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 دامەزرانی ساڵڕۆژی چلەمین بۆنەی بە گشتی سكرتێری پەیامی
 .ێرانئ كوردستانی ی خەبات سازمانی

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ــەد و نەوەد و   ییخەرمانانخەرمانان٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەی و ی و سس ــەد و نەوەد و هەزار و سێس دوو هـەزار و بیست ی زایینــیدوو هـەزار و بیست ی زایینــی  سێپتامبریسێپتامبریی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێس  ٤٠٠: ژمارە         

 !جەماوەری ستەملێكراوی كوردستان
     !شــــــــــەهیدان ســــــــــەربەرزی كەســــــــــوكاری
 .!خەبات سازمانی ڕێبازی هاوباوەڕانی

 كوردســتانی ی خەبــات ســازمانی دامەزرانــی
 كــۆچی٩٠٥١ ســاڵی خەرمانــای ی٥ لە ئێــران
 گەڵ لە.  بـ  پیـرۆز الیەك هەمـوو لە خۆری

 هاونیشــــتمانیانی بە پیرۆزبــــای  دەربڕینــــی
 ڕیبـازی تێكۆشـەرانی هەمـوو ئیـرادەو خاوەن

 بـۆنەی بە كە دەزانـ  پێویسـتی بە سـازمان،
 كە یــن ڕابگە پێتــان شــكۆیەوە بە یــادە ئەم

 ڕێبـــــازی و كــــوردایەتی ڕێبـــــازی هــــۆگرانی
 ســـــــــازمانی ڕیزەكــــــــانی لە ئــــــــازادی وازی

 كەندوكۆسپێك جۆرە هەر بۆنی بە خەباتدا،
 دژمنكـــارانەو پیالنــی بەرنـــامەو ســەرەڕای و

 ژەهــــــراوی، پڕوپاگەنــــــدەی و ترۆریســــــتی
 ئازادی پێناو لە تێكۆشان لە دەبن بەردەوام

 گۆڕنــــــانی لە و كــــــورد گەلــــــی رزگــــــاری و
 بریــاری  بەڵـ . ئاخونـدی ملهـوڕی ومەتیحكـ

 پێنـــاو لە شـــێلگیرانەیە تێكۆشـــانی ئـــێمە،
  ئــــــازادی پێنــــــاو لە تێكرایــــــی، ئــــــازادی

 حكــــــومەتی كردنــــــی دابــــــین و بیروبــــــاوەڕ
 و مەزهەبــی غەیـرە وپاڕڵمــانی دیموكڕاتێـك

 ئەساســی قــانونی خــاوەنی كە فكــری غەیــرە
 بـۆ  ئێمـ  تێکۆشـانی و بڕیـار.  پێشكەوتووب 

 منـدانن، مـافی ئافرەت، مافی دنیكر دابین
 و زینـــدەورێك هەمـــوو مـــافی  تـــاك، مـــافی

. كوردسـتانە لێـرەواڕی و ژیـنگەی پارێزگـاری
 لەم كوردسـتان هاونیشـتمانیانی كە دڵنیـاین
 لە و دەبــــن هاوكارمــــان پیــــرۆزانەدا ئەركە

 خەبــات ســازمانی پێشــووونی بەرەو ڕاســتای
 هەمیشەییمان و سەرەكی پشتیوانی پشتگیرو

 پیـــرۆزو ئامــان ە كە نـــیە گومانمــان. بــندە
 گەالنـــی تێكـــڕای كـــوردو گەلـــی بەرزەكـــانی

 و ســتەم لە ئاســەوارێك و دیــی دێــنە ئێــران
 . نامێن  بێدادی

 ڕێبـازی هـۆگرانی !تێكۆشەر هاونیشتمانیانی
 !خەبات سازمانی

 حەستەمدا گەلێك هەلومەرجێكی لە بێگومان

 

        

 

 وە دامەزرا، خەبـــــات ســـــازمانی كە بـــــوو
 لە هەلــومە  بتوانـدرایەو كـات ئەو ئەگەر
 شـیاوترو سـاختارێكی بە دەبـوو بوایە، بار

 چەنــد پەڕینــی  تــ  بە تەنــانەت باشــترو
 بەنم. دابــمەزرایە ســازمان درەنگتــر مانـ 
 و حەســـــتەم ڕادەیـــــك بە مەرجەكەهەلـــــو

 بڕیــــارێكی بە كە بــــوو ســــاز چــــارەنوو 
 لە خەبــــات ســــازمانی پێویســــت ژیــــرانەو
 و حوســەینی جەالل ســەید مامۆســتا الیەن
 و ئــــایینی تێكۆشــــەری مامۆســــتای چەنـــد

 كە. دامەزرا پەروەر نیشـــتمان كەســـایەتی
 بـوو،بە پێویسـت ژیـرانەو بڕیـارێكی دەڵێ 
 مێژوویـی یبەڵگە و فاكت بە بەستن پشت
 كــوردو گەلــی مــاف وازانەی جــوننەوەی لە

 كە جـوننەوە، گۆرەپانی هێزەسیاسیەكانی
 نـــــــۆێنەرایەتی هێـــــــزانە لەو كـــــــام هەر

 دامەزرانی هۆکاری دەكرد، بیروبۆچونێكیان
 پشـت هەروەهـا وە بوون، خەبات سازمانی
 تەشـكیالتێكی  بوونی زەرورەتی بە بەستن

 تێكـڕاو بە كورد كە نیشتمانی و نەتەوەیی
 كــــوردی تــــایبەت بە و ســــەردەمەداو، لەو

 بتــوانن شۆڕشــگێڕ تێكۆشــەرو موســامانانی
 بـۆ تێكۆشان ڕەوتی لە و بكەن تێدا كاری

. بگێڕن دەور مافەكانی، بە كورد گەیشتنی
 و خــــومەینی جیهــــادی فەرمــــانی دوای لە

 بە كوردســـتان، بـــۆ پاســـدارەكانی هێرشــی
 لە زیاتر کان ناکۆکی  سەرهەڵدانی داخەوە
 هەروەهـــــــا ســـــــەندو پەرەیـــــــان ڕابــــــردو

 لە جـودا جـودا فكری گروپی سەرهەڵدانی
 بەراوردو بە كــــــــام هەر كە كوردســــــــتان،

 كاریــان خۆیـان بە تـایبەت فكـری بۆچـونی
 لە چاالكیەكانیــــان كــــارو زیــــاتر دەكــــردو

 و تەشــــــكیالت بە خـــــزمەت چوارچێـــــوەی
 لەو .بـوو بیروباوەڕەكـان فكرو و گروپەكان
 خەبـات سازمانی ا،سەردەمەد و هەلومەر 

 لە كـــــات ئەو كە ئێـــــران، كوردســـــتانی ی
 و نەتەوەیــــی تەشــــكیالتێكی چوارچێـــوەی

 تــی رایــ  نوێنــ  تــا دامەزرا بــوو، ئیســالمی
 و نیشــــــــــتمانی و نەتەوەیــــــــــی ڕەوتـــــــــی

 بیــرو لە دوور خۆماڵیــانەو کــی جوننەوەیـ 
 و ڕزگــاری پێنــاو لە بكــاو بێگــانە بــاوەڕی

.  بكۆشــــ  تــــ  كــــورد گەلــــی بەخــــتەوەری
 ی خەبــات سـازمانی دامەزرانـدنی ێگومـانب

 و گرینــــ  ویســــتێكی ئێــــران، كوردســـتانی
 لە ئامـــان  كـــات هـــی  وە بـــوو، مێژوویـــی

 هــــی  ســــڕینەوەی بــــۆ هەوڵ پێكهێنـــانی،
 دژایەتــی و ونــاكۆكی كوردســتانی الیەنێكـی
 .نەبــــوو الیەنێــــك هــــی  گەڵ لە فیزیكــــی
 و پێكهـــاتن دوای مانـــ  چەنـــد تەنـــانەت
  ئەو سەر لە ەبات،خ سازمانی دامەزرانی

 هەر ئەگەر كە كــرا، ڕاوێــژو گــرینگە باســە
 و ئامان   بتوان  كوردستان سیاسی الیەنێكی

 خۆیـــدا لە خەبـــات ســـازمانی بەرنامەكـــانی
 لە  دەب  ئامادە خەبات سازمانی ، بگون ێن 

 پێوەند لە یا و  بگرێ یەك الیەنە ئەو گەڵ
 تێكۆشـانی و تەشـكیالتی و سیاسی كاری بە

 كـــار هاوبەشـــی بە پێشـــمەرگانە و سیاســـی
 نســــتانی دێــــی لە كۆبونەوەێــــك لە. بــــكەن
 ساڵی بەهاری لە وایە پێ  كە ڕەبەت شاری
 بەشـــــــداری بە كە خــــــۆری، كــــــۆچی ٩٠٣٣
 رانــی نوێنــ  و خەبــات ســازمانی رانــی نوێنــ 

 هەوڵە ئەو بەســـــترا، دیمـــــوكڕات حیزبـــــی
 نەبـوو ئاكـامی خەبـات سازمانی دڵسۆزانەی

 ســـــازمانی ئامـــــان ی بــــۆ بەراورد هەڵە بە
 وەنمــی دروســت شــێوەی بە و كــراو خەبــات

 خەبـــات ســازمانی كە ئاشــكرایە .نەدرایەوە
  بــ  چــاالكی و تێكۆشــان ســاڵ ٤٣ مــاوەی لە

 خـــاوەن پێشـــمەرگانەدا و سیاســـی ووچـــانی
 ســـــازمانی. گەورەیە شـــــانازی و ســـــەروەری

 هێزێكـی وەك هەوڵیـداوە هەموكـات خەبات
 بەكــارو درێــژە پڕنســی  خــاون و بەرپــر 
 ی خەبــــــات ســــــازمانی .بــــــدات چــــــاالكی

 ڕەوتـــی تـــی رایـــ  نوێنـــ  ئێـــران كوردســـتانی
 خــــاوەن نیشــــتمانیەو و نەتەوەیــــی  فكــــری

 ئەو ســـەردەمیانەی پێشـــكەوتوو بەرنـــامەی
 ڕوانگەو هەر بە كورد تاكێكی هەر كە تۆیە

 و بكـا تێـدا كـاری دەتـوان  ک بیركردنەوەیـ 
 دروســتی و  ئوســوڵی سیاســەتی .تێبكۆشــ 
 متمانەی جێگەی كردوە وای خەبات سازمانی
 نەیــارانی  و دژمــن ەتتەنـان و  بــ  خەڵـك
  ەـــل ڕەش و سیاسی الوازی خاڵی ناتوانن

 بەو .بـــدۆزنەوە زێڕینەكـــانی الپەرە ســـەر
 تێكۆشەرانی نزیكدا داهاتوی لە هومێدەین
 پشـــتیوانی بە خەبـــات ســـازمانی ڕێبـــازی

 خزمەتـی لە كوردستان دڵسۆزی جەماوەری
 كرانــــی دەســــتەبەر و نیشــــتمان بە زیـــاتر
 ئـازاد نیشتمانی لە یبەختەوەری و ئازادیی
 ئاســــودەیی و نیشــــتمان ئــــاوەدانی ئەركــــی
. بگــرن ئەســتۆ لە هاونیشــتمانیان تێكـڕای
 و شــانازیەكان  هەمــوان خــۆیەتی جــێگەی
 سـازمانی نرخەكـانی بە تێكۆشـانە و ئەرك
 بەرخودانی بەرهەمی و گەلێكن كە خەبات

 دروسـت سیاسـەتی  و كوردسـتان جەماوەری
 بەرهەمـی و انسازم هاوباوەڕانی وژیرانەی
 پێشــمەرگە تێكۆشـانی و شــەهیدان خـوێنی

 بە كە بــــزانین گرینــــ  بە قارەمانەكــــانە
 سـەروەری لەو ژمـارەیەك بە ئاماژە كورتی

 .دەكەم دروستانە بڕیارە و
 و ڕزگاری پێناو لە ووچان  ب  تێكۆشانی.٩

 ئـــــــازادی و كــــــورد گەلـــــــی بەخــــــتەوەری
 بەرچـاو بەشـێكی لە چاوپۆشـی كوردستان،

 جار هێندێك كە تەشكیالتیەكان ویستە لە
 لە لێــواری گەیانــدۆتە خەبــاتی ســازمانی
 .ناوچوون

 و براكـوژی شەڕی لە گرتن دوور بە خۆ. ٠
 و ئاشـــتی پێنـــاو لە ووچـــان  بـــ  هەوڵـــی
 بە ڕیشــــــەدارو یەكگرتــــــوویی و تەبــــــایی
 هێزەسیاســـــــیەكانی نێـــــــوان لە كـــــــردەوە
 سیاسەتە ئەو جار هێندێك كە كوردستان،
 بە گەیانـــدن زیـــان بــۆ ســـازمان دروســتەی
 .هێندراوە بەكار سازمان،

 2پاشماوە لە الپەڕەی              
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ــۆنالین، بەشــێوەی ٠٣٠٣ ئاگۆســتی٠٣ ریکەوتــی یەکشــەممە رۆژی ــدامانی و گشــتی ســکرتێری بەبەشــداری ن ــدامان و ســەرکردایەتی ئەن  ئەن
  ریورەسـمەکە سـەرەتای.چـوو  ڕێـوه بـ  بـات خـ  سـازمانی زرانـی دامـ  سـاڵڕۆژی مـین٤٣ ی بۆنـ  بـ  سـمێ  ڕێوڕه  و،دەرەوە لەناوخۆ و،الیەنگران

 پاشـان و پێکـرد دەسـتی بـات خـ  سازمانی التی سورخ  هیدانی ش  تی تایب  ب  انکوردست هیدانی ش  پاکی گیانی بۆ نگی بێده ک ی  ق  ده  بە
. بکـا ش پێشـک   وه یـاده ئەم بـۆ خـۆی یـامی پـ  کـرا ینـی حوسـ  باباشـێ  کـاک بـات خـ  سازمانی گشتی سکرتێری ر، تێکۆش  و ڕێز ب   ل  داوا

 چـ  میـژووی  بە ئامـاژەی ، پێکهـاتنی دوخـی هەڵسـەنگاندنی و خەبـات سـازمانی مێـژووی لە ئـاوڕدانەوە وێرای دا لەوتەکانی بەرێزیان
ــشێک ب   ــل .دا خەبات سازمانی سەربەرزانەی و نەپساوە تێکۆشانی و خەبات ساڵ ــڕگـب ی دیکـ  یـ ــ  ـ ــ ــان ــ  ری هونـ  کـۆڕی دا کـ  ڕاسـیم  مـ  یکـ

 پیرۆزبـایی یـامی پـ  پاشـان داو کـان رنامـ  بـ   بـ  یـان هدرێـژ( خەرمانـانە پێن ـی گوڵمـان)  سـرودی کردنـی ش پێشـک   بـ  بـات خـ  سـازمانی
 ڕێک ــراوی یـامی پـ   دواتــر  . کـرا بـوان ئامــاده  بـ  ش پێشـک   وه خانســاری  دیـ  ئـ  ڕێــز بـ  ن الیـ  لــ  ئێـران ڵقـی خــ  موجاهیـدنی سـازمانی
. کـرا ش پێشـک   وه ئافرەتانـ  ریک ـراوی بەرپرسـیو ناوەنـدی کومیتەی ئەندامی ینی حوس  ب زێن  خاتوو ڕێز ب  ن الی  ل  بات خ  تانی ئافره
 الوان بەرێـوەبەری دەسـتەی ئەدامـی  شایسـت  خـاتوو ڕێـز بـ  ن الیـ  لـ  بـات خـ  الوانـی ڕێک ـراوی یامی ی بڕگ  ی دیک  شێکی ب  ل   پ  پاشان
  خەبـات سـازمانی یـادی بە کرابوو،تـایبەت ەئامـاد  وه سـورێن  د مـ  موحـ  مامۆسـتا ڕێـز بـ  ن الیـ  لـ  کە ک یـ  هۆنراوه دواتر و کرا ش پێشک 
  لـ  هیـدان شـ  ی ماڵـ  بنـ  یـامی پـ . روو خـرایە بـات خـ  سـازمانی مێـژووی  لـ  کـورت کـی یـ  پێناسـ  فیلمێـ   کورتـ   بـ  پاشان.کرا ش پێشک 
 شــکیالتی تـ  یـامی پـ  و،دوایـ  کـرا ش پیشـک   وه یزیــان فـ  ریـ  هاکـ کـاک بـات خـ  سـازمانی کــانی ڕیـزه دێرینـی ی رگـ  پێشـم  ڕێـز بـ  ن الیـ 

 مـان قـاره  ندامـ  ئ  کی چاالکی  ند چ  دواتری  و. کرا ش پێشک  خوێندرابویەوە، وه بۆکان  ردی زه رده ب  خۆڕاگری کێوی ر س   ل   ک  ناوخۆ،
 ســرودێ . کــرا کەش پـێ  ووکرابــ ئامــادە  وه باتـ  خــ  ســازمانی زرانـی دامــ  ی سـاڵ  ٤٣ یــادی ی بۆنــ   بـ   کــ   نــاوخۆ کـانی ترســ  چاونـ  و
 کردنـی ش پێشـک   بـ   بەرنامەکان بڕگەی دواترین.  زیاتررازاندەوە کۆرەکەی کرابوو ئامادە  وه بات  خ  سازمانی ری هون  کۆڕی ن الی  ل  ک 
 الوێـژی گـ   لـ   وه ژاره پـ  وینـا  بـ   کـ  ینـی، حوسـ  الل جـ  یـد س  مامۆستا مان ک  ل  گ  رزی ب  پای  و زانا ری ڕێب  خەرمانانی ی٥ هۆنراوەی 

 .کرا بوان ئامده ب  ش پیشک   وه هۆنیبوی  ی٩٠٣٤ ساڵی

 

بە بــۆنەی جلەمــین ســاڵرۆژی دامەزرانــدنی 
ســازمانی خەبــات،ی کوردســتانەوە پەیــامی 
بنەمــاڵەی ســـهیدان لە الیەن کــاک کەریـــ  
فەیزیـان پێشـکەش کـرا کە ئەوەی خــوارەوە 

 .ەیەدەقی ئەو پەیام
 !پیــــــــــــرۆزە کــــــــــــۆڕە ئەم بەشــــــــــــداربووانی

 هەمـوو و خـۆم بەنـاوی کە بـدەن ئیزن  سەرەتا
 5 پیرۆزبـایی شەهیدانەوە سەربەرزی بنەماڵەی

 خەبـات سـازمانی دامەزرانـی رۆژی خەرمانان ی
 تێکۆشـــەر و بەرێـــز ئێـــوەی یەکـــی بە یەک بە

ـــ  ـــ  ســـ وی و دروود و ڕابگەیەن ـــان ب  بڕانەوەم
 بە کوردسـتان یدانیشەه پاکی ڕۆحی بۆ بنێرین
 لە خەبات سازمانی نەمرەکانی شەهیدە تایبەت
 رێـبەری پـایەبەرز و بەرێـز هەموانەوە سەرووی

 دامەزرێـنەری och کوردسـتان گەلـی نەتەوەیـی
 جەاللی شێ  مامۆستا مەرحوومی خەبات سازمانی

 .نیەیسوح
 !ئازیزان
 کە خەرمانــان ی 5 هەموومــان لە بێــت پیــرۆز
ـــرۆ ـــادی ئەم  بێوچـــانی ێکۆشـــانیت ســـاڵ چـــ  ی

 . دەکەێنەوە خەبات سازمانی تێکۆشەرانی
 

 

 .ی ئێرانوردستانــک ی ەباتـخ یــسازمان یــەزراندنـدام ـڕۆژیساڵ نـەمیـچل ادیـی یــوونــوەچــەڕێــب

 

ـــادی  ـــاڵەی ســـەهیدان بـــۆ ی ـــین ٤٣پەیـــامی بنەم م
ـــــات،ی ـــــدنی ســـــازمانی خەب  ســـــاڵیادی دامەزران

 .کورستانی ئێران

 پۆلێــــ  دەســــتی ســــەر لە خەبــــات ســــازمانی
 بلیمەتــــــی و زانــــــا تێکۆشــــــەری کەســــــایەتی

 پــایەبەرز و بەرێـز رێبەرایەتـی بە ەلەکەمـانگ
 ی 5 لە حســینی جەالل شــێ  مامۆســتا جەنــابی

 پێـــی و دامەزرا دا 9251 ســـاڵی خەرمانـــانی
 گەلـی بەرخـۆدانی و شـۆرش گۆڕەپـانی ناو نایە
ـــات ســاڵ ٤٣ .کــورد ـــاو لە تێکۆشــان و خەب  پێن

ــــــــــــــازادی   .نیشــــــــــــــتیمان و گەل بــــــــــــــۆ ئ
ــــــاڵەی الیەن لە ــــــزی بنەم  شــــــەهیدانەوە بەرێ

ــــان پیرۆزبـــایی رازاوەتـــرین و گەرمتـــرین  خۆم
 وســـەرکردایەتی گشــتی ســـکرتێری بە پێشــکەش
 پێشـمەرگە و ئەنـدام,  کادر و خەبات سازمانی
 رێز سەری و, دەکەین گیانفیداکانمان و خۆراگر

ـــین بەرانبەریانــدا لە نەوازش و ـــۆ, دادەنەوێن  ب
ـــــــبەر خـــــــۆڕاگرییەی ئەو ـــــــانی بە بەران  دوژمن

 ســازمانی نەیــارانی و ونتەکەمــان داگیــرکەری
  .                          . کردویانە خەبات
 لهـــ  کە دەزانــین الیەکمـــان هەمــوو وهــ  هەر

 و کۆس  و کەند چ ساڵهدا 42 ب  نزی  ماوهی
 ڕێگهـــی ســـهر هـــاتۆتە لەمپەرێـــ  و بەربەســـت
ــــی  ســــازمانی ڕۆڵهکــــانی تێکۆشــــانی و ڕبهرایهت

 ,النەچوون خۆوە لە بەربەستانە ئەو,  خهبات

 رێگـای سەر لە وخاشاک خۆڵ ەکو و, دراوهتهوه بەرپەرچییان
 گەیانــدۆتە خەباتیـان سـازمانی و الیانـداوە خۆیـان تێکۆشـانی

ــی و ملـکەچ وەخـت هــی  و خەبـات ئێسـتای قۆنـاخەی ئەم  پێمل
 بـۆ کـاتە ئەم هەتا,  نەبوون گەلەکەمان نەیارانی و زۆرداران
 ئیرانیـان ئیسـالمی رژێمـی چەپەڵەکـانی پالنە فریوی جارێکی 

 پێتـان سەربەرزین شەهیدان بنەماڵەی وەک مەئێ . نەخواردووە
 شــەهیدان ئامــان ی و دەبــن ســەرکەوتوو خــوا پشــتیوانی بە و

 لە مەردانەتان قەنفەتی و ین دەکە ل  دەست ۆشیتان .دی دێننە
 ســـەر بە وســەرکەوتنتان رزیســەربە هیــوای و دەگــرین ئــامێز
 .دانەیاران

                                                              !      !                                      ئـــــــــازیزان
 ساڵرۆژی خەرمانان ی 5 رۆژی مێژووییەوە رۆژە ئەم بۆنەی بە

 ســەربەرزی بنەمــاڵەی الیەن لە, خەبــات ســازمانی دامەزرانــی
 جەمـاوەری لە خەرمانـان ی 5 جێژنـی پیرۆزبـایی شەهیدانەوە
 هەروەها و دەکەین هەندەران ەل و ونت ناوخۆی لە گەلەکەمان
 ئێسـتا کە دەکەیـن زۆرداری دەسـتی بەندکراوانی لە پیرۆزبایی

ـــدی حکـــومەتی ســـیاچاڵەکانی لە ـــدا ئاخون  وەزعێکـــی لە ئیران
 لەو دەکەیـن پیرۆزبایی هەروەها .دەکەن بەڕێ ژیان نالەباردا

ــــــدامێکی شــــــێوەکان لە شــــــێوەیەک بە کە تێکۆشــــــەرانەی  ئەن
ــــــــاتی بــــــــۆ دەســــــــتداوە لە جەســــــــتەیان    رزگــــــــاری خەب

ـــین الیەکمـــان هەمــوو هەروەک ـــین و ئەیبین ـــووی کە ئەزان  هەم
ــــان ــــرۆدەی گشــــتی بە جیه ــــایە نەخۆشــــی دەســــتی گی  و کۆرۆن

 شاهیدی خۆمان, نییە دوور بە ئازارە و دەرد لەم کوردستانی 
 بە و ئەدا دەســت لە گیــان کە  ســەدان بە رۆژانە کە ئەوەیـن

 و جیهان سەرتاسەری لە بندە ڤایرۆسە ئەم تووشی هەزارانی 
 قوربانی دەبنە گەلەکەمان بەتەمەنی و گەن  دەیان بە رۆژانە

