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 بەرە لە خەباتم رێی     سەرە لە ستەمم تا 

 

 فریوخواردوەكان نابنە هۆی گۆڕینی ڕاستیەكان

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

..ی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیئاپریل ئاپریل ی ی ٠١٠١  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێســەد و نەوەد و هەزار و سێســەد و نەوەد و   خاکەلێوەیخاکەلێوەیی ی ٠١٠١  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەســـــی و ســـــی و        ..  

 و سیاسەت شێوە یەك هەموویان دیكتاتۆرەكان، ەدەسەاڵت و حكومەت
 ســـنووری نێوانیـــان، جیـــاوازی تەنیـــا وە دەكەن، پەیـــڕەو كـــاركردن

 میللەتــانەیە و گەل ئەو ســەر بە كە دەســەاڵتەكەیانە و جوغرافیــایی
 دیكەشیان کی جیاوازیه دیارە .دەكەن بەرانبەر ستەمیان و حكومەت كە

 بــۆ. ڕوانگەیــانە و كــردنەوەبیر شــێوەی ئەویــ  ، دەكــر  دی بە تێــدا
 دیكتـــــاتۆری دەســــەاڵتی مەزهەبــــی، دیكتـــــاتۆری دەســــەاڵتی وێــــنە

 شــــۆرەوی كۆمارەكــــانی لە ئیســــتالین دەســــەاڵتی وەك كومونیســــتی،
 ژێــر لە ڕەگەزپەرەسـتی دیكتـاتۆری حكــومەتی و دەسـەاڵت و (روسـیە)

 لە هیتلێـــر بیركــردنەوەی هەروەك( نازیســـم) نەتەوەپەرەســتی نــاوی
  لـه. ئیتالیـا لە موسـولینی حكومەتی وەك فاشیزم ەروەهاه و ئاڵمان

 لە دەســــــەاڵتانە، شــــــێوە ئەو تێكــــــڕای ئامانجەكــــــانی بنەڕەتــــــدا
  بـۆ  هەوڵدانـه ئەویـ  كە دەبینێتەوە خۆ دیاریكراودا کی یه چوارچێوه
 شـێوەێ  هەر بە و نرخێـ  هەر بە كـردن حكـومەت لە بوون بەردەوام

 و ترین قورس سەپاندنی ڕێگەی لە ن ده ده وڵ هه  تانه حکومه و ئه.  بێ
 بەنــدینانەی كردنــی دروســت وە بێــدادیی، و ســتەم بەزییــانەترین  بــێ

 وە مرۆڤەكـان، ئیعـدامی شـكەنجەو و هاواڵتیـان كردنی بەند بۆ گەورە
 دروســـت و مرۆڤەكـــان كڕینـــی و بەكرێگیـــراو كردنـــی دوســـت بـــۆ هەوڵ
  بـــه  رێـــ هد وواڵتـــدا، قــوژبنێكی و كـــون هەمـــوو لە جاســـوس كردنــی

 ودەرونـی جەستەیی شكەنجەی  لەگەڵ هاوكات .ن بده خۆیان حوكمڕانی
 شۆڕشــگێڕان، ئیعــدامی و ئــازادینوازان و تێكۆشــەران كردنــی بەنــد و

 بەكرێگیـراو و جاسـوس كردنی دروست دیكتاتۆرەكان دەسەاڵتە هەوڵی
 لە هەم هەوڵەكــانە جـۆری قورسـترین لە بێگومـان میللەتـدا، نـاو لە

 بەكەم لە هەروەهــا كــۆمەڵگەو شــێواندنی و دەرونــی جەیشــكەن بــاری
 دەســەاڵتە داخەوە بە .وواڵت دانیشـتوانی بە كـردن ڕێــزی  بـێ و گـرتن

  تـــــێ ســــنووریان هاوواڵتیــــان كوشــــتنی لە وەك هەر ســــتەمگەرەكان
 خۆفرۆشـان كردنی دروست بۆ هەوڵەكان لە هەمانكاتدا لە پەڕاندوە،

 ئایینیـــان و ئینســـانی و ئەخالقـــی ســـنوورێكی هەمـــوو جاســـووس، و
 كۆمەڵگەیــــان قێزەونەیــــان، و دروســــت نــــا كــــردەوە بەو بەزانــــدوەو
 كـۆمەڵگە تاكەكـانی نێـوان پێوەنـدیەكانی كـردوە كارێكیان شێواندوەو
 .بشێو 
 لە مەزهەبـی دیكتـاتۆرو و ئاخونـدی ڕژیمـی  که حاشاهەڵنەگرە و ڕون

  پێناسانەی و ئەو هەموو كە دەسەاڵتانەیە و ڕژیم لەو یەكێ  ئێران،
 
 

 هەوڵەكــانی تـایبەت بە. كـردن باسـم سـەرەتادا لە كە گرتـوون خـۆ لە
 جاسـوس كردنی دروست بۆ كردنیدا حكومەت ساڵ چل لە دەسەالتە ئەو
 هەوڵەكـانی بە دواكەوتوە دەسەاڵتە ئەو .ت نایه ژمار لە بەكرێگیراو و
 بە كـــۆمەڵگە، تـــاكێكی هەر ئینســـانی ناســـنامەی و دەرون كڕینـــی لە
 ئینســانی دژی دەسـەاڵتی سـەر لە ڕاســتیەكان ڕەوتـی دەتـوانی ەیـاڵیخ

  بتوانێ بەڵكو تا دەدا هەوڵ قێزەونەی كارە بەو هەروەها وە ، وەشار 
 ئێســـتادا لە كە ئەوەی .بـــدات جینایەتكــارانەی حـــاكمیەتی بە درێــ ە

 پەرەیـان ڕابـردوو زیاترلە ئێران ڕژیمی دەسەالتدارانی ، بەرچاودەكەو 
 پەروەردەكردن بەكرێگیراو و كردن پەروەردە جاسوس ەشیاوین كاری بە
 كڕۆنـــــا نەخۆشــــی كە حەســـــتەمەدا هەلــــومەرجە لەم تەنــــانەت.داوە

 خەڵكــــی تێكــــڕاو بە ئێــــران خەڵكــــی ســــەر لە گەورەیە هەڕەشــــێكی
 جیـات لە ئێـران ڕژیمـی دەسـەاڵتدارانی تـایبەت، بە ئێـران كوردسـتانی

 ئێران خەڵكی سەرمایەی و بكەن دەردەداران و نەخۆش خزمەتی ئەوەی
 بەردەوامن بەاڵم بێنن، كار بە ئێران خەڵكی و تایبەت بە هەژاران بۆ
 و جاســوس كردنــی دروسـت هەوڵــی لە تــایبەت بە وە گەنـدەڵكاری، لە

  .گشتی وسەرمایەی پووڵ كردنی خەرج رێگەی لە داننبەكرێگیراو
 و ەژاریه بـوونی هەیەو، ئێرانـدا لە نالەبـارەی هەلومەرجە ئەو دیارە

 بـــۆتە بــوون، هۆكــاری بەرپرســـیارو دەســەاڵت خــودی هەر كە بێكــاری
 نـاوخۆی لە بەكرێگیـراوی ڕایەڵەی سازدانی بۆ ڕژیم بۆ هەل و دەرفەت
 ئەو   دەبــێ ئێــران ڕژیمـی دەســەاڵتدارانی .ئێرانــدا دەرەوەی لە و ئێـران
  بەكرێگیراو، بكەنە كەس ژمارەێ  توانیبتیان ئەگەر كە بزانن ڕاستیە

 هەیە ئێرانـــدا لە تـــااڵنەی ڕاســتیە لەو كـــام هـــی  نەیــانتوانیوە بەاڵم
 دیكتاتۆرەیان دەسەاڵتی بە بدەن ڕەوایی نەیانتوانیوە هەروەها و بگۆڕن
 چەنـد بتـوانن ڕژیـم دەسـەالتدارانی ڕەنـگە .بـكەنەوە كەم جەماوەر ڕقی
 ئەو زۆربەی تەنــانەت بەاڵم خۆفرۆشــی، و خەیــانەت داوی بــنەنە كەس

 جینایەتكـــــارو دەســــەاڵتە ئەو فریـــــوی هۆێــــ  هەر بە كە كەســــانەش
 و نین ڕازی نایەتكارەجی دواكەوتوو سیستمە خواردوە،لەو دیكتاتۆرەیان

 و ئەمنیەتــی و بەدنـاو ئیــدارە .لەنـاوچوونی و ڕوخــان بـۆ دەژمێــرن كـات
 دیاردەی پەرەپێدانی بۆ هەوڵەكانیان لە ئاخوندی ڕژیمی جاسوسیەكانی
 نێــــوان پێوەنــــدیەكانی كــــۆمەڵگەو شــــیرازەی مەبەســــتیانە جاسوســــی،

 .بشێوێنن هاونیشتمانیان
 هێـــــزە ڕیـــــزی لە اســـــوسج كردنـــــی دروســـــت بـــــۆ هەواڵنەشـــــیان ئەو

 تـایبەت، بە دا خەبـات سـازمانی و گشتی بە ئوپۆزیسیۆن شۆڕشگێركانی
 ڕژیمە ئەو بوونی قێزەون زیاتر دەبێتە بەڵكو  نابێ سەركەوتو تەنیا نە

 و ئیتالعــات اوەكــانیِ  زڕ نــاو دامەزرازوە ئیــدارەو .جینایەتكــارە ملهـورو
 بە خەبـات ازمانیسـ كە بـزانن  وه ئـه بـێ ده بـاش پەروەردەكـردن جاسوس
 خەبــات ســازمانی لە كردەوەێكیــان هــی  كردەوەكانیــانەو ئاگــاداری وردی
 .نیە شاراوە

 زانیـــاری خەبـــات، ســـازمانی بنكەكـــانی لە ویـــدیۆ و فـــیلم هەڵگرتنـــی
 هــی  نــاتوانی نەك  خەبـات ســازمانی چاالكیەكـانی ســەر لە كـۆكردنەوە
 پیوەنـدی سـەر ەكاربكـات و  هەبـێ  كارەكانی ڕەوتی سەر لە كاریگەرێكی

 دەســـەالتی دۆڕاوی هـــۆی دەبێـــتە زیـــاتر بەڵكـــو تێكۆشـــەرانی، نێـــوان
 هەمیشــە خەبــات سـازمانی كە بڕیــارەی ئەو كردنـی هێــز بە و ئاخونـدی
 ئامــــــانجە لە یەكێــــــ  ئەویــــــ  كە كــــــردۆتەوە، ســــــەر لە پێـــــداگری

 هەمـوو بێگومـان .ئاخونـدی ڕژیمـی روخـانی بـۆ تێكۆشـانە سەركیەكانمان
 بكـــاتە خــۆی  نـــابێ كە  دەزانــێ تێگەیشــتوو و ەســـته خــاوەن كەســێكی

. ئاخونــــدی ملهــــوڕی دیكتــــاتۆرو دەســــەاڵتی و حكــــومەت دەســـتەچیلەی
 درەنگ دەخۆن، ئینسانیە دژی ڕژیمە ئەو فریوی كەسانەی ئەو  ئاشكرایە

 حەتــمەن گرتــوەو هەڵەیــان ڕێــگەی كە دەزانــن دەكەنەوەو بیــر زوو یــا
 مەرگی لە خۆیان دەستێننەوەو انئینسانی پێناسەی و دەدەن شیاو بڕیاری

 . ڕزگاردەكەن شەخسیەتی
 سیامەند: نووسینی

 !.کڕۆنا و لێکەوتوکانی لە بەندینانەکانی رژێم دا
 ئێــران بەنـدینانەی پێــن  لە ئێسـتا تـا کۆڕۆنــا، نەخۆشـی ەندنیســ تەشـەنە بەهـۆی کوردســتان و ئێـران لە نــو  سـاڵی سـەرەتای لە                      
 و 91 کۆڤیــد ڤایرۆســی تەشەنەســەندنی وێــڕای. کــراوە شــۆڕش هەمەدان تەورێز،ســەقز،و ئەلیگــودەرز، ئــاوا، خــوڕەم پارســیلوە:وەک

 پێداویســتی ونەبـونی خــاوێنی و پـاک خراپــی دۆخـی کۆڕۆنـا، هــۆی بە بەنـدکراوان لەدەســتدانی گیـان و توشــبوان ئامـاری شـاردنەوەی
 بــوەتە بەنـدینانەکان، بەرپرســانی لەالیەن بەنـدکراوان مورەخەســی داوای ڕەدکـردنەوەی و بەنــدینانەکان لە تەندروسـتی وکەڕەسـتەی

 لە ژمارەێیــ  هەاڵتنـی خـاكەلێوە، ی8 هەینـی ڕۆژی ئێـوارەی ئەمنیتیەکــان، هێـزە دژکـردەوەی دوای ودوابە بەنـدکراوان شۆڕشـی هـۆی
 لە بەنـدکراوان شۆڕشـی لە سـاعەت یەک پـاش خـاکەلێوە، ی۹ شـەممە ڕۆژی وهەروەهـا کـرا، تەییـد سـەقز بەنـدینانەی یبەنـدکراوان
 بریندارو کەسیان دەیان و مەیدان هاتنە بەندەکان، لە تێبەردان ئاگر بە پاسداران سپای و هێزەئەمنیەتیەکان هەمەدان بەندینانەی

  .دراوە گەمارۆ ئەرتەش لەالیەن تێدایە بەندکراوی چوارهەزار کە ەوروبەرید شەقامەکانی و بەندینانەیە ئەو. کوشتوە
 ،سێ ڕێ  فرمێس  گازی ڕژاندنی و ئەمنیەکان هێزە ڕاستەوخۆیی تەقەی بەهۆی مەهاباد، لەبەندینانەی شۆڕش دوای بە دوا هەروەها
 دوێنــی بـاوەڕپێکراو، ســەرچاوەی و دەریەکانهەواڵـ ســایتە هەواڵـی پێـی بە . برینــداربوون کەسـی  ســێ و دا لەدەسـت گیانیـان کەس
 تەمەن عەلیزادە فاتمە کە ئەوەی بەدوای ورمێ ناوەندی بەندینانەی لە بەندکراو ژنانی لە کەس۰۲۲ نزیكەی خاکەلێوە، ی۹ شەممە

 لەو و ڕژاند نشەممەیا ڕۆژی چێشتی دا، دەس لە گیانی بەندینانە ناو خاوێنی و پاک نەبونی و کۆڕۆنا بە بوون توش بەهۆی ساڵ۳٥
 .ئەدەن درێ ە خۆیان مانگرتنی بە کاتیە ئازادی کە خۆیان مافی بە گەیشتن تا و گرتووە مانیان ڕۆژەوە

 خاکەلێوە، ی٨ ڕێکەوتی هەینی ڕۆژی لە تارانی  بەندینانەکانی لە شۆڕشانە ئەم
 بنەماڵەکانیان لەگەڵ تاران فەشاڤیەی بەندینانەی بەندکراوانی پێوەندی. بەردەوامە

. دان ئامادەباش دۆخی لە بەندینانە ئەمنیەکانی وهێزە نیزامی بنکەی و وە،بچڕا
 هۆی وتەنیابە تاوان بێ کە ئایینی و سیاسی بەندکراوانی سەرجەم ئاماژەیە شایانی
 ئەوەیان مافی ڕژیمدان، لەبەندینانەکانی ، دەسەاڵت لەگەڵ بیروبۆچونیان جیاوازی
 خۆیان رزگاری بۆ ڕەخساو ولەدەرفەتی هەوڵبەن خۆیان گیانی پاراستنی بۆ هەیە
 .وەربگرن کەڵ 
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 ڕۆڵــی و کلتــوری هێرشــی ێکەوتەکــانیل
  !بەرەنگاربونەوەیدا لە الوان

 ن زاهیدیماردی: نووسینی

 
 لە پێکهاتووە نەتەوەێ  هەر کلتوری

 و داب و باوەڕەکــــــان و بیرکــــــردنەوە
 ئەو هـــــزری بیـــــرو کـــــۆی و نەریـــــت
 کە بیروباوەڕانەیـــــــــــــه ئەم. نەتەوە

 تـــا ڕابــردووەوە لە ژیــان، چــۆنیەتی
 کـــۆمەڵگەش ئەو مـــانەوەی و ئێســـتا
 گرنگتــرین لە یەکێــ . ئەکــات دیـاری

 لە تەبــایی و هــاودەنگی هۆکارەکــانی
 و داب لەگەڵ ئاشنایی کۆمەڵگە، نێو

 لە. کـۆمەڵگەیە ئەو کلتوری و نەریت
 ونەریتـــــــی داب و کلتــــــور ڕاســــــتیدا
 گرنگـــی ڕۆڵێکـــی دەتـــوانێ کـــۆمەڵگە
 و بیرکــــردنەوە شــــێوازی لە هەبێــــت
 لەو کــــۆمەڵگەو ئەو ژیـــانی ڕەوشـــتی
. ئەکـات دیـاری توانـای هێـزو ڕێگەوە

 سیستەمی کە واڵتانێ  کۆمەڵگەو لە
 ئەو دەکـــــر ، پەیـــــڕەو دیموکراســـــی

 نەتەوەکان هەموو کە هەیە دەرفەتە
 بەڕێوەبەرن خۆیان کلتوری ئازادی بە
 نەکراوە، دیاری بۆ سنورێکیان هی  و

 سیســــــتەمی کە واڵتانێــــــ  لە بەاڵم
 ردەوامە،بە فاشیســــتی و دیکتـــاتۆری

 خـۆی سـەرەتاییەکانی مافە لە مرۆڤ
 ئــازادانەی دەربڕینــی لە و بەشــە بــێ
 زمان و ئایین وەک خۆیان هزری بیرو
 بەهــــــۆی. بەشــــــن بــــــێ... هتــــــد و

 داگیرکەرانی کوردانەی دژە سیاسەتی
 بــــــــــــارودۆخە ئەم لە کوردســــــــــــتان
 وەکو کراوە، دروست ئێستا ئەستەمەی
 ژێـر کەوتوینەتە چەوساوە خەڵکێکی
 لە ئێــران لە. دیکتـاتۆران تیدەسـەاڵ

 ئەم ئێســــتاش، و ڕەزاشـــا ســـەردەمی
 ڕەفتــــاری دیکتــــاتۆرانە، دەســــەاڵتە

 کــــــــورد لەگەڵ ڕەگەزپەرســـــــتانەیان
 پــلە هــاواڵتی وەکـو کــردووەو پەیـڕەو

 شــێوەێی  بە دەکەن، هەژمارمـان دوو
 ڕێـگە زۆر کـوردی زمانی بە قسەکردن
 قۆناغیشـدا هێندێ  لە نیەو پێدراو
 .بوو نتاوا و قەدەغە

 کلتوری ناوبردنی لە بۆ کردەوانە ئەم
 لەگەڵ کە کوردبــــــــــــــــــــووە نەتەوەی
 تــا و بــوەو ڕوبەڕو کــوردان خــۆڕاگری
 داگیرکردنی دوای. بەردەوامە ئێستاش
 الیەن لە ئێــــــران گەالنـــــی شۆڕشـــــی
 ئینقالبی سەرکاری هاتنە و خومەینی

 ئاڵوگۆڕێیـــــــ  ئیســـــــالمی، نـــــــاو بە
 سیاســـەتی لە ڕژیـــمە ئەم ڕوویـــنەداو

 بەردەوام خـــــۆی ەزپەرەســـــتانەیڕەگ
 بەتەمـای ئـایین چوارچێوەی لە بووە

 لە کـــــــــورد نەتەوەی لەگەڵ شـــــــــەڕ
 ئیــنقالب دژە لەگەڵ جیهــاد ژێرنــاوی
 دژمـــان بە ڕابـــردوو سیاســـەتی ،هەر
 زۆریان جینایەتی. کراوەتەوە پەیڕەو

 بەاڵم دا، ئەنجــام کــورد بەرانـبەر لە
 نەداو کـۆڵی کات هی  کورد نەتەوەی
 لە. نەبــووە دەســەاڵتە وئە تەســلیمی

 ڕ  ڕۆڵــــی الوان نوێــــدا کــــۆمەڵگەی
 کـــــار هێـــــزی و هەیە نیشـــــاندەریان

 بـــوەو پیشـــکەوتن ڕێگـــای پێشـــڕەوی
. دەبـــات ســەرکەوتن بەرەو کــۆمەڵگە

 کـــــــــــاربە هێـــــــــــزی لە ئەگەر بەاڵم
 وەربگیـــر  لـــێ کەڵکـــی پـــێچەوانەوە

. کــــۆمەڵگە ڕوخــــانی هــــۆی دەبێــــتە
 بەالڕێبردنــی بــۆ ڕێگاکــان لە یەکێــ 
 شــــەڕی لە وەرگــــرتن کەڵــــ  ،الوان
 درێــ  لە کە کلتــوریە هێرشــی و نەرم
 کۆمەڵگە کلتوری هەموو دەتوانێ ماوە
 ڕۆڵــی کردنــی ســنوردار. ببــات لەنــاو
 ئاخێزەکانیان، سەرکوتی و الوان

 تیکەســـایە نــاوبردنی لە هــۆی بــووە
 کەوتنەوەیــــــــان دوور و الوان زۆربەی

 ڕقی و کۆمەاڵیەتیەکان پێوەندیە لە
. هەڵگرتــــووە ڕژیــــمە لەو زیاتریــــان

 ســــــەرکۆمەڵگەو بە زاڵ دیکتـــــاتۆری
 ڕەفســەنجانی ســەردەمی لە فشـارەکان

 خــاتەمی کۆمــاری ســەرۆک لەکــاتی و
 یاسا، چوارچێوەی لە ئازادی بەناوی

 مێشــکی لەنــاو گــۆڕانی بیرکــردنەوەی
 کلتــوری، هێرشــی. نــاوبرد لە خەڵــ 

 دارێـــــــ ڕاو و نادیـــــــار کـــــــردەوەێیکە
 ئـــــــامرازی لە وەرگــــــرتن بەکەڵــــــ 
 لەنـاوبردنی مەبەسـتی بە جۆراوجۆر،
 بایەخەکــــــان گــــــۆڕینی باوەڕەکـــــان،

 بۆچونەکـــان، هـــزرو بردنـــی ،بەالڕ 
 پڕەنســـیبی و نەریـــت و داب گـــۆڕینی

 هێرشـــــی. کـــــۆمەڵگە ئەو ئەخالقــــی
 پـــوچکردنی لە بـــریتیە کـــۆمەاڵیەتی

 شارســـتانیەتی و کلتــور و هـــزر بیــرو
 و کــۆمەڵگە ڕەچەڵەکــی و نەتەوەیــی
 مرۆڤەکـــــان کەســــایەتی الوازکردنــــی
 تـــــرس کردنــــی زاڵ لەگەڵ هاوکــــات

 بیـــرو کردنـــی جێگیـــر و بەســـەریاندا
 لە بــێجگە داگیرکــار و جیــاواز هـزری
 فکــری پڕەنسـیبی لەنـاوبردنی ڕێـگەی

 دی ناهێنێتە نەتەوەیی و ئەخالقی و
 بەسیاســـەتێیکی ەمیخـــات ئاخونــد. 

