لة سؤران نيشتةجيَ دةبيَ ؟

َكةمسا دةطريَتاةوة
َتان و كةل
دوو زاراوةى جياوازن دةشتى كؤية بنارى ضياى هةيبةسول

َال شيَخانى دةنوسيَ
سةعدول

لة ثريةميَرد و بةساآلضوانى ئيَزدى شايَخامن ثرساى؟

لة رىذهةآلتى كؤيةوة لة كليَسة و كانى ساورةوة دةسا ثايَ دةكاات تااوةكو ريَطاةى

كةى شيَخانيةكانى ناوضةى سؤران لة ميَرطةى شيَخان هاةآلتن و ضاوونة ساؤران؟ لاة

سةرةكى كؤية -تةقتة و نزيك طوندى مام قلينجي وراتى كؤيةش لةرىذئاواى ريَطاةى

َؤ بةطى كورلى بةداغ بةط ناكؤكيةك كةوتة نيَوان مريى
وةآلمدا وتيان لةسةردةمى ضؤل

سةرةكى كؤية-تةقتة لة طوندى مام قلينجةوةوة تاوةكو طونادى كاانى كاةوان لاةو

َمان
شاايَخان و يااةكيَكيان ناوضااةى بااةجيَ هيَشاا و ضااووة سااؤران و بااووة موساال

َباةت خؤشاناوةتيش بةشايَكى ساةرةكية لاة
ثةرلى رىذئاواى كؤية دريَذدةبيَتاةوةي هةل

َال
برلوانة(كورتةباسيَك دةربارةى شيَخان و شايَخان باةطىي خادريَ ساليَمان و ساةعدول

سنورى قةزاى كؤية لة ديَر زةمانةوة تا ئةمرى.

شيَخانىي بةغداي 1988ي الثةرلة.)53
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سيَيةم كاريطةرييةكانى فةرمان و كوشتارى نيَوان مرينشينى سؤران و مرينشاينى

َكى طوندى ئيلنجااغى طاةورة ثيَاك
بةخانةوادةى(مةالك) ناو دةبريَن كة زىرينةى خةل

داسنى لة كؤتايى ساةدةى هةذدةياةم و ساةرةتاى ساةدةى نؤزدةياةم بةتايباةتى لاة

َال شايَخانىي
َةى هؤزى شيَخانى لةكتيَبى(سةعدول
دةهيَنن بة طويَرةى دوا دارى بنةمال

سةروبةندى فةرمانرلةوايةتى مري حمةمةدى رةواندزى-ثاشاى طةورة بؤ مرينشينى ساؤران

َاااةى خزماااانى شااايَخانىي ضااااثى يةكاااةمي هاااةوليَري2013ز) و
دارى بنةمال

و مري عةىل بةطى داسنى ماريى مرينشاينى داسانى لاة دةوروباةرى سااآلنى(-1832

نةوةكانى(كاكيل)يش بةخانةوادةى(دةرويَش خدر) كة دووةم زىرترين ذمارةيان هةية لة

)1836زي هةموو ئةو طرميانانة ثيَويستى باة تويَذيناةوةى زانساتى و وورد هةياة باؤ

ئيلنجاغى طةورة دواى ئامؤزاكانيااني باةآلم عةباد و ناةوةكانى لاة ضاةند شاويَنيَك

طةيشنت بة سةرة داوى باوةرلثيَكراو ضونكة بؤ هةر سةدةيةك لة سةدةكانى(شازدةيةم و

نيشتةجيَ دةبن و نايةناة ئيلنجااغى طاةورة وةك طاورزةيى و ناةبياوة و قاةرة دةرة و

هةذدةيةم و نؤزدةيةم) بري وبؤضونى جيا هةيةي خؤ ئةطةر بةسةر هةر سةدةيةكيان ساغ

جلبةسةر و دوبزي برلوانة(كورتةباسيَك دةربارةى شيَخان و شيَخان بةطىي الثةرلة.)109

َطةش دآلن ئاو دةدات.
ببيَتةوة؟! ميَذووةكة طؤرلانكارى بةسةر داديَ و بةل

 -3ئؤمااةر عاسااى ثاااآلنىي ئةمانااة لااة سااةدةى نؤزدةيااةم دواى ويَااران بااوونى
طوندةكةيان لة رىذهةآلتى ئيلنجاغى طةورة لة سةر رووباارى كؤياة كاة ناوى(بياان)

خانةوادةكانى ئيلنجاغى طةورة

بووةي ئاوارةى الى ثرديَ و طونادى سايَ قوضاان دةبان و دياارترين كةساايةتيان(نةجم

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةسةرةتاى ئاوةدانكردنةوةى تاةنها( )2خاناةوادةى بان

عةبدولقادر ئؤمةر عاسى) حكومةتى ئةو ساةردةمى عومساانى دةساتطريى دةكاات و

داسنى بة بنةضة ئيَزدى ئاوةدانيانكردىتةوة ئةوانيش

دةيطوازيَتةوة بؤ زيندانى موسا َل و ثاشاان ئاازاد دةبيَا و ثااش ماوةياةك ذياان لاة

 -1تاهري بةطى شيَخانىي كورليَكى هةبووة ناوى(فةلة) باووةي ئاةو فةلةياةش دوو

طوندى(سيَ قوضان) كؤضى دوايي دةكات و هاةر لاةويَش باةخاكى دةساثيَرني ئينجاا

كورلى بةناوةكانى(خالند و حةمةد) هةبووةي نةوةكانى بوون بةدوو خانةوادة يةكاةميان

كورلةكانى(قادر و ئؤمةر) و حوسيَنى مةمةندى كة هةم ئاامؤزا و هاةم خوشاكةزايان

بة(كورلةبؤر) و دووةميان بة(ئةلياس) ناو دةبريَني لة ميَذووى ئيلنجاغدا هةنديَ جاار

بووة ديَنةوة ئيلنجاغى طةورة بوَ سةر زةوي و زارةكانيان وي لة نااو ئااوايي ئيلنجااغى

َال نةوةى كورلةبؤر دةَليَ (ئاةو
ووتراوة(ئيلنجاغى كورلةبؤر) بةآلم عومسان حاجى عةبدول

طةورة لة تةنيش شيَخانية-بن داسانيةكان نيشاتةجيَ دةبان و باةذخنوازى تيَكاةآلوى

فةلةية فةرهادى ناو بووة ثيَى وتراوة فةرة و فةلة دوو كاورلى هاةبووة باةناوى خارناد

يااةكرت دةبن(.ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ حمةمااةد نااةجم قااادر نااةجم لااةدايكبوى 1951ى

وخةليل) كةضى ناكريَ فةرهاد كورت بكريَتةوة بة(فةلة) باةلكو دةبيَتة(فاةرة) لاة

ئيلنجاغى طةورةي هاوآلتىي لة2012-12-25ز).

َيَن حةماةد كاورى
كورديداي كورةكةيرتى فةلةش ناوى عةباس بووة هةنديَ جاريش دةل
عةباس بووة كة ئةلياسى بووة.

 -4ئؤمااةر مساياالي يااان خانااةوادةى( حةمااةالو) دواى ثاآلنيااةكان لةرىذهااةآلتى
كوردستانةوة ديَتة ئيلنجاغى طةورة تةنها كورليَك و كتيَكى دةبيَ بةناوى(حةمةالو و

 -2بايةزيااد بااةطى شاايَخانىي لة(موحةمااةد)ى كااورلى ساايَ نااةوةى هااةبووة

َتان ئاغاا)ى باؤ حةماةالوى دةخاوازن و
رةحيم) لاة دزةيياتى(ئايشاةخان كتاى ساول

بةناوةكانى(وةمتان و كاكيل و عةباد) وةمتاان دوو كاورلى بةناوةكانى(ماةالك و وساو)

َى كورةبؤر)ىي ليَرة-وة خزمايةتى
َالى رلةسول
(رةحيمى مام ئؤمةر)يش دةدريَتة (عةبدول

دةبيَ و كاكيل-يش دوو كورلى بةناوةكانى(خدر و ساةليم) دةبيَا ي ناةوةكانى وةمتاان

و تيَكةآلوى حةمةالوييةكان لةطةلَ بن داسنيةكانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة دةسا
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ث يَدةكات و بةيةكاةوة لاة ئيلنجااغى طاةورة باة ثيَكاةوة ذياانى باةردةوام دةبان تاا

لةشكرى سوثاى ئيسالم كة هاتؤتة كوردستان شاخى(داسن) ى طؤرليووة بة(مةقلوب)

َح مسااتةفاي لااةدايكبوى 1939ى
ئةمرلى(.ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ رةشاايد حاااجى سااال

ضونكة تاكة شاخ بووة ئارلاستةى بةرةو كةعبة شاؤرلنةبؤتةوةي لةاليةكيرتيشاةوة طواياة

ئيلنجاغى طةورةي هاوآلتىي لة2017-3-18ز).

لوتكةيةك لةشاخى شنطال-شنطار ناوى داسن بووةي ئةمةش واتة طةرلاندنةوة بؤ شويَن

-5حاجى عةزيز رلةسولَي بةوة دةضيَ لةدواى(حةمةالو)ةوة لةكؤتاييةكانى ساةدةى

َتان ياان بااواجى ياان
َكة نيشتةجيَى بنارى-بن هةيبةساول
وةك ئةوةى بوتريَ ئةو خةل

نااؤزدة و سااةرةتاى سااةدى بيسااتةم لااة ناوضةى(شااوان و شايَة بزيَنى)يااةوة هاااتبىَي

قةرةضوغ يان داسن بووبن بؤية ثيَياان دةوتريَا (بن داسانى)يان ثامشااوةى مرينشاني و

كورةكانى(سةعيد و شةريف) لةطةلَ خانةوادة بن داسنيةكانى(مةالك و ئةلياس) ذن و

ناوضةى داسنى ذوورو و خواروو بوون.

ذخنوازى دةكةن و دةميَننةوة و ئةمرلى بوون بةيةكيَك لة خانةوادةكانى ئةو طوندة.

دووةم داسن لة زمانةكؤنةكاندا لة سةردةمى ئاينى حةرلان بةواتاى خوداى تاقاناة

-6حوسيَن دةراشىي لةسةدةى بيستةمةوة لة طوندى(دةراشى) خؤشناوةتيةوة ديَناة

هاتووةي زةردةشتيةكان طؤرليويانة بة(ديَو) و بة ئيَزديةكانيان ووتوة(داسنى) واتة ديَاو

مساقة و لةويَشةوة نةوةكانى حوسيَن ديَنة مةرزان و ئيلنجاغى طاةورةي قاادرى كاورلى

ثةرس ي بةآلم ئةو مانايةى ديَو بؤ خاودا تاا ئاةمرىش لاة وآلتاانى نيمتاة دورطاةى

حوسيَنى دةراشى لةطةلَ بةرةبابى ئةلياسى بن داسنى تيَكةلَ دةبيَ بة ذن وذخنوازى.

ئيربيا(ئيسثان و ثورتوطالَ) هةر ماوة ديوتلى بةماناى خودا ديَ ي كةواتة داسانى وةك

َكى طوندى ميَرجارلى ئيلنجاغى طاةورة ثيَكادةهيَنن و
شيَخانيةكان زىريينةى خةل

رلةبانى زمانى عةرةبى و خوا ثةرستى كوردية.

خانااةوادةكانيرت كةمينااةن و ليَاارةو لااةويَ هاااتوون و شانبةشااانى شاايَخانيةكان

َبوونى كةلتورى عةرةبى بةهؤى ئاينى ئيسالمةوة لة كوردساتان
سيَيةم بةهؤى زال

نيشتةجيَبووني لة نيَو شيَخانيةكانى بن داسنيش كورةكانى بايةزياد باةطى شايَخانى

و ناوضةكة وشةى بن داسنى هاوشيَوةى(بن جو) و(بن ديان)ةي واتة ئةوانة لة بنةرلةت و

زىرينةن و دواتر نةوةكانى تااهري باةطى شايَخانى ديَان و دواى ئةماناةش خاناةوادةى

َماني منيش هةر بريو بؤضاونى
باوك و باثريةوة(ئيَزدى و داسنى) بوون وي بوون بة موسل

حةمةالو لة رووى ذمارةى خيَزانةوة دةبيَتة سيَيةم خانةوادة و تاد.

َة بووة و بةراستى دةزامن بن داسنى واتة ناةوةى ئيَزدياان دواى
سيَيةمم لة ميَشك طةآلل
َمان بوونيان.
موسل

بؤ شيَخانى بن داسنى؟
َبةت بيَ بري ورلاى جياواز نابيَ ي ئةوةى لةسةر
وشةى بن داسنى لةضيةوة هاتووة هةل
بن داسنى بيستومة و خويَندومةتةوة سايَ تيَطةيشانت باؤ بان داسانى طةآللاة باووة
ئةوانيش

بؤ ميَرجارل؟
ناونيشااانى كتيَبةكااةم(ميَرجارل) بااؤ ثااةجنا سااالَ خااةباتى ئيلنجاغيااةكان لااة
نيَوان( )1990-1940لة دوو وشةى ليَكدراو ثيَكهاتووةي وشةى(جارل)م لكانادوة باة

يةكةم شيَة ئادى رابةرى ريفؤرخموازى رىحى ئيَزديةكان كة ميَرطةى شايَخانى لاة

وشةى(ميَر) هةر يةك لةمانةش بةجيا لاة زماانى شاريينى كورديادا ضاةندين ماناا

َكى ناوضااةى بنارى(شاااخى داساان) بااووةي لااة
اللااش دروسااتكردووةي بةبنةضااة خااةل

َكاراوة و
َدةطرني ميَر واتاكانى(ثياو و ميَرد و ئاازا لةشاةرل و دآلوا و ساةخى و دل
هةل

دةوروبةرى(هةكارى) باكورى كوردستاني يان دةوتريَ (عاةيازى كاورلى غةناةم) ساةر

َاةميَرد و
مةرد و ثري و بةتةماةن) لاة خاؤ دةطريَا وةك ميَرخااس و جاواميَر و كةل
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َةثياو ي جارل-يش واتة(شويَن و زةوى و رلاطةياندن بة دةنطى بةرز) وةك جارل كيَشاان
كةل

لة ساةر تاةواوكردنى ثرىذةكاةم باؤ ئاةوةى مانادوبوونى تيَكؤشاةرانى قؤناغاةكانى

َةكجارل و طؤجارل.
و جارلدان و نيَرطزجارل و بةل

سةرةتايى شؤرلش و شاخ-ى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة بنومسةوةي ئاةوان خاةباتيانكرد

كةواتة ميَرجارل شويَن و نشينطة و زةمني و مةملةكةت و النة و ميَرطى ميَرخاس و
جواميَر و بيَتاوة شايَر و عةطيداناةي رلاطةيانادنى ثا لر باة طاةروو و هااوارى باةرزى
رةتكردنةوةى ذيَر دةستةيى و دةنطى كث ناةكراوى ئيلنجاغيةكاناة لاة ثيَانج دةياةى
َم و ستةم و داطريكارى داطريكةران و دوذمنانى كورد.
سةدةى رلابردوو بةرامبةر زول

َةمةكااةى بةناادةش بااؤى تؤماااركردن و كرديااة ضااريىكى بااةر ئاااطردانى(ميَران و
قةل
ميَخاسان) كة ئةويش ئةو(ميَرجارل)ةية كة ئيَستا لةبةر دةستى تؤى خويَنةر داية.
لةدواى هةر كاريَكم ووتومة كارى تةواو هةر خودا خاوةنيةتىي بةندة ئةوةندى باؤى
كرا بيَ خةخمؤرى كارةكةى بووةي دةميَكة خةريكى ئةو بةرهةمةم ميَاذووى كااركردن

ميَرجارل ضى لة خؤ دةطريَ ؟

َى حمةماةد ضاوشاني لةشاارى
تيَيدا لة رىذى ثيَنج شاةممةى  2002-5-30ةوة لاةمال

َةى لة ضةند بةشايَكدا كؤكردىتاةوة و خساتؤتة رلووي بةشاى
ميَرجارل ئةو ثةجنا سال

كؤيةوة بةيةكةم ضاوثيَكةوتن دةس ثيَدةكات تا ئيَستا خاؤى دةدا لاة نزيكاةى()15

يةكةم باس و رلىىل طةجنانى ئيلنجاغى طةورةية لة ضوونة ريزةكانى باريى شايوعيةت و

َةكانى ( )2017-2012بة ضرلى كارى لةسةر كاراوةي
َيك بةآلم تةنها لة نيَوان سال
سال

ضةكرة و طةشةكردنى لة ناوضةكةي بةشى دووةميش شؤرلشى ئاةيلوىل ماةزن(-1961

دواى حةوت بةرهةم ويستم هةشتةم ثةرتوكم لة سةر زيَدةكةم(ئيلنجاغى طةورة) بيَا

 )1975و بةشدارى ئيلنجاغيةكان لةشؤرلش و ئاوارةبونيااني بةشاى سايَيةم شؤرلشاى

ئةوةى سةرجنى رلاكيَشام و ئيلنجاغى ثيَ لة دةوروبةرةكةى جياكردمةوة(خةبات و باريى

نويَى نيَوان ساآلنى( )1988-1975ميَرجارلى ئيلنجاغى طاةورة لاة خاةبات و خاويَن

نويَ و شؤرلشطيَريى و قوربانيدان و شةهيدةكان)ى بووي بؤية ئةو اليةنةى كةس وكارى

َنااةدان دا و بةشااى ضااوارةم ثارتيزانااةكانى ميَرجااارل و قارةمانيَتيااان
بةخشااني و كؤل

َماداوة ماافى
ميَرجارلم وةرطرت و بووة ئةو بةرهةمةى بةر دةستتاني تاا كرابيَا هةول

لاةنيَوان( )1989-1988و جيَطااةى شااانازى بااوون بااؤ ميللااةتيَكي بةشااى ثيَنجااةم

ئةوانة بدةم كة بةشدارى بريى نويَ و ثيَشمةرطايةتيان كردووةي هيوادارم لة ئاس ئاةو

شةهيدانى دواى قؤناغى( )1990-1940كراوة بة ثةراويَزى ئةم كتيَباة وةك وةفاياةك

َويَرانى و دةربةدةرى و ضةرمةسةرية بيَا
هةموو ئارة و خويَنرلشنت و ماندوبوون و مال

َبومى ويَناةكانى رلىذاناى
بؤ خويَنى شةهيداني دوا بةشى ميَرجارليش ديكؤميَن و ئةل

كة كورلانى ميَرجاا لر وميَرجارليياةكان ضةشاتويانة بةخشايويانة لاة ثيَنااوى ئاماجناة

سةختى خةبات و كاروانة.

رلةواكانى بزاوتة رزطارخيوازةكانى كورد و طةىل كوردستان.
ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورةى هةمنشينى ميَران هةر ئاوةدان بيَ .

ثيَويستة ضى بوتريَ ؟
بة مؤبايلةكةم ثةيوةنديم بة فةرماندةيةكى مةفرةزة سةرةتاييةكانى شؤرلشى نويَ-

ئاراس ئيلنجاغى

ةوة كرد لةسةر بابةتيَك زىر طفتوطؤ و قسةمان كرد هةندة نيطةرانى بارودىخةكان بوو

2017-6-11تةقتة

ووتى(مامؤستا ئةوةندة سةنتةت نةرلوا كورلة خؤ تةعويزت نادةنةوة) بيَ ئوميَادى ئاةو
ثيَشمةرطة قارةمانة نيطةرانى كردم وي لة هةمانكاتدا هاندةريشم بوو بؤ سور بوون
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بةشى يةكةم
َدان و طةشةكردنى شيوعيةت لة
سةرهةل
ئيلنجاغى طةورة
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َام و ساتةمى
بةردةوام داكؤكيكةريَكى سةرسةختى ئاةو تةوذماة باوون بةرامباةر زول
َكةكان.
دةرةبةط وخاوةن مول

بةشى يةكةم
َدان و طةشةكردنى شيوعيةت لة ئيلنجاغى طةورة
سةرهةل
سةركةوتنى شؤرلشى ئؤكتؤبةر بةسةر قةيسةرى روسيا لة دةيةى دووةماى ساةدةى
بيستةم وي دواتر سةركةوتنى سؤظيةت لةطةلَ هاوثةميانان لة جةنطى دووةمى جيهاانى
وي سيستةمى ثاشايةتى و دواكةوتوى زىريَك لة ووآلتانى رلىذهةآلتي لةو هؤكارة زة و
َومةرجيَكى لةباريان هيَناياة ئااراوة كاة تاةوذمى
ئاشكرايانة بوون كة زةمينة و هةل
ئايدىلؤذيةت و بريى سياسى شيوعيةت بة كاريطةريةكى زىرةوة ناوضةكة بتةنيَتةوة.
ديارة هةذارى و نةدارى طةآلنى عيَرا لةسايةى رلذيَمى ثاشاايةتى كؤنةثةرساتى
ئةو سةردةم و كاريطةرى حزبى شايوعى عيَاراقيش وةك بريىكةياةكى سياساى ناويَ و
دروش م و بانطاةوازةكانى باؤ رزطاارى مارىظ و مرىظاياةتى بةطشاتى و ضاني و تويَاذة
َطة لة ساةر دةساتى ضاينى دةساةآلتدار و خااوةنى هؤكارةكاانى
ضةوساوةكانى كؤمةل
َكى ئيلنجااغى
بةهةمهيَنان بةتايبةتىي لةو هؤكارة بابةتى و خؤييانة بوون كاة خاةل
َكى هةر بةشيَك لةسةر زةمينى عيَرا و كوردستان باوةشيَكى كراوة
طةورةش وةك خةل
بيَ بؤ كارى سياسى و ريَكخراوةيى حزبى شيوعى عيَرا .
َكى عيَارا و كوردساتان بةشايَوةيةكى
لةسةرةتايى ضلةكانى سةدةى بيستةمي خةل
بةربآلو كةوتنة ذيَركاريطةرى ئةو تةوذمة برييياة سياساييةى ئاةو ساةردةمى حزباى
َكى ئيلنجااغى طاةورة
شيوعى عيَرا ي باةهؤى هاةذارى و كولةماةرطي -ةوةش خاةل

()1

َكى طوناد بوونة(شاةعبى)ي
لةسةرةتاى ثةجناكانى سةدةى رابرلدووي تاك وتةرا خاةل
ئااةو كااات بةشاايوعيةكان دةوتاارا (شااةعبى) و كؤمةَلااةى ه اةرةوةزيان ثيَكهيَناااي
بارةطايةكيان لةناو مزطةوتى طوندةكة كردةوةو لةذوورى فةقيَيةكانيش ضااخيانةيةكيان
بؤ مةبةستى ضادانة ميوانةكان و ئةندامانى هةرةوةزييةكة دروستكرد.

()2

َدانى دوو رليَبازو هزرى جياوازي وةك دوو تةوذمى بريى و سياسى و
سةرةتاى سةرهةل
رليَكخراوةيىي كةلة ملمآلنيَ و كيَشمةكيَشمى طةرم داباووني دةطةرليَتاةوة باؤ كؤتاايى
ساآلنى ثةجناكاني بةدياريكراوى دواى شؤرلشى 14ى تاةمموزى 1958ي كاة شؤرلشايَكى
ضةثطةرايى وكاريطةرى سؤظيةتى جاران وثيَشكةوتن و طؤرلانكاريية جيهانيةكانى ثيَوة
دياربوو.

()3

َكى طوند ضوونة ريزةكاانى
َى 1958دةتوانني بليَني زىربةى خةل
لةطةلَ كودةتاى سال
َةى هةرةوةزى جوتياريدا خؤيان رليَكخسا ي تاةنياو
حزبى شيوعى عيَراقةوةو لةكؤمةل
تاقاة ماَليَااك لااة ئيلنجاغاادا كااة نةبوونااة شاايوعى و هااةوادارى(ثارتى دميااوكراتى
()4

َى مام كيَخاوا وةمساان يوساف ماةالك باوون .رلةنطاة ئاةوةى
كوردستان) بووني مال
ئيَستاكة بةتايبةت ئةوانةى كةبايةخى سياسى و ميَذوويى ناوضةكةيان نةبيَي طوماان
َى سااآلنى
َطةيةكى بتاوكى ساةد ماال
خبةنة سةر ئةو رلاستية كة طونديَك يان كؤمةل
( )1دةستنوسيَكى نامةيى(عومسانى مةال سديقى كورى عومسانى مةمحود) كةتيَيدا باس لة بيؤطرافيااى بااوكى دةكااتي
َةبانى و ض ئةوةى ئاغاكاانى كؤياة خااوةنى باوون لاة
هة رضةندة زةوى زارةكانى ئيلنجاغى طةورة ض ئةوةى شيَخةكانى تال
9822دىمن زةوى و زارى ئيلنجاغى طاةورة تاةنها نزيكاةى 700دىمنيَاك شايَة وئاغاا خاوةناداريَتى -ياانكردووة ئاةويرت
َااك) وةك كااؤى سيسااتةمةكةى ئااةو سااةردةم
َم(دةربااةط و خاااوةن مول
جوتيارةكااان خؤيااان خاوةنااداريَتيانكردووة بةال
بةكارهاتووة-نوسةر)

َ كاويَس) لةدايكبووى 1950ى ئيلنجاغى طةورةي لة2013/11/14ز.
َ فةحتولال
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نورى عةبدولال
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شوان سديق عومسان مةمحود)لةدايكبووى 1954ى ئيلنجاغى طةورةي لة 2015/8/15ز.
َ كاويَسي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َ فةحتولال
( )4نورى عةبدولال
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ثةجناكانى سةدةى رلابردووي ملمآلنيَى سياسى و فةلسةفى هةبوو بيَ ! كة لةو كاتاةدا

َةكااةو (عةباادولآل فااةحتولآل كاااويَس) جيَطاارى كؤمةَلااة
مااةمحود) سااةرىكى كؤمةل

هيض كارطةيةك و كريَكاريَك يان سةرمايةو سةرمايةداريَكى نةبووبيَ جطة لة ئاساتى

و(مةولود حةسةن حةمةالو) رلاستطرى سندو (امني صندو )بووة()6ي لةطةلَ هةرياةك

َك؟! بةآلم رلاستيةكة ئةوةية كة كوردستان بةطشاتى و طوندةكاةى
هؤشيارى نزمى خةل

لة(ئؤمةرى مام حةمةدةمينى و هيدايةت حاجى خدر و مسايلى حاجى خدر) ئةنادامى

ئيَمة ئةوسااكة باةقؤناغى دةرةبةطاياةتى دا تيَدةثاةرلى و رليَاذةى باةرزى زةوى و زارى
طوندةكانى ئيلنجاغى طةورة و طتكة(مةرزان) لةذيَر دةستى دةرةباةط باووي جوتياار
َيةكةشاااى لةرليَطاااةى
خااااوةنى زةوى ناااةبوو و بةشاااى زىرى بةرهةماااة كشتوكال

َةكة بوون.
كؤمةل

()7

َاة هةرةوةزيياة جوتيارييةكاةى ئيلنجااغى
لةنيَوان ساآلنى()1961-1958كؤمةل
طةورة توانى دوو دةستكةوتى طةورة بؤ جوتيارانى طوند بةديبهيَنيَ ئةوانيش

َكى طونادى ئيلنجااغى طاةورة
سةركارةكانيانةوة دةبواية بداية بة دةرةبةطةكاني خاةل

َكى جوتيار بوو بة بةرذةوةندييةكانى خؤياان كاة
يةكةميان هؤشياركردنةوةى خةل

َى(كيَخوا وةمسان يوسف مةالك و
هةمووى هةذار و كةم دةرامةت بوون جطة لةوةى مال

َساتى
ئةبيَ جوتيار خاوةنى بةرهةم و زةوييةكةى خؤى بيَ و نةضةوسيَنريَتةوة و بةرهةل

َح مستةفا و حاجى عةىل مةمحود
مام حاجى حةمةدةمني خدرمسايل مةالك و حاجى سال

دةرةبةط بكاتي لةذيَر درومشى(ضايتان دةويَ ئاةى هاةذاري دابةشاكردنى زةوى و زار)ي

َكيرت جوتيااربووني
َالى كاويَس) كةخاوةن مةرل و مااآلتى زىر باووني خاةل
و مام فةحتول

لةسةر ئةو درومشانة مام بةكرى عةىل ئةمحةدى كانى لةلةيى كة لةدايكبووى 1951ى

خاوةنى بةشيَك لةزةوييةكانى(ئيلنجاغ و مةرزان)باوكى بةريَز(مام جاةالل)بووي واتاة

كانى لةلةية و ئةو كاتى تةمةنى حةوت سااآلن باووةي لاة  2015/10/9لةبنكاةى

شيَة عيسامةدديني ئةوانيش لةهةموو طوندةكانى دةوروبةرى كؤية سةركاريان هةبووي

دكتؤر رةئوفى خيَرخوازى بؤى طيَرلامةوةو و ووتى درومشاةكان زىر باوون ئاةوةى باةبريم

َى(ماام
كة سةرثةرشتى زةوى و بةرهةمةكانيان بؤ كردووني لة ئيلنجاغى طةورةش مال

ديَ ئةمانة بوون

كيَخوا وةمسان يوسف مةالك) نويَنةرى شيَة عيسامةدين بووني تةنها ئةوان ثةيوةندى

كةريم كةريم ليل ئةمام

َيان لةطةلَ خيَزانى شيَة عيسامةدين هةبوو )5(.رلةنطة هةموو ئةمانة هؤكارى
توندوتؤل

دميوقراتى و يا سةالم

سةرةكى ئةوة بووبن كةخانةوادةى كيَخوا وةمسان يوسف ماةالك لاة ئيلنجااغى طاةورة

سينى نى ية و دىية

َةى هةرةوةزى جوتيارانةوة نةكردبيَ و هاةوادارى
تاكة مالَ بووبن ثةيوةنديان بةكؤمةل

قسةى ئاغا درىية

َاةبانى لاة ثاارتى
ثارتى دميوكراتى كوردستان بووبن ضاونكة ئاةوكات خاناةوادةى تال

سينى ني يةو ماستة

دميوكراتى كوردستان كاريانكردووة بةهؤى جةنابى مام جةاللةوة.

قسةى شةع رلاستة

َة هةرةوةزيية جوتيارييةكةى طوندى ئيلنجاغى طاةورة تاا دةهاات فاراوانرت
كؤمةل

خؤم وداس وقةيناغم

َى  1961طةيشتة ئةوثةرلى طةشةو تةشةنةكردنىي (مةال سديق عومساان
دةبووي تا سال

حةرةسى كةريم قاسم

( )5دةستنوسيَكى(شوان سديق عومسان) ناسراو بةمالزم شوان دانيشتوى ووالتى سويدي تايباةت بةشايوعيةت و طةشاةى
لةئيلنجاغى طةورة بؤى ناردووم.
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َ كاويَسي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َ فةحتولال
( )6نورى عةبدولال
( )7شوان سديق عومسان مةمحودي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ضيتان دةويَ ئةى هةذار

هةروةها بةثيَى ياداشتنامةكةى(مةال ئةمحةد بانى خيَآلنى) كة يةكيَ لةساةركردة

دابةشكردنى زةوى و زار

ناسراوةكانى حزبى شيوعى عيَرا بووي لةويَ باس لةوة دةكات كةخؤى و(مةال ساديق
َى ماام
ئةو كاتى منالَ بووين دةضاووينة باةردةمى ماال

عومسان ئيلنجاغى) لةرليَطةى(بةهائاةدين نوري)ياةوة بويناة شايوعىي لةساةرةتايى

شوان مةال سديق دةَليَ

كيَخوا وةمسان كة ئةو درومشانةمان دةوتةوة دةبووة شةرلة بةرد و قسةى ناشريين بةيةكدى

ضلةكانى سةدةى رلابردوويكة ئةو كااتى مةال(ساديق ئيلنجااغى) لةشاارى ساليَمانى

ووتن بةداخةوةي بةهةرحالَ لةكؤتاييدا جوتيارةكان هؤشياربوونةوة و خؤيان سةرثةرشتى

َةتى مةاليةتى وةردةطريَ )10(.هاةر
فةقيَى مزطةوت بووةي هةر لةشارى سليَمانيش مؤل

زةوى و زارةكانيان دةكرد.

()8

بؤية لة ووتارةكانى نويَذى هةينى لةمزطةوتى ئيلنجاغى طةورة رلةنطدانةوة وكاريطةرى

َاةى هاةرةوةزى
دووةميان ئةطةرضاى قوتاخباناة باة()10سااآلن ثيَشارت لة(كؤمةل

حزبااى شاايوعى عيَراقااى بةسااةرةوة بااووة و ثشااتطريى جوتيااارانى كااردووة و دذى

َى( )1948-1947قوتاخباناةى
جوتياران) لةطوندى ئيلنجاغى طةورة كراوةتةوةي لةسال

َكيادا بة(ماةال شايوعى) نااو دةهيَناراي
دةرةبةطةكان ووتارى داوةي بةمةش لةناو خةل

ليَ دامةزراوةي بةآلم بيناى تايبةت باةخؤى ناةبووةو لاةخانووى قاورلى ماآلنادا باووةي

لةيةكةمني كؤنطرةى(جوتياران) لة 1959-4-15لةشارى(بةغداد) باة سةرثةرشاتى

َةكة بةهةولَ وكؤششى خؤى ئةو كااتى تاوانى باشارتين وطاةورةترين قوتاخباناة
كؤمةل

َويَسااتانةى
رلاسااتةوخؤى( عةبدولكااةريم قاساام) بةشاادار بااووةي لةسااةر ئااةم هةل

لةئيلنجاغى طةورة دروس بكاات باؤ ئاةوكاتى بيناياةكى منوناةيى باووة لةقاةزاى

َاة) ناوياان
لةاليةن(ثارتى دميوكراتى كوردساتان) كاة ئاةو كاات بة(كؤمةرة=كؤمةل

كؤيةوناحيةو طوندةكانى.

()9

َى( )1962لةاليةن(سةعيد مةسايفى)ةوة دةساتطري دةكريَا ي هاةروةها
دةهات لةسال

َى )1997
َمي ساال
لةالثةرلة42ى(بريةوةرييةكامني ئةمحاةد باانى خيَآلناىي ساتؤكهؤل

بؤجااارى دوةماايش لةاليةن(عااةريف عومسانااةوة)ةوة طاارياوة و دوورى دةخةنااةوة بااؤ

لةطردى سةيوان كؤبوينةوة ذمارةمان()70فةقيَ بووي (ياةكيَتى قوتابياانى

طوندى(ثريةر)ي هؤكارى سةرةكى ئةمةش ووتارةكانى رلىذى هةينى بووة كة الياةنطريى

دينى)مان دامةزراندي بةآلم لةبةرئةوةى ثيَشرتلةطةلَ(مةال عةبدولرةمحان سايَطردكانى

شيوعيةت و برايةتى و هاوكاارى جوتياارانى سانورةكة باووة و داواى كاردووة ماافى

دةنوسيَ

و مةال سديق ئيلنجاغى و مةال حةسةن) ثةيوةندميان هةبووي ثةيرلةوةكاةمان ثيشاانى

جوتيار نةخوريَ و زةوت نةكريَ .

ئةو فةقيَيانةدا.

()11

َى  1958باريى شايوعيةت دةطاتاة نيَاو طاةنج
بةر لةشؤرلشى 14ى تةمموزى ساال
وخويَندةوارانى ئيلنجاغى طةورةي (هيداياةتى حااجى خادر)ى ناساراو باةهاورليَ(مام

( )8دةستنوسيَكى(شوان سديق عومسان) ناسراو بةمالزم شوان دانيشاتوى ووالتاى ساويدي سةرضااوةى ثيَشوو(هةرضاةندة
لةطةلَ ثيَطةيشنت و طةشةى بريو هؤشيارى مام جةالل بةشيَكى زىر لة جوتيارةكانى ئيلنجاغى طةورة كاة ثةيوةنديياةكى
َيان لةطةلَ خؤى و خانةوادةكةى هةبووة ليَى دةطيَرلنةوة و خؤم طويَم لة قسةى زىربةيان بووة باس لةوة دةكةن كاة
توندوتؤل
مام جةالل هةموو جاريَك ووتويةتى ضيرت ئةو شاةش ياةك و دةيةكاة باؤ بااوكم و ماماةكامن مةباةني هاةروةها طوشااد
عةبدولرةمحانيش لةزارى مةولودى ماام حةساةنى ح ةماةالوى باؤى طيَراماةوة ووتاى جاريَاك دةغا َل ودان و بةرهاةمى
َةبانى مام جةالل ئيَمةى دى ووتى ئةوة باؤ باؤ ئيَارةى دةهيَانن خاؤ ئاةوة رةجناى خؤتاناة
جوتيارميان برد بؤ تةكييةى تال
جاريَكيرت بؤيان مةهيَنن-نوسةر)
َ كاويَسي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َ فةحتولال
( )9نورى عةبدولال
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هيدايةت) لةريزةكانى سوثاى عيَراقةوة ثةيوةندى بةحزبى شيوعى عيَراقاةوة دةكاات
وئةو وةك كاديريَكى كؤمةاليةتى و حزبى دةردةكةويَ بةآلم بةهؤى ئةوةى خويَندةوارى
َسؤزانةو دةرويَشاانة لةساةر ريَباازى
نةبووي دةبيَتة كةسيَكى خزمةتطوزارى حزب و دل
()10

شوان سديق عومسان مةمحودي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )11دةستنوسيَكى نامةيى عومسان مةال سديقي سةرضاوةى ثيَشوو.

36

َةكانى و براكانى دةبناة
حزبى شيوعى دريَذة بةخةباتى شار و شاخ دةدات و خؤى ومنال

عيَراقةوةي خدر مسايل حاجى خدر دةَليَ ( مةال سديق عومسان مةمحود) يةكةم كاةس

باشرتين خانةخويَى حزبى شيوعى عيَرا و زىرترين مانادووبوون و قورباانى مااديى و

بووة لةئيلنجاغى طةورة ثةيوةندى بكات بةحزبى شيوعى عيَراقةوة لةضلةكانى سةدةى

جةستةيان بةركةوتووة لةناو ناوضة ئازادكراوةكان هةم لةشةرلى حزبةكوردساتانيةكان و

رلابردوو و مامم (هيداياةت حااجى خادرمسايل ماةالك) دووةم و باوكم(مسايال حااجى

هةميش لةشةرلى بةعسيةكاندا.

()12

خدرمسايل)سا ايَيةم وخؤم(خااادرمسايل خدرشا ايَخانى) ضاااوارةم و(حمةماااةد ساااديق

دةتوانني(مةال سديق عومسان مةمحود)و(مام هيدايةت حاجى خدر مسايل) بكةيناة

عومسان)ثيَنجةم كةس بوون كة ضونةتة ريزةكانى حزبى شيوعى عيَراقةوة ي()15ئةمانة

َدان و طةشةكردن و بآلوبوونةوةى بريى شيوعيةت
دوو كاراكتةر و بناغةيةك بؤ سةرهةل

لةرلووى سياسيةوة بةآلم يةكةم كةس لة ئيلنجاغى طاةورة لاة خاةباتى ضاةكدارى لاة

َيَك كاادر و كةساانى
لة ئيلنجاغى طةورةي بةآلم نابيَ ئةوةش لةبري بكريَ كة كؤماةل

ريزة كانى حزباى شايوعى عيَارا ضاةكى ثيَشامةرطايةتى لةشاان كردبيَا حمةماةد

شيوعى لةناوضةكةماندا هةبوون وةك(عةىل مةولودى داربةساةرى و ئةمحاةد ساةعيد

َال قادر جومعاة-حمةماةد عاةودلَ-ة كةلةاليةن(عاةىل ماةولود داربةساةرى)
عةبدول

جؤآلى داربةسةرى و قادر رلةمةزان ساد تةقتةقى و وةستا قاادر طؤثتةثاةيى و قاادر

َيةوة ثةيوةندى بةحزبى شيوعى عيَراقةوة كردووة لة لقى حزباى شايوعى عيَراقاى
خال

شةريف تةقتةقى و مةال عوبيَد قاةرةناوى و اللاة ماةولود و عاةىل رةساولَ ئؤماةر

بةتاليؤنى()5ى بيَتواتة لةماوةى نيَوان( )1973-1967لةالى مالزم ئةمحةد جبورى-

طومبةتى و بةكر مةنسور) كة رلىليان هةبوو لةطةشةكردنى شيوعيةت لة ئيلنجاغى

موسآلوى و فةرماندةى لقةكةى بووة و قادر تةهاى داربةسةريش سةردةستةى بووةي ئةم

طةورةو مةرزان و ووراتى كؤية.

()13

زانياريانة لة (حمةمةد عةودلَ و حمةمةد شيَخانى و خدر مسايل شيَخانى) وةرطرياوة.

َى(كيَخوا وةمسان يوسف ماةالك) و كورةكانى(ماام وساو و مامؤساتا زاهاري)
مال

َطريساانى شؤرلشاى ئاةيلوىل
ئةطةرضى شيوعيةت لةئيلنجاغى طةورة لةطاةلَ هةل

لةئيلنجاغى طةورة لةباربوون بؤ ضةكةرةكردنى بريى كوردايةتى و باة هاتنى(ساةعيد

َايَن خاةريكبوو بكوذيَتاةوةي باةآلم
َى  1961باةرةو كةمبووناةوةى بةرضااو ياان بل
سال

مةسيفى)ش بؤ الى مام كيَخوا وةمسان لةو كاتةدا طةشاةكردنى شايوعيةكان لةطاةلَ

لةكؤتايى شةستةكانى سةدةى رلابردوو دووباارة ضاةندين خيَازان رلىلاةكانيان لاةحزبى

َطريسانى شؤرلشى ئةيلوىل  1961كةوتةكزى و هةوادارانى شؤرشى ئةيلول و ثارتى
هةل

شيوعى عيَرا رليَكخراناةوة لةساةر دةساتى هاورليَ(ماام هيداياةت و هاورليَكاانى)ي

دميوكراتى كوردستان زياديانكرد.

()14

َكو
بةمةش طةشاةكردنيَكى بةرضااو رلوويادا ناةوةك تاةنها لاةئيلنجاغى طاةورة باةل

َكى
وةك وومتان لةسةرةتاى ضالةكان و ثةجناكاناةوة تااك وتاةرا ليَارةو لاةو َي خاةل

َى 1967شانةيةكى حزبى شايوعى
لةهةردوو طوندى(مةرزانى خواريَ و سةريَ)داي سال

ئيلنجاغى طةورة لةرلووى رليَكخسنت و ئؤرطانيةوة ثةيوةنادى دةكاةن باةحزبى شايوعى

ي طونااد(ئيلنجاغى طااةورةو مااةرزانى خااوار َي و سااةريَ)
عيَاارا لااة هةرساا َ

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح قادر حةمةد) هاورليَ(مالزم رابةر)ي لةدايكبوى1954ى ماةرزاني ثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-3-13ز.

( )13شوان سديق عومسان مةمحودي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )14ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(ئااةنوةر نااادر خاادر) مااام ئااةنوةرى كاااديري لااةدايكبوى 1938ى ئيلنجاااغى طااةورةي

( )15ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(خااادرمسايل خااادر) ناساااراو بةخدرشا ايَخانى لاااةدايكبووى1948ى ئيلنجااااغى طاااةورةي

لة2013/3/18ز.

لة2015/10/6ز.
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َى (1969ئةبوباةكر
بةسةرثةرشتى(مام هيدايةت) رليَكخرا)16(.هةروةها لةثاييزى سال
سديق عومسان ) واتة(مالزم شاوان) لةساةر(كانى ئةشاكةوتيَ)ى ئيلنجااغى طاةورة

مستةفاى خةليلى لةهةردوو مةرزانى خواريَ وسةريَي جطة لةوةى كة لةهةرسيَ طوند
َكى بووبونة هةوادار و دىستى حزبى شيوعى عيَرا .
زىربةى خةل

لةرليَطةى(مةمحود حوسيَن مةمةند-وةستا مةمحود) فؤرلمى ئةنداميَتى حزبى شيوعى
ثرلدةكاتةوة و دةبيَتة ئةندامى حزب.

()17

()18

َى()1973-1968طفتوطؤ
دواى ئةوةى بةنيَوانطريى يةكيَتى سؤظيةتى جاران لةسال
لةطةلَ(حزبى بةعسى عةرةبى ئيشرتاكى) و(حزبى شيوعى عيَرا ) لاةعيَرا دةساتى

لةاليةكى تريشةوة حمةمةدى ماةال ساديق لةطاة َل ئاةوةى هااو لر َي ماام هيداياةت

ثيَكردي سؤظيةت بؤ بةرذةوةندى خؤى(حزبى شيوعى عيَرا )ى خستة بةردةم كارةسات

بةرثرسى حزبى باووة لاة طونادى ئيلنجااغى طاةورة باةآلم باةهؤى خويَندةواريياةوة

َى
و رلىذيَكى رلةشي كاتيَك بةرةيةكى هاوبةشيان لةطاةلَ بةعسايةكان ثيَكهيَناا لةساال

َكى ناوضاةكة بةطشاتى و
َى 1971زيااتر باووة لةساةر خاةل
كاريطةرييةكانى لةساال

َيادا(ثارتى دمياوكراتى كوردساتان)يش
1973ي هةرضةندة حزبى شيوعى عيَرا هةول

ئيلنجاغى طاةورة بةتايباةتى ضاونكة توانيباووى بةشايَك لةثيَشامةرطةكانى ثاارتى

بتيَتة نيَو ئةو بةرةيةوة بةآلم بيَ ئاةجنام باووي بةماةش شايوعيةكانى ووراتاى كؤياة

دميوكراتى كوردستان خبزيَنيَتة نيَو ريزةكانى حزبى شيوعى عيَراقةوة بةآلم ئةوانةى ئةو

دووضارى رلاوةدوونان وطرتن وليَادان وضاةككردن بوناةوةي لةالياةن ثاارتى دمياوكراتى

كاريطةرى هاةبووة لةساةريان ئاةمرلى باةهؤى هاةر بيانوياةك بيَا حاةزيان ناةكرد

كوردستانةوة بؤية بةناضاارى طونادةكانيان جايَ دةهيَشا وباةرةو ناوشاارى كؤضايان
كرد.

ناوةكانيان تؤمار بكةم-نوسةر.

()19

ضةندين خانةوادة بوونة شيوعى لة هةرسيَ طونادى ئيلنجااغى طاةورةو ماةرزانى

َدةدةن بتنة نيَاو ساةربازطةى(كؤية) لةترساى
لةبةر كةمى ذمارةيان سةرةتا هةول

خواريَ وسةريَ وةكو(هيدايةتى حاجى خدرى و مساايلى حااجى خادرو ماةال عوماةرو

هيَزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستاني بةآلم سةربازطةى رلذيَام رليَطاياان ثايَ ناادةن و

ناسرى مام وسو و جةبارى مام تؤفيقى و ناميقى حاجى حةمةدةمينى و خدر و خةليل

َدةيان نادةن بؤية بةناضارى دةبن بة دوو طروثةوة و بةجيا دةضنة ناوشارى كؤية
دال

و ئازادى مام مسايلى و حةمشاني و موشاريى ماام عاةولآلى رلةساوىل و حةمةعاةىل و

َى(حةويَزى مام يةحيا)ى كة دىستيَكى باشاى شايوعيةكان
يةكةميان دةضنة مال

مةنافى مام تةهاى و حمةمةدى ماام عاةودىل كةسااآلنيَكى زىر ثيَشامةرطةى حزباى

َى(رلةئوف سةراج) بااوكى دكتاؤر كاةريم كاة ياةكيَك لاة
بوو و دووةميان دةضنة مال

شيوعى بوو لة لقى مالزم ئةمحةد لة ئيلنجاغى طةورة و خانةوادةكانى( عومةرى مام

َدة دةدريَني بؤماوةيةك لاةناو شاارى كؤياة
خانةوادة دلسؤزةكانى شارى كؤية بوو و دال

خارندى ومام قادرى حةمةبةلؤ وعةزيز مةمحود و جةميلى ناربةند وعةباس و حةمةدو

خؤياااان حةشااااردةدةني باااةآلم كاتيَاااك هاورليَ(عاااةىل ماااةولود داربةساااةرى)
دةضيَتة(سةروضاوة) و(عةىل شةعبان) فةرمانادةى()5ى بيَتواتاةى ثاارتى دمياوكراتى
كوردستان دةستطريى دةكات و بةرةو طرتوخانةى(خاةالن و رلاياات) رلاثيَتاى دةكااتي

( )16نامةيااةكى دةستنوسااى هاورليَ(خاادر مساياال خدر)شاايَخانىي تايبااةت بةخااةباتى مااام هيدايااةتى مااامى
لة()2013/3/8نوسيويةتى.
( )17بيؤطرافياى(شوان سديق عومسان) بة دةستنوسى خؤى بؤ كتيَبى(ميَرجارل)ى بةندةى ناردووةي ئيَستا ناوى ئةبوباةكرى
بةتةواوى طؤرليوةو ناوة شؤرلشطيَرييةكةى لةخوَى ناوة لة ثيَناسى بارى شارستانيش بووة بة شوان.
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شيوعيةكانى ناو كؤية لةترسى ئاشاكرابوونى نهيَنياةكانيان بةناضاارى كؤياة باةجيَ
()18

دةستنوسيَكى(شوان سديق عومسان) ناسراو بةمالزم شوان دانيشتوى ووالتى سويدي سةرضاوةى ثيَشوو.

( )19نامةيةكى دةستنوسى هاورليَ(خدر مسايل خدر)شيَخانىي سةرضاوةى ثيَشوو.
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َن بةرةو(كةركوك)و لةويَشةوة بؤ(كفرى) لةويَ(لقى كؤية) بةسةركردايةتى(بةكر
دةهيَل

َى هاورليَ(خدر مسايل خدرمسايل مةالك)ناساراو بة(خدرشايَخانى)
ئةندامةكانيان لةمال

ئةمحةد سةعيد داربةسةرى-بةكر جؤآل) ثيَكدةهيَنن و()6هاورليَى ديارى ئيلنجاغ لاةو

لةرلىذى()1978/12/31طريَ دةدةني ئةو هاورليَيانةى بةشداربوون ئةماناةى خاوارةوة

لقااةبوون ئااةوانيش(مام هيدايااةت و خاادر تااةهاو مااةناف تااةهاو مااام مساياال

بوون

وكورةكانى(خدرشيَخانى و خةليل شيَخانى).

()20

 -1هيدايةت خدر مسايل مةالك ئيلنجاغىي ناسراو بةهاورليَ( مام هيدايةت).
 -2ئةبوبةكر ئةمحةد سةعيد داربةسةرى ناسراو بةهاورليَ(بةكر جؤآل).

بارودىخى شيوعيةكان دواى رليَكةوتنامةى(شيوعي -بةعسي) و

 -3قادر رلةمةزان ساد تةقتةقى.

نسكؤى شؤرلشى ئةيلول

 -4ئةبوبةكر سديق عومسان مةمحود ئيلنجاغى ناسراو بةهاورليَ(مالزم شوان).

كاريطةرييةكانى رليَكةوتنة هاوبةشةكةى حزبى شيوعى عيَارا و حزباى بةعساى

 -5خدرمسايل خدرمسايل مةالك ئيلنجاغى ناسراو بةهاورليَ(خدرشيَخانى).

عةرةبى ئيشرتاكى دريَذةى كيَشاو باآلدةساتبوونى شؤرلشاى ئاةيلوليش لةكوردساتاندا

 -6خةليل مسايل خدرمسايل مةالك ئيلنجاغى ناسراوبةهاورليَ(خةليل شيَخانى).

بوارى بؤ ضاالكية سياسى و سةربازييةكانى حزبى شيوعى عيَرا زىر تةنطةباةر كارد

 -7خدر تةها قادر ئيلنجاغى.

ئةمة لةاليةكي وة لةاليةكيرتيشاةوة دواى نساكؤى شؤرلشاى ئاةيلولي ثيَطاةى حزباى

 -8حةمشني عةولآل رلةسول ئيلنجاغى.

بةعسى عةرةبى ئيشرتاكى لةووآلتى عيَراقدا لةحوكمدا بةهيَزو تؤمةكرت دةباووي ئايرت

 -9مةمحود حةمةد قادر مةرزانى.

َساان باة لةسايَدارةدانى ئةفساةرانى حزباى شايوعى عيَارا لاةناو
بةعسيةكان هةل

 -10شةهيد عةبدولرةمحان تةها قادر ئيلنجاغى ناسراو بةهاورليَ(ئاسؤ).

ريزةكانى سوثاى عيَرا و طرتن وئازاردان ورلاوةدوناانى كاادرو ئةنادامان و دىساتانى

 -11سيامةند حةمة مستةفا ئيلنجاغى.
()22

حزبى شيوعى عيَرا لةنيَو شارةكاندا دةستى ثيَكاردي ئايرت ليَارةدا قؤنااغيَكى ناويَ

 -12مةناف تةها حةمةعةىل ئيلنجاغى.

دةس ثيَدةكات و شيوعيةكان بؤ ضارةسةركردنى ئةو بارة نةخوازراوةيان ثاةنا دةبةناة

ئةو هاورليَيانة لةو شةوةدا برليار دةدةن كة لةشاار دةربتان و ماةفرةزةى ضاةكدارى

باااةر دروساااتكردنةوةى شاااانةى رليَكخساااتنى نهيَناااى لةشاااارةكان و ئةنداماااة

َى()1979/1/1هةريةك لة هاورليَيان(خدر شيَخانى و
ثيَكبهيَنني لةبةيانى سةرى سال

َدةطرن.
ئاشكرابوةكانيشيان ثةنا بؤ شاخ دةبةن و ضةك هةل

()21

مالزم شوان وشةهيد مةمحود حةمةد مةرزانى) بةرةو دةشتى كؤياة باةريَ دةكاةون و

لةو سةروبةندةدا هاورليَيانى حزباى شايوعى عيَراقاى كاة لة(ئيلنجاغياةكان) و

دواى 12رلىذيرت هاورليَيان(مام هيدايةت وشةهيد بةكر جؤآل وخةليل شيَخانى) شار جيَ

هاورليَيانى(داربةسةرو ماةرزان و تةقتاة ) ثيَكهااتبوون لةطاةرلةكى(باداوة)ى شاارى

َن لة 1979/1/12دةطةنة طوندى(داربةسةر)ي ئةمانة بووناة باةردى بناغاةى
دةهيَل

َى 1978كؤبونةوةياةكى تايباةت باة باارودىخى ئاةو كااتى
هةوليَر لاةكؤتايى ساال

دروستكردنى هيَزى هةوليَرى حزبى شيوعى عيَرا كة لة( )1979/1/7ثيَكهااتبوو

( )20نامةيةكى دةستنوسى هاورليَ(خدر مسايل خدر)شيَخانىي سةرضاوةى ثيَشوو.

( )21ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(خدرمسايل خدر) ناسراو بةخدرشيَخانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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بةو شيَوةيةى خوارةوة
( )22نامةيةكى دةستنوسى هاورليَ(خدر مسايل خدر)شيَخانىي سةرضاوةى ثيَشوو.
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 -1خدر مسايل خدر مسايل مةالك ئيلنجاغى (هاورليَ خدر شايَخانى)ي بةرثرساى
سةربازى.

 -1ئةبوبةكر سديق عومسان مةمحودي هااورليَ(مالزم شاوان شايَخانى)ي جيَطارى
ثةلَ.

 -2شةهيد كاويَس رلةشيد ثيَبازىكى(مام كاويَس)ي بةرثرسى سياسى.

 -2مام هيدايةت حاجى خدر مسايل ئيلنجاغىي كادير.

 -3هيدايةت خدر مسايل ئيلنجاغى(هاورليَ مام هيدايةت).

 -3نازم جةبار تؤفيقي ثيَشمةرطة.

 -4شةهيد بةكر ئةمحةد سةعيد داربةسةرى(هاورليَ بةكر جؤآل).

 -4خدر مسايل خدر مسايل مةالكي ثيَشمةرطة.

 -5كةريم ئةمحةد رةشيد برازاى مام كاويَس ثيَبازىكى.

 -5ئازاد مسايل خدر مسايل مةالكي ثيَشمةرطة.

 -6خةليل مسايل خدرمسايل ئيلنجاغى.

 -6شةهيد عوزيَر حوسيَن ئؤمةر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

 -7مستةفا هةمزة داربةسةرى.

 -7مةجيد حةمةد مةمحودئيلنجاغى(هاورليَ مةجيدة سوور)ي ثيَشمةرطة.

 -8جةمال خورشيد داربةسةرى.

 -8عةبدولآل حميَدين حةسةن ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

 -9خدر هةمزة داربةسةرى.

 -9شةهيد مةناف تةها حةمةعةىل ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

 -10قادر تةها داربةسةرى.

 -10شةهيد عةبدولرةمحان تةها قادر ئيلنجاغىي هاورليَ ئاسؤي ثيَشمةرطة.

 -11ئيرباهيم حةسةن بايزئاغا.

َح ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
 -11ئيسماعيل حةمةد وةستا سال

 -12موحسني ياسني بايزئاغا.
-13شوان سديق عومسان ئيلنجاغى

-12عومةر مةمحود حميَدين حةسةن.

()24

()23

ئةو هاورليَيانة دةستثيَشاخةربوون باؤ خاةباتى ضاةكدارى و رليَكخساتنى طاةجنانى
َى 1980
ئيلنجاغى طةورة لةنيَو ئؤرطانةكانى حزبى شيوعى عيَرا ي لة كؤتاايى ساال

شةرلى عيَرا -ئيَران و طةشةى شيوعيةكانى ئيلنجاغى طةورة
يةكيَك لةدةرهاويشتة خيَراكانى جةنطى عيَرا  -ئيَران()1988-1980ي ئةوة بوو

ذمارةى ثيَشمةرطةكانى ئيلنجاغى طةورة تةنها لةلقى كؤيةى حزباى شايوعى عيَارا

َطةى نةوتى تةقتة )ي حزبى بةعسى عةرةبى ئيشرتاكى
بةبيانووى بونى نةوتةوة لة(كيَل

بوونة()11ثيَشمةرطةي فةرماندةى بةتاليؤن(شةهيد مام كاويَس ثيَبازىكى) و(شةهيد

َةبانى طاةورةو
فةرمانرلةواى عيَرا طوندى ئيلنجاغى طةورةو 8طونديرتى سانورةكة(تال

مةمحود قادر حةمةد مةرزانى) فةرماندةى ثةليان بووة و مالزم شوانيش جيَطرى ثةىل

طتكةو مةرزان وشيواشؤكى خواريَ و سةريَ و داربةسةرى سةريَ وخاواريَ و مساقاة)ى

بووة و ثيَشمةرطة ئيلنجاغيةكانى ئاةو بةتاليؤناة لاةنيَوان( )1981-1980ئةماناة

َكةكااة ئاااوارةبوون وطةجنااةكانيش
رلاطواساا بؤ(هااةوليَرو كؤيااة و تةقتااة )ي خةل

بوون

هةنديَكيان ثةيوةنديان بةشؤرلشى نويَ بةرابةرايةتى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتانةوة
كااردو هةنديَكيرتيشاايان ضااوونة ريزةكااانى حزبااى شاايوعى عيَاارا ي بااةآلم لةطااةلَ

( )23ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(خدرمسايل خدر) ناسراو بةخدرشيَخانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )24ضاوثيَكةوتن لةطةلَ( لوقمان تةها قادر) لةدايكبووى 1966ى ئيلنجاغى طةورةي لة2014/1/1ز.
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َى( )1983تاةرازووى
َطريسانى شةرلى براكوذى حزبةكوردستانيةكان لةشاخ لةساال
هةل

ثيَشمةطةدا بةشداربوون ئاةوةى بةدةساتم كاةوتبىَ و زانرابيَا كاة رلىذيَاك لاةرلىذان

هيَز لةناوضةكة طؤرلانى بةسةراهات(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان) لةهيَزى سيَيةمةوة

لةريَكخسنت بووة يان ثيَشمةرطةى حزب بووة ليَرةدا دةياخنةمةرلوو

لة ووراتى كؤية بووة هيَزى يةكةم و هةرياةك لةحزبى(شايوعى عيَارا و بزوتناةوةى

 -1سديق عومسان مةمحود(مةال سديق ئيلنجاغى)لةضالةكانى ساةدةى رلاباردوو

سؤسياليس ا )كة بااةر لةشةرلةكة(سؤسياليس ا ) يةكااةم و(شاايوعى) دووةم هيَاازى

لةشارى سليَمانى لةطةلَ(مةال ئةمحةدى بانى خيَآلنى) لةريَطةى(بةهائةدين نورى)يةوة

ناوضةكة بوون()25ي ليَرة بةدواوة تاك وتةرا طةنج والوةكاان دةضاوونة ريزةكاانى حزباى

ثةيوةندى دةكةن بةريَكخستنةكانى حزبى شيوعى عيَراقةوة.

شيوعى عيَرا و زياتر هةستى نةتةوايةتى برةوى سةندي بةآلم ئةوةش ئاةوة ناطةياةنيَ
كة حزبى شيوعى عيَرا لةنيَو ئيلنجاغى طةورةدا شانةى رليَكخساتنى ناةما بيَا و

 -2هيدايةت حاجى خدر مسايل مةالك(مام هيداياةت) لةساةرةتاى ثةجناكاناةوة
لةريزةكانى سوثاى عيَرا ثةيوةندى دةكات بة حزبى شيوعى عيَراقةوة.

طةجنانى ثيَ ئارلاستة نةكريَ بؤ خةباتى شاروشاخ هةر لةسةروبةندى شاةرلى خؤكاوذى

 -3مسايل حاجى خدر مسايل مةالك(مام مسايل) لةثةجناكانةوة شانبةشانى براكةى

َى 1983باةدواوة ضاةند طاةجنيَكيرت لاةئيلنجاغى طاةورة
حزبة كوردستانيةكان لةسال

َال كاويَس و مةولود حةسةن
َال فةحتول
مام هيدايةت ثةيوةندى دةكاتي هةروةها(عةبدول

ضوونة ريزةكانى حزبى شيوعى عيَراقةوة لةوانة

َاةى هةرةوةزيياةوة ثةيوةنادى
حةمةالو)يش لة كؤتايى ثةجناكاناةوة لةريَطاةى كؤمةل

َى
 -1شةهيد عةبدوملوتةلي حةمةعةىل تةها ناسراو بةهاورليَ(هةنطاو) لةساال
1985ةوة بووة ثيَشمةرطةو لة 1987/4/26لة شةرليَكى دةستةو يةخةى قارةماناناةى
دذ بةبةعس لةئيلنجاغى طةورة ضووة كاروانى شةهيدانةوة.

دةكةن بة حزبى شيوعى عيَراقةوة.
َال قادر جومعة لة ناوةراستى شةستةكانةوة لةريَطاةى عاةىل
 -4حمةمةد عةبدول
مةولود داربةسةريةوة ثةيوةندى دةكات بةحزبى شيوعى عيَرا و لة باةتاليؤنى()5ى

 -2لوقمان تةها قادر(.)1988-1985

بيَتواتة لة لقى مالزم ئةمحةد جبورى دةبيَتة يةكةم ثيَشامةرطةى ئيلنجااغى طاةورةى

 -3دليَر موشري عةولآل رلةسول()1988-1986

ئةو حزبة.

 -4شااةهيد تااةها حةمةعااةىل تااةها ناسااراو بااةهاورليَ(طؤران)-1985تااا

 -5خدر مسايل خدر مسايل(خدر شيَخانى) لةشةستةكانةوة.

لة1989/11/20لةسةربازطةى هةوليَر خؤي و شةش هاورليَى طوللاةباران دةكاريَن و

 -6حمةمةد سديق عومسان شيَخانى كؤتايى شةستةكان

دةضيَتة كاروانى سةروةرانةوة(.)26

 -7مةمحود حوسيَن مةمةند(وةستا مةمحود-خولة)لةكؤتايى شةستةكانةوة

َاةكانى طونادى
جطة لةوةى لةثيَشودا ناوى ضاةند خانةوادةياةكم باردووة لةبنةمال
ئيلنجاغى طةورة كة لة ئؤرطاناةكانى حزباى شايوعى عيَارا لةرليَكخسانت و هيَازى

 -8ئةبوبةكر سديق عومسان(شوان شيَخانى)لةكؤتايى شةستةكانةوة
 -9ناسر وسو جومعة لة شةستةكانةوة
 -10جةميل وسو جومعة لة شةستةكانةوة
 -11جةبار تؤفيق جومعة لة شةستةكانةوة

( )25دةستنوسى هاوريَ خدر شيَخانى ي سةرضاوةى ثيَشوو.

( )26ضاوثيَكةوتن لةطةلَ( لوقمان تةها قادر)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َال رةسولَ لة شةستةكانةوة
 -12حةمشني عةبدول
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َال رةسولَ لة شةستةكانةوة
 -13مشري عةبدول

 -36شةهيد عةبدوملوتةلي حةمةعةىل تةها(هةنطاو)

 -14ئةمحةد عةبدولقادر ئؤمةر لة شةستةكانةوة

 -37شةهيد تةها حةمةعةىل تةها(طؤران)

 -15قادر حةمةد ئؤمةرةش لة شةستةكانةوة

 -38لوقمان تةها قادر

 -16ناميق حةمةدةمني خدر

 -39عةبدولرةمحان تةها قادر(شةهيد ئاسؤ)

َح
 -17خاليد وةستا سال

 -40ئيسماعيل حةمةد مسايل

 -18سديق حةمة مستةفا

 -41مةجيد حةمةد مةمحود(مةجيدة سور)

 -19مةولود فةتاح قادر

 -42عوزيَر حوسيَن ئؤمةر(شةهيد عوزيَر)

َال كاويَس
َال فةحتول
-20عةبدول

َال رةسولَ
 -43دليَر موشري عةبدول

 -21عةبدولقادر ئةمحةد قادر

هاورليَيااانى حزبااى شاايوعى(ميَرجارل)ةكةم رلاسااتطؤبوون لةطااةلَ خةباتةكااةيان و

 -22حوسيَن حميَدين حةسةن

رليَبازةكااةياني لةضااةندين رلووبةرلووبوونااةوةى نابةرامبااةردا جااةنطاون و دةربااازبووني

 -23ئةمحةد حميَدين حةسةن

لةشةرلى نةخوازراوى حزبة كوردستانيةكان و لة دةيان نةبةردى ثيَشمةرطانة بةرامبةرى

 -24عةبدوآل حميَدين حةسةن

دوذمنى بةعس لةسةر ليَوارى طوللاةدا رلىيشاتووني خويَنياان بةخشايووةي دةرباةدةرو

 -25مةولود حةسةن حةمةالو(حاجى مةولود)

ئاوارة بووني ذن ومندالَ و خؤشيان دةستطريكراوني ئازاردراون و ئةشكةجنةيان بينياووةي

 -26خدر تةها قادر

َند
َيان تاآلن وسوتيَنراوةي ضؤكيان بؤ خواستى دوذمنان وناحاةزان داناةناوةي ساةربل
مال

 -27بةكر ئؤمةر حةمةدةمني(مةال بةكر)

وسااةركةش و جااواميَر بااووني لااةخؤيان بااووردووة و قوربانيشاايان داوةي خانااةخويَى

 -28ئيمام ئؤمةر حةمةدةمني(مام ئيمام)

ثيَشاامةرطةو شااؤرلش بااووني هةنديَكيشاايان لااةو كاروانااة دوا ثلااةى برلوابوونيااان

 -29عومةر ئةبوبةكر مةمحود(مةال عومةر)

بةرليَبازةكةيان كةشةهيدبوون و خؤبةختكردناة بةدةساتهيَناوةي لاةديارترين ئةساتيَرة

-30عةبدولرةزا حةمةد مةمحود( رلةزاقة سور)

وورشةدارةكانى ئامساانى ئيلنجااغى طاةورةى حزباى شايوعى عيَارا كاة هةميشاة

 -31خةليل مسايل خدر مسايل مةالك

دةدرةوشيَنةوة لةوراتى ميَرجارلدا ئةمانةن

 -32ئازاد مسايل خدر مسايل مةالك

شةهيدى ئاسؤى رلووني هاورليَ ئاسؤ

 -33هاشم مسايل خدر مسايل مةالك

يةكةم شةهيدى دواى نسكؤ لةخةباتى ضةكدارى ميَرجارل

 -34نازم جةبار تؤفيق جومعة

َى
شاااةهيد عةبااادولرةمحان تاااةها قاااادري ناساااراو بةهاورليَ(ئاساااؤ)ي ساااال

 -35شةهيد مةناف تةها حةمةعةىل
47

1956لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَش وجوتيارو نيشتمانثةروةر لة طوندى ئيلنجااغى طاةورة
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َى 1972ثةيوةندى باة رليَكخساتنةكانى حزباى شايوعى
َهيَناوةي سال
ضاوى بةذيان هةل

بووةوخيَزانى ثيَكةوة نةناوةي دواى()6ساآلن لةكارى نهيَنى رليَكخستنى حزبى شايوعى

َى  1980دةبيَتة
َى 1974ثلةى ئةنداميَتى حزبى وةرطرتووةي سال
عيَراقةوة دةكات ي سال

عيَاارا بااةآلم بااةهؤى خيانااةتى يااةكيَك لااة ئةناادامانى ئااةو طروثااة كااة تااةواوى

ثيَشمةرطةى حزبى شيوعى عيَرا لةناوضاةى كؤياةي بةشادارى ضاةندين نةباةردى و

زانيارييةكان دةداتة رلذيَمى بةعسى رلووخاو لة( )1989/3/25ئاةم طروثاة ئاشاكرا

ضاالكى حزبى شيوعى كردوةي دوا سةروةرى لة()1982-1-27لةطةلَ ثؤليَك لةهاورليَ

دةباان ودةسااتطريدةكريَني كااةذمارةيان()7هاااورليَى حزبااى شاايوعى عيَاارا بااوو

و هاوسااةنطةرانى لةداستانى(سايَكانى)( )27دةضايَتة كاااروانى شااةهيدانةوةي خويَنااة
طةشااةكةى دةرلذيَتااة سااةرخاكى نيَااوان طوندةكانى(س ايَكانى و قةمبااةر)ى ناحيااةى
َؤثى خويَنى دذ بةسوثاى باةعس قارةماناناة جاةنطاوةي ماةزارى
سيَطردكاني تا دوا دل
شةهيد ئاسؤلة طؤرلستانى طوندى ئيلنجاغى طةورة بةخاك سثيَردراوة.

()28

بةناوةكانى

()29

 -1حمةمةد عومةر خارند مةرزانىي ناسراو بة (حااجى باةختيار) سةرثةرشاتيارى
طروث.
 -2مريةم عومةر خارند مةرزانىي خوشكى هاورليَ حاجى بةختيار.

شةهيد هاورليَ(هةنطاو)

 -3خدر حةمةد حةسةن مةرزانى.

شةهيد عةبدوملوتةلي حةمةعةىل تةهاي ناسراو بةهاورليَ(هةنطاو)ي ذياننامةكةى

 -4تةها حةمة عةىل تةها ئيلنجاغى ناسراو بةهاورليَ(طؤران).

لة(داستانى طةورةى ئيلنجاغى طةورة)نوسراوة.

 -5هاوكار بةكر ئةمحةد سةعيد داربةسةرى.

لةسيَدارة بةرزترةي شةهيد هاورليَ طؤران

 -6جوتيار طةرميانى

َى 1969لةخيَزانيَكى
شةهيد تةها حةمةعةىل تةهاي ناسراو بةهاورليَ(طؤران)ي سال

َح
َال قادر سال
 -7فةحتول

َهيَناوةي تاوةكو ثؤىل يةكةمى
ضةوساوة وئازادخيوازى ئيلنجاغى طةورة ضاوى بةذيان هةل

َطاةكان دةكةويَتاة دةسا حزباى بةعساةوة هاةموو ئاةو
دواى ئةوةى هاةموو بةل

َى
ناوةناادى لااةئيلنجاغى طااةورة لةقوتاخبانااة خويَندويااةتىي لةتةمااةنى( )14سااال

هاورليَيانة لة 1989/4/24لاة سايَدارةدةدريَن( )30و كاةس و كارةكانياان دةساتطري

لةسةردةستى شةهيد(حاجى بةختيار)ةوة ثةيوةندى دةكات بة حزبى شيوعى عيَراقةوةي

دةكريَن وخانوةكانيان بةشؤفلَ دةروخيَنريَا و هةناديَكيان رلةواناةى خاوارووى عيَارا

َسؤزانة كارةكانى رليَكخسنت لةهةشتاكانى سةدةى رلابردوو
لةسنورى ناحيةى تةقتة دل

دةكريَن بؤ شارى سةماوةي بةآلم لة( )1989/11/20خيَزانى هااورليَ طاؤران باةهؤى

َى 1985شةهيد هةنطاوى براى ضاةكى ثيَشامةرطايةتى
ئةجنامدةداتي دواى ئةوةى سال

ثريى و ثةككةتويانةوة ئازاد دةكريَن.

()31

دةكاتة شان و دةضيَتة شاخي ئةويش لةشارى هةوليَر لةطةلَ هةناديَك هااورليَ باةردةوام
دةبيَ لةكارى رليَكخسنت وطروثيَكى رليَكخسنت بةسةرثةرشتى هاورليَ(حمةماةد عوماةر
خارند)مااةرزانى ناسااراو بةهاورليَ(بااةختيار) ثيَااك دةهيَاانني شااةهيدتةها سااةَل
()27داستانى سيَكانى ي لةبةشةكانى داهاتووى ئةم كتيَبة زياتر لةسةريم نوسيووة.
( )28ضاوثيَكةوتن لةطةلَ( لوقمان تةها قادر)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )29ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىل) كورى شةهيد هةنطاو و برازاى شةهيد

( )30هاورليَ خدر شيَخانى(خدر مسايل خدرمسايل مةالك) دةليَ لة ساةربازطةى هاةوليَر ئةماناة طوللاةباران كاران وةك
ديارييةك بؤ ثيَشوازى كردنى عيزةت دوورى يةكيَك لة سةرانى حزبى بةعسى رلووخاوى ئةوكات .
( )31شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىلي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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حاجى حةمةد

دةميَننةوةي تاوةكو لةمانطى 11ى 1989بةر ليَبوردنى طشتى دةكةون و ئازاد دةكريَني

َةطةكةى شةهيد طؤران
ناشتنى كورلةكةيى و هيَل

َطاى زىرةمليَ(كةورطؤساك)ي ثااش
لةكوردستانيش دووبارة دوور دةخريَناةوة بؤكؤماةل

جيَطةى باسكردنة باوكى شةهيد(خدر مةرزانى) حاجى(حةمةد حةسةن مةرزانى)

ماوةيااةك دةطةرليَناااةوة شاااارى هااةوليَر لةطةرلةكى(شاااورتاوة) نيشاااتةجيَ دةبااان

كارمةندى شارةوانى هةوليَربووة لةو كاتةداي شوشنت و لةطؤرلنانى ئةو شةهيدانةى ثايَ

َى(مةناف تةها)ى براى مام حةمةعةىلي ضونكة رليَطةيان ثيَنادريَ خانوةكاةيان
لةمال

سثيَردراوةي ئةويش لة طؤرلستانى(مةعمةل قريل)ى شاارى هةوليَر(سايَ سايَ)بةيةكةوة

َى 1991دووبااارة دةطةرليَنااةوة باااداوةو
ضاااك بكةنااةوةي تاااوةكو دواى رلاثااةرلينى سااال
()33

َيكةنادبووي حااجى حةماةد
َيَكةوة كة دةزطاى(ئةمن)بة حاةفارة هةل
دةيانكاتة ناو ضال

خانوةكةيان نؤذةن دةكةنةوة.

َيَ(خدر)كورليشمةي جةرطى خؤيى و جةرطى()6داياك و بااوكيرت دةخاتاة
نةيتوانيووة بل

ضريىكى خانوة قورلةكة

ذيَر يةكيَك لةو ضاآلنةوةي تاوةكو دواى رلاثةرلين لةرليَطةى حاجى حةمةدةوة دةزانريَ ئةو

َى حزبااى شاايوعى
ئااةم بابةتااةم لااة رلىذنامااةى(رليَطاى كوردسااتان)ى زمابااال

طةجنة بةكؤمةلَ نيَذراوانة لةكويَن؟ و دةربهيَنريَن و بةجياجيا هةر لةهةمان طؤرلساتان
بةخاكيان بسثيَرنةوة.

()32

َى  2006بآلوكردةوة ئةمةى خوارةوة ناوةرلىكى ئةو ضريىكةية
كوردستانيسال

()34

َى مام حةمة عةىل ئيلنجاغى باوكى شةهيدان( هاةنطاو و طاؤران)ةي بيسا
مال

كاتى خؤى مام حةمةد بةجل وباةرطى خؤياناةوة دةيانيَاذيَ تااوةكو لاة داهااتوو

وسيَ سالَ لةمةوبةر لةخانويةكى قورلى طةرلةكى شةهيدانى شارىضكةى تةقتة باووني

َى باااوكى
َدانااةوةى طؤرلةكااان مااال
ليَكيااان جيابكاتااةوة و بناسااريَنةوةي دواى هةل

َى 1983
خانةوادةيةكى شيوعى و نيشتمانثةروةر و مرىظ دىس بووني ئةو كاات ساال

َطةكةى بةرى دةيناسنةوةي كة()3كونى فيشةكى ثيَوة ديااربووةي
شةهيد(طؤران) بةهيَل

كورةكانى لةريزةكانى حزبى شيوعى كاريان دةكردي ويَنةيةكى زىرى حزباى شايوعيان

ئةمةش واتة طوللة بارانكراوني كة بةهؤيةوة طيانيان لةدةستداوةيجطة لةشةهيدبوونى

لةالبووةيلةترسى درلندةيى رلذيَمى بةعس لةنيَو سواندةو دةالقةى خانوةكةيان شاردبؤوةي

َى ماام حةمةعاةليش دةروخيَانن
هةنطاو و طؤراني رذيَمى بةعس النة و خانووى ماال

دواى ضاالك باوونى شاةهيد(هةنطاو)وةك ثيَشامةرطةيةكى ئاازاو جةرباةزةى حازب و

لة(باداوة)ى شارى هةوليَري خانةوادةكاةش(باوك وداياك و خوشاك و كورةزاكة)شايان

شةهيدبوونى لةداستانيَكى كةم ويَنةى شيوعيةكان لةطوندى ئيلنجاغى طةورةى زيَدى

لةاليااةن دةزطاى(ئااةمن)ى هةوليَردةسااتطريدةكريَني واتااة(مام حةمااة عااةىل و ثااورة

َى مام حةمة عةىل بؤ شارى هاةوليَر و دواتار
َى 1987داو كؤضكردنى مال
خؤى لةسال

رةحيمةى خيَزانى و ثةخشاان و شايَخان)ي دواتار دةطوازريَناةوة بؤئاةمنى كاةركوك و

َى
َطرييةكانى بةعس كورةكةى تريشى هاورليَ(طؤران)دةستطريدةكةن ولةسال
دةزطاهةوال

لةويَشااةوة بااؤ طرتوخانةى(سااةماوة)ى خااوارووى عيَاارا ي لااةنيَوان مانطى(نيسااان و

1989دا لةسيَدارةى دةدةني بةمةش ئةم خانةوادةية كؤساتيان دةكاةويَ ي ض كؤساتيَك

تشرينى دووةمى )1989ماوةى ()6مانط لةو دةردةسةرى و دورخساتنةوةيةو زينادان

َم كة وةسفى بكةن؟
تةنها بؤ ئيَوةى جيَ دةهيَل
( )33ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىل) كورى شاةهيد هاةنطاو و بارازاى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى

( )32ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعاةىل) كاورى شاةهيد هاةنطاو و بارازاى شاةهيدي لاةدايكبوى
َم لاة كاةس و
1986ى هةوليَري لة2016-3-5ز ي هةرضةندة تةمةنى بتوكة و نابيَ ئاةو رووداواناةى لاةبري بيَا باةال

ثيَشوو.
( )34ئاااراس ئيلنجاااغىي لااة تةقتااة خانويااةكى قااورل 23سااالَ نهيَنااى شاايوعيةكان بةزيناادويى دةثاريَزيَا ي ريَطاااى

كارةكةى و باثريى ئةو زانياريانة دةطيَرليَتةوة-نوسةر.

كوردستانيذمارة()686يضوارشةممة 2006-4-12ز.
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مام حةمةعةىل قوربانيدةرى رلاستةقينةى حزبى شيوعى

َم هاوسيَى ئةو خاانوة
َى 2006مال
ئةوةى دةمةويَ ئاماذةى ثيَبدةم ئةوةية كة لةسال
َى شااةهيد هااةنطاو بااووي لااةم بااةهارةدا خاوةنةكااةى ئااةمرلىى
زيادةرلىيااة كااةمال

ناوى تةواوى(حةمة عةىل تةها ئؤمةر سةليم كاكل)ةي لةخانةوادةى دةرويَش خدرةي

ي
رلوخاندوويةتى تاوةكو بيناياةكى بلاؤك و كؤنكريَا لاةجيَطاى بونياات باينَي كاات َ

َى()1930لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَش و رلِِةجندةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي
سال

هاوسيَيةكةم كةناوى (عةىل عومةر)ةو بةرةى عةوآل شاوةى طونادى جطيلاةى شاوانةي

َى بة بةرخةوانى ودواشوانى وشوانكارةيى بةسةربردووةي ي ثيشةى سةرةكى
تةمةنى منال

خانوةكةى رلووخاندي سةيرى ديوارى خانوةكةى خؤمم كردي بينيم دةالقةياةك بةباةرد و

َى 1961بااووة بةثاسااةوانى بريةنةوتااةكانى
َى1961هااةر جوتيااارى بووةيلةسااال
تاسااال

َتةوة ومت ديوارى ئةم خانوةى من زىر سةيرة خؤ
كةستةك و نيوة خش طرياوةي هةربةطال

َطةى نةوتى تةقتة بةهؤى ئاةوةى بارية ناةوت لاة نيَاو زةوييةكاةى ضاوارجؤتيار
ك َيل

كاك عةىل ثاارة وطةجنيناةت نةدىزيوةتاةوة؟ ضاونكة زىر بةشاويَنةوار دةضايَ ي هاةر

َى 1978هةنااديَك لااة
َى()1959ةوةي سااال
لةسااةرووى طوناادى دىزراوةتااةوة لةسااال

شتيَك دىزيوةتةوة منيش هاوبةشم ليَىي ئةويش ووتى هةناديَ ويَناةم دىزياةوة كاة

َى  1980لةئيلنجاغى
نةهيَشتنى نةخويَندةوارى لةئيلنجاغى طةورة خويَندويةتىي سال

زىريان تيَكتووبووني بةآلم بةهى سةردةمى سةرىكى شؤرلشى ئةيلول ماةال مساتةفاى

َطاةى ثةلاةوةرى
طةورة رلاطويَزراون بة هؤى نةوتةوةي لة تةقتة نيشتةجيَبووةو لاة كيَل

بارزانى دةضووني بةم قسةية يةكسةر شةهيد هةنطاوم هاتةوة ياادي بؤياة وومت ئاةبيَ

َى()1985-1984دةضايَتة شاارى هاةوليَربؤ
تةقتة وةك كاارطوزار داماةزراوةي ساال

ويَنةكامن نيشان بدةىي كاتيَ ويَنةكانى هيَناي لةنيَو ويَنةكان(ئازاد مسايل حاجى خادرو

َطرييةكانى باةعسي لاةباداوةى شاارى هاةوليَر
خؤشاردنةوة لة دةزطاسيخورلى و هةوال

سةالم عةباس حةمةدةمني و مةناف تةها)م ناسيةوةي ئةمانة ئيَستا دووانيان لةذيانادا

نيشتةجيَ دةبيَ و لة سةرىكايةتى شارةوانى هاةوليَر دةبيَتاة فةرمانباةرى كاارطوزار

ماوني و ئامؤزاو كةسى خؤمني هةربؤية دواتر ضاومة شاارى كؤياة الى باةريَز(ئازاد

َيدا دواى ئاةوةى 2كاورلى
َى()2003خانة نشني دةبيَ ي لةتةماةنى 77ساال
تاوةكو سال

مسايل حاجى خدر) و ئةوانيرتى ثيَناساندم.

َيشى ليَ تيَكدةدريَ و ضةندين مانطيش زينادانى
شةهيد دةكريَ و خانوو ومالَ وحال

َطةن بؤ ئةوةى كاة
بةرلاستى ئةم ويَنانة جيَطاى ئةوةن زىر ضاك بثاريَزين ضونكة بةل

َةطةورةكاةى لةليَادان
كراوةو دوريش خراوةتةوة بؤباشورى عيَرا ي لة  2007-7-30دل

شيوعيةكان قؤناغيَكى ثرل سةروةري و شؤرلشطيَرانةيان هةبووةي كة سةردةمانيَك ضاؤن

َند حةمةد)
َئاوايى دةكاتي هةروةها خيَزانةكةشى(رلةحيمة خال
دةكةويَ و بؤ دواجارمال

بة لةخؤبردوويى بةساةر ليَاوارى طوللاةدا رلىيشاتون كاة خاويَنى ئاةوان و ساةرجةم

خوشكى شةهيد حاجى بةختيارو مريةم و دايكى شةهيد هةنطاو و شاةهيد طاؤران و

شةهيدانى ثارتة سياسيةكانى كوردستان ئةمرلىيان دروستكردي هةزاران سآلو لةطيانى

شوكريةو ثةخشاني لةدايكبوى 1933ى مةرزاني بةماوةيةكى كاةم دواى كؤضاى ماام

ثاكى شةهيدان(هةنطاو و طؤران) و ساةرجةم شاةهيدانى رزطاارخيوازى طةلةكاةماني

َئااوايى
حةمةعةىل ئةويش لة 2008-1-10دةضايَتة باةردلؤظانى خاواى طاةورةو مال

َةى تر ئةم هةريَمةيان بونياتناوةي وةك ثاداشيتَ باؤ ئاةم
كةخويَنى ئةوان و هةزاران رلىل

دةكاتي دروود بؤطيانى ثاكيان.

()35

َى ئيفاراز و
خانووة تةجاوزة نهيَنى طرةى طةرلةكى شةهيدانى تةقتة حكومةتى خؤمال
تاثؤى كردوون.

()35

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىل) كورى شاةهيد هاةنطاو و بارازاى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى

ثيَشوو.
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كةسايةتية شيوعيةكانى ميَرجارل

َى
طوندى(داربةسةر) لةالى(مةال حمةمةد) دريَاذةى بةخويَنادن داوةي هاةروةها باةمنال

ئةوانةى لةريزةكانى حزبى شيوعى عيَرا لةئيلنجاغى طةورة بووناة كةساايةتى و

َةيى) و شااويَنةكانيرتى كوردسااتان بااةدواى خويَناادن طااةرلاوةي لااة
لةطوندةكانى(سااال

جيَطةو ثيَطةوشويَن ثةجنةيان لةخةباتدا دياربوو بريتيبون لة ماةال ساديق ئيلنجااغى

َتةوة بة مام عومسانى باوكيان طوتاووة مةماة و
هةنديَك لةو طوندانة فةقيَكان بةطال

رلابةرى بريى شيوعيةت لة ميَرجارل ومام هيدايةت كادير و تيَكؤشاةر و مسايال حااجى

شااريت بااؤ هيَناااوة ئةمااةش كينايااةبووة بااؤ بتااوكى مةالسااديق بااؤ خويَناادني

()1

خدر خانةخويَى شيوعيةكان لةكؤتايى ثةجناكان و سةرةتايى شةساتةكانةوة ثةيوةنادى

َى طةرلاونةتةوة طوندى ئيلنجاغى طةورة لةالى(مةال شيَة ساديق)
لةتةمةنى( )10سال

َى 1966
بةحزبى شيوعيةوة كردوة و خدر شيَخانى ثيَشمةرطة و كاديرى بةتوانا لةساال

ثيَش نويَذو ووتاارخويَنى مزطاةوتى ئيلنجااغى طاةورة خراوةتاةوة بةرخويَنادني ثااش

َة لةبارةطاى هاةريَم ثةيوةنادى باة ئؤرطاناةكانى
لة لقى كوردستان لة ناوضةى دةرطةل

ماوةيةك بؤخويَندنى(تةسريف زجنانى) ضووة بؤطوندى(سيَكانى) لةالى مةال حمةماةدى

َى  1968لة لقى ماالزم ئةمحاةد جباورى لاة
حزبى شيوعى عيَراقةوة كردووة و لةسال

ئؤمةرطومبةتى خويَندويةتىي دواتريش ضووة بؤ طوندى(ئاومالَ) لةالى(ماةال قاادرى

َى  1978بووة بة
بةتاليؤنى()5ى بيَتواتةى حزب دريَذةى بة خةباتداوةي لة كؤتايى سال

َخااآلن)ى
رلةش) خويَندويةتىي بؤ خويَندن طوندى(سيَبريان و حاجى اللاة و بناارى خال

ثيَشمةرطة و ليَثرسراوى سةربازى بووة لة بةتاليؤنى()31ى ئازاري لة دواى رلاثةرلين لة

كردووةي لةبةر طرانى نةيانتوانيوة وةريبطرني هاةتا لةطوندى(ئؤمةرطومباةت) ماةال

بزوتنةوةى دميوكراسى خوازان بووة بة ئةندامى مةكتةبى سياسى بزوتنةوةكاة و دواتار

َى بةمام عومسانى باوكى مةال سديقى ووتووة لةبةر هاةذارى طوندةكاة
سةعيد ئاومال

َوةشاندنةوةى ثارتى كارى سةربةخؤى كوردستاني لة سليَمانى لةطةلَ هااورليَ
دواى هةل

ناتوانن نانى دوو فةقيَ بدةن .

شوان شيَخانى ثارتى كارى كوردستانيان ثيَكهيَنااوة و باووة باة ئةنادامى مةكتاةبى

َحى نيَرةطيناى) ولةشاارى كؤياة لةمزطاةوتى
لةطوندى(ئازيانة) لةالى(مةال سال

سياسااى و ليَثرسااراوى ثةيوةنديااةكانى ئااةو ثارتااة و شااوان شاايَخانى فةرماناادةى

قاميش وحةتك و لةخؤشناوةتى وهريان لةالى(مةال عةزيزى كاكى هريانى) و لة شارى

ثيَشااامةرطايةتى و سياساااةمتةدار و ناااازم ئيلنجااااغى ثيَشااامةرطةى داناااةبرلاو و

َالى
ساااليَمانى لةمزطةوتى(خاناااةقاى ماااةوالنا خالياااد) لةالى(ماااةال عةبااادول

حمةمةدشيَخانى كادير و سياسةمتةداري ليَرةدا ذياننامةى هةنديَكيان دةخةمةرلوو

ضروستانى)خويَندويةتى و هةر لةشارى سليَمانيش و لةو مزطةوتة خويَندنى مةاليةتى

مةال سديق ئيلنجاغى رلابةرى شيوعيةت لةئيلنجاغى طةورة

تةواو كردووةي بةداخةوة ئةو كاتةى ئاةو زانياريياناةمان لاة ماةال ساديق ئيلنجااغى

ناوى تةواوى(سديق عومساان ماةمحود ساؤفى حمةماةد)ة ناةوةى(دةرويَش خادر)ةي

َيةوة بووي زىر شويَن وناوضةى لةبري نةمابوو كة
وةرطرتووة تةمةنى لةسةرووى نةوةد سال

َى()1924لةطوندى(داربةسااةر) ضاااوى بااةذيان هااةَليَناوة ي بااةهؤى نااةبوونى
لةسااال

بةفةقيَيايةتى ليَى خويَندووة.

وطرانيةوة بةو سةردةمة مام عومسانى باوكى ئيلنجاغى طةورةى جيَهَشتوة و بؤ باذيَوى

َى  1949دواى سةفةريَكى دوورو دريَذ بةكوردستانا بؤ خويَنادن طةرلاوةتاةوة
لةسال

َيةوة بااوكى خساتؤتية بةرخويَنادنى
ذيان رلوويكردىتة طوندى داربةسةر و هةر لةمنال

طوندةكةى خؤى ئيلنجاغى طةورةو بةكارى مةاليةتيةوة خةريكبووةي يةكةم مةال باووة

َكى طوندى بايزئاغا بووةي بؤية بؤ يةكةجمار
َقيسة) خةل
ئاينىي دايكى مةال سديق (بةل

لةطوندى ئيلنجاغى طةورة ووتاارى نويَاذى هاةينى داوةي باةآلم ماةال عةبادولرةمحان

لةطوندى(بايزئاغا) لةالى(مةال ياسني بانى مارانى) خويَندويةتىي دواتار طةرلاوةتاةوة
55

( )1ذياننامةى مةال سديق ئيلنجاغى لةرليَطةى نامةيةكى دةستنوسى مامؤستا عومسانى كورليةوة بةدةستم طةيشتووة.
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ئةمحةد عومةر سيَطردكانى (مةال عةبدولرةمحانى كويَر)كة فةقيَياةكى ماةال ساديق

َى 1955حاةجى
َى 1953بؤماوةى( )9مانط مةالى ئؤمةرطومبةت بووةي سال
سال

َى
َى لةمزطةوتى ئيلنجاغى طةورة لةسال
لةتةمةنى 12-10سال

َى
َى خواى كردووة و دوو مانطى ثيَتووةي لةذيانيدا()7جار حةجى كاردووةي لةساال
مال

()2

َى 1972ليَثرسراوى يةكيَتى
1971بةفةرمى لةمزطةوتى سيَطردكان دامةزراوةي لةسال

هةروةها مةال عةبدولرةمحان سيَطردكانى باسى ئةو(سوختية و فةقيَيانة) دةكاات كاة

َى  1977لةريَطةى شةهيد عةىل
زانايانى ئيسالمى كوردستان بووة لةشارى كؤيةي سال

َى 1948لةمزطااةوتى ئيلنجاااغى طااةورة لااةالى مااةال سااديق ئيلنجاااغى
لةسااال

َح سيَطردكانيةوة مام جةالل نامةى بؤ دةنوسيَ و تيَيدا دةنوسيَ ماةالى بارادةرم
سال

خويَندوويانة

َى 1979طواسارتاوةتةوة شاارى
شؤرلش دةس ثيَدةكةينةوة دةبيَ هاوكارمان باني ساال

ئيلنجاغى بووة دةليَ

َة بوومياة ساوختة
 1948فةقيَيةتى مةال ساديق ئيلنجااغيم كاردووة و ئاةو ساال

-1مةال حمةمةدى كانى وةمتان

موستةعيد

هةوليَرو بةردةوامبووة لةكارى مةاليةتىي دواى رلاثاةرلين دةبيَتاة ليَثرساراوى ناوضاةى

-2مةال عومةر حاجى مةولود سيَطردكانى

موستةعيد

َى()2006دواى( )57ساالَ كاارى
هةوليَرى يةكيَتى زانايانى ئاينى كوردستاني ي ساال

َالى سندىآلن
-3مةال سةيد عةبدول

موستةعيد

مةاليةتى خانةنشني بووةي لةهةر شويَنيَك مةاليةتى كردبيَا حاوجرةى مزطةوتةكاةى

-4مةال جةالل حاجى حةمة عةىل سيَطردكانى

موستةعيد

فةقيَى هةبووة ضةندين مةال لةسةردةستى ئةو بوونةتة زانااو ماةالى ئااينى هاةروةها

-5مةال حمةمةد شيَخةيى – ثرديَ -بةرامبةر قةشقة

موستةعيد

ثياويَكى زمان ثااراو باووة و لةكيَشاةوطرفتةكؤمةاليةتيةكان قساةيان نةشاكاندووةي

-6عةبدولرةمحان ئةمحةد عومةر سيَطردكانى

سوختة

َى هاةبووة و وايكاردووة ناةوةك هاةر طونادى
هةروةها لة بوارى كارى هةرةوةزيش رىل

َال قادر ئةمحةمةرةز ئيلنجاغى
-7حةويَز عةبدول

سوختة

َكو طوندةكانى دةوروبةريشى كارى خؤيان بةيةكةوة و بة هةرةوةزى
ئيلنجاغى طةورة بةل

-8عةباس حميَدين حةسةن ئيلنجاغى

سوختة

بكةن.

-9نورةدين حمةمةدئةمني كةل ئؤمةرطومبةتى

سوختة

-10مةال ئةمحةد عومةر ئيرباهيم سيَطردكانى

سوختة

َى
مةال سديق لةرلووى سياسيةوة لةسةرةتاى ضالةكانى ساةدةى بيساتةمةوة لةساال
()3

1942ةوة دةكةويَتة ذيَركاريطةرى ئةو تةوذمة فيكرى و سياسيةى ئةوكاتاة لاةعيَرا

َةتى مةاليةتى لةاليةن(ماةال قاادرى
َى( )1950مؤل
مةال سديق ئيلنجاغى لةسال

وكوردستان هةبووةي بةهؤى ئاةوةى كةسايَكى هاةذاربووةي باةردةوام داكؤكيكاةريَكى

َةدا لةطةلَ(هةميناة ئةبوباةكر ماةمحود ساؤفى
طؤثتةثة)ةوة ثيَدراوة و هاةر لةوساال

َام وسااتةمى دةرةباةط وخاااوةن
سةرساةختى جوتيااران وهااةذاران باووة بةرامبااةر زول

حمةمةد)ى ئامؤزاى ذيانى هاوسةري ثيَكدةهيَنيَ .

َاةى
َكةكان بؤية شان بةشانى جوتيارانى طوندةكةى وطوندةكانى دةوروبةرى(كؤمةل
مول
هةرةوةزى جوتياران) ثيَك ديَنني وة بةشدارى يةكاةمني كاؤنطرةى جوتياارانى كاردووة
َى
َى  1959بةسةرثةرشااتى عةبدولكااةريم قاساام هااةر بااةوبيانووةوة سااال
لةسااال

( )2ضااوثيَكةوتن لةطةلَ(عةباادولرةمحان ئةمحاةد عومةر)ناسااراو باة مااةال عةبادولرةحانى كااؤري لااةدايكبووى 1941ى
سيَطردكاني لة2015-3-16ز.

1962لةاليةن(كؤمةرة)ى ثارتى دميوكراتى كوردستانةوة دةستطريكراوةي لةوتارةكانيدا

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدولرةمحان ئةمحةد عومةر)ناسراو بة مةال عةبدولرةحانى كؤري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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زياتر هانى جوتيارانى داوة كة مافيان نةخوريَ بؤية لةطوندةكاةى خؤشاى دذاياةتى
كراوةي بؤ جارى دووةم لةاليةن(عةريف عومسان) دةستطريكراوة ولة(ثريةر) بةندكراوة.

()4

شوان شيَخانىي سياسةمتةدار
ناوى تةواوى(شوان سديق عومسان مةمحود)ةي ثيَشرت ناوى(ئةبوبةكر)بووةي ئيَساتاش
هاوتةمةن و كةسة بةتةمةنةكانى ئيلنجاغى طاةورة و ئؤمةرطومباةت و سايَطردكان

مام هيدايةت خاوةنى نيوسةدة خةبات

َى كارى حزبايةتى بووة نازناوى(شوان)ى
َيَن ئةبوبةكري بةآلم كة تيَكةل
زىربةيان ثيَى دةل

ناوى تةواوى(هيدايةت حاجى خدر مسايل مةالك)ةي ناسراو بووة بة(مام هيداياةت)

َى1956لةطونادى
َبذاردووة و لةكؤتايادا باووة باة شاوان شايَخانىي ساال
بؤ خؤى هةل

َى 1934لة طوندى ئيلنجاغى طةورة ضااوى باةذيان هاةَليَنهيَناوةي لةتةماةنى
لة سال

َى  1970-1969خويَنادنى ساةرةتايى
َهيَناوةي سال
ئيلنجاغى طةورة ضاوى بةذيان هةل

َى
َى 1954دةضاايَتة ريزةكااانى حزبااى شاايوعى عيَراقااةوةي لةسااال
َيدا سااال
20سااال

َى  1973-1970قؤنااغى ناوةنادى
لةطوندى ئيلنجاغى طةورة تةواو كاردووةي لةساال

 1967دةبيَتة ليَثرساراوى شاانةكانى لريَكخساتنى ئاةو حزباة لةطونادةكانى بااكورى

َى 1974-1973بةهؤى كيَشةى سياسي لةنيَوان ثارتى دمياوكراتى
تةواوكردووةي لةسال

َى 1973ماوةيةك بةهؤى باارودىخى سياساى هاةريَم وعيَارا
خؤرئاواى تةقتة ي سال

َى
كوردستان وحزبى شايوعى عيَراقاةوة خويَنادنى جيَهيَشاتووةي ضاونكة ئاةو لةساال

دةضيَتة(كفرى)ي ثااش ماوةياةك لاةكارى رليَكخراوةياى وثيَشامةرطايةتى دةطةرليَتاةوة

َيةوة فؤرلمى بوون بةئةنداميَتى حزبى شيوعى عيَراقاى
1969ةوة لةتةمةنى ضواردةسال

َى  1975نساكؤى
سنورى لقى كؤيةى حزبى شيوعى عيَارا باةردةوام دةبيَا تاساال

َى 1978قؤنااغى ئاماادةيى لاة
َى 1974ةوة تاساال
ثرلكردىتةوةي باةآلم لاة دواى ساال

َى 1979وةك ئةنداميَكى كاراى حزب لةلقى كؤية دةس
شؤرشى ئةيلولي دواتر لةسال

ئامادةيى هةوليَرى كورلان تةواو كردووة.

بةكار دةبيَتةوةي دةبيَتة يةكيَك لةثيَشمةرطةو كاديرة سةرةتاييةكانى قؤنااغى خاةباتى

َى()1979/1/1لةطاةلَ هاورليَيان(خادر شايَخانى وشاةهيد ماةمحود
سةرى ساال

ضةكدارى حزبى شيوعى عيَرا لةنيَوان ساآلنى()1991-1978ي لةشاةرلى نةطريساى

حةمااةد مااةرزانى) بااةرةو دةشااتى كؤيااة بااةريَ دةكااةون و ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى

َى
نااااوةخؤى نيَاااوان حزباااة كورديياااةكانى ساااةر طؤرلثاااانى كوردساااتان ساااال

لةريزةكانى حزبى شايوعى عيَارا دةكاتاة شاان()1ي ذماارةى ثيَشامةرطة لةوكاتاةدا

1983بؤماوةى()20رلىذ زيندانيكراوة لةاليةن يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة و لة-5

بةثةجنااةى دةسااتان دةذميَااردراي ئااةو كااات بةعساايةكان ب ايَ تاارس لةطوناادةكانيش

1985-6يش بةسةختى بريندار باووة لةشاةرلى خؤكاوذى نيَاوان ياةكيَتى نيشاتمانى

ريَكخستنى فاشيانةى خؤى هةبووي كة نةيان دةويَرا تةنها شوانيَكيش بيان بيينَ؟!( )2ي

كوردستان و حزبى شيوعى عيَرا ي لةدواى رلاثةرلينيش ئةنادامى ضااالكى مةكتاةبى

َى 1978يةكاةم
ثيَشمةرطةكانى حزبى شيوعى عيَرا لةخةباتى ضاةكدارى دواى ساال

قةزاى كؤيةى حزبى شايوعى باووةي دواى()51ساالَ خاةبات و زيااتر لاة نياو ساةدة
َةطةورةكةى لةليَدان
تيَكؤشان لةريزةكانى طةل و بةرةى ميللةت لة()2005-5-20دل
دةكةويَ ولةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورة بةخاك سثيَردراوة.

()1

( )4ذياننامةى مةال سديق ئيلنجاغى لةرليَطةى نامةيةكى دةستنوسى مامؤستا عومسانى كورليةوة بةدةستم طةيشتووة.
( )1ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري ضاثخانةى يادي سليَمانىي 2014ي الثةرلة.57-56
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( )1دةستنوسى هاوريَ خدر شيَخانى ي سةرضاوةى ثيَشوو.

( )2بيؤطرافياى(شوان سديق عومسان) بة دةستنوسى خؤىي سةرضاوةى ثيَشوو.
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رلةبيةيان طرت لةسنورى (كؤية) لةنزيك طوندى(تؤبزاوا) بةسةرثةرشتى هاورليَ(مالزم
شوان) لةيةكيَك لةشةوةكانى مانطى ئازارى 1981ز.

()3

ياسني -5ماالزم شاوان -6ساامى ئاةملا -7ئاةبو رةبيار(راهى مهااجر)  -8ماةال
حةسةن(فةتتاح تؤفيق)

()7

َى  1984-1982كؤليذى سةربازى بةشى(ثيادة و تاكتيك) لةشارى(عةدةن)ى
سال

لااة1989-11-20ذيااانى هاوسااةرى ثيَكهيَناااوةو ماوةيااةك لة(سةردةشاا )

َى  1984طةرلاوةتاةوة
يةمةنى دميوكراتى بةثلةى ناياب تةواو دةكاتي لاةكؤتايى ساال

نيشتةجيَبووةي بةآلم دواتر رليَطةى هةندةرانى دورترى بؤ(ئازربيَجاان و توركمانساتان و

كوردسااتان وناوضااةى بااارزان()4ي ئةوانااةى لةخولااةكانى دةرةوةى ووآلت طةرلانااةوة

مؤسكؤ)طرتؤتةبةرو دواجار لة ئؤكتؤباةرى 1990طةيشاتؤتة ووآلتى(ساويد) لةطاةلَ

هةنديَكيان زىر سةركةوتوو بوون وةك(مالزم شاوان)كة ثامشاوةياةك باووة فةرمانادةى

طؤرلانكارييااةكان لااةبلؤكى سؤسياليسااتى رلىذهااةآلتى شيوعيةكوردسااتانيةكانيش

َيؤن لةسنورى هةوليَروكؤية.
بةتال

()5

ثرليشكيان بةركةوتي بةداخةوة خةباتى شيوعيةكان لاةو طؤرلانكاريياةدا ساةركةوتنى

َى  1985بااووة بةفةرماناادةى بااةتاليؤنى()5ى دةشااتى هااةوليَرو ئةناادامى
سااال

بةدةسااتنةهيَناي بااووة مايااةى جيابووةودةرضااوون لااة حزبااى شاايوعى عيَاارا و

َى 1987بووة بةليَثرساراوى
َبةندى حزبى شيوعى عيَراقى ثاريَزطاى هةوليَري لةسال
مةل

َى()1993دا ئةو بزوتنةوة كوردساتانيةى كاة لاة نااو حزباى شايوعى عيَارا
لةسال

َبةندى هةوليَر و سةركردايةتى ثيَشمةرطةكانى حزباى شايوعى عيَراقاى
سةربازى مةل

ضةكةرةى كردبوو يةكةم كؤنطرةى خؤى بةس و(ثارتى كارى سةربةخؤى كوردستان)ى

َى و بةنةباويَ هاوشان وهاوكارى هيَزةكاانى ياةكيَتى
كردووة لةشةرلى 12رلىذةى مساقول

ليَكةوتةوة و شوان سديق بووة ئةندامى ساةركردايةتى و ليَثرساراوى ثةيوةنديياةكانى

نيشتمانى كوردستانى كردووة بةرامبةر رلذيَماى داطريكاارى حزباى بةعساى عاةرةبى

دةرةوةى ثارتى كارى سةربةخؤي لة كؤنطرةى(ضوارةم)ى ئةم حزبة كة لةشاارى هاةوليَر

ئيشرتاكى وسوثاكةىي لة ئةنفالةكان لةدةشتى كؤيةو باليسان و بةرلانةتى ماوةتاةوة و

طريَدرا بووة كةسى يةكةمى ثارتى كاارى ساةربةخؤ و باووة ساكرتيَرى تاا كاؤنطرةى

َى(ثيَشمةرطة) لةطةلَ هاورليَياانى دروساتدةكات و
ماوةيةكيش لةناو شارى هةوليَر مال

َى 2011بةسارتا باةردةوام باووي شاوان ساديق
ثيَنجةم كة لةشاارى كاةركوك لةساال

َى  1989طةرلاوةتااةوة(ناوزةنط)()6ي سااةركردايةتى
ضاااآلكيش ئااةجنام دةدةني لةسااال

لااةزانكؤى لوبنااانى-فةرةنسااى لةشااارى هااةوليَر بةشااى ياسااا دةخويَنيَا لااةنيَوان

َى  1989لاةو هاورليَياناة ثيَكهااتبوون (-1
هةوليَرى حزبى شيوعى عيَراقاى لةساال

ساآلنى()2014-2010ي ئةمرى خانةنشينة بةثلاةى ساةربازى(موقةدةم)ي بةردةواماة

ئةبوجةنان(نةجي بويا)-2تاهري كةريم عةىل(رةوةند)-3هااورليَ ماونعم -4موحساني

لةبريى شيوعيةت(.)8

( )3د.امحد عبدالعزيز حممود ،دور االنصار البشمركة الشيوعني يف الكفاا اسلا يف يف كرداا ال العارا 1991-1978م)،

( )7د.امحد عبدالعزيز حممود ،اسصدراللابق ،صفحة .72
( )8بيؤطرافياى(شوان سديق عومسان) باة دةستنوساى خاؤىي سةرضااوةى ثيَشاووي ثاارتى كاارى ساةربةخؤى كوردساتان

ك يةاالداب ،جامعة صال الدين ،مطبعة ازادي ،الطبعة االوىل ،اربيل ،صفحة.88

َوةشاايةوة و دواتار
َتى سياسى ثايتةختاةوة هةل
تةنها() 3كؤنطرةى بةستووة و لة دواى كؤنطرةى سيَيةمةوة لةاليةن دةسةال

( )4بيؤطرافياى(شوان سديق عومسان) بة دةستنوسى خؤىي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )5د.امحد عبدالعزيز حممود ،اسصدراللابق ،صفحة .298

( )6بيؤطرافياى(شوان سديق عومسان) بة دةستنوسى خؤىي سةرضاوةى ثيَشوو.
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مالزم شوان و هاورليَكانى لةشارى سليَمانى بةناوى(ثارتى كارى كوردستان) خؤيان راطةياند و بة كؤنطرةى()4ةماى ئاةو
َساورلاوانى
َوةشاندنةوةى ثارتى كارى سةربةخؤى كوردستان بةشيَكى زىر لة كادير و هةل
حزبةى دادةنيَني ضونكة دواى هةل
ئةو ثارتة ضونة ريزةكانى حزبى شيوعى كوردستان و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و ثارتى دميوكراتى كوردستان-
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هاورليَ فاخري ثيَشمةرطةى ديَرين

ورميَ(رلةزايية) باةآل م هايض ضارةساةريةكى ساةركةوتووى باؤ ئاةجنام ناةدراوةي دواتار

َى
ناوى تةواوى(نازم جةبار تؤفيق جومعة وسو)ةي نةوةى ئةلياسى بن داسنيةي ساال

طةرلاوةتاااةوة ناوضاااةكانى(لؤالن و ساااثيندارة و خواكاااورك)ى سةرسا ايَ سااانور و

1966لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَش و نيشاتمانثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة ضااوى باةذيان

ناوضااةى(كا)َ)ى زيَبارييااةكاني لااةهاوينى 1986دةطةرليَتااةوة دةشااتى كؤيااة و

َى()1980
َهيَناوةي تاوةكو سيَ يةمى ناوةندى لة طوندةكةى خؤى خويَنادووةي ساال
هةل

َى( )1987لةهةمان بةتاليؤن لةدواى شةرل و داساتانى
َيؤنى(31ى ئازار) لة سال
بةتال

تةمةنى تةنها()14سالَ باووة ثةيوةنادى بةئؤرطاناةكانى حزباى شايوعى عيَراقاةوة

ئيلنجاااغى طااةورة دةبيَتة(سااةرثةل) لةداسااتانى 12رىذةى بةنااةباويَ و مساااقوىل

كردووةي لةبةهارى 1981ثةيوةندى بة هيَزى ثيَشمةرطةى حزبى شيوعيةوة دةكاات لاة

َى 1988لاة بناارى هاةوريَ و بةرةكاةى شاةقآلوة و
بةشدارييةكى كاراى كردووةي سال

لقى دةشتى هةوليَري لةثةىل كؤيةي ئةوكات شةهيد مةمحود مةرزانى فةرماندةى بووةي

سوريَ فةرماندةى ثةل باووةي دواتار بؤمااوةى( )40رلىذ لاة نااو ئةنفالاة باةدناوةكان

َى 1982لة(مةلةكان)بؤ ماوةى يةك هةفتة بةشدارى خوىل سةربازى دةكااتي لاة
سال

طةيشتؤتة ووآلتى توركيا و لة زستانى  1989طةيشتوة باة وآلتاى ئيَاراني لاةكؤتايى

زستانى 1982بةشدارى يةكةم ضاالكى ثيَشمةرطانة دةكات لةليَادانى رلةبياةكانى(مام

بةهارى 1990بةرليَطاى(توركمانستان)ةوة دةطاتة ووآلتاى رلوساياي لةرليَطاةى فرلىكاةوة

قلياانج) بةسةرثةرشااتى حمسااني ياساانيي هااةروةها لااةنيَوان ساااآلنى()1983-1982

َى 1992
لااةمانطى(10ى )1990لااة مؤسااكؤوة دةطاتااة ووالتااى نااةرويجي سااال

بةشدارى ضةندين نةباةردى كاردووة وةك(ضااالكى نيَاوان رليَطاكاانى هاةوليَر-كؤياةي

َى 1993طةرلاوةتةوة كوردستاني 1996ذيانى
نةشتةرطةرى لةوآلتى سويد بؤ كراوةي سال

ديَطةلة-كؤيةي تةقتة -كؤية يهةوليَر-ثرديَ و رلةبيةكانى بانى دارباةرلوو)ي بةداخاةوة

هاوسةرى ثيَكهيَناوةي بؤ جاريَكيرت دةضيَتةوة هةندةران و لاة نيَاوان سااآلنى(-2000

َى 1983لاةنيَوان طوندى(بةردةساثى و نيَارةطني)ةوة لةالياةن
لةشةرلى براكوذى لةسال

 )2004ليَثرسراوى رليَكخراوى(حزبى شيوعى كوردساتان) باووة لاة وآلتاى ناةرويجي

هيَزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة ثةلةكةيان بةفةرماندةيى(شةهيد ماةمحود

َى( )2008طةرلاوةتةوة باشورى كوردستان و بووة بةليَثرسراوى ثيَشامةرطة
دواجار سال

مةرزانى)دةكةويَتة كةمينةوةو خؤى و 7هاورليَى زامدار دةبن و فةرماندةى ثةلةكاةيان

ديَرينةكانى حزبى شايوعى كوردساتان لاة قاةزاى كؤياةي نويَناةرى حزباى شايوعى

شةهيد دةبيَ ي بةهؤى ئةوةى برينةكةى سةخ بووة ماوةيةك لةكارى ثيَشامةرطايةتى

َىل(-2014
كوردستانة لةلقى(كؤيةى ثيَشامةرطة ديَريناةكانى كوردساتان) لاة ساا

دابرلاوة بؤ ضارةسةركردن لة(باليسان ودةواجنةكانى تةكةور وئيلنجاغى طةورة)ي دواتر

 )2016بةشاادارى شااةرلى ضااةكدارانى بااةناو دةولااةتى ئيسااالمى(داعش) كااردوة و

َى 1984دةطةيةنريَتة ناوضةى(بارزان)ي قاضى رلاستى بةهؤى برينةكةوة 5سانتيمةتر
سال

مةدالياى زيَرينى خةباتيشى ثيَدراوة.

()1

شكاية و بةخوارى طرياوةتةوة.
َى 1985دةبيَتاة
بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا دريَاذة باةكاروانى خاةبات دةدات و لةساال
َبةندى هةوليَرى حزباى شايوعى عيَارا ئاةويَ
فةرماندةى مةفرةزةى ثاريَزطارى مةل
َبةنااد وهاااورليَ(مالزم عااادل) عااةرةب
رلىذيَ هاورليَ(ئااةبو حيكمااةت) ليَثرسااراو مةل
َةدا طواسارتاوةتةوة ئيَاران لاة نةخؤشاخانةكانى
سةرثةىل بووةي بؤ ضارةسةرى لةو ساال
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()1

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نازم جةبار تؤفيق)ي لاةدايكبووى()1966ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-2-2
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حمةمةد شيَخانىي سياسةمتةدار

َى
لةطةلَ ضةند هاورليَيةكى حزبى شيوعى عيَرا لاة دوو شاويَنى شاارى هاةوليَر(مال

َى 1955لاة
ناوى تةواوى(حمةمةد سديق عومسان)ة لة نةوةى دةرويَش خدرةي لةساال

ثيَشمةرطة) دروس دةكةن

خيَزانيَكااى نيشااتمانثةروةر و ئاااين ثااةروةر و شؤرلشااطيَرة وة هاتؤتااة ذيانااةوةي

َى طةل لة سةيداوة.
َةخانةى بةرامبةر هؤل
-1بال

َى( )1968-1967قؤنااغى خويَنادنى ساةرةتايي لاة قوتاخباناةى ئيلنجااغى
لةساال

-2لة طؤرلةثانى عةنتةر نزيك دةزطاى ئةمنى هةوليَر

َى
طةورةى سةرةتايى تةواو كردووةي لةبةر ئةوةى باوكى مةالى طوناد باووةي زىر هاةول

كة هاو لريَيان( ئةبو ئاةحالم ليَثرساراوى ساةربازى لقاى قةرةضاوغ و فاواد كاؤيى

داوة كورلةكانيشااى باا( بة(مااةال) بؤيااة دوور لااة ئااارةزووى خااؤى بةناضااارى

ئةندامى كؤميتةى ناوةندى حزب و مالزم هةذار و مالزم رابةر و مالزم شوان شيَخانى

دةضيَتة(ثةميانطاى خويَندنى ئيسالمى) لة هةوليَري ئةمةش وايكردووة لة هاورليَكاانى

َى ثيَشمةرطة بوون
َيَك هاورليَيرت) لةو دوو مال
َبةندى هةوليَر و كؤمةل
و ليَثرسراوى مةل

خويَندنى دابربليَ ضونكة ئةو ضووة بؤ هةوليَر و برادةرانيشى بؤ كؤياةي باةآلم لاةرلووى

َى جواميَرانةى بينيووة لاة هاوكاريكردنياان باة
و دكتؤر عيزةدين مستةفا رلةسولَ رىل

َى()1969ةوة شااةرةفى ئةنااداميَتى حزبااى شاايوعى عيَراقااى
رليَكخسااتنةوة لةسااال

ئؤتؤمبيلى تايبةتى خؤى هاورليَيانى طواستؤتةوة لة نيَوان شارةكانى موسلَ و كةركوك

وةردةطريَ لة يةكيَتى طشاتى قوتابياان لةالياةن هاورليَ(شةمساةدين تاةها قاادر و

و هااةوليَر و ئااةو شااويَنانةى ثيَويس ا بااووني لةاليةكيرتيشااةوة حزبااى دميااوكراتى

َى
َااادا ساااور) فاااؤرلمى ئةناااداميَتى باااؤ ثرلكراوةتاااةوةي لةساااال
ئةساااكةندةر يةل

كوردستانى ئيَران كاريطةري باشيان هةبوو لة طواستنةوةى هاورليَيان بؤ ساةر سانورى

1971كاريطةرييةكانى بةسةر طةجنان و الوانى سنورةكةوة دةس ثيَدةكات و ضاةندين

عيَرا -ئيَراني جطة لة هاوكارى دىس و اليةنطرانى حزبى شيوعى عيَرا لة سنورى

طةنج لةريزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستانةوة لةريَطةى ئةوةوة ثةيوةندى دةكاةن باة

ثاريَزطاى هةوليَري ئةم ماآلنةى ثيَشمةرطة ضاالكيشيان ئةجنامداوة.

َى( )1974-1973ضاووةتة باةر
شانةكانى ريَكخستنى حزبى شيوعى عيَراقةوةي سال

َى 1988بريى بةشيوعى بوونى كوردستانى لةاليةن هةريةك لة(حاكم بؤتان
لةسال

َى
َطريسانى شةرلى عيَرا -ئيَاران ساال
خزمةتى سةربازى لةثاريَزطاى(كةركوك) تا هةل

و رةفيق سابري و هاشم كؤضاانى و موحساني باايز و ماالزم شاوان شايَخانى و كااروان

َى
َى  1982دةضيَتةوة لة طوندى ئيلنجاغى طةورة نيشتةجيَ دةبيَا ي ساال
1980ي سال

َشااد و مامؤساتا
َال و مالزم رابةر مةرزانى و شةهيد حمةمةد حةال و ئةبو دل
عةبدول

 1985لةريزةكانى باةرطرى حزباى شايوعى عيَارا ضاةكى ثيَشامةرطايةتى لةشاان

رلةوةند) هاتة كايةوةي بةهؤى طؤرلانطارييةكانى رلووخانى بلاؤكى ساؤفيةتى و وآلتاانى

دةكاتي سةرثةرشتيارى ئةم ثيَشمةرطانةى هيَزى بةرطري دةكات(مةناف تةها ئؤماةري

سؤسياليستى هاةروةها كارةسااتى ئاةنفال و كيمياباارانى نةتاةوةى كاوردي زىرباةى

خةليل مسايل خدري ئازاد مسايل خدري حةميد شيَمحةمةدي مةجيد شيَمحةمةدي مةجيد

شيوعية كوردساتانيةكان باري لةدروساتكردنى لريَكخساتنى تايباةت باة كوردساتان

َى
َالى ماةال ساديقى) ساال
حةمةد -مةجيدة سوري عةزيزى مةال عوماةرىي عةبادول

دةكةنةوة جيا لةحزبى شيوعى عيَراقى كاة تيَيادا خاةباتى ضاينايةتى و نةتةواياةتى

َى طرتك لةطاةلَ لقاى كؤياةى حزباى شايوعى لاة
 1987بؤ ماوةيةك دةضنة مساقول

ثيَكةوة طريَبداتي دواى راثةرلين جاريَكيرت ثرسى كوردساتانى لاة نااو ليذناةى حماةىل

َى  1989لةناو شاارى هاةوليَر
َبةندى(سليَمانى-كةركوك)ى حزب دةميَننةوةي سال
مةل

َدايةوة و بزوتنةوةيااةك ثيَكهااات بااةناوى بزوتنااةوةى شاايوعية
هااةوليَر سااةريهةل

ثةيوةندى بةردةوامى لةطةلَ(مالزم شوان شيَخانى و مالزم هةذار) دةبيَا كاة ئاةوان

كوردستانيةكان يةكةم كؤبونةوةى فراوانى لة دواناوةندى ئازادى كورلانى شارى هةوليَر
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َى 1991دواى ملمالنيَياةكى زىر
كة عومةر حاجى بةريَوةبةرى باوو بةريَوةضاووي ساال
بزوتنةوةى شيوعية كوردستانيةكان لةهةوليَر و كوردستان رلاطةيةنراي لةطةلَ ئةمانةدا
رةوتيَكيرت بةناوى(شيوعية راستةقينةكان) ثيَكهات بةآلم ئةوان زوو باة كؤتاا هااتني
َى 1992يةكةم كؤنطرةى خؤى لة هؤىل رىشنبريى
دواتر بزوتنةوة كوردستانيةكة لةسال
شارى هةوليَرطريَداي كة هاورليَيانى دةرةوةى والتيش رةفياق ساابري و هاشام كؤضاانى و
َال و جةمشيد حةيدةرى) بةشدارى كؤنطرةكة بوون لاةرووى فكريياةوة
كاروان عةبدول
جياوازييااةكى زىر هااةبوو كوردسااتانيةكان دةيانويس ا (حزبى شاايوعى كوردسااتان)
رابطةيةنن و ئةوانةى دةرةوةش ضةند ناويَكيرتيان ثيَشنيار دةكرد وةك(حزبى رةجندةران و
ي دكتاؤر جةمشايد حةيادةرى
رزطارى) ثاش طفتؤطؤى ضارلو ثا لر و كيَشاة و ملمالنا َ
ثيَشنيارةكةى(ثارتى كاارى ساةربةخؤى كوردساتان)ى كارد هاةموان باةو ناوليَناناة
رةزامةندبوون و دواجار كؤنطرة ثارتى كارى سةربةخؤى كوردستانى ليَكةوتةوة و ئاةبو
حيكمةت يوحةنا كرا بةسكرتيَرى ئةو ثارتةي حمةماةد شايَخانى لاة يةكاةم كاؤنطرةى
بزوتنااةوة كوردسااتانيةكةى شاايوعيةكان بةشاادار بااووي دواتاار بؤماااوةى( )8سااالَ
لةسااةركردايةتى و مةكتااةبى سياسااى حزبااى ثاارتى كااارى سااةربةخؤى كوردسااتان
َوةشانةوةى ثارتى كار لةاليةن ثارتى دميوكراتى كوردساتانةوة و
كاريكردووةي دواى هةل
َى 2001دةطةرليَتةوة نااو رليزةكاانى حزباى شايوعى كوردساتاني لاة
ملمالنيَكان سال
كااؤنطرةى()3ى حزبااى شاايوعى كوردسااتان بااة ئةناادامى سااةركردايةتى حاازب
َبةناادى سااؤران)ى حاازب باؤ ماااوةى
َدةبااذيَردريَ و دةبيَتااة بةرثرسااى(حمةىل مةل
هةل
َبذيَردرايةوة بؤ سةركردايةتى وباؤ
ضوارساآلني لةكؤنطرةى()4ى حزب بؤ جاريَكيرت هةل
ماوةيةكى زىر دةبيَتة بةرثرساى مةكتاةبى ثةيوةنديياةكانى ناوةنادى حازب و دواتار
بةثلةى رلاويَذكارى ئةجنومةنى وةزيران خانةنشينكراوة.

()1

( )1نامةيةكى دةستنوس سةبارةت بة بيوطرافياى حمةمةد شيَخانى تايبةت بة ميَرجار بؤ بةندةى ناردووة.
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بةشى دووةم
ميَرجارل و شؤرلشى ئةيلول
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دروستكردووةي هاةروةها توانيوياناة لاةدةرةوةى قوتاخبانةكاةش كاارى خؤياان بكاةن
و(ئةنوةر نادر خدر)يان هيَناوةتة ناو رليَكخستنةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان.

بةشى دووةم

()1

َى كيَخوا وةمسان و هةردوو مامؤساتاى نااوبراو
ثاش ماوةيةكى كةم كاريطةرى مال

ميَرجارل و شؤرلشى ئةيلول

وادةكات هةردوو طةجنى ئيلنجاغى طةورة(ئةنوةر نادر خدر و وسو وةمساان يوساف) باة

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لة شؤرلشى ئةيلولدا
شؤرلشااى ئااةيلول مةزنااة شؤرلشايَكى باشااورى كوردسااتانةي لااة()1961-9-11
َكى كوردستان بةئوميَدةوة لةو شؤرلشةيان دةرلوانى و بووناة
َطريسا و سةرتاثاى خةل
هةل
َطرتي
خانةخويَى شؤرلش و ضةكيان بؤ بةديهيَنانى ئاماجنة رلةواكانى ميللةتى كورد هةل
َكى طونادى ئيلنجااغى طاةورة ضاؤن
ئةوةى جيَطةى باسكردمنة ليَرةدا ئةوةياة كةخاةل
ثيَشوازيان لةو شؤرلشة كاردووة؟ هاوشاانى نةتاةوةخواز و نيشاتمانثةروةرانى باشاورى
َطرتووة و قورباانى و
كوردستان جةنطاون و بوون بةثيَشمةرطة و ضةكيان بؤ شؤرلش هةل
خويَنيشيان لةثيَناو سةركةوتنى ئاماجنة رلةواكانيدا رلذاندووة.
لةبةشى ثيَشووى ئةم كتيَبة باسى ئةوةمانكرد كاة لةثاةجناكانى ساةدةى رلاباردوو
َةى هةرةوةزى جوتيااران)
َكى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورةلةرليَطةى(كؤمةل
زىرينةى خةل
و ئؤرطانةكانى(حزبى شيوعى عيَرا )ةوة هةوادار و رليَكخراوى بريى شيوعيةت باووني
َى(كيَخوا وةمسان يوسف ماةالك) كاة لاة بااربوون باؤ باريى نةتاةوةيى و
جطة لةمال
كوردايااةتى ئةمااة لةاليااةكي لةاليةكيرتيشااةوة لةقوتاخبانااةى(ئيلنجاغى طااةورةى
سةرةتايى) هةر يةك لة(مامؤستا واحيَد سةعيد و عةىل حاةويَز) ئةنادامى ناوضاةى
ثااارتى دميااوكراتى كوردسااتان بااووني كااة ئااةو كااات بارةطاااى ناوضااةكةيان لااة

َميَنن لة رليَكخستنى طةجنانيرتى ئيلنجااغى طاةورة باؤ ريزةكاانى
توانايى خؤيان بسةل
َى( )1958ذمارةى ئةوانةى ضاوونة ريَازى ثاارتى
ثارتى دميوكراتى كوردستان و لةسال
دميوكراتى كوردستان بوونة()8ئةندام ئةوانيش
-1ئةنوةر نادر خدر حمةمةد ئةلياس(ئةنوةر نادر)
-2وسو وةمسان يوسف مةالك(مام وسو)
-3حةمةدةمني ئؤمةر وسو(حاجى حةمةدةمني)
-4ياسني حةمةدةمني حاجى خدر(حاجى ياسني)
َال كاويَس مةالك(وهاب كادير)
-5وهاب فةحتول
 -6عةباس ئةمحةد خدر شةنطة
-7فةتاح رلةئوف مةال فةتاح حةمةد مةالك
-8قادر فةتاح مةولود عةزيز مستةفا كورلةبؤر

()2

َى مام رلةشيدى طردةشينة)ى
َى( )1959هةظالَ(مام جةالل) كة(عةىل بيَ قؤل
لةسال
عااةلياوةى كؤيااةى لةطةَلاادابووةي هاتؤتةشااارى كؤيااة و لااة كؤآلنى(جااةذن)ةى الى
َكةكااةش
َكى كؤيااة داوةي خةل
مزطةوتى(مااةمحودئاغا)ى ئااةمرلىي ووتااارى بااؤ خااةل
هةموويان بةيةكجارى هوتافيان دةكيَشاو دةيانطووت(نامانةويَ المةركةزىي وةى باباة

َى بةرضاويان هةبووة بؤ بآلوكردنةوةى
طوندى(طؤمةشني-سةيدان يان شيَخانان)بووي رلىل
بريى كوردايةتى لاة قوتاخبانةكاةو كاريطاةرييان لةساةر هةناديَك لاة قوتابيةكانادا

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر) لةدايكبووى()1938ى ئيلنجااغى طاةورةي كااديرى شؤرلشاى ئاةيلول و ناويَي
لة2013-3-18ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر) يكاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثيَمان تةزى) ئةنوةر نادر و وسوى كيَخوا وةمسان لةو كؤبووناةوة جةماوةريياةى شاارى
كؤية لةثيَشوازى مام جةاللدا بةشدار دةبن.

