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 ی سهپتهمبهری كوردستان بوو١١ی ئۆكتۆبهری كهركوك, ١١

 محهمهد   عهلی مهحمود

 

دانی نهوتی كهركوك يان فهتحی يهك, يهكهم   ئۆپهراسيۆن ئۆپهراسيۆنی ل
ينك   شمهرگهی  پ هاوكاری  به  راق  ع ناوخۆی  له  رانييهكان  ئ بوو 
راقی و كوردی  كی ع رانييهكان له گهڵ اليهن ئهنجامياندا، يهكهم جار بوو ئ
شتر فهجری دوو   راق ئۆپهراسيۆنی هاوبهش ئهنجام بدەن, پ لهناو خاكی ع

يی    له سنووری حاجی ئۆمهران ئهنجام درابوو, ل فهتحی يهك له   180قو
ئابووری   پڕۆژەی  بهرامبهر به ههستيارترين  راق و  كيلۆمهری خاكی ع
زی   ه ئۆپهراسيۆنه  لهم  ئهنجامدرا,  گازە  و  نهوت  كۆمپانيای  كه  راق  ع
رش كهر له بری رەسهد و   كی ه ز ته ه هاوكاريكهر كه ی ن ك ە, دەب

هكهوە حسك ئهنجاميان دا, له فهتحی ي-چاوساغی وەك له فهجری دوو پارتی
نانی پاسدار وەك لهو    ئيتر ه كاری قۆنتهراتی بۆ ينك, پدك, حسك, حيزبوا

ت, تهنانهت   ل   بزووتنهەی ئيسالمی دەعوەش دەچنه    مهجلس ئهعالو   د
كوردييهكانهوە,   اليهنه  همڕەوی  قه سنوری  له  قۆنتهراتهوە  ئهو  ناو 

ژی كوردس ت, به پانی و در بی ل د تان كوردستان وەك شاری ب ساح
جاسوسی  تۆڕی  كڕن,  كه  خه دەكهن,  سيخوڕی  نهوە,  دەسوڕ پاسدار 

  .دروست دەكهن

 

 

  رەمهزان  بۆ قهرارگای

له دوای ئۆپهراسيۆنی فهجری دوو به هاوبهشی پارتی, گرنگی ئهم تهرزە 
راق بۆ كۆماری ئيسالمی   زەكانی كوردی ع جهنگه هاوبهشانه له گهڵ ه

رشهكانی   ران دەركهوت, كه له ه به بنبهست گهيشتبوو, كهمترين زيان  ئ



2 
 

بۆ   ك  ناوەند كردنهوەی  بڕياری  بۆيه  دەستكهوت,  زۆرترين 
 .سهرپهرشتيكردنی ئهم تهرزە جهنگه دەدەن

 

كهوتی ر ی  198-10-23  3له  با ئهنجومهنی  سهرۆكی  فهرمانی  به 
دروستكردنی   بۆ  درا  رەزامهندی  خامنهئی  ئايهتوال  رانی  ئ بهرگری 

بهج ج بۆ  مانگی بارەگايهك  له  نهكان,  بهز سنوور  ئۆپهراسيۆنه  كردنی 
ی   فهرماندەيی بۆ مورتهزا رەزايی    1962رەمهزانی سا فهرمانی  يهكهم 

دراو, بۆيه به  دەرچوو بۆ دامهزراندنی قهرارگايهك بۆ مهبهستی ئاماژە پ
بڕياری  رەمهزان  مانگی  له  چونكه  ناونرا,  رەمهزان  قهرارگای  ناوی 

قهرا  ئهم  درا,  نانی  كه ئهنجامدانی پ و  كخستن  ر ئهركی  چاالكی    رگايه 
بوو و     هاوبهش  كوردی  اليهنه  هاوبهشی  به  راق  ع لهناو 

راقييهكان.   ؛ عملياتی در عمق خاک عراق ١عمليات فتح ع

 

    نهبوونی متمانه به ينك

ران بۆ ئهنجامدانی ئۆپهراسيۆنی فهتحی   زانهی ئ به وتهی پاسداران ئهو ه
كيان متمانهيان  شهيان ههبوو: يهك راقهوە دوو ك يهك دەيانويست بچنه ناو ع
رانييهكان بهو كهسانه   تی بۆ ئ شمهرگهی ی ن ك نهبوو, چونكه يهك به پ

به دەڕۆن,  ئاراستهيهكدا  به  كدا  سات ههر  له  كه  بوون  دوای  ناسرا 
ك  شتر لهگهڵ سهدامدا ئاشت بوونهتهوەو ر بهرژەوەنديهكانی خۆيانهوەن، پ
شهڕيان   ران  ئ ئيسالمی  كۆماری  دژی  له  ك  جار چهند  وە  كهوتوونه, 

  .كردبوو

ران, ئامادەيی خۆيان بۆ ياوەری  نهريان ناردووە بۆ ئ ستا ی ن ك نو م ئ به
ڕاگهياندبوو   بهعس  می  ڕژ دژی  له  ئيسالمی  ئهنجامدانی    بۆكۆماری 

گای پارتيدا رۆيشتن   .ئۆپهراسيۆنی هاوبهش, بهههمان ر

   34، شماره 1387بان ێ    امتداد  مجله
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بووە,  ك  ن  ی  شنياری  پ يهك  فهتحی  ئۆپهراسيۆنی  ئهنجامدانی  كهواته 
ش پ ڕين  ز سينييهك  سهر  له  ران  كهركووكی  ئ ئيسالمی  كۆماری  كهش 

ئهندازياری  ك  بزانين  گريمانه  دەرەوەی  له  ماوەتهوە  كردووە, 
پهيامهكهی   كهسهی  ئهو  بووە  ك  وە  سهرەتا؟,  بووە  ئۆپهراسيۆنهكه 

رانييهكان؟  .گهياندووە به ئ

 

ڕنهوە؟  ينك چۆن چيرۆكی پهيوەندييهكه  دەگ

شتر خواستی ڵ كۆماری ئيسالمی ی ن ك بۆ پهيوەندی له گه    ههرچهندە پ
م  ران رەتكراوەتهوە, تهنانهت ئامادەی گفتوگۆش نهبوونه له گهڵ ينك, به ئ
ی پهيوەندی   رانييهكان له سهر فهتحی يهك وا دەكات, خۆيان عهودا چاوی ئ
مه  گيرساو ئ راندا هه نايهوە " كه شهڕ لهگهڵ ئ بن"نهوشيروان به بيری ه

تان وە قبو كمان نارد بۆ الی ئ مام جهالل ديداری  -149ل  - نهكرد"    وەفد
 .چاپخانهی كارۆ 2017  چاپی يهكهم-ئامادەكردنی سهالح رەشيد -تهمهن 

ك له كهسه نزيكهكانی ئهوكاتی خهتی نهوشيروان   فهرەيدون عهبدالقادر يهك
ران, ئاوا چيرۆكی يهكهم پهيوەندی له گهڵ     مستهفا و هاوكات نزيك له ئ

تا   تهوە"  ڕ دەگ بۆ  رانمان  كيانئ ناوی    رۆژ به  رانی  ئ كی  پرسراو ل
مانی قهساب هاتن و گفتوگۆی راستهوخۆو جدييان له     مستهوفی له گهڵ سل

تی كرد, مام جهالل و كاك نهوشيروان به راستگۆيی و به رۆشنی    گهڵ يهك
بوونی   گهرم  كه  رەوانهوە,  ال  ئهوەيان  ترسی  و  كرد  لهگهڵ  قسهيان 

تی   پهيوەندی ران له گهڵ يهك تی ناكات, كهئ وەك تاكتيك و     , وا له يهك
مان قهساب   ! ( سل ن كی گوشار بۆ گفتوگۆ لهگهڵ عيراق بهكاری به كارت
ئهو  هاندانی  له  باشيان ههبوو  ی  له حسك رۆ , ههردوو  حاجی)  ه  و خا
ران, بۆ بهردەوام بوونی سهردانهكانيان  پرسراوانهی كۆماری ئيسالميی ئ ل

هاوكات   تی!  يهك الی  سوود  بۆ  بۆ  يش,  (نهوشيروان)  قهناعهتهكانی 
ران مهكهی, -وەرگرتنی تهواو له شهڕی (ئ راق), له دژی صدام و رژ ع

كردن   پهيوەندی  زياتر  بۆ  لهبار  زەمينهی  خۆشكردنی  له  ههبوو  دەوری 
".ل   ران!  ئ قهنديل  530-529لهگهڵ  سورەكانی  ۆ  فهرەيدون     هه

 ."2020عهبدوالقادر چاپی دووەم 
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ز نهوش ت:" لهو ماوەيهدا چهند كهس له  بهڕ يروان مستهفا لهو بارەيهوە دە
ری سهيد مهجيد و دوای ئهو د.فوئاد  تی: له سهرەتادا دل بهرپرسهكانی يهك
حهفيد،   ح جهاللی  دارای ش فهرمان،  جهبار  ههورامی،  ئازاد   ، مهعسوم 
جهالل   زی،  حهو ردڵ  ش بچكۆڵ،  عهلی  عهبدالڕەحمان،  ڕەفعهت 

به  لهسهردەشت،    عهبدوالقادر  كرد  رانيان  ئ سهردانی  بهجيا  و  كۆمهڵ 
عات و سوپای پاسداران   رانی له ئيت ،كرماشان له گهڵ كاربهدەستی ئ ورم

خوالنهوە لهناو بازنهدا ديوی ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردستانی   -دانيشتن  
راق دووەم    1988-1984ع چاپی  ئهمين  مستهفا  - 1999نهوشيروان 

 .103" ل

ران له ناو ئهواند" ا دو سهردان گرنگييان ههبو، كاريان له پهيوەنديهكانی ئ
مان قهساب، كه يهك له كادرەكانی حسك بو،  تی كرد يهكهميان، سل و يهك
نا.ههم گفتوگۆی سياسی  عاتی له گهڵ خۆی ه يهك له كاربهدەستانی ئيت
ناوچهی   رابه ههندێ  كی خ لهگهڵ كرا؟و ههم خۆيشی حهزی كرد گهشت

ر دەسه و  ژ ئهم  وان  ن له  گفتوگۆيانهی  لهو  يهك  له  بكا.  دا  تی  يهك تی 
وە تازە   نهرە قسهيهكی كردو وتی:((ئ ههندێ له ئهندامانی م س كرا، ئهم نو
رانی  وەنديهی له گهڵ ئ راق بڕيوە، زەمان چيه ئهم پ گفتوگۆتان؟لهگهڵ ع
له   بكا  ز  بهه ستتان  و هه بۆ؟ئهوەی  نن  ناه بهكاری  پهكهن،  دروسهی 

راق؟))لگ  .104فتوگۆی داهوتان دا لهگهڵ ع

نهری چهند وەزارەت " و بو له نو كه كی كهسی هات، ت دوای ئهميش وەفد
رانی. وەكو دوای دەركهوت سهرۆكی وەفدەكهيان،   و دەزگای جيا جيای ئ
عاتی سوپا بو. خوالنهوە لهناو بازنهدا ديوی ناوەوەی  سهرۆكی دەزگای ئيت

راقڕوداوەكانی كوردستانی   ئهمين    1988-1984ع نهوشيروان مستهفا 
 .105ل  -1999چاپی دووەم 
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 بيرۆكهی ئۆپهراسيۆنی فهتحی يهك

فهرەيدون عهبدوالقادر   كهركوك  نهوتهكهی  دانی  ل بيرۆكهی  به  سهبارەت 
 " ت:  دا دە شكی  م له  نهوتهكان  بيرە  پهالماردانی  نهخشهی  نهوشيروان, 

پرسراوە  بوو, ئهوەش گهورەترين دان رۆكردن و چهشه كردن بوو بۆ ل
يان   ران, كه سهردار وەحيدی له گه رانييهكان, به تايبهتی ئهو شاندەی ئ ئ
ماوەيهكيش   سوپاو  عاتی  ئيت پرسراوی  ل ماوەيهك  وەحيدی  هاتبوو!" 

