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، پرلمانتار، ڕۆشنبیر، )یحاجمحمد ئبوبکر (مال شاخی 
ھبستوان، نووسر، کادیری پشکوتووی یکتیی نیشتمانیی 

ی سکرتر، )ک. ن. ی(دستان، ئندامی ئنجومنی ناوەندی کور
ی ڕۆشنبیری کۆمتی بیری ڕوناکیرکوک، شاری و کۆمک

بب ئوەی سرنووسر و دەستی نووسرانی چندان گۆڤار، 
ھر سرۆک (بناوی نووسینکمب سرچاوەیبدات ئاماژە 

ستووە، قاسم جاشک ژیانی زۆرتر ل ھزار کوردی ل مردن پارا
ئاغا وەک نموون( ، وتیکڕ ل ک)ڕە )١٨/١٢/٢٠١٠پما دا ل

ئو یش ناویدواترو فیسبووکدا بوکراوەتوە، ییکانئلکترۆن
ئای ڕاست ھر سرۆک جاشک ژیانی زۆرتر (بۆ وتارەم گۆڕی

) ١٢( تاوانی ک بریتی بوو ل، )قاسم ئاغا وەک نموونل ھزار کوردی ل مردن پاراستووە؟
بشی سرۆکجاش و فرماندەی مفرەزە خاسی ڕژمی سدام و یک بدوای یکدا بوکرانوە، 

کانی قاسم ئاغای کۆیرخان کرابوو بۆ تاوانم تمی زنجیرە وتارەککو زدواتریش . ینجیرە ئ
بارانی اوانیای تئینسکلۆپید(پرتووکی دووتوی وەکو تاوانی بشک ل سرۆکجاشکان ل وتارە 

دا ل )٢٠١١(ل مانگی ئۆکتۆبری سای ،)ئنفال و کوردۆسایدکردنی گلی باشووری کوردستان
ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی (گۆڕی بۆیمیەکناویشدواتر، باشووری کوردستان ل چاپ دراوە

یان ک ل نووسیندرەی خوارەوەی )١٢(ئو ک پم وای ، )ئنفال ل باشووری کوردستانشاوی 
ڕاپڕین و ڕزگاری (و ل چاپی دووەمی پرتووکی ل پرتووکی ناوبراو ل سرەوەدا وەرگرتووە

دا ل کوردستان ل چاپی داوە و )٢٠١٢(دا دایناون، ک ل سای )٥٥-٥٤(ل الپڕەکانی ) کرکوک
! دا ھر ل کوردستان ل چاپ دراوە)٢٠٠٠(چاپی یکمیشی ل سای 

و دەموێ ئگر نکۆی لم کارەی دەکات با داوای ڕوونکردنوە ل مال شاخی دەکملرەدا  بۆی
بۆمی بسلمنت ک ل نووسینکی منی وەرنگرتووە، ئگریش ل نووسینکی منی وەرگرتووە 

اشترین نکردووە؟ بئاماژەی ب سرچاوەی نووسینک و ناوی منبۆ با بۆمی ڕوون بکاتوە 
ب ،وەیم ئکی قسوانچلماندنی پش بۆ سرتووکی کگشی چوارەمی پب ) ڕین وڕاپ

ی بخات ڕوو، ئگر ئو )ڕزگارکردنی کۆی(بابتی ) ٢٠٠٠(ی چاپی یکمی سای )ڕزگاری کرکوک
خۆی و نووسینک و درەی وەکو ئوەی ل چاپی دووەمی پرتووککی ) ١٢(لودا ئو 
درەم ل نووسینکی ئو وەرگرتووە و ئامادەم داوای ) ١٢(ووسیبوو، دیارە من ئو نپرتووککم

لبووردن ل مال شاخی بکم و ب ھموو سزایک قایلم، سرەڕای ئوەی ک چاپی یکمی ئو 
داونلۆدم ) پوکمیدیا(ی ماپڕی )کتب(پرتووکی ئوم نبینیووە و چاپی دووەمیشی ل بشی 

