
هبانی و نوشيروان مستهفا لهسهر هۆكاری جينۆسايدی   ستی جهالل تا و هه
 بارزانييهكان !! 

 
  عهلی مهحمود محهمهد 

  
  

ك له سهركردەكانی ی ن ك  لهسهر   كوژی بارزانيهكان, ههند هۆكاری تاوانی كۆمه
هبانی و نهوشيروان مستهفا,   زان تا ستی خۆيان دەربڕيوە, ئهوانهی من بزانم بهڕ و هه
وەك دوو كهسی يهكهمی ينك لهناو ئهوانهدان, ههموو لهگهڵ ئهوەدان پارتی ديموكراتی  

ئ  بهشداری ئۆپهراسيۆنی حاجی  دووی كردووە, وە  كوردستان  واتا فهجری  ۆمهران 
  ئهمهش به هۆكاری جينۆسايدكردنی بارزانيهكان دەزانن. 

  
  مام جهل: بارزانييهكان دووجار خائينن! 

ستانی له پهرتووكی ئهو     ههڤاڵ ت"     كو رۆژانهی نيشتمان هی ههمووان بوو دەنووس
وتويهتی:"      هالل مام ج    ,1984ی مانگی ئابی  52ژمارە     له گۆڤاری الگليعه العربيه 

كيان لهبهر ئهوەی   سهدام حهكهمه و دوژمن نييه", بارزانييهكان دووجار خائينن, جار
رانی   ش پاسدارانی ئ ران شهڕ دەكهن, جارەكهی كهش لهبهر ئهوەی پ دژی كوردی ئ

راقی شهڕ دەكهن"   .   351-350ل    دەكهون و دژ به سوپای ع
و بارزانيهكان,  بهوەی  نهمگوتووە  مام جهالل: سهبارەت  ئهمن  ت:  دە مدەداتهوەو  ە

بارزانی كوڕانی  گووتوومه  هی    -  351ل    - بارزانيهكان,  نيشتمان  رۆژانهی  ئهو 
ستانی    ههڤاڵ - ههمووان بوو  مانی -كو   چاپخانهی كارۆ.  - 2017سل

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

ی كرد, ئهو نهسری    8و    3حسك فهجری دوويان كرد, ئهو فهجری دە, پارتی فهتحی  
  , كهربهالو بيت الموقهدەس و فهتحيش بخهرە سهريان. 7و  5و  4

دەوە ههمووی دووبارە   هبانی ئهم قسانه دەكات, دواتر خۆی به ز ك تا دەكاتهوە,  له كات
يا ناگات, پارتی ئهگهر لهسهر سنوور شهڕی هاوبهشی كرد, ئهو   پارتی به تۆزی بهرپ

راق و 150 ی ع   پاسداری بردە بن كهركووك.    كيلۆمهتر له قو
  

  نهوشيروان مستهفا و ئۆپهراسيۆنی فهجری دوو 
ك بوو له كهسايهتييه گرنگهكانی ئهو سهردەمهی  ز نهوشيروان مستهفا, كه يهك ی    بهڕ

ڕوداوەكانی   ناوەوەی  ديوی  له  نن  ئهشك يهكتری  پهنجهكان  پهرتووكی  له  ك,  ن 
 ) راق  ع و  1983-1979كوردستانی  كارەساته  ئهم  دەربارەی   ,(

    نوسيوويه:   هۆكارەكانی 
" گيرانی بارزانييهكان ئهوكاتهی ناوچهی حاجی هۆمهران بوو بوو به مهيدانی گهرمی  

راق   هی بارز  - جهنگی ع ران بنهما انی و سهرانی پدك به ئاشكرا هاوكارييان لهگهڵ  ئ



راق و   راقی. كۆكردنهوەی دەنگ و باسی ع ران ئهكرد دژی جهيشی ع زەكانی ئ ه
دەوانی   د بردنی  و  نان  ه  , و  ران  ئ زەكانی  ه بهری  ڕ و  چاوساغی  و,  زەكانی  ه

رشهكاني كی كهمی ئهو هاوكارييه ئاشكرايه بو. له ه ران ئهمه بهش ش دا تۆپخانهی ئ
  )) ئهبوون  بهشدار  پشتهوە  دانی  ل و  خهريككهر  و  يارمهتيدەر  زی  ه وەكو  ئهوان 

راق   نن, له ديوی ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردستانی ع -1979پهنجهكان يهكتری ئهشك
رش بهر  321ل   1983 , نهوشيروان مستهفا )), كهچی ئهمان دواتر خۆيان بوونه ه

  نهك خهريككهر. 
ت   دەب زی بهردەوام  هی  بهڕ بنهما بهشدار بونی  ت:"  دەنووس لهسهر بۆچونهكهی و 

رشهكانی ناوچهی حاجی هۆمهران دا, له الی صهدام جگه   زەكانيان له ه بارزانی و ه
كردن   ڵ ل لهوەی به خيانهتی نيشتمانی دا ئهنرا, بۆ خۆيشی به خيانهت و دەسبڕين و ف