 بـۆ هێرش و هەڵنەڵەتێنانە و نەرم
 توانی کۆمەڵگە، بنەڕەتی پێکهاتەی

 بنــــــــاتە کــــــــاریگەری تاڕادەێیــــــــ 
 هۆی بووە ئەمە ساویلکەو سەرخەڵکی
 دەیەی لەنێــــوان کلتــــوری دوبەرەکــــی

 لە ئەوەی هـــــــۆی بـــــــووە و۰۲ و۲٦
 قۆنــــــاغە دوو ئەم الوانــــــی نێــــــوان

 .ڕوبدات زیاتر دوورکەوتنەوەی
 لە ئاشــــنایی و بیروبۆچــــون ئــــازادی
 درووســتە کردەوێیکـی جیهـانی کلتـوری
 کە کاتێکــــــــــــــــــــدایە لە ئەمە بەاڵم

 باشــــتر خۆیــــان کلتــــوری مرۆڤەکــــان
 نەزانــــیەوە ڕویــــی لە نەک و بناســـن
 دابو لە و بن داگیرکەر کلتوری توشی
 مـافی یان دورکەونەوە خۆیان نەریتی

 لە بەاڵم. هەبێــــــت هەڵب اردنیــــــان
 ئەم و وانــیە دا ئاخونــدی دەســەاڵتی
 و کلتــــــــور ســــــــەپاندنی بە ڕژیــــــــمە

 قوتابنـــانەو لە خۆیـــان باوەڕەکـــانی
 خوێندن و قسەکردن مافی زانکۆکان،

 و نەدراوە پێ ڕێگە زکماکی زمانی بە
 لە کە باوەڕێـ  و هـزر ناچـارە مـرۆڤ
 ناڕاســت ســەرچاوەی و کتێــ  ڕێــگەی
 بـنەڕەت لە مـرۆڤ و مێشکی ناو دێتە
 وەدەکەوێــتە دوور خــۆی ڕەچەڵەکـی و

 کلتــوری هێرشــی شــێوە ئەم. بنــوێنێ
 بوەتە مۆدێرنیتە و ڕۆشنبیری بەناوی
 کلتوری لە الوان دوورکەوتنەوەی هۆی

 لە کەوتنەوەیــــــــان دوور و خۆیــــــــان
 بۆشایی بۆ ڕێگاێیکە کلتوری، ڕەوشتی
 لە بــــۆ و کـــۆمەڵگە تـــاکی لەنێـــوان
 .یەکدەنگی و تەبایی ناوبردنی

 ژێردەسـەاڵتی لە نەتەوەێی  هەر کە
 ۆرــــــــــاتــــدیکت یـــــــــــەتێیکحکوم

 ناسیۆناڵیســــتی هەســـتی ئەگەر
 ڕووی لە ئاســانی بە زۆر نەبێــت
 وردە وردە فەرهەنگــی و کلتــوری
 و بەرباڵوبــون بە. بچێــت لەنــاو

 تــــــــــــــــــۆڕە پەڕەپێـــــــــــــــــدانی
 دەســـــــــت و کۆمەاڵیەتیەکـــــــــان

 و دروست زانیاری پێڕاگەیشتنی
 باشـــــــــتر الوان ڕاســـــــــتەقینە،

 خۆیـــــــان شوناســـــــی دەتــــــوانن
 هـــــــــۆی ببـــــــــنە و بناســـــــــێنن

 و شوناســـــــە ئەو پەرەگرتنـــــــی
 بەکەڵـــــــــــ  دەتـــــــــــوانن الوان

 ئەزمونەکــــــــانی لە وەرگــــــــرتن
 کلتـــوری ڕاســـتیەکانی ڕابـــردوو،
. بــکەن دابەش هەمــووان لەگەڵ

 هەمــــــوو بە ڕژیـــــم هەرچەنـــــد
 شـێوە ئەم دژی لە خۆی توانای

 زیـــاتر و ڕاوەســـتاوە تێکۆشـــانە
 جیــــاوازی دوای بە ڕابــــردوو لە

 لە و خەڵــــ  نێـــوان لە دانـــان
 ئامــانجە ئەم بـۆ ئــامراز هەمـوو
 بیـروو ئاسـتی. وەرئەگر  کەڵ 

 پێــــــــی بە هەرکەس بۆچـــــــۆنی
 کە ئەوکەســـــەیە زانیاریەکــــانی

 لەگەڵ باوەڕەکــــــانی دەتــــــوانێ
 ئاشـــــنا پیالنـــــانە ئەم هەمــــوو
 کە ئەوە واتــــــــای بە بکــــــــات،
 لە هەرکەس بیروبۆچونی ئاستی

 هــی  و کـراوە دیـاری بـازنەێیکی
 کە نــــیە کەســــێ  وەکــــو کــــات
 ڕێگــای لە و کــراوەتەوە مێشــکی

 و لێکــــــــــۆڵینەوە و خوێنـــــــــدن
 کلتـــوری ناســـینی بـــۆ هەوڵــدان
 وەک کردەوەێیـــــــــــ  و خــــــــــۆی

 و بەرگ جلــــــو بە پەرەپێــــــدان
 پەرە و نەریــــت دابــــوو و زمـــان
 بـۆ ڕێـگە خـۆی بەکلتوری پێدان

 ســــــەرەکی شوناســــــی ناســــــینی
 پــــێ هەســـت خــــۆی نەتەوەیـــی

. دەکــات لەســەر اریکــ و دەکــات
 لەم بەهەوڵدان الوان هەروەها
 بــگەنە دەتــوانن زیــاتر بــوارەدا
 هـۆی دەبێـتە و خۆیـان ئامـانجی
 کــــــۆمەڵگەو پێشــــــبردنی بەرەو
 کلتــــــــــوری پێشــــــــــبردنی بەرەو

 زینــــــدوو و خۆیــــــان ســــــەرەکی
 بە نەوە ئەم .کــــــــــــــــــــردنەوەی

 لە بەرپرسیارەتیان و تێکۆشان
 بەرچـــاو بە ڕۆشـــنبیری ئاســـتی
 خێــ  لە وتــنەوەدورکە و ڕوونــی
 بیــــری و نـــاوچەگەرایی و گەری

 لە زانیـــاری بـــێ دەمـــارگرژانەو
 بەئامـــــــــــــــانجی کــــــــــــــۆمەڵگە
 لە بۆشـــاییەو ئەو پڕکـــردنەوەی
 و کــــــــردن زینــــــــدوو ڕاســــــــتای
 ڕەچەلەکی نەتەوەو پەرەپێدانی
 زانیــــــاری. دەبێــــــت کـــــۆمەڵگە
 دەبێـــتە ڕاســـتەقینە و درووســت
 باشـــــتر الوان کە ئەوەی هـــــۆی
 و ناسنب خۆیان شوناسی بتوانن

 بیرکــردنەوەی ئاســتی .بناســێنن
 زانیاریەکـانی پێـی بە هەرکەس

 کەدەتــــــــــــوانێ ئەوکەســـــــــــەیە
 هەمــــــــوو لەگەڵ باوەڕەکــــــــانی

 ســـــــــەردەم پێشـــــــــکەوتنەکانی
 دیـکە، واتـایەکی بە. بگونجێنێ
 لە هەرکەس بیروبۆچونی ئاستی

 و کـــراودایە دیـــاری بـــازنەێیکی
 بـــــۆ هەوڵـــــدان و لێکــــۆڵینەوە
 و خـــــــۆیی کلتـــــــوری ناســـــــینی

 پەرە بـــۆ هەنگاونــان دەوەبەکــر
 و زمــان و بەرگ جلــو بە پێـدان
 خـــۆ بەکلتــوری و نەریـــت دابــوو
 ناسینی بۆ زیاتر ڕێگەی نازین،
 .دەکاتەوە نەتەوەیی شوناسی

 

 !.ە بەر چاو بگرنۆڵی ئافرەتان للە ڕوماڵی ڤایروسی کڕۆنادا،ڕ
 زێنەب حوسەینی: وەرگێڕانی لە عەرەبیەوە

 ئافرەتان لەسەر کار کە پێکهاتانەی ئەو
 جیاوازە، واڵتێکیتر بۆ واڵتێ  لە دەکەن
 کە ئەوەیە لێرەدا مەترسیەکە بەاڵم

 نهێنی قوربانیێکی ێتەدەب ئافرەتان سەربەخۆی
 ئێما.جیهاندا تاسەری لەسەر پەتایە، ئەم

 بەرنامەی ڕاوێ کاری ی پۆبێرغ لیگنرۆد
 ڕێکنراوەی" لە پێدان گەشە و جێندەری
" ،(IMS" )دەوڵەتی نێو ڕاگەیاندنی هاوکاری
 لە هەواڵەکان پەخشکردنی نابێ: دەڵێت
 -بێت الوەکی مەسەلەیەکی جێندەریەوە الیەنی
 لە ئەبێ ڕوداوەکان اتیک لە بەاڵم

 ئەوە بێت، وانە ئەگەر بێت، پێشترینەکان
 قوڵکردنەوەی شەریکی ڕاگەیاندنەکان
 دەستکەوتانەن ئەو پێشێلگەری و ڕوداوەکانن

 سەرتاسەری لە یەکسانینوازین جواڵنەوەی کە
 لە نو  کێشەی پەتاو ڕووی خستنە.جیهاندا

 و نوسان ڕۆژنامە لە وا هەواڵ، ڕوماڵکردنی
 گەشەی و ڕەوت لەگەڵ دەکات ەرانلێکۆڵ
 لەگەڵ بڕۆن، ڕوداوەکان خێرای

 بۆ هاتوو پێ  کێشی کێشمە ڕوبەڕووبونەوەی
 ئەرکدار و بون تووش لە کارمەند پاراستنی

 باڵو لە کۆمەڵگە هێورکردنەوەی بە بوون
 .ڤایرۆسە ئەو بونەوەی

 نێودەوڵەتی، هاوکاری ڕێکنراوی ڕاگەیاندنی
 و الیەنەبێت هەمە نڕاگەیاندنەکا کە ئەیەو 

 سەرژمێریەکان کاتێکدا لە بێت، هەموان بۆ
 لە ئافرەتان ڕێ ەی کە دەکەن لەوە باس

 و بیندراو و خوێندنەوە ڕاگەێندنەکانی
 لە 91 و نابێ لەسەد 24 لە بیستراوەکان

 الیەن سێ.دەکرێن بانگ پسپۆڕەکان سەد،
 کە لەوەدەکەن باس ژمێریەکان سەر:دەگرێتەوە

 دەبنە و دەیگرن پیاوان زۆرتر ،ڤایرۆس کڕۆنا
 لە هەندێ  ئەگەرچی.ئافرەتان تا قوربانی
 بەردەوام توێ ینەوەکانیاندا لە شارەزایان
 ئەگەری زۆرتر ئافرەتان کردوە لەوە باسیان

 ئێستاش هەیەو نەخۆشیەکان بە توشبونیان
 هەموە ئەو بەهۆی دەچێ ن ئازار بەردەوام
 بۆ.ەکردو دروستی کڕۆنا ڤایرۆسی کێشەیەی
 بەو تەمەن بە ئافرەتانی بونی توش نمونە

 بە و مەیدان لە دوورخستنەوەیان و نەخۆشیە
 چۆنیەتی لە بۆچونیان ڕاو وەرنەگرتنی هەند

 لە کار هێزی.ئافەتە ئەو بونەوەی ڕوبەڕوو
 لە چاودێری و تەندروستی بەشەکانی
 پێکی ئافرەتان سەدا لە 77 جیهاندا،

 لە کاتەکان یزۆربە کە لەوەی جگە ئەوە.دێنن
 چاودێری و بەڕێوەبەری خۆشیاندا ماڵەکانی
 لێبونی ئاگا و منداڵ بۆ لێنان چێشت و خێزان
 و بۆیە هەر......ئەستۆیە لە سااڵنیان گەورە
 لەسەر بەرپرسیارەتیەیان هەموو ئەو مادام
 ئەوە ماڵەوە، لە چ کارو سەر لە چ شانە
 بە بون توش بۆ لەسەرە مەترسیان زیاتر
 کە هاتوە ڕاپۆرتەدا ئەو درێ ەی لە.کڕۆنا

 پەیوەندارە کە( دەوڵەتی نێو کیەری لی نەی)
 بە دەبەستێ پشت کە مرۆییەکانی ڕوداوە بە

 نەخۆشیە توێ ینەوەکانی لێکۆڵینەوەو
 جۆر سێ ئافرەتان: دەڵێ پێشوو، واگیرەکانی

 لە شانە لەسەر ئەرکیان و بەرپرسیارەتی
 پارێزی خۆ بەرپرسارەتی ڕوداوانە، ئەو کاتی
 بونەوەی، ڕوبەڕوو هەوڵی نەخۆشیەکەو لە

 لەگەڵ ڤایرۆسەکە، بە توشبونیان مەترسی
 و کۆمەاڵیەتی و جەستەیی و سۆزداری ئازاری
 لەسەدی 77 ئافرەتان ئەوەی لەگەڵ.ئابوری
 چاودێری و لێبون ئاگا لەبەشی و کارن هێزی

 پلەو لەسەدی 72 پیاوان تەندروستین،
 مەیدانی لە ەکاننکار بەجێ جێ بااڵو پۆستە

 دەریان توێ ینەوانە ئەو.جیهانی تەندروستی
 زۆرتر ئافرەتان ئەوەی لەگەڵ کە خستوە
 ۆیـــــــــبەه ەوەــــــدەبن گرفت ڕوبەڕوی

 سیاسەتی پیاوان کەچی  ەوڤایرۆسەوە،ــــــــــئ
 بوونەوە و چۆنیەتی هەڵســــو کەوت  ڕوبەڕوو

 

 هەر. ئەدەن پـــێ گەشـــە نەخۆشـــیە ئەو لەگەڵ
 لەو ئافرەتـــان بۆچــونی و ڕاو کە گــرنگە بــۆیە
 و دەکـات لەوە بـاس ئیمـا.بکـرێتەوە باڵو بارەوە
 : دەڵێ
 بەرفراوان وێنەیەکی ڕاگەیاندنەکان گرنگە
 لە باس کورتی بە هەر نەک بدەن، نیشان
 ڤایرۆسی بە مردوان ڕێ ەی و توشبوان ئاماری
 وێنەیەکی نیشاندانی بەبێ بکەن، کڕۆنا

 وەاڵمدانەوەی لە گشتگیر جێندەری
 دەکەوینە کڕۆنا، ڤایرۆسی نیسیاسەتەکا
 لەو ئافرەتان خستنی گو  پشت بە مەترسیەوە

 سەیرکردنی بەکەم و کۆمەاڵنە و گروپ
 .بڕیاردان ڕێکارەکانی لە هاودەنگەکان
 لە ببینن ڕۆڵ پێویستە ڕاگەیاندنەکان

 دەتوانن دڵنیای  بە دەنگانەو ئەو گەیاندنی
 وێناکردنی:ئەدەن ڕوو ڕوداوەکان کاتێ .وابکەن
 بێت پزشکی چ جیاوازن، کارەساتەکان و ڕوداو
 پەیوەندی کێشەکانی کێشمە یان ئابوری یان
 گەورە چۆنیەتی سروشتیەکانەوەو ڕوداوە بە

 لەسەر کاریگەری شتانەی ئەو.کردنیان
 واڵتێکی بۆ واڵتێکەوە لە ئەنێ دا ئافرەتان

 و نوس ڕۆژنامە لویسی هێلین جیاوازە، دیکە
  :          :توانابە ژنانی" کتێبی نوسەری
 "بوەنەوەدا ڕوبەڕوو یانزە لە ژنانە مێ ووی

 نهێنی قوربانی دەبێتە ئافرەتان سەربەخۆی
 .جیهاندا سەرتاسەری لە پەتایە، ئەو
 باڵو( The Atlantic)  لە کە بابەتێ  لە

 دەربڕیوە خۆی نیگەرانی هێلین کراوەتەوە
 دواخستنی هۆی ببێتە ڤایرۆسە ئەم کە لەوەی
 جنس هەردوو یەکسانی تێکۆشانەکانی و هەوڵ
 واڵتانی لە.جیهاندا سەرتاسەری لە

 بڕیار دەبن ناچار هاوسەرەکان پێشکەوتوو،
 لەبەر. بەڕێوەبەر  ماڵ کامیان کە بدەن
 لەو زۆرترە موچەیان پیاوان ئەوەی

 کە ئەدات بڕیار ئافرەتەکە بۆیە خێزانانەدا،
 کار بێ زۆر ماوەیەکی بۆ و سەرکار نەچێتەوە

 هەمان هەردووکال وایە باشتر. ەمێنێتەوەد
 ئابوریە کاتی لەم چارەنوسیانهەبێت

 زووتر پیاو موچەی ڕێ ەی بەاڵم.حەستەمەدا
 لەگەڵ .ئافرەتان تا دەبێتەوە ئاسایی
 ئیشی تر شوێنی زۆر لە ئافرەتان ،ئەوەشدا
 سەرتاسەری لە دەکەن کار نیوە و ناڕەسمی
 جۆرە ئەم جار زۆر بۆیە هەر جیهاندا،
 دەست گەورەکان دامەزراوە کارخانەو کرێکارانە
 کرێکارەکانیان پێویستە کاتێ  دەبن بەرداریان

 ببێتە کڕۆنا ڤایرۆسی لەوانەیە. بکەنەوە کەم
 و ژنان کردنی سنوردار کەمکردنەوەو هۆی

 لە کە دەستکەوتەکانیان و ئازادیەکانیان
 بەڵکو هێناوە، دەستیان بە ژیانیاندا ماوەی

 داهاتەی ئەو ئافرەتانە لەو ندێ هە لەوانەیە
 دەستی لە دێنا بەدەستیان رپێشت
 هۆی دەبێتە کە کێشەکان لە یەکێکیتر.بدەن

 ئافرەتان؛ بە بەرامبەر توندوتی یە نیگەرانی،
 جیهان کەرتەکانی هەموو لە کە دەردەی ئەو
 لەسەر.91 کۆڤید ڤایرۆسی هەروەک باڵوە
 یەک ئافرەت 3 هەر لە جیهان، ئاستی
 توندوتی ی ڕوبەڕوی ژیانیدا ماوەی لە اندانەی

 دەبێتەوە، هەردوکیان یان جنسی و جەستەی
 کەسێکی یان ژیانی هاوبەشی لەالیەن
 توندوتی ی و هاوژیان توندوتی ی.نەناس
 مرۆڤەوەو بە کردن بازرگانی و جنسی

 لە یەکێ  بە ئەندامان، کەم هاوسەرگیری
 لەکاتی دائەنر  سەرەکیەکان کێشە

"  ڕاپۆرتی پێی بە ندا،کارەساتەکا
 تەجروبەو بە" نێودەوڵەتی کیەری نوێنەرایەتی

 توندوتی ی ڕێ ەی.پێشتر ڕوداوەکانی ەڵگەیب
 ۆیـــــــــبەه ڕاگەێندراوە کە خێزانی

 ادیـــــــزی زۆر تینەوەــەرەنــــک
 ونەــچ ەــل گرتن ڕێگە کەرەنتینەو.ردوەـــــــــــک

  یـسەالمەت سەر بۆ هەڕەشەیە خێزان دەرەوەی

 
 

 دەزگا کە ئەوەی لەگەڵ. ئافرەتان  
 ئافرەتانی  پارێزەری پەیوەندیدارەکانی

 زۆربەی سنوردارەو هۆکار هەمان بە کارەکانیان
 ئەوە.یەنەخۆش ئەو کاری دەبێتە کانیانکارە

 تەندروستی تەنیا پەتایە ئەو زیانەکانی سەلماوە
 تێ  ئافرەتان خۆشگوزەرانیەکانی و سەالمەتی و

 و خوێندن لەسەر دادەنێ کاریگەری بەڵکو نادا،
 زۆربەی بەاڵم کارکردن، و خۆراکی تەندروستی
 دەخرێن گو  پشت هەمووی شتانە ئەو کاتەکان
 دەبێ ڕاگەیاندن ەزگاکانید.ڕوداوەکان لەکاتی
 کە دەدات هان ڕاگەیاندنەکان" ئێما"چیبکەن؟
 ڕۆڵیان ئافرەت کە بگەڕێن چیرۆکێکدا بەدوای
 لەگەڵیشیدا وەرگیر  ڕاوبۆچونیان و هەیە تێیدا
 پێویستیان کە گروپێ  دەستەو بە دان گرنگی
 کەسانی بەوەیکە بدر  گرنگی پێویستە .هەیە
 لە رگیر لێوە وسودیان پێببەستر  پشتیان شارەزا

 دەستگای و بێت ئەگەر.یەکسانی بە ال هەردووک
 کۆکردنەوەی بە نەدەن گرنگی ڕاگەێندنەکان

 کۆمەڵە دەستەو ئەو و ئافرەتان ئەوا هەموان،
 ڕێڕەو هەمان لەسەر دەخرێنەوەو دوور الوەکیانە،
 ەیانەوەلەبار باسێ  نابێ کەس دەمێننەوەو

 جنس هەردوو لە ئاگای ڕاگەیاندنەکان ئەگەر.بکات
 ئەوکات بکات، زاڵ ئەویتردا بەسەر یەکیان و ێنەب

 کردنی خزمەت و پێشوو پاڵپشتی بەرەی دەچێتە
 لەوانەیە کە کۆمەڵگە، بەستوی چەق ڕاوبۆچونی
 چۆنیەتی لە هەبێ دورودرێ ی پاشهاتێکی
 بە.سانییەک بۆ ڕوانینی چۆنیەتی و وەاڵمدانەوەی
 کە ڕاگەیاندنانەی دەزگاو ئەو زۆرن خۆشحاڵیەوە،

 مافی و بکەن ڕەفتار وریاییەوە بە ئەدەن هەوڵ
 لە یەکێکە انڕەفتارەی ئەو و بپارێزن ال هەردوک
 لە داکۆکیکار ڕێکنراوی.ئیشەکانیان بناغەی

 لەگەڵ( IMS) دەوڵەتی نێو ڕاگەیاندنی
 بۆ دەکەن یەک هاوکاری لۆکاڵیەکان ڕاگەیاندنە
 کردن، پێشکەش بارەی لە ڕێنمایەکانیان گەیاندنی

 دادپەروەرانە کاری دۆخی و باوەڕ بە دیپەیوەن کە
 کە هەیە ڕاگەیاندن دەزگاو زۆر .هەیە هەردووال بۆ
 ڕەگەزی جیاوازی و دەکات پەیڕەو کارە شێوە ئەو

 ئافرەتان توانای دەتوانێ ڕاگەیاندن.ناکەن پەیڕەو
 بدات نیشان کارایان ڕۆڵی و بێنێ بەکار دەنگیان و
 لە تیوانیانپش کڕۆناو ڕوبەڕوبونەوەی چۆنیەتی لە

 گشتیەکان شیکردنەوە و دەربڕین لە کردن بەشداری
 خاوەن یمەسەلە و ڕەوی تاک بونەوەی ڕوبەڕوو و

 کە هیوادارە( ئێما).کۆمەڵگەدا لە بیروڕاکان
 کاتە لەم وەرگرن هەلە لەو کەڵ  ڕاگەیاندنەکان

 کردن پشتیوانی ئامانجی بە گرنگەدا کراوە دیاری
 و ڕاگەیاندنەکان یدەزگا لە پیاو و ئافرەت لە

 کە دەکات لەوە پێداگری. ڕاگەیاندنەکان دەرەوەی
 بۆ بەڵکو نیە بەسود ئافرەت بۆ تەنیا بە ئەوە
 ڕاگەیاندن دەزگای وایە باشتر کۆمەڵگەیە، هەموو
 کە بکەن پێشکەش ڕەنگ ڕەنگاو گەلێکی باس

 انینەکانڕو و کۆمەڵگە پێداویستیەکانی دەرخستنی
 بابەتەکانی بێتوو ئەگەر.جیاوازە بۆچونی بیرو و
 هەموو و بێت ڕەنگ ڕەنگاو دەکەن پێشکەشی کە
 ئەوە بگرێتەوە، کۆمەڵگە توێ ێکی و چین

