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.ئەزمونەکانی و زیان و خومەینی جیهادی فەرمانی  

              بابە شێخ حوسەینی

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ــــی و  ــــی و سـ ــەد و نەوەد و   ییگەالوێژگەالوێژ٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەسـ ــەد و نەوەد و هەزار و سێس دوو هـەزار و بیست ی زایینــیدوو هـەزار و بیست ی زایینــی  ئۆگۆستیئۆگۆستیی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێس  ٠٠٠: ژمارە         

 ومەینیخـ جیهادی فەرمانی سەر لە باس بۆ
 موســـــــ مانی زۆریـــــــنە بە خەڵكــــــی دژی لە

 و هەڵســــەنناندن بە پێویســــت كوردســـتان،
 و ئیســــ   دینــــی شــــارەزایانی لێكــــدانەوەی
 گریننتـــر هەمـــوو لە و سیاســـی شـــارەزایانی

 دەرون زانســـتی بــواری شــارەزایانی دوكتــورو
 جیهـــــادی فەرمــــانی چــــونكە. هەیە ناســــی

 ســــاڵی گەالوێــــژی ی 82 لە كە خــــومەینی
 ئەوەی ســـــەرەڕای خـــــۆری، یكـــــۆچ 8532

 بــوو، ئیســ می بنەماكــانی بە دژ فەرمانێــ 
 جینایەتكــــارانەو نــــاڕەواو هەمانكاتــــدا لە

 هەڵســـــەنناندنە بەراوردو هەمـــــوو لە دوور
 ..                       بــــوو لۆژیكیەكــــان

 خەڵكـی دژی لە جیهـادی فەرمانی خومەینی
 كە ڕاگەیانـــد، كـــورد موســـ مانی زۆریـــنە بە

 ئەوەی یەكە  ڕاســــــتین، دوو ریدەرخە ئەوە
 كە كارهێنا بە ئیس می فەرمانێكی خومەینی
 دینــــی شـــارەزایانی زۆربەی قســـەی  بەپێـــی
 سەردەمێكدا لە  ناتواندرێ كات هیچ ئیس  

 غەیــــــرە و موســـــ مان نێـــــوان ســـــنووری كە
 بەاڵ .  بكـرێ  پـ  كـاری نـیە، دیـار موس مان

 كــــورد گەلـــی قەاڵچـــۆكردنی بـــۆ خـــومەینی
 لە كــرد داوای ڕاگەیانــدو یهــادیج فەرمــانی
 مەزهەبـی هەستی تەنانەت و هۆكان هەموو

 كەڵـ  كـورد گەلی سەركوتی بۆ نەتەوەیی و
 زۆریـنە بە كـورد گەلـی كاتێكدا لە وەرگرن،

 كێشـــەی كــورد هەمانكاتـــدا لە و موســ مانن
 هــیچ گەڵ لە نەتەوەیــی شــەڕی و مەزهەبــی

 ئێــــران پێكهێــــنەری نەتەوەكــــانی لە كــــا 
 بە و ناڕاستەوخۆ خومەینی هە ،دوو .نەبوو

 شــــــوێنكەوتوانی ڕانەگەێنــــــدراو، شــــــێوەی
 كە ناوهێنــــا كــــافر بە ســــوننەی مەزهەبــــی

 لە كـــــــــورد خەڵكــــــــی زۆربەی ئاشــــــــكرایە
 ئەو تـــــــایبەتی بە و ئێـــــــران كوردســـــــتانی

 پاسدارەكان، هێرشی بەر كەوتنە ناوچانەی
 مەزهەبــــی بــــاوەڕیی خــــاوەن دانیشــــتوانی،

 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوون ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوننە
 دژی جیهــاد فەرمــانی بە نیخــومەی بێنومـان
 برایەتـی لە چەكوشـی یەكە  كورد، خەڵكی
 ئیسـ می هاوپێوەندی و ئێران گەالنی نێوان
  یـــــجیاجیاكان بیروبۆچونە و مەزهەب نێوان

 كۆتـایی كـاتی تـا كەمی النی دا، ئیس می
 .ووەوەشاند ئێراندا لە ئێستا دەسەاڵتی
 یــــــــــــــــخەڵك دژی خـــــــومەینی جیهـــــــادی
 ڕاســــتیەی ئەو دیـــكە جـــارێكی كوردســـتان

 كـورد گەلـی دەسەاڵتەكان كە سەلماندەوە،
 لە بەش خــاوەن بە نەك دەزانــن دژمــن بە

 فەرمـــــانی دیــــكەوە الیێكــــی لە. ئێرانــــدا
 كوشـــتكارو و كوشـــت و خـــومەینی جیهـــادی

 الیەن لە كوردســــــــــــــتان وێرانكردنــــــــــــــی
 بــۆ پەیـامەی ئەو اڵت،دەسـە پاسـدارەكانی

 لە كـــورد كە بــوو  پـــ  كوردســتان خەڵكــی
 كــورد ئەگەر بەشــەو  بــ  نەتەوەی ئێرانــدا
 بەرداشـی نێـوان دەكەوێـتە نەب  یەكنرتوو
 وەك هەر دیكتــــاتۆر، ملهــــوڕو دەســــەالتی

 دەســــــەاڵتی ســــــاڵ 18مــــــاوەی لە ئەوەی
 مـــــــاوەی لە و  دەبینـــــــدرێ ئاخونـــــــدەكان
 .بینـــــدرا شـــــادا، حكـــــومەتی دەســـــەاڵتی

 فەرمـانی دیـكەی خێـرای و ڕوون ەیامێكیپ
 كوردسـتان، خەڵكـی بـۆ خـومەینی جیهـادی

 چاكسـازی بە هومێـدێ   نـاب  كە بوو ئەوە
 لە خومەینی چونكە ، هەب  دەسەاڵتە ئەو

 خەڵكی كە دەركرد فەرمانەی ئەو كاتێكدا
 ووتـووێژو ئامـادەی نـوێنەرانی و كوردسـتان
 كــــورد، ئامـــان ی تەنیــــا و بـــوون ئاشـــتی
 چوارچێـوەی لە بـوو مافەكـانی بە نگەیشت

  .                             ئێرانـــــــــدا
جیهــــادی فەرمــــانی ئاكــــامی كـــورتكراوەی 

 :                 لە بـــــــــــــــــــــــــریتیە خـــــــــــــــــــــــــومەینی،
1 .ڕەگەزپەرەســـــــتی روانـــــــنەی بـــــــوونی 

 بە خــــومەینی تێكــــڕاو بە دەســــەاڵتداریی
 حەزی و خۆســـەپێنی ویســتی وە تــایبەت،

 .ئێرانـــــدا لە وردكـــــ مـــــانەوەی دیلـــــی بە
2 .وەك دیــــــن و مەزهەب بەكارهێنــــــانی 

 .كــــورد میللەتــــی ســــەركوتی بــــۆ ئــــامراز
3 .و ســـــەربازی هێــــ ی هێنـــــانی بەكــــار 

 بـــــۆ وواڵت پـــــوڵی ســـــەرمایەو پاســـــدارو
 بــۆ هەوڵ و كوردســتان خەڵكــی ســەركوتی

 كــــــــۆمەاڵیەتی پێكهــــــــاتەی شــــــــێواندنی
 .كوردســـــــــــــــــــــــــتان دانیشــــــــــــــــــــــــتوانی

4.و نكوردســـــتا جوغرافیـــــای شـــــێواندنی 
 نێـوان لە نـانەوە بشـێوی ئاژاوەو بۆ هەوڵ

  دراوســــێی نەتەوەكــــانی و كــــورد نەتەوەی
 ناوچەو كوردو نێوان تایبەت بە كوردستان

 .ئازەریەكـــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــارە
 فەرمـانی لە دیـكە ئامـان ێكی دەركەوتنـی.

 و مەزهەبـــی جەننـــی خـــومەینی، جیهــادی
 ســـــــەرەكیەكانی كـــــــارە لە تـــــــای ەگەریی
 .ووەبـــــــــ ســــــــەرتاوە لە هەر دەســــــــەاڵت

 فەرمـانی پەیامەكـانی و ئامانج لە بەشێ 
  ەـخست ەیمـــدەسەاڵتەك و خومەینی جیهادی

 لە بــاس پێویســتە بەرانــبەردا لە بەرچــاو،
 مــــــافەوازانەی جــــــواڵنەوەی هەلــــــومەرجی

 و دەرس ئەو و ئێـــــــــــــــران كوردســــــــــــــتانی
 جیهـــــــادی فەرمـــــــانی لە كە ئەزمونــــــانەی

 خەســــارو ئەو گرتــــوەو وەرمــــان خــــومەینی
ـــانـانـــزی  ەوەیـــــــــــــواڵنــج ووشـــــت ەـــــك ەیـ

 بـــەەمە بـــوون، كـــورد گەلـــی حەقەــوازانەو
  .بەرچاو

 و ئێــران كوردســتانی خەڵكــی كە ئاشــكرایە
 كەســـــانی و كەســـــایەتی و الیەن تێكـــــڕای
 لە سیاســی، و كــۆمەاڵیەتی پــێنەی خــاوەن
 دیاری بە و خومەینی جیهادی فەرمانی پێش

 ســـــاڵی بەهـــــاری ماننەكـــــانی لە كراویـــــی
 بە بیروبۆچونەكـــانیەوە هەمـــوو بە 8532

 ەمـاف دەستەبەركرانی پێناو لە دڵی دوو  ب 
 بــۆ ئــازادی كردنــی دابــین و نەتەوەییەكــان

 لە هـــــاودەننی لە جۆرێـــــ  كـــــورد، گەلــــی
 ئەو بەاڵ . بــــــــوو لەئــــــــارادا نێوانیانـــــــدا
 و نەخایانــــد زۆری بــــارە، لە هەلــــومەرجە

 و ســـــەلی ەیی و فكــــری نــــاكۆكی بەداخەوە
 حەزی و شەخســــــــی نــــــــاكۆكی تەنــــــــانەت

 و الیەنەكــــــــان نــــــــاو لە دەســــــــەاڵتەوزای
 كوردســـــتان، یكــــۆمەڵنە كەســــایەتیەكانی

 كوردســتان. لەبــاربرد یەكــدەننی و تەبــایی
 چەنـــدین فكریـــی ملم نێـــی مەیـــدانی بـــووە

 ڕێكەــــــراوی بەتــــــایبەتی و چەپ الیەنــــــی
 نێـوان شـەڕی كردەوە بە فیداییەكان چریكە

 بە و خســـت  وەڕێ مالیكەكانیـــان جوتیـــارو
  ب  بە میترو بوونی  ب  بە و( تەناف)گووش
 ی،ــــــــــــونـــــانـــــــــق یــــــــوانەیێكـــــپێ هیچ

 تەشكی تی حەزی چوارچێوەی لە تەنیا و
 كــــــۆمەڵنەی ب ڕكانـــــدنی بــــــۆ و خۆیـــــان

 كردنـی دابەش بە كرد دەستیان كوردستان،
 مەبەســتی چوارچێــوەی لە مەرتەع و زەوی
 بە  بـ  جوتیـار بـۆ  دەب  زەوی وەك جوانی
  خراپەكانیانیـــانەوە دزێــو ئامـــان ە شــوێن
 ئاغــــــاو چەنــــــدین مــــــاوەدا لەو و بــــــوون

 ژیانیـــان  جـــ  و مـــاڵ ســـەر لە مالیكیـــان
 ئــارامی تێكـدانی هـۆی بـوونە كـردو ئـاوارە

 .سەق  تیلەكۆی دیواندەرەو ناوچەی لە
 هەوڵـــی الیەن چەنـــدین دیـــكە الیێكــی لە

 و كەســــــایەتی لە بــــــوو ئەوە ســــــەرەكیان
 حوسـەینی عیـ ەددین شێخ مامۆستا پێنەی
 رهە داخەوە بە و وەرگـرن  نـابەج  كەڵكی

 وەك یـان، عیـ ەددین شێخ مامۆستا ناو بە
 لە بەاڵ  دەزانی كوردستان خەڵكی ڕێبەری

 تــــایبەتی ئامـــان ی شـــوێن بە ناوەرۆكـــدا
 ئەو هەر داخەوە بە دیـارە.بـوون خۆیانەوە
 مامۆسـتا نێوان لە كە هەوڵیاندا الیەنانە
 جەالل ســـەید مامۆســتا و عیـــ ەددین شــێخ

 زادە مــــوفتی ئەحـــمەد كــــاك و حوســـەینی
 لەو ب ەیـن  دەكـرێ و بـكەن دروسـت كۆكینا

 ئامان ەكانیـــــان لە هێنـــــدێ  كارەیانـــــدا
  ..                                پێكـــــا

 زۆر باســــــــەكە لە بەشــــــــە ئەو دیــــــــارە)
 ڕوونــی بەرچــاو بــۆ هەر بەاڵ   هەڵــدەگرێ
  (كرد باس ئەوەندە 

 تا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لەبەرە

، ئێستاش دژی گەلی ئاشتیەوازی کوردفتوای جیهادی خومەینی خوێنڕێژ 
الوانی واڵت لە سێدارە  ن دەڕیژی و گەنج وخوێبرەوی هەیە و رۆژانە  

 .دەدرێن
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 !!رێناکڕد ڕاستەقینە، خەباتکارێکی شەرەفی
 ماردین زاهیدی                                         

 و مرۆڤـایەتی دەرخسـتی بـۆ مەیـدانێکە خەبات بازنەی 
 بە تـــێکەڵە کە کەســـی تــاکە داخـــوازی لە چاوپۆشــی
 عەرشــی دەگەینێــتە خەباتکـار کەســایەتی و فیـداکاری

 مانـای هەرکەسـێ  بـۆ ڕەنـنە موبـارزە لە نیەت.کەماڵ
 بەدەست بەبۆنەی جار هێندێ  بێت، خۆی بە تایبەتی
 جــــار هێنـــدێ  و منــــاڵ و مـــاڵ و دەســــەاڵت هێنـــانی
 یــان و بــوون گەورە و جەالل و خۆشەویســتی بەبــۆنەی

 هەسـتی هەڵ واڵنی ڕووی لە کە هیستری  وەکو تەنیا
 لە ڕوونە، و ڕاســــــــت کە ئەوەی بەاڵ  .بێـــــــت الویەوە

 ئەو مــــرۆڤیەو، کۆمەڵنــــای و مرۆڤــــایەتی ڕەوانــــنەی
 ســــەرەوەی لە یــــانمرۆڤایەتی و کەمــــاڵ کە کەســـانەی
 تەنــــانەت و هەڵبـــژاردووە بەردەوا  مــــادی، جیهـــانی

 و مــاڵ و گیــان فیــداکردنی بە ژیانیــان ســەختییەکانی
 لە و خەبـات ڕێـنەی لە کردووەو قەبووڵ خۆیان ژیانی
 جێنـایەکی نەکردووه، کۆتاییان تێکۆشانێ  شێوە هیچ

 گیانیـان و دڵ نێـو لە و خەڵـ  نێوان لە تایبەتتریان
 ســــەرەوەی لە بونیــــان ئینســــان کە انێ کەســــ. هەیە
 ڕاسـتەقینەو نەفسـی و هەڵبـژارد بـوون والـی و مالیـ 
 هەتـایە هەتـا بـۆ تـا دۆزیـوەتەو سەرکەوتنیان ڕێنای
 .ببێت هەبوونیان و نەمرن
 کوردسـتان موبـارزەی مێژووی پیاوانی گەورە لە یەکێ 

 گەورەو زانـای بـوو، حوسـەینی جەاللـی سـەید مامۆسـتا
 نیشتمان و ئینسانیەت ڕێنەی لە داکارفی تێکۆشەرێکی
 نەمـرانە بۆچـوونێکی بیرۆ بە پیاوێ  گەورە پەروەری،

 تــا و بــوو خەبــات ڕینــای لە تەمەنــی لە ســاڵ ۵۶ کە
 نەکێشـاو دەسـتی موبارزە لە کات هیچ هەناسەی دواین

 ڕێنــــای درێــــژەدەری ڕێنــــاکەی ڕێبــــوارانی پاشــــان، و
 .ورەنگە کەســـایەتییە ئەو شـــانازی لە پـــڕ و ڕوونــاک
 خـــاوەنی حوســـەینی جەاللـــی ســـەید ماموســـتا ژیـــانی
 ئەسـتێرەی کە، درەوشـاوەیە و زێڕین الپەڕەی هەزاران
 بیــر و چــاو پــێش لە مــافەوازانەی خەبــاتی ئاســمانی

 .هێشـــــــــــــــــــــــتۆتەوە زینــــــــــــــــــــــدوو یادمــــــــــــــــــــــان
 کە ماموســـتا خەبـــاتی زێڕینەکـــانی الپەڕە لە یەکێــ 

 لە کە پێشـــــنیارێکە باســـــە، شــــایانی زۆر ڕۆژانە لە 
  كـــ )) خەڵەــاڵی نـــوێنەرایەتی بە و خــومەینی یەنال

 الل جــــ  شــــێخ مامۆســــتا ڵ گــــ  لــــ  ناســــیاوی مێـــژووی
  و  ــئ و رانــــــئێ یـــــتی پاشای  می رده س  بۆ  وه ڕێت  گ  ده

 و  بانـ  شـاری بـۆ خرابـۆوە دوور ناوبراو ی كات  
 اڵتــی ســ  ده دژی مامۆسـتایش ی وه ئــ  حــوكمی  بـ 

 مامۆسـتا  ل  ڕووی خاڵەاڵیش بوو، یینشا شاه 
 شــــوێنی  بــــووه بــــوو مامۆســــتا مــــاڵی كردبــــوو،

 خاڵەاڵــی جـار ندین چ . ((ناوبراو ی وه وان  ح 
 بـــۆ ی نامــ  یـــان، كــ  ڕژێمــ  وتنـــی ركــ  ســ  دوای

  وه ڕێتـ  بنـ   كـردووه ل  داوای و  ناردووه مامۆستا
 خـۆی و بـوون ئۆپۆزسـیۆن  ل  بنرێ دوور خۆی و

 اڵ  بـــ  ببـــات،  ڕێـــوه بـــ  كوردســـتان  وه كـــرده  بــ 
 ناســـــیبوو، نــــ  مامۆســــتای هێشــــتا خاڵەــــاڵی

 كوردســتاندا پێنـاو  لـ  مامۆسـتا  كــ  زانـی یـده نـ 
 ئیتـــر بكــا، فیــدا گیــانی و رومــاڵ ســ   یــ  ئامــاده
 مافی بۆ داواكانی  ل   وپای  پل  ڵێنی ب   ب  چۆن

 . وه بێتــــــــــ  ده ز پاشــــــــــن  ی كــــــــــ  لــــــــــ  گــــــــــ 
 اڵمێكـی وه كـدا یـ  نامـ   لـ  ل،ال ج  شێخ مامۆستا

  كـ  تـۆ: نووسـێت ده و  وه نێرێتـ  ده بۆ توندی زۆر
 كـورد كـانی ڕۆڵـ  خوێنی  ب  نیشكت ئ  تا ستت ده

 یت ك  ده لـ  داوا  و ناتنرێ ر  ش  چۆن ، سووره
 !ڵنر ؟ ه  شۆڕش  ل  ست ده

 و نایناســــن  ئێــــوه  كــــ  ی خودایــــ  و بــــ   بۆیــــ 
 و ئـ  ی تۆڵـ  ی وه ندن سـتا ئـ  تـا ه  رستـن، نایپ 

 و شۆڕش ڕی ی ڕژاون،  ئێوه ستی ده  ب  ی خوێنان 
 وەاڵمێکــی. نــاهێ م جــ  رخــودان بــ  و بــات خــ 

 پــــۆاڵیین نیشــــاندەری کە خۆگرتــــوو بەجـــێنەو
 ڕێنـــــای دروســـــتی و ڕاســــتی و ئیـــــرادە بــــوونی

 هەروەهـا. بـوو مرۆڤـانە موبـارزەی ڕاسـتەقینەی
 و مــــــوزاکەرات ســــــەردەمی لە کە کــــــاتەی ئەو

 ئۆپۆزســیون حی بەکــانی و ڕژیــم دانوســتانەکانی
 الیەن لە پێشــــــــنیارە ئەو دووبــــــــارە دا، ڕووی

 دا وەاڵ  لە کــرا، ماموســتا بە ڕژیــم نــوێنەرانی
 بدەن، مافێ  ئەتانەوێت ئەگەر: ووتی ماموستا

 هیچمـــان ئـــێمە و بـــدەن خەڵکـــی بە مـــافە ئەو
 لێرە هەر ئێمە بدەن، خەڵ  مافی ئێوە. ناوێت

 !!!دادەنێــــــــــــــین ەکــــــــــــــیشچ و دەمێنــــــــــــــین
 خەبــــاتی ســــازمانی ئیســــتە تــــا کــــاتەوە لەو

 مــــوزاکرەو بە بــــاوەڕی قەد ئێــــران کوردســـتانی
 دیکتـاتوری و خـوێنڕێژ ڕژیمی لەگەڵ دانووستان
 مــــاهیەتی ڕەدکــــردۆتەوەو دانوســــتانی نەبــــوەو
 ڕێبـوارانی ئێمە بۆیە هەر دەرکەوتوە، بۆ ڕژیمی
 لە حوســـەینی جەاللـــی ســـەید مامۆســـتا ڕێنــای
 سەربەرزانەیدا، و شانازی لە پڕ ڕێنای ەیدرێژ
 ئاشــتی گەلەکەمــان بکــوژانی لەگەڵ کــات هــیچ

 ڕووخانیـان، و دەرهێنـان ڕیشـە لە تا و ناکەین
 .نــــــــــاکەین چــــــــــۆڵ خەبــــــــــات ســــــــــەننەری

 

 الوانی رێکەراوی پەیامی
 ڕۆژی نەیبەبۆ خەبات

 !الوان جیهانی

 

 !خۆڕاگر هاونیشتمانیانی

 !تێکۆشەر و خوێننەر  الوانی

ــۆنەی ــ ــ ــ ــانی ڕۆژی بەبــ ــ ــ ــ ــ  الوان، جیه
ــایی گەرمتــرین  پێشــکەش تــان پیرۆزب
ــن ــوازین و دەکەیـ  ڕۆژە ئەو کە هیواخـ
ــتە ــ ــ ــی ببێ ــ ــ ــوویی  هەوێن ــ  و یەكنرتـــ

ــاودەننی ــ ــاتنەدیی و هـ ــ ــاوات هـ ــ  و ئــ
ــانیئامان ــ ــ ــ ــ ــی و الوان  ەکـ ــ ــ ــ ــ  خەڵکـ

ــەرەفی ــ ــتان بەشـ ــ ــراوی. کوردســ ــ  رێکەــ
 ٩١١١ سـاڵی لە یەکنرتوەکـان نەتەوە
 ڕۆژی وەک ئاگوســتی ی٩٠ رۆژی زاینـی

ــانی ــ ــ ــاند، الوان جیهـــ ــ ــ  بە  كە ناســـ
 چــاالکی جیهــان وواڵتــانی لە بــۆنەوە

ــۆرو ــ ــ ــ ــامە جۆراوج ــ ــ ــ ــۆڕ و بەرن ــ ــ  و کـــ
ــۆن ران  ــ ــ ــۆ ک ــ ــ ــتیکردن ب ــ ــ  لە پاڵپش
ــامە ــ ــ ــ ــ ــانی و بەرن ــ ــ ــ ــ  و الوان پرۆژەک

 بۆچوونەکانیان و بیروڕا لە ێنرتنگو
 جیهـان سەرانسـەری لە.  دەچـ  بەڕێوە
 الوان نەهـاتووی لەبـن توانای و هێ 

 دەدرێــت هەوڵ و وەردەگیــرێ بەهێنــد
ــانێکی پێداویســتییەکانی  شایســتە، ژی

ــومەرجی ــار هەلـ ــتی و لەبـ  بەرزی ئاسـ
ــدن، ــی خوێنـــ ــ ــار، هەلـ ــتی کـــ ــ  پاڵپشـ
ــی ــ ــان و دارایـ ــ ــۆ دەروونیـ ــ  فەراهە  بـ
 خ مەتکــردن لە الوان نكەچــو ، بكـرێ

ــان بە ــ ــ ــەرەکی دەوری وواڵتەکانیـ ــ ــ  ســ
 .دەگێڕن
ــاتی ســازمانی ــران کوردســتانی خەب  ئێ

ــه ــ ــ  بە دامەزرانــیەوە سـەرەتای لە ەرــ
ــی ــ ــرە لە گریننــ ــ ــانی و بەهــ ــ  تواناکــ
ــی ــ ــوەو الوانـ ــ  تەواوی لە الوان روانیــ

ــانی ــ ــ ــازمانی ئۆرگانەک ــ ــاتی ســـ ــ  خەبـــ
 و خەبـات چاالکانە ئێران کوردستانی
ــان ــ ــ ــداوە یانتێکۆشــ ــ ــ  بە وە. درێژەپێــ
ــەدان ــ ــی الوی س ــ ــانی بەئەمەک  ری ەکـــ

ــازمانی ــ ــات س ــ ــانە خەب ــ  بە دژ نەترس
ــاون کوردســـتان داگیرکەرانـــی  و جەننـ

ــاو لە ــازادی پێنــ ــتمان ئــ ــانی نیشــ  گیــ
ــان ــ ــت پیرۆزی ــردو بەخـــ ــلەی بە کـــ  پـــ

ــەهادەت بەرزی ــ ــ ــ ــ ــ ــتوون شـ ــ ــ ــ ــ ــ  .گەیشـ
ــاتی ســازمانی ــران کوردســتانی خەب  ئێ

 بــۆ پ نەکـانی و بەرنـامە درێـژەی لە
ــاتر ــ ــانە زیـ ــ ــەوەی هێنــ ــ  و الوان پێشــ

ــدنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و ئەرک بەرزنرخان
 دامەزرانـدنی بڕیـاری ماندووبوونیان،

 لە داو الوانـی بە تـایبەت رێکەـراوی
ــانەمەڕی ی٩٩ ــ ــۆچی ٩٠١٣ ب ــۆری کـــ  خـــ

 کوردستانی خەباتی الوانی رێکەراوی
 .دامەزرا ئێران

 
 

ــراوی ــ ــ ــووە الوان رێکەـ ــ ــ ــێنە بــ ــ ــ  و پــ
 گەیانـدنی زیـاتر بۆ مەزن مینبەرێکی
ــا  ــ ــی و پەیـ ــ ــری دەننـ ــ ــ دلێـ ــ  یالوانــ
 سازمانی و الوان رێکەراوی ڕی ەکانی

ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــدنی بە وە. خەبـ ــ ــ ــ ــ ــ  دامەزرانـ
ــراوی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات الوان، رێکە ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و خەب
ــانی ــ ــ ــوازرایەوە الوان تێکۆش ــ ــۆ گـــ ــ  بـــ
ــاغێکی ــ ــەرووتر قونـــ ــ ــامی و ســـ ــ  پەیـــ
 خۆیـــان پـــێنەی گریننـــی و پاڵپشـــتی

ــازمانی لە ــ ــاتەوە س ــ ــت خەب . پێنەیشــ
ــتمانیانی ــ ــ ــژا هاونیشـ ــ ــ ــی! هێـ ــ ــ  الوانـ

 هـانجی الوانی کاتێکدا لە! خەباتكار
ــۆنەی ــ ــ ــتن بەب ــ ــانج بە گەیشـــ ــ  و ئامـــ

