
 س دا ده کانی کۆماری ئیسالمی گیانی له کداره ی چه  گولله ده به غه کارکی زانکۆی نهدخون
 

،  ده غه نهشاری یامی نووری  ، خونکاری زانکۆی په)١٩٨٢ (١٣٦١سایدایکبووی  لهکی پیرانشار،  خهتی،  مهح تۆفیق ڕه
 داونی  له ١٤⁄١٢⁄٢٠٠٤وی  ، شه  وه یهڕا گه  دهان ـ پیرانشارر اجیئۆمهحسنووری    له تر کاروانچیک ڵ کۆمه گه  له کاتک که
 . س دا ده ی کۆماری ئیسالمی و گیانی لهکان کداره سژی چه ر ده  به وته که پیرانشار

 
 یامی  زانکۆی په  و له ده غه  شاری نه و بۆ خوندن چوبووه ئه. کی کرکاری پیرانشار بوو یه ماه نه ب  لهتی حمه  ڕهتۆفیق

 بژیوی خۆی و رجی خوندن و  خه بۆ دابینکردنی  که قیتۆف.  بووجوگرافیریکی خوندنی   خه و شاره نووری ئه
واو  ی ته که  مانگی تر خوندنه٣بوا دوای  ، دهریک بوو  خه وه تیه  کاری کاروانچیه یدا به که نار خوندنه که له،یان وه ماه

 تۆفیقی  یان به ته رفه و ده  ئهڕژیمی ئیسالمی تکارانی نایه جه  وه خهدا م به ربگرت، به  وهزانکۆی  بکات و بوانامه
 .دا رگ نه مه جوانه

 
 !تکشان حمه کرکاران، زه

  کاروانچیانی ناوچه س له دان که سهتا ئستا  ،نی نگریسی کۆماری ئیسالمیدا مه ی ته ماوه له
ی کانی ڕژیم خونه  چنگبه کداره س چه ده  به،کانی تری کوردستان  ناوچه وشت و شنۆ رده ، سه پیرانشار“کانی رسنووریه سه” 

  کهووری خزمی نزیکی تۆفیق بوو، ف  عوسمانی غه، وانه کک له  یه. س داوه ده  لهشیان ندامکی له داران گیان یان ئه رمایه سه
 منای کس دا و کۆ ده  گیانی لهکانی رژیمدا کداره مینی چه  که لهتۆفیق  ی ه شومان  هه ن و بهمان شو هه   له که پاره

 .جما پاش به لهی  وردیله
 

  له وتۆی  ئهکی یه وه ینههیچ لپرسدا  تانه نایه و جه  کاتی ڕودانی ئه لهگۆڕ،  کو ڕژیمی شای گۆڕبه روه کۆماری ئیسالمی هه
ژیانی   کهی  تکشانه حمه و زه  بۆ کوشتنی ئه  کردووهتر ئاوهس ده ی تاوانبارانهو  ئه  م جۆره و به  نییه   بووه نه کانی کداره چه
  .یان نانی ڕۆژانهوی   گره  نه بخه گیانیان  وانه  شه وتی  کاری کاروانچیهر  به نه  مل بدهردوون کیناچاررانتریان   نان هه له
 
 ! ده غه  و نهتکشی پیرانشار حمه کی کرکار و زه خه

 !یامی نوور و خوندنگاکانی تر ی زانکۆی پهخوندکاران و مامۆستایان
 

رچی زوتری  ههیدان و داوای سزادانی   مه بنه   دلرانهانتکگرتوو  هزی یه  به  که، یه وه ئه ڕز  ی به وه ئ  لهڕوانی چاوه
   و نه  تاوانه نهژیان کانی تری  ند و چایی و پداویستییه ر کردنی قهئاوو. ن  بکهختکردو تی گیانبه حمه  ڕهبکوژانی تۆفیق
نجی  سه  ده  لهر گه ، ئه خساندایه  بره که و خه  ئیمکانی کارکی تری بۆ ئهداران رمایه ر ڕژیمی سه گه ئه.  قاچاخچتی

رخان  ژاران ته  و ههکاران،قوتابییان، خوندکارانمی ژیانی ب ی بۆ دابینکردنی النیکهشمی شکی که  به، ئوهتانبراوی  به
 مین و   به ش  کۆکش و کربارچییانه و کاروانچیموو و هه ئه  نهو بوو  کاروانچیمان دهکار و ب  نده وه  ئه نه،  دایهبکر

 . چوون ده تدا ڕن و قاچاخچی  سنوورپهناوی   به“سنوور”ردو دیوی  رانی هه داگیرکه ی گولله
 

ی تۆفیقی  ماه  بنهردی هاوده و نگ هاوده  وه  قویی دمانه لهین و  که حکووم ده ی کۆماری ئیسالمی مه ته نایه م جه ئه ، ئمه
 . رین ی تکۆشه ئوه ئازیز و
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