
 

 

 

    سەد ساڵەی هێمن
کورد ێڕیباتگەو خ رەروەشتمانپین یریشاع من،ێه: تەوەر  

  یشتەعوسمان دد. 
.(یخدر، ناسراو به )عوسمان ده شت دەمەعوسمان مح  

.ەکبوویدا ١٩٥٢ ڵیسا ەل  
.ەکردوو واوەت رێولەه یشارەل یندنێخو یکانەناغۆق  

.ەکردوو یکوردستان کار یکانەهاتێد ەل ستاۆمام کوەو کێناڵسا   
.ەکردوو ەوەکوردستان ێینو یشۆڕش یکانەزڕی ەب یندەوەیپ ١٩٨٩ کوەتاو ١٩٨٢ ڵیساەل  
.ندنێخو رەب ەوەتەاوەڕگ ەدا دووبار ١٩٩١ ەکوردستان ل یکەڵخ ینەڕیاپڕ یدواەل  

 یحقووق یسانسیول یکورد یبەدەو ئ زمانەل یسانسیل ەیوانامڕب ١٩٩٦ کوەتاو ١٩٩٢ یناڵسا وانێنەل 
.ەناوێستهەدەب نیدەالحەس ۆیزانک ە، ل وارانێئ یندنێخوەل  

و  یاسیس یکۆرە)ناو یشانیناون ەب ەیکەرەماست ەیاننامی، پا ەرگرتووەو یرەماست ەیوانامڕب ٢٠٠٠ ڵیساەل
.ە(بوومنێه یعریش ەل یتیەەاڵمۆک  
 انیموکر ەیناوچ یعری)ش ەیەشانیناون مەب ەیراکۆدکت یزێ، ت ەرگرتووەو یراۆدکت ەیوانامڕب ٢٠٠٧ ڵیسا ەل
.(ەنموون ەب یوقەش فاە، مست یقاز یفەی، س ەییکۆک یالمارفە؛ م رانیشاع یمەرهەـ ب ستیب ەیدەس یمەکیە ەیوین  

.ەاندووەیچاپ گ ەب یکورد یبەدەئ ەیوەنۆڵیکڵێو  ەخنڕە یبوار ەل یبێکت کەڵێمۆک ڕۆمەئ کوەتاو  
.ەوەکردت واڵب کانییەمیکادەو ئ یزانست ەارۆڤگ ەل یاتیبەدەو ئ عریش یرۆپسپ یبوار ەل یزانست یوتار ٢٠ ەیکینز  
.ەکردوو یشدارەب داەوەرەکوردستان و د یمێرەه ەیوەناو ەل یتڵەوەد وێو ن یزانست ینفرانسۆک ندەچ ەل  
و  یاسیس یکۆرەناو ەیبار ەل - منێ)ه یشانیناون رێژەدوو جاران ل ستاێتا ئ ەک ەیکەرەماست ەینام ەل ەجگێب
 ە، ب ەاندووەیچاپ گ ە( بیبداغ یلە)ع یهاوکار ەب یشەکید یکێبێ، کت ەوەتۆب واڵ( چاپ و بیکانەعریش یتیەەاڵمۆک

 ەل واە( کخشانەو چ پ عری)چ ش ەیقانەد وەئ مووەهەب کینز ەیکراوۆک ەل ییەتیبر ە( کمنداێه ینیمەمات ە)ل یشانیناون
.ەوەتەکراون واڵنووسراون و ب منداێه ستاۆمام ینیمەو مات ێڕینگیش  

 ەب انیمەکەیە، ک ەوەتەبوون واڵ)مهاباد( دا ب یارۆڤگ ەل ۆیخ یکات واە، ک منێه یانیو ژ عریش ەیبار ەدوو وتار ل
 ەل ەتاز یکەیەشۆ)گ یشانیناون ەب انیمەدوو ویە( ییجودا ڵەینا ەینامیساق ەل وازێئاواز و ش یاتی)بن یشانیناون

.ە( منێه یریشاع یزموونەئ  
لەگەل داەندیئا ەل ەیازین وەب ،ەپاراستوو ۆیخ یال یمنێه ەیکراوەن واڵب یعریو ش نتێمۆکید کێندەه  
.ەوەبکات انیواڵب داەڵسەو ت رێت یکەوەنۆڵیکێل   

 داۆیەک ۆیزانک ەل رۆسیفۆپر یزانست ەیپلەب هاەروە، ه ییەکورد یایمیکادەئ یکارا یندامەئ ستاداێئ ەل
.یەاڵبا یندنێخو یژێب ەوان یستاۆمام  

 

 

 

 