()3

َةبانى طةورة()7ي لةمةوة دةردةكةويَ كة كورلانى ميَرلجارلى ئيلنجاغى طةورة لةطاةلَ
تال
يةكةم ثرليشكى شؤرلشاى ئاةيلول باوون بةثيَشاةنط و ثيَشامةرطةى ساةرةتايى ئاةو

َى  1961الواناى ئيلنجااغى
َطريسانى شؤرلشى ئاةيلوىل ساال
لةطةلَ ثريشكى هةل

شؤرلشة.

طةورة ضةكى ثيَشمةرطايةتيان كردىتة شاان لةواناة حمةماةد كيَخاوا وةمساان يوساف

َى
َى مةكتةب سياسى ثارتى دمياوكراتى كوردساتان لةساال
لةطةلَ جيابوونةوةى بال

َى 1962دةبيَتة ثيَشمةرطة( )4و دواتر(حةمةدةمني ئؤماةر وساو-
مةالك سةرةتايى سال

1964بةدواوة بةشيَكى ديار لةئيلنجاغيةكان بوونة ثيَشامةرطةى(مةكتةب سياساى)

حاجى حةمةدةمنيي ئيرباهيم حةمةدةمني حاجى خدر) لةثاش ماوةياةكى كاورت دواى

كة ئةو كات بة(جةالىل) ناودةبران و دةناساران ئةوانيش (ئاةنوةر ناادر خادر-كااديري

ئةمانة هةر يةك لة(شةهيد حةمة شةريف رلةسولَ و خورشيد عوبيَد حةمةالو()5ي بةآلم

َال-
حمةمةد ئةمحةد حةمةد-حمةمةدضاوشنيي برايم حةمةدةمني حاجى خدري وهاب فةحتول

َى(مةكتاةب سياساى) ثاارتى دمياوكراتى
ئةنوةر نادر ثيَى واية ثيَش جيابوونةوةى بال

كاديري حةميد رلةئوف فةتاح-ثريةي لةتيف رلةمحان بايز كاويَس).

()8

َى( )1964ئةمانااة لااةئيلنجاغى طااةورة بوونااة
كوردسااتان واتااة بااةر لةسااال

َى مةكتاةب سياساى ئيلنجاغياةكان بةكؤماة َل ضاوونة
لةدواى هاتنةكاياةى باال

ثيَشمةرطة(شةهيد حةمةشةريف رلةسولَ و حةمةدةمني ئؤمةر وسو و برايم حةماةدةمني

َيَني بوونة(جةالىل) بةتايبةت لةسةروو بةنادى
ريزةكانى مةكتةب سياسى يان رلوونرت بل

َاةبانى طاةورة)
َالى مام تةيبى تال
حاجى خدر و ياسني حةمةدةمني حاجى خدر و فةحتول

َال)
نيَااوان ساااآلنى( )1968-1966لااة ئيلنجاغاادا بةتةنها(ئؤمااةرى فااةقيَ عااةول

ئةمانة لةئيلنجاغةوة ضوونة(ضةمى ريَزان) بوونة ثيَشمةرطة.

()6

َةكايااةتى)
َيةوة لةهيَزى(بال
َالى كااة لةتةمااةني()15سااال
ئؤمااةرى فااةقيَ عااةول

َيَك لةطاةنج و الوى
َى()1968ةوة كؤماةل
بة(مةاليى) ماوةتاةوةي باةآلم لاةدواى ساال
ئيلنجاغيةكان هاتنةوة ريزةكانى(ثارتى دميوكراتى كوردستان -مةاليى) لةوانة

َى()1963باسى ئةوة دةكاات كاة ئاةو
َال ئاغا)دةبيَتة ثيَشمةرطة لةسال
لةالى(عةبدول

-1مسايل حةمةد مسايل

بووة بةثيَشمةرطة()5كةس لةهةموو سنورى طونادةكانى بااكورى خؤرئااواى تةقتاة

-2سوارة وسو جومعة(مام سوارة)

ثيَشمةرطةبوون ئةوانيش(حةمةدةمني ئؤمةر وسو و حةمةشةريفى رلةسولَ و خورشايدى

-3رةمحان رةئوف عومسان مةمحود

َالى مام تةي و عاةىل فااتكى)
مام عوبيَدى حةمةالو) لةئيلنجاغى طةورة و(فةحتول

َح حةمةد
-4خالند وةستا سال
-5مةولود فةتاح قادر

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر) يكاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد وةمسان يوسف)لةدايكبووى 1939ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى شؤرلشاى ئاةيلولي
لة 2013-1-19زي هةريةك لةجةالل خورشايد رةشايد ئيلنجااغى و طوشااد عةبادولرةمحان باايز ئيلنجااغيش ئاةوةيان
لةضاوثيَكةوتنةكانيان دوثاتكردةوة.

َال)
َال قادر(حةمةى مام عةول
-6حةمةد عةبدول
-7مةولود قادر ئةمحةدمةرةز

َى سيَيةمي تشرينى دووةمى 2007ي
َال شيَخانىي خةبات و تيَكؤشانى لةبريكراوي رىذنامةى تاكي ذمارة()35سال
( )5شوكرول
الثةرلة.2

َال ئؤمةر نةجيم) لةدايكبووى 1948ى ئيلنجاغى طاةورةي ثيَشامةرطةى شؤرلشاى
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
ئةيلولي لة2013-3-24ز.

73

74

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر) يكاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول

-8مةمحود حوسيَن مةمةند(وةستا مةمحود)

َى 1963ز.
-5ئيرباهيم حةمةدةمني حاجى خدر(شةهيد ئيرباهيم)سال

-9يونس حةمةدةمني حاجى خدر(وةستا يونس)

َى 1963ز.
-6ياسني حةمةدةمني حاجى خدر(حاجى ياسني)سال

-10عومةرى كيَخوا فةتاح قادر.

()9

َى 1963ز.
َال)سال
َال ئؤمةر(ئؤمةرى فةقيَ عةول
-7عومةر عةبدول

بةمةش مةالييةكان(ثارتى دميوكراتى كوردساتان) دةسا بااآلتر دةبان لاةماوةى

-8تؤفيق حةمةدةمني حاجى خدر(شةهيد تؤفيق)1963ز.

َى()1969داي هةريةك لة(مةمحود حةمةد رةسول مةالك-مام مةمحود شايَخانى و
سال

-9شةريف رةمحان بايز كاويَس مةالك(شةهيد شةريف)

مام وسوى كيَخوا وةمسانى يوسف مةالك) لة الياةن ثاارتى دمياوكراتى كوردساتانةوة

-10سديق حةمة مستةفا كةريم سةليم

َى مةكتاةب سياساى ثاارتى دمياوكراتى
دةستطريدةكريَن بةتؤمةتى هةواداريان بؤ(بال

-11مسايل حةمةد مسايل

كوردستان-جةالليةكان) دةبريَنة(هريان) لة هةمانكاتدا(عةىل مةمحود حةماةد) كاة

َال)
َال قادر(حةمةى مام عةول
-12حةمةد عةبدول

َةوة واتاة باؤ
لة كؤية خويَندكارى ثؤىل يةكةمى ناوةندى بووةي لةكاتى طةرلانةوة بؤمال

-13عةبدولرةرزا حةمةد مةمحود(رلةزاقة سور)

ئيلنجاغى طةورةي دةس بةسةر دةكريَ و دةبريَتة طوندى(طؤمةشني)ى شيَخانان ياان

-14سوارة وسو جومعة(مام سوارة)

َينةوةى لةطاةلَ دةكريَا
َةبةكرةيى) ليَكؤل
َةي لةاليةن(سابري ئاغاى دىل
سةيدانى ديَطةل

-15مةولود فةتاح مةولود

َى مةكتةب سياسى(جةالىل) ئةذماركراوة.
بةكاديرى ثيَشكةوتووى بال

()10

لةشؤرلشى ئةيلول دا لةماوةى نيَوان سااآلنى( )1974-1961دةياان طاةنج و الوى

َح حةمةد
-16خالد وةستا سال
-17عةىل فةتاح ئؤمةر(عةىل شةوكةتيَ)

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةو شؤرلشةدا بوون بةثيَشمةرطة و بةخويَن-يش قوربانياان

-18فةتاح رلةئوف مةال فةتاح حةمةد مةالك.

داوة لةوانة

-19مةمحود حةمةد رلةسولَ(مةمحودى ثلكة عيسمةتيَ)

َى 1962ز.
 -1حمةمةد كيَخوا وةمسان يوسف مةالك سال

-20وسو وةمسان يوسف مةالك(مام وسو-كادير)

َى 1963ز.
-2حةمةدةمني ئؤمةر وسو(حاجى حةمةدةمني)سال

-21ئةنوةر نادر خدر حمةمةد(مام ئةنوةر-كادير)

-3حةمةشاااةريف رلةساااولَ حةمةشاااةريف مسايلةطاااةورةى ئةلياس(شاااةهيد

َال كاويَس مةالك(وهاب كادير)
-22وهاب فةحتول
َال(كادير)
-23حةمةد رلةسولَ عةول

َى 1963ز.
حةمةشةريف)سال
َى 1963ز.
-4خورشيد عوبيَد حةمةالوسال

-24زاهري وةمسان يوسف مةالك(كادير)
-25مةمحود حوسيَن مةمةند

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
( )10ناميلكةيةكى ضاث نةكراوى(عةىل مةمحود حةمةد شايَخانى) لاةدوو تاويَى()54الثاةرلةى ئاةى فاؤرل لةساةر(ذيان
وخةبات وكارى سياسى)خؤى نوسيويةتىي ضاث نةكراوة.
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َح فةتاح
-26حوسيَن سال
-27رلةمحان رلةئوف عومسان مةمحود
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-28مةولود قادر ئةمحةد مةرةز

َال ئيلنجاغى)
-51نةسرولال عةىل مةمحود(نةسرول

َةنادر)
-29نادر كةريم خالد(خال

-52حمةمةد حةمةعةىل حاجى عةىل حةمةد مةالك(مةال حمةمةد)

-30حةمةى مام حةمة مستةفاى كةريم سةليم

َال كاويَس مةالك(بةكر رلةشاش)
-53شةهيد بةكر سوليَمان فةحتول

-31لةشكر نادر خدر حمةمةد

-54حمةمةد ئةمحةد حةمةد رلةسولَ(حةمةضاوشني ئيلنجاغى)

-32قادر فةتاح مةولود

 -55قادر كةريم خالد حةمةد مةالك.

-33عةباس حةمةدةمني ئؤمةر(مام عةباس)

زىرى ذمارةى ثيَشمةرطة و بوونى ضاةندين كااديرى شاؤرلش لاةئيلنجاغى طاةورة

-34حةمةدةمني قادر خدر حمةمةد(حةمةدةمينى ثلكة خةجيجيَ)

وايكردووة ضةندين جار لةاليةن رلذيَمى عيَرا باةجاش و ساوثاوة ثاةالمارى طوندةكاة

َال قادر(عومسان بانى مارانى)
 -35عومسان حاجى عةول

َى طوندةكةيان كاردووةي بةماةش ئاةو
بدةن و ضةندين جاريش(جةيش) و جاش كيَومال

-36ئةمحةد حميَدين حةسةن

سااةرةوةريية بااةر ئيلنجاغيااةكان كااةوتووة كااة لةشؤرلشااى ئااةيلوىل مااةزن شااةرلى

-37يونس حةمةدةمني حاجى خدر

دةستةويةخةى ناو طوند بةرامبةر جاش و جةيش بكةني ليَرةدا هةنديَك لةو رلووداوانةى

-38شوكر مسايل حةمةالو

لةناوجةرطةى شؤرلش لةئيلنجاغى طةورة رلوويانداوة دةخةمةرلوو

-39ئةمحةد عةبدول قادر جومعة

يةكةم ثةالمارى ثاسةوانى نةتةوةيى(حةرةس قةومى)

-40حةسةن خدر تةها

لةمانطى(ئايارى  )1963رلذيَمى بةعسى عيَراقاى لةثةالمارى(حاةرةس قاةومى)

َال قادر(جةالل ئيلنجاغى)
-41جةالل خورشيد رةشيد عةول

ثاسةوانى نةتةوةيىي سيَ هاوآلتى طوندةكة دةستطري دةكاةن بةناوةكانى(عةبادولرةمحان

-42حمةمةد نةجيم قادر نةجيم

بايز كاويَس مةالك و سةليم قادر نةجيم قادر و خاليد وسو ئؤماةر جاةميل) ئةماناة

-43شةهيد جةوهةر مستةفا رلةسولَ

بؤماوةى( )11مانط و( )11رلىذ لةطرتووخانةى(نوطرة سةملان) زينادانيكران و دواتار
ئازادكران.

-44سديق مسايل حةمةالو

()11

-45شةهيد قادر حةمةد ئؤمةر

دووةم ثةالمارى فرلىكةى بةعسيةكان

-46عومسان مستةفا رلةسولَ

لةمانطى(حوزةيرانى  )1963دواى مانطيَك لةثةالمارى يةكةمى(حةرةس قةومى)

َال عةزيز حةمةدةمني
-47عةبدول

بااؤ جااارى دووةم هيَاارش و ثااةالمارى بةعساايةكان بااؤ سااةر ئيلنجاااغى طااةورة

-48شةهيد ئةنوةر مستةفا رلةسولَ

دةستيثيَكردوةي ئةجمارةيان بة بؤردوومانى فرلىكة جةنطيةكان هاوآلتيةك بةناوى(زوليَخا

-49موزةفةر كةريم خالد حةمةد مةالك

َال رلةسااولَ) شااةهيد بااووي لةطااة َل
حميَاادين حةسااةن) خيَزانى(حةمشااني عااةول

-50شةهيد سةالحةددين خالد ئؤمةر وسو
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( )11ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةريضاثخانةى يادي ضاثى يةكةمي سليَمانىي 2014ي الثةرلة.51
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َال رةسولَ كورلةبؤر-مام قادرة كةرل و
برينداربوونى()3هاوآلتيرت بةناوةكانى(قادر عةبدول
َال قادر-بانيمارانى).
َال قادر و عومسان عةول
سةكينة عةبدول

()12

عومسان بانى مارانى كةئةو كاتةى برينداربووة تةماةنى( )9-8سااآلن باووة ئاةم
َة بةو شيَوةية دةطيَرليَتةوة  -كة فرلىكة بؤردوومانى كارديني ساضامة باةر
بريةوةريية تال

َةبانى طاةورة لةنيَويانادا
َةبانى و هاورليَكانى دةطرن لة رلىذئاواى تال
ئؤمةر ئةبابةكر تال
هاوآلتى(عةبدولرةمحان باايز كااويَس ماةالك)ى ئيلنجااغى طاةورة دةساتطريدةكريَ
بؤماوةى()12رلىذ لةسةربازطةى(قةآلتة)ى تةقتة و لةويَشةوة باؤ زينادانى كاةركوك
دةطوازريَتةوة.

()14

سيَ شويَنم كةوت شان وضؤك و دةستمي باثريم(قاادرى كورلةباؤر) ساضامةيةكى طاةورة

ضوارةم ثةالمارى ثايزى 1966

لااةنيَو هااةردوو شااانى كااةوتبووي ثامشاوةيااةك هااةر بااةو برينااةوة شااةهيد بااووي

َى( )1966بة ضاوساغى دوو طةورة جاش(جةليل حةسةن ئاغا و فةحتة
لةثايزى سال

بةآلم(سةكينة)ى خوشاكم بةساوكى زاماداربووي ساةبارةت بةشاةهيدبوونى(زوليَخا)

كوردة) جاش وجةيش دةستيانكردووة بةتاآلنكردنى طوندةكانى(طؤمةشينى شيَخانان و

طيَرلايةوة ووتى  -ئةو دةضووة درويَنةى تةبارةى دةغلَ و دان و كارى(تيَلةكيَشى) زوليَخا

طؤثتةثة و داربةسةر و شيواشؤك) ئةو ئؤثةراسايؤنة تااآلنى ياة دريَاذةى ثيَادراوة باؤ

َى باووي بؤردومانةكاة بةتونادى فريَيادابووة ذيَار
َالى رلةساول
خيَزانى حةمشينى عةول

طوندةكانيرتى سنورةكة بةرلةوةى بطةناة طونادى ئيلنجااغى طاةورةي ئيلنجاغياةكان

كوندةآلنيَكي ساضمةيةكى طةورةى بةسةر سةرى كةوتبووي يةكسةر شةهيد بووي ئاةوةى

بةسةرىكايةتى(مةال سديق عومسان مةمحود و ئةنداميَتى نادر خدر حمةمةد و حةمةدى

َى بةرمةمكان(كؤرثاة)بووي باة
َال) مناال
لةبريم ناضيَتةوة ئةوةبوو(هةذارحةمشني عةول

مااام حميَاادينى حةسااةنى) شااانديَكيان ناااردووة بااؤ الى فةرماناادةى ئؤثةراساايؤنةكة

ضارىطةوة لةثشتى توند كردبووي لةو كارةساتة هيتى ليَ نةهاتبوو لاةكؤلَ و ئااميَزى

َكاوخؤرةكانيان رليَزى ماةال
لةطوندى(طؤثتةثة) وةك نةريتى هةميشةيى داطريكةر و ضل

دايكى شةهيديدا لةطةمة و يارى خؤى نةكةوتبوو).

()13

َى فرقةى دووى كةركوك1965
سيَ يةم كيَومال

سديق و هاورليَكانى نةطرياوة.

()15

َال ووتى (جيَطر ئةفسةريَكى سوثاى عيَرا باة مةالساديقى
عومةرى فةقيَ عةول

هيَزى ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلول بةسةرثةرشتى(مالزم تااريق) لةساةر رليَطاةى

طوتبوو بؤ هاتونةتة الى ئةو فةرماندة ساةربازييةى حكوماةتى عيَارا ي فةرمانادةى

َاةبانى طاةورة لاة(-4-8
سةرةكى(تةقتة -كؤية) لةالى(شيوى لولاة)ى طونادى تال

مةفرةزةيةكتان نية لةناو هيَزى ثيَشمةرطة تةقاة لاةو هيَازة بكااتي ماةال ساديقيش

 )1965لةبؤسةيةكدا هةنديَك سةربازى حكومةتى عيَارا دةكاوذني ثااش نياوةرلىى

ووتبووى( دةمانةويَ بةئاشتى ضارةسةرى بكةيني وة ئةطةرنا بةيةك فتوا هةموو طةنج

هةمان رلىذ(فرقةى )2ى كةركوكى ساوثاى عيَارا بةفةرمانادةيي(ئيرباهيم فةيساةلَ

َن بيَنة ناو ئاواييةكةوة)( )16هةر لةبةر ئةماة ماةال
و ثيَشمةرطةكان كؤدةبنةوة و نايةل

َاةبانى طاةورة ئاوارةى(ئيلنجااغى
َكى تال
َةبانى طةورة و خةل
َتارى) ديَنة طوندى تال
ئةل

سااديق و هاورليَكااانى كااة طةرلانااةوة طوناادى ئيلنجاااغى طااةورة بةطةجنااةكان و

َح
َكردن و رلاووةدووناندا(كاكة حةمة) ئةبوبةكر سال
طةورة و شيواشؤك) دةبني لةكيَومال

ثيَشمةرطةكانيان ووت تاآلنيةكى زىرى طوندةكانى طؤثتةثة و شيواشؤك-يان كردووة و

( )12ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.51
َال قادر)ي بانى ماارانىي لاةدايكبووى()1954ى ئيلنجااغى طاةورةي لاة-3-7
( )13ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول

َةبانى طةورةي لة2014-3-27ز.
( )14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(د.جةمال حمةمةد فةقيَ رةسولَ باجةالن)لةدايكبووى 1953ى تال
َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )15ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول

2014ز.
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َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )16ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
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خةريكى سوتاندنى طوندى(داربةسةر)ني هةر كة هاتنة طوندى و نزيك بوونةوة ليَياان
بدةن).

()17

ليَ نةكةوتةوة بؤ سةر هاوآلتيان و ثيَشمةرطةي بةآلم ثةالمارةكاةى دوذمان بةفرىكاة و
جاش و جةيشةوة بووة مايةى زيانيَكى طةورةى مادى كةلة مالَ ساوتاندن و كوشاتنى

كاتيَك هيَزة تاآلنيةكةى جاش و سوثاى عيَرا لةطوندى داربةسةر كاارى تااآلنى و

رلةشةووآلخةكاندا خؤى بينيةوةي( )21لةبةرامبةريشدا دوذمن بةدىرلاوى و ثةلةثروزاوى و

سوتاندن و برلىى خؤى ئةجنامدا ئارلاستةى خؤى طؤرلى بةئارلاستةى طونادى ئيلنجااغى

َهاتن و بة ووريةكى تؤقيو و
َةبانى طةورة) هةل
ثيَخاوسى بةرةو طوندةكانى(مةرزان و تال

َى ضةند هاوآلتياةك لةوانة(وةساتا
طةورة و نزيك ئاوايى بوونةوة و ئاطريان بةرداية مال

َطاةكانياني()22جيَطاةى ئاماذةياة لةمةيادانى
بيَ دةستكةوت و تااآلنى طةرلاناةوة مؤل

َى و عاةزيزى ماام حةماةدةمينى سايَو َي ئؤماةر و
َح حةماةدو حةماةدى رلةساول
سال

شةرلةكةدا فريااى ئاةوة نةكاةوتن كاة تاةرمى كوذراوةكاةيان ببةناةوة و لاةطؤرلةثانى

َالى كاويَسى مةالك).
فةحتول

()18

شةرلةكةدا بةجيَما و كةوتة دةس هيَزى ثيَشمةرطة و لةسةر فتواى مةالى طونادى باة

دةستةيةك لةطةنج و ثيَشمةرطة لةخوارووى ئاوايى لة(شايوى هاةجنريان) داماةزرا

جلى خؤيانةوة لة كلكةى قةبران نيَذران.

()23

بووني لةطةلَ ثيَشرلةوى جاش و جةيش ليَيان هاتنةدةس و بةدةسرتليَذى طوللة وةآلمياان

ثيَنجةم ثةالمارى عةبدولستار تاهري شةريف شةرلى جةالىل و مةالييةكان

َكى طوندةكانى ناحياةى شاوان باووي
دانةوةي كةشةرل طةرم بوو(جاشيَك) كوذراي كةخةل

َى  1969هيَزيَاااك باااة سةرثةرشاااتى قاميقاااامى
لاااةمانطى شاااوباتى ساااال

بةمااة هيَاازى دوذماان نةتااةى ضااوو(تؤ ) و لةترسااان ثيَش ارلةويان رلاطاارت و هيَاازى

كؤية(عةبدولستار تاهري شةريف) لة طوندى(طؤثتةثاة)ةوة ديَناة طونادى ئيلنجااغى

ثيَشمةرطةش بةدوايان كةوتن و ئيرت هةر جاش و جةيش ثاشةكشاةى كارد و ئامااجنى

َى مةكتةب سياسى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان(جةالىل) و
طةورةي شةرل لةنيَوان بال

خؤيان نةثيَكا و هةموو ئةو تاآلنيةى لةطةلَ خؤيان هيَنابووياان بةماينةكاةى ساةرىك

ثارتى دميوكراتى كوردستان(مةاليى) لة طوندةكة دةس ثيَدةكات.

()1

جاشةكةشةوة لةطؤرلةثانى شةرلةكة بةجيَما()19ي ثااش كاةميَك لةثاشةكشاةى دوذمان

ئةو ثيَكدادان و شةرلة لةوةوة سةرضاوة دةطريَ كة لة ضياى(باواجى) شارى كؤياةوةي

فرلىكااةى ميَااك هااات و بؤردوومااانى ئيلنجاااغى طااةورةى كاارد و دوو ثيَشاامةرطة

بةتاليؤنيَكى هيَزى ثيَشمةرطةى ثارتى دميوكراتى كوردستان بة سةرثةرشتى(ئةمحةدى

َال)
َح خؤرانى) و ئةويرت(ئؤماةرى فاةقيَ عاةول
برينداربوون يةكيَكيان ناوى(عةىل سال

حاجى عةىل) تةقة لةو سةربازطةية دةكةن كة ئةو كات لةبةرى(ئازادى) شارى كؤياة

َيَااا بةداخاااةوة ناوةكاااةيم باااري ناااةماوة()20ي دواتااار فرلىكاااةكان لاااةنيَوان
دةل

َى ئةو بةتاليؤنة قاميقامى شارى كؤية هيَزيَك ئاماادة
بووةي بؤ بةرثةرضدانةوةى مجوجؤل

طوندى(ئؤمةرطومبةت و ئيلنجاغى طةورة) لةسةر رلووبارى(داربةساةر) بؤردووماانى

دةكااات بااؤ رلاوةدوونانى(ئةمحااةدى حاااجى عااةىل) سااةرةتا بةهيَزةكةيااةوة دةضاايَتة

طارلانى طونديانكرد و( )50سةر رلةشةووآلخيان كوش هةرضةندة هيض زيانيَكى طياانى

طوندى(تةكةولَ) و لةويَوة بةرةو طوندى(شيواشؤك-خلاف) باةآلم النادةناة شيواشاؤك

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )17ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
َال كاويَس)ي لةدايكبووى 1939ى ئيلنجاغى طةورةي لة2013-3-15ز.
( )18ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز فةحتول

( )19ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشامةرطةى شؤرلشاى ئاةيلولي ضااوثيَكةوتنى ثيَشاوويجةالل
( )20ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
ئيلنجاغى دةَليَ

ناوى مام عةجيلةشةل بوو.
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هةرضةندة(ئةمحةدحاجى عةىل) لةو كاتاةدا لةطوندى(شيواشاؤك) لةثشاوو داباووة و
()21

َال كاويَس)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز فةحتول

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )22ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
( )23ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةمحود حوسيَن مةمةند)لةدايكبووى1952ى ئيلنجاغى طةورةي لة2013-3-24ز.
( )1ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .52
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خةوتووة( )2ي هيَزةكاةى قاميقاامى كؤياة لةثشاتى طوندى(شيواشاؤك)ةوة باة لريَطاةى

َال)
َال ئؤمةر(ئؤمةرى فةقيَ عةول
-1عومةر عةبدول

طوندى(طؤثتةثة)ةوة بةرةو ئيلنجاغى طةورة ديَني ئةو هيَزة بةشيَكى دةسورليَتةوة باشور

-2رلةمحان رلةئوف عومسان مةمحود

و باشورى خؤرئاواى طوندى بؤ سةر(شاخى كؤتران) لةكانى وةىل()3ي لةخؤرئاواى طوند

-3عةبدولرةزا حةمةد مةمحود(رلةزاقة سوور)

َكردي شاةرل لةطاةلَ هاةآلتنى
لة(طةرووى سؤركيَ) دامةزران و ئةو شويَنةيان كاؤنرتىل

-4عةىل فةتاح ئؤمةر(عةىل شةوكةتيَ)

َى(جاةالىل و ماةاليى) دةساتيثيَكرد()4ي ئاةوةى
طزنطى بةيانيةوة لةنيَوان هاةردوو بال

-5سوارة وسو جومعة(مام سوارة)

وايكرد هيَزةكةى قاميقامى كؤية رلاستةوخؤ ثةالمارى ئيلنجاغى طةورة بدات و بةدواى

-6ئةمحةد حميَدين حةسةن

َدةرةكاةى باووةي ضاونكة ناةيزانيووة
َاةى هةوال
ئةمحةدى حااجى عاةىل بكاةو َي ي هةل

َح حةمةد
-7خالد سال

ئةمحةدى حاجى عةىل لةطوندى(شيواشؤك-خلاف)ةي هةربؤياة دةورةداناى ئيلنجااغى

-8حمةمةدى مام حةمة مستةفاى

طااةورة و دةنطاادان و داواى خؤبةدةسااتةوةدانى لااةهيَزى ثيَشاامةرطة و دةسااتنةدانى

لةطةلَ طةرمبوونى شةرلةكةو وةآلمدانةوةى ثيَشمةرطة بؤ هيَزةكةى قاميقامى كؤيةي

ثيَشمةرطة و هاتنةدةستيان لةهيَزةكةى(عةبدولستار) هؤكارى سةرةكى ئةو شاةرلةبوو

دووكااةس لةهيَزةكااةى قاميقااامى كؤيااة لااةخوارئاوايى لة(سةرضاااران) كااوذران()8ي

لةناو ئيلنجاغى طةورة.

()5

()7

لةبةرامبةريشدا هيَزةكانى ثيَشمةرطةى ماةاليى( )7ثيَشامةرطةيان زاماداربوون باةم

هيَزى(مةاليى) كاة لةطونادى ئيلنجااغى طاةورة باوون بةسةرثةرشتى(مساتةفا

ناوانة

َال) باووي ساةرةتاى شاةرل
ماجيداوةيى و شةهيد عومةر رلةشاش و ئؤمةرى فةقيَ عةول

َال)
َال ئؤمةر(ئؤمةرى فةقيَ عةبدول
-1عومةر عةبدول

َى حةماةد
َى(حةماةدى ماام رلةساول
لةبةرذةوةندى(جةالىل)يةكان بووي بةئارلثيَتى مال

-2مستةفا خدر ماجيداوةيى سةرلق بوو

َال)ى ئيلنجاغيااان سااوتاند و ثيَشاامةرطةيةك بةناوى(ئةمحااةد رلةسااولَ) بااووي
عةبادول

-3ئةمحةد قادر-ثيَشمةرطة

بةرطرييةكى زىرى كرد تااوةكو بةبرينادارى لاةو شاويَنة رزطاارى باوو()6ي هاوشاانى

-4هاشم ريازى-جيهاز ثيَشمةرطة

َى ماااةاليى) كؤماااةليَك
ثيَشااامةرطةكانى ثاااارتى دمياااوكراتى كوردساااتان(بال

-5ئةمحةد رةسولَ ثيَشمةرطة

لةئيلنجاغيةكانيش ثيَشمةرطةبوون و بةشدارى شةرلةكةيانكرد ئةوانيش

-6جةوهةر خدر ثيَشمةرطة
-7جةوهةر مةدا ثيَشمةرطة

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي لةدايكبووى 1956ى ئيلنجاغى طةورةي لة2013-1-5ز.

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدوملةجيد حةمةد مةمحود)لةدايكبووى 1963ى ئيلنجاغى طةورةي لة2015-3-10ز.

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشووي جةالل ئيلنجاغى دةَليَ (عةىل باراى شاةهيد

( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدوملةجيد حةمةد مةمحود)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َم طوشاد عةبدولرةمحان بايز ثيَاى واياة
َال ئاماذة بةكوذرانى()2جاش دةكةني بةال
( )8مام ئةنوةر نادرو ئؤمةرى فةقيَ عةول

عومةر رلةشاش ئةشكةوت سةقايي بوو).

تةنها()1جاش كوذراو ويةكيَكيش بةديل طرياوة.
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يةك ثيَشمةرطةش بةناوى(عةىل فةتاح ئؤمةر) ناسراو بة عةىل شةوكةتيَ باةديلى
كةوتة دةس هيَزةكةى(عةبدولستار تاهري شةريف).

()9

قوربانيةكان ى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةو شؤرلشةدا
َى شؤرلشاى ئاةيلول( )1975-1961ئيلنجااغى طاةورة باووة
لةماوةى( )14ساال

هاتنةدةستى هيَزى ثيَشمةرطة و كوذرانى( )2كةس لة هيَزةكةى قاميقاامى كؤياة

َطةى نةوتى تةقتة ي جطة
النكةى ئةو شؤرلشة لة خؤرئاواى ووراتى كؤية و دةظةرى كيَل

بااووة هااؤى شااكانى ئااةو هيَاازةى عةبدولسااتار تاااهري شااةريفي لةطااةلَ طةرلانااةوة و

لة زيانة مادييةكانى وةك سوتان و تاالنكردن و بؤردوومانى فرلىكةى دوذمن و رلذيَماى

ثاشةكشةدا دةرفةت دةهيَنن ثيَشمةرطةيةك(عةىل فاةتاح ئؤماةر ئيلنجااغى -عاةىل

ئةوكاتى عيَرا ( )2هاوآلتى و( )6ثيَشامةرطةى ميَرجاارلى ئيلنجااغى طاةورة بووناة

شةوكةتيَ) بةديل دةطرن و لةطةلَ خؤياندا بةرةو طوندى(ماةرزان) دةيباةني ئةمحاةدى

شةهيد و قوربانى بري و رليَبازى(بزوتنةوةى رلزطارخيوازى كورد و كوردستان) ئةوانيش

حاجى عةىل لة طوندى(شيواشؤك)ةوة بةدةنط و هاوارى ثيَشامةرطةكانةوة ديَا و لاة

-1شةهيد زوليَخا حميَادين حةساةن ساةليمي لاةدايكبووى()1945ى ئيلنجااغى

طوندى(مةرزان) رلووبةرلووبوونةوة رلوودةدات و ثيَشمةرطة ديلةكةش بة هاوكارى(عةدةد

َال رلةسولَ) ثيشةى كابانى ماالَ و كشاتياري لةساةرةتاى
طةورةي خيَزانى(حةمشني عةول

جيهاز)ةكة لةدةستى هيَزةكةى قاميقاامى كؤياة خاؤى دةربااز دةكااتي لاة ئاةجنامى

حوزةيرانى 1963بةبؤردومانى فرلىكة جةنطيةكانى رذيَماى عيَارا شاةهيد دةبيَا و

َهاتن و ثاشةكشة(جاشيَك و سةربازيَك) و
ثةلةثرلوزاوى هيَزةكةى قاميقامى كؤية بؤ هةل

لةطؤرلستانى طوندى ئيلنجاغى طةورة بة خاك دةسثيَردريَ و دةبيَتة يةكاةم شاةهيدى

يةك جيهاز دةكةويَتة دةس ثيَشامةرطةكان و ثامشاوةياةك جااش و ساةربازةكة ئاازاد
دةكريَن لةاليةن هيَزى ثيَشمةرطةوة.

()11

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةشؤرلشى ئةيلول.

()1

َال رلةسولَ) نةوةى كورلةبؤرى ئيلنجاغى طةورةياة و باةقادرة
-2شةهيد(قادر عةبدول

َى 1969
شةشةم زامداربوونى مام خورشيد و كتةكةى سال

كةرل بةناوبانط بووي يةكيَك بووة لةجوتيارو كشتيارةكانى طونادى ئيلنجااغى طاةورةي

َى 1969هيَزةكانى ثيَشامةرطة لةضااالكيةكةدا لةرلةبياةكانى نيَوان(كؤياة-
لةسال

لةحوزةيرانى 1963بةبؤردومانى فرىكة جةنطيةكانى رلذيَمى عيَراقى بةخةستى بريندار

تةقتة ) لةنزيك هةردوو طوندى(داربةرلو و كونةطورط) دةدةني لةساةرجادةى طشاتىي

دةبيَ و بةهؤى برينةكةيةوة دواى سااليَك بةرطاةطرتن و جاةنطان لةطاةلَ زامةكاةي

بؤ رلىذى د واتر رلذيَماى حكوماةتى عيَراقاى بةفرلىكاة بؤردوماانى ئيلنجااغى طاةورة

َى 1964دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوة.
لةمانطى كانونى يةكةمى سال

()2

َحى مساتةفاى دةساوتيَنن و
دةكات(خةرمان)ى مسايلى حةمةد و(جةجنةرل)ى حاجى سال

َى()1934ى
-3شااةهيد(تؤفيق حةمااةدةمني حاااجى خاادر مساياال مااةالك) سااال

هةروةها لة نزيك ئاقارى(ضياطةرل)يش هاوآلتى(خورشيد مستةفا جومعاة) و(ساةفية

لةخانةوادةيااةكى نيشااتمانثةروةرى كوردثااةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة ضاااوى بااةذيان

خورشيد مستةفا)ى كتى بريندار دةبن.

()12

َى( )1962لة(بيَتواتة) بؤماوةى( )6مانطى سةرةتا بةبيَ ضةك دةبيَتة
َهيَناوة ي سال
هةل
ثيَشااامةرطةي لاااةكؤتايى ماااانطى()5ى 1962دةطةرليَتاااةوة ئيلنجااااغى طاااةورة و
لاااةمانطى()9ى 1962دةبيَتة(ساااةرباز) لاااة ساااوثاى عيَااارا بةمةبةساااتى

َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
َح مستةفا)لةدايكبووى 1963ى ئيلنجاغى طةورةي لة2016-3-5ز.
َستان سال
( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طول

85

َال قادر)ي عومسان بانى مارانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول

َال قادر)ي عومسان بانى مارانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
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َى( )1963لاةناو ساوثادا دةساتطريدةكريَ بةتؤماةتى
ثةيداكردنى(ضةك) دواتر ساال

دةستى هيَزى سوثاى عيَرا ي دواتر رلذيَمى عيَرا لةضوارضيَوةى ثةيرلةوكردنى سياسةتى

هةوادارى و اليةنطرى باؤ شؤرلشاى ئاةيلول لةشارى(موسالَ) لاة سايَدارة دةدريَا و

ترساندن و تؤقاندن تةرمى شةهيد(حةمةشةريف) دةخةنة سةر لوولاةى دةباباة و باة

رلووفاتةكةشي نةدراياةوة خانةوادةكاةىي باووة ياةكيَك لاة طاؤرلى ساةربازانى ووناى

ناوشارىضكةى(ثرديَ) دةيسورليَننةوة و ضوكليَتى بةساةردا دةكاةن وةك بايَ ريَزيكاردن

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة.

()3

طواية بةبووكى دةبةن ئةوةى دذايةتى رلذيَمى عيَرا بكاتي هاةر ئةوةنادة تةرمةكاةى

-4شةهيد(حةمةشاااةريف رلةساااولَ حةمةشاااةريف مسايلةطاااةورةى ئاااةلياس)

بينراوة كة بةناو شارىضكةى(ثرديَ) بردوويانة و خانةوادةكةى تةرمةكةيان نةبينيووة و

َى( )1934لةخيَزانيَكى هةذارى كوردثةروةرى نيشتمانثةروةرى ئيلنجاغى طةورة
لةسال

طاااؤرلى نياااة و يةكيَكاااة لاااةطؤرلى ساااةربازانى ووناااى ميَرجاااارلى ئيلنجااااغى

َااةى ساانورةكة هةريااةك
هاتؤتااة ذيانااةوةي لااة شؤرلشااى ئااةيلول لةطااةلَ( )4رلىل

طةورةوكوردستان()7ي لةثاش خؤى دوو جطةرطؤشةى بةجيَهيَشاتووة باةناوةكانى(فازل و

لة(حةمةدةمني ئؤماةر وساو ئيلنجااغى و خورشايد عوبيَاد حةماةالو ئيلنجااغى و

عادل).

َاةبانى طاةورة) ضاةكى
َةبانى و عةىل فااتكى تال
َال تةيي ئةمحةد ئةبابةكر تال
فةحتول

بااري و بؤضااوونى جياااواز هةيااة لةسااةر سااالَ و بااةروارى شااةهيدبوونى شااةهيد

ثيَشمةرطايةتى بةيةكةوة دةكةنة شان و دةضنة(ضاةمى رليَازان) دةبناة ثيَشامةرطة()4ي

َال)
حةمةشااةريف هةريااةك لااة(فازيل حةمةشااةريف و ئؤمااةرى فااةقيَ عااةول

لةبةر ليَهاتوويى و ئازايةتى هةر زووكراوة بةسةر(دةستة) واتة فةرمانادةى ماةفرةزةي

َال شيَخانى لة الثاةرلة()2ى
َى  )1963شةهيدبووةي لةاليةكيرتةوة شوكرول
دةليَن(لةسال

ثاش ماوةيةك دةكريَتة(سةرثةلَ)ي بةر لة شةهيدبوونى بةماوةيةكى زىر كةم باووة باة

َى 1965شةهيدكراوة) ئةنوةرنادر خدر-يش كة كااديرى
رلىذنامةى(تاك) دةنوسيَ (سال

ياريدةدةرى لقى(شةهيد ماةئمون دةبااغ) كاة ئاةو كات(عاةريف عاةىل)1-ساةرلق

َى
َى( )1964بااة سااال
ثااارتى دميااوكراتى كوردسااتان بااووة لةشؤرلشااى ئااةيلول سااال

َى قارةمانانةى هةبووة لةشةرلةكانى(ثريةر و حاجى قةآل)ى سةرةتاى
بووة()5ي هةروةها رلىل

شااةهيدبوونى دادةنيَ ا و(رلةحاايم ئؤمااةر وسااو) خيَزانااى شااةهيد حةمةشااةريفيش

شؤرلشى ئةيلول لةسنورى كؤية.

()6

َ َي (شةهيد حةمةشاةريف دواى تؤفياق حةماةدةمني حااجى خادر شاةهيد باووة)
دةل

َة)ى سااةر
لةشااةرليَكدا لةطااةلَ رلذيَمااى عيَراقاادا لةنيَوان(شاايَراوة-ضااؤمةزةردةل

َى  1963لةموسالَ لةسايَدارة دراوة
بةحوكمى ئةوةى شاةهيد تؤفياق لاةكؤتايى ساال

رليَطاى(هااةوليَر-كااةركوك) دةضاايَتة كاااروانى شااةهيدانةوة و( )5ثيَشاامةرطةى

كةواتة ئةمةش نزيكة لةبري و بؤضونى ئةنوةر نادرى كاديرةوةي هةروةها(مةولود فاةتاح

هاوسةنطةريشى كة يةكيَكيان سةر لقةكةى بووة(عةريف عةىل )1-بةديلى دةكةوناة

مةولود) ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلول دةَليَ (لةمانطى شوباتى 1965شاةهيد باووةي

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ونس حةمةدةمني حاجى خدر)لةدايكبووى()1951ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لاة-1-16
2016ز.
َال شيَخانىي خةباتى لةبريكراويرىذنامةى تاكي ذمارة()35ي الثةرلة.2
( )4شوكرول

ئةوكات من لةثؤىل ثيَنجةمى سةرةتايى باووم) لةماةدا ئاةو ثشاتى باةوة بةساتووة
َى
َى( )1964-1963ناوضااةى كؤية(مااةحزور ئياادارى) بااووةي بؤيااة لةسااال
كةسااال

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فازل حةمةشةريف رةسولَ)ي لةدايكبووى()1957ى ئيلنجااغى طاةورةي كاورى شاةهيديلة-1-5

َمداوة ريَز لةبريوبؤضونى كورة شةهيدةكان بطرم دةقى ليَداوانةكانيان لةسةر باوكى شاةهيديان وةك خاؤى
 2013زي هةول
َم تويَذينةوةكة ريَتكةى خؤى دةطريَ ي ئةوةى ثيَى بطات وةك ئةجنام وةردةطرييَ .
َو بكةمةوةي بةال
بال
َال شيَخانىي خةباتى لةبريكراوي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )6شوكرول
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َال ئؤمةر نةجيم)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
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َى خويَندنةدا
َى خويَندن دةستى ثيَكردىتةوة ئةو لةو سال
خويَندنى( )1965-1964سال
بووة لةمانطى شوباتى 1965شةهيد حةمة شةريف شةهيدكراوة.

()8

لةاليةكرتةوة ساةيدكاكة لةبريةوةريياةكانى خؤيادا دةنوسايَ لاة()1964-2-10
بارزانى ووتويَذى لةطةلَ(عةبدولسةالم عارف) دةستثيَكردي ووردة ووردة و تويَاذ باةرةو
تيَكتوون ضووي رلذيَم لةناوضةى(شيَراوة) ضةند هيَرشيَكى كردة ساةر ثيَشامةرطةي لاةو
شةرلانة(عةريف عةىل) طريا و ضةند ثيَشمةرطةيةكيش شةهيدبوون

()9

فةرماندةيان بووةي لةو شةرلةدا(مةجيد رلةئاوف فاةتاح ئيلنجااغى و فاةتاح حميَادين
َدابووة.
َةبانى طةورة)ى لةطةل
تال

()1

شةهيد ئيرباهيم دواى(شةهيد تؤفيق)ى باراى دةبيَتاة دووةم كورلى(حةماةدةمينى
حاجى خدر)كة لةشؤرلشى ئةيلول شةهيدبوون.
َى( )1942لةطونادى
-6شةهيد قادر حةمةد ئؤماةرة رةش ئةمحاةد ماةالكي ساال
ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي رليَثيَدراو(مفةوةز)ى ثؤليس باووة لةشاارى(بةغداد)

بااةطويَرةى بريةوةرييااةكانى سااةيد كاكااة فةرماناادةى مةياادانى شؤرلشااى ئااةيلول

َى
سةر بةدةزطاكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان بووةي لة كودةتاكةى(نازم طزار)ى سال

دةردةكةو َي شاةهيد حةمةشاةريف ثلاةى ثيَشامةرطة باووة و لاةو هيَرشاانةى دواى

1973لةاليةن بةعسيةكانةوة دةستطريدةكريَ و طوللاةباران دةكريَا و تةرمةكةشاى

َى( )1965-1964لاة باةهارى
وتويَذى(بارزانى و عةبدولسةالم عارف) لةنيَوان ساال

وون دةكريَ و نادريَتةوة بةكةس و كارةكةى و ئةويش يةكيَكيرتة لاة طاؤرلى ساةربازانى

َى 1964شةهيد كرابيَ و بووة بةيةكةم(شةهيدى سةنطةر)ى ميَرجارلى ئيلنجااغى
سال

وونى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة()1ي نازم طزار لة()1973-7-1بةريَوةبةرى ئاسايشاى

طةورة لةشؤرلشى ئةيلولدا.

َيدا ئةمحةد
طشتى عيَرا بووي لةسةردةمى سةرىك كؤمار(ئةمحةد حةسةن بةكر)ي هةول

َى( )1938لةخانةوادةياةكى
-5شةهيد ئيرباهيم حةمةدةمني حااجى خادري لةساال

حةسةنى سةرىك كؤمار و(سةدام حوسيَن)ى جيَطرةكةى بكوذيَا ي باةآلم ساةركةوتوو

نيشتمانثةروةر و كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي ثيَشمةرطةى ماةفرةزة

نةبووي ناوبراو لةماوةى نيَوان ساآلنى( )1973-1969سةرىكى دةزطاى ئةمنى عيَراقى

َى( )1962لاة(حاجى قاةآل) ثةيوةنادى
سةرةتاييةكانى شؤرلشى ئةيلول بووة و لةساال

بووي دواى ئةو(فازل بةرلاك) بووة سةرىكى ئةمن.

()2

بةهيَزى ثيَشمةرطةوة دةكاتي كة ئةوكات(ئازاد حةمةدةمني كاةركوكى) فةرمانادةيان

َةياةكى
َى( )1950لاة بنةمال
-7شةهيد شةريف عةبدولرةمحان بايزكاويَس لةساال

َى مةكتةبى سياسى ثارتى دميوكراتى كوردستان(جةالىل)
َى( )1968لةبال
بووةي لةسال

َيدا
كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة ضااوى باةذيان هاةَليَناوةي لةتةماةنى( )24ساال

َشااؤ) دةكةونااة نيَااو
بااووة لةثشااتى شااارى قااةالدزيَ لةساانورى نيَوان(قااةالدزيَ-هةل

َى( )1974ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى كردىتااة شااان لةهيَزى(تايبااةت) بااة
لةسااال

بؤسةيةكى هيَزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردساتان(مةاليى) دةبيَتاة قورباانى شاةرلى

سةرثةرشتى(عةىل مةولود داربةساةرى) كاة ساةر بةنوساينطةى(ئيدريس مساتةفا

نيَوان(جااةالىل و مااةاليى) و شااةهيد دةبيَا ي ئااةو كااات برايةكى(عومااةر دزةيااى)

َى(ناازةنني و
بارزانى) بووةي لة( )1974-6-1لةشةرلى(ئاوةطرد) كةشاخيَكى بةرزة دىل
َى)ييااةكان لةيةكاادى جيادةكاتااةوةي هيَزةكااةيان لةشااةرليَكى بااةرةيى فااراوان
مساقول

( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةولود فةتاح مةولود)لةدايكبووى()1952ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى شؤرلشاى ئاةيلولي
لة2016-1-28ز.
َى 2000ي الثةرلة.36
( )9سةيد كاكةي بريةوةرى ثيَشمةرطةيةكي ضاثخانةى زانكؤى سةالحةدديني ضاثى دووةمي هةوليَري سال
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ونس حةمةدةمني حاجى خدر) ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)لةدايكبووى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي لة2013-1-5ز.
َىي ضااثخانةى داناازي سااليَمانىي2004زي
َل
َح طاةال
( )2ياساني بااقرىي ميَاذووى خويَنااوى عيَارا ي وةرط َيرلاناى حةمةساال
الثةرلة.139-138
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رلووبةرلووى سوثاى عيَرا دةبيَتةوةي كةسوثاى عيَرا هةزاران سةربازى باؤ هيَرشاةكة

-8شةهيد جةوهةر مستةفا رلةسولَ و داستانى شيشار

لةطةلَ ضةكى ثيَشكةوتووى ئةو كات بةكارهيَناوةي دواى بةرطرييةكى بيَ ويَنةى هيَزى

َى( )1949لةخانةوادةيااةكى
شااةهيد جةوهااةر مسااتةفا رلةسااولَ مااةالك لةسااال

َيَا
ثيَشمةرطة و كوشتنى ذمارةيةكى زىرى سةربازى دوذمن()1ي جةالل ئيلنجااغى دةل

نيشااتمانثةروةرى كوردثااةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة هاتؤتااة ذيانااةوةي لةطةرمااةى

لةهةمان داستان و قارةمانيَتى(عومةر عومسان ئؤمةر جةمرةى ماةرزان)يش شاةهيد

َى( )1974خاؤى و()2
رلووبةرلووبوونةوةى شؤرلشى ئاةيلول و ساوثاى عيَراقادا لةساال

ي بةرامباةرى لاةرلووى ضاةك و ذماارةوة هيَازى دوذمان طاةمارىى
بووي بةآل م لةبةر ب َ

باارايرتى بااةناوةكانى(عومسان و ئااةنوةر) ضااةكى ثيَشاامةرطايةتيان لةشااان بااووة

ثيَشاامةرطةكان دةدات و شةهيدان(شااةريف و عومسااان) بةبريناادارى لةطااةلَ()3

َى 1974هيَزةكةيان لةضياى(شيشار) دووضارى
لةهيَزى(سةفني) لةكؤتايى هاوينى سال

ثيَشمةرطةى تر بةديلى دةكةونة دةس رلذيَماى بةعساةوة ئةمانيش(شاةهيد شاةريف

شةرليَكى مةيدانى و بةرةيى دةبيَتةوة بةرامبةر سوثاى عيَارا لةناوضاةى خؤشاناوةتى

َال رلةساولَ باانى ماارانى و
عةبدولرةمحان بايز ئيلنجاغى و شاةهيد عومساان عةبادول

بنارى ضياى شيشاري هةر لةو شةرلةدا شةهيد جةوهةر دةضايَتة كااروانى شاةهيدانةوةي

مةجيد ئةمحةد تةها بانى مارانى و رلةسولَ مسايل رلةسولَ شاخةثيساكةيى ناساراو باة

دواتر تةرمةكةى لةاليةن(ئةنوةر مستةفا رلةسولَ)ى باراى لةثشاتى شاويَنى شاةرلةكة

باثري شاخةثيسكةيى و جةالل حةماةد ئؤمةرطومباةتى) هاةموويان باةديل طاريان و

َكؤكةى هةر لةو شويَنةية(.)1
بةخاك دةسثيَردريَ و ئيَستاش طل

لةشارى(كةركوك) برليارى لةسايَدارةدانيان دةرضاووي دواتار طواسارتانةوة طرتوخاناةى

لةيةكيَك لةشةوةكانى هاوينى 1974سعات 12ى شةو هيَزةكاانى ساوثاى عيَارا

َال رلةسولَ و شةريف عةبادولرةمحان باايز كاة
ناوةندى لةشارى موسلَي عومسان عةبدول

هيَرشيَكى بةرفراوان دةكاتة سةر سةنطةرةكانى ثيَشمةرطة لةشاخى شيشاري شاةرل()2

لةشةرلةكةى(ئاوةطرد) زامداربوو بووني لةسيَدارةدران و بةآلم سايَ ثيَشامةرطةكةى تار

كاتذميَر بةردةوام دةبيَ ي دواى شةرليَكى دةستةويةخة سوثاى عيَارا دةشاكيَ و ئاةم

بةر لة جيَبةجيَكردنى برليارى لةسيَدارةكةيان بةر ليَبوردن كةوتني( )2دواى ياةك ساالَ

َةى قارةمان تؤماردةكريَ
َى سيَ رلىل
داستانةش بةخويَنى ئال

لة بةروارى شةرلةكةوة( )1974-6-1تاوةكو( )1975-5-29لاة دةساتطريكردن و لاة

-1عةريف جةميل داربةسةرى سةرلق

س ايَدارةدانيان ئينجااا لااة( )1975-5-29تااةرمى شةهيد(شااةريف) يااان داوةتااةوة

-2مةولود عومسان رلةسولَ باغةجنيَرى سةرلق

بةخانةوادةكةي و لةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورة بةخاك سثيَردراوة.

()3

-3جةوهااةر مسااتةفا رلةسااولَ مااةالك ئيلنجاااغى هااةروةها ثيَشاامةرطةيةكيش
بةناوى(شااةفيق سااؤفى مساياال مااام قلينجى)بريناادار دةبيَاا ()2ي ضااياى شيشااار
بةرزييةكةى()800مةتر دةبيَ لةئاستى رلووى دةرياوةي لة(زينويَ و هةرتاةلَ)ةوة رليَاى

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارو عةىل مةولود)لةدايكبووى()1955ى داربةسةرى طتكةي لة(2016-1-9ز) ئةو دةَليَا
َم لاةكاتى شاةرلةكة
لةو شةرلةدا عةىل مةولود داربةساةرى بااوكم هةرضاةندة ساةرلقى هيَزةكاةى ثيَشامةرطة باووة باةال
مامم(وةمسان)جيَطرى لقةكة سةرثةرشتيكردووني عةىل مةولودى باوكم بةكاريَكى رلاسثيَردراو لةسةركردايةتى بووة.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان مستةفا رلةساولَ)لةدايكبووى()1953ى ئيلنجااغى طاةورةي باراى شاةهيدي لاة-1-12
2016ز.
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( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )2ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي بةرطى يةكةمي ضاثخانةى سةيدبرايمي كؤيةي 2009ي الثةرلة .22-21

()3

-1حمةمةد وةمسان يوساف ماةالك -2ناادر كاةريم خالاد حةماةد ماةالك -3

هةروةها جةالل ئيلنجاغى دةَليَ (حةمةد عةىل مساقة)يش لاة هاةمان رلىذدا شاةهيد

موزةفةر كةريم خالد حةمةد مةالك

-4قادر كةريم خالد حةمةد ماةالك -5وهااب

دةبيَ .

َال كاااويَس مااةالك -6سااةالحةددين خالااد ئؤمااةر وسااو ئااةلياس ضااووة
فااةحتول

َة بةسةر طوندةكانى(بيَتواتةي دواوةي دارى شكارتةي ناواوةي نيَاوة)
ى بؤ دةضيَ و زال

لاةكاتى شاةهيدبوونى شاةهيد

َى 1992لةويَ بةهؤى ساضامةى ناوساةرييةوة شاةهيدبووي
ناوضةى(مازةندةران) و سال

عومسان مستةفاى براى شةهيد جةوهةر دةَليَا

جةوهةرى براى ئةو لة(ضؤمان) بووةي بةآلم شةهيد ئاةنوةرى بارام زوو طةيشاتؤتة الى

َاةبانى طاةورة و عوماةرى
َاة مساايلى تال
شانبةشانى ئيلنجاغيةكان(حةمةدةمينى خال

تةرمى شةهيد جةوهةر و بةروارى شةهيدبوونةكةى لة( )1974-9-16بووة لةشاخى
شيشار لةهيَزى ساةفني لةالى(عاةريف عاةىل )1-باووةي خيَزاناداربووي تاازة ذياانى
َى نةبوو.
هاوسةرى ثيَكهيَنابووي بةآلم منال

()4

ئةمحةدى مسايلى برازاشى ئاوارةى ووآلتى ئيَران بوون).

()2

ئيلنجاغيةكان بةدريَذايى شؤرلشاى ئاةيلول( )1975-1961باةردةوام خاناةخويَى
شؤرلش بوون و دةيان طةنج و الويش ضاةك بةدةسا

و طياان لةسةردةسا باوون باؤ

طةلةكؤمة دذى شؤرلشى ئةيلول و ئاوارةبوونى ميَرجارلييةكان

بةديهيَنانى ئاماجنةكانى شؤرلشي بؤ ئةم مةبةساتةش خويَنياان بةخشايووةي هاةروةها

َى()1975ى نيَااوان(عيَرا و ئيَااران) لااة
دواى رليَكةوتنامااةى جااةزائري لةسااال

َيَك طةنج و الوياان
لةريزى ريَكخراوة ثيشةييةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان كؤمةل

َةتى دذى شؤرلشى كوردان هاتة
ووآلتى(جةزائري) قؤناغيَكى نويَي طةلةكؤمةى نيَو دةول

كاريكردووة وةك

َةدا ثالنى لةباربردنى شؤرلش ضووة قؤناغى كرداريةوةو ضايرت
ئاراوةي لةبةهارى ئةو سال

-1طوشاد عةبدولرةمحان بايز كاويَس مةالك

حكومةتى شاى ئيَران هاوكارى كوردانى نةكرد بةرامبةر وازهيَنانى عيَارا لاةنيوةى

َال كاويَس مةالك(شةهيد بةكر رلةشاش)
-2بةكر سوليَمان فةحتول

زةوى و زارةكانى(شةتولعةرةب) لةباشورى عيَرا بؤ ووآلتى ئيَاراني ئةماةش وايكارد

-3نةمجةدين مةولود حةسةن حةمةالو

نسكؤ بةرىكى شؤرلشى ئةيلول بطريَا ي ذمارةياةكى بايَ شاومارى كاورد لةباشاورى

-4فازل حةمةشةريف رلةسولَ حةمةشةريف مسايل ئةلياس

كوردستان ئاوارةى ووآلتى ئيَران باوون باة خؤياان و ماالَ و مناآلياناةوةي ذمارةياةكى

-5عةىل مةمحود حةمةد رةسولَ مةالك(عةىل ئيلنجاغى)

يةكجار زىريش لةهيَزى ثيَشمةرطة خؤيان رلادةستى سوثاى عيَرا كردةوة و بةشايَكيان

-6جاسم بايز كاويَس مةالك-مام جاسم

َبذارد وةك ئةوةى لةذيَر سايةى حكومةتى عيَرا بذين.
تاراوطة و ئاوارةبونيان هةل

()1

هةروةها لةتيَكرلاى ثرىسةكةدا ئةو ثيَشمةرطانةى ضوونة ووآلتى ئيَران لةئيلنجاغى
طةورة ئةمانة بوون

-7عةبدولآل عةزيز حةمةدةمني ئؤمةر
-8وشيار عةبدولرةمحان بايز كاويَس
-9عادل حةمةشةريف رةسولَ
َال كاويَس
َال فةحتول
-10عةبدوخلالق عةبدول

( )3ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.21
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان مستةفا رلةسولَ)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نادر كةريم خالد) لةدايكبووى()1952ى ئيلنجااغى طاةورةي ثةناهةنادةى شاؤرلشي لاة-1-12
2016ز.
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-11مةالك حةمةعةىل عةىل مةالك
-12زانا وسو وةمسان يوسف مةالك

َال كاويَس مةالك()2010-1938
وهاب فةحتول

()3

يةكيَك لةكاديرة ديارةكاانى شؤرلشاى ئاةيلول لةدةشا و وراتاى كؤياة لاةنيَوان

هااةروةها مامؤسااتا(زاهري وةمسااان يوسااف مااةالك) يااةكيَك لااة مامؤسااتا
تيَكؤشةرةكانى ئيلنجاغى طةورة رىىل بةرضاوى هاةبووة لاة هاوكااريكردنى طاةجنانى
ئيلنجاغى طةورة بؤ خستنة ناو كاارى ثيشاةيى و ريَكخراوةياةيى بةتايباةت لةطاةلَ
كردنةوةى بارةطاى يةكيَتى قوتابيانى كوردساتان لاة طونادى ئيلنجااغى طاةورة كاة
ثيَداويستيةكانى ميَز و كورسى و شةوانةش لؤكسى بؤ دابينركردوون و هةنديَكجاريش
سيمنار و وتارى شةوانةى لةطةلَ عوماةرى كيَخاوا فاةتاحى باؤ قوتابياناةكان داوة و
هانيدان بؤ كؤرلى خةبات و تيَكؤشان بةتايبةت لة شةوى 16ى ئابى 1973لاةبريةوةرى
َيادى ثارتى دميوكراتى كوردستان()4يهةرضةندة شؤرلش لةرلووى هيَزى ضاةكدارييةوة
سال
دووضااارى نسااكؤهات بااةآلم ئاماجنااة رلةواكااةى لااةدلَ و دةروونااى كااورلانى ميَرجااارلى
ئيلنجاغى طةورة هةر بةردةوام بووي تاوةكو هةموو ئةو شؤرلشطيَرانة لةشؤرلشاى نويَادا
لةناوضةكةدا بةرلابةرايةتى(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان)خؤيان رليَكخستةوة بةتايبةت
َدانةوةى
َةى رلةجندةرانى كوردستان)لةدواى نسكؤو سةرةتاى ساةرهةل
لةريزةكانى(كؤمةل
شؤرلشى نويَ ضةكدارى لةنيَوان()1976-1975لةباشورى كوردستان.
َنى(-1972
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشو(طوشاد عةبدولرةمحان لةنيَوان سااال
َال و فاازل
 )1974ليَثرسراوى رليَكخراوى(تةقتة )ى يةكيَتى قوتابيانى كوردستاني بةئةنداميَتى(بةكر ساوليَمان فاةحتول
حةمةشةريف ونةمجةدين مةولود حةسةن)لةرليَكخراوةكةداي لةهةمانكاتيشدا ئةنادامى ناوضاةى كؤياةى ئاةو رليَكخاراوة
بووة.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ طوشاد عةبدولرةمحان بايزي كاديرى ياةكيَتى قوتابياانى كوردساتانى ئاةويَ رىذيَ و ثيَشامةرطةى
ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشووي جيَطةى ئاماذة ثيَداناة كة(مامؤساتا زاهاري وةمساان يوساف يةكاةم دةرضاووى قوتاخباناةى
ئيلنجاغى طةورةية و لةطةلَ(حمةمةد وةمسان و مام وسوى براى) كاراكتةرى سةرةكى بوون بؤ بريى نةتةوايةتى لة ميَرجاارل
َى 1982ى شاارى كؤيةياة و
و خةباتى شؤرلشى ئةيلول و دواتريش يةكيَك لاة رلاثاةرليوو و خؤثيشااندةرى باةهارى ساال
لةاليةن دةزطاى ئةمنيشةوة ئةشكةجنةدراوةي ناوبراو ثياويَكى سةر راس بووي خزمايةتيشى لةطةلَ خانةوادةى شايَخةكانى
َةبانى كؤيةش هةبوو بؤية دواى راثةرين بؤى طيَرامةوة كة لةديدارى مام جةالل-دا ثيَى ووتوة ئةوانةى ئاةورلى تاؤ باة
تال
َى  1982بة ئةندام موزهارة وةرم نةطرتوون)-نوسةر.
وةكيل وةزير و وةزير لةو حكومةتة داتناون من لة سال
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َى 1938لةخانةوادةيةكى
َال كاويَس مةالكةي سال
ساآلنى( )1975-1962وهاب فةحتول
َهيَناوةي
كوردثااةروةر و نيشااتمانثةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة ضاااوى بااةذيان هااةل
َى( )1962ثةيوةندى بةرليَكخستنةكانى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان دةكاات
لةسال
َى( )1963لةطاةلَ ضاةند هاورليَياةكى لة(بنكاةى ثؤليساى
لةشؤرلشى ئةيلولي لةسال
َة لةالى
كؤية)ةوة بةخؤيان و ضةكةكانيانةوة دةضنة طوندى(طؤمةشني)ى ناحيةى ديَطةل
سةرلق(عةىل رلةشيد) دةبنة ثيَشمةرطةي دواتر دةبيَتة كاديريَكى ديارى ناوضةى كؤيةى
ثارتى دميوكراتى كوردستان ئةو سةردةم( )1966-1962خورشايد شايَرة ليَثرساراوى
ناوضةى كؤية بووة لةطةلَ ضاةند كااديريَكى وةكو(ماةال حمةماةد بةحركاةيى و ماةال

َى( )1975و نساكؤى
مستةفاى بانى مارانى و سةيدكاكةى طؤمةشاينى)()1تاا ساال
شؤرلشى ئةيلول وةك كاديريَكى دياارى سانورى كؤياة و دةشاتى كؤياة كااريكردووةي
َى()1977ةوة ثةيوةندى بةشؤرلشاى ناويَ-ةوة دةكاات لةرليَطاةى شةهيد(ساةيد
لةسال
مورسةل طردعازةبانى) كة شةهيد مورسةل لةسورياوة نامةى سةركردايةتى شؤرلشاى
نويَ ى بؤ دةهيَنيَ كة تيَيدا داواى هاوكاارى باؤ ثيَشامةرطةى ساةرةتايى و شاؤرلش

دةكات()2ي لةدواى رلاثةرلينةوة ثلةى ثيَشمةرطايةتى فةرماندةى كةرتى تيثى ثاريَزطارى
َى( )1996لة مااوةى تاةنها( )40رلىذدا( )2كاورلى
َطةى نةوتى تةقتة بووةي سال
كيَل
قارةمانى شةهيد دةكريَن و خماابن دواى بةرطريياةكى دريَذخاياةن لةطاةلَ نةخؤشايدا
َئاوايى دةكاات و لةطؤرلساتانى ئيلنجااغى طاةورة
لة( )2010-1-1بؤ يةكجارى مال
بةخاك سثيَردراوة.

()3

( )1ئاراس ئيلنجاغىي سيَطردكان و سيَبةر نشينةكانىي ضاثخانةى يادي سليَمانىي 2014ي الثةرلة .192

( )2ضااوثيَكةوتن لةطةلَ(حيكماةت نيعماةت عةىل)لاةدايكبوى1950ى طردعازةبااني ثيَشامةرطةى ديَاريني لااة-4-10
2016ز.
َال)ي لةدايكبووى()1968ى ئيلنجاغى طةورةي لة2010-2-9ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شهاب وهاب فةحتول
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بةشى سيَيةم
ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة و شؤلرلشى نويَ

97

98

َاة رليَكبخااتي ساةرةتايى
ريَكخسنت وطةنج و الوى ئةو سنورة لةنيَو رليزةكاانى كؤمةل
َاةبانى
َى( )1976يةكةم كؤبونةوةى رليَكخستنى بةسةرثةرشتى خؤى لةطوندى(تال
سال

بةشى سيَيةم

طةورة)ى سةر بة شارىضكةكة ئةجنامداوة بةهاورليَياةتى لةطاةلَ(وساو وةمساان يوساف

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة و شؤلرلشى نويَ

َى مةكتةبى
مةالك و حةميد رلةئوف فةتاح-ثرية) هةرسيَكيان زووتر جةالىل بوون لةبال

ئةطةرضى شؤرلشى ئةيلول دووضارى نسكؤهاتي باةآلم طاةنج و الواناى ئيلنجااغى
َى مةكتاةبى سياساى كاادير ياان ثيَشامةرطة باووني
طةورة بةتايبةت ئةوانةى لاةبال
لةرليَكخستنى نويَدا لةبزوتنةوةى رلزطارخيوازى كورد هةر زوو خؤيان رليَكخساتةوة ياان
رلوونرت بليَني لةباربوون بؤ ئاةوةى كااديرانى شؤرلشاى ناويَ بةمتماناةوة باساى بزاوتاة
َةى ماركسى لينينى كوردستان) يان بؤ بكةني لةشارى هةوليَر بؤ
نويَيةكةيان(كؤمةل
َح ساا ايَطردكانى)دواى نسااااكؤى()1975
يةكااااةجمار شااااةهيد(عااااةىل سااااال
لةطةرلةكى(سةيداوة)ى شارى هةوليَر لةطةلَ(ئةنوةر ناادر خادرئيلنجاغى) ذووريَكياان
َاةبانى)ياةوة
بةيةكةوة بة( )15دينارطرتووةي مام ئةنوةر لةرليَطاةى(شايَة جاةنطى تال
َح)يش لةكارطةى(جطةرة)ى هاةوليَر
دةكريَتة ضاوديَر لةرليَطةى(سيَتاقان) و(عةىل سال
َح ثوريَكى لةئيلنجاغى طةورة شووى كردبوو باة(ماام
كريَكار بووةي شةهيد عةىل سال
حةسةنى حةمةالو) ئةمةش وايكردووة وةك خزمايةتيش ببنة هاورليَ.

()1

َحةوة كة ئةوكات(كؤناة جاةالىل)ياان ثايَ
ئةنوةر نادر لةرليَطةى شةهيد عةىل سال
َى( )1975دةبيَتااة
دةوتاارا بةشااةهيد(جةعفااةر عةبدولواحيااد)ةوة دةناسااريَ و سااال
دةستثيَكى كارى رليَكخراوةيى و رليَكخستنى نويَي دواى نسكؤ لةنيَو رليَكخساتنةكانى
َح و جةعفاةر
َةى ماركسى لينينى كوردستان()2ي لةاليةن شةهيدان(عةىل ساال
كؤمةل
عةبدولواحيد) مام ئةنوةر رلادةساثيَرن كاة بتايَتة شارىضاكةى(تةقتاة ) باؤ كاارى

سياسى ثارتى دميوكراتى كوردستان كارياانكردووةي لاةو كؤبونةوةياةدا(وساو وةمساان
َاةى
يوسف ئيلنجاغى) هاوكارى باشى(ئةنوةر نادر)ى كردووةي باؤ ئاةوةى لاة(كؤمةل
َاةى هةرةوةزييةكاةش باةو
هةرةوةزى جوتيارى) لةتةقتة كاربكاتي دةساتةى كؤمةل
شيَوةية رليَكخرا
َةكاة و
كيَخوا عةزيز كيَخوا رلةشيد كيَخوا سةعيد تةقتةقى بووة ساةرىكى كؤمةل
َةكاة و حةمياد رلةئاوف فاةتاح
ئةنوةر نادر خدر ئيلنجاغى كراوة بةساكرتيَرى كؤمةل
ئيلنجاغى(حامةثرية) باووة بةرلاساتطرى ساندو ي ئةماةش رليَطاة خؤشاكةربووة باؤ
ئةوةى(ئةنوةر نادر) كارى رليَكخراوةيى و رليَكخستنى خؤى ئةجنام بدات.

بةآلم بةهؤى دةزطاكانى(ئةمن)ةوة لةماوةيةكى كةمدا لاة( )1977-5-22ثيَانج
َاااةى رلةجنااادةرانى كوردساااتان) لةالياااةن رلذيَماااةوة
لةئةنااادامانى نهيَناااى(كؤمةل
لةشارىضكةى(تةقتة ) دةستطريدةكريَن و رلةوانةى طرتوخانةى(ئةمنى هةوليَر) و دواتر
باااؤ(هةيئاااةى كاااةركوك) لاااةويَش حاااوكم دةدةريَااان و دةطوازريَناااةوة باااؤ
طرتوخانةى(ئةبوغريَ ).

()4

ئةوانةى دةستطريكران ئةمانة بوون(رلةئيس ئةبو بةكر باةرزجنى-ساةرىكى هؤباةى
َى تةقتاة و ئاةنوةر ناادر خادر ئيلنجااغى و ناةوزاد كاكاةرلةش ساةعدون
كشتوكال
َال مةرطةيى و مةال قادر شيَمحيَدين كاوآلنى).
تةقتةقى و رلةفيق عةول
()3

()1
()2

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديرى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نويَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
ئاراس ئيلنجاغىي تةقتة ثةلكةزيَرلينةى كةنار زيَى بتوكي ضاثخانةى يادي مايسى 2007ي سليَمانىي الثةرلة.193
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()3

()5

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديرى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نويَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
()4
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديرى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نويَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
()5

ئاراس ئيلنجاغىي تةقتة ثةلكةزيَرلينةى كةنار زيَى بتوكيسةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .194
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-16حةسؤ نةسرةدين كانى بى

دةستطريكردن و لةبةندخيانة توندكردنى ئاةم ئةنداماناة كاريطاةرى خساتة ساةر
طةشااةى كؤمةَلااة لااةرلووى رليَكخسااتنةوةي ه اةروةها لااة( )1979-4-11جاااريَكيرت

-17حوسيَن عةىل سةعدوون

َة و بزوتنةوةى سؤسياليس لةناو شارىضاكةى تةقتاة
رليَكخستنة نهيَنيةكانى كؤمةل

-18سةعيد سابري

توشااى شكساا و ئاشااكرا بااوون هاااتن و لةاليااةن مااةفرةزة خاسااةى ئااةمنى

-19جةمال حاجى حةويَز مةعروف كةثةنكى

هةوليَرةوة()20طاةجنيرت دةساتطريكران و رلاثيَتاى طرتوخاناة و قةسااخبانةكانى ئاةمن

َح كافرىشاى
-20سةيد ئيرباهيم كةركوكىي جطة لةشاةهيد(وشايار عاارف ساال

كران()17شةو لةهةوليَر بوون و دواتر طواسرتانةوة(كةركوك)ئةوانيش
َح كافرىشى يةكةم شةهيدى شؤرلشى نويَى شارىضكةى
-1شةهيد وشيار عارف سال
تةقتة لة(ئيستخبارات)ى هةوليَر لةذيَر ئةشكةجنة شةهيد بوو.

وشةهيد عةزيز سةعيد ئاغاى كانى بى) كة لةئةجنامى زةبار و زةناط وئةشاكةجنةى
زىرى ناو زيندان شةهيدبووني ئةوانيرت باةر ليَباوردنى طشاتى كاةوتن و لاة(-8-16
)1979ئازادكران.

-2شةهيد عةزيز سةعيد ئاغاى كانى باىي لاة(ئيساتخبارات)ى هاةوليَر لاةذيَر
ئةشكةجنة شةهيد بوو.

()6

َةى ماركساى
رلىذ بةرلىذ طةنج و الوى ئيلنجاغى طةورة زياتر ثةيوةنديان بة(كؤمةل
لينينااى كوردسااتان)ةوة دةكااردي حمةمااةد ئةمحااةد حةمااةد رلةسااولَ-حةمةضاوشااني

-3وهاب كيَخوا عةزيز كيَخوا رةشيد كيَخوا سةعيد تةقتةقى.

َى
لةريَطةى(ئةنوةر نادر ئيلنجااغى و ماةالقادرى رليَكخساتنى ئؤمةرطومباةتى)ساال

-4نيازى كاكةرلةش سةعدون تةقتةقى.

َح ساايَطردكانى)
َااةوة()7ي شااةهيد(عااةىل سااال
1976ثةيوةناادى دةكااات بةكؤمةل

-5ثؤآل كيَخوا عةزيز كيَخوا رةشيد كيَخوا سةعيد تةقتةقى.

كاريطةرترين كةس بووة لةسنورى نيَوان ثاريَزطاكانى(هةوليَر-كةركوك-سليَمانى) باؤ

-6كاميل عةزيز سوليَمان تةقتةقى لةبزوتنةوةى سؤسياليس .

َةي لة( )1977-1-7فةرماندة خاكيةكةى
رليَكخستنى طةجنان بؤ شؤرلشى نويَ و كؤمةل

َح طةرمكى ساتوقةآل لةبزوتنةوةى سؤسياليس .
-7سوارة سةعيد مستةفا سال

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغى)لةسةردةساتى ئاةوةوة ثةيوةنادى
ئيلنجاغى طةورة(نةسرول

-8حاجى خدر حةمةدةمني قادر ئةملةرعى تةقتةقى

بةرليَكخستنى شؤرلشى نويَ-ةوة دةكات.

َال تةقتةقى(مةجيدى فاتة سور)
-9مةجيد جةميل عةبدول

()8

َى
لةشوباتى()1977ةوة طوشاد عةبدولرةمحان بايز كة ئةو كاات خويَنادكارى ثاؤل

َةبانى طةورة
-10بةكر عومسان ئةبابةكر تال

ثيَنجةمى ئامادةيى باووةي لةسةردةساتى مامؤساتا(ساةردار)ناويَكاةوة لةمزطاةوتى

َةبانى طةورة
-11سابري عومةركادير تةها تال

ئيلنجاغى طةورة ثةيوةندى دةكات بة ريَكخساتنةكانى كؤمةلاةى ماركساى لينيناى

َةبانى طةورة
-12فاية عومةركادير تةها تال
َةبانى طةورة
-13عةىل عومةركادير تةها تال
َح سةعيد قادر ئاغاى كانى بى
-14سال
َح كافرىشى -تةقتة
 -15قارةمان عارف سال
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()6

ئاراس ئيلنجاغىي تةقتة ثةلكةزيَرلينةى كةنار زيَى بتوكيسةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .197-196

( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةماةد)ي ناساراو باة حةمةضاوشانيي لاةدايكبووى1951ى ئيلنجااغى طاةورةي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2015-5-6ز.
َالئيلنجاغىي لااةدايكبووى1955ى ئيلنجاااغى طااةورةي
َال عااةىل مااةمحود)ينةساارول
( )8ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(نةساارول
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2013-12-18ز.
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َاةى ماركساى لينيناى كوردساتان)ى
كوردستان و هةنديَك بآلوكراوةى نويَى(كؤمةل

-1ئةنوةر نادر خدر ئيلنجاغى(مام ئةنوةر)-2وساو وةمساان يوساف ماةالك(ماام

ثيَدةدريَ ي لةنيَوان ساآلنى( )1978-1977لة ئامادةيى كوردستانى كورلانى هاةوليَر

وسو)-3حةميد رةئوف فةتاح(حامةثرية)-4حمةمةد ئةمحةد حةمةد(حةمةضاوشاني)-5

لةطاااةلَ(حااااكم جاااةمال) بااارةو باااةبري و هؤشااايارى خؤياااان دةدةني دواتااار

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغى -6طوشااد عةبادولرةمحان باايز كااويَس -7باةكر
نةسرول

َاؤمى ذميَرياارى)كؤلياذى
لةزانكؤى(موستةنسةرية)ى شارى بةغادادي لةبةشاى(دبل

َال كاويَس -8جةالل خورشايد رةشايد ئيلنجااغى -9عاةىل ماةمحود
سوليَمان فةحتول

كارطيَرلى و ئابورى وةردةطرييَ و لةمانطى()10ى 1978رلاستةوخؤ كارى رليَكخراوةياى

حةمةد ئيلنجاغى -10وشيار عةبادولرةمحان باايز كااويَس -11جاسام باايز كااويَس

و ئؤرطانى سةربة(عوبيَد خالد رلةئوف تؤمارى) دةبيَا لةشاارى بةغاداد()9ي طوشااد

مةالك -12جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني ئؤمةر -13لةتيف عةبدولرةمحان بايز كااويَس

َى()1977كاريطةرى دةبيَ لةسةر رليَكخسانت و هيَنانةثيَشاةوةى
عةبدولرةمحان لةسال

-14عةىل فةتاح ئؤمةر وساو -15ساتار فاةتاح ئؤماةر وساو -16ماةولود فاةتاح

كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة كاةدواتر بووناة ضااالكرتين كااديرو ثيَشامةرطةى

مةولود عةزيز -17قادر فةتاح مةولود عاةزيز-18ماماةى ماام خورشايد مساتةفا

دةشتى هةوليَر وةك(شاةهيد وشايار عةبادولرةمحان و عاةىل ماةمحود و جاسام باايز

جومعة  -19قاسم بايز كاويَس مةالك(مةال قاسم).

()12

َى خويَناادنى لةشااارى بةغااداد()1980-1979
كاااويَس)ي هااةروةها لااةدوا سااال

ئةمانة رليَخؤشكةربوون بؤ كؤمةليَك طةجنيرت كاة ثةيوةنادى بةشؤرلشاى ناويَ-ةوة

َاةبانى و دكتاؤر فةرةيادون خويَنادكارى ثزيشاكى-
َح تال
دكتؤر(حوسايَن حةمةساال

َى كاريطةرى هةريةك لاة(ئاةنوةر ناادر و
َطرني بةتايبةت رلىل
بكةن و ضةكيشى بؤ هةل

دةرمانسازى) لة كارى رليَكخراوةيى سةر بة(طوشااد عةبادولرةمحان) باووة()10ي هاةر

طوشاااد عةباادولرةمحان وشااةهيد وشاايار عةباادولرةمحان و عااةىل مااةمحود و جاساام

َى()1977ةوة(جةالل خورشيد رلةشايد) ئيلنجااغى لةرليَطاةى(مةالباةختيار)ةوة
لةسال

بايزكاويَس ونادرى مام كةرميى و مامؤستا كاوة) لةو بوارةدا وةك كاديرى شؤرلشى نويَ

َةوة دةكات.
ثةيوةندى بةكؤمةل

()11

َى بةرضاويان بينيووة لةبآلوكردنةوةى ثةيامى شؤرلش و هاندانى طةنج و
دةركةوتن و رلىل

دةردةكةويَ ذمارةى طةنج والوى ئيلنجاغى طةورة كة ثةيوةندى دةكةن بةشؤرلشاى
نويَ-ةوة لةنيَوان ساآلنى()1977-1975لةثةجنةى دةساتان تيَثاةرليكردووة و تاهااتووة
لااةنيَو رليَكخسااتنةكانى كؤمةَلااةدا ذمارةيااان زىر دةبيَ ا لااةديارترين رليَكخسااتنة
ديَرينةكانى ئيلنجاغى طةورة لةو قؤناغةدا ئةمانةبوون

الوانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة و سانورى كؤياة ودةوروباةرى لةبةساتى شاةرغةوة
تاوةكو ناوشارى كؤية بؤ هاتنة ريزةكانى شؤرلشى نويَ.
َى()1977ةوة ديَنة ناو
عةىل مةمحود ئيلنجاغى و مام جاسم بايز كاويَس كة لةسال
َدا ثلةى رليَكخراوةييان بةرزدةبيَتةوة دةبنة ضاالكرتين
رليَكخستنةكانةوةي لةماوةى()5سال
َةى رلةجندةرانى كوردستان لةسنورى كةرتى رليَكخستنى دةشتى هةوليَري
كاديرى كؤمةل

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشااد عةبادولرةمحان باايز)لاةدايكبووى 1956ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشمةرطةورليَكخساتنى
ديَريني لة2013-1-5ز.

لةكةرتى رليَكخستنى دةشتى هةوليَر كة(مةال خادر مامةناد قةرةباةطى)ليَثرساراوى
َى()1983ي عةىل مةمحود ئةندام كةرت و ليَثرسراوى ثؤىل(ديَدةوان)
كةرت بووة لةسال

( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)يثيَشمةرطةورليَكخستنى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خورشيد رةشيد)ئيلنجاغىي لةدايكبوى 1956ى ئيلنجاغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل فةتاح ئؤمةر)يلةدايكبووى()1950ى ئيلنجاغى طةورةي رليَكخساتنى ديَاريني لاة-1-28

لة2013-1-20ز.

2016ز.
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و جاساام بااايز ئةناادام ثااؤىل(ديَاادةوان)ى لةئةسااتؤدابووة()12ي كااة ثااؤىل ديَاادةوان

-8حمةمةد خورشيد مستةفا ئيلنجاغى

َة(شؤرلش)ةوة تاوةكو طوندى(سيَكانى)
لةطوندى(مسا شريينى طةورة)ى ناحيةى ديَطةل

َح مستةفا ئيلنجاغى
-9موحسني سال

ناحيةى سيَطردكان ثةلَ وثؤى هاويشتووة و لةزىربةى طوندةكانى ئةو سنورة ئةنداميان

هةروةها ئةوانةى لةشاردا لةاليةن جاسم بايزةوة رليَكخراو بوون ئةمانة بوون

هةبووةي شانةى()4-3ئةنداميان دروستكردووةي تةنها(سيَطردكان)طةشةى ئةندامةكان

َال رلةساولَ -3دالوةر
 -1كامةران ئؤمةر وةمسان(سةرشانة)  -2وريا حةمةشني عةول

زياتر بووة بؤية(شانةى سةرةكى) بؤ كراوةتةوة و(حمةمةد عةبادولرةمحان حةماةدةمني)

َال رلةسولَ -4ستار حوسيَن حميَدين حةسةن -5شةهيد كةريم فةتاحى حاجى
مشري عةول

سةرشانةى بووة و لةطوندى(ئؤمةرطومبةت)يش(اللة حةكيم شاةلةوةندى و ساوليَمان

َحى داربةسةرى -6قاسم بايز كاويَس مةالك -7زانا وسو وةمسان يوسف ماةالك -8
سال

ئةمحةد ئيرباهيم) سةرشانةى ئةو شانة سةرةكية بووني جطة لةطونادى(مساا شاريينى

َال كااويَس ماةالك -10وناس
كاويَس حةمةدةمني بايز كاويَس مةالك -9وهاب فةحتول

طتكة) لةزىربةى طوندةكاندا شانةى رليَكخستنى سةر باةثؤىل(ديَادةوان) دروساتبووة

َح.
حةمةدةمني حاجى خدر -11زاهري هةمزة وةستا سال

وةك طوندةكانى(ئؤمةرطومبةت وطؤثتةثةو طؤمةشاني و كاانى لةلاةو مساا شاريينى
َةبانى طةورة) تا ثؤىل ديَدةوان توانى شانةى نهيَنى لةناو
طةورةو ئيلنجاغى طةورة و تال
شارى كةركوك بةسةرثةرشتى(مامؤستا ئيرباهيم)دروستبكات.

()13

مام جاسم بايز كاويَس ئاماذة بةكؤمةَليَكى زىر لةطاةجنانى ميَرجاارلى ئيلنجااغى
َةوة لةوانة
طةورة دةكات كة ئةو كاتى هاتنة ريزةكانى كؤمةل
-1حةسةن تةها قادر ئيلنجاغى سةرشانةى(كؤرلةك)

هةر لةناوضةى ئاازادكراو و ذيَار دةساةآلتى هيَازى ثيَشامةرطة لاةنيَوان(-1982
 )1988ذمارةى ئةوانةى هاتنة رليَزى رليَكخستنةكانةوة ذمارةيان زياديكردووة
-1رلزطار حةمةدةمني ئةمحةد(جطة لةكارى ريَكخسنت) مامؤستاى شؤرلش بووةي لة
نيَوان ساآلنى 1986-1985ز.
َال(جطة لةكارى رليَكخسنت) مامؤستاى شؤرلش بووةي لة
َال فةحتول
َشاد عةبدول
-2دل
نيَوان ساآلنى 1986-1985ز.

-2سةردار عومةر فةتاح ئيلنجاغى

-3نةسرةدين مةولود حةسةن حةمةالو

-3بةهرام قادر بايز كاويَس ئيلنجاغى

-4ئةكرةم قادر بايز كاويَس مةالك

-4نةسرةدين مةولود حةسةن ئيلنجاغى

-5وشيار حةمةشني عةوآل رلةسولَ مةالك

-5قةهار حةمةدةمني خدر ئيلنجاغى(قةهارى حةمةدةمينى ثلكةخةجيجيَ)

-6رلةسولَ مستةفا رلةسولَ مةالك

َال رلةسولَ ئيلنجاغى
-6وشيار حةمةشني عةول

-7رلةسولَ حةمةدةمني بايز كاويَس مةالك

-7خدر عةباس ئةمحةد شةنطة ئيلنجاغى

-8قةهار حةمةدةمني خدر حمةمةد ئةلياس
-9لةتيف عةبدولرةمحان بايز كاويَس مةالك

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي لةدايكبووى()1956ى ئيلنجااغى طاةورةي كااديرى ريَكخسانتي لاة-1-7
2013ز.
( )13ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي كاديرى رليَكخسنتي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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-10خدر عةباس ئةمحةد شةنطة خدر نةوةى ئةلياس
-11سةردار عومةر فةتاح قادر حةمةالو
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-12حمةمةد شةريف حةمةالو

وجااةالىل) بااووةي كةبوميااة سؤسياليساا )()15هااةروةها لةهااةريَمى()8ى دةشااتى

َال رلةش رلةسولَ قادر حةمةالو
-13جةبار عةول

َال قاادر)ى باراى رليَكخساتووة و لةشااردا ضاةندين ضااالكى
هةوليَردا(قادر عةبادول

َال رلةش رلةسولَ قادر حةمةالو
-14جةنطى عةول
-15نةمجةدين مةولود حةسةن حةمةالو

نامةطؤرلينةوةى بؤ بزوتنةوةى سؤسياليس ئةجنامداوة.

()16

َى
عةىل مةمحود حةمةد ماوةيةكى زىر ئةندام كةرتى رليَكخستنى هةوليَر بووةي رلىل

َال رةسولَ كورةبؤر
-16رلةسولَ حةمةد رلةسولَ عةبدول

َاةي لاةماوةى
بةرضاوى هةبوو لةسةرثةرشتيكردنى ئةندامانى رليَكخساتنةكانى كؤمةل

-17حةكيم قادر بايز كاويَس مةالك

نيَوان ساآلنى()1983-1978داي لةبةستى شةرغةوة لةرلىذئاواوة تاوةكو ناوشارى كؤية

-18موحسيَن رلةئوف عومسان مةمحود/دةرويَش خدر

و تةقتااة و دةوروبااةريان لةرلىذهةآلتااداي لةسااةرووى خؤيااةوة ثةيوةناادى هااةبووة

-19موحسني قادر بايز كاويَس مةالك

بة(مامؤستا سةيفةدين و مامؤستا سةيد برايم و شةهيد كاكةزياد و مةولود ناويَكي

َال كاويَس مةالك
-20ياسني سوليَمان فةحتول
َح حةمةد/كورةبؤر
-21جةليل حةمةد سال

()14

هةروةها لةخوار خؤيةوة(مام جاسم و مامؤستا حوسيَن و كةريم و جةالل).

()17

َى()1983ماوةيةك لةكاةرتى رليَكخساتنى ثيَشامةرطة باووة
عةىل مةمحود لةسال

َى مةكتاةبى سياساى
ئيلنجاغيةكان لةشؤرلشى ئةيلولدا كةوتنة نيَو رليزةكانى بال

لةسنورى تيثى86ى دةشتى هةوليَري ثامشاوةيةك دةكريَتة ئةنادام ثاؤىل(ديَادةوان) وةك

ثاارتى دمياوكراتى كوردسااتان-جاةالىلي بةهاةمان شايَوة لةشؤرلشاى ناويَ دا لااةنيَو

كاديرى جةماوةرى لة(سيَطردكان و مساقة و مام قليانج و كيَلةساثى و باانى مااران و

َةى ماركساى لينيناى كوردساتان) خؤياان
رليَكخستنة ثيَشكةوتوو خوازةكةى(كؤمةل

طورزةيى وكانى دةربةند)كاريكردووةي لاةمانطى()10ى 1983لةكؤنفراساى ناوضاةيى

بينةوةي تاك وتةرايان نةبيَ كة ضوينة نيَو رليَكخستنى تر.

بووة بةليَثرسراوى ثؤىل ديَدةوان و ئةندام(كةرتى رليَكخستنى دةشتى هةوليَر) و (مةال

َال قاادر ئيلنجااغى ناساراو باة(عومساان باانى
َى()1980عومسان عةبادول
لةسال
مااارانى) لةرليَطااةى شااةهيد(سااةالح سااةيد حمةمااةد ئيلنجاااغى-قوشااتةثة)ةوة

خاادر مامةنااد قةرةبااةطى) ليَثرسااراوى كةرتةكااةى بااووةي لااةدةزطاى(رلىشاانبريى
َة)لةطوندى(كانى توو)بؤ ماوةى مانطيَك بةشدارى خوىل كاديرانى كردووة.
كؤمةل

()18

لةرليَكخستنةكانى بزوتنةوةى سؤسياليستى كوردستان رليَكخراوةي ئةو ثرلوثاطةندةي كة

َى()1977لةرليَطاةى(طوشااد
شةهيد وشيار عةبادولرةمحان باايز لاةكؤتايى ساال

لةميَذووى ثةيوةنديكردن بةشؤرلشةوة بؤى دةكريَ طواية لةبةر وةرطرتناى ليَثرساراوى

َاةى ماركساى لينيناى كوردساتان
عةبدولرةمحان)ى برايةوة لةرليَكخستنةكانى كؤمةل

َة و ئةنقةستى سياسى بؤى دروستكراوةي ضونكة بانيمارانى
بووة بة سؤسياليس بةهةل
خؤى دةَليَ

(لةسةر بنةماى ثةيدابوونى هيَزى سيَيةم و دذة دوو جةمسةرى(ماةاليى

َال قادر)بانى مارانىي لاةدايكبووى()1954ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى
( )15ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
ديَريني لة2014-3-7ز.
َال قادر)بانى مارانىي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )16ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول

( )14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي كاديرى رليَكخسنتي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )17ناميلكةيةكى(عةىل مةمحود حةمةد)ي لةدووتويَى()54الثةرلةى(ئةى فؤر)باس لةذيان وخةبات وكارى سياساى خاؤى
دةكاتي كؤثيةكى ئةو ناميلكةية ضاث نةكراوةم لةبةردةستة.
( )18ناميلكةيةكى(عةىل مةمحود حةمةد)ي سةرضاوةى ثيَشوو.

108

رليَكخرابووي طةجنيَكى ضاالك و شؤرلشطيَر و دلسؤز بووي لةسنورى هيَزى()8ى دةشاتى

لةشارى كؤيةي مامؤستاكاوة دةَليَ

هةوليَر و دواتر لةسنورى تيثى()86دةشتى هةوليَر بووة يةكيَك لةضاالكرتين(كااديرى

َاةى رلةجناادةرانى
شؤرلشاطيَرلةكاني ضاونكة زىرتاارين ئةنادامى رليَكخسااتنةكانى كؤمةل

سةربازى و سياسى)ي لةكؤتايى حاةفتاكان و ساةرةتاى هةشاتاكانى ساةدةى رلاباردوو
شةهيدى فةرماندة(كازم حةمةدةمني رةئوف) و كاديرى ثارتيزان و ثيَشمةرطةى ديَارين
ليوا(كاوة ئةنوةر) ناسراو بة(مامؤستا كاوة)لة رليَخكستنة نهيَنيةكانى شؤرلشاى ناويَ
َةى رلةجندةرانى كوردستان رليَكدةخات.
لةكؤمةل

()19

لةماوةيااةكى كةماادا(مامؤسااتا كاااوة) دةبيَتااة كاااديريَكى ثيَشااكةوتوخوازى
رليَكخستنى شؤرلشى ناويَ و ضاةندين طاةجنى ئيلنجااغى طاةورة باؤ رليَكخساتنةكان
رليَكدةخات و سةرثةرشتى ئةوانةش دةكات كة لةرليَطةى كةساانى تارةوة رليَكخراباوون
َال كااويَسي
َال فةحتول
َال عةبدول
بةتايبةت لةنيَوان ساآلنى()1982-1980وةك (خةيرول
َى( )1981لةاليةن(عةىل عومةر)ى كةرتى رليَكخستنى دةشتى هاةوليَرةوة
كة لة سال
َال حةمةدةمني ئؤمةر وسوي جةبار حوسيَن حميَدين حةساةني باةكر
رليَكخرابووي شوكرول
َاةبانىي مشاري
َال تال
قادر فةتاح مةولودي فارس عةباس حميَدين حةسةني غازى عةبدول
َى
شااوكر مااةرزانىي حةياادةر شيواشااؤكى) هااةروةها لةسااةروبةندى طفتوطااؤى سااال
َشااد
َى دةبيَا لاة رليَكخساتنى ضاةند طاةجنيَكيرتى سانورةكة لةواناة(:دل
1984رلىل
َال ساا مساتةفا جومعاة و يوساف حمةماةد
َال كااويَس و عةبادول
َال فاةحتول
عةبدول
حةمةمسااتةفا و سااتار فااةتاح ئؤمااةر وسااو) بةرثرسااياريةتى مامؤسااتا كاااوة
لااةثؤىل(كااازيوة)ى كااةرتى رليَكخسااتنى دةشااتى كؤيااةي ئااةوكات(شااؤرلش حاااجى)
ليَثرسراوى كةرتةكةى بووةي ثؤىل كازيوة ئابونةى يةك مانطى( )360دينارى عيَراقاى
سويَسرى كؤكردىتةوةي ئةمةش فراوانى ذماارةى ئةنادامانى ثؤلةكاة دةخاتاةرلووي كاة
ئةنداميان لةسنورى(كؤياة و هاةوليَر و بةغادا و موسالَ)ياش هاةبووةي ثامشاوةياةك
مامؤستا كاوة سةرثةرشاتى رليَكخساتنةكانى كاةرتى(شاةهيد ئااوديَر)ياش دةكاات

َةبانى طاةورة ياةكيَك باوو لةطونادة
(طوندى تال

َكى ئةم طوندة بوون).
كوردستان لةو سنورة خةل

()20

َال ثةيوةناديكردوة باة(عاةىل عوماةر)
َال فاةحتول
َال عةبدول
َى 1981خةيرول
لةسال
ئةندامى كةرتى رليَكخستنى دةشتى هةوليَر و لةطةلَ()2طاةجنيرتى ئيلنجااغى طاةورة
بةيةكةوة كاريانكردووة ئةوانيش(زانا وسو وةمسان يوسف مةالك نازناوى نهيَنى(دةرباز)
َى 1982طوازراوةتاةوة شاانةى
و حةسةن خدر عاساى ناساراو باة مةالحةساةن) ساال
كازيوةى كةرتى ريَكخساتنى دةشاتى كؤياة و مامؤساتا كااوة ئاةنوةر سةرشاانةيان
بووة

()21

َى 1981لةشارى هاةوليَر
ي هةروةها(هيدايةت حةمةد رلةسولَ)لةسةرةتايى سال

لةرليَطةى(شةهيد مةال شةريف)ثةيوةندى دةكات بةرليَكخستنةكانى شؤرلشى نويَ

()22

ي

َى 1982لةريَطةى(ساةباح عةبادولرةمحان
هةروةها(دكتؤر وةىل مةمحود شيَخانى) سال
َاةى
َةبانى) ثورزايةوة ثةيوةندى طريَادةدات باة ريَكخساتنةكانى كؤمةل
َح تال
حةمةسال
رةجنااادةرانى كوردساااتان

()23

َال)
َال فاااةحتول
ي لةاليةكيرتيشاااةوة(كةيفى عةبااادول

َى 1983ةوة ثةيوةناادى
َؤ لةسااال
َح رلةسولَ)ناسااراو بااة هااةل
لةريَطااةى(فارو سااال
َةوة دةكات
بةريَكخستنةكانى كؤمةل

()24

ي هةروةها دوو ئيلنجااغيرت ناةوةى ميَرلجاارل و

كةس و كارى ميَرجارلييةكان و نةوةى دةرويَش خدر لة شؤرلشى ناويَى طةلةكاةمان لاة
َاةى رةجنادةرانى
نيَاوان سااآلنى( )1982-1980ثةيوةنادى بةريَكخساتنةكانى كؤمةل
َال وةمسااان ئؤمااةر) وئةويرت(سااةالح
كوردسااتانةوة دةكااةن يةكااةميان(رزطار عةباادول
( )20ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةرنادر)ي كاديروثيَشمةرطةى ثارتيزاني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َال)لةدايكبوى 1961ى ئيلنجاغى طةورةي رليَكخستنى ديَريني لاة-26
َال فةحتول
َال عةبدول
( )21ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(خةيرول
2012-12ز.
( )22ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(هيدايةت حةمةد رةسولَ)لةدايكبوى 1956ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-8-30
2015ز.
()23

( )19ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئاةنوةرنادر)ي مامؤساتاكاوةيلةدايكبووى 1967ى ئيلنجااغى طاةورةي كاديروثيَشامةرطةى

بيؤطرافياى دكتؤر وةىل مةمحود شيَخانى تايبةت بةميَرجارل كة ثيتتنة و بؤ بةندةى ناردووة.
َح رةسول) لاةدايكبوى1965ى طةرلةساؤرى قاةراجي ريَكخساتنى ديَاريني لاة-4-12
( )24ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارو سال

ثارتيزاني لة2016-1-13ز.

2017ز.
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َة لةئيَزطاةى(دةنطى
َال ماوةيةك لة توذةل
َال وةمسان ئؤمةر)ة()25ي رزطار عةبدول
عةبدول

لةكارى نهيَنى رليَكخراوةيى تااوةكو لاة( )1977-5-22لةالياةن دةزطااى(ئاةمن)ى

َالش لااة كااةرتى
َساااز و بيَااذةرى كااردووة و سااةالح عةباادول
شؤرلشااى عيَاارا ) هةوال

هةوليَرةوة لةتةقتة دةستطريدةكريَ و زياتر لة( )2ساالَ وضاةند مانطيَاك زينادانى

ريَكخستنى بةرلانةتى لةالى(وةرزيَر) دريَذة بةكارى ريَكخسنت دةدات.

()26

دواى ئةوةى ذمارةيةكى زىر لةطةجنانى ميَرجاارلى ئيلنجااغى طاةورة ثةيوةناديان

دةكريَ و لة( )1979-8-16ئازاد دةكريَ ي دواى ئازادبوونى بؤ جاريَكيرت ثةيوةنادى
َى 1984ئاشكرا دةبيَ
دةكاتةوة بة(مةال حمةمةد بةحركةيى)يةوةي دواى طفتوطؤى سال

بةرليَكخستنة نهيَنياةكانى شؤرلشاةوة كارد ئايرت هةناديَكيان لاةو كارواناة لةالياةن

َبةندى ياةكيَتى لةباليساان باووة و دكتاؤر(كاةمال
و دةضيَتة(باليسان) ئةوكات مةل

دةزطاكانى ئةمنى رلذيَمةوة دةستطريكران وةك(ئةنوةر نادر و جةبار حوسايَن حميَادين) و

َبةندةكة بووةي بةردةوام لةطةلَ(مةال حمةمةد بةحركةيى و شيَة
خؤشناو) ليَثرسراوى مةل

َسورلاوى بةتوانا وةك(عةىل مةمحود و مام جاسم باايز
هةنديَكيشيان بوونة كادير و هةل

َكى كوردساتان بةشاداري
تاريق) لةثةيوةندى دابووة تااوةكو رلاثاةرلينى 1991ى خاةل

ونادر كةريم و مامؤستا كاوة)ي بةشيَكى يةكجار زىريشيان ضاةكى ثيَشامةرطايةتيان

دةكات و دوو بارةطا لةطةرةكى سةيداوةى شارى هةوليَر دادةنيَن و بارةطاياةكى حزباى

لةهيَز و قوةت و تيث و كةرتةكان كردة شان و بوونة منونةى ثيَشمةرطةى طيان لةساةر

بةسةرثةرشتى(ئةنوةر نادر) و يةكيَكى سةربازى بةسةرثةرشتى(عومسان بانى مارانى)

دةستى شؤرلش.

لةكؤنطرةى()2ى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ئةندام كؤنطرة بووة لةطةلَ(كاوة ئةنوةر

-1ئةنوةر نادر كاديرى(دوو شؤرلش)

َال) لاة شاارى ساليَمانىي دواى كاؤنطرة ئةنادامى
َال فاةحتول
نادر و كاةيفى عةبادول

َى()1938لةخانةوادةيةكى
ناوى تةواوى(ئةنوةر نادر خدر حمةمةد ئةلياس)ةي لةسال

َى 2015ش ساةرىكى(لقاى جوتياارانى
كؤميتةى رليَكخستنى كؤية بووةي تاوةكو ساال

َى
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي لةتةمةنى()20ساال

َاة باووةي دوا ثلاةى
كؤية) بووةي ماوةيةكيش ليَثرسراوى كؤميتةى رليَكخستنى ديَطةل

1958لةطوناادى ئيلنجاااغى طااةورة لةرليَطااةى مامؤسااتا(واحيااد سااةعيد وعااةىل

َبةناادى()14ى رليَكخسااتنى كؤيااةى يااةكيَتى نيشااتمانى
حزبااى ئةناادامى مةل

حاةويَز)ثةيوةناادى دةكااات بااةثارتى دمياوكراتى كوردسااتان كااةبارةطاى ناوضااةكةيان

كوردستانة.

()1

َى جوداخاوازى مةكتاةب سياساى-
َى 1964لةطةلَ بال
لةطوندى(طؤمةشني)بووةي سال

-2عةىل مةمحود كاديرى شؤرلشى نويَ

جةالىل بووةي دواتر مام ئةنوةر وةك كاديريَكى ثارتى دمياوكراتى كوردساتان دةركاةوت

َى()1954لاة خيَزانيَكاى
ناوى تةواوى(عةىل مةمحود حةمةد رلةسولَ مةالك)ةي سال

َى 1975ى شؤرلشى ئةيلول.
تاوةكو نسكؤى سال
َح س ايَطردكانيةوة
َى( )1975لةرليَطااةى عااةىل سااال
دواى نسااكؤى شااؤرلش سااال
َاةى
لةسةيداوةى شارى هةوليَر ثةيوةندى دةكات باة رليَكخساتنة نهيَنياةكانى(كؤمةل
َاةى هاةرةوةزى جوتيااران) لاة
َى 1976لة(كؤمةل
ماركسى لينينى كوردستان) ساال
َاة هةرةوةزييةكاة و باةردةوام دةبيَا
شارىضكةى تةقتة دةكريَتاة ساكرتيَرى كؤمةل

كوردثةروةرى نيشتمانثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي خويَنادنى ساةرةتايى
َى بةثلةى يةكاةم لاة
لة(ئيلنجاغى طةورة) و ناوةندى لة(كؤية) و ئامادةيى كشتوكال
شارى(كةربةال) تةواو كردووةي دواتر بؤمااوةى( )23ماانط لاة(موسالَ و ديوانياة و
كااةركوك و عااةمارة و سةنطةسااةر و رلانيااة) سااةربازيكردووةي لااة()1979-1-4
لةفةرمانطااةى(تاقيطااةى بيناسااازى) ناوضااةى باااكور-لةبةريَوةبةرايااةتى تاقيطااةى

()25

َال وةمسان) لةدايكبوى 1961ى هةوليَري ثيَشمةرطةى ديَريني لة2017-6-5ز.
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار عةبدول
َال وةمسان) لةدايكبوى 1959ى هةوليَري ثيَشمةرطةى ديَريني لة2017-6-7ز.
( )26ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالح عةبدول
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديرى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نوىَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

112

بيناسااازى هااةوليَر بةناونيشااانى(يارياادةدةرى تاقيطااة) دامااةزراوةي تيَكااةآلوبوونى

دةشتى هةوليَر لةكةرتى( )1كة شةهيد(هاورليَ كااوة ماةمخورى) فةرمانادةى كاةرت

بةسياسةت و كارى ريَكخراوةيى دةطةرليَتةوة بؤ كؤتايى شةستةكانى سةدةى رلاباردوو و

َةى رةجندةرانى كوردستان و رلابةرسياسى
بووةي ثاش ماوةيةك دةبيَتة ئةندام ثؤىل كؤمةل

َى مةكتةبى سياسى ثارتى دميوكراتى كوردستان(جةالىل)هاةبووةي
تيَكةآلوى لةطةلَ بال

َى
كااةرتي لةطااةلَ تيثةكااةى وةك(هيَاازى ثشااتيوانى) لااة مااانطى ئؤكتؤبااةرى سااال

َى()1969كة خويَندكارى ثؤىل يةكةمى ناوةندى باووة لةالياةن دةزطااى
هةربؤية سال

َوةتان و كونةمشكة و سااوان) دذى
1982دةضنة رلىذهةالتى كوردستان لةشةرلطةى(ئال

و لة طؤمةشاني(ساابريئاغاى

رلذيَمى كؤمارى ئيسالمى ئيَران و هاوكاريكردنى هيَازة كوردساتانيةكانى رلىذهاةآلتي

َى
َةبةكرةيى) ليَكؤلينةوةى لةطةلَ دةكات بةتؤماةتى كااديرى ثيَشاكةوتووى باال
دىل

َى 1983لةكااةرتى
لااة1983-6-5بةشاادارى(داسااتانى طردةسااؤر)ى كااردووةي سااال

َى( )1971ثةيوةنادى باة(ياةكيَتى
مةكتةب سياساى(جاةالىل) هاةذماركراوةي ساال

رليَكخستنى ثيَشمةرطةوة طواسرتاوةتةوة كاةرتى رليَكخساتنى دةشاتى هاةوليَر و باووة

َدا لااة كؤبوونااةوةى(كةناادةكؤخ)
قوتابيااانى كوردسااتان) كااردووةي لةهااةمان سااال

بةئةندام ثؤىل ديَدةواني لةمانطى(10ى )1983لةكؤنفراسى ناوضةيى بووة باة ئةنادام

لاةرلةزةكانى(حاةمامؤك)ى كؤيااةوة ثةيوةنادى بةريَكخسااتنةكانى ثاارتى دميااوكراتى

كةرتى رليَكخسانت و ليَثرساراوى ثاؤىل ديَادةوان و(ماةال خادر مامةناد قةرةباةطى)

كوردستانةوة دةكات سةرشانةكةى(ئةكرةم عةبدولواحيد كؤيى) بووةي دواتر لةهاوينى

ليَثرسراوى كةرتةكة بووةي دواى ئةو كؤنفراسة ناوضةيية بؤماوةى مانطيَط لاة(كاانى

 1973بارةطاى يةكيَتى قوتابيانى كوردستانى لةطوندى ئيلنجاغى طاةورة كردىتاةوةي

َى
َةى رلةجندةرانى كوردستان خوليَكيان بؤ دةكاتةوةي ساال
توو) دةزطاى رلىشنبريى كؤمةل

َال) دةناسيَ ئةو خويَنادكار
َى( )1975-1974شةهيد(ئاوديَر عةبدول
هةروةها لةسال

 1988-1986بةهؤى جياوازى فكريي و رليَكخراوةييةوة لةطونادى ئيلنجااغى طاةورة

بووة لة(كةربةال) و شةهيد ئاوديَريش لةشارى(حيللة) خويَندويةتى و داواى ليَكاردووة

دادةنيشيَ ي لة رلاثةرلينى 1991ةوة لةطةلَ حمةمةد ئةمحاةد ئيلنجااغى بةشادارييةكى

خويَندكارة كوردةكان رليَكبخاتي عاةىل ئيلنجااغى دةتوانيَا لاة( )20خويَنادكارى

كارايانكردووة و لةرزطاركردنى هةوليَر و كةركوكي دواى رلاثاةرلين لةشاةقالوة دةبيَتاة

َى كةرباةال( )16قوتابياان رليَكبخاات و ببناة ئةنادام لاة
كوردى ئامادةيى كشتوكال

فةرماناادةى كااةرت لااة تيثةكااةى(عومسااان بااانى مااارانى) ثاااش ماوةيااةك دةبيَتااة

ناوضةى(فوراتى ناوةرلس ) لةم كار و ضاالكية سياسى و رليَكخراوةييةى بةردةوام دةبيَ

ليَثرسااراوى(كااةرتى رليَكخسااتنى بنةس اآلوة) لااة1993-7-1دةبيَتااة(نااةقي ) لااة

َى .1975
تاوةكو نسكؤى سال

بةريَوةبةرايةتى طشتى ئاسايشى هاةوليَري ثامشاوةياةك دةبيَتاة(رائياد) و ليَثرساراوى

ثاراستنى ثارتى دميوكراتى كوردستان دةستطري دةكريَ

دواى نسااكؤى شااؤرلش لةرليَطااةى(طوشاااد عةباادولرةمحان)ةوة ثةيوةناادى دةكااات

ئياادارةي لااةمانطى()4ى 1996خااوىل ئةفسااةرانى لةقةآلضااواالنى تااةواو كااردووةي

َى
َااةى ماركسااى لينينااى كوردسااتان) لااةكؤتايى سااال
بةرليَكخسااتنةكانى(كؤمةل

لااةمانطى()7ى 1999بااة(تةنسااي ) لااة ئاسايشااى قااةالدزيَ دانااراوةي دواتااريش

َى 1981بانطى ساةربازى دةكريَتاةوة باؤ
1978سةربازى تةواو كردووةي لةكؤتايى سال

لةبةريَوةبةرايااةتى ثؤليسااى ثشاادةر دةساا بااةكاردةبيَ ي تاااوةكو()2005-8-4

َى 1982ثةيوةندى دةكات بةهيَزى ثيَشمةرطةى كوردساتان
جارى دووةمي يةكسةر لةسال
و لة(زةليَ و ناوزةنط) لةسةركردايةتى لةكةرتى(بةندخيانة) لةالى(عةىل شامار) كاة
فةرماندةى كةرت بووة دةبيَتة ثيَشمةرطةي ثااش ماوةياةك طواسارتاوةتةوة تيثاى 86ى
113
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بةريَوةبااةرى ثؤليسااى قااةالدزىَ بااووةي ئيَسااتا(يارياادةدةرى بةريَوةبااةرى طشااتية لااة
بةريَوةبةرايةتى طشتى رلةطةزنامةى هةريَمى كوردستانة لةهةوليَر).

()1

بةشدار دةبيَ و لةقؤناغةكانى ئاةنفال لاةريزةكانى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان
بةردةوام دةبيَ و لةدواى شةرلى(كونةكؤتر)ى 1988-8-30دةضيَتة ووآلتى ئيَران و لة

-3مام جاسم كاديرى شؤرلشى نويَ

َى()1991ةوة
1989-9-21طةرلاوةتااةوة كوردسااتان و لااة دواى راثااةرينيش لةسااال

َى( )1956لااةخيَزانيَكى
ناااوى تااةواوى(جاساام بااايز كاااويَس مااةالك)ةي لةسااال

لة(بنةسآلوة) بووة باةكارطيَرلى كاةرتى ريَكخساتنى بنةساآلوةى ياةكيَتى نيشاتمانى

َى()1977
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لةساال

َى( )1992بةثلةى كارطيَرلى كةرت دةطوازريَتةوة كةرتى ريَكخساتنى
كوردستان و سال

َاةى
لةرليَطةى(طوشاد عةبدولرةمحان)ةوة ثةيوةندى دةكات بة رليَكخساتنةكانى كؤمةل

َى()1995دةبيَتة كاارطيَرلى كؤميتاةى ريَكخساتنى تةقتاةقى ياةكيَتى
َةي سال
ديَطةل

َى 1982ثةيوةنادى دةكاات باةهيَزى ثيَشامةرطةى
ماركسى-لينينى كوردستاني ساال

َى
نيشتمانى كوردستاني بؤماوةياةكى زىر دواى راثاةرين ساةرىكى هؤباةى كشاتوكال

كوردستان لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لةكةرتى()2ى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى ئةو

َى تةقتة سةرثةرشاتيارى بةشاى رليَنماايي
تةقتة بووة و ئيَستا لة هؤبةى كشتوكال

كات(شاخةوان عةباس) ساةرتيث و(ساةفني ماةال قاةرة) رلاباةر سياساى و(ئةمحاةد

َية(.)1
كشتوكال

قةمبااةرى) فةرماناادةى كااةرتى بااووةي لةهااةمان سااالَ طواساارتاوةتةوة(وةرتايَ) كااة

َةنادر)
 -4نادر كةريم(خال

بارةطاى(كؤميتةى هةوليَر) لة ويَبووة و(دكتؤر كةمال خؤشاناو) ليَثرساراوى باووة و

َى()1952لاةخيَزانيَكى
ناوى تةواوى(نادر كاةريم خالاد حةماةد ماةالك)ةي ساال

دةبيَتة ثيَشمةرطةى هيَزى ثاسةوانى ئةو كؤميتةية(مةالى مةال مةمحودى) فةرماندةى

َى()1967
كوردثاةروةرى نيشااتمانثةروةرى ئيلنجاااغى طاةورة هاتؤتااة ذيانااةوةي سااال

َى 1983دةبيَتة فةرماندةى مةفرةزة لاةو كةرتاةي دواتار بةثلاةى
كةرتةكةى بووةي سال

لةريَطةى(شاااخةوان عااةبباس)ةوة ثةيوةناادى بة(يااةكيَتى قوتابيااانى كوردسااتان)ةوة

فةرماناادةى مااةفرةزة دةطوازريَتااةوة تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَر و لااةويَش دةبيَتااة

َى()1969خوىل راهيَنانى ثيشةيى-ئةندازةى ساةربازى لةشاارى بةغاداد
دةكاتي سال

ئةندام(ثؤىل ديَدةوان) لةكةرتى رليَكخستنى دةشاتى هاةوليَري لةزىرباةى سانورةكانى

َةدا ثةيوةنادى كاردووة باة ريَكخساتنةكانى لقاى()5ى ثاارتى
بينيوةي هةر لةو ساال

وراتى كؤية و بةستى شةرغة و لة طونادةكانى مساا شاريين-ةوة تااوةكو سايَكانى و

َى()1974ةوة بااووة بةثيَشاامةرطةى شؤرشااى ئااةيلول
دميااوكراتى كوردسااتاني لةسااال

لةزىربةى طوندةكان سةرثةرشاتى شاانةكانى كاردووة و لاة ناحيةى(سايَطردكان)يش

لة(ئةمانة عامةى ئيشاوال-بةريَوةبةراياةتى طشاتى ئاوةدانكردناةوة)ى شاؤرش لاة

سةرثةرشااتى شااانةى سااةرةكى كااردووة كة(حمةمااةد عةباادولرةمحان حةمااةدةمني)

ناوضةكانى(قةسريَ وئاشى خادرى و نااورلىيني وهاودياان و حةساةن باةط) تانساكؤى

َى
سيَطردكانى سةرشانة بووة ئةوانة هةمويان رلاستةوخؤ سةر بة جاسم بايز بووني سال

1975ز.

 1985بةهؤى رووداوةكانى بةرةى رزطارى زةمحةتكيَشان-بةرزة كة لةسنورى كاركردنى

لةدواى نسكؤى شؤرش وةك ثةناهةندة و ئاوارة ضووة بؤ ووآلتى ئيَاران و لة(شانؤ و

ئةو كؤنفراسى فراوانيان لة ئيلنجاغى طةورة ئةجنامداوةي نيطةران دةبيَ بؤ ماوةياةك

ساااوالوة-سااةروئاباد و هةمااةدان و تويسااركان و يااةزد) دواى ليَبااوردنى طشااتى

لة ئيلنجاغى طةورة دادةنيشايَ و لةداساتانى 1986-10-22ى ئيلنجااغى طاةورة
( )1ناميلكةيةكى(عةىل مةمحود حةمةد)ي سةرضاوةى ثيَشوو.
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()1

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي لاةدايكبووى()1956ى ئيلنجااغى طاةورةي كاادير و ثيَشامةرطةى ديَاريني

لة2013-3-17ز.
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َدا
َى( ) 1979دةطة لريَتةوة باؤ عيَارا و كوردساتان و لاة ناةورىزى هاةمان ساال
سال

مةفرةزةيةكى(ئيساتخبارات)ى رلذيَماةوة لةطاةلَ دوو هااورليَى باةناوةكانى(رلىساتةم و

ثةيوةنادى دةكاات باة ريَكخساتنةكانى كؤمةلاةى ماركساى لينيناى كوردسااتانةوة

سةباح) دةستطري دةكريَني رىذى دواتر  1985-5-18رلاستةوخؤ دةطوزاريَنةوة بؤ شارى

َى( )1982لة كةرتى()1ى
لةريَطةى(عةىل مةمحود) ئيلنجاغى-يةوةي لةسةرةتاى سال

بةغدادي لةويَ باؤ شاةوى دووةم(ساةباح) ئاازاد دةكريَا ي دواتار(جاةبار و رلىساتةم)

تيثى 86ى دةشتى هةوليَر ضةكى ثيَشمةرطايةتى لةشان دةكاتي لةماوةيةكى كورتادا

دةطوازريَنةوة بؤ زيندانى(ئةمن)ى هةوليَري تاوةكو(مةحكةمة سةورلة)ى حزبى بةعسى

بةشدارى ضةندين ضاالكى سنورى كةرتةكاةى دةكاات ديارترينياان لةداساتانى(كةىل

عةرةبى ئيشرتاكى دةسةآلتدارى عيَرا برليارى(حاوكمى ساجنى ئةباةدى) باؤ جاةبار

َى جواميَرانةى بينيووة لةشاةرلكردن لةطاةلَ فرىكاة
سورى دووةم) لة1982-9-25رىل

و(15سالَ سجن)ى بؤ رلىستةمى هاورليَى دةركردووةي دواى( )3ساالَ و ضاةند مانطيَاك

جةنطيةكانى سوثاى عيَرا ي لة مانطى تشرينى يةكةمى 1982لة(هيَزى ثشاتيوانى)

لة1988-9-14بةرليَبوردنى طشتى دةكاةويَ و دواى ئاازادكردنى ئينجاا دةضايَتةوة

َى()1984
بؤ هاوكاريكردنى هيَزة كوردييةكانى خؤرهاةآلت بةشادارى دةكااتي ساال

بةرخويَناادن و كؤليااذى ئااادابى زانكااؤى سااةالحةدين تااةواو دةكااات و برلوانامااةى
()1

دةطوازريَتةوة كةرتى(ريَكخستنى دةشاتى هاةوليَر) ثؤىل(ديَادةوان) باةهؤى فراواناى

بةكالؤريوس لةزمانى عةرةبى بةدةستديَينَ.

َةبانى
سنورى ثؤلةكة بؤ هاوكاريكردنى(مام جاسم) طوندةكانى(ئيلنجاغى طةورة و تال

 -6دكتؤر وةىل مةمحود حةمةد شيَخانى

َاة ناادر سةرثةرشاتيكردووةي
طةورة و داربةسةر و مساقة و طؤثتةثاة و شيواشاؤك) خال

ناوى تاةواوى(وةىل ماةمحود حةماةد رلةساولَ ماةالك)ةي لاة( )1963-6-24لاة

لةهةردوو داستانى ئيلنجاغى طاةورةدا( 1986-10-22و  )1987-4-26بةشادارى

خانةوادةيةكى كاورد ثاةروةرى نيشاتمانثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي

َاةنادر دواى
كاراى كردووة و يةكيَكة لة(12سوارةى ميَرجارل)ى ئيلنجاغى طاةورةي خال

َياان دةطوازناةوة باؤ
َى( )1974مال
لةئيلنجاغى طةورة دةخريَتة بةر خويَندن بةآلم سال

راثااةرينيش لااة ريزةكااانى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان دريَااذةى بةخااةبات داوة و

شارى هةوليَر و لةقوتاخبانةى(بةختيارى سةرةتايي كاورلان) لةطاةرةكى ئاازادى شاارى

بةردةوامة و دوا ثلةى لةهيَزةكانى ناوخؤ(عةميد)ة.

()1

هةوليَر ثؤىل شةشةمى سةرةتايى تةواو دةكاتي لةخويَندنطاةكانى زانياارى كاورلان و

-5جةبار حوسيَن زيندانى سياسى

َى 1982لة ئاماادةيى رزطاارى كاورلان
سةيداوةى كورلان ناوةندى تةواو كردووة و لةسال

َى( )1966لاةخيَزانيَكى
ناوى تةواوى(جاةبار حوسايَن حميَادين حةساةن)ةي لةساال

ثؤىل شةشةمى زانستى تةواو دةكات و لةبةشى كيمياى كؤلياذى ثاةروةردةى زانكاؤى

نيشاااتمانثةروةرى كوردثاااةروةرى ئيلنجااااغى طاااةورة ضااااوى باااةذيان هاااةَليَناوةي

َى  1983بةهؤى رةتكردنةوةى بوون بة(جةيشى شةعبى) لة
سةالحةدين وةرطرياوةي سال

َى()1981
َى لةرليَطاااةى(مامؤسااتا كااااوة ئااةنوةر) ساااال
لةتةمااةنى( )15سااال

زانكؤدا خؤى و ضةندين هاورليَى(فصل-دوور دةخريَنةوة) لة زانكؤ لةكاتيَكدا يةكةمى

َةى رلةجندةرانى كوردستاني لةكةرتى رليَكخستنى دةشتى كؤية
لةرليَكخستنةكانى كؤمةل

َى 1987بةر ليَبوردن دةكاةون و دةطةرليَتاةوة باؤ خويَنادن
قؤناغةكةى خؤى بووةي سال

لةثؤىل(كازيوة) رليكدةخريَ ي دواى ماوةيةك دةبيَتة(سةرشانة) و دواتريش(سةرشاانةى

َى()1988
بةثلةى يةكةم زانكؤ تةواو دةكات بؤ ماوةى ساليَك دةكريَتة سةرباز و ساال

سااةرةكى) بااةآلم لااة( )1985-5-17لةسااةر ثااردى رلووبااارى كؤيااة لةاليااةن
( )1بؤ تةواوى ذياننامةكةى ثش بةضاوثيَكةوتنى(نادر كةريم خالد) ثيَشمةرطةى ديَرين بةسرتاوة.
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ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةبار حوسيَن حميَدين)ي لةدايكبووى()1966ى ئيلنجاغى طةورةي رليَكخساتنى ديَارين وزينادانى
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َى1990بةثلةى يةكةم و زىرباشةى باآل برلوانامةى
وةرطرياوة لةخويَندنى(ماستةر) و سال

ياااةكيَتى نيشاااتمانى كوردساااتانى كاااردووة و لةكؤنطرةى(سااايَيةم) باااووة باااة

ماسااتةرى بةدةسااتهيَناوةي دواتاار بااؤ ماااوةى()6مااانط بااووة بةسااةرباز وةك باااجى

ئةندامى(ئةجنومةنى ناوةنادى) ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و لاة2010-6-1ةوة

َكى كوردساتانى
َى 1991بةشدارى راثةرينى بةهارى كؤمةآلنى خةل
برلوانامةكةىي سال

لة(كؤميسيؤنى ئةداى كادير و ئةندامانى يةكيَتى) كار دةكاتي لةضاةندين طؤظاار و

َى 1991بووة بة(رلابةر سياسى)
كردووة تا رزطاركردنى شارى كةركوكي دواى كؤرلةو سال

رىذنامااة و بآلوكراوةكاناادا بابااةتى جؤراوجااؤرى زانسااتى و ثااةروةردةيى و رىشاانبريى

تيثى( 88ى مركيَ) لةناو هيَزى ثيَشمةرطةى كوردساتاني دواتار لةساةر راساثاردةى

نوسيووة لةطةلَ( )2ناميلكةى ضاثكراوى هةية(ئةتةكيَ و دابةزينى ئاستى ثاةروةردة

هةظالَ(كؤسرةت رلةسولَ) طةرلاوةتةوة ناو شارى هةوليَر لةكارى ريَكخسنت و ريَكخراوةيى

و زانس هؤكار و ضارةسةر) هةروةها ثةرتوكيَكى لةبوارى كيميا بةزمانى ئينطليازى

ثيشااةيى يااةكيَتى مامؤسااتايانى كوردسااتان كاااريكردووةي لااة1991-9-21وةك

ئامادةية بؤ ضاثي دوا ثلةى ئةندامى ئةجنومةنى ناوةندى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان

مامؤسااتاى زانكااؤى سااةالحةدين كؤليااذى ثااةروةردة بةشااى كيميااا دامااةزراوةي

و(سةرىكى زانكؤى كؤية)ية.