  ئهژمارد". 
لهو دەكاتهوە  تهئكيد  مستهفا  نهوشيروان  رەدا  حاجی  ل شهڕی  بهشداری  پارتی  ەی 

زی خيانهت بووە,   ران الی بهڕ هۆمهرانی كردووەو ئهو هاوكارييهی پارتی لهگهڵ ئ
كی فاشی ديارە چييه؟, كهچی دوايی خۆی ههمان   ت پاداشتی خيانهتكارانيش الی دەسه

دا دەكات؟.  نانی ت   تهرز به زياتريشهوە دووبارە دەكاتهوەو داه
راق  نهوشيروان مستهفای كۆ ت: بارزانی يهكان له ع دەداو دەنووس ژەی پ چكردوو در

مابونهوە له ئۆردوگای بهحركهو قوشتهپهدا كۆكرانهوە. زۆری پياوەكانيان بووبوون  
نا ((   سۆزی ئهركهكانی خۆيان بهج ئهه گری جهيشی شهعبی و به د به چهك هه

نن, له ديوی ناوەوەی ڕوداوەكانی كوردس راق  پهنجهكان يهكتری ئهشك -1979تانی ع
  , نهوشيروان مستهفا )).   322ل   1983

رانی به دۆست  ت" نهوشيروان مستهفا جگه لهوەی ئ ژوو نووس جهماڵ نهبهز دە م
ئهو   گهڵ  له  هاوبهشهكانی  كارە  و  ران  ئ هاوكارييه سهربازييهكانی  دابوو,  هم  قه له 

هم دەدا   كی باش و دروست له قه تهدا به كار ستهو پاشهرۆژی  -جهماڵ نهبهز    - و ئ
ران   98ل  كوژی كورد له جهنگی ئ راقدا.....   -, كۆمه   ". 194ل    ع
  
  

كوژی    رەوايهتی دان به كۆمه
  

زە چهكداری   كهڵ به ه له ڕاستيدا لهوكاته ژمارەيهكی زۆری هاووالتيانی كوردستان ت
ڕای ئهوەی جهيشی شهعبی   و حيزبيهكانی بهعس ببوون, نهك تهنها بارزانيهكان, و
ت؟؟,   ندەوارانه ئهگهر راستيش ب بوونهكهی ئهو بارزانييه سڤيل و سادەو ساكارە نهخو
له   بوونه  چهكداری  نهوەيهكی  جو ههموو  بهرداشی  و  قوربانی  ڕابردوودا  له  كه 
ك له سهرانی ئهو كاتی ينك شهرمهزاری   كوردستان, به ئهندازەی پهيامهكانی ههند

نی    نهبووەو نييه كه لهههمان رۆژگاردا له  , بۆ ههزاران قوتابی كوِڕ  1984-83سا
دايان سهالحهدين  زانكۆی  مانگرتووی  كچی  ندنهكهيان      و  خو بهرداری  دەست  كه 

ببون, له بهر ئهوەی ئامادەيی لهبهركردنی بهرگی جهيشی شهعبيان نهبوون, كهچی  



ئهوسای  بۆ خۆشی     پارتهكهی  كاتهدا  لهو  كه  ز نهوشيروان مستهفا  بهڕ كۆچكردوو 
ندكارە  دووە م كهسايهتی بوو تيايدا, داوای لهبهركردنی بهرگی جهيش شهعبيان لهو خو

نهوەك  ئهوەی  ترسی  له  بهرامبهری,  له  دەنواند  نهرميان  ياخود  دەكرد  مانگرتووانه 
له   بوو  ك  مانگ چهند  كه  لهوكاتهی  َتهوە,  بوەش هه مدا  ڕژ گهڵ  له  گفتوگۆكهيان 

ئ له سوتگهی جههنمی  بارزانييهكان گوله  بيابانهكانی سهماوە  به كۆمهڵ  هو گهرمايه 
  باران كرابوون. 

كه   سياسی,  كی  پارت كردەوەی  بهرامبهر  له  ك  عهشيرەت سهرجهم  سزادانی 
خۆی   بۆ  ئهمه  بوو,  هيهوە  بنهما ئهو  دەست  به  سهركردايهتيهكهی 

كی زگارە داخراوەی كوردەواری, كه      سزادان ه پار فاشيستانهيه, بارزانيهكان ئهم خ
شهوە به پارتييهوە, چونكه له لوتكهدا به تو دراون, لهو هوە گر ندی به سهركردايهتی خ

ی بهرزانی يهك دەگرنهوە.    سهركردايهتی پارتی و خ
لهحزە    و  ساته  چركه  لهو  خۆيان  بۆ  كران,  كوژی  كۆمه كهی  خه ئهو  كدا  كات له 

كخستنيان بهو پ ژوييهدا سڤيل بوون و هيچ پهيوەندييهكی سياسی و ڕ ارتهوە نهبووە,  م
چهوانهی بهرژەوەندييان كاريان دەكرد, بۆيه سهپۆرتكردنی ئهو   كيان به پ بگرە بهش

ت بۆخۆی تاوانهو شهريكه بهش بوونه تيايدا. كوژييه زەقه بهههر بههانهيهك ب   كۆمه
  
  