 یەخەی پەتـایە ئەم زوویـی بە هیـوادارم, 91 کۆڤید ڤایرۆسی
 ناو بۆ بگەرێتەوە ژیان و وئارامی ئاسای  و بەردا مرۆڤایەتی
 .مرۆڤایەتی کۆمەڵگای
 کە وەنئە ســەرقاڵی جیهـان هەمــووی کە کاتێکـدا لە !ئـازیزان

 لە بتــوانن ئەوەی بـۆ, بـکەن دروسـت کۆرۆنـا بە دژ ڤاکسـینێکی
 بـۆ چارەسـەرێ  و بـکەن بەرگـری ڤایرۆسـە ئەم تەشـەنەکردنی
 پــــێوەوانەی بە بـــ م, بـــدۆزنەوە نەخۆشـــییە ئەم توشـــبووانی
 و نادا پ  بایەخی ئیران ل  ئاخوندی رژێمی ئەوەی, ونتانەوە

 ئەوتـۆی هەنگـاوێکی رژێـ  .کۆرۆنـایە نەخۆشـی نییە فکریدا لە
 کەمە تاییبەت بە ، خۆی هاوونتیانی لە پارێزگاری بۆ نەناوە

 خۆپارێزی پێداویستییەکی هی  .خستووە گوێ پشت نەتەوەکانی
ـــــری و ـــــا لە بەرگ  کوردســـــتان خەڵکـــــی بە پێشـــــکەش کۆرۆن

ـــــراوە ـــــۆ شـــــوێنانەی ئەو و بیمارســـــتان لە .نەک  مـــــانەوەی ب
 و کەلـوپەل هـی , اونکر دابین کۆرۆنا تووشبووی نەخۆشەکانی

  تێدا کۆرۆنای بوونەوەی بەرەنگار بۆ پزشکی پێداویستییەکی

 ئازیزانیـــان مەرگـــی هەژار و فەقیـــر خەڵکـــی, نابینـــدرێ
ـــــمەوە ەیشــــتنیپێڕانەگ هـــــۆی بە کە دەبیــــنن  بەر بە رژێ

 بە رەنـگە کە کاتێکـدا لە ئهمـ , ئەسپێرن گیان چاویانەوە
ــــا هەناســـەدان ئـــامێرێکی ــــوتای دوو یەک پێـــدانی بە ی  ب
 هەستیارەدا کاتە لەم .نەچ  دەست لە نەخۆشەکە مەغەزی

 خۆیانن چەپەڵی پالنی خەریکی ئیران رژێمی بەرێوەبەرانی
 و گیـــر بە ەوەیئ بــری لە, ونت نێوخــۆی و نــاوچەکە لە

 دوژمنکارانەن کاری خەریکی بگەن ڕا هاوونتیانیان گرفتی
ـــــان, دەورووبەر ونتـــــانی لە  کارەســـــاتەی ئەو تازەترینی

 ئاخونــدی ڕێژیمــی دەســتی بێگومــان کە هەژانــد بەیرووتــی
 بە نزی  کە قەبارە بەو بۆمبێکی, بووە پشتەوە لە ئیرانی
 لوبنانیشی نئیرا حکومەتی .کردووە وێران شارەکەی هەموو

ـــردووە عیـــرا  و یەمەن ، ســـورییە دەردی بە  لە دەســـتی ب
ــــــــــــــارامی ــــــــــــــوو بشــــــــــــــێوی و نائ   ان دا هەیە و هەم

ـــاوخۆی لە  کوشـــتنی و گـــرتن داوەتە دەســـتیان ونتـــی  ن
 خەڵکـی و چانکوانـان چاوترسـێنکردنی بۆ بێتاوان خەڵکی
ــــارازی  بێتــــاوانی والوی گەنــــ  چەنــــد کە نیــــیە رۆژ,  ن

ـــان ـــن رەســـێدا لە گەلەکەم  بە بەندی انەکانـــدا لە نەدەرێ
,  ئیران ئاخوندهکان رژێمی بەکرێگیراوانی چەپەڵی دەستی
ــــۆ هەر  بە درێــــژە بتــــوانن جەنایەتکــــارانە ئەم ئەوەی ب

 کوتوویـانە قەدیمـی,  بـدەن خۆیـان نـارەوای فەرمـانرەوایی
, هارترن سەگ لە ئەمانە دیارە, کورتە تەمەنی هار سەگی

 زیاتر لەوە نەتوانن و بێت ەنیانتەم بە کۆتایی هیوادارین
 ئیـران گەلی بە دژ بدەن خەیانەتە و جەنایەت بەو درێژە

 بە و شـەرعی دەسـەنتێکی بـۆ بگەرێتەوە ونت دەسەنتی و
 تیژی و توند لە دوور و ئازاد کەشێکی لە جەماوەر دەنگی
  .هەڵبژێـرێ ونت بەرێـوەبردنی بـۆ خـۆی نـوێنەری خەڵـ 
 لە خەرمانانمان ی 5 یادی ئێمە کە بوو سەردەمێ !ئازیزان
 یــان دەکــرد پیــرۆز ئــاگرکردنەوە بە ونت چیاکــانی ســەر

 زەربە و نیزامی عەمەلیاتی بە شارەکاندا ناو لە پێشمەرگە
 رۆژە ئەم یـادی داگیرکەر نۆکەری بەکرێگیراوانی لە لێدان

 یەک هەر هەندەران لە ئێمە ئێستا وا, دەکردەوە پیرۆزەمان
ـــند شــارێ  و ونت لە ـــونالینەوە رێگـــای لە و ەژی ـــرە ئ  لێ

ـــــان ی 5 رۆژی و کۆبــــوینەوە ـــــژن خەرمان ـــــرین جێ  و دەگ
ـــان لە مێـــژووییە رۆژە ئەم پیرۆزبــایی ـــان و خۆم  گەلەکەم
 دژی تێکۆشـــان لە کۆڵنەدانمــانە نیشـــانەی ئەمە, دەکەیــن
 بۆمــان شــێوەیەک هەر بە, ئاخونــدی کۆنەپەرەســتی رژێمــی
ـــدا لە بگـــون   و بکــرێ ـــین بەرخۆدان ـــمە ئەم تـــا دەب  رژێ

 شــــــێوەیەیە بەم ئەمـــــرۆ .گـــــۆڕ دەنێینـــــ  جەنایەتکـــــارە
 بە بگــۆرێ نزیکــدا دوارۆژێکــی لە رەنــگە ، موبارزەکەمــان
  ..                                    دیکە شێوەگەلێکی

 
 
 

 پر شەهیدانەوە سەربەرزی بنەماڵەی و خۆم الیەن لە دووبارە
ــــ دڵ بە  خەرمانــــان ی 5 رۆژی,  مەزنە رۆژە ئەم اییپیرۆزب

 هەموو و بەرێز ئێوەی بە خەبات سازمانی دامەزرانی ساڵرۆژی
,  دەڵــێ  خەبــات ســازمانی پیــرۆزەکەی رێبــازە تێکۆشــەرانی

 لــ  ئاخونــدی جنایهتکــاری ڕێژیمــی تەفروتوونــاب  و بروخـ 
 بە دژ کوردســتان گەلـی رەوای شۆرشـی بــ  سـەرکەوتوو.ئیـران

 بن سەرکەوتوو ، ئەسپێرم خواتان بە .داگیرکەران و دیکتاتۆر

 و ســەربەخۆ شــانیتێكۆ.٠... { ٩} پاشــماوەی الپەڕەی 
 و پـاك شۆڕشـی و دەسـەنتێك و حكومەت هەر لە تر   ب 
 وێــنەی كەم تـی مانیـ  قـاره و نیزامـی چـاالکی.٤ .هەڵـ  كەم

 كە خەبــات ســازمانی لە كوردســتان پێشــمەرگەكانی هێــزی
 لە كــــردن دووری. ٥.هێنـــاوە چۆكـــدا بە خـــومەینی هێـــزی
 چوارچێــوەی لە تێكۆشــان و شــۆڕش وە بنەمــا،  بــ  دروشـمی
 دروســتی ژیــرانەو بڕیـاری. ٣ .نیشــتمان و گەل بە خـزمەت
 هەر كــردنەوەی ڕەد سیاســەتی پەســەندكردنی بــۆ سیاســی
 بــۆ كـار و ئاخونــدی دەسـەالتی گەڵ لە وێژێــك ووت جـۆرە

 كــــاری بڕیــــاڕی. ٣.دیكتــــاتۆرە دەســــەالتە ئەو ڕوخــــانی
 هێــزە گەڵ لە دۆســتانە پێوەنــدی دامەزرانــدنی و هـاوبەش
 گەنڵەی كە كــورد گەلــی لە نزیــك نیئێرانیەكــا شۆڕشـگێڕە
 كـورد گەلـی مـافی بـوونی دابـین بـۆ هەیە كراویان پەسەند

 خەبـات سازمانی هاوپەیمانی كراوی دیاری بە ئێراندا، لە
 بڕیـــــارە ئێـــــران،لە خەڵقـــــی موجاهیـــــدینی ســـــازمانی و

 كوردســـــــــتانی ی خەبـــــــــات ســـــــــازمانی دروســـــــــتەكانی
 ارچەكـانیپ هێزوالیەنەكـانی گەل لە دۆستایەتی.٨.ئێرانە
 بە هێــزانەو بەو هەمەالیەن هاوكــاری و كوردســتان دیــكەی
 لە.سیاسـیەکان هێـزە و عێـرا  كوردستانی خەڵكی تایبەت

 و ســـەركردایەتی و گشـــتی ســـكرتێری نـــاوی بە كۆتاییـــدا
 بە خەبــات، ســازمانی ڕیزەكــانی لە هاوبــاوەڕان  تێكــڕای
 سـازمانی دامەزرانـی سـاڵڕۆژی مین ٤٣ خەرمانان ی٥ بۆنەی
 كوردســــــتان هاونیشــــــتمانیانی بە پیرۆزبــــــایی  بـــــاتخە

 بە خـــزمەت لە نەگۆڕمــان بڕیــاری و پێــداگری  ڕادەگەیــن 
 ئــازادی پێنــاو لە ڕەوا شۆرشــی بە درێــژەدان كــوردو گەلــی
 ستەمگەری ڕژیمی ڕوخانی و كوردستان ئازادی و كورد گەلی

 كوردستانی ی خەبات سازمانی. دەكەمەوه دووپات ئاخوندی
 خـۆری كـۆچی ٩٠١١ خەرمانـانی ی٤ ،گشتی یسكرتێر ئێران
 زایینی ٠٣٠٣ ئاگۆستی ٠٥
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 ەوەیوەنمــــــــــدەر  دەتــــــــــوان  ونتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  بكــــــات زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مەعــــافبوونی درێژنەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێك
ـــران،  ئامـــادەیی ونتـــان لە هێنـــدێك ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوە ب  یقەرەب
 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنگی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــ ودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی یەکگرتووی
 ونتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێرا  نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی ونتەش
ـــــك، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

 ونتەكەی كە وتویەتی هەروەها ناوبراو
ــــــــــای  لەكــــــــــاتی كە هەیە ئەوەی توان
 خـــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی پێویســتیدا

ـــتەبگەیەن  نەوت بۆشـــكە ملیـــۆن شـــەش ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە عەرەبی ونتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــ ، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئامریكا لە

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەن ـــــــامی  زانی
 رژیــــــ  دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــالمی جمه
 ەكـیلێكەوتەی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو ونتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی جمهوری
ـــــــدێك  مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو ونت هێن
 .ناكات لەبیر هیوكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆێ هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵگرن
ـــــدامان و .٩   پێویســـــتە ئەن

تیەكانی بەشـــــــە تەشـــــــكیال
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 
 عەشیرەتێك لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ
رێك ـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب

ان، خوێندەواری ئێر
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 9215 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کە  لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  95 ــ ــ ــ ســ

ونتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـژەی ئافرەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ

 .نەخوێندەوارە
ە وتەی شاپوور محەممەدزادە، ب

ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

  بـات،خە ئافرەتـانی رێک ـراوی پەیامی
 دامەزراندنی ساڵرۆژی مین٤۰ بۆنەی بە

 .ئێـران کوردسـتانی ی، خەبات سازمانی
  

 

ــاڵیادی  ــ ــین سـ ــمی چلەمـــ لە ڕی و ڕەســـ
ــات دا   ــ ــازمانی خەبــ ــ ــدنی ســ ــ دامەزرانــ
پەیامی رێک راوی ئافرەتانی خەبـاتی 
ــاتو  ــ ــز خـ ــتان، لە الیەن بەڕیـــ کوردســـ
زێنەب حوسـەینی یەوە پێشـکەش کـرا، 
ــی ئە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوارەوە دەقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ئەوەی خـ

 .پەیامەکەیە
 !کوردســـــــــتان خەباتکـــــــــاری خەڵکـــــــــی
 مــا  و خـۆڕاگر و چــاونەتر  ئافرەتـانی
 !                            !ویســـــــــــــت
 کوردسـتانی خەباتی ئافرەتانی ڕێک راوی
 ڕۆژە ئەم پیرۆزبــــــایی وێــــــڕای ئێــــــران،
 کوردسـتان، خەڵکـی لەکۆمەننی شکۆدارە
 بنەمـــــاڵەی بـــــۆ دەنێرێـــــت ودرود ســـــ و

 هـــۆگرانی گشـــت و دانشـــەهی ســـەربەرزی
 و ئەنــــــــــدامان تێکــــــــــڕای و ئــــــــــازادی

 ئەم و خەبـــات ســـازمانی پێشـــمەرگەکانی
 .دەکـات پیـرۆز لـ  مەزنەیـان وبـۆنە یـادو
 دا ڕۆژێــــ  وەهــــا لە لەمەوبەر ســــاڵ ۰٤

 لە قەنیەک بـــووە کە دەمەزرا، ســـازمان
 نــاو لە داگیــرکەران و ڕێــژان خــوێن دژی

.  پێشـــێلکراو مـــا  و داخـــراو نیشـــتمانی
 شەڕگەی لە خۆپاراستن مەتەرێزێکی بووە
. ما  خاوەن و خوێنڕێژ داگیرکەری نێوان

 سـاڵەدا ۰٤ ئەم ماوەی لە کە سەنگەرێ 
 دوای لە ڕۆژ بگـــرە نەکـــراوە، چـــۆڵ نەک
 پێشـــــــوو، لە خـــــــۆڕاگرتر و قــــــای  ڕۆژ

 و نەتەوە ڕاســــــتەقینەی خەباتکــــــارانی
 بە گەیشـــــتن ڕاســـــتەڕێی لە نیشـــــتمان،
 و ەرســـــــەنگ لەم دا ئامـــــــان  و ئـــــــاوات

 بەرەو و پاراســــتن ئەرکــــی مەتەرێــــزەوە
 و نەتەوایەتـی ڕەوای خەباتی پێشبردنی
 و مـا  بە گەیشـتن پێنـاو لە نیشتمانیان
 کۆمەڵگــای کــۆمەڵی و تــاک ئازادیەکــانی

  و نـــــــــــچی ووـــهەم ەــب وردەواریـــک

 .بردووە بەڕێوە توێژەکانیەوە
 قـــــایمەوە ســـــەنگەرە ئەم ســـــۆنگەی لە 

 مـا  لە داکۆکیکـار و خەباتکـار ئـافرەتی
 و ئــاوات بە گەیشـتن بـۆ ئازادیەکانیـان و

 بەرانـبەر ڕەگەزی شـانی بە شـان ئامان ،
 و هێنـاوە ج  بە خۆیان سەرشانی ئەرکی

 مانــــدوو و فیــــداکاری چەشــــنە هــــی  لە
 و نەبـــوون ناهومێـــد و دڵســـارد بوونێـــ 

 نــــــا و پێشـــــێلکاری دژی لە خـــــۆڕاگرانە
 و نـــــــــــــــــاڕەوا دیـــــــــــــــــاردە و بەرابەری

 لە و کردووە فیداکاریان دواکەوتووەکاندا
 .دابــــــــــــــــــــــــــــــــوون خەبـــــــــــــــــــــــــــــــات
 !تێکۆشـــــــــــــــــــــــەر هاوونتیـــــــــــــــــــــــانی

 نەســـــرەوتووی و شۆڕشـــــگێڕ ئافرەتـــــانی
 یــادی دا کاتێــ  لە ئەمســاڵ !کوردســتان

 ســـــــازمانی دامەزرانـــــــدنی ســـــــاڵەی ۰٤
 دەکەیــنەوە، ئێــران کوردســتانی خەبــاتی

 بەنی پەتــــــــاو هـــــــۆی بە الیەک لە کە
 و گشــــــــتی بە مرۆڤــــــــایەتی کۆڕۆنــــــــاوە
 تووشــی بەتـایبەتی کـوردەوای کۆمەڵگـای
 قەیرانـــی و دەرەتـــانی بـــ  و نەهـــامەتی

 تریشەوە لەالیەکی و بوونەوە جۆر جۆراو
 بە کـــــیبەرۆ مـــــافی بـــــ  و تونــــدوتیژی
 دژی ڕژیمیگرتــوە، کوردســتان ئافرەتــانی

 ئاخونـدی ئـاوەدانی و ئاشتی دژی و مرۆڤ
 ئەو هەمـــــــــوو ســــــــەرەڕای ئێــــــــران، لە

 و ئی ــــدام و مــــاڵوێرانی لە قەیرانـــانە،
 و مـــاڵ بردنـــی بەتـــانن و بـــڕ و کوشـــت

 دەســــــــت نەک هاوونتیــــــــان، ســـــــامانی
 فراوانتردا مەودایەکی لە بگرە هەڵناگرێ

 دەزانین هەلی بە لێرەدا .پێداون پەرەی
 ئافرەتــانی لە داوا کاتێکــدا، لەوەهـا کە

 کە بکەین تایبەتی بە کوردستان و ئێران
 و ســتەم زوڵـ  چیـدیکە و هەڵبـڕن دەنـ 

 و هەڵوێســــــت و نەکەن قبـــــوڵ نـــــادادی
  پێشێلکاریەکان بەرانبەر لە ناڕەزایەتی

 

 ســــــەر بــــــۆ دەســـــتدرێژیەکان و
 دەرو بــــــــــــدەنە ئافرەتــــــــــــان،

 وەدەنــ  هانــدەری بەجۆرێــ 
 یەکدی پیشتیوانی و بن هاتوان
 دەســەنتی شـێوە بەو تـاکو بـن،

 مێــژوو زباــدانی بەرەو ئاخونـدی
 .بنێــــــــــــین پێــــــــــــوە پــــــــــــاڵ

 ئافرەتـــانی ڕێک ـــراوی لە ئــێمە
 بــۆ ئێـران، کوردسـتانی خەبـاتی
 دانەوەیئەوناڕەواییــانە بەرپەرچ

 و بەشـــی بــ  لەو ڕزگــاری بــۆ و
 تێکــڕای لە داوا نەهامەتیــانە،

 بە ئێــــران خەڵکــــی کــــۆمەننی
 خەڵکـــــی کـــــۆمەننی و گشـــــتی

 دەکەیــن تــایبەتی بە کوردسـتان
 هەســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتی بە کە

 کیە بەرەو بەرپرســــیاریەتیەوە
 هەنگـاو زیـاتر یەکڕیزی و بوون

 ئافرەتـــــان، لە داوا. هەڵگــــرن
 کە دەکەین بەرێز ژنانی و کوان
 لەخەمـــی زیـــاتر پێنـــاوەدا لەم

 داهاتووێکی و نیشتمان نەتەوەو
 و فیـداکاری هـی  لە و بن شیاو

 و پێگەیانـــــــــــــــــــدن خـــــــــــــــــــۆ
 کۆتـــــــــایی بەرەوپێشــــــــووونێ 

 .نەکەیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 تێکڕای لە داوا بۆنەوە بەم هەر

 ئازادیەکـانی و مـا  خەم ۆرانی
 دوو ب  بە کە دەکەین ئافرەتان

 و داب لە کـــردنەوە ســـ  و دڵـــی
 بەربەســـتەکانی و کـــۆن نەریـــتە
 دەرکەوتنـــــــــی بەردەم ڕێگــــــــای
 خـاوەن و مـرۆڤ وەک ئافرەتان،
 و ئەرک و ئــــــــــازادی و مــــــــــا 

 ژیــــــــــانی لە بەرپرســــــــــیارەتی
 سیاســـــــــــــی، کــــــــــــۆمەنیەتی،

 دا خەباتکــــــاری و فەرهەنگــــــی
 .بـــــن پشـــــتیوانمان و هاوکـــــار
 تێکۆشــانی و هەوڵ بە دڵنیــابن

 بە زووتــر و باشــتر تێکڕاییمــان
 مــــــــافە و ئامــــــــان  و ئـــــــاوات

 لە و دەگەیــــــــــن ڕەواکانمــــــــــان
 مرۆڤـایەتی بەختەوەری کاروانی

 .نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکەوین دوا
 خەرمانـــــــان ی٥ بـــــــ  پیـــــــرۆز
 ســـــــــاڵرۆژی مــــــــین42یــــــــادی

 خەبــاتی ســازمانی دامەزرانــدنی
 .ئێـــــــــــــــــران کوردســـــــــــــــــتانی

 دیکتــــــاتۆری ڕژیمــــــی بڕوخــــــ 
 ئاخونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی

 خەبـــاتی ئافرەتــانی ێک ــراویڕ
 خەرمانـــــــانی ی٥، کوردســـــــتان

 .خۆری کۆچی ی۱۹۱۱

 

 موجاهـــــدینی ســـــازمانی پیرۆزبـــــایی پەیـــــامی
     .خەرمانان ی٥بەبۆنەی ئێران خەڵقی

 
 ئێـــران کوردســـتانی خەبـــاتی ســـازمانی گشـــتی ســـکرتێری ەڕێـــز

 حوســــــــــــــــــــــــــــــــەینی بابەشــــــــــــــــــــــــــــــــێ ی کــــــــــــــــــــــــــــــــاک
 ســاڵڕۆژی چلەمــین9211 ســاڵی خەرمانــانی پێن ــی بــۆنەی بە

 بە پێرۆزبــایی ئێــران، کوردسـتانی خەبــاتی ســازمانی دامەزرانـی
 هـــۆگرانی و پێشــمەرگە هەمــوو و کــادر بەرپرســان، بەڕێزتــان،
 پێشـــكەش کوردســتان یـــانیهاونت هەمــوو و خەبـــاتی ســازمانی
 سـەیید مامۆسـتا مەزنی و پاک ڕۆحی بۆ دەنێرین درود و دەكەین

 و مێژوویـــــــی ڕێـــــــبەری و دامەزرێـــــــنەر حوســـــــەینی جەاللـــــــی
 ئەم دامەزرانـــــدنی بە کە خەبـــــات، ســـــازمانی هەڵکەوتـــــوویی

 خەڵکــــی مـــافی لە داکـــۆکی بـــۆ پـــتەو ســـەنگەرێکی ســـازمانە،
  .هێنـــــــــــا پێــــــــــ  کوردســــــــــتانی بێبەشــــــــــی و چەوســــــــــاوە
 نیزامی ڕووخانی لەپێناو خەبات و خۆڕاگری ساڵ چ  لەڕاستیدا

 بێبەشـــــی خەڵکـــــی کە ئاخونـــــدی، مرۆیـــــی دژە و ئێرانـــــی دژە
 ئێسقان سەر تا دەسەنتەیان ئەو ستەمی و سەرکوت کوردستان،

  .دەست ۆشییە و پیرۆزبایی جێگای دەیکەن، و کردووە پ  هەست
 خەبـاتی سـازمانی هەمیشەیی، لێبڕاوانەو سنووربەندی بێگومان

 و شــــــــێ  و شـــــــا دیکتـــــــاتۆریەتی بەرانـــــــبەر لە کوردســـــــتان
 ملهــــوڕی ئیت عــــاتی وەزارەتــــی پیالنەکــــانی بەڕەنگــــاربونەوەی

 خەبـــاتی نێــوان بەنــدیەی ســنوور ئەم شــێواندنی بــۆ ئاخونــدی
 تێكەڵكردنیــــان و کوردســــتان قارەمــــانی و تێکۆشــــەر خەڵکــــی

 و ئـــــــازادی واز خەڵکـــــــی نێـــــــوان ســـــــنووربەندی بەنەمـــــــانی
 حکـومەتی پاشـماوەکانی و ئێـران لە جینایەتكار دەسەنتدارانی

 هێرشــــــی بەر بـــــکەونە بەردەوام ئەوەی هــــــۆی بـــــووەتە شـــــا،
 ڕێکەوتـــن و وتـــووێژ پشـــتیوانی ئەوانەی و ڕژیـــ  بوختانەکـــانی

 خەباتی سازمانی بەنم. ئاخوندین ڕژیمی دەسەنتدارانی لەگەڵ
 خەبـاتی و ورانەسنو ئەم لەسەر پێداگری بە ئێران، کوردستانی

