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ی )١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه  بهدین سره ئیبراهیمی شخ نه  
  ی هاوتی، ژماره  رۆژنامه  له  کهداک یه وه  روونکردنه کان، له  سووکه جاشه

دا )١٧ ( ڕه الپه  له  کهدا، )٤.٨.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه ی رۆژی چوارشه)٦٥١(
س ع و بهدام  رۆک جاشکی سه ر سه  هه کات که  ده وه ، باسی ئه وه ته بوکراوه

تا  ره سه.  مردن و تیاچوون  بپارزت لهکوردزار  روو هه  سه توانیوتی له
،  رگیراوه و وه ی ئه که  لدوانه م له که  ناوونیشانی ووتاره  بم که وه وت ئه مه ده

دام  ی سه رۆک جاشانه و سه  له بژرم ک هه یه ند نموونه وت چه مه پاشانیش ده
زار کوردیان  ژیانی ههوجی ناوبراو  رۆک جاشی فه ی سه  قسه به   گوایه که

ک  نهچت یان  رده رۆک جاشی ناوبراو وا ده ی سه ، با بزانین قسه پاراستووه
  !  هیدکردووه یان شه رگه دان هاووتی و پشمه یان و سه  ده رۆک جاش به ندک سه کو هه  به وانه پچه

وی  بت، هه کانمدا هه  نووسینه ک له واوییه ک یان ناته یه ه ر هه  هه م که که  ده هوان موو ئه  بم، سوپاسی هه وه  ئه پویسته
ر  ر هه گه بت، ئه  وانه وت شتک بنووسم که دنیایی نامه  به ن، چونکه ده کان ده واوییه ی ناته وه  و پکردنه وه راستکردنه

کی ب  یه ه  هه م کاتک که م، به ده ی ده وه وی راستکردنه  ههزووترین کات بت به کانمدا هه  نووسینه کیش له یه ه هه
تی  ی جاشایه وه  ته  بوو له وره ڵ پیس و گه سانکی پاشه چی که ، که دات و خۆم پم خۆش نییه ست رووده به مه

  یان به)ئاری(ندکی   پهنیا ، ته)ک ب ر کویه  هه ر جاشه له او هه جاشی دۆڕ که(ی ناشیرینم پ بن  وت قسه بیانه
 پۆ دروست  ی له وه رئه به ک له  نامشکنی، نه سانه  که و جۆره وتنکی ئه رکه هیچ به: (ت  ده  که وه  بۆ دنمه نموونه

  ). پناویدا بشکم  ناهن له نده وه کات، ئه  زامدارم ده ی که وه کو ئه کرابم، به
   له یه مشوه  به وه، که  دنینه کو نموونه وه )ال عوزر مه ( ولود شخانی ناسراو به د مه مه  حهزیز عهمدا،  هش شهشی   به له
   .  دا باسی کراوه)لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(رتووکی  په
جگری ،  کان بووه  سووکه وجی جاشه ی فه)١٣٠ ( رۆک جاشی ژماره ، سه)ال عوزر مه(شخانی ولود  د مه مه  حهزیز عه
  .   بووهحسین دنان ته وج عه ی فهرۆک جاش سه
و،  کگرتووی کوردستان بووه ی حزبی سۆسیالیستی یه رگه فتاکاندا پشمه  کۆتایی حه ، لهولود د مه مه ال عوزر حه مه

،   سۆسیالیست بووه ربه  سه  که وکاته ئهدا )١٩٧٩(ی سای ڕاست ناوه  لهال عوزر  مه.  وه ری گواستۆته نگه زۆرجار سه
بدو  ت عه فعه  ره رکرده هیدی سه  الی شه که) ئیبراهیم پۆلیس(ناوی  کتیی نیشتمانیی کوردستانی به کی یه یه رگه پشمه

