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 پێڕست
 

--------------------------------------------------------- 
 
 

 ٢: الپەڕەی..............  ٨١٠٢  :بابەتی ساڵی
 

---------------------------------------- 
 
 

... ..... ڕیبخخیددددی سخخا   04 لە دەکخخور خخخارییی   بەرهەمخخ  کوردسخخ ا  لە ئێسخخ ا سەرینسخخەر   شوناسخخاویی   -١
 عەل  بدیغ : د مانە............................................................................................... 

 کەماڵ کەر مخ ....... ..............................................خومە ن   ف ویی د یەالدێژ ی٢٢ سا ەی چل -٢
 میدەتخ  مەنسودر .........................................ساردکوتا   ئاسن  دە ە چویر درێژەی د یەالدێژ ی٢٢ -٣
 مەتخنن شاها......... ........................................................... ما ەدە کورد با هەر سەرکەدتن -0
 سەرمەس   جەمنل ................................................................. سودرەکا  هێڵە کا بودنەدەی -٥
 ئەحخمەدی سامال................................................................................  ف وی دژی شێعی -٦
 ژ لەما...... ..........................................ئێیی   لە ئنسالم  توتالن ار زم  سەرەتای یەالدێژ ی٢٢ -٥
 ...................... دەرچو کوردس ا  پەالماردین  فەرمان  لەمەدبەر ساڵ چل درۆ، هەدی ێک  بناغەی لەسەر -٦

 ئەسخخکەندەری ئەحخخمەد.............................................................................................. 
 فەرەج  ئەردەاڵ ... .................نێونەتەدە ندی   اسای لە کوردس ا  خە ک  ی"ڕەدی بەرییی" یەالدێژ ی٢٢ -٧
 ما پەڕی پنام...... .............. كوردس ا   ك  خه ی ریینه ربه سه د  عاداڵنه خاڕییی    له مێژددی  ك   ه ڕه الپه -٢
 شەمس  ساری .......... ..........................................................................جەالد  بڕ اری -٩
 باسننوی.. ...............تێدەپەڕێت  کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  خە ک  لەدژی جنهاد فەتویی بەسەر ساڵ 04ئەمڕۆ  -١4
 ننخورۆژ........................ ................................سخاڵ لەمەدبەر دری  04ف ویی جنهاد دژبە کخورد،  -١١
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 رمان  فه ی سا ه 04  ادی اڵدێژ یه ی٢٢بانەی ئێیی  بە كوردس ان  كان  حنزبه هادكاری ندی ناده: رییە ەندریدی -١٢
  کوردس ا  د کورد.................................................................................   ن  خومه جنهادی

 
 

 ٢٨: الپەڕەی....................  ٨١٠٢  :بابەتی ساڵی
 

 حەسەنزیدە ئاسا. د....... ............................................. کوردس ا   ک  خه دژی به جنهاد ساڵ ٣٩ -١
 شەڕەف  سما ل... ........هادبەش  سناسن  کان ییک   بە یە ش ن تا یش ننەدە بەرژەدەند   لە تێگە ش ن لە -٢
 ما پەڕی پنام.... ...................  مانانه قاره تێك  موقادمه ، كارینه نا ه جه هێیشێك  سا هات  الدێژ یه ی٢٢ -0
 مێییدی کاردی .. ............................................کورد  نەتەدەی خاڕییی   د مانەدە د جەالد بڕ اری -٥
 نوچەنێت...... ................................... دی دژی کوردی رۆژهەاڵت دەرکید؟باچ  خومە ن  ف ویی جنها -٦
 کوردس ا  مند ا..... ................بود  بنانود د دیقعنەت لە دددر خومە ن  جنهادی فەرمان : کاچنیی کی س -٧
 سوسنالنسم یمیدی... ..................................................... ..!مێژدددی ی ئادێنه  ه الدێژ یه ی٢٢ -٢
 .................  خومە ن  جنهادی فەرمان  بانەی بە ئێیی  کوردس ان  حنزبەکان  هادکار   نادەندی پە ام  -٩

  کوردکوردس ا  د ................................................................................................... 
 

  ١4٦ :الپەڕەی :٢4١٧: بابەتی
 

 الدێژدی یه ی٢٢ کاڕ ادی له کوردس ا  دێموکییت  حنزب  یش ن  سکیتێیی ئاسا حەسە  ییدە جێگیی. د کان  قسه -١
 موه ەدی عەبدد اڵ.... ................كوردس انە  خە ك  نەتەدە   بەرەنگاری رۆژی یەالدێژ، هەش   د بنست -٢
 ییهندی مس ەفا.... ......................................  تادیبنار؟ خە اا    ا  بادک  اا  خە لە بەرییی -٣
 پنام................  ردد دی بارددۆخدی كام س ێن  به ر سه  له كوردس ا  ر سه با ١٣٥٢ الدێژی یه ی٢٢ الماری په -0
 محەمخمەدییدە خالند............. .................................................. !الری د بێدەنگ  بە ساڵ ٣٢ -٥
 شێیبە گ  فائاد.................. ........................ڕۆژهەاڵتە  كوردس ان  خاڕیییی هێمای یەالدێژ ی٢٢ -٦
  پەرد زی کەر م.... ...............................................................................سپ   جنهادی -٧
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 ١٢٢ :الپەڕەی :٢4١٦: بابەتی 
 

 ییهندی مس ەفا: كید  ئامادە ....................................................داڵتێك  دیینیكیدن  رۆژژمێیی -٢
 ئەحمەدی چەکا ..................................   درێژخا ه تن  اڵ ه كامه ساری خه با رمانێك فه الدێژ یه ی٢٢ -٩
 منن  دئه ممه محه یی ره ................................................................... دژ بە کوردی ” فەرما “ -١4
 ئنما  مورددە س  ...................( .....دتودێژ)کوردس ا   سەر با خومە ن  جنهادی ف ویی د یەالدێژ ی٢٢ -١١
 رەهنمود عنیفا  .....هاتەدەر  خومە ننەدە قا   لە فارس فاشنزم  کوژ   کورد دەس   دی، ژیەاڵدێ ی ٢٢ لە -١٢
       ئاسا ڕدینسەری ........... ی یەالدێژ سا ڕۆژی هێیش  دیعشەکان  ئێیی  با سەر خە ک د خاک  کوردس ا ٢٢ -١٣

 

 

 ١٥٦: الپەڕەی: ٢4١٥: ساڵی بابەتی
 
 

 ساما  ر شەساحێب ...................................... ناد کپ کیدن  دەنگس  د شەش ساڵ جننا ەت لە پێ -١0
 مەجندپور بیی م  مەال ................................................................ !جننا ەتە؟  ا  جنهادە -١٥
 نەجاری جەمال .................................. خوێن  الدین  کورد لە شودشەی یدحاکان  کاماری ئنسالمندی -١٦
  یید قاسم  ئنبییهنم ............كوردس ا    له  اا   خه كان  ته جننا ه د كورد ل  یه دژی له  ن  خومه جنهادی -١٧

 
 ١٧٢ :الپەڕەی :٢4١0: سا   بابەت 

  
 در ا قادر.. .......کوردس ا   ت اڵ رۆژهه لک  خه دژی  له کاتا   بێ ڕی شه ندرین   ه رییه الدێژ، ڕۆژی یه ی٢٢ -١٢
 منییی خ  هنوی............. .............................قوربانندی   لە مێژدد ەك د خومە ن  جنهادی فەرمان  -١٩
 حەق  مەجند............... ...............................رییە ەنیی "کافی" بە کورد کە رۆژێک یەالدێژ، ی٢٢ -٢4
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 لە هەمنشخخە د یەشخخە د شخخانایی لە پخخڕ هێیشخخەدی،الپەڕە ەک  ئەد بەریبەر لە خخخاریییی :مخخوه ەدی دد اڵعەبخخ -٢١
  ئاسای رۆژهەاڵت........................................................................  دەمێنێ ەدە ئێمەدی مێژددی

 
 

 ١٢٢: الپەڕەی :٢4١٣: بابەتی
 

 ئەسڵ سا ح  ناسی ..............ئێیی   كوردس ان  لە كورد نەتەدەی دژی خومە ن  ادیجنه ف ویی لە ئادڕێك -٢٢
 کوێس ا  ف ودح  ............ ن  لە دژی خە ک  کوردس ا   ی خومه«جنهاد»الدێژ، سا ڕۆژی حوکم   ی یه٢٢ -٢٣
 ماڵ ییدێس  که ............................ یەالدێژ سا یۆژی ف ویی جنهادی خومە ن  دژی نەتەدەکەمانە ی٢٢ -٢0
 لوقما  یەهیی   ................................................... ن   تویی خومه منن سا   فه هه ٣٣ی بانه به -٢٥
 ر شەسخاحێب ساما : سایدی  .................................................. بەهمەن  ناهندد مانە لەیەل   -٢٦
    ییده سه بدد اڵ حه عه ................................................................... تێک  سامناک جننا ه -٢٧
 ئامادە کیدن  رەحما  نەقش  ........................هاباد  مه  ک  خه ری تێکاشه هندی شه ٥٩ نادبانگ  د ناد -٢٢
 کاردۆ هە اس ....................................................................... !دەر و یەاڵی نا د پەنجا -٢٩

 
 

 ٢١٢ :الپەڕەی :٢4١٢: بابەتی
  

 فەریمەری سجنم..... .................................. دەس انێك لە سەر هێیش  كاماری ئنسالم  با كوردس ا  -٣4
........................ ه (١٣٥٢ی یەالدێخژی ٢٢) هێیش   ەکەم  هێزەکان  کاماری ئنسالم  با سەر کوردس ا  -٣١
 دیەمم فوید محه...  كوردس ا      له ده ته نگاری نه ره م  به سپێك  قاناغ  دددهه ، ده ی شاری سنه رۆژه ٢0ڕی  شه -٣٢
 قادر در خا...... ............................................  كان  د ناخاشه خاش   ه ری ده د بنیه دێژ ال یه  مانگ  -٣٣
 ئەحمەد مەکاڵدە خ ...... .................................. رۆژی فەرمانە بەدنادەکەی خومە ن . یەالدێژ ی٢٢ -٣0
 یی خ  هاشم ڕه...... ....................................................    ده ته ریی   نه الدێژ ڕۆژی به یه ی٢٢ -٣٥
............................................................  ئایید اویی نەتەدە ەک  دژی بە جەلالدێک جنهادی -٣٦
 عەلنزیدە هنیش..... ........................................... ر   دیینیکه  سێ ساڵ له د  الدێژ، س  یه ی٢٢ -٣٧

http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/222-28
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 دێهقا  بەهمە ....... ............... كامە كوژی لە كوردس ا  لەییری شا ەتحااڵ  د لە دددتوێ  ئامارەكاندی -٣٢
 ... كیی تەعبنی ف وی بە بڕ ارە ئەد هەبود مەیهەبن  مەقامێك  خومە ن  ئەدەی لەبەر :ییدە حەسە  عەبدد اڵ -٣٩
..........  نودسییدە كاماننس دی كامە ەی كار گەری لەژێی سنە شاری خا ن  هەشت مادەی :ەلنزیدەع ئنبییهنم -04
..................  بێت  ا  د نننەكا  مەسەلە بە بادەڕی د پابەند كە نەبود كەسێك خومە ن  :ییدە نودری. د -0١
....................  خومە ن  حكودمەت  تامەتانەی لەد بەشێكە تە ەبنش تەجز ە مەسەلەی :هنجیی مس ەفا -0٢
 د بخودە مەیهەبخ  بڕ خارێك  هەم كوردس ا ، خە ك  سەر با خومە ن  جنهادی ف ویی :ئەمنن  حەسە  ماماس ا -0٣

 ..............................................................................................  سناس  بڕ ارێك  هەم

 

 ٢٧٦ :الپەڕەی :٢4١4 - ٢4١١: ەتیباب 
 

 ر ف  شخه دیر ته........... ..........................................دیم  رده به جنناسا دێک  د  ن  خومه تویی فه -00
 بابا   سدێق... .......کان   می ده ئێمڕۆی ی ڕدینگه د ری کارتێکه پا پشت، ، رچاده سه  ن ؛ خامه ئنمام تویی فه -0٥
 دی حمخه تاح ئه فه.... .......................................  ن    خومه الێه ل  کورد له رمان  جنهاد دژی یه فه -0٦
 سڵ ناسی سا ح  ئه..... ............................................! ....  نامیۆڤانه  د ژ ناسا دی الدێژ یه ی٢٢ -0٧
 هییمى لى به عه.... ..................... كوردس انى ئێیی   مێژددى كورد له  ێكى تاڵ لهر  ده الدێژ بنیه یه ى٢٢ -0٢
  ری كورد ش پیسپك نڤ ما په..... .....................ک  در کیدن  ف وی ه  کوش اری کوردس ا  به به  دی  دی   ره -0٩
  

 ٣4٢: الپەڕەی: ٢44٩: بابەتی 
 

  مه دی عبدیلله....... ........................بچنن  الدێژ یه  ی٢٢  رۆژی  دپنیی ره به ری به  ی دره د خاش  د    به -٥4
 نا یدینپه  ن  ه حسه....... .......................................................... الدێژدی یه ٢٢ری  به ره به  له -٥١
 ت خالند سناده ...................................................... د خاڕیییی  ده س انه الدێژ، رۆژی ده یه ی٢٢ -٥٢
............   تكارینه جننا ه هێیشێك   به ر رینبه به  ریینه ربه سه تێك  مه موقاده س پێكیدن  ده رۆژی الدێژ یه ی٢٢ -٥٣
  دییده سه ر ئه نوه ئه ........................................ ل  كورد    یه ده ته الدێژ هێمای هادپش ن  نه یه ی٢٢ -٥0
 فوید كوردپودر ...... دژی كاماری ئنسالم   ل  كورد به    یه ده ته نگاری د هادپش   نه ره الدێژ رۆژی به یه ی٢٢ -٥٥
 تاح  فه  كاده.... ...................................................... كا  یمودنه د ئه كا  رسه الدێژ، ده یه ی٢٢ -٥٦
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 لنم  باری  سه............. ................................................  ده الدێژ، مێژددی دردس كیده یه ی٢٢ -٥٧
  ر وی  مه. ئاریم ............................................. ك  ه د ریڤه ئێیی   له  ركامار   سه   بژیردن  پاش هه -٥٢
  لنم    سه سه حه ....................................... رێژ م  نێوچادین   ش  ره  ك   ه  ه ، په٦٧  سا    كوش اری -٥٩

 

 ٣٣4 :الپەڕەی :بەیاننامەی حیزبەکان
 

 .................................... اڵت  كوردس ا  ش  سێ پارت د رێكاییدی سناسن  رۆژهه ی هادبه  اننامه به -٦4
 ............ ئێخیی  کوردس ان  یەحمەتکێشان  شاڕشگێڕی کامە ەی د دێموکییت حنزب  هادبەش  رییە اندریدی -٦١
 ........... کوردس ا  سەر با رژێم هێیش  سا ڕۆژی بەبانەی کوردس ا   یەحمەتکێشان  کامە ەی بە اننامەی -٦٢
 اڵت  کوردسخ ا  دژی دیینیکاری رۆژهه  ده نگار بودنه ره ی بهدتود حه"رییە ەندریدی دەست بەکار بودن  کەمپە ن   -٦٣
 یەالدێخژ ی٢٢ بخانەی بە کوردس ا  اڵت  رۆژهه دیینیکاری دژی  ده بودنه نگار ره به دتودی حه کەمپە ن  دیخو ان  -٦0
 ................................................................................... دی ندی پێشخه ناده: بە اننامە -٦٥
...................................  ری کوردس ا  رینسه سه  مننن  یش   له  اندن  ڕۆژی ماته رییه دێژ ال یهی ٢٢ -٦٦
 .............................................................. ئێیی  كوردس ان  بات ندریدی سایمان  خه  ه رییه -٦٧
 .....................................بكیێت؟   د رۆژه د اری یەالدێژدی چ بکیێت؟ چ نادێك با ئه ی٢٢رۆژی لە  -٦٢
 ..................... ما  که ده ته نه دژی  له  ن  خومه تویی فه ی سا ه ٣٢  ادی  له یش   مانگیتن  س   به مه  به -٦٩
 ........................................کاماری ئنسخالم    ڤ کوژی رژێم ی میۆ ده رچدینه الدێژ، ڕۆژی په یه ی٢٢ -٧4

 ئوردپا -ی ماف  میۆڤ  کورد   ه کامه.... ...........................................................................
 .............................................ئێیی   كوردس ان  تكێشان  حمه یه شاڕشگێڕی ی  ه كامه اندن   رییه -٧١
 ............................................................................ حدکا  سناسن   ری ف ه ده  ی  اننامه به -٧٢
 .............................................................................  ه ندی كامه ی ناده  ام  كومن ه په -٧٣
 ....کوردس ا  س ن  ربه سه پارت  ی  اننامه به.  ن که نه  اد  له ما  که له یه عام  د تڵ قه ڕۆژی الدێژ یه ی٢٢ با -٧0
 یام  ر دۆ ه نجده ڕه.... .................... اڵت  کوردس ا  ڕۆژهه  له  ده  ننه   خومه ال ه ڕی قڕکیدن  کورد له شه -٧٥
 ک   ی خخخه هێزی خاریییینخخه ی بخخه بخخا ئنخخییده  که  ه د ننشخخانه     رژ مخخ  ئنسخخالمننه الدێژ هێمخخای درنخخده یخخه ی٢٢ -٧٦

 ................................................................. (فییکسنو )   ه کامه سوسنالنس   دت  رهکوردس ا  
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..............................................  الدێژ یه ی٢٢  ت به باره ێندریدی سپای رییار   کوردس ا  سه رییه -٧٧
............................................     ده ته رخادین  نه بێ ئااڵی به  کاده شه: پارت  ئایید   کوردس ا  -٧٢
  سەنەندەج  سەعند..... ..................................................کامە کوژ نەکا   هەمود هاسان  بە -٧٩

 
 ٣٩٢:  الپەڕەی: کۆمەڵکۆژی لە رٶژهەاڵتی کوردستان

 
 ماكوی .س............. ...................... ١٩٩١ - ١٩٧٩  نێوی   له كوردس ا  اڵت  ڕۆژهه ڕی شه ی ده لێكدینه -٢4
 ماكوی .س... ..........................................دی ١٣٥٩ له كوردس ا  اڵت  ڕۆژهه كان  سنڤنله  قوربانننه -٢١
 ........................................ ١٩٧٩  - ١٣٥٢  سا   دێموکییت حنزب  سەر بە كان  بارینكییده  یولله -٢٢
 .................................................................   ه كامه ڕێكاییدی به ر سه كان  بارینكییده یولله -٢٣
  ئامادە کیدن  رەحما  نەقش ..... ............ئێیی   ئێسالم  کاماری تێیۆری قورباننان   له شێک به ی لنس ه -٢0
  یەدهەری حامند.. ................................................ " قارنێ یوندی  ک  خه    کامه  به کوش اری -٢٥

 
 
 
 

  
 
    

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

9 
 

 

 ٢4١٩: ساڵی بابەتی
 

-------------------------------------------------- 
 

 
ساڵی  0١شوناسخوازیی سەرانسەریی ئێستا لە کوردستان بەرهەمی خۆراگریی کوردە لە 

 ڕابردوودا
  
 

 
 

      
 
  

 عەلی بداغی: دیمانە

 
 ئێیینخخ  کوردسخخ ان  سناسخخن  چارەنودسخخ  کە مێژدد خخ  ڕدددیدێکخخ  بەسخخەر تێخخپەڕی سخخاڵ 04 ئەمسخخاڵ یەالدێخخژی ی٢٢

 بەدەش د دی کوردسخ ان  خە کخ  دژی لە شخەڕ فەرمخان  د جنهخاد ف ویی ڕێژ م ڕێبەری خومە ن ، ڕۆژەدی لەم. یاڕی
 کوردسخ ا  لە شخەڕ کاتەدە لەد. دیخیی ئێییندی لە کورد پیس  چارەسەر   با ئاش ناوییینە هەد ێک  هەمود دەریای

 سخەرچادەکان  د ساما  موس ەعمیە ەک دەک د کییدە ئەمننەت  بە کوردس ا  بودە، بەردەدیم دیجاریدجار شێوەی لە
 د پێشخخکەدتن هەمخخود لە د دریدە نەتەدە خخ  توینخخدنەدەی هەد خخ . چخخودە بەتخخااڵ  نادەنخخد نەدە حکخخودمەت  لەال ە 

 .ەیەڕێ ەدەد هەتادی ی١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ با سەرچادەکەی ئەدەش د کییدە بێبەش پەرەسەندنێکدی
 
  یش ن  سکیتێیی مەدلوددی، مس ەفا کاک لەیەڵ د مانە ەک  مێژدد نەدی ڕدددیدە ئەم سا ەی 04 لە ”کوردس ا “
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 بەڕێز انخدی لەیەڵ بخابەتەی بەد پێوەند خدیر تەدەرێکخ  د بخاس چەنخد د هێنادە پێک کوردس ا  دێموکییت  حنزب 
 .کیددە تادتوێ

 
 بدی؟ کوردس ا  سەر با هێیش ن فەرما خومە ن  کید دیی چ  :پرسیار

 
 ئەد د خخخومە ن  ئخخا ەتو اڵ نخخادێموکییتنک  کەسخخا ەتن  د خەسخخڵەت د تا بەتمەنخخدی بەپێخخ  ڕی بخخنەڕەت کە :وەاڵم

 بخود سیدشخ   دەدی، ئێییندی داڵت  لە جێگنیکیدننا  خەدن  هادبنیەکان  د خومە ن  ئاغای کە مەیهەبننە ننزیمە
 ئەسخ اندنەدەی لێ د داڵت هەمودی کیدنەدەی کان یۆڵ بنیی دەکەدێ ە یدد یۆر اری ت لە تایەدیمەیرید حکومەت  کە

 ی١٣٥٧ سخخا   لە شخخارش سخخەرکەدتن  بە فارسخخەکا  نخخا نەتەدە د بەیشخخ   ئێخخیی  خە كخخ  کە ئخخایید نەی بخخڕە ئەد
 بەر لە. بخود یجنخادی مەسخەلەکە یۆر ڕیدە ەک  تا کوردس ا  لە بەاڵم بەیش  ، ئەدە. هێنابود دەدەس نا  هەتاد دی

 د خەبخخات لە مێژدد خخ  باکگیینخخدێک  خخخادەن  ئێخخیی  د خخکەی نەتەدەکخخان  بەننسخخبەت نەتەدە ەک دەک کخخورد ئەدەی
 ئەیمخودن  هەبخود، ی(کوردسخ ا  دێمخوکییت  حنزبخ ) خخای سناسن  حنزب  تامارکیید دی مێژددی لە. بود تێکاشان 

 هادکخات د بخود تخودڕە پاشا ەتن  ڕێژ م  لە. کیدبود مارتا سناس  ئنییدەیەر   پاشاان  دەک کوردس ان  کاماری
 کامەاڵ ەتنەکان  د سناس  نەتەدە  ، مافە دەدەس هێنان  مەبەس   بە د درد سناسن  لێکدینەدەی د خوێندنەدە بە

 دێموکییت  حنزب  شارشنش سەرکەدتن  پاش. کیدبود پاشا ەت  ڕێژ م  ڕددخاندن  با ١٣٥٧ شارش  لە بەشدیر  
 د ئێخیی  لە تێکاشخا  د کخار بە د خکە ال ەک  لە د تایە ننزیم  لەیەڵ دتودێژ د دینوس ا  بە ال ەک لە ا کوردس 

 لەیەڵ بخود ناتەبخا ئەدەش. دیبخود تەدەر خە خک د مەدەنخ  ننهخادی دردسخ کیدن  د کخید  جێگنی بنیی لە کوردس ا 
 سخەرەتادە لە هەر ئەدی  کە بخود ئەدەش. یدەدرددبەر کەسخان  د خخومە ن  ئخا ەتو اڵ بەرنامەکان  د فنکیی بنەما

 .دەرکید کورد دژی لە جنهادی فەرمان  د ف وی خومە ن  با ەش. خا اندی چادی لە دەدی چقڵێک دەک کوردس اننا 
  

 ئەم سناسخخننەکا  هێخخزە ئەیەر کخخید، ئایی خخانەی چەکخخدیر   بەریی نەکخخ  هێیشخخەدی ئەم لەبەریمخخبەر کخخورد :پرسیییار
 دەدی؟ ڕددی چ  نەکیدبا مقادمەتە ا 

 
 شخەڕی لە) کوردسخ ا  خە كخ  خاڕییی   با ە. ناسییدە نەتیس چاد د ئایی نەتەدە ەک  بە کورد مێژدددی لە :وەاڵم

 بە حکودمەت یۆری هێزێک . بود پێشمەریە هێزی د کوردس ا  خە ک  کا نەدین  د ئایی ەت  نمودنەی( مانگەدی سێ
 سخێ ددیی بەاڵم دی، کوردس ان  پەالماری ئاسمانەدە د یەدی لە د رەدەیۆ ئنمکاناتێک  بە خومە ن  ئاغای فەرمان 
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 لە ناچخار خخومە ن . بخود یەدرە تێکشخان  تودشخ  پەالمخاردەر هنخزی ڕەدی، بەڕیی نەکخ  د قارەمانخانە شەڕی مانگ
 لەسخەر ئەد خا  کە دینخا ئەدە بە دینخ  د ڕییە انخد کوردسخ ان  دژی بە شە ڕیییتن  پە ام  خەیە وەردی ی٢٦ ڕۆژی

. بکخیێ چارەسخەر دتخودێژ د د خالا  بە کوردسخ ا  کێشەی کە دی ننشا  ئاییی پاشا . تێگە انددە خییپ کوردس ا 
 د پخخخخنال  هەر ئەدەش دەرکەدت بەدیخەدە بەاڵم. پە خخخخامە بەد دی ەدە ئەرێننخخخخ  دەاڵمخخخخ  کوردسخخخخ اننش خە كخخخخ 

 بخا بکخیێنەدە پاشخ ە د تە خار د بخاەنەدە کڕێخ خا خا  پەالماردەرەکخا  هێخزە ئەدەی بخا بخود کات لە کەلکوەرییتن
 .کوردس ا  خە ك  سەر با دددبارە پەالماری

 
 بزددتنەدەی نەکیدبا، مقادمەت  دێموکییت حنزب  تا بەت  بە سناسننەکا  هێزە د کوردس ا  خە ك  ئەیەر ڕددنە

. دەبخود بێخدەنگ  د کپ ودش ت جوداڵنەدەکە ناد ار مادە ەک  با دەبود،د قەرەبودنەکیید شکانێک  تودش  کوردس ا 
 هادکخخات. ئێخخیی  ئنسخخالمن  کامخخاری ڕێژ مخخ  شخخودم  دەسخخ ەاڵت  ژێخخی دەکەدتخخنە یددتخخی کوردسخخ ا  خە كخخ  هەردەهخخا
 خە کخخ  سەرینسخخەر   سناسخخ  بخخزدتنەدەی لەسخخەر خەریپخخ  شخخوێنەدیری کوردسخخ ا  سناسخخن  بخخزددتنەدەی سخخەرکوت 
 .دیدەنا ئێییننش

 
 هاتودەتە شاڕش بە کە ئێییندی ئنسالمن  ڕێژ م  لەبەریمبەر نەدەبوی کورد دە ێن کە هە ە دەنگ کامە ێک :پرسیار

 بخخا کە دەسخخەاڵت نێخخو شخخەڕخوییەکان  بە دی بنخخانودی ئەمە چخخونک . بیدبخخا چەک بخخا دەسخخ   د ڕیدەسخخ ابا سخخەرکار
 چننە؟ بانگەشە ە ئەد با دەاڵم ا  ئێوە. بسەپێنن کوردس اندی بەسەر خا ا  هە مەنەی هەمنشەی

 
 حنزبخ  بەتخا بەت  د کوردسخ ا  خە كخ . ننخنە خا دی لەجێ  ئەدە بەاڵم جنادییەکا  بودچە با ڕێزم لەیەڵ :وەاڵم

 دەک منلنشخا هنزی چ حکومەت، هێزەکان  پەالماری بەرینبەر لە دردست خوێندنەدەی د هە سەنگاند  بە دێموکییت
 پاسخدیرینەدە سخوپای د ئەرتەش بە حکخومەت ن چەکخدیرەکا هنخزە هێیش  هەردەها د نادچەکە لە چەکدیر د بەسنج

 ئنزنخ  د دینەنخا دەسخت لەسخەر دەسخ   چخونک . شانای نە جێ  د بەجێ کارێک  ئەدە د کید مقادمەتنا  د ڕیدەس ا 
 خا خدی لەجێخ  باچخودنە ئەد کە یخوتم چ  لەبەر بەاڵم. بکیێ قەاڵچا نەتەدە ەک د سەرکوت بزددتنەدە ەک نەدی
 :نننە

 
 دێمخخوکییت حنزبخخ  د کوردسخخ ا  خە كخخ  ئێخخیی ، لە تخخایە حکخخودمەت  سخخەرکاری هخخاتنە سخخەرەتای لە هەر یەکەم؛

 بە ئەدی  کەدیتە بخخکە ؛ چارەسخخەر حکخخومەت لەیەڵ کوردسخخ ا  مەسخەلەی د خخالا  د دتخخودێژ ڕێگخخای بە دی هەد نخا 
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 کوردس ا  سەر با المارپە بە بود تاری  حکومەت  ئەدە بەاڵم. کیددە دۆخەکە لەیەڵ مامە ە ا  بەرپیسنارەتننەدە
 بخا رێگخا ەک  هخن  ڕیسخ ندی لە دم دینخا دێموکییتنکەکخا  چارەسخەرە لەبەردەم بەربەسخ   د دیخسخت دتودێژی ڕێگای

 .ڕەدی بەربەرەکانننەک  د مقادمەت لە جنا نەهێش ەدە کوردس ا  خە ك 
 

 چارەنودسخ  ئەدی نەبخود، خاڕیییی د مقادمەت شێوە ە بەد کە ئێیی  د کەی بەشەکان  لە خا باشە بەاڵم دووهەم؛
 چ ؟ بە بود ئەدی 

 
 هان  شێوە ەک بەهن  کە دەکید سناسەتنا  د ڕەف ار شێوە ەک بە هەبود  ال ە  د هێز کوردس ا  لە هەر سێهەم؛

 لێهات؟ چن  ئەدی  چارەنودس  باشە. ڕینەدەس ن ڕێژ مدی بەریمبەر لە د نەدە  حکومەت
 

 کخاری کوردس ا  خە ك  کە دەردەکەدێ باما  بەکیدەدە بکە ن، مێژدد ە ئەد  ییسە ئەیەر ساڵ 04 ددی   چوارەم؛
 مانەدەی د بودە رێژ مدی هەمبەر لە چەکدیر نا  بەریی   کە کورد نەکا  هێزە. کیددە مقادمەت  کە کیددە دردس  
 د نەکید مقادمەتنا  ینەتەدینە ئەد بەاڵم مادنەدە، مە دیندی لە کە دەبنننن ئێس اش دیقع، ئەمیی کیدۆتە خا ا 

 سەرکەدتن ڕەمزی با ە. چود لەدەست ش ێکنا  هەمود هە بژیرد، بودننا  تەسلنم تەنانەت د چادەڕدین  د بێدەنگ 
 هە بخژیرد ڕێگا ەک  دێموکییت حنزب  د کورد ڕیس ە. دەیەڕێ ەدە مقادمەتە ئەدە با مە دینەدی لەد کورد مانەدەی د

 خە كخخ  ئێسخخ اش د مخخادەنەدە مە خخدینەکەدی لە تێکاشخخەڕ د سخخەربڵنند بەاڵم ،هەبخخود قورسخخ  د یۆر تێچخخود ەک  کە
 .خەباتکارەکاننەت  هێزە لە هەر هنوی ا  چادی کوردس ا 

 
 د ڕیدەسخ ا شخەڕ مخادە ەک بخا مخانگە سخێ شخەڕی د کخورد بەریی خ  د کوردسخ ا  سخەر بخا تاری  هێیش  ددیی :پرسیار
 بخا بخود؟ کخێ ئەسخ ای لە ئەمە تادین . بود  ئەنجام بێ بەاڵم یاڕێ،هاتە کورددی د ڕێژ م نێوی  لە دتودێژ پیس 

 مانەدە؟ ئامام بێ دتودێژەکا 
 

 دتخودێژ پیسخ  د ڕیدەسخ ا شخەڕ مادە ەک دەفەرمود  ئێوە جارەی بەد کوردس ا  با تاری  هێیش  ددیی ڕیس ە :وەاڵم
 لە. بخخود کوشخخ ن کخخات بخا ڕێخخژ م ک نک تخخا ئەمە کە یخخوتم پێشخ یدی پیسخخنارەکەی دەاڵمخخ  لە بەاڵم ئخخاریدە، هخاتاتە
 پڕسخخ  چارەسخخەری مەبەسخخ   بە دتخخودێژ د د خخالا  بخخا خخخومە ن  ئاغخخای خەیە خخوەر ی٢٦ پە خخام  مخخنەدە ڕیدنخخگەی

 پەالمخخاری بخخا بخخودە رێخخژ م هێزەکخخان  ئامخخادەکیدن  خخخا د سخخایماندی  د حەسخخانەدە بخخا بە کخخود نەبخخود، کوردسخخ ا 
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 لەیەڵ د کوردس ا  با هاتن تارینەدە لە هە ئەت بەڕدی ەت چەند هەر ئەدە بەر لە. کوردس ا  سەر با دددبارە ا 
 هە ئەتخ . نەبخود  ننایپاک ئەدی  بەاڵم هەبود، د دیر ا  جارێک چەند کوردس ا  خە ك  نوێنەڕی ەتن  هە ئەت 

  خە كخخ د کیدبخخود فارمخخو ە خا خخدی چەنخخد لە کوردسخخ اننا  خە كخخ  دیخخخویی   کوردسخخ ا  خە كخخ  نخخوێنەڕی ەتن 
 سکیتێیی دەکیێ، کوردس ا  لە ئنسالم  خودموخ ار   لە باس کە تەنانەت دی؛ ننشا  ئامادەی  یۆر ش  کوردس ا 

 دەخخت خە ا   ڕێژ م ڕیس ندی لە چودنکە بەاڵم. دەردەبڕێ ئامادە   ئەدەش با دێموکییت حنزب  کات  ئەد یش ن 
 ئاسخ ەدی لەد خخای رێخژ م کە هەر با ە پیسە، یدن چارەسەرک نەک کوردس ا  دددبارەی پەالماری با هەبود کڕ ن 
 د دەد ەت هە ئەتخ  کخاری بە یوێخدی  بخێ بخدی؛ کوردس ا  یوندەکان  د نادچە د شار پەالماری دەتوینێ کە د  ەدە
 تخا جاریدجاردی فاڕم  لە کە سەپاند کوردس اندی بەسەر شەڕێک  د پێکیدەدە دەست پەالمارەکەی کوردس ا  خە ك 

 ئەسخخ ای لە ئاشخخ ناوییینەکا  هەد ە نەیە شخخ ن  ئاکخخام بە تخخادین  کە ڕددنە یۆر بخخا ە. هە ە ەیدرێخخژ ئێسخخ اش
 .ئنسالمننە کاماری ڕێژ م 

  
 دی؟ ڕددی چ کوردس ا  لە ددی ە. بکە ن دتودێژەکا  شکس   کار گەر نەکان  لە باس دردتی کەمێک ئەیەر :پرسیار

 
 مخن بخادەری بە بخودبێ ئخاڕیدی لە کخار گەر د جنخددی شێوە ەک  بە ژدتودێ بڵێ  جارەی بەم دتودێژێک ڕیس   :وەاڵم
 دتودێژەکانخدی لە د بخودە کورد نوێنەری ەتن  هە ئەت  ئەندیم  کە هادڕێنا  لە  ەکێک لە من چودنکە نەبود، هەر

 ەرمخ ف دتخودێژی سەعات ننو مادەی با ئەد ش د جار  ەک تەننا دیننش نەدی جار چەند لەد کە بنس ودە لێم بودە؛
 تێنخدی دیی هنچخ  ئەد خش کە. هەبخود حکومەتخدی نخوێنەرین  د کوردسخ ا  خە كخ  نخوێنەڕی ەتن  هە ئەت  نێوی  لە

 خە خک سخەر بە بخودبێ کار گەر   نەیە ش نەکەی ئاکام بە تا نەبودە دتودێژێک بڵێنن دەکیێ با ە. نەکییدە باس
 لە رێخژ م هێزەکخان  د کخورد نێخوی  لە هەبخود سختئایڕبە کە نەبخێ ئەدە تەننخا. کوردسخ ا  سناسخن  بزددتنەدەی د

 بە ئەمجارە خا  د پاشخ ەتی د تە خارتی د خسخ ەدە ڕێخک خا خا  دددهەم جخاری بخا ڕێخژ م هنزەکخان  کە کوردس ا ،
 خوێنخاد   نخابەریمبەری شەڕێک  دەرەنجامەکەش . دی ەدە کوردس اننا  پەالماری درێژخا ەن یەدە بەرنامەی د پنال 

 ئەدینەش هەمخود بەرپیسا ەتن  د کوردس ا  خە ك  لە یۆر کوش ارێک  د کوشت د دێیین  های ودەب د کەدتەدە لێ
 .کیدبود منلن ار زە کوردس ان  کە ڕێژ مە ئەس ای لە
 
 رەدینەکیدن  د کوش ن د ییتن. بود مەتیسندی لە بەتەدیدی خە ك ژ ان  هەبود  ڕێژ م هنزەکان  شوێنێک هەر لە

 .کوردس ا  خە ك  ڕۆژینەی ژ ان  لە بەشێک بە ببود کوردس ا  خە ك  یم ئنعد د ی ندی  با خە ك
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  خارمەت  بە کوردسخ ا  دێموکییت  حنزب  تا بەت بە سناسننەکا  هنزە پەالمارەدی ئەم بەریمبەر لە بود سیدش نش
 لە کە یدکخ تامخار بێوێنە خا  خخاڕییی نەک  د مقخادمەت د شخەڕ مخاڵ، د ینا  لە کوردس ا  خە ك  هەی نەکیدن  د

 ئەد تێچخخخودی دێمخخخوکییت حنزبخخخ  د کوردسخخخ ا  خە كخخخ  بخخخا ڕیسخخخ ە. دەمێنخخخێ د مخخخادەتەدە درەدشخخخادە   بە مێخخخژدددی
 ئێسخخ اش د دیدە شارشخخگێیینە سناسخخن  بزددتنەدە ەکخخ  بە پەرەی ئەمە بەاڵم بخخودە، یۆر مقخخادمەتە د بەربەرەکخخان 

 لەسەر بودننا  سودر د کوردس ا  خە ك  بودن  س سنا د ڕێژ مدی فشاری بەریمبەر لە کوردس ا  خە ك  خاڕییی  
 .خو قانددە کوردس اندی لە سناسن  د د س انە ماف تەدید فەیی ەک  د دیقعە ئەمیی ڕەدیکاننا  مافە

  
 د ساما  ڕدیننوە، کوردس ان  لە موس ەعمنیە ەک دەک هەمنشە دەسەاڵتندی دە ەی چویر لە ئنسالم  کاماری :پرسیار

 ئێسخ اش ڕەنگبخێ کە چەک قورسخ ی ن بە د پێشخێ بیدۆتە کورد لەیەڵ نەرم  شەڕی بیددە، ااڵ بەت سەرچادەکان 
 دەیە ؟ پێک کوێ لە دیهاتوددی لە ئنسالم  کاماری د کورد. دیدە کوردی بزددتنەدەی لە نە انبێ دەد ەتا  لە یۆر
 بگە ؟ پێک جێنەک لە دەکیێ ئەسڵە   ا 
 

 کخخیدەدەی د ڕەف خخار کوردسخخ ا ، د ئێخخیی  لە ئنسخخالم  کامخخاری اڵتدیریدەسخخ ە سخخاڵ چخخل مێخخژددی ئەیمخخودن  :وەاڵم
 د یەبیدیەنخخگ ڕێگخای بە پیسخەکا  چارەسخخەری بخا ڕێخژ م ڕدینننخ  جخخاری د خوێنخدنەدە ڕێخژ مە، ئەم کاربەدەسخ ان 

 د؛ نابێ جێگنی داڵتە لەم دێموکییس  ئنسالمندی کاماری حکومەت  چویرچنوەی لە کە دە ێنن پێ ئەدەما  ئەمننەت 
 ڕییخار   ڕێگخای بخا ە. نایە  خا ا  کامەاڵ ەتن  د سناس  ڕەدیی دیدیی د ماف بە ئێییننش نەتەدەکان  د خە ك 
 ننزیمخخ  جێگنیکیدنخخ  د خا خخدی تەدیدتنخخ  لە ننخخزیمە ە ئەد ڕەدکخخیدنەدەی ڕێخخژ مە، ئەد دەسخخت لە ئێخخیی  خە كخخ 
 .بەرپیسنارە د دێموکییت سناسن 

 
 یف ویخای د د خالا  کاتێخک هەمود خا ەت ، تا بەتمەند   خادەن  کە کوردس ا   خە ك سناس  بزدتنەدەی بەاڵم

 لە هخخا ەک هەر بە ئەیەر. دەیینخخێ کوردسخخ ا  خەلکخخ  مافەکخخان  دەسخخ ەبەری بخخا تێکاشخخا  ڕێگاکخخان  لە  ەکێخخک بە
 بە کە ببخێ دردسخت تێخدی ئەدەی ئنسخ عدیدی د، بخێ پاشەکشخە بە ناچخار حکخودمەت ئێییندی بەسەر ییڵ هە ومەرج 

 هەنخخد بە ئەدە دەبخخێ کخخورد ببخخێ؛ خخخاش پیسخخە ئەم چارەسخخەری بخخا ڕێگخخا کوردسخخ ا  خە كخخ  مافەکخخان  بە دیننخخا 
 دەهخا ئەیەری لە هەبخێ ئەدە خا  ئامخادە   دەبخێ کوردس ا  سناسننەکان  هنزە د کوردس ا  خە ك  با ە. دەربگیێ
 بەس ێنەشدی لەد د بقاینەدە کوردس ا  خە ك  سناس  بزددتنەدەی بیدنەپێش  قایینج  بە دەرفەتە ئەم دۆخێکدی،

 .بن بەبەرنامە د هەست لەسەر
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 بخاس چخا  ئێخوە دەکخا، مقادمەت د خەبات ئنسالمندی کاماری ڕێژ م  لەبەریمبەر سا ە 04 دێموکییت حنزب  :پرسیار
 دەسخخکەدتەکا  ەدی  پێ خخا  ڕی بخخنەڕەت لە دەکە ؟ دە ە ەدی چخخویر لەد مقخخادمەتە د تێکاشخخا  ئەم دەسخخکەدتەکان  لە

 چنن؟
 

 یۆری تێچخودی ئنسالمندی کاماری رێژ م  بەریمبەر لە خەبات ساڵ چل لە دێموکییت حنزب  کید باسما  دەک :وەاڵم
 خە کخ  هێخزی د دەرفەتەکا  لە باش  ا  دیبێ دەست لە باشنش  دەرفەت  ڕەنگە د بەرکەدتوە یۆر خەساری بودە،

 سناسخخ  بخخزددتنەدەی بخخا یۆر شخخ  دەسخخ کەدت  بەاڵم. دەرنەییتبخخێ کخخ کەل تێکاشخخەری  هەمخخود توینخخای د کوردسخخ ا 
 لە د سخخخنودردیر یۆر ئنمکانخخخات  بە سخخخەخ دی یۆر هەلخخخومەرجێک  لە  ەکەم. کخخخیددە دەسخخخ ەبەر کوردسخخخ ا  خە كخخخ 
. ڕیبگخیێ پخێ لەسەر ئێییندی کوردس ان  لە سناس  بزدتنەدەی تویننو ەت  یەلندی دژی د دڕندە ڕێژ مێک  بەریمبەر

 لە شخەقادێک چەنخد کوردسخ ا  خە کخ  د یی ە کوردسخ اندی بەسەر سناس  تەدید فەیی ەک  ئێس اش تا کە بنننندە
 د نەتەدی ەتخ  هەسخ   بخودن  مە دینخدی لە د تێکاشخا  بە دێمخوکییت حنزبخ . لەپێشخ ی  ئێیی  د کەی نادچەکان 

 یۆرتخخی نەتەدی ەتخخ  بخخادەڕی د ەسخخته سخخەردەمانێک ئەیەر د کخخیددە بەهێزتخخی یۆر کوردسخخ اندی لە شاڕشخخگێیینەی
 ئەدەی باشخودر  ی ن ، هەتخا کوردسخ ا  نخادچەی بخاکودر  ی ن لە ئێسخ ا بخود، د خار پێخوە نادچە ەک  ڕەنگدینەدەی

 .شوناساویی نە پیس  د ارە د تاخ
 

 ودبە کخ نەمخادەتەدە، قەتخنس نخادچەکەدی د کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵتخ  د ئێخیی  سنودری لە هەر کوردس ا  بزددتنەدەی
 کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵتخ  خە كخ  سخا ە چخل کە ئایخادیر  سناسخ  خە كخ  د داڵتخا  لە یۆر د بڕ خوە داڵتان  سنودری
 نخخوێ ی ن ئێسخخ ا پخخێش ڕۆژ چەنخخد. مەدەنننەکخخان  د سناسخخ  د نەتەدی ەتخخ  مخخاف  دەدەسخخ هێنان  بخخا پێخخنە لەسخخەر

 هخاتبود تێندی کە بادە باڵد ئێیی  با ەکا  ەکگیتود نەتەدە میۆڤ  ماف  شودڕیی نوێنەری ڕەحما ، جاد د ڕیپارت 
 دشنار سناسن  بزددتنەدە ەک  کوردس ا  لە کە دەکا لەدە تەعبنی ئەدە. کورد  ئێیی  لە سناس  ی ندیننان  ننوەی

 .هە ە هەس ما  لەسەر د
 
 ئنسخالمن  کامخاری ڕێژ مخ  پنالنەکخان  بەریمخبەر لە خاڕییی خا  د مقخادمەت بە کوردسخ ا  خە كخ  کەالمدی  ەک لە

 د کەس بەد د سخ ەکاننا  د مخاف لەسخەر تەدید خا  د درد بەرچخادڕددنن  سناسخننەکاننا  هنزە ڕێگای لە د ئێییندی
 .دەکەنەدە ئێییندی لە سناس  ننزیم  د ئێیی  دیهاتودی لە بنی کە دیدە ال ەنانە

  



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

16 
 

 یەالدێژی ی٢٢ سا ەی 04 هەم ەدە،کید دیمەیرین  سا ەی ٧0  ادی هەم ڕۆژەدی چەند لەم دێموکییت حنزب  :پرسیار
 بخا چخا  خەبخات مێخژددی لە پاشخاانە بەد ئێخوە حنزبخ . هێنخا ەدە بنخی کوردسخ ان  لە ڕێژ م جننا ەتەکان  د ٢٥

 چننە؟ بەرنامەی د دەڕدینێ ئێیی  دیهاتودی یاڕینکار نەکان 
 

 د کخخیددد  ئەیمخخود  ارەساتنشخخ ک د ڕدددید یۆر هە ە، تێکاشخخان  د خەبخخات یۆری ئەیمخخودنێک  ئخخێمە حنزبخخ  :وەاڵم
 هە ەتخخ ، دێمخخوکییت حنزبخخ  کە تێگە شخخ نەی د ئەیمخخود  ئەد بەپێخخ . تێکاشخخانە د خەبخخات مە خخدین  قخخا بودی
 خە كخ  دەبننخدرێ، ڕێژ مخدی دەییاکان  لەنێو بەرچاد ناتەبا   خا دی ە، حا ەت  خییپ ی ن لە ئێیی  حکودمەت 

 هەژیری،. دەردەبخڕ  نخاڕەیی ەت  جاریدجخار بەشێوەی ڕۆژینە د هاتود  دەیی ە ڕێژ مە ئەد چەنگ لە بەیش   ئێیی 
 د سناسخخ  فشخخاری هە چننخخوە، ئێخخیی  خە کخخ  بە تەنگنخخا  کخخامەاڵ ەت  جاریدجخخاری کێشخخەی د بنکخخاری د نەدیری

 بە د، کەدتخوە دەدەر بەتەدیدی ئێخیی  خە كخ  ژ خان  بەسخەر ننشخانەکان  ئێخیی  حکومەت  لەسەر دەرەدە ئابودر  
 بخا جنخدد ا  چالشخ  هەمود خا  ئەدینە. بەرەدڕدد ە فشخارێک چ لەیەڵ کە د خارە ننخزیمەدە د حکخودمەت بە کییئاش

 بخخارددۆخە ئەم. بخخودنەتەدە ڕێخخژ م بەرەدڕددی ی خخاتیەدە جنخخد نەت  د تەدژم بە خە خخک د کخخیددە دردسخخت حکخخومەت
 د سخخخایماندی  لە پنوەنخخخد ەدی لەد دێمخخخوکییت حنزبخخخ . خە خخخک نخخخاڕەیی ەتن  بخخخزددتنەدەی بخخخا باشخخخە دەرفەتێکخخخ 

 بە ئێیینخخخ  ئاپای سخخخنان  د کوردسخخخ ا  لە سناسخخخننەکا  هنخخخزە لەیەڵ هادکخخخاری شخخخێوەی لە د بەخادیچخخخودنەدەدی
 پێشخبنن  هەلخومەرجێک  د ئەیەرێخک هەر با خای ئێمە حنزب  هەردەها. دەکا دیهاتود سە یی تایەدە خوێندنەدەی

 .دەکا ئامادە نەکیید د کیید
 

 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   - پەڕی کوردس ا  د کورد  ما: سەرچادە
 

-------------------------------- 
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 ی گەالوێژ و فتوای خومەینی٨٢چل ساڵەی 
  

 
 

      
 
  
  
 

 کەماڵ کەریمی

 
 تخخا   ڕۆژێکخخ  بخخودە یەالدێخخژ ی٢٢ موسخخەد ق، ددک خخور خە کنخخ  دەد ەتخخ  دژی لە ١٣٣٢ سخخا   کود  خخای ددیی لە
 ئێیینخخ  لە ئایید خخا  هەناسخخە ەک  حاسخخ ەم بە سخخا ەدی لەد کە ئێیینخخدی خە کخخ  یە نخخ  د بنخخی لە ەبنینەکخخییدل

 حەمە د ک خخاتار   چنخخگ لە ڕییاربودننخخا  هنخخویی بە خە خخک کوردسخخ اننش لە ئەددەم. هە کێشخخابود قە ییناد خخدی
 خا انخد سخا   ٣٥ کە ئومێخدێک د هنخوی. ددەکی یاڕینکار نەکاننا  چادەڕدینن  د مە دی  هاتبودنە تێکڕی بە ڕەییشا
 بەدیخەدە چەنخد هەر. دەد هخات پاشخا ەت  ڕێژ مخ  ڕددخان  بە دی١٣٥٧ سا   لە ئێیی  یەالن  ڕیپەڕ ن  بە هەتا
 لە مەنخد ل د تخا  تەننا د بکا خاش پێ د   خە ک کە ئاریدە نەهاتوەتە یاڕینێک دەرکەدت کە نەچود پێ یۆری
 دێموکییسخ  نخادی بە ئەد خا  ببننەدە درد جنادیی نەکا  لە ئەیەر بەاڵم. پێکیی کە ا جێگاڕ دەسەاڵت کورسن  سەر

 لە د بنیکیدنەدەکخان  لە کانەپەرسخ انە پاشخاانێک  بە تایە خا  ئەمخ  د دەکخید خە ک لە ید م  پێشکەدتنەدە د
 کە پێنەچخخود یۆری .دەدی پێشخخکەدتناوییینەی بنخخیی ئاسخخەدیرێک  هەر نێخخوبیدن  لە هەد خخ  ئنسخخالمەدە ئخخااڵی ژێخخی

 کوردسخ انەدە لە مخافاوییینە د ئخایید بنیێکخ  چەشخنە هەر دژی ەتنخ  بخا خا خا  ڕەشخ  نننەت  تایە دەسەاڵتدیرین 
 لە سخەرەنجام د نەغەدە لە ددیتخی د سخنە لە سەرەتا کوردس ا  شارەکان  لە شەڕهەاڵ سا  بە ئەدی . پێکید دەست
 دێیینخ ، د کوش دی  بە خە ک لە جگە ساڵ چل ددیی کە کید شەڕێک پەلکێش  کوردس اننا  د ئێیی  خە ک  پادە

 .نەبودە با ا  دەسکەدتێک  هن  ئەمنننەتننەکا  د ننزیم  د سناس  قە یینە قود بودنەدەی
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 ڕەچخادکیدن  بەبخێ کوردسخ ا  موسخو مان  خە ک  دژی لە خومە ن  جنهادی ف ویی سەرەنجام د شەڕینە ئەم درێژەی

 بە کوردسخ ا  خە کخ  سخەرکوت  بخا ئێخیی  ننزیمننەکخان  هێخزە هەمود ڕیسپاردن  د ئا نن  د سناس  عورفێک  هن 
 د کخیدەدە ی نخددد خە کخدی بنخیی لە ڕۆژەی ئەد تخا ن   خادی دی،١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ لە کافیی  دژی لە شەڕ نادی

 بە تخاری  دەسخەاڵتدیرین  کە مێخژدد ەک. کخید تامخار ئێیینخدی تخار ک  د ڕەش مێخژددی لە د کەی ڕەش  الپەڕە ەک 
 بێبەیە نخخانەی سخەرکوت  د نودسخخنبود انەدە ئێخیی  جاریدجارەکخان  نخخادچە ئخایید اوییی خە کخخ  خوێنڕشخ ن  د شخەڕ

 .دەکید حنساب خا ا  با سەردەر نەک دەک داڵتنا  ئایید اوییین 
 

 بە کوشخ اری د یونخد دە خا  ن سخودتاند شخارەکا ، بامبارین  بە کوردس ا  یوندەکان  د شار پەالماردین  بە ڕێژ م
 لە ئایید اویی نخخا  بەریی دەنگخخ  کپکیدنخخ  هەد خخ  کوردسخخ ا  الدینخخ  بەکخخامە   ئێعخخدیم  د دیننشخخ ودین  کخخامە  

 لە پێشخمەریە هێخزی تێکشخکێنەری یەبخیی د کوردسخ ا  خە کخ  بەربەرەکانێ  د خاڕیییی هەرچەند. دەدی کوردس ا 
 هێخخزە ناسخخییدە، مخخانگە ٣ شخخەڕی بە کوردسخخ اندی خە کخخ  خخخاڕییی   دەر  سخخەر پخخڕ مێخخژددی لە کە مانگخخدی ٣ مخخادەی

 هێزەکخان  پاریسخ ن  بخا بکا ناچار خومە ن  کە کید یەدرە دەها شکس ێک  تودش  ئنسالمن  کاماری هێیشبەرەکان 
 دت هە سخخوکە شخخێوییی بە د ددی ە بەاڵم بکخخا؛ شخخەڕ ڕیدەسخخ اندن  دیدیی د بکخخاتەدە بخخاڵد یەاڵڕێخخزی  ی٢٦ پە خخام 

 بەمجخارە. نەبخودە پشخت لە باشخ  نننەتێکخ  هخن  پە خامە ئەد دەرکیدنخ  کە دەرکەدت کوردسخ ا ، با نێیدریدەکان 
 ببننخدرێ ەدە بخا کاتخا   ڕێگەچخارە ەک  ئەدەی بەبێ سا ە چل کە شەڕێک دەسپێک  سەرەتای بە بود یەالدێژ ی٢٢
 بود؟ چ  ئاکامەکان  د سەپا اندیکوردس  سەر بە با شەڕە ئەم بەاڵم. هە ە درێژەی کوردس ا  لە
 

 د ئامانجەکخخخان  دەد هێنخخخان  بخخخا دەکخخخید خەبخخخات  مێژبخخخود لە ئەیەر دیبەشخخخکییددی کوردسخخخ ان  لە کخخخورد نەتەدەی
 ال ە  لە سخایماندرید خەبخاتێک  کە بود دە ە چویر کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  لە نەتەدە نەکان ، مافە دەس ەبەرکیدن 

 لەال ە  بەردەدیم ڕێکاییدە خخخ  د سناسخخخ  تێکاشخخخان  لە جنخخخا د دەکخخخیی ڕێخخخبەری کوردسخخخ انەدە دێمخخخوکییت  حنزبخخخ 
 ننوێکخدی د سخاڵ مخادەی لە کە دەکید ی0٧-0٦ سا ەکان  چەکدیری شاڕش  خادەندیرەتن  دێموکییتەدە، تێکاشەرین 
 بخخودن  بە کوردسخخ ا  خە کخخ  ئێخخیی  د خخکەی نادچەکخخان  لە جنخخادیی هەربخخا ە. خسخخ بود دەلەریە شخخا ا  دەسخخەاڵت 

 بەرە ەکخخخ  دێموکییتخخدی، حنزبخخ  ڕ زەکخخان  لە د شاڕشخخخگێڕینە ئێییدە ەکخخ  د ئخخایید اوییینە د نەتەدە خخ  بنیێکخخ 
 پاریسخخ ن  بخخا بخخود  فنخخدیکاری ئامخخادەی کەس هەییری  بە نێو انخخدی لە کە هێنخخابود، پێخخک خەبخخات بخخا بەهێز نخخا 
 بە کوردسخ اننا  کە ئێخییننش چەپخ  ییدیڕێکاخ چەنخد لەدەی جخگە. ١٣٥٧ شاڕشخ  پخاش لە یەلەکە خا  دەسکەدت 
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 کەسخخێک کخخامە ە تخخاری  لە الشخخەدە لەد. هەبخخود تێکاشخخاننا  لەدێ دەدی شخخاڕش بخخا پ انسخخننەل پخخڕ نخخادچە ەک 
 بنیکیدنەدە ەکخ  چەشخنە هەر دژی کانەپەرسخ انە فکی   پاشاانێک  بودن  بە کە ییتبود دەس ەدە بە دەسەاڵتنا 

 یەڵ لە شەڕ نادی بە یین  فیسەتنا  بە دەسەاڵتەکە ا  کیدن  قا م د پاریس ن با با ە هەر. بود  ئایید اوییینە
 ڕێژ مخ  دژی شاڕشخ  لە ئێحساسخنانەدە هەمخود بە کە سەردەم ئەد نەیین  د ساد لکە خە ک  هەس   لە شاڕش دژە
 د کوردسخخخ ا  خە کخخخ  سخخخەرکوت  بخخخا د بێخخخنن پێخخخک لخخخێ لەشخخخکی ا  د دەریخخخی  کەلخخخک کیدبخخخود بەشخخخدیر نا  شخخخا

 کوشخ ن، چەنخد هەر سخا ەدی چخل لەم. بکە  کوردس اننا  ڕەدینەی شاڕش قا مەی سەنگەرە ئەد دەس بەسەردیییتن 
 سناسخخەت  لە بخخودە بەشخخێک کخخورد تێکاشخخەرین  لە یۆر ژمخخارە ەک  ئێعخخدیم  د کەس هەییری  بە کیدنخخ  ی نخخدین 

 کە چەپە ەکاننخخخا  ئامخخخانجە بە یننوەنە خخخان و تەننخخخا نە ئەدی  بەاڵم ئێخخخیی ، ئنسخخخالم  ڕێژ مخخخ  سخخخەرکوتکارینەی
 تێگە شخ ود نا  بەریی ئاس   بە کورد تێکاشەرین  بە کود بگە ، کوردە نەتەدە   بزددتنەدەی  ەکجاری سەرکوت 

 بەردەدیم د جاریدجخار شخێوییی بە د شاڕشخگێڕەکاننا  حنزبە لە پش نوین  بە دیخویی نەکاننا  د ماف ڕەدیبودن  لە
 بنخی حەسادە   بە ڕێژ م دەسەاڵتدیرین  نە انهێش وە ڕۆژێک تەنانەت د دەبنەدە اسەتەکان سن د ڕێژ م ڕددبەڕددی

 .بکەنەدە کوردس ا  لە
 
 بخودە نخوقم کوردس ا  لە ئەمنننەتننەکانندی د ننزیم  کێشە یەلکادی لە ڕێژ م ئەیەر ساڵ چل ددیی د کاتا ندی لە
 د ڕەسخخخە  حنخخخزبە ڕێخخخبەری بە کخخخورد بخخخزددتنەدەی ێ،نخخخابنن خو خخخدی بەردەم لە دەربخخخایبود  بخخخا ڕێگەچخخخارە ەک د

 لە ئنسخ ا کخورد. بڕ خوە سەرکەدتن بەرەد یۆر ا  مەددی ەک  ڕێکاییدە نەدە د سناس  بویری لە پێشکەدتناوییەکان 
 بەرەد سناسخخننەکا  هادکێشخخە لە کخخار گەر فخخاک ەرێک  بە بخخود  بەرەد نێودەد ەتنخخدی د نخخادچە   سناسخخەت  ئاسخخ  

 ئێسخخ ا کخخورد ، پشخخ نوین  شخخاخەکا  تەننخخا دەیخخوتیی لەمەدبەر سخخاڵ چخخل ئەیەر. دەنخخێ هەنگخخاد یاڕینکار نەکخخا 
 کامخخاری ڕێبەرینخخ  تەنخخانەت کەس لە کە ڕۆژهەاڵت نێوخخخای لە ملنخخانننە چەنخخد هێزێکخخ  خخخادە  کخخورد بخخزددتنەدەی

 لەسخخەر کخخار گەری ێدەتخخوین کە بەهێخخز د پلاماسخخن  پێگە ەکخخ  خخخادە  بخخوەتە دەرەدەش لە د نخخنە شخخاریدە ئنسخخالمنش
 .هەبێ ئێییندی لە یاڕینکاری با پالنێک هەر دیڕش ن 

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
-------------------------------- 
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 ی گەالوێژ و درێژەی چوار دەیە ئاسنی ساردکوتان٨٢
 
  

 
 

      
 
   

 مەنسوور مروەتی

 
 د ننشخخخاندەر جارێخخخک بە کخخخام هەر کە هە ە دی ڕۆژیەلخخخ  د ڕدددید د بخخخانە یۆر کخخخورددی هخخخادچەرخ  مێخخخژددی لە

 ڕێبەندین  ی٢. هاتوە کورددی یەل  سەر بە کە کارەساتێکە پێچەدینە بە  ا نەتەدە   سەرکەدتنێک  بنیهێنەرەدەی
 بخزددتنەدە ە ئەم مێژدد نەکخان  د خاش ڕۆژە لودتکەی بە دەکیێ کورددی ڕییار اویی   مێژددی لە هەتادی ی١٣٢0

 د حخوکمەت  ەکەم دەک محەمخمەد قخایی نەمخی پێشخەدی ەتن  بە ،”کوردسخ ا  کامخاری“ رۆژەدی لەد چونکە دیبندرێ،
 .دیمەیری مهاباد شاری لە کوردی کنان 

 
 لە یۆر شخخما  نگی سخخ  د شخخودم ڕۆژی د ڕێخخکەدت خوێنخخاد نەدی د هەسخخ انەدە د هەرەس پخخڕ مێخخژددە لەم هەر بەاڵم

 حەمەڕەیی بڕ خاری بە محەمخمەد قخایی پێشخەدی لەدیردرینخ  ڕۆژی ،١٣٢٦ خاکەلێوەی ی١4 دێنە با هە ە، مێژددماندی
 پودشخپەڕ ی٧ خخومە ن ، لەال ە  کورد نەتەدەی دژی لە جنهاد فن ویی ڕۆژی ،١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ پەهلەدی؛ شای

 بخخامب  بە سەردەشخخت شخخاری د کیماشخخا  ڕۆژیدیی ەل یەردە یونخخدی پەالمخخاردین  ڕۆژەکخخان  ،١٣٦٧ پودشخخپەڕی ی٣١ د
 مودشخەکننەکەی پەالمخارە ڕۆژی ،١٣٩٧ خەرمانخان  ی١٧ ڤننە ؛ تادینەکەی ڕۆژی ،١٣٦٢ پودشپەڕی ی٢٢ شنمنا  ؛

 …د کە رۆژی یۆر ڕیس ندی لە د کوردس ا  دێموکییت  حنزب  سەر با ڕێژ م
 

  دەک لەال ەک. بکیێ خوێندنەدەی یاشەننگادە ددد لە دەکیێ کە مێژدد نانە ە دێس گە لەد  ەکێک یەالدێژ ی٢٢
  بەریی   هێمای بە بود کە ڕۆژێک د کەشەدە ال ەک  لە د، دری تێدی کوردی قەاڵچای بڕ اری کە ڕەش ڕۆژێک 
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 .کوردس ا  سەر با تاری  ئنسالمن  حکودمەت  چەکدیرین  هێزە ال ەنەی هەمە هێیش  بەرینبەر لە کورد حەماسن 
: یخوت  خخومە ن . دی کوردەکخا  دژی لە تونخدی دتخارێک  ١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٢ پێش ڕۆژ چەند خومە ن  ئا ەتو اڵ

 دەبخخێ دەد ەت. بچخخنەدە بەیژ انخخدی بەتونخخدی دەبخخێ ئەدی . دی  کافیەکخخا  ڕ خخزی لە کوردسخخ ا  ئخخاژیدەینڕینەی ئەد"
. بێ ەدە بەرهە س نا  بەتوندی ەشئەڕت. بچێ ەدە بەیژ اندی بەتوندی ژیندەرمێیێ. بێ ەدە بەرهە س نا  بەتوندی

 فەرمخان  قسخانە بەد خخومە ن  ".دەبنخنەدە بەرەدڕدد ا  بەتوندی ئێمە نەچنەدە، بەیژ اندی بەتوندی ئەدی  ئەیەر
 فەرمخخانە ئەم. ببخخڕنەدە کافیەکانخخدی لەیەڵ شخخەڕ د کوردسخخ ا  بخخڕۆنە کە کخخید ئێخخیی  چەکخخدیرەکان  هێخخزە هەمخخود بە

َ) دیتە قورئخخا ، ئخخا ەتەی بەد پش بەسخخ ن بە خخخومە ن   چخخونک هەبخخود، ئخخا ننن  ال ەنخخ  َ ددح ع َُ َع َ َِ ددح ِء ََلىَددَُْفَّاع ُ ع أَِشدداء

ُع ََّ ََ د  هەم د ننخخزیم ڕێخخبەری ننزیمنخخ  فەرمخخانێک  هەم کە خخخومە ن  قسخخانەی ئەم. یینخخێ کخخافی بە کخخوردی نەتەدەی( َبيَّ
 کە کەدتەدە؛ لخێ کوردی قەاڵچای س  مەبە بە کوردس ا  با ال ەنە هەمە هێیش  بود، تەقلند مەرجەعێک  فن ویی

 .بیدبود  نادی کافی بە خومە ن 
 

 دەسخەاڵت  ئنسخالم ، کامخاری کخاری هاتنەسخەر د پاشخا ەت  ڕێژ مخ  بەدژی ئێیی  یەالن  شاڕش  سەرکەدتن  ددیی
 ەدیم بەرد د یۆر ئاش ناوییینەی هەد   سەرەڕیی نەبود، کورد پیس  بەچارەسەری بادەڕی شێوە ەک بەهن  کە تایە

