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 ٠٣ ،بانەمەڕی هەزار چوار سەدی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٣ئاوریلی دوو هـەزار و بیست و یەک ی زایینــی

پیرۆزبــایی كــا بابەشــێ ی حوســەینی بەبــۆنەی
بڕیارنامەی١١١ی كۆنگرەی ئەمریكا.
پەسەندكردن و دەرچونی بڕیارنامەی زۆرینەی كۆنگرەی ئەمریكا بۆ بە ڕەسمی
ناسینی مافی خەڵكی ئێران و بە ڕەسمی ناسینی مافی خەڵكی ئێران بۆ
دامەزراندنی حكومەتێكی كۆماریی لە سەر بنەمای جودایی دین لە دەسەاڵت و
حكومەتێكی غەیرە ئەتۆمی لە ئێران ،سەركەوتنێكی گەروەیە بۆ جواڵنەوەی
ئازادی وازی گەالنی ئێران و مقاومەتی سەرانسەری لە بەرانبەر ڕژیمی دیكتاتۆری
ئاخوندیدا .ئەو بڕیارنامەیە بە ئیمزای  ٠٠٢ئەندام ونوێنەر لە هەر دو حیزبی
دیموكڕات و كۆماری لە ئەمریكا ئیمزا كراو تیایدا پێشێلكرانی مافی مرۆف و
چاالكی ترۆریستی نێوەدەوڵەتی لە الیەن دەسەاڵتی ئێران و كردەوەی ترۆریستی بۆ
تەقاندنەوەی كۆبونەوەی بەرینی الیەنگرانی مقاومەت لە  ٠٣ژوئەنی  ٠٣١١لە
پاریس كە بۆ پشتیوانی لە ئێرانێكی ئازادو گەاڵڵەی  ١٣مادەیی خانمی مریەمی
كــۆنگرەی ئەمریكــا لە هەنگــاوێكی مێژووییــدا بریارنــامەیەكی دوو ڕەجەوی بەڕێوە چوو مەحكوم كردوە .هەروەها چەندین كردەوەی جینایەتكارانەی
حیزبی پەسەند كـرد .كـا بابەشـێ ی حوسـێنی سـكرتێری گشـتی دەسەاڵتی ئاخوندی و خاڵ و بەندی دیكە لەو بڕیارانامەدا دەست نیشان كران و بە
سازمانی خەبات لە پەیامێكدا كە لە فەیسبووكی تایبەتی خۆیـدا توندی حكومەتی جینایەتكاری ئاخوندی لە پێوەن بە جینایەتی بەردەوام لە
باڵوی كـردووەتەوە ،پەسـەند كرانـی ئەو بریارنـامە دوو حیـزبیەی بەرانبەر خەڵكی ئێران مەحكوم كرا .بڕیاڕنامەی ١١١ی مەجلیسی نوێنەرانی
كونگرەی ئەمریكای بە هەنگاوێكی گرینـ و مێژوویـی نـاوبردووە .ئەمریكا ئیشارەی بە بێ بەشی خەڵكی ئێران لە مافە سەرتاییەكان و نەبونی
كــا بابەشـــێ لەو پەیامەیـــدا وێــڕای ئیشـــارەدان بە نـــاوەرۆكی ئازادی كردوە ،هەر بەو هۆیەوەو دیكتاتۆری سەڵتەنەتی و شاهەنشاییان ڕەد
پەســـەندكراوەكەی كـــۆنگرەی ئەمریكـــا ،پیرۆزبـــایی بە رێبەریـــی كردەوەو هەروەها دژایەتیان لە گەڵ دیكتاتۆری مەزهەبی دەربڕی .بەم بۆنەوە،
مقــاومەتی ئێــران و ئەنـــدامانی ماندوونەناســی بەرەی مقـــاومەتی پیرۆزبایی گەرم بە ڕێبەری مقاومەتی ئێران تێكۆشەران لە جواڵنەوەی
ئێران پێشكەش كردووە .دەقی پیرۆزبایی بەرێز سكرتێری گشـتی سەرانسەری ئێران پێشكەش دەكەم.
سازمانی خەبات:
بابەشـــێ حوســـەینی ،ســـکرتێری گشـــتی ســـازمانی خەبات،یکوردســـتانی ئێـــران.

یـەکیەتی ئورووپا ،بازرگانــی نێوان کـۆمپانیا ئورووپاییەكان لـەگەڵ ڕژیمی ئێران تاوتوێ دەکات
ڕۆژی چوارشـــەممە  22ی بـــانەمەڕ ,ڕاوێژکـــاری بـــااڵی دادگـــای یەکێتـــی
ئورووپـا ,باسـی لەوە كـردووە كە ئەگەر کۆمپانیـا ئورووپاییەكـان بە هــۆی
ترس لە سـزاکانی ئامریکـا  ,گرێبەسـتی خۆیـان لەگەڵ بانـ و شـیرکەتە
ئێرانییەکــــــان هەڵوەشــــــاندبێتەوە ,لەگەڵ کێشــــــەی یاســــــایی ڕووبەڕوو
دەبـنەوە.ئەم بۆچــوونە لەســەر بڕیـاری ســاڵی  2102ی ســەرۆک کۆمــاری
ئەوکاتەی ئامریکا (دۆناڵـد ترامـ ) ,کە بە پێـی بڕیـارێكی ئەو ئامریکـا
بە شــــێوەی یەک الیەنە لە بەرجــــام هــــاتە دەرەوە  ,دەرکــــراوە.بەپێــــی
ڕاپـــــۆرتی ئاسۆشـــــێتد پـــــرێس ,لەو کـــــاتەدا بە مەبەســـــتی پاراســـــتنی
قازانجەکــــانی ئورووپــــا لە ئێــــران  ,یەکێتــــی ئورووپــــا بڕیارنــــامەیەی
پاراســتنی نووســی ,کە بە پێــی ئەم بڕیارنــامەیە  22واڵتــی ئەنــدام لە
جیرارد هۆگان,تەئکیدی دەكاتەوە کە کۆمپانیـا ئوروپاییەكـان,
یەکێتـــــی ئورووپـــــا ئەگەر لە ئێـــــران ســـــەرمایەگوزاری بـــــکەن  ,ســـــزا دەبـێ بـۆ هەڵوەشــاندنەوەی گرێبەسـتەکانیان لەگەڵ شــیرکەت و
نــادرێن .بەاڵم هەنــدێ لە شــیرکەتە ئورووپاییەكــان کە زۆرتــر لەگەڵ ئامریکـــا بانکەکــــانی ئێــــران  ,هۆکــــارێکی پتەویــــان هەبێــــت و دەبــــێ

بـــازرگــانییان هـەیـــــــــە  ،بـۆ ئەوەی نەکەونــە بــەر گــەمارۆکانــی.دادوەری گشتــــی بیسەلمێنن کە هۆکارەكەیان ترس لە ئامریکا نەبووە.

تا ستەمم لە سەرە

رێی خەباتم لەبەرە

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

سەرنجێ لەسەر شەری غەزە و ئیسراییل!
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ئیسراییل لە سـوریە تەنگـی بە هێزەكـانی
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رژیمـــی ئاخونــــدی هەڵچنیـــوە و زیــــانێكی
زۆری پێگەیانــــدوون .هاوكــــات ئیســــراییل
ڕۆڵـــــــــی هەبـــــــــووە لە كوشــــــــــتنی گەورە

دوو دەوڵەتی ئیسراییل و فەلەستین بوونی تیرۆریسـت قاســمی ســلێمانی ،فەخریــزادە،
هەیە و لە كــــــــــــــــۆری گشــــــــــــــــتی نەتەوە زانایــانی ئەتـــۆمی رژیـــم ،لەكـــار خســـتنی
یەكگرتووەكانیشدا دیانی پێدانراوە .بەاڵم بــــــنكەی نــــــاوكەیی نەتەنــــــز و هێرشــــــی
الیەنــی فەلەســتینی لە كــۆنەوە بەو قەرارە ئە لكترۆنــــــی بە مەبەســــــتی پەك ســــــتنی
رازی نەبــــــــوون ،بەتــــــــایبەت حەمــــــــاس و بەرنـــامەی نـــاوكەیی رژیـــم ،بـــوونە هـــۆی

جیهــــادی ئیســــیمی بە دەسیســــەی دەرەكــــی ئەوەی كە رژیـــم هەرەشـــەی تـــۆڵەكردنەوە
زیــاتر كێشـــەیان بـــۆ ئاشـــتی و سەرخســـتنی بكـــات و كــــاردانەوەی هەبــــێ ،ئەگەرچــــی

دوانیـــــوەڕۆی دووشـــــەممە 21ی بـــــانەمەڕی
0011ی هەتـــــاوی ،بـــــۆ جـــــارێكی دیـــــكە
پەالمــــاری مووشــــەكی حەمــــاس و جیهــــادی
ئیســیمی بــۆ ســەر خــاكی ئیســراییل دەســتی
پـــێ كـــردەوە ،لە بەرامبەریشـــدا ئیســـراییل
هێرشـــــــــی كـــــــــردە ســـــــــەر نەواری غەزە و
بۆردومـانی ئەو شــوێنانەی كـرد كە حەمــاس
و جیهـــــادی ئیســـــیمی لێـــــی جێگیـــــرن .لە
ئەنجـــامی ئەو هێرشـــانەدا تـــا ئێســـتا 65
كـــوژراو  361برینـــدار لە غەزەییەكـــان و
كوژراوێــــ و چەنــــد ئیســــراییلی بەهــــۆی
مووشــــەكەكانەوە برینـــــدار بــــوون .پرســـــی
فەلەستین یەكێ لە پرسـە جیهانیەكـانە و
ســـــــااڵنێكە بــــــــێ چارەســـــــەر مــــــــاوەتەوە،
ســەرنەكەوتنی پرســی فەلەســتینیەكان هــۆی
زۆری هەیە بەاڵم ئەوەی لە ئێســــــــــــــــــــتادا
پێویســتە زیـــاتر پەنــجەی لەســـەر دانـــدرێ
ئەوەیە كە وێـــــڕای ئەوەی فەلەســـــتینیەكان
مــــــــافی خۆیـــــــــانە وەاڵتیــــــــان هەبـــــــــێ و
ڕازیبــــوونێکـــــــی نێــونەتــەوەیــــی بــــــــــۆ

پرســــی فەلەســــتین ســــاز كــــردووە و هەتــــا رژیمـــــــــــــــــی ئاخونـــــــــــــــــدی توانـــــــــــــــــای
هــاتووە هەل و دەرفەتــی زۆریــان لە دەســت رووبەرووبـوونەوەی ڕاسـتەوخۆی ئیســراییلی
داوەو بەدرێژەدانــی کێشــەکەش بەشــی زۆری نـــــیە ،بەاڵم بەنـــــاوی تــــــۆڵەكردنەوە لە
زیانەکـــانی بەشـــی خەڵكـــی ســـییلی غەزە ئیســـــراییل بە رێـــــگەی تـــــاقم و گـــــروپە
بــــووە.یەكــــێ لەو هۆیــــانەی بــــوونە هــــۆی تیرۆریســـــــــــتەكانەوە ،لەدوای جەژنـــــــــــی
لەدەســـت دانـــی دەرفەتەكـــان ،پشتبەســـتنی ئورشــــەلیم و ڕۆژی قــــودس!ئەم ئاگرەشــــی
حەمــــاس و جیهــــادی ئیســــیمی بە الیەنــــی هەڵگیرســـــاند و خەڵكـــــی ســـــییلی غەزەی
دەرەكی و بەتایبەت رژیمی ئاخوندی ئێـران تووشــــی نەهــــامەتی و كارەســــاتی زیــــاتر
بووە .ئەو رژیمەش تەنیا بۆ قازانجی خۆی کـــــرد.ئەوەی لە غەزەی و ئیســـــراییل روو

بەاڵم ئەوەی حەمـاس و جیهــادی ئیسـیمی دەیــكەن نە خەبـات نــیە بـۆ چارەســەری پرسـی فەلەســتینیەكان،
بەڵكوو بە كردەوە بوونەتەوە جێبەجێكاری بەرنامە و ئەجیندای رژیمی ئاخوندی ،بەو شـێوە كاركردنەشـیان
جــوێ لە قوربــانی مرۆیــی و زیــانە مادیەكــان لە غەزە ،هــی ئاكــام و نەتیجەیەكــی سیاســی پۆزەتیــ

و

ئەرێنیــان بــۆ پرســی فەلەســتین وەدەســت نەهێنــاوە ،بە پــێچەوانەوە پشــتیوانی نێــونەتەوەیی و ناوچەییــان
بە كاری هێناون و پشـتیوانی لە فەلەسـتین دەدا جێـــــی داخــــــی هەمـــــوو وێژدانێكــــــی زیاتر لەدەست داوە و پشتیوانەكانی دوێنێی پرسـی فەلەسـتین ئەورۆ دۆسـتی نزیكـی ئیسـراییلن و بـوونەتە
تەنیــا ڕووكەشــێ بــووە بــۆ گێرەشــێوێنی و زینـــــدووە ،بەاڵم خـــــاڵی جێـــــی ســــــەرن خــــاوەن بەرژەوەنــــدی و قــــازانجی هــــاوبەش و فەلەســـــتین ئەو ســــەن و قورســــاییەی لە ســــاتو ســـــەودا
ئاژاوەنـــانەوە ،بـــۆ ئەو مەبەســـتەش رژیمـــی هەڵوێســـــــتی تــــــــاكی كـــــــوردە لە ســــــــەر سیاســیەكاندا نەمــاوە.خــۆ كــردنە تەرەف لە ڕووداوێكــی وە شــەڕ و تێكگیرانــی ئیســراییل و فەلەســتین كە
ئێران بە دابـین كردنـی پـووڵ و چەكوچـۆڵ رووداوەكــانی فەلەســتین و ئیســراییل! زۆر هی قازان و بەرژەوەندیەكی بۆ پرسی نەتەوەیی كورد و بـزوتنەوەكەی نـیە ،لە الیە فوکوسـمان لەسـەر
بـۆ حەمــاس و جیهــادی ئیســیمی ،هەر كــات كەس تەنیا لە ڕووی تەعەسوبی دین یـان پـرس و خەبــاتە نەتەوەیـیەكەی خۆمــان و دژایەتــی رژیمـی ئێــران كەم دەكــاتەوە و لەالیەكـی دیــكە هێــزی

بە پێویســتی زانــی بــێ بەكــاری هێنـــاون و هەنـدێ لە ڕووی نەیاریــان بـۆ دیــن ،یــان
ئاگری شەڕ پێ خۆش كـردوون ،لە ئاكامـدا كەســـانێ بە هــــۆی هەنــــدێ هەڵوێســــتی
پاشەكشــەی زیــاتری پرســی فەلەســتینی لــێ سیاســـی الیەنەکـــانی دەرگیـــر ،بە گەرمـــی
كەوتـــووەتەوە.لە بەرامبەریشـــدا ئیســـراییل پشــــتیوانی دەكەن یــــان ئەوەی بەتونــــدی
وێڕای دیفاع لە خۆی لە بەرامـبەر حەمـاس دژن.بە ڕای مـــــن فەلەســـــتینیەكان مــــــافی
و جیهـادی ئیســیمی ،هاوكـات ئەونــدەی رێ خۆیانە بەدوور لە دەستی دەرەکی بەشـێوە
دەســتی هەبــووە پەالمــاری فیتــنە گەورەكەی رێگەپێـــــــدراوەكان خەبـــــــات بـــــــكەن بـــــــۆ
داوەو زیانی جەرگبڕی لێداوە.

