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ــــــامی ــــــ  تێ ی پەی ــــــۆنەی گشــــــتی س  ی01 بەب
 .خەبات سازمانی ێشمەرگەیپ ڕۆژی خەزەڵوەر،

 

 ئـێـــ انئـێـــ ان  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ــەد و نەوەد و   خەزەڵوەریخەزەڵوەری٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەی و ی و سس ــەد و نەوەد و هەزار و سێس دوو هـەزار و بیست ی زایینــیدوو هـەزار و بیست ی زایینــی  نۆڤامب ینۆڤامب یی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێس 232366: : ژمارەژمارە        

 !كوردســــــــــــــــــــتان هاونیشــــــــــــــــــــتمانیانی 
 !شۆڕشــــــ ێ  خەبات ــــــارانی و تێ ۆشـــــەران
 !كوردســـــــتان قارەمانەكـــــــانی پێشـــــــمەرگە

 سـەر ۆب خومەینی جیهادی فەرمانی دوای لە
 هێـــــــ ی هێ شــــــی و كوردســــــتان خەڵ ــــــی

 دیـــ ەی هێ ەكـــانی پاســـدارو بەك ی یـــ اوی
 گونــــدو شــــارو ســــەر بــــۆ ئاخونــــدی ڕژیمـــی

 و هاونیشــــتمانیان ب ینــــدارك دنی شــــەهیدو
 دانیشــتوانی ژیــانی جــێ ەی و مــاڵ ســوتانی

 كوردسـتان خەڵ ی ك دنی ناچار و كوردستان
 هێ شـی هەمان اتی لە خۆیان، لە دیفاع بۆ

 پێ هـات كوردسـتان پێشمەرگەی  یدژمن،هێ
 زۆربەی و گەرم خــــۆ ن كچــــانی و كــــوڕان و

 لە دیفـــــــاع چەكـــــــی دەیـــــــانتوانی ئەوانەی
 هـــاتنە هەڵ ــ ن دانیشـــتوانانی و نیشــتمان

 قورس زەربەتی توانیان پێشمەرگەوەو ڕی ی
 دەســەیتی پــار  ەری پاســدارانی هێــ ی لە

 .بــــــــــدەن جینایەت ــــــــــار و دی تــــــــــاتۆری
 قارەمـــــــانی ونەبەز پێشـــــــمەرگەی هێـــــــ ی

 گیانبــــــــازو پێشــــــــمەرگە ئەو كوردســـــــتان،
 ی 0231 ســــــاڵی لە كە خۆنەویســــــتانەی

 پێشمەرگەی هێ ی ڕی ەكانی لە خۆری كۆچی
 لە ســــازمان پێ هــــاتنی بە كە كوردســــتان،

 ســـازماندران، خەبـــات ســـازمانی ڕی ەكـــانی
 لە و نەیــان كەم ســازو چــارەنووس شــەڕ  ی

 ی01 لە ڕژیـــــــــ  قودســـــــــی هێـــــــــ ی دژی
 خـــــــــۆری كـــــــــۆچی 3502 خەزەڵـــــــــوەری

 .بەڕ وەب د

 تـــا بەیــانی لە ســەر لە كە جەنــ ەدا لەو
 31 بە ن یــــ  بەرینــــایی بە، و تاری ـــان

 دۆینــــی هەژدە پێچەكــــانی لە كیلــــومیت ،
 بـانە شاری ناو تا بانە، سەردەشت جادەی

 دەیـــــان و دژمـــــن هێـــــ ی زۆربەی ڕویــــدا،
 لە تەقەمەنیــــــــان و چەك و ئۆتۆمبیــــــــ 

 5 جەنــــــ ەدا لەو داخەوە بە .وچووننــــــا
 خەبـــات ســازمانی قارەمـــانی پێشــمەرگەی

 فیــــدای پاكیـــان گیـــانی و بـــوون شـــەهید
. كـــ د نیشـــتمان و گەل ڕزگـــاری و ئـــازادی

 جەنـ ەدا، لەو ڕژیـ  ش ستی دوای بە هەر
 ڕاگەیانــد كوردسـتان خەڵ ــی بە خـومەینی

 ناچــــاری بە و بیســــت ئێــــوەم دەن ــــی كە
 .كـ د و ـیی ووت یداوا ڕاگەیاندو ئاگ بڕی

 دی تاتۆرەكەی ڕژیمە و خومەینی ئەگەرچی
 خـــۆ و كــڕین كــات مەبەســتی وبە فێــ  بە

 دەور  ـی پێ ـ دنەوەی دەسـت بۆ سازدانەوە
 راگەیانــد، ئاگ بەســتیان جەنــ ، لە نــۆی
 ســـــەر بـــــۆ هێ شـــــیان دوایەش بـــــوو ئەوە

. پێ ــــ دەوە دەســـت بەرباڵوتــــ  كوردســـتان
 و دژمــن بەربــاڵوی هێ شــی ســەرەڕای بەیم

 ی01 داســــتانی كوردســــتان، داگی ك دنــــی
 پێشمەرگەی هێ ی سەركەوتنی خەزەڵوەرو
 لە گەورە دەســـــت ەوتێ ی وەك كوردســــتان

 لە كــــــورد گەلــــــی ڕزگــــــاری وازی ب افـــــی
 درەوشـــــایەوەیی بە ئێ انـــــدا كوردســـــتانی

 دیــ ە جــار  ی یــادەدا لەم ئەمــ ۆ.مــایەوە
 ئێ ان یـــــــكوردستان ی خەبات سازمانی

 پێشـــــــمەرگەی هێـــــــ ی كە  ڕایـــــــدەگە ن  
 خەبـــات ســـازمانی ڕی ەكـــانی لە كوردســـتان
 لە گیانبــازیە و تێ ۆشـان بڕیـاڕی بڕیاریـان

 و كوردســـتان ڕزگــاری و گەل ئــازادی پێنــاو
 دی تـاتۆری ڕژیمـی بەرانبەر لە ڕەوا شۆرشی

 .فقــــــــــــــــــــــــــــــــــیە ویالیەتــــــــــــــــــــــــــــــــــی
 و نیشـــــتمانی یهێ   ــــ خەبـــــات ســــازمانی

 كوردســتانەو خەڵ ــی گەڵ لە نەتەوەیــیەو،
 ســــازمانی ، تێدەكۆشــــ  كــــورد ئــــازادی بــــۆ

 كوردســــــتان نــــــاخی لە ریشــــــەی خەبــــــات
 هەروەك چیــــــــــــا، هەروەك داكوتــــــــــــاوەو
 هەروەك جەن ەڵەكـــــــان، و لێڕەوارەكـــــــان

 خەبــات سـازمانی هەناســەیە، وەك ڕوبـارو،
 شــــــەهیدو خـــــۆ نی ڕیشـــــەیە، هەزار داری

 و شەهیدان كاری و وكەس شەهیدان ڕ بازی
 پەروەر نیشـــتمان و پـــاك هاونیشـــتمانیانی

 ڕ بازی لە گەرەكیە كەسەی ئەو .پشتیوانین
 كـورت ئـاوڕ  ی ، بـ  حاڵی خەبات سازمانی

 و لەسیاسـەت وبێ ەردی، خاو ن مێیووی لە
 لە نیشـــــتمانەكانی، هەڵۆ ســـــتە كـــــ دەوەو

 و نەتەوەیــی بڕیــاڕی لە نەت سـی و نەبەزی
 خۆ نـدا لە كاروانی لە رگەوپێشمە لێبڕاوی

 كـــــارك دو دەیـــــان و شـــــەهیدانی شـــــەیڵی
 شۆڕشـــــ ێڕانەی و نەتەوەیـــــی هەڵۆ ســـــتی
 ب ینـــــــــــداری جەســـــــــــتەی لە ، بڕوانــــــــــ 

 و بەڵـــــــێن و پەیمــــــان لە تێ ۆشــــــەرانی،
 لە كـــ دن دوریـــی و تەبـــایی لە وەفـــاداری،

  زۆر لە و بەنـــدی، دەســـتە و نـــاوچەگەرایی
 

 جــا ، بڕوانــ  دیــ ەی و ــنەی كەم دیــاردەی
 ســـــازمانی كە  دەردەكەوێ بــــۆی كــــات ئەو

 ســازمانی و تەشـ یالت ڕەسـەنت ین خەبـات
 ئەندامەكانی پێشمەرگەو كادرو .تێ ۆشەرە

  بــــــــــــ  وكۆڕ  دا،ســـــــــــەربەرزانە هەر لە
 كە دەبن دڵ ۆش و دەبن ئامادە سڵەمینەوە

 و نەتەوەیـی و سیاسی سازمانێ ی ڕ  ی لە
 لە سیاسی الوازی خاڵێ ی كە تێ ۆشەردان

. نــیە تێ ۆشــانیدا كــارو ســاڵ 10 مــاوەی
 هەزار داری خەبـــــــات ســـــــازمانی  بەڵــــــ 

 بە سەركەشــــــەكان چیــــــا وەك ڕیشــــــەیە،
 لە داكوتــاوەو ریشـەی كوردســتاندا قـوییی

 كە ئەوانەدایە هەمـــــــوو دڵـــــــی قـــــــوییی
 و پــــاك پێشــــمەرگە و خەبــــات ســــازمانی

 بێ ومــان. دەناســن باشــی بە دڵســۆزەكانی
 خەبــات ســازمانی پێناســەكانی لە یەكێــ 

 خەزەڵــــوەرو ی 01 نەبەردی و قارەمـــانی
 لە و نەكـــــانی كەم و حەماســـــی داســــتانە

 هێـــــــــ ە بەرانـــــــــبەر لە ڕوبەڕوبـــــــــونەوە
  .ئاخوندیە ڕژیمی بەك   ی اوەكانی

 !ئـــــــــــــــازادی ڕ ـــــــــــــــ ەی ۆگ انیهـــــــــــــــ
 ! خەبـــــــــــات ســـــــــــازمانی هاوڕییـــــــــــانی

 بەرز خەزەڵـــوەر ی01 یـــادی كاتێ ـــدا لە
 و كوردســــتان لە داخەوە بە كە ڕادەگــــ ین

 نەخۆشی جیهاندا، سەرانسەری لە و ئێ ان
 م ۆفـــــی ملـــــۆ ن یەك لە زیـــــات  كۆڕۆنـــــا

 ئــــــابوری بە گەورەی زیـــــانێ ی كوشـــــتوەو
 كێشـــــــەی دەیـــــــان گەیانـــــــدوەو جیهـــــــان

. هێنـــــاوە خۆیـــــدا داوی بە یكـــــۆمەییەت
 هەن او  ی هیچ ئاخوندی ڕژیمی ئاش  ایە
 و ئیـ ان لە خەڵـ  هاوكـاری بـۆ بەرچـاوی

 تەنــــــــانەت هەڵنەگ تـــــــوەو كوردســـــــتان
 بـۆ قەی انێـ  وەك كۆرۆنا، لە هەوڵیداوە
 كێشــە شــاردنەوەی و دەســەیت بەردەوامــی

 و ئابوریەكــــــــان و سیاســــــــی بەربــــــــاڵوە،
 وەیچەوســــانە و جینــــایەت پەرەپیــــدانی

 كەڵ ــــی ئێــــ ان هــــاتوی وەزاڵە خەل ــــی
 دەركەوت وەك هەر. لێـــــــــــــــــــــــــــــــــوەرگ ێ

 بەرپــ س ئاخونــدی ڕژیمــی دەسـەیتدارانی
 هەروەهــــا كۆڕۆنـــا باڵوبـــونەوەی لە بـــوون

 مـــاوە لە شـــاردنەوەی، لە بـــوون بەرپــ س
 بـــاڵو ســـەر بە پەڕیـــن  تـــ  مانـــ  چەنـــد

 دەرخەری ئەوە كە ئێ انــــدا، لە بــــونەوەی
 گەڵ لە نەدژمنایەتیـــــــا و كەمتەرخەمــــــی

 . كۆچی بۆنەی بە.ئێ ان خەڵ ی

 {٠}بـــۆ الپەڕەی              

 ەرە     ر ی خەبات  لەبەرەتا ستەم  لە س
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 {١}پاشماوەی الپەڕەی یەک  
 هـۆی بە ئێ ان و كوردستان هاونیشتمانی...  

 بە سەرەخۆشــــــــــــی كۆڕۆنـــــــــــا، نەخۆشـــــــــــی
 كوردســــــــتان خەڵ ــــــــی و خانەوادەكانیــــــــان

 خۆمــان پەژارەیانــدا و غەم لە و ڕادەگەینــین
 ئاخونــــدە بێ ومــــان .دەزانــــین شـــەری یان بە

 ئێــــــ ان لە دەســــــەیتدار جینایەت ارەكــــــانی
 پەرەســـــەندنی بـــــونەوەو بـــــاڵو لە نبەرپ ســــ
 خەڵ ــی بـۆ هەمەچەشــنە كێشـەی و مەینەتـی

 لە ئاژاوەگێڕی شەڕخوازانەو سیاسەتی ئێ ان،
 و تــــ ۆر لە پشــــتیوانی و جیهــــان وویتــــانی
 بـــۆ هەوڵ و ت ۆریســـتیەكان دەســـتە تـــاقمەو

 ك دنی دروست بەرو هێ ش چەكی پەرەپێدانی
 بـۆ خـومەینی ئینقالبـی ئەتۆمی،ناردنی  بۆمب 

 گەنـــــــــدەڵی و دزی نــــــــاوچەكە، وویتــــــــانی
 خەڵ ـــی ســـەرمایەی دزینـــی و دەســـەالتداران

 دیـــ ە خەڵ ــی دژی كــ دەوەی دەیــان و ئێــ ان
 .کخەڵـ گەڵ لە دەسەیتە دژایەتی دەرخەری

 دەســـــــەیتی وایە  پــــــ  خەبـــــــات ســــــازمانی
 ساڵ 10 ماوەی لە فقیه ویالیەتی دی تاتۆری

 دەرخســـــتوەو باشـــــی بە ئەوەی دەســــەیتیدا،
 ئــاڵوگۆڕی شـێو   هـیچ بە كە ندویەتیسـەلما

  لــ  كوردســتان و ئێــ ان خەڵ ــی قــازان ی بە
 ڕۆژانـــی لە هەر ڕژیـــمە ئەو و  نـــاك ێ ڕەچـــاو

 تەپڵـــــــی لە دەســـــــەیتدارییەوە ســـــــەرەتای
 ئاشـتی وازانە ڕ  ەی و ئاشتی دژی شەڕیداوەو

 وایە  پــ  خەبــات ســازمانی بــۆیە هەر بــووە،
 ئەو گەڵ لە و ـی ووت بـۆ هەوڵێـ  جـۆرە هەر

 كـوردو خەڵ ـی بـۆ زیان بە دڕندەیە دەسەیتە
 لە و  دەبــــ  تەواو شــــۆڕگێڕانەی جــــوینەوەی

 ووت نـاو بە شـانۆكاری لە ڕژیـ  بەرانبەریشدا
 كەڵ  نامەش وعی دەسەیتی قازان ی بە و ی

 لە داوا پیــــــــ ۆزەدا یــــــــادە لەم. وەردەگــــــــ ێ
 لە دەكەم ئێـ ان كوردسـتانی هێ ەسیاسـیەكانی

 جیـددی بە تواناكـان، وهێـ  یەك ستنی پێناو
 بنەمـای  س  سەر لە هاوبەش، كاری بۆ هەوڵ

 گەلـــی گەیشــتنی پێنــاو لە شــۆڕش و خەبــات
 ڕەد ئێـ ان، چوارچێوەی لە مافەكانی بە كورد

 دەســـــــەیتی گەڵ لە و ـــــــی ووت كـــــــ دنەوەی
  هاوبەشماندا، كاری چوارچێوەی لە ئاخوندی

 ی01 ڕ وڕەســـمی ناوەنـــدی، بـــن ەی لە ،0211 خەزەڵـــوەری ی1 هەینـــی ڕۆژی
 .چــوو بەڕ ـوە ئێـ ان كوردسـتانی ی خەبـات سـازمانی پێشـمەرگەی رۆژی خەزەڵـوەر

 و سـەرك دایەتی، ئەندامانی و گشتی س  تێ ی ڕ  دار ئامادەبوونی بە ڕ وڕەسمەكە
 .پێ ــــ د دەســــتی شــــەهیدان، ڕۆحــــی لە ڕ  گــــ تن بــــۆ و ســــتان دەقیقەیێـــ  بە

 ی خەبـات سـازمانی گشتی س  تێ ی حوسەینی بابەشێخ كاك بەر   لە داوا پاشان
 دا پەیامەكەی لە بەر  یان .ب ات پێش ەش پەیامەكەی بۆنەوە بەو ك ا كوردستان

  و خەبات سازمانی پێشمەرگەی هێ ی پێ هاتنی بەستەرەكانی باس  دنی و  ای

 ب یاری لەسەر خەزەڵوەر، ی10 و نەی كەم حەماسەی تۆمارك دنی چۆنیەتی 
. كـ دەوە پێـداگ ی كوردستان ڕزگاری پێناو لە گیانبازی و تێ ۆشان بەردەوامی
 و ئێـ ان ئێسـتای دۆخـی بە ئامـاژەی دا پەیـامەكەی ت ی بەشێ ی لە بەر  یان

 كۆمەڵ ــای نالەبــاری دۆخــی كــورتی شــی  دنەوەیێ ی و ــ ای و كــ د كوردســتان
 ڕزگاری وازانەی شۆڕشی دووردیمەنی وندەكان،ئاخ دەسەیتداریەتی ژ   ئێ انی

 یەكڕیــ ی و یەك  تــوویی بــان ەوازی هاوكــات و كــ د پێناســە گەشــبینیەوە بە
 بە و ئێــــ ان كوردســـتانی هێ والیەنەكــــانی نێـــوان لە هاوكــــاری و نەتەوەیـــی

 دی تــاتۆری رژیمــی لەگەڵ دانووســتانێ  جــۆرە هەر ڕەدكــ دنەوەی پێـوەرگ تنی
 حوســــەینی بابەشــــێخ كـــاك ر ــــ دار ووتەكـــانی ەدوایل .كــــ دەوە بەرز ئێـــ ان

 ی01"  ســـ ودی ئێـــ ان، كوردســـتانی ی خەبـــات ســـازمانی گشـــتی ســـ  تێ ی
 پەخشانی. ك ا كەش پێش خەبات سازمانی هونەری كۆری الیەن لە" خەزەڵوەر

 ڕ بـواری كـاك بەر ـ  نووسـینی لە پێشـمەرگە ئەی بەرۆكـت بـۆ ووشـەم میـداڵی
 و ساســـان هاوڕ یــان لەخو نــدنەوەی و یاســیس دەفــتەری ئەنــدامی حوســەینی
 منــداالن ســ ودی كــۆری هەروەهــا. بــوو ر ورەســمەكە تــ ی بڕگەیێ ــی ف مێسـ 

. كــــ د ر ورەســــمەكە ئامــــادەبووانی بە پێشــــ ەش سەرن  اكێشــــیان ســـ ود  ی
 و كـ ا پێشـ ەش پەخشـان و شـیر  سـ ود، چەندین دا بەرنامەكان لەناوئاخنی

 و پێشـــمەرگە هێـــ ی ڕۆیشـــتنی ور ـــ ە ر ـــیە ڕ ورەســـمەكەش بـــڕگەی دوایـــین
 .بوو  هەڵپەرك 

 دەســـــەیتی و سیســـــت  ســـــەر لە پێــــداگ ی 
 چـین تێ ڕای مافی كە دیموكڕات و پاڕڵمانی

 ڕەچاو تێدا كوردەواری یكۆمەڵ ە وتۆ یەكانی
 لە مەزهەبێــ  بــاوەڕو و ئــایین هــیچ و  ب ـ ێ

 دەخیـــــ  وویت ك دنــــی ئیــــدارە و بڕیــــاردان
 كە دەكەمەوە دووپــاتی دیــ ە جــار  ی . نەبــ 

 لە ئێــــ ان كوردســــتانی ی خەبــــات ســـازمانی
 كوردستان خەڵ ی بەختەوەری و ئازادی پێناو

 و هاوكــاری پەرەپێــدانی و ئێــ ان خەڵ ــی و
 لە پێـداگ ی ئێ انـدا، لە تێ ڕایی یهاودەن 
 ســــــــــازمانی گەڵ لە هاوپەیمـــــــــانی ســـــــــەر

 میلــی شــورای و ئێــ ان خەڵقــی موجاهیــدینی
 داهــاتوو ئالت نـاتیوی وەك ئێــ ان مقـاومەتی

 لە زیـات  كە دەكاتەوە ئێ ان لە دەسەیت بۆ
 پێویستی بە.بەردەوامە پسانەوە ب  ساڵە 33

 هەڵۆ ســـتەی بڕیـــاو ئەو بـــۆنەدا لە دەزانـــ 
 هەر كە بـــ ەمەوە دووپــات خەبــات ســازمانی

 بــۆ جینایەت ــار شـای كــوڕی هەوڵێ ــی جـۆرە
 ف یوكـــاری بە سیاســـیەكان الیەنە لە ن ی ـــی
 دەستو شاو كوڕی كە وایە باوەڕمان و دەزانین

 نــــیەو ئێ انــــدا لە پێ ەیــــان پێوەنـــدەكانی،
 و ئێـ ان خەڵ ـی قازان ی بە كاری  ناتوانن
 خەڵ ی منیدژ ب ەن،ئەوان كوردستان خەڵ ی
 كــوڕی هەوڵەكـانی خەبـات سـازمانی و كـوردن

 لە. دەزانـــ  بنەمــا  بـــ  و گاڵتەجــاری بە شــا
 بە كە دەكەیـــــنەوە داگــــ یَ  پـــــ  كۆتاییــــدا
 و هــاوبەش كـاری بە و هــاودەن ی و هاوكـاری

 ملهــوری ڕژیمــی ئێــ ان خەڵ ــی پشــتیوانی بە
 و كـــورد خەڵ ـــی و  دەچـــ  نـــاو لە ئاخونـــدی
 چوارچێـــوەی لە تێ ـــڕا، بە ئێـــ ان خەڵ ـــی

 بە نیشــــــــتمانی و دیمـــــــوكڕاتی ح ـــــــومەتی
 . دەبــ  شـاد ریشــەدار ئـازادی بە و سـەقام ی 

 ی 01 بــۆنەی بە دوبــارە پی ۆزبــایی گەڵ لە
 خەبات سازمانی پێشمەرگەی ڕۆژی خەزەڵوەر

 ئێــــــــــــــــــــــــــــــــ ان كوردســـــــــــــــــــــــــــــــتانی ی
 ئێــــــ ان كوردســــــتانی ی خەبــــــات ســـــازمانی

 گشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتی ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تێ ی
 حوســـــــــــــــــــــــــــــــــەینی بابەشـــــــــــــــــــــــــــــــــێخ

 .خۆری كۆچی ی 0211 خەزەڵوەری ی01

 ژیڕۆ خەزەڵوەر ی01 ڕ ورەسمی بەڕ وەچوونی
 .كوردستان ی خەبات سازمانی پێشمەرگەی
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ــــ ی ــــ ا  نەوتــــی وەزی  كە ەتیوتــــوی عێ
 وەیمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  ویتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  ب ــــــات زی
 ئام ی ـا ب یـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــ دنەوەی لەســـەر  مەعــــافبوونی در ینەك