ی  زه فره ی مه رمانده فه   کورد و بوو به  ناو رژمی دژ به وه هۆت و دواتر هات ووههیدکرد  شه هبوو) هید رباز شه(پیرداود 
کانی شار و شاخ  رییه وه بیرهتی  ری کوردایه فه باس، سه وان عه هید شاخه شه: ( رچاوه  سه–ولر  شاری هه تی له تایبه
  ). ٢٧٦- ٢٧٥، ل١٩٨٠-١٩٧٤
 می رده  سه له م ، ههرگرت وجی وه شتاکاندا فه ڕاستی سای هه  ناوه ت، له ی تایبه زه فره ی مه رمانده ال عوزری فه مه
وجی  رۆک جاشتی فه  سهمی رده  سه لهم  ، هه په دی قوشته مه  موالزم محه ربه منی سه تی ئه ی تایبه زه فره یی مه رمانده فه
  دام و دژ به عس و سه کانی به  خۆفرۆش و دسۆزه ره  هه  کورده کک له کو یه ولر وه  هه کان، له  سووکه ی جاشه)١٣٠(
  .  ی خۆی ناسراوه که وه ته نه
ستگیرکرد،  ری ده روه  دکتۆر په ر ساح غائب ناسراو به ر عومه نوه دا، ئه)٩.٨.١٩٨١(وتی   رکه ال عوزر شخانی، له مه
وت ساڵ   حه دا به)١٨.٢.١٩٨٢(وتی   رکه  له کانی حزبی سۆسیالیستی کوردستان بوو، که  نھنییه  رکخستنه ربه  سه که

  . وت و ئازادکرا موز که ی ته ڤده ی حه که ر لبووردنه دا به)٢٢.٧.١٩٨٢(وتی   رکه م له زیندانی کرا، به
ن  سه ر حه ناوی عومه کی حزبی سۆسیالیستی کوردستانی به یه رگه دا پشمه)١٩٨٢( سای  ال عوزری جاش، له مه
  دی کرد، که مه  موالزم محه په منی قوشته ستی ئه ستگیرکردو، راده ده) ردز که(ی خۆی  که  گونده ردزی له کهد  مه حه

  . درا  سداره ردزی له ن که سه ر حه دواتر عومه
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ناوی  کی حزبی سۆسیالیستی به یه رگه کدا پشمه یه  بۆسه شخانی، لهولود  د مه مه حهال عوزر  دا مه)١٩٨٢( سای  ر له هه
ختی  هۆی سه  به  برینداری گرت، که  به گه  دیبه–ر ول  گوندی پیرداودی نوان هه د شخان له مه ر محه نوه ئه

غدا  ی به منی عامه  ئه له) ١٩٨٢(ی سای )١٢( مانگی   له وه و برینه کانی ئیفلیج بوون، دواتر به تا قاچه ره  سه وه یه که برینه
  . هیدبوو  کورد و کوردستان سپارد و شه گیانی پاکی به

ولر،  منی هه  ئه ربه تی سه ی تایبه زه فره ی مه رمانده رۆک جاش و فه ند سه ڵ چه گه ه هاوکاری ل به،  شخانیال عوزر مه
کتیی  رتی ئازا و ناسراوی یه ی که رمانده و فه رگه پشمهکدا  یه  بۆسه له گوندی سابخ  دا له)٧.١٠.١٩٨٢(وتی   رکه له

د  حمه فور ئه د غه مه و محه) یی شقه نادر قه ( اسراو بهنیی  شقه قهد  حمه نیشتمانیی کوردستان نادر ئیسماعیل نادر ئه
حمود  د مه مه ، محهیی شقه  قهمین دئه مه عید حه  سه مه ی باواجی، حه)٩٠( تیپی   له زه فره ی مه رمانده فهدووشیوانی  نتک مه

حوسن ند  د و سیامه حمه  خالید ئه ک له ریه ڵ بریندارکردنی هه گه  له،هیدکرد شهیی  شقه قهلی  قادر و عوسمان عه
  . یی شقه قه
ینی،  ڕۆی رۆژی هه کی نیوه  کاتژمری یه دام، له عس و عروبی سه تی به ی تایبه زه فره نی مه ال عوزر شخانی خاوه مه