بوو".ل  فهرماندەی   ران  ئ پاسدارانی  سوپای  پيادەرۆی  زەكانی  - 529ه
ۆ سورەكانی قهنديل  530  ."2020فهرەيدون عهبدوالقادر چاپی دووەم      هه

مستهفا   نهوشيروان  يهك  فهتحی  ئۆپهراسيۆنی  پڕۆژەی  به  سهبارەت 
دانی   رانيهكان به اليانهوە گرنگ بو بكرێ ل ت:"يهك لهو كارانهی كه ئ دە

تی   دامهزراوەكانی زی يهك نهوتی كهركوك بو. له نزيك كهركوك به تهنيا ه
تی ئهيانتوانی بگهنه ناو بيرەكانی نهوت و ، بگهنه   زەكانی يهك ل بو. ه

 ."نزيك دامهزراوە سهرەكيهكانی

كدانی كردبووەو زانياری " دان و ت مه خۆمان چهند سا بو بيرمان له ل ئ
بهج م ج مهدا نهبو، به زۆرمان لهسهر كۆكردبوەوە، به كردنی له توانای ئ

مه زۆر سادەو دواكهوتو بو بۆ ئهنجامدانی  تايبهت چهك و تفاقی جهنگيی ئ
ك و كاريگهر نهبو. خوالنهوە لهناو بازنهدا ديوی   كی لهو بابهته، به كه كار

راق نهوشيروان مستهفا    1988-1984ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردستانی ع
 ."106ل- 1999ئهمين چاپی دووەم 

كردنی پالنی  " بهج تی لهبهر گرنگی كارەكه، دانان و ج سهركردايهتی يهك
كی وردەكاری  ههموو چاالكيهكهيان به من سپاردو، من ڕۆژانه ئهبو خهر
به  تهنانهت  بو،  گرنگ  زۆر  بهالوە  كارەيان  ئهم  رانيهكان  ئ بم.  پالنهكه 

راق و ، هاوكاری پاشهڕۆژي تی له شهڕی ع ان  مهرجی جدی بونی يهك
كوردستانی  ڕوداوەكانی  ناوەوەی  ديوی  بازنهدا  لهناو  خوالنهوە  دانابو. 

راق دووەم    1988-1984ع چاپی  ئهمين  مستهفا  ل    1999نهوشيروان 
107". 
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 بۆ سهری پاسدارەكان دياريكرابوو   نرخ

كدا هاوشان شهڕ بكهين كه له   ن ويستمان بچين لهگهڵ كهس رانييهكان دە ئ
شتر شهڕی مه پ كی دەروونی زۆر سهير و   دژی ئ هت كردبوو, ئهوە حا

تايبهتمهندی ئهو ئۆپهراسيۆنه بوو؛ بۆيه  سهمهرەی دەويست. ئهمه يهكهم 
يان بكردايه   راق متمانهيان پ دەبوايه ئهو برايانهی كه دەچوونه ناو خاكی ع
كی وا گهورەيان له كهركوك  راق و ئۆپهراسيۆن يی خاكی ع و بچنه قوو

راقدا مانهوە  45ماوەی  ئهنجامدابا, بۆ  .رۆژ له ناوخۆی ع

ههموو  بۆ سهری  كی  بهخشين رۆژەدا  لهو  راق  ع كه  نهمانزانی  ئهوكات 
ران دانابوو. ئهو كات دوو سهد ههزار ديناری  می ئ رانييهكی سهر به رژ ئ

ك يهكسان بوو به   رانييهك دانابوو، ههر دينار   .!تومان  ٦٨بۆ سهری ههر ئ

   34، شماره 1387ان بێ    امتداد  مجله

 عمليات چريکی در قلب عراق;نبرد کرکوک به روايت فرمانده عمليات

 

داويستی ئۆپهراسيۆنی فهتحی دوو   گواستنهوەی پ

رانهوە بۆ     گواستنهوەی ئهو ههموو چهك و تهقهمهنييه له سهر سنووری ئ
له   لهمهشدا  ئۆپهراسيۆنهكه,  گرنگهكانی  اليهنه  له  كه  يهك كهركووك, 

ارەی چهك و تهقهمهنی هاتوو جياوازی ئامار ههيه, وەل به ههمووەوە  قهب
ت نر ت زيانياری نزيك به دەست به  .دەتوانر

رانهوە, له    3له ماوەی دە شهودا زياتر له   " ههزار بار له سهر سنووری ئ
سهفرەو   دەروازەی  به  سهردەشت,  بانهو  وان  ن له  پاسداران  بارەگايهكی 

راقهوە، له چهكی قورس هاوەنی  زەنوون ی نزيك ماوەت ه   120اتنه ناو ع
گولهی    3000سوك و تهقهمهنی,     ملم و كاتيۆشا و چهكی مام ناوەندی و

تی ئاڕ پی جی   تی كاتيۆشاو ژمارەيهكی زۆر رۆك هاوەن و ههزاران رۆك
ك  پزيشكی, ههر شهو داويستی  پ و  و خۆراك  تفهنگ  و گولهی دۆشكاو 

داويستيهكان   ٣٠٠ ستر پ گايهوە دەبردە باری ه ی ئهم ئۆپهراسيۆنهيان لهو ڕ
راقهوە  ."ناو خاكی ع
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ئۆپهراتۆری سوپای پاسداران    300تۆن کهرەستهی سهربازی و   150 "
گ دوژمنهوە  هکانی  ه پشت  له  رانهوە  ئ له  له  کهرکوک,  بۆ  واسترانهوە 

کی شاراوەدا که ماوەی   ڕۆژ بهردەوام بوو. كهرەستهكان    40ئۆپهراسيۆن
وەيه بوون:   شينكۆف,      1500بهم ش دۆشكه,     15بی كهی سی ,    40ك

60     , جی  پی  ,    120هاوەنی  3ئاڕ    1500ملم,      81هاوەنی     2ملم 
گولهی     500ملم,    81گولهی هاوەنی    1000ملم,   120گولهی هاوەنی  

تی ئار پی جی,    7354ملم,     60هاوەنی     60گولهی تفهنگی    500رۆك
تفهنگی    2000ملم,   شينكۆف,    21500ملم,    107گولهی  ك گولهی 

  .گولهی دۆشكه  12000گولهی بی كهی سی,    10000

rg/wiki/Operation_Fath_1ttps://en.wikipedia.oh 

زانهوەی تفاقی جهنگی   ت: گو ز نهوشيروان مستهفا لهم بارەوە دەنوس بهڕ
: له  ويست بو  ۆشا، 4ملم،  120هاوەنی  10ئهو تفاقهی بۆ ئهم كارە پ كات

ی هاوەن و كاتيۆشا، چهند دانهيهك سامی  45 ی دژی فڕۆكه،  7تهن گو
في تانك و، ههندێ  دژ  دانهيهك ساروخی  ئهمانه  چهند  شينكۆف.  شهكی ك

ی   رانهوە به كۆ شتر ، به سهرپهرشتی جهبار فهرمان له زەردەكانيهوە له ئ پ
كی يهكجار دژوارو   زانهوەی كار ی جافهتی. گو زرابونهوە بۆ دۆ سترگو ئ
وێ   ك له زەردەكانی بار بكرێ و لهسهر چهمی كه سهخت بو. ئهبو جار

تهو ستر بار  دابگيرێ و به گوريس له ڕوبار بپهڕ كی تريش له ئ ە، جار
ی جافهتی و له ئهشكهوتهكانی  بكرێ تا ئهگهيشته يهك له عهمارەكانی دۆ
هدن ئهشاردرانهوە. خوالنهوە لهناو بازنهدا ديوی   هو ياخسهمهر و هه زە گو

راق نهوشيروان مستهفا    1988-1984ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردستانی ع
 109-108ل - 1999ئهمين چاپی دووەم 
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   گومان له ئهنجامدانی چاالكی  دووجار

مستهفا   نهوشيروان  ك,  رۆژ چهند  به  ئۆپهراسيۆنهكه  ئهنجامدانی  ش  پ
كردنی  بهج ج له  ت  دەب دڵ  دوو  ينك  ئۆپهراسيۆنی  فهرماندەی 

ههبووە گومانی  ئهوەی  بههۆی  ی     ئۆپهراسيۆنهكه,  ههوا لهوەی 
دەكات  داوا  راقی,  ع حكومهتی  بۆ  ت  كردب دزەی  ئۆپهراسيۆنهكه 
بهج بكرابايا   بهج بكهن له دوكان" ئهوە ج ئۆپهراسيۆنی ئهلتهرناتيف ج
دانی سهدی دوكان, كارەسات بوو بۆ كورد, ههرچهندە له فهتحی دوودا  له ل

نن, ئهوەی ئ رانييهكان بالويان ئهنجاميان دا بهالم نهيانتوانی سهدەكه بڕوخ
كردەوە زۆر درۆ بوو", وەل فهرماندەی قهرارگای رەمهزان له كرماشان 

فهتحی   ئۆپهراسيۆنی  كردنی  بهج ج له  ت  دەب نهوتی    1مكوڕ  دانی  ل و 
ئهم ئۆپهراسيۆنه به گرنگ و پارويهكی چهور دەزانن,     كهركوك, ئهوان

كهوتی   ر شهمه  يهك  نهراي  1986-10-5رۆژی  نو گای  ر هتی له 
دەستی  دەگهيهننه  پهيامه  ئهم  ياخسهمهر  له گوندی  قهرارگای رەمهزانهوە 
ز نهوشيروان مستهفا: ((مگمئن باشيد دشمن متوجه نشده است. شما به   بهڕ
خدا اعتماد کنيد ترديد به خود راه ندهيد. بدون فوت وقت و با سرعت و  

و روح شهدا دقت و قاگعيت بر تمامی اهداف حمله ببريد و قلب امام و امت  
را شاد کنيد. همه منتڤرند. مبادا که در اراده خلل ناپژير شما که متکی به 

 .يد.))ی خداست، سستی پيش ێاراده 

 

 ۶۵فتح يک؛ عمليات چريکی سپاه در کرکوک در سال 

شهوی   ك  كات ئامادەكرابوو,  ئۆپهراسيۆنهكه  بۆ  ك  شت - 10-10ههموو 
ك له اليهن ی ن ك ەوە دەدر  1986 رانييهكان كه دوژمن  ههوا ت به ئ

جيگايهی  لهو  كۆكردۆتهوە,  زياتری  زی  ه گرتووەو  بهرزاييهكانی  سهر 
داگرييان كردبوو  رانييهكان پ نن, بهالم ئ بڕيار وابوو چهكهكانی ل دامهزر
ن كوردەكان  ڕنهوە دە رانييهكان دەگ لهسهر ئهنجامدانی ئۆپهراسيۆنهكه, ئ

 .ترسابوون
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ت ی دەچ َشخهريان كردبوو بۆ ئهم     ی ن ك  پ لهسهرەتاوە خۆيان دەست پ
ش   چاالكييه, كهچی ئۆپهراسيۆنهكه ساردييان نواندووە     له دوو ههفتهی پ

رانييهكان مكوڕ بوونه  بۆ ئهنجام نهدانی, وەل  .ئ

   34، شماره 1387بان ێ    امتداد  مجله

 ه عملياتعمليات چريکی در قلب عراق;نبرد کرکوک به روايت فرماند

  

 

 ينك؟  لهناو  ناڕەزايهتی

بيرە   دانی  ل باسی  كه  ت:  دە ياداشتهكانيدا  له  عهبدالقاددر  فهرەيدون 
ی خۆمان له   كيان له ما نهوتهكانی كهركوك كهوته ناو گفتوگۆكانهوە, رۆژ
له   باس  بۆ  كرا  سياسی  مهكتهبی  كۆبونهوەيهكی  چۆخماخ  مستفای  كانی 

رانداو مهس دانی برە نهوتهكانی كهركووك! زۆر هاوكاری لهگهڵ ئ هلهی ل
اليهن و ئهنجامی ئهو چاالكيييه له روی سلبی و ئيجابييهوە خرايه روو,  
مشتومڕی زۆری لهسهر كرا! كاك كۆسرەت , ناڕازی بوو, پ باش نهبوو, 
چی وا, كه   چاو پ ی پ شمان دەكات بۆ باريكه ر ی وابوو ئهوە ك چونكه پ

ت و به كوێ ناتوانين بزانين كاردان ن, چۆن چهند دەب هوەی سهدام حوس
چوە   بوو  زوير  كۆسرەت  بوون,  توند  و  گهرم  مڕەكان  و  مشت  دەگات! 
ناو  بۆ  تهوە  بگهڕ كرد  رازيم  زۆر  به  و  كهوتم  نی  شو ناچار  دەرەوە, 

قهنديل  530ل    -كۆبونهوەكه!   سورەكانی  ۆ  عهبدوالقادر     هه فهرەيدون 
 .2020چاپی دووەم 

كۆسرەت   قسهكانی ئهوكات  و  ينك  لهناو  بوو  ز  بهه كی  كهس رەسول 
چاالكييه  بهم  دژ  ينك  لهناو  توند  ناڕەزايهتی  ت  دەچ ی  پ بوون,  كهوته  ج

شبينييهكهشيان راست دەرچوو, ههرچهندە دواتر   ت, پ تيپی سهر   4ههبووب
ئۆپهراسيۆنهكهيان  بهشداری  كۆسرەت  هژمۆنيای  ناوچهی  به 

 .كرد   چواری    رشتی فهتحی", وە خۆشی سهرپه93,85,86,87كرد" 



10 
 

ئهو   ئهنجامدانی  به  دژ  ناڕەزايهتی  خوارەوەش  ئاستی  له  تهنانهت 
ستی  و هه ئاستی  نهگهيشتنه  ناڕەزايهتييهكان  وەل  ههبوو,  ئۆپهراسيۆنه 
لهسهر   خۆی  ستی  و هه باسی  ئاوا  باز  ر رووبوونهوە,  بهرەو 

