تێــکــۆشـان

ئـــــۆرگانی کــومیتـــــەی ناوەنــدی سـازمــانــی خــەبـاتی کوردستــانـــی ئـێـــران
بۆ گەیشتنی گەلی کورد بە مافە رەواکانی و رووخانی رژیمی ئاخوندی و دامەزراندنی حکومەتێکی دیموکڕاتی و پاڕلمانی ،تێدەکۆشین.

سی و شەشەمین ساڵ ٠١ ،خاکەلێوەی هەزار چوار سەدی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠١

ی مارس ی دوو هـەزار و بیست و یەک ی زایینــی

پەیامی سکرتێری گستی ،بە بۆنەی نەورۆزی
٠٠١١کۆچی خۆریەوە وە
دەســـــەاڵتدارانی ڕژیمــــــی ئاخونــــــدی،
ئەوەی لە بیریانـــدا نـــیە چارەنووســـی

لە پیوەنـــــــد بە نەخۆشـــــــی كۆڕۆنـــــــا

دەچەوســــــێتەوە و كوردســـــــتان بـــــــۆتە

خەڵكـــــــــــــــی ئێـــــــــــــــرانە و ئەوەی لە
بیریانــدایە دزی كــردنە لە ســەرمایەی
نەتەوەیـــــــــــــــــــــی نەتەوەکـــــــــــــــــــــانی
ئێران،هەوڵــدانە بــۆ بەردەوام بــوونی

(كوڤیــد ،)01نەك هەوڵیـــان نەدا ئەو

گۆڕەپــــــــــــــانی مــــــــــــــانۆڕی هێــــــــــــــ ە

نەخۆشـــــــــیە لە ئێرانـــــــــدا تەشـــــــــەنە

ســـەركوتگەرەكان وگــــرتن و ئیعــــدام و

نەســـــتێن  ،بەڵكـــــوو بە هـــــاتو چـــــۆی
بەردەوامـی فـڕۆكە نەفەرهەڵگرەكـان بــۆ
وواڵتــی چــین و هەروەهــا بەڕێــوەبردنی

تــرۆر و ڕەشــە كــوژی و جــێگەی تــاقی
كــــــــــــردنەوەی مووشــــــــــــەك و چەك و
تەقەمەنی كۆمەڵكوژە .بەاڵم سـەرەڕای

وشــــكەنجەی هاونیشــــتمانیان درێــــژەی
كیشـــاوە .رژیمـــی ئێـــران لە مـــاوەی
دەســەاڵتیدا بـــۆتە هـــۆی دواكەوتـــویی

ڕێوڕەســــمی بۆنەكــــانی وەك :ســــاڵڕۆژی
و هەروەهــــــــا
ســـــــەركەوتنی ئیـــــــن
پڕوپاگەندەكان و ڕ پێـوان بە بـۆنەی
كــــــــوژرانی گەورە ترۆریســــــــت قاســــــــ
ســكێمانی و ...هتــد ،كەمتەرخەمــی یــان
كـــــــرد لە حاســـــــت باڵوبـــــــونەوەی ئەو

ســـــەركو و چەوســـــانەوەو مكیتـــــاری ە
كردنــــی كوردســــتان،گەلی تێكۆشــــەر و
مـافزوازی كـورد لە بەرانـبەر جینـایە
و ســـــــــتەمی ئاخوندەكاندا،بێـــــــــدەن
نەبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوەوە و بەردەوامە لە
بەربەرەكـــانێی دەســــەاڵتی دیكتــــاتۆرو

نەخۆشـیەو بــوونە هـۆی مردنــی هەزاران
مرۆڤـــــی بـــــ تـــــاوان لە ئێرانــــــدا.لە
ئێستاشــدا كە دەرمــان و چارەســەری ئەو
نەخۆشــیە لەچەنــد وواڵتــی ڕۆژئـــاوایی
بەرهەم هـاتوە ،خـامنەیی ڕێـبەری ڕژی ـ
بە بیــانوی ناڕاســـت ،ڕێــگە لە هێنـــانی

هێ ەجینایەتكـــــــــــــــــارو ناوەنـــــــــــــــــدە
ئەمنیەتیەكانی .كچان و كوڕانی كـورد
وزینـــــــــــــــدانیانی سیاســـــــــــــــی نەبەزو
خۆنەویســــــت ،چاالكــــــانی ڕێكزــــــراوە
مەدەنیەكــــان ،شــــا یران و نوســــەرانی
شۆڕشگێڕ،مامۆســــــــــــتایانی ئـــــــــــــایینی

واكســــینەكانی دروســــتكراوی ئەمریكــــاو
ئوروپــــا دەگـــــر كە گۆیــــا وواڵتـــــانی
ئوروپاو ئەمریكا دژمنی خەڵكی ئێـرانن

نیشتمانکەروەر،وەرزشـــكارانی نیشــــتمان
خۆشەویســـــــــــــــــــت و ئوســـــــــــــــــــتادانی
دانشگاە،مامۆســـــتایانی قوتابزــــــانە و

و ئەگــــــری هەیە فاكســــــینی كۆڕۆنــــــای
دروســــتكراوی ئەوان زیــــان بە خەڵكــــی
ئێـــــــران بگەێنـــــــ ،ئیـــــــد ایەك كە بە
تەواوی ناڕاســـــــــــــتەو خـــــــــــــامنەیی بە
دەربڕینـی ئەو درۆیە  ،جـۆرێكی دیــكە
لە دژمنایەتی خۆی و دەسەالتەكەی بـۆ
خەڵكـــی ئێــــران دەســــەلمێن و گیــــانی

ناوەنــــدەكانی خۆێنــــدن ،هــــاوتەریبی
پێشــمەرگە قارەمانەكــانی كوردســتان و
خەباتكـــــارانی ســـــەنگەری دیفــــــا لە
نیشـــــــــتمان ،دەوری گاریگەریــــــــــان لە
پاراســــــتنی نیشــــــتمان و بەردەوامـــــــی
خەبــــاتی نەتەوایەتیمانــــدا گێــــڕاوە.
بەم بۆنەوە سکاس و پێ انینـی خـۆم و

ممكێۆنها مرۆ دەخاتە مەترسیەوە .
هاونیشـتمانیانی بەڕێ ـ ! لە كاتێكــدا
كە دەبـــــوو بە هـــــۆی هـــــاتنی نەورۆزو

هاوبــــاوەڕان لە ســــازمانی خەبــــا ی
كوردســتانی ئێــران پێشــكە بەهەمــوو
ئەو تێكۆشـــــــەرو دڵســـــــۆزانە دەكەم و

ســاڵی نـــۆ  ،زیــاتر بیـــر لە خۆشـــی و
شادی بكەینەوە و كەرنەواڵی جۆراوجۆر
وەڕ بزـــــر و شـــــادی و هەڵکەڕكـــــ

دڵنیایـــــــــــــــــان دەكەمەوە كە ڕەوڕەوەی
خەبــاتی ئــازادیزوازی گەالنــی ئێـــران
كە ئامــــــــــانجی ڕوخــــــــــانی ڕژیمــــــــــی

بگێـڕین ،بە داخەوە بە هـۆی سیاســەتی
دژمنـــانەی دەســـەاڵتداران لە ئیرانـــداو
ئەو گشـــــتە ســـــتەم و جینایەتكـــــاریەی

دیكتـــاتۆری ئاخونـــدی و هـــاتنە ســـەر
کــــــــــاری حكـــــــــــومە و دەســـــــــــەاڵتی
دیموكڕاتیـ و پارڵمـانیە ،دێـتە دیــی

دەســـەاڵتی دواكەوتـــوی ئاخونـــدیی ،لە
نەورۆز و لە هــــــــاتنی وەرزی نــــــــو و

و خەڵكــی ئێــران بە ئــازادی دەگەن و
گەلـــی كــــوردی بە مـــا و ئامــــانجە

ژیـانەوەی سروشـت چێـژو خۆشـی نــابینن

ڕەواكانی شاد دەب .

حكـــــــــــومەتی ناڕەوایــــــــــــان .بەردەوام
بوونێـــــــ كە بە ســـــــتەم و ئـــــــازار و
شــــكەنجەی خەڵــــ و ئیعــــدامی الوان

هاونیشتمانیانی کۆڵنەدەر!
كەس وكاری شەهیدانی ڕێگەی ئازادی !
پێشــــمەرگە قارەمانەكــــان و تێكۆشــــەرانی
ڕێگەی ئازادی !
ززیندانیانی سیاسی نەبەزو خۆڕاگر !
بە بــــــۆنەی جێژنـــــــی نەورۆز ،جێژنـــــــی
نەتەوەیـــــــی کـــــــورد،جێژنی ژیـــــــانەوەی
لێڕەوارەكانی سروشتی جوانی نیشتمان و
هاتنی سـاڵی نـۆی  0011كـۆچی خـۆری
و ســـــاڵی نـــــوێی كـــــوردی و یەکەم رۆژی
ســـــەدەی ٠١ی کـــــۆچی خـــــۆری ،كۆتـــــایی
هــاتنی وەرزی زســتان و دەســتکێکی وەرزی
بەهاروژیانەوەســــەرهەڵدانەوە،پیرۆزبایی
گەرمتـــــان پێشــــــكە دەكەم و هومێــــــدم
گەیشـــــــتن بە ئامـــــــان و ئاواتەكـــــــانی
تێكڕایـی و رزگـاری یەکجـاری و كۆتـایی
هاتن بە ستەم و بێدادیە .

ئێران،جەنـــــــــــــــ و مـــــــــــــــاڵوێرانی،
پەرەپێــــــــدانی تــــــــرۆر لە ئێــــــــران و
ووالتـــــــــانی نــــــــــاوچەكەو جیهــــــــــان،
دەستێوەردان لە كاروباری وواڵتانـدا و
بە پێكهێنــــــــانی دەســــــــتە و تــــــــاقمە
ترۆریســـتیەكان لە وواڵتـــان و دابــــین
كردنــی خەرج و داهــا بۆیــان ،بــۆتە
هــۆی مەترســی و هەڕەشــەی شــێواوی و
نا سـەقامگیری لە جیهانـدا .ئامـان و
ویســــــتی شــــــەرخوازی ئەو دەســــــەاڵتە
دواكەوتوە،هەوڵــدانە بــۆ پەرە پێــدان
بە توانـــا مووشـــەكیە هێرشـــبەرەكان و
هەروەهــا هەوڵــدانە ،بــۆ بە ســەربازی
كردنــی گەاڵڵەی نــاوكەیی(ئەتـــۆمی)و
دروســتكردنی بــۆمبی ئەتــۆم.ئاشــكرایە
كە ئامــــانجی دەســــەاڵتدارانی ڕژیمــــی

هاونیشـتمانیانی ســتەمكێكراو ! جــارێكی
دیــكە بە خۆشــیەوە ســاڵی تــازە و وەرزی
نــــو هـــــاتەوە و كۆتـــــایی بە زســـــتانی

ئاخونـــدی لە دروســـت كردنـــی بـــۆمبی
ئەتــــــــــۆم ،ئەوەیە كە بە خەیـــــــــــاڵ،
پاڵکشــتیان ب ـ بــۆ بەردەوام بــوون لە

داگیـــــــركەر و دڕنـــــــدەی ئاخونـــــــدی كە
ســـــــــــــەرچاوەی ســـــــــــــەرەكی ئـــــــــــــازار و
مەینەتیەکـــــانە بـــــۆ خەڵكـــــی ئێـــــران و

حـــــوكمی ناڕەوایـــــان .جینـــــایەتی ئەو
ڕژیـــمە ،تەنیـــا لەشـــكەنجەو ئیعـــدامی
تێكۆشـــەرانی ئـــازادیزواز و جینــــایە
لە بەرانـــــــــبەر خەڵكـــــــــی ئێـــــــــران و
پێشـێككردنی بنەماكــانی دیموكراســی و
مــافی مــرۆ دا خۆنــابێنێتەوە،بەڵكوو

سـاردو سـڕی بێــدادی و بەفـری داگیــركەر
هــــا  ،بەاڵم ســــەرەڕای مــــژدەی هــــاتنی
نەورۆز و بەهـــار ،بە داخەوە دەســـەاڵتی

خەڵكی كوردسـتان و نـاوچەی ڕۆژهەاڵتـی
ناوەڕاســـــــــت و ســــــــــەرچاوەی تــــــــــرۆر و
ئـــــــــاژاوەیە ،بەردەوامە لە دەســـــــــەاڵتی
نــــــــاڕەوای و بەردەوامە لە ســــــــەركو و
چەوسانەوەی گەالنی ئێران.

دەســەاڵتداران بەسیاســەتی نەزانـــانەو
بە دزی لە سەرمایەی خەڵكی ئێران و
هەروەهــــــا بە پەرپێــــــدانی فەســــــادی
كــــــــۆمەاڵیەتی و گرینگــــــــی نەدان بە
كێشــەی ئیعتیــاد لە ئێرانــدا ،تــاوانی
دیكەیــان بەرانــبەر بە خەڵكــی ئێــران

تا ستەم لە سەرە
ئەنجام داوە .هەروەهــا

و تـــــاڵی و ســــــەختی ســـــتەم ،ژیــــــانی
دانیشـــــــتوانی ئێـــــــران و كوردســــــــتانی
تێكداوە .گەلی ستەمكێكراوی كـورد04،

بۆالپەڕەی 4

رێی خەبات لەبەرە

ساڵە بە شێـــوەی دڕنـــدانـــــە

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

پاشماوەی الپەڕەی یەک {}١

بە كــــاری هــــاوبە

ویەكگرتـــــوویی وبە

 ...بەم بــــــۆنە پیــــــرۆزەوە داوا لە ســـتراتیژی هـــاوبە
هێـ ە سیاسـیەكانی كوردسـتانی ئێــران مافزوازانە بە پشتیوانیە بەردەوامەكـانی
دەكەم بە ڕەچـــاو كردنــــی قــــازان و جەمــــــاوەری كوردســــــتان ،ســــــەردەكەو .
بەرژەوەنــــــــــــــــدیە نەتەوەیــــــــــــــــی و
نیشــتمانیەكان و بە مەبەســتی زیــاتر
گەرم داهێنــــــان و گەشــــــە پێـــــــدانی
جـواڵنەوەی مـافزوازانەو تێكۆشـان بــۆ
ڕوخـــــــانی دەســـــــەاڵتی دیكتــــــــاتۆری

دەتـــوانین خەبـــاتی

بێگومان تا ستەم بەردەوام بـ خەبـا و
كــــۆڵنەدان بــــۆ گەیشــــتن بە مــــافی ڕەوا
بەردەوام دەبــــــــــ و هاونیشــــــــــتمانیانی

كوردســتان ،نەورۆزو ســاڵی نـــو دەكەنە
هۆیەك بۆ زیاتر گەرم داهێنـانی شۆڕشـی
ئازادیزوازی،هەروەهـــا دەیـــكەنە شۆڕشـــی

ئاخونــدی،ڕێگە بــۆ كــاری هــاوبە و
چـــــاالكی هـــــاوبە و یەكگرتـــــوویی ژیــــــنگە پــــــارێ ی و مــــــرۆ دۆســــــتی و
خـــــۆ بكەیـــــن و هەر بەم بـــــۆنەوە زینـــدەوەر دۆســــتی .داواكــــارم لە نەورۆزو
دووپــــــــاتی دەكەمەوە كە ســــــــازمانی بەهـــاردا ،بە ناشـــتنی نەمـــام و درەخـــت
خەبـا ی كوردسـتانی ئێـران لە ســەر جـــــوان کردنـــــی سروشـــــتی نیشـــــتمانمان

بنەمــــای.٠:هەوڵ و تێكۆشـــــانی هەمە ،ئەركەكــانی دیــكەی نیشــتمان پــارێ ی و
چەشـــــــــنە بـــــــــۆ دابـــــــــین كردنـــــــــی نیشتمان خۆشەویستی بە ج بگەێنن.
ئــــــازادو ئـــــــاوەدان و سەرســـــــەوزو بـــــــ
مافەڕەواكانی گەلـی كـورد .٠.خەبـا
و تێكۆشـــــــــان بـــــــــۆ دامەزرانـــــــــدنی كوردستانی خۆشەویست

حكومەتێكی دیموكراتی و پاڕڵمـانی بڕوخــــ ڕژیمـــــی دیكتــــاتۆری ئاخونـــــدی
جیــــاوازی دیــــن لە دەوڵە .٠.ســــوور ،ســـــــەركەوی خەبـــــــاتی ڕەوای گەالنـــــــی
بـــوون لە ســـەر بەربەرەكـــان ڕژیمـــی ئێــران .لە گەڵ پیرۆزبــایی دووبــارەم بە
دیكتـــاتۆری ئاخونـــدی و خەبـــا بـــۆ بــــۆنەی نەورۆزی پیــــرۆز و ســــاڵی نــــۆ
ڕوخــانی ئەو ڕژیـــمەو ڕەد كـــردنەوەی  0011كــــۆچی خـــــۆری وبە درووشـــــمی:

وو وێـــــــژ لە گەڵ ئەو دەســـــــەاڵتە نەورۆزی داربەڕوەکــان ،هێمــای ژیــانەوەی
سروشت.
مەزهەبی و دواكەوتوە .
ســازمانی خەبــا بــاوەڕی تەواوی بە ســـازمانی خەبـــا ی كوردســـتانی ئێــــران
كاری هاوبە و سیاسـەتی هاوبەشـی
نێـــــــــــــــوان الیەنە سیاســــــــــــــــیەكانی

ســــكرتێری گشــــتی بابەشــــێ حوســـــەینی
نەورۆزی  0011كۆچی خۆری

كوردستانی ئێران هەیەو پ وایە كە

بەشـداری ســکرتێری گشـتی ســازمانی خەبــا ی
کوردســــتانی ئێــــران لە كۆبــــونەوەی ســــااڵنەی
شۆڕای میككی

ژمارە  } 941{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .خاکەلێوەی  1400ی کۆچی خۆری 20.
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بە ڕێ ب یادی  ٠٣ساڵەی دەرچوونی یەکەم ژمارەی تێـۆشــان
هاونیشتمانیانی بەڕێ !
تێكۆشەرانی كاری ڕاگەیاندن!

