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پەیامی سکرتێری گستی، بە بۆنەی نەورۆزی 
کۆچی خۆریەوە وە٠٠١١  

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ی زایینــیی زایینــی  و یەکو یەک  دوو هـەزار و بیستدوو هـەزار و بیست  ییمارسمارسی ی ٠١٠١  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەچوار سەدچوار سەدهەزار هەزار   خاکەلێوەیخاکەلێوەی٠١٠١  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەسی و سی و         

 !کۆڵنەدەر هاونیشتمانیانی
  !ئازادی ڕێگەی یدانیشەه وكاری كەس

ــمەرگە ــان پێشــ ــەرانی و قارەمانەكــ  تێكۆشــ
  !ئازادی ڕێگەی

  !خۆڕاگر نەبەزو سیاسی یندانیانیزز
ــۆنەی بە ــ ــ ــی ب ــ ــی نەورۆز، جێژنـــ ــ  جێژنـــ

ــی ــ ــ ــورد،جێژنی نەتەوەیـ ــ ــ ــانەوەی کـ ــ ــ  ژیـ
 و نیشتمان جوانی سروشتی لێڕەوارەكانی

 خـۆری كـۆچی 0011 نـۆی سـاڵی هاتنی
ــاڵی و ــوێی ســـ ــوردی نـــ  ژیرۆ یەکەم و كـــ

ــەدەی ــۆچی ی٠١ ســـ ــ ــۆری، کـ ــایی خـــ ــ  كۆتـ
 وەرزی دەســتکێکی و زســتان وەرزی هــاتنی
ــەرهەڵدانەوە،پیرۆزباییوبەهار  ژیانەوەســ

ــان ــ ــكە  گەرمتـ ــ ــدم و دەكەم پێشــ ــ  هومێــ
ــتن ــ ــان  بە گەیشـــ ــ ــ ــانی و ئامـ ــ ــ  ئاواتەكـ
 كۆتـایی و یەکجـاری  رزگـاری و تێكڕایـی

 . بێدادیە و ستەم بە هاتن
 جــارێكی  !ســتەمكێكراو هاونیشـتمانیانی

ــازە ســاڵی خۆشــیەوە بە دیــكە  وەرزی و ت
ــو  ــ ــاتەوە  ن ــایی و هـــ ــتانی بە كۆتـــ  زســـ
 داگیــركەر بەفـری و بێــدادی سـڕی سـاردو
ــا ، ــەرەڕای بەاڵم هــ ــ ــژدەی س ــ ــاتنی م ــ  ه
ــەاڵتی داخەوە بە بەهـــار، و نەورۆز  دەسـ

ــركەر ــ ــ ــدەی و داگیـ ــ ــ ــدی دڕنـ ــ ــ  كە ئاخونـ
ــەرچاوەی ــ ــ ــ ــ ــ ــەرەكی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــازار سـ ــ ــ ــ ــ ــ  و ئـ
ــانە ــۆ مەینەتیەکـــ ــ ــی بـ ــران خەڵكـــ ــ  و ئێـ

 ڕۆژهەاڵتـی نـاوچەی و وردسـتانك خەڵكی
ــت ــ ــ ــ ــەرچاوەی و ناوەڕاسـ ــ ــ ــ ــرۆر ســ ــ ــ ــ  و تــ
ــاژاوەیە، ــ ــ ــ ــەاڵتی لە بەردەوامە ئـ ــ ــ ــ  دەسـ
ــاڕەوای ــ ــ ــەركو  لە بەردەوامە و نــ ــ ــ ــ  و س

 .ئێران گەالنی چەوسانەوەی

ــەاڵتدارانی ــ ــی دەسـ ــ ــدی، ڕژیمــ ــ  ئاخونــ
ــی نـــیە بیریانـــدا لە ئەوەی  چارەنووسـ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرانە خەڵكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە ئەوەی و ئێـ
 ســەرمایەی لە كــردنە دزی بیریانــدایە

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی نەتەوەیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نەتەوەکـ
ــدانە ــۆ ئێران،هەوڵ ــوونی بەردەوام ب  ب

ــومەتی ــ ــ ــ ــ ــان حكـ ــ ــ ــ ــ  بەردەوام. ناڕەوایــ
ــ  ــ ــتەم بە كە بوونێـــ ــ ــازار و ســـ ــ ــ  و ئـ
ــكەنجەی ــ  شــ ــ ــدامی و خەڵ ــ  الوان ئیع
ــكەنجەی ــ ــتمانیان وش ــژەی هاونیشــ ــ  درێ

ــاوەی لە ئێـــران رژیمـــی .كیشـــاوە  مـ
 دواكەوتـــویی هـــۆی بـــۆتە دەســەاڵتیدا

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵوێرانی، و ئێران،جەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
ــدانی ــ ــ ــرۆر پەرەپێــ ــ ــ ــران لە تــ ــ ــ ــ  و ئێ
ــانی ــ ــ ــ ــاوچەكەو ووالتـ ــ ــ ــ ــان، نــ ــ ــ ــ  جیهــ
 و وواڵتانـدا كاروباری لە دەستێوەردان

ــانی بە ــ ــ ــت پێكهێنــ ــ ــ ــاقمە و ەدەســ ــ ــ ــ  ت
ــتیەكان ــان لە ترۆریسـ ــین و وواڵتـ  دابــ

ــۆتە بۆیــان داهــا  و خەرج كردنــی  ،ب
 و شــێواوی هەڕەشــەی و مەترســی هــۆی
 و ئامـان  .جیهانـدا لە سـەقامگیری نا

ــتی ــ ــەرخوازی ویســ ــ ــەاڵتە ئەو شــ ــ ــ  دەس
ــدان پەرە بــۆ دواكەوتوە،هەوڵــدانە  پێ

ــەكیە توانـــا بە ــبەرەكان مووشـ  و هێرشـ
 ربازیســە بە بــۆ هەوڵــدانە، هەروەهــا
ــی ــاوكەیی گەاڵڵەی كردن  و(ئەتـــۆمی)ن

ــۆمبی دروســتكردنی ــۆم ب  ئاشــكرایە.ئەت
ــانجی كە ــەاڵتدارانی ئامــ ــی دەســ ــ  ڕژیم

ــت لە ئاخونـــدی ــی دروسـ ــۆمبی كردنـ  بـ
ــۆم، ــ ــ ــ ــ ــاڵ، بە كە ئەوەیە ئەت ــ ــ ــ ــ  خەیـ
ــوون بەردەوام بــۆ  بــ  پاڵکشــتیان  لە ب
ــوكمی ــان حـــ ــایەتی. ناڕەوایـــ  ئەو جینـــ
ــدامی لەشـــكەنجەو تەنیـــا ڕژیـــمە،  ئیعـ
ــ ــازادیزواز ەرانیتێكۆشـ ــایە  و ئـ  جینــ

ــبەر لە ــ ــ ــی بەرانـــ ــ ــ ــران خەڵكـــ ــ ــ  و ئێـــ
 و دیموكراســی بنەماكــانی پێشـێككردنی

ــافی ــرۆ  م ــابێنێتەوە،بەڵكوو دا م  خۆن
 نەزانـــانەو بەسیاســەتی دەســەاڵتداران

 و ئێران خەڵكی سەرمایەی لە دزی بە
ــا ــ ــدانی بە هەروەهــ ــ ــ ــادی پەرپێ ــ ــ  فەس

ــۆمەاڵیەتی ــ ــ ــی و كــ ــ ــ ــ  بە نەدان گرینگ
ــاد كێشــەی ــدا، لە ئیعتی ــاوانی ئێران  ت
ــان ــبەر دیكەی ــی بە بەران ــران خەڵك  ئێ
ــا .داوە ئەنجام  هەروەه

ــد لە  ــ ــ ــی بە پیوەنـ ــ ــ ــا نەخۆشـ ــ ــ  كۆڕۆنـ
ــد)  ئەو نەدا هەوڵیـــان نەك ،(01كوڤی

ــیە ــ ــ ــ ــدا لە نەخۆشـ ــ ــ ــ ــەنە ئێرانـ ــ ــ ــ  تەشـ
ــتێن  ــوو ، نەســـ ــ ــاتو بە بەڵكـ ــ ــۆی هـ ــ  چـ
 بــۆ نەفەرهەڵگرەكـان فـڕۆكە بەردەوامـی
 بەڕێــوەبردنی هەروەهــا و چــین وواڵتــی

ــمی ــانی ڕێوڕەســ ــاڵڕۆژی: وەك بۆنەكــ ــ  س
ــەركەوتنی ــ ــ ــن    سـ ــ ــ ــا و ئیـ ــ ــ  هەروەهــ

 بـۆنەی بە پێـوان ڕ  و پاگەندەكانپڕو
ــوژرانی ــ ــ ــت گەورە كــ ــ ــ ــ ــ  ترۆریس ــ ــ ــ  قاس
ــد،... و ســكێمانی ــان كەمتەرخەمــی هت  ی
ــرد ــ ــ ــت لە كـ ــ ــ ــونەوەی حاسـ ــ ــ  ئەو باڵوبـ

 هەزاران مردنــی هـۆی بــوونە نەخۆشـیەو
ــی ــ ــ  مرۆڤـ ــ ــاوان  بـ ــ ــدا لە تـ ــ  لە.ئێرانــ
 ئەو چارەســەری و دەرمــان كە ئێستاشــدا
ــد نەخۆشــیە ــی لەچەن  ڕۆژئـــاوایی وواڵت
 ڕژیــ  ڕێـبەری خـامنەیی اتوە،هـ بەرهەم

ــانوی بە ــگە ناڕاســـت بی  هێنـــانی لە ،ڕێ
ــینەكانی ــتكراوی واكســ ــاو دروســ ــ  ئەمریك

ــا ــ ــر  ئوروپ ــا كە  دەگـــ ــ ــانی گۆی  وواڵتـــ
 ئێـرانن خەڵكی دژمنی ئەمریكا ئوروپاو

ــری و ــ ــینی هەیە ئەگــ ــ ــای فاكســ ــ  كۆڕۆنــ
ــتكراوی ــان ئەوان دروســ ــ ــی بە زی ــ  خەڵك

ــران ــ ــ  ئێـــ ــ ــد ایەك بگەێنـــ ــ  بە كە ،ئیـــ
ــتەوناڕ تەواوی ــ ــ ــ ــ ــ ــامنەیی اسـ ــ ــ ــ ــ ــ  بە خـ

 دیــكە جـۆرێكی درۆیە ، ئەو دەربڕینـی
 بـۆ دەسەالتەكەی و خۆی دژمنایەتی لە

ــی ــران خەڵكـ ــەلمێن  ئێــ ــانی و  دەســ   گیــ
  .مەترسیەوە دەخاتە مرۆ  كێۆنهامم

 كاتێكــدا لە  !بەڕێــ  هاونیشـتمانیانی
ــوو كە ــ ــۆی بە دەبـ ــ ــاتنی هـ ــ  نەورۆزو هـ

ــاتر ، نـــۆ  ســاڵی  و خۆشـــی لە بیـــر زی
 جۆراوجۆر كەرنەواڵی و ەبكەینەو شادی
ــر   وەڕ  ــ ــادی و  بزـ ــ ــ  و شـ ــ   هەڵکەڕكـ

 سیاســەتی هـۆی بە داخەوە بە بگێـڕین،
ــانەی ــەاڵتداران دژمنـ ــداو لە دەسـ  ئیرانـ

ــتە ئەو ــ ــتەم گشـ ــ ــاریەی و سـ ــ  جینایەتكـ
 لە ئاخونـــدیی، دواكەوتـــوی دەســـەاڵتی

ــاتنی لە و نەورۆز ــ ــ ــو  وەرزی هــ ــ ــ  و  نــ
 نــابینن خۆشـی چێـژو سروشـت ژیـانەوەی

ــاڵی و ــ ــ و تـ ــ ــتەم، ەختیســ ــ ــانی سـ ــ  ژیــ
ــتوانی ــ ــ ــران دانیشـ ــ ــ ــتانی و ئێـ ــ ــ  كوردســ

 04كـورد، ستەمكێكراوی گەلی .تێكداوە
ــشێ بە ساڵە ــدڕن وەیـ ــدانـ ــ   ەـ

 

ــێتەوە ــ ــ ــتان و دەچەوس ــ ــۆتە كوردســـ ــ  بـــ
ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــانۆڕی گۆڕەپــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە م ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هێ

ــەركوتگەرەكان ــرتن سـ ــدام و وگــ  و ئیعــ
ــاقی جــێگەی و كــوژی ڕەشــە و تــرۆر  ت

ــردنەوەی ــ ــ ــ ــ ــ ــەك ك ــ ــ ــ ــ ــ  و چەك و مووش
 سـەرەڕای بەاڵم. كۆمەڵكوژە تەقەمەنی
ــەركو  ــان و ســـ ــ ــاری ە ەوەوچەوسـ ــ  مكیتـ
ــی ــتان،گەلی كردنــ ــەر كوردســ  و تێكۆشــ
 جینـایە  بەرانـبەر لە كـورد مـافزوازی

ــتەمی و ــ ــ ــدەن  ســـ ــ ــ  ئاخوندەكاندا،بێـــ
ــوەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە بەردەوامە و نەبــ

ــانێی ــەاڵتی  بەربەرەكـ ــاتۆرو دەســ  دیكتــ
ــارو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدە هێ ەجینایەتكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ناوەنـ

 كـورد كوڕانی و كچان .ئەمنیەتیەكانی
ــدانیانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی وزینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نەبەزو سیاسـ

ــت، ــ ــانی خۆنەویســ ــ ــ ــراوە چاالك ــ ــ  ڕێكز
ــان، ــا یران مەدەنیەكــ ــەرانی و شــ  نوســ

ــتایانی ــ ــ ــ ــ ــ ــایینی شۆڕشگێڕ،مامۆس ــ ــ ــ ــ ــ  ئـ
ــكارانی ــتمان نیشتمانکەروەر،وەرزشـ  نیشــ

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتادانی و خۆشەویسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئوسـ
ــتایانی ــ ــانە دانشگاە،مامۆسـ ــ  و قوتابزــ

ــدەكانی ــ ــدن، ناوەن ــ ــاوتەریبی خۆێن ــ  ه
 و كوردســتان قارەمانەكــانی پێشــمەرگە

ــارانی ــ ــەنگەری خەباتكـ ــ ــا  سـ ــ  لە دیفــ
ــتمان،ن ــ ــ ــ ــان دەوری یشـ ــ ــ ــ  لە گاریگەریــ

ــتنی ــ ــ ــتمان پاراس ــ ــ ــی و نیش ــ  بەردەوامـــ
ــاتی ــ ــدا خەب ــ ــڕاوە نەتەوایەتیمان ــ . گێ

 و خـۆم پێ انینـی و سکاس بۆنەوە بەم
ــاوەڕان  ــازمانی لە هاوبــ ــا  ســ  ی خەبــ
ــوو پێشــكە  ئێــران كوردســتانی  بەهەم

ــەرو ئەو ــ ــۆزانە تێكۆشـــ ــ ــ  و دەكەم دڵسـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕەوڕەوەی كە دەكەمەوە دڵنیایـ

ــاتی ــازادی خەب ــی زوازیئ  ئێـــران گەالن
ــانجی كە ــ ــ ــ ــانی ئامــ ــ ــ ــ ــ ــی ڕوخ ــ ــ ــ ــ  ڕژیم

ــاتۆری ــدی دیكتـ ــاتنە و ئاخونـ ــەر هـ  سـ
ــاری ــ ــ ــ ــ ــومە  ک ــ ــ ــ ــ ــەاڵتی و حكـ ــ ــ ــ ــ  دەسـ

 دیــی دێـتە پارڵمـانیە، و دیموكڕاتیـ 
ــی و ــران خەڵك ــازادی بە ئێ  و دەگەن ئ

ــی ــوردی  گەلـ ــا  بە كــ ــانجە و مـ  ئامــ
 .دەب  شاد ڕەواكانی
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 {١}پاشماوەی الپەڕەی یەک  
ــۆنە بەم...    ــ ــرۆزەوە بــ ــ  لە داوا پیــ

 ئێــران كوردسـتانی سیاسـیەكانی هێـ ە
ــاو بە دەكەم ــی ڕەچـ ــازان  كردنــ  و قــ

ــدیە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بەرژەوەنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و نەتەوەی
ــاتر مەبەســتی بە و نیشــتمانیەكان  زی

ــان گەرم ــ ــ ــە و داهێن ــ ــ ــدانی گەش ــ  پێـــ
 بــۆ تێكۆشـان مـافزوازانەو جـواڵنەوەی
ــانی ــ ــ ــەاڵتی ڕوخـ ــ ــ ــاتۆری دەسـ ــ ــ  دیكتــ

 و هــاوبە  كــاری بــۆ ئاخونــدی،ڕێگە
ــاالكی ــاوبە  چـــ ــوویی و هـــ ــ  یەكگرتـ
ــۆ  ــ ــن خـ ــ ــۆنەوە بەم هەر و بكەیـ ــ  بـ

ــاتی ــ ــ ــازمانی كە دەكەمەوە دووپــ ــ ــ ــ  س
 ســەر لە ئێـران كوردسـتانی ی خەبـا 
ــای ــ ــانی و هەوڵ.٠:بنەم  هەمە تێكۆشـــ
ــنە ــ ــ ــۆ چەشـــ ــ ــ ــ ــین بـ ــ ــ ــی دابـــ ــ ــ ــ  كردنـ

 خەبـا .٠ .كـورد گەلـی مافەڕەواكانی
ــان و ــ ــ ــ ــۆ تێكۆشـ ــ ــ ــ ــدنی بـ ــ ــ ــ  دامەزرانـ

 پاڕڵمـانی و دیموكراتی  حكومەتێكی
ــاوازی ــ ــن جی ــ ــوور.٠.دەوڵە  لە دی ــ  س

ــی  بەربەرەكـــان  ســـەر لە بـــوون  ڕژیمـ
ــدی دیكتـــاتۆری ــۆ خەبـــا  و ئاخونـ  بـ
 كـــردنەوەی ڕەد ڕژیـــمەو ئەو ڕوخــانی

ــژ وو  ــ ــەاڵتە ئەو گەڵ لە وێـــ ــ ــ  دەسـ
   .دواكەوتوە و مەزهەبی
ــا  ســازمانی ــاوەڕی خەب  بە تەواوی ب

 هاوبەشـی سیاسـەتی و هاوبە  كاری
ــوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیەكانی الیەنە نێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سیاســ
  كە وایە  پ  هەیەو ئێران كوردستانی

 

 

ــاری بە ــ ــاوبە  ك ــ ــوویی ه  وبە ویەكگرتـــ
 خەبـــاتی دەتـــوانین هـــاوبە  ســـتراتیژی
 بەردەوامەكـانی پشتیوانیە بە مافزوازانە
ــاوەری ــ ــ ــتان، جەم ــ ــ ــەردەكەو  كوردس ــ ــ .  س

 و خەبـا   بـ  بەردەوام ستەم تا مانبێگو
ــۆڵنەدان ــۆ كــ ــ ــتن ب ــافی بە گەیشــ ــ  ڕەوا م
ــ  بەردەوام ــ ــ ــ ــ ــتمانیانی و  دەب ــ ــ ــ ــ  هاونیش

 دەكەنە  نـــو  ســاڵی نەورۆزو كوردســتان،
 شۆڕشـی داهێنـانی گەرم زیاتر بۆ هۆیەك

ــا ــكەنە ئازادیزوازی،هەروەهـ ــی دەیـ  شۆڕشـ
ــنگە ــ ــ ــارێ ی ژی ــ ــ ــرۆ  و پ ــ ــ ــتی م ــ ــ  و دۆس

ــدەوەر ــتی زینـ ــارم.دۆســ  نەورۆزو لە داواكــ
ــاردا، ــتنی بە بەهـ ــام ناشـ ــت و نەمـ   درەخـ
ــوان ــ ــی جـ ــ ــتی کردنـ ــ ــتمانمان سروشـ ــ  نیشـ

ــكەی ،ئەركەكــانی ــارێ ی نیشــتمان دی  و پ
 .بگەێنن  ج  بە خۆشەویستی نیشتمان
ــازادو ــ ــ ــاوەدان ئ ــ ــەوزو و ئـــ ــ ــ  سەرســـ ــ   بـــ