ــان ــاهەننی ئاواتەکانیــ ــەرکەوتن ئــ  ســ
ــرن، ــ ــتان لە بەداخەوە دەگێ ــ  و کوردس
ــدا ــ ــ  و الوان ئێرانــ ــ ــر لە خەڵــ ــ ــ  ژێ
 ئاخونـدی رژێمـی گەنـدەڵی دەسەاڵتی
ــاڵێنن ــ ــەرەتایی لە و دەنــ ــ ــرین ســ ــ  تــ
ــانی ــرۆ  مافەک ــ  م  رژێمـــی. بەشــن ب
ــاتۆری ــدی دیکتـ ــانێکی نەک ئاخونـ  ژیـ
ــتە ــ ــ ــ ــ ــ ــی و الوان بە شایســ ــ ــ ــ ــ ــ  خەڵکــ
ــتان ــ ــران و کوردس ــت، رەوا ئێـــ  نازانێـــ

 قێــ ەون پ نــی و بەرنــامە بە بەڵکــو
ــانەی و ــدانی وەك نامرۆڤ  کـــردن، زین

 بێهێ کـردن هەوڵی سێدارە و شکەن ە
ــان و ــوێرەی بە. دەدات لەناوبردنیـ  گــ

ــۆرتی ــراوی راپــ ــ ــافی ڕێکە ــ ــی م ــ  مرۆڤ
ــاو، ــ ــا هەننـ ــ ــاوەی لە تەنهـ ــ  وەرزی مــ
ــاری ــ ــاڵی بەهـ ــ ــیکە  ٩٠١١ سـ ــ  ٤٥ النــ
ــۆڵبەر ــ ــوژراون ک ــان و کـــ ــدار یـــ  برینـــ
ــراون، ــ ــ ــاوواڵتی ٩٥ ک ــ ــ ــێدارە ه ــ ــ  لەس
ــە ٩٠ دراون، ــ ــ ــ  بەدکراو لە بەندیەان

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــت لە گیانیـ ــ ــ ــ ــ ــ  ٦٧ داوە، دەسـ
ــاوواڵتی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر ه ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ٩٦ و دەستبەس

 لێدانی و بەندکران حوکمی هاوواڵتی
ــان ــەردا بە قامچییــ ــەپاوە ســ ــ  ٤٠ و س
ــاووالتی ــ ــ ــان ه ــ ــتووە، خۆیـــ ــ  کە کوشـــ
ــارێکی ــ ــ ــیداری ئامـ ــ ــ ــی مەترسـ ــ ــ  خراپـ

 و کوردســـتان لە مـــرۆییە وودۆخیبـــار
 قەیرانـی دیـكەوە الێكـی لە. ئێرانـدا
ــارەی زۆری ئیعتیـــادو ــاڵودەبووان ژمـ  ئـ

ــاددەی بە ــ ــبەر مـ ــ ــتووەتە هۆشــ ــ  گەیشــ
ــتێکی ــیدار ئاســـ ــوێرەی بە. مەترســـ  گـــ
 رووبەڕووبـوونەوەی ناوەنـدی راپـۆرتی
 و ملیۆن ٠ ئێران، لە هۆشبەر ماددەی
 هۆشــبەر مــاددەی گیــرۆدەی هەزار ٠٣٣
ــدائێر لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رۆژانە و هەیە انـ

ــارەیەکی ــ ــ ــ ــاڵوودەبووانی زۆری ژم ــ ــ  ئـــ
 .دەکەن دوایی کۆچی هۆشبەر ماددەی

  
 

ــی ــانی یاســا بەپێ ــاددەی بەکارهێن ــدا لە هۆشــبەر م  و هەیە قورســـی ســ ای ئێران
ــدێ  ــاتە جــار هەن ــدا لە ئەمە ســێدارە، ســ ای دەگ ــی کە کاتێک ــاتۆری رژێم  دیکت
ــنەوە، لە و هۆشـــبەرەکانە مـــاددە یباڵوکـــردنەوە ســـەرەکی هۆکـــاری ئاخونـــدی  ڕێـ
 بەسـەردا مەرگیـان و زیندان س ای دواتریش و دەخات نەخۆش و الواز پ  الوانی

 .دەسەپێنت

ــاری ــ  و هەژاری و بێکـ ــاڵی بـ ــارەیەکی مـ ــری ژمـ ــە تـ ــانی کێشـ  و الوان نەبڕاوەکــ
ــرانە و کوردســتان دانیشــتوانی ــارێکی گــوێرەی بە. ئێ ــی ئام ــم فەرم  ی%٩٧.٠ رژێ

ــران خەڵکــی ــارن ئێ ــارە ئە  کە بێک ــدە ئام ــاتر و دووئەون ــژەی لە زی  دروســـتی رێ
ــاری ــران لە بێکــ ــرە ئێــ ــوو لە. کەمتــ ــانەش هەمــ ــندەتر، ئەمــ ــوونەوەی کوشــ ــ  باڵوب
ــد ڤایرۆســی ــر و شـــاردنەوە لەســەرتادا یە،( کرۆنـــا)٩١-کۆڤی  هەڵســـوکەوتی دوات
 دەرچـوونی کـۆنترۆڵ لە هۆکـاری بـووە ئاخونـدی رژێمی دەسەاڵتدارانی نەزانانەی

ــافەرمی، ئامــاری بەگــوێرەی. ڤایرۆســەکە بە هاونیشــتمانیان تووشــبوونی رێــژەی  ن
ــردووان ــد ڤایرۆســی بە م ــا)٩١-کۆڤی ــران لە( کرۆن ــاتر ئێ  کەســی هەزار ٠٤ لە زی

 ئاخونــدی رژێمــی راگەیانـدراوی ئامــاری بەرابەری چەنــد ئەمەش کە تێپەڕانـدووە
 هاوبەشـی خەبـات انـیالو رێکەـراوی ئەنـدامانی و بەڕێـوەبەریی دەسـتەی. ئێـرانە
 خـانەوادەی بە سەرەخۆشـی ئێرانین، و کوردستان هاونیشتمانیانی ناخۆشی و خە 

ــۆچکردووانی ــی کـ ــا نەخۆشــ ــین كڕۆنــ ــکرایە .ڕادەگەێنــ ــی کە ئاشــ ــدی رژێمــ  ئاخونــ
 و الوان و بەگشـتی جیهان و ناوچەکە و ئێران بەرۆکی کە مەترسیدارە بەاڵیەکی
ــایبەت کوردســتانی خەڵکــی ــۆ و گرتــووە بەت ــی وەک هەمیشــە ب  لە رەش پەڵەیەک
 نالەبـارە بـاروودۆخە ئە  بـۆ چارەسـەر تەنهـا و دەمێنێـتەوە مرۆڤایەتیـدا مێـژووی
ــاوچوونی و رووخــان ــی لەن ــدیە خـــوێنڕێژی رژێم ــێمە .ئاخون ــی ئ  ڕی ەکـــانی الوان
ــی پێناو لە خەبات سازمانی و الوان رێکەراوی ــ ــ ــ  دەستەبەر کرانی مافەکانـ

 

 

 و ئاخونـدی دیکتـاتۆری رژێمـی یەک ـاری رووخانی بۆ و كوردستان بەشی ب  الوانی
 جــارێکی. دەبــین بەردەوا  شــێلنیرانە تێکۆشـان و خەبــات لە نیشــتمان، ئـازادبوونی

ــر ــایی تـ ــانی رۆژی پیرۆزبــ ــان جیهـ ــدەڵێن الوانتــ ــ . پێـ ــی بڕوخــ ــاتۆری رژێمـ  دیکتــ
 .گەلەکەمان رەوای خەباتی سەرکەوێ. ئاخوندی

 بەڕێوەبەریی دەستەی ئێران کوردستانی خەباتی الوانی رێکەراوی
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــازاریل بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا ەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  بكــــــات زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مەعــــافبوونی درێژنەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ئامـــادەیی واڵتـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جیهانــدا انیبازارەكــ لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەننی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــعودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی یەکنرتووی
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێرا  نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی واڵتەش
ـــــ ، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

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

ـــتەبنەیەن  نەوت بۆشـــكە ملیـــۆن شـــەش ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە یعەرەب واڵتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــم، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئامریكا لە

ـــــــوە هەننـــــــاوە ئەو دەرئەن ـــــــامی  زانی
 رژیــــــم دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــ می جمه
 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو اربوونیئاگــاد بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیس می جمهوری
ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵت هێن
 .ناكات لەبیر هیچكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەننـاو یە نۆێ هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵنرن

ـــــدامان و .٩   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكی تیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكی تیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 

ەشــــكی تی ئەنــــدامان و ت.٠
ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــنا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
ات بـ انن كە ســازمانی خەبــ

لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵنـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ 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
رێكەـراوی نێهــ ەت 
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 8533 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٥ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارو ەزـ
کەس لە كۆی ۱٥۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  83 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـژەی ئافرەتـانی 
ــ یکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ

 .نەخوێندەوارە
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 ٤۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٥۲ت ــ س
وێنــدەواری دیـاری بکرێــت، نەخ

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ە ـدەی ۆـ
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 حوســـەێنی جەاللەددیـــن ســـەید مامۆســـتا
 انیشۆڕشــــنێرەک کەســــایەتیە لە یەکێـــ 

 پیــــــــاوێکی کوردســــــــتانە، ڕۆژهەاڵتـــــــی
 ڕژیمــــی بە دژ ســــاڵە مێــــژ لە ئــــایینیەو
 بـــۆ و دەکـــات خەبـــات ئیســـ می کۆمـــاری
 تێدەکۆشـ ، گەلەکەی نەتەوایەتـی مافی
 لە کەس چەند لەگەڵ مەبەستەش ئەو بۆ

 شۆڕشـــی دوای لە هـــاوبیری مامۆســتایانی
 لەگەڵ و ئێــــــران گەالنـــــی سەرانســـــەری

 کـــورد و نامرۆڤـــانە سیاســـەتی دەســـپێکی
 خەبـاتی سـازمانی)ئیس می کۆماری کوژی

 تایبەتمەنـدی دامەزرانـدووە ی(کوردستان
 کوردسـتان ڕۆژهەاڵتی لە رێکەراوەیە ئەو

 کە سیاســیە ڕێکەــراوی یەکە  کە ئەوەیە
 ئیســــ   ئـــایینی بنەماکــــانی بە بـــاوەڕی
 نەتەوایەتـی مافی کردنی دابین بۆ هەیە

 کۆمــــــــاری بە دژ و تێدەکۆشــــــــ  کـــــــورد
 ڕووخـــانی لە جــنە تەنــانەت یە،ئیســ م

 نی امیکـی کـاری سـەر هاتنە و ڕژیمە ئەو
 پێرەوەکەشـــــی لە دیمـــــوکرات فیــــداڕاڵی
 لەگەڵ وتووێژ و دانوستان کە داهاتووە،

 تر الیکی لە کردوتەوە، ڕەت ڕژیمەی ئەو
 سیاســی ڕێکەراویکـی بە خەبـات سـازمانی
 مەســــەلەی چــــونکە نــــاژمێردری، دینــــی

 کـــــورد ەتـــــیمەین دەردو و نەتەوایەتـــــی
 خەبـــــــــــاتی و تێکۆشــــــــــان ئەساســــــــــی
 خۆی زیاتر قۆناغەداو لە  بەردەوامیەتی

 لە(ک.ژ)کــــــــۆمەڵەی ئامان ەکــــــــانی بە
 ڕابــــــــــردوو ســــــــــەدەی دووری ســــــــــااڵنی

 جەاللــــی شــــێخ ماموســــتا.دەبەســــتێتەوە
 سیاســــــــەتوانیەکەی لەگەڵ حوســــــــەینی
 زمـــان نوســـەریکی و توانـــا بە شـــاعرێکی
 ئەو. ســەرکەوتوە زانێکــی کــوردی پــاڕاو،

 بۆ با مامۆستا خەباتی ئەدەبییەی یەنەال
 .بێت تر دیمانەێکی

 شـوێنی و بنەمـاڵەیی ژیـانی :۱ پرسـیاری
 و گشـــتی بە خوێنـــدن و بـــوون دایـــ  لە

 باس بۆ مەالیەتیمان و خوێندن دەرەجەی
 بکە؟

 حۆســەینی الــدین جــ ل نــاو _ ۱وەاڵمــی
 خواپەرەست زانای بوو خۆش خوال  کوڕی
 ڕۆژی یـیم،بەرزەن ە واژەیی صاڵحی شێخ

 ی کــــۆچی ٥٧۱۱ ڕەجەبــــی ٧۲ جــــومعە
 لە بـانە شاری خواروی گەڕەکی لە ماننی
 ســــاڵیدا حەوت شــــەش لە بــــوو  دایــــ 
 بـــاوکی خــ مەت لە خوێنــدن بەر نــراومە

 و فارســــــــی و قورئـــــــان دا ڕەحمەتـــــــیم
 و خوێنـدوە سـەرفم و نەحوو بەراییەکانی

 چی فەقییەتی، چوومە باوکم کۆچی دوای
 کوردســـــــتان مەدرەســــــەکانی لە عیلمــــــی

 ناوچەکانی لە خوێندومن من دەخوێندران
 مەهابـاد و موکوریـان و بـانە و سەردەشـت

 مەریـــــوان پشــــدەرو و الجـــــان و شــــنۆ و
 الی لە مەالیەتــیم ئی ـازەی و خوێنـدومە

 بانــــ  بەنــــاو زانــــای بــــوو خوالێەــــۆش
 وەرگرتووە، مەریوان باقری مەال ماموستا
 بـــوو ، مەال بۆکـــان نـــاوچەی لە ســاڵێ 
 ئەو ســـەر بـــانە شـــاری هـــاتمەوە دوایـــی

 و تەدری  ڕەحمەتیم باوکی م گەوتەیکە
 تەدریســم سـاڵ ٥۲. دەکــرد لـ  ئیمـایەتی

 دیــاریکە  خـۆ  بـۆ پــلە نـاتوانم و کـردوە
 لــێم فەقــی شــاگردو کە دەزانــم ئەوەنــدە

 نـــــاو لە ئەنـــــدازێ  تـــــا و بـــــوون ڕازی
 .بوو  بەرچاو مەالکاندا

 

 هـــۆی و سیاســـی پەیوەنـــدی :۲پرســیاری
 جەنابــت نەتەوەیــی بیــری ســەرهەڵدانی

 بووە؟ چی

 خەڵکــی زۆریـنەی وەک ڕەحمەتــیم بـاوکی
 حکــــومەتەکەی و پەهــــلەوی ن،کوردســـتا

 هەمـــــــــــوو بە دەویســـــــــــت، نـــــــــــاخۆش
 وەک کــــوردیش چکـــۆڵەی ب وتنەوەیەکـــی

 سەردەشـت بەری سوێسـنەکانی ب وتنەوەی
 مەحمـودی شـێخ ڕوداوەکـانی. بـوو دڵەۆش

 بە و بەڕێـ ە نووسییوەو کتێبان پشتی لە
 بۆ( سطوتەی دامت) و دەبرد ناو مەلیکی

 ئــــــێمە دڵــــــی لەســــــەر ئەوە نووســــــییوە
 .دادەنا کوردایەتی یشوێنەوار

 چــــۆنیەتی ،(ک.ژ) مێـــژوی: ٠پرســـیاری
 لە دەورت پێوەنـــدی، شـــوێنی پێوەنـــدی،

 دەتناســـــــــین، کە کەســـــــــانەی ئەو ک.ژ
 بـوون لەگەڵـت کە ئەوکەسانەی بیوگرافی
 بکە؟ باس بۆمان

 کوردســـــتان خــــوازی ئــــازادی کــــۆمەڵەی
 زاینـــــی ٠۱۹۱ خـــــۆری کـــــۆچی ۱۱۱۱

 خــۆری کـۆچی ۱۱۲۱ لە بــوو پێکهێنـدرا
 ژیــانەوە کــۆمەڵەی بە کــرا زاینـی ۱٥۱۹

 چــوار لەسـەر ژ،ک کـۆمەڵەی. ژ،ک کـورد
 ئیســــــ مەتی، بــــــوو، دانــــــرا کــــــۆڵەکە

 و ســــــوڵ  شارســــــتانیەت، کـــــوردایەتی،
 قـانوون هەمـوو کە بەشـێوەیەک، ئاشتی،

 شـــــــەریعەتی لەگەڵ نامەکــــــانی مەرا  و
 دەکــــرێ، تەتبیــــ  ئیســــ   موقەدەســــی
 پڕ ژ،ک کۆمەڵە. کار دەخرێتە ئەم ارێ

 بـ  تـوانی دەی بوو کوردەواری ێستیپ بە
 ڕی ی بهێنێتە کورد گەلی تێکڕای نامۆیی
 کوردسـتان ڕزگاری بۆ خەباتەوە موبارزەو

 ویســتەکانی هەمــوو چــونکە گەڵەکەی، و
 .بــــــــــــوو تێـــــــــــدا کـــــــــــوردی گەلـــــــــــی
 بانەوە لە خۆری کۆچی ی ٥۱۱۲ بەهاری
 باسـی هەر باس چوو  کە موکریان چومە

 اموسـتام بەڕێنـوێنی بـوو، ک.ژ کـۆمەڵەی
 حـاجی بـوو خۆش خوال  و ع الدین شێخ

( مـــوهتەدی) زادە ئیلەـــانی ڕەحماناغـــای
 .وە ک.ژ کــۆمەڵەی بــچەمە بــوو  ئامــادە
 تـاهیری سـید ڕەفـی م فەقێـی دوو لەگەڵ
 خۆڕخـۆڕەیی مەالسـاڵ  و واژەیی شەری ی
 عبــــداللەی مەال الی بـــۆ بۆکــــان چـــوینە
 کـردین بۆ ی ک.ژ کۆمەڵەی باسی حەسار

 قورئان و بەخودا: داین یسوێند حەوت و
 حەزرەتی شەمشیرەکەی( ص)پێغەمبەر و

 بیــــر  لە کە ســـوێندیتر چەنـــد عـــومەرو
 کەوتیـــنە بـــووین شـــادمان زۆر نەمـــاون،
 هەژدە حەڤدە فەقیێکی .ترەوە دنیایێکی

 کـوردو بـۆ دڵسـوزی لە جـۆی بوو ، ساڵە
 کـوردایەتی، باسکردنی ک.ژ کۆمەڵەی بۆ

 اوو ســپێر پـ  تەشــکی تی دەوریکـی هـیچ
 ڕەفـی ەکە  دوو بیـوگرافی تەنیا نەبووە،
 شــەری ی تــاهیری ســەید: بــ ە  دەتــوانم
 دانیشــت و هەڵنــرت خوێنــدن لە دەســتی
 یێـــسوێرو لە دوایی بوو، کاسبی خەریکی

 ٠۱۱۱ بـــــــوو کەشـــــــاوەرز و مەال ڕەبەت
 کوردستان سەرانسەری لە کە خۆری کۆچی

 تاهیریش سید گرت خەڵکی شا دەوڵەتی
 بە چوارســــــاڵ بە ن یــــــ  واید و گیــــــرا

 سـاڵ چـوار سـ  دوای و ئازادکرا نەخۆشی
 لە خۆڕخۆرەش صاڵحی مەاڵ کرد، فەوتی

 ڕژیمــــــی بــــــوو، مەال ســــــەق  نــــــاوچەی
 کە بــــوو هێنــــا بــــۆ زۆریــــان ئاخونــــدان
 دەسـتی ناچـار کـرد، نەی بکا، هاوکاریان

 ســــــەق  لە و هەڵنــــــرت مەالیەتــــــی لە
 لە نەبـونەوە کۆڵی لە واش دانا، دوکانی

 .کرد شەهیدیان شکەن ە بە دانازین

 حی بــــــی بە ک.ژ بــــــوونی: ٥ پرســــــیاری
 لەو جەنابــت ڕوانــنەی هــۆکەی، دمکــرات
 چاالکی، کەوتن، ک د ح لەگەڵ کاتەدا،

 حی بـــدا؟ لە پـــلەت و شـــوێن هاوڕیانــت،
 بەڵکــو دمکــرات حی بــی بە نەکــراوە ک.ژ

 تــایبەت داڕێژراوێکــی دیمــوکڕات حی بــی
 ەڵلەگ کوردســــــتان بەرنــــــامەی بە بــــــوو

 ک.ژ. بــن یەک دەبــوو تەورێــ  بەرنــامەی
 ویســــتی لەگەڵ بــــوو جیــــاواز ویســــتێکی

 کـات هـیچ من نەدەهاتەوە، شۆڕەوییەکان
 نەبــــــوو  دیمـــــوکڕات حی بـــــی بە ســـــەر

 لە زۆران وەک بـوو  سـاڵە ۱۱ گەن ێکـی
 ئــــــــــاڵوگوڕەکە و کــــــــــارەکە قــــــــــواڵیی

 ک.ژ بـــاوەڕی لەســـەر هەر نەدەگەییشـــتم
 تـــا نەبــووە ڕەســـمیم چــاالکیێکی و بــوو 
 .بب  پلە  و شوێن

 لە کۆمار هێنانی پێ  کاتی:  ٤پرسیاری
 یەک لەو بـــــووە؟ چ ڕات بوویـــــت؟ کـــــوێ
 چکــارە جەنابــت کۆمــار تەمەنــی ســاڵەی
 بووی؟

 دیـــــ  لە کۆمــــار هێنــــانی پێــــ  کــــاتی
 بەهاری لە بوو  فەق  بۆکان حەمامیانی

 م گەوتــــی چــــومە فەقێیەتــــی بە دا ٤۱
 یدەفـتەر هاتوچوی زۆر  مەهاباد بازاڕی

 سـەید الی بـۆ دەکـرد کوردستان ڕۆژنامەی
 ق ڵ ی، مەالحەسەنی و حەمیدی محەمەد
 دەســــتە دەبــــردن بــــوو  دادەنــــا شــــیعر 
 ڕۆژنــامەی لە ســەرەتاییانەیان شــیعرێکی
 کـارە هـیچ ، چـاپکرد  بۆ دا ۱٧ ژمارەی
 .نەبوو 

 تێـــ  و کۆمـــار لەســـەر ڕات: ٧پرســیاری
 چیە؟ کۆمار چوونی

 ئەو تنیگەیشــ مانــای کوردســتان کۆمــاری
 بـــــۆ بەڕێــــوەبردن، خـــــۆ مــــافی بە گەلە

 گەلەکەی ئـــازادی خوازیـــاری کە کەســێ 
 هیچـی خۆشـە زۆر کۆمـار هـاتنی پێ  ب 

 کوردســـــتان جەمـــــاوەری بەاڵ ، ناگـــــات 
 تربوون دڵەۆش ک.ژ کۆمەڵەی بەمەفادی

 پ  زۆری دەزانی، خۆماڵیتر بە ئەویان و
 لە گەرمـــی بە کە لەوانەی زۆران نەچـــوو

 پاشەکەشیان ەڵدەسوڕانه ک.ژ کۆمەڵەی
 دا ٤۲ بەهـــاری لە کە تـــایبەت بە کـــرد

 شەوڕەوویان هێ ەکانی کشانەوەی هەواڵی
 بـ  بە کۆماریان بیستبوو ئازەربای ان لە

 ئومێـــــدی بە کە بـــــوو زانـــــی پشـــــتیوان
 هـــاتبوو، پێـــ  کۆمـــار ئەوان پشــتیوانی
 ەنـانەت زۆران، دڵـی کەوتبـوە ناهومیـدی
 کۆمـــاریش حوکـــومەتی ئەرکـــانی هێنـــدێ

 .خۆیــــان کـــاری چارەســــەری کەوتبـــوونە
 چارەسەری بیری لە ڕەحمەتیش پێشەوای

  ەوەریـــــپێش وەک بوو دا میللەتەکە کاری

 

 

 کەس دا هەوڵـی بـۆیکرا چەنـدی نەڕۆیشـت،
 ڕژیمــی بەڵێنــی بە هەرچەنــد نەبینــ  زیـان
 ئەگەر وابــوو پێــی بەاڵ  نەبــوو، دڵنیــا شــا
 نەچوو پ  دەچن، لەناو زۆر خەڵکێکی بڕوا
 بێـداد دادکـای لە و تـیگر عەهـد ب  دژمنی

 بە وێســـــتا قارمانـــــانە کـــــرا موحـــــاکمە دا
 چەنـد خوێنـاوی بەجەننێکی کە ئەندازیەک

 و نەدەشــکا پــ  دژمنــی ورەی ئەونــدە ســاڵە
 ســەربەرز پێـی ئەوەنـدە کـورد گەلـی و خـۆی

 شـەهیدانی هەمـوو و خۆی ڕوحی. نەدەبوون
 .شاد کۆمار

 لە نەتەوەیی و سیاسی چاالکی :۷پرسیاری
 لەو دەورت و موســـەدی  ومەتیحکـــ ســـااڵنی
 بووە؟ چی سەردەمە

 دەیویست موسەدی  نەفت، کردنی میللی دوای
 بە بکـــــــا ئێــــــران ســـــــەڵتەنەتی نی امــــــی

 ببێــتە ئێـران حکـومەتی ڕاسـت، مەشـروتەی
 دەســـەاڵتی ژێـــر لە پارلمـــانی حکـــومەتێکی
 ببەسترێتەوە شا و دەریبهێن  شا دیکتاتۆری

 لە بێت سەربەخۆ مەجلی  و مەجلیسەوە بە
 شـایەتی نەیدەویست موسەدی  دا، بڕیاردان
 بکـاتە ئێـران نی امـی نەیدەویست و نەمێن 

 بە کرد دەستی تودە حی بی بەاڵ  کمونیستی
 دەوڵەتە ئەمریکــــاو و کمونیســــتی شــــیعاری

 ئەوانیش و داچەڵەکاند سەرمایەدارەکانیان
 و کودەتا زاهیدی لەشکر بەسەر خۆکەوتن،
 ئیســ   و ی موسـەد دژی لە کـرد ئین  بیـان
 سـەر گێـڕاوە هەاڵتـن دوای شـایان خـوازان،
 تودە حی بی ناوەختەکانی شیعارە دەسەاڵت،
 و بێتەجــ  موســەدی  بەرنــامەی نەیانهێشـت
 وەالیەتــی ڕژیمــی توشــی بە نەبــ  توشــمان

 ببــــــوایە ئەگەر ئاڵوگۆڕێــــــ . فەقــــــیهەوە
 فەقی من دەبوو، ئێران هەموو بۆ لەسەرەوە

 بەو تێکەڵ تا نەبوو  تودە خوێنی دەرس و
 لە باســێکیش خــۆ بــم، شــیعارانە و دروشــم

 .نەبوو ئارادا لە کوردایەتی

 لەگەڵ پێوەنــــدیت و چــــاالکی: ٠پرســــیاری
 لە ٥۱_ ٥٧ چەکـــــــــــــداری بـــــــــــــ وتنەوەی

 هەبووە؟ ئێران کوردستانی

 هەموو باوەڕی ئیعتمادو ج  ئین  ب لە بەر
 مــن الی نهێنیـان زۆر بــوو  شـا موخالی ـانی
 موخــالی ی بە منــی شــا ڕژیمــی و دەدرکانــد

 و دەزانـــی خـــۆی دوژمنـــانی دۆســـتی و خــۆی
 شا  ڕژیمی دژایەتی کوردایەتی، تەبلیغاتی

 کردنــی دەربـاز بـۆ دەروو، سـەروو، بە دەکـرد
 بەاڵ  دەدا هەوڵـم توانـا پێی بە قاچاغان
 .نەبوو  ح بێ  هیچ لەگەڵ

