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نـــدراوی کـــومیتەی ناوەنـــدی خـــازمانی  خەبـــاتی کوردخـــتانی ئێـــ ان، ێڕاگە
ـــ ـــۆنەی دەیەم ـــا بەب ـــن یین خ ـــەید  ە لەدی ـــتا خ ـــی مامۆخ ـــۆدی دوای ادی ک

 .ەینــی، ڕێبـــەری نـەتـەوەیــی و دامـــەزرێنــەری خـــازمانـــی خـــــەباتحــوخ

 ئـێـــ انئـێـــ ان  کوردختــانـــیکوردختــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  خـازمــانــیخـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ــــی و  ــــی و خـ ی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیی دوو هـەزار و بیست ی زایینــی و  و ی ی ٠٣٠٣  ی کۆدی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆدی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و خێســەد و نەوەد و هەزار و خێســەد و نەوەد و   ییپووشپەڕپووشپەڕ٠٣٠٣  مین خاڵ ،مین خاڵ ،شەشەشەشەخـ  ٠٠٠: ژمارە         

 رەوای خەبـاتی تێکوشـەرانی و د سۆزان
ــی ــ ــورد گەلـــ ــ ــاو !کـــ ــ ــتمانیانی هـــ ــ ــ  نیشـ

ــت، ــدا  !خۆشەویســ ــ ــمەرگە ئەن  و وپێشــ
 !خەبات خازمانی وەفای بە  یەنگ انی

ــپەڕ ٠٣ ــ ووی لە پوشـ ــی مێــ  ڕەوای بزاڤــ
ــان ــ ــ ــ ــ ــتی بە دا نەتەوەکەم ــ ــ ــ ــ  و،لە گشـ

ــاتی خــازمانی مێــ ووی  کوردخــتانی خەب
ــ ان ــ ــ ــایبەتی، دا ئێـ ــ ــ ــ ەوەری بەتـ ــ ــ  بیـ
ــی  خـــا ڕۆژی و نەدــوەوە بیـــ  لە رۆژێک
ــۆدی  نیشـــتمان کەخـــایەتێکی  دوایـــی ك
ــتایکی پەروەر، ــ ــ ــ ــ ــ ــایینی مامۆخ ــ ــ ــ ــ ــ  و ئـ

ــی، ــ ــ ــی نەتەوایەتــ ــ ــ ــای رێبەرێکــ ــ ــ ــ   ێگ
ــانەی ــ ــ ــ ــ ــۆ متمــ ــ ــ ــ ــ ــی مەاڵنیکــ ــ ــ ــ ــ  خە کــ

ــازادیاوازان پەنــای و کوردختان،پشــت  ئ
 نەیــاری و، راخــتەنینە دادپەروەرانـی و
ــڕوا بە ــ ــ ــ ــ ــێ گی ی و ب ــ ــ ــ ــ ــانی ش ــ ــ ــ ــ  دژمن

ــایەتی ــ ــ ــانی و م ۆڤــ ــ ــ ــ ۆ ، مافەکــ ــ ــ ــ  م
 دەخـەاڵتی و ئاخوندی رژیم بەتایبەتی
ــی ــیە ویالیەتـ ــاتۆرانی و فەنـ  زاڵ دیکتـ

 و کـورد دارەنووخـی و نیشتمان خەر بە
  ە لە خــەید امامۆخــت ، کوردخــتانەوە

 ئە  یـادک دنەوەی کە حوخەینیە، دینی
 تێکۆشــەر مــ ۆڤە بــۆ وەفایــ  وەک رۆژە
ــبەرە و ــار رێ  نەتەوە د ســـۆزەکانی و دی
ــتمانمان، و ــ ــی نیســـ ــ ــ ــانی ئەرکـ ــ ــ  خەرشـ

 د ســۆزی و رێــبەر مامۆخــتای .هەمـووانە
ــتمان،خاوەن نەتەوەو ــ ــ ــار نیش ــ ــ    و بڕی

 متمـانەی  ێی  و گۆڕ نە  باوەڕی بی و
ــو نەتەوەکەی ــ و و،بــ ــ ــ  بی ــ  کە باوەڕێ
 ئامـانیی و ئاوات و خواخت هە قواڵوی
ــۆمەاڵنی ــ ــافاواراوی کـ ــ ــتان مـ ــ  و کوردخــ

 لەبیـ و دوور بە ئازادیاوازانی تێکڕای
 دەبـــ  بـــۆیە هەر.بـــوو بێگـــانە بـــاوەڕی

 فیـداکاری و تێکۆشـان و وڵ هـ  کە ب ێن
ــۆزی و ــا د سـ ــ  تـ ــانی دواکاتـ ــانی کـ  ژیــ
 مانـدوبون و نـ  ره  لـ  پـڕ ی رزان  رب  خ 
 ف ره شـ   لـ  لێـوڕێ  اڵ  بـ  ی، وه کـوێ ه و
ــانازی و ــ ــ ــ ــەروەری،ل  و شـ ــ ــ ــ ــت خـ ــ ــ ــ  ڕاخـ
ــی ده ــ ــ ــتی ربڕینــ ــ ــ ــ  و ڕاخــ ــ ــ ــ  ری روه دادپ

 مـ ۆ  ئـازادی و رزگـاری و تـی اڵی  کۆم 
 دوو بــ  بــ  وتـن، پێشــک  و دانــی ئـاوه و

ــتن بە هومیـــد پەڕی بەو و د ـــی  گەیشـ
ــ  بە ــ ــ ــ ــی  ئامان ،ل ــ ــ ــ ــانی  تێکڕای ــ ــ ــ  ژی

ــ  ــاتگێ ی خـ ــافاوازی بــ ــ دا، ومـ  ارێکیکــ
ــ  ــ  گ ــ  لێ ــ   نگـــ  ره و  وه گ ان  مـــوو هــ  ب
 . ک ێ ن  س ک 

 

ــمەن زۆر ــ  دانســتەن و دەگ  و مـــ ۆ  و ئ
  کـ  مـان کـ  لـ  گـ  ی وتوانـ   کـ  هـ   پیاوه
 بـاتگێڕو خـ    ه  و توانا ب  و زانا   ه 

ــ  ــ  ر، ڕێبـــ ــایەتی   هـــ ــی کەخـــ ــ  و خیاخـ
ــ  ن خــاوه ــ  ت ــوێن و گبی ــ  و، رێن ــ  ل  ڵ گ
 دژمـن ر رانبـ  ب  ل  و نیان و ر  ن  دۆخت

ــ  و ــارانی ن ــ  ی  ر خـــ  دا نیشــتمان و ل گ
ــ  ــت خـــ ــۆراگ و و خـــ ــ  خـــ ــاربن  بـــ . بڕیـــ
 لێهـاتوو  ری رێبـ  و توانـا ب  ی رک ده خ 
 خۆشەویســت و زا وشـاره دیــ  ئـ  و زان و
 و ن گمـ  ده  م ۆڤ  و ل  خۆنەویستمان، و

ــ  ــ  هـــ ــ ــ   کـ ــوو، وتوانـــ ــ ــ  بـ ــا  کـــ ــ  دوا تـ
ــانی خــات  ــانی ک ــ  ژی ــاو ل ــاری پێن  و رزگ
ــ ازی خـــ  ــ  رفـ ــتمان  و ل  گـ ــ  نیشـ  دا ی کـ
ــاتی خــ  ــ د ب ــانە پەڕی بەو . ک  بە متم
 لە چ و خیاخــی بـواری لە چ بــوون خـۆ

 و  ەمـاوەر رێبەریک دنی هونەری بواری
ــواری چ ــاودەنگی لەبـ ــزی و هــ  و یەک یــ

 نـا ر رانبـ  ب  ل  اتکارانخەب هاوکاری
ــی هڵدا عــــــ  ــ ــ ــ  و ت ــ ــ ــوویی دواک ــ ــ  و وت

ــاتۆریید ــ ــ ــۆڕ دا، کت ــ ــۆراگ  و نەگـــ ــ  خـــ
ــتا ڕاوه ــتا. خــ ــاوده مامۆخــ ــاوڕ   هــ ــ  ێیوه

ــ  و وپشــت شۆڕشــگێ ان ــای پ ــ  ن  و و لێق
 و ل گـ  مامۆخـتا  ی .بـوو ئازادیاوازان
ــتمان ــ ــ  نیشــ ــ ــوو ک یــ ــ ــتوانی. بــ ــ ــ  دانیش
ــان مــافی خــاوەن یەک وەک نیشــتمان  ژی

 پێنـاوە  لەو  بۆیـ  ر هـ  بوون، ئازادی و
ــازێکی  دا ــڕا رێبــ ــڕ و پــ ــ  پــ  و  کوردانــ
ــک ره ده بۆی و نگ ره  ل  دوور ب  ــ ــ   و یــ

ــ د  اڵ ــ  گــ  تــی، کوردایــ   بــ    بیگانــ  ک
ــ  ــ  نەوارەی  ولــ ــکییتێکی تــ ــی شــ  خیاخــ

ــاتگێڕ ــاز و تێکۆشــەر و خەب ــی رێب  روون
ــانەی ــ ــوردی خۆما یــ ــ ــ  دا، کــ ــ ــاوی بــ ــ  نــ

ــ ان کوردخــتانی بــات،ی خــ  خــازمانی  ئێ
 دروخـــت خـــەرەتای لە  کـــ  زرانـــد، دامـــ 

ــتا تـــا بـــوونیەوە ــاوه  ێگـــای ئێسـ  و ر بـ
 و  بوه واری کورده اڵنی کۆم  ویستی خۆش 
ــ  هــ  ــێمە بـــۆ کە ئەوەی.ی  و نوتـــابی ئ

ــوارانی ــ ــ ــای رێب ــ ــ ــەرک دە ئەو رێگ ــ  و خـــ
ــبەرە ــاز رێــ ــ ــارە و روون رێب ــای دیــ ــ   ێگ
 تێڕامــان و ئەندێشــە و بیــ  ، شـانازیە

 و پە ە بــ  و راخــت وتــارە و رەفتـار و
 و مــ ۆ  بــارەی لە تێ وانیەنەکـانیەتی

ــانی ــ ــ ۆ  مافەک ــ  بە مـــ ــاوازی بـــ    یـــ
ــایی ، ،نەتەوەیــی رەگەزی ــگ و نیئ  رەن

 .هتد.. و روا ەتەوە و
 !هاونیشتمانیانی تێكۆشەر

ــاد لە  ــ ــ ەوەریە و ی ــاکە بیـــ  دا، خەمنـــ
ــڕەو ئــێمەی بــۆ زیــات  کە ئەوەی  و پەی

  نەم مــان مامۆخـتای رێبـازی  رێبـوارانی
ــای ــ ــ ــەر زیات  ێگ ــ  وەک و داخە و کەخـــ
ــی ــ ــ ــار کەلێنێکــ ــ ــ ــڕ دیــ ــ ــ ــوەوە وپــ ــ ــ  نەبــ
ــوونی دێتەبەردـــاو، ــتایە نەبـ  لە مامۆخـ

ــڕ  خیاخــی مەر ــی و هەڵ  مەت خــی وپ
 خەبــات دـۆنیەتی و کوردخــتان ئەمـ ۆی

ــانی و ــ ــانە، تێکۆشــ ــ ــونکە گەلەکەمــ ــ ــ  د
ــوونی ــایەتی بـــ ــ ــەردەردوێکی و کەخـ ــ  خـ
ــخ و بین دوور و شارەزا   و اسـارنــەخـ

 خەبـات پێنـاو لە خەباتکـاران هاندەری
 لە هاوکـاری و یەک ێـزی بۆ تێکۆشان و

ــاو ــ ــ ــتنەوەی پێنـ ــ ــ  هەلە و دەرفەت نۆخــ
ــان ــ ــی دا،بە هە کەوتوەکـ ــ ــۆی ڕوونــ ــ  خــ

ــوێن  ــ ــ ــ ــ ــازمانی.  دەن ــ ــ ــ ــ ــاتی خ ــ ــ ــ ــ  خەب
ــتانی ــ ــ ــ ان، کوردخــ ــ ــ ــین لە ئێــ ــ ــ ــ  دەیەم

ــا یادی ــۆدی و فەوت خــ ــ ــی ک ــ  ئە  دوای
ــ  ــ ــ ــ   و بەرز ۆڤەمــ ــ ــ ــ ــاوەن و بەن ــ ــ ــ  خ

ــوون ــگێڕە و ئەزمـ ــو نەدەرە شۆڕشـ  دا، کــ
ــایبەتیەی مەر ە و هەل لە  ــ ــ  بە کە ت
 و، لە ێ  کڕۆنا دنیاگی ی بەاڵی هۆی

ــیالن ــ ــ ــ ــ ــامەی و پـ ــ ــ ــ ــ ــانی بەرنـ ــ ــ ــ ــ  دژمنــ
ــان ــ ــۆ نەتەوەکەمــ ــ ــ  بــ ــ ــ دن داگیــ ــ  و کــ

 ب دنی  رێدا بە و نیشتمان کاولک دنی
 ڕەوای بزاڤی حاخت لە گشتی ڕای بی و

ــاننەتەوایە ــی لە تیمــ ــ ەوە  یەکــ ــ  ، ت
ــڕای لە داوا ــ ــ ــی  یەنە تیکـــ ــ ــ ــ  و خیاخـ

ــانی ــت خەباتکارەکـ ــاف  بە دەربەخـ  و مـ
ــی ــان دارەنووخــ ــ ــۆمەاڵنی و گەلەکەم ــ  ک

ــووی ــازادی تینـــ ــاری و ئـــ ــی ڕزگـــ  خە کـــ
ــتان ــ ــن،کە کوردخــ ــ ــی دەکەیــ ــ  و یەکیەتــ
ــاری ــان  هاوکــ ــارێزن خۆیــ  هەر لە و بپــ
ــی ــوو هەلێکـــ ــ ــۆ هە کەوتـ ــی بـــ ــ  دژایەتـ

ــانی ــ ــ ــ   دژمنـــ ــ ــ ــ ــ کەری داگیـ ــ ــ ــ  و وردکـ
ــایی کوردخـــتان،  بە  هەر . نەکەن کۆتـ
ــەوە ــڕای لە داوا بۆنەشـ ــدا  تێکـ  و ئەنـ
ــ ان ــتانی و  یەنگـ ــازمانەکەمان دۆخـ  خــ

 ...... و گەشە پێناو لە کە، دەکەین
  8  پەڕەی                       

  وانی نیشتمان یەکە   بۆئامۆژگاریکی مامۆختا 
 ! وە بەشەرەفەکانی کوردختان

بە نـازانیی  دژمنایەتی ڕەگـی گـولییە، شـەڕی نـاوخۆیی
شـــەهیدەکانی .دژمنـــانی کوردخـــتانە و بە زیـــانی کـــوردە

خوێنیـــان بە ەهـــێ ن کوردخـــتان دـــاوەڕوانی ئێـــوەن کە ن
ــڕوات ــ ــ ــڕۆ بـ ــ ــا . فیـــ ــ ــ ــدەن تـ ــ ــ ــان بـ ــ ــ ە بە ڕێگایـــ ــ ــ درێـ

ــد مەکەن، .خــەرکەوتن ــاوکی شــەهیدان ناهومێ دایــ  و ب
لـوولەی دەکەکانتـان بـا . لە  ەنگی ناوخۆیی مەها ێن

با گە ـی کـورد هەر پێتـان خـەربەرز .رووی لە دژمن بێت
  .بمێن  
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 یـادی بۆ خەبات،  وانی و ئاف ەتان ڕێکا اوەکانی پەیامی
 .حوخەینی  ە ل شێخ مامۆختا دوایی کۆدی خا ەی دە

 
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی و ئاف ەتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر  وانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !تێکۆشــ
ــانەوادەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەربەرزی خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهیدان خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !شـ

ــتمانیانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز هاونیش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !بەڕێ
 09 بە ەربەرانــب 9081 خــا ی پووشـپەری ی02
ــی ی  0292. 7. ــ ــاخۆ  زایینی،ڕۆژێک ــ ــڕ و ن ــ  پ

ــات ــوو کارەخـ ــۆ بــ ــازمانی بـ ــات خــ  نەتەوەی و خەبــ
 ڕۆژەدا لە . ئێـ ان کوردختانی لە کورد کۆ نەدەری

ــتا گەورەکەی د ە ــێخ مامۆخــ ــ ــایەتی  ە ل ش ــ  کەخ
 خـازمان ودامەزرێـنەری کورد بەرزی وخیاخی ئایینی
 ن،لێکـ دی ئـاوایی مـاڵ بە ەختە و کەوت لەلێدان
ــانە هەر ڕۆحــی بەاڵ  ــان و لەگە م  بـــۆ نەتەوەکەم

ــاتێکی  ــبەرە ئە  خـ ــوامێ ە ڕێــ ــ   ــ ــاکەن لەبیــ . نــ
ــۆدی خــا ەی 92 لەیــادی  مەزنە زاتە ئە  دوای ک
 لە پـڕ گیـانی بـۆ دادەنـوێنین نەواز  ڕێـزو خـەری

ــداکاری ــوردپەروەری و فیـ ــان کـ ــەر ە  و بەڕێزیـ  خــ
 .شەهیدان
ــزان ــ ــابی !.بەڕێــ ــ ــ ــتا  ەن ــ ــ ــێخ مامۆخ ــ ــ  ی  ە ل ش
ــەینی ــ ــەرک دە حوخــ ــ ــ ــی و خ ــ ــ ــا رێبەرێک ــ ــ  و بەتوان
 ژیـــانی هەناخـــەی دوایـــین تـــا بەکـــ دار لێهـــاتوو،

ــزمەت ــ ــ ــدا ڕەوای دۆزی لەخـــ ــ ــ ــایەوە گەلەکەیـــ ــ ــ  مـــ
ــتەنینەی وخەماـــۆرێکی ــی راخـ ــورد گەلـ ــوو کـ  کە بـ

ــوزەرانی و ژیــان تەواوی ــ د تەرخــان خــۆی گ ــۆ ک  ب
ــوردایەتی ــتمان کـ ــتا. پەروەری ونیشــ ــا مامۆخـ  تەنهــ
ــبەری ــ ــۆگ انی ڕێ ــ ــوێ و ه ــ ــازەکەی نکەوتوانیش ــ  ڕێب
ــت بە کـــو نەبـــوو، ــ  پەخـــەندی و خۆشەویسـ  خە ـ
 لێهـاتوویی و توانـا تێگەیشـتوویی، و زانایی بوو،
 پــایە ک دبـووە مامۆخـتای کـ دن، خـەرک دایەتی لە
ــتی و ــزی پا پشــ ــتمان و گەل بەهێــ ــتا .نیشــ  مامۆخــ

ــێخ ــی شـ ــەینی  ە لەدینـ ــایەکی حوخــ ــایینی زانـ  ئــ
 پایەکانی و اربو هەموو بەخەر بوو زاڵ و بەتوانا

ــئاین ــد و داــ ــک و ــامۆختام نــەندیـ   و ەخایەتیـ
 

ــمەرگەی  ــ ــ ــگێڕ پێشـ ــ ــ ــزگەوت لە شۆڕشـ ــ ــ  و مـ
 .پێگەیشتن  ەنابیانەوە حو  ەی
ــتا ــ ــەرک دایەتی لەگەڵ مامۆخـ ــ ــۆڕ  خـ ــ  و شــ
ــاریگەری و ئـــایینی زانـــایی  عە مەی وەک کـ

ــتان، ــ ــ ــ ــاعی ، کوردخـ ــ ــ ــ ــاس ئەدەب شــ ــ ــ ــ  و نــ
ــا نووخــەرێکی ــوو بەتوان  ئەوەشــدا لەگەڵ. ب
ــتا ــ ــانەوانێکی مامۆخـــ ــ ــاتوو زمـــ ــ ــوو، لێهـــ ــ  بـــ
ــوردی زمانەکــانی ــی و فارخــی و ک ــۆ عەرەب  ب
ــین ــ ــیا ەکانی و نووخ ــ ــاوە ش  لە و بەکارهێنـــ
ــانەدازما لەو هەریەک ــارەزایی نـــ ــ  تەواوی شـ

 .داوە پیشان خۆی
ــتا ــ ــی مامۆخــ ــ ــان، و نەر  م ۆڤێکــ ــ ــ  لەبەر نی

ــوورانی داڵن، ــا و نـــ ــارا  هەروەهـــ  لەگەڵ ئـــ
ــوک و گەورە ــ ــوو، بچ ــانەی ئەو بـــ ــ ــۆ کەخ  بـــ
ــا ــ ــارێکی  تەنه ــی بە  ـــ ــتبن خزمەتـــ  گەیشـــ
 .زانـایەن ئەو نـاوازەیی و گەورەیـی شاهێدی

ــووکەوتی ــوان هە سـ ــ ەتی و  ــ  و بەرز خەخــ
ــتو ــ ــ ــدامانی وییتێگەیشـــ ــ ــ ــانی ئەنـــ ــ ــ  ڕیزەکـــ

ــانی ــ ــ ــ ــ ــازمانی ڕێکا اوەکـ ــ ــ ــ ــ ــات، خـ ــ ــ ــ ــ  خەبــ
ــدانەوەی ــ ــتی پەروەردەی ڕەنگ ــ ــازی دروخ  ڕێبـــ

  ە لەدینــی شـێخ مامۆخــتا  ەنـابی پیـ ۆزی
ــازایەتی و داونەت خــی و یە حوخــەینی  و ئ

ــ دنەوە خــ  ــن، لە نەک  خــەرەکی وانەی دوژم
ــدکارانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازەیە ئە  خوێن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .                                ڕێب

ــێم ــ ــ ــ ــانی ەیئ ــ ــ ــ ــتمان، ڕۆ ەک ــ ــ ــ  ی٠٣ لە نیش
 زاتە ئە  دوایـی کـۆدی یادی لە و پووشپەڕ
ــارێکی مەزنەدا، ــ ــ   ـــ ــ ــ ــان تـ ــ ــوێ پەیمـــ ــ ــ  نـ
 پیـ ۆزی ڕێبـازی درێ ەپێـدەری کە دەکەینەوە

ــین ــا و بـ ــان تـ ــاودوونی و ڕوخـ ــی لەنـ  ڕژێمــ
 گەلی مافەکانی دەختەبەرک دنی و ئاخوندی

 .بــین بەردەوا  تێکۆشــان و خەبــات لە کـورد
 پووشـپەڕ ی٠٣ بەڕێزبێـت و ەرزب ت   ارێکی
ــادی ـــۆدی خـــا ڕۆژی ی ـــی ک   ەنـــابی دوای

ــتا ــ ـــــــەینی  ە ل خـــــــەید مامۆخـــ .                         حوخ
ــت . ــ ــ ــی بڕوخێ ــ ــوڕی ڕژێمـــ ــ ــ ــدی م ه ــ  .ئاخونـــ

ــەرکەوێت ــ ــاتی خــ ــ ــان ڕەوای خەبــ ــ  .گەلەکەمــ
 خەبــاتی  وانــی و ئاف ەتــان ڕێکا اوەکــانی

ــتانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ان کوردخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێ
ــتەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوەبەری دەخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بەڕێـ

 

 فێ بوون لێوە بۆ مەكتەبێك
 مۆحەممەدی نشیال: نووسینی 

ــزوتنەوەی ــورد بـــ ــی بە كـــ ــ ووی درێ ایـــ  مێـــ
 لەڕەوتی نەتەوەیی، تێكۆشانی و بەرخودان
ــاتی ــۆی خەبــ ــان بە دا خــ ــ ــەرك دە دەی ــ  و خ
 کە هە کەوتـوون تێـدا وزانای مەزن ڕێبەری

 لە دەریایەك بە و خۆیان ژیانی بەدرێ ایی
 رێنوێنیـان و وانە لە مەكتەبێـك و ئەزمـوون
 هەر. ک دین ەروەردەیانپ داو گۆ  ئێمەیان
 ڕێگـای کە ئەوانە زانـایی و ژیـ ی بەرهەمی

ــێمە بــۆ ئەوانــی . بەردەوامە تێکۆشــانمان  ئ
 یادو و خەرک دەمان و ڕابەر و پێشەوا بوونە

ــە ناویـــان ــدوویی هەمیشـ ــتەوە بەزینـ  دەمێنێـ
 زینـدوو و لێوەفێ بـوون بە بێگومان و  مان

ــتنەوە ــ دنە و هێشــ ــای كــ ــان، هێمــ  رێبەرانمــ
 و ئەگ ێ بەر ئەمڕۆمان تێكۆشانی و خەبات

 ماوەی كورد، گەلی.ئەب  مسۆگەر خەركەوتن
ــدین ــ ــەدەیە دەن ــ ــات خ ــ ــان و لەخەب ــ  تێكۆش