  په  گوندی قوته  حزبی سۆسیالیستی کوردستانی له ربه کانی سه ڤای رکخستنه  هه، نۆدا)٣١.٧.١٩٨٢(وتی  رکه
شی  د سۆربه حمه ر ئه کر عومه بوبه ئه. ١: ( ک له ریه  هه  بریتیبوون له ولری کردن که منی هه ستی ئه یرکرد و رادهستگ ده

  دا له)١٤.٥.١٩٨٥(وتی   رکه رچوو، دواتر له دانی بۆ ده  سداره دا سزای له)١٨.١.١٩٨٣(وتی   رکه  له  دیار، که ناسراو به
  دا سزای له)١٨.١.١٩٨٣(وتی   رکه  له  دیار، که شی ناسراو به جید سۆربه فا مه دین مسته جمه نه. ٢. درا  سداره غدا له به

د  مه لیل یوسف محه خه. ٣. درا  سداره غدا له  به دا له)١٤.٥.١٩٨٥(وتی   رکه رچوو، دواتر له دانی بۆ ده سداره
ی بۆ  تایه تا هه  زیندانی هه رمانی دا فه)١٨.١.١٩٨٣(ی وت  رکه  له یی، که لیل مام وسو دزه  خه شی ناسراو به سۆربه

سی ل  نی خزم و که  زیندان دیده  له وه درژایی مانه  به که  سزایه بکرت، که) قافات(ی  وانه رجک ره  مه رچوو، به ده
دا )٢٠.٣.١٩٨٩(وتی  رکه  م دواتر له وت، به که) ٦.٩.١٩٨٨(ر لبووردنی گشتی  لیل مام وسو به خه. کرت  ده غه ده قه

ی بۆ  تایه تا هه  زیندانی هه رمانی دا فه)١٨.١.١٩٨٣(وتی   رکه یی، له گه ال ئیسماعیل دیبه بدولقادر مه ح عه سه. ٤. ئازادکرا
  بوو دواتر له وه وت، ئه که) ٦.٩.١٩٨٨(ر لبووردنی گشتی   به م بکرت، به) قافات(ی  وانه رجک ره  مه رچوو، به ده

  شی، له رهاد حوسن سوتان سۆربه فه. ٥.  ئازادکران وه که یه لیل مام وسو به ڵ خه گه دا له)٢٠.٣.١٩٨٩(وتی  رکه
ر   به م ی قافات بکرت، به وانه رجک ره مه رچوو به وت سای بۆ ده  زیندانی حه رمانی دا فه)١٨.١.١٩٨٣(وتی  رکه

دا  وه ره ی سه ڤاه و دوو هه ڵ ئه گه دا له)٢٠.٣.١٩٨٩(وتی   رکه بوو دواتر له وه وت، ئه که) ٦.٩.١٩٨٨(لبووردنی گشتی 
وتی   رکه  له،مام ئاراس.  مام ئاراس یی ناسراو به گه ریف دیبه  شه مه حمان حه بدوله د عه مه محه. ٦. ئازادکران

وتی   رکه بوو دواتر له وه نابوو، ئه ههیچ شتکدا ن  دانی به رچوو، چونکه  دادگا بتاوان ده دا له)١٨.١.١٩٨٣(
و کانی سۆسیالیست   رکخستنه م له مام ئاراس هه.  ئازادکرا وه ی خواره ڤانه و هه ڵ ئه گه دا له)٢٣.١.١٩٨٣(

ی کانی حزب ناو ریزه تی له رگایه  پشمه م له ی دیاربوو، هه نجه رۆڵ و ج پهولر   هه لهدا )١٩٨٢(کانی سای  خۆنیشاندانه
بدو  عه. ٧. کاندا ڕه موو شه  هه  له ترس بووه  ئازا و نهکی  یه رمانده  فه کتیی نیشتمانیی که یهسۆسیالیست و دواتریش 

