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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد... ...    ي كةركوك ي كةركوك١٩٨٢١٩٨٢خؤثيشاندانةكةي خؤثيشاندانةكةي 
  
  

  خوصنرايةوة ٢٠٠٢سالَي  ئةم بابةتة لة كؤنفرانسي كةركوك لة بةرلني ئةلَمانيا
  سديق  و  ثصشكةشة بة ئةم هاوأصيانةم شةهيدان سةفا

 و ئةشكةجنةيان كؤلَنةدةرانة بةرطةي برينداري هةردوو زينداين خؤثيشاندانة كة  والَو فةرةيدون فةحتةل
طرت عبدةخلالق لة ئيسكان وة سةباح عبداللة لة شؤرجة قوتايب بةشي كيميا وة حكمةيت كوِري شةهيد 

  . مامؤستا حةكيم
 سالَةي ١١ لة يادي ١٩٩٣ئةم نووسينة يةكةم بابةتة لةسةر ئةو خؤثيشاندانة نوسراوة سالَي 

 . بة هيواي طفتوطؤكردمن لة سةري، ايةوةوكرالَب خؤثيشاندانةكة لة ِرؤذنامةي ِريطاي كوردستان
  

  ثصشةكي
 

  . كةركوك طرنطترين و دةولَةمةندترين شاري كوردستانة ض وةك شار يان وةك ثارصزطا
طرنطييةكةي لةوةدا نيية كة مةلَبةندصكي دةولَةمةندي نةوت و طاز و كانزايي و خاوةند ساماين ئاوي سةر 

بةلَكة اليةنصكي . شتوكالَي بةراوو دصمي و كشتوكالَي يةزةمني و ذصر زةمني و زةوي بةرفراواين ك
طرنطييةكةي ستراتيذي شوصنةكةيةيت كة ثنيت بةيةك طةيشتين نةتةوة جياجياكانةو سنوري كوردستانة 

داهاتوي  ساغ دةكرصتةوة بؤ دياري كردين سنوري تةواوي كصشمةكصش و ملمالنصكان لصرة، لة طةلَ عصراق
  . يت كوردستانالَو

وك لة مصذوي هاوضةرخيدا زؤر أوداوي طرنطي بة خؤوة بينيوة كة ضونةتة الثةأةكاين مصذوةوة كةرك
طرنطترينيان أاثةأيين مةزين كرصكاراين . كوردستان و عصراقدا خالَي وةضةرخاين مةزن بونة لة مصذوي

وردستان لة مصذوي خةبايت سياسي و جةماوةري كرصكاراين عصراق و ك (كؤمثانياي نةوت لة طاورباخي
  . ١٩٥٩وة أوداوة خويناوييةكاين سالَي .) وةضةرخاين مةزن بوو

لة . بةهؤي طرنطي كةركوك وةك ئابوري و جيؤثؤلتيك ئةم شارة بةردةوام ثنيت ملمالنص بوة لة عصراقدا
سةرضاوةي شكست و هةرةسي . طفتوطؤكاين كورد لة طةلَ عصراقيشدا خالَي بنةأةيت كصشمةكصشةكان بوة

  .  طؤيانة بوة لة نصوان هةردوو الئةو طفتو
  

  طرنطي ئةم باسة
 

كة تا ئصستا ، ئةم بابةتة طرنطييةكةي لةوةداية الثةأةيةكي شاراوة لة خةبايت طةلةكةمان دةخوصنصتةوة
  . لةسةري نةنوسراوة و مصذوي ئةم كارةساتة خوصناويية بة شاراوةيي ماوةتةوة

ك وةك هةربةشصكي ديكةي ئةم كوردستانة هةر أاثةأين و لةم أاثةرينة جةماوةرييةوة دةرةكةوصت كةركو
. نةوةيةك لة كوردستان سةرهةلَ بدات كةركوكيش دةطرصتةوة و كلَثةي دةطاتة باوةطوأ طوأالَجو

أؤلَةكاين ئةم شارة بة بةخشيين . ناتوانرصت سنورصك بة دةور ئريادةي ئةم خةلَكةيا دروست بكرصت
كةركوك هةميشة وةك دواثنيت . كي ئةم شارة دةطرن لة كوردستانطياين خؤيان أصطة بة هةر دابأانص

  . يةكالكردنةوةي ملمالنصكان دةمصنصتةوة
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  طرفتةكاين نوسني لةسةر ئةم بابةتة