 خەبـاتی لەگەڵ وپێوەنـدی ئێـران کوردستانی گەلی ماف وازانەی
" خەڵق موجاهدینی سازمانی لەگەڵ هاوپەیمانی و ئێران خەڵکی

 گەنلەی لەسـەر پێـداگری وهەروەهـا" موقاومەت میللی شۆرای و
 و ســـــەرەکی سیاســـــەتێکی ئێـــــران، کوردســـــتانی خودموختـــــاری
 و کــردووە پەیــڕەو ئێــران یکوردســتان لە خــوازانەی پێشــکەوتن

 پەیـڕەو بە ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی هەروەها .دەکات
 هەموو سەرانسەری، موقاومەتی لەگەڵ ژیرانەی سیاسەتی کردنی

 پێشـــمەرگەو بەجیـــاخوازیی لەپێوەنـــدی ڕژیمـــی پڕوپاگەنـــدەی
 سیاسـەتەی ئەم.سـەرئاو باقـی كـردۆتە کوردستانی، شۆڕشگێرانی
 هەمــــوو ڕووخــــان قەیرانــــی کە اتێکــــدالەک خەبــــات ســــازمانی

 خەڵ  ناڕەزایەتی بزوتنەوەی و گرتوەتەوە ڕژیمی پێکهاتەکانی
 و ڕێنـــــوێن هەڵکشـــــانە، لە ڕوو ئێـــــران شـــــارەکانی لەهەمـــــوو
 خەبــاتی بـۆ دڵنیــاییە و بەسـتن  پـ  پشــت جـێگەی رێگەکـارێکی

 ناوەندی کۆمیتەی پێداگری. ئێران کوردستانی قارەمانی خەڵکی
 هەر کردنــی جێبەجـ )  کە خــاڵە ئەم لەسـەر تخەبــا سـازمانی

 ڕژیمـــی لەگەڵ وتـــووێژ لەژێرنـــاوی چەواشـــەکارانە داواکــارێیکی
 ڕەوای خەبـــــاتی مێژوویـــــی بە وخەیـــــانەتە تـــــاوان دیکتــــاتۆر
  (.کوردستان خەڵکی ماف وازانەی بزوتنەوەی

 

 لە خەبــات ســازمانی تیگشــ ســکرتێری بەنرخــی وتەی هەروەهــا
 و زیـــــان وتووێژێیـــــ  هەرجـــــۆرە: )  دەڵـــــ  کە لێـــــدوانەکانی
 هــی ( کوردســتان خەڵکــی و شــەهیدان رێبــازی بە خەســارەتێکە

 وتــــووێژو بە باوەڕیــــان کە  نـــاب  ئەوکەســــانە دڵــــی بە کاتێـــ 
 کـردۆتە خەباتیـان سـازمانی جۆراوجـۆر نـاوی ژێـر لە ڕێکەوتـنەو
" ڕەجەوی مەس وودی کە هەروا مبەن. خۆیان هێرشەکانی ئامان ی

 لە" ئــازاد ئێرانــی ڕۆژەی ســ  كۆبــونەوەی پــاش پەیــامەکەی لە
 موقاومەتی ساڵی چلەمین دەسپێکی لە و ڕابردوو پوشپەری مانگی

: وتــــی ئاخونــــدی مــــرۆی دژە ڕژیمــــی لەبەرانــــبەر شۆڕشــــگیرانە
 نێــوان سـنوری قــوڵکردنی و بـوونەوە ڕوون لە دەکەیــن پشـتیوانی
 و وشــا شــێ  نیزامــی تەواویەتـی و موقــاومەت و ســتەم و ئـازادی
 بـــــۆ زێـــــڕینە دەرفەتێکــــی ئەمە. ئەوان ئایـــــدیۆلۆژی و کلتــــوور

 ستەم و زوڵ  بنەڕەتی تا شۆڕشگیرانە و دیمۆکراتی  بزوتنەوەی
  .بەریــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــاو لە جۆرێــــــــــــــــــــ  بەهەمــــــــــــــــــــوو

 شوێن پاسداران، بکوژەکانیان، هەموو و شێ  و شا با بدەن ڕێگە
 خۆشــــە پێیــــان هەرچەنــــدەی یراوانیــــانبەکرێگ و کەوتوانیــــان
 وشــەی و نەشــیاو قســەی جــۆرە هەر بە و ســەر بــكەنە هێرشــمان

 هێرشـانە ئەو ،..... خۆیـان شێتانە توڕەییەکی و جنێو و خراپ
 کەبۆمان بوختانێ  و ناو هەموو وێڕای ئێمە کە ئەوەیە دەرخەری
 کۆمەڵکوژمان و وسێدارە شکەن ە و بۆردمان یان و دەكەن دروست
 نەتەوەکەمـان، دەرەکـی و نـاوخۆیی دوژمنانی توانیومانە ەن،دەك

 خەبـــاتی ســـازمانی .نــاوبەرین لە و کەیـــن تــوڕە ڕادەیە هەربەم
 لە جۆراوجـۆر نشـێوی هەورازو سـاڵ چ  پاش ئێران، کوردستانی
 سـنووری بەدانـانی لەپێوەنـد خـۆی پڕەنسـیبی شـۆرش، گۆرەپانی
 هێزێکـــی وەکـــوو خـــۆی وشـــێ ، شـــا دیکتـــاتۆرانی لەگەڵ جـــددی

 موجاهـــدینی ســـازمانی بـــۆیە ســـەلماندووە، کـــوردی خەباتکـــاری
 نەمــانی و مەرگ دەنگــی کە لەدۆخێکــدا دڵنیــایە ئێــران خەڵقــی
 بەشــێوەێیکی خەبــات ســازمانی بــوەتەوە، بەرز ئاخونــدی ڕژیمــی

 و فەقــــ  ویالیەتــــی ڕژیمـــی ڕووخــــانی بـــۆ خەبــــات لە بەربـــ و
 ئێـران وردسـتانیک بـۆ خودموختـاری و ئێـران ئازادی بە گەیشتنی

 .دەگێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێ دەور
 ئێــــــــــــــــــران خەلقــــــــــــــــــی موجاهیــــــــــــــــــدینی ســــــــــــــــــازمانی
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 ئیمارات و ئیسرایی  نێوان مێژوویی ڕێكەوتنی
 .لێكەوتەكانی و

 

 ئەمنـیەت شـۆرای بە پێشـکەش ڕژی  وچۆڵی چەک سەر گەمارۆی نوێکردنەوەی لەسەر ئامادەکراوی بڕیارنامەیەکی ئەمریکا, گەالوێژ ی 29 ڕێکەوتی مەدوشەم ڕۆژی 
 . ڕابگەیەنــــــن خۆیـــــان بڕیـــــاری ڕەشنووســـــە ئەم لەســـــەر چوارشـــــەممە ڕۆژی بەیـــــانی لە ســـــەر هەتـــــا کە کـــــرد شـــــۆرایە ئەم لەئەنـــــدامانی داوای و,  کـــــرد

 ئەوەی بـۆ ڕژیـ  چـۆڵی و چەک سەر گەمارۆی ڕەشنوسە ئەو بەپێی و,  هاتووە پێك پاڕەگرا  چوار لە و بینراوە بڕیارنامەیە ئەو دەقی دەڵێت ڕۆیتەرز ەریهەواڵد
 ..                                                        بکـــــــــــــــرێتەوە نـــــــــــــــوێ,  لەســـــــــــــــەربدەن دیـــــــــــــــکەی بڕیـــــــــــــــارێکی ئەمنـــــــــــــــیەت شـــــــــــــــۆرای
 .زەرور جیهــــــــانی ئاسایشــــــــی پاراســــــــتنی بــــــــۆ ڕژیــــــــ  وچــــــــۆڵی چەک ســــــــەر گەمــــــــارۆی نــــــــوێکردنەوەی کە هــــــــاتووە نووســــــــراوەیەدا ئەو کیلەنــــــــاوەڕۆ

 لەدوای شێوەیە بەم هەر,  با  بەر خستە ڕژیمیان وچۆڵەکەی چەک گەمارۆی بڕیارنامەیەکدا چەند لە ئێستا پێ  ساڵ 92 نێودەوڵەتی رێک راوی ئەمنیەتی شۆرای
  .دێــــــــت پـــــــ  کۆتــــــــایی ڕەزبەر ی 98 لە گەمارۆیـــــــانە ئەم کە ڕایگەیانــــــــد 2229 نـــــــامەی بڕیــــــــار لە ئەمنـــــــیەت شــــــــۆرای, بەرجـــــــام پەســـــــەندکردنی

 ەە ئیســــــــڕای نێــــــــوان مێژویــــــــی ڕێکەوتنــــــــی لە باســــــــی ، گەالوێــــــــژ ی 22 شــــــــەممە پێــــــــن  ڕۆژی ئەمریکــــــــا کۆمــــــــاری ســــــــەرۆک تڕامــــــــ  دۆناڵــــــــد
 باسـی نـاوبراو هەروەها,  ناوچەکە ئارامی و ئاسای  بۆ گرینگە هەنگاوێکی ئەوە كە کردەوە تەئکیدی سپی کۆشکی لە ڕۆژنامەوانیدا کۆنفڕانسێکی لە تڕام  دۆناڵد
 . بەڕێوەدەچێـــــــت واشـــــــنگتۆن لە ئیمـــــــارات و ئیســـــــڕایی  ڕێبەرانـــــــی ڕێکەوتنـــــــی واژۆی ڕێوڕەســـــــمی دا داهـــــــاتوو حەوتـــــــوی لە كە وتـــــــی و کـــــــرد لەوەش
 شێ  و ئیسڕایی  وەزیرانی سەرۆک, ناتانیاهۆ بنیامین نێوان پێوەندی بە لەپێوەند, ئامریكا كۆماری سەرۆك ترام  دۆناڵد, دەڵێت ڕاگەیەندراوێکدا لە سپی  کۆشکی

 .دەربڕیـــــوە ڕەزامەنـــــدی,  ئیمــــارات و ئیســـــڕایی  نێــــوان پەیوەنـــــدی کــــردنەوەی ئاســـــایی هەروەهــــا و ئیمـــــارات پــــایتەختی جێنشـــــینی, زایــــد بـــــن مــــحەمەد
 وی عەرەبەکــــــــان نێــــــــوان ئاشــــــــتی: وتــــــــی ســـــــپی کۆشــــــــکی لە ئێــــــــران کاروبــــــــاری بــــــــۆ ئەمریکـــــــا یبەتیتــــــــا نــــــــوێنەری هــــــــۆک برایــــــــان هەروەهـــــــا

 بەرفراوانتركردنـی و كـردن دروسـت بـۆ نەداوە هەوڵـی ئێـران ئاخونـدی ڕژیمـی وەك ونتێـ  هـی  کە كـردووە لەوەش باسـی قسەکانیدا بەردەوامی لە هەروەها ناوبراو
 لە فارسە خەلی ی ناوەندی ونتی یەکەم ئیمارات,  مێژووییە ڕۆژێکی ئەوڕۆژە کە نووسیویەتی دا تویتێك لە ئیسڕایی  وەزیرانی سەرۆک . ئیسڕایی  سەر بۆ کێشەكان

 بەڕوی سـەفارەت انەکان کـردنەوەی هـۆی دەبێـتە ونتە دو ئەم نێـوان ڕێکەوتنـی . ئاشتی ڕێکەوتنی گەیشتونەتە ئیسڕایی  ونتی لەگەڵ و ئێرانە دراوسێی كە باکور
 .ئەمنـــیەت هاوکــاری هەروەهــا, یەکتـــر لەگەڵ ســەرمایەگوزاری, گــوزار و گەشــت لەبـــواری هاوکــاری,  فڕۆکەخانەکــان هـــاتووچۆی پێکــردنەوەی دەســت و دایەکتــر
 دیـکەش تـانیون بەڵکـو,  نابێـت سـنوردار ئیسـڕایی  و ئیمـارات نێـوان هـاتووچۆی پەیوەنـدی بـۆ دیپلۆماتیـانە کـردنەوە ئەم کە کـردووە ئەوەی گەرەنتی سپی کۆشکی

 .بن بەشدار ڕێگایەدا لەم لەوانەیە
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 نیسەرپێچیەکا
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

 بۆ ئەگۆڕێ
 یان دراوێک
 لە کە سامانێک
 بەڕێی ڕواڵەتدا
 بەدەست یاسایی
 شێوە بەو و هاتوە

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت

 سپی گشتی
 دراو کردنەوەی

 ئەنجام جۆرە بەو
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمالَةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
 داواكارين روحي
بة بةهةشتي 
بةرين شاد بكات 
و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەســــــەرجەم پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 

كــــان كۆتـــــایی بە دەرەكیە
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم  ك لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

 رین لە زانکۆی  رزگاری نەتەوە و نیشتمان دا،شەهیدەکان مامۆستای  وانەی کۆڵنەدان و خۆراگ

 شــــــەهید: گەل ســــــەروەری 
 عەبـــــــــــدولكەری  ســــــــــەید
 حوسەینی

 پڕ دڵە! كوڵەكەم لە پڕ دڵە ،دڵەكەم
 خەم خەوی لە هەسـتە هەستەكەم، لە
. دیـارە چ بزانە بگاۆفە چاو پەژارە، و

 ســاردی هەناســەی بە خەمــڕادە تەمــی
 لە پەژارە ســــی واری. ئــــاوارە كــــوردی
 برژانگـــــی و تێوـــــزا خـــــوێنی پێاـــــوی

. وەســـڕە ســـەبر یدەســـرە بە ژەنگاویـــت
 پـڕ دننی كاروانی بروانە هەڵێنە سەر
 پـڕ بـاوەڕی. بـاوەڕ بە عادننی كوڵ لە
 خەبــــات ئەوینــــداری كــــاروانی دڵ، بە

 تــا و خەمگــین و مــات و ئــارام دەبـزون
 كەوتـــونەڕێ ســـەنگین، و ورە بە باێـــی
 كوردستانەوە لە. كوێ و بەرە كوێوە لە
 چەمـی بەرەو كوێسـتانەوە و گەرمێن لە

 داخە، و ئــــا  زمــــانی ســـەر كە. زاخە
 ی29 بەیـــــــانی بەرە بـــــــای ســـــــروەی
 دڵ هەواڵی پێداون هەواڵی خەرمانان،
 كە خــوێن بە دەم هێنـاون، بـۆ تەزێنـی
 حەسانەوەی قۆناغی بۆتە زاخە چەمی

 ئیمـــــــانی بە قارەمـــــــانی یەك ـــــــاری،
 بە ڕۆڵەی كە داوە هەواڵی كوردەواری،

 زامی لە پڕ تەرمی كوردستان، ئەمەگی
 بە دەســــــت پیــــــری بە نــــــوێ و كــــــۆن

 و ســـــپاردووە دۆڵ كەوانە تیرۆكەوانـــــی
 بەهەشـــــــــــتی و بەرە بەرزی گیـــــــــــانی
 لە یەزدان ڕەحمەتــی جێـی و شـەهیدان
 كە داوە هەواڵــی داوە، بــاڵی شــەقەی
 خـــــــوێنی بە ڕەنگـــــــاوە زاخە چەمـــــــی

 بە دڵ هەڤـــاننی و كـــورد قارەمانـــانی
 وێـنەی 29 بەرەبەیـانی سروەی ئیمان،
 چەمــی خـوێنی بە ڕەنگــاو دۆڵـی و دەرد
 پــــاكی خــــوێنی بە كە نوانــــدووە زاخە
 دێــــر دێــــر قامیشــــەننی الوان، شــــۆڕە

 كوردســــتانە ئــــازادی ئــــانی ڕەنگــــاوە،
 و قارەمـانی دێـری دێـر یـان هەڵكراوە،
 بـــــاڵی لەســـــەر شـــــەهیدانە شـــــانازی

 كـــۆتەڵی یـــان. نووســـراوە قامیشـــەنن
 شـــــەهیدانی بـــــۆ داخە شـــــێر بە بەژن
 یدڵـ پـۆل پـۆل،! بڕوانە زاخە، چەمی

 بەرەو كوردســــــتان پەروەری قارەمــــــان
 29 شــــــــەهیدانی گەرمــــــــی تەرمــــــــی
 دیــداریان دوای كەی دەڕۆن، خەرمانــان

 لە گیـــــــــــــــــان و ورە بە ڕۆڵەی لەگەڵ
 خۆشەویســــتی كوردســــتان، سەردەســــتی

 دەڕۆن بهێـنن، پێـك خۆشەویستان كورد
 شــەنڵی خوێنــدا لە تەرمــی وێـنەی كە

 كوردســتان شۆڕشــی ناوبـانگی بە ڕۆڵەی
 لە بیــرەوەری بەڵــگەی ەنەبــیك بگــرن،
 كە قارەمانیەكــــــانی هەڤــــــاڵی شــــــان

 پـــڕ دننیـــان تـــوێی تـــوێ الپەڕەكــانی
 شەهید تەرمی بگەنە دەڕۆن كردۆتەوە،

 ((  حوسەینی عەبدولكەری  سەید)) 

 

 كوردســــــــتان انیخــــــــواز ئــــــــازادی كە
 .باسی بە ڕەنگان دە كۆڕ و دەیانناسی

 تـا كە كوردستان نرخەی بە ڕۆڵە ئەو 
 بـوو، دلێـر باێی تا بوو، قارەمان باێی
 بـــــــــوو، خەبـــــــــاتگێڕان دڵـــــــــی ورەی

 جەوان و پیـر ژن، و پیاو خۆشەویستی
 ڕیـا ب  و وریا بوو، شێر و پاین  بوو،
 ورەی بـوو، كـار بە دەسـت و بڕیار بە و

 كوردســـتان خەڵكــی و رگەپێشــمە دڵــی
 و كــورد نەویســتانی ژانــی ژیــانی بــوو،
 و جێـــژن مەرگـــی بـــوو، فرۆشـــان كـــورد

 بە خەون زۆریــان بــوو، ئەوان شـادمانی
 29 لە تــا بـوو، درۆ دەدی، نەمـانیەوە
 بەڵــ . دی هــاتە خەونیــان خەرمانــان
 نەویســـتانی شـــادی بە بـــوو خەرمانـــان

 هەل و خــــوێنمژ و كوردســــتان و كــــورد
 بە بــوو ڕاســتیدا لە ەنمب پەرەســتان،
 و شـــۆڕش و كــورد شـــانازی خەرمانــانی
 مــانگی خەبـات، ســازمانی و پێشـمەرگە
 جێژنـــی بە ســەرەتاكەی كە خەرمانــان

 دەســت خەبــات، ســازمانی دامەزرانــدنی
 لە شــانازی بە دواییەكــانی دەکــا، پــ 

 بەختكردنــــــــی گیــــــــان و خــــــــۆبردوون
 خەبــات سـازمانی ڕۆڵەكـانی ئـازیزترین

 خەبــات سـازمانی یجێژنــ هـات، دوایـی
 بەنم گیـــــــــــرا، خەرمانـــــــــــان ی5 لە

 لە شـــــــــــانازی پەڕی 5 ئەســـــــــــتێرەی
 29 دەیەی ســـــــــــێهەمین ســـــــــــەرەتای
 ســــەری زاخە چەمـــی لە خەرمانانـــدا،

 پێـی سەربەرزەوە قەندیلی لە و هەڵدا
 ئەســـــتێرەی بە بـــــوو و بـــــڕی عەرز لە

 درەوشایەوە، و كوردەواری ڕزگاری ڕۆژی
 خەرمانـــانی شـــەهیدانی كـــاروانی ســەر
 عەبـدولكەری  سەید)  خەبات ازمانیس

 بۆ بوو شانازی ژیانی كە یە( حوسەینی
 خەبـــــــاتگێڕی و خەبـــــــات ســـــــازمانی
 ســـــەربەرزی شـــــەهادەتی و كوردســــتان

 دەســـــتمایەی و خەبـــــات پێشـــــمەرگەی
 ســــەید شــــەهید كوردســــتانە، شۆڕشــــی

 لە حوســـــــــــــــەینی عەبـــــــــــــــدولكەری 
 لە 9221/بــــــــــــــــــــــــــــــــانەمەڕی/22

 و ئـــــــــــایینی ڕابەری بنەمـــــــــــاڵەیەكی
 گەڕەكــــی لە كــــوردپەروەر یشۆڕشــــگێڕ
 لە بـوو، دایـك لە بـانە شاری خوارووی
 خوێندنی بە كرد دەستی ساڵیەوە شەش

 نێــــــردرایە ســـــاڵیدا 8 لە و قورئـــــان
 كە خوێنـــد كالســی دوازدە قوتاب ــانە،

 دەســــتی ئێـــران لە شــــا بە دژ شۆڕشـــی
                           .پێكرد

 ئەو لەبەرچــاوانی بـوو یەكێـك بـاوكی .
 سەید شەهید كوردستاندا، لە نەڕاپەڕی

 بە هەستی منداڵیەوە لە عەبدولكەری 
 پێـــی بە دەكـــرد نەتەوایەتـــی ســـتەمی

 بــــاوكی نوێنیەكــــانی ڕێ و ئامۆژگــــاری
 و ئــــــــازادی وازی شۆڕشــــــــی هەســــــــتی
 گەرمی بە و كرد گەشەی كوردایەتی

 
 

 بەشـــــــەرەفەكانی ڕۆڵە و بـــــــاوكی وێـــــــڕای
 هاوبەش شایەتیدا دژی شۆڕشی لە شارەكەی

 ڕۆڵەیەكی كەری  عەبدول سەید شەهید. بوو
 ڕۆژی بـوو، لێبـڕاو و بڕیار بە و چاونەتر 

 بـۆ هێرشی دوژمن كە 9251/ڕێبەندان/92
 لە دەمــــانوەوە بە هێنــــا بـــانە شــــاری نـــاو

 شـــەهید. كــرد هاوبەشـــی شــاردا پارێزگــاری
 جــادەی و كامیــاران لە لكەری عەبــدو ســەید
 میرەدێ دۆڵی و سەقز شاری و سنە و سەقز

 و سەردەشـت و مەجیـدخان چـۆمی و بۆكـان و
 شــەڕدا لە بــانە نـاوچەی جێگەیەكــی هەمـوو
 گیانبـــازی و قارەمـــانەتی زۆربەی لە و بـــوو

 عەبــــدولكەری  شــــەهید. كــــردوە هاوبەشــــی
 پـڕ و خـراپ كـردەوەی لە دوور پـاكی الوێكی

 هەمــــوو بــــۆ. بــــوو پــــاكی و یمەردانەگـــ لە
 دەویست كورد بۆ خۆی یاریدەدەر، نەتەوەێ 

 . دەهێنا بەكار كورد بۆ توانای و
 حوســـــەینی عەبــــدولكەری  ســــەید شــــەهید
 بــرای وەك كوردســتانی پارچەکــانی خەڵكــی
 متمانەی دەیناسی ئەوەی و خۆشدەویست خۆی

 ســــــەید شــــــەهید. بــــــوو دڵســــــۆزی بــــــرای
 یئەســـــــتێرەیەك بەڕاســـــــتی عەبــــــدولكەری 

 چــرای بــوو كــوردەواری ئاســمانی درەوشــاوەی
 لێقەمــــاوی و دەربەدەری شـــەوگاری تـــاریكی
 پـــوچكەی گــرێ بـــوو تەنگــانە ڕۆڵەی بــوو،

 سەید شەهید دەكردەوە، دەست بە تەنگانەی
 مێـــــــــژووی الپەڕەكـــــــــانی عەبـــــــــدولكەری 

 پــڕ خــۆی حەماســەی بە ئێرانــی كوردســتانی
 كـــردە خـــۆی شـــیرینی ڕەزا وێـــنەی و كـــردون
. كوردپەروەرانـدا دڵی لە ردایەتیكو تابلۆی
 و قارەمانییەكــــانی عەبــــدولكەری  شــــەهید

 دڵــی هومێــدی و هیــوا كــردە شــانازییەكانی
 پەروەری نیشـــــتمان و كـــــوردپەروەر كــــوردی

 و دوژمنـــان دڵـــی ســـەر لە دا  و كوردســـتان
 ســەید شــەهید .پەرەســتان هەل و خـۆفرۆش

 زیـــاتر شـــارەزایاندا دڵـــی لە عەبـــدولكەری 
 كە لەوە گەشــــــــــترە راوە،گـــــــــوت كە لەوەی

 دای حەماســـــە گەرمـــــی باســـــی نووســـــراوە،
 دیمەنـی عەبدولكەری  سەید شەهید دەگرێ،

 كـورددایە میللەتی دڵی لە ئەو دایە دنن لە
 ئەژیـن میللەتا یدڵ لە وا ئەوانە نامرن)  و
 داخی هەزاران عەبدولكەری  سەید شەهید( 
 لە ئـاڵقە نـۆكەرە و كـورد دوژمنـانی دڵـی بە

 لە هەر شـەهادەتی ڕێی و داناو یانكان گوێ
 بە و هەڵبـــژارد خـــۆی بـــۆ بەرێـــڕا ڕۆژانـــی