 نەوتـــی ســەرەكی ك یــارانی لە هێنــد  
ـــ ان،  ییئامـــادە ویتـــان لە هێنـــد   ئێ
ـــان ـــ ی خۆی ـــۆ دەرب ـــووک دنەوەی ب  قەرەب
 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــ ان بەشــی

 داواكـ دن، و پێـدان هاوسـەن ی راگ تنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــ ەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــرودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـ ەین و عەرەبی یەک  تووی
 ویتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــ ۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی  عێ ا نەوتی وەزی ی
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی ویتەش
ـــــ ، ك دنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادك دنی
 هەیە

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

ـــتەب ەیەن  نەوت بۆشـــ ە ملیـــۆن شـــەش ێ
 ئاخوندی رژیمی دی ەوە لەالیەكی.داژلەرۆ

 پشتیوانی لە عەرەبی ویتانی هەڵو ستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــ ، نەوتـــی هەن  رژی

 كو  انە كو   ك دنی پێ ەوی بەنیشانەی
 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئام ی ا لە

ـــــــوە هەن ـــــــاوە ئەو دەرئەن ـــــــامی  زانی
 رژیــــــ  دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــیی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  میئیســـــــــــال جمه
 لێ ەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپ سـیاریەتی

 ئام ی ــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێن او ویتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی جمهوری
ـــــــد    مێـــــــیوییەدا دۆخە لەو ویت هێن

 .ناكات لەبی  هیچ ات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو تحاســــــ لە پێویســــــتە
 هەن ـاو یە نۆێ هەلومەرجە

  .ب ۆشن ت  و هەڵ  ن
ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن

بەشـــــــە تەشـــــــ یالتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـ یالتیەكان چاالكــانەت  

  .ب ۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــ یالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 

ێ ــڕای چــین و تۆ یەكــان، ت
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــ ا، 
خۆ ندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێ ـ ای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـ انن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 
تــــــــــۆ ی  ی كۆمەڵ ـــــــــــای 

ە كوردســــتان و هەروەهــــا ل
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــایفەو 

 عەشی ەتێ  لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەر ـ
 ر   ـ اوی نێهــ ەت

ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێ ب
خو ندەواری ئێ ان، 
ــی ســـەرژمێ ی  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــ ان لە ســـ ــ ئێ

ــت 0213 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

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

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  03 ــ ــ ــ ســ

ویتە 
 .نەخو ندەوارن

 

بەو پێـیەش ر ـیەی ئاف ەتـانی 
ــ یکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخو نـــ

ــاوانی بەرابە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ری پیــ
 .نەخو ندەوارە

بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 
ــدەواری  ــ ــ ــاری خو ن 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 س
دیـاری بک  ــت، نەخو نــدەواری 

ــبە ر یەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 .تێڕوانینێک لەسەر هەڵبیاردنەکانی ئام یکا
 ئازاد حوسەینزادە: ووسینین                       

 

 نوســ اوەیەدا کــورتە لەم ئامــان ە ئەوەی
 و ئام یکـــــا ەڵبیارنەکـــــانیه لە زیـــــات 

 ســــەر لە هەڵبیاردنــــانە ئەو کــــاری ەری
 تـــــــــایبەت بە و نـــــــــاوین ڕۆژهەیتــــــــی
 بە کـــــــورتە ئامـــــــاژەیەکی کوردســـــــتان،

 بەڕ ــــوەبەرایەتی شــــێوازی و چــــۆنیەتی
 دیـارە. نەتەوەکـان دەوڵەت و نەتەوەکـان
 د موک اتەکــــــان و کۆمــــــاری سیاســــــەتی

 ن یکـــایەتی بــۆ CIA و FBI تەنــانەت
 ســــــازە چــــــارەنووس و گ ینــــــ  پ ســــــە

 هەنـــدێ و هەیە جیــاوازی نێوخۆییەکــان
 و کێشـــــــە هۆکـــــــاری بـــــــۆتە جـــــــاریش

 ئەوەی بەیم. نێوانیاندا لە بەربەرەکانی
 لەگەڵ وان ن یکــــــایەتی بـــــه پێوەنـــــدی

 لە خـۆی هەیە دیـکەدا ویتانی و نەتەوە
 دا در یخایەن پالنی و پڕۆژە چوارچێوەی
 ەتــــیوەزار ناوەنــــدی لە کە دەبینێــــتەوە

 بـۆیە هەر.دەکـ ێ سـەر لە کاری ادەرەوەد
 لە باسـک دنە بـابەتە ئەو گشتی ئامان ی

 ناوەنـــــــدی خـــــــایەنی در ـــــــی پـــــــڕۆژەی
  و انـەوەکـەتـن ۆـــب اـــدونی بەڕ وەبەری

 شـــــەڕی کۆتـــــایی.نەتەوەکـــــان دەوڵەت 
 یەک دونیـــای ســـەرەتای دوویەم جیهـــانی

 بە سوســــیالی م بەرەی. بــــوو جەمســـەری
 ڕ  ەی سۆڤیەت یەکیەتی هێنانی هەرەس

 (. زڵهێـ )پـاو   سـوپێ  ببێـتە ئام یکا دا
 شـــــــەڕی لە ســــــەرکەوتوو الیەنــــــی وەک

 ویتەکەی ئەوەی بـــ  بە دوویەم جیهــانی
 بە بـــــــوو دابــــــ  شـــــــەڕ لە ڕاســــــتەوخۆ
 کاتێکــدا لە ئەوڕۆ، دونیــای بەڕ ــوەبەری

 خـــۆ خەریکــی شـــەر لە بەشــدار ویتــانی
 لە سەر ک دنەوەی ئاوەدان و ڕ ک ستنەوە

 و وردبینـــــی بە هاوکـــــات .بـــــوون نـــــوێ
 خۆی، ئام یکا لە نەک ژی انە ێڕوانینیت

 خۆیـــــان تـــــ یش ویتـــــانی لە بەڵکـــــوو
 پێوە خەونیان ئەوەی وەک ک د سەقام ی 
 بە بـــــــوون دا خەیـــــــاڵی لە و دەبینـــــــی

 پێشـەن ایەتی ڕۆڵـی و دونیا بەر وەبەری
 دیــارە. کـ د مسـۆگەر خۆیـان بـۆ دونیایـان

 گەورەیـان تێکۆشـانی دا ئەوەش پێناو لە
 ڕاگ تنـــــــی دوور بە ســـــــەرەڕای و کـــــــ د

 لە یەک توانیــــان شــــەڕ لە ویتەکەیــــان
 دونیــا سـت اتێییکەکانی خـاڵە سـێی سـەر

 بەرژەوەنــــــــــدیە هێڵــــــــــی لە و بکــــــــــڕن
. بێـــــــــنن کـــــــــاری بە گشـــــــــتیەکانیاندا

 لە حکــومەت وەک ئام یکـا هەڵسـوکەوتی
 لە هەمیشـە دا خۆی جوگ افیای دەرەوەی
 و ســـــەروەری وەک ئامان ەکـــــانی پێنـــــاو

  .ەبــــــــــوو ئام یکــــــــــا بــــــــــۆ شــــــــــانازی
 شـیک دنەوەی دەرفەتـی بـابەتە ئەو دیارە

 موهەندیســـی و نەتەوە دەوڵەت پـــ ۆژەی
  دوابەدوای بەیم نیە، تێدا نەتەوەکانی

 جەمســـەری تــاک دونیـــای ئــارای هــاتنە
 بەڕ ـــوەبەری بە بــوو فەرمــی بە ئام یکــا

 ەریبەڕ ــوەب تــ  واتــایەکەی بە و دونیــا
 بــــــــــۆیەش هەر. نەتەوەکــــــــــان دەوڵەت
 و ویت هەر بە تـایبەت پالنی و بەرنامە

 لێکـۆلینەوە بـواری و داڕ ـیرا نەتەوەیەک
 و ویتـــــــــان ســـــــــەر لە خو نـــــــــدنەوە و

 لە .کــــــــــ ا بەرفـــــــــ اوان نەتەوەکـــــــــان
 لێکـــۆلەر، تـــاج ، گەڕۆک، چوارچێـــوەی

 ویتــان ســەردانی دا هتــد...  و مامۆســتا
 هـــۆی بە بـــوو ئەوەش هەر دەســـتیپێک د،

 بە تایبەت زانستی بەشێکی ئارای هاتنە
 نێـوی بە دونیـا تـیڕۆژهەی لێکـۆڵینەوەی

 موهەندیســــــــی دیــــــــارە.ئۆریانتالیســــــــ 
 دڕ ـی و بەرف اوان پ ۆژەیەکی نەتەوەکان

 هەمیشـە دا چوارچێوەیەش لەو خایەنە،
 یــان پاڵپشـت پاڵنــی و جێ ـ ەوە پـڕۆژەی
 لە ئەوەی بـــــــــۆ. هەیە بـــــــــوونی یەدەگ

 نەهـــــاتنی پێـــــک و اننەگون ـــــ ئەگەری
 جێ ــ ەوە پــڕۆژەی بــ  مەبەســت، پالنــی

 هەمیشـە دا چوارچێوەیە لەو. نەمێننەوە
 پالنــی. کــ اون ئامــادە C وB وA پالنــی
 لە بــــ  پــــالن ن یکتــــ ین دەکــــ ێ یەکەم

 پـالن تاکە بەیم ئەوان بەرژەوەندیەکانی
 لەوانـی بـ  کەمتـ  تێچووشـی ڕەن ە. نیە
 پالنــــی ســــەرنەکەوتنی ئەگەری لە. تــــ 

 د ـــتە ســـێیەم یـــان دوویەم پالنـــی یەکەم
 نەتەوەی دەوڵەت دامەزرانـــــــی .ئـــــــاراوە
 دەســـــــەیتداری ســــــەردەمی لە ئێڕانــــــی

 پڕۆژەیەکــــــــــی وەک دا پەهلەویەکــــــــــان
 و پێکــــ د دەســــتی ئێــــ ان لە ڕۆژئــــاوایی

 کـــ ا ئاخونـــدی ڕ ییمـــی ڕادەســـتی دواتــ 
 بەرژەونـــدی ئاراســـتەی لە ئێســـتا تــاکوو

 دا کـــائام ی بەتــایبەت و زلهێــ  ویتــانی
 هۆکـــــــاری بـــــــۆتە و نـــــــاوە هەن ـــــــاوی
 .سیاسەتەکانیان سەرکەوتنی

ـــــه, دا پــــایی  ســــەرەتای لەڕۆژانــــی  ی 6 ل
 به به امبه  خۆری کۆچی ی 0211 ڕەزبەری

ـــــــیەوە ی 3131 ســــــپتامب ی ی 32 , زایینی
ــــــاوی شـــــهڕ کی ــــــه خو ن ــــــوان ل  ویتــــــی نێ

 ئاگ بەسـی پـاش ئەرمەنسـتان و ئازەربای ان
 ئێســتاش تــا پێکــ دەوە دەســتی 0111 ســاڵ
 کتـــ ی یــه ویت وردو هــه .هەیە در ــیەی هەر

ـــه ن کــه ده تبــار تۆمــه  و ســـنوور زانــدنی بــه  ب
 بەرگی ی وەزارەتی .وویتیان خاکی ری روه سه

 ئـازەری هێ ەکـانی دەستێوەردانی ئەرمەنستان
ــــــوو  لێکــــــدایەوە شــــــەڕە ئەم هۆکــــــاری وەک

 ویتە ئەم هێــ ی لە کەس 2 کە وڕای ەیانــد
 لە کەس یەک وهەروهـا کـوژراون شەڕەدا لەم

ــــوژراوە ئازەربای ـــان کۆمـــاری هێـــ ی  هەر.ک
 ئازەربای ان بەرپ سانی, هەواڵەكە بەگو  ەی

ــــــدووە ــــــان ەدا لەم رایان ەیان  جــــــار 23 م
ـــــــــانەوە لەالیەن ســـــــــنوورەكانیان  ئەرمەنەك

ــۆ كـ اوە ڕ   ەوتــن هەرجـارەش بەز نـ اوەو  ب
 بەیم,  دەستدر یییە ئەو دووبارەنەبوونەوەی

 بەیم .پێشـــێل  اوەتەوە ڕ   ەوتـــنەكە دواتــ 
 ، لە دیــکە کەســی ١٥ کــوژرانی بە شــەڕە ەمئ

 ند سه ی نه شه زیات ته هەردووالیەن هێ ەکانی
ــــی ولە  ئەم دواتــــ  کە و الاچە دواتــــ  ڕۆژان

 ئەو خو نــاوی مێــیووی. بــوە زۆرتــ  ڕ ــیەیە
 هەر می.دەکەن بۆ جەن ی ویت دوو هەر مەی
 لەنێو,  دارستانە لە پڕ و شاخاویی کاراباخ

 لــه و زەربای انــدایئا جــوگ افییەکەی سـنورە
 رەگەز بە دانیشـــــــــــــــــــــــتوانەکەی ی% 51

ـــــو کارابــــاخ ئەوەی لەگەڵ .ئەرمەنــــین  لەنێ
ــــدایە ســـنورەکانی  خــــاوەن بەیم ئازەربای ان
ــــانن دەســـەیتی ــــان خــــۆ خۆی  خۆبەڕ وەبەریی

ــــــمە ئەم .هەیە  ، وە ١٩٩٤ ســــــاڵی لە هەر 
 و دارایــی پشــتیوانی ئەرمەنســتانەوە لەالیەن

ــــاوەی ویتە دوو ئەم .ســـەربازیی دەک  ـــت  م
  ناکۆکیان ناوچەیە ئەم لەسەر  ساڵه چەندین

 ســــ  تێ ی سەرەخۆشــــی پەیــــامی
 بـۆنەی بە خەبـات سازمانی گشتی

ــــۆچی ــــی ك  مســــتەفا حــــاجی دوای
 .مەحمودی

 

 لە یەكێـ  مـوچەیی مستەفا اكك.پێ ەیشت م( موچەیی) مەحمودی مستەفا حاجی دوایی كۆچی هەواڵی داخەوە بە
 لە هەم مستەفا حاجی. بوو كورد گەلی ڕەوای و ماف وازی شۆرشی و خەبات سازمانی ڕ بازی دڵسۆزانی و تێ ۆشەران

 وەك كــ اوی دیــاری بە تێ ۆشـاوەو خەبــات، سـازمانی پێ هــاتنی دوای لە هەم و خەبــات سـازمانی پێ هــاتنی پـێش
 ڕژیمــی داگیــ كەری هێــ ی و پاســدار بەرانــبەر لە ڕوبەڕوبــونەوە و  جەنــ چەنــدین لە بەرگــ ی هێــ ی پێشــمەرگەی

 دڵسۆزی هەمیشە خانەوادەی، ئەندامانی و ك دوی كۆچ هاوسەری و مستەفا حاجی.ك د بەشداری ئاخوندی دی تاتۆری
 خەبــات ســازمانی دامەزر ــنەری حوســەینی جەالل ســەیید مامۆســتا دڵســۆزی پشــتیوان و خەبــات ســازمانی ڕ بــازی

 كاك بە خەبات، سازمانی لە  یان َ  هاوڕ و خۆم هاوغەمی و سەرەخۆشی مستەفا، حاجی دوایی كۆچی بۆنەیە.بوون
 خ مـانی خـانەوادەو ئەنـدامانی تێ ـڕای و خەبـات سـازمانی د  ینـی پێشـمەرگەی كـادرو( مـوچەیی) مەحمـودی ساڵح
 نیشتمانی ئازادی كات زوت ین بە هومێدەی بەو.دەكەم پێش ەش بانە، ناوچەی تێ ۆشەری خەڵ ی و مستەفا حاجی
 ئـاواتی کە ئێـ ان، لە ئاخونـدی سـتەم ەری دەسـەیتی هـاتنی كۆتـایی یەک ـاری،و ئـازادیی هـاتنی وەدی و ڕەن ین
 ســازمانی.دووبــارەم سەرەخۆشــی و پ ســە لەگەڵ.دیــی بێـتە ئێــ انە، و كوردســتان خەڵ ــی هەمــوو و مســتەفا حـاجی

 0211 خەزەڵوەری ی6 حوسەینی شێخگشتیبابە س  تێ ی.ئێ ان كوردستانی خەباتی

 لە یادی بۆنەی بە خەبات سازمانی گشتی س  تێ ی پی ۆزبایی پەیامی
 .موحەممەد حەزرەتی ئیسالم پێغەمبەری پێشەواو بوونی دای 

 
ــــان ــــدو جــــۆرە هەر بێ وم  هەر و ت ۆریســــتی ك دەوە  ــــی و تیــــیی تون

 بە كەسـێ ەوە تـاكە و گـ و  دەسـتەو هەر الیەن لە نەشیاو هەڵو ستێ ی
 زیانبــارو,  ئیســالم پێغەمــبەری لە الیەن ــ ی نــاوی بە و ئیســالم نــاوی

 حەزرەتــــی و ئیســــالم دینــــی ڕاســــپاردەكانی پــــێچەوانەی مەت ســــیدارەو
 و دین خاوەن,  تێ ڕاو بە م ۆفایەتی ژیانی پێ ەوە و ئاشتی موحەممەدو
 موحەممەد حەزرەتی بە ڕ  ی ب  هەمان اتیشدا لە.تایبەت بە باوەڕەكانە

, نەشـیاوەو ك دەوە  ی,  دینێ  هەر و پێغەمبەر   هەر و ئیسالم دینی و
,  جیهان سەرانسەری لە یاسادانەران و دەسەیتەكان و ح ومەت وایە حە 

 باوەڕەكــان و دیــن هەمــوو بە تەوهــین و ڕ ــ ی بــ , ونیقــان شــێوەی بە
 ئیسـالم پێغەمـبەری بـوونی دایـ  لە یـادی هومێـدەی بەو. بـ ەن سـنووردار

 مافە ئەو الیەنێ  و كەس هیچ و كۆمەییەتی تەبایی و ئاشتی هۆی ببێتە
 حەزرەتــــی لە دیفـــاع نـــاوی بە و ئیســــالم نـــاوی بە كە نەدا خـــۆی بە

ـــاژاوەگێڕی و ســتیت ۆری كـــ دەوەی,  مــوحەممەد ـــدات ئەن ــام ئ  ئەو و, ب
 و موسڵمان و دەكەن جینایەت ئیسالم ناو بە ت ۆریستیانەی تاقمە دەستەو
ــاژاوەو و دەكــوژن موســڵمان غەیـ ە  و دەدەن ئەن ــام وویتــان لە بشــێوی ئ

 و سەرشــــۆڕبن ریســــواو,  ئینســــانیەتە دژایەتــــی مەبەســــتیان و ئامـــان 
  .                         .               نەمێنـــــــ  ئاســـــــەواریان

 موسـڵمانانی لە مـوحەممەد حەزرەتـی بـوونی دای  لە یادی دی ە جار  ی
ــــــــــــــــ ان و كوردســـــــــــــــتان ــــــــــــــــ ۆز جیهـــــــــــــــان و ئێ ــــــــــــــــ  پێ  .                                        ب

 حوسـەینی گشتی،بابەشـێخ س  تێ ی.ئێ ان كوردستانی ی خەبات سازمانی
  خۆری كۆچی ی 0211 خەزەڵوەری ی 5

 

 ئەو خو ناوی مێیووی و ئەرمەنستان و ئازەربای ان نێوان شەڕی
 ڕێزان شەهیدی پەنا: ئامادە کردن و نووسینی                     .هەر مە

 سی لە زیات  ئێستا تاکو دا ڕه شه و له  .هەیە 
 کوژران ال هەردوو نی امی هێ ی هەزار ێن وپ
ـــــاوچەیە لەم هەزارکەس ٠٣٣ لە زیــــات  و  ن
 لەم قەت در یمـــاوە وســـەقام ی ی ئاشـــتی ن

 لەنێوانیـان هەمووکـات och نەبوە ناوچەیە
ـــاکۆکی شــەڕو ـــوە ن  دەســـتێوەدانی بەهـــۆی.هەب

 و ئیســ ائی  ، فەڕەنســا ، ئەم یکــا ویتیـانی
 ، ۆتەبــ قەرەبــا  کێشــەی ، ڕوســیا و ئێــ ان

ـــابەتێکی ـــود ب ـــد تەنـــانەت .نێ  موشـــەک چەن
 ئەرمەنسـتان و ئێـ ان نێوان سنووری لەن یکی

ـــــا و هـــــاو یراوە وئازەربای ــــان ـــــۆ تورکی  ب
 خۆیـان ب ای بە کە لەئازەربای ان پشتیوانی
ــــان ــــا بان ی ــــدیە دەک ــــانی پێوەن  دیپلۆماتیەک

ـــــدوە ئەرمەنســـــتان لەگەڵ  هەروەهـــــا. بچڕان
 چەک   یبـارهەڵ فڕۆکەی چەندین ئیس ائی 

 گ ن ـی. ئازەربای ـان بـۆ نـاردوە وتەقەمەنـی
 بۆخۆی پێشوودا لە قەرەبا .قەرەبا  ناوچەی

 بایی ئەن ومەنی ئە خۆدموختاربو ناوچە یکی
 ڕۆبێـ ت ١٩٤٤ دیسـەمبەری ی ٠٤ لە قەرەبـا 

 هەڵبیاردنــی دووســاڵیش بۆمــاوەی کۆچاریــان
 ئازربای ــان کۆمــاری. بەڕ وەچــوو پارلمــانی
ـــووتکەی و دەکـــا نیکوردەکـــا دژایەتــی  ئەم ل
ــــ دنە دژایەتــــی ــــدنی و تێکــــدان لە ک  ڕوخان

 سـوور کوردسـتانی پێتەختـی” الچـین” کۆمـاری
 پێوەنــــدی.وهەوتەلــــێک ی 0132 ســــاڵی لە

ـــــــــی ئەرمەنســـــــــتان  لە کوردباشـــــــــت  وگەل
 بـۆ هەوڵی ئەرمەنستان و نەبوە ئازەربای ان
ـــاوب دنی ـــان لەن  ئەم کـــوردانی کلتـــوری و زم

 ناوچەیە ئەم کوردانی وزۆربەی داوه ناوچەیە
 دەگـاتە کـورد مێـیووی .ڕوسیاک دوە لە ڕویان

ـــات  کاشـــیەکان ســـەردەمی  ســـاڵ ٠٣٣٣ لە وزی
 کـــۆچی بەهـــۆی .ژیـــاون لەوێ ئێســـتا پـــێش

ــی  ویتــانە ئەم دژەکــوردی وسیاســەتی زۆرەمل
ــــورە زۆربەی  نــــاوچەیە لەم کوردیەکــــان کلت
  .لەناوچوونە خەریکی

, قەرەبـا  ناوچەی لەسەر دیکەدا شەڕ کی لە
 بە هەســــت کە وئەرمەنســــتان ئازەربای ــــان