كی كاك م كرد ووتم به ڕاستيت ه له كهركوك  ئۆپهراسيۆنهكه دەكات" سهير
ئهو  ناتوان  پهڕی  ت به  راق  ع نين  دەسووت ههمووی  بۆ،  دەدەين...ووتی 
م ووت ئهدی ميللهتی خۆمان، باشه ئهو  خهسارەته پڕ بكاتهوە....؟ ديسان پ
ت   ب دەستی  له  ههرچی  دڕندەيه  حكومهت  كهكه،  خه باشه  گوندانه، 
زۆر كی  كار ئهوە  ئهگينا  رانی  ئ دژی  ههر  تۆ   دەيكات....ووتی 

م قوڕمساغانه نازانن تۆپ  كی زۆر گرنگه به كرنگه.....ووتم ڕاسته كار
نن، ههر عهيب دارمان دەكهن و تهنها ميللهتهكهمان باری خراپی   بهكار به
نه بڕۆوە  بهسهر دێ....ووتی باشه كاكه واز لهو قسه ههلهق و مهلهقانه ب

ناز م الی كهس باسی نهكهی چونكه كهس  به ر    - ان  الی دەشتی ههول
دووەم  چاپی  باز  ڕ نووسينی  دووەم  بهشی  ههژاند  بهغدای  قهنديل 

 ."382ل  -چاپخانهی پهيوەند2008

له   ناڕازييان  كردنهوە,  بهج ج باری  نهچووەنه  ناڕەزايهتييانه  ئهم  بهالم 
كی   رانی خه و يان له ما بواری پراتيكدا بوونه باسكی ئۆپهراسيۆنهكان و گو

 .كوردستان نهگرت

 

 ن؟؟فهتحهكا

فهتح,   هاوبهشی   10ئۆپهراسيۆنهكانی  به  بوو  زنجيريهيی  ئۆپهراسيۆنی 
ئهعال   مهجلس  دەعوە,   , حيزبو پدك,  ينك,  گهڵ  له  پاسداران  سوپای 
ئهنجامدران" بۆ حسك يهكال نهبوومهتهوە, چونكه زۆربهی ئۆپهراسيۆنهكان 
كوردی  اليهنی  كام  هاوكاری  به  نهكردووە  ديارييان  رانييهكان  ئ  سايدە 

كهوتی   له شاری    1986-10-11ئهنجاميان داوە", ئهم ئۆپهراسيۆنانه له ر
دانی نهوتهكهی شاری كهركووك,   1كهركوك به فهتحی   كرد, به ل دەستی پ

كهوتی  10به ئۆپهراسيۆنی فهتحی   له ناوچهی سيدەكان  1987-9-4له ر
گهڵ   له  كرا,  دەستپ ينك  گهڵ  له  فهتحهكان  زنجيرەی  به   , هات  كۆتايی 
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هات, كۆی گشتی ئۆپهراسيۆنهكانی فهتح  حي زبو و مهجلس ئهعال كۆتايی پ
 .رۆژ بهردەوام بووە   328

دامهزراوەكانی سهدی   رانكردنی  بهناو و ناوچهی دوكان,  له  فهتحی دوو 
كهوتی  رانهوە ئهنجامدرا   له اليهن 1986-11-25دوكان له ر   .ينك و ئ

كهوتی     300ئهنجامدرا, له    1986-10-30ئۆپهراسيۆمی فهتحی س له ر
لهشكری   بارەگای  پهالماری  ناوچهی زاخۆ,  له  راق  كيلۆمهتری خاكی ع

 .و گهراجی گواستنهوەی نهوتی زاخۆ, به هاوكاری پارتی ئهنجامدرا 38

كهوتی   ر له  چوار  فهتحی  ئهنجامدرا    1987-2-11ئۆپهراسيۆنی 
رەواندز    له قواليی    -ناوچهی  له  راق,    70ديانا,  ع كيلۆمهتری 

له   راق  ع سوپای  بارەگاكانی  پهالماردانی  له  بوو  بريتی  ئۆپهراسيۆنهكه 
و  رەواندز  كارەبای  و  پۆليس  ناوەندی  سديق,  و  رەواندز  خهليفان, 

 .مايكرۆييهكهی چيای كۆڕەك

باز ئاوا باسی ئهم ئۆپهراسيۆنه دەكات"بڕياردرا شهوی دە لهسهر يانزەی  ر
وجی ئاكۆيان و ڕەبيهكانی  چاالكی گرتنی چيای كۆڕەك و فه1987شوباتی  

شبينی دەكرد كه دوا   ك وای پ دەوروبهر ئهنجام بدرێ بهيانی ههموو كهس
 .بخرێ له بهر بهفرو باران 

مهكهن   ماندوو  ووتم خۆتان  كردەو  بيرم  داگرت  يان  پ رانييهكان  ئهوان  ئ
نيازيان نييه هيچ بكهن تهنيا مهبهستيان ئهوەيه له يادی سهركهوتنی شۆڕشی  
نی   م هيچی شو كيان له كوڕەك گرت به ران چاالكييهك بكهن. چهند تۆپ ئ

كا. ل باز  398خۆی نهپ .قهنديل بهغدای ههژاند بهشی دووەم نووسينی ڕ
ياداشتهكانيدا چاپخانهی پهيوەند." كهچی مام غهفور له  2008چاپی دووەم  

ل   و    260بۆ    258له  ت  نهب دا  ت رانی  ئ دەكات  چاالكييه  ئهم  باسی  وا 
ران,   ئ ئيسالمی  كۆماری  بهناو  شۆڕشی  يادی  له  ت  نهب ك  ئۆپهراسيۆن
هاوكات بهشداری فهتحی يهكيشی كردووە له كرداردا, وەل له ياداشتهكهی  

شمهرگهم ئاماژەی ئاماژەی پ نهداوە؟, له بيرەوەرييهكانی لهوەتهی ههم پ
 ."پ نهداوە
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كهوتی   ر له  نج  پ فهتحی  له    1987-4-14ئۆپهراسيۆنی  ئهنجامدرا, 
گهڵ له  هاوكات  ماوەت,  و  كهربهالی   ناوچهی چوارتا    10ئۆپهراسيۆنی 

 .ئهنجامدرا

كهوتی   ئهنجامدرا, پارتی    1987-6-17ئۆپهراسيۆنی فهتحی شهش له ر
له و حيزبی دەعوە  .ديانا ئهنجاميان داق-ميرگهسور  له ناوچهی    ,و حيزبوا

كهوتی   ر له  حهوت  فهتحی  به    1987-6-28ئۆپهراسيۆنی  ئهنجامدرا, 
هبجه   دروشمی يا فاتيمه زەهرا له ناوچهی سهيد سادق و شانهدەری و هه

ماوەی   بۆ  گيرا  بهسهردا  دەستی  سادق  سهيد  شاری  پانكه,  كانی   4و 
ر كهوە ئهنجاميان دا  ,كاتژم ران پ  .پارتی و ئ

كهوتی   ر له  ههشت  فهتحی  له    ,ئهنجامدرا  1987-7-19ئۆپهراسيۆنی 
تی نيشتمانی كوردستان    ئهتروشی   ناوچهی شاری دهۆك, به بهشداری يهك

وە چوو   .بهڕ

كهوتی   ئهنجامدرا, له ناوچهی  1987-7-31ئۆپهراسيۆنی فهتحی نۆ له ر
له, بۆ ماوە   سهيد سادق هبجه خورماڵ, به دروشمی يا رەسوا نج هه ی پ

 .بهردەوام بوو  رۆژ

كهوتی   ئهنجامدرا, له ناوچهی    1987  -9-4ئۆپهراسيۆنی فهتحی دە له ر
له  حيزبوا ن,  حوس عهبدوال  ئهبا  يا  دروشمی  به  چوو,  وە  بهڕ سيدەكان 

ران بوون  و   .مهجلس ئهعال هاوكاری ئ

 

 فهتحی يهك گهورەترين كاری هاوبهش

ئۆپهراسيۆنی وايه  يان  پ رانيهكان  سهكۆی   ئ گهورەترين  يهك  فهتحی 
تی نيشتمانی كوردستان بوو تا  وان قهرارگای ڕەمهزان و يهك هاوكاری ن

كهوتی   ر له  ئهنجامدرا  ڕۆژەی  گهڵ  1987-10-11ئهو  له  تهنانهت   ,
زەكان, وە كاريگهرترينی ناو فهتحهكانيش بوو   .ههموو ه
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رانی ئيسالمی بۆ ئهنجامدانی ئهو كارە هاوبهشه, دوو يهكهی سوپای پاسدا 
له   وەرگرتن  ك  كه به  و  كهركوك  باشووری  و  باكوور  كردە  دزەيان 

تی نيشتمانی كوردستان كخستنهكانی يهك  .ڕ

https://www.isna.ir/news/97072011106/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1
%DB%8C-%D8%A8%D8%B1 
%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D8%AA%D8%AD-%DB%B1 

لهگهڵ گروپه   ماوەيهكی زۆرە  پاسداران  وايه كه سوپای  باوەڕيان  ئهوان 
راق   هاوكاری كردبوو بۆ دامهزراندنی  نهيارەكانی بهعس له كوردستانی ع

ش ئهمه ئۆپهراسيۆنی هاوبهش ئهنجامدرابوو،  راق. پ گه له باكووری ع پ
ت ئۆپهراسيۆنی فهتح   م دەكر وان ههردووال   ١به به گرنگترين هاوكاری ن

ت  .ههژمار بكر

http://www.aviny.com/occasion/enghelab_jang/defaemoghaddas/93/amaliat/z
amini/fath-1/fath.aspx 

بهعس،   می  ڕژ دژبهری  اليهنهكانی  لهگهڵ  ئيسالمی  كۆماری  كهوتنی  ر
هۆی   بووە   ،.  . و...  حهكيم  ئايهتو  كوردستان،  نيشتمانی  تی  يهك وەك 

راق  زيادبوو گری قهرارگای ڕەمهزان له كوردستانی ع نی چاالكی ههوا
و داڕشتنی زنجيرەيهك ئۆپهراسيۆنی فهتح و هاوبهشی ديكه. ئهم هاوكاری 
و پهيوەندييه هاوبهشه زەمينهسازی بۆ دروستكردنی بنكهيهكی تاكتيكی له  
راق به ناوچهيهكی  راق دانا، له ناوچهيهكدا كه سوپای ع يی خاكی ع قوو

راق ٢٠٠نی دەزانی، تا ئهم يی خاكی ع   .كيلۆمهتر له قوو

ئهو  بهرپرسه سهرەكييهكانی  ئهلئهنبيا  خاتهم  ناوەندی  بارەگای  له كۆتاييدا 
ككهوتن لهسهر ئهنجامدانی ئۆپهراسيۆنی سنوور بهزاندن له اليهن   ته ر و
قهرارگای   له اليهن  ئۆپهراسيۆنهكان  واتا ههموو  قهرارگای رەمهزانهوە" 

زانهوە سهرپهرشتی كراون" به دوو مهرج, يهكهم: ئهم ئۆپهراسيۆنانه رەمه
دووەم: اليهنه   ن,  بدر ئهنجام  فهتحدا  وەی زنجيرەيهك ئۆپهراسيۆنی  له ش
راق ئاسايشی ئهو ناوچانه مسۆگهر بكهن كه   كوردييهكانی ئۆپۆزسيۆنی ع

دا ئامادە دەبن.عمليات فتح  رانی ت اک  ؛ عملياتی در عمق خ١چهكدارانی ئ
 عراق 
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ت"پاش  دە نهخشهكان  ئهنجامی  به  سهبارەت  مستهفا  نهوشيروان 
ئهرزی   لهسهر  و  عهسكهری  نهخشهی  لهسهر  زۆر  ينهوەيهكی  كۆ ل
و   تی  يهك بهرپرسهكانی  ژی  در دورو  زۆر  گفتوگۆی  پاش  و  چاالكيهكه 

كی رانيهكان پالنهكهيان بهوە ساخ كردەوە كه چهند هاوەن ران، ئ ملم  12ئ
ۆ كات چهند  ئاگر  و  بهو  نهوتهكهو  نانی  دەره مهيدانی  نزيك  ته  ببر شايهك 

شوو  ك بدرێ. ههمان سهرچاوەی پ  ."108ل  -باران بكرێ وت

باز ئاوا باسی چۆنيهتی نهخشه داڕشتنی چاالكييهكه دەكات"  له سهرەتای ر
به بروسكه ئاگادار ی من و كاك سهفينيان كرد بچين  1986مانگی ههشتی  

تيپی   ديار بوو كاك 21بۆ سنووری  نی  ح بز ناوچهی ش ی كهركوك بۆ 
تيپی   سهيارەيهكی  لهگهڵ  پهڕيمهوە  تهنيا  به  به  من  نههات،  ی  21سهفين 

كهركوك چوينه الی كاك كۆسرەت و كاك عهلی بچكۆل كه سهيرم كرد 
ژی  شه ش پاسداريش لهوێ بوون پاش نان خواردن كاك كۆسرەت به در

وارە له گوندی بيناتی   كهوتين ئ قسهی لهگهڵ كردم. لهگهڵ پاسدارەكان بهڕ
ن ئاوديو بووين چوينه  نانمان خوارد درەنگی شهو له چيای كانی دومبه
نهيان گرت، زۆر  رن و كی مۆد نزيك كۆمپانيای نهوتی كهركوك به جيهاز