 سەرنجی وردترو زۆر دەکاتەوە باڵوی کە هەرچیەک
 هۆی ببێتە لەوانەیە ڕادەکێشێ، خۆی الی بۆ بینەر

 داهێنەرانی کۆمەڵگەو لە ئەرێنی ئاڵوگۆڕی
 .هەموان بۆ ستکەوتەدە ئەوە دەبینم وای سیاسەت،
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ــــری ن ــــراق وتــــویەتی كە وەزی ەوتــــی عێ
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەكەی دەتــــــــــوانێ

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانێ   لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێ نەك
هێنــدێ  لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 

ـــران، هێنـــدێ  ل ە واڵتـــان ئامـــادەیی ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی

زیری نەوتی عێراق راپۆرتی دا كە ئەو وە
واڵتەش لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

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

ـــتە شـــەش ملیـــۆن بگەیەن بۆشـــكە نەوت ێ
لەالیەكی دیكەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی واڵتانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامریكا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەنجـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە زانی
وتەبێــــــ ی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : یوتــــــــــویەت جمه
بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێكەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــێ
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێ  واڵت لەو دۆخە مێـــــــ وییەدا  هێن

 .هیچكات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆ  هەلومەرجە
  .بكۆشن تێ و هەڵگرن

ـــــدامان و .٠   پێویســـــتە ئەن
شـــــــكیالتیەكانی بەشـــــــە تە

ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن تێ
ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێ ەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 

انی خۆێندكاران،مامۆســــــــتای
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە  ێســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێ ێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــای ەو 
 عەشیرەتێ  لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ

كنـراوی نێهــزەت رێ
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 9317 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

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

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  97 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـ ەی ئافرەتـانی 
ــزیک ــ ــ ــدەوار نـ ــ ەی دوو نەخوێنـــ

ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ
 .نەخوێندەوارە

بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 
ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۰ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێ ەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 .هاوڕێکانی و محەممەد قازی شەهیدبوونی ساڵرۆژی خاکەلێوە ی٠١ بەبۆنەی خەبات سازمانی پەیامی
ــتمانیانی  ــۆڕاگر هاونیشــ                                      .                     !خـــ
                                    .                         !کوردستان بەشمەینەتی گەلی
 لە و دیــار رۆژە لەو یەکــێکە دا، کــورد گەلــی نەتەوایەتــی مێــ ووی لە خـاکەلێوە ی٠١ رۆژی
 لێـو لێـوان کاتـدا هەمـان لە و هەژێـن نـا  کارەساتێکی روودانی هۆی بە کە نەکراوانە بیر
 دا شۆڕشـــگێڕ و پەروەر نیشـــتمان کـــوردێکی هەر هـــزری و بیـــر لە شـــانازی، و ســەربەرزی لە

 خوێناوی و ڕەوا بزاڤی مێ ووی لە دیاری و گرینگ بایەخێکی جێگەو رۆژە ئەم. کراوە تۆمار
 بە دەربەسـت مرۆڤێکـی هەر بۆ مێ ووە ئەو خوێندنەوەی بێش . گرتووە دا کوردستان و کورد
 بەڵــین و پەیمـان و بڕیـار مـایەی دەبێـتە نیشــتمان، و گەل و کـۆمەڵ و تـاك ازادیئـ و مـا 
 بـوون سـوور و شـەهیدان ڕێبـازی و ئازادی ڕێبازی بە درێ ەدان بۆ نیشتمان و نەتەوە بە دان
 گەل، مێـ ینەی لە ئـاواتی و ئامـان  هێنـانی بەدەسـت پێنـاو لە تێکۆشـان و خەبـات سـەر لە
 و ئاشــتی کردنــی دابـین و مرۆڤــایەتی بەرزی پــلەی بە ەیشـتنگ و بەخــتەوەری و رزگـاری کە

 بەدەسـتی گەالن چەوسـاندنەوەی و ژێردەستی چەشنە هەر لە دوور و بەرانبەر ژیانی پێکەوە
 رۆژی خـۆری، کـۆچی ی ٦۱۳۰ سـاڵی خـاکەلێوەی ی٠١ .نەتەوەوە دەسـتی بە نەتەوە و گەالن

ــەهید ــوونی شــ ــاوی مەزنە بــ ــۆز پیــ ــداکاری و دڵســ ــورد، نەتەوەی فیــ ــەوا کــ ــبەر و پێشــ ــ  و رێ
 و مـوحەممەد قـازی کـورد، خۆنەویسـتی و خۆشەویست نیشتمان و وگەل رووناکبیر سەرکۆماری
 قـازی،، سـەدری ،، پێشـەوا بـرای قـازی ئەبولقاسـمی: وەک فیـداکارەکانی و وەفـا بە هـاوڕ 

ــامۆزای خــانی حەمەحســێنو ــازی ســەی ی ،، پێشــەوا ئ ــانی بەدەســتی کە ،،ە ق ــورد دژمن  و ک
 نــاوچەکە، و جیهـان ســەردەمەی ئەو پاواننوازەکـانی زلهێــزە چـاودێری ژێــر لە و ردسـتان،کو
ــل ــگۆڕەپ ەــ ــانــ ــش رایــچوارچ یــ ــمهاب اریـ ــ ــسێ ەـل ادـ ــ ــگی و دران دارەـ ــانــ ــ ــ  و پاک یــ

 

ــێ   ــان بــ ــتی بەرەو گەردیــ ــان بەهەشــ ــاڵی هەرمــ ــرت بــ ــانی. گــ ــین دژمنــ ــ  و دڵ لە ق
ــڕگەو زۆر شۆڤێنیســت،لە و نەبیســت حەق کەڕمەســۆی دڵکــوێرانی ــاغی ب ــ ووی قۆن  مێ
 کردەوەی و دادی بێ و دا،جینایەت پێشێلکراو وما  دەست بن گەالنی ڕەوای خەباتی
 پێیــان و کـردوونەوە پـاتە وود ئایینیـان و مرۆڤـایەتی شـوێنی و ڕ  هەمـوو لە دوور

ــووە ــەردانی بە کە وابــ ــەردار لەســ ــ ــەرکردە و س ــبەری و ســ ــ ــی رێ ــاتگێڕ گەالنــ ــ  و خەب
ــۆڵنەدەر ــانیان كە کـ ــاو لە تێكۆشــ ــتن پێنـ ــتی بە گەیشــ ــازادی و ئاشـ ــای  و ئــ  و ئاســ
 وئەو دادەمرکێنن رەوایە خەباتە ئەو ئاگری هەمیشە بۆ دەتوانن بوو، دا هێمنایەتی

 لەوەی خەبەرن بــێ دیكتــاتۆران. بێــنن دا چــۆک بە یەکجــاری بە هەمیشــە بـۆ گەالنە
 قەتـرە هەر لە و دەسـتێنێ تـاو زیـاتر ئەستاندنەوەیان تۆڵە هەستی گەالنە ئەو کە

ــاحەق بە خــوێنێکی ــار هەزاران ڕژاویــان ن ــار بە رێنیشــاندەری و ڕێــبەر و خەباتک  بڕی
ــا تێــدەگەن و پێــدەگەن و دەگــرن فرچــ  دا نیشــتمان دایکــی ئــامێزی لە وفیــداکار  ت

ــان و خەبـــات کـــاروانی و گەل داشـــداری دەبـــنە یەکجـــاری ســـەرکەوتنی  بەرەو تێکۆشـ
ــی ــاری و ســـەرفرازی مەنزڵ  کوردســـتانی خەبـــاتی ســازمانی .دەبەن بەخـــتەوەری و رزگ
ــران ــین ٣٠ لە ئێـ ــاڵرۆژی هەمـ ــاتە ئەو سـ ــتەزێن کارەســ ــاڕەوایەدا، و دەڵـ ــز نـ  لە ڕێــ

 و خۆنەویســتی دەرســی و دەگــر  ەرێـزانەب و بەرز مــرۆڤە ئەو گیانبــازی و فیـداکاری
ــتیان نەتەوە و گەل ــێ خۆشەویســـ ــێ لـــ ــای و ورە و فێردەبـــ ــگێڕیان توانـــ ــێ شۆڕشـــ ــ  لـ

ــر  ــان لە و، وەردەگ ــ ەدان کاتیشـــدا هەم ــان ڕێبـــاز بە درێ  بەنرختـــرین بە وئامانجی
 داوا و دەنرخێنـێ نیشتمان و نەتەوە شەهیدانی تێکڕای و شەهیدانە ئەو بۆ پاداشت

  پێشەوای وەسیەتی کە دەکا، وکوردستان کورد ڕزگاری رێی اتکارانیخەب هەموو لە
 

 لە تەبــایی و یەکیەتــی و هاوکــاری هەوێنــی بــکەنە نەمـر
 بەرێــز و بەرز   .یەکجـاری سـەرکەوتنی بە گەیشـتن پێنـاو
ــێ ــرەوەری بـ ــاکەلێوە ی٠١ بیـ ــاڵرۆژی خـ ــەهید سـ ــوونی شـ  بـ

ــەوای ــر پێشــ ــانی و نەمــ   .                     .هاورێیــ
ــاننە و مەرگ ــ ــۆ مـــ ــ ــی بـــ ــ ــاتۆری ڕژیمـــ ــ ــدی دیكتـــ ــ   ئاخونـــ

ــۆڕی ــ ــوایی و سەرش ــان و ریســ ــۆ نەمـــ ــ ــانی ب ــ ــورد دژمن  و کـــ
  ..                                        کوردســتان
  ئێــران، کوردســتانی خەبــاتی ســازمانی ناوەنــدی کــومیتەی

 .خۆری كۆچی ی 9311 خاکەلێوەی ی1

 

 گشتی سكرتێری سەرەخۆشی پەیامی
 كۆچی بەبۆنەی خەبات سازمانی
 .شافعی جەالل مەال مامۆستا دوایی

 

ــتا ــ ــ ــافعی جەالل مەال مامۆســـ ــ ــ ــ  شـــ ــ ــ ــتا لە یەكێـــ ــ ــ  مامۆســـ
 گەل بە خزمەتـی كە بـوو ئێـران كوردسـتانی تێكۆشەرەكانی

ــردو نیشـــتمان و ــەردەمی لە كـ ــاه ڕژیمـــی سـ ــاوەی لە و شـ  مـ
 لە یەکێـ  ڕژیمە، ئەو دژی لە كوردستان خەڵكی ڕاپەڕینی
 یەکێــ  حوسـەینی، جەالل شـێ  مامۆسـتا نزیکـی هاوكـارانی

 و كوردســتان خەڵكـی مــافنوازانەی جـواڵنەوەی ڕێبەرانـی لە
 جەاللــی مەال مامۆســتا. بــوو خەبــات ســازمانی دامەزرێــنەری

ــۆ جەالل ســەید مامۆســتا ســەفەرەكانی زۆربەی لە شــافعی  ب
ــارەكانی ــ ــ ــ ــتان، ش ــ ــ ــ ــاوڕێی كوردس ــ ــ ــ ــان ه ــ ــ ــ ــوو جەنابی ــ ــ ــ        .                           ب
ــتا ــ ــافعی جەالل مەال مامۆســـ ــ ــڕای شـــ ــ ــی وێـــ ــ ــ  زۆر خزمەتێکـ

ــەربەرزانە بەنەتەوەکەی، ــاو سـ ــی  ژیـ ــات هــ ــی كـ ــۆ بەڵێـ  بــ
 زیــانە بەڕێزیـان، دوایـی كــۆچی نەگـووت، ئاخونـدی ڕژیمـی

ــۆ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان خەڵكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كوردســ
ــارێكی ــكە جـ ــی دیــ ــانەوادەی بە شەرەخۆشـ ــتا خــ  مەال مامۆســ
 لە نقاڕەمــا خەڵكــی و دۆسـتانی و خزمــان و شـافعی جەالل
ــایبەتی بە ســەقز شــاری ــی و ت  گشـــتی بە كوردســتان خەڵك

ــنم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    .                           .ڕادەگەێ
ــازمانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی ی خەبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران كوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،                                                                 ئێـ

ــكرتێری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتی ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                                           ،،              گشــ
ــێ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەینی بابەشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .                                     حوسـ
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ــی كــۆچی  نەخۆشــی هــۆی بە خەبــات ســازمانی دۆســتێكی دوای
 .بانە شاری لە كۆڕۆنا

 

 بەداخەوە كە گەیشــت  پــێ هەواڵمــان
 ئەنجێنەیـی، ئەحـمەدی عـومەر حاجی
ـــوڕی ـــز مەال حـــاجی ك  بـــرای و عەزی
 ئەنجێـنە، گوندی ساڵحی مەال حاجی
 دوایی كۆچی كۆڕۆنا نەخۆشی هۆی بە
 ئەنجێنەو ساڵح مەال خانەوادەی. كرد

 و پشـــتیوانان لە ەنجێـــنەئ خەڵكـــی
  ی ەباتـــــــــخ سازمانی یــــــــدڵسۆزان

 

ـــوون ئێـــران كوردســتانی ـــۆنەی بە خەبــات ســـازمانی. ب  عـــومەر، حـــاجی كـــۆچی ب
ـــاڵح مەال مامۆســـتا بە سەرەخۆشـــی ـــاجی خـــانەوادەی و س ـــی وە عـــومەر، ح  خەڵك

 داوا هاوتـا  بێ یەزدانی لە و پەژارەیانین و ماتەم هاوبەشی و ڕادەگەێنێ ئەنجێنە
 . بداتێ خۆڕاگریان سەبرو دەكەین

 77 تەمەنــی لە كەریمـی حســەین شـەهید فەرمانـدە هیدیشــە دایكـی گەوهەری گەوهەر دایــكە رابـردوودا مـاوەی لە 
ــاڵیدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری لە سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانە شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆچی بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد دوایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كـ

ــان نیشــتمانپەروەرانەی دایــكە لەو یەكێــ  گەوهەر دایــكە ــردن هەســت بە و دڵســۆزانە زۆر كە بــوو نەتەوەكەم  بە ك
 و كوردســتان رینوازانەیرزگـا بـزوتنەوەی بە پێشــكەش و كـرد پەروەردە رۆڵەكەی نەتەوەییەكـان و نیشـتمانی ئەركە

ــازمانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی خەبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد ئێرانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كـ
ــ  كەریمــی حســەین شــەهید ــاتووانەی و بەرجەســتە كــادرە و فەرمانــدە لەو یەكێ ــوو خەبــات ســازمانی لێه  بەو كە ب
 بەناوبـانگی شـەڕی لە بەداخەوە كە دەدا ئەنجـام خـۆی تەشـكیالتیەكانی وەزیـ ە و ئەرك رێبازەكەی بە باوەر پەڕی

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــەدبار یپش ــ ــ ــ ــ ــ ــێ و سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــیجەاڵن و نجن ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لەگەڵ مەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــااڵنی لە پۆلێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید هەڤ ــ ــ ــ ــ ــ ــوون شـ ــ ــ ــ ــ ــ  .بـ
 كەس خـانەوادە، لە سەرەخۆشـی گەوهەری گەوهەر دایـكە دوایی كۆچی بەبۆنەی ئێران كوردستانی خەباتی سازمانی

ــار و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان و كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی و خزمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری خەڵكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانە شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . دەكـ
 راجیعون الیه انا و للە انا

 خەبــات ســازمانی شــەهیدێكی دایكــی
 .كرد دوایی كۆچی بانە شاری لە

 

ـــ ەی لە یەکگرتوەکــان ویـــالیەتە خــاکەلێوە، ی۰ ڕێکەوتـــی شــەممە پێــن  ڕۆژی  درێ
ــانی ــۆ دا بەرنامەک ــاربونەوە) ب ــزم لەگەڵ بەڕەنگ ــ (  ترۆری ــارۆیی کۆمەڵێ  نــوێی گەم

ــدین بەســەر ــیركەتی و کەس چەن ــدار ش ــپای لەگەڵ پێوەندی ــداران س ــەپاند دا پاس . س
. خســتووە وەگەڕی ئێـران دژی لە ئامریکــا کە یە۱۳۹۹ سـاڵی گەمـارۆیی یەکەم ئەمە

ــی ــدراوی بەپێ ــنەداری وەزارەتــی ڕاگەێین ــدی ئەمریکــا، خەزێ  گەمارۆیــانە ئەم ڕیزبەن
 و کەس ئەو دەڵێـت ڕاگەێینـدراوە ئەم ناوەڕۆکی. شیركەت پێن  و کەس٥۱ لە بریتین

 و کـــڕین ڕانــی، کەشــتی بــواری لە ســـەپێندراوە بەســەردا کەگەمارۆیــان ەشــیركەتان
 وەزارەتــی گەمارۆكــانی ڕیزبەنــدی. چــاالکن کیمیــایی مەوادی و پێکهێنــان و فرۆشــتن،

ــا خەزێــنەداری ــریتیە ئەمریک ــارۆمەندی ۱۱ لە ب ــی، ش ــوار ئێران ــی چ ــی کەس  و ئێراق
ـــدائن متـــاجر خـــا  ســـهامی) شـــیركەتی هەروەهـــا  شـــیمی مانســـا شـــیركەتی) ،( م
 شـیركەتی و(عالیات عتبات بازسازی ستاد) و(الکوپر بهجت شیركەتی) ،( خاورمیانە
 دەســاڵی ،لە پــالرک حەســەن هەروەهــا(.  النمائــل) دەریــایی هــاتوچۆیی کەرەسـتەی

 .بوو لەئێراق سلێمانی قاسم باوەڕپێکراوی و ئابوری بەڕێوەبەرانی لە ڕابردو
 ســـتاد) ئێســـتای و پێشـــو ســەرۆکایەتی ســـلێمانی قاســـمی مـــاب،کە جەالل محەمــمەد
 ، یــــــــــــــــــــــــــــــستــــۆپ وشتەریــــش ودـــــمەسع. پێدابوو ی( عالیات عتبات بازسازی

 و ەســـــــــک چەندین بۆسەر ئەمریکا نوێی گەمارۆی
 .دارانەوەـــپاس سپای بە دارـــوەندیــــپێ یــــشیركەت

 

 ،مەهـدی قـولیزادە وەلـی فەر، موسـەوی ڕەزا سەید ن اد، سەبری حەسەن
ـــی بەختیـــاری فیداکار،ماشـــااڵ ە ،عەلیـــرەزا زادە قاســـم  فەرهـــان ،عەل
 ئەلغەری ی،شـێ  ئەلبهـادلی،محەممەد عەزافە سـەعید ،محەمـمەد ئەسەدی
.  موسـەوی یاسـر سەید و ئەلمەنسوری حسین ،عەلی ئەلحمیداوی عەدنان

 کەس ئەم یەکگرتوەکـان، ویـالیەتە نەداریخەزێـ وەزارەتی وتەی پێی بە
 هێـزی لەگەڵ و کـردووە پاسـداران سـپای لەگەڵ بازرگانیان شیركەتانە و

 دەستی گەیاندۆتە تەقەمەنیان و چەک هەروەها. بووە پێوەندیان قودس
 کەتـائیبی وەکـو دەکـات، پشـتیوانیان ئێران کە عێراقی چەکدارانەی ئەو

 سـاڵی ڕۆژەکانی لەکۆتایین ئەمریکا. حەق ئەهلی عەسائێبی و حیزبوڵاڵ
ــاراتی لە شــیركەتی پێــن  ڕابــردوو ــاوانی بە عەرەبــی یەکگرتــویی ئیم  ت
ـــارۆدا نەوت کڕینـــی ـــاوەی هەم ئەم. گەم ـــوەی لە ئەمریکـــا هەنگ  چوارچێ

 .ڕژیم لەدژی دایە ئەكسەریەت فشاری سیاسەتی
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( شویی پول)
 ەوەیکردن سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

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

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت
 سپی گشتی

 دراو کردنەوەی
 ئەنجام جۆرە بەو

 کە ئەدرێ
 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی

 الوەکیە تاوانێکی
 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
بنةمالَةي كار و 

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

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب
ی 
دەرە
وەی 

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــێ و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵكـی ئێـران و 

کــــــــا، كە  كوردســــــــتان ده
قوربــانی ســەرەكی دەســتی 
.   رەشـــی ســـپای پاســـدارانن

ین بە خەبـاتی ئومێد دەكە
یەكــــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 
ــــــــدر  و   دیكتـــــــاتۆر بهێن

نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 
ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی
 .بکر 

 
 

   

 .یادی سەروەران

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

 نیشـتمان و خـاک بـۆ وەفایـان خۆیـان گیـانی و خـوێن بە وردن،کـ گەلـی نەپسـاوەی خەبـاتی مەیـدانی سوارانی شۆڕە کە شەوە یەک شەهیدانی
 بێــت ئەمەکـانە بە ڕۆڵە ئەم خـاوەن وەاڵت تـا وسەربەسـتین، ئـازادی پەیـامی هەڵگـری خەبـات سـازمانی قارەمانەکـانی پێشـمەرگە. سـەلماند

 پشـــت دێهــاتی لە بۆكانــدا وچەینــا سیاســییەكانی گەڕانە لە یەكێــ  لە خەبـــات، ســازمانی پێشــمەرگەکانی. ناشــکێت ئیــرادەی کــات هــی 
 و تانــ  كە دوژمــن زۆری هێزێكـی گەمــارۆی كەوتـنە شــەوە یەك گونــدی نزیـ  لە 9319 ســاڵی خـاكەلێوەی ی91 ڕۆژی بۆكــان ناڵەشـكێنێی
 و مئـارا وریـا شـههدد فەرمانـدەیی بە پێشـمەرگە پۆلێـ  بەسـەنگەر، سـەنگەر قارەمانـانەو شەڕێكی دوای لێدەكردن، پشتیوانیان هەلیكۆپتێر

ــااڵنی لە كەس 1  عەبــوو، عوســمان زەنــدی، ســادق ســولەیمانزادە، ئیســماعیل نەزەر، ســاحێ  حســەین وریــا، شــەهید: بــوون شــەهید هەڤ
 خـوێنی بە بـوو خەریـ  كە كاتێكـدا لە بـوو درا ئەسـتۆی لە گـوللەی بـوو برینـدار کە ئـارام شـەهید. خالیـدی محەمـمەد ڕەسوڵزادە، محەممەد
 پاشـــماوەی داو بـــاڵی شـــەقەی لە شــەهیدان كـــۆڕی بـــۆ وگیـــانی بینووســێ نەگەیـــی((  كوردســـتان بـــۆ وریــا))؛دەنووســـی بەردێكـــی لە خــۆی

 شــەهیدانی سـەرجەم و هاوڕێیـانی و ئـارام مامۆســتا شـانازی لە پـڕ گیـانی لە سـاڵو هەزاران. شــەهیدان بەهەشـتی بـۆ هەڵگـرت نووسـراوەكەی
  .ئەمەزرێنن دا كوردستان بۆ ڕزگاری بناغەی گەشیان خوێنی بە كە انشەهید گەرمی كۆڕی لە سالو.كوردستان كوردو ڕزگاری ڕێی

ـــــدە ـــــی وارێ زین ـــــادەمیزاد دەڵـــــێن کەپێ  ویســـــتە، قـــــازان  ئ
 هەردوکیــــانی بەاڵم دەو ، قازانجیشــــی و دەو  عەداڵەتیشــــی

 بەقازانجی عەداڵەتی ئادەمیزاد. دیکە ئی بۆ نەک دەو  بۆخۆی
 بە ستەمیشــی هەروەهـا بێـزارە، خــۆی لە لەسـتەم و دەو  خـۆی

 ڕباوە ئەگەر. نیە بێزار خۆی لەستەمگەری و دەو  خۆی قازانجی
ـــان لە ئینســـانان هاوبەشــی بە ـــێ، ژی  دەروون ئەگەر داپتەونەب