 ددیجار دێیینکاری؛ د بەشەڕ پێشگیتن د دێموکییتنک د ئاش ننانە لەڕێگەی پیسە ئەد چارەسەری با کورد ڕێبەرین 
 بەپا پشخ   هەم  خا  خومە ن  فن خویکەی کە ئێخیی  ئنسخالمن  کامخاری چەکخدیرەکان  هێخزە. دی کوردس ان  پەالماری

 لەکوردسخ ا  کە دەیینخ  نخاڕەیی ەتننە دەنخگە ئەد یمیکانخدن د با بنانود ەک بە هەم د سەربای نەکە ا  عەمەلناتە
 بەرەدی لەچەنخد د الدە لەچەنخد شخااڵدەکە ا  یەالدێخژەدە ی٢٢ ددیی لەڕۆژین  دەبنس یی، نادەندی دەسەاڵت  بەدژی

 .پێکید دەست کوردس ا  سەر با
 

 پەرەی د خخکەش شخخارەکان  بخخا ،پێکیدبخخود دەسخخ   سخخنەدە د دێخخوال  کامنخخاری ، پخخادە، لەشخخارەکان  کە هێیشخخانە ئەد
 خا اخا ن  سخاد  د خکەدی بڕ ارێک  لە خومە ن  خوێناد نەدی کوش ارە د بەرباڵد هێیشە ئەد لەیەڵ هادکات. پێدری

 پێخ  بە پێ کە خا اا   ساد . کوردس ا  ناردە ی ندینننەکا  بەرهە س کارد ئنعدیم  با شەرعەدە حاکم  بەنادی
 د الدی  پخخخال پخخال دەقە نخخخدی چەنخخد دیدیخخای بەنخخخاد لەدە خخا  دەیەڕی، ەکاندیشخخار بە ڕێخخخژ م چەکخخدیرەکان  هێخخزە

 لە د بەیخخا  ە تەنخخانەت ئەد. سخخ اند  لخخێ ینخخان  د ئێعخخدیم جوخەکخخان  بەردەم نخخاردە کخخوردی سناسخخن  ی نخخدیننان 
 ئەمخن  گخوتدە ؛"نخا؟  خا تادینبخار  دەکخیێن ئنعخدیم ئەد بڕ اری بە ئەدینەی هەمود ئا ا" کە پیسنارەدی ئەم دەاڵم 

  ئەدە بودبن بێ ادی  ئەیەر ش. جەهەننەم دەچنە د کیددە چاکم کاری کە بودبن تادینبار ئەیەر دەکەم ئنعدیمنا 
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 .بەهەشت چودنەتە
 

 دەسخخ   کیماشخخا  د خخزاڵدیی لەی نخخدین  د پخخادە لەخە کخخ  ڕۆژەکانخخدی  ەکەم لە ئنعخخدیمەکا  بەربخخاڵدەی شخخەپالە ئەم
 د زاڵبادی ی ندین  لە د کە سناسن  بەند   ٧ ددیتی ڕۆژی د کەس  ایدە یەالدێژ ی٢٢ ڕۆژی سەرلەبە انن . پێکید

  خخایدە خەرمانخا  ی٥ ڕۆژی ددیننخوەڕۆی د لەمەر خخوی  کەس نخا خەرمانخا  ی٣ ڕۆژی ئێخخویرەی. کخیی  ئنعخدیم کیماشخا 
 ینییدینخ  لە ەسک ٢4 خەرماناننش ی٦ ددیتی، ڕۆژی سەرلەبە انن . کیی  ئنعدیم سنە شاری فیۆکەخانەی لە کەس
 دەسخخبەجێ د دری  حخخوکم دەقنقە نخخدی چەنخخد دیدیخخا ەک  لە بخخود ، دەرەجەدیر د ئەفسخخەر ی اتی خخا  کە سخخەقز شخخاری
 دەسخەاڵت د نەبخڕینەدە ئنسالمندی کاماری ژ ان  یەمەنن  بڕیە ەک  لەهن  کوردس ا لە ئێعدیمانە ئەم. کیی  ئنعدیم

 لە پ خی سناسخ ، تێکاشخەری 044 لە ی خاتی لەتێخیۆری جنخا ئێسخ ا تخا کخاتەدە لەد ئنسخالم  کاماری یەبیدسەرکوت 
 .دیدە لەدیر بەند اانەکاندی لە کوردی سناسن  بەند   ١٢٥4

 
 د مخاف لەپێنخاد ئێخیی  لە کخورد فنخدیکار   د بخادەڕ د ئنخییدە نخوێنگەی د خدی د خوێک  بە یەالدێخژ ی٢٢ یخوتیی دەک

 لە کخخورد پیسخخ  چارەسخخەری بخخا کخخورد ڕێبەرینخخ  دیدیی دەاڵمخخ  یئەدە ددیی. بخخود شوناسخخاوییینەی خەبخخات  د ئخخاییدی
 هێخزی د خە خک دری ەدە، دەاڵم کوردس ا  سەر با هێیش د خومە ن  جەهادی فن ویی بە د الایەدە د ئاش   ڕێگای

 خخاڕییی نە ئەم. ئنسخالمندی کاماری هێزەکان  لەبەرینبەر دی ئایی انە ا  بەریی نەک  بڕ اری کوردس ا  پێشمەریەی
 توینخا هەمود بە ڕێژ م پاش ەی د کاک هێزی کە بود بەجارێک ناسییدە، مانگە سێ شەڕی بە کە فندیکار نە ئەم د

. کخیدەدە بخاڵد د کەی پە امێک  خەیە وەردی ی٢٦ لە کە بود خومە ن  ئەدە ددیجار. هات بەچاکدی لاجس نکننەکان 
 سخەر بکەنە هێیش! دەر ادە د یەدی د ئاسما  ڕێگای لە دیبود فەرمان  یەالدێژدی ی٢٢ لە د مانگ سێ کە خومە ن 
 بەدەدی دینخ  ئەد. کخید شەڕی ڕیییتن  دیدیی! بێنن لەبن کافیەکا  د کوفی ڕ شەی د ڕە  یوتەن  خای د کوردس ا 

 د نەکخییدە کخورد یەلخ  دیخویی نەکخان  بخا کار کاتننەشدی دەد ەت  لەم بە کود پێشوددی، لەڕێژ م  نەتەننا کە نا
 !نننە ئنسالم لەیەڵ ناتەبا نەکنا  هن  کورد  نەکان دیخویی

 
 کوردسخ ا  نخاردە هە ئەتێکخ  خخومە ن  د ریدەسخ ا شەڕ کورت مادە ەک  با خومە ن  خەیە وەری ی٢٦ پە ام  ددیی

 پیسخ  چارەسخەری بخا د دتخودێژ بخا کە یەلێخک کابخودنەدە د دیننشخ ن بکە ، دتودێژ کورد نوێنەرین  لەیەڵ بادەی
 بەرخا خا  پشخودهاتنەدە هێخزد ڕێکاسخ نەدەی بخا ڕێخژ م ڕێبەرین  د خومە ن  الی ڕیس ندی لە بە کود د،نەبو کورد
 بعخد محاصخیە یدل" کە یوتبخود خخای نێیدریدین  بە کات ئەد خومە ن . بود مانگەدی سێ لەشەڕی شکس ەکە ا  ددیی
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 دەسخخخخ ەی لەیەڵ دتخخخخودێژ د  ندیننشخخخخ نەک ئەدی  ڕیسخخخخ ەقننەدەی مەبەسخخخخ   ننخخخخاید کە ڕددنە بەدەش ،"مخخخخەیکیە
 .بود ئەڕتەشەکە ا  د سوپا با کات دەس هێنان  با بە کود کورد، نوێنەری ەتن 

 
 د شخخار سخخەر بخخا تخخاری  ئنسخخالم  ڕێژ مخخ  هێزەکخخان  هێیشخخ  دیننشخخ نانە، ئەم لەڕیییتنخخ  کخخورت مخخادە ەک  ددیی

 بخا ئاسخمانەدە د لەیەدی ڕێخژ م ێزەکخان ه ال ەنەی هەمە هێیشخ  د یەمخارۆ. پێکیدەدە دەس   کوردس ا  یوندەکان 
 کە ڕۆژینە ە ئەد بەرچخادی هەر نمخودنە ەک  سخنە شخاری خە کخ  ڕۆژەی ٢0 ئایی خانەی بەریی خ  د سخنە شخاری سەر

 ئەم. بخود  بی نخدیر د شخەهند هێیشخەدی لەم کخورد بەریی   د خە ک بەرەی لە کەس هەییر ددد ننز کەی بەدیخەدە
 چخویر پەالمارەشخندی لەد کە سخنە، ی٥٢ خوێنخاد   نەدرۆیی ددیی لە بەدد سا ێک دەرەلەڕیدەبە د بەکامەڵ کوش ارە

 .ببود  بی ندیر د شەهند سنە نادچەی د شار خە ک  لە کەس سەد
 

 د شخخخخەڕ لەڕێخخخخگەی دەبخخخخێ بخخخخا ە د بەهێخخخخزە یۆر کخخخخورد مخخخخافاویی   جخخخخوداڵنەدەی کە دە زینخخخخ  بخخخخاش یۆر ڕێخخخخژ م
 نەکخا یەشخە شوناساویی نە ئەم سەقامگنیدی د ئاریم کەشوهەدی ەک  لە دەیبا بێ ەدە بەرهە س   ناسەقامگنی نەدە

 کاند دیکان  مەجلنسدی هە بژیردنەکان  لە ەکەم چونک  نەبود، ها بەبێ ئەدەش. نەکاتەدە قە یین  بەرەدڕددی د
 هەرەیۆری د یۆر خنە بخیدنەدەی بە پێخدریبود، بەشخدیر نا  دەرفەتخ  کە شوێنانەی لەد کوردس ا  دێموکییت  حنزب 

 قاسخخملود، عەبخخددڕرەحما  ددک خخور شخخەهند هەردەهخخا. دەرییتبخخود لەخە کەکە خخا  خا خخا  شخخەرعننەت  دەنگەکخخا ،
 خە ک  نوێنەری دەک درمێ، پارێزیای لە دەنگەکا  یۆر نەی بیدنەدەی بە دێموکییتنش حنزب  کات  ئەد سکیتێیی

 د د مخوکییت حنزبخ  ناسخاندن  ناقخانودن  بە خومە ن  بەاڵم هە بژێیدری؛ موئەسنسا  مەجلنس  با پارێزیا ە ئەد
 خە خخک هە بژێخخییدی نخخوێنەرین  لە ڕێگا خخا  هەم ئنسخخالم  شخخودڕیی مەجلنسخخ  هە بژیردنخخ   ەکەم هە وەشخخاندنەدەی

 ئەدینە هەمخود. ببێ دردست تاری  با چودنەکەی با قاسملود. د لەسەر مەتیس  کە خو قاند کەشێکنا  هەم د ییت
 با ڕێوشوێنێک  هن  تاری  لە نادەند ئنسالمن  حکودمەت  دەربکەدێ کە ئەدەی با بود بەس د کەش ڕدددیدی یۆر د

. هە گخیێ پیسە ئەد چارەسەر   با هەنگاد نا هەدێ د نننە ئامادە کاتنش هن  د نننە پێ کورد پیس  چارەسەری
 شخخەڕە ئەد د پێکخخیدەدە ەسخخ  د کوردسخخ ا  خە کخخ  دژی بە ئنسخخالم  کامخخاری هەمەال ەنەی شخخەڕی کە بخخود ئەدە هەر

 نەرمخخ  د یبخی شخێوەی لە سنسخخ ماتنک تێخدەپەڕێ، خخومە ن  فەرمخخانەکەی د فن خوی لە سخاڵ چخخل کە ئێسخ اش هەتخا
 .بەردەدیمە خا دی

 
  کاماری بەرینبەر لە دێنە ا  کەم بەریی نەک  پێشمەریە هێزی د کوردس ا  خە ک  ئەیەرچ  سا ەدی چل لەد
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 هەندێکنا  بە ئاماژە دەکیێ کە دیدە با قورسنشنا  تێچود ەک  دیخەدە بە بەاڵم دیدە، ننشا  خا ا  لە ئنسالمندی
 .بکە ن

 
 بەهای یوند ٣٢ الننکەم تا کوردس اندی خە ک  سەر بە تاری  رژ م  کوردس اندی بەسەر ڕێژ م دیسەپادی شەڕی لە

 پاسخدیرینەدە سخپای ال ە  لە ئخادی   ٣٦ النخنکەم. کخیی چاڵ خە کەکەی بە بەیۆر د سودتێندری ڕێژ مەدە پەالماری
 ی نخدینەکان  لە کخورد سناسن  بەند   ١٢٥4 لە پ ی. کیید  کامە کوژ کەس ٢٧٩ قەاڵچا ەدی لەد د درید  پەالمار
 شخێوەی بە ئێخیی  سخنودرەکان  دەرەدەی د نێوخخا لە کورد سناسن  تێکاشەری 0٢4 لە ی اتی د کیید  ئنعدیم ڕێژ مدی

 .دەبننیێ سا ەش چویر مندی   تەنانەت کییدەکاندی تنیۆر نێو لە کە کیی  تێیۆر جاریدجار
 

 لە قاسخخملود عەبخخددڕەحما . د کوردسخخ ا ، دێمخخوکییت  حنزبخخ  سخخکیتێیی ددد تێخخیۆری تێیۆرەکانخخدی، کە سخخ  لەنێخخو
 لە چخخخونک  هە ە، تا بەتنخخخا  یی نگنخخ  ئا مخخخا  لەبیلننخخ  شخخخەرەفکەندی سخخخاد . د د ئخخوتی ش پێ ەخ خخخ  ڤنخخنە 
 دیدیا نەک  پاش د ینیی  تنیۆر س ەکا  ناسییدە، منکاناس بەپەردەندەی کە شەرەفکەند دی. د تێیۆری ندەیپەردە

 خخامنە  ، دەکخود ئنسخالم ، کامخاری سەرەدەی هەرە بەرپیسان  کە دەرکەدت تادینەکە ا  سەلماندن  د درێژخا ە 
 دەی خیی د ال ەتخ ، عەلخ  ئن اڵعخات، ی خییدە فەالحنا ، عەل  ئەدکات؛ سەرکاماری رەفسەنجان ، ڕێژ م؛ ڕێبەری
 بخودە دەس نا  تنیۆرینەدی ئەم لەسەر بڕ اردی  د پنال  دیڕش نن  لە پاسدیری  سپای فەرماندەی د کات ئەد دەردەی

 .ناسیی  دیدیکیید د تادینبار دەک دیدیاشەدە لەال ە  د
 

 لە تەننخا هەر پێکید، دەس   خومە ن  ێژییەالد ی٢٢ فن ویی بە کە ئنسالم  کاماری ئێس ای تا د سا ە 04 شەڕی
 لە ڕێگخیی لە خود نەکا ، غە یە کارمەندە د ماماس ا ا  دەرکیدن  هەر بە کود نەبودە، سەربای دی شااڵدی شێوەی

 بە لەپەرەپێخخدی  ئخابودری، ددیکەدتخخود   لە کوردسخ ا  هێشخخ نەدەی لە ییمخاک، بەیمخخان  کخورد منخخدیاڵن  خوێنخدن 
 د کوردس ا  سیدش ننەکان  سەرچادە بەتااڵنبیدن  لە شوناس، قە یین  لەدردس کیدن  نەکا ،کامەاڵ ەتن قە یینە

 ئەدە بخا یۆری تێچود ەک  د بودە ئەدە هەد ێک  هەمود سااڵنە ئەم درێژی   بە تاری  ڕێژ م . هەبودە درێژەی. ..
 نەتەدە خ  بخزددتنەدەی ددیجخار د دیببخڕێ خە خک لە حنزبەکا  سناسن  سەرکیدی ەتن  د پێشمەریە هێزی کە دیدە

 د پێشخمەریە قارەمانخانەی بەریی خ  د کوردسخ ا  خە ک  بودن  هەست لەسەر بەاڵم بێنێ، لەبن کوردس ا  خە ک 
 کامخاری کە دە خێن پێما  ڕیبیددددی دە ەی ددد لە بەتا بەت  کورد مەدەنن  د سناس  چاالکان  بودن  مە دیندی لە
  یێڕید ەت ، کوردس ا  نەتەدە   سناس  بزددتنەدەی د مافاویی خە ک  بەدژی پنالنانەی ئەد هەمود لە
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 .نەبودە سەرکەدتود
 

 خە کخخ  بەدژی سخخا ە چخخل ئەد بەدرێژی خخ  تخخاری  ڕێژ مخخ  کە پنالنگێڕ نخخانەی د تخخادی  د تنخخیۆر ئەد هەمخخود لەیەڵ
 دینپێخخدینان  مانکاتنشخدیهە لە بکە خن، ڕێخژ مە ئەم کیدەدەکخان  ددی خنن بە ئامخاژە دەکخیێ کیددد ەتخ ، کوردسخ ا 

 دەیینخخن؛ خا خخا  سخخەر بخخا مەتیسخخ  بە کوردسخخ ا  دێمخخوکییت  حنزبخخ  د کخخورد بخخزددتنەدەی هێشخخ ا کە بەدەی خا خخا 
 سخا   خەرمانخان  ی١٧ ڕۆژی لە کوردسخ ا  دێمخوکییت  حنزب  سەرکیدی ەتن  کابودنەدە ەک  مودشەکبارین  ئەد ش

. بخود  بی نخدیر کەسخنش پەنجخا نخز کەی د شەهند حنزب ێشمەریەکان پ د کادر لە کەس شایدە لەددی کە ڕیبیددددی
 دەئەسخخ اییتن  دێخخڕیی ڕییە انخخدریددی ددد لە پاسخخدیری  سخخپای تنیۆر سخخ ننانەی پەالمخخارە ئەد پاسخخادی لە ڕێخخژ م
 مەتیسخ ، خسخ ودەتە ئەدیننخا  ئەمننەت  د ئاسا ش کوردس ا  دێموکییت  حنزب  کە ڕی ەیە اند تادینەکە ڕەسمن 

 ڕێوشخوێنە هەمخود پخێچەدینەی کوردسخ ا  د موکییت  حنزب  رێبەرین  سەرجەم نێوبیدن  لە با پاسدیری  سپای ا ەب
 .حنزبە ئەم ڕێبەر   سەر کیدۆتە دریدسێدی داڵتێک  خاک  قوداڵ   لە هێیشەی ئەم نێودەد ەتننەکا 

 
 د کوردسخخ ا  حنزبەکخخان  لەیەڵ م ئنسخخال کامخخاری بەیە نخخانەی بخخێ د بێکاتخخا   شخخەڕی سخخەرنجە جێخخ  ئەدەی لێخخیەدی

 ئەدە ە، کوردسخ انە بخزددتنەدەی د حنزبخانە ئەم شخانای   جێخ  ئەدەی د کوردس انە د موکییت  حنزب  بەتا بەت 
 سخخەرکیدی ەتن  د خە خخک نە  خخوین  قەت یۆر تێچخخودی سخخەرەڕیی د سخخا ە چخخل ئەم بەدرێژی خخ  ئنسخخالم  کامخخاری کە

 ڕۆژ چویر ڕیست د خەرمانا  ی٢١ لە کوردس ا  خە ک  چا  کە د    خای ددیجار. دیببڕێ  ەک لە خە ک سناسن 
 بە خا خخا  کە ڕی گە انخخد  ەکگیتخخوددی شخخکا ەک  لە د سەرتاسخخەری مخخانگیتنێک  بە تنیۆر سخخ نە کخخیددە ئەد ددیی

 توینێنخا پالنێخک د پخنال  هن  د دێن دەدەنگ ڕەدیکە ا  بزددتنەدە لەسەر د دەیینن شاڕشگێڕەکاننا  ڕۆ ە خادەن 
 کامخاری شخەڕی سخا ە 04 د تێپەڕ خوە ١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٢ لە سخاڵ 04 ئەیەر بخا ە. بێنخێ لەبخن کخورد بزددتنەدەی

 هەر خەبخخات  سخخەنگەری د یەشخخادە ە هەر کخخورد شوناسخخاویی   ئخخااڵی بەاڵم هە ە، درێخخژەی کخخورد بەدژی ئنسخخالم 
 .دیدیکان  د ماف دەس ەبەری د مافاوییی لەسەر سودرە لێبڕید د  ەکدەنگ کوردس ا  د ئادەدینە

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
-------------------------------- 
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 سەرکەوتن هەر بۆ کورد مایەوە
 

 
 
 

      
 
 

 شاهۆ مەتین

 
 یە شخخ بوە پاشخخا ەت  ژ مخخ ڕێ ال ەنەی هەمە بێمخخافن  لەهەمخخبەر ئێخخیی  خە کخخ  کخخامەاڵن  بێزیر خخ  د نخخاڕەیی ەت 

 لەنێو د سودچێک لەهەمود ئێیی  کات  ئەد سناسننەکان  هێزە ڕێگای لە کامەاڵ ەت  - سناس  شاڕشێک  د لودتکە
 ڕددخخخان  د سخخەرکەدت هەتاد خخدی ی١٣٥٧ ڕێبەنخخدین  ی٢٢ ڕۆژی لە لەئاکامخخدی د، ببخخود دردسخخت نەتەدەکخخا  هەمخخود
 کەشخوهەدی ەک  بەرەد چەپڵەڕێخزینەدە بە ئێخیی  خە کخ  کخامەاڵن  کە کاتێکدی لە. کەدتەدە لێ پاشا ەت  ڕێژ م 

 د ئخاییدی خیۆشخان  شخەپال  سخویری خخومە ن  شەخس  ڕێبەر   بە ئنسالم  کاماری حنزب  دەچود ، ئایید اوییینە
 چەمکخ  لە کەلکخوەرییتن د( ئەرتەش بانخک،) حکخودمەت سخەرەکننەکان  جخومگە کیدنخ  قارغ بە د بود سەربەس  

 د دیدپەردەری بەنخادی ش ێک د، بید تااڵ  بە ئێیین  یەالن  پنیۆیەکان  بەها هەمود خە ک، فی ودین  با المئنس
 بێبەیە خانەتی ن بە د دەناسخێندری ئنسخالم دژی د ددژمخن پنادی بە کیدبا باس  ال ەنێک د کەس هەر د نەما ئاییدی
 . دەبودنەدە ڕددبەڕددی شێویی

 
 بخا( نێخودەد ەت  د نخادچە   نێوخخا  ،) قانخاغ  سێ لە حنزبەکەی د خومە ن  ەدیتەمومژید ن د ناسک دۆخە لەم
 لەخا خخا  کاردکیدیر خخا  کامە ێخخک بخخدە ، نگی سخخەکە ا  بنیدبخخادەڕە بە ڕەدی خخ  د کە  کخخپ جنادییەکخخا  دەنخخگە دەی

 .دەکیێ با خوێندنەدە ا  ڕەش بەخا   ئنسالمندی کاماری مێژددی لە هەتا ە هەتا با کە دی ننشا 
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  بەخە ک  بەریمبەر شاڕش سەرکەدتن  پاش ئاکارینەی لەم بی  ننە هە ە ئێیینەدە نێوخای بە پە وەندی ئەدەی
 دەنگخخ  دیخسخخ ن  بخخا بەدەسخخت یاپخخاڵ هێخخزی کیدنخخ  لەدردسخخت هەر کە. هێنخخیی  بەکخخار حکخخودمەتەدە لەال ە  ئێخخیی 

 یەالنخ  دیبەشخکیدن  ژنخا ، بێمخافن  دی،خە کخ بەسخەر شخەر  حخوکم  سخەپاندن  جنابنیی ، ئێعدیم  د مافو س انە
 ...د نەتەدەکا  نێو کول ودر   د مەیهەب  فن نەی ،(غنیخودی د خودی) سەر بە ئێیی 

 
 دەک کە هەتاد خدی ە، ی١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٢ لە خخومە ن  جنهخادی فەرمخان  بەرچخادتیە هەمودی  لە ئەدەی بەاڵم
 کەدت، دەیەڕ کافیەکخا  دژی جنهخاد حخوکم  د خخومە ن  ن بەفەرمخا کوردسخ ا  خە کخ  ژ ناسخا دی دەسپێک  خا  

 ئەم بخا هاکخارەکە تەننخا لەڕیسخ ندی بخود، کوردس ا  بێ ادین  خە ک  دژی ئاس ەکا  لەهەمود سەرتاسەری شەڕێک 
 لەسخەر ئنسخالم  کاماری لەیەڵ شوناساوییەکەی بزددتنەدە د کورد یەل  بنیدبادەڕی جنادیی   د دژی ەت  فەرمانە،

 چخویر پخاش کە - دەکخید کوردسخ ان  بخا خودموخ خاری د ئێیی  با دێموکییس  دیدیی کورد چو  بود، ئێیی  ودیدیهات
 کخورد کە تێگە شخ ود  دت، ئنسخالم  کاماری بە  ا "لبنک" کات ئەد کەسا ەتننانەی د ال ە  هێزد ئەد ئێس ا دە ە

 ڕۆ خخخ  بخخێ لەیە خخخدی ئێس اشخخ  د کخخخات ەدئ کوردسخخ ا  دێمخخخوکییت  حنزبخخ  بەڕێبەری ەتنخخخ  ڕەدیکەی بخخزددتنەدە د
 تی شخەدە ال ەکخ  لە - دێموکییسخندی پاریسخ ن  د ئنسالم  کاماری نێوەرۆک  ناسنن  لە دەیێڕێ د دەیێڕی پێشەنگ 
 پێکهێنخخان  د شخخەرع  حخوکم  کیدنخخ  جێبەجخێ بەمەبەسخخ   نادەنخدیەری   خویی خخاری کە هەبخود خخخومە ن  باچخودن 

 دژی ەتنخ  لەبەر تەننخا خخومە ن  فەرمخانەی ئەم هاکخاری بخود، ئێیی  ەڕێوەبەر  ب سنس م  با ئنسالم  حکودمەت 
 د باشخخ ی خخخومە ن  بنیدبخخادەڕی لە ئنسخخالم  با ەخەکخخان  ئێخخیی  لەکوردسخخ ان  کخخورد یەلخخ  دەنخخا بخخود، کخخورد یەلخخ 

 جنهخخاد اسخخ ب ئخا ەدی 0۰۰ لە د سخخودڕە١٧ لە پنخڕۆیدی قورئخخان  لە هەرچەنخد. دە پخخارێزێ د دەبخا بەڕێخخوە پنیۆیتخی
 نخاییێ ەدە، کخورد یەلخ  حخوکمە ئەم ئا خانەدی لەم  ەک هخن  لە ئنسالمناسخ  شخارەیی ان  باچخودن  بەپێ  دەکیێ،

 لە  ەک یۆر کە کاتێکخخدی ە لە ئەمە - بخخێ بخخادەڕەکەی بنخخید دژی کەس هەر ڕیهخخاتودە دی خخخومە ن  مەک ەبخخ  بەاڵم
 د هەبودە سەرەکننا  ناکاکن  ئنسالم ئا نن  لە خومە ن  خوێندنەدەی لەیەڵ شنعەش ئا ننزیی ەکان "تقلند میجع"

 چخویر ئێخیی  کە ئەدەی هخای بخاتە بنیدبخادەڕەش ئەم هەر بخدیت؛ لەدژ جنهخادی حخوکم  د بزینێ کافیی بە - هە ە
 .میۆڤەکان  کەڕیمەت  د ماف د ئاییدی یاڕس ان  دە ە ە

 
 ڕەدی نەکخ  بە کوردسخ ا  دێمخوکییت  حنزبخ  تنخ بەڕێبەری ە کوردسخ ا  خە کخ  شاڕش  دە ە، چویر پاش لە ئەمڕۆ
 ڕێبخخویرین  د خخخومە ن  شخخەرمەییرە د ڕ سخخوی کە ئەدەی بەاڵم هە ە، درێخخژەی هەر پخخااڵ ننەدە ئنییدە ەکخخ  د ی خخاتی

 .بنیدبادەڕەکە ن
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 ڕیسخخ ننا  بەریخخ  دیبخخود، ئێیینخخ  یەالنخخ  بە کە درۆ ننخخانەی بە ێنخخنە ئەد ب خخوینێ ئەدەی بخخا نخخادچە نش بخخویری لە
. دیینیسخاند عێخیی  داڵتخ  لەیەڵ بێبنەمای شەڕی ساڵ ٢دی با مادەی ١٣٥٢ی خەرمانان  سا   ٣١ لە بکا، بەبەردی

 داڵت ئادەدینن  ڕێگەی لە دەبوی پود ەی ئەد د کید بود  کەمئەندیم د کوش ن تودش  داڵتەی ئەم الدی منلنانا  کە
 یەالنخ  سفیەی لە تەقەمەن  د چەک د کاتناشا د تانک کڕ ن  بە کیدبا، خەرج  داڵتدی ژێیخان  دیمەیریندن  د

 لە داڵتێکخ  بەنخادی هادکخات خە خک، منخوین  کخیدە سناس  د ئابودری یەمارۆ ەک  جارە هەمود د، ییتەدە ئێیین 
 هەمخود ئەد پخاش هە وێسخ انە، د سناسخەت ئەم ئاکخام  هێنا، بەکار ئایید اوییینە دەنگ  با پاسادی شەڕدی دۆخ 

 شەخسخخ  لەال ە  ژەهخخی جخخام  خخخویردن  بە میۆ خخ ، سخخەرچادەی دینخخ  لەدەسخخت د ئخخابودری دیڕددخخخان  د کادلکخخاری
 .پێهات کاتا   خومە نننەدە

 
 ئنسخالم  کامخاری بخا نەیەتنڤخ  کخاردینەدەی نێودەد ەت  بویری لە د کیدی ئێییندی نێوخای لە کە تی هە وێس ێک 

 بود هەتاد دی ی١٣٥٢ سا   خەیە وەری ی١٣ لە ئامی کا   رین د پلاماتکا کیدن  ی ندین  د ییتن هێنا، د اری بە
 لەال ە  کخید لخێ دیی هە وێس ە ئەم کیی، پێناسە دددهەم ئننقالب  بە ئنسالم  کاماری سەرکیدەکان  ال ە  لە کە

 ریکامخا ڕیسخ ەقننەی ڕددی د، بمێنێخ ەدە تەننا نخدی لە د بکخیێ شخەرمەییر نێودەد ەتننەکا  ڕێکاییدە د دەد ەتا 
 مەتیسخننە چەنخدە چەدتە بنخیە ئەم کە دەیخوت، دننخای بە سخەرەتادە لە هەر کورد کە دەرخست، باش ی ئنسالمنش 

 .بەیش   دەد ەتا  د یەل ئاسا ش  لەسەر
 

 مخادەتەدە، ئێخیی  بەڕێخوەبەرین  بخا نێخودەد ەت  د نخادچە   نێوخخا  ، بخویری لە سخاڵ 0۰ پخاش ئەدەی لەئاکامدی
 یەدت لێ  ئنسالم  کاماری کە کەڕیمەتە، د شکا یەڕینەدەی د عەدی ەت د ئاییدی با ئێیی   یەالن دلێیینەی دەنگ 

 کەدتخخنەدەی تەر خخک ننزیمخخ ، د ئخخابودری سناسخخ ، ی خخاتیی یەمخخارۆی نێخخودەد ەت  د نخخادچە   لەبخخویری د کخخیددد 
 .شەڕەنگێزەکە انە شوناسە د بەرپیسا  یۆرتیی ڕ سوی   د جنهان  د پلاماسن 

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد   :سەرچادە

 
-------------------------------- 
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 کاڵبوونەوەی هێڵە سوورەکان
  

 
 
 
 
 

 جەمیل سەرمەستی

 
 مخخادەی درێژکخخیدنەدەی د لەدی  کەلکخخوەرییتن د خە خخک بیدنخخ  بەالڕێخخدی بخخا ملهوڕەکخخا  دەسخخەاڵتدیرە د د ک خخاتار

 د بنخخی بەسخخەر دەسخخت ئاسخخان ی ب خخوینن کە باینە ەکخخدی لە خە خخک هێشخخ نەدەی بخخا هەردەهخخا ا ،خا خخ دەسخخەاڵتدیر  
 سخودر ا  هێڵخ  د کخیددد  دردسخت بخا پنیۆی نا  بنانجود ێنن، خا اندی مەبەس ەکان  لەپێنادی د بگی  بادەڕ اندی

 بە هەسخخ   کە مخخیۆڤ. دەدە خخاناولێننە بخخاینە ەدی لەد هانخخدی  د تیسخخاند  چەمکخخ  بەددد بەردەدیم د دینخخاد  بخخا
 جەغخخزی لەنێخخو تەننخخا د پنیۆیپەرسخخ   بنیێکخخ  دەرییتنخخ  بخخا دەبخخێ یونجخخاد کخخات ئەد کخخید، خخخای بێدەسخخەاڵتن 

 لە ڕۆ ێکخخ  باخخخای د چخخارەنودس بە بەسخخ ییدە شخخ ێک هەمخخود دی ە پێخخ  د، هە ە پیسخخنارکیدن  مخخاف  د خخار کیید
 کەم خیی پە وەنخد   د چکالەتیبێ د بەرتەسک ی کیدنەدەشبنی باینەی ئەم هەرچ . نننە چارەنودسندی د ار کیدن 

 .کیدننا  بەکا لە د دەسبەسەردیییتن با دەکا دردست یونجادتی دەرفەتێک  هەبێ دەرەدەدی دننای لەیەڵ
 

 ئێخخیی  کخخامە گەی پاشخخا ەت ، ڕێژ مخخ  دژی بە ئێخخیی  یەالنخخ  شاڕشخخ   د ڕیپەڕ خخن ددیی لە لەمەدپخخێش، سخخاڵ چخخل
 شخوێنێک  دەرەدە، دننخای لەیەڵ پە وەنخدی د ییننخاری نەبخودن  د خە خک بنیکیدنەدەی ێویییش د هەلومەر  بەپێ 
 هەربخا ە مەیهەبەدە، بەتخا بەت د ئخا نن بخاینەی لە من ودسخ  بنخیی یەدرەکخیدنەدەی د پەرەپێخدی  با بود یونجاد

 د ڕددنخاکبنیی  امە  بەکخ کوشخ ن  د سخەرکوت پا نشخندی لە د شنعە مەیهەب  یەقکیدنەدەی د خومە ن  درۆی چە 
 لە هەر ئخاژیدە د شخەڕ نخانەدەی د بخڤە د سخودر هێڵخ  د خار کیدن  خە خک، تاقانخدن  د تخیس چانخدن  جنابنیی ،

 سخا ە، ٢ شخەڕی د عێخیی  شخنعەکان  هانخدین  با خومە ن  قسەکان  تا بگیە ئەمی کادە با وێزخانەی دیینیکیدن 
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 کخید هەناسەبڕ جنادیی ا  بنیێک  د دەنگ چەشنە هەر د نەدی ی ئێی خە ک  بە سەرەتا نشنا  بنیکیدنەدەی ئنزن 
 خە کنخا  بنیکخیدنەدەی ڕەدتخ  بخود، کوردسخ ا  بەهێزتی ننا  د بەرچادتی ن کە ئێیی  نادچەی چەند لە بێجگە د

 دسخاد لکانەدی مەیهەب  بنیێک  چویرچێوەی لە سەقەت د بنەڕەت   اسا ەک  دینان  لەدینە  ەک کە یاڕی بەرەدددی
 بەرەدڕددی کە بخود خخودی دژی ەتنخ  هاددیتخای چەمخکەدی ئەم لەیەڵ دژی ەتخ . بود  فەقنهخ د ال ەت  دردس کیدن  د

 د خە خک بە دژ خخومە ن  جنهخادی فەرمخان  بە ئامخاژە دەتخویننن نمودنە با. دەبودنەدە کوش ن د یەبی دڕندینەتی ن
 کخیدنە بنخی شخێوییی ئەم. بخودنەدە بەرەدڕدد کورددی  یەل قارەمانانەی بەرەنگار   لەیەڵ کە بکە ن کورد نەتەدەی

 د سنسخ ماتنک ی یەبیدیەنگەکخا  خخامنە   عەل  سەرکاری هاتنە بە بگیە د نەهات پێ کاتا   خومە ن  میدن  بە
 .بود  توندتی ش

 
 د دەرەدە د نێوخا ڕدددیدەکان  لە خە ک ئایادیربودنەدەی د ئنن ێینێت هاتن  تا بەت بە د یینس ەکا  پێشکەدتن 

 بنیکخخیدنەدەی د ییننخخاری ئاسخخ   چودنەسخخەرەدەی د دەدردبەرەکاننخخا  د، پنیۆیەکخخا  کەسخخە ڕدی ەتخخ  ئاشخخکییبودن 
 د ال ەک لە د ەڕیدکخێ د تخیس مخابود ئەدەی بەاڵم. کخیدەدە کەمڕەنخگ سخودرەکان  هخێڵە دردەدردە یشخ   بە خە ک

 نەبخخودن  د بەهێخخز د کخخاری ئاپای سخخنونێک  د  ەتخخ ڕێبەری نەبخخودن  د د خخکەدە ال ەکخخ  لە دەنگەکخخا   ەکنەییتنخخ 
 مخخانەدەی د خە خخک بێخخدەنگن   خخارمەتن  ڕێفخخارم بە خە خخک کیدنخخ  سخخەرقاڵ مخخادە ەکنش د ڕدد  ئال ێینخخاتنڤێک 

 .کید دەس ەبەر با ا  پنیۆیی بەڕدی ەت نوێنەرین  دەسەاڵت 
 

 د خە خخک لەسخخەر کە هەڕەشخخەی د کوتسخخەر هەمخخود بەد د ئنسالمنشخخدی کامخخاری ژێیدەسخخەاڵت  ئێیینخخ  لە هەرچەنخخد
 تخاپای شخکاندن  پێشخەنگ  بخودنەتە ئخایید اویی د د سخای د یینا خە ک  لە بەشێک بەاڵم بودە، مەدەن  چاالکان 
 خە کخ  ڕیپەڕ نخ  د خارە. هە  د بخود  خە خک ڕێکاسخ ن  د چخاالک  خەر کخ  جاریدجارەکانخدی بویرە لە د یۆردیری

 بخا بخود نخوێ دەسخپێکێک  ئێخیی  بچخودک  د یەدرە شخاری ١44 لە ی خاتی لە  خدیهەتاد ی٩٦ سخا   یس ان  لە ئێیی 
 د ئێسخخک بخخا بخخود مخخوچڕکە ەک د تخخاری  دەسخخەاڵتدیرەکان  لە خە خخک بێزیر خخ  ننشخخاندین  د تخخیس ڕەدینخخدنەدەی

 .خودی جێگیەکان  پیددسک 
 

 ئەدە کە ددی نانەدی لەم بەاڵم دەکییدەتە تاق  ڕ ژ مە لەم تێپەڕ ن با جاریدجار شێوییی سا ە چل ئەم بەدرێژی  
 تخخخوێژە د چخخخنن لە کە ئێخخخیینە بەرچادەکخخخان  د ناسخخخیید کەسخخخە لە کەس١0 نخخخامەی تێڕیمخخخانە د سخخخەرنج جخخخێگەی

 بە کخود بەیینخدددە هەر نەک سخودرەکاننا  هخێڵە بێخدددد   د ئاشخکیی بە د هخاتود  پێخک کامە گە جاریدجارەکان 
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 لەکخار دەسخت دیدیی د، خخودیدی جێگخیی چخادی بە کخیدددە قامکنخا  د یڕێژ مخد پنیۆی نەکخان  یخژ بە چخود   ەکسەر
 سخخە یی ال ەنەدە ددد لە دەبخخێ هەنگخخادە  ئەم هەرچەنخخد دەکە ، ئنسخخالم  کامخخاری نەمخخان  د خخخامنە   کێشخخانەدەی

 .بکیێ
 

 دەبێ؟ چ  لێکەدتەکان  د کار گەرە چەندە ددد؛ دەبێ؟ جێبەجێ د پییک نکننە چەندە  ەک؛
 

 سخا ە چخل بەم کە ڕێخژ مەدە ئەم ییتنخ  جەدهەری د کارنامە بە بەندە دەبێ، جێبەجێ دیدی ە ئەم دەچەن ئەدە کە
 ئەدە خکە. بخابەتەدە لەم هەبخێ مخا  ئەرێن  ڕدینگە ەک  ناتویننن ڕیس ننە ئەم ییتن  لەبەرچاد بە. ناسانددە خای

 چارەسخەر   لەپێنخاد د ئێخیی  خە کخ   دیدیکخان ڕەدیتخی ن د سەرەکن ی ن نادیتە یوێ سا ە دە ا  ئنسالم  کاماری
 کامخخاری کە بەدەی بخخنن یەشخخبنن یۆر نخخابێ کە ئەدە ە دەرخەری ی خخاتی هە نەهێنخخادە؛ باشخخ  هەنگخخادی کێشخخەکاندی

 .بکێشنەدە دەسەاڵت لە دەست ئاسان  بە د ڕێگەدە لەم ڕێبەرەکەی د ئنسالم 
 

 ئامخخانج  کە ئەدەی لەبەر هەم هەسخخ نارە، د یی نخخگ پە خخامێک  نەکخخیدنەکەی  خخا  کخخید  جێبەجخخێ لە بەدەر بەاڵم
 کە ئەدەی هەم د، بخخاتەدە دەسخخەاڵت سخخەرچادەی بەرەدەڕددی ڕیسخخ ەدخا د پێکخخادە ڕێخخبەری دیتە ڕێخخژ م سخخەرەکن 
 لەمەد ساڵ چل لە کە ئێیینە نێوخای ڕێکاییدە   کاری  ەکەم ئەمە. بەخشنوە هنویبڕید خە ک  بە یۆری هنوی ەک 
 شخخێوییی لەسخخەر ئنخخدی حکخخودمەت کە لەدە ە ننشخخا  ئەدە چخخودە؛ بەڕێخخوە لەری د تخخیس ەبخخێب د ڕیشخخکادینە پێشخخەدە
 .چادکییدەتی  خە کنش د، بکاتەدە دددپات خادەری  یاڕس ان  دەک شوێن  ڕیحەت  بە ناتوینێ ڕیبیددد سااڵن 

 
 ببێخ ە دەتخوینێ د خکە چویردەکخان  د چویردە ئەدەشدی ددیی بە د کەسە ١0 ئەد نامەی باسەکەما ؛ پوخ ەی د کاکڵە

 د ئنسخخالم  کامخاری لە تێپەڕبخود  بخا خە خک بە پش بەسخ ن ئاکامخدی لە د جنادییەکخا  بنخیە کخاکیدنەدەی نادەنخدی
 ئا  ینخاتنڤێک  ببێخ ە ڕسخ ەدی  ەک لە د؛ سخودرەکا  هخێڵە د پنیۆیەکخا  هێمخا د تخاپا شکاندن  یش   لە یی نگ ی
 .ئێیی  دیهاتودی با کات  یونجادی

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
-------------------------------- 
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 شێعر دژی فتوا
 

 
 
 

      
 
  

 سامال ئەحمەدی
 

 یەالدێژی ی٢٢ ڕۆژی پادشا ەتندی، س ەمکاری ڕێژ م  بەسەر ئێیی  یەالن  شاڕش  سەرکەدتن  پاش مانگێک چەند
 لەد بەشخدیربود  لە کخورد نەتەدەی ئامخانج  یینخ  کە نخوێ، ڕێژ م  مەسەبن  ڕێبەری خومە ن ، هەتادی، ی١٣٥٢

 ف خویی د نەکخیی قبخودڵ پخێ ئننسخانننەی مخافە ئەد خخا ەت ، نەتەدی ەتننەکخان  مخافە دەس ەبەرکیدن  با شاڕشەدی
 تونخدی بە کە یدکخ ئێخیی  کاتن  دەد ەت  چەکدیرەکان  هێزە بە فەرمان  د دەرکید کوردی نەتەدەی سەرکوتکیدن 

 ڕۆژهەاڵتخخ  لە کخخورد نەتەدەی ف خخوی ە ئەد پخخاش. بخخکە  قە  خخوبڕ کخخورد نەتەدەی د کوردسخخ ا  سخخەر بخخکەنە هێخخیش
 لەد. نەمخخا ەدە بخخا د خخکەی ڕێگخخا ەک  هخخن  بەریخخیی لە بخخێجگە د هخخات بەسەردیسخخەپاد جەنگێکخخ  تودشخخ  کوردسخخ ا 
 .یێڕی خای بەریی   دەدری کورد نش شێعیی هونەری پێنادەدی

 
 هێیشخ  بەرینخبەر لە خێخیی ە کخاردینەدە ەک  بەریخیی د، بەهادیرە چەمکێک  یەالندی فەرهەنگ  لە بەرییی چەمک 
. دەدیت دەقخدی لە دیتخا   دیهێنخان  بخا هەدڵ ی خاتی دەکەدێخ ەدە بەریخیی چەمکخ  لە کە ئەدەبناتەی ئەد. نە اردی
 ینانفنخدی   د بەرەنگخاری د خەبخات بخا دەدیت ها  خای خوێنەرین  کارەساتەکانەدە دەسف  ڕێ  لە بەرییی شێعیی

 .دەکات یەدت لێنا  دیینیکەر  ا  هێیشکەر، ال ەن  کە ڕەدی ەدی مافە ئەد لەپێناد
 

 سااڵن  لە کورد، نەتەدەی دژی خومە ن  ف ویکەی پێش ننوسەدە ننز کەی کە کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  بەریی   شێعیی
 لە کخخخاکە نەدە مخخخارف  مەال د سخخخە فولقوییت دەکخخخو ڕددنخخخاکبنیی نیین شخخخاع ال ە  لە کوردسخخخ انەدە کامخخخاری پخخخێش

 کید یەشەی کامار جوینەمەریبودن  ددیی بەتا بەت  د کاماردی کورت  تەمەن  لە دیهێنییبود، کوردس ا  ڕۆژهەاڵت 
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 تەدەکەد لخێ موکی خا  شێعی   قوتاباانەی نادی بە بەپێزی بەرهەم  لە پڕ د بەبڕشت شێعی   قوتاباانە ەک  د
 د بەریەنجخ  خا ەمنن د( یڵااڵن  عەتیی) نودری محەمەد د ئادیت د هەژیر د هێمن دەکو بەنادبانگ  شاعنیین  د،

 ڕەدتخخ  لە بەرچاد خخا  کخخار گەر   کە دیهێنخخا، تێخخدی بەریی کەرینە خخا  د ڕددنخخاکبنیینە شخخێعی   بەرهەمخخ  هێخخدی
 بێهوددە ئند عا ەک  لەدینە ە. هەبود کوردس اندی ت ڕۆژهەاڵ لە کورد نەتەدەی ڕددناکبنی   د نەتەدە   هاشنار  

 یینسخخ ە ئاکاد منخخای سخخەردەمەدی لەد موکی خخا  شخخێعی   قوتاباخخانەی د کخخوردی بەریی خخ  شخخێعیی بڵخخێم ئەیەر نەبخخێ
 د چەمک شێعیەدە جارە ئەد ڕێ  لە کورد میۆڤ . بود یمانناس  د مێژدد د کامە ناس  د سناسەت دەکو میۆ نەکان 

 تایینەشەدە ییریدە د چەمک ئەد ییننن  د ناسنن لەڕێ  هەر د دەبود ئاشنا پێنا  د دەناس  یینس انەی ەدئ ییریدەی
 .تێبکاشێت دەس ەبەرکیدننشنا  با د بکات پێناسە نوێدی دننای لە خای مافەکان  دەدی هەد   کە بود
 

 یەنجننە ەکخ  خخادەن  لنی کنشدی ق دە دیهێنان  بویری لە بەرییی، شێعیی لە جودی موکی ا  شێعی   قوتاباانەی
 جاریجارەکخخخان  ال ەنە باسخخخ  لە خخخخا بخخخا ە بەریخخخی نە، شخخخێعیی کورتە اددیشخخخ ە ئەم مەبەسخخخ   بەاڵم بەپێخخخزە،

 ڕددخخخان  پخخێش سخخااڵن  لە هەر کە بخخکەم بەدە ئنشخخارە پێو سخخ ە لێخخیەدی د دەبخخوێیم موکی خخا  شخخێعی   قوتاباخخانەی
 سخخانگەی لە پێشخخ ی کە کوردسخخ ا  ڕۆژهەاڵتخخ  لە شخخێعی ئنسخخالمندی ژ مخخ ڕێ سخخەرکاری هخخاتنە د پادشخخا ەت  ڕێژ مخخ 

 نخخوێ فخخارم  کە دیبخخود هەد خخ  فارمنشخخەدە بخخویری لە ببخخودەدە، نخخوێ نێخخوەرۆکەی د دیتخخا موکی خخانەدە قوتاباخخانەی
 د پەنجە خ  کێشخ  هەردەهخا هادڕێکخانننەدە، د ییدە ئنلاخان  سخویرە ال ە  لە نخوێ عەرددیی فخارم  دەک دیبهێنێت،

 ڕەدتە ددیتخخی د یخخاری  عەبخخدد اڵ شخخێعی نەکەی شاڕشخخە ال ە  لە کوردسخخ ا  باشخخودری لە پێشخخ ی کە ئخخایید، شخخێعیی
 .کییبودنەدە تاق   ەدە"کفیی" د "ڕدینگە" شێعی نەکان 

 
 ڕۆژهەاڵتخ  بەریی خ  شخێعیی کورد، نەتەدەی دژی خومە ن  جنهادی ف ویی د ئنسالم  ڕێژ م  سەرکاری هاتنە پاش

 ئنشخارە ا  سخەرەدە لە نوێنخانەی فخارمە بەد هەمخنش د موکی خا  قوتاباانەی کالسنکەکەی فارمە بە هەم کوردس ا 
 کە شخاعنیینەی ئەد یۆر . بخودەدە ف وی بەرەنگاری شێعی لەڕیس ندی د دی بەرییی دەق  دیهێنان  بە درێژەی کیی پێ

 لەپێنخاد ینانفنخدی   د بەرەنگخاری د اتخەبخ بخا دی هخا  خا خا  خوێنەرین  شێعی دەق  بە خومە ن  ف ویکەی پاش
 د ژ ناسخا د مەبەسخ   بگخیە دەکخید، یەدت هەر نەک کخوردی، نەتەدەی لە خومە ن  ف ویکەی کە ڕەدی ەدی مافە ئەد

 هەمخا  لەسخەر هەر ڕێخژ مە ئەد سخاڵ، چخل پخاش ئێسخ اش، هەتا کە بود، کورد نەتەدەی  ەکجارەکن  تویندنەدەی
 د دەسخەپێنێت بەسخەردی سێدیرە ا  د مید  سزیی بێدیدیاکانندی لە د دەکات ی ندین  د دەس بەسەر کورد الدین  ف وی

  ڕۆژهەاڵت  کوردی میۆڤ  لە ڕێژ مە ئەد دی ک، یمان  بە فێیبودنە د خوێند  کە میۆڤ ماف  سەرەتا ن ی ن
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 .دە کات د کیدددە یەدت کوردس ان 
 

 چخل لەد بگخیە کورد خدی، ئەدەبخ  مێخژددی هەمخود لە نەک کوردی، بەریی   شێعیی یینس ن  د مێژدد   توێژ نەدەی
 مەبەسخ   بەاڵم. نایونجێخت ڕۆژنامە نخدی کورتە اددیشخ ێک  لە د هە خدەییێت یۆر خومە ننخدی ف ویکەی پاش سا ەی

 فخخخارمە لە چ سخخخا ەدی چخخخل لەد کە کورد خخخدی، شخخخێعیی دەقخخخ  لە  ە”بەریخخخیی بەهخخخای” نیخانخخخدن   اددیشخخخ ە ئەم
 ئێسخ اش هەتخا ددی نخدی نوێ یەکان  د نوێ فارمە لە چ د موکی اندی ڕددناکبنی  _شێعیی نەیقوتاباا کالسنکەکەی

 .سەرکوتکەر دیینیکەرینەی بنیێک  هەرچەشنە د خومە ن  ف ویکەی ڕەتکیدنەدەی لە بەردەدیمە
 

 د بناسخخێنم کوردسخخ ا  ڕۆژهەاڵتخخ  لە سخخا ەدی چخخل لەد کخخوردی بەریی خخ  شخخێعیی شخخاعنیین  هەمخخود بخخمەدێ ئەیەر
 شخخێعیی شخخاعنیین  لە بەشخخێک دەقخخ  د  خخاد بەاڵم. نایونجێخخت کخخورتەدی دەرفەتە لەم د سخخا  بنخخیخێنم دەقەکاننخخا 

 .  اددیش ەکەم نێوەرۆک  شا ەدی دەکەمە کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  بەریی  
 

 ارفمخخ د لوقمخخان  ڕەحخخنم د مەلەکشخخا جەالل د( لوتفنخخان  قخخادر) سخخەکیی ئخخایی تخخا سخخەرتاپەدە هێمنخخ  ماماسخخ ا لە
 بە دەسخخخ م د ناد خخخا  بە بنخخخیم مخخخن دەرفەتەدی لەم کە) د خخخکەش شخخخاعنیین  د ئەڕشخخخەدی فەرە خخخددد  د ئاغخخخا  

 نوێنەکان  شێعی نە ڕێبایە د موکی ا  قوتاباانەی ڕێبایی لەسەر بەرییی شێعیی درێژەدەرین ( ڕینایات دەقەکاننا 
 هخا  کخورد نەتەدەی دەدە  هەدڵ جنخادیی فخارم  د یمخا  بە جاریدجخار سخنمبول  د هێمخا لەکارهێنان  بە د ددیتی 

 .نەدە  دیینیکەرەدە قە  وبڕی د ف وی هەڕەشەی بەدەست خا کە بدە 
 

 :مامۆستا هێمن

 
 بێکەسە د هەژیر د کوێلە یەلە ئەم نەجات  با

 دەدێ ڕێگەناسننم د تنژ بنیی د پاک ینان 
 

----- 
 

 !کا نەدەر کوردی ڕێگا ە ئەم ناهەمویرە د سەخت
 دەدێ تننم د یوڕ درێژخا ە  ەباتێک خ با
 

١٣٥٢ - ١٢ - ٣  
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 :ئازا سەکری 
 

 د اری لێم! یو م دددری، لێم یەرچ 
 پڕد اری چەکم بە دەست دێمەدە
 هاد نە د   د ار   ژ ن د ار  

 ژ نە با بەری دیری بەردبودی
 کەل د پێدەشت لە دەتکێ دڵ خوێن 

 یەل ڕددن  د   بە بود ئاقیەیەم
 دێنم تا یەال  شاد   خەبەری

 دەشکێنم یەما  یۆردیری با  
 !کوردس ا  یێدەسەربەریەکەم 

 سەربەس ا  سەری سودری سەنگەری
 

----- 
 

 :جەالل مەلەکشا
 

 دە ێ مێژدد
 کەڕەت سەدی 

 د جەهەندەم کیدە مننا  یاڕەپان 
 !هە قیچا  تنا داڵتێکنا 

 نە ان وین  هەرینز بەاڵم
 د اردە ددد

 بسڕنەدە سننگم لەسەر
 د کورد ەکنا  

 تی ا  ئەدی
 کوردس ا  پنیۆیی دشەی

 

-----  
 

 :جەالل مەلەکشا
 

 قەقنەسم من
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 هە ە نادم منژدددی لە د ئەفسانە لە
 جار هەییری  بمکوژ  یەر
 !هادیر هێالنەی بە ئەکەم خا ەمێش من

 

-----  
 

 :ڕەحیم لوقمانی
 

 !بندەس   مێژددی خادە  ئەی
 سا ەها ە

 یەما  خویکان   ار   با
 تەخ ەی مارەی
 بێدەدیری قەرەجێک  چاخێک هەمود
 د کا دی ە لە دەردت باری

 بێهەس   خات ئاییری بە
 ئەمڕۆ بەاڵم
 کا ەدیرت مێژددی من 
 دەدێ تایەم دشەی سێ هەر
 بنودس  لێم
 :دشە سێ هەر
 سەربەس  :  ەک
 سەربەس  : ددد
 سەربەس  : سێ

 

------ 
 

 :مارف ئاغایی
 

 خاک
 نننە کاچ  توینای

 من هەمنشەی مانەدەی ڕییی  ەئەدە
 داڵتەدی لەم
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 دەری یەاڵ ەک
 خەس ەبارینێک

 شوش ەدە تەرم 
 :یەدی قە شێک 

 د  مەرقەدێک 
 :دەنێژرێ شەهند

 دفن د کفن بێ
  

----- 
 

 :فەرەیدوون ئەرشەدی

 
 ! ننش ما  ئەی دەناشم شەریبەکانت

 دیخدیرەکەت هەتادە بەر تیێ  شەریب  دەناشم
 شاریدەکانت ژێییەمننە کودپەی نێو شەریب 
 سەرخاش د شەنگ
 شەکەتەکا  ڕددبارە کەنار شاڕەبننەک  دەک

 د دەچەمێمەدە
 خاکەکەت خااڵد   دەس  

 دەکەم ماچ
 یەمنن سەرخاش  تاقانە دەکود

 خەمبارەکەت تی فە بەر ڕەشەی هەنگودرە شەریب 
 د دەناشم

 شێعی تنشک  بە
 نەمیەکانت ڕۆ ە نادی

 یەما  بایددی سەر لە
 ەکا مهە د

 خەمگیتودەم دەنگە بەم
 ئەبەد نەکانت د دیرە خوێن  د خەد  حەژمەت 

 ئا ندەدی یوێ  بە
 دەچیپێنم
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 د ینان   نایەنننەکان  پارچە هە وەدیی تا
 من
 شەنگەکان دی ڕەیباخە ئێویرەی لە

 دەردەکانت شەریب 
 دەخامەدە

 

------- 
 

 های کە ئەدەی بەاڵم هە ە، شێعی شدی د کەی ارەکان ج لە شێعیە جارە ئەم یش ننەکان  تا بەتمەند نە هەرچەند
 د سخ ەملێکییدی د ئاییرەکخا  ئخادێنەی شخێعیە جخارە ئەم دیتخا. دیتاکە ەت  د پە ام بەریی نە، شێعیی هەاڵدیریدن 

 کە ئەدەی دێخڕیی ئەدەبنخاتە جخارە ئەم. کەدتخودە س ەم دەبەر یی مەدە ڕێژ مێک  ال ە  لە کە خە کێکە، هنویکان 
 لە بەرخخادی  د خخاڕیییی د خەبخات بخا خە خک دەبەخشخێت؛ خە خک بە بێگومخا  سخەرکەدتن  د ڕدد  ئاسای مژدەی

 ڕێگخخای ینانفنخخدی ان  د شخخەهندی  س ا شخخ  بە د دەدیت ئخخاییدی پەسخخن  دەدیت، هخخا  سخخ ەمکار دی د سخخ ەم بەرینخخبەر
. ئخخاییدی د سەربەسخخ   ودتکەیلخخ بەرەد هەنگادنخخانە شخخەهندی  ڕێبخخایی بە درێخخژەدی  کە دەدیت ننشخخا  دی ئخخاییدی

 د ننشخخ مانپەردەری هەسخخ   مێژدد نەکخخا ، د نەتەدە خخ  ئەفسخخانە د هێمخخا یەدرەکخخیدنەدەی بە بەریخخیی ئەدەبنخخات 
 دەیعخخ ) هە خ  دۆخخخ  دەسخ   بە خخخای ئەدەی لەبخیی یەل کە دەکخخات دی د دەکخاتەدە بەری ئخخاد د خخاک لە بەریخیی
 .بێنێت بەدی د اویی دۆخ  ئەدەی با ببێ ەدە بەرەنگاری بدیت، خەدە(مەدجودد

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
-------------------------------- 
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 ی گەالوێژ سەرەتای توتالیتاریزمی ئیسالمی لە ئێران٨٢
 
 
 
 
 
 
 

 

 ژیلەمۆ

 
 هێیش لەمەڕ خومە ن  بەدنادی ف ویی د ١٣٥٢ ەالدێژیی ی٢٢ رۆژی ئێییندی، یەالن  شاڕش  مێژددی رۆژژمێیی لە
 .بكیێت سە یی ئێییندی لە م الئنس توتالن ار زم  دەسەاڵتگیتن  سەرەتای دەك دەكیێ كوردس ا ، سەر با
 

 :پێكهاتبود ال ە  ددد لە ئێیی  شاڕش  پاش نادەندی دەسەاڵت 
 
 ئێخخخیی  كامە گخخخای د ننخخخ  نخخخوێنەری دەك اڵمبە هەبخخخود، د نننخخخا  بخخخادەڕی یشخخخ   بە كە تێكنخخخاكییت كەسخخخان  -١

 نەدەكید هە سوكەدتنا 
 بخه تافخانێك  دڕۆەئ دددهەم شخ ەب نوێنەری دەك بود  دەسەاڵتدی لە ئەدەی لەیەڵ هادكات كە ئا نن  كەسان  -٢
 دیییتودە، مان ەكەداڵت ریەرینسەس شاڕشگێڕینه دژم ەت

 ڕێگای  كودەب. دتنهەك شاخ ده د كەچ س دینهەد ییاری،ڕ ڕێگای نناەتەك دەیەئ رەس تهەهاتودن  كەخ اڵن ەكام
 ڕیەشخخە دیت تكێشخخه،ەحمەی اڵن ەكخخام ڕ نخخ ەڕیپ ڕێگخخای رەه كا ەدسخخادەچ د سخختژێیدە كخخ ە ەدەتەن مخخودەه ڕییخخاری

 بخا بخدی هخا  كا ەرەتێكاشخ جودتنخارد ریدیەه اڵن ەكخام د بكخیێ پخێ سختەد دهەدێهخات له پێشدی له كه پارتنزین 
 .... نهكدیریەچ بات خە

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.radiozamaneh.com/92204&psig=AOvVaw2F4bzZu8X5n8fDiLd9wXKa&ust=1566662850806052
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. دەكید هە سوكەدتنا  ئێیی  ئەدكات  كامە گای ئا ننن  ئێیی  لە ئنسالم  توتالن ار زم  سەرەتای یەالدێژ ی٢٢
 لەم. دیبخخخود رددی تێكهە چخخخود  نادەند خخخدی دەد ەتخخخ  د كوردەكخخخا  نێخخخوی  لە ١٣٥٢ یەالدێخخخژی ی٢٢ لەرۆژی بەر

 نادەنخدی دەسخەاڵت  نێخو تێكنخاكییت  ال ەنخ  ددبەڕددیر سنە رۆژەی ٢٣ شەڕی دەك  ا كوردەكا ، تێکهە چودنانەدی
 بە سەر ئا نن  رێبەرین  دنەدین ەب بەاڵم نادچە   دەمارییژی ییددپێك  لەیەڵ نەغەدە شەڕی دەك  ا  ببودنەدە

 هە سوكەدت  تێكناكییت ال ەن . ببود  شەڕ تودش  بود ، سادیک ننز ک  هادکاری پێش ی کە نادەندی دەسەاڵت 
 لەیەڵ تێكهە چود  بە نادچە نەكاننش دەمارییژە ییددپە. هە بژیردبود دۆی كورد چارەسەری با ددتنژیتون كەم ی

 ی٢٢ لە بەاڵم. بخخخود  نادەنخخخد دەسخخخەاڵت  لە رەدی خخخ  دەرییتنخخخ  د كخخخورد دۆیی دیێوپنشخخخاندین  بەددیی كوردەكخخخا 
 .ییت س  هە وێ كورد دۆیی دژی لە ریس ەدخا سەدە، یەدرەجەالدی خومە ن ، یەالدێژدی

 
 بكیێخت د خاری شاڕشخە ئەد  ەكەم  كەس  دەك دەدی هەد   ئەدەی لەیەڵ ئێیی ، یەالن  شاڕش  پاش لە خومە ن 

 ال ەنخ  كەسخ   ەكەم دەك ئەد، جنهخادی ف ویی د دەكید شاڕش  ناد ئا نن  ال ەن  نوێنەری ەتن  ریس ندی لە بەاڵم
 دەریخای دیخسخ ن  د كوردسخ ا  خە كخ  لەیەڵ نادەنخدی اڵت دەسە نێو دددهەم  ال ەن  بەرەدڕددبودنەدەی ئا نن ،

 .بود ئێییندی كوردس ان  لە كورد دۆیی لەمەڕ د الایێك هەرچەشنە
 

 ئێخخیی  نادەنخخدی سناسخخننەكان  ال ەنە یۆربەی د نادەنخخدی دەسخخەاڵت  نێخخو ال ەنخخ  ددد هەر ئەدەی لەیەڵ هادكخخات
 لە پخخخڕ بەئاقخخخارێك  د بخخخدە  لەقە ەم مەتیسخخخندیر ێكخخخ دۆی بە ئێخخخیی  لە كخخخورد دۆیی كە بخخخود  ئەدە خویی خخخاری

  ەك یدی لەبەریمبەر خا ا  دەسەاڵت  ئاس   جارێك بە دەسەاڵتنش ناد ال ەن  ددد ریس ندی لە بەر ، تونددتنژ دی
  دەكیدەدە؛ تاق 

 
 ت دەسخخەاڵ دیسخخەپان  سخخەرەتای دەك دی١٣٥٢ سخخا   یەالدێخخژی ی٢٢ رۆژی لە خخخومە ن  ف خخویی دەكیێخخت بخخا ەش هەر

 ئنسخخام  توتخخالن ێیی دەسخخەاڵتێك  ددیتخخی كە ال ەنێخخك. بكیێخخت د خخاری ئێیینخخدی كامە گخخای بەسخخەر ئخخا نن  ال ەنخخ 
 دیبخود پێخ  کە سخڕ نەدە توتالن خار زم  د خاردەی لە کالسخنک تێڕدینننخ  مەسخەلەش ئەم هەر دیمەیریند؛ لەئێییندی

 د شخکڵ لە د ئخاریدە هخاتە ئورددپخا لە جنهخان  مخ  ەکە شخەڕی پاش کە ڕۆژئادی نە تەدید د اردە ەک  توتالن ار ز
 دەرکیدنخ  د م الئنسخ کامخاری هاتنەسخەرکاری بەپخێچەدینەدە .نوینخد خای نای سم د بالشو زم فاشنزم، یەل  شێویی
 هەر لە کە خسخت دەری د ئنخددعا ە ئەم بخودن  ناڕیست لەمەڕ بە گە ەک بە بود خای کورد بەدژی خومە ن  ف ویی

 سخخخەرهە دین  بخخخا بخخخویر بخخخێ، ئامخخخادە جنهخخخان   ەکەمخخخ  شخخخەڕی سخخخەردەم  هادشخخخێوەی ەلخخخومەرج ه دننخخخا شخخخوێنێک 
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 جنهخا  توتالن ێیەکان  دەسەاڵتە دێکچودن  نوخ ەی دەک دەکیێ کە د کەش خا ێک  .دەبێ خاش توتالن ار زمنش
 پەسخندکییدی ەک ئنخد الاژ ن حخاکمە، د خار کیید تخاکێک   خا  حنخزب هەمود اندی لە لەدە کە بی  ننە بکیێت سە ی
 ڕەها دەسەاڵتە لەد کە کوەرییتن بە دەسەاڵتبەدەست تاک  هە ە، یەشەکیدن  دەرەتان  حنزبە ئەد  ا  تاکە ئەد
 کە خک ئامانجەکخان  بە یە شخ ن بخا د دەدیت تاکەکخا  ژ ان  قوژبنێک  هەمود کیدن  کان ڕۆڵ هەد   هە ەت  کە