كی خهتهر بوو هيچ ڕەبييهكی دوژمن  شو وانيان زياتر نهبوو  30ن مهتر ن
خوارد   ماستاومان  و  نان  گوندەكه  دەرەوەی  له  وڕ  كه له  درەنگ  شهوێ 
دانی كهركوكه  نی كه بۆم ساغ بۆوە ئهوە نهخشهی ل ح بز بهيانی هاتينهوە ش
ههمان   كرد.  قسانهم  ئهم  خۆشهويستم  هاوسهنگهرو  برايهكی  گهڵ  له 

شوو لسهرچاو  .382ەی پ

 

ران  قازانجی كۆماری ئيسالمی ئ

يان وايهو فهتحی يهكهم رانييهكان پ گهورەترين شهڕی پارتيزانی بوو له    ئ
جيهاندا, هاوكات سهركهوتنی گهورە بوو به ب زيان, لهو كارە سهربازييه 

بريندار    3كه ههرايهكی زۆری نايهوە له راستيدا زيانهكان وا نهبوون, تهنها  
بهشداربووەكان  ههب شمهرگه  پ بهالم  و  ئيسالمييهوە  كۆماری  اليهن  له  وو 

كيان به ماتۆڕەوە بهشداريان   رانييهكان تهنها چهند كهس باس لهوە دەكهن ئ
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رانی  و كردووە, ههالو هات و هاوارەكهيان ههموو درۆ بووەو تهنها بۆ ما
  .كورد بوو

دامو له  راق  ع رانهوە,  ئ اليهن  له  فاو  گرتنی  نهوتييهكانی دوای  دەزگا 
كهركوك  نهوتی  دانی  ل جهنگدا.  له  نوێ  ستراتيجيهتی  وەك  رانيدا,  ئ
سوپا  دوو  راق  ع كهم  النی  دەيهويست  ران  ئ ئهوە,  بۆ  مدانهوەيهك  وە
دوو  ك  بهرد به  چاالكييه  بهم  رانييهكان  ئ واتا  كوردستان,  بۆ  تهوە  ن به

ئ دانی شادەماری  ل له اليهكهوە  راق, وە  چۆلهكهيان دەكوشت,  ابووری ع
كی كوردستان  رانی بوو بۆ خه و هاتنهوەی سوپا بۆ كوردستان ئهمهش ما

رانييهكان  وە سوك كردنی بهرەی جهنگ  .بوو بۆ ئ

   34، شماره 1387بان ێ    امتداد  مجله

 عمليات چريکی در قلب عراق;نبرد کرکوک به روايت فرمانده عمليات

ئۆپهراسيۆنهكه كاتی  ترەوە  اليهكی  و   له  ئيسالمی  كۆماری  قازانجی  به 
رانيش بو، لهم چاالكيهو ، لهم ههراو هوريا  بازاڕی نهوت بوو"ههرچی ئ
 ، ههبو  ك  ئۆپ كۆبونهوەی  كاتهدا  لهو  ههبو.  سياسی  كی  مهبهست ئيعالميه 
يان بگهيهن ههر   ت ن بهوەی  له داواكانی خۆی بسهپ ئهيهويست ههندێ 

ع نهوت  له  زەرەر  ئهتوان  بيهوێ  بخاته  كات  وی  پش بهوە  بداو،  راق 
ناوەوەی  ديوی  بازنهدا  لهناو  خوالنهوە  نهوتهوە.  جيهانيی  بازاڕی 

راق ئهمين    1988-1984ڕوداوەكانی كوردستانی ع نهوشيروان مستهفا 
 ."112ل1999چاپی دووەم 

 

رانييهكان   فهتحی يهك الی ئ

رانييهكان ئۆپهراسيۆنی فهتحی يهك يان ئۆپهراسيۆنی  ی سهرچاوە ئ به پ
وە چوو, دوو رۆژی خاياند,  يهكگرتن, به فهرماندەيی سوپای پاسداران بهڕ

ی  12و    11 رانی تيايدا 198ی ئۆكتۆبهری سا ی راگهياندنهكانی ئ . به پ
راقی كوژرا 600نزيك  زەكانی ع  .كهس له ه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%
D8%AA_%D9%81%D8%AA%D8%AD_%DB%B1 
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ڕەحيم  يهحيا  له  بوو  بريتی  ئۆپهراسيۆنهكه  سهركردەكانی  و  فهرماندە 
گر (ج محهمهدسهفهوی  پاسداران)  سوپای  فهرماندەی  قادر  -ی  زۆ باقر 

(سهرۆكی  هبانی  تا جهالل  پاسداران),  سوپای  ئۆپهراسيۆنی  (فهرماندەی 
ئۆپهراسيۆن),  شمهرگهی  پ (فهرماندەی  مستهفا  نهوشيروان  و  تی)  يهك

بووە,   كهركوك  نهوتی  دانی  ل ئۆپهراسيۆنهكه  سهرەكی    130ئامانجی 
رەمهزان   قهرارگای  "   2000و  چهكداری  ينك  شمهرگهی  پ

 ,87 ,86 ,93,85 ,57 ,55 ,53 ,51 ,25 ,21,23-   ينك   تيپی   13
بهندی يهك و دوو  .تيپی مه

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Fath_1"  

يی    كارەكهيان ئهنجامدا له راق كم ی 180قو  .ناو خاكی ع

ران,  ئ ئيسالمی  كۆماری  الی  بهرەكان  ناونانی  و  دابهشكاری  ی  پ به 
ك هاتووە, بهدر ناوی بهرەی شوان هيی  -ئۆپهراسيۆنهكه لهدوو بهرە پ سا

جهمبور بووە, دوو   -كهركووك, بهرەی خهندەق ناوی بهرەی جهبهل بۆر
هيی  3قۆڵ له جهمبورو جهبهڵ بۆر,  يش له بان سا ان تا مهخمور شو -قۆ

هاوەنی   راجيمهو  به  ئيشكردن  كهركووك.  ر  ههول چهكه    120و  و  ملم 
ردراوە, كه تيايدا      قورسهكان ديكه هاوەنی     3راجيمه,    4به پاسدارەكان سپ

راقهوە, گرتنی   2000ملم بهكار هاتوون,    120 زەكانی ع گوله نراوە به ه
به بۆسه  نانهوەی  و  كهركوك  دومهالن  كانی  شمهرگهی    رەبايهكانی  پ

ردراوە  ينك  .سپ

شوان    ی  قۆ گوندەكانی   -له  وان  ن له  تۆپهكان  هيی  سا
رانی بوون, بهشی     و   گۆلی   سۆنه سهقزلی داندران, تهنها رەسهدەكانی ئ

ك به پراتيك بهشدار   شمهرگه يهدەك بوون, تهنها چهند تيپ زۆری تيپهكانی پ
 .بوون له ئۆپهراسيۆنهكه

كهركوك, ديبهگه    ئۆپهراسيۆنهكه  مهخمور,  كهرەم  قادر  و  دوز  پردێ, 
سهرباری   و گرتۆتهوە,  ری  كهسهكان,     ههول و  چهك  هاتنی  گای  ر

به ش    ئۆپهراسيۆنهكه  پ ل  كردووە,  پ دەستی  گهورە  زەينهبی  دروشمی 
ك   48 ههند ر  بۆ    كاتژم ئۆپهراسيۆنهكان  ناوچهی  ردراوەته  ن ز  ه

ريكردنی بارودۆخهكه  .چاود
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ی راگهيا رانی له ميانی ئۆپهراسيۆنهكه لهبه پ ناوەند دراوە   14ندنهكانی ئ
نهوت,  نانی  دەره يهكی  ژمارە  يهكهی  كهركوك,  وگهی  پا  " لهوانه 

دانی بنكهی   ك له شار, ل ستگهی كارەبای بهش موشهكی زەوی ئاسمان,   3و
ی حهسار, غازو نهوتی  ران له قه كخراوی موجاهدينی خهلقی ئ دانی ر ل

وە   و جهمبور  يهك  فهيلهقی  بارەگای  دانی  ل شۆراو,  بۆرو  جهبهل 
دانی لی سيخوڕی گوندی سهقزلی, وە گرتنی    سهربازگهی دارەمان, ل ئهر

ستگهی    20 دانی و شمهرگهكانی ينك له كانی دومهالن, ل رەبايه له اليهن پ
دانی دانی چهند     شهمهندەفهری كهركوك, ل سينی مايكروەيفی تهلهفزيۆنی, ل

ك  ."ی سهربازی دیناوەند

https://www.iribnews.ir/fa/news/2855677/%D9%81%D8%AA%D8%AD-
%DB%8C%DA%A9-
%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%DA%86%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-
%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-
%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B5 

ميانی   له  ران  ئ ئيسالمی  كۆماری  راگهياندنهكانی  ی  پ به  هاوكات 
كی دوژمن خراوەته خوارەوە  -ئۆپهراسيۆنهكه كۆپتهر

http://birjand.irib.ir/-
/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D8%AA-24 

دانی نهوتی كهركوك   %ی توانای بهرههمی  60له ئهنجامی ئۆپهراسيۆنی ل
   - نهوتی كهركوكی لهناودراوە

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/19/1542818/%D8%B9%D9%8
5%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-
%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-
%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-
%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%88-
%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1 
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ی  11به يهك شهو ئهنجامدراوە, كۆتايی كاتهكانی شهوی   ئۆپهراسيۆنهكه 
ران 12مانگ و سهرەتای شهوی   ی مانگ , ل كه كۆماری ئيسالمی ئ

كی  ئۆپهراسيۆن مانايهيه  بهو  بووە,  بهردەوام  رۆژ  دوو  ت  رايدەگهيهن
له كردووەو  ناوچهكهيان  ی  كۆنترۆ و  ئۆپهراسيۆنهكه   بهرفراوان  نی  شو

ت و دواتر   3:30ماونهتهوە ئهو ماوەيه, نهك تهنها   ر بهردەوام بووب كاتژم
تن, تهنانهت بڕياريان دا ئهگهر چهكهكانيان پ دەرباز نهكرا  هاتب به پهله هه
ن, چونكه دنيا بهرەو روناك بونهوە دەچوو, ئۆپهراسيۆنهكه تا  يان به بهج

ری   ر  5:30كاتژم بهيانی  ,    12ۆژی  ی  بووە  بهردەوام  مانگ  ی 
گايه مهرگی ههمووان بووە  مانهوە    .لهو ج

 

 ئۆپهراسيۆنی فهتحی يهك الی ينك

گهورە  ئهنجامهكانی  ئۆپهراسيۆنهكهو  مانا  ب  ران  ئ ئيسالمی  كۆماری 
می   رژ كاردانهوەی  ههمبهر  له  ههبوو  كاريگهری  ئهمهش  كه  كردەوە, 

راق و سزادانی ههموو ا, ئهگهر له ئۆپهراسيۆنی فهجری  گهلی كوردد   ع
ران   ئ ئۆمهران  حاجی  دڕندانهترين -دوو"  به  بارزانييهكان  تهنها  پارتی" 

پرسينهوەو سهرەتا  ستا ههموو كوردستان كهوته بهر ل وە سزا دران, ئ ش
وكا, بزانين بهرپرسانی -گوندەكانی شوان   ر و قهالس هيی دەشتی ههول سا

ڕ دەگ روداوە  ئهم  باسی  چۆن  له  ينك  ينك  سهرۆكی  ههرچهندە  نهوە, 
كی تاڵ دراون   ياداوەرييهكانی باسی هيچ روداو ناكات, كه راستهوخۆ گر

 .به خۆيهوە

 

بهم   دەكات"پالنهكه  ئۆپهراسيۆنهكه  باسی  ئاوا  مستهفا  نهوشيروان  ز  بهڕ
 :جۆرەی خوارەوە دانرا

ك به سهركردايهتی شهوكهتی حاجی موشير ئاگر بارانی زەمبور -1 ز ه
 .هنبك

باران جهبهڵ  -2  ئاگر  ئازاد حهمه غهريب  به سهركردايهتی  كی تر  ز ه
 .بۆر بكهن
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تی بو، به سهر  -3  زی سهرەكی و ههرە گهورەی يهك كی تر كه ه ز ه
 .پهرشتی خۆم، ئاگر بارانی بابهگوڕ گوڕ بكهن

ئهم  هاوزەمان  -3  كردنی  دەستپ پهالماری 3لهگهڵ   ، رشهدا  ه
نی دياردا بدرێ.   داوودەزگاكان بهعس لهناۆ چهندين شارو ئۆردوگا و شو

شوو ل   ."109-108سهرچاوەی پ

كردن دياری كرا. ئازادو شهوكهت ههريهكهيان بهشی خۆی  " بهج كاتی ج
ويه و پ هڕانديانهوە به شهو له لۆری باركردو به دابان دا برديان بۆ خڕی ز

مهيش بهشی خۆمان، كه له هی ههردوكيان   نی كارەكانی خۆيان. ئ نزيك شو
به   بو،  گردەبۆرەوە    4تراكتۆرو    32زۆرتر  و  ويه  ز خڕی  له  لۆری 

رەو ڕۆژی دوايی بردمانه گوندی مۆڕخواردە دانا. دوری   هش گوزايهوە كه
له   كهركوكهوە  له  شوو  40مۆڕخواردە  پ سهرچاوەی  كهمتربو.  ل كلم 

109". 

