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  ی جاشه)١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه بهدین  سره ئیبراهیمی شخ نه
ی )٦٥١ ( ی هاوتی، ژماره  رۆژنامه  له کدا که یه وه  روونکردنه کان، له سووکه

دا )١٧ ( ڕه الپه  له  کهدا، )٤.٨.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه رۆژی چوارشه
 عس دام و به رۆک جاشکی سه ر سه  هه کات که  ده وه ، باسی ئه وه ته بوکراوه

تا  ره سه.  مردن و تیاچوون زار کورد بپارزت له 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  ۆک جاشی فهر 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 وانه 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  جاشی دۆڕاو هه 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
د  مه  حه ند  مامه وردی ولود گه ئیبراهیم مه  ین، که که کان ده  سووکه ی جاشه)٥١(وجی  باسی فهمدا،  هوت حهشی   به له
و  وج رۆک جاشی فه سهجگری ردی،   گهولود د مه مه ند حه رهاد مامه  فه. رۆک جاش بووینه سه) تۆ قه( ردی ولود گه مه
رتووکی   په  له یه مشوه  به وه، که نینه د کو نموونه وه وج ی فه رمانده ردی فه ولود گه د مه مه قید کاکل حه عه
   .  دا باسی کراوه)لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(

ولود  د مه مه  حه ند  مامه وردی ولود گه ئیبراهیم مه  ک له ریه کان هه  سووکه ی جاشه)٥١ ( وجی ژماره رۆک جاشی فه سه
د  مه قید کاکل حه عهها  روه ههردی،   گهولود د مه مه ند حه رهاد مامه  فهوج  فهرۆک جاشی سه، جگری )تۆ قه (ردی گه
  . )٥١(وجی  کانی فه ی جاشهوج ی فه رمانده ردی فه ولود گه مه
رگیز  ازاو ههی ئ رگه کدا پشمه یه  بۆسه کان بوو، له  سووکه وجه ی فه)٥١(وجی  ی فه رمانده  فه قید کاکل کاتک که عه
ورێ  ی هه)٨٣(هیدانی تیپی  رتی چواری شه ی که رمانده فهجگری ، )یی گه دیبه(ردی  حمود گه حسین عوسمان مه مر ته نه
 کتیی نیشتمانیی کوردستان و س فینی یه ی سه)٩١(کی تیپی  رتی یه ی که رمانده دواتر فهو ) ١٩٨٥-١٩٨٣( سانی  له

  دا له)٢.٥.١٩٨٦(وتی   رکه له و کوڕکی تر  حسین کشکه وزاد مام وسو کاوانی، ته انی نهک ناوه به  ی تری رگه پشمه
   .هید کرد فین شه ی بناری چیای سه ناره نزیک گوندی هه
وتی   رکه ردی له ولود گه د مه مه یی رائید کاکل حه رمانده  فه کان به  سووکه ی جاشه)٥١(وجی  کانی فه هزکی جاشه

  ڕ له و شه رگه ر هزکی پشمه  سه ، چوونه په ی قوشته  شارۆچکه ربه سپیانی سه  گوندی ترپه دا له)٢٦.١٠١٩٨٦(
ی  مه زه من و مونه ی پیالتۆز و ئه ر فۆکه رباز، کۆپته  سه ستیپکرد و هزی دوژمن له ڕۆ ده ی نیوه)١٢(کاتژمری 
ند  ی چه مانانه ڕکی قاره دوای شه.  هاتن کانی کاکل ئاغاوه جاشههانای   به گه خمور و دیبه ولر، موس، مه  هه حزبی له

بدو  زیز عه هار عه بدولقه کانی عه ناوه  به ولر شتی هه  جووتیاری ده ی ئازاو کوڕه رگه کاتژمری، دوو پشمه
  جدیده(ی گوندی ک زیز خه هد ع حمه رهاد ئه  و فهتکشانی کوردستان حمه تی حزبی زه رکردایه ندامی سه یی ئه چناغه ره قه
  . هید بوون ی پارتی دیموکراتی کوردستان شه رگه  پشمهو) ک له

کتیی نیشتمانیی  کانی یه رگه ڵ هزکی پشمه گه ڕکدا له  شه دا له)١.٢.١٩٨٧(وتی   رکه ردی له ولود گه د مه مه کاکل حه
  له) یی گه دیبه(ردی  مین گه دئه مه ولر رزگار هاشم محه هشتی ه ده ی)٨٦(تیپی  و کادری ئازای  رگه کوردستان، پشمه
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ی قاچکی رزگار  وه ی شیمالی کرد، دوای بینه نزومه ستی مه مان رۆژ راده  برینداری گرت و هه  به مره گوندی باغه
   خۆی به بوغرب، که  زیندانی ئه  و هاتهوه ی بۆ بایه تایه تا هه  سزای ههدا)٢٩.٣.١٩٨٨(وتی  رکه  هاشم، ناوبراو له

  ردی له رزگار هاشم گه.   وه ته  رائید کاکلی گووتبوو بۆی گاومه ی به و قسانه و ئه که ڕه تی شه یان جار چۆنییه ده
  .  مریکایه  وتی ئه  لبووردن ئازاد کراو ئستا له دا به)١٤.٩.١٩٨٨(
 کانی نفاله ئهشاوی   ک له ریه شداری هه  بهردی  و کاکل ئاغای گهرهاد ، فه)ۆت قه (ند ی ئیبراهیم، مامه)٥١(وجی  فه
 ، بهلکوبرا  ئهدر کانی به هزهک  نفالی یه  ئه ک له نجاو یه وجی په شداریکردنی فه ی به رباره ده.  یان کردووه)٨+٤+٢+١(
نفالکردنی دانیشتوانی سورداش و  شداری ئه  بهاوی،د هم حهمل ل ئه لی حوسن مزعه  عهت ی هزی تایبهمید  عهیی رمانده فه 