كەمــی دەســتگای چــاپەمەنی و پێداویســتیەكانی
وەك كـــــا ەز ،فۆتــــــۆ ئێستێنســــــێ  ،ودەســــــتگای

لە بەهــــاری ســــاڵی ٠٠٣٠ی كــــۆچی خــــۆری و لە دەستی چاپی (ڕۆنیۆ) و تەنانە نەبونی تـایکی
ســـەردەمێكدا كە بنكەكـــانی ســـازمانی خەبـــا بە پێشكەوتوو ،بەاڵم دڵسـۆزانی سـازمانی خەبـا و
هـۆی هێرشــی هێـ ە داگیــركەرو جینایەتكارەكــانی بە تــــایبە خوالێزۆشــــبوو مامۆســــتای تێكۆشــــەر
ڕژیمــی دواكەوتــوی ئاخونــدی ،لە جــ گۆڕكێـــدا مەال محەممەد محەممەدی خاوەن كتێب فرۆشی لە
بــوون بە خۆشــیەوە لە مــانگی خــاكەلێوەی ســاڵی شــاری ســـەق  ،بەشـــێ لە پێداویســـتیەكان و بە
٠٠٣٠ی كــــــــۆچی خۆری،مانگنــــــــامەی تێكۆشــــــــان تــایبە فۆتۆئێستســێكی بــۆ ڕاگەیانــدنی ســازمان

ئورگــانی كــومیتەی ناوەنــدی ســازمانی خەبــا ی دابین كرد كە جێگەی خـۆیەتی لەم بـۆنەدا درود ڕۆحــــــی بەرزی مامۆســـــــتا ســــــەیید جەالل حوســـــــەینی
كوردســـتانی ئێــــران بە هەوڵ و مانـــدوو بــــوونی بنێـــریـــن بـــۆ ڕۆحـــی بەرزی مامۆســـتا محەمـــمەد نووســـەرو بەڕێـــوەربەری تێكۆشـــان لە چەنـــدین ســـاڵی
ڕێبەریــــی و ژمــــارەیەك لە كــــادری ڕاگەیانــــدن ،محەمـمەدی و هەمــوو ئەو بەڕێـ انەی لە نــاوخۆی جیــاوازدا و هەروەهـــا درود دەنێـــریـــن بـــۆ رۆحـــی ئەو
یەكەمــین ژمــارەی چــا بــاڵو کــرایەوە .ئەركــی كوردسـتان هاوكــاری ســازمانی خەبــا و ناوەنــدی كـادرە شـەهیدانەی ڕاگەیانــدنی سـازمان و تێكــڕای ئەو
مانگنامەی تێكۆشان لەو هەلـومەرج و سـەردەمەدا ڕاگەیاندنی سازمانیان كردوە .
بەڕێــوەبەرو سەرنووســەرانەی لە مــاوەی ئەو ســااڵنەدا،

گەلێـــــ قـــــورس بوو،چـــــونكە لە الیەك دەبـــــوو ســەرەڕای ئەو گشــتە كێشــە و بەر بەســتانەی لە بەنووســینی بــابە و ووتــارو داڕشــتن و چــا كردنــی
زانیاریەكـان لە ســەر شـۆڕ و ســازمانی خەبــا  ،رێــــگەی چـــــا كردنــــی مانگنـــــامەی تێكۆشـــــاندا تێكۆشـان دەوریـان گێـڕاوە  .هەر بەم بـۆنەوە بە نـاوی
و جینایەتەكــانی ڕژیمــی ئاخونــدی لە بەرانـــبەر هەبـــوون ،بە داخەوە لە الێكـــی دیـــكەوە چەنـــد سازمانی خەبا ی كوردستانی ئێران ڕایـدەگەێنیـن كە
خەڵكــی ئێــران بە تێكــڕاو لە بەرانــبەر خەڵكــی الیەنـــــــی كوردســــــــتانی بەربەســــــــت و كۆســــــــکی ســــازمانی خەبــــا بەردەوام دەبــــ لە كــــارو چــــاالكی
كوردســتان بە تــایبە بە خــۆێنەرانی بگەێنــ و جۆراوجۆریـــان بـــۆ كادرەكـــانی تەبكیغـــی ســـازمان ڕاگەیانـدنی دڵســۆزانەو نیشـتمانی و نەتەوەیــی و هەر
هەروەهــــــــــا چــــــــــاالكی و نەبەزی پێشــــــــــمەرگە پێــــ دەهێنــــاو هەوڵیــــان دەدا ڕێــــگە لە بــــاڵو وەك چـۆن لە ڕابـردوودا ب ـ سـەەمینەوەو بە بـ تــرس
قارەمانەكـــــانی كوردســـــتان لە ڕیـــــ ی ســـــازمانی كــــردنەوەی تێكۆشــــان بگــــرن كە ئەو ڕێگریـــــانە ئەركــــــی پیــــــرۆزی شــــــۆڕ و تێكۆشــــــانی سیاســــــی و

خەبــا دا بــاڵو بكــاتەوەو خەڵكــی كوردس ـتان لە بـــــوونە هـــــۆی ئەوەی وەك پێویســـــت بە دەســـــت ڕزگـــاریزوازی و كـــاری ڕاگەیانـــدنی دڕێـــژە پێـــداوە،لە
ســــــەركەوتنی پێشــــــمەرگەكان لە مەیــــــدانەكانی خـۆێنەرانی نەگــا  .جــێگەی خــۆیەتی لە ســی و داهاتووشـدا بەردەوام دەبـ لە بە جـ گەیانـدنی ئەو
نەبەردیــــــدا دڵزــــــۆ بكــــــا  .ئەگەرچــــــی ئەو حەوتەمــین ســاڵڕۆژی دەرچــوونی تێكۆشــان كە لە ئەركە پیــــــرۆزانە .لە گەڵ پیرۆزبــــــایی دووبــــــارە بە
هەلــــومەرجە گەلێــــ حەســــتەم بــــوو بــــۆ كــــاری مـــــانگی خـــــاكەلێوە لە بنـــــاری كێـــــوی گمـــــۆ لە بــۆنەی  ٠٣مــین ســاڵڕۆژی یەكەمــین ژمــارەی تێكۆشـــان
راگەیاندن و باڵو كردنەوە ،بە تایبە بە هۆی كوردستانی ێراق چا كرا ،درود بنێرین بۆ
ئورگانی كومیتەی ناوەندی سازمانی خەبا .

ئێــوار ی ڕۆژی ٠٠ی خــاكەلێوە ،ســکرتێری گشــتی ســازمانی خ ـ بــا کــاک باب ـ شــێ حوس ـ ینــی ،و ک میــوان ب ـ شــداری ل ـ
كۆبــونەوەی دەورەیـــی و ســـااڵنەی شــۆڕای میككـــی م ـــاومەتی ئێــران کـــرد کـــ بە ئامــادەبوونی خـــانمی مریەمـــی ڕەجەوی و
ئەنــدامانی شــۆڕا ب ـ ڕێــو چــوو .ل ـ و کۆبون ـ و گرنگ ـ دا ســکرتێری گشــتی ســازمان ،کــاک باب ـ شــێ حوس ـ ینــی ،وتــارێکی
پێشـک ب ـ ئامـاد بــوان کــردو لـ ووتــارەكەدا جــارێكی دیـكە پێــداگری سـازمانی خەبــا و بۆچــونی جـ نابیــان لە ســەر
سیاســەتی دروســت لە پێوەنــد بە جــواڵنەوەی ڕەوای كوردســتان و شۆڕشــی ڕەوا لە بەرانــبەر ڕژیمــی دیكتــاتۆری ئاخونــدی
دووپـا كــردەوە ،و باســی لە گرینگــی شۆڕشــی گەلــی كــوردو ئەو گشــتە ســتەمانەی ڕژیمــی ئاخونــدی بەرانــبەر بە خەڵكــی
كوردستان دەیكا كرد .لـ درێـژ ی ووتـار کـ ی سـکرتێری گشـتی دا ئامـاژ بـ دژایەتـی ڕژیـمە دیكتاتۆرەكـان لە ئێـران لە
بەرانبەر گەلی كورد و بە تایبە دژایەتی ڕژیمی شا ،و ڕژیمی ئاخونـدی لە بەرانـبەر گەلـی كـورد کـرا و ڕایگـ یانـد کـ :
شــۆڕای میككــی م ــاومەتی ئێــران وەك تەنیــا ئالترنــاتیوی ڕژیمــی دیكتــاتۆری ئاخونــدی ،دەوری بەرچــاوی لە بەرەوپــێ
بردنی خەبـاتی سیاسـی و دیکكۆماسـی جـواڵنەوەی سەرانسـەری ئێـران ،لە جیهانـدا هەیەو هەروەهـا لە ڕێبەرایەتـی كردنـی
ئەو جـــــــــواڵنەوەیە بە هاوكـــــــــاری ســـــــــازمانی موجاهیـــــــــدینی خەڵكـــــــــی ئێـــــــــران چاالكـــــــــانە تـــــــــ دەكۆشـــــــــ .
ل کۆتایی ووتار ک ی سکرتێری گشـتی دا ئامـاژ بـ دووپاتکردنـ و ی هاوپەیمـانێتی سـازمانی خـ بـا لە گەڵ سـازمانی
موجاهیـدینی خەڵ ـی ئێــران و شـوڕای میككـی م ــاومەتی ئێـران و ســوور بـوون لە سـەر خەبــاتی بەردەوام لە پێنـاو ڕوخــانی
ڕژیمی دیكتـاتۆری ئاخونـدی ئێـران کرایـ و  .شـای نـی باسـ لـ و کۆبونـ و دا چـ نـدین ووتـاری گرنـ پێشـک کـران كە
ووتـاری خــانمی ڕەجەوی جـێگەی ســەرن و گرینگـی زیــاتر بــوو بە تـایبە لە بەشــێ لە ووتارەكەیـدا پێــداگری لە ســەر
دابین كردنی مافی خودموختاری بۆ گەلی كوردو گەالنی ئێران كردەوە.

بەشداری سكرتێــری گشتی سازمانی خەبا لە كۆنفڕانســی یەكیەتــی ەرەبـی ئیس می بـۆ پشتیوانــــی لە جـــواڵنـەوەی ئـازادیزــوازی لــە ئێـــران
رۆژی چوارشـەممە 42ی خــاكەلێوەی 0011ی هەتــاوی ،كونفرانســێ لەژێــر نــاوی یەكیەتــی ەرەبـی و ئیس ـ می بــۆ پشــتیوانی لە جــواڵنەوەی ئــازادیزوازی بەشــێوەی ئــۆن ین
بەرێوەچوو و كاك بابەشێزی حوسەینی سكرتێری گشـتی سـازمانی خەبـاتی كوردسـتانی ئێـران وتـارێكی تـایبە بە هەڵسـوكەوتی رژیـ لە حاسـت سـونی مەزهەبەكـان و بەگشـتی
كوردستان پێشكە كرد.
كاك باباشێ لە وتارەكەیەدا تیشكی خستە سەر هەڵسووكەوتە خراپەكانی رژی لە كوردستان و ئێران و ناوچەكە و وتی :رژی بەناوی دین نەك هەر خەڵكی كوردستان و ئێران
بەڵكوو خەڵكی تێكراِی ناوچەكەی تووشی كێشەی گەورە كردووە .بەرێ سكرتێری گشتی سـازمانی خەبـا هەروەهـا ڕووی لە بەشـداربووان كـرد و وتـی :نـوێنەرانی وەاڵِتـانی
ئیس می و ەرەبی بەشدار لەم كۆنفرانسە ،هەر وەك ئاگادارن رژیمی خوێنرێژی ئاخوندی لە ماوەی  04ساڵ دەسەاڵتداری خۆی دا لە هەموو فێ و تەڵەكەیەك بۆ زەربەدان لە
ژیانی پێكەوەیی ئیس می و ئینسانی لە ئێران و وەاڵتانی ناوچەكە كەڵكی وەرگرتووە .ئەو دەسەاڵتە خۆی بە داشداری ئیس م دادەنـ  ،بەاڵم لە بنەڕەتـدا بە هەمـوو توانـایەوە
دژایەتی لەگەڵ ئیس م و موسەماناندا دەكـا .دەسـەاڵتداریی ئاخونـدی لە ئێـران لە مـاوەی  04سـاڵی رابـردوودا هەمـوو توانـای بـۆ دژایەتـی و لێـدانی نەتەوەكـانی ئێـران بەكـار
بردووە .بەتایبە خەڵكی كوردستانی ئێران لەالیەن ئەو رژیمە خوێنرێژ و دژە ئینسانیەوە زوڵ و زیانی زۆری ل كەوتووە.
بەرێ كاك بابەشێ سكرتێری گشتی سازمانی خەبا لە درێژەی وتارەكەیدا و لە چوارچێوەی سەركو و زوڵ و زۆری رژی لە خەڵكی كوردستان و بەتـایبە پێشـرەوانی دینـی
وتی :رژیمی ئاخوندی دەستی نە لە سونی و نە لە هیچ پێكهـاتەیەكی دیـكەی كوردسـتان نەپاراسـتووە ،ئەو دەسـەاڵتە مامۆسـتا مەال برایمـی حـیكمە كە  01سـاڵی تەمەن بـوو
لەسێدارەدا تەنیا لەبەر ئەوەی سونی بوو.كاك بابەشێ لە درێژەدا ئیشارەی بە هاوئاهەنگی و پێوەندی ب وتنەوەی كوردازستان بە جواڵنەوەی سەرانسەری كرد و وتی :سـازمانی
خەبا و پێشمەرگەكانی سازمان هاوتەریب و دۆستانە لەگەڵ سازمانی موجاهیدینی خەڵكی ئێران و شۆرای مكی م اومە زیاتر لە رابردوودا بۆ ئاشكرا كردنی كردەوەكانی رژیمی
بێ را و دژە ئیس م و دژە مرۆڤی ئاخوندی لە كۆمەڵی نێونەتەوەیی و ناوچەكە هەوڵ دەدا.
شایانی گوتنە ژمارەیەكی بەرچاو لە بەرپرس و كادر و ئەندام و پێشمەرگەكانی سازمانی خەبا لەو كونفرانسە بەرینەدا بەشدار بوون.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ڕێکەوتنــامەی ڕژێــ لەگەڵ چـــین بە
ئامـــانجی دەربـــازبوون لە قەیرانــــی
نووسینی :شۆڕش حاجی
هەمەالیەنە
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یادی یەكەم رۆژنامەی كوردی ,و یادێ لە رۆژنامەی تێكۆشان
نووسینی :یەحیا ڕەسوو ڵی

44ی ئاوڕیكی 0101لە شاری قاهیرەی وەاڵتـی میسـر
یەکەمـــــین ڕۆژنـــــامەی كـــــوردی بە نـــــاوی "کوردســـــتان"
بەدەست و هەوڵی زانا و بیرمەندی کورد بەڕێ می داد
مــــحەمەد بەدرخـــــان چــــا و باڵوكـــــرایەوە.لەو ڕۆژەوە

هـێمن ،كـاكەی فەالح ،گیـوی موكریـانی ،ەبـدولكەری
ئەفەنـــدی ،پیرەمێــــرد ،حوســــێن حــــوزنی موكریــــانی و
دەیـــــان و ســـــەدان کەســــــایەتی ڕۆشـــــنبیری کــــــورد بە
زمانەکـــانی کـــوردی ،فارســـی ،ەرەبـــی و ئینگكیــــ ی و

هەمـــوو ســـاڵێ بە نووســـین و چـــاالكی جۆراوجـــۆر لە

فەڕانســـــەوی کتێـــــب و نامیكکەیــــــان لە چـــــا دا بــــــۆ

لە دوور واڵ بوونی خۆی سەلماند و چـووە بەردیـدەی

وشــــیارکردنەوە و دەرخســــتنی ڕاســــتیەکانی کــــۆمەڵگەی
کــوردی لەســـەر واقعــی ژیـــان ،خەبــا و تێكۆشـــان بـــۆ
پاراســــــتنی زمــــــان و ئەدەبــــــی کــــــوردی .ئەم ڕەوتــــــی

بەشــەكانی کوردســتان ئەو یــادە دەکــرێتەوە و ڕێــ لەو
ڕۆژە دەگیرێت بۆ یەكەم جـار رۆژنـامەی كـوردی ئەویـ
خـوێنەرانی .ئەوی ـ