 خۆشەویست كوردستانی
ــ  ــی  بڕوخــ ــاتۆری ڕژیمـــ ــ ــدی دیكت  ئاخونـــ

ــەركەوی ــ ــاتی ،ســـ ــ ــی ڕەوای خەبـــ ــ ــ  گەالنـ
 بە دووبــارەم پیرۆزبــایی گەڵ لە. ئێــران
ــۆنەی ــرۆز نەورۆزی بــ ــاڵی و پیــ ــۆ  ســ   نــ
ــۆچی 0011 ــ ــۆری ك ــمی وبە خـــ : درووشـــ
ــانەوەی هێمــای داربەڕوەکــان، نەورۆزی  ژی
 .سروشت

ــازمانی ــا  سـ ــتانی ی خەبـ ــران كوردسـ  ئێــ
ــكرتێری ــ ــتی س ــێ  گشــ ــ ــەینی بابەش  حوســـ
 خۆری كۆچی 0011 نەورۆزی

 

 انــۆشـتێ نی یەکەم ژمارەیوساڵەی دەرچو ٠٣بە ڕێ  ب  یادی 
 پێداویســتیەكانی و چــاپەمەنی دەســتگای كەمــی 

ــا ەز، وەك ــ ــۆ كـ ــ ــێ ، فۆتــ ــ ــتگای ئێستێنســ ــ  ودەســ
 تـایکی نەبونی تەنانە  و( ڕۆنیۆ) چاپی دەستی

 و خەبـا  انیسـازم دڵسـۆزانی بەاڵم پێشكەوتوو،
ــایبە  بە ــبوو تــ ــتای خوالێزۆشــ ــەر مامۆســ ــ  تێكۆش

 لە فرۆشی كتێب خاوەن محەممەدی محەممەد مەال
 بە و پێداویســـتیەكان لە بەشـــێ  ســـەق ، شــاری

ــایبە  ــۆ فۆتۆئێستســێكی ت ــدنی ب  ســازمان ڕاگەیان
 درود بـۆنەدا لەم خـۆیەتی جێگەی كە كرد دابین
ــر ــۆ یـــنبنێـ ــی بـ ــتا بەرزی ڕۆحـ ــمەد مامۆسـ  محەمـ
 نــاوخۆی لە بەڕێـ انەی ئەو هەمــوو و مەدیمحەمـ

 ناوەنــدی و خەبــا  ســازمانی هاوكــاری كوردسـتان
 . كردوە سازمانیان ڕاگەیاندنی

 لە بەســتانەی بەر و كێشــە گشــتە ئەو ســەرەڕای  
ــگەی ــ ــا  رێ ــی چـــ ــ ــامەی كردن ــاندا مانگنـــ  تێكۆشـــ

ــوون، ــی لە داخەوە بە هەبـ ــكەوە الێكـ ــد دیـ  چەنـ
ــی ــ ــ ــتانی الیەنـ ــ ــ ــت كوردســ ــ ــ ــکی و بەربەســ ــ ــ  كۆســ

ــان ــۆ جۆراوجۆریـ ــانی بـ ــی كادرەكـ ــازمان تەبكیغـ  سـ
ــ  ــ ــاو پێ ــ ــان دەهێن ــ ــگە دەدا هەوڵی ــ ــاڵو لە ڕێ ــ  ب

ــردنەوەی ــ ــان ك ــ ــرن تێكۆش ــ ــانە ئەو كە بگ  ڕێگریـــ
ــوونە ــ ــۆی بـ ــ ــت وەك ئەوەی هـ ــ ــت بە پێویسـ ــ  دەسـ

 و ســی لە خــۆیەتی جــێگەی . نەگــا  خـۆێنەرانی
 لە كە تێكۆشــان دەرچــوونی ســاڵڕۆژی حەوتەمــین
ــانگی ــاكەلێوە مـــ ــ ــاری لە خـ ــویك بنـــ ــ ــۆ ێـ ــ  لە گمـ

  بۆ ینبنێر درود كرا، چا   ێراق كوردستانی

 ی خەبــا  ســازمانی گشـتی ســکرتێری بەشـداری
ــــونەوەی لە ئێــــران کوردســــتانی  ســــااڵنەی كۆب

 میككی شۆڕای

 

 !ڕێ بە هاونیشتمانیانی
 !ڕاگەیاندن كاری تێكۆشەرانی

ــاری لە ــاڵی بەهــ ــۆچی ی٠٠٣٠ ســ ــۆری كــ  لە و خــ
 بە خەبـــا  ســـازمانی بنكەكـــانی كە ســـەردەمێكدا

 جینایەتكارەكــانی داگیــركەرو هێـ ە هێرشــی هـۆی
ــی ــوی ڕژیم ــدی، دواكەوت  گۆڕكێـــدا  جــ  لە ئاخون
 ســاڵی خــاكەلێوەی مــانگی لە خۆشــیەوە بە بــوون
ــۆچی ی٠٠٣٠ ــ ــ ــامەی كــ ــ ــ ــ ــانت خۆری،مانگن ــ ــ ــ  ێكۆش

ــومیتەی ئورگــانی ــا  ســازمانی ناوەنــدی ك  ی خەب
ــتانی ــران كوردسـ ــدوو و هەوڵ بە ئێــ ــوونی مانـ  بــ
ــی ــ ــارەیەك و ڕێبەری ــ ــادری لە ژم ــ ــدن، ك ــ  ڕاگەیان
ــارەی یەكەمــین ــی .کــرایەوە بــاڵو چــا  ژم  ئەرك
 سـەردەمەدا و هەلـومەرج لەو تێكۆشان مانگنامەی
ــ  ــورس گەلێـــ ــونكە قـــ ــوو الیەك لە بوو،چـــ  دەبـــ

 خەبــا ، ســازمانی و شـۆڕ  ســەر ەل زانیاریەكـان
ــانی و ــی جینایەتەك ــدی ڕژیم  بەرانـــبەر لە ئاخون

ــران خەڵكــی ــڕاو بە ئێ ــبەر لە تێك ــی بەران  خەڵك
ــایبە  بە كوردســتان ــ  خــۆێنەرانی بە ت  و  بگەێن

ــا ــ ــ ــ ــ ــاالكی هەروەه ــ ــ ــ ــ ــمەرگە نەبەزی و چ ــ ــ ــ ــ  پێش
ــانی ــتان قارەمانەكـــ ــ ــ ی لە كوردسـ ــازمانی ڕیـــ ــ  سـ

 لە تانكوردســ خەڵكــی بكــاتەوەو بــاڵو دا خەبــا 
ــەركەوتنی ــ ــمەرگەكان ســ ــ ــدانەكانی لە پێشــ ــ ــ  مەی
ــدا ــ ــۆ  نەبەردیــ ــ ــ ــا  دڵز ــ ــ ــی .بك ــ ــ  ئەو ئەگەرچ
ــومەرجە ــ  هەلــ ــتەم گەلێــ ــوو حەســ ــۆ بــ ــاری بــ ــ  ك
  هۆی بە تایبە  بە كردنەوە، باڵو و راگەیاندن

ــی ــ ــ ــتا بەرزی ڕۆح ــ ــەیید مامۆســـ ــ ــ ــەینی جەالل س ــ  حوســـ
ــەرو ــوەربەری نووسـ ــان بەڕێـ ــدین لە تێكۆشـ ــاڵی چەنـ  سـ
ــاوازدا ـــندەنێـــر درود هەروەهـــا و جی  ئەو رۆحـــی بـــۆ ی

 ئەو تێكــڕای و سـازمان ڕاگەیانــدنی یشـەهیدانە كـادرە
 ســااڵنەدا، ئەو ەیمــاو لە سەرنووســەرانەی بەڕێــوەبەرو
ــابە  بەنووســینی ــارو و ب ــی چــا  و داڕشــتن ووت  كردن
 نـاوی بە بـۆنەوە بەم هەر . گێـڕاوە دەوریـان تێكۆشـان
 كە یـنڕایـدەگەێن ئێران كوردستانی ی خەبا  سازمانی
ــازمانی ــا  ســ ــ  بەردەوام خەبــ ــارو لە  دەبــ ــاالكی كــ  چــ

 هەر و نەتەوەیــی و نیشـتمانی دڵســۆزانەو ڕاگەیانـدنی
 تــرس  بـ  بە سـەەمینەوەو  بــ  ڕابـردوودا ەل چـۆن وەك

ــی ــ ــرۆزی ئەركــ ــ ــ ــۆڕ  پی ــ ــانی و شــ ــ ــ ــی تێكۆش ــ ــ  و سیاس
ــداوە،لە دڕێـــژە ڕاگەیانـــدنی كـــاری و ڕزگـــاریزوازی  پێـ
 ئەو گەیانـدنی  جـ  بە لە  دەبـ  بەردەوام داهاتووشـدا

ــرۆزانە ئەركە ــ ــایی گەڵ لە. پیــ ــ ــ ــارە پیرۆزب ــ ــ  بە دووب
ــۆنەی ــین ٠٣ ب ــین ســاڵڕۆژی م ــارەی یەكەم  نتێكۆشـــا ژم
 .خەبا  سازمانی ناوەندی كومیتەی ئورگانی

 
ــ  شــداری بــ  میــوان ک و  ینــی، حوســ  شــێ  بابــ  کــاک بــا  خــ  ســازمانی گشــتی ســکرتێری خــاكەلێوە، ی٠٠ ڕۆژی ی ئێــوار    ل

 و ڕەجەوی مریەمـــی خـــانمی ئامــادەبوونی بە  کـــ  کـــرد ئێــران م ـــاومەتی میككـــی شــۆڕای ســـااڵنەی و دەورەیـــی كۆبــونەوەی
ــو  بــ  شــۆڕا ئەنــدامانی ــ  و لــ . چــوو ڕێ ــارێکی ینــی، حوســ  شــێ  بابــ  کــاک ســازمان، گشــتی ســکرتێری دا گرنگــ   و  کۆبون  وت

 ســەر لە نابیــان جـ  بۆچــونی و خەبــا  سـازمانی پێــداگری دیـكە جــارێكی ووتــارەكەدا  لـ  کــردو بــوان ئامـاد   بــ    پێشـک 
ــد لە دروســت سیاســەتی ــبەر لە ڕەوا شۆڕشــی و كوردســتان ڕەوای جــواڵنەوەی بە پێوەن ــاتۆری ڕژیمــی بەران  ئاخونــدی دیكت
 خەڵكــی بە بەرانــبەر ئاخونــدی ڕژیمــی ســتەمانەی گشــتە ئەو كــوردو گەلــی شۆڕشــی گرینگــی لە باســی و كــردەوە، دووپـا 

 لە ئێـران لە دیكتاتۆرەكـان ڕژیـمە دژایەتـی  بـ   ئامـاژ  دا گشـتی سـکرتێری ی کـ  ووتـار  ی درێـژ   لـ . كرد دەیكا ردستانكو
:  کـ  یانـد ڕایگـ  و کـرا كـورد گەلـی بەرانـبەر لە ئاخونـدی ڕژیمی و شا، ڕژیمی دژایەتی تایبە  بە و كورد گەلی بەرانبەر
ــاومەتی میككــی شــۆڕای ــاتیویئ تەنیــا وەك ئێــران م  ــدی، دیكتــاتۆری ڕژیمــی الترن  بەرەوپــێ  لە بەرچــاوی دەوری ئاخون
 كردنـی ڕێبەرایەتـی لە هەروەهـا هەیەو جیهانـدا لە ئێـران، سەرانسـەری جـواڵنەوەی دیکكۆماسـی و سیاسـی خەبـاتی بردنی
ـــــــــازمانی هاوكـــــــــاری بە جـــــــــواڵنەوەیە ئەو ـــــــــران خەڵكـــــــــی موجاهیـــــــــدینی س ـــــــــ   تـــــــــ  چاالكـــــــــانە ئێ  . دەكۆش
 سـازمانی گەڵ لە بـا  خـ  سـازمانی هاوپەیمـانێتی ی و  دووپاتکردنـ   بـ   ئامـاژ  دا گشـتی سکرتێری ی ک  وتار و کۆتایی  ل 

 ڕوخــانی پێنـاو لە بەردەوام خەبــاتی سـەر لە بـوون ســوور و ئێـران م ــاومەتی میككـی شـوڕای و ئێــران خەڵ ـی موجاهیـدینی
 كە کـران   پێشـک  گرنـ  ووتـاری نـدین چـ  دا و  کۆبونـ  و لـ   باسـ  نـی شـای .  و  کرایـ  ئێـران ئاخونـدی دیكتـاتۆری ڕژیمی

 ســەر لە پێــداگری ووتارەكەیـدا لە بەشــێ  لە تـایبە  بە بــوو زیــاتر گرینگـی و ســەرن  جـێگەی ڕەجەوی خــانمی ووتـاری
 .كردەوە ئێران گەالنی كوردو گەلی بۆ خودموختاری مافی كردنی دابین

 رانـــئێ ەــل وازیــازادیزـئ ەوەیـواڵنـــج لە یــــپشتیوان ۆـب ئیس می یـ ەرەب یــیەكیەت یــانسڕنفۆك لە خەبا  سازمانی گشتی ریــسكرتێ بەشداری
 ئــۆن ین بەشــێوەی ئــازادیزوازی جــواڵنەوەی لە پشــتیوانی بــۆ ئیســ می و  ەرەبـی یەكیەتــی نــاوی لەژێــر كونفرانســێ  هەتــاوی، ی0011 خــاكەلێوەی ی42 چوارشـەممە رۆژی 

 بەگشـتی و مەزهەبەكـان سـونی حاسـت لە رژیـ  هەڵسـوكەوتی بە ایبە تـ وتـارێكی ئێـران كوردسـتانی خەبـاتی سـازمانی گشـتی سكرتێری حوسەینی بابەشێزی كاك و بەرێوەچوو
 .كرد پێشكە  كوردستان

 ئێران و كوردستان خەڵكی هەر نەك دین بەناوی رژی : وتی و ناوچەكە و ئێران و كوردستان لە رژی  خراپەكانی هەڵسووكەوتە سەر خستە تیشكی وتارەكەیەدا لە باباشێ  كاك
 تـانیِ  وەاڵ نـوێنەرانی: وتـی و كـرد بەشـداربووان لە ڕووی هەروەهـا خەبـا  سـازمانی گشتی سكرتێری بەرێ . كردووە گەورە كێشەی تووشی چەكەیناو یِ  تێكرا خەڵكی بەڵكوو
 لە زەربەدان بۆ ەكەیەكتەڵ و فێ  هەموو لە دا خۆی دەسەاڵتداری ساڵ 04 ماوەی لە ئاخوندی خوێنرێژی رژیمی ئاگادارن وەك هەر كۆنفرانسە، لەم بەشدار  ەرەبی و ئیس می
 توانـایەوە هەمـوو بە بنەڕەتـدا لە بەاڵم دادەنـ ، ئیس م داشداری بە خۆی دەسەاڵتە ئەو. وەرگرتووە كەڵكی ناوچەكە وەاڵتانی و ئێران لە ئینسانی و ئیس می پێكەوەیی ژیانی

 بەكـار ئێـران نەتەوەكـانی لێـدانی و دژایەتـی بـۆ توانـای هەمـوو رابـردوودا سـاڵی 04 وەیمـا لە ئێـران لە ئاخونـدی دەسـەاڵتداریی. دەكـا موسەماناندا و ئیس م لەگەڵ دژایەتی
 .كەوتووە ل  زۆری زیانی و زوڵ  ئینسانیەوە دژە و خوێنرێژ رژیمە ئەو لەالیەن ئێران كوردستانی خەڵكی بەتایبە . بردووە
 دینـی پێشـرەوانی بەتـایبە  و كوردستان خەڵكی لە رژی  زۆری و زوڵ  و سەركو  چوارچێوەی لە و وتارەكەیدا درێژەی لە خەبا  سازمانی گشتی سكرتێری بابەشێ  كاك بەرێ 
 بـوو تەمەن سـاڵی 01 كە حـیكمە  برایمـی مەال مامۆسـتا دەسـەاڵتە ئەو نەپاراسـتووە، كوردسـتان دیـكەی پێكهـاتەیەكی هیچ لە نە و سونی لە نە دەستی ئاخوندی رژیمی: وتی

 سـازمانی: وتی و كرد سەرانسەری جواڵنەوەی بە كوردازستان ب وتنەوەی پێوەندی و هاوئاهەنگی بە ئیشارەی درێژەدا لە بابەشێ  كاك.بوو سونی ئەوەی لەبەر تەنیا لەسێدارەدا
 رژیمی كردەوەكانی كردنی ئاشكرا بۆ رابردوودا لە زیاتر م اومە  مكی شۆرای و ئێران خەڵكی موجاهیدینی سازمانی لەگەڵ دۆستانە و هاوتەریب سازمان پێشمەرگەكانی و خەبا 
 .دەدا هەوڵ ناوچەكە و نێونەتەوەیی كۆمەڵی لە ئاخوندی مرۆڤی دژە و ئیس م دژە و بێ را

 .بوون بەشدار بەرینەدا كونفرانسە لەو خەبا  سازمانی پێشمەرگەكانی و ئەندام و كادر و بەرپرس لە بەرچاو ژمارەیەكی گوتنە شایانی
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ــــری ــــراق نەوتــــی وەزی  كە یەتیوتــــو  ێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  بكــــــا  زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مە ــــافبوونی درێژنەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ەییئامـــاد واڵتـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنگی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــعودی،  ەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و  ەرەبی یەکگرتووی
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی اق ێر نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی واڵتە 
ـــــ ، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

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

ـــتەبگەیەن  نەو  بۆشـــكە مكیـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.داۆژلەر

 پشتیوانی لە  ەرەبی واڵتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــ ، نەوتـــی هەن  رژی

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

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەنجـــــــامی  زانی
 رژیــــــ  دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  میئیســـــــــــ  جمه
 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیس می جمهوری
ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵ  هێن
 .ناكا  لەبیر هیچكا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــا  ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆ  هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵگرن
ـــــدامان و .٠   پێویســـــتە ئەن

بەشـــــــە تەشـــــــكی تیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكی تیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 
تی ئەنــــدامان و تەشــــكی .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
بـ انن كە ســازمانی خەبــا  

گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و  لە
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــایفەو 
  ەشیرەتێ  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
رێكزـراوی نێهــ ە  
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب

ی ئێران، خوێندەوار
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 0912 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٠مكیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە كۆی ۱٠۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  02 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیە  رێـژەی ئافرەتـانی 
ــ یکەی 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

 .رەنەخوێندەوا
بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 
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 ١۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٠۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 بە چـــین لەگەڵ ڕژێــ  ڕێکەوتنــامەی
 قەیرانــــی لە دەربـــازبوون ئامـــانجی

 شۆڕش حاجی: نووسینی        هەمەالیەنە

 

 لە چــین واڵتــی لەگەڵ ئێــران ڕژیمــی ســاڵەی 42 ڕێکەوتنــامەی
 تورکەمەنچای ڕێکەوتننامەی یادەوەری جارێکیتر, داهاتوو ڕۆژانی

 لە ئێـران خـاکی جـارێکیتر بـۆ و کردەوە زیندوو گشتی بیروڕای لە
 دەســـــەالتدارانی زیــــدەخوازییەکانی و هەڵە سیاســــەتە ئاکــــامی
 بــاڵو لە دەسـەاڵ  ئێسـتا تــا چەنـد هەر .درا هەڕاج لە ئاخونـدی
 لە بــاس و دەبـوێر  خــۆ ڕێکەوتننـامەیە ئەو نــاوەڕۆکی بـوونەوەی

 لە ئەوەی بەاڵم, ناکـــــا  فرۆشـــــیە خـــــاک ئەو وردەکارییەکـــــانی
 011 سـەرمایەدانانی لە بـاس, دەرئەکەو  پێشوو یزانیارییەکان

 ژێرخانی و کەر  جۆراوجۆرەکانی بەستێنە لە چین دۆالری مكیارد
 نرخێکـی بە ئێران نەوتی بردنی ئەوە  بری لە و دەکا  ئابووری

 لە رێکەوتننــامەیە ئەو ئاشــکرایە و ڕوون .داشــکێندراو و کەم زۆر
 ناو کەوتنە و خوندانئا هەڵەکانی سیاسەتە بە درێژەدان ئاکامی
 جیددی قەیرانی وەدیهاتنی و نێودەوڵەتی هەمەالیەنەی گەمارۆی