 داوە بەکوردەکــان بەڵێنیــان, دەکەن مەت ســی
ــــکە کیجـــار , کە ــــی ویتەکەیـــان دی  بەفەرم

 بە کەپێشـــت , ســوور کوردســتانی و بناســێن 
, الچـین شاری پایتەختی بە و لەنین بڕیاری

ــــدین دواتـــ  .دابمەزر ـــنەوە, ناســـ اوبو  چەن
 دابــمەزرێ ســوور کوردسـتان تــا جارهەوڵـدرا

 جێبەجـ  تـورکیە دەسـتێوەردانی بەهـۆی بەیم
 ڕوســیە ، هەواڵــدا کۆتـایین لە ئێســتا.نەبـوو

ــــــاگ  لە اسبـــــ ــــــاری لەنێـــــوان بەس ئ  کۆم
 پـــاش .دەکـــات ئەرمەنســـتان و ئازەربای ـــان

 کەس ٠٣ النیکەم کوژرانی و وتوو ی دەساعەت
 بڕیار .بوون ئاگ بەس بە ناچار دوویتە ئەم

ــــــــوو ــــــــۆ ئاگ بەســــــــە ئەم واب  کــــــــ دەوە ب
 و دیلک اوان ئاڵۆگۆڕی وەکوو م ۆڤدۆستانەکان

ـــ ەی لەســـاعەتی, تەرمەکـــان , نیـــوەڕۆی دوان
 بە و بک ێ جێبەج  ئۆکەتەب  ی 01 ممەشە

ـــوی , ئەم یکـــا و فەڕانســـە و ڕوســـیە نێوانبیی
 پێــی بە بەیم .دەســپێکاتەوە نــو ی وتــوو یی
 وپاشـی پـێش کـاژمێ ێ ، فەرمیەکان ڕاپۆرتە

 هێـ ە نێـوان شـەڕوپێکدادان ، ئاگ بەس کاتی
 .ئازەربای ا نی امیەکانی

 

 ئیسـالم پێشـەوای و مەزن پێغەمـبەری بوونی دای  لە یادی بەنەی
ــــــــوحەممەد حەزرەتـــــــی ــــــــایی گەرمتـــــــ ین ، م ــــــــو ەە پی ۆزب  م

 لە بوو ئیسالم دینی پێغەمبەری ئەوەی گەڵ لە موحەممەد حەزرەتی
 پێغەمبەری م ۆفایەتیدا مێیووی لە و نە كەم ڕ بەر  ی هەمان اتدا

 بەرچـاو پێشکەوتنی دا پێغەمبەرایەتیەکەی لەماوەی توانی ئیسالم
 بێنـ  پێک ئەر نی الیەنی بە م ۆڤایەتی ارستانیەتیش مێیووی لە
 ڕ  ەوە بە دی ە باوەڕەكانی و دین الیەن  انی لەگەڵ كات هەموو و

 بـاوەڕانی خـاوەن وویتیشـدا ئیدارەك دنی لە ك دوەو هەڵسوكەوتی
 . ك دووە بەشدار دی ەی

 

 كـۆچی بۆنەی بە خەبات سازمانی ڕاگەیاندنی كومیسیۆنی پەیامی
 .كورد ناوداری شاعی ی مەلەكشا جەالل دوایی

 

ــاری خەڵ ـــی داخەوە بە زۆر ــنەی شـ  سـ
ــەربەرز، ــ ــ  ســـ ــ ــ ــارەكانی لە یەكێـ ــ ــ  شـ
ــدی ــ ــوردایەتی مەڵبەنـــ ــ  و ئەدەب و كـــ

 ناوچەكـانی شـارو تێ  ای و ڕۆشنبی ی
ــ ە جــار  ی كوردســتان، ــارن دی  تازیەب

ــۆنەی بە ــ ــۆچی ب ــ ــی ك ــ ــاعی ی دوای  شـــ
 جەالل ۆســـتامام كـــورد ناســـ ی هەســـت

 .مەلەكشا

ــ ەزی ــاتەوە پاشــ ــتا. ب ــ ــ  جەالل مامۆس
ــا ــ ی لە مەلەكشــ ــاعی انەی ئەو ڕیــ  شــ

ــی كە كوردســتانە  بە بەرچــاوی خ مەت
ــی شــیر و ــ دوەو كــورد ئەدەب  خــاوەن ك
 .نیشـتمانیە و نەتەوەیی شیر ی دەیان

ــیۆنی ــ ــدنی كومیسـ ــ ــازمانی ڕاگەیانــ ــ  ســ
ــات ــ ــتانی ی خەبـــ ــ ــ ان كوردســـ ــ  بە ئێـــ

ــۆچی بــۆنەی ــی ك  جەالل مامۆســتا دوای
 خــانەوادەی بە سەرەخۆشــی مەلەكشــا،
ــان ــی و بەڕ  یـــ ــاری خەڵ ـــ ــنەو شـــ ــ  سـ

ــڕای  كوردســـتان ناوچەكـــانی شـــارو تێ 
ــ ەش ــ ــ ــ ــات پێش ــ ــ ــ ــاواتەی وبە.دەك ــ ــ ــ  ئ

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــتا ئامان ەكـ ــ ــ ــ ــ ــ  جەالل مامۆسـ
ــڕای مەلەكشــاو ــورد گەلــی تێ  ــتە ك  بێ

 .دی
ــیۆنی ــ ــدنی كومیسـ ــ ــازمانی ڕاگەیانــ ــ  ســ

ــات ــ ــ ــ ــتانی ی خەبــ ــ ــ ــ ــ ان كوردســ ــ ــ ــ  ئێــ
ــوەری ی00 ــۆچی ی 0211 خەزەڵــ ــ  ك

 .خۆری

  ەشـــاعی لە مەلەكشــا جەالل مامۆســتا
ــی ــ ــ ــ ــ ــانی و نەتەوەیـ ــ ــ ــ ــ  كوردپەروەرەكـ

ــوو كوردســتان ــدا مــاوەی لە كە ب  ژیانی
ــی ــ ــ ــ  تووش ــ ــ ــازارو گەلێ ــ ــ ــ  ئ ــ ــ  و ڕەن

ــۆوە، دەربەدەری ــ ــیچ و بـ ــ ــات هـ ــ  لە كــ
ــازی ــ ــ ــ ــ ــی نەداو الی گەل ڕ بــ ــ ــ ــ ــ  ڕژیمــ
ــاتۆری ــ ــدی دی ت ــوانی ئاخونـــ  لە نەیتـــ

ــوردایــك و ئازادی وازی ڕ بازی ــەتــ   یـ
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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،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

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

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت

 سپی گشتی
 دراو کردنەوەی

 ئەنجام جۆرە بەو
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو

 ریتاوانبا
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمال ةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 
بةرين شاد بكات 
و سي بووري 
كةس و كاري 

 . بي  
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناســاندنی ت ۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگە ن

ــــــایی  لەســــــەرجەم پی ۆزب
 و ئێـ ان خەڵ ـی كـۆمەالنی

 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان
 دەســتی ســەرەكی قوربــانی

.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی
ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــان ی انەی خەل ــــــی 
ئێـ ان و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
 ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی

ــــــــدرێ و   دی تـــــــاتۆر بهێن
نی امێ ـــــــــی خەڵ ـــــــــی و 

ـــ ان ــــــــوك اتیـدیم    لە ئێ
ــــــــ  ــــــــــو ك وردستان جێ ی

 .بک ێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

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

 شـــــــەهید گەل ســـــــەروەری 
ــــــەیدمامۆســــــتا  ــــــ  س  خەلی

 . شەریفی

 كە بەن خیە و بەرزی هەموو بەو م ۆڤ
 بی ات ، كە ێداوە،ڕیپ و پێیداوە خودا
 ب ـــاتە هەیە مــ ۆڤ كەم. تەمەنە كەم
 پـلەیەك ب اتە خۆی، باییەكەی و ن خ
 تەمەنــی مــ ۆڤ زۆربەی. شــیاویەتی كە

 دا، بـــایەخ بـــ  كـــاری لە یەك ارەیـــان
 و دەژیـــن بێن خـــی بە. دەهێـــنن دوایــی

 بـــاییەی و نــ خ بە ژیــانە ئەو دەمــ ن،
 دا بەتــــــــــاڵ و پــــــــــوچ لە خۆیــــــــــان

 بە كە مــ ۆڤ ەیژیــان ئەو. دەبــڕ ننەوە
 و م ۆڤـــایەتی لە و ب ـــ ێ م ۆڤـــایەتی

 بەرز كە ژیانە بەكاربهێندرێ، دا چاكە
 كە پـلەی ئەو دەگاتە، پێی و دەبێتەوە

 کەس ئەو. دانـاوە م ۆڤـایەتی بـۆ خودا
 بە خــــــــ مەت ســــــــەرگەرمی کە گەلەی

 بەدەســت بــۆ كــارە و كەســ  و ئینســان
 ڕەن ـی بە خۆیـان كە بەرهەم، هێنـانی
 كەسـانی و منـداڵ و اڵم و بیین خۆیان
 بەهــ ە وان ڕەن ــی لەبەرهەمــی تــ یش
 ژیــــــــانی بە مانــــــــدوون لەش بەبەرن،
 بە هــیالکن تـ ەوە ئینســانانی و خۆیـان

 بە هەڵ ـ ن كـۆڵ كۆمەڵ، ناو ئیساڵحی
 ژیانیـــان خەمبـــارانەوە، ك دنـــی شـــادی
 خەڵـــــ ەوە، ژیــــانی تــــاڵی بە تــــاڵە

 لە ئینســـانەوە، شـــادمانی بە شـــادمانن
 لە و كێــــون یكاردادەســـتدر  بەرامـــبەر
 بێدەمارن و خاكی دا بێچاران بەرامبەر

 كــــــــاتی بەچیەكەڵـــــــدانەن، و نەرم و
 ژیـانی. سـتەم ەردا بەرامـبەر لە دیفـاع

 تەنیـــا و دەبـــ  ون لەبەرچـــاو خۆیـــان
 ســـــەربەرزی. دەبـــــین هەژاران ژیـــــانی
 خـــــۆ و مانـــــدووك دن خـــــۆ لە خۆیـــــان

 دا هەژاران و گەل پێناو لە بەخت  دن
 لە دونیایەکن بەیم ،م ۆڤێکن. دەبینن

 دەرویەكـــــی هەمـــــوو لە و ئینســـــانیەت
 لە. لێــــدەك ێ چاوەڕوانیــــان دا چـــاكە

 لە و د ــنەوە خەڵــ  بیــ  دا تەن انــان
 بەرتەنـ  كەس بە جێ ە دا شادمانیان
 بە و دەژیــــــن خەڵــــــ  بــــــۆ نــــــاكەن،
 بــۆ خێـ ن دەژیـن تـا دەژیـن، خەڵـ ەوە

 دەمـ ن كـۆمەڵ بـۆ مـ دن كاتی و كۆمەڵ
 ژیانیـــان هەمـــوو. دەمـــ ن كـــۆمەڵ لە و

 و مانـــــــــدوویی و كـــــــــار لە بـــــــــ یتیە
 ژیانیــان هەمــوو كە كاتێــ . فیــداكاری

 یئەوانـــ گیـــانی لەگەڵ دەوێ، گەل بـــۆ
 دیـارە.لێیـان در غنیە ئەویشیان ویست،

 چـاو لە ئەگەر زۆرن م ۆڤانە جۆرە ئەو
 زۆر نـەبـــــــــــن،  دا  ۆڤیشــــم زۆری

 

 

 پـاكی ڕابەرانـی دەوروبەری لە زۆرنەبـن
 و بوون زۆر نمونە م ۆڤی دا یەتئینسان

 دا م ۆڤـــــــایەتیش كـــــــۆمەڵی نــــــاو لە
 تایبەت بە. بوون هەڵ ەووتو ئینسانی

 دا، دیفـاع و خەبـات و شۆڕش ڕی ی لە
 چۆن ڕاستی بە كە هەڵ ەوتون هێندێ
. هـاتوونەوە وا لێ ـ دوون داوای شـۆڕش

 دەرك هەژارانیان و گەل مافی ئەوانەی
 چــاولەبەر ناڕەوایــان و ســتەم و كــ دوە
 بەو كــ دوە، ژانــی دڵیــان و بــووە گەش

 بـــوونە، پێشـــێ  مـــا  بەو و نـــاڕەوایە
 دەســـــــت بــــــاتخە و شــــــۆڕش ئەوانەن
 كە نـیە گومـان.ڕابەر دەبنە و پێدەکەن

 باشـە بە دا دەروونـی لە ئینسـان ئەگەر
 بــــــار گون ــــــاو ئەگەر و نەخوڵقــــــاب 

 و دەرچ  می  منداڵی ئەگەر نەهاتب ،
 دۆسـت ئینسـان و ئینسان منداڵیەوە لە

 و هەژاری دەردی ئەگەر نەهــاتب ، بـار
 ئەگەر نەچێشــــیتب ، ســـو  ی و تـــاڵی

 دا ســــتەم ەران دەســــتی لەبەر هەژاری
 ئەگەر و نەگەیانــدب  جەرگــی بە ژانــی

 ب ینـــــــدار دلـــــــ  دەردەداران نـــــــاڵەی
 و ئینسـان ئاموژگـاری ئەگەر و نەك دب 

 نەخســـــتبێتە م ۆڤـــــایەتی ســــەرمایەی
 پاك ائاو دا شۆڕش لە ناک ێ دڵیەوە،
 دڵســـۆز و بـــووردوو خـــۆ لە و فیـــداكار
 بـــــــای بە وانەبـــــــ  ئەگەر و دەرچـــــــ 
 الفــاوی لەبەر خـۆ و دەڕوخـ  دڵمەنـدی

 دا جیهــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــەری دەردی
 خەباتکــــــاران و شۆڕشــــــ ێڕ .نــــــاگ ێ

 دا خەبــات و شــۆڕش لە هەڵــکەوتەن،
 ب سـیەتی و سو  ی و تاڵی لە پڕە كە
 و بــــــێ ەوی و مانــــــدویی و ڕووتــــــی و

 بــوون ب ینــدار و یمەت ســ و دەربەدەری
 باشــت  هێنــد کیان گیــ ان، و كـوژران و

 لە م ۆڤــــــانە جــــــۆرە ئەو و دەردەكەون
 كاتێــ  هەمـوو لە دا خەبــات و شـۆڕش
 جەوهەریــان زیــات  و پێویســتن زیــات 

 دا شۆڕش كڵی لە ئەوەی. لێدەردەكەوێ
 خەوشـــە، بـــ  ژیـــ ی دەرهـــات، کــ  لە

 لەو.دا زەوی ســەر لە جێــدارە ئینسـانی
 خەبـــاتی ســـازمانی لە م ۆڤـــانە جـــۆرە

 كــــوڕانی بـــۆ. بــــوون زۆر دا کوردســـتان
 غیــ ەت، بە و ڕەحــ  بە و تێ ەیشــتوو

 ژانی و دیارە گەلەكەمان لێ  اوی ستەم
 دەكـ ێ كـورد گەلی لە كە ستەمەی ئەو
 دەهێن  وەژان باوەڕانە خاوەن ئەو دڵی

 ســــتەمی خۆیــــان و نیخــــ بە ئەوانە و
 سـەروەر   یـادی ئەمـ ۆ.ڕادەماڵن زاڵ 

 شــــــــــەهیدانی كــــــــــۆڕی لە ندەكەیـــــــــ
 وەك كە خەبات، سازمانی سوورخەیتی

 دەرچـوو وا داو ژیـان لە بـوو وا گوتمان
  و لە كە بوو ئینسانێ . شەهادەتدا لە

 دا زەحمەت ــێش و هەژار بنەمـاڵەیەكی
 دەســتی لەبەر هەڵێنــاو دنیــا بە چـاوی

 بارهـــات، دا بێـــوەی و پـــاک بـــاوكێ ی
 بــوون مانـدوو و ڕەنـ  بە گەن ـی ژیـانی

 و ئەرک لە و ســـــەر بـــــ دە خو نــــدن و
 ئەو.نەدەت ســا چــاوی ڕەنــ  و زەحـمەت
 خەلیلـی سـەید مەال نمـونەیە، شـەهیدە
 .شەریفیە

 سەید كوڕی ش یفی خەلیلی سەید مەال 
 لە ســــەدبار، ســــەیدەكانی لە شــــەری 

 دەشـــتی مەڕانەی دیێـــی لە ١٠١٤ ســاڵی
 لە هەژار بنەمــــــاڵەیەكی لە کەڵــــــوێ

 اوكیبـــ ســـاڵ حەوت دوای بـــوو، دایـــ 
 ســــەید بەرخو نــــدن، نــــایە نــــاوب اوی
 لە دا خو نــــــدن بە در ـــــیەی خەلیـــــ 

 بە تەمەنــــــی و فەقێیــــــان حــــــوج ەی
 كە نەگەیشــتبوو منــداڵی مێــ  قۆنــاغی

. كـــ د دواییـــان كـــۆچی بـــاوكی و دایـــ 
 خــاڵی، بەسەرپەرەســتی خەلیــ  ســەید

 ئەوەش لەگەڵ دا خو نـــدن بە در ـــیەی
 بوو، تێکۆش دا خو ندنەكەی لە كە دا

 بێدەســــــەیت و پێســــــپی ێ یئینســــــان
 كـوڕە خـۆی بـۆ كە خەلی  سەید .نەبوو
 دایـ  بـ  ئەوەش سـەرەڕای بووە هەژار

 هەژار ت یشـــــــی ئەوەنـــــــدەی بــــــابی و
 دەزانـی بـاش هەژارانـی دەردی ك دبـوو،

 هەژارەكەی گەلە دەردی تــــــایبەت، بە
 خەلیـ  سـەید. دەكـ د دەرك چاك خۆی

 زینــــدوەكانی هەســــت لە بــــوو یەكێــــ 
 خو نـــــــدنی ەنـــــــدهەرچ كوردســـــــتان،

 بەیم، نەكـــــ ا تەواو بـــــۆ مەالیەتـــــی
 بەتوانــــــا و زیــــــ ەک خۆینــــــدەوار  ی

 کــ د، هاوســەرگی ی كە ئەوە دوای.بــوو
 ئەوەنـــــــدەی پاشـــــــان و مەال بە بــــــوو

 بە مان ێــــک چەنـــد مـــاوەی نەخایانـــد
 خۆڕاگ ی بەهۆی گی او سیاسی تۆمەتی

 لە كــ او ئــازاد نەدركانــدنەوە نهێنــی و
 ەدارایــدامتمان و تـ س نێــوان حـاڵەتی

 دوای خەلیـ  سـەید. دەکـ د بەڕێ ژینـی
 دەســتی بــوو ڕزگــار زینــدان لە كە ئەوە
 ئاڵمـــاتور كـــاری خەری ـــی و كـــار دایە

 بە دەست دەرچوانە سەر زۆر بوو بەندی
 تــا بــوو، پیشــەیە ئەو خەری ــی كــار،

 و پێ ـ د دەسـتی ئێـ ان گەالنـی شۆڕشـی
 دەســـــت كەوتە بــــانە پادگــــانی شــــارو

 الیەن لە لیـ خە سـەید شـار، كومیتەی
 پار  گـاری بەرپ سـی بە كـ ا كـومیتەوە

 خەلیــ  ســەید .پادگــان نــاو ئەشــیای و
 و وریـــــــــــــــایی و پــــــــــــــاكی پەڕی بەو

 چۆڵ و چەك سەرپەرەستی قاتریەتەوە
 بـــانەی ئـــایتی ماشـــین و كەرەســـتە و

 . گ ت وەئەستۆ
 شـەهامەت بە ئینسـانێ ی خەلی  سەید

 لە خەلیـــــ  ســـــەید. بـــــوو لێهـــــاتوو و
 بە چەكـــــدارەكانی ەیزۆرب پادگـــــانەوە

 ئینسانێ ی هێنا، بار پێشمەرگە شێوەی
 لە. بـــوو پـــاك دەســـت و وریـــا و پـــاك

 الی بە بیـــــ ی كاتـــــدا حەســـــتەمت ین
 بە. بــــوو خــــۆیەوە حیســــابی دروســــتی

 مەرگــی كەتـا بـوو ئەمـین وا شـێوەیەكی
. نەبین ا  ل  الوازی خاڵێ ی پڕشانازی

 ڕۆژەی ٠٠ جەن ەكانی لە خەلی  سەید
 بە شـاری دا،١٠٥٩ هاریبە بانەو شاری

 ئـازاو و بەجەرگ بڵێی تا جێنەهێشت،
 و دژمــن لە ت ســی. بــوو نەتــ س چــاو
 دوای لە خەلیـــ  ســـەید. نەبـــوو ڕژیـــ 

  ی٥ لە خەبات یــــسازمان یــــپێ هاتن

 گشــتی بەرپ ســی بە بــوو ١٠٥٩ خەرمانــانی 
 هــاوین شـەڕی لە خەبـات، سـازمانی نی امـی

 لەســەر قــۆرغ  بەنــدەنی و دۆین هەژدە لە
 شـــــ انی دوای سەردەشـــــت وبـــــانە جـــــادەی
 شەهید  دژمندا، هێ ی لەبەرانبەر هێ ەکان

 لە كەم ژمــارەیەكی بە تـوانی خەلیــ  سـەید
 لە قـــــۆرغ  بەنـــــدەنی تەواوی پێشـــــمەرگە

 .بستێنێتەوە دژمن دەستی
ــــكات لە خەلیــ  ســەید شــەهید  گەرمەی یــــ

  بـــــــوو، تـــــــایبەتی شـــــــێوەیەكی جەن ـــــــدا
 دەهێنــــا جەن ــــدا گەرمەی لە پێشــــمەرگەی

 كـ دن گـاڵتە و خـۆش قسـەی بە .  ەنینپێ
 تەمــــــی و دەكــــــ دەوە بەرز ورەی دژمــــــن بە

 دڵ زۆری. الدەبـ دن لەسـەر جەن ی مەت سی
 ڕەنـ  زۆری و بوو خۆش خەبات سازمانی بە
 پەرە زووتـ  هەرچـی كە كێشا، دا پێناو لە

 پێشــــــــمەرگەی كــــــــات هــــــــیچ.  بســــــــتێن 
 پێشــمەرگە ئەو وابــوو پێــی و نەدەشـ اندەوە

 فەرماندە تێدەكا، ڕویی ورەیی  ب   جارێ كە
 تێیــدا بەشـێنەیی ورەی دەتـوانن دەوروبەر و

 پێشـــمەرگەیەكی داهـــاتودا لە و پەیـــداكەن
 خەلیــ  ســەید شـەهید.  لێــدەرچ  قارەمـانی
 بەرپ ســــــی و سیاســــــی شــــــوڕای ئەنــــــدامی
 خەبـات سـازمانی نی امی سیاسی كۆمیسیونی

 لە شـەڕ کی فەرماندەیی كە كاتێ دا لە بوو
 دەكــ د، ئاربــابە كێــوی لە بەن كــانی پشــتی