 هەمە یەنەی خەبـــاتێكی و نەوێســـتاوەتەوە
 خستووە پێ  كوردختان بەشەكانی لەهەموو

ــوكمی ــ ــوونی بەحــ ــ ــتمی بــ ــ ــەاڵتە خیســ ــ ــ  دەخ
ــان ــەتی و دیكتاتۆرەكـ ــاوك دن خیاخــ  و پاكتــ
ــمیالی ــ ــ ــ ــ ــورد، ئاخ ــ ــ ــ ــ ــم و ك ــ ــ ــ ــ  و زۆر و زو 

ــاندنەوە ــ ــ ــ ــان دەوخــ ــ ــ ــ ــ  لە یەن بەردەوامەك
ــەاڵت ــ ــ ــمە و دەخـ ــ ــ ــانەوە، دژە ڕژیـ ــ ــ  كوردەكــ
 تێپەریوە دا كورد بەخەر خەخت خەردەمانێكی

 گەلی تێكۆشانی و خەبات ئەگەر بێگومان و
ــورد ــی و كــ ــ ــەنگمان رێبەران ــوایە، پێشــ ــ  نەب

 كێشەی و كورد نەتەوەی بەناوی ئاخەوارێك
ــوونی كـــورد ــك.نەدەمـــا بـ ــبەرە لەو یەكێـ  ڕێـ

 بە كە نەتەوەكەمـان دەگمەنـانەی و ب ـیمەت
 لەخەر توانی خۆی وفیداكاریی پێشەنگایەتی

 می  ەتەكەمــان خەبــاتی و ڕوداوەكــان ڕەوتـی
 ماموخـتا  ەنابی بێ  ،    بە شوێندانەری

ــەیید ــێنیە،  ە ل خــ ــوێندی بە كە حوخــ  خــ
 كـاری مێـ ووی ژێكـاف، كۆمە ەی لە یاخایی
 خەرخسـتنی لە و پێكـ د دەخـت خۆی خیاخی
ــۆ خەبـــات ــانی بـ ــی ڕووخـ ــایەتی، ڕژیمـ  پاشـ

 بە لەپاشــانی  و گێــڕاو دەوری گەورەتــ ین
ــدنی ــ ــ ــ اوی دامەزرانـ ــ ــ ــی ڕێكاـ ــ ــ  و نەتەوەیـ

ــختەم بەرەنگاریی نیشتمانی ــ ــئاخ یـ   وندانــ

 و حەخانەوە لەپێناو و باات خۆی خۆشیەكانی
 حەخانەوەی دەنەیەكی  بۆ خە كەكەی خۆشی
 و تـایبەت ڕێبـازێكی مامۆخـتا، ڕێبـازی .نەبـ 
 و دروخـتبونیەوە خـەرەتای لە هەر بوو بێگەرد
ــاری و كــورد گەلــی گەیشــتنی تــا بێگومــان  ڕزگ

ــتانی ــ ان كوردخــ ــت ئێــ ــدانی یلەبندەخــ ــ  ئاخون
 دەمێنێتەوە بێگەردی و پاكی بە هەر گەندەڵ،

 و شانازی بە درێ ەدان لەخەر دەب  بەردەوا  و
ــكەوتە ــ ــڕ دەخ ــ ــان پ ــ ــارك دنی و بایەخەك ــ  تۆم

ــەروەری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .خ
ڕێبازی پێدەرانی  درێ ە و نوتابی وەك ئێمە 

ــابی  حوخـــێنی،  ە لـــی خــەیید مامۆخـــتا  ەن
 ەوئ خــەروەریەكانی بەردوا   دەبــ  و پێویسـتە
 و بكەین لەگوێ ئە قەیەك وەك مەزنە ڕێبەرە

ــان ــ ــ ــنەوە، لەبی مــ ــ ــ ــ و و نەدــ ــ ــ ــزر بیــ ــ ــ ــ  و ه
ــانی ــبەری تێڕوانینەكـ ــان، ڕێـ ــنە گەورەمـ  بكەیــ
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــات هەوێنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــانمان و خەبــ ــ ــ ــ ــ ــ  .تێكۆشــ

و ئــازایەتی و مامۆخـتا،  ــوامێ ی و گەورەیـی 
ــوردویی ــ ــداكاریەكانی، و لەخۆب ــازمانی فیـــ  خـــ

ــاتی ــدە كوردخــتانی خەب  نۆنـــا ەی ئەو گەیان
ــتائێ ــ ــ ــ ــ دیە و س ــ ــ ــك كـــ ــ ــ ــزبە لە یەكێـــ ــ ــ  حیـــ

 پڕ مێ وویەكی خاوەن و مەیدان خەربەرزەكانی
ــكەوت ــانازی، و دەخـــ ــۆیە شـــ ــ  بـــ ــێمە  دەبـــ ــ  ئـ
 و پاراخـتن بە بتـوانین ڕێبـازە ئەو نوتابیانی

 نەهێ ـین بـوون، بەردەوا  و هێشتنەوە زیندوو
 گەورەمان مامۆختای خەروەریەكانی و دەخكەوت
 و كۆتایی  ینۆنا بیگەیەنینە و بڕوات بەفیڕۆ

ــانیی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــین بەئامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بگەیەن
گەلەكەمان مەزنی ڕێبەری ڕۆحی بۆ درود خیو  

ــتا ــ ــ ــەیید مامۆخـ ــ ــ ــن خـ ــ ــ ــێنی  ە لەدیـ ــ ــ  حوخــ
 ــەكاوەب  و بەردەوا ــااڵی  شـ ــازی بەرزی ئــ  ڕێبــ

 .پی ۆزی

 !نیەین حوخـەدیــە لــمامۆختا شێخ  
 سیوەیلی رابەر:نووسینی

 
 مێ ووەوە بەرەبەیانیلە هەر ڕۆژهەاڵت كوردختانی

 شۆڕەخـــوارو هە كەوتنــی و پێگەیشـــتن خــاكی بە
. نێوداربـووە لەخۆب دوو مەردو ڕێبەری خەرك دەو

ـــی نازناوەشــی ئە  ـــا ە و خـــەردە  بەدرێ ای  نۆن
 پاراخــتووەو نشــێوەكان هەورازو لە پــڕ  یــاوازو

 خاوەن م ۆڤی و پێشەنگ زاناو دەیە لەدوای دەیە
ـــــی ـــــات پێشكەشـــــی نەبەردی ـــــز و خەب  ووتنەوەب

 .ك دووە نەبڕاوەكەی ڕزگاریاوازییە
 لە یەكێــــك حوخــــێنی  ە لــــی شــــێخ مامۆخــــتا
 كوردخـتانە ڕۆژهەاڵتی ڕێبەرانەی ئەو دیارت ینی

 ڕەوای مــافی بەخشــییە خــۆی تەمەنــی و ژیـان كە
ــــــوردی می  ەتـــــی ــــــاوەدا لەو خـــــتەمدیدەو ك  پێن

 پڕ و زێڕین ڕاب دوویەكی نەبەردانە خەربەرزانەو
 بەنـدە. تۆمـارك د مـی  ەتەكەی و بۆخۆی خەباتی

 لەیـادی كوردختان، باشووری ئەكادیمییەكی وەكو
  ە لــی شــێخ مامۆخــتا دوایــی كــۆدی خــا ەی دە

ـــارەی كـــورتەیەك دا  حوخــێنی  وێســـتگەكانی دەرب
 بەرگــــوێی بەردیــــدەو دەخەمە مامۆخــــتا ژیــــانی

 نەدرگـــــ ان، هێـــــ او بیســـــەرانی و نووخـــــەران
  پڕ ەرمانیلەخ مشتێك توانیبێتمان بەوهیوایەی

 ...ەینبك ئاشنا بەڕێز بەئێوەی مامۆختا شانازیی لە
ـــتا  خـــا  ی شـــێخ مە  كـــوڕی حوخـــێنی  ە لـــی شـــێخ مامۆخ
 بــانە شــاری لە ز9108 یەكەمــی تشــ ینی ی98 لە واژەیــیە،
 و خوێنـدن بەر خـ اوەتە خـا یدا شـە  لەتەمەنـی. بووە لەدایك
ـــانی بــاوكی  ی خــەرەتا ـــی زمــانی و انٔ  نــوری وانەك  و عەرەب
ــــی ــــدوە خــــەڕفی نەحــــو و فارخ  بەفەنێیەتــــی پاشــــان. خوێن

ـــانیناود ـــان، خەردەشـــت،) ەك ـــنۆ، مهابـــاد، موك ی    ـــان، ش
ــوان پشــدەر، ــازەی گەڕاوەو( مەری ــی ئیی ــەر مە یەت ــتی لەخ  دەخ

ــــان ی مە ) ــــوان ب ــــ . وەرگ تــــوە( مەری  مامۆخــــتاو وەك دوات
 دەكـات دەخـت بـاوكی مـزگەوتەكەی لە و بانە شاری لە مودەریس

ـــووتنەوە وانە بە ـــاری لەڕووی. گ ـــیەوە، ك ـــتا خیاخ ـــێخ مامۆخ  ش
ــتبوونی لەدوای  ل ە ــۆمە ەی دروخ ــاری لە( ك.ژ) ك , مهابــاد ش

ــوێنی 9191 لەخـا ی ــێخ بەڕێن ــێنی عیزەدینـی ش  حــا ی و حوخ
ــان ــای ڕەحم ــدو یی مە  و زادە ئی اــانی ئا  ــار عەب  بــووە حەخ

ـــۆمە ەی بەئەنــدامی ـــی ڕێوڕەخــمی لە و(ك.ژ) ك ـــااڵی هە ك دن  ئ
ــتان  دوایلە  ە ل شــێخ مامۆخــتا.بەشــداربووە بۆكــان لە كوردخ
ــــانی ــــاری ڕووخ ــــادو كۆم ــــارودۆخەی ئەو مهاب ــــی لە ب  ڕۆژهەاڵت
 دەداو خـۆی مە یەتـی بەكـاری درێـ ە ئـاراوە، هـاتە كوردخـتاندا
ــــای دەنـــدین ــــاینی زان ــــانی نـــاودە لە ئ ــــتان  یا یاك  كوردخ

 مامۆخـتای دەبـنە و پێـدەگەن  ە ل شـێخ مامۆختا لەخەردەختی
 .بەتوانا ئاینیی

ـــتا ـــێخ مامۆخ ـــواری  ە ل ش ـــینی و ەدەبئ لەب  شیا یشـــدا نووخ
 ڕۆژنـامەی كۆمـارو خـەردەمی لەخـااڵنی و هەبـووە بااڵی دەختێكی
 .بیودەكاتەوە شیا ەكانی كوردختان
ــێخ مامۆخـتا شـیا ی زمـانی ــۆڕ  و خ وشـت م مالنێـی  ە ل ش  ش
ــووەو  لە ب ێــین دەتــوانین بــووە،( پەژار) شیا یشــی نازنــاوی ب

 :بوون ئەمانە مامۆختا شیا ی تایبەتمەندیەكانی
ــتك دنەوەی: یەكە  ــانی لە: ناتەباییەكــان ئاش  وانــ  شــیا دا زم
ــایی، لە پـڕە ــیا  ناتەب ــۆنینەوەی و ڕێكاســتن بەواتـای ش  ئە  ه

 لە زۆرن ۆرەــــــ  ئە  نمونەی كە دێڕەكاندا، لە ناتەباییانە

 .بوویەوە
 ڕێـبەری حوخـێنی،  ە لەدیـن خـەیید مامۆخـتا

ــاتوو ــ ــووی و لێهــ ــ ــی هە كەوتــ ــ ــورد گەلــ ــ ــ  و ك
ــنەری ــ ــ ــ ــ ــازمانی دامەزرێ ــ ــ ــ ــ ــات، خ ــ ــ ــ ــ  هەر خەب
ــەرەتاوە ــ ــۆی لەخـ ــ ــتی بەهــ ــ ــاو خۆشەویسـ ــ  لەنــ

 ئێــ ان دیكتـاتوری دەخــەاڵتی تـوانی خە كـدا،
 بەدەخت بۆ نەتەوەیی خەباتی و بێنێت وەزا ە
 مامۆختا.ببات پێشەوە بەرەو مافەكانی هێنانی

ــت ــ ــ دن بەهەخ ــایی بە كـــ ــی بۆشـــ ــاو خیاخـــ  نـــ
ــواڵنەوەی ــ ــاریاوازیی  ــ ــ ــ ــتان رزگ ــ ــ  لەو كوردخ
 دامەزرانـد ڕێبازێكی و نوتاباانە خەردەمەدا،

ــوو كە ــۆی بە بــ ــ ــەرانی پەروەردەی مەك ــ  تێكۆش
ــتەنینەی ــان ڕاخـــ ــانت ین و نەتەوەكەمـــ ــ  نارەمـ
ــانی ــتانی ڕۆ ەكــ ــامێز كوردخــ ــ ت لەئــ  بە و گــ
ــازیی پەروەردەی ــ ــوردایەتی رێبــ ــ ــ  پەروەردەی ك

 ك دبوو دیاری كە ڕێبازەدا لەو مامۆختا،.ک دن
ــانیەكی ــكە  زۆری نوربـ ــ د پێشـ ــوێنی كـ  بەخـ
ــا و ڕۆ ەكــانی ــاییت هەروەه ــاتوی و وان  و لێه

 تــوانی نەتەوەییەكــان و مەزن ئەندێشــە بیـ و
 دژوارەکــان و خـەخت لەڕۆژە خەبــات، خـازمانی
ــا ــ ی و ڕێبەرایەتـــی. ڕزگاربک  کە کـــ د وای ژی
 خـــازمانی پێشـــمەرگەکانی و خەبـــات خــازمانی
 نیشــتمان و شۆڕشــگێڕی نمـوونەی ببــنە خەبـات
 بە ەخــتە، ڕێــبەر مامۆخــتای نەمــانی.پەروەری
 و ب  نەك اوە نەرەبوو خەخارەتێكی یەلەوانە
ــارەتە لەو بەشـــێك دەتـــوان  ئەوەی  كە  خەخـ

 و هێشــتنەوە زینــدوو بــۆ دان هەوڵ بكــاتەوە،
ــی ــ ــوون و دان بەردەوام ــ ــاز لە لێوەفێ ب ــ  و ڕێب
 پڕاوپـ ە كە مەزنەیە ڕێبەرە ئەو نوتاباانەی

ــوردایەتی وانەی لە ــ ــ ــ ــ ــ ــاومەت و كـ ــ ــ ــ ــ ــ  و مونـ
 اباانەینوت و رێباز. فیداكاری و خۆنەویستی

 هەر بـۆ گەورەیە شـانازیەكی مامۆخـتا  ەنـابی
 بیهەوێ بەرو بگ ێتە شۆڕ  ڕێگای كە كەخێك
 تێبكۆشــێت، دا، كــورد گەلــی ڕزگــاری لەپێنــاو
ــونكە ــ ــاز دــ ــ ــ ــانەی و ڕێب ــ ــ ــتا، نوتابا ــ ــ  مامۆخ

ــۆرێكە ــ ــابی كە بە ــ ــ ــ ــدەرانی و نوت ــ ــ  درێ ەپێ
ــی كە دەكـــ ێن پەروەردە وا بەشـــێوازێكی  خۆشـ

ــان اریڕزگـــ و ئـــازادی لە ژیانیـــان  و گەلەكەیـ
ــدۆزنەوە پێنـــاوەدا لەو كـــ دن خەبـــات  ئەوە.بـ
 بەردەوامی بە كە بوو مامۆختا خەتی و دروشم
ــتا    ووــهەم پێ  ەلەكەیــگ ئازارەكانی و یــ

ــــــــــــــــــــیا ەكانی ــــــــــــــــــــتا ش  . ە ل شــــــــــــــــــــێخ مامۆخ
ـــارەبوونەوەی: دووە  ـــان دووب ـــالبێكی وەك: لەیەكچووەك ـــاوی ن  ب

ــــیا ی  شــــیا ی لە  ۆراو ــــۆری بــــوونی: خــــێیە .خــــەردە  ش
ــداریٔ  ی و نیشـتمانپەروەری) ــۆمەاڵیەتی و ەوین ــی و ك  نەتەوایەت
ـــاری و پەروەرەدەیــی و ـــازادی ژیــانی ب ـــەهیدو پێشــمەرگەو ئ  ش

 .وانەوە  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــیا ی هەروەهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــالۆگ بـوونی: دـوارە  ــی لەوانەشـەهیدو: شـیا ەكانیدا لە دی  دایك
ـــی و زمــان) كــوردانە بی ك دنەوەیەكــی: پێــنیە . شــەهید  ڕۆح

ـــــ ی تێكســــتی: شەشــــە .شــــیا ەكانیدا لە(  نەتەوەیــــی  بەرگ
ـــتە لە بەشــێك كە(: مقاومــت) ـــانەن شــیا یەكانی بەی  و بەرگ ی

ـــیا ی: ە حەوت.بەرگــ ین بەیتــی  ــۆری لە ب ێــین دەتــوانین  ش
ــــۆمەاڵیەتی پەروەردەی ــــی و ك ــــەرەڕای. دین  لەبــــواری ئەوەی خ
ـــا ئەدەبــی گ نگــی  یەنێكــی وەك پەخشــانی  نووخــینی  بەتوان

 .بووە
ـــتا ـــێخ مامۆخ ـــی لە  ە ل ش ـــا ی ڕاپەڕین  گە نـــی ی9171 خ
 لە بینـی گ نگـی ڕۆ ێكـی بەنفـوز ئـاینی زانـایەكی وەكو, ئێ اندا
ــی ك دنـی پێشــڕەوی  ـاری  زۆر و هانـدان ــانە نـاودەی خە ك  ب

ـــــای دژی دەوروبەری و ـــــی دامودەزگ ـــــایەتی ڕژێم ـــــا .ش  هەروەه
ــــتی ــــوەب دنی بەمەبەخ ــــاری بەڕێ ــــی كاروب ــــتی و خە ك  خەپەرش

ــــورای دروخـــتك دنی هەو ـــی دەوروبەری، نـــاودەكەو ك دنـــی  ش
ــاری  خــەر كەخــێكی دەنــد مەبەخــتە  ئەو بــۆ, داو بانەیــان ش

ــــــ زا) لەوانە .هە بـــــ ارد خۆیـــــان  یاوازەكـــــان بە یەنە  می
ــــدولیی ــــدی عەب ــــوێنەری نەع بەن ــــیخ ن ــــتەفای و  ە ل ش  مس

 ئەحـمەدی) بەنـاوی تـ  كەخـێكی و مو اهیـدین نـوێنەری ئەمینی
ــورادا كۆبـوونەوەی یەكە  لە. خـەربەخۆ كەخـێكی وەك( میامـار  ش

ـــــورای بەرپ خــــی بە(  ە ل شــــێخ) ـــــ دراو، شــــار ش  هە ب ێ
ـــ میــ زا: دابەشــك ان شــێوەیە بە  دیــكە  كارەكــانی  دواڵیعەب
 ەحـمەدی خـانی ڕەشـید و شـارەوانی بەرپ خی بە بوو نەع بەندی

ــــاری بـــۆ شـــار دەرەوەی بارەگاكـــانی بەرپ خـــی بە بـــوو  كاروب
 ەروبەندیــەخــل. بارەگا انزەـخی لە بوو ب یتی كە دێهاتەكان

 شـێخ مامۆخـتا حوخێنیشدا، عیزەدینی شێخ دەفتەری دروختبوونی
ـــك  ە ل ـــتەرو ئەنـــدامانی لە بـــوو یەكێ  هێـــزە بەرپ خـــی دەف

ــوو، خـەربازیەكەی ــی لەكـاتی ب ــاری ئەرتەشـی هێ ش  ئیســالمی كۆم
ــەر ــانی بۆخ ــتان ناودەك ــاتی كوردخ ــەڕی لەك ــانگە خــ  ش  ی09) م
 هێـــزە ئە ( 9171 دووەمـــی تشـــ ینی ی09 – 1917 ئـــابی
ــاریگەری ڕۆ ێكـی ــی ك ــانی بەرپەردــدانەوەی لە بین ــی هێزەك  ڕژێم
ـــــدا لەو تــــازەو ـــــدا شــــەهیدێكی پێناوەش ـــــونەی. زۆری  هەرە نم
 بـوو(  اویـدان گـاردی) شـەڕی هێـزە  ئە  خەركەوتنی بەرداوی

ـــوانی كە بــانە لە ـــزە ئەو ت ـــك هێ ـــكێن  تێ ـــ  ڕۆژی, و بكش  دوات
ــــومەینی) ــــدا ەل( خ ــــی كە ڕایگەیانــــد بانگەوازێك  خە كــــی دەنگ

ـــتانی ـــارە. بیســـت كوردخ  دەنـــد و شـــەڕە ئەو لەدوای ئەوە  دی
ــــ ی شـــەڕێكی ــــانی نـــاودە ت ــــتان ڕۆژهەاڵتـــی  یا یاك  .كوردخ
ــــ  لەدوای  ە ل شــــێخ مامۆخــــتا ــــوونی ب  لەوەی هیواب
 ڕێكا اوێكی ناكاتە دەفتەرەكەی عیزەدین، شێخ مامۆختا
 و ئاینیی زانای كۆمە ێك ڵلەگە دەكداریی، و خیاخیی

 مە  - عەبباخــی خـدری مە ) وەكــو دیـكەی كەخـایەتی
 مامۆخــتا - گــور ی حوخــێنی مە  - خــەییادی كەریمــی
ـــی خـــەید  بەنـــاوی ڕێكا اوێـــك....(  شـــەریفیان خەلی 

 كوردخـتانی ئیسـالمی و نەتەوایەتـی خەبـاتی خازمانی)
ــــنن 9182 ئـــابی ی07 ڕۆژی لە( ئێـــ ان  و دادەمەزرێ
 خا ی تاكو. دەكداری و خیاخی بەخەباتی ەكەند دەخت

 كەخــی وەكــو ڕێكاــ اوەكە، خــێهەمی كــۆنگ ەی و0229
ــــاتە لەو بەاڵ . مـــایەوە یەكە   لە دەخــــتی بەدواوە، ك
ـــی بەكاروبــاری و هە گــ ت خــك تێ ی پۆخــتی  و ئەدەب

ــــدنەوە  ی09 لە خــــەرئەنیا . بــــوو خــــەرناڵ ڕاگایەن
 ریشــا نەخۆشـاانەكانی لە یەكێـك لە 0292 تەمـوزی
 .ك د دوایی كۆدی هەولێ 

 

 



 3 
 

 
   زاینی ی 2020  و ی ی02. خۆری کۆدی ی 1399 پووشپەڕی ی 30 . شەشە  و خی خا ی {322 }: ژمارە.  ئێ ان ردختانیوک خەباتی خازمانی ناوەندی کومیتەی ئۆرگانی .تێکـۆشـان

  
 

   

  
     

 
     
    

       
     

     
      

   
  
   

 
    

    
    

  
   

 
 

    

             
  

 
   

 
  

 

   

   

     

  
   
     

    

 

 

    
    

ــــ ی ــــ ا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 وەیوەاڵمــــــــــدەرە  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  بكــــــات زی
 ئام یكـا ب یـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــ دنەوەی لەخـــەر  مەعــــافبوونی درێ نەك
 نەوتـــی خــەرەكی ك یــارانی لە هێنــدێك
ـــ ان،  ئامـــادەیی واڵتـــان لە هێنـــدێك ئێ
ـــان ـــ ی خۆی ـــۆ دەرب ـــووک دنەوەی ب  نەرەب
 و  یهانــدا بازارەكــانی لە ئێــ ان بەشــی

 داواكـ دن، و پێـدان هاوخـەنگی راگ تنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی خــــــــاودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـ ەین و عەرەبی یەکگ تووی
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەوا ـــــدەری  لەزاری ئەمـــــ ۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێ ا  نەوتی وەزی ی
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی واڵتە 
ـــــك، ك دنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادك دنی
 هەیە

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

ـــتەبگەیەن  نەوت بۆشـــكە م یـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لە یەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە عەرەبی واڵتانی هە وێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــم، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێ انە كوێ  ك دنی پێ ەوی بەنیشانەی
 بە خەبارەت ئەوان نەزانی و ئام یكا لە

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەنیـــــــامی  زانی
 رژیــــــم دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــ ی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــالمی  مه
 كـیلێكەوتەیە هەر ـۆرە بەرپ خـیاریەتی

 ئام یكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێن او واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی  مهوری
ـــــــدێك  مێـــــــ وییەدا دۆخە لەو واڵت هێن
 .ناكات لەبی  هیچكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات خـــــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاخــــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆێ هەلومەر ە