 هەوڵەکـــــانی و زێـــــدەخوازیی و ئیـــــرانە وەاڵتـــــی لە ئـــــابووریی
 زامنــی بە کە نــاوکەیی چەکـی بە دەستراگەیشــتن بــۆ ئاخونـدەکان
 هـیچ, لە, ئاخونـدان کردووە وای, دەزانن حوک  لەسەر مانەوەیان
 ئێـــــران گەالنـــــی ڕاســـــت لە جینـــــایە  و شـــــەرمەزاریی جـــــۆرە

 مـاوەی بـۆ هەوڵیشیاندا دوایین لە دەبیندر  وەک .نەپرینگێنەوە
 ەە  و کـــــردووە چـــــین وەاڵتـــــی ڕادەســـــتی ئێرانیـــــان ســـــاڵ 42

 وەک دەیـــــانهەو , خۆیـــــان خەیـــــاڵی بە ئێـــــران ڕژیمـــــی تـــــنن
 لەگەڵ نێـونەتەوەیی تەحریمـی سیاسـەتی بە بەرپەرچدانەوەیەک

 ڕۆژئــاوا فشــارەکانی خۆیــان گومــانی بە و نڕێکــکەو چــین وەاڵتــی
 و ببــنەوە جیهــان رووبەرووی دەتــوانن و نــاهێكن, خۆیــان لەســەر
 بەرەوپـــێ  و دەنـــ  تـــاو ئەتـــومی بەســـتێنی لە خۆیـــان ئەســـبی

 لەوانەیە ئاخونــــــــــدان موحاســـــــــەباتیەی هەڵە ئەو .بتـــــــــازێن
 ڕاسـت لە جیهـان ڕووبەرووبـونەوەی ڕەوتـی لە گەورە وەرچەرخـانی

 کێشــــەکە ئەســــەی پێویســـتە بــــابەتە ئەو زانینـــی ۆبــــ   ئێـــران
 چــیە ئێــران و ڕۆژئــاوا کێشــەی نــاوەرۆکی بــ انین و روونبکــریتەوە

 ڕێـــگەی لە دەیــهەو , کە فاشیســـتیە دیکتــاتوری وەالتێکـــی ئێــرا
 پەرە جیهــان و نــاوچە ئاســتی لە خــۆی پــێگەی نــاوکەیی, چەکــی
 و وەاڵتــان ســڕینەوەی هەڕەشـەی هاوکــا  و بکـا  قــای  و پێبـدا

 بــۆ قێــ ەونەکەی شۆڕشــە هەنــاردەکردنی بــۆ شــومەکانی بەرنــامە
 بەو بەسـتن پشـت بە جیهـانی کۆمەڵگـای بـۆیە هەر .بکا  جیهان

 ە ە و نـابن نـاوکەیی ئێرانێکی پەسەندکردنی بە ڕازی زانیارییانە
 بەرنـــامە ئەو وەســـتاندنی بـــۆ ب انـــ  دەبـــ  ئاخونـــدی ڕژیمــی ە ە

 کەڵـ  بـ  تێچـوو  پڕ ەرئەگ ڕێگەیەک هەر لە ڕۆژئاوا شوومەی
 ئەو ڕێـگەی لە کە بکـاتەوە بیـر گەر, دەسـەال  بـۆیە و وەردەگـر 

 و بکـا  جیهـانی کۆمەڵگـای بەربەرەکانێی دەتوان  رێکەوتنامەیە
 چەکــی بە دەستراگەیشــتن پرۆســەی بە درێــژە خــۆی خەیــاڵی بە

 لەم بـــارودۆخێکی لە .ئەکــا  گەورە هەڵەیەکـــی, بــدا  ئەتــۆمی
 لە چ جا گۆڕ  دێنە نی امی هێرشی وەک تری بژاردەکانی چەشنە
 ڕژی  کە ئەوەیە ئەگەرێکیتر هێرشی یان داب  نیونەتەوەیی ئاستی
 بە داوە مكــــی ، وتــــووێژ مێــــ ی لەســــەر دەســــتی پڕبــــوونی بــــۆ

 مەرج و هەڵ هەر لە کارتێکـب وەک و ڕێکەوتـنە ئەو ئەنجامـدانی
 انئێـر خەڵکـی لـی قەرەبـوونەکراوە زیـانی ب  ئامانجێ  بەهەر و
 ئەو تەنیــا بـابەتە ئەو یـر ئاسـەوارە لەوانەیە و ئەدر  گشـتی بە

 لە نـاڕەوای حوکمی و مانەوە پێناو لە ڕژی  کە دەردەخا  ڕاستیە
 پێویست ئەگەر و ناکاتەوە سڵ کارەساتێ  و جینایە  جۆرە هیچ
 نیشـتەجێی گەالنی و ئێران خاکی هەموو لەسەر سەودا و سا  ب 

 دوودڵــی بـ  بە ئەوە ســەالتداریەکەیدە مـانەوەی پێنــاو لە بکـا 
 ڕێکەوتـنە ئەو ناوەرۆکی الیەنەکانی چاوەرێبین پێویستە .دەیکا 

 خەســـارەتەکانا ئاســتی و دەرکەو  زیـــاتر داهــاتوو ڕۆژانــی لە ،
 دەســـەاڵتە ئەو چەنــدەی اشــکرایە و ڕوون کۆتـــایی قســەی و .یــا

 بەرەو خەســارەتەکان و زیــان قەبــارەی بمێنیــتەوە تەخــت لەسـەر
 .دەڕۆن بوون دزیا

 میسـر وەاڵتـی قاهیرەی شاری لە0101 ئاوڕیكی ی44
ــین ــامەی یەکەمـــ ــوردی ڕۆژنـــ ــ ــاوی بە كـ ــتان" نـــ ــ " کوردسـ
 می داد بەڕێ  کورد بیرمەندی و زانا هەوڵی و بەدەست
ــحەمەد ــ ــان م ــا  بەدرخـــ ــرایەوە و چــ  ڕۆژەوە لەو.باڵوكـــ
ــاڵێ  هەمـــوو ــین بە سـ ــاالكی و نووسـ ــۆر چـ  لە جۆراوجـ

ــ  و ەکــرێتەوەد یــادە ئەو کوردســتان بەشــەكانی  لەو ڕێ
 ئەویـ  كـوردی رۆژنـامەی جـار یەكەم بۆ دەگیرێت ڕۆژە
 بەردیـدەی چـووە و سەلماند خۆی بوونی واڵ  دوور لە

 کوردســتاندا لە كە قۆنا ێكـدا لە ئەویــ . خـوێنەرانی
ــامە باڵوكـــردنەوەی و چـــا  كەرەســـتەی و ئیمکـــان  رۆژنـ
ــت لەبەر ــوو دا دەسـ ــی زۆربەی و نەبــ ــتان خەڵکـ  کوردســ

 و دەژیان دا ئاڵۆز زۆر بارێکی لە و بوون ەوارنەخوێند
 و چاپـدان لە دەرفەتـی کـورد تێکۆشەرانی و ڕۆشنبیران

ــاڵو ــ ــ ــردنەوەی ب ــ ــ ــر ک ــ ــ ــان بی ــ ــ ــوو وبۆچوونەکانی ــ . نەبـــ
ــانی ــ ــ ــ ــ ــداد هەوڵەك ــ ــ ــ ــ ــان می ـ ــ ــ ــ ــ  دەرفەتەی ئەو بەدرخـ
ــامە گەشــەکردنی ــارە و ڕۆژن ــان، گۆڤ  لە ئەگەر کوردیەک

 لە وێـنە بـۆ بووب ، شۆڕشەكانیشدا هەڵگیرسانی کاتی
ــەردەمی ــۆڕ  ســ ــ ــداری و ش ــ ــێ  حکومەت ــ ــوود ش ــ  و مەحم
ــاری ــ ــتان کۆم ــ ــانە کوردس ــ ــارەكان لە چاپز ــ  و دامەزرا ش
 بیـری باڵوكـردنەوەی و رۆشنگەری خەباتی بە درێژەیان

ــی ــانە ئەو .دا نەتەوەیـ ــۆ قۆنا ــ ــامەی بــ ــوردی رۆژنــ  كــ
ــەردەمێكی ــ ــرین ســ ــ ــ ــوو زێ ــ ــوان  كە بــ ــ ــ ــازادی بە بت ــ ــ  ئ
ــاپەمەنی ــراوە و چـ ــان باڵوکـ ــان کوردیەکــ ــ  رەونەقیـ  پــ

ــا بــدر ،  شەســتەکانی و پەنجــا ســاڵەکانی لە هەروەه
 دەنگــی ئـازادی، خەبـا ، ڕۆژنامەکـانی رابـردوو سـەدەی
 گێـڕا کاریگەریـان دەورێکـی ڕونـاهی و نو  ڕۆژی کورد،
ــنبیرکردنی لە ــ ــۆمەڵگەی ڕۆشـــ ــ ــ ــوردی کـ ــ ــ ــا کـ ــ ــ  هەروەهـ

 چــا  و نووسـین بە خارجییەکـان و کـوردی کەسـایەتییە
ــی ــب کردنـ ــار و کتێــ ــنبیریەیان ڕەوتە ەمئ وتـ ــۆ ڕۆشــ  بــ
ــرد پێشــەوە ــۆ. ب ــری  نمــوونە ب ــۆچێرا، ک ــدین ک    ال
  مامۆستا هەژار، مامۆستا ئەحمەد، ئیبراهی  سەجادی،

 تێكۆشان رۆژنامەی لە یادێ  و ,كوردی رۆژنامەی یەكەم یادی
 ڵیویەحیا ڕەسو: نووسینی                                

  ەبـدولكەری  موكریـانی، گیـوی فەالح، كـاكەی هـێمن،
ــدی، ــرد، ئەفەنـ ــێن پیرەمێــ ــوزنی حوســ ــانی حــ  و موكریــ

ــان ــ ــەدان و دەیـ ــ ــنبیری سـ ــ ــایەتی ڕۆشـ ــ ــورد کەســ ــ  بە کــ
ــانی ــوردی، زمانەکـ ــی کـ ــی ،فارسـ ــ ی و  ەرەبـ  و ئینگكیــ
ــەوی ــ ــب فەڕانسـ ــ ــان و کتێـ ــ ــا  لە نامیكکەیــ ــ ــۆ دا چـ ــ  بــ

ــیارکردنەوە ــتنی و وشــ ــتیەکانی دەرخســ ــۆمەڵگەی ڕاســ  کــ
ــوردی ــی لەســـەر ک ــا  ژیـــان، واقع  بـــۆ تێكۆشـــان و خەب

ــتنی ــ ــان پاراســ ــ ــی و زمــ ــ ــوردی ئەدەبــ ــ ــی ئەم .کــ ــ ــ  ڕەوت
ــنیرییە ــ ــا ڕۆشـــ ــ ــڕۆ بە تـــ ــ ــژەی ئەمـــ ــ  بەاڵم هەیە، درێـــ
 تاشـینی كـردن، حی بـی ەب وەك جۆراوجۆری بەبیانووی
ــا  ــ ــۆتە...  و كەلیمـــ ــ ــ ــنە بەر کەوتـ ــ ــ ــی و ڕەخـ ــ ــ  گكەیـ
 كـوردی راگەیاندنی و رۆژنامە وایە پێیان و خوێنەران،

ــگەی لە ــتەقینەی ڕێــ ــ ــۆی ڕاس  ئەوە  هەر داوە، الی خــ
ــاریگەری ــ ــ ــردووەتە ك ــ ــەر كـــ ــ ــدنەوە ئەوەی ســـ ــ  و خوێنـــ

ــانی ــامە بەکارهێنـ ــۆمەڵگەی لە ڕۆژنـ ــتاندا كـ  بە كوردسـ
 فەزای هەروەهــا .بكــا  دابەزیــن لە وڕو زۆر ڕێژەیەکـی
ــازی ــ  مەجـ ــۆنتڕۆڵ بـ ــ  و کــ ــەروبەرە، بـ ــامەی سـ  رۆژنــ
ــوردی ــ ــدانی و ك ــنبیری پەرەپێـــ ــردنەوەی و ڕۆشـــ  بەرزكـــ
 پاشەکشــەی تووشــی و دواخســتووە کــۆمەڵگەی هۆشــیاری
 سەر لە ئێستادا لە الوازانەی خاڵە ئەو وێڕای.كردووە

ــامە ــراوەی و رۆژنــ ــ ــوردی باڵوك ــاس كــ ــ ــر  ب ــ  بەاڵم دەك
 شـــەونزونی و خەبـــا  و كوردیەكـــان رۆژنـــامە ێـــژوویم

 دەسـتی بە گەیاندنیان و چاپەمەنی كادری و نووسەران
ــوێنەران، ــ  هەر خـــ ــ ــ  دەبـ ــ ــ انینەوە و بەرێـ ــ ــاد پێـ ــ  یـ
 ئینتشــاراتی لە ســاڵ چەنــدین خــۆم بــۆ مــن. بكــرێتەوە
 كـراوی دیـاری بە و ئێران كوردستانی خەباتی سازمانی

ــامەی لە ــان ڕۆژنــ ــارم تێكۆشــ ــردوو كــ ــ یكەوە لە ەوكــ  نــ
ــاهێدی ــ ــتیەم ئەو ش ــ ــەرانی كە راس ــ ــامە ئەو نووس ــ  رۆژن

ــایبە  ــ ــتا بەتـ ــ ــەید مامۆســ ــ ــی سـ ــ ــەینی جەاللــ ــ  و حوســ
ــانی ــا  كادرەكـ ــردنەوە و چــ ــدە باڵوكــ ــدوویی چەنــ  مانــ
ــنەتەوەی سیاسی، ئامانجە بە خ مەتیان نەناسانە   ی،ـ

 نیشتمانێکدا لە داربەڕوو و کورد
 عەلی بەهرامی: نووسینی 

 

ــورد ــوو ك ــی وەك ــاریگەری و دیــار نەتەوەیەك ــۆرهەاڵتی ك , ناوەراســت خ
 سـاڵ هەزار سـ  ١١٠١ لە زیـاتر بـۆ دەگەڕێـتەوە شارستانیەتی مێژووی
ـــژوو وەكـــوو, پـــێ  لەوە ـــارەی ناســـان مێ ـــ ڵگەی دەكەن پـــ  ئیش  مەن

 زاگـرۆس بە زۆرجـار و بـووە زاگرۆس شاخەكانی زنجیرە كورد نەتەوەی
ـــوی نشـــینەكان ـــورد نەتەوەی .هـــاتووە نێ ـــوونی یەكەم خـــاوەن ك  ئەزم

ــــــاوی بە دەوڵەتــــــدارییە ــــــاد" ن ــــــانی  دوای لە و" م  خــــــاوەن مادەك
 نەبــووە ئامـادە كــا  هـیچ و خــۆی ناوچەكـانی لە بــووە خۆبەرێـوەبەری
, نیشــتمان بەڵکــوو, بكــا  داگیــركەر هێــ ی تەســكیمی نیشــتمانەكەی

, دێـرینەدا نەتەوە ئەم پاراسـتووەلەگەڵ خـۆی شارستانیەتی و كەلتوور
ـــوان دارێكـــی جـــۆرە ـــاكی لەســـەر بەســـوود و ج ـــتان پیـــرۆزی خ  کوردس

ــژووە ئەم بەدرێژایــی ــاوەتەوە مێ ــاتی لە كە م ــیهێ ك ــدا رش  داگیركەران
ــتی ــوردی پش ــەركە  بەرنەداوەو ك ــام و س ــبە  و بەس  لــوتكەی لە هەی
 خـاكەوە دڵـی بە سـینگی مـاوەتەوەو نیشـتمانەدا ئەم دۆڵەكـانی و شاخ
 لە و ، بـبەن لەناوی نەیانتوانیوە ، بڕین بە نە و سوتان بە نە ناوەو
 و قــورس نـو  لە ســەر هێنرابـ  بەســەریدا كە كارەسـاتێكی هەر دوای
 كوردســتان كێوەكـانی و شـاخ لەوەتــی دەگـوتر  داربەڕوو لەسـەر قـای 
ـــ  داربەڕووی هەیە ـــۆیە هەر,  دەڕو  ل ـــار زۆر ب ـــورد ج  داربەڕوو بە ك

  ! داربەڕووەكانە كۆچی لەگەڵ كورد كۆچی دەوتر  یان دەشوبهێندر 

 ڕێـ  سەری پیرۆزەدا یادە لەم.دەكرد زمانەوانیەكان و ئەدەبی 
 کە ئازایـانە و بوێر نووسەرە و ڕۆشنبیر ئەو هەموو بۆ وەفا و

 خســتە خۆیــان گیــانی قەڵەمەکانیــان بە بــوێرانە و تــرس بــ 
ــییەوە ــ ــی و مەترس ــتن تووشـــ ــ ــدان و کوش ــکەنجە و زینـــ  و ئەشـــ
ــوونەوە دەربەدەری ــی ئەرکە بەم کە بـــ ــانیەی و ئەخ قـــ ــ  ئینسـ
ــان ــنبیری بـــواری نەیانهێشـــت خۆی  کـــوردی ڕۆژنـــامەگەری و ڕۆش

ــکەو ،د ــادە لەم خـــۆیەتی جێگـــای واب  لە یادێـــ  پیـــرۆزەدا ی
ــاوڕێی ــەهید هـ ــەین شـ ــی حوســ ــرێتەوە کەریمـ ــین کە بکـ  یەکەمــ

ــانە شـــەهیدی پێشــمەرگەی ــانی تێکۆشـــانی مانگ  ســـازمانی ئۆرگ
ــا  ــتانی ی خەبـــ ــران، كوردســـ ــ ــی لە کە ئێـ ــدنی ئەرکـــ ــ  گەیانـ

 بـۆ خەبـا  سازمانی نەتەوەیی و سیاسی بیری و باڵوکراوەکان
ــو ــی نیكـــۆمەاڵ نێ  و قارەمانـــانە شــەڕێکی لە كوردســـتان خەڵك

 هەمـوو یـادی.شـەهیدان ڕیـ ی چـووە و سکارد گیانی خۆڕاگریدا
 كـورد رۆژنـامەگەری نەناسـانەی مانـدوو دیتوو رەن  مرۆڤە ئەو

ــامەی بەتــایبە  ــدا لە تێكۆشــان، رۆژن  شــەهید هــاوڕێی ناویان
 .ب  بەرێ  و بەرز كەریمی حوسەین

 ١١١ لە دارە ئەم تەمەنـی و دەدەن بۆ شاهیدی گیاناسانی  جوانانەدا ڕستە وئە ەگەڵل
ــــۆ ــــاڵە ٠١١١ ب ــــان و داربەڕو.س ــــوونە لێڕەوارەك ــــێگەی ب ــــەرانتێكۆ حەوانەوەی ج  و ش

 لە جیاجیایـان كەڵكـی كوردسـتان هاونیشـتمانانی ئێسـتاو تـا كۆن لە كورد پارتی انانی
 .بەڕوەكە واتە,  بەرەكەی لە هەم و گەاڵكەی و دار لە هەم,  وەرگرتـــــــــــووە بەڕوو دار

ـــانی ـــنگە زانای ـــاتر لەوە ژی ـــاس و دەرۆن زی ـــەر ب ـــوودە الیەنە لەس ـــانی بەس  ژینگەییەك
 پێكهـــاتە و كــان ا هەڵمژینـــی رێــگەی لە ئەویـــ  ك اربەڕود:دەڵــێن و دەكەن داربەڕوو

ــاك نــاو زیانبارەكــانی ــوەردەگر  كەڵكیــان و خ ــتیە بــۆ لێ ــۆی ئۆرگانیەكــانی پێویس ,  خ
ــر  رێــگە هەروەهــا ــایبە , خــاك ڕامــاڵینی لە دەگ ــۆی بە و كێوەكــان و شــاخ لە بەت  ه
 دەگـر  بـاران ەلێـ م لە رێـگە زۆرەكەی و پـان گەاڵ بە هاوكـا ,  بەربـاڵو و زۆر ریشەی
ــــاڵ  ڕای و بشــــواتەوە خـــاك ــــۆ خــــۆراك ســـەرچاوەی بە بەڕوو دار.م ــــانكەبەران ب  و گی

