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  یمانی ی سوله رده روه هی پ بژارده ی هه  ساه37یادی 
 1960کانی   ساه یینهبت بوان ین ده یمانی بکه رزشی شاری سوله  مژووی وه ر باس له گه ئه

ر  گه ئه، موو بوارکدا  هه  له هزیدا بووه ڕی به وپه رزش له  وه1980سای  تای ره تا سه
راورد   ڕاستیدا به ڕین و ئازادکردنی عراق له نی دوای ڕاپهکا ڵ ساه گه ین له راوردی بکه به

  یه م قسه لماندی ئه کو ئستا بۆ سه  تاوه وتوتر بووه پشکه کۆندا زۆر  رزش له وه، ناکرت
  .ین یمانی بکه ی سوله ماشای مژووی یانه بت ته ده
  وا زۆر ساڵ له  که وه رزه  به ئاستکی زۆر ی نایابی عراق بوون به کاندا پله ی یاریه  زۆربه له

 هیچ  مان بیستووه  نه می عراق بوون تا ئستاکه که ی یه  پله  و باله ته به کانی سه یاره
   یاریه ر ئاستی عراق دا له  سه ست بھنت له ده می به که ی یه کی کوردستان پله یه یانه
  باسکه /  باله/ تۆپی پ / ك  کاندا وه کیه ره سه

ست  ده میان به که ی یه دا پله  یاری باسکه یمانی له ی سوله رده روه ی په بژارده  هه1968سای 
  مه رده و سه رزش کارانی ئه ی وه زۆربه. ر ئاستی پارزگاکانی باکوری عراق سه  له هناوه

   خوندن له  لهوام بوون رده رزش به شانی وه  شان به  واته واو کردوه ی خوندنیشیان ته پله
  وام بوون رده یان به مان کاتیشدا زۆربه هه
  . ) کاك ساالر  به ناسراوه (عزیزجم الدین  ڕز کاك نه بهك   کاری سیاسیشدا وه له

  
  

  راجیانی  ر خه نوه ئه
  یام نری کوردستان نت په

  
/  حیم محمد ڕه/  لی روز عه نه/   ری تیپی باسکه ڕاهنه تیف لی له عه  روه سه الی ڕاست له
عمر حاجی / کان  دانشتوه ڕاست الی /لی  بدول قادر عه عه/   ئاغا دشاد حمه/  کاك ساالر

محمد علی  ( بچکۆل مه حه/ تیف  ر له تایه/ بدول حاجی محمد  عه/ نوری محمد / تۆفیق 
) سعید
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ئازاد /   رده روه  پهی بژارده ری تۆپی پی هه ڕاهنه الح محمد کریم مامۆستا سه. پ الی چه
  هتد.... تیف علی له/ الح چاوشین  سه/ مال  جه/ هاب  وه
  

  دا  یاری باسکه م له که ی یه مانی پله ی سوله رده روه ی په بژارده هه  شاری موس1968سای 