َى( )2001برلوانامةى دكتؤراى لةبوارى كيمياا بةدةساتهيَناوةي  2005باووة باة
لةسال
َى 1995بةريَوةبةرى ضاثخانةى زانكاؤى ساةالحةدين باووة
ثرىفيسؤرى ياريدةدةري سال

َطرتن بؤ شؤرلشى نويَ
ميَرجار ِِو قؤناغى( )1984-1980ضةك هةل

َى( )2010-2004رلاطارى ثاةميانطاى تاةكنيكى
تاوةكو 1996-8-31ي دواتر لةساال

لةشؤرلشى نويَدا كة يةكيَتى نيشتمانى كوردستان رلابةرايةتى دةكردي وةك خاةباتى

كؤية بووةي ماوةيةك راطرى كؤليذى زانس و ئةندامى ئةجنومةنى زانكؤى كؤية بووة.

َى()1976ةوة زياااتر لااةطؤرلةثانى كوردسااتان دةركااةوتي ئااةو
ضااةكدارى لةسااال

لااةبوارى كااارى سياساايةوة لةبااةهارى 1982بؤيةكااةجمار لةريَطةى(سااةباح

َى ساةرةكى هاةبووي
َةى ماركسى لينينى كوردستان) لةناو يةكيَتيدا رلىل
كات(كؤمةل

َح تاَلااةباني)ةوة ثةيوةناادى دةكااات بةريزةكانى(كؤمةَلااةى
عةباادولرةمحان حةمةسااال

هةموو ئةندام وكاديرةكانى لةرلووى سةربازى و سياسيةوة ثةروةردة كراباووني شاةهيد

َةدا بةشدارى خؤثيشاندانةكانى ناوشارى
رلةجندةرانى كوردستان) هةر لةهاوينى ئةو سال

َح سيَطردكانى لةثاريَزطاى هةوليَر يةكاةم كاادير باووةي باووة بةثيَشامةرطة
عةىل سال

هةوليَرى كردووةي لاةدواى راثاةرين دةبيَتاة كاارط َيرلى كؤميتاةى زانكاؤ و دواتاريش

لةسنورى ئةو ثاريَزطايةي يةكيَك لةضاالكرتين كاديرةكانى شؤرلشى نويَ باووي زىرتارين

كارطيَرلى باآلى ريَكخستنى زانكؤ و ثةميانطاكانى هةوليَر بةشى ريَكخسنت تاوةكو -31

طةنج والوى هيَناية ناو رليَكخستنةكان و هيَزى ثيَشمةرطةى كوردساتان لةطونادةكانى
هةرسيَ ثاريَزطاى(هةوليَر و سليَمانى و كةركوك).

1996-8ز.

()1

َبةندى
َى 2003لةطةلَ هاتنةوةى مةل
دواتر بةنهيَنى ثةيوةندي هةر ماوة تاوةكو سال

َى( )1977ليَرة و لةويَ لةوراتى كؤياة و دةشاتى كؤياة و هاةوليَري
لةزستانى سال

3ى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان باؤ شاارى هاةوليَر باووة باة ئةندامى(ئةجنوماةنى

َكةوةي دوو ثيَشمةرطةى شؤرلشى نويَ(سةيد مورساةلَ طارد
ثيَشمةرطة دةهاتنة نيَو خةل

َبةناادى 14ى
َى  2004بااووة بااة ئةندامى(مةل
َبةناادى ساايَ) سااال
راويَااذكارى مةل

عازةبانى و قادر ديبةطةيى) كة ثيَشمةرطةى مةفرةزة سةرةتاييةكان بووني نامةيان بؤ

َى  2009باؤ مااوةى( )6ماانطيش سةرثةرشاتيارى
ريَكخستنى كؤية) تااوةكو ساال
َينياؤمى
(كؤميتةى زانكؤى كؤية) بووةي بةشدارى كاؤنطرةى يةكاةم و سايَةم ودوو ثل
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َال عةىل مةمحود)ي لةدايكبووى()1955ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-18
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ضةندين كةسايةتى سنورةكة هيَنابووة هةوليَر و دةشتى كؤيةي كةتيَيدا جارلى خاةبات
َال كااويَس
َكدا دةضارثاندي دوَساتى(وهااب فاةحتول
و شؤرلشى نويَيان بةطويَتكةى خةل

َيناةوةيان
دةيانبةنة شارىضكةى تةقتة و لةرليَكخراوى حزبى بةعساى تةقتاة ليَكؤل
لةطةلَ دةكريَ و دواتر ئازاد دةكريَن.

()4

َى مةكتةب سياسى ثارتى
ئيلنجاغى-وهاب كادير)بووني كة وهاب كادير زووتر لةبال

جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني يةكيَك لةطةجنة دةستطريكراوةكانى ئيلنجاغى طاةورة و

دميوكراتى كوردستان-جةالىل كاديرى شؤرلشى ئاةيلول باوو لةدةشاتى كؤياةي لاةالى

شايةحتالَي بةو شيَوةية كارةساتى شاةهيدبوونى ثيَشامةرطةكان و دةساتطريكردنةكةيان

َقااة
دةميَننااةوة لااة طوناادى(ئيلنجاااغى طااةورة)ي( )2بةداخااةوة لةاليااةن كيَخااوا ئةل

دةطيَرليَتةوة

لةطويَكانةوةي هةوالَ درابووة رلذيَمى بةعسى عيَراقى و حكومةتى بةعسيش بةدواوةيان

َيكؤثتةر طةيشتة سةر ساةرمان لاة(شايووة طاؤر)
سعات()11ى ثيَش نيوةرلى هةل

َى(شايوةطؤر)ى نيَاوان(ئيلنجااغى طاةورة و مساقاة و
بووةي لةكؤتايى زستاندا لاةدىل

هةردوو ثيَشمةرطةكةى شةهيد كاردي مان و ثاةرخيان و هاشايم دةساتطريكراين و تاا

ئؤمةرطومبااةت) لااةرلىذى( )1977-2-14لااةئامسانى هةرساايَ طوناادةوة ضااةندين

سااعات()9ى شااةو لةسااةربازطةى قةآلتااةى تةقتااة بةناادكرايني دةسااتى ئيَمااةيان

َطر و جةنطىي كة هةنديَك لة كؤثتةرةكان كيَخاواى طونادةكانى
هةليكؤثتةرى بارهةل

بةثشتيَنى خؤم طريَدابووي دواتر بردمانيان باؤ فةرمانطاةى(ئاةمن)ى تةقتاة ي خاوا

دةشااتى كؤيااةى تيَاادابووةي ئامسااانى ناوضااةكةيان تااةنيووة و لةسااةر طاارد و الثاَلااة

َناطريَ(كيَخواكةى دةشتى كؤية) بةرطريى ليَكاردين وة لاةناو هةليكؤثتةرةكاةش
هةل

بةرزاييااةكانى(بااانى تارةبانااة)ى طوناادى ئؤمةرطومبااةت سااةربازيان دابةزاناادي

لةكاتى رلةميكردن ووتبووى(ئةمانة كورلة جوتيارن) لةفةرمانطةى ئةمنى تةقتة -يش

هةليكؤثتةرة مةرطتيَنةكانيش بؤردوومانى ثيَشمةرطةكان دةكةن و شةهيديان دةكةني

َى
بةكةفالةت ئازاد كرايني لةثاش ئيَمة(ئازاد مسايل و حةسةن تةها) بةشاويَن وهاةوال

رلووفاتةكانيشيان لةطةلَ خؤيان دةبةن و لةرليَطةى(شارةوانى تةقتاة )ةوة لةطؤرلساتانى

ئيَمةوة لةطوندةوة ضووبونة ئاقارى ئةوان-يشيان طرتبوو هيَنابويانة تةقتة ي بةداخاةوة

طردى(حيَمرل)ى تةقتاة باةخاكيان دةساثيَرن()3ي ئاةمرلى ئاةو طؤرلساتانة لةطاةرلةكى

ثيَشمةرطةكان تةنها( )2ثيَشمةرطة بوون و( )2كالشينكؤفيان ثيَ بووي ثايَش ئاةوةى

شةهيدانى تةقتةقة و بةطؤرلستانى شةهيدانيش ناودةبريَ .

َسااية ساةرثيَ و تةقاةى كارد و بةماةش
هةليكؤثتةر ليَيان باداتي ياةكيَكيان هةل

هةر لة ئؤثةراسيؤنةكةدا رلذيَمى عيَرا ( )5ميَرد منالَ و طةجنى ئيلنجاغى طاةورة

هةردووكيان قارةمانانة بةثيَوة شةهيدبوون.

()5

لةو كاتةدا(داركةر) بوون دةساتطريدةكات باةناوةكانى(جةوهاةر ئؤماةر حةماةدةمني

َيَك لة طةجنان و ئةوانةى ثيَشرت لة شؤرلشى ئةيلول كادير و
لةو سةروبةندةش كؤمةل

لااةدايكبووى 1956و هاشاام مساياال حاااجى خاادر و ثااةرخيان ئؤمااةر حةمااةدةمني

َى شةهيدبوونةكةي تااك و تاةرا ثةيادابوونى
ثيَشمةرطة بوون خرىشابوون لةطةلَ هةوال

لةدايكبووى  1969و ئازاد مسايل حاجى خدر و حةسةن تةها قاادر) لةطاةلَ خؤياان

َح سايَطردكانى و
ثيَشمةرطةى شؤرلشى ناويَ و كاريطةريياةكانى شاةهيد عاةىل ساال
َةبانى و هاتنى مةال بةختيار بؤ ئيلنجااغى طاةورةي هاةر لاةوبارةوة
شةهيد ناميق تال

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةيد حيكماةت نيعماةت عاةىل)ي لاةدايكبووى()1954ى طردعازةبااني ثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-4-10ز.
َتىي لة2016-2-6ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيمام ئؤمةر حةمةدةمني)لةدايكبووى()1950ى ئيلنجاغى طةورةي هاوال
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َتىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيمام ئؤمةر حةمةدةمني)ي هاوال
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهةر ئؤمةر حةماةدةمني)لاةدايكبووى()1956ى ئيلنجااغى طاةورةي شاايةحتالَي لاة-3-14
2016ز.
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َاةبانى و ماةال
َةدا( )1977شاةهيد نااميق تال
جةوهةر ئؤمةر ووتى هاةر لاةو ساال

َح
طااةورة طؤشااكراو بااةبريى كوردايااةتى و ئامااادةكراو لةاليااةن(شااةهيد عااةىل سااال

َةكةماني ضونكة ثيَشرت لةرليَطةى شةهيد ناميقاةوة ثةيوةناديم باة
بةختيار هاتنة مال

سيَطردكانى)ياةوة لاةمانطى()10ى 1980برلياار دةدةن كاة ضاةكى ثيَشامةرطايةتى

َةوة كردبووي كتيَبيَكى ديوانة شايعرى حااجى قاادرى كاؤيي-م هاةبووي ماةال
كؤمةل

بكةنةشان و لةهةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر ببنة ثيَشمةرطة ئةوانيش ئةمانة بوون

بةختيار ضاوى ثيَى كةوت بة(ئةماناةت) وةريطارت و تاا ئاةمرلىش هاةر ناةيهيَناوةي

َال كاويَس مةالكي شةهيد بةكر رلةشاش.
-1بةكر سوليَمان فةحتول

لاةثاش ماوةياةك ثةرتوكاةكانى زمااانى عاةرةبى قوتاخباناةى ئيلنجااغى سااةرةتايى

-2سةدرةدين مةولود حةسةن حةمةالوي مةال سةدر

سووتاند( )6و نامةيةكيشى باؤ قاميقاامى كؤياة نوساى بةمامؤساتا(عاةزيز ئؤماةر

َة جةعفةر
-3جةعفةر وسو جومعة وسو ئةلياسي خال

وةمسان) ناردى و قاميقاميش بةمامؤستا عةزيزى ووتبوو ئةوةى ئةو نامةيةى نوسايووة

-4حمةمةد فةتاح مةولود عةزيز مستةفا كورة بؤر

كةسيَكى زيرةك و بةتواناية.

()7

-5مامة خورشيد مستةفا جومعة وسو ئةلياسي مامةى مام خورشيدى

()10

َى()1979
َطةى نةوتى تةقتة (شةريكة) لةسال
هةروةها ليَدانى ثاسةوانةكانى كيَل

َةجةعفةر) بةروارى بوون بةثيَشمةرطايةتيان دةطةرليَنيَتةوة باؤ(-15
هةرضةندة(خال

َى)()8ي وة يةكيَكيرت لةهؤكارةكان ئةوةية كاة
و شةهيد بوونى(عةبدولرةمحان سؤنةطؤل

)11()1980-8ي بةآلم هاوسةنطةرةكانى(مةال سةدر و حمةمةدى مام فاةتاح و ماماةى

كورلانى ئيلنجاغى طةورة خؤيان لةرليَكخساتنةكاندا رليَكخساتووة ئيَساتا كااتى ئاةوة

مام خورشايدى) دةيطةرليَنناةوة باؤ ماانطى(تشاريينى يةكاةمى )1980-ئاةوانيش

هاتووة دةس بكةن بة خةباتى ضةكدارىي لةاليةكيرتيشةوة حكومةتى فاشى بةعساى

هةريةكة و ثش بةرلووداويَكى ئةو سةردةم دةبةسنت بؤ منونة مةالسةدر دةَليَا

(ئاةو

َى ئةوةدابوو بةبيانووى برية نةوتةكانى(ضوارجؤتيار و بيَذينط بةسةر و
عيَراقى لة هةول

كاتة شةرلى عيَرا -ئيَران دةستى ثيَكردباوو)()12ي ماماةى ماام خورشايدى دةَليَا

َى(-1979
هةرلفتة و طةرماوة) لةطةلَ سةرةتاى هاتنة سةر حوكمى سةدام حوسيَن سال

َكردنى ئيلنجاغى طةورة دةركرابوو)()13ي حمةمةد فةتاحيش دةَليَ
(برليارى ضؤل

 )1980طوناادةكانى(ئيلنجاااغى طااةورة و طتااكةي شيواشااؤكى سااةريَ و خااواريَي

ثيَش ئةوةى شةهيد(فةرةج شةوطيَرلى) شةهيد بكريَ بوويناة ثيَشامةرطة لةهاةريَمى

َلاةبانى طاةورة وطتاكة) ضاؤلَ بكاات و هاوآلتياانى
داربةسةرى طاةورة و كتاطةي تا

8ى دةشتى هةوليَري ضونكة لةبريمة دووةم رلىذى ثيَشمةرطايةتى ضووينة ثرسةكةى()14ي

رلىذيَك

رلابطويَزيَ ()9ي بؤ دريَذةثيَدان بةرليَبازى شةهيدان(حةمةشةريف رةسولَ حةمةشةريف و
تؤفيق حةمةدةمني حاجى خدر و برايم حةمةدةمني حاجى خدر و قادر حةمةد ئؤماةر و

( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي لاةدايكبووى()1959ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني

َيَك لةطةجنانى ئيلنجاغى
شةريف عةبدولرةمحان بايز و جةوهةر مستةفا رلةسولَ) كؤمةل

لة2016-3-11ز.
( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة) لةدايكبووى1957ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-2-16

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

2016ز.
( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل فةتاح ئؤمةر)ي لةدايكبووى()1950ى ئيلنجاغى طةورةي رليَكخساتنى ديَاريني لاة-1-28

()13

2016ز.
( )8ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.38

2016-4ز.
( )14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد فةتاح ئؤمةر)ي لةدايكبووى()1957ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة-4-12

َكةزيَرلينةى كةنار زيَى بتوكي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.235
( )9ئاراس ئيلنجاغىي تةقتة ثةل
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ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مامة خورشيد مستةفا)ي لةدايكبووى()1964ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة-12

2016ز.
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َكردنى
زانراويشة شةرلى عيَرا -ئيَران لة()1980-9-22دةستيثيَكردووة و برليارى ضؤل

لةو سةروبةندة هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر()2كةرتى هاةبووةي كاةرتى(دةشاتى

َطةى نةوتى تةقتاةقيش لةهاةمان ساةروبةندى دةساتثيَكردنى
طوندةكانى سنورى كيَل

هةوليَر) و كةرتى(خؤشناوةتى) كةرتى دةشتى هةوليَر بةئيلنجاغيةكاناةوة ذمارةياان

شةرلةكةدا بووي ئةماة لةالياةك لةاليةكيرتيشاةوة(فاةرةج ئةساعةد حةماةد هاةمزة)

نةطةيشتؤتة()20ثيَشمةرطة()18ي كةرتى دةشتى هةوليَر بةفةرماندةيى شةهيد(عاةىل

َةى
لةدايكبوى()1957ى طوندى شةوطيَرلى نزيكى كؤيةي ثيَشمةرطة و كاديرى(كؤمةل

َح سيَطردكانى) بةو شيَوةية بووة
سال

رلةجناادةرانى كوردسااتان) لااة دةشااتى كؤيااة لااة( )1980-10-31لااة طوندةكااةى

َح)ي فةرماندةى كةرت.
َح قادر سيَطردكانىي (عةىل سال
-1شةهيد عةىل سال

َكاوخؤرلةكانى رلذيَماى باةعس و تاريىرى دةكاةني
خؤيدا(شةوطيَرل) دةكةويَتة بؤسةى ضل

-2شةهيد ئةمحةد ئؤمةر ئةمحةد قةمبةرىي(ئةمحةد قةمبةرى)ي جيَطر فةرماندةى

لةبةر بويَرى و ناو و ناوبانطى قارةمانيَتيةكةى نةيانويَراياة بتانة ساةر تةرمةكاةىي
سوليَمان تةهاى حةمةد هةمزةى ئامؤزاى كة دةضيَتة ساةر تةرمةكاةى بةردةسارتليَذى
طوللة دةدةريَ و بريندار دةبيَ ي مةولود مام قلينجاى ثيَشامةرطةى ديَارين دةرباازى

كةرت.
-3شةهيد حةسةن ئةنوةر حةسةن زيَنديني(مامؤستا كاوة مةمخورى)ي رلابةرسياسى
كةرت.

دةكات()15ي بةو طويَرةية ب َي شةهيد بةكر رلةشاش و هاورليَكانى لة()1980-10-30

-4فةيزولآل ئيرباهيم ئةمحةد ئيرباهيمي(دليَر كانى لةلةيى)ي ثيَشمةرطة.

َح)
لة كةرتى دةشتى هةوليَرى هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر لةالى شةهيد(عةىل ساال

-5هاشم حةمةدةمني رلةسولَي(هاشم سارتكى)ي ثيَشمةرطة.

َح)ةوة كاة
ضةكى ثيَشمةرطايةتى لةشان دةكةني ئةمانة لةرليَطةى(شةهيد عاةىل ساال

-6جةوهةرحمةمةد ئؤمةري(سةيد جةوهةر سارتكى)ي ثيَشمةرطة.

ثيَشرت شةهيد(بةكر رةشاش) ثةيوةندى ثيَوةكردبووي شةوى( )1980-10-30/29لاة

-7سةباح عةىل مةولود داربةسةرىي ثيَشمةرطة.

َيَا
مزطةوتى ئيلنجاغى طةورةي دةمذميَر()10ى شاةو كؤدةبناةوةي ماةال ساةدر دةل

-8فارو عةىل مةولود داربةسةرىي ثيَشمةرطة.

(كةضوومة مزطةوتى طوندى شةهيد بةكر رلةشاش و مامةى مام خورشيدى لةويَبووني

-9سةفني مةال قةرةي ثيَشمةرطة.

َة جةعفةر و حمةمةدى مام فةتاحى هاتني باؤ بةيانيةكاةى ضاووينة دةرةوة و
دواتر خال

-10شةهيد شيَة سليَمان باليسانىي ثيَشمةرطة.

لةكةرتى دةشتى هةوليَرى هةريَمى ()8بووينة ثيَشمةرطة)()16ي باةآلم شاةهيد(باةكر

َكىي ثيَشمةرطة.
-11نورى تول

رلةشاش) بةر لة هةموويان بةضةند رلىذيَك ثيَشرت بووبووة ثيَشمةرطة و لةدواى نساكؤى

-12شةهيد قاسم مةال حمةمةد نيَرةطينىي(كريَكار)ي ثيَشمةرطة.

َةى ماركساى لينيناى
شؤرلشى ئةيلولةوة هةر زوو ثةيوةندى بةرليَكخستنةكانى كؤمةل

-13دكتؤر مةجيد هةوليَرىي ثيَشمةرطة.

َح-ةوة.
كوردستانةوة كردبوو لةرليَطةى شةهيد عةىل سال

()17

َال كاااويَس ئيلنجاااغىي(بااةكر رلةشاااش)ي
-14شااةهيد بااةكر سااوليَمان فااةحتول
ثيَشمةرطة.

( )15ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوليَمان تةها حةمةد)لةدايكبووى()1955ى شةوطيَرلي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-12ز.
( )16ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )17ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد فةتاح مةولود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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-15سةدرةدين مةولود حةسةن حةمةالو ئيلنجاغىي(مةال سةدر)ي ثيَشمةرطة.
( )18ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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-2هةر لةمانطى( )11و دواى ئةم ضاالكية بة سةرثةرشتى شةهيد(ماالزم ساةيد

َةجةعفةر)ي ثيَشمةرطة.
-16جةعفةر وسو جومعة ئيلنجاغىي (خال
-17حمةمةد فةتاح مةولود ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

كةريم هاوديانى) فةرماندةى هةريَمي لةدةربةندى(طؤمةسثان) لة كاروانيَكى سةربازى

-18مامة خورشيد مستةفا جومعة ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

رلذيَمااى بااةعس دةدةني لااة ضاااآلكيةكةدا(قااادر خااةبات) بةشاادارى دةكااات و

هااةروةها هااةريَمى( )8كااةرتيَكيرتى هااةبوو بااةناوى كااةرتى(خؤشااناوةتى)

َةجةعفااةر و حمةماةد فااةتاح)
هاةروةها(شاةهيد بااةكر رلةشااش و مااةال ساةدر و خال

بةفةرماندةيي(ئازاد خؤشناو).

()19

َى جواميَرانةيان بينيووة.
ئيلنجاغى رلىل

()2

َح جطة لةوةى فةرماندةى كةرت بوو لةهةمانكاتيشادا جيَطارى
شةهيد عةىل سال

َطاةى ناةوتى تةقتاة ) لاةكؤتايى ماانطى( )11و
-3ليَدانى ثاسةوانةكانى(كيَل

َى  1980فةرماندةى هةريَم(شيَركؤ شيَة
فةرماندةى هةريَم بووةي ضونكة لةكؤتايى سال

َح و فااروقى عاةىل
سةرةتايى مانطى()12ى  1980كةجارى يةكةم(شةهيد عةىل سال

عةىل) لة سةر ووآلغ كةوتبووة خوارةوة دةساتى شاكابووي رلاساتةوخؤ شاةهيد(عاةىل

مةولود و شةهيد هاورليَ كاوة مةمخورى و شةهيد بةكر رلةشاش و مةال سةدر مةولود و

َح) وةك فةرماندةى هةريَمى()8دةركةوتي ئةو كات هةموو سنورى هاةريَمى()8ى
سال

َة جةعفةر) بةهاوةنى( )60ملم هاوةنبارانى كااروانيَكى طاؤرلينى
حمةمةد فةتاح و خال

دةشتى هةوليَر بةر لةشةرلى(قةالسنج) ذمارةى هةموو ثيَشامةرطةكانى تاةنها()140

َطةكة دةكةن و جاارى دووةم بةهاوبةشاى لةطاةلَ هاورليَياانى حزباى
ثاسةوانةكانى كيَل

ثيَشمةرطة بووني بةآلم(مةمةند ئةسعةد و ئةكرةمى مةال فاةتاحى) باةخؤيان و()40

َح ئيلنجااغى
شيوعى عيَرا كةهاورليَ(مالزم شوان سديق) و ئيسماعيل حةمةد ساال

ثيَشمةرطةوة ضونةوة شاري بةمةش ذمارةى ثيَشمةرطةكان كةمبؤوة بؤ()80ثيَشمةرطة و

بةشداردةبني()3جطة لةضةندين ضاالكى ناوشار بؤ ضاوترساندنى ثيااوانى رلذيَام و ساةر

شةهيد(مالزم سةيد كةريم هاوديانى) بووة فةرماندةى هةريَم.

()20

رليَطةى هةوليَر وكؤية و كؤية و تةقتة و(تةقتة -سايَطردكان و ليَادانى رلةبياةكانى
طردى مؤردى طةرمكى تةقتة .

شةهيد بةكر رلةشاش و هاورليَكانى بةر لةشةرلى قةالسنج

()4

َى  1980تااوةكو( )1980-12-25شاةهيد باةكر
لةمانطى تشرينى دووةمى سال
شةرلى قةالسنج()1980-12-25

رلةشاش و هاورليَكانى ضةندين نةبةردى ثيَشمةرطانة و ضاآلكى ئةجنام دةدةن وةك
-1لةسةرةتاى مانطى()11ى 1980لةدةشتى كؤية لة طؤرلستانى طونادى(بؤطاد)

ئةم شةرلة بااس لاةو شاةرلة( )5ساعاتيةى نيَاوان مةفرةزةياةكى ثيَشامةرطةكانى

ثيَشاامةرطةكانى هااةريَمى()8ى دةشااتى هااةوليَري لةضاااالكيةكى ثيَشاامةرطانةدا()5

هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر و هيَزيَكى سوثاى عيَرا لةطوندى(قةالسنج)ى ناوضةى

ئؤتؤمبيلى جؤراوجؤرى رلذيَمى بةعس ئاطر تيَ بةر دةدةني كة شةهيد بةكر و ماماةى

شةقالوة كة لة( 1978-1-27رلوويدا كة ئةفسةريَك و يةك باشتاوةش و يازدة سةرباز

َة جةعفةر و حمةمةدى مام فةتاح و مةال سةدر بةشدار دةبن.
مام خورشيد و خال
( )19ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )20ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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()1

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َح)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيسماعيل حةمةد سال
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َكو باس لةشاةريَكيرت دةكاات لاةنيَوان(هاةريَمى 8ى دةشاتى
كوذران) ناكاتي( )1بةل

دواتر ذمارةى كوذراو و بريندارى دوذمن بؤ()75جااش و ساةرباز باةرزبؤوةي( )4زياانى

هةوليَر) و سوثاى عيَارا و جاشاةكاندا رلووياداوة لةطونادى(قةالسانجى ساةروو)ى

َااةى قارةمااانى ميللةتةكااةمان بااووي
هيَاازى ثيَشاامةرطةش شااةهيدبوونى()2رلىل

بنااااارى(سااااةفني) لااااة شااااةقآلوة لةبااااةروارى( )1980-12-25جاشااااةكان

بةناوةكانى(شةهيد حةسةن ئةنوةر حةسةن زيَندين ناساراو بةمامؤساتاكاوة ماةمخورى

بةفةرماندةيى(ياسني خؤرانى) بووني كة لةشؤرلشى ئةيلول فةرماندةيةكى ثيَشامةرطة

رلابةر سياسى كةرتى دةشتى هةوليَري لةدايكبووى1950ى قاةزاى ماةمخور دةرضاووى

بووةي هيَزى دوذمن( )20ئؤتؤمبيلى جؤراوجؤر و( )3ناقيلة و نزيكةى( )1000جااش

خانةى مامؤستاياني لةدواى خؤى()2براى تر بةناوةكانى(ئيرباهيم وخةليل) لاةثيَناوى

وسااةرباز بااووني( )2هيَاازى ثيَشاامةرطةش بةفةرماناادةيى(شااةهيد مااالزم سااةيد

رلزطاااارى ميللةتةكاااةمان خاااويَنى خؤياااان بةخشااايووةي وة ثيَشااامةرطةيةكيرت

كااةريم)فةرماناادةى هااةريَمى 8ى دةشااتى هةوليَريكااةثيَكهاتبوون لةفةرماناادةى

َكى سااليَمانى بااوو لااةو شااةرلةدا شااةهيدبووي( )5لةطااةلَ
بااةناوى(ئااةنوةر)خااةل

َح قاادر ئةمحاةد سايَطردكانى و ئاازاد خؤشاناو و يوساف
كةرتةكانى وةك(عةىل ساال

برينااداربوونى()3ثيَشاامةرطةى قارةمااان بااةناوةكانى(مااةال سااةدر مااةولود حةسااةن

َة) و ثيَشمةرطةكانياني تيَكراى ذمارةيان خؤى داوة لةنزيكةى()80ثيَشامةرطةي
ديَطةل

ئيلنجاغى و فارو عةىل مةولود داربةسةرى و قاسم مةال حمةمةد ئاةمني نيَرةطيناى-

ئةم هيَزة لةطوندى(خؤران)ةوة رلىذيَك ثيَشرت هاتبوونة طوندى(قةالسنجى سةروو)ي شةو

كريَكار).

()6

دةضنة ناو مزطةوتى طوندى(قةالسنجى سةروو) باؤ باةيانى تارياك و رلوون هيَزةكاةى
دوذمن كةلةجاش وجةيش ثيَكهاتبوون ثاةالمارى طونادى قةالسانج دةدةن و يةكساةر
ثاسةوانى شةهيد(مالزم سةيد كاةريم) كةلاة ثاساةوانى و ئيَشاكطرى باوو شاةهيد
دةكريَ بةمةش شةرل دةستيثيَكرد.

شةهيدبوونى شةهيد مامؤستا كاوة مةمخورى

()3

مةال سةدر مةولود حةسةن حةمةالو ئيلنجاغىي هاوسةنطةرى شةهيد(مامؤساتا

دواى رلووبةرلووبونةوةيااةكى قارةمانانااةى ثيَشاامةرطةكانى هااةريَمى()8ى دةشااتى

كاوة مةمخورى)ضؤنيةتى شةهيدبونى بةم شيَوةية دةطيَرليَتةوة -

هااةوليَر لةبااةرى بةيانيااةوة تاااوةكو دواى نيااوةرلىى ئااةو رلىذةي بااةهؤى هاتنةدةسااتى

كة لةتاريك و رلوونى بةيانيدا دوذمن بةسةر هيَزةكةى ئيَماةى داداي لةمزطةوتاةوة

دةستةويةخة توانيوياناة لةطاةمارىى دوذمان دةرباازب( و دةستكةوتيشايان هاةبووةي

ضةند ثيَشمةرطةيةك بةيةكةوة بةاليةكةوة دةرضاوويني شاةهيد مامؤساتا كااوة باووة

دةستكةوتةكانيش(11كالشينكؤف و2ئاميَرى جيهاز و بةديلطرتنى()2جاش و زياانى

ثيَشرلةوةى ئيَمة( من و سةباح عةىل مةولود داربةسةرى و شايَة ساليَمان باليساانى و

طيانى دوذمن)يش ئةوةى يةكةم رلىذى شةرلةكة زانراوة()11جاش و ساةرباز كاوذراون و

شؤرلش ناويَك ئامؤزاى مامؤستا كاوة و دوو ثيَشمةرطةى تر بووين ناويامن بري ناةماوة)ي

( )1ئينسكلؤثيَدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني سةرثةرشتيار فةريد ئةسةسةردي دةستةى كارا ئااوات كؤكاةيى ورةناج
َى2013زي ساليَمانىي
جةعفةر و ناةوزاد ئةمحاةدي ضااثى يةكاةمي ئاةكادميياى هؤشايارى و ثيَطةيانادنى كااديراني ساال
الثةرلة.228
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َيَك جاااش بااووين شااةهيد مامؤسااتا كاااوة دةنطااى داني ووتااى
توشااى كؤمااةل
()4

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )5حةيدةر مةنتكي شةهيد مامؤستا كاوة ماةمخورىي كوردساتانى ناويَي ذماارة()7219الثاةرلة()13-12يلاة(-3-15
)2017
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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نةبادا(جةماعةت)ى خؤمان بن بةآلم دةنطيان نةبووي بؤ جارى دووةم لةطةلَ دةنطدان و

َة جةعفةر و سةيد جةوهةر سارتكى
ئاطاى ليَيان بووي( )1هةروةها لةاليةكرتيشةوة(خال

وةآلم نةبوون شةهيد مامؤستا كاوة يةكساةر دةسارتليَذى طوللاةى ليَكاردني ئاةوانيش

َاى بةرضاااويان طيَارلا لةتيَكشااكانى ساةرباز وجاشااةكانى
و دليَار كاانى لةلااةيى)رلىل

بةتةقةكردن وةآلميان دايناةوة و يةكساةر(مامؤساتا كااوة)شاةهيد باووي لاةنزيكى

دوذمن.

()2

سعات()8بةيانى بووي لةبرادةرانى الى شةهيد مامؤستا كااوة تاةنها خاؤم و شاةهيد

هةفتةيةك دواى شةرلى قةالسنج لةطوندى(ضيَوةى سةروو) كؤبونةوةيةك كراي باةآلم

شيَة سليَمان باليسانى تا دةوروباةرى ساعات()12ى نياوةرلى لاةالى تاةرمى ثاريىزى

َح) و (شةهيد مالزم كةريم) نيَوانيان تيَكتو و نيطاةرانى
بةداخةوة(شةهيد عةىل سال

شةهيد كاوة ماينةوةي نةمانهيَش جاشةكان بيَناة ساةر تةرمةكاةىي ثااش كاةميَك

َح شةو دةرضوو هةرياةك لاة(هاشام ساارتكى و
كةوتة نيَوانيانةوة و شةهيد عةىل سال

شةهيد شيَة سليَمان باليسانى-م ناردة الى برادةران تا بةفريامانةوة بيَني بةتاةنيا الى

َى رلىيشانتي لاةو كؤبونةوةياة(ماةال ساةدر ئيلنجااغى)
حمةمةد سيَطردكانى) لةطاةل

رلووفاتةكااة مامااةوةي لااةناكاو شااةهيد(مااالزم سااةيد كااةريم) بةدةركااةوت ضااونكة

دةكريَتة فةرماندةى مةفرةزة و دةبيَتة(يةكةم فةرمانادةى ماةفرةزة)ى ئيلنجاغياةكان

َةكانى بةرطرى ثيَشمةرطةكان دةطةرلاي
فةرماندةى هةريَمةكة و شةرلةكة بووي بةسةر خال

لةشؤرلشى نويَ داي(عةبدولكةريم حوسيَن مستةفا -هاورليَ كااوة ماةمخورى)دةكريَتاة

هاتة الم و مةخزنى قةدى شةهيد مامؤستا كاوةى دةرهيَنا بؤ ئةوةى زياتر بةرطرى ثيَ

فةرماندةى كاةرت و(فااروقى عاةىل ماةولود داربةساةرى)دةكريَتاة رلاباةر سياساى

بكريَ ي بةمنى طوت برلى برادةران ئاطاداربكة كة تةنها ئاةو لوتكاةى ئاةوى لايَ ياة

كةرت.

()3

نةطرياوةي بةمةش لةكاتى دةرضاوون و غااردان باؤ الى شاةهيد ئةمحاةد قةمباةرى و
برادةران بةسوكى برينداربووم).

()1

َى 1981بةرةو كاروانى خةبات
سال

َى شةهيد بةكر رلةشاش و مةالسةدر لةشةرلى قةالسنج
رلىل

ثيَشمةرطايةتى تا دةهات دةبووة هيَماى بةرةنطارى و سايمبؤىل باةرخوداني وشاةى

َى هةرضوار ثيَشمةرطةى ئيلنجاغى طةورة(شةهيد باةكر رلةشااش و
لةو شةرلةدا رلىل

َكةوة دةهات و دةبووة ويَردى سةر زووبانى طاةنج و
ثيَشمةرطة لةهةناوى جةماوةر و خةل

َاة جةعفاةر و حمةماةد فاةتاح) باؤ شاةهيد ماالزم ساةيد كاةريم
مةال ساةدر و خال

َكى كوردستان باآليان
الوانى كوردي ووردة ووردة بةناوهيَنانى ثيَشمةرطة كؤمةآلنى خةل

فةرماندةى هةريَمةكة و برادةران دةردةكاةويَ ي بةتايباةت كاتيَاك(ماةال ساةدر) لاة

َمى رلذيَمى بةعس رلىذبةرلىذ زياادى دةكاردي
دةكردي طةرمةى شةرلى عيَرا وئيَرانةي زول

لوتكةيةكى ئاوايي(قةالسنج) بةرطرييةكى بيَ ويَنة دةكات و تاكة ثيَشمةرطة دةبيَا

طةجنانى ووآلتى ئيَمة خويَنيان دةكوآل تاضى زووة بطةنة كاروانى شؤرلشى نويَي ريزةكانى

َةدا و نةهيََليَ تةرمى شةهيد كااوة بكةويَتاة
سةنطةرةكةى خؤى ضؤلَ نةكات لةو خال

شؤرشيش مجةى دةهات لةالوانى طيانفيدا و تيَكؤشةر.

َى شةهيد باةكر
دةس جاشةكانى رلذيَمى عيَراقةوةي ئةمة لةاليةك لةاليةكرتيشةوة رلىل
رلةشاش-يش لةرلووبةرلووبونةوةكاندا ضاونكة(ماالزم ساةيد كاةريم)باةحوكمى ئاةوةى
سةركردةى شةرلةكة و هةريَمةكة بوو لة هةموو اليةكةوة سةرى لةثيَشمةرطةكان دةدا و
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد فةتاح مةولود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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لة()1981-3-21هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر باوةشى كردةوة بؤ(سةالم عاةباس
حةمةدةمني ئؤمةر) و(شةهيد كاازم حةماةدةمني رلةئاوف) كةضاةكى ثيَشامةرطايةتى

عةبدولرةمحان بايز)()6و دواتريش(عةباس حةمةدةمني ئؤماةر-ماام عاةباس) ضاةكى
ثيَشمةرطايةتى دةكةنة شان.

()7

بكةنة شان()1ي هةروةها(شةهيد وشيار عةبدولرةمحان بايز)يش لةرليَطةى(فارو عاةىل

َى 1981شةهيد(فةيسةلَ وسو جومعة) لةرليَطةى(جةعفةر وسو
هةر لةهاوينى سال

َةى رلةجنادةرانى
مةولود داربةسةرى)يةوةي طؤشكراو بةهةستى كوردايةتى و بريى كؤمةل

َةجةعفةر)ى برايةوة دةبيَتة ثيَشمةرطة لةتيثى 93ى دةشتى كؤيةي( )8ثاش
جومعة-خال

كوردستانةوةي بتيَتة ساةنطةرى خاةبات و تيَكؤشاان()2ي هاةروةها لاة(1981-4-4

ماوةيةك(هيدايةت حةمةد رلةسولَ و ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة) نامةدةنيَرن

()3

بؤ(فارو عةىل مةولود داربةسةرى) تيَيادا داوادةكاةن كاة ئاةوان ويساتويانة بيَناة

لة()1981-5-25هةريةك لاة(ئةمحاةد حةماةدةمني ئةمحاةد-بابةشايَة و هيداياةت

ريزةكانى(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان) بةآلم باةطويَرةى بارودىخةكاة لاةالى حزباى

حةمةد رلةسولَ و مةال شةريف خورلخورلةيى)بةيةكاةوة ضاةكى ثيَشامةرطايةتى دةكةناة

شيوعى عيَرا ماونةتةوةي بةمةش لةمانطى تةمموزى 1981بةيةكةوة دةضنة ريزةكانى

جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني و سةباح ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)دةضنة ريزةكانياناةوةي

شاااني بااةآلم ئااةوكات يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان لةساانورةكة دوور بااووة و
لةسااةركردايةتى بااوون بؤيااة بةناضااارى لااةريزةكانى حزبااى شاايوعى عيَاارا

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان.

()9

َح)و(شاةهيد عاوزيَر حوسايَن
دواى ئةمانةش هةريةكة لة(ئيسماعيل حةمةد سال

لةسنورى(شاخةثيسكة و داربةسةر)دةميَننةوة لةالى شةهيد(مةمحود قادر ماةرزانى و

ئؤمةر)ديَنةوة ريزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني بةآلم ئاةم دوواناة لاة(-4-14

مستةفا هةمزةى داربةسةرى)()4ي هةروةها لةهةمان بةروارى  1981-5-25هةرياةك

)1980ةوة لةرليَطةى(هيدايةت حاجى خدر مسايل مةالك)ةوة ثةيوةندى دةكةن باةحزبى

لااة(عومااةر مااةمحود حميَاادين حةسااةن و نااازم جااةبار تؤفيااق) بةيةكااةوة لااةالى

شيوعى عيَرا و لاةريزةكانى حزبادا زيااتر لةياةك ساالَ دةبناة ثيَشامةرطة ئينجاا

شاااةهيد(ماااةمحود قاااادر ماااةرزانى) لقاااى حزباااى شااايوعى عيَااارا دةبناااة

لةهاوينى 1981ديَنةوة ناو يةكيَتى نيشتمانى كوردستان.

()10

َال عاةىل ماةمحود) و(طوشااد
ثيَشمةرطةي()5لةحوزةيرانى 1981هةريةك لاة(نةسارول
طؤرلانكارييةكانى هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر
هةريَم يةكةيةكى جوطرافيى بووي سنورى بةثيَى ثيَداويساتى شاةرلى ثيَشامةرطانة
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)لةدايكبووى()1962ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-16
2016-3ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

دياريكراوةي لةيةكةم كؤبوناةوةى ساةركردايةتى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان كاة

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني)لةدايكبوى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-14
2016-3ز.

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

لة2016-2-21ز.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر مةمحود حميَدين)لةدايكبووى()1961ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-4-12

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َح)ي لاةدايكبووى()1961ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيسماعيل حةماةد ساال

2016ز.

لة2016-4-13ز.

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحاةد)ي لاةدايكبووى()1961ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
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( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َى(طؤسااتة)ى برادىساا لااةبادينان لااةماوةى(-31ئاااب تااا-12ئااةيلول)ى
لااةدىل

ئيلنجاغيةكان زىرباةيان لاة(قاوةتى دةشاتى هاةوليَر) رليَكخاران و هةناديَكيان

1977بةريَوةضووي كوردستان كرا بة()8هةريَمى ثيَشمةرطايةتىي هةريَمى()8ى دةشتى

لااااةدةزطاى ضاااااث و بآلوكردنااااةوةى شااااؤرلش و هةنااااديَكيش بةشاااادارى

هةوليَريش بةفةرماندةيى شةهيد سةعدى طتكة(سةعدى عةزيز)داماةزرا()1ي دواتار

َى( )1981لاة(خارلى
خوىل(ماليمؤس)يانكرد()4ي دةزطاى ضاث و بآلوكردناةوة لةساال

َى (1981قوةت)وةك يةكةيةكى هيَازى ثيَشامةرطةي لاةكاتى بةسارتانى
لةئايارى سال

ناااوةزةنط) لةسااةر ثيَشاانيارى(مااام جااةالل)دامااةزراوةي بورهااان قااانير كااراوة

كؤنفراسااى يةكااةمى(كؤمةَلااةى رلةجناادةرانى كوردسااتان) برليااارى دروسااتكردنى درا

بةسةرثةرشتيارى دةزطاكة و ستافى كاركردنى لةم كاديرانة ثيَكهاتبوو

ولةمانطى(حوزةيران)دا جايَ باةجيَكراي زىرجااران بةقاةد(كاةرت)يَاك باووةي زيااتر

(-1بةختيارى مةال عيزةت -2طوشاد عةبدولرةمحان بايز كااويَس ئيلنجااغى -3

لةسنورى دةشتى هةوليَر و ثشدةر ثةيرلةو دةكراي بةمةبةستى ضارةساةركردنى هةناديَ

شةهيد وشيار عةبدولرةمحان بايز كاويَس ئيلنجاغى  -4حةميد كافرىشاى كؤياة -5

َى()1982هةردوو سيستةمى هةريَم و قوةت
طرفتى نيَو ريزةكانى ثيَشمةرطةي وة لةسال

َال حمةمااةد -8ئةمحااةد
وةهبااى حاااجى رلةفيااق -6ئوميَااد حاااجى تؤفيااق -7عةباادول

َوةشايةوة و(تيث)جيَطةى طرتةوة.
هةل

حةمةدةمني ئةمحةد ئيلنجاغى -بابةشيَة -9عةبدولآل قاادر رلةساولَ ماةرزانى(-10)5

()2

َاةى رلةجنادةرانى
َى 1981كاة لةكؤنفراساى 1981-5-7ى كؤمةل
لةحوزةيرانى سال
كوردستان بريارلى لةسةر درابوو هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر كرا بة(قوةت)ى دةشتى
هةوليَر و ثيَكهاتةكةى بةو شيَوةية رليَكخرا

سةالح ثيَنجوينى).

()6

ئةو ئيلنجاغيانةى لةخوىل سةربازى و سياسى(ماليمؤس) بةشاداريانكرد ئةماناة
َال عةىل مةمحود وعاةباس حةماةدةمني ئؤماةر و هيداياةت حةماةد
بوون(-1نةسرول

-1شةهيد(شاخةوان عةباس)ي فةرماندةى قوةت و كةرتى قوةت.

رلةسولَ) خولةكة لةناوةرلاستى ئاابى 1981بةسةرثةرشاتى شاةهيد(ئاةنوةر حةساةن)

-2شةهيد(عةبدولكةريم حوسيَن مستةفا)ناساراو باة(هااورليَ كااوة ماةمخورى)ي

لةطوناادى زةرد لااةدىىل ماليمؤسااى سةردةشااتى رلىذهااةآلتى كوردسااتان بةريَوةضااووي
لةحوزةيران و تةمموزى 1981هةموو قوةتى دةشاتى هاةوليَر ذماارةى ثيَشامةرطةكانى

فةرماندةى كةرتى(.)1
-3شةهيد(ئةمحةد ئؤمةر ئةمحاةد)ناساراو باة(ئةمحاةد قةمباةرى)ي فةرمانادةى
كةرتى(.)2

خؤى دةدا لةنزيكةى( )56ثيَشمةرطةي كة ئيلنجاغيةكان ثيَكهاتةيةكى سةرةكى ئاةو
قوةتة بوون.

()7

َال-بةكر رلةشاشي ساةدرةدين ماةولود
لةو ثيَكهاتةية( شةهيد بةكر سليَمان فةحتول
حةسةن-مةال سةدر)كرانة فةرماندةى مةفرةزةي مةالسةدر لةكةرتى()1وبةكر رلةشااش
لةكةرتى(.)2

()3

( )1ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.316-156
( )2ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.222
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َفةتة-قةنديل بةغداى هةذاند الثةرلة.244
َتى كوردستان لةثةناى ضياى بل
( )4ماليمؤس دىليَكة لةطوندى(زةرد)لةرلىذهةال
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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قوةتى دةشتى هةوليَر لةسةركردايةتيةوة بؤ دةشتى هةوليَر

َمالنيَااى
لااةقارةمان و ثياااوى بةجااةرط لااةريزةكانى شااؤرلش داب اربليَني بااؤ منونااة مل

َاةبانى -ماام جاةالل) ساكرتيَرى
لة( )1981-7-13لة سةركردايةتى(جةالل تال

َح و شةهيد ماالزم ساةيد كاةريم) و(شاةهيد هااورليَ كااوة
نيَوان(شةهيد عةىل سال

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لةخرلى ناوزةنط كؤبونةوةيةكى تايباةت لةطاةلَ قاوةتى

مةمخورى و فاروقى عةىل مةولود) و(مةال سةدر و شةهيد هااورليَ كااوة ماةمخورى و

دةشتى هةوليَر دةكاتي شةهيد(شااخةوان عاةباس) لةهةندةراناةوة طاةرلابؤوةي كراياة

شةهيد شااخةوان عاةباس) لاة مارلووةوة ماةال ساةدر منونةياةك دةطيَرليَتاةوة ئيَماة

َةبانى لاة وتةكةيادا باؤى ووتباوون(كاة
فةرماندةى قوةتةكةي يةكةم قسةى جةالل تال

َح) باةآلم
َيَك ثيَشمةرطة واذىمان كؤكردةوة بؤ طةرلاناةوةى(شاةهيد عاةىل ساال
كؤمةل

َةتان باش بيَا و ببناة
دةضنةوة ناوضةكانى خؤتان دةبيَ لةطةلَ برا جوتيارةكان مامةل

بةداخةوة بةو هؤيةوة شةهيد هاورليَ كاوة مةمخورى فةرمانادةى كةرتةكاةمان نيَاوانى

جيَطةى رلةزامةنديان).

()1

لةطةلَ منيش تيَكتاووي هاةر ئاةو واذىياة وايكارد بياانوى جؤراوجاؤرم ثايَ بطارني

ئيلنجاغيةكان لةكاةرتى(قاوةت و1و)2ى قاوةتى دةشاتى هاةوليَر باةو شايَوةية
رليَكخرابوون

زةقرتينيان كةتةواو نيطةرانى كاردم وتياان هةناديَك لةخزماةكان جاشاني ئةماةش
هؤكارى سةرةكى وازهيَنانى ثيَشمةرطةى قارةمانى داستانى قةالسنج و ثاريَزطارى لاة

-1لةكةرتى(قاوةت) (-1شاةهيد كاازم حةماةدةمني رةئاوف -2ساةالم عاةباس
َال عةىل مةمحود بوون).
حةمةدةمني -3نةسرول
-2لةكااةرتى(-1(: )1سااةدرةدين مااةولود حةسااةن فةرماناادةى مااةفرةزةي -2
َح).
هيدايةت حةمةد رلةسولَ -3ئيسماعيل حةمةد سال

تةرمى شةهيد مامؤساتا كااوة ماةمخورى(ماةال ساةدر) باووي لاةئاقارى(كورتاة و
كةرةكينة)ى ئيلنجاغى طةورة دانيش و ضةكى دانا.

()3

هةروةها جطة لةشاةرلى براكاوذى نيَاوان ثاارت و هيَزةكوردياةكانى طؤرلةثانةكاة
ملمالنيَى ناوةخؤش لةكةرت و قوةت و هةريَمةكان تا دةهات زياتر دةبووي بؤ منونة(مام

َال-باةكر رلةشااش فةرمانادةى
-3لةكةرتى(-1( )2شةهيد بةكر سوليَمان فةحتول

عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغى) دىستى مام جةالل باوو لةخؤشةويساتى ماام جاةالل

مااةفرةزةي-2جةعفااةر وسااو جومعااة -3حمةمااةد فااةتاح مااةولود -4جةوهااةر

بووبوة(شؤرلشطيَرلان) لةقوةتةكةش( )18طةنج و الوى ئيلنجاغى طةورةى لةطةلَ باووةي

ئؤمةرحةمةدةمني  -5عةباس حةمةدةمني ئؤمةر)(. )2

َى داوة بيبينيَا و
كةدووانيان فةرماندةى مةفرةزة بووني ضةند جاريَك مام جةالل هةول

طواسااتنةوةى ثيَشاامةرطة لااةنيَوان كةرتااةكان و قااوةت و هةريَمااةكان هااةروةها

بةدواى ناردووةي باةآلم ساةرانى هاةريَمى( )8و قوةتةكاة نةيانويساتووة و رليَطرباوون

خولةكانى سةركردايةتى بؤ ثيَشمةرطة نويَكان و دةزطاى ضاث و بآلوكردناةوة هاةموو

بؤئةوةى ئةو ديدارة رلووبداتي بؤية دواجار مام عاةباس كاة بةماة دةزانيَا نيطاةران

ئةمانة وايكردووة لةكاتيَكةوة باؤ كااتيَكيرت ثيَكهاتاةى كاةرت و قوةتاةكان زوو زوو

دةبيَ و بة تورلةييةوة دةَليَ

َطر و ناة ثيااوكوذ و نةدوذمناداريني تاةنها
(نةذن هاةل

َيَك
َمالنيَ ناوضةييةكان و ئيَرةيى ناشؤرلشطيَرلانة وايكاردووة كؤماةل
بطؤرلدريَ ي يان مل

َطرتنى
َسؤزى بؤ(خاك و ئاو و كورد)نةبيَ ي هايض بنةماياةكيرت لةثشا هاةل
لةبةر دل
ضةكى ثيَشمةرطايةتى ئيلنجاغيةكان نية).

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةماةدةمني)ي لاةدايكبووى()1962ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-2-16ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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()4

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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مام عةباس دةرويَشى خاك ونةتةوة

دابرلانى ليَدةكةوتةوةي يان طواستنةوة لةو كةرت و تيثة بؤ كةرت و تيثيَكى ترى بةدوا

َى  1934لااة خيَزانيَكااى
ناااوى تااةواوى(عااةباس حةمااةدةمني ئؤمااةر)ةي سااال

دةهات ئايرت ئةمةياة شاؤرلش دةبيَا نوساةر خاؤى بكاتاة(مايَش هاةنط)باةدواى

َى
نيشااتمانثةروةرى كااورد لااة طوناادى ئيلنجاااغى طااةورة هاتؤتااة ذيانااةوةي سااال

شتةجوانةكانى بطةرليَ و ثؤرلط وهةآللة و شايلةى بكاتاة (شاانة و هاةنطوين) خاؤ

1968لةشؤرلشى ئةيلول لةهيَزى(ئاسؤس) بووة بةثيَشمةرطةي زوو كراوةتة(سةردةستة-

ئةطةر وانةكات و خؤى بكاتة(ميَشوولة) ئةوا لةيةكةم شتى قيَزةوناى وةك ملمالنيَاى

َى
َى 1977لةفةرمانطاةى(هؤباةى كشاتوكال
مةفرةزة) دواى نساكؤى شاؤرلش لةساال

َك و ديااردةى دزيَاوى كؤمةآلياةتى و الدان
ناشؤرلشطيَرلى و كوشتنى بةناحاةقى خاةل

َى 1978طواسارتاوةتةوة باؤ بةساتةنةى(طردةرلةشاة)ى
تةقتة ) بووة بةفةرمانبةري سال

َاى دةطرييَا و
لةبنةماكانى شؤرلش و زىر و بؤرى ضةك بةدةس تيَر دةخوات و بةرى دل

هةوليَري دواى ئةوةى بةعسيةكان فشارى دةخةنةسةرى كة ببيَتة(بةعسى) باةآلم ئاةو

َدةدةم لاةدياردة ناشؤرلشاطيَرييةكان خاؤ باةدوور بطارم و
َةمةكةى دادةنيَ ) هةول
قةل

َى 1981رلوودةكاتااة شاااخ و ضااةكى
بااةوة رلازى نابيَ ا و بةناضااارى لااةهاوينى سااال

هةنط ئاسا خةباتى رلةجندةرانى بري و شؤرلش بةثاراوى وةربطارم و هاةنطاو بةهاةنطاوى

َى لاةتيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر
ثيَشمةرطايةتى لةشؤرلشى نويَ لةتةمةنى( )47سال

جواميَرانةيان ثي بة ثي و وشة بة وشة بؤ بكةماة ملوانةكاة و ماةدالياى زيَارليني

َيَك لةخةباتى شااخ لةكاةرتى()2ى هاةمان تياث الى شاةهيد
دةكاتة شاني ثاش سال

َى باةر ثيَياان
َى رلذاويان بكةمة عةترى ميسك و خؤل
ئارةقى شني و خويَنى طةش و ئال

َى( )1983لاة شاةرلى نةطريساى
ئةمحةد قةمبةرى دةكريَتة فةرماندةى(مةفرةزة) سال

بكةمة سورمةى ضاوى مناآلنى شةهيدانى ووآلتةكةم.

ناوةخؤ لة(باليسان) بريندار دةبيَ ي بةشادارى ضاةندين نةباةردى و رلووبةرلووبوناةوةى

لةزسااتان و بااةهارى( )1982كااؤرلى خااةباتى ضااةكدارى ثرلبااوو لةطيانفياادايانى

ثيَشمةرطانةى كردووةي لةطةلَ ئةوة نةبووة براكوذى بكريَ و ديلايش بكوذريَا ي دواى

ميَرجارلةكةمي كؤمةليَك طةجنيرتى طؤشكراو بةبريى نويَى كوردايةتى ضاوونة ريزةكااني

َساوكةوتى نةشاياو كاة لةشؤرلشادا هةساتى ثيَكاردووة و
برينداربوونى و هةنديَ هةل

َباذاردي ريزةكاانى تيثاى 86ى
يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و خةباتى شاخ-ياان هةل

بينيويااةتى برلياااردةدات كااة لااةئيلنجاغى طااةورة دابنيشايَ ي دواجااار لااة(-3-24

دةشتى هةوليَريان بةهيَزتر كرد و بوونة ثيَشمةرطة ئةوانيش

َةطةورةكةى لة ليَدان كةوت و بؤ يةكجارةكى سةرى ناياةوة و لةطؤرلساتانى
)2005دل
ئيلنجاغى طةورة بةخاك سثيَردراوة.

()1

-1عةىل مةمحود حةمةد رةسولَ مةالك(عةىل ئيلنجاغى)
-2جاسم بايز كاويَس مةالك(مام جاسم)

َى ئةستيَرة ئاوابوون و جؤشدانى مةشخةآلن
1982سال

-3حمةمةد ئةمحةد حةمةد رلةسولَ مةالك(حةمةضاوشني)

هةنديَك لةكاروان بةردةوامبوون و لةرليَطادا رليَبواريرت هاتاة ساةر رليَاى كااروان و

-4ئةنوةر مستةفا رلةسولَ مةالك(شةهيد ئةنوةر)

تيَكةآلويان بووني كاروانى خةبات دوو رليَتاكةى طرتةباةر(كااروان) باةرةو ناةمرى و

َةنادر)
-5نادر كةريم خالد حةمةد مةالك(خال

شةهيدبووني كااروانيَكيش هاةنطاو باة هاةنطاو باؤ خؤرةتااو و ساةرفرازىي ليَارة و

َال رةسول كورةبؤر(جةالل ئيلنجاغى)
-6جةالل خورشيد رلةشيد عةبدول

لةويَش(ملمالنيَى ناشؤرلشطيَرى ثشووى هةنديَكى تةنط ساوار دةكارد و وازهيَناان و

َال رةسولَ كورة بؤر
-7عومةر حةمةد رلةسولَ عةبدول

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َال كاويَس مةالك(شةهيد حمةمةد برلنةو)
-8حمةمةد عةبدولوةهاب فةحتول
140

َال كاويَس مةالك
 -9حمسني سليَمان فةحتول

هةروةها(جةالل ئيلنجاغى و مام جاسم بايز) بؤ ماوةى( )3مانط لاة(كؤميتاةى

 -10كةمال رةشيد عوبيَد حةمةالو

سةركردايةتى هاةوليَر) لاة كاةرتى(ماةالى ماةال ماةمحود) ماونةتاةوةي بةرثرساى

 -11حةسةن تةها قادر ئةمحةد

َبةندى( )3ساةرةتا كؤميتةياةك باووي
كؤميتةكة(دكتؤر كةمال خؤشناو)بوو()5ي مةل

 -12رلةمحان رلةئوف عومسان مةمحود

()1

بارةطاكةى لةطوندى(وةرتيَ) باوو(دكتاؤر كاةمالَ خؤشاناو) ليَثرساراوى كؤميتةكاة

َال رةسولَ كورةبؤر(عومسان بانيمارانى) دةبيَتاة
َال قادر عةبدول
-13عومسان عةبدول

و(سةيد مةجيد) ليَثرسراوى سةربازى و(فازيل عومةر كاؤيى) ليَثرساراوى كاارطيَرلى

ثيَشمةرطةى هةريَمى()8ى هةوليَرى(حزبى سؤسياليساتى كوردساتان) بةماوةياةكى

َبةنادى( )3و بارةطاكاةى
َى( )1983كؤميتةكاة دةكريَتاة مةل
بووي لةساةرةتاى ساال

كورت دةكريَتة فةرماندةى(مةفرةزة)(.)2

َبةندةكاة باوو
دةضيَتة طوندى(باليسان) هةر دكتؤر كاةمال خؤشاناو ليَثرساراوى مةل

َةدا ئيلنجاغيةكان هةنديَكيان لةتيثى 86ى دةشتى هةوليَر باوون و
هةر لةو سال

و(مالزم سةيد كةريم هاوديانى) ليَثرساراوى ساةربازى و(جاسام باايز) لةدةساتةكةى

هةنديَكيشيان طواسرتابوونةوة بؤ تيثى()93ى دةشتى كؤية و كؤميتةى سةركردايةتى

دكتؤر كةمال دةبيَتة فةرماندةى مةفرةزةى()2ى دةستةكةىي( )6تةنها( شةهيد وشايار

هةوليَرى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لة وةرتيَ()3ي ئةوانةى لةتيثى 93ى كؤية بوون

عةباادولرةمحان و طوشاااد عةباادولرةمحان ) هااةر لةسااةرةتاوة لااة دةزطاااى ضاااث و

ئةمانةبوون

بآلوكردنةوة بووني كة كؤميتاةى ساةركردايةتيةكان ثيَكهااتي هاةموو ضااثخانةكة

َة جةعفةر)
-1جةعفةر وسو جومعة وسو ئةلياس(خال

بةيةكةوة طواسرتاوةتةوة بؤ( وةرتيَ)

()7

َح حةمةد
-2ئيسماعيل حةمةد وةستا سال

َى ئيلنجاغيةكان
شةرلى سيَكانى و رلىل

-3رلةمحان رلةئوف عومسان مةمحود سؤفى حمةمةد

شااةرلى ساايَكانى لةميَااذووى ناكؤكيااةكانى هيَااز و اليةنااة كوردسااتانيةكانى

َة جةعفاةر
-4فةيسةلَ وسو جومعة وسو ئةلياس(شةهيد فةيسةلَي ثامشاوةيةك خال

سةرطؤرلةثانى كوردستاني يةكيَكة لةسةروةرييةكان ضاونكة هاةردوو هيَازى(ياةكيَتى

َشاادى ماام
بةبرليارى(شيَة شةمالَ) دةكريَتة فةرماندةى مةفرةزة لاة كاةرتى()2ى دل

نيشتمانى كوردستان و بزوتنةوةى سؤسياليستى كوردستان)وةك بةرةياةكى ياةكطرتوو

رلةزاى كؤية(كيَخوا) فةرماندةى كةرت بووة.

()4

بااةفرياى هاورليَيااانى(حزبااى شاايوعى عيَاارا )ةوة ضااوون لااة()1982-1-27كااة
شيوعيةكان لةاليةن سوثاى عيَراقةوة لةنيَوان طوندى(سيَكانى و قةمباةر)ى ناحياةى

َال عةىل ماةمحود)ي لاةدايكبووى()1955ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
( )1دةستنوسيَكى نامةيى(نةسرول
لة2013-12-18ز.
َال قادر-بانيمارانى)لةدايكبوى()1954ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
لة2014-3-7ز.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي لاةدايكبووى 1956ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-1-7
2013ز.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ساايَطردكان دواى رلووبةرلووبونةوةيااةكى قارةمانانااة طااةمارى درابااووني لةسااةرةتاى
َى()1982قااوةتى دةشااتى هااةوليَر كاارا بااةتيثى86ى دةشااتى هااةوليَري
سااال
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خورشيد رةشيد ئيلنجاغى)يلةدايكبووى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني
لة2013-1-20ز.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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تيثةكااة()3كااةرتى هااةبووي كااةرتى()1بةفةرماناادةيى(عةبدولكااةريم حوساايَن

َاةت
تةها قادر-ناسراو بةهاورليَ ئاسؤ) سيَ ثيَشمةرطةى حزبى شيوعى بووني كاة مؤل

مستةفا)ناسراو بة(هاورليَ كاوة مةمخورى) و كةرتى()2بةفةرماندةيى(ئةمحةد ئؤماةر

َى رلوودانى شةرلةكةي لةطةلَ برادةراناى حزباى
بوون لةطوندى(مساقة) بةآلم لةطةلَ هةوال

ئةمحةد)ناسراو بة ئةمحاةد قةمباةرى و كاةرتى()3بةفةرمانادةيى(رةفعاةت ثاريداود

سؤسياليس بةفةرماندةيى(قادر مستةفا) لة مساقةوة بةهاوارى هاورليَيانيانةوة خؤيان

َال)ناسراو بةرليَبازي هةرسيَ كةرت بةهاوارى شيوعيةكانةوة ضوون لةسيَطردكان
عةبدول

َى(مساقة-ضياى ناساز-قةمبةر-سيَكانى) يةكيَتيةكان-ياش
دةطةيةننة شةرلةكةي لةقؤل

و ئؤمةرطومبةتةوةي مةفرةزةكةى شةهيد(بةكر رلةشاش) كةثيَكهاتبوون لة

َى (ئؤمةرطومبةت-سيَطردكان-سيَكانى) شيوعيةكان-يش لةثش (سايَكانى و
لةقؤل

َال كاويَس(باةكر رلةشااش)فةرمانادةى ماةفرةزة-
-1شةهيد بةكر سوليَمان فةحتول

بةرزايى ناساز)ةوة لةنزيك قةمباةر لاةدوذمن دةدةني شاةرلةكة(ياةك) رلىذ بةساةختى

بةهؤى ليَهاتوويى بووة باةجيَطرى كاةرت و شاةهيد ئةمحاةد قةمباةرى فةرمانادةى

رلوويدا بةآلم بةهؤى با و باران و الظاوى بةساتى شاةرغةوة ئااو زىر هااتبووي بةماةش

كةرتةكة ثرس و رلاويَذي ثيَكردووة لة زىربةى ضاالكيةكانى كةرتةكةى.

()1

-2سةدرةدين مةولود حةساةن حةماةالو ئيلنجااغى ناساراو باة(ماةال ساةدر)ي

سوثاى عيَرا لةشويَنةكانى خؤى مايةوةي لةهاةموو قؤلاةكانى(مساقاة و قةمباةر و
سيَكانى و سيَطردكان)ةوة دوذمن طاةمارى دراي تاةنها زيَاى بتاوك لةباةردةم دوذمان
مايةوة بؤ رلاكردن و ثاشةكشة كردن( )3قالة فةرةجى سةرىكجاش هاوارى ليَ هةساتاو

فةرماندةى مةفرةزة.
-3سةالم عةباس حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

داواى فرياكةوتنى كردي لةسةرةتادا شةرلةكة ثيَشمةرطةكانى(حزباى شايوعى عيَارا )

-4جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

ئةجناميانداي كة ذمارةيان( )80ثيَشمةرطة بوو لة بةتاليؤنى( )5و ثةلةكانى(مةلةكان

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
-5نةسرول

و وةرتيَ) بةآلم دواى(5سعات)شةرلكردن()12هةليكؤثتةر هاتةسةر ئامسانى شةرلةكة و

-6شةهيد كازم حةمةدةمني رلةئوف ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

لةطااةلَ بااا و بااارانيَكى زىر كةضاااوةرليَ ناااكرا هةليكؤثتااةر بيَتااة ئامسااانى شااةرلةكة

-7عومةر حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

بةمااةش()9ثيَشاامةرطةى حزبااى شاايوعى عيَاارا شااةهيدبوون و()2ثيَشاامةرطةش

َى بةرضاو
-8هيدايةت حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي ئةمانة بةيةكةوة رلىل

دةستطريكران

و سةرةكيان هةبوو لةليَدانى ئةو هيَازةى رلذيَماى عيَارا كاة لاةنيَوان(سايَطردكان و
ئؤمةرطومبةت)ةوة دةضوونة شةرلطةى(سيَكانى).

()2

لةاليةكيرتيشةوة(مةجيد حةمةد مةمحود ئيلنجااغى-ناساراو باة مةجيدةساوور و
عومةر مةمحود حميَدين ئيلنجاغى-ناسراو بة عومةر ئارثيَتى و شةهيد عةبدولرةمحان

-1شةهيد كةريم عةىل حاجى ناسراو بة هاورليَ(كةريم).
-2شةهيد فرسةت نةمجةدين مامؤ ناسراو بةهاورليَ(جةميل).
-3شةهيد عةبدولسةمةد حمةمةد ئيرباهيم ناسراو بةهاورليَ(سامل).
-4شةهيد شةمعون ثؤلس توما ناسراو بةهاورليَ(رليَبوار).
-5شةهيد شيَروان حوسيَن ئيسماعيل ناسراو بةهاورليَ(قاسم).

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوليَمان ئةمحةد ئيرباهيم ئؤمةرطومبةتى)لاةدايكبووى()1957ى ئؤمةرطومباةتي رليَكخساتنى
ديَريني لة2017-3-23ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةجيد حةمةد مةمحود-مةجيدةساور)لاةدايكبووى()1963ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى
ديَريني لة2015-3-10ز.
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-6شةهيد عةبدولرةمحان تةها قادر ئيلنجاغى ناسراو بةهاورليَ(ئاسؤ).

َى 1985لةسايَدارةدران
شيوعى عيَرا كةدوانيان بةديلى كةوتنة دةس دوذمن و سال

-7شةهيد حوسيَن فازيل عةباس ناسراو بةهاورليَ(سةالم).

و()1ثيَشمةرطةى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و()2ثيَشمةرطةى حزبى سؤسياليستى

-8شةهيد حةيدةر كةريم بيَجان.

كوردستاني سةركردة ديارةكانى ئةو داستانة لةهيَزة كوردستانيةكان ئةمانةبوون

-9شةهيد هاورليَ(مةريوان)ي هةروةها(جةمال سهلو موسةنا ناسراو بةهاورليَ(ئةبو

لة هاورليَيانى حزبى شيوعى عيَرا (مام كاويَس رةشيد ثيَبازىكى فةرماندة بوو لة

زياااد) و هاااورليَ(ئةبوسااةملا)ش دةسااتطريكران و لااة1985-1-15لةشااارى بةغااداد

كؤكراوةى ضةند لقيَك بوون ذمارةيان 85ثيَشمةرطة بووي عةباس سةرلق و ساامل جيَطار

لةسيَدارة دران(.)4

لق و ئةبوزياد سةرثةل و ئةبو سةملا سةرثةل و بةكر جؤال سةعيد داربةسةرى و عاةوال

ئةوةى لةطؤرلةثانةكةدا طوزةراوة ناتوانريَ خبريَتة سةر ئةم كاغةزة بةآلم تةنها سايَ
طرتةى رلووداوةكة دةطيَرلمةوة

حاجى و مامؤستا ناسيح و مام هيدايةت ئيلنجاغى و ئةمحةد عةويَنة و مام نوعماان
و مام قادر تاةها و ئاةبو ريااز)ي لةياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان(ماالزم خولاةى

يةكةم هاورليَ شةهيد(شةمعون ثؤلس توما)ناسراو بةهاورليَ(رليَبوار)ي ئارلثيَتيةك

خؤشااناوةتى و ئةمحااةد قةمبااةرى و بااةكر رلةشاااش لااةقوةتى دةشااتى هااةوليَر) و

دةطريَتة هةليكؤثتةريَك و دةيثيَكيَ ي بةآلم بةداخاةوة هةليكؤثتاةريَكيرت شاويَنةكةى

ثيَشمةرطةيةكيش بةناوى(عةبدولرةمحان)شةهيد بووي وة لة برادةراناى سؤسياليسا -

َ َي كةوتنااةخوارةوةى ئااةو
شااةهيد رليَبااوار هةَلاادةطريَ و شااةهيدى دةكاااتي نايااةل

َال كااةردزى) و ثيَشاامةرطةيةكيش
يااش(قااادر مسااتةفا و دكتااؤر رةشاايد و عةباادول

هةليكؤثتةرة ببين َي كة بةدةستى خؤى ثيَكاويةتى!

بةناوى(عومةر)شةهيد بوو.

()6

دووةم دواى ئااةوةى هاااورليَ(بيَجااان) لةاليااةن هةليكؤثتةريَكااةوة دةثيَكريَاا ي

شةهيد فةيسةلَ()1982-1963يةكةم شةهيدى شؤرلشى نويَ لة ئيلنجاغى طةورة

هاورليَ(مةريوان) لةسةنطةرةكةيةوة بةهاناوةى دةضايَ و شاةهيد(بيَجاان) لاةباوةش

َى()1963لاةخيَزانيَكى
ناوى تةواوى(فةيسةلَ وسو جومعة وسو ئةلياس)ةي لةساال

دةطريَ ي لةو كاتةدا هةليكؤثتاةريَك دةسارتليَذيان ليَادةكات و بةباوةشاى يةكرتيياةوة

َيدا لاةكؤتايى
كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لةتةماةنى()18ساال

شةهيد دةبن.

َى()1981لةرليَطااةى(خاَلااة جةعفااةر)ى برايااةوة ثةيوةناادى دةكااات بااةهيَزى
سااال

سيَيةم شةهيد هاورليَ(سةالم) دواى شةرلةكة كاة تةرمةكاةى دىزاياةوةي كيساةك
نايلؤنى لةطريفان بووة و ثرلى بووة لة ووردكةنان.

()5

شااةرلةكة( )3رلىذى خايانااد و( )125سااةرباز و جاااش كااوذراي ئااةو داسااتانة
ثرلسةرةوةريية بةخويَنى طةشاى()14ثيَشامةرطة نةخشايَنرا()11ثيَشامةرطةى حزباى
( )4فيصل فؤادي ،من تاريخ احلركة االنصارية ،من تاريخ الكفا اسل يف النصار احلازب الشايوع العراقا ،1989-1978
بغداد2013،ز ،صفحة.408-122
( )5فيصل فؤادي ،من تاريخ احلركة االنصارية،اسصدراللابق،ص.123
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ثيَشمةرطةى كوردستان لةتيثى()93ى دةشتى كؤية دةبيَتة ثيَشمةرطة.

()1

لةماوةى ثيَشمةرطايةتيدا لةسانورى تيثاى 93ى دةشاتى كؤياة لةكاةرتى()2داي
بةشدارى ضاالكية رلاسثيَردراوةكانى ناو كؤية و دةوروبةرى كردووة لةطةلَ كةرتةكةياداي
( )6بؤ زانيارى زياتر لةسةر ئةو داستانة(هؤشةنط باباعاةىلي لاةيادى داساتانى طونادى سايَكانى داي طؤظاارى(ضايا)ي
َاةى ثيَشامةرطة ديَريناةكانى كوردساتاني ذماارة()30ى شاوباتى 2010زي لةالثاةرلة-32
طؤظاريَكى مانطانةيةي كؤمةل
36خبويَنةوة.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوارة وسو جومعة)ي لةدايكبووى()1950ى ئيلنجاغى طةورةي برا طاةورةى شاةهيدي لاة-2-18
2016ز.
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َيان ثيَدراوة لةئاهةنطيَكى(باوك طواساتنةوة)داي
َى( )1982هةوال
لةمانطى()5ى سال

ضااونكة بااةنهيَنى ثةيوةناادى تااةواوى لةطااةلَ حزبااى شاايوعى عيَراقااةوة هااةبووةي

لةطوندى(كانى بى) كةنار زيَى بتوك دوو(ئةمن)ى دةزطاى(ئةمن) لاة(تةقتاة )ةوةي

بةناضارى(ئيلنجاغى طةورة)لاة()1974-12-20باةجيَ دةهيَليَا و دةضايَتة شاارى

داوةتكراون بؤ ئاهةنطةكة مةفرةزةيةك لةثيَشامةرطةكانى تيثاى 93ى دةشاتى كؤياة

هةوليَر و لةكارطةى جطةرةى هةوليَر دةبيَتة كريَكاري لة1981-5-16لةشةرلى نيَاوان

بةمةبةستى طرتنى دوو ئةمنةكة دةضانة طونادى(كاانى باى)كاة لاةم ثيَشامةرطانة

ئيَران-عيَرا دةكريَتة سةربازي بةهؤى بريوباوةرليياةوة لاة()1981-10-10ريزةكاانى

ثيَكهاتبوون (تؤفيق قةيسةرى و سوارة ساابري ئاةحؤل و جةعفاةر وساو ئيلنجااغى و

سوثاى عيَرا جيَ دةهيَليَ و بة(فريار)ى رلوو دةكاتة طوندى(مساقة)ى ناحيةى شؤرلشي

فةيسةل وسو ئيلنجاغى وسةالحى نةجةكةرلى عةوداآلنى و دةرويَش باغةجنيَرى)ي بةآلم

بةهؤى ئةوةى خويَندةوار بووةي قورئانى ثريىزى ختمكردووةي لةمزطةوتى طوندى مساقاة

دواتاار دةركااةوت ضااؤن هااةوالَ بااةتيثى93ى دةشااتى كؤيااة دراوةي بةهااةمان ش ايَوة

َكةكة كردووةي بؤية باة(ماةال حمةماةد) لةالياةن
بووة بةبانطدةر و ثيَش نويَذى بؤ خةل

بةئةمنةكانيش درا ب َي كة ثيَشمةرطةكانى تيثى 93ى كؤية دةيانةويَ ئةوان بطارني

َكى طوندى مساقةوة ناسراوةي هةرضةندة هةذار بووة بةآلم باةردةوام خزماانى طوناد
خةل

بؤيااة ئةمنااةكان لةتةقتةقااةوة ناضاانة سةرشاااييةكةي بااةو ش ايَوةية ثيَشاامةرطةكان

لةدةورى كؤبوونةتةوة و دليَكى فراوانى هةبووةي هةموو ثيَشمةرطةيةكى بايَ جيااوازى

دةطةرليَنةوة وةك ضؤن هاتوون؟! لاةنزيك طونادى(داوداوة)ئيساتؤثى ئؤتؤمبيلةكاةيان

َك و ثيَشامةرطةي باةذيانيَكى
حزبايةتى خؤشويستووة بؤية باووة بةخؤشةويساتى خاةل

ناميَينَ و ئؤتؤمبيلةكةيان وةردةطةرليَ و(فةيسةلَ وسو) بةو كارةساتة شةهيد دةبيَ و

مااةمرة و مااةذى()8مااانط و()5رلىذ لااةم طوناادة ماوةتااةوةي تااا لةبةرةبااةيانى

هةريةك لة(جةعفةر وسو ئيلنجاغى و ساةالح عاةوداآلنى)برينادار دةباني بةداخاةوة

َيَك
رىذى(سيَشةممة)لةبةروارى()1982-6-15لةساعات()10ى ساةرلةبةيانى كؤماةل

تةماةنى ثيَشاامةرطايةتى شااةهيد فةيسااةلَ كاورت بااووي ذيااانى هاوسةريشااى ثيَااك

فرلىكةى هةليكؤثتةرى بةعسيةكان هيَرش دةكةنة سةر طونادى مساقاة و بؤردوماان و

نةهيَنابووي لةطؤرلستانى طوندى(بانى ماران) بةخاك سثيَردراوة.

()2

َكى هةذار و جوتيار و زةمحةتكيَش دةكةني لةو رلىذةدا شةهيد حمةماةد
طوللةبارانى خةل

َك وثيَشمةرطة شةهيد مةال حمةمةد()1982-1949
خؤشةويستى خةل

و دوو هاورليَى بةناوةكانى(ئةبوبةكر شيَة حمةمةد قادر مساقاةيى و حمةماةد ئيلنجااغى

َةياةكى هاةذار و
َى()1949لةبنةمال
ناوى تةواوى(حمةمةد رلةشيد تةيي )ةي لةساال

قورلاوييان ئةمةيان ثيَشمةرطةى شيوعى بوو)شةهيد دةكاريَني دوا جاار لةطؤرلساتانى

ئايني ثةروةر و زةمحةتكيَشى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي خويَنادنى ساةرةتايى
َيدا بااوكى كؤضاى
لةقوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورة تاةواوكردووةي لةتةماةنى()17ساال
دوايى دةكات و ئةو دةبيَتة طةورة و بةخيَوكةرى ماالَي لاةمانطى()12ى1971ذياانى

طوندى مساقةى بةخاك سثيَردراوة.

()1

َةمةكاةى
تةي رلةشيد تةي لةخؤشةويستى شاةهيد(ماةال حمةماةد)ى باراى قةل
دةكاتة زمانى شةهيد و بةناونيشانى(لةزمانى شةهيديَك)ئةم هؤنراوةية دةهؤنيَتةوة

هاوسةرى ثيَكهيَناوةي ضوار جطةر طؤشةى لةدواى خؤى جيَهيَشتتوة بةناوةكانى(دلساؤز

َتان زىر ئيَشا
طيانة بةكؤضكردمن زانيم دل

َى1973كاتيَك حزبى شيوعى عيَرا بةرةيةك لةطةلَ
و سنور و هيَمن و ميَال )ي لةسال

َم بؤتان ثةرىشة
منيش هةر وةكو ئيَوة دل

حزبى بةعس ثيَك دةهيَنيَ لةاليةن ثيَشمةرطةكانى شؤرلشى ئةيلول زىر ئازار دةدريَ ي

بؤ كؤرثة ساواكامن ئاطر بةربؤتة طيامن

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(تةي رلةشيد تةي )ي لةدايكبووى()1955ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-4-7ز.
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َسوتاوي طش برا و خوشكةكامن
لةتاو دايكى دل

شةرلى شيوى سامالَ

لةبةر برينى دلَ و دةروونى ثرل ئاطرم

كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةفةرماندةيى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى و

هةر لةغةمى ئيَوةدام هةرضةندة لةذيَر طلم

جيَطرةكااةى شااةهيد بااةكر رلةشاااش لةتااةمموزى 1982لةسااةر رليَطااةى(كؤيااة-

لةسةر ئازارى طيان و برينى نةثيَتراوم

هةوليَر)لةنزيك(شيوى سامالَ) بؤسةيةك بؤ كاروانيَكى(قوة خاسة)هيَزيَكى تايباةتى

ويَنةى كؤرثة جوانةكةم هةردةم ديَتة بةرضاوم

رلذيَمى بةعس دةنيَنةوةي لةو ضاالكيةدا(مامؤستا ساةيفةدين و ئةمحاةد كاوردة)شايان

بةآلم توخوا وةسيةت بيَ ئةى كؤرثةى دابرلاوم

َدا بوو()1ي لةو ضاالكيةدا شةهيد(بةكر رلةشاش) و(ساةالم عاةباس حةماةدةمني
لةطةل

هةرطيز لةبريتان نةضيَ بةبيَ تاوان كوذراوم

ئيلنجاغى و ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة ئيلنجااغى و جةوهاةر حةماةدةمني

ديتتان ضؤن بةزىردارى بةناحة خويَنم رلذا

َى جواميَرانةيان هاوشانى ثيَشامةرطةكانى
ئؤمةر ئيلنجاغى و شؤرش سيَطردكانى رلىل

هةزارانى وةك من بةطوللة ميَشكى ثرلذا
َةى بةس لةشاخا
خويَنى ضةند الوى وةك من جؤطةل

كةرتةكة طيَرلاوة.

()2

كاتيَك هيَزة تايبةتةكة(قوة خاسة)دةكةويَتة بؤسةكةيانةوةي ثيَشامةرطانة دةدريَناة

َى ثرل لةئاخ و داخة
ضةند دايكى جةرط سوتا و دل

بةر دةسرتليَذى طوللة و()14يان ليَ دةكوذن و ئي ايةك دةسوتيَنني ئةم ضاالكيةش باووة

هةزارانى وةك من كؤضى كرد بةبيَ وةسيةت

َةرلاوكيَااةكى طااةورة بااؤ ثياااوانى(ئااةمن و ق اوة خاسااة)ى رلذيَاام
مايااةى تاارس و دل

بةجةرطى ئةو زىردارة جةرطى كرا لةت و ثةت

لةسنورةكة()3ي ئاةم بؤساةية لاة()1982-7-17لاة دةوروباةرى ساعات 4ى عةسار

َة شةهيدانة
منيش دةبا يةكيَك مب لةو رلىل

رلوويداوة و خؤشبةختانة هيَزى ثيَشمةرطة بيَ زيان بوون.

()4

كةوا خويَنى رلشتووة لةسةر ئةم كوردستانة
هةروةها لةهؤنراويةكيرت بؤ شةهيد حمةمةد نوسيويةتى

ليَدانى طردى مؤردى طةرمكى تةقتة

خيَرنةديويَك

بةضاوساغى ثيَشمةرطةى شؤرلشى نويَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيساماعيل طاةرمكى)

برا هةرضةند رلابردووى بةالى مندا برلوانة

ناسراو بة(سةردار) رلةبيةى سةرطردى(مؤرد)ى طةرمكى تةقتاة ي كةدةرلوانيَتاة ساةر

َبةستم لةسةر طرد و كيَوانة
ستةم طؤرلى هةل
لةبةهارى الويم دا خةزان بةرىكى طرمت
بةبيَ تاوان بةناحة ي لةو خاكة خويَنى رلشتم
َى تةنط من لةدونيا رلىيشتم
بةئازارى دل
لةذينا خؤشيم نةدىي بةئاواتى بةهةشتم
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)ي لةدايكبوى()1965ى طةرمكى تةقتاة ي ثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-2-14ز.

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )4نامةيةكى دةستنوسى(سةيفةدين عةىل ئةمحةد)يكاديرى رليَكخسنت وجةماوةري لة2013-8-14نوسيويةتى.
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رليَطةى سةرةكى(تةقتة -سيَطردكان) ضةند جاريَك هيَزى ثيَشمةرطة ثالنى ليَدانى بؤ
َى()1982دا
داناوة لةسال

()1

بةعسيةك و ثياو خراثيَكى رلذيَم نةيويَرا بةئاشكراو و بةتاةنها لاة تةقتةقاةوة بتايَتة
كؤية و هةموو كات لةطةلَ(كاروانة سةربازييةكان)بةرليَدةكةوتن.

جارى يةكةم شةهيد بةكر رلةشاش و مةالساةدر ئيلنجااغى بةضاوسااغى(رةساولَ

()1

ئؤمةرطومبةت(شةرل)

حةمةدةمني طةرمكى) هاوةنبارانى رلةبيةكة دةكةن تاوةكو ضيرت رليَطرياي لةهاتوضاؤى

لةشؤرلشى نويَدا طوندى(ئؤمةرطومبةت) لةدةشتى هةوليَر ئةو شةرةفةى ثيَ بارلاوة

ئةو هاوآلتيانة نةكةن كاة دةياناةويَ باؤ طونادةكانى رلىذئااوايى تةقتاة هاتوضاؤ

كة يةكةم طؤرلةثانى شةرلى دةستةويةخةى نيَوان(هيَزى ثيَشامةرطة و رلذيَماى باةعس)

بكةن.

()2

باااووةي ساااةركةوتنى ثيَشااامةرطةش لاااةو شاااةرلةدا ئةوةنااادةى تااار(داساااتانى

َةبانى و ئةمحةد حةماةدةمني ئةمحاةد-بابةشايَة
جارى دووةم شةهيد حةمةزياد تال

َى()1982ي كاةرتى()2ى تيثاى 86ى
ئؤمةرطومبةت)دةنطى دايةوةي لةهاوينى ساال

ئيلنجاااغى هااةر بةضاوساااغى(رلةسااولَ طااةرمكى)ي لةرلةبيةكااة دةدةن و()2سااةرباز

دةشتى هةوليَر بةسةرثةرشتى فةرماندةى كةرت(شةهيد ئةمحةد قةمباةرى) و ضاةند

دةكوذريَ ئةمةش بووة مايةى ئةوةى هةر هيَزيَك بيَتة رلةبايةكةوة طيَتةلَ بةهاوآلتيانى

ثيَشمةرطةيةكى كةرتى()1ى شاةهيد ئااوديَر كاة تيَكارلا ذمارةياان()36ثيَشامةرطة

سنورةكة نةكات.

()3

بووة.

()1

َيان ثيَطةيشاتووة كاة حكوماةت
لةشةوى( )1982-8-14/13ئةو كةرتة هاةوال
بازطةى ثيَشمةرطة لة رليَطاى تةقتة -كؤية

هيَرشيان دةكاتة سةر ثيَشمةرطةكانى ئةو كةرتاةش لةساعات()8ى ئيَاوارةوة تااوةكو

َكاوخؤر و جاش و بةعسيةكانى تةقتة رلىذانة بيَ طويَدانة هيَازى ثيَشامةرطة و
ضل

بةرةبااةيان سااعات()3 50س ايَ وثااةجنا دةقيقااة بؤسااةيةك لااةنيَوان(كااانى لةلااة و

َةمينةوة هاتوضؤى كؤيةيان دةكاردي()4ثيَشامةرطةى كاةرتى()2ى تيثاى 86ى
بيَ سل

ئؤمةرطومبةت)دةنيَنةوةي بةآلم رلذيَم لةو شةوةدا هيَرش ناكات و بؤياة ثيَشامةرطةكان

دةشتى هةوليَر(شةهيد وشيار عةبادولرةمحان باايز ئيلنجااغى و شاةهيد حةماةزياد

بؤسةكة ضؤلَ دةكاةن و ساعات()5باةيانى دةطةناةوة نااو طونادى(ئؤمةرطومباةت)ي

تاَلااةبانى و ئةمحااةد حةمااةدةمني ئةمحااةد-بابةشايَة ئيلنجاااغى و حوسايَن ناويَااك)ي

َةكاناادا دابااةش دةباان لةسااعات()5 30ى بااةيانى هيَاازى دوذماان دةطاتااة ناااو
لةمال

َاةبانى طاةورة و تةقتاة ) لةساةر
لةهاوينى 1982دةضنة(شيووى لولة)ى نيَاوان(تال

طوندى(ئؤمةرطومبةت) كة هيَزة سةربازييةكة لاة(فةيلاةقى كاةركوك)ةوة هااتبووي

رليَطةى سةرةكى(كؤية-تةقتة ) بؤسةيةكى بازطةيى دةنيَنةوةي ئؤتؤمبيلةكان رلادةطرن

لةطاااةلَ جاشاااةكانى سااانورى تةقتاااة و كؤياااةي كاااة ذماااارةى(جااااش و

َاة ئايرت لاةوة باةدواوة هايض
و ثيَناسةيان ليَ وةردةطرني دواى بآلوبوونةوةى ئاةم هةوال

َشاتى()7هةليكؤثتاةر
جةيش)باة()3هاةزارجاش و قوةخاساة مةزةنادة دةكاراي بةثال
َطر بوون و هةر سةربازيان دادةبةزاند.
و()3ناقيلة و()5هةليكؤثتةريان بارهةل

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسول حةمةدةمني ئيسماعيل)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ئاراس ئيلنجاغىي سيَطردكان و سيَبةر نشينةكانىي الثةرلة.118
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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()2

شةرل لةطةلَ طزنطى خؤرةتاو دةستى ثيَكرد و ثيَشامةرطة هاتةدةسا و وةآلميَكاى

َطرتبوو تةنها()3طوللة ئارلثيَتى البووةي بةو هؤياةوة
شةهيد رلىستةم ئارلثيَتيةكى هةل

َنادطؤى مزطاةوتى
توندى دوذمنى دايةوة و(ماةال بارايم)ثيَشامةرطةى كةرتةكاة لةبل

هةليكؤثتةرةكان لةبةرزييةوة كويَرانة بؤردومانيان دةكارد بةماةش ناةيانتوانى زياان

ئؤمةرطومبةتاااةوة دةيطاااووت(اجلناااود اخواننااااي والفاشاااية اعااادائنا)()3ي شاااةرل

لةهيَزى ثيَشمةرطة بدةن.

()7

تاسعات()11 30ى ثايَش نياوةرلى باةردةوامبوو()20قوةخاساة و()3جااش كاوذران و

داستانى(كةىل سوور) بةخويَنى سوور طةشايةوة

َى طوناادى
لاةهيَزى ثيَشامةرطةش هايض زياانيَكى طيانيااان ناةبووي تاةنها()2منادال

ثيَشمةرطةكانى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَري دوذمان لاة(ثيَدةشا و

ئؤمةرطومبةت برينداربوون بةناوةكانى(فاتيماة و حةليماة)ى كتاى اللاة حاةكيمى

هةرد و كةنارضةم و بةستى شةرغة و بنارى ديَدةوان و سةفني و طؤرقةرةج و بااواجى و

شةلةوةندى كةثياويَكى دلسؤزى شؤرلشى نويَ بوو.

()4

َتو و بيَذينط بةسةر و ضوارضؤتيار و دةشتى كؤية و دةشتة زيَكردةكانى كاةنارى
تةكةل

َك بؤ ئةوة دةطةرليَتةوة كةخزمانى ئؤمةرطومبةت لةهاويندا
هؤى كةمى زيانى خةل

زيَى بتوك و دةشتى كاكى باةكاكى هاةوليَر)باةهيض كلاؤجيَ لةرلووبةرلووبوةنةوةيانادا

َيةكانيان بوون و ذمارةيةكى كةم لةخيَزانةكان لاةكاتى شاةرلةكة
لةسةر زةويةكشتوكال

لةسااةر زةوى دا سااةركةوتوو نااابووي بؤيااة ثااةناى بردبااووة بااةر فرىلكااة جةنطيااةكان

لةئاوايي بووني بةرلاستى ثيَشمةرطة زىر قارةمانانة شةرلى كرد بؤية دوذمان ناةيتوانى

لااةماوةى()48رلىذدا لااة( 1982-8-8تاااوةكو  )1982-9-25بااةورةكانى ثيَدةشااتى

َيكردي هةرضةندة()7هةليكؤثتةر
ثيَشرلةوى بكات و لةو كاتةش با و تؤزيَكى سةير هةل

هةوليَر لةكةرتى ناوبراو بوبوونة شاةرلظان لةطاةلَ ئامسااني لةداساتانى كاةىل ساورى

لااةئامسانى شااةرلةكةدا بااووي كويَرانااة بؤردومانيااان دةكااردي دواى نيااوةرلى هيَزةكااةى

َةكردناةوةى خاويَنى ئاةو ثيَشامةرطانة()5
يةكةم()3ثيَشمةرطة شاةهيدبوون و لةتؤل

ثيَشمةرطة بةسةركةوتوويى ئؤمةرطومبةت بةجيَ دةهيََليَ و دةضايَتة سايَطردكان()5ي

ثيَشمةرطةيرتى كةرتى( )2شةهيدبووني ثيَشمةرطة قارةمانةكانيش()1هةليكؤثتةريان

كورلانى ئيلنجاغى طةورة لاةو داساتانة كاةم ويَنةياةدا بةشاداريان هاةبوو هةرياةك

ثيَكا و سةدان سةربازى بةعسيان كردة ثةنادى زةماناةي ثيَويساتة لةساةروةرييةكانى

لة(حمةمةد ئةمحةد حةمةد ضاوشني و ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة ئيلنجاغى)

داستانى(كةىل سور)دا لةمةودا ناوى()8ثيَشمةرطةى شةهيدى قارةمان بهيَنريَا كاة

و دواتريش(عةباس حةمةدةمني ئؤمةر-مام عةباس ئيلنجاغى)باةهاوارى كةرتةكاةوة

شةهيدبوونيان ثةيوةندى بةيةكةوة بووةي هةر لةزجنريةى(كةىل ساور)ى بناارى بةساتى

خااؤى دةطةيةنيَتااة الى ثيَشاامةرطةكان بااؤ بةرزكردنااةوةى وورةى ثيَشاامةرطةكان()6ي

شةرغةوة تا(خةزنة)ى ساةر رلووباارى زيَاى بتاوك لاةئاقارى(سايَطردكان) و دةشاتة

َكانةيى و هيوا
َةبانى طةورة و حوسيَن ثةل
جطةلةمانة ثيَشمةرطةكانيرت(شهاب برايم تال

َكى شيَة بزيَنى خواروو شةهيدةكانيش ئةمانة بوون
َم و تول
زيَكردةكانى قةرةسال

ئةشكةوت سةقايى و رلةسولَ حةمةدةمني طةرمكى و مةال برايم مةال قةرةيى و ساةيد

-1شةهيد(وشيار عةبدولرةمحان بايز كاويَس) ئيلنجاغىي كادير و ثيَشمةرطة.

جةوهةر سارتكى و الوةى كيَخوا يابةى كاولةسوارى و شةهيد رىساتةم مةالقاةرةيى-

-2شةهيد(تةحسني ئةمحةد عةزيز)ى خةزنةى حاجى سااد ي ناساراو باة(رليَبااز)ي

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثيَشمةرطة.
-3شةهيد(عومسان حةمةد ئةمني) تةلةخيَمىي ناسراو بة(وريا)ي ثيَشمةرطة.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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شةهيد وشيار( )1982-1960بةورى ثيَدةشتان و شةرلظان لةطةلَ ئامسان

َال كاويَس) ناسراو بة(بةكر رلةشاش)ي فةرمانادةى
-4شةهيد(بةكر سوليَمان فةحتول

ناااااوى تااااةواوى(وشاااايار عةباااادولرةمحان بااااايز كاااااويَس مااااةالك)ةي

مةفرةزة و جيَطرى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-5شةهيد(كاكة عةزيز حوسيَن)مةالقةرةى ديبةطةي ناسراو بة(كاكة)ي ثيَشمةرطة.

َةيةكى زةمحةتكيَش و جوتياار و
َى()1960لةطوندى(ئيلنجاغى طةورة) لةبنةمال
لةسال

-6شةهيد(قادر حةسةن شينة)طردةسؤرىي ثيَشمةرطة.

َاةك
َةك)-ئاساكى كةل
َى كةل
كوردثةروةر هاتؤتة ذيانةوةي دةرضووى ئامادةيى(كشتوكال

-7شةهيد(سةباح عةبدولرةمحان سةعيد)طةرمكى تةقتة ي ثيَشمةرطة.

َاة ثةيوةنادى دةكاات
بووي لةرليَطةى طوشاد عةبدولرةمحان كادير و شؤرلشطيَرلى كؤمةل

-8شااةهيد(مةجيااد ئةبوبااةكر حمةمااةد ئااةمني كااةل)ئؤمةرطومبااةتىي ناسااراو

َى 1977ز()1ي طاةجنيَكى ضوسا و
َةى ماركسى-لينينى كوردستان) لةسال
بة(كؤمةل
َة بووي
َسؤزى كؤمةل
َيَى كاديريَكى دل
ضاالك و جوان و هةس ناسك و رلىشنبري بووي تابل

بة(مةجيدةسور)يثيَشمةرطة.

َاة)ى
ضةند رلىذيَك بةر لةشةهيدبوونى كاساكيَتيَكى لةساةربوو(ئاارلم و نااوى كؤمةل
داستانى كةىل سورى يةكةم()1982-8-8

َى
َاة باووي ساال
لةسةر بووي هةر لةبةر طيانفيدايى كوردايةتى و باريى ضاةث و كؤمةل

هةرسيَ ثيَشمةرطة(وشيار عةبدولرةمحان بايز ئيلنجاغى و تةحسني ئةمحةد عاةزيز

1981ثةيوةنديكرد بةهيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان و لاةتيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر

خةزنةيى و عومسان حةمةد ئةمني تةلةخيَمى)بةيةكةوة ضاالكيةكى ثارتيزاناناة ئاةجنام

بووة ثيَشمةرطة.

()2

دةدةن لةسةر ريَطاى(ثرديَ-هةوليَر)لةنزيك طوندى(شيَراوة)ي هةرسيَكيان(عةبا)لةسةر

لة( )1981-8-16لة ناوزةنط دةكريَتة كارمةندى دةزطاى ضاث و بآلوكردناةوةى

دةناايَن وةك فاارت و فيَاالَ و داويَكااى ثارتيزانانااة بااؤ رلاوكردنااى ثياااوانى رلذيَمااى

شؤرلِِشي ئةو كاات مامؤساتا(بورهاان قاانير) سةرثةرشاتيار باووةي لاةمانطى()1ى

بةعسي(جةيشى شةعبى)يةك بةخؤيى و ئؤتؤمبيلةكةى دةكةويَتة داوةكةيان و ضاةكى

َى( )1982لةطاااةلَ(ئةمحاااةد حةماااةدةمني ئةمحاااةد-بابةشا ايَة) بةيةكاااةوة
ساااال

دةكةن و ئؤتؤمبيلةكةشى بؤ تيثى 86ى دةشتى هةوليَر دةستبةساةر دادةطارني باةآلم

لةسةركردايةتيةوة ديَنةخوارةوة بؤ دةشتى هةوليَر(.)3

ضونكة بريى كوردايةتى و شؤرلشطيَرليان بةهيَزبووةي جةيشاى شاةعبية ديلةكاة ئاازاد

شةهيد وشيار زياتر لةطةلَ هةردوو هاورليَكةى شةهيد(رليَبااز و ورياا) لةناوضاةى

دةكةني ئةويش خةبةر دةدات و رلذيَميش بؤ رلىذانى دواتر ضةند جاريَاك بةهةليكؤثتاةر

قةراج وكةنديَناوة ضاالكيان بةيةكةوة ئةجنام دةدا()4ي لةرلىذى()1982-8-8بؤ كاريَكى

ديَتة ئامسانى ناوضةكة و بةدواى ئةو ثيَشمةرطانةوة دةبيَ ي لةئةجنامدا لاةنزيك(كاةىل

رليَكخساانت و ثيَشاامةرطايةتى لةطااةلَ هاورليَكااانى بةيةكااةوة دةضاان و لااةرليَطادا

سوور)دا لةنيَوان(سارتك و كانى سليَمانة)لة()1982-8-8لةنزيك بةساتى شاةرغةي
هةليكؤثتاةرى رلذيَاام ساةرباز دادةبااةزيَنيَ ي دواى بةرطريياةكى قارةمانانااة هةرسايَ
َدةطرن.
ثيَشمةرطة شةهيد دةكةن و تةرمةكانيان لةطةلَ خؤياندا هةل

()1

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيد وشياري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيد وشياري ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2شيَركؤ شيَخانىي شةهيد وشياروداستانى كةىل سوري كوردستانى نويَي ذمارة()6638لة()2015-3-27ز.
()3

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشايَة)لاةدايكبووى()1961ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى

ديَريني لة2016-2-21ز.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)لةدايكبوى()1962ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني لاة-16
2016-2ز.
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لةنزيك(كةىل سور)كة دةكةويَتة سانورى ناحياةى سايَطردكان كؤثتاةرةكانى رلذيَماى

ضى رلوويداوة لةطوندى(سارتك)؟!ي هةرضةندة شةهيد وشيار ليَثرسراوى رليَكخسنت باوو

بةعس دةطةنة سةريان و بؤردومانيان دةكةن و دواى شةرليَكى نابةرامبةرى قارةماناناة

َةى رلةجندةرانى كوردستاني برليااريش باوو بةيةكاةوة بتاينة ماَليَاك ضاايةك
لةكؤمةل

هةرسيَكيان شةهيد دةبني ثاشان كؤثتةرةكان تاةرمى ثاريىزى ثيَشامةرطةكان لةطاةلَ

خبؤينااةوةي بااةآلم كااة طااويَى لةمااة بااووي ووتااى مناايش دةضاام لااةو كاتااةى ئااةوان

خؤيان دةبةن و تا ئيَستاش بيَ سةر و شويَنن.

()5

َطرةكااة
َطر و( )2جااةنطىي بارهةل
بةرليَكااةوتن( )3هةليكؤثتااةر هاااتن( )1بارهااةل

ضؤنيةتى شةهيدبوونى شةهيد وشيار و هاورليَكانى

لةبةرزاييةكانى(بةستى شةرغة) ساةربازى دابةزاناد و هةليكؤثتاةرة جةنطياةكانيش

ئةمحاةد حةماةدةمني-بابةشايَة ئيلنجااغى ثيَشامةرطةى ديَارين و هاوساةنطةرى

بؤردومانى ثيكابةكةى ثيَشامةرطةكانى كاردي رلووبةرلووبوونةوةياةك زيااتر لةضاارةطة

شةهيد وشايار و هاورليَكاانى باةو شايَوةية ضاؤنيةتى شاةهيدبوونى شاةهيد وشايار

سااعاتيَكى خاياناادي ثيَكاادانيَكى نابةرامبااةر( )3هةليكؤثتااةر و سااةدان سااةرباز

دةطيَرليَتةوة

بةرامبةر( )3ثيَشمةرطةي طويَمان لةدةنطى رلةشاشة تةكتاريؤفةكاةى شاةهيد وشايار

كاااااةرتى()2ى تيثاااااى 86ى دةشاااااتى هاااااةوليَري ئيَاااااوارةى(-8-7/6

بووي كة تةقةى لةسةربازةكان كردبووي ئينجا دواتر ضووينة شاويَنى رلووداوةكاة تاةنها

)1982لةطوندى(سارتك)ى ناحيةى سيَطردكان داوةتباوويني باؤ بةيانيةكاةى(-8-7

ثيَالوة ئةديداس و ثارضةى تفةنطة رلةشاشةكةى شةهيد وشيار باةجيَ ماابووي زانيماان

 )1982ضووينة(درلوطةى سارتك) لةشةوى دواتار( )1982-8-8/7ضاووينة بةساتى

هةرسيَكيان شةهيدبوون.

()1

شةرغةي ثيكابى كةرتةكةمان لةالى(هاشم سارتكى) لةطوندى(سارتك) بةجيَهيَشا ي

َى ئاةو كااتي هااوآلتى
عةىل حاجى رلةزا حمةمةد شايةحتاَليَكى تةماةن( )17ساال

َى هيَنااا كااة سااوثاى عيَاارا و فرلىكااةى
َاادةر هااةوال
رلىذى( )1982-8-8هةوال

َكنة)ى خوار(كاةىل ساور)ى
َكى طوندى(سيَكانى) لةكاتى رلووداوةكة لةئاقارى(ضل
خةل

هةليكؤثتةريش دةردةضيَ بؤ ئاةو ناوضاةيةى كاة كةرتةكاةى ئيَماةى ليَباووي بؤياة

نيَوان(سارتك وكانى سليَمانة)بووةي ئاةو شاويَنةى ثيَشامةرطةكانى لايَ شاةهيدكراوة

كةرتةكااةمان بةشاايَوةيةكى رليَااك و ثيَااك و ثارتيزانانااة دوو بااة دوو بةماوةيااةك

دةطيَرليَتةوة

لةيةكرتييةوة دووري بة بةستى شةرغةوة سةركةوتني ضاوينة طونادى(كاانى ساليَمانة)

لةئامسانى(بةردةسثى و كانى سليَمانة) سيَ هةليكؤثتةر دةسورلانةوة( )2جاةنطى

لةويَشةوة برليارماندا بتينة طونادى(بةردةساثى) لةبةيانيادا تااوةكو نياوةرلى دووجاار

َطرةكاة لاة(بةساتى شاةرغة) نيشاتةوة و ساةربازيَكى زىرى
َطري بارهةل
و( )1بارهةل

هةليكؤثتااةر هااات و لةناوضااةكةدا دةسااورلايةوةي دةوروبااةرى سااعات()3ى ثاااش

دابةزاند و طردةكانى ئةو ناوةيان طارتي ياةكيَك لةثيَشامةرطةكان لةئؤتؤمبيلةكاةى

َى باةرزكردةوةي
نيوةرلىى( )1982-8-8لةكةنارى زيَى بتوك بؤردومانى كرد و دووكةل

هاتةخوارةوة و بةرةو سةربازةكان دةستى بةتةقاةكردن كاردي بةضااوى خاؤم بينايم()2

شةهيد(ئةمحةد قةمبةرى) فةرماندةى كةرتةكةمان طومانى هةبووي كة لةثيكابةكةى

سةربازبةريان كةوت و كةوتنة سةر زةوىي بةآلم هةليكؤثتةرة جةنطيةكان بؤردوماانى

الى(هاشم سارتكى)دابيَ ي بؤية بةهةردوو ثيَشمةرطةى شةهيد(رليَباز و وريا)كة ئةوان

خةسااتى ثيَشاامةرطةكانيان كااردي تااا شااةهيديان كااردني دواتاار تااةرمى هةرس ايَ

لةضاالكيةك لةطةلَ شةهيد ووشيار بةيةكةوة ثيكابيَكيان هيَنابووي ووت كةبتن بزانن

َطرةكااة بااركردي ثامشاوةيااةك لااةناو بااازارلى
ثيَشامةرطةكةيان لةهةليكؤثتااةرة بارهةل

( )5شيَركؤ شيَخانىي شةهيد وشياروداستانى كةىل سوري كوردستانى نويَيضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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قةيسةرى شاارى هاةوليَر ثؤساتةرى شاةهيد(وشايار)م بيناى لةرليَطاةى ئةنادامانى
َواسرابوو.
َةى رلةجندةرانةوة هةل
رليَكخستنى كؤمةل

()2

هةروةها شةهيد(شاخةوان عةباس) فةرماندةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لةكاتى
شةهيدبوونى شةهيد وشياردا لةضالةى ماتةمينيةكاةى لةطونادى(باانى مااران)داي
لةوتةيةكدا ووتاى هةرضاةندة ئاةو جيَطةياةى ئاةوان شاةرليان ليَكاردووةي جيَطاةى
َطةش بؤ ئةماةى
شةرلكردن نةبووةي بةآلم قارةمانانة شةرليانكردووةي تا شةهيدبووني بةل
كة دوذمن زيانى بةركةوتووة دواى ئةوةى ضونةتة سةر جةنازةكانيان بةدةسرتليَذى طوللة
ثيَآلوةكانيشيانى ئةجنن ئةجنن كردووة()3ي شيَة ضاثووك شيَة عوماةر هااورليَى شاةهيد
دةَليَ لةسيَ يةمى ناوةندى لةطةلَ شةهيد وشيار ثيَكةوة دةماخنويَندي كوريَكى ساور
و سثى و ضاوشني و جوان بووي زىر هيَمن و لةسةرخؤ بووي زىر مشا و مارلى لةطاةلَ
مامؤستايةكى عةرةب دةكردي نةدةبووة بةعسىي لةمناقةشاةكردن دةمارةكاانى ملاى
َدةستا شاعرييَكى هةس ناسك بووي نازناوى شايعرى(ساؤران)باووي مان دةفتاةرة
هةل
َدارييةكانى وشاةى(رلةجنادةر و هاةذار و كاورد و
شيعرييةكةم خويَندةوةي لةثالَ وشة دل
كوردستان)ى زىر تيَدابووي بؤ ئةوكاتة ئةو وشانة هةموو كةسيَك باةكارى ناةدةهيَناي
ئةمةش دةقيَك لةشيعرةكانيةتىي كة زانيويةتى(سوارى) لةو رليَطا بةردةآلن و هةرةت و
ثةرةتة دوور و دريَذةدا بيَي طآلنيش دةب َي
كاسةى سةرى دةسطريانةكةم
لةكويَ يةي
جيَ ى ماضيَكى ثيَوة ماوة
ئةويَك لةطةلَ كاروان بيَ
()4
دوابرليار لةدةس نةدراوة
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل رلةزا حمةمةد)لةدايكبوى()1965ى سيَكانىي شايةحتالَي لة2016-1-20ز.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َىي ثيَشامةرطةى ديَاريني هااورليَى شاةهيدي
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ضاثوك شيَة عومةر)لاةدايكبووى()1960ى مسااقول
لة2016-1-21ز.
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شااةريف عةباادولرةمحان بااايز بااراى شااةهيد وشاايار لااة()1975-6-1داي
لةضياى(ئاوةطرد) لةشةرليَكدا بةبريندارى لةاليةن رلذيَمى عيَراقةوة دةساتطريدةكريَ و
لة()1975-5-29لةموسلَ لةسيَدارة دةدريَ .

()5

لةكاتى شةرلةكةدا ضةكةكةى(رلةشاش) تةكتاريؤفى رلووسى بووةي شةهيد وشياريش
دواى( )7سالَ لةشؤرلشى نويَ داي هةرضةكى رلةشاش تاةكتاريؤفى ثايَ باووة و باةثيَوة
َناةدةطرياي
شةهيد بووةي ئةم جؤرة ضةكةش قورسة و هاةموو ثيَشامةرطةيةك ثيَاى هةل
ئةمةش طوزارشتى ئازايةتى و لةخؤبوردةيى و قارةمانياةتى هاةردوو شاةهيد نيشاان
دةداتي هةروةها لةاليةكيرتيشةوة ئةو ضةكةى لاةكاتى شاةهيدبووني شاةهيد وشايار
لةالى بووةي ضةكى(شةهيد بةكر رلةشاش)ى ئامؤزاى بووةي دواتر ضةكيَكى تاةكتاريؤف
بؤ شةهيد بةكر رلةشاش لةاليةن كةرتى()2ةوة دابني دةكريَتةوةي شةهيد بةكريش هاةر
بةو ضةكة رلةشاشةوة شةهيد دةبيَ كة كةرتى( )2بؤى دابينكردبؤوة.

()6

بةثيَى هةنديَ زانيارى تةرمى هةرسيَ ثيَشمةرطةى شةهيد لةكاتى شةهيدبوونياني
بةهاوآلتيةكى طوندى ئؤمةرطومبةتى كة ئةو كات لة بةستى شةرغة جوتياار باووةي
َطرةكاة و بردراونةتاة نةخؤشاخانةى كؤماارى
باركراون باؤ نااو هةليكؤثتاةرة بارهةل
لةشااارى هااةوليَر و دواتاار لةاليااةن ئةمنااةوة تةرمااةكانيان بااؤ شااويَنيَكى ناديااار
طوازراونةتةوة تا ئيَستاش طؤرليان طؤرلى سةربازى ونة.

()7

طوشاد عةبدولرةمحان بايز بارا و هااورليَى شاةهيد وشايار لاةيادى شاةهيدبوونى
َى  2007بةناونيشاانى(لوتكةى ئاازادى) و
تيَكستيَكى شيعرى بؤ هؤنيوةتةوة لةساال
تيَيدا دةَليَ
( )5شيَركؤ شيَخانىي شةهيد وشياروداستانى كةىل سوري كوردستانى نويَيضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)لاةدايكبووى()1965ى طاةرمكى تةقتاة ي ثيَشامةرطةى ديَارين
هاورليَى شةهيدي لة2016-1-21ز.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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هؤ شؤرلة سوارةكةى لوتكةى ئازادى

وةجبةى يةكةم شةهيد ئةمحةد قةمبةرى و هةنديَك لة ثيَشامةرطةكان ثةرليناةوةي لاة

دامةبةزة و ثشتى خؤتى ليَ مةكةوة!

وةجبةى دووةم شةهيد(بةكر رةشاش و شةهيد كاكاة) باةهؤى تااريكى و نةشاارةزايى

خؤ هيَشتا نة تؤزى مةيدانى شةرل

لةشويَنى ثةرلينةوةى رلووبارةكة لة(خةزنة)ى سيَطردكان كةوتنة زيَى بتاووكةوة و باةو
هؤيةوة دواى ئةو قارةمانيَتيةى نوانديان لةئاوى رلووبارةكة نقومبوون و شةهيدبوون.

بؤتة سورمةى ضاوى عاشقاني

()1

َى الديَ سوتاوةكان
نة بؤنى ضرلة دوكةل
بؤتة عةترى بةرىكى جيَذواني

شةهيد بةكر رلةشاش( )1982-1957دةبابةكةى دةشتى هةوليَر

خويَنى طةش ثيَكى سورة و

َال كاويَس مةالك)ةي ناسراو باة(باةكر رلةشااش)
ناوى تةواوى(بةكر سوليَمان فةحتول

هةموو شةويَي ستةمكاران

َى 1957لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَشاى جوتياار و كوردثاةروةرى طونادى ئيلنجااغى
سال

لة سةر سنطى كةنيزةكان دةخيؤنةوة.

طةورة هاتؤتة ذيانةوةي خويَندنى سةرةتايى لةئيلنجاغى طةورة و ناوةندى لةشارىضكةى
َى( )1972-1971ثةيوةناادي بااة(يااةكيَتى قوتابيااانى
تةقتااة تااةواوكردووةي سااال
كوردستان)ةوة دةكات.

َةى شةهيدانى كةىل سوور
لةتؤل

()1

كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةفةرماندةيى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى و

بااؤ تااةواوكردنى خويَناادنى ئامااادةيى دةضاايَتة شارىضااكةى(رلانية) بااةهؤى

َةكردنةوةى شةهيدانى كاةىل ساوور شاةهيد
جيَطرةكةى(شةهيد بةكر رلةشاش) بؤ تؤل

َاادةطريَ و
َى( )1974دةساا لةخويَناادن هةل
بؤردومانةكااةى سااةر قااةالدزيَ سااال

وشيار و هاورليَكانىي بةرنامةي بؤ ضةند ضاالكيةك دارلش بؤ ئةوةى ضاةند طاورزيَكى

َةدا
َى 1975ي هاةر لاةو ساال
لة(تؤثخانةى شؤرلش) دةبيَتة ثيَشمةرطة تانسكؤى ساال

طورضكربل بة دوذمن بطةيةنيَ ي يةكيَك لاةو شاويَنانةى ديااريكرا(قةرةباةط)ى شايَة

َى( )1976دةطةرليَتااةوة كوردسااتان و
دةبيَتااة ثةنابااةر لااة ووآلتااى ئيَااران و سااال

بزيَنى خواروو بووي كة هةنديَك رلةبيةى دوومةلَ ئاساى جاش و جةيشى شةعبى ليَبووي

دةضيَتةوة(دواناوةندى كؤيةى كورلان) بؤ دريَذةدان بةخويَندني بةآلم ضاوديَرييةكى توندى

َاةك لاة
بؤ ئةم مةبةستة كةرتةكة لة(سيَطردكان) لاةئاقارى(خةزناة) بةساوارى كةل

َينةوةي بةناضاارى
دةزطاى ئةمنى بةسةرةوة بووة و ضةندين جار بانط دةكريَ بؤ ليَكؤل

رلووبارى زيَاى بتاووك ثةرليناةوةي باةآلم لاة(حاويياةكان)ى واتاة دةشاتةزيَكردةكانى

خويَناادن بااةجيَ دةهيََليَاا و ماوةيااةك دةبيَتااة(سااةرباز) لةسااوثاى عيَاارا ي

َكى) تووشى هيَزيَكى(جةيشاى شاةعبى و جااش) هااتني كاة
َم وتول
طوندى(قةرةسال

َى()1978ةوة ثةيوةناااادى بةرليَكخسااااتنةكانى شؤرلشااااى نااااويَ-ةوة
لةسااااال

َى ئةو سنورةيانكردووةي لةئةجنامدا رلووبةرلووبوونةوة و شةرل لةنيَوان هةردوو هيَز
كيَومال

َةى ماركسى لينينى كوردستان)ةوة دةكات.
بةرليَكخستنةكانى(كؤمةل

()2

رلوويداوةي ثيَشمةرطةكانى كةرتى()2جاش و جةيشى شاةعبيةكانيان رلاوناا و دوذمان
كاااوذراو و برينااادارى هاااةبووي باااةآلم ئاااةم رلووبةرلووبونةوةياااة وايكااارد ثالناااى
طرتنى(قةرةبةط)دواخبريَ و كةرتى( )2بة زيَاى بتاوكدا طةرلاناةوة باؤ سايَطردكاني
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسولَ حةمةدةمني ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَرين هاوسةنطةرى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.57
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َاةى
َح سايَطردكانى)ةوة ثةيوةناديكردووة باة(كؤمةل
لةرليَطةى شةهيد(عاةىل ساال

قارةمانانةى طيَرلاوة()5ي لةشةرلى(قةالسنج)دا شةهيد(مالزم سةيد كاةريم هاودياانى)

ماركسى لينينى كوردستان)ةوةي بؤية بةر لةشةرلى(عيَارا -ئيَاران) ئاماادةيى خاؤى

َى جواميَرانةى(مةال سةدر و شةهيد بةكر
فةرماندةى هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر رلىل

نيشااان دةدات ببيَتااة ثيَشاامةرطةي بااةآلم بااةهؤى بارودىخةكانااةوة لااةمانطى()10ى

رلةشاش)ى بؤ دةردةكةويَ ي هةردواى شةرلةكة(مةال سةدر) دةكريَتة فةرماندةى مةفرةزة

َاة جةعفاةر و
1980شةويَك لةمزطةوتى ئيلنجاغى طاةورة لةطاةلَ هةرياةك لاة(خال

و ثاش كةميَك شةهيد(بةكر)يش دةكريَتة فةرماندةى مةفرةزة لةكاةرتى()2ى قاوةتى

حمةمةد فةتاح و مةال سةدر و مامةى مام خورشيدى) بةسةرثةرشاتى شاةهيد(عاةىل

دةشتى هةوليَر.

()6

َح) كؤدةبنةوة و بةيانيةكةى( )1980-10-30ثةيوةندى دةكاةن بةهاةريَمى()8ى
سال

َى()1981ةوة لةدةشاتى هاةوليَر لاةتيَكرلاى ضااالكيةكانى كاةرتى( )2باة
لةسال

َح دةبناة
دةشتى هةوليَري لةكةرتى دةشتى هةوليَر بةفةرماندةيى شاةهيد عاةىل ساال

فةرماندةيى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى ئازايانة و ضاونةترسانة ضاالكى كردووةي لةساةر

ثيَشمةرطة()3ي شةهيد بةكر رلةشاش و هاورليَكانى زوو لةكةرتى دةشتى هةوليَر بةهؤى

َةيىي شيَة
َةي شواني بةستى شةرغةي خؤشناوةتىي سال
رليَطاكانى(كؤيةي هةوليَري ديَطةل

ئازايةتى و لةخؤبووردةييانةوة دةناسريَن و بةشدارى ضةندين نةبةردى و ضاالكى دةكةني

َى 1982قارةماناناة بةشاداربووةي
بزيَنىي تةقتة ) لةشةرلى(شيوى ساامالَ)دا لةساال

َطةى نةوتى تةقتاة دةدريَا شاةهيد
لةمانطى()11ى1980دووجار لةرلةبيةكانى كيَل

هااااةروةها لةداسااااتانى(سااايَكانى) لااااة 1982-1-27بااااؤ هاوكاااااريكردنى

بةكر رلةشاش بةشدار دةبيَ ي جطاة لاة ضااالكية كتاوثرل و خيَراكاانى دةشاتى كؤياة

ثيَشمةرطةكانى(حزبى شيوعى عيَرا ) لةطةلَ مةفرةزةكةى بةشدار بووة و ميَرخااس و

لةطؤرلستانى طوندى(بؤطد) ثيَنج ئؤتؤمبيل دةساوتيَنني لاة(دةربةنادى طؤمةساثان)

عةطيدانااة لااةنيَوان(ئؤمةرطومبااةت-سايَطردكان) سةرثةرشااتى ليَاادانى دووذمنااى

لةدووذمن دةدةن و ثةيامى شؤرلشى نويَيان ثيَ طةياندووةي هةروةها لةضةندين ضااالكى

كردووة.

()7

ناوشارى(هةوليَر و كؤية و تةقتة ) و ضاالكى سةر رليَطاكانى نيَوان(هاةوليَر-كؤياة)

دواى( )10ساآلن( )1982-1972لةكارى رليَكخراوةياى و ثيَشامةرطايةتى لاةدوو

َى قارةماناناةى طيَارلاوةي وةك باةوريَكى
و(كؤية-تةقتة ) و(تةقتة -سيَطردكان) رلىل

شؤرلشدا(ئةيلول و نويَ) دواى ئةجنامادانى ضااالكيةكى ثيَشامةرطانة لةشايَة بزيَناى

ضنط بةطرل لةنيَوان(دةشتى كؤياة و دةشاتى هاةوليَر و شاوان و شايَة بزيَناى و

َكى) رلوو بااةرلووى()300
خااواروو لااة ثيَدةشااتة زيَكردةكااانى(قةرةسااامل و تااول

َى كردووة.
خؤشناوةتى) ئةويالَ و ئةو يال

()4

ضةكدارى(جااش و جةيشاى شاةعبى) دةبناةوة لاة( )1982-9-22ثااش شاةرليَكى

هااةروةها لةليَاادانى رلةبيااةكانى طااردى مااؤردى طااةرمكى تةقتااة و شااةرل و

دةسااتةويةخةى كااةرتى()2ى تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَري فيشااةك و ثيَداويسااتى

داستانى(قةالسنج)ى سةرووى بنارى سةفينى ساةربة شارىضاكةى شاةقآلوة لاة(-25

شةرلةكةيان ليَ دةبرليَ و برليار دةدةن لةزيَى بتووك بثةرلناةوة باؤ باةرى(سايَطردكان)

َاى
 )1980-12كة لاةو شاةرلةدا دوذمان باةجاش و جةيشاةوة ثاةالماريان دةدةن رلىل

شااةهيد بااةكر رلةشاااش سااةرةتا سةرثةرشااتى ئااةو ثيَشاامةرطانة دةكااات بااؤ ئااةوةى

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َيَك ثيَشامةرطة باؤ يةكاةجمار
َةك) ب(ي شةهيد ئةمحةد قةمبةرى و كؤماةل
سوارى(كةل
دةثةرلنةوةي دوا كاروان(شةهيد بةكر رلةشاش) لةخةزنةى نيَوان(سيَطردكان و شاةوطيَرل)
لةكاتى ثةرلينةوة خؤيى و هاورليَكةى بةناوى(كاكة) دةكةوناة ئااوى زيَاى بتاوكةوة و
دةضنة كاروانى شةهيدانةوة.

()8

َى ئااوى زيَاى بتاووك بةيةكاةوة كةوتناة
َةك لةكةناراوى خاورل و قاول
سواربوونى كةل
ئاوةكةوة و ضونة كاروانى ثرلسةروةرى شةهيدانةوة.

()1

َةتةكانى شةهيد بةكر رلةشاش لةزارى هاوسةنطةرانيةوة
خةسل
شةهيد مةالعةىل شاعريى ناو زيندانى لةسيَدارة دراوى كاورد لةشؤرلشاى ناويَ دا

ضؤنيةتى شةهيدبوونى بةكر رلةشاش
بابةشيَة ثيَشمةرطةى ديَرين و هاوسةنطةرى شاةهيد باةكر رلةشااش باةو شايَوةية
رلووداوى شةهيدبوونى شةهيد بةكر و شةهيد كاكة دةطيَرليَتةوة
مةال خدر مامةند قةرةبةطى ضاوساغمان بوو بؤ طرتنى(قاتعى جةيشى شاةعبى)

فةرموويةتى
ئةو مةرطةى ليَم ترساوةي ئةيالويَنم
بؤ ناويَريَ ب َي و بطريَ داويَنم
َة)و
بامبناسيَ كة ثيَشمةرطةى(كؤمةل

َاةك ثةرليناةوة و ضاوينة
قةرةبةطي شةوى( )1982-9-22/21لةسيَطردكانةوة بةكةل

كادريَكى دةس و داويَن خاويَنم

َكى وشاةوطيَرل) بؤبةيانيةكاةى خؤماان لاةو نااوة شااردةوة و ناانى
ثش ئاوايى(تاول

ئةمة درومشى خةباتى شاةهيد باةكر رلةشااش باووي وةك لاةزارى هاوساةنطةرانى

نيوةرلىمان لةويَ خوارد(حوسيَن و الوةى كيَخوا يابة) تازة هاتبوون بووبونة ثيَشامةرطة
َكى و قةرةساااامل توشاااى
لةكةرتةكاااةماني لاااةناو(حاويياااةكان)ى ثشااا تاااول

دةردةكةويَ
مةال سةدر دةَليَا

هةركةسايَك شاةهيد باةكرى ياةك رلىذ ناساي بايَي دةزانايَ

رلووبةرلووبونةوةيةكى بيَ بةرناماة هااتني لةطاةلَ(جااش و جةيشاى شاةعبى) رلذيَماى

مرىظيَكى ضةند بة(رلةوش و كؤمةاليةتى و جيَطةى متمانة) بووي لةشةرلدا تورلة دةبوو

َى ثيَدةشتةكةيان دةكردي
بةعسي ئةوان ذمارةيان نزيكةى()300ضةكدار دةبووي كيَومال

ئةطةر هاورليَكانى هةنطاويَك لةدواى ئةو نةبوونايةي دةبوو ئةو هةنطاويَك لةثيَشاةوةتر

كةوتينة دوورة تةقة لةيةكرتىي ناقيلةيةك هات و(حمةمةد ضاوشني ئيلنجااغى) ووتاى

بوواية بؤ ليَدانى دوذمن و هيَرش بردني كةسيَكى دةطمةن بوو لةشؤرلشى نويَ داي كةم

بابتني بيطرين بةآلم ئيرت نةفيشةكمان ثايَ ماابووي نةثالنةكاةمشان باؤطرتنى قااتعى

ثيَشمةرطةى وةك ئةو هةبوو.