لە قۆنا ێكـدا كە لە کوردســتاندا

ئیمکـــان و كەرەســـتەی چـــا و باڵوكـــردنەوەی رۆژنـــامە
لەبەر دەســـت دا نەبــــوو و زۆربەی خەڵکـــی کوردســــتان
ڕێکەوتنــامەی  42ســاڵەی ڕژیمــی ئێــران لەگەڵ واڵتــی چــین لە
ڕۆژانی داهاتوو ,جارێکیتر یادەوەری ڕێکەوتننامەی تورکەمەنچای
لە بیروڕای گشتی زیندوو کردەوە و بـۆ جـارێکیتر خـاکی ئێـران لە
ئاکــــامی سیاســــەتە هەڵە و زیــــدەخوازییەکانی دەســـــەالتدارانی
ئاخونـدی لە هەڕاج درا .هەر چەنـد تــا ئێسـتا دەسـەاڵ لە بــاڵو
بـوونەوەی نــاوەڕۆکی ئەو ڕێکەوتننـامەیە خــۆ دەبـوێر و بــاس لە
وردەکارییەکـــــانی ئەو خـــــاک فرۆشـــــیە ناکـــــا  ,بەاڵم ئەوەی لە
زانیارییەکانی پێشوو دەرئەکەو  ,بـاس لە سـەرمایەدانانی 011
مكیارد دۆالری چین لە بەستێنە جۆراوجۆرەکانی کەر و ژێرخانی
ئابووری دەکا و لە بری ئەوە بردنی نەوتی ئێران بە نرخێکـی
زۆر کەم و داشــکێندراو .ڕوون و ئاشــکرایە ئەو رێکەوتننــامەیە لە
ئاکامی درێژەدان بە سیاسەتە هەڵەکانی ئاخوندان و کەوتنە ناو
گەمارۆی هەمەالیەنەی نێودەوڵەتی و وەدیهاتنی قەیرانی جیددی
ئـــــابووریی لە وەاڵتـــــی ئیـــــرانە و زێـــــدەخوازیی و هەوڵەکـــــانی
ئاخونـدەکان بــۆ دەستراگەیشــتن بە چەکـی نــاوکەیی کە بە زامنــی
مانەوەیان لەسەر حوک دەزانن ,وای کردووە ئاخونـدان ,لە ,هـیچ
جـــــۆرە شـــــەرمەزاریی و جینـــــایە لە ڕاســـــت گەالنـــــی ئێـــــران
نەپرینگێنەوە .وەک دەبیندر لە دوایین هەوڵیشیاندا بـۆ مـاوەی
 42ســـــاڵ ئێرانیـــــان ڕادەســـــتی وەاڵتـــــی چـــــین کـــــردووە و ەە
تـــــنن ڕژیمـــــی ئێـــــران بە خەیـــــاڵی خۆیـــــان ,دەیـــــانهەو وەک
بەرپەرچدانەوەیەک بە سیاسـەتی تەحریمـی نێـونەتەوەیی لەگەڵ
وەاڵتــی چــین ڕێکــکەون و بە گومــانی خۆیــان فشــارەکانی ڕۆژئــاوا
لەســەر خۆیــان ,نــاهێكن و دەتــوانن رووبەرووی جیهــان ببــنەوە و
ئەســـبی خۆیـــان لە بەســـتێنی ئەتـــومی تـــاو دەنـــ و بەرەوپـــێ
بتـــــــــازێن .ئەو هەڵە موحاســـــــــەباتیەی ئاخونــــــــــدان لەوانەیە
وەرچەرخـانی گەورە لە ڕەوتـی ڕووبەرووبـونەوەی جیهـان لە ڕاسـت
ئێـــران بــــۆ زانینـــی ئەو بــــابەتە پێویســـتە ئەســــەی کێشــــەکە
روونبکــریتەوە و ب ـ انین نــاوەرۆکی کێشــەی ڕۆژئــاوا و ئێــران چــیە
ئێــرا وەالتێکـــی دیکتــاتوری فاشیســـتیە کە ,دەیــهەو لە ڕێـــگەی
چەکــی ,نــاوکەیی پــێگەی خــۆی لە ئاســتی نــاوچە و جیهــان پەرە
پێبـدا و قــای بکـا و هاوکــا هەڕەشـەی ســڕینەوەی وەاڵتــان و
بەرنــامە شــومەکانی بــۆ هەنــاردەکردنی شۆڕشــە قێــ ەونەکەی بــۆ
جیهان بکا  .هەر بـۆیە کۆمەڵگـای جیهـانی بە پشـت بەسـتن بەو
زانیارییانە ڕازی بە پەسەندکردنی ئێرانێکی نـاوکەیی نـابن و ە ە
ە ە ڕژیمــی ئاخونـــدی دەبـــ ب انـــ بـــۆ وەســـتاندنی ئەو بەرنـــامە
شوومەی ڕۆژئاوا لە هەر ڕێگەیەک ئەگەر پڕ تێچـوو بـ کەڵـ
وەردەگـر و بـۆیە دەسـەال  ,گەر بیـر بکـاتەوە کە لە ڕێـگەی ئەو
رێکەوتنامەیە دەتوان بەربەرەکانێی کۆمەڵگـای جیهـانی بکـا و
بە خەیــاڵی خــۆی درێــژە بە پرۆســەی دەستراگەیشــتن بە چەکــی
ئەتــۆمی بــدا  ,هەڵەیەکـــی گەورە ئەکــا  .لە بـــارودۆخێکی لەم
چەشنە بژاردەکانی تری وەک هێرشی نی امی دێنە گۆڕ جا چ لە
ئاستی نیونەتەوەیی داب یان هێرشی ئەگەرێکیتر ئەوەیە کە ڕژی
بــــۆ پڕبــــوونی دەســــتی لەســــەر مێــــ ی وتــــووێژ  ،مكــــی داوە بە
ئەنجامـدانی ئەو ڕێکەوتـنە و وەک کارتێکـب لە هەر هەڵ و مەرج
و بەهەر ئامانجێ ب زیـانی قەرەبـوونەکراوە لـی خەڵکـی ئێـران
بە گشـتی ئەدر و لەوانەیە ئاسـەوارە یـر ئەو بـابەتە تەنیــا ئەو
ڕاستیە دەردەخا کە ڕژی لە پێناو مانەوە و حوکمی نـاڕەوای لە
هیچ جۆرە جینایە و کارەساتێ سڵ ناکاتەوە و ئەگەر پێویست
ب سا و سەودا لەسەر هەموو خاکی ئێران و گەالنی نیشـتەجێی
بکـا لە پێنــاو مـانەوەی دەســەالتداریەکەی ئەوە بە بـ دوودڵــی
دەیکا  .پێویستە چاوەرێبین الیەنەکانی ناوەرۆکی ئەو ڕێکەوتـنە
 ،لە ڕۆژانــی داهــاتوو زیـــاتر دەرکەو و ئاســتی خەســـارەتەکانا
یــا .و قســەی کۆتـــایی ڕوون و اشــکرایە چەنــدەی ئەو دەســـەاڵتە
لەسـەر تەخــت بمێنیــتەوە قەبــارەی زیــان و خەســارەتەکان بەرەو
زیاد بوون دەڕۆن.
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نەخوێندەوار بوون و لە بارێکی زۆر ئاڵۆز دا دەژیان و
ڕۆشنبیران و تێکۆشەرانی کـورد دەرفەتـی لە چاپـدان و
بــــــاڵو کــــــردنەوەی بیــــــر وبۆچوونەکانیــــــان نەبـــــــوو.
هەوڵەكــــــــــانی می ـــــــــــداد بەدرخـــــــــــان ئەو دەرفەتەی
گەشــەکردنی ڕۆژنــامە و گۆڤــارە کوردیەکــان ،ئەگەر لە
کاتی هەڵگیرسانی شۆڕشەكانیشدا بووب  ،بـۆ وێـنە لە
ســــەردەمی شــــۆڕ و حکومەتــــداری شــــێ مەحمــــوود و
کۆمــــاری کوردســــتان چاپزــــانە لە شــــارەكان دامەزرا و
درێژەیان بە خەباتی رۆشنگەری و باڵوكـردنەوەی بیـری
نەتەوەیـــی دا .ئەو قۆنا ــــانە بــــۆ رۆژنــــامەی كــــوردی
ســــــەردەمێكی زێــــــرین بــــــوو كە بتــــــوان بە ئــــــازادی
چـــاپەمەنی و باڵوکـــراوە کوردیەکــــان رەونەقیـــان پــــ
بــدر  ،هەروەهــا لە ســاڵەکانی پەنجــا و شەســتەکانی
سـەدەی رابـردوو ڕۆژنامەکـانی خەبـا  ،ئـازادی ،دەنگــی
کورد ،ڕۆژی نو و ڕونـاهی دەورێکـی کاریگەریـان گێـڕا
لە ڕۆشـــــــنبیرکردنی کـــــــۆمەڵگەی کـــــــوردی هەروەهـــــــا
کەسـایەتییە کـوردی و خارجییەکـان بە نووسـین و چــا
کردنـــی کتێــــب و وتـــار ئەم ڕەوتە ڕۆشــــنبیریەیان بــــۆ
پێشــەوە بــرد .بــۆ نمــوونە کــری کــۆچێرا ،الــدین
سەجادی ،ئیبراهی ئەحمەد ،مامۆستا هەژار ،مامۆستا

ڕۆشـــــــنیرییە تـــــــا بە ئەمـــــــڕۆ درێـــــــژەی هەیە ،بەاڵم
بەبیانووی جۆراوجۆری وەك بە حی بـی كـردن ،تاشـینی
كەلیمـــــــا و  ...کەوتـــــــۆتە بەر ڕەخـــــــنە و گكەیـــــــی
خوێنەران ،و پێیان وایە رۆژنامە و راگەیاندنی كـوردی
لە ڕێــــگەی ڕاســــتەقینەی خــــۆی الی داوە ،هەر ئەوە
كــــــاریگەری كـــــــردووەتە ســـــــەر ئەوەی خوێنـــــــدنەوە و
بەکارهێنـــانی ڕۆژنـــامە لە كـــۆمەڵگەی كوردســـتاندا بە
ڕێژەیەکـی زۆر ڕوو لە دابەزیــن بكــا  .هەروەهــا فەزای

ئەدەبی و زمانەوانیەكان دەكرد.لەم یادە پیرۆزەدا سەری ڕێـ

مەجـــازی بـــ کــــۆنتڕۆڵ و بـــ ســـەروبەرە ،رۆژنــــامەی
كــــوردی و پەرەپێـــــدانی ڕۆشـــــنبیری و بەرزكـــــردنەوەی

ب ـ تــرس و بــوێرانە بە قەڵەمەکانیــان گیــانی خۆیــان خســتە

كردووە.وێڕای ئەو خاڵە الوازانەی لە ئێستادا لە سەر

مەترســــییەوە و تووشـــــی کوشــــتن و زینـــــدان و ئەشـــــکەنجە و
دەربەدەری بـــــوونەوە کە بەم ئەرکە ئەخ قـــــی و ئینســـــانیەی

هۆشــیاری کــۆمەڵگەی دواخســتووە و تووشــی پاشەکشــەی
رۆژنــــامە و باڵوكــــراوەی كــــوردی بــــاس دەكــــر بەاڵم
مێـــژووی رۆژنـــامە كوردیەكـــان و خەبـــا و شـــەونزونی
نووسەران و كادری چاپەمەنی و گەیاندنیان بە دەسـتی
خـــــوێنەران ،هەر دەبـــــ بەرێـــــ و پێـــــ انینەوە یـــــاد
بكــرێتەوە .مــن بــۆ خــۆم چەنــدین ســاڵ لە ئینتشــاراتی
سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران و بە دیـاری كـراوی
لە ڕۆژنــــامەی تێكۆشــــان كــــارم كــــردووەو لە نــــ یكەوە
شــــاهێدی ئەو راســــتیەم كە نووســــەرانی ئەو رۆژنــــامە
بەتـــــایبە مامۆســــــتا ســـــەید جەاللــــــی حوســــــەینی و
كادرەكـــانی چــــا و باڵوكــــردنەوە چەنــــدە مانــــدوویی
نەناسانە خ مەتیان بە ئامانجە سیاسی ،نەتەوەیـــی،

کورد و داربەڕوو لە نیشتمانێکدا
نووسینی :عەلی بەهرامی

كــورد وەكــوو نەتەوەیەكــی دیــار و كــاریگەری خــۆرهەاڵتی ناوەراســت,
مێژووی شارستانیەتی دەگەڕێـتەوە بـۆ زیـاتر لە  ٠١١١سـ هەزار سـاڵ
لەوە پـــێ  ,وەكـــوو مێـــژوو ناســـان ئیشـــارەی پـــ دەكەن مەنـــ ڵگەی
نەتەوەی كورد زنجیرە شاخەكانی زاگرۆس بـووە و زۆرجـار بە زاگـرۆس
نشـــینەكان نێـــوی هـــاتووە .نەتەوەی كـــورد خـــاوەن یەكەم ئەزمـــوونی
دەوڵەتــــــدارییە بە نــــــاوی "مــــــاد" و لە دوای مادەكــــــانی خــــــاوەن
خۆبەرێـوەبەری بــووە لە ناوچەكـانی خــۆی و هـیچ كــا ئامـادە نەبــووە
نیشــتمانەكەی تەســكیمی هێــ ی داگیــركەر بكــا  ,بەڵکــوو نیشــتمان,
كەلتوور و شارستانیەتی خـۆی پاراسـتووەلەگەڵ ئەم نەتەوە دێـرینەدا,
جـــۆرە دارێكـــی جـــوان و بەســـوود لەســـەر خـــاكی پیـــرۆزی کوردســـتان
بەدرێژایــی ئەم مێــژووە مــاوەتەوە كە لە كــاتی هێرشــی داگیركەرانــدا
پشــتی كــوردی بەرنەداوەو ســەركە و بەســام و هەیــبە لە لــوتكەی
شاخ و دۆڵەكـانی ئەم نیشـتمانەدا مـاوەتەوەو سـینگی بە دڵـی خـاكەوە
ناوەو نە بە سوتان و نە بە بڕین  ،نەیانتوانیوە لەناوی بـبەن  ،و لە
دوای هەر كارەسـاتێكی كە بەســەریدا هێنرابـ ســەر لە نـو قــورس و
قـای لەسـەر داربەڕوو دەگـوتر لەوەتــی شـاخ و كێوەكـانی كوردســتان
هەیە داربەڕووی لـــ دەڕو  ,هەر بـــۆیە زۆر جـــار كـــورد بە داربەڕوو
دەشوبهێندر یان دەوتر كۆچی كورد لەگەڵ كۆچی داربەڕووەكانە !

و وەفا بۆ هەموو ئەو ڕۆشنبیر و نووسەرە بوێر و ئازایـانە کە

خۆیــان نەیانهێشـــت بـــواری ڕۆشــنبیری و ڕۆژنـــامەگەری کـــوردی
دوابــکەو  ،جێگـــای خـــۆیەتی لەم یــادە پیـــرۆزەدا یادێـــ لە
هـــاوڕێی شـــەهید حوســــەین کەریمـــی بکـــرێتەوە کە یەکەمــــین
پێشــمەرگەی شـــەهیدی مانگــانە تێکۆشـــانی ئۆرگــانی ســـازمانی
خەبـــــا ی كوردســـــتانی ئێـــــران ،کە لە ئەرکـــــی گەیانـــــدنی
باڵوکراوەکان و بیری سیاسی و نەتەوەیی سازمانی خەبـا بـۆ
نێــو كـــۆمەاڵنی خەڵكــی كوردســـتان لە شــەڕێکی قارەمانـــانە و
خۆڕاگریدا گیانی سکارد و چـووە ڕیـ ی شـەهیدان.یـادی هەمـوو
ئەو مرۆڤە رەن دیتوو مانـدوو نەناسـانەی رۆژنـامەگەری كـورد
بەتــایبە رۆژنــامەی تێكۆشــان ،لە ناویانــدا هــاوڕێی شــەهید
حوسەین كەریمی بەرز و بەرێ ب .

لەگەڵ ئەو ڕستە جوانانەدا گیاناسانی شاهیدی بۆ دەدەن و تەمەنـی ئەم دارە لە ١١١
بــــۆ  ٠١١١ســــاڵە.داربەڕو و لێڕەوارەكــــان بــــوونە جــــێگەی حەوانەوەی تێكۆشــــەران و
پارتی انانی كورد لە كۆن تـا ئێسـتاو هاونیشـتمانانی كوردسـتان كەڵكـی جیاجیایـان لە
دار بەڕوو وەرگرتـــــــــــووە  ,هەم لە دار و گەاڵكەی و هەم لە بەرەكەی  ,واتە بەڕوەكە.
زانایـــانی ژیـــنگە لەوە زیـــاتر دەرۆن و بـــاس لەســـەر الیەنە بەســـوودە ژینگەییەكـــانی
داربەڕوو دەكەن و دەڵــێن:داربەڕو ك ئەویـــ لە رێــگەی هەڵمژینـــی كــان ا و پێكهـــاتە
زیانبارەكــانی نــاو خــاك و كەڵكیــان لێــوەردەگر بــۆ پێویســتیە ئۆرگانیەكــانی خــۆی ,
هەروەهــا رێــگە دەگــر لە ڕامــاڵینی خــاك ,بەتــایبە لە شــاخ و كێوەكــان و بە هــۆی
ریشەی زۆر و بەربـاڵو  ,هاوكـا بە گەاڵ پـان و زۆرەكەی رێـگە لە لێـ مە بـاران دەگـر
خـــاك بشــــواتەوە و ڕای مــــاڵ .دار بەڕوو بە ســـەرچاوەی خــــۆراك بــــۆ گیــــانكەبەران و
باڵنـــدەكان دادەنـــر  ،ئەوە بەو مانـــایە كە لەو ناوچـــانەی داربەڕوو یەكــــێكە لەو
دارانەی لە دوای بـڕینەوەو ســوتان زۆر بەخێرایــی دەژیێـتەوە و هەڵــدەداتەوە .هەروەهــا
یەكـــێكە لەو دارە كەم وێنـــانەی لەگەڵ گـــۆڕانی كە و هەوادا زوو خـــۆی دەگـــونجێن
بەتایبە لە وشكە ساڵی و گەرمادا.بە لە بەرچـاو گرتنـی ئەو تایبەتمەنـدیانە دەکـر
بوتر "بەروو" هێما و سەرچاوەی خێر وبێر ,پتەوی و قایمی ,ئاوەدانی و زینـدوویەتی,
پارێ گـــاری و پشـــتیوانی دێـــتە ئەژمـــار و لە شوناســـەکانی جـــواڵنەوەی رزگـــاریزوازی
نەتەوەکەمان ن یکە و ئیكهام بەخشی بەردەوامی لەسەر تێکۆشانێکی ب وچانی پۆاڵیینە

لە بیرو ه ری هەر تاکێکی کوردستان.
بەم پێیە پێویستە ئێمەی كورد بۆ پاراستنی ژینگەی وەاڵتەكەمان لە هەر كاتێكی دیـكە
زیاتر خەم لە هاوڕێی دێرینی نەتەوەو نیشـتمانەکەمان بزـۆین و هەڵمەتەكـانی چانـدن
و پەرەپێـــدانی داربەڕو لە کوردســـتاندا زیـــاتر و بەرفراوانتـــر بكەیـــن  .بەتـــایبە لە
ئێســتادا كە رژیمــی ئاخونــدان لە هەر ســەردەمێكی دیــكە زیــاتر هەوڵ بــۆ فەوتانــدنی
.
دارســــــــــتانەكان و تێكــــــــــدانی.
بـا لە س ـاڵی  0011ی هەتــاوی ,چانــدن و پاراسـتنی داربەڕووەكــان بکەیــنە ئەركێكــی
نەتەوەیــــی و نیشــــتمانی خۆمــــان و بە چانــــدن و پەرەپێــــدانی ئەم دارە بە پیــــت و
بەرەکەتە  ,ژینگە و نیشتمان بکارێ ین!