 لەو یەكــــێكە داربەڕوو ناوچـــانەی لەو كە مانـــایە بەو ئەوە  ، دادەنـــر  باڵنـــدەكان
 هەروەهــا .هەڵــدەداتەوە و دەژیێـتەوە بەخێرایــی زۆر ســوتان بـڕینەوەو دوای لە دارانەی
ـــێكە ـــۆڕانی لەگەڵ انەیوێنـــ كەم دارە لەو یەك  دەگـــونجێن  خـــۆی زوو هەوادا و كە  گ
 دەکـر  تایبەتمەنـدیانە ئەو گرتنـی بەرچـاو لە بە.گەرمادا و ساڵی وشكە لە بەتایبە 
, زینـدوویەتی و ئاوەدانی, قایمی و پتەوی, وبێر خێر سەرچاوەی و هێما" بەروو" بوتر 

ـــاری ـــتیوانی و پارێ گ ـــتە پش ـــەکانی لە و ئەژمـــار دێ ـــواڵ شوناس  رزگـــاریزوازی نەوەیج
 پۆاڵیینە وچانی ب  تێکۆشانێکی لەسەر بەردەوامی بەخشی ئیكهام و ن یکە نەتەوەکەمان

 .کوردستان تاکێکی هەر ه ری بیرو لە
 دیـكە كاتێكی هەر لە وەاڵتەكەمان ژینگەی پاراستنی بۆ كورد ئێمەی پێویستە پێیە بەم

 چانـدن هەڵمەتەكـانی و بزـۆین نیشـتمانەکەمان نەتەوەو دێرینی هاوڕێی لە خەم زیاتر
ـــاتر کوردســـتاندا لە داربەڕو پەرەپێـــدانی و ـــن بەرفراوانتـــر و زی ـــایبە  . بكەی  لە بەت

ــتادا ــدان رژیمــی كە ئێس ــكە ســەردەمێكی هەر لە ئاخون ــۆ هەوڵ زیــاتر دی  فەوتانــدنی ب
ــــــــــدانی و دارســــــــــتانەكان  ..                                                   تێك

 ئەركێكــی بکەیــنە داربەڕووەكــان پاراسـتنی و چانــدن, هەتــاوی ی 0011 اڵیســ لە بـا
ــــی ــــدن بە و خۆمــــان نیشــــتمانی و نەتەوەی  و پیــــت بە دارە ئەم پەرەپێــــدانی و چان
 !بکارێ ین نیشتمان و ژینگە,  بەرەکەتە
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. ییەیاسا 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 بنةمال ةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 
بةرين شاد بكات 
و سي بووري 

و كاري  كةس
 . بي  
 

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، د  انكوردســــــــت
 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـکای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدر  و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نی امێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکر 
 
 

   

ــی زینــدەوارێ  ــێن کەپێ ــادەمی اد دەڵ ــازان  ئ  ، ویســتە ق
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــی و دەو   ەداڵەتیش ــ ــ ــ ــ ــ  بەاڵم ، دەو  قازانجیشـ

ــانیهەردوک ــ ــۆی یــ ــ ــۆ بۆخــ ــ ــ ــادەمی اد ەۆخ ــ ــی ئــ ــ ــ   ەداڵەت
ــازانجی ــۆی بەقـ ــتەم و دەو  خــ ــۆی لە لەســ ــ ارە خــ  ، بێــ
ــا ــی هەروەهـــ ــازانجی بە ستەمیشـــ ــۆی قـــ  ە گە و دەو  خـــ

ــاوەڕ ئەگەر ە ــ ــ ــی بە بــ ــ ــ ــانان هاوبەشــ ــ ــ ــان لە ئینســ ــ ــ ــ  ژی
, نەبــ  شـەرم پـڕ و بەهەسـت دەروون ئەگەر, داپتەونەبـ 

ــا  ئەگەر ــتی وحەق ئنســ ــ  ویســ ــ ــی ئەگەر, نەب ــ  و بەزەی
 و هەڵـدەقڕ  خـۆی لەسەر هەر ئادەمی اد, نەب  دڵسۆزی

 و ئەم ئەدا هەوڵ بۆخــۆی هەر هاواردەکــاو خــۆی بــۆ هەر
 ناگەڕ  ت  فرمێسکی چاوی ب  اللێغاوەی لە ئاویان ئەو
 پـ  تكیـان دانـاێتەوە کەو  لەشـیان ژێر سەریان ئەگەر و

ــان بــداو ــوا چــۆنی خــۆی, گێــڕ  وەری  خــووی ئەوە بــۆی ل
ــادەمی سروشــتی ــی,  ادەئ ــدەواریەک بەپێ ــی کە زین  هەیەت

ــدەواری بەاڵم ــ ــ ــتێکەو زین ــ ــ ــانیە  ش ــ ــ ــادەمەتی و ئینس ــ ــ  ئ
 چاوێــ  بە ئادەمیـان هەمـوو بەڕاســتی ئـادەمیەتی .شـتێکە
 و ڕەنـ  تەنیا بە ئادەمیان نێوان پێوەندی دەکاو تەماشا
 دیمەنـــدا لەشـــوو وێـــنەو لە ئـــادەمیەتی و نـــابین  شــێوە
ــور  ــاتەوە کــ ــ ــو, ناک ــ ــادەمی اد بەڵک ــ ــوونەوەرێکی بە ئ ــ  ب

ــر ــ ــ ــ ــوونەوەرانی لە بەرزت ــ ــ ــ ــدوو ب ــ ــ ــ  زینـــ ــ ــ ــ ــان وب ــ ــ  گیـــ
ــ  ــ  بوونەوەرێــ  .دەزان ــمەن کە دەبین ــدەوارە بەدی  ، زین
 ســەر لێهـاتوویی لە پـڕە ، هۆشــیاری هەسـت لە پـڕ بەاڵم

ــوویی ــانی .دەرچـ ــدەوارانە ژیـ ــیاوی زینـ ــكەی بەشـ  بەرزی پــ
 هاوبەشــیوو و کـۆمەالیەتی ژیـانی بەڵکـوو, نـابین  ئەوان

ــاری ــ ــارمەتی و هاوک ــیاوی بە یـــ ــایەی شـــ  ئەوان بەرزی پـــ
 مــن مــن) ژیــانی لە ئــادەمی ادانە ئەو, دەبینــ  و دەزانـ 

 الڕ  و دارن داخ( بـ  خـۆی هەولی وهەرکەس تۆیی وتۆ
 دڵســـوزی بەڕاســـتی ئـــادەمیەتی جـــا, دەبـــن ڕاســـت ڕ  لە

 ئادەمیانە ئادەمی ادان ژیانی ئەدا هەوڵ ئادەمەو کۆمەڵی
 ســەر بە نەبــ  بە  دا مـا  تــا دەزەنـ  پێشــەوە بـڕواتە
 چارەسـەری لە کەس هەمـوو بە نەدر  ڕێـگە و دا هەمـوان
 نـاڕەوا و سـتەمگەری توانـاوە پێـی بە ژیاندا گرفتی گیرو

 ژیـانی نابێتە ئادەمی اد ژیانی, جیهاندا لە نەپێچرێتەوە
ــادەمی ادانە ــگەڵ وەک هەر و ئـ ــ ارو و جەنــ ــەالنی نـ  بێشــ

 .د  سەر بە ل  وەحشیانی
 هەبـوون ئـادەمی اد هێند  چەرخاندا ۆژگاروڕ هەموو لە 
ــی کە ــانیان نرخــ ــی بە ئینســ ــوە باشــ ــازی and زانیــ  ڕێبــ

ــانیەتیان ــ ــانە .ئینســ ــ ــرتن کە زانیویــ ــ ــتەم لە بەرگــ ــ ــ  و س
 و ســفە  حەیـوان ئینسـانانەو مـافی پـارێ ەری سـتەمگەران

ــۆ ــتان خــ ــ ــۆی پەرەس ــ ــێوانی ه ــانی شــ ــ ــادەمی ادانن ژی ــ  و ئ
 نالەبـارو, یانـدنگە تـ  و بارهێنان بە کە داوە هەوڵیان

ــ  ــتوان تــ ــتە نەگەیشــ ــەر بهێنێــ ــگەی ســ ــانیە  ڕێــ  و ئینســ
ــ  و حەوانەوە ــازاری ب ــی کە, ئ  دروودی خــودا پێغەمبەران
 هەتـا ، بـوون ڕێنوێنیـان ڕابەرو سـەرۆکی بـ  لـ  خوایـان
 نــاتەواوی چارەسـەری ڕێنـوێنی و گەیانــدن تـ  بە کرابـ 

ــان ــ ــردوە کۆمەڵی ــ ــتەیێ  ئەوە  لەگەڵ بەاڵم .ک ــ  لە دەس
ــوون می ادانئـــادە ــیان کە بـ ــاخۆ  پێشـ ــان و نـ  بە باوەڕیـ

ــردوە پێویســتی ئامۆژگــاری بە کە بــوە الواز ئینســانیە   ک
 کـۆمەڵ  و بگیـر  کاریـان زیـان لە دەسـەاڵتبەر هێ ی بە

 بەوە کەوتـوە ڕ  وا , بکـارێ ی ئەوان دەسـت لە ئینسـان
 سـەری کـردوە دڵسـۆزەکانیان بەربەرەکـانی و نەتەکیونەوە
 کــ  .داهـاتن پێـ  و هەڵچـوون تێـ  و جەنـ  کێشـاوەتە

ــ  و حەقە ــوژری ڕەوادا ڕ  لە کــ ــ ــن و دەک ــی و ژیــ ــ  مردن
ــرخە بەرزەو ــ ــاری لە کە, بەنـــ ــ ــ ــاری لە و السـ ــ ــ  لە داو بـ
ــدەک دا ژیــدەستدرێ ــ ــ ــ ــن ,وژر ــ ــژیان ەــ ــنرخ یــ ــ ــ ــ ــ  یـ

ــی ــتەم گەالنـــ ــراو ســـ ــر لێكـــ ــتی ژێـــ ــن دەســـ ــاوەی و زۆردارانـــ  چەوســـ
 هـیچ بە و دەریـالو  بـوونە بەزەیـی ب  دەسەاڵتدارانی.ستەمكارانن

 و دەسـت ژێـر دەگـرنە واڵ  و دەكەن تـااڵن گەالن. نـابن تێر شتێ 
ــەروە  ــ ــامانیان و ســـ ــ ــاڵ ســـ ــ ــ ــەاڵتداران. دەكەن ڕامـ ــ ــوو دەســـ ــ ــ  هەمـ
 تــۆ ونە دەنــ  نەمــن) دەڵــێن یەكتــری بە هەموویــان و كردەوەیــانە

ــردووە یەكتــری لە پشــتیان( دەنــ  ــ  كەالكــی ژانــدۆتە دەمیــان ك  ب
ــیە كەس كەو  ئەوەی. دەســـەالتان بـــ  چــارەو  و بگـــر  دەســـتی نی
 هـاواری بە كەس كـاتەوە، ڕاسـتی نیـیە كەس كەو  خۆی ژێر سەری

ــاوان ــای  لێ ەومـ ــەر كەس و نـ ــاقر  هەڵ هەژاران لەسـ  و هەژار. نـ
 لە خۆیـان و بـكەون خۆیـان فریـای خۆیـان بۆ دەب  چەپۆكەكان ژێر

 خۆیـانن هەر دەسـت ژێـر چەپـۆكی ژێـر گەالنـی. بـێن یەكتـر هاواری
ــی بــاری و ڕاپەڕن خۆیــان دەبێــت هەر دەكەن ڕزگــار خۆیــان كە  گران

 كــامەرانی و سـەربەخۆیی و ئــازادی و البەن خۆیـان لەسـەر زۆرداران
ــ  خۆیـــان بـــۆ شــادی و ــوردی گەلـــی. بێـــنن پێ  خـــاك ومـــاویلێ ە ك

ــاو، حەق دابەشــكراوی ــوو وەك فەوت ــری لێ ەومــاوانی هەم ــان ت  جیه
ــاك لێ ەومـــاوی كـــوردی دەبـــ . كەو  خـــۆی فریـــای خـــۆی دەبـــ   خـ

ــكراو ــ ــۆی دابەشـ ــ ــاو خـ ــ ــا  داتە تــ ــ ــانێی و خەبـ ــ  زۆردارو بەربەرەكــ
 كـــوردن، گەلـــی زۆری بەشـــی كە ڕەنجـــدەران كـــارگەرو. داگیـــركەران

 تێكۆشـان و خەبـا  و كەندە ستەم بە هەست كەس هەموو لە زیاتر
 خەبـا  سـازمانی ڕێبـازی كە دەبیـنن دادەنێن، سەرشانیان ئەركی بە

ــونكە ــ ــازی چ ــوردایەتیە، ڕێبـــ ــ ــۆتە ك ــێگەو بـــ ــ ــێگەی ج  و هەژاران پـــ
 دەبین . ڕی یەوە دێنە و ئااڵون لێی الیەكەوە هەموو لە ڕەنجدەران
 و بەهەشــت بەرەو چەوســاوانە و هەژار كــاروانی شــەهیدان كــاروانی

ــودا یڕەزا ــداكاری.دەكەون ڕ  خــ ــۆبردوویی لە و فیــ ــ  ئەوانە خــ  بــ
ــی و پێویســتی بە ئیمانیــان چــاك چــونكە. وێــنەیە ــا  زەرورەت  خەب
 دەســت بە كــورد گەلــی چەوســاوەیی كە دەزانــن چـاك ئەوان و هەیە

 گەلەو ئەو شــكاوی ڕۆح و دواكەتــن هــۆی بــۆتە داگیــركەر بێگــانەی
ــان گەشـــەی ــتووە لەدڵیـ ــەهیدێكی هەر. نەهێشـ ــ شـ ــا  ازمانیسـ  خەبـ
 بێـت پتەوتـر ئیمان تا چونكە قارەمانییە و ئازایی نمونەی دەیگری

ــا  بە ــ ــتەمگەر لە داخ خەبـ ــ ــر سـ ــ ــ  زۆرتـ ــ ــان. دەبـ ــ ــۆ و تێكۆشـ ــ  خـ
ــردن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداكاری و بەختكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتر فیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  زیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دەبــ

 خەڵــ  الی كە بەنرخەكــان شــەهیدە یــادی خۆشــە چەنــد!  بەهــبەە
 ما ی ئیســ,  ئەمڕۆمــان ســەروەری یــادی مەجكــی  گــوڵی. ســەربەرزن

ــكێمان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاردە زادەی ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانیە ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كوێس
 بـووەو دایـ  لە ژیـودا بەخـۆوە و كاسب بنەماڵەیەكی لە ئیسما ی 
ــی ــا منـــداڵیەوە مێـــر ســەرەتای لە خـــۆی تەمەن  شۆڕشـــی كـــاتی هەت
 كردنی پەیدا بۆ زۆر زەحمەتی و خۆی هەوڵی و ڕەن  بە كوردستان
  انێكیخـاوخێ بژیوی پەیاكردنی ئەركی پاشان. گوزەراندووە بژیوی
 خێ انێكـی خـاو ژیـانی كە دا ئەوە  لەگەڵ. بووە بەئەستۆوە زۆری
 و خەبــا  بە بـاوەڕ و نەتەوایەتـی هەســتی بـووە ئەسـتۆوە بە زۆری

 كوردسـتان داگیركەرانی و ستەمگەران لە داخ و گەلەكەی تێكۆشانی
ــانی ــاتی لە كە دا هــ ــرۆزی خەبــ ــتان پیــ ــاتە كوردســ ــاو هــ ــ ی نــ  ڕیــ

ــمەرگایەتیەوە ــەرەت لە.پێشـ ــاڵی ایســ ــاتە دا 21 ســ ــاو هـ ــ ی نــ  ڕیــ
ــمەرگایەتی ــازمانی لە پێشــ ــا  ســ ــۆزی بە زۆر داو خەبــ ــ  و دڵســ  لــ

. كـرد بەشـداری گەلەكەمـان حەقزـوازانەی خەبـاتی لە بـوردووییەوە
ــا ــ ــ ــاكەلێوەی ی01 ڕۆژی لە ت ــ ــ ــاڵی خ ــ ــ ــدی لە دا 0910 س ــ ــ  گون

 شــە  تێكۆشــەر، هەڤــاڵی شــە  لەگەڵ بۆكــان پشــتی لە یەكشــەوە
 وریـا كـاك شـەهادەتیان سەردەسـتەی كە ەنـرخب و كـوردپەروەر بـرای
ــی بەرپرســیارەتی پــكەی لە ئیســما ی  شــەهید. بــوو ئــارام  دا نی ام

ــەهیدبوو، ــوو شــ ــ  بە بــ ــتێرەی حەو  لە یەكێــ ــن  ئەســ ــ  داری پڕش
 گۆڕســتانی لە هەنــدایەكی لە سـەر بە و بەڕێــ  و خەبــا  ئاسـمانی

ــدی ــ ــ ــ ــ ــنكی گونـ ــ ــ ــ ــ ــدی شـ ــ ــ ــ ــ ــای لە كەنـ ــ ــ ــ ــ ــژران دا یەك پەنـ ــ ــ ــ ــ  .نێـ
ــامرن شـــەهیدان ــمبوڵی نـ ــای ئـــازادین سـ ــەر چیـ ــری  بەرزن سـ  وفەخـ
 میككەتن

 

ــاڵەی ــ ــوردی بنەم ــ ــورد ك ــ ــەهید پەروەری ك ــ ــمان ش ــ ــانی لە  وس  ژیـــ
 بارهێنـانی زانكـۆیی و نـدن ام  بێشـكەی بۆ كوردانەدا و نەدارانە
 دا كۆســکێ  هەر بەرانــبەر لە خـۆڕاگری دەرســی و  وســمان شـەهید
 ئــاختەتەری گونــدی لە 0902 ســاڵی  وسـمان شــەهید. كــرد فێـر

ــاوچەی ــان ن ــ  لە بۆك ــووە دای ــی هێشــتا. ب  بـــوو تەمەن كەم الوێك
 كـۆمەڵگەکەی كەماسـیەكانی بنەڕەتـی هـۆی باشـتر بتوان  دەیویست
ــاو چـــۆن و ینچــ ب انـــ  و بناســ   شـــەهید داخەوە بە. دەچـــن لەن
 چێــژ ومەكــتە  خوێنـدن لە پێویســت شـێوەی بە نەیتــوانی  وسـمان
 لە.. بـوو زانسـتەوە تاسـەی بە هەر بەاڵم. بکـا  گەشـە و وەرگـر 
ــاڵی ــ ی دا 0921 سـ ــمەرگەكانی ڕیــ ــازمانی پێشــ ــا  ســ  وەك خەبــ
ــاك ڕی ێكــی ــڕ و پ ــداكاری لە پ ــۆ فی ــانی ب ــی بەربەرەك  داگیركەران
ــژارد ســتانكورد ــی و هەڵب ــردە شــەرەفی چەك ــی ئەوجــا. شــان ك  زان

ــا  ئەوەیە ــ ــۆر دژی خەب ــ ــركەر و مكه ــێنەر و داگیـــ ــ ــەهید. چەوس  شـــ
 بـوو ئامـادە كە خۆشدەویسـت وای دەویسـت، خۆ  خەباتی  وسمان

 بەرچـاو چەشـنە هەر بەگـژ سـازمانەكەی مافی و بوون پاراستنی بۆ
ــ  ــ ــتەوە دا تەنگێ ــەهید دەمەتەقەی. بچێـــ ــمان شـــ ــەنوح  وســـ  ەســـ
ــا، ــی دوای بازوك ــڕ مەرگ  ســـەرەڕای شــەهیدە دوو ئەو شــانازی لە پ
ــداكارییەك هەمــوو  ســەر لە و دەســەلمێن  باشــتر مەبەســتە ئەو فی
 بــوو، وریــا مامۆســتا قوتــابیەكی  وســمان شــەهید دەچەســک ، داڵن
ــا لێــی شــەوەدا یەك خــول ێنی شــانازی ســەفەری لە ــوونەوە جی  و ب

 خـاكەلێوەی ی01 ڕۆژی لە و دوایـی مەن ڵـی بەرەو ڕۆیی لەگەڵی
 لەگەڵ خوێناوی و سەخت شەڕێكی دوای لە دا خۆری كۆچی ی 10

ــانی ــژینەی لە دوژمن ــورد مێ ــوو شـــەهید دا ك ــی. ب  دیـــكە  چرایەك
ــەبەقی ــ ــتە ش ــای خســ ــ ــژی ڕێگ ــ ــا  دوورودرێ ــ ــاتگێران و خەب  .خەبـــ