زەكانمان بهڕێ كرد ههريهكهيان بۆ ئهنجامدانی كارەكهی  " ئينجا تاقم تاقم ه
له   ئهوەی  بۆ  ن  خا خا سهر  سهركهوتينه  وارەكهی  ئ مهيش  ئ  ، و  خۆی 

سهعات   له  بكهين.  ڕوداوەكان  سهرپهرشتی  نيوەشهودا 12دورەوە  ی 
ك كهن!)كه نيشانهی دەست پ هكان كرا: (چرا هه ردن بو.  ئاگاداری ههمو قۆ

شوو ل   ."109سهرچاوەی پ

ر دەكات له ئۆپهراسيۆنهكه" بۆ  زەكانی ينك له ههول ی ه باز باسی رۆ ر
ز به هاناێ   ئهوەی دوژمن نهتوان له كاتی ئهنجامدان ئهو چاالكيه مهزنه ه
ر بوو  نج كه بارەگای له ههول زەكانی فهيلهقی پ كهركوك ببات به تايبهتی ه

تيپهكانی   دوژمن   85,86,87,91باقی  زەكانی  ه كردنی  مشاغهله  بۆ 
كاك كۆسرەت گهيشته المان له گوندی بانه   10  -9تهرخان كرا. ڕۆژی  

م بۆ   زەكانی ڕژ ه كردنی ه زانهمان دابهش كرد بۆ مشاغه ت ئهو ه قه
نانه:  ڕ -1ئهو شو ر-4قوشتهپه -3ديبهگه -2گو  ."ناو ههول

دە" وارە چوينه سهر د ك ديار بوو، پاش نان خواردنی ئ ن وان ههموو شو
ر   دەستا، دنيا كش و مات بوو تا كاتژم سهی هه ئاگری نهوتی كهركوك ب

بهيانی ڕۆژی  1 كرد، تۆپهكان 10-10ی  تهقه دەستی پ له ههموو اليهك 
كهوتنه كار پاش ماوەيهك، ئاگر شهريكهی كهركوك كوژايهو، هاوزەمان 
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شه فڕۆكهكانی  باران  تۆپ  كردنی  پ دەست  به لهگهڵ  كۆپتهر  و  ڕكهر 
ئاسمانی ناوچهكه دەسوڕانهوە به تهنوير ناوچهكهيان ڕووناك كردەوە چهند 
ك، تۆپ باران بهردەوام بوو پاش ئهو ماوەيه دنيا كش و مات بوو،   ر كاتژم
سهركهوتوو   ويست  پ وەك  چاالكيهكه  كهواته  نهستا  هه شهريكه  له  ئاگر 

شوو ل  ." 388نهبوو. سهرچاوەی پ

 

راق له ئۆپهراسيۆنهكه   راستی زيانهكان ع

رەی    3:30ئهو   ی  12لهسهر    11كاتژم   1986ی مانگی ئۆكتۆبهری سا
چهی   ب ههموو  كهركوك  هاوالتيانی  ئهنجامدرا,  دا  ت ئۆپهراسيۆنهكهی 
ئاگرەكهيان بينی, دەنگی راجيمهو هاوەنهكان بيسترا, شريقهی بيكهی سی  

شمهرگهی     وەل  هات, خرمژنی گوله چوو به ئاسمانا, جگه لهو زيانانهی پ
له كوردە ميلهوە بۆ سهر خاسه و دانانی     له گرتنی زنجيرە رەبايهكان   ينك

كانی له اليهن پ م هييهوە كه     بۆسه له كهلی س   30بۆ  20كهرتی يهكی سا
دانهكان دی ههموو رەمزی بوو, ئهويش  دا كوژران, ل راقی ت سهربازی ع

ك له رەبايهكانيان لهسهر خاسهيان بۆ نهگيرا, س شههيديان بۆی داو يهك
لهكهی سهقزلی ههر نهدرا, لهو سهربازگهيهی كه موجاهدينی دا    له ئهر ت

بوو,  زيان  ب  نهبوو  كاريگهری  بهالم  نرا  وە  پ گولهيهكی  چهند  بوو, 
ران   و مونافقينيان  بارەگای  گوايه  ههرا  كرديانه  رانييهكان  ئ ههرچهندە 

ك  كردووە و كۆتاييان   ن ناوە, ئهوەی وتيان درۆ بوو, دوو س شو پيچيان ه
م زوو چارەسهر كرا, شهوی دواتر واتا  له كۆمپانيای نهوت گڕی گرت به

تهنانهت 12 نهما,  كهركووك ههر  ئاسمانی  ئاگرله  ئۆكتۆبهر رۆشنايی  ی 
شهوی يهكهم زۆريهی ئاگرەكه كۆنترۆڵ كران, ژمارەی كوژراوەكانيش له 

دەوەكهسهكهی ديار  600 زيادە, كهمتر    يكراوە, سفری كۆتايی زۆر به ز
ئهگهر   50له   ڕايهوە  گ بهشداربوو  شمهرگهيهك  پ ههبوو,  كوژراو 

دەبڕی  بكات  رييان  سهرژم ران  ئ ئاوا  ههموو  راق  ع زيانهكانی 
به    ئهوەيه باوەڕ  يهك  فهتحی  له  كرد  درۆی  ئهوەندە  نهكردووە,  هيچی 

كانی نهما  .هه
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شمهرگه دوای چاال كييهكه به دوو ئاراسته پاشهكشهيان كرد, ناو شوان پ
ر شهيتان و   تۆمار و رشی    گورگان و دەشتی ههول گردكان. له كاتی ه س

كانهيی  په ر, كاكۆ  له دەشتی ههول دەيان كۆپتهر بۆ سهر گوندی شهيتان 
يدا تهقييهوە گيانی بهخت كرد  .گولهی ئار پيجی پ

خا بان  له  ئۆپهراسيۆن  نزيك فهرماندەكانی  دووری  به  خاالنهوە 
سهركردايهتی    50 و  ری  چاود تهل  ب و  دووربين  به  كيلۆمهتر 

ئۆپهراسيۆنهكهيان دەكرد, رۆژی دواتر گهيشتنه سور قاوشان, دەيان ههزار  
هتانهی   لهو دەشت و هه له دوای خۆيانهوە  شمهرگهيان  كهس و سهدان پ

شت بۆ بهعسی كی زۆر مهترسيداردا ج ه فاشيست, بۆ   كهركوك له رۆژ
زان بردە سهر كی ئاراميان له چهمی ر  .خۆشيان رۆژ

 

ی جهبهڵ بۆر  جهمبور دەكات -مهحمود سهنگاوی ئاوا باسی قۆ

سهرتيپی   وەك  سهنگاوی  چاالكی   57مهحمود  كی  بهشدار سهگرمهو 
تهوە" رۆژی  ڕ ئۆپهراسيۆنهكه, له ياداشتهكانيدا ئاوا, چاالكی ئهو شهوە دەگ

الي6-10-1986 بۆ  له  كۆببينهوە  كراينهوە  ئاگادار  بهندەوە  مه هن 
و   ولی  م ی  د چوومه  مهبهسته  ئهم  بۆ  گهورە,  چاالكييهكی  ئهنجامدانی 
له  سهردانی كاك ئازاد سهگرمهم كردو ئهو له سهركردايهتی گهڕابوەوە, 
ك له ئهركهكان بهو  نی چاالكييهكه ئاگاداری كردمهوە كه ههند وەو شو ش

ردرابوو  .سپ

زرابووەوە سنووری له سهركر دايهتييهوە تهقهمهنييهك زۆر به تراكتۆر گو
بهندی يهك به سهرپهرشتی كاك عادل  25تيپی   ن, بهشهكهی مه خا ی خا

هح گۆڕی ئهسپی له بهری ههمهوەند له اليهن كاك رۆستهم    شكور و مام سا
تيپی   زرايهوە, ههندێ  57و كاك حهمهڕەش بۆ سنووری  ی سهگرمه گو

ران   .يش درايه دەستمانپسپۆڕی ئ

گهيشتنی    1986-10-8رۆژی   چاوەڕوانی  نه,  ههڕ و  قهيتول  گهيشتينه 
كدا پسپۆڕەكانمان دانا, خۆمان چووين بۆ ناوچهی   ن چهكهكان بووين, له شو
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دان چاومان به كاك شهوكهت  1986-10-10ههمهوەند, رۆژی   ی خا له د
هح گۆڕی ئهسپی كهوت  .و كاك رۆستهم و مام سا

مه چاوە ری  ئ ڕوان نهبووين ئهوكارە به پهله ئهنجام بدرێ, كهچی كاتژم
چواری پاش نيوەڕۆ له اليهن كاك نهوشيروانهوە برووسكهمان بۆ كرا كه  
ههر ئهمشهو ئهب چاالكييهك بكرێ, كاك شهوكهت داوای دواخستنی كرد  
می  م كاك نهوشيروان وە بهندی يهك فرياناكهون, به زەكانی مه چونكه ه

بدرێ  دايهوە: ئهنجام  ئهمشهو  ههر  ت  ديارە    ئهب نهكرێ  ئهمشهو  ئهگهر 
 .ناتانهوێ ئهنجامی بدەن

ئهو  ئهدەين,  ئهنجامی  رن  ئهسپ پ  كام المان  به كاك شهوكهتم وت:  من 
ئهمهی زۆر پ چاك بوو, بهشی خۆمان چهك و تهقهمهنيمان جياكردەوە كه  

دانهيی,    12يۆشای  ملم و يهك كات  120بريتی بوو له دوانزە تهن قومبهلهی  
ر   دانهوە چووينه قهيتوول, لهوێ  5كاتژم وارە كه دنيا تاريك بوو, له خا ی ئ

ر جاف و حاجی حهبيبی تۆپچی كرد   كاتيۆشاكهم تهسليمی دەستی كاك دل
زەكه  ن تاكو ههموو ه ی تۆپخانهی زەمبووور لهوێ دابمهزر كه بچينه د

مهش به دوايانا, زۆ ر  ئهگات. ئهوان رۆيشتن و ئ ی 3ر درەنگ بوو كاتژم
نهوتی   كۆمپانيای  دانی  ل كردە  دەستمان  دياريكرابوو  نهی  شو لهو  شهو 
بوەوە و  بهرز  نهوتهكه  له  سه  ب ر, گڕو  كاتژم يهك  ماوەی  بۆ  زەمبوور 

گرت ئاسمانی  ههموو    بهری  روناك.  رۆژی  كردە  ناوەی  ئهو  و 
ئهسووتان,   بهرچاومانهوە  به  كاو  پ باشی  به  الی نيشانهكانمان  دوژمن 

  .خۆيهوە به چهكه دژی ئاسمانييهكانی ناوجهرگهی ئاسمانی سوور كردەوە

به   هوە  % مهزەندە دەكرا دوای ئهنجامدانی 70زيانهكانی دوژمن لهو قۆ
كاتهدا   لهو  گهڕاينهوە,  ل  ئۆتۆمۆب دوانزە  به  كۆكردەوەو  خۆمان  كارەكه 

دانمان, ل بۆ  ك فڕۆكهی گهورەی دوژمن هاتنه سهرمان  ش   ههند م پ به
ينه دەست فڕۆكهيهكيان له خۆيهوە بهر بووە خوارەوەو گڕی گرت  ئهوەی ب
ی قيرچه   بكرێ. له گهڕانهوەماندا الماندايه د و سووتا ب ئهوەی تهقهی ل

ك ماندا     زۆر ماندوو بووين, چووينه ما رانيدا كه له گه كی ئ له گهڵ پسپۆر
نهی هايدەو مهههستی رانين   بوون, تهماشا ئهكهين و ژی ئ كه دوو گۆرانيب

نهكان و سهريان   رانييهكان ئهيان روانييه و واسرابوو, ئ به نيوە رووتی هه
مهن نه قاحپهكان ئ كيان ووتی: ئهمه و له ههموو دنيادا   با دەداو ئينجا يهك
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و بوونهتهوە.. ههرچهندە من له گهڵ ئهو قسهيهدا نهبووم, مهرج نييه ئهو  ب
 . ە كردبقسهيهيان له ناخهو

كی گهورە بووبهناوی داستانی  كی بچووكی داستان مه بهش ئهم چاالكييهی ئ
بوو,  كهركوكهوە  ی  قۆ له  سهرەكييهكهی  كارە  كه  كهركوك  نهوتی 

ی نهخشهيهكی گونجاو تۆپبارانی خهستی جهوەڵ    به كی زۆرەوە به پ ز ه
چهند   له  درا,  ل قورسی  تهقهمهنی  تهن  چل  بڕی  كرا,  كهيوان  بۆرو 

كی ال زەكانی دوژمن درا, بۆسهيان بۆ دانرابوو, زيان يهكيشهوە پهالماری ه
تهقدير   به  كه  ئابوورييهوە  له رووی  دوژمن كهوت  له  بوو,  30زۆر   %