  .بكۆشن ت  و هە گ ن

ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكیالتیەكانی 
خــــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردخــتان لە پەرە پێـــدانی 
 شــــــــــــــــانەو هەخـــــــــــــــــتە
تەشـكیالتیەكان دا كــانەت  

  .بكۆشن ت 

ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠
ناوخۆی كوردختان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای دــین و تۆێ ەكــان، 
مامۆخــــتایانی مەدرەخــــەو و 
ئوخـــــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندكاران،مامۆخــــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەخـــــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردخــــــتان 

 .بدەن
نــاوخۆیی  تێكـ ای دا كـانی

ـــ ئەو ڕاخـــتیە   خـــازمان دەب
بـزانن كە خــازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  دــــــــــین و 
تــــــــــۆێ ێكی كۆمە گـــــــــــای 
كوردخــــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 
 عەشی ەتێك لە كوردختان 

 

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
رێكاـ اوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێ ب
خوێندەواری ئێ ان، 

ــی خـــەرژمێ ی  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناخی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــا ی  ــ ان لە خـــ ــ ئێ

ــت 9011 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤م یـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی خـــەرو 
ــا ی ئەو  91 ــ ــ ــ خــ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیە  رێـ ەی ئاف ەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ

 .نەخوێندەوارە
پوور م ەممەدزادە، بە وتەی شا

ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گ ووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ خ
دیـاری بک ێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێ ەی ی ــەک و نــ ــ  ە ـدەی ۆـ
 

 خــا  ۆژی دەهەمــین پووشــپەر ٠٣ بــۆ حەخــەنزادە عەبــدواڵ مامۆخــتا پەیــامی
                 . ە ل شێخ مامۆختا دوایی کۆدی

 

 كەخایەتی حەخەنزادە، عەبدواڵ مامۆختا
 ی02 بەبــۆنەی كــورد، تێكۆشــەری دیــارو

 دوایـی كـۆدی خا ەی 92 یادی پوشپەڕ،
 حســـــــەینی،  ە ل خـــــــەیید مامۆخـــــــتا
 خــــــەرك دایەتی ئاراخــــــتەی پەیــــــامێكی

 دەنـی ئەمە كە كـ دووە، خەبات خازمانی
 :پەیامەكەیە

 خەباتی خازمانی خیاخیی دەفتەریبەڕێز 
 !ئێـــــــــــــــــــــــــــــ ان وردخـــــــــــــــــــــــــــــتانیک

 .                    خەرکەوتن ئاواتی و گەر  خیوی دەگەڵ
 عەلی کاک بەڕێز ب ای خوپاخی بەد ەوە

 لە دوێنـــــــــــــــ  کە دەکە  بەه امـــــــــــــــی
  ووشپەڕـپ ی٠٣ تەلەفونیدا یـــپێوەندییەک

 
 

 مامۆخـــتای دوایـــی کـــۆدی خـــا وەگەڕی  
 حوخــەینی  ە لــی خــەیدمامۆخــتا  نەمـ 

 خەبـــاتی خــازمانی لێوەشـــاوەی .ڕێــبەری
 دەگەل هێنامەوە وەبی  ئێ انی کوردختانی
 پــــــایەی و تەمەن  یــــــاوازیکی هەمـــــوو

 ەکە بنەما  و من پێوەندی کۆمەاڵیەتی،
 منــداڵ ئەمــن. کــۆنە زۆر مامۆخــتا دەگەڵ
 شــێخ مامۆخــتا رەحمەتــی و ئەو کە بــوو 

 ئـیمە گونـدەکەی لە گەورەی ب ا عزەدینی
 ئەوەی بەر لە و خوینــــــــــــــــــــــــــــــــدویانە

 مامۆخـتا رەحمەتی لەگەڵ بنەما ەکەمان
 یەک زاوایـان و مامۆخـتا حوخەینی خەید
   یــۆگــــئ زۆر انـــدووکی وون،هەرـــــب ماڵ
 

 کە دواتـــــ ی  و بــــوون بنەما ەکەمــــان 
 دــوومە خوینــدن بــۆ و بــوو  گەورە ئەمـن

 حیسـاب مـا   کوڕی وەک حو  ەکانیان،
 پێوەنـــــدییە ئەو کە خۆشــــ ا م. کــــ او 

 هەمــــــوو خــــــۆزدارییەلە و کــــــۆمەاڵیەتی
 تەنـــانەت بـــوە بەردەوا  دا خــەردەمەکان

 بێکۆتاییەکـــانی خیاخــییە م مــالنە کــاتی
  کوردختانی 

 دـوون، بـۆ بیـ  و  یاوازیی بوونی دەگەڵ
 کەلینـی ەکـۆمەاڵیەتییەک و ئینسانی بارە

 وەک  ە ل خــەید مامۆخــتا.تینەکەوتــوە
 و فکــ ی لەبــاری دیــکە م ۆڤێکــی هەمــوو

 بەاڵ  خۆیەوەدیـوە، بە گۆڕانی خیاخیەوە
 بەردەوا  ژیــانی هەناخــەی دوا تـا ئەوەی
 یەکیان. شتبوون دوو هەبوو، پێی باوەڕی
 نەگۆڕەکـــــانی بنەمـــــا و خـــــوا بە بـــــاوەڕ
 رەوایـــی بە بــڕوا ئەویدیکەشــیان ئــایین،

 خـــەر تـــا کـــورد نەتەوەی وازیەکـــانیداخ
 خەبات پێویستیی و خەربەخۆیی خنووری

 وەک.دا وەدیهنانی پێناوی لە فیداکاری و
 خـــــــــــــــــــــــــەردەمی لە زانیـــــــــــــــــــــــــومە

 دا، کوردخـــــتان کۆمـــــارە وانەمەرگەکەی
  یــزەدینیـع خــــشێ اــــامۆختــم و  ـەویــئ

 

 ژێکـــاف کـــۆمە ەی ئەنـــدامی ب اگەورەشـــی 
 کۆمــــــــاری رووخـــــــانی دوای بەاڵ . بـــــــوون

 حیزبـــی بـــووژانەوەی ئەمیـــار و کوردخـــتان

 ڕەخــمی بە کوردخـتان،هیچوەخت دیمـوکڕاتی
 ئەو ریکا اوەکــــانی ریــــزی نێــــو نەدــــوونە
 خەباتی دەورانی درێ ایی بە بەاڵ .حیزبەوە
 متمـانەی  ێـی کاتیـ  هەمـوو حیزب نهێنی

 فەنــ  حـو  ەی و بــوو حیـزب تیکۆشـەرانی
 نوتــــابییە ئەو مەکـــۆی هەمیشـــە کانیشـــی
ت دیموکڕا حیزبی ئەندامی کە بوو ئایینیانە
 ئەوانەوە رێگـــــــای لە تەنــــــانەت و بــــــوون

 نــاردنی بە و دەگــ ت حیــزبەوە بە پێوەنــدی
 رۆژنــامەی هاوکـاری نیشـتمانیەکانی شـێا ە 

 ناوەنـدی کـومیتەی ئۆرگانی کوردختان،، ،،
 لەو شـــــــێا انەی لەو. دەکـــــــ د حیزبیشــــــی
 بـ  وەبی   ئەوەندی ک اون، داپ رۆژنامەدا
 یەکیـــان بــوو، زۆردار،، وەفـــای ،، یەکیــان
 هـی بـوو، تاژی و کەروێش  نێوان وتووی ی
 .نایەنەوە وەبی   کە هەنوون دیکە 

 دژی ئێـــ ان گە نــی ڕاپەڕینـــی لەخــەردەمی
 دا حا ێـــــ  لە دا شـــــا رەزا حەمە رژیمـــــی

 میتـــــ لە کی ـــــۆ دوو لە کەمتـــــ  مـــــا ەکەی
 دەزگــــــای و بــــــوو دوور ئەرتە  پادگــــــانی

 ،،بڕەمبــڕە ،، لە خــاواکی   ەهەننەمیــی
 نـــۆلی  ە ل خــەید خــتامامۆ نەکەوتبــوو،

 یـان پێشـەنگ بە بـوو و هە ما ی هیممەتی
  یـــــــــــــانـــەنگەکــــپێش ەـــل یەک نەب  هەر

 
 

 ، بۆ دەهەمین حوخەینی رەئوف شێخ مامۆختا پەیامی
 .ێخ   ە لخا  ۆژی کۆدی دوایی مامۆختاش

 بان میه ه و خشنده ب  ندی خوداوه ناوی ب 
 مامۆخــتای فــاتی وه خــا ڕۆژی دەهەمــین مــڕۆ ئــ 

 خـ  و زانـا مامۆختای تی، ردای  م  و تی کوردای 
 .مان  گەلەک  ی نین  ڕاخت  باتکاری
  ە لەدینـــــی خــــەیید مامۆخــــتا فــــاتی وه یــــادی

 .ی  حوخەینی
 گیان ب  و ماڵ ب  ک  ی باتکاره خ  و ئ  مامۆختا

 .کوردختان رانی ک  داگی  دژی ک د باتی خ 
 حوخــەینی  ە لەدینـی خـەیید مامۆخـتا کـ  ئەوەی

  کاتەوه  یاده دیک  خەرک دەکانی و ڕێبەران ل 

 لەبەینـی کـ د نەده  یـاوازی مامۆخـتا کـ ، ئەوەی  
 ڕازی کـات هی . دا خە   ەو دیئ و خۆی ئەو دی
 کـــاری بـــۆ  ەولـــ  بـــۆ بچـــنهەوه پێشـــمەرگ  نەبــوو

  ــدا لەگــ  خــۆی کوڕەکــانی لــ  یەکــ  و پــارتیزانی
 بەرامــبەر فــابوو بەوه کــ  مامۆخــتایەی ئەو .نەبــ 
 بــۆ کە نیشــتمان بەخــاکی کەدابــووی بە ێــنەی بەو

 دا رژیـــم لەگەڵ خــاز  ئامـــادەنەبوو لەحــزەیەکی 
 ئەو دژمــــــن، بــــــۆ ەوانــــــددانەن خــــــەری و بکــــــات

 داگی کەرەکــانی ڕژیــمە لەبەرامــبەر کە مامۆخــتایەی
  ف یوی خاتێکی  بۆ وەختایەوەو دا کوردختان

 شـــاری لە شـــا دژی نـــاڕەزایی بــزووتنەوەی 
 بە مامۆخــــتا ،شــــا رووخــــانی دوای. بــــانە

 لەوانە ـــ ئـایینی رێبەرێکـی دەنـد هاوکـاری
 خــازمانی ــــ عەبباخــی خــدری مە  مامۆخـتا
 کە دامەزرانــد ئێ انــی کوردخــتانی خەبــاتی

 دتـار پێـوە مەزهەبی خ وشتیکی دەند هەر
 خزمەتــــــی لە ئامانیەکــــــانی بەاڵ  بــــــوو،

 خەلکـــــــــی مـــــــــافاوازانەی بـــــــــزووتنەوەی
 .بوون کوردختاندا

 ناخۆشی و ناکۆکی هەردەند ماوەیەشدا لەو
 کوردخــــتان خیاخــــیەکانی لە نێــــوان هێــــزە

ی ئەو و خــــــازمانەکە  بــــــوو،بەاڵ  پەیــــــدا
 و نەت ازان کوردایەتی شاڕیگای لە هیچکات
 گەلی داخوازەکانی هەنانیەتی بە باوەڕیان
و تەبــایی و هاوکـــاری نیــوان هێـــز و  کــورد

 .بوو نە  یەنەکانی کوردختان، لە 
  خەیـــد مامۆختا کـــەخایەتی زەنی  یەنێکی

 خەید مامۆختا کەخایەتیی زەنی  یەنێکی 
 شـــارەزایی و ئەدەبــی بەرزی توانــای  ە ل

 بە هە  مامۆخـــتا. بــوو کوردیـــدا زمــانی لە
 خـــــــــاوەنی پەخشـــــــــان بە هە  و شـــــــــێا 

 زمـانی دوو بە ئەو. بوو بەبڕشت نە ەمێکی
 خــەدان بگــ ە و دەیـان بە کــوردی و عەڕەبـی

 بە ـــ  خـــۆی پـــا  لە نایـــابی نەخـــیدەی
 گوتب  شێا ی فارخیی  بە ڕەنگە و هێشتوە

 لەوانە . نــــــــایەن بەبیــــــــ   ئەمــــــــن کە
  باشی ۆگ ییەکیــــــئ و شارەزایی ەوە،بگەڕێت

 زانیـارییەکی بەتـایبەتی. هەبوو مێ وو بە 
 هەبوو بانە ناودەی مێ ووی لەخەر بەرینی

 بە . زنیـدوو مێـ ووی ب ێـی ێـیپ دەکـ ا کە
 ئەو کە لێک دوە داوا زۆر ار  خۆ  بەحا ی

 هیـوادار  کە خـەرکا ەز بێنێتە زانیارییانە
 .ک دب  کارەی ەوئ

 لە گ ەیــی دیـکە  ـارێکی کە ەوەئ مـاوەتەوە
 بنەمـــا ە بەتـــایبەتی و خەبـــات خـــازمانی
 بـۆ کارێکیـان ێستائ تا کە بکە  بەڕێزەکەی
 هەمەبەر بیوکـــــــــــــــــ دنەوەی و دــــــــــــــــاپ

 بەرهەمێ  نەک دوە، مامۆختا ەدەبییەکانیئ
 کتێباـــانەی لە  ێگـــای مـــن بــاوەڕی بە کە

 دواگ ەیـیم ئەمە هیـوادار . بەتا ە کوردیدا
 بــــۆ پێویســــت هەنگــــاوی زوویــــی بە و بــــ 

 .بهاوێ رێ بەرهەمەکانی بیوک دنەوەی
 

 دوایــــــی کــــــۆدی خــــــا وەگەڕی بــــــۆنەی بە
 زڕێ دەنێ  ، پاکی گیانی بۆ خیو مامۆختاوە

 خــا ەی دەنــدین تێکۆشــانی و خەبــات بــۆ
 بــــــۆ بەختیــــــاری و خــــــیمەتی و دادەنـــــێم

 و بەڕێـــــــــزەکەی بنەمـــــــــا ە ئەنـــــــــدامانی
 .دەخــــــــــواز  بەئــــــــــاوات هاوبی ەکــــــــــانی

 حەخــــــــــــــــــــــــــــەنزادە عەبـــــــــــــــــــــــــــدو ی
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 .نەخوارد دژمنانی 
 بوو نەاڵیەک وەک اد پاشایەتی ڕژیمی لەخەردەمی

 مــزگەوتەکەی و مـاڵ حـو  ەو خــوازان، ئـازادی بـۆ
 وانەی فێ بــونی و ئـازادیاوزان حەوانەوەی  ـێگەی

  ڕاپەڕینی کاتی ل . بوو شۆڕشگێڕی و کوردایەتی

 پێشــڕەوی ڕابەرو  بە بــوو دا، پەهــ ەوی دیکتــاتۆری دەخــەاڵتی دژی لە کوردخــتان و ئێــ ان اڵنــی گــ  
 و پشت  ۆرێ  بەهەموو و بەدەک داگی کەر، دەخەاڵتی لەدەخت وەزااڵهاتو خە کی
 دەنگی لەڕادیۆ ڕاپەڕینیشدا، لەکاتی و شا  شۆڕشی لەدەورانی بوو کوردختان باشوری پێشمەرگەی پەنای
(. نــڕان بەعـس انـ ،نڕ بەعـس:) کە رایگەیانـد کــوردانەوە و زواڵڵ بەدەنگێکـی کوردخـتانەوه بـاتی خـ 

 بە ناخـ واو نـادری مـ یە  شـەهید  دا راپەریـن دەروازەی رانیەی لە راپەرین شەهیدی یەکە  تەنانەت
 .بوو خەبات خازمانی ،پێشمەرگەی گو ەبا 

 ڕاخت ین و پاکت ین حوخەینی،  ە لەدینی خەیید مامۆختا کوردایەتی بەتینی باوەڕی ڕێبازو بۆی  هەر
 .گەلەکەمان ڕزگاریاوازی بزاڤی وتنی خەرک  ڕێبازەبۆ
 خــۆی تەمەنــی کەهەمـوو بــوو دانـایە و زانــا و پیـاوەب یمەت ئەو حوخــەینی،  ە لەدینـی خــید مامۆخـتا
 ئەو یـادی خـۆیەتی  ێگـای بـۆیە هەر تێکۆشـا، و تەرخـانک د گەلەکەمانـدا ڕزگاریاوازی بزاڤی لەپێناو
 و بــات خــ  وانەی مەشــقی خـەر ئەو، ادییــ هەمیشــە و کــ ێ نـ  یــاد لــ  د ســۆزه ڕابەرە و مەزن پیـاوه

 .بێت شۆڕشگێڕیمان
 عالبێت ئ  فی دەوخی ل  مقامیشی و پی ۆزە و بەرز هەمیش  مامۆختا یادی
 خوئێد واڵتی  حوخێنی ئوف ڕه خید
 ٠٣٠٣ـ ٧ـ ٠١
 

  دوایی کۆدی خا وەگەڕی بۆنەی بەامیدی حپەیامی کاک  ەعفەری 
 .خەبات خازمانی دامەزرینەری و رێبەر  ە ل شێخ مامۆختا

، بۆ دەهەمین خا  ۆژی کۆدی   عومەری عەخ یمە مامۆختا پەیامی
 .دوایی مامۆختاشێخ   ە ل

 حسێنی  ە ل شێخ مامۆخت بەڕێز دوایی کۆدی خەر بە خاڵ دە
 خستە گەورەی کەلێنێکی تێکۆشەرە ئەو دەختدانی لە.تێدەپەڕێ
 یرۆژهەاڵتــــ خە کــــی ئــــازادیاوزیی و کــــوردایەتیی یخەبــــات
  . کوردختان

 شــاری هــاتنە بەڕێزیــان( ١٠٥٧)ى١٧٧١ خــا ی :ناخــی دــۆنم
 و خـــۆز پــڕ ووتەیەکـــی شــار ناوبـــازاڕی مزگەوتــی لە و بۆکــان
 .ک د شار خە کی لە کەس خەدان پێشکێشی کوردایەتی هەختی

 بە زۆر ، بـوو  شـار دەپـی یپێگەیشـتوو تازە گەنیێکی کە من
 ئاکـامە بەو کـات ئەو هەر و نسەکانی دایە گوێم ، تێڕامانەوە
 وەک کەخــــانی و نەمــــ   ە لــــی شــــێخ مامۆخــــتا کە گەیشــــتم
 پشــتیان دەبــ  و کــوردایەتین هیــزری و بیــ  کانگــای بەڕێزیــان

 .ێدربگی 
 بۆکان شاری دیکەی رووناکبی ێکی دەند گەڵ لە پێنەدوو زۆری
 دەربڕینی بۆ( ئەحمەدی خانی ئەحمەد شەهیدبوونی کاتی لە) 

 .شارە ئەو دوینە بانە لە پشتیوانی
 مزگەوتــی نـاوەوەی دەرەوەو لە شــار خە کـی لە کەس زاران هە

 .کۆببونەوە شار ی گەورە
 .هاتن بەرەوپی مان خە   ئێمە دیتنی بە

 دا کە خە ــکە ئــاپۆرای نێــو لە نەمــ  ی  ە ل شــێخ مامۆخــتا
 نسـەی خە ـ  پۆرایئـا بەرەو رەخـاکەی دەنگە بە راوەختابوو،

 :فەرمووی و ک د
 

 

 ئیـدی ، هـاتوون ئێمە پشتیوانی بۆ و بۆکانین  وانی ئەوانە  
 .یی بانە تێکۆشەری گەلی پێشەوە بەرەو
 دڵ بەرخورد، خۆ  گوفتار، شی ین;   ە ل شێخ مامۆختا نەم 
 !گەلەکەی بە خزمەت بۆ بوو توانا بە تاب ێی و  ەئاوا

 هیـــزری فۆرمـــۆلەک دنی و هـــۆزانبێ ی ، نووخـــین لە بەڕێزیـــان
 دیار دا کوردختان رۆژهەاڵتی رێبەرانی کۆڕی نێو لە کوردایەتیی

 !بوو
 کوردخـتان ئـاینی مامۆخـتایانی کە کـ دووە ئـارەزوو  هەمیشە من

  وەک انشادانیرەو بەگەلیی خزمەت و کوردایەتیی ی رێباز
 و حسێنی عیزەدین شێخ مامۆختا و  ە ل شێخ  مامۆختا نەم ان

 مامۆختا عەباخی، مە رەحیمی مامۆختا وەک بەرزی مامۆختایانی
 مامۆختا و خارتکێی خدری مە  مامۆختا و عەزیزی خالیدی مە 
 دیکە پایەبەرزی مامۆختای ودەیان( دۆ ەگەرم )عومەرزادە خدری
 .بگ ن
 رێبازی مامۆختایانی هەموو و حوخێنی  ە ل شێخ ختامامۆ یادی

 .ب  پی ۆز کوردایەتیی خەباتیی و پاک خواپەرختیی
 کوردپەروەرەکــانی هێــزە هەمــوو کــوردایەتی خەبــاتی خــەرکەوێ
 .کوردختان
 د سۆزتان
 حامیدی  ەعفەر

 .کوردی ی ٠٧٠٣ پووشپەڕی ویەکی خی

 .حوخینی  ل    شێخ مامۆختا کورتی کی مێ ووی  و یادێ 
 بەرزنــیەیە، لەخــاداتی خــال  شــێخ کــوڕی الل ــ خــەید مامۆخـتا

 وێــوە ولە بــوون"عێــڕا "شــارباژێ ی ی"واژە"لەگونــدی خــ دا لەئە
 و خـۆی بەنێـوی بۆبیناک دوە ومزگەوتێکیان"بانە"بۆشاری هاتوون

 نــــازی دوات بــــۆتە.ئەومــــزگەروتە ومودەڕیســــی ئیمــــا  بــــۆتە،
 وناخــ اوی دینــی گەورەی عــالمێکی خــا   مە شــێخ .شــەرعی 
 ودۆخــتی خۆشەویســت ونیشـتمان گەل کەخــایەتییەکی و نـاودەکە
 و عیزەالـدین خـەید مامۆخـتا .ەبـوو حەفید م ەموود شیخ نزیکی

 بەخوێندن ک دوە دەختیان باوکیان ،لە ی  ە ل خەید مامۆختا
 بۆتەمە ی عیزەالدین شێخ مامۆختا.  نێیەتی بۆفە ودوات دوون

 ایە،هەرلەدەدووبــ  ئەو بۆکـان"لەنــاودەی"ڕە  کــانییە" گونـدی
 وهە کەوتــووی و زیـ ەک دووکەخــی وک ، فەنێیەتیـانەوە ورانـی

 لەهەمــان .ونــاوبەدەرەوەبوون گەشەیانک دوە،وناخــ او نـاودەکە
 ونەرتەوە گەل پەروەرو ونیشـــــتمان خیاخـــــی کاتدا،کەخـــــانێکی

 کـۆمە ەی ئەندامی بوونەتە خۆیدا لەکاتیی بوون،و خۆشەویست
 گەورەی عـــالمێکی ندـــۆ هەروەک مامۆختاخـــەید ە ل .ک-ژ

 نینەبـــوو، ڕاخـــتە موخـــو مانیکی و ودینـــدار عەڕەبـــی عولــوومی
 لەزەمـــانی.بـــوو هە ک ەوتـــوو وئەدیبێکـــی خۆشـــزەو  شـــاعی ێکی

 کوردخــــــتاندا لەڕۆژنــــــامەی زۆر ارشــــــێا ی داکەرخــــــتانکۆماری
 وپاردەشـێا ی نەخـیدە خۆیدا،دەیان لەژیانی بیوک دۆتەوە،ئەو

  خاوەن کەخانی تەمییدی و تەئیید کە ێگای وێنەی،وتووە کە 

 شــــێخ مامۆخــــتا کەمــــا ی هەتــــاوی ی١٠٠٠ خــــا ی.بـــوون نەزر 
 لەڕاپەڕینــــی پشـــتیوانی دەرک ابەتـــاوانی" گـــۆل "لە ینعیزالـــد
 خزمەت بە من" ئێمە گوندەکەی گەورە،ینارەوا"وهاتنە وەرزێ ان
 فەنــ  و مـن ئەوخـا ە پـایزی یشـتم، گـ   ە ل خـەید مامۆخـتا
 دوای.لەمەریـوان" بالـ "بـۆ ،لەخزمەتیـدادووین خیسی ی نادری

