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راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... ))مینمین  د ئهد ئه  مهمه  یاری زان عرفان محهیاری زان عرفان محه((  کانکان   درینه درینه   یاریزانه یاریزانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه

کانی   چاکه یاری زانه

 زۆربن  سانه  که م جۆره ی ئه خوازین نموونه درژی بۆ ده

  
  

کی سابونکران چاوی  ڕه  گه  له1955 سای  مین له د ئه مه حه عرفان مه
  وه ڕته گه رزشی ده ستپکردنی وه تای ده ره سه.  ھناوه دونیادا هه به

تیپی  ك یاری زانکی رکارز وه کی سه ڕه  گه له 1968کانی  بۆ ساه
 یاری  کهم تیپ  که یه 1969 سای   له  یاری کردووهکدا ڕه  گه  لهمیلی

یان  تیپی سۆف   که1971تا سای    بووه ریوان  تیپی مه تداکردووه
   مان  هه له. رکی تر ند براده هاب و چه ڵ کاك ئازاد وه  گه زران له دامه

ی   پله یمانی که ی پۆلیسی سوله  یانه  به ندی کردووه یوه سادا په
ی   زۆر به1974 تا سای 1970کانی   ساه له، نایابی عراق بوون

 یاری   به  بووه1972 سای  له مان کاتدا  هه  بوون لهی پۆلیس یمانی یاری زانی یانه ولهس
ك  عیرفانیش وه  کاك ستی پکردووه  شۆڕش ده  که1974یمانی تا سای  ی سوله زانی یانه

ك   وه1974 شۆڕشی سای   به ی کردووهدن یوه په  مه رده و سه ی یاری زانانی ئه زۆربه
کو شۆڕش   تاوه  شاخ بووه ر له  هه1975بات بوو تا سای   هزی خه کی چاالك له یه رگه پشمه

ی زۆری  ربهۆبرد ز کی کورتی نه یه نی ماوهیما سوله بۆ شاری  وه ڕایه سی هنا وگه ره هه
 بۆشاری دیوانییه تا  وه  کاك عیرفانیش دورخرایه  بۆ باشوری عراق وه وه ر خستهدوکیان  خه

  ی له ههۆی کش  م به  یاری کردن به ه ل وام بووه ر ده ر به ی هه وه ڕانه دوای گه، 1976سای 
ی سیروان  ندامی یانه  ئه بوو بهتوانی یاریان بۆ بکات ی  نه یمانی ی سوله ی یانه ڵ ئیداره گه
  سیروانیان داخست لهی  کردن تا یانه  یاری بۆ ده کی ره رگری سه اری زانکی هی بهك ی وه
ڵ تیپی سۆف   گه له تی  تایبه رزش به تی وه  خزمه  له ووهوام ب رده م به تی به بهرهۆی تای به
مانیا  ه  ئه له، ران نده چوو بۆهه  دوایی1981ی تیپ تا سای  ارهر و ئید ك جگری ڕاهنه وه

  و وه که ی شاره  یانه ی کرد بهند یوه م په کی که یه  شاری نۆیبۆرگ پاش ماوه ج بوو له نشته
کردن  یاری بۆ ده مانیا بوون ه ری ئه رانسه می سه ی سھه  پله  که که تیپه  یاری زانکی بوو به

پاشان  کانی ر خاتری ژن و منداه  به ك جاری له  یه  بۆکوردستان به وه ڕایه  گه1982تا سای 
  وه وته  دور که ورده نگی عراق ئران بوو ورده ی جه رمه  گه که  وه مه رده سه و  هۆی زروفی ئه به
دا  ی ده رگه تی هزی پشمه  یارمه زیاتر  دواوه  به1984 دوای سانی  له. رزش  یاریگاو وه له
کردن  ی بۆ دابین دهتلی پویس لوپه کاندا یان که  گونده کردن له ردانی ده ی کات سه  زوربه که
ر   سه کرده  ئاشکرا هرشی ده ڵ به  ناو کۆڕو کۆمه ی کات له زۆربه  ی پویستیان بوایه وه ئه

 منی  ئه گیرا له 1986هاری سای   به ه ل ر بۆیه هه  مه ر ده و سه ی ئه تی دڕنده حکومه
کو  اوهدا تر  سه  ساڵ زیندانیان دا به20 میی زۆرحوک نجه شکه ای لدان و ئهویمانی د سوله

هاری  به له. ك زیندانی سیاسی  وهویش ئازاد کرا  گشتی بوو ئه لبوردنی که 1988سای 
ی شاری  که زنه  مه که ڕینه  ڕاپه شداری کرد له  به وه  قینکی زۆر په  به1991سای 
ری  فسه  ئه  بهدا بوو باره  ناله  ناسکه و کاته تی شارو نیشتمان له پاشان بۆ خزمه، یمانی سوله
  خۆشی له وتنی نه رکه ده هۆی   بهنشین کرا وام بوو پاشان خانه رده ند ساك به چه، پۆلیس

  . دا زیندان له  تووشیی ببوو وه هۆی لدانه به  کاتی خۆی  دا کهشی له
ن  مه شساغی وته کۆتاییدا هیوای له له

  . تی رزش و کوردایه تی وه بۆ خزمه
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ال ڕاست  1982 / 3 / 27 رواری  به  له مانیا گیراوه ه  شاری نۆیبۆرغ ی ئه  له یه م ونه ه

  
یامنری کوردستان نت په/ راجیانی  ر خه نوه ئه

 

یئ
ردووکیان یاری زانی  هه مین د ئه مه حه پ عیرفان مه  و الی چهمین د ئه مه حه بورهان مه

  مانیا بوون ه می ئه ی سھه  پله ی نۆیبۆرگ بوون که یانه

  
 یمانی  ی سوله بژارده یاری زانی پشووی هه