 دەتوانن كوا چووە، پیری و بەرە شانازییەوە
 پیـــــرۆزی تەرمـــــی كردنــــی گـــــۆڕ گــــۆڕاو بە

  .كەن ســــــارێژ دڵیــــــان بەرینــــــی قەوارەی
 خۆشەویسـتی كە عەبدولكەری  سەید شەهید
 هەتــــا كــــوردەوارییە، شــــەرەفی بە كـــوڕانی
 پیـرۆزی تەرمـی بە خۆی داخی دوژمن زۆرتر

 و دژمــــنە لەو دا  و تــــین زۆرتــــر بڕێــــژێ
 رۆڵە ئەو دڵی لە گوێكانی لە ئاڵقە نۆكەرو

 زۆرتــــــــــــر و دادێ گەرم شــــــــــــەرەفانەدا بە
 ڕێبـازی بە درێـژەدان لەسـەر دەبن شێلگیرتر

 و خەبـــــــــات ڕێـــــــــی لە هەڤـــــــــاننی و ئەو
 ..                       شــــــــــــــــــەهادەتدا

 و انحەماســـــــــەك یـــــــــادی بـــــــــ  پیـــــــــرۆز
 عەبـدولكەری  سەید شەهید قارەمانییەكانی

  .كــوردەواری ڕۆڵەكــانی دڵــی چــرای چــۆڵە
 گۆڕاوگــــۆڕ تەرمـــی بــــ  پیرۆزتـــر پیرۆزبـــ 
 و عەبــــدولكەری  ســــەید شــــەهید پێكــــراوی
 شـانازی لە پـڕ ڕێـی بـ  ئـاوەدان هەڤـاننی،

 بـــن ســـەركەوتوو موبـــارزە، و خەبـــات ڕێـــی
 شــەهیدانی ئەســتێنی تــۆڵە و گــران میــرات
 .ستانكورد

 

 شــــــەهید: گەل ســــــەروەری
 .ڕەسوڵی ساڵح
 ئەرکـــی و خەڵــکە بــۆ گەلەو یهــکە شــۆڕش

 لە ، تێکــــڕایە بـــۆ بەرهەمـــی و جەمـــاوەرە
 ســـــــتەم چـــــــونکە ە ەە ەن ەن ەە ڕاســــــتیدا
 چەوســانەوە و شــۆڕش بــۆ خەڵــکە هانــدەری

 هەموان لە ڕاستەوخۆ ئەگەر دا کۆمەڵ ولەنا
 و دەپەڕێ هەڵ هەمـوان بە پڕیشـکەی نەب 
 گەلـدا لەنـاو کە  هەمـوو دەبیـنن بەنم پـۆ

 کــۆمەنیەتیە و ئینســانی ئەرکە بەو هەســت
 ه وهاوژیـــانی بـــاری ژێـــر نـــاچێتە ، اکـــاتن

 قـــازان ی و بـــوێرن خـــۆ هێنـــدێ  دەبینـــین
 لە دەبژێـــــــــــرن و دەکەن بەراورد خۆیــــــــــان
 بە و دەبــڕن لــ  کە  هێنــدێ  کە اکاتێکـد
 بەشی و دەوێ شادی لە کەمیان بەشی ماڵەو
 دەگــــرن لەبەر بــــرین و دەرد و شــــین لە زۆر
 شــــەن بـــایەک هەمــــوو بە هەن خێـــزان زۆر

 و کەوچکـــن کاســـەیەکدا هەمــوو لە و دەکەن
, دەکەن تــ  ڕووی, بــوو لــ  دەســەنتی کــوێ
 نامەردێــــ  و دژمــــن هەمــــوو دەرکـــی لە ڕوو

 باریــان و بپــاێزن قــازان  ەوەیئ بــۆ, دەکەن
 لە .دەنەوێ ســـــــــــــەریان چـــــــــــــ  نەکەوێ

 بەخــــاو کە هەن خێــــزان زۆر ، بەرامـــبەردا
 و گەل قـــــــــــــــــــــــازان ی لە خێــــــــــــــــــــــزان

 قــــازان ی لە خۆیـــان قـــازان ی .نەتەوەدان
 لەالی سـەرکەوتن و دەبینن دا نەتەوەکەیان

  تا نین سەربەرز و گەلەو سەرکەوتنی ئەوان
 بەڵــــگەی شۆڕشــــەو بــــۆ داراییــــان و ژیـــان 

 نە شۆڕش ڕاست لە .گەشە خوێنی دڵسوزیان
 ئەو, مــــاڵن خــــاوەنی نە و ســــەرن خـــاوەنی
 و خەبـات و شـۆڕش پشتی تیرەغە خێزانانە

 خێزانـانە ئەو, ئاواتن هاوڕێی و هومێد ج 
 لە, شۆرشـــگێڕانن پــێگەی و شــۆڕش پــایەی
 و هەن کوردستاندا شۆڕشی قۆناغێکی هەموو

 ەبینـدرێند دا شۆڕشـگێڕان ڕێبازی هەموو لە
 لە خەبـــــــــاتەوە و شـــــــــەرە  چەکـــــــــی بە

 خەنتـــــی ســـــور بەبەرگـــــی و مەتەرێـــــزدان
 .ڕیـــــــــــــــــــــــــزدان لە شـــــــــــــــــــــــــەهادەتەوە

 الوانی شۆڕە لە بکەین الوێ  شۆڕە باسی جا
 و کوردســــتان ی خەبــــات ســــازمانی ڕێبـــازی

 کوردسـتان و کـورد گەرودونـی گاوو دووهەمین
 باسی .نیشتمان ئەمەکی بە بنەماڵەیەکی لە

 ئیمـان بە ڕۆڵەی گەل تیسـورخەن شـەهیدی
 یەکــــی و بیســـت شـــەهیدی ســـ  لە یەکێـــ 

 .ڕەســــــوڵی ســــــاڵحی شــــــەهید خەرمانــــــان
 و پـــاک ئینســانی ڕەســوڵی ســاڵحی شــەهید
 لە ، بەتەمکـــین و ئەمـــین و ڕازدار و چــاک
 خــــــانی کــــــانی نــــــاوچەی ســــــپیاڵی دێــــــی
 بارهێنــــانی پێـــی بە ســــاڵح شـــەهید باشـــر

 و دەست الوێکی ، سروشت هەڵگری بنەماڵەو
 لەگەڵ .بــوو حەیــا و بەشـەرم و پــاک نداوێـ

 ئـارام نەناسـیاو و ناسیار و ئاوماڵ و هەڤاڵ
 ئەوەوە هـۆی بە سـاڵح شـەهید .بوو بەڕێز و
 بــــوو گەورە مەرز بوکــــۆلەی دێیەکــــی لە کە

  ەــب بەنم ، نەکرا بۆ قوتاب انەی چوونی

 بە سـاڵح شـەهید خـۆی هەوڵی
 لەگەڵ ئاشــــــــکرا و نەهێنــــــــی

 دا کوردســــتان پێشــــمەرگەکانی
 شۆڕشــــی وەک, کــــرد هاوکــــاری
 و ســـــەرکەوت ئێـــــران گەالنـــــی
 لە ئـــاواتی بەرەو کـــورد گەلـــی

 سـاڵح شـەهید, بـزوت مێژینەی
 ســــازمانی هاوبــــاوەڕانی لەگەڵ
 هـاتە و گـرت پێوەندی خەبات
 تــــا پێشــــمەرگایەتیەوە ڕێــــزی
 مـــــاوەی لە .9222 اریبەهـــــ

 لە پێشــــــمەرگایەتیدا ئەرکـــــی
 بــــانەدا نــــاوچەی جەولەکــــانی
 ســاڵح شــەهید .بــوو هاوبەشــی

 کـــــــــاری لە دانیشـــــــــتنی دوای
 شۆڕش دڵسوزی پێشمەرگایەتی

 خەبـات سـازمانی تـایبەت بە و
 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو

 و گەڕان زۆر لە ســاڵح شــەهید
 هاوکــــــــــاری دا مەئمــــــــــوریەت

 ســـــــــازمانی پێشـــــــــمەرگەکانی
 دڵ ەب پــــڕ و دەکــــرد خەبـــاتی

 از ڕێبـــــــــــــازی بە ئیمـــــــــــــانی
 پۆشــــپەڕی لە ســــاڵح شــــەهید

 لەگەڵ دا ٣٣۱۹ ســــــــــــــــــاڵی
 ســـــــــازمانی پێشـــــــــمەرگەکانی

 گەڕانـــی مەبەســـتی بە خەبـــات
 ئەو .ڕێ کەوتە نیزامی سیاسی
 لە دوومانــــ  بە نزیـــ  گەڕانە

 و پیرانشـــــــــــار ناوچەکــــــــــانی
 گەورکــــی و بــــانە و سەردەشـــت
 و هەبـــــوو درێـــــژەی مەهابـــــاد
 لە گەڕانەوەدا لە تـــا ئەرکـــ ە

 خەرمانــانی ی 29 بەرەبەیـانی
 نزیــــــ  لە دا 9222 ســــــاڵی
 دوو لەگەڵ و چەمپـــــاراو دێـــــی

 مینی مەیدانی کەوتنە هەڤاڵی
 و ئێــرانەوە مــژی خــوێن ڕژیمــی
 ئیمانیــان لە پــڕ پــاکی گیــانی
 شـــــەهیدانی بەهەشـــــتی بەرەو

 بــــاڵی شــــەقەی لە کوردســـتان
 لە پیرۆزیــــــــان تەرمــــــــی  .دا

 بـانە بەگی ساێمانی کوردستانی
 شـــــەهید .ســـــپێردرا کخـــــا بە

 شــەهیدی دووهەمــین لە ســاڵح
 لە ڕەســـــوڵیەکانە بنەمـــــاڵەی

 بە, دا خەبــات ســازمانی ڕیــزی
 دڵســوزی خــۆی بــوونی شــەهید

 بۆ نوێ لە سەر بنەماڵەیە ئەو
, کـردوە ڕوون کوردستان شۆڕشی

 خـــۆی خەنتــی ســـور بەبەرگــی
 و خـۆی بـۆ شانازی بەڵگەیەکی

 هەڤــــــــاننی و بنەمــــــــاڵەکەی
 خەباتی ویمێژو خستە ڕێبازی
 . کـــورد گەلــی شــانازی لە پــڕ

 و پــاکی گیــانی لە ســ و هەزار
 ســاڵحی شـەهید ئیمـانی لە پـڕ

 .هەڤـــــــــــــاننی و ڕەســــــــــــوڵی
 شـــەهیدانی یـــادی بێـــت پیــرۆز

 .خەرمانــان ی ۲۱ بەرەبەیـانی
 کوردو ئازادی ئانی ب  شەکاوە

 کوردســـــــــــــــــتان ڕزگـــــــــــــــــاری
 بێـت وئاوەدان ئازاد کوردو بژی

 کوردستان

 

ــ  شــەهید :گەل ســەروەری  خەلی
 .پاشایی
 کوردســـــتان، ســـــورخەنتی شـــــەهیدانی کـــــاروانی
 نەســـەری نەپســـاوەیە، و درێـــژ و دوور کـــاروانێکی

 .نەبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارەو
 سـتەم تـا هەیەو کـورد گەلـی لەسەر ستەم لەوەتی
 لە ە،کاروان ئەو. دەبێت هەیەو درێژەی دێ، دوایی
 ڕێبــازی داخــوازانی دێ، پێــ  شۆڕشــگێڕان کۆتــای

 قـامکی قارەمان، لەسەردەستانی گیان و شەهادەت
 و ئـازایەتی مەیـدانی بەرەو کە هەڵدێنن ئامادەیی
 پــانوتە شــۆڕش ڕیزەکــانی بــکەونەڕێ، شــەهادەت
 ئوردوگـــای لە شــەهادەت، ڕێبـــازی کە بەوە دەبێــت

 لەو ئەوی دادەمەزرێ، ســــــــــــەرەتای شۆڕشـــــــــــەوە
 ڕۆژان لە ڕۆژێ ڕەنـــــگە بمێنێـــــتەوە، دوگــــایەدائور

 شـــــــانازی و ســـــــەربەرزی و بەخـــــــتەوەری بەرگەی
 کە بگــرێ ڕێگــایە ئەو و بێــت بەنــاوەوە شـەهادەتی
 داد و نیشــــتمان و نەتەوە پــــارێزەرانی پەســــەندی
 .پەروەریە
 ئەوی چاکــانە، و پاکــان ڕێــگەی شــەهادەت ڕێـگەی
 بەخـــــــتەوەری بەرگەی گـــــــرتەبەر ڕێـــــــگەیەی ئەو

 شـــانازی و ســـەربەرزی بەرگـــی دەرچـــوە، وەبەنـــاوە
 ڕێـــگەیە، ئەو ڕێبـــوارانی بەر، دەکـــاتە شـــەهادەت
 و عەدالەت پشتیوانی نیشتمانن، و گەل دڵسۆزانی

 گەل ژیـــــــانی خۆیـــــــان، گیـــــــانی بە ئەوانە دادن،
 پارێزگـاری سـەنەدی خۆیـان خـوێنی بە و دەپارێزن

 لە چ  کە ئەوانەن دەنوسن، کوردستان ئازادی لە
 چــ  کە ئامـادەنین و دەکەن خۆیـان انیژیـ و گیـان
 گیـــانی ئەوانە بـــکەن، نیشـــتمان و گەل ژیـــانی لە

 خوێنیـــان، دڵـــۆپە لە شــادین، دروشـــمی و ئــازادی
 دەبێت، ڕەنگین شۆڕش ڕێبازی و دەب  شین هەنڵە
 ڕاگرێ ئاوەدان ڕێبازە ئەو کە دەبینی ک  وایە پێت
 خوێنـــاوی جەنـــ  مەیـــدانی و خوێنـــاوی تەرمـــی و

 کە کوردســتان، بەنرخەکـانی ڕۆڵە لە جــگە بکـات،
 خۆیان بەڵێنی و شەهادەت خوێنی بە خۆیان نرخی
 ڕزگـاری و ئـازادی داری و سـەر دەبەنە ڕەشادەت بە
 وەک کە  وابــ ، پێــت نەچــی .بەر دەهێنــنە گەل

 گیــــان بـــۆ و شـــارەزاب  ڕێـــگەدا لەو هەژار ڕۆڵەی
 ئەو بــــڕوانین وەرە ئــــازاب ، لێبــــردوو بەختکــــردن

 لە بەبـار لێـو هەژاری بـڕوانە وچـانە، بـ  کاروانە
 هەزاران لە وێنەیەک بۆ وەرە هەموانەوە، سەرووی
 بە و قارەمــــــــــان ڕۆڵەی ، هەژاران نەدارو ڕۆڵەی

  ئیمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان،
 و شـانازی پێشـانگای لە پاشـایی، خەلیلـی شـەهید

 کــــورد پەروەری شــــەهید گەلــــی بە دا ســــەربەرزی
 دا، کوردسـتان لە بەشـترە بـ  ک  کە دەین، نیشان

 .دایە دڵ لە کوردستانی پاراستنی هەستی رترزۆ
 و هەژار بنەمــاڵەیەکی لە پاشـایی خەلیــ  شـەهید

 لە بـانە شـاری لە 9241 ساڵی ،لە زەحمەتکێ 
 دوایی کۆچی باوکی کە بوە ساڵە شەش  بوە، دای 
 بەر نـــایە خەلیلـــی هەژاری، و کــوێر دایکـــی کــرد،

 بەهـۆش کـوڕێکی پاشایی خەلیلی شەهید خوێندن،
 ڕۆژانی و قوتاب انە داخرانی کاتی اوینان،ه بوو،
 ڕاهنمــایی دووی تـا شــێوە بەو دەکـرد، کــاری پشـوو

 ....خوێندی
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

بةةةةَ    ذمةةارة بوةةووك

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەنتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 

ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادی وازیــان و تەقی

چەنــدین رقـی پەنگ ــواردووی 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــتی نێیارمە

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

ۆستنەوەی هەلەکە بدا بە ق

ــــان،  ــــادكردنی هەنوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج
ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەكـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری ونت  تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

             ...داوەتە نارەزایەتی دەربریندەستیان 
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆڤ روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــر  و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆ ڤ لە و ت

نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـر ، : ئێـران گـووتی
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 هەمــــــــــوو وەک پاشــــــــــان...

 کوردســـتان، الوی و مێرمنــداڵ
 خۆی دەکرد، ستەم بە هەستی

 خۆیـــــــــــــدا بیـــــــــــــرەوەری لە
 لەوە بیــــــرم کە نوســــــیویەتی
 کە کـــــــورد بـــــــۆ دەکـــــــردەوە،
 تــــــایبەتی زمــــــانی خـــــاوەنی
 ئەم زمـانی بە دەب  خۆیەتی،

 بە دەر  و بنوســـــــــــــ  ئەو و
 و نـایزان  کە ب ـوێن  زمانێ 
 جارێــ  هەمــوو. ناگــات تێــی
 شـــــەهید دڵـــــی هەســـــتە ئەو

 لە تــا ڕادەچاەکانــد، خەلیلـی
 دا 9222 پوشــــــــــــپەڕی ی9

 ڕیـــــــــــــزی نــــــــــــاو هــــــــــــاتە
 ســــــــازمانی پێشــــــــمەرگەکانی

 و ڕاهێنــان دوای و خەبــاتەوە
 شـەهید هێزی چوە ن،بارهێنا
 بە دا درێـژەی و خەلیـ  سەید

 .شـــــــــــــــــــــۆڕش کـــــــــــــــــــــاری
 پاشــــــایی خەلیلــــــی شـــــەهید

 ئازاو و دڵسۆز پێشمەرگەیەکی
 و وەرگـر فەرمان بوو، لێهاتوو
 لەالی دڵـی بـوو، پێـ  و ڕێـ 

 .بـــــوو فێربــــون و موتــــالەعە
 شۆڕشی پاشایی خەلی  شەهید
 پاشـــــــــــــــــــــــــــایی، بە نەدەدا

 گەلــــی ئــــازادی و سەربەســـتی
 شـــەهید بــوو، ئامــان ی کــورد

 بـاری خراپـی بەهـۆی خەلی ،
 لە خێـــــــــزانەکەی، دارایـــــــــی
 چـــــۆوە دا 9225 پوشــــپەڕی

 لەوێـــــ  بــــانە، شــــاری نــــاو
 بۆســـــــازمان کـــــــاری بەردەوام
 خەرماناندا ی2 لە تا دەکرد،

 بــــوو، ئاشــــکرا دژمــــن الی لە
 جاشـــێکی دەرو هـــاتە دیســـان
 لە دەرەوە، هێنـا خـۆی لەگەڵ

 خەرمانــــــــــانی ی5 شــــــــــەوی
 جێژنی یبۆنە بە دا، 9225

 ، خەبـات سـازمانی دامەزرانی
 دەکرد پێشمەرگەکانی ڕێنوێنی
 و بـــــــانە شـــــــاری نـــــــاو بــــــۆ

 لە بریــان گورچــ  زەربەتێکـی
 لە دا، خۆفرۆشــــەکان جاشــــە

 بە بـــوو دا 9222 پوشـــپەڕی
 تەداروکـــــــــــاتی بەرپرســــــــــی
 و ســـــــازمان ی2 مەڵبەنــــــدی

 ئی رایــی، هەیئەتــی ئەنـدامی
 ی29 شــەوی نیــوە دوا لە تــا

 دا 2229 ســاڵی خەرمانــانی
 بـــــــــــۆ گەڕانەوە کـــــــــــاتی لە

 لە کە ئەوە دوای بنکەکانیان،
 کـــــورد دژی دژمنـــــی کەمینـــــی
 چەپەوە باســـکی لە و کەوتـــن
 کەوتــنە پاشـان بـوو، برینـدار

 ئەو میـــــــــــنەوە، مەیـــــــــــدانی
 لە هەڤــــاڵی دوو و قارەمـــانە

 کوردســتاندا، لە زاخە چەمــی
 فــڕی ئیمانیــان لە پــڕ گیــانی
 شـــــــــەهیدانی کـــــــــۆڕی بـــــــــۆ

 خەبــات ســازمانی سـورخەنتی
 .کوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان ی

 هێنــــراوە پیرۆزیــــان تەرمــــی
 بـانەو بەگی سلێمان گۆڕستانی

 سـلێمان دادگەر میری نزی  لە
 چـــونە دینـــی ئی تیـــار بەگـــی

 نیشـــتمانەوە گەرمـــی باوەشـــی
 پـاکی گیانی لە س و هەزاران
 و پاشـــــایی خەلیـــــ  شــــەهید

 هەڤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاننی
 .کوردستان و کورد بژی

 

 شـــــــــــــەهیدان: گەل ســــــــــــەروەرانی
 خوســـرەو و زادە حەســـەن جەعـــفەری

 .كەریمی

 خوســـــرەو زادەو حەســـــەن جەعـــــفەری شــــەهیدان
 زســـــــــتانی لە قارەمـــــــــانەن الوە ئەو کەریمــــــــی،

. خەبــاتەوە ســازمانی ڕیــزی نــاو هــاتنە دا9258
 بەڕێـــز، بنەمـــاڵەی دوو لە بەنــرخە ڕۆڵە دوو ئەو
 دایــــك لە بۆكــــان نــــاوچەی لە 9242 ســـاڵی لە

 ڕەوای مـــــــافی بە پــــــتەو ئیمـــــــانێكی بە. بــــــوون
 گــرتە موبارەزەیــان و خەبــات ەركــیئ گەلەكەمــان

 جـــــۆرە هەمـــــوو ئامـــــادەی و سەرشـــــان و ئەســـــتۆ
 دوای قارەمــانە ڕۆڵە دوو ئەم. بــوون فیــداكاریەك

 هێـزی چـوونە پـێکەوەش هەر بارهێنان، ماوەیەك
 ئەم بـــانە، نــاوچەی لە خەلــیلەوە ســەید شــەهید

 خۆی لەكاتی كە ئەوەبوون چاوەڕوانی تێکۆشەرانە
 ڕێـی لە خۆیـان فیداكاری اوەزیفەد ئەن امی لە دا

 ڕۆژەكـــانی لە تـــا دەرخەن، دا كوردســـتان و كـــورد
لە کاتی  دا کە  دا9222 بانەمەڕی مانگی دوایی

لە لەیەن  ئەرکانی هێـزی شـەهید مامۆسـتا سـەید 
و لکــی شـــەهیدانی ســـاوان و   خەلیلــی شـــەریفیان

ســەهیدانی بــۆیەن ،بە مەبەســتی زەربەلێــدان لەو 
انەیـــــان بە خەڵکـــــی کەمینـــــانەی کە رۆژانە بەه

نــــاوچەکە دەگــــرت و توشــــی ئەزیەت و ئازاریــــان 
 جـــادەی لەســـەر بـــانە دڕۆڵەی دەراوی لەدەکـــردن،
کەمینیــان بــۆ بەکرێگیراوانــی رژیــ    بــانە ســەقز

دانــــایەوە و لە ئاکـــــامی ئەو شـــــەرەدا ژمـــــارەیکی 
بەرچـــاو لە هێزەکـــانی رژیـــ  کـــوژران و برینــــدار 

ویــدا ، بــوون، ئەو شــەڕە کە ســەرلەبەیانی زوو رو
دوای هەتـــاو کەوتـــن هیزیکـــی  زۆر دژمـــن کە لە 
ســەقزەوە بەرەو بانەدەهــات لە پشــتەوە گەمــارۆی 
هێزی پێشمەرگەی سازمان دەدەن و شـەر تـا نزیـ  

 كاتێـك .ی پێ  نیوەرۆ دریژەی کێشـ   ٩٩سەعات 
 ئاگــــادار دوژمــــن كــــردەوەی لە پێشــــمەرگەكان كە

 ەندەک ڕزگار خۆ دوژمن دوای لە قارەمانانە دەبن،
 جـێگەی گەیانـد دوژمنیان بە كە زۆر زیانی دوای و

 شەهید و جەعفەر شەهید. دەهێان ج  بە شەڕەکە
 دەبیــــنن كە جەنــــگەكەوە ســــەرەتای لە خوســــرەو

 ئـــــاو مەبەســـــتی بە كەوتــــوون ســـــەر پێشــــمەرگە
 بەنم دەكەونەوە، دوور شەڕەكە جێی لە خواردنەوە
 و ناكـاو هێرشـی كـاتی لە نـازانن، بەوە ڕفیقەكـان

 ئەو پێشـمەرگەكان، بۆسـەر دوژمـن جەبـهەی تیپش
 و دوژمـــــــــنەوە داوی دەكەونە بەنــــــــرخە ڕۆڵە دوو

 بە خوسرەو شەهید و برینداری بە جەعفەر شەهید
 گەیشـتنی چاوەڕوانی كە هەڤاڵەكان. دەگیرێن دی 
 هەواڵـــی مــاوەیەك دوای دەكەن، ڕفیقەكەیــان دوو