 دادگا بتاوان  شی، له روار عوسمان ئیسماعیل سۆربه. ٨. رچوو و ئازادکرا  دادگا بتاوان ده سوڵ، له مین ره کاکه
  ). رچوو و ئازادکرا  دادگا بتاوان ده شی، له سمان ئیسماعیل سۆربهقادر عو. ٩. رچوو و ئازادکرا ده
د، پشتر  مه ری مامۆستا موحسین عوسمان حه  خانی هاوسه جیبه دا نه)١٩٨٢( سای  ر له  هه شخانی،ال عوزر مه

ندامی  ی حزبی سۆسیالیستی کوردستان و ئستا ئه رگه رپرسی رکخستنی ناو هزی پشمه کادیری سیاسی و به
ی  و پاسپۆرت و نشینگه زنامه گه ری گشتیی ره به ڕوه ی لیوا پۆستی به  پله کتیی نیشتمانیی کوردستان و به یه

ی  وانه  خان ره جیبه ولری کردو، دواتر نه منی هه ستی ئه ستگیرکردو راده  شاری سلمانی، ده  له یه کوردستانی هه
بوو  وه  ئه،وه وێ مایه ک له یه غداو، ماوه  به کرا له)  المشتل–بغداد الجدیدة (یشت ن ی ته)الفضیلیة (-  یلیه زیندانی فوزه

 خان  جیبه  نه  کران کهبی ی عاره وتی سعودیهر سنووری  ری سه رعه ی عه وانه بوو ره ی مندایان هه و ژنانه دواتر ئه
  .  وان  له کک بووه یه
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ید  ید ئیسماعیل سه  سه ید کاکه دا خزمکی سه)١٩٨٢(تای سای  ره  سه تی، له بهی تای زه فره ی مه رمانده ال عوزری فه مه
ید  ناوی سه ستگیرکرد، به مانی کوردستانی خولی پشووی ده رله ندامی په ی پارتی و ئه )که ید کا سه ( ر ناسراو به عومه

ساڵ زیندانی سزادرا، ) ٣ (  به ، که په قوشتهی   شارۆچکه ربه ی سه گرده مید دانیشتووی گوندی چاه بدولحه ئیسماعیل عه
  . دا ئازادکرا)٢٢.٧.١٩٨٢(وتی   رکه وت و له ر لبووردنی گشتی که دا به)١٧.٧.١٩٨٢(وتی   رکه پاشان له

ی حزبی  زه ربه ی ئازاو جه رگه دا دوو پشمه)١٨.١١.١٩٨٢(وتی   رکه دام، له ر و پیاوی سه ال عوزر شخانی نۆکه مه
ن  سه زیاد حه کانی کاکه ناوه هیدکرد به  شه  نزیک گوندی مناره  له گه  دیبه–ولر   نوان هه لیستی کوردستانی لهسۆسیا

  . ردزی و ئیسماعیل ساح که سره ردزی و خه ینی که زیز هه عه
ۆسیالیستی ی تری حزبی س رگه پشمه) ٩( و بریندارکردنی  رگه پشمه) ١١(هیدکردنی   شه ت به رباره رچی سه هه

بان،  عاره ی گوندی بیره)١٥.١.١٩٨٣(وتی  وی رکه ی شه)٩( کاتژمری  دا، له رگه پشمه) ٢٣( کۆی  کوردستان له
ناوی  ری حزبی سۆسیالیستی کوردستان به ئازاو تکۆشهکی درینی  یه رگه  کادیرکی سیاسی و پشمه کانم له زانیارییه
کتیی نیشتمانیی  ندی سی یه به  جگری مه  ئستاکه ، که رگرتووه  وه فه  غه دی برازای مامه حمه سوڵ ئه نامیق ره
د ساک هاوپۆلی ن م چه کین و هه یه کی ناوچه م خه زاڵ، هه د غه حمه سوڵ ئه ڵ نامیق ره گه له. ولر  هه  له کوردستانه