 بەمە ی بــــــو و هێنــــــا ژنــــــی مامۆخــــــتا.گەڕایــــــنەوە دووخـــــاڵ
 لەو. بانە دووە دوات  ئا یکەندو دووە خا ێ  گەردیگالن،پا 

 کـوڕی ک ،وه خوێنـدوه دەرخـم مامۆخـتا لەخزمەتـی نەدا دەورانا
 مەکۆی مامۆختا حو  ەی .ک دوو  لەگەڵ کەوتیان هە سو خۆیان

 ونادـــا  خیاخـــی کەخـــانی وحەوانەوەی وخـــ توخورت خیاخـــەت
 و کـ دووە بەشـداری توانا بەپێی کاندا بزووتنەوه موو لەه .بوو

 ئینقیالبی ،کەخێکی ودوای ئینقیالب لەخەردەمی. داون یارمەتی
 لەهەموو.بوو وبۆدوون رەئیی خاوەن و ونەت س وئازا هە سووڕا

 وکــوڕ کوردخــتاندا،بەخۆی ناودەکــانی وموشــکیالتی ڕووداو،شــەڕ
 خوێنیشــــدا ڕێگـــایەدا ،ولەو بەشـــداریک دوەو مەکـــانییەوە وخـــز

 خــــازمانی" تەشــــکی ی پــــا  .کــــ د ما یشــــی زۆری وزەرەری
 دیپ ۆماخــی و خیاخـی و و نیزامـی وەزیــفەی و یـ ،ئەرک"خەبـات
 گەل بەڕێوەب دەوە،ونەت با  زۆر وداخ ی،بەشێوەیەکی خارییی

 خەبـات خـازمانی هیوادار . خۆیان،لەبی نەک دوە ونیشتمانەکەی
 خـوئێد.عومەرعەخـ ی بێت، مامۆختا مەرحومی ڕێگای درێ ەدەری

١١/٧/٠٣٠٣ 
 

 ەکیەتی و هاوکاری هێز و  یەنە کوردیەکاندا  دەبینیمامۆختا شێخ  ە ل حوخەینی، ئەو ڕێبەرە بوو کە رزگاری وبەدەخت هینانی  ئازادی و مافە نەتەوایەتیەکانی گەلی بەشمەینەتی کوردی  لە ی
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 کانیهەنگاوە

 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. نێتەوەبمێ

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

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

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناخــاندنی ت ۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەخــــــەر ە  پی ۆزب

 و ئێـ ان خە كـی كـۆمە نی
 كە کــــــــا، ده كوردخــــــــتان

 دەخــتی خــەرەكی نوربــانی
.   پاخـــدارانن خـــپای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگی انەی خەلكــــــی 
ئێـ ان و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
خــــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێكـــــــــی خە كـــــــــی و 

ـــ ان ــــــــوك اتیـدیم  ك لە ئێ
ــــــــ  ــــــــــو ك وردختان  ێگی

 .بک ێ
 
 

   

 .یادی خەروەران

 ی نەتەوە و نیشتمان دا،شەهیدەکان مامۆختای  وانەی کۆ نەدان و خۆراگ ین لە زانکۆی  رزگار

 شـــەهید: شــەهیدان گەل نیخــەروەرا
ــوبەك  ــوحەممەدی ئەبـ ــ او مـ  بە ناخــ
ــوبەک  ــ ــەی ئەبــ ــ ــەهید و دەكوشــ ــ ــ  ش
ــدواڵ ــ ــوحەمەدی عەبـ ــ ــ او مـ ــ   بە ناخـ

ــدواڵ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی عەبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .نسـ
 و دەخەم ــــ  كوردخــــتان دەنــــدیی هەر
. دەڕەنگــــــــ  دیــــــــمەن دەنــــــــدیی هەر

 هەر و دەگەشــێنەوە، گــوڵ هەردەنـدیی
 هەر دەڕازێـــــنەوە، دـــــیمەن دەنـــــدیی
 حـۆری، پەلكە ەدەبن كەژوكێو دەندیی
 گــوڵ، تـۆپە دەبـنە ۆلـكە گـ د دەنـدیی
 بەرۆكـی دەبـنە  ۆبـار و  ۆگە دەندیی
 دەندیی وكێودا، كەژ بەرۆكی بە زیوین
 كە دەیبیـنن نوا مـان   بە ەكـی خـوور

 هە ز ار نۆپنەی لە زیندوان شەبەنی
 وانـــی  ڕەنگــی دەداو  ــاران مەنــدی و

 دەنـــدی هەر .دەكـــات خـــپات زینــدوان
  گوڵ یــــد  لە خوێن و نندەخوێ بولبول

 بەر ناخــــپەی هەردەنــــدی دەزێــــنن، 
 شــــەوێن شــــوانی خەوی كەوان بەیــــانی

 دەتـــــارێن ، باوێشـــــكیان و دەڕەوێنـــــ 
 گـــو ینگەی بە بێـــ ی شـــەنگە دەنـــدی

 ئەوینــــداران د ــــی ئــــاگ ی توربینیـــان
 بەخــــــــــــــــ ینگەی دەگەشــــــــــــــــێننەوەو

 دلـــــــــ  دەخەنە هەیاخـــــــــەیان،خورپە
 ەنــدیب لەنیەو ریــان بە و د ـدارانەوە

 گۆڕخـــــتانی دەنـــــدی دەشـــــكێنن، داڵن
. زەوین خەر بەهەشتی دەبنە كوردختان
 كــێالن بەبـااڵی بااڵیـان گـواڵن دەنـدیی
 لە كەخــــك پشــــتێنی  و و و دەپێــــون
 دەنـــدی .دەبەخــتن وە ــا زادان كێ ــی

 گـــــــــۆڕی گەڕی گەڕان هەاڵ ە کــــــــۆڕی
 وخـۆڕا دەبەخـتن شین كۆڕی شەهیدان،

 ن،دەڕژێـ ف مێسك بەشەرمەوە و دەژێنن
 نـاو دەخەنە ڕێچـكە نیـازداران دەنـدیی
 دەنـدی وپیـ ان، دـاك بەرەو گۆرختان
 كە داگیـــــــ كەرە هێـــــــزی لە داومــــــان
 پێشــــێ  لــــ  كوردخــــتانمان گــــو زاری
 دەبینین ئاخن نیسپی دەندیی دەكات،

 ڕاگ تــــووە، تەلــــدڕویان پەرژینــــی كە
 نیشـــتمانی نــاو بچیـــنە نەبــ  كەڕێمــان
 دەنگـــی لە گوێمـــان دەنـــدیی خۆمـــان،
 كە دەبـــــ  ناپـــــا م و بۆمـــــ  و تـــــۆپ

 واڵتەكەمــــــــان بێزمــــــــانی زمانــــــــدارو
 و ڕژاو خـــوێنی دەنــدی دادەد ەكێنــ ،

 هاونیشــــتمانەكانمان پــــڕژاوی مێشــــكی
 خۆیـــــــان لەخـــــــەرخاكی كە دەبینـــــــین
 دەنـــــدی وپـــــڕژاون، ڕژاون بەنـــــاڕەوا
 باوكـــــانی و خـــــووتاو  ەرگ دایكـــــانی
 ڕۆ ەی كە دەبینــــــــین شـــــــكاو پشـــــــت
 نییە، هاتنەوەی و ڕۆیشتووە شی ینیان
 زەرد ڕەنـــگ ڕووخـــووری ژنـــانی دەنــدی
 هــێالنەی بەخــەر بەتەنیــا كە دەبینــین
  ژوور دەروو مانەوەو خاوایانەوە بێچوە

هەڤــــا ی  لە هەوا ێــــك بەاڵ  و دەكەن 
 دەنـــــدی .نابیســـــتن خۆشەویســـــتیانەوە

 بنــی و زمــان كەخـەری دەبینــین پێڕۆكـان
 خەودا لە مەگەر بەاڵ  بــــابەیەو، زمــــان

 بە ڕومەت و باوەشــــــــــــــیان بچــــــــــــــنەوە
 بەندیاانەكان دەندی نێن، ڕومەتیانەوە

 تێگەیشـــــــــــــــــتووە لە كە دەبینـــــــــــــــــین
 بەزەیــی و داد لە و پــڕن ئازادیاوازەكــان

 نەنـــــــاری داری لە دەنـــــــدی دـــــــۆ ن،
 پێــڕا خــەربەرزانی گیــانی كە دەڕوانیــین
 و دادگەر یەزادنی بارەگای بۆ هە دەد ،

 پـڕ خینگی دەندی دەوخاوەكان، خودای
  كوژانی پیاو بەرانبەر كە دەبینین باوەڕ
 لە ئـاگ  گـول ە بە كە گیـ اون، بـاوەڕ بـ 

 گەمـــــارۆی دەنـــــدی بەردەن، باوەڕیـــــان
 پەلە كە دەبینــــــین ئـــــابوری و امـــــینیز

 هێزوتینی ب  و بڕیوە خە ك لە ناژەیی
 ڕەفتـــار بەد پاخــداری دەنـــدی .كــ دوون

 یەزیـــــد شـــــم و دـــــاوی بە كە دەبینـــــین
 دەنـدی. اڵتەكەمـانو یــــخە ك دەڕواننە
 كە دەبینـــین پەرەخـــت وڕێـــنە ئاخونـــدی
 بە ڕاخــتی گەوهەری فێــ  بە دەیــانهەوێ
 یخە كــــــــ دەخـــــــت لە كەرانە مـــــــووروە

 و دەڕوانین دەندی. دەربێنن واڵتەكەمان
 دۆخـت بە هەر و دژمنە دژمن كە دەبینین
 خـــوورو خـــەوزو ئەو دەنـــدی هەر نـــاب ،
 ختە  هەموو ئەو و دەبینین وااڵیە زەردو
! شەهید ئەی دەبینین، وناڕەوایە داد وب 
 ۆتـــ زینــدوو لە ن ختــ  بە م دوویــی ئەی
 ڕژاوی خــوێنی و دەبێــت بەن ختــ    مــان
 ئەو هەتـا .بەرداو دێتە  ێت  بە نتۆما

 ژیـانە و ـ  ب ێو لە پڕ  وانە نیشتمانە
 و ناهومێــــــدی هەمــــــوو ئەو و دەبینــــــین
 ڕێـگەی دەبینـین، گەل خـاردیەی هەناخـە
 مەرگی و شی ینە لەبەرداو داكت  تۆمان
. ژیـنە لە دـاكت  پـ  تۆمـان مەرگی وەك

 هێنــاو  ـ  بە خـۆت ئەركــی تـۆ دەزانـین
 وەدی خــۆت بــۆ شــانازیت لە پــڕ مەرگــی
 ڕوو هە ە تازە و گ ت ڕاختت ڕێی هێنا،

 خـــوێنی بە تــۆ دێــڕە ئەو ناكــات تــۆ لە
 ژیــانی بــۆ ڕێـگەیە ڕاخــتە .تكێشــا خـۆت
 .شــانازی لە پــڕ مەرگــی و بەرزی بەخـەر
 ئەوینــــدارانی بــــۆ ،شـــەهید بــــۆ خۆشـــی
 بـۆ و شەهید هەڤا ی بۆ خۆشی شەهید،
 ڕاخــت، ڕێـی شــەهیدی ڕێبـازی ڕێبـوارانی

 نارەمــان كە موبــارەزەیە و خەبــات ڕێــی
 شــــــەهیدان، خــــــوێنی بە و بـــــاردەهێن 

 خەر.  .دەڕەنگێن  شانازی لە پڕ مێ ووی
 كە خوێناویە خەباتی خازمانی بۆ بەرزی

 هێـــزی كوردخـــتان كـــوڕی بەن ختـــ ین لە
 كــــاروانی و هێنــــاوە پێــــك نارەمــــانێتی
 شــــەهیدان بەهەشـــتی بەرەو شـــەهیدانی

 نــــــــاب  پســــــــانەوەی و كــــــــ دووە بەڕێ
  دەكەی كامیان یــــــباخ  ا. وتنتاخەركە

 

 خـــــــەر نەبـــــــ ، هە كەوتـــــــوو یەكەو كە 
 لەخـــــەر گوزەشـــــتەی كامیـــــان گوزەشـــــتەی
 لە بەڕاخـتی. دەمێنێـتەوە دەختان ڕوختەمی
 دەبینــی هە ـدە ێی پێـی و دەدوێـی هەردـی
 دیمان ئێستا تا لێهاتوویی، داوێنی ناگەیە
 دەركەوتـــوو نـــاو هە كەوتــوو ك دبـــ  بــاس

 مەیـدانی خـواری شـۆڕە  وت  نەبوب ؟باخی
 ڕونــــاکی کە دەکەیــــن وگیانبــــازی خەبــــات
 دوو بوو، شۆڕشگێڕان د ای دۆ ە باوەڕیان

 و پــــاکی لە کە بــــ دوو خــــۆ لە نارەمــــانی
 كـاك خـوار شـۆڕە .بـوون وێـنە کە  ڕاخـتیدا

 م ەمــــــــــــــــمەدی بەكــــــــــــــــ ی ئەبــــــــــــــــوو
 كــــوڕی( دەكوشـــەی ئەبــــوبەك )بە ناخـــ او

 نـــــاودەی دەكوشـــــەی دێـــــی لە م ەمـــــمەد
 دا9090 خــــــــا ی لە خــــــــەنز یگەوركــــــــ

. بـــوو دایـــك لە ڕەنیـــدەر لەبنەمـــا ەیەكی
 خوێند، خەرەتایی خوێندنی خا ێكی دەند
 بەخوێنــدنی درێــ ە كە نەكــ ا بــۆی پاشــان
 كشـتوكاڵ خەریكـی كەخـووكاری لەگەڵ بـداو
 ڕیــــــزی هـــــاتە9018 زخـــــتانی لە. بـــــوو

 مـــاوەی خەبــاتەوە، خـــازمانی هاوبــاوەڕانی
 كـ د ایەتیپێشـمەرگ مانگ پێن  و خاڵ دوو

 خێزانــی گی وگ فتـی هێنــدێك لەبەر پاشـان
  ێهێشــت، بە پێشـمەرگایەتی ڕیــزی دـووەو
 و  ێگی بــــوو خـــۆی بــــاوەڕی لەخـــەر بەاڵ 

 نەپچـڕی خەبـاتەوە خـازمانی بە پەیوەندی
 ژیــان كــاری خەریكــی خــاڵ خــ  بە نزیــك و

  ی لە هەر د ــــــــی مــــــــاوەیە ئەو بــــــــوو،
 خــەرماوەزی ی 1 لە تــا بــوو، هاوبـاوەڕانی

 پێشــمەرگایەتی نـاوڕیزی هـاتەوە دا9019
 هە گ تەوە دا خازمان لە خەباتی دەكی و
 بڕیــــــــــاری پتەوتــــــــــ و ئیمــــــــــانێكی بە و

 لە كــــار بە كــــ دەوە دەخــــتی لێبـــوردوانەوە
 مــاوەیەك دوای و خــازماندا ی0 مە بەنــدی

 .خوور تەها شەهید لقی فەرماندەی بە بوو
 زخـتانی  ەنگەكـانی لە بەك  ئەبوو شەهید
 دەنــد كامیارانــدا لە ١٠٥٧ یبەهــار و١٠٥١

 لە هەروەهـــــا كـــــ دو هاوبەشـــــی مانگێـــــك
 لە ١٠١٣ و ١٠٥٧ خـــــــــــا ی  ەنگەكــــــــــانی

 .بـــــوو بەشــــدار بۆكـــــان و بــــانە نــــاودەی
 شــەهید بـوو لێهـاتوو ئـازاو پێشـمەرگەیەكی

 و شـۆڕ  هیـوای  ێگەی زۆر كە ئەبووبەك 
 لە گــ انەوە داخێكــی بە بــوو ئــاوااڵن ورەی

 دەنــــد كیشــــەڕێ لە دا ١٠١٥/٤/٧ بەیــــانی
 خــــا وكی دێــــی پشــــت لە كە دا خــــاعەتی
 زیـانێكی دژمـن كـ ا، بـانە ناودەی ژوورووی
 خــــەدو تـــۆپی گــــول ەی بە لـــێكەوت، زۆری

 نســـتانی عەبــدواڵ هەڤـــا ی لەگەڵ شــە ،
 شــەهیدان، کــۆڕی بــۆ فــڕی گیــانی پێکــ او
 خــــا وكی گۆرخــــتانی لە پیــــ ۆزی تەرمــــی
 شــــەهیدانی گــــۆڕی كــــۆڕی لەنــــاو خــــواروو
 .ێ ران خەبات خازمانی

 .هەزارانی خیو لە گیانی پاکی بێت
 بە ناخــــ او م ەمــــمەدی عەبــــدواڵ شــــەهید

 نســــــــــــــــــــــــــــــــــتانی عەبـــــــــــــــــــــــــــــــــدواڵ
 لە دا9090 لەخـــــــا ی ئەحــــــمەد كــــــۆڕی

 لە نســـتان دێـــی لە وەرزێـــ  بنەمـــا ەیەكی
 ژیــــــــانی نـــــــا ۆری لەبەر. بــــــــوو دایـــــــك

 خوێنـدن ئیمكاناتی نەبوونی و بنەما ەكەی
 لە عەبـــــدواڵ كـــــاك. باـــــوێن  نەیتـــــوانی

 بە هـاتبوو بـار ودـاكی پاكی بە ەوەمنا یی
 ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ مـایەوەو دروختكاری و پاكی
 هەخــتی عەبـدواڵ شـەهید. دەكـ د زیـاد لێـی
 لە .دەكــــ د كـــورد گەلــــی خـــتەم ێك اوی بە

  ەڵـــەگـــل پەیوەندی شۆڕشەوە ایــــــــــخەرەت

 و پــاكی بە زۆر و خەردەشـت نـاودەی لە خەبـات خـازمانی تەشـكیالتی نـاو هـاتە ،دا ١٠١٠/  ـۆزەردانی/ ی١ تـا بـوو، خەبـات خـازمانی
 بەخـتیەوە بێـدەر بەوپەڕی بـوو، بەرهەخـت و د سـۆز پێشـمەرگەیەكی عەبـدواڵ شـەهید. دەهێنا بە   پێشمەرگایەتی ئەركی لێبوردوویی

 دەنـدە كە وا  ۆرێـك بە نەزمـی، وبـ  نـاڕێكی هەموو لە بوو دوور عەبدواڵ شەهید.بوو دروختی نا ناڕەواو بەرهە ستی دا خازمان لەناو
 بـۆ دروخـتییەوە سـەن و د سـۆزی باری لە بەرزی مەخئولێكی ن خێكی بەاڵ  نەكەوت، خەر دەختەی خەر پ ەی نەخوێندەوارییەوە بەهۆی
 و كــ د بەشــداری خەردەشــت نــاودەی لە ١٠١٤ و١٠١٠ و١٠١٠ خــا ەكانی لە خەبــات خــازمانی  ەنگەكــانی لە عەبــدواڵ شــەهید. دادەنـ ا
 بــ دوو لەخـۆ پێشـمەرگەیەكی عەبـدواڵ شـەهید. بـوو هـاوبە  بــوونی شـەهید ڕۆژی تـا بـانە نـاودەی لە ١٠١٥  ەنگەكـانی لە هەروەهـا

 گەڵ لە بــانە لەنــاودەی ژووروو خــا وكی ئــاوایی پشــت لە ١٠١٥/ پووشــپەڕی/ ی٧ بەیــانی لە گــ انەوە داخێكــی بە. بــوو دــاونەت س
 بەهەشـتی لە هەڤـااڵنی نـاو بۆ فڕی ئیمانی بە گیانی پێك او شە  خەدو تۆپی بە دەكوشەیی ئەبوبەك  ناوی بە تێكۆشەری هەڤا ێكی
 نێ ران خەبات خازمانی شەهیدانی گۆڕی كۆڕی لەناو خواروو خا وكی گۆڕختانی لە نارەمان  وی دووك هەر پی ۆزی تەرمی و شەهیدان

 شـەهادەتیان پەڕی1 ئەخـتێ ەی و مەریـوانی ئەمیـ  شـەهید و فەیزیـان عابیـد شەهید و عەبباخی  ل ە شەهید ب اكانیان  ی دونە و
 .هێنا پێك

 .نادری خەلیم ما  :گەل خەروەری
 خــەرتاپای بە ڕەوایــی و نەخــتەنی مــۆری كە هەن شــت زۆر

 كوردخـتان ئـازادك دنی و دەنـێن كوردختانەوە و كورد ڕزگاری
 بەرینــــی بەشــــداری لەوانە یەكێــــك  ــــا دەكەن، مســــۆگەر

 دـــــــین هەمـــــــوو بە كوردخـــــــتانە خە كـــــــی  ەمـــــــاوەری
 ئەو خــــەروەران دەفــــتەری بــــڕوانینە بــــا وتوێ ەكــــانیەوە،

 بۆتە خەربەرزەكان شەهیدە واتە خەروەران ناوی دەفتەرەی
 98 ژیـ ی  وی لە هەر دەبینین ڕووپەڕەكان، هەموو گو ی

 گەلە ویســـتی پێنـــاو لە خـــا ە 71 پیـــ ی هەتـــا خـــا ەوە
 واتە تێكۆشــان پــ ەی بەرزتــ ین هەتــا بەشــاوراوەكەیاندا

 ڕۆژە لە  بــا. دەكەون خـەر بەختكــ دن وگیـان بــوون شـەهید
 وەرگــ تن دەرس و شــەهیدان لە یــادك دنەوەیە كە پیــ ۆزەدا

 پیاوێـك پی ە وەفاداری یادی باشەكانیانە، هەرە ك دەوە لە
 بە دەكێـك هە گ تنـی بۆ بەدەنی توانای هەموو كە بكەین
 خــەنگەر  كەرانداگیــ دژی دەوەنـان بــن لە بــڕواو كە كـارب د
 درێــ ی، تەمەنــی بەشــی دوا گەلەكەیــدا پێنــاو لە و بگــ ێ

    مەیدانەدا لە و بكا كورد داهاتووی نەوەی بە پێشكە 
 ئەو خــەلیم مــا  شــەهید كە بزانـ  كــورد دوژمنــی. بكـاتەوە

 ڕێ دیكە، شەهیدەكانی هەموو تەنگانەو ڕۆژی پیاوەی شێ ە
 پــــا  و شۆڕشـــگێ ەكانن و فیــــداكاری ڕێـــگەی نیشـــاندەری

 دەدا هـان زیـات  هاوبـاوەڕانی یادەكەیـان بوونیشیان شەهید
 بە هێـــزە. ڕەوا شۆڕشـــێكی و خـــەركەوتوو خەبــاتێكی بەرەو

 ئــــازادی بە داویـــان كە ئیســـالمی كۆمـــاری ك ێگی اوەكـــانی
 ڕۆژی هە نــــــــــــــایە، و هە نەهــــــــــــــاتووە كوردخــــــــــــــتان

 و تانـــك و تــۆپ بە تەیــار لەشــك ێكی 9012/گە وێــ /1
 بەرەو بـــــانەوە لە مــــۆدێ ن دەكێكــــی هەمــــوو و خۆمپــــارە
 كوردختان وریاكانی هەمیشە پێشمەرگە. وەڕێاست خەردەشت

 وەك تەنیــا كوردخــتان كە بســەلمێنن پێیــان كە ئەوەی بــۆ
 نزیــــك لە وەردەگــــ ێ، كــــورد گەلــــی دوژمنــــانی گۆرخــــتان

 لێگ تن خەنگەریان خەردەشت بانە  ادەی خەر لە( زەرواو)
 ئەو تەواوی و تەزێــن ژمــندو و تونــد ئــاگ ی دایــاننەبەر و

 زیـات  و ك دن تەف وتونایان و شكاند تێك تەیارەیان هێزە
 لـ  كەخـیان 10 و كوژران دوژمن ئەف ادی لە كەس 12 لە

 كـار لە ماشـێنیان و تانـك دەزگا دە لە زیات  و بوو ب یندار
 و تفەنــــگ نەبــــزە 12 لە زیــــات  و خــــووتێندران و خــــ ا

 بە بەاڵ . گەكانپێشــــمەر دەخــــت كەوتە فیشــــەك هەزاران
 پی ێكی ، خەبات خازمانی پێشمەرگەیەكی گ انەوە داخێكی

 نـادری خـەلیم نـاوی بە كـوردایەتی و شەرەف خەنگەری ناو
 بە بـانە ناودەی( یاكوباوایی) گوندی خە كی فەتاح كوڕی

 19 تەمەنـــی لە و پێكـــ او هەلیكــۆپتەر ڕەشاشـــی گــول ەی
 یــاوێكیپ نـادری خــەلیم مـا  شـەهید. بــوو شـەهید خـا یدا
 ئــازادی وابــوو پێــی. بــوو خۆشەویســت كــورد كــوردێكی ئـازاو