 پــــ  چارەیێكیـــان و دەگـــا پــــ  گیرانیـــان بەدیـــ 
 خەبـــات، ســـازمانی بەنرخـــی ڕۆڵەی ودو. نـــاكرێ
 لە بـــانەدا پادگــانی لە مانـــ  پێــن  نزیكــی دوای
 بـــــــــــــــانە لە9222 خەرمانــــــــــــــانی ی29 ڕۆژی

 ئی ـــدام ئینســـانی دژی و نـــامەردانە بەشـــێوەیەكی
 و كە  لەالیەن پیرۆزیـــــــان وتەرمـــــــی دەكـــــــرێن
 بۆكـــان گۆڕســـتانی لە و وەردەگیـــرێتەوە كاریــانەوە
 .ســـــــتخۆشەوی نیشـــــــتمانی باوەشـــــــی دەچـــــــنەوە
 و جەعـفەر شـەهید پـاكی گیـانی لە سـ و هەزاران
 .هەڤاننیان هەموو و خوسرەو شەهید

ـــــــەروەری  مســـــــتەفا: گەل س
 .ئەمینی شەهید

 و نەتەوە کە ئەوانەن ئــــــــــــێمە ســـــــــــەروەرانی
 گیـان لە تەنانەت شتێ  هەموو لە شتمانیاننی
 شــێوەی ئەو ئامــادەن و دەوێ خۆشــتر ژیانیـان و
 فیداکاری پێناوەدا لەو دەگرێ ج  و شایانە کە

 الپەڕەکــــانی .بـــکەن بەخـــت گیانیـــان و بـــکەن
 تێــدایە زۆری باســی, سـەروەران یــادی دەفـتەری

 بەری ڕادە لە پــــاکی و ڕاســــتی نیشـــاندەری کە
 ســازمانی لەڕیزەکــانی کە,  شۆڕشــگێڕانەیە ئەو

 شــــــەهید دا ئێــــــران کوردســــــتانی ی خەبــــــات
 کەڵکتــرین بە و بەنرختــرین شــەهیدان . بــوون

 ســەربەرزانەی ئەو .بــوون کوردســتان ڕۆڵەکــانی
 ئەوەی بــۆ دانــا ، نیشــتمان ڕێــگەی لە ســەریان
 داگیرکەرانـی دەستی بە چیتر خاکیان و نەتەوە

 یاندایاد لە کە ئەوەن شایانی ئەوانە .ڕەحو ب 
 بــۆ پەیـکەری شــەقامەکاندا لە و هەلکـرێ مـۆم

 لە وەنمـــــی هێنـــــدێ  تـــــا,  بکـــــرێ دروســـــت
 بــۆ ئەمەکمــان و وەفــا و دابــنەوە خۆبوردوییمــان

 . بـــــــــــــ  نوانــــــــــــد خۆینیــــــــــــان و ڕەنــــــــــــ 
 داگیرکەرانـــــــــــــــــــــــــــــی 9222/22/92 ڕۆژی

 دەبــردە هێرشــیان لێکــدا لێکــدا نیشـتمانەکەمان
 بە گونــدێکیان ڕۆژێ هەر و نشــینەکان دێ سـەر

 تـانن, شۆڕش دژی چەککردنی و پاکسازی اوین
 و دەگــــــرت تاوانیـــــان بـــــ  خەڵکـــــی دەکـــــردو

 بەیانی ی 5 سەعاتی .بەندی انەوە دەیانکردنە
 ئــــــــــارمردە دەوروبەری مولگەکــــــــــانی ڕۆژە ئەم

 پاســدارو و جـاش لە دوژمـن تـێکەنوی هێزیکـی
, کەوتن ڕێ بە تاژەبان و تاژان بەرەو ئەرتەش

 تونـدی بە زۆر اتخەبـ سازمانی پێشمەرگەکانی
 ســـەعات 1 مـــاوەی لە و دانەوە پەرچیـــان بەر

 بەریــنەوە بەرەیــی لەچەنــد قارمانــانەدا شــەڕی
 کوشـت ڕژیـ  ئەفرادی لە کەسیان 82 لە زیاتر

 .کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وبرینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار
, خەبــات ســازمانی پێشــمەرگەیەکی شـەڕەدا لەم

 مسـتەفا کـاک بەناوی شۆڕشگیڕ زەحمەتکێشێکی
 دواتــر وبــو برینــدار شــێوەڵە خەڵکــی ئەمینــی
 داخەوە بە بەنم,  دەرمــانی ناوەنــدی گــوێزراوە
 22 ڕۆژی لە, بـوو قور  کە برینەکەی بەهۆی

 پــڕ دڵــی و دانــا یەک ســەر چــاوی دا 2/25/ 
 شــــەهید و کەوت لەکــــار کــــوردایەتی هەســــتی

 بە شـــێوەڵە ئـــاوایی لە پیــرۆزی تەرمـــی . بــوو
 چەنــد هەر ، مســتەفا شــەهید .ســپێردرا خــاک

 دائــ  بەنم ، بــوو گــریبەر هێــزی پێشــمەرگەی
 داگیـــرکەر بە دژ بەربەرەکــان  و شــەڕ ئامــادەی

 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو
 تەمـــــای بە خۆفرۆشــــەکان جــــێگەیەک هەر لە

 ، ببــــوایەتن کوردســـتان بەشـــێکی داگیرکردنـــی
 ەیدەدا دەســــــتی ئازایــــــانە مســــــتەفا شــــــەهید

 تێکۆشــــانی و هەوڵ لە کوردســــتانی ڕزگــــاری و
 بەنم ، دەدی دا کوردســـــــتان زەحمەتکێشــــــانی

 رزگـــــاری ئەرکـــــی لە و پێـــــنەدا مــــاوەی مەرگ
 رۆڵەکــانی و هاوبــاوەڕان بە نیســتمان و نەتەوە

 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــپارد کوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتان
 تــــازە بەڵـــێن قارمـــانەدا شـــەهیدە ئەو یـــادی

 بــــۆ خەبــــات لە بــــین بەردەوام کە دەکەیــــنەوە
 .نیشـــــــــــــــــــــــــــــتمان و گەل ڕزگـــــــــــــــــــــــــــــاری

 و مســــتەفا شــــەهید گیــــانی لە ســــ و هەزاران
 . کوردستان شەهیدانی هەموو

 

ــ  ری روه ســ  ــده شــ : ل گ  ناســر ی
 .وا نانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  كێشاوه ن  ل  ئاهی   ك  مرۆڤ نی م  ت  کەم ژیانی
 كــۆڵی  بــ  پشــتی و  گیــراوه دانــ  بــۆ كــۆڵی   كـ  و

  بـــ   كـــ   گیانـــ   كــ   ژیانـــ  و ئـــ .  داوه نـــ   وه خۆیــ 
  نــ  ر بـ  لـ  سـی كـ  نم بـ  كـا، ده بـڕ  بڕكـ   ناسـ  هـ 
  ل  خۆشی ڵێنی ب  و ش   ك   ژیان  و ئ .ساونەتەوە ح 

 دا، ده ودا ش   ل  خۆشی ڵێنی ب  ڕۆژ و دات  ده ڕۆژدا
 نم بـ  و ن كـ  ده مـرۆڤ  ب  ست ده ستاو ده ڕۆژ و و ش 
 عــار و گـرێ ده درۆ بــۆ گـوێ ڕ، بــاوه خـۆش مــی ئـاده

 و ڕوا ده و دێــت  شـتێك  ر هــ   كـ   ژیانــ  و ئـ .نـاگرێ
 جارێك ر ه  زان  ده وا ی تی  بلیم  موو ه  و ب  مرۆڤ
  نیشـان  بـ  و گیان  ب   ژیان  و ل  وا  چیی  ، شتێك 
 قامكی و زێ نات  و ست  وه ده كپ  ی  ر س  زێ؟ل  ناب 

 لــ  شـتێكی ی ناجـاره جـار ئـا ؟. زێ ناگـ  ت عیبـره
 و بێتام ژیان ند چ  ر ه .  لێبیزاره زۆری  ك  ، دیاره
 جۆرێــك رمــانی  ده و  رمانــ  ده و ژان ، ئاكامــ  بــ 
  خواردنـ  نـ   ك  ژیاندا  ل   ی  ه  شتێك نم ب  ، ژان 
 رما گ   ل  خۆ و  جوان  رگی ب   ن  و  وه خواردن   ن  و
 و ڕۆژ  نـ  و  وه سـان  حـ   نـ  ، یـ  وه شـاردن  رمـا سـ  و

 پێـــی و یناســـ  ده دڵ نیـــا تـــ   كـــ   شـــتێك .  وه شـــ 
  شـــت  و ئـــ .  دڵدایـــ   لـــ  نزڵگـــای مـــ  و  دڵنیایـــ 
 ویسـتی خۆشـ  ، سـ  كـ  ویسـتی خۆشـ  ، ویستی  خۆش 
 چـاو  بـ   كـ   یـ  سـان  ك  و ئ  ویستی خۆش  ، ڤاڵ  ه 

. دڵ فزیــۆنی لـ  تـ  ر بــ   داونیـ  و لێگرتـوون ی وێنـ 
 دڵ و دێ دڵـدا چاوی ر ب   ب  یان وێن  یتا پ  یتا پ 
 شـتێكی و ناچـارە چـاری مـرۆڤ ئا . ناب  تێر لێی

 ڵ هــ  ڤـاڵی هــ   لـ   كـ   لێبیــزاره زۆری  كـ   لێـدیاره
 لــــ  ویســــتانی خۆشــــ  نـــی دیمــــ  فیلمــــی و بـــڕێ ده
  لـ   پـ  قـ  و قـڕ  كـ  ی مردنـ  و ئـ  مـردن. پوـڕێ ده
  ن  واڵ، ه   ن  و  ڤاڵ  ه   ن  دا، ك  مینێكی زه ژێر

  بـ  ی دڵـ  و ئ . منداڵ و ژن  ن  و  دایك   ن  و باوك
  لــ  و  وه بێتــ  ده ش گــ  ویسـتان خۆشــ  ویســتی خۆشـ 
 و ئــ .  وتــووه پێكــ   لــ  ێ،ڕ پــ  ڵــده هــ  وان خۆشــی
 و بـوه ده ش گـ  ویسـتان خۆشـ  نـی دیم   ب   ك  ی چاوه
  بــ  و  بـووه سـی  و  لێبـڕاوه شـادی فرمێسـكی ئـاوی
 و ڤانن ه  دیتنی ویستی خۆش  نیا ت   نوساوه كدا ی 

 بــ  و بێتـام ژیــانی  بـ  ئینسـان  كــ   ویسـتان  خۆشـ 
 ژیـــانی  بـــ  و بـــ  ده ڕازی جیهـــان، بـــۆی و نـــ  ڕه

 وایـی نـاڕه  لـ  چـاو و ڵەتێنـ  خ  ده خۆی تیكراری،
 ب  شلك و  تازه و ڕ ت  دڵ تا جا. قون ێن  ده ژیان
 دابـــ  نــ  لێـــی مــژ و م تـــ  پــڕ ڕۆژگـــاری نگــی ژه و

 بـ  تێـدا ویسـتانی خۆش  ی وێن  و  پاكتره ڕوناكترو
 ژیـانی.  یـ  ڵـ  ه  ب  دا ڵگرتنیان ه   ل  و  ڵەی  پ 
. چـاكی و پـاكی و دڵسۆزی و ت موحیب   ل   پڕه الو

 ، دانـــ  ئــاوه و خــۆش  وه تــ  بــ  موحــ   بــ   كــ  دنیــا
 ، جیهانـ  ژیانی وێنی ه  ن  گ  و الوانی تی ب  موح 
  لـ   كـ  ی وه ئـ  ، ژانـ  بـ   وەنده ئ  الوان مردنی  بۆی 
  كــ   شـتێك  ، وه كاتــ  پـڕده الوان تـی بــ  موحـ  بـاری
 دنن  لــ  یــانیاد و گــرێ ڕاده چــاوان ر بــ   لــ  الوان
  مەرگێك  ت هاده ش  ت، هاده ش   ب  رگی م  .گرێ ڕاده
 و نییـ  رگ م  پاكترە، مردنان موو ه   ل  و ژیان  ل 

 گـۆڕی ، میوانـ  خـودا گـای بـاره  لـ  هیـد ش  و  ژیان 
 ی، نڵـ  هـ  ری ڕانگـ  گـ  رژینی پ  ، نیشتمان  چاكی
 چـاوی و ستن وه ڕاده پۆل  ب   ك   نڵ  ش  خوێندا  ل 
 پـۆل پـۆل. بـڕن ده هیـد شـ  گۆڕی  ل  ئاویان  ل  پڕ

 خـوازن، ده پـ  یـان خۆزگـ  دیـداریان،  چنـ  ده الوان
 و ســـی  دننـــی بـــۆ  یانــ  بـــ  ر بـــ  ی ســـروه یادیــان

  دڵی  ل  وا ، وان  ئ  نامرن دنن  ل  ژین ده. مگین خ 

  لـ  دوری بەری لە  كـ   تـ  هـاده ش   ب  رگی م  ڵ  ب . ژین ده تا میلل  
 رگ مـ   لـ  بێـزاری و  وه كاتـ  ده پـڕ ویسـتانیدا خۆشـ  و هیـد ش  دڵی
 ژیـانی  كـ  یـن كـ  ده ویسـت خۆشـ  ڤـاڵێكی هـ  باسی  م اره ئ .. با الده
 ڕێــی  لـ  شـانازی  لـ  پـڕ رگـی مـ   بـ  و ت هـاده شـ   بـ   وه گۆڕیـ  الوی

 .نیشــــــــــــــــــــــــــــــــــتماندا و ل گــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ڕزگــــــــــــــــــــــــــــــــــاری
   ره شـ  رگـی ب  الوی  شلك   ب   ك  ی الوه و ئ  وا نان  ناسر كاك باسی

 ڕیــــــزی نـــــاو  هاتـــــ  و ری بـــــ   كــــــرده شۆڕشـــــگێری نتـــــی خـــــ  و
 ســاڵی  لــ  ریــ  شــ  كــاك كــوڕی وا نانــ  ناســر. وه تییــ  رگایــ  پێشــم 

 چاوی تكێ  حم  زه و ژار ه  كی ماڵی  بن   ل   بان  شاری  ل  دا(٩٠٤٥)
  چـــووه ســاڵی٣ دوای وا نانـــ  ناســر كـــاك. ڵێنــا هـــ  كوردســتان  بــ 
 كاك. خوێند رسی ده ڕاهنمایی ورانی ده تا  بان  شاری  ل  و  س  دره م 

 پێكـرد سـتی ده تی پاشای  ڕژێمی دژی ئێران النی گ  شۆڕشی  ك  ناسر
 و ركــار سـ   هاتـ  خــومەینی ڕژێمـی  كـ . بــوو سـاڵ٩٠ منـداڵێكی مێـر
 ڵكـی خـ  ر سـ  بـۆ هێرشـی و وه چیڕکـرده كوردسـتان ڵكی خ   ل  ددانی

 نیشتمان و خۆیان  ل  دیفاعیان كوردستان ڵكی خ  و هێنا كوردستان
 كوردستان ی رگ  پێشم  نی دیم   ل  نێكی دیم  هی  ناسر شەهید كرد،
 پـ  تـی رگای  پێشم  و شۆڕش ركی ئ   ل  ركێكی ئ  هی  و جوانتر پ 

 ۆیخ دڵی چاوی و وه رگ  پێشم  ناو  هات  ده جار زۆر. بوو ن  پیرۆزتر
 خوێنـدن كـاری  لـ  جـوێ ناسـر هید ش .  وه كرده ده ڕوون نیان دیم   ب 

 نـدی یـوه پـ . ژیانـدا بژێـوی كردنـی یـدا پـ   لـ  دا ده بـاوكی تـی یارم 
  لـ  كاتێـك و گـرت ده بـات خـ  سـازمانی ی رگ  پێشم  ڵ گ   ل  سیاسی
 دا٩٠٣٥/٣/٩  لـ . بـوو  پێشمەرگە الی  ل  ر ه  دڵی بوو خۆیان ماڵی
 چووە بارهێنان و ڕاهێنان دوای و  وه تی  رگای  پێشم  ڕیزی ناو   هات
 ن ێكی گ  ناسر هید ش .  دا ٠ ندی ڵب  م   ل  ئارام هید ش  هێزی ناو

 سیاســـی  رانـــ  گـــ   لــ . بـــوو رگ جـــ   وبـــ  توانــا و هێـــز  وبـــ  وریــا
  بـــ  زۆر و بـــوو بەشـــدار دا٣٣ و ٣٣ و ٣٥ ســـاالنی كـــانی ونیزامیـــ 

  لـ  تـدان ربـ  زه لە ڤـانن هـ  ڵ گـ  ل  ، وه بوردوی  خۆ  ل  و مانی قاره
 دڵ و نــ  ده بــ  الوێكــی ناسـر هیــد شــ . كـرد ده شــداری بــ  دا دوژمـن
 ی خەبـات سـازمانی ڕۆژی دوا هیـوای بـوو ڵـێن هـ  سـت ده و دان ئاوه

  كــ  دا، بـان تــاژه بـانگی نـاو  بــ  ڕی شـ   لـ . بــوو ئێـران کوردسـتانی
 و بـات خـ  سـازمانی كـانی رگ  پێشم  نێوان  ل  رمانان خ  ی٠٥ وی ش 

 ئازاكــان  ره هــ   رگــ  پێشــم  وێــرای ڕویــدا پاســداردا و جــاش هێــزی
 ڕۆژی  لـ . نـدن كـ  ڵیان ه  و دوژمن كانی ره نگ  س  ر س   برده هێرشی

 پشـتی دبـارو سـ  بـانگی نـاو ب  ڕی ش   ل  دا٩٠٣٣ ساڵی ری زب  ڕه ی٥
  ل  پاسدار و جاش ٠٥٣٣  ل  زیاتر  ك  نندا نی   م  و سیوچ و ن ن 
 نـواعی ئـ  و٩٣٣ تـۆپی و ٩٣٥ تـۆپی كاتیۆشـاو  بـ   وه كـ  الیـ  مـوو ه 

 ســازمانی كــانی رگــ  پێشــم  ر ســ  بــردە ده هێرشــیان هــاوێژ  خۆمپــاره
 هێرشـیان  كـ  بـوو  یـ  رگـ  پێشـم   سـت  ده و لـ  ناسـر هید ش  بات، خ 
 هێرشــی جــار نـد چــ  اردبـ ســ  مــاڵی پشـت  لــ  و دژمـن ر ســ   بـرده ده

 ڕ شـ  ك یـ  ماوه دوای  وه گران  داخی  ب  نم ب . شكاند تێك دوژمنیان
 و پێكـرا ناسـر هید ش  دوژمن، ری ب  هێرش پۆلی لە دان ت رب  زه و

 و کوردسـتان ڕزگـاری ڕێگـای هیـدانی شـ  كۆڕی بۆ فڕی رزی ب  گیانی
 لە و بــانە شــاری بــرایەوە پیـرۆزی رمــی تــ . هیــدان شـ  شــتی هــ  بـ 

 پاکی ڕۆحی لە س و هەزاران.سپێردراکبەخا بەگ ساێمان گۆڕستانی
 شەهیدان

 

 .ی داـــەی نەتەوایەتـی ماف وازانـخەباتۆی ــە زانکـەدانن لـۆڵنـداکاری و کـۆڕگری و فیـەی خـامۆستای وانـشەهیدان م

خـــــــوێنەری بەڕێـــــــز و خـــــــوێن 
 !شیرینی تێکۆشان

ــــی ورد  تێکۆشــــان وەخــــوێنە، لێ
وەبە و تێیڕامێنە،بابەتەکــــــانی 
هەڵســـــــــەنگینە و لە شـــــــــەن و 
ـــاکاە و دانەی  ـــدە و ک کەویـــان ب
دەربێـــــــنە،بە ڕبەی رەخــــــــنە و 
تیبینـــــی بـــــی پێـــــوە و چەقـــــ  

چەوتــی و چەوێاـــی و  وچەوەڵ و
. هەڵەکانیمـــــــــان پێـــــــــڕاگەێنە

ـــــاوکۆڵ  ـــــژار و ن بێگومـــــان بە ب
کردنی ئێـوەی ئـایز، لە دێـبەری 
تیکۆشــــان دا، بەر و بەرهەمــــی 

 !.باش و بە سوود ڕەنێو دێت
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كونفرانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رایگەیانــد و الدا پاســداران
ـــە ناوەنــدی 42 ســوپا  كیمووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــردنەوە، ت
ـــــــــــرتن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدرێ ئەن ــــام فەرمانــــدەیی

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2292
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 

ــاوبەش ــێوەی ه فشــارەكان  بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیاش یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 

ــــــــو ــــــــای س پای خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــاش لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــای  9121 ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

بەنم بە دانـــــــــانی  .92224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧ەپهەی   بۆ              

 لەو و دارانپاســــــــ ســــــــوپای
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاق  دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار قـود  نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   بەڵكــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  زیــاتر م
ـــــۆ  دابەش و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی دنــیكر زیــاتر و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێكی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵكی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــی ەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەنتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــون دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەنم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب

ـــــــــــــرو ـــــــــــــدەن و لە بەی ت ب
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــ  لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــونوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەنت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــون لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەنم جیاجیاك

ــا ئیسرا ییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــونی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن

ــــــاوكەیی و  دوای ــــــی ن رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەك س
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد با 
 بروسكەی چاالكیەكەدا وهەردو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكەش خـــــــاكەلێوە ی92

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

ــــەروەری ــــە: گەل س ــــەین هیدش  حوس
 .کەریمی

 نـیە هەزار بە یەك شتێك هی  دەڵەن دا خۆمان كوردی لە
 هەر ڕاســــتە  بەلــــ  هەیە، هەزاری بە یەك ئینســـانە هەر

 خوو هۆی بە ئینسانە هەر چونكە هەیە، هەزاری ئینسانە
 بەرانـبەر بەچەنـد لێبڕاوی و لێهاتوویی و زانایی و ڕەوشت

 هەزار بە یەك دا مرۆڤــــــدا لە كە  دەردەكەوێ. دادەنرێــــــت
 دا خۆمــان كــۆمەڵەی نــاو لە دەبیــنەوە ورد كاتێــك ، دەبــ 

 كۆمەڵ كۆمەڵن، ناو هەوێنی هەن ئینسان هێندێ دەبینین،
 بەنم. دەگــــرن كــــۆمەڵ بزڕكــــاوی لە بەر و دەمەیـــ  بەوان
 دەخــاتە مـرۆڤ نێـوەرۆكی دەردەخــاو چـاك ئینسـانان ئەوەی
 ، ێدەئــاوێر هەڵ لێــك چــاكی بە خــراپ و چــاك و بەرچــاو
 و مانــدویی تەنگــانەیە، و دژوار شــۆڕش. تەنگــانەیە كـاتی

 و كـــوژران مەترســـی و خەوی بـــ  و تـــونیەتی و برســـیەتی
 تــایەبەت بە ڕێــدایە، لەســەر گیرانــی بەدیــ  و برینــداری

 و هەڤــــاڵ و گەڕەك النەو خــــانەو كــــارو و كە  لە دووری
 شۆڕش مەرجی و هەل لە كەسەی ئەو تێدایە، خۆشەویستی

 و سووك لەش ئازاو و بەچیكەڵدانە و فیداكار و لێبڕاو دا
 و هاودەنـــــ  و خـــــۆش زمـــــان و ڕووخـــــۆش و بـــــین ئەرك

 جیــــاواز كەوتــــوو هەڵ مرۆڤێکــــی كە دەركەوێ خەم ـــۆرە،
 ئینســــانە ئەو. ئینســــانانە زۆربەی باەیــــن یــــان هێنــــدێ

 و تەســــەڵی و تێـــری و ئیســــراحەت كـــاتی لە جیـــاوازانە
 لە هەر نانەئینســـــا ئەو  بەڵـــــ  دەرنـــــاكەون، دا ئـــــارامی
 ڕۆژی تـــا دەناســـرین ئــاوا كـــوا بەنم دا، خۆیـــان دەروونــی
 لە و بەراور لە كـوا نەیـ ، تا گەرم ڕۆژی و نەی  تەنگانە
 شەهید دەردەکەوێت؟ جیاوازی دا خۆشی و ئیسراحەت كاتی

 شـارەزایی، و كـاری دروسـت و ئەمانەتـداری لەبەر حوسەین
 بەهـــاری لە و ســپێردرا  پـــ  كــاری ســـازمان دەرمانگــای لە

 هەر حوسەین شەهید. چاپ انەوە بەشی ناردرایە دا ٩٠٣٣
 دەگـرت زۆرانـی جێـی و متمانەبوو جێی سپێردرا  پ  كارێكی