ی حزبی سۆسیالیستی بۆ  یه رگه  پشمه و پۆله هیدکردنی ئه ساتی شه  کاره یه مشوه  به  خوندن، که  له کتر بووینه یه
مان  که رمانده  فه چوغ بووین، که ره وتی قه رمی حه  هه ربه  بوو، سه رگه مان بیست و س پشمه  ژماره ئمه: ( وه گامه
ردوو  و هه ره شخان به ڕه  گه وتین له ڕکه به) ١٥.١.١٩٨٣(وی   شه له). زاڵ د غه حمه فور ئه غه(امم بوو فوری م مام غه
  عس له ی حزبی به مه زه و گو بۆین بۆ لدانی مونه ره ، نیازمان وابوو به وه ڕنه رکوک په ی که  جاده  و له زه دۆره

  یشتینه کاتک گه. ڕۆیشتین بان ده عاره و گوندی بیره ره  پیان بووین و به  بهش باری، ئمه  بارانیش ده مه م که گو، که
ی دوژمن لمان  قه ستژی ته  ده ک بووه موو الیه  هه  ناکاو له له. واو بوو بان و کاتژمر نۆی ته عاره نزیک گوندی بیره

ندکمان زامدار  هید و هه ندک شه ان پکراین، ههم ختی دوژمندا زۆربه ستژی چو سه م ده هک یه  له. زرا ڕ دامه و شه
کرد،  مان ده ڕی مان و نه خت بوو، شه ڕکی زۆر سه شه. رم بوو ڕ گه رگری و شه  به تینهو  برینداری که  به  ئمه. بووین

. ڕ بوو باوهڕی بیرو ڕ شه  شه هز بوو، چونکه ڕمان به م بیروباوه ، به مه سته رچوونمان زۆر ئه پشمان وابوو ده
هیدمان   شه ند کاتژمری یازده ختی چه ڕکی زۆر سه ین، دوای شه رگری بکه ک به  و دوا فیشه ناسه بیارماندا تا دوا هه

و  و بۆسه س له نیا س که  ته بوو، واته  بریندارمان هه  نۆ سه  که و دوازده م له رباز بووین، به سیشمان ده  که داو دوازده
ئیسماعیل . دی ئامۆزام حمه حمان ئه بدوله زان عه مه ره:  کانمان بریتیبوون له هیده شه. رچوون زیان دهدا ب  ڕه شه
باس  حمان ئیسماعیل عه ره. بدو قادر قوڕشاغوویی ئیسماعیل عه.  وه  دایکییه  کوڕی ئامۆزام له–تاح  دین فه نوره
ر  فه موزه. یی ردنه بدو به شاد عه ره. لخمی له سوڵ ته ر ره هسالم عوم. )تدار حمانی سمایل نۆبه ره (ید عوبدی سه

عید  ینی سه شرکۆ هه. د چۆلی مه محهزان  مه ره. شی ولود قادر سۆربه م مه کره ئه). ساح(یی  رازه به عوسمان بیره
: کان ها برینداره روه  هه.خورمایی  یان دارهیی ه د خورمه مه نوری محه).  همن شرکۆی مرور، ناسراو به(پیرداودی 

، جامی )د حمه سوڵ ئه نامیق ره(فوری ئامۆزام، خۆم   غه یدونی مامه ره ، فه)فوری مامم مام غه(زال  د غه حمه فور ئه غه
عید  ینی سه هید شرکۆ هه مامی شه(عید پیرداودی  سوڵ، خالید سه د ره حمه یی، فازل ئه لیاوه لی عه ر عه شخ عومه
  ). سمان قوڕشاغوویی بدو وه ر عوسمان عه وهه یی و جه لی قازیخانه یی، عه ونه لی حوسن عه ه، ع)پیرداودی

  ست و دواتر له رده  به وته  برینداری که بان به عاره ڕی بیره  شه  له بدو قوڕشاغوویی، که ر عوسمان عه وهه جه
ی بۆ  تایه تا هه ر سزای زیندانی هه نده د به مه واد حه دام و عه ی سه که ناو شۆڕشه  دادگای به دا له)٢١.٩.١٩٨٣(وتی  رکه