 نەبـێ، ویسـتی وحەق ئنسا  ئەگەر نەبێ، شەرم پڕ و بەهەست
ــادەمیزاد نەبــێ، دڵســۆزی و بەزەیـی ئەگەر  خــۆی لەســەر هەر ئ

 ئەدا هەوڵ بۆخـۆی هەر هاواردەکـاو خۆی بۆ هەر و هەڵدەقڕ 
 ناگەڕ  تێ یفرمێسک چاوی بێ اللێغاوەی لە ئاویان ئەو و ئەم
 بـداو پـێ تلیـان دانـاێتەوە کەو  لەشـیان ژێر سەریان ئەگەر و

ـــۆی گێــڕ ، وەریــان  سروشــتی خــووی ئەوە بــۆی لــوا چــۆنی خـــ
 زینــدەواری بەاڵم هەیەتـی کە زینـدەواریەک بەپێـی ئـادەمیزادە،

 .شتێکە ئادەمەتی و ئینسانیەت شتێکەو
 دەکـاو اتەماشـ چاوێـ  بە ئادەمیـان هەموو بەڕاستی ئادەمیەتی
ـــا بە ئادەمیــان نێــوان پێوەنــدی ـــابینێ شــێوە و ڕەنــگ تەنی  و ن
 بەڵکــو ناکـاتەوە، کــورت دیمەنـدا لەشــوو وێـنەو لە ئـادەمیەتی
 وبـێ زیندوو بوونەوەرانی لە بەرزتر بوونەوەرێکی بە ئادەمیزاد

 بەاڵم زیندەوارە، بەدیمەن کە دەبینێ بوونەوەرێ . دەزانێ گیان
. دەرچــوویی ســەر لێهــاتوویی لە پــڕە هۆشــیاری، هەســت لە پـڕ

 بەڵکوو نابینێ، ئەوان بەرزی پلەی بەشیاوی زیندەوارانە ژیانی
 شیاوی بە یارمەتی و هاوکاری هاوبەشیوو و کۆمەالیەتی ژیانی
 ەــــــزادانـــــادەمیـــــئ ئەو دەبینێ، و دەزانێ ئەوان بەرزی پایەی

 ا د( بـێ خـۆی هەولـی وهەرکەس تـۆیی وتـۆ مـن من) ژیانی لە
ــــن، ڕاســــت ڕ  لە الڕ  و دارن ــــادەمیەتی جــــا دەب  بەڕاســــتی ئ

 ئامۆژگـاری بە کە بـوە الواز ئینسـانیەت ئا بە کۆمەڵی دڵسوزی
ـــــادەمیزادان ژیــــانی ئەدا هەوڵ دەمەو. ڕ  ســـــەر نەهــــاتونە  ئ
 سەر بە نەبێ بەش دا ما  تا دەزەنێ پێشەوە بڕواتە ئادەمیانە
 گیرو چارەسەری لە کەس ووـــــــهەم بە نەدر  و ڕێگە دا هەموان
 نەپێچـرێتەوە نـاڕەوا و ستەمگەری تواناوە پێی بە ژیاندا گرفتی
 هەر و ئـادەمیزادانە ژیانی نابێتە ئادەمیزاد ژیانی جیهاندا، لە
 لە. د  سـەر بە لێ وەحشیانی بێشەالنی نزارو و جەنگەڵ وەک
 نرخـی کە هەبـوون ئـادەمیزاد هێنـد  چەرخاندا ڕۆژگارو هەموو

. ناســیوە ئینســانیەتیان ڕێبــازی و زانیــوە باشــی بە ئینســانیان
 مـافی پـارێزەری سـتەمگەران و سـتەم لە بەرگرتن کە زانیویانە
 ژیـانی شـێوانی هـۆی پەرەستان خۆ و س ەت حەیوان ئینسانانەو
 گەیانـدن، تـێ و بارهێنان بە کە داوە هەوڵیان و ئادەمیزادانن
ــارو  و ســانیەتئین ڕێــگەی ســەر بهێنێــتە نەگەیشــتوان تــێ نالەب
 خوایـان دروودی خـودا پێغەمبەرانی کە ئازاری، بێ و حەوانەوە

 تــێ بە کرابـێ هەتــا بـوون، ڕێنوێنیـان ڕابەرو ســەرۆکی بـێ لـێ
 بەاڵم. کردوە کۆمەڵیان ناتەواوی چارەسەری ڕێنوێنی و گەیاندن
  پێشیان کە بوون ئادەمیزادان لە دەستەیێ  ئەوەش لەگەڵ

 لە دەسـەاڵتبەر هێـزی بە کردوە پێویستی   باوەڕیان و ناخۆش
 بپارێزی، ئەوان دەست لە ئینسان کۆمەڵێ و بگیر  ریانکا زیان
ــــــــــونەوە بەوە کەوتــــــــــوە ڕ  واش  بەربەرەکــــــــــانی و نەتەکی

 و هەڵچوون تێ  و جەنگ کێشاوەتە سەری کردوە دڵسۆزەکانیان
 و ژیـن و دەکـوژری ڕەوادا ڕ  لە کـێ و حەقە کێ .داهاتن پێ 

ــــی ــــرخە، بەرزەو مردن ــــاری لە و الســــاری لە کە بەن  لە داو ب
ـــانی نە دەکـــوژر ، دا ســتدرێ یدە ـــی و هەیە نرخـــی ژی  نەمردن

 و ئادەمیزادە کۆمەڵی ناو دەردی الڕیان و السار الڕێی و الساری
ـــان دەردە ئەو بەرگــری دەرمــانی خەبــاتی  و بەربەرەکــانی  ژی
 چەنـد و بیسـت کـورد گەلـی ئـێمە کە دەبیـنن خۆیان شێوێنەیە،

 لە نەوەرمانبو ئاو و خاک و چارەنوس کە چەرخە چەن ملیۆنی
ـــدایە و چەوســـێنەرە دەســـت  ئیحترامـــی و کەرامەت و داگیرکەران

 و پێشــــێلکراوە زەوی ســــەرکردە کە میلەتێــــ  وەک ئینســــانیان
 بە نە دەبـزوونەوە، ئـێمە لەگەڵ دڕەنـدەیی خـوی بە سـتەمگەران

 ئەو دەرمــانی بگــاو ئێمــه داوی بە ئەوەکێبــێ. ئینســانی و خـوی
 وایە گـــوڵی ڕەگــێ وەک ەک نەخۆشـــیە ئەو و درێ خــایەن دەردە
ــۆ کــورد گەلــی تەنیــا .بگــا؟  خــۆی لەســەر دەبــێ کە خــۆیەتی ب

ــاڕەوای لە بەر و هەڵــداتێ  بە خــۆی مــافی بگــر  ئەو ئەمــوو ن
 .و ۆنـــــــــــبین زیـاتر لەوە خـووان دەرندە نەهێ ی و بێنێ دەست
 بە گرتووی یەک خووانێکی ئادەم داخەوە بە دەنا بکرۆژن ئێسکی

 دەسـتی هەڵقـڕێن، فەوتـاوان حەق سـەر لە ەــــک نـــنی دەسەاڵت
 فرۆشی و کڕین لە داران دەسەاڵت هەموو. کەنەوە کورت زۆرداران
 ئەوی. ئەودان و ئەم قــازانجی ســەر لە ســەودا ســاتوو و گەالن
 ڕاپەڕن کە کـوردە کـراوی لێ ستەم گەلی ڕاپەڕینی نیە، و هەیە

 لە بمێنن و خەباتدا لە ب ین و کەنەوە کورت دارن زۆر دەستی و
ــۆ شــانازی لە پـڕ مەرگــی و شـانازی بە ژیــانی خەباتـدا، ڕ   ب

 لە کەلەبەرەیەو درزو بێ بنەڕەتە ئەو سەر لە جا بەرن، خۆیان
 دو  لە کە بنەڕەتدارە باوەڕە ئەو لەسەر ڕاستەو بیره ئەو سەر

ـــــاک ڕۆژ  وەک دەدرەوشـــــێتەوە، ڕاســــتترەو  هەوری پەڵە و ڕۆن
 مـاوەی بەشـنوراو، لێکـراوی ستەم کوردی گەلی تێدانیە دوودڵی
ـــات ســـاڵە چەنــد  چـــاو بێگـــانە دەســـتی بە خـــۆینی دەکـــا خەب

ــــــولەی بە خــــــوازی عەداڵەت مێشــــــکی و دەڕژ  جنۆکەکـــــان  گ
 بەری گرتویەتە ڕێگە لەو نیە پەشیمان هی  .دەپ   ستەمکاران

 خۆشە چەند ئای سەری چۆتە کە کردنە بەخت خۆ و خەبات لەو
 ژیـانی ناخۆشە و تاڵ چەند زەدا،موبار و خەبات لەڕێی مەرگی

 ســەری کە ئەوانەی بەرزن چەنـدە چـاولەبەری، و ژێردەسـتی بە
 خۆشـە چەنـد دا، خەبــات مەیـدانی لە کـوێری گـورزی خۆیـان

 دڵــی کە کــوردواری ڕاپەڕێــوی کــوڕانی شــێرە شــێرانەی نــاڕەتەی
ـــانی ـــان چـــاو دژمن ـــدە جـــا دەلەرز ، لەبەر چنۆکی  خۆشـــە چەن
 کە کــاتەدا لەو کوردســتان انەکــانیقارم پێشــمەرگە گیانــدانی
ـــن لە گەورەیــان زەربەتـــی دەبیــنن ـــان ئەم داوە دوژم  و دەدا گی

 خۆشـــە چەنــدە جــا دەســـتێنن، دوزمنــان لە گیــان هەڤااڵنیشــی
 بە و خۆیەتی شانازیەکەی بیری لە گەیشتنا گیان لە پێشمەرگە
 شا  لە خۆی شانازی لە پڕ دروشمی گوڕی و گەرم گەشی خوێنی

 لە ئەمڕۆمـان پـاڵەوانی بەڵـێ .بنوسـێ کوردسـتان داخەکـانی و
 سازمانی ناوی کە ئارامە عەبدواڵ سەید کاک دا سەروەران یادی

ـــایە، ماموســـتا  شۆڕشـــی ڕیزێکـــی هـــی  لە ڕەنـــگە بەڕاســـتی وری
 ژیــانی شــێوە بەو کە نەبــوبێ وا کەوتــویێکی هەڵ دا کوردســتان
 شـــەهید ڕاکێشـــە ســـەرەن  شـــێوە بەو ســـەرو بـــردبێتە شۆڕشـــی
 . خوێناویە خەباتی ئاسمانی ڕۆژی ئارام شەهید ماموستا.بوبێ

واو ـــو دادخ تــەرەســـپ واــخ و ەواوــت انمــئی 
 کاک. نەبەزیوو ڕۆڵەی سەبرو ئیمان بە ئەمین
ــارام ــوو دانشــگا دووی ســاڵی کە ئ  جــار زۆر ب

ــــــا  کە دەکێشــــــا هەڵ هەناســـــەی ــــــورد ئ  ک
. خۆێنـــد دەم دانشـــگا دەچـــومە و ســەردەکەوت

 بە کە عیشـــقەوە بەو ئـــارام ماموســـتا بەڵـــێ
 پێ  ئەوەی بێ و بووی زانیاری و خۆێندن

 و خەبــات ســازمانی بە پێوەنــدی رکەوتنـیدە 
 گەلە دەردی لەتــاو دەرکەوتبــێ لــێ شۆڕشــەوە

 لە شۆڕشــــەوە ڕێـــزی هــــاتە خۆشەویســـتەکەی
 تێگەیانـدنی لە دا شـۆڕش سەرکەوتنی پێناوی
 ئەرکێ  هەر و پێشمەرگە عاماڵندنی و خەڵ 
 و لێبــــوردن پەڕ  ئەو سەرشــــانی دەخــــوا کە

 .دەکێشا ڕەنجی دڵسوزیەوە
 حاجی کوڕی ئارام عەبواڵ سەید اوری ماموستا
 بوغــدەداغی ســیدەکانی لە حوســێن ســەید مەال
 نـــاوچەی بـــاغچەی د  لە ۱۳۰۳ ســـاڵی لە

 بۆالی بارگەی زوو دایکی بوە، دای  لە بۆکان
ـــر لە. پێچـــاوە خــودا ـــی بە ســـێبەری ژێ  بەزەی
 و خوێنـد فەقێیان ناو لە بوەو گەوره باوکیدا
 الوە ەول پاشان کرد تەواو دینیەکانی عیلەمە
 کە ورمـێ لە دانشـگاو جوە و وەرگرت دیپلۆمی

ــاڕەوای لەهێرشــی  ســەر بــۆ خــومەینی ڕژیمــی ن
 لە ڕژیـم لە ناڕەزایی کرا پێ دەست کوردستان

 هەڵــی دڵــی کە جۆرێــ  بە کــرد گەمەی دڵــی
 لە تــا شۆڕشــەوە ڕیــزی نــاو نەیێــتە نەدەکــرد
 کـرد دەسـتی ڕیـزەوە ناو هاتە دا ۱۹ پاییزی

 پێشـمەرگەکانی بـرا شانی بە شان موبارزە بە
 ساڵو دوایی لێهاتوویی لەبەر خەبات سازمانی
ـــوو نێوێــ  ـــدی ئەنــدامی بە ب  ســـازمانی ناوەن
ــــاری پرســــی بەبەر و خەبـــات  تەشــــکیالتی ک
ــــاوچەی ــــانی ن  بەوپەڕی ســــپێردراوە پــــێ بۆک
ـــاوەڕە و دڵگەرمــی  پەرەپێـــدانی خەریکـــی وا ب
ـــــ  بــــوو شـــــۆڕش بــــاوەڕی  گەڕانە لە لەیەکێ

ـــــاوچ سیاســـــیەکانی ـــــاتی لە ەدان  پشـــــت دێه
 خــــاکەلێوەی ٦۱ ڕۆژی بۆکــــان ناڵەشــــکێنەی

ــــ  لە ۱٦۱۳  کەوتــــنە یەکشــــەوە دێــــی نزی
 و تانـــ  کە دوژمــن زۆری هێزیکـــی گەمــارۆی
 دوای دەکــردن لــێ پیشــتیوانیان کــۆپتر هەلــی
 کەس ٦ و خۆی وریا کاک قارمانانە شەڕێکی

 یەکەم وریـا کـاک. کـران شەهید هەڤااڵنی لە
 کە کاتێکــــدا لە ووبـــ درا ئەســـتوی لە گـــولە

ـــوو خەریـــ   بەردێکـــی لە خـــۆی خـــوێنی بە ب
ــا دەنوسـی  بنوســێ، نەگەیـی کوردســتان بـۆ وری
 شەهیدان کۆڕی بۆ فڕی گیانی کرد، فیدا خۆ 
 بەهەشـتی بـۆ گـرت هەڵ نوسراوەکەی ماوەی و
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 لە کە شۆڕشــــگێڕ چینـــی بەبڕشـــتترین
ــوو ــات قۆناغەکــانی هەم  بەشــی دا خەب

 بـنەڕەت دەوری گرتوەو خۆ لە فیداکاری
 چەوســـاوەو چینــی بینیــوە، ســەرەکی و

ــــــــوە زەحمەتکــــــــێ  ــــــــاوەو. ب  چەوس
ــــــارەقی بە زەحمەتکێشـــــەکان ــــــاو ئ  ن

ــیان وەیڕەوڕە پــێچکەی چاوەنیــان  شۆڕش
ــــدوە ــــکی بە و چەرخان ــــان باس  بەهێزی
 کۆسـپی داگیرکەرێـ  هی  نەیانهێشتووە

 ئەگەر ڕەوەوە ئەو .ڕ  ســــــەر بنـــــاتە
 چیـــنە ئەو یەکگرتــوی هێــزی کــرابێتە
ــایم  بەینــی لە نەهــاتووە لەشــکان و ق
 ڕەوتەکەی ڕێگـای و ماڵیوە ڕای و بردوە
 سـاحێ  حسـێن شـەهید. کردۆتەوە پاک

 زەحمەتکێشێکی ەینمون بەنەزەر نەزەر،
 نەسـرەوتن ئاسەواری کە .بوو شۆڕشگێڕ

 پیاوانەیـدا قەاڵفەتی لە سەرکەوتن تا
ـــی حســێن شـــەهید. دەداوە ڕەنگــی  لەک 
 هـــاتبووە ئــاوارەیی و هەژاری و نەداری
ــی دەر، ــۆڕاگری دەرس  لە مقــاومەتی و خ

ـــ ەی ـــدا ژیـــانی درێ . دەخوێنـــدەوە خۆی
 مـام کـوڕی نەزەر سـاحێ  حسێن شەهید

ــواڵ ــدارانی ەڵکــیخ فەتح  نــاوچەی جان
 ژیـانی کۆسـپەکانی کەند بوو، سەردەشت
ــــــان ــــــاو پاڵی  کوردســــــتاندا بە پێوەن

 حسـێن شەهید بنەماڵەی سوڕاندیانەوە،
 اریــــــــــــش و بۆکان ناوچەی گوندەکانی

 لە کـوردانەی شـەرەفی گەڕان، بۆکانی 
 حسێن شەهید کردبوو، گوڵی بنەماڵەدا
ــــوو پـــاکە هەســـتە ئەو نمـــونەی  لە .ب
ـــــن ئــــاگری کە دا ۸۵۱۳ ســــاڵی  دوژم

 مەزاری کوردســــتان شۆڕشــــی ســــوتێنی
 گـــڕی شــااڵوی و گـــرتەوە داگیرکەرانــی

 دەسـەاڵتداری تاوانبـار ئـاتەکی خەبـات
ـــد، یتـــاران و قـــوم  شـــەهید هەڵقرچان
 پێشـمەرگایەتی و شـەرە  چەکی حسێن
 ســـاڵ ســـێ مـــاوەی لە کـــرد، شـــان لە

ــوانی پێشــمەرگایەتیدا ــۆی ئەمەکــی ت  خ
ـــۆ ـــتان ب ـــداتەوە کوردس ـــێ بە لە و ب  ج

 کە خوێــدا، ئەرکـی گەورەتـرین هێنـانی
 و ستەم چەشنە هەموو چونەوەی بەگ دا
ـــوو ـــکە ســـتەم هەم  ســـەرکەوتوانە گەرێ

 بە نزیــ  حســێن شــەهید. هەڵدەســووڕا
 یەک لە ســەربەرزانەی ژیــانی ســاڵ چــل

 لە بۆکـان فەیزواڵبەگـی ناوچەی شەوەی
 هێزەکانی دژی لە قارەمانانەدا شەڕێکی
ـــم ـــی و ڕژی ـــیەی والیەت ـــومەینی فەق  خ
ــرای شــەش لەگەڵ ــەنگەر ب ــاو و هاوس  ه
ـــاوەڕی ـــوو شـــەهید ب ـــاڵو هەزار. ب  لە س
 .یەکشەوە شەهیدانی گیانی
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

و خةةةةةةةورا  ي و ورة 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

يَنطةةةةةر  خةةةةلَكيَكي خو

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی ب اردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەبێ و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 

ـــۆ دیكتــاتۆریەتی  ـــدی ب ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێ ەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 

واری كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــا
ـــنەوەی  ئازادینوازیــان و تەقی
رقـی پەنگنــواردووی چەنــدین 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێ ینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــی خەوەــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــان، ئەوان پ ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج
ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەكـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

             ...ربریندەستیان داوەتە نارەزایەتی دە
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆڤ روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆڤ لە  و ت

 شـەهیدانی یـادی كە كەكـۆڕێ سەروەران یادی
ــر  تێــدا ــۆ دەك ــدوو ب ــردنەوەی زین ــی ك  داڵن
 و بەیــانە ســروەی ســەروەران یــادی. مــردوو
 مــردووان دڵـی لە كە بەهــارییە بـارانی نمـی

 دەبـار ، چـوان ورە و پەڕیوان ەنگر وگیانی
ــەهیدان یــادی ــی ش  لە كە ئەوانەیە داچ ەكێن
ــوێی ــا گ ــوون دا گ ــوو بە خەوت  ڕوداوێــ  هەم
 لە و خواردوویــانە تەڕ لە .بەتــوون دەڵــێن
 سـەروەری سـەروەران، یـادی. نوسـتوون وشكی
 سـەروەرانی كە بەرچـاو دێنێتەوە پۆش سوور

 دایكــان كە دەكەن، بەگریــان چــاو دایكــانی
 دڵــۆپ دڵــۆپ فرمێســكی و هەنیســكان لەگەڵ
ـــان ســـەر خـــوێنی ـــوی و دەســـڕنەوە گۆنای  لێ
ـــــان ـــــڕێننەوە بەددان خۆی ـــــن كە دەپچ  دوژم
ـــوێنی ـــێنەب ڕوومەت خ ـــی و ین ـــیوەن دەنگ  ش
ـــادی. نەبیســتێ  ســـوور خـــوێنی ســـەروەران ی
 ســـــاڕێ ی برینــــی بە شــــەهیدان وســــوێری

ــگێران  ســۆی و دەكــوڵێتەوە و دەكــا دا شۆڕش
 دەبزوێنێ هەستان سەروەران یادی دێنێتەوە،

ـــدان و دەشـــكێنێ بەســـتان و ـــێنێ بەن . دەپس
 پەیمــان و شــەهیدانە یــادی ســەروەران یــادی

ــــان كە گرێـــدانە ــــتەوەن وشـــ  خوێنی  و ەبێ
ـــــوێر ڕێبازیــــان ـــــتەوە، ك  بەتـــــایبەت نەبێ
 پڕیشـكی داڵنە برینی برینی، كە شەهیدێ 
 بەڕێـزی دیارە. كاڵنە چیلەی دەستە پەژارەی

 وێـنە كەم شـەهیدێكی وێـنە بۆ ڕێزی، زۆر و
( قـانی )سـازمانی نـاوی زەنـدی سـادقی كـاك

 ئیمـان بە و لێـزان ژیـرو بەبیرو پێشمەرگەی
ـــــادری و ـــــاوەڕ بە ك ـــــوا و ب ـــــت خ  و پەرەس

ــــایز کـــوڕی قـــان  شـــەهید. بەبڕشـــت  لە ب
ــــاڵەیەكی ــــی لە هەژار بنەم  ی(خمــــانە) دێ
ـــارباژێری ـــتانی ش ـــێن كوردس ـــ  لە گەرم  دای

 .بووە
 لە پێشـمەرگایەتی چەکـی 9313 ساڵی لە

ــانی ــات ســازمانی ڕیزەک . کــرد شــان لە خەب
 قوتابنانەكـــانی فێـــرگەو لە قـــان  شــەهید

 .وەرگرتبـــوو دیپ ــۆمی گەرمیـــان كوردســتانی
ـــاش خوێنـــدەوارێكی ـــوو ب ـــەهید. ب ـــان  ش  ق

 قورمێشـــی خەڵكـــی دا بـــنەڕەت لە بـــاوكی
 بــوالی دڵـی هـۆیە بەو. بـوو بۆكـان نـاوچەی
ــتانی شۆڕشــی ــران كوردس ــوو ئێ ــوو چ  ئەوە. ب

 هـاتە و كوێسـتان كوردسـتانی نـاو هاتە بوو
 قـان  شـەهید. خەباتەوە سازمانی ڕیزی ناو
ـــاوەڕی زۆر ـــەر كوردســـتان شۆڕشـــی بە ب  لەس

 تێكۆشـانی. هەبـوو خەبـات سـازمانی یڕێباز
 ودۆڵـی بۆكـان مەهابـادو گەوركی ناوچەی لە