 لە خۆری کۆچی ی ١٠٣٣ خەزەڵوەری ی١٠ لە
 شــــەهیدی پشــــتی بە پشــــتی كە كاتێ ــــدا
 دەم بە و بــوو عەباسـیەوە جەاللــی قارەمـان
 گوللــەی بە بـۆدەك دن خۆشی قسەی شەڕەوە
 و پێ ــــ ا ســـەریەوە الی لە ناپــــاك دژمنـــی
 سوور شەهیدانی كۆڕی بۆ فڕی مەزنی ڕۆحی

. کوردســــتان ی خەبـــات ســــازمانی خەیتـــی
 تاژەبان گۆڕستانی هێندراوە پی ۆزی تەرمی

 .بـــــــــــــوو  لەوێ دەمەدا لەو ماڵیـــــــــــــان كە
 و خەلی  سەید شەهید گیانی لە ساڵو هەزار

 شەهیدان كۆڕی لە هەڤاینی
 

 هاوبی وبـــــــاوەڕە بــــــۆ ئامۆژگــــــاری ببێــــــتە
 خەونـی زیـات  لەوە ئەوەی بۆ چەپەڵ انیان

 و كــورد ســتەملێ  اوی گەلــی چەوسـاندنەوەی
 كوردســـــتان پیـــــ ۆزی خـــــاكی ك دنـــــی زەوت

 هەڵــــۆ كە خەبەرن بـــ  دوژمنــــان. نەبیـــنن
 بە مـــاوە كوردســـتان، ازاكـــانیئ و بەرزەفـــڕ

 چنـــــۆكی چـــــاو بە كە نـــــادەن داگیـــــ كەران
 جـێ ە و خۆشەویسـتمان نیشـتمانی چاوببڕنە

 باپی انمـــان و بـــاب مێـــیینەی لە ر ـــ ەی و
 بە ئەگەر چــون ە. ڕمبــازی مەیــدانی بــ ەنە
 ن  یســەكەیان ویســتە ك دنــی دابــین تەمــای

 هەیبەتــانەی بە و ســام بە هەڵــۆ ئەو بــن،
 و گەل ڕاســتەقینەی   ــایڕ می ات  انــی كە

 و شــــەرە  لە پار  گــــاری مــــافی و ویتــــن
 قارەمانەیـان گەلە ئەو نەتەوایەتـی ئابڕوی

 دڵــی تیییــان چن ــی بە گ تــووە، ئەســتۆ وە
 بە و دەرد ـــنن ڕیشـــەوە لە پیســـیان و ڕەش

 لە دیفـــاع قینـــی و ڕ  ئەمـــانی بـــ  ئـــاگ ی
 بە بــۆ و دەیســووتێنن نەتەوەیــی كەرامەتــی

 دوژمنانی كە مەبەستە ەوئ گەیاندنی ئەن ام
 بەخشـین گیـان و فیـداك دن خۆ بتەز نن پ 
 هەر. دادەنـــــێن بـــــایەخ كەم دیـــــاریەكی بە

 لە پـــڕ و خو نـــاوی خەبـــاتی لە كە ڕۆژ ــ 
 دەگــوزەرێ، كـورد بەشـ وراوی گەلـی شـانازی

 قارەمانەكان ڕۆڵە لەخۆب دوویی و فیداكاری
 ئەو ب دەكـانی و دەسـت بە و ئـازا پێشـمەرگە

 و دەنــــــو ن  خــــــۆ زیــــــات  و زیــــــات  گەلە
 و كوردســـتان ئـــازادی ڕ  ـــای شاســـوارەكانی

 دەور  ــی ڕ  ــایەدا لەو خو نــاویش خەبــاتی
 بەخشـینی بە كە هەیە بەرچاویـان و گ ینـ 
 الپەڕە گەشــــیان و ســــوور خــــو نی و گیــــان

 بـــۆ پی ۆزیـــان ڕ  ـــای مێـــیووی ز ڕینەكــانی
 یادگـــــــــــــــاری بە هاوبی وباوەڕەكانیـــــــــــــــان

 كە ســەروەرانەی لەو یەكێــ . بەجێهێشــتووە
 بـــ  ســەربەزیەكی بە خــۆی ســەروەری یــادی

 ســـەید شــەهید هێشــتووە، بەجــ  پایــانەوە
 شـاری خەڵ ـی قاسـ  كـوڕی مەجیـدی كەری 

  .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو بۆكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 لێهـاتوی و ئـازا الو  ی كەری  سەید شەهید
 لە كە بـــــوو كـــــورد قەومـــــاوی لـــــ  گەلـــــی

 پــڕ دنیــای بە چــاوی هەژاردا بنەمــاڵەیەكی
. بـوو هەڵێنـا فەتوخە خەم و ئـازار و ئـێش

 كاتێــــ  خۆریــــدا كــــۆچی ی١٠٣٣ ســــاڵی لە
 ك دبــوو مـیللەتەكەی بەشـ وراوی بە هەسـتی

 دوژمنــانی لەگەڵ بەربەرەكــان  مەبەســتی بە
 پێشــــمەرگەكانی ڕیـــ ی نـــاو هـــاتە ئـــازادی

 ئەســتێنی تــۆڵە چەكــی و خەبــات ســازمانی
 سـەید شـەهید. شانەوە ك دە پێشمەرگایەتی

 ،تەمەنی بوو پێ ەیشتوو تازە الو  ی كەری 
 لە چەنـــدە هەر نەببــوو تێــپەڕ ســاڵ ١٠ لە

 بەیم بوو، كار منداڵ سیمادا سەرو و قیافە
 سیاســی بۆچــوونی و بی كــ دنەوە حاســتی لە
 گەلەكەی بەســتەملێ  اوی هەسـتی چـاك زۆر

 بـــۆ دەبـــ  كە دەزانـــی بـــاش ئەوەی. دەكـــ د
 هێنــانی دەســت و چەپــۆكی ژ ــ  لە ڕزگــاری

 شـــــــانتێ ۆ و خەبـــــــات ڕ  ـــــــای ئـــــــازادی
 ئەو شــــانازییەوە بە وەك هەر. هەڵبی ــــ ێ

  یــــەكـازیـانـش ەـــب و یاردــهەڵب ڕ  ایەی

 خـۆی شـی ینی گیـانی ڕ  ایەدا لەو زۆرت ەوە
. هاوســـەن ەرانی پێش ەشـــی و دیـــاری كـــ دە

 ١٠٣٣/خەزەڵـوەر/١٤ لە كەریـ  سەید شەهید
 بە بۆكـان شاری لە انبەردانابەر شەڕ  ی لە

 گیـــانی و پێ ــ ا ئـــازادی دوژمنــانی گوللـــەی
 .كــ د نیشــتمان و گەل ئــازادی فیــدای خــۆی

 بەر ــــ ی و پــــاك گیــــانی لە ســـاڵو هەزاران
 ..بێت

مامۆســتا پەژار، ئەم هەڵبەســتەی لە زمــان 
 :شەهید سەید کەریمەوە وتوە کە دەڵ

 
 !ویست  لە پڕ نیشتمانی

  گەرام گورا تۆ پیتی بە

 هەڵ ەڕام خاكت پێ ی بە
  دەژی  پێت و ژی  تۆدا لە

 چی  تۆ ب  و هەم تۆوە بە
  وبایی ن خ بە زۆر خاكی

  بایی خۆ لە و بەرز تۆ بە 
  ئاوات  گشت ڕوان ەی یئە

 خەبات  بەرەی ئامان ی 
 خۆم ب  ئامێ تدا لە تا

 نامۆم نامۆیی دەرچ  تۆ لە 
 تۆم شێ ی من شێ انی النەی

 خۆم نادا خۆم پێناوت لە 
 ژین  و مەرگ الن ەی ئۆخەی

 شی ین  دڵ لەبەر خاكی 
 ڕاژ ن اوم بات س وەی بە

 چاوم هەیت هێ ۆت گوڵە بە 
  گستەێن و نەی لە مچاو

  مەستە من چاوی وەك ئەویش 
   گویڵەت و نەی لە گۆنام

 هەیڵەت وەك گەشن زام 
 تۆم شەهیدی شەهیدم من

 خۆم دانا متۆ بۆ بوو خۆم هەر 
 مێ ت لە بووم   الو شل ە

  ڕی ت ناو لە گەیی  پ  
   گەیشت  پ  تۆ نازی بە

 گەیشت  ت  لێهات وام تا
 گیان بە پار  م بت دەب 

  ژیان دانێ  پێناوت لە 
 ئەمەك تۆ بۆ ب  ب  دەب 

 چەك دایە زووتاوم بۆیە هەر 
  خەبات چەكی شەرە  چەكی

 ویت پاراستنی بۆ لە
 پار  م بت تا دانا خۆم

 ئامێ م  تەگ شەهیدی  
  كێ  من كە نەمناسی رەن ە

 هاوڕ   زۆرە من وەك هی لە
  مەجیدی  كەری  سەید من

 شەهیدم 61 ی5 چواردەی
 ژین  جێ ەی بۆكانی لە

ـــــی  ـــــای بە هـــــات دوای  ژیـــــن  ڕ  
 

 ســــەید شــــەهید گەل ســــەروەری
 .مەجیدی كەری 

 دڵی لە نەتەوایەتی هەستی تینی بە ئاگ ی
 گەلــــــــی فیــــــــداكارەكانی و ئەمەگ بە ڕۆڵە

  و دەســــتێنی بڵێســــە دا، كــــورد بەشــــ وراوی
 ڕەوەی ڕەو كە ڕاســـــــتیەیە ئەو رینیشــــــاندە
 چەوســــاوەكەمان گەلە بێوچــــانی تێ ۆشـــانی

 پێنـاو لە ب دوویـی لەخـۆ و ناوەست  هەرگی 
 بە گەیشتن تا نیشتماندا و گەل سەربەخۆیی
 ئـــــــــازادی و گەل ڕزگـــــــــاری كە ئامـــــــــان ،
 سـاڵە سـەدان. دەبـ  در یەی هەر كوردستانە

 قارەمـــانی گەلـــی بێپســـانەوەی خەبـــاتی كە
 بـــۆ كوردســتان پارچەكــانی هەمــوو لە وردكــ

 ئەو حەقــی بە ڕەواو مــافی هێنــانی وەدەســت
 ڕزگـاری تـا و دەبـڕێ ڕ ـ ە چەوساوەیە گەلە

 كــۆنە و مێـیینە لە دوژمنــانی دەسـتی ژ ـ  لە
 در ــیەی ئەمــانە بــ  موبــارزە ئەو پەرەســتی

 لە كە خەبـــــات ئـــــاگ ینی بڵێســـــەی .دەبــــ 
 پەروەری نیشتمان سۆزی پڕ دەروونی هەستی

 و هێ  و داگی ك دن بۆ دەگ ێ سەرچاوە یەوە
 دەكاتە ویت و گەل دوژمنانی خۆی تەوەژمی

 كە جۆر ــــــ  بە تــــــووڕەیی و ڕ  ژیلەمــــــۆی
 و كوردســــتان داگی ك دنــــی خــــاوی خەیــــاڵی

 بۆ كورد قارەمانی گەلی سەر بە خۆسەپاندن
 تاسەیە ئەو و بەرنەوە بی  لە هەتایە هەتا

 سـ ای و ژ  گـ  بەرنە گەنـدەڵیان مێشـ ی لە
 گۆڕك دنیانە كە ناشی ینیان و نابار ك دەوەی
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةل كةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاري كي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةة    

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

  قارةمانيةكةةي بةةريت

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةل كةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةني و 

كوي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةل كي كي خوي نمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

ال يةةةوة لةةة هةةةرةتي منر

لة ةةةةد  دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بیاردەیێ ـــی 
یەكالی ەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــ  و 
تەسـلی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەم ی ـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەیتی 
ـــۆ  ـــدی ب دی تــاتۆریەتی ئاخون

  ی ت  و لە ئاكامی سات ماوە
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ

 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە
ئەم ۆ ئەرك و بەرپ سیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و تو یەكـانی كۆمەڵ ـای 
ــــ ان بە هەمــــوو پێ هــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــ ەی  ئیتنی یەكـــانە كە لە ر 
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــ دنەوەی هــــــــــــــاواری 

ـــنەوەی ئازادی واز یــان و تەقی
رقـی پەن  ــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێیینەیە 
ی کارپێک دنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەم یکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێ ی 
ز  ینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی ب دنە ــ ان بـــــــئێ
ۆ ەبات و بــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆك دن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
م ۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ت ۆریس  كە 

ەخێ ی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵ ی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەرب  ن
وان  گ ەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــان،  ــــادك دنی هەیوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج

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

ــ ە  ــامیۆنەوە ب  ــۆفێ ی ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵ 
ـــــەری ویت  تــــا مامۆســــتاو ك   ــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەرب ین
ــــۆی زیــــادبوونی  ــــەكان، نی ەرانیەكــــان بەه کێش

ــــادبوونە  ــــ ۆڤ روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گ دبـــــــونەوەو 

 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێ انـــــــــدا
ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوب او هەروەهـا لەپێوەن
ـــ س و گ تنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــ ۆڤ لە  و ت

نمـونەگەلێ ی نـی ەران ەری تـ س، : ئێـ ان گـووتی

ـــــــــــەروەری ـــــــــــەهید گەل س  ش
 .شەریفی حوسەین

 مێشــ ی بە كە خەباتێـ  دیــواری بنـاغەی
 زەحمەت ێشان و جوتیاران خو نی و پیاو

 بــــوونی ڕزگــــار هەتــــا بێیرابــــ ، شـــتیخ
 ئەو كێشەو زەحمەت چینە ئەو یەك ارەكی

 ڕوخـان لە و قـای  لێ  اوە، زوڵ  نەتەوە
 كە دژمــنەی ئەو. خـۆڕادەگ ێ و نەهـاتووە

 بەو و شـــــــــۆڕش کۆتــــــــایی چــــــــاوەڕوانی
 بە و الرە كــــاڵوی هیــــوای بە ئــــاواتەوەیە

 قۆنـــاغەی ئەم خەبــاتی. دەمــ ێ ناكــامی
 كـــــۆڕە كە ەیەبەو شــــانازی كـــــورد گەلــــی

 كــــوڕە ك   ارەكـــان، كـــوڕە جووتیارەكـــان
 خۆیـــــــان خــــــو نی بە زەحمەت ێشــــــەکان

. ڕشــــتووە ڕەن یــــان و كێشــــاوە شــــۆڕەیان
 پاڵپشـــتی كوردســـتان ئەم ـــارەی شۆڕشـــی
 ئەو گیــانی. پشـتە لە ڕۆڵەکـانی پـاكت ین
 كـ د كوردسـتان بـۆ پاكانەیان كە پاكانەی

. بەس و نیشــــتمانەن ئەو فیـــداكار  ی كە
 هەزاران كوردســتان بــ وتنەوەی پاڵپشــتی

 كـوردی جوتیـاری هەزاران خو نی و گیانە
 كـــاك وەك شـــەهید  ی خـــو نی. بـــۆڕژاوە
 و گیان لەم بەشێکن هاوبی انی و حوسەین

. بـــوون نەتەوەکەیـــان فیـــدای خو نـــانەی
 حــاجی كــوڕی شــەریفی حوســەین شــەهید
 بـــانە، نــاوچەی وشــت ملی خەڵ ــی ســاڵح

 و یڕزگــــار بە بـــاوەڕ وجــــوودی ســـەراپای
 شەهید بە دەك ا. بوو رزگاری بۆ تێ ۆشان
 و پــــاكی بی وبــــاوەڕ، ب ــــوت ێ حوســـەین
 ژیـــانی بنەمــای خۆشەویســتی و ئــازایەتی

 كـاتەی ئەو ١٠٥٩ ساڵی. بوون م ۆڤە ئەم
 دەهـــات تـــا خـــومەینی گەلـــی دژی ڕژ مــی
 ئازی مـانی كوردستانی بەش دوای لە بەش

 لە ١٠٥٩/٠/٥ ڕۆژی لە داگی دەكـــــــــــــــــ د،
 دەشــــتی لە هەڵکەوتــــوو بــــانە نــــاوچەی
 چیچـــــــۆڕان، د ـــــــی ن یـــــــ  لە بـــــــۆیەن

 ئەو گـــــی بە كوردســـــتان پێشـــــمەرگەكانی
 زۆریــان و چــوونەوە داگیــ كەرەدا لەشــ  ە

 جەرگەی لە. ب ینـــدارك دن و كوشـــتن لـــ 
 بــوو ب ینــدار پێشــمەرگەیەك شــەڕەدا ئەو
 شـەهید. بـوو حوسـەین شەهید ئەویش کە

 مــ ۆڤ ئینســانێ ی بەڕاســتی كە حوســەین
 بـداتە گوێ ئەوەی ب  بە بوو تخۆشەویس

 دەبــارێ، ئاسـن و ئــاگ  و شـەڕو كە ئەوەی
 خســــتیە و دایە دەســــتی و الی بــــۆ چــــوو

 لە گیانێــــ  بتـــوان  بەڵ ـــو و سەرشـــانی
 بە بەداخەوە بەیم. ب ــــات ڕزگــــار مەرگ

 گیانی. بوو شەهید و پێ  ا دوژمن گوللـەی
 سـازمانی شـەهیدانی كـۆڕی بۆ فڕی بەرزی

 د ـــی لە هەر زیپیـــ ۆ تەرمـــی و خەبـــات
. نیشــتمان دای ــی باوەشــی خــ ایە وشـت م 

 یـــــادی حوســـــەین شـــــەهید یادگارەكـــــانی
 ب دووی، خۆ لە و ئازایەتی و قارەمانێتی

 و بەرز. منــــــــداڵە ٠ بەجێمــــــــانی دوا لە
 شـەریفی حوسـەین شـەهید یادی ب  بەڕ  

 .كوردستان ڕ  ای شەهیدانی هەموو و
 شەهیدە ئەو پاكی گیانی لە ساڵو هەزاران

 كورد ڕزگاری ڕ  ای شەهیدانی سەرجەم و
 كوردستان و

 .كوردستان دوژمنانی بۆ نەمان و مەرگ

 
 

 

ـــــــــــادی  ســـــــــــەروەرانی ی
 ڕەســـــووڵ شـــــەهیدان .گەل

 دەرو ـــــــش زادە، ســـــــاڵح
 حەســـــــــەن و ئەحـــــــــمەد

 حسێنی، حسێن و مەوالیی،
 ئەحـــــــــمەدی، ئەحــــــــمەد

ــان ی مەوالیی، ــ  جەه  كەری
 جەالل و ئەحــــــــــــــــــمەدی

 . محەممەدپوور

ــی بێوچـــانی تێ ۆشــانی  كوردســـتان خەڵ 
 قۆنــاغە لە و نەوەســتاوەتەوە ئێســتا تـا

ــ بە جــۆر ــدا انیجۆرەك  شــێوەی بە خەبات
ــا ــ ــ ــ ــی بە جیاجیـ ــ ــ ــ ــ ین گــ ــ ــ ــ  بە و زاڵمتــ

 دژی و گەل دژی ڕژ مـی دەسەیتدارت ین
ــانیدا ــۆتەوە ئینســـ ــ ــیچ و چـ ــک هـــ ــ  هێ  ـ

ــوە ــ ــ ــ ــا لەم نەیتوانیــ ــ ــ ــ ــ ۆزەدا ڕ  ــ ــ ــ ــ  پیــ
 و خەبــات لە سـاڵ دەیــان. بی ەڕ نێـتەوە

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی تێ ۆش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە ڕۆڵە بێوچـ
 قۆنـاغە ئەم بۆ كورد گەلی شەرەفەكانی

ــ  ــاوە لەم و دەپەڕێ تـ ــانە دامـ  توانیویـ
 ڕژ مـی دەسـتدر ییەكانی و پـیالن هەمـوو

ــدی ــ ــ ــ ــووچەڵ ئاخون ــ ــ ــ ــ ەنەوەو پ ــ ــ ــ  لە ب
ــبەر ــاگ ی بەرانـ ــ  ئـ ــانی بــ ــۆ  ئامـ  و تــ
 و راوەســتاون شــێ انە بۆمبــدا و خۆمپــارە

ــەرە  لە ــ ــ ــانی و شـــ ــ ــ ــان گیـــ ــ ــ  گەلەكەیـــ
ــەوانیان ــ دووە پاســ ــاگ ە ئەو. كــ ــ  ئــ ــ  ب
ــانەی ــ ــ ــانی كە ئامـــ ــ ــ ــ ــێمە دوژمنـ ــ ــ ــ  لە ئـ
 بەهــۆی ،گی سـاندووە هەڵیــان كوردسـتان
ــازی ــ ــانە گیانب ــ ــانی قارەم ــ  كوردپەروەرەك
ــانی لە كوردســتان ــان گی ــان) خۆی ( دوژمن

ــۆتەوە ــ ــ ــا و بەربـــ ــ ــ ــتا تـــ ــ ــ  هەزاران ئێســـ
 و خــۆڵمە ش بــۆتە ناویــدا لە هەزاریـان

ــا ــ ش هەت ــ  دەســتدر یی و هێ ــ  زۆرت  ب
ــوڕەیی ڕ  ــ ــۆمەینی وتــ ــ ــ اوی كــ ــ ــ  زۆرلێ 

 دلێ كـانی ڕۆڵە و دەب  زیات  كوردستان
 خەبــات دەوری لە زۆرتــ  و باشــت  كــورد

 گەلەكەمـان ڕ  ـایەدا لەم و دەبـنەوە كـۆ
 دڵســۆزت ین و باشـت ین کە بــووە ئامـادە
 نــاو بیــاننێ  تە ب ـاو فیــدا خـۆی ڕۆڵەی
 .سەروەرانەوە كۆڕی
 شـەهیدی كۆمەڵێـ  لە ئەم ارەمان  یادی

ــ  ــ ــ ــدین و نەم ــ ــ ــاز ڕۆڵەی چەن ــ ــ  و گیانب
ــ ی ــان دلێ ــی ڕۆژی لە كە گەلەكەم  جێین

ــەڕ  دا لە ١٠٥٠/٠/١٣ قوربـــان  لەگەڵ شـ
ــتوونێ ی ــ ــی گەورەی س ــ ــاردی) ئەرتەش  گـــ
ــدان ــاری لە كە( جاویـــ ــتەوە شـــ ــ  سەردەشـ

 ڕ  ـــادا لە و دەهـــات بـــانە شــاری بەرەو
ــات ســازمانی پێشــمەرگەكانی لەگەڵ  خەب
ــی ــ ــدا بەگ ــوون یەكـــ ــ ــدا لە و چ  ئەن امـــ
ــێن هەمـــوو بە ســـتوونەكە تەواوی  و ماشـ

 نیــ امییەوە پەلــی و وكەل چـۆڵ و چەك
ــەیگول بە چــوو، تێــدا ــن لـ  شــەهید دوژم

ــوون ــ ــو نی بە و بــ ــ ــان خــ ــ ــاكی پاكیــ ــ  خــ
ــتمانیان ــ ــ ــ ــ ــاند نیشـ ــ ــ ــ ــ  ورەی بە و نەخشـ

ــێ انەیان ــ ــان ورەی ش ــ ــد دوژمنی  و ڕوخانـــ
 ســەر خســتە دی ەیــان ز ڕینــی ڕوپەڕ  ـی