()1

جةيشى شةعبى قةرةبةط سةرى طرتي هةرضةندة ئاوى زيَاى بتاووك زىر باووي باةآلم

مامةى مام خورشيدى سةبارةت بةشةهيد بةكر ووتى بةكر رلةشاش لةهاةموومان

َماند ووتى هةر دةبيَ بثةرليناةوة
شةهيد ئةمحةد قةمبةرى فةرماندةى كةرتي نةيسةل

كؤنرتبوو لةثةيوةندى بةشؤرلشى نويَ-ةوةي ئةو زوو ناسرا بة(دةبابةكةى دةشتى هةوليَر)

الى سيَطردكاني بةداخةوة شةهيد بةكر رلةشاش بة شةهيد ئةمحةد قةمبةرى ووت من
الى برادةران دةميَنمةوة سةرةتا ئيَوةبرلىني هةر رليَنمايى ثيَشمةرطةكانى دةكرد لاةكاتى
َةكةكةي بةآلم دواتر خاؤي و شاةهيد كاكاة بةيةكاةوة لاةكاتى
سةركةوتن بؤ سةر كةل

( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني هاوسةنطةرى شةهيدي ضااوثيَكةوتنى
ثيَشوو.
( )1ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(سااةدرةدين مااةولود حةسااةن-مااةال سااةدر)ي ثيَشاامةرطةى ديَ اريني هاوسااةنطةرى شااةهيدي
ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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قارةمان بوو كورد ووتةنى باسى ناكريَي لة(ئةخال ) منونةى رلةوشا و ثيااوةتى باووي

َتان و لةناو كؤيةوة هيَزى دوذمن بةفرياى كاةوتي
بوو كة لةرلةبيةكانى سةر هةيبةسول

ثياوى وةك شةهيد بةكر كةم هةية وكةميش دروس دةبيَ (.)2

َةجةعفاةر و عةبادولرةمحان رلةئاوف عومساان
هةر يةك لة(جةعفةر وسو جومعاة-خال

سةالم عةباس ووتى لةشةرلى شيوى سامالَ هيَندة لةدوذمن نزيك بؤوة تاا ئاساتى
دةستة ويةخةي لةهيض ضاالكيةك نةبووة و نةبيسرتاوة ثيَشةنط نةبوو ب َي .
حمةمةد فةتاح دةَليَ

()3

نةرم و نيان و بيَ دةناط باوو لاةكؤرل و ديوةخانااني ئاازا و

ضاثوك و ماةرد وطاورز وةشايَن باوو لةشاةرل و رلووبةرلووبوناةوةي ثايَش ئيَماة ضاةكى

َةرلاوكيَياةكى طاةورةى لاةدلَ و
ئيلنجاغى) لةو ضاالكيةدا بةشاداردةبني كاةترس و دل
دةروونى ثياوانى رلذيَمى بةعس دروستكردي كة كورلانى شؤرلشى ناويَ لةهاةر كؤيياةك
بيانةويَ دةتوانن طورزيان ليَ بوةشيَنني لةم نةبةرديةدا تةنها(تؤفيق قةيساةرى)جيَطار
كةرت برينداربوو.

()1

ثيَشمةرطايةتى كردة شان لة(.)4()1980-10-25
فةرهاد كادير سةبارةتى ووتى كورليَكى مةند ولةساةر خاؤو و كاةم دوو و شاةرم
َتةوطةث دةبوو(.)5
َى قؤمشة و طال
بةخؤ بووي كةم تيَكةل

شةهيدانى كةىل سوورى دووةم
دواى شةهيدبوونى شةهيد(بةكر رلةشاش و شةهيد كاكاة) لاةزيَى بتاوك لةشايَة

بابةش ايَة ئيلنجاااغى ووتااى لااةكاتى بااةريَكردنى ثيَشاامةرطةكان لااة خةزنااةى

بزيَنى خواروو لةنيَوان(سيَطردكان وشةوطيَرل) كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَر

سيَطردكان بةر لةشةهيدبوونى زىر رليَنمايى ثيَشمةرطةكانى دةكرد ئاةوةش طوزارشاتة

َى بةدواطاةرلانى رلووفااتى هاةردوو
بةفةرماندةيى شةهيد ئةمحةد قةمباةرىي لةهاةول

لةسيفةتى فةرماندةيى شةهيد بةكر رلةشاش.

()6

شةهيدبوون لةنيَوان طوندةكانى كةنارى زيَى بتوكةوة هةر لة(سايَطردكاني تاازةديَ-

َتان
شةرلى طومبةتيَ-هةيبةسول

شةيتان رلةمحان ئاوا-ي سيَكانىي ئاومالَي سارتكي تا ئاوة رليَذةى بةستى شاةرغة باةزيَى

َى()1982دا( )20ثيَشاامةرطةى تيثااى(93ى دةشااتى كؤيااة)
شااةرليَكة لةسااال

بتوكةوة)(.)1

بةفةرماندةيى(شةهيد ساةرباز) جيَطارى تيثةكاةي لةساةر رليَطاةى كؤياة-ضانارىك

شةهيد ئةمحةد قةمبةرى دواى()3رلىذ طةرلان لاة رلووفااتى هاةردوو ثيَشامةرطةى

لةنزيك(طومبةتيَ) بؤسةيةكيان بؤ هةنديَك لةثياو خراثانى رلذيَمى باةعس ناوةتاةوةي

شةهيدى دواى داستانى(تولكى و قةرةسامل)ى 1982-9-22داي بةمةبةساتى فاةرمان

لةنزيك سعات()1ى ثااش نياوةرلىي ئي اياةك دةكةويَتاة بؤساةكةيانةوة و قارةماناناة

وةرطااارتن لاااة فةرمانااادةى تيثةكاااةى(شااااخةوان عاااةباس) كاااة لاااةو رلوذةدا

لةئي اكة دةدةن و تةنها()1يةك لةسةرنشينةكانى دةرباز دةبيَ ي ئةويش باةو هؤياةوة

َة بووةي بةفةرماندةى ماةفرةزة(عاةىل ديبةطاة)
لةطوندى(طؤمةشني)ى شؤرلش-ديَطةل

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مامة خورشيد مستةفا)ي ثيَشمةرطةى ديَريني هاوسةنطةرى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني هاوسةنطةرى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد فةتاح مةولود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني هاوسةنطةرى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئيسماعيل ئةمحةد-كادير)ي ثيَشمةرطةى ديَاريني هاوساةنطةرى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى
ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني هاوسةنطةرى شةهيدي ضااوثيَكةوتنى
ثيَشوو.

ثةياميَك دةنيَريَ لةرلىذى()1982-9-25بةو شيَوةية
(لةئةمحةد قةمبةريةوة بؤ شاخةوان عةباس
َة جةعفةر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة-خال
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نادر كةريم خالاد)لاةدايكبوى()1952ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-2-18
2016ز.
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ئايا كةرتةكة دواى ئةو رلووداوة هةر لةحاوييةكانى طوندةكانى كاةنار زيَاى بتاوك
مبيَنيَتةوة بؤ طةرلان بةدواى رلووفاتى هةردوو شةهيد يان فةرمانتان؟)

سةربازى رلذيَمى بةعس دةكوذن و شاةرل طاةرم دةبيَا نزيكاةى( )2 00-1 5ساعات
بةردةوام دةبيَ ي ئةوةى بووة بةفريادرلةسيان ئةو ئارلثيَتيانة باووة كاة ثيَشامةرطةكانى

بؤياااة بةسةرثةرشاااتى(عاااةىل ديبةطاااة) بةشااالةخةجيَيةكةوة(ثيكااااب)ي

كااةرتى( )2لااة ثيَدةشااتةزيَكردةكانى(حاوييااةكان) ئاومااالَ و سااارتكةوة ئارلاسااتةى

لةساااعات()3 30ى دواى نياااوةرلىى 1982-9-25مةفرةزةياااةك دةنيَريَاا ( )2كاااة

هةليكؤثتةرةكانيان كردووةي ئةمةش وايكردووة هةليكؤثتةرةكان وةك ضؤن بؤ شاةهيد

ثيَكهاتبوون لةو ثيَشمةرطانة

َيان لةزةوى داوة هيَندة نزم بوون بيَ ترسى ئارلثيَتى شاةهيديان
وشيار و هاورليَكانى بال

َال ناسراو بة عةىل ديبةطةي فةرماندةى مةفرةزة.
-1عةىل عةزيز عةبدول

كردووني بةآلم لةو رلووبةرلووبونةوةياة لةترساى طوللاة ئارثيَتايةكان كؤثتاةرةكان زىر

-2شةهيد قادر حةسةن شينة ناسراو بة قادر طردةسؤرىي ثيَشمةرطة.

بةرزبوونةوة و ئارلاستة و ئاماجنةكاةيان خاراث دةثيَكاا و ثيَشامةرطةكانيش لةزةويادا

-3شةهيد سةباح عةبدولرةمحان سةعيد طةرمكى تةقتة ي ثيَشمةرطة.

بةرامبااةر سااةربازةكان وةك ثلاانط شااةرليانكرد و دةيااان سااةرباز لةمةياادانى

-4شةهيد حةميد شيَمحةمةد مساقةيىي ثيَشمةرطة.

رلووبةرلووبونةوةكااة كااوذراني زىر بااة زةمحااةت توانيويانااة سااةربازة كوذراوةكااان لااة

-5جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

َطرةكة باربكةنةوةي لةجياتى ئاةوةى ثيَشامةرطة شاةهيدةكان و ثيَشامةرطةكان
بارهةل

-6شةهيد مةجيد ئةبوبةكر حةمةدةمني كةل ئؤمةرطومبةتىي ثيَشمةرطة.

َنياا باوو
بطرن وةك لةداستانى كةىل سوورى يةكةم رلووياداوةي دواى ئاةوةى دوذمان دل

-7سةباح ئةمحةد حةمةد ضاوشني ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
َةنادري ثيَشمةرطة.
-8نادر كةريم خالد ئيلنجاغى ناسراو بةخال

ناتوانيَ
()3

ئةو مةفرةزةية لةساعات()4 25ى دواى نياوةرلى لةكاةىل ساورى نيَاوان ئاوماالَ و
َطرةكااة سااةرباز
سااارتك( )3هةليكؤثتااةر دةطاتااة سااةريان و هةليكؤثتااةرة بارهةل
دادةبةزيَنيَ و( )2هةليكؤثتاةرة جةنطيةكاةش بؤردوماانى ثيَشامةرطةكان دةكاةني

َيانادا ثيكابةكاةيان
بةسةر ثيَشمةرطةكان زالَ ب َي و بيانطريَا بؤياة هةول

بسوتيَنن بةآلم ئةمةشيان بؤ نةكراي ئةجمارة شاةرلى ئامساانى ثيَشامةرطةكان بةرامباةر
كؤثتةرة مةرطتيَنةكان سةركةوتوو بوو.

()4

ئةم شةرلكردنة لةطةلَ هةليكؤثتةرةكان زياتر لةسعات و نيويَاك دريَاذةى كيَشااوة
و( )3ثيَشمةرطةى قارةمان شةهيدبوون و( )3ثيَشمةرطةش برينداربوون بةو ناوانة

َكنةى
دوذمن دةيةويَ هةمان سيناريؤى شاةهيدانى كاةىل ساورى يةكاةم كاة لةضال

 -1شةهيد(قادر حةسةن شينة) ناسراو بة قادر طردةسؤرىي ثيَشمةرطة.

داميَنى كةىل سور شةهيدبوون دووبارة بكاتةوة و ثيَشمةرطةكان بطريَ ي بةآلم ئاةجمارة

 -2شةهيد(سةباح عةبدولرةمحان سةعيد) طةرمكى تةقتة ي ثيَشمةرطة.

ذمااارةى ثيَشاامةرطةكان( )8ثيَشاامةرطة بااووة و يااةك برلنااة و يااةك ذيَرسااة و()6

 -3شةهيد(مةجيد ئةبوبةكر حةمةدةمني كةل) ئؤمةرطومبةتىي ثيَشمةرطة.

كالشينكؤفيان البووةي هةر(دوو-دوو) دةضنة ساةنطةريَكةوة و دةسا ناادةن و دةياان
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح ئةمحةد حةمةد)لةدايكبووى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني لاة-4-29
2016ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهةر ئؤمةر حةماةدةمني)ي لاةدايكبوى()1956ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-3-14ز.
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( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح ئةمحةد حةمةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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هااةروةها(سااةباح ئةمحااةد حةمااةد ئيلنجاااغى و جةوهااةر ئؤمااةر حةمااةدةمني
ئيلنجاغى و شاةهيد حةمياد شايَمحةمةد مساقاةيى) بريناداربوون()5ي لاةو شاةرلةدا
َةنادر) سةالمةت دةرضوون.
تةنها(عةىل ديبةطة و خال

()6

َى ساةرةكى هاةبوو لةهانادانى
َة نادر) لة زةويدا رلىل
جيَطاى ئاماذة ثيَدانة كة(خال

شةهيد مةجيدةسوور()1982-1958
َى()1958لاةخيَزانيَكى
ناوى تةواوى(مةجيد ئةبو بةكر حمةماةد ئاةمني)ي لةساال
َاةى شاةلةوةندييةكانى ئؤمةرطومباةت هاتؤتاة ذياناةوةي
كوردثةروةرى ئاينى بنةمال
دايكاااى حةليماااةى ماااام تاااةهاى باااةرةى ئةمحاااةد ماااةرةزى ئيلنجاغياااةي

ثيَشمةرطةكان و ثيَى وتاوون ( هايض نياة دوذمان دةياةويَ بةهاةر شايَوةيةك بيَا

َح سيَطردكانى) دةبيَتة
لةثايزى1980لةهةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر لةالى(عةىل سال

شةهيدمان بكات يا دةستطريمان بكاات تاا دوا فيشاةك باةرطرى بكاةن و لاةنيَوان

ثيَشمةرطةي دواتر لةطةلَ ثيَكهيَنانى ثيَكهاتةى ناويَى هيَزةكاة لةكاةرتى()2ى تيثاى

َبااذيَرن) بةداخااةوة شااةهيد(سااةباح
شااةهيدبوون و دةسااتطريكردن شااةهيدبوون هةل

86ى دةشتى هةوليَر لةالى(ئةمحةد قةمبةرى) دريَذة بةخةبات دةدات.

طةرمكى) كة برلنةوةكةى ثيَ بوو زوو ثيَكرا و شةهيد بووي ذيَرسةكةش الى(جةوهاةر
ئؤمةر) بوو ئةويش برينداربوو.

()7

لة()1982-9-24بؤ جيَ بةجيَكردنى ئةركيَكى ثيَشامةرطانة لاة(كاةىل ساوور)
هةليكؤثتةر دةطاتة سةريان و هيَزى ثيادةش دادةبةزيَنيَ و شةرل بؤمااوةى()2ساعات

وةك لةهةرسايَ حاَلااةتى(شااةهيد وشاايار و هاورليَكااانى-كااةىل سااوورى يةكااةم)

لةنيَوان ئاةو( )8ثيَشامةرطةية و هةليكؤثتاةرةكان رلوودةدات شاةهيد مةجيدةساوور

و(شةهيد بةكر رلةشاش و هاورليَكةى) و(شةهيدانى كةىل سوورى دووةم) دةردةكاةويَ ي

و( )2لةهاوسةنطةرانى دواى شةرليَكى نابةرامبةرى قارةمانانة شةهيد دةبان و دةضانة

شةهيد ئةمحةد قةمبةرى قارةمان و فةرماندةى كةرتةكة ئةوةندى ثش ئةساتور باووة

كاااروانى ثرلسااةروةرى شااةهيدانةوةي شااةهيد لةطوناادى(ئؤمةرطومبااةت)بااةخاك

بة بويَرى شؤرلشطيَرلى و غريةتى كوردةوارى جوتيارى لةرلووبةرلووبونةوةى دوذمن كاةمرت

دةسثيَردريَ .

()1

ثشتى بةساتووة باة تااكتيكى ساةربازى و ثيَشامةرطايةتى و ثاارتيزانى ضاونكة()2

طةرلةسؤر و طةرلةسؤر(ضاالكى)

َةتيان لة نزيك عةسر و خؤر بةتاقى ئامسانةوة بووةي دوذمن زىرترين هةليكؤثتاةرى
حال

طةرلةسؤر و طةرلةسؤر ضاالكيةكى كةرتى( )2و()3ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَرة

ج اةنطى بااةكاريهيَناوةي ئااةويش ثيَشاامةرطةى بااة ئؤتؤمبيلااةوة ناااردووة بااؤ كااارى

لةثايزى 1982لة طوندةكانى(طةرلةسؤر وطةرلةسؤر و ئازى كةناد و طردطاؤم)ى قاةراج

ثيَشمةرطايةتى ئةمة لةالياةكي لةاليةكيرتيشاةوة زىرى ئااوى زيَاى بتاووك لاةكاتى

وكةنديَناوة بةسةرثةرشتى(سابري رلةسولَ) ئةجنامدراوة.

()1

َكىي كاة
ثةرلينةوةى ثيَشمةرطةكان لةدواى ماندووبون و شةرلى(حاوي) قةرةسامل و تاول

ذمارةى ثيَشمةرطةكان لةهةردوو كةرت( )27ثيَشمةرطةبووني لةطوندى(طةرلةسؤر)

َةتاادا()8فةرماناادة وثيَشاامةرطةى شااةهيدبوون لااةماوةى
بةداخااةوة لةهةرس ايَ حال

َك و كردبوونياة(جةيشاى شاةعبى) ئاةو
حكومةتى بةعس بةزىر ضةكى داباووة خاةل

تةنها()48رلىذدا.

ضاالكيةش بؤ ئةوة بوو ئةو(جةيشى شةعبى)يانة ضةك بكاةني هةرياةك لاة(حمةماةد

َةنادر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نادر كةريم خالد-خال
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهةر ئؤمةر حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح ئةمحةد حةمةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َ حمةمةد ئاةمني)لاةدايكبووى()1958ى ئؤمةرطومباةتي ئاامؤزاى شاةهيدي
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني عةبدولال
لة2016-8-25زي سةبارةت بة رلىذى شةهيدبوونى شةهيد مةجيد و هاورليَكانىي هاوساةنطةرانى دةلايَن سايَ رىذ دواى
شةهيدبوونى بةكر رلةشاش وهاورليَكةى ئةو شةرلة رلوويداوة بؤية()1982-9-25دةكريَ ئةو داستانة خويَناوية رلوويدابيَ .
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-حمةمةدضاوشني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ئةمحةد حةمةد ئيلنجاغى و ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد ئيلنجااغى و ساةالم عاةباس
حةمةدةمني ئيلنجاغى) بةشدارى ئةو ضااالكية دةكاةن و حمةمةدضاوشاني ئيلنجااغى
َى يةكيَك لةضةكدارةكان دةيووت (حةماةدة كةضاةر وةرة دةريَ
لةكاتى ضوونة سةرمال
لةجياتى ئةوةى بليَ(حةماةدةكؤر)وةرة دةريَ)ي بؤيةكاةجماريش باوو لةشؤرلشاى نويَادا

َةى زةمحةتكيَشانى كوردستانى ئيَران) ئةم هيَزة لةطوندى(حااجى
يارمةتيدانى(كؤمةل
َى كةند) لةناوضةى مهاباد جيَطريكرا.
ئال

()3

ئيلنجاغيةكانى كةرتى()1ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر كة وةك هيَزى ثشاتيوانى
ضووبونة رلىذهةآلتى كوردستان ئةمانة بوون

لااة(قااةراج وكةنااديَناوة) ئارلثيَتااى بتااةقيَنريَ بةمااةش يةكسااةر ضااةكدارةكان()6

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغىي فةرماندةى مةفرةزة.
-1نةسرول

كالشينكؤفيان تةسليم كارد و زووتاريش هاةردوو طونادى(ئاازى كةناد و طردطاؤم)

-2عةىل مةمحود حةمةد ئيلنجاغىي رليَكخستنى ثيَشمةرطة.

ضةكةكانيان لةترسان تةسليم كردبؤوة()2ي ئةم ضاالكية وايكارد طونادةكانى تار ضايرت

َة نادر)ي ثيَشمةرطة.
-3نادر كةريم خاليد ئيلنجاغى(خال

ضةكى(جةيشى شةعبى) لةرلذيَمى عيَرا وةرنةطرن و رلذيَميش بؤى دةركةوت كة هيَزى

-4شةهيد ئةنوةر مستةفا رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

ثيَشمةرطة لةو سنورةدا دةتوانيَ ضاالكى ئةجنامبدات.

()3

-5حةسةن تةها قادر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
َاى
ئةمانة لةدوو رلووبةرلووبونةوة بةرامبةر رلذيَماى كؤماارى ئيساالمى ئيَاران رلىل
قارةمانانةيان طيَرلا لاةهاوكاريكردنى هيَازة كورديياةكانى رلىذهاةآلت لةشاةرلى()15

كورلانى ميَرجارل و هيَزى ثشتيوانى
لة()1982-9-15ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان هاوكاارى(حزباى دمياوكراتى

رلىذةى(بنارى قةنديل) و سنورى(مهاباد)يش دذى جاش و ثاسدارى ئيَرانى.

()4

كوردستانى ئيَراناى)كاردي لاةماوةى()6ماانط ثشاتيوانيكردني حزباى دمياوكراتي

هااةر لااةمانطى(تشاارينى يةكااةمى )1982كااةرتى تيثااى86ى دةشااتى هااةوليَر

ياااةكيَتى()2هاااةزار ثيَشااامةرطةى باااؤ ناااارد()14ياااان شاااةهيدبوون و(-30

بةفةرماندةيى شاةهيد(شااخةوان عاةباس) طةيشاتنة رلىذهاةآلتى كوردساتاني ئاةم

)40ثيَشمةرطةشيان برينداربوون.

()1

َدا بوو
ثيَشمةرطانةى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورةى لةطةل

لااة()1982-10-10تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَر كااةرتى()1ى بةفةرماناادةيى
شااةهيد(هاااورليَ كاااوة مااةمخورى) بةرليَخس ا بااةرةو(قامسااةرلةش) لةويَشااةوة بااةرةو

-1جةالل خورشيد رةشيد(جةالل ئيلنجاغى)ي ثيَشمةرطة.
-2شةهيد كازم حةمةدةمني رلةئوف ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
()5

َوةتان)ي( )2ئةم كةرتة لة( )1982-10-12طةيشتنة(كونةمشاك) دواتار
شةرلطةى(ئال

-3رلةمحان رلةئوف عومسان ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

َوةتااان و ساااوان لااةقوآليى خاااكى رلىذهااةآلتى كوردسااتاني بااؤ
لااةويَوة بااؤ ئال

يةكةم ضاالكى و دةس وةشاندنى ئةم كةرتة لاةنيَوان رليَطاةى(بؤكاان-مياناداو)
َةى زةمحةتكيَشاانى كوردساتانى
لةمانطى تشرينى يةكةمى 1982بووي لةطةلَ(كؤمةل

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ناميلكةيةكى ضاث نةكراوى (عةىل مةمحود حةمةد)ي كاديروثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.

( )2لةشارةوة بؤشاخي جةالل ئيلنجاغىي سةرضاوةى ثيَشوو ,الثةرلة .48

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةسةن تةها قادر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.324
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()4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةسةن تةها قادر)لاةدايكبووى()1960ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-1-28
2016ز.
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ئيَران) لةثاسدارانياندا و( )3ثاسدار كاوذراو( )3ئؤتاؤمبيليش باةبارةوة طارياي وةلاة
مانطى كانونى يةكةمى 1982لةرلةبيةكانى(ئاختةتةر)ياندا لةنزيك شارى(بؤكان).

()6

ووتيشى بةس(حاجى)لةخؤم بةثيَشةوةتر دةزامني بريا مةرليَكم بؤتاان ساةربربليبواية
َكى شارةكةى(حاجى)ن.
ضونكة خةل

كةرتى()1ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةسةركةوتوويى ضاالكى رلاسثيَردراوةكانى

َال و عااةىل و خاَلااةنادر) ووتيااان ئااةم
لااةم قسااانةدا بااووين باارادةران(نةساارول

خاااؤى ئةجناماااداو لاااة()1982-12-21طةيشاااتنةوة باشاااورى كوردساااتان و

برادةرةمشان(حةسةن تةها)ية شاعرية! مامؤستا(هيَمن)يش رلوويكردة من و ووتاى كاوا

طوناادى(وةرتاايَ)()7ي و كااةرتى تيثااى86ى دةشااتى هااةوليَريش لااة(-12-15

شيعرت هةية؟ منيش لة(دةفتةرىكةيةك) هةنديَ شيعرم نوسى بووي خستمة بةردةستى

)1982لةبؤكانةوة بةرليَكةوتن بؤ باشاورى كوردساتان لاة()1983-1-1طةيشاتنةوة

َاال شايعرةكانى
و وةريطرت و خويَنديةوةي دواى خويَندنةوة رلوويكردة ئيَمة و ووتى (وةل

َةى ووراتاى كؤياةي مااوةى()3ماانط كاورلانى ميَرجاارلى
طوندى(طؤمةشني)ى ديَطةل

زىر جوانةي بةس لةثيَش خؤى دةمريَا )ي بةماةش بارادةران داياناة قاقااى ثيَكاةننيي

ئيلنجاغى طةورة لةرلىذهةآلتى كوردستان بوون.

()8

مامؤستا هيَمنيش ووتى كاكة مةبةستم ئةوةية ئةطةر هةر لةطريفان بيَ و نةكريَتاة
كت َي و ضاث نةكريَ ي دةفةوتيَ ي بةمةش ثيَش خؤت دةمريَ ).

ديدارى(هيَمن موكريانى) و كورلانى(ميَرجارل)

()2

لةطوندى(شيالناوىَ)ى شارى(مهاباد)ي ضوار ثيَشمةرطةى كةرتى()1ى تيثى 86ى

ثيَمواية مامؤستا هيَمن بؤية مةبةساتى وةآلمةكاةى طؤرلياووة ضاونكة كاورليَكى

َةنادر و حةسةن تاةها)بةيةكاةوة
دةشتى هةوليَر(نةسرولآل عةىل و عةىل مةمحود و خال

طااةجنى تةمااةن()22سااالَي هااةزاران كيلؤمااةترى لةباشااورى كوردسااتان لةطوناادى

َى طةورة شاعريى كورد(هيَمن موكريانى) بؤ ديدةنى هيَمنى شاعري.
دةضنة مال

()1

ئيلنجاغى طةورةى ووراتى كؤياة برلياووة باؤ طوناديَكى شاارى مهاباادى رلىذهاةآلتى

حةسةنى مام تةهاى لةزارى خؤيةوة ضؤنيةتى سةردانةكة و نوكتةيةك دةطيَرليَتاةوة

كوردسااتاني تاهاوكااارى باارا ثيَشاامةرطةكانى(حزبااى دميااوكراتى كوردسااتانى ئيَااران

َةكةيانةوة و ضوينة ذووريَكةوةي اليةكى ذوورةكة بةتاةواوةتى
(كة ضووينة مال

َى ديَ ي
َةى زةمحةتكيَشانى كوردستانى ئيَران)بكاتي ضؤن شاطرديَكى حاجى دل
وكؤمةل

مياوةى(سايَو)بااووي اليااةكيرتي ذوورةكااة(كتيَبخانااة)بااووي لةناوةرلاسااتى ذوورةكااةش

دَليَكى ئاةوها شؤرلشاطيَر و هةسا ناساك نيطاةران بكااتي ضاونكة لاةكاتى ئاةم

مامؤستا(هيَمن موكريانى) بؤ خؤى رلايةخى رلاخستبوو و لةساةرى دانيشاتبووي دواى

ضاوثيَكةوتنة لة( )2016-1-28حةسةن تةها زاميانى كانى شيعرى كؤر بووبؤوة هيض

َكى كاام شاارن؟ ئيَماةش
سةالمكردن و ثيَشوازى مامؤستا هيَمن ووتى لةباشور خةل

شيعريَكى ئةوكات و ئيَستاشى نةمابوو؟!

و دةَليَ

َكى ووراتى كؤيةني يةكسةر مامؤستا هيَمن ديَارة شايعريَكى حااجى باؤ
وومتان خةل

َى رلةش بةتةويَلى خةباتةوة
ثةل

خويَندينةوة و وتى

َمداوة لةشةرلةكانى براكوذى نيَوان سااآلنى( )1983-1981خاؤ دوورة ثاةريَز
هةول

َتان
لةمابةينى كةكؤن و هةيبةسول

َى كةى بةيرةقى كوردى لةدةوران
هةل

( )6لةشارةوة بؤشاخي جةالل ئيلنجاغىي سةرضاوةى ثيَشوويالثةرلة

( )7ناميلكةيةكى ضاث نةكراوى (عةىل مةمحود حةمةد)يكاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
( )8لةشارةوة بؤشاخي جةالل ئيلنجاغىي سةرضاوةى ثيَشوويالثةرلة
( )1ناميلكةيةكى ضاث نةكراوى (عةىل مةمحود حةمةد)يكاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
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َميَنراو و زانراوة(خؤكوذى و براكوذى) ثةليَكى رلةش باووة بةتاةويَلى
بطرمي ضونكة سةل
بزوتنةوةى رزطارخيوازى كوردي ساةدان قارةماانى ثيَكااوةي ساةدان ثايالن و نةخشاةى
دوذمنااانى ث ايَ جيَبااةجيَكراوةي شااانازيكردن بةسااةركةوتنةكانى براكااوذى داننانااة
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ (حةسةن تةها قادر)يثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
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َادان بةدةسا و
بةشكستى هةموو جوالنةوةيةكى شؤرلشطيَرلى ميللةتى كاوردي ثياهةل

سةثيَنراوة خؤكوذيية()2ي بةداخةوة ئةمةية رلاس و دروستى شؤرلشى نويَى طةلةكةمان

تفااةنطى براكوذيَااك بااةرز نرخاناادنى كااارى جااةردة و دز و رليَطرانااةي سااوتاندنى

لةوكاتةى(كؤمارى ئيسالمى ئيَران) لة(ديزفول وشاوش) هاةزاران ساةربازى ساوثاى

نةخشةرليَطاى سةرفرازى و يةكثارضةيى خاك و يةكطرتوويى ميللةتةي بؤية(نااكؤكى

عيَراقااى بااةديل دةطاارتي ئيَمااةش لااةناو خاااكى خؤمااان و لةناوضااة ئازادكراوةكااان

َى و ثيسى لةطةلَ ياةك) لةبزاوتاة رلزطارخيوازةيياةكانى
و ناتةبايى و نؤكةرى و دوو دل

كةوتبوينة ويَزةى يةكرتى فةرماندةى مةيدانى وةك شاةهيد ماةمحود ماةرزانى-مياان

كورد بؤ تويَذينةوةيةكى وةك(ميَذووى خويَناوى عيَرا -ياسني بااقرى) باؤ نوساةريَكى

لةيةكرتى دةكوش .

َم كة دةكريَ بةناونيشانى(ميَذوى خيانةت لة بزوتنةوةى رزطاارخيوازى
كورد جيَ دةهيَل

شةرل و نةبةردى طردةسؤرىي خويَنى ئةنوةر نةخشاندى

كورد) بيَ .

لةبةروارى( )1983-6-5كةرتى()3ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر فةرمانادةى

لةكانونى دووةمى1983لةسانورى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر هيَازى ياةكيَتى

كةرتةكةى كة(سابري رلةسولَ) بووي سرلكرابوو(جتمياد) ئةمحاةد عاةزيز رلةساولَ ناساراو

نيشااتمانى كوردسااتان بةهااةموو توانايااةكى سااةربازييةوة خااؤى لااة( )3ئؤتؤمبياال

بة(ئةمحةد كوردة) كرا بووة فةرماندةى كةرت لةشويَنى ئةوي لةطةلَ كاةرتيَكى تيثاى

ثيَشمةرطة دةدا و هيَزةكانى بةرةى(جود) بة حزبى سؤسياليساتى كوردساتان و حزباى

21ى كةركوك بةفةرماندةيى(سةيد بارايم) لةهاةردوو طونادى(طردةساؤرى ساةريَ و

شاايوعى عيَاارا ( )30ئؤتؤمبياال دةبااوون و لةطوناادةكانى(بةردةسااثى و نيَاارةطني و

خواريَ)ى ناحيةى قوشتةثة باؤ ثشاوودان الدةدةني حةماةزياد ماةغري حةمةعاةىل

بانةمورد و مريكة و بةردبرل و بةلةبان) جيَطريكرابوون بةسةركردايةتى(قادر مساتةفا)

ناسراو بة(مةال ئاراس) جيَطرى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر فةرمانادةيى هيَزةكاةى

هيَزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان-ياش لةطونادةكانى(مساقاة و باانى مااران و

كردووةي كةذمارةى ثيَشمةرطةكانى لةهةردوو كةرت خاؤى دةدا لاة( )80ثيَشامةرطةي

ئؤمةرطومبةت و سيَطردكان و سيَكانى و ئاومالَ) بوون.

()1

كةرتةكةى تيثى 21ى كةركوك دةضنة طوندى طردةسؤرى ساةريَ و كةرتةكاةى تيثاى

دةردةكةويَ بةرةى(جود-حزبى شيوعى عيَرا و حزبى سؤسياليستى كوردساتان)

86ى دةشتى هةوليَريش لةطةلَ شةهيد(مةال ئااراس) دةضانة طردةساؤرى خاواريَ()1ي

لةرلووى مةيدانيةوة ذمارةيان زىرتر بووةي يةكيَتى مةزندةى زياتريشى لةهيَزةكانى جود

نزيكى نيوةرلى لةدةوروبةرى سعات( )12 00-11 30يةكيَك لة ئةندامانى رليَكخسانت

بووة بؤية تيثةكانى(93ى دةشتى كؤية و 99ى باواجى و 21ى كةركوك و كةرتى()4ى

َى قةشااقةوة ديَا و هااةوالَ دةدات كااة هيَزيَكااى زىرى
بااة ماتؤرلسااكيليَكةوة لةكااةل

جةبارى تيثى 55ى قةرةداغ) بةسةركردايةتى(عةىل بتاكؤلَ) هيَناياة سانورى تيثاى

حكومااةت لةطوناادى(خورلخااورل)ةيااةي لااةنزيكى بةسااتى شااةرغةي ئااةو هيَاازةش وةك

86ى دةشتى هةوليَري ذمارةى ثيَشمةرطةكانى ياةكيَتى ئاماادةكراو باؤ ئؤثةراسايؤنى

ئؤثةراسااايؤن هاتبووناااة ناوضاااةكةي ضاااونكة رلىذيَاااك ثيَشااارت لةالياااةن ضاااةند

شةرلى(نيَرةطني) خؤى داوة لة()1500-1000ثيَشمةرطةي بةماةش شاةرلطةى نيَارةطني
لةبةرذةوةندى يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان يةكاليكراياةوةي هةرضاةندة باة هةرسايَ
اليةنى شةرلكةر( )20ثيَشامةرطةى قارةماان بووناة قورباانى ئاةو شاةرلة ناةخوازراوة
( )1جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرة.61
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()2

َة جةعفةر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة-خال

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثيَشمةرطةيةكةوة(تويوتا) يةكى ثياوانى رلذيَمى بةعس طريابووي ئةو هيَزة بةدواى ئاةم
تويوتاية هاتبوونة ناوضةكة.

()2

لااةكاتى شااةهيدبوونى شااةهيد(ئااةنوةر) هةريااةك لااة(عااةىل مااةمحود و
َن تيَكااارلاى
َةجةعفاااةر و هيداياااةت حةماااةد) نااااهيَل
ئةمحةدحةماااةدةمني و خال

هيَزةكةى دوذمن لةكةىل قةشقةوة ئارلاستةى خؤى دةطؤرليَا باؤ هاةردوو طونادى

ثيَشمةرطةكانيرت بةشةهيدبوونةكةى بازانني تااوةكو وورةى ثيَشامةرطة هاةر بةباةرزى

طردةسؤرى سةريَ و خواريَي ذمارةى ئؤتاؤمبيلى كااروانى هيَزةكاة( )23ئؤتاؤمبيلى

مبيَنيَتةوةي تةنها بةنهيَنى شاةهيد(ماةال ئااراس و ئةمحاةدكوردة) ئاطاداردةكةناةوة و

جؤراوجؤرى سةربازى بوون(ناقيلة و دةبابة و ئي ا و ضةكى وةك تاؤثى()106ياان ثايَ

لةدةوروبااةرى طردةسااؤري تااةرمى شااةهيد(ئااةنوةر) دةخةنااة ذيَركؤمةَلااة قةسااةرى

بووة) لةنزيكى نيوةرلى طةيشتنة هةردوو طوند و شةرل دةستى ثيَكرد تا درةنطانى ئيَوارة

ثةريَزيَكةوةي ضونكة كاتى شةرلةكة وادةى درويَنةى دةغلَ و دان بووةي دواى شااردنةوةى

و شةو دريَذةى كيَشا.

()3

َال طردةسؤرى وةك ذنيَكى قارةماني
شةهيد ئةنوةر دونيا تاريك داهات و دايكى عةبدول

ثيَشاامةرطةكان دةسااتيانكرد بااةكونكردنى ديااوارى خانوةكااان و سااةنطةرليَدان و
قارةمانانة هاتنةدةس و دوذمن لةدةستثيَكى ثةالمارةكةى بؤ طردةسؤر زىرترين زيانى

رليَتكةى ثاشةكشاةى ثيَشامةرطةكان نيشاان دةكاات و ثيَشامةرطةكانيش طاةمارىى
دوذمن دةشكيَنن و دةرباز دةبن.

()5

طيانى ليَكةوتي بةآلم دواتر ووردة ووردة دوذمن طاةمارىى دةخساتة ساةر طردةساؤر و

زيااانى طيااانى دوذماان لااةو شااةرلةدا بااةطويَرةى زانيارييااة دةسااتكةوتووةكان

بازنةى طةمارىكةى تاةنطرت و بتاوكرت دةكاردةوةي لاةم نةبةرديياةدا شاةهيد(ئاةنوةر

لةنةخؤشخانةى رلزطارى شارى هةوليَر دواى تيَثةرلبوونى ضةند رلىذيَك بةسةر شةرلةكةداي

مستةفا رلةسولَ ئيلنجاغى) شةهيدبوو.

()4

دوذمن()85كوذراوى ئةو شةرلةى بردىتةوة بؤ نةخؤشاخانةى رلزطاارى()6ي لاةو شاةرلةدا

حةوت ثيَشمةرطةى ئيلنجاغى طةورة لةو نةبةردية بةشداربووني ئةمانة بوون

شةهيد(هاورليَ كاوة مةمخورى) لةطوندى(دوشيوان)ى بنارى ديَدةواناةوةي بةمةبةساتى

-1شةهيد ئةنوةر مستةفا رلةسولَ ئيلنجاغى

ترساندن و سةرليَشيَواندنى دوذمن فةرمان بةكةرتةكةى دةكااتي دوورة تةقاة بكاةن

-2عةىل مةمحود حةمةد ئيلنجاغى(عةىل ئيلنجاغى)

تاوةكو برادةرانى طاةمارىدراوى طردةساؤر بتاوانن دةرباازب( و طةمارىكاة بشاكيَنني

-3حمةمةد ئةمحةد حةمةد ئيلنجاغى(حمةمةد ضاوشني)

بةداخةوة لةبةستى(شاقازى) شةهيد هاورليَ كاوة مةمخورى لةو ضااالكيةدا ماارثيَوةى

َة جةعفةر)
-4جةعفةر وسو جومعة ئيلنجاغى(خال
-5ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد ئيلنجاغى(بابةشيَة)

دةدات.

()7

ئةم نةبةردياة بةفةرمانادةيى(شاةهيد ماةال ئااراس) و باةهاوكارى فةرمانادةى

-6هيدايةت حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى

كةرتةكانى وةك(سةيد برايم و ئةمحةد كوردة) و قارةمانيَتى ثيَشامةرطةكان و خاويَنى

-7عومةر حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى

طةشى شةهيد(ئةنوةر مستةفا رلةسولَ ئيلنجاغى) تؤماركرا.

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َة جةعفةر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة-خال
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(هيدايةت حةمةد رلةسولَ)لةدايكبووى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني لاة-30

( )6ئةمحةد كوردةي بريةوةرييةكانى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .150-145
َال)ي لاةدايكبووى()1959ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني سوليَمان فةحتول

2015-8ز.

لة2016-2-5ز.
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شةهيد ئةنوةر()1983-1952قارةمانى دوو شؤرلش

عةريف ئةكرةم و سةآلح شينة) لةطةلَ كةرتيَكى تيثاى21ى كاةركوك بةفةرمانادةيى

َى()1952
ناااوى تااةواوى(ئااةنوةر مسااتةفا رلةسااولَ حةمااةد مااةالك)ةي لةسااال

شةهيد مةال ئاراس لةساةر رليَطاةى هاةوليَر-ماةمخور نزياك طونادةكانى(كةنادالَ و

لةخانةوادةيةكى هةذارى كورد ثةروةرى طونادى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي

طاوةرة)ي ضاالكيةك ئةجنام دةدةني لةو ضااالكية(موحساني ساوليَمان ئيلنجااغى)باراى

َيدا لةطةلَ هةردوو براكةى(شةهيد جةوهةر و عومساان مساتةفا)
لةتةمةنى( )22سال

شةهيد(بةكر رلةشاش) بةشدار دةبيَ بةو شيَوةية دةيطيَرليَتةوة

َى( )1974لةشؤرلشى ئةيلولدا دةكاتة شاني لاة(-9-16
ضةكى ثيَشمةرطايةتى لةسال

مةبةستى سةرةكى لةو ضاالكية ليَدانى ماةفرةزةكانى دةزطااى(ئاةمن)ى هاةوليَر

 )1974لةشاخى شيشار لةداستانيَكى كةم ويَنةدا(جةوهةر)ى براى شاةهيد دةبيَا ي

بووي كة لة هةوليَرةوة رلىذانة دةضوونة(مةمخور)ي لةماةمخور-يشاةوة ساعات( )1دواى

تةرمى ثريىزى لةثشتى شااخى شيشاار لةالياةن شاةهيد(ئاةنوةر)ى براياةوة باةخاك

نيوةرلى دةطةرلانةوةي هةرضةندة(ئةمن)ةكان نةكةوتنة بؤسةكةوة بةآلم ضاةند(بيانياةكى

دةسثيَردريَ ي دواى نسكؤى شؤرلشى ئةيلول لةشارى هةوليَر بؤ باذيَوى ذياانى دةسا

فليثينى) وضةندين(خاؤفرىش و ئةفساةران)ى رلذيَام باةخؤيان و ئؤتؤمبيلةكانياناةوة

َةى رلةجنادةرانى
َى( )1980ثةيوةندى بةرليَكخستنةكانى كؤمةل
بةكاسبى دةكاتي لةسال

كةوتنة ناو بؤسةكةوة.

()1

َى()1982ثةيوةندى دةكات باةهيَزى ثيَشامةرطةى
كوردستانةوة دةكاتي لةبةهارى سال

هةروةها لةبنارى ضياى قةرةضوغ لةطوندى(مةلاةك ئاغاا) لاة()1983-12-14

كوردستان لة تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر ضاةكى ثيَشامةرطايةتى لةشاان دةكااتي

شةرليَك لاةنيَوان كةرتاةكانى(1و  2و )4ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر و (جااش و

لةتيَكرلاى ضاالكيةكانى كةرتى()3ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةشداربووة.

()1

لةنةباااةردى طردةساااؤر لاااة1983-6-5دةضااايَتة كااااروانى شاااةهيدانةوة و
داستانى(طردةسؤرى) باةخويَنى خاؤى تؤمااركردي لاةدواى خاؤى دوو جطةرطؤشاةى

َاى قارةماناناةى لاةو شاةرلةدا طيَارلاوةي لاةو
جةيش) رلووياداي جاةالل ئيلنجااغى رلىل
نةبةردية()2فةرماندةى مةفرةزةى قارةمان شاةهيد باوون باةناوةكانى(شاةهيد قاادر
عةزيز خورمةرةيى و شةهيد فارو مةولود شيواشؤكى).

()2

بةناوةكانى(تريفة وساةرهةد) جيَهيَشاتووةي لةطؤرلساتانى ئيلنجااغى طاةورة باةخاك

شةهيد مام وسو( )1983-1933ئةستيَرةى سةحةرى بيَذينط بةسةر

سثيَردراوة()2ي شةهيد ئةنوةر ثيَشمةرطةى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نويَ بووي باالباةرز

مام وسو دواى كيَخوا وةمسانى بااوكى تاوانى شاويَنى بااوكى بطريَتاةوة و ببيَتاة

و هيَمن و وورة بةرز بوو( )9سالَ خةباتى كردي طوآللةساورةكانى(طردةساؤر) خاويَنى

كةسايةتيةكى ديارى طوندى ئيلنجااغى طاةورةي دىسا و ناةيار باةذمارةيان دانااوة

ئةو و شةهيدانيرتى ئةم نيشتمانة ثاراوى كردوون.

َى()1933
لةئيلنجاغى طاةورة نااوى تاةواوى(وساو وةمساان يوساف ماةالك)ةي ساال

شةرلةكانى كةندالَ و طاوةرة و مةلةك ئاغا

َهيَناوةي لةرليَطةى هةولَ
َةيةكى كيَخوازادةى ئيلنجاغى طةورة ضاوى بةذيان هةل
لةبنةمال

َى  1983ثيَشمةرطةكانى كةرتى(تيث و ياةك و دوو)ى تيثاى 86ى
لةهاوينى سال

وكؤششى خؤيةوة فيَرى خويَندنةوة و نوسني بووةي ضونكة بةفةرمى لةهيض قوتاخبانةيةك

َةيوساف قةشاقةيى و
دةشتى هةوليَر بةسةرثةرشتى فةرماندةكانى كةرت(شةهيد خال
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان مستةفا رلةسولَ)ي ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلولي براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ناميلكةيةكى ضاث نةكراوى (عةىل مةمحود حةمةد)يكاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
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َال)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني سوليَمان فةحتول
( )2جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرة.78

182

َى بةرضاوى هةبووة بؤ ضارةساةركردن و
نةخيويَندووةي لةسةرجةم كيَشة وطرفتةكاندا رلىل
بؤضوون و سةرجنةكانى هةميشة بةهةند وةرطرياون و كارى ثيَكراوة.

()1

َى مةكتاةبى سياساى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان-جاةالىل
لةجيابوونةوةى باال
َى مةكتةبى سياسى( )2مانط لةالياةن هيَزةكاانى ثاارتى
بةبيانووى هةوادارى بؤ بال

َةكةشاى
دواى كيَخوا وةمسان لاةرلووى قؤنااغ و ثياوةتيادا شاويَنى طرتاةوةي بنةمال

دميوكراتى كوردستانةوة رلاثيَتى طرتوخانةى(هاريان) كاراوة لةطاةلَ(مامؤساتا زاهاري

َى( )1958ماام
َيان هةبووة بؤ طةشةى بريى نةتةوايةتى لةشؤرلشى ئةيلولداي لةسال
رلىل

وةمسان يوسفى برايى و مةمحود حةمةد رةسولَ مةالكى ئامؤزايةوة)ي بةردةوام هاوكارى

وسو ثةيوةندى دةكات بةرليَكخستنةكانى ثارتى دمياوكراتى كوردساتان يةكاةجمار كاة

شؤرلشى كردووة بةثيَدانى زانياارى و شااردنةوةيان و دابينكردناى ثيَداويساتيةكانيان

َى كيَخاوا وةمساانى بااوكى
ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلول هاتنة ووراتى كؤية دةضنة مال

بااةطويَرةى تواناااوةي لةبوارطااةىل وةك(نيشااان شااكيَنى و رلاو و شااكار و كشااتوكالَ و

َةبانيدا
َى()1976ةوة بةهؤى ثةيوةندييان لةطةلَ شيَخةكانى تال
َى 1961ي لةسال
لةسال

َى
َدارى و وةساتاى دروساتكردنى خانوباةرة) ليَهااتوو باووةي لاةماوةى()50ساال
ئاذةل

دلسؤز و ثةرىشى ساةركةوتنى شؤرلشاى ناويَ باووةي يارمةتيادةريَكى باشاى(ئاةنوةر

تةمةنى بويَر و خؤطر و قسةخؤش و خواناس و نويَذ و رلىذووطرباووةي ثيااويَكى كاسا

َةى هةرةوةزى جوتياران)ى تةقتاة باؤ باةهيَزكردنى ئةنادامانى
نادر)بووة لة(كؤمةل

َةى كرلين و فرىشتنى كردووةي بةداخةوة لة رلىذى()1983-10-11
بووة دواكارى مامةل

َةى ماركسى لينينى كوردساتان و شؤرلشاى ناويَي()2لةناوةرلاساتى
رليَكخستنى كؤمةل

لةطةلَ دوو هاوسةفةر و هاورليَى بةناوةكانى( بايز مسايل حمةماةد لاةدايكبوى  1930و

شةستةكانى سةدةى رابردوو لةخوارووى رىذئاواى كؤياة تااوةكو بةساتى شاةرغة وةك

َكى طوندى(كونةطورط)ى دارةتاووى
عةىل حةمةد مسايل لةدايكبووى  )1934كة خةل

َكى
نويَنةرى(مةال مستةفاى بارزان) رلابةرى شؤرلشى ئةيلول دياريكراوةي لةاليةن خاةل

نزيك هةوليَربووني بةكاريَك هاتبوونة ناوضةكة لةطوندى(شيواشؤكى سةرىَ-كاوردان)

َةبانى) ئامؤزاى مام جةالىل رلةتكردىتةوة.
سنورةكةوة بةآلم بؤ(شيَة كاكةسور تال

()3

هةستيَكى بةرزى نيشتمانثةروةرى هةبووي زىر جااران ئاةو دوو ديَارة هؤنراوةياةى
دةووتةوة

هةليكؤثتةر شةهيدى كردني دوا مةنزىل مام وسو لاة طؤرلساتانى شاةهيدانى شاارى
كؤية بةخاك سثيَردراوة.

()4

ئيلنجاغيةكان و تيثى 86ى دةشتى هةوليَر
تيثى 86ى دةشتى هةوليَرى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان كة رلىذانيَك دايناةمؤى

كورديَكم دةويَي ضاثوك و ثتةو
سةفةريَك هةيةي بؤم بكا بة شةو

خةباتى ضةكدارى شؤرلشى نويَ باوو لةقاةراج و كةناديَناوة و ماةمخور و شاةمامك و

َيَ تورك و عةجةم بزانن
نةهيَل

ديبةطة و دةشتى كاكى بةكاكى هةوليَر تا بنارى(سةفني)ة شيَتى خؤشاناوان و نيَاوان

ضونكة داطريكةرانى كوردستانن

هةردوو زيَى طةورة و بتوكي هيض كاتيَاك لاةماوةى خةباتيادا بايَ دةسا و تفاةنطى
َى 1983دا زىرينةى ثيَشامةرطةكانى
كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة نةبووةي لةسال

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل مةمحود حةماةد)لاةدايكبووى()1954ى ئيلنجااغى طاةورةي كاديروثيَشامةرطةى ديَاريني
لة2016-4-20ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)ي كاديرى هةردوو شؤرلشى ئةيلول و نوىَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل مةمحود حةمةد)ي كاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َكى ووراتى كؤية بوون بةتايباةت طونادةكانى(ئيلنجااغى طاةورة و طؤمةشاينى
خةل
شيَخان-سةيدان و داربةسةرى سةريَ و خواريَ و مةرزانى سةريَ و خواريَ و شيواشؤكى
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل مةمحود حةمةد)ي كاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َةبانى طةورة و بانةمورد و باانى مااران و
سةريَ و خواريَ و طؤثتةثة و مام قلينج و تال
نيَااارةطني و سا ايَطردكان و قةشاااقة و تااااد)لاااةنيَو ئةمانةشااادا ئيلنجاغياااةكان
َى( )1983-1982نزيكةى نيوةى ثيَشمةرطةى تيثةكةيان ثيَكهيَناوة.
لةسال

()1

-3حمةمااةد ئةمحااةد حةمااةد مااةالك-حمةمةدضاوشاانيي فةرماناادةى مااةفرةزة
لةكةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

()1

ئةمحةد كوردة لةكتيَبةكةيدا(بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي الثةرلة )156ئامااذة

لةو سةروبةندةدا كاةرت و مةفرةزةياةكى ئاةو تيثاة ناةبووي ثيَشامةرطةيةك ياان

َال
َيَك ثيَشمةرطةى ئيلنجاغى دةكات كة لةو داستانةدا بةشداربوون (نةسارول
بةكؤمةل

َال عاةىل فةرمانادةى
فةرماندةيةكى ئيلنجاغى تيَدا ناةبيَ ()2ي منوناةى وةك نةسارول

عةىل مةمحود ئيلنجاغى و سةالم عةباس حةماةدةمني ئيلنجااغى و حمةماةد ئةمحاةد

كةرت و سةالم عةباس و جةالل ئيلنجاغى و حمةمةد ضاوشني و عاةباس حةماةدةمني و

حةمةد ضاوشني و عومةر حةمةد رلةسولَ و شةهيد ئاةنوةر مساتةفا رلةساولَ و ئةمحاةد

مام جاسم و عةىل مةمحودي كة دواتار عاةىل ماةمحود و ماام جاسام دةضانة كاةرتى

حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة) هةروةها باس لةبةشدارى(مام عةباس)يش دةكات بةآلم

رليَكخستنى دةشتى هةوليَر و لةسانورى هاةمان تياث دريَاذة بةخاةباتى رليَكخساتنى

َة-شاؤرلش نيشاتةجيَ باووي
مام عةباس لةو شةرلةدا لةطوندى(مساقة)ى ناحيةى ديَطةل

ثيَشمةرطة و جةماوةر دةدةن.

()3

لااةدواى شااةرلى براكااوذى باليسااان و شااةهيدبوونى فةرماناادة ئةمحااةد قةمبااةرى

شةرلى بيَتواتة(داستان)

دادةنيشيَ ي شةهيد ئةنوةر مستةفاش لاةكاتى ئاةو داساتانةدا لةذيانادا ناةماوة تاا

َى 1983لةمانطى تشرينى يةكةمي يةكةم شارىضاكة لةالياةن هيَازى
لةثايزى سال

بةشدار بيَ ي جةالل ئيلنجاغى لةكتيَبى(لةشاارةوة باؤ شااخ الثاةرلة)74نوسايويةتى

ثيَشمةرطةى كوردستان لةشؤرلشى نويَدا رلزطاار بكريَا (شارىضاكةى بيَتواتاة) باووي
كورلانى ميَرجارلى ئيلنجااغى طاةورة ئاةو شاةرةفةيان بةركاةوت بةشادارى بكاةن و
ئةوانةى بةشداربوون ئةمانةبوون

لةكةرتى()4ى كةنديَناوةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةشداريكردووة لةو داستانة.
َاى كاريطاةرييان هاةبووة
دةردةكةويَ ئيلنجاغيةكانى ميَرجارل لةو داساتانةدا رلىل
ضونكة( )4فةرماندة و()2قارةمانيان بةشدارييان كردووة

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغىي جيَطارى فةرمانادةى كاةرتى()2ى تيثاى
-1نةسرول
86ى دةشتى هةوليَر.

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغىي جيَطارى فةرمانادةى كاةرتى()2ى تيثاى
-1نةسرول
86ى دةشتى هةوليَر.

-2سةالم عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغىي فةرماندةى مةفرةزة لةكةرتى()2ى تيثى
86ى دةشتى هةوليَر.

()2

-2سةالم عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغىي فةرماندةى مةفرةزة لةكةرتى()2ى تيثى
86ى دةشتى هةوليَر.
-3حمةمااةد ئةمحااةد حةمااةد رةسااولَ-حمةمااةد ضاوشاانيي فةرماناادةى مااةفرةزة
لةكةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(هيدايةت حةمةد رلةسولَ)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئةمحةد) لةدايكبوى1961دانيشاتووى ساويدي كااديرو ثيَشامةرطةى ديَارين لاة-3-21
2015ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل مةمحود حةمةد)ي كاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َال ئيلنجاغى بةسةختى بريندار دةبيَ و تا ئةمرىش كاريطةرى ئةو زامةى هةر ماوة.
( )2لةو داستانةدا فةرماندة نةسرول
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-4جةالل خورشيد رلةشيد-جةالل ئيلنجاغىي فةرماندةى ماةفرةزة لةكاةرتى()4ى
تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

هةنديَكيشاايان بااةهؤى شااةرلى نةطريسااى ناااوةخؤ و خؤكااوذى و براكوذييااةوةي
هةنديَكيرتيش بةهؤى جياوازى بريةوة لة(شيَنةيى)ضةكيان دانا.

-5عومةر حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-6ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةدئيلنجاغى-بابةشيَةي ثيَشمةرطةي تيثى 86ى دةشتى
هةوليَر.

()4

رلةمحانى مام رلةئوفى ثيَشمةرطةيةكى ديَرينى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتانة لاةو
بارةيةوة دةَليَ

َةى زانيباووي ووتباووى
جةنابى مام جةالل رلابةرى شؤرلشى نويَ بةو حال

َمان بووني بؤ لةكاتى طفتوطاؤ
ئيلنجاغيةكان لةكاتة قورس و رلىذة سةختةكاندا لةطةل

ميَرجارل لةماوةى طفتوطؤى يةكيَتى و بةعس()1985-1984

و شيَنةيى وازيان هيَنا؟! ضاونكة ماام جاةالل دةيزاناى ئيلنجاغياةكان كاة بووبوناة

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان رلابةرى شؤرلشى نويَ لةباشورى كوردساتان لاة(-31

َطري نةكيَشااةى كؤمةآليااةتى و نةكيَشااةى زةوى
ثيَشاامةرطة نةدوذمنااداري نااةذن هااةل

َيدا بةسةرجةم هيَزةكانى خؤى لةسعات()12ى شةوةوة ضيرت ضاالكى
 )1983-12هةوال

وزاريشيان هةبووةي ديارة شتيَك هةية.

()5

ئااةجنام نااةدريَ و تةقااة لااةهيَزةكانى رلذيَمااى عيَاارا نااةكريَ ()1ي هةرضااةندة
لةالثةرلة()288ى(قةنديل بةغداى هةذاند)ى شةهيد رليَبازدا هااتووة(طفتوطاؤ لاة-3

ميَرجارلييةكان لةملمالنيَ طةورةترن

)1983-12ةوة دةسااتيثيَكردووةي كةضااى شاااةرلى(مةلااةك ئاغااا) لاااة-12-14

َمالنيَ ناوضةيى و كةسيةكانى ناو رليزةكانى هيَزى ثيَشمةرطة و طؤرلةثانى سياسى
مل

1983لةبنارى قةرةضوغ لةنيَوان رلذيَمى عيَرا و تيثى 86ى دةشتى هةوليَر رلووياداوةي

َيَك قارةمان لةرليزةكانى شؤرلش دابربليَن()1ي باةآلم بريوبااوةرلى
كوردستان وايكرد كؤمةل

لةماوةى طفتوطاؤدا ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و جاةماوةرى كوردساتان زيااتر

كوردايةتى لةناو طةجنانى ئيلنجاغى طةورة هةر لةجؤش وخارىش داباوو باؤ شؤرلشاى

لةيااةكرتى نزيااك بوونااةوة لااة( )1984-3-21طااةورةترين ئاهااةنطى جااةماوةرى

َمالنيَكان و كاروانى
نويَي بةمانايةكيرت ئيلنجاغيةكان لةشؤرلشةكةدا طةورةتربوون لةمل

لة(قةشقؤىل و سورداش) بةرليَوةضوو.

()2

َيَك الو و طاةجنيرتى طؤشاكراو باةبريى
خةباتيان بؤ رلىذيَكايش ضاؤلَ ناةكرد و كؤماةل

هةر بةو بؤنةيةشةوة ذمارةى ثيَشمةرطةكانى تيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر ئةوةنادة

شؤرلشطيَرى و كورداياةتى هاتناة طؤرلةثانةكاة و ضاةكى خاةبات و ثيَشامةرطايةتيان

طةشةى كرد كة ثيَويس بكات تيثيَكيرت شان بةشاانى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر

َباةت هةناديَكيان بارودىخةكاة ضاةكى
لةتيثى 86ى دةشتى هاةوليَر كردةشااني هةل

دروس بكريَ ي ئاةوةبوو تيثاى 87ى قةرةضاوغ بةفةرمانادةيي(ساةفني ماةال قاةرة)

َيَكيان خويَنيان رلذاية ناو رلووباارى
ثيَدانان و ثشووى خةباتيان كورت بووي بةآلم كؤمةل

َمالن ايَ
ثيَكهيَناارا()3ي ئيلنجاغيااةكان لااةماوةى طفتوطااؤدا هةنااديَكيان بااةهؤى مل

خويَنى شاةهيدان و دارى ئازادياان باةخويَنى خؤياان ئااودا لةنةباةردى و داساتان و

ناوةخؤييااةكانى كااةرت و تيثااةكانى ناوضااةيى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان و

قارةمانيَتيةكانداي خاؤرلاطرى وجاواميَرى ودان باةخؤطرى هةناديَكيرتيان هاةنطاو باة

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي كاديرو ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2شةهيد رليَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي الثةرلة.289
( )3جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤشاخي الثةرلة.80
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( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رةمحان رةئوف عومسان)لاةدايكبوى 1952ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-9
2016ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةدرةدين مةولود حةسةن-مةال سةدر)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

188

َباذارد بووناة ماياةى شاانازى
هةنطاو طةيانديانة خؤرةتاوي دانةبرلان و ثارتيزانيان هةل
هةموو كوردان بةطشتى و ميَرجارلةكاةى ئيلنجااغى طاةورة بةتايباةتىي لةساةرةتاى

َح حةمةد) لاةمانطى(8ى )1985لةهاةمان كةرتادا
هةوليَر( ))8و(سةباح سةالم سال
دةبنة ثيَشمةرطة.

()9

َح
َى 1983هةريااةك لااة شااةهيد(موحسااني حةمااةد سااال
طفتوطااؤ و كؤتااايي سااال

لةمانطى(6ى  1986سةباح عةىل مةمحود حةماةد) لةماةفرةزةى كاةرتى تيثاى

حةمةد)()2ي و(موحسني رلةئوف عومسان مةمحود) هاتناة رليزةكاانى خاةبات و ضاةكى

86ى دةشتى هةوليَر دةبيَتة ثيَشمةرطة( )10و لة( )1986-7-8هةريةك لاة(حمةماةد

ثيَشاامةرطايةتيان لااةتيثى 86ى دةشااتى هااةوليَر لةشااانكردي( )3لااةمانطى()6ى

َال حةمةدةمني ئؤمةر و شةهيد ئيدريس سوارة وسو جومعة و
حوسيَن ئؤمةر و شوكرول

َال) ثةيوةندى دةكات بةكةرتى()5ى تيثاى 86ى
(1984غةفور حةمةد رلةسولَ عةبدول

َشاد عاةباس حميَادين حةساةن) لةكاةرتى()4ى باةردةباز ضاةكى ثيَشامةرطايةتى
دل

دةشتى هةوليَر( )4و بؤ ماوةيةكيش(رلةساولَ حةماةد رلةساولَ)دةبيَتاة ثيَشامةرطة لاةو

َح
َح حةمةد و شةهيد زاهاري هاةمزة ساال
دةكةنةشان( )11و(شةهيد جةليل حةمةد سال

تيثااةداي( )5لااة( )1984-7-20لااةكاتى طفتوطااؤدا(بااةهرام قااادر بااايز كاااويَس)

حةمةد) لةكةرتى()6ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لةالى جاةالل ئيلنجااغى هاةمان

لةطةلَ()6ثؤليسى بةريَوةبةرايةتى ثؤليسى كؤية دةرفةت وةردةطرن و ثةيوةندى دةكةن

َى 1986دا ضاةكى
َال و كاوة ئةنوةر ناادر)ياش لةساال
سالَ( )12و(شهاب وهاب فةحتول

بة تيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر ئاةوكات(ساابري رةساولَ) فةرمانادةى تيثةكاة باووةي

ثيَشمةرطايةتى شان بةشانى طةجنانيرتى ئيلنجااغى طاةورة دةكةناة شاان()13ي دواتار

ضاالكيةكة لةاليةن ئةم ثؤليسانةوة جيَ بةجيَكراوة

َى 1987لةكةرتى()4ى بةردةبازى تيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر(باةكر
لةسةرةتاى سال

َاةبانى و رلةزا ئةباباةكر
(بةهرام قادر بايز ئيلنجاغى و عةبادولرةزا عومساان تال

سوليَمان حةمة مستةفا) لةالى شةهيد ئازاد داربةسةرى دةبيَتة ثيَشمةرطة.

()14

َةبانى و سيَ ثؤليسي عةرةب)ي كة حةوت ثارضاة
َةبانى و شيَرزاد حةمة طاوانى تال
تال
ضةكى كالشينكؤف و ج َي ستيَشنيَكى بةريَوةبةرايةتى ثؤليسى كؤية رلادةستى تيثاى
َى 1985
86ى دةشتى هةوليَر دةكةن()6ي هاةروةها(ئةمحاةد عاةودل قاادر)( )7لةساال
و(لوقمااان حةمةعااةىل عااةىل لااة1985-5-1لةكااةرتى()5ى تيثااى 86ى دةشااتى

َال عةىل مةمحود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نةسرول
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رلةئوف عومسان)لةدايكبووى1966ى ئيلنجاغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-8
2016ز.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(غةفور حةمةد رلةسولَ)لاةدايكبووى1971ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-4
2016ز.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رلةئوف عومسان)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةهرام قادر بايز)لةدايكبووى1957ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-5ز.
َال عةىل مةمحود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نةسرول
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( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان حةمةعةىل عةىل )لةدايكبووى1968ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة-5-10
2016ز.

َح)لاةدايكبووى1967ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-3-18
( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم ساال
2016ز.
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)لةدايكبووى1971ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-4
2016ز.

( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد حوسيَن ئؤمةر)لةدايكبووى1967ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-10
2016ز.
( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سا )ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )13ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةر نادر)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وثارتيزاني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةكر سوليَمان حةمةمستةفا)لةدايكبووى1969ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-4
2016-5ز.
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كؤتايى طفتوطؤى شؤرلش و رلذيَم

ئازيانة و( )2ثيَشامةرطةى قارةماان شاةهيدبوون و( )2هااوآلتى و()6ثيَشامةرطةش

َى()1921ةوة تاا
رذيَمة يةك لةدوا يةكةكانى عيَرا بةدريَاذايى تةماةنيان لةساال

برينداربوون و طوندةكةش خاثوركرا.

ئةمرلى هةر كات طفتوطؤيان لةطاةلَ كاوردان كارد بيَا ي تاةنها طةماةكردن و كاات

ئازيانة ثيَش ثةالمارةكة

َكى
َيَنى درىينةيان داوة بة كؤماةالنى خاةل
بةسةربردن و هةنديَ قسةى بريقةدار و بةل

ئازيانة طونديَكة لةرلووى كارطيَرلييةوة سةر بة ناحيةى قوشتةثةى شارى هاةوليَرةي

كوردستان و جيَ بةجيَ-شيان نةكردووةي جطاة لةماةش ضاةندين ثايالن و نةخشاةى

َكااةوتووةي خزمااانى عةشااريةتى(لااةك)
بااةدوورى()22كيلؤمااةتر لةرلىذهااةآلتى هةل

طآلويان لةكاتى دانوستانةكاندا دةرحة باة بزوتناةوةى رلزطاارخيوازى كاوردى خااوةن

خاوةنداريَتى دةكةن و كيَخوايةتيان كردووةي لةطةلَ كةميَك لة(مةنتك وسةيدةكان) كة

ثرسيَكى رلةوا ئةجنامداوة.

َدارى هاتونةتة ئاواييةكةوةي شان بةشانى(لةك)ةكان نيشتةجيَبووني
بةشوانكارة و ئاذةل

َطرى عيَرا بة هاوكارى جاشاة خؤفرىشاةكان لاةماوةى( )3ماانط
دةزطاى هةوال

َى 1985ذمارةى خيَزانة طوند نشينةكانى( )20-17خيَزان و( )150-100سةر
لةسال

و( )10رىذدا لة( )1984-9-15تاوةكو( )1985-1-25دوو فةرماندةى مةيادانى و

خيَزان بووةي قوتاخبانةيةك و مزطةوتيَكيش لةئاواييةكة هاةبووةي باةكارى كشاتيارى و

جةماوةرى ثيَشمةرطايةتيان تريىر كرد ئةوانيش(شةهيد مالزم سةيد كةريم هاوديانى)

َى مةرل و ماآلتى لةو سةروبةندى لايَ باةخيَوكراوةي
َدارى خةريكبوونة( )4ميَطةل
ئاذةل

و(شةهيد مامةرليشة) بووني دواى شةهيدكردنى(مالزم سةيد كةريم) سااردى كةوتاة

لااةرلووى ثيَكهاتااةى خانووبةرةكانيانااةوة زىربااةى زىرى خانوةكانيااان لااة(كااةرثوض)

طفتؤطؤكاااةوة و تادواجاااار ياااةكيَتى نيشاااتمانى كوردساااتان لاااة1985-1-15

دروستكرابووةي يةك كاؤآلنى ساةرةكى هاةبووة لةباشاورى ئاوايياةوة لاة(جؤخيناان)

لةبةياننامةيةكاادا طفتااؤى رلاطاارت و بةشااةهيد بااوونى(مامةرليشااة)ش كوردسااتان
َةذاو لااة( )1985-2-1شااةرل بةسااةختى لااةنيَوان شؤرلشااى نااويَ
بةتااةواوةتى شاال
بةرلابةرايةتى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و رلذيَمى بةعس دةستيثيَكردةوة.

()1

تاسةرووى طوند و نزيك مزطةوتةكة دريَذدةبؤوة.

()1

كةرتى()2بةر لةشةرلةكة
َى( )1984عةبادولباقى حةساةن حمةماةد ئاةمني باارزانى
لةناو طفتوطاؤى ساال

داستانى ئازيانة

دةكريَتة فةرماندةى كاةرتى()2ى شاةهيد ئةمحاةد قةمباةرى لاةتيثى 86ى دةشاتى

ئازيانةي داستانيَكة ثيَشمةرطةكانى كةرتى()2ى شةهيد ئةمحةد قةمباةرى تيثاى

هةوليَري شيَة حوسيَنى كورانى هةوليَر ناسراو بة(مةريوان) جيَطرى كةرت بووي سةالم

86ى دةشتى هةوليَرى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان بةفةرمانادةيى شاةهيد(بااقى

َاة عوماةر
عةباس ئيلنجاغى و جةالل خورشيد ئيلنجاغى فةرماندةى ماةفرةزة و خال

بارزانى) لة طوندى(ئازيانة)ى ناحيةى قوشاتةثةى ثاريَزطااى هاةوليَري دذى هاةزاران

َةبانى رلابةر سياسى كةرتةكة بوو()2ي دوو مانط ثيَش شةرلى ئازيانة(ئةمني) ناويَك
تال

جاش و سةربازى سوثاى عيَرا و فةوجة سوكةكان(جاش وجةيش)ي لةباةروارى(-3-7

كة بة كاكةمني هةوليَرى بانط دةكرا لةجياتى شيَة حوسيَن كرا باة جيَطارى كاةرتي

 )1985لةرلووبةرلوو بوونةوةيةكى باةرةيى نابةرامباةردا ئةجنامياناداي تيايادا دوذمان
زيانيَكى زىرى(مادى ومةعنةوى وطياانى) ليَكاةوتي لةبةرامبةريشادا( )5هااوآلتى
( )1شةهيد رليَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي لةنيَوان ثةرلةكانى()309-297بةتةواوةتى باسي ليَوةكردووة.
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َى داستانةكةي لة2016-6-29ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف)لةدايكبووى 1963ى ئازيانةي شايةحتال
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلىستةم خةليل رلةسولَ)لةدايكبووى 1970ى طردةرلةشةى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينى بةشاداربووى
داستانةكةي لة2016-6-21ز.
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بارةطاى كةرتةكة لةطوندى(باغاةمرة)ى باووي رىذيَاك كاكاةمني هاةوليَرى ياةك دوو
ثيَشمةرطةى ناردبوو بؤ ضاالكى نيَو رليَطاكاني باةهؤى طفتوطاؤوة ئةماة قةدةغاةبووي

َاة
-2لةقوشتةثةوة بؤ بازطةى طردةرلةشة بة سةرثةرشتى رلابةر سياساى كاةرت خال
َةبانى.
عومةر تال

لةبةر ئةوة(شةهيد باقى بارزانى) نيطةران دةبيَ و خؤى لة كاكةمني هاةوليَرى تاورلة
دةكاتي ئةويش دةضيَتة طوندى(ئاخورلة) دادةنيشيَ ي( )3كاكةمني هةوليَرى لةداساتانى

-3دةستةى هيَرشبةر بة سةرثةرشتى فةرماندةى كةرت شاةهيد بااقى باارزانى و
فةرماندةى مةفرةزة سةالم ئيلنجاغى.

ئازيانة بةشدار نةبووي بريوبؤضونى تر دانيشتنةكةى بؤ ئةوة دةطةرليَنةوة كاة نةكراوةتاة

بةآلم لاةكاتى نزيكبوناةوة لةبازطةكاة لةشاةوى( )1985-3-7/6دةردةكاةويَ

فةرماندةى كةرت بؤية تورلةبووة و دانيشتووة()4ي لةوانةياة ئاةو كاكاةمني هةوليَريياة

َثشتى لة بازطةكة لةويَ جيَطري كردبووي ئةمةش كاار لاة
دوذمن هيَزيَكى نويَى بؤ ثال

َى 1992لةسةر سنور جةندرمةى تاورك طرتياانى و
يةكيَك لةو طةجنانة ب َي كة لةسال

بةرنامةى كةرتةكة دةكات و ناتوانن ضاالكيةكة ئةجنام بدةني بؤية بةهيَمنى ثاشةكشة

تؤمةتى ئةندامى ثارتى كريَكارانى كوردستانى(ثةكةكة)ى خستنةثالَ و طوللة باران و

َاة
دةكةن و بؤ شةو دةطةنة طوندى(ئازيانة)()6ي هةر يةك لة(ساةالم ئيلنجااغى و خال

شةهيدى كردن.

()5

َايَن باابرلىين ئازياناة باؤ ماناةوة و
َةبانى) بةشةهيد(بااقى باارزانى) دةل
عومةر تال

لةدواى بةكؤتايى هااتنى طفتوطاؤى نيَاوان حكوماةتى عيَارا و شؤرلشاى ناويَ

ثشوودان دةس ناداتي بةآلم شةهيد باقى بارزانى وةك فةرماندةى كةرتةكة طاويَ باة

كةرتى( )2بانط دةكريَن باؤ ساةركردايةتى و لاةويَ برلياار دةدريَا ي هاةر كةرتاةى

ثيَشاانيارةكةيان نااادات و شااةو لةطوندةكااة برليااارى مانااةوة دةداتي سااةالم عااةباس

ضاااالكيةك ئةجنامباادات كااة جيَطااةى باسااكردن بيَاا ي كااةرتى()2ش بازطااة و

فةرماندةيةكى مةفرةزةى ضوس و ضاالك بوو ثيَش برادةرانى تار بووباووة فةرمانادةى

َطةى(طردةرلةش)ةى سةر رليَطةى نيَوان(هةوليَر-قوشتةثة) دةسا نيشاان دةكااتي
مؤل

مةفرةزة شارةزايي زياتربووي ضةند رلىذيَك ثيَش شةرلى ئازياناة شاةهيد بااقى باارزانى

شةويَك ثيَشرت دةضنة(دارةتوو) بؤ وةرطرتنى زانيارى لةسةر ذمارةى ثاسةوان و سةربازى

َة عومةر
َى داوا لة(كؤسرةت رلةسولَ) دةكات كة رلابةر سياسى كةرتةكةى(خال
لةمساقول

بازطةكةي ئةمة لةشةوى()1985-3-6/5ثالنى بؤ دادةنريَ ي بؤشةوى دووةم برليار درا

َاةبانى دةَليَا
َاة عوماةر تال
َةبانى) بؤ بكاتة جيَطرى كةرتةكةي بةآلم خال
تال

ساةالم

لةبازطةكة بدريَ ثالنيَكى بةو شيَوةى بؤدانرا

َكو ثيَش ئيَمةية بكريَتة فةرمانادةى
ئيلنجاغى نةك ثيَويستة بكريَتة جيَطر كةرت بةل

-1لةهةوليَرةوة بؤ بازطةى طردةرلشة بة سةرثةرشاتى فةرمانادةى ماةفرةزة جاةالل

كةرتيش ضونكة كؤنرتة و طوجناوترة بؤية هةموو ثيَشمةرطةكانيش حةز دةكةن.

ئيلنجاغى.

()7

دواتر هةرضةندة(رلزطار ئيسماعيل خادر) ناساراو باة(رلزطاار سايان) ياةكيَك لاة
رليَكخستنةكانى شاري شةو دةطاتة ئازيانة و هةوالَ دةداتة شاةهيد بااقى باارزانى كاة

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)لةدايكبووى 191962ى ئيلنجاغى طاةورةي فةرمانادةى ماةفرةزة لاة
داستانةكةي لة2016-2-16ز.
َاةبانى طاةورةي رلاباةر سياساى بةشاداربووى
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)لةدايكبووى 1955ى تال

داستانةكةي لة2016-6-22ز.
َكةندى هاةوليَري كاديروثيَشامةرطةى ديَاريني
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئيسماعيل ئةمحةد)لةدايكبووى 1961ى طل
لة2016-6-25ز.
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حكومةت بةيانى هيَرش دةكاتة سةر ناوضةى خؤرئاواى(ديَادةوان) و ثيَويساتة باةرة و
رلىذهةآلتى ديَدةوان برلىني بةآلم شةهيد باقى بارزانى هةر سوور دةبيَا لةساةرمانةوةي
()6

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثيَشمةرطةكانيش فةرمانى فةرماندةكةيان جيَ بةجيَ دةكةن و شةو دةميَننةوة()8ي ئاةو

-13خدر فارس قادر ناسراو بة(نةبةز دووبزى)ي ثيَشمةرطة.

ثيَشمةرطانةى شةوى( )1985-3-7/6لة كاةرتى()2ى شاةهيد ئةمحاةد قةمباةرى

-14شةهيد عةبدولرةمحان سةيد حمةمةد دوبزىي ثيَشمةرطة لةشةرلةكةدا بةخةستى

لةطااةلَ شااةهيد باااقى بااارزانى بااوون ذمارةيااان( )24ثيَشاامةرطة بااووةي دواتاار()2

بريندار دةبيَي بةآلم سىَ رىذ ثيَش()1996-8-31لةشةرلى نةطريساى نااوةخؤى نيَاوان

ثيَشمةرطةى كةرتى رليَكخستنى رلةواندوز و( )1ياةك ثيَشامةرطةى رليَكخساتنى شاار

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان وثارتى دميوكراتى كوردستان شةهيد بوو.

دةطةنة اليان بةمةش ذمارةى ئةوانةى لةو نةبةردية طةورةياة ميَذوويياة بةشاداردةبن

-15شةهيد قةرةنى عةىل حةمةخان شاخةثيسكةيىي ثيَشمةرطة.

دةبنة( )27ثيَشمةرطة( )9بةناوةكانى

-16سةباح عةبدوحلةميد حمةمةد سيَتاقانى هةوليَري ثيَشمةرطة.

-1شةهيد عةبدولباقى حةسةن حمةمةد ئةمني بارزانى(باقى بارزانى) فةرمانادةى
كةرت.

()11

َح قادر مةمحود مساقةيى(حةمة بيَكةس)ي ثيَشمةرطة.
-17حمةمةد سال
َتةثةيى)ي ثيَشمةرطة.
-18عةزيز قادر حةمةدةمني قادر(عةزيز قول

-2سةالم عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغىي فةرماندةى مةفرةزة.

-19خاليدة سوور قوشتةثةيىي ثيَشمةرطة.

-3جةالل خورشيد رةشيد ئيلنجاغىي(جةالل ئيلنجاغى)فةرماندةى مةفرةزة.

َتوكىي ثيَشمةرطة.
-20موحسني ضةل

َة عومةر) رلابةر سياسى كةرت.
َةبانى(خال
-4عومةر ئةمحةد ئيسماعيل تال

َتوكىي ثيَشمةرطة.
-21ئيسماعيل ضةل

-5عومةر ئةبو زيَد فةقيَ حمةمةد سوالوكى خؤشناوةتىي(هؤطر) ئيدارةى كةرت.

-22رلةشاد بةرلانةتىي سايةقى كةرت.
()12

-6عومةر ئيرباهيم طردةرلةشةى طتكةي دكتؤرى كةرت.

-23نةوزاد بارزانىي ثيَشمةرطة.

-7عومةر مةمحود حميَدين ئيلنجاغىي(عومةر ئارلثيَتى)ي ثيَشمةرطة.

-24شهاب حةسةن حةمةد ئةمني براى شةهيد باقى بارزانى.

َح حةمةد ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
-8شةهيد موحسني حةمةد سال

-25ئةمحةد عةىل ئةمحةد(شؤرلش)ي ثيَشمةرطةى كةرتى رليَكخستنى رلةواندوز.

-9ئةمحةد حمةمةد عةزيز طردةرلةشةى طةورةي ثيَشمةرطة.

-26بورهان خدر عةزيزي ثيَشمةرطةى كةرتى رليَكخستنى رلةواندوز.

-10رلىستةم خةليل رلةسولَ خزر طردةرلةشةى طةورةي ثيَشمةرطة.

-27رزطار ئيسماعيل خدر مةمحود(رزطار سايان)ي رليَكخساتنى شااري بةداخاةوة

-11شةهيد حوسيَن سةعيد حةسةن طردةرلةشةى طةورةي ثيَشامةرطةي لةرلاثاةرلينى
َى 1991لةالى(ديبةطة) شةهيد دةبيَ .
سال

لةزجنرية(19تاوةكو)23ناوى سيانى ئةو()5ثيَشمةرطةيةم بةدةس نةكةوت؟!

()10

-12ئيحسانى مةال حةسةنى مورتكةى طةورةي ثيَشمةرطة.
( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(خدر فارس قادر)لةدايكبووى 1965ى عةمشةي ثيَشمةرطةى ديَريناى بةشاداربووى داساتانةكةي

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )10ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(ئةمحااةد حمةمااةد عااةزيز)لااةدايكبووى 1966ى طردةرلةشااةى طااةورةي ثيَشاامةرطةى ديَرينااى

لة2016-3-20ز.
( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةبو زيَد فقيَ حمةمةد)لةدايكبووى 1964ى سيَتاقاني ثيَشمةرطةى ديَرينى بةشاداربووى

بةشداربووى داستانةكةي لة2016-3-18ز.

داستانةكةي لة2016-3-18ز.
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لةثاريَزطاى كةركوكةوة فةرمانيان ثيَكرابووي باةرةو ناوضاة ئاازاد كراوةكاانى بةساتى

دةستثيَكى شةرلى ئازيانة
طزةنطى خؤرةتاوةي كاتى رلادانى رلان و ميَطةىل(مةرلوبزن)ى شوانكارةكانى طوندة بؤ

شةرغة و ديَدةوان و كةنارى زيَى بتووك.

()4

لةوةرلطا و ئاقاراني كورد ووتةنى(طةردى بةيانى ياة)ي هةليكؤثتاةرة مةرطتايَنةكانى

َى(طردةساؤر)ةوة جااش و ساةرباز
ثاش ماوةيةك لة بؤردومانى فرىكةكانةوة لةقؤل

حكومةتى عيَرا ديَنة سةر ئاوايى و ئامسانى طونادى(ئازياناة) لاةو كاتاةدا(رلةشااد

وةك(شارة ميَروولة) رليَتكةيان بةرةو ئازيانة بةس ي لةاليةن ثيَشمةرطةوة رليَطةدرا كة

بةرلانةتى) شوظيَرى ئؤتؤمبيلى كةرتةكةي ئؤتؤمبيلةكةى طةياندبووة سةر رليَطا(جادة)

َكى ئااوايى طوندةكاةيان
طوندنشينةكانى ناو ئاوايى دةربتن و مةالى طوندةكة و خاةل

بؤ ئةوةى هةناديَ(باةنزين) ثةيادا بكااتي هةليكؤثتاةرةكان خساتيانة باةر سايَرةى

َكرد و بة ثاةرلىى ساثيةوة باةرةو رلووى جااش و ساةربازةكان ضاوون()5ي و خؤياان
ضؤل

خؤيانااةوة و بؤردومانيااانكرد و سااوتانديان بةهااةموو كااةل وثااةىل نيَوييااةوة جطااة

رلادةستى(ئةسعةد ئاغاى هةركى) سةرىكجاش و فةرماندةى(فةوجة ساوكةكان)كاردي

لة(ئارثيَتيةك و سيَ طوللة ئارلثيَتى) نةبيَ كة لةو كاتة لةالى شةهيد باقى بارزانى

َكى ئازيانة
خةل

بووي بةمةش(عيتاد)ى ثيَشمةرطةكان بةتةواوةتى سووتاي لةهةمان كاتيشدا شوانيَكى
ئاواييةكةيان شةهيد كرد.

()1

تاهري شةريف ئةمني هاوآلتى ئازيانة بة ئةسعةد ئاغاى هةركى دةَليَ
جوتيار و مةرلدارن ئاطات ليَيان بيَ ي ئةويش لةوةآلمدا دةَليَ

خةمتان ناةبيَ ناةك

خزمةكانى ئيَوة بطرة ئيَوارة داهات ثيَشمةرطةكانيش(ئيزن) دةدةين.

()6

َطر و جةنطى و بيالتؤز و عةنرت)
لة بةرة بةيانيةوة هةليكؤثتةرةكانى جؤرى(بارهةل

ئةمة لةكاتيَكداية ثيَشمةرطةكانى كةرتى()2ش دوو بة دوو بةطويَرةى ثيَكهاتاةى

َؤكاة ئؤثةراسايؤنيَكى طاةورةى ئامسانياان
َجال
ئامسانى ناوضةكةيان تةنى وةك تؤرلى جال

خانوبةرةى طوندةكة لةسةنطةر دادةمةزريَن و ثالن دادةنيَن تا ثيادةى دوذمن دةطاتة ناو

ئةجنامدا ذمارةى فرلىكة و هةليكؤثتةرة جةنطياةكان خاؤى داوة لاة( )30فرلىكاة()6

طوندةكة تةقة نةكريَ ي بةآلم ئةوةى ثالنةكاةى طاؤرلى ئاةوةبوو ثيكاابيَكى تويوتااى

َطةى نةوتى تةقتة و( )6فرلىكة بؤ كاةنارى زيَاى
فرلىكة بؤ نزيك كؤية و سنورى كيَل

َى
جاشةكان رلاستةوخؤ ديَتة ناو طوندةكة و نزياك تانكياةكى ئااو دةوةساتيَ لةهاةول

بتوك و شيَة بزيَنى خواروو و( )6فرلىكة باؤ دةشاتى دزةياى و( )6فرلىكاة باؤ بناارى

دابةزين دةبن ضةكدارةكانى ناو تويوتاكةي ثيَشمةرطةكانيش دةسارتليَذى طوللاةيان لايَ

ديَدةوان و( )6فرلىكاةش باؤ شاةرلطةى(ئازياناة)ي( )2ئاةو رلىذة لاة زةميناةوةش()10

دةكةن()7ي بةمةش دوذمن ضاوى شكاو تاا ئيَاوارة ناةيتوانى هاةنطاويَكيرت ثيَشارلةوى

َةكانى(ثرديَ-ئؤمةراوة-شايَراوة-
هةزار(جاش وجةيش) لةثاريَزطاى(كةركوك)ةوة بةقؤل

بكات.

()8

بيَستانة-طردةسؤر) باةرةو بناارى ضاياى ديَادةوان و ثةلكاناة و خورلخاورل و قةشاقة و

بةآلم فرلىكة جةنطيةكان زىر دةهاتنة سةر طوندةكة و زىر بيَ باكانة نزم دةبوونةوةي

َثشااتى دةيااان زريثااؤش و ناقيلااة و فرلىكااة و تؤثخانااةى
جلبةسااةر و ئازيانااة) بةثال

لةنزيكى سعات()11ى ثيَش نياوةرلى شاةهيد(بااقى باارزانى) طوللةياةك ئارلثيَتاى

ليواى(عامسى قاتعى جةيشى شةعبى) سيَ قوضان ثةالماريان هيَناا()3ي ئاةو هيَزاناة
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حمةمةد عةزيز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف)ي شايةحتال

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف)ي شايةحتال
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

198

دةطريَتااة هةليكؤثتااةرةكان بةمااةش فرلىكااةكان زىر بةرزدةبنااةوة و نااةيانتوانى وةك

َةكردنةوة بةهيَزتريكردني
ثيَشمةرطةيةك وورةى ثيَشمةرطةكان بةرزتر بؤوة و طيانى تؤل

ثيَويس ئامانج بثيَكني لةرلىذئاواى طوند لة(طردةسؤر)ةوة تا دةهات جااش و ساةرباز

هةريةك لة(سةالم ئيلنجاغى و جةالل ئيلنجاغى) لةفةرماندةى مةفرةزةوة بووناة دوو

نزيك دةبوونةوة لة ئازيانة ناوضةكةش دةش و سةر رليَطاية بؤ ثاشةكشة دةس ناداتي

فةرماناادةى كااةرتى دليَاار و هااةر ثيَشاامةرطةيةكيش وةك فةرماناادةى مةفرةزةيااةك

ئامسانيش هةليكؤثتةر بةردةوام لةسةرى دةسورلايةوةي ثيَشمةرطةكان برليار دةدةن تا دوا
َنةوة وةك نةريتيَكى شؤرلشطيَرلانة تاا
فيشةك بةرطرى بكةن و تةنها(يةك) فيشةك بهيَل
نةكةونة دةس دوذمن و خؤيانى ثيَ شةهيد بكةن.

()9

دةركةوتن.

()12

لةدواى سعات()12ى نيوةرلىةوة دوذمن هيَرشةكانى ضرلكردةوةي خانوو نةبوو طوللاة
ئارلثيَتى و تؤثى نةمساوى و بؤردومانى فرلىكة و دىشكةى زريثؤش و تؤثى دةبابةكانى

ثيَشمةرطةكانى كةرتى دوو زىر قارةمانانة رلووبةرلووى دوذمن دةبوونةوة لة ئامسان و

بااةر نةكااةوتبىَي جطااة لااة شااةهيدةكان( )6ثيَشاامةرطةش زامااداربووبون()13ي

زةويدا بةجؤريَك كة لة زةويدا زياتر لة( )3هاةزار جااش و ساةرباز لاةو( )10هاةزار

ثيَشمةرطةكان كة ديوارى خانوةكانيان كونكردبووي دةبواية نزياك كوناة ديوارةكاانيش

جاش و سةربازةى تيَكرلاى ئؤثةراسيؤنةكة بةرةو ئازيانة دةضووني دىشكة و تؤثى تاناك

تةرلبكريَ تاوةكو تةثوتؤزى تةقةكردنيان دةرنةكةويَ ي بةآلم لةدواى عةسارةوة(حةماة

و زرليثؤش و تؤثى نةمساوى كة تيبةى تؤثخانةى ليوا عاامسى سايَ قوضاان و بةياةك

بيَكةس) لةشويَنيَك تةقة دةكات ئةوةى لةبري دةضيَ ي بؤية شويَنةكةيان ئاشكرا دةبيَ

جاريش دةيان طوللة ئارلثيَتى جاشةكان رلوو لة طوندةكة دةتةقيَنران و هيض كااتيَكيش

َة
و دةدريَنة بةر تؤث و ئارلثيَتيةوة و هةريةك لة(سةالم عةباس و حةمة بيَكةس و خال

لة( )6هةليكؤثتةر كةمرت لةسةر ئامسانى طوندةكة نةبووي لاة طاةردى بةيانياةوة تاا

َاة عوماةرى رلاباةر
عومةر) دةكةونة ذيَر ديوارةوةي بارادةران هاةموويان وادةزانان خال

كؤتايى شةرلةكةي( )10بؤ جارى دووةم لةدواى سعات()12ى نيوةرلى شةهيد باقى بارزانى

سياسى كةرتةكة شةهيد بووة.

()14

طوللةيةكيرتى ئارلثيَتى دةطريَتاة هةليكؤثتاةرةكان بةماةش شاويَنةكةى باؤ دوذمان

َةبانى
َة عومةر تال
زريثؤش و تانكةكان دةمة و عةسر لةطوند نزيك دةبوونةوةي خال

ئاشكرا دةبيَا ي دوذمان شاويَنةكةى بؤردووماان دةكااتي شاةهيد بااقى باارزانى و

و جةالل ئيلنجاغى و سةالم عةباس ئيلنجاغى فةرماندةى مةيدانى شةرلةكة كؤدةبنةوة

ثيَشمةرطةيةك بةناوى(شةهيد موحسني ئيلنجاغى) بةيةكةوة شةهيد دةبن(.)11

و هةمان نهيَنى شةوى رلابرلدوو دادةنيَنةوة ضونكة شةرلبةردةوامة و عةسريَكى درةنطة و

شاةهيد بااقى و

دوذمن تادةهات بازنةى طةمارىى سةر طوندى ئازياناةى تةساكرت دةكاردةوة()15ي ئايرت

موحسااني سااعات12ى نيااوةرلى شااةهيد دةبااني هااةروةها رلةهبااةرى سااةيد باارايم

هيَدى هيَدى دوذمن نزيكرت دةبؤوةي ثيَشمةرطة هيض(عيتاد) و طوللة و(زةخرية)ى شةرلى

لةالثةرلة()133ى طرلدار نوسيويةتى شاةهيد بااقى باارزانى و موحساني ئيلنجااغى

ثيَ نةماي تةنها()1يةك طوللة ئارلثيَتاى ماابوو كاة شاةهيد(عةبادولرةمحان ساةيد

سااعات12ى نيااوةرلى شااةهيد دةبااني دواى شااةهيد بااوونى فةرماناادةى كةرتةكااة و

َطرتبوو ,باةآلم
حمةمةد) دواى شةهيد بوونى شةهيد(باقى بارزانى)ئارلثيَتيةكةى هاةل

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلىستةم خةليل رلةسولَ)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

جةالل ئيلنجاغى لةالثةرلة()90ى لةشارةوة باؤ شااخ دةنوسايَ

َح قادر-حةمةبيَكةس)لةدايكبووى 1968ى مساقةي ثيَشمةرطةى ديَرينى بةشاداربووى
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد سال
داستانةكةي لة2016-6-30ز.
( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )13ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حمةمةد عةزيز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )15ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َطرتوو بؤبةرزكردنااةوةى ورةى
كةبرينااداربوو(جااةالل ئيلنجاااغى) ئارلثيَتاايةكةى هااةل

َة)ي باةهؤى بؤردوماانى فرلىكةكاناةوة()4
َةطردةل
بةبريندارةكانةوة دةطةنة طوندى(ضال

ثيَشمةرطة و ضاوشكاندنى ضاوى دوذمن دواجار لة دوذمنى طرت()16ي تةنها يةك هيوا

َةوة بااؤ
َةطردةل
َة)ش شااةهيدبووبون()20ي لةضااال
َةطردةل
ضااوار هاااوآلتى طوناادى(ضااال

بؤ ثاشةكشةى ثيَشمةرطةكان هةبووي ئةويش ثرديَكى ثش طوندةكة بووي كاة جاادةى

طوناادى(جلبةسااةر) هااةمان رلىذ لةسااعات()7,5ى بةيانيااةوة تاااوةكو()6ى ئيَااوارة

بةسااةرةوة بااووي دةمااة و ئيَااوارة(جاشااةكان) بااةرةو ثردةكااة دةرلىيشاانت و ناقيلااة و

َة و قةشاقة و ئازياناة و داربةساةر)
َة و ضؤمةزةردةل
َةطردةل
طوندةكانى(جلبةسةر و ضال

دةباباةكانيش باؤ نااو طوناد و دةوروباةرى دةهااتن()17ي برينادارةكان طةيةنرانااة الى

يةكبينااة( )11فرلىكااةى هةليكؤثتااةر بؤردومااانى كااردوون تااةنها لةطوناادى

َثةى طرتنى ثردةكةيان
مزطةوتى ئازيانة لةرلىذئاوا(مةغري ) بوونداي جاشةكانيش هةل

جلبةسةر( )13شةهيدى هاوآلتى و( )18برينادارى هااوآلتى لاةذن و منادالَ و ثاري و

بووي بؤياة ضاةند ثيَشامةرطةيةكى ضااثوك و طاورج و طاؤلَ و خيَارا بةسةرثةرشاتى

جوتيااارى ليَكةوتااةوة()21ي ناضااار لةجلبةسااةريش ناااتوانن مبيَننااةوة بااؤ(بانااةمؤرد)

فةرماندة(سةالم ئيلنجاغى)()18ي بةدةسرتليَذى طوللة رلوو لاة دوذمان بةساةر ليَاوارى
طوللااة خؤيااان طةياناادة ثردةكااة و بةمااةش رليَطااةى ثاشةكشااة بااؤ ثيَشاامةرطة
طةمارىدراوةكان كرايةوة.

()19

لةويَشةوة دةطةنة طوندى(نيَرةطني).

()22

زيانة طيانيةكانى هاوآلتيان وهيَزى ثيَشمةرطة لةداستانى ئازيانةدا
زيانى طيانى( )5هاوآلتى ئازيانة شاةهيدبوون و( )2هااوآلتيش زاماداربوون باةم

َى رلزطااركردنى برينادارةكان دةبان دوذمان دةطاتاة نااو طوندةكاة
كاتيَك لةهةول

ناوانة

و(تةلقة تةنور) فرليَدةداتة ئامساني بةمةش ناتوانن بطةرليَناةوة ساةر تاةرمى شاةهيد

َال-جوتيار.
-1شةهيد عومسان ساد عةبدول

باقى بارزانى و شةهيد موحسني ئيلنجاغى تااوةكو دةربازياان بكاةني دوا ثيَشامةرطة

َال-شوان.
-2شةهيد قادر ساد عةبدول

َن و
هةردوو فةرماندة(جاةالل ئيلنجااغى و ساةالم ئيلنجااغى) ثردةكاة جايَ دةهايَل

-3شةهيد(فاتيمة)خوشكى حةمةكؤر-كابانى مالَ.

( )16ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )17ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةبو زيَد فةقيَ حمةمةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )18ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةبدوحلةميد حمةمةد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )19بؤ ئةوانةى لةطةلَ فةرماندة(سةالم ئيلنجاغى) لةهيَرشةكةدا بةشاداربوون جيااوازى لةطيَرلانةوةكانيانادا هةياةي باؤ
منونة(سةباح عةبدوحلةميد دةليَ سةالم وشؤرلش ومن بووين)ي(عومةر ئةبوزيَد-هؤطر دةليَ سةالم ئيلنجاغى و ضاةند
َتةثةيى دةَليَ سةالم ئيلنجاغى دةربازى كردين)ي(حةمة بيَكةس دةليَ ساةالم ئيلنجااغى
برادةريَك بوون)ي(عةزيز قول
َااى جواميَرانااةى بينااى لااةدةرباز بوومنااان)ي(رلىسااتةم خااةليل دةليَ ا سااةالم ئيلنجاااغى و جااةالل ئيلنجاااغى و
رلىل
َاة عوماةرى رلاباةر
ثيَشمةرطةيةكيرت بوون)ي(خدر فارس قادر-نةبةز دوبزى دةليَ من وشاؤرلش وبورهاان باووين)ي(خال
سياسى كةرتةكة دةليَ لةطةلَ خؤرئاوابوون فةرماندة سةالم ئيلنجاغى بريندارةكانى دةربااز كارد لةثرديَكادا كاةخؤى
َى سةرةكى هةبووي لةطةلَ يةك دوو ثيَشمةرطة ثردةكةيان طرت)ي(سةالم عةباسيش دةَليَ
رلىل

بةتةنها لةماوةى تةقانادنى

سيَ مةخزةن بةسةلية طةيشتؤتة الى ثردةكةو دواتر برادةران هاتوون)ي لةو طيَرلانةوةدا دةردةكةويَ كاة فةرمانادة ساةالم
َى سةرةكى بينيووة لةدواى شةهيدبوونى باقى بارزانى و هةر ئةويش لةشاكاندنى طاةمارىى دوذمنادا باؤ
ئيلنجاغى رلىل
َى جواميَرانةوفةرماندانةى بينيوة.
سةر طوندوثردةكة رلىل
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َةيى-مةرلدار.
َةطردةل
-4شةهيد سةيد جةالل سةيد سةليم ضال
َةيةكى منالَ بوو لةباوةشى دايكى شةهيد
-5شةهيد ديلمان خةسرةو ساد ي كتؤل
بوو.
-6سةيد عيزةدين سةيد عومسان-كارثيَكةرى بريى طوندي برينداربوو.
 -7عةتية خيَزانى سةيد عةبدولكةرميىي كابانى مالَي برينداربوو.

()23

( )20ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )21ئاراس ئيلنجاغىي سيَطردكان وسيَبةر نشينةكانىي ضاثخانةى يادي سليَمانىي 2014ي الثةرلة.208
( )22ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )23ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف )ي رليَكخسنت و شايةحتال
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لااةهيَزةكانى ثيَشاامةرطةش( )2ثيَشاامةرطةى قارةمااان شااةهيد بااوون لةطااةلَ
زامداربوونى( )6ثيَشمةرطة بةم ناوانة

زيانة مادييةكانى داستانى ئازيانة
-1رلووخانى تيَكرلاى خانوبةرةى هاوآلتيانى طوندى ئازيانة لة(.)1985/3/8-7

-1شةهيد عةبدولباقى حةسةن حمةماةد ئاةمني باارزانى فةرمانادةى كاةرتى 2ى
شةهيد ئةمحةد قةمبةرى.

-2ئاوارةبوونى( )150-100هاوآلتيانى طوندى ئازيانة بؤ شارى هةوليَر.
-3سووتانى( )2تراكتؤرى جوتياران كة(تاهري شةريف ئةمني و حاجى كاةمال رلةزا

َح حةماةد ئيلنجااغى ثيَشامةرطةى كاةرتى2ى
-2شةهيد موحسني حةماةد ساال
شةهيد ئةمحةد قةمبةرى.

ئةمني) خاوةنى بووني لةطةلَ شؤظرليَتيَكى(سةيد كةرميى سةيد عومسان).

()26

-4زيانةكانى ثيَشمةرطةش( )2ئؤتؤمبيلى ثيَشمةرطايةتى سووتا لةطاةلَ هاةموو

-3شةهيد عةبدولرةمحان سةيد حمةماةد دوبازى بةساةختى برينادار دةبيَا وباة
تؤثبارانةكة ضاويَكى لةدةستدا.

كةل وثةكانى نيَويانةوة.

()27

 -5زيانااةكانى دوذمناايش لااةو داسااتانة نةبةردييااةدا( )30جاااش و سااةرباز

-4عومةر ئةبو زيَد فةقيَ حمةمةد ناسراو بة هاؤطر ئيادارةى كاةرتي لةبنةرلةتادا

كوذران()28ي لةو داستانةدا هيَزى ثيَشمةرطة توانى بؤماوةى( )11سعات لة ثيَدةش و

َى مساقوىل طوندى(سوالوك) بووي بةآلم لة سيَتاقانى هاةوليَر لاةدايكبووةي
َكى دىل
خةل

نزيااك سااةربازطةى دوذماان بةرامبااةر طااةورةترين ئؤثةراساايؤنى زةمينااى و ئامسااانى

لةطوندى جلبةسةر برينةكةيان بؤ دووريياةوة باةهؤى تااريكى شاةوةوة فانيلةكاةيان

حكومةتى عيَرا بوةسيتَ ئةمةش يةكةم رلووبةرلووبونةوةى بةرةيى فراوان باوو لاةدواى

لةطةلَ برينةكةى بؤ دووريبؤوة.

()24

طفتوطؤى نيَوان رلذيَم و هيَزى ثيَشمةرطة.

َتوكىي بةهؤى بؤردومانةوة كة لةنزيكيةوة ضةندين طوللة تاؤث
-5ئيسماعيل ضةل
و ئارلثيَتى و بؤردومانى فرىكة تةقيبؤوة هيَرل بووبوو.

-1طةورةترين ئؤثةراسيؤنى رلذيَمى(حزبى بةعسى عةرةبى ئيشرتاكى) فةرمانرلةواى

-6ئةمحةد حمةمةد عةزيز طردةرلةشى طةورةي دةستى برينداربوو بوو.
َةى هاتبووة دةريَ.
-7شةهيد حوسيَن سةعيد حةسةن طردةرلةشى طةورةي رلخيؤل

طرنطى داستانى ئازيانة
عيَراقى لةشةرلى رلووبةرلوو بوونةوةى نابةرامبةرى بةرةييدا رلاطارتي كاةخؤى لاة()10

()25

-8خدر فارس قادر وةىل-نةبةز دووبزىي بريندارسووك.
-9سةالم عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغى بريندارى سووك.

هةزار جاش و سةربازى سوثاى عيَرا و دةيان تانك و زريثؤش و تؤثبارانى بةردةوامى
َثشتى( )30فرلىكةى جةنطى جؤراوجؤر دةبينيةوة.
سةربازطةى(سيَ قوضان) بةثال
-2لةدواى شةرلى طوندى(ئؤمةرطومبةت)ى ناحيةى سيَطردكان لةميَذووى شؤرلشى
نويَ و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان دا بة(دووةم) شةرلى ناو طوند دادةنريَ لةسانورى
ثاريَزطاى هةوليَري كة هةر هةمان كاةرتي كاةرتى 2ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر
َى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )26ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف )ي رليَكخسنت و شايةحتال

( )24ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حمةمةد عةزيز و رلىستةم خةليل رلةسولَ)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )25ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )27ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )28رلةهبةر سةيد برايمي شةهيد باقى بارزانى لةشاةرل نااكريَى ناةدةزانىي كوردساتانى ناويَي ذماارة()3808سيَشاةممةي
لة2005-10-18ز.
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قارةمانانة ئةجناميانداوةي لةشةرلى يةكةمدا شةهيدى فةرمانادة ئةمحاةد قةمباةرى و

َى( )1974لةشؤرلشى ئةيلولادا بةشاداريكردووةي خاوىل(ئةنادازةى دذة ئامساانى)
سال

لةشةرلى دووةمدا شةهيدى فةرماندة باقى بارزانى فةرماندةى بووة.

بينيااوةي لااة1983-8-10لةطااةلَ( )23كااورلة بااارزانى بااة جامانااةى سااورةوة بوونااة

-3هاوشانى داساتانى(حاةمك)ى كاةرتى()4ى جاةبارى تيثاى 57ى ساةطرمةى

ثيَشمةرطة()2ي لة طفتوطؤى نيَوان حكومةتى عيَرا و يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان

مامةرليشة و هاورليَكانىي مةطاةر هاةر( )24ثيَشامةرطةكةى كاةرتى()2ى شاةهيد

َى 1984دةكريَتة فةرماندةى كاةرتى 2ى شاةهيد ئةمحاةد
رلابةرى شؤرلشى نويَ لةسال

ئةمحةد قةمبةرى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر وةك ئةوان بطارة زيااتريش بةرامباةر()3

قةمبةرى لةتيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

()3

هةزار جاش و ساةرباز و( )30هةليكؤثتاةر و دةياان تاناك و زريثاؤش و تؤثباارانى

فةرماندةيةكى طورج و طؤلَ و ضااالك و قارةماان باووي رلىذيَاك باةر لاة شاةهيد

تؤثخانةى(قاتعى) سيَ قوضان بة بةردةوامى بطرني بةداخةوة رلاطةياندنةكانى شؤرلشاى

بوونى( )4نامةى لةكةس و كارييةوة ثيَطةيشتبووي داواياان ليَكردباوو كاة(تةساليم)

نويَ كةمرتين بايةخيان باةو داساتانة داوةي ضاونكة ئاةو كورلاناةى لاةو قارةمانيَتياة

َيَنى داوة ثلاةى(ئاامر فاةوج)ى
بيَتةوة بة رلذيَمى عيَرا ي ضونكة رلذيَماى باةعس باةل

شةهيدبوون يان بةشدار بوون رلةجندةرانى بريوباوةرل و كورلة هةذارى ميللةتى كورد بوون.

جاشانى ثيَبداتي لةشةوى( )1985-3-7/6ئةو ناماناة باةبرادةرانى ثيشاان دةداتي

-4لةداستانى ئازياناةدا ساةمليَنرا كاة هاةموو ثيَشامةرطةيةك دةتاوانيَ لاةكاتى

لةطةلَ وةآلمى خؤى كة بؤ كةس و كارةكةى ناردىتةوة نوسيبووى

شةهيدبوونى فةرماندةكةى جيَطةكةى بطريَتةوةي وةك ضؤن(سةالم عةباس ئيلنجاغى و

ضؤن سةرتان شؤرل دةكاةن ئاةى شايَة عومساان باارزانى و شايَة عةبادولبارى و

َمانديان و
جةالل خورشيد ئيلنجاغى) كةفةرماندةى ماةفرةزةى كةرتةكاة باووني ساةل

رلةشبطريى بارزانيةكانتان لةبريضووة؟! برلىن ئةطةر ئةو جارة ناماةى لاةو شايَوةيةم باؤ

توانيااان رلىَلااى(شااةهيد باااقى بااارزانى) فةرماناادةى كااةرت بطرنااة ئةسااتؤ و دواى

بنيَرن ئةوا ضيرت(مةرةحةبا)تان ناكةم .

شةهيدبوونى( )5ساعات زيااتر دريَاذةيان بةباةرطرى دا و هاةموو ثيَشامةرطةكانيان
ئارلاستة دةكرد و بريندارةكانيشيان دةربازكرد.

()4

َويَستى كورلة كورديَكى خانةدانى ئاطردانى شيَروانيانةي كةدوو هاوسةر و
ئةمة هةل
ضةندين جطةر طؤشة و زارىكى هةيةي دةكريَتة(مستةشار) طويَتكةى دة دينارى شني و
َطرى
ثارووى ضةور و بةر سيَبةرى تريي دةطؤرليَتةوة بةذيانى رلةجندةريَكى مافخوراوي هاةل

عةطيد و ميَرخاسةكةى بارزاني شةهيد باقى ئامادةى مةيدان

َةى شيَخانى بارزان و بارزانيةكان دةرحاة باةدوذمنيَكى
رلقيَكى ثريىزى بارطاوى بةتؤل

ناوى تةواوى(عةبدولباقى حةسةن حةمةد ئةمني حةسةن)ناسراو بة(باقى بارزانى)ي

شؤظيَنى ضةثةلَي باقى بارزانى دةبيَتة جامانة سوريَكى رلووسووري منوناةى باةرخودان و

َةكى-ناحيةى عةينكاوةى ثاريَزطاى هةوليَر
َى 1954لة طوندى(طردةرلةشة)ى كةل
لةسال
َةيةكى كوردثةروةر هاتؤتة ذيانةوةي ئةو كات خانةوادةكةيان باؤ ئاةم طونادة
لة بنةمال

( )2رلةهبةر سةيد برايمي طرلداري ضاثخانةى تيشكي سليَمانىي 2006ي الثةرلة .133

دوور خرابوونااةوة()1ي لااة(ميَرطةسااؤر) تااا قؤناااغى ضااوارةمى ئامااادةيى خويَناادوةي

()3

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةيدةر ئةمحةد غةفور -حةيدةر مةنتك)ي رلىذنامةنوس وتويَذةرلةبوارى شاةهيدانى شؤرلشاى ناويَ

ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زاهري تاهري شةريف)ي رليَكخستنى ديَرين و بيناةرى ناماةكانى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى ثيَشاووي

لةثاريَزطاى هةوليَر لة2017-3-4ز.

بةداخةوة لةطةلَ شةهيد بوونى باقى بارزانى و شةرلى طةورةى ئازيانة ئةو نامانةش نةماون.
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ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و هاورليَ وهاوسةنطةرى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى
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قارةمانيَتى كورلة كورديَكى بارزانىي بةخويَنى خؤى طةورةترين داستانى ثرل سةروةرى لة

شةهيد(باقى بارزانى) ئارلثيَتيةك دةطريَتة فرلىكةكان بةمةش شويَنةكةيان بؤ دوذمان

شؤرلشى نويَى طةلةكةمان تؤماردةكات لة1985-3-7ى طوندى ئازيانة.

ئاشكرا دةبيَ ي دوذمن بؤردومانيان دةكاات هاةردووكيان بةيةكاةوة شاةهيد دةبان و

َح حةمةد و سةليمة حااجى
شةهيد دواى خؤى دوو خيَزانى بةناوةكانى(عائيشة سال

دةضنة كاروانى شةهيدانةوة.

مريخان مةمحود) بةجيَهيَشتووة لةطاةلَ ئاةم جطةرطؤشاانة(عةبدولبةساريلي ئاةرلكاني

()2

بةداخااةوة لةبااةر سااةختى شااةرلى ئازيانااة و نابةرامبااةرى هيَاازى ثيَشاامةرطة و

عةبدولباقىي رىيدةي فاييدةي زاييدةي شوعلةي سؤيدة)()5ي رلةهبةرى سةيد برايم دةَليَ

ضةكةكانيان بةرامبةر سوثاى بيَ شومارى باةعس كاة خاؤى لاة( )3هاةزار جااش و

شةهيد باقى بارزانى دوو ذنى هاةبووي خاودا دوو كاورلى ثيَادان ناوياان ناان(بااقى و

سةرباز دةداتي ناةتوانرا تاةرمى( )2شاةهيدةكة بااقى و موحساني دةربااز بكاةن و

موحسني)ي( )6شةهيد باقى باارزانى لةطؤرلساتانى طونادى(ضيَرةبةشاة)ى قوشاتةثةى

لةمةيدانى شةرلةكة كةوتنة دةس دوذمنةوةي دواتر براياةكى شاةهيد بااقى باارزانى

شارى هةوليَر بةخاك سثيَردراوة.

تةرمةكانيان وةردةطريَتةوة و لةطؤرلستانى طوندى(ضيَرة بةشة)ى قوشتةثة لة تةنيشا
يةكرتييةوة بةخاكيان دةسثيَريَ ي بةكةس وكارى شةهيد موحساينى ووتباوو بااقى و

ميَرجارل زادةى بن داسنىي شةهيد موحسني ئيلنجاغى

موحسني برا بووني كةواتة براى ئيَمةشة بؤية بةيةكةوة دةيان نيَذين

َح حةمةد)ة ناةوةى كورلةباؤرى بان داسانى ياةي
ناوى تةواوى(موحسني حةمةد سال

()3

قوتاخبانةى(شؤرلشى نويَ)ى سةرةتايى ئيلنجاغى طةورة

َى( )1965لااةخيَزايَكى كوردثااةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة هاتؤتااة ذيانااةوةي
لةسااال

طوندى ئيلنجاغى طةورة تاكة طوندة لةطةل هاوشاانةكةى طؤمةشاينى شايَخان و

َى( )1984لةكةرتى 2ى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى تيثى 86ى دةشتى
لةطفتوطؤى سال

َى خويَندنى( )1948-1947لة هةموو دةش و وراتى كؤية قوتاخبانةى
سةيدان لةسال

هةوليَر دةبيَتة ثيَشمةرطة ئةوكات شةهيد باقى بارزانى فةرمانادةى كاةرت و ساةالم

ليَكراوةتةوة بؤية هةردةم هاةردوو طوناد لةثيَشاةوة باوون لاة ووراتاى كؤياة لاةبريى

ئيلنجاغى و جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى مةفرةزةبوون.

()1

ثيَشكةوتنخوازى و شؤرلشطيَرليدا ئةو ميَاذووة ثرلساةروةريية تؤمااركراوة و لةجيَطاةى

لة()1985-3-7هيَزيَكى رلذيَمى عيَارا لاةدوو الوة ثاةالمارى طونادى ئازياناة

خؤيدا دةكريَ زياترى لةسةر بنوسريَ ي بةآلم ئةوةى ليَرةدا ثيَويستة لة بوارى ميَذووى

َثشتى دةيان فرلىكة و تاناك و زريثاؤش و تؤثباارانى
دةدات لة طردةسؤر و شيَراوة بةثال

سياسااى ئاماااذةى ثايَ بكااةم رلىَلااى دوو مامؤسااتاى شااؤرلش و دووقةَلااةم بةدةسااتى

بةردةوامى سةربازطةى سيَ قوضاني شةرل طاةرم دةبيَا ي شاةهيد موحساني هاوشاانى

ثيَشاامةرطةى ميَرجااارلى ئيلنجاااغى طةورةيااة ئااةوانيش مامؤسااتايانى شااؤرلش و

فةرماناادةى كةرتةكااةىي بةرلةشاشااةكةى بااةرطرى دةكاااتي لةسااعات()12ى نيااوةرلى

َال) ئيلنجاغى بوون كة
َال فةحتول
َشاد عةبدول
ثيَشمةرطة(رلزطار حةمةدةمني ئةمحةد و دل

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةيدةر ئةمحةد غاةفور)ي رلىذناماةنوس وتويَذةرلاةبوارى شاةهيدانى شؤرلشاى ناويَ لاةثاريَزطاى
هةوليَر لة2017-3-4ز.

َى خويَندنى( )1986-1985لةذيَر سايةى شؤرلشى نويَ لاة ناوضاةى ميَرجاارلى
لةسال
()2

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و هاورليَ وهاوسةنطةرى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى

( )6رلةهبةر سةيد برايمي طرلداري سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .133
َح) لةدايكبووى 1967ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-3-18
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال

ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و هاورليَ وهاوسةنطةرى شاةهيدي ضااوثيَكةوتنى

2016ز.

ثيَشوو.
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ئيلنجاغى طةورة ئازادكراودا نةيانهيَش مناآلنى ثيَشمةرطة لة خويَندن بايَ باةري( و

دةشتى هةوليَريش شةهيد(مامؤستا برايم قاادر داربةساةرى)باووةي( )3لةالياةكيرتةوة

َى ئةو طونادة نيشاتمانثةروةر و
دريَذةيان بةخويَندن دا بؤ مناآلنى تةمةن( )12-6سال

َةم باؤ قوتابياانى
لةطوندى(ئؤمةرطومبةت)ةوة تةختة و رحلة و ثةرتوك و ثةرلاو و قةل

شؤرلشطيَرلة.

ئةو قوتاخبانةية دابينكراوةي سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى(عةبدولرةمحان هاةنارةيى) لاة

ضريىكى كردنةوةى ئةم قوتاخبانةيةى شؤرلشى نويَ لة هةردوو بةريَزان و مامؤساتاى

َةى خويَنادني لاةتؤمارى طشاتى
رليَطةى قوتاخبانةى(كانى لةلة) ي سةرةتايي ئةو سال

َال و رلزطار حةمةدةمني وةرطرياوة وةك دةساتنوس و ضااوثيَكةوتني
شؤرلش دلشاد عةبدول

َبةت ئاةم
ئةو قوتاخبانةية تؤماركردووة و بؤ مناآلنى ئيلنجاغى طةورة ئةذماركراوة هةل

لةطةلَ ويَنةياةكى ديكؤميَنتاارى ثاايزى 1985كاة لاةخانوى(جاسام باايز كااويَس)

كارةى عةبدولرةمحان هةنارةيي جيَطةى شانازى و دةستخؤشاية كاة لاةو رلىذطاارة لاة

بةدةستى (فةخرةدين سةبرى كؤيى) خاوةنى ويَنةطرى(دارا) لة تةقتاة -ةوة ضاووة باؤ

َى ثيَشامةرطةى
دةزطايةكى ثةروةردةيى ذيَر دةساةآلتى بةعسايةكان نااوى( )19مناال

طوندةكة و طرتويةتى

ناوضة ئازادكراوةكان خباتة ساةر تؤماارةوة مةطاةر هاةر ثيَشامةرطةيةكى نااو شاارى

َكةكةى بةزىر
َى 1980كة بةبيانوى نةوتةوة خةل
طوندى ئيلنجاغى طةورة دواى سال

وةك(عةبااادولرةمحان هاااةنارةيى) ئاااةو كارةبكااااتي()4هاااةروةها هةرياااةك لاااة

َى 1981ةوة
طويَزرايااةوة بؤماااوةى( )10مانطيَااك بااة ضااؤىل مايااةوة دواتار لااة سااال

خواليَخوشبوو(قةهار حةمةدةمني قادر) و(نةسرةدين مةولود حةسةن)ياش لةوتناةوةى

خيَزانةكان بةتايبةت ماىل(مساايلى حااجى خادرى ماةالك و ماام شاةريفى عاةزيزى

َكى
وانةكاندا هةنديَ جار هاوكار بوون و(فةرهاد ئةمحةد حةمةدةمني ضايةضى) كة خةل

()1

هةنارةى هةوليَر بوو بؤماوةى يةك مانط مامؤستاى شؤرلشاى ئاةو قوتاخبانةياة باووي

لةطةلَ دةرضوانى ئامادةيى و ثةميانطاكانى طوند و رلىشنبريان و ئةجنومةنى ئاةو كااتى

َال) بااة دابينكردنااى هااةموو
َال فااةحتول
َى دووةماايش مامؤسااتا(نااورى عةباادول
سااال

طوند وكاديرى كاروبارى كؤمةاليةتى ئةوكاتى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بة هاوكارى

ثيَداويستيةكانى خويَندن بؤ مناآلنى ئيلنجاغى طةورة لةشارى كؤيةوة هاوكاريكردوين

َى خويَنادنى -1985
ضةند مامؤستايةك و سةرثةرشتيارى ثةروةردةيى توانرا باؤ ساال

َةى خويَنادن()1987-1986
بةآلم بةداخةوة باةهؤى شاةرلى1986-10-22ئاةو ساال

َى 1985ذمارةى خيَزانةكان دةطاتةوة نزيكةى 50خيَزاني
رلةسوىل) و دواتريش تا سال

1986قوتاخبانةى شؤرلشى نويَى بنةرلةتى لة ئيلنجاغى طةورة بكريَتةوة.

()2

نةتوانرا بةردةوام بن لةخويَندن.

()5

ئةوانةى لةو كاتدا وةك ئةجنومةنى طوند بوون ئةمانة باوون(ناادر كاةريم خالاد-

تااةنها ناااوى( )19قوتااابى ئااةو قوتاخبانةيااةم دةساا كااةوتووة وةك لااة ويَنااة

َةنادري ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَةي طوشاد عةبدولرةمحان بايزي موحساني
خال

ديكؤميَنتارية ئاماذة ثيَدراوةكة دةردةكةويَ ئةمانةن (-1نةمام حمةماةد ئةمحاةد -2

َال)ي ئةو كاديرة كؤمةاليةتياةى تيثاى 86ى
َال فةحتول
َشاد عةبدول
َالي دل
سليَمان فةحتول

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز شةريف عةزيز)ي لةدايكبووى 1967ى ئيلنجااغى طاةورةي ئةجنوماةنى طونادي لاة-4-4
2017ز.
َال)ي لاةدايكبووى 1965ى ئيلنجااغى طاةورةي مامؤساتاى شاؤرلش
َال فاةحتول
َشااد عةبادول
( )2ضاوثيَكةوتن لةطاةلَ(دل
وئةجنومةنى طوندي لة2017-3-21ز.
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( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار حةمةدةمني ئةمحةد)ي لةدايكبووى 1964ى ئيلنجاغى طةورةي مامؤستاى شؤرلش ي لة-21
َبذاردنةكان دةرنةضووة بؤ ئةجنومةنى طوناد ناازامن باؤ
2017-3ز (هةرضةندة طوشاد عةبدولرةمحان بايز دةَليَ ئةو لة هةل
كانديدةكانيشيان بة ئةجنومةن ناو هيَناوة-نوسةر)

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار حةمةدةمني ئةمحةد)ي لةدايكبووى 1964ى ئيلنجاغى طةورةي مامؤستاى شؤرلش ي لاة-21
2017-3ز.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار حةمةدةمني ئةمحةد)ي مامؤستاى شؤرلشي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثشتيوان حمةمةد ئةمحةد -3سؤران هيدايةت حةمةد -4مةولود حةسةن حوسايَن -5

-4سةباح حةسةن خورشيد ناسراو بة(سؤران)

سامان بةهرام قادر -6مذدة هيدايةت حةماةد -7ساروة حةساةن حوسايَن -8تاظطاة

لةتاةمموزى 1982رليَكخراوةكااة لةاليااةن(نااةجم فااةقيَ)وة ناااونرا(بااةرةى رلزطااارى

ئةمحةد حةمةدةمني -9ئةديبة حمةمةد خورشيد -10ساامى عاةزيز حةمةعاةىل -11

زةمحةتكيَشان) دواتر دةستةى دامةزريَناةر(هؤشايار عةبادوخلالق و ساةباح ماةمحود)

نياز شةريف عةزيز -12ضةتؤ عةباس حةمةدةمني -13هةذار زرار حةمةد -14ئاازاد
نادر كةريم -15كاروان خةليل مسايل -16بيَستون مسايل خادر -17ياساني سايَودين
قادر -18ئةمحةد مسايل قادر -19نيطار رلةمحان رلةئوف).

()6

ثةسنديانكرد.

()2

َاةى رلةجنادةرانى كوردساتان)
بنةماكانى لاةدايكبوونى(باةرزة) لةهاةناوى(كؤمةل
دةطةرليَتةوة بؤ

بةرةى رلزطارى زةمحةتكيَشان(بةرزة) لة ئيلنجاغ تيَثةرل ناكا؟!

-1شةرلى هةكارى 1978ز.

بةرزة كورتكراوةى(بةرةى رلزطارى زةمحةتكيَشان)ةي رليَكخراويَكى ماركسى لينيناى

َى 1979ز.
 -2رلاثةرلينة جةماوةرييةكانى طةالنى ئيَرانى سال

ضةثى رلاديكالَ بووي رلةوتيَكى بريى(فكرى) نهيَنى بوو لةسةرةتادا لةسةر ثرسى رةخناة

َى 1980ز.
َطريسانى شةرلى عيَرا ئيَران سال
 -3هةل

َاةى
و رةخنة لةخؤطرتن دواتر لةشايَوةى(ئةلقاةى رلىشانبريى) لاةناو هاةناوى(كؤمةل

َيَك كاديرى
هةموو ئةو رلووداوانة كاريطةرى باشى هةبوو بؤ بري و تيَرلوانينى كؤمةل

َيَك كااادير بريىكااةى
َى( )1979لةاليااةن كؤمااةل
رلةجناادةرانى كوردسااتان) لةسااال

َةى ماركسى لينينى كوردستان بة جؤريَك تيَرلوانينةكان لةشايَوةى رلةخناةطرتن
كؤمةل

دروستبوونى هاتة كايةوةي لة(تةمموزى  )1982لةكؤبوونةوةيةكادا لاة طونادى(ماةال

َةى ماركسى لينينى كوردستان و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ئةماناة
بوو لة كؤمةل

سةفى) وةكاو رليَكخراويَكاى كؤمؤنيساتى خؤياان رلاطةيانادي يةكاةمني كؤبووناةوةى

َيَكيان خستةرلوو
َقةى رلىشنبريى خؤيان رليَكخس و ضةند خال
لةضوارضيَوةى ئةل

فراوانى لةشيَوةى(كؤنفرانس)يان لاة( )1984 /6/24-21لاة طونادى(ئيلنجااغى
َى 1979وةك
طةورة)ى ناحيةى تةقتة بةساتووةي( )1دةساتةى دامةزريَناةرانى لةساال
ئةلقةيةكى فكرى و رلىشنبريى ئةمانة بوون
َال كةركوكىي ناسراو بة نةجم فةقيَ.
-1نةمجةدين رلةشيد عةبدول
-2طوشاد عةبدولرلةمحان بايز كاويَس ئيلنجاغى.
-3عوبيَد خاليد رلةئوف تؤمارى ناحيةى شوان.
َال)ي مامؤستايانى شؤرلشي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشويان.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار حةمةدةمني ئةمحةدو دلشاد عةبدول

َثةرلى كورديثيَدياي لة2015-7-7زي طونادى ماةال ساةفى
( )1شكؤ حةمةد شيَخانىي تؤماريَكى تايبةت بة(بةرزة) لةمال
َكةوتووةي كاريطةرى بزوتنةوةى حةقة بةساةر طوندةكاةوة هاةبووة
َتى ناحيةى بنطرد هةل
10كيلؤمةتر لة باشورى رىذهةال
َى 1979نزيكةى 28خيَزانى تيَدابووة و كيَخوا ديَش بووة شيالنةييةكان كيَخوايةتيان كردووةي بؤ كشتوكالَ لاةبارةو
لةسال
َة-نوسةر.
َنة نزيكةى 200تؤن طةمن بةرهةم دةهيَنيَ و ئيَستا ئةو طوندة ضؤل
رووبةرةكةى ساال
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-1لةبرى درومشى(دميوكراسى بؤ عيَرا وئؤتؤناؤمى باؤ كوردساتان) دةياانووت
مافى برليادانى ضارةنوس تا جيابوونةوة.
َةى ماركسى لينيناى كوردساتان) لةبريىكاةى(ماركساى-
-2ثيَيان وابوو(كؤمةل
لينينى)اليداوة و بووة بة(ناسؤسياليستى و ووردة بؤرذوازى).
-3رلةخنةيان لة(خةباتى ضةكدارى شاخ و ئةو رلةفتارانةى لاةناو ئاةو جوالنةوةياةدا
رلوويدةدا)دةطرت.
-4باآلدةس بوونى(بورذواى عةشايةرى و نةتةوةيى و نيمتاة نيشاتمانى) ئةماناة
َقةى رلىشنبريى) باووي تاا ئاةو ئاساتةى دةطاتاة
بنةماى دروستبوونى رليَكخستنى(ئةل
برلواهيَنان باة ثيَويساتى دامةزرانادنى حزباى ثيَشارلةوى كريَكااران و زةمحةتكيَشااني
َثةرلى كورديثيَدياي لة2016-6-1ز.
( )2شكؤ حةمةد شيَخانىي تؤماريَكى تايبةت بة(بةرزة) لةمال
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خؤئامادةكردنيان لةشانةيةكى رليَكخستندا بةرةو ثيَكهيَنانى رليَكخراويَكاى ماركساى
َةى حزب.
وةك كاكل

()3

سيَيةم طوشاد عةبادولرةمحان لاة( )1984-6-19هؤنراوةياةكى سارودى شايَوة
مارشى بؤ بةرزة هؤنيبؤوة بةناونيشانى(خةبات) ئةمةش دةقةكةيةتى

بةرزة بؤ لة ئيلنجاغى طةورة تيَثةرل ناكات؟!