هاتنەدیی مافەکانیان.

مرۆییمـــان ئەونـــدەی دیـــكە دابەش دەبـــێ.فەلەســـتینیەکان ئەگەر یە دژمنیـــان هەیە ئـــێمەی كـــورد چـــوار
حكومەت بە هەموو توانا و بە هەر شێوەیە بۆیان دەست دەدا دژایەتیمان دەكەن .جا بۆیە كـورد پێویسـتە
بەو كەرەسـتە و توانــایەی هەیەتــی خـۆی بــۆ پرســەكەی خـۆی تەرخــان بكــات ،هاوكـات نە بەســەر دیــن و
مەزهەب و ئەفكـــاردا دابەش نەبـــین ،بەڵكـــوو لەگەڵ رێـــز بـــۆ دیـــن و مەزهەب و ئەفکـــاری خەڵکەکەمـــان،
قـازانجە نەتەوەییەکـان و بــزوتنەوەی رزگـاری وازانەی كوردســتان خـاڵی هـاوبەش و كۆكەرەوەمــان بـێ.كۆتــا
خاڵ ئەوەیە كە پرسی فەلەستین دەتوانێ دەرسێكی گرینگمـان بـداتێ ئەویـ ئەوەیە كە خەبـات و شۆرشـی
هەر نەتەوەیە پشـتی بە الیەنــی دەرەكــی بەســت ،نە هەر ســەركەوتوو نـابێ ،بەڵكــوو دەبێــتە زیــان بــۆ
خا و خەڵكەكەی.

پێشـمەرگە و الیەنگـر تەواوكەری یەكتـر و ســەرمایەی پـــ نابـــ رێکـــی كـــورد لـــ بـــ رد م  UNلە شـــاری
ماردین زاهیدی
مرۆیی سازمانەكەیانن
هەولێر ،ئاگری ل ج ست ی خۆی ب ردا
هەر بـــۆیە پێشــــمەرگایەتی هەر بەوجــــۆرە کە لە ناوەکەیــــدا
دیــار بـــۆ خەبـــات و ڕزگـــاری وازی گەل و نیشـــتمانەو لەگەڵ

ســـــەوداو بازرگــــــانی زۆر جیـــــاوازەو بە خــــــۆبەخ پێناســــــە
دەکــریەت .هەر بــۆ ئەوەســـە ئەو كەســەی ئەوێــتە پێشـــمەرگە
الی نەتەوەو ئازادی وازان بەچاوی ڕێـز تەواشـای ئەكـریەت و
پێشــمەرگە دەبێــتە سەرمەشــقی ژیــان و ســومبولی قارەمــانی و
فیـــداكاری .زۆرجـــار وا پـــێ هـــاتووە بە هـــۆی كێشـــەگەلێكی
تـایبەت ،ئەو كەســەی پێشـمەرگەیە نــاتوانێ درێـژە بە كــار و
ئەركە تەشـــــكییتی و پێســـــپێردراوەكانی بـــــات و لە ریــــــزی
پێشمەرگایەتی دەچێتەدەر و دەبێتە الیەنگـر .الیەنگـر لەگەڵ
ژیـــانی تـــایبەتی خـــۆی ســـۆز و پایبەنـــدی بـــۆ تەشـــكییت و

هەموومــان بـــاش دەزانــین کە هۆکـــاری پەیوەســـت رێبازەكەی ئەمێنێ و لە هەندێ كار و چاالكیـدا دەچـنەوە بە
بوونی کەسەکان بە سازمان و حیـزبە سیاسـیەكان دەم ســــــازمانەكەیان و بەپێــــــی فرســــــەت و تواناكــــــان ئەر
بەهــــۆی نەبــــوونی ئــــازادی و چەوســــاوەنەوە بە ئەگــرنە ئەســتۆ .ئەركــی پێشــمەرگە و الیەنگــر لەوەدا لەیەک
دەســتی ڕژیمـــی گەنــدەڵ و خـــوێنڕێژی ئاخونـــدی جیــــا دەکــــرێتەو  ،واتە مــــادام کە تــــۆ پێشــــمەرگە بیــــت لە
ئێــــران و لەســــەر بــــاردۆخی نالەبــــاری ژیــــانە .چوارچێــوەیەکی دیــاری کـــراو و یاســاو سیاســەتی تـــایبەت بە
خەڵکــی کوردســتان میللەتێکــی چەوســاوەی دەســتی پێشــــمەرگە و الیەنـــــی سیاســـــی خـــــۆت پەیـــــڕەو دەکـــــا .ئەو

ڕژیمـی ئاخونـدیە و بـاری ئابووریـان بـاش نیــیەو ئەركانەی پێشمەرگە و ئەنـدام و الیەنگـر گـرێ دەدا بە یە
تــــــا زۆرتــــــرین ڕادە بەدەســــــتی ئەو حکــــــومەتە ئوســــولە تەشــــكییتیەكانی ســـــازمان و ئامــــانجە بەرزەكـــــانی
خـوێنڕێژە وەزاڵە هـاتوون و بەشـێ لەو خەڵــكە نەتەوەی كوردە ،هەر بۆیە پێشـمەرگە و الیەنگـر لە ئامـانجە
کە توانیویــانە پەریــوەی دەرەوەی وەاڵت بــوون و یەكــــن بەاڵم لە چــــۆنیەتی كــــاركردن و تێكۆشــــان و مــــاف و
بە ناچــــــار ملیــــــان داوەتە ژیــــــانی تــــــاڕاوگە و ئەركــدا جــوێ دەكــرێنەوە .كۆتــا قســە ئەوەیە كە رۆڵەكــانی
دیاســــــپۆڕا ،و بەشــــــێكی دیــــــكەش كە بڕیــــــاری كـــورد پێویســـتە لە پێنــــاو ئامانجەكانـــدا رێـــگەی خەبــــات و
بەرەنگــاری ئەو دۆخە ســەپاوەیان داوە لە ڕیـــزی مقــــاومەتی رەوای نەتەوەكەیــــان بگــــرنەبەر و لە هەر دۆخ و
هێزە شۆرشیگێڕەكانی كوردستاندا جێگیـر بـوون و شەرائیتێكدا بن ئامان و سازمانەكەیان ئەولەویەتە بۆیـان و
خەباتیـــان كـــردووەتە پیشـــەی خۆیـــان و بەپێـــی بەتــــایبەت پێشــــمەرگە و ئەنـــــدام و الیەنگرانــــی ئاشـــــكرای
توانـا هەوڵ دەدەن بە موبـارزەیەکی شــیاو و ڕەوا ســازمان كە پەریــوەی دەرەوەی وەاڵت بــوون وەكــوو ســـەرمایەی
بەیەکجــــاری کۆتــــایی بە دەســــەاڵتی ئاخونــــدان مرۆیــــی گرینــــ و كــــاریگەر ،بــــۆ بــــردنە پێشــــی ســــازمان و
بێرن.
ئامانجەكانی كار دەكەن.

كەسـێ لە پەنـابەرانی كـورد ،نیشــتەجێی شـاری هەولێـر،كە الی ـ نگـری سـازمانی خ ـ بـاتە ،چـ نــدین
جارس ردانی نوسینگ ی ڕێک راوی ن تـ و یـ کگرتـو کـان د کـات ،لـ شـاری هـ ولێـر و داوا دەکـات کـ
بــۆ د ســت ب ـ رکردنــی ماف ـ کــانی و باشــترکردنی ژیــان و گــوز رانــی هاوکــاری بکرێــت ،ب ـ اڵم و اڵمــی
نادرێت ـ و  .ســ ر نجــام بە داخەوە نیــوەڕۆی ئەمــڕۆ سێشــەممە  2120- 6- 02لــ پــاش ســ ردانــی
بــار گــای ن ـ ت ـ و ی ـ کگرتــو کــان ب ـ بەرپرســانی بارەگــاکەی ڕاگەیانــدوە ،ئەگەر بێــت و هاوکــاری
نەکرێت و داواکارییەکانی جێبەجێ نەکرێـت ،خـۆی دەسـووتێنێت .یـ کێـ لـ و دوو پەنـابەرە بە نـاوی
محەمــمەد ،لەبەردەم چــاوی چەنــد راگەیانــدنێ ئــاگر لــ خــۆی ب ـ رد داو ئــ و ئ ـ ندامــ ی دیکــ ش
ل ـ کــاتی کوژان ـ و ی ئــاگر ک ـ ب ـ شــێ ل ـ ج ـ ســت ی د ســوتێ.جێــی ئامــاژەیە دوای نیوکــاتژمێر لە
ڕووداوەکە ،ئەمبواڵنســــــێکی بارەگــــــای نەتەوە یەکگرتووەکــــــان ئەو پەنابەرەیــــــان گواســــــتووەتەوە
نەخۆش انەی ئیمێرجێنسی و دۆخی تەندروستی ناجێگیرە.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.
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لێــدوانی کومیت ـ ی نــاو نــدی ســازمانی خ ـ بــات ل ـ
پ یو ند ب وتووێژی ج واد ز ریف
لە چەنــد ڕۆژی رابــردوو دا پـــ یــامێکی د نگـــی جــ واد ز ریـــف
و زیری د ر و ی ڕژیم لە ڕاگەێنە گشـتیەكان بـاڵو كـرایەوە ،کـ
ئــــــ و لێدوانــــــ پێناســــــەی داڕمــــــاوی و بــــــێ ســـــــەرەوبەرەیی
دەسـەاڵتدارانی ڕژیـم دەكـا و خـودی زەریــف ڕایگـ یانـد کـ ئ ـ و

لێدوانانــــــ نهێنــــــی بــــــوون و قــــــ رار نــــــ بــــــوو بــــــاڵو
و کــرێن.باڵوبونــ و ی ئــ م وتـــووێژ نهێنیــ ی ڕژیــم د رخـــ ری
نمایشــــێکی دەســــەاڵتە بــــۆ دەربــــازبوون لە قەیرانەكــــان و ئەو

هەلــومەرجەی كە دەســەاڵتی تێــدایە،و هەلومەرجێ ـ كە ڕوخــان
و لە نـــــــــــاوچونی دەســـــــــــەاڵتی تێـــــــــــدا بەرچـــــــــــاو دەكەوێ.
.١جەواد زەریـــف بە بـــاس كردنـــی هێنـــدێ لە ڕاســـتیەكان كە
حكـــومەت و بەشـــی ئیجرایـــی و بە تـــایبەت وەزارەتـــی دەرەوەی
لە ڕەوتــی دیرۆکــی بەرەو پێشــچوونی گەالنــی دونیــا دا،
زۆر رووداوی جێگـــای ســـەرن هەن کە تـــا مرۆڤـــایەتی
مابێ،گرینگی و بایەخیان دەمێنـێ و لە نـاو هەر گەل و
نەتەوی دا دەبنە سەرەتا و دەلیوەێ بۆ خۆ دەرخستن
و خۆناســـــاندن و هەڵـــــدان و بەرەو ســـــەر چـــــوون .لە
دووتوێی الپەڕەکانی دیرۆکی گەلی کـوردی دا ئەو ڕۆژە
مێژوویـــی و پـــڕ بـــایەخ و بەرچـــاوانە زۆرن کە شـــیاوی
ئەوەن نەوە لە دوای نەوە یادیـان بکــاتەوە و پیــرۆزی و
بەرزیـان وەک شـانازاێکی نەتەوایەتـی ڕابگـرێ .یەکێ ـ
لەو رۆژە پڕشــــــــــنگدارانەی دنیــــــــــای زانســــــــــت وازی
نەتەوەکەمــان ،رۆژی ٠٠ی ئــاپریلی ســاڵی 1898ی
زایینـی یە ،کە لەو دا یەکەم ژمـارەی ڕۆژنـامەی کــوردی
بە ناوی ،،کوردستان،،چاپ و باڵو کرایەوە .لەم رۆژەدا
خەم ــۆران و روونــاکبیر و شــارەزایانی بــواری ئەدەب و
فەرهەن ـ و زمــانەوانی کــوردی ،چاالکــانە و بەکــردەوە
هاتنە ناو سەنگەری خەباتی نەتەوایەتـی و نیشـتمانی
و زانســـت وازی و ڕۆژنـــامە نووســـی گەلەکەمـــانەوە و بە
هەســـت کـــردن بە پێویســـتی و دەوری ڕۆژنـــامەگەری لە
پێنــاو پێش ســتن و ناســاندنی خەبـــاتی ڕەوای گەلەکە
مــان لە نــاو خــۆ و دەرەوەدا ،زۆر بــاش هەســتیان بەوە
کردبـــوو کە ڕۆژنــــامە نووســــی تــــا چەنــــدە لە پێنــــاوو
روونــاکبیری نەتەوەیــی دا گرینگــی هەیە و نــاکرێ لێــی
بـــی خەم بـــن و نەکـــرێتە چەک و ئـــامرازێکی بەهێـــز و
کاریگەر لەو پێناوەدا.
ئەو هەسـت و سـۆزی نەتەوەیـیە لەو سـەردەمەدا ،هــانی
رووناکبیران و زانایانی بواری زمان و ئەدەبی کـوردی دا
بۆ ئەوەی بکەونە چاالکی و تێکۆشان لە پێناو نووسـین
و باڵوکـــردنەوەی وتـــار و گۆڤـــار و ڕۆژنـــامە بە زمــــانی
شـــیرینی کـــوردی .بەاڵم لە هەل و مەرجەی ئەو کـــاتی
کوردســـــــتان دا و بـــــــوونی دەســـــــەاڵتی دژە زانســـــــت و
پێشــــــکەوتنی گەالنــــــی نــــــاوچەکە ،واتە دەســــــەاڵتی
عوســـــــمانیەکان ،لە ژێـــــــر فەرمـــــــانڕەوایی ســـــــوڵتان
عەبدولحەمیـــــــــــــــــــــد دا ،ئەو دەرفەتەی نەدەدا کە لە
کوردستان  ،یان النی کەم لە پێتەختی دەسەاڵتیان کە
ئەستەنبوڵ بوو ،ڕۆژنامەێ بە زمانی کـوردی دەر بچـێ.
هەر بـــۆیە بەناچـــاری ،خەم ـــۆران و دڵســـۆزانی کـــورد
هەوڵیـــان دا ئەم ئەرکە پیـــرۆز و بەنـــرخە لە دەرەوەی
کوردســـــــتان و بە دوور لە دەســـــــەاڵتی داگیرکەرانــــــــی
کوردستان بەڕێوە ببن.
لە کەش و هەوای سیاســی ئەو ســەردەمەدا گونجــاوترین
شوێن بۆ ئەم کارە پیرۆزە  ،واڵتی میسر بـوو کە لەژێـر
دەسەاڵتی محمد علی کبیر دا بەڕێـوە دەچـوو کە ئەویـ
لە ســــــــــاڵی  0203- 0216لە ژێـــــــــــر دەســـــــــــتەیی
عوسمانیەکان دا بوو،و ڕزگاری ببو و ببوە شـۆێنێ بـۆ
حەوانەوەی شۆڕشگێڕ و ئازادی وازانی نەتەوە جیاجیا و
وەزاڵەهاتوەکـــان لە حـــوکم و دەســـەاڵتی ئێمپراتـــۆری
عوســـمانی و دســـەاڵتی تەختـــی تاوســـی قاجاڕیەکـــان.
بنەماڵەی دڵسـۆز و خەبـاتگێری بەدرخانیەکـان کە لەو
ســـــەردەمەدا خـــــاوەن پـــــلە و پـــــایەی خوێنـــــدەواری و
رووناکبیری بوون ،لە ڕۆژی پێن شەممە 22ی ئاپریلی
ساڵی 0232ی زایینی ،یەکەم ژمارەی ڕۆژنامەی کوردی
بەنـــاوی کوردســـتان لەالیەن روونـــاکبیری بە هەســــت و
دڵسۆزی نەتەوە و نیشتمان ،،میقداد بەدرخان لە شاری
قاهیرەی پیتەختی میسر لە چاپ انەی" ئەلهـییل" دەر
چـــــوو .دەرچونی یـەکەم ژمارەی ڕۆژنامەی کـــــــــوردی