 
لةو سةرو بةندةدا بةعس لة ترؤثكي هصزو . ة) ١٩٨٢ (مصذوي بةرثا كردين ئةم خؤثصشاندانة سالَي

هةلومةرجي شةِري . ت و أؤذئاوا ثشتطريييان لص دةكردالَهةلةشةأي عصراق ئصراندا أؤذ، تؤقاندندا بوو
. بةسانايي دةيتواين هةموو أوداوصك بشاريتةوة، اليةنداري هةردوو ئؤردوطاي دذ بة يةك ليي، سارد

. ناتوانرا لةو كاتةدا أاثؤريت دروست لةسةر ئةم أاثةأينة تؤمار بكرصت بة ثشت بةسنت بة ئاماري دروست
ةكدارو طروثة سياسيةكاين ئةوساش نةيان تواين ئةم كةلةبةرة ثأ بكةنةوة بابةيت تةنانةت ثارتة ض

جطة لة دةستةيةكي سياسي . دكؤمينت كراوي لةسةر ئامادة بكةن لة أصطةي أاثؤريت أصكخستنةكانيانةوة
كة ثاشتر نةمان كةمصك كاريان لةسةر  طروثي كار كة ئةوكات ضاالك بوون لة شارةكة بضوك بة ناوي

خؤيان خستبوة سةر كاري  عةقلَيةيت كاركردين ئةوساي ثارتة سياسيةكان كة قورسايي كاركردين. كرد
جؤرة بابةتة كارةساتاوييانة كاريان ناكرد تا أذصمي ثص أسوا بكةن و لة خزمةت  ضةكداري لةسةر ئةم

ةيل كورد بوو لةو خالَيكي الوازي بزاظي ِرزطارخيوازي ط، داخواز و ويستةكاين طةلةكةمان بةكاري صنن
هةرضةندة شةأي ساردو هةأةشةي ثان ئيسالميزمي كؤماري ئيسالمي ئصران بازنةي ئةم . سةروبةندةدا

. وي كؤمةلَطةي نيو دةولَةيت لة ِرذيمالَضاالكيانةي تةنط كردبوةوة لةبةردةم كورد بةهؤي ثشتطريي بةرب
. ين دواترداالَ بؤ ياد نةكردنةوةي لة سا ش تصسرةواندنصكي كة بوو١٩٨٣شةأي ناوخؤيي ئاياري سالَي 

بةم هؤكارانةو هةندصكي كة لةوانةية من نةمتوانيبصت ثةجنةي لةسةر دانصم ئةم أاثةأينة بصدةنطي لص كراو 
تاكة . لةسةري نةنوسراو ئاماري دروست لةسةر أصذةي بةذدار بوان و قوربانيةكاين ثصشكةش نةكرا

  . ةري و طوشيين مصشكة هيضي كةياداو سةرضاوةش ئةمِرؤ بؤ من تةا
دواي أاثةأينيش ئةطةر طرنطي ثص بدراية دةتوانرا هةندصك زانياري لة سةر كؤ بكرصتةوة و بكرصت بة 

ين الَم بة داخةوة لة بري كراو لصكؤلَينةوةي لة سةر نةكرا وةك سةرجةم أاثةأينةكانين ساالَبة. دؤكؤمصنت
أصطري سةرةكي  ئاوارةيي خةلَكي كةركوك  كارةساتةكةنةبووين سةرضاوةو كؤن بوين، ١٩٨٤ و ١٩٨٢

  كاري وا لة . بوون لةسةر ثصشكةش كردين بابةتصكي زانستيانة
ئاماري أاسيت لة مةلةفةكاين بةعسداية ئةوةي كة تةا . تواناي دةزطاو ناوةندي كؤكردنةوةي زانستيية

  . دا نييةهةر كةموكوِرييةك لة بابةتةكة تاواين مين تي بؤية. مةزةندةية
  

  هةلومةرجي بةرثا كردين خؤثيشاندانةكة
 

، دزصوة دةسيت ثصكردالَأاثةأين لة قة ١٩٧٤-٤-٢٤دزص الَكاتصك لة سالَيادي كارةساتة جةرطبأةكةي قة
 ١٩٨٢-٥-٢لة ، سةرجةم شارو شارؤضكةكاين ناوضةكةي طرتةوة بة دوايدا لة سلصماين كلَثةي سةند