 ســـەردەمی لە سیاســی چــاالکی :۹پرســیاری
 جەنابــت دەوری و ئێــران گەالنــی ڕاپەڕینــی

 ئیســ می کۆمــاری لەگەڵ شــەڕ تــا بــانە لە
 بووە؟ چی

 شـا ڕژیمـی دژی لە ئێـران لە ڕاپەڕین کات 
 شـارەکانی لە ڕاپەڕیـنەکە و کرد پ  دەستی
 جەمــاوری، بەڕاپەڕینــی بــوو کــورد غەیــری
 جەمـــاوەری ڕاپەریــن کوردســـتانی لە دەبــوو
 بە کە مەالیێـــ  چەنـــد کوردســـتان لە. بـــ 

 ڕژیمـــی ۆشەویســـتیناخ و کـــورد و ئین  بـــی
 پـــێش کەوتــنە بـــوون، ناســرا ســەڵتەنەتی

 بـوو  یەکێـ  مـن خـوازەوە، ئـازادی خەڵکی
 نـــــاڕازی و ئین  بـــــی بە کە مەالیــــانە لەو

 ئین  بـــــیم و میللـــــی شـــــیعری و دەناســــرا 
 الیەنە دەســـــــــــــتی دەکەوتە و دەنوســـــــــــــی
 .کوردستان سیاسیەکانی

 

 

 زێـــــــــڕینەدا هەلە لەو بــــــــانە خەڵکــــــــی 
 و پێشـیان بـکەومە کە بـوون مـن چـاوەڕوانی
. بکــا پـ  دەسـت بــانە نـاوچەی لە ڕاپەڕیـن

 الو دوو بەخاکســــــــــــپاردنی لە ئەوەبــــــــــــوو
 تەراکتـۆردا ژێر لە ناسر ناوی بە هەردووک
 ژاندار  قسوری تریان ئەوەی و مرد یەکیان
 بردمـــــاننە شـــــەوێ مردنـــــی، هـــــۆی بـــــووە

 خـــــاک بە دوای بەگ، ســـــ مان گۆڕســـــتانی
 دوای کـــرد، خەڵـــ  بـــۆ قســـە  ســـپاردنیان
 بە کــرد دەسـتیان جەوانەکـان مـن قسـەکانی

 دوای. شـار ناو تا دان عارشی و گوتن دروود
 من دەرگای بەر دەهاتنە نەپساوە، ڕاپەڕین

 و حەماسـە پڕ وتاری و دەکەوتم پێشیان و
 و گەر  شێوەیەک بە ڕاپەڕین. دەدا ئاورینم
 تـــری ناوچەکـــانی هەمـــوو لە کە بـــوو گـــوڕ

 چەکمـــان زوو هەر بـــوو گەرمتـــر کوردســـتان
 کە دەکـــرا ئەوە مەترســـی. شـــار نـــاو هێنـــا

 ببێــــتەوە تیکــــرار بــــانە لە ەپــــاو ڕووداوی
 بــووین دڵنیـا تـا ڕاگەیانــد باشـیمان ئامـادە

 لە پـــاوە بەرنـــامەی وەک بەرنـــامەیێکی کە
 شــارمان ئەم ــار ئــاراداب ، لە نــاکرێ بـانە

 و بەشـــــەرەف خەڵکـــــی. کـــــردەوە ئاســـــایی
 لە چینەکــانیەوە هەمــوو بە بــانە ئــازاکەی

 ئــاڵوگۆڕ دەربڕینــی و وڕێپێــوان تەزاهــورات
 و هــاوڕەننی و بــوون بەشــدار دڵ بە خـوازی

 کوردســــتان شــــارەکانی لەگەڵ هەودەردیــــان
 سەردەشـــت لە ڕژیـــم هێ ەکـــانی کە. دەکـــرد
 خەڵـ  لە تەقەیـان سـنە و بۆکان وسەق و

 شـارەکان هەموو بۆ کوشت، خەڵکیان و کرد
 لە و دەچـــــــــووین زۆرەوە، ژمـــــــــارەیێکی بە

 یادمە لە. دەکرد خەڵ  بۆ قسە  هەموویان
 ماشـــــین ۱٠ بە  ن یــــ سەردەشــــت بــــۆ کە

 دەمانچەمان و ک شینکۆف ژماریەک و چووین
 و ڕێــ  و گــۆڕی گەرمــوو هەواڵــی. بــوو پــ 

 بە بــــانە، لە ڕاپەڕیــــن بەرنــــامەی پێکــــی
 لە .گەیشـتبوو کوردستان ناوچەکانی هەموو
 بینینـی بـۆ خەڵـ  کـوردواریەوە جێنـای زۆر
 ڕاپەڕینــــی پێکـــی و ڕێــــ  و گـــۆڕی و گەر 

 دەســـتم لە ئەوەی. دەهـــاتن بـــانە خەڵکـــی
 جەنابی لە لێکەریی چاو بە هیچ کرد  هات

 یاسـین وەک نەبـوو، ع الـدین شێخ ماموستا
 ڕێ لە کــردومە ئەوەی دەنوســ ، سەردەشــتی
 باوەڕ سەر لە پەرەستیدا حە  و کوردایەتی

 بــــــ ، دەســــــتم لە لەمەوال ئەوەی و بــــــووە
 نـیە سـەرکەس منتەنـی و دەب  باوەڕ لەسەر
 لە یەنـــــــــــاڕەوا کە دەڵە  بــــــــــۆیە ئەوەش
 کرێ خراپ تەعبیری کەس کاری و زەحمەت

 من ناڕاستانە و ناڕەوا هەڵوێستە جۆرە ئەو
 وا پێویسـت، ڕەواو کـاری لە ناکاتەوە سارد
 تـــاریکی لە چێـــو نوســـیندا لە کەس چــاکە

 و ڕاپەڕیـــــن هـــــاتنی دوای تـــــا .نەکـــــوت 
 لە کۆبـــــــــونەوە ئیـــــــــن  ب ســـــــــەرکەوتنی
 شـــــاپوور کە بـــــوو دەوامـــــی م گەوتەکـــــان

 و شـــا پێتەکـــی دوامیـــی و ڕۆیـــی بەختیـــار
 هیــوا بە خەڵــ  کــرد، بــاری حـوکمەتەکەی

 دەسـتیان، بکەوێتە دایە پادگان لە چی بوو
 چـــاکە وا کـــرد خەڵـــ  لە داوا  مـــن بەاڵ 

 ئەو سوپاســـی نەدەیــن، لــ  دەســت پادگــان
 بە کە دەکە  بــــانە ناســــەی حە  خەڵــــکە
 بــۆ بــاوەڕ  جێــی کەســانی .کــرد  قســەیان

 ەرمانــــــــــدەیف دانــــــــــاو لەوێ ئاگـــــــــاداری
 بـــوو ســـنەیی نەفەرێکـــی کە گورهانەکەمــان

 ڕاوەسـتین دەبـ  وابوو پێم .هێشتەوە لەوێ
 ببینینە مەرکەزەو لە شا حکومەتی جێداری

 پــایی ی لە مـن .هەڵوێســتی دەبـ  چـۆن کە
 کـــــــــــە  وو ــــب شار شۆڕای بەرپرسی زووەوە

 گـۆڕا، نـاوەکە دوایـیش بوو، هێنا پێکمان
 لە شـــارەوانی. کــومیتە مەســلولی بە بــوو
 شار ئەمنیەتی و بوو کومیتەدا دەستی ژێر

 چەکدارمان ژماریەک تەنانەت. دەپارێ را
 و تەلەڤ یــوون پاراســتنی بــۆ ســنە نــاردە

 و ســـنە چـــوومە بەهـــاردا لە.ئوســتانداری
 ســـــازی تـــــازە دەوڵەتـــــی لە کـــــرد داوا 

 بـدات ، نەومـانبڕ چواڕسەد کە خومەینی
 بیـدەن، نەبوون حازر مەرز، پاراستنی بۆ

 بـــــــانە پادگـــــــانی کە کـــــــرد هەڕەشـــــــە 
 ســەق ، پادگـانی ســەر دێـمە و هەڵـدەگر 

 مـــواف ە جــواو ســەعاتێ  بە ن یــ  دوای
 چوارســەد ژانــدرمری هەننــی لە هــاتەوە،
 هەزار چــــ  بە وەرگـــرت تــــازە  بـــڕنەوی

 دوای بــانە، پادگــانی بــردمە فیشــەکەوە،
 دەســـت دامـــنە لیســـت بەپێـــی ڕۆژ چەنـــد

 بــــانەمەڕدا مــــاننی لە. دێهــــات خەڵکــــی
 و ئــــایینی مامۆســــتای ژمــــارەیەک لەگەڵ
 سەفەرێکی تەبلیغات مەبەستی بە دوستان
 بـــۆ ســەق و لە کـــرد، کوردســتانم جنــوبی
 جـــوانڕو و ڕەوانســـەر و کامیـــاران و ســـنە
 مەریوان و دزڵی و نەوسود نودشەو و پاوە
 و کــــــــوردایەتی قســــــــەی هەمــــــــووی لە

. کـرد نـاوجە ئەو خەڵکـی بـۆ یەکنرتـوییم
 تر  سەفەرێکی دا ساڵەش ئەو هاوینی لە

 ڕویشتین، وەلەدبەگی و ڕەوانسەر تا کرد،
 بــــازاڕی لە تەقیــــنەویەک بەهـــۆی بەاڵ 
 لــــێکەوتەوە کــــوژاوی برینــــدارو کە بـــانە

 ن یـــ  دا ٩٠٤٠ ڕەمەزانـــی لە. گەڕایــنەوە
 بــــۆ تیلەکــــۆ بــــۆ چــــوو  پێشـــمەرگە ۱۱

 کـــــــۆنە شـــــــاوەرزوکە نێـــــــوان ســـــــوڵحی
 چەپەکــان کە نــاوچەیە ئەو فلوداڵەکــانی

 لە کـوژراو ژمـاریەک و دابـوون شـەڕیان بە
 تیکاب ڕێیانی س  چایەانە لە هەردوک ،
. نەســــــپێرابوون خــــــاک بە و مـــــابوونەوە

 ئــێمە زانیبــووی ڕژیــم کە ئەوەشــدا لەگەڵ
 زۆری هێ یکی شەڕ، بۆ نە چوین سوڵ  بۆ

 بە رناچـــا و ســەرماندا بە هێنـــا پاســدار
 زۆریـان ژمـاریەکی لەگەڵیان، هاتین شەڕ
 بە فەرمانــــدەکەیان و گیــــرا کــــوژراو لــــ 

 و بــووین زیــان بــ  ئــێمە گیــرا، برینـداری
 خەشــــــــابێ  تەقیــــــــنەوەی بە تەنیــــــــا

 شــــەڕە بەو. بــــوو ســــووکمان برینــــدارێکی
 حەقـی و ئاشتی و سوڵ  ڕژیم کە زانیمان
 چەکی ئەم ارە جا ناناس ، کورد میللەتی

 کەمـــــی و زۆری نیســـــبەت بە پادگانمـــــان
 دەفــتەری. کــرد دابەش ئەح ابــدا بەســەر
 لەو بـوو یەکێ  ع الدینیش شێخ مامۆستا
 جواب پادگانمان فەرماندەکەی و الیەنانە

 .کرد

 ئیســــ می کۆمــــاری لەگەڵ :۱۱پرســــیاری
 ئێوە،پێوەنـــــــــــــــــدیتان هەڵوێســـــــــــــــــتی

 شێخ مامۆستا لەگەڵ بەالیەنەکان،پێوندی
 ئیســـــــتات و کـــــــات ئەو ڕای ع الــــــدین،
 کـاتە ئەو سیاسیەکانی هێ ە بە سەبارەت

 مامۆسـتا دەفتەری تا کۆمەڵە و حی ب لە
 بکە؟ باس بۆ ع الدینمان شێخ

 ڕەمەزانــــی لە گــــووتم، پێشــــەوە لە وەک
 ناوچەی ئێرانشای لە ڕژیم دا ٩٠٤٠ ساڵی
 پـ  شـەڕی و گـرت ئێمە بە پیلەی تیلەکۆ

 ئەوە سـنە، بەهاری شەڕی دوای فرۆشتن،
 ســـەپاندی ڕژیــم کە بــوو شــەڕێ  دووهە 
 .دا کوردستان بەسەر

 { 6} پاشماوە لە الپەڕەی      
 

 
 

 . ەکیەتی و هاوکاری هێ  و الیەنە کوردیەکاندا  دەبینیمامۆستا شێخ جەالل حوسەینی، ئەو ڕێبەرە بوو کە رزگاری وبەدەست هینانی  ئازادی و مافە نەتەوایەتیەکانی گەلی بەشمەینەتی کوردی  لە ی
. 
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی
 رێگە ترواڵە

. 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 وبە
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمالَةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 

بكات  بةرين شاد
و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەســــــەرجە  پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
كــــــاننیرانەی خەلكــــــی یە

ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نی امێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێنی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

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

 عــومەر شــەهیدان: گەل سـەروەرانی 
ــوفی ــ ــ ــ ــ ــووری و ڕەئ ــ ــ ــ ــ ــورادی ن ــ ــ ــ ــ  .مـ
 و خەبــــــــات زانكــــــــۆی لە كە ئەوانەی

 دەبن، رفێ فیداكاری دەرسی تێكۆشاندا
 كردنــــــــی پێشـــــــكەش لە باكیـــــــانە چ

 ژیانیـــــــان، ســـــــەرمایەی بەنرختــــــرین
 كوردســــتان لەســــەر خــــوێنی تێرێــــژی
 ڕزگــاریەوازی خەبــاتی ڕێنــای ڕژاویــان
 ڕوون كـوردی بەشـكراوی نیشـتمان گەلـی

 قارەمــانەتیەوە پەڕی بەو و كــردۆتەوە
 چ شەهید خەباتنێرێكی بۆ. تێکۆشاون
 گەلە پێنــــــــــاو لە كە لەوە باشــــــــــترە

 وەاڵمـی و دەبێت شەهید اوەكەیداچەوس
 لە و دەداتەوە خــودا ئەمــری و پرســیار
 لە و نیشــــــتمان لە پارێ گــــــاری ڕێـــــی
 چەوسـاوەكان مـافی پێناو لە و ئینسان

 لە كە اوانەپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئەو چ
 دیكتــــــاتۆری ڕژێمـــــی بەنـــــدیەانەكانی

 و بەنـدەن لە و دەڕزێـنەوە دا خـومەینی
 لە پارێ گـــــاری ســـــەر لە بەردان بـــــن

 ژن ئەو چ و دەكوژرێن وەحدەت دروشمی
 تـاوانی بە كە دی اعـانە بـ  ومنداڵەی

 و دەكـرێن تااڵن و دەكوژرێن بوون كورد
 تاڵی هەموو .دەبن هەندەران پەڕیوەی

 مەرگــــــیش تەنــــــانەت و نــــــاتەواوی و
 بـــــۆ شـــــانازییەك چ. دەكـــــا قەبـــــووڵ
 نــووری كــاك و عــومەر كــاك شــەهیدان
 لە پــــڕ مەرگێكــــی كە لەوەیە بەرزتــــر

 پێشـمەرگانە رگێكیمە پاش شەرافەت،
 ودا  ئــا  لە پــڕ هەناســە نەتەوەیەك

 وەك و هەڵدەكێشــــ  بــــۆ حەی یــــان و
 برایەكــــــی وەك خۆیــــــان، ڕۆڵەیەكــــــی

 مانیـان و بـوون پارێ ەری وەك خۆیان،
 هەمانكاتدا لە و بڕێژن بۆ فرمێسكیان
 شــانازییەك چ. بــكەن پێــوە شــانازیان
 ئەو ئیبراهیمـــانەی ئەو بـــۆ گەورەتـــرە
 بیسـتەمی سـەدەی یدوا سەدەی چارەكە
 كــوڕە خۆیــان بــۆ كە كــوردەواری واڵتــی

 جنەرگۆشــــــــەكانیان، جوانەكانیــــــــان،
 بەو نـــووری وشـــەهید عـــومەر شـــەهید
 كە( فیشـــــەكدان و ت ەنـــــ )زینەتـــــی
 بــــــۆ مرۆڤــــــایەتی و مــــــرۆ  پاشــــــای

 پێویست بە كوردستانیان قوربانیەكانی
 بەرەو و بـــــــــــــــڕازێننەوە دانـــــــــــــــاوە،

/ 82 لە .بیـــــــــاننێرن قوربانناكـــــــــان
 پێشـــــمەرگەكانی دا 8561/انیخەرمــــ
 و بەردەبووك نێوان لە خەبات سازمانی

 خـێ ە بۆ بانە جادەی لەسەر سێو كانی
 ڕژێمـــی هێ ەكـــانی بـــۆ كەمینیـــان ڕەش

 1/52 ســـاعەت لە. دانـــاوە ئاخونـــدی
 تونــــدی بە شــــەڕ دا ئێــــوارە خـــولەكی
 لە زیــــاتر شـــەڕەدا لەو پێكـــرا دەســـت
 كـوژران دوژمن ئەفرادی لە كەس بیست

 بەدیـ  ل  كەسیان 5 و بوون اربریند و
 هەڵنـــری تۆیۆتــای ماشــێنێكی و گیــرا

 .شكێندرأ دوژمن ئەفرادی
 

 دژمـــن شـــەڕەكە هـــاتنی كۆتـــایی دوای
 كە خۆمپارە و تۆپ بەر دایە ناوچەکەی

 بـوونی شـەهید هـۆی بە بوو داخەوە بە
 و رەئوفی عومەر هاوسەننەر، برای دوو

 الوێكـی عـومەر شـەهید. مـورادی نووری
 هەڵمەت بە بەڕاستی ئازاو و ێڕشۆڕشن
 شـــەهید فیـــداكاری و ئـــازایەتی بـــوو،

 هەمـــوو ئـــازایەتی هاوتـــای هەڵـــمەت
  .بــــوو ســــاوان دیــــكەی شــــەهیدەكانی

 ئایینی بنەماڵەیەكی لە عومەر شەهید
 بێشــــــــكەی شــــــــەهیدانی گونــــــــدی لە

 نـاوچەی سـاوانی گوندی قارەمانیەتی،
 عـــومەر شــەهید. بـــووە دایــ  لە بــانە

 بە بــــــــــۆوە بەرز تەمەنــــــــــی بەرەبەرە
 خوێنــدنەوە و خوێنـدن بـاوكی یـارمەتی

 و ژیكەڵەیـی و ژیری بوو فێر نووسین و
 ڕاپەڕیــــــــــن، و بیركــــــــــردنەوە و وردی

 تایبەتەیەكــانی لەخــوە چــۆن هەروەك
 ناوێ  ببنە دەبوو بوون، عومەر شەهید
 نـــــــاوی هـــــــۆیەوە بەو هەر ئەو، بـــــــۆ

 نـاوەكەی بەڕاسـتی كە لێنـرا هەڵمەتـی
 عـــومەر ەهیدشـــ. بـــوو پێســـتی بە پـــڕ
 و دێ لە ڕێ كەوتە قوتابەــــانە بەرەو
 تــــا خوێندنــــدا، بە درێــــژەی شــــار لە

 قوتابەـــانەو ناوەنــدی دەورەی كۆتــایی
 بــــــــاوەڕی كەمــــــــدا تەمەنــــــــی لەگەڵ

 پەیوەنــدی كە دا هــانی پێشــمەرگانەی
 خەبــات نهێنییەكــانی ڕێكەــراوە لەگەڵ

 هەننــــــــاوی زیـــــــاتر لەوەش. بنـــــــرێ
 پەروەردەیــــی پێــــی بە و هەڵێنــــایەوە

 ئازادی دوژمنانی دژایەتی و نەماڵەییب
 شــانازی لە پـڕ ڕیـ ی هـاتە ڕاسـتەوخۆ

 و نەبـــــوون مانـــــدوو. پێشـــــمەرگایەتی
 هۆی بە بوو بێوچانی تەقەالی و هەوڵ
 بوو هەتا سەرێ بچێتە پلە پلە ئەوەی

 و شارســــتان ڕێكەــــراوەی ئەنــــدامی بە
 (....وەزەنــــــ ) نــــــاوچەی بەرپرســــــی
 :مــــــــــــــورادی نــــــــــــــووری شـــــــــــــەهید
 شـۆڕە و خەبات ی ەكانیڕ هەڵكەوتووی

 تێكەاڵوێ . سەننەر ناو خۆڕاگری الوی
 و ئـــــازایەتی و خۆشەویســـــتی لە بـــــوو

 نــاو لە نـووری شــەهید. خـۆیی لەسـەرە
 تـایبەتی جـێنەی پێشـمەرگەكاندا دڵی

 ئەخ   باسی جێیەك هەر لە و هەبوو
 بكــرایە ســەرەخۆیی لە و ئینســانیەت و

 . دەبرا ناوی نمونە بۆ نووری شەهید
 بنەماڵەیەكی پەروەردەی نووری شەهید

 كوردسـتان هەژارانـی. بوو زەحمەتكێش
 بـــــــوون ئەو خۆشەویســـــــتی تــــــێكە بە

 و مــــــاڵ گژەبــــــای زیــــــاتر دەیویســــــت
 حەسـانەوەی پـڕی كە بێنانە ێرانكەری
 .نەڕووخێن  چەپۆكەكەمان ژێر نەتەوە
 ئەوەی و دەكــــرێ ئەوەی هەویســـت دەی

 گشتی قازان ی لە هەموو دەیكا بۆخۆی
 نووری شەهید. بێت دستانداكور شۆڕشی

  لە ووـــــــــــب رــــــــبی ەـب یـــــــــرێكـــــژی

 نووســــــــــــــراوەكانیدا،لە 
 قســــەكانیدا و دانیشــــتن
 و بەرە خـــۆی هـــاوبیرانی
 ئەو دەداو هـــــان ڕاســـــتی
 وابــــوو پێــــی كە شـــێوەی
 تێــدایە، شۆڕشـی كەڵكـی

 دەگــــــووت هەمــــــوانی بە
 هەولـ  و دەكـردەوە بیـری

 شـــــەهید. دەدا زانســـــتی
 ئەوەدا لەگەڵ نــــــــــــووری
 ســــــاڵ 81 لە تەمەنـــــی

 و چوون بۆ پەڕیبوو تێنە
 بە پیـاوێكی لە لێ انینـی
 لەســــەر. دەچــــوو تەمەن
 لێكدانەوەی چاالکی كارو

. هەبـــــــــــــــوو باشـــــــــــــــی
 ئەو پــاش نووســراوەكانی

 شـانازییەی لە پڕ مەرگە
 و هـــــــاوبیران رێنـــــــوێنی

 .ئەون هاوســــــــــەننەرانی
 وەك نــــــــووری شــــــــەهید
 كوردەكــــان كـــوڕە زۆربەی
 بە بەاڵ  خوێنــــدن بەرەو
. رێكەوتوە بێنانە زمانی

 فێربـــــــوونی تـــــــامەزرۆی
 نووســــینی و خوێنــــدنەوە

 لەبەر بەاڵ  بـــوو كـــوردی
 بـــانەدا شـــاری لە ئەوەی

 فەرهەننـــــــــی و دەژیــــــــا
 دەچـوو فارسـی داسەپاوی
 زمـانی نەیتـوانی بەڕێوە،
 کــوردیە کە خـۆی زگمـاكی

 .فێربێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 لەســـاڵی نــووری شــەهید
 ڕیــــ ی هـــاتە دا 8562

 خەباتەوە پێشمەرگەكانی
 وەزۆرە تاســــــەیەكی بە و

 بە پێشمەرگایەتی ئەركی
 زۆر. دەگەیانـــــــــد جــــــــ 
 جێنەی كوردستان شوێنی

 ئازایەتی و قارەمانیەتی
 شــەڕەكانی لە بـوون، ئەو

 دژی و داگیــركەر دوژمنــی
 ئەو بەاڵ . دا گەلــــــــــــــی

 هــــیچ كە تێكۆشــــەرانەی
 و نــاچنەوە بیــر لە كــات
 دڵـــــــی باســـــــكردنیان لە

 بە هەڵدەقڕچ ، دایكان
 ڕۆژی لە داخەوە
 8561/خەرمانـــانی/82

 لە دا هەتـــــــــــــــــــــــــــاوی
 بەردە بەرزاییەكــــــــــــــانی

 شـــــــەڕێكی دوای بـــــــووك
 هـــــــۆی بە قارەمانـــــــانە

 دوژمـــن بـــارانی خۆمپــارە
 درێــــژە و بــــوون شـــەهید
 خەباتیان ڕێنای پێدانی

 بە هـــــــــــــــــــــاوبیرانی بە
 .ســــــــــپارد ئەمەکیــــــــــان

 لە بـــــــ  بەڕێـــــــ  بەرزوو
 دەرســـــی كە شـــــەهیدان،

 دایكـی بۆ كردن خۆبەخت
 بە كوردســتان هەموومــان

 هێشتجێ بە دیاری

 .ئیسماعیلی لەتی ی شەهید گەل سەروەری
 كەوتبوو گەالوێژ ، بوو گەالوێژ دوای ڕۆژەكانی

ــازە ــافلەی ســـەر ت  تەزوو شـــەختەی كـــاروانی ق
ــنەر ــت هێـ ــوایە بەو دەیویســ  ڕۆژی ئەوا كە هیــ
ــارەو  كـــۆڕپە باوەشــی بەــاتە خــۆ شــەونەون ك

ــانەوە ــ ــ  و هەژارەكـــ ــ ــ ــانە و جـ ــ ــ  گەرمەكەی بـ
ــاتەوە ســارد لــ  هاوینــانی  ئەوەش لەگەڵ. بك
ــازی تــازە مــاتە  و مەیــنەت پەپــوی كونــدە  نی
 دیكەی شەهیدێكی دایكی دڵی لەناو بوو ئەوە
ــتانە ئە  ــوێن بە كوردســ ــ ــاوە خ ــ ــێ نە ڕەنن ــ  ه

 لە گەالوێژ ئۆخری ئاخرو ڕۆژەكانی. بكاتەوە
 بوونی شەهید الوێ ، شۆڕە مەرگی هەواڵدەری
 لە یەك بوون فیداكارێ  فیدابوونی قارەمانێ 

 تەمێكـی دەڕۆیـن تا و دەپەڕین ت  یەك دوای
ــ  ــ ــدتریان و تاری ــ ــمانی لە تون ــ ــدە ئاس  گونـــ

 ڕۆژی. بەجێهێشـــت( میرەوســـوو) خن ــی نەكەی
 و ئیمان بە پێشمەرگەكانی برا 52/3/8565
 پیرۆزیـان ئامـان ی و ڕەسـەن رێبازی بە باوەڕ
ــاری كە ــ ــ ــی ڕزگـ ــ ــ ــوردە، گەلــ ــ ــ  كە ڕۆژە ئەو كــ

ــداكارەكانی پێشــمەرگە ــات ســازمانی فی  ی خەب
ــتانی ــ ــ ــران کوردســـ ــ ــ ــدابوو، ئێـــ ــ ــ  بە بریاڕیانـــ
 خاكی بستی بە بست كە بسەلمێنن داگیركەران

 ژێــر لە خــوێن و هەڵــمەت بە كوردســتانە ئە 
 بێـدادی و ستە  پارێ ەری سەربازانی چەكمەی
 دەیپارێ ن، خۆیان ونیستی هەستبە و دەردێنن