 شــەهیدانی هەمـوو  ەبـوو  وسـمان شــەهید یـادی بـ  وبەرێـ  بەرز
 .دستانکور و کورد رزگاری رێگای

ــی و هەیە ــی و الســـاری نەمردن  و الســـار الڕێ
ــان ــاو دەردی الڕیــ ــ ــۆمەڵی ن ــ ــادەمی ادە ک ــ  و ئ

ــانی ــاتی  و بەربەرەک ــانی خەب ــری دەرم  بەرگ
 کە دەبیـنن خۆیان, شێوێنەیە ژیان دەردە ئەو
 چەن مكیـۆنی چەنـد و بیست کورد گەلی ئێمە

ــارەنوس کە چەرخە ــ ــ ــ ــاک و چـ ــ ــ ــ ــاو و خـ ــ ــ ــ  ئــ
ــان ــ ــ ــ ــت لە بونەوەرمـ ــ ــ ــ ــێنەرە دەســ ــ ــ ــ  و چەوســ

ــدایە ــ ــ ــی و کەرامە  و داگیرکەرانــ ــ ــ  ئیحترامــ
ــ  وەک ئینســانیان  زەوی ســـەرکردە کە میكەتێ
 دڕەنــدەیی خـوی بە ســتەمگەران و پێشـێكکراوە

ــێمە لەگەڵ ــ وونەوە ئـــ ــ ــوی بە نە, دەبـ ــ  و خـ
ــانی ــ  .ئینســ ــ ــ  داوی بە ئەوەکێب ــ ــاوب ئێم ــ  گ

ــانی ــ ــ ــ ــ ــایەن دەردە ئەو دەرمـ ــ ــ ــ ــ  ئەو و درێژخـ
ــیە ــ ــ ــ  وەک کە نەخۆشـــ ــ ــ ــ ــوڵی ڕەگـ ــ ــ ــ  وایە گـ

 دەبـ  کە خـۆیەتی بۆ کورد گەلی تەنیا بگا؟
ــەر ــۆی لەسـ ــدات  خــ ــاڕەوای لە بەر و هەڵــ  نــ
ــوو ــ ــر  ئەو ئەم ــ ــافی بگ ــ ــۆی م ــت بە خــ ــ  دەس
ــێن ــا ب ــادەم داخەوە بە دەن  یەک خــووانێکی ئ

ــین دەســەاڵ  بە گرتــووی  حەق ســەر لە کە ن
 کـور  زۆرداران دەسـتی ، هەڵ ـڕێن فەوتـاوان

 فرۆشــی و کـڕین لە داران دەســەاڵ  هەمـوو ن
 ئەم قـازانجی سـەر لە سـەودا ساتوو و گەالن

ــیە و هەیە ئەوی .ئەودان و ــ ــ ــی, نـ ــ ــ  ڕاپەڕینــ
ــوردە کــراوی لــ  ســتەم گەلــی  و ڕاپەڕن کە ک
ــتی ــور  دارن زۆر دەسـ ــژین و کەنەوە کـ  لە بــ

ــدا ــدا ڕ  لە بمێـــنن و خەبات  ژیـــانی, خەبات
ــانازی ەب ــی و شــ ــ ــڕ مەرگ ــانازی لە پــ ــ ــۆ ش ــ  ب

ــنەڕەتە ئەو ســەر لە جــا, بەرن خۆیــان ــ  ب  ب
 ڕاســتەو بیــر  ئەو سـەر لە کەلەبەرەیەو درزو

ــەر ــاوەڕە ئەو لەسـ ــدارە بـ  دوخ لە کە بنەڕەتــ
 و ڕۆنـاک ڕۆژ  وەک, دەدرەوشـێتەوە ڕاستترەو

 کــوردی گەلـی تێــدانیە دوودڵـی هەوری پەڵە
 سـاڵە نـدچە ماوەی, بەشزوراو لێکراوی ستەم

 چــاو بێگـانە دەســتی بە خـۆینی دەکــا خەبـا 
 خــوازی  ەداڵە  مێشــکی و دەڕژ  جنۆکەکـان

ــولەی بە ــ ــتەمکاران گـــ ــ ــژ  ســـ ــ ــ  .دەپـــ ــ  بەڵـــ
ــاڵەوانی  دا ســـەروەران یـــادی لە ئەمڕۆمـــان پ

ــاک ــەید کـــ ــدواڵ ســـ ــ ــارامە  ەبـ ــاوی کە ئـــ ــ  نـ
 لە ڕەنـگە بەڕاسـتی, وریـایە ماموستا سازمانی
ــیچ ــی هـــ ــی ڕی ێکـــ ــتان شۆڕشـــ  هەڵ دا کوردســـ

ــوب  وا کەوتــویێکی ــانی شــێوە بەو کە نەب  ژی
ــردبێتە شۆڕشـــی ــەرو بـ ــێوە بەو سـ ــەرەن  شـ  سـ
 ئـارام شـەهید ماموسـتا .بـوب  شـەهید ڕاکێشە
ــمانی ڕۆژی ــاتی ئاسـ ــاویە خەبــ ــان .خوێنــ  ئیمــ
ــین دادخــواو و پەرەســت خــوا و تەواو  بە ئەم
ــاک .نەبەزیــوو ڕۆڵەی ســەبرو ئیمــان ــارام ک  ئ

ــاڵی کە ــ ــ ــگا دووی س ــ ــ ــوو دانش ــ ــ ــار زۆر ب ــ  جـــ
ــەی ــ ــ ــا هەڵ هەناس ــ ــ ــاخ کە دەکێش ــ ــ ــورد ئ ــ ــ  ک

ــەردەکەو  ــ ــ ــ ــ ــومە و س ــ ــ ــ ــ ــگا دەچ ــ ــ ــ ــ  دەم دانش
  یشــ ەوە بەو ئــارام ماموســتا بەڵــ  .خۆێنــد

 ئەوەی بـ  و بـووی زانیاری و خۆێندن بە کە
ــێ  ــی پـــ ــ ــدی دەرکەوتنـ ــازمانی بە پێوەنـــ ــ  سـ
 لەتـــاو دەرکەوتبـــ  لـــ  شۆڕشـــەوە و خەبـــا 
ــتەکەی گەلە دەردی ــاتە خۆشەویســـ ــ ی هـــ  ڕێـــ

 دا شـــۆڕ  ســەرکەوتنی ویپێنـــا لە شۆڕشــەوە
ــدنی لە ــ ــ ــ  تێگەیانــ ــ ــ ــ ــدنی و خەڵ ــ ــ ــ   اماڵن

ــمەرگە ــ ــ ــ ــ  هەر و پێش ــ ــ ــوا کە ئەرکێـــ ــ ــ  دەخـــ
ــانی ــ ــ ــ ــ  پەڕ  ئەو سەرشــ ــ ــ ــ ــ  و بــــــــــوردنل
 .دەکێشا ڕەنجی دڵسوزیەوە

 .شانازیان لە پڕ گیانی لە درود ارهەز
 بـۆ مردن،کورد گەلی یخەبا  ب  سەرکەوتو
  .خۆفرۆشان و داگیرکەران

 

 .یادی سەروەران

 هەمـوو لە کە شۆڕشـگێڕ چینـی ەبڕشـتتریننەزەرب سـاحیب حسێن شەهید
 و بـنەڕە  دەوری گرتـوەو خـۆ لە فیداکاری بەشی دا خەبا  قۆنا ەکانی
 چەوســــاوەو. بــــوە زەحمەتکــــێ  چەوســــاوەو چینــــی بینیــــوە، ســــەرەکی

 شۆڕشـیان ڕەوڕەوەی پـێچکەی چاوەنیـان نـاو ئـارەقی بە زەحمەتکێشـەکان
 کۆسـکی داگیرکەرێ  هیچ نەیانهێشتووە بەهێ یان باسکی بە چەرخاندوەو

 ئەو یەکگرتـــوی هێــ ی کــرابێتە ئەگەر ڕەوەوە ڕەو ئەو. ڕ  ســەر بزــاتە
 ڕێگــای و مــاڵیوە ڕای بــردوەو بەینــی لە نەهــاتووە لەشــکان قــای  چیـنە

 نمونەی بەنەزەر نەزەر، ساحێب حسێن شەهید. کردۆتەوە پاک ڕەوتەکەی
 لە وتنسـەرکە تا نەسرەوتن ئاسەواری کە.بوو شۆڕشگێڕ زەحمەتکێشێکی

 و نەداری لەکەــی حســێن شــەهید. دەداوە ڕەنگــی پیاوانەیــدا قەاڵفەتــی
 لە م ــــاومەتی و خـــۆڕاگری دەرســــی دەر، هـــاتبووە ئـــاوارەیی و هەژاری
 مام کوڕی نەزەر ساحێب حسێن شەهید. دەخوێندەوە خۆیدا ژیانی درێژەی
 کۆســکەکانی کەنـد بـوو، سەردەشـت نـاوچەی جانـدارانی خەڵکـی فەتحـواڵ
 شـەهید بنەمـاڵەی سـوڕاندیانەوە، کوردسـتاندا بە پێوەناو ڵیانپا ژیانی
 شـــەرەفی گەڕان، بۆکــانی  شــاری و بۆکــان نــاوچەی گونــدەکانی حســێن

 هەستە ئەو نمونەی حسێن شەهید کردبوو، گوڵی بنەماڵەدا لە کوردانەی
 کوردستان شۆڕشی سوتێنی دوژمن ئاگری کە دا ۸۵۱۱ ساڵی لە.بوو پاکە

 تاوانبــار ئــاتەکی خەبــا  گــڕی شــااڵوی و گــرتەوە داگیرکەرانــی مەزاری
 و شەرە  چەکی حسێن شەهید هەڵ رچاند، تارانی و قوم دەسەاڵتداری

 تـوانی پێشـمەرگایەتیدا ساڵ س  ماوەی لە کرد، شان لە پێشمەرگایەتی
 گەورەتــرین هێنــانی جــ  بە لە و بــداتەوە کوردســتان بــۆ خــۆی ئەمەکــی
 سـتەم هەموو و ستەم چەشنە ەمووه چونەوەی بەگژدا کە خوێدا، ئەرکی
 ســاڵ چــ  بە ن یـ  حســێن شــەهید. هەڵدەسـووڕا ســەرکەوتوانە گەرێـکە
 لە بۆکـــان فەی واڵبەگــی نــاوچەی شـــەوەی یەک لە ســەربەرزانەی ژیــانی

 فەقــــیەی والیەتـــی و ڕژیـــ  هێ ەکــــانی دژی لە قارەمانـــانەدا شـــەڕێکی
. ووبــ شــەهید بــاوەڕی هــاو و هاوســەنگەر بــرای شــە  لەگەڵ خــومەینی

 یەکشەوە شەهیدانی گیانی لە ساڵو هەزار
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ةيةةدا ديةةارة يةةاني ناوةك

هةل كةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاري كي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةة    

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةل كةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةني و 

كوي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

انير خةةةةةةةةةاوةن ث  ةكةةةةةةةةة

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةل كي كي خوي نمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرال يةةةوة 

لة ةةةةد  دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەك یكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـكی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون

ەێكی تر و لە ئاكامی سا  ماو
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێكێتەوە

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 ئازادیزوا زیــان و تەقی
رقـی پەنگزــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێكێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
بۆ ەبا  و ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵکشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  كە 

ەخێكی ـــــایــــا  بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

 لەوەها دۆخێکدا .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــان،  ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج

، دەسـت راگەیشـتن بەكـار، ئیستانداردەكانی ژیان
ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم

ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵ   تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه

ــــرۆ  روو  ــــافی م ــــد بە م ــــادبوونە لەپێوەن لە زی
بەتـــــــایبە  مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركوو   ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆ  لە  و ت

 و وتــاڵ شـیرین داسـتانی هەزاران كە زێــڕینە پەڕتـوكێكی سـەروەران دەفـتەری
 سـەر سـاتەكارە لە پـڕ الپەڕە مـاڵی ناو لە ساماڵی و هەور ڕۆژانی كارەساتی

 و سوارێكە شۆڕە یادی وشەیەكی هەر كە كردووە تۆمار خۆی سووڕهەێنەرەكانی
 بە و لێـنەدراوە پێنووسـیان دێرەكـانی. هەژارێكە دەردی دیمەنی پێستێكی هەر

 شـەوی تـاریكی دەریـای ناخی لە بەڵكو. نەخشاوە نە نووسەرێ  هیچ پەنجەی
 ئـاگری شـەبەقی بەر لە. خەبـا  پیـرۆزی و بەهێ  دەستی بە بەشدا ب  رەشی
 خەبـاتگێڕان گەرمی فیشەک نوكی بە دێڕ دێڕبە پیت بە پیت شۆڕشدا ڕوناكی

 گەرمـاو. كـراوە چـا  هەستان خاوە خاوێنی دڵی رووپەڕی سەر لە و نووسراوە
. وەکــا كــاڵ پیتێـ  نــاتوان  زۆرداران نەگبەتــی دەسـتی و بــاران و بــا سـەرماو
 سـكااڵی پیتەكـانی ڕزگـارین بـۆ كاریفیدا فیداكارین، ئاگری بەێسەی وشەكانی

 سـوور شـەهید خـوێنی بە داڕژاون، شۆڕ  گڕی بە ڕستەكانی. هەژارین و دیكی
 و ڕازاوە گەلێـــ  پەڕەكـــانی. خـــوێنن گەشـــی ئەســـرینی نوختەكـــانی كـــراون،

 تـــ  بــ  دنیــا تــا تــازەیەو هەر نــاب ، كــۆن قە  پەڕتــووكە ئەو ڕەنگیــنن،
 ڕانــــا و نەبەزی و سەربەســــتی پێنــــاو لە خەبــــا  و پێگەیشــــتن و گەیشــــتن
 یـادی سـەروەران، یـادی پەرتـووكی پەرتـوكەن، ئەو مانـای هەمـووی ناوەست ،
 جارەكـانی هەمـوو وەك بـا... زینـدوو مـردوو بە بەـێن یان نەمردوو، سەربەرزی
 یــادی كردەوەكانیــان، یــادی.بكەیــنەوە كوردســتان شــەهیدی دوو یــادی پێشــوو

 بە بكەیــنەوە زینــدوو یادیــان دووییــان،خۆبر لە یــادی بڕیاریــان، و بیروبــاوەڕ
 زینــــدوو یادیـــان بـــا. كردەوەیــــان لە وەرگـــرتن دەرس بە ڕێگایـــان، درێژایـــی
. نەتەوەكەمــانە دڵـی نـاو جێگەیـان و زینـدوون خۆیـان بـۆ وەك هەر بكەیـنەوە
 گــرین، و شـیوەن وەتـن شـەهیدی بـۆ نــاو  پێـی: دەڵـ  كـورد شـا یری چـونكە

 .دەژیــــــــــــــــــــــــن امیككەتـــــــــــــــــــــــ دڵــــــــــــــــــــــــی لە وا ئەوانە نـــــــــــــــــــــــامرن
 ئەوانەی هەمـوو گەڵمـانن، لە هەمووتـان سـەروەراندا یـادی كـۆڕی لە دەزانـین
 ئەوینداری ئەوانەی هەموو پەروەرین، نیشتمان هەستی خاوەن باوەرن، خاوەن
 لە كە ئەوانەیە یـــادی ســـەروەران یـــادی چـــونكە. خـــۆیین بە ســـەر و ئـــازادی

 و بوون تاپۆی و ووەپاراست نەتەوەكەیان شەرەفی مەرجدا و هەل حەستەمترین
 كوردســـــتانیان داگیركەرانــــی بە. نووســـــیوە خــــوێن بە نەتەوەكەیـــــان مــــافی

 هەمـوو و تـاڵ ئاكـامێكی هەمـوو و خـاكەن و ئاو ئەو پارێ ەری كە سەلماندووە
 هەر. خــۆدەگرن وە ئامانجەكەیانــدا و گەل ویســتی پێنــاو لە چەرمەســەرییەك

 ویســــتی پێنــــاو لە یفیــــداكار. دەمــــرن ســــەربەرز هەر و دەمێــــنن ســــەربەرز
 هەمـوو بەڵكـو. كوردسـتاندا لە جیا چینێكی بۆ نەبووە تایبە  نەتەوایەتیدا

 مافی بوونی پێشێ  لە خۆیان هەژاری و بەشی ب  كوردستان خەڵكی چینەكانی
 شـەهید. كـردووە بـۆ خەباتیـان تێكـڕا هەمـوو و دەبیـنن و دیـوە نەتەوایەتیدا

 ڕێـی فیـداكاری دوو(  شـێنانی)  ڕەسوڵی محەممەد شەهید و خالیدی محەممەد
 ڕۆژی لە هاوباوەڕیـان 2 وێـڕای كە بـوون كوردستان و كورد ئاوەدانی و ڕزگاری
 قەفەزەی لە پاكیــان ڕۆحــی سـركی مەلــی(  یەكشــەوە)  لە خـاكەلێوەدا ی01

 دا شەهیدان بەهەشتی با ی گوڵ اری لە هەڵفڕی، كینەیان ب  و سا  سینەی
 .نیشــــــــــــتنەوە ازیشــــــــــــان و شــــــــــــەرە  پــــــــــــۆپەی چــــــــــــەە ســــــــــــەر لە

 .کوردستان شەهیدانی سەرجەم و شەهید هەردوو ناوی یادو لە ساڵو هەزران

 دەكـر  تێـدا شەهیدانی یادی كە كەكۆڕێ سەروەران یادی
ــۆ ــی كـــردنەوەی زینـــدوو ب  ســـەروەران یـــادی. مـــردوو داڵن

ــانە ســـروەی ــارانی نمـــی و بەیـ ــی لە كە بەهـــارییە بـ  دڵـ
ــردووان ــانی م ــ  وگی ــوان دەن ــار ، چــوان ورە و پەڕی  دەب

 دا گـا گـوێی لە كە ئەوانەیە داچەەكێنـی شـەهیدان یـادی
ــوون ــ  هەمـــوو بە خەوت  تەڕ لە .بەتـــوون دەڵـــێن ڕوداوێ

ــانە ــكی لە و خواردوویـ ــتوون وشـ ــادی. نوسـ ــەروەران، یـ  ســ
ــتەوە پـــۆ  ســوور ســەروەری  ســـەروەرانی كە بەرچــاو دێنێ
ــانی ــ ــاو دایكــ ــ ــ ــان چ ــ ــان كە دەكەن، بەگریــ ــ ــ  لەگەڵ دایك
 گۆنایـان سـەر خـوێنی دڵـۆ  دڵـۆ  فرمێسكی و هەنیسكان
 دوژمـن كە دەپچـڕێننەوە بەددان خۆیان لێوی و دەسڕنەوە
 یـادی. نەبیسـت  شـیوەن دەنگـی و ین نەب ڕوومە  خوێنی

ــوێنی ســـەروەران ــوێری ســـوور خـ ــی بە شـــەهیدان وسـ  برینـ
ــاڕێژی ــ ــگێران س ــا دا شۆڕشـــ ــوڵێتەوە و دەكـــ ــۆی و دەكـــ  ســـ
 بەســتان و دەب وێنـ  هەســتان سـەروەران یــادی دێنێـتەوە،
ــدان و دەشـــكێن  ــێن  بەنـ ــادی. دەپسـ ــەروەران یـ ــادی سـ  یـ

ــەهیدانە ــ ــان و شـ ــ ــدانە پەیمـ ــ ــان كە گرێـ ــ ــ  خوێنیـ ــ  وشــ
ــتەوەن ــ ــان و ەبێـ ــ ــوێر ڕێبازیـ ــ ــتەوە، كــ ــ ــایبە  نەبێـ ــ  بەتــ

ــەهیدێ  ــی، كە شـ ــی برینـ ــكی داڵنە برینـ  پەژارەی پڕیشـ
ــارە. كـــاڵنە چــیكەی دەســتە ــ ی، زۆر و بەڕێـــ ی دی  بـــۆ ڕێ
ــنە ــنە كەم شــەهیدێكی وێ ــاك وێ ــدی ســادقی ك ــاوی زەن  ن

ــ ان ژیــرو بەبیــرو پێشــمەرگەی( قــانی )ســازمانی  بە و لێ
ــان . بەبڕشـــت و پەرەســـت خـــوا و بـــاوەڕ بە كـــادری و ئیم
 دێـی لە هەژار بنەمـاڵەیەكی لە بـای  کوڕی قان  شەهید