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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یادی سەروەران.

هەیە و نەمردنــی الســـاری و الڕێــی الســـار و
الڕیــــان دەردی نــــاو کــــۆمەڵی ئــــادەمی ادە و
بەربەرەکــانی و خەبــاتی دەرمــانی بەرگــری
ئەو دەردە ژیان شێوێنەیە ,خۆیان دەبیـنن کە
ئێمە گەلی کورد بیست و چەنـد مكیـۆنی چەن
چەرخە کە چـــــــــارەنوس و خـــــــــاک و ئــــــــــاو
بونەوەرمـــــــــان لە دەســــــــــت چەوســــــــــێنەرە و
داگیرکەرانــــــــدایە و کەرامە و ئیحترامــــــــی
زینــدەوارێ کەپێــی دەڵــێن ئــادەمی اد قــازان ویســتە  ،ئینســانیان وەک میكەتێــ کە ســـەرکردە زەوی
ەداڵەتیشــــــــــــی دەو و قازانجیشـــــــــــــی دەو  ،بەاڵم پێشـێكکراوە و ســتەمگەران بە خـوی دڕەنــدەیی
هەردوکیــــــانی بۆخــــــۆی ەۆخــــــۆ ئــــــادەمی اد ەداڵەتــــــی لەگەڵ ئـــــێمە دەبـــــ وونەوە ,نە بە خـــــوی و
بەقـــازانجی خــــۆی دەو و لەســــتەم لە خــــۆی بێــــ ارە  ،ئینســــانی .ئەوەکێبــــ بە داوی ئێمــــ بگــــاو
هەروەهـــــا ستەمیشـــــی بە قـــــازانجی خـــــۆی دەو و گە ە دەرمـــــــــــانی ئەو دەردە درێژخـــــــــــایەن و ئەو
ە ئەگەر بــــــــاوەڕ بە هاوبەشــــــــی ئینســــــــانان لە ژیــــــــان نەخۆشـــــــــیە کە وەک ڕەگـــــــــ گـــــــــوڵی وایە
داپتەونەبـ  ,ئەگەر دەروون بەهەسـت و پـڕ شـەرم نەب ـ  ,بگا؟ تەنیا گەلی کورد بۆ خـۆیەتی کە دەبـ
ئەگەر ئنســــا وحەق ویســــتی نەبــــ  ,ئەگەر بەزەیــــی و لەســـەر خــــۆی هەڵــــدات و بەر لە نــــاڕەوای
دڵسۆزی نەب  ,ئادەمی اد هەر لەسەر خـۆی هەڵـدەقڕ و ئەمــــوو ئەو بگــــر مــــافی خــــۆی بە دەســــت

هەر بــۆ خــۆی هاواردەکــاو هەر بۆخــۆی هەوڵ ئەدا ئەم و بــێن دەنــا بە داخەوە ئــادەم خــووانێکی یەک
ئەو ئاویان لە اللێغاوەی ب چاوی فرمێسکی ت ناگەڕ گرتــووی بە دەســەاڵ نــین کە لە ســەر حەق
و ئەگەر سەریان ژێر لەشـیان کەو دانـاێتەوە تكیـان پـ فەوتـاوان هەڵ ـڕێن  ،دەسـتی زۆرداران کـور

بــداو وەریــان گێــڕ  ,خــۆی چــۆنی لــوا بــۆی ئەوە خــووی ن هەمـوو دەســەاڵ داران لە کـڕین و فرۆشــی
سروشــتی ئــادەمی ادە ,بەپێــی زینــدەواریەک کە هەیەتــی گەالن و ساتوو سـەودا لە سـەر قـازانجی ئەم
بەاڵم زینــــــدەواری شــــــتێکەو ئینســــــانیە و ئــــــادەمەتی و ئەودان .ئەوی هەیە و نـــــــیە ,ڕاپەڕینــــــــی
شـتێکە .ئـادەمیەتی بەڕاســتی هەمـوو ئادەمیـان بە چاوێـ گەلــی ســتەم ل ـ کــراوی کــوردە کە ڕاپەڕن و
تەماشا دەکاو پێوەندی نێوان ئادەمیان بە تەنیا ڕەنـ و دەســـتی زۆر دارن کـــور کەنەوە و بــــژین لە
شــێوە نـــابین و ئـــادەمیەتی لە وێـــنەو لەشـــوو دیمەنـــدا خەباتــدا و بمێـــنن لە ڕ خەباتــدا ,ژیـــانی
کــــور ناکــــاتەوە ,بەڵکــــو ئــــادەمی اد بە بــــوونەوەرێکی بە شــــانازی و مەرگــــی پــــڕ لە شــــانازی بــــۆ
بەرزتــــــــر لە بــــــــوونەوەرانی زینـــــــــدوو وبــــــــ گیـــــــــان خۆیــان بەرن ,جــا لە ســەر ئەو بــنەڕەتە بــ
دەزانــ  .بوونەوەرێــ دەبینــ کە بەدیــمەن زینــدەوارە  ،درزو کەلەبەرەیەو لە سـەر ئەو بیــر ڕاســتەو
بەاڵم پـڕ لە هەسـت هۆشــیاری  ،پـڕە لە لێهـاتوویی ســەر لەســـەر ئەو بـــاوەڕە بنەڕەتــــدارە کە لە دوخ
دەرچـــوویی .ژیـــانی زینـــدەوارانە بەشـــیاوی پــــكەی بەرزی ڕاستترەو دەدرەوشـێتەوە ,وەک ڕۆژ ڕۆنـاک و
ئەوان نـابین  ,بەڵکـوو ژیـانی کـۆمەالیەتی و هاوبەشــیوو پەڵە هەوری دوودڵـی تێــدانیە گەلـی کــوردی
هاوکــــاری و یـــــارمەتی بە شـــــیاوی پـــــایەی بەرزی ئەوان ستەم لێکراوی بەشزوراو ,ماوەی چەنـد سـاڵە
دەزانـ و دەبین ـ  ,ئەو ئــادەمی ادانە لە ژیــانی (مــن مــن خەبـا دەکــا خـۆینی بە دەســتی بێگـانە چــاو
وتۆ تۆیی وهەرکەس هەولی خـۆی بـ ) داخ دارن و الڕ جنۆکەکـان دەڕژ و مێشــکی ەداڵە خــوازی
لە ڕ ڕاســـت دەبـــن ,جـــا ئـــادەمیەتی بەڕاســـتی دڵســـوزی بە گـــــــولەی ســـــــتەمکاران دەپـــــــژ  .بەڵـــــــ
کۆمەڵی ئادەمەو هەوڵ ئەدا ژیانی ئادەمی ادان ئادەمیانە پــاڵەوانی ئەمڕۆمـــان لە یـــادی ســـەروەران دا
بـڕواتە پێشــەوە دەزەنـ تــا مـا دا بە نەب ـ بە ســەر کـــــاک ســـــەید ەبـــــدواڵ ئـــــارامە کە نـــــاوی
هەمـوان دا و ڕێـگە نەدر بە هەمـوو کەس لە چارەسـەری سازمانی ماموستا وریـایە ,بەڕاسـتی ڕەنـگە لە
گیرو گرفتی ژیاندا بە پێـی توانـاوە سـتەمگەری و نـاڕەوا هـــــیچ ڕی ێکـــــی شۆڕشـــــی کوردســـــتان دا هەڵ
نەپێچرێتەوە لە جیهاندا ,ژیانی ئادەمی اد نابێتە ژیـانی کەوتــویێکی وا نەبــوب کە بەو شــێوە ژیــانی
ئـــادەمی ادانە و هەر وەک جەنــــگەڵ و نـــ ارو بێشــــەالنی شۆڕشـــی بـــردبێتە ســـەرو بەو شـــێوە ســـەرەن
ڕاکێشە شـەهید بـوب  .ماموسـتا شـەهید ئـارام
وەحشیانی ل بە سەر د .
لە هەموو ڕۆژگارو چەرخاندا هێند ئـادەمی اد هەبـوون ڕۆژی ئاســـمانی خەبــــاتی خوێنــــاویە .ئیمــــان

کە نرخــــی ئینســــانیان بە باشــــی زانیــــوە  andڕێبــــازی تەواو و خــوا پەرەســت و دادخــواو ئەمــین بە
ئینســــــانیەتیان .زانیویــــــانە کە بەرگــــــرتن لە ســــــتەم و ئیمــان ســەبرو ڕۆڵەی نەبەزیــوو .کــاک ئــارام
سـتەمگەران پـارێ ەری مـافی ئینسـانانەو حەیـوان ســفە و کە ســــــاڵی دووی دانشــــــگا بــــــوو زۆر جـــــــار
خــــۆ پەرەســــتان هــــۆی شــــێوانی ژیــــانی ئــــادەمی ادانن و هەناســــــەی هەڵ دەکێشــــــا کە ئــــــاخ کــــــورد
هەوڵیان داوە کە بە بارهێنان و تـ گەیانـدن ,نالەبـارو ســــــــــەردەکەو و دەچــــــــــومە دانشــــــــــگا دەم
تــــ نەگەیشــــتوان بهێنێــــتە ســــەر ڕێــــگەی ئینســــانیە و خۆێنــد .بەڵ ـ ماموســتا ئــارام بەو یشــ ەوە
حەوانەوە و بــ ئــازاری ,کە پێغەمبەرانــی خــودا دروودی کە بە خۆێندن و زانیاری بـووی و بـ ئەوەی
خوایـان لـ بـ سـەرۆکی ڕابەرو ڕێنوێنیـان بـوون  ،هەتـا پـــــێ دەرکەوتنـــــی پێوەنـــــدی بە ســـــازمانی
کرابـ بە تـ گەیانــدن و ڕێنـوێنی چارەسـەری نــاتەواوی خەبـــا و شۆڕشـــەوە لـــ دەرکەوتبـــ لەتـــاو
کۆمەڵیــــان کــــردوە .بەاڵم لەگەڵ ئەوە دەســــتەیێ لە دەردی گەلە خۆشەویســـــتەکەی هـــــاتە ڕێـــــ ی
ئـــادەمی ادان بـــوون کە پێشـــیان نـــاخۆ و باوەڕیـــان بە شۆڕشــەوە لە پێنـــاوی ســەرکەوتنی شـــۆڕ دا
ئینســانیە الواز بــوە کە بە ئامۆژگــاری پێویســتی کــردوە لە تێگەیانــــــــدنی خەڵــــــــ و اماڵنــــــــدنی
بە هێ ی دەسـەاڵتبەر لە زیـان کاریـان بگیـر و کـۆمەڵ

پێشــــــــمەرگە و هەر ئەرکێـــــــــ کە دەخـــــــــوا

ئینسـان لە دەسـت ئەوان بکـارێ ی ,وا ڕ کەوتـوە بەوە سەرشــــــــــانی ئەو پەڕ لــــــــــ بــــــــــوردن و
نەتەکیونەوە و بەربەرەکـانی دڵسـۆزەکانیان کـردوە سـەری دڵسوزیەوە ڕەنجی دەکێشا.
کێشـاوەتە جەنـ و تێـ هەڵچـوون و پێـ داهـاتن .کـ هەزار درود لە گیانی پڕ لە شانازیان.
حەقە و کــــ لە ڕ ڕەوادا دەکــــوژری و ژیــــن و مردنــــی سەرکەوتو ب خەبا ی گەلی کورد،مردن بـۆ
بەرزەو بەنـــــــرخە ,کە لە الســـــــاری و لە بـــــــاری داو لە داگیرکەران و خۆفرۆشان.
دەستدرێــژی دا دەکــــــــــوژر  ,نــــە ژیانــــی نرخـــــــــــی

بنەمــــاڵەی كــــوردی كــــورد پەروەری شــــەهید وســــمان لە ژیـــــانی
گەالنـــــی ســـــتەم لێكـــــراو ژێـــــر دەســـــتی زۆردارانـــــن و چەوســـــاوەی
ستەمكارانن .دەسەاڵتدارانی ب بەزەیـی بـوونە دەریـالو و بە هـیچ
شتێ تێر نـابن .گەالن تـااڵن دەكەن و واڵ دەگـرنە ژێـر دەسـت و
ســـــــەروە و ســـــــامانیان ڕامـــــــاڵ دەكەن .دەســـــــەاڵتداران هەمـــــــوو
كردەوەیــانە و هەموویــان بە یەكتــری دەڵــێن (نەمــن دەن ـ ونە تــۆ
دەن ـ ) پشــتیان لە یەكتــری كــردووە دەمیــان ژانــدۆتە كەالكــی بــ
چــارەو بـــ دەســـەالتان .ئەوەی كەو كەس نیــیە دەســـتی بگـــر و
سەری ژێر خۆی كەو كەس نیـیە ڕاسـتی كـاتەوە ،كەس بە هـاواری
لێ ەومـــاوان نـــای و كەس لەســـەر هەژاران هەڵ نـــاقر  .هەژار و
ژێر چەپۆكەكان دەب بۆ خۆیـان فریـای خۆیـان بـكەون و خۆیـان لە
هاواری یەكتـر بـێن .گەالنـی ژێـر چەپـۆكی ژێـر دەسـت هەر خۆیـانن
كە خۆیــان ڕزگــار دەكەن هەر دەبێــت خۆیــان ڕاپەڕن و بــاری گرانــی
زۆرداران لەسـەر خۆیـان البەن و ئــازادی و سـەربەخۆیی و كــامەرانی
و شــادی بـــۆ خۆیـــان پێــ بێـــنن .گەلـــی كــوردی لێ ەومـــاوی خـــاك
دابەشــكراوی حەق فەوتــاو ،وەك هەمــوو لێ ەومــاوانی تــری جیهــان
دەبـــ خـــۆی فریـــای خـــۆی كەو  .دەبـــ كـــوردی لێ ەومـــاوی خـــاك
دابەشـــــكراو خـــــۆی تــــــاو داتە خەبـــــا و بەربەرەكــــــانێی زۆردارو
داگیـــركەران .كـــارگەرو ڕەنجـــدەران كە بەشـــی زۆری گەلـــی كـــوردن،
زیاتر لە هەموو كەس هەست بە ستەم دەكەن و خەبـا و تێكۆشـان
بە ئەركی سەرشانیان دادەنێن ،دەبیـنن كە ڕێبـازی سـازمانی خەبـا
چــــونكە ڕێبـــــازی كــــوردایەتیە ،بـــــۆتە جــــێگەو پـــــێگەی هەژاران و
ڕەنجدەران لە هەموو الیەكەوە لێی ئااڵون و دێنە ڕی یەوە .دەبین
كــاروانی شــەهیدان كــاروانی هەژار و چەوســاوانە بەرەو بەهەشــت و
ڕەزای خــــودا ڕ دەكەون.فیــــداكاری و لە خــــۆبردوویی ئەوانە بــــ
وێــنەیە .چــونكە چــاك ئیمانیــان بە پێویســتی و زەرورەتــی خەبــا

نەدارانە و كوردانەدا بۆ بێشـكەی ام نـدن و زانكـۆیی بارهێنـانی
شـەهید وســمان و دەرســی خـۆڕاگری لە بەرانــبەر هەر كۆســکێ دا
فێـر كــرد .شــەهید وسـمان ســاڵی  0902لە گونــدی ئــاختەتەری
نــاوچەی بۆكــان لە دایــ بــووە .هێشــتا الوێكــی كەم تەمەن بـــوو
دەیویست بتوان باشـتر هـۆی بنەڕەتـی كەماسـیەكانی كـۆمەڵگەکەی
بناســ و ب انـــ چــین و چـــۆن لەنــاو دەچـــن .بە داخەوە شـــەهید
وسـمان نەیتــوانی بە شـێوەی پێویســت لە خوێنـدن ومەكــتە چێــژ
وەرگـر و گەشـە بکـا  .بەاڵم هەر بە تاسـەی زانسـتەوە بـوو ..لە
ســـاڵی  0921دا ڕیــــ ی پێشــــمەرگەكانی ســــازمانی خەبــــا وەك
ڕی ێكــی پــاك و پــڕ لە فیــداكاری بــۆ بەربەرەكــانی داگیركەرانــی
كوردســتان هەڵبــژارد و چەكــی شــەرەفی كــردە شــان .ئەوجــا زانــی
ئەوەیە خەبــــا دژی مكهــــۆر و داگیـــــركەر و چەوســــێنەر .شـــــەهید
وسمان خەباتی خۆ

دەویسـت ،وای خۆشدەویسـت كە ئامـادە بـوو

بۆ پاراستنی بوون و مافی سـازمانەكەی بەگـژ هەر چەشـنە بەرچـاو
تەنگێــــ دا بچێـــــتەوە .دەمەتەقەی شـــــەهید وســـــمان وحەســـــەن
بازوكــا ،دوای مەرگــی پــڕ لە شــانازی ئەو دوو شــەهیدە ســـەرەڕای
هەمــوو فیــداكارییەك ئەو مەبەســتە باشــتر دەســەلمێن و لە ســەر
داڵن دەچەســک  ،شــەهید وســمان قوتــابیەكی مامۆســتا وریــا بــوو،
لە ســەفەری شــانازی خــول ێنی یەك شــەوەدا لێــی جیــا بــوونەوە و
لەگەڵی ڕۆیی بەرەو مەن ڵـی دوایـی و لە ڕۆژی 01ی خـاكەلێوەی
 10ی كۆچی خۆری دا لە دوای شەڕێكی سەخت و خوێناوی لەگەڵ
دوژمنــانی لە مێــژینەی كــورد دا شـــەهید بــوو .چرایەكــی دیـــكە
شــــەبەقی خســــتە ڕێگــــای دوورودرێــــژی خەبــــا و خەبـــــاتگێران.
بەرز وبەرێـ بـ یـادی شــەهید وسـمان ەبـوو هەمـوو شــەهیدانی
رێگای رزگاری کورد و کوردستان.

