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 ئةمحةد حةمةدئةمني
 

لة ضؤىطةى يادكسدىةوةى تؤثبازاٌ كسدىى غازى  1982ضالَى 
ٍةلَطاٌ بة  ة، خةلَلى دةظةزةك1974ى ىيطاىى 24قةآلدشى لة 

ضةزى بؤ  دواجازئةجنامداىى مةزاضينيَلى يادكسدىةوة، كة 
ثيَلداداٌ لة ىيَواٌ ٍيَصةكاىى زِذيَنى عيَساقء خةلَلى ىاوضةكة 

. بةو ٍؤيةوة خؤثيَػاىداٌء كيَػاو زِاثةزِييى ليَلةوتةوة
بةزشبووىةوةى دةىطى ىازِةشايى شؤزبةى غازء غازؤضلةكاىى 

 باغووزى كوزدضتاىى طستةوة.
 

غازى ٍةوليَسيؼ وةك ٍةز يةك لة غازو غازؤضلةكاىى 
كوزدضتاٌ دةىطى ىازِةشايياٌ بةزشكسدةوةء بةزووى زى باغوو

دامودةشطاكاىى حلومةت وةضتاىةوة، ئةوةغى شياتس زِؤلَى 
خويَيدكازاىى شاىلؤى بييى كازيطةزى لة زِووداوةكاىدا 

لة ضميَناىييةوة شاىلؤكةياٌ تاشة ضةالحةديً بووٌ كة 
 بؤ ٍةوليَس. طويَصابوويةوة

 

ى مايطى 2ى بةياىى لة  9ضةزةتاى ٍةىطاوةكاٌ لة كاترميَس 
لة كؤليَرى ئةىداشةء ثةمياىطاى تةكيةلؤذيى دةضتى  1982

"بسوخآ بسوخآ زِذيَنى ى دوزمش طوتيةوةى دةو بةثيَلسدء 
بة غةقامدا ٍاتية خوازةوة تا طةيػنت بة  فاغى بسوخآ"

ىى زِاضتى طةزةكى مةىتلاوة، ئةجناو ٍةز ضةىدة ٍيَصةكا

دايةوة، بةآلو  ةزاىىحلومةت بة تةقةكسدٌ وةآلمى خؤثيَػاىد
ةوزةى خؤثيَػاىدةزاٌ تا دةٍات خةلَلى شياتس بة د

 -تواىياٌ كوىرتؤلَى غةقامى ٍةوليَس كؤدةبووىةوة، تا ئةوةى
 كةزكوك بلةٌ. 

 

لة بةزدةو كؤليَرى شياتس خؤثيَػاىدةزاٌ بة غيَوةيةكى طػتى 
شاىطتء ثةزوةزدة كؤبووىةوة، لة ئةجنامدا ثةالمازى ثسضطةى 

لة  دزيَيدزا. "ضةداو حوضيًَ"كؤليَرى شاىطت دزاء ويَيةى 
ةىتةزى غاز، ليَسةغدا خؤثيَػاىدةزاٌ زِووياٌ كسدة ضثاغاٌ 

دةشطاكاىى لة تسضى ئةوةى ىةبادة حلومةتء دامو
اىيَلى جةماوةزى، ىاضاز بة خؤثيَػاىداىةكة ببيَتة خؤثيَػاىد

ة يىاقيمةء قوات خاضةء ئاضايؼء ٍةوالَطسىء ثؤليظ كةوت
بسييدازء  ىلَ ياٌطياىى خؤثيَػاىدةزاٌء ذمازةيةكى بةزضاو

بةآلو ئةو ٍةىطاوةى  شييداىى كسدٌ.ىلَ  يػياٌذمازةيةك
حلومةت ىةبووة ٍؤكازى ئةوةى بتواىيَت بة تةواوةتى كؤتايى 

ئةطةز بصاىيني ئةو زِؤذة تا ، بة خؤثيَػاىداٌ لة غازةكة بَيَييَت
 .بةزدةوامى ٍةبووة ئيَوازة

 

خويَيدكازاىى شاىلؤى  1982ى مايظ 3واتس واتة لة دلة زِؤذى 
رى كازطيَسىء بةزدةو كؤليَ ضةالحةديً، ئةجمازةياٌ لة



، كؤليَرةكاٌ طػت خويَيدكازاىى ئابووزى بة ئامادةبووىى
خويَيدكازاىى ئامادةيى كوزدضتاٌ، ئامادةيى موشةفةزييةء 

ٍةوليَس لة كاضبلاز، زِؤغيبري، فةزماىبةزء غازى خةلَلى 
، بةمةؽ ةوةمامؤضتاياٌ، ذٌء ثريو ميدالَ دةضتياٌ ثيَلسد

خاوةىةكاىياٌ كةوتية تةك باشازِء دوكاىةكاٌ داخساٌء، 
 ىغةثولَى بةغدازبوواىياىئةجناو  خؤثيَػاىدةزاٌ،

خؤثيَػاىداىةكة غةقامى ضةزةكى ضيَتاقاٌ، ضةيداوة، 
خاىةقا، بةزى ياىةى فةزماىبةزاٌء كؤضةء كؤآلىةكاىى تةىى، 
بةمةؽ تا دةٍات خةلَلى شياتسى لة دةوزى كؤدةبوويةوة. 

ةت كةوتيةوةى طياىى بؤية جازيَلى ديلة ٍيَصةكاىى حلوم
، بةغدازبواىياٌ ىاضاز بةوة كسد لة كؤضةء ءخؤثيَػاىدةزاٌ

 كؤآلىةكاىى غازدا ثةزتةواشة بلةٌ. 
 