كدادانهكهدا كوژران كی زۆری له پ ز  .جگه لهوە له رووی سهربازييهوە ه

چونكه   كرد,  شپرزە  بهعسی  و  دايهوە  زۆری  كی  دەنگ چاالكييه  ئهم 
ی  چاال يی دەسهالتی پڕ له دڕك و دا نهو له قو كييهكه زۆر گهورەو كهم و

كراو ئهنجامدرا ب ئهوەی دوژمن ههست   زی سوپايی متمانه پ تهنراو به ه
س و كهوتی   كی چهك و تهقهمهنی گواستنهوەو هه به هيچ جۆرە جمووجۆ

شمهرگه بكات بۆ ئهو سنوورە دوورو گرنگه زی پ  .ه

باسی   و  دەنگ  و  يهكهم  وكرايهوە  ب تارانهوە  راديۆی  له  چاالكييه  ئهو 
دەوری ی ن ك ی فهرامۆشكردو شتهكهی كردە هی خۆيان كه له حهقيقهتدا  

زی سهرەكی ئهنجامدەری چاالكييهكه ی ن ك بوو,     وانهبوو نهخشهو ه
ران كرا, ئهوەبوو   ران بوونو بۆيه ناڕەزايهتی ئاراستهی ئ پسپۆرەكان هی ئ

هاتوودا داڕشتهی راگهياندنهكه گۆڕاو دەوری ی ن ك  له دەنگ و باسی دا
بيرەوەرييهكانی سهنگاوی , مهحمود سهنگاوی,چاپی دووەم  -   تيا باسكرا

 .192-189چاپخانهی: دەزگای چهپ و پهخشی حهمدی ل  2005-

شتر, له    ئهو فڕۆكهيهی دا پ كهوت كهوته خوارەوە, وەك ئاماژەمان پ به ر
ران وەك  ك له چاالكييهكهراگهياندنهكانی ئ هم  به بهش  .دراوەته قه
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ران ههميشه بهدوای نهيارانييهوە بووە  لهم ئۆپهراسيۆنانه ئ

راق ئهنجامی داون,   له ناو ع ران  له ههموو ئهو كردارە سهربازيانهی ئ
رانی بووە كی لهسهر ئۆپۆزسيۆنی ئ رانييهوە,    ههميشه چاو به كوردو ئ

دانی حيزبی ديموكرات  ئۆپهراسيۆنی فهجری دووی حا   له جی ئۆمهران ل
هبجه سهدان رۆژههالتی  ك بوو له ستراتيجيهتی ئۆپهراسيۆنهكه, له هه بهش

و شوان  گوردانی  ت چوون,      له  رانی  ئ پهنابهرانی  و  رزگاری  سوپای 
كهوت رزگاريان بوو شمهرگهكانی ديموكراتيش به ر  .پ

خهلق موجاهدين  دانی  ل يهكيش  فهتحی  ئۆپهراسيۆنی  له    له  بووە  ك  بهش
لهناو بهرنامهی ئۆپهراسيۆنهكهدا بووە, كه زيانيان  ستراتيجيهتی كارەكه, 
ناو   زی  قايمی و ه و  كهوتهی سهربازگهكهيان  هه بههۆی  نهگهيووە,  پ 
كدانی   ت بۆ  بووە  خراپ  شخهرييهكی  دەستپ ئهمه  بووە,  سهربازگهكهوە 

گا خر كخراوە, تا گهيشته ئهو ج ی گهيشتپهيوەندی لهگهڵ ئهم ر  .اپهی پ

ك   رۆژ يهك  فهتحی  دوای  ڕايهوە,  گ بۆمی  ه  كۆمه شمهرگهيهكی  پ
نابووە ناو بارەگاكانمان  ك پاسداريان ه شمهرگهی ينك, ههند دەستهيهك پ

نه ژورەوە, پهيوەندی ينك     له مالومه, كه زانيمان پاسدارن گهمان نهدا ب ر
ران گهيشته ئهو ئاسته مهترسيدارە, له كات هو ديموكرات  لهگهڵ ئ ك كۆمه

كی خۆيان لهگهڵ ينك شتر ههموو شت  .بهش دەكرد  پ

 

 مهسعود بارزانی چۆن باسی فهتحی يهك دەكات 

شخهر   له ئۆپهراسيۆنه هاوبهشهكاندا دەستپ مهسعود بارزانی كه بۆ خۆی 
ئاوا    بووە, داهيچنهری ئهوجۆرە ئۆپهراسيۆنه هاوبهشهيه, له ياداشتهكانيدا

يهك فهتحی  فهتحهكانی   باسی  له  ك  بهش ته  دەب پارتهكهی  دواتر  دەكات, 
له   به 1986-10-11داهاتوو"  ران  ئ پاسدارانی  سوپای  كی  ز ه دا, 

رشی فهتحی يهك دا,   ر ناونيشانی ه تی و له ژ شمهرگهی يهك هاوكاريی پ
ك   ككهوتن دانی نهوتی كهركووك. بۆ ئهم مهبهسته, ر بهرنامهيهكيان دانا بۆ ل

وان يهك   : تی و سوپای پاسداران ئيمزا كرا لهسهرله ن
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پاسداران  - زەی  ه ئهو  بكات  ئاسانكارييهك  ههموو  تی  ئهو   يهك بكاته 
 .ئامانجهی بۆيان دياری كراوە

ران ههموو ئاسانكارييهك- - به بای     له بهرامبهردا ئ تی بكات و  بۆ يهك
 .هاوكارييان بكات

به   200 به پاسدار  فهرماندەيهكی تر  فهرماندەيی برادەر شهفهق و چهند 
م پاكڕووح, برادەر بۆياقچی و برادەر   ی, غو ناوەكانی ( سادق مهحسو

تی   لهگهڵ  نادری), به هاوبهشی زانهی يهك  : ئهم ه

 .به فهرماندەيی سيروان  21تيپی 

 به فهرماندەيی مهال ئاراس 25تيپی 

 ايمتيپی كۆيه به فهرماندەيی مهال بر

 .ی قهرەچووغ به فهرماندەيی سهفين 87تپی 

  : تی  يهك زەكانی  ه به  دا  چهكانهيان  ئهم  ئۆپهراسيرنهكه    1500بۆ 
شينكۆف,   سی,    40فيشهك,   30000ك كهی  ,    1000بی    15فيشهك 

ملم    120هاوەنی    3قازيفه,     50ئاڕپی جی    7فيشهك ,    15000دۆشكه  
 . (لهگو 1000ملم و  81گوله, دوو هاوەنی  1500و 

رشهكه بهناوی فهتحی   بارزانی و بزووتنهوەی رزگاريخوازی   -كرا    1ه
ن  1990- 1975بهرگی چوارەم  -كورد   .211,212ل  -شۆڕشی گو

 

 و نهسر ؟  ئۆپهراسيۆنهكانی فهتح

وان ئۆپهراسيۆنهكانی فهتح   ز نهوشيروان مستهفا ئاوا باسی جياوازی ن بهڕ
كه     و دەكات,  كوردستان 16بوون    ئۆپهراسيۆن  19نهسر  له  يان 

ل  ناويان  رانيهكان  ئ كه  عهمهلياته  ئهم  نهسر  و  "فهتح  ئهنجامدران 
جهنگيی  هاوكاری  كردنی  دەستپ يهك))سهرەتای  فهتحی  نا:((عهمهلياتی 

تی بو، عهمهلياتهكانی تريشيان ناو نا فهتحی   ران و يهك و....هتد.  3و 2و1ئ
هاوبهشيان عهمهلياتی  ههندێ  يش  پارتی  نابو   لهگهڵ  ناويان  بۆ  كرد 
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نهسری   بنكانهی 3و 2و1عهمهلياتی  ئهو  ناوەوە  دو  بهم  .....هتد.ههر 
نابون   ناويان  دەدا  ئهنجام  دا  ران  ئ له  تيان  يهك ئيشهكانی  كه  پاسداران 
قهرارگای فهتح و ، ئهوانهی ئيشهكانی پارتييان ئهنجام ئهدا ناويان نابون 

ا ديوی ناوەوەی ڕوداوەكانی  خوالنهوە لهناو بازنهد-112قهرارگای نهسر ل
راق نهوشيروان مستهفا ئهمين چاپی دووەم   1988-1984كوردستانی ع

1999". 

فهتح ئۆپهراسيۆنهكانی  ههموو  نه  راستيدا  شتر    ينك    له  پ وەك  كردی, 
زنجيرە  9پارتی ئهنجاميان دا, نهسريش    7و   3ئاماژەم به ههر دەيان داو  

وان   ن له  ئهنجامدران,    1987-11-22بۆ    1987-4-14ئۆپهراسيۆنه 
وە چوون, ئهو ئۆپهراسيۆنانهی ينك بهناوی نهسر 6 يان له كوردستان بهڕ

دا له    8,    5و   4   ئهنجاميانی  نهسرە  ئۆپهراسيۆنهكانی  نيوەی  واتا   ,
ت دا ب  .كوردستان, زۆر زياترە له بهشداری پارتی, ئهگهر پارتی ههر ت

له قهالدزێ ئهنجا7له چوارتا,    1نهسری    م دراون, ل ديار نييه چ  يش 
دا بووە, نهسری   كی كوردی لهگه له بهرامبهر بهدرە ئهنجام   6و    2اليهن

مهيمك,   له  ناوەڕاستی   3دراون  ته  دەكهو ئهويش  دهلهران  له 
راقهوە ش لهناوچهی حاجی ئۆمهران ئهنجامدراوە, اليهنی   9نهسری    ,ع

هيه, بۆ كردنهوەی دوو  بهشداربوو ديار نييه. بۆيه ئهو زانيارييه تهواو هه
به     قهرارگا بهناوی فهتح و نهسر بۆ ينك و پدك, زانياری تهواوم نييه, وەل

ت لهناو قهرارگای رەمهزان ژوريان بۆ  ی پرسينهكان نا دروسته, دەش پ
تهوە؟؟, وەك ئاماژەم پيچی دا فهتحهكان و ئۆپهراسيۆنهكان دواتر له  كراب

وە چوونه  ژيچر فهرماندەيی  .قهرارگای رەمهزان بهڕ

 

وە تا شارەزوورمان دەبهن ينك تا كهركووك و بهغدا  عات بۆ پارتی: ئ  ئيت

باوە شاكر شيرازی به  ناسراوە  كی  ,شاكر شيرازی  خه ٍی    كاكهيييهو  د
خا خاسی  تم دە پارتييه,  شمهرگهی  پ كۆنه  مهسئول     نهقينه,  كاته  لهو 

ن بوو     ناويان مهال عومهری لق   عيالقاتهكان پارتی و مهال عومهری سور
له بانه, ئهمانه فارسيان نازانی, ئازاد قهرەداغی و حهميدە فهنی بهرپرسی 

بۆ هاوكارييان له رووی زمانهوە, چونكه من    باوە شاكريان نارد  4لقی  
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عاتی بانه بوو, ف ارسييهكهم زۆر باش بوو, سهعيد شيرازی مهسئول ئيت
ت ك وتی مام جهالل د شوازی   رۆژ مه كرد و وتی:     پ بكهين, روی له ئ

مهتان دەبرد بهالم وە باوتان نهماوە, تا شارەزور ئ مام جهالل تا كهركوك    ئ
وە باشترە مهيان برد  بينيتان  و بهغدا ئهمان بات, له ئ  .بۆ كهركوك؟  ئ

 

بارزانييهكان  جينۆسايدكردنی  له  بۆ  ئهزموونيان  بۆ  ينك  سهرانی 
 وەرنهگرت؟

ستانی له پهرتووكی ئهو   ههڤاڵ رۆژانهی نيشتمان هی ههمووان بوو    كو
العربيه الگليعه  گۆڤاری  له  ت"  ئابی 52ژمارە     دەنووس مانگی  ی 

جهالل  ,1984 ني    مام  دوژمن  و  حهكهمه  سهدام  يه", وتويهتی:" 
ران   كيان لهبهر ئهوەی دژی كوردی ئ بارزانييهكان دووجار خائينن, جار
رانی دەكهون  ش پاسدارانی ئ شهڕ دەكهن, جارەكهی كهش لهبهر ئهوەی پ

راقی شهڕ دەكهن  . 351-350ل   "و دژ به سوپای ع

ئهمن  ت:  دە مدەداتهوەو  وە بارزانيهكان,  بهوەی  سهبارەت  جهالل:  مام 
بار بارزانینهمگوتووە  كوڕانی  گووتوومه  ئهو    -  351ل    -زانيهكان, 

ستانی     ههڤاڵ  -رۆژانهی نيشتمان هی ههمووان بوو   مانی  -كو   - 2017سل
 .چاپخانهی كارۆ

به  راق  ع سوپای  گهڵ  له  كردن  شهڕ  و  پاسداركهوتن  ش  پ جهالل  مام 
ت, دوای خۆی جوِڕِ◌ی پارتی دايهوە و لهو جۆرە خيانهته   خيانهت دەزان

