
 1

ی )١٠٢(وجی  ی فهرۆک جاش رزنجی سه دین به سره  نهئیبراهیمی شخ  
وشیروان  ی گۆڕانی نه وه  بزووتنه ربه  سه ئستاکه  که کان  سووکه جاشه
ی هاوتی،  رۆژنامهی )١٧ ( ڕه الپه    له  کهداک یه وه  روونکردنه له،   فایه مسته
،  وه ته اوهبوکردا، )٤.٨.٢٠١٠(وتی  ، رکه ممه ی رۆژی چوارشه)٦٥١ ( ژماره

و دام  سهکانی   سووکه وجه فهرۆک جاشکی  ر سه  هه کات که  ده وه باسی ئه
.  مردن و تیاچوون  بپارزت لهکوردزار  روو هه  سه توانیوتی لهعس  به
و  ی ئه که  لدوانه م له که  ناوونیشانی ووتاره  بم که وه وت ئه مه تا ده ره سه
رۆک  و سه  له بژرم ک هه یه ند نموونه وت چه مه ، پاشانیش ده رگیراوه وه

ژیانی وجی ناوبراو  رۆک جاشی فه ی سه  قسه به   گوایه دام که ی سه جاشانه
ندک  کو هه  به وانه پچهک  نهچت یان  رده رۆک جاشی ناوبراو وا ده ی سه ، با بزانین قسه زار کوردیان پاراستووه هه
  !  هیدکردووه یان شه رگه ان هاووتی و پشمهد یان و سه  ده رۆک جاش به سه

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 نووسم کهوت شتک ب 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 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  نیا په ، ته)ک بن ر کویه  هه ر جاشه له  جاشی دۆڕاو هه که(ی ناشیرینم پ بن  وت قسه یانهب

 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 دارم ده زام ی که وه کو ئه کرابم، به

  کو نموونه  وه)ی هاڕونی هرامی شمه به(  ناسراو به د مه  محهحمان بدوله د عه مه هرام محه بهمدا،  یازدهشی   به له
لی باشووری  ی گهنفال و کوردۆسایدکردن ئینسکلۆپیدیای تاوانبارانی ئه(رتووکی   په  له یه مشوه  به وه، که دنینه

   .  دا باسی کراوه)کوردستان
هرامی  به ( ناسراو بهد  مه  محهحمان بدوله د عه مه هرام محه به، کان  سووکه ی جاشه)١١(ی وج رۆک جاشی فه سه

  ). ی هاڕونی شمه
ڕی   شه تی و له  جاشایه لهی رابردوودا  ده شتاکانی سه ڕاستی سای هه  ناوه هرام له د هاڕونی باوکی به مه شخ محه

  . دامی دیکتاتۆردا کوژرا ی سه که  دۆڕاوه ناو قادسیه  ئرانی به–ئراق 
  لههاڕونی د  مه حمان محه بدوله د عه مه هرام محه بهرۆک جاش  سهیی  رمانده  فه کان به  سووکه ی جاشه)١١(وجی  فه

ی بناری  وه  گوندی هله ناسی حزبی شیوعییان له وونهر و ماند ی تکۆشه رگه دا دوو پشمه)١٩٨٦(هاوینی سای 
  . هیدکرد ک موسوی شه به وت خدر کاکیل و عادل شه رکه سهکانی  ناوه زراو به زورگه

ئای (ی  رگه ی هاڕونی دوو کادیر و پشمه هرامی شمه ی به وجی یازده کانی فه دا، جاشه)٢.٧.١٩٨٦(وتی   رکه له
مین ناسراو  دئه مه هدی باپیر حه ز و مه به  نه  ناسراو بهقوڕشاغوویین  سه زا حه دین ره دره هناوکانی س یان به)شۆڕش

و  ئه. ولریان کردن منی هه ی ئه ستی دائیره ستگیرکردو راده ده)  رحوشتر به/رووشتر به( گوندی  تی له ڕانه  به  رباز له به
   بوون، دواتریش له ڵ ئمه گه  له که وزه  حه ی بایز له ر چایخانه رامبه منی کۆن به  ئه ی ئای شۆڕش له یه رگه دوو پشمه

  وان له ک، ئه  بۆ ژووری یه وه ی من بگوازرمه وه ر له  بووین، به وه که یه ک به یه  ژووری چوار ماوه  له  نوکه منه ئه
پستی  لالد له ری جه نده د به مه واد حه عهناو شۆڕشی  ی دادگای به وانه دا ره)١٩٨٧(کی سای  ڕاستی مانگی یه ناوه
دواتریش پاندن و،  ردا سه سه دانی به  سداره دا سزای له)٢١.١.١٩٨٧(وتی   رکه ر له نده بهد  مه حهواد  ردا کران، عه دادوه

دران و  اره سد  کورد له کی تری زۆر له یه ڵ ژماره گه غدا له ی به  ژووری سداره دا له)٢٩.١٢.١٩٨٧(وتی   رکه له
  . هیدانی رگای رزگاری کورد و کوردستان ی شه که رزه ربه مر و سه رگیز نه  هه  کاروانه یشتنه گه

 
  ممه شهچوار 2٠١٠.١.١٢

 

یی گه رسیم دیبه ده  
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ک  وهی هاڕونی  هرام شمه به،   پاراستووه مردن لهزار کوردی   هه رۆک جاشک  ژیانی زۆرتر له ر سه هه
  م یازدهشی  به!  نموونه



 2

کانی  ڕه شی بیست و دوو، الپه ک، به  یه ی ژماره رچاوه سه: ( رچاوه  سه-  ی کردووه)٨(نفالی   ئهشداری  به وجی یازده فه
)٥٢٢٨-٥٢٢٠ .(  
دادگای بای (ن  الیه ، لهکان  سووکه جاشهی )١١ (یوج رۆک جاشی فه سهد،  مه حمان محه هبدول د عه مه هرام محه به

  ژمارهو،  رچووه دهبۆ ستگیرکردنی  رمانی ده کاندا، فه نفاله ئهشاوی   شداریکردنی له هۆی به ، به وه ه)کانی ئراق تاوانه
 پارتی  ربه سهموویان  ر هه هه  وڕۆکه  ئه یه ماه و بنه  ئه. ت  دراوهکان داواکراوه  ناوی تاوانباره لیستی   له ی)٣٠٨(

  . یه ری ئاسایشیان هه فسه ربازی و ئه  و پۆستی سهدیموکراتی کوردستانن