  .دەردەییێ تونددتنژی د یۆر لەئامیییی
 

 دێکچخودینەی نخوخ ە ئەد دەبنیهێنانەدەی د ئنسام  کاماری تەمەن  سا ەی 04 مێژددی لە خێیی ڕدینەدە ەک ئاد بە
 هەر د ئێخیینە لە ئنسخام  توتالن ار زم  سەرەتای یەالدێژ ی٢٢ کە دەردەکەدێ ی اتی کید، باسما  سەرەدە لە کە

 .جنهاننش تەنانەت ەدنادچ با د اردە ئەم ی اتیی پەلهاد ش ن  با ڕێچکە ەک بودە ئەمەش
 

 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  مند ا  : سەرچادە
 

-------------------------------- 
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لەسەر بناغەی هەواڵێکی درۆ، چل ساڵ لەمەوبەر فەرمانی پەالماردانی کوردستان 
 دەرچو

 
 

 
 
 
 
 
 

 ٠٢٧٢ی مانگی هەشتی ٠٢=  ٠٥٣٢ی گەالوێژی ٨٢

 
 
 
 
 

  
  ئەحمەد ئەسکەندەری 

 
 لە پارێزیخخاری د یەحمەتکێشخخا  ال ەنگخخیی کخخامە ەی" نودسخخننگەی لە هادڕێکخخانم لەیەڵ ١٣٥٢ یەالدێخخژی ی٢٢ ڕۆژی
 پێشودتی ڕۆژەکان  دەکود. نەبود ئاریدی لە ئەدتا ڕدددیدێک  د بود ن سەقز شاری لە "کورد یەل  نەتەدی ەت  ماف 

 جخخاری  بەپخێچەدینەی ئەمجخارە بەاڵم سخخنە شخاری لە "شخاڕش د ئخاییدی لە پارێزیخخاری ەیکخامە " لە کخید تەلەفخونم
 ...بهخێڵن بەجخێ شخوێنەکە ا  کخیید  ناچخار شارە لەد هادڕێنانما  کە ییننم خێیی! دی ەدە جویب  فارس  بە کەسێک

 پە  خا د سخەربای   مارشخ  باڵدکخیدنەدەی بە کخید دەسخ   د بخڕی خخای ئاسا   پەخش  تاری  ڕید ا پێنەچود یۆری
 .  دەخوێندەدە خومە ن  جنهادی فەرمان  پە  ا
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 پودشخپەڕی مخانگ  هەردەهخا د ١٣٥٢ سخا   خەیە خوەری د یەالدێخژ مانگەکخان  لە خومە ن  دەربڕ ن  سێ بە ئاماژە
 لەال ە  شەڕ هە گنیساندن  کوردس ا ، بە بەریمبەر ئێیی  ئنسالم  کاماری هە سوکەدت  جەدهەری (١٩٢4) ١٣٥٩

 د لەال ەک ڕێکاییدەکخخا  د حنخخزب د سناسخخننەکا  کەسخخا ەتننە بە بەریمخخبەر ڕژ خخم هە وێسخخ   هەردەهخخا د ئەدینەد
 . دەردەخات بەڕددن  تیەدە، لەال ەک  دینودس اند  د دتودێژ بە سەبارەت کاردینەدە ا  د باچود 

  
 (١٩٧٩ - ٢ - ١٩) ١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ خومە ن  کوردس ا ، سەر با هێیش فەرمان  - ١
 یەمخارۆ ئەدیننخا  ڕ کاییدەکخان  د ئەرتەشننەکا  ئەدینە ،«د موکییت حنزب » سنە لە کە یە شت خەبەر یلساعه"

 بە سخخنەدە جامنعخخای مزیەدتخخ  لە دە. دەبە  چەکەکخخا  نەدرێخخن  خخارمەت  تخخی سخخەعات  ننخخو هەتخخا ئەیەر دە دیدە،
 ئاسخا ش هێزەکخان  تەدیدی بخه یکنخدی. ییتخودە بخارم ە بە ژنەکانماننخا  د موکییت حنزب  کە ڕییە اندددە ئێمە ا 
 - هەبخن کە شخوێنێک هەر لە - ئننقخنالب پاسخدیرین  ڕێ، بخکەدنە سخنە بەرەد ...پادیانەکان  بەرەد دەدەم فەرما 

 هەمخود تونخدی، بە یۆر د ببخزدێنن هێزەکاننخا  کوردسخ ا  د سخنە بەرەد - هەدی خ  پخیدی بە - پێو سخت ژمارەی بە
 د دەژمێیدرێخت ئەرکەکخا  لە کخید  سەرپێچ  بە - بێت سەعاتنش  ەک با - تەئانی،. بکە  سەرکوت ا  اخنبودەک

 یمخام، صخحنفه: دەرینخییدە خخومە ن  ئنمام پارتال  بەنادی سا  ێک لە دەقاددە ) ...دێت بەددیدی سزیی توندی بە
 (/khomeini.ir-http://www.imam "خمنن  یمام پیتال" سا ت ٣4٦ ص ،٩  
 

 کوردسخ ا ، لە ئێخیی  ئەدکخات  کاربەدەسخ ان  - دەکیێخت پخێ ئامخاژەی خویرەدە لە هەردەکود - ددیتی ساڵ چەند ن
 هە چخخودنەی د شخخەڕ فەرمخخان  ئەم د نەقەدمخخادە هخخن  سخخنە شخخاری لە ڕۆژینە ئەد کە دەکە  پێخخدیییی قخخوم د تخخاری 

 د سەربایی دەسەاڵت  سەرەدەی ئاس   لە شەڕخوییی  هە بەس ییدی د  دردس کیید خەبەری یبناغە لەسەر خومە ن 
 .  دەرچودە ئێییندی ئا ننن 

 
 ڕەدیکخان  دیخخویی نە بە بخودە ئێخیی  ئنسخالم  کامخاری دەاڵمخ  ئێعخدیم د بامبخاری  دیپڵاسخنن، تونددتنژی، ساڵ چل

 د منللخخ  سخخ ەم  لەدژی خەبخخات یۆر، سخخەرکوت  د یۆڤخخانەم دژە سناسخخەتە ئەد سخخەرەڕیی بەاڵم. کوردسخخ ا  خە کخخ 
 سناسخننەدە بخاری لە د هەبخودە درێخژەی بەردەدیم کوردسخ ا  لە فەرهەنگننەکخان  د ئخابودری سناس ، ئاکامە هەمود

 .نەکیدددە قبودڵ ئێیین  ئنسالم  کاماری دەسەاڵت  قەت کوردس ا 
 

  باڵدی دی ٧ الپەڕی ١٣٥٢ خاکەلێوەی ی٢ "کنها " ڕۆژنامەی که بە اننامە ەکدی در حوسە ن  عێزەد ن  شێخ ماماس ا

http://www.imam-khomeini.ir/
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  ڕژ م  د ار کیدن  با( ١٩٧٩ - ٣ - ٣١ د ٣4 خاکەلێوە، ی١١ د ١4 ڕۆژەکان ) ڕ فییندۆم بە سەبارەت کیدددەتەدە،
 :دەددێت شێوە بەم ئێیی  شای ڕددخان  پاش

 
 کیدنخخخ  د خخار   مخخخاف  بە سخخەبارەت بەتخخا بەت ناد خخخارە، د تەمخخاد  ' ئنسخخخالم  کامخخاری' نخخادەرۆک  ئەدە لەبەر»

 ڕ فیینخخدۆمەدی لەم... ئخخاییددی ئێیینێکخخ  چویرچێخخوەی لە کوردسخخ ا  خودموخ خخاری مەسخخئەلەی هەردەهخخا د چخخارەنودس
 «.ناکەم بەشدیری

 
 حنخزب نخوێنەری ەت  دەسخ ەی د خدیری پخاش د مخوکییتنش حنزب  د ڕ فییندۆم پێش هەف ە  ەک' کامە ە' ڕێکاییدی
 لە( خخخخخاکەلێوە ی٩) ڕێفیینخخخخدۆمەکە پخخخخێش ڕۆژی لەقخخخخوم، خخخخخومە ن  لەیەڵ قاسخخخخملود ددک خخخخور کا ەت بەسخخخخەرۆ

 .ڕییە اند ڕ فییندۆمەدی لەد خا ا  نەکیدن  بەشدیری باڵدکیی ەدە، ئێییندی ڕۆژنامەکان  لە کە بە اننامە ەکدی
 

 بود کارەساتئامێز د ڕددخێنەر یۆر ئاکامەکان  کە هە بەس یید هەدی   ئەساس  لەسەر کوش ن د شااڵد فەرمان 
 تخاری  لخه جارێخک مانخگ ددد هەر یاڤارێکخه( ئاسخا نخد، ده رژه به ردینگخه، دیتخه ئەیندیی چەشم) «ی یی  یندیی چشم»

( کوردسخ ا  به ت تا به) «کیدس ا  د ژه - ی یی  یندیی چشم» ی ژماره منن که  ه  ٢44٣ سا   هاری به.  ده بێ ه باڵدده
 د بخه تخاری  لخه یاڤارێخک کخه جخاربود م کخه  ه ده ئخه. (٢)ده کیی خه بخاڵد منش  دددهه ی ژماره ٢44٥ زیپا ن (١).رچود ده

 کورد رین  ڕ به  ی دێنه ها رده هه د ئێیی  له کورد پیس  ر سه له باسکید  با بکات  رخا  ته خای ی ژماره ددد  ه شێوه
 .ده بکاته باڵد لوقاسم ددک ور د  ن  حوسه د ن عێزه شنخ ماماس ا ت تا به به
 

  - ی خیی  یندیی چشخم» ی0٣ ی ڕه الپخه لخه «ربود فخه ناصخی شکی رله سه» مه رده سه د ئه نادبانگ  به ژەنیی ێک  دتودێژی
 :تننه تا به رنجێک  سه جێگای دددی ژماره" کیدس ا   د ژه

 
  بخه کوردسخ ا ؟ دژی  لخه ڕبود شخه ری سخ پێکه ده تخاری  شاڕشدی تای ره سه  له که   ڕه باده د ئه ر سه له ئێوه دیته :پرسیار
 بود؟ ده تارینه  له د  ده کاتننه ت  د ه ده   ال ه له س درێژی ده د که ک  دیتا ه

 
 .کیددده  ا  کاره  م ئه خا ا  که ت  نودسنو ه سم  ره  به( ش رته ئه ت  رکیدی ه سه ندی ناده دیته) س اد :اڵم وه 

 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

45 
 

 سنه؟ شاری ر سه هاتنه فڕۆکه  به باچ  :پرسیار
 
  .کید ده کار ا  ت د ه ده ئامانج  ی دینه پێچه به( ش رته ئه) ی ده ئه ر به له :اڵم وه

 کە جخخارەی ئەد ،"سخخنە شخخاری سخخەر هخخان ە فخخڕۆکە بە" نەبخخود ئەدە هەر ئێخخیی  ئنسخخالم  کامخخاری ئەرتەشخخ  هە خخبەت
 لە هەر د دەشخخکاند دەنگنخخا  د خخویری سخخ ا کورد الدێکخخان  د شخخار سخخەر لە بە کخخود دەکخخات، پیسخخنار ڕۆژنخخامەدینەکە

 .بود کوردس ا  خە ک  تاقاندن  مەبەس نا  دە١٩٧٩ نەدرۆیی پێش ڕۆژەکان 
 

 شخخنادی یۆر رۆژئخخادی ئایربا جخخان  پێشخخودی ی(پارێزیخخار) ئوسخخ اندیر قگو، حخخه مشخخند جه ئاغخخای ک   خخه دته دی لێخخیه
 :رنجدینه سه
 
. پخێش هاتخه کوردسخ ا  پیسخ  دێ له د تاری   له بودم ش رته ئه م  دددهه ی ئندیره له من ده که  ه بانه به ڕۆژێکنا »
 ی نادچخه دۆخخ  ییی شخاره کخه( ش رتخه ئه نخاد دژەییننخار   ییخای ده) ددد ردکن  یطالعات  ی خنبیه رین  فسه ئه مود هه

... دەکخخیدەدە مخخن ان ک باچودنخخه ر سخخه له خ نا  جخخه کە هادکخخات بنیمخخه له. بود  دێ لخخه کا  ینیدییف خخه د کوردسخخ ا 
 ددی خخنن کخخه چخخادکیددده ڕه کوردسخخ ا  بخخا مخخا  ڕێگاچاره ١0 ی نز کخخه د کخخیددده ریدردما  بخخه ش ئێمخخه کخخه  انخخد ری انگه

 (٢44٥ پخخا نزی ٥٦ ی ڕه الپخخه ددد ژمخخاره کیدسخخ ا ، د ژه - یندییی یی  چشخخم)« . خخه کدیرینه چه کخخیدەدەی  خخا ، ڕ گاچاره
 هێخیش ده ه ی خیی  یندیی چشخم کان  ڕه الپخه له د ده تارینخه لخه ئێسخ ا کخه - کخا  کورده ت بخهتا   به - ی سانه دکه ئه باشه

 ر ریمبخه به لخه د کخیدددده شخدیر نا  به کوردسخ اندی ی قاوییینخه حه ی ده بزددتنخه لخه کخه ی رینه تێکاشخه د ئخه ر سه نه به ئه
 خا ا  لخخه کیددده، خا خخا  ننشخخ مان  د ل یخخه له ا پارێزیار نخخ د سخخ اد  ریده ئنسخخالمندی کامخخاری ی دڕندینخخه الماری پخخه

 «ددد ردکنخخ  ی خنبخخیه رین  فسخخه ئه» کخخه ی د کخخه ی  خخه رێگاچاره ١٣ د ئخخه دی خخه نه یخخوێ  س کخخه بخخاچ  ده ئخخه ناپیسخخن
 د تخاپ د ک چخه یمان  بخه نها تخه کخورددی  ک  خخه ر ریمبخه به لخه ئنسخالم  کاماری رپیسان  به با کیدبود؟ پێشننار ا 

 بژیرد؟  نه هه منا  هه چویرده ی چاره رێگا د یما  اتنهه تانک
 
 : ێت ده دی ٢ ی ڕه الپه  له ر هه «داڵت اڵت  ڕۆژهه له ئنمام دکات  ئه ری نوێنه» کیمان  حسنن شێخ تیەدە لەال ەک  
 
( خخومە ن  کخوڕی) یحمخدئاغا... کوردسخ ا  با  ن بکه  رخا  ته فت نه ڕۆژی  ەک دیهات  دی ه باش یوتم جارێکنا »
 ئخا ەتو اڵ)  اا   خخه ئاغخای دتخم. ده دی ه اڵم  ده یحمدئاغا کید فودنم له ته ...بود نه پێااش یۆر من  ی قسه م ئه
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. نننخه باسخێک هخن  سخنه له. سخنه بخا بێخت دێت  خه ده  نێ سخبه د دی  مخه هه تخه هاتوده( کوردسخ ا  جەلالدی خە اا  
 ٢ ی ڕه الپه ددد ژماره کیدس ا ، د ژه - یندییی یی  چشم)« .بائێیه بێت ێڵنه مه خودی خاتیی به بنکە . ئاریمه ئاریم 
 (٢44٥ پا نزی

 
 قوم ڵ یه له دخا ریس ه کابیی ه م ئه. نودسنوه  ا  نه حدکا د  ه کامه مه ئه خا  ه؟ هه ئاشکییتی د رددن ی مه له  گه به
 ئێسخخ اش سخخ پێکید، ده ی که ڕه شخخه چخخا  ش رتخخه ئه هکخخ بنننمخخا  پێشخخ ی. ییتخخوده نخخدی  وه په  ن  خومخخه مخخا   ڵ یخخه له د

 . کوردس ا  له  ک خه ئێعدیمکیدن  با نارد  الد ا  جه  اا   خه ده ه قوم شاری له که بنننن ده
 

 لە بەشخخخە ئەم سخخخەرنج  بەسخخخە ئەدەنخخخدە هەر ڕژ خخخم پڕۆپایەنخخخدیی د ڕییە انخخخد  دەییاکخخخان  ڕۆ خخخ  بە سخخخەبارت
 یاڤخخاری دددهەمخخ  ژمخخارەی هەمخخا  لە کە بخخدە ن کوردسخخ ا  ئەدکخخات  زیخخاریپارێ شاهوە سخخ  ئاغخخای لێخخددینەکان 

 : باڵدبودەتەدە دی"کیدس ا  د ژە - ی یی  یندیی چشخم"
 

 چەشخخنە بەم د بخخود  سخخەربای   مارشخخ  باڵدکخخیدنەدەی خەر کخخ ( ئێخخڕی  تەلەڤنز خخان  د ڕید خخا دیتە) دەنگوڕەنخخگ
 لە دۆخەکە دەمخانگوت هەرچەنخدە. کخورد هادننشخ مانان  دژی لە بخود ( ئێیین ) هادننش مانان  هاندین  سەرقا  
 د نەدەییت یوێ  کەس هن  ئاریمە، بارددۆخەکە د سەر بکیێ ە هێیش  نننە دەها د کان ڕۆ دی ە ژێی لە کوردس ا 
 «.باڵددەکیی ەدە نافەرمننەکانەدە کانا ە لە هە ە ییننار  

 
 کە کەسخانە ە ئەد ی خان  لە د دەکخاتەدە ڕدد  بخا تیمخا  ک ال ەنێ چەند صباغنا  ئاغای قسەکان  بە سەرنجدی 

 خە کخ  ئەسخ ای دەخەنە تادینەکخا  هەمخود د کوردس ا  سەردەمەی ئەد دۆخ  بە سەبارەت دەکە  توێژ نەدە بەناد
 ددددی ژمارە" کیدس ا  د ژه - ی یی  یندیی چشم" ی٥٥ الپەڕەی لە. ئەدی  نوێنەرین  د سناسننەکا  هێزە د کوردس ا 

 :دە ێ ئادی صباغنا  ئاغای
 

 پخادە لە پێکدیدی  د شەڕ دی٢0 لە دی فەرمان  خومە ن  ئا ەتو اڵ پێش، هاتە کە پادە شاری ڕدددیدەکان : پرسیار
 کە بخود کاتێکخدی لە ئەمە. دەڕێکەد  سنە بەرەد سەربای   هێزی دی فەرمان  ددیتی ش ڕۆژی د بهێنیێت پێ کاتا  

 نادخا نەکانخخخدی د بنخخخانن  ڕۆژنخخخامە لەیەڵ چادپێکەدتنێکخخخدی لە لەکوردسخخخ ا  د ەتدە هە بژێخخخیدریدی پارێزیخخخاری
  ئەم باشە ئەی. نننە کێشە ەک. نننە خەبەرێک هن  سنە لە د گوت ئەد. دەربڕی بابەتەدە لەم خای سەرسودڕمان 
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 بود؟ باچ  ڕییە اندنە شەڕ
 

 خخخای لەجێخخ  یۆر کە دیبخود بڕ خخارێک  خخخومە ن  مەرحخودم . باڵددەکخخیدەدە هە ە بە هەدی ەکاننخخا  کە یخوتم :وەاڵم
 «.بود درەنگ یۆر ئن ی نننە، خەبەرێک هن  سنە لە ڕی انگە اند کاتێک ددیتی نەبود،

 
 کوردس ا  خە ک  قارەمانانەی بەرەنگاربودنەدەی د مانگە سێ شەڕی

 
 بەربخخاڵد یۆر شخخێوە ەک  بە ئاسخخمانەدە لە د یەمخخنن لە ئێخخیی  چەکخخدیرەکان  هێخخزە کە بخخود یەمننە ەکخخدی دەهخخا لە

 هنخخزە. کەدتەڕێ جەلخخالد خەلاخخال  ئخخا ەتو اڵ دەسخخ   بە ئێعخخدیمەکا  شخخەپال  د کوردسخخ ا  سخخەر هێنخخا ە شخخااڵد ا 
 سەرسخخخنودر شخخخاخاد نەکان  نخخخادچە هەتخخا بەناچخخخار د نەبخخخود ئامادەیننخخخا  چەشخخنە هخخخن  کوردسخخخ ا  سناسخخننەکان 
  ەکەم چا  کە لەبنیمە جوی  بودم، حوسە ن  عێزەد ن شێخ اماماس  بەڕێز الی دەم ئەد کە من. کید پاشەکشە ا 
 تخار ک  شخەدێک  لە ڕیپخارت، نودسخنن  د چخادپێکەدتن بخا هخاتبود تارینەدە لە بەدی نەدە کە ئێیین  ڕۆژنامەدین 

 .  کید لەیەڵ د دیرما  شاخ لە خێوەتێکدی لەناد پا نزدی
 

 ڕێزەکخان  کخیدە ڕدد خا  بەتا بەت کوردس ا  الدین  خە ک، ما   د ینا  سەر با هێیشانە د شااڵد ئەم ددیبەددیی
 چەکخدیرەکان  هێخزە جەمادەر نخدی قارەمانخانەی بەرنگاربودنەدە ەک  لە د ئاکامدی لە د کامە ە د د موکییت حنزب 

"  لەمەڕ ئێخخیی  کاربەدەسخخ ان  پە امەکخخان   ەکەم سخخەرەنجام. کخخیی  پاشەکشخخە بە ناچخخار ئێخخیی  ئنسخخالم  کامخخاری
 دیننشخ نێک  سخەرەتا. کوردسخ ا  سناسننەکان  هێزە الی یە ش ە خەیە وەردی مانگ  لە" یف ویا د ئاش   ەدیییبانگ

 د سەحاب  صباغنا ، فیددهەر، دیر ودش لەدینە، دەی یێک چەند ئامادەبودن  د جەالل مام نادبژ وین  بە فەرمن 
 کوردسخ ا  دینودسخ اندکاری دەس ە ەک  لەیەڵ سەردەشت نادچەی بێورین  یوندی لە ئێیی  ئەرتەش  کەسێک  چەند

 . بودم بەشدیر دیننش نەدی لەد مننش کە پێکید دەس   حوسە ن  عێزەد ن شێخ ماماس ا سەرۆکا ەت  بە
 
 :دە ێ دی  ەک ژمارەی ی٥٥ الپەڕەی هەما  لە صباغنا  ئاغای تیدی شوێنێک  لە
 
 کەشخوهەدیکەی خەلاخال  ئخا ەتو اڵ ناڕەدیکخانن  ێعخدیمەئ ڕ زە پێبکە ن، دەست( دینودس اند ) ئێمە ئەدەی پێش" 

 بخییکەی لەبخات  بیی ەکخ  نمودنە با(. کوردس ا  خە ک ) بنان اقێنێت یوی ە کە دی دینابود خای. کیدبود هەس نار
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 د بید خخا  دەسخخ ەبەرە لەسخخەر بخخا ە هەر( بخخڕدی نە خخدەتوین  خخخای) بخخود ئنفلخخنج کەسخخە ئەم... کیدبخخود ئێعخخدیم تخخیی
 ."کید  ئێعدیمنا

 
 :ئادی دەنودسێت ٩الپەڕە  (١٩٧٩ - ١١ - ٦) ١٣٥٢خەیە وەری  ی١٧پێنجشەممە  "کنها " ڕۆژنامەی

 
 ددێنخخێ سخخحاب ، د صخخباغنا  فخخیددهەر، بەڕێخخزی  لە بخخود  بی  خخ  کە( دەد ەت) "ننایپخخاکن  دەسخخ ەی" ئەنخخدیمان »

 دیر خوش دتخارەکەی پخاش. کخید ەشخدیر نا ب ئەمی کا بە دژ خاپنشاندین  لە د بانه شاری ناد یە ش نە چویرشەممە
 خوێنخدری ەدە خا دی سێ لە بانەدە خە ک  لەال ە  بڕ ارنامە ەک کەسننەدی، هەییر چەند کابودنەدە لەد فیددهەر

 ؛"ننایپاکن  دەس ەی" بە دری د
 
 شخخخخا ڕژ مخخخخ  ڕددخخخخان  پخخخخاش ڕؤژ چەنخخخد کە... )مەهابخخخخاد، خخخخا   ۸ یەاڵ ەی لە لێبخخخخڕیدینە پشخخخ نوین  ... -١

 (.پەسندکییبود
 لەیەڵ) کوردسخ ا  کێشخەکان  بە سخەبارەت هە ە با خا  سناسخننەکا  هێخزە د کخورد یەلخ  نخوێنەرین  تەننا...  -٢

 .بکە  یف ویا( دەد ەت
 بناسخیێت فەرمخ  بە چخارەنودس د ار کیدن  ماف  کە ئەدەدی ە ییەدی لە کوردس ا  لە کێشەکا  چارەسەرکیدن  -٣
 «...ئێیی  د کوردس ا  کێشەی چارەسەرکیدن  با ڕێگا ە تاقە ئەمە د ...د
 

 بکیێخت ئنمزی ڕێکەدتنێک توینیی سەرەنجام کوردس ا ، سناسننەکان  هێزە نێوی  د دیری د یف ویا ینجنیە ەک پاش
 حنزب  سەرۆک، دەکود عێزەد ن شێخ ماماس ا تێندی کە هات پێک' کورد یەل  نوێنەری ەت  دەس ەی'  چەشنە بەم د

 دەکخخود فنخخدی نەکا  چی کخخه ڕ کاخخییدی کوردسخخ ان  لقخخ  د کخخامە ە د یخخوتەبێژ دەکخخود (قاسخخملود دک خخورد) د مخخوکییت
 دەرکیدبخود، کخورد یەلخ  دژی لە سخەرکوت  د جنهخاد فەرمخان  پێشخ ی مانخگ سخێ کە خومە ن . کیی  د ار   ئەندیم

 !باڵدکیدەدە جنادیی   پە امێک  ئەمجارە
  
 (١٩٧٩ - ١١ - ١٧)١٣٥٢ خەیە وەر ی٢٦ کورد ی ان بی د خوشکا  بە پە ام: خومە ن  - ٢
 

  خویس   شناد   کە جارەی ئەد کاتننشدی حکودمەت  ژێی لە که تێدەیەم من... کورد، بیی ان  د خوشکا  لە ساڵد
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 بخا د مخنللەت هەمخود ڕ فخاهن  بخا پێو ست کەرەس ەی  هنویدیرم من دە ...ڕینەیە ش ود  پێ ا  بێت، منللەت د ئێوە
 . بکیێت دەس ەبەر کورد بیی ان  ئێوە
 

 لەیەڵ دە بخخدە ؛ یف ویاکخخا  بە درێخخژە ننایپخخاکننەدە بەدپەڕی کخخه (ننایپخخاکن ) تخخا بەت دەسخخ ەی لە دەکەم دیدی
 دیخویی نەکخان  بەد هێنانن  هەتا بگی ، پە وەند   توێژەکا  باق  د منللنە ەکا  د سناس  د ئا نن  کەسا ەتننە

 ببێت؛ جێبەجێ د اوییینە شێوە ەک  بە با - مە شەئێ دیخویی   کە - ئەدی 
 
 مخخخاف  ئنسخخخالمندی، کامخخخاری د ئنسخخخالم پەنخخخای لە ...د دەکخخخات مەحکخخخودم هەاڵدیردنەکخخخا  هەمخخخود یەدرە ئنسخخخالم 

 هەمخود بخا سناسخ  د ئخابودری د فەرهەنگخ  هخااڵدیردن  چەشخنە هەر البیدنخ  د نخادچە   د نخادخا   بەڕێوەبیدن 
  د دەیینێخخت خخخای سەرشخخان  ئەرکخخ  بە ئنسخخالم  کامخخاری دەد ەتخخ  کە کخخورد بیی خخان  لەدینە مخخنللەتە، توێژەکخخان 
 ("خمنن  یمام پیتال" سا ت ٥٥ ص ،١١   یمام، صحنفه) ...کاتدی یددتی ن لە دیبننکیدننا  بە دەبێت دەس ەبەر

 
 مادەی با د جار  ەک تاقە د مەهاباد ەهاتن تارینەدە لە دینودس اندکار دەس ە ەک  کە بود پە امەدی ئەم ددیی بە

 !کابودنەدە فەرمن  بە دی "کورد یەل  نوێنەری ەت  دەس ەی" لەیەڵ دەقنقە چل نز کەی
 
 دەسخخ ەی فەرمنخخ  کابخخودنەدەی (١٩٧٩ - ١٢ - ١١) ١٣٥٢بەفیینبخخاری  ی٢4 سێشخخەممە ڕۆژی ننخخوی د سخخێ سخخەعات "

 سخەرەتا. پێکید دەس   مەهاباد( قا مقامننەت)"فەرماندیر  " لە "کورد یەل  نوێنەری ەت  دەس ەی" لەیەڵ دەد ەت
 یف ویا خانەی ئەم ئاکامەکخان  باسخ  یەشخبننننەدە بە د دەربخڕی دیننش نە لەم خای بودن  پێااش فیددهەر ئاغای

 دەد ەت، نوێنەرین  بەخێیهێنان  لەیەڵ هادکات تێندی که خوێندەدە بە انێک  عێزەد ن شێخ ماماس ا پاشا . کید
 : ت یو

 د بکخات بەشخدیر   دەد ەتخدی فەرمن  نو نەرین  لەیەڵ یف ویا د دیننش ن لە بودە ئارەیددی هەمنشە کورد منللەت 
 لەیەڵ هادکخات کوردسخ ا  یەلخ . بکخات چارەسخەر دتودێژەدە د تێگە شن لێک ڕ گای لە خای نەتەدی ەتن  کێشەی
 . تێکاشادە خا ش  ڕەدیی ماف  با مبەردەدی د هادبەشدی خەبات  لە بودە بەشدیر ئێیی  یەالن 

 
 هێخخزی کخخامە لەال ە  کخخێ یخخوت  د ناسخخاند ی"کخخورد یەلخخ  نخخوێنەری ەت  دەسخخ ەی" عێخخزەد ن  شخخێخ ماماسخخ ا پاشخخا 

  پێکهاتەی بە بەریمبەر دەربڕێ خای ناڕەیی   صباغنا  ئاغای ئەدەدی بەددیی. کیدددە بەشدیر   سناسننەدە
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 .کابودنەدەکەدی لە فنا   چی ک  د کامە ە نوێنەرین  فەرمن  بەشدیربودن  د "کورد یەل  نوێنەری ەت  دەس ەی"
 ئاغخخای دەربخخڕ نەی ئەم بەددیی ،(خلخخق فخخدی   چی کهخخای کوردسخخ ان  لقخخ  نخخوێنەری سخخلێمان  بێهخخیددی یخخوتەی بخخه)

 هە ە؛ دەخامخانە بە پە وەنخد   "کخورد یەلخ  نوێنەری ەت  دەس ەی" پێکهاتەی: یوت  قاسملود ددک ور صباغناندی،
 یەدرە کابودنەدەی د خاپنشاندی  لە( ١٩٧٩ - ١١ - ٢٧ ڕێبەندی  شەش ) ئێس ا پێش هەف ە ددد کوردس ا  خە ک 

 "کخخورد یەلخخ  نخخوێنەری ەت  دەسخخ ەی" پێکهخخاتەی لەم خا خخا  بەر نخخ  پشخخ نوینن  فەرمنخخ  شخخێوە ەک  بە بەربخخاڵددی د
 مەهابخاد تەلەڤنز خان  لەیەڵ سناسخننەکا  ال ەنە وێنەرین نخ د دیری دەنگن  کاسێ   لە یێڕینەدە ئەم." )دەربڕ وە

 .(دەرینییدە دی ١٣٥٢ بەفیینباری ی۲۲ پێنجشەممە ڕۆژی لە
 

 د دەددێخخت ڕیشخخکادینە یۆر دی٩ الپەڕەی ددد ژمخخاره "کیدسخخ ا  د خخژه ی خخیی  یندیی چشخخم" یاڤخخاری لە کیمخخان  ئخخا ەتو اڵ
 شخێخ. کخورد ال ەنخ  ئەسخ ای دەخەنە یف ویاکا  شکس   دین تا کە دەدیتەدە کەسانە ئەد بەرپەرچ  ئەد قسەکان 

 :دە ێ کیمان  حسنن
 
 ئەد ئەنخخدیم  بەاڵم بچخخا، لەیە نخخا  تخخا ش کوردسخخ ا ، بخخا دەچێخخت خەر خخکە "ننایپخخاکن  دەسخخ ە ەک " یوتنخخا »

 «.دەکە  چ  بزینە د بکە چاددێی نا  بە کود ننت، دەس ە ە
 

 بەڕێخوەبیدن  لێهاتود   هەمود ا  کە ئەدەی سەرەڕیی دەد ەت نوێنەرین  دەس ەی کە دەردەکەدێت باما  ئێیە هەتا
 لە قخومەدە شاری لە نوێنەرێک ال ە  لە بود ، دەفادیر ئێیی  ئنسالم  کاماری بە هەمود شنا  د هەبود کارەکە ە 

 :دە ێ درێژەدی لە کیمان . بود  چاددێی ندی ژێی
 
 صباغنا ، مهندس بودم، بەنده. کید ن چاڵ با شوێنەکە ا . انەپێ  تا بەتم کارێک  صباغنا  ئاغای به یوتم »

 دەکە ، دتودێژ ئەدینە لەیەڵ خەر کن ئێوە یوتم د پێکید دەس م من. بود تی ش کەسێک  دیبزینم د سحاب  مهندس
 سخن؟دەنا رسخمن  به د موکییت د  ه کامه دەناسن؟ ڕەسمن  بە ئەدینە خەر کن ئێوە کە نادیت ئەدە مانای ئەمە ئا ا
 خاتاننخا . ننخنە ئەدتاما  ئنمکانێک  د دەرفەدت د خییپدی ن دۆخێک  لە ئێمە ئێس ا یوتنا   چنن؟ خەر ک  ئێوە

 بەسخخەر دەسخخەاڵتما  ب خخویننن دردە دردە ئخخێمە هەتخخا نەکە  تونخخددتنژی د ئەدتخخا کخخارێک  کە بخخکە  سخخەرقاڵ پێخخوە
 «.دەکە نەدە ئاریم ئەمانە ودهەم د بکە ن ڕێکوپێک ئەرتەشەکەما . بکە ن ییڵ سنودرەکاندی
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 :دە ێ دی" کیدس ا  د ژە - ی یی  یندیی چشم"  ەکەم  ژمارەی لە سحاب  ئاغای
 
 ئەنخدیمێک ) ناجنخا  رضخا بخه یخوت  خامخا  کوڕەکخان  لە  ەکێخک لەبنیمە من... هەبود یف ویا... سەردەشت لە »

 ئەمخانە کە ئەدە ە ئێمە سناسەت  جارێ یوت  ئەد ش دەکە ؟ دتودێژ ئەمانە لەیەڵ باچ  ئێوە( دەد ەت دەس ەی
 شخەڕە ا  ئەم ئخێمە. تیسخاندددە خە کەکە خا  د خولقانخدددە کەشوهەدی ەکنا  ئەمانە. بکە نەدە جنا خە کەکە لە

. کخید قبخودڵ ئخێمەی سناسخەتەی ئەم خخومە ن  ئاغخای. ب اکێننەدە لێ خە کنا  دەبێ بەاڵم دەکە ن، هەر لەیە دی
 ی خیی ، یندیی چشخم)« ...کوردسخ ا  بخا دەچخود ن جاردبخار کخورت تا کەم ،١٣٥٢ سا   س ان ی سەرینسەری هەربا ە

 (۶۶ ل  ەک، ژماره کیدس ا  د ژه
 

 د لەال ەک حکودمەت سەربە جاریدجارەکان  ال ەنە کیدن  کارشکێن  هەردەها د لێددینانە لەم سەرنجدی  بە د ارە
 ییتن  بارم ە بە د ئەمی کا سەفارەت  دیینیکیدن  لەیەڵ بود هادکات کە دەد ەت نادخای ئا ویاڕەکان  هەردەها

 هەد خخدین  تەنخخانەت. نەکەدتەدە لخخێ ئاکامێکنخخا  هخخن  یف ویاکخخا  کە کخخید دی خخا  ئەمخخانە هەمخخود ئەمی کا نەکخخا ،
 تخاری  لە تخیەدە کاربەدەسخ ان  لە هێنخدێک د صخدر بنخ  سخەرەککامار ڕێگخای لە د موکییتنش حنزب  تاکال ەنانەی

 سخەر بخا تخایە شخااڵدێک  بخا دەکید ئامادە خای ڕژ م کە ننشاندەدی ئەدە ا  ئاماژەکا  هەمود. نەبود ئاکامێک  هن 
 .کوردس ا 

 
 دەد ەت تا بەت  دەس ەی لەیەڵ یف ویاکا  مانەدەی ئاکام بێ

 
  "ڕیبیددد هە ەی به ئێع ییف" لێددینن  (١٩٢4 - ٧ - ٢4) ١٣٥٩ پودشپەڕیی ٢٩: خومە ن  - ٣
 
 ئەد ئەیەر... قاصخی  خا  مقصخی ن  خا  ئێمە. نەمانکید ئێمە د کید هە سوکەدتنا  شاڕشگێڕینە ئێمە منللەت  ..."

 بخکە ، دتخودێژ دەتانهەدێخت کخه پێدی  ڕەخنەییینەم ئاماژەی من یف ویا، با کوردس ا  با بچن دە انهەد ست ڕۆژەی
 محاطنخخا  بخخکە ، یحاطخخه ئەمخخانە اسخخدیرەکا پ د ئەرتەش دەبخخێ سخخەرەتا. بچخخن بەهێزبخخودنەدە پخخێگەی لە پێو سخخ ە

 یخخیف ە ئەم ئەدەی سخخەبەب  بە بخخود ئەمە. کخخیی مسخخامحه. بخخکە  لەیە خخدی قسخخە ا  د بچخخن ئێخخوە ددی ە جخخا بخخکە ،
 سخخا ت 0٧ د 0٦ ص ،١٣   یمخخام، صخخحنفه." )لخخێکەدتەدە ی خخانەی هەمخخودە ئەد د پخخێش هخخاتە بخخا درێژخا ەنەمخخا 

 ("خمنن  یمام پیتال"
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 :دە ێ. دەکات پێکدیدینەکا  دەس پێکیدن  باس  چا  صباغنا  ئاغای بابزیننن باشە
 
 بایریخا  مهخدی سخەرۆکا ەت  بە شخادە ڕژ مخ  یەمخان  لە هەر کە بخود ئخا نن  ڕێکاییدێکخ ) "ی یی  آییدی نهضت" »

 بخا چخود کە کەسخێک  ەکەم. نەبود کوردنشننەکا  نادچە بە سەبارەت لنکدینەدە ەک   ا  بەرنامه هن  (دیمەیریبود
 بخای د کخید لێکخا ننەدەی د کوردس ا  با چود (١٩٧٩) نەدرۆی دەدردبەری. بود چەمیی ( مس ەفا) ددک ور کوردس ا 
 کوردەکخخاننش هە سخخوکەدت  چونکخخود. بنخخنەدە بەرەدڕدد خخا  (پێشخخمەریانە) چی کنخخ  شخخێوەی بە دەبخخێ کە دەرکەدت

 .بود چەمیی  ددک ور د بود، چی کن  نان ڕیهێ خول  سەردەمەدی لەد کە کەسێک تەنها. بود پێشمەریانە
 

  بکات؟ سەربایی چاالکن  ئەرتەش ئەدەی با هەبود فشار تاقم  ڕیس ندی لە کەدیبود :پرسیار
 

 لەیە نخا  دەبخێ نەکخیدددە یەشخە ا  هەتا ئەمانە دە گوت (ئەرتەش فەرماندەی) قەرەن  مەرحودم  بە ێ، :وەاڵم
 ئەدێ چخودمەتە من دە گوت نەبود، یف ویا بە بادەڕەی یۆر  ش چەمیی  دم مەرحو. ببە ن لەناد ا  د شەڕ بکەد نە

 «.دەیینم د کیدددە لێکا ننەدەم د
 بە سخەبارەت لێکخدینەدە ەک چەشخنە هخن  خخادەن  کە ئەدینەی د "ی خیی  آییدی نهضخت" د صخباغنا  ئاغخای سخە یە،

 .پاسدیری  سپای د ئەرتەش ڕ زەکان  ناد شەڕخوییین  دەس   کەرەس ەی بە ببود  ڕیس ندی لە نەبود ، کوردس ا 
 : دە ێت چ  بار ەدە لەم (بود نادخا دەی یی مادە ەک) سندجویدی صدرحا  ئاغای بزیننن با ئێس ا

 
 شخەڕ ئخێمە لەیەڵ نە انو سخت قەت ئەدی  چەکخدیری ال ەنگیین  د عێزەد ن  شێخ د ییده موف   مەرحودم  هە بەت»

 .بکە 
 

 لێدین  به بود  رییی مودی  هه. ڕ شه س پێکیدن  ده کات  ر سه له بود  کاک (ئنسالم  کاماری) کان  با ه ئا ا :پرسیار
 کدیرینه؟ چه
 
 هخخن  ده تخخه د ه ده   ال خه  لخخه د بخخود دی  ن  خومخه ئاغخخای سخخ   ده  لخه ده کخخیده  بخخه اڵت سخه ده کخخه ئاشخخکیی ه ده ئخه: اڵم ده 

. بود نخه رییی  ش بایریخا  مهنخدس. بود ن نخه کدیرینخه چه لننات  مخه عه هبخ ڕییی تدی د ه ده  له ئێمه. نیی نه نگادێک هه
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  خه هه ده شنشخه رته ئه   ال خه له کخه دت رکخه ده باما  ده لێکا ننخه  به ئێمه... سنه ر سه له. بود ئنمام رمان  فه رما ، فه
 «.کییده

 
 (٢44٣ بەهاری ،۶۶ الپەڕە  ەک، ژماره "کیدس ا  د ژه ی یی ، یندیی چشم")
 
 بامخخا  لێخخددینەدی بەم. دە ێخخت چخخ  کوردسخخ ا  لە شخخەڕ دددهەمخخ  خخخول  بە سخخەبارەت سخخحاب  ئاغخخای بخخزیننن بخخا

 د ئەمخخالدئەدال بخخێ نەخوێنخخدددەتەدە، قسانە شخخنا  ئەم تەنخخانەت کەسخخانێک جخخاڕ نەکە یخخا  ە چ کە دەردەکەدێخخت
 دی عێخیی  لەیەڵ شخەڕ مەبەس   بە  ا کوردس با ئەرتەش یەدرەی هێزی ناردن  یوی ە کە دەکە  باس دی سڵەمننەدە

 :دە ێت سحاب  ئاغای. پێکید دەس   ددیتی مانگ شەش عێیی  لەیەڵ شەڕ! بودە
 
 کوردسخ ا ، بخا خودموخ خاری بە بم ڕییی بێ ود ئەیەر من": یوتم د کید چادپێکەدتنێکم تەلەڤنز ا  لە ڕۆژێکنا »

 لە ئەمە. "نخاکەم ئنمخزیی دەلخێ ببخڕنەدە، دەسخ ەکانم ەمئامخاد. ببخڕنەدە دەسخ ەکانت دەبخێ بڵخێن که دی ە ئەدە دەک
 لە هەردەهخا د خخومە ن  ئنمخام لەیەڵ د خدیر پخاش سەفەرەکەما  لە د درمێ لە ددیتی. بودەدە باڵد تەلەڤنز انەدە

 هخخادڕێ  لەدێ مخخن. قسخخەکانم لە کخخید یۆر خخا  پێشخخوییی بخخود ، منللخخ  د بخخود  ننایپخخاک لەدینەی یۆرێخخک مەهابخخاد،
 نز ک ئێمە لە بود ، ییدە موف   مەرحودم د قیآ  مک ب ئەندیمان  یۆربە ا  کە کەسانێک بەاڵم. نەبود مد ار کیید
 ...بودنەدە

 
 دە انهەدێخت سبە نێ یوت  د هات سەعند ،(١٩٢4 نەدرۆیی) بود نەدرۆی نز ک  د ڕەشەممە مانگ  شەدەکان  ددی نن
 پێشخمەریانە ش ئەم د  بخکە  پێشخڕەد   پخادە بەرەد بکە پێ دەست کامنارینەدە الی سپا دی ە قەریر. بکە  هێیش

" ینقالب شوریی" با چود ن ...پێدیبود  چەکنا  سەرەنجام باشبود دەچن، ئەدیندی شوێن بە (موسو ما  پێشمەریەی)
 د ئخێمە بەرنخامەی لە تێکخدەرینە ە کخاری ئەمە یوتمخا  د کخید لخێ قسخەما  بهشخ   (ئا ەتو اڵ) مەرحودم لەیەڵ د
 دەلخێ ئەدینە، سخەرکوتکیدن  هخای ببێخ ە کخات  مخادە ەک  بخا لەدینە ە شخەڕە ئەم ... ە"یف ویخا تا بەت  یدەس ە"

 بە دی خامخخا  ئول نمخخاتام  ئخخێمە. ڕیدەکێشخخن خا خخا  الی بخخا خەلخخک د دەنخخوێنن بێ خخادی  دەکخخود خا خخا  تاقمەکخخا 
 لە ئن خی "یف ویخا با تا بەت دەس ەی" .کێشا ەدە کار لە دەس م با ە هەر نەبود؛ فا دەی بەاڵم بهش  ، مەرحودم 
 «.نەما ڕۆ ێک  بەددیدە ١٣٥٩ سا   نەدرۆیی
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 (۶٧ - ٦٦ الپەڕەکان   ەک ژماره کیدس ا ، د ژه ی یی ، یندیی چشم)
 
 ئنسخخالم  کامخخاری دەسخخەاڵت  ڕۆژەکخخان   ەکەم لە د شخخا ڕژ مخخ  ڕددخخخان  پخخاش هەر بڵێخخنن مخخادەتەدە کاتا نخخدی لە

 مەهابخخاد لە دەد ەت کاربەدەسخخ ان  لە دەسخخ ە ەک د کخخورد یەلخخ  نخخوێنەرین  نێخخوی  ەکان د خخدیر  ەکەم ئێخخیینەدە،
 د تونخددتنژی بخێ بە' کوردس ا  کێشەی' دەکیی کات ئەد. کیی پێشکەش مەهاباد خا   هەشت بە اننامەی د ڕێکایی

 دە  خوین  کە رێ ەدەبخدۆی بخا یونجخادی چارەسخەرێک  کوردسخ ا  خە ک  ڕەدیکان  مافە لە ڕێزییتن بە د خوێنڕش ن
 د بەردەدیمە بخڕ د کوشخت د سخەرکوت سناسخەت  سخا ە چل. ئێییننش لە د موکییس  پ ەدکیدن  با بکات خاش ڕێگا
 . مادەتەدە خای لەجێ  دی هەر مافەکاننش  د کورد پیس  د ڕیدەس ادە بەردەدیم کورد یەل 

[١ ]
http://www.cheshmandaziran.net/Cheshm/Special/Kordestan01/Title%20of%20Kordestan%201.

htm 

 [٢ ]
http://www.cheshmandaziran.net/Cheshm/Special/Kordestan02/Title%20of%20kordestan2.htm 

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢٢  :ڕێکەدت   -  ئادێنەما پەڕی : سەرچادە

    
----------------------------------------- 
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 ی خەڵکی کوردستان لە یاسای نێونەتەوەییدا"گری ڕەوابەر"ی گەالوێژ ٨٢
 

 
 
 
 
 

 ئەردەاڵن فەرەجی

 
 ماف سەلمێنەری با ەش هەر د حاشاکار نە ئەد کیدن  حاشا بەرییی، د مافە کیدن  حاشا هێیش،

 هێگڵ                                                                                               
 
 ئێخیی  ئنسالم  کاماری رژ م  هێیش  کار گەر نەکان  د رەهەند هاکارەکا ، دەربارەی ریبیددد، سا   04 مادەی لە
 باسخخ  کەم خخی ن کە رەهەنخخدێک رەنخخگە. نودسخخییدە سخخەر لە یۆر شخخ  د دتخخییدە یۆر رۆژهەاڵت کوردسخخ ان  سخخەر بخخا

 بخخا ئەیەرچخخ . بێخخت نێخخونەتەدە نەدە  اسخخای دیرەهەنخخ لە پیسخخە ئەم شخخیۆڤەکیدن  د لێکخخدینەدە کییبێخخت، لەبخخارەدە
 د هێخیش ئەد دژی کوردسخ ا  خە ک  بەرییی د کوردس ا  سەر با یەالدێژ ی٢٢ هێیش  لێکدینەدەی د بەریدردکید 

 نەتەدە رێکاخییدی جاڕنخامەی لە بەاڵم ننخنە، بخودن  نێخونەتەدە   پێسخ   بە پخڕ دەقخ  د سەرچادە دیینیکار نانە
 .ڕدددیدە ئەد لێکدینەدە با پێوەرێک د بنەما ببنە دەکیێت کە هە  لەدبارە ەدە ا ێکخ چەند  ەکگیتودەکا 

 
 د" نخاڕەدی هێیشخێک " ،"درێخژی دەسخت" لە بخاس کە دی  دەسخت لەبەر پێکخیید بخادەڕ د کامێن   د بە گە د ئاشکیی ە

 فەتویی" لەمەدبەر ساڵ 04 جارە بەم د خومە ن  بەفەرمان  رۆژهەاڵت، کوردس ان  سەر با دەکە ،" دیینیکار نەک"
 . دری رۆژهەاڵت کوردی دژی" جەهاد

 
  چاالکان  بڕدیی بە د دەس انەدە دژی کوردس ا  خە ک  دیینیکار نە، د ناڕەدی هێیشە دەس درێژی، ئەد لەبەریمبەر
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 .بەرددیمە ئێس ا تاکود کوردس ا  خە ک  بەرەنگار نەی ئەد کورد سناس 
 

 ئەد  ی سەر با دیپڵاسێنەرینە هەد ێک  هەر". بەرییی" د" هێیش: "ئاماژە  جێ  کچەم ددد یەالدێژ ی٢٢ دەربارەی
 ئەیەر دەبێخخت مانخخا بخخێ بەریخخیی.  ە"بەریخخیی" دیپڵاسخخێنەرینە ە، هەد ە ئەد بەریمخخبەر لە دەسخخ انەدە د" هێخخیش" 

 .نەبێت ئاریدی لە هێیشێک
 

 هەر ژ خان  بەردەدیمخ  پێو سخ   بە کخود ۆڤە،می سیددش   ماف  تەننا نەک ڕەدی بەرییی د بەرییی کورت  بە یۆر
 شخەڕە د ڕەدیکخا  شخەڕە: دەکخید دیبەش یخیددپ ددد بە شخەڕەکاننا  یەمخانەدە دێخی لە بخا ەش هەر. لەبەرێخکە ینا 

 ریدە ەک تخا د یخاڕێ هێنخا ە ڕەدیی شخەڕی تنخاری کە کەسخە  ەکەم( یی ننخ  0٣ - ١4٦) رۆم  سنسیدس. ناڕەدیکا 
 . بکاتەدە بەرتەسک یۆردیری د شەڕ با رەهای د ەر م بێ بیدن  دەست توین 

 
 سیددشخخ   مخخاف  دەک ڕەدیی بەریخخیی تێنخخدی کە نێخخونەتەدە   بە گەنخخامەی یی نگ خخی ن هادچەرخخخدی، لەسخخەردەم 

 پێخ  بە. جاڕنخامە ە ئەد ٥١ مخاددەی بەتخا بەت  د  ەکگیتودەکخانە نەتەدە رێکاییدی یەردددن  جاڕنامەی ناسنوە،
 کە کخخاتەی ئەد تخخا رێکاخخییدە ە، ئەد ئەنخخدیمێک  سخخەر بخخا سخخەربایی د چەکخخدیرینە هێیشخخ  ئەیەری لە مخخاددە ە ئەد

 مخخاف  دەدی، ئاسخخا ش د ئەمننخخنەت پاریسخخ ن  د سخخەقامگنیی بخخا پێو سخخت هەد خخ  د هەنگخخاد ئاسخخا ش ئەنجخخودمەن 
 .ناسییدە ڕەسم  بە سەر کییدەتە هێیش  کە داڵتەی ئەد با کا د تا  بەرییی

 
 ئەد تخخا  ەکگیتودەکخخا ، نەتەدە رێکاخخییدی ئەنخخدیمان  لە  ەکێخخک دژی سخخەربایی هێیشخخ  ئەیەری لە - ٥١ مخخاددەی
 د ئاشخ   سەقامگنیکیدن  با پێو ست هەنگادی(  ەکگیتودەکا  نەتەدە رێکاییدی) ئاسا ش ئەنجودمەن  کە کاتەی

 سیددشخ   مخاف   ەکگیتودەکا  نەتەدە رێکاییدی جاڕنامەی خا ەکان  لە کام هن  دەنێ، نێونەتەدە   ئەمنننەت 
 خا خا  هەد ەکخان  کخات یددتی ن بە دەبێت ئەندیما . ناکات پێشێل ئەندیما  کامە   بە  ا  تاک ڕەدیی بەرییی

 ئەسخ ا لە شخێوە ەک هن  بە هەداڵنە ئەم. ریبگە ەنن ئاسا ش ئەنجودمەن  ئایادیری بە بەریی نە ئەد ئەنجام  با
 سخخەقامگنی د پارێزیخخاری بخخا هە ەتخخ  جاڕنخخامە ە ئەم پێخخ  بە ئاسخخا ش دمەن ئەنجخخو کە ننخخنە بەربیسخخا ەتننەک د

 .بەر بگیێ ە پێو ست رێوشوێن  کە بزینێت پێو س   بە کە کاتدی هەر لە نێونەتەدە   ئەمنننەت  د ئاش   کیدن 
 

  کات  لە ەننات سەربایی هێزی جواڵندن  د س ن بە پشت کە دەکات  بەدە ئاماژە دی٥١ ماددەی لە کە ئاماژە ە جێ 
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 کە خک  خا  د هەڕەشخە رێگەی لە دیینیکەرینە هێیشێک  هەرچەشنە تا بەت  بە. پێدریدە رێگە دی سەربایی هێیش 
  بە  ەکگیتودەکان  نەتەدە رێکاییدی جاڕنامەی حەدتەم  فەسڵ  چویرچێوەی لە بەدەر سەربایی هێزی لە دەرییتن

 . نەنا اسا جاڕنامەکە پێکییدەکان  ئاماژە خا ە پێ 
  

  اسخخخخای مخخخخافپەردەرین  د شخخخخارەیی ا  لەپسخخخخپاڕی  اسخخخخا نە مخخخخاددە ئەم لێکخخخخدینەدەی د کخخخخیدنەدە شخخخخ  ئەیەرچخخخخ 
 بنەمخا ەک دەک دەکیێخت کە ئامخاژە  جێ  ڕەدی بەرییی مەرجەکان  دەربارەی خا ە چەند ئەم بەاڵم نێودەد ەتننە،

 پشخ گنیی جێخ  ی"ڕەدی" بەرییی بە ئێیی  م ئنسال کاماری هێیش  دژی کوردس ا  خە ک  بەرییی هە سەنگاندی با
 :لە بی  نن کە لێوەربگنیدرێ کە ک  نێونەتەدە   کامە گای پش نوین  د
 
 هەردەهخخا. نا اسخخا نە پێشخخگنیینە هێیشخخێک  چەشخخنە هەر د ڕەدی ە بەریخخیی  ەکەمخخ  مەرجخخ  سخخەربایی هێیشخخ  -١

  خخا  د کول خخوری ئنخخدۆلاژ ک ، هێیشخخێک  شخخنەچە هەر د بێخخت سخخەربایی هێیشخخێک  بەریمخخبەر لە دەبێخخت ڕەدی بەریخخیی
 .ڕەدی بەرییی با پاساد نابنە ئابودری

 
 هەمخخود کە دەدرێخخت ئەنجخخام کاتێخخک ڕەدی بەریخخیی دیتە. بێخخت( Necessity" )پێو سخخت" دەبێخخت ڕەدی بەریخخیی -٢

 .بەست بن یە ش بێ ە هێیش مەتیس  ڕەدیندنەدەی مەبەس   بە د پلاماسننەکا  د ناسەربایی رێگەچارە
 
 ئەیەرچخ  هەبێخت، هادسخەنگ  دەبێت دی ڕەدی بەرییی د هێیش نێوی  لە دیتە( proportionality) هادسەنگ  -٣

 نەتەدە رێکاخخخخخییدی ئاسا شخخخخخ  ئەنجخخخخخودمەن  لەدەسخخخخخەاڵت  دەسخخخخخ درێژی د هێخخخخخیش د خخخخخار کیدن  لەبنەڕەتخخخخخدی
. دریدە ئەنجخام کە ەس درێژ نەید د هێیش ئەد لەیەڵ بێت هادسەنگ ڕەدی بەرییی دەبێت بەاڵم  ەکگیتودەکاندی ە،

 بەریخی نەکە نابێت بێت، داڵت ددد نێوی  سنودری سەر پندیدینێک  ئاس   لە دەس درێژی  ا  هێیش ئەیەر دێنە با
 .هێیشبەر داڵت  یش   دێیینکیدن  ئاس   بگاتە کە بێت جارێک بە
 
 د کییبێت هێیشەکە ئەیەر دیتە. بێت دی ەهێیشەک  ددیبەددیی د خێیی دەبێت بێت، ڕەدی کە ئەدەی با بەریی نەکە -0

 ئەمە بە کخود ڕەدیدە، بەریخیی خخانەی ناچێ ە بدرێت، ئەنجام مادە ەک پاش بەریی نەکە د هاتبێت پێ کاتا نش 
 .بێت بەردەدیم هەر دیینیکار نەکە د هێیش کە ئەدەی مەیەر ،"س اندنەدە تا ە" دەبێت
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 دیتە پێخدریدە، ئامخاژەی جاڕنخامەکەدی ی٥١ مخاددەی لە کە جخارەی دئە هەر ئاسا ش، ئەنجودمەن  بە رییە اند  -٥
 .ریبگە ەندرێ ئاسا ش ئەنجودمەن  ئایادیری بە کات یددتی ن بە دەبێت ڕەدی بەرییی با هەد ێک هەر
 

 د مخاددە کخای د  ەکگیتودەکخا  نەتەدە رێکاخییدی جاڕنخامەی ی٥١ مخاددەی بە بەس ن پشت بە کورت  بە یۆر لێیەدی
 :یەالدێژ ی٢٢ بابەت  با دەکە ن هە سەنگاندنێک ڕەدی، بەرییی ماف  بە پە وەست جاڕنامەکە، ن بەندەکا

 
 لە ننخخخنە  ەکنخخخک ئێسخخخ اش تەنخخخانەت د کخخخات لەد ئەیەرچخخخ  رۆژهەاڵت کوردسخخخ ان  بەتخخخا بەت  د کوردسخخخ ا  -١

 هە ە نێونەتەدە   لەئاس   سەلمێنیید، دیننش وینێک  د نادچە بەاڵم  ەکگیتودەکا ، نەتەدە رێکاییدی ئەندیمان 
 کەدیتە. سخخەر دەکخخیێ ە هێیشخخ   ەکگیتودەکخخانەدە نەتەدە رێکاخخییدەی لە ئەنخخدیم داڵتخخان  لە  ەکنخخک ال ە  لە کە

 .سەلمێنییدە دەس درێژ نەکە د دیینیکاری  ا  هێیشەکە
 
 کوردسخ ا  کخات  دئە کخامەاڵ ەت  د ئخا نن  د سناسخ  سەرکیدی ەت  کوردس ا ، سەر دەکیێ ە هێیش  کە کاتێک -٢

 بخا ییتخودە، کخوردی مخا   دەرکەی بەر کە دیسخەپێندریدە شخەڕە ئەد دەس اندن  با دەخەنەیەر هەد ەکاننا  هەمود
 کە ڕەدی بەریخیی دددهەمخ  مەرجخ  بە بەسخ ن پشخت بە. دەبێخت سخودد بخێ بەاڵم کادلکخاری، د خەسخار لە پێشگنیی

 د بێسخخودد ناسخخەربای نەکا  د د پلاماتنخخک هەد ە هەمخخود کە دەبێخخت ڕەدی کاتێخخک ڕەدی بەریخخیی دەکخخات بەدە ئامخخاژە
 . بودنەدە بەرەنگار دەدەنە دەست کوردس ا  خە ک  نادەند دەسەاڵت  هێیشەی  بەد بەریمبەر بن، کار گەر

 
 خسخبودە کوردسخ ان  خە ک  هەمود ژ ان  د نەدەپاریست سنودرێک  هن  کە هێیشێکدی بەریمبەر لە بەرەنگاربودنەدە

 . لەنادچودنەدە مەتیس 
 
 د یەنخخج د پنخخی د پنخخاد د ژ  بە توینا خخانەدە هەمخخود بە کوردسخخ ا  خە کخخ  بەرەنگخخاری د مقخخادمەت ئەیەرچخخ  -٣

 دەسخ درێژی ئەد بەریمخبەر لە نەبودە هادسەنگ هنچکات بەاڵم بودە، کوردس ا  کامە گای توێژەکان  د چنن هەمود
. بخودە قورسخ ی کوردسخ ا  لە ئنسخالم  کامخاری هێخزی تەرییدی یتخا کخات هەمود د ئنسالم  کاماری دیینیکار نەی د

 خا ا  لە بەریی نا  تەننا د کوردس ا  ئەدالتیی خاک  بس ێک سەر نەکیدۆتە هێیشنا  هەرینز کوردس ا  خە ک 
 .کیدددە کوردس ا  خاک  د
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 کامخخخاری رژ مخخخ  دەسخخخ درێژ نەی د دیینیکخخخاری د هێخخخیش ئەد سخخخاتەکان  لە ەکەم کوردسخخخ ا  خە کخخخ  بەریخخخیی -0
 ئەد ئەیەر. نەبودە بەریی دی د هێیش  مەددیی لەنێوی  دەقفە ەک د دەس ەدەس ان  هن  پێکیدد دەس   ئنسالمننەدە
  سەر با هێیشە د دەس درێژی د دیینیکاری ئەد کە ئەدە ە لەبەر تەننا ئەدی بەردەدیمە، ئێس اش تاکود بەریی نەش

 .تا ەس اندنەدە خانەی نەچاتە کوردس ا  خە ک  بەرەنگاری زهەرین د تی هنچ  د بەردەدیمە کوردس ا 
 
 هەد نا  کوردس ا  سناس  سەرکیدی ەت  کوردس ا ، سەر با ئنسالم  کاماری هێیشەی ئەد ساتەکان   ەکەم لە -٥

 یئایادیر بە کوردس ا  خە ک  بەرەنگاری د بدە  لەقاد هێیشە ئەم جنهانننەکا  مند ا د د پلاماس  لەرێگەی دیدە
 .بگە ەنن جنهان  یش   ڕیی هەمود

 
  ەکگیتودەکخا  نەتەدە رێکاخییدی جاڕنخامەی پێکییدەکخان  ئامخاژە خخا ە دەربارەی یۆرتی دردبودنەدەی بە ئەیەرچ 

 کامخخاری هێیشخخ  دەسخخ درێژ کارینەکەی د دیینیکخخارینە نخخادەرۆکە د رەهەنخخد ی خخاتی یۆرتخخید ڕەدی بەریخخیی مەرجەکخخان 
 کامە گخای مانخادیری دەنگخ  بخێ بەاڵم دەردەکەدێخت، کوردسخ ا  خە ک " بەرییی"   "ڕەدی" بەریمبەردی لە د ئنسالم 

 .یومانە جێ  ئێس اشدی لە د سەردەمەدی لەد نێونەتەدە  
 
 : ەکگیتودەکا  نەتەدە رێکاییدی جاڕنامەی ی٥١ ماددەی دەق  -
 

Article 51 

 

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defense if an 

armed attack occurs against a Mem-her of the United Nations, until the Security Council has taken the 

measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the 

exercise of this right of self defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in 

any way affect the authority and responsibility of the Security Council Under the present Charter to take 

at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and 

security. 