 سەننەر و دەپرس  دادێ گوللە كە ڕۆژەی ئەو
 بە كــورد دوژمنـانی بـوو، هـاوار و داد جـێنەی
ــیچ ــ ــ  هــ ــ ــكااڵی لە زمانێــ ــ ــ ــی س ــ ــورد گەلــ ــ ــ  ك

 داگیركەران تەزاندنی نیازی بە تێنەدەگەیشتن،
( مازوانبەن)مۆڵنەی بەكرێنیراوانی ڕێی لەسەر

 سـەعات لە. گرت سەننەریان داناو مینیان كە
ــانی ی2 ــرا، دەســت شــەڕ دا بەی  8 پـــاش پێك

 داگیركەرانی دژی لە قارەمانانە شەڕی ساعەت
ــتان، ــەهید كوردسـ ــ  شــ ــماعیلی لەتیــ  بە ئیســ

 گرانەوە زۆر داخێكی بە پێكرا، دوژمنان گوللەی
 كـــورد هەســـتی لە پـــڕ دڵـــی ســاعەت 1 دوای

 و لەگەل ماڵلاوایی و كاركەوت لە خۆشەویستی
ــتمان ــ ــ ــرد نیشــ ــ ــ ــیئەر و كــ ــ ــ ــاتی كــ ــ ــ  بە خەبــ

 لەساڵی لەتی  شەهید. سپارد هاوسەننەرانی
ــاڵەیەكی لە 8588 ــر بنەم  گونـــدی لە وەرزێ
 هەر بوو، دای  لە بانە ناوچەی لە میرەوسوو

ــوو وەك ــ ــوردێكی هەم ــكەی كـــ ــتانی دیـــ  كوردســـ
 و سیاسـی و كـۆمەاڵیەتی ستەمەكانی زن یرەی
 شــەهید بــوو، بەســت پێــی و دەســت مەزهەبــی
 ئــازاو و هـێمن و وێـندا پــاك الوێكـی لەتیـ 

 قوڵی زامێكی بوونی شەهید بە. بوو لەسەرەخۆ
ــتە ــ ــ ــ ــاو خس ــ ــ ــ ــی ن ــ ــ ــ ــەننەرانیەوە دڵ ــ ــ  .هاوســـ
ــنەی ــڕ ڕێـ ــوار پـ ــ  ڕێبـ ــاد بـ ــاوی ویـ  .بەرز ونــ
 ..بێت پاكی لەگیانی ساڵو هەزاران

 

 جەعــــ ەری خەلیــــ  هەمـــ ە، عەبــــدواڵ شــــەهیدان: گەل ســـەروەرانی
ـــ ) بە ناســـراو ـــاهیر ،(ڕەشـــاش خەلی ـــاهیر) بە ناســـراو قـــادری ت  ت

 .(یاكوباوایی
ــی ــتە  گەالن ــاف و لێكــراو س ــێلكراو، م ــ كە هەیە ڕێنەیەكیــان پێش ــەربەرزی بە انژی ــنن، دوایــی س  و خەبــات لە جــوێ بهێ

ــارزە، ــتی بە كوشــتدان بە خــۆ لە جــوێ موب ــدا، لە داگیــركەر دەس ــكەن ە بە زیندانــدا لە مەیدان ــدا  یــان ئەش  دەنــا!  ئیع
ــۆ ڕێـنەیەك ــی ب ــتە  ژێـر گەالن ــیە س ــان كە ن ــی سـەربەرزی بە ژی ــنن دوای ــن لە كە لەوە جـوێ. بهێ ــن دوژم ــی و ڕاپەڕێ  وەاڵم
 نـاب  ببـ  چـار و بكـرێ تـا و نـاڕەوایە شـتێكی خـوێنڕێژی و شـەڕ دیـارە خـۆ. بـدەنەوە دەسـەاڵت زۆر بە و نـازی یزۆرداران

ــ  ــاخر بەاڵ . بب ــی بە دەســەاڵتداران كە ڕەوایە چ ئ ــان بەش ــركێن خۆی ــاو و دانەم ــۆكی چ ــان چن ــدا هانی ــۆ ب ــی ب  و ئە  دارای
 فیـدا خـۆ بـێ نە سـەر، دەچێـتە سـتەمكاری و سـتە  بـۆ یـانمەنت  تەنیـا كاتێـ . نییە تێدا ڕوناكی دڵیان كە كاتێ . ئەو

ــتە  داگیـركەر بە دژ دەبـ  كە لێ ەومـاوە گەلێكـی هەمـوو چارەنووسـی ئەوە. هەیە دیـكە چـارەیەكی ڕێنـا چ كـردن  گەران وس
ــتێنێتەوە خـۆی سـننی لە زۆرداران نێـ ەی سـەرە. ڕاپەڕێ ــات سـتە  و زۆر كە گەالنەی لەو یەكێـ  گەلەکەمـان. بنووش  یخەب
 سەربەسـتی، و سـەربەرزی بە نەشـنەن كە سـەربەرزی، ڕێـنەی تـاكە كـردۆتە سـتەمنەرانی كـوژرانی. كـردوە فەرز شان لەسەر

ـــان ـــ  خەباتی ـــەهادەتیان بەخـــتەوەری و بب ـــیان لە ش ـــ  گەلەی ئەو. بنووســـرێ چارەنووس ـــا ت ـــەرمە كـــۆیلەتی دەگ  بـــۆ ش
 چوارچێـوەی لە خـۆی ئـاوی و خـۆی نـانی بە و خـۆی خـاكی و ئـاو لەسـەر كـۆیلەیی ئەویش ناكا، كۆیلەیی شەرمە ئادەمی اد،
ــدا نیشـتمانی ــارە. خۆی ــات دی ــاكە خەب ــی ت ــدار شـەهادەت و ڕێنەیەت ــوون وبرین ــ  بە و ب ــران دی ــكەن ە و گی ــدا ، و ئەش  ئیع
ــووی ــاوەڕوان هەم ــرێ چ ــوو. دەك ــەرهاتە بە هەم ــیە، ســەرهاتی بە س ــەرهاتی بە مەردایەت ــەرافەتمەندانەیە س ــا. ش  بــۆیە ج
ــا ــای گەلەكەمــان نیرۆڵەك ــردووە بەدی خۆیــان ڕێن ــیە مەرگ لە باكیــان و ك ــدا، رێــی لە ن  هەر مەرگەی ئەو چــونكە خەبات
ــەر ــاوا دایە ئــادەمی اد رێــنەی لەس ــان ســتەمنەری بە مەرگــی نەك ئینســانە، شــیاوی رێــنەیەدا لەو و ئ  ژێــر بە مەرگــی ی
 بـۆ گەل، رزگـاری بـۆ خەبـات، سـازمانی مەرگەكانیپێشـ تـایبەتی بە كوردسـتان دەستەكانی لەسەر گیان پێشمەرگە. دەستی
ــازادی ــتان ئ ــدانی لە كوردس ــدا مەی ــیچ لە خەبات ــ  مەترســییەك ه ــاكەن س ــا. ن ــ  هەروەه  دژی دوژمنــی داوی دەكەونە كاتێ
ــتن بەرانبەریـدا لە شـێرانە دیسـان ئینسـانی ــدرێ چاویانـدا نـاو لە چـرچ. دەوەس ــاكرێ هەسـت تێـدا مەترسـیان و نابین  و ن
 هـیچ زیـانی بە زمانیـان و ئـازاردا و ئەشـكەن ە بەرانـبەر لە دەوەسـتن. خەباتیـان و ئامـانج و باوەڕ و ڕێباز رلەسە سوورن
ــرا ــ  ب ــاگەڕێ كوردێ ــانازی. ن ــبەر لە زینــدان دەرەوەی لە بەوەكە دەكەن ش ــانی بەران ــدا هێ ەك ــتاون، دوژمن  چەكــی بە وەس

ــننی شـەرەفیان ــان س ــ  بێژنـ  ڕووی وەك داگیركەرانی ــردووە ل ــدانی لە كە بەوە دەكەن شـانازی و ك ــژانەدا خــوێن ئەو زین  م
ــان  باســی لە هەنــدێ وەرەن جــا. دەوەســتن ســوور ڕژێــم دوژمنــایەتی لەســەر. داوە گــرێ كــورد برایــانی ئاســت لە زمانی
ــات سـازمانی پێشـمەرگەی قارەمـانی ــدوێین خـومەینی ڕژێمـی زینـدانەكانی لە خەب ــات سـازمانی قارەمـانەکەی 3. ب  كە خەب
ــتەیەكی بەدەسـتی ــاوی بە خـۆفرۆش دەس ــ ب ن ــاڵ ە كە الـدعوە، حی ــی گـوێی لە ئ ــران ڕژێم ــپەڕی ی3 لە بـون ئێ ــاڵی پوش  س
ــنووری لە دا 8563 و 8561 ــران كوردســتانی س ــران عێــرا  و ئێ ــانە بــرانەوە و گی ــاڵ 5 مــاوەی. ب  زینــدانەكانی لە س
 غەفـور و یاكوبـاوایی تـاهیر و رەشـاش ەلیـ خ و هەمـ ە عەبـدواڵ شـەهیدان. دابوون لەش ئازاری و ئەشكەن ە ژێر لە ڕژێم

ــــیوەڵەیی ــــەلیمی حەســــەن و ش ــــانێكی هەروەهــــا س ــــازمانی تــــری قارەم ــــاوی بە خەبــــات س  لە كە مــــورادی تــــالبی ن
ــ  لە خــۆری کـۆچی 8563/رەزبەری/82 ــ  ن ی ــانە گەورەداری دی ــی ب ــەهید دوای ــوونی ش ــاڵی 5 ب ــ  بە نرخــی، بە هەڤ  دی

ــازمانی نـرخەی بە ڕۆڵە شـەش ئە . ڕوداوەن ئە  قارەمانـانی گیـرا، ــی جەالدانـی بەرانـبەر لە قارەمانـانە خەبـات، س  رژێم
ــــنە لە قارەمانـــانە ڕۆڵە ئەو كە ئەوەی لەســـەر بـــوون ســـوور كە ڕژێـــم مژەكـــانی خـــوێن ڕاوەســـتان، دا خـــومەینی  جەن

 كە بـوو شـاهید یانلەشـ كۆنەكـانی بـرینە زۆربەیـان بـووە، خۆبردووییـان لە ئەوپەڕی دا، خەبـات سـازمانی پارتی انیەكانی
 شـۆڕش نهێنـی و ب ـێن دەران یـارمەتی و هاوكـاران نـاوی كە دەكـران زۆر ئـازاری و ئەشـكەن ە. بـوون شـۆڕش نەبەزی رۆڵەی

 نـاوی ئەوە بـ  بـوون سـوور خۆیـان گیانبـازی و قارەمـانی لەسـەر خوێنـاوی ی خەبـات شـەرەفەكانی بە ڕۆڵە بەاڵ  دەرخەن،
 دەیـاننێرانەوە ئـازار و ئەشـكەن ە ژێـر لە كاتێـ . دەرخەن نهێنیـیەك یـان دابـ  یـانزمان بە كوردسـتان خەڵكی لە كەسێ 

 دەکـردو ئاگـادار مـژ خـوێن رژێمـی دوژمنـایەتی لە كوردسـتان رۆڵەكـانی کۆدەکردەوە، خۆیان دەورووبەری بە هاوبەندەكانیان
ــاران هەی: دەیـاننوت ــا بەرن، كەس نـاوی نەچــن ی ــێمە هەر ب ــدان ڕەن ـی ئ ــدا  ئـێمە ەره بكێشــین، زین ــرێین ئیع ــۆچی ك  ب
ــوە كەسـیتر ــرێن پێ ــان یـارمەتی ئەوانەی. ك ــێمە وەك داوە ئێمەی ــۆمەكی شۆڕشـنێڕن، ئ ــێمەو ك ــردووە شۆڕشـیان ئ ــا ك  ئەوان ب
ــدەن شـۆڕش یـارمەتی بە درێـژە بمێـنن ــۆ سـەربەرزییە چەنـد ئـای. ب ــانی.هەن نرخـی بە ئـاوا ڕۆڵەی كە گەلەكەمـان ب  قارەم

ــازمانی  هەڵدەكێشــاو پێشــمەرگایەتی زەننــاڵی بەر، دەكــردەوە گیرابــوون پێــوە كە ەرگایەتیانپێشــم بەرگــی خەبــات، س
ــان پشـتێنی ــان و دەبەســت زۆری ــی وەك جامانەكانی ــازادی ڕۆژان ــوە و كەژ لە ئ ــوێرەكەی كێ ــتان زەن ــەر كوردس  دەبەســت، لەس
 شـاندایە لە شـەرەفیان چەكـی و ئـاوان پێشـمەرگەكان بـرا ئێسـتا گـوت، دەیان و دەچوون و دەهاتن وا زیندانیان هاو لەناو

ـــانی ـــێمە دوژمن ـــان و ئ ـــا گەلەكەم ـــدار ئەو ئ ـــیج و پاس ـــوێن بەس ـــژانە وخ ـــووژن م ـــدە. دەك ـــی چەن  رۆڵە كە شـــانازییە جێ
 دەیـان دا رژێـم دادەكـانی بـ  دادگـا لە جەالدەكـان ڕوی لە پەروا بـ  دا دوژمـن زینـدانەكانی لە كـورد گەلـی قارەمانەكـانی

 جێـی چەنـدە. دەكـوژ  زیـاتر دەر بچـمە ئێسـتاش و كوشـتووە دووسـەد  نەخێـر كوشـتووە دارتپاس سەد دەڵەی تۆ بەڵ  گوت
 هەڤااڵنیـان و رەشـاش خەلیـ  شـەهید و هەمـ ە عەبـدواڵ شـەهید كە پێشـمەرگەكانیان بـرا و هەڤاڵەكانیان بۆ سەربەرزییە
 بـۆ قـیمەت پوشـێكیان و هەڵنەدەسـتان لەبەریـان دەنـاو دانە دادسـتان بـۆ تەنـانەت رژێـم جەالدەكانی قازیە بۆ بایەخێكیان

ــی مـافی بە بـاوەڕ ئەوەیە. دەنـان دانە ــتەمنەر و سـتە  لە بێـ اری ئەوەیە كـورد، گەل ــ ی پێشـمەرگەی ئـاوان بەڵـ . س  بەڕێ
ــاوان كوردسـتان، ــەرەفەكانی بە ڕۆڵە ئ ــان ش ــا كە گەلەكەم ــە دوایـن هەت ــەننەری لە هەناس ــارەزە س ــی بە دژ موب  خــوێن ڕژێم

ــژی ــدی م ــتەو و ەختســ دا ئاخون ــا. دەوێســتان پ  بە نەمــا، دەســت لە چەكیــان كە چەك، بە و دایە دەســت لە چەكیــان ت
ــی ــتە یەقین ــر بڕشــتیان بە هەڵوێســتی و پ ــوللە لە تیژت ــی گ ــمن دوژمــن دڵ ــی بە و دەس  پەردەی و دڵ پەڕی دلێریــان دەنن
ــدانان لە دەدڕن، دوژمـن گـوێی ــی چـاكتر زین ــێنن شـۆڕش حەقـانییەتی و گەل عەزەمەت ــتان ڕۆڵەی پێـنج ئەو. دەناس  کوردس

 و زۆر ئـازارێکی و شـکن ە دوای بەداخەوە کە ئێـران، کوردسـتانی ی خەبـات سـازمانی قارەمـانی پێشـمەرگەی لە نمونەیەكن
ــاڵ سـ 5 بە ن یـ  مـاوەی بـۆ هێشـتنەوەیان  خــۆری کـۆچی ی8561 سـاڵی لە سیاسـی زینـدانیانی لەگەڵ گرتوخـانە، لە س

ــان ڕۆحـی و دران سـێدارە لە ــتی بـۆ پاکی ــۆلە ئە . فـڕی شـەهیدان بەهەش ــەهادەتیان بە شـەهیدە پ ــانیەتی سـەنەدی ش  حەق
ــان ڕەوای خەبـاتی ــۆر نەتەوەکەمانی ــبەر لە خۆراگریشــیان بە و کـرد م ــم جەل دانـی بەران ــتیەیان ،ئەو ڕژی ــەلماند ڕاس  کە س
 و ڕادەوەسـت  ئاخونـدی ڕژیمـی بەرانـبەر لە بڕسـت و بەبڕشـت سـەرکەوتن تـا و گەلـێکە ڕوڵە وەها خاوەنی  خەبات سازمانی

 .. نــــــــــــــــــــــــــــــــادات هەدا نەتەوەکەمــــــــــــــــــــــــــــــــان بەمافەڕەواکــــــــــــــــــــــــــــــــانی تاگەیشــــــــــــــــــــــــــــــــتن
 .کوردستان شەهیدانی سەرجە  ڕۆحی لە ساڵو هەزاران
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

كةيةةدا ديةةارة يةةاني ناوة

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

كةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن ث  ة

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەك یكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ

 . تەوەسیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێ
ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجە  
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵنـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــنەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیەوازیــان و تەقی
رقـی پەننەــواردووی چەنــدین 

ە حــوكمی ســاڵەیان كۆتــایی ب

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
 ونەتەوەیی بۆــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربنرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

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

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بن ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵن

ـــــەری واڵت تــــ ا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس
             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین

ــــەكان، نینەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆ  روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــد بە ت ــەركووت نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن ونـدی س
ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆ  لە  و ت

نمـونەگەلێكی نـینەرانكەری تـرس، : ئێـران گـووتی

 شــــەهید:  گەل ســــەروەری
 .گوڵی چەمەن عەلی
 ســـاڵی لە ، گـــوڵی چەمەن عەلـــی شـــەهید
 پەروەر كــــورد بنەمــــاڵەیەكی لە دا 8555

 6 لە. بـــــووە دایـــــ  لە ســـــەق  شــــاری لە
 خوێنـــدنی و قوتابەـــانە ڕویكـــردە ســـاڵیدا

 نەیتـــوانی دواتـــر و كـــرد تەواو ســـەرەتایی
 دوای لە.  بــــــــــدا خوێنـــــــــدن بە درێـــــــــژە

 كــــارو خەریكــــی بــــاوكی خوێندن،هاوشــــانی
 8531 سـاڵی کۆتاییەکانی لە. بوو كاسپی

 خەڵكـــی بـــۆ دەروو و ڕوخـــا شـــا رژێمـــی كە
 شۆڕشــەوە بە پەیوەنــدی كــراوە، كوردســتان

 جــوواڵنەوەی لەگەڵ كـاری نهێنــی بە و گـرت
 لە 8568 لەســـــاڵی. دەكــــرد ڕژێــــم بە دژ

 ئوتـوو بە كە كاتێكدا لە بوو ئاشكرا دوژمن
 پێشـــــمەرگەی هەنـــــدێ خـــــۆی بووســـــەكەی
 بـۆ سـەق ەوە لە دەیهەویسـت وە هەڵنرتبـوو

 زانـی پێـی دژمـن بەاڵ  بیاننوێ ێتەوە، بانە
 بە قارەمـــان عەلـــی كـــاك. لێنـــرت رێـــی و

 شـــار لە بێـــوێنە و قارەمانـــانە شـــێوەیەكی
 گــوڵی چەمەن عەلـی شـەهید. دەرەوە هـاتە
 و دەکرد کاری پشوودان ب  شۆڕشدا كاری لە

 شـێوەێ  بە بـوو شـۆڕش ڕێبـازی بە دڵەـۆش
 بیر لە منداڵی و ژن خەمی ئامان ە ئە  کە

  ...بردبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆوە
 شۆڕشـی ڕیـ ی ،گـوڵی چەمەن عەلی شەهید
 لە و هەڵبژاردبـــــوو هەتـــــایی هەتـــــا بـــــۆ

 كە دەبۆوە ورد كوردستان شۆڕشی ڕێبازەكانی
 بە درێژەبـــدا لەوەدا ،پەســـەندب  ال كــامی

  .شۆڕشــــــــــــــــــــــــــــــنێڕی ئەركــــــــــــــــــــــــــــــی
 خەبـات سـازمانی ڕێبازی لە بوونەوە ورد بە
 كـورد خەڵكـی دڵی بەراوردی و كوردستان ی
 ڕاســتی ڕێــی بە ی خەبــات ســازمانی ڕێــی ،

 دا 8561 بەهــاری لە و زانــی وردكــ گەلــی
 زۆر و خەبــاتەوە ســازمانی ڕیــ ی نــاو هـاتە
 بە شمەرگایەتیِ  پی ئەركی دڵسۆزییەوە بە

 ســــــــەرەوە لە وەك. دەگەیانــــــــد ئەن ــــــــا 
 بـوونە كوردستاندا لە خۆفرۆشان گەیاندمان

 پشتی ئافەرین و دراو بە و دژمن دەستی دار
 خۆیــــان بــــرای بــــۆ داو دەشــــكێنن، خۆیـــان

 بە خۆفرۆشـــــان لە هەنـــــدێ  ،دادەنێــــنەوە
 لە مــین كوردســتان داگیركەرانــی دەســتووری

 سـازمانی ماشێنەكانی چۆی و هات ڕێی سەر
 لە لێـــــدان زەربەت مەبەســـــتی بە خەبـــــات

  .دەنێــــــــــــــــــــــنەوە پێشــــــــــــــــــــــمەرگەكانی
 كە كاتێكــدا لە 8561/گەالوێــژ/58 ڕۆژی

 بە گـــــــــــوڵی چەمەن عەلـــــــــــی شـــــــــــەهید
 چەنــد بەڕێكردنــی لە كە ەكەوە(لەنـدەروێر)

 لە ســـــــــــازمان پێشـــــــــــمەرگەكانی لە كەس
 مینێكــــــی گەڕاوە،( ســــــووركێو) بەرانــــــبەر
 عەلــــی شــــەهید ماشـــێنی ژێــــر لە دانـــدراو
 عەلـــی كـــاك و دەتەقێـــتەوە گـــوڵی چەمەن

  .دەبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــەهید
 جیهانەی ئە  ماوەی ب  ژیانی عەلی شەهید

 خۆفرۆشان بەاڵ . هێنا دوایی سەربەرزی بە
 بە و دەدەن ژیـــان بە درێــژە لەننــی بەســەر

 دواڕۆژ وســـــ ای دەنێـــــنەوە ســـــەر دنــــاویبە
 دۆزەخــی بەرەو دێــت ڕۆژێــ  و چاوەڕوانیـانە

 .دەكــــــــــــــــــــــــرێن بەڕێ كوردســــــــــــــــــــــــتان
 لە گــــوڵی چەمەن عەلــــی شــــەهید تەرمـــی
 چووە گەرمێن كوردستانی میراوای گۆڕستانی

 ...نیشـــــــتمانەوە دایكـــــــی باوەشـــــــی نـــــــاو
 بەرزی گیانی لە ساڵو هەزاران

 .غەزاڵی ئەمین محەممەد شەهید: گەل سەروەری

 بە بەسـتراوەتەوە گەلێـ  هەر ڕەوای مـافی دابینکردنی
 بە گەیشــتن تــا بەردەوا  شۆڕشــی و نەپســاوە خەبــاتی

 بە و پێویســــتە قوربــــانی ەڕێــــنەی ئەو. ئامان ەکـــانی
 دیـــکەی توێژەکـــانی و چـــین و الوان مەیـــدانی هـــاتنە

 .دێـــــــــــــــــت بەدی ئارمــــــــــــــــانە ئەو کوردســــــــــــــــتان،
 فیداكاری، و بردوویی خۆ لە و چاكی پیاو باسی مێژوو

 بە ڕۆڵە كردنــــی بەخـــت خــــۆ و تێكۆشـــان و نەترســـی
 لە چـۆن كە دەکات گەلەكەمان جوانمێرەكانی و شەرەف
 خــاكی چــۆن و ڕاوەســتاون داران،زۆر و داگیركـاران دژی

 چیــــا و دوژمنــــان گۆڕســــتانی بە كــــردوە كوردســــتانیان
 كوردســــــتانە ئە  دەشــــــتەكانی پــــــ  و ســـــەربەرزەكان

 و ڕەننانــــدووە خۆیــــان پــــاكی خــــوێنی بە پیرۆزەیــــان
 شــــنەی و كــــردووە مــــۆر پــــ  ســــەركەوتنیان بەڵـــنەی
 ئێــران کوردســتانی خەبــاتی ســازمانی.هێنــاوە ئازادیـان

 مێـــژووی زێڕینەكــانی خەت الپەڕە لە الپەڕەیەك وەك
 وەك شـەهیدەكانمان، فیداكاری قۆناغەی ئەو خەباتی

 زایە و لێــدان دەســت بــ  بە زێــڕ لە پــڕ كــوپەڵەیەكی
 یـادی و هەڵیدەداتەوە دا یادیان لە هەڵنرتووە، بوون

 لە هەڵۆیەك و تێكۆشان و خەبات گۆڕەپانی شاسواری
 دســتان،كور حەســتەمەكانی چیــا بەرزەفڕەكــانی هەڵــۆ

 یــــادی جــــارەی ئە  ســـەروەری پــــڕ داســــتانی دەکـــاتە
 ئەســپی ئازایەتیــدا مەیــدانی لە چــۆن كە ســەروەران،
 دوژمـــن بــۆ مەرگـــی كەمەنــدی چـــۆن لیننــداو شــەرەفی

 شــەهید نەترســە چــاو و ســوارە شــۆڕە ئەو. دەهاویشــت
 هەژاری بنەمـاڵەیەكی لە.یە غەزاڵـی ئەمـین محەمـمەد
 هــاواری بــانە، ینــاوچە ســاوانی گونــدی لە كـوردەواری
 كوردستانە ئە  زەننی شەوە دەننی ب  ساوا، منداڵێكی
 كەســەری لە پـڕ دنیـای بە چـاوی شـكاندوو خوێنـاویەی
 و هیـوا هەزاران بە بـاوكی و دایـ  هەڵێنـاو كوردستان
. دادا گـــوێ بە یــان( ئەمـــین محەمــمەد) نـــاوی هومێــد
 بێشكە و دایكی باوەشی ناو لە ئەمین محەممەد شەهید
 نـــاو نــایە پێــی و بـــوو گەورە كوردەواریــدا ەیداریــنەك
 مـــاوەی بێبەشـــی و نەداری ژیـــانی. ژیـــانەوە پلەكـــانی
 بەڕێـــوەبردنی بـــۆ و بچێـــت قوتابەـــانە بەرەو پێـــنەدا
 پـلە. دەدا بـاوكی یـارمەتی فەالحەتـدا و كار لە ژیانی
 سـاڵییەوە، 83 تەمەنـی نـایە پێـی تـا بوو گەورە پلە

 بوو ڕەشایی ڵەیەكیبنەما بنەماڵەكەی كە ئەوەی لەبەر
 زۆربەی بەرەو بـــوو، كە  كـــار شـــوێنی كوردســـتان لە و

 مەشـهەد و تـاران و قـۆ  وەكـو ئێـران فارسـەكانی شـارە
 كە ئەوەدا لەگەڵ ئەمــــین محەمــــمەد شــــەهید. دەچـــوو

 بە هەســـــتی پێســــت و ڕەگ بە نەبــــوو، خوێنــــدەواری
 شۆڕشـــی لە و كردبـــوو گەلەكەی بەشـــەوراوی و نەداری
 ڕۆڵەیەكــی وەك پاشــایەتی رژێمــی دژی ئێــران گەالنــی
 هەمـــــــــوو لە و خەبـــــــــاتیكرد تێنەیشـــــــــتوو ئـــــــــازاو

 دوای لە. هەبــــــــوو بەشــــــــداری خۆپێشــــــــاندانەكاندا
 دەسـتكەوتەكانی كە ئێـران گەالنـی شۆڕشی سەركەوتنی