کوردســــتان ،بە دوو زمــــانی کــــوردی و تــــورکی ،بــــوە
زمانحـــاڵی گەلـــی کـــورد و خەبـــاتە ڕەواکەی لە پێنـــاو
ئازادی زمـان و فەرهەنگـی کـوردی دا و سـەرەڕای ئەوەی
کە بە ئـــاوارەیی کـــاری دەکـــرد لە مـــاوەی دوو مانـــ دا
پێن ژمارەی لێ چاپ و باڵوکرایەوە .بە هۆی دژایەتـی
دەســـەاڵتی عوســـمانی لە رێـــگەی بەکرێگیڕاوانیـــانەوە،
بەڕێوەبەرانی ئەم ڕۆژنامە تاقانە کوردیە ،ناچار بوون
بــۆ درێــژەدان بە ئەرکــی پیڕۆزیــان شــوێنی چــاپی ئەم
ڕۆژنامەیە بگـوێزنەوە بـۆ شـاری ژنێـ پێتەختـی واڵتـی
سویس و لەوێ لە الیەن عەبدولرەحمان بەدرخـان بـرای
میقداد بەدرخانەوە چـاپ و بـاڵو دەکـرایەوە .پاشـان بـۆ
شـاری لەنـدەن و دوایە بـۆ شـاری فالکسـتۆن لە خـواروی
بریتانیـا گــوێزرایەوە و لە دوای ماوەێـ بــرایەوە شــاری
ژنێــــ و تــــا کـــــاتی بــــاڵو بــــوونەوە ژمـــــارە  30ئەم
رۆژنامەیە لە ساڵی  0312هەر لەوێ مایەوە.لە دوای
شـۆڕش و ڕاپەڕینــی ســاڵی  ، 0312ســورەیا بەدرخــان
کــــــوڕی ئەمــــــین عەلــــــی بەدرخــــــان سەرپـەرەستـــــــــی
ڕۆژنامـــــەکـــــــەی لـــــــە ئــــەستـــــۆ بـــوو ,رۆژنـــامەکەی
هێنــایەوە تــورکیە و شــاری ئەســتەنبوڵی کــردە جێگــای
باڵوکردنەوەی  ،بەاڵم لە کاتی شـەڕی یەکەمـی جیهـانی
دا ناچـار بــوو ســەر لە نـوێ ،بیبــاتەوە قــاهیڕە و هەر
مانگەی دوو ژمارەی لـێ چـاپ و بـاڵو بکـاتەوە .لە دوای
کۆتــایی هــاتنی شـــەڕی یەکەمــی جیهــانی  ،ڕۆژنـــامەی
کوردستان بۆ جاری چەندەم هێنـدرایەوە تـورکیە و کـرا
بە گۆڤــــارێکی نــــوێی و لە ئەســــتەنبۆڵ چــــاپ و بــــاڵو
دەکرایەوە.
بە خوێندنەوە و سەرن دا بە الپەڕەکـانی ئەم ڕۆژنـامە
کــوردی دا دەردەکەوێ کە ڕۆژنـــامە و میــدیای دڵســـۆز و
دوور لە چەواشـــــەکاری و بەرژەوەنـــــدی وازی ،چەنـــــدە
کارێگەری لە سەر پێش ستنی شۆڕش و زانیـاری دان بە
کـــــۆمەاڵنی خەڵـــــ و بردنەســـــەری رادەی زانســــــتی و
پەرەپێـــدان و زینــــدو راگرتنــــی هەســــتی نیشــــتمانی و
پێگەیاندنی نەوەی بەرپرسیار و دڵسۆز دا ،لە راسـتای
گەیشـــتن بە رزگــــاری نەتەوە و ئـــاوەدانی نیشــــتمان دا
دەوری ئەرینــــی و بەرچــــاوی هەیە .وێــــڕای بە پیــــرۆز
راگرتنـی ئەم یـادە پیــرۆزە ،هیـوادارم تێکـڕای میــدیای
کـــــوردی خەم ـــــۆری فەرهەنــــــ و کلتـــــور و ئەدەبــــــی
نەتەوایەتیمـــــان ،بە هەســـــت و ســـــۆزی نەتەوایەتـــــی
وپاراسـتنی بەهـا بەرزەکـانی زمـان و فەرهەن و کلتــوری
کوردەواری،کــار بــۆ پێش ســـتن و پەرەپێــدانی میـــدیای
نەتەوەکەمان بکەن لە هەموو بوارەکانی ڕاگەیاندن وەک
دەن و ڕەن و نووسین و نواندن دا،ببنە ئاوێنەی بـاال
نـــــــوینی ڕاســــــــتیەکان و بە دوور لە چەواشــــــــەکاری و
بزڕکاندنی کلتور و فەرهەنگی کوردی خزمەت بە کلتور و
فەرهەن و رووناکبیری نەتەوایەتـی کـورد و کوردسـتان
بکەن .رێگە نەدەن بێسـتان و بـاغچە و دێـبەری زمـان و
ئەدەبـــی روونـــاکبیری نەتەوەکەمـــان بـــژار و ئـــافەت و
گیاکەڵەی فەرهەنـ و ئەدەبیـاتی نەخـوازای بێگانـان،
سیس و ژاکاوی بکا و  ،نەهێڵن کۆگای سووری خەرمانی
بەڕێــژەوی زمــان و کلتــور و فەرهەنگمــان کە شــوناس و
هۆوییەتی نەتەوایەتیمانن  ،چەوەڵ و چەقڵ و چەوێڵی
تیکەوێ و بێ پێز و بی هێزی بکات.
پیرۆز بێ یادی  023ساڵەی دەرچـوونی یەکەم ژمـارەی
ڕۆژنامەی کوردی ،،کوردستان.

ڕژیم دەسەاڵتیان نیە ،ئامانجی سەرەكی ئەوەیە كە ئەگەر خـۆی
بۆ هەڵبژاردنی سەرۆ كۆماری ڕژیم بپاڵێوێ ،بـازار گەرمـی بـۆ

ڕوسیە هێزی سپای پاسدارانی بـۆ هێنـانە دیـی ئامانجەكـانی لە سـوریە

خــۆی و بە شــێوەی گشــتی تــر بــۆ شــانۆی هەڵبژاردنــی ســەرۆ بەكار هێناوەو هەروەها ڕوسیە خوازیـاری ڕێكەوتنـی حكـومەتی ئەمریكـاو
كۆمــــــــــــــــــــــــاری داهــــــــــــــــــــــــاتوی ڕژیــــــــــــــــــــــــم بكــــــــــــــــــــــــات .حكومەتەكانی ئوروپایی لە گەڵ دەسەاڵتی ئاخوندی نەبووە ،ئەو بەشـە
 .٠وەزیـــــری دەرەوەی ڕژیـــــم بـــــاس لە نـــــاكۆكی خـــــۆی لە گەڵ لە قسەكانیشــی بەو ئامـــانجەیە كە لە الیە الیەنـــی خـــاوەن هێـــز لە
فەرماندەی ترۆریستی قودس ،قاسـم سـلێمانی دەكـات .ئاشـكرایە دەسەاڵت هانبدات جارێكی دیكە لە گەڵ وواڵتانی ڕۆژئـاوایی بسـازێن و
كە نــــاكۆكی لە نێـــــوان باڵەكــــانی ڕژیـــــم و زەریــــف و قاســـــم خـــامنەیی ناچــــار بكـــات نەرمــــی قارەمانـــانە ( دامــــاوانە) لە بەرانــــبەر
سلێمانیدا هەبووەو هەیە ،سـەرەڕای ئەو ناكۆكیـانەش باڵەكـانی ئەمریكــــــــــــــــــــــــــــا لە خــــــــــــــــــــــــــــۆی نیشــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــدات.

ڕژیـــم لە كـــاتی مەترســـیەكان بــــۆ ســـەر پێكهـــاتەی دەســــەاڵت .٤ ،ماوەی وتووێژی جەواد زەریف لە گەڵ سەعید لەییز حەوت سەعاتە
یەكگرتـــوون و ناكۆكیەكـــان لە بیـــردەكەن .بەاڵم ئاشـــكرایە كە بەاڵم ســــێ ســــەعاتی بــــاڵو كــــراوەتەوە كە ئەوەش دەرخەری ئامــــانجی
قاســم ســلێمانی دەســت ئــاوەڵەتر بــووە لە بڕیــاڕو لە كاروبــاری تایبەتی باڵەكانی دەسـەاڵتەو ڕەنـگە یەكێـ لە ئامانجەكـان ڕێكەوتنـی
سیاسەتی دەرەوەی ڕژیمدا.زەریـف زۆر پـێ لە نـاوچوونی قاسـم باڵەكــانی دەســەاڵت ئەوە بــێ جەواد زەریــف بــكەنە قوربــانی بــۆ رزگــار
ســــلێمانی ئەو ڕاســــتیەی زانیــــوە بەاڵم بەو حــــاڵەش بەردەوام بــــــوونی ڕژیـــــــم لەو هەلـــــــومەرجە حەســـــــتەمانەی تووشـــــــی هـــــــاتووە.
بــووە لە كــاركردن ،بەو پــێ یە قســەكانی زەریــف لە دوای لە  .٢ئامانجەكــانی دەســەاڵت لە بــاڵو كــردنەوەی ووتــوێژی جەواد زەریــف

ناوچونی قاسم سلێمانی بەشێكی لەبەر ئەوەیە كە بە ئەمریكـاو هەرچی بێ ،بۆ ڕای گشتی ئەو ڕاستیە دوبارە دەبێـتەوە كە دەسـەاڵت لە
وواڵتانی ئوروپایی ڕابگەێنێ كە حكومەتی ڕۆحـانی جیـاوازە لە ئێران لەرزۆكەو ناتوانێ لە قەیرانەكان دەربازی بـێ و تەنـانەت ئەگەر
خامنەیی و باڵی خاوەن هێزی دەسـەاڵت ،بەو قسـانە مەبەسـتیە ئەمریكــا بەشــێ لە ئابڵوقەكانیشــی لەســەر هەڵگــرێ ،لە ڕوخــان و لە
هانیان بدات ئابڵوقەكان لە سەر ڕژیم هەڵگرن.
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوچوون ڕزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابێ.
 .٠لە بەشــــێ لە قســــەكانی زەریــــف بــــاس لە ئامانجەكــــانی کومیتــــــ ی نـــــــاو نـــــــدی ســـــــازمانی خــــــ بـــــــاتی کوردســـــــتانی ئێـــــــران
ڕوســیە لە پێوەنــدیەكانی لەگەڵ ڕژیمــی ئێــران دەكــات و دەڵــێ 2ی بانەمەڕی 0011

ڕاپۆرتێ لەسەر بارودۆخی کرێکارانی کوردسـتان و
ئێران لەماوەی ساڵی  ٩٩تا ١٤٣٣
یەکی ئایار ,دەرفەتێکە بۆ سەرنجدان و چاوخشاندنێ بەسەر بارودۆخی چینی کرێکـار و کێشـە و گرفتـی لە ڕادەبەدەری ئەو
چینە لە بوارەكـانی حەقدەسـت و کێشـە سـنفییەکان  ,دوواکەوتنـی حەقدەسـت ,ئەمنییەتـی کـار و هەروەهـا مـافی پێکهێنـانی
یەکیەتی کرێکاران.بە پێی ڕاپۆرتێكی هەواڵدەری هەنگاو  ،لە یەکی مەی سـاڵی  0333تـا یەک م 03ی سـاڵی ، 0011
 205کرێکــار لەگەڵ مــاف پێشــێلكردن وەبــلەو ڕێــژەیەش  52کرێکــار بەهــۆی ڕووداوی کــار گیانیــان ســپاردووە 05 ,کرێکــار
کـوژراو وبرینـدار بــوون 266 ,کـۆڵبەر و کاســبکاری کـورد كـوژراون و برینــدار بـوون ,هەروەهــا  360کرێکـار لە کارەكانیــان
دەرکراون.لەم ماوەیەدا نزیكەی  6کرێکاری ژێر  02ساڵ گیانیان سپاردووە کە چوارکەسـیان بەهـۆی کـۆڵبەری و یەک کەسـیان
بەهــۆی ڕووداویهەروەهــا لەمــاوەی یەک ســاڵی ڕابــردوو النــی کەم  2چــاالکی کرێکــاری کــورد و  00کــۆڵبەر لەالیەن هێــزە
ئەمنییەکانی ڕژیمەوە گیربە پێی ڕاپۆرتی ڕێژەیی چاالکانی مـافی مـرۆ  ,لەمـاوەی یەک سـاڵی ڕابـردوو دا لە ئێـران 3352
کرێکار کوژرا و برینـدار بـوون ,النـی کەم  2622کرێکـار لە سـەر کـار برینـدار بـوون و  0231کرێکـار گیانیـان سـپاردووە,
ســـەرەڕای ئەوەی کە ئەم ڕێـــژەیە جەنـــدە دڵـــتەزێن و گـــرنگە بەاڵم بەرپرســـانی ڕژیـــم نـــاهێلن ڕێـــژەی ڕاســـتەقینە بـــاڵو
ببێتەوە.بەپێی ئاماری ڕێک راوی پزیشکی یاسایی ,لە دە ساڵی ڕابردوو 06 ,هەزار و  332کرێکار لە ڕووداوی کار گیانیـان
سپاردووە و  06هەزار و  252کەسیان پیاو و  231کەس ئافرەت بوون ,واتە سااڵنە  0511كرێكار بە هۆی کـار گیانیـان
سپاردووە.