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ١٧ڕێکەدت    -ما پەڕی ئاسای کوردس ا   : سەرچادە

 
-------------------------------------- 
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 ڵكی كوردستان ی خه رزانه ربه و سه  خۆڕاگریی عاداڵنه  مێژووی له  كی یه ڕه الپه
 
 
 
 
 
 
 
 

٠ 
 

 دژی لخه هادی جخه رمان  فخه  ن  خومخه ڕۆژێكخدی، هخا ده  لخه ر دبخه مه له ساڵ 0١ ، الدێژه یه مانگ  ی٢٧  ممه كشه  ه مڕۆ ئه
  لخه شكیێك له ،١٣٥٢ سا   الدێژی یه مانگ  ی٢٢  دت  ڕێكه له رمانه فه م ئه ددیی ڕۆژێك. ركید ده كوردس ا   ك  خه

 .كوردس ا  ر سه  كیده هێیشننا  شاڕشگێی، د باتكار خه  ك  خه ركوت  سه اب  خوریفه د هل جه پاسدیرین 
 

 بڕ خار  كخه لێكخیدددم دید خا  ت غنخیه  به  ك  خه د پاسدیر د ش رته ئه: " دت   دی كه فی وكارینه   امه په  له  ن  خامه
 د ش رتخخه ئه د ت د خخه ده د م كخخه ێدهل س ااشخخننا  ده. بێخخنن   خخه ئاژیده م بخخه كاتخخا   د بخخڕۆ   پخخاده شخخاری د ره بخخه م بخخده

 ڕێ ده  پخاده د ره بخه  د كخه كخاتژمێیی ٢0 تخا كدیر چه هێزی د تانگ د تاپ به ر یه ئه  كه  ده مه كه ده ئایادیر ژیندیرمێیی
 رین  نوێنخه دیننش نێك   له ،  امه په م له كاتژمێی ند چه ڕبودن  تێپه ددیی." یینم ده رپیس به  به موی  هه من د ، كه نه
 د بخخه كخخید، ئخخایید ربڕ ننخخا  ڕیده كخخید، ئخخایید كاننا  مخخه  ه قه كخخید، ئخخایید كاننا  سخخنودره:" دتخخ  یخخا  خوبیه جلنسخخ  مه
 دت  سخودكه هه  ننا  یخه له رم  نخه  بخه نخابێ كار ، خییپخه  دینخه ئه اڵم بخه سخێكن، كه دی  ئخه  كخه بڵخێن پێنا  ی  ا ه خه
 د ئخه د  ن  خومخه كان  شخه ڕه هه د، شخه ما  هخه ر هخه." بێگنیێخت پێ پێشنا  بێ ده  ن، نده یه  ێك كامه  مانه ئه.  ن بكه

 ڕێ بخه كوردسخ ا  د ره بخه سخ ا  ره په كانه سخوپای الدێژ، یخه ی٢٢ ڕۆژی د  ده باڵدكیی خه  ده ڕژ مخه مند اكان   له ی دشانه
 .دت كه
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 نگخای ده. سخ پێكید ده  دتوینخه كه ددی رۆك  نخاده  بخه  ا كاردسخ  ك  خخه دژی  لخه  ر ن به ی دیمادینه بلنغاتێك  ته هادكات
" تخادینن ر ك  خخه د  ییتخوده  بارم خه  بخه مسخڵماننا  ژنخان   سخنه شخاری جخامع  دت  مزیخه  له كا  كاماننس ه"   كه ده ئه

 ت ڕه  سخنه شخاری  لخه ژ خمڕ  بخه ر سخه ئاس اندیری   ال ه  له ت نانه ته دكات ئه ر هه  نگا ه ده م ئه رچ  یه ئه.  ده باڵدكیده
 خا خا ، شخارالتان  دیدیرین  هخه د مێشخكا  د شك دین  ها  با كان ، بلنغاتننه ته ییا ده د  ن  خومه اڵم به. ده كیی ه

 . نامیۆڤانه كارێك  د  نه مود هه  دی ه ده س ننا  ده
 
  لخه ڕدددیدێكخ  ١٣٥٢ سخا   الدێژی یه ی٢٢  له  ده ئنسالمننه ڕژ م    ال ه  له كوردس ا  ر سه با هێیش دی، ڕیس    له

 ی٢٢ ڕۆژی  لخه ك نخه  ته سناسخه م ئخه. ئێیی   له ئننقالب ركوت  سه ی پیۆسه  له بود شێك به  هێیشه م ئه. تود نه ناكاد
 ا كار خ سخ ودری ده  لخه ئنسخالم ، دتخ  ڕه  شخ ن  یه اڵت سخه ده  به كان  ساته م كه  ه ما  هه  له  كو به الدێژ، یه مانگ 
  بخه ، سخنه د هاباد مخه كان  شخاره  لخه ،١٣٥٢ یخواڵن  مخانگ  سپێك  ده  له د ١٣٥٧ ی ممه شه ڕه مانگ  كاتا    له. دیبود

 ٢4 هاباد مخه  له ، یولله س ڕێژی ده ر به  دی ه  كننا  خه نوێ، ڕژ م  رمان  فه ژێی كان  پادیانه ی رمانده فه س ودری ده
 فخادیری ده  كخه ش رتخه ئه تاپبخارین  های بخه س كخه ٢44  به نز ك ش سنه شاری  له د  نههێزی م ئه ی قه ته های به س كه

  لخخه شخخێك به تویننبخخودی ڕژ خخم كخخات د ئخخه ر هخخه. دی سخخت ده له یناننخخا   انخخدبود، ڕییه ئنسخخالم  ت  حكودمخخه  بخخه خخخای
 شخكنالتێك  ته  لخه ڕێكاسخ ننا  د یشا  عه د فێئادیل كیدن  كدیر چه. باات خای ڵ یه له ش كه نادچه س ان  ره په كانه
 د حمخه ئه ر   ڕێبخه  بخه ئنسخالمن  ر ان  جخه هێزكیدن  بخه ،"كوردسخ ا  شا یی عه شوڕیی"  نادی ژێی  له  رس انه په كانه

 .بود م رده سه د ئه خوییی ئاییدی  ك  خه ركوت  سه د كون ڕۆڵ با ڕژ م ی د كه كان  د ه هه ، سنه شاری  له  ییده ماف  
 
 پاسدیر ا  ك  ه ژماره د  گیساند هه  ده غه نه شاری له كورد نا  د تورك  ك  خه نێوی  ڕی شه ١٣٥٢ یواڵن  ی٣١ ژیڕۆ
. كخید  دینه ڕه  ك خه ما   د مڵك دی ن  د كوش ن با درمێ، ی جامعه ئنمام رست، په كانه نن  سه حه ال مه رمان  فه  به

  یوللخه سخ ڕێژی ده ر به  دی ه  كننا  خه ر وی  مه شاری  له ڕ پودشپه انگ م ی٢٣ ڕۆژی  له ئنسالم ، كاماری پاسدیرین 
 ی قه ته های به ش سنه شاری  له هادكات. بی ندیربود  ش د كه س  كه 04 د دی ست ده له یناننا  س كه ٢0  ده ها ه به د

 .كید خت به یناننا   د كه س  كه ند چه ڕژ م كان  هێزه
 

 مود هخه د بخود  شارشخگێیینه د قخاتع ڕژ خم، ی تانخه نا ه جه م ئه ر ریمبه به  له كوردس ا   ك  خه د   ه كامه ی ده كیده دژه
 ت   ئخخه هه ڵ یخخه له كوردسخخ ا   ك  خخخه رین  نوێنخخه دتخخودێژی  لخخه.  ده كیی خخه تخخاق  ری ماده جخخه د  شارسخخ انانه ك  ڕێگا خخه

 ت  د ه ده  له كوردس ا   ك  خه كان  دیخویی نه. پێندری سه ڕژ مدی ر سه به  سنه شاری شاڕیی پێكهاتن  ڕژ م، ناردریدی
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 ی ئاریسخ ه كییبخود، ند سخه په  ده كوردسخ انه رین  نوێنه   ال ه له  كه  سنه د هاباد مه    ماده ٢ ی بڕ ارنامه  له ندی ناده
 كوردسخخ ان   كخخ  خخخه ق  رحخخه به رین  ننگخخه  ن  خومخخه  وێسخخ   هه د ئنسخخالم  ر ان  جخخه پاندن  سخخه. كخخیی ت د خخه ده

 . كیی با كات ئنسالم  ت  حكودمه یریندن  دیمه با یواڵ  مانگ  ی١٢ ڕێفییندۆم   ده ها ه به د   ده دتبوده لێكه
 

 كخاچ  ، مشخاره له ڕژ خم پاسخدیرین  ركیدنخ  ده سخ   به مه  بخه  سنه له  ك خه ی مانگه ك  ه مانگیتن  ك ده كان  ڕدددیده
 كوردسخ ا  ی د كخه كان  شخاره د  سنه  له خاپنشاندی  د ڕێپێوی  د  س ه به مه م به ر هه  ر وی مه شاری  ك  خه مێژدد  

 هێیشخخ   كخخه   خخه كامه. ڕدد انخخدی دی  خخه ماده م لخخه  د كخخه، ی خوییینخخه ئاشخخ   لێك  یخخه چخخاالكێك  د ر وی  مخخه شخخاری د ره بخخه
 د  درێژمخاده ك  خاڕییی نخه بخا كوردسخ ا   ك  خخه  كخه دی ده د   هخه كیدبخود، پێشخبنن  ڕژ مخ  رباڵدتیی بخه د  دددباره

 .بكات  ئاماده سای نودس چاره
 
 ئخاییدی  ك  خخه د كیێكاری  بات  خه د تن  یی ه ناڕه تویننبودی كات د ئه تا  كه ئنسالم  كاماری ، ده د كه ك  ال ه  له

 چخو   د ك چخه د  ده شخێنێ ه  وه هه ئێخیی  ی د كخه كان  شخوێنه  لخه كاننخا  ڕێكاییده د شاری د بكات خوێن نوقم  خویی
 سپا د  كومن ه تویننبودی ها رده هه د بكات حاكم یینكاكاندی له ركوت سه د  د ك اتارینه شێك  كه د  ده رییێ ه ده  ك خه

 شخخخێك  كه ندن  سخخخه ره په دی شخخخا ه تودین   خخخده نه ی خخخاتی  ده لخخخه ، ده ڕێكاسخخخ بوده  دددبخخخاره رتشخخخ  ئه د بكخخخات درددسخخخت
 د دیمیكێنخێ  ك خخه ی شاڕشخگێیینه سخ   هه تخا كیدبخود یم جخه یم  عه  كه ڕژ مێك با. بێت كوردس ا   له  یینهشارشگێ

 شاڕشخگێڕ كوردس ان   ێنێت، بگه نجام رئه سه به پێكیدبود، س   ده  شاده ڕژ م  درین  ده له  كه ئننقالب ركوت  سه كاری
 .بكات مول حه ته ین تو ده نه سناسن ، ی ده جوداڵنه د س   هه  له پڕ د
 
  شخ ن یه تا هه  كه كیدبود یم جه یمنا  عه دی  ه كامه له ڕێكایید كان  كاماننس ه ت تا به به د كوردس ا   ك  خه اڵم به
 كوردسخ ا   ك  خخه.   بكخه د فخا  خا قانخدبود ا ، خا خا  توینخای سخ   ده به  كخه باتێك خخه م  رهخه به  له ئاییدی، به
 با ئنسالم  ڕژ م  د  ن  خامه اڵم به. كیدبود ر به س ه ده خا اننا  با خا ا   كه   بكه د فا   ایید نهئ د له  انو ست ده
 .كید نه ر غنا  ده تێك نا ه جه هن   له شارش ئاییی ی ده كاژیندنه د  باته خه م ئه ركات  سه
 

--------------------------------- 
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 ئێخیی ، ی د كخه كان  شخوێنه  لخه تویننبودی ك  ه ڕیده تا ڕژ م  كه ڕدد دی كاتێكدی  هل ٥٢ سا   الدێژی یه ٢٢ هێیش  

 ركوت سخه حیی سخه   مخه توركه د خودیسخ ا  نخاڕیی    ك  خخه بێكخار، كیێكخارین  ت  یی ه ناڕه خوێندكاری، ی ده بزددتنه
 ر هه ، هێناده ست ده به كوردس اننش   ك  هخ ركوت  سه توینای   ه شێوه م به ر هه  كه دیبود الی ئنسالم  كاماری. بكات
 ی ده باڵدكیدنخخه  بخخه   خخه كامه كخخات د ئخخه. كوردسخخ ا  ر سخخه  دی خخه الماری پخخه كامنخخاری  د درمخخێ ری منحخخوه ددد لخخه  با خخه

  له  نه هال  مه هه تێك  موقادمه با كوردس ان   ك  خه ،" ده تاقنكیدنه م رده به له كورد ل  یه" نادی ژێی له ك  ه  انننه به
  دتخه كه كوردسخ ا  له  دێنخه م كه ك  خاڕییی نه د بات خه دی بانگهێش نه م به داڵم  له. كید ت عوه ده ئنسالم  ڕژ م  دژی
 یۆری اڵم، بخخه  ده بگیێ خخه كوردسخخ ا  ، تاپاانخخه د ئاسخخمان  هێزی لخخه ریخخیتن ده  ك كخخه به تخخوینن  ڕژ خخم كخخات د ئخخه. ڕێ
 هادكخخات د  ریه پێشخخمه هێخخزی رباڵدی بخخه هێیشخخ  ر بخخه  دتخخه كه ، بێگانخخه د ر ینیكخخهدی ڕژ مێكخخ  ك ده  كخخه خا انخخد نه

 مانخخخگ، ٣ ڕ ن  تێپخخخه ددیی د سخخخ نپێكید ده كا  شخخخاره له ئنسخخخالم  ڕژ مخخخ  دژی لخخخه  ك خخخخه اڵن  كامخخخه خاپنشخخخاندین 
  هاتنخه د بخود سخت اییبهئ به جبودر مخه د كخید ی كشه پاشه ناچار  به ڕژ م د یاڕی  ك خه قایینج   به هێز نگن  هادسه

 .كید بودڵ قه دتودێژی مێزی ر سه
 
 د كاننا  ڕۆ ه دین  ست ده  له ینا  م  خه  به كید كوردس ان    ك  خه سناسن  شاد   د د  شه ڕ، شه ییی فه رچ  یه ئه

 تنیبخخارین  د وی ر  مخخه پادیخخان  باتكارین  خخخه كوشخخ ن  د  پخخاده  لخخه منخخدیاڵ  ئێعخخدیم  ك ده كان  یێنخخه د  ه  سخخاته كاره
 پاریسخخ ن  بخخا دڵ هخخه د  ك خخخه بات  خخخه تننخخ  د یخخڕ  لخخه اڵم بخخه ، ده دتخخه لێكه ی سخخنه ی خانخخه فڕۆكه  لخخه شاڕشخخگێڕینێك

 د بخه كوردسخ ا  باتكاری خخه  ك  خخه.  ده بوده نخه م كخه ر، دیینیكخه ددژمنخ   بخه پێكخید   كشخه پاشه د كاننا  دته س كه ده
 سخاری خه ڕژ خم هێیشخ  رچ  یه ئه. كید د فاعنا  دی ئننقالب د ئاییدی ری نگه سه  له  ده نهری  ربه سه د خاڕیییی ڕی په

  بخه كوردسخ ا ،  ك  خخه. بود  نخه سلنم ته هێنچكات اڵم به پاند، سه كوردس اندی  ك  خه ر سه به یۆری ماد   د ینان 
 رێك ماده جخه بات  خخه  لخه ر بخه نخاتوینن یی،ربا سخه هێخزی د ننزیمخ  ئنمكانخاتێك  مود هخه  بخه  كخه لماند سخه ددژمننخا 

 .ڕ و  ڕیپه دیكاننا  ڕه  مافه هاتن  دی ده با  دشنارینه  كه بگیێت
 
 د  ك خخخخه شخخخكادیری پێشخخخویی   د كا  شخخاره بخخخا كا  سناسخخخننه  ڕێكاخخخییده ی ریه پێشخخمه هێخخخزی ی دددبخخخاره ی ده ڕینخخه یه
 ر سخخخه به  ك خخخخه اڵتدیرێ ن  سخخخه ده ها رده هخخخه د كخخخا  اییدهڕێك د شخخخوری پێكهخخخاتن  د سناسخخخ  چخخخاالكن  ندن  سخخخه ره په
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 ی ده بزددتنخخه د هێنخخا ڕژ خخم ی٥٢ سخخا   الدێژی یخخه ی٢٢ ی رسخخ انه په كانه هێیشخخ   بخخه شكسخخ   خخخای، نودسخخن  چاره
 ڕێكاسخخخ ن  كان  شخخخێوه نخخخوێ ی ن الدی ، ت تا بخخخه به  ك خخخخه.  ده د كخخخه قانخخخاخێك   بخخخیده كوردسخخخ ان  ی شاڕشخخخگێڕینه

  بخه كا  كخه ڕه یه ت  منننخه ئه. كخید ده ئنخدیره  گا ا  كامخه د ماكییتێك د سالم ك   ه شێوه به د هێنا كار به گا ا   كامه
 ییف خ  د  كێشخه د  ده خسخ ه ڕێ ده كاننا  ئنخدیره د كا  رمانننه ده  نده ناده د  سه دره مه د كیی ده دیبنن  ك خه تن   ارمه

 .دری پێده ی ره په ئننسان  دت   سودكه هه د خال  ئه د كید ده ر سه چاره  كننا  خه
 
 ددیی.  ئخخاریده  هاتخه ددژمخن ڵ یخه له دتخودێژ باسخ  ئنسخالم ، كامخخاری ڵ یخه له سخت به ئخایی د ڕ شخه سخ ان  ڕیده ڵ یخه له
 ماكییتد  حنزب  ،  ه كامه ڕ   ڕێبه حسێن ، د ن عێزه شێخ س ا ماموه" نێوی  له دتن چادپێكه د دیننش ن جار ند ن چه

 رۆك سخه ك ده د ن عێخزه شێخ د پێكهات" كورد ل  یه تن  ری ه نوێنه ت   ئه هه" ،"لق خه كان  دی نه فه  چی كه سایمان  د
 م ننگێكخ   لخه" كخورد ل  یخه تن  ری خه نوێنه ت   ئه هه. "كیی د اری  ته  ئه هه م ئه بێژی دته ك ده د ماكییتنش جنزب  د

  كخه خا انخد نه یۆری. پێكخید سخ   ده  تخه  ئه هه م ئخه چاالكن  د كار د ناساندری ك خه به هاباد، مه شاری  له شكادیردی
  لخه دیم رده بخه   خه یریده دیمه م ئخه. كوردسخ ا  كاردبخاری بیدن  ڕێوه بخه بخا ك  خه یریده دیمه به بخود ت  ری خه نوێنه ت   ئه هه

 ٦  لخه م ی كه ی ماده له.  ده كیده ده ئایادیر كان  كاره ی پیۆسه  له كوردس ان   ك  خه  ڕۆژینه خا دی، كان  ندریده  ه ڕییه
 ڕیی ره سخخه   خخه كامه بخخود،  د كخخه هێیشخخێك  بخخا خاڕێكاسخخ ن د كخخار   ئاماده ر ك  خخخه ئنسخخالم  كامخخاری  كخخه مانگخخدی

 المارێك  پخه ڵ یخه له  ده بودنخه ڕدد ڕددبخه بخا كوردس ا   له یش ن  ڕیی د بنی دی ده د   هه ڕێگای، ر سه كان  س ه ربه به
  ك  خه ت  ری ه نوێنه ت   ئه هه ڵ یه له جندی  به هنچكات ئنسالم  كاماری دی  ه دره ده د له. بكات  ئاماده ڕژ م، ی د كه

 ننا ته. دیبود خاڕێكاس ن د ی اتی ف   ره ده رییتن  ده د   هه  له ، فی وكارینه ماناڕی به د كید نه دتودێژی كوردس ا 
. خا انخد نه ی خاتی ك  خولخه 0٥  كخه بخود هاباد مخه شخاری  لخه ئنسالم  كاماری ڵ یه له  ته  ئه هه م ئه سمن  ڕه دیننش ن 

 پێشخ یی مانخگ ٦  كخه  ن  خامخه  ، ئامخاده  دددبخاره هێیشخێك  بخا  كخه كخید  ده بخه سخ ننا  هه ڕژ م رین  سه  كه كاتێك
 یخواڵن  مخانگ   لخه   ه شخێوه م بخه".  مخوییكیه ددی خ  ، موحاسخیه ڵ ده هئخ"  كه  اند ڕی گه  مجاره ئه نارد، ده ئاش    ام  په

 ی كه هێیشخه د  ده كیده نز ك كوردس ا  كان  سنودره  له  الده ند چه  له كان  هێزه ئنسالم  كاماری ڕژ م  ،١٣٥٩ سا  
  لخه ، سخنه شخاری له س كخه ییری  هخه . ده كخیده نز ك  سنه شاری كان  ردییه ده له خای د س پێكید ده  ده كامنارینه شاری  له
 ی ربخه یه نخد چه ددیی كخید، ناچار خا  د هێنخا پێك ددژمن س ودن  به ر ریمبه به ئننسانننا  د ویرێك  شاری، ی ردییه ده

 ی یوللخه ییری  هخه  بخه  ده پادیانخه له جخار د ئخه د پادیخا   نێ خه  ه بگه خخای د  ده لێبدیتخه در ده شخار خخویردی  كخه قورس
 ئنسالم  ڕژ م  ر ریمبه به  له  ڕۆژه ٢0 حنماسن  تێك  موقادمه  سنه شاری له  جاره م به باریند، شاردی ر سه به ی پارهخوم

 ڕژ خم.  ده بخوده دددپخات ر نگه سخه به ر نگه سخه كوردسخ ا  ی د كه كان  دێهاته د شار له  خاڕییی نه م ئه د  ئاریده  هاته دی
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 تخوینن  ددیجخار ڕژ خم رچ  یخه ئه. بكخات تح فخه  مانانخه قاره تێك  موقادمخه بێ بخه رێخك نگه سه هن    ودین  نه هنچكات
 سخلنم ته  بخه  ك خخه   وین ، نخه مڕۆش ئخه  بخه تا هخه د رینز هخه اڵم به بێنێت ست ده به كوردس ا   له ننزیمن  هێژمانن 

 كوردسخ ان  د  پاریسخ وده تنا  موقادمخه ان ك ره نگه سه ك  ه شێوه مود هه  به مڕۆش ئه  به تا كوردس ا   ك  خه. بكێشێ
 . ئێیینه ئنسالمن  ڕژ م  چادی قڵ  چه ردی هه شاڕشگێی

 
---------------- 

 
٥ 

  
 كوردس ا  ر سه س به ده دیدی ته  به توینن  ئنسالم  كاماری یاڕی،  ریه پێشمه هێزی ری ره یه  به هێز نگن  هادسه كاتێك
 كان  تننخه اڵ ه كامه  دته سخ كه ده د بێنێخت  ك خه ری ماده جه ی ئنییده  به شكست   وین  نه رینز هه ڕژ م اڵم به. دیییێت

 ر ریمبخه به  لخه بات خخه د خخاڕیییی ، كخه   خه ده ئه  د كخه ی كه ڕیسخ ننه.  ده بسخڕێ ه كوردسخ ا  ی شاڕشگێڕینه ی ده بزددتنه
  گای كامخه  لخه هێز نگن  هادسه ت ، اڵ ه كامه د سناس  ربودی  له اڵم به بود، ری رتاسه سه د رباڵد به ئنسالمندی ڕژ م 

 . بود نه كسا   ه شوێنێك مود هه  له كوردس ا ، ی ده بزددتنه  له   ه كامه س ییتێژ   دپێشچودن  ره به با كوردس ا 
 

 اڵت  سخه ده جخار م كخه  ه با كوردس ا   له شێك به  له  ك خه ری ماده جه ت، رفه ده بودن  م كه د كا  جنادیی نه ڕیی ره سه
  خا  فێئخادیل  م  سنسخ ه كان  پاشخماده كخید، می ن تخه رجننا  مخه د رت شخه بخێ ئایید   د كید  جیدبه ته  ا  شوری  
  هاتنخه دی ر ن بخه ئاسخ ێك   لخه ژنخا  دی  ه دره ده د له. كات ده ر سه له كاری  دی كه ی سه كه د ئه ه  به بود دی یه د  سڕێوه

 جخار م كخه  ه بخا. دیڕێخژری دتود پێشكه بارهێنانێك  د فێیكید  ی پا ه تن ، اڵ ه كامه چاالك  د كید   رهئندی  دین  مه
  دته سخ كه ده د ئه  دینه ئه. كید ده نه  ك خه بنیی د ست هه ر سه له قورسا   تن ، دی ه ته نه اڵدیردن  هه د م س ه  كه بود
 .كید لێده د فاعنا  ئنسالمندی، ڕژ م  الماری په ر ریمبه هب  له كوردس ا   ك  خه  كه بود    نیخانه به
 

 یمود  ئخخه مبودن  كخخه یی نگ ی ننخخا  بود ، نخخه م كخخه كاننش كوڕ نخخه د م كخخه دی  خخه دره ده د لخخه ، مانخخه ئه مود هخخه ڕیی ره سخخه
 ركوت  سخه د م سخ ه اڵت  سخه ده ژێی لخه ساڵ  ا  ده  كه رێك ماده جه با.  دتانه س كه ده م ئه پێدین  ره په با بود ت رفه دده

 ئنسالم  كاماری هێیش . بود كات به پێو س ننا  كا ، دكوڕ نه م كه ی ده كیدنه بود ره قه با دیبود ، ت  پاشا ه ڕژ م 
 كیدبخخوده كا ، دته سخخ كه ده پاریسخخ ن  بخخا كخخدیر   چه بات  خخخه ناچار بخخه كوردسخخ ا ،  ر سخخه به ییڵ نگن  جخخه ییی فخخه د
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 ت  رفه ده بارددۆخێكدی ها ده  له. ڕ شه  دین  مه   ببودنه د بود  قامگنی ناسه كا  ئاییدكییده  نادچه. ك چاال یی نگ ی ن
 .بود نه كا  دته س كه ده ی ده كیدنه قودڵ د پێدی  ره په با پێو ست

 
 بخا نیخ  بخه رسخ  هد د یمود  ئخه كوردسخ ا ،  ك  خه ت  موقادمه د مانێ   قاره له پڕ د نشنو د دریی هه له پی مێژددی

  كخخخه  ده تخخخه كیددده خ ما  جخخخه دیم رده بخخخه   ه رسخخخانه ده د یمود  ئخخخه م ئخخخه پێ  بخخخه.  تێدی خخخه   گا خخخه كامه م ئخخخه دهخخخاتودی
 م لخه دتن ركه سخه.  نننخه كار كاتا   پێكیدنننا ،  كشه پاشه د ندی ناده ت  حكودمه كان  یریده دیمه هێزد تێكشكاندن "

 اڵت  سخه ده م  سنس ه یریندن  دیمه د كا  دێهاته د شار له ر ماده جه هێزی كان  ئاریانه پێكهێنان  به ننا ته دی،  ه دره ده
 قخخایینج   بخخه هێخخز نگن  هادسخخه یخخاڕین  كان  سخخاته  نن ده ئخخه له دیبود، كخخه". بێخخت ده ر به سخخ ه ده كوردسخخ ا ، له شخخوری  

 پێكهخخاتن  یمودن  ئخخه دی، نخخده پێوه م لخخه. یرێت دیمخخه  گادی كامخخه  لخخه شخخوڕی   اڵت  سخخه ده كان  پا خخه  پێو سخخ ه  ك، خخخه
 كخا " بنكخه" پێكهخاتن  ك ده لێك  یخه یمود  ئه د ت  پاشا ه ڕژ م  ڕددخان  ددیی  له كوردس ا  كان  شاره  له شوریكا 

 باشخا    ێو سخ هپ ڕژ م، بخه پێكخید   كشخه پاشه ڵ یخه له. ربگنیێخت لێوه رسخننا  ده بخێ ده د نیخن بخه یۆر ، سنه شاری له
  تاكمخه پالنخ  پێشخ ی ئخابودری، ت  الكخه فه د ژیری هخه خێخییی ی ده یژیچودنخه به بخا پێو سخ ه. ده كیێ خه پخڕ اڵت سه ده

 ڕی پخه د بخه  پێو سخ ه.  ده كییبێ خه ئخا نن  د    ده تخه نه تن  كا ه ره به ددد  له كید  ڕێگیی له بنی  پێو س ه. دیڕێژریبێ
  گا كامه ی س ه جه  ر سه له كان  دیره ئاسه بدرێت دڵ هه د بكیێت ر سه چاره ت  دی ه ته نه م  س ه  رپیسانه په د د سایی

  خدین  مه  نابێ خه كوردسخ ا   گای كامخه  كخه  ده بێ خه د ننخا  ك خخه ل ، مخه عه ك  سخ ڕیتێژ نه پێخ   به بێ ده. مێنێت نه
 ڕ و ڕیپخه  ك  خخه كان  دته سخ كه ده پاریسخ ن  با  كه كدیر چه ێزیه ڕیس ندی له. كا  كدیره چه  هێزه ی ده بودنه ڕدد ڕددبه

 م ئه كیدن  د پێڕه به ننا ته. دیبێت شوڕیكا  كان ڕۆ   د رما  فه ژێی له د بن نه حنزبێك هن   به ر سه بێ ده پێكدێن،
  خدی په مانا  كه  دی ه بودیرینه د له ڕید كالنسم د ڕێت تێپه كا  خ ه سه  نده هه ڕه  له توینێ ده  گا كامه  كه   ه س ڕیتێژ نه

 .كات ده
 
 دپێشچودن  ره به. دی  ته نا ه ڕێگا، ناد كان  س ه ربه به البیدن  بێ به د ئاسان  به   س ییتێژه م ئه  كه  ئاشكیی ه اڵم به

 د كا  ئامانجخه ی ده ڕددنكیدنخه  بخه ننا تخه شخوری ن ، اڵت  سخه ده هخاتن  دی ده د كوردسخ ا  ی شاڕشخگێڕینه ی ده بزددتنه
  هاتنخه د كوردسخ ا   ك  خخه ری ماده جخه تن  اڵ خه كامه ژ خان  دیقعنخ   ئا ودیاڕی با ساسنالنس   ی رنامه به دیڕش ن 

 .بێت ده ر به س ه ده ناسنانالنس  ، ئاسای د س ییتێژ ر   كار گه ژێی  له  ك خه ری ماده جه ی ده ره ده
 

  رینز هه اڵم به بكات، دیینی كاردس ا  كان  یونده د شار توینن  ركوت سه یهێز د تاپ د تانگ به ئنسالم  كاماری
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 .  ناسنوه نه ت سمننه ڕه  به  ا  ڕژ مه م ئه اڵت  سه ده مڕۆش ئه به تا هه  كه تێكبشكێنێ رێك ماده جه ی ئنییده   وین  نه
 ڕژ مخخ  كوردسخخ ا ،  ك  خخخه دژی لخخه  ن  خومخخه هادی جخخه رمان  فخخه ر سخخه به سخخاڵ 04 ڕ ن  تێپخخه ددیی  كخخه  نننخخه خاڕی لخخه

 كوردسخ ا ،  ك  خخه  كخه یینێخت ده بخاش خخای ڕژ خم. كخات ده ت منننخه ئه قامگنی   سخه  لخه بخاس كوردس ا   له ئنسالم 
 .ناسن ده ر دیینیكه د ر ركوتگه سه د  بێگانه هێزێك   به ئنسالم  كاماری

 
 ئننسخانندی ت  ریمه كه  له د فا  د ئاییدی ڕێگای له  هک   ه ئای زینه د ئه  ادی ڕیییتن  ری به ڕۆژی الدێژ، یه ی٢٢ ڕۆژی

 د  كوردسخ انه دێخ  د شخار باتكارین  خخه ی بوێیینخه د فخاع  د فنخدیركاری ی ده بنیهێنانه ده ڕۆژی. كید خت به یناننا 
  له  ك خه ری ماده جه  له د فا  با  ده ئێیینه كان  ناره كه د  یاشه  له  كه   ه كاماننس انه د ئه  ادی ڕیییتن  ری به ڕۆژی

 د ئخه مود هه د  ڕۆژه د ئه  ادی بێت ڕێز به د ری به. كید خت به یناننا  د كوردس ا   هاتنه ئنسالمندی، ڕژ م  ر ریمبه به
 .تێكاشاد  ئننسا  ر   ریبه به د ئاییدی ری نگه سه  له مڕۆ ئه  به تا  كه ی باتكارینه خه

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ٢4د  ١٩، ١٢: ڕێکەدت   -م  ما پەڕی پنا: سەرچادە
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 بڕیاری جەالد
 

 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
 د تە خارکید  د هێخیش دەبنخیهێنەری سخا ێک، هەمود خەرمانان  مانگ  دەس پێک  د یەالدێژ مانگ  کاتا   ڕۆژین 
 .کوردس انە خاک  سەر با د کورد تەدەینە دژی بە جنهاد ف ویی

 
 یەل  دژی بە خومە ن  ادیهجن ف ویی پە ام  تاری  دەنگ  ڕید ا هەتاد دی، ی١٣٥٢ سا   یەالدێژی ی٢٢ ڕۆژی لە

 .کیدەدە باڵد کوردس ا  خاک  سەر با هنیش د کورد
 

 لە ئنسخالم  ڕژ مخ  یە ننخانەیبێبە کوشخ ن  د سخەرباییە   لەسخێدیرەدین  د کوشخ ار دەسخ پێک  خخومە ن ، ف ویکەی
 .بود کوردس ا 

 
 لەال ە  کوردسخ ا  بێ خادین  خە کخ  کیدن  تنیباری  تیدەس ڕێژی دیتا ەک  بە  ا  ننزیمنەکا ، ئێعدیمە شەپال 

 دیمەیرینخدن  بخا خخومە ن  ف خویی بە خە ک بەکامە   کوش ن  د کید پێ دەس   ڕژ مەدە، مارەکان  د پاسدیرەکا 
 .چود بەڕێوە کیید جێبەجێ دڕندینە ئنسالم ، ڕژ م 

 
 بێ خادین  خە کخ  د تێکاشخەری  لە یخیددپ  ەکەمخنن  کیماشا ( آباد د زل) د زاڵدیی بەند اانەی لە د ڕۆژەدی لەد

 د لەسخەرپێ ئێعدیم  مەهاباد د سەقز د سنە د مەر وی  د پادەی لە ددیتیدی ڕۆژین  لە د کیی  تنیباری  کوردس ا 

http://kurdistanmedia.com/so/news/بڕیاری-جەلاد
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 خە اخا   حخوکم  بە بڵێخنن باشخ یە  خا  بڕ خاری بە د خخومە ن  ف خویی پە خام  ڕێگخای لە  سەرباییە  شێوەی بە
 .هەبود درێژەی بەردەدیم

 
( نظخام ) سخەربای   فەرمخان  خخومە ن  کە نەبخود، تێپەر ئێیی  یەالن  شاڕش  سەرکەدتن  لە مانگ چەند هێش ا

 هەتخادی، ی١٣٥٢ سا   یالدێژی ی٢٢ ڕۆژی لە د فەرمانە ئەم بەپێ  دەرکید، کوردس ا  لە کورد نەتەدەی دژی بە
 .کەدت بەڕێ کوردس ا  بەرەد ڕژ م یۆری هێزێک  ناسییدە،" خومە ن  ادیهجن ف ویی" بە کە
 

 دیدیخخا ننە د لەسخخێدیرەدی  لەسخخەر ڕژ خخم، ڕۆژنامەکخخان  لە تەنخخانەت چڕدپخخی هەدی خخ  د یۆر ڕیپخخارت  ڕۆژینەدی لەد
 .کیی ەدە باڵد کوردس ا  لە بەرباڵد یکوش ار د سەرپێ نادیدپەردەرینەکان 

 
 چخ  کخورد نەتەدەی لەیەڵ خومە ن  ڕددبەرددبودنەدەی هاکاری بود؟ چ  کوردس ا  با نوێ ڕژ م  هێیش  بەس ێن 

 شاڕشخگێڕ نەتەدە ەکخ  بە بەرینخبەر ڕددبەڕددبخودنەدە ەک خخومە ن ، ڕددبەرددبخودنەدەی بڵێخنن دەتویننن ئا ا بود؟
 بود؟

 
 خومە ن  فەرمان  بە کە بود کوردس ا  خە ک  بەکامە   کوش ن  دەس پێک  خا   هەتادی، ی١٣٥٢ یالدێژی ی٢٢
 بێ خادین  نەتەدەی دژی بە یشخ گنی شخەڕێک  بە بخود د کەدت بەڕێ کاففخار دژی خای دتەی بە ادهجن بڕ اری بە د

 .بەردەدیمە ەره هەنودکەش تا هەمەچەشنن  ڕەهەندەکان  لە د جاریدجار شێوییی لە کە شەڕێک کورد،
 
 شارشخخ  دەبێخخت، تێخخپەر کوردسخخ ا  خە کخخ  دژی بە جەالد خخخومە نن  ادیهخخجن بڕ خخاری لە سخخاڵ 04 کە ئەمخخڕۆدی لە

 د بێپسخانەدە ە د بەردەدیم هەردی پخااڵ ن ی درە ەکخ  بە د ی خاتی ڕەدی ەکخ  بە کوردس اندی لە خە ک مافو س انەی
 تی کاتێک  هەر لە کەدتودتی لەپەڕیدێز د بێئابڕددتی فەقن   د ال ەت سەرکوتگەرەکان  دەییا هە سودڕێنەرەکان 

 .بودنەتەدە ڕددبەردد ئێیی  خە ک  هەمود د کوردس ا  ئایید اوییی خە ک  بێزیری د نفی ن بە
 
 یولەبخخارین  دەی ددیی کە بڕ ارێخخک کوردسخخ انە، دژی خخخومە ن  ادیهخخجن بڕ خخاری سخخا ڕۆژی خخخەمنن04 یالدێخخژ، ی٢٢ 

 .کید پێ دەس   کوردس اندی لە لەسێدیرەدی  دەس ەی بەڕێوبیدن  د یوندەکا  د شار لە الدی  بەتا بەت د خە ک
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 دەکید، قسەی ئێیی  یەالن  هەمود ماف  دەرییتن  لە هەتادی، ی١٣٥٧ سا   ڕێبەندین  پێش تاکود کە خومە ن 
 بە د دەالنخا خخای پێشخ  ان دیدەکخ خا خدی، دەسخەاڵت  ژێخی لە ڕژ م هێزی هەمود ڕیییتن  د سەرکەدتن پاش نەاڵم

 دەتخخویننن تادینخخانەش ئەم نمخخودنەی دی ەدە، داڵم چەک یمخخان  بە ئێخخیی  نەتەدەکخخان  مخخاف  د ڕەدیکخخان  دیخخخویی نە
 تادینەکان  توندتی ن بەاڵم بکە ن،  ەکەم سا ەکان  هەما  لە ئایەربا جا  د ئەحویی د تورکمەنسەحیی بە ئاماژە
 .بود کورد بێ ادی  هادداڵتننان  کامە کوژ نەکان  کوش ن  ئاکامەکەی کە دی ڕددی کوردس ا  لە ڕژ م

 
 تخایە سخپای د ئەرتەش هێزی هەییر دەد ا  کوردس ا ، خە ک  د کورد نەتوەدی دژی بە جنهاد فەرمان  بڕ اری بە

 دژی بە شخەڕ خخومە ن ، دتەی بە تخا کوردسخ ا  سەر هە نانکوتا ە شێوە دڕندینەتی ن بە پاسدیری ، درددس کییدی
 .بکە  پێ دەست کافیی 

 
 بێ خادی  هادداڵتننخان  مخابەق  د چەکخدیر دژبەرین  نێوی  لە جنادیی ەک خومە ن ، ف ویی بە چەکدیرەکا  هێزە با

 مندیاڵ  د ژنا  کوش ن  تەنانەت نننە، بەددیدە ئەدی  با بەرپیسنار ەتننەک  د لێپیسننەدە هن  کوش ننا  د نننە
 .بود  ڕۆژینەدی ئەد کوش نەکان  ناد لە کە
 
 د منخدیاڵ  تخا پنیەپنخادی  د ژنخا  لە کوژریدەکاننشخدی لەنخاد د دی ڕددی بەکخامەڵ کوشخ اری یونخدەکا  لە بڕێک لە

 .دەبنندری کارپەکا 
 

 بخود  کخورد الدینخ  ی اتی خا  کە کوردسخ ا  خە کخ  یۆربەی چەکخدیرەکا ، هێخزە لەال ە  خە خک کوشخ ن  سەرەڕیی
 .نەکیی بنەما ەکاننا  ڕیدەس   هنچکات پنیۆی ا  تەرم  د کیی  تنیباری   نکید ،دیدیا کە ئەدەی بەبێ

 
 بێخخواڵم کخخورد نەتەدەی دیدیکار نەکخخان  هێشخخ ا تێخخدەپەڕ ت، ڕژ خخمە ئەم هاتنەسخخەرکاری لە سخخاڵ چخخل کە ئێسخخ ا

 .مادەتەدە ئێسالمندی ڕژ م  مێژددی لەسەر ڕەش پە ە ەک  هەردەکود خومە ننش ف ویی د مادەتەدە
 

 ئێسخ ا، قانخاغ  لە نخوێ دێمخوکییتنک  سخ ییتنژ ەک  ڕەچخادکیدن  د ئەیمخودنە ئەم تێپەڕینخدن  بە کورد نەتەدەی
 کە خخخای مێخخژددی دیخویی نەکخخان  بە پە وەند خخدینەدەی د ئێخخیی  نادەنخخد   حکخخودمەت  دێمخخوکییتنزەکیدن  بخخا هەدڵ

 مێخژددی دیخویی نەکخان  بە دەتخوینێ هەم سناسخ ، نوێ  ماد لەکان  خس نەڕددی د دێموکییس  د ئاییدی لە بی  ننە
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 ئخا نن  فاشخنزم  دژی بە خەبخات بخا ئێیین  ی(غە یەنادەندییی) دێموکییتنکەکا  هێزەک لەیەڵ هەم د بگات خای
 نەک د د خخخخکە بزدتنەدەکخخخخان  د نەتەدە لەیەڵ بێپە وەند خخخخدی  د  ەکخخخخال ەنە خەبخخخخاتێک  نەک بخخخخن،  ەکخخخخدەنگ

 نە د کوردەکخخا  قخخایینج  بە نە کە کخخورد، پیسخخ  چارەسخخەرکیدن  بخخا خخخای ددیمێخخژ خەبخخات  لە پاشەکشخخەکید 
 د سناسخ  دۆخخ  لە نخوێ پیشخنگەکان  د سناسخ  دیهێنان  قاناغ  کاتە ئەم ئێیینە، د کەی نەتەدەکان  قایینج 

 رهە لە ی خخاتی کخخورد بخخزددتنەدەی لەنخخاد دێموکییتنخخک د نخخوێ سناسخخ  ئال یناتنڤەکخخان  خسخخ نەڕددی بخخا هەد خخدی 
 .چادتیە لەبەر د کە کاتێک 

 
 ٢4١٩ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -   ما پەڕی کوردس ا  مند ا: سەرچادە

 
-------------------------------------- 

 
 

 ساڵ بەسەر فەتوای جیهاد لەدژی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تێدەپەڕێت 0١ئەمڕۆ
 

 
 
 
 
 
 
 

 باسنیوز

 
 شاڕشخ  بەسخەر سخاڵ  ەک لە کەم خی کاتێکدی لە  ١٩٧ ئاب  ی١٩ لە د ئەمڕۆ دەک ڕۆژێک  لە د لەمەدبەر ساڵ چل

 بەاڵم بخخود ، حکخخودمەت لەیەڵ دینوسخخ ا  سخخەرقا   ڕۆژهەاڵت سناسخخننەکان  هێخخزە د تێپەڕ بخخود ئێیینخخدی یەالنخخ 
  د دری کوردس ا  خە ک  بەکامە   کوش اری د جنهاد فەتویی ئنسالمننەدە کاماری ڕێبەری خومە ن  ڕۆحواڵ لەال ە 

http://www.just-images.com/media/k2/items/cache/eacb91d95ea9c1e7110b09e9d27dc5af_XL.jpg?t=-62169984000
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 .پێکید دەس   شەڕ
 

 لە کخورد یەلخ  بخزدتنەدەی کە لەکاتێکدی ١٩٧٩ سا   ئاب  ی١٩ ئەدکاتە، باڵدکییدەکان  د مێژدد   بە گە بەپێ 
 ئێیینخخدی بەسخخەر دەسخ   بخخود سخا ێک ئێخخیی  ئنسخخالمن  کامخاری حکخخودمەت  د سخەندبود پەرەی کوردسخخ ا  ڕۆژهەاڵتخ 

 .ڕییە اند کورد یەل  لەدژی جنهادی ف ویی ئنسالمن  ماریکا حکومەت  ڕێبەری خومە ن ، ییتبود،
 

 د ئێیی  با د موکییس  لە بود  بی    کە بود کورددی یەل  دیدیکار نەکان  ڕەدیتی ن دەاڵم  لە ئا ننننە فەتوی ئەد
 .دی ەدە سێدیرە د سەربایی هێیش  بە کە کوردس ا ، ڕۆژهەاڵت  لە خابەڕێوبەر   ماف 

 
 ڕۆژهەاڵتخخ  سخخەر کخخیدە لەشکیکێشخننا  پاسخخدیری  سخخوپای د( منللخخ  سخوپای) ئەرتەش مخخانە ەدیردع بخخێ هێیشخە لەد

 لەد کخیی، ڕۆژهەاڵت ڕەدینەی خخومنەن  نخوێنەری د شەر  حاکم  دەک خە اا   ساد  د کەدە لەال ەک  کوردس ا ،
 کوردێخک هخن  کوشخ ن  لە چنخدی د دیدەنیی  کافی بە هەمود ا  ڕییە ەندریبود، جنهاد کورد یەل  لەدژی کە ڕددەدە

 .نەکیدەدە سڵنا  هاداڵت   ا  چەکدیر، چ
 

 نوخبەکخان  لە کە د خکە، یەنجخ  سخەدی  ئەرتەش، د سخوپا سخەربای   هێیشخ  ئامخانج  کخیینە کەسانەی لەد جگە
 بخڕی ەدە با سێدیرە ا  سزیی دی"خە اا   ساد " خولەکننەکان   ەک دیدیا لە دەکیی ، ئەژمار کوردس ا  کامە گەی

 .دری  لەسێدیرە پاشا  د
 

 سوپا فەرماندەکان  لە  ەک چەمیی ، مس ەفا کوردس ا ، ڕۆژهەاڵت  شارەکان  سەر با دیینیکار نەدی د هێیشە لەد
 لە  ەکێخخک لە د یخخیتەبەر کوردسخخ ان  ڕێگخخای ئێخخیی  چەکخخدیرەکان  هێخخزە نخخوێنەری ەت  بە کوردسخخ ا  شخخەڕەکان  لە

 د کخوژری  مەدەنخ  کەسخ  ٦٢ کخاتژمێیدی سخێ لە نەغەدە شخاری بە سخەر ی"نێقاڕ" یوندی سەر با سوپا هێیشەکان 
 ئەد باکخا  د پنیینشخار د شخنا موکی خا ، نخادچەی د خکەی یونخدی دە ا  بە د کید کامە کوژ بەتەدیدی یوندەکە ا 

 .کیینەدە دددبارە کامە کوژ نانە
 

 ننوەشخەدی دری ، لەسخێدیرە دیدیخا   بێ رێزتەد ی ندین  کوردی ی ندیننان  هەمود خومە ن  فەتویی پاش ڕۆژ  ەک
 هەردەهخا دری ، لەسخێدیرە کەس ١١ کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵت  کیماشان  بە سەر پادەی شاری لە ١٩٧٩ ئاب  ی١٢ ڕۆژی
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 کە دری  لەسخخێدیرە مەر خخوی  شخخاری لە کەس ٩ ئخخاب ی٢٣ دری ، لەسخخێدیرە د خخکە کەسخخ  ٧ پخخادە لە ئەدە ددیی ڕۆژی
 بە ددیننخا  کە کخیی  یوللەبخاری  سخنە لە کەس ١١ ئخاب ی٢٥ بخود ، نەخاشخاانە رسخ اریپە د خوێندنگە ماماس ای
 ی٢٦ کخوژری ، سخوپا سخەربایەکان   د سخەحیی   دیدیخا ەک  لە د یوللەبخاری  د بخیی  نەخاشخاانەدە لە د بی ندیری

 .دری  لەسێدیرە سەقز شاری لە کەس ٢4 ئاب
 

 د خە خخک ئخخایید اوییی ، د الدی  د بەنخخدکییدی  کوشخخ اری د سخخێدیرەی د حکخخودمەت پەالمخخارەی د هێخخیش ئەد پخخاش
 نمخخودنەی کخخید، مێژدد نخخا  بەرخخخودین  پخخادە د مەهابخخاد بخخانە، سخخەقز، سخخنە، شخخارەکان  لە سناسخخننەکا  حنخخزبە

 د بارددما  د دریبود یەمارۆ الدە چویر لە کاتێکدی لە کە بود، سنە ڕۆژەی ٢0 بەرخادین  بەرخادینە، ئەد بەرچادی
 چەکخخدیرەکان  هێخخزە دەسخخ   بکەدێخخ ە دری ڕێگخخانە د لێکخخیی بەریی خخ  ڕۆژ ٢0 مخخادەی بخخا شخخارەکە دەکخخیی، اری تاپبخخ

 .ئێیینەدە
 

 با دتارێکدی لە ئێیی ، ئنسالمن  حکودمەت  ئەدکات  کاماری سەرۆک سەدر، بەن  ئەبولحەسە  سەردەمە، ئەد هەر
 لەنخاد کوردسخ ا  ئخاژیدەی ئەدکخاتەی تخا دیکەنێت، پێ لە پوتەکان  نننە بای ئەرتەش: "دت  سەربای نەکا  هێزە

 ".دەکوژ   اخننانە ئەد د دەبە 
 

 ٢4١٩ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -   ما پەڕی باسننوی: سەرچادە
 

---------------------------------------- 
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 ساڵ لەمەوبەر درا 0١فتوای جیهاد دژبە کورد، 
 

 
 
 
 
 
 
دی تێنەپەڕێبخخود، کە دیمەیرێخخنەر د ڕێخخبەری  هێشخخ ا سخخا ێک بەسخخەر شاڕشخخ  یەالنخخ  ئێخخیی  ١٩٧٩ - ٢ - ١٩ڕۆژی 

کاماری ئنسالم  ئێیی  ڕۆحواڵ خخومە ن  ف خویی جنهخادی دژبە کخورد دەرکخید، لەم ڕیپخارتەدی هاکارەکخان  دەرکیدنخ  
 .ف ویکە د یەلێک دردەکاری د کە دەخیێنەڕدد

 
ادی خخخومە ن  دژبە کخخورد تێخخپەڕ دەبێخخت، لە ڕۆژێکخخ  دەکخخو ئەمخخڕۆدی سخخاڵ بەسخخەر دەرکیدنخخ  ف خخویی جنهخخ 04ئەمخخڕۆ 

خومە ن  دەاڵمخ  ڕەدیتخی ن دیدیکار نەکخان  یەلخ  کخورد، کە بی  نبخود  لە د موکییسخن  د مخاف  خابەڕێخوبەر   لە 
 .ڕۆژهەاڵت  کوردس ا  بە هێیش  سەربایی د لەسێدیرەدی  دی ەدە

 
تادینەکخان    بخا ڕۆژهەاڵت، " حاکم  شەر "ن  هێزی سەربای   د ناردن  بە ڕییە اندن  شەڕ دژبە کورد د ڕەدینەکید

کە دەکخخو حخخخاکم  شخخخەر  ڕەدینەی " سخخاد  خا اخخخا  " ک  ڕۆژهەاڵتخخ  کوردسخخخ ان  دەسخخخ پێکید،  ئێخخیی  لە دژی خخخخه
هخخن  پەشخخنما  ننخخنە لەد سخخزیی لەسخخێدیرەدینانەی بەسخخەر : "کوردسخخ ا  کییبخخود، لە بنیەدەر ەکاننخخدی نودسخخنو ەت 

  ."ژبەرین  کاماری ئنسالمندی سەپاندددن  د دەشڵێت؛ هێش ا کەمەد
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ڕۆژهەاڵتخخ  کوردسخخ ا ،   ت  ئێخخیی  بە دەسخخ   شاڕشخخ  یەال  بڕددخێنیێخخت، لخخه ی ڕژێمخخ  پاشخخا ه ده ک بەر لە  خخه ماده
 کنا   ی خخخخه ێمنانخخخهی ه ده کا  دیمەیریبخخخود ، ئەنجومەنەکخخخا  خاپنشخخخاندی  د کابودنخخخه کخخخه ڕه ئەنجخخخومەن  شخخخار د یه

  کان  کوردسخ ا ، کخه سناسننه  س ا، ڕێکاییده ئه  کاننا  ییتبوده بید د پاریس ن  خە ک د بەڕێوبەردن  کاره ده ڕێوه به
  رنامخخخخه ئاشخخخخکیی بخخخخود  د دردشخخخخم  سناسخخخخ  د به  درده  کخخخخید، درده ی نهێنخخخخ  چاالکننخخخخا  ده شخخخخێوه دکاتە به تخخخخا ئخخخخه

دی، -ت  پاشخا ەت  ئێخیی  ڕۆژی ڕددخخان  حکومخه  لخه  شخێوە ەک، کخه  ک، به ناد خه  یدهب کان  خا ا  ده تننه اڵ ه کامه
 . ک د ئەنجومەنەکانەدە بەڕێوەدەبیی  ست خه ده  کا  به ی شاره یۆربه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !بۆ ئەو فتوایە دژبە کورد درا؟

 
ندکیدن  کامخاری ئنسخالم ، ڕ فیینخدۆم  سەرتاسخەری لە ئێخیی  بەڕێوەچخود بخا پەسخە ١٩٧٩ی ئاییری سا   ٣١ڕۆژی 

، یەالن  ئێیی  تا ئێس ا شخ ێکنا  بەنخادی کامخاری ئنسخالم  "کاماری ئنسالم ئا  ا  نا"ڕێفییندۆمەکەش ئەمە بود؛ 
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نەبنس بود د هن  ڕددنکیدنەدە ەکنش لەسەر ئەد سنس مە لە ال ە  دەسەاڵتدیرین  ئێیینەدە نەدریبود، بەاڵم یەلخ  
باش لە نادەڕۆک  ئەد دەسخەاڵتە تێگە شخ بود  د لەد ڕ فیینخدۆمەدی یۆر خنەی کخورد،  کورد لە ڕۆژهەاڵت  کوردس ا 

 .دی خنا  بە دیمەیریندن  كاماری ئنسالم "نا"دەنگ  
 

لە بە اننامە ەکخدی (ناسییدەکان  ڕۆژهەاڵت  کوردس ا کەسا ەتننە لە" )ماماس ا شێخ عزەد ن حسێن " لەد بارە ەدە
بەهای ئەدەی نادەرۆک  کامخاری ئنسخالم  : "چاپ کیی نودسنبودی ١٩٧٩ی ئاییری ٢٢ ڕۆژی" کە ها "کە لە ڕۆژنامەی 

نخخاڕدد  د ناد خخارە، بە تخخا بەت لە ڕدینخخگەی د خخار کیدن  مخخاف  چخخارەنودس د تەدەری خابەڕێخخوەبەری کوردسخخ ا  لە 
  ."دی، خاما  لە بەشدیری لەد ڕ فییندۆمە دەپارێز ن-چویرچێوەی ئێیی 

 
ڕۆژهەاڵتخخخ  کوردسخخخ ا  یۆربەی نادەنخخخدە کامخخخاری ئنسخخخالم  د باشخخخا   هێخخخز لە یە شخخخ ن  دەسخخخەاڵتلەسخخخەرەتای بە

سخخەربای نەکا  کەدتبخخودنە دەسخخ   خە خخک د هێخخزە کورد نەکخخا  د لەد مخخادە ەدی نادبەنخخاد شخخەڕ لە نێخخوی  هێزەکخخان  
خا خخا   د یونخخد چخخاالک بخخود  د خە خخکا  ڕددی دەدی، ئەنجومەنەکخخان  شخخاردەسخخەاڵت  ئێخخیی  د هێخخزە کورد نەکخخ

بەڕێخخوەدەبید، ئەمەش دی کخخید کە دەسخخەاڵتدیرین  ئێخخیی  کننە خخا  لە کخخورد، کە بە دەنگخخنەدی  بە کامخخاری ئنسخخالم  
 .دەس نپێکیدبود د بە یوێنەدی  بە دەسەاڵتنا  ی اتی بود بود بکەنە ما ەی هێیش باسەر ڕۆژهەاڵت  کوردس ا 

 
دی تێنەپەڕێبخود، دیمەیرێخنەر د ڕێخبەری    یەالن  ئێیی کە هێش ا سا ێک بەسەر شاڕش ١٩٧٩ - ٢ - ١٩با ە ڕۆژی 

 .ف ویی جنهادی دژبە کورد دەرکید' ڕۆحواڵ خومە ن 'کاماری ئنسالم  ئێیی  
 

د ( سخخخوپای ئێخخخیی )ئێسخخخ ا هەدی خخخم پێگە شخخخ ودە کە ئەرتەشخخخننەکا  : "خخخخومە ن  لەد فەرمانە خخخدی نودسخخخنو ەت 
کاتژمێیی د خکە کومەکنخا  پێنەیخات، بخێچەک دەکخیێن، بە جەخخ ەدە دیمەیریدەکاننا  یەمارۆدرید  د ئەیەر تا ننو 

فەرما  دەدەمە هەمود هێخزە چەکخدیرەکا  بەرەد بخنکە سخەربای نەکان  دەدردبەری سخنە بەڕێ بخکەد ، پاسخدیرەکان  
شخخاڕش لە هەر شخخوێنێک هە ، بەرەد سخخنە د کوردسخخ ا  سخخەفەربەرببن، بە تونخخدی هەمخخود ئاژیدەیێڕەکخخا  سخخەرکوت 

  ."ددیکەدتن تەنانەت بە ئەندییەی کاتژمێیێکنش الدینە لە ئەرکەکا  د بە توندی سزی دەدرێتبکە ، 
 

 لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا چەندین کەس لە سێدارەدران

 
 خکەی خومە ن ، ئەرتەش د سوپای پاسدیری  لەشکیکێشننا  کید بەرەد ڕۆژهەاڵت  (ف وی)بە یە ش ن  فەرما  
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نێیدریدی خومە ن ، ( حاکم شەرع )فەتویی خومە ن  د بە یە ش ن  ساد  خا اا   کوردس ا ، هەر ڕۆژێک ددیی 
دیرەدری ، هەر لەد چویرچێوە ەدی لەسخێدیرەدینەکا  بخا هەمود ی ندیننان  کوردی ی ندین  تەبیێز بێ دیدیا   لە سێ

بە  ١٩٧٩ی ئخاب  ١٩ی چادتیسێنکیدن  خە ک د کپکیدن  دەنگ  ئایید اویی نا  درێخژەی پێخدری د لە ننوەشخەدی ڕۆژ
هاداڵت  کورد لە ی نخدین  دێخزڵ ئابخادی کیماشخا  تونخدتی بخود، هەردەهخا ڕۆژی ددیی ئەدە لە  ١١یولخلەبارینکیدن  

کەس لە شخخخاری مەر خخخوی  لە سخخخێدیرەدری  کە ماماسخخخ ای خوێنخخخدنگا د  ٩ی ئخخخاب ٢٣کەس لە سخخخێدیرەدری ،  ٧پخخخادە 
سخنە لە سخێدیرەدری  کە ددیننخا  بەبی نخدیری بخیدری  بخخا بەر  کەس لە ١١ی ئخاب ٢٥پەرسخ اری نەخاشخاانە بخود ، 

 .کەس لە شاری سەقز لە سێدیرەدری  ٢4ی ئابنش ٢٦یولخلەبارین  سەربایەکان  سوپا، 
 
 
 
 
 
 
 

بەم یەمننە سای انەدە هێزە چەکدیرەکا  لە یەمنن د ئاسمانەدە بە شێوە ەک  بەرباڵد هێیشنا  دەکیدە سەر خە ک  
س ا  د لێشادی لە سێدیرەدینەکاننش بەردەدیم  هەبود، لە بەریمبەردی ڕۆ ەکان  کورد بەرخادیننا  ڕۆژهەاڵت  کورد

 ٢0کید د هێزە چەکدیرەکان  ئێییننخا  ناچخار بە پاشەکشخێ کخید، نمخودنەی بەرچخادی ئەد بەرخخادینە، بەرخخادین  
ما  د تاپباری  دەکیی، شارەکە با مادەی ڕۆژەی شاری سنە بود، کە لە کاتێکدی لە چویر الدە یەمارۆدریبود د بارددد

 .ڕۆژ بەریی   لێکیی د ڕێگە نەدری بکەدێ ە دەس   هێزە چەکدیرەکان  ئێیینەدە ٢0
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پە خامە سخەرەتا نەکا  بخا ئاشخ   د "سێ مانگ بەرخادین  خە ک  کورد لە ڕۆژهەاڵت  کوردس ا  بودە هخای ئەدەی 
 ١٩٧٩تخ  کوردسخ ا  بکیێخت، سخەرەتاکان  مخانگ  تشخی ن  دددەمخ  سخا   ڕەدینەی ڕۆژهەاڵ "بانگهێشت با دینوسخ ا 

دەسخ نپێکید، شخاندی ئێخیی  پێکهخاتبود ' جەالل تا ەبان ' ەکەم دیننش ن  نێوی  کوردەکا  د ئێیی  بە نێوەندینیی 
 شخخاندی"لە فخخیدهەر، سخخەباغنا ، سخخەحاب  د چەنخخد پلەدیرێکخخ  ئەرتەش کە لە یونخخدی بێخخوەرین  سەردەشخخت لەیەڵ 

 .بە سەرۆکا ەت  ماماس ا عێزەد ن حسێن  کابودنەدە" نوێنەری ەت  یەل  کورد
 

دینوسخ انەکا  نخز کەی سخخا ێک درێژە خا  هەبخخود، بەاڵم بە ئاکامێخک نەیە شخخت، فەرمخانەکەی خخخومە ن  بخودە هخخای 
ئەم ئامخارە )كەس لە شارەكان  ڕۆژهەاڵت  كوردس ا  تنیباری  بکیێن  خا  لە سخێدیرە بخدرێن،  ٢٥4ئەدەی نز كەی 

 .(خەدە تامار كییدە"چاك"لەال ە  نادەندی كل وری 
 

 ساڵ هێشتا هێرشەکان بەردەوامن ٠٤دوای 

 
ساڵ بەسەر فەرمان  جنهادی خومە ن  دژبە کخورد، هێشخ اش هێیشخەکا  بەردەدیمخن د خە کخ   04ددیی تێپەڕبودن  

ە ک لە باری ئابودری د کامەاڵ ەتننەدە فشار کورد لە ڕۆژهەاڵت  کوردس ا  ڕددبەڕددی ئەد ی هنننەتە دەبنەدە، خ
دەخیێ ە سەر ا  د یەنجا  دەس گنی د ی ندین  دەکیێن د لە سێدیرە دەدرێن، بە گەی ئەم باسەش ددی نن ڕیپارت  

ی ئەم مخانگە ١٧ڕ پارتەری تا بەت  نەتەدە ەکگیتودەکا  با مافەکان  مخیۆڤ لە ئێخیینە کە ڕۆژی ' جاد د ڕەحما '
نخادچە کوردنشخننەکا  لەدینە پارێزیاکخان ؛ ئخورمنە، سخنە د "لە ڕیپخارتەکەدی بخاس لەدە دەکخات کە؛  باڵد بودەدە،

کیماشا  هن  یەشەپێدینێکنا  نننە د ڕێژەی بێکخاری تێنانخدی یۆر بەریە، کوردەکخا  لە پاسخ ە بااڵکخا  دینخانیێن، 
کومننەکخا  بە شخێوەی نخافەرم  یمخان  یمان  کخوردی لە خوێنخدنگاکا  بە شخێوەی فەرمخ  نخادتیێن ەدە د یخیدپە ناح

ننخخخوەی "کخخوردی دە ێخخنەدە، هەردەهخخخا لە ریپخخارتەکەی نەتەدە ەکگیتودەکانخخخدی بخخا  ەکەمجخخخار دی  بەدەدینخخییدە کە 
 ."ی ندیننان  سناسن  ئێیی  کورد 

 

 س.ک
 

 ٢4١٩ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی رۆژی ننو  : سەرچادە
 

------------------------------------- 
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ڵكی  ر خه ینی و هێرش بۆ سه رمانی جیهادی خومه ی فه ساڵه 0١اڵوێژ یادی  ی گه٨٢
 ئازادیخوازی كوردستان

 
 

 
 
 
 
 

 !كوردس ا   ك  خه اڵن  كامه
 كوردس ا  د س   خاشه د خاڕییی هادننش مانان 

 
  شخ ودی یه اڵت سخه ده  بخه  تخایه ری رێبخه  ن  خومخه تادی هخه ی١٣٥٢ سخا   اڵدێژی یخه ی٢٢  لخه د د ر دبخه مه له ساڵ 04

 جنخادییی بنخی د ئایید اویی خە ک   به دژ بەدنادەکەی فەتوی دەرکیدن  بە حوكمڕین  مانگ ٩ پاش ئنسالم  كاماری
 جاریدجخاری شخێوەی بە ئخایید اویی  د کوردسخ ا  بێ خادین  خە کخ  کیدنخ  قەاڵچخا با ڕێگای کیدەدە بە کوردس ا ،

  بخه د کوردسخ ا  ئاسخا   خە کخ  کوشخ اری د ئەحخزیب سخەرین  ئێعخدیم  بی اری د خە اا   سەحیی   دیدیای دەک
 كوردسخ ا   ك  خخه د خخاك ر سخه بخا رباڵدی بخه ك  شكیكێشننه له س یید،  به هه بوخ ان  د ت تامه د ما بێبنه بنانودی

 .سپێكید ده
 

 ی تار کاخانە نخاد بخا بیدنخ  بخا ئێخیی   گای كامخه بخا ننگی سخ  دن  خخه د هخاتبود مێژددڕی تار كا    له  كه ڕژ مێك
 شاڕشخ  دتن  ركه سخه ددیی ی كورتخه  مخاده د لخه  كخه بكخا قبخودڵ كوردس انێك توین   ده نه بود، هه ڕیست ناده كان  ده سه
 داڵت ی ئنخخخدیره له یمودن  ئخخخه م كخخخه ڕیی ره سخخه سخخخا ێك، له م ی كخخخه ی ماده لخخخه  دیتخخه اڵدێژ یخخخه ی٢٢ تخخخا ئێخخخیی  اڵن  یخخه

 مارۆی یخخه ڕیی ره سخخه د دی كورتخخه  دماده لخخه د كخخید ده  ئنخخدیره قامگنیی سخخه د ئخخاریم  ڕی دپخخه به كوردسخخ ان  دحخخوكمڕین ،
 ئال یناتنو ێلێك ماد ك ده د دێماكییتنك د ئایید ك   ه نادچه ی نمونه  به ببود كوردس ا   ده نده ناده   ال ه له ئابودری
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 د  بژێیدریبود  هخخه  ك خخخه ی ئاییدینخخه نگخخ  ده  بخخه كان  دێهاتخخه شخخارد رین  نوێنخخه. كیی لێخخده چخخادی ئێخخیی  مود هخخه بخخا
 كوردس ا   گای كامه س ودری ده  له ژنا  با كسان   ه ماف  دیبننكیدن  یێڕید ده خا ا  دری ده كا  سننفنه  نه نجودمه ئه
  لخه رین  ننگخه. ئنسخالم  كامخاری حاكمخان  چادی قل  چه  به ببود كید ده ر تێپه سێكوالری ك  ا ه گ كامه یمودن  ئه  كه
 د  ك خخه ر سخه بخا هێخیش د شكیكێشخ  له بخا بخود ئنسخالم  كامخاری ك  ره سخه ری هانخده  یمودنه ئه م ئه هێزتیبودن  به

 پڕدپودچ بنانودی  به ی هێزینه د ئه ت نانه ته كیی هد ردی  چاده ی جاره د رئه هه  كه چێت نه بنیما  له. كوردس ا  خاك 
 دژی  لخخه د لێكخخید پشخخ نویننا  د ئنسخخالم  كامخخاری پخخاڵ  چودنخخه  تخخه بابه د لخخه شخخ   د ئامی كخخا دژی لخخه بات خخخه ك ده

 ن قوربخا د ئنسخالم  كامخاری ركوت  سخه یخوریی ر بخه  دتنخه كه ددی خ  ددژمنكخاری،  س ناندی ه ده كوردس ا  ی ده بزددتنه
 .پارێز كانه ئا نن  اڵت  سه ده ب  یه غه
  

  ده شخانای ه  بخه تخویننن ده اڵم بخه ننزیمخ ، ی سخه ره كه د ئنمكاننخات یۆرتخیی توینخا   ڕیی ره سه د ده شه دینه ئه مود هه به
 ڕۆ   ره سه دژی  له بات خه با بود كورد ی ده ته نه ی ئێییده د نگاری ره به ڕۆژی كاتدی ما  هه له اڵدێژ یه ی٢٢  كه بڵێنن

 د لخخه د ت مخخه مقاد د رییی بخخه ری نگه سخخه به بخخود  كوردسخخ ا  كان  شخخاره د دێهخخات د دۆڵ د شخخاخ مود هخخه. ركودت سخخه د
 .كیی  تامار  ده ریه پێشمه هێزی د باتكار خه ری ماده جه   ال ه  له شكادیر د ی  مه شانایی لێك یه دی ڕێگا ه