. بـووە دایـ  لە گەرمێن كوردستانی شارباژێری ی(خمانە)
 ڕی ەکـانی لە پێشمەرگایەتی چەکی 0911 ڕێکەوتی لە

 فێــرگەو لە قـان  شـەهید. کـرد شـان لە خەبـا  سـازمانی
. وووەرگرتبـ دیکەـۆمی گەرمیان كوردستانی قوتابزانەكانی
 بـنەڕە  لە باوكی قان  شەهید. بوو با  خوێندەوارێكی

 دڵـی هـۆیە بەو. بوو بۆكان ناوچەی قورمێشی خەڵكی دا
ــوالی ــران كوردســـتانی شۆڕشــی ب ــوو چـــوو ئێ  بـــوو ئەوە. ب
ــاتە ــاو هـ ــتانی نــ ــتان كوردســ ــاتە و كوێســ ــاو هــ ــ ی نــ  ڕیــ

 شۆڕشـی بە بـاوەڕی زۆر قـان  شەهید. خەباتەوە سازمانی
ــتان ــەر كوردســ ــ ــازیڕێ لەس ــ ــازمانی ب ــ ــا  س ــ ــوو خەب ــ . هەب
 ودۆڵــی بۆكــان مەهابـادو گەوركــی نــاوچەی لە تێكۆشـانی
 دا جەنگـی  بەرەكـانی لەبەر لەوە جـو . دەكرد میرەد 
 بێت پاکی گیانی لە ساڵو هەزاران .نەدەترسا چاوی

 

ــوارانی ــای ڕێبـــ ــ ــەهیدە ڕێگـ ــەربەرزەكانمان شـــ ــ ــ  سـ ــ  بـ
ــانەوە ــوتكەی بەرەو پســ ــرۆزی لـــ ــەهادە  پیـــ  وەر  شـــ
ــوێنی بە یەك دوای لە یەك و دەكەون ــ ــ ــ ــاك خ ــ ــ  و پـــ
 و دەكەن مــۆر گەلەكەیـان بـۆ شــانازی تۆمـاری گەشـیان

ــی بە ــ ــ ــان نرخ ــ ــانێكی گیانیـــ ــ ــ ــازە گی ــ  بەر دەخەنە تـــ
ــاتگێڕانی ــ ــ ــ ــان، دوای خەبـ ــ ــ ــ ــ بە و خۆیــ ــ ــ ــ  بە یمردنــ

 گەلـی. دەهێەنەوە زیندوویی بە گەلەكەیان ڕواڵەتیان
ــی وەك كوردســتان چەوســاوەی ــاوەڕ خــاوەن گەلێك  بە ب
 ڕزگـاری بـۆ دەب  كە چەپۆكەیەك ژێر وەك سەربەستی

ــ  ســتەم لە ــی بە بكۆشــ ، ت  خــۆی نەتەوایەتــی ئەرك
 ڕەواكــانی مـافە هێنـانی وەدەسـت پێنـاو لە كە دەزانـ 
 چاالكـانە بكـاو خەبـا  شـێكگیرانە و وچـان بـ  خۆیدا

ــ ، ــ ــۆیە هەر تێبكۆش ــ ــا ە لە ب ــ ــانی قۆن ــ  جۆراوجۆرەك
 ڕۆڵە هێـ ی بە و دلێـر دەستی بە خوێناویدا خەباتی

ــەرە  ــ ــ ــداكارەكانی و بەشـ ــ ــ ــااڵی فیـ ــ ــ ــ وتنەوەی ئـ ــ ــ  بــ
ــاریزوازی ــ ــ ــ ــووەو ڕزگــ ــ ــ ــ ــ ــەر هەڵگرت ــ ــ ــ ــ ــوتكە لەس ــ ــ ــ ــ  ل
ــانی ــ ــ ــتان خوێناویەكــ ــ ــ ــی بە كوردســ ــ ــ ــیان تینــ ــ ــ  شۆڕشــ

 لە زینـدوو شۆڕشگێرو گەلێكی وەك هەر و هەڵكردووە
 مێــژوودا مژانـی خــوێن و مكهـۆڕان و زۆرداران بەرانـبەر

ــتاوە ــا لەم و ڕاوەســ ــ ــتەم ڕێگ ــڕ و حەســ ــ ــدو لە پ ــ  كەن
ــکەدا ــ ــ ــەهید هەزار هەزاران كۆســـ ــ ــ ــ ــدار و شـ ــ ــ ــ  و برینـ
ــتانی ــ ــردۆتە ن وس ــ ــانی ك ــ ــار زۆر و قورب ــ ــدی ش ــ  وگون
ــتان ــۆیەوە بەم كوردسـ ــت هــ ــان بەدەســ ــی  دوژمنــ  و ككــ
ــراون كـــاوول ــی و كـ ــامانی و دارایـ ــانیز سـ  ەحمەتكێشـ

 بە داســـەپاو شـــەڕی چـــیكەی دەســـتە بـــوونە كوردســتان
ــر خەبــا  مێــژووی تــا بەاڵم كوردســتاندا، ســەر  درێژت

ــۆتەوە ــر و ب ــی و زەب ــانی زەنگ  كـــورد نەگریســی دوژمن
 و خــۆڕاگری بـووە، تـر بەتــین تـرو بەریـن وكوردسـتان

ــانی ورەی ــ ــتان ڕۆڵەكـ ــ ــر بە كوردسـ ــ ــر و هێ تـ ــ  بەرزتــ
ــۆتەوە ــكەی و ب  زۆرتـــر شۆڕشــگێڕیان و گەیشــتن تـــ  پ
ــۆتە ــ ــەرو چ ــی لە ســـ ــردا مەودایەكـــ ــان بەرینتـــ  ئاگریـــ

ــی بەرداوەتە ــ ــڕ تەمەنـــ ــ ــوورەیی لە پـــ ــ ــن شـــ ــ  و دوژمـــ
 بەالوە ئاكـار گەردوونـی دووبارە. بڕیوە ل  ئۆقرەیان

ــوو ــی و چـ ــگەڕ چەرخــ ــی لەگەڵ چەپــ ــوەزمەی دایكــ  دێــ
ــانەو ــۆرپە شــەوی زەم ــ  دزی ك ــۆقێن دای ــان ت  بە خۆی
ــی ــانی خــانووی كەلێن ــاو هــێاڵیەوە وەداهەڵوەشــا ژی  ن
ــازادی و سەربەســـتی نەمـــامی پیـــر  ەمـــ وی بـــا ی  ئـ

ــان  هومێـــدی و هیـــوا پـــڕ نەمـــامی شـــۆڕە و نەتەوەكەم
 یەكجــاری قەهریــی باوەشــی لە چەوسـاوەكەمانی گەلە
 بە ناســراو بەهرامــی ئەمیـر شــەهید وەك گــر ، خـۆی

ــر) ــوانی ئەمیـ ــ ( مەریـ ــارە .بـ ــژووی الپەڕەی دووبـ  مێــ
 بە و باشـترین پـاكی وێنیخـ بە نەتەوەكەمـان شۆڕشی

 خـوێنی كەژانـی ڕەنگاند خۆی خۆی، ڕۆڵەی هەستترین
ــاتر ورەی ــمەن هەروەك داڵن، بە دەدا زی  وێـــنەی و دی

  ئەحمەد كوڕی ئەمیر شەهید. گواڵن بە دەدا ڕە بە 

ــوان خەڵكـــی  ــوڕە مەریـ ــوردێكی كـ ــر كـ  و نەدار و ژیـ
. بوو كوردایەتی بەڕاستی ئەویندارێكی و بوو خاوێن
 نەداری دێـوەزمەی لەگەڵ ژیـانیەوە سەرەتای ەل هەر
ــی لە بــوو، یەخە و دەســتە ژێرچەپــۆكی و  0 تەمەن

  كــومی زانسـتی بەرەو ئەمیـر شـەهید بـاوكی سـاڵیدا
 دەوور گوندەكانی م گەوتەكانی لە یەكێ  لە دینی

ــاری بەری و ــوان شـ ــرد ڕەوانەی مەریــ ــاوەی و كـ  4 مــ
 د،خوێنــ دینـی دەرسـی ئایینیەكـان مەال الی لە سـاڵ

ــردنەوەی بەرز بــۆ پاشــان ــاری پــكەی ك ــا خــۆی زانی  ت
 لە ئەمیــر شـەهید .خوێنـد ڕاهنمــایی ئەوەڵـی سـاڵی

 و دام دژی ئێـران گەالنی شۆڕشی ئەوەڵی ساڵەكانی
ــی دەســتگای ــوو وەك شـــایەتی چەپەڵ  الوەكـــانی هەم
ــازایەتی و چــاالكی كوردســتان، دیــكەی ــد ئ  لە. نوان
ــاڵی ــوو دا 0921 سـ ــمەرگەی بە بــ ــ پێشــ  یالیەنێكــ

ــالیفی ــ ــ  موخ ــ ــەنگاندن دوای و ڕژێ ــاقی و هەڵســ ــ  ت
ــردنەوەی ــ ــازمانی ك ــ ــا  س ــاوینی لە خەبـــ ــ ــاڵی ه  ســـ

ــاتە دا 0911 ــ ــاو هــ ــ ــ ی نــ ــ ــڕ ڕیــ ــ ــانازی لە پــ ــ  شــ
ــاتەوە ســازمانی پێشــمەرگەكانی ــانە زۆر و خەب  ئازای

 لە هاوسـەنگەرەكانی شـانی بە شان هاتوویانە ل  و
ــانە شــەڕەكانی زۆربەی  شـــوێنەكانی و سەردەشــت و ب
ــكەی ــرد بەشــداری ردســتانكو دی ــانگی لە. ك  ی04 م
ــاڵی ــ ــومیتەی الیەن لە دا 0919 سـ ــ ــتانی كـ ــ  شارسـ

ــانەوە ــ ــ ــ ــ ــدامی بە ب ــ ــ ــ ــ ــومیتەی ئەن ــ ــ ــ ــ ــاوچەی ك ــ ــ ــ ــ  ن
ــان) ــ ــی لە( حەوتەوانـــ ــ ــاڵی بەشـــ ــ ــۆ دامەزراو مـــ ــ  بـــ

ــدانی ــ ــارو ئەنجام ــ ــاری ك ــ ــۆڕ  ب ــ ــازمانەكەی و ش  ســـ
ــاوبیر لەگەڵ ــ ــانی و هــ ــ ــاوچەی ڕەوانەی باوەڕەكــ ــ ــ  ن
ــتە ــاڵی دەشــ ــ ــانەوە ت ــ ــوو ب ــ ــەهید. ب ــ ــ ش ــ  زۆر رئەمی

 خـۆی سـکێردراوی پـ  كاروباری ئازایانە و دڵسۆزانە
ــد ــۆیەوە بەم كە ڕادەپەڕانـ ــوو هـ ــتی بە بـ  خۆشەویســ

 بە بەاڵم. نـاوچە خەڵكی و هاوسەنگەرەكانی هەموو
ــی ــرانەوە داخێكـ ــۆ كە 01/0/0910 ڕۆژی لە گـ  بــ

ــوورییەتی ــ ــازمانی مەئمـ ــ ــوو ســ ــ ــوونە چــ ــ ــدی بــ ــ  گونــ
 دوای و گەمارۆدران دوژمنانەوە الیەن لە( شەیدیكە)

 و پێكـرا مێژوو ناپیاوانی گولەی بە سەخت شەڕێكی
ــاوی ــ ــڕ چ ــەی لە پـــ ــداری ئەندێشــ  و گەل بە ئەوینـــ

 ئـاوا  لە پـڕ دڵی و دانا یەك سەر لە سازمانەكەی
 .كەو  كار لە ئارەزووی و
 

 

 

ــا بـــۆ ســەربەرزی و بەخــتەوەری ــۆ هەتـــایە هەت  ســـاتەكانی كە ئەوانەیە ب
 شـانازی دەبڕێتەوە، برانەوە ب  ژیانی سەرەتای بە مردنیان و بوون نێوان
 و سـتەم لە پـڕ دونیـای سـەر هەناسـەی چرای نەوتی چۆڕە كە ئەوانەی بۆ

 دەسـەاڵتی گـڕی بـای گـژە بە تێكۆشاندا و خەبا  شەوەزەنگی لە تاوانیان
 خــودایی ئەوینـی نـووری بە گەوهەریـان پەیـكەری و دەكـا كەـکە كەر داگیـر

 ئاگری بە بێدادیدا شۆڕشی كورەی لە كە خوێنیان بە تەرمی و دادەگیرس 
ــاوان و ســـتەم ــکە تـ ــ كەـ ــتەی و ادەكـ ــانی فریشـ ــان گیـ  بەرزی بەرەو پیرۆزیـ

ــی بارەگـــای ــۆ و ئی هـ ــیە  مەن ڵگـــای الی بـ ــر ، ر  ئەبەدیـ ــ  دەگـ  بەڵـ
 سـەر ژیـانی دوایـان لە دەبەنەوە ژیـان مەیـدانی سەركەوتنی گۆی ئەوانەی
ــان ــ ــەرەتای زەوییـ ــ ــانێكی ســ ــ ــ  ژیــ ــ ــڕاوانەیە، بــ ــ ــەهیدە ئەو ئەوانە بــ ــ  شــ

ــەربەرزانەن ــاو لە كە سـ ــت پێنــ ــانی وەدەسـ ــتەو هێنــ ــان یسـ  لە دا رەواكانیــ
ــایی  هەڵـــمە  كـــوردانە و دەكەن هـــاوار زاڵـــ  چـــوونەوەی گـــژدا بە پانت
 دەكەونە رێـــیەدا لەو و پەروەری ســـتەم و ســتەم دامودەزگـــای ســەر دەبەنە
  تاهیر سەید شەهید دەكوژرێن، دوژمنان دەستی بە و داگیركەرانەوە داوی

 قارەمـان پێشـمەرگەیەكی سەردەشـت ناوچەی ماوەاڵی خەڵكی ئەحمەد سەید كوڕیخ ری، 
ــداكار و ــ ــی دژی فی ــ ــی بەكرێگیراوان ــ ــومەینی رژێم ــوێن خـــ ــ ــژ خ ــ ــوو، رێ  پەڕی بەو كە بـــ

ــداكارییەوە ــۆ پێشـــمەرگایەتی ســاڵ 2 فی  رێـــی لە زییەوەســەربەر بە و كـــرد گەلەكەی ب
 لە خەبـــا  پێشـــمەرگەكانی كە 0910 خــاكەلێوەی ی01 رۆژی. بـــوو شـــەهید شۆڕشــدا
ــ جادەی سەر لە گۆمەكورتەك ن ی  لە سەردەشت ناوچەی  دەیانویسـت سەردەشـت مەهاباد

 كـۆڵەوە بە برینـدارێكی تـاهیر سـەید كە حاڵێكـدا لە تێـکەڕن مینـدا مەیدانێكی ناو بە
 كـاتەدا لەو بەاڵم دەسـتدا، لە قـاچێكی بـو، برینـدار نـدیتو بە و مین سەر كەوتە بوو
 تــاهیر ســەید كـاك خۆشەویســتەكانی بوو،هەمـوو ســەرەوە لە زۆر پێشـمەرگەكان ورەی كە

 خەڵكــی بکــارێ ن، گەل شۆڕشـگێڕەی رۆڵە ئەو گیــانی بتـوانن ئەوەی بــۆ تەقەاڵ كەوتـنە
 بەرەو پێشـمەرگەیە رابـ ئەو گواسـتنەوەی بۆ زۆریاندا یارمەتی ناوچە هەستی بە و ئازا

 و بـاوەر بە پێشـكە  بـایەخی پـڕ گیـانی تـاهیر سـەید كاك رێگادا لە. شۆڕ  ناوەندی
 گۆڕســـتانی لە وە. بـــوو شــەهید شـــەودا ئـــاخری ســە اتەكانی لە و كـــرد نیشــتمانەكەی

ــدی ــانەزێڕ گون ــ  نیشــتمانی بە درایەوە ب ــرا داوای و دای ــ  وەك كە لێك  بـــی ئەمانەتێ
 كوردسـتانی دیواودیـوی لەم هەژاری بە تەمەنـی سـاڵ 42 اهیرتـ سـەید شەهید. پارێ ی
 و نەبەز و ئـازا تـاهیری سـەید شـەهید ژیـانی بـارودۆخی. سـەر بردە كوێستان و گەرمێن
 شـەهید. دەبـرا نـاو چاالكەكانـدا و چۆسـت هەرە ری ی لە بۆیە هەر. بارهێنابوو خۆڕاگر
 خەبــا  پێشـمەرگەكانی ئـێمە باوەرەكەیـدا، پێنـاو لە دەسـتدا لە گیـانێكی تـاهیر سـەید

ــێمە ئەدەیـــن، دەســـت لە خۆشەویســتەكانمان  لە ئازاكانمـــان رۆڵە كوردســـتان، خەڵكـــی ئ
 سـتەمەكان هەمـوو گۆڕنـانی لە تـا رەنگـاوە خوێن بە رێبازە ئەو ئەوەی بۆ ئەدەین دەست

ــا و ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەدان تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوونەوەی ئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان، بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــڕ هەر كوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوار پـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رێبـ ــ ــ ــ ــ ــ  .بـ
 دەژین كا  هەموو پەروەر شەهید ەتیمیكك دڵی لە سەربەرزەكانمان شەهیدە

خــــوێنەری بەڕێــــ  و خــــوێن شــــیرینی 
 !تێکۆشان

ــــی ورد وەبە  ــــان وەخــــوێنە، لێ تێکۆش
نە،بابەتەکــــــــــــــــــــــــــــــانی و تێیڕامێ

هەڵســــەنگینە و لە شــــەن و کەویــــان 
ــــنە،بە  ــــاکەە و دانەی دەربێ ــــدە و ک ب
ـــوە و  ـــی پێ ـــی ب ڕبەی رەخـــنە و تیبین
ــــــــــــڵ وچەوەڵ و چەوتــــــــــــی و  چەق
ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــی و هەڵەکانیم چەوێە

ــــــژار و . پێــــــڕاگەێنە بێگومــــــان بە ب
نــــاوکۆڵ کردنـــــی ئێــــوەی ئـــــای ، لە 
ــــــــــــان دا، بەر و  ــــــــــــبەری تیکۆش دێ
 بەرهەمــــی بــــا  و بە ســــوود ڕەنێــــو

 !.دێت
 
 



 6 
 

 
   زاینی 202 مارسی 20. خۆری کۆچی ی 1400خاکەلێوەی  30 . شەشەم و سی ساڵی {941}:  ژمارە.  ئێران ردستانیوک خەباتی سازمانی ناوەندی کومیتەی ئۆرگانی .تێکـۆشـان

 
  

   
 

  
  

   ل

   
   
    
    
     
     
   
  
  
  

 
   
  

    
 

   
 
  
  
   
 
 
 
   
  

 
  
  
  
  
   
 
  

 
  

    
 
  

 
  

 
   
   
  
  
  
  

 
  
   
 
 
 
  

 
 
 

 
 
  
   

 
   

 

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 نەو  لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كونفرانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رایگەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 04 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــردنەوە، ت
ـــــــــــرتن،  و ویشـــــــــــتنها راگ
.  دەدر  ئەنجــــام فەرمانــــدەیی

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  4101
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س

ەســتە پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەب
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــر  ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بك

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ

ــــــــــنەداری وەزارەتـــــــــی  خەزێ
ئەمریكــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــای  0141 ی ئەنجــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــ ی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەو  و گ
ــیركەتی را  ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ

ســــتی گەمارۆكــــانی خســــتە لی
خــــــۆیەوەو هێــــــ ی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .09440
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران 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 بكـا  رزگـار قـودس نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   بەڵكــوو بەر  لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  زیــاتر م
ـــــۆ  دابە  و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی كردنــی 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
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــا  و لە  ــــت بك حی بـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم

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

رژیــــــ  لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حی بــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــ  و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵ  و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حی ب

ــا ــاری خــاكی جیاجیاك ن، پەاڵم
ــا  ئیسراییكیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حی ب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـ  بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری

ــاوكەیی و  ــەكی داوە و لە ن مووش
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكزس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مك

 ۆن لە ــــــتگومە  لە واشینــم ا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕ  بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان تەكانیهەیئە.  كرد باس
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكە  خـــــــاكەلێوە ی01