هۆی لبووردنی گشتی  پاشان به.  بووین وه که یه بهکترمان ناسی و  دا یه)٤.٦.١٩٨٧(وتی   رکه له زیندان  ، له وه بدرایه
ی   شارۆچکه  له و، ئستاکهدا ئازاد کرا)٢١.٩.١٩٨٨( رۆژی  دام له ی سه)٦.٩.١٩٨٨(وتی  ی رکه)٧٣٧-٧٣٦ ( ژماره
م دوای  به(: وام بوو و گووتی رده کانی به ر قسه سه زاڵ له د غه حمه سوڵ ئه نامیق ره). رسیم ده(ژیت  ماڵ ده مچه چه
ری  فور و خۆم رابه  مام غه یشته من گه تی ئه ی تایبه زه فره ی مه رمانده ال عوزر شخانی فه کی مه یه ند رۆژک نامه چه
،  بووه ڵ نه گه دا له که  بۆسه و له  ئه یدا نووسیبووی که که  نامه ال عوزر له مه.  وه م خونده که رم بووم نامه سی ههسیا
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  دا نووسیبووی که که  نامه ال عوزر له مه.  هاتووه  نه وه  بیانووی مردنی خوشککیه م به ، به  داوایان لکردووه نده رچه هه
رشتی موالزم  رپه سه  به په منی قوشته  ئه الل پیرباڵ قۆڕیتانی و شانزده  جاشی جه  شازده و له پکھاتبو که بۆسه
ی  تا ئاماژه هه. شی نووسیبوو که  جاشه من و شازده  ئه ر شازده ، ناوی هه په منی قوشته ری ئه به ڕوه دی به مه محه
من و جاش بوون   ئه ی که سه که) ٣٢ ( و هزه  له ، جگه وه که  نزیک بۆسه  له بووه  هزکی تریش هه ش کردبوو که وه به

  ربه  سه د شخانی برایی و چوار جاشی تری نووسیبوو که ولو د مه مه  حهولود مه، ناوی حاجی  وه یان دانابووه که بۆسه
و  که ڵ بۆسه گه  عوزر خۆی لهال م مه ، به ال عوزر خۆی بووینه  مه ی که زه فره  مه  له ولودی برای بووینه، واته حاجی مه

  ).  یگرتووه  ناردبووی بۆ مامم الی خۆی هه ی که یه و نامه ش کۆپی ئه کو ئستاکه  عوزر تاوه  و مه بووه دا نه که هزه
د  مه ال عوزر حه مه.  ی کردووه)٨+٤(کانی  نفاله شاوی ئهشداری  بهشخانی  ال عوزر ی مه)١٣٠ ( وجی ژماره فه
،  ی کردووه شتی کۆیه و ده نجیر هه ره  شوان، قهکانی نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه ئهشاوی شداری  ولود شخانی، به مه
  ). ٢٤٥رگ، ل حمان، تونی مه بدوله زیاد عه: ( رچاوه ، سه ی کردووه)٤(نفالی  شداری شاوی ئه  به واته
ی  س دی پرۆسه(:  رچاوه  سه- دا ی بادینان)٨(نفالی   ئه ه ل ال عوزر وجی مه فهشداریکردنی   به ت به باره سه

ڵ  گه کان له وه واوی لکۆینه و ته کراوه کان ئاماده ن دادگای بای تاوانه  الیه  له نفال، که دادگاییکردنی تاوانبارانی ئه
خۆ  له) نفال می ئه رده هی سه(انی رژم ک  کۆنه  رۆژنامه وکان نامه گه کان، به ده ران، شایه نفال، سکاکه تاوانبارانی ئه