هەیە و ئەوان چـاك دەزانــن كە چەوســاوەیی گەلــی كــورد بە دەســت
بێگــانەی داگیــركەر بــۆتە هــۆی دواكەتــن و ڕۆح شــكاوی ئەو گەلەو
گەشـــەی لەدڵیـــان نەهێشـــتووە .هەر شـــەهیدێكی ســـازمانی خەبـــا
دەیگری نمونەی ئازایی و قارەمانییە چونكە تا ئیمان پتەوتـر بێـت
بە خەبـــــا داخ لە ســـــتەمگەر زۆرتـــــر دەبـــــ  .تێكۆشـــــان و خـــــۆ
بەختكـــــــــــــــــــــردن و فیـــــــــــــــــــــداكاری زیـــــــــــــــــــــاتر دەبــــــــــــــــــــــ .
بەهــبەە ! چەنــد خۆشــە یــادی شــەهیدە بەنرخەكــان كە الی خەڵــ
ســەربەرزن .گــوڵی مەجكــی یــادی ســەروەری ئەمڕۆمــان  ,ئیســما ی
ســــــــــــــــــــــــــــــــكێمان زادەی ســــــــــــــــــــــــــــــــاردە كوێســــــــــــــــــــــــــــــــتانیە.
ئیسما ی لە بنەماڵەیەكی كاسب و بەخـۆوە ژیـودا لە دایـ بـووەو
تەمەنــی خـــۆی لە ســەرەتای مێـــر منـــداڵیەوە هەتــا كـــاتی شۆڕشـــی
كوردستان بە ڕەن و هەوڵی خۆی و زەحمەتی زۆر بۆ پەیدا كردنی
بژیوی گوزەراندووە .پاشان ئەركی پەیاكردنی بژیوی خـاوخێ انێكی
زۆری بەئەستۆوە بووە .لەگەڵ ئەوە دا كە ژیـانی خـاو خێ انێكـی
زۆری بە ئەسـتۆوە بـووە هەســتی نەتەوایەتـی و بـاوەڕ بە خەبــا و
تێكۆشانی گەلەكەی و داخ لە ستەمگەران و داگیركەرانی كوردسـتان
هــــانی دا كە لە خەبــــاتی پیــــرۆزی كوردســــتان هــــاتە نــــاو ڕیــــ ی
پێشـــمەرگایەتیەوە.لە ســــەرەتای ســــاڵی  21دا هـــاتە نــــاو ڕیــــ ی
پێشــــمەرگایەتی لە ســــازمانی خەبــــا داو زۆر بە دڵســــۆزی و لــــ
بـوردووییەوە لە خەبـاتی حەقزـوازانەی گەلەكەمـان بەشـداری كـرد.
تــــــا لە ڕۆژی 01ی خــــــاكەلێوەی ســــــاڵی  0910دا لە گونــــــدی
یەكشــەوە لە پشــتی بۆكــان لەگەڵ شــە هەڤــاڵی تێكۆشــەر ،شــە
بـرای كـوردپەروەر و بەنـرخ كە سەردەسـتەی شـەهادەتیان كـاك وریـا
ئــارام بــوو .شــەهید ئیســما ی لە پــكەی بەرپرســیارەتی نی امــی دا
شــــەهیدبوو ،بــــوو بە یەكێــــ لە حەو ئەســــتێرەی پڕشــــن داری
ئاسـمانی خەبــا و بەڕێ ـ و بە سـەر لە هەنــدایەكی لە گۆڕســتانی
گونـــــــــــدی شـــــــــــنكی كەنـــــــــــدی لە پەنـــــــــــای یەك دا نێـــــــــــژران.
شـــەهیدان نـــامرن ســـمبوڵی ئـــازادین چیـــای ســـەر بەرزن وفەخـــری
میككەتن

شەهید حسێن سـاحیب نەزەربەبڕشـتترین چینـی شۆڕشـگێڕ کە لە هەمـوو
قۆنا ەکانی خەبا دا بەشی فیداکاری لە خـۆ گرتـوەو دەوری بـنەڕە و
ســــەرەکی بینیــــوە ،چینــــی چەوســــاوەو زەحمەتکــــێ بــــوە .چەوســــاوەو
زەحمەتکێشـەکان بە ئـارەقی نـاو چاوەنیـان پـێچکەی ڕەوڕەوەی شۆڕشـیان
چەرخاندوەو بە باسکی بەهێ یان نەیانهێشتووە هیچ داگیرکەرێ کۆسـکی
بزــاتە ســەر ڕ  .ئەو ڕەو ڕەوەوە ئەگەر کــرابێتە هێــ ی یەکگرتـــوی ئەو
چیـنە قــای لەشــکان نەهــاتووە لە بەینــی بــردوەو ڕای مــاڵیوە و ڕێگــای
ڕەوتەکەی پاک کردۆتەوە .شەهید حسێن ساحێب نەزەر ،بەنەزەر نمونەی
زەحمەتکێشێکی شۆڕشگێڕ بوو.کە ئاسەواری نەسرەوتن تا سـەرکەوتن لە
قەاڵفەتــی پیاوانەیــدا ڕەنگــی دەداوە .شــەهید حســێن لەکەــی نەداری و
هەژاری و ئـــاوارەیی هـــاتبووە دەر ،دەرســــی خـــۆڕاگری و م ــــاومەتی لە
درێژەی ژیانی خۆیدا دەخوێندەوە .شەهید حسێن ساحێب نەزەر کوڕی مام
فەتحـواڵ خەڵکـی جانـدارانی نـاوچەی سەردەشـت بـوو ،کەنـد کۆســکەکانی
ژیانی پاڵیان پێوەناو بە کوردسـتاندا سـوڕاندیانەوە ،بنەمـاڵەی شـەهید
حســێن گونــدەکانی نــاوچەی بۆکــان و شــاری بۆکــانی گەڕان ،شـــەرەفی
کوردانەی لە بنەماڵەدا گوڵی کردبوو ،شەهید حسێن نمونەی ئەو هەستە
پاکە بوو.لە ساڵی  ۱۱۵۸دا کە ئاگری دوژمن سوتێنی شۆڕشی کوردستان
مەزاری داگیرکەرانــی گــرتەوە و شــااڵوی گــڕی خەبــا ئــاتەکی تاوانبــار
دەسەاڵتداری قوم و تارانی هەڵ رچاند ،شەهید حسێن چەکی شەرە و
پێشمەرگایەتی لە شان کرد ،لە ماوەی س ساڵ پێشـمەرگایەتیدا تـوانی
ئەمەکــی خــۆی بــۆ کوردســتان بــداتەوە و لە بە ج ـ هێنــانی گەورەتــرین
ئەرکی خوێدا ،کە بەگژدا چونەوەی هەموو چەشنە ستەم و هەموو سـتەم
گەرێـکە ســەرکەوتوانە هەڵدەسـووڕا .شــەهید حســێن ن یـ بە چ ـ ســاڵ
ژیــانی ســەربەرزانەی لە یەک شـــەوەی نــاوچەی فەی واڵبەگــی بۆکـــان لە
شـــەڕێکی قارەمانـــانەدا لە دژی هێ ەکــــانی ڕژیـــ و والیەتـــی فەقــــیەی
خــومەینی لەگەڵ شــە بــرای هاوســەنگەر و هــاو بــاوەڕی شــەهید بــوو.
هەزار ساڵو لە گیانی شەهیدانی یەکشەوە

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 941{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .خاکەلێوەی  1400ی کۆچی خۆری 20.
ڕێبـــــوارانی ڕێگـــــای شـــــەهیدە ســـــەربەرزەكانمان بـــــ
پســــانەوە بەرەو لـــــوتكەی پیـــــرۆزی شـــــەهادە وەر
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دەكەون و یەك لە دوای یەك بە خــــــــوێنی پـــــــــاك و
گەشـیان تۆمـاری شــانازی بـۆ گەلەكەیـان مــۆر دەكەن و
بە نرخــــــی گیانیـــــــان گیــــــانێكی تـــــــازە دەخەنە بەر
خەبـــــــــاتگێڕانی دوای خۆیــــــــــان ،و بە مردنــــــــــی بە
ڕواڵەتیان گەلەكەیان بە زیندوویی دەهێەنەوە .گەلـی
چەوســاوەی كوردســتان وەك گەلێكــی خــاوەن بــاوەڕ بە
سەربەستی وەك ژێر چەپۆكەیەك كە دەب بـۆ ڕزگـاری

یادی سەروەران كۆڕێكە كە یادی شەهیدانی تێـدا دەكـر
دەفـتەری سـەروەران پەڕتـوكێكی زێــڕینە كە هەزاران داسـتانی شـیرین وتــاڵ و
كارەساتی ڕۆژانی هەور و ساماڵی لە ناو مـاڵی الپەڕە پـڕ لە كارەسـاتە سـەر
سووڕهەێنەرەكانی خۆی تۆمار كردووە كە هەر وشەیەكی یادی شۆڕە سوارێكە و
هەر پێستێكی دیمەنی دەردی هەژارێكە .دێرەكـانی پێنووسـیان لێـنەدراوە و بە
پەنجەی هیچ نووسەرێ نە نەخشاوە .بەڵكو لە ناخی دەریـای تـاریكی شـەوی
رەشی ب بەشدا بە دەستی بەهێ و پیـرۆزی خەبـا  .لە بەر شـەبەقی ئـاگری
ڕوناكی شۆڕشدا پیت بە پیت دێڕبە دێڕ بە نوكی فیشەک گەرمی خەبـاتگێڕان
نووسراوە و لە سەر رووپەڕی دڵی خاوێنی خاوە هەستان چـا كـراوە .گەرمـاو
سـەرماو بــا و بــاران و دەسـتی نەگبەتــی زۆرداران نــاتوان پیتێـ كــاڵ وەکــا.
وشەكانی بەێسەی ئاگری فیداكارین ،فیداكاری بـۆ ڕزگـارین پیتەكـانی سـكااڵی
دیكی و هەژارین .ڕستەكانی بە گڕی شۆڕ داڕژاون ،بە خـوێنی شـەهید سـوور
كـــراون ،نوختەكـــانی ئەســـرینی گەشـــی خـــوێنن .پەڕەكـــانی گەلێـــ ڕازاوە و
ڕەنگیــنن ،ئەو پەڕتــووكە قە كــۆن نــاب  ،هەر تــازەیەو تــا دنیــا بــ تـــ
گەیشــــتن و پێگەیشــــتن و خەبــــا لە پێنــــاو سەربەســــتی و نەبەزی و ڕانــــا
ناوەست  ،هەمـووی مانـای ئەو پەرتـوكەن ،پەرتـووكی یـادی سـەروەران ،یـادی
سەربەرزی نەمردوو ،یان بەـێن بە مـردوو زینـدوو ...بـا وەك هەمـوو جارەكـانی
پێشــوو یــادی دوو شــەهیدی كوردســتان بكەیــنەوە.یــادی كردەوەكانیــان ،یــادی
بیروبــاوەڕ و بڕیاریــان ،یــادی لە خۆبردووییــان ،یادیــان زینــدوو بكەیــنەوە بە
درێژایـــی ڕێگایـــان ،بە دەرس وەرگـــرتن لە كردەوەیــــان .بـــا یادیـــان زینــــدوو
بكەیـنەوە هەر وەك بـۆ خۆیـان زینـدوون و جێگەیـان نـاو دڵـی نەتەوەكەمــانە.
چـونكە شـا یری كـورد دەڵـ  :پێـی نــاو بـۆ شـەهیدی وەتـن شـیوەن و گــرین،
نـــــــــــــــــــــــامرن ئەوانە وا لە دڵــــــــــــــــــــــــی میككەتـــــــــــــــــــــــا دەژیــــــــــــــــــــــــن.
دەزانـین لە كـۆڕی یـادی سـەروەراندا هەمووتـان لە گەڵمـانن ،هەمـوو ئەوانەی
خاوەن باوەرن ،خاوەن هەستی نیشتمان پەروەرین ،هەموو ئەوانەی ئەوینداری
ئـــازادی و ســـەر بە خـــۆیین .چـــونكە یـــادی ســـەروەران یـــادی ئەوانەیە كە لە
حەستەمترین هەل و مەرجدا شەرەفی نەتەوەكەیان پاراستووە و تاپۆی بوون و
مــــافی نەتەوەكەیـــــان بە خــــوێن نووســـــیوە .بە داگیركەرانــــی كوردســـــتانیان
سەلماندووە كە پارێ ەری ئەو ئاو و خـاكەن و هەمـوو ئاكـامێكی تـاڵ و هەمـوو
چەرمەســەرییەك لە پێنــاو ویســتی گەل و ئامانجەكەیانــدا وە خــۆدەگرن .هەر
ســــەربەرز دەمێــــنن و هەر ســــەربەرز دەمــــرن .فیــــداكاری لە پێنــــاو ویســــتی
نەتەوایەتیدا تایبە نەبووە بۆ چینێكی جیا لە كوردسـتاندا .بەڵكـو هەمـوو
چینەكانی خەڵكی كوردستان ب بەشی و هەژاری خۆیان لە پێشێ بوونی مافی
نەتەوایەتیدا دیـوە و دەبیـنن و هەمـوو تێكـڕا خەباتیـان بـۆ كـردووە .شـەهید
محەممەد خالیدی و شەهید محەممەد ڕەسوڵی ( شـێنانی ) دوو فیـداكاری ڕێـی
ڕزگاری و ئاوەدانی كورد و كوردستان بـوون كە وێـڕای  2هاوباوەڕیـان لە ڕۆژی
01ی خـاكەلێوەدا لە ( یەكشــەوە ) مەلــی سـركی ڕۆحــی پاكیــان لە قەفەزەی
سینەی سا و ب كینەیان هەڵفڕی ،لە گوڵ اری با ی بەهەشتی شەهیدان دا
لە ســــــــــــەر چــــــــــــەە پــــــــــــۆپەی شــــــــــــەرە و شــــــــــــانازی نیشــــــــــــتنەوە.
هەزران ساڵو لە یادو ناوی هەردوو شەهید و سەرجەم شەهیدانی کوردستان.