 بەرەكـانی لەبەر لەوە جـو . دەكرد میرەد 
 قـان  شـەهید. نەدەترسـا چاوی دا جەنگی 
 خەكەلێــوەیە، ی91 شــەهیدانی لە یەكێــ 
  .شەوە یەك شەهیدانی كاروانی لە یەكێ 

 مامۆس ا  ە ار: نووسینی

 خالیدی محەممەد شەهیدان: گەل سەروەرانی
  (شێنانی)  ڕەسوڵی محەممەد و

 هەزاران كە زێــڕینە پەرتــوكێكی ســەروەران دەفــتەری
 و هەور ڕۆژانـــی كارەســـاتی و وتـــاڵ شـــیرین داســـتانی
 ســەر كارەســاتە لە پــڕ الپەڕە مــاڵی نــاو لە ســاماڵی

 وشەیەكی هەر كە كردووە تۆمار خۆی سووڕهێنەرەكانی
 ردیدە دیمەنـــی تێكـــییپ هەر و ســوارێكە شـــۆڕە یــادی

 بە و لێـــــنەدراوە پێنووســــیان دێرەكــــانی. هەژارێــــكە
 ناخی لە بەڵكو. نەخشاوە نە نووسەرێ  هی  پەنجەی
 دەســتی بە بەشــدا بــێ رەشــی شــەوی تــاریكی دەریــای
 ئـــاگری شـــەبەقی بەر لە. خەبـــات پیـــرۆزی و بەهێـــز
 نـوكی بە دێـڕ دێـڕبە و  پیـت بە پیـت شۆڕشدا ڕوناكی
 ســــەر لە و نووســــراوە خەبـــاتگێڕان گەرمــــی گـــوللەی
. كــراوە چــاپ هەســتان خــاوە خــاوێنی دڵــی رووپەڕی
 نەگبەتـــی دەســـتی ، بـــاران و بـــا و ســـەرما و گەرمـــا
 بەتاڵ وشەێ  یا .وەکا كاڵ پیتێ  ناتوانێ، زۆرداران

 فیـداكاری فیـداكارین، ئـاگری ب ێسـەی وشەكانی .وەکا
. هەژاریـــن و دیلـــی ســـكااڵی پیتەكـــانی. ڕزگـــارین بـــۆ

 شـەهید خوێنی بە داڕژاون، شۆڕش گڕی بە ڕستەكانی
. خـــوێنن گەشــی ئەســرینی نوختەكــانی كــراون، ســوور

 پەرتــووكە ئەو ڕەنگیــنن، و ڕازاوە گەلێــ  پەڕەكــانی
 گەیشتن تێ .بێ دنیا تا تازەیە هەر نابێ، كۆن قەت
 نەبەزی . سەربەستی پێناو لە خەبات ، پێگەیشتن ،
 پەرتـوكەن، ئەو مانـای هەمووی وەستێ،ەن و دیڕان و

 نەمـردوو، سەربەرزی یادی سەروەران، یادی وكیپەرتو
 هەمــــوو وەك بــــا... زینــــدوو مــــردوو بە ب ــــێن یــــان

 كوردســــتان شــــەهیدی دوو یــــادی پێشــــوو جارەكــــانی
 و بیروبـــاوەڕ یـــادی كردەوەكانیـــان، یـــادی .بكەیـــنەوە
 زینـــدوو یادیـــان خۆبردووییـــان، لە یـــادی بڕیاریـــان،
 دەرس بە ڕێگایــــــــان، یەپێـــــــداندرێ  بە بكەیـــــــنەوە

 بكەیــنەوە زینــدوو یادیـان بــا. كردەوەیــان لە ەرگـرتنو
 دڵـــی نــاو جێگەیــان و زینــدوون خۆیــان بــۆ وەك هەر

 ناو  پێی :دەڵێ كورد شاعیری چونكە. نەتەوەكەمانە
 وا ئەوانە نـامرن گـرین، و شـیوەن وەتەن شـەهیدی بـۆ
 یــــادی كـــۆڕی لە دەزانــــین .دەژیـــن میللەتــــا دڵـــی لە

 ئەوانەی هەمــوو ،گەڵمـانن لە هەمووتــان سـەروەراندا
 پەروەریــن، نیشــتمان هەسـتی خــاوەن بــاوەرن، خـاوەن
. خـۆیین بە سـەر و ئـازادی ئەوینداری ئەوانەی هەموو

 لە كە ئەوانەیە یـــــادی  ،ســـــەروەران یـــــادی چـــــونكە
 نەتەوەكەیــان شــەرەفی مەرجــدا و هەل حەســتەمترین
 بە نەتەوەكەیـــان ینمــا و بــوون تــاپۆی و پاراســتووە
 كوردســــــتانیان گیركەرانــــــیدا بە. نووســــــیوە خــــــوێن

 هەمـوو و خـاكەن و ئـاو ئەو پـارێزەری كە سـەلماندووە
 پێنـــاو لە چەرمەســەرییەك هەمـــوو و تــاڵ ئاكــامێكی
 هەر. خـــــۆدەگرن وە ئامانجەكەیانـــــدا و گەل ویســـــتی
 لە فیداكاری. دەمرن سەربەرز هەر و دەمێنن سەربەرز
 چینێكی بۆ نەبووە تایبەت نەتەوایەتیدا ویستی پێناو
 خەڵكـی چینەكانی هەموو بەڵكو. كوردستاندا لە جیا

 بوونی پێشێل لە خۆیان هەژاری و بەشی بێ كوردستان
 تێكــڕا هەمــوو و دەبیــنن و دیــوە نەتەوایەتیــدا مــافی

 و خالیــدی محەمــمەد شــەهید. كــردووە بــۆ خەباتیــان
 فیــداكاری دوو(  شـێنانی)  ڕەسـوڵی محەمـمەد شـەهید
 كە بــوون ســتانكورد و كــورد ئــاوەدانی و ڕزگــاری ڕێــی

 یخــاكەلێوە ی91 ڕۆژی لە هاوباوەڕیـان پێــن  وێـڕای
)  لە دا یەک و سەســـــت و سێســـــەد و هەزار  ســـــاڵی
 قەفەزەی لە پاكیــان ڕۆحــی ســركی مەلــی(  یەكشــەوە
 گــوڵزاری لە هەڵ ــڕی، كینەیــان بــێ و ســا  ســینەی
 پــۆپەی چــ ە ســەر لە دا شــەهیدان بەهەشــتی بــاغی
 .نیشتنەوە شانازی و شەرە 

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

 رێبوار حوسەینی: نووسینی

 

 چەوساوەی و زۆردارانن دەستی ژێر لێكراو، ستەم گەالنی
 و دەریالوش بوونە بەزەیی بێ دەسەاڵتدارانی.ستەمكارانن

ــااڵن گەالن. نــابن تێــر شــتێ  هــی  بە  واڵت و دەكەن ت
. دەكەن ڕامـاڵ سـامانیان و سـەروەت و دەست ژێر دەگرنە

 یەكتری بە هەموویان و كردەوەیانە هەموو دەسەاڵتداران
 یەكتـری لە پشـتیان( دەنـگ تۆ ونە دەنگ نەمن) دەڵێن
. دەسەالتان بێ چارەو بێ كەالكی ژاندۆتە دەمیان كردووە
 خۆی ژێر سەری و بگر  دەستی نییە كەس كەوت ئەوەی
ــیە كەس كەو  ــ ــتی نی ــ ــاتەوە، ڕاس ــ ــاواری بە ەسك ك ــ  ه

. نــاقر  هەڵ هەژاران لەسـەر كەس و نـایێ لێقەومـاوان
 خۆیـان فریـای خۆیـان بۆ دەبێ چەپۆكەكان ژێر و هەژار
ــاواری لە خۆیــان و بــكەون ــێن یەكتــر ه ــر گەالنــی. ب  ژێ
 دەكەن ڕزگار خۆیان كە خۆیانن هەر دەست ژێر چەپۆكی

 لەسەر زۆرداران گرانی باری و ڕاپەڕن خۆیان دەبێت هەر
 شادی و كامەرانی و سەربەخۆیی و ئازادی و البەن انخۆی
 خــاك لێقەومــاوی كــوردی گەلــی. بێــنن پێــ  خۆیــان بــۆ

 تری لێقەوماوانی هەموو وەك فەوتاو، حەق دابەشكراوی
ــان  كـــوردی دەبـــێ. كەو  خــۆی فریـــای خــۆی دەبـــێ جیه

ــات داتە تــاو خــۆی دابەشــكراو خــاك لێقەومــاوی  و خەب
 كە ڕەنجدەران كارگەرو. رانداگیركە زۆردارو بەربەرەكانێی

 هەسـت كەس هەموو لە زیاتر كوردن، گەلی زۆری بەشی
ــتەم بە ــ ــات و دەكەن ســ ــ ــان و خەبــ ــ ــی بە تێكۆشــ ــ ــ  ئەرك

 خەبـات سازمانی ڕێبازی كە دەبینن دادەنێن، سەرشانیان
 هەژاران پێگەی جێگەو بۆتە كوردایەتیە، ڕێبازی چونكە

ــوو لە ڕەنجــدەران و ــی الیەكەوە هەم ــااڵون لێ ــنە و ئ  دێ
ــێ. ڕیــزیەوە ــاروانی شــەهیدان كــاروانی دەبین  و هەژار ك

 .دەكەون ڕ  خــودا ڕەزای و بەهەشــت بەرەو چەوســاوانە
 چـونكە. وێـنەیە بـێ ئەوانە خـۆبردوویی لە و فیداكاری

 و هەیە خەبـات زەرورەتـی و پێویستی بە ئیمانیان چاك
 دەست بە كورد گەلی چەوساوەیی كە دەزانن چاك ئەوان

 ئەو شكاوی ڕۆح و دواكەتن هۆی بۆتە ركەرداگی بێگانەی
ــەی گەلەو ــان گەشـ ــتووە لەدڵیـ ــەهیدێكی هەر. نەهێشـ  شـ

 قارەمــانییە و ئـازایی نمــونەی دەیگـری خەبــات سـازمانی
 ستەمگەر لە دا  خەبات بە بێت پتەوتر ئیمان تا چونكە
 زیاتر فیداكاری و بەختكردن خۆ و تێكۆشان. دەبێ زۆرتر
 كە بەنرخەكان شەهیدە ادیی خۆشە چەند!  بەهبەە.دەبێ
ــوڵی. ســەربەرزن خەڵــ  الی  ســەروەری یــادی مەجلــیس گ

 .كوێسـتانیە سـاردە زادەی سـلێمان ئیسـماعیل,  ئەمڕۆمان
 لە ژیــودا بەخــۆوە و كاســ  بنەمــاڵەیەكی لە ئیسـماعیل

 منـداڵیەوە مێـر سـەرەتای لە خـۆی تەمەنـی بـووەو دای 
 و خـۆی هەوڵی و ڕەن  بە كوردستان شۆڕشی كاتی هەتا

ــی ــۆ زۆر زەحمەت ــدا ب ــی پەی ــوی كردن ــدووە ب ی . گوزەران
ــی پاشــان ــوی پەیـــاكردنی ئەرك  زۆری خـــاوخێزانێكی ب ی

ــتۆوە ــ ــووە بەئەس ــ ــانی كە دا ئەوەش لەگەڵ. ب ــ ــاو ژی ــ  خ
 و نەتەوایەتی هەستی بووە ئەستۆوە بە زۆری خێزانێكی
ــاوەڕ ــ ــات بە بــ ــ ــ ــانی و خەب ــ ــ  لە دا  و گەلەكەی تێكۆش

 لە كە دا هـــانی ردســـتانكو داگیركەرانـــی و ســـتەمگەران
ــاتی ــ ــ ــرۆزی خەب ــ ــ ــتان پی ــ ــ ــاتە كوردس ــ ــ ــاو ه ــ ــ ــزی ن ــ  ڕیـــ

 نـاو هـاتە دا 71 سـاڵی سـەرەتای لە.پێشـمەرگایەتیەوە
 بە زۆر داو خەبـــات ســـازمانی لە پێشـــمەرگایەتی ڕیـــزی

 حەقنــوازانەی خەبــاتی لە بــوردووییەوە لــێ و دڵســۆزی
 خاكەلێوەی ی91 ڕۆژی لە تا. كرد بەشداری گەلەكەمان

 بۆكـان پشـتی لە یەكشـەوە گونـدی لە اد 9319 سـاڵی
 و كوردپەروەر برای شەش تێكۆشەر، هەڤاڵی شەش لەگەڵ
. بوو ئارام وریا كاك شەهادەتیان سەردەستەی كە بەنر 
ــلەی لە ئیســماعیل شــەهید ــی بەرپرســیارەتی پ  دا نیزام

 پڕشـنگ ئەستێرەی حەوت لە یەكێ  بە بوو شەهیدبوو،
 هەندایەكی لە ەرس بە و بەڕێز و خەبات ئاسمانی داری
ــای لە كەنــدی شــنكی گونــدی گۆڕســتانی لە  دا یەك پەن

 مامۆس ا  ە ار: نووسینی.  .نێ ران

 عەبوو عوسمان شەهید گەل سەروەری

ــووە  ــ  بـ ــان لە دایـ ــاختەتەری نـــاوچەی بۆكـ ــدی ئـ ســـاڵی 9347 لە گونـ
ــاڵەی كـــوردی كـــورد پەروەری شـــەهید عوســـمان لە ژیـــانی نەدارانە و  بنەم
كوردانەدا بۆ بێشـكەی عامالنـدن و زانكـۆیی بارهێنـانی شـەهید عوسـمان و 
دەرسـی خـۆڕاگری لە بەرانـبەر هەر كۆسـپێ  دا فێـر كـرد. شـەهید عوسـمان 
ــوانێ باشــتر هــۆی بنەڕەتـــی  ــوو دەیویســت بت ــی كەم تەمەن ب هێشــتا الوێك
كەماسیەكانی كۆمەڵگەکەی بناسێ و بزانـێ چـین و چـۆن لەنـاو دەچـن. بە 
داخەوە شەهید عوسمان نەیتوانی بە شێوەی پێویست لە خوێندن ومەكـتەب 
ــوو.. لە  ــات. بەاڵم هەر بە تاســەی زانســتەوە ب ــر  و گەشــە بک چێــ  وەرگ
ــی  ــمەرگەكانی ســـازمانی خەبـــات وەك ڕیزێكـ ســـاڵی 9371 دا ڕیـــزی پێشـ
پاك و پڕ لە فیداكاری بۆ بەربەرەكانی داگیركەرانی كوردسـتان هەڵبـ ارد 
ــۆر و  ــات دژی مله ــی ئەوەیە خەب ــردە شــان. ئەوجــا زان و چەكــی شــەرەفی ك
ــركەر و چەوســـێنەر. شـــەهید عوســمان خەبـــاتی خـــۆش دەویســـت، وای  داگی
خۆشدەویست كە ئامادە بوو بۆ پاراسـتنی بـوون و مـافی سـازمانەكەی بەگـ  
ــتەوە. دەمەتەقەی شــەهید عوســـمان  هەر چەشــنە بەرچــاو تەنگێـــ  دا بچێ
وحەسـەن بازوكــا، دوای مەرگـی پــڕ لە شـانازی ئەو دوو شــەهیدە ســەرەڕای 
ــەر داڵن  ــەلمێنێ و لە سـ ــتر دەسـ ــتە باشـ ــداكارییەك ئەو مەبەسـ ــوو فیـ هەمـ
ــا بــوو، لە ســەفەری  دەچەســپێ، شــەهید عوســمان قوتــابیەكی مامۆســتا وری
شـانازی خـولقێنی یەك شـەوەدا لێــی جیـا بـوونەوە و لەگەڵـی ڕۆیــی بەرەو 
ــۆچی خــۆری دا لە  ــی و لە ڕۆژی 91ی خــاكەلێوەی 19 ی ك مەنزڵــی دوای
ــورد دا  ــانی لە مێــ ینەی ك دوای شــەڕێكی ســەخت و خوێنــاوی لەگەڵ دوژمن
شەهید بوو. چرایەكی دیكەش شـەبەقی خسـتە ڕێگـای دوورودرێـ ی خەبـات 
 و خەباتگێران.بەرز وبەرێز بێ یادی شەهید عوسمان عەبوو.            
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ــكەوە و خــودا الی لە گیانێــ  هــی  ــین گیانــانە لەو بەرزتــر خەڵ  لە كە ن
ــاو ــانی پێنــ ــ ــدا، دادگەری داری وەبەرهێن ــۆختەی لە كۆمەاڵیەتیــ ــ ــی ك ــ  گلێن
ــران لەش، ــاكتر و دووركــ ــدامانە لەو پــ ــ ــین ئەن ــابن و نــ ــاو لە كە نــ ــ  پێن

ــوخمی نەهێشــتنی ــران، ســتەمدا ت ــادەی بەڕاســتی ئەوان چــونكە پێك  بە ئام
 بـوونی قیمەتـی بە چەوسـاندنەوە لە دوور ژیانی و گەل ئەمری جێهێنانی
ــان ــ ــۆ خۆیــ ــ ــ  بــ ــ ــڕن، خەڵــ ــ ــدانی لە كە ئەوانەی دەكــ ــ ــدا مەیــ ــ  فیداكاریــ

 دڵــی لە بەرد، ســەر شــورەی وەك خۆیــان نــاوی كە ئەوانەی ســەركەوتوون،
ــوو ــاوەكانەدا و هەژار هەمـــ ــ ــدووە هەڵ چەوسـ ــان و كەنـــ ــ  الپەڕەی لە یادیـ
 فیـداكردن خـۆ بە كە شـەهیدانەن ئەو دەمێنێـتەوە، بەشـنوراواندا تەمەنـی

 تێشـوی بۆ ئەوەی بۆ جا سەروەرانەوە، ڕیزی دەچنە گەلەكەیاندا پێناو لە
ــازی ــ ــەختی ڕێب ــ ــۆڕش س ــێكی شـــ ــ ــكە دەرس ــی لە دیـــ ــ ــداكاران مەكتەب  لە فیـــ
 پەروەری شـەهید و قارەمـان گوندی دەكەینە ڕوو فێربین، ساوان گۆڕستانی
 تەعـزیم حـاڵەتی دێـت زمانـدا بەسـەر كە كاتێـ  هەر ساوان ناوی ساوان،

ــوو بەســەر ڕێــز و ــوردێكی هەم ــوردپەروەر ك ــێ ك ــز. دادەن ــۆش و ڕێ ــۆ كڕن  ب
ــۆی ــەهیدەكان، مەكـ ــۆ شـ ــتان، بـ ــۆ گۆڕســ ــان بـ ــانی و دایكـ  و بەجەرگ باوكــ
ــتمان ــۆ پەروەر، نیشـ ــانەی ئەو بـ ــی پەڕەی كە دایكــ ــان جەرگـ ــڕی خۆیـ  و بــ

 كوڕەكانیــان كە باوكـانەی ئەو بـۆ. كــرد كوردسـتانیان شۆڕشـی بە شـكەشپێ
 و بــرا بـۆ كوردسـتان، بارەگـای دیـاری كـردە بـوو، ئارەزوویـان و هومێـد كە

 نەمــر شـەهیدی گ كـۆی سـەر لە ئەمجــار بـا. شـەهیدان كەسـوكاری و خوشـ 
ــاك مەرگ، جــوانە الوی ــادر ك ــانپوور ق ــان ڕەحم ــازە پەیم ــنەوە، ت  كە بكەی
 بریــاڕە بریــاڕ،ئەو لەســەر و خەبـاتین پیــرۆزی ڕێگــای پێــدەری ەدرێـ  هەر
 كـاك شـەهید بـین، سـوور بـێ ڕزگـار كوردسـتان و بـێ ئـازاد كـورد دەبـێ كە

 خێزانێكـی نـاو لە ساوان گوندی لە دا 9331 ساڵی لە ڕەحمانپوور قادر
 !شەهیدەکان شەهابەکانی ئاسمانی خەبات و کۆڵنەدانی گەلی  شۆڕشگێڕی کوردستانن 1الپەڕەی                 دونیاوە، هاتە دا خۆشەویست كورد كوردی
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

كون رانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 

ن الدا و رایگەیانــد كە پاســدارا
ـــەكی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش

ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاقی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەنجــــام دەدر 

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

ی وەزیرانــــــــــی دەرەوە 2393
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــر  ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیاش یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتە م قاســـمی الیەنە ن

فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــاش لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــێ كردن جێبەج

ـــای  9121 ی ئەنجــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای

ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی م وش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .93224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــی پاسدارانی رژیم لسوپا
  ۰بۆ  پهڕەی              

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــگەوە پشــتیوانیەكانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ
تیرۆریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
نەك هەر  رژیمـــــــــی ئێـــــــــران

نەیتوانی قـودس رزگـار بكـات و 
ــاو بەر  بەڵكــوو  ئیســراییل لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابەش  ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێكی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵكی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــدی هەر زوو لە ل ــــان ئاخون وبن

ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس

ــەر بەشــێكی زۆر لە  هێــز و بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـێ دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی

ـــابووری . لوبنـــان گەیشـــتووە  ئ
ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكنس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــ ی نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــی هــــــــاوڕ   ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

هەیئەتەكانی سـازمان .  باس كرد
لە هەردوو چاالكیەكەدا بروسكەی 
كۆمیتەی نۆروێ یان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــكەش بە 93
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەكان كرد

 

 7پاشماوەی الپەڕەی 
ــارودۆخی ــ ــ ــ ــ ــانی بـ ــ ــ ــ ــ  ژیــ

 قـادری شەهید هەژارانە،
ــایم ــ ــ ــت بە و قــ ــ ــ  و بڕشــ
ــۆڕاگر ــا خــ ــوو، بارهێنــ ــ  ب
ــری ــازاد بیـ ــوون ئــ  لەو بــ

ــی كە بــارودۆخەی،  خەڵك
ــدا كوردســتان ــاوە، تێی  ژی

ــۆت وەك ــ ــر، و كــ ــ ــ  زەنجی
 پێـــی و دەســـت هــااڵوەتە
ــدامانی دانەدانەی ــ ــ ــ  ئەنــ
ــۆمەاڵنی ــ ــوردەواری، كـ ــ  كـ

ــتە هانیــدا ــاو بێ ــ ن  زیڕی
ــڕ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانازی لە پـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ

 ســازمانی پێشــمەرگایەتی
ــات ــ ــ ــوو بە و خەبـ ــ ــ  هەمــ

ــاوە ــ ــ ــ ــ ــی توانـ ــ ــ ــ ــ  خزمەتــ
ــات گەلەكەی  شــەهید. بك
ــادر  ســـاڵی بەهــاری لە ق

ــی دا9313 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  چەك
 خەبـــاتی پێشــمەرگایەتی

ــان لە ــ ــ ــردو ش ــ ــ  كەوتە ك
ــدانی ــ ــ ــ ــ ــ ــەڕ مەیـ ــ ــ ــ ــ ــ  و شـ
 ڕاســتەوخۆ بەربەرەكــانێی

ــی لەگەڵ ــ ــ ــ ــ ــ  داگیركەرانــ
ــتان، ــ ــ  مەودای لە كوردســـ

 شــەهید پێشــمەرگایەتیدا
ــا ــونەی درق ــازایەتی نم  ئ
ــاكی و ــەرخۆیی و پــ ــ  لەس

 دەیتوانی كە بەوەی بوو،
 فیـداكاری نەتەوەكەی بـۆ

ــانازی بكـــات، ــرد شـ . دەكـ
 شــەهید ت ەنگــی ب ێسـەی

ــادر ــ ــ ــ ــ ــ ــوو لە قـ ــ ــ ــ ــ ــ  هەمـ
ــەڕەكانی ــ ــ ــ ــاوچەو شــ ــ ــ ــ  نــ
ــوێنەكانی ــ ــ ــ ــكەی شـ ــ ــ ــ  دیــ
ــتان، ــا كوردسـ  دەرو و چیــ