  
 د دی ە ناسخخەقامگنی لەبخخارددۆخێک  ئێخخیی  ئنسخخالم ، کامخخاری تەمەنخخ  بەسخخەر سخخاڵ 04 تێپەربخخودن  پخخاش ئێسخخ اد

 خە کخخ  د لەال ەک نخخادچە   د ڕۆژئخخادی   داڵتخخان  یۆری جخخار  ەک یوشخخاری ژێخخی تە کەدتخخوده بەیشخخ ن  حخخاکمنەت
  نەکخان نادچە یێدەخویی نە لەال ەک. دەکات ی اتی یوشارینە ئەم تادێت تید لەال ەک  ئێیینش نادخای مافاوریدی

 ئەتخام  کێشخەی تێیۆر خزم، کیدن  پش نوین  د دی  دی دە د جنها  د دریدسێ داڵتان  لە تێوەردین  دەست د ئێیی 
 تی ال ەک  د دەرەک  کێشەی د ئابودر نەکا  یەمارۆ هاکاری د یەدرە قە یین  بودنەتە دددرهادێژەکان  مودشەک د

 نخخادخا   کێشخخەی د بنیجنخخادییی  سخخەرکوت  ئخخابودری، نخخا  ماف-رین اخخاری بەربخخاڵدی سنسخخ م  سناسخخ ، ناکخخاریمەی
 .ئێس ا باردۆخەی ئەم یە اندۆتە ئێیین  نادخا   تیی هاکاری دە ا  د دەسەاڵت با ەکان 

 
 نخاد لە چاکسخایی لە ئێخیی  خە کخ  دێخت تخا کە ریسخ ننە  ئەم دەرخەری ڕیبخیددد سا ەی ٢ ئەم نارەیی ەتننەکان 

 سخەر دەکەدێ ە ی اتی دەییا ە د دیم ئەم ناد لە ژ ا  قورسا   ڕۆژ ددیی لە ڕۆژ د ندەب هنویتی بێ حاکم سنس ەم 
 بەرینخبەر لە بودنەدە بەرەنگار با خە ک خای بە هنوی بەاڵم دەکە ، چارەنودس  بێ بە هەست پ ی د خە ک شان 

  ددژمنان  د ەرین دژب ئالقەی دەچنن بەرەدپێش تا جارێکن ی با کەش ال ەک  لە د هە کشانە لە ڕدد حاکمنەت
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 .دەبێ ەدە تەنگ ی دۆس ان  ئا قەی د بەرباڵدتی ئێیی  دەرەک 
 
 خخای ژ خان  بە درێژە ئێعدیم د سەرکوت د یوشار بە کاتا   تا تویننبێ   کە نننە دەسەاڵتێک هن  دی ننها ەت لە

 کاماری د ننا نەدە بە. اتدەک د اری کامە گا ەک هەر چارەنودس  کە جەمادەرە ئنییدەی د دیە د هێز ئەدە د بدیت
 دیپلاسخخێنەر د سخخەرکوتکەر د ک خخاتارد ڕژ مێکخخ  هەمخخود کە دەردیت دی مێخخژدد نە ڕێچخخکە بەم هەر ئێخخییننش ئنسخخالم 

 .دەدەس نەدە دەسەاڵتێک دەها بەرینبەر دددد ننەک هن  بەبێ کە کەسانە ە ئەد با سەرکەدتن د رۆ ش ود  پێندی
 

 نخخا بە درێخژە ی خاتی ش بگخیە ئێخخیی  یەالنخ  شاڕشخ  سخەردەم  بەدرەی هەر  کوردسخخ ا خە کخ  سخاڵ 04 ددیی د خارە
 بەسخەر سخااڵنە ئەد بەدرێژی خ  کە یارینکار نخانەی ئەد بەهەمخود. دەدە  ئنسخالم  کاماری بەرینبەر خا ا  فەرمان 

 ئەد بەربەرینخخ کوردسخخ ا  خە کخخ  ال ەکەدە هەمخخود چخخادی بەبەر جخخار دە خخا  هخخاتودە ئێخخیی  د کوردسخخ ا  کامە گخخای
 کوردسخ اننش خە کخ  د ئێخیینە مقخادمەت  سەنگەری هەر کوردس ا  ئێس اش کە دیدە ننشاننا  د دەس ادنەدە رژ مە

 .ڕێگا ە  ئەد پێشیەدی شاڕشگێیین 
 

 بەرەد ڕیبخخیددد لە بەرچخخادڕددن ی د هەمنشخخە لە  ەکخخدەنگ ی ئێخخییننش کوردسخخ ان  حنزبەکخخان  هادکخخار   نادەنخخدی
 کامەاڵن  بەرباڵدی پش نوین  بە بەس ود پشت دەنێ هەنگاد سناسننەکا  هێزە د کامە گا وی نێ ی اتیی  ەکگیتودی

 .ئێیی  د کوردس ا  بەشمە نەت  خە ک  با یەشادە دیهاتود نەک  دەردینێ ە کوردس ا  خە ک 
 

 ئێیی  كوردس ان  كان  حنزبه هادكاری ندی ناده
 

 تادی هه ی١٣٩٢ الدێژی یه ی٢٢
 

 ٢4١٩ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ی کوردس ا  د کورد  ما پەڕ: سەرچادە
 

------------------------------------ 
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 ٨١٠٢: بابەتی ساڵی

 

------------------------------ 
 

 ڵکی کوردستان دژی خه ساڵ جیهاد به ٥٢
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ حەسەنزادە. د

  
 الدێژی یه ی٢٢ له ئێس ا، پێش ساڵ ٣٩. شه ڕه ڕۆژێک  ئێییندیەل کورد ل  یه    کامه به ر   ده بنیه له الدێژ یه ی٢٢

 تو اڵ ئا خخه نشخخاه ، شاهه د ک خخاتاڕ   چنخخگەل ئێخخیی  الن  یخخه ڕییخخاربودن  پخخاش مانخخگ نخخد چه ننا تخخه دیتخخه دی،١٣٥٢
 توندتی ن به دی ی که ڕێژ مه كان  ننزیمننه هێزه به س ودری ده د رکید ده کوردی ل  یه دژیەب جنهاد تویی فه  ن  خومه
 شخ  رته ئه پێشخ ی ش مانخگ نخد چه.   بکخه رکوت سخه کوردسخ ا  کان  سناسننه هێزه د کورد ئایید اوییی  ک  خه شێوه
 تویی فخه م ئخه اڵم به کوش بود ، لێ س  که دی  سه به د کیدبود بامباری  بێد فاع   ک  خه سنه له ت  تا به به ئێیی 

 ی خانخه جبه د رباڵدی بخه ڕددی لخه کخه بخود کوردسخ ا  ر سخه بخا هێیشخێک سخپێک  ده د ڕ شخه سمن  ڕه  اندن  ڕییه جنهاده
 .بود نه م ی که ت  د ه نێوده کدیر   چه ک   ه کێشه له هنچ  ده ڕێژ مه   ال ه له کارهاتود به
 

 پێناد لخخه. ئامخخانج کیینخخه کوردسخخ ا  کان  شخخارۆچکه د شخخار م رجه سخخه د هاباد مخخه ئننجخخا پخخاده، د ر وی  مخخه تا ره سخخه
 ڕێخخژ م کوردسخخ ا ، کان  ریه پێشخخمه خخخاڕییی   ر سخخه به یی بخخود  د کوردسخخ ا  ی ده دیینیکیدنخخه  ن  مپخخه که رخسخخ ن  سه

 . بید تونددتنژی كان  جاره کییدتی ن غه ده قه د تی ن حشنانه ده با نای په کوردس ا ، ر سه خس نه مارۆ یه دێڕیی
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 د فخان ام کخید، ئێعخدیم کوردسخ ان  الدینخ  لخه س کخه دی  سهەب كانندی پێنهر سه د نما ش  دیدیاەل  اا   خه ئاخوند
. کخخیی  اڵچا قخخه کا  یونخخده لخخه بێخخد فا   ک  خخخه کخخید، باردددمخخا  کاننا  شخخاره نێخخو ڕێخخژ م ی تاپاانخخه د هێلنکخخاپ ێی

 لخه) یال ره قخه د یید سخه ند، دسخودکه ئننخدرقاش، ،(ده غخه نه لخه) لنا  لنفخه خه فا، مس ه ڵ قه چه اڵتا ، قه قاڕنێ،
( شخنا لخه) بخا زیدێ ،(پنیینشخار لخه) سافنا  ،(باکا  له) ساردقامنش ،(درمێ له) یێچه د قاش  ه هه ،(هاباد مه
 ری ڤخه ده لخه نمودنخه بخا کوردسخ ا  یونخدی یۆر ت نانخه ته. کخیی تێخدی  کوژ نا  کامخه کخه   یوندینه د له شێک به ننا ته

 د ت  میۆڤا خه دژی بخه تخادی  ڕ، شخه تخادین  مانخه ئه مودی هخه. ده کیینخه پخاک یننا دیننشخ ود لخه دیدی ته به بییدۆست
  .ژێناسا د  تادین 

 
 ی هادشێوه بود ییڵ کوردس اندی له که رجێك لومه هه که بود کاتێکدی له کورد ل  یه دژی به  ن  خومه جنهادی تویی فه
 لخه د دڵ هخه بخه  ک خخه ددی لخه کخه ئننقالبخ  رجێک  لومخه هه دیتخه بود، هخه ئێیی  کان  شوێنه باقن  له که بود ده ئه

 د به. ییتبود ده س ه ده به کاننا  پادیانه د ت د ه ده یاکان  باره کان ڕۆ   د رخس بود سه شاڕشنا  خا ا  خابورددد  
 تااڵ  بخه ده نخهکا ئاخونده   ال خه له فنخدیکار نا  د بات خخه م  رهخه به بود  نخه ڕییی کوردسخ ا   ک  خخه کخه جنادیی نخه

 بخود ئێخیی  ی  گخه کامه شخ  به ننا تخه کوردس ا  د ناسنبود  ا  تایه ڕێژ م  ت  ماهننه ده تا ره سه له ر هه دی  ئه. بچێ
 بود نخه ده ئخه ر هخه تخاری  ی تخایه اڵت  سه ده با کوردس ا  ی کێشه. کیدبود با کات ننزیم  د ار کیدن  ڕێفییندۆم  که
 كید، ده موخ ار نا خود دیدیی کا  کورده که
 پێنن، بسخه ئێییننخدی ر سخه به  انو سخت ده کا  ئاخونده که  ه رس انه په کانه د دیخیید یی فه د ئه ی دینه پێچه به  کود به 

 ک ی  خه ڕددی ڕددبخه ئخاییدی بخه كخا  فکیه مود هخه ددی له که ک یی ه فه بود، ییڵ کییده د الئنک ک  یی ه فه کوردس ا  له
   تورکمخه لخه کیی، کپ ئایید اوییی هادیری تاریننش له. کیی ده پناد د ژ  کسانن   ه با کار ده کیده به د ده بودنه ده
 د    دڕنخده کوردسخ ا  ی نخدییه ئه بخه شخوێنێک هخن  لخه اڵم بخه. کخیی خخوێن   ان  خخه شوناسخاوییینه د س   حییش سه
 بخود؛ سخودر ئخاییدی لخه د فخا  ر سخه له ی خاتی ئێخیی  نێک شوێ مود هه له کوردس ا  چونکه بیی، نه کار به ت ر نه ربه به
 کامخاری هانبننن  جخه د مادێخل ی دینخه پێچه ده كخه ڕدد ه مود هه له کوردس ا  هانبننن  جه د مادێل ده ته ڕه بنه له ر هه

 .بود ئنسالم 
 

 کخا  کورده باخا، جێخ  ینخدیئێی یشخ ن  بنخیدڕیی لخه ت  د سخ ود ه منشخه هه ئنسالم  کاماری که بلنغاتێک ته ڕیی ره سه
 د ده کیینخه پشخ نوین  منشخه هه دی  ئخه. ئاشخ نن خویی خاری د ژ خا  ئاشخق  نخنن؛ د بود  نه تونددتنژی د ڕ شه ئاشق 

 ٣٩ ی ده ئخه چ  که. کیید  تێیۆر ت د ه ده ڵ یه له دتودێژ مێزی ر سه له ریننا  ڕێبه ت نانه ته د بود  سناس  شدیر   به
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 کوردسخخ ا   ک  خخخه لخخه شخخنێک چه بخخه سخخا ه ر هخخه د سخخا ێک مود هخخه دی، ڕددی الدێژدی یخخه ی٢٢ لخخه ئێسخخ ا پخخێش سخخاڵ
 س کخه ییری  هه بود ؛ ندی  چه ددد بعنزی ته د م س ه قوربانن  ردی هه کا  کورده دی  ه هه ده چویر د له. ده باته دددباره

 پێکهاتخه د کا  سناسخننه پارتخه کخیید ؛ ێعخدیمئ د نجه شخکه کانخدی ی ندینه لخه کخورد نن  ده مه د سناس  چاالکان  له
 لخخه کخخوردی یمخخان  بخخه خوێنخخد  شخخن؛ بێبه ئخخایید تێکاشخخان  ی قننه ڕیسخخ ه تخخانێک  ره ده جخخاره ر هخخه لخخه کا  نننخخه ده مه

 ت نانخه ته دریده؛ تێخک کوردسخ ا  کان  سخ ییتژ نه ره ڤخه ده لخه دم  قخه دێمویییفن   ه؛ غه ده قه ردی هه کا  قوتاباانه
 کخان  ئاده  ، ده ده ر بخه کا  دیرسخ انه لخه ئخایی سخت نقه ئه بخه:  انخددده یه کوردسخ اننش ی ژ نگخه بخه  ا  دره یخه ن ی ا

 نادچخه لخه ت  تا بخه به کوردسخ ا  کان  ییینبا نخه کخانزی د ئاسخار یی ، ده ئێیی  کان  ند نه ناده  نادچه له کوردس ا 
 ش بێبخه ند  سخه شه یه لخه ئێخیی  ی د کخه کان  نادچخه لخه ی خاتی وردسخ ا ک.   به ده تااڵ  به کوردس ا  كان  جنودبننه

 نخخه که ده سخخێکنا  که نخخد چه ڕۆژێ مود هخخه د ناپخخارێز  ریننش  کالبخخه لخخه سخخت ده ت نانخخه ته کا  منننخخه ئه هێخخزه کخخییده؛
 .قوربان 

 

 تن  فاده بێ خه   قی به ته له د  کوردس ا پیس  ر سه با ت د ه ده سانساری ژێی له  ن  خومه جنهادی تویی فه  سا ه ٣٩
 ت  ماهنخخه بخا كخا  کورده ئێسخ ای پخخێش سخاڵ ٣٩  شخ ن  تێگه کخه ئێسخ ا. چخخێ ده ڕێوه بخه ئێیینخدی سناسخن  ی  گخه کامه

 ژێی لخه ڕێخژ م کخه ئێس ا رچوده؛ ده دردست هێنا د اری به ئێیین  با ڕێژ مه د ئه که نودسێک چاره د ئنسالم  کاماری
 ژێی لخه کخه بخزینن بخێ ده ک ال خه مود هخه دی ه ڕددخا  دلێژ   ره سه له  کدی خه ئنع ییییت  د كا  کننه ره ده فشاره باری

 ک  شخخخنننه چه فیه. نننخخخه دێموکڕیسخخخ  د ئخخخاییدی د سخخخ   ننا تخخخه  خخخه هه ی ده ئخخخه ئێیینخخخدی سناسخخخن  ی خشخخخه نه پێسخخخ  
 بێ بخه کخه بخزینن بخێ ده یی نگخه با ئێییننا  ی ا ندهئ ی دینه ئه. عقولنشه مه د دی ڕه ک  شوناساویی نه تنشه، دی ه ته نه
 ی له سخخه مه یشخخ   به د کوردسخخ ا  پیسخخ  لخخه ئایی انخخه د دردسخخت ی ده ئادڕدینخخه د الدێژ یخخه ی٢٢ لخخه ریخخیتن ده رس ده

 .یدد انه ئاره دی  ئه که نابێ ی  ه ئا نده د ئه رینز هه داڵته د ئه ئێیی ، له ال  یه ژ ان  ده پێکه
 

 رێک  فاک خه کخورد کخه دتوده رکخه ده دیعشخدی د تێخیۆر ڕی شخه لخه ریه پێشخمه ڕۆ خ  های بخه ت  تا بخه به ێکهسخا  ند چه
 د ئاشخ  . خخیید  ریدێز پخه د کخیید  بنی له ئێیی  کان  کورده شدی لێیه اڵم به. ڕیس ه نێوه اڵت  ڕۆژهه ی ئا نده یی نگ 

 بێ بخخه ت  د خخه نێوده ی  گخخه کامه ڵ یخخه له  خخه نادچه م ئخخه سخخالم  نخخد   پێوه د ڕیسخخت نێوه اڵت ڕۆژهخخه لخخه قامگنیی سخخه
 د ئخخه نێک، ال خخه ر هخخه تێک، د خخه ده ر هخخه. نننخخه مخخومکنن ئێیینخخدی لخخه د ڕه منانخخه د دێمخخوکڕیت ڕێژ مێکخخ  رکاری سخخه هاتنه

  د ئه  هاتن د ده به ت   ارمه هێزکیدننا ، به د ئێیی  کان  کورده له پش نوین  که بزینێ بێ ده بێ قبودڵ ی ڕیس ننه
 .کا ده ئامانجه

 

 ٢4١٢ی ئایاس   ٢0: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە
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 لە تێگەیشتن لە بەرژەوەندیی گشتییەوە تا گەیشتن بە کۆنتراکتی سیاسیی هاوبەش
 

 
      

 
  
  
 

 سمایل شەڕەفی

 
 هەتادی ی١٣٦٢ یەالدێژی ی٢٢ ددیی اتەکان کارەس د جننا ەت کە ڕەف ارێک د ئەقڵننەت دددپاتبودنەدەی ئەیەری

 سخەر بە مەیهەب  ڕەش  حاکمننەت  لە دە ە چویر بە نز ک ددیی ئێس ا. نننە ڕەتکییدە کەدتەدە، لێ کوردس ا  لە
 ئەم خە کخ  د کە جارێک  با سناسندی ئا ایاڕێک  هەر ئەیەری لە د دیدە خای تاقنکار   کە کوردس اندی د ئێیی 
 دەد ەتخدیری د سناس  عەقڵننەت  دیبێ پێما  نابێ د ساننش بەاڵم ناکەد ،  شنه دچه له ەاڵتێک دەس توخن  داڵتە

 دیتا ەک  بە. نننە ڕەف ارێک  دەها دددبارەکیدنەدەی ئنس عدیدی بێ، سناسندی ساخ ارێک  د شکڵ هەر لە تاری  لە
  خا  مەیهەب د د ن ئێییندی لە سناس   دەسەاڵت دیهاتودی یاڕینکار نەکان  لە چند کە دیبێ پێما  ئەیەر ڕددن ی

 لە حاشخخا نخخاکیێ خخخا بەاڵم داڵتەدی، لەم سناسخخ  دەسخخەاڵت  ئامنخخان  ببێخخ ە نخخاتوینێ ئنخخدئالاژ نەک چەشخخنە هەر
 یۆربەی ڕەف خاری د بنیکخیدنەدە لە« ئێیینخ  شخاڤێننزم » هەمخا   خا  نەتەدە خ ، خخابەیلزین  بنیی پەرەسەندن 

 . ن بکه ر نەکاندیسەرینسە سناسننە ال ەنە یۆری
 

 ڕێژ مخخخ  بەدڕەف ار نەکخخخان  لەئاکخخخام  ئێسخخخ ا پخخخێش سخخخاڵ ٣٩ ڕیسخخخت کە جەر انخخخانەی د ال ە  تە خخخ ، ئەد هەر
 لە بودننخخا  بە د دەیینخخ  «ئێخخیی  ئخخایید   سخخەنگەری» بە کوردسخخ اننا  د هێنخخا کوردسخخ ا  بخخا هانا خخا  خامە ننخخدی
 کە دەبننخنن ئێسخ ا سناسخننەکەی، پیسخە د کوردسخ ا  سخەرخس ە ئەمننەتننا  د سناس  هەی نەی کا ێک کوردس ا 

 بە د نخنە دەس ەدە بە هنچنا  کە ئێس ا! دەڕدینن کوردس ا  خە ک  نەتەدی ەتننەکان  مافە د کورد پیس  لە چا 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

86 
 

 دەک د دیبخخڕید  تەدیدەتخخ  بە ئێخخیی  ی کامە گخخه لە کەدتنەدە خخا  دددر د تەشخخکنالت  د سناسخخ  ناکخخاریمە   هخخای
 هێخخیش مەینناخخوییینەدە عەقڵنەتێکخخ  بە دەبننخخنن دەردەکەد ، کابودنەدەکانخخدی د کخخاڕ لە کەسخخێک نخخدچە کخخامە ە
 ڕێژ مخ  سناسخننەکان  د فکخیی ژددرە یەڵ لە هادئاهەنخگ د کوردسخ ا  خە کخ  دیخویی نەکخان  د ماف سەر دەکەنە
 خاک  ئەری   تەدید ەت » سەر با هەڕەشە بە دیخویی نەکان  د، «جنا ناویی» بە کورد ئێییندی، ئنسالم  کاماری
 ننسخبەت بە بڵێخ  بگخی ، بخاڵ د پەڕ تایێک ئەمانە هەر ئێییندی سبە نێ  ئایید   لە ئەیەر ئەی. دەیینن« !ئێیی 
 کە ؟ دەرنه کوردس ا  خە ک  بە دژ «جنهاد» د کەی فەرمانێک  چ کوردس انەدە د کورد

 

----- 
 

 چخاننەت  لە بخاس دتخارەدی لەم. پەڕێ تخێ کوردسخ اندی خە ک  سەر با خومە ن  جنهادی فەرمان  بەسەر ساڵ ٣٩
 ڕدددیدەدە ئەم سخانگەی لە بە کخود ناکە ن، کوردس ا  سەر با هێیش هاکارەکان  د فەرمانە ئەم پشت عەقڵننەت 

  ەک لە کەم خی ئەد مخادەی لە حنزبەکا  ڕەف اری د هە وێست کامە ێک کوردس ا  سناسن  فەییی سەرنجدی  بە د،
 د کخخورد ڕددبەڕددبخخودنەدەی چخخاننەتن  هەردەهخخا د دیهخخاتود لە باسخخێک کوردسخخ ا ، جەر انەکخخان  د حنخخزب سخخا ەی

 .دەکە ن ردددیدێکدی دەها دددپاتبودنەدەی ئەیەری یەڵ لە کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  لە حنزبەکان 
 
 لە کە کخید ەجخیددبەت تخا بەت  فەیی ەکخ  کوردس ا  ،١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ تا پاشا ەتننەدە ڕێژ م  ڕددخان  لە

 جنهخخادی فەرمخخان  سخخا ەی ٣٩ بخخانەی بە دی«ئێخخیی  کوردسخخ ان  حنزبەکخخان  هادکخخار   نادەنخخدی» ڕییە انخخدریدی
 دەد ەمەنخد د کەمخوێنە خا خدی نەدعخ  لە تەجیدبخانە ئەم. کییدە پێ ئاماژەی دردی بە کوردس ا  سەر با خومە ن 

 بگخیە چخاپەمەنننە ئخایید   د بە خا  ئایید   کا ، حنزبه شان تێکا با دێموکییتنک فەیی ەک  بودن  لە هەر. بود 
 حنخزبە د پێشخمەریە هێخزی لەال ە  کوردسخ ا  بەڕێخوەبیدن  د کورسخ ا  نادچەکخان  د شار ئەمننەت  کان یۆ   تا

 کوردسخخ انێک » د  خخیی، هەسخخ پێکیید کەم یۆر ددیتخخی بەتخخا بەت د کخخورتەدی مخخادە لەد ئەدەی بەاڵم. سناسخخننەکانەدە
 سناسخخن  ڕەف خخاری د بنخخی نخخوێنەری ەتن  حنزبەکخخا  کە سناسخخننەکەی مانخخا بە « ەکدەسخخ بود ». بخخود «کدەسخخت ە

 دتوێژ با «کورد نوێنەرین  هە ئەت » نادی لەژێی د کورتدی یەمەنێک  لە ئەدە کە یەڵ لە.   بکه کودس ا  خە ک 
 نە  خوین  تەننا نە ئەمە بەدیخەدە ەاڵمب کیی ، هادبەش سەردین  د هادبەش کابودنەدەی کامە ێک رێژ م، لەیەڵ
 دەکەدتخنەدە دددر لێخک دەهخات تا ڕدددیدەکاندی، ڕەدت  درێژەی لە بە کود هەبێ، ی درێژه د بکاتەدە نز ک لێکنا 

 .هات ددیدی به بییکوژ ش  د نێوخا   شەڕی کاتا ندی لە بەدیخەدە کە
 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

87 
 

  د کوردس ا  سەر با ئێیی  ئنسالمن  کاماری ڕێژ م  ەییەلنان دژی هێیش  بە ئادێ ە کە ڕدددیدەکا  ڕەدت  خێیی  
 نادچەکخخان  د شخخار یخخیتنەدەی کاتا نخخدی لە بخخود، کوردسخخ ا  پێشخخمەریەی هێخخزی د خە خخک قارەمانخخانەی بەریی خخ 

 بێخخخت، لەیەڵ ئێس ا شخخ  تخخا بەدالدە قانخخاغە لەم. کەدتەدە  لخخێ تخخارین  سناسخخن  دەسخخەاڵت  لەال ە  کوردسخخ ا 
 کە جەدهەر خنە  د سخەرەک  کەما ەسخننە ئەد تودشخ  حنزبەکخان ، د کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵت  لە سناس  بزددتنەدەی
 دەسخخ دین  لە د نخخاکاک  د دیبخخڕی  لەپەریدێخخژکەدتن، شکسخخت، تودشخخ  یشخخ   بە کخخوردی نەتەدە خخ  بخخزددتنەدەی
 .کیددە هەڕەشەکا  نەناسنن  د دەرفەتەکا 

 
 ی کامە گخخخه کان  تخخخه دیقعننه ڵ یخخخه له یونجاد نخخخه د «نخخخاما» جنهخخخانبننن  د بنخخخیۆکە کامە ێخخخک بە خاسخخخەرقا کید 

 د سخخایما  هێنخخدێک لەال ە  کوردسخخ ا  بخخا ئێیینخخ  سناسخخن  ناسخخالم  ڕەدتخخ  کامە ێخخک پەلکێشخخکیدن  د کوردسخخ ا 
 د، لەال ەک کوردسخخخ ا  خە کخخخ  دیخوییەکخخخان  خوێنخخخدنەدەی ئەریش د بەهخخخا لە دددر د، یمود  ئخخخه م کخخخه دتخخخ  ڕه

 لە د ئاکخخام  بخخێ ملمالنێنەکخخ  یاڕەپخخان  کخخیدە کوردسخخ اننا  تەدیدەتخخ  بە د خخکە، ال ەنخخ  دێکهێنخخ خخخابەیلزینن 
 د سخخایما  کامە ێخخک ڕەف خخارکیدن  نابەرپیسخخانە ڕۆژ لەیەڵ ڕۆژ د دۆخە ئەم درێژبخخودنەی. مەتیسخخندیر هەمانکاتخخدی
 د «انەپەرەسخخخخ  ک» بە کوردسخخخخ ا  خە کخخخخ  نەتەدە نەکخخخخان  دیخخخخخویی نە لەقە ەمخخخخدین  د، ڕید کخخخخاڵ جەر خخخخان 

 ی،«سایشخکار» بە رێبەرینخ  ناسخاندن  د کوردسخ ا  دێموکییت  حنزب  ئاش ناوییینەی ت  سناسه لە نادنن کەلێدی 
 مەجخخالێک  د خخکەدە ال ەکخخ  لە د کخخید خخخاش کوردسخخ ا  لە دددبەرەکننەکخخا  د نخخاکاک  بخخا باری لخخه بخخویری ال ەک لە

 .بکا ئامادە کوردس ا  سەر با رینسەریسە هێیشێک  با خای کە ڕەخساند رێژ م با باشنش 
 

 د نخخاکاک  چەنخخدبەرەک ، تودشخخ  سناسخخننەکان  حنخخزبە د کوردسخخ ا  بخخزددتنەدەی بخخێ لەیەڵ ئەمڕۆ شخخ  تخخا ئەدەی
 بەرژەدەنخد  » هەمخا   خا  کوردسخ ا ، خە کخ  هادبەش  د یش   بەرژەدەند   لە تێنەیە ش نە کیددە، لێک یییی 
 ئێمە بەدیخەدە د نەتەدە  - دەد ەت د اردەی بەرهەم  دەس ەدیژینە د چەمک ئەم کە دەییننن ئەدەش. «نەتەدە  

 نەتەدە ەک دەک هادبەشخەکانما  شاخسخە بە دەرکمخا  نەتەدەسخای دی ڕەدت  لە کە نننە دەد ەتما  ئێس ا تا کورد
 ئا خخا بکخخا، کەیسناسخخننە مانخخا بە نەتەدە نەکانمخخا  شوناسخخە لەسخخەر کخخار کە ننخخنە دەد ەتمخخا  ئخخێمە مخخادیم. کیدبخخێ
 سخەر لە کار خا  د نخنن «هخادبەش د نەتەدە خ  بەرژەدەند  » خادەن  کورد ئێمەی ئێس ادی لە دیبێ پێما  دەکیێ

 نەکە ن؟
 
  خادەن  د دەد ەمەند ئەدەندە ئا د ادە د نێوەرۆک ڕددی لە کورد نەتەدی ەتن  بزددتنەدەی خاشننەدە بە
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 دەک ننشخخ مانننەکان ، د نەتەدە خخ  خولنخخا د دیخخویی   بە بەسخخ نپش  بە دەکخخیێ کە مخخاهەد نە بەریی پاشخاانێک 
 خە کخخخ  یشخخخ ننەکان  بەرژەدەنخخخد نە لە تێنەیە شخخخ ن.  ن بگخخخه تخخخێ یشخخخ ننەکان  بەرژەدەنخخخد نە  لخخخه نەتەدە ەک
 هەمخود سەرەدەی لە تاکەکەسننەکا ، تەنانەت د حنزب  د سایمان  چودکە بەرژەدەند نە کە کیددە دیی کوردس ا ،

 .«مەنف  فیەجار  » لە جارێک پەرەسەندن  هاکاری باتە ئەمە ش هەر د بنندرێنب ش ێک
 

 نخخخاکاک ، لە جنخخخا بێخخخت، غا خخخب تێخخخدی هادبەشخخخ  د یشخخخ   بەرژەدەنخخخد   کە دی  ە کامە گخخخه لە فیەجخخخاری د خخخاردەی
 یش ننە د  بەرژەدەن نەبودن  ئەم هەر کە. هەبێ د کەی بەرهەمێک  ناتوینێ ئاناڕشنزم د لێک یییی  چەندبەرەک ،

 بکەدێ ە لێ خنانەتنش  د بییکوژی شەڕی دەک مەتیسننەکان  دەتوینێ دەهێنێ، پێک مەنف  فیەجار   د اردەی کە
 ڕیبیدددمخا  ئەیمودنەکخان  لە دەرسخوەرییتن بە کەدیبخود. نننە کەم  ئەیمودن  پێوەند نەدی لەم کورد بەدیخەدە کە
 مخخانەدەدی  ئاکخخام  بخخێ کاتا نخخدی لە د لەبەر ەکوەسخخ ا  د یییی لێک خخ نێوخخخا، شخخەڕی دددبەرەکخخ ،  لخخه بەدیخەدە کە
 د، بگە ن یش ننەکا  بەرژەدەندە لە دی کامە گه ئاس   سەر لە ال ەک لە ش ێک هەمود پێش پێو س ە ، نده مه د ه ده
 .کامانە  کانما  هادبەشه بەرژەدەند نە کە بزیننن حنزبەکاننشدی ئاس   سەر لە
 

 بەرژەدەنخخد نە لە تێگە شخخ ن بە پێو سخخ ما  دی ە پێمخخا  د دەکە خخن کوردسخخ ا  ڕۆژهەاڵتخخ  لە بخخاس کە لێخخیە ئخخێمە
 بەد. هەبخێ  ە کامە گخه لەم دیقعنمخا  دەرکێکخ  دەبخێ سخەرەتا هە ە، کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  ی کامە گه یش ننەکان 

 ئێع خییف شخ ێک هەمخود شپخێ  ە، کامە گخه ئەم شاریدەکان  د ئاشکیی پ انسێلە لە قوڵ تێگە ش نێک  بە کە مانا ە
 خامخان  حنزبنخ  د سخایمان  دەمخارییژ   د ڕدینگە ئەدەی بەبێ بکە ن ڕدد ەکەدە هەمود لە مەدجودد نەتەکان  بە

  ە کامە گخه ئەم کە دەیینخنن جخار ئەد بکە خن، دەرک «هە ە دەک ڕۆژهەاڵت» تویننمخا  ئەیەر. بدە ن دەخنل تێدی
 د نەتەدە خخخ  پیسخخخ  کە یەدرەکەدی، پیسخخخە پێنخخخاد لە دەتخخخویننن ا چخخخ بەدەسخخخ ەدە ە، لێمخخخا  کە پێناسخخخەدە بەم

 .بکە ن مود ی نەت  د ڕێبەری نەتەدی ەتندی خەبات  پیۆسەی لە دەناسنن، بەرژەدەند نەکاننش  د ننش مانننە
 

 دیبننکیدنخخخ  پێنخخخاد لە ب خخخویننن ڕۆژهەاڵت یەرفننەتەکخخخان  د پ انسخخخێل لە کە کخخخوەرییتن د ناسخخخنن بە ئەدەی بخخخا
 کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵتخ  ال ەنێکخ  د هێز هن  کە بهێننن بەدە بادەڕ دەبێ بنێنن، هەنگاد ندی یش ننەکا دەند نەبەرژە

 د هێخز نێوی  ی« ەکگیتود   د ت   ەکنه» پیۆسە ە، ئەد ڕێوشوێن  تەننا د بکا کارە ئەد تەننا بە خای ناتوین 
 کە بەرە ەکخدی د هادپە مخان  ئێئخ الف، هەر لە کە کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  حنزبەکان  کەدیبود. سناسننەکانە ال ەنە

 .بکەد  ڕێک «هادبەش سناسن  کان ییک ێک » سەر لە پێو س ە دەبنەدە، کا  ەک دەدری لە
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 ال ەنێخک ئەدەی بەبخێ بخدە ، د خار کیید ڕەدتێک   ا  ال ە  حەیف  هەد   ئەدەی  بەبێ پێو س ە کان ییک ەدی لەم
 کامە ێخخک سخخەر لە -بە گەمەنخخد -«سخخایش» بنەمخخای سخخەر لە پێو سخخ ە کخخا،ب فەری د خخکەدی ئەدینخخ  بەسخخەر خخخای

 .بکیێ پێناسە «سودر هێڵ » دەک  دینه ئه د بکەد  ڕێک «یش ننەکا  بەرژەدەند نە» بە تا بەت پڕنسنپ 
 

 د بنەمخا «کوردسخ ا  خە ک  د خاک یش ن  بەرژەدەندی» کە سناسندی کان ییک ێک  دەها لە کە نننە تێدی یومان 
 لە خەبخات د کوردسخ ا  خە کخ  ئنخییدەی بە بخادەڕی کە حنخزبێکنش هەمخود بەرژەدەند   بێ، پێچمگیتن  خان ژێی

 لە ئا ایاڕێخخک د ڕدددید هەر ئەیەری لە یی نگ خخی، هەمخخودی لە د دەکخخا دیبخخنن هە ە، کوردسخخ اندی خە کخخ  پێنخخاد
 .دەکاتەدە  دیپە خای ڕیس ەقننەی قورسا   د پێگە د جێگە کوردس ا  دیهاتوددی، ئێیین 

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ٢0: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
------------------------------------------------ 

 
 

  مانانه تێكی قاره ، موقاومه كارانه نایه الوێژ ساڵهاتی هێرشێكی جه ی گه٨٢
 

 
 
 
 
 
 
 

 ماڵپەڕی پیام

 
  ساڵ٣٩. كوردس انە خەلك  بە دژ خومە ن  جنهادی فەرمان  دەرچودن  ۆژیسا ڕ یەالدێژ ی٢٢  ەكشەممە ئەمید
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 تەمەنخخخ  لە مانخخخگ لەچەنخخخد پ خخخی هێشخخخ ا كە كاتنكخخخدی لە ئنسخخخالم  كامخخخاری یەالدێخخخژ، ی٢٢ ردژی لە د لەمەدبەر
 لەد یتویننبود د مابود بەجێ بای منییت دەك شادە رژ م  لە كە ئنمكاناتەی ئەد تەدیدی نەببود، تێپەڕ دەسەاڵت 

 لە دە انو سخخت كە بێنێخخت بەكار خخا  لەكوردسخخ ا  جەمادەرێخخك سخخەركوت  لەپێنخخاد باخخات، دەیەڕ خخا  دی كخخورتە مخخادە
 كە ئنسخالم ، رژ مخ  شخااڵدی كەدتەبەر هەلومەرجێكخدی لە كوردسخ ا .بن بەهیەمەند خا ا  شاڕش  دەس كەدتەكان 

 سناسنەكا  حنزبە. دەكید تەجیدبە پەهلەد نا   م رژ د ك اتاری دبەندی لەكات رییاری  مانگەی چەند دەدرە ەك 
 شخخاریكان  شخخارەكا  لە هەنخخدێك لە دەیخخیت، شخخكڵنا  دردە دردە مەدەننەكخخا  رێكاخخییدە دەكخخید، چاالكنخخا  ئخخاییدینە
 د جخورم رێژەی ییتبود، دەس ەدە بە خە كنا  رۆژینەی كاردباری بەڕێوەبیدن  ئەرك  جەمادەری، خەبات  بەرهەم 
 ئەخالقنخات  د فەرهەنگ. یە ش بود خای بەالننكەم  كامە گا ە، ئەم ریبیدددی حە ات  تەدیدی چاد لە جننا ەت
 خەالقنەتخخ  د ئنب كخخار یە شخخ بو، بخخاال بەئاسخخ ێك  یشخخ  ، سناسخخ  شخخعودری د دشخخناری د كیدبخخود رەیخخاژۆی پێشخخیەد

 جەسخ ەی لەسخەر پەهخلەدی ت دەسخەاڵ كە ییمخانەی ئەد د كامەاڵ ەتنەكخا   خەسخارە كخیدنەدەی سخارێژ با جەمادەری
 كامە گای سەرتاسەری شاڕشگێیینە شەدق  شورد د دۆس   ئننسا  هەس   كارد  كەدتباە هێش بود، بەجێ  كامە گا
 .دیییتبود

 
. دەسەند پەرەی دردە دردە پێدەكیی، هەس نا  سەریسەر دی ئاس   لە د كوردس ا  لە كە مەتیسنانەی لەد ننگەرین 

 مەبەست دیێوی هێمای ڕێبەندی ، ی ٢٢ ریپەر ن  پاش رۆژەكان   ەكەم لە هەر یە ش ود، تدەسەاڵ بە تایە رژ م 
 لە خە كنخا  ئخاییدی بەهاری  ەكەمنن پێش یی مانگ چەند.  دیبود ننشا  جەمادەر بە خای ریس ەقننەی ئامانج  د

 بەهێخز د پشخ گنیی م،بەردەدی كێشخان  ننشخا  د خەت هەرەشخەد یێخیی، پخنال  كیدبخود، خخوێن شخەاڵ   سخنە شاری
 فەییی كیدن  نائەمن دەرەبەیا ەت ، كانەپەرەس   لەپاشمادەكان  پش نوین  د كانەپەرەست  ییدپ  د تاقم كیدن 

 ئەد شخودم  یی ە خ  ئەمخانە تەدیدی رژ م، بە سەر چەكدیری  بنكەی دیمەیریندن  د كید  جێگنی رێگای لە شارەكا 
  تەدیدی سخەرەریی كخامە ە رۆژینەدی لەد. چیپانخدبود دی كوردسخ ا  خە ك  یوێ  بە بود ، رێدی لە كە مەتیسنانەی

 ئەد لەد خە خك دەدی هەد خ  رێگخای، سەر خس ه دە ا  كورددس اندی نادخای كە كاسپانەی كەندد د كارشكێن  ئەم
 كە ێیشێكه بە بەرینبەر خاریییی با د موقادەمەت با خەلك جەمادەری بكات ئایادیر بود  لەرێدی كە مەتیسنانەی

 .بكات ئامادە دیبود رێ لە
 
 با هێیش مەتیس  دەكید، پ ەدتی ئێیی   د كەی شوێنەكان  لە خای پێ  جێگا ئنسالم  رژ م  كە ریدە ەك هەر بە

 .دیدەپاش  ئنیین  هەمود بەرە بەرە كانەپەرەس   د ئنس بدید رەش  سێبەری هادكات د دەكید ی ادی كوردس ا  سەر
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 یللخه، حنخزب تەننخا حنخزب" ددرشخم  كە كخاتەدە لەد هەر شخاە رژ مخ  رددخان  پێش مانگ چەند لە مەتیسنە ئەم
 لەد هەر مەیهەبخ  ئنسخ بدیدێك  پێخ  دەنگخ  د پێخدەكیی هەسخ   یمخا ، سەر دێیدی بە ،بود"یلله ردح تەننا رێبەر

 بەشخێك بە كخود بخود،نە ك وپڕ ردددیدێك  كوردس ا  سەر با رژ م ی١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ هێیش . دەبنس یی كاتەدە
 ریپەر خو جەمادەری كیدن  ناچار د ئێیی  شاڕش  تێكشكاندن  بەمەبەس   هادبنیین  د خومە ن  پالنەكان  لە بود
 خێیی خخ  بە  سخەركوت تخخایەی ماشخێن  كە بخخود  هخا ەدە بەم هەر. دی ئنسخخالم  رژ مخ  بەرینخخبەر لە كخید  كە  مخخل بخا

 پێشخوییی بە. ئامخانج كخیینە كامەاڵ ەتنەكا  بزدتنەدە تەدیدی بە كود سناسنەكا ، هێزە تەننا نە د كار كەدتەدە
 كیێكار ەكاننا  شوری د كید منلن ار زە ئێییننا  كامە گای هەدیی د كەش تەننا نە عێیی ، د ئێیی  لەشەری كید 

 تەننخخا ەن كخخید، شخخەر  بەرەكخخان  رەدینەی كیێكارەكاننخخا  د خسخخت لەكخخار كارخانەكاننخخا  یۆربەی بە كخخود دیخسخخت،
 د نخارییی كیێكخارین  دیخسخت، یینكاكاننخا  تەدیدی بە كخود كخاكیدەدە، یینكاكخا  لە سناسنەكاننا  ییدپە دەف ەری
 د خویسخ ا  سخەر كخیدە هێیشخنا  یخوللە، رێخژی دەسخت بەر دی ە تخاری  د ئنسخفەها  د ئەنزەلخ  لەبەندەر بێكار ا 

 یاشخخەی خزینخخد اننە د كخخیی   ەخسخخنی دی، رەش شخخێویچار لەژێخخی د كخخید بەژنخخا  سخخوكا ەتنا  سخخەحیی، تخخوركەمە 
 مەبەسخخ   بە سەریسخخەری پالنێكخخ  لە بخخود بەشخخێك یەالدێخخژ ی٢٢ لە كوردسخخ ا  سخخەر بخخا هێخخیش. ما ەكاننخخانەدە
 سخەرەرۆ   دەسخت لە بخود  رییخار بخا كە جەمادەرەی ئەد سەركوت  د شاڕش دەس كەدتەكان  تەدیدی ئەس اندنەدەی

 .ریپەڕ بود  ئننسا  شنادی ژ انێك  لە  بود بەهیەمەند د پەهلەدی
 

 هەر رژ خخخمە ئەم رددەدە لەم. ئننسخخخا  لە ئنخخخییدە ە كیدنخخخ  یەدت مەیهەبخخخ ، حكخخخومەت  ریسخخخ ەقننەی جەدهەری
 مەیهەبخ  لە درۆ بخودن  رەدی  خا )تەقنە بە بەس ن بەپشت خومە ن . بێگانە ە ئننسا  ئاییدی لەیەڵ لەبنەڕەتدی

 كەش دجخودی بەاڵم. بكات جێگنی خای ئنسالمنەكەی ننزیمە پا ەكان  هەتا بود ەتێكدەرف بە پێو س   دی،( شنعە
 ئێخخیی  شخخوێنێك  لەهەر ئخخاییدی نەسخخنم  سخخیدەی كە كخخاتەی ئەد تخخا پێخخنەدەدی، ئەدتخخای دەرفەتێكخخ  ئخخایید هەدیی د

 دەڕژی ە كە وددیبخ ژەهیێخك دەك ئخاییدی ئەدەدە ردینخگەی لە. لێنخدەكەدت خەدی بەئاسخودە   ئەد پێخدەكیی، هەس  
 پێخ  جێنشخنەكان  د خخای پێوەنخدەكان  د دەست نێوی  شەری چارەسەری با تەننا ئەد. ئنسالمنەدە رژ م  جەس ەی
 لە كانەپەرسخ ندی هێیشخ  لەبەرینخبەر ناهادئاهەنخگ د پخیژدباڵد خخارییی نەك ." خەلخكە دەنگخ  پێخوەر:"كە دەیوتن
. بكخات دیینخی بەئاسخان  سەریسخەر دی لەئاسخ   سخەنگەرێك هخن  نە  وین  رژ م د ییت شكڵ  ئێیی  شوێنێك  هەمود

  خخاڕییی ە،  ئەم. دری لەبەرد تێنخدی ئنسخالم  كامخاری سخەری كە بخود جانخانە دەها لەكوردس ا  خاڕییی ە ئەم بەاڵم 
 ئەد. دەیە شخخت جنهخخا  د ئێخخیی  هەمخخو خە كخخ  بەیخخوێ  د دەبنسخخ یی لەكوردسخخ انەدە كە بخخود ئێخخیی  شاڕشخخ  دەنگخخ 
 د فێخخڵ بە جارەە خخا  ئەم تخخا دتخخوێژ، مێخخزی پشخخت  كێشخخا ە خخخومە ن  دی مانخخگ ٣ لە كەم خخی لەمخخادەی یی نەخخخاری
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 هەردەكود دتوێژە ئەم. دیمیكێنێ ەدە بزدتنەدە ە ئەم ئاییی بڵێسەی د بێنێت بەدەست یونجاد دەرفەتێك  فی وكاری
 رژ خمەدە، ال ە  لە كورددسخ ا  خەلكخ   سخەرتا نەكان مافە لە بەشێك هن  نەسەلماندن  های بە دەكیی چادەردی 

 خخای ننزیمخ  هێیشخ   سخەرلەنوێ كخید ئامادەبود  بە هەس   رژ م ددیتی مانگ چەند نەیە شت،كاتێك ئاكامێك بە
 لەم كوردسخخ ا  خە كخخ  بەاڵم ، كخخیی تێخخپەڕ دژدیر د سخخەخت رێگخخا ەك  دی سخخا ە ٣٩ ئەم مخخادەی لە. پێكخخیدەدە دەسخخت
 توشخخ  خە خخكە، ئەم ئخخایید اوییینەی د عخخاداڵنە بخخزددتنەدەی. دەرێ هخخاتنە سخخەربەری دی مێخخژدد نە كخخیدنەدە تخخاق 

  ئێخخیی  لە شخخاڕش. بخخود" دیغ هەمنشخخە كوردسخخ اندی لە رژ خخم پێخخ  ژێخخی لە یەدی" بەاڵم بخخود، نشخخێو د هەدریی  یەلێخخك
. دی خای ژ ان  ەب درێژەی جاریدجاردی دشێوەی شكڵ لە كوردس ا  شورشگێیینەی بزدتنەدەی بەاڵم هات، پێ شكس  

 كە دژدیر ریدە ە بەد نە بەاڵم كوردسخ ا ، خە كخ  بخا بودە دژدیر د سەخت دەدرینێك  ریبیددد، سا   ٣٩ یوما  بێ
 سخا ەی ٣٩  خادی دی مەرجێخك د هەل لە ئەمڕۆ. دەبود  توش  دینەدیندبا ە رژ مە ئەد دەسەاڵت  با سەر ا  ئەیەر

 خەبخات  یەخ خ  ژێخی لە ئنسخالم  كامخاری بەخ خ  د تەخخت كە دەیخی ن لێ رێز شكا ە پڕ خاڕییی ە ئەم دەس پێك 
 .كیدددە شپییە رژ مەی ئەد ر زەكان  د لەری ن كەدتاەتە جەمادەردی

 
 لەپخێ پاتننەكان خا  ، دینەمخیكێنن كوردسخ ا  شاڕشخ  تخا" دەدی فەرماننخا   سەردەمێك كە لەدینەی یۆر ەك ئەمیۆكە

 د" ئخایید اویی خە كخ  سخەركوت  بخا موجاهنخد بە بخبن تخا بخود  خخومە ن  ن فەرما چادەڕدین "  ا  د" مەهێنن دەر
 ،"بكخخیێ تە خخار قخخورس بەچەكخخ  پاسخخدیری  سخخپای" كە دەكخخید دیدی خخا  د" دەكخخید ددعا خخا  ئنمخخام سخخاڵمەت  بخخا"  خخا 

 اسخدیری پ سپای دیمەیرێنەرین  د سەری  ئەمنننەت ، د ئن العات  نادەندەكان  سەرەتا   سایماندەرین  لە یۆر ەك
 ئەدكخات كە ئەمخانەی هەمخودی سخودرە، ئێخیی  د خكەی شخوێنەكان  بخاق  د كوردس ا  خە ك  خوێن  بە دەس نا  كە

 خاێخخا  دەدرە ەدی لەم د ئێسخخ ا دەدی، ئخاد مەیهەبننخخا  سخەرەرۆ   نەمخخام  د دەكخیدەدە دەمەیەرد ددژمننخخا  شمشخێیی
. دەكە  خا خانەدە سخا   ٣٩ خخاڕیییی  د خەبخات بخه شخانایی كوردسخ اننش خە كخ  د رژ خمە ئەم قوربخان  بودنەتە
 دی یەاڵدێخژ ی٢٢ مێژد خ  رۆژی لە بخود ، ئنسالم  رژ م  بەرینبەر لە خاڕیییی ئااڵهە گیین  كە كوردس ا  خە ك 

 كەریمەتخ  لە د د فخا  لە د ئخاییدی رێگخای لە كە دەیی  ئای زینێك  ادی لە خاڕییی نە،ر ز د هادپش   هێمای كە
 كە د فخاعە بخێ ئخای زینێك   خادی لە ر زیخیتن رۆژی. بود  خا ن خە  ان  بێبەش، د س ەملێكیید ە ك خ ئننسان 

 كە شخەر فانە ە كاماننسخ ە ئننسخانە لەد ر زیخیتن رۆژی. كوژری  كامەڵ بە قەالتا  د قارنێ دەك شوێنگەلێك  لە
 شخخەڕێك  لە كە خە خخكەدی لەد  د فخخا لە د هخخاتن كوردسخخ انەدە خە كخخ  هانخخای بە ئێخخیینەدە كەنخخاری د یاشخخە لە

 .بەخ كید یناننا  غەدیر، ددژمنێك  لەیەڵ نابەریبەر
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  پێشڕەد دەدری د بەشدیر  تننەكاندی كامەاڵ ە د سناس  بزددتنەده لە هە سوڕیدینە كوردس ا  كیێكارین  ئەمڕۆ
 سخەنگەرەكاندی هەمخود لە دەسخەاڵت د كانەپەرەسخ   بە بەرینخبەر كە دەكە  خخارییی ەك بە شخانایی ژنخا  دەیێی ،

 جەمخخادەری ئێسخخ ا یخخارێ، هێنا خخانە كامە گخخا ەدی لەم كاماننسخخ ەكا  كە دیخویی خخانەی د دردشخخم ئەد. كیدد خخانە
 لە كوردسخخ ا  خە كخخ  هە سخوڕیدینەی بەشخخدیری بەرهەمخخ  هەمخودی ئەمخخانە د مخخادی هێزێكخ   بخخودنەتە د بخودنەتەدە

 لە دە١٣٥٢ سخا   یەالدێخژی ی٢٢ رۆژی لە كە خخاڕییی نەكە د پاشخا ەت  رژ مخ  ردخانخدن  با سەریسەری خەبات 
 . ییت شكڵ  ئنسالمندی رژ م  هێیش  بەرینبەر

 
 د خكە جخارێك  پێو سخ ە كوردس ا  خەلك  شارشگنیینەی بزدتنەدەی ئەیمون  لە سال ٣٩ بون  تێپەر ددیی د ئنس ا

 بخا بەرچخاد، بێننخنە سخەردەم ئەد دەسخكەدت  یی نگیتنن دیتە كوردس ا ، كامەلگای لە شوریكا  دەسەاڵت  ئەیمون 
 یمودن  ئخه له ریخیتن ده  ك كخه  به كوردس ا   ك  خه اڵن  كامه د   ه كامه. بێت دیهاتوما  رێگای رۆشنكەرەدەی ئەدەی

  یمودنخه ئه د ئخه پێخ   به. بود  كوردس ا   له شوڕی   اڵت  سه ده ری دیهێنه ڕ و، ڕیپه  ك  خه د كیێكار چنن  جنهانن 
 خا خا  بخن، دیرێ خ  دەسخەالت فنخیی كە دەدی ئەدە فورسەت  یەحمەتكنش د كی كار جەمادەری بە شوری   دەسەاڵت 

 د یەرك شخوریی شخوریكا ، پخلەی خخویرەدەتی ن  یمودنخه ئه د ئه پێ   به.  اسا بەر وەبەری هەم د بن دینەر  اسا هەم
 ئەدەی بخا هەلخدەبژێیدر ن، خەلخكەدە لەال ە  دی   یشخ كابودنەدەی لە ریس ەدخا كە دەبن كارخانە د كاریا د دێ

 كارخخانە د كاریخا د ئخادی   د یەرەك بەر خوەبەری پاسخ ەكان  هەم د بخن كخید  مەشوەرەت د تەكبنی نادەندی هەم
 .بگی  بەدەس ەدە

 
 دەكات، د اری شاردی، چەند د شار  ەك لەئاس   دینەری   اسا د بەر وەبەری  كە هە ە نو نەری  شوریی ئەدە ددیی

 كخونگیەی پخلەدی سخەرەدەتی ن لە. هەلدەبژ یدر ن خا ا  خویرەدەتیی شوریكان  ئەندیمان  لەال ە  نو نەری  شوریی
 د یەرەك د ددێ شخخخار شخخخوریكان  دی پلەكخخخا  خخخخویرەدەتی ن لە د هە ە مەحەلنەكخخخا  شخخخوری نخخخو نەرین  سەریسخخخەری
 دبخخاری كخخار لە ریسخخ ەدخا خا خخا  شخخوری نەدە مەسنسخخ  ئەد ر گخخای لە خەلخخك جەمخخادەری. ر زدەبەسخخ ن كارخخخانە،
 دی پخخا ە ەك د پخخلە هەمخخود لە خا خخانەدە نخخو نەرین  ر گخخای لە د دەبخخێ هەلسخخودریدینە ا  بەشخخدیری دی حخخاكمنەت
 د بكخاتەدە بخانگ  دەتخوین  بخێ، نخارییی خخای نخو نەری بە جەمخادەر هەركخات سنسخ مەدی، لەد دەسەالتن، بەشدیری

 . دیبنێ جنگای لە تی كەس 
 

  د توینا   د بێ كید  حكودمەت فنیی بەرە بە بەرە هەم بكات حكومەت هەم دەدی، جەمادەر بە ر گا ننزیمە ئەد
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 بە ببخخێ تا بەتنخخا  پنشخخەی ژمخخارە ەك كە نخخادیت ر گخخا سنسخخ مە ئەد. سخخەر بەر خخ ە بخخویرەدی لەم خخخای لنهخخاتود  
 هنخخزی هەم ئەدی . بخخێ سخخەرەدە ی ارەكخخان ب بەر خخوەبیدن  د كەچخخ  مخخل هەر كار خخا  ژمخخارە ەك د كخخید  حكخخومەت

 سنسخخ مەدی لەد. خا خخانن سخخەرەدەتیی ئوریانەكخخان  كەری د خخاری هنخخزی هەم د مەحەلخخنن بخخاری د كخخار بەر خخوەبەری
 ژ خان  ئەیمون  لە د بناسن خا ا  هەلبژ یدریدی نو نەرین  كە هە ە ئەدە ا  ئنمكان  ریس   بە خەلك جەمادەری
 بەر كەدتە كە شارشخخگێی كوردسخخ ان  ئەیمونەكخخان  یی نگ خخی ن لە  ەكێخخك ئەدە ە. دەكەنە تاقنخخا  دی رۆژینە خخا 
 .ئنسالم  كاماری پارێزی كانە هنزی پەالماری

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی پنام  : سەرچادە

  
---------------------------------------- 

 
 

 ردبڕیاری جەالد و مانەوە و خۆڕاگریی نەتەوەی کو
 

 
 
 
 
 

 کاروان مێراوی

 
 دژی بە جنهخخادی ف خخویی جەالد ی"خخخومە ن " ئەمخخڕۆدی دەکخخود ڕۆژێکخخ  لە هەتخخادی، ی۳۱۵۸ سخخا   یەالدێخخژی ی۲۸

 .جێبەجێکیدنەدە بویری چودە ف وی ە د بڕ ار ئەد کیدەدە بە د دی کورد نەتەدەی د کوردس ا 
 

 لە جنخخا د چخخود بەڕێخخوە کوردسخخ اندی یونخخدەکان  د ەنخخادچ شخخارد سەرینسخخەری لە شخخێوە دڕنخخدینەتی ن بە ف خخوی ە ئەد
 دەکخیی  تنیباری  کامەڵ بە پنادەدە د ژ  د کوڕ د ک  بە کورد الدین  کە لەدەی جنا یوندەکا ، د شار دێیینکیدن 

http://kurdistanmedia.com/so/news/بڕیاری-جەلاد-و-مانەوە-و-خۆڕاگریی-نەتەوەی-کورد
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 بە د نەپاریسخت دەسخ نا  بەسخااڵچودیننش د( النخکە) بێشخکە نێخو سخادیی منخدی   لە تەنخانەت دەدری ، لەسێدیرە د
 قێزەدن خخی ن لە بە ەکێخخک کە پێکخخید دەسخخت لەکوردسخخ اندی کامە کوژ نەکنخخا  کخخافی، بەدژی شخخەڕ د المئنسخخ نخخادی

 .ئەژمار دێ ە میۆڤا ەت  سەردەم  ژ نوسا دەکان 
 

 درێخخژەی کوردسخخ ا  لە جنهخخادە ئەد هەنخخودکەش جەالد، خخخومە نن  ف خخوی ەی د بڕ خخار لەد سخخاڵ چخخل تێپەڕ نخخ  پخخاش
 بنخانودی د بەتخامەت  کەس دە خا  بەلەسخێدریدین  کوردسخ اندی ڕۆژهەاڵتخ  نسخەریسەری لە ڕۆژینە ئێس اش د هە ە

 با کە کورد کا بەرین  د کاسبکاری  تنیبارینکیدن  سا نشدی، ١٢ ژێی تەمە  کەسان  ئاس   لە تەنانەت جاریدجار
 کوردسخ ان   خا  اڵتڕۆژهە د باشودر کوردس ان  نێوی  سنودری نشێوەکان  د هەدریی شاخە ڕدددەکەنە نانێک پارددە
 د پنیەپنخادی  د مێیمنخدیاڵ  د منخدیڵ تەنخانەت د الد کخوڕی د کنخژ دە خا  بەندکیدن  د ییتن ڕۆژهەاڵت، د باکودر

 د سیدشخخت د ژ خخنگە دێیینکیدنخخ  د کادلکخخاری کوردسخخ ا ، خە کخخ  سخخامان  د مخخاڵ بەتخخااڵنبیدن  کخخورد، پنیەژنخخان 
 د ئەرک بەفنڕۆدینخخخخ  د کوردسخخخخ ا  یەحمەتکێشخخخخ  خە کخخخخ   باغخخخخات د مەیری تەنخخخخانەت د لەدەڕیە د دیرسخخخخ ا 

 نەتەدەی دیبخخونەر    د کول خخودر لەنێخخوبیدن  هەد خخ  ڕیسخخ  ، لە دددر د بێبنەمخخا بنخخانودیەلێک  بە مانخخدددبودننا 
 شەسخت، دە ەی سخا ەکان  سخەرەتای دەکخود هەر تخی، نمودنەی سەدی  د دە ا  د نەتەدە ە ئەد تویندنەدەی د کورد
 نەهێشخخخ ن  د لەنێخخخوبید  هەد خخخ  شخخخێوە ەک هەمخخخود بە د بەردەدیمە کخخخورد نەتەدەی دژی بە جەالدینە ف خخخویی ئەد

 لە ئەمخڕۆ د ی نخدددە هەر کخورد نەتەدەی کە ئەدەی بخا بەهێز هاکارێک  بەاڵم دیدە، کورد ا  نادی بە نەتەدە ەک
 لە هەر کە نەتەدە خخنە ارینەیبەرپیسخخن هەسخخ ێک  د پخخااڵ نن ئنییدە ەکخخ  خخخاڕیییتیە، ئەمخخڕۆ لە سخخبەی د ددێنخخێ

 جاریدجخخاری سخخەنگەری جنادییەکخخانەدە باچخخودنە د تخخوێژ د چخخنن هەمخخود بە کخخورد نەتەدەی ف ویکەشخخدی سخخەرەتای
 ف خخخویکەی ملکەچخخخ  د تەسخخخلنم د نەدی کا نخخخا  نەتەننخخخا د یخخخیت ئاخودنخخخد   خخخخوێنمژی ڕژ مخخخ  دژی بە بەریی نخخخا 
 کەدتەدە، لخێ یۆری قوربخانننەک  د شخەهند ف وی ە د بڕ ار لەد دکور ڕیس ە نەبود ، ڕژ مەکەی د جەالد خومە نن 

 کوردسخ ا  هێیشخبەرین  د ددژمنا  ئەد د کید خا ا  ڕەدیکان  دیدی د مانەدە د بود  لە بەریی نا  خاڕیییینە بەاڵم
 .دیبدە  کورد بە چاک نە ان ویننوە ئێس اش تاکود د دۆڕی  کە بود 

 
 ئاسخن د ئخایی هێیش  د کەلەبچە د باتوم د چەک هەر کوردس اندی ڕۆژهەاڵت  لە ئێس اش ف وی ەدی ئەد درێژەی لە

 هێیشخ  کەلەبچە د باتوم د چەک ئەدە تی دیتا ەک  بە  ا  بەدەس ەدە ە دەسەاڵتنا  د ییڵ کورددی خە ک  بەسەر
 دیینخی کخانەدەمەال دڕنخدەی ڕێژ مخ  ال ە  لە کە کوردسخ ا  بەشخەی ئەد د حخاکمە کوردسخ اندی لە کە ئاسنە د ئایی

 بڕ خاری لەسخەر سخودربود  بە کە کخوردە نەتەدەی ئەدە د ااشخننە جێگخای کە ئەدەی بەاڵم دەبات، بەڕێوەی کییدە،
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 د دەکخخات شخخاڕش بەردەدیم نەدسخخ ادە تێکاشخخا  لە هەر خخخای دیدیکخخان  د ئخخادیت د ئامخخانج دەد هخخاتن  تخخا خەبخخات
 جەالد خخ "خومە ننخخ" بڕ خارەی لەد سخاڵ چخل پاش ئێس ا د ەبڕ و  ەکەکان  ددیی لە  ەک دژدیرە د ئەس ەم قوناغە

 د شخار لە ڕەهەنخدی چەنخد خەبخاتێک  ییێخدین  بە خخدی"ڕیسانخ" نادی لەژێی د خا دی ە خەبات  قوناغ  نوێ ی ن لە
 د نامیۆڤخخخانە بڕ خخخارە ئەد د دەچخخخنەدە جەالددی دژی بە ڕەهەنخخخدەکان  هەمخخخود لە پخخخال پخخخال کخخخورد الدینخخخ  د شخخخاخ

 .دێنن چاکدی بە  شدڕندینە ە
 

 لە کخخورد نەتەدەی دژی بە جنهخخاد ف خخویی  خخا  خخخومە ن  بڕ خخارەکەی کە بخخود ئەدە بخخود سخخەرەنج جێگخخای کە ئەدەی
 چادەڕدین  لە دددر کە هەنودکەدی لە بەاڵم دری، ئێیینەدە ال ە  لە دیینیکیید کوردس ان   ا  ڕۆژهەاڵت کوردس ان 

 بە د کوردسخخ ا  تخخیی پارچەکخخان  لە ئێیینخخدی بەسخخەر ییڵ ڕێژ مخخ   ە ال لە ئێسخخ اش بڕ خخارە ئەد ننخخنە د نەبخخود
 کە باشخودر کوردسخ ان  بەتخا بەت  تخی، پارچەکخان  دیینیکەرینخ  هادکار   بە د تاک نک د سەردەمنانە شێوە ەک 

 د سخخەردەمنانە شخخێوەی بە دریدە، پخخێ ئامخخاژەی دەکخخود هەر د دەکیێخخت جێبەجخخێ دەچێخخت، بەڕێخخوە ئاشخخکییتی د یۆرتخخی
 کخخیدەدەی نێوخخخا  ، شخخەڕی د دددبەرەکخخ  سخخایکیدن  دەکخخود تخخی نەرمەکخخان  ڕێگخخا د نەرم شخخەڕی ڕێگخخای لە یۆرتخخی

 کوردسخخ ان  لە ه خخد، د( یج مخخاع  فسخخاد) کخخامەاڵ ەت  یەنخخدە ن  د هاشخخبەر مخخاددەی پەرەپێخخدین  تنیۆر سخخ  ،
 جنهخخادە ئەد ئەسخخەدەدە بەشخخار ڕێژ مخخ  د خخخای چەکخخدیرەکان  تنیۆر سخخ ننە چەتە د منلنشخخنا ڕێگخخای لخخه ڕۆژیدی خخش

 .دەبات بەڕێوە
 

 تخاکود کە نەتەدە خنە بەرپیسخنارەتن  هەسخ   د ئنخییدە ئەدە کە بکیێ ەدە پێ ئاماژەی تی جارێک  پێو س ە بەاڵم
 دەسخەاڵت  د لەژێیچەپخاکە کە ڕۆژهەاڵت کوردس ان  لە بەتا بەت بڕ ارەدی، ئەد بەرینبەر لە کورد نەتەدەی ئێس ا

 .نەبودە دڕندە ە د خوێنمژ ڕژ مە ئەد ئاسنبارینەکان  د ئایی تەسلنم  د نەهاتودە چاکدی بە ی ە،خا د سەرەڕۆی
 

 ٢4١٢ی ئایاس   ٢١: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  مند ا  : سەرچادە
 

------------------------------------------ 
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 بیانوو بووفەرمانی جیهادی خومەینی دوور لە واقعیەت و : کریس کۆچیرا
 

 
 
 
 
 
 