بــۆ زینـــدوو كـــردنەوەی داڵنــی مـــردوو .یـــادی ســـەروەران
ســـروەی بەیـــانە و نمـــی بـــارانی بەهـــارییە كە لە دڵـــی
مــردووان وگیــانی دەنــ پەڕیــوان و ورە چــوان دەبــار ،
یـادی شـەهیدان داچەەكێنـی ئەوانەیە كە لە گـوێی گـا دا
خەوتــوون بە هەمـــوو ڕوداوێــ دەڵـــێن بەتـــوون .لە تەڕ
خواردوویـــانە و لە وشـــكی نوســـتوون .یـــادی ســــەروەران،
ســەروەری ســوور پـــۆ

دێنێــتەوە بەرچــاو كە ســـەروەرانی

دایكــــــانی چــــــاو بەگریــــــان دەكەن ،كە دایكــــــان لەگەڵ
هەنیسكان و فرمێسكی دڵـۆ دڵـۆ خـوێنی سـەر گۆنایـان
دەسڕنەوە و لێوی خۆیان بەددان دەپچـڕێننەوە كە دوژمـن
خوێنی ڕوومە نەبین و دەنگـی شـیوەن نەبیسـت  .یـادی
ســـەروەران خـــوێنی ســـوور وســـوێری شـــەهیدان بە برینـــی
ســــاڕێژی شۆڕشـــــگێران دا دەكـــــا و دەكـــــوڵێتەوە و ســـــۆی
دێنێـتەوە ،یــادی سـەروەران هەســتان دەب وێنـ و بەســتان
دەشـــكێن و بەنـــدان دەپســـێن  .یـــادی ســـەروەران یـــادی
شـــــەهیدانە و پەیمـــــان گرێـــــدانە كە خوێنیـــــان وشــــــ
نەبێـــــتەوە و ڕێبازیـــــان كــــــوێر نەبێـــــتەوە ،بەتــــــایبە
شـــەهیدێ كە برینـــی ،برینـــی داڵنە پڕیشـــكی پەژارەی
دەســتە چــیكەی كـــاڵنە .دیــارە بەڕێـــ ی و زۆر ڕێــ ی ،بـــۆ
وێــنە شــەهیدێكی كەم وێــنە كــاك ســادقی زەنــدی نــاوی
ســازمانی(قــانی ) پێشــمەرگەی بەبیــرو ژیــرو لێــ ان و بە
ئیمــان و كـــادری بە بـــاوەڕ و خـــوا پەرەســـت و بەبڕشـــت.
شەهید قان کوڕی بـای لە بنەمـاڵەیەكی هەژار لە دێـی
(خمانە)ی شارباژێری كوردستانی گەرمێن لە دایـ بـووە.
لە ڕێکەوتی  0911چەکی پێشمەرگایەتی لە ڕی ەکـانی
سـازمانی خەبـا لە شـان کـرد .شـەهید قـان لە فێــرگەو
قوتابزانەكانی كوردستانی گەرمیان دیکەـۆمی وەرگرتبـوو.
خوێندەوارێكی با بوو .شەهید قان باوكی لە بـنەڕە
دا خەڵكی قورمێشی ناوچەی بۆكان بوو .بەو هـۆیە دڵـی
بــوالی شۆڕشــی كوردســـتانی ئێــران چـــوو بــوو .ئەوە بـــوو
هـــاتە نــــاو كوردســــتانی كوێســــتان و هــــاتە نــــاو ڕیــــ ی
سازمانی خەباتەوە .شەهید قـان زۆر بـاوەڕی بە شۆڕشـی
كوردســــتان لەســــەر ڕێبــــازی ســــازمانی خەبــــا هەبــــوو.
تێكۆشـانی لە نــاوچەی گەوركــی مەهابـادو بۆكــان ودۆڵــی
میرەد دەكرد .جـو لەوە لەبەر بەرەكـانی جەنگـی

چاوی نەدەترسا .هەزاران ساڵو لە گیانی پاکی بێت

دا

لە ســتەم تــ بكۆش ـ  ،بە ئەركــی نەتەوایەتــی خــۆی خاوێن بوو و ئەویندارێكی بەڕاستی كوردایەتی بوو.
دەزانـ كە لە پێنـاو وەدەسـت هێنـانی مـافە ڕەواكــانی هەر لە سەرەتای ژیـانیەوە لەگەڵ دێـوەزمەی نەداری

خۆیدا بـ وچـان و شـێكگیرانە خەبـا بكـاو چاالكـانە و ژێرچەپــۆكی دەســتە و یەخە بــوو ،لە تەمەنــی 0
تێبكۆشــــ  ،هەر بــــۆیە لە قۆنــــا ە جۆراوجۆرەكــــانی سـاڵیدا بـاوكی شـەهید ئەمیـر بەرەو زانسـتی كــومی
خەباتی خوێناویدا بە دەستی دلێـر و بە هێـ ی ڕۆڵە دینی لە یەكێ لە م گەوتەكانی گوندەكانی دەوور

بەشـــــــەرە و فیـــــــداكارەكانی ئـــــــااڵی بــــــــ وتنەوەی و بەری شـــاری مەریــــوان ڕەوانەی كـــرد و مــــاوەی 4
ڕزگــــــــــاریزوازی هەڵگرتــــــــــووەو لەســــــــــەر لــــــــــوتكە سـاڵ لە الی مەال ئایینیەكـان دەرسـی دینـی خوێن ـد،
خوێناویەكــــــــانی كوردســــــــتان بە تینــــــــی شۆڕشــــــــیان پاشــان بــۆ بەرز كــردنەوەی پــكەی زانیــاری خــۆی تــا
هەڵكردووە و هەر وەك گەلێكی شۆڕشگێرو زینـدوو لە سـاڵی ئەوەڵـی ڕاهنمــایی خوێنـد .شـەهید ئەمیــر لە
بەرانـبەر زۆرداران و مكهـۆڕان و خــوێن مژانـی مێــژوودا ساڵەكانی ئەوەڵی شۆڕشی گەالنی ئێـران دژی دام و

ڕاوەســــتاوە و لەم ڕێگــــا حەســــتەم و پــــڕ لە كەنــــدو دەســتگای چەپەڵــی شـــایەتی وەك هەمــوو الوەكـــانی
كۆســـــــــکەدا هەزاران هەزار شـــــــــەهید و برینـــــــــدار و دیــكەی كوردســتان ،چــاالكی و ئــازایەتی نوانــد .لە
ن وســــتانی كــــردۆتە قوربــــانی و زۆر شــــار وگونــــدی ســـاڵی  0921دا بــــوو بە پێشــــمەرگەی الیەنێكــــی
كوردســـتان بەم هــــۆیەوە بەدەســــت دوژمنــــان ككــــی و موخــــالیفی ڕژێــــ و دوای هەڵســــەنگاندن و تــــاقی
كـــاوول كـــراون و دارایـــی و ســـامانی زەحمەتكێشـــانی كــــردنەوەی ســــازمانی خەبـــــا لە هــــاوینی ســـــاڵی

كوردســتان بـــوونە دەســـتە چـــیكەی شـــەڕی داســـەپاو بە  0911دا هــــــاتە نــــــاو ڕیــــــ ی پــــــڕ لە شــــــانازی
ســەر كوردســتاندا ،بەاڵم تــا مێــژووی خەبــا درێژتــر پێشــمەرگەكانی ســازمانی خەبــاتەوە و زۆر ئازایــانە
بــۆتەوە و زەبــر و زەنگــی دوژمنــانی نەگریســی كـــورد و ل هاتوویانە شان بە شـانی هاوسـەنگەرەكانی لە
وكوردسـتان بەریـن تـرو بەتــین تـر بـووە ،خــۆڕاگری و زۆربەی شــەڕەكانی بــانە و سەردەشــت و شـــوێنەكانی
ورەی ڕۆڵەكـــــانی كوردســـــتان بە هێ تـــــر و بەرزتــــــر دیــكەی كوردســتان بەشــداری كــرد .لە مــانگی 04ی
بــۆتەوە و پــكەی تـــ گەیشــتن و شۆڕشــگێڕیان زۆرتـــر ســـــاڵی  0919دا لە الیەن كـــــومیتەی شارســـــتانی
چــــۆتە ســـــەرو لە مەودایەكـــــی بەرینتـــــردا ئاگریـــــان بــــــــــانەوە بە ئەنــــــــــدامی كــــــــــومیتەی نــــــــــاوچەی

بەرداوەتە تەمەنـــــــی پـــــــڕ لە شـــــــوورەیی دوژمـــــــن و (حەوتەوانـــــــان) لە بەشـــــــی مـــــــاڵی دامەزراو بـــــــۆ
ئۆقرەیان ل بڕیوە .دووبارە گەردوونـی ئاكـار بەالوە ئەنجامــــدانی كــــارو بــــاری شــــۆڕ و ســـــازمانەكەی
چـــوو و چەرخــــی چەپــــگەڕ لەگەڵ دایكــــی دێــــوەزمەی لەگەڵ هــــــاوبیر و باوەڕەكــــــانی ڕەوانەی نــــــاوچەی
زەمــانەو شــەوی كــۆرپە دزی دایــ تــۆقێن خۆیــان بە دەشــــتە تــــاڵی بــــانەوە بــــوو .شــــەهید ئەمیــــر زۆر
كەلێنــی خــانووی ژیــانی هەڵوەشــاوەدا هــێاڵیەوە نــاو دڵسۆزانە و ئازایانە كاروباری پـ سـکێردراوی خـۆی
بـــا ی ەمـــ وی پیـــر نەمـــامی سەربەســـتی و ئـــازادی ڕادەپەڕانـــد كە بەم هـــۆیەوە بـــوو بە خۆشەویســــتی
نەتەوەكەمــان و شـــۆڕە نەمـــامی پـــڕ هیـــوا و هومێـــدی هەموو هاوسەنگەرەكانی و خەڵكی نـاوچە .بەاڵم بە
گەلە چەوسـاوەكەمانی لە باوەشــی قەهریــی یەكجــاری داخێكـــی گـــرانەوە لە ڕۆژی  0910/0/01كە بــــۆ
خـۆی گــر  ،وەك شــەهید ئەمیـر بەهرامــی ناســراو بە مەئمـــــوورییەتی ســــــازمانی چــــــوو بــــــوونە گونــــــدی
(ئەمیـــر مەریـــوانی) بـــ  .دووبـــارە الپەڕەی مێــــژووی (شەیدیكە) لە الیەن دوژمنانەوە گەمارۆدران و دوای
شۆڕشی نەتەوەكەمـان بە خـوێنی پـاكی باشـترین و بە شەڕێكی سەخت بە گولەی ناپیاوانی مێژوو پێكـرا و
هەستترین ڕۆڵەی خۆی ،خۆی ڕەنگاند كەژانـی خـوێنی چــــاوی پـــــڕ لە ئەندێشــــەی ئەوینـــــداری بە گەل و
ورەی زیــاتر دەدا بە داڵن ،هەروەك دیــمەن و وێـــنەی سازمانەكەی لە سەر یەك دانا و دڵی پـڕ لە ئـاوا
ڕە بە دەدا بە گواڵن .شەهید ئەمیر كوڕی ئەحمەد و ئارەزووی لە كار كەو .

خ ری،كوڕی سەید ئەحمەد خەڵكی ماوەاڵی ناوچەی سەردەشـت پێشـمەرگەیەكی قارەمـان
و فیــــداكار دژی بەكرێگیراوانــــی رژێمــــی خـــــومەینی خــــوێن رێــــژ بـــــوو ،كە بەو پەڕی
فیــداكارییەوە  2ســاڵ پێشـــمەرگایەتی بــۆ گەلەكەی كـــرد و بە ســەربەرزییەوە لە رێـــی
شۆڕشــدا شـــەهید بـــوو .رۆژی 01ی خــاكەلێوەی  0910كە پێشـــمەرگەكانی خەبـــا لە
ناوچەی سەردەشت لە ن ی گۆمەكورتەك لە سەر جادەی مەهابادــ سەردەشـت دەیانویسـت
بە ناو مەیدانێكی مینـدا تێـکەڕن لە حاڵێكـدا كە سـەید تـاهیر برینـدارێكی بە كـۆڵەوە
بوو كەوتە سەر مین و بە تونـدی برینـدار بـو ،قـاچێكی لە دەسـتدا ،بەاڵم لەو كـاتەدا
كە ورەی پێشـمەرگەكان زۆر لە ســەرەوە بوو،هەمـوو خۆشەویســتەكانی كـاك ســەید تــاهیر
بەخــتەوەری و ســەربەرزی بـــۆ هەتــا هەتـــایە بــۆ ئەوانەیە كە ســـاتەكانی كەوتـنە تەقەاڵ بــۆ ئەوەی بتـوانن گیــانی ئەو رۆڵە شۆڕشـگێڕەی گەل بکــارێ ن ،خەڵكــی
نێوان بوون و مردنیان بە سەرەتای ژیانی ب برانەوە دەبڕێتەوە ،شـانازی ئازا و بە هەستی ناوچە یارمەتی زۆریاندا بۆ گواسـتنەوەی ئەو بـرا پێشـمەرگەیە بەرەو
بۆ ئەوانەی كە چۆڕە نەوتی چرای هەناسـەی سـەر دونیـای پـڕ لە سـتەم و ناوەندی شۆڕ  .لە رێگادا كاك سـەید تـاهیر گیـانی پـڕ بـایەخی پێشـكە بە بـاوەر و
تاوانیان لە شەوەزەنگی خەبا و تێكۆشاندا بە گـژە بـای گـڕی دەسـەاڵتی نیشــتمانەكەی كـــرد و لە ســە اتەكانی ئـــاخری شـــەودا شــەهید بـــوو .وە لە گۆڕســـتانی
داگیـر كەر كەـکە دەكـا و پەیـكەری گەوهەریـان بە نـووری ئەوینـی خــودایی گونــدی بــانەزێڕ درایەوە بە نیشــتمانی دایــ و داوای لێكــرا كە وەك ئەمانەتێــ بـــی
دادەگیرس و تەرمی بە خوێنیان كە لە كورەی شۆڕشی بێدادیدا بە ئاگری پارێ ی .شەهید سـەید تـاهیر  42سـاڵ تەمەنـی بە هەژاری لەم دیواودیـوی كوردسـتانی
ســـتەم و تـــاوان كەـــکە دەكـــا و فریشـــتەی گیـــانی پیرۆزیـــان بەرەو بەرزی
بارەگـــای ئی هـــی و بـــۆ الی مەن ڵگـــای ئەبەدیـــیە ر دەگـــر  ،بەڵـــ
ئەوانەی گۆی سەركەوتنی مەیـدانی ژیـان دەبەنەوە لە دوایـان ژیـانی سـەر
زەوییـــــان ســــــەرەتای ژیــــــانێكی بــــــ بــــــڕاوانەیە ،ئەوانە ئەو شــــــەهیدە
ســـەربەرزانەن كە لە پێنــــاو وەدەســـت هێنــــانی ویســـتە رەواكانیــــان دا لە

خەڵكـــی مەریـــوان كـــوڕە كـــوردێكی ژیـــر و نەدار و

گەرمێن و كوێستان بردە سـەر .بـارودۆخی ژیـانی شـەهید سـەید تـاهیری ئـازا و نەبەز و
خۆڕاگر بارهێنابوو .هەر بۆیە لە ری ی هەرە چۆسـت و چاالكەكانـدا نـاو دەبـرا .شـەهید
سـەید تـاهیر گیـانێكی لە دەسـتدا لە پێنـاو باوەرەكەیـدا ،ئـێمە پێشـمەرگەكانی خەبــا
خۆشەویســتەكانمان لە دەســـت ئەدەیـــن ،ئــێمە خەڵكـــی كوردســـتان ،رۆڵە ئازاكانمـــان لە
دەست ئەدەین بۆ ئەوەی ئەو رێبازە بە خوێن رەنگـاوە تـا لە گۆڕنـانی هەمـوو سـتەمەكان

پانتــایی بە گـــژدا چـــوونەوەی زاڵـــ هـــاوار دەكەن و كـــوردانە هەڵـــمە و تـــــــــــــا ئـــــــــــــاوەدان بـــــــــــــوونەوەی كوردســـــــــــــتان ،هەر پـــــــــــــڕ رێبـــــــــــــوار بـــــــــــــ .
دەبەنە ســەر دامودەزگـــای ســتەم و ســـتەم پەروەری و لەو رێـــیەدا دەكەونە شەهیدە سەربەرزەكانمان لە دڵی میككەتی شەهید پەروەر هەموو كا دەژین
داوی داگیركەرانەوە و بە دەستی دوژمنان دەكوژرێن ،شەهید سەید تاهیر

خــــوێنەری بەڕێــــ و خــــوێن شــــیرینی
تێکۆشان!
تێکۆشــــان وەخــــوێنە ،لێــــی ورد وەبە
و تێیڕامێنە،بابەتەکــــــــــــــــــــــــــــــانی
هەڵســــەنگینە و لە شــــەن و کەویــــان
بــــدە و کــــاکەە و دانەی دەربێــــنە،بە
ڕبەی رەخـــنە و تیبینـــی بـــی پێـــوە و
چەقــــــــــــڵ وچەوەڵ و چەوتــــــــــــی و
چەوێەــــــــــــــــی و هەڵەکانیمــــــــــــــــان
پێــــــڕاگەێنە .بێگومــــــان بە بــــــژار و
نــــاوکۆڵ کردنـــــی ئێــــوەی ئـــــای  ،لە
دێــــــــــــبەری تیکۆشــــــــــــان دا ،بەر و
بەرهەمــــی بــــا و بە ســــوود ڕەنێــــو
دێت!.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 941{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .خاکەلێوەی  1400ی کۆچی خۆری 20.