ــی ــردەوە، ڕوون دۆڵــ ــ  دەك
ــادر شــەهید ــدەدەر ق  یاری

 هەڤـااڵنی خۆشەویسـتی و
ــوو،  وەفـــاداری ســـەر لە ب
ــازی بە ــ ــات ڕێبـــ ــ ــ  و خەبـ

ــافی ــ ــ  هەر نەتەوەكەی، م
ــرد وای ئەوەش  لە كە كـــ
ــدا كـــۆمەاڵنی نـــاو  خەڵكـ

ــایبەت خۆشەویســتیەكی  ت
. بێنــێ بەدەســت خــۆی بـۆ

ــەهید ــادر شـــ ــ  ڕۆژی لە قـ
 لە دا 27/9/9319

ــەڕی ــ ــ ــادەی ش ــ ــ ــانە ج ــ  بـــ
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەردە لە سەردەش

 بە زێویە نزی  سوورانی
ــەکی ــ ــ ــ ــانی فیشــ ــ ــ ــ  دوژمنــ
ــان ــرا گەلەكەمـــ  وە ،پێكـــ

ــاش ــاڵێ  پــ ــد و ســ  چەنــ
 و گەل بە خــزمەت مانـگ

ــازە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــڕ ڕێبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە پ
ــانازییەكەی ــ ــ ــەهید ش ــ  شـــ

ــراو ــ ــانی كـــ ــ ــاكی گیـــ ــ  پـــ
ــكەش ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و گەل بە پێشـ
 بــۆ و كــرد نیشــتمانەكەی

 مالئــاوایی هەتـایە هەتـا
ــرد ڕیزانـــی هـــاو لە  و كـ

ــی ــاكەی بەردەوام  بـــۆ ڕێگ
ــێ بە ئەوان ــت جــ   .هێشــ
ــادی ــ ــوو ی ــ ــات هەم  لە كـــ

ــان ــ  لە قەت و دایە دڵمـــ
 ێتەوەناچ بیرمان

ــرۆڤ ــۆن هەر مـ ــ ی چـ ــد و بـ ــ ی، هەرچەنـ  لە بـ
 ژیـانی بە كۆتـایی دەكـاو دوایـی كـۆچی ئاكامدا

ــتیەكی مەرگ.  د  ــاهەڵنەگرەو ڕاســـ ــ ــی  حاشـ ــ  هـ
ــاتوانێ زینــدەوەرێ  ــا  ن ــ ە ســەر ت ــان بە درێ  ژی

ــاتێ بەاڵم بــدا، ــاتوانێ كەس حەقەو مەرگ ك  ن
ــازبێ لێــی  جــۆری كە هەیە ڕاســتیەش ئەو ، دەرب

ــان ــ ــێ وبە مەرگەكــ ــ ــتنی  جــ ــ ــانە ئەم هێشــ ــ ــ  جیه
ــان ــ ــ ــی. هەیە جیاوازی ــ ــ ــانێ  مەرگ ــ ــ  لە كە كەس
ــاوەی ــ ــ ــ ــ ــدا و تەمەن مـ ــ ــ ــ ــ ــێجگە ژیانیانـ ــ ــ ــ ــ  لە بـ

ــاری ــ ــان و نەگبەتی،خراپكــ ــ ــۆ زیــ ــ ــان بــ ــ  و خۆیــ
 مـاوەی لە نەبـوەو چاكەێكیـان هـی  دەوروبەریان
ــان ــۆتەكەو تەمەنیـــ ــ ــرەت بەدی مـ ــ  بەدی و عەشـ
 كە مرۆڤـانەی ئەو بەرانـبەر لە بـوون، كۆمەڵگە
 نیشــتمان پێنـاو لە و گەل خزمەتـی بـۆ ژیانیـان
ــووە ــ  بـــ ــاوازی گەلێـــ ــاڕەواییەكی .هەیە جیـــ ــ  نـ

ــی ــ ــ ــانی گەورەیە،مەرگ ــ ــ ــی  كەس ــ ــ ــت لە ه ــ  دەســـ
ــاتووی ــ ــ ــۆزم نەهــ ــ ــ ــەرباری و مەڵــ ــ ــ ــ  ســ ــ ــ ــ  خەڵ
 و غەمنـــۆران و تێكۆشــەران مەرگـــی هــاوتەریبی
ــی.  بكــر  خەڵــ  پــارێزەرانی ــورێكی مەرگ  دوكت

ــاری ــ ــ ــتارێكیپەرە گەل، خزمەتك ــ ــ ــۆری س ــ ــ  غەمن
ــهاونیشتمانێك هەر هەروەها و نەخۆشەكان،  یــ

ــۆزی  ــ ــ ــتمان،كە نەتەوەو دڵســـ ــ ــ ــان نیشـــ ــ ــ  و ژیـــ
ــەرمایەی ــ ــ ــ ــاو لە س ــ ــ ــ ــتەوەری پێن ــ ــ  و گەل بەخـــ

 هـی  كەسـانی مەرگـی بە دەكـا تەرخان نیشتمان
ــت لە ــاتووی دەســـ ــ ــادی نەهـ ــ ــەرباری بەدفەسـ ــ  سـ

 كە ئەوەی لەگەڵ  بەڵێ . بكر  بەرانبەر خەڵ 
ــدە ــاڕەوا چەنــ ــی یەنــ ــانێ  مەرگــ  بەدی كە كەســ

ــرەت ــۆمەڵگەن بەدی و عەشــ ــ ــانی لەگەڵ ك ــ  كەس
ــۆزو ــۆری دڵسـ ــتمان و گەل غەمنـ ــبەر نیشـ  بەرانــ
ــر  ــان ، بكــ ــار هەزاران بێگومــ ــاڕەواترە جــ ــ  كە ن

ــەهادەت ــ ــ ــ ــازی و شــ ــ ــ ــ ــەرو ڕۆڵە گیانبــ ــ ــ ــ ــ  تێكۆش
ــداكارەكانی ــتمان فیـ ــر  بەراورد نیشـ  لەگەڵ  بكـ

 ژیـانی شـوێن بە تەنیا كە كەسانەی ئەو مەرگی
ــادكردنن ســەرمایە و خۆشــگوزەرانی ســودەوئا . زی
 و ســتەمگەران بەرانـبەر لە كە قارەمانـانەی ئەو

 هەمـــوو لە وێســـتانەوەو نیشـــتمان داگیركەرانـــی
 دوژمـــن بـــۆ چۆكیـــان و نەبەزیـــن ســەنگەرەكاندا

ــان بە دانەداوەو ــ ــتەمگەرانیان قارەمانیەكانیـ ــ  ســ
ــاو ــل دام ــل و ڕەزی ــرد، زەلی  بیلبـــیلەی و ســۆما ك
ــاوی ــتو چـــ ــ ــتمانن انیدانیشـ ــ  .نیشـــ ــ  لەو یەكێـ
 گیــانی كە نیشــتمان بێشــانەی شــێری و قارەمــان

ــۆ ــتمان و گەل بــ ــی، نیشــ ــەهید بەخشــ ــاك شــ ــ  ك
ــام ئەبــوبەكری بە ناســراو كەریمــی ئەبــوبەكر  م
ــانە ــاك. ڕەحمـ ــوبەكر كــ ــاڵی لە ئەبـ  9347 ســ
 بـانە نـاوچەی لە پەرەشـە دێـی لە خۆری كۆچی
ــاوی ــانی بە چـــ ــڕلە ژیـــ ــ ــی پـ ــازار و مەینەتـــ ــ  ئـ
 لە منـــداڵی ئەبوبەكر،ژیـــانی ەهیدشـــ. هەڵێنـــا

ــێ پەڕەشـــە ی د  ــد  تـ ــانەی لە و پەڕانـ  قوتابنـ
 ســەرەتایی خوێنـدنی پەڕەشــە دێـی ی(مەدرەسـە)

 نێـردرایە بەخوێنـدن درێـ ەدان بـۆ و كرد تەواو
 راهنمـایی قوتابنانەی لە ساڵ دوو بانەو شاری

ــدی  خـــانەوادەی و بـــاوك ئەوەی هـــۆی بە .خوێن
ــو هاونیشــتمانی هەزاران وەك ــم بەر لە ردك  زوڵ
 لە دەسـت بوون ناچار خومەینی ڕژیمی ستەمی و

ــانی ــایی ژیـ ــرن ئاســ ــی و هەڵگــ ــەرە  چەكــ  و شــ
ــاومەت ــ ــان لە مقـ ــ ــكەن شـ ــ ــزی روبەروی و بـ ــ  هێـ
ــومەتی چەقۆكێشــەكانی پاســدارە داگیــركەرو  حك
ــوبەكر شـــەهید ببـــنەوە، ئاخونـــدی  گەڵ لە ئەبـ
ــچەندی و باوكی ــك نــ ــل ەســ ــئەن ەـ ــدامانــ ــ   یـ

 
 

 

ــاری كەس و خــزم و خــانەوادەكەی ــی وك  چەك
ــمەرگایەتی ــان پێشـ ــانی یــ ــازمانی لەڕیزەكـ  ســ

ــات ــان لە خەبـــ ــ ــرد شـ ــاك. كـــ ــ ــوبەكر كـ ــ  ئەبـ
ــوو، ودڵســۆز چــاونەترس پێشــمەرگەێكی  وە ب

 پارێزگــاری پێنــاو لە قارەمــانەتیەك هـی  لە
ــتمان و گەل لە ــ ــ ــ ــ ــ ــاری و نیشـ ــ ــ ــ ــ ــ  لە پارێزگـ

ــات ســازمانی ــرد ســ ی خەب  زۆربەی لە. نەدەك
ــگە ــانەو جەنـ ــانی كەم قارەمانـ ــزی وێنەكـ  هێــ

ــات، ســازمانی لە كوردســتان پێشــمەرگەی  خەب
 و لێهــاتوویی. هەبــوو قارەمانــانەی بەشــداری
ــازایەتی ــەهید ئـــ ــ ــوبەكر شـ ــ ــی لە ئەبـ ــ  گرتنـ
ــای ــدی گەورەی پایگـ ــۆ  گونــ ــای شــ   د  ،پایگــ
ــاڵ، ــ ــەڕی مامـ ــ ــانەیقار شــ ــ ــوی ەمانــ ــ  قەبەغ ــ

 شـەڕی یاكوبـا، گەورەی پایگـای سـەقز،گرتنی
ــان گەورەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە و هەژدەدۆاڵن لە مەردەكــ
ــان ــانی دەیـــ ــ ــۆ قارەمـ ــ ــاری بـ ــ ــردن پارێزگـ ــ  كـ

 و چــاوچنۆك بەرانـبەر لە خەبــات لەسـازمانی
ــدا ــڕا بەرچـــاوی دەوری ناحەزان  تێكۆشـــان. گێ

ــدووبونی ــاك ومانــ ــ ــوبەكر ك ــ ــا ئەب ــ ــاڵی ت ــ  س
ــۆچی 9311 ــزە لە خــۆری ك  ئاشـــكراكانی ری
ــوو،و بەردەوام ســـازمان ــاری بە دوایـــی بـ  بڕیـ
ــازمان ــ ــ ــاوخۆی گەرایەوە سـ ــ ــ ــتان نـ ــ ــ  و كوردسـ
ــار ــ ــاری لە ئەمجـ ــ ــكیالتی كـ ــ ــانە تەشـ ــ  چاالكــ
ــداری ــ ــردو بەش ــ ــوانی ك ــ ــی ت ــ ــازمانی ئەرك ــ  س

ــوەبەر  ــاك داخەوە بە.  بەڕێ ــوبەكر ك  لە ئەب
ــاڵی ــ ــ ــ ــێ  الیەن لە 9379 س ــ ــ ــ  بە خۆفرۆش
 دنكــاركر نـاوی بە كە چاویــانی ڕەشـید نـاوی
ــوبەكردا شـــەهید تەشـــكیالتی شـــانەی لە  ئەبـ

ــاری ــرد كـــ ــ ــكرا دەكـ ــر  ئاشـــ ــ  لەالیەن و  دەكـ
ــدارەی ــاوی ئیـــ ــ ــات بەدنـ ــ ــر  ئیتالعـ ــ  و  دەگیـ
ــد لەدوای  هەوڵـــی و شــكەنجەدان مانـــگ چەن

ــاتی ــ ــم ئیتالعــ ــ ــ ــۆ ڕژی ــ ــ ــگەی لە ئەوەی ب ــ ــ  ڕێ
ــاڵوگۆڕ ــەهید بە ئــ ــ ــوبەكر، ش ــ ــەهیدی ئەب ــ  ش
 محەمــمەد شــەهید ســازمان نەبەزی و قارەمــان
ــامۆزای كە نــانەوا ــوبەكر شــەهید ئ ــوو، ئەب  ب
ــرۆر حوســەینی بابەشــێ  كــاك بــكەن ناچــار  ت

ــات، ــ ــەهیدی بەاڵم بكـــ ــ ــان شـــ ــ ــاك قارەمـــ ــ  كـــ
ــوبەكر ــی ئەبـــ ــا و كەریمـــ ــەهیدی هەروەهـــ  شـــ
 نــانەوا محەمـمەد شــەهید قارەمـان فەرمانـدەو

ــەختی بە ــ ــی ســـ ــ ــم وەالمـــ ــ  بە دەدەنەوەو ڕژیـــ
ــانەتی ــ ــ ــ ــان و قارەمــ ــ ــ ــ ــ ــازی بە ئیمانی ــ ــ ــ ــ  ڕێب

 دوژمـن لووتی خەبات، سازمانی و كوردایەتی
ــكێنن ــ ــ ــ ــ ــەی و دەش ــ ــ ــ ــ ــرۆرو هەڕەش ــ ــ ــ ــ  مەرگ تـ

ــێنێ ــ ــ ــ ــ ــوردانە مەردانەو و  نایانترســ ــ ــ ــ ــ ــ  لە ك
ــبەر ــ ــ ــدا بەران ــ ــۆڕاگری دوژمنـــ ــ  بە. دەكەن خـــ
ــدین دوای لە داخەوە ــگ چەنـ ــكەنجەی مانـ  شــ
ــێ ــانەی  بـــ ــن بەزةییـــ ــانی و دوژمـــ  جەلالدەكـــ

ــاكەلێوەی ی9 ڕۆژی لە ئیتالعـــات  9372 خـ
 نەیبەزةییـا  بـێ و قـورس شكەنجەی هۆی بە

  دەكـر  شەهید ئاخوندی ڕژیمی جەلالدەكانی
 كـردو نیشـتمان و گەل فیدای بەرزی گیانی و

ــی ــێكەڵ بەرزی رۆحـ ــی بە تـ ــەهیدانی ڕۆحـ  شـ
 شـەهیدانی و خەبـات سـازمانی خەاڵتـی سـوور

ــی ــ ــ ــازمانی لە خزم ــ ــ ــات، س ــ ــ ــەهیدی خەب ــ ــ  ش
ــان ــ ــەهید قارەمـ ــ ــا شـ ــ ــوور تەهـ ــ ــەهید, سـ ــ  شــ
ــدواڵنانەوا، شـــەهید نـــانەوا، محەمـــمەد  عەبـ
 ناســر شـەهید ڕەســوڵی، ئەحـمەد مــام شـەهید

 لە. بـوو تـێكەڵ نـانەوا، كاوە نانەوا،شەهید
ــەهادەتی یـــادی ــاك شـ ــوبەكر كـ ــی ئەبـ  كەریمـ

ــانی ــدانی قارەمـ ــگ مەیـ ــی و جەنـ  و نەبەردیــ
ــانی ــ ــ ــ ــی نەبەزو قارەمــ ــ ــ ــ  و رۆژان چاونەترســ
ــاتەكانی ــكەنجەو ســ ــدانەكانی شــ ــی زینــ  ڕژیمــ

 بــۆ دەنێـرین درود هەزاران ئاخونـدی، ملهـوری
ــی ــا ڕۆحــ ــ ــێن و بەرزی و كپ ــ ــەهید بەڵ ــ  بەش

 سـوورخەاڵتی شـەهیدانی تێكـڕای و ئەبوبەكر
ــازمانی ــات ســ ــن خەبــ ــ ــ ە دەدەی ــدەری درێــ ــ  پێ
ــای ــ ــەربەرزانەو ڕێگـــ ــ ــكۆداریان ســـ ــ ــین شـــ ــ  .بـــ

 سیامەند: نووسینی          

ــــــ  شــــــەهید خــــــوێنی وەك هەر  وش
ــابێتەوە ــوێر ڕێبــازی و ن  نــابێتەوە، ك
ـــــان شهەروا ـــــەر لە  ناوی  و زارانە س
 ژیــانی شــەهید. داڵنــدایە لە یادیــان
ــــا ــــۆ دان ــــ دەردی هەژاران ب  وە یمردن
  .دەردەداران تیمــاری بــۆ گــرت ئەســتۆ

ــــڕی خــــوێنی بە ــــازی دێ  شۆڕشــــی ڕێب
. نەبێـتەوە كـوێر شوێنی دوا كە .كێشا

ـــــانی تروســـــكەی ـــــرای چـــــۆڵە گی  چ
 و سـتەمدا شـەوەزەنگی لە شۆڕشگێڕانە
 پشــوو ،سـپێردراوی ەوربەســ هەناسـەی

ــــتەوەبەر ــــدوان دێنێ  بە دەدا ورە و مان
ــــــدوان،  دڵ دڵــــــی دەژێنێــــــتەوە زین
 گەالنە، كـــۆڵەكەی شــەهید .مــردووان
. نیشـتمانە سـەنەدی ژیانە، سەرمایەی

ـــــــــــیەك هەر  نیشـــــــــــتمانە، لەو جێ
ـــــــەنەدێكی  كـــــــۆرپە ســـــــەرە، لە س
ــەر لە خــوێنی. بەرە لە شــەهیدێكی  س

ــەر لە خەبــاتگێڕی كــوردێكی ڕژاوە،  س
ــانی و ورە بە الوی. كــوژراوە  لە قارەم
ــــەر ــــاوە س ــــو  .دان  هــــی كە لەوە ج

 بەخــــــوێن جـــــار چەنـــــد خـــــۆیەتی
 بـۆ میـراتە ئەوە بكەین چ .یەتیكڕیو
 خـوێن بە نیشـتمانی ماوە جێ بە كورد

 بەسـتی بست سەر لە مێشكیان پاراوە،
ــــابینن ڕەوا پێمــــان واش. پــــڕژاوە . ن
ــان دوژمنــان ــنن لێم ــت لە دابێ  الوە گش
 چەشـتە گـورگی وەك. وەردەدەن تێمـان
 پشـوودەین، تاوێـ  ناهێ ن دێن بۆمان

ـــردوو زوو لە ئاورێــ  ـــن ڕاب  لە وەردەی
 ژینمــان بــاری بیــركەینەوە ڕۆژمـان دوا

ــــــ  ــــــنەوە لێ ــــــان و شــــــار. دەی  دێم
ـــــــــــــنن، ـــــــــــــان بەروو دەڕوخێ  باغم

 لە وئــێمە كـو  لە گەالن .دەسـووتێنن
 بە خـــــــــۆزگە كوێین؟ئەمڕۆكەمـــــــــان

ـــێ ـــتۆ بەاڵم .دوێن ـــاكەین كەج ئەس . ن
 هەر بـا هەیـن، هەتـا ئەكەین خەبات

ـــــوان هەڵـــــێن ـــــارنەوە بەزی  لە خۆبش
 لە و دنچەنـ دیـارەخۆفرۆش نەدیـوان،
ـــــی ـــــدن جـــــۆش ڕێ ـــــا. بەن ـــــڕۆن ب  ب

. پەرەســت هەل هەڵــێن بەرهەڵســتوو
ـــــاكەین بیــــر لە شــــەهید ئــــێمە  و ن

ـــان ـــاكەینەوە، كـــوێر ڕێبازی  زوو زوو ن
 خێــر دۆعــای بە دەكەیــنەوە، یادیــان
ـــن، یادیــان ـــان دەكەی  هەاڵڵە بە گۆڕی
ــن  لە ڕەحــمەت ئــاوی دەكەیــن، پەژری
ــان ــاژین گیانی ــن، ئ ــان دەكەی  بــۆ ناوی
ــــنەوەد تــــازە خەڵــــ  ــــاوڕ ەكەی  لە ئ
 بــن بیــر لە بــا دەدەیــنەوە، مێ وویــان
ـــن ودڵگیــر ـــنە تــا. ب  بەری چـــرای بب
ــی،  ببــنە بۆیــان بەهەشــت بەرەو دوای
ــــی ــــڕۆ. بەرای ــــۆرەی ئەم ــــووكەڵە ن  س

ــــــــوارێكی ــــــــدانی س  خەبــــــــاتی مەی
 باخی نەونەمامێكی نۆرەی. خوێناوییە
 ناهومێـدییە، وشكێكی دەم. شەهیدییە

  ئاڵی، یـــــــخوێن بە وشكەش دەم بەو

 شــانزدە بە و كــاڵی و منــاڵی بە ئـاوداو كوردســتانی پــاكی خـاكی 
 شـەهید. خەبـاتەوە نیسـازما شـەهیدانی كـۆڕی خزاندە خۆی ساڵی
 و هەژار بنەمــاڵەیەكی لە حســێن مـام كــوڕی نـانەوا عەبــدواڵ كـاك
ـــارێی)  گونـــدی لە نشـــین د  ـــاوچەی لە(  گەورە ب ـــێوەیل ن  لە س

ــ  ــووە ماڵیــان پاشــان. بــوو دای  خوێنــدنی لەو . بــانە شــاری چ
 هێرشـی و شـایەتی ڕژێمـی ڕوخـانی دوای. پێكـرد دەسـت سـەرەتایی
 خــوێنی وەك هەر كوردســتان ســەر بــۆ پیــاكەوتوو تــازە نــاڕەوای
  ناویـان شهەروا نـابێتەوە، كـوێر ڕێبـازی و نـابێتەوە وش  شەهید

ـــان و زارانە ســەر لە ـــدایە لە یادی ـــانی شــەهید. داڵن ـــا ژی ـــۆ دان  ب
 بە  .دەردەداران تیمــاری بـۆ گـرت ئەسـتۆ وە مردنـی دەردی هەژاران
. تەوەنەبێـ كـوێر شوێنی دوا كە .كێشا شۆڕشی ڕێبازی دێڕی خوێنی

 و ستەمدا شەوەزەنگی لە شۆڕشگێڕانە چرای چۆڵە گیانی تروسكەی
 ورە و مانــدوان دێنێــتەوەبەر پشـوو ،ســپێردراوی ەوربەســ هەناسـەی

 كـۆڵەكەی شـەهید. مـردووان دڵ دڵـی دەژێنێـتەوە زیندوان، بە دەدا
ــەرمایەی گەالنە، ــانە، س ــەنەدی ژی ــتمانە س ــیەك هەر. نیش  لەو جێ

ـــتمانە، ـــەنەدێكی نیش ـــۆرپە ەرە،ســـ لە س . بەرە لە شـــەهیدێكی ك
 الوی. كـوژراوە سەر لە خەباتگێڕی كوردێكی ڕژاوە، سەر لە خوێنی

ــەر لە قارەمــانی و ورە بە ــو  .دانــاوە س ــۆیەتی هــی كە لەوە ج  خ
 بە كـورد بـۆ میـراتە ئەوە بكەیـن چ .كڕیویەتی بەخوێن جار چەند
ــێ ــتمانی مــاوە ج ــكیان پــاراوە، خــوێن بە نیش  بســت ســەر لە مێش
 لە دابێـنن لێمان دوژمنان. نابینن ڕەوا پێمان واش. پڕژاوە یبەست
 نـاهێ ن دێـن بۆمان چەشتە گورگی وەك. وەردەدەن تێمان الوە گشت