نی رەت دا, پارتی و حسك فهجری دوويان كرد, ئهو فهجری دە,  ههموويا
فهتحی   , كهربهالو بيت  7و    5و    4ی كرد, ئهو نهسری    8و    3پارتی 

 .الموقهدەس و چهندين فهتحيشی بخهرە سهريان

كيلۆمهتر له   150پارتی ئهگهر لهسهر سنوور شهڕی هاوبهشی كرد, ئهو  
راق و ی ع  .پاسداری بردە بن كهركووك  قو

جهالل مام  ز  بهڕ هبانی    بگرە  سهدام     تا بهوەی   , ڕۆيی  زياتر  لهوەش 
نی به ناوبژی كهر ناو برد نهك دوژمنی كورد, ئهمهی له كاتی خۆی له     حس

كهوتنهدا چاوپ لهم  ههر  ڕاگهياند,  العربيه)  (الگليعه  ئهوەش     گۆڤاری 
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خهنجهر  دواوە  له  ت  ناب  , نيشتمانه  سوپای  راق  ع سوپای  ی  ڕاگهيهندرا 
ت نر  . ژەهراوی ل بوەش

وان  ن ههنگوينيهی  مانگی  ئهم   , بۆچوون  و  ميتۆد  ههمان  رەی  گو به 
ران ) نهك خهنجهر  -ههردووال ( ينك   بگرە ڕم بوو له پشتهوە له سوپای    ,ئ

ی   نرا: له سا راق وەش ككهوتننامهی   1986ع هبانی ڕ ز تا اليهنهكهی بهڕ
راقدا و    -و سهربازی لهگهڵ تاراندا بهست   ڕەسمی سياسی جينۆسايد له ع

  , زادە  موفتی  سيامهند  ڕانی  وەرگ  , كورد  سهر  بۆ  ئهنفال  پهالماری 
 .     54چاپخانهی خاك ل

ئهو   له كهسايهتييه گرنگهكانی  بوو  ك  يهك كه  نهوشيروان مستهفا,  ز  بهڕ
ديوی سهرد له  نن  ئهشك يهكتری  پهنجهكان  پهرتووكی  له  ن ك,  ەمهی ی 

راق ( ), دەربارەی ئهم  1983-1979ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردستانی ع
هۆكارەكانی و  ئهوكاتهی    كارەساته  بارزانييهكان  گيرانی   " نوسيوويه: 

راق   ع جهنگی  گهرمی  مهيدانی  به  بوو  بوو  هۆمهران  حاجی    - ناوچهی 
ب هی  بنهما ران  لهگهڵ  ئ هاوكارييان  ئاشكرا  به  پدك  سهرانی  و  ارزانی 

راقی. كۆكردنهوەی دەنگ و باسی  ران ئهكرد دژی جهيشی ع زەكانی ئ ه
نان و  ران و , ه زەكانی ئ بهری ه زەكانی و, چاوساغی و ڕ راق و ه ع
هاوكارييه   ئهو  كهمی  كی  بهش ئهمه  ران  ئ تۆپخانهی  دەوانی  د بردنی 

رشهك زی يارمهتيدەر و خهريككهر ئاشكرايه بو. له ه انيش دا ئهوان وەكو ه
نن, له ديوی   دانی پشتهوە بهشدار ئهبوون (( پهنجهكان يهكتری ئهشك و ل

راق   ع كوردستانی  ڕوداوەكانی  ,  321ل    1983-1979ناوەوەی 
رش بهر نهك  نهوشيروان مستهفا )), كهچی ئهمان دواتر خۆيان بوونه ه

 .خهريككهر

زی بهردەوام دەب ت:" بهشدار بونی بهڕ ت لهسهر بۆچونهكهی و دەنووس
رشهكانی ناوچهی حاجی هۆمهران   له ه زەكانيان  هی بارزانی و ه بنهما
دا, له الی صهدام جگه لهوەی به خيانهتی نيشتمانی دا ئهنرا, بۆ خۆيشی به 

كردن ئهژمارد ڵ ل  ."خيانهت و دەسبڕين و ف

رەدا نهوشيروان مستهفا تهئكيد دەكاتهوە   لهوەی پارتی بهشداری شهڕی  ل
الی   ران  ئ لهگهڵ  پارتی  هاوكارييهی  ئهو  كردووەو  هۆمهرانی  حاجی 
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زياتريشهوە   به  تهرز  ههمان  دوايی خۆی  كهچی  بووە,  خيانهت  زی  بهڕ
دا دەكات؟ نانی ت  .دووبارە دەكاتهوە, تهنانهت داه

شه ئهوەيه له پرۆسهی ی و دادگاييكردنی تاوانبارانی جينۆسايدی بارزان   ك
و  هبانی  تا زان  بهڕ وتهكانی  ههمان  بهعس  سهرانی  هبجه  هه و  ئهنفال 
وە   بوون  قهفهس  لهناو  ئهوەی  لهبهر  وەل  دەكردەوە,  دووبارە  مستهفايان 
وەرنهگيرا,  ههند  به  وتهكانيان  بۆيه  بوو,  راق  ع حوكمڕانی  ران  ئ
جينۆسايدی كورد پهيوەندی راستهوخۆی بهو ههموو ئۆپهراسيۆنهوە ههبوو 

ران ئهنجامدرانب  .ه هاوكاری ئ

 

ك بهرەو مهرگ   بردنی خه

نهوتی  گڕی  ئاگر,  فوارەی  به  كرا  كهركووك  ئاسمانی  شهوەی  ئهو 
باوەگوڕگوڕ كهوته بهر گڕ, بۆنی كڕۆزەی سوتانی جهستهی مرۆڤهكان له  

دەڤهرەكهوە كانی  الد داگرت,     ناو  ناوەی  ئهو  مهرگ  تارمايی  دەهات, 
سهر گهيشته  بوو,   ئازارەكانی  ترسناك  زۆر  كی  شهو مهرگ,  تخوبی 

سهرەتايهكی مهترسيدار بوو, لهو چركه ساتهوە ههموو شت له كوردستان 
ی   كی كوردستان, خا گۆڕا, سهرەتای گۆڕانكارييهكی گهورە بوو بۆ خه
زانی   كهڵ بوون و ئاو كی لهناو چوونی نهتهوەيهك بوو, لهحزەی ت دەستپ

 .فهوتان, شين لهگهڵ شادی مهرگ بوو لهگهڵ ژيان, مان لهگهڵ

كوردستانييهكان  پارته  له  ك  بهش دواوە,  به  ههشتاكان  ناوەڕاستی  له 
ران     شهڕی نايه ناو خاكی كوردستانهوە,   -كۆنهپهرستانهی ئ راقيان ه ع

گهيشت  ئهنجامهكهی  كرد,  كورديان  چهكداری  خهباتی  زانی  ئاو
كی كوردستان له بهرداشی ئهو   به  .جهنگه نهگريسهسوتاندنی خاك و خه

ئهم چاالكييه هاوەبهشانه, چهورترين و بهلهزترين تيكه بوون, خرانه ناو  
ڕين بوو زەمينهی بۆيان خۆشكرا, بۆ  مشتی فاشييهكان بهغداوە, ههلی ز
ن بيريان له   كردنی نهخشه شۆفينييهكانيان, كه به سا بهج پهلهكردن له ج

دەگهڕ كدا  ههل بهدوای  و  دەكردەوە  ئهو ئهنجامدانی  ردنی,  بهج ج بۆ  ان 
نايه ناو بهرنامهی  .ڕۆژەڤهوە  جهنگه ه
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مهكانی نهوت و   رانكردنی زنجيرە گوندی سهر سنوور و ههر م له و رژ
ی   ت گروپ  تيربارانكردنی  و  جهنگ  گهرمهكانی  ناوچه  و  تهعريب 
ك و خاكهوە  نهدەپهڕاند, ئهم تهرزە ئۆپهراسيۆنه ههموو كوردستانی به خه

 .ۆيدا سوتاندله بهرداشی خ

ی   شمهرگهكانی ينك له ههمان ناوچهی  1985له سهرەتای شوباتی سا , پ
فهتحی   پڕتاوانيان  1ئۆپهراسيۆنی  سامناكی  كی  ئۆپهراسيۆن هيی,  سا

كهس له    53بهرامبهر به هاووالتيانی تهعريبی گوندی گورزەيی ئهنجامدا"  
نهوەی بهعس كاردا   پياو وو ژن و منداڵ و پيرو پهككهوته كوژران", وەل

شتيانيانهوە,  تی سڤيل بوو, له سهربازگهی خاليد ه تهنها گرتنی دەيان هاوو
كهمتر بوو لهو ئۆپهراسيۆنه,     1دواتر ئازاديانی كرد, زيانی گيانی فهتحی  

حكومهت   ئۆپهراسيۆنهكه,  له  بوو  ك  بهش ران  ئ ئهوەی  لهبهر  وەل 
   .كاردانهوەی زۆر توندی ههبوو كه كوردستانی گۆڕی

بۆيه   يه  نی  ران  ئ دۆستی  ينك  دەيزانی  راق  ع "حكومهتی  دە باز  ر
كه  ن  شو ههندێ  گرتنهوەی  بۆ  نهدەكرد  سهرقاڵ  زۆر  خۆی  زەكانی  ه
ران   دەبووە مايهی زەرەرو زيانی زۆر بۆ خۆی كهچی پهيوەنديمان لهگهڵ ئ

راق   ز له ناوچه گرنگهكانی شهڕی ع را -گرێ دا ناچار بوو ههندێ ه ئ
ته وە كوردستان و پهلهی كرد له گرتنهوەی سنوورەكان وە بووە هۆی بگواز

شمهرگه كه به ڕاستی قازانجی نهبوو زی پ كی ڕووبهڕوو لهگهڵ ه   - شهڕ
دووەم  چاپی  باز  ڕ نووسينی  دووەم  بهشی  ههژاند  بهغدای  قهنديل 

 ."381چاپخانهی پهيوەند ل2008

ت به كاتيۆشاو خومپارەی ك گڕی بابهگوڕ گوڕ دەبين ت   كات ران گڕ دەگر ئ
جووتيارە  له  هيه  تۆ ئهو  م  ڕژ ووتم  كردەوە  بيرم  ت"لهوێ  دە ئهوجا 
ئاوارەو  كهكهشی  خو  ، نی  گوندەكانيان،دەسوت داكاتهوە،  ههژارەكان 

باز چاپی -دەربهدەر داكا قهنديل بهغدای ههژاند بهشی دووەم نووسينی ڕ
 ."388چاپخانهی پهيوەند ل2008دووەم 

ن ههمان ژەهری فهجری دوو له فهتحی    50ساڵ و    3ينك دوای   رۆژ د
له   ههڕەشه  راستهوخۆ  شتر  پ كه  دەدەنهوە,  گهلهكهيان  دەرخواردی  يهك 
حكومهتی   نهبهن.  چهشنه  لهم  ئۆپهراسيۆنی  بۆ  دەست  كرابوو,  خۆيان 
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راقی سهركردايهتی ينك ی ئاگادار كردبوەوە له  كردن لهگهڵ     ع كه دەست ت
ران  .ئ

خ محهمهد سهرگه " ن ئاڕتی: ش رين بۆ ئ شمهرگهی د ويی سهركردەو پ
بۆ  من  بۆالی  نارد  كی  برادەر ن  حس سهدام  مفاوەزات  كچونی  ت دوای 
كهوە چوين بۆ ياخسهمهر بۆ الی مام جهالل ، به مام جهالل   و پ سهرگه
دەكهينهوە،  دەستپ دەكات وتويهتی ئهوە شهڕ  ل ن سهالمت  وت سهدام حس

نن ئهوا    ئهگهر لهگهڵ سوپای پاسداران رانی ب شهڕمان بكهن يان خهبيری ئ
مه   مان بدەن ئ يه به چهكی تهقليديش ل تان دەدەين له ههر كو به كيمياوی ل
راق نه كيمياوی   تان دەدەين، مام جهالل وتی درۆدەكهن ع ل به كيمياوی 
ت. سهركردايهتی زۆر بهروونی ئهيزانی كه ئهگهر سوپای  ههيه نه ئهتوان

ت ن به زۆر    پاسداران  سهدام  چونكه  دەدات،  يمان  ل كيمياوی  به  سهدام 
 .".بهروونی ئهو پهيامهی ناردبوو

باز زۆر ڕاستگۆيانه دەستنيشانی هۆكارەكانی قڕكردن و ئهنفالكردنی    ڕ
سروشتی دڕندانهی    -1دەيباتهوە سهر ئهم هۆكارانه :    ,گهلهكهمان دەكات

ران .  -2بهعس .   ك حيزب لهگهڵ ئ چاالكی هاوبهش    - 3هاوكاری ههند
راق   ران و كردنی كوردستان به بهرەی شهڕی ع ران .  -لهگهڵ ئ   - 4ئ
پرسراوان له قهبهكردنی زيانهكان ك له ل  ."   كاروكردەوەی ههند

كهس خۆی  ههموو  م سهركهوتن  به نييه,  باوكی  ههتيووە  ن شكست  دە
له   ی  رۆ له  خۆی  ت  دەيهو عهبدالقادر  فهرەيدون  خاوەندی,  به  دەكات 