تێکـۆشـان.

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

ناویــان لە جیهـــان لە بیـــر گەل نـــاچێ.
باســی هەر كـــام دەكەی كە دنیـــایە بە
باسی روونا دەبێ حەماسـەیان حەماسـە
دەبزوێنـــێ چاالكیــــان مــــوچركە بە لەش
دادێنـــێ ،هەر كـــام رۆڵەی بە ناوبـــانگی
كوردســـتانن .چـــۆڵەچرای تـــاریكە شـــەوی
كوردستانن .باسی كـام دەكەی كە ئـاوازە
نەبــــــێ ،ئەمــــــڕۆ باســــــی قارەمـــــــانێكی

ســـەروەری گەل :شـــەهید عـــومەر بەهرامـــی

هاوبــــــاوەر و هاوســــــەنگەرێكی خەبــــــات

دەكەیــــن كە هەر چەنــــد مــــاوەی چەنــــد
رۆژ یە بە دوای یەكـــدا تێــــدەپەڕن و لە بەســـتەی مانگــــانەدا ســـاڵی لە شــــەهید بــــوونی تێــــدەپەڕێ.
دەچێنــــدرێن و لە ســـــندوقی ســــااڵنەدا دەهـــــاوێژرێن .هەر رۆژە بەاڵم دیمەنــــی پـــــڕ لە مەردانەگـــــی لە
هەنگــاوێكە بەرە و مەرگ و بــرانەوە و هەر مــانگە وچـــانێكە لە پێ چـاوی هەڤااڵنیـدا رادەبـوورێ ،ئەم
رێــــی ژیانــــدا بەرە و نەمــــان و هەر ســــاڵە مەنــــزلگەیەكە بــــۆ قارەمــانە كــا عەمەر بەهەرامیــیە ،كەم
پشوودان و چـاو گـرم كردنێكـی رێبـوارانی رێـی مەرگ .ژیـان هەر الوی بـــــــــانە هەیە كە ئەو قارەمـــــــــانە
ئەوەندەی خۆشە كە دەست پێ دەكەی لەو بەدوا پەیتا رووداو و نەناســــێ و بە باســـــی نەتاســـــێ .كـــــا
مەترسی دەنگت دەدەن بـۆ سـەفەربۆ بیابـانی لە بـڕان نەهـاتووی عــومەر بەهرامــی كــوڕی رەحمــان خەڵكــی
مەرگ .ئەو مەرگەی كە زمــــان دەبەســــتێ و دلــــێ پــــێ زینـــــدوو شــاری بــانە لە ســاڵی  0333لە شــاری
دەبێـــــتەوە .ئەو مەرگەی كە نـــــاوی مەرگە و بەاڵم ژیـــــانی بـــــێ بـــــانە لە بنەمـــــاڵەیەكی رەنجكـــــێ لە
مەرگــی پێـــوەیە .رۆژگــار یە لە دوای لەیە هەنگـــاون بەرە و دایـ بـوو .دوایــی تێپەڕبـوونی تەمەنــی
نەمــــانی رواڵەتـــــی و هەر هەنگــــاوە نـــــێ,انــــی تـــــا مەرگ كەم منــداڵی رووی لە قوتاب ــانە كــرد و بە
دەكـــاتەوە ،ژیـــان دەبـــزوێ و تاوێـــ ناوەســــتێ .دەڵەی زۆر بە وریایی و تێكۆشان درێژەی بە خوێندندا

پەلەیە كە بگــــاتە مەرگ .دەڵەی لێــــی تـــــووڕەیە و دەیەوێ لە و تـــــــــــا 2ی نەزەری ( دەبیرســـــــــــتان )
نـــاوی بەرێ ،بەاڵم ژیـــان خەیـــاڵی خـــاوە ،مەرگ لەگەڵ هێـــزی خوێنـد .شـەهید عــومەر دوایـی رووخــانی
ژیــان نەبــڕاوە ،هاوپەیمـــانە ،مەرگ دوژمنــی ژیــانی راســـتەقینە رژێمی شایەتی و هاتنە سەركاری رژێمـی
نییە ،بەڵكو دەركەوانـی دەروازەی ژیـانی لەبـن نەهـاتووە چەنـد وەالیەتــی فەقــێ درەنــدەخوو وە هێـــرش
خۆشـــە كە بە رووســـوور و ســـەربەرزی و شـــانازییەوە لەو دەروازە بردنی هێزی خـوێنمژ بـۆ سـەر كوردسـتان
تێـپەڕی و لە جیهــانی نەبـڕاوەدا روو بكەیــتە واڵتـی ســەربەرز و دڵی پڕ لە غیرەت و ئازادی وازی هەڵی
رووســـووران .چەنـــد خۆشـــەی كە بەرگەی تێپەڕبـــوون بـــۆ واڵتـــی نەگرت و ئارامی لێ هەڵگرت كە وێـرای
بەختەوەرانـــــــت بەدەســـــــتێكەوە بێـــــــت و بەرگەی مـــــــانەوەش بە الوە بە شــــەرەفەكانی كوردســــتان دەســــت

دەستەكەی ترەوە بێت .ئای چەنـد خۆشـە روو بكەیـتە ئەوانە كە داتە خەبــاتی چەكــدارانە و موبــارزە لە
لە ژیـانی كەم تەمەنــدا سـەریان لــێ نەشـێواو و لە بیــری پاشــە زســــــتانی  0362دا هاتەنــــــاو ریــــــزی
رۆژی خۆیانــــدا بــــوون ،ژیانیــــان بــــۆ چاكەویســــت و بەرهەمــــی پێشـــمەرگەكانی دەفـــتەری مامۆســـتا شـــێ
چاكەیــان لێــوەرگرت .ئەم ژیــانە كورتەیــان كە ســەردێری ژیــانی عیــــــــوەدین و لە دواییــــــــدا ســــــــازمانی
نەبــــڕاوەیە بە چــــاكە و لە قــــازان بــــوردوویی رەنگانــــد .تــــا خەباتیـــان پێـــ هێنـــا .شـــەهید عـــومەر
مەبەسـتی كە ژیـانی نەبـڕاوەیە ،وە بێـتەوە .چـاكە چەنـد زۆرن الوێـــ چۆســــت و چـــاال و وریــــا و بە
و چەنـــدەی رێگـــر و بەرگـــر لە رێـــدان ،كـــێ بـــێ بچـــێ گـــوڵی جەرگ بوو ،ئەركی پێشـمەرگایەتی وەكـو
چـــاكەیە بچنــــێ و دركــــی گونــــا و تــــاوان لە پەنــــجەی هەڵ خوی سروشتی لەشان سـوو بـوو شـەهید
نەچەقێ؟ وە لەالی گوڵ در هەیە لەالی چـاكە گونـاە هەیە .عــومەر بە ئیمــان بە مــافی رەوای گەلــی
تـۆ بڵێــی چـاكەیە هەبــێ كە یە دانە بـێ بەاڵم بــڕی هەمــوو كـــوردەوە هــــاتە مەیـــدانی خەبــــاتەوە و
چــاكەیە كەوێـــت و دركــی گونـــاە ئــاگردا .چـــاكەیە بێـــت كە بڕیـاری دەروونـی ئەوە بـوو كە لە ریــزی
خەڵـــ لە ژێـــر ســـێبەریدا بحەســـێنەە .ســـەبوونی ســـتەم رادا و خەباتــــــدا بمێنێــــــتەوە تــــــا كوردســــــتان
بـــارانی رەحـــمەت و دادگەری بە دوادابـــێ ،چـــاكەیە بێــــت كە ســــەردەكەوێ یــــان بە پــــلەی شــــەهادەت
بایەخ بدا بە ژیانی خاوەنی و رووی پێ لە كۆڕی بەختەوەرانی دەگا .پێی وابوو كە ژیانی الوانی گەلی
ئەو جیهانە بكات .بەڵێ هەیە .چاكەیە لە رێـی ئینسـاندا كە چەوســــــــــاوە كاتێــــــــــ ژیــــــــــانە كە لە
بـــۆ بەخـــتەوەری هەڤـــااڵن پەلە لە ژیـــانی كـــورتی خـــۆی دەكـــاو
گیـــانی لە پێنـــاو دادگەری و الچـــوونی ســـتەم و دابـــین بـــوونی
عەداڵەتـــدا دادەنـــێ ،شـــەهادەت كە بەرگـــی ســـوور و لەشـــی لە
خوێنــدا شــەاڵڵ ،بەرگەی تێپەربــوونە لە دەرگــای مەرگەوە بەرەو

بەربەرەكـــانێی دوژمنــــدا بگــــوزەرێ ،بەو
بڕیار و بەو باوەڕەوە لە ناو ریـزدا بـوو
وە لە هـی فیـداكارییە خـۆی نەدبـوارد
شــــەهید عــــومەر بــــۆ شــــەڕی  32رۆژەی
پادگانی بانە لە بەهاری  0363دا بە
دڵی پڕ لە شە و شادییەوە ئامادە بوو

واڵتـــی بەخـــتەوەران،لە پێغەمـــبەران و پیاوچاكـــان ،دەڵـــێن ئەو
كەســەی كە گیــان دەبەخشــێ لە هەمــوو كەس دالوەرتــرە ،بەڵــێ
ئەو كەســەی كە گیــان لە پێنــاو راســتی و دادگەری دادەنــێ ،بە و زۆر فیــــــداكارانە تێدەكۆشــــــا تــــــا لە
گیان كڕیاری چاكەیە و بە خوێنی گەشـی هەمـوو تـاوانی لە خـۆ ســــــــەعات 3ی شــــــــەوی  /0بــــــــانەمەڕ/
شــتۆتەوە ،بە تــایبەت شــەهیدانی كوردســتان كە پلەیـــان بەرزە 0363 ،دا بە گولــــــــــــلەی خۆمپـــــــــــارەی
چەنــــــدە ســــــتەمگەرانی كوردســــــتان پلەیــــــان نــــــزمە و چەنــــــدە دوژمنی داگیركەر پێكـرا و سـەربەرزی بە

ســـتەمگەرانی كوردســـتان ســـەر نەویـــن لە بارەگـــای خــــوادا ئەان خــوێنی شــەهادەت رەنگــاو گیــانی پـــاكی
ئەوەنـــــــدە ســــــــەربەرزن لە دیـــــــوانی پەروەردگــــــــاری دادگەردا ،دوای نیـــــو ســـــەعات فـــــڕی بـــــۆ كـــــۆڕی
شـەهیدانی كوردســتان كە بـۆ رزگــاری واڵت و ئـازادی گەلەكەیــان شــەهیدانی ســوور خەاڵتــی كوردســتان وە
چ ـ لە ژیــانی خۆیــان دەكەن دەروازەی بەهەشــتی بەرینیــان بــۆ تەرمــــــی پیــــــرۆزی بــــــرایە گۆڕســـــــتانی
كـراوەتەوە بە تـایبەت شــەهیدانی سـازمانی خەبـاتی كوردســتانی شــــەهیدان لە دێـــــی بــــۆیەنی خـــــواروو.
ئێـــران كە دڵیـــان بە نـــووری ئیمـــان بە خـــوا و بـــاوەر بە رەوای ((هەزاران ســـــــــاڵو لە گـــــــــۆڕی پـــــــــاكی
خەباتەكەیــان روونــاكە گــڕیە لە رێــی خۆیانــدا نــابینن بەرەو شەهیدانی كورد و كوردستان))
فردەوسی بەرین.