 و خــومەینی چننـی نـاو نەغــدینەی بە بـوو شۆڕشـە ئەو
 خـــوێنمژە هەمــوو وەكــو كە نەزانەكــانی، دەســتە و دار

 نــاو نــایە دەمیــان دیســان كــوژان كــورد مێژووییەكــانی
 گەلـــی گۆشـــەكانی جـــنەر خـــوێنی و كـــوردەوە جەرگـــی
 شـەهید كوردسـتان، سـەر كـرایە هێرش و مژی كوردیان
 گەلەكەی شـەرەفی بە ڕۆڵەیەكـی وەك ئەمـین محەمـمەد
 هێرشـــی بەرانــبەر لە و كـــرد شــان لە دی ـــاعی چەكــی
 نەهــاتوو ڕووخـان لە قەاڵیەكــی وەك دوژمنـدا نـاڕەوای

 ڕەنـــنەكەی ڕەننـــاو دەشــتە كە كاتێكـــدا لە و وەســتاڕا
 بە پاســـــدارە خـــــوێنی لە خوێنــــاوی ســـــەق ی شــــاری

 ســــــەننەری نــــــاو لە دەدا، شــــــەپۆڵی كرێنیراوەكــــــان
 بە دا 8532/ خەرمانـــــــانی/6 ڕۆژی لە خۆڕاگریـــــــدا

 و گەل فیدای پیرۆزی گیانی مێژوو، خوێنمژانی گوللەی
 یەکە  وەک گیـــــانی بەخشـــــینی بە كـــــردوو نیشـــــتمان
 دا شــەهیدان کـۆڕی نێــو لە خەبـات ســازمانی شـەهیدی

 .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تۆمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 شەهیدان پاكی خوێنی لە ساڵو هەزاران

 

 مــــــــوزەفەر شــــــــەهید: گەل ســــــــەروەری
 . ئەع ەمی
 ڕزگـــاری شۆڕشـــی درێـــژی و دورو كــاروانی
 لە پـــــڕ مێژوویەكـــــی كوردســـــتان هێنــــی

 یەك ـــــــار مەرجــــــی و هەل و كارەســــــات
 و خەبـات درێـژەی بـۆ. تێدایە حەستەمی

 و زەمــــــان هەر ابردومــــــانڕ تێكۆشــــــانی
 گیانبــــــــــــــــازو ڕۆلە لە دەســــــــــــــــتەیەك
 بــــــوونە كــــــورد نەتەوەی فیــــــداكارەكانی

 شۆڕش دیارە. موبارزە و خەبات پێشەننی
 بەســــتراوەتەوە زەمانێــــ  و هەركــــات لە

 داگیركەرانــــــــی دەســــــــەاڵتی بەشـــــــێوەی
 و دژمـن توانای و هێ  ڕادەی و كوردستان

 هێـــ ی چــۆنی و چەنــد بەرانبەریشــدا لە
 خەباتی لە گەل بەشداری دەیڕا و شۆڕش

 ڕژیمــی داگیركەرانـی دژی لە حەقەـوازانە
 بۆ گیانبازانەی ڕۆلە ئەو زۆرن. ئاخوندی
 ڕەواكـــــــانی مـــــــافە هێنـــــــانی وەدەســـــــت
 دانە  گـــوێ  بـــ  و تێكۆشـــاون گەلەكەمــان

 دەســـەاڵتی وەدەســـتهێنانی بـــۆ و قـــازانج
 لە ڕەننە. بوردون ماڵیان و گیان لە گەل

 نمــونەی دا ردكــو گەلــی خەبــاتی مێژویــی
 لە  نەبــوب  فەقــیە وی یەتــی ڕژیمـی وەك

 مێژوی كردندا، بڕۆ و تااڵن و ستەمنەری
 نەدیوە بەخۆیەوە ئێستە تا نەتەوەكەمان
 بەهـــــــانەی بە واڵتمـــــــان داگیركەرانــــــی

 چـی و خوازی جیایی و كافری و مەزهەب
.  هێنــاب  كوردســتان بــۆ هێرشــیان چــی و

 یویستەكان سەپاندنی بۆ ئاخوندی ڕژیمی
 نەداو ڕەواكان داوا بە گوێی كوردا بەسەر

 دریغــــی نــــاڕەوایەك و زوڵــــم هــــیچ لە و
 خەبــاتی سـاڵ چەنـد مـاوەی لە. نەكـردوە
 كـوڕانی سـەربەرزی و ئازادی بۆ نیشتمانی
 بەرحە  خەباتی پێشەننی كە كوردەواری

 فیداكاریــدا و گیانبـازی لە.بـوون ڕاسـت و
 هەر تەنیـا ڕێـنەدا لەو و بوون وێنە كە 
 ڕانەوەســــتان، داگیــــركەران بەرانـــبەر لە

 و گەل بە دژ خائینــــانی لەڕێــــی بەڵكــــو
 لە و شۆڕشــــدا ڕی ەكـــانی لەنــــاو شـــۆڕش
 كاتـانەدا لەو و وێسـتاون شـۆڕش دەرەوەی
 بەرەو شـۆڕش ڕێنای ویستویانە خائینان،
 هـــاتونە لێیـــان مەردانە بەرن، هەڵـــدێر
 ســـازمانی. بــونەوە بەرەنناریــان و دەســت
 گرنــ  بەشــێكی ەك کوردســتان ی خەبــات

 لە و ئەســـتۆیە لە شۆڕشـــی و خەبـــات لە
 و بەنـــر  ڕۆلەی زۆر خەباتیـــدا، مـــاوەی

 نیشـــتمان و گەل بە پێشــكەش قارەمــانی
 ڕێــنەی لە چــاكی و پــاكی بە تــا كــردوە،
 خەبــات دا كوردســتان و كــورد بە خـ مەت
 بە خەبـــات ســـازمانی ڕۆڵەكـــانی. بـــكەن
 و شانازی پڕلە ڕێنەی لە وەرگرتن دەرس
 و هەیە درێـژەی شۆڕشـەکەیان ە،هەڵ بـ 

 خســتۆتە زیاتریــان شــانازی و تێكۆشــاون
 كە ئەوانەی. ســازمان شــانازیەكانی ســەر
 وەك خەباتــــــــدا ســــــــازمانی ڕیــــــــ ی لە

  بــ  فیــداكاری بـاوەڕ، خــاوەن سـەربازێكی
 دیـــارە زۆرن، داوە خۆنیشــان لە وێنەیــان

 گیـان لە و ئـازایەتی نیشتمان و گەل الی
 .نیە شاراوە بوردوییان
 حەسـەن كـوڕی ئەع ەمـی موزەفەر شەهید
 نـــاوچەی لە بەن كـــانی گونـــدی خەڵکـــی

 ڕۆڵە لەو یەكـێكە ، بـانە ئاربەبای پشت
 لە كە خەبـــــات ســـــازمانی گیانبـــــازانەی

 كــاتی تــا ڕیــ ە، ئەو بــۆ هــاتنی ڕۆژانــی
 بە بــاوەڕێكی خــاوەن وەك بــوونی شــەهید
 ســـەربەرزی و گەلەكەی ڕزگــاری بـــۆ نــر 

 بـــۆ ڕەنــنە .تێكۆشــاوە خەبــات ســازمانی
 چوار لە منداڵیەوە لە هەر كە كەسانێ 
 سیاسی كاری لەگەڵ ژیاندا و ماڵ چێوەی

 و كەس چــاودێری و خوێنــدن فێربــوونی و
 هەڵە  بـــ  ئاســـان گەیـــبن،  پـــ  كاریـــان
 شــەهید. گــرتن چــاكە ڕێــنەی و نەكــردن
 لە دا پێشــمەرگایەتی مــاوەی لە مــ ەفەر
 لەگەڵ دژمــــــن بە دژ شـــــەڕەكانی زۆربەی
  داریـــــــــبەش سازمان یــــــــــەكانپێشمەرگ

 

 نەترس چاو قارەمانێكی. کردوە بەرچاوی
 هێرشــــــدا و دی ــــــاع و بەرەكــــــان  لەبەر

 ســـــــاڵی .نوانـــــــد مەردانەی هەڵمەتــــــی
 ســـــازمان پێشـــــمەرگەكانی  كــــات 8518

 لە یەك مەڵبەنــــــــــــــدی لە خەبــــــــــــــات
 بەن كــانی گونــدی پشــت لە بەرەبەیــانڕا

 الیەن لە و بـــــــــــوون حەســـــــــــانەوەدا لە
 ڕەشــــــی ڕوو پاســــــدارانی و خۆفرۆشــــــان
 ئـــابلۆقە نەزانــیەوە و جەهـــ  حكــومەتی

 پێشمەرگەكان قارەمانی هۆی بە كە دران
 مــوزەفەر شــەهید بەرچــاوی هەڵمەتــی و

 و تێكشـــــــــــــــكێندرا موحاســـــــــــــــەرە ئەو
 شـكێنن تێ  دژمن توانیان پێشمەرگەكان

 ڕژیـم كوژی كورد و قین لە دڵپڕ بەاڵ  ،
 لە پڕكردبــوو نــاوچەكە لە زۆری بەشـێكی
 بــــــۆیە هەر و ســـــەركوتنەرەکانی هێـــــ ە

 ئەو شــكانی تێــ  دوای بە پێشــمەرگەكان
 پشـــتی لە دەربــازكردنی خـــۆ و گەمــارۆیە
 گونـــدی دەوروبەری لە بەن كـــانی گونـــدی
 درێــژ دێــن، قــورس شــەڕێكی تــوش نــاوە
 بوونەوەی كە  هۆی دەبێتە شەڕەكە ماوەی

 و پێشــــمەرگەكان تەقەمەنـــی و فیشـــەك
 شــــــەڕەدا لەو كە مــــــوزەفەریش شـــــەهید
 قارەمانــانە شـەڕی ئـازایەتیەوە بەوپەڕی
 خاڵی خەشابی بە بەداخەوە بەاڵ  دەكات

. دەگیـــردرێ فیشــەكەوە بـــ  ت ەننێکــی و
 ســــازمانی ڕاســــتی تێكۆشــــانی و خەبـــات
 لە كە ڕۆڵەكــــانی بـــۆ مــــایەیە خەبـــات،

 و لەبــــار نــــا ســــاتێكی و كــــات ووهەمــــ
 شـــەهید. بـــن نەبەز بـــوێرو دا حەســـتە 
 ڕێبـازە لەو وەرگرتن بەدەرس موزەفەریش

 خــۆی وێــنەی بـ  ئــازایەتی بە و ڕەسـەنە
 دژمندا ڕەشكانی چاڵە لە گیرانی دوای لە
 ژیــانی ئــازایەتی و ســەربەرزی پەڕی بەو

 شــــەهید لەگەڵ ئەوكەســـانەی. بردەســـەر
 بوون، ڕژیمدا نیبەندیەانەكا لە موزەفەر
 مـوزەفەر شەهید چۆن كە ئەون، شاهیدی

 كردبــــــــووە زیندانیشــــــــی شـــــــێوەیەک بە
 ڕەواكـــانی داوا دەربڕینـــی بـــۆ جـــێنەیەك

 .گەلەكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 زیندانــــدانی لە قارەمــــانە شـــەهیدە ئەو

 بــــوو، پــــاكی و چــــاكی نمــــونەی ڕژیمــــدا
 بـوو لەوەدا مـوزەفەر شـەهید قارمانیەتی

 بــــــوایە مــــــومكین شــــــێوەیەك بەهەر كە
 بە خەبــــاتی شــــێوەی و خــــۆی واڵــــیهە

 .دەگەیانــــــدەوە شــــــۆڕش ســــــەركردایەتی
 و جوان دیاری ناردنی بە موزەفەر شەهید

 هەڤــــااڵنی بەنـــدیەانە، نـــاو دەســـتكردی
 دیــــاریە نــــاردنەوەی ئەكــــردەوە، بەســــەر

 لە مـــــــــوزەفەر شـــــــــەهید جوانەكـــــــــانی
 پێوەنــــــدی نەپچڕانــــــی و بەنــــــدیەانەوە

 ڕاســـــتیە ئەو نمـــــونەی ســـــازمان، لەگەڵ
 قارەمـــــانە ئەو كە ەڵنەگـــــرەنه حاشـــــا
 ڕۆڵە لە یەكـێكە باوەڕە خاوەن و نەترس

 ڕەســــــــەنی ڕێبـــــــازی بە ئیمانەكـــــــان بە
 مـوزەفەر شەهید داخەوە بە.. كوردایەتی

 ئەشـــــــكەن ەو ســـــــالێ  بە ن یــــــ  دوای
 الیەن لە( 8518)ســـــاڵی لە ئـــــازاردان
 تەرمەكەشــــی دراو ســــێدارە لە ڕژیــــمەوە
 و كەس و بـــــــــاوك و دایــــــــ  بە نەدراوە

 .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری
 ئێـران، ڕژیمی دەسەاڵتدارانی لە نەفرەت

 شـــەهیدانی بــۆ ســـەروەریش و ســەربەرزی
 نیشتمان و گەل

 

ـــەهید: گەل ســـەروەری ـــ ی ئیبـــراهیم ش ـــرایم) عەزی  ب
 (خوڕیاوایی

 شـەهیدانی گـۆڕی سـەر هەاڵڵەی و ڕۆیـی کوردسـتان زەنـوێری بەهاری
 فرمێســکی و بــون وشـ , کەســی بـ  داخــی لە خەبـات خەاڵتــی سـوور

 بـــ  درێـــژە ژیـــان ئـــاوی وەک کە نەبـــاری بەســـەردا هاوســـەننەرێکی
 گۆڕســـتانی لە هەینـــیەک هەمــوو, شـــەهید دایکـــی تــا, بـــدا ژیانیــان

 دیمەنــــی لە جوانەمەرگیــــان شــــێوەی کە چاویــــانە چــــاوە شــــەهیدان
, بنەڕێــنەوە ســارد هەناســەی بە بەاڵ , ببیــنن دا هاوســەننەرەکانیان

 خــاکی لە ئێــوە مەردانەی حەماســەی لە پــڕ دیمەنــی کە دەبیــنن تــا
 بــردن هەڵــمەت و کــردن قارەمــانی لە بەشــتان بەنــدەو دا نیشــتمان

 ئێـوە خـوێنی دێڕی دەیانەوێ, دۆڕێن خۆ و بوێر خۆ دەبینن تا, بڕاوە
 ئێـوە خـوێنی بە کێشـراو دێـڕی دێـڕ, بلێسنەوە خەبات شەقامی لەسەر

 بـوون ڕزگـار سـەربەرزی بە ئێوە .کوێرکەنەوە شوێنەوارتان بلێسنەوەو
 تازە ، هەڵناپڕژێ ، داوێنتان بە ناپاکی و تاوان پڕیشکەی تازە و
 هەر, دەتنــوت کە قسـەکەی دێـتەوە بیـر تـا دەب تاڵتـان بە ئـاش نە

, داوە قەرزەکەت کە دەبینــین, قەرزدار  خەبـات سـازمانی بە گیانێـ 
, سـەربەرز بەرزی شـەهیدی ئەی, دەهێنینەوە بیر و دەبینین ئەوانە تا

 بەاڵ , ئـا  و ئـۆف لە پـڕە و دا  و ژان لە کاڵوڕێـژە پڕەگڕو دڵمان
 لە پـڕ مەرگـی و سـەربەرزیتان ژیانی بە دڵشادین, دا ئەوەش لەگەڵ

 دڵـت چـونکە, نـامری و نەمـردوی تـۆ, نەمـر شـەهیدی ئەی .شـانازیتان
 ســارد پـارێ ی شــەرەف لە دڵـت گەرمەو پەرەســتی نەتەوە خـوێنی بە

 ئــێمە, ســوور شــێری بێچــوە ئەی, ســور ڕوو شــەهیدی ئەی, نەبــۆتەوە
 بەڵـنەی و نژیا ڕێبازی, هاوەاڵنت تۆو ژیانی, ڕێبازت لەسەر سورین
 ڕێـــی ڕێبـــوارانی چـــۆڵەچرای ئێـــوە بـــاوەڕی,  شـــەهید ئەی, ئیمـــانە
 بیــــری لە ئێـــوە نە, شـــادیە مـــایەی دەســـت ئێـــوە بیـــری و ئـــازادیە

 لە هەتــا, دەچــن ئێــوە بیــری لە شۆڕشــنێڕان نە و دەچــن شۆڕشــنێڕان
 کـــاروانێکی, دەڕوانـــین کوردســـتان ســـورخەاڵتی شـــەهیدانی کـــاروانی
 داگیـرکەرانەوە و سـتەمکارانی کۆشـکی بـنلە سـەرێ, دەبیـنن نەپساوە

 ســــــــتەمنەری کۆشــــــــکی ڕوخــــــــاوی کەالوەی دوامــــــــین لەالی و دێ
 ســوور شــەهیدە دیمەنــی, دورودرێــژەدا کــاروانە ئەو ەنــاو.دەبــڕێتەوە

 دیمەنــی لەگەڵ ئێــران کوردســتانی ی خەبــات ســازمانی خەاڵتەکــانی
 ایچر کردونە دڵی باوەڕیان ڕوناکی, دەکاڵێتەوە شەهیدان بەهەشتی
 بەسـەر, دەبێـتەوە گەش پ  فریشتەی دڵی گەشیان چاوی, کوردستان

 هێنــدێکیان نــاو لە, دەرچــون ژیــان لە بەرزی بەســەر و ژیــان بەرزی
 کەسی ، ناوە سەریانەوە بەالتیری پاکیان پەرێ  کاڵوی کە, دەبینین

 دەتـوانین.ن لەسـەر پرسـیاریان و ناوە سەرەوە بەسەر ، زێڕینیان و
 باسـەوە کـۆڕی ناو بهێنینە عەزی ی ئیبراهیم شەهید ، وێنە بۆ ئەمڕۆ

 لەگەڵ و بەهێ ێــ  تەنیـا بە بیسـتنی بە خوڕیـاوایی بـرایم شـەهید ،
 کەســی دوامــین, بــوو هێــرش پێشــەننی, دەژمێــردرا هەزار بە هـاوەاڵن
 بــازاڕی چــونکە, بــدات قــوتی نەدەهــات دڵــی مەرگ, بــوو پاشەکشــە
 چـــونکە, بـــکەوێ نیتەـــو نەیـــدەوێرا یـــان, داهێنـــابوو گەر  مەرگـــی
 بـۆ ئـازادی فریشـتەی بـرایم شـەهید, دەبارێ ل  مەرگی برایم شەهید
 خـۆی الوی تەمەنـی کە خوڕیـاوایی برایم شەهید ، بوو ئازادی قەاڵی

 لە ی و فیداکاری بە داسەپاودا جەننی ، کوردستان ڕەوای شۆڕشی لە
 بەکــاری تــێکەڵ دا 8532 ســاڵی لە کوردســتان شۆڕشــی ســەرەتای
 کوردســتان ی خەبــات ســازمانی لەگەڵ پێوەنــدی دواتــر, بــوو شــۆڕش
 ڕی ی هاتەناو فەرمی بە دا 8562 خاکەلێوە پان ەی 83 لە, گرت

 och خێ انیـان تەننـی دەسـت لەبەر دا 8562 ەاوینی .سازمانەوە
 ســـازمانی لەگەڵ بەاڵ  .دانیشــت پێشــمەرگایەتی لە ژیانیــان بژێــوی
 ڕی ەکانی ناو هاتەوە 8568 بەهاری لە ، بوو پەیوەندیدا لە هەر

 ســـاڵی لە بــرایم شـــەهید ە ە ا پێشــمەرگایەتی و خەبـــات ســازمانی
 سـەید شـەهید هێ ی لە بۆیەن شەهیدانی سەرلکی بە کرا دا 8565
 نهێنــی ڕێکەـراوی بەرپرسـی بە کــرا ک دا 8561 سـاڵی ال .خەلیـ 
 بە کــرا دا 8563 ســاڵی لە ، بــانە شارســتانی کــومیتەی بە ســەر

 شــەهید .ســ  مەڵبەنــدی بە ســەر حەوتەوانــان اویڕێکەــر بەرپرســی
 لە دا 8518 ساڵی لە, بوو خەڵ  پێشمەرگەو دڵی ورەی کە برایم

 هەر,  بــانە خوڕیــاوای دێــی لە بــوو دایــ  لە وەرزێــر بنەمــاڵەیەکی
 لەبەر پاشــان,  خوێنــدی ســاڵێ  چەنــد و خوێنــدن بەر چــوە لەوێ
 هەینـی ڕۆژی ەل, بـرایم شـەهید .هەڵنرت خوێندن لە دەستی, نەداری
 جـــاش لەگەڵ دا خوێنـــاوی شـــەڕێکی لە 8563 خەرمانـــانی ی 81

 ن نێــی نێـوان کچـانی و کـوڕ کوێسـتانی لە کە,  دا بەسـیج و پاسـدار
 بە,  گەیشـــت دژمـــن بە زۆر زیــانێکی و کـــرا ســـەدبار و ســیوچ ژوورو
 کـۆڕی بـۆ فـڕی ئیمانی لە پڕ گیانی و پێکرا ئازادی دوژمنانی گوللەی

 خەڵکـی پێشـمەرگەکان بـرا شـانی بە پیـرۆزی رمیتە och شەهیدان
ــــ هێنــــدرایەوە ناوچەکــــ  پەروەری کــــورد و شــــەرەف بە  وێدێــــی بێل

 . وهاوەاڵنی برایم شەهید پاکی گیانی لە ساڵو هەزار
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئە  
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 

 لەســـەر پەردەی كون رانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە راینەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 18 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــردنەوە، ت
ـــــــــــرتن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدرێ ئەن ــــا  فەرمانــــدەیی

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــارینــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

ەزیرانــــــــــی دەرەوەی و 8282
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیاش یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتە  قاســـمی الی ەنە ن

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

ـــایش 8383 ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــی  ـــدەیی هێــ ی هەوای و فەرمان

ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەموللەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــ ی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

بەاڵ  بە دانـــــــــانی  .85881
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس

ــــ ارینەریەی هـــۆی ئەو دەور و ك
  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل

  ۱بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــنەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاقم دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار قـودس نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   بەڵكــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  زیــاتر م
ـــــۆ  دابەش و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی كردنــی زیــاتر و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێكی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵكی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ

ــــات و لە حی بـــو ــــت بك اڵ دروس
ـــاری  رێــنەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــنەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حی بــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــ  و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوە ــا  دان ــرای ئەن  ی وێ

ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حی ب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حی ب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان بـۆ زیـاتر بەه ێـ  بـوونی خۆی

ـــامەی  ـــان بە بەرن گریننــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكەس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنن لە ن
ـــــــی  نووســــــیننەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتنومەت لە واشینــم ا

ــــــــاد ــــــــ و ی  هــــــــاوڕێ یبیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیلەتەكانی.  كرد باس
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكەش خـــــــاكەلێوە ی82

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

، لە ئارشـــــــــــــی ی 5پاشـــــــــــــماوەی الپەڕەی 
 .دیمانەکانی مامۆستا شێخ جەالل حوسەینی

 جیهــــادی فەرمــــانی دا گەالوێــــژ ی٠۲ لە ...
 هێـرش ەرچـوو،د کوردسـتان سـەر بۆ خومەینی
 ڕاسـتیدا لە. کوردسـتان سـەر بـۆ هێنا بەرینی

 چــــونکە نەکــــرا، بەرچــــاو موقــــاوەمەتێکەی
 چەپــــی نەبـــوون، هەڵوێســـت یەک هێ ەکـــان
 دەی هەوایێــ  لە یەک هەر غەیــرە و مــائویی
 خەڵکـی دڵی پ کاردەکانیش و شیعار خوێند،

 ســارد کـوردایەتی و موبــارزە لە ئەنـدازێ  تـا
 سـەر بارهاتوو هێ یکی ڕاستیدا لە. کردبوەوە
 نەکرا، ئەوتوو بەربەرەکانێکی نەبوو، دەرچوو

 تەنیــا گیــرانەوە، هەمـوو کودســتان شـارەکانی
 شــــێخ ماموســـتا. مــــابوون سەردەشـــت و بـــانە

 موسـتەفا فوئـادی و قاسـملو دوکتـر و ع الدین
 بەرەو مــاویەک دوای بــانەو هــاتنە ســوڵتانی

 کە بــــــوو وا پێمـــــان. ڕویشــــــتین سەردەشـــــت
 هێرش بانە بۆ کەلیەانەوە لە ڕژیم هێ ەکانی

 جادەی قەرەژدابانەوە، جادەی لە بەاڵ  دێنن،
 چـــارەکە ســ  تـــا هێنــا، هێرشـــیان مەریــوان
 لە ناوشـــار، بـــۆ گەیشـــتنیان لە بەر ســـەعات
 پێشـــمەرگە ژمـــارەیەک لەگەڵ بـــوو ، شـــاردا
. ڕۆیشـــتم شـــار ڕۆژئـــاوای ئاواییەکـــانی بەرەو
 دینع الــ شـێخ ماموسـتا. گــرتەوە شـاری ڕژیـم

 و جەالل مــــا  الی چــــوونە قاســــملو دوکــــتەر
 عێـــرا  کوردســتانی بەری پەڕیــنەوە ئــێمەیش
 خێ انـــــــــی و خـــــــــاو لە ژمـــــــــارەیەک لەگەڵ

 زووتــــر کە بنــــوترێ پێویســــتە. پێشــــمەرگە
 بە پێوەنـدیمان عێرا  دەوڵەتی داوای لەسەر

 دوای. گرتبــــــــــوو عێــــــــــراقەوە دەوڵەتــــــــــی
 پێشــــمەرگەکان مــــاڵە هەمــــوو دامەزرانــــدنی

 کۆبونەوە پێشوو هاوڕێکانی وەاڵت، گەڕاینەوە
 بە پێشــــــــمەرگەیی خوازیــــــــاری ژمـــــــارەیەک
 گەڕایــنەوە ئــێمە تــا بــوون، زیــاد ڕی ەکەمــان

 لە پاســـــــناکانی و پادگـــــــان تەواوی ڕژیـــــــم
 گـوردانی.کردبوەوە ئاوەدان ناوچەکان زۆرینەی
 وەک دا ناوچەکان هەموو بە جاویدانی گاردی
 یشـــار و شــار ئە  دەگەڕاو هەڕەشـــە و مــانۆڕ
 دەهەمــی قوربـان جەژنـی ڕۆژی لە تـا دەکـرد،

 مامۆســتا دەفــتەری پێشــمەرگەکانی خەزەڵـوەر
 لە بـانە و سەردەشت جادەی لە ع الدین شێخ

 بـــــانە شـــــاری دەروازەی لە داو دوجێنەلێـــــان
 ئوتـومبیلی هەفتـا بە ن یـ  گرت، پ  بەریان

 و ســــووتان و لەکــــارخران لەوێ ئەرتەشــــی،
 گیـــرا، دیــ بە کــوژراو لـــ  زۆریــان ژمــاریەکی
 گـــــــوردانە ئەو ســـــــەربازەکانی لە هێنـــــــدێ 
 چــــــریکە ئی ـــــراری بە. پادگــــــان گەیشـــــتنە
 ئـی شەڕەداهەر لەو نی امی وجودی فیداییکان
 ماموستا دەفتەری بوو، ع الدین شێخ ماموستا

 ئـازاد تـا شـەڕە ئەو دیلەکـانی داو شەهیدی ٠
 بـوون، دا ماموسـتا دەفـتەری دەست لە بونیان
 دیلیـان هـیچ نەبوو، یدیشەه الیەنێکیتر هیچ
 ڕاسـت لە مـن هەڵوێسـتی. نەبـوو دا دەست لە