ی ئ ت رۆ نازان نهبووە,  ی  راستهوخۆ رۆ تهوە, گوايه  بدز ۆپهراسيۆنهكه 
ئۆپهراسيۆنهكانی   له  جهنگاوەرەكان  ی  رۆ له  بوووە  گهورەتر  زۆر  ئهو 
پهيوەندييهكان  كخستنی  ر و  رانييهكان  ئ نانی  ه هبجه,  هه و  كهركوك 
دەوری   چاالكييهدا  لهو  جهنگ"من  له  كردن  بهشداری  له  گرنگترە 

رانييهكان بوو, بۆ  راستهوخۆم نه كخستنی پهيوەندی و بينينی ئ بوو, تهنها ر
ش, واته كاری هاوئاههنگی سياسی و  ته پ گهر ب شهو گرفت چارەسهری ك

من ئهستۆی  سهر  كهوتبووە  شهكان  ك سورەكانی    !چارەسهری  ۆ  هه
 .532ل -2020فهرەيدون عهبدوالقادر چاپی دووەم   قهنديل
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 دوای فهتح كاردانهوەی بهعس 

ی   سا پارتی   1985له  نيشتمانی  سهركردايهتی  ئهندامی  دی  زوب حهمزە 
بهعس كرا به سهرۆكی بيرۆی باكووری پارتی بهعس, فهرمانی پ درا  
شهش  دوو  به  ناوبراو  م  به بكات,  ناوچهكه  ی  كۆنترۆ مانگدا  شهش  له 
مانگی ئهركهكهی پ ئهنجام نهدرا, روداوە گهرمهكانی كوردستان و شهڕە  

اليهن  هاوبه له  چارەسهر  نهتوانينی  و  ران  ئ گهڵ  له  شمهرگه  پ شهكانی 
 .زەمينهی خۆش كرد بۆ هاتنی عهلی حهسهن مهجيد  محهمهد حهمزەوە

هكانيانهوە,  شمهرگهو بنهما ستا سزاكان زۆرينهيان پهيوەند بوون به پ تا ئ
دەست  جينۆسايدكردن  ئاراستهی  به  مهترسيدار  ديكهی  كی  قۆناغ رەوە  ل

دەكات گا پ كۆمه بهشهی  ئهو  سڤيل  تيانی  هاوو كردنهكان  دەستنيشان   ,
زانهكانيشيان پهيوەندييان به چاالكی سياسی  كی خ تهوە كه هيچ ئهندام دەگر

 .و سهربازييهوە نييه

كهوتی  دی, له ر ئهنجومهنی   1987-3-18دوای شكستهكهی حهمزە زوب
بهعس   پارتی  نيشتمانی  سهركردايهتی  و  شۆڕش  سهركردايهتی 
له   دەدەن,  ئهنجام  ن  به سهرۆكايهتی سهدام حوس هاوبهش  كۆبونهوەيهكی 

ئهنجومهنی     ی160دەردەكهن, بڕياری ژمارە    160كۆبونهوەكه بڕياری  
سهركردايهتی شۆرش و سهركردايهتی نيشتمانی حيزبی بهعس به فهرمی  

كهوتی   كرا به     دەرچوو, تيايدا عهلی حهسهن مهجيد  1987-3-29له ر
حيز كورد بهرپرسی  ناوچه  تهواوی  رەهای  سهربازی  و  ئهمنی  و  بی 

ر,   راق " موسڵ, كهركوك, دياله, سهالحهدين, ههول نشينهكان و باكوری ع
درا كردنی پ بهج كی بڕياردان و ج ت مانی, دهۆك" و ههموو دەسه  .سل

بڕياری  ههمان    دەرچوونی  كهوتی  160رۆژی  ر له  به  29-3-1987, 
كۆمار سهرۆكايهتی  گری    -نووسراوی  ههوا وەبهرايهتی  بهڕ بۆ  ر  سكرت

ژمارە   به  گشتی  نانی چهكی   965سهربازی  ه بهكار  بڕياری  دەرچوو, 
كهوتی  تيانی كوردستان درا, له ر كيمياوی " عيتاد خاص" بهرامبهر هاوو

و خرايه  له گوندەكا  15-4-1987 و بهرگه وەو سهرگه هدن و چا نی هه
خ وەسانان كردنهوە, رۆژی دواتريش له باليسان و ش بهج  .بواری ج
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بڕياری   كردنی  چاالك  دوای  ههفته  گهورەترين 160دوو  له  ك  يهك  ,
هاووالتيانی گوندی  به  بهرامبهر  ئهنجامدرا  به چهكی كيمياوی  تاوانهكان 

سه خۆشناوەتی  ناوچهی  له  بارەگای باليسان   " ر,  ههول زگای  پار به  ر 
ن ژمارەيهكيشيان كوژراون به چهكی كيمياوی,  پاسدار له گوندەكه بوو, دە

فيبريوەری مانگی  ئهنجام    3فهتحی     له  و رەواندز  له چيای كوڕەك  يان 
 ."دابوو

ههرچهند به فهرمی بڕياری ژيان سهندنهوە له برينداران س ههفته دوای   
دەرچوو,   تاوانه  خ  ئهو  ش و  باليسان  كيمياوی  چهكی  بريندارانی  م  به

خۆشيان  فهرمانهكانی  ش  پ تاوانهكان  بهمهش  كران,  كوژ  كۆمه وەسانان 
  .كهوتن

شوو   هاوكات شتا مهرەكهبی سهر كاغهزی بڕياری پ وشك نهببوەوە,     ه
كهوتی   راگواستنی   1987-5-20بۆ    1987-4-21ر بۆ  دياريكرا 

كان, دەستنيشانكراوە     سهرجهم الدێ كانی كوردستان بۆ ئۆردوگا زۆرە مل
كهوتی   ر تاكو  بڕياردرا  دوايدا  كانی   1987- 6-21به  الد تهواوی 

ی   ت, له بههاری سا نر نران,    711دا    1987كوردستان بڕوخ گوند روخ
ر,  219كه  زگای ههول گوند   320يان له گهرميان,   122گونديان له پار

مانی,  زگای سل   .بادينان بوون  ه دەڤهریگونديان ل 50له پار

كهوتی   ر بهعس,  1987-6-20له  پارتی  باكووری  بيرۆی  دا, 
به   ك  دەدات, ژيانی گهل ك  لهو كۆبونهوەيهدا بڕيار دەكات,  كۆبونهوەيهك 

ئهويش ت,  دەگۆر ژمارە     تهواوی  بڕيارە   4008بڕياری  ئهم  بوو, 
دەستپ بۆ  سهرەتايهكه  بوو,  كوردستان  گهلی  جينۆسايدی  كی مانفيستۆی 

بۆ  نهخشه  و  سستهماتيك  وەی  بهش كوردستان  كی  خه جينۆسايدكردنی 
وەی بڕياری فهرمييهوە.   ژراو, كوشت و بڕو دەركردن خرايه چوارچ داڕ

ی بڕيارەكه سهرجهم ئهو گوندانهی تاكو كهوتی   به پ  1987-6-22   ر
دەرەوەی  ناوچهكانی  ههموو  ن,  نر بڕوخ ت  دەب نهدرابوو  ل  دەستيان 

ب ههمووشارەكان  قهدەغهكراو  گوندی  قهدەغهكراو,  ناوچهی  نه  ئهو    كر
م   تی سهربازيدا بوو لهوكاتهدا, رژ تهوە له دەرەوەی دەسه گوندانه دەگر
ت   گاكانی بهدەستهوە مابوو, له روی ئاسايشهوە ناب ك له ر تهنها شارو بهش

كی دا ياساغ كر   ئهو ناوچانه هيچ مرۆڤ و ئاژە ت و ژيانی ت ن دا بم ا, ت
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زەوييه  ری  چاود ئاسمانی  زی  ه كرا,  قهدەغه  دا  ت ی  كشتوكا چۆو  هاتو 
گاكانی به چڕی دەكرد, ئهوەی بهربكهوتايه ژيانی ل  يهكان و ر كشتوكا
زەكان دەستكراوە كران  دەسهندەوە, سياسهتی زەوی سوتاندن پهيڕەو كرا, ه

كی ئهو ناوچانه له زەوی و ئاسمانهوە, بڕيارەكه   ك بۆ كوشتنی خه دان ههو
ت, به تفهنگ يان تۆپ يان    بوو بۆ ئهوەی زۆرترين ژمارەيان ل بكوژر

ت وە ياخود له ئاسمانهوە, به چهكی ئاسايی يان هيشۆيی و كيمياوی,   رۆك
رشهكاندا بۆ  له ه گاو بانهكان يان  لهسهر ر له كاتی دەستگيركردندا  يان 

ن, ئهوانهی تهمهنيان له وان    ناوچهكانيان گوله باران بكر   70ساڵ بۆ    15ن
ن ب دادگاييكردن, دەستنيشان كران بۆ     ساڵ دارە بدر بوو, بڕياردرا له س

بهمهش  ت,  بكر دادگايی  ل  كهسيان  يهك  ئهوەی  ب  بردن,  لهناو 
كی  داكۆكيكردن توانای هيچ  تاوانهوە,  ياسای  نهچووە خانهی  دۆسيهكانيان 

نران ياساييان له خۆيان نهبوو, وە زۆربهی دەستكهوتهك ان كه بهدەست دەه
راقی   زەكانی حكومهتی ع له سهروەت و سامان بۆ فهوجی جاشهكان و ه
تهواوی دەستكراوە كران بۆ  به  راق  زەكان ع ی بڕيارەكه, ه به پ بوون 
فهوجهكانی جاشهكان, كه ئهوان دواتر ناوی  نی, به تايبهت  فهرهودو تا

ی بڕياری  ئازاد بوو بۆ بهئهنقهست   تهقهكردن   4008ئهنفاليان ل نا. به پ
ی حهوت له بڕياری  تيان, خا , جاشهكانی سهرپشك  4008كوشتنی هاوو

بهرگری  فهوجهكانی  كهوا  شتومهكانهی  ئهو  ههموو  نكردن"  تا له  كرد 
ت, تهنها چهكه   ت بۆ خۆيان دەب نيشتمانی جهنگاوەرەكانيان دەستيان دەكهو

ت چهكه سوكهكان بۆ  قورسهكان و چهكی ئهسناد و چهكی مام ناوەندی   نهب
مهی ل ئاگادار بكهنهوەو تهنها ژمارەكانيان تۆمار بكهن.   ت, ئ خۆيان دەب
ئاگاداركردنهوەی  بۆ  و  بن  چاالك  جحافلهكان  فهرماندەی  لهسهر  ويسته  پ
به  وە  مهفرەزەكانيان,  و  سرييهكان  فهرماندەی  و  موستهشارەكان  ههموو 

چاالكيي له  ينهوە  بكر ئاگادار  مه  ئ بهرگری وردی  فهوجهكانی  هكانی 
  ."نيشتمانی
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 1988-9-6بۆ   ەوە  1983-7-22له 

تا  ئيسالمی  بزووتنهوەی  و  حيزبو  تی, حسك,  يهك پارتی,  ماوەيهدا  لهو 
له     دەعوەو رانييهكان  ئ گهڵ  له  هاوبهشيان  كاری  دەيان  ئهعال  مهجلس 

پانتايی كوردستان له كهركوكهوە بۆ زاخۆ ئهنجامدا, پاسدار به ئاشكرا له  
ك ناوچه دانا,   گوندەكان دەبينران, دەعوەو مهجلس ئهعال بارەگايان له ههند
كدا  كات له  ران,  ئ دراوی  كر ل بووە  كوردستان  چهكداری  بزاڤی  بهمهش 

ند ر داگيركاريدا دەينا تی كوردستان لهژ  .رۆژهه

جهن ماوەيه  ئهم  لهو  دەستهوە  دايه  بيانووی  هاوبهشانه  كردەی    3گه 
بارزانييهكان,    جينۆسايد جينۆسايدی  ئهنجامدرا"  گهلهكهمان  به  بهرامبهر 

هبجه  ."ئهنفالو كيميابارانی هه

بۆ   دروستی  ندنهوەی  خو ويسته  پ ت,  رابكردر ی  ل ت  ناب ژووە  م ئهو 
هكا ن, دان به هه ت, راستييهكان ئاشكرا بكر بوردن بكر ت و داوای ل ن بنر

ت شكهش به قوربانيان بكر  .پ

له   كردووە,  ئۆپهراسيۆنانهيان  ئهو  بهشداری  زانهی  بهڕ ئهو  كۆتاييدا  له 
و  ب راستيهان  دەرناخهن,  راستييهكان  نادەن,  پ  ئاماژەی  ياداشتهكانيان 

كه له     ناكهنهوە , خهتای سياسی وی دەكهنهوە, بهش دەكهن, ئهوانهشی ب
داوای دەرخست و  ن  بن هكانيان  هه به  دان  ت  دەب وەل  راستييهكان,  نی 

قوربانی  بوونه  ئهوانهی  ههموو  له  بكهن  بوردن  ل
  .هاوبهشهكانيان  ئۆپهراسيۆنه
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