 و بكــڕدڕێ خـوێن بە دەبـ  كــورد گەلـی ڕزگـاری و كوردخـتان
 .بكـــ ێ مـــۆر شــەهیدان خـــوێنی بە كــورد ئـــازادی خــەنەدی
 .شــــــەهیدان هەمــــــوو پــــــاكی گیــــــانی لە خــــــیو هەزاران

 

 .فەیزیان دعابی شەهید: گەل خەروەری
 هەمــوو دابەشـك او، خــاك بەشـاوراوی كـوردی گەلــی ئاكـارێكی هەمـوو

 و پــاكی و لێبــڕان نیشــانەی ئێــ ان كوردخــتانی شۆڕشــی لە ئاكارێــك
ــــد. خەشــــە و بــــێاەل كــــوردایەتیەكی  ڕیــــزی لە دەبیــــنەوە ورد دەن
 دەمێنـ  خـوور خـەرمان شۆڕشـگێڕەكانمان، ك دەوەی لە و شۆڕشەكەماندا

ــــان شـــۆڕ  خە كـــی و شۆڕشــــگێڕ ەید ســـۆزیی هەمـــوو لەو  لە ڕاگ ەك
 لە مەرگـین شـایی خەریكـی كاتەشـدا لەو هەر كوێسـتاندا، كوردخـتانی
 كە وایــن كوێســتاندا، كوردخــتانی لە ئــێمە خــوا بــۆ شــكور خۆشــیان،
 لە كورد گەلی بوونی ڕزگار بۆ خەبات واتە كوردایەتی، بۆ كوردایەتی
ـــن دەوخـــێنەر بێگـــانەی خـــتەمی  بـــۆ نەك اڵت،دەخـــە بـــۆ نەك دەكەی

 دەخـــت كوردایەتیمــان كوردخـــتان، داگی كەرانــی لە  یەك ڕازیك دنــی
 بڕاونە. كوردختانە كە  ێیەك هەر لە كورد گەلی خەربەرزی بۆ پێك د
 لەخــەر گیـان پێشــمەرگە ڕیـزی لە خــا ە حەفتـا خــا ەو شەخـت پیـ ی

 دەدـن و دێـن ب وخكە وەك كە خا ە شانزە  وی بڕوانە. دەختكاندایە
 بە نـاگ ن، خـۆ كا نـدا لە و دەبـانن تیغی كوردختان كێوی و شا  لە

 لە بڕوانە  ا. كوردختانە خە كی تێكڕای هی شۆڕ . دانام كێن كەس
 پێشـمەرگەی دەوری بە دەدن و دێن دەبینن دایكان پی ە ت ەوە  یەكی
 بە دایكی نازی بڕی، كوردختانیان شۆڕشی نازی كە نازدا، ب  نازداری
 وەرە هـا دەگەڕێـن، دەوریـان لە و دەبن نوربانیان بە خستووە، ئیمان
 بڕوا بە و ئیمان بە  وی ش كە دەبینی خوێناوی، خەباتی ڕیزی بڕوانە
 داهـاتی نوخشـەی هێـ   بەرامـی بـوونە شۆڕ ، حەماخەی بوونە دۆن

 بە بڕوا لە پڕكە دڵ  ا بڕوانە وەرە هاتن، و خێ  نوخشەی خەباتن،
 تەمەن بە دەنـــد هەر دخـــتان،كور شـــی ینی ڕۆ ەی وەك خـــەركەوتن،

 وەرە  ـا.... زا ـن ڕوخـتەمی هە ـمەت و خا  بە بەاڵ  كا ن، و منداڵ
 بـاخچە پشـكوتووەكانی تـازە خـونچە لە یەكێك، بەرین دەخت وێنە بۆ

 بەر ڕایكێشـینە بێ ێكـ دنەوە و هێواشـی بە خەبـات، خـازمانی خاواكەی
 خۆنەف ۆشین ماویین تا كە تازەكەینەوە خەبات پەیمانی خۆمان، دەمی

 كە نەپشكوتووەی گو ە ئەو كێیە. پۆشین دانە ناپیاوی داوی گزە بە و
 پێشـمەرگەكانی فەیزیـانە، عابیـد كـاك ئەو مە  یسـانە؟ گو ی ئەمڕۆ
 مەبەخــتی بە9010/پوشــپەڕی/99 ڕۆژی خەلیــ  خــەید شــەهید هێــزی
 دوار لە( خیچان دێی) پشتی لە خومەینی پاخدارەكانی مۆ گەی گ تنی
 بوو یەكێك فەیزیان عابید كاك. كەوتن وەڕێ بانە، شاری  یمەت كی ۆ
 پێی بە پێشمەرگەكان. شۆڕشگێڕانەدا لەوكارە بەشداری داوخوازانی لە

 داهـاتنە بـا وەك شـەڕ، خـەعات یەك دوای پێـك و ڕێـك بەرنامەیەكی
 پێشـمەرگە، زیانی تەنیا هێ شەدا لەو گ تیان، و دوژمن مۆ گەی خەر
 دوژمنـانی گـول ەی بە كە بـوو، شـێ ە بێچـووە وئە  ەرگە، بە  وە ئەو

 هەزار خـەدان لەخـەر تـ ، خـەنەدێكی بە بـوو پـاكی خـوێنی كوردختان
 .شۆڕشەكەمان ڕەوای پەخەندی
 لە بــانە شــاری لە دا 9091 خــا ی لە كە فەیزیــان عابیــد شــەهید

 لەبەر خوێند، خەرەتایی پێنیی تا بوو، دایك لە كاخ  بنەما ەیەكی
 نەكـ ا بـۆی كوردخـتان خەپاوی دا شەڕی پاشان ان،ئێ  خە كی شۆڕشی
 كوردخـتانی بینـی كە 9012 خـا ی لە. بـدات خوێنـدنەكەی بە درێـ ە

 گەلی د ی لە نین دوژمنانی ئاگ ی بە دەب ژێ و دەخووت  خۆشەویست
 پێشـمەرگەكانی ڕیـزی نـاو هـاتە دەكـ ێ، كوشـتار بەزەییانە ب  كورد

 نـاو دـووە بارهێنـان و ێنـانڕاه مـاوەیەكی دوای و خەباتەوە خازمانی
 بە پێشــمەرگایەتی كــاری دروخــتكاری، و ئەمــانەت بە زۆر  هێــزەوە،
 كـ د بەشـداری شـەڕەكاندا زۆربەی لە عابید شەهید. دەگەیاند ئەنیا 

 پــ ەی بە بەخــییاندا پایەگـای گ تنــی لە 99/9/9019 ڕۆژی لە تـا
 دشــەهی پـاكی گیــانی لە خـیو هەزاران. گەیشــت كوردخـتان شـەهیدانی
   ..                                      بێـــت شـــەهیدان و عابیـــد
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

ني شاخةسةركةشةةةةةةةةةكا

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي و 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی ب اردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەب  و مە ـالی 
خـــواردنەوەی  ـــامی ژەهـــ  و 
تەخـ یم بـوون بە مەر ەكــانی 
ئەم یكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەخــــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی ت  و لە ئاكامی خات 

ــــــــابووری و وخـــــــەودایەكی  ئ
 . خیاخـــــــــــی نـــــــــــاهێ ێتەوە

ئەم ۆ ئەرك و بەرپ خیارەتی 
گەورە لەخـەر شـانی خــەر ە  
دـین و توێ ەكـانی كۆمە گـای 
ــــ ان بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە خەرشــەنامەكان و بەرز 
كـــــــــــــ دنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیاوازیــان و تەنی

ەنــدین رنـی پەنگاــواردووی د
خــا ەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە  ەمێ ینەیە 
ی کارپێک دنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەدواردێوەی ئەم یکا 
ناهێ ێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێ ینە تا ئۆپۆزخیونی رژیمی 

ە ئامانیی ب دنە ــ ان بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پا پشتی و ـــــكۆك دن
ونەتەوەیی بۆ ــــــی نێیارمەت

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
م ۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اخەتی ـــــە خیــــــەختن بــــب
روبەروبوونەوەی ت ۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ە كی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگ ن
وان  گ ەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

ختنەوەی هەلەکە بدا بە نۆ

ــــان،  ــــادك دنی هەاڵوخ ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەر 
ئیستانداردەكانی ژیان، دەخـت راگەیشـتن بەكـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێ اگەیشــتنی دەرم هەم
ــ ە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێ ی ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمە گ

ـــــەری واڵت تــــا مامۆخــــت او ك ێكــــار لە خەرتاخ
             ...دەختیان داوەتە نارەزایەتی دەرب ین

ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــ ۆ  روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گ دبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێ انـــــــــدا

ــەر ــد بە تونـدی خ كووت نـاوب او هەروەهـا لەپێوەن
ـــ س و گ تنـــی دا كـــانی مـــافی مـــ ۆ  لە  و ت

نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـ س، : ئێـ ان گـووتی

 .ن اد نەحەخ خالید شەهید: گەل خەروەری

 خۆشەویســـــــتمان نیشـــــــتیمانی داگی کەرانــــــی دەردی
 دەخــــت و خــــەری دەخــــتە.دەردە ئــــازیز کوردخــــتانی
 و دەپـــــۆکی ژێــــ  ژانـــــی و کــــورد گەلـــــی بەخــــەری
 کە گــ انە ئەونــدە دەردێکــی گەلەکەمــان، دارەڕەشــی

 موبــــارزەی ڕێــــگەی لە شــــی ین گیــــانی بەختک دنــــی
 لە هەمـــانە ژانەدا دەردو هەمــوو لەو ڕزگــاریاوازانە

 ن خــی کــوا ژیــان و گیــان کوردخــتان، ڕۆ ەکــانی  ی
 ژیــان بە ژیـان کـوا کـۆی ەیی، و دەخـتی ژێـ  بە هەیە

 نف ـی و بـ  پـ  و دەخـت لەخەر بەند کە دەژمێ درێ
 ژیان بە[ بەژێ دەختی] دب ؟ژیانی لەخەر دیکتاتۆران
 لە ژێ دەخـــــتی ەب ژیـــــانی تـــــایبەت بە نـــــاژمێ درێ

 بــۆ دژمـن دا، بــاپی ان بـاو ئــاوی و خـاک و نیشـتمان
 ژیــانی کە دوژمــنەی ئەو نیشـتمانە؟ ئەو لەخــەر بـ ی
 دەبـ  دـۆن بەزیـ ەت، مەرگـی ک دۆتە حاڵ و ماڵ لە
 بــدا؟ئەو بەخــتە  درێـ ە خــەر بێـدەردی گەڕێــین لێـی

 لە ئـــاوا کە وی دانـــانەی خـــاوەن نیشـــتمانە خـــاوەن
 دەبـ  دۆن بێزارن، ختە  لە ئازارن بە دوژمن دەخت
 دەردو لە پـــڕ ژیـــانە ئەو و گیـــانە نیـــوە گیـــانە ئەو

 گیـــــانی بــــۆ ئەمـــــان بــــ  ئـــــاوری نەکەنە ژانەیــــان
 خاوەن لە ژیانیان ناڕەوا بە دوژمنانە ئەو .دوژمنان؟

 تــاڵ لەوانــی  ژیــن کـ دوە، تــاڵ نیشــتمانمان و مـاڵ
 بەخـــتە  دژ کە لێکـــ اوانە خـــتە  حەنـــی ئەوە. بــ 

 کوردخــتانی ڕۆ ەکــانی  ی بــۆیە هەر. بــیکەن گەران
 نیە بایەخێکی گیان  یەکەوە، هەموو لە ک او داگی 
 لە خــاندنەوە تــۆ ە کە دا، پیــ ۆز ئامــانیی ڕێــی لە

 کوردخـــــتانی لە ڕاونــــانیەتی پاشـــــان گەروو خــــتە 
 موبـارزە و خەبـات ڕێـی لە گیـان. ئازیز خۆشەویستی

 زینــــــــدوانەی دڵ ڕۆ ە ئەو  ی نـــــــیە بـــــــایەخی دا
 کە کوردخــــتان ڕۆ ەیەکـــی هــــی  بە ـــ . دخـــتانکور

 ڕۆ ەکـانی زۆربەی کە بـ  زیندوو م ۆڤایەتی هەختی
 لەگەڵ بەاڵ  نـــیە، خـــۆی بەگیـــانی دەربەخـــت وان،

 ئیســـارەوە، و فیـــداکاری ڕوی لە هەرکـــا  ئەوەشــدا،
 گیــانی حەزدەکــا  عەزیــزە، خــۆی هەڤــااڵنی گیــانی
 بە بکـــا خــۆی خـــوێنی و وان گیــانی خـــوپەری خــۆی
 و بەخـەربەرزی بمێنن هەڤااڵنیان ژیانیان، شیدێڕکێ

 هەڕ. خــۆ  هەڤــااڵنی و بمــ ێ خــۆی خـەرکەوتویی،
 د ـی لە کوردختان ڕۆ ەکانی لە هەرکا  مەرگی بۆیە

 بە موبـارزە و خەبـات دەشـزانن کە بەژانە هەڤااڵندا
 مەرگــی مەپ خــە و گەڕێ لــ   ــا. نــاب  خــوێن بــ 

 ئەو مەرگــــی. بەژانە هێنــــدە هەڤــــااڵن لە هێنــــدێ
 مانـدوویی و خزمەت و ودیان، هەموو کە هەڤااڵنەی

 نــازانیێکی کە ئەوە بــ  شۆڕشــگێڕانە، و شــۆڕ  بــۆ
 لە کیـــــنە ئەوەی بـــــ  و بگــــ ن لەبەردـــــاو خۆیــــان
 بەژانە مەرگیان دەندە دەزان .بگ ن لەدڵ هەڤا ێ 

 خــۆی بە ــ . زیــانە؟ شــۆڕ  بــۆ مەرگیــان دەنــدە و
 دا شــۆڕ  ڕیــزی لە دا هەڤـااڵن د ــی لە ئەوکەخـانە

 و نەخـــــــ ەوتن بە مەگەر. دەمێنـــــــ  پــــــ ە لەو هەر
 لە کەخــانە  ــۆڕە ئەو خــۆی ئامــانیی بە بەگەیشــتن

 ئەو دیــارە. ببێــتەوە پــڕ دا هەڤــااڵن ڕیــزی لە و دڵ
 دا، شــەهیدان هەشــتی بە لە ئەوانــی  ڕۆحــی دەمە

 کوردخـتان بە ـ . دێـتەوەبەر ئـاهێکی و دەحەخێتەوە
 پـــڕ یــانکەلەبەر کە، زۆرن بەژانــی مەرگ وا ڕۆ ەی

 خەبـــاتی خــازمانی. بەخــەرکەوتن مەگەر نــابێتەوە،
 پێشکە  ئاوای بەن خی هەرە ڕۆ ەی زۆری خوێناوی

 کە داگیــ کەر دژمنــی. کــ دوە کوردخــتان خەبــاتی بە
 ئامـــانیی ناگـــاتە داخـــەپاودا  ەنگـــی لەبەرەکـــانی

 دەدات هەوڵ کوژیەوە ڕەشە ت ۆرو ڕێگەی لە خپ ەی،
 و شـۆڕ  سـتەکانیهە وێ بە کادرە لە زەربەتدان بۆ
 لەگەڵ ت خــــــاندنی ئینســــــانیەو نــــــا بەرنـــــامە ئەو

 بە کوردخـــــــتان شۆڕشـــــــی د ەکـــــــانی بە ئەنـــــــدامە
 گەلەکەمـان ن خەکانی بە ڕۆ ە لە یەکێ .کارهێناوە

 ئێـ ان ڕژیمـی ت ۆریستەکانی دەختی بە شێوە بە  کە
 ناخـــــ او حەخـــــەن اد خالیـــــدی ک ا،کـــــاک شــــەهید

 .یە( خەنزی خالید)بە

 

 کــوڕی حەخــەن اد خالیــدی شــەهید
 دا 9090 خــا ی لە عەبــدواڵ مە 
 بنەمـــا ەیێکی لە خـــەنز شـــاری لە

 خا ی 7 لە. بووە دای  لە هەژاردا
 دەورەی تـــــــا مەدرەخـــــــە دـــــــوە دا

 شۆڕشی کە. خوێند دەرخی ڕاهنمایی
 بە کــ د، پــ  دەخـتی ئێــ ان گە نـی
 هێــــزە نــــامەردانەی هێ شــــی هـــۆی

 خـومەینی ڕژیمـی گەرەکانی خەرکوت
 درێ ە توانی نەی کوردختان خەر بۆ
 بە ڕۆ ە وەک. بدا خوێندنەکەی بە

 شــــــــەرەف و د پــــــــاک و هــــــــیمەت
 پـــاییزی تان،کوردخـــ پەرەخــتەکانی

 ڕیــــــــــزی نــــــــــاو هــــــــــاتە 9018
 مامۆخـــتا دەفـــتەری پێشــمەرگایەتی

 پێـــــ  لەگەڵ. عیـــــزەدینەوە شـــــێخ
 وێــــ ای خەبــــات خــــازمانی هــــاتنی

 هـــاتە دەفــتەردا نـــاو لە هەڤــااڵنی
 بە بــــــوو و خەبــــــاتەوە خــــــازمانی
 خازمان لە پێک او باوەڕ ئەندامێکی

 بەو دا، شـۆڕ  بەکـاری درێ ەی داو
  ێـی ەک تێکۆشانەوە و پاکی پەڕی

 خــــازمانی د ســــۆزانی ڕەزامەنــــدیی
 .بوو خەبات

 هۆی بە حەخەن اد خالیدی شەهید
 خــەر پـ ەی خـۆیەوە شـیاوی و پـاکی

 دووهەمــی کـۆنگ ەی لە تـا دەکەوت،
 دەفـتەری ئەنـدامی بە بوو خازماندا
 ئەوە  لەگەڵ خالیـد کاک. خیاخی

 بە و  یــــــــ ەت بە  وێکــــــــی کە دا
 پــاکی نیهـایەتی لەبەر بـوو،  ەرگ

 لە کـــاری زۆرتـــ ی کـــاری خـــتدرو و
 خازمان تەداروکاتی و دارایی بەشی

 و پــــــاکی لە دەخــــــپێ درا، پـــــ  دا
 لە. بــوو وێـنە کە  دا کــاری دروخـت
 بــوو دا 9072 خــا ی ئە  بەهــاری

 کۆمیســـــــــــــــیونی بەرپ خــــــــــــــی بە
 ئینسانێکی خالید کاک. کۆمەاڵیەتی

 لەوە  وێ بوو، د پاک و خۆ  ڕوو
 و  یـــــــددی زۆر خۆیـــــــا کــــــاری لە

 شــــەهید. بــــوو عــــا  تیخۆشەویســــ
 کە خـــازمانیانەی کـــارە لەو خالیـــد
 بەشداری  ەنگدا دەند لە و گوت ا
 پەڕی ئەو دا خــــەنگەرە لەو و کــــ د
 شۆڕشـە و خـازمان ڕێبـازی بە ئیمـان

 نیشان خۆی لە کوردختانی ڕەواکەی
 ڕۆ ە ئەو گـــــــ انەوە دابەداخێکـــــــی

 بە ناڕەمــــانە ئەو گەل، بەنــــ خەی
 و خەبـــــــات خـــــــەنگەری ئیمــــــانەی

 شـــەممە خـــ  شـــەوی لە شـــان،تێکۆ
 کـــــــۆدی9072 گە وێــــــ ی ی1/8

 کـاتی بە شەو ی 7 خەعات خۆری،
 عەوامی ـی دەخـتی بە تـاران هاوینی
 لەنـــاو ئێـــ ان ئیســـالمی نـــا ڕژیمـــی
 دا عێـ ا  کوردخـتانی ڕانـیەی شاری

 کـــاروانی ڕیــزی دـــوە کــ او شــەهید
 شـــەهید مەرگــی.گەلەوە شــەهیدانی
 بـــــۆ بـــــوو گەورە زیـــــانێکی خالیــــد
 مەرگــی.شــۆڕ  و ەبــاتخ خــازمانی
 بە و گــ ان داخێکــی خالیــد شــەهید
 و هەڤـــــااڵن د ــــی خـــــەر بە ژانــــی

. هێنــــــا دا ناخــــــیاوان و دۆخــــــتان
 کاک نەم ی گیانی لە خیو هەزاران
 ڕیــــزی شـــەهیدانی گشـــت و خالیـــد
 نەمــان و ڕوخــان.کوردخــتان ڕزگــاری

 تـاران پەروەری ت ۆریسـت ڕژیمی بۆ
 بــــــۆ گەل نەع ەتــــــی و نەفـــــ ین ،

 دەخـــــتی.  اخوخـــــان خیانەتکـــــارو
 خەزانـــــی هێـــــزەو بە گەل تــــۆ ەی
 خۆف ۆشـــان تەمەنـــی گەاڵی پـــاییز

 تـــاوان هەمـــوو دەخـــتی و دەوەرێنــ 
 گیـــانی لە خــیو.ن تێنـــ  دە بــاران

 شـــــــــەهیدانی خـــــــــەر ە  پــــــــاکی
 .کوردخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

 

ناخــ او .شـەهید ئەحــمەد فـاتمی: گەل خـەروەری
ـــــــــــــــــــــــــــــــمەد خـــــــــــــــــــــــــــــــاوانی  .بە ئەح

ــادی ــادی خــەروەران ی ــوو و شــەهیدانە ی ــانە، هەم ــادی دەم  ی
ــادی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانە شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .وخەمـ

ــان شـــادیدا لە ــارە،  ێیـ ــۆ دیـ ــان بـ ــتیان خۆیـ ــان لە دەخـ  ژیـ
 دەكــی. بهێــنن پێــك گەل بــۆ خــەربەرزانە ژیـانی كە بەردا،
ــەر ــ ــ ــ ت ەفیانشـ ــ ــ ــەرەفی كە هە گـ ــ ــ ــارێزن گەل شـ ــ ــ  ئەو. بپـ

 بـایەخت  بە پـ  خەباتیـان مـاوەی كە  ژیانی كە شەهیدانە
 لە دەخـتیان كۆی ەیەتی، و دەختی ژێ  درێ ی ژیانی لە بوو

ــی ــ ی تەمەن ــۆی ەیەتی درێ ــۆ ك ــا ب  ئەو. بەردا هەتـــایە هەت
ــەروەرانەی ــەریان كە خــ ــازی بەردە خــ ــای بــ ــازادییە رێگــ ــ  و ئ

ــاوی ــان  فــ ــنەری ،خوێنیــ ــكی ڕوخێــ ــدادیە، كۆشــ ــۆ لە بێــ ــ  خ
 هێنــدەی بــ ینە، د یــان. نــابوورن گەل مــافی لە و دەبـوورن
ــی ــ ــتان بەرزای ــ ــان كوردخ ــ ــا  هەر. بەرزە هیوای ــ  بە لەوانە ك

 بە ـ . گەلـێكن ئامان  هیواو بە بەاڵ  ئادەمیزادێكن، لە 
ــۆ ئەوانەی ــازانیی بـ ــی و گەل نـ ــتەمگەران دژایەتـ ــنە خـ  دێــ
 دەبـنە. نەهـاتەوە و هات ڕێی ونەدەكە خەباتەوە، مەیدانی
 خە ــك مەرگـی پــێ  خۆیـان مەرگــی پێشـمەرگە و خەبـاتگێڕ

 خــەری كــورددا گەلــی بەخــتەوەری و ئــازادی ڕێــی لە دەخەن
 بی  لە و داڵندا لە زیندووە یادیان ئەوانە. دادەنێن خۆیان
 یادیـان ئەركـی خـۆی نۆرەی بە خەروەران یادی كتێبی. نادن
 ئـاوەدانت  وان یـادی بە زۆرت   ید كە دادەن ، شان لەخەر

ــان خــەروەرەكانی كــورد خوشــكانی و بــ ا تــا دەكــاتەوە،  خۆی
 كوردخـتان وكـوڕانەی کـ  شـێ ە ئەو دەنـدەن بزانن و بناخن
 ئـاوەدانی كـا  بـزانن و كـ دووە كوردخـتان فیدای خۆیان كە

 دێ كـا . خەاڵت خـوور شەهیدانی گیانی بە ئاوەدانن زیات 
ــانزیات ڕۆ ەی شـــار كـــا  و ــۆڕی بە كـــ دووە پێشـــكە   یـ  كـ

(  خـاوان دێـی)  هێنـدەی هەیە دێ كـا . خەبـات شەهیدانی
ــەربەرزی ــاو خــ ــانی نــ ــتان ئاوەدانیــ ــت كوردخــ ــدەی و بێــ ــ  هێن