ســـەروەری گەل شــــەهید قـــادر ڕەحمــــانپوور
هـی گیانێ ـ لە الی خــودا و خەڵـكەوە بەرزتــر لەو گیانــانە نــین
كە لە پێنـــــــاو وەبەرهێنـــــــانی داری دادگەری كۆمەاڵیەتیـــــــدا ،لە
كــۆختەی گلێنــی لەش ،دووركــران و پــاكتر لەو ئەنــدامانە نــین و
نــابن كە لە پێنــاو نەهێشـــتنی تــوخمی ســـتەمدا پێكــران ،چـــونكە
ئەوان بەڕاســتی ئامــادەی بە جێهێنــانی ئەمــری گەل و ژیــانی دوور
لە چەوســاندنەوە بە قیمەتــی بــوونی خۆیــان بــۆ خەڵــ دەكــڕن،
ئەوانەی كە لە مەیـــدانی فیداكاریـــدا ســـەركەوتوون ،ئەوانەی كە
نـــاوی خۆیـــان وە شـــورەی ســـەر بەرد ،لە دڵـــی هەمـــوو هەژار و
چەوســــاوەكانەدا هەڵ كەنـــــدووە و یادیـــــان لە الپەڕەی تەمەنـــــی
بەش ـ وراواندا دەمێنێــتەوە ،ئەو شــەهیدانەن كە بە خــۆ فیــداكردن
لە پێنـاو گەلەكەیانــدا دەچـنە ڕیــزی سـەروەرانەوە ،جــا بــۆ ئەوەی
بــۆ تێشــوی ڕێبـــازی ســەختی شــۆڕش دەرســـێكی دیــكە لە مەكتەبـــی
فیـــداكاران لە گۆڕســـتانی ســـاوان فێـــربین ،ڕوو دەكەیـــنە گونــــدی
قارەمــان و شــەهید پەروەری ســاوان ،نــاوی ســاوان هەر كاتێــ كە
بەسەر زماندا دێت حاڵەتی تەعزیم و ڕێز بەسەر هەموو كـوردێكی
كــوردپەروەر دادەنــێ .ڕێــز و كڕنــۆش بــۆ مەكــۆی شــەهیدەكان ،بــۆ
گۆڕسـتان ،بــۆ دایكــان و باوكــانی بەجەرگ و نیش ـتمان پەروەر ،بــۆ
ئەو دایكــــانەی كە پەڕەی جەرگــــی خۆیــــان بــــڕی و پێشــــكەش بە
شۆڕشــی كوردســتانیان كــرد .بــۆ ئەو باوكــانەی كە كوڕەكانیــان كە
هومێد و ئارەزوویان بوو ،كردە دیاری بارەگـای كوردسـتان ،بـۆ بـرا
و خوشـــ و كەســـوكاری شــــەهیدان .بـــا ئەمجــــار لە ســـەر گڵكــــۆی
شەهیدی نەمـر الوی جـوانە مەرگ ،كـا قـادر ڕەحمـانپوور پەیمـان
تازە بكەینەوە ،كە هەر درێژە پێـدەری ڕێگـای پیـرۆزی خەبـاتین و
لەســەر بریــاڕ،ئەو بریــاڕە كە دەبــێ كــورد ئــازاد بــێ و كوردســتان
ڕزگــار بــێ ســوور بــین ،شــەهید كــا قــادر ڕەحمــانپوور لە ســاڵی
 0333دا لە گونـــدی ســــاوان لە نــــاو خێزانێكـــی كــــوردی كــــورد
خۆشەویست دا هاتە دونیـاوە ،بـارودۆخی ژیـانی هەژارانە ،شـەهید
قادری قایم و بە بڕشت و خۆڕاگر بارهێنا بوو ،بیری ئـازاد بـوون
لەو بارودۆخەی ،كە خەڵكـی كوردسـتان تێیـدا ژیـاوە ،وە كـۆت و
زەنجیـر ،هــااڵوەتە دەســت و پێـی دانەدانەی ئەنــدامانی كــۆمەاڵنی
كوردەواری ،هانیدا بێتە نـاو ڕیـزی پـڕ لە شـانازی پێشـمەرگایەتی
ســازمانی خەبــات و بە هەمــوو توانــاوە خزمەتــی گەلەكەی بكــات.
شــەهید قــادر لە بەهــاری ســاڵی 0351دا چەكــی پێشــمەرگایەتی
خەبـــاتی لە شـــان كـــردو كەوتە مەیـــدانی شـــەڕ و بەربەرەكـــانێی
ڕاســــــــــــتەوخۆ لەگەڵ داگیركەرانــــــــــــی كوردســـــــــــــتان ،لە مەودای
پێشــــمەرگایەتیدا شــــەهید قــــادر نمــــونەی ئــــازایەتی و پــــاكی و
لەســەرخۆیی بــوو ،بەوەی كە دەیتـــوانی بــۆ نەتەوەكەی فیـــداكاری
بكــات ،شــانازی دەكــرد .بڵێســەی تفەنگــی شــەهید قــادر لە هەمــوو
شـــەڕەكانی نـــاوچەو شـــوێنەكانی دیـــكەی كوردســـتان ،چیـــا و دەرو
دۆڵـــی ڕوون دەكـــردەوە ،شـــەهید قـــادر یاریـــدەدەر و خۆشەویســـتی
هەڤـــااڵنی بـــوو ،لە ســـەر وەفـــاداری بە ڕێبـــازی خەبـــات و مـــافی
نەتەوەكەی ،هەر ئەوەش وای كــرد كە لە نــاو كــۆمەاڵنی خەڵكــدا
خۆشەویستیەكی تـایبەت بـۆ خـۆی بەدەسـت بێنـێ .شـەهید قـادر لە
ڕۆژی  0350/0/22دا لە شـــــەڕی جـــــادەی بـــــانە سەردەشـــــت لە
بەردە ســوورانی نزیـــ زێـــویە بە فیشــەکی دوژمنـــانی گەلەكەمـــان
پێكـرا ،وە پـاش سـاڵێ و چەنــد مانـ خـزمەت بە گەل و ڕێبــازە
پڕ لە شانازییەكەی شەهید كراو گیانی پاكی پێشـكەش بە گەل و
نیشـتمانەكەی كـرد و بـۆ هەتـا هەتـایە مالئـاوایی لە هـاو ڕیزانـی
كــــــرد و بەردەوامــــــی ڕێگـــــــاكەی بــــــۆ ئەوان بە جــــــێ هێشـــــــت.
یادی هەموو كات لە دڵمان دایە و قەت لە بیرمان ناچێتەوە.

سەروەری گەل :شەهید عەبدواڵ نانەوا
هەر وە خــوێنی شــەهید وشــ نــابێتەوە و ڕێبــازی كــوێر
نــــابێتەوە  ،هەروا ناویــــان ســــەر زاریــــانە و یادیــــان لە
داڵنـدای .شــەهید ژیـانی دانــا بـۆ هەژاران دەردی مردنــی وە
ئەستۆ گرت بۆ تیماری دەردەداران .بە خوێنی دێڕی ڕێبـازی
شۆڕشــی كێشــا .كە دوا شــوێنی كــوێر نەبێــتەوە .تروســكەی
گیـانی چـۆڵە چـرای شۆڕشـگێڕانە لە شـەوەزەنگی ســتەمدا و
هەناسەی بەسـڕو سـپێردراوی پشـوو دێنێـتەوەبەر مانـدوان و
و ە ە شــــەهید كــــۆڵەكەی گەالنە  ،ســــەرمایەی ژیــــانە ،
سەنەدی نیشتمانە .هەر جێیە لەو نیشتمانە  ،سـەنەدێكی
لە ســەرە  ،كــۆرپە شــەهیدێكی لە بەرە .خــوێنی لە ســـەر
ڕژاوە  ،كوردێكی خەباتگێڕی لە سەر كـوژراوە .الوی بە ورە
و قارەمــانی لە ســەر دانــاوە .جــوێ لەوە كە هــی خــۆیەتی
چەند جـار بەخـوێن كڕیـویەتی .چ بكەیـن ئەوە میـراتە بـۆ
كورد بە جێ ماوە نیشتمانی بە خوێن پاراوە  ،مێشـكیان لە
سەر بست بەستی پڕژاوە .واش پێمان ڕەوا نابینن .دوژمنـان
لێمــان دابێــنن لە گشــت الوە تێمــان وەردەدەن .وە گــورگی
چەشتە بۆمان دێن نـاهێڵن تاوێـ پشـوودەین  ،ئاورێـ لە
زوو ڕابــردوو وەردەیــن لە دوا ڕۆژمــان بیــركەینەوە ار شــار و
دێمان دەڕوخێنن  ،بەروو باغمان دەسـووتێنن .بەاڵم ئەسـتۆ
كەج ناكەین .خەبات ئەكەین هەتا هەین  ،با هەر هەڵـێن
بەزیوان خۆبشارنەوە لە نەدیوان  ،دیارەخۆفرۆش چەنـدن و
لە ڕێـی جـۆش بەنـدن .بـا بـڕۆن بەرهەڵسـتوو هەڵـێن هەل
پەرەســت .ئــێمە شــەهید لە بیــر نــاكەین و ڕێبازیــان كــوێر
نــاكەینەوە ,زوو زوو یادیــان دەكەیـــنەوە ,بە دۆعــای خێـــر
یادیان دەكەین ,گۆڕیـان بە هەاڵڵە پەژریـن دەكەیـن ,ئـاوی
ڕەحمەت لە گیانیان ئاژین دەكەین ,ناویان بۆ خەڵـ تـازە
دەكەیــنەوە ئــاوڕ لە مێژوویــان دەدەیــنەوە ,بــا لە بیــر بــن
ودڵگیر بن  .تا ببنە چـرای بەری دوایـی  ،بەرەو بەهەشـت
بۆیــان ببــنە بەرایـــی .ئەمــڕۆ نـــۆرەی ســووكەڵە ســـوارێكی
مەیــدانی خەبــاتی خوێنــاوییە .نــۆرەی نەونەمــامێكی بــاخی
شەهیدییە .دەم وشكێكی ناهومێدییە  ،بەو دەم وشـكەش بە
خوێنی ئاڵی  ،خاكی پاكی كوردسـتانی ئـاوداو بە منـاڵی و
كـ ن شــەهید كــا عەبــدواڵ نــانەوا كــوڕی مــام حســێن لە
بنەماڵەیەكی هەژار و دێ نشـین لە گونـدی (بـارێی گەورە)
لە نــاوچەی س پاشــان ماڵیــان چــووە شــاری بــانە .لەوێ
خوێنــدنی ســەرەتایی دەســت پێكــرد .دوای ڕوخــانی ڕژێمــی
شـــایەتی و هێرشـــی نـــاڕەوای تـــازە پیـــاكەوتوو بـــۆ ســـەر
كوردســـتان.هەر چەنــــدە درێــــژەدان بە خوێنــــدنەكەی لەال
بەنرخ بوو ,بەاڵم هەستی بە ستەم دەكرد و خۆی ڕانەگـرت
كە لە بەربەرەكــــانێی چەكــــدارانە لە بەرانــــبەر هێرشــــی
دوژمنـــی شـــەڕخوازدا دەســـت ڕاگـــرێ .لە ســـاڵی  0363دا
چەكی پێشمەرگایەتی هەڵگرت .هەر چەنـدە پێیـان دەگـوت
جــــارێ كوردســــتان پێویســــتی بە چە هەڵگرتنــــی تــــۆ
نییە .دڵی ڕا نەدەوەستاو لە ڕیزی خەبات نەدەچـووە دەر و
بـــــــــــــــۆ چـــــــــــــــاالكی و جەنـــــــــــــــ دەڕۆیـــــــــــــــی.
هەزاران ساڵو لە گیانی ئازیز و خۆشەویستی بێت

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 331{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .بانەمەڕی  1400ی کۆچی خۆری 20.

لێكدانەوە و خوێندنەوەی کەالسی دەرسی سـکرتێری گشـتی،
فرمێسک رەزایی
سەبارەت بە نەتەوەیی و نیشتمانی

كەڵـ وەرگــرێ ،لەبەر ئەوە گرن ـ
بــوو پێناســە و ڕیــزی خــۆی لە الیەنە
تونــدڕەوەكان و ئەو الیەنــانەی فكـــرو
بـــــاوەڕ بە قـــــازانجی بـــــردنە پێشـــــە

خەتــــی نیشــــتمانی و نەتەوەیــــی لە بەرنــــامەیەی ئامـــــــــــــانجە سیاســــــــــــــیە غەیــــــــــــــرە
سازمانی خەبات و كاركردە نەتەوەییەكـانی ،بـوونە نەتەوەییەكــــان بە كــــار دێــــنن جــــودا
هۆی ئەوەی کەسانی خـاوەن بیـرو بـاوەڕی جیـا جیـا بکـاتەوە .ســازمانی خەبـات دەری ســت
لەڕیزەکــانی ســـازمان کــاربکەن و بەرپرســـایەتی لە کە نەک تەشــــــکییتیکی چەقبەســــــتوو
ئەســتۆ بگــرن .بە کــورتی ســازمانی خەبــات لە گەڵ نیــــــیە ،بەڵکـــــــو بە پێــــــی ســـــــەردەم
بیری خەڵ و بۆ جەماوەری کوردستان بـوو ،و دژی وپێویســــــــتی کـــــــــۆمەڵگە ،ئـــــــــاڵوگۆر
هـــی ئـــایین و بـــاوەڕ و پێکهاتەێیـــ نەبـــوو .بەو لەبەرنــــامە وکــــارکردی پێــــ دێنــــێ.
خــــااڵنەی لە ســــەرەوە ئامــــاژەم پێکــــرد دەردەكەوێ نوێگەرێیـــــــ کە بەردەوام ئەبـــــــێ لە
پێناســـــەکانی نەتەوەیـــــی و نیشـــــتمانی بـــــوون لە کارکردن لەسەر بنەما سـتراتیژیەکانی

ســازمانی خەبــات ڕەنگــی داوەتەوە .شــێوەکارکردن و وەک ،خەبات بۆ ڕزگـاری گەلـی کـورد،
بەکەڵـ وەرگــرتن لەهەمــوو هۆکــان و
سازمانی خەبات ،تەشکییتێکی نەتەوەیی و نیشتمانی تێکۆشــانی نەتەوەیــی بــو بەهــۆی ئەوەی کەســانێ
گەشەسەندنی بیـرو هـزر بە درێژایـی مێـژوو وایکـردووە بە بوونی باوەڕێكی ئایینی ،لە ڕێزەکانی سـازمانی بەتــایبەت بە گرینگیــدان بە بۆچــوون
مرۆ بەرەو بیری نوێ و داهێنـان و ئافرانـدنی باشـتر خەبـات چـاال بــوون و هەسـتیان بە بـوونی خۆیــان پێشـــنهادو بەشـــداری تێکـــڕای چـــین و
لەمێشــــکیدا گەاڵڵە ببــــێ .ئەو هەلــــومەرجەی مرۆڤـــــی و جێگەو پێگەی خۆیـان كردوەو،سـازمانی خەباتیـان توێژەکان،مامۆســــــــــتایانی ئــــــــــایینی،

پێگەشـــــتوی بەالیەنـــــی زانســـــتی و پێشـــــکەوتوو بەرەو بە ســــــەرچاوە و هۆێیــــــ بــــــۆ ڕزگــــــاری نەتەوە و ئافرەتــــــــــان ،الوان ،خوێنـــــــــــدکاران.
پێشـەوە بـردووە ،کە یەکێـ لەو پێشـکەوتنانە چەمکـی نیشــتمان زانیــوە ،ئەو کەســانە فیــداکارییان کــرد و ڕوانـــگەی ســـازمانی خەبـــات وایکـــردوە
کــــاری بەکــــۆمەل و زەرورەتــــی گــــرووپ و رێک ــــراوە و گیانیان لە ڕێگەی ئەو ڕێبازە بەخشی و ناویـان بـۆ کەئەوانەی بە دڵ هـــــــاتوونە ڕیـــــــزی
لەســــــەردەمی ئیســــــتاش گەشــــــەی فکــــــری مرۆڤەکــــــان ،هەتاهەتــــایە زینــــدو دەمێنێــــتەوە .بە دڵنیــــاییەوە ســــــــازمانەوە ولەناخیانـــــــــدا بیـــــــــری
بەشـــێوەێیکی بەرچـــاو دەبینـــدرێ و خەڵـــ هەســـت بە سازمانی خەبات لە هەموو هەلومەرجێکـدا قـازانجی مەزنــــــایەتی نەتەوەیـــــــی و ڕزگـــــــاری