زانكؤي سةالحةدين ناوةندي  لةو كاتةدا. يشتة زانكؤي سةالحةدين ي ثاش نيوةأؤ طة٢، ٣٠كاتذمصر 
ذمارةيةكي زؤر لة قوتابيةكاين ئةم زانكؤية كةركوكي . ضاالكي و مجوجؤلَي سياسي بوو لة كوردستاندا

تاكة شةهيدي . بوون و شان بة شاين جةماوةري قوتابيان ضاالكانة بةذداري أاثةأينةكةيان كرد
سديق قوتايب كؤلصجي زانسيت ثؤيل سص خةلَكي طةأةكي ئيمام  و حةدين سةفاقوتابياين زانكؤي سةال

  . ثاشان طياين بةخت كرد  بريندار كراوالَدووةم أؤذي خؤثيشاندانةكة لة بازاأي شصخة، قاسم بوو

٢ 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان ٨:٥٢ ٢٠٠٥-١-٦

 أازطري صين لقي ثاريت بةعس لة هةولصر يةك بة يةك بةشةكاين ناوخؤيي قوتابياين ٢٠٠٢-٥-٤شةوي 
  . سةر كردةوة بة هةأةشةوة قوتابياين ئاطادار كردةوة دةبصت زانكؤ بةجص صلَن و ضؤلَي بكةنبة زانكؤي
تةرمي شةهيد سةفائيش ئةو أؤذة ، قوتابياين زانكؤ طةأانةوة شارةكاين خؤيان٢٠٠٤- ٥-٥أؤذي 

كةكاين لة ناو قوتابيةكاين زانكؤدا ذمارةيةكي بةرضاو لة قوتابيية هةرة ضاال. بردرايةوة بؤ كةركوك
  بؤ منوونة يةكةم . أاثةأينةكة كةركوكييةكان بوون

خةلَكي ) قوتايب بةشي كيميا ثؤيل دوو (زينداين ئةو أاثةأينة حكمت كوأي شةهيد مامؤستا حةكيم
  . شؤأجة بوو

  
  ئامادةكردين خؤثيشاندانةكة

 
مةيوو  ماسيت كةركوك وةك -ثاريت بةعس ثصش خؤثيشان دانةكة وتبووي أازطري صين لقي كةركوكي
  . واية بة سانايي لةق نابصت

لة شاري كةركوك لة ناو قوتابياين ئامادةييةكان و ثةميانطاي تةكنةلؤذي و خةلَكاين تصكؤشةر بصاليةن 
طروثة ضةثةكان كارو ، حشع، و سةر بة أصكخستنةكاين ئةوساي ثارت و طروثة سياسيةكان ي ن ك

م بةهؤي سام و هةيبةيت الَبة.  خؤثيشاندان لة ئارادابوومجوجؤلَ بؤ أصكخستين) حسك، ثاريت، كارطةران
م كة قوتابياين زانكؤي الَبة. و نةبووين ئةزموون هةولَةكان ناكرا بة ثراتيك بةعس لة كةركوك
بؤ كةركوك ئةزمونيان لةم بوارةدا هةبوو وة سام و هةيبةيت بةعسيان ال شكابوو وة  سةالحةدين طةأانةوة

و ) زؤربةي زؤر بوون (كؤمةلَة تةوخؤ لة أصكخستنةكان كاريان دةكرد بة تايبةتذمارةيةكي زؤريان أاس
  . بؤية أصكخستين خؤثيشان دانةكة سانا تر بوو، و كارو كارطةران حشع

 بة طةأانةوةي قوتابيان لة زانكؤي سةالحةدينةوة بؤ كةركوك مجوجؤلَةكان زيادي كرد ١٩٨٢-٥-٥ِرؤذي 
 ئةجنام دا و تيايدا الَدانيشتنصكمان لة حديقةي قة، ةيوةندي ثصمانةوة كرديةكةم كةس ئةيوب كوصخا أةزا ث

سةرلةبةياين لة نةقليايت سلصمانييةوة خؤثيشان دانةكة   ي٩بأيار لةسةر ئةوة درا ثصنج شةمة كاتذمصر 
  . دةست ثص بكرصت

هةوالَةكة ، كةئةو أؤذة تا درةنطانصك لة ثةيوةندي بةردةوامدا بووين بؤ ساز داين خؤ ثيشان دانة
م أؤذي دواتر ذمارةي الَو كرايةوةو خةلَكاين ضاالكي كةركوك ئاطادار كرانةوة بةالَبةهةموو كةركوك دا ب