خةبات

ئيلنجاغى طةورة شويَينَ بووة كة ئاستى شؤرلشطيَرى و سياساي و هؤشايارى-ياان

طرليَكم دي ي طرليَكى سوور

بةرزبووي منونةى طةشةى بريى نويَ و شؤرلشى نويَ بوون لةقةزاى كؤيةي لةناو ريزةكاانى

لةدووري لةدوور

َاااة) باااوون ناضاااوونة نااااو
ياااةكيَتى نيشاااتمانى كوردساااتانيش لاااةناو(كؤمةل

لةناو شاراي لةكارطاوة

ريزةكااانى(شؤرلشااطيَرلان) ئةمااةش منونااةى بريكراوةيااى و ثيَشااكةوتنخوازيان بااوو()1ي

دةيووت هامت...

هةربؤية برادةرانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان دةيانووت(بةرزة بةس لةئيلنجاغيَ ية

هامت  .....هامت

و تيَثةرل ناكات؟!) ئةمةش لةبةر دوو خالَ بوو

من شؤرلشم  ....من خةبامت

يةكةم يةكةمني كؤبونةوةى فراوانى شيَوة كؤنفراسى بةرةى رلزطارى زةمحةتكيَشاان
لة طوندى ئيلنجاغى طةورة طريَدرا.

طرليَكم دي ي طرليَكى سوور
لةدووري لةدوور

َقة رلىشنبرييةكةى كاة
دووةم لةبةر ئةوةى يةكيَك لةسةركردة و دامةزريَنةرانى ئةل

َطا
لةالديَوةي لةناو كيَل

َاةى
بةرزةى ليَ هاتةكايةوةي طوشاد عةبدولرةمحان بايز بووي ثيَشارت كااديريَكى كؤمةل

دةيووت هامت...

َيَك طةنج و الوى شؤرلشاطيَرلى ئيلنجااغى طاةورة
كارابووي كاريطةريشى بةسةر كؤمةل

هامت  .....هامت

هةبوو.

()2

من شؤرلشم  ....من خةبامت

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي دامةزريَنةرانى بةرزةي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئاراس ئةمني مستةفا خاةيات)ي لاةدايكبووى1965ى تةقتاة ي رليَكخساتنى ديَاريني لاة-3-6
2016ز.

َكةناادى هااةوليَري
َح)ي لااةدايكبووى1961ى طل
( )2ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(فااةرهاد ئيسااماعيل ئةمحااةد حةمةسااال
كاديرورليَكخستنى ديَريني لة2016-6-25زي(طوشاد عةبدولرةمحان يةكيَك لةدامةزريَنةرانى(باةرزة) كاريطاةرى هاةبوو
لةسةر(فةرماندة شةهيد بةكر رلةشاش و كاديرى ديَرين عةىل مةمحود ئيلنجاغى و فةرمانادة حمةماةد ئةمحاةد ضاوشاني
َاةرلةش) ئةنادامى كاةرتى
َاةنادر جطاة لةماناة كااريكردبووة ساةر هةرياةك لة(كاكل
وكادير و ثيَشمةرطةى ديَارين خال
َو رلةشى
َال قادر مةرزانى و شةهيد رةشاد عةىل كال
َةبانى و عةبدول
ريَكخستنى دةشتى هةوليَر و سةباح عةبدولرةمحان تال

ناسراو بة هيواى عةدةد جيهاز و ضةند هاوةَليَكيرتي لة اليةكرتيشةوة نةجم فةقيَ سةرثةرشتيارى طشتى باةرزة باؤ مااوةى
َى طوشاد عةبدولرةمحان لةطوندى ئيلنجاغى طةورة خؤى شاردبؤوةي مام جاسم بايز كاويَس كاديرى يةكيَتى
7مانط لةمال
نيشتمانى كوردستان لة كارى ريَكخراوةييةوة لةاليةن يةكيَتيةوة دورخرايةوة -نوسةر).
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كؤبونةوةى فراوانى بةرةى رلزطارى زةمحةتكيَشان لةئيلنجاغى طةورة
َقااةى(دراسااةكردنى
َى()1979ةوة شااانةيةكى ئةل
هاورليَيااانى(بااةرزة)كااة لةسااال
ماركسيزمى كالسيك)ياان ثيَكهيَناابووي بةضااوى رلةخناة لاةنيَوان تياور و ثراكتياك
َاةى رلةجنادةرانى
ماركسيزميان دةخويَندةوةي هةرضاةند لاةناو رليَكخساتنةكانى(كؤمةل
َسةنطاندنةوة بؤ ثيَشهاتةكان كارياان دةكاردي يةكاةم
كوردستان)دا بووني بةآلم بةهةل
بآلوكااراوةى نوسااراو و كاريااان بااةناوى مااةنتقى سااةردةم و طةشااةكردنى كؤمااةلَ
لةرليَطةى(طوشااد عةبادولرةمحان)ةوة لاة(وةرتايَ) لاة ضااثخانةى(شاةهيد جةعفاةر
214

عةبدولواحيَد)ى سةر بةدةزطاى ضاث وبآلوكردنةوةى كؤميتةى سةركردايةتى هاةوليَر

لةكؤبوونةوة فراوانةكة ئةم برليارانة درا

بووي بةنهيَنى ئةجنام دةدا و تايث و رلىنياؤى دةكااتي طوشااد عةبادولرةمحان دةَليَا

َقااة رلىشاانبرييية فكرييةكااة ناااونرا(بااةرةى رلزطااارى زةمحةتكيَشااان)ي
-1ئةل

هةنديَك لةبرادةران دووضارى فشاربوونةوة و لةاليةن بةرثرساى ئاةو كااتى لقاى()2ى

كورتكراوةكةى(بةرزة).

رليَكخسااتنةكانى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان لااة كؤنفراسااى()2ى كؤمةَلااة تااا

-2ثةيكةرى ليَثرسراويَتى(بةرزة)بةو شيَوةية دياريكرا

َاة لاةو كؤنفراساةدا مان و هاورليَكاامن طةيشاتينة
دةرضوونى ثرلىذة بةرناماةى كؤمةل

أ-نةجم فةقيَي سةرثةرشتيارى طشتى بةرزة.

َةدا نياةي
ئةو(قةناعةتة)ى كة ئةو(متوحة)ى ئيَمة مةبةستمانة لةو ثرلىذة كارةى كؤمةل

ب-طوشاد عةبدولرةمحان ئيلنجاغىي ليَثرسراوى رليَكخستنةكانى هةوليَرى باةرزةي

بؤية وارليَكةوتني لةهةر جيَياةك بتاوانني حبةويَيناةوةي لاةناو رليَكخساتنةكان و هيَازى
ثيَشاامةرطةى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتانيش بةفااةرمى بيَنااة دةرةوةي ئةمااة
َى( )1984-1983بااةردةوام بااوو تاااوةكو طفتوطااؤى نيَااوان رلذيَاام و يااةكيَتى
لةسااال

ئةلقةى سةرةكى شةهيد تاهري.
ج-عوبيَد خاليد تؤمارىي ليَثرسراوى رليَكخستنةكانى كاةركوكى باةرزةي ئةلقاةى
سةرةكى شةهيد بةكر.

نيشتمانى كوردستان كةبيانوياةكى بااش باوو دةساتبةرداربوون لاة ثيَشامةرطايةتىي

د -ئةكرةمى ميهردادي ليَثرسراوى رليَكخستنةكانى سليَمانى بةرزة.

َقااة
َى  1984برليارماناادا كؤبونااةوةى فراوانااى ئااةو ئةل
لااةمانطى حااوزةيرانى سااال

ه-سةباح مةمحودي ليَثرسراوى ثةيوةندييةكانى بةرزة.

رلىشاانبريية(دراسااية)بكريَ ا لةطوناادى ئيلنجاااغى طااةورةي كؤبوونااةوة فراوانةكااة

-3برليادرا طؤظاريَكى(سياساى-فيكارى) وةرزى باةناوى(رليَباازى زةمحةتكيَشاان)

َى(نادر كةريم
لةرلىذانى( )1984/6/23-22-21لة طوندى(ئيلنجاغى طةورة) لةمال

َى بةرزة و بآلوكراوةيةكى ناوخؤيى بةناوى(هةنطاو) دةربتيَ ي طؤظارى رليَبازى
زمابال

َةنادر) بةنهيَنى طريَدراي كة()7ئةندامى ساةرةكى
خاليد حةمةد مةالك ناسراو بة خال

زةمحةتكيَشان لة تةمووزى1984ذمارة()1ى ليَ دةرضووي كةبةيانى كؤتايى كؤبووناةوة

َقة رلىشنبرييةكةى باةرزةى لاةخؤطرتبوو لاة( )4كاةركوكى و( )2ساليَمانى و()1
ئةل

َيَك باباةتى
َويَستى بةرزة لةسةر جةنطى عيَرا -ئيَران و لةطةلَ كؤمةل
فراوانةكة و هةل

هةوليَرى ثيَكهاتبووني ئةوانيش

فكرى جؤراوجاؤرى لايَ بآلوكراياةوةي ئاةم طؤظاارة تاةنها()3ذماارةى لايَ دةرضاووي

َال ناسراو بة(نةجم فةقيَ)ي كةركوكي سةرثةرشتيار.
-1نةمجةدين رلةشيد عةبدول

ئةرشيفةكةى لة هاةردوو طونادى(تؤماار)ى ناحياةى شاوان و(ئيلنجااغى طاةورة)ى

-2طوشاد عةبدولرةمحان بايز كاويَس ئيلنجاغىي هةوليَري ئةندام.

ناحيااااةى تةقتااااة بااااووي بااااةآلم لةثرىسااااةى ئةنفالااااة بةدناوةكاناااادا

-3عوبيَد خاليد رلةئوف تؤمارىي كةركوكي ئةندام.

َى()1988لةناوضووني بآلوكراوةى(هةنطاو)يش تةنها( )2ذماارةى لايَ دةرضاوو
لةسال

-4سةباح مةمحودي كةركوكي ئةندام.

ئةويش بةدةردى طؤظارةكةى رليَبازى زةمحةتكيَشان ضوو.

-5دكتؤر ئةمحةد(ئةكرةمى ميهرداد)ي سليَمانىي ئةندام.
-6وشيار عةبدوخلالق تةكيةيىي سليَمانىي ئةندام.

َكى
َك لةشااار و الديَكااان بةتايبااةت خااةل
-4برليااارى ثةيوةنااديكردن بةخااةل
تويَااذى(كريَكااار و زةمحااةتكيَش) ئااةوان وابرييااان دةكااردةوة كااة ضااينى شؤرلشااطيَرل

 -7ناسح مةجيد فةقيَ تؤمارىي كةركوكي ئةندام.
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تةنها(كريَكار و زةمحةتكيَشان)ةي هةر بؤيةش بةثيَويستيان دةزانى لةداهاتوودا(ثاارتى

يةكيَك لة دامةزريَنةرانى بةرزةي طوشاد عةبدولرةمحان ئيلنجاغى

ثيَشرلةوةى كريَكارى ثرىليتاريا) بهيَننةكايةوة.

َى()1956
ناوى تاةواوى(طوشااد عةبادولرةمحان باايز كااويَس ماةالك)ةي لةساال

بااةرزة لااةنيَوان ساااآلنى( )1985-1984لةطةشااةكردندا بااوو لةرليَكخساانت و

لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَشى جوتيارى طونادى ئيلنجااغى طاةورة طؤشاكراو بةهةساتى

ثةيوةنااديكردن بةضااةندين كااادرى سياسااى و ثيَشاامةرطة لااة(هااةوليَر و كااةركوك و

بةرزى نةتةوةيى لةدايكبووةي لةقوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورة خويَندنى سةرةتايى برليووة

َى( )1985بة دواوة
سليَمانى) ذيَر بة ذيَر بةشيَكيان ثةيوةنديان بة بةرزةوة كردي لةسال

َى خويَندنى( )1972-1971لةخويَندنطةى ناوةنادى تةقتاةقى كاورلان دريَاذة
و لةسال

هةنديَ طؤرلانكارى فكرى لةنيَوان هاورليَيانى(بةرزة) رلوويدا بةمةش بةرزة بةرةو ثاةرش

َى مةكتاةبى سياساى ثاارتى دمياوكراتى
بةخويَندن دةداتي ئةو كاات هاةوادارى باال

َوةشانةوةى بردي هةر لةو ماوةياةدا(ساةباح
و بآلوبوونةوة رلىيش و دواتريش بةرةو هةل

كوردستان-جةالىل بووةي ئةندامى رليَكخراوى(تةقتة )ى يةكيَتى قوتابيانى كوردستان

مةمحود) ليَثرسراوى ثةيوةندييةكانى بةرزة بةهؤى ثةيوةناديكردن بةهةنادىَ كةساةوة

بااووةي دوو ساااآلنيش( )1974-1972ليَثرسااراويَتى رليَكخااراوى تةقتااةقى يااةكيَتى

حكومةتى بةعس ثيَاى دةزانايَ و بةتؤماةتى فكارةى(عيَراقتايَتى) دةساتطريا كاراي

قوتابيانى كوردستانى كردووةي لةزستانى( )1977لةناو مزطةوتى ئيلنجااغى طاةورة

َبةنادى()3ى
َالى مةرزانى) لة مةل
َةبانى و عةبدول
هةروةها(سةباح عةبدولرةمحان تال

َةى ماركساى
لةاليةن مامؤستا(سةردار) ناويَكةوة هاتؤتة نيَو رليَكخستنةكانى(كؤمةل

ئااةو كاااتى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان طااريان و(طوشاااد عةباادولرةمحان)يااش

َةى ليَوةرطرتووةي هةرضةندة ئةو كاتاة
لينينى كوردستان) و هةنديَ بآلوكراوةى كؤمةل

َيناةوةيان لةطاةلَ ئةجناماداوة و دواتار لاة طونادى
َبةندى()3ى يةكيَتى ليَكؤل
لةمةل

رليَكخسنت بة شيَوةى(هيَشوويى) بووة هةموو ئةندامةكان يةكرتيان نةناسيووةي باةهؤى

َوةشاايةوة و باووة(ياةكيَتى
َى( )1985هةل
ئيلنجاغى طةورة دادةنيشيَ و بةرزة لةسال

بارودىخى ئاسايشةوةي بةآلم لةرليَطةى(طوشاد)ةوة شةهيد وشيار عةبدولرةمحان و عةىل

َوةشاايةوةي تاادواى رلاثاةرلينى
خةباتى كؤمؤنيستى) كة ئةويش لاةهاوينى 1987هةل

َاة رليَكادةخريَني لاة
مةمحود حةمةد و جاسم بايز كااويَس لةريَكخساتنةكانى كؤمةل

َى 1991ج ااريَكيرت(بزوتنااةوةى شااوراكان) ثيَكهااات لااة ئةناادامانى(بااةرزة و
سااال

َى( )1978-1977لةثؤىل ثيَنجةمى ئامادةيى لةئامادةيى(كوردساتان) لةشاارى
سال

كاروكارطةران و بزوتنةوةى ضاةثى كوردساتان و رليَكخاراو و تاكاةكانى كؤمؤنيساتى

هةوليَري طوشاد و حاكم جةمال دزةيى ثيَكاةوة هااورليَ باووني باةجؤريَك لاةجؤرةكان

كريَكارى)ي طرفتاى هاةرة ساةرةكى هاةموو ئةماناة و باةرزة ئاةوةبوو كةثةيوةنادى

كاريطةريان لةسةريةكرتى داناوة باؤ زيااتر طةشاةكردنى هازر و باريى شؤرلشاطيَرلى و

ئةندامانيان(ئاسؤيى)بووي نةيانتوانى ثةيوةندى(ستونى)بؤ ناو جاةماوةر دروساتبكةن

َى خويَنادنى( )1979-1978لاةزانكؤى موستةنسارليةى بةغاداي
رليَكخراوةيىي لةسال

بؤية بةردةوام ثةيكةريَكى الوازى رليَكخراوةييان هةبوو سةرةجنام دةثوكانةوة.

كؤليذى كارطيَرلى و ئابورى بةشى دبلاؤمى ذميَرياارى وةرطارياوةي لاةمانطى تشارينى
َةوة دةطوازريَتةوة بؤ ريَكخساتنةكانى
يةكةمى 1978لةرلووى كارى رليَكخراوةيي كؤمةل
َةى ماركسى لينينى كوردساتان و لةشاانةى(ئامانج) لةطاةلَ(عوبيَاد
بةغداى كؤمةل
خالد رلةئوف تؤمارى) لةشارى بةغدا كار دةكااتي هاةر ئاةم ثةيوةنديياةش بناةماى
نزيكبوونةوةى (طوشاد و عوبيَد و نةجم فةقيَ) بوو لةخةباتى داهاتويانادا بةتايباةت
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َقاةى رلىشانبريى و
َى 1979ةوة ئةل
لة(بةرةى رلزطارى زةمحةتكيَشان-بةرزة) كاة لةساال

رليَكخستنةكانى هةوليَرى بةرزةي ثامشاوةيةك باةهؤى لاةدايكبوونى(ياةكيَتى خاةباتى

َةى ماركسى لينينى كوردستان) دادةمةزريَنني باةآلم طوشااد
فكرى لةهةناوى(كؤمةل

كؤمؤنيستى) لةطوندى(مالومة) جياوازى دةكةويَتاة نيَوانياناةوة لاةرلووى فكريياةوة

َاااةى الباااووةي
لاااةو ماوةياااةى شاااارى بةغاااداد دوو شاااانةى ريَكخساااتنى كؤمةل

َوةشاانةوة دةضايَ ي باةآلم لاةو سااآلنةدا لةالياةن
بةمةش بةرزة ساةرةتاى باةرةو هةل

َح) ئةويرتيان(فةرةيدوونى كؤليذى دةرمانساازى
كةيةكيَكيان(دكتؤر حوسيَن حةمة سال

َى()1985
ريَكخستنةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ضاوديَرى دةكريَ بؤية لةسال

لة بةغداد بووةي بةآلم ثيَش تةواو بوونى لة بةغادا ئاةم هاورليَياناة دةطةرليَنيَتاةوة باؤ

ماوةيةك بةنهيَنى و وونى لةنيَوان(ئيلنجااغى طاةورةى تةقتاة و تؤماارى ناحياةى

َة و لةهةمان كاتدا هةر لةطةلَ(عوبيَد خاليد و ناةجم فاةقيَ)
ريَكخستنةكانى كؤمةل

شوان) دةميَنيَتةوة بةنهيَنى دواتر دةضيَتة ناو شارى هةوليَر و ماوةى( )9-8مانط لاة

َقةى رلىشنبريى بووة كةسةرةتا تاةنها باؤ رلةخناة و بةخؤداضاونةوة باووة تااوةكو
لة ئةل

هااةوليَر بااةنهيَنى كااارى ريَكخراوةيااى لةطااةلَ هاورليَيااانى بااةرزة دةكااات و دواى

َى( )1981ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى دةكاتااة شااان لااةهيَزى دةشااتى هااةوليَر
لةسااال

دةستطريكردنى هةنديَك لة هاورليَيانيان بةتايبةتى ئاةو هاورليَياناةى شاانةى هاةوليَر

لةكةرتى( )2ئةو كاتى(قوةتى دةشتى هةوليَر) نةبووة باة تياث و شاةهيد شااخةوان

لةاليةن رلذيَمى بةعسةوة بةناضارى رلوو دةكاتةوة ئيلنجااغى طاةورةي و دواتار لةالياةن

عةباس فةرماندةى(قوةت)ةكة باووة و شاةهيد(ئةمحاةد قةمباةري)ياش فةرمانادةى

َينةوةى لةطةلَ دةكريَ و رليَطةى دةدةن
َبةندى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان ليَكؤل
مةل

كةرتةكةى بووةي بؤ يةكةجمار كة دةضيَتة شاخ لة طوندى ئيلنجاغى طاةورةوة كاة ئاةو

َاى
لة ئيلنجاغى طةورة نيشاتةجيَ بيَا ي وةك بارين ثايَض و ثةرساتاريَكى شاارةزا رلىل

كات ضؤلَ بووة لةويَ(شةهيد بةكر رلةشاش و جةوهاةر ئؤماةر) ثيَشاوازى لايَ دةكاةن

َطةى نةوتى
سةرةكى هةبووة لةكارى برين ثيَتى و ثةرستارى بؤ هاوآلتيانى سنورى كيَل

َيان دا هةبووةي بؤ ماوةيةكى كةم دةضايَتة ساةركردايةتى باؤ
ضونكة مةوعيدى لةطةل

تةقتة و بةتايبةتى بؤ هاورليَيانى(حزبى شيوعى عيَرا ) لةشةرلى نةطريسى ناوةخؤ و

خوىل(سياسى و سةربازى) لة طوندى ماليمؤسى سةردةشاتى رلىذهاةآلتى كوردساتاني

داستانى 22ى تشرينى يةكاةمى  1986كاة( )11ثيَشامةرطةى ياةكيَتى نيشاتمانى

َيَك برادةر دةطوازريَنةوة بؤ دةزطاى ضاث وبآلوكردنةوة لة ضاثخانةى
بةآلم لةطةلَ كؤمةل

كوردستان و هاوآلتيانى لةناو شةرل و داستانةكاندا(تةداوى) كردووةي لةدواى رلاثاةرلينى

شةهيد جةعفةر عةبدولواحيَاد دةبناة بناغةداناةرى بارةطاكاة و دةساتةى يةكاةمى

1991لة(بزوتنةوةى شوراكان) بةشداريكردووةي بةآلم كة(بزوتنةوةى شوراكان) كؤتايى

كارمةندانى دةزطاكةي لةمانطى ئايارى  1982هاةموو دةزطاكاة دةدريَتاة كؤميتاةى

َى خويَندنى(-2001
هات ئةويش لةكارى سياسى و رليَكخسنت دوور دةكةويَتةوةي لةسال

َى 1983لاة(وةرتايَ) دةضايَتة
سةركردايةتى هةوليَر و دةطوازريَتةوة بؤ وةرتيَي لةساال

 )2002بةشى(ياسا)ى لة كؤليذى(ماف)ى زانكؤى(ساةالحةددين) تاةواوكردووةي لاة

خوىل(فرياكةوتنى سةرةتايى ثزيشكى) جطة لةكارى رلاطةياندن دةبيَتة(برين ثيَتايَكى

ثةميانطاى تةكنيكى كؤية وةك بةريَوةبةرى كارطيَرلى و وانةبيَاذى بابةتاةكانى(ياسااى

َى 1984لةكاتى طفتوطؤدا ضةكى ثيَشمةرطايةتى دادةنيَ و لةطةلَ
شارةزا)شي لة سال

سزادان و نوسينى نوسراوة كارطيَرلييةكان) بةردةوامة.

()1

هاورليَيانى لة(ئةلقة رلىشنبريييةكة) دريَاذة بةخاةباتى سياساى و رليَكخراوةياى خاؤى
دةدات تاوةكو لةحوزةيرانى 1984لةطوندى ئيلنجاغى طةورة لةكؤبونةوةيةكى فراوانى
َقةكةدا(بةرةى رلزطاارى زةمحةتكيَشاان-باةرزة) رلادةطةياةنن و دةبيَتاة ليَثرساراوى
ئةل
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()1

بؤ تيَكرلاى سةرطوزشتة و ذيانى سوودم لةخودى(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ةوة وةرطرتووةي لةماوةى كارى برينثيَتاى و

َكى سنورةكةيانكردووة.
ثةرستارى خؤى و خيَزانةكةى(شادية رةمحان جؤر) زىرترين خزمةتى خةل
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بةثيالنى دوذمن ثرليشكى براكوذىي ئاطرى لةخةرمانى 20سالَةى خةباتطيَريَك بةردا

مالزم شوان بةردةوام دةبيَ لةطيَرلانةوةكةي و دةنوسيَ -

شةرليَكى براكوذى نيَوان ثيَشمةرطةكانى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و حزباى

(لة1985-3-21شةوى نةورىز ئيَماة باة مةبةسا ضاووينة طونادى(بةناةباويَ)

شيوعى عيَراقة لة1985-6-5لةطوندى ئيلنجااغى طاةورةى شايَخانان لاة ناحياةى

َى باليسان و دةور و بةرى طوندةكةمان طرت و ضوينة ناو طوندي ثيَشمةرطةيةكى
لةدىل

تةقتةقى قاةزاى كؤياة كاة تيَيادا ماام كااويَس ثيَباازىكى خااوةن 20ساالَ خاةبات

زىرى(ينك) لةويَ بووني كة بةرثرسةكةيان(مامؤستا ساةيفةدين) باووي لةمزطاةوت

لةريزةكانى حزبى شيوعى عيَرا لةطةلَ ضةند هاورليَيةكى شةهيد دةكريَن.

ثيَكةوة دانيشتني و ثيَمطوت ئيَمة وةك شيوعى نيازى شةرلى ناوخؤماان نياةي ئةطاةر

هؤكارى رلوودانى شةرلةكة لة فةرماندة(مالزم شوان سديق)ةوة ثيَشةكيةك بؤ شةرلى
براكوذى نيَوان ثيَشمةرطةكانى هةر دووال دةخةماةرلوو شاوان هااورليَ و هاوساةنطةرى
شةهيد مام كااويَس لةنامةيةكادا باؤى نوسايوم و دةَليَا

مةبةستمان بيَي ئيَوة دةورتان طرياوة؟! با ئيَمة لةالياةك و ئيَاوةش لةالياةك ئيمشاة و
خبةوين بيَ كيَشة).....

َى 1984طةرلاماةوة
ساال

مالزم شوان وةسفى مامؤستا سةيفةدين دةكات بةو شيَوةية ثياويَكى كوردثاةروةر

َبةنادى هاةوليَرى حزباى شايوعى
كوردستان بووم بة ئةندامى ليذنةى ساةربازى مةل

َى كرد و ووتى من(دذى براكوذيم)ي باةآلم بةرةباةيان ئاةوان لاةثيَش
و بةريَز بووي قبول

عيَرا ي ليذنةكة ثيَكهاتبوو لةمانة(مام كاويَسي مام خادري موحساني ياسانيي عاةىل

ئيَمة لة طوندى بةنةباويَ دةرضووني ئينجا لاةدواى ئاةوان ئيَماة دةرضاووين و ضاوينة

حاجى نادري مالزم شوان سديق)ي ئةم ليذنةية فةرمانادةى ساةربازى هاةوليَرى حزباى

ضياى(هةوريَ)ي كاتى نيوةرلى هيَزيَكى زىرى(ينك) ضوونة بةنةباويَي دواتر ثريةميَرديَاك

شيوعى عيَرا بوويني لةناوةرلاستى شوباتى  1985كؤبونةوةياةكمان كارد واتاة ئاةو

هاتة المان و ثرسيارى منى كردبووي طوتى مامؤستا سةيفةدين سآلوى هةياة باؤت و

ليذنةية بة سةرثةرشتى(يوسف حةنا-هاورليَ ئةبو حيكمةت) بؤ ئةوةى ماةفرةزةكامنان

َيَ(ئاطادارى خؤيان بن من شةرلى براكوذى ناكاةمي باةآلم كااك نةوشاريوان و رلةشاة
دةل

بطةرليَنينةوة بؤ دةشتى هةوليَر و دةوروبةرى و بزانني ئايا(ينك)شاةرلمان لةطاةلَ دةكاا

بيتويَن و ضةندان تيث هاتوون بؤ شةرلى ئيَوة)ي ثريةميَردةكةش ووتى قسةى ناشريينيان

يان نا؟!

بة سةيفةدين طووتوةي طوايا ضؤن شةرلى لةطةلَ ئيَماة ناةكردووةي ئاةم رلووداوة دةنطاى

َبةناد رلةتياانكردةوة كاةوةك ماةفرةزةكامنان
هةرضوار هاورليَى ليذنةى سةربازى مةل

َويَساتيَكى
َيش طةيشتةوة(باارزان) وةك هةل
دايةوة لةالى يةكيَتيةكان و هةروةها هةوال

بطةرليَينةوة لة(بارزان)ةوة بؤ(دةش و وراتى كؤية) و(دةشتى هاةوليَر)ي تاةنها بةنادة

َويَستى(حزبى شيوعى عيَرا ) ئةذماركراي باةآلم
كوردثةروةرانة و دذبة براكوذى و هةل

نةبيَ طومت دةرلىمي دياربوو ئةوانيرت نارلةحةت بوون بة ئامادةطى من بؤ طةرلانةوةمي رلةنطة

مالزم شوان بةهؤى خؤثاراستنى لةشةرلى يةكيَتى و قسةى ثياوة ثريةكةى بنارى هةوريَ

هؤيةكةى ئةوةبيَ ئةوان ماندووبووبن لةشةرل و منيش تازة طةرلابوومةوةي بةهةرحالَ من

بؤى دةردةكةويَ كةوا برادةرانى(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان) شةرليان دةكاةن بؤياة

وةك بةرثرسى هيَزيَك كة لة( )75ثيَشمةرطة ثيَكهااتبوو طةرلاماةوة دةشاتى حاةرير و

لةدريَذةى نامةكةيدا هؤكارى تريش دةخاتة رلوو -

باليسان ودةش و وراتى كؤية مااوةى ماانط و نيويَاكي بةداخاةوة برادةراناى(يناك)
شةرليان ثيَ دةفرىشتني و ئيَمةش دةبواية خؤمان بثاريَزين.

َتةى
َبةندى حزبى شيوعى ثاريَزطاى هةوليَري طال
ديارة ئةبو حيكمةت بةرثرسى مةل
بةهاورليَيانى ليذنة سةربازيةكة كرديةي ليَرة(مام كاويَس) غريةت دةيطريَ و تورلة دةبايَ
َيَ منيش دةرلىم بؤ خوارةوة ئةويش باةهيَزيَكى( )70ثيَشامةرطةى لةطاةلَ خاؤى
و دةل
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دةدات ي لةو مانط و نيوةدا ئيَمة بؤمان دةركةوت كة(ينك) نيازى باش نية ضاونكة

نيازةى شيوعيةكان ئيَمة دةبينن و لةناوضةكة دوور دةكةونةوة و ئاماادةيى شةرليشامان

زىر خؤمان دةثاراس و لة زىرشاويَن لاة(طؤثتةثاة) وضاةند شاويَنيرت تةقاةيان لايَ

وةرطرت.

َى مسااقوىل
دةكرديني ئيَمة وةآلممان نةدانةوة و تةقةمان ليَ نةكردنةوةي هاةروةها لاةدىل

دةردةكةويَ هيَزةكةى شةهيد(رليَبااز) تايباةت باةدواى هيَزةكاةى شاةهيد(ماام

لةطوندى(عةلياوة) دوو ثيَشمةرطةمان طرت و ئازادمان كاردن و ثيَماانطوتن  -ئيَماة

كاويَس)ةوة بووني ئيرت بةطةيشتنى هةردوو هيَز لة( )1985-6-5لةطوندى ئيلنجاغى

َى(بيَخمة) توشاى
شةرل ناكةين و نيازى براكوذميان نيةي لةكاتى طةرلانةوةمان لةناو دىل

طةورة شةرل دةس ثيَدةكات()1ي باةآلم شاةهيد(رليَبااز) دةنوسايَ ئاةوان ثايَش ئيَماة

هيَزةكةى(مام كاويَس) بوومي طومت هاورليَ دةبواية ضاوةرلوان بكةي تا مان دةطةرليَماةوةي

لةطوندى ئيلنجااغى طاةورة ساةنطةريان ليَطرتباووين و هاورليَياانى حزباى شايوعى

ضونكة(ينك) ئاشتى قبولَ نية و ناياةويَ هيَازيرت لةناوضاةكة هاةبيَ و شاةرل دةكاةني

َايَن ئاةوان بؤساةيان باؤ هيَزةكاةى ئيَماة ناوةتاةوةي هةرضاؤنيَك بيَا
عيَراقيش دةل

ديَتااةوة بااريم(تةحيااة)ى سااةربازيم بااؤ كاارد وةك سااةرباز و ئةفسااةر مااام كاااويَس

هيَزةكةى(يةكيَتى) بةدواى شيوعيةكانةوة بوون وةك فةرماندةى هيَزةكاةى(ياةكيَتى)

طوتى(ليَمطةرليَ بامبرم لاةداخى ئاةو طاةوادةى)ي ديااربوو داخ لاةدلَ باوو لاة ئاةبوو

شةهيد(رليَباز) ئاماجنى هاتنةخوارةوةيان رلوون دةكاتةوة.

حيكمةتي هاورليَ مام كاويَس هةر لةدةشتى حةريرةوة تا بةرلاناةتى و دةشاتى كؤياة و
وراتى كؤية و ئيلنجاغى طةورة زىر بةئاشكرا وةك ئةوةى هيض دوذمنيان نةبيَ دةطةرلان.
َال ثريداود(شةهيد رليَباز)لةالثةرلة()336ى كتيَبى قةنديل بةغداى
رلةفعةت عةبدول
هةذاند نوسيويةتى -

ضريىكى ثش رلووداوةكة
ئةمةى خستمةرلوو بري و بؤضونى دوو فةرماندة(شةهيد رليَباز و مالزم شوان) بووني
يةكااةميان يااةكيَتى و دووةميااان شاايوعى بااووني كااة هااةردووكيان رلاسااتطؤيانة

جيَطرى فةرماندةى تيثى()87ى قةرةضوغ باوومي ساةفني ماةال قاةرة فةرمانادةى

باسيانكردووةي ضونكة(ليَكدان و دذيةك) لةطيَرلانةوةكانياندا باةدى ناكاةمي باةآلم لاة

تيثةكااة بااووي تيثةكااةمان كااردة دوو بةشااةوةي لةطااةلَ كااةرتى( )3و( )4هاتينااة

بنةرلةتدا ئةوة ثيالنى دةزطاى(بةريَوةبةرايةتى(ئةمن)ى هةوليَر)ى بةعسايةكان باووةي

خااوارةوة(مامةنااد مااةنتك) فةرماناادةى كااةرتى( )3و(سااةالح شااينة) فةرماناادةى

َطةنامةيةكى بةعسيةكانى ذمارة()7667/78لة( )1985-6-9ئاةو
وةك دواتر لةبةل

َى) ضاومان كاةوت باة(كااك كؤسارةت) لاةويَ برلياار درا
كةرتى( )4بووي لة(مساقول

ثةرلى نهيَنى دا واهاتووة

كةبتينةوة دةشتى هةوليَر بؤ ساؤراغكردنى ئاةو هيَازةى(حزباى شايوعى عيَراقاى)

لةبةريَوةبةرايةتى(ئةمن)ى ناوضةى(حوكمى زاتى) بؤ بةريَوةبةرايةتى(ئةمنى عام)

كةلةناوضةكةدا جةولةيان دةكردي تازة هاتبوونة ناوضةكة بةبيَ ئةوةى هيض رليَكةوتنيَك

ئاسايشااى طشااتى/78مي بةناونيشااانى(زياااد شااق اخلااال  -طااةورةبوونى كااةليَنى

َطرت و زانيماان باةرةو
لةنيَوامناندا هةبيَي هةر زوو شويَنى هيَزةكةى شايوعيمان هاةل

ناكؤكيةكان)ي ضريىكةكة بةم شيَوةية هاتووة -

ناوضةى(داربةسةر) رلىيشتووني كابراياةك(خةباةر)ى هيَناا كاة شايوعيةكان لةساةر
رلووبارى كؤية نانيان دروستكردووةي ئيَمةش بةرليَكةوتني بةرةو(ئيلنجاغى طاةورة) باةو

َكؤى شاةهيد ماام
َى طل
( )1لة قةنديل بةغداى هةذاند شةهيد رليَبازي 1985-6-2ى بةرلىذى شةرلةكة دياريكردووةي لةكيَل
َى1985ى باة-6-5
َغى ذمارة(4ى سال
كاويَس()1985-6-25شةهيدكراوةيسةرضاوةكانى حزبى شيوعى عيَراقيش وبةال
َطةنامةى ذماارة()7667/78ى 1985-6-9ى حزباى بةعسايش باةروارى رلووداناى شاةرلةكةى باة(-6-5
 1985و بةل
)1985نوسيووة.
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لة()1985-5-18لة طةرلةكى(كؤمارى) لةثش ئامادةيى(زةهرا)ي كاديرى ديارى
حزبى شيوعى عيَرا (ناسح حةمةدةمني قادر) ناسراو بة كؤضةر لاةدايكبووى1949ى
َةكةوة(ع.ش) خيانةتى لايَ دةكاريَ و(قاوة خاساة) و
شارى موسلَي لةاليةن خاوةن مال
َةكاة دةدةني هااورليَ(كؤضاةر)ياش هاةموو ناماة و
َطرى(خماباةرات) دةورى مال
هةوال

َثشاتى
َبةنديش( )400ثيَشامةرطةى باؤ ثال
نةوشريوان مستةفا( )80ثيَشمةرطة و مةل
هيَزةكةى(تيثى 87ى قةرةضوغ) ئامادةكردووة.

()2

لةم شةرلة نةخوازراوة سةثيَنراوةدا بةسةر ئةو دوو هيَزةى طؤرلةثاانى كوردساتان()4
ثيَشمةرطةى حزبى شيوعى عيَرا شةهيد دةبن بةناوةكانى

َطةكانى حزب كة لةالى بوون دةسوتيَن َي و بة دةمانتةكةى خؤىي بةرطرى دةكاات
بةل

َح ثيَبازىكى(مام كاويَس) فةرماندةى بةتاليؤن.
-1كاويَس رلةشيد سال

َنيايى بؤ هاورليَياانى دةنوسايَ و دوافيشاةك
و خؤى نادات بةدةستةوةي نوسراويَكى دل

َال فةقيَ عومةر)ي ثيَشمةرطة.
-2هاورليَ(عةبدول

بةخؤيةوة دةنيَ .

()1

-3عةبدوملوتةلي كةمال رلةشيد ناسراو بة هاورليَ(ئةبو سةعيد)ي ثيَشمةرطة.

ليَرةوة بةريَوةبةرايةتى ئةمنى هةوليَر ثيالنةكة دادةرليَاذيَ بةنوساينى نامةياةكى

-4جةمال خزر ئازاد ناسراو بة هاورليَ(كاوة)ي ثيَشمةرطة.

()3

ساختة بة واذىى ساختةكراوى هاورليَ(يوسف حةنا ئةلقس-ئةبو حيكمةت) ليَثرساراوى

هةروةها هاورليَ(هيدايةت حاجى خادر مسايال ماةالك-ماام هيداياةت) جيَطارى

َبةندى هةوليَرى حزبى شيوعى عيَرا بؤ هيَزةكةى مام كاويَس لة دةشتى كؤياة و
مةل

شةهيد مام كاويَس طوللة بةرشانى ضاةثى دةكاةويَ ي لاةئاقارى طونادى ئيلنجااغى

مؤرى ساختةكراوى حزبى شيوعى عيَراقيش لةنوساراوةكة دةدةن و لةرليَطاةى باةكريَ

طةورة لةناوضةى(مةستان) لةنزيك(بيان) خؤى شااردبؤوةي هااورليَ(خاةليل مسايال)ى

َةكردناةوةى
طرياويَكةوة نامةكة دةطةيةننة هيَزةكةى دةشتى كؤياةى حازب و داواى تؤل

برازاى لة(دوكان) لةسةر رلووبارى كؤية تاوتنى كردباووي طوشااد عةبادولرةمحان كاة

خويَنى هاورليَ(كؤضةر) دةكةني كة طواية بةدةستى ضةكدارانى(ينك) كوذراوة و هةمان

َى(خاةليل) داناابووي
خوارزا(كورلى خوشك)ى مام هيدايةت بووي داو و دةرمانى لةمال

نامةش(كؤثيةك) لةرليَطةى باةكريَ طرياوةكانياناةوة دةطةيةنناة(كؤسارةت رلةساولَ)ى

عةسرى رلىذى دواى شةرلةكة لةبةرى(ئةمحاغا) واتة( )1985-6-6برينثيَتى و تيمارى

َبةندى(4ى يةكيَتى نشتمانى كوردستان)ي بةمةش يةكيَتى تورلة دةبيَ
ليَثرسراوى مةل

بؤ برينةكةى كردبوويطوشاد عةبدولرةمحان بةو شايَوةية دةطيَرليَتاةوة رىذى دواى شاةرل

و هيَزةكااةى تيثااى 87ى قةرةضااوغى بااةرةو ئيلنجاااغى طااةورة جوالناادوةي ضااونكة

َم بريندارة و لة كةندى(ئةمحاغا)ية و ثيَويستى
َم ئاطاداريان كردمةوة كة خال
َى خال
مال

َطى طوناادى(ئيلنجاااغى طااةورة) دةبيَا كااة
هاااورليَ(هيدايااةت حاااجى خاادر) خااةل

بةتةداوى و ضارةسةرةي شةو ضووم و ئةوةى توانيم و ثيَويسا باوو ئاةجنامم دا باةآلم

جيَطرى(مام كاويَس) بووةي ئيرت شةرل لةدواى نيوةرلىى( )1985-6-5دةسا ثيَادةكات

شويَنةكةى زىر خراث باووي وتياان دةيطوازيناةوة و دواتار ئاطاادارت دةكةيناةوة باؤ

َيؤنى(31ى ئازار)ى حزبى
َح) فةرماندةى بةتال
تا ئيَوارةى ئةو رلىذة و(كاويَس رلةشيد سال

َى(مةسااتان) ضااةند شااةويَك لااة طونديااةوة دةضااوم بااؤ
شااويَنةكةىي برديااان بااؤ دىل

شيوعى لةطاةلَ( )3ثيَشامةرطةى تارى حزباى شايوعى عيَراقاى شاةهيد دةكاريَني

ضارةسةركردنى و دواتر جيَطؤرلكيَيان ثيَكرد تا لةشاويَنيَك بيَا

بياانو هاةبيَ باؤ

( )1د.امحدعبدالعزيز حمماود ،دور االنصاار البشامركة الشايوعني يف الكفاا اسلا يف يف كرداا ال العارا 1991-1978،م،

( )2فيصل الفؤادي ،من تاأريخ احلركة االنصارية من تأريخ الكفا اسل يف النصار احلزب الشيوعى العراق ،1989-1978،
بغداد،2013،ص.311

مطبعة ازادى ،طبعة االوىل،2013،اربيل،ص.411
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( )3د.امحد عبدالعزيز حممود ،اسصدر اللابق ،ص .166
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هاتوضؤ ئةويش(ئةشكةوتى كونة ديَو) باوو كاة تيايادا طارياي ئاةويش لاة ئاةجنامى

شةهيد مام كاويَس ميَرخاسةكةى دةشتى كؤية

َى هيَزةكةى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان كة زانرا مام هيدايةت لةو ناوضةية
كيَومال

ئةو فةرماندةيةى كة لة(داستانى سيَكانى) بة بةعسيةكانى طوت كورد يةكدةس

شاردراوةتةوة و بريندارة.

()4

و يةكرليَز شكس بةثالنةكانتان دةهيَنيَ و يةكةم شةرلى بةرةيى كوردى سةركردايةتى

دواى ئااةوةى مااام هيدايااةت لةاليااةن هيَزةكااانى يةكيَتيااةوة دةسااتطري دةكريَا ي
دةيطوازنةوة بؤ ناو طوندى ئيلنجاغى طةورة شةهيد رليَباز زىر رلوون لاة الثاةرلة(-338
)339ى قةنديل بةغداى هةذاند نوسيويةتى

كرد دذ بة داطريكةران بة هاوكارى ثيَشمةرطةكانى (يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و
بزوتنةوةى سؤسياليستى كوردستان) بةداخةوة لة شةرليَكى كوردكوذى بووة قوربانى.
َى()1936
َح)ة ناسراو بة هاورليَ(مام كاويَس)ي سال
ناوى تةواوى(كاويَس رلةشيد سال

َى(حمةمةد ضاوشني) باووي بروساكةمان كارد (لاةرليَبازةوة باؤ
جيهازةكةمان لةمال

لة طوندى(ثيَبازىك)ى دةشتى كؤية لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَش و جوتيارى كاورد ضااوى

َبةناادى ضااواري مااام هيدايااةمتان بااةديل طرتااووة تكايااة فااةرمان باادةن)ي
مةل

َهيَناوةي واتة( )2سالَ دواى دامةزراندنى(حزبى شيوعى عيَارا )ي لاةكاتى
بةذيان هةل

ثامشاوةيةك(عةدةد جيهاز)ةكة بةنهيَنى ثارضة وةرةقةيةك دةداتة دةس شاةهيد رليَبااز

شةهيد بوونى شةهيد رليَباز سةبارةت بةو جواميَرة نوسيويةتى دواى 20ساالَ خاةبات

َبةندى ضوارةوة بؤ رليَبازي مام هيدايةت لةطوندةكاةى
كة دةخيويَنيَتةوة نوسراوة (لةمةل

لةشةرليَكى نارلةوا شةهيد كارا ي واتاة لاة ناوةرلاساتى شةساتةكانى ساةدةى رلاباردوو

خؤيان بكوذن).

ثةيوةنديكردووة بة خةبات و يةكيَكة لة ثيَشامةرطة ساةرةتاييةكانى حزباى شايوعى

دواتر بةهةر هؤكاريَك ب َي مام هيدايةت نةكوذراي ئةماةش يةكاةم رلووداوى لاةو

عيَرا و فةرماندةى مةيدانى نيَوان ساآلنى()1985-1978بووةي هةروةها يةكيَك بووة

شيَوةى شةرلى براكوذى نيَوان هيَزةكانى سةر طؤرلةثانى كوردستان بووي رلةنطة كوشاتنى

َبةندى ثاريَزطاى هةوليَرى حزبى شيوعى عيَرا
لة فةرماندةكانى ليذنةى سةربازى مةل

َةكاةى خؤيادا لاة
َةتى ديل كوشنت لةنيَو طوند و مال
مام هيدايةت ببواية زةقرتين حال

و فةرماندةى بةتاليؤنى 31ى ئازار لةسنورى ثاريَزطاى هاةوليَر و ساةركردةى شاةرلى

شاةرلى خؤكااوذى كااورد ئةمااة لةالياةك و لةاليةكرتيشااةوة بااة بةرضاااو هااةواداران و

دةستة و يةخةى داستانى سيَكانى بووة لة1982-1-27قارةماناناة جاشاةكانى قالاة

ثيَشمةرطة يةكيَتيةكانى ئيلنجاغى طةورةى رليَكخراو لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بؤ

فةرةج و تةحسني شاوةيس و ساوثاى عيَراقياان بةزانادوة و ساةدان جااش و جةيشاى

فةرماناادة شااةهيد رليَباااز بااةكاريَكى ئاسااانى نةداوةتااة قةَلااةم و لةاليةكيرتيشااةوة

َى
ليَكوشتووني ئةندامى كؤميتةى ثاريَزطااى هاةوليَرى ليذناةى(حماةىل) باووةي ساال

َميَنيَ
َكى ناوضاةكةى بساةل
َبةند وةالوة دةنيَ تا بؤ خةل
فةرماندةييانة بروسكةى مةل

1985فةرماندةى هيَزيَكى( )70ثيَشامةرطةيى كاردووة باؤ دةشاتى كؤياة و هاةوليَر

كة دةتوانيَ خؤى خاوةن برليار بيَ ي بةداخةوة ئةم فةرماندةية لة()1994-5-7خاؤى

طةرلاوةتةوة لةناوضةى(بارزان)ةوةلة( )1985-6-5لةشاةرليَكى ساةثيَنراو و براكوذيادا

بةديلى كةوتة دةس هيَزةكانى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان و لةشاةرلى نةطريساى

بةرامبةر هيَزةكانى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتاني تيثاى 87ى قةرةضاوغ لةطونادى

خؤكوذى(ثارتى دميوكراتى كوردستان ويةكيَتى نيشتمانى كوردستان) شةهيد دةكريَ .

ئيلنجاغى طةورةى ووراتى كؤية دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوة()1ي حزبى شيوعى عيَرا

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي دامةزريَنةرانى بةرزةي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1نامةيةكى هاورليَ مالزم شواني سةرضاوةى ثيَشوو.
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َى 1985ئااةم رلووداو و كارةساااتةى
بااة(بااةالغ)ى ذمااارة4ى كؤتااايى حااوزةيرانى سااال
بآلوكردىتةوة.

هةروةها لةشةرلى(ثشتيوان)ى ثيَشمةرطةكانى ناحيةى سيَطردكان كة لاة(-7-10
 )1986رذيَمى عيَارا باة(جااش وجاةيش)ةوة ثاةالمارى ئاةو طونادةى ئاةو كااتى

تيَكؤشانى ميَرخاسان دوور و دريَذة

َال حةمةدةمني ئؤمةر و حمةمةد حوسيَن ئؤماةر و لوقماان حةمةعاةىل
دابووي(شوكرول

زةمحةتة دانة بة دانةى ضاالكيةكاني بؤسة دانانةوةكاني رلةبيةطرتني ضوونة ناو شاار

َشااد عاةباس حميَادين) لةطاةلَ ماام
حاجى عةىل و شةهيد ئيدريس سوارة وساو و دل

َكاوخؤر و خؤفرىشااان و بةعساايةكاني بااةرطريكردنى سااةنطةري
و تااةميَكردنى ضاال

غةفوور لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لة ضياى(ناساز)ى ثش ئاوايي قةمباةرةوة وةك

ئيَشكطرى و شةرلى كؤثتةري بآلوكردنةوةى درومشةكانى شؤرلش ور ِِيَبازى شؤرلشى ناويَي

َةت
هيَزى ثشتيوانى خؤيان بةهيَزةكانى رلذيَم نيشانداوة و هيَزةكاانى دوذمنياان ساةغل

بةتةواوةتى تةى بكريَ و ثةريَزت ثاكذ ب َي لةداوةر و سةروةرييةك لةبري نةجيَ و جيَ

كردووةي( )2هةروةها لة ليَادانى(رلةبياةكانى جةيشاى شاةعبى) نيَاوان كةورطؤساك و

َى 1985ةوة تااوةكو شاةرلو
نةميَينَ بؤ ميَذووي بةآلم ئةوةندى بؤمكراوة لةكؤتايى ساال

هةوليَر هةر يةك لة(حمةمةد حوسايَن و لوقماان حةمةعاةىل)بةشاداريانكردووةي لاةو

َبذيَريَك لةضااالكى
داستانى()1986-10-22ى ئيلنجاغى طةورةي ئةوةية كةتةنها طول
كورلانى(ميَرلجارل)ى ئيلنجاغى طةورة خبةمةرلوو

ضاالكيةدا(ئاآل دووبزى)بريندار دةبيَ .

()3

لةشااةرل و نةبااةردى(قااةيوان-ماااوةت) كااة لااةزارى ثيَشاامةرطةكانةوة دةوتريَ ا

لةضاالكيةكى كةم ويَنةى شؤرلشى نويَدا لةبةردةمى كارطةى(رلسنت وضانني-معمال

شااةرلى(100رلىذةى قااةيوان-ماااوةت) سااوثاى داطريكااارى عيَاارا لااة()1986-9-1

نسيج) و شاةقامى ماجياداوةى شاارى هاةوليَري لاة بؤساةيةكى دارليَاذراوى كاورلانى

ثااةالمارى سااةنطةرةكانى سااةركردايةتى شؤرلشااى نااويَى دا لةضااةندين قؤَلااةوةي لااة

تيثةكانى(87ى قةرةضوغ و86ى دةشاتى هاةوليَر) باة دريَاذايي دوو كيلؤماةتري لاة

َبيَشااك وكونةماسااى) تاااوةكو(قااةيوان و دووباارا) بةدريَااذايي()50كيلؤمااةتري
(دىل

هيَزيَكى(تةوارى ئاةمن)ى هاةوليَر لاةكاروانيَكى( )10ئؤتاؤمبيلى دةدريَا و()70

َبةناادةكانى(1و2و3و)4ى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان
ثيَشاامةرطةى هااةموو مةل

لةثياوانى(ئةمن) دةكوذريَ ()1ي هةظالَ جةالل ئيلنجااغى جيَطارى(عاةىل ثونطيناة)

بةشااداريانكرد()4ي هااةروةها شااةهيد رليَباااز لااة (قةنااديل بةغااداى هةذانااد)

بةشدارى ئةو ضاالكيةى كردووةي بةداخةوة هةنديَك لةضاالكيةكان ئةوانةى بةشاداريش

َيَك لاة كاورلانى
نوسيويةتى(%85هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان بةشداربوون) كؤماةل

بوون لة رلووى(كات و شويَن و ثيَشمةرطة بةشداربووةكان)ةوة نةيانتوانيووة باؤ ميَاذوو

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةو داستانة ثرل سةروةرية بةشداربوون ئةمانيش

تؤمارى بكةني ئينجا ض وةك(ياداش ) كاة نوسايويانةتةوة ياان لةضااوثيَكةوتنةكاندا
كةباسيانكردووةي بؤ منونة شةهيد رليَباز لة قةنديل بةغداى هةذاند بؤ ئاةم نةبةردياة
ناوى ناوة(داستانى هةوليَر) و(117ئةمن و ئيستخبارات)ى تيَادا كاوذراوة لاة-9-2
1985رلوويداوةي هةروةها جةالل ئيلنجااغى هاةمان ضااالكى لاة(شاارةوة باؤ شااخ)
باسكردووة بةكوذرانى( )70لةثياوانى(ئةمن) و لةمانطى ئابى 1985دا رلوويداوة.
( )1جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .114
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( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةماةد حوسايَن ئؤماةر)ي ثيَشامةرطةى ديَاريني ضااوثيَكةوتنى ثيَشوويهةرضاةندة ئاةو كااتى
َ م بؤ ئةوةى خويَنةر ماندوو نةكةم يةكسةر لة زىربةى ناو هيَنانةكانادا لاةبرى طوناد وشاةى
سيَطردكان ناحية نةبووة بةال
ناحيةى سيَطردكامن بةكار هيَناوة-نوسةر.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان حةمةعةىل عةىل)يلةدايكبووى 1968ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَاريني لاة-10
2016-5ز.
( )4جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .96
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-1جةالل خورشيد رةشيدي جةالل ئيلنجاغى جيَطرى كةرتى()4ى بةردةبازى تيثاى

بةسوارى تراكتؤر بةرليَكةوتوون بؤ ليَدانى(ويَستطةى رلابازيَ -تةشويش)ى دارةماان و

86ى دةشتى هةوليَري لةو داستانةدا دةطوازريَتةوة بؤ جيَطرى كةرتى()5ى طؤرقةرةجى

حةسار و بازطةى كةركوكي لةرليَطادا(مام غاةفوور) لاة هةورازيَكادا ثيَاى دةكةويَتاة

هةمان تيث.

()5

سااةر(ثااةمثى رلووكااردن) بةرزكردنااةوةى عارةبانةكااة و36ثيَشاامةرطة ذمااارةى

َال حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغى.
-2شوكرول

سةرنشينةكانى تراكتؤرةكة باووةي هاةموويان رلوو دةكاات و بةساةر ياةك دةكاةون و

-3حمةمةد حوسيَن ئؤمةر ئيلنجاغى.

هةنديَكيان بة(لوولةى كالشاينكؤف)ةكانياان زامادار دةباني لوقماان حةماة عاةىل

-4غةفور حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى.

هةساتة لوقاة ثيااو

-5شةهيد ئيدريس سوارة وسو ئيلنجاغى.

ئيلنجاغى خؤى(مات) دةكات و مام غاةفوريش ثيَاى دةَليَا
()6

-6ئةمحةد عةودل قادر ئيلنجاغى.

هةموو(جةماعةت) هيتى ليَ هاتبىَ ئةتوو قةت هيت ليَ ناية .

()9

دواى ئةجنامدانى ئةو ضاالكية دةطةرليَنةوة(شايَة بزيَناى خاواروو) لةويَشاةوة زيَاى

-7سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى.

بتووك دةبرلن و دةثةرلنةوة دةشتى زيَكردى طونادى(تاازةديَ -شاةيتانى رلةمحاان ئااوا)

-8لوقمان حةمةعةىل حاجى عةىل ئيلنجاغى.

لة 1986-10-10نزيكةى( )12هةليكؤثتةر و ثيالتؤز ئاةو كاةنارةى زيَاى بتاووك

َح ئيلنجاغىي ثاش ماوةيةك شةهيد(ئازاد داربةسةرى) هاتاة
 -9سةباح سةالم سال

بؤردوومااان دةكااةن و ثيَشاامةرطةكانيش كؤثتااةريَك دةثاايَكن و كؤثتااةرةكانيش

جيَى جةالل ئيلنجاغى باووة جيَطارى كةرتةكاةمان و عاةىل ثونطيناةش فةرمانادةى

ثيَشمةرطةيةكى تيثى 21ى كةركوك بةناوى(كاكؤ)شةهيد دةكةن.

()10

كةرتى()4ى باةردةباز باوو()7ي ئةمحاةد كاوردة لاةبريةوةرى رلىذاناى ساةختى خاةبات

َى( )1986لاة
كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طاةورة لةزىرباةى ضااالكيةكانى ساال

الثةرلة()204باس لةوة دةكات كة(حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى)فةرماندةى مةفرةزة بووة

كةرتةكانى هةرسيَ تيثةكةى(85ى بةرلانةتى و 86ى دةشتى هةوليَر و 87ى قةرةضوغ)

َيَا (ئاةو
لةو شةرلةدا لةكةرتى()5ى طؤرقةرةجي بةآلم حمةمةد ضاوشني خودى خاؤى دةل

َكاةمسا ) و طرتناى رلةبياةكانى
قارةمانانة بةشدارييانكردووةي وةك شاةرلى ثاايزى(كةل

كاتة ليَثرسراوى هيَزى ثشتطريى بووة لة طوندى ئيلنجاغى طةورة)(.)8

نيَااوان كؤيااة-تةقتااة لااة(بااانى تاَلااةبان و كونااةطورط و شيواشااؤك)ي ديااارترين

لةدواى شةرلى قةيوان-ماوةت ثيَشمةرطةكانى كةرتى()4ى بةردةباز و كةرتى()5ى

قارةمانيَتيان داستانى بةرطرى هيَزى ثشتطريى ئيلنجاغيةكانة لةطةلَ ثيَشامةرطةكانى

طؤرقةرةج لةطةلَ هيَزةكاانيرتى ثيَشامةرطة هاتناة(طؤثتةثاة)ى قةآلسايَوكةي لاةويَوة

تيثى 86ى دةشتى هةوليَر و 87ى قةرةضوغ لةناو طوندى ئيلنجاغى طاةورة لاة(-22
 )1986-10ووردةكارييةكانى ئةم داستانةى ميَرجارل بةدريَذى دةخةمة رلوو

( )5ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.204
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)يلةدايكبووى 1971ى ئيلنجاغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-4
2016ز.

َح)يلةدايكبووى 1967ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-3-18
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
2016ز.
( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد مةالك)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان حةمة عةىل عةىل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )10جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .98
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َةبانى طةورةوة لةرليَطةى(كؤية-تةقتة )ةوة باؤ هاةردوو ماةرزان و
-4لةطوندى تال

داستانى بةرطرى ئيلنجاغى طةورة
داستانى بةرطرى ئيلنجاغى طةورة ساةر لاة باةيانى( )1986-10-22هيَزيَكاى

ئيلنجاغى طةورة.

طةورةى رذيَمى بةعس ئؤثةراسيؤن دةكاتة سةر ناوضة ئازادكراوةكاانى ذيَار دةساةآلتى

-5لةهيَلةوة تا(سيا و شيَخةروان)(.)1

َاةفرلى جاةنطىي لاة طونادى ئيلنجااغى
ثيَشمةرطة بةثشتيوانى تانك و زريثؤش و بال

هيَزيَكاى ثةرتاةوازةى كةرتاةكانى تيثاى86ى دةشاتى هاةوليَر و 87ى قةرةضااوغ

طةورة هيَزى ثيَشمةرطة و هيَازى ثشاتطريى كاورلانى(ئيلنجااغى طاةورة و ماةرزان و

َيان ثيَ دةدريَ كة رلذيَماى
لةشةوى( )1986-10-22/21لة سيَطردكان دةبني هةوال

َةبانى طةورة)ى مةملةكةتى ميَرجارل بةرطرييةكى بيَ ويَناة دةكاةن لاة
داربةسةر و تال

بةعس بة نيازى هيَرشيَكى بةرفراوانة بؤ سنورةكةي دواى كؤبوونةوةيةك هةر ئةو شةوة

بةيانيةوة تا خؤرنشني.

برليار دةدةن كة شةرل نةكةن و بةرةو طوندى(ئيلنجاغى طةورة) باةرليَ بكاةوني ضاونكة

هؤكارى ئةم ثةالمارةش شةهيد رليَبااز لةالثاةرلة()390-388ى قةناديل بةغاداى

ذمااارةى ثيَشااامةرطةكانيان و ضاااةك و تةقةمااةنى و ثيَداويساااتيان كاااةم باااووةي

هةذانااد رلوون دةكاتااةوة و دةنوسايَ 2500(-ثيَشاامةرطةى تيثااةكانى(86ى دةشااتى

لةاليةكيرتيشةوة طوندى ئيلنجاغى طةورة نزيك رليَطةى سةرةكى كؤية و تةقتة -ة لةو

َخاااآلن و 93ى كؤيااة و 51ى
هااةوليَر و 87ى قةرةضااوغ و 21ى كااةركوك و 25ى خال

باااوةرلة دابااوون رلذيَاام هةسا بااةوة نااةكات ئااةو طوناادة ثيَشاامةرطةى تيَدايااةي ئااةو

طةرميان و 53ى شيَروانة و 55ى قةرةداغ و 57ى سةطرمة و هةورامان و شاارةزوور و

َبذاردنةش بؤ ئةوة بووة كة توشى شةرل و رلوو بةرلووبونةوة ناةبن لةطاةلَ هيَزةكاانى
هةل

85ى بةرلانااةتى) لةطااةلَ 100ثاساادارى هونااةرى سااوثاى ئيَااران لااة1986-10-10

رلذيَمي كورت و كرماجنى خؤيان لةشةرلى حكومةت البدةني لةسايَطردكانةوة بةطونادى

ثةالمارى برية نةوتةكانى كةركوك دةدةن) رلذيَمى بةعس بؤ وةآلمدانةوةى ئةم ضاالكيةى

ئؤمةرطومبةتااةوة بااةرةو ئيلنجاااغى طااةورة دةكةونااة رليَ و سااعات()6ى بااةيانى

هيَزةكانى ثيَشمةرطة ئؤثةراسيؤنى سةربازى دةكاتة ساةر ناوضاةكانى ذيَار دةساةآلتى

رلىذى( )1986-10-22دةطةنة طوندى ئيلنجاغى طةورة.

()2

َاة و
ثيَشمةرطةي بؤ ئةم مةبةستة رلذيَم ماوةيةك بوو هيَزى لة تةقتة و كؤية و ديَطةل

ضةند فةرماندةيةكى كةرت لةطةلَ ئةو هيَزةدابوون لةوانة(ساةالح شاينةى جيَطار

َدابوو بؤ وةشااندنى طورزيَاك لاةو ناوضاانةى كاة بةقاةآلى
كةسنةزان و قوشتةثة مؤل

َة يوسف و قارةمان شينة و شةمالَ قةرةبةطى و ئةمحاةد كاوردة)ي هاةروةها
تيث و خال

شؤرلش و بارةطاى تيثةكانى 86ى دةشتى هةوليَر و 87ى قةرةضوغ دادةنراني ئةو شويَن

ليَثرسراوى كؤمةاليةتى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر شةهيد(دةشتى موهةناديس)ياش

و ناوضانةش بريتى بوون لة

كةدواتر شةرلةكة باة سةرثةرشاتى ئاةو بةرليَوةضاووي لاة دةوروباةرى ساعات()8ياش

-1ليَوار و كةنارى زيَى بتوك لة طوندى(سارتك)ةوة بؤ(سيَطردكان).

َةباناةوة
هيَزةكانى رلذيَمى عيَرا (جاش و جةيش) لةرليَطةى(كؤية-تةقتة ) لةبانى تال

-2بةساااتى شاااةرغة لةطونااادى(بانةقاااةآلت) و(كاااانى دةربةناااد)ةوة تاااا
طوندةكانى(بانةمورد و طورزةيي و بايزئاغا و مساقة).
-3لةطوندى(طؤمةشني)ةوة بؤ داربةسةر و ئيلنجاغى طةورة.

َى دووةمى تشرينى دووةمى
َال شيَخانىي ئيلنجاغ النةى تيَكؤشان وفيداكارىي رلىذنامةى تاكي ذمارة()23ى سال
( )1شوكرول
2006ي الثةرلة(.)5
َييي بةشاداربووى شاةرلةكةي ثيَشامةرطةى ديَاريني
( )2نامةيةكى دةستنوسى(ئازاد سةعيد باثري)ناسراو بة ئازاد سااتوقةال
لة2015-7-31ز.
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بةرةو طوندى ئيلنجاغى طةورة ثيَشرلةوييان كرد()3ي طوندى ئيلنجاغى طاةورة ئاةوكات

-11بةهرام قادر بايز كاويَسي هيَزى ثشتطريى.

َااة ثيَشاامةرطةبوون و
َى تيَاادا نيشااتةجيَ بااووي زىربااةيان مال
نزيكااةى( )50مااال

َال كاويَسي ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.
 -12موحسني سليَمان فةحتول

هةنديَكيشيان سةربازى رلاكردوو بووني بةشايَكى ثيَشامةرطة ئيلنجاغياةكان باةهؤى

َة نادري ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.
-13نادر كةريم خالد-خال

َيَكيش لة كؤنة ثيَشمةرطة
َةت و بريندارى و نةخؤشيةوة لةثشوودان بوون و كؤمةل
مؤل

-14سوارة وسو جومعة-مام سوارةي ثيَشمةرطةى ديَرينى شؤرلشى ئةيلول و هيَازى

َهاتووةكانى سةربازى لة هيَازى ثشاتطريى رليَكخراباوون بةفةرمانادةيى
و سةربازة هةل

ثشتطريى.

حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى()4ي ئةو ئيلنجاغيانةى كةهاوكارى هيَزى ثيَشمةرطةيان كرد

-15جةعفةر وسو جومعةي ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

ض وةك ثيَشمةرطة و ض وةك هيَزى ثشتطريى ئةمانة بوون

-16سااةالم عااةباس حةمااةدةمنيي ثيَشاامةرطةى ديَاارين و هاوكااارى طوشاااد

َةت بةهؤى بريندارييةوة.
َال عةىل مةمحودي فةرماندةى كةرتى مؤل
-1نةسرول

عةبدولرةمحانى دكتؤر.
-17حةسةن تةها قادري ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

-2حمةمةد ئةمحةد حةمةد رلةسولَ مةالكي حةمةضاوشني فةرماندةى هيَزى ثشتطريى

-18هيدايةت حةمةد رلةسولَي ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

و ثيَشمةرطةى ديَرين.
-3كاوة ئةنوةر نادر(مامؤستا كاوة)ي كادير.

-19عومةر حةمةد رلةسولَي ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

َال شايَخانى)ي ثيَشامةرطةى تيثاى 86ى
َال حةمةدةمني ئؤمةر(شاوكرول
-4شوكرول

َال كاويَس -حمةمةد برلناؤي ثيَشامةرطةى
-20شةهيد حمةمةد عةبدولوةهاب فةحتول
ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

دةشتى هةوليَر.
-5عةىل مةمحود حةمةد(عةىل ئيلنجاغى)ي كادير.

-21عةزيز مةال عومةر ئةبوبةكر هيَزى ثشتطريى.

-6جاسم بايز كاويَس مةالكي مام جاسمي كادير.

-22رلةسولَ حةمةد رلةسولَي هيَزى ثشتطريى.

-7طوشاد عةبدولرةمحان بايز كاويَسي دكتؤر و برين ثيَتى شةرلةكة.

-23شةهيد عوزيَر حوسيَن ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.

َةكاةى باووة
-8عةباس حةمةدةمني ئؤمةر-مام عةباسي ثيَشمةرطةى ديَرين و مال

-24ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَةي ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَزى ثشتطريى.
-25موحسني رلةئوف عومساني ثيَشمةرطةى ديَرين و هيَازى ثشاتطريى()5ي ئةمحاةد

ذوورى عةمةلياتى شةرلةكة.
-9كاكل مةمحود حةمةدةمنيي هيَزى ثشتطريى.

كوردة لةبريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتدا لةالثةرلة()211دةنوسيَ

-10حةكيم قادر بايز كاويَسي هيَزى ثشتطريى.

ثيَشمةرطة بوون .

تيَكرلاى طوندةكاة

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةماة-حةمةضاوشاني)ي فةرمانادةى هيَازى ثشاتطريى لةشاةرلةكةي ثيَشامةرطةى
ديَريني لة2002-5-30ز.
َال)لةدايكبووى 1959ى ئيلنجاغى طةورة ثيَشمةرطةى ديَرين لاة-2-25
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني سليَمان فةحتول
2016ز.

()5

َال شيَخانى ومام جاسم وموحسني
ناوى ئةو بةشداربووانةم لة ضاوثيَكةوتنةكانى( حمةمةد ضاوشني و مام سوارةو شوكرول

سليَمان)وةرطرتووة.
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هيَزى ثيَشمةرطة وةك ثيَشوتر وومتان(ثةرتةوازة) و بيَ سةرو بةرة بووني هيض كام لة

َى مسايلى حااجى
-3رلىذهةآلتى طوند -ناو بيناى قوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورةي مال

سةرتيثةكانى86ى دةشاتى هاةوليَر و 87ى قةرةضاوغ-ياان لةطاةلَ ناةبووي باة()10

َندىكاةي ثيَشامةرطةكانى كاةرتى()3ى
خدرى شيوعى سةرشاخى مةكتةبيَ و نزيك بل

ئؤتؤمبيلةوة هاتنة ئيلنجاغى طةورةي ذمارةى ثيَشمةرطةى هةموو كةرتةكان خؤى دةدا

تيثى 86ى دةشتى هةوليَرى بةفةرماندةيى فةرماندةى كاةرت(شاةمالَ قةرةباةطى) و

لة نزيكةى( )70ثيَشمةرطة()6ي لةطاةلَ هااتنى شاةهيد(كاةريم ساةليم ماةرزانى و

كةرمية رلةش و عومةر رلةئوف سةنطةريان طرت.

َكى طوند و هيَازى ثيَشامةرطة
َنياييان داية خةل
سةالمى براى) لةطوندى مةرزانةوة دل

َى كيَخاوا حااجى
-4ناوةرلاستى طوندي بةرامبةر كلكةى قةبران و سةر جادةي لةمال

َةبانةوة دوذمن بةرةو مةرزان و ئيلنجاغى طةورة ديَ ي هيَزى ثيَشامةرطة
كة لةبانى تال

َحى مام مستةفاى ثيَشامةرطةكانى كاةرتى()1ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَرى
سال

بةفةرماناادةيى شااةهيد(دةشااتى موهةنااديس) برليااارى بااةرطرى دةدةني بااةطويَرةى

بةفةرماندةيى فةرماندةى كةرت(قارةمان شينة) و شةهيد رلةوةند ليَ جيَطريكران.

()1

ثيَكهاتةى بةرزى و نزمى ئيلنجاغى طةورة دابةش دةبني تةنها رلةضاوى رليَطةى سةرةكى

َى مام(عةباس حةمةدةمني ئؤمةر)ى ثيَشمةرطةى ديَاريني ناوةرلاساتى
هةروةها مال

تةقتة  -ئيلنجاغى طةورة دةكريَ ي بةهيض شايَوةيةك باري لاةوة ناكريَتاةوة هيَزيَكاى

طوند و لة نزيك كةندى(كانى وةىل)كراية ذوورى عةمةلياتى شةرلةكة و شةهيد دةشتى

َثشتى هيَزةكةى خؤى ثيَشرلةوى دةكات.
دوذمن لة طوندى(داربةسةر)ةوة بؤ ثال

()7

موهةنااديس ليَثرسااراوى كؤمةالي اةتى سةرثةرشااتى دةكااردي بااةآلم هيَزةكااة رليَااك

سةنطةرطرتن لة دوذمن

َكى
َوةشااوة و خاةل
وثيَك(مونةزةم) نةبووي ثيَكهاتةى ضةند كةرت و مةفرةزةيةكى هةل

َكى طوند و هيَازى ثشاتطريى دةساتى كارد باة
هيَزى ثيَشمةرطة بةضاوساغى خةل

َى(ئيلتياازام) لةشااةرلةكة زىر بةكااةمى
ضااةكدارى ناوضااةكة بااووني بؤيااة طويَرلايااةل

سةنطةر طرتن لة دوذمني كةرتةكانى(1و2و )3و مةفرةزةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر

دةبينرا()2ي لةاليةكيرتيشةوة شةهيد دةشتى موهةنديس(طوشاد عةبادولرةمحان باايز)

كااة ثيَكهاتااةى سااةرةكى هيَزةكااةى ثيَشاامةرطةبوون بااةو شاايَوةيةى الى خااوارةوة

ثيَشمةرطةى ديَرين و بارينثيَض رلادةساثيَريَ كاة(تيمارطةياةكى خيَاراى طاةرلىك) باؤ

سةنطةرييان لة دوذمن طرت

َى(عاةىل
بريندارةكان دابنيَ و هاوكارى داو دةرمانى بؤ دةكات و ئةويش سةرةتا ماال

َى حمةماةدى ماام خورشايد مساتةفا
-1باكورى رلىذئاواى طوند-جؤنى بةردي ماال

مةمحود باوكى هةظالَ نةسرولآل عةىل) دةكاتة تيمارطاة و يةكاةم برينادارى شاةرلةكة

كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَرى بة سةرثةرشتى فةرماندةى كاةرت(شاةهيد

شةهيد(كةريم سةليم مةرزانى) لةويَ تيمار دةكاتي باةآلم باةهؤى ساةختى شاةرلةكة

َة يوسف قةشقةيى) ليَ جيَطريكرا.
خال

َال قادر) تا كؤتايى شاةرلةكة تيمارطةكاةى
َى(حةمةد عةول
شويَنةكةى دةطوازيَتةوة مال

-2بةرزاييااةكانى رلىذئاااواى طونااد-طااةرووى سااؤركيَي بةسةرثةرشااتى جيَطاارى

بةرلووى بريندارةكان دةكاتةوة سةالمى مام عةباسيش هاوكارى دةكات.

()3

فةرماندةى تيث(سةالح شينة) دامةزران.
( )6طوشاد عةبدولرةمحان باايز ثيَشامةرطةى ديَاريني ضااوثيَكةوتنى ثيَشاووي نامةكاةى ئاازاد سااتوقةاليش دةَليَا -4
َال شيَخانيش دةَليَ 8-7ئؤتومبيل دةبوون.
5ئؤتومبيل و شوكرول
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َال شيَخانىي ئيلنجاغ النةى تيَكؤشان وفيداكارىي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )1شوكرول

َةبانى)ي ثيَشمةرطةى ديَرين لة 2015-7-8سةبارةت بةو شةرل و داساتانة
َح تال
( )2نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان سال
بؤى نوسيووم.
( )3طوشاد عةبدولرةمحان بايز ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َال شايَخانى لاةذمارة()23ى رلىذنامااةى تاااك دا نوساايويةتى
هاةروةها شااوكرول

سعات()8 30هةش و سى دةقيقةى بةدةستثيَكردنى شةرلةكة نوسايووةي باةآلم (ئاةوة

(شةرلةكة بة سةرثةرشتى سةالح شينة و دةشتى موهةنديس بوو)ي بةمة دةردةكاةويَ

دةزانريَ كة لةو ساةروبةندى ثاايز و رىذى 10-22ى هاةموو سااَليَ نويَاذى باةيانى

َى نيَوان ئةو دوو فةرماندةية بؤ يةكرتى لةئاستى شةرلةكة و ثيَويس ناةبووةي
طويَرلايةل

سعات 4 55دةقيقة دةبيَ و دةوروبةرى ساعات6 30دةقيقاة خؤرهةآلتاة و باةطويَرةى

ضونكة(سةالح شينة) جيَطر تيث بووة و شةهيد(دةشتى موهةنديس)ياش ليَثرساراوى

طيَرلانةوةكانيش لة نيَوان هاتنى ثيَشامةرطةكان لاة كااتى خؤرهاةآلتن و دةساتثيَكى

كؤمةآليةتىي دواتر ثاشةكشةى(سةالح شينة) بةبيَ ثرس و بيَ ئاطاداركردنةوةى ذوورى

شةرلةكة ماوةى يةك سعاتى خاياندووة كةواتة بةوة دةضيَ شاةرلةكة لاة نزياك ساعات

َماندي بةآلم ئةوةى جيَطةى نيطةرانى ية(سةالح شينة
َةى سةل
عةمةليات ئةو واقيعة تال

7 30دةقيقة روويدا بيَ -نوسةر) شةرل طةرمبوو هيَزةكانى دوذمن لة هةموو باةرةكان

و دةشتى موهةنديس) هيتيان لة ذيانادا ناةماون تااوةكو رلاسا و دروسا ئاماانج

َةكاندا درانة بةر دةسرتليَذى طوللاةى ثيَشامةرطة و هيَازى ثشاتطريى ئيلنجااغى
و قؤل

َةكان باس لةوة دةكةن ساةالح شاينة وةك ثيَويسا شاةرلةكةى
بثيَكنيي تةنها شايةحتال

َةبانى طاةورة)
طةورة و هاوكارانيان لة طوندةكانى دةوروبةردا(مةرزان و داربةسةر و تال

نةكرد.

دوذمن نةيتوانى لاةهيض قؤَليَكاةوة ثيَشارلةوى بكاات و لاةتيَكرلاى باةرةكانى شاةرلدا

شةرل ضؤن طةرم بوو

تيَكشكاي رلةوشاى شاةرلةكة لاة بةرذةوةنادى ثيَشامةرطة باووي لةباةرةى(طؤرلساتان و

لةطاةلَ خؤرهةآلتادا دوو هةليكؤثتاةر هاتناة ساةر ئامساانى ئيلنجااغى طاةورةي

َاى
ثةرلةسيَلكان) لة دذة هيَرشيَكدا(حمةمةد ضاوشاني و شاةهيد كاةريم ماةرزانى) رلىل

بؤماوةى()10دةقيقة بةسةر طوندةكة و ناوضةكة سورلانةوةي دواى رلىيشتنى كؤثتةرةكان

بةرضاويان تيَدا بينى و هيَزةكةى دوذمنيان بؤ ضةند جاريَك تيَكشكاندي هاةر لاةو دذة

هيَزى ثيَشمةرطة لةمزطةوتى ئيلنجااغى طاةورة لةطاةلَ هيَازى ثشاتطريى طوندةكاة

هيَرشانةدا شةهيد كةريم مةرزانى برينداربوو.

()3

كؤبوونةوةي دواى ئةوةى بؤ هيَزى ثيَشمةرطة دةركةوت كة رلذيَم بة نياازى هيَرشاكردنة

َال عاةىل و حمةماةد ضاوشاني و
ثيَشمةرطة قارةمانةكانى ئيلنجاغى طةورة(نةسارول

بؤ سةر طوندةكةي برليارى شةرلكردن و بةرطريكردن لة طوندةكة دراو هيَزى ثيَشمةرطة و

َال حةمةدةمني شيَخانى و شةهيد حمةماةد برلناؤ و شاةهيد كاةريم ماةرزانى)
شوكرول

ثشتطريى بةيةكةوة لةسةنطةر دامةزراني ثامشاوةيةك و باؤ جااريَكيرت هيَازى دوذمان

َمةتةكاناادا()4ي
رلىليَكاى يااةكجار بةرضااويان هااةبوو لاةتيَكرلاى رلووبةرلووبونااةوةو هةل

بةثشتيوانى( )4هةليكؤثتةر و تؤثخانة و هاوةنةوة بؤ مااوةى نياو كاتاذميَر دةساتى

لةطةرمةى شةرلةكةدا مةفرةزةياةكى ثيَشامةرطة لةطونادى(داربةساةر)ةوة هااتن باؤ

َةبانااةوة بااةرليَطاوة بااؤ مااةرزان و ئيلنجاااغى طااةورة
بةهيَرشااةكانيكرد لااةبانى تال

يارمةتياادانى هيَاازى ثيَشاامةرطة ئةمانااة بوونااة مايااةى بةرزكردنااةوةى وورةى

ثيَشرلةويانكرد()1ي شةرل لةسعات( )9 20نؤ و بيس دةقيقاةى باةيانى باة ثاةالمارى

ثيَشمةرطةكاني( )5ئةو كاتةى ئةو مةفرةزةية هات شةرل تةواو دةستيثيَكردبووي دوذمان

دوذمن دةساتى ثيَكارد و(جااش و جاةيش) طةيشاتنة(كلكاةى قاةبران)ى ساةرةتاى

تةواو طةمارىى طوندى دابووي بؤية بةهؤى شارةزاييانةوة لةباشورى طوند بةالى(شيوى

طوند()2ي هةرضةندة ئةمحةد كوردة لةكتيَبةكةيدا باريةوةرى رلىذاناى ساةختى خةباتادا
َييي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )1نامةيةكى دةستنوسى(ئازاد سةعيد باثري)ناسراو بة ئازاد ساتوقةال
َال شيَخانىي ئيلنجاغ النةى تيَكؤشان وفيداكارىي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )2شوكرول
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َةبانى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
َح تال
( )3نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان سال
َيى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
( )4نامةيةكى دةستنوسى (ئازاد ساتوقةال
( )5ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .213
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َى مام عةباس حةمةدةمني ذوورى عةمةلياتى شاةرلةكة و
هةجنريان) خؤيان طةياندة مال
ضاويان بةشةهيد دةشتى موهةنديس سةرثةرشتيارى شةرلةكة دةكةويَ .

()6

لةو سةروو بةندةدا بةهاناوة ضوونى يةكرتى لةنيَوان طوندةكانادا بووباووة(ناةري )

َةبانى.
َح تال
-13سةباح رلةمحان حةمةسال

()8

دوذمن تا سعات()12ى ثيَش نياوةرلى ناةيتوانى هايض ثيَشارلةوييةك بكاات و لاة
َةكانةوة تيَكشكا و( )3ئؤتؤمبيليان لاة(كلكاةى قاةبران) كةوتاة دةسا
هةموو قؤل

َةبان و ماةرزان و ئيلنجااغ و داربةساةر)ي ساةربازى
بةتايبةت لةنيَوان طوندةكانى(تال

هيَزةكانى ثيَشمةرطة()9ي لةطةلَ كوذرانى ضةندين(جاش و سةرباز) بةتايبةت لةهةردوو

رلاكردووى سوثاى عيَرا و ثيَشمةرطةى ديَرين-كؤن و دانيشاتوانى طونادةكان طياانى

َى زيوانادارة كاة
َة يوسف لةخانووى حمةمةدى مام خورشيدى و لةقؤل
َى شةهيد خال
قؤل

هاوكارى و تةباييان هيَنادة باةرز باووي لةخؤشاى و ناخؤشايدا باةدةنط يةكرتيياةوة

َى كاريطةرييان هةبوو()10ي باةآلم
َةدا رلىل
هيَزةكانى ثشتطريى ئيلنجاغى طةورة لةو قؤل

دةضوون()7ي ئةو مةفرةزةيةش لةمانة ثيَكهاتبوون

هيَزةكانى رلذيَم لةدواى نيوةرلىوة هاوكارى و(عيتاد) و سةربازيان هيَناي هةر لة بناارى

-1ثيَشةوا عةىل مةولود داربةسةرى.

ديَدةوان و طؤمةشني و كةنارى زيَى بتوك لة تةقتة و كؤيةوة هيَزى ثياادة و جااش و

َح داربةسةرى.
-2ئيحسان حمةمةد سال

َاةكانى(زيوانادارةي
ناقيلة و تانك و فرلىكة جةنطيةكاني هيَرشةكانيان ضارلكردةوة لةقؤل

َح داربةسةرى.
-3تةحسني حمةمةد سال

َواو) لةناوةرلاس و رلىذهاةآلتى طوناد و(يااروةرى و قازاناان و كفارة
سةركفرة دىلَي زيَل

-4فةرهاد سابري تةها داربةسةرى.

َى
بالوكة و ئةحلةدة و طةرووى سؤركيَ) لةباكور و رلىذئاواى طوندي بةتايباةت لاة قاؤل

-5ستار قادر كةريم داربةسةرى.

رلىذئاوا لة طوندى(داربةسةر)ةوة دوو فاةوجى جاشاان و 2تاانكى ساةربازى باةرلازيلى

-6فارس مةولود ئةمحةد داربةسةرى.

هيَرشيان هيَناو لة(سؤتكةدار) بةر لةوةى بطةنة ناو طوند دوذمن ساعات()1ى ثااش

َال سةالم داربةسةرى.
-7عةبدول

نيوةرلى(تةنوير)ى كةسكى فرليَداية ئامساان()11ي ئةمحاةد كاوردة لاة باريةوةرى رلىذاناى

-8مستةفا هةمزة داربةسةرى.

َى كة ضاوار كاورلى
سةختى خةبات لة الثةرلة()212دا دةنوسيَ  -مام حةمةدى رلةسول

-9سديق حةمةد سةعيد داربةسةرى.

ثيَشمةرطة بوون(هيدايةت و عومةر و غةفور و رلةسولَ) ووتى سةرشاخةكانى رلىذئاوا

-10ئيسماعيل حةمةدةمني سةعيد داربةسةرى.

ثيَشمةرطةى ليَ نةماوة ومت مام حةمةد ضؤن سةالح شينةى ليَية؟! بةآلم بةدوور باني

َال حةمةدةمني سةعيد داربةسةرى.
-11شوكرول

سةيرمكرد قسةكةى تةواوةي واجاش لةشويَنةكةى سةآلح شينة بةبيكةيسى تةقة بةرةو

َةبانى.
َح تال
-12فةتاح رلةمحان حةمةسال
َاةبانى و حمةماةد ضاوشاني و
َال حةمةدةمني داربةسةرى و سةباح رلةمحان تال
( )8ضاوثيَكةوتن و سةرضاوة ونامةكانى(شوكرول
مام سوارةوئةمحةد كوردة).
َةبانى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
َح تال
( )6نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان سال
َى ئاةو مةفرةزةيياةى
َال حةماةدةمني ساةعيد داربةساةرى)ي كاادير ي تايباةت باةرلىل
( )7نامةيةكى ثيتتنينى(شوكرول
لةداربةسةرةوة بةهاناى شةرلةكةوة ضوون.
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( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوارة وسوو جومعة)ي فةرماندةى ثيَشمةرطةى ديَرينى شؤرلشى ئةيلول و بةشاداربووى شاةرلةكةي
ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َاة يوساف ي
ناو طوندى دةكةني هةر لةويَشةوة جاشةكان دزةيان كردبوو بؤ ثشاتى خال

َندىكاة) و
هةروةها سوثاى عيَارا لاة(كرىساكني) ثةرليناةوة باةرةو(برندىكاة-بل

َاة يوساف دةساورليَنةوةي
هةروةها نوسيويةتى  -ثيَش نيوةرلى بينيم جاش لةشويَنى خال

َى لةناو بيناى خويَندنطةى طونادى باووي
َى(مسايلى حاجى خدرى شيوعى)ي كةمال
مال

َاة
َربلى و بؤمان دةركةوت خال
ئينجا قارةمان شينة ئارلثيَتيةكى هيَنا و جاشةكامنان هةل

لةبةرى رلىذهةآلتي بؤردومانى تانكاةكان و رىكيَتاى ئارلاساتةكراو لةفرىكةكاناةوة و

يوسف و هاورليَكانى شةهيد بووني بةطويَرةى ئاةم طيَرلانةوةياةى ئةمحاةد كاوردة بيَا

َواو و برندىكة)شكستى بةفةرمانادةى كاةرتى()3ى تيثاى
ثةالمارى جاشةكان لة(زيَل

َة يوسف و هاورليَكانى نزيك نيوةرلى شةهيد بووني كةضاى طيَراناةوةكانيرتى
شةهيد خال

86ى دةشتى هةوليَر(شةمالَ قةرةبةطى) هيَنا و بةطوللةى جاشةكان بريندار دةبيَا و

َة يوسف رلادةطةيةنن.
برادةران دواى نيوةرلى شةهيد بوونى خال

َال-حمةمةدبرلنؤ) بةبريندارى دةربازى دةكااتي
شةهيد(حمةمةد عةبدولوهاب فةحتول

()13

ثاشةكشةى سةآلح شينة لةالى زىرباةى ئةواناةى ئاةم شاةرلة دةطيَرلناةوة هؤكاارى

مامؤستا كاوة ئةنوةر طيَرلايةوة ووتى بؤ بةرطريكردن لة مةكتةبةكاة بةسةرثةرشاتى

َباوونى جااش
َايَن زال
َة يوسف و هاورليَكانيةتىي ضونكة دةل
سةرةكى شةهيدبوونى خال

َال عةىل مةفرةزةيةك كةثيَكهاتبوون لة(كةرمية رةش و شةهيد رةوةند و جواميَر
نةسرول

َة
لةبةرزاييةكانى طةرووى سؤركيَى رلىذئاواى طوندي وايكردووة ثشتى سةنطةرةكةى خال

َال حةمةدةمني ئؤمةر شيَخانى و بةندة)ثةالمارى بيناى قوتاخبانة و
بةردةسثى وشوكرول

يوسف و ناوةرلاستى طوندى بكةويَتة ذيَر رلةمحاةتى طوللاةى جاشاانةوة؟! ي هةرضاةندة

َندىكة-مان داوة و شةرليَكى نيو سعاتى دةستةويةخةمان كرد و كار طةيشتة شاةرلى
بل

سةآلح شينة خزميَكى نزيكى خؤى فةرماندةى مةفرةزة بوو بةناوى(مةغدياد)شاةهيد

نارجنؤك لةطةلَ جاشةكان بةآلم تؤثى دةبابةكان و بؤردومانى فرلىكةكان نةيانهيَش لةو

َاةكانى
دةبيَ ي بةو هؤكارةوة ثاشةكشةى كردووةي بةآلم بةبيَ ئاطادارى هيَزةكانيرتى قؤل

شويَنة بتوانني مبيَنينةوة).

بةرطرييااةوة بااووةي بؤيااة ثاشةكشااةكةى ئااةم شكسااتة طةورةيااةى بااةدواوة بااووةي

دةرئةجنامى رلوو بة رلوو بوونةوةكة

لةاليةكيرتيشةوة(قارةمان شينة) فةرماندةى كةرتى()1ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر و

لةدواى نيوةرلى شةرل لةبةرذةوةندى سوثاى داطريكار و جاشةكاندا بووي باةهؤى زىرى

َى حااااجى
َكاااةى قاااةبراني ماااال
َى(ناوةرلاساااتى طوناااد-كل
سةرثةرشاااتيارى قاااؤل

ذمارةى ثةالمارةكانى دوذمان بةثشاتيوانى تاناك و زرليثاؤش و( )9هةليكؤثتاةريش

سةآلح شينة فةرمانادةى كاةرت و جيَطارى تيثاى 87ى

لةئامسانةوة بة بةردةوامى بؤردومانى هيَزى ثيَشمةرطةيان دةكردو هيَزةكانيرتى دوذمان

قةرةضوغ بووي يةكيَك لةتيَكؤشةر و قارةمانرتين فةرماندةى كةرتى ئةو ساةردةم باووي

لة(بةستى شةرغة و كؤية و تةقتة )ةوة بةفرياى هيَزة شةرلكةرةكةى خؤيان كةوتن لاة

َيادابوو لةثشاتةوة لاةدوذمن باداتي باةآلم زىرى
َكو هةول
ثاشةكشةى نةكردبووي باةل

َة يوسف و هاورليَكاانى)لاة نزياك
طوندى ئيلنجاغى طةورة()1ي دواى شةهيدبوونى(خال

َيكؤثتةر و جاش رليَطة نادةن ئامااجنى
ذمارةى دوذمن و هيَرشى بةردةوامى تانك و هةل

سعات()3-2ى دواى نياوةرلى و ثاشةكشاةى(ساةآلح شاينة) لاة طاةرووى ساؤركيَ و

ثالنةكةى جيَ بةجيَ بكات و مةغديادى فةرمانادةى مةفرةزةكاةى شاةهيد دةبيَا و

شةهيدبوونى شةهيد(عوزيَر حوسايَن ئؤماةر ئيلنجااغى)لاة نيَاوان ساعات(-3 30

َحى)لةشةرلةكةداي دةَليَ
سال

دةشكيَن نةوةك ثاشةكشة بكةن.

()12

)4 00ى ئيَوارةي ئيرت طةمارىى دوذمن بؤ سةر طوند بةتوندى دةستى ثيَكرد و جاش و

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(قارةمان شينة كاةريم) لاةدايكبووى 1957ى حةساةن باةطى كةناديَناوةي فةرمانادةى كاةرتى
بةشداربووي لة2016-9-7ز.
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( )13ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(قارةمان شينة كةريم) ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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سةرباز بةتةواوةتى بةرى رلىذهةآلت و رلىذئاواى طونديان كؤنرتلىلَ كرد و تاةنها باشاورى
طوندى(كةندى كاانى وةىل و حةمةخةجيلاة و شايوى هاةجنريان) لةباةردةم هيَزةكاانى
ثيَشمةرطة مايةوة بؤ ثاشةكشةكردن()2ي لة رلىذهةآلتى طوناديش لاةناو خويَندنطةكاة
فةرماندةى كةرتى()3ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر(شةمالَ قةرةبةطى) بريندار دةبيَ
و سةنطةر ضاؤلَ دةكاةن()3ي بةماةش شاةرلى كاؤآلن باةكؤآلن و دةساتةويةخة دةسا
َى حااجى
ثيَدةكات و جاشةكان طةيشتنة دةروازةى طوندو ناو طوندةكة و خانووى ماال
َح-يان طرلتيَ باةردا وةك هيَماياةك باؤ طرتناى طوندةكاة()4ي نزياك خؤرئااوابوون
سال
َى بةسةر طؤرلةثانى شاةرلةكةدا هيَناا و
ثيَشمةرطة لةطوندةكة ضووة دةرةوة و تاريكى بال
َةكانةوةي باةآلم لاةتاريك و رلووناى
جاشةكانيش نةيانتوانى خانوو بةخانوو بتنة نيَومال
َيَك ذن و مناادالَ دةسااتطري دةكااةن و لةطااةلَ خؤيااان دةيانبااةن بااؤ
ئيَااوارة كؤمااةل
طرتوخانةى(حمةتة)ى هةوليَر.

()5

-3شةهيد(سةردار حةماةد عاةىل ئيساماعيل) ناساراو باة(ساةردار ماةمخورى)
ثيَشمةرطةى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-4شةهيد(شيَركؤ حةماةد ئاةمني ئؤماةر حةساةن) ناساراو باة(توانااى عاةدةد
بيكةيسى)ي ثيَشمةرطةى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-5شااةهيد(عةباادوخلالق رلةمااةزان سااليَمان) ناسااراو بااة(تااةنيا) ثيَشاامةرطةى
كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
َال طؤمةشاينى) ثيَشامةرطةى
-6شةهيد(ئةسكةندةر عةبدوملةناف عةىل عةبادول
كةرتى()1ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-7شةهيد(عاوزيَر حوسايَن ئؤماةر ئيلنجااغى)ي ثيَشامةرطةى ديَارين و هيَازى
ثشتطريى.

()1

شةهيدانى هاوآلتى ئيلنجاغى طةورة

ئةم نةبةرديية بةخويَنى( )10ثيَشمةرطة و هيَزى ثشتطريى و هااوآلتى ئيلنجااغى
طةورة و( )14زامدارى ثيَشمةرطة و هاوآلتى تؤماركرا.

-1هةوراز ئازاد مسايل حاجى خدر ئيلنجاغىي مندالَي تةمةن()3ساآلن.
َة).
 -2هاورليَ ئازاد مسايل حاجى خدر ئيلنجاغىي مندالَي تةمةن(كؤرثةل
 -3نةورىز كاكل مةمحودئيلنجاغىي مندالَي تةمةن()2ساآلن.

()2

شةهيدةكانى هيَزى ثيَشمةرطة و هيَزى ثشتطريى
َال قةشااقةيى) ناسااراو بااة(خاَلااة يوسااف)
-1شااةهيد(يوسااف جااةميل عةباادول
فةرماندةى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-2شةهيد(مةغدياد تؤفياق حةماةد عةبادولرةمحان قوشااغلوويي) فةرمانادةى
مةفرةزة لة كةرتى()4ى كةنديَناوةى تيثى 87ى قةرةضوغ.

بريندارانى ثيَشمةرطة
-1شةمالَ قةرةبةطىي فةرماندةى كةرتى()3ى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَري قاضاى
شكا لةشةرلةكةدا.
-2سةركةوت قاادر طردةساؤرىي ثيَشامةرطةى كاةرتى()2ى تيثاى 86ى دةشاتى
َى  1987شةهيدبوو.
هةوليَري سال

َةبانى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
َح تال
( )2نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان سال
َال شيَخانىي ئيلنجاغ النةى تيَكؤشان وفيداكارىي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )3شوكرول
َةبانى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
َح تال
( )4نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان سال

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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( )1ئةم ناوانةم لة(دةرسيم رلةمحان فةرحان)ي ناساراو باة دةرسايم ثيَشاةواي لاةدايكبووى()1961ى ديبةطاةي نيشاتةجيَى
دانيماركي زيندانى سياسى و رليَكخستنى ديَرينى شؤرلشى نويَي وةرطرتووة.
َةباغ خدر مةمحود)لةدايكبووى1968ى مساقاةي دايكاى شاةهيد ناةورىزي زينادانى سياساىي
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طول
لة2016-5-5ز.
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-3بةكر طردةسؤرىي ثيَشمةرطةى كةرتى()2ى تيثى 86ى دةشاتى هاةوليَري لاةو
شةرلةدا ضاويَكى لةدةستدا.

َبوون( )45شاةو و
ئةو خيَزان و ذن و منداآلنةى طريان ذمارةياان( )26ذن و منادال

-4ئيسااماعيل قااادر مااةرزانىي ثيَشاامةرطةى كااةرتى()2ى تيثااى 86ى دةشااتى
هةوليَري دواتر لة طرتنى فةوجى رلةواندوز ضووة كاروانى شةهيدانةوة.
-5هةذار طؤمةشينىي فةرماندةى مةفرةزة لاة كاةرتى()1ى تيثاى 86ى دةشاتى
هةوليَر.

رلىذ لة زيندانى(حمةتة)ى هةوليَر بيَ سةردان بوون و لة ضوارضيَوةى سياسةتى(تةسفري)
لة7ى كانونى يةكةمى 1986لةبنارى طوندى(طؤمةتالَ)ى ضياى كيَشكة فرليَادراون و
هةنديَكيان ضوينةوة كؤية و ئةوانيرتيش بؤ هةوليَر طةرلانةوة(.)1
ئةو ذن و مناآلنةى ئةويَ رلىذيَ طريان ئةمانة بوون

َال حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةى كاةرتى()4ى باةردةبازى
-6شوكرول
تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

-1طوَلااةباغ خاادر مااةمحودي هاوسااةرى(كاكاال مااةمحود حةمااةدةمني كانااةبى
ئيلنجاغى).

-7سةليم مةمحود خدري ثيَشمةرطةى كاةرتى()3ى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَري
برلبرلةى ثشتى شكا.

-2نةورىز كاكل مةمحود حةمةدةمنيي لةطرتوخانةى(حمةتة)ى هةوليَر لاة-10-29
1986شةهيد بوو.

-8كةريم سةليم حةمةدةمني مةرزانىي هيَزى ثشاتطريىي طوللاة باةر رلووماةت و
دةستيَكى كةوتبوو.

-3ئايشة ناميق حاجى خدري هاوسةرى(ئاازاد مسايال حااجى خادر)ي بةبرينادارى
كةوتة دةس دوذمنةوة.

 -9شوكر ناويَكي ثيَشمةرطةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بوو.

()3

-10ضاااالكي ثيَشاامةرطةى كااةرتى()1ى تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَري ضاااويَكى
لةدةستدا.

َة لة نةخؤشخانةى هةوليَر شةهيد بوو.
-4هاورليَ ئازاد مسايل حاجى خدري كؤرثةل
-5كافية خورشيد مستةفا جومعةي خيَزانى(هاوار مسايل حةمةدى مام قلينجى).
-6ئاريان هاوار مسايل مام قلينجىي مندالَ.

-11عومااةر رلةئااوف فةرماناادةى مااةفرةزة لةكااةرتى()3ى تيثااى 86ى دةشااتى
هةوليَر.

َةكانيان طرت
ذن ومندال

()4

-7شازيَ وسو جومعةي خيَزانى(حةمةد رلةسولَ عةبدولآل ئيلنجاغى).
َة جةعفةر وسو جومعة ئيلنجاغى).
َح حةمةدي خيَزانى(خال
-8فامتة حةمةد سال

ئةو هاوآلتيانةى برينداربوون

-9هيَمن جةعفةر وسوي مندالَ.

َح مستةفا جومعةي هاوآلتىي ساضمةبةر(بةرزةهارى) كةوتبوو.
-1حاجى سال

-10هيَرش جةعفةر وسوي مندالَ.

-2ثلكة(زةوة مسايل حةمةالو) خيَزانى(خورشيد مستةفا جومعة).

َطةش جةعفةر وسوي مندالَ.
-11دل

-3ئايشة ناميق حةمةدةمني حاجى خدري دايكى شةهيدان(هةوراز و هاورليَ).

-12رلووخؤش جةعفةر وسوي مندالَ.

َال شيَخانىي ئيلنجاغ النةى تيَكؤشان وفيداكارىي سةرضاوةى ثيَشوو.
( )3شوكرول

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(قارةمان شينة كةريم) ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َةبانى طةورة.
َح رلةسولَي خيَزانى نةمجةدين حميَدينى تال
-13بةفرين سال
َح حةمةد)لةدايكبووى1963ى ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2016-2-16ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فامتة حةمةد سال
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-14رلازية نةمجةدين حميَديني مندالَ.

دوولةتبوونى جطةرى شيَرةذنيَ

-15رليَزان نةمجةدين حميَديني مندالَ.

حمةمةد ضاوشني بؤى طيَرلامةوةو ووتى ئةوةى لةبريم ناضايَتةوة ئاةوة باوو لاةكاتى

-16نةورىز نةمجةدين حميَديني مندالَ.

ثاشةكشةماندا لةدةوروبةرى سعات( )4 30ضوار و نيوى دواى نيوةرلىي لةكؤآلنى ثشتى

َاة ساةمةد عومساان
َاةبانى طةورة(هاوساةرى شاةهيد خال
-17بةهية حميَدينى تال

مزطةوتى ئيلنجاغى طةورة(ئايشةى ناميقى حةمةدةمني حاجى خدرى) باة برينادارى
َةكةى(هةوراز) بة باوةشيةوة شةهيد بووباووي ئايشاة خاويَنى لةباةر
كةوتبووي كؤرثةل

َةبانى).
تال
-18داسااتان سااةمةد عومساااني مندالَ(كتااى شااةهيد خاَلااة سااةمةد عومسااان
َةبانى).
تال

دةرلىيش ي سةرباريش دوو طيان بوو و سكيشى بة ساضمةى بؤردوومان درلابووي هةروةتة
مابوو بة مةلوىل و كزى ووتى كاكة حةمة ضيم ليَ دةكةى؟! منيش طومت دةت دةمة

-19سااؤرطولَ حةمااةدةمني ئةمحااةد ناسااراو بااة(خوشااكيَ)ي خوشااكى ئةمحااةد
حةمةدةمني-بابةشيَة.

دةس خوداى؟!.

()1

زةمحةتة ئةم رلووداوة بةنوسني خبريَتةرلووي ئازار و دووطيانى و لةتبونى جطةر و شاةرل

-20سةبرى حةسةن حميَديني خيَزانى ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد ئيلنجاغى ناساراو
بة بابةشيَة.

و خويَن و تةث و تؤز بةرى ئامسانى طرتبىَي خستنة رلووى هاةروا ئاساان ناابيَي باةآلم
دميةنيَكى نزيك لة داكةوتةكة(واقير) دةخةمةرلوو

-21تاظطة ئةمحةد حةمةدةمنيي مندالَ.

ئايشااة ناااميق حةمااةدةمني حاااجى خاادر مساياال مااةالك لااةدايكبووى 1962ى

-22ئارةزوو ئةمحةد حةمةدةمنيي مندالَ.

ئيلنجاغى طةورةي خيَزانى ئازاد مسايل حاجى خدر مسايل مةالكي لةطةلَ ثةالمارى جاش

-23ثيَشرلةو ئةمحةد حةمةدةمنيي مندالَ.

و سةربازى رلذيَمى بةعس بؤ سةر ئيلنجااغى طاةورة لاة1986-10-22ئايشاة جطاة

-24ثيَشةنط ئةمحةد حةمةدةمنيي مندالَ.

لةوةى(دوو طيان) بووي كؤرثةيةكى بةناوى(هاةوراز) لاة بااوةش دةبيَا ي لةطةرماةى

-25هؤشةنط ئةمحةد حةمةدةمنيي مندالَ.

شةرلدا تؤثيَكى دوذمن لةناو ئاوايى لةثشاتى مزطاةوتى طونادى ئايشاة دةثيَكيَا و

-26زةوة مسايل حةمةالو خيَزانى خورشيد مستةفا جومعةى ئيلنجاغى بةبريندارى

َادةدرليَ و كؤرثةكاةى
هةوراز لةباوةشيدا شةهيد دةبيَ ي ساضمةى تؤثةكةش سكى هةل

كةوتة دةس دوذمن.

()1

سكيشى دةكةويَتة دةرةوةي دواى شاكانى هيَازى ثيَشامةرطةي جاشايَك كاةناوى خاؤى

َنة ضاوثيَكةوتنم لةطةلَ ثيَنج شيَرةذنى زينادانى سياساى ئاةو
( )1بؤ كؤكردنةوةى زانيارى تةواو لةطريانى ئةو ذن و منداال
َمةتةكردوو ئةوانيش
هةل
-1شازيَ وسو جومعةي لةدايكبووى()1950ى ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2013-3-15ز.

َدةطريَ و شةهيد هةوراز لة(كلكاةى قاةبران)ى
ئاشكرا ناكات(ئايشة و هةوراز) هةل
طؤرلستانى شيَة حمةمةدى ئيلنجاغى طةورة بةشةهيدى لة ثةناى كيَلاة قاةبران باةجيَ

-2سةبرى حةسةن حميَديني لةدايكبووى()1960ى ئيلنجاغى طةورةيطرياوةكاني لة2013-3-15ز.
-3ئايشة ناميق حةمةدةمنيي لةدايكبووى()1969ى ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2013-3-22ز.
َحي لةدايكبووى()1963ى ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2016-2-16ز.
-4فامتة حةمةد سال
َةباغ خدر مةمحودي لةدايكبوى()1968ى مساقةي طرياوةكاني لة2016-5-5ز.
-5طول
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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دةهيََليَ و(ئايشة) دةطةيةنيَتة نةخؤشخانةكانى شارى هةوليَري لةويَ نةشتةرطةرى بؤ
َةكةى ناوسكى(كورل) دةبيَ و لةباردةضيَ و ئةويش شةهيد دةبيَ.
دةكات و كؤرثةل

()2

لةثةالمارى جاش و سةربازى رلذيَمى باةعس باةهؤى تؤثباراناةوة لاة ثشاتى كاؤآلنى
مزطةوتى ئيلنجاغى طةورة لة دواى نيوةرلىى1986-10-22لةباوةشى دايكيدا شةهيد

باوكى شةهيد هةوراز(ئازاد مسايل خدر)ووتى برليارم دابوو ئةطةر كورل ب َي نااوى

َوانيش لةطاةلَ(هااورليَ)ى باراى باؤ ئاةوةى
دةبيَ جطة لة طيان بةخشى دةبيَتة قاةل

بنيَم هاورليَي دواى ئةو رلووداوة بؤم دةركةوت هاورليَى كورلم بووة و شةهيد باووة ي لاةو

ساضمةكان زياتر رلىنةضنة جةستةى ئايشةى دايكيانةوةي ضونكة ئةطةر ئةوان نةبوناياة

َى 1979ةوة ضةكى
رلىذةدا ئازاد مسايل ثيَشمةرطةيةكى حزبى شيوعى عيَرا بوو لةسال

تيَكرلاى ساضمةكان بةر سنط و بةرىك و سكى دةكةوت و شةهيد دةبووي لاة-10-23

ثيَشمةرطايةتى كردبووة شاني خؤشبةختانة ئايشة دواى ئةوةى نةشتةرطةرى بؤ دةكريَ

 1986لة طؤرلستانى شيَة حمةمةدى لةكلكةى قةبران لة ئيلنجااغى طاةورة بةدةساتى

َةوة و تيمارى
لةاليةن ياريدةدةرى ثزيشكى(ئازاد سةعيد جؤآل داربةسةرى) دةبريَتة مال

باوكى بةخاك دةسثيَردريَ ()1ي ئازادى باوكى ثيَشمةرطةيةكى ئازا و قارةمانى بةدةس

برينةكةى بؤ دةكات و رلووفاتى شةهيدى لةبارضوش لةطؤرلستانى(سةيد مةعروف) لة

و بازوو دذ بة فاشيزم و داطريكةرانى كوردستان هةميشة لةسةنطةر بوو.

باداوةى شارى هةوليَر بةخاك دةسثيَرن )3( .ئةم كارةساتة تةنها دةتوانريَ بةشايَك لاة

َةباغ حةوت شةوي نةورىزى بةشةهيدى لةكؤلَ بوو
طول

َةم ناتوانيَ ئاازارى بارين و دوولاةتبونى جطاةرى
دميةكانى بطيَرليةوة قةت وقةت قةل

ناااةورىز كاكااال ماااةمحود حةماااةدةمني كاناااةبى ئةمحاااةد حةماااةد ماااةالكي

ئايشةى شيَرةذن وةربطيَرليَ و بنوسيَتةوة؟!ي ئةى ضؤن دةتوانيَا رلىذيَاك دواى شاةرلةكة

لةدايكبووى()1985ى ئيلنجاغى طةورة كؤرثاةى خيَزانيَكاى زةمحةتكيَشاى هاةذارى

بنوسيَتةوة كة باوكيَك خيَزانةكةى وون بيَ و لة ثةناى كيَلة قةبريَكيش رلووفاتى كاورلة

َة رلويشاتووة و تاازة خاةريكبووة
هيَزى ثشتطريىي لةشةرلى( )1986-10-22بة طاطؤل

بتكؤالنة شةهيدةكةى(هاةوراز) بدىزيَتاةوة هةرضاى مةرةكاةبى دنياا هةياة خبريَتاة

ثيَى بطريَ و يارى مناآلناة و زةردةخةناة باؤ دايكاى و بااوكى بكااتي دواى ئاةوةى

ثيَنوسةوة ناتوانيَ ئةو سوو ليَ بوونةوة ناخيةى ئازاد تؤماار بكااتي ئايشاة منوناةى

َيرت دةكةوناة
ثيَشمةرطةكان لةشةرلةكةدا دةشكيَني لةطةلَ دايكاى و( )25ذن و منادال

خؤرلاطرى ذنى كوردةي سيمبوىل بةرلةنطاربوونةوةيةي ثيَشامةرطة و شاةرلظان و طاةريالى

دةس جاش و سوثاى رلذيَمى بةعسى عيَراقةوةي بةدةسا بةساةرى دةطوازريَناةوة باؤ

ذنةي شيَرةذنى ووراتى كؤية و دةستةخوشاكى ئايشاةطروكةى دايكاى شاةهيد هااورليَ

هةوليَر و ماوةى( )45رلىذ و شةو لةطرتوخانةى(حمةتاة)ى هاةوليَر زينادانى دةكاريَني

حمةمةد حةالقة.

ثايزيَكى تةرلوتوش و ساردو سؤلَ بووةي دواى يةك هةفتة لة سةرمابردوويى و نةخؤشى

شةهيد هةوراز و هاورليَ دايكيان ثاراس

و رلشانةوة ثؤليسةكانى(حمةتة) رليَطرى لاةدايكى دةكاةن بيباتاة نةخؤشاخانة باؤ الى

هةوراز ئازاد مسايل حااجى خادرمسايل ماةالك لاة( )1985-4-19لاة ميَرجاارلى

دكتؤر و داوو دةرمانى ثيَبداتي ثؤليسةكان خؤشيان نايبةنة نةخؤشخانة بؤية لةساةر

ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي لاةخيَزانيَكى زةمحاةتكيَش و رلةجنادةرى ثيَشامةرطةي

زةويية ساردو سرلةكةى(حمةتاة)ى هاةوليَر و زينادان باةدةم رلشاانةوة و ئاازارةوة وشاك

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئايشة ناميق خدر)لةدايكبووى()1962ى ئيلنجاغى طاةورةي دايكاى شاةهيدان هاةورازوهاورليَي
لة2013-3-22ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئازاد مسايل خدر)لةدايكبووى()1963ى ئيلنجااغى طاةورةي بااوكى شاةهيدان هاةورازوهاورليَي
لة2013-3-22ز.

دةبيَتةوة و لةناو زينداندا لة( )1986-10-29دواى ياةك هةفتاة بةرطاةى زينادانى
()1

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئازاد مسايل خدر)لاةدايكبووى()1963ى ئيلنجااغى طاةورةي بااوكى شاةهيدان هاةورازوهاورليَي

لة2013-3-22ز.
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بةعسيةكان و نةخؤشيةكةى دةطريَ دواجار طيانى ثةثولة ئاساى لةالشةكةى دةفرليَ

يةكةم سةركةوت قادر طردةسؤرىي ثيَشمةرطةيةكى ئازاى كةرتى()2ى تيثى 86ى

و دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوةي ماوةى يةك هةفتة(شةو و رلىذ) ئةم رلوفاتة كاريلةيياة

دةشتى هةوليَر بووي لةو داستانةدا بريندار دةبيَ ي بارودىخى زىر خراث باووي فيشاةك

لةباوةشى دايكى كؤستكةوتووى دةبيَ لةطرتوخانةكاةي ضاى بنوسام( )7شاةو و رلىذ

َةى ديَتة دةرةوةي بةآلم
بةر(مس )ى كةوتبوو لة(بةرزةهار)ى هاتبووة دةريَي بةمةش رلخيؤل

ئازار و رلشانةوة بيَ ئةوةى رليَطةى بادريَ بربيَتاة نةخؤشاخانةي( )7شاةو و رلىذيرتياش

َةيةكى نةبرليبووي طوشاد عةبدولرةمحان بايز تيمارى بؤ دةكاات و بةناضاارى
هيض رخيؤل

تةرمةكةى لة زيندانى تاريك و سارد و رلةقادا لةباوةشاى دايكيَكاى زينادانى جطاةر

َةى دةخاتة ناوسكيةوة و دةيدوريَتةوة و ثاشاان دةيثيَتايَتةوة و دةينيَريَتاة دةرةوةى
رلخيؤل

َةتةكة وةك شريتيَكى سينةمايى بطةرليَتةوةي جطة
سوتاودا بيَ ي مةطةر هةر خودى حال

طوندى بؤ ناوضةى ئارامي ئةم نةشتةرطةرييةى زىر بةسادة و ساكارى بؤ دةكاات و خاوا

لةمااةش دميااةنيَكيرتى ناااخ هااةذيَن هةيااة لااةو ضااريىكةدا ئااةويش ئةوةيااة كااة

دةهيَنيَ ضاك دةبيَتةوة و لةدواى ئةنفالةكان لة(قوثكى طةروتة) بةديل دةطرييَ و بازر

بةرثرسى(حمةتة)ى هةوليَر نةيهيَشتووةي دايكى نةورىزي ناةورىز بباتاة الى دكتاؤر باؤ
َاةباغ)ى دايكاى باؤ
ضارةسةرى تيَكرلاى ثؤليسةكانى ئيَشاكطرى(حمةتاة) لةطاةلَ(طول
َةكة طرياون.
منال

()1

َكى هةوليَر بووة و طةجنيَكى باآلبةرز و جوان بوو.
دةكريَ ي خةل

()1

دووةم لااةكاتى هاااتنى ثيَشاامةرطةكان بااؤ طوناادى ئيلنجاااغى طااةورةي ضااةند
َى ثيَشامةرطةى
ثيَشمةرطةيةك بؤ نان خاواردنى باةيانى داباةش دةبان و دةضانة ماال

َاةباغ)ى دايكاى شاةهيد ناةورىز لةساايةى(حكوماةتى
جيَطةى ئاماذةية نة(طول

ديَرين(عومةر مةمحود حميَدين-عومةر ئارثيَتى) لةطةلَ دةستثيَكردن بة نان خاواردن

هةريَمى كوردستان) بة(زيندانى سياسى) ئةذماركراوةي نة شةهيد(نةورىز)يش كاراوة

َيَن  -هةليكؤثتةر هاتي يةكيَكيش لةثيَشمةرطةكان ناوى(ئةسكةندةر عةبدوملةناف
دةل

بةشةهيدى(هاوآلتى)ي لةكاتيَكدا لةناوضة ئازادكراوةكانى ذيَر دةسةآلتى شؤرلشى ناويَ

طؤمةشينى) بووي ووتى ئةوة سيَ يةمني سبةينةية نان و كؤثتاةر دةخاؤم ي بةداخاةوة

طرياون و باوكى شةهيد نةورىزيش ثيَشمةرطةيةكى قارةماانى هاةموو نةبةرديياةكانى
هيَزى ثشتطريى ناوضةكة بووةي هةر لةبةر ئةمانةشة شةهيد رليَباز لة قةنديل بةغداى

دواتر لةشةرلةكةدا شةهيد بوو.

()2

سيَيةم لةكاتيَكدا كة هيَزى ثشتطريى و كةرتى()1ى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَر

هةذاند نوسيويةتى شؤرلش لؤت مبرم طةلؤر دةختوا .

لة(كلكةى قةبران) لة ئؤتومبيلى بةرازيلى جاشةكان دةدةني شاةهيد كاةريم ساةليم

لةثةراويَزى داستانى بةرطرى ئيلنجاغى طةورةدا

َى(ماةمحود حةماةد رةساولَ ماةالك)
مةرزانى بريندار دةبيَ ي دواتر لةساةربانى ماال

ضةند رلووداويَك لةداستانى بةرطرى ثيَشمةرطةكانى تيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر و

َال حةمياد داربةساةرى و ثيَشاةوا عاةىل
هةردوو ثيَشمةرطة و هيَزى ثشتطريى(فةحتول

87ى قةرةضوغى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و ثيَشامةرطةكانى هيَازى ثشاتطريى

مةولود داربةسةرى) بةيةكةوة دةبني تةكتارىفيَكيان ثيَ باووة هاةر تةقاةى كاردووةي

َادةطرن بةضاةند ديَاريَكيش بيَا تؤماار
كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورةي كة هةل
بكريَن وةك
َةباغ خدر مةمحود)ي لةدايكبوى()1968ى مساقةي زيندانى سياسى و دايكاى شاةهيدي لاة-5
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طول
2016-5ز.
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( )1طوشاد عةبدولرةمحان بايز ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارس عةباس حميَدين) لةدايكبووى()1968ى ئيلنجاغى طةورةي شايةحتالَي لة2015-3-21ز.
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َالش دةَليَا
َال بةسة تةقة مةكة ي فاةحتول
َيَن فةحتول
ئةوانيش دةل
لؤخؤى دةتةقيَ .

مان تةقاة ناكاةم

()3

هانى دةداني طوشاد دةليَ داوام ليَكرد وةزعةكة باش ديار نية تؤش بارى باؤ دةرةوةى
طوندى وا ئيَوارةية تؤش سةالمةترت دةبي ي طوتى بؤمن لة ئيَوة زياترم قاةت باةجيَتان

َى(مسايلى حاجى خدرى مسايلى مةالك) خيَزانيَكى ئيلنجاغى شايوعى
ضوارةم مال
بووني رلىَليَكى باشيان هةبوو لةيارمةتيادانى ثيَشامةرطةي لاةو شاةرلةدا دوو كتايان

َم( )6بؤية لة كوردةواريدا وتراوة(شايَر لةبيَشاة هاتاةدةري ض نيَار بايَ و ض مايَ)
ناهيَل
يان(شيَر هةر شيَراي ض ذنة ض ميَرا).

هةبوو بةناوى(بةلقيس و خةرمان) داواى ضةكيان لةثيَشمةرطةكان كردبووي بؤ ئاةوةى

ئازاد ساتوقةآليى ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشداربوويةكى شةرلةكة ووتى

بةشدارى لةشاةرلةكةدا بكاةن()4ي دواى ئاةوةى خاواردن و ئاوياان باؤ ثيَشامةرطةكان

لةكاتى ثاشةكشةدا ضةند ثيَشامةرطةيةك باوويني توشاى ذنيَكاى تةمةناة(-35

دابينكردي داوايان لةثيَشمةرطةكان كرد(كةوطريةكةى وةربطرن و ضةكةكان بدةنة ئيَمةي

َى ئيلنجاغى طةورة بوويني ووتى كورلة عةيبة تا ئيَساتا خؤتاان رلاطارت نياو
)40سال

ئيَمة دةضينة سةربانى).

()5

سعاتى تر بةرطة و بةرطرى بكةني دوذمن بة شةو ناويَريَ بيَتة ناو طوندةوة و دةشاكيَ

بةلقيس و خةرمان هةردووكيان كتة عازةب بووني بةلقيس كتى ماام هيداياةت

و دةطةرليَتةوة ي بةآلم ئيَمة طويَمان ثيَ نةدا و بةرلاستى ذنيَكى وورة بةرز باووي( )7هاةر

حاجى خدرى مسايلى مةالك-ى خةباتطيَرل و كاديرى حزبى شيوعى عيَرا و خةرمانيش

ئةم قارةمانيَتيةى كتان و ذنانى ئيلنجاغى طةورة بووي وايكرد كة ثيَشمةرطةى ديَارين

كتى مام مسايلى حاجى خدرى مسايلى مةالك-ى خانةخويَ و قؤنااغى حزباى شايوعى

َيَخؤشاابوو(مااام عااةباس حةمااةدةمني ئؤمااةر ئيلنجاااغى) كااة توشااى
و خوال

عيَرا بووي وةك دوو شيَرة كتى قارةمان دةركةوتن و ورةى ثيَشمةرطةكانى تيثاى 86ى

ئةطةر شةرلتان ناكرد ضةكةكانتان

َى رلىذهاةآلتى طوناد لاة بيناياةى قوتاخباناةى
دةشتى هةوليَريان بةرزكردةوة لاة قاؤل
َمانديان
ئيلنجاغى طةورةي هةر وةك ثريةميَردى طةورة شاعري فةرموويةتى ئةمانة سةل

ثيَشمةرطةكانى(سةالح شينة) دةبيَ ي ثيَيان دةَليَ
بدابواية دةس كض و ذنةكامنان؟! .

()8

َيَر قادر باايزي ذناة ثيَشامةرطة
ثيَنجةم كةرويَشك هةنديَ لة ذنةكانى ثاراس ي شل

تا ئيَستا رووينةداوة لة تةئرخيا ميللةتا

خيَزانى فةرماندةى هيَزى ثشتطريى شةرلةكة(حةمة ضاوشني ئيلنجاغى) ئاةم ضاريىكةى

َمةتا
َوانى طوللة لة سينطى كتان بيَنة هةل
قةل

َةكامن(كنيَار و ناةمام و هيَارى و ثشاتيوان) و(عةيشايَ ئةمحاةد
طيَرلايةوة من و منال

هااةروةها(ثااورة هااةمينى دايكااى مةجيدةسااور)يااش يااةكيَك بااوو لااةو دايكااة

َةكانى لةناو(كوناة
حةمةد)ى خيَزانى بةهرامى مام قادر بايز و ئاوارة و سامانى مندال

َال)ى تاا دواى رلووبةرلووبونةوةكاة
ثيَشمةرطانةى كة لاةخانووى(حةماةدى ماام عاةول

تةيارة) بوويني جاشةكان بؤ جارى يةكةم هاتناة ساةر كوناة تةيارةكاةي ئااوارة هاات

بووة(بةردةسا و كاارطوزار)ى تيماى ثةرساتارى و بارين ثيَتاى و باةهيَنانى ئااوى

بكؤخيَ بةآلم توند دةممان طرتي ئةوةى يارمةتى ئيَمةيدا لةناو كونة تةيارةكة ئاشاكرا

خواردنةوة و ضاية ليَناني ماندبوونى دكتؤر و ثيَشامةرطة برينادارةكانى دةرلةوانادةوة و

نةبني بؤ جاشةكان كةرويَشك بووي هةنديَك كةرويَشكمان هةبووي كاتيَ جااش دةهاتناة

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارس عةباس حميَدين) يشايةحتالَي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )4ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .213
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر) لاةدايكبووى()1966ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-1-1
2014ز.
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( )6طوشاد عةبدولرةمحان بايزي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َيى)ي ثيَشمةرطةى ديَريني سةرضاوةى ثيَشوو.
( )7نامةيةكى دةستنوسى (ئازاد ساتوقةال
( )8سةالم عةباس حةمةدةمنيي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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حةوشةكة كةرويَشكةكان بة ثرلتاوى و خيَرا دةضوونة ذيَر سةكؤكةي لةذيَر سةكؤكة كون

بةسةختى بريندار دةبيَ و هيض فيشةكيَكيشى ثيَ نةماوةي جاشةكانيش زىر ليَى نزيك

و النةيان ليَدابووي بةمةش ئيَمةيان لة هاتنى جاشةكان ئاطادار دةكردةوة و قرلوقؤمثاان

دةبنةوةي خؤى لة كونة خانوويةك حةشاردةداتي تا جاشةكانيش دةطةرليَنةوة ناايبينن و

َةكانى و(زوليَخاى
دةكردي جطة لةئيَمة خيَزانى(سابريى مام مسايلى حةمةالو)ى و مندال

دواتر بةسةالمةتى طةرلايةوة ناو هيَازى ثيَشامةرطةي ثاشاان شاؤرلش رلةواناةى دةرةوةى

وسوى كيَخوا وةمسانى خيَزانى عةىل مةمحود ئيلنجاغى و حةليمى مام تةهاى خيَزاناى

ووآلتى كرد.