ــتەری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەروەران دەفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .سـ
ــاڵو هەزاران ــانی لە ســ ــەهیدە ئەو گیــ  شــ

 : لە ب یتین کە سەربەرزانە
 
 

ــوڕی حســێنی حســێن شــێخ شــەهید( ١)  ــانە، شــاری خەڵ ــی حەمەدەمــین ك ــدی لە ب  گون
 تەواو نـیۆ قوتاب انەی لە سەرەتایی خو ندنی.  بوو دای  لە بانە ناوچەی لە( نیۆ)

ــ د ــاری لە و كـ ــانە شــ ــایی دەورەی بــ ــدووە ڕاهنمــ ــاری لە و خو نـ ــ شــ ــۆمی ینوەرامــ  دیپلــ
ــووە ــاڵی هەوەڵ لە. وەرگ تـ ــت ســ ــی دەســ ــ ووتنەوەی پێ  دنـ ــتان بــ  دوای بە دوا كوردســ
 تـا ك دەشـان شـەرەفی چەكی پێشمەرگەو ری ی ناو هاتە شانازیەوە بە دیپڵۆم وەرگ تنی

ــۆمەت ی یەك لە كەوپــێچ لە بــانە سەردەشــت جــادەی لەســەر دا ١٠٥٠/٠/١٣ رۆژی لە  كیل
 ئەحــمەد شـەهید( ٠.)بـوو شــەهید قوربـان جێینـی  ەكەیبەناوبــان شـەڕە لە بـانە شـاری

ــمەدی ــک لە ئەحـ ــوی دایـ ــاڵی بــ ــی ١٠٠٠ سـ ــدی خەڵ ـ ــنە گونــ ــوڕی دار ـ ــاڵ كـ  بەگ ئاغــ
ــوو نەتــ س پێشــمەرگەیەكی ــ ای كە ب ــانی و  ــ ەی قارەمانەك ــورد دی ــانی لە ك  بەربەرەك

ــانی لەگەڵ ــدا دوژمنــ ــداری گەلــ ــوو، بەشــ ــدا لە هەبــ ــتی بە ڕۆژە ئەو هەر ئەن امــ ــ  دەس
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید دۆین هەژدە لە ارانهێ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوو شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ..بـ

ــەهید(٠) ــان ی  شــ ــ ــی جەه ــ ــی مەوالن ــ ــدی خەڵ  ــ ــیاومە گون ــ ــک لە و س ــ ــوی دای ــ  ١٠٠٠ ب
ــین لە و بـــوو هەژار جوتیـــار  ی ــۆ هێـــ ش ڕۆژەكـــانی هەوەڵـ ــی كوردســـتان ســـەر بـ  چەكـ

 هێ شـە بەرپەرچـی هەڵـێن دەسـت پێشمەرگەیەكی وەك هەر و شان  د لە پێشمەرگایەتی
 هەر ١٠٥٠/٠/١٣ ڕۆژی لە كــو تــا دەدایەوە، دوژمنــی وت ەرەكانیســەرك هێــ ە ناڕەواكــانی

ــەڕەدا لەو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید دۆین هەژدە لە شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كـ
ــەهید(٤) ــ  شــ ــ ــمەدی كەری ــی ئەحــ ــ ــدی خەڵ  ــ ــیاومەو گون ــوی لە ســ ــ ــاڵی دایکب ــ  ١٠٠٠ س

 لە ك دبـــوو گەلەكەی بەشـــ وراوی و نەداری هەســـتی كە بـــوو بـــاوەڕ بە زەحمەت ێشــ ی
ــانی ــی ڕۆژەك ــ ش ئەوەڵ ــاو و ك دەشــان چەكـــی نیشــتمانەكەی ســەر بـــۆ هێ  ڕیـــ ی هاتەن

 جـادەی لە قوربـانی جێینی شەڕی لە و ١٠٥٠/٠/١٣ ڕۆژی لە و كوردستان پێشمەرگەكانی
ــت ــ ــ ــ ــانە سەردەشـ ــ ــ ــ ــتی بە دۆین هەژدە لە دا بــ ــ ــ ــ ــان دەســ ــ ــ ــ ــەهید دوژمنــ ــ ــ ــ ــ ا شــ ــ ــ ــ  .كــ

 تــازە الو  ــی ســیاومە گونــدی خەڵ ـی حەســەن كــوڕی پــوور محەمــمەد جەالل شـەهید(٥)
ــوو زائــا پێ ەیشــتوو ــازادی و بەخــۆیی لەســەر حەزی ژیانیــدا هەوەڵــی لە هەر كە ب  و ئ

ــۆیەش هەر بــوو ڕزگــاری ــاو هــاتە دا ١٠٥٠ســاڵی بەهــاری لە ب  و پێشــمەرگەكان ڕیــ ی ن
 جـادەی بەناوبـان ی شـەڕی لە داو ١٠٥٠/٠/١٣ ڕۆژی لە كـورت ژیانێ ی تێپەڕبوونی دوای

 هاوســەن ەری چەنــد و ــ ای ندۆی هەژدە لە دا قوربــان جێینــی لە داو بــانە سەردەشــت
ــ ی  ..                                      پۆشـــی شـــەهادەتی شــانازی خەیتـــی ت

ــی زادە ســـاڵح ڕەســـوڵ شــەهید( ٣) ــاك كـــورد  ی ســـیاومە خەڵ   كە بـــوو چـــاالك و دڵپ
 هــاتە دا ١٠٥٠ هـاوینی لە و ك دەشــان شـەرەفی چەكــی نەداری سـەختی ژیــانی سـەرەڕای

 سەردەشـت جـادەی ناوبـان ی بە شـەڕی لە داو ١٠٥٠/٠/١٣ رۆژی لە پێشمەرگەو ڕی ی ناو
ــانەداو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی لە بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان جێینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید دۆین هەژدە لە دا قوربـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوو شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .                                                             .بـ

. 
ــی ڕەســـوڵی ئەحــمەد دەرو ـــش شــەهید( ٠) ــ ەین گونـــدی خەڵ   بـــانە نـــاوچەی لە هەم

 لە كــورد گەلـی بــ وتنەوەی ڕۆژەكـانی هەوەڵــین لە كە بـوو ەڵــمەته بە ئـازاو پی   ـی
 شـــانازی لە پـــڕ ڕیـــ ی نـــاو هــاتە كـــوردانە و پـــتەو بی وبـــاوەڕ  ی بە دا ١٠٥٠ ســاڵی

ــوپای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان و كوردس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی بە ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ش
ــانی  و مـــاڵ ئەركـــی پێشــمەرگایەتی ئەركـــی لە جـــ ە ئەحــمەد شـــەهید دەجەن ـــا، ب اك

ــی ــەر لە منداڵیشـ ــوو سـ ــەڕی لە و دا ٥٠١٠/٠/١٣ ڕۆژی لە و بـ ــان ی بە شـ ــادەی ناوبـ  جــ
ــت ــ ــ ــانەدا سەردەشــ ــ ــ ــ ــی لە و ب ــ ــ ــان جێینــ ــ ــ ــ ــەهید دۆین هەژدە لە دا قورب ــ ــ ــوو شــ ــ ــ ــ .                                                      ب

.  
 كـورد  ی بـانە نـاوچەی لە هەڵـوژە کـانی گونـدی خەڵ ـی مەوالنـی حەسەن شەهید( ٠)

 لە تـا پێشـمەرگەكان نـاوڕی ی هـاتە دا ١٠٥٠ زسـتانی ەل.ئازابوو و دڵپاك و شەرە  بە
 قوربـان جێینـی لە بانەداو سەردەشت جادەی بەناوبان ی شەڕی لە و دا١٠٥٠/٠/١٣ ڕۆژی

 پیــ ۆزە شـەهیدە پـۆلە ئەو گیــانی لە سـاڵو هەزاران  . بـوو شـەهید دۆین هەژدە لە دا
 شــەوقی بەر لە و كــ د ڕونــاك كوردســتانیان خەبــاتی ئاســمانی خۆیــان شــەبەقی بە كە

 ر بـواڕانی. وردسـتاندیـکەی ک  کانیپ شـن دارە  ئەسـتێ ە بـاقی و گەشانە ئەستێ ە ئەو
 ڕ  ـا پسـانەوە، بەبـ  سـەركەوتن لوت ەی بەرەو گەلەكەمان خەبات ێڕانی ئازادی ڕ  ای
 .بێت پاكیان گیانی لە ساڵو هەزاران.دەبڕن

 
 .ی داـــەی نەتەوایەتـی ماف وازانـۆی خەباتــە زانکـەدانن لـۆڵنـداکاری و کـۆڕگ ی و فیـەی خـامۆستای وانـشەهیدان م

 .فەی ی تاهی  شەهید گەل سەروەری
 تەواوی لە د ـت پێـک مەزنەکەمـان شۆڕشە و خەبات سازمانی

 ب ووتنەوەی. کوردستان کۆمەڵ ەی جۆراوجۆرەکانی وئێلە چین
ــی جــووینەوە کی کوردســتان نیشــتمانی و نەتەوایەتــی  بەرین

 بە گەلەو پەیـامی هەڵ ـ ی مانسازمانەکە و الیەنەیە هەموو
 بەشەکانی هەموو ک دنیان، چین چین و خەڵک لێکدابڕینی ب 

ــی ــتانی خەڵکـ ــۆ کوردسـ ــو بـ ــ ووتنەوەی نێـ ــی بـ  و نەتەوایەتــ
ــ دووە بان هێشــت نیشــتمانی ــ  بە. ک ــاوازی ب  خەڵکـــی لە جی

 دیکە دەستە کی قازان ی بە چینێک دژی کات هیچ و ڕوانیوە
 نیشتمانە، و نەتەوە ڕزگاری انخەباتم کاکڵی. نەک دووە کاری

 م ۆڤایەتی و م ۆڤ کە دادپەروەر و یەکسان بنچینە کی لەسەر
 ئەو دەســت بە تـاق  ئەم چەوسـانەوەی. بــ  بایدەسـت تێیـدا
 بـۆتە وسـەرکەوتووەکەمان پیـ ۆز شۆڕشـە ک اوەیەو ڕەد دەستە
 وچەوسانەوە کی زوڵ  هەر هێ شی بەرانبەر لە شوورە و پاردە

ــمەڕ کە چینـــایەتی ــانی ژیـ ــتان حاکمەکـ ــولقێنەرین کوردسـ . خـ
 پێبەند بەهۆی و بووە یەک سازمانەکەمان ک داری و بەرنامە

ــی بــ ووتنەوەی ڕابــوونی و شــۆڕش بنەمــای بە بــوون  نەتەوەی
 زۆرت ین هەیواردنێک، جۆرە هەموو ڕەدک دنەوەی و ونیشتمانی

 ک دۆتەوەو کۆ خۆی دەووری لە کوردستانی خەڵکی و جەماوەر
ــانی بە و بــو   ڕۆڵە لە کەس ســەدان ریشکــ دا بە  ئەمەکەک

ــی ــاع ڕ ـــ ی لە کوردســـتان خەڵک  لە خەڵـــک خـــۆڕاگ ی و دیف
ــ  بەرانــبەر ــدەران و ڕژی ــ ی ،لەســەن ەری تێک  ســازمانی بەهێ

 ئاخونـدی، ڕژیمـی. بەخشیوە پی ۆزیان وگیانی ئایون خەبات
 لە ڕ  ەوە لەم و بکات الواز سازمان داوە خۆی هەوڵی هەموو
ــکچ هەمــوو ــاو بــۆ ەکێ ــی لەن ــات ســازمانی ب دن  کەڵکــی خەب

 ماوەی لە و خستووە ڕ ک ت ۆرستی گ وپی چەندین. وەرگ توە
 دژی لە ت ۆریستی ک دەوی دەیان دەسەیتیدا، ساڵەی چەندین
ــازمان ــام سـ ــی. داوە ئەن ــ ــ ۆری هەوڵــ ــدامانی تــ  و داوە ئەنــ

ــویەتی بەداخەوە ــێن  زۆر زەربەی توانیــ ــ ــوییی لە و بوەش ــ  ق
 بەڕ ــوە دژمـان لە ت ۆریسـتی عەمەلیــاتی باشـور، کوردسـتانی

ــت ــ ــ  .      . بەر 
 ڕژیـ  ت ۆریسـتیانەی پیالن ێڕیە ئەو در یەی لە داخە جێ ای

 ی ١٠٠٣/ ڕەزبەری/٠٣ نیوەڕۆ ی03 سەعات شەممە ڕۆژی دا،
 چەند ماشینێک، سواری بە ڕژی  ت ۆریستی چەند خۆری کۆچی

ــمەرگەو ــادری پێشــ ــاتی کــ ــ ــازمانی تەداروک ــات ســ ــ  لە کە خەب
 یەک لە ک کوک، -سلێمانی ئەسڵی جادەی لە بوون، ماشینێکدا
 خۆیان چەکەکانی دەستڕ یی بەر سلێمانی، ناوشاری کیلۆمیت ی

 پێشـمەرگەیێکی جینایەتکاریەدا ک دەوە ئەو ئەن امی لە داو
ــاک نــاوی بە ســازمان، ئیمــانی خــاوەن و قارەمــان ــاهی ی ک  ت
 کـاری ەری بەهـۆی بوو، ب یندار مهاباد شاری خەڵکی فەی ی،

 پاش دکتۆرەکان زۆری ماندووبونێکی و هەوڵ دوای ب ینەکەی،
 ڕیـ ی بـۆ فـڕی بەرزی و پـاک گیـانی نیـو، و تAسـەعا پێـن 

ــاروانی ــ ــ ــاوەی کـ ــ ــ ــەهیدانی نەپســ ــ ــ ــازمانی شـ ــ ــ ــات ســ ــ ــ  .خەبــ
ــاهی  شــەهید ــ ی ت ــوڕی فەی  لە 0235 ســاڵی لە مســتەفا ک

 مــان ی ســەرەتای لە. بــووە دایــک لە مەن ــوڕایەتی سـیاقوڵی
 دەورە تەواوک دنـی دوای سـازمانەوەو ڕیـ ی هاتە دا ١٠٠٣/٠
ــ ی لە بەســەرکەوتویی، پێشــمەرگایەتی جۆرەکــانی جــۆراو  ڕی

 زۆر کەمەدا مـاوە لەو تاهی  شەهید. درا سازمان پێشمەرگەدا
 بەیم ئەدا، ئەن ام چاکی بە کارەکانی و هەڵدەسۆڕا ئازایانە
ــ ۆری ماشــێنی ــی ت ــات نەیهێشــت ئاخونـــدی، ڕژیم  و بـــیی  زی
 ڕەشەکوژی ک دەوەی لە و بکات گەلەکەی و سازمان بە خ مەت

 بـووە ئەویـش ئێـ انە، دیکتاتۆری ڕژیمی پێناسەی کە ت ۆر و
 .بەخشــی نیشـتمان بە پیـ ۆزی وگیـانی قوربانیـان لە یەکێـک
 .کوردستان سورخەیتی شەهیدانی پاکی لەگیانی ساڵو هەزاران
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــ ان خ اپتـــ   ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت

ـــــڕای مەوادی  و 
خـــــــواردەمەنی، 
ن خــــی ز ــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی ن خی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێ ان زیاد بوە

بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــد ک 
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی ن خی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
ن خـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــد کی 

 لەســـەر پەردەی كونف انســـێ دا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رای ەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 13 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــ دنەوە، ت
ـــــــــــ تن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدرێ ئەن ــــام فەرمانــــدەیی

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تی ۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاری ــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــت  و ســـاڵی  

وەزی انــــــــــی دەرەوەی  3101
تــی ئوروپــا ر  ەوتــن كە یەكیە

ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــ ێ و حیســــابی  ــــنووردار ب  س

ــــــــ ێ ــــــــۆك ب   . بان یـــــــان بل
ـــــتورالیاش یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن

فەرمانـــــــــــدەی ق ارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەز 
ئەم ی ــــــاش لە چوارچێــــــوەی 
ـــی ب یارنـــامەی  ـــ  ك دن جێبەج

ـــایش 0131 ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــ ان،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزی ی بەرگـ ی لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــ ی هەوای

ــــەكی ســــ وپا و شــــی كەتی موش
ـــــــازی ســـــــوپانی  و  نەوت و گ
ــی كەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــ ی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی  ای

بەیم بە دانـــــــــانی  .02331
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــ ۆری ئەم ی  ـــتی تی لیس
ــــاری ەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــرانی رژی  لسوپای پاسدا
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــ ەوە ــان پشــتیوانیەكانی ر   خۆی

ـــــ وپە و تــــاق  دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تی ۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــ ان رژیمـــــــــی

 و ب ـات رزگـار قـودس نەیتوانی
ــاو ئیســ ایی   بەڵ ــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵو  انی م  ات زیــ م
ـــــۆ  دابەش و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی ك دنــی زیــات  و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێ ی فی ۆدان

 ئێ ان هەژاری خەڵ ی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیرەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تی ۆریســــــتی  وەیتە گ وپ
ــــات و لە  ــــت ب  حی بـــوی دروس

ـــاری ر ــ ەی ئەوان یشــەوە پەیم
ـــــــن ەی ئەم ی اییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــ وت ب بەی
ك دەوەیەكـــــی تی ۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەم ی 

رژیــــــ  لە ر ــــــ ەی . ب ــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گ ت حی بــــویوە دەس
ــەر بەشــێ ی زۆر لە هێــ  و  بەس
ـــان داو  دەســەیت و خــاكی لوبن
ــی كــ دەوەی  ــام دان ــ ای ئەن  و 
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تی ۆریس

ــــــــــــــــــــــــــو ی لە وەالتە حی ب
ــاری خــاكی  ــان، پەیم جیاجیاك
ــا  ئیس اییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســ ایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــویی داوەتەوە  ــ دەوانەی حی ب ك
ـــــــانی زۆر بە ژ  خـــــــانی  و زی

ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ
ســوپای تی ۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـات  بەهێـ  بـوونی خۆی

ـــان ب ـــامەی گ ین ــی زۆری ە بەرن
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای ر  ەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەك س
تەواوی كـــــــــ دووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتی ی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــو ت ین هەن  لە ن
ـــــــی  نووســــــین ەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــت ومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بی ەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادە ب  بووانئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  ك د باس
 ب وس ەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆرو ییان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــ ەش خـــــــاكەلێوە ی01

 .ك د ر ورەسمەكان بەر وەبەرانی

 

 

ـــــەهید: گەل ســـــەروەری ـــــی ش ـــــاهی عەل  دەرم
 .{سۆران} بە ناس او
 مـــــا  و داگیـــــ كەران بە دژ ڕاپەریـــــن و خەبـــــات و شـــــۆڕش

 چارەنوسـی ك دنـی دیـاری مافی هێنانی وەدەست بۆ پێشیلکەران
 هەر كە,  ۆزەپیــ و بەرحە  ئەوەنــدە كــورد بەشــ وراوی گەلــی

 هەسـتی خـاوەن كـوردی م وڤێ ی هەموو و شەرە  بە ڕۆلەیێ ی
 لێـدەكاو چـاوی نەتەوەی و ئـایینی پی ۆزیەكی وەك كوردایەتی

 و پەرواو بـ  سـەركەوتنیدا پێنـاو لە فیـداك دن گیـان تاڕادەی
 كە ئەوانەی .خەبـــاتەوە ئەو گۆڕەپـــانی د ـــتە ، دڵـــی دوو بــ 

 پێنـــاو لە كـــ دنە ەخـــتخۆب, یەك اریـــان و ســـەرەكی بڕیـــاری
 خوشەویسـتت ین دا نیشـتمان ئـاوەدانی و ئـازادی و گەل ڕزگـاری

 و چـــین هەمـــوو كە ئەوانەی, كـــوردەوارین كـــۆمەڵی ئەنـــدامی
 و چەلەن ـــــی و چــــاكی و پــــاكی بە ســــو ند گەل توییەكــــانی

 ف یشــتەی وەك و دەخــۆن مەتینیــان و ئیمانــداری و جــوانمێ ی
 دڵ ۆشـە بونیـان بە گەل ,دەڕوانن لێیان بەختەوەری و ڕزگاری

 ناوچوونیان لە و بون شەهید بە و شادمانە سەركەوتنیان بە و
 لە كە دەزانـ  گەورەیـان خەسار  ی بە و تازیەبارە و ڕەشپۆش

 دوا هیـوای و خۆشەویست وا كە ئەوانەی .كەوتن نەتەوەكەیان
 و خەتەردان لە زیـــات  گەلەوە دژمنـــانی الیەن لە گەلــن ڕۆژی
 ئــاواش ، خەبـاتن و شـۆڕش بەردەوامـی ەیمـای چـۆن وەك هەر

 ناوب دنیــان لە بـۆ زیــات  دژمـن و دژمنـان قــوڵی ت سـی مـایەی
 شۆڕش لە بەردەوام كە پیشمەرگانە و شۆڕش یڕ ئەو .تێدکۆش 

 و شــۆڕش مــانەوی هــۆی و هەو ــن ، هەن و بــوون دا خەبـات و
 خەبــاتی و كـوردایەتی بنـاغەی و ڕاپەڕیــن بنەمـای و خەبـاتن
 بوونیان شەهید و ناوچون لە ب ینی هەربۆیە .ننكوردا پی ۆزی

 ئەژنـۆ هێ ی شانازیان بە مەرگی جەرگبڕەو كۆچیان بەناسۆرەو
 هەنـاوان و جـۆش د نێتە هەستان خاوەن هەموو هەستی و بڕە

 دوای ڕاسـتیە ئەم بەڵـ ەی بـۆ و ـنە بۆ ئەوەتا. خ ۆش د نێتە
 پێشــــمەرگەی كــــورد خەبــــات ێڕی ڕۆڵەی نــــاوختی بە كــــۆچی
( دەرمــاهی عەلــی شــەهید) خەبــات ســازمانی ســاڵەی نچەنـدی

 و ژیــــــاون گەڵیــــــدا لە ســــــاتێ  بــــــۆ ناســــــیویە كە ئەوانەی
 و داخ بە بـــــــــــــۆی ، كـــــــــــــ دوە لەگەڵ هەڵســـــــــــــووكەوتیان

 كە هەڵنەگــ ە ن ــۆڵی و ڕاســت شــتێ ی ئەوە بەیم .تازیەبــارن
 لێبـوردە و فیداكار بەڕاستی خەبات ێڕ  ی هەر ئەن امی سەرە

 خەبات ێڕی خەباتێ  و شۆڕش هەر جا, ەفیداك دن گەل بۆ خۆ
 یــا درەنــ  و مســۆگەرە گەیشـتنی ئــاوات بە ڕزگــاری هەبـ  وای
 كــوڕی دەرمــاهی عەلــی شــەهید .ئامــان  لــوتەكەی دەگـاتە زوو

 خەڵکی ، خۆری كۆچی ١٠٤٤ ساڵی بوی دایک لە عەبدوی كاك
 بەهــۆی عەلـی شــەهید كەسـوكاری .ســەق ە تیلەکـۆی  نـاوچەی
 بنێــ نە ج ەرگۆشــەكەیان نەیــانتوانی تیكــور دەســت و نەداری