 لە دەبــــــ  کە بــــــوو ئەوە داســــــەپاو شــــــەڕی
 .بکرێ موقاومەت دا بەرانبەری

 نوێنەرانی هەیلەتی پێکهاتنی  :٩٩ پرسیاری
 جەنابتان بۆچونی ڕاو دەورو) کورد خەڵکی

 ؟( بوو چۆن سەردەمەدا و کات لەو

 کەسـێ  ئێران کوردستانی ناوچەیەکی هەر لە
 و کــوردایەتی هەســتی بە ناســراو دووکەســی و
 بــۆ بــاننکران دەرچــوو، ســەر ئەنــدازەیەک تـا

 کۆچی ٩٠٤٠ خاکەلێوەی سەرەتای لە مەهاباد
 بـانەوە لە ئی ـدامی عەبـدواڵ و مـن. دا خۆری
 عی ەدینـی شـێخ مامۆستا جەنابی دیمان چوین

 دکتــــۆر و بلوریـــان غەنــــی مـــامە حوســـەینی،
 غەفـوری و مـوهتەدی ەالحیسـ کـاک و قاسملو
 ســـوڵتانی، مســـتەفا فــوادی ســـەعید، حــاجی
 مـامەدی سـەنناری و سمکۆ ئاغای سمای  کوڕی

 هەمویـانم مـن کە لێبـوون، تـری ژمارەیەکی و
 ماددەییـــان هەشــت پێشـــنیارێکی .نەدەناســین

 هەرچەنــــد نوســــی، لەســــەرکردن بــــاس دوای
 ڕۆحــــــی لە بــــــوو خــــــاریج هەشــــــت مــــــادەی

  اکـــچ یانــپێ زۆڕان ەــــــڕەنن وە  کۆبونەوەکە

 

 بەســــــەر گەری چەپــــــی بەاڵ  نەبــــــوب ،
 شــــاو دژایەتـــی بـــوو، زاڵ کۆبـــونەوەکەدا

 بــوو، وان بە سـەر پێێــان ئەوی ئەمریکـاو
 بەتــــایەبەت ڕۆژانە، ئەو شــــیعاری ببــــوە
 فەردێــ  هەر مــن. هەکــاری ڕوداوی دوای
 بـــــانە رینـــــوێنە وەک کـــــۆڕەدا لەو بــــو 

 .نەبوو تایەبەتم دەورێکی

 دەفـــــــتەری لەگەڵ بـــــــۆ  :٩٠ پرســـــــیاری
 لەگەڵ پێوەندیتان نەبوون، یەک مامۆستا
 بوو؟ چۆن ئەوکات سیاسیەکانی هێ ە

 دانەمەزرابـوو مامۆسـتا دەفـتەری کات ئەو
 لەگەڵ ناوچەکـــان مەالی زۆریـــنەی و مـــن

 بەرپــرس دەفــتەرو ئەودە  بــوین مامۆســتا
 پێوەنــدیان تــا ننەبــوو ئاشــکرا ئەحــ اب
 بەرچـــاو کەســـانی لەگەڵ. بنیـــرێ پێـــوە

 پرسـیاری .هەبـوو دۆستایەتیم و ناسیاوی
 خەبــات، ســازمانی دامەزرانــی هــۆی  :٩٠

 شێخ مامۆستا بۆ بوون، ک  دامەزرێنەرانی
 نەبوو؟ خەبات سازمانی لەگەڵ عی ەدین

 کە گوترا پێشودا پرسیارەکانی وەاڵمی لە
 ایدو لە کوردســـــتان ئەح ابـــــی هەرچـــــی
 بە دەکرد کاریان دا کوردستان لە ئین  ب
 سۆسیالیستی هەموو دیموکڕاتەوە، حی بی
 خەڵکــی بـوو، جیاوازییــان خەت بە بـوون

 مامۆســتا بــوونی بە کوردســتان موســ مانی
 ڕێبەری و ڕاپەڕێن بەڕێبەری ع ەدین شێخ

 حەزیــان بــوون دڵەــۆش وتــوێژ هەیلەتــی
 ژێـــــــر لە دا کوردســـــــتان لە کە دەکـــــــرد

 و حیـــــــ ب دا جەنابیـــــــان یڕێبەرایەتـــــــ
 دروســت ک. ژ  کــۆمەڵە وەک ڕێکەراوێکــی

 دا کوردســـــــــــتان لە کە ڕۆژە ئەو. بــــــــــ 
 عیــ ەدین شــێخ مامۆســتا لەگەڵ جەمــاوەر
 کوردســتان تێکـڕای لە حیــ بە ئەو بـوون،

 .هێ دا پەڕی لەو و دەبوو دابین دا

 ســاڵی زەبیحــی عەبــدولڕەحمانی مامۆســتا
 ئـــاالن ی بێـــژوێ لە خـــۆری کـــۆچی ٩٠٤٠
 جــــۆرە بەو پڕۆگرامــــی پەیــــڕەو تنــــیمە

 بە مـادە و دانیشـین کە بوو قەرار نوسی،
 و کــرێ تەسـوی  و بـدوێین لەسـەری مـادە

 لە کە کەســـــــــانێ  بەاڵ  ڕاگەێنــــــــدرێ،
 ئەوە حــوج ەتی بە بـوون ن یــ  مامۆسـتا

 ڕێـبەری و بـ  الیەن ب  دەب  مامۆستا کە
 بمێنـ ، جیـاوازی بـ  کوردستان ی ئایینی

 نا هەر ئێمە کردەوە، پەشیمان مامۆستیان
 ڕازی مامۆسـتا بەڵکـو کە نەبـووین هومێد

 ڕاسـتیدا لە. بکرێ پێویستە کارە ئەو ب 
 ئیســـــ می حی بێکـــــی و ڕێکەـــــراو بـــــونی

 ئێسـتێش نەتەوایەتـی و خواز پێشکەوتن
 کە نـــیە بەوە. کوردســتانە پێســتی پــڕبە
 الی لە کوژ ڕەشە تاقمی ئاخوندانو ڕژیمی

. کـردوە بـدارعەی ئیسـ میان ناشارەزایان،
 نـــایێتە ئیســـ   لەســـەر ئەوان کـــردەوەی
 دەباتەوەو زۆرینە دا ئینتەابات لە بەڵنە

 ئەوە. دەگــــــرێ دەســــــتەوە بە دەســــــەاڵت
 بە دژ کەمایەســـیی، کە نـــیە دیکتـــاتۆری

 و ببەســت  زۆریـنە دەمــی زۆریـنە، بـاوەڕی
 ســـوار نەداو پێشـــنیاری قســـەو مەیـــدانی
 شــێخ مامۆسـتا کەســایەتی ببـ ؟ دەسـەاڵت
 کـــــــــاتی دا کوردســـــــــتان لە ەدینعیـــــــــ 

 موالقاتی و تاران سەفەری لە گەڕانەوەی
 ڕێـــــ  چەنــــدەی کە دەرکەوت خــــومەینی،

 بە مـــــیللەتە ئەو مـــــیللەت، الی لە هەیە
 و پەروەر کــورد و ئــایینی زانــایێکی بــونی
 کوردێکی کات هیچ کە بون، دڵەۆش میللی
 و دینـــدار زانـــایێکی یـــان و دیـــن لە دوور
 ئەو ناگەنە یللەت،م مەس ەحەتی لە دوور
 خاسیەتەیان دوو .دا خۆشەویستی لە پلە
 بـۆیە دەدی، دا عی ەدین شێخ مامۆستا لە

 بە کە زۆر حەشیمەتی لەبەر کیلۆمیترێکی
 بــــۆ ســــەعات دوو بە دەهــــاتن پیــــریەوە
 و دیــــن کوردســـتان جەمـــاوەری .نەدەبـــڕا

 دا عی ەدین شێخ مامۆستا لە کوردایەتیان
 رت،ــــێدەگــــل  یانــــڕێ ەـــــۆیــــــب دەدی،

 

 

 کەســـایەتیەکی عیـــ ەدین شـــێخ مامۆســـتا
 لە هەبــــوو وی ــــاری بە و بەرز ئەوەنــــدە

 بــوب  جـێنەیەک هەر لە کە جەوانـیەوە،
 خەڵـکەوە و ڕەفیـ  و ستاکانیمامۆ لەالی
 هەمـوو لە بووە دوور لێنیراوە، ڕێ  زۆری
 لە بـــــوە دوور نەشـــــیاو ڕەوشـــــتی و خـــــو

 دا تێکۆشان و زریننی لەوپەڕی مادییات،
 نەزەر و ڕەئی خاوەن فەقێیەتی بە. بووە
 لە زانـــایە. عیلمیــدا ســـائیلی مە لە بــوو

 و عەرەبــی و فارسـی و کــوردی ئەدەبیـاتی
 دا، تەئـــریخ و میئیســـ  علـــومی هەمـــوو

 زۆر و لێــــــیە ئاگــــــا هەمــــــوو قورئــــــانی
 ژیـانی هەموو لە. تەفسیردا لە شارەزایە

 بە مەرایـی ژیاوە، ئاوا دڵ تەماعو ب  دا
 بە کـرا کە. نەکردوە شا ڕژیمی و دەوڵەت
 لێنەبوە، ئاگای هەر خۆی جومعە، ئیما 
 ن وزەکـانی خاوەن کەسایەتیە لە هێندێ
 کردبــوو، تدەوڵە بە پێشــنیاریان مهابــاد
 چەنـد هـات، بـۆ جـومعەیی ئیمـا  حوکمی
 شـا بـۆ دۆعـای بـوو جومعە ئیما  کە ساڵ

 کە ٩٠٤٦ جســـتانی. خـــوتبەدا لە نەکـــرد
 و کـرد خەڵکیبۆکان لە تەقەیان ژاندار 
 مەالکـانی کـرد، شـەهید کەسـێکیان چەند
 بە مەڕاســـیمی بـــۆ نەببـــون حـــازر بۆکــان

 شـــــــوێن بە ناردیـــــــان خاکســـــــپاردنیان،
 ســازمانی بۆکــان، هــاتە شــەو مامۆســتدا
 مــ گەوت لە الی دێــنە بەیــانی ئەمنــیەت
 تەرمەکـــان شـــەش ســـەعات دەبــ  دەڵەن
 ئێـوە:  دەڵ  مامۆستا گۆڕستان، بۆ بەرن

 مەرز لە ڕووی قەت موسەلســـــــەلەکانتان
 بووە، میللەت سیننی لە ڕوی هەر نەبوە،
 دەبەینە جەنازەکان ٩٣ سەعات ئێمە ئەوە

 بـــا دەگـــرێ پـــ  بەرمـــان کـــ  گۆڕســـتان
 ی٩٠٤٦ ڕاپەڕینی ڕێبەری ئەم ار. بینرێ
 ســـــەرکەوتنی دوای و مەهابـــــاد لە کـــــرد
 لە براکــوژی نەیهێشــت تــوانی تــا شـۆڕش
 .بب  دا ئەح اب نێوان

 دای  لە بانە لە ع الدینی شێخ مامۆستا
 موکریـان ناو کەوتۆتە فەقەیەتی بە بوە
 و هـــاتوویی لـــ  و وی ـــار هـــۆی بە واش

 ەمـــووه ئەو خـــۆی مەتـــانەتی و زانســـت
 ئەو ئەم ـــارە. کـــرد کەســـ  ئیحتـــڕامەی

 ڕەننێکـــی دا ڕاپەڕیـــن لە شەخســـیەتەی
 لەو سیاسـی ئەح ابـی بـۆیە گرت، دیکەی

 کە ئەویــــــــــــش دەبــــــــــــونەوە، ن یــــــــــــ 
 الیەن بــــ  دینــــی بەرزی شەخســــیەتێکی

 و بنــ  کەســەوە بە دەســت نەدەکــرا بــوو،
 میللەتی خوازی خێر بکا، خەڵ  لە دوری
 دارە یەســەرما نە و مارکسیســتە نە کــورد

 ســـەربەرزە و بەرزە عـــالمێکی و موســ مان
 .خۆی ئەخ قی و زانست کردەوەو بە

 خەبـات سـازمانی پێوەنـدی: ٩٤ پرسـیاری
 لەکــــــــاتی سیاســـــــیەکان هێـــــــ ە لەگەڵ

 بەیەک یەک دا بەڕێ تـــان ســەرکردایەتی
 چ و کوردســـتانی چ بـــکەن، لێـــوە باســـی
 ئەوەی چە و ئەس یەکان هێرە چ ئێرانی،

 کردوە؟ ئینشعابیان

 باســی ڕابـردوودا پرسـیارەکانی وەاڵمـی لە
 تــــــــا هێنــــــــدێکیان لەگەڵ پەیوەنــــــــدی
 وەاڵت لە کە ئەوە دوای. کـــرا ئەنـــدازێ 

 وردە ئەودیــــوو کوردســــتانی بــــوینە ئــــاوا
 دیمـــوکرات ح بـــی لەگەڵ تێکەڵـــی ووردە

 لەگەڵ ئینشـعاب لەکاتی ڕۆیی، بەگەرمی
 لەگەڵ هەبوو، دۆستایەتیمان هەردوکیان

 بــــووین دراوســـ  ێرشۆڕشــــن ڕێبەرایەتـــی
 ح بی لەگەڵ. بوو هاسانتر بۆ دیدەنیمان
 نەبـوو چۆێکمـان و هاتوو هیچ کۆمۆنیست

 هاتووچومـان کـۆمەڵەش لەگەڵ نیمـانە و
 ســازمانی لەگەڵ. هەمـانە ئێســتەیش بـوو

 .هاوپەیمانین و دۆست دەمێکە موجاهدین

 لە خەبـات سازمانی دەوری: ٩٧ پرسیاری
 چی نکوردستا باشووری ۱۹۹۱ ڕاپەڕینی

 بووە؟

 

 کە دا لێــــــدراو ســــــتە  کوردســـــتانی لە 
 پاکەن، ئایینە ئەو پەیڕەوی خەڵکەکەی

 و حیـ ب و دیـن بە دژ ڕێکەراوی و حی ب
 بە ە تەوەجــــــو بـــــ  دینــــــی ڕێکەـــــراوی

 ئیسـ می دینـی. نرخن کە  نەتەوایەتی،
 ڕەوشتی و خوو و پەرستی خودا لە ڕاستی
 و هەمــــوان بــــۆ خــــۆش ژیــــانی و چــــاک

 هەمــــــوو. دەدوێ ئینســــــانان یەکســــــانی
 قـازانج بە بەرنـامەیەکی و چـاک کـارێکی

 خــــوداو بە بـــاوەڕ مەرجــــی بە بێ یـــان و
 وەک ئیســــ   خــــۆ. دیــــنە خـــودا، لەبەر

 و کە  و تەنــنەبەر نــیە تــر ئایینەکــانی
 مەســـ ەحەتێکی هەمـــوو ئیســـ   کــوڕب ،
 ئی تمــــاع. گرتــــوە لەبەرچــــاو ئینســــانی
 ریلەبـا و دەروونـی بـاری لە دەکا تەن یم

 هەمـوو بۆ خودایەو دینی. کۆمەاڵیەتیەوە
 ئــێمە کە. هــاتوە ئینســانیەت کۆمەڵنــای
 ئەو دەکــــــرد حەزمــــــان دەدی، ئەوەمــــــان

 و ڕاپەڕیـــــــــــــن لە کە یەکپـــــــــــــارچەییە
 هەر دیمـــــان دا شـــــۆڕش لەســـــەرکەوتنی

 بەرەی یەک لە کوردستان خەڵکی بمێن ،
 بە بکــاو کــورد مــافی داوای دا جەمـاوەری
 ڕیـــــ ی لە زۆریـــــنە دیـــــن دژی دروشـــــمی
 پێــــوە پاڵیــــان و دەرنەکــــرێن موبــــارەزە
 الی بــۆ و فریــودا لێیــان ڕژیــم و نەنــدرێ
 لەگەڵ ٩٠٤١ هـــاوینی تـــا .بەرێ خۆیـــان

 ئـــاخری تـــا مــاینەوە مامۆســـتا دەفــتەری
 حازرنین جەنابیان کە ئەوە سەر هاتینە

 بکــرێ، ئەوە بەنــاوی پێویســتە کــارە ئەو
 و ئـــــــــایینی پیــــــــاوانی لە ژمــــــــارەیەک
 ســـازمانی ئیمـــان، وەنخـــا شۆڕشـــنێڕانی
 ئیســــــــ می و نەتەوایەتــــــــی خەبــــــــاتی

 ی٤ لە و هێنـــــــا پێـــــــ  کوردســـــــتانمان
. گەیانــــــد ڕامــــــان دا ٩٠٤١ خەرمانـــــانی
 بوو لێەۆش خوا من لە جوێ پێکهێنەرانی

 کەریمــــــی مەال عەباســــــی، خــــــدری مەال
 کەســی چەنـد ئـارا ، مامۆسـتا سـەییادی،

 مادەکــان، تەســویبکرانی دوای. بــوون تــر
 .رانوس ئەساسنامە

 دەستکرا ڕاگەێندرا خەبات سازمانی بەڵ 
 نی امــــی کــــاری و تەشــــکی تی کـــاری بە

 و چـــاالکی ئـــااڵن، تـــ  زۆری ژمــارەیەکی
 دا ڕاگەێنــدراو لە سـازمان هەڵێسـتەکانی

 خــــاوەن. دەگەیشـــتن خەڵـــ  دەســـتی بە
 دەفتەری لە خۆماڵی کوردایەتی باوەڕانی
 خەبات سازمانی و عی ەدین شێخ مامۆستا

 و کـــــوردایەتی تەبلیغـــــاتی لە جـــــوێ دا
 دۆڵـی و سەردەشت بانەو لە داری، مەرد 

 و ســـــنە و بۆکــــان و ســــەق  و مەهابــــاد
 لە قارەمانـــــانە کامیـــــاران، و مەریــــوان
 پێشــمەرگەی .ڕاوەسـتاون دژمــن بەرامـبەر
 ژیانیـان خوار تا لەسەر خەبات سازمانی

 بە زۆر ئەســـــیر لەگەڵ. بـــــوە یەکســـــانی
 انیبنکەکــــ لە. کـــراوە ڕەفتـــار ئینســـانی
 لەگەڵ دیلەکـان ژیـانی دا خەبات سازمان
. نەبـــــووە جیــــاوازی پێشـــــمەرگە ژیــــانی

 ناوبــاننی خەبــات ســازمانی پێشــمەرگەی
 بۆتەوە، باڵو دا کوردستان بە قارەمانیان
 دوکتـر دیـار لە جەالل مـا  کە دەگێڕنەوە
 مـــامە شــەهید بە دەکــا شــانازی قاســملو
 پێشـــمەرگەیەکی قاســـملو دوکتـــر ڕیشـــە،

 بە بەرامــــــبەردا لە اتخەبــــــ ســــــازمانی
 پێشـــــــمەرگەی. دەهێنێـــــــتەوە شـــــــانازی
 لە پەیــــــــڕەوی بە خەبـــــــات ســـــــازمانی
 نمـــونەی لێبوردەکانیــان ئـــازاو فەرمانــدە
 دڵپــــاک و دەســــتپاک بــــوون، قارەمــــانی

 کە عی ەدین شێخ مامۆستا جەنابی. بوون
 ســـازمانی پێکهێنــانی ئامـــادەی خــۆی بــۆ

 .سازمان ناو نەهاتە نەبوو، خەبات

 لەســـــــــــەر ڕاتـــــــــــان  :٩٥ پرســـــــــــیاری
 شــێخ مامۆسـتا کــاتی ئەو هەڵوێسـتەکانی

 ن یکــایەتی و ئەو کەســایەتی و عیــ ەدین
 بووە؟ چۆن چەپەکان لە ئەو

 

 

 بەو ســەبارەت دەربڕیــوە خــۆی هـاودەردی دڵســۆزانە ڕاپەڕینــیش لە خەبــات سـازمانی
 .عێرا  انیکودست لە کرا لێی کورد کە ستەمە هەموو

 خەڵکــی و نوانــدوە زۆرمــان دڵســۆزی و کــردووە ڕەفتارمــان کــورد وەک دا ڕابەڕیــن لە
 .بەشێکن ئاگاداری پشدەر و ڕانیە ناوچەی

 چیبوو؟ کوردستان باشوری ناوخۆی شەڕی لە خەبات سازمانی دەوری: ٩٦ پرسیاری

 بەاڵ . ێڕابنیر و نەب  شەڕ کە هەوڵیدا کورد دڵسۆزانی باقی وەک خەبات سازمانی
 .شەڕە بەو دژ گرت ئیع میمان هەڵوێستی نەکرد کەسیان بەقسەی

 دەست؟ گرتە دەسەاڵتی کوڕەکەت خۆت دوای ڕاستەوخۆ بۆ و دانیشتی بۆ: ٩٠ پرسیاری

 لە ئـاڵۆگۆڕ دوای دا سـ  کـوننرەی لە. ناوەنـدیم ئەنـدامی دانەنیشتوو ، ئێستێش من
 لە حوســێنی شـێەی بـابە کـراو اردنهەڵبـژ بڕیارەکـان، کردنـی پەسـەند و دا بەرنـامە
 لە دانــان ڕاســتەوخۆ و ئینتســاب. هێنــاوە زۆرتــری دەننــی کاندیــداکان هەمــوو منــوو

 بۆچـۆنی بەراو  ڕاوێـژ، بە کارەکان دا خەبات سازمانی لە. دانەبووە خەبات سازمانی
 دیـاری هەڵبـژاردن بە ئەنـدامانی خەبـات سـازمانی سـێهەمی کـۆننرەی. دەکـرێ تێکـڕا
 .دەب  شێوە بەو هەر دا داهاتویش لە و کردووە

 ل  دەست کاتی تا دامەزراندنی لە سازمان کوننەرەکانی باسێکی کورتە: ٩١ پرسیاری
 بــــوون؟ کــــوێ لە بەران بوون؟بەڕێـــوە کــــ  بــــکە؟ بـــاس بــــۆ خۆتمــــان کێشـــانەوەی،

 ک ؟ بە درا سەرکردایەتیەکە

 بــوو، لەکــ ب لە خەبــات قەاڵی لە خــۆڕی کــۆچی ۹٤۱۱ ســاڵی لە یەکە  کــوننرەی
 و بوو ڕانیە پشتی شێبانەی بنکەی لە خۆری کۆچی ۱٧۱۱ ساڵی لە دووهە  کۆننرەی

 لە سـێهە  کـۆننرەی بوو ، خەبات سازمانی یەکەمی بەرپرسی من سێهە  کۆننرەی تا
 سـازمان کلـی دبیـر بە حوسـێنی شـێخ بـابە کـاک بـوو هەولێـر تـوب اوا ڕزگاری ناحیەی

 .هەڵبژێردرا

 ڕۆژهەاڵت هێ ەکــانی لەنــاو بەگشــتی دابڕانــانە ئەو لەســەر وەئێــ ڕای: ٠٣ پرســیاری
 چییە؟

 نـاوەوە لە تـا تر ح بێکی لەگەڵ جیاوازە ئەندازیێ  تا ح بێ  هەر لە دابڕان هۆی
 ڕژیــم، الی چــوونە ئینشـعابەکان هەردووک بــوو، ح بەکانـدا لە ئینشــعاب دوو  بـووین
 ئەوەتـی بـۆچی نـازانم. تدیمـوکرا حی بـی چواریەکـانی کـۆننرە و ئەکسـەریەت چریکـی
 زیانی بە هەمووی ب  هەرچی. زۆرن ئینشعابی کوردستان بەشەیتری ئەو بووینە ئاوارە
 لەت ڕۆژێـ  ئەوەیە ئارەزومان ئێمە. دەب  تەواو دوژمن قازان ی بە و موبارزە بەرەی
 قــازان ی بـۆ برایـانە پـتەودا بەریەکــی لە الیەنەکـان هەمـوو و بنـرنەوە یەک بوەکـان
 .بنرن یەک نکوردستا

 هەیە؟ کارینەریەکی چە نای ؟ پێ  بەرەیەک بۆ جەنابت بەڕای: ٠٩ پرسیاری

 بـۆ بوو ئامادە خەبات سازمانی بووە ئاکا  ب  ئێستا تا و ب  پێ  بەرە هەوڵدرا زۆر
 نـاهێ   خـوازی ئیمتیـاز دەڵەن. دابنیشـ  هاوسـەننەرەکانی لەگەڵ بەرە هێنانی پێ 
 .ب  پێ  بەرە

 

 

 

 

 پشتیوانی چاالکترین ئێران ئاخوندی ڕژیمی
 .جیهاندا لە تیرۆری مە

 

 ئێران ئاخوندی ڕژیمی دەڵێت؛ ئامریكا، دەرەوەی وەزارەتی تایبەتی نوێنەری هۆك برایان
 بهێ ێـت  نـاب  ئەمنـیەت شـۆرای و لەجیهاندا ترۆری مە پشتیوانی گەورەترین و چاالكترین

ــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــەر گەمـــــــــــــــــــــارۆی ــــــــــــــــــــــانی چەك ــــــــــــــــــــــت چۆڵەك  .ڕاگیرێ
 هــۆك برایــان نێــوان ەشــیهاوب كۆن رانســێكی لە پوشــپەڕ، ی3 ڕێكەوتــی دوشــەممە ڕۆژی

 ال ـوبێر عـادل لەگەڵ ڕژیـم، كاروبـاری بـۆ ئامریكـا دەرەوەی وەزارەتی تایبەتی نوێنەری
 بەوە ئاماژەی هۆك برایان واڵتە، ئەو دەرەوەی كاروباری بۆ سعودی عەرەبستانی وەزیری
 ڕوبەڕوو زۆرتـر كێشـەی لەگەڵ ئاخوندی ڕژیمی كە بدەن ئەوە گەرەنتی دەبێت كە كردووە

 و چەك سەر گەمارۆی كە پێویستە و كوشندە، چەكی زیاتری دروستكردنی بەهۆی بێتەوەب
 ڕژیـم کە ئەوەی هۆی دەبێتە گەمارۆیانە بە  هێنان کۆتایی چونكە النەبرێت، چۆڵەكانی

 كە نــیە دەرئەن امێــ  ئەمەش لەنــاوچەکەدا، پێشــێلکاریەکانی لە بێــت بەردەوا  زیــاتر
 .بكــــــــــات قەبــــــــــوڵی  بتــــــــــوان  ووەكــــــــــانیەكنرت نەتەوە ئەمنیەتــــــــــی شــــــــــۆرای

 مەترسـیداری مووشـەکی وهەنـدێ  مووشـەک،پێهباد ڕێـنەیەوە لە  ئاخونـدی ڕژیمی چونكە
 نـاوچەکە، ئەمنیەتـی تێکـدانی بـۆ دەکـات پشـتیوانیان و یەمەن حوسـیەکانی دەداتە دیکە

: ووتـی ال ـوبێر، عـادل ترەوە لەالیەكی.کۆتاییە ب  شەڕی خوازیاری ڕژیمە ئە  هەروەها
 ترۆریـ   لە پشـتیوانی پێـداوە، پەرە تونـدڕەوەكانی گـروپە نێـوان شەڕی ئاخوندی ڕژیمی

 گـروپە بـۆ چـۆڵی چەكـو كـردووە، دیـكە واڵتـانی لەكاروبـاری تێـوەردانی دەسـت كردووە،
ــــــــــــردووە دابـــــــــــین الـــــــــــلە، حــــــــــــ ب و حوســـــــــــیەكان وەك تونـــــــــــدڕەوەكانی  .ك