  نازم دەباخيش قسهی ههيه 
ران, تهئكيد له ب می كوردستان له ئ نهری حكومهتی ههر هشداری پارتی  نازم دەباغ نو

له   ستا  ت: ئ دەكاتهوەو دە ناوچهی حاجی ئۆمهران  له ئۆپهراسيۆنی فهجری دووی 
ران له ههموان   می كوردستان پارتی پهيوەندييهكانی لهگهڵ كۆماری ئيسالمی ئ ههر
ی مهال مستهفا ههشت ههزار كهسيان ئهنفال كرا، لهسهر هاوكاريكردنی   پتهوترە. ما

    ی حاجی هۆمهران. كۆماری ئيسالمی لهناوچه
موايه كورديش   ته سهر ئهوەی هاوكارييهكان بهچاوی يهكدا بدەينهوە، پ ...... ئهگهر ب
ی مهال مستهفا" ههشت ههزار كهسيان   ك لهوانه خانهوادەی "ما كهمی نهكردووە، يهك
لهناوچهی   ئيسالمی  بۆ كۆماری  شمهرگه  پ زەكانی  ه لهسهر هاوكاريی  ئهنفال كرا، 

راق.  ران دژ به ع     حاجی هۆمهران لهشهڕەكانی ئ
 
https://www.facebook.com/296224834209968/posts/1045522879280156 / 
 
https://www.awene.com/detail?article=42774 

  
راستييهكه   دانهوەيه,  چاو  به  ئهم  بۆ  ههبوو  سياسی  ويستی  پ ئهوەی  لهبهر  رەدا  ل

  وا نييه.    كهسيش نهيووت    وتراو 
  
  

  وەرنهگرترا؟؟    بۆ ئهزموون 



  
ڕای پارتی كه ئهزموونی فهجری دوويان چهندين جار دووبارە  ئهوەی شايانی با سه و

نهرەكانی   ه مهرگ  نهوارە  شو تاوانهو  لهم  ئهزموونی  نهك  يش  ك  ن  ی  كردەوە, 
بههۆی   كردووە  سڤيلهكهيان  كه  خه سزادانهكهی  سهپۆرتی  سهرانی  كه  وەرنهگرت, 

رانيي ئ گهڵ  له  هاوسهنگهری  له  كرديان  پارتی  سهركردەكان  هيهك  به  هه دژ  هكان 
له   تهرز  ههمان  سوارچاكی  بوونه  بۆخۆيان  ساڵ  س  دوای  بگرە  راق,  ع سوپای 
و   كهركووك  ئۆپهراسيۆنهكانی  ناسراوترينيان  رانيهكان,  ئ لهگهڵ  هاوبهش  چاالكی 

هبجهن, كۆی گشتی نزيك   كاری سهربازی هاوبهش لهو ماوەيهدا بهناو فهتح و    20هه
رش بوو بۆ سهر پڕۆژە  ئهنجام   فهجرو كهربهالو نهسرو ....  درا, كه زۆرينهی ه

دانی نهوتی كهركوك له   ی    11, كه به  1986ئۆكتۆبهری      ی  11ئابورييهكان, به ل
كرد.  شتر ناوم بردووە دەستی پ   سهپتمبهر پ

شمهرگه لهناو خاكی باشووری كوردستان,  -ئهم تهرزە جهنگه هاوبهشانهی پاسدار  پ
ف بهعسی  كاردانهوەكانی  و  "جهالل  ئاكامهكان  له  يهك  ههر  ئهستۆی  ته  دەكهو اشی 

مامهند,   رەسوڵ  مستهفا,  نهوشيروان  بارزانی,  ئيدريس  بارزانی,  مهسعود  هبانی,  تا
حهمهی حاجی مهحمود, مهال عوسمان عهبدوالعهزيز, مهال عهلی, ئهدههم بارزانی و  

ويسته دان به راستي خ محهمهد خاليد" بڕيار دەری سهرەكی بوون تياياندا, پ يهكاندا  ش
ن و  تی بگرنه ئهستۆ.    بن   بهرپرسيار

ت, ئهوا  ك ب تاوان ئۆمهران  پارتی له شهڕی حاجی  بهشداری  ئۆپهراسيۆنه      ئهگهر 
الی     هاوبهشهكانی  ئيسالمی و حيزبوا ديكه كه ينك و پدك و حسك و بزووتنهوەی 

ی دواتردا, پاش تاقيكردنهوەی كاردانهوەی بهعس بهرام   5كرديان له     كورد  بهر  سا
تاوانه, چونكه له حاجی   بار  ئۆپهراسيۆنی فهجری دوو له حاجی ئۆمهران, چهندين 
به   بوون  ياريكردن  ئۆپهراسيۆنهكان  ههموو  زانرا,  بهعس  كاردانهوەی  ئۆمهران 
به ههمان   بهعس وەرنهگرترا,  كاردانهوە دڕندانهی  لهو  پهند  كهوە,  چارەنووسی خه

گادا بۆ به گورگان خواردن دانی كورددا   رۆيشتن.  ر
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