 ناسـراو حوسـەین شەهید. دەسپێردرا پێی كە دا ئەركە لەو
 دا تەنگانان لە مرۆڤ دەڵێن وەك بەنم الوێكە، چ كە بوو

 نەزاندرا را،نەبیند دا جەولە و تەنگانە لە تا  دەردەكەوێ
 خـۆش بەپـ  حوسـەین شـەهید. لێهاتوە چەند الوە ئەو كە

 لەگەڵ دا، ٩٠٣٣ خەرمانانی پانزەی لە خۆی داوای و بوون
 مەڵبەندی پیشمەرگەكانی

 

 ونبووی بازنەی وخۆشی شادی
 .ئێران کۆمەڵگەی

 

. دا وەنت لە نیزامـی و سیاسـی گەڕانـی بۆ چوو  س  و یەك
 بەرە لە. فەرمانـــدەریەوە پەلـــی خــرایە حوســـەین شــەهید
 پیشـــمەرگە كە شــەڕێك لە دا٩٠٣٣ خەرمانــانی ٠٠ بەیــانی

 تووشیان تاژەبان دێی لەناو ڕژی  خۆفرۆشەكانی جاشە دژی
 لە دەرچــوویی ســەر و دامەزراوی و ئــازایی پەڕی ئەو بــوو،
 دا جەنــــ  گەرمەی لە حوســـەین شــــەهید دەرخســـت، خـــۆ

 حوسـەین شـەهید. نەدەچـوو تێـك ئاسایی و عادی حاڵەتی
 و لێبـڕاوی باوەڕو پلەی تەواویی بە ڕەزبەردا ی5 ڕۆژی لە

 دا شــتێك هەمـوو لە كە دەری سـت. دەرخسـت خـۆی شـیاویی
 ەل حوسەین شەهید هاتووە،  ل  ئینسانێكە حوسەین شەهید
 وریـای و دەكەوت زەربەت فریا بوو، جەن  بەرایی دەستەی

 دەكــرد، تیمــاری و دەگــوێزتەوە برینــداری بــوو، هەڤــاننی
 وورەی كە نەشەمزاوەوە دیمەنی و خۆش ڕویەكی بە هەمووی

 لە یەكێـــك دا كاتێـــك لە حســـەین شـــەهید. دەبـــاری  لـــ 
 کـــاتی لە متمـــانە، ی جـــ  بـــۆ بـــۆوە گـــویزا برینـــدارەكانی

 لەو ڕووی كاتیوشـــا جەنــ ، بەرەی مەیـــدانی بــۆ گەڕانەوە
 زوو دراو پشـتی لە تـیكەیەك بەداخەوە کە كـرد، قارەمانە
 خەنتــی ســوور شــەهیدانی كــۆڕی بــۆ فــڕی گیــانی شــابازی
 ڕۆژ بیســت مــاوەی لە حوســەین شــەهید بەڕاســتی .خەبــات
 تێـداكرد، بەشـداری كە جەنـ ، دوو و گەو پیشمەر گەڕانی

 ئەو كەڵكــی بە ڕۆڵەیەكـی كە دگەیانـ هەڤـاننی هەمـوو بە
 شــــەهیدە ئەو و حوســــەین شـــەهید بەڵــــ  كوردســـتانەیە،
 هەشـــتی بە بـــۆ بـــوون هـــاوكۆچ لەگەڵـــی كە قارەمانــانەی
 ی٥ ڕۆژی كە نرخـــــــانەی بە هەڤـــــــاڵە ئەو و شـــــــەهیدان
 ســـیوچیان ســـەدبارو بەناوبــانگەكەی حەماســـە خەرمانــان،
 وێنەیــان  بــ  كــردەوە بەو خۆیــان قارەمــانی بە خولقانــد،
 بــۆ چنیبــووی كە بەرنـامەی لەو كــردەوە پەشــیمان دژمنیـان

 ئەوەندەی دژمنی ورەی کە. خەبات سازمانی پیشمەرگەكانی
 خەڵكــــی و پیشــــمەرگە ورەی خـــواروو هــــاتە  پــــ  تـــری 

 پیـرۆزی تەرمـی. بەرزبۆوە  پ  تری  ئەوەندەی كوردستان،
 ڕوو دنیــایەك بە نــانەوا ناســر شــەهید و حوســەین شــەهید
 بە بەگ ســامان گۆڕســتانی لە بــانە، شــاری چــوەوە ســووری
 و حسەین شەهید پیروزی تەرمی كە كاتێك. سپێردرا خاك

 ناوچەكـانی و شـارەكان هەمـوو بـانە دەچـوەوە ناسر شەهید
 و جــاش پیسـی تەرمــی بەدەیـان و پــۆل پـۆل بە كوردسـتان

 و شــــەهیدەكان دەســــتی بە كە دەچــــوەوە بــــۆ خۆفرۆشــــیان
 بەڵی  .گەیشتبوون خۆیان بەسزای قارەمانەكانیان هەڤاڵە
 ڕۆڵەی چەنـــد شـــۆڕش ڕیـــزی و خەبـــات ســـازمانی ڕاســـتە
 ســـووری بەبەرگــی فیـــداكاری و خەبــات ڕێـــزی لە بەنرخــی

 کە سەلماند دژمنیان بە بەنم دەر، چوونە  ل  شەهادەتەوە
 دەدەیـن خەبـات بە درێژە ئێمە. دژمنە گۆڕستانی کوردستان

 ەكانمانشــــەهید خــــوێنی بە كە دەكەویــــن دێڕێــــك دوای و
 بــا ، ببــ  هەردرێــژەی شــەهیدان كــاروانی بــا. كێشــاومانە
 نە دەن ، لێك دەم نەچەكمان سەردەكەوین، تا نەپسێتەوە
 لە دەنێــین لێــك دەم نەخۆمــان و دژمــن بــۆ مەرگ دروشــمی
 .شەهید بۆ درود دروشمی

 شەهیدان پاکی ڕۆحی بۆ س و هەزاران

 

ـــــــــ  ـــــــــ  ری روه س ـــــــــەهید ل گ  ش
ــ )  ناســراو( ئیبراهیمــی دی محەمم
 .نداویی ه   م  ح   ب 
 و  بـــاوه ی وه ئـــ  دا  ئێمـــ  كوردســـتانی نـــاو لــ 

 و شـــۆڕش زانـــن ده پێـــی واری كـــورده كـــوڕانی
 ر ســ  بـ  شـی ڕه بـاڵی م سـت   چونكـ  خەبـاتە،
 ش بێبـ  لـ  سـی كـ  و  كێشـاوه مانـدا  ك وەنت 
 مــی سـت  ڵـێن ده پێـی  كـ  ی مـ  سـت  و ئـ .  نیـ 
 ی وه تـــ  نـــ  مـــی ســـت  واتە تـــی، وایـــ  تـــ  نـــ 

 كوردی لی گ   ل  نت، س  ده ن خاوه ری داگیرك 
 بــات خــ . پێشـێلكراو مــافی داگیركـراوی ونت
 ونتــی  بــ  بــدا ڕونــاكی  كــ   ورێكــ  ده نیــا تــ 
 بـات خـ  ركی ئ  مدا ست  نگی زه  وه ش   ل   ئێم 
 شان   رك  ه   ك   پیرۆزه و   ده موق  ركی ئ 
  جێـ   بـ  و  ڕێـزه شـیاوی بـدا  ركـ  ئـ  و ئـ  ژێر

  شـانازی   لـ  پـر  ڕاست  ڕێگە و ب  بكا شانازی
  زه موبـــاره و بـــات خـــ . ر بـــ   گرتویەتـــ   كـــ 

 دوژمنـی ر رانبـ  بـ   ل  گرتن رگە ب   ل   بریتی 
 و تــی دژایـ  ڕیــزی لـ  ســتان ڕاوه و ردا داگیركـ 

  بــ  پێویســتی ش وه ئــ   ،كــ  كانێــدا ره ربــ  بــ 
 متر ست  ح   ك  ، ی  ه  جۆر جۆراو كاری ند چ 
 كــــــاری مـــــوان هــــــ   لـــــ  شــــــانازیتر پـــــڕ و

 واتــا  كــاره و ئــ   چونكــ  تــی، یــ  كــ  نیزامیــ 
 دوژمنـدا نیزامی هێزی ر رانب  ب   ل  ستان ڕاوه
 رگرتنــی، وه لــ  ت ربــ  زه و لێــدان ت ربــ  زه و

 سوكی كی چ   ب  كردن  لـلـ  ك   ب   لـلـ  ك  واتە
 زۆر كـــــی چـــــ  ر رانبـــــ  بـــــ   لـــــ  پــــارتیزانی

 تـــی رگایـــ  پێشـــم . دا دوژمـــن وتـــوی پێشـــك 
 رۆكەکەی نـاوه ی ك  ناوه ، گرینگ  زۆر ركێكی ئ 
 رگــی مــ  پــێ  خــۆی رگــی مــ   كــ  یەنــ  گــ  ده

 ت میلل  فی ره  ش خۆی گیانی  ب  خاو ده ت میلل 
  پـرده  بـ  بكا خۆی ری س  وێ ی  ده. پارێزێ ده

  بـ  بكـا سـینگی و ل گـ  بـۆ ئـازادی ڕێـی بـازی
 .نیشتمان ری پارێزه ی پارده

 دا سـت  ده سـەر لـ  گیان  پاك   ڕیزه و ئ  ناو ل  
  ڵگای كۆم  ی ك  كۆڵ  دیارن، زۆر کە ، ی  ه 
 

 ڕوخـاوی نـ  و و پتـ  ی وره تین رگای  پێشم 
ـــــــهێ یـــــــرای بــــــ  و شـــــۆڕش  دوای و رشــ

 دا دوژمـن ر س  ب  ،سامیان نـــــــكشێ  ــاشـپ
 بــۆ یە، موتمانـ  رگـی بـ  یـان وره و بـارێ ده

 و ســـۆكن ڕۆح. ورە م كــ  ڤــاننی هــ  دڵــی
 قورسن ردی ب  یدانان، م  و ره ب  ڵووكن ه 
 شـێرن ت ڵم  ه  كاتی نگدا، ج  ی ره ب   ل 
. هاتوون ن  بن  ل  كێوی خۆڕاگری كاتی و
  یـ  رگ  پێشم  هێزی دارای بوونیان  وان  ئ 
 شـۆڕش بـۆ  لـ   ساره خ  و زیان رگیان م  و
  وێنــ  بــۆ تــوانین ده. شۆڕشــگێران یڕیــز و

 لێهـاتوو و مـان قـاره ئـاوا كـی ی  رگ  پێشم 
 دا، كوردسـتان ی رگـ  پێشـم  مـوو ه  ناو ل 

)  بـ  ناسـراو ئیبراهیمـی د ممـ  مح  شەهید
 شــەهید.  وه بهێنینــ ( نــداوەیی هــ   مــ  حــ 
  نگانـ  تـ  ڕۆژی كوڕی ئیبراهیمی د مم  مح 
 تیژبـاڵ ڵـۆی ه  بوو، یدان م  شێری بوو،
 پـڕ دڵی  ك  یی نداوه ه   م  ح  ڵ  ب  بوو،
 شــێری تگــوت ده هــات ده دا رم گــ  ڕی بــاوه
 بـرد ده تـی ڵمـ  هـ   كـ  ، ننـ  بێش  ی تووڕه

 د ممــ  محــ  هیــد شــ  یە، بروســك  تگــوت ده
 مـوو ه  ی ئاماده و زانی ده ن  بوونی ماندوو

  لــ . شۆڕشــدا ڕێــی  لــ  بــوو، گیانبــازیەک
 ترسی پڕم  كوێ. نگدا ج  و نگان  ت  ڕۆژی
 نـــراو داده یـــی نـــداوه هـــ   مـــ  حـــ  بـــۆ بـــوو
  جێگایــ  و ئــ  بــۆ خــۆی ی نــداوه هــ  مــ  حــ 
 و ڕی پــ  ڕاده ری بــ  لــ  ترســی مــ . كوتــا ده

 هیــد  شـ . سـتاند ده ی ره پــ  وێ لـ  ئـازایی
  لـــ  گـــرت ده زۆرانـــی جێگـــای د ممـــ  محـــ 
 كـانی ره بـ  و ر ف  س  و رگ  پێشم  كانی بنك 
 ل گ  ل  تگووت ده د م  مح  هید ش  گدا،ن ج 
 یـی نـده وه ئـ   كـ  هەیە تـی دوژمنایـ  رگ م 
 كـوڕی د ممـ  محـ  هیـد شـ . بۆوە نگارده ره ب 

 ی ناوچـ  ی( نـداوە هـ ) ڵكی خ  ئیبراهی 
 ، بـــووه دایــك لە ٩٠٤٥ ســـاڵی  لــ  ت بــ  ڕه
  لـــ  ئیمكانـــاتی بـــ  و داری نـــ  هـــۆی بـــ 
 بەنم ،بــوو ش بێبــ  خوێنــدن تــی كــ  ره بــ 

  لـ  ڵـێن هـ  سـت ده كـارو  بـ  ئـازاو الوێكـی
 د ممــــــ  محـــــ . دابــــــوو كشـــــتوكاڵ كـــــاری
 نـــاو هـــاتە دا٩٠٣٤/٣/٩٣ لە نـــداوەیی هـــ 

 رێكـی بـاوه  بـ  خەبات، سازمانی ڕێزەکانی
 كـــــــــاری لــــــــ   ولێبراوانــــــــ  و پتــــــــ  زۆر

 قۆنــــاغی  لــــ . ئــــان تــــی رگایــــ  پێشــــم 
 یـی ئامـاده و ر ده هاتـ  چـاكی  ب  بارهێنان
 و لــ  فیـداكاری و یـی رگــ  پێشـم  تـی خزمـ 
 .بوو دا ی  ڕێگ 
 نـاو  ل  ٩٠٣٣/٣/٠٠ یانی ب  ره ب  ڕی ش   ل 
   كرده ده ڵی ه  ڵۆ ه  ك وه بان تاژه دێی

 كان خۆفرۆش   پاسداره و جاش ری نگ  س  
 ڕۆژی  لـــ  و گـــرت ده نـــ  ر بـــ  لـــ  خۆیــان و

  لــــ  ردا زبــــ  ڕه ی٥ ناوبــــانگی بــــ  ڕی شــــ 
  كـ  ن نـ  و وسیوچ دبار س  كانی كوێستان 
 و جـــاش   كـــ  ٠٥٣٣ نـــزیکەی بـــ  دژمـــن

 و ش دوشــــ  ســـ  و كاتیوشـــا بـــ  پاســـدار،
 ند چ   ل   وه دۆشك  و خۆمپاره  جۆره موو ه 
ــــــــپ ت،  ـــــــــتایب  بـــــــ   الوه  یـــــــــــدێ شتـ
 و ش شـ  سـەعات  لـ  ،  وه ارهـــــــــــدب  ــــــــس

 ر سـ  بۆ هێرشی دا  ڕۆژه و ئ  یانی ب  نیوی
 هێنــا، بـات خـ  ســازمانی كـانی رگـ  پێشـم 
  ره هــ  ی ســت  ده  لــ  یــی نــداوه هــ   مــ  حــ 
 باێین توانین ده ی، گ  ڕاده شەڕ ب   وه پێش 
 لە هێندێ ڵ گ  ل  توانی د مم  مح  شەهید
 دژمــن ی ڕۆحیــ  خــۆی هاوتــای ڤــاننی هــ 
 كــاتی لــ   مــ  حــ  هیــد شــ . بشــكێنن تێــك

  بــ  برینداریــدا ڤــاڵێكی هــ  ی وه گواســتن 
  وه كاریـ  كـی یـ  جێگـ   لـ  دوژمنان گولـلەی

 یـدانی مـ   لـ  ك یـ  ماوه ڤاننی ه  و راپێك
 مـوو هـ  ئاگربارانی ژێر  ل   ك  دا ك  نگ  ج 

 دا ســــــوك و قــــــور  كــــــی چــــــ   جــــــۆره
 ســـــــتی ده  بــــــ  نم، بـــــــ  ، وه گواســــــتیان 

 و گیـان دوا  وتـ  كـ  بـوو شـ   وه ڤاننیـ  ه 
 ركــی ئــ   بــ  كــان رگــ  پێشــم . بــوو شـەهید
 و دژمـن  لـ  تـدان ربـ  زه و نـ  جـ  گرینگـی
 هیــــوای، جێـــی برینـــدارانی  لـــ  وریـــایی
 و د ممـ  محـ  هید ش  بوون ریك خ   وه ژیان 
 نلــــی، شــــ  خوێنــــدا  لــــ  ڤــــاڵی هــــ  دوو
 ناســــر و کەریمـــی حوســـەینی هیـــدان شـــ 
 ژیـان، ڕۆژێ  دوای و  بان   وه بران  وا نان 

 گــــۆڕی بــــۆ پــــاكی رۆحــــی بەرزو گیــــانی
 بات خ  سازمانی نتی خ  سوور هیدانی ش 
 ڤـاڵی هـ  دوو ك وه ویـ  ئـ  كردو روازی پ 

  بانــ  گــی بــ  ســلێمان گۆرســتانی  لــ  خــۆی
 سپێردرا نیشتمان پاكی خاكی ب 

 گیانی پاكیان  زار س و ل  ه 

 

 

مـافی مـرۆڤ، هەر کەسـێ  مــافی پشـوودان و خۆشـگوزەرانی هەیە و سـنووربەندی ســەعاتی کـارو پشـوودان، بە وەرگرتنـی پــارەی ی ڕاگەێینـدراوی جیهــانی 24بەپێـی مـادەی 
 .مانگانەیە

 مـافی و مـرۆڤ مـافی سـەرەتایترین و ئەساسـیترین بە" تەندروسـتی مـافی بنەڕەتـیەی فـاکتە دوو ئەم هەروەها مۆدێڕنە، چەمکێکی ئەمڕۆی مرۆڤی بۆ شادی، و خۆشگوزەرانی 
 مــافی بە ڕاسـتەوخۆی پێوەنــدیەکی کـۆمەڵگەدا، لە هاوونتیــان ژیـانی چــۆنیەتی ڕێـژەی و پێویســتە زۆر ئەمڕۆیـدا جیهــانی لە تەندروسـتی مــافی.دەکـرێن هەژمــار هـاوونتی

 هەیە، بـوونی بەربـ و شـێوەی بە کە حکـومەت اسـتیئ لە لەڕادەبەدەر گەنـدەڵی وکـۆمەنیەتی، ئـابوری کێشـەی هەژاری، بێکـاری، هەنواردن، گرانـی، .هەیە تەندرووستیەوە
 گرفتەكـانی ئەوانە، هاووشـێوەی تریـی بـابەتی كۆمەڵێـك و گشـتی نـاڕەزایەتی ومەدەنـی، سیاسـی ئـازادی نەبـوونی پـارێزی، ژینگە کێشەی کۆڕۆنا، ڤایرۆسی سەندنی تەشەنە

 دەب  نادات، پ  گرینگیان و نیە کێشانە ئەم چارەسەرکردنی بۆ خواستێکی هی  ئێران دەسەنتی و دەوڵەت کە لەکاتێکدا .ڕۆژانەن هەواڵی و ئێران كۆمەڵگەی و هاوونتیان
 بن، کۆمەڵگە نێو خۆشی و خۆشگوزەرانی بەشداری دەتوانن تاچەندە ڕوبەڕوون، کێشانە ئەم لەگەڵ کە هاوونتیانەی ئەو و ئێران لێکەوتووی خەسارەت کۆمەڵگەی چاوەڕێبین

 هاونتیان ژیانی شێوەی و ئاست بردنەسەرەوەی بۆ گرینگن فاکتە دو ئەم بەدواوەیە؟ خەسارەتێکی چ فاکتە دو ئەم نەبوونی هەروەها و ڕەخساوە بۆ ەیاندەرفەت ئەو چەندە و
 لەنێـوان ئێران جیهان، ۆراوجۆریج ونتانی لە خۆشی ڕێژەی لەبارەی 2222 لەساڵی" فاین  گلۆبال ڕێک راوی جیهانی پلەبەندی لە.ومێرمندانن منداڵ ژیانی تایبەتبە و

 هەرلەم تەندروسـتی جیهـانی ڕێک ـراوی پلەبەنـدی لە هەروەهـا و کەمە، چەنـدە ئێران کۆمەڵگەی لە شادی ڕێژەی ئەوەیە دەرخەری ئەمە هەیە، ی998 پلەی دا ونت952
 ئەمەش و ئەدات ڕوو لەشـەقامەکاندا شـەڕ222 النیکەم ڕۆژانە هەیە، ۆنیملی چەندین حەشیمەتی و پێتەختە کە تاران وەکوو لەشارێکی .هەیە ی994 پلەی ئێران بوارەدا

 دابین بۆ و نیە دەرونی ئارامی کە ئێرانی هاوونتیەکی.هەیە زۆری هۆکاری کە یەکتردا ئاست لە هاونتیان لێبوردنی و سەبر ئاستی خوارەوەی هاتنە لە ئاشكرایە نموونەێیکی
 دەبێـتە مـاوەدا درێـژ لە ڕەوتە ئەم نـیە، خۆشـێیکیان و شـادی وهـی  نیە پشوودانیان مافی تەنیا نەك دیکە لەالێیکی و دەب ، رفتوگ کێشە تووشی خۆی ژیانی بژێوی کردنی
 بە گەیەكـۆمەڵ ئەو الوانـی و گەنـ  توشـبوونی ڕێـژەی بەرزبـونەوەی دا ئەمـانەش هەمـوو لەگەڵ .کـۆمەڵگەدا الوانی چینی لەنێو بەتایبەت پێكدادان و شەڕ دروستبوونی هۆی

 و ملیـۆن2: وتـی ڕابـردوو سـاڵی هۆشـبەر، مـاددەی نێـونەتەوەیی دۆخـی بەڕەنگـاربونەوەی ئیـدارەی جێگـری" ئەسـ نی ناسـری.نەهامەتیەكـان لە تـرە یەكێكـی هۆشـبەر مـاددەی
 زەنگی دەمێکە بەنم ڕێژەیەیە، لەم زیاتر فەرمی اریئام کە ئەوەی وێڕای هەیە، بوونیان ئێران لە کاتی توشبویی هەزار222 و ملیۆن یەک و بەردەوام توشبووی هەزار828

 بـۆ الوان کە کـردوەتەوە تەسـ  وا دۆخەکەی و تێپەڕانـدووە ئێرانـی هاوونتیـانی سـنوری تـایبەتترین ئاخونـدی  ڕژیمی حکومەتی کاتدا لەهەمان .لێدراوە لەئێران مەترسی
 دەستبەســـەر ڕژیـــمەوە ئینتزامیەكـــانی هێـــزە لەالیەن و بەشـــداربن، دا هاوڕێیانیـــان و خۆیـــان بەتیتـــای میـــوانیەکی لە نـــاتوانن تەنـــانەت نالەبـــارە، دۆخە لەو هەنتـــن
 دەرونـی نەخۆشـی توشـی لەئاکامدا و بێبەشن مرۆیی مافی سەرەکیترین لە دەکرێن، بەندی انە لە و دەگیرێن ئاوەوە شەڕە بەهۆی هاوین گەرمی وەرزی لە کە الوانێ  .نەکرێن
 گەش لەگەڵ هۆیەوە،بەردەوام بەم هەر مرۆڤ، ژیانی بەرەوپێشبردنی بۆ ئەساسیەکانە فاکتە لەگرنگترین کۆمەنیەتی، شادی لەڕاستیدا .ئەستەمە ریچارەسە ئەمەش و دەبن
  ڕۆڵێکی کاتالیزۆرێ  وەکوو دەتوان  و تێکەڵە باوەر ئومێدو و بینی

 .بگێڕێ کۆمەڵگە گەشەسەندنی پڕۆسەی لە سەرەکی
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 

کەوێـت کە کــۆنگرە هــی  وادەردە
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
ونتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 ئیماراتی و ئیسرای  تنیرێكەو كاریگەریەكانی
  عەلی بەهرامینووسینی؛  . ناوچەكە دۆخی لەسەر عەرەبی

 

 ی٩٠١١ گەالوێــــژی ی٠٠ شــــەممە پێــــن  رۆژی
 كۆمـاری سـەرۆك ترامـ  دۆناڵد خۆری، كۆچی

 مێژوویــی رێكەوتنــی لەســەر پەردەی ئەمریكــا
. الدا عەرەبــــی ئیمــــاراتی و ئیســــرای  نێــــوان

 ســەرانی كۆبــوونەوەی دوای لە كە رێكەوتنێــك
 بـۆ نا رایگەیاند ٩١٣٣ لە خارتوم ەل عەرەب

 و وتـووێژ بـۆ نـا ئیسـرای ، ناسـینی فرەمـی بە
 لەگەڵ پێوەنـدیەكان كـردنەوەی ئاسـایی بـۆ نا