 ڕۆژمـان دوا لە وەردەیـن ڕابـردوو زوو لە ئاورێ  پشوودەین، تاوێ 
 دەڕوخێـنن، دێمـان و شـار. دەیـنەوە لێـ  ژینمـان باری بیركەینەوە

ــــــــان بەروو ــــــــو  لە گەالن .دەســــــــووتێنن باغم  لە وئــــــــێمە ك
. نــاكەین كەج ئەســتۆ بەاڵم .دوێنــێ بە خــۆزگە كوێین؟ئەمڕۆكەمـان

 خۆبشـارنەوە بەزیـوان هەڵـێن هەر با هەین، هەتا ئەكەین خەبات
ــی لە و چەنــدن دیــارەخۆفرۆش نەدیــوان، لە ــا. بەنــدن جــۆش ڕێ  ب

ــتوو بــڕۆن ــت هەل هەڵــێن بەرهەڵس ــەهید ئــێمە. پەرەس ــر لە ش  بی
 دەكەیــنەوە، یادیـان زوو زوو نـاكەینەوە، كـوێر انڕێبازیـ و نـاكەین

ـــای بە ـــر دۆع ـــن، یادیـــان خێ ـــان دەكەی  پەژریـــن هەاڵڵە بە گۆڕی
ــاوی دەكەیــن، ــان لە ڕەحــمەت ئ ــاژین گیانی ــان دەكەیــن، ئ ــۆ ناوی  ب
 بیـر لە بـا دەدەیـنەوە، مێ وویـان لە ئـاوڕ دەكەیـنەوە تـازە خەڵ 

 بۆیـان ەهەشـتب بەرەو دوایی، بەری چرای ببنە تا. بن ودڵگیر بن
 خەبـاتی مەیـدانی سـوارێكی سـووكەڵە نـۆرەی ئەمـڕۆ. بەرایـی ببنە

ــكێكی دەم. شــەهیدییە بــاخی نەونەمــامێكی نــۆرەی. خوێنــاوییە  وش
 پـــاكی خـــاكی ئــاڵی، خـــوێنی بە وشـــكەش دەم بەو ناهومێــدییە،
ــتانی ــاوداو كوردس ــاڵی بە ئ ــاڵی و من ــانزدە بە و ك ــاڵی ش  خــۆی س

 عەبـدواڵ كاك شەهید. خەباتەوە سازمانی شەهیدانی كۆڕی خزاندە
ــوڕی نــانەوا ــام ك ــاڵەیەكی لە حســێن م ــین د  و هەژار بنەم  لە نش
 پاشـان. بـوو دایـ  لە سێوەیل ناوچەی لە(  گەورە بارێی)  گوندی
. پێكـرد دەست سەرەتایی خوێندنی لەو . بانە شاری چووە ماڵیان
 ۆب پیاكەوتوو تازە ناڕەوای هێرشی و شایەتی ڕژێمی ڕوخانی دوای
 بەنـر  لەال خوێندنەكەی بە درێ ەدان چەندە هەر .كوردستان سەر

ـــوو، ـــتەم بە هەســـتی بەاڵم ب ـــۆی و دەكـــرد س  لە كە ڕانەگـــرت خ
 شـەڕخوازدا دوژمنـی هێرشـی بەرانـبەر لە چەكـدارانە بەربەرەكانێی

. هەڵگرت پێشمەرگایەتی چەكی دا9371 ساڵی لە. ڕاگر  دەست
ــدە هەر  چەك بە پێویســتی نكوردســتا جــار  دەگــوت پێیــان چەن

ـــی ـــۆ هەڵگرتن ـــیە ت ـــی. نی ـــتاو ڕا دڵ ـــزی لە نەدەوەس ـــات ڕی  خەب
  .دەڕۆیی جەنگ و چاالكی بۆ و دەر نەدەچووە

ــدەكان كە جــار زۆر ــان لەگەڵ فەرمان ــرد نەیــان خۆی ــی بە دەب  خۆش
 نانەوایەكیــان پێشــمەرگە هەمــوو ئەو بەرن منــی  دەیگــوت ونــوكتە
ــــــانازییەوە بە دەو  ــــــۆ ش ــــــۆی ب ــــــۆ داخەوە بە و خ  هەمــــــوو ب

)  دووڕیــانی لە دا 9319/خــاكەلێوە/91 ڕۆژی لە هاوسـەنگەرانی
 مینێكـی هـۆی بە بـانە نـاوچەی تـاڵی دەشتە لە(  ماماڵ ــ سیاومە
 بەرەو گیــانی شـابازی تەقیـیەوە ماشـێنەكەیاندا ژێـر لە كە دوژمـن

 ئـاگری بە زەنـوێری لەشی و باڵیدا شەقەی لە شەهیدان بەهەشتی
 و ئــازیز گیـانی لە ســاڵو هەزاران .ەڵپڕوكـاه داڵن لە قــین كیـنەی

 . بێت خۆشەویستی

 مامۆس ا  ە ار: نووسینی               
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــال ەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ا ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــ

بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

ــان زووتنەوەبــ ــرین نارەزایەتیەك ــی گەورەت  قەیران
 فەردکامیل نورانی : نووسینی   .كۆرونا ایدولە   رژیم

ــدا  ــ ــان كە لەكاتێ ــ ــۆی بە جیه ــ ــی ه  نەخۆشـــ
ــا ــەپان و كۆرۆنــ ــ ــەتی دنیس ــاری سیاســ ــ  ناچ

 پەرەســـەندنی و دانـــان مەودا و قەرەنتیـــنە
ــاری ــ ــی و هەل لە بێكــ ــ ــاری مەرجێكــ ــ  نالەبــ
ــابووری ــی و دایە ئــ ــان پرســ ــانە و دارمــ ــ  زی

ــان ــ ــانی ئابوورییەكـــ ــ ــۆیەوە بە دەولەتـــ ــ  خـــ
ــردووە، ســەرقاڵ ــۆ ك ــران گەل  بـــوونی بە ئێ

ــاتی ــ ــ ــ ــ ــ ــا هاوكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــریمە و كۆرۆنــ ــ ــ ــ ــ ــ  تەحــ
ــانی ــاڵ دوو ئابوورییەكـــ ــتا لە بەر ســـ ــ  ئێسـ

 ئێــران ئــابووری بــێ؟ دۆخێكــدا چ لە ئەبـێ
ــاش نەخۆشــی ســەرهەڵدانی پــێ  لە  كۆرۆن
ــی لە ــاتبار دۆخێكـ ــوو كارەسـ ــاردە. دابـ  هەنــ

ــی ــ ــۆن 2 كردنـ ــ ــكە میلیـ ــ ــدا لە بۆشـ ــ  رۆژێكــ
 لە بۆشـــكە هەزار ســەد چەنـــد گەیشــتبوویە

ــی بە. دا رۆژ ــدانەوەی پێـــ ــندووقی لێكـــ  ســـ
ــایەخی دراو نێـــودەوڵەتی ــاش قـــران بـ  لەپـ

ــاتنە ــ ــ دەرەوەی هـ ــ ــی لە ائەمریكــ ــ  رێكەوتنــ
ــاوكەیی ــوو نــ ــ ــالێ  هەم ــاتر ســ ــ  73 لە زی
 خێراییەكـی بە هەاڵوسـان. دابەزیـوە لەسەد
ــاتر  شــیركەتە و لەســەد 43 گەیشــتۆتە زی

ــی دەرەوەی گەورەكــانی  جــێ ئێرانیــان وەالت
 ساڵی لە ئێران ئابووری پێیە بەو و هێشت

 لەســەدی 93 پــێچەوانەی گەشــەی رابــردوو
 ەڵكـــیخ زۆربەی تـــر وتەیێكـــی بە و بینـــی
 لەدوای .بــوون هەژارتــر لەســەد 93 ئێــران
ــاتنی ــا هـ ــارەتە كۆرونــ ــان خەســ  ئابوورییەكــ
ــد ــبەر چەنــ ــوونەتەوە بەرانــ ــانی و بــ  بازرگــ
ــدەی ئێـــران دەرەكـــی ــتی تـــر ئەوەنـ  بەربەسـ
ــرایە ــ ــنوورەكان و بەردەم خ ــ  لەدوای یەك س
ــران بەرووی یەك ــ ــران، ئێ ــۆیە هەر داخـــ  بـــ

ــی غەیـــرە و نەوتیـــی هەنـــاردەكردنی  نەوتـ
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــانێكی ەتەواویب ئێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  گەورەی زی
 بـێ دا رابردوو دەیەی 4 لە و بەركەوتووە

ــنە ــی بە .بـــووە وێ  خـــودی راپۆرتەكـــانی پێ
 ســنوورە لە ئێــران هەنــاردەكردنی دەســەاڵت

ــوونەوەی زەوییەكــان،  چــوونی و هــاتن كەمب
ــی دابەزینـــی توریســـت،  داوای و نەوت نرخـ
ــانی ــ ــ ــ ــ ــی و نەوت جیهـ ــ ــ ــ ــ  بەرهەمە دابەزینـ

 تێكچـوونی پەنـا لە ئێـران هەناردەییەكانی
ــانی ــ ــین لەگەڵ بازرگـــ ــ ــ  كە چـــ ــ  لە یەكێـــ

ــرین ــ ــ ــ ــ ــانی الیەنە گەورەتـ ــ ــ ــ ــ  موعامەلییەكـ
ــرانە، ــ ــرین لە ئێـ ــ ــانی گرینگتـ ــ  دەركەوتەكــ
 دەرەكــی تیجـارەتی لەســەر كۆرۆنـا نەخۆشـی
 داخران ناوخۆیشدا ئاستی لە. بوونە ئێران

ــی و ــ ــ ــ ــاالكیە دابەزین ــ ــ ــان چـــ ــ ــ  ئابوورییەكـــ
ــەپۆلێكی ــ ــی ش ــاری بەرفراوانـــ ــ ــت بێك  دروســـ

ــر ــی بە رەوتە ئەو و دووەكـــ ــ  هەر بەردەوامـ
 خەڵكـانێكی بێگومـان و دەبـێ زیـاتر و دێـت
 دەبــێ، زیــاد بێكـاران حەشــیمەتی بە زیـاتر
ــی بە ــ ــەرچاوەكان پێ ــا ســـ ــاوەی لە تەنیـــ  مـــ

ــی ــا رەشـــەممە ی27 رۆژان  مـــانگی نیـــوەی ت
 كرێكـاری هەزار 133 لە زیاتر خاكەلێوە،
ــمی ــ ــار رەس ــ ــوونە بێك ــ  یەك لە زیــــاتر .ب
 و ڕەسـمی كـارگەی هەزار 733 و ملیۆن

 كاســـبی ملیـــۆن 4و داخـــراون ناڕەســـمی
 ەیـــــــــــەرەشــــه رــــــژێ لە یــــــنارەسم

ــوونەوەی ــ ــت حەق كەمبـ ــ  و دەسـ
 بــاس هەروەهـا و دان دەركـردن

ــر  لەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دوای لە كە  دەكـ
ــا  بـــوونی بێكـــار ئەگەری كۆرون
ــاتر ــ ــ ــۆن 27 لە زی ــ  كەس ملیـــ
 نــارەزایەتیە بـزووتنەوە. هەیە

ــراوانەكەی ــ ــ ــانی بەرف ــ  مانگەكـــ
ــاری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و 9311 بەفرانبـ

ــوەری  هەر كە ،9318 خەزەڵـــ
ــان ــ ــۆی بە دووكی ــ ــی ه ــ  قەیران
ــابووری  ب ێـــویی نالەبـــاری و ئ
 و ســەریانهەڵدا خەڵــ  ژیــانی

ــی بە ــ ــ ــ ــ ــ ــیەكان شۆرشـ ــ ــ ــ ــ ــ  برســ
 كۆتاییـــان بێگومـــان ناســێندرا،

 بن سك ی وەك و نەهاتووە پێ
ــۆلەمێ  ــاوەریێ خـــ ــاێكی چـــ  بـــ

 لە ســـەر گەشـــانەوەی و ســووك
ــوێیە ــ ــ ــ ــاتر و ن ــ ــ ــ ــوونی زی ــ ــ  بـــ
ــابووری دۆخـــی نالەبـــاری  لە ئـ

ــاتوو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان دا داهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بێگومـ
ــزووتنەوەی ــ ــا ب ــ  ننارەزایەتیەك

ــێنێتەوە ــ ــوو .دەگەشـــ ــ  ئەو هەمـــ
 كردووە دەسەاڵت لە وای دۆخە

 بـێ دروست لەال زۆری ترسێكی
 ســەرهەڵدانی بە پێوەنــد لە و

ــوێی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەری ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جەم
ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە روو نیگەرانیەكـ

ــان ــ ــات هەڵكشــ ــ  لەو هەر و بكــ
ــوەیەدا، ــ ــ ــ ــ ــ ــۆرای چوارچێ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ

ــیەت ــ ــاوەی لە ئەمنـ ــ ــد مـ ــ  چەنـ
ــردوو رۆژی ــ ــداری بە رابــ ــ ــ  بەش

ــی دامەزراوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و ئەمنیەتـ
ــانئیتالع ــان اتیەكـ  كۆبوونەوەیـ

ــردووە ــ ــ ــان وتەی بە و ك ــ ــ  خۆی
ــوێنیان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ رێوشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ب

ــوونەوەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رووبەرووبـ
ــانی ــاری بەردەم قەیرانەكـــ  دیـــ

ــردووە ــ ــ ــ ــ ــرانەكە .ك ــ ــ ــ ــ  بە قەیـ
ــ  ــ ــ ــ ــراوانە رادەیێــ ــ ــ ــ ــ  كە بەرف
 رژیــم كۆمــاری ســەرۆك رۆحــانی

ــدا ــ ــ ــ ــ ــ ــێ كە لەكاتێك ــ ــ ــ ــ ــ   دەزانـ
ــانەوەی ــ ــ ــنە هەڵوەشـ ــ ــ  قەرەنتیــ

ــت ئەگەری ــ ــ ــ ــ ــی دروسـ ــ ــ ــ ــ  كردنـ
ــاتێكی ــ ــ ــ ــ ــ ــی كارەسـ ــ ــ ــ ــ ــ  و مرۆیـ

ــتاندن ــ ــ ــانی یســـ ــ ــ ــ  هەزاران گیـ
ــی ــ  هەر بەالم  د ، بەدوا كەســ
ــداگر ــێ پێـ ــەر بـ ــایی لەسـ  ئاســ

ــردنەوەی ــازاری كـ ــار بــ  لە و كــ
 كە رایگەیانـد وتەیێكدا چەند
 ئاسایی دۆخەكە ناچارین ئێمە

 ئەو هەمـــوو لەگەڵ .بكەیـــنەوە
ــار ــ ــ ــ ــ ــێ هەواڵنە و رێكـ ــ ــ ــ ــ  دەبـ
 دەسـەاڵت ئایا كە بین چاوەر 
ــونەوەی توانــای  ڕقــی روبەرووب

ــواردووی ــ ــ ــ ــاوەری پەنگن ــ ــ ــ  جەم
ــوێنانە ئەو و دەبــێ ــا رێوش  ئای

ــوانێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەرەو دۆخەكە  دەتــ
ــوەن ــوونەوە ئەهـ ــات بـ ــان ببـ  یـ
ــود ــوو وەك خـ ــ  هەمـ  لە جارێـ

ــامی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەتی ئاك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سیاسـ
ــەركردنی ــ ــ ــران چارەس ــ ــ  بە قەی

ــی ــ ــ ــ ــ ــو  قەیرانـ ــ ــ ــ ــ  دۆخەكە نـ
ــالۆزتر ــات ئـ ــاتی و دەكـ  كارەسـ
 . ئەخول ێنێ زیاتر

 

ــات ســازمانی ــران كوردســتانی ی خەب  ئێ
 .دەكا مەحكوم سەلیمی مستەفا ئیعدامی

 
 لە وە رابـردوو ڕۆژی چەنـد لە بـوو، ڕژیمـدا زیندانی لە ساڵ 79 ماوەی كە سەلیمی مستەفا
 بە و هەاڵتبـوون دیـكە زیندانی 73 وێڕای سەقز زیندانی لە زیندانیەكان ڕاپەڕینی ئاكامی
 هەر و عێـراق، كوردسـتانی هەرێمـی لە پێنجوێن شاری سنووری گەیشتبووە ڕاپۆڕتەكان  پێی
 دەدر  ئاخونـدی ڕژیمی پاسدارانی سپای العاتیئیت بە تەحویل ناوبراو ڕاپۆرتەكان  پێی بە
 ســــەردا بە ئیعــــدامی حــــوكمی نمایشــــیدا لەدادگــــاێكی تەحویلــــدانەوەی، دوای بە هەر و

 ســەقز زینــدانی لە خــۆری، كـۆچی 9311 خــاكەلێوەی ی23 شــەممە ئەمــڕۆ .دەسـەپێندر 
ــیكر ئیعــدام تونــدی بە زۆر خەبــات ســازمانی.  دەكــر   جــێ بە  جــێ ئیعــدامەكەی حــوكمی  ان
ـــاوبراو ـــدانەوەی هەروەهـــا ن ـــاریكراوی بە و كوردســـتان هەرێمـــی لە تەحویل ـــاوچەی لە دی  ن
 بـۆ هەرێـم حكـومەتی بریاری لە پێشوازی هەمانكاتدا لە. دەكا مەحكوم توندی بە پێنجوێن
 .دەكەین سەلیمی مستەفا رادەستكردنەوەی لە لێكۆڵینەوە بۆ لی نەیەك پێكهێنانی

  ئێران كوردستانی ی خەبات سازمانی
 خۆری كۆچی 9311 خاكەلێوە ی 23 شەممە
   زایینی 2323 ئاوریلی 99

 

 رژیمی و تورکیە  سەرەڕۆی داگیرکەرو دەوڵەتی دوو هەر  دەزانن هەموالێ  وەک هەر
 و  نێونەتەوەییەکان یاسا گوێدانە بێ بە ساڵە چەندین ماوەی  ئێران ئاخوندی دیکتاتۆری
 کەمپ  هەوایی بۆمبارانی و توپباران و مووشەک بە ، راوسێد واڵتانی  سەروەری لە رێزگرتن

 کردۆتە  کوردستانیان هەرێمی خاکی ناو لە کورد،  پەنابەرانی و ئاوارە نیشتەجێی شوێنی  و
 نێو یاسای پێشێلکردنی  سەرەڕای  و توپنانەکانیان و مووشەکی و هەوایی هێرشە ئامانجی

 سەرسنوورەکان دی اعی بێ  دانیشتوانی بە زۆریان ماڵی و گیانی زیانێکی نەتەوەیی،
 بۆم  فڕۆکە  هێرشی  لە .کردون شەهید کوردیان کاسبکاری و منداڵ و ژن   گەیاندوە

 لە بێجگە  خاکەلێوە ی27 ڕۆژی لە مەخمور کەمپی  سەر بۆ تورکیە دەۆڵەتی هاوێ ەکانی
 بریندار ەسی ک چەند و بوون شەهید  تاوان بێ پەنابەری ئافرەتی سێ ماڵی، خەسارەتی

 و شەهیدانه ئەو بنەماڵەی بۆ هەخەمی هاو وێڕای ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی .بوون
  مەخمور لە ئاوارە کوردانی کەمپی بۆمبارانی بریندارەکان، بۆ بوونەوە چاک بە هومێد

 ندۆستەکا مرۆڤ رێکنراوە و نێونەتەوەیی ناوەندە لە داوا و دەکا ریسوا و شەرمەزار بەتوندی
 و ئاسای  بە درەربەستەکان بێ  و سەرەڕۆ حکومەتە ئەم  درێ ی دەست بەرانبەر لە کە دەکات

 بێ و لێقەوماو مرۆڤە نەدەن ئیجازە زیاتر لەوە و بگرن هەڵوێست جیهان، ناچەکەو ئۆقرەیی
 .بەزەیانەیان بێ پەالماری و هێرش بەر بکەونە پەنابەرەکان و دەرەتان
 ئاپریلی ی91 ئێران، کوردستانی خەباتی سازمانی

 

 لە مەخمـور لە ئـاوارە کـوردانی  کەمپـی بۆمبـارانی
!.  دەکەین مەحکوم تورکیەوە  دەوڵەتی  الیەن  

 
 .بات خه سازمانی کانی سایته و ماڵپەڕ ر بۆسه ڕژیم سایبری هێرشی

 
  !کوردستان هاونیشتمانیانی

  !بات خه سازمانی ڕێبازی هۆگرانی

 ی٠١٠١ مارسی ی٠٣  به ر رامبه به  وه ممه شه ڕه ی٠٣ ڕۆژی  له  که  وه ینه که ده ئاگادارتان
 کانی ڕه ماڵپه و سایت ر بۆسه کانیان هێرشه ئاخوندی ڕێ یمی سایبریی زاینی،بەشی

 ستاندنی وه خستن كار لە کانیان هێرشه ئامانجی.  وه کردۆته زیاتر بات خه انیسازم
 و ئێران، ڕژیمی سایبری بەشی ئاشكرایە وەك. باته خه سازمانی کانی گشتیه  ڕه ماڵپه
 كە ئێران، ڕێ یمی ئیتالعاتی و پاسداران سپای بەدناوەكانی ئەمنیەتیە ناوەندە ەك

 هەتاوی، ی٠٠٨٦ ساڵی و جیهاندایە سایبریی فەزای لە تیرۆریستی چاالکیی سەرقاڵی
 جیهاندا لە گرینگ زانیاریی بە پێڕاگەیشتن دەست و هەک ڕێگای لە چاوەدێریی بۆ

  .دامەزراوە

 نزیکدا کی یه ئاینده له و ین که ده ڕژیم ی سایبریانه  هێرشه و ئه چاودێری وردی به  ئێمه
 شی به کانی ره تێکۆشه  کادره و ندامان ئه.  وه ینه که ده باڵو یان رباره ده زۆرتر زانیاری
 بە ڕژیم هەوڵەكانی ڕێگریکردنی له بن ده وام رده به بات خه سازمانی یاندنی ڕاگه

  .کان ماڵپەره و سایت كردنی هاك مەبەستی

 لە بات خه بڕیاڕی ولە  دەكا زیاتر تێكۆشانی و چاالكی بۆ بڕیارمان هێرشانه جۆره و ئه
 ئاسایی ی شێوه به کانمان  سایته و وه ناکاته م که   تێكۆشانمان و گەیاندن زانیاری پێناو
  . دەگەێنێ خۆێنەرانی  به وامی رده به به کان زانیاریه و واڵ هه و چاالکی

  بات خه سازمانی یاندنی ڕاگه ندی ناوه

 خۆری كۆچی 9318 ڕەشەممەی ی28
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.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                     :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

http://www.sazmanixebat.org        
                                                                                                                                                             www.facebook.com/sazmanixebat   

   htt//www.lawan.info           http://www.khabatmedia.com                                                                                                  
   پپێوەندی                                                                                                                                                                     33114772441411:سلێمانی
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێ  و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

ـــام و شــێع ـــەمای رێورەســمەكە لە پــاش پەی ـــێ و رەقــس و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ
 . نەتەوەكانی ئێران

ز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆ
 نۆروێ 

 ،،تێــــــــــــکۆشــــــان،،ساڵەی دەرچوونی یەکەم ژمارەی  36پـیــــرۆز بـــێ یادی 
ــوردی  ــینی  کـــ ــگ و نووســـ ــۆگرانی فەرهەنـــ ــار و ! هـــ ــ خوازیـ