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

 

ــەرماوەزی ی ٠٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ی ٠٠١١ ســ
ــاوی ــ ــی هەتـــ ــ ــ ــوجەی پێشنووسـ ــ ــ  بـ

ــومەتەكەی ــ ــانی حكـ ــ  دوای لە رۆحـ
ــتومڕێكی ــ ــەممە زۆر مشـــ ــ ــ  ی ٠٢ شـ

ــەممەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لەالیەن ٠٠١١ رەشـ
ــی ــ ــ ــمەوە مەجكیسـ ــ ــ ــەند رژیـ ــ ــ  پەسـ

ــرا ــ ــ ــ ــدا .كــ ــ ــ ــ ــ ــوجەی لەكاتێك ــ ــ ــ ــ  ب
ــومەتی پێشــنیاركراوی  رۆحــانی حك

ــی لەالیەن ــ ــ ــ ــ ــمەوە مەجكیسـ ــ ــ ــ ــ  رژیـ
ــەند ــ ــ ــرا پەســـ ــ ــ ــاری كە كـــ ــ ــ , بێكـــ

ــانی ــ ــابووری هەاڵوســ ــ ــ  هەژاری و ئ
ــون هەمــوو ــوژبنێكی و ك ــی ق  ئێران

ــووەو ــی گرتـ  بە وەاڵتە ئەو خەڵكــ
ــۆی ــ ــ ــ ــ ــاری و هەاڵواردن ه ــ ــ ــ ــ  جیاك

ــتەماتیكی ــەال  سیســ ــی دەســ  تووشــ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاردەی و دەرد دەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دی
ــۆمەاڵیەتی ــوونەتەوە ك ــی, ب  خەڵك

ــران ــ ــ ــ ــا ئێ ــ ــ ــ ــان وەه ــ ــ  لە دۆخێكیـــ
ــەردەمی ــ ــ ــ ــدا سـ ــ ــ ــ  قاتوقڕیەكانیشــ
 . دوەنەكر تەجروبە

ــابینەی  ــ ــد ك ــانی ئاخونـــ  لە رۆحـــ
ــێوەی ساڵیشـــدا ئەو بـــوجەی  هاوشـ
ــی پێشــوو ســااڵنی  داوە ئەولەویەت

ــ ە بە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەربازی هێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و سـ
ــان ــ ــ ــ ــدەكانی, ئەمنیەتیەك ــ ــ  ناوەنـــ

ــی  ــان, بەســـ ــاالكیە و حەوزەكـــ ــ  چـ
ــانی ــکای دەرەكیەكـ ــداران سـ  و پاســ

ــاقمە و گـــرو  و قـــودس ســـکای  تـ
 رژیمـــی بە ســـەر تیرۆریســـتیەكانی

ــدی ــاوچەك لە ئاخونـ ــاڵ لە .ەنـ  پـ
 كـــابینەی, رێـــبەری بەیتـــی ئەوەدا

ــومە  ــومەنی, حكـ ــی ئەنجـ  ئاسایشــ
ــی ــ ــیركە , نەتەوەیـ ــ ــانكە و شـ ــ  بـ

 لە دیــكە زۆرێكــی و حكومەتیەكـان
ــد ــ ــانی و ناوەن ــ ــەاڵ  دەزگاك  دەســـ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان گرینگـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تایبەتیـ
ــدراوە ــ ــ ــ ــ ــوجەی لە ئەوەی .پێ ــ ــ ــ ــ  ب

ــەندكراو ــاڵی ئەو پەسـ ــدا سـ  رژیمــ
 و دۆخ پێنەدراوە گرینگیەكی هیچ

 بە كە ئێــرانە كــیخەڵ كێشــەكانی
ــۆی ــ ــ ــ ــی هــ ــ ــ ــ ــ ــدەڵی, نەزان ــ ــ ــ ــ  گەن

ــان ــ ــادی, بەرپرســ ــ ــداری فەســ ــ ــ , ئی
ــین ــ ــاڵ و هەڵكوشـــ ــ ــ ــی بەتـ ــ ــ  كردنـ
ــەرمایەی ــی سـ ــاتوو خەڵكـ  وەزاڵەهـ
ــمەوە ئەو بەرپرســانی لەالیەن  رژی

 .گرتووە سەرچاوەی
ــەممە رۆژی ــانەمەڕ ی 0 چوارشـــ  بـــ

ــدەری ــ ــ ــومەتی هەواڵ ــ ــ ــا حك ــ ــ  ئیرن
ــوجەی دەســتكاری كە باڵوكــردەوە  ب

ــراوە 0011 ــژەی و كـ ــت رێــ  هەشــ
ــارد هەزار ــمەن مكیـ ــوجەكە بە تــ  بــ
 پـارەیەی  بـڕە ئەو و كـراوە زیـاد
ــئ 41 بۆ ــ ــ ــناوەن و ورگانــ ــ ــ  دیـ
 
 
 

ــەاڵ  ــ ــان دەس ــراوە تەرخـــ ــە و كـــ ــوجەی بەشـــ ــد ئەو بـــ  و ناوەنـــ
 میـارد 4101 بەسـی  بـۆ: لە ینبریت كە كراوە زیاد ئورگانانە

ــی , تــمەن ــارد 921 مەجك ــانی بەرزی ئەنجــومەنی, مكی  حەوزەك
ــارد 014  یكمـــیە ــتگای, مكیـ ــێنی ئیمـــام زانسـ ــکا حوسـ  910 سـ
ــارد ــازمانی, مكیـــ ــ ــدەی سـ ــ می پروپاگەنـــ ــ ــارد 411 ئیسـ ــ  و مكیـ

 مكیـارد 0211 رژیـ  رەنگـی و دەنـ  مەجـازیی فەزای چاالكـانی
 لە شـێوەیە لەو دەسـتكاریەكی اكاتێكـد لە.كـراوە تەرخـان تـمەن
 ئیعترافــی بەپێــی كە دەكـر  دا 0011 پەســەندكراوی بـوجەی

ــانی ــ  بەرپرسـ ــ  رژیــ ــوێن 21 بە ن یـ ــی مكــ ــدا لە ئێرانـ  بورســ
ــان خــواروەو پووڵیــان ــراوە بەتــااڵن ماڵی ــار هەزاران بە, ب  كرێك

 یـــان نەدراوە پـــ  حەقدەســـتیان رابـــردوودا ســاڵی دوو یەك لە
ــەر ــان لەسـ ــ  كارەكانیــ ــوو بەبــ ــراون قەرەبــ ــتایان, دەركــ , مامۆســ

 لە و نـــادر  پـــ  حەقدەســەتەكانیان خانەنشـــینان, پەرســتاران
ــر ــی ژێــ ــۆڵبەران و هەژاردان هێەــ ــبكاران و كــ ــاتر كاســ  هەژار زیــ

ــرێن ــ ــگە و دەكــ ــ ــ ــان بە رێ ــ ــ ــادر  كاركردنی ــ ــیچ و نــ ــ ــ ــۆرە ه ــ ــ  ج
 مكوێنــان بە.نابینــدر  رەوا بە خانەوادەكانیــان بە قەرەبـوویەك

 تــیمین) كــۆمەالیەتی دابینــی رێكزـراوی چەتــری لەژێــر ئێرانـی
 ئیمتیــازێكی هــیچ و موحتـاجن پاروەنانێــ  بــۆ و دان( اجتمـا ی
 زیـاتر تـاد  تەندروسـتی بەشـی هەروەهـا, نادر  پ  ئەوتۆیان

ــی هەروەهـــا .دەبـــ  داڕمـــان تووشـــی زیـــاتر و  و پەروەردە كەرتـ
ــدا لە نەدراوەتەوە لـــ  ئـــاوڕێكی هـــیچ فێركـــردن  زۆر لە كاتێكـ
 بـ  سـتاندارد قوتابزـانەیەكی بـوونی لە خەڵ  رانئێ ناوچەی
 كەل لە بەلوچسـتان و سیسـتان وەكوو ناوچەگەلێكی لە و بەشن

ــی و ــەرەتایی پەلـــ ــ ــر سـ ــ ــاز ژوور و كەپـ ــر  ســـ ــ ــوو و دەكـ ــ  وەكـ
ــان قوتابزــانە ــ  كەڵكی ــر  ل ــا زۆر .وەردەگی ــاوچەی و پارێ گ  ن

ــران ــەی ئێـ ــاوی كێشــ ــان ئـ ــدین و هەیە خواردنەوەیــ ــاڵە چەنـ  ســ
 دەزگــا و ناوەنــد و دەنــاڵێنن ئــاویەوە بــ  ەدەســتب خەڵــكەكەی

ــدارەكانی ــ ــەاڵ  پێوەندیـ ــ ــیچ دەسـ ــ ــان هــ ــ ــابەتە لەو ئاوڕێكیـ ــ  بــ
 تـا دارسـتانەكان پانتـایی بەتـایبە  ئێـران ژینگەی .نەداوەتەوە

ــاتر د  ــ ــ ــاتر و زی ــ ــاویی زیـــ ــ ــ ــوك و قەیران ــ ــتەوە بچـــ ــ  و دەبێـــ
 بـــۆ دیـــكەیە مەترســیەكی ئەوە كە دەســـتێنن پەرە دەشــتاییەكان

ــان ســەر ــای نە دەســەاڵتی  و خەڵــ  یژی ــوە ب  .بـــۆران نە و دی
 ناوەنـدانەی ئەو بـوجەی بەشـە زیـادكردنی و رژیـ  ئـاوڕدانەوەی

 ئێسـتا هەتـا نەك ناوەندانە ئەو, كاتێكدایە لە هاتووە ناویان
 بەڵكـوو نەكـردووەتەوە ئێـران خەڵكـی كێشەكانی لە گرێیەكیان
ــووەتە بوونیـــان ــارگرانیەكی بـ ــان بەســـەر زۆر بـ ــوز و ژیـ  ەرانیگـ
ــۆ .خەڵــكەوە ــنە ب  ئورگانەســەركوتگەرەكانی و بەســی  بــوونی وێ

 شـۆرای, خوبرەگـان مەجكیسـی و نیگابـان شـۆرای و مەجكی , دیی
ــانی بەرزی ــیە حەوزەكــ ــڕای و  یكمــ ــان تێكــ ــتگای, حەوزەكــ  زانســ
ــێنی ئیمـــام ــکا حوسـ ــاقی و سـ ــانی بـ ــکا ئورگانەكـ ــراوی, سـ  رێكزـ

 و ئیســ میەكان نــاو بە دامەزراوە بـاقی ئیســ می پروپاگەنـدەی
 الڕای:  وتــی رژیــ  رەونگــی و دەنــ  مەجــازیی فەزای چاالكـانی
 بـۆ قازانجێكیـان و سـود چ دەسـەاڵتە ئەو پروپاگەنـدای دەزگای
ــران  راســـتیدا ولە ســـەركو  لە جــو  هەبـــووە ئێرانیەكـــان و ئێ

ــامەی ــوجەی بەرنــ ــ  بــ ــۆ هەر نەك رژیــ ــاتر بــ ــی هەژار زیــ  كردنــ
ــی ــتەمكێكراو خەڵكــ ــرانە هەژاری و ســ ــ ــوو ئێ ــایبەتە بەڵكــ ــ  بە ت

ــی ناوەنـــدە بەهێ كردنـــی ــتە و ســـەربازیەكان و ئەمنیەتـ  و پۆشـ
 و برســـی راپەرینێكـــی هەر كـــاتی لە ئەوەی بـــۆ كردیـــان دڕتـــر

 شۆرشــی ئــاگری بەێسەسـەندنی لە بــن رێگـرن وەاڵتــدا هەژارانـی
 دواكەوتووەكەیـان و دز و گەنـدەڵ دەسەاڵتە و هەژاران و برسی
 . خەڵ توورەیی و رق ئاگری لە
 

 هەژاركردنــــی  بـــ  بـــۆ دەرفەتێـــ  ، ٠٠١١ ســـاڵی جەیدبـــو
 عەلی بەهرامی: نووسینی       ئێران خەڵكی زیاتری
     
 
 

 ی ئاخوندیڕژیم و چین وانـنێ ەیـساڵ 42 یــەستـرێبــگ  
 

ــاز  ــیمی و گــ ــی بە پترۆشــ ــ ــین بە کەم زۆر نرخێک ــارەکەی و ئەدا  چــ ــاوەی پــ ــ  لەم
 ئێــران لەســەرەوەی چــین قازانجەکــانی پرۆژەکانــدا هەمــوو لە وەردەگــر ، دووسـال
 هێ ەكـانی لە سـەرباز هەزار پێـن  بە ن یـ  تـا داوە چـین بە ڕێـگەی ڕژی  و دەب 
ــانە ئەم هەمـــوو ســـەڕەڕای .بکـــا  جێگـــر پرۆژەکـــانی پاراســـتنی بـــۆ خـــۆی  زانیارییـ

ــانی ــ  بەرپرسـ ــا ڕژیــ ــتە تــ ــیچ ئێسـ ــان هــ ــەر زانیاریەکیــ ــتە ئەم لەسـ ــاڵو گرێبەســ  بــ
 چەندین و نژاد ئەحمەدی مەحموود دا کۆتایی ساڵی چەند ماوەی لە. نەکردۆتەوە
ــوێنەری ــی  ن ــا مەجك ــووە گرێبەســتە لەم نڕەخنەی ــان و گرت  فرۆشـــتنی بە دەوڵەتیی

 ...کردووە تاوانبار واڵ 

 

 لە کە چـین و ئێـران ڕژیمـی نێـوان هاوکـاری گرێبەسـتی
ــاوی  لە دەركـــردووە، ناوبـــانگی ســاڵە٠١ هاوکـــاری ژێرن

ــاران لە خــاکەلێوە، ی٣ شــەممە ڕۆژی ــوان ت ــ  لەنێ  وان
ــی  زەریـــ  جەواد محەمـــمەد و چــین ەرەوەید وەزیـــری ئ

ــری ــ ــ ــ ــی دەرەوەی وەزی ــ ــ ــران، ڕژیمـــ ــ ــ ــ ــراوە واژۆ ئێ ــ ــ  .کـــ
 باســی ســاڵە چەنــدین مــاوەی گرێبەســتە ئەم نــاوەڕۆکی

 باسی ڕاشکاوی بە ساڵەدا چەند لەم بەاڵم دەکر ، ل 
ــراوە ئەوە ــرەی کە کـــ ــی  جەزیـــ ــ  دراوەتە تەواوی بە کـ

ــان،  لەڕۆژنـــامەیەکی ٠٠١٢ ســـاڵی لە تەنـــانە  چینیەک
ــانیب ــ ــ ــۆرتێکی ریتــ ــ ــ ــ ــەر ڕاپ ــ ــ ــ ــر ، لەس ــ ــ ــ  بەاڵم دەنوس

ــانی ــ ــ ــ ــ  بەرپرســ ــ ــ ــ ــۆرتە ئەم ڕژیــ ــ ــ ــ  .دەکەنەوە ڕەد ڕاپــ
 نووســراوە،" واتکینــ  ســایمۆن لەالیەن کە ڕاپــۆرتە ئەم
 زیـاتر و سـاڵە٠١ ئەم مـاوەی لە کە کراوە لەوە باس و
 مكیـــارد٠١١ چـــین ســـەرەتاكانی، ســـاڵی پێـــن  مـــاوەی لە

 مكیـارد ٠٢١ كە دەکـا  گـوزاری سەرمایە ئێران لە دۆالر
ــاز و نەو  بەشــی لە دوالری ــارد٠٠١ وپترۆشــیمی، گ  مكی

ــی ــەکانی لە دۆالریشــ ــ ــکە بەش ــایبە  بە دیـــ ــ ــی ت  بەشـــ
  و نەو  ڕژی  بەرانبەردا لە و هاتووچۆ، و پیشەسازی

 بەدەســت پــتەو بەڵێنێکــی کــاتەی ئەو هەتــا: گــۆر  مەک برێــت
 .هەڵناگرین ئێران ڕژیمی لەسەر شارێ ف هیچ نەهێنین

ــی کە کـــاتەی ئەو هەتـــا   ــین بەدەســـت پـــتەو بەڵێنێکـ  بەتەواوی و نەهێنـ
 .هەڵناگرین ڕژی  لەسەر فشارێ  هیچ نەبێتەوە، ڕوون
ــۆرای جێبەجێکـــاری" گـــۆر  مەک برێـــت ــکی نەتەوەیـــی ئەمنییەتـــی شـ  کۆشـ
 کە بـاکوور افری ـایئ و ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی کاروباری بە لەپێوەند سکی،
 ڕێگـایەکی ئەمە: وتـی دەکـرد قسـەی سکی کۆشکی لە ئۆن ینەوە ڕێگای لە

 ئەم ئەوەی بـۆ ئامریکـا دەوڵەتـی نیـیە بڕیـار و ئـاڵۆزە، ڕەوتێکـی و درێژ
ــێ  بەرەو ڕەوتە ــ ــ ــ ــڕوا  پ ــ ــ ــتر بـــ ــ ــ ــیچ پێشـــ ــ ــ ــ ــوویەک ه ــ ــ ــدا  تێچـــ ــ ــ  .بـــ
ــت ئـــێمە ــران ڕژیمـــی لەالیەن دەبێـ ــی و بەڵێنێـــ  ئێـ ــی ڕێکەوتنێکـ  ئەساسـ
 بەشــێوەیەکی دیـکە جـارێکی ئەوان نــاوکەیی بەرنـامەی هەروەهـا و ینببینـ

 کە کــردەوە پشتڕاســتی نــاوبراو هەروەهــا.چــاودێری ژێــر بزــرێتەوە گشــتی
ــامەیەک کــاتەی ئەو هەتــا ــانی لەنێــوان ڕێکەوتن ــی و جیهــان زلهێ ەک  ڕژیم
 نەیە ، بەدەســت نــاوکەیی ڕێکەوتنـی بــۆ گەڕانەوە بـابەتی لەســەر ئێـران
 .ناکا  ڕژی  گەمارۆکانی لە چاوپۆشیەک شێوە هیچ ئامریکا

 

ــی ــۆرتی بەپێــ ــ ــایتی ڕاپ ــ ــۆروارد س ــ ــی ف ــ ــاکەلێوە، ی9 ڕێكەوت ــ  خ
 وتووێژەکـانی بـابەتی لەسـەر بایـدن دەوڵەتی بااڵی بەرپرسێکی

   :وتی( ئاخوندی ڕژیمی لەگەڵ) ڤییەن لە بەرجام

 بـوونی جیـدی لەسـەدی، 11 پیتانـدنی: دەڵ  بكینكن
 !.پرسیار ژێر دەخاتە ێژەكانداووتو لە ڕژی 

 
ـــــانتۆنیۆ ـــــنكن، ئ ـــــری بكی ـــــاری وەزی ـــــا، دەرةوەی كاروب  ڕۆژی ئامریك
 دەسـتکێكی بـۆ ئێرانـی مەبەسـتی خاكەلێوە، ی42 ڕێكەوتی چوارشەممە
 و نـاوبرد هەڵزـرێنەر هەنگـاوێكی بە ئۆرانیـۆم لەسەدی 11 پیتاندنی

ــی: ووتــی ــاوێكی هەڵگرتن ــمەوە، لەالیەن ەیەشــێو لەو هەنگ ــدی ڕژی  جی
ـــوونی  ژێـــر دەخـــاتە ویەن لە ناوكەییەكانـــدا وتـــووێژە لە تـــاران ب

 .پرسیارەوە
 دژكـردەوەدا لە ڕایگەیانـدووە ئاخونـدی ڕژیمـی كە لەكاتێكدایە ئەمە 

ــبەر ــنەوە دروســتبوونی لەبەران ــدنی دامەزراوەی لە تەقی ــ  پیتان  نەتەن
ــردوودا، حەوتــووی لەمـاوەی  دەوری دەســتکێكی لە پــێ  هەروەهــا و ڕاب
 ناسـراو ناوكەیی ڕێكەوتنی هاوبەشی كۆمیسیۆنی وتووێژەكانی دووهەمی