()11

حةمةدةمينى مام بايزى) لةناو كوناة تاةيارةكان مابووناةوة و خؤياان ثاراسا ي كاة

َاةبانى
َح تال
َال رلاكردنة)ي سةباح رلةمحان حةمة سال
حةوتةم ئةمة(ئينسيحابةي ناوةل

ثيَشمةرطةكان شكان ضيرت نةمانويَرا بتينة دةريَى كونة تةيارةكةي جاش بة نااو مااآلن

َكى طونادى
لةنامة ثيتتنينةكةيدا بؤى نوسيوم ثيَشمةرطة و هيَزى ثشتطريى و خاةل

وةربووي تا بانطى ئيَوارة(مةغري ) لةكونة تةيارةى بوويني كاة هيَزةكاة ثاشةكشاةى

هةرضى بؤيكراي بةشيَوةيةكى نارليَك ثاشةكشة كراي هةنديَك بة(شيوى كاانى وةىل) و

كردي تاك تاك دةهاتينةدةريَي ووردة ووردة بااران دةباارىي عةيشايَى ئةمحاةدى باراذمن

ئةويرت بة(كةندى حةمةخةجيلاة) لاةو كاتاة كاة هاةموو الياةك لاةرلاكردن باوويني

َةكان هيَناية ساةر
فانؤسى هيَنا و دايطريساند و هةنديَ ساوار و ووردكة نانى بؤ مندال

َكار كة نةم ئةناسىي بةآلم دياربوو ثيَشمةرطةيةكى طويَرلايةلَ بووي
ثيَشمةرطةيةكى منال

ئاطري ثامشاوةيةك(سةباحى ئةمحةدى حةمةدى و قادرى مام بايزى بامب و لةتيفى مامم

َطةرلايةوة ثرساى كاكاة ئةماة ئينسايحابة؟ ي منايش
لةثيَش منةوة دةرلىيش ي هةل

رةمحااان لةشااارةوة بااة هاوارمانااةوة طةيشاانت و دواتاار ثياوةكااانيرتيش ووردة ووردة لااة

َال كاكة رلاكردنة! .
طوومت ناوةل

هةرةتةكان طةرلانةوة طوندى (.)9

َال حةمااةدةمني داربةسااةرى
هةشااتةم هاوكااارى داربةسااةرييةكاني شااوكرول

شةشةم ثيَشمةرطةيةك بةبريندارى ماياةوةي دووذمان ثةالمارةكاةى باةهيَز باووي

َى داربةساةرييةكان لاةو شاةرلةدا كاة باؤ
لةنامةكةى()2016-8-28سةبارةت بةرلىل

ثيَشمةرطة بةتةواوةتى فريااى ثاشةكشاة نةكاةوتي باةآلم باةخ يااوةر باوو لةطاةلَ

َةكانى داربةساةر
بةندةى ناردووة نوسيويةتى شةوى()1986-10-23/22هةموو مال

َى خاؤى بةساةرماندا كيَشااي باارانى
ثاشةكشةى ثيَشمةرطة تاريكى شةويش زوو باال

َكانةيان كردةوة كة هاتبوونة(داربةسةر)ي ديارة ئةو هاوكارى و تةبايية
جيَطةى ئةو خةل

َةش ووردة ووردة دةستى كردة باريني ثيَشمةرطةيةك بة برينادارى لاةناو خانوةكاان
ثةل

هةر بؤكاتى شةرل نةبووي لةو كاتةدا طيانى هاوكارى دواى شاةرلةكة بةقاةد باة هانااوة

دةميَنيَتةوة و خؤى دةشااريَتةوةي جاشاةكانيش فرياناكاةون خاانوو باةخانوو بطاةرليَن

ضوونى شةرلةكة طرنط بووي ئةويش لة هاوكارى و ئاوةدانكردنةوةى ئاةو ماآلناة خاؤى

لةاليةك بةهؤى تاريكيةوة و لةاليةكرتيشةوة لةترسى ئةوةى نةبادا ثيَشامةرطة لاةناو

بينيةوة كة سوتابوون لة ئةجنامى شاةرلةكةي ضاةند رلىذيَاك دواى شاةرلةكة ئةجنوماةنى

خانوةكاندا مابني بةمةش ثيَشمةرطة بريندارةكاة باؤ رلىذى دواتار لةطاةلَ طةرلاناةوةى

ئيلنجاغى طةورة(حمةمةدى مةال سديق و حمةمةدى مام شةريفى) هاتن باؤ داربةساةري

َكى طوند خؤى ئاشاكرا دةكاات()10ي ئاةوةى جيَطاةى ساةرجنة ثيَشامةرطةكة زىر
خةل

داوايانكرد هةركةس بةتواناى خؤى هاوكاارى بكاات باؤ زيانليَكاةوتوانى ئيلنجااغى
طةورةي لةبريمة(رلةمحانى حةمةدى داربةسةرى) كة رلاكردويةكى سةربازى باووي ووتاى

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شليَر قادر بايز كاويَس) لةدايكبووى()1956ى ئيلنجاغى طةورةي شايةحتالَي لة2015-2-6ز.
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نادر كةريم خالد) لةدايكبووى()1952ى ئيلنجاغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-2-18
2016ز.
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من 200دينارم هةية100دينارى دةبةخشم ي بةآلم حمةمةدى مةال ساديقى ئيلنجااغى
( )11ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .214
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ووتى تةنها50دينارى وةردةطرين ي برليَك ثارة كؤكرايةوةي هةروةها(سابريى مام تةهاى

َة يوسفى دوذمن بةزيَن()1986-1955
شةهيد خال

داربةسةرى)يش قاميشةآلنى(كانى كشة)ى بةخشى و برلياردرا بة هاةرةوةزى بتاني باؤ

َاة
َال ئةمحةد) قةشقةيى يةي ناسراو بوو بة(خال
ناوى تةواوى(يوسف جةميل عةبدول

برلينى قةميش بؤ سةرطرتنةوةى خانووة سوتاوةكانى ئيلنجاغى طةورة.

َى
َهيَناوةي ساال
َى( )1955لةطوندى قةشقةى قوشتةثة ضاوى بةذيان هةل
يوسف) لةسال
َى 1979رلذيَماى
1976ثةيوةندى دةكات بة رليَكخستنةكانى شؤرلشاى ناويَ()1ي لةساال

شةهيد دةشتى موهةنديس( )1987-1959سةرثةرشتيارى شةرلةكة

بةعس زيندانيكردووةي لةشارى سليَمانيش بةدةسرتليَذى دةزطاى(ئةمن) برايةكى شةهيد

َى
ناوى تةواوى(عومةر حةمةد عةىل)ةي ناسراو بوو بة(دةشتى موهةناديس)ي ساال

دةكريَ ()2ي زيندانى كراوة بةحوكمى هةتا هاةتايى لةطرتوخاناةى ئاةبو غريَا باةر

 1959لة شارى هةوليَر لةدايكبووةي لة هؤزى(فةقيَ مركى) بووي خويَندنى سةرةتايى

ليَبوردنى طشتى دةكةويَ و لة1981-9-28ثةيوةندى دةكات باةهيَزى ثيَشامةرطةى

لة قوتاخبانةى بابا تاهري و خويَنادنى ناوةنادى لاة خويَندنطاةى رزطاارى و ئاماادةيى

كوردستان لةقوةتى دةشتى هةوليَري دواتريش لاة تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر دريَاذة

ثيشةسازى بةشى كارةباى لة شارى هةوليَر تةواوكردووةي لةكؤليذى ئةندازيارى زانكؤى

بةخااةبات دةداتي لااةذيانى ثيَشاامةرطايةتى(2جااار) برينااداربووة()3ي دوا ثلااةى

سليَمانى برلوانامةى بةكالؤريؤسى بة دةستهيَناوةي لةخؤثيشاندانةكانى خويَنادكارانى

ثيَشمةرطايةتى فةرماندةى كةرتى()2ى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى بووة لة تيثاى 86ى

زانكؤى سةالحةدين لةشارى هةوليَر( )2هةفتة لةاليةن دةزطااى(ئاةمن)ةوة دةساتطري

دةشتى هةوليَري بةشدارى دةيان نةبةردى و قارةمانيَتى كردووة دواجار باةخويَنى خاؤى

َى 1978ةوة ثةيوةنادى
دةكريَ و باةخؤرلاطرى خاؤى لةزينادان ئاازاد دةبيَا ي لةساال

داستانى بةرطرى ئيلنجاغى طةورةى لة1986-10-22تؤماركرد و لة سعات 2ى دواى

َى( )1982دةبيَتة ثيَشمةرطةى تيثى
بةرليَكخستنةكانى شؤرلشى نويَ-ةوة دةكات و سال

نيوةرلى دةضيَتة كاروانى ثرلسةروةرى شةهيدانةوة.

()4

َى 1985دةبيَتة رلابةر سياسى تيثى 86ى دةشتى هةوليَري
86ى دةشتى هةوليَرو لةسال

مةردى جوان ميَري شةهيد عوزيَر()1986-1962

َى 1986دواى شةرلةكةى ئيلنجاغى طةورة دةكريَتة جيَطرى فةرماندةى تيثاى 87ى
سال

َى 1962لاة
ناوى تةواوى(عوزيَر حوسيَن ئؤمةر وسو)ةي نةوةى(ئاةلياس)ةي لةساال

قةرةضاااوغي بةشااادارى دةياااان قارةماااانيَتى و نةباااةردى كاااردووةي لاااة(-9-13

َةياةكى نيشاتمانثةروةر و شؤرلشاطيَرل هاتؤتاة ذياناةوةي
ئيلنجاغى طاةورة لاة بنةمال

َاى
)1987لةشةرليَكى دةساتةويةخةدا بةرامباةر ساوثاى داطريكاةرى باةعس لاة دىل

لةقوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورة تاوةكو ثؤىل سيَيةمى ساةرةتايى خويَنادوةي لاةكؤتايى

َى دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوة و تةنها( )8رلىذيش ثايَش شاةهيدبوونى ذياانى
مساقول

َى( )1978ثةيوةندى دةكات بةرليَكخستنةكانى حزبى شيوعى عيَرا ي لاة-4-14
سال

هاوسةرى ثيَكهيَنابوو.

()1

1980ثةيوةندى بة هيَزى ثيَشمةرطةى حزباى شايوعى دةكاات و بةشادارى ضاةندين
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةيدةر ئةمحةد غةفور)ناسراو باة حةيادةر ماةنتكي لاةدايكبوى 1977ى دوشايوانى ماةنتكاني
رلىذنامة نوس وتويَذةرو ليَكؤلةر لةذياننامةى شةهيدانى شؤرلشى نويَي لة2016-7-25ز.

( )1حةيدةر مةنتكي شةهيدى فةرماندةو رلىشانبريى ئاةويَ رلىذيَي كوردساتانى ناويَي ذماارة()6849ى 2015-12-17زي
رلىذى ثيَنج شةممةي الثةرلة.7

259

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئيسماعيل ئةمحةد)ناسراو بة فةرهاد كاديري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةيدةر ئةمحةد غةفور)ناسراو بة حةيدةر مةنتكيضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئيسماعيل ئةمحةد)ناسراو بة فةرهاد كاديري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ضاااالكى و نةبااةردى هاورليَيااانى حزبااى شاايوعى عيَاارا دةكاااتي لااة تااةمموزى

َى 1987بةشاداربووةي هاةروةها لةشايوى لولاةى
هةر دووجار لةطرتنى تةقتاة ساال

1981سةنطةرى خةبات دةطوازيَتةوة ناو رليزةكانى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان لاة

َةبانى طةورة(ساةركةوتة رلةش) ثيَشامةرطةى هاورليَياانى حزباى شايوعى عيَراقاى
تال

قوةتى دةشتى هةوليَر دةبيَتة ثيَشمةرطة.

()1

َكى ئيلنجاغاةوة ضاووة و قارةماناناة
دةربازكردووةي لاة1986-10-22باةهاناى خاةل

لةطفتوطؤى نيَوان حكومةتى بةغدا و شؤرلشاى ناويَ لةطونادى(ئؤمةرطومباةت)

هاوشانى(حةمةضاوشني ئيلنجاغى) و هاورليَيانى جاةنطاوة و بةساةختى بريناداربووةي

َى 1984ذيااانى هاوسااةرطريى ثيَااك دةهاايَينَ و لااة-10-22
دادةنيشاايَ و سااال

هةروةها لةطردى باوةمةرة لة1987-4-26هاوكارى حزبى شايوعى عيَارا و هيَازى

1986لااةريزةكانى هيَاازى ثشااتطريى لةداسااتانى ث ارل سااةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة

َى 1988لاةمانطى شاوبات هااةردوو
ثشاتطريى ئيلنجااغى طاةورةى كااردووةي لةساال

لةدةمذميَر()4ى ثاش نيوةرلى دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوةي لةدواى خؤى ياةك جطاةر

ثيَشاامةرطةى بريناادار(خةساارةو ئياارباهيم تةلااةخيَمى و هاشاام حةسااةن عيسااا)

طؤشةى بةناوى(كؤسرةت) بؤ كورد و كوردستان بةجيَهيَشتووة.

()2

بةهاوكارى(وهاب مشري تاةها و مشاري شاكورمةرزانى) دةطةيةنيَتاة(فاةوجى قاوةى
خاليد)ى ثرىذةى ئاوى داربةرلوو بؤ ضارةسةركردني دواتريش طةرلاندنةوةيان بؤ ناو هيَزى

شةهيد كةريم مةرزانىي دوذمنى بةهيض نةزانى()1994-1965

ثيَشمةرطةى كوردستاني وهاب مشري تةها ريَكخستنى ديَرين دةَليَ

َى
ناوى تةواوى(كةريم سةليم حةمةدةمني)ةي ناسراو بوو بة(كةريم ماةرزانى)ي ساال

لةنيَوان ثردى رووبارى كؤية و داربةرو تا دةطاتاة ماام قليانج لةالياةن بةرثرسايَكةوة

1965لةطوندى(مةرزان) لةخيَزانيَكى نيشتمانثةروةرى كوردثاةروةر هاتؤتاة ذياناةوةي

َبةنادى سايَ و كااك
بةناوى(خاليد شيالنةيى) بةريَوة دةبران لةريَطةى ثةيوةنادى مةل

لةتةمةنى طةجنيةوة ثةيوةندى دةكات بة شؤرلشاى ناويَي يةكاةم باةهاناوة ضاوونى باؤ

كؤسرةتةوة شةهيد كةريم مةرزانى ئةو برادةرانةى دةناسى و ئاةو دوو ثيَشامةرطةيةش

َطةى ناةوتى
ثيَشمةرطة لة( )1982-8-25بووة كة لة(بيَذينط بةسةر) لةسنورى كيَل

بةبريندارى لةسيَطردكانةوة طةيةنراونةتة دةس شةهيد كةريم مةرزانى و لةمةرزان و

َى 1983لاة خاةليفان دةساتطري
تةقتة هةليكؤثتةر تراكتؤرةكاةى دةساوتيَينَي ساال

مام قلينجةوة لةريَطةى برا و برازاكانى خاليد شيالنةيى ئةو دوو ثيَشمةرطةية لةمن و

َى
دةكريَ و مانطيَك لة زيندانى بةعس ئةشكةجنة دةدريَا ي لاةدواى طفتوطاؤى ساال

مشري مةرزانى وةرطريان و دواى ضارةسةركردنيان بة هاةمان شايَوة طةرلاندماناةوة نااو

1984ضةندين كارى نهيَناى باؤ ثيَشامةرطة لةشاارى هاةوليَر ئةجناماداوةي هاةروةها

هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان.

لةضاالكيةكانى سةر رليَطاكانى نيَوان(هةوليَر-كؤيةي كؤياة-تةقتاة ) بةشادار باووةي

كة ئاةو كااتى

()1

َى 1991بةشدارى رلاثةرلينى شارةكانى(كؤية و تةقتة و هةوليَر و كةركوك)ى
سال
َى 1994بةكارةساااتيَكى نااةخوازراو كؤتااايى بااةذيانى هااات و لااةثاش
كااردووةي سااال

َح)يلةدايكبووى()1961ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لاة-14
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيسماعيل حةمةد سال
2016-4ز.

َى بةناوةكانى(هةرمان و بيَالن و بيَناز) جيَهيَشتووة.
خؤى( )3منال

()2

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كؤسرةت عوزيَر حوسيَن)يكورلى شةهيد لاةدايكبووى 1986-1-27كاة بااوكى شاةهيد دةبيَا

َم لةتةماةنى
تةمةنى نزيكةى()9مانط بووةي لة2016-1-26زي هةرضةندة تةمةنى طوجناو نية لةطةلَ طيَرلانةوةكاندا بةال
َدا كراوة كة لةدايك و كاةس وكاريياةوة ئاةو زانيارياناةى لةساةر بااوكى شاةهيدى
َى ئةو ضاوثيَكةوتنةى لةطةل
 30سال
كؤكردىتةوة.
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()1

َةبانى طةورةي ريَكخستنى ديَريني لة 2017-6-7ز.
ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(وهاب مشري تةها) لةدايكبوى 1971ى تال

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلزطار سةليم حةمةدةمني)ي براى شةهيدي لةدايكبووى 1971ى مةرزاني لة2016-4-20ز.
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شةرلى نيَرةطني

طرتنى فةوجى رلةواندز و ئاكؤيان

لةئؤثةراسيؤنةكةى رلذيَمى بةعس لة( )1986-10-22شةرل و ثيَكادادان طونادى

َبةندى(3و)4ى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان برلياريانادا
لة()1987-1-21مةل

َاة)شاى طرتاةوةي ئاةو هيَرشاة
نيَرةطينى بةساتى شاةرغةى ناحياةى(شاؤرلش-ديَطةل

ضاالكيةكى طورضكربل بكريَ و ناوضةى ئاكؤيان و ضياى كؤرلةك بطرييَ كة ناوضةيةكى

بةرفراوانة لة(سيَطردكان و بةستى شةرغة) طةيشتبوونة طوندى(نيَرةطني) بؤيةكاةجمار

سرتاتيذى بووي ثارل باوو لاة(رلادار و ئااميَرى رلوانطاةى طاةردونى)رلذيَماى عيَارا ()1ي

دواى ساآلنيَكى زىر لةشاةرلى نااوةخؤ هيَزيَكاى هاوبةشاى(حزباى شايوعى عيَارا و

تيثةكانى(86ى دةشتى هةوليَر و 12ى سؤران و 78ى كاارىخ و 83ى هاةوريَ و 87ى

يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان) لاةو طونادة بةيةكاةوة رلووباةرلووى دوذمناى باةعس

َبةند بةشاداربووني رلىذ و
قةرةضوغ و 19ى كؤرلةك و 93ى كؤية) لةسنورى هةردوو مةل

دةبنةوةي ئةوةش بووة سةرةتايةكى باش بؤ ئاشتةوايى نيَوان ئةو دوو هيَزة()1ي خاناةوادة

بةروارى ضاالكيةكة هةرسيَ فةرماندةى مةيدانى ئةويَ رلىذيَ(شةهيد رليَبااز و ئةمحاةد

شيوعيةكانى ئيلنجاغى طاةورةش هاوكاريياةكى ياةكجار زىرى هيَازى ثيَشامةرطةى

كاااوردة و جاااةالل ئيلنجااااغى) جياوازيياااان نوسااايووة (ئةمحاااةد كاااوردة

يةكيَتى-يان كردي بةتايبةت كةرتى()3ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بة سةرثةرشاتى

لةالثاااةرلة220نوسااايويةتى()1987-1-23ي جاااةالل ئيلنجااااغى لةالثاااةرلة101

َى(مسااايلى حاااجى خاادرى مسااايلى مااةالك)
فةرماناادة(شااةمالَ قةرةبااةطى) لااة مااال

نوسيويةتى()1987-1-21ي شةهيد رليَباز لةالثةرلة398نوسيويةتى()1987-2-11ي

سةنطةريان طرتبوو لة دوذمن و كتةكانى مام مسايل و مام هيدايةت نان و ئاويان باؤ

شةهيد رليَباز رلوونكردنةوةى زياترى داوة و نوسايويةتى برليااربوو شاةوى-2-11/10

ثيَشمةرطةكان ئامادة دةكرد لةهةمان رلىذدا()2ي لةشةرلى نيَرةطني-يش ئيلنجاغياةكان

1987ئااةو ضاااالكية ئةجنامباادريَ ي بااةآلم ثاساادارانى ئيَااران ثيَااداطريان كاارد كااة

َاى
لة كةرتى()4ى بةردةبازى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر ضاةند ثيَشامةرطةيةكيان رلىل

شةوى1987-2-12/11ضاالكيةكة ئةجنام بدريَ ي ضاونكة 2-11ياادى ساةركةوتنى

قارةمانانةيان لة بةرطرييةكةدا هةبوو ئةوانيش

شؤرلشى كؤمارى ئيسالمى ئيَران بووي ووردى شةهيد رليَباز وادةكات ئةو ضااالكية-11

-1شةهيد(ئيدريس سوارة وسو جومعة)ئيلنجاغى.
-2حمةمةد حوسيَن ئؤمةر ئيلنجاغى.

1987-2رلوييدا ب َي .
لةداسااتانةكةدا كااةرتى()5ى طؤرقااةرةجى تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَر بااة

-3لوقمان حةمة عةىل حاجى عةىل ئيلنجاغى.

َاى
سةرثةرشتى فةرماندةى كةرت(ئةمحةد كوردة) و جيَطرةكةى(جةالل ئيلنجاغى) رلىل

-4ئةمحةد عةودل قادر ئيلنجاغى.

قارةمانةيان طيَرلاوة()2ي ضةند ثيَشمةرطةيةكى قارةماانى ميَرجاارلى ئيلنجااغى طاةورة

َح حةمةد ئيلنجاغى.
-5سةباح سةالم سال

()3

بةشدارى ئةو ضاالكيةيانكرد لةوانة
َح حةمةد ئيلنجاغى.
-1شةهيد جةليل حةمةد سال

َال حةمةدةمني سةعيد داربةسةرى)ي كاديري سةرضاوةى ثيَشوو.
( )1نامةيةكى ثيتتنينى(شوكرول

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ هةريةك لة(حمةمةد حوسيَن ئؤمةر و سةباح سةالم سا )ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضااوثيَكةوتنةكانى
ثيَشوويان.
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-2سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى.
( )1جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.101

( )2ئةمحةد كوردةيبريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.223-220
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-3هيدايةت حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى.
َح حةمةد ئيلنجاغى.
-4سةباح سةالم سال

-3بةكر سوليَمان حةمة مستةفا ئيلنجاغى.
()3

َح ئيلنجاغى.
-4سةباح سةالم سال

لةو نةبةرديةدا( )3ثيَشمةرطةى قارةمان شةهيد بوون بةناوةكانى

-5سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى.

-1شةهيد لةتيف بايز جيَطرى فةرماندةى تيثى 12ى سؤران.

-6غةفور حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى.

()3

َةبانى ناسراو بة(كاروان) لةكةرتى()5ى طؤرقاةرةجى تيثاى
-2سةليم مةمحود تال
شةهيد ئيدريس سوارة ئيلنجاغى()1987-1971

86ى دةشتى هةوليَر.
-3ئيسماعيل قادر مةرزانى(بارزان) ثيَشمةرطةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

()4

َى
ناااوى تااةواوى(ئياادريس سااوارة وسااو جومعااة وسااو ئااةلياس)ةي سااال
1971لةخانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي

َةبةكرة و شةهيدبوونى ئيدريس ئيلنجاغى
طرتنى رلةبيةكانى دىل

َى 1986لاة تيثاى
لةتةمةنيَكى بتوكدا تازة لة( )15بةهارةى تةمةنيدا بووة لةساال

َبةنادى( )3هاتاة دةشاتى
لةرلىذى( )1987-3-1كؤسرةت رلةسولَ ليَثرسراوى مةل

86ى دةشتى هةوليَر لةكاةرتى()4ى باةردةباز دةبيَتاة ثيَشامةرطة لاةالى شاةهيدى

هةوليَر لةويَ برياردرا زجنرية رلةبياةكانى نيَاوان(قوشاتةثةوثرديَ) بطرييَا و زةبريَكاى

فةرماندة(ئازاد داربةسةرى) كة ئةو كات فةرماندةى كاةرتى()4ى باةردةباز باووة()1ي

كوشندة بة دوذمن بكةويَ()1ي ئةم رلةبيانة زىربةيان(جةيشى شةعبى) بوون دةميَك بوو

شااةهيد طااةجنيَكى خااويَن طااةرمى شؤرلشااى نااويَ بااووي لااةماوةى تةمااةنى كااورتى

رلذيَم بؤ ثاراستنى رليَطاكان داينابووني لةو ضااالكيةدا( )5رلةبياة و بارةطااى سارييةك

ثيَشمةرطايةتى و ثةيوةنديكرنيادا بةشادارى ضاةندين نةباةردى سانورى تيثاى 86ى

دةستى بة سةراطرياو( )7جةيشى شةعبى كوذران و( )3ثيَشامةرطةش شاةهيد باووني

دةشتى هةوليَرى كاردووة وةك(ليَادانى بارية نةوتاةكانى كاةركوكي ليَادانى كااروانى

يةكيَك لةو ثيَشامةرطانة شاةهيد ئيادريس ساوارة ئيلنجااغى باووي لةكاةرتى()4ى

سةربازى رلذيَم لةبةستى شةرغةي داستانى بةرطرى نيَرةطنيي ضااالكى دةرضاوون لةطاةلَ

بةردةبازى تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر ثيَشامةرطةبوو()2ي ئاةو ئيلنجاغياناةى لاةو
ضاالكيةدا بةشداربوون لةشةوى1987-3-4/3ئةمانة بوون

مةفرةزةكانى تيث بؤ ناوشارى هةوليَر).

()2

بةداخةوة لةشةوى( )1987-3-4/3لة طرتنى رلةبيةكانى نيَوان قوشتةثة و ثارديَ

-1شةهيد ئيدريس سوارة وسو ئيلنجاغى.

َى ضيَنراوى سةرخاكى كوردساتاني لةدةساتةى
َة دومةل
َةبةكرة و شيَراوةي كؤمةل
لة دىل

-2هيدايةت حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى.

هيَرشدا لةرلةبيةى يةكةم بةسوكى برينداردةبيَ و لة ثةالمارى رلةبياةى دووةم دةضايَتة

َح)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
( )4جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.101

( )1شةهيد رليَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.398
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)ي لةدايكبووى 1971ى ئيلنجاغى طةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-5-4
2016ز.
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َح وسةباح عاةىل ماةمحود و غاةفور حةماةد رلةساولَ )ي ثيَشامةرطةى ديَاريني
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوارة وسو جومعاة)ي لاةدايكبووى 1950ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَارين وبااوكى
شةهيدي لة2016-2-18ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوارة وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وباوكى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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كاروانى شةهيدانةوة()3ي دواتر تةرمى ثريىزى لةاليةن(داباان وئااآل) دوو ثيَشامةرطةى

-5هيدايةت حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

َادةطرييَ و دةطةيةنريَتاةوة
كةركوكى و(بةكر سوليَمان حةمةمستةفا ئيلنجاغى) هةل

-6غةفور حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

ئيلنجاغى طةورةو لةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورة بةخاك دةسثيَردريَ .

()4

داستانى رلزطارى كورلانى ميَرجارل لة طؤجارل

َال قادر ئيلنجاغىي ثيَشامةرطةي لاة تيثاى 86ى دةشاتى
-7شةهيد تار عةبدول
هةوليَر.

َبةنادى(1و2و )3و تيثاةكانى ياةكيَتى
داستانى رلزطارى داستانيَكة هيَزةكانى مةل
نيشتمانى كوردستان ئةجنامياندا لةشةوى( )1987-4-14/13كة بةسةدان رلةبياة و
َكردي هةر لة(خةجة لةرزىك و كاؤرلةنط
بارةطاى سرية و سةربازطةى دوذمنيان كؤنرتلىل
َة و وآلغلو و لوتكاةى طؤجاارل-ةوة تااوةكو ئاةزمرل و طؤياذة و
و قةيوان و دووبرا و بال

َال حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغىي ثيَشامةرطةي لاة تيثاى 86ى دةشاتى
-8شوكرول
هةوليَر.
-9بةكر سوليَمان حةمة مستةفا ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي لاة تيثاى 86ى دةشاتى
هةوليَر.

()3

َ و سةفرة و زةناوون)()1ي هاةموو ئاةو شاويَنانةى حكوماةتى
َى طةآللة
بةشيَك لة دىل

َبةناد مااوةى ياةك هةفتاة لةثاةالمار و
لةو داستانةدا ثيَشمةرطةى هةرسايَ مةل

عيَراقى لةماوةى( )100رلىذ لةداساتانى(قاةيوان-مااوةت) دةساتى بةساةر داطارتي

بةرطريدابووني دوو قارةمانى ميَرجارلى(ئيلنجاغى طةورة) زيااتر دةركاةوتن ئاةوانيش

ثيَشمةرطة تةنها لةماوةى يةك شةودا دةستى بةسةر داطرتنةوة.

()2

كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة كة لةدةشتى كاكى بةكاكى هةوليَرةوة هاتبونة
لوتكةى ضياى طؤجارلي بةشدارييةكى كارايان لةو داستانةدا كردووةي ئةوانيش
َال عةىل مةمحود عومسان ئيلنجاغىي فةرماندةى كةرت لاة تيثاى 86ى
-1نةسرلول
دةشتى هةوليَر.

هةظالَ(جةالل ئيلنجاغى) كة لةو داستانةدا برينداربووي لةطةلَ هةظالَ(عومساان باانى
مارانى) كة هةردووكيان جيَطر كةرت باوون لاة تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَري ثااش
طةرلانةوةي هيَزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان باؤ دةشاتى هاةوليَر لاة(-5-25
)1987عومسااان بانيمااارانى طواساارتايةوة تيثااى 85ى بةرلانااةتى و بااووة فةرماناادةى
كةرتى()2ى ئةو تيثة و جةالل ئيلنجاغى-يش طواسرتايةوة تيثى 87ى قةرةضوغ و بووة

-2جةالل خورشيد رلةشيد ئيلنجاغىي جيَطرى كةرتى()5ى طؤرقةرةجى تيثى 86ى
دةشتى هةوليَر.

فةرماندةى كةرتى()4ى شةمامك-ى ئةو تيثة.

()4

هةر لاةدواى ئاةم داساتانة فرلىكاة سايخؤكانى رلذيَماى عيَارا لاة1987-5-8

َال قادر ئيلنجاغى(عومسان بانيمارانى)ي جيَطرى شاةهيد فاواد
-3عومسان عةبدول
طؤمةشينى فةرماندةى كةرتى()6ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
-4ئةمحةد عةودلَ قادر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةي لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَرين ومامى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سوارة وسو جومعة)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وباوكى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1شةهيد رليَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.403
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خورشيد رةشيد)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َااى(جافايااةتى) يااانكرد( )5ثيَشاامةرطةى تيثااى 87ى قةرةضااوغ
بؤردوومااانى دىل
شةهيدبوون و( )4ثيَشمةرطةش برينداربووني شةهيدةكان
-1تةحسني ئةسعةد عةبدولرةمحان(بيَستوونة سوور).
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةكر سوليَمان حةمة مستةفا)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َال قاادر)ي ثيَشامةرطةى ديَاريني ضااوثيَكةوتنةكانى
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاةالل خورشايد رةشايد وعومساان عةبادول
ثيَشوويان.
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-2سةالم ئةمحةد سابر ئيسماعيل(سةالم تةلةخيَمى).

دةبوو()3ي هةروةها بةشيَك لةثيَشمةرطةكانى لقى(شةهيد ماةمحود ماةرزانى) حزباى

َكى طونادى-ناسار-ى
-3شيَرزاد ئيرباهيم جوكل ئةفةندى(مامؤستا شيَرزاد خاةل

شيوعى عيَرا بة فةرماندةيي(شةهيد حاجى بةختيار ماةرزانى) لاةئاقارى(كةنادى
بااةراوان)ى نيَااوان ئيلنجاااغى طااةورة و مااةرزان بااووةي فةرماناادةى لقةكااةيان

ديبةطة بوو).
-4قادر مستةفا هةمزة حوسيَن(قادر قؤرليتانى).

َدةر كة سوثاى عيَرا ثةالمارى طوندى(حاجى
شةهيد(حمةمةد حةال ) بةطويَرةى هةوال

-5سةمةد شيَخةروانىي هةر لةو بؤردومانة ئةم ثيَشمةرطانةش زاماداربوون(ساتار

َتانى دةشااتى كؤيااة دةداتي بؤيااة لااة()75ثيَشاامةرطةى
قااةآل)ى بنااارى هةيبةسااول

مامة و سامان و فةرهاد كادير( )5و بةكر سوليَمان حةمة مستةفا ئيلنجاغى)(.)6

لقةكةى( )50ثيَشمةرطة لةطةلَ خؤى دةباات و( )25ثيَشامةرطةش باة سةرثةرشاتى
ئيدارةى لقةكة(حمةمةد خالد-شةهيد حاجى باةختيار) دةنيَريَتاة طونادى ئيلنجااغى

داستانى طةورةى ميَرجارل26ى نيسانى 1987

طةورة()4ي باة ثيَشامةرطة باة جيَماوةكاانى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و هيَازى

لااة 1987-4-26هيَزيَكااى تايبااةتى رلذيَمااى بةعسااى حااوكمرلانى عيَاارا بااؤ

ثشتطريى ئيلنجاغى طةورة و مةرزان و ثيَشمةرطةكانى هاةردوو لقاى(شاةهيد باةكر

رلووخاندنى طوندى(ئيلنجاغى طةورة) لة(فةوجى جاش و مةفرةزة خاسة و ساةربازطةى

تااةالنى و شااةهيد مااةمحود مااةرزانى)ى حزبااى شاايوعى عيَاارا ي واتااة هيَاازى

قةآلتةى تةقتة و قاميقاميةتى كؤية و ثؤليسى كؤية و تةقتة ) ثيَكهااتبووني ساةر

شةرلكةرى(هيَزى ثشتطريى و ثيَشمةرطة) خؤى دةدا لة()75ثيَشمةرطةي ضةك بةدةس

َةوة لااة سااةروى
لةبااةيانى ئااةو رلىذة ضااوونة طوندةكااة بااة بلاادىزةريَك و ضااوار شااؤفل

بةو شيَوةية بوون

طوندى(كلكةى قةبران)ةوة تا خاوار ئااوايى(سةرضااران)دةساتيانكرد باةخاثوركردنى

يةكااةم ثيَشاامةرطةكانى(يااةكيَتى و هيَاازى ثشااتطريى) ئيلنجاااغى طااةورة كااة

طوندةكااة()1ي لااةو كاتااةدا هيَزةكااانى(يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان) لةساانورةكة

بة(12سوارةى ميَرجارل) ناوياان دةباةم ثيَكهااتبوون لاةكورلانى(كورلةباؤر و ماةالك و

َيَك
نةمابوون و بؤ داستانى رلزطارى باةرةو ساةركردايةتى رلىيشاتبووني تاةنها كؤماةل

دةرويَش خدر و ئةلياس) ئةمانةبوون

َاةت و برينادار و هةناديَ ضاةكدارى هاةآلتووى ساةربازى و هيَاازى
ثيَشامةرطةى مؤل
ثشتطريى لةسنورةكة بوونيان هةبوو()2ي لةاليةكرتيشةوة لقى(شةهيد بةكر تاةالنى)ى

َال عااةىل مااةمحود ئيلنجاااغىي فةرماناادةى كااةرتي سةرثةرشااتيارى
-1نةس ارلول
ثيَشمةرطة.

حزبى شايوعى عيَراقاى بةفةرمانادةيى(ماام جاواميَر) لةساةر رلووباارى كؤياة لاة

-2حمةمةد ئةمحةد حةمةد-حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغىي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى.

ئاقارى(خدرحاجيان و دووكان)ى ئيلنجاغى طةورة باووني ذمارةياان( )35ثيَشامةرطة

-3جةالل خورشيد رةشيد ئيلنجاغىي فةرماندةى كةرتي هيَزى ثيَشمةرطة.

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةرهاد ئيسماعيل ئةمحةد كادير)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةكر سوليَمان حةمة مستةفا)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري ضاثخانةى يادي سليَمانىي 2014ي الثةرلة.53
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وفةرماندةى 12ى سوارةى ميَرجاارلي لاة-6
2016-2ز.
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َقااميشي ساةرلقي ثيَشامةرطةى
َال رلةمةزان خدر-مام جاواميَر)يلاةدايكبووى1945ى بؤل
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول
ديَريني لة2016-1-15ز.
َ)ي ثيَشمةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال
ثيَشوو.
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َال ئيلنجاغى -حمةمةد برلنؤ)ي ثيَشمةرطةى
-4شةهيد(حمةمةد عةبدولوهاب فةحتول
ديَرين وهيَزى ثشتطريى.

َةبانى-رلةمحان سةيداي لةطةرمةى شةرلةكة دةطاتة الى
-5رلةمحان برايم حةمةسور تال
هيَزى ثشتطريى مةرزان وبة(حةفارىف)ى شيوعيةكانةوة بةشدارى دةكات.

-5كاوة ئةنوةر نادر ئيلنجاغى-مامؤستا كاوةي رلابةرسياسى و كادير.

-6شةهيد كةريم سةليم حةمةدةمني مةرزانى لةباوةمةرةوة بةشدارى دةكات.

()7

-6سوارة وسو جومعة ئيلنجاغى-مام سوارةي ثيَشمةرطةى ديَرين وهيَزى ثشتطريى.
-7حةسةن تةها قادر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةى ديَريني هيَزى ثشتطريى.

هيَزى ثيَشمةرطةى حزبى شيوعى عيَرا كة هةردوو لقى شةهيد باةكر تاةالنى و

-8موحسني رلةئوف عومسان ئيلنجاغىي ثيَشمةرطةى ديَريني هيَزى ثشتطريى.

شااةهيد مااةمحود مااةرزانى بةشااداربوون و رلىَلااى سااةرةكيان بينااى لااة نةبااةردى و

-9كاكل مةمحود كانةبى ئيلنجاغىي هيَزى ثشتطريى.

قارةمانيَتيةكة ذمارةيان()60ثيَشمةرطة باووةي باةطويَرةى دةساتكةوتنى ناوةكاان لاة

َة نادري ثيَشمةرطةى ديَريني هيَزى ثشتطريى.
-10نادر كةريم خالد ئيلنجاغى-خال

هةنديَ هاورليَى بةشداربووى نةبةردييةكة ئةمانة بوون

-11عةزيز مةال عومةر ئةبوبةكر ئيلنجاغىي هيَزى ثشتطريى.

َقاميشى ناسراو بة(مام جواميَر)ي فةرمانادةى لقاى
َال رلةمةزان خدر بؤل
-1عةبدول

-12حةكيم قادر بايز ئيلنجاغىي هيَزى ثشتطريى.

شةهيد بةكر تةالنى و سةرثةرشتيارى طشتى هيَزى ثيَشمةرطةى هاةردوو لقاى حزباى

َال قادر و
هةروةها دواتر دواى شةرلةكة ئةمانةش دةضنة اليان(ئةمحةد حاجى عةبدول

شيوعى عيَرا لةو داستانةدا.

حمةمةدى مام خورشيد مستةفا و هيدايةت حةمةد رلةسولَ و غةفور حةماةد رلةساولَ و
فارس مةولود داربةسةرى).

()5

-2شاخةوان حةسارىي جيَطرى فةرماندةى لقى شةهيد بةكر تةالنى.
-3وشيار حةسارىي رلابةر سياسى لقى شةهيد بةكر تةالنى.

َةبانى
ثيَشمةرطةى ثةرتةوازةى يةكيَتى و هيَزى ثشتطريى مةرزان و شيواشؤك و تال
طةورة ئةمانة بوون

َال)ي سةرثةىل يةك لة لقى شةهيد بةكر تةالنى.
-4جوتيار تؤبزاوةيى(فةحتول
-5شةهيد زمناكؤ كةركوكىي سةرثةىل دوو لة لقى شةهيد بةكر تةالنىي دواتر لة

-1مستةفا حمةمةد كةريم-مساتةفا ماةرزانىي ثيَشامةرطةى تيثاى 93ى كؤياةي

َخاالن شةهيدبوو لة بةزاندنى سوثاى عيَرا .
بنارى خال

()8

سةرثةرشتيار.
-2موشري شكور عةىل مةرزانىي هيَزى ثشتطريى.
-3حةيدةرى قادرةسؤرى شيواشؤكىي هيَزى ثشتطريى.
-4خدر عةباس حةسةن مةرزانىي هيَزى ثشتطريى.

()6

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةمةد كاةريم )ي لاةدايكبووى 1964ى ماةرزاني ثيَشامةرطةى ديَارين وبةشاداربووى
داستانةكةي لة2015-10-2ز.

( )7نامةياةكى ثيتتانينى(موشاري شاوكر عاةىل)ي هيَازى ثشاتطريى بةشاداربووى داساتانةكةي تايباةت باة بةشاادارى

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وفةرماندةى 12ى سوارةى ميَرجاارلي لاة-6

مةرزانيةكان.
َقااميشي ساةرلقي ثيَشامةرطةى
َال رلةمةزان خدر-مام جاواميَر)يلاةدايكبووى1945ى بؤل
( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول

2016-2ز.

ديَريني لة2016-1-15ز.
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-6شااةهيد حمةمااةد عومااةر خالااد مااةرزانى ناسااراو بااة حاااجى بااةختياري

-19هاورليَ(كاوة عةرةب) ثيَشمةرطة لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.

سةرثةرشتيارى ثيَشمةرطةكانى لقى كؤياةى حزباى شايوعى عيَارا ي ئيادارةى لقاى

-20هاورليَ(سةعيدة رلةش) ثيَشمةرطة لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.

شةهيد مةمحود مةرزانى.

-21هاورليَ(فرياد خةيالنى) ثيَشمةرطة لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.

-7رلةفيق سوليَمان طؤثتةثةيى ناسراو بةهاورليَ(سةركةوتةرلةش) سةرثةل لاة لقاى
شةهيد مةمحود مةرزانى.

-22ديار طؤمةشينىي ثيَشمةرطة لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.
 -23سةلوان طؤمةشينىي ثيَشمةرطة لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.

()9

-8حةمة رلةئوف مسايل شيواشؤكى ناسراو بةهاورليَ(شااخةوان) ساةرثةل لاة لقاى
ثيَكهاتةى هيَزى دوذمنيش بةو شيَوةية بوو

شةهيد مةمحود مةرزانى.
-9دكتؤر ساد عةرةبي رلابةر سياسى بةتاليؤنى 31ى ئازار.
-10مالزم كةريم عةرةبي رلابةرسياسى لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.
-12شااةهيد عةبدوملوتااةلي حةمااة عااةىل تااةها ئيلنجاااغىي ناسااراو بااة
هاورليَ(هةنطاو) جيَطر ثةل لةلقى شةهيد مةمحود مةرزانى.
-13ئةندازيار خةسرةو خانةقينىي ئيدارةى ثةىل(شاخةوان) لةلقى شةهيد مةمحود
مةرزانى.

هيَزةكةى دوذمن لة(كؤية و تةقتة )ةوة باةرةو طونادى(ئيلنجااغى طاةورة)هااتن
ثيَكهاتبوون لة
-1سةربازطةى قةآلتةى تةقتةقى سوثاى عيَراقى بة فةرماندةيى(عةمياد حمةماةد
جبورى).
(-2فةوجى خةفيفة) و سةرىك جاش و ئامري مةفرةزة خاسةكانى كؤية و تةقتة و
شوان.

-14نازم جةبار تؤفيق ئيلنجاغىي هااورليَ(فااخري) ثيَشامةرطة لاة لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

-3شؤفل و بلدىزةرى فةرمانطةى ئاوةدانكردنةوةى سنورةكة كة رلذيَمى باةعس باؤ
َكردن و رلووخانادن باةكارى دةهيَناان ثيَتاةوانةى فةرمانطاةى ئاوةدانكردناةوةى
كاول

-15لوقمان تةها قادر ئيلنجااغىي هااورليَ(ثاؤآل) ثيَشامةرطة لاة لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

ووآلتان.
-4قاميقامى كؤية.

-16عةىل خةليل مةرزانى ناسراو بةهاورليَ(بارلوا) ثيَشامةرطة لاة لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

-5بنكةى ثؤليسى تةقتة .
-6بنكةى ثؤليسى كؤية.

-17كةريم عةزيز قادر مةرزانى ناساراو باةهاورليَ(طاؤران) ثيَشامةرطة لاة لقاى
شةهيد مةمحود مةرزانى.
َيَن) ثيَشمةرطة لة لقاى شاةهيد
-18ئةمحةد حةمةد مةرزانى ناسراو بةهاورليَ(بةل
مةمحود مةرزانى.

َ)ي ثيَشامةرطةى دياريني ضااوثيَكةوتنى ثيَشاووي بةداخاةوة لاة
( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هااورليَ ثاؤال
كؤى()60ثيَشمةرطةى هةردوو لق تةنها توانيم ئةو21ثيَشمةرطةية تؤمار بكةمي هةنديَكيان حاةزيان ناةدةكرد ليَادوان و
ناوى تةواوى خؤيان بَليَن و هةنديَكيش لةبريكرابوون و ناوةكانيان نازانني-بةداخةوة.
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-7رةفيق حزبى و دةزطاى ئةمن و منةزةمةكانى حزبى بةعسى عةرةبى ئيشارتاكى
كؤية و تةقتة .

ئةم هةوالَ و باسة دةبيَتة مقؤمقؤ و دةطاتة هةموو اليةك و ثيَشامةرطةكانى لقاى
َى هاورليَ(خةليل
شةهيد بةكر تةالنى حزبى شيوعى عيَرا كة لة1987-4-25لةمال

ئؤثةراسيؤنى رلوخاندنى طوندى ئيلنجاغى طةورة بة فةرماندةيى عةمياد حمةماةد

مسايل حاجى خدر ئيلنجاغى) لةئاقارى(خدر حاجيان)ى ساةر رلووباارى كؤياة باووني

جبورى لة1987-4-26بةريَوةضووي ذمارةى دوذمان خاؤى دةدا لاة نزيكاةى()1000

طةجنانى ئيلنجاغى طةورة لة1987-4-26دةضنة اليان و مام جواميَر ئاطاداردةكةنةوة

جاش و سةربازىي بةتانك و زريثؤش و شؤفل و بلدىزةر و فالت و(نةقل بةرلى) و زيل و

كة(قوةت) طوندى ئيلنجاغى طةورة دةرلوخيَنيَ ي مام جواميَر فةرماندةى لقى شةهيد

ئي اى سةربازى و ئؤتؤمبيلى جؤراو جؤر و هااوةنى82 -62ملام لةبةيانياةوة تااوةكو

بةكر تةالنى نامةيةك بؤ هاورليَ(شةهيد حاجى بةختيار) دةنوسيَ كاة ئيادارةى لقاى

نزيااك سااعات2ى ثاااش نيااوةرلى لةثشا ئاااوايى(كلكااةى قااةبران)ةوة تاااوةكو خااوار

شةهيد مةمحود مةرزانى بووي بةدوو ثيَشامةرطةى لقةكاةى شاةهيد حااجى باةختيار

ئاوايى(سةرضاران) طوندةكةيان رلووخاند.

()10

نامةكة بؤ حاجى بةختيار دةنيَريَا ي نامةكاة لاةزارى ماام جاواميَرةوة باةو شايَوةية
بووة(- )3

مقؤمقؤى هاتنى(قوةت)وخؤ ئامادةكردنى هيَزى ثيَشمةرطة

لةمام جواميَرةوة بؤ حاجى بةختيار

لااةناو شااارةوة لااة(كؤيااة و تةقتااة )ةوة هااةوالَ طةيةنرايااة ئيلنجاغيااةكان و

هاورليَى بةرليَزم(حاجى بةختيار) ئاةوا دوذمان طونادى(ئيلنجااغى طاةورة) تيَاك

مةرزانيةكاني لةرليَطةى(سةباح ئةمحةد حةمةد ئيلنجااغي)ياةوة كاةبراى فةرمانادةى

َاةبان) ئيَاوةش باةرةو
دةداتي هيَزةكةم دةبةمة ساةر رليَطاةى(ئيلنجااغى طاةورة -تال

َكى
َى ناارد باؤ خاةل
هيَزى ثشتطريى(حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى)يةي لةكؤيةوة هاةوال

الى(ئيلنجاغى طةورة) برلىني تاسعات()3ى دواى نيوةرلىي ئينجا ئيَوة لةويَوة ليَى بدةن

طوندى(مةرزان و ئيلنجاغى طةورة) كة حكومةتى باةعس باة نياازة باةيانى هيَارش

و دواتر ئةوةى بةالى ئيَمةوة بطةرليَتةوة لةساةر رليَطةكاة دةكةوناة كاةمينى ئيَماةوة و

َكى هاةردوو طوناد ئاطااداربؤوة و
بكاتة سةر ئةو طوندانة و بريلوخايَينَ بةماةش خاةل

ليَيان دةدةين.

َةكانيان طواستةوة دةرةوةى طوند و بؤ ناو شااخةكان()1ي لةاليةكيرتيشاةوة(كيَخاوا
مال

مام جواميَر

َى نااردي كاة
تةها ئةمحةد مةرزانى) لةشارىضكةى(تةقتة )ةوة بةهةمان شيَوة هاةوال

سعات9ى بةيانى 1987-4-26

لةو دوو سيَ رلىذةدا(قوةت) بؤ ئةو طوندانة ديَ .

()2

لةخدر حاجيانى ئيلنجاغى طةورة

َ و موشاري شاكور ماةرزانى)ي ضااوثيَكةوتنةكانى
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مام جواميَر و حمةمةد ضاوشني و هااورليَ ثاؤال
ثيَشوويان.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح ئةمحةد حةمةد ئيلنجاغى و موشري شكور عةىل مةرزانى)ي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةمةد كاةريم )ي لاةدايكبووى 1964ى ماةرزاني ثيَشامةرطةى ديَارين وبةشاداربووى

َقااميشي ساةرلقي ثيَشامةرطةى
َال رلةمةزان خدر-مام جاواميَر)يلاةدايكبووى1945ى بؤل
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول

داستانةكةي لة2015-10-2ز.

ديَريني لة2016-1-15ز.
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دواى تةنها( )6سعات لةنوسينى ئةم سيَ ديَرةى نامةكةى ماام جاواميَري ضاريكة

َال
سةرثةرشتيارانى ئةم قؤلة(حمةمةد ضاوشني-فةرماندةى هيَزى ثشتطريى و نةسرول

َاة ثارلوزاوى
َساو وانةياةكى باشاى دوذمنيانادا و باة ثةل
لةضاوى(جاش و جةيش) هةل

عةىل فةرماندةى كةرت لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر و جةالل ئيلنجاغى فةرمانادةى

هةآلتن و بةرطةى سيَرةى ضةكى ثيَشمةرطةيان نةطرت.

كةرت لةتيثى 87ى قةرةضوغ) بووني هةروةها(سوارة وسو جومعة-ماام ساوارة) كارا

دةستثيَكردنى شةرلةكةى ميَرجارل

بةهيَزى ثشتيوانى بةبرلنةويَكةوةي باةآلم لةطةرماةى شاةرلةكةدا خاؤى ثايَ ناطرييَا و

لةطيَرلانةوةكاندا دةردةكةويَ هيَزى ثشتطريى ناوضاةكة و ثيَشامةرطة جيَماوةكاانى

َمةت دةبات بؤ شةرلةكة و ليَدانى دوذمن(.)1
هةل

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لةسانورةكة و هاةردوو لقاى(شاةهيد باةكر تاةالنى و

َةوة لةنزيك ئيلنجاغى طةورةوة ضاةند ثيَشامةرطةيةكى لقاى شاةهيد
هةر لةو قؤل

شةهيد مةمحود مةرزانى)ى حزبى شيوعى عيَرا وةك ثيَويس هاوكارى يةكرت نةبوون

مةمحود مةرزانى بة فةرماندةيى(شاخةوان شيواشؤكى) بةشداربوون ئةمانيش

هةوادارى بؤ حزبايةتى لةكةللةى هةردوو الدا هةبووةي بؤياة لةطاةلَ ئاةوةى ضااالكية

-1حةمة رلةئوف مسايل شيواشؤكى ناسراو بةهاورليَ(شاخةوان) سةرثةل.

ئةجنامدراوةكة سةركةوتنى بةدةستهيَناي بةآلم ضاوةرلوانى دةستكةوتى زياترى ليَكراوة.

-2دكتؤر ساد عةرةبي رابةسياسى بةتاليؤنى 31ى ئازار.

دابةشبونى هيَزةكانى ثيَشامةرطة و ثشاتطريى باؤ ليَادانى دوذمان باةو شايَوةية
نةخشةى بؤ دانرابوو

-3مالزم كةريم عةرةبي رابةرسياسى لق.
-4سةعيدة رلةش عةرةبي ثيَشمةرطة.

-1قؤىل طوندى ئيلنجاغى طةورة لة ناو طوندةوة بؤ كلكةى قةبران.

-5ئةندازيار خةسرةو خانةقينىي ثيَشمةرطة.

-2قؤىل زيواندارة لةسةر رليَطةى(ئيلنجاغى طةورة-مةرزان).

-6ديار طؤمةشينىي ثيَشمةرطة.

َاةبانى
-3قؤىل باوةمةرة لةسةر رليَطاةى نيَاوان(ماةرزان-ئيلنجااغى طاةورة-تال

-7سةلوان طؤمةشينىي ثيَشمةرطة.

()2

طةورة).
قؤىل دووةم
ثيَشمةرطةكانى لقى شاةهيد ماةمحود ماةرزانى بةسةرثةرشاتى شاةهيد حااجى

قؤىل يةكةم
لةئيلنجاغى طةورةوة كاورلانى ئيلنجااغى طاةورة لاة ثيَشامةرطة ثةرتاةوازةكانى
يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و هيَزى ثشتطريى كة ذمارةياان( )12ساوارةى ميَرجاارل
بووي بةو شيَوةية ثالنيان دانا

بةختيار سةنطةريان طرتبوو ئةمانة بوون
-1حمةمةد عومةر خالد مةرزانى ناسراو بة(حاجى بةختيار) ئيدارةى لقى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

-1لة رىذئاواى طوندةوة لة(جؤنى بةرد)ةوة بؤ(ثةرلةسيَلكان).
-2لةناوةراستى طوندةوة لة(ثةناى خانووة رلووخاوةكانةوة بؤسةر(جادة).
-3لةرلىذهةآلتةوة لة(كةندى حةمةخةجيلة)ةوة بؤ(كلكةى قةبران).
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َة نادر)ي لاةدايكبووى()1952ى ئيلنجااغى طاةورةي 12ساوارةى ميَرجاارلي
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نادر كةريم خالد-خال
لة2016-2-18ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤَال)ي ثيَشمةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى
ثيَشوو.
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-2نازم جةبار تؤفيق ئيلنجاغىي ناساراو باة(فااخري) ثيَشامةرطةى لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

قؤىل سيَيةم
ثةليَكى لقى شةهيد مةمحود مةرزانى بة فةرماندةيى(ساةركةوت طؤثتةثاةيى) و

-3لوقمان تةها قادر ئيلنجااغىي ناساراو باة(ثاؤآل) ثيَشامةرطةى لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

جيَطرةكةى(عةبدوملوتةلي حةمةعةىل ئيلنجاغى ناسراو بة هاةنطاو) شاان بةشاانى
َاةبانى
لقةكةى شةهيد بةكر تةالنى دةضنة باوةمةرةى نيَوان ئيلنجااغ و ماةرزان و تال

-4عةىل خةليل مةرزانىي ناسراو بة(بارلوا) ثيَشامةرطةى لقاى شاةهيد ماةمحود
مةرزانى.

طةورةي ضونكة ئةوان شارةزاى سنورةكة بووني هةروةها لقةكةى شةهيد بةكر تةالنى بة
فةرماناادةيى مااام جااواميَر و جيَطرةكااةى شاااخةوان حةسااارى و سااةرثةىل يااةك و

-5كةريم عةزيز قادر ماةرزانى ناساراو باة(طاؤران) ثيَشامةرطةى لقاى شاةهيد
مةمحود مةرزانى.

دوو(جوتيار تؤبزاوةيى و شةهيد زمناكؤ كةركوكى) سةنطةريان طرتبووي( )5هاةر لاةو
قؤلةدا هاورليَ(ئازاد مسايل حاجى خدر ئيلنجاغى) لةبةرزايى(بيان)ى ئاقاارى طونادى

َيَن) ثيَشمةرطةى لقى شاةهيد ماةمحود
-6ئةمحةد حةمةد مةرزانىي ناسراو بة(بةل
مةرزانى.

ئيلنجاغى طةورةي دةبيَتة هيَزى ثشتيوانى(ئيسناد)ى ئاةم ساةنطةر و قؤلاةي نااوبراو
َى 1979ةوة ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى لااةريزةكانى حزبااى شاايوعى عيَاارا
لةسااال

-7هاورليَ(كاوة عةرةب) ثيَشمةرطةى لقى شةهيد مةمحود مةرزانى.

()3

َةبانى
هةروةها ئةو ثيَشمةرطة ثةرتةوازانةى يةكيَتى و هيَزى ثشتطريى مةرزان و تال
طةورة و شيواشؤك كة دةضنة ثالَ ئةم ثيَشمةرطانة ئةمانة بوون

هةلطرتبووي ثيَشمةرطةى مةفرةزة سةرةتاييةكانى حزبى شيوعى بوو.

()6

دواى ئةوةى هيَزةكةى دوذمن لةرلوخاندنى طوندى ئيلنجاغى طةورة دةبيَتةوة لةثش
َداوة لةنزيك سعات( )3 20سيَ و بيسا دةقيقاة لاةميحوةرى
ئاوايى ضادرطةيان هةل

-1مستةفا حمةمةد كةريم مةرزانىي ثيَشمةرطةى تيثى 93ى كؤيةي سةرثةرشتيار.

ئيلنجاااغى طااةورة تةقااة لااةناو طوناادةوة دةساا ثاايَ دةكااات و ثيَشاامةرطةكانى

-2موشري شكور عةىل مةرزانىي هيَزى ثشتطريى.

بؤسةى(زيواندارة) هيَندة نزيك ثاسةوانةكانى سةر رليَطاى(ئيلنجاغى طةورة-ماةرزان)

-3خدر مسايل عةباس مةرزانىي هيَزى ثشتطريى.

دةبنةوة خؤيان بةثنتك بةستووة تاوةكو دوذمن ناةيانبيينَ()7ي طوللاة باارانى دوذمان

 -4حةيدةرى قادرى شيواشؤكىي هيَزى ثشتطريى.

دةستى ثيَكارد و لةهاةموو اليةكاةوة شاةرلطةرم باوو بةتايباةت لاة هاةردوو قاؤىل

َةبانى طةورةي هيَزى ثشتطريى.
-5رلةمحان برايم حةمةسؤرى تال

()4

يةكةم(ئيلنجاغى طةورةو زيواندارة) هةر سةرباز و جاشيَك دةبينرا وارلادةكات و كاةس
نةبووة براى كةسي جامانة بوو فرليَدةدراي ضةك بوو بةآل بووي ثايَآلو باوو باةجيَ دةمااي

َ)ي ثيَشمةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال
ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةمةد كةريم مةرزانى و موشري شكور عةىل مةرزانى)ي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.

279

َا)ي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مام جواميَر و هاورليَ ثؤل

( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئازاد مسايل حاجى خدر)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشداربووى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َ)ي ثيَشمةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال
ثيَشوو.
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ئةوةى كوذرا كوذراي ئةوةى رلايكرد رلايكرد()8ي لةهةموو بؤسةكاندا ثيَشمةرطة و هيَزى
ثشتطريى قارةمانانة لةدوذمنيانداي هةرضى سةرىك جاش و مةفرةزة خاسة و ئةفسةرى

َى 1988
و بووة مايةى ضاوشكاندنى دوذمن لةسانورةكة و تاا شااآلوى ئاةنفاىل ساال
نةهاتنةوة سنورةكة.

()12

سةربازى و فةرماندةكاةيان(عةمياد حمةماةد جباورى) باووي ئاةوةى دةرفاةتى هيَناا

زيانى طيانى دوذمن و دةستكةوتةكانى ثيَشمةرطة

بةرليَطاكة برلوات و بةئؤتومبيلةوة هةآلت هةآلتي ئةطاةرنا ئاةوانيرت(كوناة مشاكيان

دوذمن زياتر لة()15كوذراوى لةسةرباز وجاش لةمةيدانى شةرلةكة بةجيَماي كاورلى

ليَبووة قةيسةرى) بةنيَو هةرةت و شيو و شيوةرىكةكان هةآلتن و بازيَكيان بة هةزاران

ساااةرىك جاشا ايَك و فةرماندةياااةكى ماااةفرةزة خاساااة بريناااداربووني هاااةروةها

دينار دةكرلى.

بةديلطرتنى( )11سةرباز و( )2شوفيَرى شاؤفلةكان()1ي مساتةفا ماةرزانى دةَليَا

()9

لةدوا كةمينى(باوةمةرة) هةرضةندة هاورليَ(رلابةر) ثيَشمةرطةيةكى لقاى شاةهيد

لةنزيك ئيلنجاغى طةورة( )7سةرباز و لة(باوةمةرة-7-جاش) كاوذران و رلىذيَاك دواى

بةكر تةالنى (مودةرلةع)ةكة دةثيَكيَ ي بةآلم لةكار ناكةويَ و لةسةر(ماودةرلةع)ةكاةوة

شةرلةكة تةرمى سةربازيَكيش بة كوذراوى لةدةرماناوى مةرزان دىزراياةوة ()2ي جاةالل

تةقة ئارلاستةى شةهيد(هةنطاو ئيلنجاغى) دةكريَ و شةهيد هةنطاويش هيَندة مةرد

ئيلنجاغى لةشارةوة بؤشاخ لةالثةرلة()111نوسيويةتى يازدة ساةرباز و حاةوت جااش

َى دةكردةوة و بة ثيَوة شةهيد بووي كاة
بوو هةر بةثيَوة بى كةى سيةكةى لةدوذمن خال

كوذران.

جيَطرى ثةىل لقى شةهيد مةمحود ماةرزانى باووي باةخويَنى طةشاى ئاةم داساتانةى
تؤماركرد()10ي شةرلةكة تاوةكو سعات()4 45ى دواى(عةسر) دريَذةى كيَشا و دوذمان
َى دىرلاوةوة رلايكردي ثاش ماوةيةك هةليكؤثتةر هاتة ئامساانى شاةرلةكة باةآلم
بة ثاشةل

َيَك دةساتكةوت و كةلوثاةىل
لةطةلَ زيانة طيانى و دةرونياةكانى دوذمان كؤماةل
سةربازى و جاش كةوتة دةستى هيَزى ثيَشمةرطةوةي ئةو دةستكةوتانةش ئةمانة بوون
-1زياتر لة( )35كالشينكؤف

 -2دوو ئارلثيَتى -3يةك هاوةنى 82ملم

لةترسى هيَزى شةرلكةرى ثيَشمةرطة هةليكؤثتةرةكان زىر بةرزبوون و نةيانتوانى زياان

-4يةك جيهازى رلاكالَ  -5لةطةلَ( )18ئؤتاؤمبيلى جؤراوجاؤرى ساةربازى و جاشاان

بطةيةنن()11ي ئةم ليَدانةى دوذمن لةو سةروبةندةدا دةنطدانةوةيةكى واى بةخؤوة بينى

وةك(تويوتاااى سااةرىك جاش ايَك و جيَ ا قيااادةى عةميااد حمةمااةد جبااورى و يااةك
طازى(ستةوستني) و دوو شاؤفلَ و دوو(ناةقلَ باةرلى) و سايَ النادكرىز و سايَ ئي ااى
َدىزةريَك و سرينطيَك).
سةربازى و فالتيَك و بل

()3

( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةر نادر-مامؤساتا كااوة)ي ثيَشامةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكة12ساوارةى
ميَرجارلي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َ)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى
( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال
ثيَشوو.

َقااميشي ساةرلقي ثيَشامةرطةى
َال رلةمةزان خدر-مام جواميَر)يلاةدايكبووى1945ى بؤل
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةمةد كةريم مةرزانى)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشاداربووى داساتانةكةي ضااوثيَكةوتنى

( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رلةئوف عومسان)ي ثيَشامةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكة12ساوارةى ميَرجاارلي
ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َقااميشي ساةرلقي ثيَشامةرطةى
َال رلةمةزان خدر-مام جاواميَر)يلاةدايكبووى1945ى بؤل
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول
ديَريني لة2016-1-15ز.

ديَريني لة2016-1-15ز.
( )11ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(حااةكيم بااايز كاااويَس)ي هيَاازى ثشااتطريى و بةشااداربووى داسااتانةكة12سااوارةى ميَرجااارلي

ثيَشوو.
( )3ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(مسااتةفا مااةرزانى ومااام جااواميَر و مااام سااوارةو موحساان رلةئااوف وحااةكيم بااايز و موشااري

ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

شكورمةرزانى)ي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.
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فيشااةكةكة دةرنةضااووي دياااربوو رلىذى مااابوو بؤيااة ئااازادم كاارد ناااوى(ناازار) بااوو

لةثةراويَزى داستانى طةورةى ئيلنجاغى طةورة-وة
َمةتى كورلانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة باؤ ساةر خيَوةتطااى
يةكةم لةكاتى هةل

َةيى بوو .
لةشيَخةكانى سال

()3

دوذمن لة(كلكةى قةبران) دوذمن هاوةنبارانى هيَزى ثشتطريى و ثيَشمةرطةى كردي لة

بؤ كوشاتنى ئاةو ساةربازة(جاةالل ئيلنجااغى) دووجاار فيشاةكى خساتة باةر

َحى ئيلنجاغى طةورة طوللاة هاوةنيَاك دةكةويَتاة نااو
َى كيَخوا حاجى سال
خانووى مال

كالشينكؤفةكةىي بةآلم هةردوو جار فيشاةكةكة ضاروكى دةكارد و نةدةتاةقىي دواتار

طروثةكةى فةرمانادة(حمةماةد ضاوشاني) باةآلم خؤشابةختانة خاوا دةكاتاة بكةويَتاة

هةردوو فيشةكةكة(حةكيم بايز)دةخياتة سةر ضةكةكةى خاؤى و رلووى دةكاتاة ئامساان

َدانةكة بةناويانا ناتةقيَتةوة.
َى ئاذةلَ) و لةبةر نةرمى زبل
سةر(زبَل

()1

هااةردوو فيشااةكةكة بةئاسااانى دةتااةقن!؟ي ثاااش كؤكردنااةوةى دةسااتكةوتةكان

دووةم دواى ليَدانى دوذمن(كاوة ئةنوةر نادر و حمةمةدى مام خورشايدى مساتةفا)

َاةى طرتوتاناة(عةقياد
هةمان(ديل) وتى خؤتان بشارنةوة ضونكة باةو جيهاازة رلاكال

توشى يةكيَك لة(سةرباز)ة بريندارةكان دةباني كاة بةخةساتى بريناداربووة و طوللاة

حمةمةد جبورى) ثةيوةندى بةفرلىكةخانةوة كردووة ي بةآلم بةهؤى سةر ليَشيَوانةوة تةنها

بةرقاضى كةوتووةي حمةمةدى مام خورشيدى دةيةويَ تةقةى ليَ بكاتي بةآلم مامؤستا

وتبووى(ئيلنجاغ) بؤية هةليكؤثتةرةكان ضوبونة سةر طوندى(ئيلنجاغى حاجى اللة)ى

ضةكى فرليَداوةو ليَى طةرليَ باؤ خاؤى دةمريَا !؟ ي ثااش ماوةياةك كاة

شوان توشى تراكتؤريَك ثيَشمةرطة بوباوون( )7ثيَشامةرطةيان لايَ برينادار دةكاةني

دةطةرليَنةوة سةرى لةثشتى ويَنةيةك ئةمةى خوارةوةى نوسيبوو (اىل حبيابيت شاكرية

دواى( )45ضل و ثيَنج دةقيقة ئينجا هاتنة سةر ئيلنجاغى طةورةي ئةو كاتةش كار لة

علي املوت احلق واجلنة احلق اىل اللقاْ اىل االبد)ي مامؤستا كااوة ووتاى كاة ويَنةكاةم

كارترازابووي ثيَشمةرطةكان سةنطةريان طرتباووي تةقاةيان لةهةليكؤثتاةرةكان كاردي

َدايةوة ويَنةى ئافرةتيَك بووي بةوة دةضوو يان خؤشةويس و دةساتطريانى بيَا ياان
هةل

ئةوانيش بةرزبوونةوة و نةيانتوانى زيان بطةياةنن()4ي ياةكيَك لةديلاةكانيرت كاورليَكى

َطرت تاادواى ئةنفالاةكاني بةداخاةوة ئةمةياة
خيَزانى بوو بيَا ي ئاةم ويَنةياةم هاةل

طااةرميانى بااووي بااةناوى(خالااد) ثيَشاامةرطةكانى حزبااى شاايوعى بااةديلى دةيبااةن

كاوة دةَليَ

بةرهةمى شةرل.

()2

َنةوةي شةوانة طؤرانى حةمةجةزاى بؤ دةطوتن دةنطاى زىر
َى) ماوةيةك دةيهيَل
بؤ(مساقول

سيَيةم جةالل ئيلنجاغى لةشارةوة بؤ شاخ نوسايويةتى ثيَشامةرطةيةكى حزباى
َكى بةسارلة باووي نيطاةرانى كاوذرانى
شيوعى عيَرا كةناوى(سةعدةرلةش) بووي خاةل

خؤش بووي لةكاتى طرتنيدا زانيبووى شيوعني وتبووى تو طؤرلى شةهيد بةكر تةالنى
مةمكوذن؟!

()5

سةربازانى دوذمن بووي وتى(بؤ بريندارى كوردتان نةكوشاتوةي ئاةوانيرتتان كوشاتووة)

َماةتى ثيَشامةرطة باؤ ساةر
ضوارةم كة(زىدةتنى ليَش جةرةحتاةنى) لاةكاتى هةل

بؤية منيش لةساةر رل باووم لولاةى ضاةكةكةم كاردة طويَتاكةى ساةربازةكة باةآلم

دوذمن لةنيَوان(زيواندارة) و(سةيدىكة) لة(مةنفةز)يَكةوة تةقة لة(مستةفا ماةرزانى
( )3جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .111

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد-ضاوشني)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وفةرماندةى 12ى ساوارةى ميَرجاارلي لاة-6

( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةكيم قادر بايز)ي هيَزى ثشتطريى و بةشداربووى داستانةكة12ساوارةى ميَرجاارلي ضااوثيَكةوتنى

2016-2ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةر نادر-مامؤساتا كااوة)ي ثيَشامةرطةى ديَارين و بةشاداربووى داساتانةكة12ساوارةى

ثيَشوو.
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤَال)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشاداربووى داساتانةكةيي ضااوثيَكةوتنى

ميَرجارلي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

ثيَشوو.
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و موحسني ئيلنجاغى) كراوةي مستةفاش خيَارا دةضايَتة ساةريان(تةقاةكردن و داواى

-2طوشاد عةبدولرةمحان بايز ئيلنجاغىي هاوكار و ياوةر.

تةسليمبون و ضةكدانانى سةربازةكان) بةيةكاةوة باووةي باةآلم ساةربازيَكيان زامادار

-3بةكر شةريف عةزيز ئيلنجاغىي هاوكار و ياوةر.

كةزىدةتنى ليَش جةرلةحتةنى واتة كة من طرت بؤ بريندارت كردمي

هةروةها(حمةمةدى مام خورشيدى مستةفا)ش جةنازةكانى لةطةلَ باركردووني بةآلم

دةبيَ و دةَليَ

مستةفا مةرزانى( )7ثارضة ضةكيان ليَ دةطريَ و(عةزيزى مام حةمةدى مةرزان)يش

َاةبانى طاةورة و
ئةو( )3كةسةى سةرةوة بةتراكتؤرةكاة جاةنازةكان دةبةناة نيَاوان(تال

شؤفيَرى شؤفلَ بووي بةعسيةكان بة زىر بؤ طوند رلووخانادن هيَنابووياان و زىريشايان

طتكة) سةر ريَطةى كؤياة-تةقتاة ي تااوةكو دوذمان باؤ بردناةوةيان جااريَكيرت باة

ليَدابوو دةستيَكيان شكاندبووي خيَرا لةطةلَ خؤى دةيبات تاوةكو هيتى ليَ ناةكريَ و

ئؤثةراسيؤنةوة نةطةرليَتةوة سنورةكةي حكومةتيش بؤ رلىذى دواتر 1987-4-27تاوةكو

حةوت ثارضة ضةكةكةش(تةسليم)ى تيثى 93ى كؤياة دةكاات و ئاةوانيش تاةنها()2

َةبان ديَ و جةنازةكان دةباتةوة.
بانى تال

()8

َكى
ضااةكى دةدةنااةوة()6ي بااةآلم(عومسااان حةسااةن ئااةمني عومسااان) كااة خااةل

شةشةم ناونرا داساتاني شاليَرى قاادرى ماام باايزى خيَزاناى فةرمانادة(حمةماةد

طوندى(قةرةناو)ى شوان بووي بة هةمان شيَوةى(مام عاةزيز) باة زىرةملايَ باؤ طوناد

ضاوشااني) لااة ئيَااوارةى 1987-4-26لااة هااةرةتى(مةمحااةمسايالن) لااةذيَر بنااة دار

رلووخاناادن هيَنابوويااان كةوتااة دةس ا هاورليَيااانى حزبااى شاايوعى عيَراقااى دواى

َةيةكى
َبوون دةيطريَ ي لةو شةوةدا 1987-4-27/26خودا كتؤل
ثةركةكان ذانى منال

َينةوة ئازادى دةكةن.
ليَكؤل

()7

جوانكيلةيان ثيَ دةبةخشيَ ي عةيشيَ ئةمحةد حةمةد خوشكى حةمة ضاوشاني نااوكى

ثيَنجةم لةشاةوى1987-4-27/26شاةهيد هاةنطاو ئيلنجااغى لةطؤرلساتانى

َةكاةش لاة خؤشةويساتى
َى منال
َةية بة بةرد دةبرليَ و حاةكيم قاادرى خاال
ئةو كتؤل

َاةبان و
ئيلنجاغى طةورة نيَذراي خزمانى(ئؤمةرطومباةت و ماةرزان و داربةساةر و تال

داسااتانى طااةورةى ئيلنجاااغى طااةورةى 1987-4-26ناااوى دةنيَ ا (داسااتان ) ئااةو

َكى ئيلنجاغى طاةورةيان
شيواشؤك) زوو هاتنة سةر قةبران و هاوكارييةكى باشى خةل

داسااتانةى كااة حمةمااةد ئةمحااةدى باااوكى تيَياادا فةرماناادةى 12سااوارةى ميَرجااارلى

َةبانى و شيواشؤكى و داربةسةرى) شان
كردووةي وةك ضؤن لة شةرلةكاندا(مةرزانى و تال

ئيلنجاغى طةورة بووة.

()9

بةشانى ئيلنجاغيةكان رلووبةرلووى دوذمان دةبووناةوة هاةر بؤياة نااوم لاةو ناوضاةية

هةنطاو طةيية لوتكةي شةهيد هةنطاو ئيلنجاغى()1987-1968

ناوة(ميَرجارل-مةلةكةتى ميَردان)ي دواى باةخاك ساثاردنى شاةهيد هاةنطاو ذماارةى

ناوى تةواوى(عةبدوملوتةلي حةمة عةىل تةها ئؤمةر) ناسراو بة هاورليَ(هةنطاو)

كوذراوانى رلذيَم ئةوةى كةوتة بةردةس (6سةرباز و  4جاش)بووني بةتراكتؤرى خزمانى

َى  1968لااة خانةوادةياةكى زةمحااةتكيَش و جوتياار و نيشااتمانثةروةرى طوناادى
ساال

ئؤمةرطومبةت هةموو رلووفاتةكان لةو تراكتاؤرة بااركراني ئةواناةى ئاةو ئةركاةيان

ئيلنجاااغى طااةورة هاتؤتااة ذيانااةوةي قؤناااغى خويَناادنى سااةرةتايى لااة قوتاخبانااةى

جيَبةجيَكرد ئةمانةبوون

ئيلنجااغى طااةورة تااةواو كاردووة و لااة شااارى(كؤياة) تاااثؤىل(يةكااةمى ناوةنادى)

-1حةكيم قادر بايز ئيلنجاغىي بووة شؤفيَرى تراكتؤرةكة.
( )6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةمةد كةريم)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشداربووى داستانةكةي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َةكةي لة2016-5-5ز.
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان حةسةن ئةمني)ي لةدايكبووى 1950ى قةرةناويشؤفيَرى شؤفل
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( )8ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز و حةكيم قادر بايز)ي ثيَشمةرطةو هيَزى ثشاتطريىي ضااوثيَكةوتنةكانى
ثيَشوويان.
( )9ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شليَر قادر بايزو حةكيم قادر بايز)ي شايةحتالَ و هيَزى ثشتطريىي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوويان.
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َى( )1983لةرليَطااةى
لةخويَندنطااةى(ناوةناادى كؤيااةى كااورلان) خويَناادووةي سااال

َنطى مةيداني نهيَنطرى زينداني شةهيد حاجى بةختيار()1989-1957
ثل

شةهيد(عةبدوملةناف تةها ئؤمةر)ى ماميةوة ثةيوةنادى باة رليَكخساتنةكانى(حزباى

َى
ناوى تةواوى(حمةمةد عومةر خالد) ناسراو بة هااورليَ(حااجى باةختيار) لةساال

َى( )1986لةلقى(شةهيد مةمحود مةرزانى)ى سنورى
شيوعى عيَرا )ةوة دةكاتي سال

1957لةخيَزانيَكى زةمحةتكيَش و نيشتمانثةروةرى طوندى(ماةرزان) هاتؤتاة ذياناةوةي

قةزاى كؤية دةبيَتة ثيَشمةرطة ئةو كات هاورليَ(شةهيد حمةمةد حةال ) سةر لق باووةي

خويَندنى سةرةتايى لةطوندى ئيلنجاغى طةورة تةواوكردووةي لةبةر ئاةوةى ئاةو كاات

َكى طونادى ماةرزان باووة كاة
ناوى لقةكةش لةناوى(شةهيد مةمحود مةرزانى) خاةل

قوتاخبانةى(ناوةندى و دواناوةندى) لةو طوندة ناةبووة بؤياة لةباةر هاةذارى و ناةدارى

ئامؤزاى دايكى بووة()1ي شةهيد هةنطاو لةماوةيةكى كورتى تةمةنى ثيَشمةرطايةتيدا

نةيتوانيووة بتيَتة شار و خويَندن تةواو بكاتي لةسةرةتاى حةفتاكانى سةدةى رلاباردوو

بةشدارى ضةندين نةبةردى و ضاالكى كاردووة وةك(ليَادانى رلةبياةكانى تةثاة كاورلة)ى

َن و رلوودةكةنة شارى هةوليَري هاورليَ حاجى بةختيار لةو شارة
طوندى مةرزان جيَ دةهيَل

ناحيةى شوان و ضاالكيةكانى ناوشار و شارىضكةكانى(هةوليَر-كؤياة-تةقتاة ) باةر

َى
بااةكار و كاساابيةوة خااةريك دةبيَ ا بااؤ ثةيااداكردنى بااذيَوى خانةوادةكااةىي سااال

لةشةهيدبوونى لةطةلَ( )2هاورليَيدا جل وبةرطى(ئينزيبات)ى دةثؤشان و دةضانة نااو

1975بةدةستى برادةريَكى خؤى بةخةساتى برينادار دةبيَا و رلةواناةى نةخؤشاخانةى

شارى هةوليَر بؤ ئةجنامدانى ضاالكيةكى رلاسثيَردراو()2ي ضوس و ضاالك و زرنط باووي

سةربازى دةكريَ ي ثاش ئةجنامدانى ضارةسةريَكى ضرلوثرل ضاك دةبيَتةوةي هااورليَ حااجى

َسؤز باووي دوا ثلاةى ثيَشامةرطايةتى لةشاةرلى -4-26
ثيَشمةرطةيةكى قارةمان و دل

بةختيار ذنى هيَناوة و لةثاش خؤى كورليَكى بةناوى(بةختيار) بةجيَهيَشتووةي لةكؤتايى

 1987جيَطاار ثااةل بااوو لةثااةىل()2ى لقااى شااةهيد مااةمحود مااةرزانىي ئااةو

َطريساانى
ساآلنى حةفتاى سةدةى رلابردوو لةسوثاى عيَراقدا بووة بةسةرباز لةطاةلَ هةل

كات(سةركةوتة رلةش طؤثتةثةيي) سةرثةل بووة و شاةهيد(حمةماةد حاةال ) ساةرلق

َى 1980ريزةكانى سوثاى عيَرا بةجيَ دةهيََليَ .
جةنطى(عيَرا -ئيَران)لةسال

()1

بووة()3ي خماابن هاةر لاةو شاةرلةدا كاة شاةرليَكى دةساتةويةخةى قارةماناناة باوو دذ

َى 1982دةبيَتة ثيَشمةرطة لةريزةكانى حزبى شيوعى عيَرا و نازناوى(حااجى
سال

بةنؤكةران و جاش و سةربازى سوثاى عيَرا هةر بةثيَوة شةهيد دةبيَ و لةطؤرلستانى

َى1983لةطوندى(باداوة)ى سةر رليَطاى سليَمانى لةشاةرلى
بةختيار)ى ثيَ دةدريَ ي سال

طوندى ئيلنجاغى طةورة بةخاك دةسثيَردريَ دواى خاؤى ياةك جطةرطؤشاةى تةماةن

ناوةخؤدا بريندار دةبيَ ي بؤ ضارةسةركردن حزب رلةواناةى دةرةوةى ووآلتاى دةكاات لاة

كةمرت لةساَليَكى بة ناوى(شيَخان) بؤ كورد و كوردستان جيَهيَشتووة(.)4

َؤظاكيا)ى جااران لاةويَ
برينةكةى ضاك دةبيَتاةوة و دةنيَردريَا باؤ ووآلتاى(ضيكؤسال
َى()1985دةطةرليَتاةوة كوردساتان
بةشدارى خوىل(حزبى شيوعى عيَرا ) دةكاتي سال

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىل)ي لاةدايكبووى 1986ى هاةوليَري كاورلى شاةهيدي لاة-3-5
2016ز.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شيَخان عةبدوملوتةلي حةمةعةىل)ي كورلى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َ)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشاداربووى داساتانةكةيي ضااوثيَكةوتنى
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال

ثيَشوو.
َ)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشداربووى داساتانةكةيهاورليَى شاةهيدي
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال
ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َيؤنى 31ى ئااازار دةبيَتااة رلابااةر سياسااى و
لااة لقااةكانى(كؤيااة و شااوان) و بااةتال
ليَثرسراوى(دارايى) لة لقى شةهيد مةمحود مةرزانىي لةشاةرلى طاةورةى(ئيلنجااغى
َى جواميَراناةى
طةورة)ى 1987-4-26سةرثةرشتيارى قؤىل(زيواندار)ةى كردووة و رلىل
()1

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح قادر حةمةد-مالزم رلابةر)يلةدايكبووى()1954ى مةرزاني هاورليَى شةهيدو ثيَشامةرطةى

ديَرين ي لة2016-3-9ز.
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َى 1988و ثرىسةى
بينيووة لةليَدانى دوذمن و قارةمانيَتى ئةو دةنطى دايةوة()2ي لةسال

َرتبووة كاة ضاويتة رليزةكاانى
لةشارىضكةى (تةقتة ) لةهةموو هاوساةنطةرانى مناال

ئةنفالةكاندا لةطةلَ هاورليَكانى بةردةوام دةبيَ لةخةبات و تيَكؤشاان تاا سةرسانورى

ثيَشمةرطة.

ئيَران-عيَرا دةرلواتي دواتر بةبرلياري حزبى شيوعى عيَرا دةنيَردريَتاةوة نااو شاارى

ناوى تةواوى (حمةمةد ئةمحةد حةمةد رلةسول مةالك ئيلنجاغى) ناسراو باة حةماة

َى
هةوليَر تا دريَذة بةخةباتى نهيَنى و رليَكخسنت بدات لةشارى هاةوليَري خماابن لةساال

َةيةكى نيشتمانثةروةر و كوردثةروةرى زةمحةتكيَشى
َى( )1951لةبنةمال
ضاوشنيي لةسال

1989لةاليةن دةزطاى(ئةمن)ى هةوليَر خؤي و()6هاورليَى ترى دةستطري دةكريَن ثااش

دايك و باوك بن داسنى لة طوندى ئيلنجاغى طةورةى شيَخانيانى سةر بة شارىضاكةى

ئةوةى بيَ سةرشويَن دةكريَن هةموويان طوللةباران دةكريَن و خانةوادةكانيشيان رلةوانةى

َهيَناوة.
تةقتةقى قةزاى كؤية ضاوى بةذيان هةل

باشااورى عيَاارا دةكااريَن و ئااةمانيش طؤرليااان بااووة طااؤرلى سااةربازانى وونااى
نيشتمانةكةم.

()3

لاة ئيلنجاااغى طااةورةوة ضااوويتة بةرخويَنادن و تاااوةكو ثااؤىل سايَةمى ناوةناادى
خويَناادووةي طااةجنيَكى ضوساا و ضاااآلك بااووة و زوو خااؤى طةياندىتااة رليزةكااانى
َى
َيةوة لاةبال
َى( )1968لةتةمةنى ( )16ساال
ثيَشمةرطايةتى لةشؤرلشى ئةيلول و سال

فةرماندةى 12سوارةى ميَرجارل
حةمةضاوشني ئيلنجاغى()2016-1951

()1

َى()1970ي باةهؤى
َطرتووةي بةردةوام دةبيَ تاوةكو ساال
مةكتةبى سياسى ضةكى هةل

بةووتةيةكى حةمة ضاوشني دةس ثيَدةكةم كة لةنامةيةكدا بيؤطرافياى خاؤى باؤ

َةى ماركسى لينينى كوردستان) بووةي
ئةوةى جيَطةى متمانةى رليَكخستنةكانى(كؤمةل

بةرلاستى ذيانى ثيَشمةرطايةتى بة قسة و بة نوسني ئاسانة بؤ ئاةو

َى( )1976لةاليةن ئةنوةر نادر خادر ئيلنجااغى و ماةال قاادرى رليَكخساتنى
لةسال

نوسيووم و دةَليَ

كةسةى كة دةخيويَنيَتةوةي ضونكة هةرضى ناخؤشي هةية لةذيانى مرىظ بة قاةد ذياانى

َة ناوبراو رليَكدةخريَ .
ئؤمةرطومبةتى لة رليَكخستنةكانى كؤمةل

ثيَشمةرطايةتى ناخؤش نيةي بةآلم يةك رلاستى هةياة ئاةويش ساةربةرزية ي ذيانناماة

َى( )1981ثةيوةندى دةكات بة(هيَزى دةشتى هةوليَر) لةكةرتى()2
لةكؤتايى سال

لةزارى خؤتةوة ويَستطةكانى ذيان رلاس و دروسرت دةدات بةدةستةوةي باةآلم باؤ ئاةو

لةالى (شةهيد ئةمحةد قةمبةرى) ضاةكى ثيشامةرطايةتى دةكاتاة شااني قارةماناناة

َبادات ي هةناديَ كاةليَن
َى خاؤى هةل
كةسةى خاسيةتى ئةوةى ناةبيَ بةشاان و باال

بةشدارى ضاآلكيةكانى سنورى تيثى 86ى دةشتى هةوليَركردووة لة(قةراج و كةنديَناوة

َى مةكتاةب
َى ( )1968لةبال
دةهيَليَتةوةي وةك ئةوةى حةمة ضاوشني نةينوسيوة كةسال

و شةمامك و رليَطةى نيَوان هةوليَر-كةركوك-كؤية-تةقتاة و خؤشاناوةتى و بناارى

سياسااى ثااارتى دميااوكراتى كوردسااتان ثيَشاامةرطةيةكى تةمااةن( )16ساااآلن بااووة

َتو و طؤرقاةرةج و
َتان و بااواجى و كةلكاةمسا و تةكاةل
سةفني و ديَدةوان و هةيبةسول
دةشتى كؤية و دزةيى و دةشتة زيَكردةكانى شيَة بزيَنى و تةقتة و قوشتةثة و ثرديَ)
لةبةر ضاثوكى زوو كراوةتة فةرماندةى مةفرةزة لة هةمان تيث.

َ)ي ثيَشمةرطةى ديَرين و بةشداربووى داساتانةكةيهاورليَى شاةهيدي
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر-هاورليَ ثؤال

يةكةم مةفرةزةى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان باووة لةسانورى(كةنديَناوة) كاة

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح قادر حةمةد-مالزم رلابةر)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وهاورليَى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
َى()2016-2003وة لةطاةلَ نامةياةكى دةستنوساى
( )1سوودم لةضاوثيَكةوتنةكان لةطةلَ حةمةضاوشني وةرطرتووة لةسال

َاة رلاوكايَ ياةكى
َقة لةطويَكانى رلذيَمى بةعس و ترس و دل
ئارلثيَتى بطرنة سوثا و ئةل

ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

خؤى كة بيؤطرافياى خؤى تيَدا بؤ نوسيووم.
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نويَش يةكيَك بووة لة ثيَشمةرطة ئازاكانى هيَزى دةشتى هةوليَر كةوايكردووة بة ئةلقة

بةآلم تةقة ناكةى تا دوذمن دةكشيَتةوة ئينجا ثيَشيان ليَ دةطرىي كاك حمةمةد وايكرد

َيَا لةناوشااريش دةساتمان دةتانطااتىَي باةهؤى ئازاياةتى و
لةطويَ و(ئةمن)ةكان بل

َبذارد و بةآلم ريَطةى نةدا من بتم نازامن بؤ؟! وتى تؤ لةناو طوند
و سةالم عةباسى هةل

َى مةكتةب سياسى و شؤرلشى نويَ(مام جةالل) زوو حةمة ضاوشاني
ثيَشمةرطايةتى بال

لةطةلَ مامؤستا تاهري بة تا شةو دةتبينمةوةي هاةموو ئةواناةى لاة ضاةند خولاةكيَك

دةناسايَ و هةنااديَكجار ضاااالكية سةركيَشاايةكانى حةمااة ضاوشااني بااووة بةمايااةى

َةكيَوى لة بةرزاييةكةى بةردةمى مزطةوتى سيَطردكان لةثيَش هاةر
ئةجنامداو وةك كةل

نيطةرانى مام جةالل بةتايبةت لةو كاتانةى(ئةمحةد كاوردة) فةرمانادةى كةرتةكاةى

دة ثيَشمةرطةكةوة بة طورطة لؤقة ضوة خوارةوة و بةرةو شويَنى دياريكراو لة ضاوامن وون

بووةي ئةمحةد كوردة لة(بريةوةرى رلىذانى سةختى خةبات) ئةمةى خستؤتة رلوو كة ماام

بوو.

جةالل ضةندى خؤشويستوون و رليَزى ليَطرتووني هةروةها طوشااد عةبادولرةمحان باايز
دةطيَرليَتةوة

لةدواى طفتوطؤى( )1984-1983لةطةلَ ثيَكهيَنانى هيَازى ثشاتطريى و لةساةر
َبةندى سيَى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان حةماة ضاوشاني دةكريَتاة
ثيَشنيارى مةل

َاةت
لةناوةرلاستى مانطى()8ى 1983من و سةالم عةباس و حمةماةد ضاوشاني مؤل

َطةى نةوتى تةقتة ي لةمانطى نةورىزى
ليَثرسراوى ئةم هيَزة لةسنورى طوندةكانى كيَل

َنيايى و خةوتن ضوينة
بووين لةئيلنجاغى طةورةي شةو لةبةر كةمى ذمارةمان و بؤ دل

1985لة طوندى ئيلنجاغى طاةورة دةنطاؤى ئاةوة باآلو باؤوة و هاةوالَ هاات طواياة

هةرةتى(ئةحلةدة)ى دةوروبةرى طوندةكةي شةو راكشاا باوو هيَشاتا قساةمان دةكارد و

جاشااةكانى قاساام ئاغااا ووتويانااة قامساغااا وتويااةتى ئااةم شااةوانة دةضاام ئيلنجاااغ

نةخةوتبويني دةنطيَك بانطى دةكردين سةالم ساةالم حمةماةد حمةماةدي كاة هةساتمان

َة هات حمةمةد ضاوشني يةكساةر
ساغدةكةمةوةي ئةمة دةمة و مةغري بوو ئةو هةوال

راطرت ذنيَك بوو وةآلممان داوة و هاتة المان ووتى شيَة جةعفةر كة ئةو كات سةرتيثى

ووتى كورلينة برلىنةوة نانةك خبؤن و وةرنةوة ئيَرة و خؤتان ببةسنت هةرضى ضةكى هاةبوو

تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بوو(جوابى) ناردية هاةموو ثيَشامةرطةكان لةسايَطردكان

وامانكرد بةو شةوة بةثيَيان ضوينة سةر ثردى رووباارى كؤياة باؤ ساةمانداناوة باةآلم

كؤببنةوة سبةى رذيَم هيَرش ديَنيَتة سةرمان لة سيَطردكان ئةمةى وت و حمةمةد طورج

جاشةكان نةهاتن و ئيَمةش لةطةلَ رىذهاةآلت ديساان باةثيَ طةرلايناةوة نااو طونادى

َند بوو تاقمةكةى بةستاو وتى زووكةن شةو درةنطاة ناطاةيني ئاةو سايَ بةتانياةى
بل

َى بةرضاوى هاةبووة لاة
ئيلنجاغى طةورةي ( )2بةردةوام دةبيَ لةو جؤرة خةباتةدا و رلىل

المان بوو بةدايكى سةالم عاةباس ناردماناةوة و خؤماان شاؤرلبوينةوة ساةر رووباارى

َاى هاةبووة
دوو داستاندا وةك شؤرلةسوارى دوذمن بةزيَن نااو دةردةكااتي هاةروةها رلىل

داربةسةر و زىر بةخيَرايى و طورطة لؤقة لةطةلَ رىذهةآلت طةيشتينة ناو سايَطردكاني

لةداستانى رلزطاركردنى تةقتة ي لةداساتانى باةرطرى ئيلنجااغى طةورةلاة-10-22

كة طةيشتني هةموو ثيَشمةرطةكان لة دةورى شيَة جةعفةر خةرمانةيان كردباووي كاة

 1986هاوشانى ثيَشمةرطةكانى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر هةر لةطةلَ طزنطى خؤرةوة

ضاوى ثيَمان كةوت ثيَش ئاةوةى ساةالم بكاةين ووتاى حةماة طياان طةيشنت(ضاونكة

تاوةكو كاتذميَر()5ى ئيَوارة يةكبينة بةرامبةر ئؤثةراسيؤنى سوثاى داطريكةر و جاشان

َةكاة
َنيابوو كة حمةمةد ضاوشنيي ديارة كاك سةالميش هةر وابوو) بةطةيشتنى هةوال
دل

َمةتدا بووةي هةروةها سةروةريةكيرتى حةمةضاوشني لة شةرل و داساتانى
لةبةرطرى و هةل

دريَوى ناكاات بؤياة ناةى ووت هااتن وتاى طةيشانتي هاةر دواى ئاةم قساةية وتاى

 1987-4-26وةك فةرماندةيةكى 12سوارةى ميَرجاارلى ئيلنجااغى طاةورةى هيَازى

َبذيَرة و بارلى ئاةم ضاةمةوة
حةمةطيان(ئارل ثيَ ضى)يةك وةرطرة و دة ثيَشمةرطةيةك هةل
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( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشاد عةبدولرةمحان بايز) ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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ثشتطريى دةردةكةويَ كة زىر قارةمانانة دذى جاش و سةرباز ثةالمار دةبات و عةقياد

كوردستانيةكان توانى بنكةى ثؤليسى تةقتة بطةرليَنيَتةوة و ئةجنومةنى طةرلةكاةكان

حمةمااةد جبااورى و سااةرىك جاااش و مااةفرةزة خاسااةكانى بااةعس دةبااةزيَنيَ ي

َى تةلةفؤنى كؤية-تةقتة بطةيةنيَ و شةوانة مةفرةزةكانى باةرةى
َبذيَريَ و هيَل
هةل

لةشةوى1987-4-27/26خواى طةورة كتيَكى ثيَ دةبةخشيَ ي بةناوى ئةم داستانةوة

كوردستانى بة سةرثةرشتى خؤى ئيَشاكطرى شااربوون و باةردى بناغاةى بةربةساتى

ناوى دةنيَني(داساتان)ي هاوساةنطةرانى(حةمة ضاوشني)شااهيَدى باؤ دةدةن كةلاةهيض

َى طةرلةكى(رلزطارى) دانا و كةدواتر بووة(كؤرلنيشى طةشتيارييةكةى تةقتة ).
خؤل

َة نةكردووة و هةردةم رلووباةرلوو باةثيَوة وةساتاوة و ضاونةترساانة
شةرليَكدا خؤى كرمؤل

دواى طةرلاندنةوةى ناحيةى تةقتة لةاليةن حكومةتى هةريَمى كوردستانةوة حةمة

بةسااةر ليَااوارى طوللااةدا رلىيشااتووةي لةزىربااةى شااةرلةكاندا زياااتر لةضااةكيَكى

َى 1996دةكريَتاااة
ضاوشاااني دةكريَتاااة فةرماندةى(فاااةوجى تةقتاااة ) و ساااال

بةكارهيَناوة(كالشينكؤف و بيى كةى سى و ئارلثيَتى) ئةمةش طوزارشاتة باؤ ئاةوةى

َطاااةى ناااةوتى تةقتاااة ) دواتاااريش دةبيَتاااة
فةرماندةى(فاااةوجى ثاراساااتنى كيَل

لةكاتى شاةرلةكاندا بةرامباةر دوذمان هاةردةم لةجولاة و سةرثةرشاتيكردندا باووةي

يةكةم(بةريَوةبةرى بةريَوةبةرايةتى طشتى ثؤليساى ناةوت و طاازى هاةريَم) لةشاارى

َى 1988دوور دةخريَتاةوة باؤ
لةئةنفالةكاندا ماوةيةك بة ثارتيزانى دةميَننةوةي لةساال

سليَمانىي ضةندين خوىل كاديرى و ثيَطةياندنى ئةفسةرانى لةذيانى ثيَشامةرطايةتى و

َطاى كةورطؤسك و نهيَنيةكانى شؤرلش دةثاريَزيَ و لةطةلَ كؤمةليَك لة كورلانى
كؤمةل

ثلةى وةزيفى و ووزارى بينيوة و دوا ثلةى(عةميد)ى خانةنشني باووةي حةماة ضاوشاني

شاااخ لااة شااارةوة ثةيوةناادى طااريَ دةدةن و دةبيَتااة سةرثةرشااتيارى سااةربازى شااانة

قةلةندةريَكى رليَبازى كوردايةتى و ثيَشامةرطايةتى باووة بةطاةواهى ئاةوةى ئاةو()9

َطاى كةورطؤسك ضااوةرليَ دةكاات تااوةكو (جفارة)ى
ضةكدارةكانى(بروسك) لة كؤمةل

َةى لةثاشى خؤى جيَهيَشتووة هةريةكة و لة شار و شارىضكة و طوند و هةرةت و
مندال

ذمارة 726ى لة دةنطى طةىل كوردستانةوة ثيَ دةطات و لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد)ى براى

بناريَك لةدايكبووني ضونكة ئاةو دةرويَشايَكى كورداياةتى و ثيَشامةرطايةتى و شاةو

شةهيد ئاكؤ سور و كورلانى شانةكاني سةركردايةتى ثةالمار و رلاثاةرلينى كةورطؤساك

بةكيَو بوو دذ بةداطريكةرانى كوردستان.

دةكاتي دةزطاى ئةمن و منةزةمة و بنكةى ثؤليس كاؤنرتىلَ دةكاةن و هاةموو كاوردة

َة ميَردة خؤنةويستة دواى ئةوةى لةضةندين داساتان و نةبةرديادا
بةداخةوة ئةو كةل

َةتاوةكان بةبرليارى بةرةى كوردستانى دواى باةديلطرتنيان ئاازاد دةكاات()12
َخةل
هةل

لةهةردوو شؤرلشى ئةيلول و نويَادا( )2016-1968ياةكبني و باةردةوام لةساةنطةر و

ئةمن-يش رلادةستى بةرةى كوردستانى دةكاات لةشاارى هاةوليَري دريَاذة بةرلاثاةرلين

كؤرلى خةباتدا بووي نةخؤشى زىرى بؤ دةهيَنيَ و دواى ملمالنيَياةكى دذوار و ساةخ

دةدات و بةشدارى رلاثةرلينى شار و شارىضكةكانى تر دةكاات و تاا دةطاتاة رلاثاةرلينى

َة ماندووةكةى
لة ثيَش نيوةرلىى 2016-7-29لةنةخؤشخانةى(ثار)ى شارى هةوليَر دل

شارى كةركوك.

لةليَدان دةكةويَ و لة طؤرلستانى ئيلنجاغى شةهيدان باةخاك دةساثيَردريَ ي لةساةر

َى 1992دةزطا ئيدارييةكانى خاؤى لةناوضاةكانى
دواى ئةوةى رلذيَمى بةعس لةسال

َكؤ و كيَلةكةى تيَكستيَكى جوانى طوشاد عةبدولرةمحان بايز هةية كة بة رليَباواران
طل

كوردستان دةكيَشانةوة باةرةى كوردساتانى حةماة ضاوشاني دةستنيشاان دةكاات باؤ

و زيارةتكةرانى طؤرلستان دةَليَ ئةو عةطيدةى ليَرة نيَذراوة مةردى داستان و سةروةرى

بةريَوةبردنى ئيدارةى شارىضكةى تةقتة وةك يةكةم حاكمى مةدةنى ئيادارةى كاوردى

و دوذمن بةزيَنى بووةي ئةمةش دةقة نوسراوةكةية

َى 1995باة هاوكاارى حزباة
دواى رلاثةرلين لةتةقتة دةستبةكار دةبيَ ي تااوةكو ساال
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ميَذووم شاهيدة كةوا من
294

ئا ليَرةدا لةثيَناوى ئةم خاكةدا

هةذارانى تيَر نان دةكرد

زىرم لة طؤرلناوة دوذمن

ثيَشمةرطة بوو ...خاك بوو ....سةنطةر بوو

َدانى هاورليَى سةنطةرى و هااوبريى لاة شؤرلشاى نويَدا(طوشااد
هةروةها لة ثياهةل

ثيَشرلةوى سواران بووي اللؤكةى من

عةباادولرةمحان بااايز) لااةيادى ضاالةى حمةمااةد ئيلنجاااغى شاايعريَكى جااوانى

لة سةرى مةيدانيَ دةهات ...دةضوو

بةناونيشانى(اللؤكةى من) هؤنيوةتةوة كةشايستةية بة قارةمانيَتى حةماة ضاوشاني و

رمية ضةقان و ض جارانيش نة رةظيا ئةو

()3

ثشتطريى ناوةرلىك و ناواخنى ئةم ذياننامةية بؤية ليَرةدا بةباشى دةزامن بينومسةوة
اللؤكةى من

شةهيدى دووطيان نةسرين حةسةن حميَدين()1987-1965

َوةت نشينى
زاهيدى خةبات و خةل

َى( )1965لة خانةوادةيةكى
ناوى تةواوى(نةسرين حةسةن حميَدين حةسةن)ةي لةسال

سةنطةر بووي ئةو

َهيَناوة لةطونادى ئيلنجااغى
هةذارى كوردثةروةرى نيشتمانثةروةر ضاوى بة ذياان هاةل

نامريَ و ئةميَينَ ناوى بة بةرزى

َى
طةورةي هاوسةرى(عةبدوملةجيد حةمةد مةمحود-مةجيدة سوور) بووي تةنها يةك منال

ئةوةى بؤ جاريَكيش سةنطةرى

كورلى هةبوو بةناوى(رلابةر) قؤناغى سةرةتايي لة قوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورة خويَناد

ثيَشةوةى نةدا بة ئةم و ئةو

بووي كابانى مالَ و ذنى شاخ بووي كشتياريَكى ماندونةناسى 22بةهارةى تةماةن باووي

َؤى شاخ و
رىذىَ هةل

لةكاتى درويَنةى طةمن و جؤ و تةماتة طةيني لة ئاقارى(شيَمحةمةد)ى خؤرئاواى طوند

َنطى ليَرةوار و
رىذىَ ثل

لةكةنارى رلوبارىضاكةى داربةساةري باةتؤثبارانى تؤثخاناةكانى باةعس كاة كويَراناة

رلىذىَ راوضى قةسدة سةرى داطريكةرى

َى 1987شاةهيدبووي
طوندةكانى ذيَر دةسةآلتى ثيَشمةرطةيان بؤردوومان دةكرد لةساال

دةشتى كاكى بة كاكى هةوليَر بووي ئةو

َةكان وتياان دواى طياان دةرضاوونى
ئةوكاتى شةهيد دةكريَ دوو طيان بووةي شايةحتال

لةثايزا بارانى ثةريَ بووي

َةكةى سكى هةر دةجواليةوةي ضاونكة تةماةنى كؤرثةكاةى ساكى
ثاش ماوةيةك منال
نزيك بوو لةكاتى لةدايكبونى.

ناخى زةوى رةباس دةكرد
لة زستانا تؤوى وةشياو

()1

دايكى شةهيد نةسرين دةَليَ

بةرطى خاكى سةوز دةكرد

هةرضةندة طوندةكةيان(موحةرلةمة) قةدةغةكرابووي

بةآلم ئةو كاتى دةراسة بؤ درويَنةى دةغال و دان لاةبانى ئيلنجااغى طاةورة درويَناةى

َطةى طةمن
لة بةهارا كيَل
شنةى شةمالَ باآلى دةكرد

()3

هاوينانيش رلةوسةى سوورى خةلة و خةرمان
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رلةباس= خاكاوي ثاراوي ثرلي تيَري وةشياو= تؤوى بة زةويةوة كراوي رلةوسة= تارمةى طةمن يان جؤي نة رةظيا= راى ناةكردي
َى نةكرد.
ضؤل

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةليمة قادر خدر)ي لةدايكبووى 1930ى ئيلنجاغى طةورةيدايكى شةهيدي لة2016-3-5ز.
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كردووة و مجوجؤلةكةش لةاليةن(كةىل مسايل بةطى)يةوة كةساةربازطةى دوذمناى لايَ
بوو بينراوةي بؤية ئاراستةى بؤردومانةكة ئيلنجاغى كردىتة ئاماانج بةمةش(نةسارين
َةكة)ى شةهيدبوون و ضونة كاروانى نةمرانةوة.
وكؤرثةل

نيشتمانى كوردستان بة سةرثةرشتى شةهيد(عةبدولرةحيم) بةشدارى ئةم ضاالكيةيان
كرد.

()2

()3

َطاةكانى
َةوة لة( )1987-5-29هيَرشيان بؤ مؤل
هيَزةكانى ثيَشمةرطة لة( )5قؤل

َى 1987
ضةردةيةك ضاالكى كورلانى ميَرجارل لةسال

دوذمن برد لة(تةقتة ) هةموو شويَنةكان لةضااو تروكانيَاك دةساتيان باة ساةراطريا

َبةندى()3ى ياةكيَتى نيشاتمانى
َى( )1987سةرجةم هيَزةكانى مةل
لةبةهارى سال

تةنها(مةخفةرى ثؤليس و بارةطااى ريَكخاراوى حزباى بةعساى عاةرةبى ئيشارتاكى)

كوردسااتان بااةرةو سااةركردايةتى رلىيشاانت بااؤ ثاراسااتنى بارةطاكااانى سااةركردايةتى

نااةطرياي كااة لةاليااةن موختااارة هااةآلتوةكانى طوندةكانااةوة ثاريَزطااارى ليَاادةكراي

()4

لةناوضةى(جافايةتى و شارباذيَرل) ضاونكة رلذيَماى حزباى بةعساى عيَارا باة نياازى

رليَكخراوى حزبى بةعس و رةفيقة كوردةكان زىر سةرسةختانة باةرطريانكردي ئةماةش

ثةالمارى سةركردايةتى و ثاكتاوكردنى ئاةو شاويَنة طرنطاناةى شوَرلشاى ناويَ باووي

وايكاارد هيَاازى ثيَشاامةرطة نااةتوانيَ دةس ا بةسااةر ئااةم بارةطايااة دابطريَ ا ي كااة

بةمةش ناوضةكانى دةشتى هةوليَر بؤ حكومةتى عيَرا بيَ كيَشة و طرف و بيَ هيَزى

بة(منةزةمة) ناسرابووي()5بةداخةوة لةم داستانةدا( )11ثيَشمةرطةى قارةمان شاةهيد

ثيَشمةرطة بووي ئةمةى بةهةلزانى و دريَذةى بة سياساةتى رلةطاةز ثةرساتانةى خؤيادا

بوون.

()6

وةك(بةعةرةبكردن) و(رلاطواستنى دانيشتوانة رلةسةنةكان) و(تةختكردن)ى طوندةكاني

ئةو كورلانةى ئيلنجاغى طةورة كة بةشدارى ئةم ضاالكيةيان كرد ئةمانة بوون

لةناوضااةكانى(قااةراج وكةنااديَناوة و شااةمامك و دةشااتى كاااكى بااةكاكى هااةوليَر)

-1جةالل ئيلنجاغىي فةرماندةى كةرت لة تيثى 87ى قةرةضوغ.

لةوماوةيةدا( )68طوندى قةراج و( )78طوندى كةنديَناوة و( )90طوندى شاةمامك و

-2عومسان بانيمارانىي فةرماندةى كةرتى 2ى تيثى 85ى بةرلانةتى.

مركيةى باة سةرثةرشاتى(عاةىل حةساةن ئةملةجياد) تاةختكردي()1هةفتةياةك دواى

-3حمةمةد ضاوشنيي فةرماندةى هيَزى ثشتطريى.

داستانى(رلزطارى) هيَزى ثيَشمةرطة طةرلايةوة(دةشاتى هاةوليَر) بةمةبةساتى ليَادانى

-4مامؤستا كاوة ئةنوةري رابةرسياسى كةرت

رذيَمى بةعس باة سةرثةرشاتى(كؤسارةت رلةساول عاةىل) نةخشاة و ثالناى طرتناى

-5شةهيد حمةمةد عةبدولوهاب فةحتوال(حمةمةد برلنؤ)ي ثيَشمةرطة.

شارىضكةى تةقتة دانراي( )2زىربةى تيثةكانى(86ى دةشتى هةوليَر و87ى قةرةضوغ و

-6هيدايةت حةمةد رةسولَي ثيَشمةرطة.

َبةنادى()3
85ى بةرلانةتى و78ى كاارىخ و12ى ساؤران و93ى كؤياة)ى سانورى مةل
َبةنادى()2ى ياةكيَتى
َخااآلن)ى مةل
بةهاوكارى تيثةكانى(21ى كاةركوك و25ى خال

()3

ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .233
( )4ريَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة409-408ي ئاةو كاتاة مان لاة قؤنااغى ساةرةتايى باوومي

َودان لة سنورى طونادى
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةليمة قادر خدر)ي دايكى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشووي درويَنةى دةغل

َن بووي ثيَمواية شاةوى
َمان لةطةرلةكى تةقتةقى جديدة بوو كة ئةمرى طةرةكى رووناكى ثيَدةووتريَ ي تةمةمن ()11ساال
مال
1987-5-28/27بووي طرتنى شارىضكةى تةقتة ي ئيَستاش باسى ئةو شةوة بكةي دةنطاى رلمباةى ئارثيَتايةكان لاة

ئيلنجاغى طةورة لةناوةراستى حوزةيرانةوة دةس ثيَدةكاتي كةواتة بةوة دةضيَ مانطى شاةهيدبوونى حاوزةيرانى 1987

طويَم دةزرينطيَنةوة.

بيَ .
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل ئيلنجاغى)ي ثارتيزان و ثيَشمةرطةى ديَريني لة2002-5-30ز.
( )2جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .112
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( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئاراس ئةمني مستةفا)لةدايكبووى()1965ى تةقتة ي رليَكخسنت و ضاوساغى ثيَشمةرطةي لاة-6
2016-3ز.
( )6ريَبازيقةنديل بةغداى هةذانديسةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .409
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َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطة.
-7شوكرول
َالي ثيَشمةرطة.
-8شهاب وهاب فةحتول

مةلةكان و رلةش بةسةر و قؤثكى جوانةطاى بةرامبةر كورلةك) هةموو شويَنيَك بوباووة
مةتةريَزى كورلانى ميَرجارل دذى سوثاى داطريكةر.

()10

-9سةباح عةىل مةمحودي ثيَشمةرطة.

لةهةفتااةى دووةمااى تشاارينى دووةمااى 1987فةرماناادة(عومسااان بانيمااارانى)

َحي ثيَشمةرطة.
-10سةباح سةالم سال

لة(ميشرا )ى ثاريَزطاى موسلَ لةطةلَ هةظالةكانى ئاطرى بةرداياة ضااوى دوذمنااني

-11كاكل مةمحود كانةبىي هيَزى ثشتطريى.

هةرطيز دوذمن بريى لةوة نةكردبؤوة كورلانى شوَرلشاى ناويَ بةسةرثةرشاتى(كؤسارةت

 -12حةكيم قادر بايزي هيَزى ثشتطريى.

رلةسولَ عاةىل) ضااالكيةكى لاةو شايَوةية لاة ناوجةرطاةى دوذمان و قاوآليى خااكى
كوردستان و سةرسنورى باشورى باشورى كوردستان ئةجنامبدةن.

 -13ئةمحةد عةدول قادر
هةروةها كاورلانى(ميَرجاارل) لةضاةندين نةباةردى و داساتانى ثيَشامةرطانةى تار

()11

فةرماندة عومسان بانيمارانىي هةميشةدىس و دوذمن حسابى بؤكردووة

()1

َةدا بةشداربوون وةك طرتنى(قاتعى جةيشى شةعبى ئةبو جةعفةرى
قارةمانانة لةو سال

َى 1954لةئيلنجاغى
َال رلةسولَ)ةي سال
َال قادر عةبدول
ناوى تةواوى(عومسان عةبدول

مةنسور) لةشةوى1987-6-4/3كاة تيَيادا فةرمانادةى كاةرتى()6ى تيثاى 86ى

طةورة هاتؤتة ذيانةوةي نةوةى كورلةبؤرى ئيلنجاغى طةورةيةي بةآلم ناسراوة باة(عومساان

َح رلةسولي لاةدايكبووى 1964ى طونادى طؤمةشانيي
دةشتى هةوليَر(فواد حمةمةد سال

َى()1982كاة لةهاةريَمى(8ى دةشاتى هاةوليَر)ى حزباى
بانيمارانى)ي ضاونكة ساال

َاة-
ناسراو بة فواد طؤمةشينى) شةهيد باووي( )7هاةروةها لاةطرتنى ناحياةى(ديَطةل

سؤسياليستى كوردساتان ضاةكى ثيَشامةرطايةتى كردىتاة شاان ئاةو كاتاة طونادى

شؤرلش) لةشةوى 1987-8-28/27هةردوو فةرماندةى كاةرت(جاةالل ئيلنجااغى و

ئيلنجاغى طةورة لةاليةن رلذيَمى عيَراقةوة ضؤلكرابووي ناوضةكة(مةحزور ئيدارى)باووي

َاى جواميَراناةيان هاةبووي()8هاةروةها لةداساتانى(مسااقوىل-
عومسان بانيمارانى) رلىل

َااة) نيشااتةجيَ دةبيَاا ي
بؤيااة لااة طوناادى بااانى مااارانى ناحيااةى شااؤرلش(ديَطةل

بةنااةباويَ) لةشااةرليَكى 264سااعاتيدا لةئااةيلوىل 1987ي عومسااان بانيمااارانى لااة

لةثيَشمةرطايةتيش لةكاتى ئيَشكطرى( )4ثيَشمةرطة ناويان(عومسان) بووة و بةيةكةوة

قؤىل(سوالوك و ناودارىكان و بريىكان) لةناوضةى(تةالن) كة فةرماندةى كاةرتى()2ى

بووني هةر(عومسان)ةى نازناويَكى هةبووة وةك

تيثى 85ى بةرلانةتى بووي جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى كةرت لة تيثاى 86ى دةشاتى

-1شةهيد عومسان مريةكانى

هةوليَر لةقؤىل(دارى جؤخني و قؤثى طرلاو) لةسةر رليَطاةى سوسايَ-ونكاةي بؤمااوةى

-2عومسان كانى سليَمانةيى

( )11رلىذ بةرطريان كردي()9لةو داستانة ميَذوويية بةرطرييةى شؤرلشى نويَ هةرد و بن

-3عومسان سةرسؤر

َةكانى(شاخى سورى شةقالوة و خةتيَ و سارتكة وطةرووى مةجنةرانى ثش
بةرد و آلثال
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)يثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )8ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى سةختى خةباتي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .245شةهيد رليَباز لةالثةرلة 419ى قةناديل
بةغداى هةذاند 1987-9-1داناوة بةرلىذى ئةجنامدانى ئةم ضاالكية.
( )9ريَبازيقةنديل بةغداى هةذانديسةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.178-177
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( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رةئوف عومسان)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )11ريَبازي قةنديل بةغداى هةذانديسةرضاوةى ثيَشووي الثةرلةي.423-421
()1ضاوثيَكةوتن لةطةل(عومسان بانى مارانى) ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َى لةطونادى(باانى مااران) باووةي
َالي لةبةر ئةوةى ماال
-4عومسان حاجى عةبدول

ثيَشمةرطةكان شةهيديان داوةي بةآلم وورةيان بةرزدةبيَتةوة بةطةيشتنى(عومساان باانى

برادةران لةخؤيانةوة نازناوى(بانى مارانى) دةدةنة ثالَ بةتايباةت لاةكاتى ئيَشاكطرى

مارانى و مام غةفور) دوذمن بةفرلىكة و جةيشةوة دةشكيَ ي ئةم شاةرلةش لةميَاذوودا

َكةوتنيةوة ناوةكة تا دةهات زياتر ناسراوتر دةباووي بؤياة
شةوانةي دواتريش بةهؤى هةل

بةداستانى(بةردةسثى) ناسراوةي عومسان بانيمارانى لةو بة هانا ضوونةوة زياتر ئازايةتى

بةو شيَوةية نازناوى بانيمارانى لكاوة بةناوةكةيةوة و بووة بة عومسان بانى مارانى.

َى( )1982دةبيَتاة(فةرمانادةى ماةفرةزة)
و قارةمانيَتى دةردةكةويَ و لةكؤتايى سال

َى 1974
َى بةشاادارى شؤرشااى ئااةيلوىل كااردووة لةسااال
لةتةمااةنى( )20سااال

لةهةريَمى 8ى دةشتى هةوليَر و ضةندين ضاالكى نهيَنى و ثيَشمةرطايةتى لةناو شاارى

لةالى(عةىل مةولود داربةساةرى) لاةبارةطاى تايبةتى(ئيادريس باارزانى) باووة باة

هةوليَر ئةجنامداوة لة ليَدانى جاش و بةعسيةكانداي دواى ئاةوةى ياةكيَتى نيشاتمانى

َى()1980لةرليَطةى شةهيد(سةالح ساةيد حمةماةد
ثيَشمةرطة تا نسكؤى 1975ي سال

كوردستان لةرليَطةى طفتوطؤوة لةطاةلَ حكوماةتى عيَارا لاةنيَوان سااآلنى(-1983

َكى ئيلنجاغى ناحيةى قوشتةثة باووي كاادريَكى سياساى و
ئيلنجاغى بة بنةضة خةل

 )1984توانى بة سةر زىريَك لةناوضاةكاندا زالَ بيَا و باة سةرثةرشاتى(نةوشاريوان

سةربازى سؤسياليسا باوو) رليَكادةخريَ لةرليَكخساتنةكانى(حزباى سؤسياليساتى

مستةفا) يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لاة(قرناقاوثشا ئاشاان) دةساتى باة ساةر

َى( )1982لةهااةريَمى(8ى دةشااتى هااةوليَر)ى حزبااى
كوردسااتان) لةسااةرةتاى سااال

سةركردايةتى(سؤسياليس ) داطرتي بؤية بانيمارانى بةنهيَنى ماوةيةك لة هاةوليَر و

سؤسياليسا ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى دةكاتااة شااني هةرضااةندة برادةرانااى يااةكيَتى

كؤية ماوةتةوةي تا شةرلى بةرةى(جود) و شةهيد باوونى كااديرى سياساى و ساةربازى

نيشتمانى كوردستان لةو سةروبةندةدا ثرلوثاطةندةيان دةكرد كة(عومسان) لةبةر ثؤس

سؤسياليس (شةهيد سةالح سةيد حمةمةد ئيلنجاغى) لة(طؤدى و حااجى ئؤماةران و

بااووة بااة(سؤسياليساا ) بااةآلم لااةرليزةكانى حزبااى سؤسياليساا سااةرةتا هااةر

بنارى قةنديل)ةوةي بانيمارانى لةشةرلى(كونةكؤتر) كة بةرةى جوت (ثارتى دمياوكراتى

بة(ثيَشمةرطة) وةرطرياوةي بؤ وةآلمى ئةمة عومسان بانيماارانى باؤى باساكردم ووتاى

كوردستان و حزبى سؤسياليستى كوردساتان و حزباى شايوعى عيَارا ) باة تاةواوى

(لةسااةر بنااةماى هيَاازى س ايَيةم و دذة دوو جةمسااةرى مااةاليى و جااةالىل بوومااة

َى 1984دةطةرليَتاةوة
َى1983ي لةساال
دةشكيَ ناضار دةضيَتة ووآلتاى(ئيَاران) لةساال

سؤسياليس ).

كوردستان لةو سةروبةندة لةناو سؤسياليس دوو تةوذمى سياسى بةدةركةوت

لةيةكةم شةرلى ثيَشمةرطايةتى لةمانطى(كانونى دووةماى  )1982مةفرةزةكاةيان
دةكةويَتة ناو بؤسةى دوذمنةوة لاةنيَوان(طردةساؤر و قةشاقة) توانيوياناة قارةماناناة

يةكةم ئارلاستةى شؤرلشطيَرلى(اجتاة الثوري )ئةم تةوذمة طلةيي ئاةوةيان دةكارد
كةنابيَ سةركردايةتى حزبى سؤسياليس بةرةو ووآلتى ئيَران برلوات.

دةستبكةنةوة و بؤسةكة بشكيَنن و تا نزيك رلىذئاوابوون شةرل بكاةن و باةرةى دوذمان

دووةم خةتى طشتى سؤسياليس .

زيانى طيانيشيان بةركةوتووةي لةثايزى 1982لةطوندى(بةردةساثى) كاةنارى بةساتى

َى
ئةم دوو تةوذمةش بالَ دةكيَشيَ بؤ دوو لاةتبوونى حزباى سؤسياليسا لةساال

شةرغةي دوذمن ثةالمارى( )2مةفرةزةى هةريَمى 8ى دةشتى هةوليَرى كةرتى(حمةمةد

1985هةنديَك كاديرى حزب و(قادر عةزيز) ئةندامى مةكتةبى سياسى جيابووناةوة و

َال قةشقةيى و نةوزاد بيَستانةيى) دةداتي عومسان بانيمارانى لاة(نيَارةطني)ةوة
عةبدول

دواتاار بوونااة حزبااى(زةمحةتكيَشااانى كوردسااتان) كااة ئةمانااة تااةوذمى(ئارلاسااتةى

و(مام غةفور) لة(سيَكانى)يةوة بؤ ثشتطريى ثيَشمةرطةكان دةطةنة الياني هةرضاةندة

شؤرلشطيَرلى) بووني بانيمارانى لةطةلَ ئةم تةوذمة دةبيَ ي بةآلم وةك بانيماارانى باساى
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دةكات هةرسيَ اليةنى(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و ثارتى دميوكراتى كوردستان و

ناوجةرطةى كوردستان و ئةوةى لة هةردوو تيث ماياةوة عومساان باانى ماارانى باووة

سوثاى ثاسدارانى ئيَران)يش دذايةتيان دةكرديني ثامشاوةيةك ساوثاى ثاساداران(قاادر

سةرثةرشتياريان لةشةرلى كونةكؤتر لة1988-8-30لةبنارى قةنديل.

عةزيز)يان دةستطريكردي بؤ ماوةيةك ضوينة ذيَر دةسةآلتى ناوضةى(ثاارتى دمياوكراتى

بانيمارانى بؤ ماوةيةك لة دواى شةرلى كونة كؤتر لة ووآلتاى ئيَاران دةميَنيَتاةوة و

كوردستان) لة باديناني ثاارتيش دةكةويَتاة ليَادان و رلاوةدوونانيااني هاةموو اليةناة

لة( )1990-5-15دةطةرليَتاةوة كوردساتان و لةيةكاةى ذماارة()24ى مةيادان لاة

سياسيةكانى سةر طؤرلةثانى كوردستان بةياننامةيان لةسةر ئةو طروثة جيابؤوةى حزبى

سةربازطةى(تاجى) لةشارى بةغداد دةبيَتة ساةرباز بؤمااوةى زيااتر لاة( )2ماانطي

بةياننامااةيان دةردةكااردي بةتايبااةتى بةياننامااةى كةسااى(شخصااي)

لةطةلَ طرتنى ووآلتى(كوةي ) لةاليةن سوثاى عيَراقاةوة لاة( )1990-8-2مجوجاؤىل

لةسةر(عومسانى بانيمارانى و دكتؤر رلةشيد و زرار جؤآل)طواية ئةوانة بكوذى(شاةهيد

هيَزى ثيَشمةرطة و شؤرلش دةس ثيَدةكاتةوة و لةاليةن شةهيد(رليَبااز)ةوة فةرمانادةى

قادر مستةفا)ني ثاش ماوةيةك ئةم طروثة نيَوانى لةطةلَ ثارتى دميوكراتى كوردساتان

َى هةوليَرى ثارتيزانةكانةوة ثةياميَكى زارةكى بؤ بانيمارانى دةنيَريَ باؤ دووباارة
رلةتل

ئاسايى بؤوة و ضارةسةرى كيَشةكان بة ئاشتيانة بةريَوة ضووي لةاليةكيرتيشاةوة حزباى

خؤ ريَكخستنةوةي جاريَكيش لةطاةلَ(حااجى مةسايفى) بةيةكاةوة لاةو بارةياةوة باؤ

سؤسياليستى كوردستان بة دةم بانطةوازى ئاشتبوونةوةى طشاتى ياةكيَتى نيشاتمانى

خؤئامادةكردن طفتوطؤدةكةن و دةس دةكةن بة رليَكخستى ضاةكدارةكانى حكوماةتى

كوردستانةوة ضووني ئيرت لةمةوة ثاش ماوةيةك بانيماارانى دةطاتاة ئاةو برلواياةى كاة

عيَرا لةضوارضيَوةى(شانة ضةكدارةكانى بروسك) سةرثةرشتيارانى ئاةويَ رلىذيَ(شايَة

ناتوانن طؤرلانكارى بكةن بةو ثيَكهاتةى(ئارلاساتةى شؤرلشاطيَرلى) ضاونكة زىر دابارلاو

تار وحااجى مةسايفى و ماةال حمةماةدى بةحركاةيى) باووني لاة()1991-3-11

بوون و لةرلووى سةركردايةتيشةوة تةواوكارى(موتةكاميل) ناةبووني بؤياة بانيماارانى

لة(باداوة)ى شارى هةوليَرةوة بانيمارانى لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر -مام ئاةنوةر) باةرةو

َى( )1987برليار دةدات ثةيوةندى بة(يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان)ةوة بكااتي
لةسال

َى مستةشااار(ئةسااعةد ئاغاااى هااةركى) دةضااني ئااةوانيش شااةرلى(جااةماوةر و
مااال

لةكةرتى()6ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لاةالى فةرمانادةى كاةرت شاةهيد(فاواد

َةكااةيان ضااةكيان دةساا دةكااةويَ و بااةرةو
ثيَشاامةرطة) ناكااةن ولااةكؤطاى مال

طؤمةشااينى) دةبيَتااة ثيَشاامةرطةي ثاااش ماوةيااةك دةبيَتااة جيَطاارى ئااةو كةرتااةي

دةزطاى(ئةمن و رليَكخراوى حزبى بةعسى سةيداوة) و قاميقاميةتى مةركةزى هاةوليَر

دواى(داسااتانى رلزطااارى و كيميابااارانكردنى طؤثتةثااة و عةسااكةرى قةآلساايَوكة)

َكى رلاثةرليووى كوردستان لة(سةيداوة) دةكةناةوةي
َمةت دةبةن و بارةطايةك بؤ خةل
هةل

بانيمارانى لةمانطى()5ى 1987دةطوازريَتاةوة باؤ تيثاى 85ى بةرلاناةتى و دةكريَتاة

َى(عزةت دوورى) دوو ساريةى ساةربازى هايض بةرطرياةك ناكاةن
دواتريش دةضنة مال

فةرماندةى كةرتى()2ى هةمان تياثي بةشادارى طرتناى شارىضاكةكانى(تةقتاة و

وخؤيان تةسليم دةكةن و بانيمارانى دةستى بةسةر دادةطريَ و ناهيََليَ تاآلن بكريَا

َى
ديَطةَلااة و سااةرى رلةش و ميشاارا ) دةكااات و رلىَلااى جواميَرانااةى بينيااووةي سااال

و دواتر بووة(سكرتاريةتى هةظالَ مام جةالل) ساكرتيَرى طشاتى ياةكيَتى نيشاتمانى

1988دواى ئةنفالةكان و لةطةلَ برلياردان بؤ دروستكردنى يةكةى ثارتيزانى بةشايَكى

كوردستان لةهةوليَر.