ثاش نيوةأؤي هةمان   ي٢بؤية خؤثيشان دانةكة دواخرا بؤ  ئامادةبوان لة شوصين دياري كراو كةم بوو
  ) . شةهيدان (أؤذ لة طؤأستاين شصخ حمصدين

  
  دةست ثصكردين خؤثيشاندانةكة

 
ثاش نيوةأؤ ثؤل ثؤل لة كوأان و كضاين شار قوتايب و كاسب كار بة بريو باوةأي جياجياوة  ١كاتذمصر 

، قوتابياين طةأةكةكاين ناوضةكةش خةريك خوصندن بوون لةو دةظةرة. طةيشتنة شوصين دياري كراو
هةروةها أؤذي ثصنج . وارةية ياري هةبووئةو ئص، طؤأةثاين فوت بؤلَةكةي بةرتةكيةش مجةي دةهات

دةنط وا  لة هةمووشي طرنطتر. نةأصيت كةركوكيةكان ئةوةية بضنة سةرطؤأي ئازيزةكانيان شةموانيش
، بة أصكةوت لةو كاتةدا تةرمي قوربانييةكي قادسية دةنصذرا. بوو ئةو أؤذة تةرمي شةهيد سةفا بنصذرصت
و  تين شةهيد سةفاية بؤية يةكسةر بة سرودي ئةي شةهيدانخةلَكةكة وايان زاين ئةوة مةراسيمي ناش
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.  ي ثاش نيوةأؤ خؤثيشاندانةكة دةسيت ثصكرد٢٣، ١دروشم دان دذ بة بةعس و أوخاين أذصم كاتذمصر 
 لةوص هةردوو كؤمةلَةكة تصكةلَ بةيةك بوون، خةلَكةكة بةرةو سةر طؤأي كوذراوةكةي قادسية ضوون

. كوذراوةكةي قادسية هاتبوون تا كؤتايي خؤثيشاندانةكة لةطةلَيدا مانةوةذمارةيةك لةوانةي بؤ ناشتين 
هةروةها ذمارةيةك لة سةيركةراين فوتبالَةكةش و ئةو قوتابيانةي خةريك خوصندن بوون و ثصشتر 

  . ئاطاداري ساز داين ئةم خؤثيشاندانة نةبوون تا سةر بةذدارييان كرد
. كةس ١٠٠٠ بؤ ٧٠٠ذمارةي بةذدار بووان مةزةندة دة كرا بة . صخؤثيشاندانةكة بةرةو ناو بازاأ كةوتة أ
طةأةكصكي هةذار نشيين كورديية ثاش  (بة طةأةكي مجهوري. لةو نصوةدا ذمارةيةك ئافرةت دةبينرا

و سةيد سةروةرا بؤ حةسريةكة و لةوصشةوة بؤ خوار بة دروشم دان و سرود )  دروست كراوة١٩٥٨شؤأشي 
وكيل  (لة نزيك ناوةندي ئيمام قامسي كوأان هصرش كراية سةر دوكاين ئيسماعيل. خوصندنةوة كةوتنة ِري

دوكانةكةشي ببوة مؤلَطةي ثياواين  كة سةرباري ئةوةي بةعسي و جاشي شةعيب بوو) شركة افريقي
هةر لةو كاتةدا هصرش كراية سةر ، تةواو كةلوثةيل دوكانةكةيان بةسةر يةكدا تصكداو شكانديان.... ئةمن
هةرضةندة نةويسترا ئازار  تالَؤمؤبصلصكي دابةش كردين بيبسي و كؤال كة شؤفصرةكةي عةرةبصك بوو هةئؤت

كةس ثةالماري . خؤثيشاندانةكة مؤركيكي ضينايةيت و دذ بة ِرذيمي هةبوو نةك دذ بة عةرةب، بدرصت
هةر لةو كاتانةدا . ئةمةش دةربِري ئاسيت دةست ثاكي بزوتنةوةكةية لةو كاتةدا، نالَهيضي نةدا بؤ تا

م الَخؤثيشاندةران توشيان بوو بة توشي ذمارةيةك ئؤتؤمؤبيلي ثؤليس و ضةكداري جةيشي شةعبيةوة بة
 بازاأو دوكان كة خؤثيشاندانةكةيان دةدي لة ترسان دوكانيان دادةخست و هةلَدةهاتن. تنالَلة ترسان هة