الوازیەکـــان لەکـــۆمەڵگەو دەســـەاڵتدا دەکەن ،هەربـــۆیە نەتەوەیــی لەپـــێ قـــازانجی تەشـــکییتی خســـتوە ،نیشـــــــــتمان بە كـــــــــردەوەو بەدوور لە
پێویســــتیان بە ڕێک ــــراوێکە بــــۆ ئەوەی ئامانجەکــــانی خواســتی گەل و ئامــانجی ڕزگــاری گەل ،لە ســەروو دروشـــم چەکەرەی کـــردووە .الیەنێکـــی
خۆیــــانی تێــــدا بەدیــــی بهێــــنن .بەو ســــەرەتا کــــورتە ویست و خواستی سازمانی خەبات بـووە ،بە داخەوە نەتەوەیـــی بـــوونی ســـازمانی خەبـــات،
مەبەست ئەوەیە دەرمان خسـتبێ كە دامەزرانـی سـازمانی
خەبـــــات بە بەراوردێكـــــی دروســـــتی گەشـــــەی فكـــــری و
ڕوانــگەی نەتەوەیــی و نیشــتمانی بــوون ،هەروەهــا هەم
وەک زەرورەتێکـــــــی مێژوویـــــــی بـــــــوو بە تـــــــایبەت لە
هەلومەرجێکــــــدا پێکهـــــــات کە دەســــــەاڵتی خـــــــومەینی
بەبیــــانوویی کــــافربوون ،گەلــــی کوردیــــان کۆمەڵکـــــوژ
دەکـــــرد ،کە بەداخەوە کەســـــانی ســـــاویلکە لە ئێـــــران
باوەڕیان بەو قسەیەی خومەینی دەکرد کە کـورد کـافرە
و دەبــێ قڕبکــرێن .لەوکــاتەدا جەنــابی مامۆســتا شــێ
جەاللی حوسەینی و چەندین کەسایەتی نیشـتمانپەروەر
و خۆشەویســـتی خەڵکـــی کـــورد ،کە پێشـــتر لەژێرنـــاوی
دەفـتەری مامۆســتا شـێ عێــزەدین خەباتیـان دەکــرد ،بە
بڕیــــارێکی ژیــــرانە ســــازمانی خەباتیــــان پێــــ هێنــــا.
لەهەلــــومەرجێكی ئــــاڵۆز و پــــڕ لە كێشــــە و قەیــــران
ســازمانی خەبــات پێکهــات كە یەكێــ لە ئامانجەكــانی
ڕزگاری و ئـازادی بـۆ گەلـی كـوردو نیشـتمانی كوردسـتان
بوو ،هەروەها یەكێكـی تـر لەئامانجەكـانی یەکگرتـویی
و تەبـــایی بـــوو بـــۆ هێنـــانەدیی ئەو یەكگرتـــوویی ،و
تەبــــاییە تەنــــانەت جەنــــابی مامۆســــتا شــــێ جەالل و
وەفـــــــــــدێ لە هاوبـــــــــــاوەڕانی داوایـــــــــــان لە الیەنە
سیاسـیەکانی دیـکەی کوردسـتانی ئێـران کـرد کە پـێکەوە
لە چوارچێـوەی تەشــکییتێ کە ڕەوت و ئامانجەکانیــان
پێکەوە بگونجێ ئامادەن هاوپەیمـانیەتی و یەکگرتـویی
ببەســـــتین  ،بەاڵم ئەم هەواڵنە بە ئاکـــــام نەگەیشـــــت
وبەو حــــاڵەش ســــازمانی خەبــــات بەبەردەوامــــی داوای
یەکڕیـــــــزی و هاوکـــــــاری هەمەالیەنەی لەگەڵ هێــــــــزە
سیاسیەکان دەکـرد و لەزۆربەی کـات و بـۆنەدا هاوکـاری
نیزامــی و ئیمکانــاتی پــێ دەگەیانــدن .بێگومــان داوای
سازمانی خەبات بۆ یەكگرتوویی و یە بـوون دەرخەری
خاڵی بەهێزو ڕوانـگەی بەهێـزو موتمـانە بە خۆبـوون و
بــاوەڕو ئیمــان بە گرینگــی یەكگرتــوویی بــوو .ڕوانــگەی
پــا و ســادقانەی نەتەوەیــی بــوونی ســازمانی خەبــات
بــــووە هــــۆی ئەوەی كە لەمــــاوەێیکی کــــورت دا دەیــــان

كاتێـــــ لەالیەن هێـــــزە سیاســـــیەکانی کوردســـــتان ئەوەیە کە دوژمنـــــــــــی سەرســـــــــــەختی
هێـرش کــراوەتە ســەر ســازمانی خەبــات  ،تەنــانەت دوژمنـــــانی کــــــوردە ،و بەبەردەوامــــــی
لە دیفـاع کـردن لە خـۆی ،کـارێکی نەکـردوە ڕۆڵەی هەوڵــی دۆســتایەتی و تەبــایی داوە و
کـــــــورد زیـــــــان ببینـــــــێ و ڕێـــــــگە نەدراوە هێـــــــزی هەر ئەو ڕوانگەشــــــــی وایکــــــــردوە کە
پێشــــمەرگەی ســــازمانی خەبــــات تــــێکەڵ بە شــــەڕی ئامـــان و مەبەســـتە ســـەرەکیەکەی بـــۆ
براکوژی وکورد کوژی بێ .پەیڕەوکردنی سیاسـەت و ڕزگــــاری بــــێ و هــــی کــــات دوژمنــــان
ئامـــــــانجی نەتەوەیـــــــی و نیشـــــــتمانیەكان و خـــــــۆ نەتـــوانن کەڵکــــی خـــراپ لەســــازمانی
دوورگــــرتن لەنــــاکۆکی و ناتەبــــایی ،بــــۆتە هــــۆی خەبـــات وەرگـــرن ،وهـــی كـــات ڕۆڵەی
ئەوەی کەسـازمانی خەبــات لەبەشــێ لەناوچەکــانی کــــورد لەالیەن ســـــازمانی خەبـــــات بە
کوردســتان نەتـــوانێ چــاالکی بکـــات ،ســـەرەڕای ئەو دوژمــــن نەدراوە ،وە یـــــا بەقـــــازانجی
هەلــــــومەرجە نالەبــــــارانە و هەوراز و نشـــــــێوانە ،دوژمــــــــــن زیــــــــــان بە ڕۆڵەی کــــــــــورد

ســــــازمانی ئــــــێمە ســــــەقامگیرو بەردەوام بــــــووە و نەگەیشـــــــتووە .یەکێـــــــ لە دیـــــــاردە
مێژووێکــی خوڵقانــدووە کە لێوانلێــو لەســەروەری و زیانبارەکــان لە کــۆمەڵگەی کــوردەواری
خــاڵی بەهێــز لە پێناســەی نەتەوەیــی و نیشــتمانی بەگشتی ولەڕیزی ئەحزابی سیاسـی بە
بوونە .قۆناغێکی دیـکە لە نەتەوەیـی و نیشـتمانی تــــایبەت ،دیـــــاردەی نـــــاوچەگەرایی و
بـوونی سـازمانی خەبـات ئەوکـاتە بـوو کە کـۆنگرەی شـــــــەڕی ئەم شـــــــار لەگەڵ ئەوشـــــــارو
ســــــێهەم لە ڕێکەوتــــــی 0320ی کــــــۆچی خـــــــۆری دەسـتەبەندیە ،ئەم دیـاردەیە لەمـاوەی
بەســــــــــترا ،ئەو کــــــــــۆنگرەیە بە ڕاوێـــــــــــژ لەگەڵ چەنـــــدین ســـــاڵی ڕابـــــردوودا زیـــــاتر
کەســــــایەتیە دۆســــــتەکان و ئەنــــــدامانی ســــــازمان بەرباڵوبـــــــــوە ،ســـــــــازمانی خەبـــــــــات
لەنـاوخۆیی کوردسـتان بە پێـداچوونەوە بە چــاالکی بەرپەرچــــــدانەوەی و کــــــارکردن بـــــــۆ
و تێکۆشـانی سـااڵنی ڕابـردوو ،گەاڵڵەیەکـی داڕشــت نەهێشـــتنی نـــاوچەگەرایی و دەســـتە و
کە خــــاڵی بەرچــــاو و بەرنــــامەی تــــۆکمە لەســـــەر دەســــــتە بەنــــــدی ،وەکــــــوو خــــــاڵێکی
بنەمــــــای ســــــازمانێکی نەتەوەیــــــی ونیشــــــتمانی و ســـــــــــەرەکی کارکردن،لەئەساســـــــــــنامە
البردنــی ئیســـیمی لەســەر نـــاوی ســازمانی خەبـــات پەســـــــەندی کـــــــردوە .هەربەو پێـــــــیە
بوو .ئەو ئاڵوگۆڕە لە نەوعی خۆیدا ئەگەر نەڵـێن لەسـازمانی خەباتــدا ،بـۆ هەر کــادر و
لەکاری سیاسـی وحزبـی دەگـمەن بـوو ،بێگومـان کەم پێشــــــمەرگەیەک م یـــــــار و پێـــــــوانەی
وێـنە بـوو ،چـونکە سـازمانی خەبـات بە پێـی ویسـت ســــەرەکی کــــارکردن و چــــاالک بـــــوون

وهەلــــــــومەجی ئەو ســــــــەردەمەی کــــــــوردەواری ئەو لەخەبــــاتی نەتەوەیـــــی و نیشـــــتمانی
ئــاڵوگۆڕە ئەرێنــیەی لەبەرنــامەی خــۆی پێ ـ هێنــا .لەســـەر ڕێبــــاز و بەرنـــامەی ســــازمانی
البردنـی نــاوی ئیســیم لەســەر ســازمانی خەب ـات بە خەبـــــــات ،مەحەکـــــــی لێکــــــــدانەوە و
مانای پشت کردن لە مێژوویی چەند ساڵی ڕابردوو هەڵســــەنگاندنە  .ســـــازمانی خەبـــــات
نەبــــو ،وهەروەهــــا بە مانــــای دژایەتــــی و ڕوبەروو پێـــی وایە بەڕێـــوەبردنی واڵت ئەبــــێ
بـــــونەوە لەگەڵ فکـــــری ئیســـــیمی نەبـــــو ،بەڵکـــــو لەســەر بنەمـــا وقـــانونی نەتەوەیـــی و
لەبەرئەوە بــو کە هەلومەرجێــ هــاتبوە ئــاراوە کە نیشـتمانی داڕێــژێ و ڕێــگە بگیــرێ لە
جەریــــانی تونــــدڕەوی ئیســـــیمی بەنــــاوی ئیســـــیم دیاردەی دزێـو و خراپـی نـاوچەگەرایی

تێکۆشــــەری کـــــوردایەتی هـــــاتنە ڕیزەکـــــانی ســـــازمانی
خەبــات،چونكە ســازمانی خەبــات بە بیرێکــی جیــاواز و
سیاسەتێکی نوێ لە پانتایی جـواڵنەوەی رزگـاری وازانە گەورەتـــــرین تاوانیـــــان دژی مرۆڤـــــایەتی ئەنجـــــام
هــــاتە مەیــــدان .شــــایانی ئامــــاژەیە ،ئەو کـــــاتەی کە ئەدا.هەروەهـــــا هێنـــــدێ الیەن دینیـــــان کردبـــــوە
ســـازمانی خەبـــات ،ســـازمانێکی نەتەوەیـــی و ئیســـیمی چەکێــ بـــۆ بـــردنە پێشـــی مەبەســـتە سیاســـیەکانی
بــــوو ،الیەنــــی نەتەوەیــــی وەک پێناســــەو ئامــــانجێكی خۆیــان ،کە وایە ســازمانی خەبــات لە ســەردەمێكدا
ســەرەکی خەبـــات و تێکۆشـــانی بـــۆ خزمەتـــی خەڵـــ و کە نەتەوایەتـی و ئیسـیمی بـو ،هـی کـات هەوڵــی
ڕزگاری نیشتمان بوو.
نەدابوو لەئیسیم بۆ فریو و قازانجـــــی سیاســـــــی

و بــۆ ئەوکــارە پیــرۆزەش تێدەکۆشــێ،

لەپێشـــــــدا لە ڕیزەکـــــــانی ســـــــازمانی
خەبــــــــات بنەبــــــــڕی بکــــــــات و بــــــــۆ
درێژماوەش لە کوردستاندا نەیهێڵێ.