 نەتەدەی دژی بە ئێخیی ، ڕێژ م  مەیهەبن  د د ک اتار ڕێبەری فەرمان  سا ڕۆژی یەالدێژ، ی٢٢: مند ا کوردس ا 
 .کیی پێناسە کافی دژی شەڕ یاڕەپان  دەک کوردس ا  د کافی دەکود کورد فەرمانەدی لەد کە کوردە،

 
 ئنسخخالمن  دیینخخیکەری ڕێژ مخخ  کە کخخوردە، ڕییخخار اویی   خەبخخات  مێخخژددی لە الپەرە ەک هەتخخادی، ی١٣٥٢ سخخا  
  کاتەدە لەد دەکیێت، دەر کورد نەتەدەی دژی جنهاد فەرمان  هە نەدەهات کوردس ا  ئایید   بە چادی کە ئێیی ،
 .دەبێت تێپەڕ ڕۆژە ئەد بەسەر ساڵ ٣٩ ئێس ا هەتا

 
 د خخخاڕییی نە سخخەنگەری کوردسخخ ا  ئێسخخ اش کخخورد، نەتەدەی دژی فەرمخخانە ئەد بەسخخەر سخخاڵ ٣٩ تێپەڕبخخودن  ددیی

 یاڕەپخخان  کخخیدددەتە کوردسخخ ان  کاتێخخک هەر لە بەهێزتخخی د قخخا م ی پێشخخمەریە د تێدەکاشخخن ئخخاییدی بخخا خە خخک
 .خەبات

 
 کوردسخخ ان  خەبخخات  لەسخخەر ڕیپخخارت  کوردسخخ اندی لە کە فەڕینسخخە   بەنادبخخانگ  ڕۆژنامەنودسخخ " کخخاچنیی کخخی س"

 .دەکات کوردەکا  دژی خومە ن  جنهادی فەرمان  باس  چەشنە بەم دەکید، ئامادە ڕۆژهەاڵت
 
 کیماشخخا  نز خخک لە د بچخخودکە شخخارێک  کە پخخادە ڕدددیدەکخخان  بە کوردەکخخا  د کاربەدەسخخ ا  نێخخوین  تێکچخخودن "

  لە بەاڵم بود، بچودک شەڕێک  پادە لە ڕیس ندی لە. دەکا پێ دەست سوننن کوردی دیننش ودین  د هە کەدتودە

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjcn7XSxJbkAhUwMuwKHXWADGAQjRx6BAgBEAQ&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%DB%86%DA%86%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D9%81%DB%95%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%85%DB%95%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%95-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%DB%95%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88-%D8%A8%D9%88%D9%88&psig=AOvVaw36jl_PoOSEjcJS0_18jYXj&ust=1566565291210709
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 ".یەدرە ە هێیشێک  پێشەکن  ندیڕیس 
 
 ی٢4 ڕێکەدتخ   ەکشخەممە ڕۆژی) ئخودت ی١١ ڕۆژی کاتێخک کە بود  کوردەکا  ئەدە ئا ا: "دەکات لەدە باس کاچنیی 

 شەڕ ا  ئاییی د دی یەمارۆ شاڕشنا  پاسدیرین  پادیان  د کید پادە سەر با هێیشنا ( هەتادی، ی١٣٥٢ یەالدێژی
 مسخخخ ەفا" دەسخخخت دی ە بنخخخانودی کە بخخخود، ئاسخخخا   تێکهە چخخخودنێک  ئەدە دە خخخێن ا کوردەکخخخ دەک  خخخا  هەاڵ سخخاند؟

 ئەدێ؟ بێنێ ە هێلنکاپ ێیەدە بە پاسدیری   ەکە ەک  ئەدەی با دڵ، لە قنن خ "چەمیینخ
 

 حنزبخخ  بەرپیسخخ " ئننخخاخ  مسخخ ەفا" کە دەکخخوژرێن کەس ٢١ شخخەڕەدی لەد: "دە ێخخت فەڕینسخخەد نە ڕۆژنامەنودسخخە ئەد
 ".کەسانە ە لەد  ەک پادە لە ئنیی  کوردس ان  دێموکییت 

 
 ڕدددیدینە بەد سخخخخەبارەت تخخخخاری  کاربەدەسخخخخ ان  کە ئەدە ە سخخخخە ی: "دەکخخخخات ئەدە باسخخخخ  درێخخخخژەدی لە نخخخخادبیید

  ەک شخخەڕ مە خخدین  دیقعنەتخخ  لەیەڵ هخخن  کە دژکخخیدەدە ەک دەدە ، ننشخخا  خا خخا  لە تونخخددتنژ دژکیدەدە ەکخخ 
 .ناییێ ەدە

 
 قخوم لە خخومە ن ( هەتخادی ی١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٦ ڕۆژی) ئخودت، ی١٧: " دەکخات لەدە بخاس رە ەدەبا لەد کاچنیی
 د دیدیخخا بەر دەبە خخنە دێمخخوکییت حنزبخخ  ڕێبەرینخخ  ئخخێمە: "دە ێخخت د دەکخخا خخخای نوتقەکخخان  تونخخدتی ن لە  ەکێخخک

 خخخومە ن ". دەدە خخنەدە کوردەکخخا  داڵمخخ  ئخخێمە بخخا ە هەر کافیەکخخانن، یەدرەتخخی ن کوردەکخخا . دەکە خخن موحاکمە خخا 
 لێخ  نخاتویننن چنخدی ئخێمە. فاسخندینە د خییبکخار هخێالنەی ئێیی  کوردس ان  دێموکییت  حنزب : " دە ێت هەردەها
 ".بکیێ قەدەغە حنزبە ئەد دەبێ با ە هەر. شاڕشه تێکدین  ئەدی  ئامانج  تەننا. بکا خای کە ف  به یەڕێنن

 
 کخخاتژمێیدی ٢0 مخخادەی لە دی، ئەرتەش بە فەرمخخان  خخخومە ن : "دەکخخات ەلەد بخخاس فەڕینسخخەد نە ڕۆژنامەنودسخخە ئەد

 لەد. دەدرێت" ئننقالب  سزیی" نەکات جێبەجێ فەرمانەکان  کاربەدەس ێک هەر ڕیدەیەێنێت. داڵت بگەڕێنێ ەدە نەیم
 دەدیت ەرما ف ئودت ی٢١ ڕۆژی کییبود، د اری ئنسالمننەکا  دیدیا یش ن  دیدس ان  بە کە خا اا   ئا ایەدی کەشە

" کوردسخخ ا  کوشخخ اری" قوربانننەکخخان   ەکەمخخنن کە" شخخاڕش دژی" کخخوردی ١0 کە ،(هەتخخادی ی١٣٥٢ یەالدێخخژی ی٣4)
 ".بکیێن ئێعدیم دەبن،
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 ئخاریدی لە دەسخەاڵت لەسەر تاری  لە کە ملمالنننە  ئەد قوربانن  کوردەکا  ڕیس ندی لە: " دەنودسێت کاچنیی کی س
 کە ئەدەی بخا دەدرێخت پخێ د کە خا  شخکڵێک   خا  دەکخیێنەدە، یەدرە بەئەنقەست کوردس ا  ڕدددیدەکان  لەدێ. بود

 .بنێ ەدە هەڵ ئاپایسنا  د ئەرتەش دەد ەت،  کان "منانەڕۆ" دژی نابەجێ هەنگادی بدە ، ها  خومە ن 
 

 شەڕ خومە ن  ج ئامان کە ئەدە ە، دەرخەری فەڕینسەدی ڕۆژنامەنودس " کاچنیی کی س"  ڕیپارت  د لێکا ێنەدەکا 
 کوشخ ارێک  خومە ن  ئەیەرچ  بکات؛ سەرکوت کوردەکا  ب وینێت جنهاد دەک فەرمانێک  بە کە بود، کوردەکا  دژی

 لە ئێیینخدی لە کوردەکخا  چونکە بود، دەسەاڵتەکەی د خومە ن  با شکست بەاڵم کید، پێ دەست کوردس ا  لە یۆری
 .هە نایی  دەست داڵتەکە ا  ڕییار   با خەبات د قوربانندی 

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  مند ا  : سەرچادە

 
------------------------------------------ 

 
 ..!ی مێژووداەه ئاوێنلالوێژ  ی گه٨

 
 

 
 
 
 
 
 

 سوسیالیسم امروز

 
  لخه د ر دبخه مه له سخاڵ ٣٩.  دسخ انهكور  ك  خخه  بخه دژ  ن  خومخه جنهخادی رمان  فه رچودن  ده سا ڕۆژی الدێژ یه ی٢٢

 ڕ تێپخه دەسخەاڵت  ن  مخه ته  لخه مانخگ نخد چه  لخه ی خاتی هێشخ ا کە کاتنکدی لە ئنسالم  كاماری الدێژ، یه ی٢٢ ردژی
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 رێك ماده جخه ركوت  سه پێناد  له مابود، جێ به بای منییت ك ده  شاده رژ م   له  كه ی ئنمكاناته د ئه دیدی ته ببود، نه
  لخخه كوردسخخ ا . بخخن بەهیەمەنخخد خا خخا  شاڕشخخ  كان  دته سخخ كه ده  لخخه  انو سخخت ده  كخخه هننخخا كاری بخخه وردسخخ ا ك  لخخه
 د ك اتاری ندی به د كات  له رییاری  ی مانگه ند چه ك   ه دره ده  كه ئنسالم ، رژ م  شااڵدی ر به دته كه رجێكدی لومه هه

 . كید ده  جیدبه ته د نا  هله په رژ م 
 

 كان  پالنخه  لخه بخود شخێك به  كود بخه بود، نخه ك وپڕ ردددیدێك  كوردس ا ، ر باسه رژ م ی١٣٥٢ موردیدی ی٢٢ هێیش 
 كخید  چ ملكخه بخا ر و ریپخه ری ماده جه كیدن  ناچار د ئێیی  شاڕش  تێکشکاندن  س   به مه  به هادبنیین  د  ن  خومه

  نخه د كخار  ده دتخه كه خێیی خ   بخه  ركوت سخه ی تخایه ماشخێن   كخه بود   ده ها ه م به ر هه. دی ئنسالم  رژ م  ر رینبه به  له
 . ئامانج  كیینه كا  تنه اڵ ه كامه  ده بزدتنه دیدی ته  كود به كا ، سناسنه  هێزه ننا ته
 

 د ش هك دجودی اڵم به. بكات جێگنی خای ی كه ئنسالمنه  ننزیمه كان  پا ه تا هه بود تێك رفه ده  به پێو س    ن  خومه
 ئێخیی  شخوێنێك  ر هخه  لخه ئخاییدی سخنم  نه ی سخیده  كخه ی كاتخه د ئخه تخا دەدی، پێنخه دتای ئخه تێك  رفخه ده ئایید دیی هه
   ڕژی ه ده  كه دیبود هیێك ژه ك ده ئاییدی  ده ده ئه ی ردینگه  له. لێندەکەدت خەدی ئاسودە   بە ئەد كیی، پێده س   هه
 .  ده ئنسالمنه رژ م  ی س ه جه
 

 د یخیت شخكڵ  ئێخیی  شوێنێك  مود هه  له رس ندی په كانه هێیش  ر رینبه به  له نگ ناهادئاهه د پیژدباڵد ك  خاڕییی نه
 كوردسخ ا   لخه خاڕییی ه م ئه اڵم به . بكات دیینی ئاسان   به ر دی رتاسه سه ئاس    له رێك نگه سه هن    وین  نه رژ م
  لخه  كخه بخود ئێخیی  شاڕشخ  نگخ  ده  خاڕییی خه،  م ئخه. دری رد بخه له تێنخدی سالم ئن كاماری سەری کە بود جانانە دەها

 ٣  لخه م ی كخه ی مخاده  لخه خارییی نە ئەد.  شت یه ده جنها  د ئێیی  مود هه  ك  خه یوێ   به د دەبنس یی  ده كوردس انه
 سخت ده به یونجخاد دەرفەتێکخ   وكخاریفی د فێخڵ  بخه  خا  جاره م ئخه تا دتودێژ، مێزی پشت  كێشا ه  ن  خومه دی مانگ
 نەسەلماندن  بەهای دەکیی چادەڕدی  دەکود هەر دتوێژە ئەم.  ده دیمیكێنێ ه   ه ده بزدتنه م ئه ئاییی ی بڵێسه د بێنێت
 مانگ ند چه نەیە شت،کاتێک ئاکامێک بە رژ مەدە، لەال ە  کوردس ا  خە ک  تا نەکان  سەره لەمافە بەشێک هن 

 .  ده پێكیده ست ده خای ننزیم  هێیش   نوێ رله سه کید، ئامادەبود  بە ەس  ه رژ م ددیتی
 

 كوردسخ ا   ك  خخه اڵم بخه ، كخیی ڕ تێپخه دژدیر د خت سخه ك  رێگا ه دی سا ه 04 با ٣٩ م ئه ی ماده له که دیننه دهلە شک
 تودشخ   كخه، خه م ئخه ی ئایید اوییینه د  نهعاداڵ ی ده بزددتنه. رێ ده  هاتنه ری ربه سه دی مێژدد نه  ده كیدنه تاق  م له
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 سخاردی تێخکچکاهێ بخا ده بخود دیغ  منشه هه كوردس اندی له رژ م پێ  ژێی له دی یه" اڵم به بود، نشێو د دریی هه  لێك یه
 شخێوەی د شخکڵ لە كوردسخ ا  ی شورشخگێیینه ی ده بزدتنخه اڵم به هات، پێ شكس    ئێیی  له شاڕش. د بودەن دهەخاێەب

  ك  خخخه بخخا  بخخوده دژدیر د خت سخخه درینێكخخ  ده ریبخخیددد، سخخا   ٣٩ بێگومخخا . دی خخخای ژ ان  بخخه ی درێخخژه ریدجخخاردیجا
 .دەبود  تودش  دینەدیندبا ە، رژ مە ئەد دەسەاڵت  با سەر ا  ر یه ئه  كه دژدیر ریدە ە د به نه اڵم به كوردس ا ،

 
 رێخز سخدی،ەد هلخ عای ز خا  ینخان  د رژ خم دیێوی ئامانج  بونه کهە ک خ کان ەرۆ   ادی تی ش جارێک  با میۆەئ
 ... نەد پێده درێژه پنیۆی ا  رێگای د یی ندد ێل
 

 ٢4١٢ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی سوسنالنسم یمیدی  : سەرچادە
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ئێران بە بۆنەی فەرمانی جیهادی پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
 خومەینی

 
 

      
 
  
  
 

 ساڵەی فەرمانی جیهادی خومەینی دژ بە خەڵکی کوردستان ٥٢لە یادی 

 
 !کوردس ا  خاڕییی   د مافاویی خە ک 

 !خاشەد ست هادننش مانان 
 
 بە ئێخخخیی ،  ئنسخخالمن کامخخخاری بەدەسەاڵتگە شخخ ودی تخخخایە حکخخودمەت  دەریێکخخخدی، دەهخخا لە د لەدەپخخخێش سخخاڵ ٣٩

 خخخای ددی خخ  سخخااڵنەی ئەم دیعشخخەکان  هادتخخا دەک دە ەد سخخت کە مەیهەبخخ ، بنخخاژۆخویی   بنخخیۆکەی نخخوێنەری ەتن 
 دی ە دەسخ   بێبنەمخا، د ڕیس   لە بەدددر بنانودیەلێک  بە دی،١٣٥٢ سا   یەالدێژی ی٢٢ ڕۆژی لە بکات، پێناسە

 .کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  لە کورد خە ک  سەر با هەمەال ەنە د بەرباڵد هێیشێک 
 

 سخەقامگنی د ئەهخوە  دددڕیەی دەک کوردسخ ا  کە کاتێکخدی لە د پاشخا ەت  ڕێژ مخ  ڕددخخان  ددیی مانگ ٩ تەننا
 خە کخ  بخا باخ خا  د دەنگخا جاریدجارەکخانەدە، تی بخودنە د مزیەدتەکخا  مێحییبخ  لەپشت د لەتاری  دەکیی، دێنا

 بخانگەدییی کوردسخ ا  خە کخ  بڕ نخ  د کوشخ ن با بەئاشکیی د ە دەبەس ییه مافاوییینەکەی بزددتنەدە د کوردس ا 
 .دەکیی جنهاد

 
  دەردەکید دژ ا  لە جنهادی ف ویی د دەکید پێناسە فاسد د کافی دەک کوردەکان  بەدەسەاڵتگە شود، تایە خامە ن 
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 خخوێن  ڕش ن  دەمارییژەکا ، د سەرکوتگەر هێزە هاندین  بە ڕێژ مە ئەم د کەی کاربەدەس ان  تیەدە ال ەک  لە د
 .دەردەکید منللەتە ا  ئەم سڕ نەدەی د پاک ادکید  بڕ اری د دەیین  حەاڵڵ بە کوردس اننا  خە ک 

 
 سناسخننەکا  هێخزە  کخان ڕۆ   لەژێخی لەکوردسخ ا  خە خک یخویەرین  د ژ خا  کە ئەدەی لەیەڵ هادکات مادە ەدی لەم

 تخاری  لە بەپخێچەدینەکەی دەنخا، هەنگادی پێشکەدتن د یەشانەدە لە ڕدد ڕۆژبەڕۆژ پێشمەریەدی هێزی د کوردس ا 
 شخێوی مەیهەبندی فاشنزم  د ئاخوند کامە ێک کانەپەرەس انەی بنیی چەپاک  ژێی لە ئێیی ، د کەی شوێنەکان  د

 ندیبەسخەر ا ڕەش چارشخێوی د دەکخیی  بەردەبخاری  ژنا  دەیەڕی ەدە، پاش بەرەد بەخێیی   خە ک یویەرین  د ژ ا 
 د ناڕیی نخا  دەنگخ  دەکخید، یەدت خە خک لە ئایید نەکاننخا  حنزبخو اڵ بەنخادی تاقێنەر ییددپ  د تاقم دەکێشیی،
 دەدری، تێخبەر ئخایی د تخااڵ  سخاماننا  د مخاڵ د دەکیی  پێشنڵ ئا ننننەکا  کەما ەتننە ماف  دەکیی ، کپ دژبەری 

  ەک باڵدکییدەکخخا  د یاڤخخار د ڕۆژنخخامە د دەشخخکێندری  سخخەربەخاکا  د ئخخایی پێنودسخخە دەکخخیی ، دەمکخخوت جنخخابنیی 
 .دیدەخیی   ەک لەددیی

 
 پخێکەدە د ژ خا ی ئخایید لە نخوێ  سخەردەمێک  کوردسخ ا  خە کخ  ، شخاڕش سخەرکەدتن  ددیی کورتمخادە ە، کاتە لەد

 د بخخود  ەیریدیم سخخننفننەکا  ئەنجخودمەنە د شخخارەکا  د یونخد شخخاریی. دەکخخید تەجخیددبە دێموکییتنکخخانەی ژ اننخان 
 د دەکخید بانگەشخە خا خا  بنخیۆکەی ئخاییدینە فکی نەکخا  د سناسخ  ال ەنە. دەبخید بەڕێخوە خا ا  ئاییدینەدی خە ک

 د دەینیدری ئا ننننەکا  جاریدجارە بادڕە د جنادییەکا  بێیدڕی لە ڕێز. هە دیبود سەری دیقع  سناسن  کیینەد ەک 
 د باڵدکخخخییدە. بخخخود  ی یەشەسخخخەند لە ئا ویاڕەکانخخخدی یاڕەپخخخان  لە کامە گخخخا دیەی د هێخخخز ننخخخوەی دەکخخخود ژنخخخا 

  ەکنەتنخخخخنە د ڕێکاخخخخیید د دەکخخخخیدەدە بخخخخاڵد کامە گا خخخخا  جنادییەکخخخخان  بنیدباچخخخخودنە ئخخخخاییدینە چاپەمەنننەکخخخخا 
 .بود  دی پەرەسەند لە دەچود؛ پەرەسەند  بەرەد کامە گا توێژەکان  د چنن بە تا بەت جاریدجارەکان 

 
 ڕێگخخخای تخخخاقە بخخخود ەدە، ڕدد  بەدەسەاڵتگە شخخخ ود کانەپەرەسخخخ   ڕێژ مخخخ  کاربەدەسخخخ ان  بخخخا کە نەخا انخخخد یۆری

 لە د سخخادی ئەیمخخودنە ئەد لەنێخخوبیدن  د کوردسخخ ا  د کخخورد دژی ەتنکیدنخخ  داڵتخخدی، بەسخخەر دەسخخەاڵت دیسخخەپاندن 
 سخەنگەری ددی خنن ییتنخ  ئخایید، کوردسخ ان  سخەرکوتکیدن  ئەدی  الی. بود کوردس ا  سەرکەدتود ەی کاتدی هەما 
 د پخخودچ چەدیشخخەکار نە د ئنخخد عا ئەد نەک هێیشخخە، ئەد سخخەرەکن  هاکخخاری ڕیسخخ ندی لە. بخخود ئێیینخخدی لە ئخخاییدی

 دەسخخەاڵت  بخخا کە بخخود سخخکاالر د دێمخخوکییت د ئخخایید کوردسخخ انێک  هەبخخودن  بە کخخود دەکخخیی ، کە بخخود  بێمانا خخانە
 ڕەشخ  بنخیۆکەی نخوێنەرین  ال ە  لە ڕیسخت د نادەنخدەدە لە بخانەدە، ەمب هەر. نەدەکیی قەبودڵ نادەند پادیناوییی
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 ئێخخیینەدە شخخوێنەکان  هەمخخود لە ڕێخخژ م سخخەرەکوتکەرەکان  هێخخزە هەمخخود ئەدەی بخخا دەرکخخیی، فەرمخخا  مەیهەبنخخنەدە
 .بکیێن کوردس ا  ڕەدینەی

 
 د دێموکییتنخک شخێوییی بە ییپێشخ  مانخگ چەنخد کە سناسخننەکان ، حنزبە د کورد یەل  خاڕیییی جەمادەری بەاڵم

 بخا دی بڕ ار ا  نا، دتبود ڕێژ مە ا  بەم دی،١٣٥٢ خاکەلێوەی! ڕێفییندۆم  بەناد لە بەشدیر نەکید  بە مەدەننانە
 لە توینخادە هەمخود بە ڕەدیدی بەریی   چویرچێوەی لە کەدتبود، دەس نا  کە بەها انەی د دەسکەدت لەد پارێزیاری

 یەلنخنە دژە ننخزیمە بەم د خکە  ەک (نا) د کە جارێک  با د بوەس نەدە سەرکوتکەری شکییلە د هێز هێیش  بەریمبەر
 ئەدەبنخخات  لە کە کوردسخخ ا  سخخەر بخخا رێخخژ م هێیشخخ  بە بەرینخخبەر ڕەدی ەدی بەرەنگخخار نە ئەم ئاکخخام  لە. بڵێخخنەدە
 د دتخودێژ بە ناچخار ژ مڕێخ ناسخییدە، دی" مخانگە سخێ شخەڕی لە کوردس ا  خە ک  بەریی  " بە کوردس اندی سناسن 

 .کیی کوردس ا  خە ک  نوێنەرین  لە یوێڕیییتن
 

 د تێکاشخەر ڕۆ ەی هەییری  د سخەدی  ینخان  فنخدیکیدن  د بێوێنخه خخاڕییی نەک  بە کوردسخ ا  کە بخود شێوە ە بەم
 ئێس ا شخ  هەتخا د کید دێنا ئێییندی ئنسالم  کاماری هەمبەر لە بەرەنگاری سەنگەری  ەکەم دەک خای خەباتکار،

 کامخخاری ڕێژ مخخ  دژبەرینخخ  لێبڕیدتخخی ن د جنخخد  ی ن مخخافاوییەکەی بخخزددتنەدە د کوردسخخ ا  خە کخخ  بێخخت لەیەڵ
 .ئێیینن ئنسالمن 

 
 لە دەبخخێ، تێخخپەڕ کوردسخخ ا  خە کخخ  بە دژ خخخومە ن  جنهخخادی فەرمخخان  ڕییە انخخدن  بەسخخەر سخخاڵ ٣٩ کە ئەمسخخاڵ

 جناجناکخان  شخوێنە تەدیدی بە نز خک یۆربەی کە دەیخی ن، کەما خە کە مێژدد   خاڕییی   لە ڕێز سەردبەندێکدی
 ئێیی  شارەکان  یۆربەی خە ک  د کوردس انێک بودنەتە کامە ا  هەر ڕێژ مە ئەم سناسەتەکان  بە بەرینبەر ئێیی 
 ئەم سناسخن  ننزیمخ  لە بنەڕەتخ  د قخودڵ ئخا ایاڕی دیدیی د کوردس انن خە ک  هادهە وێس   دەسەاڵتە ئەم دژی

 .دەکە  داڵتەدی
 

 د ناد ئێس ا ش هەتا کوردس اندی، د ئێیی  خە ک  سەر بە ڕێژ مە ئەم دەسەاڵتدیرێ  لە ساڵ 04 بە نز ک لەددیی
 بەرەد د سخخخەرکوت ی نخخخدی ، مەر ، تێخخخیۆر، دەبنخخخیهێنەرەدەی د خخخخولقێنەر ئێخخخیی ، ئنسخخخالمن  کامخخخاری نخخخادەڕۆک 

 هەژیری،“: لە بخخخی  نن یۆری بەشخخخ  دە ەدی چخخخویر لەم خە خخخک بخخخا ننخخخزیمە ئەم بەرهەمەکخخخان . پاشخخخگەڕینەدە ە
 دە خخا  د خاکوشخخ ن تەاڵ ، کەمئخخادی، مادەهاشخخبەرەکا ، مەسخخیەف  پەرەسخخەندن  بێکخخاری، یەنخخدە  ، بیسخخننەت ،
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 ڕیبخیددد  ەکسخا   تەننخا ناڕەیی ەتننەکان  د سەرهە دی . ”کامەاڵ ەت  د ئابودری سناس ، د کەی دیێوی د اردەی
 الچود  خویی اری د بێزرید  ڕێژ مە لەم بەتەدیدەت  خە ک کە ڕیس ننە ە، ئەد سەلمێنەری یش  بە ئێیی  خە ک 

 .ننزیمە  ئەم کاتا نهاتن  د
 

 نە  ویننوە دژەیەلن  د د ک اتار دەسەاڵتێک  هن  دیدە، خای بڕ اری مێژدد پێش ی ش دەسەاڵتانه شێوه ئەم لەسەر
 بەدەر قاعنخدە ە لەد ئنسخاڵمنش کامخاری. ڕیبوەسخ ێ خخای خە خکەکەی ئنخییدەی بەرنخانبەر لە سەر هەتا ناتوینێ د

 مخیۆڤ کەریمەتخ  د سەربەسخ   ئخاییدی، ئنلهخام  د دەس انەدە بەرینبەری کە دەمێنێ ەدە ئەدینه با سەردەر  . نننه
 .بێت هەمودما  ماف  ییمن  دێموکییتنک دەسەاڵتێک  تێندی کە یەش ددیرۆژێک  با دی  هان 

 
 بودەتەدە جنهان  د نادچە   نێوخا  ، قە یین  دە ا  ڕددبەڕددی سێدیرە د تێیۆر کانەپەرەس   اریکام کە ئێس ا

 کوردسخ ا  ڕۆژهەاڵتخ  سناسخننەکان  هێخزە ئخێمە ڕیدەس اد ، بەرینبەری هەمنشە لە لێبڕیدینەتی خە ک کامەاڵن  د
 ئنییدە ەکخخ  بە دێموکییتنخخک، د ئخخایید کامە گخخا ەک  بە یە شخخ ن مەبەسخخ   بە  ەک خخی، دەسخخ   نێخخو لە دەسخخ ما 

 هەمنشخە لە پ ەدتی هەنگادەکانما  تاکود دەخە ن ڕێک خا د  ەککەدتود ن یەشادە دیهاتود ەک  بەرەد قورس یەدە
 .بهادێنن بەرەدپێش

 
 ئێیی  کوردس ان  حنزبەکان  هادکار   نادەندی

 
 هەتادی ی١٣٩٧ یەالدێژی ی٢٢

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە

 
------------------------------------ 
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 ٢4١٧: بابەتی

---------------------------------------------- 
 

جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئاسۆ حەسەن زادە . دکانی  قسه
 الوێژدا ی گه٨٢کۆڕیادی   له

 
  
 
 
 
 
 

  زاده ن سه ئاسۆ حه. د
 

 با   ناتخخه دتن  رکخخه ده سخخات  د کخخورد ل  یخخه ڵ یخخه له ئنسخخالم  کامخخاری  ار   نخخه ی ده چڕبودنخخه خخخا   الدێژ یخخه ی٢٢
 . ه رێژ مه د ئه د ئێمه ل  یه هانبننن  جه
  

 !ک ال ه مود هه با ڕێز د ساڵد به
 
 خخخاڕییی   ی ند ه شخخکامه م ئخخه رین  وبخخهڕێ به د ری  ڕێکاخخه  بخخه سااشخخ  ده  ده کوردسخخ انه دێمخخوکییت  حنزبخخ    ال خخه له

 ر هخه  لخه پێشخوییی د پشخ نوین  کوردسخ ا  دێمخوکییت  حنزبخ  ک ده  ئێمخه   تخه بنعه ته.  خێم ده کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهه
 .بدی نجام ئه کارێک  ده پێکه کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه  له ما  که ته منلله  ی ده ئه های  ببێ ه که  ن که ده ک ر نه سپێشاه ده
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  م ئه هندین  شه  له ساڵد کوردس ا ؛ اڵت  رۆژهه  له کورد ل  یه خاڕییی   د بات خه  هه ده چویر  به نز ک  له ساڵد
  لخه کا ، ی ندینخه  لخه  دی، ریه پێشخمه کان  ره نگه سخه  لخه  خاڕییی نخه م ئخه کان  بێناده د ناددیر  ربایه سه  له  خاڕییی نه،
 اڵت  ڕۆژهخه ی ده ره ده  لخه د داڵت نێوخخای  له یوند، یریکان  مه د  کێڵگه  له شار، کان  دینه  مه د کااڵ   له یینکاکا ،
 .ری  نده هه له د کوردس ا 

 ی درێخخژه  خاڕییی نخخه م ئخخه  چونکخخه  نننخخه، کوردسخخ ا  الت  ڕۆژهخخه  لخخه  ئێمخخه ل  یخخه خخخاڕییی   سخخپێک  ده الدێژ یخخه ی٢٢
 م ئخه  کخه بخود  شخنێک چه  به کا  ڕدددیده  که ییننن ده ئننقالبنش پاش  . ه سا ه  دی سه  بگیه د  سا ه  ا  ده باتێک  خه

 م ئخه مێخژددی  لخه رخا  رچه ده خا ێك  الدێژ یه ی٢٢ که ریس ه اڵم به. پێکیدبود س   ده دته رێکه م له ر به  خارییی نه
 دتن  رکخه ده خخا   د  ئێمخه ل  یخه ڵ یخه له  تخایه اڵت  سخه ده ددژمنکار   د  اری نه ی ده چڕبودنه ی نوخ ه ، دی خاڕییی نه

  لخخخه  ئێمخخخه ل  یخخخه ی دتناوییینه پێشخخخکه د دێمخخخوکییت د فخخخییدی  جنهخخخانبننن : هانبننننخخخه جه  لخخخه جخخخار ددد با   ناتخخخه
  بخه  هتخای م دده ئه ڕێژ م  ی لننانه یه دژی د دێموکییتنک  دژه  د  س انه ره تار کپه جنهانبننن   د، کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه

 . ئنسالم  کاماری  ش ودی یه اڵت سه ده
 

 خا خخا  دل  قخخه به ڕ مخخه له ئنسخخالم  کامخخاری ڕێژ مخخ  ک   خخه نده پڕۆپایه مود هخخه رباری سخخه  کاتخخه د ئخخه یینخخن ده ک رده هخخه
 اڵت  ڕۆژهخخه  لخخه لخخه، یه د ئخخه رین  تێکاشخخه بودن  بێگانخخه  بخخه ر سخخه د ئێمخخه ل  یخخه جودی ناخخویی   د تونخخددتنژ اوییی

 د ئخخه ر بخخه له   قنقخخه ده اڵم بخخه. بخخود ئخخاریدی  لخخه ئننقالبخخ  رجێک  لومخخه هه ئێخخیی  کان  شخخه به بخخاقن  كخخود ده کوردسخخ اننش
  ن  خومخه خسخ  شه  د ڕێخژ م کخه ده ئخه ر بخه له د دی تایه اڵت  سه ده د کورد نێوی   جنهانبننن   له  نالێکننه د با   ناته

 سنسخ مه د ئخه کخای ڵ یخه له  دێ  هخه ده  کورد که ش ه د ئه جێکیدن  جێبه که نانزین ش ده د دێ ده چ  کورد  انزین  ده
  پارتخخخه  د  ئێمخخخه ل  یخخخه کان  د خخخه هه مود هخخخه رباری سخخخه  ناکاکخخخه، یرێنن دی بمخخخه ئێیینخخخدی لخخخه  انو سخخخت ده دی  ئخخخه کخخخه

 ل  ڕێگاحخخه  بخخه خشخخنن به شخخانس ابخخ  د ئاشخخ ننانه رێک  سخخه چاره  بخخه  شخخ ن یه بخخا کوردسخخ ا  اڵت  ڕۆژهخخه کان  سناسخخننه
 پخاش دیتخه ددیتخی ش د دی ردد خا   پخاده د ر وی  مخه  ، ده غه نه ، سنه کان  ڕدددیده ئێیی ،  له  کورد ی له سه مه سناسن 
. کخید ری رتاسخه سه به کوردس ا  له سودتاد ا  ریی عه ت  سناسه  د دیینیکاری ت  سناسه کا  دتوددێژه ناد به شکس  

 کان  سناسخننه  پارتخه د بگخیێ  ئێمخه ل  یخه دیدیکخان   لخه یخوێ   نننخه ما تخه  بخه  تخایه سنسخ م   کخه دی نشان ن ش ده ئه
 .مابود نه پێش له  ا  د که بژیرێک  ریی ربه سه د خاڕیییی رێگای ری به ییتنه له جگه کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه

 
 دننخادی له ال  یه ماف  ڵ یه له ندی پێوه له  دره یه ندن  سه شه یه که بنننن ده الدێژدی، یه ی٢٢ ی سا ه شت هه د س   له
 خوشک مڕۆ ئه  ده خاشننه به  .دیده رددی کوردس اندی ی د که كان  پارچه له کورد پیس  ڵ یه له ندی پێوه له ت نانه ته د
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 بخخا ڕێفیینخخدۆم بخخڕید لێ د دی  دره یخخه نگادێک  هخخه من  ده قخخه نخخد چه  لخخه کوردسخخ ا  باشخخودری  لخخه کانمخخا  کورده بخخیی د
 د خوشک  که هنویدیر ن  د  ن که ده لێ پش نوینن  دێموکییت حنزب  کود ده  ئێمه   ته بنعه ته.   ببه ڕێوه به خا   ربه سه

 . خا نه ربه سه ڕێفییندۆم   که بچن   ه دره یه  چالێنجه م ئه پنل به ده کڕ ز نه  ه  به کوردس ا  ی شه به د له بییکانما 
 
  بێ ده  دیمه، رده به ردی هه  که  ئێمه ل  یه ک  خاڕییی نه د بات خه رباری سه کوردس ا ، اڵت  رۆژهه به ت باره سه اڵم به

 اڵت  ڕۆژهخه  بخه ت تا بخه دۆخخ  د ئێخیی   لخه سنسخ م  بخه ند دیر پێوه هاکاری یۆر  به  ده دیخه  به که بنێنن پێدی دین 
 م ی کخه د ئخه. درێ ده پخێ نج  ر سخه م ی که کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه له کورد پیس    ، ده ته نێونه بارددۆخ   د کوردس ا 

 ده ئخه بخا شێکنشخ  به ، ده  نخه بکه بودی ره قخه د سخ نن ڕیده دژی بخه بخێ ده  ئێمخه  که  دتنه که ریدێز په  له د پێدی  رنج سه
 کخورد ت  منللخه د قخه به تێکخدی منلله هخن  نێو هلخ. نخنن کگیتود  خه  پێو س ه ی جاره د به باخاشما  ئێمه که  ده ڕێ ه یه ده

 .نننه کگیتود نا ه  ئێمه ت  منلله ی نده ده ئه تێکنش منلله هن   ده دیخه به چ  که ناکیێ، کگیتن  ه باس 
 

 فخخاک ار  بخخه بخخا د کوردسخخ ا  اڵت  ڕۆژهخخه لخخه کخخورد بات  خخخه ی خخاتیی رچ  هخخه ی ده سخخ اندنه هه بخخا   دی خخه پێمخخا   ئێمخخه
  لخه  جگخه کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهخه کان  نه ال ه مود هه  د کا  س ێنه به مود هه  پێو س ه ئێیی ،  له کورد پیس  ی هد کیدنه

 دیدی تخه  کخه الینی مخه هه دتخارێک   بخه تێبکاشخنن پێو سخ ه. یی  نه ئامانج  به نێک ال ه هن  ئنسالم  کاماری ڕێژ م 
  بخه د  خدین  مه  به بات خه بکا، ک نڤ ئه بات خه کان  نده هه ڕه مود هه د  کا س ێنه به مود هه د ببننێ  ئێمه ی  گا کامه
  ڕیسخخخ گا انه  ن بخخخده دڵ هخخخه د البنێخخخنن ده کانما  ننوخا نخخخه  جنادیی نخخخه د نخخخاکاک    پێو سخخخ ه. ده  نخخخه بکه ری ماده جخخخه
 پێناد لخخه ر هخخه.  ن بکخخه ما  کخخه ته منللخخه کی ز    خخه بخخا کخخار  ده کخخیده  بخخه د بێ هخخه تما  هامه شخخه بێ، هخخه دییددعما  تخخه

 ی نوخبخه د حخاکم اڵت  سخه ده ر ریمبخه به  لخه چ کوردسخ ا ، اڵت  ڕۆژهه له ئێمه ل  یه  پێو س ه باتدی خه ی ده بودژیندنه
 یوێنا  کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه  له کورد کان  خویس ه ت ننسبه  به ی اتی ڕیبیدددش  له مڕۆ ئه  ده دیخه  به  که ری ریسه سه
 نگێكخ  ده بخدی دڵ هخه ک تننه پاشخکا ه  چشخنه ر هخه  لخه دددر  بخه شخدی، ده ره ده دننخای ر ریمبخه به  لخه ت نانه ته چ  د  ڕه که

 .بکا دردست ش هادبه
 

 د ئخخه ت  خا خخه جێگخخای د پێو سخخ ه، پنخخیۆیه، الدێژ یخخه ی٢٢ ی ده  ادکیدنخخه الدێژ ش، یخخه ی٢٢ خخخودی بخخه ت باره سخخه
 مود هخخه جنا بخه مودما  هخخه بێگودمخا . ش هادبخخه ر  ێک  نخه  بکیێ خه  ده، خشخخیێ ه به ده  خاڕییی نخه د بخخه  کخه  ند نه شخکامه
 د - سخت ده  ییتخه  خا  کاره د ئخه ئنب کخاری  کخه ی دینخه  بخه  ده  ێمخه ده سااش  ده د سا  اڵم به ، ده کیدۆته  ادما  سا ێ
 ش ده  ادکیدنخه ننا تخه اڵم بخه. ده  نه بکه  اده د ئه ده پێکه  مودما هه مساڵ ئه که ده ئه با - بود ن پش نا   له ش ئێمه
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: م کخه ده ریتا  عخه خێخیی یۆر کخه ربگی ن ده رسنش ده هێندێک ده کیده به الدێژ یه ی٢٢  له  پێو س ه  ئێمه د  نننه کاف 
 د لخخه کخخه  ه ریسخخ ننه د ئخخه ی ده بنیخسخخ نه ده بگخخی ن، ری ده ٥٢ الدێژی یخخه ی٢٢  لخخه بخخێ ده  ئێمخخه  کخخه رس ده منن کخخه  ه

 دیینیکار   د اڵچا قه د هێیش ر ریمبه به  له خاڕییی نا   ده که ر ه سه به کانما  پارته د  ده پێکه  ئێمه ل  یه  ی شوێنانه
  چ  کخه  ده  نخه بکه بنخی  پێو سخ ه ئێسخ ا. خویرد ده شکس نا  باش ی ئنسالم  کاماری کان  هێزه کید، ده ئنسالم  کاماری
 بخنن،  کشه پاشه  له جارێک تودش   ئێمه ی ده ئه های به بود دی قاناغه م له کگیتود   نا ه  د نگ  ماهه ناهه  له جارێک

  .دیمه رده به ئێس ا تا ، لێنییده نادی ئێس ا  که  ند نه شکامه د به ر هه  که خاڕییی نه رچ  یه ئه
 
 اڵچاکیدننا  قخه کخه دننا ی د که الن  یه کود ده  که   ه ده ئه بگی ن ری ده الدێژ یه ی٢٢ له پێو س ه  که  د که رسێک  ده
   نخه بکه ما  کخه له یه اڵچاکیدن  قخه ر   ده  خاده بخێ ده ش ئێمخه خا خا ، سناسخن  دجخوددی د ت رعنه شه مای بنه  نه که ده

 .له یه د ئه کان  دنه خه د د ست حقودقن  د سناس  ت  رعننه شه مای بنه
 

 د میۆ خخ ، دژه ت  جننا خخه ڕ، شخخه ت  جننا خخه کخخه ددیتخخی کخخان  ڕدددیده د الدێژ یخخه ی٢٢ ر سخخه له کخخار ی خخاتی پێو سخخ ه
 بکخیێن، دۆکومێنخت  بخه  پێو س ه  دینه ئه.  ن بکه ده، دتاته که لێ  ا  ئێمه ل  یه دژی له ژێناسا د ت  جننا ه ت نانه ته

 بات  خخه ت  قانننخه حه د ت رعننه شه با هێزتی به ا  مێد  د سناس   د قانودن  ئامیییی  ببنه د بدرێن قاد له ی اتی
 .دی ده ره ده ددننای ڕددی به  ئێمه ت  منلله

 
 کان  سناسخننه  پارتخه ی ڕییار اوییینخه سناسخن  یوتخاری نێخو  بچێ ه ئاکامدیرتی د رددن ی الدێژ یه ی٢٢ با  ده له جنا
 ئێمخه ل  یخه یددی ئخاره  بخه ک نخه نشاه  شاهه ش  رته ئه ارکام ڕددخان  د ی رماده سه ی٢٦ پاش چا  کود رده هه.  ئێمه

 د بود ئایید داڵتێک   که کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه الدێژ ش یه ی٢٢ پاش کوردس ا ، اڵت  ڕۆژهه  ده ڕی ه یه  یۆر به  کود به
  بخه  د  ئێمخه ل  یخه د  نخ ییمه ڕه بێ بخه نخوێ رێژ مخ  سوپای د ش رته ئه  بید، ده  ا  رێوه به باخا ا   ئێمه کان  حنزبه 

  بخخه دی ده ت قانننخخه حه ش ده ئخخه  .خاکخخه د ئخخه ر سخخه ده خسخخ ه کان  کمخخه چه ده هاتخخه  د کخخه جخخارێک  دیینیکخخاری ت  سناسخخه
 خاماندی سناسن  دتاری  له دددد   بێ به د خابود  به  م مانه  به  پێو س ه د  ئێمه بات  خه ی ڕییار اوییینه سیدش  

 . ن بکه باس 
 
  بخخه پێو سخخ نما  یخخوتم کود رده هخخه کخخه   خخه ده ئه ربگخخی ن، ده الدێژی یخخه ی٢٢ لخخه بخخێ ده دی خخه پخخێم  کخخه رس ده خی نئخخا

 دیده ڕدد خا  شخت یۆر الدێژ یخه ی٢٢ پاش د الدێژ یه ی٢٢ ری به ره به  له.   ه هه بات خه کان  شێوه مود هه لێکگیێدین 
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  ڕێپێوینخخه  کخه  دی خه  سخخڵه فه د لخه. خسخ وده جخێ  ا  ئێمخخه بات  خخه  ێنن سخ به فیه د نخدی هه ڕه فیه   کاتخخه د ئخه ر هخه کخه
 کان  ره نگه سخه  لخه  ریه پێشخمه فنخدیکار   د خخاڕیییی د کان  ره ربخه به ڵ یه له  هادکاته ر وی  مه  ک  خه ی که مێژدد نه

 .بێ شقما  رمه سه د خش مبهئنلها توینێ ده مڕۆش ئه با الدێژ یه ی٢٢ کان  رسه ده یش   به. ئاییدی له د فا 
 
 د بخێ دیم رده بخه چڕتخی د دردتخی مێکخاننزم   بخه دیهاتودشخدی سخااڵن   لخه  شکا ه به  ر نه ده  اده م ئه  که  ده ئه هنویی به
 چونکخه. بخنن ده پشخ  ا  له کا  سناسخننه حنزبخه ک ده ش ئێمخه اڵم بخه  اڵتخه ڕۆژهه کخوردی نخدی ده ڕه بخا  مخه ئه رچ  یه ئه

 دێ مانخه ده  ئێمخه ی ده ئخه  .ده بکیێنخه جنخا ک ی  خه  له نابێ ده ره ده له چ د نێوخا  له  چ اڵت رۆژهه  ک  خه د کا  پارته
   گا کامخه نێخو کان  تاکه مود هه ،  گا کامه نێو کان  توێژه د چنن مود هه   که   ه ده ئه   قنقه ده  ن بکه ر سه له ئکندی ته
  لخه ننا ته  ڕییار اوییینه بات  خه  که بێ نه دی پێما   د  ن بکه رکدیر ئه دی شه هادبه باته هخ د له یش    به   گا کامه  د

 لخێ حاشخای  کخه   خه هه  ا  دینه پێشخڕه تێک  ڕ سخاله کا  سناسخننه پارتخه رچ  یه ئه ، کاندی ه سناسنه  پارته ماناپال 
 دیم رده به ر هه  ش ده ئه  د  ناسێندریده سناس  پیسێک  ک ده دی  ئه س   ده ر سه له ئێییننش له کورد ی له سه مه د ناکیێ

 .بێ ده
 
 .الدێژ یه ی٢٢ هندین  شه کان  ئامانجه د هاتن  ده هنویی  به د یوێگیتن ا  با سوپاس کاتا ندی له
 

 ٧4٢ ژمارە کوردس ا  ڕۆژنامەی
  

 ٢4١٧ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە
 

------------------------------- 
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 بیست و هەشتی گەالوێژ، رۆژی بەرەنگاری نەتەوەیی خەڵكی كوردستانە
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ موهتەدی

 
 كخات ئەد دەی خیی سخەرۆك بە كید  پیس بەبێ خومە ن ، ئا ەتو اڵ رۆژێكدی دەها لە پێش لەدە ساڵ هەشت د س 

 فەرمان . دەركید كوردس ا  سەر با هێیش  فەرمان  ئێیی ، ننزیمننەكان  ندەفەرما د خا ا  ئننقنالبەكەی شوریی د
 لەال ە  موسخو ما  ژنخان  ئەد بەقسخەی. بخود پڕدپخودچ د سخاخ ە بنانودەكەش  د تادینكارینە خومە ن  هێیشەكەی

 هەمخخود د  ننزیمخ هێخخزی هەمخود دەبخخود د ینییبخود  بخارم ە بە سخخنە جخامنعەی مزیەدتخخ  لە كاماننسخ ەكانەدە كخوردە
 رییار خا  د بارم خانەدە ئەد هانخای بچێخ ە د كوردسخ ا  بەرێخ ە هێیش ئێیینەدە هەمود لە ریس ەقننە موسو مانێك 

 .بكا
  

 بخود، ناڕیسخت دە خێ بەئاشكیی دی(حیكت دد در ی یی  ینقالب) ك ێب  لە بایریا  خودی ددیتی كە شاخدیرە، درۆ ئەم
 د كخخیی  رییخخار ینخخییدینە بەبخخارم ە خخخانمە ئەد دیخخخا نە زینخخ  كەس: یینەكخخ پە گنخخیی خاشخخنانەدە لەال ە  هەرینخخز

 پێنەهخخاتودە؟ كاتخخا   هەر كوردسخخ ا  دیینیكخخاری ئەدە خخش ددیی سخخاڵ هەشخخت د سخخ  بخخا ئەی بخخود، رییار خخا  ئەیەر
 مەكننە ەكخخ  سخخایدین  د ئێخخیی  خە كخخ  ئایخخای بخخێ كخخامەاڵن  ئخخا نن  هەسخخ   هە اڕینخخدن  مەبەسخخت لەڕیسخخ ندی،

 هە اخڕیدی لەشخكیێك  دێخڕیی تە خارە د تانك د تاپ بە تە ار كالسنك  چەكدیری هێزی لە پێكهاتود ێنەریدیپڵاس
  لە د بزینێ حەاڵڵ بە كورد خوێن  نەكا، سڵ تادینێك د جننا ەت هن  لە كە بود نەفام د دەحش  هە اە ەتادی

 .كا خاپودر د كادل د دیینی ئایید اویی د ئایید كوردس ان  دڕندەكاننا  سەفەد نە پێشنننانە چەشن 
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 حسخن هنخات) د ئاش   پە ام  بە بود هێیش فەرمان  كە پێنەچود مانگ  سێ. شكا  ئەدی  د نەفەدتا كورد بەاڵم
 بەرەنگخاری بە كورد بڵێم دەمەدێ. ناڕۆم لەسەری لێیەدی د جنادییە باسێك  باخای كە كیی كوردس ا  رەدینەی( ننت

 بەرەنگخخار نە ئەد خابەخشخخانەی رێكاسخخ ن  بە سخخەردەمە ئەد شاڕشخخگێڕین  ل نەسخخ كخخید، رییخخار فەدتخخا  لە خخخای
 بەخشخنن  د پێشخمەریە هێخزی رێكاسخ ن  بە جەمخادەری، بەرخخادین  د مەدەنخ  خەبات  رێكاس ن  بە نەتەدە نە،

 سخێك دەر ئەممخا كخوژی، رۆ ە رژی، خوێن. كید تومار كورد یەل  هەمود با د باخا ا  یەدرە ا  سەردر نەك  خوێن،
. كخیی تومخار كخورد مێخژددی لە هەمنشخە بخا یەدرەش رددسخودر نەك  د نادبانخگ د ناد د دری دیینیكەری  بە یەدرەش

 ئەیەر شا ، دەكاتە پێشمەریا ەت  چەك  بەشانای نەدە د بەریە سەری ئەمڕۆ رۆژهەاڵت كوردی نوێ  نەسل  ئەیەر
 رییخار اوییی بخزدتنەدەی ئەیەر دی ە، هە كشخا  لە دیمبەردە بەخابودننخا  بخڕدی د غوردر هەس   كوردس ا  الدین 

 بەرەنگخخار نە ئەد مێژددسخخایی بڕ خخاری بەرهەمخخ  هەمخخودی دینخخامیكێ، یەنگێخخك د یەبخخی بەهخخن  د نخخافەدتێ كوردسخخ ا 
 .دری ئنسالمندی كاماری هێیش  فەرمان  بەددیی رێك د ئەمڕۆ پێش ساڵ هەشت د س  كە نەتەد نە ە

  
 هەر د ریهێنخا  بە چخاڵ، د چەك بە ژمخارە، بە ئنسخالم  كامخاری سخەركوتگەرەكان  ێخزەه ئێسخ اش د دەخ نش ئەد

 تێیۆر سخخ   دەكخخود ئێسخخ اش د كخخات ئەد. تە خخارتی  پێشخخمەریە هێخخزی لە قخخات سخخەدی  دیری خخ  بەسخخەرچادەی دەهخخا
 ئەدینمخخا  ەئخخێم مخخیۆ نەدە، د كخخامەاڵ ەت  رددی لە بەاڵم. ییتخخود ن لخخێ قوربا نخخا  د دەشخخانددە دەسخخ نا  تیسخخناك

 لە كخورد منلنخان  دە ئوقنانودسێك  ناد بچودك  ددڕیەی ژمارە ەك دەكود هێزەكان  د ئنسالم  كاماری. دیدە یەمارۆ
 هەمخخود. بكخخا یخخام بخخن نخخوقم  هەمنشخخە بخخا جز خخیینە ئەد هەمخخود دەتخخوینێ ئوقنانودسخخانە ئەد مەددێكخخ  دی ، ئێخخیی 

 هەسخ ان  بخا دەبخێ پێشخمەریانەش، چخاالكن  د خەبخات دینەلە خەباتێك هەمود بودنێك، مانددد هەمود هەد ێك،
 .بكیێت تەرخا  یەدرە ە ئوقنانودسە ئەد

  
 بە نەتەدە خ  بەرەنگخاری رۆژی دەكخود یەالدێخژ ی٢٢ رۆژی كە بنەما ەكاننشخە یەدرەكخان  د بادكخا  د دی ك لەسەر

 .بنەما ەكا  هەمود بچودك  د یەدرە نەر    بە بكە  بەرەنگار نە لەد رێزییتن د بناسێنن مندی ەكاننا 
 

 ٢4١٧ی ئایاس   ٢4: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە
 

-------------------------------- 
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 بەرگری لە خەڵخاڵی باوک یان خەڵخاڵی تاوابنار؟
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا زاهیدی: ن
  

 چادتیسخێن مەبەسخ   بە ئنسخالم ، كامخاری  مخ رژ كە بخود رۆژینێكخدی دەهخا لە د لەمەدپێش ساڵ( ٢٩) نا د بنست
 بە د دعخخام قەتخخڵ دی ە دەسخخ   ی نخخدینەكا  لە خەفەقخخا ، د تخخیس هەدیی د كەش خولقانخخدن  د جەمخخادەر كیدنخخ 
 .كید ئێعدیم چیكەدی چەند كیدنێك  دیدیا   لە كامەاڵ ەت  د سناس  چاالكان  لە یۆر ژمارە ەك  كامەڵ

 
 خا خخا  قەدلخخ  بە هخخاتبود، شكسخخت تودشخخ  ئێیینخخدی، - عێخخیی  ا وێیینكەریمخخ شخخەڕی كخخیدنەدەی درێخخژ لە رژ خخم

 بەدەدی دینخ  د كیدبخود ناش یەهیی جام  جەماری  پنیی خومە ن . ببڕ  كەربەالدە لە قودس رێگای نە ان ویننبود
 تنخخ رییی خخخومە ننەدەد ال ە  لە ژەهخخی جخخام  خخخویردن  خخخویرددە، شكەسخخ نا  جەنخخگ كخخیدنەدەی درێخخژ لە كە نخخابود

 نەكخیی ەدە، درێخژ شخەڕە ئەم بخا كە  بسخ ێنێ چەكەرە خە كخدی مێشخك  لە پیسخنارە ئەم ئەدەی های بە بود جەنگ،
  ؟ بكیێ ئاییبیە ئەم پێش ی ساڵ چەند دەكیی لەحا ێكدی

 
 ئەدەی بە ێنخ  كە رژ مێخك. دەچخود بخود  خخییپ بە ردد دەهخات تخا ئێخیی  كامە گای ئابودری باری ال ەكن یەدە لە

 بەهخای ئەدەی بەهخای بخود بە كود نەبود، فەقنی د هەژیر خزمەتكاری هن  بێت، فەقنی د هەژیر خزمەتكاری ددیبو
 . بێت نوقم هەژیر دی لە كامە گا یییننەدە
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 رۆحننەكخان  د ینخان  د مخا   ئاكخامە لە ئێخیی ، كامە گخای جەمخادەری بنیكیدنەدەی د شەڕ هاتن  كاتا   لەیەڵ
 شخخەڕ,  بسخخ ێنێ پەرە دەسخخەاڵتە بەد دژ داڵت نخخادخای لە ناڕەیی ەتننەكخخا  دەچخخود بەدە مخخا وێیینكەرە، شخخەڕە ئەد

 خویسخخ ەكان  دەاڵمخخ  شخخەڕدی ە، لە داڵت د شخخەڕدی ن لە ئخخێمە ئەدەی پاسخخادی بە نەدەكخخیی ئن خخی هخخاتبود، كاتخخا  
 ئەم بخخا ارینەشپیسخخن ئەم هەمخخود. دەبخخود كە ەكە جەمخخادەردی مێشخخك  لە پیسخخنار دەهخخات تخخا. نەدرێخخ ەدە جەمخخادەر
 . بود بڤە دەسەاڵتە

 
 دەسخخخەاڵت بە سخخخەرەتای سخخخا ەكان  لە سناسخخخ  د مەدەنخخخ  چاالكخخخان  لە یۆر ژمخخخارە ەك  ئەمخخخانەش هەمخخخود لەیەڵ

 د دەسخخەاڵتن بە دژ ئەمخخانە كە ئەدەی تخخادین  بە ، ٦٢د  ٦١ سخخا   لە تخخا بەت بە د ئنسخخالمندی كامخخاری یە شخخ ن 
 بە. بخود  دڵ لە دیخ رژ خمە لەم كەسانەش ئەم بنەما ەی. كییبود   ئێعدیم ا ئەمی ك تا بەت بە رۆژئادید بە سەر

 دیبود، دەست لە یناننا  رژ مدی ی ندینەكان  لە رۆ ەكاننا  كامە گا ەی ئەد تا بەت بە د ئێیی  كامە گای یش  
 پیسخنار. بخود  ناڕییی هەبود، پیسنار ا  دیبود، دەست لە خا ا  ئای زین  شەڕدی بەرەكان  لە كە بنەمااڵنەی ئەد

 ؟ هەژیری  بە خخزمەت بود ئەمە لەدەی پیسنار كیی ؟ ئێعدیم با رۆ ەكانما  لەدەی پیسنار با؟ شەڕ ساڵ ٢ لەدەی
 بدرێ ەدە پێ دەاڵم  بود پێو ست كە هەبود  تی پیسناری یۆر
 

 كامە گخا لە ەفەقخا خ د تخیس هەدیی د كەش دەبخێ كە كخیدەدە لەدە بنخیی ناڕەیی نەتنخانە بەم بەریخیتن با رژ م
 بكات؟ قەدەغە كید  پیسنار تی دیتا ەك  بە د  دیبمەریێنێ

 
 . كید ی ندینەكا  رەدینەی تەدیدەدە ئێا ناریت  بە شەر  حاكم دەك خە اا   مەبەس ە ئەم با خومە ن 

 ڕەدە،شاڕشخخگێ د چەپ د رۆشخخنبنی د سناسخخ  چاالكخخان  كیدنخخ  ئێعخخدیم رێگخخای لە بخخود ئەدە خە اخخا   مەئمخخودر ەت 
 . خەفەقا  د تیس هەدیی د كەش خولقاندن  بدیتە دەست

 
 ال ە  لە شخخخخودمەدی هخخخخاد نە لەم چەپ شاڕشخخخخگێڕین  لە د رۆشخخخخنبنیی د سناسخخخخ  چاالكخخخخان  لە كەس هەییری  بە

 د نێخخژری  كامە ەكخخا  بە یخخاڕە لە دی ەدە بە د كخخیی  ئێعخخدیم چخخیكەدی، چەنخخد كیدنخخ  دیدیخخا   لە خە اخخا ننەدە
 . نێژری  خادەری  یاڕس ان  لە ژمارە ەكنشا 

 
  د رژ مە ئەم نادچادین  بە رەش خا   دەك د رژ مە جننا ەتەی ئەد بە گەی خادەری  یاڕس ان  ئێس اش
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 .مادەتەدە مێژددەكە ەدە
 

 جنهخان  كامە گخای د نەدی ەدە رەنگخ  جنهانندی مند ای لە سەردەم ئەد رژ م جننا ەتەی ئەم بود ئەدە سە ی بەاڵم
 .كامە كوژ نەدە خانەی ببیێ ە  دەكیێ كە دەحشنانە ە جننا ەتە بەم بەریمبەر كید یبێدەنگە

 
 ئەد سخەر بخا یوشخار دەسخ بەردیری رژ م ئێس اش لەدەدی ە سە ی دەبێ، تێپەڕ د  ەیێنە ردددیدە لەد ساڵ ٢٩ ئێس ا

 دیدیخا   لە خە اخا   دنخ كی جێ بە جێ د خومە ن  فەرمان  بە دی ٦٧ هاد ن  لە ئای زیننا  كە نابێ بنەمااڵنە
 ینخخانبەخ كیددین  بنەمخخا ەی نخخادیت ئنخخز  رژ خخم ئێسخخ اش. ئێعخخدیم جخخودخەی بەر نێخخیدرینە چخخیكەدی چە  كیدنێكخخ 
 بنەمخخا ەی ریبخخیددددی سخخا   چەنخخد لە. ببخخنەدە كخخا خخخادەری  یاڕسخخ ان  لە ئای زیننخخا  یلكخخای سخخەر لە ٦٧ هخخاد ن 

 د رژێخم بەاڵم بخكەنەدە،  اد خا  ببخنەدەد كخا ئای زیننخا  یڵكخای سەر لە هەد ناندیدە ٦٧ هاد ن  ینانبەخ كیددین 
 . ییتودە بنەما ەكا  كابودنەدەی بە بەر ا  پە وەندەكان  د دەست

 
 ٦٧ هخخاد ن  میددینخخ  نخخاد بە لە ئنسخخالم  كامخخاری رێبەری ەتخخ  دەك ی نخخددد ەك  نخخاد بە تیسخخێكە چ ئەمە بەریسخت
 هە انە؟

 
 ی نددد رژ مە ئەم كە بادەڕەی ئەد كید؟ بەخت پێناد دی لە یناننا  كەسانە ئەم نەنن بادەڕە لەد تیس ئەمە ئاخا

 .دەسەاڵتەكەی كەدتن  مەتیس  بە با  دەیینێ ئاماژە ەك بە بودنەدەی
 

. قوربخخان  بە دەكخخید ئخخایید اوییین  د كخخار كەتبخخودە شخخێوە دەحشخخنانەتی ن بە مەر  ماشخخێن  شخخودمەدی، هخخاد نە لەد
 ردددی هخاد نەدی لەد ئەدەی. مە خدی  هاتبودە تەدیدەدە ئێا ناری بە د دەرییتبود خومە نەدە ەل فەرمان  خە اا  

 بخا دەربگنیدرێخت كە خك كە سخە لەم هەد دریدە كەم یۆر ئێس ە تا بەدیخەدە بەاڵم. كامە كوژ نەدە خانەی دەچێ ە
 رێخك دیدیخا نەك هەد دری ئورددپا لە ریبیددددی سا   ٣ - ٢ لە. دەسەاڵتەكەی د ئنسالم  كاماری خس ن  پەریدێز
 ئەد سخخەر لە شخاهند ا  كخخیینەدەد كخا شخخاهند ژمخارە ەك.  ئنسخخالم  بەرپیسخان  غنخخاب  كیدنخ  دیدیخخا   بخا بایێخت

 بەدیخەدە بەاڵم بكخیێنەدە، ئایخادیر بخابەتە لەد دەرەدە ددننخای د منخد اكا  هەد خدری ئنسخالمندی، كامخاری تادینەی
 . ننە د ار چاالكنەكان  الننكەم  ا  دەس ا پیۆسە ە ئەم كییدنە كار لەسەری یۆر پیسە ئەم
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 كە كەسخانەی ئەد بخود ، كخورد سناسخ  چاالكان  قوربان  بە بود  شودمەدی هاد نە لەد كەسانەی لەد یۆر بەشێك 
 ەمئ سخەر لە جنخا بە خای، دەك پێو س ە كورد. كیی چاڵ بە ی ندە خەدنەكاننا  د دەبنن  ئایید نەدە بە خەدننا 

 چ د ئنسخالم  كامخاری بە دژ خەبخات دەهە 0 بە نز ك قورباننان   ادی ریییتن  ی نددد دەك چ بكات، كار كە سە
 . شودمە هاد نە ئەد قورباننەكان  دەك
 

 یەدرەدە تادینە ئەد تادینبارین  نز كان  ال ە  لە هە ە هەد ێك ڕدددیدە لەد دە ە( ٣) سێ بە نز ك ددیی ئێس ە
 نمخودنەی. بخبە  ناد خا  تخادی  بخێ بە  خا  ، دیبما ن جننا ەتە لەد تادینبارینە ئەد بێت ێوە ەكش هەر بە بەدەی

 یند شخخە) مانگنخخامەی یەڵ لە دتخخودێژ لە خە اخخالنە كچخخ  سخخادق ، فخخاتمە قسخخەكان  هێنخخانەدینە پاسخخاد جخخارە ئەد
 ریسخخ ەدخای فەرمخخان  بە كوردسخخ ا  لە دەكیێخخت ٦4 دەهەی كوشخخ ارەكان  د كوردسخخ ا  باسخخ  كخخاتەی ئەد(. پو خخا 

 كامخخاری دەسخخەاڵت  یەڵ لە بنیجنخخادییە لێكخخا ەرەد نخخاد بە كە سخخادق  فخخاتمە ، خخخومە ن  نخخوێنەری دەك خە اخخا  
 چخ  كوردسخ ا  لە بخزینم ئەدەی بخا باخوێنمەدە بخڕۆم دەبێخت جخار یۆر ئاسخا   كەسخێك  دەك مخن: " ئە ێت ئنسالم 
 ." بكەم ەتقەیید دردست ئەدەی با قەدمادە چ  د ردد دیدە

 
 ١٣٦4 دەهەی لە ننخخنە ئایخخادیر چخخانە دەناسخخێنێت سناسخخەت بخخویری شخخارەییی د لێكخخا ەر بە خخخای كە سخخادق  فخخاتمە

 بە ی(ژێخخن) ئەد ئخخاخی پیسخخنارە؟ بەد دەاڵمخخدینەدە لە ننخخنە خخخادی نەدە ئا خخا ردد خخدیدە؟ چخخ  كوردسخخ ا  لە( ١٩٢4)
 ؟!!پسپاڕ د شارەیی بە كیددە ئەدی ەمڕۆئ كە ێك(ژێن) بادكەدە، لە ێك(ژێن) پێگە ش ودە، منییت

 
 دەیینخم چەنخد هەر باخوێنمەدە، كوردسخ ا  ردددیدەكان  دەربارەی نەكیددە حەیم: " دە ێت درێژەدی لە سادق  فاتمە

 ردددیدەكخخان  بخخزینم ئەدەی بخخا( باخخوێنمەدە بخخارەدە لەد) بخخكەم كخخارە ئەم رۆژێخخك رەنخخگە یخخی نگە، یۆر سخخەردەمە ئەد
 ."سەردەمەدی لەد بودە نەخشێك  د دەدر چ بادكم دبودە چ  كوردس ا 

 
 لە دی خنەدە خخا فخارس، ئنییننسخم  پخا  د خدێك  دەك ال ەكن خیەدە لە د ال ەك لە پیسخنار دەاڵم  لە دی نەدە خا

 بخخخا پاسخخخاد شخخخێوە ە بەم هەمانكاتخخخدی لە. بەر دە گخخخیێ ە سخخخادق  خخخخانم  كە سناسخخخەتێكە مێژدد ەكخخخا  ریسخخخ ننە
 بخودنێك  قخاتع ئا خدۆلاژ كنە هەدی د كەش د فەیی ئەد: "دە ێخت درێژەدی لە چا  دەك. ێنێ ەدەد بادك  تادینەكان 