ٍةز ضةىدة لة دوو زِؤذى يةكةمدا ٍيَصةكاىى غياوى باضة، 
حلومةت ٍةىطاوى شؤز توىدياٌ طستةبةز، بةآلو ىةبووة ٍؤكازى 

لة بؤية بيَييَت،  كؤتايى بة زِووداوةكاٌ لة غازةكةدائةوةى 
 زِووداوةكاىى بةزدةوامى دةبيَت. زِؤذى دواتسدا

 

ئةجمازةياٌ خويَيدكازاىى كؤليَرى ثصيػلى، ى مايظ 4لة  
ىاوةىدى كؤمازى، ىاوةىدى بسايةتىء شؤزبةى شؤزى 

"حصبى خويَيدىطاكاٌ لةطةأل خةلَلى غازةكة بة دزومشى 
"خةبات دةكةيً ، ضةداو حوضيًَ ىاشيية" –ضولتة فاغية 
دةضتياٌ ثيَى  كوزدضتامناٌ زِشطاز دةكةيً" –خةبات دةكةيً 

 لةو زِؤذةغداء زِووةء ضةىتةزى غاز ٍةىطاوياٌ ىا، ؤتةوةكسد
كةوتيةوة زيَصى دوكاىةكاىياٌ داخطتيةوةء  ٌ دازةكادوكاى

خؤثيَػاىدةزاٌ. ٍةز ضةىدة ٍيَصةكاىى حلومةت ئةو زِؤذةؽ 
، بةآلو وةك ٌبةزدةواو بوولة تةقةكسدٌء زِاوةدووىاٌ 

دةزطاى مالَةكاىياٌ غاز ٍةلَويَطتيَلى جواميَساىة خةلَلى 
ةز ثػت بؤ ئةوةى ٍةآلتووةكاٌ خؤياٌ زِشطاز ضكسدبووة 

 .ةوةء ىةكةوىة داوى ٍيَصةكاىى زِذيَنبلةٌ
 

 خؤثيَػاىداٌ لة ٍةوليَس 1982ى ى مايط 8 -5ى اىزِؤذ
بةزدةمى غةقامى  بةزدةواوزِؤذاىةدا . لةو ى دةبيَتبةزدةوام

ةثاىى كوتسى ضةالو، بةزدةكى ضةزا خةلَلى تيَدا باتا،  طؤزِ

جطة لةوةؽ خةلَلى طةزةكةكاىى  ضيَتاقاٌ،  طسدبووىةتةوة،
ضةيداوة، كوزاٌ، غؤزِؽ، بةضتةثياشة، بةالغاوة، زووىاكى، 

عييةكاٌ، باداوة، ئؤزدؤطاى ثريشيً،ء ٍةجنريؤك لة اخاىووى شز
ٌ. ئةجناو دةشطاى ىداخؤثيَػا وىةتةياٌ كةوتىاوضةكاىى خؤ

شؤز حلومييةكاٌ بة طػتى زِووبةزووى تسعء دلَةزاوكآ 
، بؤية ىاضاز داواياٌ كسد ٍيَصيَلى ثػتيواىياٌ لة ووىةتةوةٍات

دةشطاى  بةزثسضى "يةحيا جاف"، ٍةزوةٍا كسدووةمووضمَةوة 
داواى لة خؤثيَػاىدةزاٌ كسد كة  يؼئاضايػى ٍةوليَس

لة وةآلمدا بة دةىطيَلى كة  داواكازييةكاىياٌ زِابطةيةىً.
داواماٌ زِووخاىى زِذيَنى " وةآلمياىدايةوةبويَساىةء ئاشاياىة 

 .!"فاغى بةغدا
 

طةيػتيى شياد بووىى تسعء دلَةزِاويَلى دامودةشطاكاىى زِذيَهء 
ئةجمازةياٌ شياتس لة  ، واى كسدٍيَصى يازمةتيدةز لة مووضأل

طياىى خؤثيَػاىدةزاٌ،  بلةوىةى ثيَػوو بة بآ بة شةيياىة اىجاز
كةع بسييداز بلةٌ، ٍةزوةٍا  150بةمةؽ تواىياٌ شياتس لة 

كيؼ لة خؤثيَػاىدةزاٌ بلوذٌ كة بسيتى بووٌ لة ئاشاد يةذمازة
 ، ضةفا ضةديقخويَيدكازى ئامادةيىء خةلَلى ٍةوليَس مةمحوود

 ، كةذاأل ضميَناٌخويَيدكازى كؤليَرى شاىطتء خةلَلى كةزكووك
مطتةفا  ،خويَيدكازى كؤليَرى ئةىداشةء خةلَلى ٍةوليَس

كامةزاٌ ىاٍى خويَيدكازى كؤليَرى ثصيػلىء خةلَلى كةزكووك، 
 ء فازع ضاوغنيخويَيدكازى ئامادةيىء خةلَلى ٍةوليَس عةىل

بةو غيَوةية ضةزكوت  خؤثيَػاىداىةكة ئةجناو. خةلَلى ٍةوليَس
 بووىةوةىبكدواى ضةزكوت كسدٌء لة كؤتايػدا لة كسا. 

، ضةزؤكايةتى شاىلؤى ضةالحةديً بة فةزماىى ةزاٌخؤثيَػاىد
ى تػسييى يةكةمى 7ى زِؤذى 17204/ 11/ 7شاىلؤى ذمازة 
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 .كسدزدة مامؤضتاى شاىلؤ
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