 دەسـت لەسـەدی 11 پیتانـدنی كە مەبەستیەتی ویەن، لە بەرجام بە
 .پێبكا 
 ڕێكزـراوی مـ ەڕی لە دا هەواڵـدەری كۆنفڕانسـێكی لە بكینكن، ئانتۆنیۆ
 ئێـران بە ێوەنـدلەپ بروكسـ ، لە نـاتۆ باکووری، ئات نتیكی پەیمانی
 پیتانـدنی بۆ ڕژی  هەنگاوەی و هەڵوێست ئەو لەبەرانبەر ئێمە ووتی،
 هەروەهـا.دەگرین وەری بەجیدی و نابین بێدەن  ئۆرانیۆم لەسەدی 11

ــاوەی ئەو ووتــی، ــ ، هەنگ ــدی ڕژی ــوونی جی ــران ب ــدا لە ئێ  وتووێژەكان
 ەپەیمـان بـۆ گەڕانەوە پێویستی كە بەشێوەیەك پرسیارەوە ژێر دەخاتە

 .دەكاتەوە تەئكید بەرجام ڕێكەوتنی بە دووالیەنەكان

ــا ئاڵمــان، واڵتــانی تریشــەوە لەالیەكــی  فەڕانســە، و بریتانی
 هـاوبە ، ڕاگەیانـدراوێكی باڵوكـردنەوەی بە چوارشەممە ڕۆژی
ــ  هەنگــاوەی ئەو ــۆ ڕژی ــدنی ب ــۆم لەســەدی 11 پیتان  و ئۆرانی

 بە یـان ،1ئاڕ ئای پێشكەوتووەكانی سانتریفوژە بەكارهێنانی
ـــدی ـــی تون ـــی بەجێ ـــان و دا لەقەڵەم نیگەران ـــد ئەوەی  تەئكی
ــردەوە ــژەیە ئەو پیتانــدنی كە ك  هەنگــاوێكی ئۆرانیــۆم، لە ڕێ
ـــدیە ـــۆ جی ـــی بە ڕاگەیشـــتن دەســـت ب ـــاوكەیی چەك  لەگەڵ و ن
 .ناگرێتەوە یەك خوازەكان ئاشتی ئامانجە
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
گیركردنـــــی فەرمــــی بــــوونی جێ

سکای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نی امیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێ ەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبە  

ەی ناوەنـدی هێ ەکـانی فەرمانـد
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 ڕۆژی نەمــر، محمـدی قـازی داردرانـی لە ڕۆژی خـاكەلێوە ی10
 !شۆڕشگێڕانە دڵی داهاتنی گەرم

 نەمـر محمـدی قازی كورد گەلی پێشەوای داردرانی لە ساڵڕۆژی
 ڕۆژی و پەژارەو ڕۆژی بەرینــدا و پـانی كوردســتانی تێكـڕای لە

 ڕۆژی بیــــرەوەری ڕۆژە ئەو یــــادی. بــــاریە تــــازیە و پرســــە
 كـورد گەلـی بێگانەی كە ڕۆژێکە بیرەوەری.بێگانانە خەیانەتی

 لە مێـژوویە ڕۆژێكـی خـاكەلێوە دەی.دەنێن نەوەبێگا ئاووری بە
 كە سـوتانە دەسـت و  یبـرەتە دەرسـی كە دا كورد گەلی ژیانی

ـــی  كە ئەوانەی خۆشـــی ڕوی بە جیهـــان دەســـەاڵتدارانی بەلێن
 كــوردی گەلــی.بـاوەرنەكەین دەكەن گەالن چارەنوســی بە سـەودا
 نیشـتیمان سـوتاوی جەن  بڕاوی چارەنوس كراوی دابە  خاك

  بـ  و چـاوچنۆك بێگانەی دەست لە چەرخە چەندین كە وێران،
ـــوو. دەبــا ڕەنــ  بەزەیــی  لە و ڕزگـــاری بیــری لە دەمێــ  هەم
ـــی ـــازادی هەوڵ ـــوو لە و بـــووە دا ئ  دا دەرفەتێـــ  و هەل هەم
 داگیركەرانـی دەسـت لە ڕزگاری بۆ كردوە موبارەزەی و ڕاپەریوە

ــاو  ڕۆژانــی لە بــووە بریتــی دەرفەتــی گەورەتــرین. چنــۆك چ
 .ناوراست ڕۆژهەالتی بەتایەبە  جیهانی اویشەەژ
ـــاوەی لە ـــ  و دووهەم و یەكەم جیهـــانی جەنگەكـــانی م  و جەن

ــركەران نێــوان لە ناوڕاســت ڕۆژهەالتــی شــەەژاویەكانی  دا، داگی
 ئـاوری و  ڕاپەر  بكـاو قـاژەیەك پەلە توانیویەتی كورد گەلی

ــاتەوە شــۆڕ  ــانی گیــان ڕۆڵە لە و بك ــ ی كوردســتان بازەك  هێ
 دوای لە.   ر  بزـاتە موبـارەزە ئەركـی نێوو پێكەوە گێڕخەبات
ـــی دابە  ـــی كوردســـتان دوهەمـــی و یەكەم كران  زۆر كـــورد گەل
 هەڵ خـوازانەی ڕزگـاری شۆڕشـی ئـااڵی زۆرجار و بووە ڕاپەرین
 دژمنـی لە گورچـوبڕی زەربەتـی و كـردووە بەخت گیانی كردووە

ـــــركەر ـــــانی بەاڵم داوە، داگی ـــــی دژمن ـــــورد گەل ـــــوو بە ك  هەم
ــایەنەوە ــاری لە چ توان ــی ب ــاری لە چ و سیاس ــی ب  لە چ نی ام

ــــاری ــــانی ئی تســــادیەوە ب  موبــــارەزە و ڕاپەڕیــــن ی بەبەرەك
ـــان ـــەاڵتی بەهـــۆی و كـــردوە ڕەواكەی  نی امـــی و سیاســـی دەس
 كـردووە گەورەكانیـان دەسـەاڵتدارە بـووە، هەیـان كە ئی تسادی

 ەڕێكزـراو و االمـ   یسـبە  و شـتەدا لەو خۆیـان هاودەستی بە
 گەورەكــان دارە دەســەاڵ  دەســتی ژێــر لە كە نەتەوەییەكـانی 

 كە سـتەمەی هەمـوو ئەو ڕاست لە كردووە یان قە  قرو بۆ دان
ــی لە ــراوە كــورد گەل ــی ناوەراســتەكانی لە. ك  دووهەمــی جەنگ

 هـاتنە نـازی ئەڵمانی بە دژ گرتوو یەك هێ ەكانی دا جیهانی
 و هێـ ی  بەبـ  ئێرانـی مژی خوێن مكهوری شای ڕەزا و ئێرانەوە

ــراوی ــت  جــ  بە داگیرك   بــ  كەنــدولەی وەك ڕەزا حەمە و هێش
 كوردستانی لە كورد گەلی. داندرا شایەتی تەختی لەسەر گیان
 ڕێكزراوێكـی هێنـانی پێـ  بۆ زانی باشی بەدەرفەتی دا ئێران
ـــاوەری كە میككــی ـــال   تـــ  كـــوردی جەم ـــاتی و  ئ  ڕزگـــاری خەب

 42 لە كـــافی ژی ەكـــۆمەڵ هـــا  بكـــا،  پـــ  دەســـت خـــوازانە
ـــا، پێــ  دا0940 خەرمانــانی  كە كافێـــ  ژ  كــۆمەلەی هێن

ــاری ــی ڕزگ ــورد گەل ــانجی ك ــوو ئام ــۆمەالنی. ب  لە كــوردەواری ك
ــــوو ــــ  و چــــین هەم  ئەو ڕۆژ بە ڕۆژ و ئــــاالن ی  تــــ  توێژێ

ــــاوەری دڵــــی و دەكــــرد گەشــــەی ڕێكزــــراوە  كوردســــتانی جەم
 ئەو وو،بـ خەڵ  بەدڵی پڕ كە باوەڕە بیرو ئەو. دەگەشاندەوە

 بـوو هیومێـد ی  جـ  بـوو جەمـاوەر داخـوازی كە پیرۆز ئامانجە
 گەلـی ڕاپەرینـی و ئااڵ دەور لە كوردستانی خەڵكی زۆربەی كە

 لە ئـارەزووی تێكڕایـی ڕاپەرینێكی بە  بب  كوردستانی، كوردی
 بكەوێـتەوە چارەنوسـی كوێستانی كوردستانی و دی بێتە مێژینە
ــت ــۆی دەس ــ  و خ ــتیوان بە  بب ــانی و پش ــۆ پایەك ــارەزە ب  و موب

ــاتی ــەكانی خەب ــری بەش ــتانی ت ــان كوردس  بە بەاڵم. بەریــن پ
ــەاڵتدارە داخەوە ــان دەس ــت كاریــان كە گەورەك  تێــوەردانی دەس
  ە،ــردەستــژێ یـــگەالنو ووـەوتـــــــــدواك یــــــوەاڵتان اریــــكاروب

 

ی ٠١لە ئارشیڤی، وتارەکانی مامۆستای نەمر، مامۆستا شێ  جەالل وە لە   یـادی
 وحەممـەد و هەڤااڵنـــیـ، رۆژی شەهیــد کرانــی قازی م٠٠٠٠ یساڵ یخاکەلێوە

 

 شـوڕەوی یەكێتی . هەڵسوو ئازەربایجان و كوردستان لە نێودەوڵەتیەكان موبارەزە كاری لە دەستیان و پێ  هێنا كاروباری لە دەمیان نەگەڕان كورد گەلی لە 
 بــۆ لە بەڵكــو كـورد گەلــی بـۆ دڵســۆزی بەر لە نەك نوانـد، شــورەوی خودموختارەكـانی یەكێتــی خودموختـارێكی كۆمــارە شـێوەی بە كوردســتانی و ئازەربایجـان
ــی  و ئەمریكـا. دا جیهـانی دووهەمــی جەنگـی گرتوەكـانی یەك دەوڵەتە نــاو لە  دەكـر  دابە  ئێـران كە هیــوایە بەو و خـۆی سیاسـەتی سـەركەوتنی  و ئینگك

 . ناهێك  ی بەج  ئیمتیاز وەرگرتنی  ب  و بەرتێ   بەب   هەرنەب  كە و  داكوت  تێدا ڕەگی وكا دیاری خۆی زۆربەشی ئەوی  شوڕەوی
 بە بیروبــاوەڕی لەسـەر دامەزرانـد دا 0940 ڕێبەنـدانی دووی لە محمــد قـازی كـورد بكیمەتـی ڕۆڵەی و پێشــەوا ڕابەرایەتـی بە مەهابـاد خودمزتـاری كۆمـاری 

 كـاتی ئەو وەزیـری سـەرۆك السـكتەنە قەوام كۆبـوونەوەی دوای و خودمزتـار كۆمـاری هێشـتنەوەی كـار  بـ  سەر و یەوە شوڕەوی ی یەكێتی لەالیەن هاتوو دیاری
 هێـ ە دڕنـدانەی هێرشـی بەر كەوتـنە خودمزتار كۆماری و كوردستان پاشان.  سۆڤیە  یەكێتی بە شیمال نەوتی بەلێنی و شورەوی كاربەدەستانی لەگەڵ ئێران

 شـای دا 0942 سـەرماوەرزی 42 ڕێكەوتـی 0101 دیسـمبێری 01 لە كـرا ئاشـكرا بە بەتـاڵ ئـا  و ئەمریكـا و ئینگكـی  نـوێنەری شای گەرەكانی سەركو 
ــی  و ئەمریكـا گەری ئیســتیعمار دەوڵەتــی دوو داخـی خــۆی داخــی لە  جـو  داگیــركەر پەرسـتی ڕەگەز  دژی شــوڕەوی كە مەهابــاد خودمزتـاری كۆمــاری بە ئینگك

  .ڕشت تبووڕش دای ئەمکریالیستی
 كە دی دەی بویـان خۆیـان كـافی  ژ  كـۆمەلەی ڕاسـت لە كوردستان جەماوەری كە یەكێتیەی و دڵسۆزی ئەو محمدپێشەوا، قازی كە نەكەین بیر لە ئەوە   دەب 
 كۆمـاری نـاوی كە دەویسـت خـۆ  ڕزگاریـان و ئـازادی ی  ڕ  یەكە خودمزتـاری كۆمـاری دڵ بە پـر كە هەرچەند دەنواند، نەیان ڕوسەكان ڕێكزراوەكەی ڕاست لە

 كـورد گەلـی لە گێرەكەیـان دەرەوە دەسـەاڵتدارەكانی و بێگـانە بەەیـن كـورتی بە دەكـرد، سـەیان ڕۆژەكەی پاشـە ئامـانجی لە نێوەكەیـوو لە بەاڵم بـوو، كـوردی
 داسـەپاندنی  بـ  خـوراوون مـا  و دەسـت ژێـر یگەالنـ دڵسـۆزی دەكەن ڕاسـت ئەوانـی  ئەگەر و بكـا خـۆی كـارەكەی خـۆی بـۆ كورد گەلی نەگەڕان  ل  و شێواند
 نەوتـی بەلێنـی خۆشـی لە  بـ  درێـژ  ەمریـان خـۆ. بـدایە دەرەتـان  بـ  ڕەشـی چـارە قەومـاوی  لـ  گەلێكی وەك كوردیان گەلی یارمەتی خۆیان رێبازی باوەڕو
 بـری لە داو خـوارد گورگەكـان بە كوردیان گەلی. خوری ردەوەك كورد گەلی لە ڕیسەكەیان و ڕۆیشتن چی جاوی و چی گەزی گو  دەیان و دەڕۆشتن هەر شیمال،

 .دا كورد جەماوەری دڵی لە بێ اریان و ناهومێدی دەریایێ  چوون بەرەوپێ 
 تەوەبمێنێـ دا دڵ لە قـین دژمنـی بەردەسـتی لە بوو ئامادە  بهێك   بەج  تەنگانەدا لەو شكستەكەی دڵ گەلە دەویست نەی كە نەمر محمدی قازی هێشتنی  بەج 

 موبـارەزەدا لە سـەربەخۆی كە  ڕاگەێنـ  كـورد بەڵێـی و دارەكـا   سـ  پەتـی بە خـۆی مكی بوو ئامادە.  ڕ  نێوە ڕوفەقای و كاتی دۆتسانی باڵی ژێر نەچێتە و
  . دەب  گرتن  پ  بۆمار هەر بێگانە دەستی ، دەب  پەیدا  ل  سەربەخۆی

 بــاڵ فریشـتە كـاری بەتـاڵ ئـا  كە گەیانـدی و سـوار چ گـور  چ كـورد گەلــی بـۆ كە گەیانـد ڕای اند دار لە خـۆ و كوردسـتان نەهێشـتنی  بەجـ  محمـد قـازی
 میوانـانی دروشـمی بە كە لێشـێواو سەر و ناهومێد و سارد هەناسە گەلی گەردنی و گاو بە دەكەم خۆم ئەوا و نەبووم بەتاڵە ئا  بەو ڕازی من بووە، سورەكان
  بـ  مـانەوە دا پەهـكەوی شـای ڕژێمـی زینـدانی لە مـاوەیەك هەڤااڵنی و نەمری محمدی قازی. نەهێشتن جێیان بە نگانەداتە لە و فریودەران نەناسی و نەدیوو
 بەرەبەیـانی تـالە وێسـتان، دا سـەركوتگەری ڕژێمـی كاربەدەسـتانی بەرامـبەر لە الدەن خەبـاتگێڕانە دروشـمی لە كاو دڵیان لە ڕوو خەبا  لە پەشیمانی ئەوە
 ئەسـتۆی مەهابـاد چـوارچرایی لە ئـامۆزای خـانی حسـێن حەمە و قـازی سەدری هەڤاڵی دوو و خۆی بەر لەمەو ساڵ یەك و چ  واتە 0940 خاكەلێوەی ی01
 .كرا دا كەرامە  و شەرە  بەداری نەكردویان كەچ

 بە پشـت كە دەكـا كـورد گەلـی لە داوا و  دەلـ  بەریـن و پـان كوردسـتانی لە كـورد گەلـی بە دڵتەزێـنە ڕوداوە ئەو سەرەخۆشـی دیـکە جـارێکی خەبـا  سازمانی
 بە دەرەوە دارانـی دەسـەاڵ  بەڵێنـی بـ انن و دانـێن سەردەسـت پەرۆشـی بە ڕوداوی بە تری ڕوداوانی و ڕوداوە ئەو و ببەستن جەماوەری هێ ی و ناوخۆ یەكێتی
 كـااڵی و المصـالحە بە ببـین نەهـێكن كە دەگـا ئاكـام بە كاتێـ  داگیـركەر دژمنـانی بەربەرەكـانێی.  دەگەر  وەڕاسـت خۆمـان گەیشـتنی  ت  هێ ی بە و یەكێتی
 .سیاسە  سەوداگەرانی بازاڕی
 .كوردستان شەهیدانی بۆ درود هەڤااڵنی و محمد قازی گیانی لە س و هەزار
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ـــی ـــ یكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میككـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومە  لە ن  م 
ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵکەرك ـــام و شــێعری تــایبە  بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــا  پەی

 . نەتەوەكانی ئێران

 وەاڵتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبا ،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 11110021001090:کومیتەی ناوەندی
 111100211000411 :پێوەندی هەولێر
 11110004001011 :پێوەندی سكێمانی

http://www.sazmanixebat.org 
www.facebook.com/sazmanixebat 
http://www.khabatmedia.com 
   htt//www.lawan.info 
www.facebook.com/lawanixebat             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comEmail:   TEKOSHAN 
بە ڕێوەچـــــــوونی ڕ  و ڕەســـــــمی نەورۆز، لە بـــــــنکەی 

 رانـــی ئێـوردستانــی خەبا ،ی کـی سازمانـسەرکردایەت
ــوارەی ــ ــەممە ڕۆژی ئێــ ــ ــ ــ  ی٠ ش ــ ــو  خاکــ ــ ــ  ٠٠١١ ی لێ

 ناوەنـدی بـنکەی لە ٠١٠٠ مارسـی ٠١  بـ  ر رامب  ب 
ــادەبوونی بە و ــ ــ   ئام ــێ  بـــ ــ  شـــ ــدامانی  لـــ  ئەنـــ

 سـمی ڕێـوڕ  نـدامان ئـ  ەرگەوپێشم و سەرکردایەتی
ــاز  ســـاڵی ــوردی ی٠٣٠٠ ی تـ ــاوی هە ی٠٠١١ – کـ  تـ
ــامەكە ســەرەتای .چــوو  ڕێــو  بــ   دەقەیەك بە بەرن

ــدەنگی ــ ــۆ بێـ ــ ــرتن بـ ــ ــی لە ڕێ گـ ــ ــەرجەم ڕۆحـ ــ  ســ
ــورد شــەهیدانی   و پێکـــرد دەســتی كوردســـتان و ك
  حوسـێنی بابەشـێ  کـاک رێـ دار نەورۆزی پەیـامی

 كامیـــ  ككـــا بەڕێـــ  لەالیەن  گشـــتی، ســـكرتێری
 ســازمانی سیاســی دەفــتەری ئەنــدامی فەرد نـورانی

   .کرا پێشکە  خەباتەوە

 

ــکە  پـــا  ــی کردنـــی پێشـ ــونەری بەرهەمێکـ  لە هـ
 پەیـامی کۆماسی، مێهریاری کاک هونەرمەند الیەن

ــانی ــ ــان ڕێكزراوەكــ ــ ــی و ئافرەتــ ــ ــازمانی الوانــ ــ  ســ
 مــاردین كـاك بەڕێــ  لەالیەن بـۆنەوە بەم خەبـا ،
 ڕێكزـراوی یبەڕێـوەبەر دەسـتەی ئەنـدامی زاهێدی،
ــکە  الوانەوە ــ ــ ــرا پێشـ ــ ــ ــکردنی دوای.کـ ــ ــ  پێشکەشـ
 ڕکــ ، ڵکــ  هــ  و گـۆرانی شــیعرو بەرهەمــی چەنـدین
 ن الیـ  لـ  ورۆز نـ  ڵـی شز   م  ڕێوڕەسمەکە دوابڕگەی

ــ   ــ ــ ــاتوو بەرێ ــ ــ ــنە  خ ــ ــ ــێنی زێ ــ ــ ــدامی حوس ــ  ئەنـــ
ــەرکردایەتی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازمانی ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   و  خەباتــ

 و هەڵکەرکــ  و شــایی بە ڕێوڕەسـمەکە .ڵگیرســا هـ 
 .کێشا درێژەی شەو درەنگانێکی تا ریندەرب خۆشی

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