. ، ھروەھا ل یادیشم و الی خۆشم نووسیوم ک زانیارییکانم ل ک و ک وەرگرتووەکردووە
دا گڕام و )ڕاپڕین و ڕزگارکردنی کرکوک(ی پرتووکی )٢٠٠٠(زۆر بدوای چاپی یکمی سای 

ڕزگارکردنی (داوام ل دەیان نووسر کرد، ئگر ئو پرتووکیان ال دەست دەکوێ تنیا بابتی 
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م ل بشی چوارەمدا بۆ سکان بکن و بنرن، وەل زۆربیان ک زانییان بۆ ئو مبستم )ۆیک
درەی ک پم وای ) ١٢(وا ل خوارەوەدا ئو !!!!! بدەنگیان ھبژارد و بداخوە وەمیان نداموە

ناوی من بدات،  و ەکمال شاخی ل نووسینکانی منی وەرگرتووە بب ئوەی ئاماژە ب سرچاو
، ک مال شاخی تنانت خاڵ و فاریزەشی و ھی بژردا دەکشموەکو خۆی دەنووسموە

: بازنداوە
ڕینی ی رۆژی راپه)9.3.1991(رۆژی شت ھاووتی لهو بیست و ھهرگهھیدکردنی دوو پشمهشه(

ستی دهبهی کۆیهناو قشهنداری لهبریبهکهرگهدوو پشمهمان، کهی قارهکی کۆیهنی خهکۆمه
مکۆل ر بایز حهوھهتمانی و جهد کانی وهحمهئهبریتی بوون لهھیدکران، کهتاوانبار قاسم ئاغا شه

میر رزان تۆفیق، ئهریم، بهئاکۆ که: (ش بریتیین لهکهھاووتییه) 28(ھا روه، ھه)ری ناسکهوھهجه(
د، سعهنگی ئهلیل خالید، جهرحان، جهدین، جاسم فهدرهن، ئیبراھیم سهسهبدو، ئیبراھیم حهعه
ر، شروان ئیسماعیل، عومهد، سوارهحمهئهمیرهمید، سهد حهمهمید، سهفا، ستار حهمید مستهحه

مین، دئهمهحهوز، کاوهران حهر، کامهمان عومهجید، قارهڵ مهیسهر ساح، فهد، عومهمهر حهعومه
سرین نی، نهرهنین قهتاح، نازم ساح، نازهبدو، میرزا فهد عهمهد خدر، محهمهد، محهمهحهکاوه

). سدیق و نامیق سمان
ڕین و ئازادکردنی شاری رۆژی راپهلی ئیسماعیل لهحمان عهناوی رهجاشکی قاسم فارس ئاغا به

زگاکانی ر دامودهبۆسهکی کۆیها دوای ھرش و فشاری زۆری خهد)9.3.1991(وتی رکهلهکۆیه
، قاسم ئاغا )ر بینماوهجهسلیم بهئاغا با ته: (قاسم ئاغای گوتبووکان بهخۆفرۆشهرژم و جاشه

.)کردبوو و کوشتبوویگوللهناوی جاشی ناوبراوی پ لهھه
مندا وەکو یکن، و نووسینکانی مال شاخی درە ک ل ھردوو) ١٢(سرەڕای نووسینوەی ئو 

بارانی ئنفال و اوانئینسکلۆپیدیای ت(کۆپی دەقی نووسینی ھردووکمان ل ھردوو پرتووکی وا 
ل خوارەوە ) ڕاپڕین و ڕزگارکردنی کرکوک(و ) کوردۆسایدکردنی گلی باشووری کوردستان

. بکن و ڕاستییکانیان بۆ دەرکوتاوردھردوو نووسینک بردادەنم، بۆ ئوەی خونران 
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