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

دەســــەاڵ تەرخـــــان كـــــراوە و بەشـــــە بـــــوجەی ئەو ناوەنـــــد و
ئورگانانە زیاد كراوە كە بریتین لە :بـۆ بەسـی  4101میـارد
تــمەن ,مەجكــی

 921مكیــارد ,ئەنجــومەنی بەرزی حەوزەكــانی

یكمـــیە  014مكیـــارد ,زانســـتگای ئیمـــام حوســـێنی ســـکا 910
مكیـــــارد ,ســـــازمانی پروپاگەنـــــدەی ئیســـــ می  411مكیـــــارد و
چاالكـانی فەزای مەجـازیی دەنـ و رەنگـی رژیـ  0211مكیـارد
تـمەن تەرخـان كـراوە.لە كاتێكـدا دەسـتكاریەكی لەو شـێوەیە لە
بـوجەی پەســەندكراوی  0011دا دەكـر كە بەپێــی ئیعترافــی
بەرپرســـانی رژیــــ ن یـــ بە  21مكــــوێن ئێرانـــی لە بورســــدا
پووڵیــان خــواروەو ماڵیــان بەتــااڵن بــراوە ,بە هەزاران كرێكــار
 ٠٠ی ســــــــــــــــــــــــەرماوەزی  ٠٠١١ی لە یەك دوو ســاڵی رابـــردوودا حەقدەســـتیان پـــ نەدراوە یـــان
هەتـــــــاوی پێشنووســـــــی بـــــــوجەی لەســـەر كارەكانیــــان بەبــــ قەرەبــــوو دەركــــراون ,مامۆســــتایان,
حكـــــومەتەكەی رۆحـــــانی لە دوای پەرســتاران ,خانەنشـــینان حەقدەســەتەكانیان پـــ نـــادر و لە

مشـــــــتومڕێكی زۆر شـــــــەممە  ٠٢ی ژێــــر هێەــــی هەژاردان و كــــۆڵبەران و كاســــبكاران زیــــاتر هەژار
رەشـــــــــــــــــــــــــەممەی  ٠٠١١لەالیەن دەكــــــرێن و رێــــــگە بە كاركردنیــــــان نــــــادر و هــــــیچ جــــــۆرە
مەجكیســـــــی رژیـــــــمەوە پەســـــــەند قەرەبـوویەك بە خانەوادەكانیــان بە رەوا نابینــدر .بە مكوێنــان

كــــــــــرا .لەكاتێكــــــــــدا بــــــــــوجەی ئێرانـی لەژێــر چەتــری رێكزـراوی دابینــی كــۆمەالیەتی (تــیمین
پێشــنیاركراوی حكــومەتی رۆحــانی اجتمـا ی) دان و بــۆ پاروەنانێـ موحتـاجن و هــیچ ئیمتیــازێكی
لەالیەن مەجكیســـــــــــی رژیـــــــــــمەوە ئەوتۆیان پ نادر  ,هەروەهـا بەشـی تەندروسـتی تـاد زیـاتر
پەســـــــــەند كـــــــــرا كە بێكـــــــــاری ,و زیـــاتر تووشـــی داڕمـــان دەبـــ  .هەروەهـــا كەرتـــی پەروەردە و
هەاڵوســــــانی ئــــــابووری و هەژاری فێركـــردن هـــیچ ئـــاوڕێكی لـــ نەدراوەتەوە لە كاتێكـــدا لە زۆر
هەمــوو كــون و قــوژبنێكی ئێرانــی ناوچەی ئێران خەڵ لە بـوونی قوتابزـانەیەكی سـتاندارد بـ
گرتـــووەو خەڵكــــی ئەو وەاڵتە بە بەشن و لە ناوچەگەلێكی وەكوو سیسـتان و بەلوچسـتان لە كەل
هــــــــــۆی هەاڵواردن و جیاكــــــــــاری و پەلـــــی ســـــەرەتایی كەپـــــر و ژوور ســـــاز دەكـــــر و وەكـــــوو
سیســــتەماتیكی دەســــەال تووشــــی قوتابزــانە كەڵكیــان لــ وەردەگیــر  .زۆر پارێ گــا و نــاوچەی
دەیــــــــــــــــان دەرد و دیــــــــــــــــاردەی ئێـــران كێشــــەی ئـــاوی خواردنەوەیــــان هەیە و چەنـــدین ســــاڵە
كــۆمەاڵیەتی بــوونەتەوە ,خەڵكــی خەڵــكەكەی بەدەســت ب ـ ئــاویەوە دەنــاڵێنن و ناوەنــد و دەزگــا
ئێــــــــران وەهــــــــا دۆخێكیـــــــــان لە پێوەندیـــــدارەكانی دەســـــەاڵ هــــــیچ ئاوڕێكیـــــان لەو بــــــابەتە
ســـــــــەردەمی قاتوقڕیەكانیشــــــــــدا نەداوەتەوە .ژینگەی ئێـران بەتـایبە پانتـایی دارسـتانەكان تـا
د زیــــــاتر و زیـــــــاتر قەیرانــــــاویی و بچـــــــوك دەبێـــــــتەوە و
تەجروبە نەكردوە .

كــــابینەی ئاخونـــــد رۆحـــــانی لە دەشــتاییەكان پەرە دەســـتێنن كە ئەوە مەترســیەكی دیـــكەیە بـــۆ
بـــوجەی ئەو ساڵیشـــدا هاوشـــێوەی ســەر ژیــانی خەڵــ و دەســەاڵتی نە بــای دیــوە و نە بـــۆران.
ســااڵنی پێشــوو ئەولەویەتــی داوە ئـاوڕدانەوەی رژیـ و زیـادكردنی بەشـە بـوجەی ئەو ناوەنـدانەی
بە هێـــــــــــــــــــ ە ســـــــــــــــــــەربازی و ناویان هاتووە لە كاتێكدایە ,ئەو ناوەندانە نەك هەتـا ئێسـتا
ئەمنیەتیەكــــــــان ,ناوەنـــــــــدەكانی گرێیەكیان لە كێشەكانی خەڵكـی ئێـران نەكـردووەتەوە بەڵكـوو
بەســـــی  ,حەوزەكـــــان و چـــــاالكیە بوونیـــان بـــووەتە بـــارگرانیەكی زۆر بەســـەر ژیـــان و گـــوزەرانی
دەرەكیەكـــانی ســـکای پاســــداران و خەڵــكەوە .بــۆ وێــنە بــوونی بەســی و ئورگانەســەركوتگەرەكانی
ســـکای قـــودس و گـــرو و تـــاقمە دیی ,مەجكی و شـۆرای نیگابـان و مەجكیسـی خوبرەگـان ,شـۆرای
تیرۆریســـتیەكانی ســـەر بە رژیمـــی بەرزی حەوزەكــــانی یكمــــیە و تێكــــڕای حەوزەكــــان ,زانســــتگای
ئاخونـــدی لە نـــاوچەكە .لە پـــاڵ ئیمـــام حوســـێنی ســـکا و بـــاقی ئورگانەكـــانی ســـکا ,رێكزـــراوی
ئەوەدا بەیتـــی رێـــبەری ,كـــابینەی پروپاگەنـدەی ئیس ـ می بـاقی دامەزراوە بە نــاو ئیس ـ میەكان و
حكـــومە  ,ئەنجـــومەنی ئاسایشــــی چاالكـانی فەزای مەجــازیی دەنـ و رەونگــی رژی ـ وتــی  :الڕای
نەتەوەیـــــی ,شـــــیركە و بـــــانكە دەزگای پروپاگەنـدای ئەو دەسـەاڵتە چ سـود و قازانجێكیـان بـۆ
حكومەتیەكـان و زۆرێكــی دیــكە لە ئێــران و ئێرانیەكـــان هەبـــووە جــو لە ســـەركو ولە راســـتیدا
ناوەنــــد و دەزگاكــــانی دەســـــەاڵ بەرنــــامەی بــــوجەی رژیــــ نەك هەر بــــۆ زیــــاتر هەژار كردنــــی

گرینگـــــــــــــــــــــی تایبەتیـــــــــــــــــــــان
پێــــــــــدراوە .ئەوەی لە بــــــــــوجەی
پەســـەندكراو ئەو ســـاڵی رژیمــــدا

خەڵكــــی ســــتەمكێكراو و هەژاری ئێــــرانە بەڵكــــوو تــــایبەتە بە
بەهێ كردنـــی ناوەنـــدە ئەمنیەتـــی و ســـەربازیەكان و پۆشـــتە و
دڕتـــر كردیـــان بـــۆ ئەوەی لە كـــاتی هەر راپەرینێكـــی برســـی و
هەژارانـی وەاڵتــدا رێگـرن بــن لە بەێسەسـەندنی ئــاگری شۆرشــی

هیچ گرینگیەكی پێنەدراوە دۆخ و
كێشــەكانی خەڵكــی ئێــرانە كە بە برسی و هەژاران و دەسەاڵتە گەنـدەڵ و دز و دواكەوتووەكەیـان
هــــــــــۆی نەزانــــــــــی ,گەنــــــــــدەڵی لە ئاگری رق و توورەیی خەڵ .
بەرپرســــــان ,فەســــــادی ئیــــــداری,
هەڵكوشـــــــین و بەتـــــــاڵ كردنـــــــی
ســـەرمایەی خەڵكـــی وەزاڵەهـــاتوو
لەالیەن بەرپرســانی ئەو رژیــمەوە
سەرچاوەی گرتووە.
رۆژی چوارشـــــەممە  0ی بـــــانەمەڕ
هەواڵــــــدەری حكــــــومەتی ئیرنــــــا
باڵوكــردەوە كە دەســتكاری بــوجەی
 0011كـــراوە و رێــــژەی هەشــــت
هەزار مكیـــارد تــــمەن بە بــــوجەكە
زیـاد كـراوە و ئەو بـڕە پـارەیەی
بۆ  41ئــــــــورگان و ناوەنـــــــدی
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گــرێبـەستــی  42ساڵـەی نێـوان چین و ڕژیمی ئاخوندی
گرێبەسـتی هاوکـاری نێـوان ڕژیمـی ئێـران و چـین کە لە
ژێرنــاوی هاوکـــاری ٠١ســاڵە ناوبـــانگی دەركـــردووە ،لە
ڕۆژی شــەممە ٣ی خــاکەلێوە ،لە تــاران لەنێــوان وانــ
ئــی وەزیـــری دەرەوەی چــین و محەمـــمەد جەواد زەریـــ
وەزیــــــــری دەرەوەی ڕژیمـــــــــی ئێــــــــران ،واژۆ کـــــــــراوە.
نــاوەڕۆکی ئەم گرێبەســتە مــاوەی چەنــدین ســاڵە باســی
ل دەکر  ،بەاڵم لەم چەند ساڵەدا بە ڕاشکاوی باسی
ئەوە کـــــراوە کە جەزیـــــرەی کـــــی بە تەواوی دراوەتە
چینیەکــان ،تەنـــانە لە ســـاڵی  ٠٠١٢لەڕۆژنـــامەیەکی
بریتــــــــانی ڕاپــــــــۆرتێکی لەســــــــەر دەنوســــــــر  ،بەاڵم

گــــاز و پترۆشــــیمی بە نرخێکــــی زۆر کەم بە چــــین ئەدا و پــــارەکەی لەمــــاوەی

بەرپرســــــــــانی ڕژیــــــــــ ئەم ڕاپــــــــــۆرتە ڕەد دەکەنەوە.
ئەم ڕاپــۆرتە کە لەالیەن ســایمۆن واتکین ـ " نووســراوە ،دووسـال وەردەگــر  ،لە هەمــوو پرۆژەکانــدا قازانجەکــانی چــین لەســەرەوەی ئێــران
و باس لەوە کراوە کە لە مـاوەی ئەم ٠١سـاڵە و زیـاتر دەب و ڕژی ڕێـگەی بە چـین داوە تـا ن یـ بە پێـن هەزار سـەرباز لە هێ ەكـانی
لە مـــاوەی پێـــن ســـاڵی ســـەرەتاكانی ،چـــین ٠١١مكیـــارد خـــۆی بـــۆ پاراســـتنی پرۆژەکـــانی جێگـــر بکـــا  .ســـەڕەڕای هەمـــوو ئەم زانیارییـــانە
دۆالر لە ئێران سەرمایە گـوزاری دەکـا كە  ٠٢١مكیـارد

بەرپرســـانی ڕژیــــ تــــا ئێســـتە هــــیچ زانیاریەکیــــان لەســـەر ئەم گرێبەســــتە بــــاڵو

دوالری لە بەشــی نەو و گــاز وپترۆشــیمی٠٠١ ،مكیــارد نەکردۆتەوە .لە ماوەی چەند ساڵی کۆتایی دا مەحموود ئەحمەدی نژاد و چەندین
دۆالریشــــی لە بەشــــەکانی دیـــــکە بە تــــایبە بەشـــــی نــوێنەری مەجكــی ڕەخنەیــان لەم گرێبەســتە گرتــووە و دەوڵەتییــان بە فرۆشـــتنی
پیشەسازی و هاتووچۆ ،و لە بەرانبەردا ڕژی نەو و واڵ تاوانبار کردووە...

برێــت مەک گــۆر  :هەتــا ئەو کــاتەی بەڵێنێکــی پــتەو بەدەســت
نەهێنین هیچ فشارێ لەسەر ڕژیمی ئێران هەڵناگرین.
هەتـــا ئەو کـــاتەی کە بەڵێنێکـــی پـــتەو بەدەســـت نەهێنـــین و بەتەواوی
ڕوون نەبێتەوە ،هیچ فشارێ لەسەر ڕژی هەڵناگرین.
برێـــت مەک گـــۆر " جێبەجێکـــاری شـــۆرای ئەمنییەتـــی نەتەوەیـــی کۆشـــکی
سکی ،لەپێوەند بە کاروباری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئافری ـای بـاکوور کە
لە ڕێگای ئۆن ینەوە لە کۆشکی سکی قسـەی دەکـرد وتـی :ئەمە ڕێگـایەکی
درێژ و ڕەوتێکـی ئـاڵۆزە ،و بڕیـار نیـیە دەوڵەتـی ئامریکـا بـۆ ئەوەی ئەم
ڕەوتە بەرەو پــــــــێ بـــــــــڕوا پێشـــــــــتر هــــــــیچ تێچـــــــــوویەک بـــــــــدا .
ئـــێمە دەبێـــت لەالیەن ڕژیمـــی ئێـــران بەڵێنێـــ و ڕێکەوتنێکـــی ئەساســـی
ببینـین و هەروەهـا بەرنـامەی نــاوکەیی ئەوان جـارێکی دیـکە بەشــێوەیەکی
گشــتی بزــرێتەوە ژێــر چــاودێری.هەروەهــا نــاوبراو پشتڕاســتی کــردەوە کە

بەپێــــی ڕاپــــۆرتی ســــایتی فــــۆروارد ڕێكەوتــــی 9ی خــــاکەلێوە ،هەتــا ئەو کــاتەی ڕێکەوتنــامەیەک لەنێــوان زلهێ ەکــانی جیهــان و ڕژیمــی
بەرپرسێکی بااڵی دەوڵەتی بایـدن لەسـەر بـابەتی وتووێژەکـانی ئێـران لەســەر بـابەتی گەڕانەوە بــۆ ڕێکەوتنـی نــاوکەیی بەدەســت نەیە ،
بەرجام لە ڤییەن ( لەگەڵ ڕژیمی ئاخوندی) وتی:
ئامریکا هیچ شێوە چاوپۆشیەک لە گەمارۆکانی ڕژی ناکا .

بكینكن دەڵ  :پیتانـدنی  11لەسـەدی ،جیـدی بـوونی
ڕژی لە وتووێژەكاندا دەخاتە ژێر پرسیار!.
ئـــــانتۆنیۆ بكیـــــنكن ،وەزیـــــری كاروبـــــاری دەرةوەی ئامریكـــــا ،ڕۆژی
چوارشەممە ڕێكەوتی 42ی خاكەلێوە ،مەبەسـتی ئێرانـی بـۆ دەسـتکێكی
پیتاندنی  11لەسەدی ئۆرانیـۆم بە هەنگـاوێكی هەڵزـرێنەر نـاوبرد و
ووتــی :هەڵگرتنــی هەنگــاوێكی لەو شــێوەیە لەالیەن ڕژیــمەوە ،جیــدی
بـــوونی تـــاران لە وتـــووێژە ناوكەییەكانـــدا لە ویەن دەخـــاتە ژێـــر
پرسیارەوە.
ئەمە لەكاتێكدایە كە ڕژیمـی ئاخونـدی ڕایگەیانـدووە لە دژكـردەوەدا
لەبەرانــبەر دروســتبوونی تەقیــنەوە لە دامەزراوەی پیتانــدنی نەتەن ـ
لەمـاوەی حەوتــووی ڕابــردوودا ،و هەروەهــا پــێ لە دەســتکێكی دەوری
دووهەمی وتووێژەكانی كۆمیسیۆنی هاوبەشی ڕێكەوتنی ناوكەیی ناسـراو
بە بەرجام لە ویەن ،مەبەستیەتی كە پیتانـدنی  11لەسـەدی دەسـت
پێبكا .
ئانتۆنیۆ بكینكن ،لە كۆنفڕانسـێكی هەواڵـدەری دا لە مـ ەڕی ڕێكزـراوی
پەیمانی ئات نتیكی باکووری ،نـاتۆ لە بروكسـ  ،لەپێوەنـد بە ئێـران
ووتی ،ئێمە لەبەرانبەر ئەو هەڵوێست و هەنگاوەی ڕژی بۆ پیتانـدنی
 11لەسەدی ئۆرانیۆم بێدەن نابین و بەجیدی وەری دەگرین.هەروەهـا
ووتــی ،ئەو هەنگــاوەی ڕژیــ  ،جیــدی بــوونی ئێــران لە وتووێژەكانــدا
دەخاتە ژێر پرسیارەوە بەشێوەیەك كە پێویستی گەڕانەوە بـۆ پەیمـانە
دووالیەنەكان بە ڕێكەوتنی بەرجام تەئكید دەكاتەوە.