 دەاڵمخ  بخودنە قخاتع ئەد بخا دەبخوی ە دیدەننشخت، خە اخا   ئاغخای شخوێن  لە كەسخەی ئەد دەد ست، شاڕشگێڕینەی
 . " هەبوی ە
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 ئننسخان  هەییری  كوشخ ن  بە ەرمانكید ف د كید  جێبەجێ دیتە شاڕشگێڕینە بودن  قاتع سادقننەدە خانم  بەالی
 قخخخاتعنەت  ئەدەی بەر لە كخخخیددە كخخخارەی ئەم كە دەدیت خە اخخخا   بە حە  ال ەكەدە لە. بنیجنخخخادیی د بێ خخخادی 

 بەرهەمخ  بە بخادك  دەك كەسخان  د بادك  دە هەدێت شێوە ەكن ی بە دە هەدێت ال ەكن یەدە لە بودە، شاڕشگێڕینەی
 . سەردەمە ئەد با دەیینێت پێو س ننەك بە دۆخەش ئەد د ێتبزین ئا دۆلاژ ە دۆخە ئەد
 

 لە كە نادببات، شاڕشگێڕ خای بەقەدل  د ریس گا كەسێك  بە بادك  ئەدە ە هەد   سادق  فاتمە دتود ژەدی، لەد
 بەالی بخكەم، بخادكم لە بەریخیی نامهەدێخت شخێوە ەك هن  بە: " دە ێت چا  دەك كیددە كارەی ئەد بادەڕ دی پێناد

 كەسخخێك  دەك خا خخا  دە انو سخخت هەمخخودی  سخخەردەم ئەد سیدشخخ نە. دەكەم سخخەردەمە ئەد دەسخخف  خەر كخخ  امەدەخخخ
 .... "ب یسێت ددژمن ئەدەی با بدە  ننشا  شاڕشگێی

 
. ددژمنە بە پێو س   نادخا لە مەر  ماشێن  خس ن  بەڕێ با د ك اتار د تاتالن ەر سنس ەمێك  هەر كێنە؟ ددژمن

 ددژمنخ :  دەكخات پێناسخە ددژمخن جخار ددد. ئەد  خی د خخودی جنخاكیدنەدەی بخا ددیلنزمێكە ، دژمند/دۆست ددیلنزم 
 بەدەسخت سخەركەدتن  دەرەكخ  ددژمنخ  بە بەریمخبەر( ١٩٢٢) ٦٧ سا   ئنسالم  كاماری. نادخا   ددژمن  د دەرەك 

 ئەد درێژەدینخ  بە بەریمخبەر ناڕەیی ەتننەكخا  كیدنخ  سخەركوت بخا. خویردبخاەدە ژەهخیی جام  ناچار بە نەهێنابود،
 ٦٧ هخاد ن  لە مەر  ماشخنن  خسخ ەیەڕی. بكخات سخەركوت نخاڕییی دەنگێكخ  هەمود بدی ەت هەد   دەبوی ە جەنگە
 هەمخخود. كخخیی نخخادخا   ددژمنخخ  لە بخخاس مەبەسخخ ە ئەم بخخا. دەرەكخخ  ددژمنخخ  بەریمخخبەر سخخەرنەكەدتن بە بخخود دەاڵم

 ددژمنخ  بەرژەدەنخد نەكان  بە خخزمەت كە ناسخێندری  نخادخا   ددژمنخ  دەك كیی ، ئنعدیم ٦٧ هاد ن  لە ئەدینەی
 د دەسخخ ەدیژە هەمخخا  باسخخ  بەر هێنخخانە بە سخخادقنش فخخاتمە. دەكە ...( د ئنسخخییئنل د ئەمی كخخا عنخخیی ،) دەرەكخخ 
 دەیینن، دەسەاڵت لە بەشێك رەخنەییی بە خا ا  كە كەسانن ی د سادق .دەبات بەكار(  ددژمن تیساندن )  چەمك
 بنیجنخادی نەك هەر هەمانكاتخدی لە نەكیدۆتەدە، كوردس ا  بە بەریمبەر مێشكناندی لە پاتننەكاننا  بەندی هێش ا

 .دەیینن سەركوت شا س ەی بە
 

 تەكسخنا نخاد خخای قەدلخ  بە تادینبخارێكە كە خە اخا نەی ئەد دەكخات؟ خە اخا   كخام لە بەریخیی سخادق  فاتمە
 نەبودە؟ توندددتنژ بودەد بادك  كە اا نەیخە  ئەد  ا  پێدەكە  قسەی دەبنس ێ

 
  نوێنەری كە بادكەی ئەد هەم بودەد بادك ما ەدە لە كە بادكەی ئەد هەم. هەردددك  نگەری  بێگوما 
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 كیدنخ  خەدشخدیر هەردددكنخانە، ننگەرینخ  سخادق . مەر  د سەركوت دەییای لە بودە بەشێك بودەد ئا دۆلاژ ا ەك
 .خە اا   ساد  ژێنێ! بەریە ێك (ژێن) هە گیی ئەد ئاخی نابننێت،  دیخا بەرژەدەندی لە هنچكامنا 

  
 ٢4١٧ی ئایاس   ٢٢: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە

  
---------------------------------- 

 
 

ستێنی كام بارودۆخدا  ر به سه  ر كوردستان له بۆ سه ٠٥٣٢الوێژی  ی گه٨٢الماری  په
 روویدا

 
    
  
 
 
 
 
 

  لخه د ر دبخه مه له سخاڵ ٣٢.  كوردسخ انه  ك  خخه  بخه دژ  ن  خومخه جنهخادی رمان  فه رچودن  ده سا ڕۆژی الدێژ یه ی٢٢
 ڕ تێپخه دەسخەاڵت  ن  مخه ته  لخه مانخگ نخد چه  لخه ی خاتی هێشخ ا کە کاتنکدی لە ئنسالم  كاماری الدێژ، یه ی٢٢ ردژی

 رێك ماده جخه ركوت  سه پێناد  له مابود، جێ به بای منییت ك ده  شاده رژ م   له  كه ی ئنمكاناته د ئه دیدی ته ببود، نه
  لخخه كوردسخخ ا . بخخن بەهیەمەنخخد خا خخا  شاڕشخخ  كان  دته سخخ كه ده  لخخه  انو سخخت ده  كخخه هننخخا كاری بخخه كوردسخخ ا   لخخه
 د ك اتاری ندی به د كات  له رییاری  ی مانگه ند چه ك   ه دره ده  كه ئنسالم ، رژ م  شااڵدی ر به دته كه رجێكدی لومه هه

  درده  درده كا  ننخه ده مه  رێكاخییده كخید، ده چاالكنا   ئاییدینه كا  سناسنه  حنزبه. كید ده  جیدبه ته د نا  هله په رژ م 
 كاردبخاری بیدن  ڕێوه بخه رك  ئخه ر  ، ماده جخه بات  خخه م  رهخه به شخوریكان  كا  شاره  له ندێك هه  له ییت، ده شكڵنا 
 ،  گا خه كامه م ئخه ریبخیدددی تەمەنخ  دیدی ته چاد له ت جننا ه د جورم ی رێژه ییتبود،  ده س ه ده به  كنا  خه ی رۆژینه

 یش  ، سناس  شعودری د دشناری د كیدبود یاژۆی ره د پێشده خالقنات  ئه د نگ رهه فه.  ش بود یه خای م  الننكه  به
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 د ئخه د كا  تنخه اڵ ه كامه   ساره خه ی ده كیدنه سارێژ با ر   ماده جه ت  القنه خه د نب كارئ یە ش بود، بااڵ ئاس ێک   به
 د ئننساندۆسخ   س   هه د كار  دتباە كه هێش بود، جێ  به  گا كامه ی س ه جه ر سه له دی هله په اڵت  سه ده  كه ی ییمانه

 . ددیییتبو  گای كامه ری رتاسه سه ، شاڕشگێیینه دق  شه د شور

 
 كیی، پێخده سخ نا  هه ر دی رتاسخه سه ئاسخ    له د كوردس ا   له  كه ی تیسنانه مه د له رین  ننگه مانکاتدی، هه  له اڵم به

 ی٢٢ ر ن  ریپخخه پخخاش كخخان  رۆژه م كخخه  ه  لخخه ر هخخه  شخخ ود، یه اڵت سخخه ده به  تخخایه رژ مخخ . دەسخخەند پەرەی  درده  درده
 پێشخ یی مانخگ چەنخد.  دیبخود ننشخا  ر ماده جخه  بخه خخای قننەی ریسخ ه ئامخانج  د سخت به مه دیێوی هێمای ندی ، ڕێبه

 ننشخا  د ت خخه د  شخه ڕه هه یێخڕی، پخنال  كیدبخود، خخوێن اڵ   شخه  سنه شاری  له  كنا  خه ئاییدی هاری به منن كه  ه
 كان  پاشخخخماده  لخخخه ن پشخخخ نوی د سخخخت ره په كانه  ییدپخخخ  د تخخخاقم كیدنخخخ  هێز بخخخه د پشخخخ گنیی دیم، رده بخخخه كێشخخخان 

 كدیری چه  ی بنكه یریندن  دیمه د كید  جێگنی رێگای  له كا  شاره ییی فه كیدن  من نائه ت ، یا ه به ره ده س   ره په كانه
 كوردسخ اندی  ك  خخه یخوێ   بخه بخود ، رێخدی  له  كه ی تیسنانه مه د ئه شودم  ی  ه یی ه  مانه ئه دیدی ته رژ م،  به ر سه

 کورددسخ اندی نادخای  له کە كاسپانەی د ند كه د كارشكێن  م ئه  دیدی ته ڕیی ره سه   ه كامه دی رۆژینه د له. دچیپاندبو
 بخا خە خک جەمخادەری د ئایخادیر بخود ، رێخدی له  كخه ی تیسنانه مه د  له  ك خه دی ده د   هه رێگای، سەر خس ه دە ا 

 .بكات  ئاماده دیبود رێ ەل کە هێیشێک بە بەرینبەر خاریییی با د موقادەمەت

 
 هێخیش تیسخ  مه كخید، ده دتی پ خه ئێخیی   ی د كخه كان  شوێنه  له خای پێ  جێگا ئنسالم  رژ م  كه ك  ه ریده ر هه  به

. دیدەپاشخ  ئنیینخ  هەمخود بەرە بەرە کانەپەرەسخ   د ئنسخ بدید ری سخێبه هادکخات د دەکخید ی ادی كوردس ا  ر باسه
 ر رێبه حنزبااڵ، ننا ته حنزب" دردشم   كه  ده كاته د له ر هه شا، رژ م  رددخان  پێش مانگ ند چه  له  تیسنه مه م ئه
 کخاتەدە د لخه ر هخه ب  یهخه مه ئنسخ بدیدێك  پێخ  نگخ  ده د كیی پێخده س   هه یما ، ر سه دێیدی  به بود" ردحااڵ ننا ته

 .دەبنس یی

 
 كان  پالنخه  لخه بخود شخێك به  كود بخه بود، نخه ك وپڕ ددیدێك رد كوردس ا ، ر باسه رژ م ی١٣٥٢ موردیدی ی٢٢ هێیش 
 كخید  چ ملكخه بخا ر و ریپخه ری ماده جه كیدن  ناچار د ئێیی  شاڕش  تێکشکاندن  س   به مه  به هادبنیین  د  ن  خومه

  نخه د كخار  ده دتخه كه  خێیی خ  بخه  ركوت سخه ی تخایه ماشخێن   كخه بود   ده ها ه م به ر هه. دی ئنسالم  رژ م  ر رینبه به  له
 ڕی شخه  لخه كخید  پێشخوییی  بخه. ئامخانج  كیینخه كا  تنخه اڵ ه كامه  ده بزدتنخه دیدی تخه  كود به كا ، سناسنه  هێزه ننا ته

 دیخسخت، كاننا  كیێكار خه شخوری د كخید  منلن خار زه ئێییننخا   گای كامخه دیی هخه د ش كخه ننا تخه  نخه عێخیی ، د ئێیی 
 ری ف خخه ده ننا تخخه  نخخه كخخید، ڕ شخخه  كان  ره بخخه ی دینخخه ره كاننخخا  كیێكاره د خسخخت كار لخخه ارخانەکاننخخا ک یۆربەی  كود بخخه
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 بێكار ا  د ناڕییی كیێكارین  دیخست، یینكاكاننا  دیدی ته  كود به ، ده كاكیده یینكاكا   له كاننا  سناسنه  رێکاییدە
   مخه توركه د خویسخ ا  ر سخه  كخیده هێیشخنا  ، یوللخه سخڕێژی ده ر هبخ  دی خه تخاری  د ها  ئنسخفه د ل  نزه ئه ر نده به  له
. ما ەکاننخانەدە یاشخەی خزیند اننە د کیی   ەخسنی دی، ش ره چارشێوی ژێی له د کید ژنا  بە سوکا ەتنا  حیی، سه

 دیدی تخه ی ده یتنخهری ده سخ   به مه  بخه ری رتاسخه سه پالنێكخ   له بود شێك به الدێژ یه ی٢٢  له كوردس ا  ر باسه هێیش
 نخد مه هیه به د دی هلخه په ڕۆ   ره سخه سخت ده  له بود  رییار با  كه جەمادەرەی ئەد ركوت  سه د شاڕش كان  دته س كه ده

 .ڕ بود  ریپه ئننسا  شنادی ژ انێك   له بود 
 

 ر هخه  رژ مخه م ئخه  ده ردده م لخه. بخود ئننسخا   لخه  ە ئنخییده كیدنخ  دت یه ب ، یهخه مه ت  حكومخه ی قننه ریس ه ری دهه جه
 ب  یهه مه  له درۆ بودن  دی ره  ا )  قنه ته  به س ن به پشت  به  ن  خومه.  ە بێگانه ئننسا  ئاییدی ڵ یه له تدی ڕه بنه له

 د ش كه دجودی اڵم به. بكات جێگنی خای ی كه ئنسالمنه  ننزیمه كان  پا ه تا هه بود تێك رفه ده  به پێو س   دی،( شنعه
 ئێخیی  شخوێنێك  ر هخه  لخه ئخاییدی سخنم  نه ی سخیده  كخه ی كاتخه د ئخه تخا دەدی، پێنخه دتای ئخه تێك  رفخه ده ئایید دیی هه
  ڕژی خه ده  كخه دیبخود هیێخك ژه ك ده ئاییدی  ده ده ئه ی ردینگه  له. لێندەکەدت خەدی ئاسودە   بە ئەد كیی، پێده س   هه
 پێخ  جێنشخنەکان  د خخای پێوەنخدەکان  د دەست نێوی  ڕی شه ری سه چاره با ننا ته د ئه.  ده ئنسالمنه رژ م  ی س ه جه

 ." خە کە دەنگ  پێوەر: "کە دەیوتن

 
 د یخیت شخكڵ  ئێخیی  شوێنێك  مود هه  له رس ندی په كانه هێیش  ر رینبه به  له نگ ناهادئاهه د پیژدباڵد ك  خاڕییی نه

 كوردسخ ا   لخه خاڕییی ه م ئه اڵم به . بكات دیینی ئاسان   به ر دی رتاسه سه ئاس    له رێك نگه سه هن    وین  نه رژ م
  لخه  كخه بخود ئێخیی  شاڕشخ  نگخ  ده  خاڕییی خه،  م ئخه. دری رد بخه له تێنخدی ئنسالم  كاماری سەری کە بود جانانە دەها

 ٣  لخه م ی كخه ی مخاده  لخه خارییی نە ئەد.  شت یه ده جنها  د ئێیی  مود هه  ك  خه یوێ   به د دەبنس یی  ده كوردس انه
 سخت ده به یونجخاد دەرفەتێکخ  فی وكخاری د فێخڵ  بخه  خا  جاره م ئخه تا دتودێژ، مێزی پشت  كێشا ه  ن  خومه دی مانگ

 هخخخای بە دەکخخخیی چخخخادەڕدی  دەکخخخود هەر دتخخخوێژە ئەم.  ده دیمیكێنێ خخخه   خخخه ده بزدتنه م ئخخخه ئخخخاییی ی بڵێسخخخه د بێنێخخخت
 ئاکامێخخخخک بە رژ خخخخمەدە، ال ە  لە کوردسخخخخ ا  خە کخخخخ  تا نەکان  سخخخخەره مخخخخافە لە شخخخخێکبە هخخخخن  نەسخخخخەلماندن 

 سخخت ده خخخای ننزیمخخ  هێیشخخ   نوێ رله سخخه کخخید، ئامخخادەبود  بە هەسخخ   رژ خخم ددیتخخی مانخخگ نخخد چه نەیە شخخت،کاتێک
 تخاق  م لخه كوردسخ ا   ك  خخه اڵم بخه ، كخیی ڕ تێپخه دژدیر د خت سخه ك  رێگا خه دی سخا ه ٣٢ م ئخه ی مخاده  له.  ده پێكیده
  لێك یخه تودشخ   كخه، خه م ئخه ی ئایید اوییینخه د  عاداڵنخه ی ده بزددتنخه. رێ ده  هاتنخه ری ربه سخه دی مێژدد نخه  ده كیدنه

 پخێ شكسخ    ئێخیی   له شاڕش. بود" دیغ  منشه هه كوردس اندی  له رژ م پێ  ژێی  له دی یه" اڵم به بود، نشێو د دریی هه
 بێگومخا . دی خخای ژ خان   بخه ی درێژه جاریدجاردی شێوەی د شکڵ لە كوردس ا  ی شورشگێیینه ی ده زدتنهب اڵم به هات،



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

121 
 

 ر یخه ئه  كخه دژدیر ریدە ە د بخه نخه اڵم بخه كوردسخ ا ،  ك  خخه بخا  بخوده دژدیر د خت سخه درینێك  ده ریبیددد، سا   ٣٢
 .دەبود  تودش  دینەدیندبا ە، رژ مە ئەد دەسەاڵت  با سەر ا 

 
 پێ لخه كان ا  پاتننخه ، میكێنن دینخه كوردسخ ا  شاڕشخ  تخا" دی ده رماننا  فخه  مێك رده سخه  كخه ی دینه له یۆرێك  میۆكه ئه
 د"  ئخایید اویی  ك  خخه ركوت  سخه بخا موجاهنخد بە بخبن تخا بود   ن  خومه رمان  فه ڕدین  چاده"   ا  د" هێنن رمه ده

 ،"بكخیێ  ار تخه قخورس ك  چخه  بخه پاسخدیری  سخپای"  كخه كخید ده دیدی خا  د" كخید ده ددعا خا  ئنمخام ت  ساڵمه با"  ا 
 پاسخدیری  سپای رین  یرێنه دیمه د ری  سه ت ، منننه ئه د ئن العات  کان  نده ناده تا   ره سه رین  سایمانده  له ك یۆر ه

 ئەدکخات  كخه ی مانخه ئه مودی هخه ، ودرهسخ ئێخیی  ی د كخه كان  شخوێنه باق  د كوردس ا   ك  خه خوێن   به س نا  ده  كه
 خا خا  دەدرە ەدی لەم د ئێسخ ا دی، ده ئخاد بننا  یهخه مه ڕۆ   ره سخه مام  نخه د كخیدەدە ده رد یه مخه ده ددژمننخا  شمشێیی

.   كخه ده  ده خا انخه سخا   ٣٢ خخاڕیییی  د بات خخه بخه شخانایی كوردسخ اننش  ك  خخه د  رژ مه م ئه قوربان   ته بودنه
 اڵدێژدی یخه ی٢٢ مێژد خ  رۆژی  لخه بخود ، ئنسخالم  رژ م  ر رینبه به  له خاڕیییی  گیین  ئااڵهه  كه كوردس ا   ك  خه
 ت  ریمخه كه  لخه د فخا  بخا د ئخاییدی رێگخای  له  كه یی  ده ئای زینێك  ادی  له رێز ، خاڕییی نه د هادپش   هێمای  كه

  كخه  د فاعخه بخێ ئخای زینێك   خادی  له ر زییتن رۆژی. بود  خا ن ان    خه ش، بێبه د ملێكیید س ه  ك  خه ئننسان 
 رێزیخیتن رۆژی. كخوژری  ڵ كامخه به ئنندرقاش، د سند مام کان  د سوفنا  د اڵتا  قه د قاڕنێ ك ده لێك  شوێنگه  له
 بخا د هخاتن  ده كوردسخ انه ك   خخه هانخای  بخه  ده ئێیینخه ناری كه د  یاشه  له  كه   ه ر فانه شه  كاماننس ه  ئننسانه د له

 .خ كید به یناننا  دیر، غه ددژمنێك  ڵ یه له ر ریبه نابه ڕێك  شه  له   كه خه د له د فا 
 

 ٢4١٧ی ئایاس   ٢١٩: ڕێکەدت   - (کامە ە)رێکاییدی کوردس ان  حنزب  کموننس   ئێیی : سەرچادە
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 !بێدەنگی و الری ساڵ بە ٥٢
 
 
 
 
 
 

 خالید محەممەدزادە

 
 نە هەبخود، منخد ا نە كوردسخ ا  سخەر بخا خخومە ن  ف ویكەی سەردەم  لە دە ێت كە موه ەدی عەبددلاڵ قسە ە ئەد

 ریسخخخ ننەش ئەد  نخخخاكیێ بەاڵم تێخخخدی ە، ریسخخخ   بگە ەنخخخنن، ددننخخخا بە خامخخخا  دەنگخخخ  كە كامەاڵ ەتننەكخخخا  تخخخاڕە
  بنخیدڕیی بە نەكخیددەد كە سخە ئەد لەسخەر كار خا  ش"خومە ن " ف ویكەی ددیی رۆژهەاڵت ین كورد  كە بشاردرێ ەدە

 جنهخا  د كورد یش ن  ریی بە ئەنفالنا  كە س  باشودر كوردین  چا  دەك نەناساندددە، جنهاننا  د كورد د یش  
 دەك نەبخود پش نا  لە نهاننشج ،!نەبود  كامەاڵ ەتننەكاننش تارە د مند ا ئەنفالنشدی سەردەم  لە خا ناساند،

 !نەهات رۆژهەاڵتنشەدە كوردی هانای بە جنها  چا 
 
 لە بخود  كخورد بەهاكخان  هەمود خالنكینەدەی با  دەكیێ كار خومە نننەدە ف ویكەی  ددیی لە كە ئەدە ە ییف ەكە 

 بەجارێخك وردبخودنەدەك بەننسخبەت كوردسخ ا  بەشخەی لەم كورد یش   ریی بیدن  الرێدی بە د كوردس ا  رۆژهەالت 
 !نەبێ رۆژهەاڵت لە ئنال  كوردی ەتنن خەر ك  ال ەك هەمود با د شو نێك لەهەمو رۆژهەاڵت كوردی كە
 

 كخخار نەك كە رەدتێخخك دە چنێخخ ەدە، ئێخخیی  هەر سخخوددەكەی ئەدە نەبخخێ، پشخخت لە ئێییننشخخ  ئەیەر الرە رەدتە ئەم
 كوردبخو  بەهاكان  بودن  لە حاشا بەردەدیم ،بە كو ناكات رۆژهەاڵت لە كوردبو  بەهاكان  ریییتن  ی ندد لەسەر

 !دەكات لەرۆژهەاڵتيش
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 سخەر لە تەئكنخدكیدنەدە تەنهخا  هەمخودی  تییژ خد ای بە ببن تییژ د اكانما  د ببنس یێت دەنگما   بمانەدێ ئەیەر
 بەهاكخخان  ەدەییەرین بخخا جڤخخاك  رۆشخخنگەری د فنكخخیی رێنێسخخانێك  بخخا بكیێخخت كخخار دەبێخخت د نخخنە بەس  ەكگخخیتن
 نخنە ددر هخن  دەكخید، عەرەبخ  بەهاری شێپ رۆژیدیی لە كورد بودن  لە حاشا ا  چا  دەنا رۆژهەاڵت با كوردبود 

 ! بكیێ رۆژهەاڵتيش لە كورد بودن  لە حاشا دی دیهاتودش لە
 

 د نخخخخزبح ئەد د رۆژهەالت حنزبەكخخخخان  كوردبخخخخود ، بەهاكخخخخان  یەرینەدەی الرەد بخخخخارە ئەد ریسخخخخ كیدنەدەی بخخخخا
 هەمخود دەنخا یەدرە  بەرپیسخنارەت  هەلگیی تێدی ە(  كوردبو  هەما ) بودننا  رۆژهەالت  ما ەی كەسا ەتننانەی
 !دەمێننەدە فەریماش  د ناما   بە خومە ن  جنهادی ف ویی دەردی بە كارەساتەكانما 

 
 ٢4١٧ی ئایاس   ٢4: ڕێکەدت   -ما پەڕی رۆژهەاڵت تا مز  : سەرچادە
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 ی گەالوێژ هێمای خۆڕاگری كوردستانی ڕۆژهەاڵتە٨٢

 
 
 
 
 
 
 

 فۆئاد شێربەیگی
 
 ڕۆژهەاڵت كوردس ان  ئێیی ، لە پاشا ەت  دەد ەت  نەمان  د دی١٣٥٧ ڕێبەندین  لە ئێیی  یەالن  ڕیپەڕ ن  ددیی 

 سناسخننەك  دەدری ئاشخكیی   بە حزبەكخا  د سخارەخ بخا ئخایید كەشخوهەدی ەك  لە هەناسەهە كێشا  با دەرفەتێك 
  شارەكا  بەڕێوەبیدن  ڕیس ەقننە شێوە ەك  بە تویندری هەردەها د یێڕی خە كدی دشناركیدنەدەی لە بەرچاد ا 
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 .هات بەدەست نیخ بە ئەیمودن  دە ا  د خەلك دەس   بكەدێ ە
 

 با سەرنج  دەسەاڵت جڵەدی ییتن  بەدەس ەدە یددی كات یددتی ن بە تاری  لە فەقنهخ د ال ەت  نگی س  دەسەاڵت 
 كوردسخخ ا  لە ئەدە یینخخ  د شخخڵەژی كوردسخخ ا  لە د موكییسخخ  د ئخخاییدی بەهخخاری د  نخخ  بە د ڕیكێشخخیی كوردسخخ ا  الی

 بخخودەتە كوردسخخ ا  د ناتەبخخا ە ئێخخیی  لە دەسخخەاڵتدیرێ   بخخا ئەد ڕەشخخەكان  خەدنە لەیەڵ كە ئخخاریدی ە لە شخخ ێک
 مەتیسخخ  ئخخایید ژ خخان  لە نمخخودنە ەك دەكخخود د ئخخا نن  دەسخخەاڵت  بە بخخود تەسخخلنم ئێخخیی ، ەل جنخخا جەی یە ەكخخ 
 .هە ە یەشەسەندن 

 
 د تخخاپ بە كە بخخود سخخنە خوێنخخادی نەدرۆیی كوردسخخ ا  خە كخخ  بخخا تخخاری  لە مەالكخخا  دەسخخەاڵت  جێژنخخانەی  ەكەم

 هخخاتن  كخخات  لە ئەدش دیبەددیید د یەدیینخخد خخخوێن لە شخخارەی ئەد خە كخخ  خوێنخخادی سخخنەی شخخاری یولەبخخارین 
 د بگنیێخت بەسخەردی دەسخ   ئاسان  بە ناتویندرێت د نننە بەی و د تەی و كوردس ا  د  نا  كوردس ا  با نوێنەرین 

 بەد هەر ببخنەدە، بەرەنگخاری كخاتەدی لەد ننخنە ئەدەشخنا  توینخای د هێخز هەردەهخا د ئەدی  دەسخەاڵت  ژێی بایێ ە
 خە كخخ  ئنخخییدەی تەسخخلنم  د دینەدینخخد خو خخا  دەسخخەاڵتدیرێ   مێخخژددی لە بودننخخا  تەسخخلنم سخخەری  ەكەم هخخا ەدە

 .بود  هە بژیرد  بەڕێوەبیدن  با كوردس ا 
 

 بەددیی د ماتخدی كوردسخ ا  لە خا خا  یونجخاد دەرفەت  بەتەمای د ما هەر ییردی لە چاكدیدینە ا  ئەد تا   بەاڵم
 بخا ەش هەر نابەیێخت د نابێخت تەسخلنم كوردسخ ا  كخیدنەدە شخنارید تی ئەدەندەی مەر وی  مێژدد   كاچ  ئەدەشدی
 .كید كوردس ا  لە ڕددی تار ك  د ڕەشا   هێزی د دەركید كورد بە دژ جنهادی ف ویی خومە ن 

 
 ئەدپەڕی فەرمخان  د دیینخیكەر هنخزی با كورد نامودس  د ماڵ د ینا  كیدن  حەاڵل خومە ن  جنهادی ف ویی مانای
 كە كوردس ا  با بود هەس نار ش كاتێك  د بود كورد خە ك  بچودك  د یەدرە بەیە نانەی بێ یدن ك تااڵ  د كوش ن
 خخاڕیییی  خا بكیێخت پێشخێل شخەڕیفەت  د كەریمەت د ببننێخ ەدە خنكخادی بە ئارەیددەكخان  د ئخادیت د بێخت تەسلنم

 .بكات
 

 تێگە شخخ نێك  د دردسخخت نەدە ەک لێكخخدی بە د خە خخكەكەی چارەنودسخخ  ئاسخخت لە بەرپخخیس حزبێكخخ  دەكخخود كخخامە ە
 ئەد یی نگخخ  د خاڕییی خخدی بڕ خخاری"  تخخاقنكیدنەدەدی بەردەم لە كخخورد خە كخخ "  مێژدد خخ  نودسخخییدەی لە مێژدد خخ 
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 پخخخااڵ نن د قخخخا م بخخخادەڕێك  بە د لەخخخخابیددد نەدە بەدپەڕی خە كخخخنش د كخخخیدەدە ڕدد  خە خخخك بخخخا خخخخاڕییی نەی
 بەریمخخبەر بخێ شخەڕێك  كەدتە كوردسخ ا  مانخگ سخخێ مخادەی بخا ئەدەدی ییبەدد د هخاتن بخانگەدییەدە ئەد بەرەدپنخیی

 ڕێخخبەڕی بە پخخااڵ ننەدە ئنخخییدەی د بەری درەی بە بخخود كوردسخخ ا  خە كخخ  ال ەكخخ  كە شخخەڕێك دیینخخیكەری ، لەیەڵ
 .مەالكا  دەسەاڵت  ڕەش  د قنن لە پڕ دڵ پڕچەك  هێزی تی، ال ەك  د كوردس ا  حزبەكان 

 
 كوردسخ ان  د كخوردە خە كخ  سخەرفەرییی د كوردسخ ا  نەدین  خابەدەس ەدە ڕەمزی ئەمڕۆش تا ەك خاڕییی نەی ئەد

 د هەدریی هەمخخود سخەرەڕیی د كوردسخخ انە خە كخ  ئەسخخ ودری پشخت د هنخخویبەخش د ددژمنخا  چخخادی چقڵخ  كخیدددەتە
 لە د ی نخدددە هەر ڵسخا ٣٢ ددیی ئەمخڕۆش هەتا د نەتەدە   خاڕیییی بزددتنەدە ەك  بە بود بەردەم  نشێوەكان 

 نە  ویننخوە تخاری  دەسخەاڵت  د ئخاریدی ە لە هەر پنادەدە د ژ  بە ، یەنجەدە د پنی بە كوردس انەدە خە ك  ال ە 
 .ببننێت كوردس ا  بودن  تەسلنم

 
 تەننخخا بە بخخود د ئێیینخخدی سناسخخ  مێخخژددی لە بخخود دەرچەرخخخا  خخخا ێك  كوردسخخ ا  خە كخخ  ئەدسخخەردەم  بڕ خخاری

 کە دەربخنجە ەکە تەننخا ئێس اش د ئادەدینە ئەمڕۆش هەتا سەنگەرە ئەد د ڕیپەڕ ن د ئاییدی لە ریییبە سەنگەری
 د نخخوێنە شاڕشخخێك  ئخخااڵهە گیی د ی نخخدددە كورسخخ ا  بخخزددتنەدەی د د خخارە لێخخوە د موكییسخخ  د ئخخاییدی ڕددنخخاك 

 د دەبنس یێت كوردس انەدە لە هەر ئنسالم  كاماری تار ك  بەسەر ڕددناك  هێزی سەركەدتن  موژدەی بەد ننا نەدە
 .هە دێت لەدێوە رییاری خاری

 
 نخخوێ بە خخێن د نەتەدەكەمخخا  خەباتكخخارین  هەمخخود تێكاشخخان  د ینانبخخایی لە دەیخخی ن ڕێخخز جخخارێكن ی كاتا نخخدی لە

 ا ینخ د دڵ بە نوێش جنل  ئێمەی هێنا بەدەس نا  مێژدد نەدی تاقنكیدنەدە لەد ئەدی  سەركەدتنەی ئەد دەكە نەدە
 یۆر  ەكجخخاری سخخەركەدتن  د نناشخخنن د دەبننخخنن تخخاقنكیدنەدە ەدی لەد هەر خامخخا  ئخخێمە ئێسخخ اش د دە پخخارێز ن

 . نز كە
  

 ٢4١٧ی ئایاس   ٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە
 

------------------------------------ 
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 جیهادی سپی
 
 
 
 
 
 
 

 کەریم پەرویزی

 
 دژی بە دەکخید، پخادی  دەسخەاڵتەکان  هەمود کە تایە ڕێژ م  ڕێبەری خومە نن  یەالدێژدی، ی٢٢ لە پێش، ساڵ٣٢

 د کخورد بخا هیدژمنخا  ناموتەعخارفەدە، د موتەعخارف ننزیمن  هێزی هەمود بە د دی جنهادی فەرمان  کورد نەتەدەی
 .دی ەنجامنا ئ کورد هێنان  چاکدی بە با هات دەس نا  لە تادی  ئەدەی د هێنا کوردس ا 

 
 نادچە ەکخدی سخەر بە دەسخت دە خانەدێ  خا  د شخوێنێک دەچخنە کە یۆرمەدیرە کەسخان  د لخودت د الت هەمود نەر   
 د خارە خخاڕیییتی د بەهێزتی کە ییددپە  ا  کەس ئەد سەر دەبەنە هێیش ییددپدی د کەس هەمود پێش لە بگی ،

 کەس بەخاتی ن شا   د بەهێزتی ن د د ارتی ن سەر با هێیش بە دە انەدێ یۆرمەدیرینە د ملهوڕ ئەد ڕیس ندی لە د
 د یخخخیددپ دەس ننشخخخانکیید، کەسخخخ  د یخخخیددپ شکسخخخ هێنان  بە د بسخخخەلمێنن خا خخخا  دڕنخخخدە   د توینخخخا یخخیددپ، د

 .ببن تەسلنمنا  ساناتی تاکود بکە  چادتیسێن د کە بەشەکان 
 

 دەرکخخید دژ بە جنهخخادی فەرمخخان  د پێکخخید دەسخخ   ەکخخوردەد بە ئێیینخخدی لە یخخیددپەدە  ەکەم لە خخخومە ننش ڕێژ مخخ 
 ئێخیی  د خکەی نەتەدەکخان  بخا پەنخددەرییتن دینەی بە بنکخا د بێنخێ پێ شکست کورد د بکا دیینی کوردس ا  تاکود
 هێخزی بە کوردسخ ا  دیینیکیدنخ  د ننزیمخ  هێیشخ  ددیی. ڕیبکێشخن فەرمانەکخان  بخا مخل د بخبن تەسخلنم یدد تاکود

  کوردس اندی لە خاڕییی نش ئنییدەی کە دیدە هەد   تاری  ئنسالمن  ڕێژ م  دڕندە، سوپای د پاسدیر د ننزیم 
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 .بێنێ بەچاکدی
 

 دیینیکخار   قانخاغ  ددیی ئنسخالم  کامخاری بخا ە د نخاکیێ ننزیم  هێزی بە خاڕیییی، ئنییدەی بە پێهێنا  شکست
 د ئخابودری د سناسخ  ڕێخگەی لە جاربەجخار، نالنخ پ د شێویی د شکڵ بە د د کە پنالن  بەر بیدۆتە پەنای ننزیم ،

 دیتە نگی سخ  مەبەسخ   بە د بخدی پخێ پەرە ناد ارەکخان  د د خار هێیشە کە د س ود ە کەل ودر نەدە د کامەاڵ ەت 
 .بگات کوردس ا  لە خاڕیییی ئنییدەی هێنان  بەچاکدی

 
 کامخاری فنکی   د سناس  هیدژم  ببە ن، یناد سپ  جنهادی بە دەتویننن د دیدە ئەنجام  کە پنالنانە لەد  ەکێک

 د شخانایەری د سناسخ  یەمە بە کوردس ا  تاکود بودە جنادییەدە دەمامک  بە د جاربەجار نادی د سنما بە ئنسالم 
 دیە سناسخ  شخێوەی بە د بااتەدە دددر خاڕییی   ناسنامەی لە د بکا سەرقاڵ قومەدە د تاری  تە ەکەکان  د فێڵ

 د بنپخودکێنێ ەدە نێخوەدە لە ئن خی کید تێ دیەی کە د کورد نەتەدە   ئنییدەی نەهاتودی لەینیی  قەاڵی نێو بکاتە
 .بکا کاپ  جەماری  حوسە ننەی قەاڵ، ئەد دێیینەی سەر لە د دیتەپێنێ قەاڵ ە ئەد
 

 کخا ەی بە کخورد دە خانەدێ د دەبێخ ەدە یەق خی هە بژیردنەکانخدی بەنخاد تنخاتیی سەردەم  لە بەتا بەت پنالنە ئەم
 نێخو لە ببنخنن کە ببخنەدە دشخنار کاتێخک د بخکە  سەرقاڵ...  د ئوسودلگەری د ئنسالم  چاکسزی اویی   د ئێع دی  

 کە کخورد د کوردسخ ا  سناسن  ناسنامەی د بود  هە اە ەتێندرید قومدی د جەماری  سەرین  د ار کییدی یەمە ەک 
 . بکە  دەس ەما ئایید اویی نە د نەتەدە   بەرخادین  قەاڵی

 
 کوردسخ اننا  سخەربایی شخێوەی بە کە خخومە ننە جەهخادی فەرمخان  درێخژەی تاری ، ئنسالمن  ڕێژ م  سپن  جنهادی

 .بێنن چاکدی بە کوردس اندی لە خاڕیییی ئنییدەی دە انەدێ سناس  پنالن  بە د کید دیینی
 

 ٢4١٧ی ئەپی ل  ٢4: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  مند ا  : سەرچادە
 

-------------------------------- 
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   ٢4١٦: بابەتی
 

-------------------------------------------------- 
 

 رۆژژمێری داگیركردنی واڵتێك
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا زاهیدی: ئامادە كردن

  
 م ئنسخخال كامخخاری دیمەیرێخخنەری د رێخخبەر خخخومە ن ( یی ننخخ  ١٩٧٩) هەتخخادی ی١٣٥٢ سخخا   یەالدێخخژی ی٢٧ رۆژی

 سخخەر بخخكەنە هێخخیش بەدەی دی هێزەكخخا  بەسخخەرجەم فەرمخخان  د رییە انخخد كخخورد خە كخخ  بە دژ جەهخخادی فەرمخخان 
 یا خا بخود ئەدەی كخورد خە كخ  سخەر بخا هێخیش بخا رژ خم بنانودی د بێنن كوردس ا  كێشەی بە كاتا   د كوردس ا 
 رۆژی دیتە یەالدێژ، ی٢٢ رۆژی. درید  ەمارۆی كورد نەكانەدە هێزە ال ە  لە موسڵما  پنادین  د ژنا  لە ژمارە ەك

 پخادەدە شخاری لە هێیشخە ئەم د كوردسخ ا  سخەر كخیدە هێیشخ  یەدرەدە هێزێكخ  بە رژ خم خخومە ن  فەتویكەی ددیی
 لە سخەربایی دۆخێكخ  كە هێیشخێك فەرمخان . یخیتەدە كوردسخ ان  سخەرجەم پیۆسخە ەكدی لە ددیتخی د پێكید دەس  

 بخا هێیشخەكا  پێكیدنخ  دەسخت لەیەڵ. بەردەدیمە هەر نائاسا نە دۆخە ئەد هەنودكەش تا د كید جێگنی كوردس ا 
 كیێكاری - سناس  چاالكان  لە ژمارە ەك ئێعدیم  دی ە دەس   رژ م كوردس ا  شارەكانن یی لە هادكات پادە شاری

 . پێكید دەس   پادەدە شاری لە ئێعدیمانە ئەم سەرەتا. شارەكا 
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 ی كوردستان و دەستپێكردنی شەپۆلی ئیعدامەكانداگیر كردنی شارەكان

  
 ئێعخدیم چیكە نخدی چەنخد د فەرما شخ  دیدیخا ەك لە كەسخنا  ١٢ پخادە شاری لە رژ م هێزەكان  یەالدێژ ی٢٢ رۆژی
 كخیی  ئێعخدیم پخادە شخاری لە كەسخەی ١٢ ئەد. یخیتەدە كوردسخ ان  شخارەكانن یی ئێعخدیمەكا  شخەپال  ددیتی د كید

 شخنبان ، حسخێن مخوحەممەدی،  ەدد خاڵ عەی خزی، محەمخمەد عەی خزی، هوشخەنگ نخودری، عەبدد اڵ: لە بود  بی   
 ئخایەرنودش بێهنخوددی، ئەسخغەر مەحمخوددی، محەممەد عنزەت ، بەهمە  فەتاح ، مویەفەر بە ان ، یورج  هورموی

 یەالدێخخژ ی٢٢ ژیرۆ پخخادەدەد شخخاری لە كە ئنعخخدیمەكا  شخخەپال . سخخەردیری رەشخخودندی قاسخخم ددك خخور مەهخخدەد ا ،
 شخخارە ئەد الدی ٧ پخخادە لەشخخاری هەر یەالدێخخژ ی٢٩ رۆژی دیتە ددیتخخی رۆژی بخخود، بەردەدیم هەر پێكیدبخخود دەسخخ  
 بخڕی د كوشخت د ئنعدیم كە كوردس ا  سەر با یە ش ود دەسەاڵت بە تایە رژ م  د ئنسالم سپای د اری. كیی  ئنعدیم
 سخخەقز، سخخنە، مەر خخوی ، لەدینە، یخخیتەدە كوردسخخ ان  انن ییشخخارەك پێكیدبخخود دەسخخ   پخخادەدە لە د بخخود خە خخك
 . مەهاباد

  
 چاالكخان  لە كەس ٩ مەر خوی  شخاری پادیان  لە كوردس ا  سەر با رژ م هێیش  ددیی رۆژ ٥ د خەرمانا  ی٣ رۆژی

 دئە مەدەنننەكخخان  رێكاخخییدە د جودتنخخاری   ەكنەتخخ  چاالكخخان  لە سخخەرجەمنا  كە شخخار ئەد كیێكخخاری - سناسخخ 
 حسێن سو  ان ، مس ەفا ئەمنن:  لە بود  بی    كەسە ٩ ئەد د كیی  ئێعدیم دی مەرییندبود  كامە ە كە شارەبود 
 فخخا ە  ئەخخخزەری، ئەحخخمەد ددك خخور پنیخخخزری، ئەحخخمەد پنیخخخزری، حسخخێن نەسخخنم ، جەالل سخخو  ان ، مسخخ ەفا

 لە كەس ٩ شار كیدبادە رددی جارێكن ی ەك فە لەقودس شێوە ە بەم. دیدس ان  عەل  د قادرییدە ئەحمەد عەی زی،
 كە  ئنعخخدیم ماشخننێك . كخید ئێعخدیم چیكە نخدی چەنخد كیدنخخ  دیدیخا   لە شخارەی ئەد مەدەنخ  -كیێكخاری چاالكخان 

 . كوردس ا  شارەكانن یی با هادێشت پەل  د كێشا درێژەی
  

 بخود، بەردەدیم هەر رژ خمەدە  ە ال لە خە خك كیدنخ  چادتیسخێن د تیسخاند  بخا هەد دی  د سەربایی ئامادەبودن 
 كوردسخ ا  سخەر بخا رژ خم هێیشخ  ددیی هەف ە ەك. دەدەس انەدە رژ م سناسەتەی ئەم دژی بەردەدیم خە كنش بەاڵم

 لەد د دەربخڕی كوردسخ ا  سخەر بخا رژ م سەربایی هێیش  بە ناڕەیی ەتننا  د شەقام سەر چودنە سنە شاری خە ك 
 یەنخخجە ئەم ینخخانبەخ كیدن . بەخ كخخید ینخخان  رژ خخم هێزەكخخان  یخخوللەی بە ەشخخار ئەد یەنجێكخخ  خاپنشخخاندینەدی

 خاپنشاندەری خە ك  لە یۆر ژمارە ەك  رژ م د سەند پەرەی خاپنشاندینەكا  لێكەدتەدەد خە ك  ی اتی ناڕەیی  
 لە د انخا خەرم ی٥ رۆژی كەسنا  ١١ بەاڵم كیی ، ئایید دەس گنیكییدەكا  لە ژمارە ەك. كید قا بەست سنەی شاری
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 بە كە كخخخیی  ئنعخخخدیم سخخخنە شخخخاری فڕۆكەخخخخانەی لە د كخخخیی  مەحكخخخودم مەر  بە خولەكنخخخدی ٥ كیدنێكخخخ  دیدیخخخا  
 ئەحسخخە : لە بخخود  بی  خ  كخخیی  ئێعخخدیم فڕۆكەخخانە لە كەسخخانەی ئەد دەركخخیدددەد نخادی فیۆكەخخخانە ئنعخدیمەكان 

 ناسخی پنیۆل ، عنسا موبسیی، ئەمجەد ەندی،ی عەتا رەحنم ، مزەفەر  ەخچا  ، جەمنل ناهند، شەهی ار ناهند،
 .  مەنودچێهیی سنیددس د فودالدی  ەدد اڵ ننایمەند، مزەفەر سەلنم ،

  
 بیینكخارد بە كەسخنا   ەك د بخود  بی نخدیر كخیی  ئێعخدیم سخنە شاری فڕۆكەخانەی لە كە كەسەی ١١ لەم كەس ددد

 هەر دەرەدە د نخادخا باڵدكییدەكخان  لە سخنە شخاری ن ئێعخدیمەكا رەسم  بودنەدەی باڵد د ئێعدیم جوخەی بەر بیی ە
 فاتخخای ئن العخخات رۆژنخخامەی ئەدكخخات  فاتخخایییفەری" رەیمخخ  جەهخخانگنی" لخخێكەدتەدەد یەدرەی نخخاڕەیی ەت  كخخات ئەد

 خەاڵتخ  ٢44٧ سخا   د ددیتخی بەاڵم نەنودسخیی فاتخایییفەرەكە نخادی ئەدكخات هەرچەنخد كخیدەدە، باڵد ئنعدیمەكان 
 تخخخادینە ئەم خەر خخكە فاتخخایییفەرەی ئەد نە خخدەیین  كەس ٢44٧ سخخا   تخخا ئەدەی لەبەر. ێبەخشخخییپ پخخالن زەری

 . كێنە دەكات تامار كامنییكەی بە مێژدد نە
  

 كوردسخخخ ا  خە كخخ  هنچكخخات كە ئنسخخخالم ، رژ مخخ  بە دژ كوردسخخ ا  شخخخارەكانن یی دەك سخخەقز ش شخخاری خە كخخ 
 دەنگخ  دەنگدی  سندددقەكان  سەر نەچودنە بە هەمودی  ساڵ ەما ه خاكەلێوەی ی١٢ رۆژی د نەكیدبود  قبود نا 

 رژ خم بخا ە. رژێم دژی دەس انەدە د خەبات لە بود  بەرددیم دتبود،دەس ابودنەدەد ئنسالم  كاماری بە  ا (نەخێی)
 شخخاری بەرەد( خە اخخا  ) كوردسخخ ا  الدینخخ  جەالدی خەرمانخخا  ی٦ رۆژی دیتە ، سخخنە شخخاری ردددیدی ددیی رۆژی

 د ننزیمخخ  لەد كەسخخنا  ١4 د شخخار الدینخخ  لە كەسخخنا  ١4 كە  شخخارە لەد كەس ٢4 رۆژەدی لەد د كخخید رەدینە سخخەقز
 سااڵ  ١٢ مندی   تەنانەت ئنعدیمنەكاندی ناد لە د كیی  ئێعدیم نەبود  كارەكە ا  شوێن  لە كە بود  ئەرتەشنانە

 قخادر سخەعندی، ئەحخمەد: لە بخود  بی  خ  كخیی  مئنعخدی سخەقز شخاری لە كەسەی ٢4 ئەد. دەبننیێت سااڵننش ١0 د
 نخخخاج  غەفخخاری، محەمخخخمەد ئەمننخخ ، رەسخخودڵ حەدیدی، ناسخخخی بابخخامنیی، محەمخخمەد خەتنبخخخ ، تخخاهێی بەهخخاددر،

 حەسخخە  سخخە د فەخیی خخ ، عەلخخ  ،(سخخااڵ  ١0) فە خخزی سخخە فو اڵ ئەردەاڵ ، ئەنخخوەر رەیی خخ ، كەر خخم خورشخخندی،
 ئەحخخمەد سخخەمەدی، ئەبخخودبەكی نخخوقیە  ، دەردێخخش محەمخخمەد بەهییمخخ ، عەبخخدد اڵ شخخنیبان ، كەر خخم ئەحخخمەدی،
 د بخود بەردەدیم جننا ەتەكخان  لە رژ خم شێوە ە بەم(.  سااڵ  ١٢) دیری   ئایریەشب جەما زیدە، جەلنل موقەدەم،

   دیدیخا رێكاسخ ن  د سەربایی هێیش  بەر بیدە پەنای كوردس ا  لە خای هێزی د خای دەسەاڵت  دیسەپاندن  با
 . كوردس ا  شارەكان  لە كیێكاری - سناس  هە سودڕیدین  د الدی  ئنعدیم  د خولەك  چەند نما ش 
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 كوردسخ ا  شخارەكان  سخەرجەم بڕ خاربود پێكیدبخود دەسخ   پخادەدە شخاری لە رژ خم كە هێیشخەی د مەر  ماشنن ئەم
 ددیی بخخا ە. دێخخنن بەچاكخخدی وردكخخ خە كخ  خا خخا  قەدلخخ  بە د دەكیێخخت دیینخی كوردسخخ ا  كخخاتەی ئەد تخخا بگخیێ ەدە

 هێزەكخاننەدە، هەمخود بە ال ەكن خیەدە لە تخیەدەد قخا ێك  لە رژ خم سخەقز د مەر خوی  د سخنە پادەد سەر با هێیش
 د خە اخا   سخەربای نەكا  هێخزە شان  بە شا  مەهاباد، شاری سەر كیدە هێیش  ژیندیرمێی نەدە د ئەرتەش سپا،

 هێخخزە بخخودن  بە نخخاڕەیی ەت  بە كە خە خخك ئنعخخدیم  بە كخخید دەسخخ نا  ا كوردسخخ  شخخارەكان  لە ئنعخخدیم ماشخخێن 
 . دەكید خاپنشاندیننا  كوردس ا  لە سەربای نەكا 

   
 شەهید بوونی كاك فوئاد

  
 دیمەیرێنەرینخخ  د رێخخبەری  لە  ەكێخخك( فوئخخاد كخخاك) سخخو  ان  مسخخ ەفا فوئخخاد هەتخخادی ی١٣٥٢ یەالێخخژی ی٩ رۆژی

 مەر خوی  بەرەد بخانەدە شخاری لە حا ێكخدی لە مەر خوی ، -سخەقز نێخوی  سەرشخنو، بە رسخە بس ام ئادی   لە كامە ە
" چەمخیی  مسخ ەفا" دەدتیێت دەك شەڕەدی لەد رژ م هێزەكان  فەرماندە   كە نابەریبەرەدە شەڕێك  كەدتە دەڕۆ شت

 بخود حا ێكدی لە شەڕەدی لەد فوئاد كاك ینانبەخ كیدن . بەخ كید ینان  شەڕەدی لەد فوئاد كاك دیخەدە بە د بودە
 پادیخان  لە سخو  ان  مسخ ەفا حسخێن د ئەمخنن نادەكخان  بە بییی ٢ یەالدێژ ی٢٢ رۆژی دیتە پێش ی رۆژ چەند كە

 دی ەدەد رەنگخخ  رژ مخخدی منخخد اكان  لە یدد یۆر فوئخخاد كخخاك ینخخانبەخ كیدن  هەدی خخ . كخخیی  ئنعخخدیم مەر خخوی  شخخاری
 دەك ننوەڕۆ ی٢ سەعات هەدی ەكان  د كید فوئاد كاك بودن  شەهند لە باسنا  خاشحا نەدە بە رژ م رۆژنامەكان 

 قانخخاغە لەد فوئخخاد كخخاك بخخودن  شخخەهند. كخخیدەدە بخخاڵد فوئاد خخا  كخخاك بخخودن  شخخەهند هەدی خخ  بەپەلە، هەدی ێكخخ 
 د تخخا بەت بە كخخامە ە بخخا د یشخخ   بە كخخورد یەلخخ  بخخزددتنەدەی بخخا بخخود یەدرە خەسخخارێك  مێخخژدد نەدی هەسخخ نارە

 د دۆسخخ ا  د كوردسخخ ا  بخخزددتنەدەی ال ەنگیینخخ  الی یەدرە خەمێكخخ  بە بخخود فوئخخاد كخخاك بخخودن  شخخەهند ی خخ هەد
 .تا بەت بە كامە ە ئەندیمان 

  
 داگیركردنی شاری بۆكان

  
 نێخوی  لە پێكخدینا  شخەڕد ددیی د باكخا  شخاری سەر كیدە هێیش  تویناكانننەدە هەمود بە رژ م خەرمانا  ١4 رۆژی

 سخەرددی بەشخ  لە رۆژە ئەد هەر. دیینیكخیی رژ خمەدە ال ە  لە باكخا  شخاری كورد نەكانخدی هێخزە د رژ خم هێزەكان 
 هێزەكان  د ردد دی خە كدی د رژ م هێزەكان  ال ە  لە بودنەدە رددبەڕدد د جەنگ سە ماس، شاری لە د كوردس ا 

 رژ خخمەدە ال ە  لە شخخارە ئەد ە كخخ خ لە یۆر ژمخخارە ەك  د خە خخك سخخەر هێیشخخنانكیدە فخخان ام د فخخڕۆكە بە رژ خخم
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 رۆژی دیتە رۆژەدی لەم هەر. یەڕ خخیی ە شخارەش لەم ئنعخدیم ماشخێن  د كخیی  شخەهند كەس چەنخد د كخیی  دەس گنی
 .دیینیكیی رژ مەدە ال ە  لە( خانێ) پنیینشار شاری خەرمانا  ی١4
  

 قاڕنا و قەاڵتان

  
 د قاڕنخا) یونخدی ددد سخەر دەكەنە هێخیش حەسخەن  اخودنخدئ فەرمانخدە   بە رژ خم هێزەكخان  خەرمانا  ی١١ رۆژی

 ٦٢ كامە كخوژ نەدی لەد د دەخە  رێخك شخارە لەد یەدرە كامە كخوژ نەك  د نەغەدە شخاری دەدرددبەری لە( قەاڵتا 
 كە رژ خخم د دەكخخوژرێن رژ خخمەدە هێزەكخخان  ال ە  لە منخخدی ەدە د پنخخی د ژ  بە یونخخدە، ددد ئەد خە كخخ  لە كەس

 پەردەپخخاش بخخا بەاڵم بكخخاتەدە بخخاڵد خخخا ەدە منخخد اكان  لە پەلە بە كوردسخخ ا  ئنعخخدیمەكان  ەدی خخ ه بخخود عخخادەت 
 پێخك لێژنە ەكنخا  نخاد بە كخیدەدەد بخاڵد قەاڵتخان  د قاڕنخا كامە كخوژی هەدی   ددیتی رۆژ ٢4 ردددیدە ئەم كیدن 
 بە نەدی شخخ ێك  هخخن  د نەیە شخخت تەدید ئامخخانجێك  بە لێخخژنە ە ئەد هنچكخخات ردددیدەد لەد لێكخخا ننەدە بخخا هێنخخا

 .دەس ەدە
  

 بۆمباران كردنی شاری مەهاباد

  
 كوشخ ن  د كخید  بامباری  ددیی د كیی بامباری  شارە ئەم مەهابادەدە، شاری سودچ  چویر لە خەرمانا ، ی١٢ رۆژی

 شخارە لەد ئنعخدیم ماشخێن  د دیینیكخیی رژ خمەدە ال ە  لە مەهابخاد شخاری مەهاباد، شاری خە ك  لە یۆر ژمارە ەك 
 سەر كیی ە هێیشنا  ، ئنندرقاش سەرچنار، لەدینە یوندەكاننش لە ژمارە ەك بە كود شارە ئەد نەك د ڕێ كەدتە

 .بەڕێوەچود یوندینە لەد كامە كوژی د
  

 داگیركردنی شاری بانە

  
 لەشكەری لەدینە رژ م هێزەكان  نێوی  لە خا ، یەردەنەی لە قورس پێكدیدینێك  د شەڕ ددیی خەرمانا  ی١٣ رۆژی

 بەرەی خانخدی یەردەنەی شخەڕی لە. كیی دیینی رژ مەدە ال ە  لە بانە شاری كورد نەكا ، سناسنە هێزە د سنە ی٢٢
 هێخخخزە رژ خخخم فڕۆكەكخخخان  د رژ خخخم تاپاانەكخخخان  بەاڵم بخخخدیت رژ خخخم هێزەكخخخان  لە كخخخار گەر یەربەی تخخخوین  كخخخورد

 .دەس ەدە بە ە بد شارە ئەد بەدەی كید ناچار كورد نەكاننا 
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 كەس لە شاری سەقز 0ئیعدامی 

  
 ئنعخدیم رژ مەدە ئنعدیم  ماشنن  ال ە  لە سەقز شاری لە كەس چویر دی ١٣٥٢ سا   خەرمانان  ی١٣ رۆژی لە هەر
. نخودری حسخێن محەمخمەدی، ئنبخییهنم محەمخمەدی، حسێن محەممەدی، عەتا: لە بود  بی    كەسە چویر ئەم. كیی 
 .كیی  ئنعدیم رژ م هێزەكان  بە دژ چەكدیری چاالك  تادین  بە كەسە چویر ئەم

  
 :داگیركردنی شاری سەردەشت

  
 یەمننننەكخان  د ئاسخمان  هێخزە  خارمەت  بە شنییی ئاسمان  د دەر ا   هێزی تەكادەرەكان  خەرمانا ، ی ١٥ رۆژی

 بەم. دیینیكید شارە ا  ئەم ەرەنجامس د كییبود چاڵ كە سەردەشت شاری كیدن  بامباری  بە كید دەس نا  ئەرتەش
 كوردسخ ا  ئەدكخات  دەی یینخ  سخەرۆك سخەدر بەنخ  فەرمخان  بە د خخومە ن  فەتویی لەسەر رژ م هێزەكان  شێوە ە

 جێگنخی كوردسخ ا  لە سخەربای نا  دۆخێكخ  د جەنخگ مە خدین  بە كید كوردس اننا  د كوردس ا  سەر كیدە هێیشنا 
 لە ەدە١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٢ ددیی لە ئەدەی. بەردەدیمە هەر كوردسخ ا  لە ئێس ەش تا سەربای نە دۆخە ئەم د كید

 لە دۆخە ئەم ئێسخخ ە ە كە ئێسخخ ەش تخخا كە كوردسخخ ا  لە نائاسخخا نە دۆخێكخخ  رییە انخخدن  دەبننخخدرێت كوردسخخ ا 
 ەریمبەر شخدیب لە. دەكخات كوردسخ ا  لە چخاد ئەمننەتنخنەدە ردینننخ  هەمخا  بە رژ خم هە نەدەشادەتەدەد كوردس ا 
 خەبخاتە ئەم با كە كێشەك هەمود سەرەڕیی فاڕمەكانننەدە هەمود بە رژ م بە دژ دەس انەدە با كورد یەل  خەبات 
 رژ مخخنش د بخخن رژ خخم ملكەچخخ  نخخنن د نەبخخود  ئامخخادە ئێس اشخخەدە بە كخخورد یەلخخ  بەردەدیمەد هەر پخخێش هخخاتاتە

  ەكەم لە كخورد خە كخ . بكخات سەركوت ئەد  یەدە ئەم تدەدی هەدڵ هەركات كە دەبننێت ئەد  یێك ی بە كوردس ا 
 .تاقنكیدنەدەدی ە لەد هەر ئێس ەش بنننوەد قورسدی تاقنكیدنەدە ەك  لە خای ساتەكاندی

 
 ٢4١٦ی ئایاس   ٣١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رٶژهەاڵت  : سەرچادە

 
------------------------------- 
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 ن تیی درێژخایه اڵیه ساری كۆمه خه رمانێك بۆ الوێژ فه ی گه٨٢
  
 
 
 
 
 
 

 چەکۆ ئەحمەدی

 
 هخای  تخه بوده  كخه دێ، كخه ده رچاد بخه مێخژدددی  لخه خوێنخادی د تخاڵ ڕدددیدی لێك یخه كخیێ، ده مێخژدد  لخه چخاد كاتێك

 ی خاتی ر نا  هكار گخ كا  تننخه اڵ ه كامه  سخاره خه دی نێخوه م لخه  كخه ئخابودری، د ت  اڵ خه كامه سناسخ ، قورسخ  ساری خه
 هێیشخ   لخه بخاس كاتێخك.  بخوده ن ی درێژخا خه كان  ر نخه كار گه د    خه هه ی ده نگدینخه ڕه  گا كامخه ر سه له د کە دین  له

 كخیێ، ده جنهان  م  دددهه د م كه  ه كان  ڕه شه  له باس كاتێك كیێ، ده  د كه كان  ده ته نه ر سه با كا  ئنمپییتودر نه
 كوشخخخ وبڕی  خخخا  ئا مخخخا ، كان  نای نخخخه سخخخ   ده به  كخخخه جودله منلنانخخخا  قڕكیدنخخخ  د اكاسخخختهال  لخخخه بخخخاس كاتێخخخك

 كخیێ، ده  ده عێییقخه عسخ  به   ال خه له هند شخه ی بجخه  ه هه كنمنابخارین  د عوسخمان ، تخورك  س   ده به كا  نننه رمه ئه
 . دێت ژمار ئه به سناس  پیس   كه  مدی ه دددهه ی پله  له د نوێنن ده خا ق  یه  به  كه كانن تننه اڵ ه كامه  ساره خه ننا ته
 

 پخێش بخێ، ك بنانود خه ر هخه  به د اڵتدیرێك سه ده ر هه س   ده به د ك،  ه ده ته نه ر هه كوش وبڕی بگوتیێ كیێ ده  با ه
 كان  ده نخه د  گا كامخه د ئخه كان  تاكخه نخاخ   لخه هنخوی   بێ د ماك  خخه تخادی دینخان  ئامخانج   بخه شخ ێك مود هه  له

 .  دی ه دینه ته نه د ئه دیهاتودی
 
 بگێخڕ ن، عسخدی به د تخورك د ئا مخا  كان  نای نخه ی خوێناد نانخه  ده كخیده د ئخه پخاش كخان  ڕدددیده  به چادێك ر یه ئه

  لخه ، ده هبكات لێ بنیی م ئاس ه  به  مه رده سه م ئه میۆڤێك  كاتێك بێ، ڵ یه له ئێس اش  تا ، سااڵنه مود هه د ئه پاش
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 ی هاڤانخه د خاش نخه هخزری قوربخانن   تخه بودنه  كخه ی میۆڤانخه د لخه شێك به  بێ ه ده د كات ده ئاییر  به ست هه  ده ناخه
 د ماك  خخه  لخه جارێخك هخای  بێ خه ده میۆڤخدی، تخاك   لخه ئخادی ت  حا ه  دین  رهه سه د اڵتدیر سه ده ی ركیده سه ند چه
  ڕدددیده د ئخه پاش كان  تننه اڵ ه كامه  ساره خه ی ده  دینه رهه سه  ده د سانه های  بێ ه ده ش مه ئه د رددن ، ده خاشن  نه

 . خوێناد نانه
 

    نخخده یه اڵتێك  سخخه ده دژی د خسخخت ڕێ ده ر نا  ماده جخخه ین  مخخه شاڕشخخێك  دی،١٩٧٩  لخخه ئێخخیی  كان  ده تخخه نه كاتێخخك
  ده بنیكیدنخه توینخای دی تننانه سخا ه كه د لخه بچودك شێك  به نێو  له ننا هت ڕیس ندی له ڕ ن، ڕیپه د ك اتار د ت  پاشا ه

 . كیی ده دی به ، ڕێژ مه د ئه با ئا  یناتنڤ كیدن  دێنا د دیهاتود،  له
 

 ال ده ت  پاشخا ه اڵت  سخه ده ر یخه ئه  كخه  خانزین  ده باشخ   بخه قاسخملود، ددك خور مود ا  هخه  لخه پێش د كورد رین  ڕێبه
  ركیده سخه مود هخه  بخه نز خك نێو له د نددی ناده  له ماابن اڵم به. دێ ده اڵتێكنا  سه ده  شێوییه چ ردی، رینبه به له ن،نێ ده

 بنخیی  كه ش ێك ننا ته د دیبود  تیید لكه ك ده ت  پاشا ه ڕێژ م  پاش   له  ده بنیكیدنه كاندی، ر نه رینسه سه  سناسننه
  ده ئاسمانه  له د دت ركه ده دی چویرده مانگ  نێو له  ن  خومه ی دێنه ناكاد  له  با ه بود، ئا  یناتنڤ  ده، كییبوده نه لێ
 دیتخخا خخخودی، ری نوێنخخه رمان  فخخه ژێخخی  چودنخخه  ده ڕیسخخ ه د پ چخخه  بخخه كخخا  ڕێكاییده د حنخخزب مود هخخه د  ده خخخویره  دتخخه كه

 د دریبخود،  ن  خومه  به  كه ك هێژمودنننه ڕكێف  ژێی  چوده نه كوردس ا   له كورد ی ده ته نه ردی، رینبه به  له.  ن  خومه
 .س ا ڕیده نددی ناده اڵتدیرین  سه ده ر رینبه به له  منشه هه  له سودرتی دیكان  ڕه دیدی ر سه له
 

 نهادج رمان  فه دی،١٣٥٢ الدێژی یه ی٢٢  له كییبود، ش  پێشكه ی هێژمودنننه د اڵت سه ده د ئه پاندن  سه با  ن  خومه
 ناموسخڵما  دژی  ده موسخڵمانانه   ال خه له جنهخاد  كه یینن ده ئنسالم ئا نن  یی ان  شاره.  اند ڕییه كوردی ی ده ته نه دژی
 درێ ده ر سخه له جنهاد خا  رمان  فخه ی سخانه كه د ئخه خخوێن  تێكخدی حا ه ئخادی  له ئنسالم ت  ر عه شه پێ   به د درێ، ده
 ر سخه له ئخا نن  ركێك  ئخه ك ده  رمانانخه رفه به د ئخه كوشخ ن  د  رمانخه فه د ئخه ، كخه   ه ده ئه شیینگ ی   ده له د  اڵله، حه
 . بێ ده ری فه موسڵمانێك مود هه
 