ئاوریلی  2021زاینی

5

دادگـــــای بـــــااڵی دانمـــــار مەئمـــــورێکی
ئیتاڵعاتی ڕژیمی بە تیرۆریست ناساند
هەواڵــــدەرێ ڕۆیــــتەرز ڕۆژی پێنجشــــەممە  05ی بــــانەمەر ,نووســــی.:
دادگـای بــااڵی دانمـارک بە پەســەندکردنی حـوکمی ســەرەتایی ,محەمــمەد
داوو دزادە لۆلـــــۆیی "بەتـــــاوانی ســـــی وڕی و هاوکـــــاری لە پیینێکـــــی
سەرنەکەوتوو بۆ ترۆری دژبەرێکی عەرەبـی ئێرانـی لەدانمـارک پەسـەند
کــرد واڵتــی دانمــارک لەســاڵی  2102پــاش گیرانــی ئەم کەســە و ئەم
پەروەنـــدەیە ,خوازیـــاری گەمـــارۆی زیـــاتر لەدژی ڕژیمـــی ئێـــران بـــوو.
محەمـمەد داوو دزادە لۆلــۆیی" لەمــانگی ئۆکتـۆبری  2102گیــراو ســاڵی
ڕابــردوو بەتـــاوانی ســی وڕی بـــۆ ڕژیمــی ئێـــران و هاوکــاری لە پیینـــی
تـرۆری هــاوواڵتیەکی ئێرانــی حــوکمی  2ســاڵ بەنــدی انەی بــۆ دەرکــرا.
کۆمیســیۆنی ئەمنیــیەت و دژە تــرۆری شــۆرای میللــی مقــاومەت ,ڕۆژی 21
ی خەزەڵــوەری ســاڵی  32لە ڕاگەیندراوێکــدا ئاشــکرای کــرد :محەمــمەد
داوو دزادە لۆلـۆیی مـاوەی  01سـاڵە لەخزمەتـی ئیتاڵعـاتی ڕژیـم دایە,
و پەیوەنـدی چـاالکی نــاوبراو لەگەڵ نـوێنەر و سـەفارەت انەی ڕژیــم لە
نــــۆروێژ ,جـــــارێکی دیــــکە ئەم ڕاســـــتییە دەردەخــــات کە ســـــەفارەت و
نوێنەرەکــانی ڕژیمــی ئاخونـــدی و دیپلۆماتەکــانی  ،بەکەڵــ وەرگـــرتن
لەو هەلومەرجەیـــــان ە ەردەوەی ترۆریســـــتی و ســـــی وری دا بەشـــــدارد
هەروەهــا نــوێنەری شــۆرای میللــی مقــاومەتی ئێــران لە ئۆســلۆ لە  05ی
بەفرانبــاری ســاڵی  32لەڕاگەیندراوێکــدا ووتــی :ڕووداوەکــانی ســاڵی
 2102دەرخەری ئەوەیە کە ڕژیمـی ئاخونـدی و نوێنەرەکـانی لەنـۆروێژ
زۆرتــرین کەڵکیــان لە هەلــومەرجی خۆیــان وەرگرتــووە و جێگیرکردنــی
دوو مەئمــوری ڕژیــم بەنــاوی پەنــابەر و بەناســناوی بەهــارە حەیــدەری و
مـوحەممەد داوو دزادە ,و لەداوخسـتنی وەزیـری نـۆروێژ لەڕێـگەی بەهـارە
حەیــدەری و بردنـــی بــۆ ئێـــران و دەرهێنـــانی هەمــوو زانیارییـــانی نێـــو
مۆبــایلەکەی  ،یەکێــ لە چاالكیەكــا هەروەهــا نــوێنەری شــۆرای میللـــی
مقـــاومەت خوازیـــاری دەســــتپێکی پەروەنـــدەیەک لەدژی ئەم دوو کەســــە
بـــــوون و ڕایانگەیانـــــدووە كە لە میـــــوانییەک دا بەهـــــارە حەیـــــدەری
ومحەمـــــمەد داوو دزادە لە ڕیـــــزی یەکەم لەتەنیشـــــت نـــــوێنەری ڕژیـــــم
دانیشـــــــــتوون ,داوو دزادە لە  20ی ئۆکتـــــــــۆبری  2102لەکـــــــــاتی
گەڕانەوەی بــۆ ئێــران بە خواســتی دەوڵەتــی دانمــارک لە فڕۆکەخــانەی
یۆتۆبــــۆری ســــوئێد بەتــــاوانی بەشــــداری لە پیینــــی تــــرۆر  ،گیــــرا.
داوود زادە ســـاڵی ڕابــــردوو داســــپێردرا بـــوو بــــۆ ئەوەی خــــۆی نزیکــــی
سـازمانی موجاهـدینی خەڵ ـ و دەفـتەری شـۆرای میللــی مقـاومەت بکــات ,
بەاڵم لێکۆڵینەوەکــان ئەوەیــان ســەلماند کە ئەگەری بەکرێگیـــراوی ئەم
کەســە زۆرە و پــاش ڕاگەیانــدن بە بەرپرســانی نــۆروێژی  ,بــووە هــۆی
ئەوەی کە پێ بە پیینی ترۆریستی وسی وڕی زۆرتر بگیردرێ .

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 331{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .بانەمەڕی  1400ی کۆچی خۆری 20.
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ڕاگەیەندراوی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی
شەهید بوونی بێهزاد مەحمودی
هاونیشــــــــــــــــتمانیانی تێكۆشــــــــــــــــەر!
دۆســـــــتان و ئەنـــــــدامام و پێشـــــــمەرگە
قارەمانەكـــــــانی ســــــــازمانی خەبــــــــات!
هێـــــــز و الیەنە سیاســـــــیە تێكۆشـــــــەرە
كوردســـــــــــــــــتانی و ئێرانیەكـــــــــــــــــان!
ســــازمان و كــــۆمەڵە نێونەتەوەییەكـــــان!

دەوامــی ئەو سیاســەتە دژی مرۆڤــانەیە ،بــۆتە هــۆی ئــاوارەبوونی
هەزاران مـــرۆ لە نیشـــتمان و زێـــدی خۆیـــان و ژیـــانی قـــورس و
حەسـتەمی ئــاوارەیی.بێگومــان لە وەهــا دۆخێكیشــدا تووشــی دەیــان
دەرد و چەرمەســــــەری و مــــــاڵبەكۆڵی دەبــــــنەوە.ئەو پەنــــــابەرە
سیاسیانەی كورد لە دوای ئاوارەیی بەداخەوە بەردەوام هەڕەشە و
مەترســـی ڕفانـــدن و تیرۆریـــان لەالیەن تـــاقمە تیرۆریســـتەكانی

بەپێـی ڕاگەیەنــدراوی پێوەنــدی هەولێــری
سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران ،كـا
بێهــزاد مەحمــودی ئەنــدام و پێشـــمەرگەی
ســـازمانی خەبـــات كە ڕۆژی ســـێ شـــەممە
22ی بــــــــــــانەمەڕی 0011ی خ ،لە
بەردەم دەفــــــــتەری ڕێك ــــــــراوی نەتەوە
یەكگرتووەكـــان لە شـــاری هەولێـــر خـــۆی
سـوتاندو بەو كـارەی هەموومـانی تاسـاند،
لە دوای شـــــــــــــەش رۆژ مـــــــــــــانەوە لە
نەخۆش انەی تایبەت لە شـاری هەولێـر و
بەربەرەكــــــــــانێ لەگەڵ مەرگ ،بەداخەوە
ســەعات 02ی شـــەوی یەكشــەممە لەســـەر

ڕژیمی ئاخوندیان لەسەر بووە و ڕژیم مێژوویەكی ڕەشـی لە كوشـتن
و تیرۆر و ڕفاندنی پەنابەرانی سیاسی كورد لە ئوروپـا و هەرێمـی
كوردســـتان هەیە.ســـااڵنێكە تێكۆشـــەران و بـــێ نەوایـــانی كـــوردی
ڕۆژهەاڵت ،هەرێمــی كوردســتان بە شــوێنی حەوانە وە و ئــارام بــۆ
خۆیــــــان دەزانــــــن و ڕووی تــــــێ دەكەن ،بەاڵم بەداخەوە لە دوای
جێگیربـــــــوون لە هەرێمـــــــی كوردســـــــتان ،ڕێك ـــــــراوی نەتەوە
یەكگرتووەكــــــان كە ئەركـــــــی پێراگەیشـــــــتن لە پەنـــــــابەرانە،
كەمتەرخەمــی زۆری نیشــان داوە ،ئەوەش وای كــردووە پەنــابەرانی
سیاســی كــورد ئاســـۆیەكی ڕوون بــۆ دوارۆژی خۆیــان نەبیـــنن و لە
هەرێمــی کوردســتان بەبــێ ناســنامە و پێناســەی ئەوتــۆ كە بتــوانن
كارەكـــانی ڕۆژانەو یاســــایی و مافەكـــانی نەتەوە یەکگرتووەكــــان
بیانگرێتەوە نین ،بـۆیە تووشـی بـێ مـافی و نـادادپەروەریەكی زۆر

دووشـــەممە 3 /2ی جـــۆزەردانی ،0011
گیـانی سـپارد .لە كەس شـاراوە نـیە هــۆی
ئـــاوارەیی و دورە وواڵتـــی الوانـــی كـــوردو
خۆســـوتانی كـــا بێهـــزاد ،لە بنەڕەتـــدا
دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتەكانی ڕژیمی ئێران
و چەوســــــــاندنەوەو ســــــــەركوتی بــــــــێ
بەزەییانەی خەڵكی كوردستان ،كە بەر

دەبن و ئەوانەش فشارێكی زۆری ڕۆحی و ڕەوانـی بـۆ ئەو پەنـابەرە
سیاسیانەی كورد دروست كردووە.
سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران ئەو دڵنیاییە بە تێكۆشـەران و
پەنابەرانی سیاسی كـورد لە هەرێمـی كوردسـتان ،تـوركیە و یۆنـان
دەدات كە وێــڕای ئاســـتەنگە نێونەتەوەییەكــان بەردەوام دەبـــێ لە
پشتیوانی پەنابەرانی سیاسی كـورد و دەنگـی پەنـابەران بە كـۆڕ و
كۆمەڵی نێونەتەوەیی و ناوەندە بـــریار بەدەستەكانــــــــی وەاڵتان

دەگەیەنــێ .بەم شــێوەیە داوا لە ڕێك ــراوی نەتەوە یەكگرتووەكــان ،یەكیەتــی ئوروپــا و شــۆرای مــافی

مرۆڤی نەتەوە یەكگرتووەكان دەكەین ئاوڕێكی جیددی لە پرسـی پەنـابەرانی سیاسـی كـوردی كوردسـتانی ئێـران

بــدەنەوە و ڕێــگە نەدەن بە هــۆی بریــاراتی سیاســیەوە لەوە زیــاتر ببــنە قوربــانی و بــێ عەداڵەتیــان لەگەڵ
بكرێ.سازمانی خەباتی كوردسـتانی ئێـران هەروەهـا داوا لە حكـومەتی عێـرا  ،حكـومەتی هەرێمـی كوردسـتان و

دەفــتەری ڕێك ــراوی نەتەوە یەكگرتووەكــان دەكــات ،داوای پەنــابەرانی سیاســی كــوردی نیشــتەجێ لە هەرێمــی
كوردســتان بــدەنەوە بــۆ ئەوەی ئەو جیاكــاری و هەاڵواردن و كەمتەرخەمیــانە كۆتــایی پــێ بــێ و ئەو
پەنابەرانەش وە هەر تاكێكی دیكە مافە ئینسانیەكانیان بۆ لەبەرچـاو بگیـرێ.داوا لە پەنـابەرانی
سیاسی كوردستانی ڕۆژهەاڵت دەكەین شەهید بێهزادی مەحمودی كە بە گیانی خۆی پرسـی بـێ مـافی و
نادادپەروەریەكــانی بە ڕای گشــتی نیشــاندا ،بــكەنە ســومبوڵی پەنــابەرانی قوربــانی بــێ مــاف و بە
ڕێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزەوە یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی بەرز ڕابگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن.
ســـاڵو لە گیــــانی شــــەهید بێهـــزاد مەحمــــودی،مەرگ و نەمــــان بـــۆ ڕژیمــــی دیكتــــاتۆری ئاخونــــدی
ســــــــــــــــــــــــــــــــازمانی خەبــــــــــــــــــــــــــــــــاتی كوردســــــــــــــــــــــــــــــــتانی ئێــــــــــــــــــــــــــــــــران،
.
كـــــــــــــــــۆمیتەی ناوەنـــــــــــــــــدی .
3ی جۆزەردانی  0011ی كۆچی خۆری

ڕێوڕەســــمی ١١ی بــــانەمەڕ ،دەهەمــــین ســــاڵیادی دەمەزرانــــدنی رێک ــــراوی الوان لە بــــنکەی
سەرکردایەتی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو
رۆژی هەینــــــی ١٣ی بــــــانەمەڕی  ١٤٣٣ڕێوڕەســــــمی ١١ی بــــــانەمەڕ توانــا و خواســتی الوان بــۆ خزمەتکردنــی گەل و نیشــتمان لە
دەهەمـــــــــین ســـــــــاڵیادی دەمەزرانـــــــــدنی رێک ـــــــــراوی الوان بە ســـادەترین ئەرک تـــا ناوەنـــدی بڕیـــاردان بواریـــان پـــێ دراوەو
ئامـــــادەبوونی ئەنـــــدامانی ســـــەرکردایەتی ســـــازمانی خەبـــــات ،دەوری کاریگەریـــان گێــــڕاوە .لە بەشـــێکی تــــری رێوڕەســــمەکەدا
دەستەی بەڕێوەبەری رێک ـراوی الوان ،پێشـمەرگەکان ،ئەنـدامان سروودی ئێمە ڕۆڵەی کوردین لەالیەن کـۆڕی سـروودی رێک ـراوی
و الیەنگـــــران لە بارەگـــــای ســـــەرکردایەتی ســـــازمانی خەبـــــات الوان و بەشــــــی مۆســــــیقای ســــــازمانی خەبــــــات پێشــــــکەش بە
بەڕێوەچــــوو.ســـــەرەتای ڕێوڕەســـــمەکە بە ســــاتێ وەســـــتان بـــــۆ ئامــادەبووان کــرا .دواتــر پەیــامی ڕێک ــراوی ئافرەتــان لەالیەن
رێزگـــرتن لە رۆحـــی پـــاکی شـــەهیدان و بەتـــایبەت شـــەهیدانی خــاتوو ڕێـــزان شــەهیدی پەنـــا پێشــکەش کـــرا .لە پەیـــامەکەدا
الوی ریزەکـانی ســازمانی خەبــات دەســتی پێکــرد .دواتــر پەیــامی ڕێک ــــــراوی ئافرەتــــــان پیرۆزبــــــایی گەرمیــــــان پێشـــــــکەش بە
دەســتەی بەرێــوەبەری رێک ــراوی الوان لەالیەن خــاتوو شایســتە ئەندامانی ڕێک راوی الوان کرد و هەوڵ و ماندوبوونی چەندین
مـــــــوحەممەدی پێشـــــــکەش کــــــــرا .دەســـــــتەی بەڕێــــــــوەبەری لە ســاڵەی الوانــی ریزەکــانی رێک ــراوی الوان لە پێنــاو ئــازادی و