لەالیەكــی تریشــەوە واڵتــانی ئاڵمــان ،بریتانیــا و فەڕانســە،
ڕۆژی چوارشەممە بە باڵوكـردنەوەی ڕاگەیانـدراوێكی هـاوبە ،
ئەو هەنگــاوەی ڕژی ـ بــۆ پیتانــدنی  11لەســەدی ئۆرانیــۆم و
بەكارهێنانی سانتریفوژە پێشكەوتووەكانی ئای ئاڕ ،1یـان بە
تونـــدی بەجێـــی نیگەرانـــی لەقەڵەم دا و ئەوەیـــان تەئكیـــد
كــردەوە كە پیتانــدنی ئەو ڕێــژەیە لە ئۆرانیــۆم ،هەنگــاوێكی
جیـــدیە بـــۆ دەســـت ڕاگەیشـــتن بە چەكـــی نـــاوكەیی و لەگەڵ
ئامانجە ئاشتی خوازەكان یەك ناگرێتەوە.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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لە ئارشیڤی ،وتارەکانی مامۆستای نەمر ،مامۆستا شێ جەالل وە لە یـادی٠١ی
خاکەلێوەی ساڵی  ،٠٠٠٠رۆژی شەهیــد کرانــی قازی مـوحەممـەد و هەڤااڵنـــی
10ی خـاكەلێوە ڕۆژی لە داردرانـی قـازی محمـدی نەمــر ،ڕۆژی
گەرم داهاتنی دڵی شۆڕشگێڕانە!
ساڵڕۆژی لە داردرانی پێشەوای گەلی كورد قازی محمـدی نەمـر
لە تێكـڕای كوردســتانی پـانی و بەرینــدا ڕۆژی پەژارەو و ڕۆژی
پرســــە و تــــازیە بــــاریە .یــــادی ئەو ڕۆژە بیــــرەوەری ڕۆژی
خەیانەتی بێگانانە.بیرەوەری ڕۆژێکە كە بێگانەی گەلـی كـورد
بە ئاووری بێگانەوە دەنێن.دەی خـاكەلێوە ڕۆژێكـی مێـژوویە لە
ژیانی گەلی كورد دا كە دەرسـی یبـرەتە و دەسـت سـوتانە كە
بەلێنـــی دەســـەاڵتدارانی جیهـــان بە ڕوی خۆشـــی ئەوانەی كە
سـەودا بە چارەنوســی گەالن دەكەن بـاوەرنەكەین.گەلــی كــوردی
خاك دابە كراوی چارەنوس بڕاوی جەن سـوتاوی نیشـتیمان
وێران ،كە چەندین چەرخە لە دەست بێگانەی چـاوچنۆك و بـ
بەزەیــی ڕەنــ دەبــا .هەمـــوو دەمێــ لە بیــری ڕزگـــاری و لە
هەوڵـــی ئـــازادی دا بـــووە و لە هەمـــوو هەل و دەرفەتێـــ دا
ڕاپەریوە و موبارەزەی كردوە بۆ ڕزگاری لە دەسـت داگیركەرانـی
چــاو چنــۆك .گەورەتــرین دەرفەتــی بریتــی بــووە لە ڕۆژانــی
شەەژاوی جیهانی بەتایەبە ڕۆژهەالتی ناوراست.
لە مـــاوەی جەنگەكـــانی جیهـــانی یەكەم و دووهەم و جەنـــ و
شــەەژاویەكانی ڕۆژهەالتــی ناوڕاســت لە نێــوان داگیــركەران دا،
گەلی كورد توانیویەتی پەلە قـاژەیەك بكـاو ڕاپەر و ئـاوری
شــۆڕ بكــاتەوە و لە ڕۆڵە گیــان بازەكــانی كوردســتان هێــ ی
خەباتگێڕ پێكەوە نێوو ئەركـی موبـارەزە بزـاتە ر  .لە دوای
دابە كرانـــی یەكەم و دوهەمـــی كوردســـتان گەلـــی كـــورد زۆر
ڕاپەرین بووە و زۆرجار ئـااڵی شۆڕشـی ڕزگـاری خـوازانەی هەڵ
كردووە گیانی بەخت كـردووە و زەربەتـی گورچـوبڕی لە دژمنـی
داگیـــــركەر داوە ،بەاڵم دژمنـــــانی گەلـــــی كـــــورد بە هەمـــــوو
توانــایەنەوە چ لە بــاری سیاســی و چ لە بــاری نی امــی چ لە
بــــاری ئی تســــادیەوە بەبەرەكــــانی ی ڕاپەڕیــــن و موبــــارەزە
ڕەواكەیـــان كـــردوە و بەهـــۆی دەســـەاڵتی سیاســـی و نی امـــی
ئی تسادی كە هەیـان بـووە ،دەسـەاڵتدارە گەورەكانیـان كـردووە

لە گەلی كورد نەگەڕان دەمیان لە كاروباری هێنا پێ و دەستیان لە كاری موبارەزە نێودەوڵەتیەكان لە كوردستان و ئازەربایجان هەڵسوو .یەكێتی شـوڕەوی

ئازەربایجـان و كوردســتانی بە شـێوەی كۆمــارە خودموختـارێكی یەكێتــی خودموختارەكـانی شــورەوی نوانـد ،نەك لە بەر دڵســۆزی بـۆ گەلــی كـورد بەڵكــو لە بــۆ
سـەركەوتنی سیاسـەتی خـۆی و بەو هیــوایە كە ئێـران دابە دەكـر لە نــاو دەوڵەتە یەك گرتوەكـانی جەنگـی دووهەمــی جیهـانی دا .ئەمریكـا و ئینگكــی و
شوڕەوی ئەوی زۆربەشی خۆی دیاری كاو ڕەگی تێدا داكوت و كە هەرنەب بەب بەرتێ و ب وەرگرتنی ئیمتیاز بەج ی ناهێك .
كۆمـاری خودمزتـاری مەهابـاد بە ڕابەرایەتـی پێشــەوا و ڕۆڵەی بكیمەتـی كـورد قـازی محمــد لە دووی ڕێبەنـدانی  0940دا دامەزرانـد لەسـەر بیروبــاوەڕی بە
دیاری هاتوو لەالیەن یەكێتی ی شوڕەوی یەوە و سەر بـ كـار هێشـتنەوەی كۆمـاری خودمزتـار و دوای كۆبـوونەوەی قەوام السـكتەنە سـەرۆك وەزیـری ئەو كـاتی
ئێران لەگەڵ كاربەدەستانی شورەوی و بەلێنی نەوتی شیمال بە یەكێتی سۆڤیە  .پاشان كوردستان و كۆماری خودمزتار كەوتـنە بەر هێرشـی دڕنـدانەی هێـ ە
بە هاودەستی خۆیـان لەو شـتەدا و یسـبە االمـ و ڕێكزـراوە سەركو گەرەكانی شای نـوێنەری ئینگكـی و ئەمریكـا و ئـا بەتـاڵ بە ئاشـكرا كـرا لە  01دیسـمبێری  0101ڕێكەوتـی  42سـەرماوەرزی  0942دا شـای
نەتەوەییەكـانی كە لە ژێــر دەســتی دەســەاڵ دارە گەورەكــان ڕەگەز پەرسـتی داگیــركەر جـو لە داخــی خــۆی داخـی دوو دەوڵەتــی ئیســتیعمار گەری ئەمریكـا و ئینگكــی بە كۆمــاری خودمزتـاری مەهابــاد كە شــوڕەوی دژی
دان بۆ قرو قە یان كردووە لە ڕاست ئەو هەمـوو سـتەمەی كە ئەمکریالیستی دای ڕشتبوو ڕشت .
لە گەلــی كــورد كــراوە .لە ناوەراســتەكانی جەنگــی دووهەمــی دەب ئەوە لە بیر نەكەین كە قازی محمدپێشەوا ،ئەو دڵسۆزی و یەكێتیەی كە جەماوەری كوردستان لە ڕاسـت كـۆمەلەی ژ كـافی خۆیـان بویـان دەی دی كە
جیهانی دا هێ ەكانی یەك گرتوو دژ بە ئەڵمانی نـازی هـاتنە لە ڕاست ڕێكزراوەكەی ڕوسەكان نەیان دەنواند ،هەرچەند كە پـر بە دڵ كۆمـاری خودمزتـاری یەكە ڕ ی ئـازادی و ڕزگاریـان خـۆ دەویسـت كە نـاوی كۆمـاری
ئێرانەوە و ڕەزا شای مكهوری خوێن مژی ئێرانـی بەبـ هێـ ی و كـوردی بـوو ،بەاڵم لە نێوەكەیـوو لە ئامـانجی پاشـە ڕۆژەكەی سـەیان دەكـرد ،بە كـورتی بەەیـن بێگـانە و دەسـەاڵتدارەكانی دەرەوە گێرەكەیـان لە گەلـی كـورد
داگیركــراوی بە جــ هێشــت و حەمە ڕەزا وەك كەنــدولەی بــ شێواند و ل نەگەڕان گەلی كورد بـۆ خـۆی كـارەكەی خـۆی بكـا و ئەگەر ئەوانـی ڕاسـت دەكەن دڵسـۆزی گەالنـی ژێـر دەسـت و مـا خـوراوون بـ داسـەپاندنی
گیان لەسەر تەختی شایەتی داندرا .گەلی كورد لە كوردستانی باوەڕو رێبازی خۆیان یارمەتی گەلی كوردیان وەك گەلێكی لـ قەومـاوی چـارە ڕەشـی بـ دەرەتـان بـدایە .خـۆ ەمریـان درێـژ بـ لە خۆشـی بەلێنـی نەوتـی
ئێران دا بەدەرفەتی باشی زانی بۆ پێـ هێنـانی ڕێكزراوێكـی شیمال ،هەر دەڕۆشتن و دەیان گو گەزی چی و جاوی چی ڕۆیشتن و ڕیسەكەیان لە گەلی كورد كردەوە خوری .گەلی كوردیان بە گورگەكـان خـوارد داو لە بـری
میككــی كە جەمـــاوەری كـــوردی تـــ ئـــال و خەبـــاتی ڕزگـــاری بەرەوپێ چوون دەریایێ ناهومێدی و بێ اریان لە دڵی جەماوەری كورد دا.
خـــوازانە دەســـت پـــ بكـــا ،هـــا كـــۆمەڵە ژی كـــافی لە  42بەج هێشتنی قازی محمدی نەمر كە نەی دەویست گەلە دڵ شكستەكەی لەو تەنگانەدا بەج بهێك ئامادە بوو لە بەردەسـتی دژمنـی قـین لە دڵ دا بمێنێـتەوە
خەرمانــانی 0940دا پێــ هێنـــا ،كــۆمەلەی ژ كافێـــ كە و نەچێتە ژێر باڵی دۆتسانی كاتی و ڕوفەقای نێوە ڕ  .ئامادە بوو مكی خـۆی بە پەتـی سـ دارەكـا و بەڵێـی كـورد ڕاگەێنـ كە سـەربەخۆی لە موبـارەزەدا
ڕزگــاری گەلــی كــورد ئامــانجی بــوو .كــۆمەالنی كــوردەواری لە سەربەخۆی ل پەیدا دەب  ،دەستی بێگانە هەر بۆمار پ گرتن دەب .
هەمــــوو چــــین و توێژێــــ تــــ ی ئــــاالن و ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو قـازی محمـد بەجـ نەهێشـتنی كوردسـتان و خـۆ لە دار دان ڕای گەیانـد كە بـۆ گەلــی كـورد چ گـور چ سـوار و گەیانـدی كە ئـا بەتـاڵ كـاری فریشـتە بــاڵ
ڕێكزــــراوە گەشــــەی دەكــــرد و دڵــــی جەمــــاوەری كوردســــتانی سورەكان بووە ،من ڕازی بەو ئا بەتاڵە نەبووم و ئەوا خۆم دەكەم بە گاو و گەردنی گەلی هەناسە سارد و ناهومێد و سەر لێشـێواو كە بە دروشـمی میوانـانی
دەگەشاندەوە .ئەو بیرو باوەڕە كە پڕ بەدڵی خەڵ بـوو ،ئەو نەدیوو و نەناسی فریودەران و لە تەنگانەدا بە جێیان نەهێشتن .قازی محمدی نەمری و هەڤااڵنی مـاوەیەك لە زینـدانی ڕژێمـی شـای پەهـكەوی دا مـانەوە بـ
ئامانجە پیرۆز كە داخـوازی جەمـاوەر بـوو جـ ی هیومێـد بـوو ئەوە پەشیمانی لە خەبا ڕوو لە دڵیان كاو لە دروشـمی خەبـاتگێڕانە الدەن لە بەرامـبەر كاربەدەسـتانی ڕژێمـی سـەركوتگەری دا وێسـتان ،تـالە بەرەبەیـانی
كە زۆربەی خەڵكی كوردستانی لە دەور ئااڵ و ڕاپەرینـی گەلـی 01ی خاكەلێوەی  0940واتە چ و یەك ساڵ لەمەو بەر خۆی و دوو هەڤاڵی سەدری قـازی و حەمە حسـێن خـانی ئـامۆزای لە چـوارچرایی مەهابـاد ئەسـتۆی
كوردی كوردستانی ،بب بە ڕاپەرینێكی تێكڕایـی ئـارەزووی لە كەچ نەكردویان بەداری شەرە و كەرامە دا كرا.
مێژینە بێتە دی و كوردستانی كوێستانی چارەنوسـی بكەوێـتەوە سازمانی خەبـا جـارێکی دیـکە سەرەخۆشـی ئەو ڕوداوە دڵتەزێـنە بە گەلـی كـورد لە كوردسـتانی پـان و بەریـن دەلـ و داوا لە گەلـی كـورد دەكـا كە پشـت بە
دەســت خــۆی و ببــ بە پشــتیوان و پایەكــانی بــۆ موبــارەزە و یەكێتی ناوخۆ و هێ ی جەماوەری ببەستن و ئەو ڕوداوە و ڕوداوانی تری بە ڕوداوی بە پەرۆشـی سەردەسـت دانـێن و بـ انن بەڵێنـی دەسـەاڵ دارانـی دەرەوە بە
خەبــاتی بەشــەكانی تــری كوردســتانی پــان بەریــن .بەاڵم بە یەكێتی و بە هێ ی ت گەیشـتنی خۆمـان وەڕاسـت دەگەر  .بەربەرەكـانێی دژمنـانی داگیـركەر كاتێـ بە ئاكـام دەگـا كە نەهـێكن ببـین بە المصـالحە و كـااڵی
داخەوە دەســەاڵتدارە گەورەكــان كە كاریــان دەســت تێــوەردانی بازاڕی سەوداگەرانی سیاسە .
كاروبــــاری وەاڵتانــــــی دواكـــــــــەوتـوو وگەالنـــی ژێــردەستــە ،هەزار س و لە گیانی قازی محمد و هەڤااڵنی درود بۆ شەهیدانی كوردستان.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 941{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .خاکەلێوەی  1400ی کۆچی خۆری 20.

ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەبا ،ی کوردستانی ئێران

تەلەفون:
کومیتەی ناوەندی11110021001090:
پێوەندی هەولێر111100211000411 :
پێوەندی سكێمانی11110004001011 :

TEKOSHAN
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http://www.sazmanixebat.org
www.facebook.com/sazmanixebat
http://www.khabatmedia.com
htt//www.lawan.info
www.facebook.com/lawanixebat
telegram /sazmanixebat
Email: sazmanikhabat@hotmail.com

بە ڕێوەچـــــــوونی ڕ و ڕەســـــــمی نەورۆز ،لە بـــــــنکەی
سەرکردایەتـی سازمانـی خەبا ،ی کـوردستانــی ئێـــران
ئێــــــوارەی ڕۆژی شــــــەممە ٠ی خاکــــــ لێــــــو ی  ٠٠١١پـــا پێشـــکە

کردنـــی بەرهەمێکـــی هـــونەری لە

ب رامب ر بـ  ٠١مارسـی  ٠١٠٠لە بـنکەی ناوەنـدی الیەن هونەرمەند کاک مێهریاری کۆماسی ،پەیـامی
و بە ئامــــادەبوونی بـــــ شـــــێ لـــــ ئەنـــــدامانی ڕێكزراوەكــــــانی ئافرەتــــــان و الوانــــــی ســــــازمانی
سەرکردایەتی و پێشمەرگەو ئـ نـدامان ڕێـوڕ سـمی خەبـا  ،بەم بـۆنەوە لەالیەن بەڕێ ـ كـاك مــاردین
ســـاڵی تـــاز ی ٠٣٠٠ی کـــوردی – ٠٠١١ی هەتـــاوی زاهێدی ،ئەنـدامی دەسـتەی بەڕێـوەبەری ڕێكزـراوی
ب ـ ڕێــو چــوو .ســەرەتای بەرنــامەكە بە دەقەیەك الوانەوە پێشـــــــکە

کـــــــرا.دوای پێشکەشـــــــکردنی

بێـــــدەنگی بـــــۆ ڕێ گـــــرتن لە ڕۆحـــــی ســــــەرجەم چەنـدین بەرهەمــی شــیعرو گـۆرانی و ه ـ ڵک ـ ڕک ـ ،
شــەهیدانی كــورد و كوردســـتان دەســتی پێکـــرد و دوابڕگەی ڕێوڕەسمەکە م شز ڵـی نـ ورۆز لـ الیـ ن
پەیـامی نەورۆزی رێـ دار کـاک بابەشـێ حوسـێنی بەرێــــــ خــــــاتوو زێــــــنە حوســــــێنی ئەنـــــــدامی
ســـكرتێری گشـــتی ،لەالیەن بەڕێـــ كـــاك كامیـــ ســــــــــــــــەرکردایەتی ســــــــــــــــازمانی خەباتــــــــــــــــ و
نـورانی فەرد ئەنــدامی دەفــتەری سیاســی ســازمانی هـ ڵگیرســا .ڕێوڕەسـمەکە بە شــایی و هەڵکەرک ـ و
خۆشی دەربرین تا درەنگانێکی شەو درێژەی کێشا.
خەباتەوە پێشکە کرا.

