
 1

  ی جاشه)١٠٢(وجی  رۆک جاشی فه رزنجی سه دین به 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 سهر   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

ام د 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 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 زووترین کات هه بت به انمدا ههک  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  نیا په ، ته)ک ب ر کویه  هه هر جاشه ل  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
رتووکی   په  له یه مشوه  به وه، که  دنینه کو نموونه  وهگایی رمه م چه لی رۆسته  عه مه ر حه عومهمدا،  شته شی هه  به له
  .  دا باسی کراوه)لی باشووری کوردستان نفال و کوردۆسایدکردنی گه ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(

  . کان  سووکه جاشهی )١٠٤(وجی  فه رۆک جاشی ، سهگایی رمه م چه لی رۆسته  عه مه ر حه عومه
 کانی نفاله ئه  ک له ریه شاوی هه   له  کردووهانشداریی به، )١٠٤ ( وجی ژماره و فهگایی  رمه لی چه  عه مه ر حه عومه

)٧+٦+٥+٤+٣+٢+١.(   
ی  رۆژنامه: ( رچاوه  سه-ا  دوودک و کانی یه نفاله  شاوی ئه ک له ریه  هه  له وجی ناوبراو شداریکردنی فه  به ت به باره سه
  ). ١٧.٤.١٩٨٨(وتی  ، رکه ممه کشه ی رۆژی یه)٦٥٣٦ ( ، ژماره وره لسه ئه

 و  ر، رانیه له وجول، دووز، ئاغجه کانی نه نفالکردنی دانیشتوانی ناوچه شداری ئه گایی، به رمه چهلی   عه مه حهر  عومه
  ). ٢٤١رگ، ل حمان، تونی مه بدوله زیاد عه: ( رچاوه  سه-) ٤+٣(کانی  نفاله  ئه ، واته سورداشی کردووه

نفال  سوڵ، ئه شۆڕش حاجی ره: ( رچاوه  سه-وت  هش و ح ک، پنج، شه کانی یه نفاله  شاوی ئه ت به باره ها سه روه هه
  ). ١٦٧+١٤٨کانی  ڕه تی ئراق، الپه وه کوردو ده

ی  وه ستکردنه  گرتن و راده  به تباره و، تۆمه کتیی نیشتمانیی کوردستان دایه کانی یه یزه ئستا له ر  رۆک جاشه و سه ئه
باران  گاو، دواتر گولله رمه نزیک چه دا له )٥.٥.١٩٨٨(وتی   رکه کتیی نیشتمانیی کوردستان له ی یه رگه پشمه) ١٢(

د،  مه ر محه ربوار عومه (  بریتین له که رگه  پشمه اوی دوازدهن.  وه عسه ن رژمی به الیه  له دانیان  سداره کردنیان یان له
لی  ریم عه حمود، که فور مه د غه مه حمود، محه د، هاوڕێ شاکر مه حمه د قادر ئه مه ، محه)ئارام(عید  د سه حمه ها ئه ته
ریم و  شید، کاروان که ر ره نوه لی ئه شید، ئاوات حوسن، عه د ره مه ر محه نوه  ساح، ئه مه مال حوسن حه ریم، جه که
ری  عومه(ستی  ده  به ی که یه رگه پشمه) ١٢(و  عید، ئه سه مه  ئاکۆ حه: ( رچاوه  سه-) د مه د محه حمه کر ئه بوبه ئه
  ). ٢٩.٣.٢٠٠٩وتی  ، رکه ممه کشه ڕی کوردستاننت، رۆژی یه هیدکران، ماپه شه) گا رمه لی چه عه مه حه

دادگای بای (ن  الیه کان، له  سووکه وجه ی فه)١٠٤(وجی  ی فه گایی، راوژکار رمه م چه لی رۆسته  عه مه ر حه عومه
  و، ژماره رچووه ستگیرکردنی بۆ ده رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له هۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه

  .   کان  لیستی ناوی داواکراوه  له وه  بۆته ی دووباره که  ناوه ت، واته ی دراوه)٢١٢+٢٧٨(
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وتی  ، رکه ممه چوارشهرۆژی ی )٣٢٤ ( ی هاوتی، ژماره ی رۆژنامه گوره گایی، به رمه چهم  رۆستهلی   عه مه ر حه عومه
ڵ  گه ری لهژ ربهندی ژ یوه دا په)١٩٩١( سای  ی کوردستان له ره ڕین و لبووردنی به دا، ناوبراو دوای راپه)٢.٥.٢٠٠٧(

 لبووردنی  واته ، کهدا)٩.٤.٢٠٠٣(وتی   رکه رووخانی رژم لهرۆژی  تا  بووه ر هه  ههداعس بهتی  حکومه دام و رژمی سه
  رجک واز له مه  بوو بهرچوو عس ده  به ربه رۆک جاش و پیاوانی سه  بۆ سه که،  وه  ناگرته رۆک جاشه و سه ئهناوبراو 

ستی دادگای بکات و  کتیی نیشتمانیی کوردستان خۆی راده  یه  پویسته بۆیه. دام بنن عس و سه به) تی خزمه(ی  راژه
   .ربگرت کانی وه سزای تاوانه

  
  
  
  
  

  :م که ڕز و گشت کوردکی دسۆز ده رانی به  خونه داوا له: تبینی
ندک جاشی  ستی هه ده به  ، که تزان  دهی گوندی قگه یه رگه پشمه) ١٧(و  هیدانی ئه سک ناوی شه ر که هه .١

  له   که م ئیمیهی  ناونیشانهو  بهوخۆ  راستههیوادارم هید بوون،  دا شه)٢٨.٦.١٩٨٣(وتی   رکه لهسووک 
ر زانیاری تریش بنووست زۆر  گه  ئهکانم بۆ بنووست هیده  ناوی سیانی شه، نووسراوهدا  وه دا یان خواره وه ره سه

   .م که  ده ندی پوه یوه م بنرت، خۆم په که وخۆ بۆ ئیمیه فۆنی خۆیم راسته له ی ته  یان ژمارهباشتر،
 راستی و دروستی  له گومانم  به خۆم  ، که یه  هه وه ی خواره رۆک جاشانه و سه ر ئه سه س زانیاری له ر که هه .٢

،  وه کانه  ناو لیستی جاشه ته نهخراو نهستا تا ئ  شه ر بۆیه ، هه ریان نییه سه  کم له هیچ زانیارییهو کانیان  ناوه
 .  ی خاسه زه فره رۆک جاشن یان مه  سه  که ت بۆم روون نییه نانه ، تهکانم بۆ بنرن داواکارم زانیارییه

سرو مشیر  ساالر نه. ولر کی هه خهن باپیر  سه حه. یانی فبه ره ج مارف شه ره ت فه هجه به: (کان ناوه
مال  که.  لیفه حمود خه عید مه سه. شید زنیی د ره مه عدی محه سه. عید بابان ر سه باح عومه سه. ئیسماعیل

د  مه شید محه مۆ ره مه. تاح گۆران ریم فه ت که هیمه. ند مه بدولقادر کاکه د عه مه محه. یی مال ئاغا کاکه جه
   ).د زۆراب مه موحسین محه. ر کۆچه