 بۆیە هەر, وەرگ ێ بەه ە خو ندن بەرهەمی لە تا قوتاب انە
 بە نەتەوەكەمـــــان منـــــداینی لە زۆر وەك عەلـــــیش شـــــەهید

 دوای بە دوا .دەبـــــــڕن ژیانیـــــــان پلەكـــــــانی نەخو نـــــــدەواری
 هێ شی و شایەتی ڕژیمی دژی ئێ ان گەالنی شۆڕشی سەركەوتنی

 بۆ( خومەینی ڕژیمی) جینایەت و جەه  میڕژی ك   ی اوانی بە
 1/31/  0235 ڕۆژی لە نەمـ  عەلـی شـەهید كوردستان سەر

 شـــیخ ماموســتا دەفـــتەری پێشــمەرگەكانی ڕیـــ ی نــاو هــاتە دا
 دا بــــانە شـــاری ڕۆژەی 22 شـــەڕی لە و حســـەینی عی ەدینـــی

 سـازمانی كاتێ  .ك د بەشداری هاوسەن ەرانی و ڕای چاالكانە
 هاوباوەڕانی و ڕای دەرماهی عەلی شەهید ، دامەزرا ، خەبات

 شـەهید .دا پێشـمەرگایەتی بە دریـیەی دا خەبـات سـازمانی لە
 ئاکـــامی لە دا خـــۆری کـــۆچی 2261  خەزەڵـــوەری لە عەلـــی

 بـــــۆ رژیـــــ ، ئیتالعـــــاتی بە ســـــەر خۆف ۆشـــــێکی خەیەنـــــاتی
 باشــووری هەڵــب ەی شـاری لە و خــ ا لەداو رژیــ  ت ۆریسـتانی

 بەرەو پـاکی رۆحی و ک ا شەهید ڕنداەد شیوە کی بە کوردستان
 .گ ت باڵی شەهیدان بەهەشتی

 
 دەرمـاهی علـی شـەهید پیـ ۆزی و پاك گیانی لە ساڵو هەزاران

 و كورد بەختەوەری و ڕزگاری ڕ  ای شەهیدانی گشت و( سۆران)
 .ردستانكو
 

 

   سەروەری گەل شەهید ناس  ڕەحیمی
 .{ناس  می اوایی} 

بەری،  گەیشتە ج پای ەو پای ی کوردستانە، ڕەزبەر تێپەڕی و خەزەڵوەر 
گەیی ســـــەوز لە ت ســـــی ســـــەرماوەز ڕەن ـــــی پەڕی و .ڕەزبەری هەڵبــــڕی

با باری گۆڕی و .اییی سەربەستی بەباوە دەشەکاوەهەڵوەری، گەیی وەک ئ
لەگەڵی کەوتە ساردی و سڕی، بەخۆدا شکاوە، دەستێکی کەوتە ئەم الوە و 

ی سەرماوەز خەزەڵی خەزەڵوەر لە ت سی سەرما. دەستێکی کەوتە ئەو الوە
سەرمای سەرماوەز سوار گای .بەزی و لە هێاڵن و ڕەهۆین خ ی لە بەرزی دا

. هاری باڕەش بوو، ژیانی لە شین و زیندەوار و باخ و ن ار ک دە ژاری مـار
ئــاوارەی ڕووت و قــوت، لەبنــداری بێبەرگــی ڕووت، بە هەڕەشــەی ڕەشــەبا 
 هەڵــــــدەلەرزن و منــــــاڵە کــــــوردی پێ ــــــواس، بەدەم چەقــــــو چـــــــۆوە،

نــاوکەوتەی دنیــا دیتــوو دەبــ  دڵ وەدا و بڵــ  خــودا خ اپتــ  .هەڵــدەبەزن
نەدا، بەیم تۆ بڵەی زسـتان بە دۆعـاو نـ ا بـاوەدا، خـودا خ اپتـ ی داوە، 

ئەو ڕوتـوو قوتـوو و ئـاوارە و دەربەدەرە، زســتانیان لە . زسـتان وا بەدواوە
اون و ڕ بەنـدان بەنــدی بـۆ بــاد. بەرەو بـاری بەفـ ی بەف انباریــان لەسـەرە

وا دەکەی بـڕ.دت  دەب  و سەرما چەتـوونت  دەبـ داوی بۆ داناون، ژیان تون
ڵ تەن انە ف اوانیە و لە دوای پێشونان گوتویانە لەگەڕۆژگار هەروا بڕوا؟

دەڵــێن لە دوایــدا ڕەشــەممە هەردێ و ڕێ بــۆ زینـــدەوارو . ن شــادیەمــاخە
 خــــاکە لێـــوە دێ و ڕوی تــــاڵ و تـــونی س وشــــت. پەلەوەریـــش دەکـــاتەوە

دیـاری دەکـ  ن بـوار بـۆ کەوی کەوبـوار، . دەشواتەوە، ڕێ بڕان هەڵدەگ ێ
بە پـ دە بـازی گـ د و بسـتواندا . هەزار هەزار دەکەونە ڕێ بۆ کۆنە هەوار

لە پەرژیــــــــن . دەکەونە بــــــــازوو، لە بــــــــن ڕەزەوان دەکەونە ڕازو نیــــــــاز
چاو کیــــان هەزار چــــاوەو . دەپــــ ین ێنەوە و لە مەتەر ــــ  پــــار   دەکەن

لەگەڵ ئەو . ن لە تەپــکەو داوە و لەبەری عەشــ ەت و کەوی ڕاوەمەت ســیا
هەمــوو مەت ســیە ڕێ دەبـــڕن و دەســت لە نیشـــتمان هەڵنــاگ ن، خـــاوەنی 
نیشتمانی خودا دادە کوا دەربەست بە ڕ بڕانی بێدادە، دەڕوا بەرەو هێالنە، 
ئەو هێالنەی کە سەری تێدا لە هێلکە دەرهێنا و چاوی بە جیهان هەڵێنا، 

دەڕوا . ئەوبــن بەردەی کە زەرد ــنەی ســـەر لــوتی لەبــن هەڵوەرانـــدبەرەو 
بەرەو جێی چینەو سەوزەین و شینە، بە دڵی ب  کینە ، بەو هیوایەی ب  

. بەر لە مان ی گوین ب اتە کو ستان، هەوارگەی باوان. کینە ب اتە ئاوات
 مان ی گوین دێ و زەوی گوڵباران دەکا و هەوری بەهار، داژداری گوڵ اران

کۆرپەی غـونچە، سـەر لە . زەوی دەخەمڵێن  و کەژ و کێو دەڕەن ێن . دەکا
. پشتە ماڵی قۆزاخە دەردەهێن  و بە پس پسی س وەی بەیان پ  دەکەن 

بولبــــولی گەردن زەرد بە دەوریانــــدا دێ و لە دەوریــــان دەگەڕێ و بۆیــــان 
تیشکی ڕۆژی بەهاری تاوە توێ لەشیان دەکاتە دەرو بەرگی . هەڵدەپەڕێ

ڕینیان دەکاتە بەر، گوڵی جوانەمەرگ شین دەبنەوە و ڕەن  پەڕیو سورو ز 
هەیڵەی سەر گۆی شەهیدان کۆڕ  .شین دەبنەوە و کەژو کێو ڕەن ین دەبنەوە

دەبەسـتن، الرە مـ  دەوەسـتن، دەڕوانــنە گـۆڕی شـەهید و چـاو دەپــاڵێون و 
ەبەزی هۆ بولبولی دڵ ب یندار، هۆ کەوی ن. ڕادەژ ن و بە بای گۆڕ دەپێون

و هەمیشە لە  کەو بوار، دەزانن ئێمەش ئەوینداری کو ستان و ج  هەوارین
ڕەن ە زســتانی ئــێمە وا زوو ڕەشــەمە د ــ ەی ڕەشــی بەدوادا بیــ ی دیــدارین؟

نەشکێن ، شەماڵی هیوا بەف ی نەگبەتیمـان گەواڵ گەواڵ نەکـات، ڕەنـ ە 
وو یەک بـــواری کەو بـــواری ئـــێمە وا زوو نەکـــ  تەوە، پەرتەوازەیمـــان وا ز

تـــا لە یەک ن یـــک بـــین و کڕ ـــوە لە یەکـــی هەڵنەبڕیـــوین، . نەگـــ  تەوە
هاناتان دەبەینە بەر، هۆ کەوی گەردن بەخاڵ، هۆ بولبولی دەنـ  زویڵ، 
لەگەڵ تەپڵی شەماڵ لەگەڵ سـەرەتای بەهـار، لە شـەقەی باڵـدەن بەرەو 

لەبــ ی ئــێمە ســەر ک لە . هەوار، هەوارگەی بــاوان پێتــان لەســەر چــاوان
ی شـــەهیدان هەڵێـــنن، ســـاڵوی مەیـــان پـــ  ب ە ـــنن، بەزمـــانی مەل گـــۆڕ

فاتیحایەکیان لەسەر ب و نن، سەرو بان یـان لەسـەر هەڵـدەن و ئـاییەکی 
سەوز و سوریان لەسەر هەڵکەن، ڕوکەنە گۆڕستانی می اوای ڕووگەی نو ی، 

. میــ اوای ســەربەرز بە خاســە گەورە باشــان، داو ــن چڵکــن بە خۆف ۆشــان
ۆڕی شـەهید ک کە وەک بولبـول ئەوینـداری جـوانی و گــوڵ ڕوبـکەنە سـەر گـ

شـۆڕە  .بوو، لەشـی وەک کەو بە خـو نی شـەهادەت د ـڕ د ـڕ و پـ  پـ  بـوو
الوی خەباتی خو ناوی، کە خاسە گەورە بۆ تەرمی خاسی ئەو الوە خاسـە 

ڕووبــکەنە ســەر گـۆڕی بــازی بەرز پەرواز، کە خاســە گەورە . بە تاسـەوەیە
ڕووبــکەنە ســەر . و بەیم ئەو بـازەی لــ  نەنیشــتپیـ  بــوو بە هیــوای بــاز 

گۆڕی شەهیدی دڵ بە هومێد کە بە شلکە الوی گیانی لە پێناو نیشـتیمانی 
چووە ناو کۆڕی ئەو شەهیدانە، کە . داناو هیواو ئاواتی بە هەڤاین سپارد

چــــاوەڕوانی ئــــاوەدانی ڕ بــــاز و ســــەرکەوتنی گەل و ئــــازادی نیشــــتمانن، 
ید ک کە بە خــو نی پـاکی، خــاکی چەمپــاراوی ڕووبـکەنە ســەر گـۆڕی شــەه

پاراو ک د و خو ناوی تێکەڵ لە خو ن و نمی شەرمی پڕیشکێکی خۆف ۆشی 
شــەهید ناسـ  میــ اوای، خـۆی کــ دە . لە داو نـی میـ اوای ســەربەرز شـتەوە

ئەو شــەهیدە کە دڵــی بە بــاوەڕ بە خۆشەویســتی . فیــدای گەل و نیشــتمان
ەی ئــارام و ڕوخـۆش و ڕ ــ ەرم و دەم گەل و نیشـتمان ئـاوەدان بــوو، تـا بـڵ

دا لە  ١٠٤٩شەهید ناس  ڕەحیمی، لە ساڵی .گەرم بوو، بە ورەو بەهێ  بوو
لە . د ـی میـ اوای بــانە لە بنەمـاڵەیەکی جـوتێ  چــاوی بەجیهـان هەڵێنــا

ساڵ خو نـدن، لەبەر  ٥دوای . حەوت ساڵیدا لە د ی می اوا چوە مەدرەسە
دن هەڵ ـــ ت و ڕووی کـــ دە کـــارو نەداری مــاڵی بـــاوکی، دەســـتی لە خو نــ

دا پەیوەندی لەگەڵ سازمانی خەبات گ ت و بوو  ١٠٣٠لە بەهاری . کاسپی
کـاری دەکـ د و جـار جـار بە ونــی . بە الیەن ـ ی دڵسـۆزی سـازمانی خەبـات

دا بــاوەڕ کی  ١٠٣٠/١/٠تــێکەڵ بە پــۆلی پێشــمەرگە دەبــوو، تــا لە ڕۆژی 
 .ایەتی سازمانی خەباتەوەپتەوەوە هاتە ناوڕی ی پڕ لە شانازی پێشمەرگ

 

 ناو چوە ماوەیەک. خەلی  سەید شەهید هێ ی لە تاڵ، دەشتە شەهیدانی لکی ناو چوە بارهاتن، و ڕاهاتن دوای
 ئەرکی مەڵبەندەدا لەو ١٠٣٣ بەهاری و ١٠٣٥زستانی و پایی . سیاسی شۆڕای   گاریپار و سازمان دووی مەڵبەندی

 و سیاسی گەڕانی مەبەستی بە ٠ و١ مەڵبەندی پێشمەرگەکانی لەگەڵ دا١٠٣٣ پوشپەڕی لە تا. دا ئەن ام پێشمەرگایەتی
 لەو مان  دوو بە ن یک. ڕێ تنەکەو سەرشیوو، بانەو و مهاباد گەورکی و سەردەشت و پی انشار ناوچەکانی بەرەو نی امی
 هەڵ تێک ئاوارە کوردی هێندێ لەگەڵ بانە چەمپاراوی د ی ناو لە دا ١٠٣٣/٣/٠٠ ئێوارەی لە تا تێپەڕی، گەڕانە
. بدا مەیدانیان نەدەک ا و زانیبوو دژمن بە ئاوارەکانی ناس ، شەهید ئاوەدانی، خەڵکی چەوتی ڕ نو نی بەهۆی و ئەن وت

 شەهید لە دەستڕ ییان ئەوانیش و لێپێکان کەسی س  و دای  تن خۆی چەکەکەی ئاوری بە بوو، تەنیا بە کە کاتێکدا لە
 کۆڕی بەرەو پتەوی و دروست باوەڕی لەسەر پاکی گیانی. بوو شەهید کاریەوە ب ینی بەهۆی ئاکامدا لە و ک د ناس 

 بە و نیشتمانەوە گەرمی باوەشی چوە چەمپاراو گۆڕستانی لە پی ۆزی تەرمی و ک د پەروازی خەیت سور شەهیدانی
 پاکی گیانی لە ساڵو هەزاران. ڕادا پەروەردا قارەمان پاکی می اوای لەسەر خۆف ۆشانی مەن ی تەمی خۆی، شەهادەتی

 سورخەیتەکانی شەهیدە تایبەت، بە کوردستان و کورد ڕزگاری ڕ  ای شەهیدانی سەرجەم و می اوای ناس  شەهید
 ئێ ان ستانیکورد ی خەبات سازمانی

 

ـــــەروەری   (دەڕۆڵەیـــــی ڕەســـــوڵ) بە ناســـــ او ئەحـــــمەدی ڕەســـــوڵ شـــــەهید: گەل س
 خـاكە ئەو سەر ملیۆنی چەند میللەتی .دەناڵێن  داگی كەرانەوە دەست بە سەدەیە چەندین ، كورد نیشتمانی كوردستان

 ماوەی ەلەكەمانگ ڕەوای شۆڕشی تاا ەە داهاتیان و بەرهەم و دەك  ن عام قەتڵی و دەچەوسێتەوە شێوەیەك هەموو بە
 ســەركوت بـۆ شــۆڕش و گەل دوژمنـانی .هەیە در ــیەی پسـانەوە بـ  خــاكە و ئـاو ئەو دوژمنــانی بە دژ سـاڵەی چەنـدین

 بە كـورد گەلـی دژمنـانی كـوا بەیم ت ە ە ت و نەكـ دووە در غیـان جینایەتێـ  و تـاوان هیچ لە بەرەن اریە ئەو ك دنی
 و هێنــاب  زۆری بێ ـانە تــا حە  ە ەەو توانیویـانە كوردسـتان وانــیجە و پیـ  ك دنـی شــەهید و جینـایەت خوڵقانـدنی
 بە ئـازاو ڕۆڵە بـو تۆڵەیـان هەسـتی و داهـاتووە گەرم كورد گەلی بەشەرەفەكانی ڕۆڵە خو نی زیات  ك دب  جینایەتی

 بەو ، ەوێدەردەك بۆ ئێ انیان سەر بە حاك  گەلی دژی ڕژ می ماهیەتی زیات  ڕۆژ بە ڕۆژ كە ، كوردستان شەرەفەكانی
 پی ۆزیـان چەكـی و ببێـتەوە كو   سەربەرزەكانمان شەهیدە ڕ  ای نایەڵن و دەكەن شۆڕش لە ڕوو سەربەرزییەوە پەڕی

 لەبـن قەت بێـت كورد بەشەرەفی گەلی پشتی پاڵ و بێت قارەمانانێ  ئاوا خاوەنی كورد گەلی شۆڕشی تا .س ب ەو ت
 لە ڕوو ناهومێـدی قەت och نـابێتەوە سـارد دڵیـان لەحـ ەیەكیش بۆ كوردستان ڕۆڵەكانی او ەكەو اژ هەهە و نایەت
 لە مایەیـان كە دەكەین تێ ۆشان و خەبات گۆڕەپانی دی ەی قارەمانێ ی یادی ئەمڕۆماندا نووس اوی لە .ناكات دڵیان
 نیشـەهیدك ا كـاتی تـا پێشـمەرگایەتیەوەو ڕیـ ی هـاتە, سـەخاوەتەوە و خـۆب دوویی لە بەوپەڕی دانـاو خۆیـان گیانی

 شـەهید .بەخشـی پیـ ۆزی گیـانی سەخاوەتەوە بەوپەڕی هەوڵیداو شۆڕش ئەركەكانی بەڕ وەب دنی بۆ توانی ئەوەندەی
 بنەماڵەیەی ی لە هەتاویدا ی 0213 ساڵی لە بانە ناوچەی دڕۆڵەی ئاوایی خەڵ ی مستەفا كوڕی ئەحمەدی ڕەسوڵ

 نــاردیە زەحمەت ێشــی بــاوكی ، ســاڵیەوە 2 یەنــا پێــی تــا بــوو گەورە وردە وردە ڕەســوڵ شــەهید چــاوی زەحمەت ــێش
 بەیم, دا خو ندن بە در یەی دڕۆڵە ئاوایی لە سەرەتایی چواری تا ڕەسوڵ شەهید خو لە خۆی وەك تا ، بەرخو ندن

 خو نــدن بە در ـیە نەیتـوانی بنەمـاڵەكەی دەســەیتی كەم لەبەر كوردسـتان بێبەشـەكانی منـداڵە زۆربەی وەك ئەویـش
 بنەماڵەكەی بی وی ك دنی پەیدا لە بۆیە هەر, كاروكاسبی بەر شانیدایە بنەماڵەكەی بی وی ك دنی پەیدا بۆ و بدات

 تـا بوو گەورە وردە وردە ڕەسوڵ شەهید .نەدەك د در غی تێ ۆشانێ  و هەوڵ هیچ لە بوارەدا لەم دەداو باوكی یارمەتی
 چـواری تـا ڕەسـوڵ شـەهید خـو لە خـۆی كوە تـا ، بەرخو نـدن نـاردیە زەحمەت ێشـی بـاوكی ، سـاڵیەوە 2 نـایە پێـی

 لەبەر كوردسـتان بێبەشـەكانی منـداڵە زۆربەی وەك ئەویـش بەیم, دا خو نـدن بە در یەی دڕۆڵە ئاوایی لە سەرەتایی
 بەر شـانیدایە بنەمـاڵەكەی بی ـوی ك دنـی پەیـدا بـۆ و بـدات خو نـدن بە در یە نەیتوانی بنەماڵەكەی دەسەیتی كەم

 و هەوڵ هـــیچ لە بــوارەدا لەم دەداو بــاوكی یــارمەتی بنەمــاڵەكەی بی ــوی ك دنــی پەیــدا لە بــۆیە هەر, كاروكاســبی
 زەحمەت ێشــی بــاوكی ، سـاڵیەوە 2 نــایە پێـی تــا بــوو گەورە وردە وردە ڕەسـوڵ شــەهید .نەدەكـ د در غــی تێ ۆشـانێ 

, دا خو ندن بە در یەی ەدڕۆڵ ئاوایی لە سەرەتایی چواری تا ڕەسوڵ شەهید خو لە خۆی وەك تا ، بەرخو ندن ناردیە
 بە در ــیە نەیتــوانی بنەمــاڵەكەی دەســەیتی كەم لەبەر كوردســتان بێبەشــەكانی منــداڵە زۆربەی وەك ئەویــش بەیم

 بی ـوی ك دنـی پەیـدا لە بـۆیە هەر, كاروكاسـبی بەر شـانیدایە بنەمـاڵەكەی بی ـوی ك دنـی پەیـدا بـۆ و بدات خو ندن
  .نەدەكــــــــ د در غــــــــی تێ ۆشــــــــانێ  و هەوڵ هــــــــیچ لە بــــــــوارەدا لەم دەداو بــــــــاوكی یــــــــارمەتی بنەمــــــــاڵەكەی

 بە دژ ئێـ ان گەالنـی ڕاپەڕینـی كاتێـ  .نشـینەكان فـارس شـارە كـ دە ڕووی كاروكاسبی ك دنی پەیدا بۆ ڕەسوڵ شەهید
 سەركاری هاتنە دوای اود چەوساوەكانی ڕۆڵە باقی وەك ڕەسوڵیش شەهید ، پێ  د دەستی پاشایەتی خو نمیی ڕژ می
 ئـازاو كـورد  ی كـوڕە وەك ڕەسـوڵ شـەهید, مەسـڵەحەتی ئاخوندی دەستەیەك گەیشتنی دەسەیت بە و اخوندیئ ڕژ می

 دەرحە  كوردستاندا لە داگی كەر هێ ی دەستانی بە گۆپاڵ كە تاوانانەی و جینایەت هەموو ئەو بینینی بە, شۆڕش ێڕ
 دا 0261 پــای ی لە ایانبــازیەوە و  دووییخــۆب لە پەڕی بەو و ڕاگ  ــت خــۆی نەیتــوانی, كــ د دەیــان گەلەكەمــان بە

 ســــەید شــــەهید هێـــ ی نێــــ درایە ڕاهێنــــان و بارهێنـــان دوای .خەبــــاتەوە ســــازمانی پێشـــمەرگەکانی ڕیــــ ی هـــاتە
 چەشنە هیچ لە سازمان ئەركەكانی گەیاندنی ئەن ام بۆ ، بوو سەرەخۆ لە و هێواش كوڕ  ی ڕەسوڵ شەهید .خەلیلەوە

 و ئـازایەتی و كـ د بەشـداری بانە و سەق  ناوچەی شەڕەكانی زۆربەی لە ڕەسوڵ شەهید ند در غی تێ ۆشانێ  و هەوڵ
 دەری نیشـان بـانە نـاوچەی( سیوچی) لە خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی قارەمانانەی شەڕی .نیشاندا خۆی گیانبازی

 ڕیــ ی لە زیــات  ســوڵڕە شــەهید ، نەدا مەودای مەرگ گــ انەوە داخێ ــی بە بەیم .شــەهید گیانبــازی و خــۆب دووی لە
 تــۆ  بە دەسـتیان ئاخونـدی ڕژ مـی ك    اوانــی بە كە دا 0263/  ڕەزبەر/  35 ڕۆژی لە.ب ـات خـ مەت ، سـازماندا