أذصم . ي خؤثيشاندةران بوو ئةو ناوةي داطرتبوولةو نصوةدا تةا سةدا. خؤيان دةطةياندةوة مالَةكانيان
 بةهصزصكي طةورةوة لة هةلَبذاردةي هصزة هةرة دلَأةقةكاين لة ئيستخبارات و خمابةرات و الَلة قاثي قة

بة ئؤتؤمؤبيلةكانيانةوة . ئةمن بة دأندانةترين شصوة كة وصنةي نةبووة هصرشي كردة سةر خؤثيشاندةران
بةدوايدا . ذمارةيةكيان شصال بةشي دواوةي ئاثورةي خؤثيشاندةراندا كرد بةناوبةو ثةأي تيذييةوة خؤيان 

. بة خوصن ساردييةوة كةوتنة طولة باران كردين خؤثيشاندةران و طرتين ئةوةي بةردةستيان بكةوتاية
كاسبكار يان . ذمارةيةكي زؤري شةهيدو بريندار و طرتراوةكان ثةيوةندييان بة خؤثيشاندانةكةوة نةبوو

  . ئةو جصطةية شوصين هةرة قةرةبالَغي شار بوو. صبواري بة أصكةوت بوونأ
هصزةكاين . خ و طلَضيةكاندا بة أاكردن كةوتنة خؤ أزطار كردنالَنةكاين ضقورو بالَخؤثيشاندةران بة كؤ

هةرزةكارصك ئاطاي لة هيض نةبوو كورديش نةبوو بة أصكةوت لةو ناوة بوو . أذصميش بة دوايانةوة بوون
  . ةكاين أذصم بص لصثرسينةوة دارصكيان كصشا بة تةثلَي سةريا هةر لةوص طياين بةخت كردهصز

بةهؤي ئةوةوةي ناوضةكة كورد نشني نةبوو هةروةها خةلَك زؤر لة أذصم دةترسان يارمةيت 
بؤية ذمارةي طرتراوةكان بةرز . خؤثيشاندةرانيان نادا بطرة ذمارةيةكي زؤريشيان لص تةسليم كردنةوة

خ كة سةيدي خاوةند تةريقةت بوو ذمارةيةك لة الَتةنانةت لة تةكييةي سةيد ياسني لة ب. بوو
بةهؤي شارةزايي نةبوين خؤثيشاندةران لةو طةأةكانة ذمارةيةك . خؤثيشاندةران تةسليم كرانةوة

سةرباري ئةوةي أذصم ثصشتر حسايب تايبةيت بؤ كةركوك كردبوو هصزصكي زؤري بؤ . زؤريان طرتران
لة هةمان كاتدا سةركردايةيت هصزة ضةكدارةكاين باكوريش بةشي زؤري لكةكاين لة ، خان كردبووتةر

  . كةركوكدا بوو
عةيل -جةالل ئةمحةد-عةيل خةتاب-ئازادة سور-فةرةيدون فةحتوالَلة ( شةهيد٦ لة ئاكامدا زياتر لة

يوةندييان بة  بريندارو طرتراو هةبوو كة بةشي زؤري خةلَكانصك بوون ثة٣٥٠وة ) مةولود

٤ 
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 ٧٥لة ناوياندا ذمارةيةك زؤر لة قوتابيا ن هةبوو خؤي دةدا لة زياتر لة ، خؤثيشاندانةكةوة نةبوو
  . قوتايب

م الَدواي خؤثيشاندانةكة أازطري صين ثاريت بةعس وتبووي وامان زاين كةركوك ماسيت مةيوة بة
 ٦نامةيةكي دةركرد ذمارةي قوربانياين بة أؤذي دواي خؤثيشاندانةكة طروثي كار بةيان. ئاذاوةي تص كةوت

هةرضةندة فةرةيدون فةحتوالَلَة دواتر ، و طرتراوو بريندارةكانيشي بة ذمارةيةكي زؤر دياري كرد
بةناوي ثرشنط كة هةلَسوأاوصكي ضاالكي  لة ناو طرتراوةكان كضصكي دةبينرا هةلَة نةمب. شةهيدكرا

  . خؤثيشاندانةكة بوو
و  خ و حةسريةكةدا بوونالَذصم تا بةياين لة ثشكنني و ضاودصري ناوضةكاين بئةو شةوة هصزةكاين أ

بؤ أؤذي دواتر لة ترسي دوبارة بونةوةي خؤثيشاندانةكة . أؤذاين دواتريش هةلَمةيت طرتن بةردةوام بوو
لة ذصر .... ئازادي و ئيمام قاسم و، شارع مجهوري، حةسريةكة، أةحيماوة، لة طةأةكةكاين شؤرجة