رۆک جاش و  شداری سه  به ت به باره سه.  یه ڕه الپه) ٩٣١٢ (کانی ڕه  کۆی الپه  پکدت، که ش  سی و دوو به  له و،گرت ده
شی بیست و دوو،  به   له وه کانیانه  خاسه زه فره وج و مه ی فه  ژماره وان به واوی ئه ناوی ته، کانی رژم تییه  تایبه زه فره مه
   . وه ته دا بوکراوه)٥٢٢٨-٥٢٢٠(کانی  ڕه الپه
  یه مشوه ، به)١.٧.٢٠٠٨(وتی  ، رکه ممه ، رۆژی سشه)١٢٨ ( ، ژماره ی ئاونه ی رۆژنامه)١٧ ( ڕه ال عوزر بۆ الپه مه
م   مای من بوون، به  مانگ لهی س ی نزیکه ربازی بوون بۆماوه  راکردووی سه ی که سه و سی و س که ئه: (دوت ده

  ربازی له ک راکردووی سه من بانگیان کردم و پیان گووتم کۆمه ی ئه رمانگه من، فه  ئه ر من دابووه سه راپۆرتکیان له
 بۆ فواجم کردن و نووسراوم رتی ئه ستی که من راده مبردن بۆ ئه م نه به. یت ستیان بکه بت راده ، ده یه تدا هه که ماه
من  ی ئه رمانگه  رۆژ فه ژده وێ نوبووم، دوای هه وکات له من ئه.  وه ی مای خۆیانم کردنه وانه رگرتن، پاشان ره وه
  ). رو شون کردن موویانی بسه دوای ناردبوون و هه له

  وه ر شخانییهال عوز  رگای مه  له ، کهگین ردوو گوندی سگرتکان و نره ی هه سه  سی و س کهو ندک له ناوی هه
ال  بدو مه عه. گینی د نره مه ال محه روش مه ده. گینی د نره مه  محه دارا مه: (  بریتیین له، وه ته عس کراونه ستی به راده
ال  کانی سلمان مه ناوه یان به رگه رسکیان بران پشتریش باوک و دوو برای تری پشمه  هه گینی، که د نره مه محه
ال  هید سلمان مه شه(هید ببوو  هاوڕێ قاسم کرکار شه گینی ناسراو به د نره مه ال محه گینی و قاسم مه نرهد  مه محه
بت و  هید ده ولر شه  هه-  ر رگای کۆیه ی سه بیه  گرتنی چوار ره دا له)٤.٤.١٩٨٥(وتی   رکه گینی له د نره مه محه

  دا له)١٣.٥.١٩٨٥(وتی   رکه ولریش، له شتی هه ی ده)٨٦(ی تیپی  رگه ه و پشم ه هاوڕێ قاسم کرکاری کادیری کۆمه
ئارام ). ٣٣١+٣١٨م، ل  م و دووه که شی یه ژاند، به غدای هه ندیل به رباز، قه:  رچاوه  سه–  ههید بوو  شه گوندی سماقه

. د سمایل سگرتکانی مه یسماعیل حهئ. ال سگرتکانی ر حاجی مه وزی عومه فه. ال سگرتکانی، برینپچ ر حاجی مه عومه
سوڵ  د ره مه عدی محه سابیر سه. زیز بایز ئاغایی ریم خدر عه بدولکه عه. د سگرتکانی مه د محه حمه حمان ئه بدوله عه
 د قادر مه سابیر محه). سماقولی گرتک(د  مه د محه حمه م ئه حاته. تی رگومبه بدولقادر ئۆمه ر عه ئازاد عومه. ری مبه قه

د  مه ال عوزر حه مه). ریم خدر که. گینی یاسین ساح نره. گینی عید نره ر سه یده حه. گینی عید نره ر سه وهه جه. یی سماقه
هۆی  ، به وه ه)کانی ئراق بای تاوانه دادگای(ن  الیه کان، له  سووکه وجه ی فه)١٣٠(وجی  ولود، راوژکاری فه مه
 لیستی ناوی  ی له)٢٢٩ ( و، ژماره رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا فه نفاله  شاوی ئه شداریکردنی له به

  .  جیه  نیشته  کۆیه و له کتیی نیشتمانیی کوردستانه  یه ربه  سه ال عوزر ئستاکه مه .ت کان دراوه داواکراوه
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 ١٣٠وجی  رۆک جاشی فه د شێخانی، سه مه ولود حه ال عوزێر مه هم 