, بارانەدا تۆ  ئەو ئاكامی لە,  ك د عێ ا  كوردستانی ماوەتی لە سازمان مەرزیەكانی مەقەرە لە یەكێ  ك دنی باران
 نیــو پـاش بـ ینەكەی بــوونی كـاری لەبەر بەداخەوە, بـوو ڕەســوڵ شـەهید  یـانیەكێ كە, بــوون ب ینـدار پێشـمەرگە دوو

 پـاكی ڕۆحـی و بەخشـی نیشـتمان دای ـی بە پیـ ۆزی گیـانی and بـوو شـەهید ، مەرگـدا لەگەڵ بەربەرەكانێی ساعەت
 و هەڤــــــــــــــــــــاینی پەژارەی و خەم نــــــــــــــــــــاو ال ڕەســــــــــــــــــــوڵ شــــــــــــــــــــەهید پیــــــــــــــــــــ ۆزی تەرمــــــــــــــــــــی بەر

  .بێت گیانی بە ساڵوور   هەزاران
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی راب ەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێ ی ك دنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ت ۆریســــــــــــــتی ئام یکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەو ـت کە کــۆن  ە هــیچ 

 . موخـــــــــــــــالفەتێ ی نـــــــــــــــیە
کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 

ی رژیمیش هەڕەشەی نی امیەکان
ئەوەیـــان کــــ دووە کە ئام یکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێ ەکــانی خۆیــان لە هەنــد ک 
ویتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێ ەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئام ی ــــــــــــــا، ناســـــــــــــــ او بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەت امی خ
 .مەت سیەوە

 

 ڕزگاری وازانەی ب اڤی هێمای پێشمەرگە
 .نەتەوەیی

 کامیل نورانیفەرد: نووسینی                                       

 بــــوونی ێــــ ،نەتەوەی هەر مــــانەوەی ڕەمــــ ی
 كــاتی و ســەردەم لە تــا بەرگ ی ــارە هێ ی ــی
 ڕووبەڕووی و مەت سیەكان بەرەن اری پێویست

 دەكـ  تە كە ببێتەوە ناحەقیانە و تەعدا ئەو
 ئەو كــورد، نەتەوەی لەنــاو. نەتەوەكەی ســەر

 پـــ " پێشـــمەرگەی نازنـــاوی پـــار  ەرە هێـــ ە
 ڕۆحـی و گیـان كە ئەوە واتای بە و بەخش اوە

 و دەور. دەكات نیشتمان و للەتمی فیدای خۆی
 مێـیووی در یایی بە پێشمەرگە هێ ی بایەخی

 لە نەتەوەكەمـــان خەبــاتی بەرەن ــاربوونەوەو
 نـــــاوی كە كـــــ دووە وای دژمنـــــان، بەرانـــــبەر
 بەهــا و بــایەخ یەكەمـین ڕیــ ی لە پێشـمەرگە

 تاك دڵی لەناو جێ ەی و ب  نەتەوەییەكاندا
 نیشــــــتمانپەروەردا كــــــورد  ی هەر تـــــاكی بە

 ئێـــ ان كوردســـتانی ی خەبـــات ســـازمانی .بـــ 
 كە تێ ۆشـــــــــەرانەیە هێـــــــــ ە لەو یەكێـــــــــ 

 هێ   ــــــی خـــــۆی، تێ ۆشــــــانی لەســـــەرەتای
 لە و پێ هێنا دەستی لەسەر گیان و نەتەوەیی

 خەبـات سـازمانی پێشمەرگەی هێ ی ناوی ژ  
 گەلی ماف وازانەی جوینەوەی خ مەت خستیە

 ڕەوای دۆزی بەرەوپێشـــــــب دنی بــــــۆ كــــــوردو،
 لەمــاوەی و ئێــ ان كوردســتانی لە كەمــانگەلە

 بە تێ ۆشـــانی، و خەبـــات دەیەی 1 مێـــیووی
 كەم حەماسـەی و پڕسـەروەری داسـتانی دەیـان

 پێشـــــــمەرگە ئەو دەســــــتی لەســــــەر و ــــــنەی
 و پێ هێنـــــــاوە قارەمانـــــــانە و چـــــــاونەت س

 پێشــ ەش نەتەوەكەمــانی ڕۆڵەكــانی باشـت ین
 كوردســــــتان شـــــەهیدانی بەرزی بارەگـــــای بە

 زەحمەتــی و خەبــات بــۆ ڕ   ــ  كوە. كــ دووە
 كە كـــ اوە دیـــاری ڕۆژ ـــ  پێشـــمەرگە، هێــ ی

 و خەبــــــات و پێشــــــمەرگە لە ڕ ــــــ  تێیــــــدا
 ی01 رۆژی ڕۆژە ئەو و  دەگیـــــ ێ تێ ۆشـــــانی

 كەم حەماســــەیەكی تێیــــدا كە خەزەڵــــوەرە،
  .ك اوە تۆمار پێشمەرگانە و نەی
 ئاســـــــــتی لە هەم خەزەڵـــــــــوەر، ی01 ڕۆژی

 تــایبەتی ێ یبــایەخ دا ســازمانی و نێوخــۆیی
 جـــــــوینەوەی ئاســـــــتی لە هەمـــــــیش و هەیە

 كوردســـــتانی لە نەتەوەیـــــی ڕزگــــاری وازانەی
  .هەیە خــــــۆی تــــــایبەتی گ ین ــــــی ئێــــــ ان

 ڕۆژەیە ئەو ،0235 خەزەڵــوەری ی01 ڕۆژی
 مامۆســـتای ڕ ـــبەری بە پێشـــمەرگە هێـــ ی كە

 حوســـــەینی جەاللـــــی شــــێخ مامۆســـــتا نەمــــ 
 بەرەن ـــاری خەبـــات، ســـازمانی دامەزر ـــنەری

 و بــــــوونەوە دژمــــــن پۆشــــــتەی و زۆر  یهێـــــ
 بەدەسەیت تازە ڕژیمی بە گەورەیان وانەیێ ی

 كە هێــــــ ەی ئەو. دا ئاخونــــــدی گەیشــــــتووی
 لە پێشــمەرگە مــانەوەی بە كۆتــایی هــاتبوون

 لەزمــــــانی و بێــــــنن كوردســــــتان شــــــارەكانی
 بێـنن، پـ  كۆتا كوردستان غائیلەی خۆیانەوە

 هەژدە جــادەی لە دا قارەمانــانە شــەڕ  ی لە
 ڕوبەڕووی بــــانە و سەردەشــــت نێــــوان دۆینـــی

 دەبـنەوە پێشمەرگە بەرەن اری پۆییینی هێڵی
 ئەو و  دەكەوێ لـــ  گەورەیــان خەســارەتێ ی و

 گـــۆر لە ســپێ درابوو، پێیـــان شــوومەی ئەركە
  ئەو بایەخی دا سازمانی ئاستی لە . دەن ێ

 بــوو مەزنە حەماســەتە ئەو كە لەوەدایە ۆژەڕ
 و پێ هـاتن پێش مێیووی دوو گ  دانی بەهۆی

 ئەو و خەبــــــات ســــــازمانی پێ هــــــاتنی دوای
 و گ ینـــــــ  قۆنـــــــاغێ ی كـــــــ دە قۆنـــــــاغەی

 هەروەهــا و خەبــات، ســازمانی لێ ــدانەبڕاوی
 پێشمەرگەی هێ ی بە گەورەیەی شانازییە ئەو

 اوەهـ داسـتانێ ی كە بەخشـی خەبات سازمانی
 ئیــ ادەی و ئیمــان بە بەســتن پشــت بە گەورە

 وەك و ب ـــــــــات، تۆمـــــــــار نەتەوەییـــــــــانەوە
 مێــــیووی لە نەتەوەیــــی ز ڕینــــی الپەریێ ــــی

 و بمێنێـتەوە هەرمـانی بە نەتەوەیی خۆڕاگ ی
 نەم مــانی مامۆســتای لێ انــی و ژیــ  هەروەهــا

 بە دا كەمە مـــــاوە لەو تـــــوانی كە دەرخســـــت
 ركوشتەكا وەها هێ   ی حەكیمانە سیاسەتێ ی

 جـوینەوەی ئاسـتی لە. بێنـ  پێـ  مـونەزەم و
 رۆژە ئەو بـــــــــــایەخی دا ڕزگـــــــــــاری وازانەش

 َ  بــڕ ئـاگ  كــ د ناچـار خـومەینی كە لەوەدایە
 گەورەیـی ، ڕاب ە ن  كوردستان خەڵ ی لەگەڵ

 كە بـوو ئاسـتێ دا دژمـن لە زیـانەكە قەبـارەی
 وتـی و ك دەوە باڵو دەن ی پەیامێ ی خومەینی
 ئێــــــوەم دەن ــــــی نمــــــ كوردســــــتان خەڵ ــــــی

 پیشـــاندەری خەزەڵـــوەر، ی01 ڕۆژی .بیســـت
 ئەو بوو، پێشمەرگە هێ ی ڕاستەقینەی سیمای
 گەورەتـــ ین كە دەســتەی لەســـەر گیــان هێــ ە

 دا پیشان لەخۆی لەخۆب دوویی و قارەمانەتی
 ئاخونـدی ڕژیمـی چەپەڵـی پیالنی نەیهێشت و
 و ورە و بــ  ســەركەوتوو خــومەینی شەخسـی و

 .كـــــ دەوە بەرز كــــوردی جــــوینەوەی پــــێ ەی
 ئەو پەرەســـــەندنی بـــــایەخە جـــــێ ەی ئەوەی

 هەمـــــوو لەنـــــاو بــــاوەڕە و ئیمـــــان و ئیــــ ادە
 تـاك بەرپ سیارك دنی و كۆمەڵ ا جوم ەكانی

 پێشـــــەوەی بـــــ دنە بـــــۆ كۆمەل ـــــا تــــاكی بە
 بــ دووانەیە، لەخــۆ و سەرانســەری خەبـاتێ ی

 بە پێویستمان چەشنە لەم ئامان ێ ی بۆ بۆیە
 و پێشــمەرگەیە كـ دنەوەی پێناسـە سـەرلەنوێ

  .دەربـاو ن بەرتەسـ ەی قاوخە لەو پێویستە
 هەن ـاو دەیبینین ئەمڕۆش ئەوەی دا لەڕاستی
 نــــــــاوە ئەو و مەســــــــی ەیە ئەو بەرەو نــــــــان

 هەمـــوو لە كە پیــ ۆزە و گشـــت ی  بەڕادەیێــ 
 پێشـمەگە لەنـاوی كەڵـ  ت یش ڕەهەندەكانی

 خۆفیداك دن ئامادەی كەسێ  بە و وەردەگی ێ
 پــ  پێشـمەرگەی نازنــاوی گەل، پێنـاو لە بـ 

 دا نمونە لەدوا بینیمان وەك هەر دەبەخش ێ،
 پێشــمەرگەی نازنــاوی كۆرۆنــا هـاتنی دوای لە

 دەرمـــانی كـــادری و دكتـــۆر بە پۆشـــیان ســـپی
 ڕ ـ  لـوت ەی نازنـاوە ئەو لەر ـ ەی و بەخشـی

 پ یشـــــــــ ە بەخشـــــــــ ایە گەل پێ انینــــــــی و
 بـــــــۆ و نـــــــا یەكەم لە ئەگەر .فیــــــداكارەكان

 ف  ی بە تەیار و چەكدار م ۆڤێ ی شمەرگەپێ
 د ــــتە نیشــــتمانمان بــــۆ هەوڵــــدان و ئـــازادی

 خـــــــۆی كۆمەڵ ــــــای لەدەرەوەی كە بەرچــــــاو
 بۆ ب ۆڕدرێ و نایە ئەو پێویستە نیشتەجێیە،

 و ئـازادی پێناو لە كە سیاسی وریای م ۆڤێ ی
 دایە تێ ۆشـــان لە كۆمەڵ ـــاكەی بەخـــتەوەری

 لەكـــــام و شـــــو نێ  چ لە كە لەوەی جیــــاواز
  .هەیە چــاالكی و تێدەكۆشـ  كۆمەڵ ـا بەشـی

 هێـ  بێ ومـان چەشنە لەو گەشەسەندنێ ی بە
 خەبــــاتی لەدەوری زیــــات  پۆتانســــیەلێ ی و

 و كـــــۆدەبێتەوە نەتەوەیـــــی ڕزگـــــاری وازانەی
 هەموو بەسەر دەب  دابەش بەرپ سیارەتیەكان

  .كۆمەڵ ـــــــــــــــــــــــــــــــا تاكەكـــــــــــــــــــــــــــــــانی
 ژیــن ە دكتۆر ــ ،  دەكــ ێ نــو یە پێناســە بەو
..  هتـد و كوردی زمانی فێ كار  ی و     پار

 پێنـــاو لە ئاســا پێشــمەرگە و بــ  پێشــمەرگە
 .تێب ۆشـــــــــی كۆمەڵ ـــــــــاكەی بەخــــــــتەوەری

 پێشمەرگەی ڕۆژی خەزەڵوەر، ی 01 پی ۆزب 
 .خەبات سازمانی

 .كەری  نەجمەددین دوكتور دوایی كۆچی بەبۆنەی خەبات سازمانی سەرەخۆشی پەیامی  
 

ــ ی ــتان دەرەوەی وەزیـ ــدەری بە عەرەبســ ــەی هەواڵــ ــووە فەڕانســ  كە وتــ
ــێش ئام یکـــا نـــو ی دەوڵەتـــی ــاوکەیی ڕ کەوتنـــی بـــۆ گەڕانەوەی پـ  نـ

 بکــات وتـوو ی فـارس کەنــداوی ویتـانی لەگەڵ دەبێـت ئێـ ان، لەگەڵ
ــون ە ــاکە ئەمە چــ ــ ــای ت ــتن ڕ  ــ ــی بە گەیشــ ــەقام ی ە ڕ کەوتنێکــ ــ  .س

ــدن، جــۆ ــ دراوی کۆمــاری ســەرۆک بای ــا، هەڵبی  ــاژەی ئام یک  بەوە ئام
ــهەوێ کە کــ دەوە ــتەوە دەی ــی بــۆ ب ەڕ  ــاوکەیی ڕ کەوت ــاتی کە ن  لەک
ــاری ســەرۆک ــاراک کۆم ــی لەگەڵ ئۆبامـــا ب ــ ان ڕژیم  و کـــ اوە، واژۆ ئێ

ــی ــ ــتای دەوڵەتـــ ــ ــا ئێســـ ــ ــ ــنە لەم ئام یکـ ــ ــاتۆتە ڕ کەوتـــ ــ ــ   .دەرەوە هـ
 بەیم هەیە، ڕەخـــنەی بەرجــام لەســـەر ئیســ ایی  وەک عەرەبســتانیش

ــدن ــ دراوی ســەرۆکی جۆبای ــا هەڵبی  ــاژەی ئام یک  كە کـــ دوە بەوە ئام
ــەر ــام لەسـ ــانە لەگەڵ بەرجـ ــانی هاوپەیمـ ــا، عەرەبەكـ ــوو ئام یکـ  وەکـ

 .دەکات ڕاو ی سروودی عەرەبستانی

 بــــۆ خەڵ ــــدا بیــــ ی یــــادو لە مــــانەوە مـــانبێ و
 هیواکـــانی گەورەتـــ ین لە خۆشـــناوی، هەمیشـــەو

 ژیــانی وا کەســانەی ئەو, بەرزەکــانە پــایە مــ وڤە
 تەرخـان م ۆڤایەتیـدا ئامـان ی ڕ ـ ەی لە خۆیـان
 هەتایە هەتا خەڵکدا بی ەوەری و دڵ لە و دەکەن

 شـــــــێوە لەو کەســـــــانی بێ ومـــــــان. دەمێنـــــــنەوە
 بــــــــــونی هـــــــــۆی بە کە هەیە دژمنانێکیشـــــــــیان

 بەر ئەكەونە جۆراوجۆر شێوەی بە ئامان ەکانیان،
 بتـوانن بەڵکـوو هەوڵـدەدەن ناحەزانیان و هێ ش

 کەم ئەوکەســانە گەورەیــی و کەســایەتی پــلەی لە
 بــــاوەڕی و ئامــــان  لە ان ــــاریَ  گــــۆڕ. بــــکەنەوە
 بەبــــونی ڕۆژانێــــک کەســــەکاندا،کە لە هێنــــد ک
  ونەوەدەکە دوور, ک دو ت خەباتیان ئامان یان

 ئی ەجی, بەڵ  .دەگەڕ نەوە پێچەوانەكەی بە یان
 کە بەک   یـ اوانە و سی وڕ لەو یەکێکە مێسداقی

 گەنــدەڵی دەســەیتی دژی لە نــاو بە کاتێکــدا لە
 لەدوای بەیم, بـــــــوو چاالکیـــــــدا لە خـــــــومەینی

 ی،بــوون ئــازاد پــاش و زینــدان و دەستبەســەرک ان
 بە خـۆی و داو نیشـان لەخـۆی دیکەی ڕوخسار  ی
 شـایانی  .هەڵواسی خومەینی جەلالدی دەسەیتی

 ئاخونــدی دەســەیتی ئەمنیەتـی دەزگــای کە باسـە
 نـــــاردنی بە پەیوەنـــــدی لە سیاســـــەتی بەردەوام

 ک دنــــی دروســـت و ئوروپــــا بـــۆ بەک   ی اوەکـــانی
 بی وڕای لەسەر کاری ەری ئەوەی بۆ کەس هێند ک
. ب ـــات ڕژیـــ  قـــازان ی بە كـــار و بـــ هە گشـــتی

 زە  ئــــــــــازادی وازانە نـــــــــاو بە لەم هێنـــــــــد ک
 کـاتی لە تـا سـەریان دەخـ  تە تیشک دەك  نەوەو

 کەسانه جۆرە ئەم. وەرب  ن ل  کەڵکیان پێویست
, ڕژیـــــــــ  بەردەوامــــــــی پشــــــــت ی ی بــــــــوونی بە

 هێنـد ک لەژ   و دەکەن پ  دەست چاالکیەکانیان
 خۆیان هەوڵئەدەن بنەما،  ب  بەرپ سایەتی و نێو

 نیشـــان ئـــازادی واز و خەباتکــار کەســـێکی وەکــوو
 پێویســـتی ڕژیــ  كاتێــ  لە كەســانە، ئەو. بــدەن
, جــوینەوە, دامەزراوە ســەر دەكەنە هێــ ش دەبــ 

 ســـــەرچاوەو بە کەســـــایەتیەكان و ڕ ک  اوەکـــــان
 لە دیارەكان كەسایەتیە بتوانن تا, هەڵە زانیاری

 . ب ەن ناشی ین خەڵ  چاوی بەر

 بە كــورد، گەلــی تێ ۆشـەر پێشــمەرگەو كەریـ  نەجمەددیــن دوكتـور داخەوە بە
 .كــــــ د دوایــــــی كــــــۆچی ئەم ی ــــــا وویتــــــی لە مێشــــــ  ســــــەكتەی هــــــۆی
 كوردســتانی لە بــوو كــورد ڕەوای دۆزی غەم ــۆری كەریــ ، نەجمەددیــن دوكتــور

 هێــ ی و ئێـ ان ڕژیمــی پیالنەكـانی و سیاســەت بەرانـبەر لە بەردەوام و نئێـ ا
 و دەگـ ت هەڵو سـتی كەركـوك شـاری لە و عێـ ا  كوردسـتانی لە ڕژی  قودسی

 هێــــــ ە كــــــاتەی لەو زایینـــــی ی 3102 ســــــاڵی پــــــایی ی لە تـــــایبەت بە
 ك دە هێ شیان قودس هێ ی و سڵێمانی قاس  و ئێ ان ڕژیمی بەك   ی اوەكانی

 كەریــ  نەجمەددیــن دوكتــور كوردســتان، هەر مــی و كەركــوك وچەكــانینا ســەر
 .عێـــــــ ا  لە ئێـــــــ ان ڕژیمـــــــی سیاســـــــەتەكانی دژایەتـــــــی كەوتە زیـــــــات 
 بە سەرەخۆشی كەری  نەجمەددین دوكتور دوایی كۆچی بۆنەی بە دی ە جار  ی

 .ڕادەگە نـــین ناســیاوانی و دۆســتان و كەركــوك شــاری خەڵ ــی و خــانەوادەی
 دەبی خـــــــــــــــانە.ئێـــــــــــــــ ان كوردســـــــــــــــتانی ی خەبـــــــــــــــات ســـــــــــــــازمانی

 زایینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی 3131 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامب ی ی 0
 خۆری كۆچی ی0211 خەزەڵوەری ی00
 

!ئاخوندی ڕژیمی تەوابی خۆف ۆش، و سی وڕ, مێسداقی ئی ەج  

 

 ماردین زاهیدی: نووسینی                                                                                                                            

 ماتەمی و خەم لە کورد گەورەی میللەتی کە ڕۆژانەی لەم
 نەتەوەیی،جەاللی شاعێ ی و ئازادی ڕی ەی پیاوی گەورە

 ســەر کــ دوەتە هێ شــی مێســداقی ئی ەجــی, مەلەکشــادان
 گەورەو ەســـــــایەتیک داڕمـــــــانی بـــــــۆ هەوڵ و نـــــــاوب او

 بە و دەدات نەتەوەیــــــــیە شــــــــاعێ ە ئەو خەباتکــــــــاری
 کە لەحاڵێکــدایە ئەمە, دەبــات نـاوی ڕژیــ  بەک   یـ اوی

 لەژ ـــ  بەنــدی انەو لە زۆر ســـاینێکی مەلەکشــا جەاللــی
 شـــاعێ ە ئەم نەبـــوایە وا ئەگەر بـــوەو ڕژیـــ  شـــکەن ەی

 ئیم انــاتی لە, ســی وڕ مێســداقی ئی ەجــی وەکـوو گەورە،
 تونــدی دۆخێکــی لە نەک دەگــ ت، وەر کەڵکــی دەســەیت

 نیشــتمان خـاكی بە ئەسـپەردەک دنی ڕ وڕەسـمی ئەمنیەتـی
 بە کوردســتان ئــازادی وازی خەڵکــی بەیم.  بچــ  بەڕ ــوە

 بەوپەڕی ڕ وڕەســــــــــــمەدا لەو ک دنیـــــــــــان بەشـــــــــــداری
 ڕاســتەقینە قارەمانـانی کە سـەلماندیان چاونەت سـیەوە،

 لە قەد, ڕژیـــ  درۆیینـــانەی ڕ کـــالمە ئەو هەمـــوو و ــڕای
 هەتایە هەتا ئازادی وازەكان و ئازادی و دەرناچ  دڵیان

 کەســانێکی و نشــێو، هەورازو لە پــڕە مێــیوو.دەمێنێــتەوە
 کە دیـــــارە ڕوونـــــی بە بەیم دەكەن، چـــــاود  ی زۆریـــــش
 چ و دەزانێــــت خــــۆێ پــــاڵەوانی بە کەســــێک چ خەڵــــک