هةروةها هةموو مجوجؤلَصكي قوتابيان كةوتة ذصر . ري وردي هصزة سةركوتكةرةكاين بةعسدا بووضاودص
. بةردةواميش بة دواي ئةوانةدا دةطةأان كة لة اليةن هةندص طرتراوةوة ناويان درابوو، ضاودصري وردةوة

  . بةشي زؤريشيان قارةمانانة بةرطةي لصدانيان طرتوو صنيةكانيان نةدركاند
 بة ئامادة بووين الَخ قوتايب فةرةيدون فةحتوالَ لة طةأةكي ب٥-٩ةر بةردةوام بوو تةنانةت أؤذي طرتن ه

ثاشان لة ذصر ئةشكةجنةدا طياين . لة اليةن مؤفةق ئةمين ناوضةكة بوو طرتر خالَي فةخرةدين موختار
لة .  ناكردةوةبؤ دادؤشيين زانياري و ضاوترساندين خةلَك لة هيض دلَ أةقييةك سلَيان. بةخت كرد

يت عةبدوخلالقيان سوتاند و كة ثاشان هةر ثصنج ثةجنةكةيان الَزينداندا أاستةوخؤ ثةجنةي ثصي هاو
ئيتر دةريايةك منونةي . بأييةوة كة أؤذي ثاش خؤثيشاندانةكة لة مالَي خؤيان لة ئيسكان طرتبويان

  . دأندةي بةعس هةية ئةطةر شايةد حالَةكاين بيطصأنةوة
  

   خؤثيشاندانةكةدرومشةكاين
 

بة كؤأو كؤمةلَة ضةثأةوةكانةوة كة لة شارةكان ضاالك  زؤربةي ثارتة سياسيية ضةكدارةكاين ئةوسا
م الَبة. بوون هةر اليةنةي بة ئةندازةي قةوارةي أصكخستنةكاين خؤي بةذداري خؤثيشاندانةكةيان كرد

يبةت كؤمةلَة لة اليةنةكاين كة زؤر حشع و كارو كارطةران بة تا و ضةثةكان كة برييت بوون لة كؤمةلَة
  . ضاالكتر بوون و مؤركي خؤيان بة درومشةكانةوة نا

  -:طرنطترين دروشم لة خؤثيشاندانةكة بةرز كرايةوة برييت بوو لة 
  . بأوخص أذصمي فاشي بةغدا

  . بأوخص أذصمي سةرمايةداري بةغدا
  . دةدةين دوذمن لة شيشة، بةهصزي مامة أيشة

  . نود اخواننااجل، سدام عدونا
  . ئصمة نةوةي ماركسني لة ثةت و سصدارة ناترسني

  . أاوةستاين دةست بةجصي شةأي عصراق ئصران
  . سةربةخؤيي بؤ كوردستان

  . بةهصزي كرصكاران أزطار دةكةين كوردستان
  

٥ 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان ٨:٥٢ ٢٠٠٥-١-٦

  دوبارة نةبونةوةي خؤثيشاندانةكة
 

ي أاثةأين لة شارةكاين كةي كوردستان دامركانةوةي طأو كلَثة وة قةوارةي زيانةكان و تؤقاندين جةماوةر
ين داهاتوو يادي الَم ئةوةي نةتوانرا ساالَبة. هؤكاري دوبارةنةبوونةوةي خؤثيشاندانةكة بوو لةو سالَةدا

 بة شةِري نةطريسي ١٩٨٣بكرصتةوة ئةوة ئؤبالَةكةي دةكةوصتة سةر شةأي ناوخؤيي كة لة ئاياري 
  . قةِرناقاو ثشت ئاشان طةيشتة ترؤثك

 كؤتاييدا دةلَصم دؤكومصنت نة كردن و يادنةكردنةوةي ئةم كارةساتة خوصناويية لة ئةستؤي سةرجةم لة
بة هةلَطريساين شةأي نةطريسي ناوخؤيي ورةي جةماوةر . هصزة سياسيةكاين ئةوساي كوردستانة

ةكي مصذوو سةملاندويةيت شةأي ناوخؤيي ضةندة قةوارة بضوكيش بصت هؤكاري سةر. هصنراية سةر سفر
  . أوخاين ورةي جةماوةرة

٦ 
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