مید  عه.  کیان کردووه نفالی یه  ئه تی واته و دۆی جافایه)دن ه ، هه ه ده وو، شه رگه وو، سه رگه به(کانی   گونده ک له ریه هه
رگری  کانی به وجه  نوان فه لهو  نوان ئمه هاریکاری کردن له: (ت  لدوانکیدا بۆ هاوکاری ده ل له لی حسن مزعه عه

کی  ویستمان قوربانییه لی کوردی خۆشه کانی گه  رۆه کان له جه و نیشتمانی زۆر دیارو رک و پک بوو، تیدا فه
، ٨١، ٥١، ٣٧، ٣٦، ٢٣، ٢٠، ٥، ٢(وجی  فه:  بوون مانه شدارییان کرد ئه دا به نگه م جه ی له وجانه  و فه خشی و ئه زنیان به مه
، )٢٤.٣.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه ی رۆژی پنجشه)٩٦٠ ( هاوکاری، ژماره: ( رچاوه  سه-وج بوون    فه  ده که) ١٠٩ ،٩٦

  بانی له الل تاه کانی خاین جه  بنکه یشتنه س بوون گه مین که که یه: ن، نردراوی هاوکاری سه د حه مه زکریات محه
  ). ٧-٦وو، ل رگه سه
  ، ژماره وره لسه ی ئه رۆژنامه: ( رچاوه  سه-ک و دوو  کانی یه نفاله  شاوی ئه  له وجه و فه دنی ئهشداریکر  به ت به باره سه

:  رچاوه  سه-کدا  نفالی یه  ئه شداریکردن له  به ت به باره ها سه روه هه، )١٧.٤.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه کشه ، یه)٦٥٣٦(
  ). ٢٦نگاوی، جاش و ژینۆساید، ل حمود سه مه(

  ). ١٦٢تی ئراق، ل وه نفال کوردو ده سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ره: ( رچاوه  سه-نفالی چوار  ئهشاوی   ت به ارهب سه
ی دادگاییکردنی  س دی پرۆسه(:  رچاوه  سه-دا )٨(نفالی  ئهشاوی    له وجه و فه شداریکردنی ئه  به ت به باره سه

نفال،  ڵ تاوانبارانی ئه گه کان له وه واوی لکۆینه و ته کراوه کان ئاماده ی تاوانهن دادگای با  الیه  له نفال، که تاوانبارانی ئه
 سی و   له و،گرت خۆ ده له) نفال می ئه رده هی سه(کانی رژم   کۆنه  رۆژنامه وکان نامه گه کان، به ده ران، شایه سکاکه
  زه فره رۆک جاش و مه شداری سه  به ت به باره سه.  یه ڕه الپه) ٩٣١٢ (کانی ڕه  کۆی الپه  پکدت، که ش دوو به
شی بیست و دوو،   به  له وه کانیانه  خاسه زه فره وج و مه ی فه  ژماره وان به واوی ئه کانی رژم، ناوی ته تییه تایبه
  .  وه ته دا بوکراوه)٥٢٢٨-٥٢٢٠(کانی  ڕه الپه
  ، ژماره)الثورة(ی   رۆژنامه ک له ریه  هه  له رسومکی کۆماری، که ی مه گوره ، به)تۆ قه (ردی ولود گه د مه مه ند حه مامه

، دوو  وه ته دا بوکراوه)٢٢.١١.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه ، رۆژی سشه)العراق(ی  ی رۆژنامه)٣٩٠٦ ( و ژماره) ٦٧٥٣(
  .  رگرتووه حوسنی دیکتاتۆردا وهدام   سه له) دالیای خۆفرۆشی و کوردکوژی له راستیدا مه(تی  ناو ئازایه دالیای به مه
رهاد  کان و موالزم فه  سووکه وجه ی فه)٥١(وجی   فهرۆک جاشی سه، )تۆ قه (ردی  گهولود د مه مه ند حه  مامه ک له یهر هه

هۆی  ، به وه ه)کانی ئراق دادگای بای تاوانه(ن  الیه ، له)٥١(وجی  رۆک جاشی فه ردی جگری سه  گهد مه ند حه مامه
 لیستی   له  ه)١٤٢+١١٧ ( کانیان و، ژماره رچووه ستگیرکردنیان بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله  ئه شداریکردنیان له هب

   .  ردی مردووه د گه مه ند حه رهاد مامه م فه به . کان داواکراوه
هاوکاری، : ( رچاوه  سه–ی سلمانی  پارزگار ردی بوو به ولود گه د مه مه قید کاکل حه دا عه)١٧.١٠.١٩٨٩(وتی   رکه له

 پۆستی پارزگاری سلمانیدا  ردی له قید کاکل گه عه). ٤، ل)١٦.١٠.١٩٨٩(وتی  ، رکه ممه دووشهرۆژی ، )١١١٨(  ژماره
دا )٨.٣.١٩٩١(وتی   رکه  له کانی باشووری کوردستان، که ی شاره مدیده لکی سته نی خه ڕینی کۆمه راپهکو   تاوه وه مایه
ندین تاوانبارو  ڵ چه گه  لههیدان، ناوبراو ت و قوربانی شاری سلمانی شه مه ڕینی شاری هه م رۆژی راپه  دووه واته
 .کوژرای سلمانی،  که  سووره منه تی ئه رایه به ڕوه  به دام له  رژمی سه ربه من و ئیستخباراتی سه رپرسی ئه  به وره گه
   .ن و پارته ئهنگری  کانی پارتی دیموکراتی کوردستان و الیه ریزهناو    تکایان چوونهڕین  دوای راپه یه ماه و بنه ئه
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