 عەرەبیە وەنتانی رێكەوتنی سێهەم ئیسرای ،
 رێكەوتنـی بـۆ خۆشكەرە ڕێ و ئیسرای  لەگەڵ
 نـاوچەكە عەرەبـی و ئیسالمی وەنتانی دیكەی
 رووداوە ئەم دوای لە. ئیســــــــــــــــــــرای  لەگەڵ
 بۆ خۆی ئامادەیی بەحرەینی  وەنتی مێژوویە
 لەگەڵ خـۆی پێوەنـدیەكانی كردنەوەی ئاسایی
 چەنــد ئامــادەیی لە بــا  و دەربــڕی ئیســرای 

 بــــۆ ئیســــالمی و عەرەبــــی دیــــكەی وەنتێكــــی
 خۆیـــــان پێوەنــــدیەكانی كــــردنەوەی ئاســــایی
 هەر. ئــــــاراوە هـــــاتووەتە وەنتە ئەو لەگەڵ
 ئیمــــــاراتی تـــــنەیرێكەو ئەم پـــــێ  چەنـــــد
 بە فەلسـتین ،٩١٣٣ میسـر وەنتانی عەرەبی،

 و ئوسلۆ لە ٩١١٠ عەرەفات یاسر سەرۆكایەتی
 و كردبــــــــــوو رێكەوتنیـــــــــان ٩١١٤ ئـــــــــوردون

 ئاسـایی ئیسـرای  لەگەڵ خۆیان پێوەندیەكانی
 قەد بە ئەوان هەنگاوەكانی بەنم كردبوویەوە

 هەبـووە كـاریگەری نە ئیمارات هەنگاوەی ئەم
 دیـــكەی وەنتـــانی ئەرێنـــی دانەوەیكــار نە وە

 .بووە دواوە بە عەرەبی و ئیسالمی
 و عەرەبــی ئیمــاراتی گــرینگەی رێكەوتـنە ئەم

 بنیـــــامین كە هــــات ئەوە دوای لە ئیســــرایی 
 بـۆ هەڵبژاردنەكـان بانگەشەی لە نەتانیاهوو
 دابــوو ئەوەی بەڵێنــی وەنتەكەی پارڵەمــانی
 ســــەر ب ــــاتە فەلســــتین خــــاكی لە بەشــــێك
 لە ئیمــارات ســەفیری ئەوە دوای لە. ئیســرای 
 و عیبری زمانی بە كە وەتارێكیدا لە ئەمریكا

 ئەو كــردەوە بــ وی ئیســرایلی رۆژنــامەیەكی لە
 دەســت ئەگەر كە ئیسـرایلیەكاندا بە پەیـامەی

 خــــــــــــاكی كە بەڵێـــــــــــنەی لەو هەڵگـــــــــــرن
 ئەوە ئیســــرای  ســــەر بــــ ەنە فەلســـتینیەكان

 ئەم. دۆســـت ببـــنە ئیمـــارات لەگەڵ دەتـــوانن
 ئیمــارات كە بــوو دروســت لەوەوە بیــرۆكەیەش

 بە كە تێگەیشــــــــتووە راســــــــتیە لەو بــــــــاش
 و خێـــر هـــی  نـــاتوانن ئیســـرای  دژمنـــایەتی

 بەڵكـــوو بگەیەنـــن فەلســـتینیەكان بە بێرێـــك
 ســــــات و دیپلۆماســــــی رێــــــگەی لە دەتــــــوانن

 خــــــــاكی لە داكــــــــۆكی باشــــــــتر وســــــــەوداوە
 ئەو دیــكەوە لەالیەكــی. بــكەن فەلســتینیەكان

 وەنتـانی هەمـوو كە هاتووە اییكۆت سەردەمە
 دژمنــــــی بە ئیســـــرای  ئیســـــالمی و عەرەبـــــی
 دوای لە هەر بەڵكـــــــوو .ببیـــــــنن هـــــــاوبەش
 بـــــۆ چـــــوونی و ســـــادات ئەنـــــوەر رێكەوتنــــی
 رێكەوتنــــی كـــردەوە بە ئیســـرای  پارڵەمـــانی
 روخــانی دوای لە بەنم كــرد، الواز خــارتومی

 بەرهەمـی دزینـی و ئێران لە پاشایەتی رژیمی
 لەالیەن وەنتە ئەو گەالنـــــــی شۆرشــــــەی ئەو

 بە و( ٩١٣١) ٩٠٥٣ ســـــــــاڵی خـــــــــومەینیەوە
 لەســـــەر و دواكەوتــــوو رژێمێكـــــی دامەزرانــــی
 لە هەر بەڵكــوو خـومەینی، ئاخونــد بیـرۆكەی

 بــۆ چــوونی و ســادات ئەنــوەر رێكەوتنــی دوای
ــــــــپارڵەمان ــــــــب  ـئیسرایـــــــ یــ ــــــــك ەــــ  ردەوەــ

 رد،ـــــــك الواز یـــــــومــوارتـخ یـــكەوتنـرێ

 لە پاشـــایەتی رژیمــی روخــانی دوای لە بەنم
 گەالنـی شۆرشەی ئەو بەرهەمی دزینی و ئێران
 ٩٠٥٣ ســاڵی خــومەینیەوە لەالیەن وەنتە ئەو
 و دواكەوتوو رژێمێكی دامەزرانی بە و( ٩١٣١)

 كەوتــنە خــومەینی، ئاخونــد بیــرۆكەی لەسـەر
 كاروباری لە دەستێوەردان و گێرەشێوێنی كاری

 كە خولقانــــــــد دۆخێكــــــــی بەوەش وەنتـــــــان
 بەتــــایبەت و عەرەبـــی و ئیســـالمی وەنتـــانی
 مەترسی بە ئاخوندان رژیمی  كەنداو ناوچەی
 لە بیرێـك و ببیـنن هاوبەش دژمنی و سەرەكی

 لەالیەكـــی. بــكەنەوە بــابەتە ئەو چارەســەری
 ەوتووپێشـك چەكـی فرۆشتنی بۆ ئەمریكا دیكە
 دوژمنـــایەتی بە هێنـــان كۆتـــایی ئیمـــارات بە

 شـەرتێك وەك پێوەنـدی سـازكردنی و ئیسـرای 
 كە شـــەرتێك .كردبـــوو دیـــاری وەنتە ئەو بـــۆ

 ئەو هێنـانی وەدەست بۆ بوو مەجبوور ئیمارات
 لەســـەر زۆری كـــاریگەری پێشـــكەوانەی چەكە

 بەرامــــــبەر لە ئیمــــــارات بەرگــــــری توانــــــای
 رســـــیەكانیمەت بەتـــــایبەت و مەترســـــیەكان

 بـــــــــۆچی بەنم. هەیە ئاخونـــــــــدی رژیمـــــــــی
 لە یەكتـرن؟ دژمنـی ئەمـرۆ دوێن ، دۆستەكانی

 رێكەوتــــنەكەی هەواڵــــی ب وبــــوونەوەی دوای
 رژیمـــی دەســـەنتدارانی ئیســـرای ، و ئیمــارات
 سـوپای رۆحانی، خامنەیی، لە هەر ئاخوندی

 سەرۆكی و رژی  دەرەوەی وەزارەتی پاسداران،
 ئاخونـدان دارەكانیچەكـ هێـزە گشتی ناوەندی

 خـــــــایین، غیـــــــرەت، بـــــــ  بە ئیماراتیـــــــان
 و رەش پەڵەی شــــــــــەرمەزار، داگیركــــــــــراو،

 كـــاردانەوانەی ئەم. كـــرد پێناســـە هتـــد،....
 رێكەوتنـــــی بە بەرامــــبەر ئاخونـــــدی رژیمــــی
 گەورەی ترسی سەلمێنەری ئیسرای  و ئیمارات

 بــــوونەوەی نزیــــك لە ئاخونــــدانە دەســــەنتی
 تەوازونــی رینیگــۆ ســنوورەكانی، لە ئیســرای 
 و زیــــاتر كردنــــی الواز و نــــاوچەكە لە هێــــز

 نێو لە ئیسرایلەی دژە بلوكە ئەو تێكشكاندنی
 ســـاڵی ٣٣ لە عەرەبـــی و ئیســـالمی وەنتـــانی

 رژیمــــــــی كە بــــــــوو ئــــــــارادا لە رابــــــــردوودا
 ئەو رێـبەری و پێشـەن  بە خۆی ئاخوندانی 

 ئەوەی. دەكــرد پێناســە ئیســرایلیە دژە بلــوكە
 بـــاقی و رێكەوتــنە ئەم بە گرینگــی زۆرتــرین

 دەدا، ئیســرایی  لەگەڵ دواتــر رێكەوتنەكــانی
 و عەرەبـی و ئیسرایلی بەرە ئەو بوونی دروست

 ئاخونــــدان، دەســــەنتی بە دژ ئیســــالمیانەیە
 گەورەترین ئێستادا لە دەسەنتە ئەو چوونكە

 لە و وەالتـــان ئاسایشـــی ســـەر بـــۆ مەترســـیە
 یوەنتــان هەمــوو رابــردوودا ســاڵی ٠٥ مــاوەی
 ئیسـالمی و عەرەبـی فـار ، كەنداوی ناوچەی

 گێرەشێوێنی و دەستێوەردان سیاسەتی هۆی بە
 چـ  لە. كەوتووە وەبەر زۆریان زیانی رژیمەوە
 ئەوە ئامـان ی ئاخونـدی رژیمی رابردودا ساڵی
 تــاقمی و گــروپ مــاوەدا لەو و بكــات كە بــووە
 بــــۆ كـــردووە دروســــت وەنتـــان شـــی ەكانی لە

 راســــــــتای لە ســـــــتداپێوی كـــــــاتی لە ئەوەی
 لە وێـــنە بــۆ .بێنـــ  كاریــان بە بەرنامەكــانی

 ئیسـالمی جیهادی تیرۆریستی گروپی فەلستین
 و دابــــین دیــــكەی تاقمەكــــانی و حەمــــا  و

 لە حیزبـــــون، لوبنـــــان لە. كـــــردوە پۆشـــــتە
 كــــاری بــــۆ و هانــــدەدا شــــی ەكان بەحــــرەین

 لە. وەنتە ئەو ئەمیــــــری بە دژ تێكــــــدەرانە
 و ئەنسـارون گروپـی لە پشتیوانی عەرەبستان

 لە. حوســــیەكان لە پشـــتیوانی یەمەنـــی  لە
 و بەدر ســــــوپای لە پشــــــتیوانی عێــــــراقی 

 شـەعبی حەشـدی گروپەكـانی و تـاق  دوایـی 
 پەل لەو نـــــــیگەرانە ئیســـــــرایلی . دەكـــــــات

 ئەو بەتـــایبەت ئێــران، رژیمــی هاویشــتنانەی
 خوازیــــــــاری كە نایشــــــــارێتەوە دەســــــــەنتە
 ..زەویی گۆی رسە لە ئیسراییلە  پاككردنەوەی

 و حیزبــــون زۆری هاوكــــاریەكی پێنـــاوەدا لەو
  دیكەی یـەكانــروپــگ و  ــاقــت و ەما ــح

 

 تێكۆشـەری نەعلبەندی بدونعە میرزا لە یادێك
 !خەبات سازمانی و ئازادی و رزگاری رێگەی
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 مەبەسـتە بۆ ئەو و ووەكرد فەلستینی 
 دژە بەرەیەكــــــــی داوە زۆری هەوڵـــــــی
 وەنتــــانی نێـــو لە بەهێــــز ئیســـرایلی
. بكــــات دروســـت عەرەبـــی و ئیســـالمی
 لەوەی نـــیگەرانە ئیســـرایی  هەروەهــا

 لە فاتمیون گروپی سازكردنی بە رژی 
 لە ئەفغـــــانی و پاكســـــتانی كەســـــانی
 لە بەشـــــێك جێگیركردنـــــی و ســـــوریە

 نتە،وە لەو حیزبـــــــــون هێزەكـــــــــانی
 بۆ سەرئێشە و كێشە دەدا ئەوە هەوڵی

 ئیســـرای  كە بكـــات دروســـت ئیســـرای 
 و رژیــ  بە دژ تونــدی زۆر كـاردانەوەی

 ســــوریە لە تیرۆریســــتیەكانی تــــاقمە
 ســـــەرەن ە جێــــی ئەوەی. نیشــــانداوە
 رێكەوتنـی بە عەرەبستانە هەڵوێستی
. ئیمـــــــــارات و ئیســـــــــرایی  نێـــــــــوان

 لە پێشـــوازی چـــی ئەگەر عەرەبســتان
 رادەیەكــی  تــا و نەكــرد تــنەكەرێكەو

 ئاســــمانی بەنم نیشــــاندا، دژایەتــــی
 كـردەوە ئیسـرایلیەكان فـرۆكە بـۆ خـۆی
 كە. ئەبووزەبی بۆ سەفەر مەبەستی بە

 ئەو هەنگـــاوەی بەم عەرەبســـتان وایە
 و حەساســـــیەت ئەو كە دا پەیـــــامەی
 بــۆ رابـردوودا لە تونـدانەی كـاردانەوە
 لەگەڵ ئـــــوردون و میســـــر رێكەوتنـــــی

 نەماوەو وا ئێستادا لە هەبوو  ئیسرای
 دژە بلوكبەنــــــــــدیە ئەو كــــــــــردەوە بە

 ســـەرەكی دژمنـــی روخـــاوەو ئیســـرایلیە
 رژیمـــی تەنیــا ئێســتادا لە هەموویــان

 دژە بلــــووكی ســــازكردنی ئاخونــــدانەو
 هەمــــــــوو قـــــــازان ی بە ئاخونـــــــدان
  و ئیســـــــالمی عەرەبـــــــی، وەنتـــــــانی
 روونە ئەوەی .ناوچەكەدا لە ئیسرایلە
 ئاخونــدان ســەنتیدە سیاســی پــێگەی
 تـــا داروخــانەو لە رابـــردوو لە زیــاتر
 دەكــرێ، پــ  زیــاتری پاشەكشــەی دێ
 ٤٣ گروپــانەی و تــاق  ئەو دیـارە وەك

 دەســـــــــەنتەوە ئەو لەالیەن ســـــــــاڵە
 لە روویان ئێستادا لە كراوە پشتیوانی

 كـــاڵ و كـــرچ زیـــاتر دێ تـــا و كـــزیە
 و گــــــروپ ئەو پێــــــیە بەو. دەبــــــنەوە
 قودرەت و زهێ ئێران رژیمی تاقمانەی

 وەنتـــان لە هێژمـــوونی و دەســەنت و
 باقــی بــۆتە ئێســتادا لە دەگــرت پێــوە
  لـــــ  كـــــاریگەریەی ئەو و ئـــــاو ســـــەر

 ئێســــــتادا لە هەیــــــانبوو رابــــــردوودا
 دەكـــــــــرێ پێشـــــــــبینی. نەیانمـــــــــاوە

 و هەبــــــ  درێژەیــــــان رێكەوتنەكــــــان
 نـــاوچەكەدا لە ئاخونـــدان دەســـەنتی

 گۆشـەگیر دیـكە كاتێكی هەر لە زیاتر
 كــــــارەكە بەنم. ب ــــــرێ اوێــــــزپەر و

 تـاكە بەڵكـوو نـایەت كۆتایی بەوەندە
 و ئـــــارامی گەرانەوەی بـــــۆ چارەســــەر
 و نـاوچوون لە نـاوچەكە، بۆ ئۆقرەیی

 دەســــــــەنتی یەك ــــــــاری ڕووخــــــــانی
 جێگیربــــــوونی و ئێـــــران ئاخونـــــدانی
 دیموكراتیـــك و خەڵكـــی دەســـەنتێكی

 و قــــــــــــــــــــــــــــازان  كە وەنتەیە لەو
 كڕایتێ بە ئێران خەڵكی مەساەحەتی

 مەزهەبەكـــــــانەوە و ئـــــــایین نەتەوەو
 چیتــــر و خــــۆی ئەولەویەتــــی بكــــاتە
 و تـــاق  بـــۆ ئێــران خەڵكـــی داهــاتی
 لە دەســتێوەردان تیرۆریســتی، گروپــی

 پێشـــــێلكردنی و دەوڵەتـــــان كاروبـــــار
 وەنتــان نەتەوەیــی و خــاك ســەروەری

 .نەكرێ خەر 

 

 كێشـاو ڕەن ـی توانـای پەڕی ئەو تا كە بوو چاوەڕوانیەكان  ب  دەمارو  ب  پاك، ساكار، مرۆفە لە نەعلبەندی عەبدون میرزا
 كەســایەتیە لەو عەبــدون میــرزا دەكــرد، حــوكمی شــا ڕژیمـی كە كــات ئەو. كــرد خەبــات ســازمانی و كــورد گەلــی بە خزمەتـی
 هەڵوێســـتە ســـەر لە هەر دەكـــردو دەســـەنت دژی لە تەبلیغـــاتی ســـاواك شـــاو دەســـەنتی لە تـــر   بـــ  كە بـــوو سیاســیانە

 و ئـاوارەیی سـاڵ چەنـدین  شـادا دەسـەنتی مـاوەی لە هەر كراو شكەن ە و زیندانی ڕشگێڕانەی،شۆ باوەڕی و نەتەوەییەكانی
 بوو جوتیاری خەریكی حوسەینی جەالل سەید مامۆستا جەنابی كە كاتانەدا لە و ئێواران زۆر  دێ بیرم بە. كێشا دەربەدەریی

 بەنم نەبـوو، ئیسـالم ڕەسمی و  ڕێ و مزگەوت چونی هلیئە نەدەكردو ڕۆژوی نۆێژو عەبدون میرزا بەڕێزیان، سەردانی دەهاتە
 عەبـدون میـرزا بـۆ ڕێـزی مامۆسـتا جەنـابی بیروبۆچوونیـدا، لە جیـاوازیی سـەرەرای دەكـردو جەاللـی سـەید مامۆستا سەردانی
 زاهوراتتە كردنی یََ پ دەست بە. دەكرد قسەیان شا حكومەتی جینایەتەكانی و سیاسیەكان ڕوداوە سەر لە پێكەوە دادەناو

 لە خەڵــك نـاڕەزایەتی كردنــی ڕێبەرایەتـی ئێـران، و كوردســتان شـارەكانی شـا،لە حكــومەتی بەرانـبەر لە ناڕەزایەتیەكـان و
 دوای لە كـردو بەشـداری توانـا پەڕی بەو نەعلبەنـدی عەبـدون میـرزا بـانە، شـاری لە حوسەینی جەالل سەید مامۆستا الیەن

 یەكێـك وەك عەبـدون میـرزا جەالل، سـەید مامۆستا الیەن لە بانە شاری كردنی یدارەئ بۆ كومیتە پێكهێنانی و ڕژی  ڕوخانی
 .بوو مامۆستا جەنابی هاوكاریی و پشتیوان هەروەها كردو بانە شاری دانیشتوانی بە خزمەتی چاالكانە كومیتە ئەندامانی لە
 خەبـاتی كردنـی  پـ  دەسـت كـوردو كۆشـەرانیتێ بـوونی ئاوارە و كوردستان سەرخەڵكی بۆ خومەینی جیهادی فەرمانی دوای لە

 خەبـات سـازمانی ڕیـزی لە عەبـدون میـرزا ئێـران، كوردسـتانی ی خەبات سازمانی دامەزرانی وهەروەها و چەكداری و سیاسی
 كـۆمەنیەتی و تەداوكاتی و دارایی بەشی لە و خەبات قەنی بنكەی لە پێشمەرگانەداو و سیاسی تێكۆشانی كارو بە درێژەی
 كە تەشـكیالتیەكانی ئەركی و بەرپرسایەتی وێڕای نەعلبەندی عەبدون میرزا خوالێ ۆشبوو. پێدا درێژە تێكۆشانی كانەچاال
 و زانـی خـۆبەكەم شۆڕشگێڕانەو هەڵۆێستی بە گرینگتر هەمووی لە دەگێڕاو دەوری پێشمەرگە بارهێنانی لە بوو، ئەستۆی لە

 ی ٩٠٣٠ سـاڵی لە نەخۆشـی هـۆی بە داخەوە بە.  بكـرێ  ل  چاوی سەرمەشق وەك كردبوو كردار،وای ووتەو لە ڕاستی و پاكی
 بە كـات هەمـوو بوو،بەنم  نیشتەج  عێرا  كوردستانی لە ناسیاوانی و خزم ماڵی لە دابڕاو سازمان لە ماوەێك خۆری كۆچی
 هەلومەرجی بە كردن  پ  هەست بە خۆری كۆچی ٩٠٣٥ ساڵی لە تێكۆشەر عەبدونی میرزا. بوو خەبات سازمانی گەڵ لە دڵ

 و ڕاگەیانـدن ئورگـانی لە و سـازمان ڕیزەكـانی هـاتەوە ڕەسـمی بە  سەرلەنۆێ نەخۆشی، سەرەڕای خەبات سازمانی لە تایبەت
 بارهێنــانی لە هەروەهــا دەداو هەواڵ داڕشــتنی و سیاســی بــابەتی نووســینی بە  خەبــات دەنگــی ڕادوی لە كــراوی دیــاری بە

 .بوو كومسیونە ئەو ئەندامانی و من هاوكاری نیزامی سیاسی كومسیونی لە اوتێكۆش چاالكانە پێشمەرگە
 كەوتە تاسـاوجە نزیـك و سـلێمانی جـادەی لە سـازمان ماشـینی پەڕینـی  تـ  كـاتی لە و خۆری كۆچی ٩٠٣٣ ساڵی پاییزی لە

 سـەختی بە حوسـەینی ومەرع كاك و ئارام جەمی  سەید مامۆستا و عەبدون میرزا داخەوە بە چەكدارو چەند ڕێژی بەردەست
 و تەمەن چــوونی بەرەوسـەر هــۆی بە توانـا هێــزو بـوونەوەی كەم و نەخۆشـی هــۆی بە هەروەهـا بــرینەو ئەو و بـوون برینـدار
 ســەربازە تێكۆشــەرو فیــزو  بــ  و ئەخــال  بە و پــاك عەبــدونی میــرزا كــرد وای ، منــداڵەكانی و خێــزان لە دووری هەورەهــا
 بە  بەڵـ . بـدا پێشـمەرگانە ئەركـی بە درێـژە  نەتـوان  خەبات سازمانی ڕێبازی و ئازادی وازی و كوردایەتی ڕیبازی وونەكەی
 سـەر لە بـداو خەبـات سـازمانی ڕیزەكانی لە ئاشكرا و بەردەوام كاری بە درێژە نەیتوانی نەعلبەندی عەبدونی میرزا داخەوە
  نیشـتەج  سـاڵ چەنـد دوای و خـانەوادەكەی و ێـزانخ الی بـۆ چـوەوە خـۆری كۆچی ٩٠٣٨ ساڵی لە خەبات سازمانی ئی ازەی

 وە مامۆسـتا، نەعلبەنـدی عەبـدون میـرزا بـێگەردی و پـاك ڕەوانـی بـۆ درود هەزاران. كـرد دوایی كۆچی مهاباد شاری لە بوون
 .خەبات سازمانی ڕێبازی و ئازادی وازی و كوردایەتی ڕێبازی بێگەردی و پاك گەورەو تێكۆشەری

ـــدووە عێـــرا  ـــا، گـــازو هـــاوردەی ئاســـتی لە کە ڕایگەیان   .دەبـــ  ســـەربەخۆ دیـــکە ســـاڵی پێـــن  تـــا و دەکـــاتەوە کەم ئێـــران لە کارەب
.  بپوڕێن  ئێران گازی و کارەبا هاوردەکردنی بە خۆی پێویستی تا ئێران سەر خستوەتە فشاری ئەمریکا" ئی تماد ڕۆژنامەی نوسراوەی پێی بە
 لەڕاگەێیندراوێکدا ئاڵمان ی" ولە دویوە هەروەها.نەوتە پانوگەکانی و کارەبا کوڕی و کەم کردنەوەی قەرەبو مەبەستی بە هاوردەکردنە ئەم
 چاوپێکەوتنێکی سپی، کۆشکی لە ئەمریکا کۆماری سەرۆک ترام  دۆناڵد لەگەڵ عێرا  وەزیری ۆکسەر" کازمی موستەفا چاوپێکەوتنی: وتی

 بڕیارنامەی" شۆرون کۆمپانیای وەکوو ئەمریکا نەوتی گەورەی کۆمپانیای لەگەڵ عێرا  نەوتی وەزارەتی کە ڕاگەێیندراوە ئێستاش و ستراتیژیە
 و نەوت هاوردەکردنی بە پێویستی عێرا  لەئێستادا .دەکاتەوە کەم ئێران بەگازی عێرا  تیپێویس لە بڕیارنامانە ئەم. کردووە واژوو زۆریان
 کردووە ئەمریکا لە داوای خۆی، ناوخۆیی پێویستیەکانی کردنی دابین بۆ عێرا . ئەمریکا ناڕەزایەتی هۆی بوەتە بابەتە ئەم و ئێرانە، گازی
ــۆ دیاریکراوەکـان سـزا کە  ئەم ئامــادەنییە کە ڕایگەیانـد ترامــ  دەوڵەتـی .البــات لەسـەر،عێرا  ئێــران، لە اکارەبـ و گــاز هـاوردەکردنی ب