 .كـردووە هاووكـاری اوەنـدین و باشـور ئامریكای لە موخەددیر مەوادی مافیاكانی لەگەڵ
ــاوبراو.جیهانـدا لە مەدەنـی 562 لە زیـاتر ترۆركردنـی لە بەرپرسـە ئاخونـدی ڕژیمـی  ن

 ئەدا هەوڵــی كە كەشــتیەك پیشـتر ڕۆژێــ  تەنـانەت كە داوە بەوەش ئامــاژەی لەدرێـژەدا
 .ڕاگیراوە حوسیەكان، بۆ بنوازێتەوە ئێرانی چۆڵی و چەك
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابنەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێنیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆننرە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــال ەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نی امیەکانی رژیمیش هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بە  کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێ ەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێ ەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 رمـــانی فـــ  بـــۆنەی بە بـــات خـــ  ســـازمانی ڕاگەێنـــدراوی
 !.کوردستان ڵكی خ  ر س  بۆ ینی خوم  جیهادی

 

 !کوردستان ئازادیەوازی خوازو ئاشتی  ڵکی خ 
 خــۆری كــۆچی ی٩٠٤٠ ســاڵی الوێــژی گــ  ی٠٠

 دژ  ینی  خوم  جیهادی رمانی ف  رچوونی ده ڕۆژی
 ئــــازادیەوازی خــــوازو مــــاف  ڵكــــی خــــ   بــــ 

 تـوا فـ  و ئ  رکردنی ده  ب  خومەینی.  كوردستان
 ڕووی کوردسـتان، ڵکـی خ  ب  دژ یە دوژمنکاران 

 بــۆ تــایبەت بە و ک الیــ  مــوو هــ   بــۆ دزێــوی
 ڕژیــمەكەی و خــومەینی. رخسـت ده كــورد گەلـی
 ، ئێـــران کوردســـتانی خەڵكــی  کـــ  یــان انی ده

 بۆ و ن شۆڕشنێڕان  ڵوێستی ه  و  ئیراده ن خاوه
 دژ ،كە خوازراو  ن دژمنكارانەو رێکی گ  ئ  ر ه 
 نـ  ده بـ   بكـرێ  کانیـان داخوازیـ  و ویست  ب 

 و ت جینایـــــــــ   لـــــــــ  چاوپۆشـــــــــی و نــــــــابن
 ئامـان ی ڕاسـتیدا لـ . نـاکەن کانیـان ڕۆی  ره س 

 و ســـــــــەركوت دەســـــــــەاڵتە، ئەو ســـــــــەرەكی
 ر هــ   بــوو، مـاڵوێرانی و جەنــ  چەوسـانەوەو

 هێشتا  ک   بەزییانەی  ب  فەرمانە ئەو ش بۆی 
 کردبـوو،دژ نـ  ڕی تێپ  مان  ند چ   ل  نی م  ت 
 پێــداگری ســەرەڕای. ڕاگەیانـد كــورد گەلـی بە

 بـــــــۆ نۆێنەرانیـــــــان و كوردســـــــتان خەڵكــــــی
 دابــــین و كێشــــەكان ئاشــــتیانەی چارەســــەری

 الیەن لە داخوازیەكانیــــــان و مــــــاف كردنــــــی
 ویســــــــتی خــــــــومەینی بەاڵ  دەســــــــەالتەوە،

 ناردنی  جیهادو توای ف  بە كوردی ئاشتیەوازی
 و ک چــ  بە ئەرتەشـی،تەیار هێــ ی  داروپاسـ

 بــۆ و دایەوە، گــۆڕ گۆڕبــ  شــای ڕێژیمــی چـۆڵی
  بـ  ناچـار کوردسـتانی ڵکـی خ  تریش جارێکی

 ئامـــان ی .  وه کــرده کـــانی ره ربــ  بـــ  و بــات خــ 
 رکــــوتکردنی ســــ  ڕژیــــم رانــــی ســــ  کــــی ره ســــ 

 خەڵکـــــی کردنـــــی قەاڵچـــــۆ و ئـــــازادیەوازان
  هێشـتنی  نـ  و کوردستان بێتاوانی ئاشتیەوازو

  لــ  کـ  بـوو،  باییـ  تـ  و ئـازادی و ئـارامی و ئـ 
  هێـــ ه و کوردســتان ڵکـــی خــ  اڵنـــی کۆمــ  نێــو

 .بوو ه  دا کان سیاسی 

 كە کوردسـتان، مـانی قـاره و ڕشنێڕشۆ ڵکی خ 
 ڕژیمـــی ڕوخـــانی  لـــ  یـــان وێنـــ  بـــ  ڕۆڵێکـــی
 توانیـــان و بینـــی دا ئێـــران  لـــ  تـــی پاشـــای 

  لـ  شا کانی پاشماوه موو ه  ها ڕە کی ی  شێوه ب 
 دا ش  مــ  کــ   مــاوه و لــ  و وەدەرنــێن کوردســتان
 شــێوەی بە كوردســتان بەریــی بەڕێــوە ئیــدارەو
 اوەرپێكراوبـــــــــ كەســـــــــانی الیەن لە شـــــــــیاو

 ڵــنەی کۆمــ . چـوو ده  ڕێــوه بــ  هێ ەسیاسـیەكان
 زوو ر هـ  بـوون، ئـازادی تینـووی کـ  کوردسـتان

 و ئـ  ی وه ساڕێژکردن  و وه بوژان  ئامان ی و ره ب 
 ن الیـــ  لـــ   کـــ  ی زامـــ  و زیـــان و ت ســـاره خـــ 
 لێـــی  وه تیـــ  پاشـــای  ڕژیمـــی اڵتـــدارانی ســـ  ده

 ســـتانکورد ڵکــی خــ . نــا نناویــان هــ  درابــوو
 زرانـی دامـ  بە  ستپێکردو ده چاالکیان  ئازادان 

 گشــتی بــ  و یــی رده روه پــ  و نــی ده مــ  نــدی نـاوه
 بە کانــدا  گونـده شــارو کاروبـاری بردنــی ڕێـوه بـ 

 كوردســـتان، شـــیاوی شارســـتانیانەو شـــێوەێكی
 مــی رهــ  بـ   وه داخــ  بــ  ال  بـ  نــا، نناویــان هـ 

 ن الیــــــ  لــــــ   شــــــا حكــــــومەتی دژی شۆڕشــــــی
 و کـــرا قـــۆر   وه کانـــ  ئاخونـــده  اڵتـــداره  ســ ده

 پ نـی و  ڕەش  ه . وه وان  ئ  ڕکێ ی ژێر  خرای 
 كردنــی هێـ  بــ  و کـان ئاخونــده ی ڕاننێ انـ  شـ 

 لە  رژیمــــــ  و بــــــ   ر ســــــ  گروپــــــی و تــــــاقم
 هێـ و رچـی هـ   ک  کرد وای ئێران سەرانسەری

  ڵکـــی خـــ   و دیموکراتەــواز سیاســـی نـــی الیــ 
  جیـاوازه بیـانوی  بـ  ئێـران  ل  ئازادی تینووی
 تیـرۆر و  ن ـ  شـک  ئـ  توشـی و بکـرێن زینـدانی
 دەســــەالت بەكرێنیراوانــــی هێرشــــی.  وه ببنــــ 
 و پ ننێڕی  ب   ک  ، سن  شاری ڵکی خ  ر بۆس 
 و الوان  کارانــ  ت جینایــ  زۆر کــی یــ  شــێوه بــ 
 شاری چەندین و  سن  شاری ڕیوی ڕاپ  ڵکی خ 

 لە كە ردوکــــــ خــــــوێن اڵڵـــــی شــــــ  دیكەیـــــان
  بـــ  دا٩٠٤٠ الوێـــژی گـــ  ی٠٠  لـــ   ئاكامیشـــدا

  و بــ  ی درێــژه ینــی خومــ  تــوای فــ  رکردنــی ده
 .دا خۆی ی گریس  ن   ت  سیاس 

  نــــ  والیــــ  کوردســــتان ی رگــــ  پێشــــم  هێــــ ی
 هێـــ ی ت تایبــ   بــ  کوردســتان، کــانی سیاســی 
 ناچـــاری بە بـــات خــ  ســـازمانی ی رگـــ  پێشــم 

 بەكرێنیــــراو یهێــــ  بەرانــــبەر لە دی اعیــــان
  ئازایانـــــ  زۆر پێكـــــردو دەســـــت داگیـــــركەردا

 ڕژیمـــی شکرکێشـــی لـــ  ڕوی ڕووبـــ  و ننـــان جـــ 
 ســوپای شــوێن زۆر  لــ  و وه ســتان  وه ئاخونــدی
 .کرد شکست توشی ڕژیمیان

 

 !تێكۆشەر هاونیشتمانیانی

  کـــــــ  هێنـــــــانەوەیە وەبیـــــــر جێنــــــای 
 بە گەیشــــتن بـــۆ بنەڕەتـــی چارەســـەری
 نیشـتمان  لـ  بۆپارێ گاری و ئامان ەكان

 و ڕۆخان بۆ  وڵدان  ه  وواڵت، ئازادی و
   پێویســت . ئاخونـدی ڕژیمـی نـاوبردنی لـ 
 کــ  بــ انن  ڕاســتی  و ئــ  ک الیــ  مــوو هــ 
   ئــ  نــاوچوونی لــ  و ڕوخــان بــ  نهــا تــ 

 کوردســــتان و ئێــــران ڵکــــی خــــ   ڕژیمــــ 
. ن بنــــ  کانیـــان ئامان ــــ   بـــ  تـــوانن ده

 ســـاڵەی نــد چـــ  ئە  نارەزایەتییەکــانی
 ڵکــــــــی خـــــــ  ن الیـــــــ  لـــــــ  ڕابـــــــردوو،

  کـ  کوردسـتان، و ئێـران هـاتووی زاڵـ  وه
 و ئـــــــابووری خراپـــــــی دۆخێکـــــــی  لــــــ 
 و ژیـــن ده دا ســـتی ژێـــرده و  وه وســـان  چــ 

  سـێداره و زینـدان و تـی هامـ  نـ  تووشـی
 کە راســــتییەن ئە  دەرخەری ، وه بنــــ  ده
  ن یکـ  ڕوخـان لێواری ر س  ل   ڕژیم    ئ 
 نیــ ا  بەرانـبەر لە بـوونەوە بەرەننـار و
 لە ڕوو ت، دالـــــ  ناعـــــ  التـــــی ســـــ  ده و

 ســمی ڕە بــ  و تــی دۆســتای  و هەڵکشــانە
 جێنـــــای  بۆتــــ   ڕژیمــــ    ئــــ  ناســــینی

 چارەنووس هەلومەرجە لە  زاری، رم  ش 
 بە یەكـاننیر خەباتی پێویستە سازەدا،

 دەســـەاڵتی هـــاتنی كۆتـــایی مەبەســـتی
 ی جێنـــ   .  بكـــرێ پەیـــڕەو ئاخونــدەكان

 ســـاڵو و درود دا ڕۆژە   لــ   کــ  تــی خۆیــ 
 ستی ده قوربانیانی هیدانی ش  بۆ بنێرین
 و ئــــ  یــــادی و  گریســــ  نــــ   ڕژیمــــ    ئـــ 

 ر ســە بــ   کــ   وه ینــ  بکــ   ڵکوژیانــ  کۆمــ 
 ڵکـوژی کۆم  ک وه  هاتون دا مان ک  ل  گ 

 اڵتـــان، ،قـــ  ،قـــاڕن  ســـید مـــا  کــانی
 ڕووداوی زۆر و ئینـــــدرقاش و صـــــوفیان

 کـانی الده جـ  سـتی ده بـ   کـ   دیکـ  تاڵی
 . هاتوه دا مان ک  ل  گ  ر س  ب   ڕژیم    ئ 

 هیــــدانی شــــ  پـــاکی ڕۆحــــی بــــۆ ســـاڵو 
 هیــدانی شــ  تـی تایبــ  بــ  مـان، کــ  لــ  گـ 

 وێ رک  س . بات خ  سازمانی التی سورخ 
 بروخــ  مــان، کــ  لــ  گــ  وای ڕە بــاتی خــ 

 ئێران  ل  ئاخوندی ڕژیمی

 ئێـــران کوردســتانی بــاتی خــ  ســازمانی 
 خــۆر  كــۆچی 8533 گەالوێـژی ی 82
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 بــــۆ بیرمـــان دەبێــــت مەزاد وشـــەی لە گویمــــان کـــات 
 ەوِ  ی دەچێــت، نــر  کە  و زۆر لـی لوپــ  کــ  فرۆشـتنی
 و  کـردوه کەیـان کەڵـ  زۆر کـی بەشێوەی  کەوا ی کااڵیان 
. بۆفرۆشـتن دەکرین مەزاد شاردا مەیدانی لەنێو زیادەن

 کـرێ ده ژیـان بژێـوی دابینکردنـی پێناوی ل  ش کاره   ئ 
 مێـنن نـ   کااڵیان  و ئ  زوو  ک   ی  وه ئ  لێی ستیش ب  م  و
 دا کوردستان ل   وه مان  زه دێر  ل  زاد م . د ره زه  بن  ن  و

 هەیە کـــااڵ  لــ  تـــر جــۆرێکی ئێســتا اڵ  بـــ  ، بــووه هــ 
 چــــــــــاوچنۆکەوە کەســــــــــانێکی کــــــــــۆمەڵە کەلەالیەن

 لەپینــاو قومــار یــاری وەکــو فرۆشــتن بــۆ مەزاددەکرێــت
 ئــااڵو و گەل و زۆر،خـاک کـی پارەیـ  هێنـانی بەدەسـت

 و سـامان وپیرۆزتیرین گەورەترین  ک  نەتەوە، و زمان
 ی پێاســـ  ناســـنامەو دەبێـــتە و خـــۆییەتی گەل مـــوڵکی
  خرێتــ  ده ک کااڵیــ  شــنی چــ  وخــاکەکەی، کــورد گەلــی

 زۆرتـرین هێنـانی بەدەسـت پێنـاو لـ  ش مـ  ئ .  وه زاده م 
 پیــــرۆزی خـــاکی ەوەبەداخ. موڵــــ  و ســـامان ڕێـــژەی

 و نــامەرد نــدێ  هـ  دەســتی قوربـانی  بۆتــ  کوردسـتان
 ی مامەڵــ  دا جیهـان لەبـازاڕی  کـ  رســت لپـ  هـ  و جـاش
  وه نـ  بکـ  بیـر ی وه ئ  بەب  کراوە  پێوه وفرۆشتنی کڕین
 نیشتمانی و خۆیان ونامووسی خۆیان خاکی خەریکە کە

  وه نـ  ناکـ   هو لـ  بیـر وان ئ .  وه مەزاداده  ن  خ  ده خۆیان
 چەنـدین تایبەتمەنـدیەکانیەوە هەموو بە  ل  گ    ئ   ک 

 تـاڵی زۆر نەهـامەتی و دڵـتەزێن وکارەسـاتی قوربانی
 ی وه ئــ  بەبــ  ی، ئااڵکــ  لەپینــاوبەرزڕاگرتنی چەشــتوە
 خــوێنی شۆڕەشـنێڕ چەنــدین خـاکە   ئــ  کە  وه نـ   بیربکـ 
 ســـوتا، جەرگیـــان دایـــ  چەنــدین بـــۆی ڕشـــت خۆیــان
 هەمــووی ش مــ  ئــ  بـوون،  ناســنام  بــ  منــداڵ ینچەنـد

 نەریتـی و وکلتـور زمـان و شـەرەف پاراستنی لەپێناوی
 خـاکەکەی چـاوچنۆک جاشـی. بـووە کـورد پیرۆزی گەلی

   ئــ  کە بیربکــاتەوە ی وه  ئــ  بەبــ   وه زاده مــ   خســتۆت 
 ننـی ده بـ  وەس کراوە، شاعیران دەستی بەخامەی خاکە

 ڕۆژە و ئـ .  کـراوه  پێناسـ  کـورد نـدانی رم  هون  زواڵڵی
 کـــوردا گەلـــی بەســـەر گەردەلـــوول وەکـــو کە ڕەشـــانەی
 و ئـ  بـۆ  وه ڕێتـ  گـ  ده ی کـ  هۆکـاره زۆری شـی بـ  هاتوون

 و بــــوون ل گـــ  و خـــاک بازرگانــــانی  کـــ  ی ســـان  کـــ 
 ی تیانـ  هامـ  نـ  و سـات کـاره و ئ .  فرۆشتوه نیشتمانیان
 هیــ ە الیــیەنلە گرتبــوو کوردیــان نیشــتمانی بەرۆكــی

 گەل ئـازادی یـان بـوون مـرۆ  مـافی چاوچنۆکەکانەوە،
 خـــراییە شـــەهیدان دایکـــی فرمیســـکی و کـــورد وتـــاکی

  .درا ن  پ  گوێی و ژیرقاچەوە
 نیشــــــتمان و شۆڕشــــــنێڕی ی ڕیشــــــ  و گ ڕه بێنومــــــان

 و ئـازا ی رکـرده سـ  نـدین  چـ  ن الی  ل   ک  ویستی، خۆش 
   ئـ  توانن ده  ک  ێ نه ب   هێنده ، داکوتراوه ترس چاون 
 کــورد نیشــتمانی و ل گــ  و ن بکــ  ئــازاد ڕۆژێــ   لــ  گــ 
 ڵــ  خـ   وه نــ  بکـ  پـاک زان ناحــ  سـتی ده لــ  واوی تـ  بـ 

  .خــــــــۆی وایــــــــی ڕه مــــــــافی  بــــــــ  نــــــــن یــــــــ  بنـــــــ 
 سـوێندی مـان قاره ی رگ  پێشم  ننی پێش   ب  کورد لی گ 

 ڕشـتنی وبە کردبیـت بەخت خۆشی گیانی گەر ، خواردوه
 وهێـ ی چەک. هێنێت  ده بەدەست مافە   ئ  بێت نیشخوێ

 تـــوانی نەیـــان کوردســتان خـــاکی نەیـــارانی و جیهــان
 چـۆکی ئازارێـ  و ن ـ  شـک  ئـ  هیچ. زێنن بب  شۆڕشنیران

 . داوه ن  دا کورد بەجەنناوەرانی  ب 

 وپەالمـــاری و هێـــرش شـــێوازی چەنـــدین کـــورد یـــارانی نـــ  و دوژمنـــان
 نها ت  و نها ت  تاقیکردەوە، دا کوردستان ڵکی خ  بەسەر جۆراوجۆرییان

 کەسـانی گەلێکـیش هەمـوو لەنـاو. کـورد نـاوی لەنـاوبردنی مەبەستی بۆ
. نەبـــووە ش بـــ  بـــ  ۆرەکەســـانەج لە  کـــوردیش. هەن وخـــراپ بـــاش

  جــۆره ر هــ  ی ئامــاده و کــردون کــوێر چــاوی ســامان و پــارە کەســانێ 
 خاکی   ت  بڕیوه چاویان کوردستان داگیرکەرانی. زن ناح  شیاو ن  کارێکی

 زیــاتر مەبەســتی بە و خــاکەکەی وباشــی پیتــی بــ  بەهــۆی کوردســتان
 و ویســـت   لــ گــوێ ی وه ئــ  بــ  بـــ  خۆیــان دەســتەاڵتی و هێــ  کردنــی

 دا توانایــان لە کە هەرجۆریـ  بـدریت کــورد تـاکی ڕەواکـانی  داخوازیـ 
. کوردســــتان خـــاکی و کـــورد لـــی گـــ  ســـەر کـــردۆتە هێرشـــیان ، بـــوه

  داوه وڵیـــان هـــ  کوردســتان، شـــکردنی دابـــ  وێــڕای خـــاک داگیرکەرانــی
 ســیەوڕی و جاسـوس فرۆشـان، نیشــتمان  لـ  نـدێ  هــ  کڕینـی ڕێنـای لـ 

  .ن بکــــــــــــــ   وه مانــــــــــــــ  کــــــــــــــ  لــــــــــــــ  گــــــــــــــ  ر ســــــــــــــ  بــــــــــــــ 
 بـوون، دا سیاسـی و تـی اڵیـ  کۆم  رزی ب  ی پل  لە  سان  ک  و ل  ندێ  ه 
 چننـــی دەخســتە خۆیــان خــاکی بیرکردنەوەیـــ  هــیچ بەبــ  وانــیش ئــ 

 خـاکی نـاو بـکەنە دزە ئاسانی  ب  دەدا بەداگیرکەران ڕینای و دوژمنەوە
 مـالی بـۆ کەوا کەسـانە جـۆرە   ئـ  بـۆ ،بەداخەوە. بکەن داگیری و کورد

 و کـــورد شـــەرەفی بە ڵکـــی خـــ . دەســـوتێنن دایکەکـــان جەرگـــی دونیـــا
  .ن کـــــــ  ده  ســـــــان  کـــــــ  و ئـــــــ  لەبـــــــوونی نەفـــــــرەت شۆڕشـــــــنێڕان

 و  وه قۆستۆت  کوردی گەلی باوەوەڕی خۆش و ساکاری و زڵومی م  دوژمن
 کـــوردی مـــاڵی لەنـــاو ناتەبـــایی و خۆخـــۆری. کـــردوە دروســـت جاشـــی

. کـورد خـاکی داگیرکردنـی بـۆ بـوو تـر کی ڕینای  ش م  ئ  کە دوورستکرد
 یەکنرتــوو ناتەبـاو  کــ  ی کاتـ  و ئــ  تـا کــورد گەلـی  کــ  دەزانـ  دوژمـن
 و نــاکۆکی دروســکردنی  بۆیــ .  نــاکرێ پــ  هیچیــان ناتوانێــت بــن، نــ 

  وه کانمانــ  دوژمنـ  ن الیــ  لـ  دا کــورد نـاو لــ   وه نانـ   فیتنــ  و بـایی ناتـ 
  .ن کــــــ  ده ر ســــــ  لـــــ  کــــــاری وا  رده بــــــ  بـــــ  و یــــــان  پیشــــــ   بۆتـــــ 

 ئیـدارەی دوو دەسـت بـ  ش یـ  قـ  ده   ئـ  تا كوردستان باشووری بۆنموونە
  ڵـ  مامـ   وه وشـیاری   بـ  کـورد لـی گـ   پێویسـت . ناڵێنێت ده  وه  بایی  وناتە
 تـا ڕێ بنـ  دا ک ـاری یـ  رێکـی سـ  چاره دوای ب  و بکا  وت  ڕه   ئ  ڵ گ  ل 

  نـ  بمانکـ  ک یـ  ڵ گـ  لـ  و ن کـ  الوازمـان  وه ڕێنـ  و لـ  واننتـ ن  دوژمنان
  .دوژمن

 

!هیواێی ؟ یان مرۆڤەکان مافی ، ماڵ  
 فرمێسک رەزایی                    

 لەســەر مرۆڤەکـان ژیــانی لەسـەرەتای
 داوە هەوڵیـان مرۆڤەکـان زەوی، گـۆی

 پشــــوویان و مــــانەوە بــــۆ شــــوێنێی 
 و ڕاو بەدوای پاشـــــــان و بـــــــدۆزنەوە

 لە ئەوان. بـــــــــــــــــوون خــــــــــــــــواردن
 لە وخۆیــــان دەژیــــان ئەشــــکەوتەکان

 و ئــــــاژەڵ جـــــۆرە هەمــــــوو هێرشـــــی
 ئەمە و دەپاراســت دەرەکــی ئــازارێکی
 بـۆ گـریننە چەندە ماڵ کە بەومانایە

 جارنــامەی ئەگەر. مرۆڤــایەتی ژیـانی
 ،مـــاڵ پێـــوەر بکەیـــنە مـــرۆ  مـــافی
 مافەکـانی ترین سەرەتایی لە  یەکێ

 و پێشـــــکەوتوو واڵتـــــانی لە.مــــرۆڤە
 سیســــــــتەمی خــــــــاوەن تاڕادەێیــــــــ 
 ناچــارن دەوڵەتەکــان ، دیمۆکراتیــ 

 ئەو دانیشـــتوانی بـــۆ مـــانەوە شـــوێنی
 ئە  بـــــۆ هەر .بـــــکەن دابـــــین واڵتە

 بە سیسـتەمی لە بەشـێ  مەبەسـتەش
 لەدەســــــــتی مـــــــاڵ گرتنـــــــی کـــــــرێ

 دەورێکـی مـاڵ خـاوەن و دەوڵەتەکـانە
 . نیە ایو

 و هەرزانتــرە تاڕادەێیــ  مــااڵنە ئە 
 دەوڵەتەکان لەالیەن ماڵ کرێ نرخی
 کە کەســـانێکە بـــۆ و. دەکـــرێ دیـــاری
 خـــاوەن و الوازتـــرن ئـــابوری لەبــاری
 ئەو نــــاتوان  بەهەربیانوێیــــ  مــــاڵ

 لێــــرەدا و بکـــات پێشـــێ  بڕیارنـــامە
 .پــــــارێ راوە نشــــــین کــــــرێ مــــــافی
 لە ئەوەی هــــۆی بە گشــــتی بە بەاڵ 

 سیســــــــــــــــتەمێکی بە جیهانێـــــــــــــــ 
 زۆر کەسانێکی دەژین، نادادپەروەرانە

 ڕێکەـراو ڕاستە . مافە لە  بەشن ب 
 بە بەش خێرخوازییەکان دامەزراوە و

 ئە  کـردنەوەی کە  بـۆ خۆیـان حـاڵی
  ەاڵ ەدەن،بـــــــئ هەوڵ کۆڕیانە و کە 

 ئەوان لەوەیە گەورەتـــر زۆر کێشـــەکە
  کەن چارەســــــــــــــــــەری بتــــــــــــــــــوانن

 سێهە  جیهانی واڵتانی لە دۆخە ئە 
 ئێـــران وەکـــوو واڵتێـــ  بەتـــایبەت و

 هـــــاتنە یلەســـــەرەتا .زۆرخرابتـــــرە
 بە ،خومـیینی ئێران ڕژیمی سەرکاری
 مـاڵ بەخـاوەن دەکەیـن ئێوە) دروشمی

 هـاتە چەشنە لە  دروشمی سەدان و(
 لە وەزاڵەهـــاتوو خەڵکـــی و ســەرکار
 بەڵێـــــــنەی بەو پەهــــــلەوی ڕژیمــــــی
 وەرگـرتن کەڵـ  لێرەدا. کرد دڵەۆش

 مــــاڵ گرننـــی دیســـان دروشـــمانە لە 
 یەکێـــــــ  ئەوەیە دەرخەری و دیــــــارە

 خەڵکی کۆمەاڵییەتیەکانی لەخواستە
 .                        .ئاساییە

 لەســــــــەر دروشــــــــمانە ئەو ڕاســـــــتە 
 نەبـووە کارینەر کوردستان جەماوەری

 ڕژیــمە بەو دانیـان کــوردقەت گەلـی و
 ئێـران خەڵکی بەاڵ  نەناوە، ننریسە

 ژیـــــــانێکی و ئاســــــایش چــــــاوەڕوانی
 هەر.  بــوون ئێــران یلەڕژیمــ ئاســودە
 ژیــانی پــێچەوانەوە بەئاشــکرایە وەک

 .خراپتربـــــــــــوو ڕۆژبەڕۆژ خەڵـــــــــــ 
  یـــــــکڕین پێشوو ساڵی تاچەن ئەگەر