سؤسياليسا

ديارى كةرت و مةفرةزةكانى هةردوو تيثى(91ى ساةفني و85ى بةرلاناةتى) طةرلاناةوة

لةدواى رلاثةرينةوة بانيمارانى لة ضةند ويَستطةيةكى سةربازى و سياسى كارى ثايَ
سثيَردراوة وةك
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-1فةرماناادةى(هيَااز)بااووة لةبااةتاليؤنى(بةرلانااةتى) شااةهيد رليَباااز فةرماناادةى
َى 1991,
بةتاليؤنةكةى بووةلةسال

َبةندى ساؤران) باةآلم(ثاارتى دمياوكراتى
-2دواى كؤنطرة دةكريَتةليَثرسراوى(مةل
َسوكةوتة بيَباكةكانى نيطاةران دةبايَي بؤياة ياةكيَتى نيشاتمانى
كوردستان) لة هةل

َى
-2لةطةلَ دةستثيَكردنى طفتوطؤى بةرةى كوردستانى وحكومةتى عيَرا لةساال

كوردستان لةضوارضيَوةى(رليَكةوتنامةى سرتاتيذى) نيَوانيان لةطةلَ ثاارتى دمياوكراتى

 1991هيَزةكةى بةتاليؤنى بةرلانةتى ديَنة ناو شاارى هاةوليَر باؤ ثاساةوانى ليذناةى

َكى ناوضاةكة
كوردستاني بانيمارانى لةو ثؤستة الدةداتي لة كاتيَكدا بةشاهيَدى خاةل

تةنسيق و بانيمارانى دةبيَتة فةرماندةى بةتاليؤنةكة و(فاارو جاةميل)يش دةكريَتاة

َبةندى سؤران .
َبةندة سةركةوتوةكانى ميَذووى مةل
يةكيَك بووة لة هةرة ليَثرسراو مةل
َى( )2005لااة(خااوىل طواسااتنةوةى ثةرلااةمانى كوردسااتان) دةبيَتااة
 -3لةسااال

سةرثةرشتيارى(ليذنةى تةنسيق).
َى 1992لة(سوثاى يةكطرتووى كوردستان) دةكريَتة فةرماندةى فةوج لة
-3لةسال
ليواى 31ى هةوليَر.

ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان و(سةرىكى فراكسيؤنى سةوز) بؤ يةكةجمار لة ميَذووى
خةباتى شاخ و شارىي خةباتى مةدةنى دةسا ثيَادةكات لةساةر ثرلىذةياسااى(ناةوت

َى 1994بةهؤى(براكوذى)يةوة سوثاى يةكطرتووى كوردستان جيابووناةوة
-4لةسال

وطاز)ى هةريَمى كوردستان لةو ثؤستةشى الدةدةني ضونكة نايةويَ ياساكة تيَثةرليَ ي

لةيااااةكرتى و بانيمااااارانى كااااراوة بةفةرماناااادةى(لةشااااكرى قةرةضااااوغ) و

َويَستةى بانيمارانى زيااتر دةيناسايَنيَ ي ضاونكة ثيَشارت وةك فةرماندةياةكى
ئةو هةل

سةرثةرشتيارى(ميحوةرى رلىذئاواى هةوليَر)ى ثيَ سثيَردراوة تاوةكو 1996-8-31

َويَستيَكى سياسى و مةدةنى بانيماارانى هاتاة
ثيَشمةرطة دةناسرا بةآلم ليَرةدا وةك هةل

َى  1997وةك فةرماندةى لةشكر دةطوازريَتةوة فةرماندةى(فةرماندةيى 5ى
-5سال

َكى ثساثؤرل
ناساندني ضونكة بريورلاى ئةوةبوو ثيَويستة ياساكة ووردتر دابرليَذريَ و خةل

دووكااان) و سةرثةرشااتيارى(ميحااوةرى مساااقوىل) تاكوَتايى(طااةردةلوىل دووةم) لااةو

َريَ ئينجا دةنطى لةساةر
َة و كةموكورتيةكانى نةهيَل
و ئةكادميى بيخويَنيَتةوة تا هةل

داستانةدا كة لةماوةى()1مانطدا( )3براى قارةمانى( قادر و تاريق و رةفيق) شاةهيد

بدريَ .

دةبن بةشدارى ثرسةكةشيان ناكات ضونكة ئاماادة نابيَا باؤ ساعاتيَكيش ساةنطةر
بةرامبةر دوذمن ضؤلَ بكات.

َى(ريفؤرم)ى ناو يةكيَتى نيشتمانى كوردستان كاردةكااتي
َى( )2006لةبال
-4سال
َةبانى-
َى ريفؤرمي ثاش ئةوةى(جةالل تال
دةبيَتة ئةندامى ليذنةى دانوستانةكانيش لةبال

َى 1998دةبيَتة فةرماندةى(فةرماندةيى سكرتارييةتى هةظالَ مام جةالل).
-6سال

مام جةالل) سكرتيَرى طشتى يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان باووة(ساةرىك كؤماار)ى

َى 1999-1998دةبيَتة فةرماندةى(فةرماندةيى 15ى قةرةضوغ).
-7سال

َاة زةقارت دةركاةوتني تاا دواكؤبووناةوةى ساةركردايةتى ياةكيَتى
عيَرا ي ئيرت ئةو بال
َى(ريفاؤرم) لاة كااديرانى
نيشتمانى كوردستان لة( )2008-12-3هةردوو باالَي باال

ويَستطة سياسيةكانى

َيَك
َى(رلةط)ياش كؤماةل
ناوةوةى هةريَمى كوردستان و ناو يةكيَتى ثيَكهااتبوون و باال

-1لاااةكؤنطرةى()2ى ياااةكيَتى نيشاااتمانى كوردساااتان لةشاااارى ساااليَمانى

كاااديرانى يااةكيَتى دةرةوةى هااةريَم بااووني بةياننامةيااةكيان دةركااردي كةتيَياادا

بةكؤكردنةوةى()522دةنطى ئةندامانى كؤنطرة بووة(ئةندامى سةركردايةتى) يةكيَتى

َساورلاويَكى
َى(ريفؤرم) لة نيَو(بزوتنةوةى طؤرلان) تويَنرايةوةي بانيماارانى باووة هةل
بال

نيشتمانى كوردستان.

ديارى ئةو بزوتنةوةية بةتايبةت لةهةوليَر وكؤية.
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َبذاردنااةكانى()2009-7-25ى ثةرلااةمانى كوردسااتان
-5بانيمااارانى لااة هةل

رلىىل ئيلنجاغيةكان لةبادينان

طااةورةترين سااةركةوتنى بةدةسااتهيَنا لااة ساانورى ثاريَزطاااى هااةوليَر و بةتايبااةتى

بؤ ئةوةى يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان بيساةمليَينَ لةناوضاةكانى(باديناان)ياش

َبةندى 14ى رليَكخستنى كؤيةى يةكيَتى نيشتمانى
شارى(كؤية) كة ئؤرطانةكانى مةل

دةتوانيَ ضاالكى ئةجنامبدات بؤ ئةو مةبةستة هيَزيَك لاةتيث و كةرتاةكانى ياةكيَتى

كوردستان بة تةواوةتى كةوتنة ذيَركاريطةرى بزوتناةوةى طاؤرلاني ياةكيَتى نيشاتمانى

نيشتمانى كوردستان بة فةرماندةيى(رائيد جةالل) ئامادةكران تاوةكو باة رلىذهاةآلتى

َباذاردن
كوردستان لةشارةكةى(حاجى و هاةظالَ ماام جاةالل) باؤ يةكاةجمار لاة هةل

كوردسااتانةوة بتاانة ناوضااةى باديناااني ئااةم هيَاازة لااةدواى داسااتانى طرتنااى

َبذاردناة
نةياتوانى سةركةوتن بةدةس بهيَنيَا ي لاة ويَساتطةيةكيرتى دواى ئاةم هةل
َبذيَردرايةوة
بانيمارانى بة سيَيةم دةنطى بزوتنةوةى طؤرلان بؤ ثةرلةمانى كوردستان هةل
و ئةجمارة بؤ طةجنيَكى بزوتنةوةكة كورسيةكةى ثةرلةمانى بةجيَهيَش .
-6دواى ئةوةى بزوتنةوةى طؤرلان لةطةلَ ثارتى دميوكراتى كوردستان ريَكاةوتن باؤ
ي ياةكيَتى
دروستكردنى كابيناةى هةشاتةمى حكوماةتى هاةريَمى كوردساتان باةب َ

َة) و لةسةرةتاكانى مانطى ئةيلوىل 1987ئامادةكرا.
شارىضكةى(شؤرش-ديَطةل

()1

ئةو هيَزة لة( )1987-9-20دةطةنة ووآلتى ئيَاران و شاارى(شانؤ)ى رلىذهاةآلتى
كوردستاني لةويَشةوة بةريَدةكةون بؤ(سيَ سنور)ى نيَوان(ئيَران و عيَرا و توركيا) تا
دةطةنة(خواكورك) و لة(بامةرلنيَ) بارةطا دادةنايَني ئيلنجاغياة بةشاداربووةكان لاةو
هيَزةدا ئةمانة بوون

نيشتمانى كوردستان بؤية بانيمارانى لة ويَستطةيةكيرتى خةبات خؤى لة بزوتناةوةى

َال حةمةدةمني ئؤمةر وسو ئيلنجاغى
-1شوكرول

َبذاردناةكانى 2013ى ثةرلاةمانى كوردساتان طةرلاياةوة نااو
طؤرلان سرل كرد و لة هةل

َال كاويَس ئيلنجاغى
-2شهاب وهاب فةحتول

َخؤشاى خساتةوة نيَاو ئةنادامانى
ريزةكانى(يةكيَتى نيشتمانى كوردستان) بةمةش دل

َال ئيلنجاغى
-3غةفور حةمةد رلةسولَ عةبدول

يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لة هةريَم و مايةى نيطةرانى بزوتنةوةى طؤرلان بوو.

لةكاااةرتى()5ى طؤرقاااةرةجى تيثاااى 86ى دةشاااتى هاااةوليَري فةرمانااادةى

 -7دواجار بانيمارانى ئيَستا ئةندامى خانةنشينى ثةرلةمانى كوردستانة.

َبةنادى()4ى ياةكيَتى نيشاتمانى
كةرتةكةيان(سةباح مةنتك) باوو()2ي بارةطااى مةل

ئةطةرضى ويَستطةكانى ذياانى ثيَشامةرطايةتى و سياساى و ماةدةنى بانيماارانى

َناساكيَ و
كوردستان وكؤميتةكانى(ئاميَدى و دهؤك و شيَخان) لة(طةىل باوزيَ و طةل

سةنطةرطواستنةوة و ئةوبةر و ئةمبةرى تيَكاةوتووةي هاةر لاة(حزباى سؤسياليساتى

طةىل سيَدةر) دامةزرابووي بة سةرثةرشتى شةهيد(ئازاد هاةورامى) ياةكيَتى لاةدواى

َى ريفؤرم
َى ئارلاستةى شؤرلشطيَرلى و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و بال
كوردستان و بال

كارةساتى 1978ى هةكاري-يةوة نةيتوانيبوو باوونى خاؤى لاةم دةظاةرة بساةمليَينَ و

و بزوتنةوةى طؤرلان و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان) بةآلم هةردةم لةبةرةى ميللاةت و

َال حةماةدةمني دةبيَتاة رليَكخاةرى تياث
دابرلانيَك لةم دةظةرة بةديادةكرا()3ي شاوكرول

َؤزى و براكاوذى و ناتاةبايى و
َدا بووةي رلىذيَك لةرلىذان لةبةرةى دوذمن نةبووةي ئاال
طةل

لةطةلَ(مةروان مةالقةرةيى) كاة ئيَساتا لاة ووالتاى ئةملانياياةي كاارى رليَكخسانت-

ناكؤكى و بري و رلاجياوازى لةنيَو بزوتنةوةى رلزطاارخيوازى كاورد و ملمالنايَ نارلةواكاان
ضؤك و ملى بة عومساان بانيماارانى داناةداوة و هاةردةم دىسا و دوذمان حساابيان
بؤكردووة.

َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1شوكرول
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(غةفور حةمةد رلةسولَ)ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َى ضوارةمي ئازارى 2008الثةرلة .2
َةجبة لةباديناني رلىذنامةى تاكي ذمارة()39ى سال
َةى هةل
َال شيَخانىي تؤل
( )3شوكرول
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يانكردووةي بؤ ئةو مةفرةزانةى كة بؤ(بادينان) نيَردرابوون()4ي ئةمانة بؤ مااوةى ياةك

دةضنة(دةشتى حةياتيَ) بؤطةىلَ رلةش هةريةك لة(تؤفيق كانى لةلةيى و اللؤ مةرزانى)

سااالَ لااة بادينااان دريَااذة بةخااةبات دةدةن و بةشاادارى ضااةندين نةبااةردى و ضاااالكى

َكى نزيااك زيَااى بتااووك بااوون رلىَلااى باشاايان هااةبوو لةثةرلاندنااةوةى
ضااونكة خااةل

َال و غاةفور و شاهاب)
ثيَشمةرطانة دةكاةني هةرسايَ كاورلة ميَرجارلييةكاة(شاوكرول

ثيَشمةرطةكاني دواتر لةطةىل رلةشةوة دةطةرليَنةوة شارى(شنؤ)ى رلىذهاةآلتي لةويَشاةوة

َةدا شان بةشانى كةرتى()5ى طؤرقةرةجى تيثى 86ى
لةسةرجةم ضاالكيةكانى ئةم سال

َى بالاةييان)لاة-8-31
َةيان و قرناقاوثش ئاشان و دىل
بة(باديناويَ و نةمنجيَ و بال

دةشتى هةوليَر رلىىل جواميَرانةيان بينيووة.

()5

هيَزةكةى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان بةهاوكارى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان
ضةند ضاالكيةك ئةجنام دةدةن وةك

َبةنادى
1988دواى ئةنفالةكان دةطةنةوة(وةرتيَ و خةتيَ و تومتيَ) كاة هيَزةكاانى مةل
َة و ثاشةكشةيان بؤ ساةر سانورى عيَارا -ئيَاران
سيَى يةكيَتى لةويَ بوون ثيَش جول
َى ثارتيزانةكانى هةوليَر لاةقؤثكى(جواناةطا وكيَالَ كيَال) بةرامباةر كاؤرلةك
ولةرلةتل

-1لةنيَوان(باتوفة و بيَطؤظة) بؤسة بؤ دوذمان دادةنايَن و دوذمان دةكةويَتاة باؤ
سةكةوة و زيانى ثيَدةطات.

مانةوة.

()7

كيَومالَ خةريكبوو ئاطا خبنكيَينَ

-2لةنيَوان(بيَطؤظة و رلاظينا) لةضاالكيةكدا لةطةلَ(جةوهةر طردةسؤرى) دةس لة

لةنيَو ئؤثةراسيؤنةكانى ئةنفاىل حكومةتى عيَرا و رذيَمى حزبى بةعسى عةرةبى

َى) و(خاةيرى
َاة ضةمتاةمال
دوذمن دةوةشايَنن و هاةردوو ثيَشامةرطةى قارةماان(ثال

َى  1988بةتايبةت لة رىذ و بةروارى( )1988-8-2طوشااد
ئيشرتاكى لةهاوينى سال

بادينى) شةهيد دةبن.

عةباادولرةمحان بااايز و شااادية رةمحااان جااؤرى هاوسااةرى و(ئاطااا)ى تاقانااة و كااورلة

َةجباةدا لاة( )1988-3-28ضااالكيةكى بايَ ويَناة ئاةجنام دةدةن
َةى هةل
-3لةتؤل

نؤبةرةكةياني لة ئاقارى(كاولة خانيان)ى باشورى رىذئاواى طوندى ئيلنجااغى طاةورةي

لةنيَوان(بيَطؤظة وكانى ماسى) لةطوندى(رلاظيناا) دةسا بةساةر فاةوجيَكى رلذيَماى

دوور لة دةسةآلتى فاشيانةى بةعس لة كوناة شااخ و هاةرةت و شاويَنة عاسايَيةكان

عيَراقدا دادةطرني كةتيَيدا فةرماندةى مةفرةزةى كةرتى()5ى طؤرقةرةجى تيثاى 86ى

َكى سانورةكة هاةردةم باة ضااوى ئوميَادةوة ليَياان
دةذياني ئةو خيَزانةى هةموو خاةل

َال ثااريداود)ى شااةهيد دةبيَ ا و(نااازم
دةشااتى هااةوليَر(شااةهيد ئياارباهيم عةباادول

َادةدةرى بارية
دةرلوانني ضونكة لةماوةى هةشتاكانى ئةو سةدةية خانةخويَ و نؤذدار و دال

كورلةداويى)يش بريندار دةبيَ .

()6

جياوازةكان و مةكؤى بةرةى رزطارى زةمحةتكيَشان و تيمارطةى برينادارانى هااوآلتى و

لة( )1988-4-20بةرةو ناوضةى سيَ سنور كةوتناةوة رليَطاا ولاة(رليَكاانى)ياةوة

ثيَشمةرطة بووني خاوةنى شةهيد وبريى شؤرلشطيَريش بووني لةو رىذةدا تةماةنى كاورلة

هاتونةتةوة(ضياى شريين) بة طةىل هوَريَ و ثشتى(ضياكةر) ديَنةوة(ضةمى رليَزاناؤك) و

نؤبةرةكةيان ئاطا تةنها(ساليَك و2مانط) بووةي هيَزةكاانى جااش و جاةيش باةردةوام

ناوضةى(بارزان) بؤماوةيةك لةويَ دةميَننةوةي دواتر بةضياى(برادىسا ) و ميَرطةساؤر

َطة و ئاطردان و شاويَن ثيَاى ثيَشامةرطة و
َى ئةو ناوضةيانكردووةي بةدواى مؤل
كيَومال

َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4شوكرول

َال)لةدايكبووى 1968ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني-12-26
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شهاب وهاب فةحتول
2012ز.
َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6شوكرول

309

حةشااارطةكانيانةوة بااووني جطااة لااةوةش ئيلنجاغيااةكان زىربااةيان ثيَشاامةرطة و
َاةكانى
فةرماندةى كةرت و كادير و كورلى قارةمان بوون بؤية دوذمن باةردةوام كيَومال
َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )7شوكرول

310

َيَكاادا كااة لااة  1988-8-2جاااش و جااةيش
لااةو ناوضااةية ضارلكردبؤوةي لااة كيَومال

َطةكانى دوذمن و ضاالكى طاورز وةشااندن لةثيَطاةكانى رلذيَام لةهاةر
ثةالمارى مؤل

َى طوشااد عةبادولرةمحان دةطريَتاةوة
َطةى كاولة خانياانى ماال
ئةجنامياندا تةواو مؤل

َاى جافاياةتى و شاارباذيَرل و قةآلسايَوكة و
ناوضةيةكى كوردساتان لاة(باديناان و دىل

ئةوانيش بة ثرلتاوى دةضانة نااو كةثةكاة شااخيَك جطاة لة(طوشااد عةبادولرةمحان و

خؤشناوةتى و دةشتى هةوليَر و شةمامك و قةراج و مركية وكةنديَناوة و بنارى شااخة

ي ثيَشامةرطة و كااديريرت بةناوةكانى(عاةىل
شاديةى ه اوساةرى و ئاطااى كاورلى) سا َ

َتان و كيَشاكة و قةناديل) ليَارةدا تاةنها
بةرزةكانى سةفني و كؤرلةك و هةيباةت ساول

َةبانى)
َح تال
َة نادر كةريم و سةباح عةبدولرةمحان حةمة سال
مةمحود ئيلنجاغى و خال

ئامااذة بةشاةرل و ثيَكداداناة ديارةكااانى وةك(طرتناى ساةرى رلةش و سااةركردايةتى و

َيَن و كةثةكة شاخ خؤياان دةشاارنةوةي مسكاؤآلنى جااش و
بةقةرةثةستؤ لةهةمان كةل

َبةندى سيَ و شةرلى كونة كؤتر)دةكةم.
مةضلوبةى شةمامك و داستانى بةرطرى لةمةل

جةيش هيَندة نزيك دةبيَتةوة تةثوتؤزى ثؤستالَ و ثيَالوةكانيان بة رووكار و سةر دةرووى

طرتنى سةرى رلةش

كةثكة شاخةكةى كة خؤيان تيَدا شاردىتةوة دةرلواتي ئاطاى نؤبةرةش نةخؤش و الواز و

داستانى سةرى رلةش وةك شاةهيد رليَبااز باة ياةكيَك لةساةروةرييةكانى ياةكيَتى

كؤكةى بووة ترساون بةهؤى كؤكةى ئاطاوة جاشاةكان و ساةربازةكان ثيَياان بازانن و

َبةندى()3ى بةتايبةتى ئةذماركردووة و لة هةموو
نيشتمانى كوردستان بةطشتى و مةل

َيَا ي شااديةش
ئاشكرايان بكات بؤية رلوو دةكةنة شاديةى دايكاى تاا ئاةو شاتيَك بل

كوردستان ئةم داستانة دةنطى داوةتةوة و ئيَستطةى لةندةن بةدوور و دريَذى باسى ئاةو

(ئةطةر مةترسى هةبوو لةسةرتان ئاةوا توناد قاورلطى بطارن تاا ئاشاكراتان

سةركةوتنةى هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستانى كردووة كةلة شةوى()1988-1-26/25

دةَليَ

َويَساتيَكى ثارل
نةكاتي ضونكة ئةو دةبيَتةوة بةآلم ئيَوة ثةيدا نابنةوة)()1ي ئةماةش هةل

ئةجنامدراوة.

()1

شؤرلشطيَرليية لةرلىذيَكى سةختى لةو شايَوةيةداي بؤياة ناونيشاانى ئاةو بابةتاة باووة

نامةويَ ووردةكارييةكانى ئةو سةروةريية ليَرة دووبارة بكةماةوة ضاونكة(شاةهيد

َةكة كؤتايى
كيَومالَ خةريكبوو ئاطا خبنكيَينَي ئةوةى جيَطةى ئاماذة ثيَدانة تا كيَومال

رليَباز لة كتيَبى قةنديل بةغاداى هةذاناد و ئةمحاةدكوردة لاةكتيَبى بريةوةريياةكانى

ديَ ئاطا لة باوةشى دايكى دةخةويَ و كرلة و كؤكةى ليَوة نايةت كورد ووتاةنى(رلىذى

رلىذانى سةختى خةبات و جةالل ئيلنجاغى لة كتيَبى لةشارةوة بؤشاخ) لةطاةلَ ئاةوةى

َةتة لة زىربةى شؤرلش و بزاوتاة رزطارخيوازةكاانى
َبةت هاوشيَوةى ئةم حال
مابووة) هةل

َاةوان ضاونكة ياداشا نوساني هةرواياة باةآلم
بريةوةرى هةريةكيَكيان خؤى دةبيَتة ثال

طةآلنى دنيا بةردةواماة و دووباارةش دةبيَتاةوة باةآلم هاةر ئاةو رىذانةشان ئاازادى و

تارلادةيةك بةتيَر و تةسةىل ئةم داستانةيان خستؤتة سةر كاغةز و ميَذووي لةطةلَ ئةوةى

سةرفرازى بؤ طةآلن ديَنن.

لةهةرسيَ كتيَبدا نةتوانراوة ذمارةى شةهيد و ئةو ثيَشمةرطانةى لةضاالكيةكةدا لةذيَر

لةطةرمةى ئةنفال و كيميا باراندا خةبات دريَذةى هةية

سااةرما و بااةفربارين رلةقبونااةوة و شااةهيد بااوون بةيةكالكااةرةوةيى خبةنااة رلووي

ئيلنجاغيةكان لةكاروانى خةباتى شؤرلشى نويَ لةنيَوان( )8قؤناغةكةى ئاةنفال و

َبةت(ئةمحةد كوردة)ش ناوى هةنديَ ثيَشمةرطةى قارةمانى نوسيووة لةطةلَ ئاةوةى
هةل

كيمياباراندا بةرامبةر سياسةتةكانى رلذيَمى بةعساى حكوماةتى عيَارا قارةماناناة

هةموويان قارةمان بووني بةآلم لةم ئؤثةراسيؤنةى طرتنى ساةرى رلةش بةشادارنةبووني

هاوشانى برا ثيَشمةرطةكانيان بةردةوامبوون لةساةنطةرى رلووبةرلووبوناةوةى باةرةيى و
َال) لةدايكبوى 1966ى هةوليَري ذنى شاخي لة2017-5-12ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شادية رةمحان عةبدول
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()1

ريَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة172ي لةطاةلَ ئةوةشادا شاةوى 1988-1-28/27يشام زىر

بيستووة-نوسةر.
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ليَكؤليناةوة ميَذوويياة سياسايةكةى بةناادةشي بةنادة بةناوضاةى تويَذينةوةكاةم كااة

لةتةنيشتمةوة هات ساةير دةكاةم فةرمانادة(جاةالل ئيلنجااغى)ياة ووتاى ساةباح

كورلانى(ميَرجارل) دةطريَتةوةي ئةو ئيلنجاغيانةى لةو نةبةرديياة بةشاداربوون ئةماناة

رلوومانةكة بدة دةستم من دةخيةمة ذيَر ناقيلةكةوةي منيش طومت بةخواى ثيَتاى ناادةم

بوون

هةتا دواييَ لةناو ذنان و لة شايَنةيى بَليَاى لاةبن رلةباياةى رلوومانةكاةم لةساةباحى

-1جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى كةرت لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر.

َناطريَ جاةالل ئيلنجااغى قارةماناناة بةشاداريكردي دواتار
وةرطرتية؟! بةآلم خواهةل

-2عومسان بانيمارانى فةرماندةى كةرت لة تيثى 85ى بةرلانةتى.

هاوكاريكردم هةنديَ(حةلوا ونان)ى ثيَبووي طووتى لةطةلَ ثيَشامةرطةكان بةيةكاةوة

َح ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
-3شةهيد زاهري هةمزة سال

بيخؤن ئةطةرنا لةسةرما رلة دةبنةوةي رلاس دةرضوو كة لةطةلَ ثيَشمةرطةكان رلةبيةكة

َح ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
-4سةباح سةالم سال

و ناقيلةكةمان طرت حةلواو نانةكةمان خوارد تاةواو طاةرم بويناةوة؟! دواتار بؤماان

-5سةباح عةىل مةمحودئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

دةركةوت هةنديَ ثيَشمةرطةى قارةمان بةهؤى سةرماوسؤلة و هاةناو ضاؤليةوة لاةناو

-6لوقمان حةمةعةىل عةىل ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

()2

َةى بؤى
سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى كة رلىىل سةرةكى هةبووة لةطرتنى ئةو خال

بةفر رلةقبوونةوة و شةهيدبوون.

()3

ثةالمارى دوذمن لةشوباتى 1988بؤ سةركردايةتى

دياااريكراوة لةكؤشااكى سااةدام حوساايَنى سااةرىك كؤمااارى ئااةوكاتى عيَاارا ي

َى 1988ئايرت
هيَزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان لةسةروبةندى سةرةتاى ساال

ثيَشمةرطةيةكى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بووة لاةو ئاطربااران و ساةرما و ساؤلةى

َطريابووي رلىذ ناةبوو ياان ثاةالمارى دوذمنياان دةدا ياان ثاةالمارى
ئؤقرةيان ليَ هاةل

بةفربارين و شةوى ئةنطوستةضاودا نوكتةيةكى خؤشى بؤطيَرلامةوة

دوذمنيان لةسةر بوو بة فرىكاة و تاناك و زريثاؤش و لةشكركيَشاى و باةكارهيَنانى

شةفيق ضاوشني فةرماندةى كةرتةكةمان باووي دةبواياة كؤشاكى ساةدام حوسايَن

سياسةتى ئةنفال و كيميابارانكردنى ناوضةكانى ذيَر دةساةآلتى شاؤرلشي جاار هاةبوو

بطريني هةركةرتة و مةفرةزةيةك خاَليَكى بؤ دياريكرابووي دونيا ساردة بةفر دةباريَا ي

كةرتيَكى ثيَشمةرطة( )30سعات بةثيَ رلىيشتون بؤ ئةجنامدانى ضاالكيةك ياان زيااتر

شةوة زةنطةي ئةطةر جولةت نةكرداية ساةرما دةيبةساتىي لةدةساتةى هيَارش باوومي

بؤ بة هانااوة ضاوون و باةرطريكردن لةبارةطاياةك ياان شاويَنيَكى سارتاتيذى ناوضاة

لةثرسطةى كؤشكى سةدام بووينة دوو بةشي بةشيَك شةفيق ضاوشاني و بةشاةكةى تار

ئازادكراوةكانى ذيَر دةسةآلتى ثيَشمةرطةي لةشوباتى 1988رلذيَمى حكوماةتى عيَارا

شةهيد مةال سليَمان جيَطرى تيثمان سةرثةرشاتياندةكردي رلةبيةكاةى ساةرخانووةكةى

ثةالماريَكى بةرفراوانى خساتة ساةر ناوضاةكانى ساةركردايةتى و دىىل جافاياةتى و

سةدام و ناقيلةيةكيش لةحةوشةكة تةقةيان دةكردي بةآلم ئةوان نايانزانى ئيَمة لةثةناى

شارباذيَرل لةماوةى( )2مانطدا توانى ئةو ناوضانة داطريبكات.

()4

ديوارى كؤشك و ثرسطةكةين تةقةكانيان بؤ دوور دةكردي شةهيد مةال ساليَمان ثيَاى

ضةند مانطيَك دةبوو بةشيَك لةكةرت و مةفرةزةكانى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَر و

َدةنة ذيَر ناقيلةكةوة ئينجا هيَرش بكةني لةثرل رلمثةياةك
ووتني يةكى رلوومانةيةك هةل

تيثى 87ى قةرةضوغ لةو ناوضانة لةسةنطةر بوون دذى سوثاى عيَرا ي بةكر ساوليَمان

( )2ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشووى ثيَشمةرطة ديَرينةكانى(جاةالل ئيلنجااغىي عومساان بانيماارانىي ساةباح عاةىلي ساةباح

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

سةالميلوقمان حةمةعةىل).
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( )4جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.141
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حةمةمستةفا ئيلنجاغى ثيَشمةرطةى كةرتةكةى(مامةند مةنتك) بوو لاةتيثى 86ى
دةشتى هةوليَر بؤى طيَرلامةوة

ئااةم ضاااالكية كااة شااةهيد(رليَباااز) بااة(توندوتيااذى شؤرلشااطيَرانة) ناااويربدووةي
لةشةوى( )1988-3-28/27ئةجنامدراوةي موحسني رلةئوف عومساان ئيلنجااغى كاة

َةجبة) كيمياوى ليَدراي لةشةرلطةى سةركردايةتى بووين
لة( )1988-3-16كة(هةل

لةطةلَ فةرماندةى كةرت(جةالل ئيلنجااغى) بةشاداربووة ووتاى جاةالل ئيلنجااغى

لة(ميَرطةثان) دوذمن (رلاجيمةى كيمياوى) تيَدةطرتني بةو هؤيةى لةسةر ضايا باووين

َحى طاةرمكى تةقتاة فةرمانادةى
فةرماندةى كةرت و شةهيد كاةمال كيَخاوا ساال

كاريطةرى ئةوتؤى نةبوو بةسةر ثيَشمةرطةكانةوةي لة( )1988-3-19لةو ناوضاةيةدا

َح ئيلنجااغى و شاؤرلش
مةفرةزة و سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى و سةباح سةالم سال

ثاشةكشةمانكرد لة(زيَاوة) ضاوينة شاارى(باناة)ى رلءَذهاةآلتي لاة()1988-3-20

سيَطردكانى و بةندة) بةشداربووين.

()7

طةيشتينة شارى(سةردةش ) ماندووبوون تةواو دةستى لايَ ساتاندبوين لةطوناديَكى

ثاش ئةم ضاالكية ئيرت هيَزةكانى دةشتى هةوليَر و خؤشناوةتى لةسةرةتايى ماانطى

َكى طوندةكة ثيَشوازييةكى طةرميان كردين
نزيك سةردةش الماندا بؤ ثشووداني خةل

َبةندى()3ى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان رلىيشتوون
نيسانى  1988بةرةو سنورى مةل

و وتيان وةركةون؟! ي ئيَماة زىرماان ثايَ ساةير باوو ضاونكة الى خؤماان لةدةشاتى

َبةندةكةدا كرد تاوةكو( )1988-6-12دواتر
و بةرطرييةكى بيَ ويَنةيان لةسنورى مةل

َيَني وةركةوةي تومةز شيَوة زارى ئاخاوتنيان
هةوليَريَ و ووراتى كؤية تةنها بة(سةط) دةل

َبةناااادى()3كؤبونةوةيااااةكى فااااراوان بةريَوةضااااوو
لااااة( )1988-7-25لةمةل

َكاةون) ديَا ي دواى ثشاودامنان
وابووي الى ئةوان(وةركةون) باةماناى(ثشاوودةن و ثال

كةثةيامى(نةوشريوان مستةفا)يان بةو شيَوةية رلاطةياند

بااةرةو(قامسااةرلةش) بةرليَكااةوتني لةويَشااةوة بااؤ(قرلناقاوثشاا ئاشااان) ئينجااا

(شةرلكردن بةشيَوةى بةرةيى لةطةلَ حكوماةتى عيَارا زياانى زىر دةبةخشايَ باة

بةدىىل(شةهيدان)ةوة طةيشتينةوة(وةرتايَ) زيااتر لةياةك ماانط باوو لاةناو شاةرل و

شؤرلش و هيَزى ثيَشمةرطة داواى كرد ضاةند يةكةياةكى ثيَشامةرطة لةناوضاةكان باة

َطري باة ساابوونة رلةقاى و ئااوى تاةزيووى
بةرطرى و ثاشةكشة بوويني لة(وةرتيَ)ى دل
رلووباران خؤمان شوش .

شيَوةى ثارتيزانى كاربكةن و باقى هيَزةكة بطةرليَتةوة قةنديل)

()8

()5

شةرلى كونة كؤتر
َبةندى سيَ
توندوتيذى شؤرلشطيَرلانة و ثاراستنى مةل

َةيان
هةردوو حكومةتى(عيَارا -ئيَاران) لاة( )1988-8-8شاةرلى هةشا ساال

َةجبة هيَزةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان بة بةرنامةي(نةوشاريوان
َةى هةل
لةتؤل

كؤتايى هات و هةردووال رليَكةوتن لةسةر وةستاندنى شةرلداي بةمةش ساوثاى عيَارا

مستةفا) توندوتيذى شؤرلشطيَرلانةيان طرتةبةري بةدوورى( )40كيلؤماةترى خؤرئااواى

بة تةواوى هيَزةكانيةوة ثةالمارى ناوضةكانى ذيَار دةساةآلتى ثيَشامةرطةى دا و ناضاار

َكرد كاة()70كاوذراو لاة دوذمان و()4
شارى هةوليَري طوندى(مةجلوبة)يان كؤنرتىل

سةركردايةتى شؤرلش رلايطةياند شةرلى بةرةيى لةطةلَ سوثاى عيَرا زيانى زىرترة بؤية

شةهيدى يةكيَتى نيشتمانى كوردستانى ليَكةوتةوة.

()6

( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةكر سوليَمان حةمة مستةفا)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )6ريَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.440

315

بؤ دريَذةدان بةخةبات دوو ثيَشنيارى خستة بةردةم هيَزةكانى ثيَشمةرطة
( )7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رةئوف عومسان)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )8ريَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة .446
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يةكةم ثيَكهيَنانى ضةند يةكةيةكى ثارتيزانى لةناوضة جياجياكاندا.

َماندا دوذمن تيَكبشكيَنني بةآلم لةبةر زةبةالحى دوذمن و
مةمخورى) بةشداربوومي هةول

دووةم سةرجةم هيَزةكانى تر بكشيَنةوة بنارى قةنديل و سةرسنورى ئيَران –عيَرا .

َى سنورى كوردستانى عيَارا -
بيَ شومارى ذمارةيان كشاينةوة ناوضةى(زةليَ) دواخال

رلذيَمى عيَاراقيش رلىذ باة رلىذ لاة ضوارضايَوةى ئؤثةراسايؤنةكانى ئاةنفال ضاةكى

ووالتى ئيَرانة.

()10

قةدةغةكراوى كيمياوى بةرامبةر هيَزةكانى ثيَشمةرطة لة هةموو رلووبةرلووبوونةوةكاندا
بةكاردةهيَناي هيَدى هيَدى ناوضةى رزطاركراو بؤ ثيَشمةرطة بةرتةنط دةباؤوةي دواياني

لوقمان حةمة عةىل ثيَشمةرطةى بةشداربووى شةرلةكة دةطيَرليَتةوة

شةرلى رلاوة دوونانى هيَزى ثيَشمةرطة لاةبنارى ضاياى قةناديل رلوويادا لاة رلىذةكاانى

َبةندى سيَ لةدىلَ و ضياى كونةكؤترى بنارى قةنديل باوويني
هةموو هيَزةكانى مةل

كؤتااايى مااانطى ئااابى  1988كةبةشااةرلى(كونااةكؤتر) ناااونراوةي بةداخااةوة دةيااان

َال
لةشةرلةكةدا كة لة بةروارى( )1988-8-31بووي فةرماندةى كةرتةكاةمان(نةسارول

ثيَشاامةرطةى قارةمااان و شؤرلشااطيَر شااةهيدبوون و بااةدةيانيرت برينااداربووني ئااةو

عةىل) بةسةختى برينداربووي توشى(كؤسرةت رلةسولَ عةىل) بووين ووتى لوقمان جوان

ئيلنجاغيانةى لةو شةرلةدا بةشداربوون ئةمانة بوون

َى بطرةي تكليةكى لةسةر بنة طيَنيةك طةرم كرد و شلةتيَنى كردي بةدةساتى
بن هةنطل

-1عومسان بانيمارانى سةرثةرشتيارى ثامشاوةى كاةرت و ماةفرةزةكانى تيثاةكانى
91ى سةفني و85ى بةرلانةتى.

َال داكارد و( )500ديناارى عيَراقاى ضااثى سويَسارى داياة
خؤى ئاوى بةسةر نةسرول
دةس (سةباح عةىل)ى براي و ووتى برلىنة ووآلتاى ئيَاران لاةويَ(نياازى كاكاةرلةش و

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغى فةرماندةى كةرت لة تيثى 87ى قةرةضوغ.
-2نةسرول

نةوزاد كاكةرلةش) ئاطاداربكةنةوةي خةرجيةكانى بكيَشن تا ئةو كاتةى ضاك دةبيَتاةوةي

َح ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.
-3سةباح سةالم سال

ئةم رلووداوة لة بنارى ضياى كونةكؤتر بووي ئايرت ئيَماة لةطاةلَ(ساةباح عاةىل) كااك

-4سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

َال-مان بةبريندارى بردي لة(شايَة ئاايش) تووشاى(ماام جاسام ئيلنجااغى و
نةسرول

-5لوقمان حةمةعةىل عةىل ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

شةهيد شاخةوان عةباس و شاةهيد عةبادولرةزا ) باوويني نوساراويان باؤكردين باؤ

-6عةبدوخلالق مسايل حةمةد-بؤرةي ثيَشمةرطة.

َال برينةكاةى ئةوةنادة ساةخ
ئةوةى(داخلى) نةخؤشخانةكانى ئيَرانى بكةيني نةسرول

َال ئيلنجاغى .
 -7شهاب وهاب فةحتول

()9

بووي ناوة ناوة واماندةزانى شةهيد بووةي ناوة ناوةش واماندةزانى ماوة؟!ي كاة بةهؤشاى

َال طيَرلايةوة و ووتى
شهاب وهاب فةحتول

خااؤى دةهاتااةوة دةيطااؤت(سااةباح) خااؤ(لوقمااان)مااان بااةجيَ نةهيَشااتووة؟ وورةى

َال عةىل فةرماندةى كةرت و ساةباح
لةو شةرلةدا ئةوةى من بيَتةوة يادم كاك نةسرول

لةهةردووكمان بةرزتر بووي دواتر طةيشتينة(زةلايَ) و(نؤكاان) و(قامساةرلةش) ئينجاا

عااةىل و لوقمااان حةمةعااةىل بةشااداربوويني لةكؤبوونااةوةى طؤمااة(كرمااة سااوران)

لةويَووة بؤ نةخؤشخانةكانى ئيَران.

()11

كؤسرةت رةسول عةىل كؤبونةوةى ثيَكرديني لةو شةرلةدا بةسةرثةرشتى شاةهيد(فاقاة
َ ئيلنجاغىي عومسان بانيماارانىي ساةباح عاةىلي ساةباح
( )9ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشووى ثيَشمةرطة ديَرينةكانى(نةسرولال
سةالميلوقمان حةمةعةىل).

317

َال)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شهاب وهاب فةحتول

( )11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان حةمةعةىل عةىل)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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سةباح عةىل مةمحود بةو شيَوةية شةرلةكة دةطيَرليَتةوة
شةرلى كونةكؤترى بنارى قةنديلي ئاوى كرمة سؤراني تااتى دىي زةنطاةلنيي شايَة
ئايش لةويَشةوة دةضيَتةوة بؤ(باديناويَ) تيثاةكانى(29ى كةلكاةمسا و55ى قاةرةداغ
و86ى دةشااتى هااةوليَر و87ى قةرةضااوغ و 85ى بةرلانااةتى و 91ى سااةفني و تاااد)
نزيكااةى( )2000-1500ثيَشاامةرطة دةبااووني شااةرلةكة بااةرةيى بااووي ماان و كاااكم
َال و لوقمان حةمةعةىل ثيَكةوةبوويني لةطوندى(ئيَنزيَ) توشى(كؤسرةت رلةسولَ
نةسرول
و شيَة جةعفةر و شةهيد ئازاد هةورامى و مالزم عومةر) هااتنيي هاةر لاةو شاةرلةدا
َالى براشم بةخةستى برينداربووي ئيَمة لاة
شةهيد ئازاد هةورامى شةهيد بووي نةسرول
تيثى 87ى قةرةضوغ بووين سةركةوتني بؤ ضياى كوناةكؤترى بناارى قةناديل هاةردوو
َال عاةىل) سةرثةرشاتيان دةكاردي باةآلم
فةرماندة(شةهيد فاقة ماةمخورى و نةسارول
بؤردومااانى هةليكؤثتااةر و تؤثباااران شااةهيد و بريناادارى زىرى ليَاادايني كااة كاااك
َال برينداربوو( )8شةو و رلىذ جولةى نةكردي بةسوارى ئيَسارتى بردماناة(شايَة
نةسرول
ئاايش) دواتاريش(بادينااوة)ي تؤثباارانيش بةساةرمانةوة بةردةواماةي هةرضاؤنيَ بايَ
طةيشتينة(خانيَ) و لة(خانيَ)ةوة يةكسةر بؤ ورميَ(رلةزايياة) بردماناة نةخؤشاخانةي
َاةبانى وحةساةن تاةها قاادر ئيلنجااغى)
َح تال
كاك(فةتاح عةبادولرةمحان حةمةساال
بةهانامانةوة هاتن لةشارى ورميَ.

()12

( )12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح عةىل مةمحود)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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بةشى ضوارةم
ثارتيزانةكانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
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ثيَكهيَنااانى(يةكااةى ثااارتيزانى) بااوو()2ي لااة( )1988-7-25مااالزم عومااةر لااة
َبةناادى ساايَ ى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان ثااةيامى سااةركردايةتى بااؤ
مةل

بةشى ضوارةم
ثارتيزانةكانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
ثارتيزان دةستةواذةيةكة بةو مةفرةزانةى هيَزى ثيَشمةرطة دةوتريَ كةثاش قؤنااغى
َى  1988بةئارةزووى خؤياان لةناوضاة ساؤمتاككراوةكاندا ماناةوة و
ئةنفالةكان لةسال
َنةكردنى مةيادانى ثيَشاامةرطايةتيان داباووي يااان باةثيَى نةخشااةيةكى
برلياارى ضااؤل
دياريكراو كة سةركردايةتى داينابووي بؤ ئةو شويَنانة نيَردراباوون كاة بؤياان دةسا
نيشانكرابووي زىربةيان لةيةكيَتى نيشتمانى كوردستان ثيَكهااتبووني باةآلم هةناديَك
لة(حزبى شيوعى عيَرا و حزبى سؤسياليستى كوردساتان و حزباى زةمحةتكيَشاانى
كوردستان) هةبوون.

()1

قسةكردن و تويَذيناةوة لةساةر تيَكارلاى ثارتيزاناةكانى دواى ئةنفالاةكانى حزباة
كوردييةكاني كاريَكى ئاسان نيةي ضاونكة لاةكاتى خؤيادا كاارى لةساةر ناةكراوة و
خةمسااارديةك بةرامبااةر ئااةو تيَكؤشااةرانة هةيااة و هااةبووة سااةبارةت بةخااةبات و
شةوخنونى و ئيَشكطرى و قارةمانيَتياني دةمةويَ وةك شانازيةك رلىىل كورلانى ميَرجاارلى
َى هاةوليَرى ياةكيَتى نيشاتمانى
ئيلنجاغى طةورة لةنيَو ريزةكانى ثارتيزانةكانى رلةتل
كوردستان بؤ ميَذوو تؤماربكةم.
بريكردنةوة لةخةباتى ثارتيزانى لةاليةن يةكيَتى نيشتمانى كوردستان دةطةرليَتاةوة
بؤ زجنريةيةك كؤبووناةوةى مةكتاةبى سياساى ئاةو حزباة لاة()1988-6-27ةوة باؤ
بةرةنطاربوونااةوةى ئااةو بارودىخااةى شااؤرلش تيَيكااةوتووةي يااةكيَك لااة بااذاردةكانيان
( )1ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني فةريد ئةسةساةرد سةرثةرشاتياريكةيوان ساةعيد ساكرتيَرى نوسانيي
ئةكادميياى هؤشيارى ورلاطةياندنى كاديراني ضاثى يةكةمي سليَمانىي 2013زي الثةرلة.59
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رلووبةرلووبونةوةى بارودىخى ئةوكات خستؤتةرلوو كة دروستكردن و ثيَكهيَناانى يةكاةى
َاى هاةوليَرى باة
ثارتيزانية بؤ ناوضةكانى كوردستان ئةمة و سةرةتاي ثيَكهيَنانى رلةتل
سةرثةرشتى شةهيد رليَباز رلاطةياندووةي كة لة ثيَكهاتةى تيثةكانى(85ى بةرلاناةتى و
86ى دةشتى هةوليَرو 87ى قةرةضووغ و90ى باواجى و 93ى كؤية) ثيَكهااتبووي لاةو
ثيَكهاتةية(جةالل ئيلنجاغى) بةفةرماندةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَرى ثارتيزانةكانى
َى هةوليَرى ثاارتيزانى
َى هةوليَر دياريكرابووي ذمارةى هةموو ثيَشمةرطةكانى رلةتل
رلةتل
خؤى دةدا لة( )400-300ثيَشمةرطةي بةآلم ئةم ذمارةياة دواى دةركردناى ليَباوردنى
طشتى لةاليةن رلذيَمى عيَراقةوة كةمبؤوة بؤ كةمرت لة()50ثيَشمةرطة.

()3

ثارتيزانة ئيلنجاغيةكان هةموويان لةتيثى 86ى دةشتى هةوليَر باووني وةك ضاؤن
لةسةرةتاوة ئةم تيثة مجةى دةهات لة ئيلنجاغيةكان لةثارتيزانيشدا( )10ثيَشمةرطة و
فةرماندةى لة ئيلنجاغيةكان ثيَكهاتبوو ئةوانيش
-1جةالل خورشيد رلةشيد(جةالل ئيلنجاغى) فةرماندةى تيث يان يةكةى ثارتيزانى
86ى دةشتى هةوليَر.
-2كاوة ئةنوةر نادر(مامؤستا كاوة) رلابةرسياسى تيث.
-3ئةمحةد عةودل قادر جومعة(ئةمحةد ئيلنجاغى) فةرماندةى مةفرةزة.
َح(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
-4شةهيد زاهري هةمزة سال
َال حةمةدةمني ئؤمةر(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
-5شوكرول
-6غةفور حةمةد رلةسولَ(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
-7موحسني رلةئوف عومسان(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
( )2جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.142
( )3ريَبازي قةنديل بةغداى هةذاندي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.450
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-8بةكر سوليَمان حةمة مستةفا(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
َة جةعفةر) ثيَشمةرطة.
 -9جةعفةر وسو جومعة(خال
َح(ئيلنجاغى) ثيَشمةرطة.
 -10سةباح سةالم سال

()4

َى مريكة و كفارةدىلَ لاة
و شاخةثيسكة وكاولةخانيان لةداربةسةر و كونةباشوكة ودىل
َى هةناران لةئيلنجاغى طةورة.
بانى ماران و دىل

()6

جةالل ئيلنجاغى باساى ضاةندين ناوضاة دةكاات هاةر لاةمانطى()8ى 1988ةوة

هةر ضةندة بة دةيان ثيَشمةرطةى ئيلنجاغى طةورة لاةبنارى قةناديل و ئااوديووى

َمهيَنجاوة
تاوةكو()1989-9-16دواى خويَندنةوةى كتيَباى(لةشاارةوة باؤ شااخ) هاةل

ئيَران بوون و هةنديَكيشيان لاة ثيَدةشاتةكانى رلىذئااواى كؤياة و دةشاتى هاةوليَر و

ئةوانيش طةىل ثيَى شايَخىي كآلوقاسامي فريازي دىريَ نزياك هارياني ضاياى ساةفنيي

َى 1988و هةناديَكيان تاا باةهارى
ئيلنجاغى طةورة بووني بةشيَكيان تا كؤتايى سال

َاةي
َىي جادةى كؤية-هةوليَري طاةىل عارةقاان نزياك ديَطةل
ناودارىكاني سوسيَي مساقول

َى ثارتيزانى رليَكنةخرابووني بؤية
َى  1989مانةوةي بةآلم ئةمانة لةضوارضيَوةى رلةتل
سال

ئةشكةوت سةقاي حاجى وسوي شةمامكي بانةقةآلتي بنةسآلوةي دارةتاووي كةسانةزاني

ليَرةدا ئاماذة بةناوةكانيان نادةم كة هةريةكةيان لةشويَنى ثيَويس و قؤناغى خاةباتى

ئيلنجاغى طةورةي سيَطردكاني ئؤمةرطومبةتي سيَكانىي بةساتى شاةرغةي ديَادةواني

رلابردوويان لةخةباتى ضةكدارى و سياسى لةم(ميَرجارل)ةدا باسكراون.

بانةموردي كانى سليَمانةي سارتكي بةلةباني مريكةي بانى مااراني بايزئاغااي بيَساتانةي
سةرمةزراي بةردبرلي قةشقةي نيَرةطنيي مساقةي شةريكةى نةوتى تةقتة و ضياى ديَادةوان

سنورى يةكةى ثارتيزانى هةوليَر و حةشارطةكانيان

و جادةى طورزةيى و طؤمةشني و شاخةثيسكة و طؤرقةرةج و ثريماام و باختاةى كاانى

سنورى ئةم تيثاة ناوضاةكانى بناارى ضاياى ساةفني تااوةكو دةشاتى شاةمامك و

سةطاني هةمزة بةطي ثونطينةي ثريرلةشي ثريخدري سايَ باةرداني شااهؤمةري بةساتؤرلةي

َاة و قوشاتةثة و بناارى ديَادةوان و
رلىذئاواى كؤية و سنورى بناارى كيَشاكة و ديَطةل

تاريناني دىنطزاواي ئؤخسري سيَوكةي هةنارةي مةسيفي دارة بزمارةي بةرلانةتىي زرارةتىي

بةستى شةرغة و ضاياى طؤرقاةرةج و دةوروباةرى بنةساآلوة و دارةتاو و كةسانةزان و

َطةى(ئةغاراوة)ي هةروةها كاوانيانى ناوضةى زرارةتى
ديَريَي ثانكانىي قةآلى دويني مؤل

َى
رلىذهةآلت و باكورى هةوليَر بووي ناوة ناوةش بؤ ثةيوةنديكردن بةسةرثةرشتيارى رلةتل

و ئةشكةوتى نزيك مساقة و كونةطورط ناويان ناوة(حةرلا)ي زيارةت و ئاذطة وزيَباارىك و

هةوليَر(زرارةتى و خؤشناوةتى و بةرلانةتى) طرتؤتةوة()5ي هةروةها ساةنطةر و النكاةى

ماولؤ و سةرى رلةش و بانةمان وكةناديَناوة و شاةمامك و باةردةباز و ثريماام و مساا

ثارتيزانةكان بريتيبوون لة(مؤردةكانى سايَطردكان و ئةشاكةوتى ساليَمان باةط لاة

َى هةوليَر لةنزيك لةقةآلسنجى طةورة لاةبنارى ساةفنيي
شريين و مةكؤى سةرةكى رلةتل

َى اللاة
َى زيان لة بايزئاغا و لةرزةكدار لةمساقة و كونةطورط و دىل
شاخةثيسكة و دول

ئةشكةوتى براميةفةنادى و مامةطاةورة لاةنزيك باختاةى كاانى ساةطان و ثونطيناة

و كونةكةمتيار وطردى داراشان وكانى مام هةمزة وكونةشةمشةمة لةنيَوان داربةساةر

كة()15كيلؤمةتر لة رلىذهةآلتى هةوليَرةي مااوةران و الساة و بةرةكاةى بناارى كاآلو
قاسمي دواجار لة1989-9-16دةطةنةوة شيَة شةرلىي لةماوةى( )14مانطدا لةهاةموو

َحي ضاوثيَكةوتنةكانى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ هةموويان كراوة جطة لة شةهيد زاهري هةمزة سال
( )5ضاوثيَكةوتن لةطةلَ فةرماندةى تيثى ثارتيزانى جةالل ئيلنجاغىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َى ضاوارةمي ئاةيلوىل 2008ي
َال شيَخانىي سةنطةرةكانى نهيَنى ثاارتيزانىي رلىذناماةى تااكي ذماارة()45ساال
( )6شوكرول
الثةرلة.4
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ئةو شويَنانةى ناويان هيَنراوةي لةماوةى رلىذدا ديارنةبون و خؤيان دةشاردةوة لةشاةويش
دةطةرلان و شةورلى بوون.

()7

َةكاةى دوذمنياان
حةشارطةكانى كردووني لةنزيك ساةربازطةيةك لةثشاتةوة لةكيَومال
رلوانيووة.

بةئاوى طةرم و نانى وشكي لةدوذمن دةبينة مار و دوثشك
ئةمة درومشى جةالل ئيلنجاغى و هاورليَكانى بوو بؤ دريَذةدان بةخةباتى ثارتيزانىي
َةكيَوييةكانى
كةواتة ثارتيزانةكانى ئةو سنورة بؤ مانةوةيان سوديان لة خاسيةتى ئاذةل

 -4مار مار بيَ(مةكان)ة و كورد ووتويةتى بةخؤلَ دةذى ي ثارتيزانةكانيش بايَ
جيَ و بيَ(مةكان) بووني هةر رلىذةى لةشويَن و جيَطةياةك باوون و بةلةتاة ناانيَكيش
ضةندين رلىذ ذياون.
-5طااورط شااةورلى و ضاااوتيذةي ثااارتيزانيش شااةو هااةبووة( )10سااعات بااةنيَو

ئةوسنورة بينيوةي بؤ منونة
 -1شةمشااةمة كااويَرة رلىذنشااينة و شااةورلىيةي ثارتيزانااةكانيش لااة رلىذدا
لةحةشارطةدا خؤيان دةشاردةوة و شاةويش شاةورلى و شاةوطيَرلبووني لةشاةودا نابواياة
ئاطربكةنةوة تاطرل و رلووناكيةكةى ئاشكرايان نةكاتي بة رلىذيش نابواياة ئاطربكةناةوة
َةكةى مةترسى بوو بؤ ئاشكرابوونيان.
ضونكة دوكةل

سةربازطة و رلةبيةكاندا رلىيشتوون.
-6سةط بةئةمةك و بؤندارةي ثاسةوانى ثةزةي ثاارتيزانيش ثاساةوانى نةتةوةياةك
بوون و بةئةمةكيش بوون بؤ رليَبازةكةيان و خويَنى شةهيدان.
َندةكانى(سويَسكة و قةتيَ و ثاؤرل و كؤترةشااخى) ثارتيزاناةكان توانيوياناة
-7بال

َةى حةرلبايةي لةثيَدةش و شاخةكاندا بةطويَرةى
 -2قومقمؤك خشؤكيَكة لةبنةمال

سوود لة هةموو نهيَنيةكانى خؤثارلاستنيان وةربطرني لة ئؤثةراسيؤنةكانى دوذمن وةك

رلةنطى خاكةكة رلةنطى هةبووي هةنديَ جاريش لةدةش و بانةكانادا وةهااخؤى لةطاةلَ

رلةوة سويَسكة و قةتيَ بوون بةئاردى ناو درلكةوةي لاةنيَو ليَارةوار و ثاوش و ثةالشااندا

َى ماةرل و بازن
زةوى تةخ و مةالس دةدا بةهيج كلؤجيَ نابينريَ ي سةدان جار ميَطةل

بوون بةرلةوة ثؤرلي شيَوةى كؤترة شاخى مةكؤ و هيَالنةى خؤشاردنةوةيان شاخة بةرزةكان

لةبانةكاندا مسكؤالنيانكردووة تةنها ئةو شويَنةى قومقمؤكةكة خاؤى لايَ حةشاارداوة

بووة.

َى جاش وجةيش وكيَوماالَ
ثاريَزراو بووةي ثارتيزانةكانيش سةدان جار مسكؤالنى ثؤستال
لةثيَدةش و بانةكاندا توشيان هاتووة ئةوانيش دةربازبوون.
-3رليَوى ئةوانةى لةزورطانةكانى كوردستان رلاويانكردووةي دةزانان كااتيَ رليَوياةك

-8جورج ومشك ثارتيزانةكان لةخاكى رلةش و وةرد و بةيار و ثةريَزةكان وةك جورج
و مشك كونيان درليووة و خؤيان حةشارداوة.
-9دووثشك بؤ مانةوة و وةضة خستنةوة خؤى دةكوذيَا ي ضازوةكةى ساةرى رلماى

َدةستيَنن ئارلاستةى رلاكردنةكةى زوو زوو دةطؤرليَ ي هةنديَ جار بيَ ئاةوةى رلاوكاةر
هةل

سوارة بؤ هةر مةترسيةك رلووبةرلووى ببيَتةوةي ثارتيزانيش باؤ ئاةوةى نةكةوناة دةسا

هةس ثيَ بكات لةثشتى رلاوضيةوة لةالثالَ طرديَكةوة دةرلوانيَتة رلاوكةران و حساب باؤ

دوذمن و نهيَنى و ثةيامى ميللةتيَك بطةيةنن بة نةوةى نويَ ئامادةبوون لاة ناضااريدا

َى
هااةنطاوةكانيان دةكاااتي بةهااةمان ش ايَوةش ثارتيزانااةكان كااة دوذماان كيَومااال

ثةنا بؤكوشتنى خؤيان بةرني يان بةكالشينكؤفةكانيان لةدوذمنيانداوة.
َيانكردوةي وةك كةرويَشك بازيانداوة بؤ
-10ئاسك وكةرويَشك وةك ئاسك يالة و يال

( )7كاوة ئاةنوةري ثارتيزاناةكانى دةشاتى هاةوليَر لاةدواى ئةنفالةكاناداي ضاؤن مانةوةودريَاذةيان بةشاةرلى ثارتيزانياداي

دووركةوتنةوة لةمةترسى دوذمن.

َى سيَيةمي نيسانى 2007زي الثةرلة.5
رلىذنامةى(تاك)ي ذمارة()28سال
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َياناةوة وةك طويَدريَاذ ثشاوو
َةثشتةكانيان باريَكى قورس بووة بةشان وكؤل
-11كؤل
دريَذبوون تاكةنارى ئارامى خةمى ميللةت و وآلتيَكى ساؤمتاككراويان لاةكؤلَ باووة و

َى دةكرد بؤ ئيلنجاغى
شةرغة) بةاليةنى كةميشةوة هةفتةى جاريَك يان دووان كيَومال
طةورة و ئؤمةرطومبةت و سيَطردكان و سارتك و دووبارة تابةستى شةرغة.

طةيانديانة كةنار.

()1

هةربؤية بؤ تؤقاندنى دوذمنان و طةواهيدةرى بوونى يةكةى ثاارتيزانى و ناناةوةى

-12لةرلاثةرلينى بةهارى 1991يش وةك شيَر نةرلانديان و لةشاريشدا بوونة كاؤترى
سثى ئاشتى و ثيَكةوةنانى حكومةتى هةريَمى كوردستان.

َى دوذمني ضةند ثيَشمةرطةيةكى ثارتيزانى تيثاى 86ى دةشاتى
َةرلاوكيَ و ترس لةدل
دل
هةوليَر بةفةرماندةيى(جةالل ئيلنجاغى)ي لةبةستى شةرغة و ثش ئاوايى(باةردبرل)ي

بةهااةموو ئااةو خاساايةتانةوة ثارتيزانااةكان هيَناادة طرانبااة هااابووني شااويَنى

َطةيةكى دوذمان دةدةن و دةخيةناة ذيَار
دواى هةر()8قؤناغةكةى ئةنفال ثةالمارى مؤل

ثيَيةكانيشاان باوو باووة دوذمناى خؤياااني دةبواياة هاةولَ بادةن وةك شايَر شااويَنى

رلةمحةتى دةسرتليَذى طوللة و ئارثيَتيةوةي زيانى طيانى و ماادى لاة رلةبيةكاةى دوذمان

َتون بووني ئةويَ رلىذيَ كة هيض ئاوةدانيةك ناةبووي
ثيَيةكانيان بسرلنةوةي ئةوان لرية و ئال

دةدةني كة بووة جيَطةى سةرسورلمانى دىس و دوذمن بةتايبةتى حكومةتى عيَرا كة

هةموو ووآلت ويَران بووي كانياوةكانيش كؤنكريَ و تةقيَنرابوونةوةي ذيان هيض(شةو و

ضؤن لةو كاتةدا ثيَشمةرطة لةو ثيَدةشتة كةناريية لةناو جةرطةى دوذمان و لةبةساتى

زةوقيَك)ى تيَدا نةبوو هةر وةك ضؤن رلابةرى بريى نةتةوةايةتيمان(حاجى) دةفةرمويَ

شةرغةى بة سةدان كيلؤمةتر دوور لةسانورى عيَارا -ئيَراناةوة ضااآلكى لةوشايَوةية

مةكانة شةوقى بةعيَآلتةي ثةمشة كؤنة هةوار

ئةجنام بدةن؟!
ئةو ثيَشمةرطانةى لةو نةبةردييةى(بةردبرل) بةشدار بوون ئةمانة بوون

حةياتة زةوقى بةئةحبابةي باية ئاب و هةوا

-1جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَرى ثارتيزانى.
ضاآلكى ثارتيزانانةى كورلانى ميَرجارل

-2شةهيد ئاسؤ موعةليم فةرماندةى كةرت.

حكومةتى عيَرا باؤ كةمكردناةوة و بةرتاةنط باوونى سانورى ثارتيزاناةكان و

-3مامؤستا رلةجندةر كاديرى سياسى.

َةيانةوةي ضاوديَرييةكانى بؤ سةريان ضرلكردةوةي بؤ ئةمةش ثةناى دةبارد باؤ
خستنة تةل

-4كاوة ئةنوةر نادرئيلنجاغى(مامؤستا كاوة) رابةرسياسى تيث.

َطرى و ئاساايش و ساةربازى) لةواناة لاة زىرباةى
َيَك ثالنى(سياساى و هاةوال
كؤمةل

َال حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغى ثيَشمةرطة.
-5شوكرول

َطة دابنيَ ي دواى
ناوضةكانى كة لةناو جةنطى عيَرا -ئيَران نةيتوانى بوو رلةبية و مؤل

-6ئةمحةد عةودل قادر ئيلنجاغى فةرماندةى مةفرةزة.

جةنطةكة و دواى ئةنفالةكان توانى لةسنورى ناوضاةكانى ثاارتيزانى تياث و يةكاةى

-7موحسني رلةئوف عومسان ئيلنجاغى ثيَشمةرطة

َطاة و رلةبياةى ناويَ دروسا بكاات باؤ ضااوديَرى
86ى دةشتى هةوليَر ضةندين مؤل

جةالل ئيلنجاغى لةشارةوة بؤشاخ نوسيويةتى ئةم ضاالكية لاة()1988-12-27

َى ثارتيزانةكان وةكو(رلةبيةكانى شةريكةى ناةوتى تةقتاة و بناارى كيَشاكة
مجوجؤل
لةجادةى طورزةييةوة تاوةكو طوندى مساقة و بنارى ديَدةوان و ئةوبةر و ئةمبةرى بةستى

ئةجنامدراوة()2ي بةآلم موحسني رلةئوف دةَليَ
()1

َال بةسود وةرطرتن باة
ئيَمة من و شوكرول

َال حةمةدةمني ئؤمةري ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
شوكرول

( )2جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.157
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ليَبوردنى طشتى و لةسةر رلةزامةندى برادةران لة( )1988-12-15ضاووينةوة شاار و

ئةو هاوكارانةى(جةالل ئيلنجاغى) ئاماذةى ثيَداون ئةمانةن

بوينة سةرباز لةسوثاى عيَرا كةواتة دةكريَا ئاةم ضااالكية 1988-11-27ئاةجنام

َال مةولود ئؤمةرطومبةتى
-1تار عةبدول

درابيَ .

()3

َالى اللة مةولود ئؤمةرطومبةتى
-2اللة عةبدول

ئةطةرضى ئةركى قؤناغى ثارتيزانى مانةوة بوو نةوةك شةرل و ثاةالماري باؤ ئاةوةى

-3ئةمحةد حمةمةد خدر ئؤمةرطومبةتى(ئةمحةد مسيَلَ)

بةرنامةى بةعةرةبكردن جيَ بةجيَ نةكريَ ي ئةو سةد ثارتيزانةى لةسنورةكان ماناةوةي

َال شةكر)
-4موحةمةد ئةمحةد حمةمةد طؤرقةرةجى(حمةمةدى عةول

سةد هيَندةى ذمارةكانيان دةنطى دايةوة و ضاةند بةريَوةباةريَكى ئاساايش و ساةربازى

-5رلةمةزان حةمةد ئةمني قادر(رلةمةزان طةرمكى)

ثاريَزطاى هةوليَر موحاسةبة دةكران كة نايانتوانى ثارتيزانةكان بدىزنةوة.

()4

-6مستةفا حمةمةد نةجم كانى لةلةيى(مستةفا ضاوشني)

هاوكارانى ثارتيزانةكانى دةشتى هةوليَر

-7جةوهةر حةمةدةمني حةمةمستةفا سيَطردكانى

ثارتيزانةكان تةنها قارةماانيَتى و لاةخؤبردوويى خؤياان كاروانةكاةى ثايَ تاةواو

-8شةهيد فارس قادر ئيلنجاغى ناو شوان(سوارة ئيلنجاغى)

َطاةكانى باة
َكى شار و ئؤردوطاكاان و باختاةكان و كارطاة وكيَل
َكو خةل
نةكردني بةل

َةبانى(مام نادر)
-9نادر كةريم تال

خيَوكردنى ثةلةوةرلى نزيك شار و شوانةكانى كاورد و رليَكخساتنة نهيَنياةكان لاةنيَو

َال ماميلى ئؤمةرطومبةت و كةريم و عةىل ماميلى كورلى.
-10اللة عةول
()5

َقة لةطويَ و جاش و جةيشةوةي ثيَكهاتةياةكى طارنط باوون
سوثايةك لةجاسوس و ئةل

-11خانةوادةى(قادر حةمةشةريف)سيَطردكانى

لةضنينى تةونى خةباتى ثارتيزانىي ضونكة هةر هاوكاريَاك دةيتاوانى لةطاةلَ رلذيَماى

هةروةها مامؤستاكاوة ئةنوةر ناوى بةشيَك لاة هاوكاارانى ثارتيزاناةكانى دةشاتى

َيان وةك
عيَرا دةس تيَكةلَ بكاتي ضونكة ثارتيزاناةكان زىر طرانباةهابوون و كاةول

هةوليَرى بةو شيَوةية باسكردووة

دةوترا(دةرمان)بووي ئةوةى بيويستباية بيانفرىشايَ دةساكةوتى زىرى دةباووي ئينجاا

يةكةم ئةوانةى لةناو شارىضكةى تةقتة و دةوروبةرى هاوكاربوون

ليَرةدا ئاماذة بةهاوكارانيان دةدةم ي ليَرةدا سوودم لةفةرمانادةى ثارتيزاناةكان(جاةالل

-1شةهيد فارس قادر ئيلنجاغى(رليَكخسنت)

ئيلنجاااغى) و كاااديرى ثااارتيزان(كاااوة ئااةنوةر) بينيااووةي ضااونكة ئااةوان لةطااةلَ

-2مستةفا حمةمةد نةجم كانى لةلةيى(رليَكخستنى قةرةج)

شةهيد(ئةمحةد عةودلَ) بةدريَاذايى()14ماانط ماناةوة و كؤلياان ناةداي بةداخاةوة

-3حمةمةد ئةمحةد حمةمةد طؤرقةرةجى(رليَكخستنى قةرةج)

نةمتوانى سوود لةشةهيد(ئةمحةد عةودل) وةربطرم و تا لةذياندا مابوو ضاوثيَكةوتنى

 -4رلةمةزان حةمةد ئةمني قادر طةرمكى(رليَكخستنى قةرةج)

لةطةلَ بكةم.

 -5بةهرام حةمؤل ئؤمةرطومبةتى
-6موحةمةد رلةزا ئةمحةد ئؤمةرطومبةتى

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رةئوف عومسان)ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4كاوة ئةنوةري ثارتيزانةكانى دةشتى هةوليَر لةدواى ئةنفالةكانداي سةرضاوةى ثيَشوو.
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-7ئةمحةد حمةمةد خدر(ئةمحةد مسيَلَ)ئؤمةرطومبةتى
َى سيَيةمي ئةيلوىل 2007ي الثةرلة.6
( )5جةالل ئيلنجاغىي وراتى كؤية كوانوى شؤرلشةي رلىذنامةى تاكي ذمارة()33ى سال
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-8حاجى رةشيد عةىل ئؤمةرطومبةتى
َال مةولود ئؤمةرطومبةتى
-9تاريق عةبدول

َة مةرلدارةكانى وةك(مام حةسةن جوانةى خةيالنى وحااجى مةجياد ماةنتك
-4مال
ومام حةسةن ومام عومةرو ئةبوبةكر بانى مارانى)

َةبانى طةورة
-10ئةمحةدى مام سوارى تال

َى و ئيسماعيلى كورلى) لة طوندى(كؤرليَ)
َى(مام قادر ناسراو بةقادر قةسةل
-5مال

دووةم هاوكاريرت لةشارىضكةى(تةقتة )ةوةلةرليَطةى(مستةفا ضاوشني)ةوة هاوكاريان

َى(مسكؤى مام عومةرى) لةطوندى(مساقة)
-6مال
-7شةهيد(نةمجةدين حةسةن) ثيشةى(شوان)بوو لةطوندى(باختة)

بؤ ثارتيزانةكان ناردووة
-1وهاب كيَخوا عةزيز رلةشيد تةقتةقى

َى(فارو عةىل مةولود) لةئؤردوطاى(كةسنةزان)
-8مال

 -2بةكر فةقيَ عةزيز كةثةنكى

َى كاك(سةباح) لةئؤردوطاى(كةسنةزان)
-9مال

-3اللة عةبدوآلى اللة مةولودى ئؤمةرطومبةتى

َطةثةلةوةرييةكانى
َى مام هةمزةى بانةقةآلتى و حوسيَن بانةقةآلتى لة كيَل
-10مال

َالى ماميلى ئؤمةرطومبةتى
-4اللة عةول

هةوليَر

َالى ماميل ئؤمةرطومبةتى
-5كةريم عةول
سيَيةم هاوكارانى رليَكخستنةكانى ناوشارى هةوليَر

َال ومااام
َى(مااارفى مااةمحودى رلةوشااةنيَ وكاااك بااةط ومااام عةباادول
-11مااال
عةباس)لةطوندى(شامةالئؤمةر)

َح ئيلنجاغى
-1شةهيد زاهري هةمزة سال
-2شةهيد جةمال خورشيد رةشيد ئيلنجاغى

ثيَنجااةم ئااةو ذن و دايكانااةى ميَرجااارلى ئيلنجاااغى طااةورة كااة هاوكااارى
ثارتيزانةكانيانكردووة
َال حةمااةدةمني ئؤمااةر
َح مسااتةفا ئيلنجاااغى دايكااى شااوكرول
-1عاسااى سااال

-3شةهيد كاكة جوان

ئيلنجاغى.

-4غةفور حةمةد رلةسولَ ئيلنجاغى

َح مستةفا ئيلنجاغى دايكى مامؤستا كاوة ئيلنجاغى.
-2مةياس سال

َالى مااام
-5كاااك سةركةوت(نةساارةدين ئيسااماعيل زرارى) خااوارزاى عةباادول
َال ى ثلكاة خاةجيجيَ)ى ئيلنجااغى طاةورة كاة سةرثةرشاتياريَكى
ئؤمةرى-عةبدول

-3حةليمة رلةسولَ حةمةد ئيلنجاغى دايكى جةالل ئيلنجاغى.

رليَكخستنى شار بوو.

-4شازيَ وسو جومعة ئيلنجاغى دايكى غةفور حةمةد ئيلنجاغى.

ضوارةم هاوكارانى هاوآلتيانى دةوروبةرى شارى هةوليَر

-5ئةمسةر حةمةدةمني خدر ئيلنجاغى دايكى شةهيد عوزيَر حوسيَن ئيلنجاغى.

-1خزمااانى شااةهيد(هاشاام جيهاااز)لةطوناادى(ساايَوكة)بةتايبااةت هااةردوو

َة جةعفةر وسو جومعة ئيلنجاغى.
َح ئيلنجاغى خيَزانى خال
-6فامتة حةمةد سال
()6

 -7حةليمة ئةمحةد بانى مارانى خيَزانى شةهيد عوزيَر حوسيَن ئيلنجاغى.

ئامؤزاكةى(ئةكرةم وئيسماعيل)
-2سةعدون و ئةكرةم لةطوندى(ئوخسر)
َطة ثةلةوةرييةكانى(ثريمام-مةسيف)
َى(مام قادرو مام خدر) لةكيَل
-3مال
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()6

كاوة ئةنوةري ثارتيزانةكانى دةشتى هةوليَر لةدواى ئةنفالةكاناداي ضاؤن مانةوةودريَاذةيان بةشاةرلى ثارتيزانيدايبةشاى

َى سيَيةمي مايسى 2007زي الثةرلة.5
دووةمي رلىذنامةى(تاك)ي ذمارة()29سال
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طةرلانةوة بؤ سةركردايةتى

لةاليةكيرتةوة تاوةكو()1989-8-18هةريةك لة(شةهيد زاهري ئيلنجاغى و غةفور
حةمةد ئيلنجاغى و سيامةند مةنتك و شةهيد جةمال ئيلنجاغى) بةردةوام ساةردانى
ثارتيزانةكانيان كردووة و هاوكارى و زانياريان ثيَداون.

()7

ثيَش طةرلانةوةى ثارتيزانةكان بؤ سةركردايةتى توشى(سةيد عومةرى طؤماةتالَ)ى
دةبني ثيَيان دةَليَ (ئيَوة وةك لريةى عومسانى بةقيمةتن)ي دواى ئةم ديدارة لاة رلادياؤوة

ضةرمةسةرى و ئاستةنطى ثارتيزانةكان

ئاطادار دةكريَناةوة (لاة رليَبااز-ةوة باؤ جاةالل ئيلنجااغى و هاورليَكاانى لةشاويَنى

َبذيَريَك لةبابةتى(ثارتيزانةكانى دةشتى هةوليَر دواى ئةنفالةكان ضؤن مانةوة و
طول

دياريكراو ضاوةرلوانتان دةكةم) بةثيَى بةرنامةيةكى دارليَذراو تيثى 86ى دةشتى هةوليَر

دريَذةيان بةشةرلى ثارتيزانيدا) لة هةرسايَ ذماارةى(27و28و)29ى رلىذناماةى تااكي

لة( )2016-9-16طةيشتنةوة(شيَة شةرى)

بةثيَنوسى(مامؤستا كاوة ئةنوةر)ي تةنها لةهةنديَ ويَستطةدا

()1

لااة هااةموو رلةتَلااى هااةوليَر(خؤشااناوةتى و دةشااتى هااةوليَر) لااة()400-300

يةكةم دواى ليَبوردنى طشتى رلذيَماى عيَارا ضاةندين هااورليَ و هاوساةنطةرى

ثيَشاامةرطةوة تااةنها( )21ثيَشاامةرطة مانااةوةي ثارتيزانااةكان لااة( )100كااةس

ثارتيزانةكان تةسليم دةبوونةوةي هةنديَكيان هةر ئةوةنادة دةزانارا باةجيَى دةهيَشاتنيي

لةسةرانسةرى كوردستان تيَثةرل نةدةبووني تاةنيا لاة(طاةرميان و جافاةتى و دةشاتى

بةتايبةتيش بؤ هةنديَكيان كة جيَطاةى سةرساورلمان باووة كةضاؤن ئاةو قارةماناناة

َك ثيَشمةرطةى
َدةكوتنة سةرخةل
هةوليَر) دةجةنطاني ث َي وانةبيَ ئةوانةى ئيَستا وا هةل

تةسليم دةبنةوة؟! هةنديَكيشيان دةبوونة خائني و بةدواى ثارتيزانةكان دةطةرلان.

َكرد و جار و بااريش ضااالكى
َيان بةئاش بةتال
ثارتيزان بووبني ثارتيزانةكان ئاش بةتال

دووةم كيَوماالَ(تةمشاي ) هيَنادة زىر باووي ناماانزانى بتاينة كاويَ؟! هةناديَ

ثيَشمةرطانةيان دةكرد.

()2

َوقةياةك دةربااز دةباوين
جار(خؤوبةخ ) ناكةوتيناة دةساتيانةوة؟ ساةدان جاار لةئابل

َاى هاةوليَر بةفةرمانادةيى شاةهيد(رليَبااز) لةهاةموو
ئةوانةى لاةثارتيزانى رلةتل

َوقةيااةكيرتى دوذمااني هةنااديَ جااار
ئةوةناادةمان دةزانااى كةوتوينةتااة ناااو ئابل

تيثةكاندا مانةوة ذمارةيان لة( )21ثيَشمةرطة بووي شةهيد رليَباز و مامؤساتا كااوة و

خؤشاردنةوة(اختفااْ ) باوون هوناةرى تيَداناةبووي تاةنها ئةوةنادة هاةبوو بةرليَكاةوت

جةالل ئيلنجاغى ناوةكانيان تؤماركردوون
َى هةوليَر و خؤشناوةتى.
-1رةفعةت ثريداود(شةهيد رليَباز) فةرماندةى رلةتل

دةردةضوين؟!

-2شةهيد مةال سوليَماني جيَطرى فةرماندةى رلةتلَ.

َيااني
َك زىر دةترساي زىربةيان ليَمان دةثارلانةوة كة نةضينة الياان و مال
سيَيةم خةل
َتان
ضونكة رلذيَمى عيَرا بزانيَ ئةنفاملان دةكاتي هةنديَكيان دةياان ووت ئيَاوة كاةول

-3بورهان سةعيد سؤفىي فةرماندةى تيث.

َكةي خؤ بة هةموو كةس ثيشاان ماةدةني ضاونكة ثاارتيزان لةميَاذووى كاوردا
بةكةل

-4جةالل ئيلنجاغىي فةرماندةى تيث.

دةطمةن و كةم ويَنةيةي دواجار كاوة ئةنوةر نوسيويةتى (يةكيَتى نيشتمانى كوردستان

-5شةهيد هاشم جيهازي فةرماندةى تيث.

هةموو سةروةرييةكانى ليَ وةربطرييَتاةوةي بةتاةنها ثارتيزاناةكانى دواى ئةنفالاةكانى

-6شةهيد وشيار مةال كةريمي ليَثرسراوى رليَكخسنت.

بةسة).

()1

( )7جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.206
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جةالل ئيلنجاغىي لةشارةوة بؤ شاخي سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة.171

( )2رليَبازي نركةى كوردستان دواى رلاثةرليني بةشى دووةمي هةوليَري  ,1992الثةرلة.62-60
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-7مامؤستا بيَستوني ليَثرسراوى رليَكخسنت.

َال عةىل مةمحود ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة و فةرماندةى دانةبرلاو.
-1نةسرول

-8مامؤستا كاوة ئةنوةري رلابةرسياسى تيث.

-2جةالل خورشيد رةشيد ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة و فةرماندةى ثارتيزان.

-9مامؤستا ئةبوزيَد جاستانىي كادير.

-3ئةمحةد عةودل قادر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة و فةرماندةى ثارتيزان.

-10رلةجندةر فةتاحي كادير.

-4كاوة ئةنوةر نادر ئيلنجاغىي رلابةرسياسى و كاديرى ثارتيزان.

-11غةوسة جةاللي عةدةد جيهاز.

َال ئيلنجاغى فةرماندةى دانةبرلاو
نةسرول

-12شةهيد ئاسؤ موعةليمي فةرماندةى كةرت.

َسؤز و ثاكى شؤرلشى ناويَ
ثيَشمةرطةيةكى قارةماني خؤنةويس ي فةرماندةيةكى دل

 -13ئةمحةد خدر دةربةندىي فةرماندةى كةرت.

َال عاةىل ماةمحود ساؤفى حمةماةد دةرويَاش خادر)ةي ناساراوة
ناوى تاةواوى(نةسارول

-14شةهيد نامق كؤرليَي فةرماندةى كةرت.

َةيااةكى دةرويَااش و ئاينثااةروةر و
َى 1955لةبنةمال
َال ئيلنجاااغى)ي سااال
بااة(نةساارول

َال(رلةمحانة رلةش)ي فةرماندةى كةرت.
-15رلةمحان عةول

نيشتمانثةروةرى بن داسنيةكانى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي قؤنااغى خويَنادنى

-16عةباس حةمةدةمني عةويَنةي جيَطر كةرت.

َيدا
سةرةتايى لة قوتاخبانةى ئيلنجااغى طاةورة تاةواو كاردووةي لةتةماةنى()18ساال

َح مةسيفىي جيَطر كةرت.
-17ئيدريس سال

َى( )1973بةنوساراوى(عاةىل ماةولود داربةساةرى) دةبيَتاة
لةشؤرلشى ئةيلول ساال

-18غازى عةدى حةبي ي جيَطر كةرت.

ثيَشمةرطة لةريزةكانى(ثارتى دميوكراتى كوردستان) لةناوضةكانى(ضؤمان و ناوثردان)

-19ئةمحةد عةودلَ ئيلنجاغىي فةرماندةى مةفرةزة.

ثاش ماوةيةك لةطةلَ(مستةفا ماةولود)ى خوشاكةزاى(عاةىل ماةولود داربةساةرى)

-20ئازاد حمةمةد شواني فةرماندةى مةفرةزة.

دةطوازريَتةوة هيَزى(كؤسارةت) كاة شاةهيد(دكتاؤر خالياد) فةرمانادةيى كاردووةي

-21حمةمةد سوسةيىي فةرماندةى مةفرةزة.

لةساانورى(هةرتااة َل و بيَتواتااة) بةشاادارى ضااةندين ضاااالكى و نةبااةردى كااردووة

لةنركةى كوردستانى شةهيد رليَباز باس لةسيَ ثيَشمةرطةى تر دةكات(ئاسؤ و ئارام

لةضياى(شيشار و ماكؤك و خؤشاناوةتى و كؤياة) تانساكؤى 1975باةردةوام دةبيَا

و ئامااانج) بااةآلم ئةمانااة مااةفرةزةى(ئاسااؤ ئااةملانى) بااوون ثايَش ئةمانااة و زووتاار
طةرلابوونةوة سةركرديةتى

لةخةباتى ثيَشمةرطايةتى.

()3

()1

َى( )1976لاااة
َطريساااانى شؤرلشاااى ناااويَى طةلةكاااةمان لةساااال
لةطاااةلَ هةل

ثيَشمةرطةى دانةبرلاو و ثارتيزانةكانى ميَرجارل

َةى ماركسى لينينى
َح سيَطردكانى)يةوة لةريزةكانى(كؤمةل
رليَطةى(شةهيد عةىل سال

ئةوانةى جيَطةى شانازى ميللةتيَكن لةشؤرلشى نويَ داي ضؤن نابنة مايةى شاانازى

َى( )1981ثةيوةنادى دةكاات باةهيَزى ثيَشامةرطةى
كوردستان) رليَكادةخريَ ي ساال

ئيلنجاغى طةورة؟! لة سةر ئاةو بنةماياة ذياان و خاةباتى( )4ئةساتيَرةى ميَرجاارل و

كوردستان لة(قوةتى 8ى دةشتى هةوليَر) ضةكى ثيَشمةرطايةتى لةشان دةكااتي لاةو

طةلةكةمان دةخةمةرلوو ئةوانيش

()1

( )3كاوة ئةنوةر نادري ثارتيزاني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

َال عةىل مةمحود)تايبةت بؤ بةندةى ناردووةي هةروةها ذياننامةى خؤى كة بةدةستنوسى خؤى باؤ
دةستنوسيَكى(نةسرول

ئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستانى ناردووةي كؤثيةكى لةدةستى بةندةية.
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رىذةدا هةركةس ببواية ثيَشمةرطة دةبواية(تةزكياة)ى ثشاتطريى رليَكخساتنى شاارى

َى( )1987وةك فةرماندةياةكى ليَوةشااوة ياةكيَك باووة لاة(12ساوارةى
هةوليَري سال

هةبوايةي ضةند جاريَك شةهيد(شاخةوان عةباس) ثيَى ووتووة تؤ(تةزكيةت) نةهيَناوةي

ميَرجارل) و بةهاوكارى شيوعيةكان طاةورةترين ساةروةرى لةميَاذوى خةباتادا تؤماار

َح)ياان دةكاردي
َح) لةناوضةكة نةبووةي ملمالنيَى شةهيد(عةىل سال
ئةو كات(عةىل سال

َى
دةكااات لااة ليَاادانى سااوثاى داطريكااةر و جاشااةكانيان لااةئيلنجاغى طااةورةي سااال

َة)ياةي
َال زىر لةميَذة كؤمةل
َح طةرلايةوة ناوضةكة ووتى (بابة نةسرول
شةهيد عةىل سال

()1988دةطوازريَتةوة تيثى 87ى قةرةضوغ بة ثلةى فةرماندةى كةرت و لةشةرلى(كونة

ئينجا رلةزامةندى لةسةربوون باة ثيَشامةرطةى دراوة و رلةواناةى ساةركردايةتى كاراوة

كؤتر)ى بنارى ضياى قةنديل لة( )1988-8-31بؤجارى سايَيةم بةساةختى برينادار

لااةخوىل سياسااى و سااةربازى(ماااليمؤز) بةشااداربووةي دواى ئااةم خولااة طةرلاتااةوة

دةبيَ و بةو هؤيةوة( )2مانط دةطوازريَتةوة نةخؤشخانةى ورميَ(رلةزايياة) لاةووآلتى

سنورى(هيَزى 8ى دةشتى هةوليَر) باةآلم ئاةو كاتاة كاراوة باة(تيثاى 86ى دةشاتى

َةوة دةضنة ووآلتى ئيَران و لةشارى(نةغةدة و خاناة)
ئيَراني دواى ئةم شةرلة بةمالَ ومنال

هةوليَر) ثيَكهاتةى تيثةكة لةو رلىذةدا بةو شيَوةية بووة

ماونةتةوةي ئةوكات(بؤكاان وكويَساتان)ى هاةبووةي باةآلم(ساؤما) لاة ثةناهةنادةيى

-1شةهيد شاخةوان عةباس فةرماندةى تيث و مةفرةزةى تيث.

َال ئيلنجاااغى لااة رلاثااةرلينى
َى( )1990هاتؤتااة ذيانااةوةي فةرماناادة نةساارول
سااال

-2شةهيد هاورليَ كاوة مةمخورى فةرماندةى كةرتى(.)1

بةهارى( )1991بةشداريكردووة و دواى رلاثةرلينيش لةم ثؤس وثالنةكاريكردووة

-3شةهيد ئةمحةد قةمبةرى فةرماندةى كةرتى(.)2
-4شةهيد وشيار عةبدولكةريم رلابةرسياسى تيث.
َةكايةتى و خؤشناوةتى و قةنديل دةستبةكاربووة و لةكؤتايى
لةسنورى هةوليَر و بال

َى( )1991فةرماندةى بةتاليؤنى()8ى هيَازى()10ى ياةكيَتى نيشاتمانى
-1سال
كوردستان بووة.
َى( )1992دةبيَتة فةرماندةى(فةوجى ثاراستنى هةوليَر).
-2سال

َى()1982
َى 1981كااراوة بااة فةرماناادةى(مااةفرةزة) لةهااةمان تيااثي لةسااال
سااال

َى( )1993لة سوثاى يةككطرتووى كوردستان دةبيَتة(ياريدةدةرى فةوج).
-3لةسال

فةرماناادةى مااةفرةزة و جيَطاار كااةرت بااووةي بةشاادارى هيَاازى(ثشااتيوانى)كااردووة

َى( )1994دةكريَتة(جيَطر لةشكر)ى()18ى بةرلانةتى.
-4سال

لةرلىذهةآلتى كوردستان لةكةرتى()3ى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَر لاةو ثشاتيوانيةدا

-5دواى كارةساتى( )1996-8-31دةكريَتة(جيَطر)ى فةرماندةيى()2ى هةوليَر.

َى( )1983دووجاار برينادار دةبيَا لةشاةرلى(بيَتواتاة و
جيَطر كاةرت باووةي لةساال

َى()2000لااةخوىل(ئةفسااةرانى قةالضااواالن)ثلةبةرزكردنااةوةى سااةربازى
-6سااال

َى( )1983لة تيثاى 86ى دةشاتى هاةوليَر دةبيَتاة فةرمانادةى
باليسان) هةر لةسال
َةكاياةتى و
كةرتي بةشدارى ضاالكيةكانى سنورى هةوليَر و كةركوك و جافاةتى و بال
َيَك بة هؤى برينةكانيةوة نيَردراوة بؤ ووآلتى(ئيَران)
قةراج و كةنديَناوة)ى كردووةي سال
بة مةبةستى ضارةسةرى.

بةشداريكردووة.
-7لةخولةكانى ثلةبةرزكردنةوةى سةربازى بةمةرساومى ذماارة( )185لاة(-28
 )2006-12ثلةى(عةميد)ى ثيَدراوة.
َى( )2013ثلةى ساةربازى باووة باة(لياوا) و جيَطارى لياواى()108ى
 -8لةسال

َى( )1985دواى داساتانى(ئازياناة) و شاةهيدبوونى شاةهيد بااقى باارزانى
سال

هةوليَرة.

دةكريَتة فةرمانادةى كاةرتى()2ى شاةهيد ئةمحةدقةمباةرى لاةتيثى 86ى دةشاتى
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َياى زيَرلينى ثيَشامةرطةى داناةبرلاو
 -9دوو مةدالياى زيَرلينى ثيَ بةخشراوة (مةدال

َى( )1977لاااة رليَطاااةى(ماااةال باااةختيار)ةوة ثةيوةنااادى دةكاااات
ساااال

َبةندى كةركوك لةشةرلى
َياى زيَرلينى مةل
َى  2007و مةدال
لةاليةن(مام جةالل) لة سال

َةى ماركسى لينينى كوردستان) دواى ئةو ثةيوةناديكردووة
بةرليَكخستنةكانى(كؤمةل

َى 2016زي ريَزليَنااانى
دذى تااريىرى ضااةكدارنى دةولااةتى ئيسااالمى(داعااش) لةسااال

بااة(شااةهيد شاااخةوان عااةباس) و(فاااروقى عااةىل مااةولود) لااة()1982-3-22

َى  2017ثيَدراوة.
ثةيامبةرانى راثةرينى بةهارى 1991ى شارى هةوليَرى لةسال

بةيةكجارى ثةيوةندى دةكات بةتيثى 86ى دةشتى هةوليَر و دةبيَتة ثيَشمةرطةي لةسةر
برليارى تيثةكةى بؤماوةى ضةند مانطيَك دةينيَرنة كؤميتاةى هاةوليَر باؤالى(دكتاؤر

جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى ثارتيزان

كةمال خؤشناو) حمةمةدى مةال مةمحود فةرمانادةى كاةرتى باووةي كاة ئاةو دةضايَ

يةكيَك لةثيَشمةرطة قارةمانةكان و ثيَشمةرطة هةرة ثشوو دريَذةكانى شؤرلشى نويَ

هةريةك لة(شةهيد وشيار عةبدولرةمحان و جاسم باايز و طوشااد عةبادولرةمحان)ياش

و يةكيَتى نيشتمانى كوردستان فةرماندة(جةالل ئيلنجاغي)يةي ناوى تاةواوى(جاةالل

لةويَ بووني دواى()4مانط لةثيَشمةرطايةتى كؤميتةى هاةوليَر لةساةر داواى خاؤى

َال رلةسول خالد-كورلةبؤر)ةي ناساراوة باة(جاةالل ئيلنجااغى)ي
خورشيد رلةشيد عةبدول

دةطويَزريَتةوة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر كةسنورى ضاالكى خؤياان باووةي بؤماوةياةك

َى( )1956لة خيَزانيَكى كوردثةروةرى نيشتمانثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة ضااوى
سال

لةمةفرةزةى تيث بووة رلاستةوخؤ شةهيد شاخةوان عةباس سةرثةرشتياريان بووةي هاةر

َيدا ثةيوةناادى
بااةذيان هااةَليَناوةي لةخويَناادنى ناوةنديياادا لااة تةمااةنى( )14سااال

َةدا( )1982لةطةلَ تيثةكاةى بةشادارى ليَادانى ساوثاى ثاسادارانى ئيَراناى
لةو سال

َيدا
َى( )1971لة تةمةنى ثازدة ساال
بة(يةكيَتى قوتابيانى كوردستان)ةوة دةكاتي سال

كااردووة لااة كوردسااتانى رلىذهااةآلت بااةناوى(هيَاازى ثشااتيوانى) ثاااش طةرلانااةوةيان

لةئؤرطانةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان دةبيَتة ئةندامي لةدواى جيَ بةجيَناةكردنى

لةرلىذهةآلت وةك ثيَشمةرطة دةطوازريَتةوة كةرتى()4ى كةنديَناوةى تيثى 86ى دةشتى

رليَكةوتنى 11ى ئازارى  1970لةبارةطاى(بارزانى) لة(قةسريَ) لة هيَزى دذة ئامساانى

َى( )1983باووة باة(فةرمانادةى
هةوليَر لةسنورى قةراج و كةنديَناوةي لةكؤتايى سال

َى 1975ز.
َى( )1974دةبيَتة ثيَشمةرطة تا نسكؤى سال
سال

()1

مةفرةزة) لةهةمان كةرتداي بةشدارى ضةندين ضاالكى جواميَرانةى كردووة لةقاةراج و
كةنديَناوةي ديارترينياان شاةرلى(مةلاةك ئاغاا)ى 1983-12-14باووة كاة هاةردوو

( )1ضاوثيَكةوتنيَكى تايبةت لةطةلَ(جةالل ئيلنجاغى) لة()2013-1-20لةشارى كؤيةي جةالل ئيلنجااغى ئاةو كاتاةى

فةرماناادة(شااةهيد فااارو شيواشااؤكى و شااةهيد قااادر خورمةَلااة) شااةهيدبووني

َطرى لةساةر نوسارابوو لةالياةن
فةرماندةى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَرى ثارتيزاناةكان باووي زىرتارين رلاثاؤرتى هاةوال
َطانةى كة لةدواى رلاثةرلين كةوتاة بةردةسا لاة هؤباةى
دةزطاحزبى و عةسكةرى و ئةمنيةكانى كؤية و تةقتة بةو بةل

َى( )1984لةكاتى طفتوطؤى نيَوان حكومةتى عيَارا و ساةركردايةتى ياةكيَتى
سال

َى ضاواردا هةناديَ
َتاةى تةقتاة ي مان خاؤم لاة دىسايةى ئاةنفال
رليَبةدى سياسى(تةوجيهات سياسى) سةربازطةى قةال
َم بةداخةوة كة ضوينة ئيَران
َطةكامن بينى كة(سرى و شةخسى لواية) بوون لة1991-3-10لةو شوعبةية هيَنام بةال
لةبةل

نيشتمانى كوردستان ثيَكهاتةى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر طؤرلانى بة ساةرداهاتووة و

َطةية دايك و باوكم لةترسى تةحةرلى عةسكةرى عيَراقاى
َةوة بةجيَ مان و كة طةرلاينةوة ئةو ئيزبارة طةورةية ثرل بةل
لةمال
َطاةكان باةو شايَوةية
َةوة و زبالَ ساوتاندبوونىي كاة نااوى جاةالل ئيلنجااغى هااتبوو لةبةل
َى ئاذةل
خستبيويانة ذيَر زبل
بوو(يرجد زمرة جالل طالباني يف جبو ووريجرب يواةة جوالل ايجاغوامي مج ول حوالل جموي)مان ئاةو كاتاة
وشةى حلميم ثيَ سةيربوو دواتر بؤم دةركةوت كةناوى دايكى جةالل ئيلنجاغى(حاةليم رلةساولَ)ة لاةكوردةواريش ئةطاةر
َاةكانيان دةهيَنااي بةماةش دةردةكاةويَ سايخورةكة ياان
َكى بةناوى دايكاةوة نااوى منال
باوك زوتر لةدايك مبرداية خةل
َدةرةكة كةسيَكى نزيك و ئاشناى ئةو ناوة بووة(نوسةر).
هةوال
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تيثااى 87ى قةرةضااوغى ل ايَ ثيَكهاااتووة و بةهااةمان ثلااةى(فةرماناادةى مااةفرةزة)
طواسرتاوةتةوة تيثى 87ى قةرةضوغ.
َى( )1985بةهةمان ثلة دةطوازريَتةوة كةرتى()2ى شةهيد ئةمحةد قةمباةرى
سال
تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةفةرمانادةيى(شاةهيد بااقى باارزانى) كاة لةداساتانى
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ئازيانةدا لةدواى شةهيدبوونى شةهيد باقى بارزانى لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني

دواى رلاثةرلينى بةهارى  1991لةضةند ويَستطةيةك دريَذة بةخةبات دةدات

َى فةرماندةى كةرت دةطيَرلن و طةورةترين سةروةرى لةخةباتى
ئيلنجاغى) بةيةكةوة رلىل

َى 1991دةكريَتة فةرماندةى(باةتاليؤنى 3ى زورطاةزراو) لاة هيَازى(10ى
-1سال

َى( )1986لة كةرتى()4ى بةردةباز لاة تيثاى 86ى
ثيَشمةرطايةتى تؤماردةكةني سال

هةوليَر) بارةطاكةى لة شارىضكةى(قوشتةثة) دةبيَ ي لةو رىذةدا هاةموو هاةوليَر()4

َدا
دةشتى هةوليَر دةبيَتة(جيَطركةرت) بةفةرماندةيى(عةىل ثونطينة) لةهاةمان ساال

بةتاليؤنى هةبووة بةرلىذهةآلت و رلىذئاوايةوة.

دةطوازريَتةوة كةرتى()5ى طؤرقةرةجى هةمان تيث و دةبيَتة جيَطرى(ئةمحةد كوردة).

َى( )1992لة ثيَكهاتةى نويَ دةبيَتة فةرماندةى(هيَزى زورطةزراو) هاةمان
-2سال

َى( )1987دةبيَتة فةرماندةى كةرتى()4ى شةمامك لة تيثى 87ى قةرةضاوغي
سال

سالَ يةكيَتى نيشتمانى كوردستان هةموو هيَزةكانى سنورى ثاريَزطاى هةوليَرى كردةوة

َبةندى( )3دةطوازريَتةوة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر و
ثاش ماوةيةك لةسةر برليارى مةل

بةيةك و بووة(ميحوةرى هةوليَر) سةفني مةال قةرة بووة فةرماندةى ميحاوةر و جاةالل

دةكريَتة فةرماندةى كةرتى()6ى ئةو تيثةي بةردةوام دةبيَ لةخةباتى ثيَشامةرطايةتى

ئيلنجاغى و فاروقى عةىل مةولود بوونة جيَطرى ميحوةرى هةوليَر.

لةو ثلةيةدا تا دواى ئةنفالةكاني لةنيَو قؤناغةكانى ئةنفالدا طؤرلانكارى لة ثيَكهاتةى
تيثةكان كراو و لة مانطى تاةمموزى 1988دةكريَتاة فةرمانادةى تيثاى 86ى دةشاتى
َى هةوليَري دريَذة بةخةباتى فةرماندةى يةكاةى ثاارتيزانى
هةوليَرى ثارتيزانةكانى رلةتل
دةدات بؤماااوةى( )14مااانط لةدةشااتى هااةوليَري لااة1989-9-16دةطةرليَتااةوة

َى( )1993لةسوثاى يةكطرتووى كوردستان بووة فةرمانادةى لياواى(41ى
-3سال
َيَك لة سنورى ثاريَزطاى دهؤك مايةوة.
دهؤك) بؤ ماوةى زياتر لةسال
َى( )1995-1994فةرمانادةى
-4دواى دةستثيَكردنى شةرلى نةطريسى ناوةخؤ سال
ليوا بووة لةشارى كؤية.

َى( )1990تيثااةكان لااةرلووى ثيَكهاتااةوة بوونااة بةشاايَك
سااةركردايةتى و سااال

َى( )1996-1995بؤ ماوةيةك بووة بةليَثرسراوى ميحوةرى(طويَر-ثريزين).
-5سال

لاة(بااةتاليؤن) باةتاليؤنى(8ى هااةوليَر) ثيَكهااات(جاةالل ئيلنجاااغى) تيَياداكراوة

َى( )1997-1996لةقةالضواالن بةشدارى خوىل ئةفسةرانى كردووة و ثلةى
-6سال

بةفةرماندةى تيث و (شةهيد مةال سوليَمان) بووة بةفةرماندةى بةتاليؤنةكة.
لة( )1991-1-17يةكيَتى نيشتمانى كوردستان بةطويَرةى بةرنامةيةك لةهةموو
سنورةكان مةفرةزةى ناردةوة بؤ كوردستان بؤ(ثةيامطةياندن و نامةناردن و خؤساازدان
و ثةيوةنديكردن بةجةماوةر)ةوةي مةفرةزةكةى جةالل ئيلنجاغى بؤ سنورى كةسنةزان و
رلىذهااةآلتى هااةوليَر دةنيَريَا ي ئااةويش لةرليَطااةى ثةيوةندييااةوة ضااةند مةفرةزةيااةك
رليَكدةخات و لة( )1991-2-15دةطةنة ناو شارى هةوليَر ضااوةرليَ دةكاةن تاا شاانة
ضةكدارةكانى بروسك و جةماوةر لة( )1991-3-11دةستدةكةن بةرلاثةرلين.

سةربازى ثيَدراوة.
َى( )1998-1997فةرمانااااادةى هيَااااازى ثيَشااااامةرطة باااااووة
-7ساااااال
لةفةرماندةييةكانى(بةرلانةتى و هةوليَر).
َى( )2003-1999لة دةستةى كاارطيَرلى لاة فةرمانادةيى طشاتى هيَازى
-8سال
ثيَشمةرطةى كوردستان كاريكردووة.
 -9ماوةى(2سالَ و4مانط)بةريَوةباةرى بةريَوةبةراياةتى ثؤليساى ناةوت وطاازى
هةريَمى كوردستان بووة بةثلةى(عةميد).
-10بةشدارى هةرسيَ كاؤنطرةى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتانى كاردووة و لاة
كؤنطرةى( )3كانديديَكى دةرنةضووى ئةم حزبة بووةي ئيَستا ثلةى ساةربازى ليواياة و
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َياى زيَرليناى
َياى زيَرليناى ثايَ بةخشاراوة(ماةدال
لةذيانى ثيَشمةرطايةتيدا دوو ماةدال

دةشتى كؤية بةردةوام دةبيَ لةخةباتى رليَكخسنت و سةرثةرشتى ثؤىل(كازيوة) دةكاتي

َياى زيَرليناى
َى 1992لةاليةن مام جةاللةوة ثيَ بةخشراوة لةطةلَ مةدال
ثارتيزانى لةسال

سةربارى ئةوةش سةرثةرشتيارى رليَكخستنةكانى طوندةكانى خؤرئاواى كؤيةش دةكاات

َى 2007ي لةطةلَ ريَزليَنانى ثةيامبةرانى
ثيَشمةرطة دانةبرلاوةكانى شؤرلشى نويَ لةسال

لةو سةروبةندةى كة(شؤرلش حاجى) ليَثرسراوى كاةرتى(رليَكخساتنى دةشاتى كؤياة)

راثةرلينى شارى هةوليَر لةاليةن يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة لة 2017ز.

َى( )1984سةرثةرشاتيارى بةشايَك لةشاانة و ثؤلاةكانى(كاةرتى
بووةي دواتر لةساال

ليوا كاوة كاديرة ثارتيزانةكة

رليَكخستنى شةهيد ئاوديَر)يشى لةناو شارى كؤية ثيَ سثيَردراوةي لةداستانى باةرطرى

ثيَشمةرطة و رابةر سياسييةكى بةتوانا لةكارى ريَكخسنت و كااديريَكى خاؤرلاطرى

َى( )1987دةكريَتاة
َى  1986بةشدار بووة و لة ساةرةتايى ساال
ئيلنجاغى طةورة سال

ثارتيزانى شؤرلشى نويَي يةكيَكة لةو كورلانةى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة كة شؤرلشاى

رابةر سياسى لة كةرتى( )6ى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر و بةشدارى ضةندين ضاالكى

َسؤز و بةئةمةك و دةرويَشاةكانى رليَباازى كورداياةتى
َة دل
َيَك دةتوانيَ لةنيَو رلىل
طةل

ونةبةردى كةرتةكةى دةكات وةك هةر دوو جار طرتناى شارىضاكةى تةقتاة و شاةرلى

شااانازى ثيَوةبكاااتي ناااوى تااةواوى(كاااوة ئااةنوةر نااادر خاادر حمةمااةد ئااةلياس)ةي

َبةناادى سايَ و قااؤثى جوانااةطاي هااةروةها يةكيَكااة لااة(12سااوارةى
شااةكرىك و مةل

َى( )1967لة خيَزانيَكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طاةورة ضااوى
سال

ميَرجارل)ى ئيلنجاغى طةورة كةضؤن خاؤى و هاورليَكاانى باةهاوكارى حزباى شايوعى

َيةوة لةرليَطةى(شةهيد وشيار
َى( )14سال
َهيَناوةي لةتةمةنيَكى ميَرد مندال
بةذيان هةل

عيَرا لة1987-4-26دوذمنيان كردووة بة ثةنادى زةماناة لةداساتانى ثرلساةروةرى

َى( )1980لاااة
عةبااادولرةمحان باااايز) ئيلنجااااغى ياااةوة لاااةكؤتايى ساااال

ئيلنجاغى طةورة.

َةى ماركسى لينينى كوردساتان) رليَكادةخريَ ي دواتار دريَاذة
رليَكخستنةكانى(كؤمةل

قؤناغيَكيرتى سةروةرييةكانى مامؤستاكاوة لةمانطى()7ى 1988دةس ثيَدةكات

بةكارى نهيَنى و رليَكخستنى ناوشاار دةدات لةسانورى كاةرتى(رليَكخساتنى دةشاتى

تاااوةكو مااانطى()9ى 1989دةبيَتااة رلابةرسياسااى تيثااى 86ى دةشااتى هااةوليَرى

كؤية)

()1

َى هةوليَري يةكيَك بووة لةثارتيزانة خؤرلاطر و بةتواناكان و بؤمااوةى
ثارتيزانةكانى رلةتل

لةسةرةتاى هةشاتاكانى ساةدةى رلاباردوو( )1983-1981لاة نااو خويَنادكارانى

ضواردة مانط بةرطةى هةموو مةترسى و نةهامةتيةكانى ثاارتيزانى طرتاووةي وهاابى

(تةقتااة وكؤيااة و زانكااؤى سااةالحةدينى هااةوليَر) تااوانى كؤمااةَليَكى زىر لااة

َ َي
كيَخوا عةزيزى تةقتة دةطيَرليَتةوة دةل

(لةدواى رلاثةرلين بورهاان ساةعيد ساؤفى

خويَناادكاران بهيَنيَتااة نيَااو ريزةكااانى ريَكخسااتنى(شؤرلشااى نااويَ)ةوة و دواتاار

ليَى ثرسيم كيَ ليَثرسراوى كؤميتةكةتانة؟ وومت مامؤستا كاوةى ئيلنجاغي بورهانيش

َى خؤى و هاورليَكانى لةو ماوةيةدا
َسورلان و مجوجؤل
ثؤىل(كازيوة)يان ليَ ثيَكهاتي هةل

ووتااى جاريَااك كورليَااك لةثارتيزانيااةوة لااةدواى ئةنفالااةكان هةنااديَ رلاسااثاردةى

وايكرد رلذيَمى بةعس و دةزطا ئةمنيةكانى سنورةكة بيخةناة ذيَار ضااوديَرييةكى وورد

لةفةرماندةى تيثى ثارتيزانى 86ى دةشتى هةوليَر(جةالل ئيلنجاغي)يةوة باؤ هيَناامي

لةكؤية و تةقتة ي دواى ئةوةى ضةند هاورليَيةكى رليَكخساتنى ئاشاكرابوون و طارياني

َة ضؤن ثارتيزانى ثيَ تةواو دةكريَ ؟!
َى خؤم وومت ئةو كورلة طةجنة منال
زىر ترسام! لةدل

َيَ و دةضيَتة ناوضةكانى ذيَار دةساةآلتى ثيَشامةرطة و وةك كااديريَكى
شار بةجيَ دةهيَل

دواى طةرلانةوةمان بؤسةركردايةتى لة( )400ثيَشمةرطةوة( )21ثيَشامةرطة مايناةوةي

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةر نادر)ي ثيَشمةرطةى ديَرين وثارتيزاني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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َساؤزانة بةرطاة بطريَا ئاةو
يةكيَك لةوانةى كة تاوانى تاساةر خاؤى رلابطريَا و دل
مامؤستا كاوةى ئيَوة بوو).

()2

َى( )2004-2003بةكالؤريؤسااى لةكؤليااذى ياساااى ئيَااوارانى زانكااؤى
-3سااال
سليَمانى بةدةستهيَناوة.

َى( )1989دةبيَتة ليَثرسراوى رليَكخستنةكانى تيثةكانى( هاةوريَ و
لةكؤتايى سال

َى()2004بووة بةبةريَوةبةرى(فةرمانطةى ياسايى)لاةوةزارةتى ثيَشامةرطةو
-4سال

َى( )1991مانطيَك ثيَش رلاثةرلين لةطةلَ مةفرةزةكةى(جاةالل
مامةندة و قةنديل) سال

لةثرىسةى يةكخستنةوةى وةزارةتى ثيَشامةرطة دةكريَتاة بةريَوةباةرى(بةريَوةبةراياةتى

ئيلنجاغى) هاتونةتةوة رلىذهةآلتى هةوليَر و كةسنةزان و دواتر ناوشاارى هاةوليَر باؤ

طشتى فةرمانطةى ياسايى) لةوةزارةتى ثيَشمةرطة.

طةياندنى نامة و رلاسثاردةكانى سةركردايةتى و دروساتكردنى شاانةى ضاةكدارى باؤ

َى( )2009برلوانامةى ماستةر لةبوارى(ليَكؤلينةوةى سرتاتيذى تايبةت باة
-5سال

خؤئامادةكردن بؤ رلاثةرلينى شارى هةوليَري لة كؤضرلةوى  1991-3-31لةشارى كؤياة

َدا وةك(راويَاذكارى
ئاسايشى نةتةوةيى) لة شارى بةغداد بةدةستهيَناوةي لة هةمان سال

َال ئيلنجاغى باؤ ماوةياةكى زىر
َال عةبدول
لةطةلَ حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى و خةيرول

ياسايى وةزارةتاى باةرطرى-ثيَشامةرطة)ى حكوماةتى هاةريَمى كوردساتان لةالياةن

َن ثيَشرلةوى بكات.
ثةالمارى سوثاى عيَراقى رادةطرن و ناهيَل

()3

طرنطرتين ئةو ئةركانةى لةدواى رلاثةرلينى 1991ثيَى سثيَردراوة ئةمانة بوون

ثنتاطؤن-ةوة بانطهيَشتكراوة بؤ وآلتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا ولة واشنتؤن و ظيَرجينيا
ووتةى ثيَشكةش كردووة.

1991-1دةبيَتة ليَثرسراوى(كةرتى رليَكخساتنى تةقتاة )ى ياةكيَتى نيشاتمانى

 -6لةمانطى()9ى 2009ثلةى ساةربازى باةرز دةبيَتاةوة باؤ(لياوا) و لةشاةرلى

كوردستان و سةرثةرشتيارى ليذنةى تةنسيقى تةقتة لةكاتى طفتوطؤى سةركردايةتى

تريىرستانى ضةكدارانى دةولاةتى ئيساالمى لاةعيَرا و شاام(داعاش) ئةناداميَتى و

كورد و حكومةتى عيَرا و لةو ئةركةيدا لة  1991-8-8لةطةلَ سةربازطةى قةآلتةى

سةرثةرشتى ضةندين ليَكؤلينةوةى ياسايى و مةيدانى وةزارةتى ثيَشمةرطةى كاردووة و

تةقتة دووضارى شةرليَكى قورس دةبنةوة لة بةيانيةوة تاوةكو ئيَاوارة دريَاذةى كيَشااوة

َى 2015ةوة ئةناادامى ليذنااةى باااآلى ضاكسااازى وةزارةتااى ثيَشاامةرطة يااة
لةسااال

َى كاريطةرييان هةبووة لةشاةرلةكةداي دواتار
كة خؤى و حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى رلىل

لةسةرىكايةتى هةريَمى كوردستان.

كة تةقتاة دةكريَتاة(كؤميتاةى رليَكخسانت) ليَثرساراوى كؤميتةكاة باووة تااوةكو
َى(.)1998
سال

َياى زيَرليناى
َياى زيَرلينى وةرطرتووة (ماةدال
 -7لةذيانى ثيَشمةرطايةتى دوو مةدال
َياى زيَرليناى
َى 1992لةاليةن مام جةاللةوة ثيَ بةخشراوة لةطةلَ مةدال
ثارتيزانى لةسال

َى( )2002لة خوىل فةرماندةيى(كؤليذى سةربازى قةالضواالن)ى وةزارةتاى
-2سال
ثيَشمةرطةى حكومةتى هةريَمى كوردستان تةواو دةكات.

َى  2007و ريَزليَناانى ثةيامباةرانى
ثيَشمةرطة داناةبرلاوةكانى شؤرلشاى ناويَ لةساال
َى 2017
راثةرينى بةهارى 1991ى لةاليةن يةكيَتى نيشتمانى كوردستانةوة لاة ساال
ثيَ بةخشراوة).

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(وهاب كيَخوا عةزيز رةشيد)لةدايكبووى()1954ى تةقتاة ي رليَكخساتنى ديَاريني لاة-11-10
2016ز.
( )3بؤ ذياننامةكةى زياتر سودم بينيووة لةئينسكلؤثيدياى يةكيَتى نيشتمانى كوردستاني سةرضاوةى ثيَشووي الثةرلة-232
.233
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ئةمحةد ئيلنجاغى ثيَشمةرطةى دانةبرلاو و ثارتيزان

دواى رلاثةرلين لةضةند ويَستطةيةك لةشارى هةوليَر دريَذةى بةخةباتداوة

ئةو ثيَشمةرطةى لةسةرةتاى هةشتاكانةوة لةريزةكانى ثيَشامةرطايةتى دةركاةوت و

-1لةبةرةى كوردستانى و ليذنةى ئاسايش و دواتر لةسوثاى يةكطرتووى كوردستان

ضةكى ثيَشمةرطايةتى لةشانكرد تاوةكو كؤتايى ذياانى هاةر ثيَشامةرطة باووي نااوى
َى()1951لةطوناادى
تااةواوى(ئةمحااةد عااةودل قااادر جااةميل وسااو ئااةلياس)ةي سااال
َهيَناوةي
ئيلنجاغى طةورة لةخيَزانيَكى جوتيارى هةذارى كوردثةروةر ضاوى باةذيان هاةل

و لةفةوجةكانى فرياكةوتن و ليوا و فةوجةكان دريَذةى بةخةباتداوة.
َى( )1995-1994لة لةشاكرى بةرلاناةتى
-2دواى شةرلى نةطريسى ناوةخؤ لةسال
دريَذة بةخةبات دةدا.

لةقوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورةى سةرةتايى تاوةكو ثؤىل ثيَنجةمى سةرةتايى خويَنادوةي

-3دواى 31ى ئابى 1996لة شارلى رلانيةى دةظاةرى رلاثاةرلين نيشاتةجيَ دةبيَا و

بةآلم دواتر لةخويَندن دابارلاوة و باةكارى شاوانكارة و كشاتيارييةوة خاةريك دةبيَا ي

لةفةرماندةيى فةرماندةى دووى هةوليَر بةردةوامى بة كاروانةكةى دةدات و لةزىربةى

َى دةبيَتة ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلول و تاوةكو
َى( )1968لة تةمةنى( )17سال
لةسال

شةرلةكانى ثاراستنى دةستكةوتةكانى حكومةتى هةريَمى كوردستان بةشداربووة.

َى 1975بةردةوام دةبيَ .
نسكؤى سال

()1

َى 2003بةبرليارى حكوماةتى هاةريَمى كوردساتان
 -4دواى كةوتنى بةغداد سال

َى()1980ةوة لةرليَطاةى(فاروقى عاةىل ماةولود)ةوة ثةيوةنادى دةكاات باة
لةسال

بةثلةى سةربازى(عةميد) خانةنشني دةبيَ .

َى( )1982دةبيَتاة ثيَشامةرطة
رليَكخستنةكانى يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان و ساال

َياى زيَرليناى
َياى زيَرلينى وةرطرتووة (ماةدال
 -5لةذيانى ثيَشمةرطايةتى دوو مةدال

لةكاااةرتى()2ى شاااةهيد ئةمحاااةد قةمباااةرى لاااةتيثى 86ى دةشاااتى هاااةوليَري

َياى زيَرليناى
َى 1992لةاليةن مام جةاللةوة ثيَ بةخشراوة لةطةلَ مةدال
ثارتيزانى لةسال

َى()1984ةوة دواى طفتوطؤى حكومةتى عيَرا و يةكيَتى نيشتمانى كوردساتان
لةسال

َى .)2007
ثيَشمةرطة دانةبرلاوةكانى شؤرلشى نويَ لةسال

وةكو ثيَشمةرطةى قارةمان و فةرماندةيةكى مةفرةزةى بة توانا دةركةوت و لة زىرباةى

-6دواى ئةوةى بؤ ماوةى( )2سالَ و( )6مانط باةرةنطارى نةخؤشايةكى كوشاندة

داستان و نةبةردييةكانى كةرت و تيثةكةى بةشداربووةي يةكيَك لة ويَستطة ديارةكانى

َاة طةورةكاةى لاة ليَادان
بؤوة لة( )2014-11-3دواى زياترلة( )40سالَ خاةبات دل

خةباتى ئةمحةد ئيلنجاغى لةمانطى تةمموزى 1988دةس ثيَدةكات كة لاةتيثى 86ى

َئاوايي ليَكردين.
كةوت و بؤ دواجار مال

()2

َااى ثارتيزانااةكانى هااةوليَر دةبيَتااة فةرماناادةى مااةفرةزة و
دةشااتى هااةوليَرى رلةتل
بؤماااوةى( )14مااانط تاااوةكو 1989-9-16لااة دةشااتى هااةوليَر و خؤشااناوةتى
َى 1991لةطاةلَ ماةفرةزة رلاساثيَردراوةكانى ياةكيَتى نيشاتمانى
دةميَنيَتةوةي لة سال
كوردستان باةرةو ناوضاةكانى هاةوليَر طةرلاوةتاةوة و بةشادارى رلاثاةرلينى جاةماوةرى
كوردستانى كردووة تاوةكو ئازادكردنى شارى كةركوك.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رليَباز حمةمةد عةودل) لةبةريَوةبةرايةتى ئاسايشى رلىذهةالتى هةوليَر لةكؤياةي بارازاى شاةهيدي
لة2016-11-29ز.
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( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رليَباز حمةمةد عةودل)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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بةشى ثيَنجةم
ثةراويَز
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لةطةرلةكى(باداوة)ى شارى هةوليَر تةواوكردووةي ياريزانيَكى باشى يارى تؤثى ثيَ باووة
لةيانةى وةرزشى تؤثى ثيَى باداوةى هةوليَر.

بةشى ثيَنجةم

()1

َى( )1986ثةيوةندى دةكات بةهيَزى ثيَشمةرطةى كوردساتان لةكاةرتى()6ى
سال

ثةراويَز

تيثى 86ى دةشتى هةوليَر دةبيَتاة ثيَشامةرطة لاةالى(جاةالل ئيلنجااغى) بةشادارى

ضؤرلاوطةى خويَنى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
َيناةوةى كتيَبةكاةم ناونااوة ثاةروايَزي كاة ذيانناماةى هةناديَ
ئةم بةشاةى ليَكؤل
شااةهيدى طوندةكةمااةي شااةهيدبوونيان كةوتؤتااة دواى( )1990-1940و لااة دواى
رلاثةرلينةوة شةهيد بووني هةنديَ لة هاوآلتيان بةهؤى ثةالمارى ساةربازى و هيَرشاى
حكومةتى بةعس بؤ سةركوردستان لةدواى مانطى ئازارى 1991ةوة شةهيدبووني وةك
سةردانةواندن بؤ شةهيدان و بتوكرتين ريَزطرتن لةطيانى ثاكياان ئاةم بةشاةم بؤياان
تةرخانكردووةي بةداخاةوة هةناديَ لاةكورلانى قارةماانى ميَرجاارل لةشاةرلى نةطريساى
ناوةخؤى نيَوان يةكيَتى نيشتمانى كوردستان و ثارتى دمياوكراتى كوردساتان لاةنيَوان
ساآلنى( )1998-1994بوونة قوربانى ئاطرى ئةو شاةرلة و شاةهيدبووني هةناديَكيش
لةشةرلى ثاراستنى خاكى هةريَمى كوردستان و رلووبةرلووبونةوةى ضةكدارانى رليَكخراوى
دةولةتى ئيسالمى لةعيَرا و شام(داعش) لةنيَوان( )2016-2014شةهيدبوون.
يةكةم ئةو شةهيدانةى لةنيَوان ساآلنى()1992-1991شةهيدبوون
َح()1991-1969
 -1شةهيد زاهري هةمزة سال
َى( )1969لاة خيَزانيَكاى
َح حةماةد)ةي لةساال
ناوى تاةواوى(زاهاري هاةمزة ساال
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي خويَنادنى ساةرةتايى

ضةندين نةبةردى و قارةمانيَتى كردووة وةك شاةرلةكانى(داساتانى رزطاارى و داساتانى
َة و تةقتة و ضاالكيةكانى سةر ريَطاةى كاةركوك-هاةوليَر و
مساقوىل و طرتنى ديَطةل
هةوليَر-كؤية و طرتنى رلةبيةكانى شيَراوة).

()2

َى()1989يةكيَك بووة لةثيَشامةرطة
لةمانطى()7ى 1988ةوة تاوةكو سةرةتاى سال
َى1989
ثارتيزانااااةكانى دةشااااتى هااااةوليَري دواى تةسليمبونةوةشااااى لةسااااال
وةك(ثيَشمةرطةيةكى ناوشار) و (ثيَشمةرطةى شانةى سوثاى رزطارى كوردستان-سرك)
بووةي ثيَداويستى و زانيارى طواستؤتةوة بؤ ثارتيزانةكان لةثش (بنةسآلوة) بؤ يةكاةى
ثارتيزانى(86ى دةشتى هةوليَر) رلاستةوخؤ بؤ فةرماندة(جةالل ئيلنجاغى) بةيةكيَك
لة ثيَشمةرطة دانةبرلاوةكانى كوردستان ديَتة ئةذمار لةشؤرلشى نويَى طةلةكةمان.

()3

َى  1991وةك ثيَشاامةرطةيةكى
لةرلاثااةرلينى(شااارى هااةوليَر و كااةركوك) لةسااال
قارةمان بةشداريكردووةي لة( )1991-3-31لة(ديبةطة) لة ساةنطةرى باةرطريكردن
لةدةستكةوتةكانى رلاثةرلين بة بيكةيسايةكةى تاا دوا فيشاةك بةرامباةر دةباباةكانى
طاردى كؤمارى رلذيَمى بةعساى حكوماةتى عيَارا لةطاةلَ( )3لاة هاوساةنطةرانى
شةهيدان(جةليل حةمةد ئيلنجاغى و شيَركؤ ئؤماةر ئيلنجااغى و ماةعروف حااجى
كااةريم باااداوةيى) تااادوا دَلااؤثى خااويَن جااةنطاوة و دةطةنااة كاااروانى ثرلسااةروةرى
َح)لاةدايكبووى()1974ى ئيلنجااغى طاةورةي ئاامؤزاى شاةهيدي لاة-3-17
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سامى سةالم ساال
2016ز.

َح)لاةدايكبوى 1967ى ئيلنجااغى طاةورةي ثيَشامةرطةى ديَاريني لاة-3-18
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم ساال
2016ز.
( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل ئيلنجاغى)ي فةرماندةى ثارتيزاني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
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شةهيدانةوةي دواى()6مانط ئينجا تةرمى ثاريىزى لةطؤرلساتانى طونادى(طردماةال)
لةطةلَ شةهيدى هاوسةنطةرى(جةليل حةمةد ئيلنجاغى) بةخاك دةسثيَردريَ .

()4

َى  1991وةك ثيَشاامةرطةيةكى
لةرلاثااةرلينى(شااارى هااةوليَر و كااةركوك) لةسااال
قارةمان بةشداريكردووةي لة( )1991-3-31لة(ديبةطة) لة ساةنطةرى باةرطريكردن

-2شةهيد شيَركؤ ئؤمةر وةمسان()1991-1971

لةدةستكةوتةكانى رلاثةرلين تا دوا فيشةك بةرامبةر دةبابةكانى طاردى كؤمارى رلذيَمى

َى( )1971لااة خيَزانيَكااى
ناااوى تااةواوى(شاايَركؤ ئؤمااةر وةمسااان)ةي لةسااال

بةعسى حكومةتى عيَرا لةطاةلَ( )3لاة هاوساةنطةرانى شاةهيدان(زاهاري هاةمزة

نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لةتةماةنى()20

َؤثى
ئيلنجاغى و شيَركؤ ئؤمةر ئيلنجاغى و مةعروف حاجى كةريم باداوةيى) تادوا دل

َيدا لةرلاثةرلينى شارى هةوليَردا دةبيَتة ثيَشمةرطة لة(بةتاليؤنى 3ى زورطةزراو) لة
سال

خويَن جةنطاوة و دةطةنة كااروانى ثرلساةروةرى شاةهيدانةوةي دواى()6ماانط ئينجاا

هيَزى(10ى هةوليَر) لةالى فةرماندة جةالل ئيلنجاغىي بةشدارى ئاازادكردنى شاارى

تةرمى ثريىزى لةطؤرلستانى طوندى(طردمةال) لةطةلَ شاةهيدى هاوساةنطةرى(زاهاري

هةوليَر و كةركوك دةكاتي لة( )1991-3-31لة(ديبةطة) لة سةنطةرى بةرطريكردن

هةمزة ئيلنجاغى)بةخاك دةسثيَردريَ .