 ئێـران، لە کارەبـا گـازو کڕینـی سـزاکانی لە عێـرا  مەعـافیەتی دەورەی یەمـین1 ئێسـتا. بکـاتەوە دوپـات بێسـنوور بەشـێوەی مەعافیەتـانە
 و دەبن سەربەخۆ وگاز کارەبا هێنانی دەرفەتە،لەبەرهەم بەم نهات کۆتایی تاپێ  ڕایگەیاندووە عێرا  بۆنەشەوە هەربەم .دەکرێ جێبەج 

 بە بەسرە بۆ سەفەری لە کازمی مستەفا.نەب  ئێران گازوکارەبای هاوردەکردنی بە پێویستیان دیکە، ونتانی لە کارەبا گازو هاوردەکردنی بە
 چەندین عێرا  لە ماوەدا لەم. دەپارێزین گروپانە ئەم لەهەڕەشەی عێرا  و دەکرن چەک ترۆریستیەکان گروپە: وت عێراقی خۆپیشاندەرانی

 تیــرۆرانە لەم خۆیــان نــاڕەزایەتی خۆپیشــاندەران و تیرۆرکــران، بــوون عێــرا  لە ئێــران ڕژیمــی دەســتێوەردانی دژی کە مەدەنــی چــاالکی
 ڕژیمی سەربە بنکەکانی سەر ووەتەکرد هێرشیان ناسریە خەڵکی: وتی لەڕاپۆرتێکدا" ئەلحەدە  تەلەڤزیۆنی شەممە ڕۆژی هەروەها .دەربڕی
 و بوو ژنان مافی چاالکی ناوبراو. تیرۆرکرا ماوەدا لەم کە بو بەسرە شاری مەدەنی چاالکوانانی لە یەکێ  دوکتورو یەعقوب، ڕۆهام .ئێران

 .هاتووە ناوی ئەمریکا کرێگیراوی بە ئێرانی مێدیاکانی لەالیەن

 

.بهێنێت ئێران لە گاز هاوردەی بە کۆتایی دەیهەوێ عێرا   
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــازمان جەژنە پیرۆ لە ن ـــان بەس ـــۆرای میللـــی  زەی ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق
ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێ ری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــاش پەی

 . نەتەوەكانی ئێران

 وەنتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرە  و

 :تەلەفون
 22124152441128:کومیتەی ناوەندی
 221241522481221 :پێوەندی هەولێر
 22124112442411 :پێوەندی سلێمانی

http://www.sazmanixebat.org 
www.facebook.com/sazmanixebat 

media.comhttp://www.khabat 
   htt//www.lawan.info 
www.facebook.com/lawanixebat             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comEmail:   TEKOSHAN 
 .انـــــــــــران و و جێهـــــــی، ئێـــــــرینگـو رووداوی گ بابەتد ــــەنــچ

 دەتوان  چۆن( بەک سنەپ) هەڵمەتی 
  بسوڕێن ؟ بەرجام بەرەو ماشە ڕوی

 فرمێسک رەزایی: وەرگێڕانی       

 

 هاونتی ٤٥ سەر خستە گەمارۆی ئەمریکا
 ڕژی  ئیتالعاتی بە سەر کۆمپانیای ٠ و ئێرانی

 

 کردنـــی پەســەند لە یەکگرتوەکـــان ویــالیەتە نائومێـــدی اشپــ
 و چەک ســـەر گەمـــارۆی نـــوێكردنەوەی بڕیارنـــامەی پێشنوســـی
 ئەم کۆمـاری سـەرۆک ترامـ  دۆناڵـد, ئێـران ڕژیمـی تەقەمەنی

 بەم,  دۆخە ئەم کـــردنەوەی قەرەبــوو بـــۆ كە ڕایگەیانــد ونتە
 گەمـــــــارۆ گەڕانەوەی هەڵمەتـــــــی یـــــــان بەک ســــــنەپ زووانە

 نەتەوە ڕێک ــراوی ئاسایشــی ئەن ــومەنی لە وەییەكــاننێونەتە
 ویـالیەتە.دەخـاتەوە وەگەڕ ئێـران ڕژیمی دژی لە یەکگرتووەکان
 هەمـــــوو لە کە كـــــردووە لەوە باســــی پێشـــــتر یەکگرتووەکــــان

 هـــاتنی كۆتـــایی لە ڕێگـــرتن بـــۆ  وەردەگـــرێ كەڵـــ  ڕێگــایەك
 و چــین, ڕوســیە, فەڕانســە, ئینگلــی , ئێــران گەمارۆكــانڕژیمی

: دەڵـێن, هاوپەیمـانن بەرجام ناوکەیی لەڕێکەوتنی کە انئاڵم
 لە نـیە بـۆی هەربۆیەش, دەر هاتوەتە ڕێکەوتنە لەم ئەمریکا
 مکــانیزمی:  وەک ڕێکەوتــنە ئەم کراوەکــانی پێشــبینی ڕێکــارە
 گەڕانەوەی بــۆ ئامریكــا هەوڵــدانی یــان و بەک ســنەپ, ماشــە
 میـــــدیا .وەربگـــــرێ کەڵـــــ  ، ئاســـــای  ئەن ـــــومەنی بۆنـــــاو

 یەکگرتوەکـان ویالیەتە کە ڕایانگەیاند سەرەتا مریکاییەکانئە
 ڕێکەوتنـــی بـــۆ بگەڕێـــتەوە بەتەمـــایە كە كـــردووە لەوە باســـی
 ئەندام ونتانی بەنم,  وەربگرێ کەڵ  خاننە لەو تا بەرجام

 ئەمریکـا . ڕاوەسـتاون ئەمریکا ویستەی ئەم دژی ڕێکەوتنە لەم
 بەرجــــام نـــامەیبڕیار لە کە ئەوەی پێـــی بە: دەڵێـــت ئێســـتا
 هەڵمەتــی لە دەتــوان  ئەمریکــا کە هــاتووە,  کــراوە پەســەند

 دژی لە بەک ســـنەپ یـــان نێـــونەتەوەیی گەمـــارۆی گەڕانەوەی
 هەڵـمەتە ئەو یـان بەک سـنەپ . وەربگـرێ کەڵ  ئێران ڕژیمی
 الیەنی واب  پێیان بەرجام الیەنەکانی لە هەرکام ئەگەر چیە؟

 بابەتەکە دەتوان ,  دووەکر پێشێ  خۆی بەڵێنەکانی بەرانبەر
 لە پێکهــــاتووە کە کێشــــەکان چارەســــەرکردنی کۆمیســـیونی لە

,  ڕێکەوتـــــــــــنە لەم ئەنـــــــــــدام دەوڵەتـــــــــــانی نــــــــــوێنەرانی
 ئەم کردنـــی چارەســـەر لە کۆمیســـیونە ئەم ئەگەر .ڕابگەێینـــ 
 چارەسـەرکردن ئامـان ی بە بـابەتەکە ، سەرنەکەوێ ناکۆکیانە

 ناکۆکیەکـــان تـــوانننە وەزیرەکـــان لەکاتێکـــدا ری ســـئی ەەەئ
 کە الیەنە ســـــ  ڕاوێژکـــــاری هەیئەتێکــــی, بـــــکەن چارەســــەر
 و هەیە ناکۆکیـــان کە الیەنەی دو ئەو نـــوێنەری لە پێكهـــاتب 
 ڕا, ناکۆکی چارەسەرکردنی بۆ دەتوانی کە,  سەربەخۆ الیەنێکی

 ناکۆکیەکـــــــان لەکاتێکـــــــدا .دەرببـــــــڕێ خـــــــۆی بۆچــــــوونی و
 دەتــــــــوان  ەهەی ســــــــکانی کە ئەوالیەنە ، چارەســــــــەرنەب 

 ڕەوتە ئەم ڕاوە  خـۆی بەڵێنەکانی لە بەشێ  یان کردەوەکان
 الیەنەکـان هەمـوو ئەگەر و ، پێویسـتە کـاتی ڕۆژ 25 النیکەم
 بـۆ ئێـران ئاخونـدی ڕژیمـی .دەکـرێتەوە نوێ ، ڕێکەون لەسەری
 بەکەڵــ  و ئەمریکــا دەرەوەی هـاتنە بە نــاڕەزایەتی دەربڕینـی
 پێشێ  خۆی بەڵێنەکانی ووهەم,  بەرجام بەشەی لەو وەرگرتن
 نێـونەتەوەیی ئاژانسـی کردنی چاودێری) خاڵی تەنیا و کردووە
   .دەکات جێبەج , (ناوکەیی وزەی

 بەرەنگـــــاربونەوەی بـــــۆ بەرجـــــام ئوروپـــــایی الیەنـــــی ونتـــــانی
 کە ڕایانگەیانـد, 2189 بەفرانبـاری لە ئێران ڕژیمی کردەوەکانی

 بۆ بیگەڕێننەوە نایانهەوێ بەنم, دەکەنەوە چاالک میکانیزمە ئەم
 ئەنــدامی کە لەکاتێکـدا تەنــانەت ئەمریکـا .ئاســای  ئەن ـومەنی

 ئێســتا, نەگەڕایەوە بەرجــام بەشــەی ئەم بــۆ, بــو ڕێکەوتــنە ئەم
 هـاتوەتە بەرجـام لە مـانگە 21 مـاوەی ترامـ  دۆناڵد دەوڵەتی

 بـۆ گەڕانەوە بە دەیـهەوێ,  قۆناغانە ئەم ێپەڕاندنیت ب  بە دەر
 بەرجــــام ئەنــــدامی وەک ئەمریکــــا هێشــــتا کە 2229 بڕیــــاری
 بەڵێنەکانی پێشێلکردنی بەتاوانی ئێران لەدژی سکان, دەناسێن 

 گەڕانەوەی بــۆ هەلێـ  و بکــات ئاسـای  ئەن ــومەنی ئاراسـتەی ،
  ــومەنیئەن بــڕواتە بــابەتە ئەم ئەگەر. بڕەخســێن  گەمارۆکــان
 بـۆ بڕیارنامەێیـ  پێشنوسـی و بکـرێ بۆ پشکنینی دەب , ئاسای 

 بــۆ دەنگــدانی و جێبەجــ  گەمارۆکــان هەڵوەشــانەوەی بەردەوامــی
 نـاوکەیی وتـووێژی لەکـاتی جـۆرە ئەم هەڵبژاردنـی هـۆی,  بکـرێ

 و چـین بەتـایبەت ڤێتـۆیە مافی خاوەن کە ونتێ  هەر, ئەوەبوو
 گەمـــــــــارۆ گەڕانەوەی لە تەنیـــــــــایی بە نەتـــــــــوانن,  ڕوســــــــیە

  .بـــــــــــکەن بەرگـــــــــــری ئێـــــــــــران دژی لە نێونەتەوەییەكـــــــــــان
 گەمــــــــــــارۆ گەڕانەوەی ڕەوتــــــــــــی لەکاتێکــــــــــــدا و دۆخەدا لەم

 لە یەک هـــــی  کە ڕادەوەســــت  ئێــــران لەدژی نێونەتەوەییەكــــان
 بڕیارنــــامە ئەم,  ئاســـای  ئەن ــــومەنی هەمیشـــەیی ئەنـــدامانی
 1 النـیکەم ەبڕیارنـامەک ئەوەش سەرەڕای و نەکەن ڤێتۆ ڕەدکراوە

  .وەرگــــــــــــــــــــــــــــــــــرێ ئەرێنــــــــــــــــــــــــــــــــــی دەنگــــــــــــــــــــــــــــــــــی
 ئەن ـــومەنی هەمیشـــەیی لەئەنـــدامانی هەرکـــامە ئەمـــانە وێــڕای
 گەمارۆکـان هەڵوەشانەوەی بەردەوامی پێشنوسی دەتوان  ئاسای 
 گەمــــــارۆ هەمــــــوو, دەنــــــ  یەک بە تەنیــــــا و,  بکــــــات ڤێتــــــۆ

 ئێـــران ڕژیمـــی لەدژی ئاســـای  ئەن ـــومەنی هەڵپەســـێردراوەكانی
 بـــۆ ڕێــگەیە لەم دەیــهەوێ ترامـــ  دۆناڵــد و,  بکــرێتەوە دوبــارە

 کەڵــــ  ئێـــران ڕژیمــــی ســـەر دوبــــارەی نێـــونەتەوەیی گەمـــارۆیی
 بۆ پیشنوسێ  ئاسای  ئەن ومەنی کە لەکاتێکدا بەنم. وەربگرێ

 بڕیـارێکی نەتـوان  یـان نەهێنـ  پێـ  بوارەدا لەم بڕیارنامەێی 
 لە ینـاکۆک گەنڵەی ڕێکەوتی پاش رۆژ 22,  دەربکات دیاریکراو
 بە هەڵوەشاوەتەو کە پێشوو بڕیارنامەکانی, ئاسای  ئەن ومەنی
 جێبەجـــــ ,  ئێــــران ڕژیمــــی دژی لە دیســــان ئۆتۆمــــات شــــێوەی

 نێونەتەوەییەکــان گەمـارۆ ئۆتۆمـاتی گەڕانەوەی بە و, دەکـرێتەوە
 نـاکۆکی کە لەکاتێکـدا (.ماشـە هەڵمەتـی یـان مکـانیزم) دەوترێ
 ئەن ــومەنی بە گەیشــتن پــێ  بەرجــام ئەنــدامی ونتــانی نێــوان

 گەمــارۆ هەڵوەشــانەوەی بەردەوامــی,  نەکــرێ چارەســەر ئاســای 
 گشـــتی کـــۆی بە تەنیـــا, ئێـــران ڕژیمـــی لەدژی نێونەتەوەییەكـــان

 جێبەجـــــ  ئاســـــای  ئەن ـــــومەنی ئەنـــــدامی ونتـــــانی هەمـــــوو
 بـــۆ هەوڵــدانی و قۆنــاغە ئەم بـــۆ ئەمریکــا گەڕانەوەی . دەکــرێ

 ئەمریکـــا کە لەکاتێکـــدا,  اننێونەتەوەییەكـــ گەمـــارۆ گەڕانەوەی
, نـیە ڕێکەوتـنە ئەم ئەندامی, بەرجام دیکەی ئەندامانی لەچاوی

 کە ئەوەی.دەزانـن نایاسـایی کردەوەێیکی بە ئەمریکا کردەوەی ئەم
 چـــاوەڕێی ئاســای  ئەن ــومەنی لە دەبــ  بەرجــام هاوپەیمانــانی

 هەروەهـا و ە پـێ  دەتوانـ  ئامراز کامە بە و چۆنیەتی ، بکەن
 دژی لە نێونەتەوەییەکان گەمارۆ هەموو گەڕانەوەی بە ێ پ چۆن
 بگرن؟ ئێران ڕژیمی

 

 پێــــن  ڕۆژی ئەمریکــــا خەزێــــنەی وەزارەتــــی 
 خســـتە گەمـــارۆی ، خەرمانـــان ی ٠٣ شـــەممە

  ەەتـــت کەســـی یـــان ده و کۆمپانیـــا ســـەرچەند
 ســـــــایبەریەکان گـــــــروپە لە یەکێـــــــ  نـــــــاوی

 دەبینرێـت لیسـتەدا لەم لوبنانیی وهاونتیەکی
 اەگەڵ پەیوەنـــــدی کەســــە دوایـــــین  ئەمــــ  کە

 لەوە بــــا  ئەمریکـــا خەزێــــنەداری وەزارەتـــی
 نـــــاوی پشـــــت لە ئێـــــران ڕژیمـــــی کە دەکـــــات

 ســــــــاننە ئەم, (rana) ڕانـــــــا کۆمپانیـــــــای
 کردنــــی دروســـت بــــۆ بەکارهێنـــاوە کەســـانێکی
 کۆمپانیـــــــا بە دژ هەڵـــــــمەت بـــــــۆ ڤـــــــایرۆ 

 و ئێـــران ڕژیمــی دژبەرانـــی و نێودەوڵەتیەکــان
 وەزارەت ــــانەیە ئەم مـــاڵپەڕی. ڕۆژنامەوانـــان
 وەزیــــــری, مەنـــــووچین ئێســـــتیۆن قســـــەکانی

 کـــــردووەتەوە بـــــ و ئامریکـــــای خەزێـــــنەداری
 ئیتالعــات وەزارەتــی ئێــران ڕژیمــی, کەدەڵێــت

 بەکارهێنـــــانی ئامـــــان ی بـــــۆ ئامرازێــــ  وەك
 لەقەڵەم تـــاوان بەبـــ  وکەســـەکان کۆمپانیـــا

 یەکـــــانیئاژاوەگێڕ مـــــان ە لە بەردەوامە داوەو
 تەئکیـــدی هەروەهـــا مەنـــووچین . لەجیهانـــدا
 بــــــــــــــۆ بەردەام ئەمریکــــــــــــــا کە کـــــــــــــردەوە

 ئێـــران ڕژیمـــی ههوڵهکـــانی بەرەنگـــاربوونەوەی
 بـــــۆ هێــــرش و ســــایبەری هەڵمەتــــی لهســــهر
 پـــ  زیـــان و ســـەرئەمنیەت خســـتنە مەترســـی

 وگــــــــوزاریە گەشــــــــت بەشــــــــی بە گەیانــــــــدن
 ههوننـــ  وئهـــو تێدهکۆشـــ  نێودەوڵەتیەکـــان

 ڕاپـــــــۆرتی پێـــــــی بە . هوهدهکـــــــات پوچهــــــ 
 تهدید), سایبری گروپی, ئەمریکا خهزێنەداری
 پێشــکەوتوی هەڕەشــەی( 21 مــدام پیشــرفتە
 کە, یە" ڕانــــا کۆمپانیـــای هـــی, 21 بەردەوام
  و تیرۆریزم بە لەپەیوەندی 2292 لەساڵی

 خەزێنەداری . زیادکرابون ئەمریکا ڕەشی بەلیستی مرۆڤ مافی پێشێلکردنی 
 لەگەڵ پەیوەنــــدیان کە کەســـە 45 ئەم وینـــا ب وکـــردنەوەی بە ئەمریکـــا
 و کهرەکــان هەک, لەبەرنامەنوســان دێــت پێــ  کە, هەیە" ڕانــا کۆمپانیــای

 توانیمــانە درێژمــاوە لێکــۆلینەوەی پــاش وتویــانە هەروەهــا. بەڕێــوەبەران
 کەسـانە ئەو وەزارەت ـانە ئەم وتەی بە. کەیـن دیـاری کەسانە ئەم شۆناسی

 ئیت عاتیـان وەزارەتـی و ڕانـا کۆمپانیـای یـارمەتی,  لەسـەرە گەماڕۆیـان وا
 فڕۆکەوانیەكــان کۆمپانیــا و ڕێک ــراو دژی لە ئینتەرنێتــی هێرشــی تــا داوە

 دا ڕاگەێنـــدراوە ئەم درێــژەی لە ئەمریکــا خەزێــنەداری وەزارەتــی. داڕێــژن
 و ســـایبری هێرشــی و ئــازار لە ســەرەکی ڕۆڵێکـــی" ڕانــا کۆمپانیــای:  وتــی

 ڕژیمــی دژبەرانــی بەتــایبەت هاونتیــان رلەســە کــردن چــاودێری هەروەهــا
 ژیــنگە چاالکــانی ، حکــومەت پێشــوویی بەرپرســانی, ڕۆژامەوانــان,  ئێــران

 غەیـــــرە ڕێک ــــراوە کـــــارگێڕانی و خوێنــــدکاران ، پەنـــــابەران ، پــــارێزی
 و سـایبری گـروپە ئەو, ڕاگەێینـدراوە ئەم پێـی بە ، ەئەئـکەە دەوڵەتیەکان

 ناوەنــدی و تــایبەتی کۆمپانیــای, رانــیئێ ئاکــادیمیکی دامەزراوەی هەروەهـا
 لێکدانەوەی پێی بە . ئامان  کردۆتە کلتوریان و فارسی زمانی نێونەتەوەیی

 النـیکەم" ڕانـا گروپـی,  ئەمریکـا فیدراڵی پۆلیسی و خەزێنەداری وەزارەتی
 .ئامان  کردۆتە ئەفریقای و ناوەڕاست خۆرهەنتی لە ونت پازدە

 سەر گەمارۆكانی هەموو:پەمپیئۆ دەڵ   
.ڕاونەتەوەگە بەكردەوە ئاخوندی ڕژیمی  

 

 گەمارۆکـــانی هەمـــوو کـــردەوە بە: وتـــی ئەمریکـــا دەرەوەی وەزیـــری
 ئێـــران، ئاخونــدی ڕژیمــی لەدژی یەکگرتووەکــان نەتەوە ڕێک ــراوی

 ڕژیمــــی ســــەر گەمارۆكــــانی هەمــــوو: وتــــی هەروەهــــا.گەڕاونەتەوە
 دژی و تیرۆریـــــزمە پشــــتیوانی ونتـــــی گەورەتــــرین کە ئاخونــــدی
 گەمارۆی لە دێن پێ  کە مارۆیانەگە ئەو و گەڕاونەتەوە، یەهودە،
 بۆ دڵ ۆشکەرە هەواڵێکی ئەمەش تەقەمەنی، و چەک سەر یەک اری
 لە ئــێمە دەڵێــت، هەروەهــا .دا لەنــاوچەکە ســەقامگیری و ئاشــتی

 چــاوەڕوانی و نــاکەین درێغـی خۆمــان، گەمارۆکـانی کردنــی جێبەجـ 
 دەکەیـن، نەتەوەکـان ڕێک ـراوی ئەندامی ونتەکانی هەموو لە ئەوە
 .بن خۆیان بەڵێنەکانی پێبەندی کوڕی کەمو بەب  تا
 

 

 گشـتی بەڕێـوەبەری" فـۆرد کریستۆفێر ترەوە، یلەالیەك
 و ئەمنـــــی دۆخـــــی بـــــۆ ئەمریکـــــا دەرەوەی وەزارەتـــــی
 بەشــداری بەمەبەسـتی کۆمەڵکـوژی، چەکـی نەهێشـتنی

 وزەی نێونەتەوەیی ئاژانسی گشتی کۆنفرانسی لە کردن
  .ئــۆتری  ونتــی پێتەختــی ڤـیەن بــۆ چــوو نـاوکەیی،
 ێکــــــدا،ڕاگەێیندراو لە ئەمریکــــــا دەرەوەی وەزارەتـــــی
 کە دا کۆنفڕانســە لەم ئەمریکــایی شــاندی: ڕایگەیانــد

 و پێـــدەکات دەســـت خەرمانـــان، ی29 دوشــەممە ڕۆژی
 سەر دەخاتە سەرەن  ، دەب  بەردەوام ڕۆژ پێن  ماوەی

  .ئێـــــــــــــران ڕژیمـــــــــــــی نـــــــــــــاوکەیی هەڕەشـــــــــــــەی
 لە پــڕ مێژوویەكــی ئێــران: هــاتووە ڕاگەێینــدراوە لەم

 اتەواوینــ هاوکــاری و خســتن پشــتگوێ و ســەرەڕەۆیی
 لەســــەر کــــردەوە پێــــداگری و هەیە، ئــــاژان  لەگەڵ

 دامەزراوە ئەم چاالکیەکــــانی لە ئەمریکــــا پشــــتیوانی
  .یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێک راوی ناوکەییەی چاودێرە
 پێشــتر ئــاژان ، لە ئەمریکـا نــوێنەری" ولکــات جەکـی
 نـــــــاب  ئێـــــــران ڕژیمـــــــی: وتـــــــی چوارشــــــەممە ڕۆژی

 دەسپێڕاگەیشتن، و دانڕێگە بە تەنیا کە وابیربکاتەوە
 بــــارەی لە بەڕێــــوەبەران ئەن ــــومەنی نیگەرانیەکـــانی
  .دەبێـــــــتەوە کەم ئێـــــــران، ڕژیمـــــــی هاوکاریەکـــــــانی

 کە کــردەوە پێــداگری ئەوەش لەسـەر هەروەهــا نـاوبراو
 دوای بە دا ڕابـــردو لە ئێـــران ڕژیمـــی بـــوترێ، دەبـــ 

 و بــــــــووە نــــــــاوکەیی بەچەکــــــــی دەستپێڕاگەیشــــــــتن
 ئۆرانیـــۆم، هێنـــانەوەی رهەمبە بە کە لەهەوڵـــدابووە

  .بکات جیهانی کۆمەڵگەی لە هەڕەشە

http://www.sazmanixebat.org/
http://www.facebook.com/sazmanixebat
http://www.khabatmedia.com/
http://www.facebook.com/lawanixebat
mailto:sazmanikhabat@hotmail.com