 بی یـدا و مێشک قێ ەونی شو نی قووڵت ین لە کەسێکیش
 .ەوەدەمێنێت

 

ـــــدنە ڕاو ـــــیی خوازیـــــاری عەرەبســـــتان،  لەگەڵ بای
   .بەرجام بۆ گەڕانەوەی پێش عەرەبی ویتانی

 

      بەرگــ ی وەزیــ ی لەســەرکارالدانی لەدوای: نەســ وڵاڵ حەســەن
 .دابین وریایی و ئامادەباشی لەوپەری دەب  ئەم یکا

 
 ی30 چوارشــەممە ڕۆژی لوبنــان، یحی بــوڵاڵ گ وپــی گشــتی بەڕ ــوەبەری نەســ وڵاڵ، حەســەن

 ڕەوتی لە ئاڵۆگۆڕ ک ئەم یکا، کۆماری سەرۆک هەڵبیاردنەکانی كە بەوەی ئاماژە بە خەزەڵوەر،
 ت امپ دەوڵەتی مانەوەی ڕۆژانی لە: ووتی هەروەها ناهێن ، وەدی ناوچەکە ئاستی لە واشنتۆن

 ئامادەییدا و وشیاری ئاستی نبەرزت ی لە دەب  ویتە، ئەم بەرگ ی وەزی ی الب دنی پێی بە و
 دەوڵەتـی: ووتی تلڤی یۆنیدا، بەرنامە یکی لە نەس وڵاڵ حەسەن ڕۆیتەرز، ڕاپۆرتی بەپێی .بین

 وبەهاتنە ئەم یکایە یەک  تووەکانی ویالیەتە دەوڵەتەکانی خ اپت ین ڕی ی لە ت امپ دۆناڵد
 ئیسـ ایی  لە ئەم یکـا نیپشـتیوا سیاسەتی لە ،ئاڵۆگۆڕ ک واشنتۆن لە نوێ دەوڵەتی سەرکاری

ــوەبەری .نــادات ڕوو ناوەڕاســتدا خـۆڕهەیتی لە  لەن یکتــ ین یەکێــک کە حی بــوڵاڵ گ وپــی بەڕ 
 و سـلێمانی قاسـ  کوشـتنی بڕیـاری کە کەسـێک انـیَ  دۆڕ لە: وتی ئێ انە، ڕژیمی بە گ وپەکان

 کەسایەتی یبەپێ کە ک د پێداگ ی هەروەها ناوب او .خۆشحاڵە ، داوە موهەندیسی مەهدی ئەبو
 دەب  و ب  ین بەرچاو لە ئەگەر ک هەموو ئەم یکا، بەرگ ی وەزی ی الب دنی و ت امپ دۆناڵد
 بەرگ ی، بازنەی لە نەس وڵاڵ، حەسەن مەبەستی.بکەین وشیارت  و بەهێ ت  بەرگ یمان بازنەی
 .حەماسە و حی بوڵاڵ وەکو وگ وپ ەلێک سوریە و ئێ ان ڕژیمی
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ـــی ـــ ی ەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پی ۆزەی ـــازمانی س ـــانی س ـــدامان و بەرپ س ـــۆرای میللـــی  ئەن ـــدین و ش موجاهی
ـــــــــــــــــــــ ەش كـــــــــــــــــــــ د ـــــــــــــــــــــ اندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆرو ی و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

ـــەمای  ـــ  و رەقــس و س ـــان كــ ا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێر ی تــایبەت بە نەورۆز تەرخ ر ورەســمەكە لە پــاش پەی
 . نەتەوەكانی ئێ ان

 وەیتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز ر ورەسمی بەر وەچوونی
 نۆرو ی

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێ ان ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 11161231111225:کومیتەی ناوەندی
 111612316152311 :پێوەندی هەولێ 
 11161223116111 :پێوەندی سلێمانی

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 
 کوشـــــتنی لەســـــەر ســـــەرن ێک

   !ئێ ان ڕژیمی بەرپ سانی

سک ئەردەاڵنفرمێ: ئامادەکردنی   
 

 !جیهانیدا كلتوری لە تۆمارک دنی ئەگەری لە هەورامان   
 

 كوشــتنی ڕابــ دوودا، مــان ی چەنــد و حەوتــوو چەنــد لەمــاوەی
 کە داوە ڕووی ئێـ ان ڕژیمی ئەتۆمی انیبەرپ س لە كەس چەند

 گەیانـدۆتە ئیسـ اییلی و ئێـ ان ڕژیمی پەیوەندی قوڵی ناکۆکی
 لەالیەن کـــ دەوانە ئەو ڕابـــ دوو، دەیەی دو لە چـــون ە لـــوتکە

 نیســبەت ئیسـ ایی  بە شــارەزایان، و گشـتی،میدیاکان بیـ وڕای
 ئەســــتۆ لە بەرپ ســـایەتی  ئیســــ ایی دەگـــمەن بە  دراوە،بەیم

 سـاڵ و مان  بە پێویستی ک دەوانە ئەم زۆربەی دیارە. وەگ تو
 لە و ئـــابوری، و لۆجێســـتیک پشـــتیوانی و داڕشـــتن بـــۆ هەیە

 تیمــی و ئەمنیەتـی هێـ ی ،(جاســوس)سـی ور گ ن تـ  هەمـووی
 هێ  بە گومانە ئەو ئەمەش پێویستە،و كارامەی وەشێنی زەربە
  دەوەکـ دوایین لە.ک دەوانەیە ئەم پشتی لە ویتێک کە دەکات

 تی ۆریســـتی ســـپای فەرمانـــدەی كە فەخ یـــ ادە، دا،موحســـین
 داهێنــــانی و لێکــــۆڵینەوە ڕ ک ــــ اوی بەرپ ســــی و پاســـداران
 ئیسـ ایی  ڕژیـ ، كـوژرا، دەماوەند شاری لە بەرگ ی، وەزارەتی

  .فەخ یــــــ ادە پاســــــدار كوشـــــتنی لە دەزانــــــ  تاوانبـــــار بە
  ؟؟                    بــــــــوو کـــــــ  فەخ یـــــــ ادە موحســـــــین

 لەم ئیسـ ایی  ڕۆڵـی ئەگەری بـارەی لە زیات  لێکۆڵینەوەی بۆ
 پێشـــووی ک دەوەکـــانی ســـەر ب ەیـــنە تیشـــک دەبـــ  کـــ دەوە،

 شـــو نە لە کـــ دەوانە لەم دریـــی و دوور لیســـتێکی و ئیســـ ایی 
 بەرنـــامەی لەگەڵ پەیوەنـــدی کە کوشـــتنەکان و هەســـتیارەکان

 .ەبــوو ئێــ ان نــاوخۆیی لە رژیــ  سیاســی و نی امــی ، نــاوکەیی
 ساڵی لە پارچین تەقینەوەی ڕاپۆرتەکان، لە هەند ک بەپێی

 و بـووە ئێـ ان نـاوخۆیی لە ئیسـ ایی  کـ دەوەی یەکەمین٠٣۱۱
 ئۆبامـا باراک بەبڕیاری كە دەڵێن میدیاکان لە هەند ک بەیم
 پـــێش یەکســـاڵ واتە پـــێش ســاڵ شـــەش هێ شـــانە جــۆرە ئەم

 دۆناڵد اریسەرک بەهاتنە وادیارە و ڕاگی ان بەرجام ڕ کەوتنی
 ٠٠۱۱ سـاینی لەمەودای .پێکـ دۆتەوە دەسـتیان دوبارە ت امپ

 نــاوکەیی بەرپ ســانی لە چــوارکەس خــۆری، كــۆچی۱۱۳۱ تــا
 مەجیـــد كــوژرانی بە ســەبارەت ڕژیـــ  کــوژراون، ئێــ ان ڕژیمــی

 عەلــــی مەســـروود ڕەوشـــەن، ئەحـــمەدی مســـتەفا شـــەه یاری،
 پ سـیاربەر بە ئییسـ ایی  نـیاد، ڕەزایـی وداریـوش محەمـمەدی،

 بەرپ ســـانی كوشـــتنی بـــۆ هەوڵەكـــان گەرمەی هەرلە .دەزانـــ 
"  دەوانـی عەباسی فەرەیدوون سەر ک ایە هێ ش ڕژی ، ئەتۆمی

 دەرچــوو بەزینــدوو بەیم ئەتــۆمی، وزەی پێشــووی بەڕ ــوەبەری
 کەسـی۱۲ ڕژیـ  فەرمـی میدیای ڕووداوە ئەم پاش. بەرنەكەوت

 دانپێـدانانی زۆر، بەزەبـ ی تلوڤ یـۆن لە و ناساند تاوانبار بە
 لە هەنــــد ک ڕاپـــۆرتی بەپێـــی.دا خەڵـــک پیشـــان زۆرەملێـــی

 بەرپ سـانی، لە ژمارە یـک لەزاری ئەم یکـا،و هەوالـدەریەکانی
 بەدەستی و ئیس ایی  بەپشتیوانی هێ شانە ئەم كە ڕایان ەیاند

 سیســتەمی ڤای ۆســی) دەکــ ێ جێبەجــ  موجاهیــدین ســازمانی
 کە ڤای ۆســـێکە" نێـــت ئێســـتاکس( ئێـــ ان ڕژیمـــی کۆمپیــوتەری

 بەم۳٠۱۱ لەســـــاڵی و ئیســــ اییلە و ئام یکـــــا درووســــتک اوی
 ڕژیـــ ، نـــاوکەیی دامەزراوەی ســـەر کـــ اوەتە هێـــ ش ڤای ۆســـە
 کە ک د ئاشک ای ئیس ایی  دوات  بوشەه ، و ست ەی بەتایبەت

 بەتـاوانی بوشـەه ، و سـت ەی لە کەس چەندین ئێ ان، ڕژیمی
 بۆسەرسیســــتەمی ســــەڤای ۆ ئەم هێ شــــی لە کــــ دن هاوکــــاری

  .دراون لەسێدارەی دوات  و دەسبەسەر ڕژی ، کۆمپیوتەری

 مـوقەدەم تێه انـی حەسـەن ژرانیوکـو سـپا موشـەکی کۆگـای تەقیـنەوەی)
 هێــ ی دامەزر ــنەری وەک مــوقەدەم تــارانی حەســەن ڕژیــ ، بەرپ ســانی

 ی۲۱ ڕ کەوتــی لە. دەبەن نــاو پاســداران، تی ۆریســتی ســپای موشــەکی
 چەک کۆگــــای لە بەهێـــ  تەقینەوە یکـــی ،۱۱۳۱ ســـاڵی خەزەڵـــوەری
 ەسک۱٧ کوژرانی هۆی بووە مەالرد، لەشاری پاسداران سپای وتەقەمەنی

 ئەم ئاسـەواری. بـوو کـوژراوانە لەو یەکێـک مـوقەدەم تـارانی حەسەن کە
 وخەڵــک بیســت ا دەنــ  تــاران لەهەمــوو کە بــوو بەڕادە یــک تەقیــنەوە
 تەقیـــنەوە، ئەم: وتیـــان ڕژیـــ  بەرپ ســـانی دواتـــ  پێکـــ د، هەســـتیان
 دوو بەیم.ڕەتکـ دەوە تەقیـنەوە لەم اییلیانئیسـ  ڕۆڵی و بووە ڕووداو ک

 مووســـــاد،: ڕای ەیانـــــد ئام یکـــــایی گۆڤـــــار کی ڕوداوە، مئە پـــــاش ڕۆژ
 هەروەهـا روداوەدابوەو لە ڕۆڵی ئیس ایی ، دەرەوەی ئیتاڵعاتی ڕ ک  اوی

 بـۆ دیـکە گەیڵەی و بکـ ێ ئێـ ان ڕژیمـی درۆی بە بـاوەڕ  ناب   ناب : وتی
 جێبەجـ  و داڕ ـیراوە ڕژیـ  ناوکەیی و مووشەکی لەبەرنامەی زەربەلێدان

 ســــــاڵی پت ۆشــــــیمی پیشەســــــازی گەورەی کەوتنەوەیئــــــاگ )(.دەکـــــ ێ
 ســـینای بـــوعەلی پت ۆشـــیمی لە ئـــاگ کەوتنەوە).خـــۆری كـــۆچی(٥۱۱۳

 پیشەسازی لە بەرباڵو ئاگ کەوتنەوەی چەندین ٥۱۱۳ ساڵی.(ماهشەه 
 بەرپ سـانی بەیم زیـات ک د، سـایب ی هێ شـی گومـانی ڕویـدا، پت ۆشـیمی

 بـوونی گەرم و دامەزراوەکـان بـوونی کـۆنە ڕووداوانەیان ئەو هۆکاری ڕژی 
 ئەوەی پاش ،٥۱۱۳ ساڵی پوشپەری مان ی لە .لەقەڵەمدا هەوا و کەش

 هەواڵدەری لێکەوتەوە، ئاگ ی ماهشەه  بەندەری پت ۆشیمی ناوەندی کە
 ئـــاگ کەوتنەوەی نـــۆیەمین بیســـتوون، ئـــاگ گ تنی ڕای ەیانـــد، تەســـنی 
 زۆری گیـانی و ئـابووری خەسـارەتی بووە،و لەوساڵەدا پت ۆشیمی پیشەی

 شـەش لەمـاوەی ڕایان ەیانـد، ڕژیـ  هەواڵـدەریەکانی دوات  و لێکەوتەوە
 ئاگ یـــان پت ۆشــیمی ناوەنـــدی پــازدە ،٥۱۱۳ ســـاڵی ســەرەتایی مــان ی
 وەزی ی جێ  ی فەتاحی، حەمید ،۳٧ لەساڵی و دوات  دوساڵ  .گ تووە

 اتوییتێکــد لە بەڕ ـوەبەرایەتی، هەیئەتــی بەڕ ـوەبەری و پێوەنـدییەکان
 پێوەنـدییەکان پێکهـاتە لە ژمارە یـک دژی لە بەربـاڵوی هێ شی لە باسی
 هێ شــی .ســەریان کــ اوەتە ئیســ ایی  لەالیەن هێ شــانە ئەم وتــی و کـ د

 ئامـان ی بە" نێـت ئێسـتاکس نـو ی لەجیلی وەرگ تن بەکەڵک کە سایب ی
   کەوتـنەوەی ئـاگ  و تەقیـنەوە .بـووە پێوەنـدییەکان، بەشـی چەنـدین

 لێکەوتــنەوەی ئــاگ  یەکەمــین.۱۱۳۳ ســاڵی یەکــانایەکدویەک بە 
 لەکەنداوی پت ۆشیمی دامەزراوەی لە۱۱۳۳ جۆزەردانی ی۱ لە گوماناوی

 .ڕوویدا فارس
 ڕۆژەدا لەم ڕاکێشـــــا، هەمـــــووانی ســـــەرن ی ڕووداو دو پوشـــــپەر ی٥ لە 

 زۆرکـ د ڕۆناکیەکی و دەن  لە باسیان تاران، شاری ڕۆژئاوای دانیشتوانی
                                       ..                                    بینـــ اوە کیلــۆمت  چەنـــدین کەتــا

 گـاز کۆگـا یکی تەقیـنەوەی بـۆ دەنـ ە ئەم: وتـی ڕژیـ  بەرگـ ی وەزارەتی
 ئەم کە دا پیشــــانی و نەکــــان بەیم بـــووە پــــارچین گشــــتی لەنـــاوچەی
 نـاوچەی چەنـدین نیشـو  و دووربـووە لەپارچین کیلۆمت ۲۱ تەقینەوەیە

 لە شــــی از، لەشـــاری هاوکــــات. ئێـــ انە ڕژیمــــی موشـــەکی پەرەپێـــدانی
 گەورە بەشـێکی بچڕانـی هـۆی بـووە و بـووە تەقیـنەوە کارەبـا، جێ ا یکی

 دەکـات زیـاد ئەوە گومـانی خن ی  تەقینەوەی هەرچەندە .شی از لەشاری
 ەنـ نەت دامەزراوەی تەقیـنەوەی بەیم بـووە، عەمد تەقینەوانە ئەم کە

 کـــــ دەوانە ئەم هۆکــــاری وەکــــوو ئیســــ اییلی نــــاوی فەرمــــی بەشــــێوەی
 نـــاوکەیی دامەزراوەی لە تەقینەوە یـــک پوشـــپەر ی۱۲ لە .زەقکـــ دەوە

 لەڕاپــۆرتێکی تــایم  نیۆیــۆرک ڕۆژنـامەی دواتــ  ڕۆژی و ڕوویــدا" نەتەنـ 
 ئەســتۆی خســتە بەرپ ســیارەتی لەوردەکارییەکــان، بەباســک دن چڕوپــڕ،

 ســـی بــی بــی بــۆ ئیمەیلێـــک بەنــاردنی کەس چەنــدین دواتــ . ئیســ ایی 
 ئەم ئەوەیە دەرخەری ئەمەش و گــ ت وەئەســتۆ هێ شــەیان ئەم فارســی،

 تەقینەوەکــان کۆتــایی وئەمە بــووە در ــیڕاو بەرنــامەی بە تەقیــنەوانە
 جیــاواز،لەدو ڕووداوی دو هەواڵــی پوشــپەر، ی٤۱ ڕ کەوتــی لە و نەبــوو

 لە کۆلـــۆر باڵوبـــوونی ســـەرەتا. بــۆوە بـــاڵو خوزســـتان پار  گـــای شــو نی
 دووهەمـین دواتـ ، چ کە٤٥ و ک د مەسمووم کەسی٧۱ ماهشەر پت ۆشیمی

 دوهەمی نەفەری کوشتنی.بوو ئەهواز شاری ی"زەڕگان و ست ەی لە ڕووداو
 نی امی بنکەی چەندین و نەتەن  تەقینەوەی لەگەڵ هاوکات .ئەلقاعیدە

 شـــەقامی لە کەیکــچە و ئەلقاعیــدە دوهەمـــی نەفەری ئەلمســ ی دیــکە،
 کـــوژران ســـوار مــاتوڕ دو لەالیەن فیشـــەک بە تــاران شـــاری پاســدارانی

 میـدیاکانی لە و بـوو فەخ یـ ادە موحسـین کـوژرانی دا نموونە لەدوایین .
 بــاڵو دەکـات، فەخ یـ ادە موحسـین لە کەبـاس نەتانیـاهۆ و ـنەی ، ڕژیـ 

 وەکــوو ئیســ ایی  و داوە نیسـبەت ئیســ ایی  بە ک دەوەیــان ئەم و بـۆتەوە
  .دەکات رەدی نەک و دەکات تەییدی نە هەمیشە

ــالی  بـــۆ ئام یکـــا تـــایبەتی نـــو نەری" ئـــاب ام  وتئ
 كە بەوەی دان ســەرن  بە: دەڵێــت ئێــ ان كاروبــاری
 ئێـ ان سـەر خ اوەتە گەمارۆیانەی لەو زۆر بەشێکی

 هەر ت ۆریســتن، دژی و مــ ۆڤ مــافی بە پێونــدییان
 ناتوانێـت بایـدن جـۆ دەوڵەتـی دڵنیاییەوە بە بۆیە

ــان تەواوی ــ ــ ــەر لە گەمارۆکــ ــ ــ ــی ســ ــ ــ ــ ان ڕژیمــ ــ ــ ــ  ئێ
ــێنێتەوەهەڵب ــ ــاب ام ، .وەشـ ــ ــەممە ڕۆژی ئـ ــ  لە دووشـ

ــی ئیســـ ایی  او،ی تـــایم  لەگەڵ وتوو ی کـــدا : وتـ
 تیمـی لەگەڵ ت امـپ دۆناڵد دەوڵەتی پ سانی بەر
ــدن جــۆ ــان کۆبــونەو یکی بای  و خســتووە ڕ ــک نهێنی

ــداوە ــی هەوڵیانـــ ــاتو دەوڵەتـــ ــکەن ڕازی داهـــ  کە بـــ
ــی ــاڵی ڕ کەوتنـ ــەبارەت ۵۲۱۱ ســ ــی بە سـ  ڕ کەوتنــ

 ئیسـتادا هەلـومەرجەی لەم ئێـ ان، ەڵلەگ نـاوکەیی
  .نایات بەکەڵک

 نۆدشــە، جــوانڕۆ، پــاوە، ســنە، مەریــوان، ک ماشـان، ڕ  ــای نێــوان دەكەو ــتە کە مێــیووییە  یکینــاوچە هەورامـان
 ئێســتا تــاکو کە دەگ  ـت لەخــۆ گونـد26 تەخــت، هەورامــانی شـاری هەروەهــا. کامیارانـدایە و ســەویوا نەوسـود،

 بــۆ اداچــوونیبەدو بــابەتە ئەم بــۆ دیــکەش، گونـدی33 و تۆمــارک اون نەتەوەیــی ئاســەواری لەڕیــ ی گونـدی02
 هەورامـان .ڕابکێشـ  نـاوچەیە ئەم بـۆ جیهـان هەمـوو سـەرەن ی ئەوەی هـۆی دەبێتە هەورامان تۆمارک دنی .دەک ێ
 شــایی .جیـاوازە نـاوچە یکی بەرهەمەکـانی، و وس وشـتی کلتــوری بـواری لە چ جیاوازەکـانی تایبەتمەنـدیە بەهـۆی

ــاڵیار ــی و پی شــ ــ ــتی می ات ــ ــوو س وش ــانی وەکــ ــ ــ  ک ــ ــاخێکی و ب ــاین211 بــ ــ ــاوازیە لە س ــ ــانی هەرە جی ــ  گ ن ەك
 ناوچـانە لەو یەکـێکە و ڕاکشـاوە خـۆی بـۆ جیهـانی کـۆمەڵ ەی سـەرەن ی نـاوچەیە ئەم کۆنی مێیوویی .هەورامانە

ــاوەتەوە س وشـــتی شــێوەی بە ئاســەواری کە ــانی تۆمـــارک دنی .م ــونەوەی و جیه  گەشـــتیاران، هــاتنی ڕ ـــیەی بەرزب
 مـان و ئەهـورا بەواتـای هەورا) دوبەش لە هەورامـان دەستەواژەی.ناوچەیە ئەم ئابوری گەشەسەندنی هۆی دەبێتە

 حەشـیمەتی (.ئەهـورامەزدایە جێ ـای و ئەهـورا نیشتمانی بەمانای ڕاستیدا لە و نیشتمان پێ ەو یان ماڵ بەواتای
 .هەڵەب ەیە شاری و باشور کوردستانی لە هەورامان لە بەشێک .دراوە لەقەڵەم کەس هەزار211 ناوچەیە ئەم

ـــــــــــــــــــــــــــان  ئەگەری لە هەورام
 !جیهانیدا كلتوری لە تۆمارک دنی

 

 دەک  ـت كەچـاوەڕوان دەکـات لەوە بـاس هەروەها ناوب او
ــاوکەی کاروچــاالکی ــی ن ــ ان ڕژیم ــونی لە ئێ  فەخــ ی نەب

 وەک کەس هـیچ و ببین  بەخۆیەوە هێواش ڕەوتێکی زادە
 .نیە زانیاری ئێ ان ناوکەیی کاروباری لە ئەو

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

