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  راجیانی ر خه نوه ئه ... کان  میلله  تیپه ك له یه وه ئاوڕدانه

  
رشتی یاری زانی  ر په  سه وست بووه بهرکارز در کی سه ڕه  گه  له1972  سای تیپی سۆالڤ له

بران و  ر قه کی سه ڕه  گه  له  دواوه  به1969کانی  ساه، هاب ئازاد وهیمانی   ناوبانگی سوله به
 ناوی جۆراو ندین  چه دا به یه و ناوچه  ببوون له تیپکی ال کۆن درووستند چه رکارز سه
، الڤۆ ناوی تیپی س  به تیپك  یه  به کان بکات موو تیپه هاب توانی هه ئازاد وهپاشان ، جۆر
  رده روه ی په بژارده ی پۆلیس و هه یمانی و یانه ی سوله هاب پشتر یاری زانی یانه د وهئازا

، ی تیپب  بردن و ئیداره ڕوه دروست کردنی تیپ و به بوو له زموونکی باشی هه ه ئ بوو واته
ك   یه کانی کرد به موو تیپه هه، رکارز کانی سه  مللیه کگرتنی تیپه  یه سا به هه   ر بۆیه هه

   تیپه کك له  یه ی بکات به که م دا توانی تیپه کی که یه  ماوه  ناوی تیپی سۆالڤ له تیپ به
  شداری یاری کۆتایی تیپه ی کات به  زۆربه یمانی که ی شاری سوله مه رده و سه کانی ئه اشهب
ی  بژارده و هه  ئاستی یانه شتنه  گهشی یاری زانانی تیپ زۆربه،   کردووهکانیان للهمی

  . مانی سوله
  . ند خزانك چه  تیپی سۆالڤ زیاتر بریتی بوو له
عیرفان / هاب  جاد وه نه/ هاب  زاد وهو نه/ هاب  اد وه ئاز پکھاتنی تیپ بریتی بوو له

تیف حاجی  له/ ر حاجی عارف  عومه/ راجیانی  ر خه نوه ئه/ راجیانی  بورهان خه راجیانی خه
اد ئاز/ هید حسن حاجی عارف   شه/باس حاجی عارف   عه/ئیبراهیم حاجی عارف / عارف 
 /وزاد حاجی فارس   نه/ی  مه  نه فیق قاله  ڕه/عاون  شیروانی مهسیب  د حه حمه ئه/ فا  موسته
هید دشاد  شه/ هید ئازاد ساح  شه/ فا  هید بورهان شخ موسته شه/ ر حاجی فارس  عومه
سن  رزان شخ حه هید به شه/ د مارف  حمه هید ئازاد ئه شه /  له هید باقی سه شه/ ید باقی  سه
  باس هید عه شه/ رزنجی  به
 قوربانی ڕگای شۆڕشی نۆی  کانی بوون به ندامه ی ئه  زۆربه ره وروه  کورد په م تیپه ئه
  . بوون) ك. ن. ی (ڕی ڕگای بیروباوه هیدی کانمان شه هیده ی شه مان زۆربه که له گه
  

نانی تیپ ی یاری زا  هۆ زۆربهینم که ك یه  هۆیهند ر چه  به نی کورت بوو له مه مان ته که تیپه
 یان  رگه  پشمه  بوون به مان واته که له نۆی گه شۆڕشی  نداین کرد به یوه  په1980ی دوای سا

ڵ تیپی چیا  گه ناچار له، ما  تیپ یاری زانانی نه وه ر ئه  به ران له نده  چوون بۆ هه ونتھا هه
ی   تیپی سۆالڤ کۆتایی پھات نه وه  داخه به، تیپی چیاشیان نا  که ك و ناوه  یه ون بهبو

 کورد  و تیپه وتن بۆ ئه رکه رزی وسه ربه  کۆتایدا سه له و ناوه وام بت به رده توانی به
  کانی کرد به ندامه کان و ئه ی الوه زۆربه تیدا   ڕگای کوردایه وا له خوازین که  ده رانه روه په

هیدانی  هیدانی تیپ و گشت شه  گیانی پاکی شه زار سو له هه. قوربانی کورد و کوردستان
   . می خۆیدا ر ده  سه  بوولهتی رزش وکوردایه ی وه ڤ قوتابخانهتیپی سۆالکوردستان 

  
  یام نری کوردستان نت په/ راجیانی  ر خه نوه ئه
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  :  وه ره  سه ستی ڕاست له یاری زانانی الی ده

/ راجیانی  ر خه نوه ئه/ هاب  وزاد وه نه/ هید ئازاد سالح  شه/ هاب  جاد وه نه/ فا  ئازاد موسته
  راجیانی عیرفان خه /  یاره ن ته سه  حهرزانی به / هاب ئازاد وه

  :  وه کان الی ڕاسته دانیشتووه
ئیبراهیم / عید   سه مه حه/ سیب  د حه حمه ئه/ دارا / ر حاجی عارف  عومه/ باس  هید عه شه

 حاجی عارف