 دێ كــا . خەبـاتەوە شـەهیدانی كـۆڕی نـاو نـاردبێتە شـەهید
ــەروەرانی یـــادی گۆشـــەی لە هەبێـــت نـــۆرە هێنـــدەی هەیە  خـ

ــازمانی ــدا خـ ــدەی و خەباتــ ــاوك دب  هێنــ ــەهیدەوە بە نــ . شــ
ــ  ــ ــڕۆ  بە ــ ــ ــ ــۆرەی ئەم ــ ــەروەرێك نــ ــ ــ ــەروەرەكانی لە خ ــ ــ  خ

 ی،( خـاوان)  بە ناخـ او فـاتمی ئەحـمەد شەهید(. خاوانە)
 بنەمـا ەیەكی لە(  خـاوان)  دێـی خە كـی عەبدواڵیە كوڕی

ــوتێ  ــك لە  ــ ــوو دایــ ــ ــا. ب ــۆلی تــ ــ ــی پ ــایی یەكــ ــ  لە ڕاهنم
ــانەی ــاوان نوتاباــ ــد، خــ ــان خوێنــ ــاری لە پاشــ ــا ی بەهــ ــ  خ

 خەبــاتی خــازمانی پێشــمەرگەی ڕیــزی نــاو هـاتە دا 9010
 بـاوەڕ بە و خـەرەخۆ لە و ژیـ   وێكـی. ئێـ انەوە کورختانی

ــوو ــان دوای. ب ــی بە بارهـــاتن و ڕاهێن  پێشـــمەرگایەتی ئەرك
  ەنگــی بەرنامەكـانی لە پێشـمەرگەكانی بـ ا شـانی بە شـان

 هاوەاڵندا، ناو لە. بوو بەشدار ب دوو خۆی لە پارتیزانیدا
  ویـیەوە خـەرەتای لە. دەناخـ ا بـاوەڕ بە و ژی   وێكی بە

 ئی تــ ا  خـاوەن و گەڕاوە پیـاوێكی خـەرەخۆیی لە و ئـارامی
ــوو ــوا  ێـــی زۆر هەڤـــااڵن، نـــاو لە ب  بـــۆ بـــوو هومێـــد و هی

 بە. گەلەكەمانـدا ڕەوای شۆڕشی لە زیات  ئەركی هە گ تنی
 دێــی لە دا 9010/گە وێـ ی/90 ڕۆژی لە گـ انەوە داخـی
ــا  نـــاودەی لە ،(كەپ ەخـــەن)  ــانە، ی(ئاربابـــا)  پـ  بە بـ

 ب ینێكـی دەردـوو دەخـتیەوە بە كە خۆی تفەنگەكەی گول ەی
 بەر كەوتە لـقەكەی ڕاگوێزتنیـدا كـاتی لە و هە گ ت كاری

 تـۆپ گـول ەی بـاران ئـاوی وەك و داگی كەر دوژمنی گەمارۆی
ــارە و ــەریاندا بە خومپـــ ــاری خـــ ــ ــەهید. بـ ــمەد شـــ ــ  وەك ئەحـ

 لە بــوون ڕزگــار دوای بــوو، زبەر ورەی خــا  پێشــمەرگەیەكی
ــن دڕنـــدانەی هێ شــی ــزەی كە كاتێكـــدا لە دوژم  شـــادمانی ب

ــوو، لێــو خــەر لە هەڤــااڵنی بــوونی خــەاڵمەت و شــەهادەت  ب
 خــازمانی شــەهیدانی كــۆڕی بــۆ خــۆی ئیمــانی لە پــڕ گیــانی

ــی لە خەبـــات، ــارگی)  دێـ ــۆوە ،(خـــووركێو خیسـ ــی دـ  باوەشـ
ــتمانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتەوە نیشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ...خۆشەویس

 .ئەحــمەد شــەهید و كوردخــتان شــەهیدانی بــۆ خـیو هەزاران
 

 خەبــات خــازمانی پێشــمەرگەیەکی بــاوکی
 .ک د یـــــــدوای یــــۆدــــک بانە، ەشاریــل
 

 خـــازمانی پێشـــمەرگەی نـــ اد ئەحـــمەد دیـــار کـــاک 
 خـوالێی.کـ د لەژیان ما ئاوایی هەمیشە بۆ خەبات،
 ل  شێاان با ی گوندی ل  م ەممەد کاک بێت خۆ 
 بەهــــۆی خــــا یدا 77 تەمەنــــی لە و بــــووە دایــــ 

 کەخـێکی نـاوب او. کـ د دوایـی کـۆدی د ەوە خەکتەی
 دوایـــــین تــــا و بـــــوو خۆشەویســــت گەل و خۆشــــناو

  ەنــابی رێبــازی لەوەفــادارانی ژیــانی هەناخــەکانی
 .مــــــایەوە حســــــەینی  ە لــــــی ییدخــــــە مامۆخـــــتا

 ڕێبـــــازی هـــــۆگ انی و گشــــتی خـــــک تێ ی نــــاوی بە
 بـانی و دیـار کـاک لە خەرەخۆشـی و پ خە خازمان،
 بـۆ دەخوازین خێبووری هیوای و دەکەین کار و کەس

 کـــاک خۆشـــبێت خـــوالێی ڕۆحـــی و خزمـــان هەمـــوو
 .بــــــ  شــــــاد بەریـــــن بەهەشــــــتی بە م ەممەدیـــــ 
 را اـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــیە انـــــــــــــــــا و انـــــــــــــــــال ە

 

 ڕێکەوتــــــــــی یەکشــــــــــەممە رۆژی بەداخەوە
 پێشـــــــمەرگەیەکی بـــــــاوکی 01/7/0202

 کـــۆدی بـــانە لەنــاودەی خەبـــات خــازمانی
 .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د دوایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 ئەحمەدنــ اد م ەمــمەد بێــت خــۆ  خـوالێی
  یــــــباوک کورده عەلی م ەممەدی ب  ناخ او

ـــــاری ـــــوردنی ڕێکاـــــ اوی داواک ـــــونەتەوەیی لێب ـــــۆ نێ  ب
 خیاخـی زینـدانیانی بـۆ دەرمـانی پێداویسـتی دابینك دنی

 .ئێ ان لە ئاف ەت
ــ اوی  ــ ــور ڕێکا ــ ــونەتەوەیی دنیلێب ــ ــاریەكی نێ ــ ــ دۆتەوە بەرز داواك ــ ــدا و ك ــ ــاری تێی  خوازیـــ

ــدانیانی بــۆ دەرمــانیە پێداویســتی دابینك دنــی ــ ان زینــدانەكانی لە ئــاف ەت خیاخــی زین  ئێ
 ڕێکـــاری كە کـــ دووە ڕژیـــم کاربەدەخـــتانی لە داوای نێـــونەتەوەیی لێبـــوردنی ڕێكاـــ اوی.دا

ــ نە پێویســت ــ گس لە ریەكهە نەخۆشــی دارەخــەرک دنی بــۆ بەر بگ ــنەب م ەمــمەدی، نێ  زێ
ــان ــانی، تەنــی.حییــاب خــوهەیال و  ە لی ــ گس هاوخــەری ڕەحم ــمەدی نێ  لەوە بـــاس م ەم
ــد لەگەڵ هاوخــەرەکەی مــانگە شــە  کە دەکــات ــکە کەخــی دەن ــا نەخۆشــی توشــی دی  کۆڕۆن
 بزیشـکی  پێداویسـتیەکی هـی  و نەکـ اوە بـۆ دارەخـەرێکیان هـی  ئێستا هەتا بەاڵ  بوون،

ــتبەرد لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیە دا ەخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەری ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیەکەیان دارەخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .نەخۆش
 لەزینـدانی پوشـپەڕەوە پێنیـی ڕێكەوتـی لە بـووەو كۆڕۆنـا پەتـای تووشی  ە لیان، زێنەب

ــت اوەتەوە نەردەك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ گواخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوێنێكی بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .نادیـ
ــۆهەیال هەروەهـــا ــاب، خـ ــارێزەری حییـ ــا پـ ــا كی و دادگـ ــی، دـ ــدان مەدەنـ ــی دا لەزینـ  توشـ
 .بووە کۆڕۆنا ڤایڕۆخی

 تێكۆشەری و دێ ین پێشمەرگەی دوایی كۆدی
.بانە شاری لە  خەبات خازمانی  

ــاك  ــمەد كـــ ــا  پور م ەمـــ ــ او خـــ  بە ناخـــ
ــ ین پێشــمەرگەی خــاوانی م ەمــمەد  و دێ

ــەری ــ ــوردو تێكۆشـ ــ ــازی كــ ــ ــازمانی ڕێبـ ــ  خــ
 هەمــوو كە ئێـ ان، كوردخـتانی ی خەبـات
 خـازمان ڕێبـازی بە وەفـا بە د سۆزو كات
ــیەكەی و ــاری و ڕێبەرایەت  خائینـــانی نەی

ــن ــ ــ ــازمان بە دژم ــ ــا خـــ ــ ــیندو بوو،تـــ ــ  ایـــ
ــازانی گەڵ لە ژیـــانی خـــاتەكانی  هاوڕێبـ

ــدا لە ــ ــوو، پێوەندی ــ ــا  داخەوە بە ب  پـــ
ــوەڕۆی ــەممە نیــ ــ ی ی ١٥  دوارشــ ــ  گە وێ

ــۆدی ١٠٧٧ ــۆری كـ ــۆی بە خــ ــی هـ  نەخۆشــ
 بابەشـێخ. كـ د دوایـی كـۆدی درێ خایەن

ــەینی ــ ــ ــ ــ ــك تێ ی حوخـ ــ ــ ــ ــ ــتی خـ ــ ــ ــ ــ   و گشـ
 بۆنەی بە خەبات خازمانی هاوباوەڕانی

ــۆدی ــی ك ــاك دوای ــمەد ك  تێكۆشــەری خــاوانی م ەم
  خەبات خازمانی ڕیزەكانی ئەندامی كە  و دێ ین

ــا و خــانەوادەی بە خەرەخۆشــی  و دۆخــتان و نخزم
ــی  و خـــاوان  دێ پەروەری شــەهید تێكۆشــەرو خە ك
ــاری ــ ــ ــانە ش ــ ــنن بـــ ــ ــی و ڕادەگەێـــ ــ  و  ە  هاوبەشـــ

 .پەژارەیانین



 6 
 

 
   زاینی ی 2020  و ی ی02. خۆری کۆدی ی 1399 پووشپەڕی ی 30 . شەشە  و خی خا ی {322 }: ژمارە.  ئێ ان ردختانیوک خەباتی خازمانی ناوەندی کومیتەی ئۆرگانی .تێکـۆشـان

 
  

   
 

 
  

   
   
   
  

    
    
    
   
  
  
  

 
   
  

   
 

   
 
  
  

   
 
 
 
   
 
 
  
  
  
  
  

 
  

 
  

    
 
 
 
  

 
  

   
  

 
  
  

 
  

   
 
 
 
  

 
 
 

 
 
  
   

 
   

 

وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئە  
بــــــــــارودۆخەی 
ـــ ان خ اپتـــ   ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
ن خــــی زێــــڕ و 
خــــکە بە هــــۆی 
زیادبونی ن خی 
دو ر و ئەرز لە 
 .ئێ ان زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لەدا ک
زیادبونی ن خی 
دو ر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
ن خـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە   یه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەخـــەر پەردەی كونف انســـێكدا
 خـوپای مووشـەكیەكانی دا كیە

 كە رایگەیانــد و  دا پاخــداران
ـــەكی ناوەنــدی 90 خــوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــانی وەبەرهێن  وە،كــ دنە ت
ـــــــــــ تن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدرێ ئەنیــــا  فەرمانــــدەیی

دانـانی خــوپای پاخــدارانی 
رژیم لە لیستی تی ۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر دەنـــد پێشـــت  و خـــا ی  

وەزی انــــــــــی دەرەوەی  0292
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ خ

ن و بــۆ ئەو مەبەخــتە پــ  بــدە
ــارەیەك  خـەفەر و هـاتوودۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی خــــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــ ێ و حیســــابی  ــــنووردار بك خ
ــــــــ ێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان ب 

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوخ
ـــاوی رۆخـــتە  ناخـــمی   یەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی ن ارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای خ خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاخ

ــــــــۆیەوە ، وە گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەم یكــــــا  لە دواردێــــــوەی 
ـــی ب یارنـــامەی  ـــ  ك دن  ێبە 

ـــای  9101 ی ئەنیــومەنی ئاخ
ــــــ ان،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

خوپا و وەزی ی بەرگـ ی لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی خــــوپا و شــــی كەتی  موش
ـــــــازی خـــــــوپانی  و  نەوت و گ
ــی كەتی راه خــاحی  خــەر بە  ش

ـــــای خاتەمولئ ەنبیـــــای نەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی نودخــــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیی ای

بەاڵ  بە دانـــــــــانی  .90009
ــــاوی خــــوپای پاخــــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــ ۆری ئەم یك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــخوپای پاخدارانی رژیم ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاخــــــــداران خــــــــوپای
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــ وپە و تــــانم دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە خـەر تی ۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  خیاخ
 هەر نەك ئێـــــــــ ان رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار نـودس نەیتوانی
ــاو ئیســ ایی   بە كــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــا وێ انی م  زیــات  م
ـــــۆ  دابە  و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی ك دنــی زیــات  و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە  ش
ــــــی  و زۆر خــــــامانێكی فی ۆدان

 ئێ ان هەژاری خە كی زەوەندی
ـــــوپای  ـــــی خ ـــــدارانی رژیم پاخ

ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیاەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تی ۆریســــــتی  وەاڵتە گ وپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروخ
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەم یكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــ وت ب بەی
ك دەوەیەكـــــی تی ۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك خـەربازی ئەم یك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە حیزبــــواڵ ـــــتی گ ت وە دەخ

ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەخ
ـــان داو  دەخــەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــ دەوەی  ــا  دان ــ ای ئەنی وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تی ۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وە تە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم  یا یاك
ــا  ئیس ایی یشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا دەنـدین  ـار ئیســ ایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرد بە تون

ــواڵی داو ــ دەوانەی حیزب ەتەوە ك
ـــــــانی زۆر بە ژێ خـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

خــوپای تی ۆریســتی پاخــداران 
ــان  بـۆ زیـات  بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گ ینگــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوخ ــــتنی، خ پەكاس
تەواوی كـــــــــ دووەتە خـــــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 

ـــــــــــاودا  لە ـــــــــــوێت ین هەنگ ن
ـــــــی  نووخــــــینگەی شــــــۆرای م 

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بی ەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 خـازمان هەیئەتەكانی.  ك د باس
 ب وخكەی دا كیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێ یان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكە  خـــــــاكەلێوە ی92

 .ك د ورەخمەكانرێ بەرێوەبەرانی

 

ــــــــك ــــــــ  لە ئاوڕێ ــــــــی هــــــــزری و بی  و نەتەوەی
 .حوخەینی  ە ل خەید مامۆختا شۆرشگێڕانەی
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 یــادی خــۆری، كــۆدی ی١٠٧٧ پووشــپەڕی ی٠٣
 خەید مامۆختا دوایی كۆدی خا  ۆژی یەمین١٣

 و رێـــــــبەران لە یەكێـــــــك حســـــــەینی  ە ل
 و ئێـ ان كوردختانی لە كوردایەتی پێش ەوانی

 كوردخـــتانی خەبـــاتی خـــازمانی دامەزرێــنەری
 خــــا ی لە  ە ل خــــەید مامۆخــــتا. ەئێــــ ان
 خـــــــــــەردەمی لە خـــــــــــۆری كـــــــــــۆدی ی١٠٠٤

 رێكا اوەییەكـــانی دـــا كیە گشــتگی بوونەوەی
 بۆكــــان حەمامیــــانی لە ژێكــــاف، كــــۆمە ەی
 فەرمـــی بە و دەخـــوات ئەنـــدامەتی خـــوێندی
 بە خـــــزمەت و دـــــا كی بە دەكـــــات دەخـــــت

 و كــــــۆمە ە وە نــــــانی دوای لە. نەتەوەكەی
 دامەزرانــــی و تدیمـــوك ا حیزبــــی خـــەپاندنی

 مامۆختا مەهاباد، شاری لە كوردختان كۆماری
 حیـــزبە، ئەو ئەنـــدامی نـــابێتە ئەوەی لەگەڵ
 و نیشـــتمانپەروەر كـــوردی تــاكێكی وەك بەاڵ 

 بە كــوردی، كۆمــارێكی دامەزرانــی بە د اــۆ 
 دەخـــت بەرپ خــایەتی بە هەخــت و د گەرمــی

. كوردخــــتان رۆژنـــامەی بـــۆ بەنووخـــین دەكـــا
 پێشـــــەوای لەخـــــێدارەدانی و كۆمـــــار لەدوای

 كـــــــــوردێكی وەكــــــــوو مامۆخــــــــتا كــــــــوردان،
 دەمێنێــتەوەو گەلــدا بەرەی لە نیشــتمانپەروەر

  ۆراو ــــۆر وتــــاری و پەخشــــان و شــــێا  بە
 و ئـــــازادی و نیشـــــتمان بـــــۆ خـــــۆی هەخـــــتی

 لەو. دەردەبـــــڕێ نیشـــــتمانەكەی خەربەخـــــتی
  ەماوەریەكـان راپەرینە پێ  هەتا و ماوەدا

 و شــــوێن هەر ەل پاشــــایەتی، رژیمــــی بە دژ
 هـاتبێتە  واڵنەوەیەك كوردختان ناودەیەكی

 لــ  پشــتیوانی دوو و خــ  بــ  مامۆخــتا پــێ 
  ـــــــواڵنەوەیە ئەو داوە هەو ـــــــی و كــــــ دووە
 راپەرینی دەخماخەكانی یەكە  بە .خەربگ ێ

 لە پەهـــــ ەوی دەخـــــەاڵتی بە دژ  ەمـــــاوەری
 پێشــــەنگایەتی بە بــــانەی  شــــاری ئێــــ ان،
 كەوتە ێزیـــانبەر و دەهـــات ك ـــپەی مامۆخـــتا
 و شــار نــارازی ئامـادەو  ەمــاوەری رێكاسـتنی

 و كۆبــــــوونەوە و كــــــۆڕ بەردەوا  مـــــاوەدا لەو
 شــێوە بەو و بەرێـوەدەب د  ەمـاوەری میتینگـی
 ك دنــی رێبەرایەتـی. دەدا نێـ  شۆرشـی كـورەی

 شاری  ەماوەریەكانی راپەرینە و نارەزایەتی
 هـــــــۆی بــــــووە مامۆخــــــتاوە، لە یەن بــــــانە

 و شۆرشـــــــــــگێڕی یهەخـــــــــــت پەرەگ تنـــــــــــی
 و تـایبەت نۆنـا ێكی دـوونە نارەزایەتیەكـان
 شێویەك هی  بە شا دەخەاڵتی دامودەزگاكانی
 كـــونت ۆ ی و خـــەریدا بە زا ـــبن نەیـــانتوانی

 لەپـااڵ مامۆخـتا بوو كاتێكدا لە ئەوە. بكەن
 كەوتە بـــــــانە نارەزایەتیەكـــــــانی راگ تنــــــی
 حەماخـەت ئەو دیكەو شارەكانی لە پشتیوانی

 ئەو دەگەیانــدە بانەییەكــانی نەیفیــداكاریا و
 بە دژ حەماخـی و ئـاگ ین وتاری بە و شارانە
 بۆ دەدا هان زیات  خە كی پاشایەتی، رژیمی
 و راپەریـنە ئەو خەرخسـتنی و مەیدان هاتنە
 دەخــەاڵتە ئەو زۆری و زو ــم هــاتنی كۆتــایی

 بە .ئێـــــــــ ان لە كـــــــــوردە دژە و دیكتــــــــاتۆر
 و  ەماوەریەكــــــان راپەریــــــنە خــــــەركەوتنی

 خەید مامۆختا  پاشایەتی، دەخەاڵتی وخانیر
 و بەرنـــامە بە هەتـــا كە وابـــوو پێـــی  ە ل
 و نەزانـــــ ێ تـــــاران تــــازەی رژیمـــــی پالنــــی

 كـورد مافەكـانی و نەبـن حا ی لێی بەتەواوی
 ریــزی نەدەخـپ ، نوێــدا یاخـای و نـانوون لە

 ئەحزابــی بەخــەر راپەڕیــو و ئامــادە خە كــی
  لەو اریــــــــپارێزگ و نەك ێ دابە   یا یادا

  ە ل خەید مامۆختا تێكۆشانی و خەبات  یا یاكانی رەهەندە
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 و كـ د دەفـتەری پێشمەرگەی هێزی 
 نــــــــاودەی و شــــــــار دەنــــــــدین لە

 پاخدار هێزی لەبەرامبەر كوردختان
 ئاخوندانــــــــــــدا بەك ێگیــــــــــــ اوی و

 بـــڕی و گـــورچ زەربەی و وێســتانەوە
 گەڵلە هاوكــــــات. وەشــــــاندن لــــــ 

 بەربەرەكــــــان  و دیفــــــا  بڕیــــــاری
 لەبەرامبەر دەب  وابوو پێی مامۆختا
  وابی بۆ و بك ێ خۆراگ ی هێ شدا

 هـــــــی  ئاشـــــــتیانە  دارەخـــــــەری
 ئەوەی لەدوای .دانەخ ێ دەركەیەك
 و تــــاوان لە خــــومەینی هێزەكــــانی
 تــ  خـنوورێكیان هەمـوو  ینایەتـدا
 لە زۆر بەشــــــــــــــێكی و پەرانـــــــــــــد
 روبــاری داگی كــ دەوەو ناودەكانیــان
 خە اـــــا ی وەڕیاســـــت، خوێنیـــــان

 خــــومەینی شـــەرعی نـــازی و  ە د
 واز كە نووخی مامۆختا بۆ نامەیەكی

 و بێنـــ  بەربەرەكـــان  و خەبــات لە
 ئیمتیــــــازی بــــــیهەوێ هەردەنــــــدی

 وەاڵمـدا لە مامۆختا بەاڵ  دەدرێت ،
 ئەنیشــكت تــا كە تــۆ"  نووخــی بـۆی
 كوردەواریـــدایە، كــوڕانی خــوێنی لە
 خــوێنی لە دــ  یدەكە مــن لە داوا

..." ؟ تــۆ  ی بــێمە و بــكە  ئەوانە
 دوای لە هەتـــــــاوی ی١٠٥٧ خــــــا ی
 حاشای عزەدین شێخ مامۆختا ئەوەی

 و كــ د پێشــمەرگە هێــزی بــوونی لە
 و حیـــــزب بچێـــــتە نەبـــــوو ئامـــــادە

 مامۆخـتا تـایبەتەوە، تەشـكیالتێكی
 لە كۆمە ێــــك لەگەڵ  ە ل خــــەید
 لە بیـــــ ی هاوبـــــاوەڕانی و هـــــاوڕێ

 كە كـــ دەوە تـــایبەت تەشـــكیالتێكی
 لە بــــــ   یـــــا فكــــــ یەوە لەبـــــاری

 ماركسیســـــــــتی و دەپ ئەحزابـــــــــی
 خەبــاتی و كــوردایەتی و كوردخــتان
 بنەمــای و ئەخــ  بكــاتە نەتەوەیــی

 بـۆیە هەر خـۆی دا كیەكـانی و كار
 دا ١٠٥٧ خــــا ی خەرمانــــانی ی٥ لە

. پێكهێنــــــا خەباتیــــــان خــــــازمانی
 وابـــوو پێــی  ە ل خـــەید مامۆخــتا
 پێوەندی نە كورد نەتەوەی خەباتی

 نە و كمونیســـــــــــــتی فكـــــــــــــ ەی بە
 پێویســتە بە كـوو هەیە ئیسـالمیەوە
 هەمــوو و بــ  نەتەوەیــی خەبــاتێكی
 و دین هەر بە كوردختان دانیشتوانی

 بــن بەشــدار ئیــدئۆلۆژیەكەوە و فكــ 
 نەتەوەو بە خزمەت خەباتەداو لەو

 مامۆخـــتای .بـــكەن نیشـــتمانەكەیان
 ئەو لەدوای فیـــداكار و كـــوردپەروەر

 لە رژیــم نادادپەروەریــانەی و و ــمز
 دا تــاوی كوردخـتان، خە كــی راخـت

 و رژیـــــم بەربەرەكـــــانێی و خەبــــات
 دوا هەتـــــا و نیشـــــتمان لە دیفـــــا 

