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  ئيرباهيم هةوراماينئيرباهيم هةوراماين ...  ... 19741974//44//2626ثةيظيك بؤ ثةيظيك بؤ   بةر لة ذةهر بارانكردينبةر لة ذةهر بارانكردين

  
 و قةتلَ و عام كردن و يسي ويةك سالَ لةمةو بةرو ضواردة سالَ بةرلة ذةهر باران كردن و دةستة جةم

ك  بيديفاع هةلَةجبة شاري ثينج هةزار هاوالَيت طةورة بؤ طيايني بة طؤرستانيكضواردة سالَ بةلة بووين
  . مةرطة ثيشيةملَةكةتيك بوو ثر لة دلَ بةرةنطاربوونةوةو مبوو ليوان ليو لة طياين

 ي سةدان هةزار ثيشمةرطة طةورةو بةرفراواينيسي و يةك سالَ لةمةو بةر يب ميواخنانة ميواخنانةيةك
  .  بووطةرميان و كةركو خانةقني و سليماين

سي و يةك سالَ لةمةو بةر ثاش قةتل و عام .  دةداي ئازاد ثيشمةرطةولةم شارةدا هةموو شتيك بؤين
 دا بة عسيةكان وةك ي دةستة خوشكي ئازيزةكامنان لة قةالَ دزة ئازيزةكامنان لة قةتلو عام كردينكردين
  نيو دةولَةيتي قةدةغةكراوي يان دذ بةطةلةكةمان بة درندةترين و ضةكي هةميشةيي دوذمنكارانةيرةفتار

 بةعس ي طةراي بةعسيرذيم 26/4/1974 لة ي سي خوري ضةند فرؤكةيةكيم لةري ناثالَبةبؤميب
 بيديفاع شةهيد بوون و ضةندين خانوو بةرةو  كرد لة دةرةجنامدا دةيان هاوالَيتي هةلَةجبةبؤردوماين

  .  هاوالَتيان ويران و خاثوور كرادوكاين
 زةعيم يئةطةر ثةالمارةكة. ئيران بوون سةرسنورو  طوندةكايني شارةكة ئاوارةسةرجةم دانسشتواين

 بةعس دذ ي رذيم دزيو ترين تاواين ئةجنامدايني هةلَةجبة بةسةرةتاي بؤ شار1963 يديق لة سالَس
ةو ب هةلَةجبة ئةذمار بكةين دةتوانني راست طؤيانة ي طةلةكةمان و شاري سياسيبةطةلةكةمان لة ميذوو

 بةعس بوو ي رذيم شكست هيناينيا مان26/4/1974 هةلَةجبة لة حةقيقةتة بطةين كة بؤمبارانكردين
  و بةردةوام بوويني رذيمنيكايني طةلةكةمان بةسياسةتة شؤفيبةر مل نةدان و مل كةض نةبوويناملةبةر

  كردن لة مافةرةواكامنان و هةولَدان بؤ دةستة بةركردن و بة ديهينايني و داكؤكيطةلةكةمان لةبةرطر
  .  طةلةكةمان بووق خوازةكاينئاماجنة هة

 بةعس بوو ي رذيمي ترسناكي هةلَةجبة هيرشيك و ثةالماريكراستة لة و سةردةمدا ناثالَم بارانكردين
 طةلةكةمان بدا ي شؤرش طيرانة ضؤك بةطياين توايني ئةم رذيمة نةي تر ثةالمارةكاينيتةواو بةالَم وةك

 رذيم لة  ثالنةكاينيلةكةمان لة خةبات و بةرثةرض دانةوة طة بةردةوام بووينيئةوة بوو لةبةرةجنام
 ئةم زجنرية ي ليكةوتةوة و بؤ دواجار تةواوي هةلَةجبة دا ذةهربارنكردين16/3 دا و 1988 يسالَ

  . 1991 ي سالَ راثةريين رذيم بوونة هةويينيتاوانانة 
 طةلةكةمان لة هةلَةجبةدا ئةو داين  قوربايني ثر لةسةروةري كة ميذوويليرةوة دةطةينة ئةو راستية

 .  طةلةكةمانةي شانازيميذوة مةزن و ثريؤز و سةرفرازيةية كةماية

1 