پەیامەکەیــدا وێــڕای پیرۆزبــایی بەبــۆنەی ئەم یــادە ،باســی لە دەســـــتەبەری مافەکـــــانی الوانـــــی کوردســـــتان بەرزنرخانــــــد.لە
کاریگەری هێزی الوان کرد لە خـزمەت کـردن بە واڵتەکانیـان و بڕگەیەکی تری ڕێوڕەسمەکە گۆرانییەک لەالیەن کـۆڕی مۆسـیقای
کە توانیویانە گۆڕانکاری بنچینەیـی و پێویسـت لە ڕەوتـی ژیـان ســازمانی خەبــات پێشــكەش کــرا.دواتــر بە خوێنــدنەوەی شــی ری
و لە كـــــۆمەڵگەدا بهێنـــــنە مەیـــــدان و خزمەتـــــی بەرچــــــاو بە الوانــی خەبــات کە الیەن کــاک رێبــوار حوســەینی پێشــکەش بە
مرۆڤـایەتی بــکەن .لە بەشـیکی تــری پەیـامەکەدا باســی گرنگــی الوانــــــی ریزەکــــــانی رێک ــــــراوی الوان کرابــــــوو کۆتــــــایی بە
دەوری الوان لە ریزەکانی سازمانی خەبات کرا و بەباوەڕ و بە رێوڕەسمەکە هێنرا.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 331{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .بانەمەڕی  1400ی کۆچی خۆری 20.
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دەورەیەكی دیكەی پەروەردە وبارهێنانی پێشمەرگایەتی
لەفێرگەی سازمانی خەبات،ی کوردستان كۆتایی پێهات
دەورەیەكـی پەروەردە و بارهینـانی پێشـمەرگەی تـازە پەیوەسـت بـوو بەڕیزەكـانی سـازمانی خەبـات كۆتـایی پێهـات .ڕۆژی شـەممە ڕێکەوتـی 20ی بـانەمەڕی 0011ی کـۆچی خـۆری ،ڕێوڕەســمی
كۆتـایی هــاتنی دەورەی ســەرەتایی چەكــداركردنی پۆلێ ـ پێشــمەرگەی تــازە پەیوەســت بـوو ،لەژێــر چــاودێری و بەرێــوەبردنی كۆمیســیۆنەكانی سیاســی نیزامــی و پەروەردە و لەژێــر نــاوی دەورەی
شەهید " عەبدوال سەییدی" بەرێوەچوو .سەرەتای ڕێوڕەسمەكە بە دەقەیە بێدەنگی بۆ ڕێزگـرتن لە ڕۆحـی شـەهیدان دەسـتی پێكـرد و پاشـان چەنـد وتەیە لە الیەن بەرێـز كـا کامیـل نـورانی
فەرد ،ئەندامی دەفتەری سیاسی سازمانی خەبـات ی کوردسـتان ،پێشـكەش كـرا ،كە تێیـدا باسـی لە ئەرکـی گرینگـی تێکۆشـان لەپێنـاو گەل و ژیـانی پێشـمەرگایەتی کـرد و هاوکـات لەسـەر دۆخـی
هەستیاری ناوچەکە و بەتایبەتی دۆخـی ڕژیمـی ئێـران و جـواڵنەوەی گەلەکەمـانی کـرد و بەپێـی لێکـدانەوەکان دوورەدیمەنـی خەبـاتی گەلەکەمـانی بە گەشـبینیەوە لێکـدایەوە و ئەرکـی هەنـووکەیی
هێــزی پێشــمەرگەی وەبیــر هێنــایەوە .لەدوای ووتەكــانی کــاک کامیــل نــورانی فەرد ،لەالیەن یەکێــ لە هاوڕێیــانی پێشــمەرگە بەنــاوی کــاک ســەرکەوت ئییمــی پەیــامی ســپاس و پێــزانین لە
مامۆستایانی فێرگە خوێندرایەوە ،و لە پاشان دا چەكی شەرەف و كەرامەت لەالیەن مامۆستایانی دەورەكە پێشكەش بە پێشمەرگە تازە پەیوەست بووەكان بەریزەکانی سازمانی خەبات ،كرا.

تێکـۆشـان.

ئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک وردستانی ئێران.

ژمارە  } 331{ :ساڵی سی و شەشەم  30 .بانەمەڕی  1400ی کۆچی خۆری 20.

ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران

تەلەفون:
کومیتەی ناوەندی11350261003232:
پێوەندی هەولێر113502615022213 :
پێوەندی سلێمانی11350222005033 :
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ڕێـــوڕەسمــی بـەخـاكـسپـاردنـــی شـەهیــد بێـهــزاد مـەحمـودی ،لە هەولێــر
ســــەرلەبەیانی چوارشـــــەممە ،ڕێكەوتــــی ٢ی جـــــۆزەردانی ١٤٣٣ی لە بەشــێكی تــری وتەكــانی بەڕێــز كــا كامیــل دا ئامــاژەی بەوە
هەتــــاوی بەرانــــبەر بە  ٠٢ی مــــای ٠٣٠١ی زاینــــی ،ڕێوڕەســــمی كــرد كە :نــابێ لەبیرمــان بچــێ ئەو خەم و ئــازارانە وە خۆیــان
بەخاكسپاردنی شەهیدی ڕەنـ و ئـاگر شـەهید بێهـزاد (محەمـمەد) مـاون و پێویسـتە ڕێگـا چــارەیە بـدۆزرێتەوە بـۆ ئەوەی جــارێكی
مەحمودی بە ئامادەبوونی دایـ وبـاو و كەسـوكاری و بەشـێ لە تـــر شــــاهێدی ڕووداوی لەم چەشــــنە نەبــــین و خەم و گرفــــت و
دەفتەری سیاسـی و سـەركردایەتی و ئەنـدامانی سـازمانی خەبـاتی ئازارەكـانی پەنـابەرانی سیاسـی لە هەرێمـی كوردسـتان ،النــیكەم
كوردستانی ئێران ،و هەروەها نـوێنەری بەشـێ لە هێـز و الیەنە بەرەو كەمتر بچێ .ئێمە داوا لە ڕێك راوی نەتەوە یەكگرتووەكـان
سیاسیەكانی كوردستان و جەماوەری بەهەست و دڵسۆزی هەولێـر و و حكـــومەتی هەرێمـــی كوردســـتان دەكەیـــن بەو جیـــاوازیەیی كە
دەوروبەر ،لە گۆڕستانی كەسنەزانی شاری هەولێر بەڕێوەچوو.
داواكەمــــان لە ڕاســـــت ڕێك ـــــراوی نەتەوە یەكگرتوەكـــــان بـــــێ
لە پـــاش وەرگـــرتنەوەی تەرمـــی كـــا بێهـــزاد ،بـــردرایە بەردەم چــــاوەڕوانیەو وە لەڕاســــت حكــــومەتی هەرێمــــی كوردســــتان بە
بارەگای نـوێنەرایەتی ڕێك ـراوی نەتەوە یەكگرتووەكـان لە شـاری چــــاوەڕوانیەوەیە ،وە بەشــــێ  ،وە پــــارچەیە لەو نەتەوە
هەولێـــر و لە پـــاش فاتیحـــایە  ،بەرەو گۆرســـتانی كەســـنەزان ئازاردرا و ستەم لێكراوە ،داواكارین كە چیتر پەنابەرانی سیاسـی
كــــــــــــــــاروانی هــــــــــــــــاورێیەتی تەرمەكە وەڕێكەوتــــــــــــــــن .بەبیانووی نەبـوونی جنسـیە ،لەپشـتی هـی دەرگـایەكی داخـراوی
پـاش ئەسـپەردەكردنی تەرمــی كـا بێهــزادی جـوانەمەرگ ،بەرێــز
كــا كامیــل نــورانی فەرد ئەنــدامی دەفــتەری سیاســی ســـازمانی
خەبـات ،چەنــد وتەیەكــی پێشـكەش بە ئامــادەبووان كــرد .بەڕێــز
كــا كامیــل نــورانی فەرد وێــرای دەربرینــی ســوپاس و پێزانینــی
ســازمانی خەبــات و هاوڕێیــان و كەس و كــاری شــەهید بێهــزاد لە
ئامــــادەبوان ،ڕایگەیانــــد كە :بەداخەوە هەروە كە دوكتۆرەكــــان
پێشبینیان كردبوو ،بەهۆی زۆری ڕێژەی سـوتاوی ،شـەهید بێهـزاد
بۆ هەمیشە ماڵئاوایی لە ژیان كردو بە جەستە بەجێـی هێشـتین،

بەو بـۆنە خەمنــاكەوە پرسـە و سەرەخۆشــی لە كەسـوكاری شــەهید
بێهزاد و هاوڕێ و هاوخەباتیەكـانی و سـەرجەم كـۆمەاڵنی خەلـ
و هەموو تاكێكی بەهەست و ویژدان دەكەین.
لەماوەی چەند ڕۆژی رابردوو گەلێ لێكدانەوە و شـڕۆڤەی جیـاواز
بۆ ئەو هەڵوێستە هەژێنەرەی شـەهید بێهـزاد كـراوە ،جیـاواز لەو
هەموو پەراوێزانە ،ئەوەی كە جێگەی بـایەخ و سـەرنجە ئەو خەم
و ئـــازارانەیە كە وای لە شـــەهید بێهـــزاد كـــرد ئەو هەڵوێســــتە
بگـــــرێ .ئەو خەم و ئـــــازارانەی لە نێـــــو هەمـــــوو پەنــــــابەرە
سیاســیەكانی كـــوردی كوردســـتانی ئێــران نیشـــتەجی لە هەرێمـــی
كوردسـتان دەرد و خەمێكــی هاوبەشـە .شــەهید بێهـزاد پــارچەیە
لە تــابلۆیەكی گەورەتربــوو ،ئەو هەڵوێســتەی ڕەنگــدانەوەی بــێ
بەشــی و بـــێ مـــافی ســـەرجەم پەنـــابەرانی سیاســـی لە هەرێمـــی
كوردستان بوو.
لە بەشێكی تری قسەكانی كـا كامیـل دا ئامـاژەی بەوە كـرد كە:
لەو چەنـد ڕۆژەی ڕابـردوو دا لەسـەر الیەنـی بەرپرســیاریەتی لەو
هەڵوێســـتەی كـــا بێهـــزاد گەلێـــ ناوەنـــد و ڕێك ـــراو ناویـــان
هێنـــدراوە ،ئەگەر بەشـــێكی لەو بەرپرســـیارەتیانە لەســـەر ئەو
ناوەنــــد و ڕێك راوانەبـــــێ ،نــــابێ ئەوە فەرامـــــۆش بكەیـــــن كە
تاوانبـــاری ڕاســـتەقینە و ســـەرەكی ئەو چارەنووســـە خەمـــاویە،
تەنیــاو تەنیــا دەســەاڵتدارانی ڕژیمــی ئێــرانن .ئەو حكــومەتەی

هەرێمی كوردستان نەمێننەوە و مندااڵنی پەنـابەرانی سیاسـی ،چ
لە قۆنەغەكـــــانی خوێنــــــدن ،وە چ دوای خوێنــــــد و دامەزران و
تەعین بـوون كێشـەیان بـۆ دروسـت نەبـێ و بەبیـانووی غەریبـی و
نەبــــوونی جنســــیە كێشــــەی نیشــــەجێبوون وە خاوەنــــداریەتی و
موڵكداریان نەبێ .كێشەی كا بێهزاد و هاوچارەنووس سازەكانی
كــا بێهــزاد كێشــەی تەنهــا الیەنــی دارایــی و بــڕە هاوكــاریەكی
جارجارەی یوئێن نیە ،بەڵكو كێشـەكە ،كێشـەی كەرامەتـی تـاكی
سیاسیە .ئێمە پێویسـتە وە پەنـابەری سیاسـی بەپێـی میسـا و
جاڕنـــــامە نێونەتەوەییەكـــــان ،ئەو مافـــــانەی كە پێمـــــان ڕەوا
بینـــدراوە ،بۆمـــان لەبەرچـــاو بگیـــردرێ .داوامـــان لە حكـــومەتی
هەرێــم هەیە هەرچەنــد دەزانــین كە ئەوان تــاكە الیەن نــین كە
بتــوانن ئەو گــرفتە جێبەجــێ بكــات ،بەاڵم هەر هەوڵێــ  ،هەر
هاوهەنگاوێـــ لە الیەن حكـــومەتی هەرێـــمەوە بەچـــاوی ڕێـــزو
سوپاســـــــــــــــــەوە ئـــــــــــــــــێمە لێـــــــــــــــــی دەڕوانـــــــــــــــــین.
وە ســازمانی خەبـــاتی كوردســتانی ئێـــران لەســەر ئەو كەیســـە
بەردەوام دەبین و لەپێناو دەستەبەربوونی مافەكـانی پەنـابەران.
سوپاســی هەمــوو الیەنێ ـ دەكەیــن كە لەو پێنــاوەدا هاوكاریمــان
دەكەن .ئومێـد دەكەم جــارێكی تــر شــاهێدی ڕووداوی لەم چەشــنە
نەبین و هی ڕۆڵەیەكی كورد بۆ بیسـتنی دەنـ و داواكاریەكـانی

بیر لە ئازاردانی جەستەی خۆی نەكاتەوە ،بە جێگەی ئەو بیـرو
بـاوەڕ و هیـواو كـۆڵنەدان ،بكەیــنە چە و ئـامرازی دەسـتمان بــۆ
ڕوبەڕوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــونەوەی كێشــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكانمان.
لە كۆتایی وتەكانی دا كا كامیـل ،سوپاسـی هەمـوو ئەو هێـز و
الیەنـانەی كــرد كە هاوكاریــان كـردوین و ڕایگەیانــد كە :جــێگەی
خـۆیەتی سـوپاس و پێزانــی خۆمـان بــۆ هەمـوو ئەو كەســایەتی و
الیەنە سیاســــیانەی لەو مــــاوەدا هاوخەممــــان بــــوون بكەیـــــن،
بەتــایبەتی جەنــابی كــا ئومێــد خۆشــناو پارێزگــاری بەڕێــزی
هەولێـــر ،هەروەهـــا بەڕێـــوەبەران و كـــادرو دكتـــۆرو پزیشـــكانی
مـــاوەی ٤دەیەیە بە سیاســـەتە دژی گەلیەكـــانی وە بە سیاســـەتی نەخۆش انەی ئێمرجنسی و هەمـوو ئەو الیەنـانەی كە هاوخەممـان
تەب یز و جیاوازی ،ژیانی  ١٠ملیـۆن تـاكی كـوردی لە ڕۆژهەاڵتـی بـــوون .داوا دەكەم هەر كەســـێ مـــافێكی لەالی كـــا بێهـــزادە،
كوردستان وێران و خاپور كردووە .ئەو ڕژیمەی چارەنووسی هەمـوو گلەیــی و گازنــدە و ســوچێكی بەرامــبەر كــراوە ،لێــی خۆشــبێ و
گەنــ و الوێكــی كــوردی تێكشــاندووە ،وە بە ناچــار گەنــ و الو گەردنـی ئــازاد بكــات .خـوای گەورەش بە ڕەحــم و بەزەیــی خــۆیی
پەڕیــوەی ووالتــان دەبــن و ناچــار دەبــن و مەجبــور دەبــن زێــد و لێــی ببورێــت و بەبەهەشــتی بەرینــی شــاد بكــات .ئــ و هێـــز و
وواڵتی خۆیان بەجێ بێڵن .هەر بۆیە ئەگەر قەراربێ الیەنێ بە الی نان سیاسیان ی ک ب شداریان ل ڕێوڕ سمی ب خاکسـپاردن و
بەرپرسـیار بزانـدرێ وە مەحـكەمە و سـزایە بـوونی هەبـێ دەبـێ ســ ر خۆشــی شــ هیــد بێهــزاد دا کــرد بریتیبــوون لــ  :حیزبـــی
ئەوە ڕژیمی ئێران بێ.
دیموکراتی کوردستانی ئێران (حدکا) ،کۆمەڵەی زەحمەتکێشانــی

کوردســتان ،کــۆمەڵە ڕێک ــراوی کوردســتانی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێران،پــارتی ئــازادی
کوردستان (پاک)،بزوتن و ی نوێبوونی کوردستان ،حیزبی ز حمـ تکێشـانی کوردسـتانی
عێرا .