 خەبـــــاتی مەیـــــدانی لە هەناخــــەی
 و فشــار هـی  مــایەوەو نەتەوەكەیـدا

 دە ەمەیەكــی و تەنــگ و بەربەخــت
 نەیتـــــــوانی دەرەكـــــــی و نـــــــاوخۆیی

 و گەل رزگـــــاری بـــــۆ هەنگاوەكــــانی
 بە كـــوو بكـــا، شـــ  پـــ  اكەكەیخـــ

 بەكـۆ ی ماڵ و ناخۆشی هەر لەگەڵ
 و د اـــــۆ  زیـــــات  خـــــەختیەكدا و

 و ئامانیەكــانی بە دەبــوو ئومێـدەوار
 و تەوەژمتـــــــــــ  بە رۆژ دوای لە رۆژ
 و خەبـات بە درێـ ەی گورت  و گەر 

  ە ل خــەید مامۆخـتا. دەدا شـۆر 
 وە بــوو فیــداكار و د ســۆز كــوردێكی

  وە بە نەتەوایەتـــــــــی خەبـــــــــاتی
 ماوەی لە بوو، زەروور و ئەولەویەت

 خۆیـــدا شۆرشــی و خەبــات خــاڵ ١٤
 لەگەڵ راخــــــــــــتگۆیی و ئەخـــــــــــال 
 و زەروورەت بە كــــــــــــوردی نەتەوەی
 بە دووەی ئەو و دەزانــــی پێویســــتی
 خۆی خیاخی كاری بنەمای و ئەخاس
 .دانابوو

 

 دیارەكان، رێبەرە هە كەوتوو شەخسیەتە
 دا كیەكانیــانەوە و كــار بە و كــامە هەر

 دەگـــوت ێ یەكیـــان بە. دەكـــ ێن پێناخـــە
 یەكیتــــــ  بە خــــــەركەوتوو، خیاخــــــیەكی
 پــارتیزانێكی و شۆرشــگێ  یــان دیپ ۆمــات

 و رك دەخــــــە هەر وایە كە. خــــــەركەوتوو
 بە كــۆمە گە هە كەوتــووی كەخــایەتێكی

 تێكۆشـانی و دـا كی و كـار دوو یـان یەك
 رزگـاریاوازانە بزوتنەوەی.دەك ێ پێناخە

 و خەرك دەی دەندین خاوەن كوردختانی 
 كە وێـنەیە، كە  و هە كەوتە كەخایەتی

 رەهەندێکی دەند و بارێك لە كامەو هەر
 پێنــاو لە كـ دوە كــاری دا كـانە تـایبەت

 خەرخســــــتنی و بــــــ دنەپێ  ناخــــــاندن،
 و خـــــەرک دە ئەو. داوە هەو ـــــی دۆزەكەی
 بـــاەمە تیشــ  لێـــ ەدا دەمەوێ رێــبەرەی
 و خیاخـــــی ژیـــــانی رەهەنـــــدەکانی خـــــەر

  ە ل خــــــەید مامۆخــــــتا شۆڕشــــــگێڕی،
 و داگیـــ كەر لە بێـــزاری و ر .حوخـــەینیە

 نەتەوەی و خــاك رزگـاری خولیـای و حەز
 ەهەر پێناخـــە لە دەخــتی، ژێـــ  لە كــورد

 پێشـــــەنگەی و رێــــبەر ئەو ناخــــ اوەكانی
 .کوردخـتانە خە کـی خـۆراگ یی و خەبـات
 و خـــەربازی دـــا كی مەیـــدانی لە نەمـــ 

 دا، پێشمەرگە هێزی ك دنی خەرك دایەتی
 كــــــ دوەو نیشــــــتمان و گەل لە دیفــــــاعی

 ئاخونداندا داگی كەری رژیمی ولەبەرامبەر
 دەفتەری پێشمەرگەی هێزی. وێستاوەتەوە

 بە خەبــات خــازمانی ایــی دو و مامۆخــتا
 خــەید مامۆخــتا رێبەریــی و خـەرك دایەتی

 خۆنەویســـتانە و نارەمانـــانە زۆر  ە ل،
 خــــاكی دــــۆتەوەو داگی كەرانــــدا دژی بە

 وێـنە بـۆ. دۆزە  كـ دونە لـ  كوردختانیان
 ئێ انشــای شــەڕی خەزە ــوەر، ی١٣ شــەڕی

 ناوشـــــاری بەرخــــۆدانی و شـــــەڕ خــــەنز،
 و خەردەشــــت بۆكــــان، نــــاودەی خــــەنز،
 كە  داخـتانی پێشـمەرگە هێـزی كە بـانە،
   ئــ . خولقانــدووە نارەمانەتیــان وێــنەی

  و ارنامەــك ەــل نـــوانیـــــدەت   ــانــوونــــنم
 

 ی ەمـــــاوەر یەكســـــەنگەریەی و یەك یـــــزی
 ئەو زیانبـاربوونی لەخـەر .بك ێ كوردختان

 هــاتنەوەی پــێ : دەیفەرمــوو دابەشــبوونە
 ئەوەی بـۆ خـنە دووینە لەبانەوە خومەینی
 و كــــوردایەتی بــــۆ بــــدەین خە ــــك هـــانی

 ئەو خە كـــی بینیمـــان زیـــات ، راپەرینـــی
 دەپەكانـــدا و ئیســالمیەكان بەخـــەر شــارە
 ئەوەی خەتـــی كەس هـــی  وە ببــوو دابە 
 و لە یەك ئەوە. وێنـــــدەوەنەدەخ دیـــــكەی
 بـوو ئەوە هەو ـی بەردەوا  دیـكە لە یەكی

 وتـــووێ  بــۆ كــورد نەتەوەی نــوێنەرانی كە
 كۆبـــــوونەوەی لە كە نـــــوێ رژیمـــــی لەگەڵ

 دیـاری مەهاباد لە ١٠٥١ بەهاری خەرەتای
 بە عــــــــزەدین شــــــــێخ مامۆخــــــــتا و كـــــــ ا

 هەر داندرابوو، هەیئەتە ئەو خەرۆكایەتی
 و بــن ب یــاردەر و دەم اخــت هەیــئەتە ئەو
 لە وتــووێ  نەكەوێــتە خــۆی بــۆ كەس هەر
 كورد ریزی نێو لە كەلێن بەوە و رژیم گەڵ
 وێــنە بــۆ. نەكــ ێ خــاز رژیــم نــازانیی بە

 هەیئەتـی" بەنـاوی رژیـم هەیئەتـی كاتێـك
 مامۆخــتا بینینـی و دیـدار بـۆ" حوخـنینیەت

 پ خـی لەخـەر ئەوەی بۆ بانە شاری دوونە
 ئامادە ەن،بك لەگەڵ نسەی كورد نەتەوەی
  ز  كە رایســپاردبوو و بینــ  بیــان نەبــوو
 نــوێنەرانی بگەرێــن شــار شــارەو ئەوان نـیە
 لەگەڵ بچــن بـا مەهابـادن، شـاری لە كـورد
 مامۆختای .بنەوە خا  و بكەن نسە ئەوان
 و ناخــی ئاخونــدانی رژیمــی زوو هەر نەمــ 

 هێــــزی ئامــــادەك دنی كەوتە ١٠٥١ خــــا ی
 لە دیفــــــا  بـــــۆ پێشــــــمەرگە و  ەمـــــاوەر
 بەشــــێكی خـــەردانی بــــۆیە هەر. نیشـــتمان
 كوردخـتانی باشـووری شـارەكانی لە بەردـاو
 كامیـــاران، خـــنە، خـــەنز، وەكـــوو ئێـــ ان

 و نەوخـــــود پـــــاوە،  ـــــوان ۆ، روانســـــەر،
 كە شـــــــــارانەدا لەو. كـــــــــ د مەریـــــــــوانی
 بەرێوەب د  ۆراو ۆری میتینگی كۆبوونەوەو

 نـــیە ئامـــادە نـــوێ رژیمـــی وت خە كـــی بە
 بـــۆ دەگەڕێ بیـــانوو و بـــدات كـــورد مـــافی

 پێویســتە بــۆیە هەر كوردخــتان، پە مـاری
 كـورد نـوێنەرایەتی هەیئەتی لە پشتیوانی
 بەری نەدەیــن رێــگە و ئامــادەبین و بكەیــن
 لە یەن شۆرشــــەكەمان و خەبــــات رەنیــــی

 بەفیــ ۆ لــووتبەرزەوە ئاخونــدی كۆمە ێــك
 دیـــــــكە  ـــــــارێكی خاكەكەمـــــــان و بچــــــ 

. ەوەداگیــ كەران پۆخــتا ی ژێــ  بكەوێــتەوە
 دا، هەتـاوی ی١٠٥١ خا ی رووداوەكانی لە

 هێـــــــــزی بەو  ە ل خـــــــــەید مامۆخـــــــــتا
 مامۆختا دەفتەری ناوی ژێ  لە پێشمەرگەی

 بۆی ئەوندەی رێكیاستبوو، دا عزەدین شێخ
 رژیــم هێزەكــانی بەرمــبەر لە لە یەك كــ ا
 دیـكەوە لە یەكی و دەك د بەربەرەكانێی دا

 و خیاخــــــی كێشـــــە دارەخــــــەری هەو ـــــی
 و ئا ـــــا كێشـــــەی وەك یەتیەكــــانیكۆمەاڵ

 دەدا  ۆراو ۆرەكـانی نـاودە رەعیەتەكـانی
 بە نـامۆ و بین كورت ئەحزابی لە یەن كە

. ك ابــــوون خــــاز كوردخــــتان، كــــۆمە گەی
 مامۆخـــتا لەگەڵ خـــا ە ئەو هەر هاوكـــات

 عەبــدول ەحمانی مامۆخــتا و عــزەدین شــێخ
 دەنــدین و  ــاف بەگــی حامیــد و زەبی ــی

 كوردخــتان یــكەید نــاوی خــۆ  كەخــایەتی
 خــــــازك دنەوەی و پێكهێنــــــانەوە هەو ــــــی
 وابــوو پێــی دــونكە دا، ژێكــافی كــۆمە ەی
 دەتـــــــوان  ژێكـــــــافە كـــــــۆمە ەی تەنیــــــا

 پوتانســــــــیەلێكی و هێــــــــز كــــــــۆكەرەوەی
 گەل ریــــــزی كە بـــــ  ئەوتــــــۆ نەتەوەیـــــی
 پ خـــــە بــــۆ هەوڵ بەراخــــتی و یەكباــــات

 . بدات كورد نەتەوەییەكەی
 خومەینی نارەوای فتوای و فەرمان دوای لە
  خەرك دایەتی مامۆختا كوردختان، خەر بۆ

 ی هـــــۆنینەوه و بەنووخـــــین وەهـــــاهەر  
 ئەدەبــــی نوخــــینی و پەخشــــان  شــــیا ،
 كـورەی زیـات ی نێ ـدانی هەو ی حەماخی
 .دەدا كوردختانی شۆرشی و خەبات

 دا شـــــــێا ەكانی لە نەمـــــــ  مامۆخـــــــتای
 مەیـــدانی شۆرەخـــواری وەك پێشـــمەرگەی

 هێمــا گەل رزگاریــدەری تەنیــا و خەبــات
 لە هە ـــدان پێـــدا بە هەروەهـــا. دەكـــ د
 ك دنـی نیشان دەخت و كوردختان خ وشتی
 و كوردەواری رەنیەرۆی خە كی زامەكانی

 دواردێــــوەی لە وەاڵتــــی، داگی ك اویــــی
 و دەهــــۆنیەوە ئەدەبیـــدا دەنــــی و شـــیا 
 ئەوەی بـــــــۆ هانــــــدەدا كـــــــوردی تــــــاكی

 و هەبـ  داگی كەران بەرامبەر دژك دەوەی
 رزگـار ژێ دەخـتەیی و دی ـی بەندی لە خۆ

 بە  ە ل دخـەی مامۆخـتا هەروەها.بكەن
 ئیســالمی دینــی لە شــارەزاییەی ئەو پێــی

 بەتـــایبەت و دینیەكـــان دەنە لە هەبـــوو
 نورئان وەكوو ئیسال  دینی خەرداوەكانی

 و ژێ دەخـتی ك دنەوەی رەت بۆ حەدیس و
 ئاخوندان دەخەاڵتی ناڕەوایی خەلماندنی

 و تێكۆشـــان مانگنـــامەی بـــۆ نووخـــین بە
 دەنگــــی رادیــــۆ لە تــــایبەتی بەرنــــامەی
 رەوایی لەخەر بە گەی كوردختان خەباتی

 و کـــــــورد نەتەوەی خەبـــــــاتی زیـــــــات ی
 نامەشـــــــــــــــــ وعەیەتی و نـــــــــــــــــاڕەوایی
  بە ـــ .دێنــایەوە ئێــ ان، دەخــەاڵتدارانی

 مافاوازانەی خەباتی پێشەوای مامۆختاو
 توانایداو لە ئەوەی و رێگە هەر لە کورد
 و داگیــ كەران دژایەتــی بــۆ دەكــ ا، بــۆی

 و  دەخـــــتەییژێ لە كوردخـــــتان رزگـــــاری
 لە كـــــورد رەواكـــــانی مـــــافە وەدیهـــــاتنی
 ب یتـی کە کـ د تەرخان ئێ ان كوردختانی

 پێشـمەرگەیی، خیاخـی، دـا کی لە بـوون
 هوشـــــیاری بیوکـــــ دنەوەی تەب یغـــــاتی،
 کــۆمە گەی نێــو لە خیاخــی و نەتەوەیــی
 ئـــایینی و ئەدەبـــی بـــاری لە کوردخـــتان،

 .تێدەکۆشا ماندوبوون بەب 

 نەمــــ دا مامۆخــــتای كاروخــــەرک دایەتی 
 .باوێنینەوە

 و اخـــیخی دـــا كی بە نەمـــ  مامۆخــتای 
 كـــاریگەری  ەمـــاوەر هانـــدانی و تەب یــ 

 ئامــــادەك دنی لەخـــەر هەبــــوو بەردـــاوی
 لە. مەیـدان هـاتنە بـۆ  ەمـاوەر زیـات ی
 هەخـــــــــتی لە خـــــــــومەینی، ئەوەی دوای

 ك دنـی نـۆر  بـۆ ئێ ان خە كی مەزهەبی
 پــی ە کەوتە و وەرگـ ت كە كــی دەخـەاڵت

 کوردخــتان، مــافاوازی خە کــی بە کــ دن
 بە گەران بە كـ د دەخـتی نەم  مامۆختای

 و كوردخــتان  یا یاكــانی نــاودە و شــار
 و  ەمـــــــــــاوەر روونكـــــــــــ دنەوەی كەوتە

 مەیـدان هـاتنە و یەکیەتی بۆ هاندانیان
 ئــاوارەیی دوای لە .نیشــتمان لە دیفــا  و
 و دیپ ۆماخــــــــیەت بە تاراوگەنشــــــــینی و

 پارت و حیزب و وەاڵتان لەگەڵ پێوەندی
 و ئوروپـــــــایی خیاخــــــیە كەخــــــایەتیە و

 كـــــــۆك دنەوەی هەو ـــــــی ییەكــــــانناودە
 دۆزی و خەبـــات خــازمانی بـــۆ پشــتیوانی

 كوردخـــــــــتانی لە نەتەوەكەمــــــــان رەوای
 نووخـەرێكی نەمـ ، مامۆخـتای. دا ئێ انـی
 شیكاری و بەنووخین كە بوو رەنگین خامە

 مــــــافە و داگیــــــ كەران زۆرداری لەخـــــەر
 زەروورەتـی و كوردختان خە كی رەواكانی
 كە بـووئەوە هەو ـی خـۆراگ ی، و خەبات

 نێـــو لە نەتەوەیـــی و خیاخـــی هوشـــیاری
 لە نەتەوەكەمان و بكاتەوە بیو خە كدا
 رێگەكـــانی و خـــۆی ئازادیەكـــانی و مـــاف

 . بكات ئاشنا مافانە بەو گەیشتن

 ناڕازی خ  خێدارەی خزای بە پێوەند لە فەرانسە
!خوڕماوە خەری ئێ ان، لە خەزە وەر مانگی  

 بەشـدار خەزە ـوەر مـانگی ناڕەزایەتیەکـانی لە کە  و خـ  بـۆ خێدارە خزای دەرک دنی لە کە ڕایگەیاند پوشپەڕ، ی۲٧ هەینی ڕۆژی فەرانسە  
 ڕە ەبـی م ەمـمەد و تەمییـدی خـەعید, یمـوراد حسـێن ئەمیـ  خـێدارەی خـزای ڕابـ دوو حەوتـوی ئێ ان بااڵی ئەنیومەنی.خوڕماوە خەری بوون،
 دوای لە ئێ ان لە ڕاب دوو خا ی خەزە وەری گشتیەکانناڕەزایەتیەکانی شوێنە و ئوتوبوس, بانكەکان تێبەردانی ئاگ  تۆمەتی بە ك د تەئكید

 بە ناڕەزایەتیـانە ئەو بەاڵ , كـ د دروخت وواڵتە لەو زۆری ئابوری گوشارێكی كە هە دا خەری خووتەمەنی ن خی دوبەرابەری بەرزبوونەوەی
 خزایە ئە  بەدەرك دنی پاریس کە ووتی فەرانسە دەرەوەی وەزارەتی ڕاگەیەندراوی.ئامان  ک دە ڕژیمی بەڕێوەبەرانی و یٔ  گۆڕ ئاڕاختەی خێ ایی
 تەئكیـدی ئاشـتیاوازانە، یەتینـاڕەزا و ڕادەربـڕین ئازادی لەخەر فەڕەنسا بە ێنی بە لەپێوەند و درێ ەدا لە ڕاگەیەندراوە ئەو.خوڕماوە خەری
 نەتەوە ڕێکاــ اوی م وڤـی مــافی کارناخـانی لە تیمێـ .دەربــڕی هۆکارێـ ، هەر بە خــێدارە حـوکمی بە لەپێوەنـد خــۆی نـاڕەزایەتی و كـ دەوە

  ەبــیڕە م ەمــمەد و تەمییـدی خــەعید, مـورادی حســێن ئەمیــ  خـێدارەی خــزای کە کـ د ئێــ ان لە داوایــان شـەممە، پێــن  ڕۆژی یەکگ توەکـان
 ووتـی دا پێوەنـدە لەو, ئام یکـا کۆماری خەرۆک, ت امپ دۆنا د.بک ێت لێکۆ ینەوە کەخە خ  ئەو ئەشکەنیەی بە خەبارەت و هە بوەشێنێتەوە

 بـواری دەخـ ێتە خـزایە ئە  کەی نیـیە دیـار.بك ێـت   ـ  بە   ـ  نابێـت و دەكـات  یهـان ئاڕاختەی خامناک پەیامێکی کەخە خ  ئەو ئێادامی
 دا بەخـەر گۆڕانكـاری لەوانەیە كۆتـایی خـزای کە ووتـی, ئیـ ان نەزایـی دەزگـای وتەبێـ ی, ئیسماعی ی حسێن  واڵ  پێوەندەدا لەو, ك دارەوە

 تـۆڕە لە نوخـین و توئیـت م ۆنـان بە خۆیـان ناڕەزایەتی و ناڕەحەتی بووەو بەدواوە ئێ انی کۆمە گای ناڕەزایەتی خزایانە ئە  دەرک دنی.بێت
 .داوە نیشان کومەاڵیەتییەکان
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی  ێگی ك دنـــــی 

خپای پاخداران لە نـاو لیسـتی  
ت ۆریســــــــــــــتی ئام یکـــــــــــــــا، 

ادەردەکەوێـت کە کــۆنگ ە هــی  و
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمە ێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــ دووە کە ئام یکــــا 
بە  کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئام یكــــــــــــــا، ناخـــــــــــــــ او بە 

ۆتە ســــــــــــتخــــــــــــوننەتكامی خ
 .ەمەت خیەو

 

 .نالینئۆ ،بەشێوەیینیەخوح  ل    ید خ  مامۆختا دوایی کۆدی ی خا  ١٣ یادی خمی ڕێوڕه دوونی ڕێوه ب 
 

 ی٥ یەكشـەممە رۆژی. بەرێوەدـوو ئۆنالین بەشێوەی پووشپەر ٠٣ رێورەخمی
 پووشــپەڕ ٠٣ رێورەخــمی ،٠٣٠٣ ی٧ گیمـان ی٠١ بەرامــبەر ١٠٧٧ گە وێـ ی

 خــەینیوح  ە ل خــەید مامۆخــتا دوایــی كــۆدی خــا  ۆژی یەمــین١٣ یــادی
 ئێ ان كوردختانی خەباتی خازمانی دامەزرێنەری و كورد نەتەوەیی رێبەری

 ئەنــــدامانی گشــــتی، خــــك تێ ی بابەشــــێخ كــــاك بەرێــــز ئامـــادەبوونی بە
 ژمـــارەیەكی و خەبـــات خـــازمانی پێشـــمەرگەكانی و كـــادر و خــەرك دایەتی

 .بەرێوەدـوو ئـۆنالین بەشـێوەی دەرەوە، و كوردختان لە دۆختان لە بەرداو
 و شـەهیدان پاكی گیانی بۆ دەنگی ب  دەنەیەك بە رێورەخمەكە خەرەتای
 پـاردە بە پاشان. ك د پ  دەختی خەبات و شۆر  مامۆختای ئەی خ ودی

 دەفــتەری امیئەنــد  حوخــەینی رێبــواری کــاک بەرێــز لە یەن پەخشــانێك
 بابەشــــێخ كــــاك پاشــــان. كــــ ایەوە بەرنــــامەكە، وبەرێــــوەبەری خیاخــــی

 پووشــپەڕەوە ی٠٣ بەبـۆنەی خەبـات خــازمانی گشـتی خـك تێ ی حوخـەینی،
 خسـتە تیشـكی دا پەیـامەكەی لە بابەشـێخ كـاك. كـ د پێشـكە  وتـارێكی

 نەت س كەخێكی مامۆختا:فەرمووی و نەم  مامۆختای خەباتی و ژیان خەر
  وەتــیەوە هەڕەتــی لە هەر خەخــ ەتەی ئەو و دا ژیــانی لە بــووە بــوێ  و

 و حەخــــاس شــــوێنی دەنــــدین لە و هەبــــووە دا ژیــــانی لە رەنگـــدانەوەی
 مەز ــوو  لە دیفــاعی و بــووتەوە خــتە  و زو ــم بەرەوڕووی مەت خــیداردا

 و خەباتی ژیانی گەكانیستوێ بە ئیشارەی بابەشێخ كاك ێ ەدادر لە.ك دوە
 خــەید مامۆخـتا: وتــی كـ دو نەمــ  مامۆخـتای بــێگەردی و پـاك كـوردایەتی

 كە دا پەیامی ژێكافەوە كۆمە ەی لە پەیمان، بە و د سۆز رێبەری  ە ل
 نەتەوەی خزمەتی بۆ خەدانەتەوە پەری بەو و ب  نەتەوەكەی رگیکاری ب 

 بـ وایە  ئەو لەخـەر هەر. ك دوە كوردختان پی ۆزی خاكی رزگاری و كورد
 لە راپەریــن دەخماخەكــانی یەكە  بە و كــ د ەبــاتیخ شــا رژیمـی دژی لە

 یەك یزی بۆ كوردختانی خە كی هانی و كەوتوو  ەماوەر وەپێ  كوردختان
 دوای لە .دا نەتەوەییەكــــان ئامـــانیە هــــاتنەدیی پێنـــاو لە یەكیەتـــی و

 زوو هەر مامۆخـتا ئاخوندان، هاتنەخەركاری و پاشایەتی رژیمی رووخانی
 ئاخونــدە ئە  رایگەیانــد و تێگەیشــت خونــدانئا مــاهیەتی و نــاوەرۆك لە

  پێویستە و نیە ئازادیەكان و نەتەوەیی پ خی بە باوەڕیان هەلپەرەختانە

 

 و مقـاومەت مافەكانیـان هـاتنەدیی بـۆ پێكەوە هەموو و دەخت یەك كورد 
 ریـــزی دەخـــتوپێوەندەكانیان و ئاخونــدان نەدەن رێـــگە و بـــكەن خــۆراگ ی
 و پاخدار هێ شی و خومەینی فتوای دوای لە .بدەن تێك كوردختان خە كی