 !خوێنەرانەرانی ئەدەبیاتی شۆڕشگێڕی
مانگی خاکەلێوە لە مێ ووی زیاتر لە چـوار دەیەی خەبـات 

ــانی ســـازمانی خ ــێ وچـ ــتانی و تیکۆشـــانی بـ ــاتی کوردسـ ەبـ
ئێران دا،پڕە لە رووداوی سەرن  راکێ  و بیرە وەری تـاڵ 

ــیرین ــەد و . و شـــ ــ ــاڵی هەزار وسێسـ ــاکەلێوەی ســـ ئەگەر خـــ
شەســت و یەک، بــۆ خەباتیەکــان مــانگیکی پــڕلە کەســەر و 
ژانی شەهید بوون و لەدەست دانی پۆلی  شەهیدی بەنر  
ــتان  و  ــ ــی کوردسـ ــ ــۆمەاڵنی خەڵکـ ــ ــانەی کـ ــ ــای متمـ ــ و جێگـ

ــت ــوون، بەاڵم رۆژی دەســ ــازمانەکەمان بــ ــداری ســ مایەی باییــ
ی خــاکەلێوەی ســاڵی  هەزارو سێســەد و شەســت و ســـێی ٠١

کـۆچی خـۆری، رۆژیکـی پڕشـنگدار و لە بیـر نەچـوەوەیە لە 
ــدوو  ــان و مانــ ــەروەری و هەوڵ و تیکۆشـ ــڕ لەسـ ــ ووی پـ میـ
بـوونی بـی وچــانی سـازمانەکەمانە لەم رۆژەدا بە هــیممەت 

ــادر و ب ــازمان لە و لێهـــاتوویی کـ ــۆزەکانی سـ ەرپرســـە دڵسـ
ــی  ــ ــین و فەرهەنگ ــزمەت بە نووســ ــدن و خــ ــواری راگەیانــ بــ
شۆڕشــگیرانەی کــوردی لە بــوارە جۆراوجۆرەکــانی، ئەدەبــی، 

 . هتد...کۆمەاڵیەتی، رامیاری و 
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــی راگەیاندن ــازمانی  لەم رۆژە دا  لە الیەن بەشـــ ــ سـ

 خەبـات ی کوردســتانی ئێـرانەوە، دیــارێکی  شۆڕشــگێرانە و
ــواڵ و  ــزی النــ ــکە نێرگـ ــوردانە،وەک چەپـ ــی کـ نەورۆزانەێکـ
پێدەشــتەکانی شــۆڕش و خەبــات،لە بــیچم وقەوارەی گۆڤــار 
ــومید  ــ ــ ــای هـ ــ ــ ــ ــوێی کـــوردی  لە بەرزی چی و ســـیپارەیکی نـ

ــاری و پێشکەوتن و ــە رزگـ   خوێندەواری کردە دیاری و بـ
 

 

ــۆمەاڵ  ــ ــکەش بە ک ــتی و پێشــ ــتان بە گشـــ ــ ــی کوردس ــ نی خەڵک
ــات  بە  ــازمانی خەبـــ ــ ــمەرگەکانی س ــادر و پێشـــ ــ ــدام و ک ــ ئەن

بێگومــان دەرچــووونی یەکەم ژمــارەی تیکۆشــان . تـایبەتی کــرد
وەک باڵوکــراوەی رەســمی ســازمانی خەبــات، نــوختە گــۆڕانیکی 
ــانی  ــ ــات و تیکۆشـ ــی خەبـــ ــێواز و رەوتـــ ــوو لە شـــ ــاو بـــ بەرچـــ

ێڕآنی ریبـازی سـازمانی خەباتیەکان و دیاریکی دەسـتی شۆڕشـگ
چــونکە بابەتەکــانی . خەبـات بــوو بــۆ پەڕتووکنــانەی کــوردی

ــەی  ــ ــ ــاالکی و حەماس ــ ــی چــ ــ ــەتی رۆژ و هەواڵــ ــ ــی سیاســ ــ باســ
ــات و ڕێنـــوێنی  ــانی ســـازمانی خەب ــانی کـــورد لە ریزەک رۆڵەک
ــانی وەک  ــوارە جۆراوجۆرەکـــ ــ ــوو لە ب ــ  بـــ ــ ــۆمەاڵنی خەڵ ــ : ک
ــۆزان ــدانی دڵســـ ــ ــی،و هان ــۆمەاڵیەتی، ئەدەبـــ ــ ــاری، ک ــ و  رامی

خەمنۆرانی نەتەوە و نیشتیمان بوو بۆ هاوکاری و یەکدەنگی 
ــویی لە پێن ــ ــو یەکگرتـ ــ ــ ــ ــاو سـ ــ ــ ــ ــەرخستن و بـ ــ ــ ــانـامـە ئـ ــ ــ   ـ

ــگ ــاندنـەیـ ــەوەی رەوامان  لە کوردستانی ئێران وی ـــ ــ ــ  بزوتن

ــان  ــ ــ ــ ــ ــی گەلەکەمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەبات ــەخـ ــ ــوانی لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە  پشتی
تێکۆشــان تەتەڵەی . بەشــەکانی تــری کوردســتان دا بــوو

ــانەی  ــواری قوتابنــ ــەر دیــ ــەی سـ ــتە رەشــ ــرگە و تەخــ فێـ
ــدنی دوور لە  ــ ــ ــەرلەوحەی راگەیانـــ ــ ــ ــوردەواری و ســـ ــ ــ کـــ
ــدنی  ــ ــدن و پێگەیان ــاو تیگەیانــ ــەکاری و لە پێنــ چێواشــ
نەوە و جیلـی رزگـاری و دڵسـۆزانی فەرهەنـگ و ئەدەبــی 

ــاوە ــەکۆ و ســـەنگەری خـ ــتانی کـــوردەواری و سـ ن هەڵوێسـ
ــتمانی ،  بەو پەڕی  ــ ــی و نیســـ ــ ــاتی  نەتەوایەتـــ ــ ــ خەب
ئەمـانەت و غمنــۆریەوە ئەرکــی سەرشـانی خــۆی ئەنجــام 
ــوری  ــات و کلتــ ــان و ئەدەبیــ ــۆی بە زمـ ــی خــ داوە و دەینـ

هیـوادارین کـادر و ئەنـدام . نەتەوایەتیمان، ئەد کردوە
ــران  و پێشــمەرگەکانی ســازمانی خەبــاتی کوردســتانی ئێ

دن و پڕنێـوەرۆک کردنـی ئەم رۆژنـامە لە دەوڵەمەند کر
ــەرەڕای  ــ ــدەن و ســ ــ ــان بــ ــ ــۆزانەی خۆیـ ــ ــی دڵســ ــ دا هەوڵـ
ــی  ــ ــور و فەرهەنگـ ــ ــان و کلتـ ــانی زمـــ ــ ــتنی بنەماکـ پاراســـ
رەسەنی کوردی، خۆ لە ووشەی نامۆ و بێگانە بە زمانی 
ــۆشان،  ــ ــ ــ ــێ ن پەرێــزی پــاکی تێک خۆمــان بپــارێزن و نەه

ــادگاری   یـ
وایەتیمـان بە هەمــوو مامۆسـتایانی رێگـای خەبــاتی نەتە

ــوڵی  ــەوەڵ و دڕک و داڵ و پێکـ رەهەنـــدەکانیەوە، بە سـ
ــوازراو پــیس ــ ــ ــ ــ ــاکی و خــاوێنی  نــاحەز و نەخ ــێ و پ بب

ســاڵەی  31لە یـاد و بیـرەوەری . خـۆی لەدەسـت بـدات 
ــارەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــەم ژم ــ ــونی یـەکـــ ــانی دەرچـــ ــان،  ئۆرگـــ تیکۆشـــ

 کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران 
 

ــوون و دا،  ــ ــدوو بـــ ــ ــ ــز لە مان ــ ــۆیەتی کە رێـــ ــ ــ ــی خ ــ ــ جێ
ــرس و  ــ ــ ــارد و بەرپـ ــ ــوو ئەو کـــ ــ ــ ــەوننونیەکانی هەمـ ــ شـــ
بەڕێوەبەرانەی تیکۆشـان بگـرین کە چ وەک نووسـەر و چ 
وەک چادێر و چ وەک بەشی فەننی و تیکنیکی لە بەشی 

کێشـاوە و کاریـان کـردوە  ی سازمان دا رەنجیانراگەیاندن
هەروەهـا ســاڵوی  بنێــرین بـۆ گیــانی پــاکی ئەوانەی کە 
لە ژیان دا نەماون و لەم سەرنگەر پیـرۆزە دا خەباتیـان 
ــرد و لە ســـەر الپەڕە و نـــاو بـــابەت و نووســـراوەکانی  ک
تێکۆشان و باقی باڵوکراوەکانی سازمانی خەبـات دا جـێ 

. بە یادگـار بـۆ بەجـێ هێشـتوین پەنجەی رەنگینی خۆیان
ــاد ی  ــێ ی ــرۆز ب ســاڵەی دەرچــون و باڵوبـــوونەوە  31پی

ــدی  ــومیتەی ناوەنـ ــانی کـ ــان، ئۆرگـ ــارەی تیکۆشـ یەکـــم ژمـ
ــران ــ ــتانی ئێ ــ ــاتی کوردس ــ ــازمانی خەب ــ ــێ . س ــ بەردەوام ب

تیکۆشان لە پێناو خـزمەت بە زمـان و فەرهەنگـی کـوردی 
ە و خەبـات و بەرخــودانی نەتەوایەتــی و نیشــتمانیمان ل

 .کوردستان دا
 
 

ــەی بەرێوەبــەری تیکۆشان ،  ــ ــ ــ ی خاکەلێوەی  33دەست
 .ی کۆچی خۆری  3111ساڵی 

 
 

 

 بە ناســراو بەهرامــی ئەمیــر شــەهید گەل ســەروەری
  .                                 .ئەمیرمەریوانی

ــــێ ســـەربەرزەكانمان شـــەهیدە ڕێگـــای ڕێبـــوارانی  ب
ـــوتكەی بەرەو پســانەوە  وەر  شـــەهادەت پیــرۆزی ل
 و پـــــاك خـــــوێنی بە یەك دوای لە یەك و دەكەون
 و دەكەن مۆر گەلەكەیان بۆ شانازی تۆماری گەشیان

 بەر دەخەنە تــــازە گیــــانێكی گیانیــــان نرخــــی بە
ـــــــاتگێڕانی ـــــــان، دوای خەب  بە مردنـــــــی بە و خۆی

 گەلی. دەهێ نەوە زیندوویی بە گەلەكەیان ڕواڵەتیان
 بە بـاوەڕ خـاوەن گەلێكی وەك كوردستان چەوساوەی
 بـــۆ دەبـــێ كە چەپـــۆكەیەك ژێـــر وەك سەربەســـتی

 نەتەوایەتی ئەركی بە بكۆشێ، تێ ستەم لە ڕزگاری
 مــافە هێنــانی وەدەســت پێنــاو لە كە دەزانــێ خــۆی

 بكـاو خەبات شێلگیرانە و وچان بێ خۆیدا ڕەواكانی
ــــــانە  قۆنــــــاغە لە بــــــۆیە هەر .تێبكۆشــــــێ چاالك

 و دلێر دەستی بە خوێناویدا خەباتی جۆراوجۆرەكانی
ـــداكارەكانی و رە بەشـــە ڕۆڵە هێـــزی بە  ئـــااڵی فی

 لـوتكە لەسـەر هەڵگرتووەو ڕزگارینوازی بزوتنەوەی
 شۆڕشـیان تینـی بە ئـاگری كوردسـتان خوێناویەكانی
 لە زیندوو شۆڕشگێرو گەلێكی وەك هەر و هەڵكردووە
 مێ وودا م انی خوێن و ملهۆڕان و زۆرداران بەرانبەر
ـــدو لە پـــڕ و حەســـتەم ڕێگـــا لەم و ڕاوەســـتاوە  كەن
 و برینــــــدار و شــــــەهید هەزار هەزاران داكۆســــــپە
  وگوندی شار زۆر و قوربانی كردۆتە نقوستانی

 و كلــیس منــاندوژ بەدەســت هــۆیەوە بەم كوردســتان
 زەحمەتكێشــانی ســامانی و دارایــی و كــراون كــاوول

 بە داســەپاو شـەڕی چـیلەی دەســتە بـوونە كوردسـتان
 درێ تـر خەبـات مێ ووی تا بەاڵم كوردستاندا، سەر

 كــورد نەگریسـی دوژمنـانی زەنگــی و زەبـر و بـۆتەوە
 و خـۆڕاگری بووە، تر بەتین ترو بەرین وكوردستان

 بەرزتـــر و هێزتـــر ەب كوردســـتان ڕۆڵەكـــانی ورەی
 زۆرتـر شۆڕشـگێڕیان و گەیشـتن تـێ پـلەی و بـۆتەوە
 ئاگریـــان بەرینتـــردا مەودایەكـــی لە ســـەرو چـــۆتە

ـــــی بەرداوەتە  و دوژمـــــن شـــــوورەیی لە پـــــڕ تەمەن
 بەالوە ئاكار گەردوونی دووبارە. بڕیوە لێ ئۆقرەیان

ـــوەزمەی دایكــی لەگەڵ چەپــگەڕ چەرخــی و چــوو  دێ
 بە خۆیـان تـۆقێن دایـ  دزی كـۆرپە شەوی زەمانەو
 نــاو هـێاڵیەوە هەڵوەشـاوەدا ژیـانی خـانووی كەلێنـی
 ئــازادی و سەربەســتی نەمــامی پیــر غەمــالوی بــاغی

 هومێــدی و هیــوا پــڕ نەمــامی شــۆڕە و نەتەوەكەمــان
 یەكجاری قەهریی باوەشی لە چەوساوەكەمانی گەلە
 بە ناسـراو بەهرامـی ئەمیر شەهید وەك گرت، خۆی
 ئەحـمەد كـوڕی ئەمیر هیدشە .بێ( مەریوانی ئەمیر)

 خاوێن و نەدار و ژیر كوردێكی كوڕە مەریوان خەڵكی
 لە هەر. بوو كوردایەتی بەڕاستی ئەویندارێكی و بوو

ـــــانیەوە ســـــەرەتای  و نەداری دێـــــوەزمەی لەگەڵ ژی
 8 تەمەنـــی لە بـــوو، یەخە و دەســـتە ژێرچەپـــۆكی

ــومی زانسـتی بەرەو ئەمیـر شـەهید بـاوكی سـاڵیدا  عل
 و دەوور گوندەكانی مزگەوتەكانی لە یەكێ  لە دینی
 سـاڵ 2 مـاوەی و كـرد ڕەوانەی مەریوان شاری بەری
 پاشان خوێند، دینی دەرسی ئایینیەكان مەال الی لە
 ســاڵی تـا خــۆی زانیـاری پــلەی كـردنەوەی بەرز بـۆ

ـــــایی ئەوەڵــــی ـــــر شـــــەهید .خوێنــــد ڕاهنم  لە ئەمی
 و دام دژی ئێـران گەالنـی شۆڕشی ئەوەڵی ساڵەكانی
  الوەكانی هەموو وەك شایەتی چەپەڵی دەستگای

. نواند ئازایەتی و چاالكی كوردستان، دیكەی
ــــوو دا 9371 ســــاڵی لە  پێشــــمەرگەی بە ب

ــــــــــی  دوای و ڕژێــــــــــم موخــــــــــالی ی الیەنێك
 ســازمانی كــردنەوەی تــاقی و هەڵســەنگاندن

 هــاتە دا 9313 ســاڵی هــاوینی لە خەبــات
 پێشـــمەرگەكانی شــانازی لە پـــڕ ڕیــزی نــاو

ـــاتەو ســازمانی ـــانە زۆر و ەخەب ـــێ و ئازای  ل
 لە هاوسەنگەرەكانی شانی بە شان هاتوویانە
ــــــانە شـــــەڕەكانی زۆربەی  و سەردەشــــــت و ب

. كـرد بەشـداری كوردسـتان دیكەی شوێنەكانی
ـــانگی لە  الیەن لە دا 9313 ســـاڵی ی92 م

ــــانەوە شارســــتانی كــــومیتەی  ئەنــــدامی بە ب
 بەشــی لە( حەوتەوانــان) نــاوچەی كــومیتەی
 بــاری كــارو ئەنجامــدانی بــۆ دامەزراو مــاڵی

 و هـــــاوبیر لەگەڵ ســـــازمانەكەی و شـــــۆڕش
ـــاوچەی ڕەوانەی باوەڕەكــانی  تـــاڵی دەشــتە ن

 و دڵســۆزانە زۆر ئەمیـر شـەهید. بـوو بـانەوە
ـــانە ـــاری ئازای  خـــۆی ســـپێردراوی پـــێ كاروب

ـــــــــوو هـــــــــۆیەوە بەم كە ڕادەپەڕانــــــــد  بە ب
 و هاوســـــەنگەرەكانی هەمـــــوو خۆشەویســـــتی

 لە گرانەوە كیداخێ بە بەاڵم. ناوچە خەڵكی
ــــۆ كە 91/9/9314 ڕۆژی  مەئمــــوورییەتی ب

 لە( شــەیدیلە) گونــدی بــوونە چــوو ســازمانی
 شەڕێكی دوای و گەمارۆدران دوژمنانەوە الیەن
 و پێكــرا مێـ وو ناپیـاوانی گـولەی بە سـەخت
 و گەل بە ئەوینداری ئەندێشەی لە پڕ چاوی

 لە پڕ دڵی و دانا یەك سەر لە سازمانەكەی
 هەزاران .كەوت كـــار لە وویئــارەز و ئــاوات
ــــانی لە ســــاڵو ــــوو پــــاكی گی ــــازیزانی هەم  ئ

 كوردستان شەهیدی

 

 خـــزری تـــاهیر شـــەهید گەل ســـەروەری
ــــۆ ســــەربەرزی و بەخــــتەوەری  هەتــــا ب

 نێوان ساتەكانی كە ئەوانەیە بۆ هەتایە
 بـێ ژیـانی سەرەتای بە مردنیان و بوون

 ئەوانەی بـۆ شانازی دەبڕێتەوە، برانەوە
 ســەر ەیهەناســ چــرای نەوتــی چــۆڕە كە

 لە تاوانیـــان و ســـتەم لە پـــڕ دونیـــای
 گـ ە بە تێكۆشاندا و خەبات شەوەزەنگی

 دەكا ك پە كەر داگیر دەسەاڵتی گڕی بای
 ئەوینی نووری بە گەوهەریان پەیكەری و

 خوێنیان بە تەرمی و دادەگیرسێ خودایی
 ئاگری بە بێدادیدا شۆڕشی كورەی لە كە

ــپە تــاوان و ســتەم  فریشــتەی و دەكــا ك 
 بارەگــای بەرزی بەرەو پیرۆزیـان یگیـان

 ئەبەدیـیەت مەنزڵگـای الی بـۆ و ئیالهـی
ـــــــۆی ئەوانەی بەڵـــــــێ دەگــــــر ، ر   گ

 لە دەبەنەوە ژیــان مەیــدانی سـەركەوتنی
 ســەرەتای زەوییــان ســەر ژیــانی دوایــان

ـــــڕاوانەیە، بــــێ ژیــــانێكی  ئەو ئەوانە ب
ـــــاو لە كە ســـــەربەرزانەن شــــەهیدە  پێن
 لە دا رەواكانیان ویستە هێنانی وەدەست
 هـاوار زاڵم چوونەوەی گ دا بە پانتایی
 ســەر دەبەنە هەڵـمەت كـوردانە و دەكەن

 لەو و پەروەری ستەم و ستەم دامودەزگای
 بە و داگیركەرانەوە داوی دەكەونە رێیەدا
  سەید شەهید .دەكوژرێن دوژمنان دەستی

 ئەحـــمەد ســەید كــوڕی خــزری، تــاهیر 
ــــاوەاڵی خەڵكـــی ــــاوچەی م  سەردەشــــت ن

 دژی فیـداكار و قارەمـان یپێشمەرگەیەك
 خــوێن خــومەینی رژێمــی بەكرێگیراوانــی

ـــ  ـــوو، رێ  فیـــداكارییەوە پەڕی بەو كە ب
 كـرد گەلەكەی بـۆ پێشمەرگایەتی ساڵ7
ــــی لە ســــەربەرزییەوە بە و  شۆڕشــــدا رێ

ــــوو شــــەهید  خــــاكەلێوەی ی91 رۆژی. ب
 لە خەبـــات پێشـــمەرگەكانی كە 9314
 گۆمەكورتەك نزی  لە سەردەشت ناوچەی

 سەردەشــــت مەهابادــــ جــــادەی رســـە لە
 مینـــدا مەیـــدانێكی نـــاو بە دەیانویســـت

ـــپەڕن  تـــاهیر ســـەید كە حاڵێكـــدا لە تێ
 سـەر كەوتە بـوو كـۆڵەوە بە بریندارێكی

 قــاچێكی بـو، برینـدار تونـدی بە و مـین
 ورەی كە كــاتەدا لەو بەاڵم دەســتدا، لە

 بوو،هەموو سەرەوە لە زۆر پێشمەرگەكان
 هیرتــــا ســـەید كـــاك خۆشەویســـتەكانی

 گیـانی بتـوانن ئەوەی بۆ تەقەاڵ كەوتنە
 .بپـــــارێزن گەل شۆڕشـــــگێڕەی رۆڵە ئەو

ـــــازا خەڵكــــی ـــــاوچە هەســـــتی بە و ئ  ن
 ئەو گواســتنەوەی بــۆ زۆریانــدا یــارمەتی

. شـۆڕش ناوەندی بەرەو پێشمەرگەیە برا
 پـڕ گیـانی تـاهیر سەید كاك رێگادا لە

ـــــــــاوەر بە پێشـــــــــكەش بــــــــایەخی  و ب
  یـــكاناتەـــسەع لە و كرد نیشتمانەكەی

ـــاخری   ـــوو شـــەهید شـــەودا ئ  لە ئەوشـــەهیدە.ب
 نیشـتمانی بە درایەوە بانەزێڕ گوندی گۆڕستانی
ـــی ئەمانەتێـــ  وەك كە لێكـــرا داوای و دایــ   ب
 تەمەنـی سـاڵ 27 تاهیر سەید شەهید .پارێزی

 و گەرمێن كوردستانی دیواودیوی لەم هەژاری بە
 شــەهید ژیــانی بـارودۆخی. ســەر بــردە كوێسـتان
ــــــازا تــــــاهیری ســــــەید  خــــــۆڕاگر و نەبەز و ئ

 و چۆسـت هەرە ریـزی لە بۆیە هەر. بارهێنابوو
 تــاهیر ســەید شــەهید. دەبــرا نــاو چاالكەكانــدا

 ئێمە باوەرەكەیدا، پێناو لە دەستدا لە گیانێكی
 لە خۆشەویســـتەكانمان خەبــات پێشــمەرگەكانی

 رۆڵە كوردســتان، خەڵكــی ئـێمە ئەدەیــن، دەسـت
ـــن دەســـت لە ئازاكانمـــان  ئەو ئەوەی بـــۆ ئەدەی

 هەمـوو گۆڕنـانی لە تا رەنگاوە خوێن بە رێبازە
ــاوەدان تـا و سـتەمەكان  كوردســتان، بـوونەوەی ئ

 ..رێبازی سەهیدانی گەل بێ رێبوار پڕ هەر
 
 

 .ی مانگی خاکەلێوەەروەرانـــادی ســی اوەیـــپاشم      
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