 ئەژمـــار دەســـکەوتێ  و هیـــوا مـــاڵ 
 بەکـــــرێ بەداخەوە ئێســـــتە دەهـــــات
 مــا  چینـی بـۆ تەنــانەت مـاڵ گرتنـی

 پڕۆســــــەێیکی کــــــۆمەڵنە ناوەنــــــدی
 هەمــــــــــوو دۆخەش ئە .ئەســــــــــتەمە
 ڕژیــم، سیاسـەتەکانی بـۆ دەگەڕێـتەوە

 وهە  یینـــــــــاوخۆ سیاســـــــــەتی هە 
 ڕژیــم بەرپرســانی گەنــدەڵی .دەرەکــی

 ئیــــدارەکردنی ســـەقەتی ،سیســـتەمی
 واتـــا ماڵیـــات،بەو وبەتــایبەت واڵت
 روەتەســـــ ســــەرمایەدار کەســــانی کە

 هەژاری هێ ی و زیاتردەب  وسامانیان
 نەبـــــــــوونی .دائەبەزێـــــــــت تادێــــــــت
 کـــراو دیــاری یاســـاێیکی و چــاوەدێری

 گرتنـی کرێ بە و کڕین نرخی لەسەر
 ئــــاڵۆزبوونی ئەوە بەدوایدوا مــــاڵ،و
 دەاڵڵ کەســانی بــوونی و مــاڵ بــازاری

 لەالیەن مـاڵ بازاری کردنی وکۆنترۆڵ
 سیاســــەتی هەروەهــــا .کەســــانە ئە 

 زیادەخوازیەکــانی وەک ڕژیــم دەرەکــی
 دەســــــــتێوەردانی و دەســـــــنرتن بـــــــۆ

 و ئیـــــــن  ب نـــــــاردنی و نـــــــاوچەکە
 ترۆریســتیەکان گــروپە کردنــی دابــین

 یــــبردن اڵنبەتا و بوارێکدا لەهەموو

 مــــافی کە واڵت ســــامانی و روەتەســــ
 ئێـــرانە، بەشـــەۆراوی خەڵکــی ڕەوای
 کە گەمارۆوەکـــــــان قورســـــــی بـــــــاری

 هەژاری خەڵکی شانی سەر کەوتوەتە
 هۆکـاری ودەیـان ەئەمان هەموو ئێران
 خەڵکی کە ئەوەی هۆی بووەتە دیکە،

 هەژارتــــــــــــربن، ڕۆژبەڕۆژ ئێـــــــــــران
 کارەســاتێکە لەســەدی۱٧ هەاڵوسـانی

 ڕۆژانە ناچــــارن ئێــــران خەڵکــــی کە
 .کەن نەر  پەنــ ە و دەســت لەگەڵــی
 ئەو بێکــــــاری و هەژاری لە نوســــــین
 ئەوەی نایـــات،بەاڵ  دوایـــی خەڵـــکە

 لێکـراوە، باسی و ڕوویداوە ماودا لە 
  .!مـــــــــــاڵە قەیرانـــــــــــی چەمکـــــــــــی

 ،شـــــوێنی حەســــانەوە شـــــوێنی مــــاڵ
 و کێشـــــــــە لەهەمـــــــــوو پەنــــــــابردن
 مرۆڤەکـــان، کە ڕۆژانەیە گرفتەکـــانی
 جـــائەگەر. دەبــن توشــی لەکــۆمەڵنە

 مـــاڵ کردنـــی دابــین یـــان نەبـــ  مــاڵ
 .چیە؟ ب ؟چارە کێشەێی  بۆخۆی

 پێشـــەکی،دەزانین لە ســـەرەن ێ  بە
 چەمکـــــــی ئـــــــازاری و دەرد ئاســـــــتی
 ڕەنــنە .گــرانە چەنــدە اڵمــ قەیرانـی

  لەسەر زۆرمان یـــــــــــهەواڵ ماوە لە 

 شــارەکان قەراغــی. بـ  بیســت خەڵــ  حـاڵی و مــاڵ بــ  و رەییئـاوا 
 کەس نەبـ  اچـاریلەن و بەناوماڵە تەنیا کە ماڵنەلێ  لە لێوانلیوە
 توانــای لە ئەوەش کردنـی دابــین تەنـانەت بەاڵ .تێــدابژیت نـاتوان 
 ماڵەکــان کـرێ کارەسـاتە، لەئاسـتی ڕوویـداوە ئەوەی. نـیە زۆرکەسـدا
 ژیـان وێـڕای. دەژیـن مـاڵە لەیەک بنەماڵە چەندین کە زۆرە ئەوەندە
 دەستەواژەگەلێکە گۆڕستان، و جۆگەلە لەنێو ژیان شەقامەکان، لەسەر

 بەهـۆی کرێکـاران .دەبێـتەوە ئاسـایی تادێـت هەژار چینی لەنێوان ەک
 گرتنــی بەکــرێ هێنــاوەتە ڕویــان مــاڵ، کــرێ و هۆتیــ  بەرزی نرخــی

 لەســـــــــــەرەتای یەک لەدوای یەک دەوڵەتەکـــــــــــان .ســـــــــــەربانەکان
 دەکەن، لەئێـران ماڵ کێشەی چارەسەرکردنی لە باس هەڵبژاردنەکان

 گەندەڵی و درۆ لەسەر ومەتەحک ئەو بۆنیادی کە ئەوەی بەهۆی بەاڵ 
 چاوەڕوان وەک سەرکاریان هاتنە دوای بە دەوڵەتەکانیش دامەزراوە،
 مەحمــوودی دەوڵەتــی لە. نــاکەن جێبەجــ  دروشــمەکانیان، دەکــرێ،
 سەرەڕای دسپێکرا،"مێهر مەسکەنی بەناوی پڕۆژەێی  ، نژاد ئەحمەدی
 ونبــو زۆر، زەحمەتـی و هەوڵـدان پــاش بنەمـاڵە هەنـدێ  کە ئەوەی

 کە ئەوەی هــــۆی بە پـــڕۆژەش ئە  ئەن ــــامی بەاڵ  مـــاڵ، بەخـــاوەن
 کرێیــان بە دواتـر و کــڕی ماڵیـان چەنــدین سـەرمایە خــاوەن کەسـانی
 وەزیری جێنری .مەسکەن بازاڕی لە زیاتر هەاڵوسانی هۆی بوە ئەدا،

 ژمارەی ٤۹ لەساڵی ئامارەکان دوایین پێی بە:  وتی ڕژیم ڕێنەوبانی
 هەزار۱۱٧ ملیـۆن ،شـەش ئێران لە بنەماڵە هەزار۱۱۱ و ملیۆن٠۱

 . دەکـــرێ بەرئــاورد لەســەد۱۱ بە ڕێـــژەی ئە  و کــڕێچیین بنەمــاڵە
 روەتسە لە لێوانلێوە کە واڵتێکن خاوەن کە ئێران جەماوەری بێنومان

 ئێســتا دۆخەی ئە  و ئاســودەن ژیــانێکی ،شــایانی سروشــتی سـامانی و
 بـــۆ جەمـــاوەری تێکڕایـــی یشۆڕشـــێک بە مەگەر نایـــات پێـــی کۆتــایی
 ..ئاخوندی ڕژیمی ملهۆڕی دەسەاڵتی ڕووخانی
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ـــی ـــ یكەوە هەیلەت 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 ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  م 

ـــ  ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــا  و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ ـــەمای  رێورەســمەكە لە پــاش پەی و رەقــ  و س
 . نەتەوەكانی ئێران

 وەاڵتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 22361132113152:کومیتەی ناوەندی
 223611326121823 :پێوەندی هەولێر
 22361118116133 :پێوەندی سلێمانی

http://www.sazmanixebat.org 
www.facebook.com/sazmanixebat 
http://www.khabatmedia.com 
   htt//www.lawan.info 
www.facebook.com/lawanixebat             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comail:  Em TEKOSHAN 
 .انـــــــــــران و و جێهـــــــی، ئێـــــــریننـەواڵ و رووداوی گـــــد هــــەنــچ

 

 ئێــران، بۆکاروبـاری یەکنرتووەکـان نەتەوە مرۆڤـی مــافی تـایبەتی هەواڵنێـری ڕەحمـان، جاویـد
 ســەرکوت کـرد،و ڕێکەـراوەیە بە  ئێران،پێشـکەش لە مـرۆ  مـافی بـارودۆخی لەسـەر ڕاپـۆرتێكی

 ســــاڵ وێنەتــــرین بــــ  بە ی،32 ســــاڵی خەزەڵــــوەری مــــاننی ناڕەزایەتیەکــــانی وتونـــدوتیژی
 بە ئاخونــدی ڕژیمــی كە كــردووە لەوە باســی دا ڕاپــۆرتەكەی لە نــاوبراو هەروەهــا.لەقەڵەمــدا
 و خۆپیشــاندەران، لە کەس هەزاران ئــازاری و کوشــتن بــۆ ئەمنیەتیەكــان هێــ ە بەكارهێنــانی
 دەســـت ئەوکەســـانەی: وتـــی و كـــرد کـــراون، بەســـەر دەســـت ناڕەزایەتیەکانـــدا لە ئەوکەســـانەی

 ی88 ڕێكەوتـی چوارشـەممە ڕۆژی هەروەهـا.سـەپێندراوە بەسـەر سـێدارەیان س ای رکراون،بەسە
 دادوەری و ئەمنـی هێـ ی: ڕاینەیانـد لەڕاپۆرتێکدا نێونەتەوەیی لێبوردنی ڕێکەراوی خەرمانان،

 بە سێکســی دەســتدرێژی وێــڕای خەزەڵــوەر، مــاننی ناڕەزایەتیەکــانی دەسبەســەرکراوانی ئێــران،
 .شــــکەن ەوە ژێـــر کەوتـــونەتە بەربـــاڵو بەشـــێوەی کارەبـــایی کـــابلی و وچێـــ لـــولە، شـــیلەن ،

 لە باسی باڵوکراوەتەوە،" مرۆڤایەتی ڕوخانی" لەژێرناوی کە نێونەتەوەیی لێبوردنی ڕاپۆرتەكەی
 کەســــایەتی لەنــــاوبردنی و ترســــان بەئامــــان ی بەنــــدکراوان جنســــی و جەســــتەیی شــــکەن ەی
 ڕێكەـراوی ڕاپۆرتی بەپێی .كردووە زۆرەملی، انپێنانید بە ناچارکراون كە وهەروەها بەندکراوان
 شــــێوەی بە بەنــــدیەانەکان لە ئێــــران ڕژیمــــی ئەمنیەکــــانی هێــــ ە نێــــونەتەوەیی، لێبــــوردنی

 شــۆکی و جنســی شــوێنی بە بیــبەر ســپرای پژانــدنی سکســی، جنێــوی بەناچــاری، ڕووتکــردنەوە
 .دەنئە بەنــــــــــــدکراوان شــــــــــــکەن ەی ئــــــــــــازارو پیــــــــــــاوانە، ئەنــــــــــــدامی بە کارەبــــــــــــایی

 ئینت امـــی، هێــ ی مەئمـــورانی هاودەســتی لە باســـی دا ڕاپــۆرتەكەی درێـــژەی لە ڕێكەــراوە ئەو
 بەشــێوەی مــرۆ  مــافی پێشــێلکردنی لە دادوەران و زینــدان بەرپرســانی ئەمنــیەت، و ئیتاڵعــات
 .كردووە بەرباڵو،

 

 ســـــەربە غەیــــ انیەی دێهاتەكــــانی زۆربەی
 بێلــــاویەوە بەدەســــت خوزســــتان پارێ گـــای
 .دەناڵێنن

 

 .ئێران پێتەختی تارانی لە کەوتنەوە ئاگر و تەقینەوە بەردەوامی
 

ــا، ەریهەواڵـد ڕاپـۆرتی پێـی بە ــا بەاڵ  هەیە نـاوچەیە لەو دێهـات ۱٠ ئیلن  تەنی
 بێبەشـن، ئـاو لە دیـکە گونـدی پەن ـا و بـوەتەوە کە  تاڕادەێیـ  گونـد۱۱کێشـەی

  .هەیە ئاویـــــــان ســـــــاعەت 1 تـــــــا5 مـــــــاوەی بە ئەوەش حەوتە لە دوڕۆژ و
ــوونی وێـڕای ــانی ب ــای بەرپرس ــۆ خوزسـتان پارێ گ ــەری ب ــی چارەس ــوونی قەیران  نەب
 مەجــــدەمی، جەعــــ ەر بــــارەوە هەرلە .هەربەردەوامە کێشــــەیە ئە  بەاڵ  ئــــاو

ــدامی ــومەنی ئەن ــی ئەن  ــاژە بە غەیــ انیە بەش ــدنی پڕۆســەی بە ئام  بە ئــاو گەیان
ــتان بەشـەی ئە  گونـدی سـی ــۆ ئـاو: وتـی خوزس ــی بەاڵ  دەچێـت گونـدانە ئە  ب  هێ 

ـــــتنەوەی ـــــاو گواس ـــــوونی ئ ـــــاو کە نـــــیە ب ـــــێوەی ئ ـــــاوێن بەش  .بنـــــوازێتەوە خ
ــاوبراو ــی ۆژیڕ کە ن ــپەڕ ی٧ هەین ــا بەهەواڵــدەری پۆش ــدا لە ئیلن : وتــی وتووێژێک

ــــدایە، کـــوڕی و کە  پڕۆســـەیە ئە  ــــۆ هەروەهـــا تێی ــــان، هەنـــدێ  ب  لەناوچەک
ــــــــــــای لەالیەن ــــــــــــوازی دەزگ ــــــــــــانکەر بە خێرخ ــــــــــــاو ت ــــــــــــردراوە ئ  .نێ
ــــاوچەی دانیشـــتوانی.کـــراوەتەو کە  تـــانکەرانە ئە  ژمـــاری لە ڕۆژبەڕۆژ بەاڵ   ن

ــ انیە ــۆمت٥٤ لە غەی ــاری ریکیل ــەممە ڕۆژی ئەهــواز، ش  هاوکــات جــۆزەردان ســ  ش
ـــی لەگەڵ ـــی بـــۆ ڕەمەزان جەژن ـــان نـــاڕەزایەتی دەربڕین  لە ئـــاو لەنەبـــوونی خۆی

ــبەر  وێــنەی نــاڕەزایەتیە، ئە  پــاش. کۆبــونەوە نــاوچەیە ئە  بەڕێــوەبەری بەران
ــان زۆرلە ــراوە تۆڕەکۆمەاڵیەتیەک ــی کە باڵوک ــدێکیان الق ــان کە هەن ــانی زۆربەی  کەس
ـــــــوون، ەنتەم ـــــــۆی خوارب ـــــــاچمەیی فیشـــــــەکی تەقەی بەه  .برینـــــــداربووە س

 مــاننی یەک لەمــاوەی داوە بەڵێنیــان ڕووداوانە ئە  پــاش حکــومەت بەرپرســانی
 .چارەسەربکەن کێشەکان داهاتودا

 وتەبێـژی"کەماڵوەنـد بێهـروز پوشـپەڕ، ی88 ڕێكەوتـی شەممە پێنج ڕۆژی
 لە ئــاگر کەوتــنەوەی لە باســی لەهەواڵێکــدا نــاوکەیی وزەی ڕێکەــراوی
 .کرد" نەتەن  ناوکەیی دامەزراوەی

ـــردو حەوتــویی لەکاتێکــدایە ئەمە ـــی بــنکەی لە تەقینەوەێیــ  ڕاب  نی ام
 هەواڵدەریەکان، هەواڵی بەپ .دا ڕوی تاران شاری ۆژهەاڵتیڕ لە خەجیر

ـــان) نــاوی بە گروپێــ  ـــنەوەی( وطــن یوزپلنن ـــان بــنکەی تەقی  نەتەن ی
 بـی بـۆ نێـردراوە گروپە ئە  لەالیەن کە ئیمەیلێ  بەپ .گرتووە لەئەستۆ

 ئێـران ئەمنیەتـی سیسـتەمی نێو لە گروپە ئە  ئەندامانی فارسی، سی بی
 .هەیە چاالکیان و بەشدار
 پێشـتر و نەداوە، پیشـان هەڵوێسـتێکیان هـیچ ڕژیـم بەرپرسـانی تائێسـتا
 :وتی ناوکەیی وزەی ڕێکەراوی وتەبێژی" کەماڵوەند بێهروز

ــــانی خەســـارەتی ڕوداوە ئە   ــــووە گی ــــانی و نەب  دامەزراوە ئە  چاالکیەک
ـــــــان بەاڵ .بەردەوامە ئاســـــــایی بەشـــــــێوەی ـــــــدا، لەهەم ـــــــابین کات  ف
ــتەس  میــدلبەری دامەزراوەی لە ئێــران موشــەکی مەیبەرنــا کارناســی"هین
 : وتی لەتویتێکدا"کالی ۆڕنیا

 کـردووتەوە بـاڵوی ئێـران ڕژیمی ناوکەیی وزەی ڕێکەراوی کە وێنانەی لەو
ــنەوەکە کە دیـارە وا  شــوێنی و تــاران بەکــاتی بەیـانی ی۲ ســاعەت تەقی

 : وتی ناوبراو.بووە ئێران سانتری یوژی مونتاژی ناوەندی ڕوداوەکە،
. دیـاربووە فەزایـی مـاهوارەی لە کە بـووە لەئاسـتێکدا تەقیـنەوە ئە  گڕی

ـــــا ـــــی بەراوردە ئە  هەروەه ـــــایی دۆخـــــی بەپێ  وێنـــــانەی لەو جوگرافی
  .کراوە دیاری گوگ  ماهوارەیی وێنەی و باڵوبونەتەوە
ـــــاوکەیی وزەی ڕێکەــــراوی ـــــدی ڕژیمــــی ن ـــــوەر مــــاننی لە ئاخون  خەزەڵ

ــ  لە زووانە بە  سـانتری یوژ ماشـینی نـوێی جیلـی کە ڕاینەیانـدبوو  نەتەن
 .دەدرێ پیشان

 زەوینێکـی ژێـر متـری۱،٧ قـواڵیی لە هەروەهـا متـرە، هەزار۱۱۱ لە زیـاتر نەتەن  دامەزراوەی
ــــــراوە درووســــــت هەوایـــــی هێرشــــــی لەکـــــاتی دامەزراوە ئە  پاراســــــتنی بـــــۆ کە هەیە  .ک
ـــی بە ـــان، پێ ـــاوکەیی وزەی دامەزراوەی هەواڵەک ـــران ن ـــوەتە ئێ ـــان ی ب  ،ســـایبری هێرشـــی ئام

ــدە ــانی هەرچەن ــاری دەکەنەوە ڕەدی ئێرانــی بەرپرس ــان تەقیــنەوەی وهۆک  تەقیــنەوەی خەجیری
 .هەیە ڕژیـم بەرپرسـانی وتەکـانی لە گۆمانیـان زۆرکەس بەاڵ  نـاوبرد، پـارچین گـازلە کۆگای

ــارچین ــاڵی پ ــێنەی ۲۱۱۱ لەس ــانە، ج ــاوی بەاڵ  گۆم ــۆی ن ــنەوە ئە  خەجیر،بەه  کەوتە تەقی
ـــ .ســـەرزمانەکان ـــانزانی بەپ ـــدی لە اریەک ـــۆڵینەوەی ناوەن ـــتراتژی  لێک ـــونەتەوەیی س  لە ونێ

 پێـ  وتەقەمەنی چەک تۆنێ نە لە  لەوەدایە گۆمان و زۆرە تۆنێلێکی خاوەن واشێننتۆن،خەجیر
 دەوروبەری گەورەی قەوارەی چەنـدین لە هـاتووە ئاسۆشـێتدپرێ  لەڕاپـۆڕتێیکی هەروەها. دێنن

ــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــی نەتەن ــــــــــــــــران ڕژیم ــــــــــــــــاتد درووســــــــــــــــت موشــــــــــــــــەک ئێ  .ەک
 موشەکی لە شوێنانە ئە : وتی ڕاپۆڕتێکدا لە ڕابردوو ساڵی ئەمریکا، بەرگری زانیاری ئاژانسی

ــتیکی ــاران بالس ــریتیە کە ت ــان ب ــامەی و لەهێ ەک ــدان بەرن ــانی بەرهە  و پەڕەپێ  موشــەک هێن
 .دەکەن پشتیوانی

 یەکنرتووەکان نەتەوە ڕێکەراوی ڕاپۆرتی
 .ئێران لە مرۆ  مافی لکاریپێشێ لەسەر

 
 

 

ــــــــــــــنەوەی ــــــــــــــارێکی دۆزی ــــــــــــــاددەی گەورەی ب  م
 .دا ئێرانی بارهەڵنرێکی لەناو( هێروئین)هۆشبەر

 لەنــاو هێرۆئینیـان گرامــی كیلـۆ 523 بـارێكی كە كــردووە لەوە باسـی ئازەربای ــان کۆمـاری گـۆمروکی 
 .دۆزیــوەتەوە ئاسـتاڕا، مەرزی لە بــووە كشـتوكاڵی پەلــی و كەل هەڵنـری كە دا ئێرانــی بـارهەڵنرێکی

 لە جێنیرکراو بارێكی توانیان گۆمروک فێرکراوەكانی سەگە: دەڵێت ئازەربای ان كۆماری گۆمروكی سایتی
ـــو ـــی و كەل لـــولەو نێ ـــدۆزنەوە دا كشـــتوكاڵی پەل ـــارە ئەو, لولەکـــان بڕینـــی پـــاش و ب  .دەربێـــنن ب
 کیلۆگرامیان ۶۱۱ قورسایی بە( هێرۆئین)هۆشبەر ماددەی بەستە ۹۹۶, وواڵتە ئەو گۆمروکی وتەی بەپ 

 ملیۆن ۲۲ دا ڕەش بازاڕی لە بارە ئە  نرخی( آز توآل ویر)هەواڵدەری ڕاپۆرتی پێی بە و دۆزیوەتەوە،
 دا، وواڵتە بەو هاتنی پاش بوو کرا دیاری بارهەڵنرە ئە : دەڵێت ئازەربای ان کۆماری گۆمروکی.یۆرۆیە

 بە بـارهەڵنرە ئەو ئێـرانیەكەی شـۆفێرە لە لێکـۆڵینەوە ێسـتادالەئ.بـڕوات قەزاقستان بەرەو کەشتی بە
 كوشـتن، تـاوانی دۆسیەی بابەتەوە بە  پەیوەند لە و کردووە، پ  دەستی مورادگوڵی عەبولڕەزا  ناوی

 کۆمـاری گەڕابـوونەوە، ئێـران لە كە كۆڕۆنـا بە توشـبوو كەسـێكی چەنـد ئاشكرابوونی بەهۆی.کراوەتەوە
 جاروبـار بەاڵ , داخسـتووە باشـوریەکەی دراوسـ  لەگەڵ خـۆی سنورەکانی مە،ڕەشەم ی۱۱ ئازەربای ان

 .بپەڕنەوە سنورەکان لە پێبووە ئێرانیان باری کە دراوە بارهەڵنرانە بەو ڕێنە

    .بەرێ لەناو عەرەب و ئێمە نێوان ئاشتی ئێران ڕژیمی ناهێ ین: نەتانیاهو بنیامین
 کۆماری سەرۆک بااڵی ڕاوێژکاری لەگەڵ لەکۆبونەوەێیکدا" ئۆرشەلیم لەشاری, خەرمانان ی 3 یەکشەممە ڕۆژی ئیسرایی  وەزیرانی سەرۆک" نەتانیاهو بنیامین  

ـــ یەتە ـــی ڕژیمـــی, یەکنرتووەکـــان وی ـــتی داوە هەوڵـــی کە بەوەی تاوانبـــارکرد ئێران ـــان واڵتە و ئیســـرایی  نێـــوان ئاش   . بەرێـــت لەنـــاو عەرەبیەک
 تاریکی قۆناغی بۆ بنەڕێننەوە ئێمە دەیانهەوێ ئێران دیکتاتۆرەکانی,  بڕۆین نوێ کۆمەڵنەێیکی و پێشکەوتن بەرەو دەمانهەوێ ەئێم لەکاتێکدا: وتی نەتانیاهو
 ایی ئیسر .لەناوبەرێت عەرەبیەکان واڵتە و ئیسرایی  لەنێوان وپەیمان  ئاشتی ئێران بهێ ن کەناب  کردەوە تەئکیدی ناوبراو . ناوەندی چاخی ئایینی حاکمیەتی

 بە ڕێکەوتـنەی ئە  ئێـران ڕژیمـی بەاڵ  ڵـنەاد ەکەکدد پێوەندیەکانیان کردنەوەی ئاسایی بۆ مێژووییدا لەئاڵۆگۆڕێکی عەرەبی یەکنرتووەکانی وی یەتە و
,  هەڵوەشاندەوە ئیسراییلی یگەمارۆکان فەرمی بەشێوەی ئیماڕات.دەزانێت فەلەستینی خەڵکی پشتی لە خەن ەرێ  وبە داوە لەقەڵە " زارانە شەرمە ڕێکەوتنێکی

 ئەمریکـا کۆمـاری سـەرۆک بااڵی ڕاوێژکاری" کۆشنر جرد . هاتووە پێ  ئەمریکا کنرتوەکانی وی یەتەیە نێوبژیوانی بە ئیمارات و ئیسرایی  ڕێکەوتنی و
 ســەرۆک لەگەڵ ێکەوتنیچــاوپ لە نــاوبراو.کــردووە ســەفەری نــاوچەکە بــۆ عەرەب و ئیســرایی  نێــوان ئاشــتی پێشــکەوتنی بــۆ دیــکە جــارێکی
ــی ئیســرایی  وەزیرانـی ــ  دۆناڵـد: وت ــیناریۆی ، ترام ــتی خـۆرهەاڵتی س ــوو ناوەڕاس ــوبە کـو ن ــی ێ ــدا" کۆشـنر وتەی پێ ــان زۆرکەس لەکاتێک  وابیری
ــتی ڕێـنەی لە پێشــکەوتن کە ئەکـردەوە ــ  و نـاکرێ ئاش ــیە دۆخەکە باشـتربوونی بە هیواێی ــاتنی لەکـاتی , ن ــ  دۆناڵـد ه ــکی بـۆ ترام ــ کۆش , پیس
ـــد ـــێنەی ئومی ـــ  ج ـــوایی ب ـــرتەوە هی ـــا گ ـــاژە بە هەروەه ـــی بە ئام ـــوان ڕێکەوتن ـــاڕات نێ ـــرایی  و ئیم ـــی ئیس ـــانە ئە .  وت ـــی,  ڕێکەوتن  ئاسایش

ــا هاوکاریەکـانی ــاڕات و ئیســرایی , ئەمریک ــبەر ئیم ــەی لەبەران ــر هـاوبەش هەڕەش ــات پتەوت ــاهو .دەک ــژە نەتانی ــی دا لەدرێ ــد گەاڵڵەی :وت  دۆناڵ
 , هاتووە بەدەست ئەمریکا پشتیوانی بە کە عەرەبیەکان واڵتە خواستی و ترام 

ــــاند دەرفەتەی ئەو  واڵتە و ئیســــرایی  هاووپەیمــــانی کە ڕەخس
ــان ــ  عەرەبیەک ــۆی بەب ــ ,  فەلەســتین ڤێت ــت پێ  ئەگەر بــۆیە بێ

 ســـەبر تاهەتـــایە دەبـــ  ، ببـــین فەلەســـتین چـــاوەڕێی ئـــێمە
   .بکەیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 

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