 وابوو نەم  باوەری مامۆختای خۆخەپێنە ، دەخەاڵتە ئەو بەك ێگی اوانی
 زێـدەخوازیەكانی بەرەنگـاری و بك ێ نیشتمان و خاك لە بەرگ ی دەب  كە
: فەرمــووی وتارەكەیــدا ێــ ەیدر لە بابەشـێخ كــاك. بێــتەوە دەخـەاڵتە ئەو

 دابە   یەنەكانــدا و حیــزب بەخــەر خە ــك بەرەی و رێــز ئەوەی لەدوای
 ئەوەی  بۆ و ئاخوندان و خومەینی نارەوای فتوای وەاڵمی بۆ مامۆختا بوو،
 خازمانی نیە،  ئیك و دەپ هەمووی كوردختان بزوتنەوەی بیسەلمێن  كە

 و هەوراز تێكـــڕای لە ەیخـــازمان ئەو خـــەرك دایەتی پێكهێنـــاو خەبـــاتی
 و نەتەوە پێناو لە لێبڕاوی و خۆی لێزانی و حیكمەت بە و ك د نشێوەكان
. كـــ د دەربـــاز دە ەمە و تەنـــگ دەیــان لە خەبـــاتی خـــازمانی نیشــتمان،
 هەر بـوو، خـاد  و د سۆز راختگۆ، م ۆڤی حوخێنی  ە لی خەید مامۆختا
 بەوپەڕی بووئامـــــادە خەبــــات خــــازمانی و بــــاوەرەكەی پێنــــاو لە بــــۆیە

 .بدات ن   ماڵ و گیان بە خەخاوەتەوە

 

 ٠٣ رێورەخمی بۆ كە پەیامێك دەند بابەشێخ كاك وتارەكەی پا  لە
 خازمانی یامی پ  : لە بوون ب یتی كە خوێندرانەوە نێ درابوو پووشپەڕ

 یامی پ .حەخەنزادە عەبدواڵ مامۆختا یامی پ .ئێ ان خە كی مو اهیدینی
 كاك یامی پ .عەخ ی عومەری مە  یامی پ . حوخێنی رەئوفی خەید مامۆختا

 ناوخۆی لە ئایینی مامۆختایانی یامی پ .حامیدی  ەعفەری
 كوردختانی خەباتی  وانی و ئاف ەتان رێكا اوەكانی یامی پ .كوردختان

 تەشكیالتی یامی پ .خەبات خازمانی پێشمەرگەی هێزی یامی پ .ئێ ان
 .       .           خەبات خازمانی ناوخۆی

 پێشكە  نەم  مامۆختای خەباتی و ژیان لەخەر فی مێك كورتە پاشان 
   پێشک   یاده و ب  ت تایب  ی هۆن اوه و خ ود ندان د  دا رێورەخم  و ل . ك ا
،  نام ی و نەم دووی تۆ  ناوی ژێ  لە پەخشانێك  ب   ک  خم  ڕێوڕه . ک ا

 .تپێها كۆتایی یەوە،ی ێنەحوخ رێبوار كاك لە یەن
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان  ەژنە پی ۆزەی ـــۆرای می  ـــی  خ ـــدین و ش ـــازمانی مو اهی ـــانی خ ـــدامان و بەرپ خ ئەن
ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــانی خ ـــــــــــــــــــــۆروێ  و وە ت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــ دمق  اندیناوی پێش

ـــەمای  ـــ  و رەنــس و خ ـــان كــ ا بە شــادیی و هە پەرك ـــا  و شــێا ی تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەخــمەكە لە پــا  پەی
 . نەتەوەكانی ئێ ان

 وەاڵتی خارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەخمی بەرێوەدوونی
 نۆروێ 

     
 

 تەلەفونی خازمانی خەبات،ی کوردختانی ئێ ان ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 22119712991708:کومیتەی ناوەندی
 221197121987021 :پێوەندی هەولێ 
 22119770991911 :پێوەندی خ ێمانی

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 
 .انـــــــــــ ان و و  ێهـــــــی، ئێـــــــ ینگـەواڵ و رووداوی گـــــد هــــەنــد

 

 کۆمــارانی خــەرۆک هەوا ــدەریەکان، خــایتە هەوا ــی پێــی بە
 بە خـەبارەت دا تەلەفـۆنی نسـەك دنێكی لە ئام یکا و روخیە
ــــاوکەیی بەرنــــامەی دۆخــــی ــــان ئێــــ ان ن  .کــــ دووە وتووێ ی

ــــن  ڕۆژی کـــ م ین کۆشــــكی دــــاپەمەنی دەفـــتەری  شــــەممە پێ
 بە خــەبارەت ت امــپ دۆنا ــد و پــۆتین ڤالدیمیــ : ڕایگەیانــد
 بە دۆڵ، و دەک کۆنتڕۆ ی و کاری ڕێگ  دامەزراوەیی بابەتی

 لە ئام یکـا و ڕوخـیە تایبەتی بەرپ خایەتی لەبەرداوگ تنی
 ڕاوێ یــان  یهـانی، ئاخایســی و ئەمنـیەت پاراخــتنی بەرانـبەر

 لەخەر دو یەنە وتووێ ی گ نگی لەخەر پەیوەندیەدا لە .ک د
 کـ دنەوەی کە  پەیمـانی بابەتی بەتایبەت و بابەت دەندین
 پێــداگ ی( 0 ئیســتارتی)  ڕێگەكــاری هێ شــی دــۆ ی و دەك
 كــۆنتڕۆ ی بــابەتی لە ڕوخــیە و ئام یكــا كە باخــە  ێــی.کـ ا
ـــان دــۆڵ، و دەك  لەخـــەر كــاریگەری ئەمە  و هەیە ناكۆكی

 .داناوە واڵتە دوو ئەو پێوەندی
ــــ ان ڕژیمــــی ــــێوەی ئێ ــــک ا بەش  ئاش
   .هەیە تا یبان لەگەڵ ەندیپێو

 

 ئەفغانسـتان نـوێنەرانی مە  یسـی ئەندامی خەما م یە 
 عەباخـی تـایبەتی وتـووێ ی بە ئاماژە بە تویتێکدا لە

  انئێـــ دەرەوەی وەزارەتـــی خیاخـــی  ێگـــ ی عەرانچـــی
ــو ) کانـا ی لەگەڵ  ئێــ ان حکــومەتی: نوخــی نیــوز( ط 

 ئەفغانســتان دۆخـی لە تێـوەردان دەخـت خـا ە دەنـدین
ــــــدین و دەکـــــات  ئەوە هەیە ئاشــــــك ا بە ــــــگەی دەن

 پێوەنـدی تا یبان لەگەڵ بەئاشك ا ڕژیم كە  دەخەلمێن 
 .هەیە
 داخــوازی"  عەرانچــی ئێســتا: نوخــی لەدرێــ ەدا خــەما
ـــــان کە ئەوەیە ـــــاتەیپ لە تا یب ـــــزی ێکه  خیاخـــــی هێ

 ئەفغانسـتان دەرەوەی وەزارەتی .ب  بەشدار ئەفغانستان
 هێزەکـانی تاوانی بابەتی هەروا و لەخەودایە وادیارە

ــــی خەرخــــنووری ــــاری لە ئێ ان ــــ  ڕوب ــــد و"هەری  و تون
ــــــــــــــــــانی ــــــــــــــــــ دووە، یەزدی تی یەک  بە  و لەبی ک
 عەباخــی وتـووێ ی.دەبـ  بێهە وێسـت دەخـتێوەردانانە 

 و بیوکــ ایەوە نیــوز، ط ــو  انــا یک لەگەڵ"عەرانچــی
 ئێ ان پێوەندی و ئێ ان لە ئەفغان پەنابەرانی بابەتی
ــاردەک دنی و تا یبـان لەگەڵ ــابەرانی هەن  ئەفغــان پەن

 هەرە لەبــابەتە خـووریە، بۆشـەڕی"فـاتمیون لەژێ نـاوی
  ێگ ی عەرانچی عەباخی.بوو وتووێ ە ئە  گ نگەكانی

 ک دەوە تەئكیدی ئێ ان دەرەوەی دۆخی وەزارەتی خیاخی
 هەیە پێوەنـــدی تا یبـــان لەگەڵ ئێـــ ان دەو ەتـــی کە

 .نیە خیستماتی  پێوەندێیکی بەاڵ 

 و پوتین تەلەفۆنی وتووێ ی
 بابەتی بە لەپێوەند ت امپ
 .ئێ ان

 

—ئیستارتی پەیمانی بە خەبارەت وواڵتە دوو ئە 
ـــانگی لە ئێاتبــاری خــولی کە ۲  خـــا ی فــوریەی م

 و وتـووێ دان، حا ی لە دێت، پ  کۆتایی داهاتوو
ـــــــۆ ئێســـــــتا تـــــــا وواڵتە دوو ئەو دانوخــــــتانی  ب
 کۆنت ۆ ی بۆ  یەنە دو ڕێکەوتن  ئە  نوێك دنەوەی

ــووە دەرئەنیــا  بــ  هێ شــی، دـۆ ی و دەک  وا و ب
 .نیـیە نـوێك دنەوەی بە مەی ـی واشێنگتون کە دیارە
 لە: هــــاتووە دا كـــ م ین كۆشـــكی ڕاپـــۆرتەكەی لە

ــــوان تەلەفــــونی وتــــووێ ی  ت امــــپ، و پــــوتین نێ
ــــدانی لەخــــەر پێـــداگ ی  پێشــــنیاری زۆری گ نگیپێ
 خــەرانی دانیشــتنی بەڕێوەدــوونی بــۆ ڕوخــی  یەنـی
ـــدامی پێــن  ـــۆ ئەمنیەتـــی شــۆڕای هەمیشـــەیی ئەن  ب

 بەشـــێكی بەتـــایبەت ڕاگـــۆڕینەوە، و تـــاوتووێك دن
ـــــــــــــــ اوان ـــــــــــــــابەتی لە بەرف  ئەمنیەتـــــــــــــــی ب

 دۆخــی بە خـەبارەت دو یەن هەروەهـا.نێـونەتەوەی
 لەپێوەند و ك د، نسەیان ئێ ان ناوکەیی بەرنامەی

ــــۆ گشــــتی هەو ــــدانی زەرورەتــــی بە  پاراخــــتنی ب
ـــاودەیی دامەزراوەیــی ـــۆ  یهـــانی خیســـتمێكی و ن  ب

ــــونەوەی لە  یبەرگـــ ــــداگ یان نـــاوكەیی، بیوب  پێ
 ڕێگەكــاری بە خـەبارەت ئام یکـا و ڕوخـیە .كـ دەوە

 و نـــاوکەیی بەرنـــامەی ناكۆكیەكـــانی دارەخـــەری
 کـــ  حا ێکــدا لە هەیەو  یاوازیــان ڕای بەر ــا ،
ــــات  واشـــێنگتۆن ــــ  لە  خــــا ە دوو لە زی  ڕێکەوتن

   ـ  زەرورەتی بە خەبارەت مۆخکو دەرەوە، هاتۆتە
 ی ۲۲۲۱ بڕیارنــامەی و تەواوەتـی  دنــیك  بە ـ 
 ئێـــ ان، گەمـــارۆی لە پـــارێز و ئەمنـــیەت شـــۆڕای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات پێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداگ ی  .دەک
 

  !ڤی ۆخێکی مەت خیدارت  لە کڕۆنا
 

 ئێــ ان، ئاخونـدی ڕژیمـی گەلـی دژە خیاخـەتی بەهـۆی
 بەهۆی! نات خن لەكۆڕۆنا لەئێستادا واڵتە ئەو خە كی
ــوونەوەی و زۆری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ان ڕۆژانەی بەرزبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و نەیـ

ــانی ــ ــ ــكە ئەو نەهامەتیەكـ ــ ــ ــم خە ــ ــ ــ ــ اوە زو ـ ــ ــ  .لێكــ
ــەی ئەو ــارەكەی كە كەخـ ــت كــ  كە ئەوەی داوە، لەدەخــ

 خــیەتیب  بە كە ئەوەی نــیە، دەرمــانی كڕینــی پـو ی
 نە و هەیە گیــانی ئەمنیەتـی نە كە ئەوەی ، دەخەوێ

ــی ــ ــ ــۆراكی، ئەمنیەت ــ ــی كەواتە خـــ ــ ــ ــ  لەد ــ  !.؟ بت خـــ
 ی02 تەندروختی ناوەندی بەرپ خی عەلەوی م ەممەد
 کەمـی زۆر دەرامەد لەکاتێكـدا: دە ێت ،11 پوشپەڕی
 کــ ێ وەکــوو دەبـن گــ ان شـتەکانی  بــانی و کـ دووە
ــی خـــانوو، ــاو ن خـ ــی ئـ ــا، ن خـ ــ ئی كارەبـ ــك تـ  پو ێـ

 خۆراكی مەوادی  بیانهەوێ كە خێزانەكان بۆ نامێنێتەوە
 .نـیە خـۆراكی ئەمنیەتـی دە ێـین كە لێـ ەدایە بكـڕن،

ــ ەوە لە یەكــی ــارانی ت ــار ک ێک ــێن ڕۆژك  ڕۆژی 1 دە 
 تـازەوە خـا ی لەدوای واتە خاکەلێوە مانگی بۆ مابوو
 لەوبەری و بەر لە  دەبینن كە ئێستا  بێكارین، ئێمە

ــەنامەکا ــ ــ ــار نداشــ ــ ــ ــتوون ک ێکــ ــ ــ ــارن و دانیشــ ــ ــ  .بێکــ
ــیویەتی ڕژیـــم ئێاتمـــادی ڕۆژنـــامەی  ڕۆژی یەکە : نوخـ
ــانگی ــ ی مــ ــ ــاڵ92 لەدوای ،11 گە وێ ــ ــمی خ ــ  دروش

 پێویســتیان کەس م یــۆن12 کــۆمەاڵیەتی، دادپەروەری
 خااڵنەدا لەو كەوایە هەیە، یارمەتیدان و هاوکاری بە

 .ك دووە؟ دیمان
 

 

 ڕژیمە ئە  حکومڕانی خاڵ90 دەرئەنیامی ئەمە دە ێت هاوواڵتیەک ت ەوە لە یەكی
ــوژەیە، مــ ۆ  و دز و گەنــدەڵ ــایەدا ئە  شــوێنێکی چ لە ک  خــا ە1 منــدا ێکی دونی
ــورە ــار مە بــ ــات؟ کــ ــ  .           بک
 بەرۆكی پ وكێن تانەت نەی انی و نەهامەتی و دیاردە خەدان و دەیان بە ئەمانەو

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــووە واڵتەی ئەو خە كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی و گ تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دوون ژیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دۆزە ، بە لێكـ
 كۆڕۆنـا ڤای ۆخـی لە گەورەتـ  ڤای ۆخـێكی لەگەڵ خۆیـان واڵتە ئەو خە كـی كەوایە
 .لێدەدەن پەنیە و دەخت

 دـۆ ی و دەک گەمـارۆی  ب دنی بە
 و خـوریە لە دادانپێکـ و شەڕ ڕژیم،

   .دەبێت زیات  دیکە شوێنەکانی
 

ــان ــۆک ب ای ــت ه ــی بە: دە ێ ــارۆی هە گ تن ــەر گەم  دــۆ ی و دەك خ
ــدی، ڕژیمـی ــدادانەكان ئاخون ــوریە لە پێك ــانی و خ ــوێنەكانی ب ــ  ش  ت
ــ  زیـات  ــتەرز هەوا ـدەری. دەب ــان: رۆی ــوێنەری هـۆك ب ای ــایبەتی ن  ت

ــی ــائا دەرەوەی وەزارەت ــۆ م یك ــاری ب ــ ان، كاروب  یەکشــەممە ڕۆژی ئێ
ــ ، ی1 ــۆ دا نســەكانی لەدرێــ ەی گە وێ : ووتــی هەوا ــدەریە ئەو ب

 درێـ ەی و کـ دووە پێشـێ  گەمارۆیانەی ئەو زۆر ار ئاخوندی رژیمی
ـــارۆی.داوە خــۆی بەکــاری ـــ ان دژی لە تەنەمەنــی و دەک گەم  ، ئێ
ـــا ە90 مــاوەی ـــامەی پێــی بە بەاڵ  بەردەوامە خ  ی 0090 بڕیارن

ــۆ کە ئاخـای  ئەنیـومەنی ــ دن پشـتیوانی ب ــاوکەیی ڕێکەوتنـی لە ک  ن
ــــــەند ــــــ اوە، پەخ ــــــ  ک  ڕەزبەری ی07) ئۆکتــــــۆبەر ی98 لە دەب
ـــ  کۆتــایی( 9011 ـــت پ ـــاوب او.بێ ـــا ن ـــی هەروەه  ئە  ئەگەر: ووت
 لە تەنەمەنــی و دەک گەمــاڕۆیی مــۆ ەتی کە بــدەن ڕێــگە واڵتــانە

ــــایی ئێـــ ان دژی ــــ  کۆت ــــتی بێـــت، پ ــــتی ئاخ ــــای  و ئاش  لە ئاخ
 بەوەنـیە بـاوەڕی کەخـێ  هـی  و دادەبەزێـت، ناوەڕاخـت خـۆرهەاڵتی

ــڕین توانـای دوبـارە ئێـ ان کە ــا.هەبێـت دەکـی ف ۆشـتنی و ک  ئام یک
ـــیداربونی لەخــەر ـــەردوونی مەت خ ـــانی ڕێکەوتــی بەخ ـــەر گەمارۆک  خ
 مـاوەدا لەو و کـ دۆتەوە، پێـداگ ی ئێـ ان دژی لە وتەنەمەنی دەک
ــــــارۆیی ە وەشـــــاندنەوەیه لە کـــــ دن بەرگـــــ ی بـــــۆ  و دەک گەم

ـــی ـــ ان، دژی لە تەنەمەن ـــتووە، هە مەتێکـــی ئێ  پـــێ  و وەگەڕخس
ــێکی ــای  ئەنیــومەنی بە پێشــکە  نوخ ــیە .کــ دوە ئاخ  دــین و ڕوخ

ـــــێتەوە، گەمارۆیــــانە ئە  دەیــــانهەوێ کە واڵتــــانەن لەو  هە بوەش
ـــا بەاڵ  ـــان ئەدات هەوڵ ئام یک ـــات، ڕازی  پێوەنـــدیەدا لەو وهەر بک

ـــ  ـــوتین و دیمێ ـــپ، دۆنا ـــد و پ ـــاری خـــەرۆک ت ام  و ڕوخـــیە کۆم
ــــا، ــــی لە ئەم یک ــــۆزەردان ی0 ڕێکەوت ــــووێ ێکی    تەلەفونیــــان وت

 .هەبوو

 یـــاری حیزبــو ی: نەتانیــاهو
     !دەکات ئاگ  گەڵلە

 

 ئیســ ایی  خـوپای پێکــدادانی بەرانـبەر لە ســ ایی ئی وەزیـ ی خــەرۆک نەتانیـاهو، بنیـامین
 هۆشداری و گ ت هە وێستی گە وێ ، ی1 دوشەممە ڕۆژی لوبنان، لەخنوری حیزبو ی لەگەڵ

ـــــات ئــــاگ  لەگەڵ یــــاری حیزبــــو ی: وتـــــی و لوبنــــان حیزبــــو یی گ وپــــی بە دا  .دەک
 بـڕۆنە تەمابوون ەب حیزبو ی هێزەکانی لە ژمارەێی  کە ڕایانگەیاند ئیس ایی  بەرپ خانی

 پاشەکشـە بە نادـار واڵتە، ئە  خـوپای بەرپەردـدانەوەی بەهـۆی ئیسـ ایی ،کە خاکی نێو
ـــوون ـــو یی بەاڵ  .ب : وتـــی و کـــ دەوە ڕەد وتـــانەی ئە  ڕاگەێیندراوێکـــدا لە لوبنـــان حیزب

 لە یەن تەنەکـ دن یـا و پێکـدادان شـەڕو شـێوەێی  دابەهـی  دوشەممە ڕۆژی لەڕووداوەکانی
ــووە ئیســ ایی ەوە خـوپای لە یەن تەنیــا دا، ڕوویــی کە ئەوەی و نەداوە ڕوی وەحیزبـو ی  .ب

 لەبەرانــبەر لوبنـان دو ەتــی و حیزبـو ی: وتــی دوشـەممە شــەوی نەتانیـاهو بنیـامین بەاڵ 
ـــو بچــنە ویســتویانە کە گــ وپە ئە  هەو ــی   .بەرپ خـــیارن ئیســ ایی  بــاکوری خــنوری نێ
 توند زۆر ئێمە وەاڵمی و دەکات ئاگ  لەگەڵ یاری و یحیزب: وتی ئیس ایی  وەزی ی خەرۆک
 ئیســ ائی  دەكـدارەكانی: وتـی دوشــەممە ڕۆژی ئیسـ ایی  خـوپای وتەبێــ ی هەروەهـا.دەبێـت
 لەماڵ دەرەوەیان هاتنە ماوەێی  بۆ کە هاواڵتیانە  ئەو و نەبون خەخارەتێ  هی  توشی
  .پێــبکەنەوە دەخــت خۆیــان ئاخــایی ژیــانی دەتــوانن ک ابــو، نەدە ە خــاعەت دەنــدین بـۆ
 وەزیــ ی" گــانتس بنــی لەگەڵ نەتانیــاهو، بنیــامین ئیســ ایی  مێــدیاکانی ڕاپــۆڕتی پێــی بە

 بـۆ ڕۆیشـتون ڕوداوە ئە  پـا  د کەێیـ  دەنـد خـوپا، خـەرۆکی" کوخاوی وئاڤیڤ بەرگ ی
 بنیــامین .بــکەن ئیســ ایی  دواتــ ی هە وێســتەکانی بــۆ پشــکنین تــا" ئــاڤیڤ تێــ  مەنەڕی
 لە نادەین ئێ ان بە ڕێگە و ڕوونە ئەو دو ەتی خیاخەتی: نوخی دا تویتێ ێك لە ونەتانیاه
 لەمەوپــێ  خـاڵ دەنــدین کە خیاخـەتێکە ئەمە.دامەزڕێنــ  نیزامـی بــنکەی خـووریە خـنووری
 :وتی درێ ەدا لە هەروەها.بەردەوامین ڕەوتە ئەو لەخەر هەر ئێستا  و ک اوە دیاری

 و بەرپ خــیارن ڕوداوێیــ  دەشــنە هەر لەبەرانــبەر حیزبــو ی و لوبنــان
 کە لەکاتێکـــدایە ئەمە .ئامــادەیە خــیناریۆێی  شــێوە هەر بــۆ ئیســ ایی 

 کامــ  عەلـی کوشــتنی بە: وتـی ڕابـ دودا حەوتــوی لە لوبنـان بـو ییحیز
 بەهــۆی پوشــپەر، ی02 شــەوی گــ وپە، ئە  نیزامــی دەکــداری" موحسـین
ـــاودەی لە ئیســ ایی  هێ شــی  فڕۆکەخـــانەی دەوروبەری لە" ئەلکەخــوە ن

ـــــــــــوژرا، دیمەشــــــــــ  خــــــــــەربازی  .ئەدات نیشـــــــــــان هە وێســــــــــت ک
 

 :پاشماوە ی ڕاگەیندراوی کومیتەی ناوەندی لە  پەڕەی یەک دا

 بەرانـبەر ڕەوا رشـیٔ  شـۆ و خـازمانی ئەرکێکـی هەر ب دنـی بەڕێوە لە د سۆزانە نەم ماندا،فیداکارانەو رێبەری ورێبازی خازمان پێشاستنی...
 گەلـی وگەیشـتنی خـازمانەکەمان و یەکتـ  بـۆ ەویسـتیخۆش و تەبـایی و بـوون خـۆ بە باوەڕ پەڕی بەو و نەبوێ ن خۆ ئاخوندی م هوڕی ڕژیمی
 کە پێسـپێ دراومان ئەرکـی بتـوانین هەموومان بە تا بکۆشین، ت  ئاخوندی كوژی م ۆف و دواكەوتوو دەخە تی ڕوخانی و مافەكانی بە كورد

 .بەرێوەبەرین ەباشیب خەروەرمانە، و خەرک دە و رێبەر مامۆختای هەمویانەوە خەروی لە و شەهیدان رێبازی بە درێ ەدان

ــۆ  خــیو و درود  ــانی ب ــاکی گی ــان مامۆخــتای پ ــااڵی شــەکاوەب  هەر. نەم م ــازی بەرزی ئ ــات،ی خــازمانی شــانازی و لەخــەروەری پــڕ رێب  خەب
 ئازاد و ئاوەدان بی کوردختان کورد، ب ی. ئێ ان کوردختانی

 .  ئێ ان کوردختانی خەباتی خازمانی ناوەندی کومیتەی

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