()2

لةدةستكةوتةكانى رلاثةرلين تا دوا فيشةك بةرامبةر دةبابةكانى طاردى كؤمارى رلذيَمى

-4شةهيد نازم كازم مةمحود()1992-1969

بةعسى حكومةتى عيَرا لةطةلَ( )3لة هاوساةنطةرانى شاةهيدان(جاةليل حةماةد

ناوى تاةواوى(ناازم كاازم ماةمحود جومعاة وساو ئاةلياس)ةي ناةوةى خيَزانيَكاى

َاؤثى
ئيلنجاغى و زاهري هةمزة ئيلنجاغى و مةعروف حاجى كةريم باداوةيى) تا دوا دل

َى( )1969لااة شااارى
كوردثااةروةرى نيشااتمانثةروةرى ئيلنجاااغى طةورةيااةي لةسااال

خويَن جةنطاوة و دةطةنة كااروانى ثرلساةروةرى شاةهيدانةوةي دواى()6ماانط ئينجاا

كةركوكي طةرلةكى(رلةحيماوا) لةدايكبووةي لة( )1992-1-1لةطةرلةكى(مامؤستايان-

تةرمى ثريىزى لةطؤرلستانى طوندى(طردمةال)بةخاك دةسثيَردريَ .

()1

َطرى رذيَماى باةعس
حى معلمني)ى شارى كةركوك لةرليَطةى بةغاداد دةزطااى هاةوال

َح()1991-1967
-3شةهيد جةليل حةمةد سال

دةستطريى دةكةني كتيَك بةناوى(لةيال) بة(فةوزية كازم)ى خوشكى دةَليَ (لةزيندانى

َى( )1967لاة خيَزانيَكاى
َح حةماةد)ةي لةساال
ناوى تةواوى(جةليل حةماةد ساال

كةركوك بينيومة) دواى( )6ماانط لاةطرتنى رلةواناةى شاارى(بةغاداد) دةكريَا و

نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لاةمانطى()10ى

لةويَشةوة بيَ سةر و شويَن كراي وةك تيَكارلاى بايَ ساةر و شاويَنكراوانى كوردساتاني

1985لة كةرتى()5ى طؤرقةرةجى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لاةالى ئةمحاةد كاوردة

ئةويش يةكيَكة لةطؤرلى سةربازانى وونى ووآلتةكةم.

()1

َى1986بةشادارى ضاةندين
دةبيَتة ثيَشمةرطةي لةشةرلةكانى سنورى تيثةكةيادا لةساال

َال رلةش ()1991-1928
-5شةهيد عةول

ضاالكى و نةبةردى دةكات لةوانة(شةرلى نيَرةطنيي طرتناى رلةبياةكانى شايَراوة-ثارديَي

َى( )1928لاة
َال رلةش) ساال
َال رلةسول قادر)ةي ناسراو بة(عاةول
ناوى تةواوى(عةول

ضاالكى نيَو رليَطاكانى هةولري-كةركوك وكؤية-هةولريي طرتنى فةوجى ئاكؤيان).

()1

َة ثيااو)
خانةوادةيةكى جوتيارى كوردثةروةر هاتؤتة ذيانةوةي كورة طةورةى مام(رلةساول
َى( )1948ذياانى
بووةي ذيانى بة جوتيارى و كريَكاريياةوة دةسا ثيَكاردووةي لةساال

َح) ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز ئؤمةر وةمسان)لةدايكبووى1944ى ئيلنجاغى طةورةي براطةورةى شةهيدي لة2013-1-4ز.
َح) ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
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َح) ي ثيَشمةرطةى ديَريني ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةوزية كازم مةمحود)ي لةدايكبوى()1973ى كةركوكي خوشكى شةهيدي لة2013-3-20ز.
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هاوسةرى ثيَكهيَناوةي خاوةنى( )5كورل و كتيَكةي لةشؤرلشى ئاةيلول بةشاداريكردووةي

عيَراقةوة و دواتريش بةهؤى ثةرلينةوة لة زيَى بتوكةوة دةضيَتة كااروانى شاةهيدانةوةي

َى طواساتؤتةوة شاارى هاةوليَر و لاةويَ باووة بةفةرمانباةر
دواى نسكؤى شؤرش مال

لةذيانيدا زىر كولة مةرطى و زيندان و مالَ ويَرانى بينيووةي لةكؤرلةوة مةزنةكةى طةىل

لةوةزارةتى ئاوةدانكردنةوة هةتا رلاثةرلينى 1991ي لةرلاثةرلينيش وةك تيَكرلاى جةماوةرى

َى 1991ي لة1991-7-16لةحاجى ئؤمةران نةخؤشى و سةرما تةنطى ثايَ
كورد سال

شارى هةوليَر بةشداربووةي لة( )1991-4-4لة ثةالمارى حكوماةتى عيَارا بؤساةر

َئااوايى
َدةضينَ و بةئاوارةيى و جةرط سوتانةوة بؤ دواجار ضااوى ليَاك دةنايَ و مال
هةل

َكى كوردسااتان و دامركاندنااةوةى رلاثااةرلين لةشارىضااكةى(ثريمااام-مةساايف
خااةل

دةكااات و سااةرةتا بؤماوةيااةك لااة طؤرسااتانى حاااجى ئؤمااةران دةنيَااذريَ و دواتاار

سةالحةدين) باة دةساتى رلةشاى بةعسايةكان شاةهيد دةكريَا و دةضايَتة كااروانى
شااةهيدانةوة و هااةر لااةخاكى ثاايريىزى كوردسااتان لةشارىضااكةى(ثريمااام)بااةخاك
دةسثيَردريَ .

()1

َطةيةتى و لةويَ بةخاكى دةسثيَريَنةوة.
طؤرلستانى(شةهيدان)ى كؤية دوامةنزل

()1

-7شةهيد ئةيوب تار جةميل()1991-1987
َى()1987لةشاارى هاةوليَر
ناوى تةواوى(ئةيوب تار جةميل وسو جومعة)ةي سال

َال كاويَس()1991-1932
-6شةهيد سوليَمان فةحتول
َةياةكى
َى 1932لاة بنةمال
َال كاويَس مةالك)ةي ساال
ناوى تةواوى(سوليَمان فةحتول

َى 1991لاةئؤردوطاكانى ووآلتاى ئيَاران لاةئاوارةيى و
ضاوى بةذيان هةَليَناوةي لةساال
دةربةدةرى بةنةخؤشى و بيَ داودةرمانى سةرى نايةوة.

()1

شيَخانى بن داسنى كوردثةروةر و جوتيارى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي بااوكى

-8شةهيد سةالحةدين خالد ئؤمةر()1992-1949

َادارى دةساتثيَكردووةي
شةهيدى فةرماندة(بةكر رلةشاش)ةي ذياانى بةكشاتيارى و ئاذةل

َى( )1949لاة خيَزانيَكاى
ناوى تةواوى(ساةالحةدين خالاد ئؤماةر وساو)ةي ساال

َى( )1956ذياانى هاوساةرى لةطاةلَ(نةخشاني
دواتر ثيشةى(جؤاليى)كردووةي لةساال

نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي قؤنااغى ناوةنادى

َى( )1963كاتيَك شيوعيةكان لةهةوليَر ضاالكيةك
حميَدين حةسةن) ثيَكهيَناوةي لةسال

َى
خويَناادنى لةطااةرلةكى(ئيمااام قاساام)ى شااارى كااةركوك تااةواوكردووةي لةسااال

ئةجنام دةدةن ئةوكات بؤثيشةى جؤاليى شاطردى(رةمحان جؤال) بووة لةسةيداوةى شاارى

1965ثةيوةنااادى بةرليَكخساااتنةكانى ثاااارتى دمياااوكراتى كوردساااتان دةكااااتي

َى 1980دواى
هةوليَري بؤمااوةى ياةك هةفتاة بةعسايةكان دةساتطريى دةكاةني ساال

َى مةكتةب سياسى ثارتى دمياوكراتى كوردساتان(جاةالىل)
َى1966لةاليةن بال
لةسال

َةكااااةى
رلاطواسااااتنى ئيلنجاااااغى طااااةورة لةاليااااةن بةعساااايةكانةوة مال

دةسااتطريدةكريَ و بااةبيانووى ثةيوةناادى بةريَكخسااتنةكانى ثااارتى دميااوكراتى

َى 1981لةطةلَ(ئامينة)ى خوشاكى باؤ
دةطوازيَتةوة(حةمامؤك)ى شارى كؤيةي لةسال

َى( )1973-1972لةضاياى(زىزط) دةبيَتاة
كوردستان(ماةاليى) سازاى دةدةني ساال

ماوةى()6مانط زيندانى دةكريَني ضونكة شةهيد بةكرى كورلى و حمةمةد فةتاحى كورلة

ثيَشمةرطة لةالى(رلةسولَ فةقيَ)ى هةرير و باتاس لةهيَزى دذة ئامسانى شؤرلش.

()1

خوشكى ثيَشمةرطةى كةرتى 2ى ت86ى دةشتى هةوليَر بووني لة 1982-9-22كورلة
فةرماندةكةى لة شةرليَكى شيَة بزيَنى خاواروودا بةرامباةر جااش و جةيشاى رذيَماى
َال قادر رلةسولَ)لاةدايكبوى()1969ى ئيلنجااغى طاةورةي بارازاى شاةهيدي لاة-11-28
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةل(عةبدول
2016ز.
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َال)لاةدايكبوى()1967ى ئيلنجااغى طاةورةي كاورى شاةهيدي لاة-1-3
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمسني سوليَمان فاةحتول
2017ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فةوزية كازم مةمحود)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةمال خالد ئؤمةر)لةدايكبووى 1953ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.
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َم
َسؤز و بويَر بووةي ئارةزووى لةزول
ثيَشمةرطةيةكى بةدةس و قام بووةيكورديَكى دل
َى  1974فرىكةياةكى حكوماةتى عيَراقاى ثيَكااوة و لةباةر
و غةدر ناةبووةي لةساال

دووةم ئةو شةهيدانةى لةشةرلى نةطريسى ناوةخؤى نيَوان يةكيَتى و ثارتى لةنيَوان
ساآلنى()1998-1994شةهيدبوون ئةمانةن

ليَهاااتوويى لةاليااةن خااودى سااةرىك(مااةال مسااتةفاى بااارزان)ةوة(100دينااار و

-1شةهيد كازم حةمةدةمني رلةئوف()1995-1962

دةمانتااةيةك)ى بااةديارى بااؤ نيَااردراوةي بةداخااةوة ئااةم ثيَشاامةرطة قارةمانااة لااة

َى1962
ناوى تةواوى(كاازم حةماةدةمني رلةئاوف فاةتاح حةماةد ماةالك)ةي ساال

َطةكانيان بةساةختى باةبؤردومانى فرلىكاة
بؤردومانةكانى رلذيَمى عيَرا بؤ سةر مؤل

لةخانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لاة

بريندار دةبيَ ي زامةكة لةثشا و ساةرى باووة باةدةيان ثارضاة ساضامةى لاة لاةش

َى 1978لةالياةن شاةهيد وشايار عةبادولرةمحان باايزةوة
َيدا ساال
تةمةنى( )16ساال

ماوةتةوةي لةنةخؤشخانةكانى ئيَران ضةند نةشتةرطةرييةكى بؤ ئةجنام دةدريَ ي باةم زام

َةى ماركساى لينيناى
رليَكدةخريَ و ثةيوةندى دةكات بةريزى رليَكخستنةكانى(كؤمةل

َى 1975دةبيَتة مامؤساتاى زماانى ئينطليازى شاؤرلش و واناة
و ساضمانةوةش لةسال

َةك
َى كةل
كوردستان) لة نةورىزى( )1981-3-21قؤناغى دووةمى ئامادةيى كشتوكال

َيَتةوةي ماوةيةك لة(مازةندةران-شاساوار-سابس مةيادان-
بةمناآلنى ئاوارةى كورد دةل

َي بؤ بريوباوةرلةكةى و ضاةكى ثيَشامةرطايةتى لةهاةريَمى()8ى دةشاتى
بةجيَ دةهيَل

ئيمام رلةزا لةكةرةج) ذياوةي ذياانى هاوساةرى ثيَكهيَنااوة و لاةثاش خاؤى دوو كتاى

هةوليَر دةكاتة شان كة ئةو كات شةهيد(مالزم سةيد كةريم هاودياان)ى فةرمانادةى

بةناوةكانى(نازةنني ومريةم) جيَهيَشتووة.

()2

هيَزةكة بووةي بؤماوةى()3مانط دةضيَتة سةركردايةتى لة(ناوزةنط و شيَينَ) لة(-13

بةدةم ئازارةكاانى زامةكةياةوة ذيااوة و ساضامةكان دووضاارى نةخؤشايان كاردووة

 )1981-7لة كؤتايى خولةكاندا هةظالَ(مام جةالل) وتةيةكيان ثيَشاكةش دةكاات و

َى 1992نةشتةرطةرى بؤ دةرهيَنانى ساضامةيةك دةكاات ئةماةش
لةميَشكيةوة و سال

َاةتان لةطاةلَ بارا
ثيَيان دةَليَ (كةدةضنةوة خوارةوة و ناوضةكانى خؤتان دةبيَا مامةل

دةبيَتة هؤى طيان لةدةساتدان و شاةهيدبوونى دواى 17ساالَ رلووبةرلووبوناةوة لةطاةلَ

جوتيارةكان باش ب َي ) دواى ئةوةى هةريَمى()8ى دةشتى هةوليَر كارا باة(قاوةتى 8ى

ساضمةكانى رلذيَمى بةعس لةشان و ثش و سةريداي ئاةم شاةهيدبوونةوةى لاةرلاديؤى

دةشااتى هااةوليَر) شااةهيد(شاااخةوان عااةباس) دةكريَتااة فةرماناادةى قوةتةكااة و

َى
دةنطااى كوردسااتانى عيَاارا بآلوكرايااةوة بؤئااةوةى خاازم وكااةس وكااارى بةهااةوال

شةهيدكازم-يش لةكةرتى()2ى ئةم قوةتة لاةالى شاةهيد ئةمحاةد قةمباةرى دريَاذة

شااااةهيدبوونى ثيَشاااامةرطة قارةمانةكااااةى شؤرلشااااى ئااااةيلوليان باااازانني
لةطؤرلستانى(شاسوارى مازةندةران)ى ووآلتى ئيَران بةخاك سثيَردراوة.

()3

بةخةبات دةدات.

()1

َى 1982كاتيَك ديَتة سنورى تيثى
شةهيدى فةرماندة(مامةرليشة) لةسةرةتاى سال
َدةبذيَريَ بؤ ئةوةى لاة
86ى دةشتى هةوليَر ضةند ثيَشمةرطةيةكى ئازا لة تيثةكة هةل

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خالد ئؤمةر)لةدايكبووى 1957ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كةمال خالد ئؤمةر)لةدايكبووى 1960ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عاةباس حةماةدةمني)يلاةدايكبووى 1962ى ئيلنجااغى طاةورةي هاوساةنطةرى شاةهيدي
لة2016-2-16ز.
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َيادا بان شاةهيد(كاازم)ياش ياةكيَك لاةو
طةرلان(جةولةكان) و ضااالكيةكاندا لةطةل
ثيَشمةرطانة دةبيَ .

()2

بةو هؤيةى براكةى(سةباح سةالم) ثيَشمةرطةبووة لاةتيثى 86ى دةشاتى هاةوليَر
َدةكوتناة
بةردةوام دةزطاى سيخورى و ئةمنيةكانى شارى هةوليَرى رلذيَمى باةعس هةل

شةهيد كازم بةشادارى ضاةندين ضااالكى و نةباةردى كاردووة لةشؤرلشاى نويَادا

سةريان و تةواو بيَزاريان دةكةن بؤية بةناضارى رلوو دةكةنةوة طوندى(ئيلنجاغى طةورة)

َوةتان لةمهاباد و بؤكان وةك هيَزى ثشاتيوانى
لةوانة(داستانى سيَكانى و شةرلطةى ئال

لااةو كاتااة ثةيوةناادى دةكااات بةرليَكخسااتنةكانى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتان

بؤ بةرطريكردن لةبارةطاكانى هيَزة كورديةكانى رلىذهاةآلت و ضااالكيةكانى ناوشاارى
هةوليَر و كؤية و تةقتة و ضاالكيةكانى سةر رليَطة و نيَوان رليَطةكانى(هةوليَر-كؤياة
و هةوليَر-كةركوك و كؤية-تةقتة ).

()3

لةطوندةكةيان و بةردةوام دةبيَ تا ثرىسةى ئةنفال.

()2

َن ورلوودةكةناةوة
دواى ئةنفال جاريَكى ديكة طوندى ئيلنجاغى طةورة بةجيَ دةهايَل
َى( )1989دةبيَتاة ساةرباز
شارى هةوليَرو لةطةرلةكى(باداوان) نيشتةجيَ دةباني ساال

لةرلاثةرلينى بةهارى 1991بةشدارى ئازادكردنى شارى(هةوليَر وكةركوك) دةكااتي

َاةت
لة(باةدرة و جةساان) لةطاةلَ دةساتثيَكردنى جاةنطى(عيَارا -كوةيا ) بةمؤل

لةسةرداواى سةرىكى حكومةتى هةريَمى كوردستاني كابينةى دووةمي هةظالَ(كؤسرةت

دةطةرليَتااةوة كوردسااتان و برليااار دةدات نةضاايَتةوة خزمااةتى سااةربازىي لةطااةلَ

رلةسولَ عةىل) دةكريَتة فةرمانادةى ماةفرةزة لةدةساتةى تايباةتى هاةظالَ كؤسارةتي

دةستثيَكردنى رلاثةرلين بةرةو كؤية بةرليَ دةكةويَ و لةطرتنى رلةبياةكانى(حاةمامؤك)

بةداخاااةوة دواى()14ساااالَ خاااةبات و تيَكؤشاااان لةشاااةرلى نةطريساااى نااااوةخؤ

بةشدارى دةكات و رلىليَكى ئازاياناة دةنويَنيَا ي هاةروةها لاةرلزطاركردنى(هاةوليَر و

لةشااةوى( )1995-1-15/14لااة شااارى هااةوليَر دةض ايَتة كاااروانى شااةهيدانةوةي
لةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورةى زيَدةكةى خؤى بةخاك دةسثيَردريَ و لةدواى خوَى()4
جطةرطؤشةى بةناوةكانى(كريَكاري نساري كةناري ساكار) بةجيَهيَشتووة.

()4

َح()1995-1971
-2شةهيد سةالح سةالم سال

قوشتةثة و ثرديَ)تا دةطاتة رلزطاركردنى شارى كةركوك بةشداربووة.

بةداخةوة دواجار لةشةرلى نةطريسى ناوةخؤلة(سيَ بةردان) لةسنورى شارى هةوليَر
لة 1995-2-22دةضيَتة كااروانى شاةهيدانةوة و لةطؤرلساتانى ئيلنجااغى طاةورةى
زيَدةكةى خؤى بةخاك سثيَردراوة.

َح حةماةد)ةي ناساراو باة(ساةالح ئيلنجااغى)
ناوى تاةواوى(ساةالح ساةالم ساال

()3

()4

-3شةهيد فاخر عةباس حميَدين()1995-1978

َى( )1971لة خانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثاةروةرى ئيلنجااغى طاةورة
لةسال

َى( )1978لاة خيَزانيَكاى
ناوى تةواوى(فااخري عاةباس حميَادين حةساةن)ةي ساال

هاتؤتة ذيانةوةي لةخويَندندا تااوةكو ثاؤىل ثيَنجاةمى ساةرةتايى خويَنادوة و باةهؤى

َى( )1980لاة
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتاة ذياناةوةي ساال

سةختى بذيَوى ذيانةوة دةستى بةكارى كريَكارى كردووة.

()1

طوندةكةيان بة بيانووى بوونى نةوتةوة رلاطويَزراون و لة هةوليَر نيشتةجيَبووني تااوةكو
ثؤىل سيَيةمى ناوةندى لةشارى هةوليَر خويَندووةي لاةدواى رلاثاةرلين لةتةماةنى()14

( )2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كريَكار كازم حةمةدةمني)ي لةدايكبووى 1988ى هةوليَر كورى شةهيدي لة2016-3-9ز.

( )3ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالم عةباس حةمةدةمني)ي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نازم حةمةدةمني رلةئوف)ي لةدايكبووى 1967ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيد لة2016-3-9ز.
َح)ي لةدايكبوى 1974ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-3-18ز.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سامى سةالم سال
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( )2شةهيد سةالح ئيلنجاغى طةجنة بويَرةكةى يةكيَتىيرلةشؤ بايز طةردى ي كوردستانى نويَي ذمارة( )6868ي لاة
2016- 1ز.
( )3شةهيد سةالح ئيلنجاغى طةجنة بويَرةكةى يةكيَتىي سةرضاوةى ثيَشوو.

َح)ي ثيَشمةرطةى ديَريني براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح سةالم سال
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-10

َى 1992ي دواى()3
َيةوة ثةيوةندى دةكات بة هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان لةساال
سال
َتاةزيَن
سالَ لةتةمةنى كورتى ثيَشمةرطايةتى لاة( )1995-8-17بةكارةسااتيَكى دل
لةكاتى ئيَشطكرى و ثيَشمةرطايةتى لة بنارى(كيَشكيَ) دةضيَتة كاروانى شاةهيدانةوة
و لة طؤرلستانى(شيَة مةعروف) لةباداوةى شارى هةوليَر بةخاك دةسثيَردريَ .

()1

َى( )2005تةرمةكاةى
بةخاك دةسثيَردريَ و دواى( )9ساآلن لةشاةهيدبوونى لةساال
دةهيَنريَتةوة طؤرلستانى ئيلنجاغى طةورةى شةهيدان و بةخاك دةسثيَردريَتةوة.

()1

َال()1996-1965
-5شةهيد حمةمةد عةبدولوهاب فةحتول
َال كاويَس مةالك)ةي ناسراو باة(حمةماةد
ناوى تةواوى(حمةمةد عةبدولوةهاب فةحتول

َال()1996-1967
-4شةهيد ئةمحةد عةبدولوهاب فةحتول

َى 1965لة خانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة
برلنؤ) سال

َى
َال كاااويَس مااةالك)ةي سااال
ناااوى تااةواوى(ئةمحااةد عةباادولوهاب فااةحتول

َهيَناوةي تاوةكو ثؤىل يةكةمى ناوةندى لة قوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورة
ضاوى بةذيان هةل

1967لةخيَزانيَكى نيشاتمانثةروةرى كوردثاةروةرى ئيلنجااغى طاةورة ضااوى باةذيان

خويَناادووةي بااةهؤى بااار و طوزةرانااةوة نااةيتوانيووة دريَااذة بةخويَناادن باادات لةطااةلَ

هةَليَناوةي تاوةكو ثؤىل شةشةمى سةرةتايى لةقوتاخباناةى طونادى ئيلنجااغى طاةورة

َى 1981ثةيوةنادى دةكاات باة
خيَزانةكةى باةكار وكاسابيةوة خاةريك باووةي لةساال

َى 1985ذيانى هاوسةرى ثيَكهيَناوة و لةدواى خاؤى دوو جطةرطؤشاةى
خويَندووةي سال

َى( )1982دةبيَتااة ثيَشاامةرطة
رليَكخسااتنةكانى شؤرلشااى نااويَ-ةوةي لااةكؤتايى سااال

بةناوةكانى(شاةيدا و شاةوبؤ) بةجيَهيَشاتووةي لةرلاثاةرلينى باةهارى 1991بةشادارى

لةكةرتى()2ى تيثى 86ى دةشتى هاةوليَر الى فةرمانادةى كاةرت شاةهيد ئةمحاةد

رلاثةرلينى كردووة و لةدواى رلاثةرليناةوة لةدةساتةى تايباةتى ثاساةوانةكانى ساةرىكى

قةمبةرىي بةشدارى ضةندين نةبةردى و قارةمانيَتى سنورى تيث و كةرتةكةى كردووةي

حكومااةتى هااةريَمى كوردسااتان كابينااةى دووةم هااةظالَ كؤساارةت رلةسااول دةبيَتااة

لة نيَوان هةوليَر و كؤية و تةقتة و كةركوك و هةروةها لاةدةيان ضااالكى ناوشاار و

ثيَشمةرطةي لةزىربةى شاةرلةكانى ثاراساتنى دةساتكةوتةكانى رلاثاةرلين و حكوماةتى

َى 1986باؤ مااوةى ياةك ساالَ
شارىضكةكان رلىىل كاريطةرى هةبووةي لةكؤتايى ساال

هااةريَم لةطااةلَ هيَاازة تايبةتةكااةى سااةرىكى حكومااةتى هااةريَمى كوردسااتان

َطةى نةوتى تةقتة لاةالى حمةماةد ئيلنجااغى دةبيَا و
لةهيَزى بةرطرى سنورى كيَل

بةشداريكردووةي دوا ثلاةى ثيَشامةرطايةتى لاةهيَزى تايباةتى ساةرىكى ئةجنوماةنى

لةهةموو شةرلةكانى ئةو سنورة بةطرتنى شارىضكةى تةقتةقيشةوة بةشداربووةي حمةمةد

وةزيااران(جيَطاار ساارية) بااووةي لةشااةرلة نةخوازراوةكااةى(31ى ئااابى  )1996لااة

برلنؤ بةيةكيَك لةثيَشمةرطة قارةمانةكانى(12ساوارةى ميَرجاارل)ى ئيلنجااغى طاةورة

دوورلياانى(دارةتااوو-هااةوليَر) لااة بااةرطريكردن لةثايتااةختى هااةريَمى كوردسااتان و

دادةنريَ ا كااة بااةهاوكارى هيَزيَكااى حزبااى شاايوعى عيَاارا توانيااان لااة-4-26

رلووبةرلووبوونةوةى لةطةلَ تانك و زريثؤشةكانى طاردى كؤمارى سوثاى عيَرا دةضايَتة

1987طةورةترين داستان و سةروةرى لة كوردستان و ناوضاةكة تؤماربكاةن و دوذمان

كاروانى ثرلسةروةرى شةهيدانةوةي باةهؤى ساةختى شاةرلى ئاةو رىذة و شاةرلى كاؤآلن

َيَ.
سةرشؤرل بكةن ئيلنجاغى طةورة بة بةزين و بةزيَنراوى بةجيَ بهيَل

بةكؤآلنى ئةو رلىذة رلةشة لةطؤرلستانى(سةيد مةعروف)ى باداوةى هةوليَر بةئةمانةتةوة

لةرلاثةرلينى بةهارى 1991ى طةىل كوردساتان بةشاداربووة لاةرزطاركردنى شاار و
َى  1993لةسكرتارييةت و سريةى تايبةتى هةظالَ مام جةالل بووةي
شارىضكةكاني سال

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارس عةباس حميَدين)ي لاةدايكبووى()1968ى ئيلنجااغى طاةورةي باراى شاةهيدي لاة-3-21
2015ز.
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َيؤنى تةقتااة ي دواتاار وةك ثيَشاامةرطةي
َى 1994كااراوة بةسااةرتيث لااة باةتال
لةساال
َال) ثيَشمةرطةى ديَرين و براى شةهيدي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شهاب عةبدولوةهاب فةحتول
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َطةى نةوتى تةقتة دةس بةكاربووةي لةزىربةى شاةرلةكانى ثاراساتنى
ثاسةوانى لةكيَل

شةقآلوةي دةربةندى طؤمةسثاني كورلةتالَي هةوليَر و دةوروباةرىي سايَبرياني سايدةكاني

دةستكةوتةكانى رلاثةرين و حكومةتى هةريَمى كوردستان بةشداربووةي بةداخاةوة دواى

َى 1995هتد).
َطة و سةربازطةكانى حكومةتى بةعس لةسال
ليَدانى مؤل

ضةندين سالَ خةباتى ثيَشمةرطايةتى لة شةرلى نةطريسى نااوةخؤ لاة()1996-10-1

َسؤزة تاازة ثيَطةيشاتووةى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان و
بةداخةوة ئةم كورلة دل

لةرلووبةرلووبونةوةيةك لةطةلَ هيَزةكانى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان لاةبنارى ضاياى

ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة لةشةرلى نةطريسى نااوةخؤ لةرلووبةرلووبوناةوةى هيَزةكاانى

َتان دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوةي بةهؤى سةختى بارودىخةكة بؤمااوةى()3
هةيبةسول

َاة لاةنزيك طونادى(شايَخةروان)
ثارتى دميوكراتى كوردستان لةنيَوان كؤياة و ديَطةل

رلىذ بة(ئةمانةت) لةشارىضكةى(دوكاان) دةينيَاذن ودواتار دةطوازريَتاةوة طؤرلساتانى

لةكاتذميَر( )11 45ثيَش نيوةرلى دةضيَتة كاروانى شةهيدانةوة و لةطؤرلستانى(كةكؤن)

زيَدةكاةى خااؤى ئيلنجااغى طااةورة و بؤيااةكجارى رلاساثاردةى خاااك دةكريَا و دواى

َدار) لاة شاارةكةى حااجى(كؤياة)
َكؤى طةورة شاعريى شؤرلشطيَرلى كورد(دل
نزيك طل

خؤى( )6جطةرطؤشةى بةجيَهيَشتووة(كااروان و كااردى و كاةيوان و خةنادةو رليَاذاو و
رليَذين).

بةخاك سثيَردراوة.

()1

()1

-7شةهيد بةختيار حةمةد عوبيَد()1997-1987
-6شةهيد حةكيم رلةئوف عومسان()1996-1972

َى()1983لة خانةوادةيةكى
ناوى تةواوى(بةختيار حةمةد عوبيَد حةمةالو)ةي لةسال

ناوى تةواوى(حةكيم رلةئوف عومسان ماةمحود)ةي ناساراو باة(حاةكيم جيهااز) لاة

نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذياناةوةي لةشاةرلى نةطريساى

خانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذياناةوةي تاةنها

َى(سوساايَ) لااة
َى) لااة قااةدثال
َى(مساااقول
ناااوةخؤ لااة( )1997-11-8لااةدىل

تاوةكو ثؤىل سيَ يةمى ناوةندى خويَندووةي بةر لةرلاثةرلينى 1991ثةيوةندى دةكات باة

فةرماندةيى()5ى دووكان( )6ثيَشامةرطة دةكةوناة باةر سايَرةى دةباباةكانى باةرةى

شااانة ضااةكدارة نهيَنيةكانااةوة دةكااات وةك(ساارك) بةشاادارى رلاثااةرلينى شااار و

َال ئيلنجاغى
هيَزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان ئةوانيش(شةهيد قادر حاجى عةول

شارىضكةكانى كوردستان دةكات بة رلزطاركردنى كةركوكيشةوةي لةسوثاى يةكطرتووى

و شةهيد بةختيار حةمةد ئيلنجاغى و حمةمةد عةىل ثاآلنى و رزطار سةليم مةرزانى

كوردستان دواى دامةزراندنى حكومةتى هةريَمى كوردساتان لةباةر ثااكى و نهيَناى

و رليَطر تةقتةقى و كةمال مةرزخيةيى) باووني دةباباةكانى باةرةى ثاارتى دمياوكراتى

ثاريَزى دةكريَتة(عةدةد جيهاز) دواتر دةطوازريَتةوة ليواى()1ى تايبةتى كؤياةي ثااش

كوردستان( )4طوللة تؤثيان لةنيَوانياندا بةو هؤيةشاةوة(باةختيار حةماةد عوبيَاد)

َى 1995ةوة
َطةى نةوتى تةقتة ي دواتار لةساال
ماوةيةك دةطوازريَتةوة بؤ ثاسةوانى كيَل

شةهيد دةبيَ ي كةميَك ثاش شةهيد بةختيار دووبارة دةبابةكانى توركيا كةرلةبياةكانى

لةاليةن هةظالَ عومسان بانيمارانيةوة دةكريَتة فةرماندةى كاةرت و دواتار ليَثرساراوى

سةر لوتكاةكانى(ساةرمةيدان و ضاياى بةناةباويَ) ياان طرتباووي سايَرةيان دةطرتاة

دةسااتةى ثاراسااتنى هااةظالَ بانيمااارانى لااة لةشااكرى 15ى قةرةضااوغي لااةماوةى
ثيَشمةرطايةتيدا بةشادارى ضاةندين شاةرل و نةباةردى كاردووة وةك(شااخى ساةفينى
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاردى حمةمةد عةبدولوةهاب)ي كورلى شةهيدي لة 2013-2-5ز.
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( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةهداوى رلةئوف عومسان)ي براى شةهيدي لة2015-8-13ز.
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َى قولةهةرميَى نيوتري) و تؤثيَكيرتيان شةهيدى فةرماندة قادر
رلووتةنى(سوسيَ و الثال
َالى ثيَكا و شةهيدى كرد.
حاجى عةول

()1

لةرلاثةرلينى شاارى هاةوليَر( )1991-3-11بةشادارى كااراى كاردووة لاةطرتنى
َى
(ريَكخراوى باكورى حزبى بةعسى عاةرةبى و فةرمانطاةى ئاةمنى هاةوليَر و ماال

َؤى بةرزة فرلى بةنةباويَ
َال قادر( )1997-1967هةل
-8شةهيد قادر عةبدول

ئةسعةد ئاغاى هةركى و قاميقاميةتى ناوةندى هةوليَر و شاويَنى عيازةت دوورى كاة

َى( )1967لة خيَزانيَكى
َال رلةسولَ)ةي سال
َال قادر عةبدول
ناوى تةواوى(قادر عةبدول

دواتر كرا بة(سكرتاريةتى مام جةالل).

َى( )1974دةضيَتة
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة هاتؤتة ذيانةوةي سال

هةروةها بةشدارى رزطاركردنى شارى كةركوكى كردووة لة1991-3-21بة تايبةت

بةر خويَندن لة قوتاخبانةى ئيلنجاغى طةورةى سةرةتايى بةهؤى رلاطواستنى ئيلنجاغى

لةثاككردنةوةى طةرلةكى رلةحيماوا و ثةالماردانى سةربازطةى(معسكةر خالد) لاةكاتى

َى 1980لة قوتاخبانةى باداوةى سةرةتايى شارى هةوليَر قؤنااغى ساةرةتايى
طةورة سال

َى
طفتوطاااؤى حكوماااةتى عيَااارا و باااةرةى كوردساااتانى دواى رلاثاااةرلين لاااةبال

َى( )1986لةرليَطاةى(عومساان بااانى
َيةوة ساال
تاةواو دةكااتي لةتةماةنى( )18سااال

َاى هاةبووة لاةثاكتاوكردنى
سةربازى(ليذنةى تةنسيق) بووة لةناو شاارى هاةوليَر رلىل

مااارانى) برايااةوة ثةيوةناادى دةكااات بةرليَكخسااتنةكانى هااةريَمى()8ى دةشااتى

ئةفسةرانى دةزطاى ئةمنى عيَرا بةتايباةت لةطةراجةكانادا ئاةو ئةفساةرانةى كاة

هةوليَرى(حزبى سؤسياليستى كوردستان)ةوة دةكاات و ضاةندين ناماةى رليَكخساتنى

َى كورد.
دةستيان هةبووة لة خويَنرلذانى رلىلةكانى طةل

َى 1987ةوة
نهيَنى لةشارةوة بؤ شاخ و لةشاخةوة باؤ شاار دةطوازيَتاةوةي هاةر لةساال

َى 1995دةبيَتة فةرماندةى تيث لة لةشكرى قةرةضوغ و ثامشاوةياةك دةكريَتاة
سال

ضااةكى ثيَشاامةرطايةتى دةكاتااة شااان لةكااةرتى()2ى تيثااى 85بةرلان اةتى يااةكيَتى

فةرماناادةى هيَااز لةفةرماناادةيى()2ى هااةوليَري بةهااةمان ثلااة دةطوازريَتااةوة

نيشتمانى كوردستان لاةالى عومساان بانيماارانى باراىي ثيااويَكى طاورج و ضوسا ي

فةرماناادةيى()5ى دووكاااني لةزىربااةى شااةرلةكانى بااةرطريكردن لةدةسااتكةوتةكانى

َؤي سانورى بةرلاناةتى
بةهةس ي تيذرلىي جواميَري بةورى ضنط بةطرلي ضاوتيذى وةك هةل

رلاثةرلين و حكومةتى هةريَمى كوردستان بةشداريكردووةي بةداخةوة دواى ضةندين ساالَ

شااانازى ثيَااوة دةكااردي كااةم ضاااالكى هةيااة بةشاادارى تيَاادا نااةكرد باايَ وةك

َى لةشااةرليَكى
خااةبات و ثيَشاامةرطايةتى لااة( )1997-11-8لااة ميحااوةرى مساااقول

َى 1987و كيَشكة و شاخى ساوور و قاؤثكى
نةبةردييةكانى(دةربةندى طؤمةسثان سال

نابةرامبةر لة شةرلى براكوذيدا بةرامبةر هيَزةكاانى ثاارتى دمياوكراتى كوردساتان و

َى 1988و شاةرلةكانى
جوانةطا و طرتنى سةرى رلةش و داستانى بةرطرى كونةكؤتر ساال

دةبابةكانى توركياا ضاووة كااروانى شاةهيدانةوةي لاةدواى خاؤى سايَ جطةرطؤشاةى

َى .)1989
بةرةنطارى سوثاى عيَرا لةسةرى ساراو سونيَ لةسال

بةناوةكانى(بيَطةرد و ئةظني و ئاظان) بة جيَهيَشتووةي لةطؤرلستانى طونادى ئيلنجااغى
طةورةى زيَدةكةى خؤى بةخاك سثيَردراوة.

()1

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد عةىل خدر حةسةن)ي لاةدايكبووى()1978ى ئيلنجااغى طاةورةي هاوساةنطةرى شاةهيد
َالو شةهيد بةختياري لة2016-3-17زي هةرضةندة هاةظالَ عومساان بانيماارانى دةَليَا لاة-11-18
قادرى حاجى عةول
َنى كةهاوسااةنطةريان بااووة لااةرلىذى شااةهيدبوونيان دةَليَاا
َم حمةمااةد ثاااال
1997شااةهيدبووني بااةال

لةدةفتااةرى

بريةوةرييةكامن()1997-10-10م نوسيووة و ئاةو رلىذةم قاةت لةبريناضايَتةوةي لةالياةكيرتةوة رزطاار ساةليم حةماةدةمني
مةرزانى سةرتيثى هيَزى 217ى فةرماندةيى()5دووكان دةَليَ لة 1997-11-8باةختيار حةماةد ئيلنجااغى شاةهيد

َال قادر)ناسراو بة بانيمارانى لةدايكبووى 1954ى ئيلنجاغى طةورةي فةرمانادةى
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول

بوو.

َى ئةويَ رلىذيَ و براى شةهيدي لة2014-3-7ز.
ميحوةرى مساقول
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َال قادر()1997-1970
-9شةهيد تار عةبدول
َى()1970
َال رلةسااولَ)ةي لةسااال
َال قااادر عةباادول
ناااوى تااةواوى(تااار عةباادول

شةهيدانةوةي لةدواى خؤى()3جطةرطؤشةى بةجيَهيَشتووة بةناوةكانى(رليَنااسي ماامزي
حمةمةد)يلةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورة بةخاك سثيَردراوة.

()1

لةخانةوادةيااةكى نيشااتمانثةروةرى كوردثااةروةرى ئيلنجاااغى طااةورة ضاااوى بااةذيان

َال فةرمانادةى
سةبارةت بةشةهيدبوونى شةهيدى فةرماندة(قادرى حاجى عةبادول

هةَليَناوةي خويَندنى سةرةتايى لة ئيلنجاغى طةورة تاةواو كاردووةي لاةنيوةى دووةماى

هيَزى 217ى فةرماندةيى()5ى دووكان وبراكاانى و شاةهيد باةختيار ئيلنجااغى و

هةشتاكانى سةدةى رلابردوو لةشؤرلشى نويَى طةلةكةمان ضةكى ثيَشمةرطايةتى كردىتة

حمةمةد ئؤمةر طومبةتى)ي رزطار ماةرزانى فةرمانادةى تياث لاةوهيَزةدا طيَرلاياةوة و

شاني لةرلاثةرلينى باةهارى 1991رلىىل جواميَراناةى هاةبووة لاة رلاثاةرلينى ناوشاارى

َى مساقوىل و بنارى ضياى بةنةباويَ باوو بةرامباةر هيَزةكاانى
ووتى هيَزةكةمان لةدىل

َى 1996فةرماناادةى تيااث بااووة
هااةوليَر شانبةشااانى جااةماوةر و ثيَشاامةرطةي سااال

ثارتى دميوكراتى كوردستان و دةبابةكان و هيَرشة ئامسانياةكانى فرلىكاة توركياةكاني

لااةهيَزى()122ى فةرماناادةيى()2ى هااةوليَري دواتاار بةهااةمان ثلااة دةطوازريَتااةوة

نزيكةى( )1مانط بةرطرميان لة سةنطةرةكانى خؤمانكرد لة(1997-10-10تااوةكو

َىي بةداخاةوة دواى
هيَزى()217ى فةرمانادةيى()5ى دووكاان لاة ميحاوةرى مسااقول

 )1997-11-8ذمارةماااان( )14ثيَشااامةرطة و فةرمانااادة باااوو( )5فةرمانااادة و

ضةندين سالَ ثيَشمةرطايةتى لة رليَكةوتى()1997-10-13لةشةرلى نةطريسى نااوةخؤ

ثيَشمةرطةمان شةهيد بوو و( )5ثيَشمةرطةمان بريندار و( )4ثيَشمةرطةش كةنةف و

لةطةلَ دةبابةكانى سوثاى توركياو هيَزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستان لاةميحوةرى

ماندوونةناسانة دةربازبووين بةم ناوانة

َى دةضيَتة كااروانى شاةهيدانةوةي لاةدواى خاؤى()3جطةرطؤشاةى باةناوةكانى
مساقول
(تريفااةي بااةهيَزي ثااةريَز) بةجيَهيَش اتتووةي لةطؤرلسااتانى ئيلنجاااغى طااةورة بااةخاك
سثيَردراوة.

()1

َال قادر)ئيلنجاغى فةرماندةى تياثي لاة-10-12
-1شةهيد(تار حاجى عةبدول
1997شةهيدبوو.
-2شةهيد(بةختيار حةمةد عبيَد ئيلنجاغى) ثيَشمةرطةي لة1997-11-8شةهيد

َال قادر()1997-1972
-10شةهيد رةفيق عةبدول
َال رلةسااااولَ)ةي
َال قااااادر عةباااادول
ناااااوى تااااةواوى(رةفيااااق عةباااادول
َى()1972لةخانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة ضاوى
لةسال
َى1987لةالياااةن(ئاااةمنى
َيدا لةساااال
باااةذيان هاااةَليَناوةي لةتةماااةنى()14ساااال
هةوليَر)دةستطريدةكريَ ي لةبةهارى 1991دةبيَتاة ثيَشامةرطةي لةزىرباةى شاةرلةكانى
ثاراستنى دةساكةوتةكانى رلاثاةرلين و حكوماةتى هاةريَمى كوردساتان بةشاداربووةي
َى لةشةرلى نةطريسى نااوةخؤ
بةداخةوة لة رليَكةوتى()1997-11-8لةميحوةرى مساقول
بةرامبةر دةبابةكانى توركياو هيَزةكانى ثارتى دميوكراتى كوردستاني دةضيَتة كااروانى
َال قادر)ناسراو بة بانيمارانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
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بوو.
َال قادر ئيلنجاغى) فةرماندةى هيَازى  217لاة-8
-3شةهيد(قادر حاجى عةبدول
 1997-11شةهيد بوو.
َال قادر ئيلنجاغى)ثيَشامةرطةي لاة1997-11-8
-4شةهيد(رةفيق حاجى عةبدول
شةهيد بوو.
-5شةهيد(حمةمةد عومةر حةمة مستةفا ئؤمةرطومبةتى) ثيَشمةرطةي لة-11-8
1997شةهيد بوو.
-6سابري عومةر حةمةد طةرمكىي ثيَشمةرطةي برينداربوو.
َال قادر)ناسراو بة بانيمارانىي ضاوثيَكةوتنى ثيَشوو.
( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
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-7كاوة رةشيد قادر ئؤمةرطومبةتىي ثيَشمةرطةي برينداربوو.

شام(داعاش) باؤ ثاراساتنى خااكى كوردساتان لاة قاةزاى(دوزخورمااتوو) لاة نااو

-8بةدران هةوليَرىي ثيَشمةرطة برينداربوو.

ياريطاكااةى دةرةوةى دوزخورماااتوو شااةهيد دةبيَ ا و دةض ايَتة كاااروانى ثرلسااةروةرى

-9سؤران ئيسماعيل حةمةد ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة برينداربوو.

شااةهيدانةوة و لااةدواى خااؤى( )2جطةرطؤشااةى بااةناوةكانى(رليناااس و رلةزوان)

-10عوبيَد حةمةد ئيلنجاغى ثيَشمةرطةي برينداربوو.

بةجيَهيَشتووةي لةطؤرلستانى ئيلنجاغى طةورةى زيَدةكةى خؤى بةخاك سثيَردراوة.

()2

-11رزطار سةليم حةمةدةمني مةرزانىي سةرتيث.

َح()2014-1988
-2شةهيد شاآلو موحسني سال

-12حمةمةد عةىل خدر ئيلنجاغىي ثيَشمةرطة.

َى( )1988لاة خانةوادةياةكى
َح مستةفا)يةي سال
ناوى تةواوى(شاآلو موحسني سال

-13نيهاد حسيَن سليَمان شوانىي ثيَشمةرطة.
َال مةرزخيةيى.
 -14كةمال عةبدول

()1

َى()2012
نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجااغى طاةورة هاتؤتاة ذياناةوةي لةساال
دةبيَتة كارمةندى ثؤليسى ثاريَزطارى لةدام و دةزطا ناةوتى و ساامانة سروشاتيةكانى
هةريَمى كوردستاني لاة( )2014-2-14لةطونادى(عاةىل موساا)ى ناحياةى شاوان

ساايَيةم ئااةو شااةهيدانةى لااة جااةنطى رلووبةرلووبونااةى(داعااش) لااةنيَوان
ساآلنى( )2016-2014شةهيدبوون

َتاةزيَن دةضايَتة كااروانى شاةهيدانةوةي لاةدواى
لةكاتى دةواماداي بةكارةسااتيَكى دل
خااؤى( )2جطةرطؤشااةى بااةناوةكانى(شاااهؤ و شااانؤ) بةجيَهيَشااتووةي لةطؤرلسااتانى

-1شةهيد رليَباز عةبدولرةمحان شةريف()2014-1986

ئيلنجاغى طةورةى زيَدةكةى خؤى بةخاك سثيَردراوة.

َى( )1986لااة
ناااوى تااةواوى(ريَباااز عةباادولرةمحان شااةريف حةمااةالو)ةي سااال

()1

-3شةهيد بةختيار خدر عةباس()2015-1981

خانةوادةيةكى نيشتمانثةروةرى كوردثةروةرى ئيلنجاغى طةورة لةشارى هةوليَر هاتؤتة

َى( )1981دواى ئااةوةى
ناااوى تااةواوى(بااةختيار خاادر عااةباس ئةمحااةد)ةي سااال

ذيانةوةي بةهؤى هةذارييةوة نةيتوانيووة دريَذة بةخويَندن بدات و تاوةكو ثؤىل شةشةمى

خانةوادةكةى بة بيانووى نةوتةوة ئاوارة دةكريَن لةشارىضاكةى تةقتاة ضااوى باةذيان

َى( )2005دةبيَتااة ثؤليسااى نااةوت وطااازى هااةريَمى
سااةرةتايى خويَناادووةي لةسااال

هةَليَناوةي لةدواى لةدايكبوونى دةضنة شارى هةوليَر و لةويَ دةضيَتة بةرخويَندن باةآلم

كوردستان.

()1

بةهؤى طرانى ذيان وطوزةران وسةختى بارودىخةكة نةيتوانيووة دريَذة بةخويَندن بداتي

دواثلةى(رليَثيَدراوى يةك) دةبيَا لاةليواى()2ى ناةوت و طاازى ثاراساتنى دام و

َى( )1996دةبيَتة ثيَشمةرطة لةفةرماندةيى(15ى قةرةضوغ) لةالى هةظال عومسان
سال

دةزطاى نةوت و سامانة سروشتيةكانى هةريَمى كوردستاني بةداخةوة لةرليَكاةوتى(-9

بانى مارانىي شانبةشانى ثيَشمةرطايةتى ثؤىل شةشاةمى بناةرلةتى لاة خويَنادنطاى

َةتى ئيسالمى لةعيَرا و
 )2014-8لة شةرلى رلووبةرلووبونةوةى ضةكدارانى بةناو دةول

ئيَااوارانى شااارى كؤيااة تااةواو كااردووةي بةشاادارى زىربااةى شااةرلةكانى ثاراسااتنى

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار سةليم حةمةدةمني)ي لةدايكبووى 1974ى مةرزاني سةرتيث و هاوسةنطةرى شاةهيدةكاني
لة2017-12-7ز.
( )1زامدار ئةمحةدي شةهيدانى كؤية لةشةرلى داعشداي ضاثى يةكةمي ضاثخانةى رلىذهةالتي هاةوليَري2016زي الثاةرلة-37
.38
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()2

ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد عةىل خدر)ي لةدايكبووى()1978ى ئيلنجاغى طةورةي لة2016-3-17ز.

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شاكر موحسني سا )لةدايكبووى()1994ى ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-3-17ز.
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دةسااتكةوتةكانى رلاثاااةرلين و حكوماااةتى هاااةريَمى كوردساااتانى كاااردووة هاااةر
َى و شاخى بةنةباويَ و شةرلةكانى تةويَلةو بيارة و هتد).
لةشةرلةكانى(مساقول

َؤطرافياى شةهيدانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
بيبل

لةليواى()10ى لةشكرى يةكطرتووى وةزارةتى ثيَشامةرطةى حكوماةتى هاةريَمى

لة بةشاةكانى ثيَشاووى ئاةم كتيَباة ذيانناماةى تاةواوى شاةهيدانى ميَرجاارلى

كوردستان دةبيَتة(جيَطر ئةفساةر) لاة جاةنطى رلووبةرلووبوناةوةى ضاةكدارانى باةناو

ئيلنجاغى طةورة بةطويَرةى داستان و رووبةرووبونةوةكان و سةنطةر و شويَن وبارودىخ و

َااةتى ئيسااالمى عيَاارا و شااام(داعااش) لةباشااورى رىذئاااواى كااةركوك
دةول

كات و رووداوةكان و ضؤنيةتى شةهيدبونيان خراوةتة رلووي ئةم بيبلؤطرافيايةش هةنديَ

لةطوندى(سةخرلة) لة ناوضةى(خرابةرلووت) لة ريَكةوتى()2015-3-9دةضيَتة كاروانى

داتا دةدا بةدةستةوةي لةكاروانى خةباتدا( )45ئيلنجاغى بوون بة قوربانى شؤرلشةكانى

ثرلسةروةرى شةهيدانةوةي لةدواى خؤى( )3جطةرطؤشةى بةناوةكانى(هايَلني و هيَ اى و

كوردي كة( )11يان هاوآلتى بوون و( )34يشيان ثيَشمةرطةى شاؤرلش و ئؤرطاناةكانى

ثةيوةس ) بةجيَهيَشتووةي لةزيَدةكةى خاؤى لةطؤرلساتانى ئيلنجااغى طاةورة باةخاك

حزبى شيوعى عيَرا و ثارتى دميوكراتى كوردستان و يةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان

سثيَردراوة.

()1

َؤطرافياياااة خانةوادةى(ماااةالك)  16شاااةهيد و
باااووني باااةطويَرةى ئاااةم بيبل
خاناااةوادةى(كورلةبؤر)  9شاااةهيد وخاناااةوادةى(دةرويَش خااادر)  8شاااةهيد و
خانةوادةى(ئةلياس)  9شةهيد و خانةوادةى(حةماةالو)  3شاةهيديان بةخشايووة باة
كورد و كوردستاني ئةمانةش بةو شيَوةية دابةش دةبن لاة ريزةكاانى حزباى شايوعى
عيَرا ( )3هاورليَى قارةماانى ميَرجارلةكاةم و لاةريزةكانى شؤرشاى ئاةيلول و ثاارتى
َى-ماةاليى و جاةالىل( )9هااوآلتى و ثيَشامةرطة
دميوكراتى كوردستان بة هةردوو بال
شةهيدبوون ولة ريزةكانى شؤرلشى نويَ-ش( )33هااوآلتى و ثيَشامةرطة شاةهيدبوون
تةنها لاة ريزةكاانى شؤرلشاى ناويَى طةلةكاةمان بةرابةراياةتى ياةكيَتى نيشاتمانى
كوردستان( )24ميَرخاس و عةطيد و جواميَر دوا ثلةى خةباتيان(شاةهيد) باوون باة
َؤطرافياياةى بةتاةواوةتى
دةستهيَناوة لة رليَبازةكةياني ئةمةى خوارةوة خشتةى ئةم بيبل
تيَدا خراوةتةرلوو

( )1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةشدار خدر عةباس)لةدايكبووى()1983ى تةقتة ي براى شةهيدي لة2016-3-1ز.
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()1

( )1لة خشتةكاندا كورتكراوةى تيَداية بةو شيَوةية(ث=ثؤليسي ث.م= ثيَشمةرطةي ج.ك= جيَطر كةرتي ج.ث= جيَطر ثاةلَي
ح.ش.ع= حزبى شيوعى عيَرا ي ث.د.ك= ثارتى دميوكراتى كوردستاني ى.ن.ك= يةكيَتى نيشتمانى كوردستان.
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380

379

بةشى شةشةم
نامةو ويَنة ديكؤميَنتارييةكان

381

382

بةشى شةشةم
نامةو ويَنة ديكؤميَنتارييةكان

نامة دةستنوس و ثيتتنةكان

نامةى ثيتتنةكةى موشري شوكرعةىل مةرزانى هيَزى ثشتطريى

َيي
نامةى دةستنوسى ثيَشمةرطةى ديَرين ئازاد ساتوقةال
383

َةبانى
نامةيةكى دةستنوسى ثيَشمةرطةى ديَرين سةباح رلةمحان تال
384

َويكردىتةوة
شيَركؤ حةمةد هاورليَى شةهيد وشيار لةكوردستانى نويَ بال
نامةيةكى دةستنوسى مامؤستا سةيفةدين عةىل ئةمحةد سةبارةت بةشةرلى شيوى
سامالَ

َالى سةبارةت بةشةهيد مةجيدةسورى
نامةيةكى دةستنوسى موحسينى مةال عةبدول
ئامؤزاى
385

نامةيةكى دةستنوسى شوان شيَخانى سةبارةت بةذياننامةى خؤى
386

نامةيةكى دةستنوسى شوان شيَخانى سةبارةت بة طةشةكردنى بريى شيوعيةت
لةئيلنجاغى طةورة
نامةيةكى ثيتتنينى دكتؤر وةىل مةمحود سةبارةت بةذياننامةى خؤى

نامةيةكى دةستنوسى مامؤستا نازم حةمةدةمني رلةئوف سةبارةت بةشةهيد كازم
َال حةمةدةمني داربةسةرى سةبارةت بةشةرلى -10-22
نامةيةكى ثيتتنى شوكرول
1986
387

388

نامةيةكى دةستنوسى خدر شيَخانى تايبةت بة مام هيدايةت و طةشةى شيوعيةت
لةئيلنجاغى طةورة

نامةيةكى دةستنوسى حمةمةد شيَخانى سةبارةت بةذياننامةى خؤى
389

نامةيةكى دةستنوسى حمةمةد ضاوشني سةبارةت بةذياننامةى خؤى

نامةيةكى دةستنوسى رزطار سةليم سةبارةت بة ذياننامةى كةريم مةرزانى
390

َال عةىل تايبةت بة ثةيوةندى بة خةباتى ضةكدارى
نامةيةكى دةستنوسى نةسرول
لةشؤرلشى نويَ

نامةيةكى ثيتتنى عةىل مةمحود حةمةد تايبةت بةذياننامةى شةهيد وسو وةمسان
يوسف

َال)تايبةت بة
َشاد عةبدول
نامةيةكى دةستنوسى هاوبةشى(رزطار حةمةدةمني و دل
قوتاخبانةى شؤرلشى نويَ لةئيلنجاغى طةورة
391

392

ضةند ويَنةيةكى دةطمةنى شؤرلشى ئةيلول

خورشيد عوبيَد حةمةالو
ثيَشمةرطةى مةفرةزة سةرةتاييةكانى
شؤرلشى ئةيلوىل ئيلنجاغى طةورة

حاجى حةمةدةمني ئؤمةر وسو
ثيَشمةرطةى مةفرةزة سةرةتاييةكانى
شؤرلشى ئةيلوىل ئيلنجاغى طةورة
َى 1974ضةند ثيَشمةرطةيةكى شؤرلشى ئةيلول لةرلاستةوة
ضؤمان-سال
َةبانى
َال حميَدين تال
-1حمةمةد كيَخوا وةمسان يوسف مةالك ئيلنجاغى -2عةبدول
َةبانى
َةبانى-عومةركادير -4حةمةدةمني مسايل تال
-3عومةر ئةمحةد تال

شةهيد حةمةشريف ئيلنجاغى
يةكةم شةهيدى سةنطةرى شؤرلشى
ئةيلوىل ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة

حمةمةد كيَخوا وةمسان ئيلنجاغى
يةكةم ثيَشمةرطةى شؤرلشى ئةيلوىل
ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
393

َال كاويَس
وهاب فةحتول
مةالك-وهاب كادير

كيَخوا وةمسان يوسف مةالك
رابةرى بريى نةتةوايةتى
لة ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة و
هاوكارى مةفرةزة سةرةتاييةكانى
َى 1961ز.
شؤرلشى ئةيلول سال
394

عةبدولرةمحان بايز كاويَس مةالك
لة شؤرلشى ئةيلول دوو جار زيندانيكراوة

َتى
لة ناوةراستةوة حمةمةد كيَخوا وةمسان ئيلنجاغى لة ئاوارةيى و ثةناهةندةيي ووال
َى 1975
ئيَران دواى سال
395

َتى ئيَران
لة راستةوة حمةمةد كيَخوا وةمسان ئيلنجاغى لة ئاوارةيى و ثةناهةندةيي وال
َى 1975
دواى سال
396

ئةلبومى شةهيدانى شؤرلشى ئةيلوىل ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
()1975-1961

شةهيد ئيرباهيم حةمةدةمني خدر
شةهيد زوليَخا حميَدين حةسةن

شةهيد قادر حةمةد ئؤمةر

َال رلةسول
شةهيد قادر عةبدول

شةهيد حةمةشةريف

شةهيد تؤفيق حةمةدةمني خدر

397

شةهيد شةريف رةمحان

398

ئةلبومى كاروانى خةبات لةريزةكانى حزبى شيوعى عيَرا و
كةسايةتيةكانى

شةهيد سةالحةدين خاليد ئؤمةر

شةهيد جةوهةر مستةفا رلةسولَ

مام هيدايةت حاجى خدر
خاوةنى نيوة سةدة خةبات

رلابةرى بريى شيوعيةت لةميَرجارل
مةال سديق ئيلنجاغى

سياسةمتةدار
حمةمةد شيَخانى
399

سياسةمتةدار
مالزم شوان
400

خدر شيَخانى
خةباتطيَر

ثيَشمةرطةى ديَرين ودانةبرلاو
هاورليَ نازم جةبار

ناسر وسو جومعة
خةباتطيَرل

مسايل حاجى خدر مسايل
خةباتطيَرل

401

راوةستاوةكان لةراستةوة  -1هاورليَ بةكر جؤال -2هاورليَ خةليل مسايل ئيلنجاغى
دانيشتوةكان لةراستةوة -1مالزم شوان شيَخانى -2ئامانج حاجى حةمةد داربةسةرى
-3ستار داربةسةرى

لةراستةوة مالزم شوان شيَخانى و مالزم رابةر مةرزانى

402

لةراستةوة -1جوتيار سياسى -2ستار داربةسةرى  -3مالزم شوان شيَخانى ئةوةى
دانيشتووة هاورليَ بةكر جؤالية

ئؤمةرطومبةت-ساىل  1982لةثيَشةوة  -1شةهيد مةمحود مةرزانى -2مام
هيدايةت ئيلنجاغى -3شةهيد فرسةت -4ئازاد مسايل ئيلنجاغى -5هاورليَ رىستةم
َال حاجى  -7شةهيد بةكر جؤال
َ
-6عةول
403

خرلى ناوزةنط 1981-لةراستةوة  -1ئازاد مسايل خدر ئيلنجاغى -2شوان سديق
عومسان-مالزم شوان

َى  1981ئيلنجاغى طةورة لةراستةوة  -1ئازاد مسايل ئيلنجاغى  -2حاجى
سال
بةختيار مةرزانى  -3مةناف تةها ئيلنجاغى  -4مةمحود مةرزانى
404

لةراستةوة خدر رووسى و مالزم رابةر مةرزانى
َى 1981لةراستةوة  -1شةهيد عوزيَر حوسيَن ئؤمةر ئيلنجاغى  -2مام هيدايةت
سال
حاجى خدر مسايل ئيلنجاغى

َى  1985لةبارةطاى لقى كؤيةى حزبى شيوعى عيَرا لةناوضةى بارزان
ئةم ويَنةية سال
طرياوة هاوريَ مالزم شوان شيَخانى فةرماندةى لق و شةهيد حمةمةد حةال جيَطرى بووة
لةراستةوة
-1هةذار رىستى  -2شةهيد حمةمةد حةال -3مالزم شوان شيَخانى -4حمسني ياسني
-5شةهيد بةشدار حةال -6مامؤستا رزطار -7سةعيد طةرميانى -8مالزم رابةر
مةرزانى -9دكتؤر زةكى
405

َى  1985راوةستاوةكان
ناوضةى بارزان ثيَشمةرطةكانى حزبى شيوعى عيَرا لةسال
لةضةثةوة
-1عومةر مةمحود حميَدين ئيلنجاغى – عومةر ئارثيَتى -2هاورليَ كاوة -3نازم
جةبار تؤفيق ئيلنجاغى هاورليَ فاخرية شةل  -4نةناسراوة
َ-2كاوةى مام حةويَزى بايزئاغايي
دانيشتوةكان لةضةثةوة -1شةهيد بةكر جؤال
 -3نةناسراوة
406

مةال سديق عومسان مةمحود ئيلنجاغى لة قؤناغى فةقيَيايةتى لة شارى سليَمانى
لةضلةكانى سةدةى رابردوو و سةرةتايى دامةزراندنى يةكيَتى قوتابيانى دينى و
ثةيوةندى بة ريَكخستنةكانى حزبى شيوعى عيَرا .

َقيسة هيدايةت
خاتوو بةل
حاجى خدر ئيلنجاغى

مام حةمةعةىل تةها باوكى
شةهيدان هةنطاو و طؤران

خاتوو ئايشة حاجى ناميق
حةمةدةمني ئيلنجاغى

خاتوو خةرمان مسايل
حاجى خدر ئيلنجاغى
مام هيدايةت حاجى خدر مسايل ئيلنجاغى
407

408

خاتوو رةحيمة مةرزانى دايكى شةهيدان
طؤران و هةنطاو و هاوسةرةكةى
مام حةمةعةىل تةها ئؤمةر ئيلنجاغى

شةهيد تةها حةمة عةىل
تةها ئؤمةر ئيلنجاغى-طؤران

شةهيد عةبدوملوتةلي
حةمةعةىل تةها ئيلنجاغى-هةنطاو

شةهيد رةمحان تةها قادر ئيلنجاغى-
ئاسؤ
شةهيد حاجى بةختيار مةرزانى
ناوضةى بارزان لةراستةوة  -1شةهيد ئةبو فةيرىز
ثيَبازىكى  -3حةميد ثشدةرى
409

410

 -2شةهيد مام كاويَس

لةراستةوة  -1مالزم رةجنبةر
 -2مام هيدايةت ئيلنجاغى

هاورليَ نازم جةبار تؤفيق ئيلنجاغى
 -فاخرية شةل-بارزان

هاورليَ نازم جةبار تؤفيق ئيلنجاغى
 -فاخرية شةل-بارزان

حمةمةد شيَخانى-سؤران

حمةمةد شيَخانى و
مالزم شوان شيَخانى

حمةمةدى مةال سديق شيَخانى و
مةال سديق ئيلنجاغى
411

412

ئةلبومى شةهيدانى حزبى شيوعى عيَراقى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة

ئةلبومى كاروانى خةبات لةريزةكانى شؤرلشى نويَ
ضةند ويَنةيةكى خةباتى ضةكدارى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان()1990-1976

شةهيد عةبدولرةمحان تةها قادر(ئاسؤ)

شةهيد عةبدوملوتةلي
حةمةعةىل تةها(هةنطاو)
َى تةمموزى  1981ناوزةنط
شةهيد بةكر رةشاش و مةال سةدر سال

َطةكةى شةهيد تةها
هيَل
دواى طوللةبارانكردنى

شةهيد تةها حةمة عةىل تةها
(طؤران)

َى  1981ناوزةنط
شةهيد بةكر رةشاش و شةهيد فوادة طتكةلة تةمموزى سال
413

414

شةهيد بةكر رةشاش سةركردايةتى تةمموزى ناوزةنط 1981

شةهيد مامؤستا كاوة مةمخورى

شةهيد مورسةل طردة عازةبانى

شةهيد بةكر رةشاش و ضةند هاوريَيةكى لةشارى بةغداد
شةهيد دةشتى موهةنديس

415

416

شةهيدانى كةىل سورى يةكةم 1982-8-8

شةهيد يوسف قةشقة
شةهيد وشيار

شةهيد كةريم مةرزانى

شةهيد ريَباز

شةهيد ووريا

شةهيد مةجيدة سور
417

شةهيد موحسني ئيلنجاغى

شةهيد باقى بارزانى
418

ثيَشمةرطةى ديَرين جةعفةر وسو
َة جةعفةر
خال

َال حةمةدةمني شيَخانى
شوكرول
ثيَشمةرطةى ديَرين

هيدايةت حةمةد رةسول ثيَشمةرطةى ديَرين

شةهيد حمةمةد عةبدولوهاب-
برلنؤي ثيَشمةرطةى ديَرين

419

جةبار حوسيَن حميَدين
كادير و زيندانى سياسى

شةهيد ئةمحةد عةبدولوهاب

شةهيدان(حمةمةد وبةكر رةشاش وئةمحةد)

420

َى 1981
ثيَشمةرطةى ديَرين سةالم عةباس حةمةدةمني سال

رزطار حةمةدةمني ئةمحةد
رليَكخستنى ديَرين و مامؤستاى شؤرلش

َال
َشاد عةبدول
َال ئةجنومةنى طوند و قةهار حةمةدةمني و دل
موحسني سليَمان فةحتول
َى 1985
َال مامؤستاى شؤرلش سال
فةحتول

ئةنوةر نادر خدر -كادير
َى  1984طوندى
جاسم بايز كاويَس كاديرى كةرتى ريَكخستنى دةشتى هةوليَر سال
ئؤمةرطومبةت
421

422

َكردنةوةي ناوزةنطي ضاثخانةى شةهيد
طوشاد عةبدولرةمحان بايز دةزطاى ضاث و بال
جةعفةر عةبدولواحيَد1981-

َال
َال عةبدول
ئةمحةد حةمةدةمني ئةمحةد-بابةشيَة ثيَشمةرطةى ديَرين و خةيرول
َال ريَكخستنى ديَرين
فةحتول

423

فةرماندةى مةفرةزة و ثيَشمةرطةى ديَرين عةباس حةمةدةمني ئؤمةر -مام عةباس

عةىل ئيلنجاغى -كادير

طوشاد عةبدولرةمحان بايز-كادير

424

حةمةضاوشني ئيلنجاغى

جاسم بايزكاويَس-كادير

عومسان بانيمارانى
فةرماندة وثيَشمةرطةى ديَرين

طوشاد عةبدولرةمحان

425

دكتؤر وةىل مةمحود شيَخانى

نادر كةريم –كادير

َح سيَطردكانى و شةهيد
بةكر عةبدولرةمحان سيَطردكانى و شةهيد عةىل سال
َى 1981
مةجيدة سور ئؤمةرطومبةتى سال

426

َة نادر كةريم و
َال كاويَس وخال
مةال قاسم بايز كاويَس و شةهيد مام سوليَمان فةحتول
َى  1985ئيلنجاغى طةورة
مام جاسم بايز كاويَس سال

شةهيد وشيار عةبدولرةمحان بايز كةمانتةدةذةنيَ بؤ ضةند منداَليَكى ئيلنجاغى
طةورة كؤتايي حةفتاكانى سةدةى رابردوو

َى  1988لةرلاستةوة
لة طةرمةى ئةنفالةكاندا لة(دامياو) ى ئيلنجاغى طةورة سال
-1جاسم بايز كاويَس -2شليَر قادر بايز هاوسةرى حةمة ضاوشني  -3حمةمةد ئةمحةد
حةمةد ضاوشني  -4داستان حمةمةد ضاوشني -5خوناو سةعيد -5طوشاد
َال جؤرا.
عةبدولرةمحان بايز ئاطاى كورلى لة باوةشكردووة -6شادية رةمحان عةبدول

َة نادر لة ئيلنجاغى طةورة
فةرماندةى 12سوارةى ميَرجارل حمةمةد ضاوشني و خال
هةشتاكانى سةدةى رابردوو

427

428

ئةمة ويَنةى قوتابيانى قوتاخبانةى شؤرلشى نويَى ئيلنجاغى طةورةية لةثايزى 1985
لة خانووى(جاسم بايز) لةاليةن ويَنةطر(فةخرةدين سةبرى كؤيى)ييةوة طرياوةي ناوى
قوتابيان لة ريزى يةكةمى ثيَشةوة لةرلاستةوة
-1نةمام حمةمةد ئةمحةد -2سؤران هيدايةت حةمةد-3مةولود حةسةن حسيَن -4
سامان بهرام قادر -5مذدة هيدايةت حةمةد -6سروة حةسةن حسيَن -7تاظطة ئةمحةد
حةمةدةمني -8ئةديبة حمةمةد خورشيد -9نيطار رةمحان رةئوف.
رلاوةستاوةكانى ريزى دووةم لةراستةوة
-1سامى عةزيز حةمة عةىل -2نياز شةريف عزيز  -3ضةتؤ عةباس حةمةدةمني -4
هةذار زرار محد -5ئازاد نادر كةريم -6كاروان خليل مسايل -7بيَستون مسايل خدر
-8ياسني سيَودين قادر -9ئةمحةد مسايل قادر
راوةستاوةكانى ريزى سيَيةم لةراستةوة
-1رزطار حةمةدةمني ئةمحةد ئيلنجاغى مامؤستاى شؤرلش-2 .عومةر حةمةد رةسولَ
َةنادر
َكى طوند ثيَشمةرطةى ديَرين -3نادر كةريم خالد ئيلنجاغى-خال
خةل
َكى هةنارةى هةوليَر
ثيَشمةرطةى ديَرين -4فةرهاد ئةمحةد حةمةدةمني ضايةضى خةل
مامؤستاى شؤرلشى قوتاخبانةكة بووة بؤ ماوةى يةك مانط و لةويَنةكةدا(ثشتيوان
حمةمةد ئةمحةد) لة ثتراوةكان بووة لةكاتى ويَنةطرتنةكةدا.

َى( )1982طرياوة كةرتى 2ى شةهيد ئةمحةد قةمبةرى تيثى 86ى
ئةم ويَنةية سال
دةشتى هةوليَرةي لةكؤميتةى سةركردايةتى هةوليَر-وةرتيَ راوةستاوةكان لة رلاستةوة
-1هةذار طؤمةشينى  -2سةيد جةوهةر سارتكى -3هيدايةت حةمةد ئيلنجاغى
َة جةعفةر وسو ئيلنجاغى  -6مام جاسم بايز ئيلنجاغى
-4نةناسراو -5خال
دانيشتوةكان لة راستةوة
-1شةهيد كازم حةمةدةمني ئيلنجاغى  -2شةهيد زياد سيَطردكانى -3شةهيد ئةنوةر
ئيلنجاغى -4حمةمةد ضاوشني ئيلنجاغى  -5طوشاد عةبدولرةمحان ئيلنجاغى

429

430

َال قادر و مامؤستا كاوة ئةنوةر
شةهيد قادر عةول

َال عةىل
َى  1983لةرلاستةوة -1نةسرول
ثيَشمةرطةكانى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر سال
ئيلنجاغى -2شةهيد بيَبةش مام قلينجى -3ثيَشةوا عةىل مةولود داربةسةرى -4
دكتؤر ئامانج -5شةهيد خةبات(سةباح)  -6شةهيد كازم حةمةدةمني ئيلنجاغى

َى 1983ية شةهيد ئةنوةر ئيلنجاغى و شة هيد كازم ئيلنجاغى و
ئةم ويَنةية سال
عةىل ئيلنجاغى وبةكر طردةسؤرى ومسةشيَتى مساقة و شةهيد فاقة و دكتؤر جةرديس
و سةمةدطؤمةشينى و عةبد مةمخورىن .
431

ئةم ويَنةية ساىل  1983طرياوة لة ميَرطةسةرى باليسان راوةستاوةكان لة راستةوة
َة جةعفةر ئيلنجاغى  -3بابةشيَة ئيلنجاغى
 -1هةذار طؤمةشينى -2خال
َال حةميد داربةسةرى  -5فةرهاد داربةسةرى.
-4فةحتول
دانيشتوةكان لة راستةوة -1شةهيد ئازاد داربةسةرى -2هيدايةت ئيلنجاغى
َةبانى.
-3عةىل ئيلنجاغى  -4سةباح تال

َى  1983لة ميَرطةسةرى باليسان طرياوةي راوةستاوةكان لة راستةوة
ئةم ويَنةية سال
َة
َال ئيلنجاغى -2هةذار طؤمةشينى  -3شةهيد ئازاد داربةسةرى -4خال
-1نةسرول
جةعفةر ئيلنجاغى -5عةىل ئيلنجاغى -6هيدايةت ئيلنجاغىي دانيشتوةكان لة
َةبانى -3بابةشيَة
راستةوة  -1فةرهاد داربةسةرى  -2سةباح عةبدولرةمحان تال
َال حةميد داربةسةرى.
ئيلنجاغى  -4فةحتول
432

َال عةىل
َى  1983لة طوندى ئيلنجاغى طةورة طرياوة لةراستةوة  -1نةسرول
سال
ئيلنجاغى -2عومةر حةمةد ئيلنجاغى  -3غةفور حةمةد ئيلنجاغى

َال ئيلنجاغى  -3فةرهاد كادير
َة يوسف قةشقة -2نةسرول
لةراستةوة -1شةهيد خال
433

َةبانى  -2شةهيد دةريا
َى  1983لةثيَشةوة لة راستةوة -1سةباح رةمحان تال
سال
دانيشتوةكان لةثشتةوة لة راستةوة -1جةالل ئيلنجاغى  -2سةالم ئيلنجاغى

َال ئيلنجاغى  -2شةهيد ئازاد داربةسةرى لة
َى  1983لة راستةوة  -1نةسرول
سال
ثشتةوةش هيدايةت ئيلنجاغى
434

لةراستةوة -1بابةشيَة ئيلنجاغى  -2هةذار طؤمةشينى
َى  1982ئيلنجاغى طةورة لةراستةوة  -1دكتؤر وةىل مةمحود شيَخانى
نةورىزى سال
-2عةىل ئيلنجاغى

َال ئيلنجاغى
َةبانى -2نةسرول
َى 1983لةراستةوة -1سةباح تال
سال
435

َى  1983طوندى ئؤمةر طومبةت لةراستةوة -1عةىل ئيلنجاغى  -2هونةرمةند
سال
مةمحود حةمةد شيَخانى  -3بابةشيَة ئيلنجاغى
436

َى  1982لةراستةوة عةىل ئيلنجاغى و مامؤستا سةيفةدين
وةرتيَي سال

ضياى موسةكي ضيَوةى سةالم-كانى كةوان مانطى 8ى  1988كةرتى()5ى تيثى 87ى
قةرةضوغ لةراستةوة
َكى قةراج وكةنديَناوة  -3كاكؤ سيَكانى
-1سةباح عةىل ئيلنجاغى  -2ئاسؤى خةل
437

َى 1983بؤ
َال عةىل ئيلنجاغى لة دواى شةرلى ئازادكردنى بيَتواتةى سال
نةسرول
َتى ئيَرانة
ضارةسةرى لة وال

لةراستةوة  -1مامؤستا بةكر  -2جةالل ئيلنجاغى
438

َى لةراستةوة
كةرتى()5ى طؤرقةرةجى تيثى 86ى دةشتى هةوليَر بةرةو بادينان سال
َال حةمةدةمني ئيلنجاغى  -3غةفور
-1سةباح مةنتك فةرماندةى كةرت  -2شكرول
حةمةد ئيلنجاغى
لةراستةوة -1دكتؤر وةىل  -2نةناسراو -3جةالل ئيلنجاغى

غةفور حةمةد رةسول ئيلنجاغى شارى شنؤى رلىذهةآلت لة1987-9-19بةرةو
ناوضةكانى بادينان.

َى 1987لةراستةوة
خانة-سال
-1غةفور حةمةد ئيلنجاغى  -2شهاب وهاب ئيلنجاغى  -3سةباح مةنتك

439
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َال ئيلنجاغى -2ئةمحةد تؤفيق كانى
وةرتيَ  1987-9-3لة راستةوة  -1شكرول
لةلةيى -3غةفور ئيلنجاغى

َال ئيلنجاغى
بادينان لةراستةوة غةفور ئيلنجاغى و شكرول

بادينان لةراستةوة -1شهاب ئيلنجاغى  -2غةفور ئيلنجاغى

َال ئيلنجاغى
بادينان لةراستةوة  -1نةناسراو -2شكرول

441
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ئةلبومى كاروانى خةبات لةريزةكانى شؤرلشى نويَ

َة-سيَ سنور  1987لةراستةوة غةفور ئيلنجاغىي سةباح مةنتكي
طوندى يةك مال
شهاب ئيلنجاغى

َة-ناوضةى شيَخان -بامةرلنيَ  1987-9-20لةراستةوة
ثردى دوكةل
َال ئيلنجاغى -3غةفور ئيلنجاغى
-1سةباح مةنتك  -2شكرول

َى 1987
غةفور حةمةد رةسول ئيلنجاغى لةضياى شريين-خواكورك -بادينان سال

بادينان لةراستةوة سةباح مةنتك و غةفور ئيلنجاغى

443
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مام جاسم بايز كاويَس وةرتيَ 1982

سةباح عةىل مةمحود ئيلنجاغى

 1983تيثى 86ى دةشتى هةوليَر لة راستةوة
-1نةناسراو  -2نةناسراو  -3عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغى -4حمةمةد برلنؤ
ئيلنجاغى -5قارةمان شينة -6شةهيد ئازاد داربةسةرى
َة جةعفةر ئيلنجاغى -2نةناسراو -3نةناسراو
دانيشتوةكان لة ضةثةوة  -1خال
-4نةناسراو

َحي ئةو ثياوةى خانةخويَى شؤرلشى نويَ بووي 7جار
َح مستةفا جومعة-حاجى سال
سال
َاتووى سةربازى بيَ يان
َةكةى سوتيَنراوة و جاريَكيش زامدار بووةي بةبيَ ئةوةى هةل
مال
لة حكومةتى عيَرا قاضاغ-يش بيَ .

445
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خواليَخؤشبوو جةمال رةشيد خورشيد ئيلنجاغى هاوكارى ثارتيزانةكانى دةشتى
هةوليَر

َال وةمسان ئؤمةر ئيلنجاغى ناسراو بة رزطار شيَخانىي بيَذةرى راديؤى
رزطار عةبدول
َة
َى  1981لة توذةل
دةنطى شؤرلشى عيَراقى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان سال
447

نةسرةدين ئيسماعيل زرارى ناسراو بة سةركةوت هاوكارى ثارتيزانةكانى رةتلى هةوليَر

فةرماندةى 12سوارةى ميَرجارل(حةمةضاوشني ئيلنجاغى)
448

َى  1983باليسان لة راوةستاوةكان لة راستةوة
بةهارى سال
-1سةباح ئةمحةد حةمةد ئيلنجاغى ثيَشمةرطة لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر-2سةالم
عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغى فةرماندةى مةفرةزة لة تيثى 86ى دةشتى هةوليَر-3
َال وةمسان ئيلنجاغى كاديرى سنورى بةرلانةتى
سةالح عةبدول
َال ئيلنجاغى ثيَشمةرطة لة تيثى
دانيشتوةكان لة راستةوة -1حمسني سليَمان فةحتول
86ى دةشتى هةوليَر -2عةباس حةمةدةمني ئؤمةر ئيلنجاغى فةرماندةى مةفرةزة لة
َال
تيثى 86ى دةشتى هةوليَر-3نيَرطز رةسولَ محةالو ئيلنجاغى دايكى سةالح عةبدول
وةمسان ئيلنجاغى

َى  1982هيَزى ثشتيوانى لةراستةوة
َتى كوردستان سال
رىذهةال
-1حةسةن تةها قادر ئيلنجاغى  -2شةهيد كازم حةمةدةمني رةئوف ئيلنجاغى

لةراستةوة سةالم عةباس حةمةدةمني ئيلنجاغى فةرماندةى مةفرةزة و شةهيد كازم
حةمةدةمني رةئوف ئيلنجاغى

شةهيد كازم رةئوف ئيلنجاغى 1983
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مام جاسم بايز كاويَس و ضةند ثيَشمةرطةيةك

َى  1971لة كؤية لةراستةوة  -1عومسان بانى مارانى  -2نةناسراو
سال

َى 1983
عومسان بانى مارانى لة سيَلويَ ديووى ئيَران سال

نيسانى  1985لةراستةوة -1دليَر طتكةل -2مام رلةشاد كؤيي -3ئاسؤ كاك َل
َ  -5ئةسوةد مةنتك  -6عومسان بانى مارانى -7مسكؤ مةال تاهري
 -4زرار جؤال
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َيَك لة هاوسةنطةرانى
َى  1984عومسان بانى مارانى و كؤمةل
بارزان سال

َى  1983لةراستةوة  -1عومسان بانى مارانى
زيَوةى ماشكان ديووى ئيَران سال
-2هةذار ديَدةوانى -3حةميد هةوليَرى

َى  1985ئاراستةى شؤرلشطيَرلى لةراستةوة -1رةشيد رةواندزى -2موحسني
بارزان سال
َ -7تةنيا
بانى مارانى -3عومسان بانى مارانى -4ئاكؤ ئاكؤيي -5زرار جؤال

لةراوةستاوةكان راستةوة -1ئةسوةد مةنتك -2شةهيد مامؤستا جةمال -3عومسان
َيَن -5باوةرل(كةريم)  -6ئةسعةدئؤمةر
بانى مارانى -4مامؤستا بةل
دانيشتوةكان لةراستةوة -1هةذار ديَدةوانى -2ئاسؤ  -3كةمال
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َى  1985لةراستةوة -1عومسان بانى مارانى -2شةهيد قةهارى
لؤالن-شوشان سال
قةرةضناغةى هةوليَر

َى  1987لةراستةوة -1عومسان بانى مارانى -2تةحسني كاوانى
هريان سال
455

َى  1983بةستى شةرغة-كانى سليَمانة لةراستةوة شةهيد قادر مستةفا
سال
-2عومسان بانى مارانى

عومسان بانى مارانى لة بارةطاى سةركردايةتى زيوكة 1984-8-11
456

قارةمان شينة و جةالل ئيلنجاغى و شةهيد فاقة مةمخورى

َى  1983طوندى ئيلنجاغى طةورة لةراستةوة
سال
-1شةهيد حمةمةد عةبدولوهاب ئيلنجاغى-حمةمةد برلنةو  -2شةهيد كازم
حةمةدةمني رةئوف ئيلنجاغى

َى 1986
جةالل ئيلنجاغى طوندى ئازيانة سال
457
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ئةلبومى خةباتى ثارتيزانى ()1989-1988و ثيَشمةرطة ثارتيزان و دانةبرلاوةكانى
ميَرجارل

جةالل خورشيد رةشيد ئيلنجاغى

َال عةىل مةمحود
نةسرول

ئةمحةد عةودل قادر

مامؤستا كاوة ئةنوةر
459

َى  1989لة بنارى ثريمام لة ثارتيزانى لةراستةوة  -1شةهيد هاشم جيهاز
سال
فةرماندةى تيث -2جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى تيث  -3شةهيد ريَباز فةرماندةى
رةتلى ثارتيزانةكانى هةوليَر

َى  1989ثارتيزانى لةراستةوة  -1سةفني مةال قةرة -2هاشم جيهاز -3جةالل
سال
ئيلنجاغى -4نةناسراو
460

َيَك ثيَشمةرطةى تيثى 83ى
مامؤستا كاوة ئةنوةر لة ضةثةوة دووةم كةسة لة ناو كؤمةل
َى 1989
َة سال
هةوريَ لة توذةل

َى 1990لةراستةوة
ئؤردوطاى ئاوارةكان نزيك خانيَ سال
-1مامؤستا كاوة  -2نةناسراو -3نةناسراو  -4ئيدريس سؤرانى -5ئارى تةها
461

َة 1990-لةراستةوة
توذةل
-1مامؤستا كاوة -2عومةر زيَوةيي -3حاجى شيَة وةسانى -4ئةمحةد هةرتةىل
-5شةهيد حمةمةد بيكةيسى
462

لةراستةوة شةهيد مةال عةزيز و مامؤستا كاوة و دكتؤر عةبدولواحيَد
َى  1990نؤكان لة راستةوة مامؤستا كاوة و دكتؤر عةبدولواحيَد
سال

َى  1987لةراستةوة شؤرلش حمةمةد و مامؤستا كاوة
سال
463

َى  1991نؤكان لة راستةوة مامؤستا كاوة و نةرميان باشتةثة
كانونى دووةمى سال
464

ثارتيزانةكان دواى طةرانةوةيان بؤ سةركردايةتى مانطى 10ى  1989لةراستةوة
-1مةال سليَمان -2رةمحانةرلةش -3ئةبوزيَد تةها -4حةسةن عةويَنة -5جةالل
ئيلنجاغى -6غةوسة جةالل -7ئةمحةد ئيلنجاغى -8بيَستون خدر
لةثشتةوة لةراستةوة -1ديار نى ية(ئيدريس مةسيفى) -2كاوة ئةنوةر -3عةباس
عةويَنة -4ئامانج حاجى سةباح-رةجنة-5شةهيد ريَباز -6بورهان سةعيد سؤفى
-7غازى عةدى

َال ئيلنجاغى و جةالل ئيلنجاغى
بيَستانة 1985-لةراستةوة نةسرول
465

َى  1984لةراستةوة -1ئةمحةد كوردة  -2جةالل ئيلنجاغى
ئةشكةوت سةقا سال

سةرى رلةش -1989-8-26ثارتيزان فةرماندة جةالل ئيلنجاغى
466

َى  1989لةراستةوة شةهيد هاشم جيهاز و جةالل ئيلنجاغى
سةرى رلةش سال

َال ئيلنجاغى و جةالل ئيلنجاغى
بيَستانة 1985-لةراستةوة نةسرول

َى دووين
جةالل ئيلنجاغى فةرماندةى ثارتيزان لةسةر ئاوى ئاذطة نزيك قةال
لة1989-2-3
467
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ئةلبومى شةهيدانى شؤرلشى نويَى ميَرجارلى ئيلنجاغى
طةورة()1990-1976

شةهيد ئةنوةر مستةفا رلةسولَ
شةهيد فةيسةل وسو جومعة

شةهيد مام وسو وةمسان يوسف

شةهيد وشيار عةبدولرةمحان بايز

شةهيد موحسني حةمةد سا
َال
شةهيد بةكر سوليَمان فةحتول
(بةكر رلةشاش)

شةهيد عوزيَر حوسيَن ئؤمةر

شةهيد حمةمةد رلةشيد تةي
(مةال حمةمةد)
469

470

ئةلبومى شةهيدانى رلاثةرلين و كؤضرلةوةى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة
1991

شةهيد هةوراز
ئازاد مسايل خدر

شةهيد هاورل َي
ئازاد مسايل خدر

شةهيد نةورىز
كاكل مةمحود

َح
شةهيد زاهريهةمزة سال

شةهيد ئيدريس سوارة وسو

َح
شةهيد جةليل حةمةد سال

شةهيد نةسرين حةسةن حميَدين

شةهيد شيَركؤ ئؤمةر وةمسان
471

َ رلةش)
َال رلةسوأل قادر(عةوال
شةهيد عةبدول
472

ئةلبومى شةهيدانى ميَرجارلى ئيلنجاغى طةورة شةرلى نةطريسى
ناوةخؤ()1998-1995

شةهيد نازم كازم مةمحود

َال كاويَس
شةهيد سوليَمان فةحتول

َح
شةهيد سةالح سةالم سال

شةهيد كازم حةمةدةمني رلةئوف

شةهيد ئةيوب تار جةميل
َال
شةهيد ئةمحةد عةبدولوهاب فةحتول
473

شةهيد حمةمةد عةبدولوهاب
َال(حمةمةد برلنةو)
فةحتول
474

شةهيد بةختيار حةمةد عوبيَد حةمةالو
شةهيد حةكيم رةئوف عومسان
(حةكيم جيهاز)

َال قادر
شةهيد قادر عةبدول

َال قادر
شةهيد تار عةبدول

َال قادر
شةهيد رةفيق عةبدول
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شةهيد فاخري عةباس حميَدين

ئةلبومى شةهيدانى شةرلى داعش()2016-2014

شةهيد بةختيار خدر عةباس

شةهيد رليَباز عةبدولرةمحان شةريف

َح
َو موحسني سال
شةهيد شاال
477
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ذياننامةى(ئاراس ئيلنجاغى)
َال كاويَس مةالك)ةي نةوةى بايةزيد شيَخانى بان
ناوى تةواوى(ئاراس عومةر فةحتول

كارى رلىذنامةنوسىَى كاة
َى( )2000بؤ يةكاةجمار لةرىذنامةى(هاةنطاو)ى لؤكاال
 -1لةهاوينى سال

داسنى يةي زياتر لة200سالَ لةمةوبةر باوانى هاتونةتة طونادى ئيلنجااغى طاةورة و

َيَك طااةنج و الوى حزبااى زةمحةتكيَشااانى كوردسااتان لااة ناوضااةى تةقتااة
كؤمااةل

ئاوةدانيانكردىتاااااةوةي

دةريانكردووةي يةكةم بابةتى بةناونيشانى(تورك و سياسةتى بةئاو كردنى كوردساتان)

َى 1976لاااااة
ساااااال

بآلوكردىتةوة.
 -2دةستةى نوسةرانى مانطنامةى(تةقتاة ) باووة لاة مااوةى سااآلنى(-2001

خانةوادةيااةكى وةرزيَاار

 )2002كة بةريَوةبةرايةتى ناحيةى تةقتة دةري دةضواند.

وكشتيارى مةرل لة وةرليَن

َى حزباى شايوعى
-3هاوكار و ثةيامنيَرى رلىذنامةى(رليَطاى كوردستان)ى زمابال

لااة طوناادى(ئيلنجاغى

َى(.)2002-2001
كوردستان بووة لة سال

طاااةورةى شااايَخانان-

-4سةرنوسةرى رىذناماةى(تاك) باووة لاة مااوةى سااآلنى( )2008-2004كاة

شارىضااكةى تةقتااة -
َى باةهؤى باوونى نةوتاةوة
قةزاى كؤياة) هاتؤتاة ذياناةوةي لاة تةماةنى()4-3ساال
َى 1981ةوة
لةطوندةكااةيان دةردةكااريَن و ئاااوارةى هااةوليَر و كؤيااة و دواجااار لةسااال
لة(تةقتة ) نيشتةجيَ بووة و لةويَ ثةروةردة بووة بةرلةنج و باازووى بااوكيَكى جاؤآل و
دايكيَكى تةونكارى ماندووي ويَستطةكانيرتى وةك

ناوةندى رلىشنبريى تةقتة مانطانة دةريدةكرد.
َى يةكيَتى نيشتمانى كوردستان بووة لاة
-5ثةيامنيَرى(كوردستانى نويَ)ى زمابال
ماوةى ساآلنى()2011-2008
َى()2010-2009
َطة) بووة لةسال
-6ثةيامنيَرى طؤظارى(بةل
َى .2009
-7سةرثةرشتيارى وةشاننامةى(تةقتةقى نويَ) بووة سال
َثةرى(ثيوكةى مياديا)ى ياةكيَتى نيشاتمانى كوردساتان باووة
-8ثةيامنيَرى مال

خويَندن-1قؤناغااةكانى خويَندنى(سااةرةتايى  1988-1982و ناوةناادى  1991-1989و
ئامادةيى  )1994-1992لة شارىضكةى(تةقتة ) تةواو كردووة.
 -2برلوانامةى بةكالؤريؤساى لاة زانكاؤى ساةالحةديني كؤلياذى ئاادابي بةشاى
َى( )1998-1997بةدةستهيَناوة.
جوطرافيا لة سال
-3لة( )1998-10-20لةخويَندنطةى(ناوةنادى تاةواوكارى ئيلنجااغى طاةورة)
بةثيشةى مامؤستا دامةزراوة.

لةماوةى()2011-2010
َثةرى(وشة) بووة لةماوةى()2015-2014
-9ثةيامنيَرى مال
-10ثةيامنيَرى هةفتة نامةى(وشة) بووة لةماوةى()2015-2014
َى()2015ةوة
-11سةرنوسةرى طؤظارى(دكتؤر رلةئوف)ى ثةروةردةيية لةسال
َى
َى 2013ةوة ولااة سااال
-12بابااةتى جؤراوجااؤر بؤ(كورديثيَااديا)دةنيَريَ لةسااال
َثةرلى داتا بةيسى كورديثيَديا.
2017ةوة بووة بة هاوكارانى مال
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-13لةبآلوكراوةورلىذنامةكانى(هةنطاوي تةقتة ي هامووني خةرماني تةقتةقى نويَي
َثةرى ثيوكاةى
ئامانجي رليَطاي تاكي رليَطاى كوردستاني رلزطارىي كوردستانى نويَي مال
َثةرى وشةي هةفتةنامةى وشةي طؤظاارى ضااوى طاةنجي طؤظاارى كاةكؤني
ميدياي مال
طؤظارى ساآلنةى دكتؤر رلةئوفي كورديثيَديا) بابةتى جؤراوجؤرى بالوكردىتةوة.

-2حاجى كرماجنيَك لةو ثةرلى مةزنياداي تارياذ 1000داناةي ضااثخانةى ثةيوةنادي
سليَمانىيشوباتى 2012ز.
َويَسااتى مرىظدىسااتانةىي
-3كةسااايةتى دكتااؤر رلةئااوف ذيااان وكااارو هةل
ترياذ1000دانةي ضاثخانةى كةمالي سليَمانىي مايسى 2012ز.
-4ثارتيزانةكانى كةركوكي بةدواداضاون وباريةوةرىي تارياذ1000داناةي ضااثخانةى
كةمالي سليَمانىي ئابى 2012ز.

رليَكخراوةيى
َى 2004ز.
-1لة دامةزريَنةرانى(ناوةندى رلىشنبريى تةقتة )ة لةسال
-2ئةندامى بةشدارى لقاى ساليَمانى (ساةنديكاى رلىذنامةنوساانى كوردساتان)ة
َى 2008ةوة.
لةسال

-5ساتوقةآل هةريَمى ئيدىي ترياذ500دانةي ضاثخانةى كةمالي ساليَمانىي شاوباتى
2013ز.
-6سيَطردكان وسيَبةر نشينةكانىي ترياذ500دانةي ضاثخانةى يادي سليَمانىيكانونى

َى  2010و بةريَوةباةرى
-3ئةندامى(بنكةى خيَرخاوازى دكتاؤر رلةئاوف)ة لةساال
َى 2015ةوة.
هةمان بنكةية لةسال

دووةمى 2014ز.
َينةوةيااةكى مةياادانى ميَااذوويى و جااوطرافى و ئااابورى و
-7زيَااودةري ليَكؤل

َاااةى ئينساااايكلؤثيدياى كوردساااتان)ة و لاااة هاااةردوو
 -4ئةندامى(كؤمةل
َةكة بةشداربووة.
كؤنفراسى()2014-2012كؤمةل
َى 2012ةوة.
-5ئةندامى بنكةى كؤيةى رلوناكبريى طةالويَذة لةسال

كؤمةاليةتىي ترياذ500دانةي ضاثخانةى يادي سليَمانىي تشرينى يةكةمى 2014ز.
َينةوةياااةكى ميَاااذوى سياسااايةي ثاااةجنا ساااالَ خاااةباتى
-8ميَرجاااارلي ليَكؤل
ئيلنجاغيةكانة()1990-1940ي ترياذة( )500دانةي تةمموزى 2017ز.

بوارى نوسني
جطة لةوةى بابةتيَكى لةسةر (شارىضكةى تةقتاة ) باؤ ئينساكلؤثيَدياى شاارى
هةوليَر نوسيووةي دةستنوسى ئامادةكراويشى بؤ ئينساكلؤثيَدياى كؤياة تايباةت باة
َاةى ئينساايكلؤثيَدياى
هةردوو ناحيةى سيَطردكان و تةقتة ئامادةكردووة باؤ كؤمةل
كوردستاني تا ئةمرىل()8بةرهةمى ضاث و بآلوكراوةتةوة وةك
-1تةقتة ي ثةلكةزيَرلينةى كةنار زيَاى بتاوكي تارياذ500داناةي ضااثخانةى ياادي
سليَمانىي مايسى 2007ز.
481

482

سةرضاوةكان
سةرضاوةى كتيَبة كورديةكان

 -13زامدار ئةمحةدي شةهيدانى كؤية لةشةرلى داعشداي ضاثى يةكةمي ضااثخانةى
رلىذهةالتي هةوليَري2016ز.

َى 1997ز.
َمي سال
 -1ئةمحةد بانى خيَآلنىي بريةوةرييةكامني ستؤكهؤل
 -2ئاراس ئيلنجاغىي زيَودةري ضاثخانةى يادي سليَمانىي 2014ز.
 -3سةيد كاكةي بريةوةرى ثيَشمةرطةيةكي ضاثخانةى زانكؤى ساةالحةدديني ضااثى
َى 2000ز.
دووةمي هةوليَري سال

َال شيَخانىي كورتةباسيَك دةربارةى شيَخان و شيَخان
 -14خدريَ سليَمان و سةعدول
بةطىي بةغداي 1988ز.
َال شايَخانىي دارى بنةماَلااةى خزمااانى ش ايَخانىي ضاااثى يةكااةمي
 -15سااةعدول
هةوليَري2013ز.

َىي
َح طاةآلل
 -4ياسني بااقرىي ميَاذووى خويَنااوى عيَارا ي وةرط َيرلاناى حةمةساال
سةرضاوةى كتيَبة عةرةبيةكان

ضاثخانةى دانازي سليَمانىي2004ز.
 -5ئةمحةد كوردةي بريةوةرى رلىذانى ساةختى خاةباتي باةرطى يةكاةمي ضااثخانةى
سةيدبرايمي كؤيةي 2009ز.

 -1د.امحد عبدالعزيز حممود ،دور االنصار البشمركة الشيوعني يف الكفا اسل يف يف
كردا ال العرا 1991-1978م) ،ك يةاالداب ،جامعة صاال الادين ،مطبعاة ازادي،

 -6ئاراس ئيلنجاغىي سيَطردكان و سيَبةر نشينةكانىي ضاثخانةى يادي ساليَمانىي
2014ز.

الطبعة االوىل ،اربيل.
 -2فيصل فؤادي ،من تاريخ احلركة االنصارية ،مان تااريخ الكفاا اسلا يف النصاار

 -7ئاراس ئيلنجااغىي تةقتاة ثةلكةزيَرليناةى كاةنار زيَاى بتاوكي ضااثخانةى
ياديسليَمانىي مايسى 2007ز.

احلزب الشيوع العراق  ،1989-1978بغداد2013،ز.
نامة ثيتتن و دةستنوسةكان

 -8ئينسااكلؤثيَدياى يااةكيَتى نيشااتمانى كوردسااتاني سةرثةرشااتيار فةريااد
ئةسةسةردي دةستةى كارا ئاوات كؤكةيى و رةناج جةعفاةر و ناةوزاد ئةمحاةدي ضااثى
َى2013ز.
يةكةمي ئةكادميياى هؤشيارى و ثيَطةياندنى كاديرانيسليَمانىي سال
 -9لةشارةوة بؤشاخي جةالل ئيلنجاغىي ضاثى يةكاةمي بةشاى يةكاةمي ساليَمانىي
2005ز.

 -1دةستنوسيَكى نامةيى(عومسانى مةال سديقى كورى عومسانى مةمحود) تايبةت
بة بيؤطرافياى باوكى.
 -2دةستنوسيَكى(شوان سديق عومسان) ناسراو بةمالزم شوان دانيشاتوى ووالتاى
سويديتايبةت بةخةباتى خؤى وهاورليَيانى.
 -3دةستنوسايَكى هاورليَ(خاادر مساياال خدر)شايَخانىي تايبااةت بةخااةباتى مااام

 -10شةهيد رليَبازي قةنديل بةغداى هةذانديضاثى دووةمي سليَمانىي 2008ز .
 -11رلةهبةر سةيد برايمي طرلداري ضاثخانةى تيشكي سليَمانىي 2006ز.
 -12رليَبازي نركةى كوردستان دواى رلاثةرليني بةشى دووةمي هةوليَري 1992ز.
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هيدايةتى وهاورليَيانى.
 -4نامةيةكى دةستنوس سةبارةت بة بيوطرافيااى حمةماةد شايَخانى تايباةت باة
ميَرجار بؤ بةندةى ناردووة.
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 -5نامةيةكى دةستنوس سةبارةت باة بيوطرافيااى شاوان شايَخانى تايباةت باة
ميَرجار بؤ بةندةى ناردووة.

-16نامةيةكى ثيتتنى عةىل مةمحود حةمةد ساةبارةت بةشاةهيد وساو وةمساان
يوسف مةالك.

 -6ناميلكةيااةكى ضاااث نةكراوى(عااةىل مااةمحود حةمااةد شاايَخانى) لااةدوو
تويَى()54الثةرلةى ئةى فؤرل لةسةر(ذيان وخةبات وكاارى سياساى)خؤى نوسايويةتىي
ضاث نةكراوة.

 -17نامةيةكى ثيتتانينى دكتاؤر وةىل ماةمحود حةماةد شايَخانى تايباةت باة
بيؤطرافياى خؤى.
طؤظارو رلىذنامةكان

َال عةىل مةمحود)ي تايبةت بة ميَرجارل بؤ بةندةى
 -7دةستنوسيَكى نامةيى(نةسرول
ناردووة.

-1هؤشةنط باباعةىلي لاةيادى داساتانى طونادى سايَكانى داي طؤظاارى(ضايا)ي
َةى ثيَشامةرطة ديَريناةكانى كوردساتاني ذماارة()30ى
طؤظاريَكى مانطانةيةي كؤمةل

 -8نامةيةكى دةستنوسى(سةيفةدين عةىل ئةمحةد)يكاديرى رليَكخسنت وجاةماوةري
لة2013-8-14نوسيويةتى.

شوباتى 2010ز.
-2ئاااراس ئيلنجاغىيلةتةقتااة خانويااةكى قااورل 23سااالَ نهيَنااى شاايوعيةكان

َال و رزطاااااار
َشااااااد عةبااااادول
-9دةستنوسااااايَكى ناماااااةيى بةناوى(دل
حةمةدةمني)مامؤستايانى شؤرلش.

بةزيندويى دةثاريَزيَ ي ريَطاى كوردستاني ذمارة()686يضوارشةممة 2006-4-12ز.
َال شاايَخانىي خااةبات وتيَكؤشااانى لااةبريكراوي رلىذنامااةى تاااكي
 -3شااوكرلول

 -10نامةيةكى دةستنوسى(ئازاد ساةعيد بااثري)ناساراو باة ئاازاد سااتوقةآلييي
بةشداربووى شةرلةكةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2015-7-31ز.
َاةبانى)ي ثيَشامةرطةى ديَارين
َح تال
 -11نامةيةكى ثيتتنينى(سةباح رلةمحان ساال
لة 2015-7-8سةبارةت بةو شةرل و داستانة بؤى نوسيووم.
َال حةمةدةمني سةعيد داربةسةرى)ي كاادير ي
 -12نامةيةكى ثيتتنينى(شوكرول
َى ئةو مةفرةزةييةى لةداربةسةرةوة بةهاناى شةرلةكةوة ضوون.
تايبةت بةرلىل
 -13نامةيةكى ثيتتنينى(موشري شوكر عاةىل)ي هيَازى ثشاتطريى بةشاداربووى
داستانةكةي تايبةت بة بةشدارى مةرزانيةكان.
-14نامةيةكى دةستنوسى حمةمةدضاوشني تايبةت بة ذياننامةى خؤى باؤ بةنادةى
ناردووة.

َى سيَيةمي تشرينى دووةمى 2007ز.
ذمارة()35سال
 -4حةياادةر مااةنتكي شااةهيد مامؤسااتا كاااوة مااةمخورىي كوردسااتانى نااويَي
ذمارة()7219الثةرلة()13-12يلة()2017-3-15ز.
 -5شيَركؤ شيَخانىي شةهيد وشايار و داساتانى كاةىل ساوري كوردساتانى ناويَي
ذمارة()6638لة()2015-3-27ز.
 -6رلةهبةر سةيد برايمي شةهيد باقى بارزانى لةشةرل ناكريَى نةدةزانىي كوردستانى
نويَي ذمارة()3808سيَشةممةي لة2005-10-18ز.
َال شيَخانىي ئيلنجاغ الناةى تيَكؤشاان وفياداكارىي رلىذناماةى تااكي
 -7شوكرول
َى دووةمى تشرينى دووةمى 2006ز.
ذمارة()23ى سال
 -8حةيدةر مةنتكي شةهيدى فةرماندةو رلىشنبريى ئةويَ رلىذيَي كوردستانى ناويَي

َال حةماةدةمني تايباةت بةشاةهيد
-15نامةيةكى دةستنوساى موحساني عةبادول

ذمارة()6849ى 2015-12-17زي رلىذى ثيَنج شةممةي الثةرلة7,

مةجيدةسور ئؤمةرطومبةتى.
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َةجبة لةباديناني رلىذنامةى تااكي ذماارة()39ى
َةى هةل
َال شيَخانىي تؤل
 -9شوكرول
َى ضوارةمي ئازارى 2008الثةرلة 2,
سال

-2ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شوان سديق عومسان)لةدايكبوى1954ى ئيلنجاغى طةورةي
سياسةمتةداري لة2015-8-15ز

َال ش ايَخانىي سااةنطةرةكانى نهيَنااى ثااارتيزانىي رلىذنامااةى تاااكي
 -10شااوكرول
َى ضوارةمي ئةيلوىل 2008ي الثةرلة4,
ذمارة()45سال
 -11كاوة ئاةنوةري ثارتيزاناةكانى دةشاتى هاةوليَر لاةدواى ئةنفالةكاناداي ضاؤن
َى سايَيةمي
مانةوةودريَذةيان بةشةرلى ثارتيزانياداي رلىذناماةى(تااك)ي ذماارة()28ساال
نيسانى 2007زي الثةرلة5,

-3ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(سااةباح قااادر حةمةد)لااةدايكبوى1954ى مااةرزاني
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-3-13ز
-4ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةنوةر نادر خدر)لاةدايكبوى1938ى ئيلنجااغى طاةورةي
كاديري لة2013-3-18ز.
-5ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(خاادرمسايل خدر)لااةدايكبوى1948ى ئيلنجاااغى طااةورةي

 -12كاوة ئاةنوةري ثارتيزاناةكانى دةشاتى هاةوليَر لاةدواى ئةنفالةكاناداي ضاؤن
َى
مانةوةودريَذةيان بةشةرلى ثارتيزانيدايبةشى دووةمي رلىذنامةى(تاك)ي ذماارة()29ساال
سيَيةمي مايسى 2007زي الثةرلة5,

كاديري لة2015-10-6ز.
 -6ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(لوقمان تةها قادر)لةدايكبوى1966ى ئيلنجاغى طاةورةي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2014-1-1ز.

 -14جةالل ئيلنجاغىي وراتى كؤية كوانوى شؤرلشةي رلىذنامةى تاكي ذمارة()33ى
َى سيَيةمي ئةيلوىل 2007ي الثةرلة6,
سال

 -7ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شايَخان عةبدوملوتاةلي حةمةعةىل)لاةدايكبوى1986ى
هةوليَري كورلى شةهيدي لة2016-4-12ز.

 -15شةهيد سةالح ئيلنجاغى طةجناة بويَرةكاةى ياةكيَتىي رلةشاؤ باايز طاةردىي
كوردستانى نويَي ذمارة()6868يلة2016-1-10ز.
َثةرل
مال

 -8ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(عةباادولرةمحان ئةمحااةد عومةر)لااةدايكبوى1941ى
سيَطردكانيثياوى ئاينىي لة2016-3-16ز.
 -9ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(نازم جااةبار تؤفيق)لااةدايكبوى1966ى ئيلنجاااغى

َثةرلى كورديثيَادياي
 -1شكؤ حةمةد شيَخانىي تؤماريَكى تايبةت بة(بةرزة) لةمال
لة2015-7-7ز.

طةورةيثيَشمةرطةى ديَرين ي لة2017-2-2ز.
 -10ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد وةمساان يوساف)لةدايكبوى1948ى ئيلنجااغى

َثةرلى كورديثيَادياي
 -2شكؤ حةمةد شيَخانىي تؤماريَكى تايبةت بة(بةرزة) لةمال
لة2016-6-1ز.

طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2013-1-19ز.
َال ئؤمةر)لةدايكبوى1948ى ئيلنجااغى
-11ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر عةبدول
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2013-3-24ز.

ضاوثيَكةوتنةكان
َال)لةدايكبوى()1950ى ئيلنجاغى
َال فةحتول
-1ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نورى عةبدول
طةورةيمامؤستاى ميَذوويلة2013-11-14ز.
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َال قادر)لاةدايكبوى1954ى ئيلنجااغى
 -12ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان عةبدول
طةورةي سياسةمتةداريلة2014-3-7ز.
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 -13ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(د.جااةمال حمةمااةد فااةقيَ رةسااول)لةدايكبوى1953ى
َةبانى طةورةيزاناى ئاينىيلة2014-3-27ز.
تال
َال كاويَس)لاةدايكبوى1939ى ئيلنجااغى
-14ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز فةحتول
طةورةي ثياوى ئاينىي لة2013-3-15ز.
 -15ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةمحود حوسيَن مةمةند)لةدايكبوى1952ى ئيلنجاغى
طةورةي رليَكخسنتي لة2013-3-24ز.

 -24ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(نادر كااةريم خالد)لااةدايكبوى195ى ئيلنجاااغى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-12ز.
َال)لاةدايكبوى1967ى ئيلنجااغى
 -25ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شهاب وهااب فةحتول
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2010-2-9ز.
 -26ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد ئةمحةد حةمةد)لاةدايكبوى1951ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2015-5-6ز.

 -16ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(طوشااااد عةبااادولرةمحان بايز)لاااةدايكبوى1956ى
ئيلنجاغى طةورةي سياسةمتةداري لة2013-1-5ز.
 -17ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدوملةجيدحةمةدمةمحود)لةدايكبوى1963ئيلنجاغى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَرينيلة2015-3-10ز.
َح مستةفا)لةدايكبوى1963ى ئيلنجااغى
َستان سال
 -18ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طول
طةورةي كابانى مالَي لة2016-3-5ز.

َال عةىل مةمحود)لةدايكبوى1955ى ئيلنجااغى
 -27ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(نةسرول
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2013-3-18ز.
 -29ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خورشايد رلةشايد)لةدايكبوى1956ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2013-1-20ز.
 -30ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عاةىل عوماةر فةتاح)لاةدايكبوى1950ى ئيلنجااغى
طةورةي رليَكخستنى ديَريني لة2016-1-28ز.

 -19ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ونس حةماةدةمني خدر)لاةدايكبوى1951ى ئيلنجااغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-1-16ز.
 -20ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فازلَ حةمةشةريف رلةسولَ)لةدايكبوى1957ى ئيلنجاغى
طةورةي كورى شةهيدي لة2013-1-5ز.

 -31ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جاسم بايز كاويَس)لةدايكبوى1956ى ئيلنجاغى طةورةي
كاديري لة2013-1-7ز.
 -32ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاوة ئةنوةر نادر)لةدايكبوى1967ى ئيلنجاغى طاةورةي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-13ز.

 -21ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةولود فةتاح مةولود)لاةدايكبوى1952ى ئيلنجااغى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-28ز.
 -22ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارو عاةىل مةولود)لاةدايكبوى1955ى داربةساةرى
طتكةي ثيَشمةرطةى ديَرين لة2016-1-9ز.
 -23ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومسان مستةفا رلةسولَ)لةدايكبوى1953ى ئيلنجااغى
طةورةي براى شةهيديلة2016-1-12ز.

َال)لةدايكبوى1961ئيلنجااغى
َالفةحتول
َالعةبدول
 -33ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(خةيرول
طةورةي رليَكخستنى ديَرينيلة2013-12-26ز.
 -34ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(هيدايةت حةمةد رلةسولَ)لةدايكبوى1956ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني 2015-8-30ز.
 -35ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةبار حوسايَن حميَدين)لاةدايكبوى1955ى ئيلنجااغى
طةورةي زيندانى سياسىي لة2017-1-22ز.

489

490

 -36ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(حيكماااةت نيعماااةت عةىل)لاااةدايكبوى1950ى
طردعازةباني ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-10ز.
 -37ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيمام ئؤمةر حةمةدةمني)لةدايكبوى1950ى ئيلنجاغى
طةورةي هاوآلتىي لة2016-2-6ز.

 -47ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر مةمحود حميَدين)لاةدايكبوى1961ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني2016-4-12ز.
 -48ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(ساااوليَمان ئةمحاااةد ئيرباهيم)لاااةدايكبوى1957ى
ئؤمةرطومبةتي رليَكخستنى ديَرينيلة2017-3-23ز.

 -38ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(جةوهاااةر ئؤماااةر حةمةدةمني)لاااةدايكبوى1956ى
ئيلنجاغى طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني 2016-3-14ز.
 -39ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(ساااةدرةدين ماااةولود حةساااةن)لةدايكبوى1959ى
ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني2016-3-11ز.
 -40ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةعفةر وساو جومعة)لاةدايكبوى1957ى ئيلنجااغى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-2-16ز.
 -41ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مامة خورشيد مستةفا)لةدايكبوى1964ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-12ز.
 -42ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد فاةتاح مةولود)لاةدايكبوى1957ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-12ز.
 -43ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ساوليَمان تاةها حةمةد)لاةدايكبوى1955ى شاةوطيَرلي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-12ز.

 -49ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(سااوارة وسااو جومعة)لااةدايكبوى1950ى ئيلنجاااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-2-18ز.
 -50ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(تااةي رلةشاايد تةي )لااةدايكبوى 1955ى ئيلنجاااغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-4-7ز.
 -51ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(رلةسااولَ حةمااةدةمني ئيسااماعيل)لةدايكبوى1965ى
طةرمكي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-2-14ز.
-52ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(عاااةىل رلةزا حمةمةد)لاااةدايكبوى1965ى سا ايَكانىي
شايةحتالَي لة2016-1-20ز.
َىي
 -53ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(ش ايَة ضاااثوك عومةر)لااةدايكبوى1960ى مساااقول
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-21ز.
 -54ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(فاااةرهاد ئيساااماعيل ئةمحةد)لاااةدايكبوى1961ى
َكةندى هةوليَري كاديري لة2016-6-25ز.
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َح)لةدايكبوى 1961ئيلنجااغى
 -44ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئيسماعيل حةمةد ساال
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني 2016-4-14ز.
 -45ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(ساااةالم عاااةباس حةمةدةمني)لاااةدايكبوى1962ى
ئيلنجاغى طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني2016-3-16ز.
 -46ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحاااةد حةماااةدةمني ئةمحةد)لاااةدايكبوى1961ى
ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-2-ز.
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 -55ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح ئةمحاةد حةمةد)لاةدايكبوى1956ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-4-29ز.
َال حمةمةدئةمني)لاةدايكبوى1958ى
 -56ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحساني عةبادول
ئؤمةرطومبةتيئامؤزاى شةهيدي2016-8-25ز.
 -57ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(حةسااةن تااةها قادر)لااةدايكبوى1960ى ئيلنجاااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-28ز.
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َال)لاااةدايكبوى1959ى
 -58ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(موحساااني ساااوليَمان فةحتول
ئيلنجاغى طةورةيثيَشمةرطةى ديَرينيلة2016-2-5ز.
 -59ضااااوثيَكةوتن لةطاااةلَ(عومسان مساااتةفا رلةساااولَ)لةدايكبوى()1953ى
ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2016-1-12ز.
 -60ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةىل ماةمحود حةمةد)لاةدايكبوى1954ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني2016-4-20ز.
-61ضاوثيَكةوتن لةطاةلَ(رلةمحان رلةئاوف عومسان)لاةدايكبوى1952ى ئيلنجااغى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-9ز.
-62ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(غاةفور حةماةد رلةساولَ)لةدايكبوى1971ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-8ز.
 -63ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةهرام قادر بايز)لةدايكبوى1957ى ئيلنجاغى طاةورةي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-5ز.

 -69ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(زاهري تاااهري شااةريف)لةدايكبوى1963ى ئازيانااةي
رليَكخستنى ديَريني 2016-6-29ز.
 -70ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلىستةم خةليل رلةساولَ)لةدايكبوى1970ى طردةرلةشاةى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَرينيلة2016-6-21ز.
َةبانى
 -71ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عومةر ئةمحةد ئيسماعيل)لةدايكبوى1955ى تال
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2016-2-16ز.
 -72ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئةمحةد حمةمةد عةزيز)لاةدايكبوى1966ى طردةرلةشاةى
طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني2016-3-18ز.
 -73ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(خاادر فااارس قادر)لااةدايكبوى1965ى عةمشااةي
ثيَشمةرطةى ديَريني2016-3-20ز.
 -74ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(عومااةر ئةبوزيَااد فااةقيَ حمةمةد)لااةدايكبوى1964ى
سيَتاقاني ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2016-3-18ز.

 -64ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(لوقمان حةمااة عااةىل عةىل)لااةدايكبوى1968ى
ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني2016-5-10ز.
َح)لةدايكبوى1967ى ئيلنجاااغى
 -65ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(سااةباح سااةالم سااال
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-3-18ز.
 -66ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ساةباح عاةىل مةمحود)لاةدايكبوى1971ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-4ز.
 -67ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد حوسيَن ئؤمةر)لاةدايكبوى1967ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-5-10ز.
 -68ضااااااااااوثيَكةوتن لةطةلَ(باااااااااةكر ساااااااااوليَمان حةماااااااااة
مستةفا)لةدايكبوى1969ئيلنجاغى طةورةيثيَشمةرطةى ديَريني2016-5-4ز.
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َح قادر)لااةدايكبوى1968ى مساقااةي
 -75ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمااةد سااال
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-6-30ز.
 -76ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(سااةباح عةبدوحلةميااد حمةمةد)لااةدايكبوى 1967ي
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-6-30ز.
 -77ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةيدةر ئةمحاةد غةفور)لاةدايكبوى1977ى دوشايواني
رلىذنامةنوسي 2016-7-25ز.
 -78ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز شاةريف عةزيز)لاةدايكبوى1967ى ئيلنجااغى
طةورةيئةجنومةني لة2017-4-4ز.
َال)لاااةدايكبوى1965ى
َال فةحتول
َشااااد عةبااادول
 -79ضااااوثيَكةوتن لةطةلَ(دل
ئيلنجاغى طةورةي مامؤستاى شؤرلشي 2017-3-21ز.
494

 -80ضااااوثيَكةوتن لةطاااةلَ(رلزطار حةماااةدةمني ئةمحةد)لاااةدايكبوى1964ى
ئيلنجاغى طةورةي مامؤستاى شؤرلشي2017-3-21ز.
 -81ضاااااوثيَكةوتن لةطااااةلَ(ئاراس ئااااةمني مسااااتةفا)لةدايكبوى1965ى
تةقتة يرليَكخستنى ديَريني2016-3-6ز.
 -82ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(ئازاد سااةعيد باثري)لااةدايكبوى1967ى ساااتوقةآلي
ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2015-7-31ز.

 -91ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(ئازاد مسايال خادر)لاةدايكبووى()1963ى ئيلنجااغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2013-3-22ز.
 -92ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(فااارس عااةباس حميَاادين) لااةدايكبووى()1968ى
ئيلنجاغى طةورةي شايةحتالَي لة2015-3-21ز.
 -93ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(شااليَر قااادر بااايز كاااويَس) لااةدايكبووى()1956ى
ئيلنجاغى طةورةي شايةحتالَي لة2015-2-6ز.

َةبانى طةورةي
َح)لةدايكبوى1968ى تال
 -83ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح رةمحان سال
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2015-7-8ز.

 -94ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كؤسرةت عوزيَر حوسيَن)لةدايكبووى1986ى ئيلنجاغى
طةورةيكورلى شةهيديلة2016-1-26ز.

 -84ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(قارةمان شينة كةريم)لةدايكبوى1957ى حةسةن باةطى
كةنديَناوةي فةرماندةي لة2016-9-7ز.

 -95ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رلزطار سةليم حةمةدةمني)لةدايكبوى 1971ى ماةرزاني
براى شةهيدي لة2016-4-20ز.

 -85ضاااااوثيَكةوتن لةطةلَ(دةرساااايم رلةمحااااان فةرحان)لااااةدايكبوى1961ى
ديبةطةينيشتةجيَى دانيماركي زيندانى سياسى.
َاةباغ خادر ماةمحود)لاةدايكبووى1968ى مساقاةي
 -86ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(طول
دايكى شةهيدي لة2016-5-5ز.

َقااميشي
َال رلةمةزان خادر)لاةدايكبوى1945بؤل
 -96ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةبدول
سةرلقي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2016-1-15ز.
 -97ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مستةفا حمةماةد كاةريم )لاةدايكبوى  1964ماةرزاني
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2015-10-2ز.

َح حةمااةد)لااةدايكبووى1963ى
 -87ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(فامتااة حةمااةد سااال
ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2016-2-16ز.
 -88ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شازيَ وسو جومعة)لاةدايكبووى()1950ى ئيلنجااغى
طةورةي طرياوةكاني لة2013-3-15ز.

 -98ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةكيم قادر بايز)لةدايكبوى1969ى ئيلنجاغى طاةورةي
هيَزى ثشتطريىي لة2016-2-6ز.
 -99ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(شاايَخان عةبدوملوتااةلي حةمةعااةىل)لااةدايكبووى
1986ى هةوليَري كورلى شةهيدي لة2016-3-5ز.

 -89ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(سااةبرى حةسااةن حميَاادين)لااةدايكبووى()1960ى
ئيلنجاغى طةورةيطرياوةكاني لة2013-3-15ز.
 -90ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(ئايشااة ناااميق حةمااةدةمني)لااةدايكبووى()1969ى
ئيلنجاغى طةورةي طرياوةكاني لة2013-3-22ز.
495

 -100ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةباح قادر حةمةد)لاةدايكبووى()1954ى ماةرزاني
ثيَشمةرطةى ديَرين ي لة2016-3-9ز.
-101ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةكر عةىل ئةمحةد)لةدايكبوى()1951ى كاانى لةلاةي
هاوآلتىي لة2015-10-9ز.
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-102ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(موحسني رةئوف عومسان)لةدايكبوى 1966ى ئيلنجاغى
طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرينيلة2016-5-8ز.
َال حةمااةدةمني ئؤمةر)لااةدايكبوى 1967ى
-103ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(شااوكرول
ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَرين.

 -113ضاوثيَكةوتن لةطاةلَ(كريَكاار كاازم حةماةدةمني)ي لاةدايكبووى 1988ى
هةوليَر كورى شةهيدي لة2016-3-9ز.
 -114ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(نااازم حةمااةدةمني رلةئااوف)ي لااةدايكبووى 1967ى
ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيد لة2016-3-9ز.

 -104ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(وهاب كيَخوا عاةزيز رةشايد)لاةدايكبووى()1954ى
تةقتة ي رليَكخستنى ديَريني2016-11-10ز.
 -105ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رليَبااز حمةماةد عاةودل)لةبةريَوةبةراياةتى ئاسايشاى
رلىذهةالتى هةوليَريبرازاىشةهيدي2016-11-29ز.
َح)لةدايكبووى()1974ى ئيلنجااغى
 -106ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سامى سةالم سال
طةورةي ئامؤزاى شةهيدي لة2016-3-17ز.
 -107ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(عةزيز ئؤمةر وةمسان)لاةدايكبووى1944ى ئيلنجااغى
طةورةي براطةورةى شةهيدي لة2013-1-4ز.
 -108ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(فةوزيااة كااازم مااةمحود)ي لااةدايكبوى()1973ى
كةركوكي خوشكى شةهيدي لة2013-3-20ز.
َال قااادر رلةسااولَ)لااةدايكبوى()1969ى
 -109ضاااوثيَكةوتن لةطااةل(عةباادول
ئيلنجاغى طةورةي برازاى شةهيدي لة2016-11-28ز.
 -110ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةمال خالد ئؤمةر)لةدايكبووى 1953ى ئيلنجااغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.
 -111ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(جةالل خالد ئؤمةر)لاةدايكبووى 1957ى ئيلنجااغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.
 -112ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كةمال خالد ئؤمةر)لاةدايكبووى 1960ى ئيلنجااغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-9-16ز.
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 -115ضاااوثيَكةوتن لةطااةلَ(فااارس عااةباس حميَاادين)ي لااةدايكبووى()1968ى
ئيلنجاغى طةورةي براى شةهيدي لة2015-3-21ز.
 -116ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(كاردى حمةمةد عةبدولوةهاب)ي كورلى شةهيدي لاة -5
2013-2ز.
 -117ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(مةهداوى رلةئوف عومسان)ي براى شاةهيدي لاة-8-13
2015ز.
 -118ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد عةىل خدر)لةدايكبووى()1978ى ئيلنجااغى
طةورةيهاوسةنطةرى شةهيدي2016-3-17ز.
 -119ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شاكر موحسني سا )لةدايكبووى()1994ى ئيلنجاغى
طةورةي براى شةهيدي لة2016-3-17ز.
 -120ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(بةشدار خدر عةباس)لةدايكبووى()1983ى تةقتاة ي
براى شةهيدي لة2016-3-1ز.
 -121ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حةليمة قادر خدر)ي لةدايكبووى 1930ى ئيلنجااغى
طةورةي دايكى شةهيدي لة2016-3-5ز.
َح رةساول) لاةدايكبوى1965ى طةرلةساؤرى
-122ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(فارو ساال
قةراجي ريَكخستنى ديَريني لة2017-4-12ز.
َال قااادر) لااةدايكبووى 1950ى
-123ضاااوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمااةد عةباادول
ئيلنجاغى طةورةي ثيَشمةرطةى ديَريني لة2017-5-19ز
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َال) لاةدايكبوى 1966ى
-124ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(شادية عةبدولرةمحان عةبادول
هةوليَري ذنى شاخي لة2017-5-12ز.
َال وةمسان) لةدايكبوى 1961ى هاةوليَري
-125ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رزطار عةبدول
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2017-6-5ز.
َاةبانى
 -126ضاوثيَكةوتن لةطةلَ وهاب موشاري تاةهاي لاة دايكباوى1971ى تال
طةورةيريَكخستنى ديَرين لة 2017-6-7ز.
َال وةمسان) لةدايكبوى 1959ى هةوليَري
 -127ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(سةالح عةبدول
ثيَشمةرطةى ديَريني لة2017-6-7ز.
 -128ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(حمةمةد نةجم قاادر) لاةدايكبوى 1951ى ئيلنجااغى
طةورةي هاوآلتىي لة2012-12-25ز).
َح مساتةفا) لاةدايكبوى 1939ى
 -129ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(رةشيد حااجى ساال
ئيلنجاغى طةورةي هاوآلتىي لة2017-3-18ز
-130ضاوثيَكةوتن لةطةلَ(زانا وسو كيَخوا وةمسان) لةدايكبووى ئيلنجاغى طةورةي
كورى شةهيدي لة2017-5-30ز.
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