 قوربخخانن   بودنخخه كخخورد بێ خخادین  ی ڕۆ خخه ییری  هخخه د چخخود،  ڕێوه بخخه كخخورد ی ده تخخه نه دژی  ن  خومخخه جنهخخادی رمان  فخخه
 ی ده تخه نه منخدی   د ژ   لخه یۆر  ێك  كامه. كیی  هند شه د میۆڤ، خوێن   به خودی كیدیس  ده رین  نوێنه تننو ەتن 

 بخاب د ر هادسه سایی ناكادی له دنبودن  د ما وێیین  د ئابودری تانن  ره بێده د دی ست ده له بابنا  د ر هادسه كورد،
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 ی تخه جننا ه د ئه قورباننان  كێشا، كوردیندی اڵت د ر سه به با   پڕددكێن ت تاقه ك   ه ژیره په د م خه. ییتن رۆك  به
 چنیۆكنشخدی  لخه  ا   شخنه دچه له ی نمودنخه پێشخ ی  كخه  ده د  خه ده دۆخێكخدی  لخه خا ا  ناكاد له ی، كه ڕێژ مه د  ن  خومه

 . بنس بود نه
 

 د  ده سخ ێندریبوده ئه لخێ  ا  كه ننهئا  م هه ناكاد له اڵم به بود ، ئنسالم ئا نن   به ند بڕدیمه كورد كان  تاكه ی یۆر نه
 سخ   ده  بخه سخ نا  ده  مانخه ئه مود هخه. كییبود  هند شه د قوربان   ببودنه كاننا  ڕۆ ه م هه كییبود ، ناددێی كافی  به
 مخخاف  دیدیكیدنخخ  تخخادین   تاكخخه  كخخه بكێشخخێ داڵتێكخخدی ر سخخه به بخخاڵ ژ خخا  نالەبخخاری بخخارددۆخێك  تخخاكود دی،  ده كخخه  ه
 . بود خای میۆ   تا   ره سه
 
 كورد نێو  له بێ ادی  میۆڤ  ییری  هه  به د بود، خوێنادی ڕێك  شه سپێك  ده كورد، ر سه له  ن  خومه جنهادی رمان  فه
 تخاقمێك  ی ئنخییده د د سخت قوربانن   بودنه ڕێژ مدی، كان  ڕ زه  له تاد  اڵه هه د  ساد لكه میۆڤ  ییر هه  ا  ده  به د

  رده رده پخه هخای  بخوده ، ده  نننخه خومه   ال خه له  كورده كوش ن   به دی  دی   ڕه د ئه. میۆ   یی ئاده د ست هه  له ری بێبه
 سخخ   به مه  بخخه  ده خا انخخه یێخخدی له  كخخه كا  پاسخخدیره د خە اخخا   ك ده پچخخڕیدی دسخخار هه خخخوێنڕێژی  ێك كامخخه بخخودن 

 د بود، سودر كورد كان  ڕۆ ه خوێن   به س نا  ده كوردس اندی له ی انهس كه د ئه. دتن كه ده ڕێ ده كافی، كوردی كوش ن 
 ش نودكخه هه تخا د اڵت سه ده كورسن  ر سه  چودنه پاش ی لماند، سه اڵتدیری  سه ده با خا ا  تن  خاشازمه  شێوییه د به
:  دی خه لێیه پیسخنار.   بخه ده  ڕێوه هبخ داڵت  كخه   خوێنڕێژینخه د ئخه د بڕ اردینخدی ، د اڵت سه ده ی ده ره سه ئاس   له ر هه
 ر   به ڕێوه به  له توینن ده كیدبێ، ت  اڵ ه كامه د سناس  كاری به س نا  ده میۆڤ خوێن  ڕش ن   به  كه سانێك كه لا یه

 خشاندنێكچاد  به  پیسناره م ئه اڵم  ده  ؟ بكه  رده رده په ك نڤ ئه د دتود ركه سه ك   ه ده نه د بن، دتود ركه سه داڵتدی
 فیۆشخ ن  د كخڕ ن د كارهێنا  بخه ژیری، هه الڕێدیبەرینە، به ی ده كیده   ، نده یه كا ، تننه اڵ ه كامه  تادینه ی ڕێژه  به

  ده بێ خه ده ڕدد  بامخا  د دێ كخه رده ده ڕددن   به ، د كه ت  بابه یۆر د ت  اڵ ه كامه ناهن  ته ئاس   د ر، هاشبه ی ماده
 چ بكخوژی  سخ ن  ده به اڵت سخه ده د جنابنیی ، كوش وبڕی د  ده سڕ نه د  ن  خومه جنهادی رمان  فه د ڕ شه سپێك  ده  كه

 .  بوده  ددیده به ئاكامێك 
 

  كخه ، ییتخوده پێشخ  له ئێخیی  ی د كخه كان  ده تخه نه د كخورد ی ده تخه نه ر رینبخه به ی ته سناسه د ئه های  به ئێیی  داڵت 
 ئاس   تا ی داڵته د ئه اڵتدی؛ سه ده  له  ده مانه با ت ، كننه ره سه ئامانج  جنابنیی  د كا  ده ته نه ی ده سڕ نه د پاك اد

  دی داڵته م له كاندی بویره مود هه  له  یی  قه د   انددده یه ئابودری د سناس  ت ، اڵ ه كامه كان  بویره  له پودچبود  ما ه



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

137 
 

 .  كیددده ڕ تێپه سودری هێڵ 
 

 ژ خان  ب خوینێ  كخه تاكێخك ر هخه ژ خان  بخا تا   ره سخه پێو سخ ن   ێك كامخه ئامی كخا  ، نخدی بنیمه لودمخای ئابییهام
 د تا ن ی ن ره سخخخه  خااڵنخخخه م ئخخخه  كخخخه ی ده ئخخخه ر سخخخه له  پێخخخدیییه د ، كخخخیددده س ننشخخخا  ده ببخخخات،  ڕێوه بخخخه تا   ره سخخخه

  بخخه كخخید  سخخت هه تا  ، ره سخخه ی ده دینخخه حه ابخخ شخخوێنێك د خخخاریك  یینگ ی ننخخا  كخخه كخخید ، ژ خخا  بخخا پێو سخخ  ی نن
 د ئخه دیننشخ وین   لخه رچاد بخه  ێك  كامخه ئێییندی  له  كه  ئاشكیی ه د ڕدد  ،...د  ما ه بنه د ینیی  لێ ڕێز د ناهن  ته

  كێشه ڵ یه له خاریكدی، د نا رپه سه دیبننكیدن   له د ژ ا  بژ وی س هێنان  ده به با د ژیر دی ، هه هێڵ  ژێی  له  داڵته
 نێو  له ت نانه ته د ، لێهاتوده  ا   خه د د  خه ك ده ددی داڵته د له ت  اڵ ه كامه ناهن  ته. دڕدد  ره به قودڵ ییف   د

 د سناسخخ  د ت  اڵ خخه كامه سخخ درێژ   ده تیسخخن  مه دیم رده بخخه د نخخاكیێ  نش ڕێخخژه ناهن  تخخه  بخخه سخخت هه شخخدی ما ه بنه
 كان  تاكخه مود هه  به رۆك  به ناڕدد ، دیهاتودی  له تیس د  ده سودڕێ ه ده دی داڵته د ئه وین دیننش  مێشك  له ئابودری

  كخه یینخن ده ڕددن  بخه بیدبخێ، ر سخه به ژ اننخا  ئێیینخدی  لخه كخورتنش ك   خه ماده بخا ی سخانه كه د ئخه.  ییتخوده  گا كامه
 د ئخخه د  اڵتدیری  سخخه ده   ال خخهەل كا  میۆڤخخه بخخا دینخخا  ێخخزڕ د ینخخیی  لێ ڕێخخز  كخخه ، یی خخه  گادی كامخخه ر سخخه به دی دۆخێكخخ 
 ڕێژ مخ    ال خه له دتود، پێشخكه جنهان  مود هه  ی دینه پێچه  به د خولنا  ته بوده ڕیس ندی له  ، به ده ی ڕێوه به ی سنس مه
  دیتخخه كه. لمێنێ بسخه ی كخه دینه پێچه ی ده ئخخه ر یخه مه كخیێ، ده  ی سخخه یومخا  جێخ  د تادینبار بخخه س كخه مود هخه  ده ئێیینخه

 یینگ خی ن  له كێك  ه  ما ه، بنه كاڕی د  ما ه بنه.  نوقسانه  د كه كان  ته بابه ك ده لێناننش ڕێز د ڕێزییتن یش   به
 مخخیۆڤ تخاكێك  مود هخخه د  ننخه ك  جنادیی نخخه هخن   ده، بنیكیدنخه جخخاری د ئخا نن د ی یخخه ڕه د  میۆڤخه كان  پێدید سخ ننه

 كخان  ڕۆژه م كخه  ه  لخه ر هخه ئنسخالم  كامخاری ڕێژ مخ .   خه ما ه بنه  بخه پێو سخ   بێ، نێكنشدی مه ته ر هه  له ت نانه ته
 كوشخ ن. كخید  ردڕددی به  ده شانه  وه هه ڵ یه له د پژیند، لێك كان  ما ه بنه ی بناغه  شێوه ییری  هه  به ، ده اڵتنه سه ده
 ت  سناسخه كیدن  د پێڕه های  به دیێو ی د ارده ییتن  ره په دسارپچڕید، هه پنادساالر   هزری كیدن  ییڵ ئنعدیم، د

 د ئخابودری هخای  خا  ده  بخه اڵ  تخه ی ڕێخژه ی ده ریبودنخه به ئا نن ، د نامودس  كوش ن  ی ڕێژه ی ده بودنه ری به ،  ه هه
  لخه رچاد بخه ك   خه ڕێژه بخا  ما خه نهب كخاڕی سخ چودن  ده له كخان  هاكاره  لخه شخێكن به ، د كخه فخاك   یۆر د ت  اڵ ه كامه

 .ئێیی  دیننش وین 
 

 كان  تخخه جننا ه  بخخه دخای ڕیسخخ ه نخخد   پێوه شخخێوییێك،  بخخه د ركامخخه هه پێكخخیی، ی ئامخخاژه كخخورت   بخخه ی دینخخه ئه مود هخخه
 شخ  به   خه دینه له.   خه هه یۆرتیی ی شاریده ن  ال ه بێگوما  بكیێ، با دردتیی ی ده خوێندنه ر یه ئه د   ه، هه  ده ئێیینه

 ئێسخ ا  كخه ی ده ئخه اڵم بخه بخن، ئاشخكیی د دێ بكخه رچاد بخه دیهخاتوددی سااڵن   له كا  تننه اڵ ه كامه  ساره خه یۆری ره هه
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 بخودن  پودچ ما خه د دیڕمخا   لخه ڕدد دی، فاشنسخ ه د د ك خاتار  اڵته سخه ده م ئخه ر   كار گه ژێی له ئێیی  داڵت  ، ڕددنه
  یی  قه د له خاما  ننش مان   شه به پاریس ن  با كورد داڵتپارێزین  د چاالكا  رك  ئه دی نێوه م له د ،  ه نه ال ه مه هه
 رنگاری بخخه  ده سخخ نار نه هه  بخخه بخخێ ده اڵت ڕۆژهخخه كوردسخخ ان  تن  اڵ خخه كامه چاالكخخان  د  یینگخخه لێگ یخخه ، دیڕمانخخه د

 . ده ببنه ئێیی  ڕێژ م     ده ته نه  دژه ت  سناسه
 

 ٢4١٦ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -کوردس ا  مند ا  ما پەڕی : سەرچادە
 

------------------------------ 
 

 دژ بە کوردان” فەرمان“
 
 
 
 
 
 
 

 مینی دئه ممه زا محه ره

  
 کوردسخ ا  رۆژهەاڵتخ  لە کخورد یەلخ  د بەیشخ   ئێخیی  یەالنخ  د یۆکخ  لە  ە مێژددی رۆژێک  یەالدێژ، ی٢٢ رۆژی

 ریس ەدخای هادکاری د چادساغ  بە شا محەممەدرەیی پێوەندەکان  د دەست دی١٣٣٢ لەسا   د رۆژە لەد. ەتا بەت ب
 د خکە جارێک  با چەشنە  بەم دید ئەنجام موسەد ق محەممەدی ددک ور یەلن  حکودمەت  بەدژی کوددتا ا  می کا، ئه

 هە سخخخودڕیدە لەسخخخێدیرەدین  د یخخخیتن کوددتخخخا ە، ئەم ددیبەددیی. کێشخخخا ەدە دی ئێخخخیی  بەسخخخەر بخخخا   د ک خخخاتاری
 کوردسخ ا  دێمخاکییت  حنزبخ  رێکاس نەکان  د تەشکنالت کوردس اننش لە د پێکید دەس   دی ئێیی  لە  ەکا  سناس 

 دە خا  د پاشخا ەت  رێژ مخ  سخەرکوتکەرەکان  هێخزە پەالمخاری بەر کەدتنە کوردس ا  یوندەکان  د شار یۆربەی لە
 .کیی  بەند اانەکا  رەدینەی د دەسبەسەر حنزب ەندیمان ئ د کادر لە کەس
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 ی٢٢ لە دیتە ددیتخی، سخاڵ٢٦ رێخک کە  ە مێخژددی بخا ە کوردسخ ا  رۆژهەاڵت  لە کورد یەل  با هەردەها رۆژە ئەد
 کخورد یەلخ  بەدژی جنهخادی فەرمخان  ئنسالم ، کاماری دیمەیرێنەری د رێبەر خومە ن ، هەتادی، ی١٣٥٢ یەالدێژی
 د دەرکخخخییدە کخخخورد لەدژی فەرمخخخا  جخخخاری  یۆر دەبننخخخنن دی نەتەدەکەمخخخا  هخخخادچەرخ  د کخخخا  مێخخخژددی لە. دەرکخخخید

 د سخخەرەڕۆ دەسخخەاڵتە د دیینخخیکەر د بێگخخانە هێیشخخ  د بەکخخامەڵ کوشخخ اری د قڕکخخید  بەر کەدتخخاتە نەتەدەکەمخخا 
 د دریدسخێکان  سخەر کخیدبێ ە یش هێ کورد یەل  کە نەبودە ئەدە پەالمارینە د هێیش ئەد هاکاری. دیپڵاسێنەرەکا 

 تی ن سخخەرەتا   دیدیی د بخخودە کخخورد کە لێخخدریدە فەرمخخان  بخخا ە کخخورد بەپخخێچەدینە بە کخخود کخخیدبن، لێ ی”تەعەدی“
 رێک کید ، سە ی چادێک بە کوفی د کورد د، کوردس ا  سەر با خومە ننش جنهادی فەرمان . کیددە خای مافەکان 

  .بودە ئنسالم  کاماری د ک اتار   د سەرەڕۆ   با ملنەدی  د کورد نەتەدەی مافاوییی لەبەر
 

 ئەرتەش هێزەکان  لە کەس هەییر سەدی  کوردس ا ، هەمەال ەنەی یەمارۆی دێڕیی فەرمانە، ئەد دەرچودن  لەیەڵ
 د کوردسخخ ا  سخخەر کخخیدە هێیشخخنا  شخخەڕەدە، پێشخخکەدتودی کەرەسخخ ە ەک  هەمخخود بە بەسخخنج، د پاسخخدیری  سخخپای د

 بارددمخا  رێخژ م فیۆکەکخان  ال ە  لە کوردسخ ا  شارەکان  یۆربەی هێیشەدی لەد. هە گنیساند خوێناد ا  شەڕێک 
 بخێ بە کخورد بێ ادین  الدین  لە کەس دە ا  لەدەش جگە. کاتناشا د تاپ ئاییی بەر کەدتنە یوندەکاننش د کیی 
 پخخخاش  لخخخه رێژ، خخخخوێن خە اخخخا   بەدنخخخاد، جەلخخخالدی بەدەسخخخ   کوردبخخخود  تخخخادین  بە تەننخخخا د بە خخخگە ەک هخخخن 

 .کیی  کوژ کامەڵ کوردس ا  یوندەکان  د شار دیینیکیدنەدەی
 

 شەڕ لە د نەما ەدە دەاڵم بێ کان  فندیکاره پێشمەریە د کورد ریپەڕ وی یەل  ال ە  لە تادینانە د هێیش ئەد د ارە
 لێخدین  دێخڕیی تویننخا  رۆ ەکخان ، د دکخور یەلخ  ناسییدە، مانگە سێ شەڕی بە کە دێنەدی کەم  ەک  بەربەرەکانێ د

 خخاڕیییی ئەد پخاش  له. بشکێنن  تێک ئنسالم  کاماری دڕندینەی هێیش  سەرکوتکەرەکا ، هێزە لە کوشەندە یەبیی
 دەرکیدن  ددیی مانگ سێ دیتە ،٥٢ خەیە وەری ی٢٦ لە بود ناچار خومە ن  کە بود دێنە ەدی کەم   ه بەربەرەکان  د

 لە کورد کێشەی چارەسەری د دینوس ا  دیدیی د بنێیێ کورد یەل  با خوییینە ئاش   بەڕدی ەت  پنامێک فەرمانەکە،
 ئنسخخالم ، کامخخاری ال ە  لە شخخەڕ ریییتنخخ  د خخخومە ن  پە خخام  دەرکەدت ددیتخخی هەردەک د خخارە. بکخخا دتخخودێژ رێخخ 

 بەرینخبەر لە خاڕییی خا  توینخای ال ەک لە رێخژ م دەسخەاڵتدیرین  دی ریسخ   لە د بخود د خار پێوە ننایپاک  کەم ی ن
 د خاڕێکاسخ نەدە بخا دەیەڕی  دەرفەت د کخات لە د خکەش ال ەکخ  لە د نەمخابود دی کوردس ا  پێشمەریەی هێیش  دژە

 .بەرباڵدتی د تی بەر ن هێیشێک  با کید  خاتە ار
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 نخوێنەرین  لەیەڵ دێژەکا دتود د دینوس ا  لە دێماکییت حنزب  د کورد نوێنەرین  یۆری نویندنێک  نەرم  سەرەڕیی
 د شخار سەر کیدەدە هێیش  د کە جارێک  با رێژ م کورد، دیخوییەکان  د د ست لەیەڵ پێوەندی لە ئنسالم  کاماری

 لە ئنسخالم  کامخاری دی  ننشخان  شخەڕە ئەد. سخەپاند کخورددی یەلخ  بەسەر خوێنادی شەڕێک  د کوردس ا  یوندەکان 
 د  نننخه ئێیینخ  د خکەی نەتەدەکخان  د کخورد کێشخەی ئاشخ نانەی چارەسخەری توینخای د  ت یەرفننخه دی خای  ەت  تەدید
 مەکای دەک کوردس ا  سەر با دددبارە هێیش  لەیەڵ د ارە.  نننه کا   نه نەتەده مافە د نەتەدە بە بادەڕی دی لەجێ

 د تاکەکەسخخخ   ە ئخخخاییدی د  ەکا  سناسخخخ  رێکاخخخییدە د حنخخخزب سخخخەر بخخخا هێخخخیش ئێخخخیی ، سەرینسخخخەری لە خخخخاڕیییی
 لەیەڵ شخەڕ ئخاییی هە گنیسخان  پخاش  لخه یە شخ ود بەدەسخەاڵت تخایە رێژ م . پێکید دەس    ەکاننش کامەاڵ ەت 

 پخێگەی د جخێگە چەشخنە  بەم د کخید کخپ ئێیینخ  خە کخ  کخامەاڵن  ئایید اوییینەی دەنگێک  هەر ال ەک لە عێڕی ،
 لەد نێخخونەتەدە   ی کامە گخخه د جنهخخا  یشخخ ن  یدڕییبنخخ د خخکەش ک  ال خخه  لخخه د کخخید پ ەدتخخی خخخای سخخەرەڕۆ انەی
 بەربخخاڵدی هێیشخخ  مخخادەی لەد. بخخید دی بەالرێ دە کخخید کخخورد نەتەدەی بە دەرحە  د کوردسخخ ا  لە کە جننا ەتخخانەی

 بێ خادین  خە کخ  لە کەس هەییر دە خا  د کخیی  خخاپودر کوردسخ ا  الدێخ  د یونخد سەدی  کوردس ا  سەر با رێژ م
 بەبخخێ ی نخخدینەکا ، لە کەسخخنش هەییری  د کخخیی  کامە کخخوژ ئنسخخالم  کامخخاری جننا ەتکخخارین  ەسخخ  د بە کوردسخخ ا 

 قڕکیدنخ  بخا خخومە ن  جنهخادی فەرمخان  تویننخا  رێژ م جننا ەتکارین  دی ریس   لە. دری  لەسێدیرە کید  دیدیا  
 .بەڕێوەبەر  بەباش  نەتەدەکەما  بەیە انەی بێ سەرکوت  د کوردس ا 

 
 لە ئنسخخالم  کامخخاری یشخخ ن  سناسخخەت  خخخومە ن ، جنهخخادی فەرمخخان  بەسخخەر سخخاڵ٣٧ تێپەڕ نخخ  پخخاش  لخخه ئێسخخ اش
 رێخژ م ی نخدینەکان  لە  نننخه رۆژ. بەردەدیمە هەردی بخڕ د کوشخت د سخەرکوت د نەیاڕیدە کورد یەل  لەیەڵ پێوەندی

 یناننخا  د رێژ م کدیرین  چه ننشانەی ێنەنەکی کورد کا بەرین  سنودرەکا  ر سه  له د نەدرێن لەسێدیرە کورد الدین 
 کوردسخخخخ انەدە رۆژهەاڵتخخخخ  بە هەر دیخوییەکخخخخان  د کخخخخورد یەلخخخخ  لەیەڵ دژی ەتخخخخ  سناسخخخخەت . نەسخخخخ ێندرێ  لخخخخێ

 د خخکەی پارچەکخخان  مخخاف  کیدنخخ  دیبخخنن لەیەڵ دژی ەتخخ  ئنسخخالم  کامخخاری دەبننخخنن هەردەک د نەبەسخخ ییدەتەدە
 مەحکودم سەرەڕیی رێژ مە ئەد. دەیێڕێ خای تێکدەرینەی نەخش  بکیێ بای کشێوە ە ر هه  به د دەکا کوردس اننش

 د مخاف تی ن سەرەتا   کیدن  پێشێل لەیەڵ پێوەندی لە میۆڤ، ماف  لە کار دیکاک  رێکاییدەکان  ال ە  لە کیین 
 . دیمه رده به رەڕۆ  سە د د ک اتاری سەپاندن  بە درێژەدی  د ئێیی  یەالن  سەرکوت  لە کا ،  ه ئننسان   ە ئاییدی

 
  ەک، ریسخ   چەنخد هێنخانەدەی دەبنی یەلەکەمانەدە، بەدژی ”فەرما ”دەرچودن  سا ەی٣٧ د یەالدێژ ی٢٢  ادی لە

 حنزبخ  پێشخمەریەکان  قارەمانخانەی خخاڕیییی د بەربەرەکخان  سەرەڕیی  ە؛ بەجێ بێت ئاییردەر ش رەنگە هەرچەند
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 د نەبودبخا نێوخخا   شەڕی د کێشە ئەیەر یوما  بێ کوردس ا ، د کەی ان  ەک سناس  رێکاییدە د حنزب د دێماکییت
 بە دە  خخوین  یەلەکەمخخا  چودبخخانەدە، دی دددژمخخن بەیخخژ  ەکگیتخخوددی بەرە ەکخخ  لە  ەکا  سناسخخ  رێکاخخییدە د حنخخزب
 دەبننخنن دەشلە جگە. بکا سەرکوت  نەتوینێ ددژمن د بوەس ێ ەدە دی ئنسالم  کاماری بەرینبەر لە بەیوڕتی د درەتی

 دێخخخخخڕیی بەدیخەدە کخخخخخاببنەدە، دی بەرە ەک لە نە خخخخخان ویننوە رێکاخخخخخییدینە د حنخخخخخزب ئەد هەر نەک مخخخخخادە ەدی لەد
 لێکخخدیبیی  د لێک خخیییی  د باڵدی د پخخیش تودشخخ  دالت، نێوخخخای لە ریسخخ ەقننە خەبخخات  مە خخدین  لە دددرکەدتخخنەدە

 سخااڵن  دەک نە خان ویننوە بخێ هخا ەک هەر بە ئەیەر ە،دێماکییتنشخەد حنزبخ  بە رێکاییدینە، د حنزب ئەد. بود 
 د خە خخک سەرشخەقام  هێنخخانە توینخای بخخکە ، چەکخدیرینە خەبخخات   خا  چەکخخدیرینە بەربەرەکخان  شخخارش سخەرەتای

. بود  نخه دتود رکه سخه د چخاالک دی  بخویره م لخه پێو سخت ی ریده  به د  بوده سنودردیر مەدەننشنا  خەبات  کیدن  بەهێز
 لە کخخورد یەلخخ  بخخودن  ئەک نڤ یخخیەدی لە  ەکا  سناسخخ  رێکاخخییدە د حنخخزب تێکاشخخان  دیهخخاتودی  نننخخه دەدیلە شخخک

 نێخخو لە نەتەدە خخ  شوناسخخ  د هخخزر ک ال خخه  لخخه تێبکاشخخن دەبخخێ رۆژهەاڵت حنزبەکخخان  د دی ە کوردسخخ ا  رۆژهەاڵتخخ 
 بیدنەسخەری بخا خا خا  تویناکخان  د هێز هەمود لە د کەش ک  ال ه  له د بکە  بەهێز دی کوردس ا  خە ک  کامەاڵن 

 .دەریی  کە ک نەتەدە   رییار   با خەبات پێناد لە خە ک خەباتگێڕینەی درەی
 

  ده باته باڵد دی”کوردس ا “ ی رۆژنامه ی٦٢٦  ژماره لە
 

 ٢4١٦ی ئایاس   ٢4: ڕێکەدت   -کوردس ا  د کورد  ما پەڕی : سەرچادە
 

------------------------------- 
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 ی گەالوێژ و فتوای جیهادی خومەینی بۆ سەر کوردستان٨٢
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژی گەورەژووری ڕاوێژ

  
 :خوێنەری هێژی

 
ی ١٣٩٥ی یەالدێخخژی ٢٩د  ٢٢بخخابەت  بەردەسخخ ت دتخخودێژی یەدرەژددری ڕیدێخخژە لە ڕی ە ەی تلێگخخیی  کە شخخەدەکان  

لەیەڵ بەڕێخخز عەبخخددداڵ  "ی خخخومە ن  بخخا سخخەر کوردسخخ ا ی یەالدێخخژ د ف خخویی جنهخخاد٢٢"هەتخخادی لە سخخەر مخخژیری 
ئەنخدیم  دەسخ ەی بەڕێخوەبەر    ،”ئنمخا  مورددە سخ “ڕەسود  ، چاالک  سناسخن  کخورد د بە پێشکەشخکار   بەڕێخز 

 .یەدرەژددری ڕیدێژ، ئەنجام دریدە
 

 ە؟ی یەالدێژ چ ڕۆژێک٢٢ی یەالدێژ بکە ن، ٢٢بە یش   سەرەتا ئەیەر بکیێ باس لە : ڕیدێژ
 

ڕۆژی بنست د هەشت یەالدێژ ئەد ڕۆژە ە کە  انزدە کەس لە فڕۆکەخانەی سنە لەدیر دری ،  انزدە کەس   :ڕەسو  
 بێ ادی  کە بە بڕ اری بەرپیسان  تاری  نیینە بەر یوللخەدە

 
 

 

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/08/farman-jehad-khomayni-28-mordad-kurdistan١١١١١١٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٧٧٦٦.jpg
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 عەبدوواڵ ڕەسووڵی

 
ە دشخە ەک  شخەرع  کە کخ  دەریخیت؟ خومە ن  بە دژی یەل  کورد، ف ویی جنهادی دی، باچ  با ئەد کارە ل: ڕیدێژ

 لە بنەڕەتدی مەیەر جنهاد با سەر کافیەکا  ننە؟
 

ئەم مانا ە نەک لە بویری ئا ننننەدە، بە کود . بەکارهێنان  ئەد دشە  ا  خود جنهاد، مانای یۆری هە ە :ڕەسو  
مێژدد خ  د ئخا نن  لەبەرچخاد لە الی کورد مانای جنادییی هە ە، با دەاڵمدینەدە بەد پیسنارە دەبێت ددد ڕەهەندی 

لە ڕدینخخخگەی ئخخخا ننننەدە بەد مانخخخا ە ە کە کخخخورد موسخخخڵما  ننخخخنە د جنخخخا لەدەش دژی ئخخخا نن  ئنسخخخالم . بگخخخی ن
دەس ادەتەد،ە ئەمەش لەبەر ئەدە بود کە کورد دیدیی ماف  نەتەدە   دەکید د یوتە ەک  جنخادیی لە ناسخنونالنزم  

مێخژدد نەدە، هەمنشخە ددژمخن، بە ئخا نن کخوردی سخەرکوت کخیدددە  خا  بە  لە ڕدینخگەی. هەبخود ئێیین  د ئنسخالم 
ڕیس   بڵێم یەدجانددد ەت ، خخومە ننش دەک ددژمنخ  کخورد د دەک کەسخێک  ئخا نن  ئەد چەکەی لخه دژی کخورد بە 

 .کار هێنا
 

 خەسارەکان  ئەد شەڕە با کورد ئەیەر باس  بکە ن چ بود؟: ڕیدێژ
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 ئیمان مرادوەریسی

 
بێگوما  ئەد بڕ خارە د ئەد شخەڕە د بخودن  هەنخدێ ال ەنخ  ئخا ننن  خزمەتکخاری تخاری  بخودە هخای ئەدەی  :ەسو  ڕ

کوردس ا  دیبەش بود بەسەر بخاش د جخاش د بێال ەنخدی، جنخا لەدە تیسخ  ڕددبەرددبخودنەدەی ئخا نن  لە نێخو د خ  
انە کورد ئەدەی با ما ەدە تەننا خاڕیییی جنا لەم. خە ک چاند، هەرچەندە ئا ننێک  ساخ ە ە د ڕیس ەقننە نننە

 .د خوێندی  بود د بەس با ە ڕددەڕددی شەڕێک  نەخوییرید بود نەدە
 

ی یەالدێژ دەکیێ،  ەکەم ناد، نادی چەمیینە کە دێ ەدە بنی، چەمڕی  کێ ٢٢کە باس لە ف ویی خومە ن  د : ڕیدێژ
 بود د لە کوردس ا  چ  کید؟

 
ئا نن  شنعە بود کە لە ئەمی کا خوێندبودی د لە لوبنا  دەدرەی شەڕێک  چی ک   چەمیی  کەسێک  فارس  :ڕەسو  

د دژە چی ک  بننێبود لە ال ەک  د کەدە چود  پێشمەریەش شەڕی چی ک  بناغەی کاری بخود، چەمخیی  لە ئێخیی  د 
 .لە نێو بەرپیسان  نوێ شارەییتی ن کەس بود با شەڕکید  لەیەڵ کورد

 
ەدینەکا  لە کوردس ا  لەد کاتندی باسێک  بەر خنە، خە اخا   د حەسخەن  ئەد کخات چنخا  باس لە لەسێدیر: ڕیدێژ

 بەسەر کورد هێنا؟
 

خەلاا   نوێنەری خومنن  لە کوردس ا  بود د حوکم  . دەمهەدێت ڕۆ   ئەد ددد کەسە بە جنا باس بکەم :ڕەسو  
یا   کیدن  سە یدسەمەری ئەنجام دەدی با خە اا   کەسێک بود کە لە کوردس ا  دید. ڕەهای با کوشت د بڕ هەبود

خە اا   . نمودنە کامە ێک خە ک  ڕ ز دەکید د دە ژمارد ، ژمارە جودتەکان  لەدیر دەدی د تاکەکان  ئایید دەکید
 .کەسێک بود کە دیدیا   کیدن  پەنجا کەس  بە دە خولەک ئەنجام دەدی د حوکمنان  جێبەجێ دەکید

 
ومی ە بود، کەسێک  شنعەی ناحا   د توندڕەدە کە ڕۆ   یۆری لە شخەڕی نەغەدە حەسەننش کە بەرنوێژی هە ن  ئ

 .هەبود د سەدی  کەس  مەدەن  کوردی بەدەس   خای شەهند کیدددە
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بەن  سەدر کە ئێس ا خای هەاڵتودە،  ەکێک لەد کەسانە بود کە قامک  بە دژی دکورد ڕیدەشاند د فەرمان  : ڕیدێژ
 ی اتی باما  باس بکە ، دەدری بەن  سەدر لەد ف وی ەدی چ  بود؟دی کورد قڕی  بکە ، دەکیێ 

 
بەن  سەدر کە یەدرەتی ن دەسەاڵتدیری ڕەسم  ئێیی  بود، بڕ اری دی ئەرتەش د سوپا پوتنن دەرنەهێخنن  :ڕەسو  

ە تا کوردس ا  دەیینەدە لە کاتێک کە خومە ن  ف خویی دی، بەنخ  سخەدر جێبەجێکخاری بخود ئەمەش بە مانخای ئەدە 
 .هادتادین  خومە ننە با کورد

 
 کورد لە هەمەبی ئەد ف وی ە چ  کید؟: ڕیدێژ

 
کورد لەد قوناغەدی تەنها بەرییی د لە قاددین  پێکیی، لەبەر ئەدەی داڵتان  یەدرەی جنهخا  یوێنخا  لە  :ڕەسو  

 ن  بە دژە بی  اننخخخا خخخخای خخخخومە ن  یە انخخخدە دەسخخخەاڵت د شخخخاڕەد ش لە ڕێگخخخای تخخخودەدە خخخخومە. کخخخورد نەدەیخخخیت
ئێمپی النست دەیین  د ئەمی کاش کوردی بە بەرەی شاڕەدی دەیین  ئەمەش بخودە هخای ئەدەی کخورد تەنهخا پشخت بە 

 .خای ببەس ێت
 

 دەدری حنزبەکا  د بەتا بەت  دێموکییت د کامە ە لە هەمەبی ئەد ف وی ە چ  بود؟: ڕیدێژ
 

لەبەر ئەدەی کورد خخا   کخخید ڕۆ خخ  ئەرێننخخا  هەبخخود،حنزبەکخخان  خخخارهەاڵت کە ڕێبەری ەتخخ  کورد خخا  دە :ڕەسخخو  
بەرەد ئاریس ە ەک  باش  سناس  ڕێبەری کید د ڕێگا ا  نەدی بکەدێ ە نێو تاڕێکەدە کە تاری  دەد ست ئەد تاڕەش 

 .دردس بودن  شەڕی د ن  د مەیهەب  بود
 

انە، ییننار نەکخخا  لەمبخخارەدە  ەکێخخک لە ناسخخەکان  ددیی ف خخویی خخخومە ن ، لە سخخێدیرەدین  خە کخخ  کوردسخخ : ڕیدێخخژ
 ؟چنن

 
ئەیەر ئێمە بە دردی ئامارما  نەبێت، ئامخارێک  یشخ نما  هە ە لە ددیی ئنخنقالبەدە تخا ئێسخ ا ی خاتی لە  :ڕەسو  

کوژرید ، لەمانە نز کەی دە هەییر خا  پێشخمەریە حنزبەکخا  بە هەمود خا  بخود   پەنجا هەییر کەس لە کوردس ا 
سەبارەت بە لەسێدیرەدیننش دەبێت بڵێم فڕۆکەخانەی سنە د ئەد . دەن  د بێ ادی  کوژرید دیتە چل هەییر کەس  مە
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یاڕس انانەی کە لە هەندێ شار نادی لەعنەت ئادی ا  لە سەرە، بە گەی تەدید  با ئەدەی بزیننن چەندە لە کورد 
 .لەسێدیرە دیدە

 
 ئەدتا لە ال ە  ڕژ مەدە لە کوردس ا ، چنە؟ بە کافی ییننن  کورد د ئەیەری دددبارەبودنەدەن  ف ویی: ڕیدێژ

 
ئەم جارە کار گەری نابێ،  ا  دەبێ حکومەت  ئێس ا ف وی بخدی کە بەشخ  یۆری کخورد دژ ەتخ   خا  دەبێخت  :ڕەسو  

حکودمەتێک  د کە بێ ە سەرکار کە ئەد ش ئا نن  نابێ، جنخا لەدەش ڕەدتخ  ڕدددیدەکخا  لە قخایینج  کخوردە بخا ە 
 .  ف وی کار گەری لە سەر کورد نابێ بەاڵم تەننا دەتوینێت هێز ک  یۆرتی با ددژمن کا بکاتەدەبە شێوەی سیددش 

 
 چ پە وەند نەک لە نێوی  ف ویی جنهادی خومە ن  د ئەنفال  سەدیم حوسێندی بودن  هە ە؟: ڕیدێژ

 
د کخخورد بە موسخخلما   هەر ددد خخا  دژە کخخورد . پە وەنخخد نەکا  یۆر ، هەر دددینخخا  سخخەرچادە ا  ئخخا ننە :ڕەسخخو  

نایینن، ئەمنا  بە ڕدینگەی شنعە د ئەد  ی سون ، هەر ددد ا  هەد   قڕکیدن  کورد دەدە  بەاڵم جنادی شخن، بخا 
 .نمودنە لە ئاس   سەرکەدتن د ئەنجام د چاننەت  جێبەجێکید  جنادیی 

 
ئخا نن  ببەسخ ێ ەدە، ئەدەتخا  ئێس اش کامخاری ئنسخالم  یۆر هەدڵ دەدی کێشخەی نەتەدە خ  کخورد بە کێشخەی: ڕیدێژ

نخخوێنەرین  کخخوردی مەجلخخنس بە نخخادی نخخوێنەرین  سخخوننەکا  لە هەمخخبەر مێهخخیی  مخخود یی دەدێسخخ نەدە، ئامخخانج  ئەد 
 سناسەتە چێە؟

 
بە مەیهەب  بکە  د لەد ڕێگا ەدە دددبەرەکخ  د چەنخدبەرەک  لە نێخو  هەد دینە با ئەدەی کێشەی کورد :ڕەسود  

لە سخخەرەدەی ئەمخخانەش لەد ڕێگخخا ەدە کخخورد  نخخادەڕۆک  خەبخخات  کخخورد بەرنە ژێخخی پیسخخنارکخخورد دردسخخت بخخکە ، 
 .بسڕنەدە

 
ئێیی  هەدڵ دەدی کێشەی کورد بکاتە کێشەی سون  مەیهەب ، ئەمە چەند ن ڕەهەنخد د خەسخاری هە ە، ئخێمە لێخیە 

کاتێخک کێشخەی کخورد .   هە ەهەدڵ دەد ن هەندێ ال ەن  ش  بکە نەدە، هەردیکە دەیینن لەنێو کورد شخنعە د سخون
لێخیەدە کخورد بەشخێک  یۆر لە دیەی بخا . ببێ ە مەیهەبخ  بەشخێک لە کخورد دەبێخ ە خخادە  مخاف د بەشخێک  بخێ مخاف
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 ەک ی سڕ نەدە تەرخا  دەکات، با ددژمننش کێشە ەک بە نادی کورد بخودن  نامێنێخت د بە پێخ  پێخوەری ئێسخ ەش 
 .ە ش ێک کە ددژمن دە هەدێتکوردی سون  بەرەد سەلەفنەت دەڕدی، ئەمە 

 
ڕۆژەی سنە بکە ن د تاددتوێ  بکە ن، ئەد شەڕە بخا چخ  بخود د خەسخارەکان   ٢0حەی دەکەم باس لە شەڕی : ڕیدێژ

 کورد لەد شەڕەدی چ  بود ؟
 

شخخەڕ   شخخاری سخخنەی خوێنخخاد   لێنێنگیید کخخ  د خخکە بخخود بەاڵ م بەدیخەدە بە هخخای پێشخخکەدتود نەبخخودن   :ڕەسخخو  
. د دەسەاڵت لە الپەڕەکان  مێژدددی بزر بود تا کابخان  ڕدد خدی د د سخا  بە دردی خوێنخدنەدەی بخا کخیی ڕییە اند 

شەڕی سنە شەڕێک بود لە نێوی  خە ک د حنزبە کورد نەکخا  لە ال ەک د کامخاری تار کسخ ان  ئنسخالم  ئنخیی  لە 
ت پێکخید د خە کخنش خاڕییی نخا  کخید ال ەک  د کەدە، سوپا د ئەرتەش لە چویرچێوەی ف ویی جنهاد هێیشنا  دەسخ

 .لە ئەنجامدی ددیی شەڕێک  سێ مانگ  ئێییدەی یەل سەرکەدت
 

قڕی  د کوش اری ڕژ م لە کوردس ا  یۆربەربەر نن، قاڕنێ د قەاڵتا ، مەر وی ، پادە، سنبە، ئننخدرقاش د : ڕیدێژ
 دە ان  تی، کورد چەندە تویننو ەت  ئەد کە سانە بە جنهان  بکات؟

 
سەبارەت بە جنهان  کیدن  هەر کە سخێک بخارددۆخ  سناسخ  د جنهخان  یخینگە لەبەر ئەدەی تێکخڕیی ئەد  : ڕەسو 

ڕدددیدینە لە کخخخات د سخخخاتێک  مێژدد نخخخدی ڕدد انخخخدی کە جنهخخخا  ددد جەمسخخخەری بخخخود د کخخخورد لە دەرەدەی هەمخخخود 
دەدی بخخا ە بخخارددۆخ لە  هادکێشخخەکا  دینییبخخود بخخا ە هخخێ  جەمسخخەرێک نە م مخخانەی پخخێ بخخود د نە هەد نخخا  بخخا

 .بەرژەدەندی کورد نەبود د کورد نە  ویننوە هن   ەکنا  بکاتە جنهان 
 

بەشێک لە تنیۆرەکان  کاماری ئنسخالم  کە دەکخیێ بڵێخنن هەر لە درێخژەی ف خویی خەمە نخ  دیبخودە، لەسخەر : ڕیدێژ
 .ئەدی  ئەیەر بکیێ باس بکە 

 
  ننە چو  جنا لە کورد خە ک  د کەش تنخیۆر کخیی ، بەاڵم ف خویی بەڕیی من، درێژکییدەی ف ویی خومە ن :ڕەسو  

جنهاد تەننا با کورد بخود، بەاڵم هەر دددی ئەمخانە بخا ی خا  یە انخد  بە کخورد هخادبەش بخود  بەاڵم دەبێخت بڵخێن 
. تێیۆر ش بەشێک  جنانەکییدەی حکومەت  ئێیی  د بادەڕ انە لە مەسەلەی تێیۆر ش ڕێبەرین  کورد ا  تێخیۆر کخید
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ئەد ش بەد ئامانجە کە لەسەری شاڕش بدە  د جەس ە خای دەمیێت بەاڵم لە ئەنجامنشدی تەنها تێیۆری ڕێبەرین  
 کورد بودە کێشەی جنهان  دەک منکوناس

 
ئێس ا پیسنار ئەدە ە، بە دەست پێبودنەدەی خەبات  چەکدیری د سا  مەتیس  ئەدە هە ە کە ئەد کوش ارە : ڕیدێژ

دەنەدە، ئێوە پێ وی  دی هە ە کە ئەدە دەکیێ بنانود ەک بێت با ڕیییتن  ا  دژی ەتخ  کخید  بە کامەاڵنە سەرهە ب
 لەیەڵ خەبات  چەکدیری د ڕیسانەدە؟

 
کاک ئنما  چ ش ێک لەم ددننا ەدی بێ تێچخود ە؟ ئخێمە هەر کارێخک دەکە خن دەرفەتخ  د کەمخا  لە دەسخت  :ڕەسو  
ە لەیەڵ ش ێک  ەکال   بننە  خا  دەبخێ بخژ ن د بودنمخا  هەبێخت ڕیساننش هەما  شت هە ە، دەبێ ئێمبا . دەچێت

کاتێک دەرفەت  ڕیسا  هاتاتە ئاریدە دەبێ هەندێ شخت بە دردی شخ  بکە خنەدە، کاتێخک .  ا  دەبێت لە نێو بچنن
بەاڵم ددیتی ڕێگا دەبڕێ د بنز ن  ئاسا   دەسخوتێنێت،  ماشننێک هە دەکەی لە  ەکەم ساتەکاندی بنز ن یۆر دەبا

ڕیساننش هەما  حا ەت  هە ە، نابێت ئێمە لە تێچودە یۆرەکان  سەرەتا   بکشننەدە، ددیی پێگخیتن، تێچودەکخا  
ئاسا   دەبن، با ە هەر جارە کوش ارێک نابێت د ساردما  بکاتەدە د دەبێت شخێلگنیتی بخنن چخا  باشخ ی ن پخادیش 

 با شەهندی  در ژەپێدین  ڕێگا انە
 

ئەیەر دە انو ست کچێک  کورد لە  د بە گەش  لەسەر هە ە کە پاسدیر د جاشەکان  ڕژ مئەدە یۆر بنس ییدە : ڕیدێژ
دیر بدە  بە های ئەدەی کە لە بنیۆکە ئا نننەکە اندی دە ێ ک  بکوژی دەچ ە بەهەشت، دەس درێژ ا  دەکیدە سخەر 

 کچە کوردەکا ، ئێوە لەمبارەدە ییننار  ا  چێە؟
 

ڵخێم ئەدبابەتخه  ەک لە سخەر هەییری ئەد تادینخانە ە کە کامخاری تار کسخ ان  ئەدە ڕیس ه، بەاڵم دەبخێ ب :ڕەسو  
ئنسالم  ئێیی  ئەنجامنخا  دیدە کاتێخک بنخی لە سناسخەت د تادینەکخان  ئێخیی  دەکە خن، بێزمخا  لە مخیۆڤ بودننخا  

 .لەدتادینە ناشنیینە دەبێ ەدە دەس درێژی کیدنە سەر کچا  بەشێکە
 

 ٢4١٦ی ئایاس   ٢4: ڕێکەدت   -  ما پەڕی رۆژی کورد: سەرچادە
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ی گەاڵوێژ دا، دەستی کورد کوژیی فاشیزمی فارس لە قۆڵی خومەینیەوە  ٨٢لە 
 هاتەدەر

 
 "فاشیزمی فارس هەر چەقۆیە و ئێمەش هەر زام " 

 


 
 
 
 
 
 

 شاڕش: ننگارکێش                                            
  

 عیرفان رەهنمود

 
 رژ مخخ  بخخنەڕەتەدە، لە هەر کە بخخود ئێخخیی  سخخاخ ەی جویییفنخخا   چویرچێخخوەی نەتەدە ەکخخ  تەننخخا کخخورد نەتەدەی
 بەرخخادین  د خەبخات رێگخای ئاخوند خدی، ئالنگار شخ  بەریمخبەر لە د کخیدەدە رەت خومە نن  مەیهەبن  - فاشنست

 .بەر ییتە
 

 هەمنشخە دیمەیریدە، ئخا نن  مخارییژیددە فارسخ  رەیەیپەرەسخ ن  سخەرەکن  بنەمخای ددد کەلەسخەر فخارس، فاشنزم 
 ئەدەی ئەیەر  خخا  بکخخات، رەیەیی پاک خخادی بەتەدیدی کخخورد کە بڕەخسخخێت بخخا دەرفەتێکخخ  کە بخخوە ئەدەدی لەهەد خ 

 کخا لە ەک  ببێخ ە د دیبخدیت فارس شاڤنننزم  با چاک کە بکات، چادتیسێن  شێوییێک بە سەر، نەچوە با  ەکەم 
. بکخیێ ەدە کورت دی، تا بەت کەسێک  لە پیسەکە نابێ د ننە خومە ن  بە تا بەت تەننا دڕندە نە ئەم. یوێڕی ەڵ

 تا باتەدە درێژ هەخامەنشنەکانەدە لەسەردەم  کە بەرەدردد ن دی فارس  فاشنس ن  سنس مێک  یەڵ لە ئێمە بە کو
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 دەک)پڕرەنگ خیە مەیهەبنخنەکەی مخاک  جخار هەندێ فاشنزمە ئەم کەهە ە، جنادیی نەک تەننا د خومە ن  یەش اتە
 کخوڕە" د" حەمەرەییشخا" د" رەییشخا" دەک بااڵدەسخ یە رەیەیپەرەسخ ننەکەی ال ەنخ  جار هەندێ د( خومە ن  نمودنەی

 .دەیینێ ئێیی  پادشا   فاشنزم  منییتگیی بە خای کە" شا دەبەنگەکەی
 

 کەس سخەدی  تێنخدی کە ی،د ١٣٥٢ یەالدێخژی ی٢٢ لە کخورد یەلخ  دژی خومە ن  جنهادی ف ویی پێو س ە، با ە هەر
 ئخخێمە کە بکخخیێ بخخا خوێنخخدنەدەی لەدچویرچێخخوە ەدی لەسخخێدیرەدری ، د پاک خخاد کخخورد، ننشخخ نمانپەردەرەکان  رۆ ە لە

 د ک خخاتاری چەنخخد لەیەڵ نەک بەرەدڕدد خخن دی ئێیینخخ  -فخخارس  شاڤنننسخخ ن  رەیەیپەرەسخخ انەی سنسخخ مێک  لەیەڵ
 .دڕندەدی د خوێناار

 
 بخخخویردی، هەرددد لە بەدیخەدە کە. بناسخخخ " ددژمخخخنەکەت" د بناسخخخ " خخخخات" کە ئەدە ە کخەباتێخخخ هەر پێشخخخمەرج 

 بەد. کخیددە نەتەدە خ  رییخار   خەبخات  یخینگەی رەهەنخدە ددد ئەد با هە ەی شیۆڤەی د پێناسە کورد، نەتەدەی
 د ئاتانام  با بات خە با ە هەر نەییننوە،" نەتەدە" بە خای دی پییک نک لە نە د تناری لە نە کورد کە مانا ەی
 .ییتوە سەرچادەی" خابەکەمزینننەدە" ییێکوێیەی لە ریست ئەدەش د کیددە" یەال  بیی ەتنا" د فندریل 

 
 قە ەم لە" د ک اتار" بە ددژمنەکەی هەمنشە با ە نەناسنوە، کە ش  ە"ددژمن" بە کو نەناسنوە، خای نەتەننا کورد
 پیسخە د کخیددە سەردەسخ نش یەلخ  بخا د موکییس  خەبات  تەنانەت د بوە د موکییس  ئاشق  ردینننەدە لەم د دیدە

 کە مانخا ە ە بەد د ک خاتار، بە ددژمخن قە ەمخدین  لە. بنیکخیددە لە" ننش نمان  رییاری" دیتە خای سەرەکننەکەی
 بەاڵم دەیخخاڕێن، رددخسخخارەکا  تەننخخا د ک اتارەکخخا ، بەیخخاڕین  کە شاڤنننسخخ   سنسخخ مێک  نەک" تاکەکەسخخە"کێشخخە

 فاشخخنزم  بە د د مخخا  دی،' شخخا" رژ مخخ  رددخخخان  لە ئەدەی دەک خخخا ەت ، جێگخخای لە هەر شخخاڤننننەکە سنسخخ مە
 .تێناپەڕ " کەریدیت" د" مەند ل" سنودری لە د رددکەشن جنادیی نەکا  کە دەرکەدت دی خومە ن 

 
 " دەک خاما  ریمێننن ەخ ێن پێو س ە دی، ئێیین  - فارس شاڤنننزم  لەال ە  کوردەدە ژ ناسا دی سا یۆژی لە

" پخیۆژەی د ریمخا  بخابەت  نەبێخ ە" ناسخننە ددژمخن د خاناسخنن" ئەد تا. بناسنن" جەالد" دەک دی ئەدی د" قوربان 
 .ییم هەر ئێمەش د چەقا ە هەر فارس فاشنزم " ننش نمان  رییاری

 

 ٢4١٦ی ئایاس   ١٩: ڕێکەدت   -ما پەڕی دەنگ  ڕیسا   : سەرچادە
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 وێژ ساڵڕۆژی هێرشی داعشەکانی ئێران بۆ سەر خەڵک و خاکی کوردستانی گەال٨٢
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ ڕوانسەری

 
 کە بخخود خەدنخانە ئەد بە ێنخانەد ئەد سخخەندنەدەی بخا هێیشخێک ڕیسخخ ندی لە هەتخادی ی١٣٥٢ی یەالدێخژی سخا   ٢٢

 .دریبود قاسملود.د کییدی شەهند سەرۆک  د کورد یەل  بە بەتا بەت د ئێیی  یەالن  بە پێش ی
 

 :یوتاری بە خومە ن  سا ەدی، ئەد یەالدێژی ی٢٧ لە
 
 کارەسخخاتە بەم کاتخخا   د بخخدەم پخخادە بخخا هێخخیش فەرمخخان  کخخییدە لخخێ دیدیم سخخوپادە د ئەرتەش د خە خخک ال ە  لە

 هێخخخزە د تانخخک د تخخاپ بە ئەیەر دەکەم ژینخخدیرمیی ئەرتەشخخود لە هەڕەشخخە د دەکەم دی  سوپاسخخ  مخخن بهێنیێخخت،
 کیدنخ  هێخیش فەرمخان  دەیینخم، بەرپخیس بە حەمودتا  نەڕۆ ، پادە بەرەد د کە کاتژمێیی ٢0 تا ەدەچەکدیرەکان

 تخخا یوتخخاری بە -کخخات ئەد کامخخاری سخخەرۆک -سخخەدر بەنخخ  د خخکەدە ال ەکخخ  لە دی، کوردسخخ ا  د کخخورد یەلخخ  سخخەر بخخا
 یەالدێخژدی ی٢٢ ڕۆژی لە د دی خخومە ن  فەرمخانەکەی بە پشخ گنیی نەکەنەدە پاتننەکاننا  بەندی نەبە  لەناد ا 

 بنەمخا ەک  هخن  لە هێنخاد کوردسخ ا  سخەر بخا بەرباڵد خا  هێیشخێک  کات ئەد دیعشەکان  د تار کپەرەس ا  سوپای
 ڕژینخخدن  د دیینیکخخاری بە دەسخخ نا  شخخێوە دڕنخخدەتی ن بە د نەکخخید شخخەرمنا  نێخخودەد ەت  د مخخیۆڤ مخخاف  د شخخەرع 
 شخەرع  حخاکم دەکخود خا اخا   سخادق  د کخید چخودکەدە یەدرەد د نخدیڵم د ژ  بە کوردسخ ا  خە ک  پاک  خوێن 
  دیدیا نەک  بە د نەشوشت جەنا ەتێک جارە هن  لە دەس   درمێ تا کیماشانەدە لە کیید کوردس ا  ڕەدینەی ئێیی 

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/08/28.jpg
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 .دەکید حەاڵڵ کوردی یەل  خوێن  چیکە   چەند
 

 :بکە ن باس کا دیدیا ە چودن  بەڕێوە چاننەت  لە  ەکێ دەمانەدێ لێیەدی
 

 ئێعخدیم  تا ئاییدی تا بەشێوەی دەس بەسەرییتنەکەی، هاکاری لە پیسننەدە بێ بە د دەدەس ا  ڕ زەدە بە خە ک 
 کە دەکخیی ، ئخایید د خکەش پێنجخ  د دەبخود  شخەهند کەس پێخنج ڕینخدۆم بە کەس ١4 لە  خان  دەردەکید، فەرمان 
 شخەهند تخیەدە هخا ەک  چەند د کید  بەر لە جوی  جل  نەت ،یەنج های بە ئاییدکییدینەش ئەد یۆر نەی هە بەت
 .نەدەبود  ئایید د دەکیی 

 
 تار کپەرەسخ ا  بەرەدڕددی ئاسخا انە پێشخمەریە هەمود خا  کوردسخ ا  بەشخەرەف  خە ک  هێیشەدی ئەم بەرینبەر لە

 .ڕەخساند مەهاباد ا  سەقز، کامناری ، سنە، پادە، بەرییی ئەفسانەی بودنەدەد
 

 ڕێگخخای لە کخخید  درددسخخت نەتەدە خخ  د ئخخا نن  دژی ەتخخ  بە دەسخخ   خخخای کارئاسخخان  بخخا ببخخود مانخخددد کە ڕژ خخم
 دەکخخود شخخار هەدنخخێ لە د کخخید بەرپخخا ئەرمەنخخ  د تخخورک تخخورک، د کخخورد سخخونە، شخخێعەد شخخەڕی د کخخید جاشخخەکانەدە

 .هێنا بەدەست چودکەی سەرکەدتنێک  تنکان ەپە د کیماشا  نەغەدە،
 

 دری کوردسخ ا  بخا سەدر بەن  د خومە ن  هێیش  فەرمان  ددیی لە کە هاداڵتنەک چەند نادی یەدیلێ باسە شا ەن 
 :بەر ن

 
 کەس  خایدە کیماشخا  ئابخادی د خزڵ لە هەتخادی ی١٣٥٢ی یەالدێخژی ٢٢خولەک  بە ان  ڕۆژی  ٢:04لە کاتژمێی  -١

 :نادینە بەم سێدیرەدری  لە
 
   نودری عەبدداڵ -١
   عەی زی هودشەنگ -٢
  .مەحموددی موحەمەد -٣
  .مەحموددی  ەدد اڵ -0
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  .شنبان  حسێن -٥
  .یورج  هورموی -٦
  .فەتاح  مزەفەر -٧
  .عنزەت  موحەمەد -٢
  .عەی زی موحەمەد -٩
  .مەهدەد ا  ئایەرنودش -١4
 .بێهبودد ئەسغەر -١١
 
 :کیی  هندشە کەسانە ئەم مەر وی  لە ڕەیبەر سێ ڕۆژی ئێویرەی خولەک  ٦:٣4کاتژمێی  -٢
 
  .سو  ان  حسێن -١
  .سو  ان  ئەمنن -٢
  .خزری ئەحمەد -٣
 .خزری حسێن -0
  .عەی زی فا ە  -٥
 .دیس ا  عەل  -٦
  .ئەخزەری بەهمە  -٧
  .نەسنم  جەالل -٢
 .قادرییدە ئەحمەدی -٩
 
 :ی کی شەهند ننوەڕۆدی ددیی پێنج  کاتژمێی لە سنە لە کەسانە ئەم ڕەیبەردی پێنج  ڕۆژی لە -٣
 
 .ناهند ئەحسە  -١
  .ناهند شەهی ار -٢
 . ەخەچا   جەمنل -٣
 .سەلنم  ناسی -0
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 .فودالدی عەبدد اڵ -٥
 .ننایمەند مزەفەر -٦
 .مەنودچێهیی سنیددس -٧
 .موبسیی ئەسغەر -٢
  .ڕەحنم  مزەفەر -٩
 .پنیددل  عنسا -١4
 .یەندی عەتا -١١
 
 :کیی  شەهند سەقز لە کەسانە ەمئ ڕەیبەر شەش  ڕۆژی بە ان  حەدت  کاتژمێی لە -0
 
  .سەعندی ئەحمەد -١
  .بەهار قادر -٢
 .ئەمنن  ڕەسودڵ -٣
 .خورشندی ناج  -0
 .ڕەیی   کەر م -٥
 .ئەردەاڵ  ئەنوەر -٦
 .فە زی سە فو اڵ -٧
  .فەخیی   عەل  -٢
  .بەهییم  عەبدد اڵ -٩
  .ئەحمەدی حەسە  -١4
  .نوقیەها   موحەمەد -١١
  . شنی ن کەر م -١٢
  .حەمندی ئەبودبەکی -١٣
 .موقەدەم ئەحمەد -١0
 .جەما زیدە جەلنل -١٥
  .غەفاری موحەمەد -١٦
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 .خەتنب  خاتی -١٧
 .حەدیدی ناسی -١٢
 

 بەردەدیمەد هەر دەخخ ەش سخاتە ئەم تخا کخیید باس کورد یەل  دژی ئێیی  خوێنڕش نەکان  لە بەشێک تەننا لێیەدی
 کخیددە، د خکەی پارتەکان  پش گنیی کات حەمود ڕۆژهەاڵت ئەدە دێڕیی یخەدەبەد بەاڵم بوە، یۆرتی ش نەبوەد کەم
 بە خخزمەت ئێخیی  لەیەڵ ددژمنخا ەت  دە خێ کە دەبنسخ نن کەرە خال  دەکخود نخابەرپیس بەرپیسخێک  چەنخد ییری لە

 یەلخخ  ڕییخخاری پێنخخاد لە شاڕشخخگێڕینەد کخخارێک  ئێخخیی  دەیەڵ دی  هادکخخاری بەاڵم ئەمی کخخا ە، سخخعودد ەد تورکنخخاد
 دۆس   ئێیی  یەر ئەی بڵێن د ڕیچڵەکێن باکودر خە ک  ڕەنگە ننە باش کارێک  تا با ئێیی  دژی ەت  بە ێ. کوردە
 دێالکاننخا  د با خک جەمنخل د دی خخوین  د نا  چندی د دەکات خییپ ی تورکنا لە د دەکوژێت کورد ننە ئەدە کوردە

 .مەتیسنەدە بکەدێ ە درمێ لە
 

 ٢4١٦ی ئایاس   ١٢: ڕێکەدت   -ی کورد  ما پەڕی رۆژ: سەرچادە
 

-------------------------------- 
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    ٢4١٥: بابەتی
 

----------------------------------------------------------------- 
 

 سی و شەش ساڵ جینایەت لە پێناو کپ کردنی دەنگ
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامان ریشەساحێب

  
 یە ش ودی دەسەاڵت بە تایە رژ م  هەتادی ی١٣٥٢ سا   یەالدێژی ی٢٢ رۆژی لە د ئێس ا ێشپ ساڵ ٣٧ بە نز ک

 نەخخویی شخەڕێک  د کوردسخ ا  سەر کیدە هەمەال ەنەی ننزیم  هێیشێک  خومە ن  ف ویی بە ئێیی ، ئنسالم  کاماری
 دتودێژ ا  رێگای سەرەتادی لە کورد سناسنەکان  هێزە. دیسەپاند کوردس ا  ئایید اوییی خە ک  دژی بە ناڕەدیی د

 کامخخاری بەاڵم بخخکە ، چارەسخخەر ئاشخخ ننەدە رێگخخای لە کخخورد خە کخخ  دیخوییی نەکخخان  د د سخخت ئەدەی بخخا هە بخخژیرد
 جنهاد ا  ف ویی د کوردس ا  سەر کیدە هێیشنا  بدیتەدە، ئاش ناوییینە د شناد داڵمێک  ئەدەی جنات  لە ئنسالم 

 بخود، دیڕشخ ن پنال  بنیی لە کار نەدە سەر هاتنە لە بەر هەر ئنسالم  کامار  م رژ. دەرکید کورد خە ک  دژی بە
 رێکسخخخ  سخخخننما سناسخخخ ، ئنسخخخالم  نخخخادی بە خخخخومە ن  ال ەنگیینخخخ  کە بخخخود ٥٧ سخخخا   یەالدێخخخژی ی٢٧ رۆژی هەر

  مخخ رژ بڵخخێن کە دە انهەد سخخت ئەدی . قوربخخان  بخخودنە تخخادی  بخخێ کەسخخ  ٥44 بە نز خخک کە سخخودتاند ئابادیننخخا 
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 بخخا ئنسخخالم  کامخخاری مێخخژدد درێژی خخ  بە. بخخدە  قە ەم لە جننخخا ەتە ئەد تادینبخخاری بە ئەد د خخخییپە پاشخخا ەت 
 .دەرییتودە کە ک  کەرەس ە ەک چەشنە هەر لە ئنعدیم د ئەشکەنجە د کوش ن د سەرکوت

 جخێگە خخادە   بەت ،تخا بە کوردس ا  خە ک  خەبات  د یش   بە ئێیی  یەالن  خەبات  مێژددی لە یەالدێژ ی٢٢
 خخخا چخخارەی مخاف  کیدنخخ  د خخاری بخا کخخورد خە کخ  کە رۆژێخخکە کخخورد مێخژددی لە رۆژە ئەم. تخخا بەتننە پێگە ەکخ  د

 ال ە  لە د بخخود سەرینسخخەری هێیشخخێک  یەالدێخخژ، ی٢٢ هێیشخخ . کخخید خەبخخات  دێماکییسخخ  د ئخخایدیی د نودسخخنن
 رۆژی رۆژە ئەم کە ئەمە ە دەرچەرخا  خا   کوردە، ینەتەدە بە دژ خومە ن  خودی شەخس  د نادەند   حکومەت 

 دەکخیێ ە هێخیش دیینخیکەرەدە ال ە  لە رۆژە لەم. رۆژهەاڵتە کوردسخ ان  خە ک  نەتەدە   خارییی   د بەرنگار  
 حکخومەت  کە فی وکار نخانە ە د درۆ ئەد هەمخود بخودن  ئاشخکیی رۆژی کورد، تاک  سەرەتا نەکان  مافە هەمود سەر

 .دیبود خە ک  بە سەرکار نەدە هاتنە سەرەتای لە خومە ن 
  

 د ریبخیددد هەم دەبخێ بە کخو ننخنە، رۆژە ئەد خخودی سخەر لە لێکخا ننەدە تەننا یەالدێژ، ی٢٢ رۆژی لە کید  باس
 بخخود ، ئنسخالم  کامخخاری نگی سخەکان  سناسخخەتە بە دژ کخات هەمخود کخخورد خە کخ . بکیێخخت بخاس دیهخاتودەکەی هەم

 کاماری با نا داڵم  د کورد خە ک  ال ە  لە سەرکار نەدە هاتنە سەرەتای لە ئنسالم  کاماری  رفیینددم با کوت 
 دەسخەاڵت بە تایە رژ م  بەرژەدەند نەکان  د مەبەست یەڵ لە جنادییە یۆر کوردس ا  کە سەلماند ئەدەی ئنسالم ،
 دیمەیرینخدن : نمخونە بخا کخورد خە کخ  سەرکوت  با کیدەدە تاق  رێگا ەک  جارە هەمود ئنسالم  کاماری. یە ش ود
 مەال دینخخان  تەنخخانەت د کوردسخخ ا  لە( نفخخویی عویمخخل) د جخخاش رێکاسخخ ن  قورئخخا ، مەک ەبخخ  پاسخخدیری ، سخخوپای

 پنالنخخانە ئەم کە دە زینخ  ئاشخکیی یۆر ئنسخالم  کامخخاری. د خکە پنالنخ  سخەدی  د بخخود رژ خم خخودی لە کە سخەفدەری
 رۆژێخک دەک یەالدێخژ ی٢٢ هێخیش بە دیبود پێ  رژ م. کوردس ا  سەر با شَ هنی دی ە دەس   با ە نابێت کار گەر

 رێکاخخییدە د حنخخزب سخخەرجەم لەال ە  دەبخخێ دەرکخخییدە، جنهخخاد فەرمخخان  کخخورد نەتەدەی سخخەردەر   بەدژی تێخخدی کە
 ەدە خخ نەت بەرنگخار   د بەرخخودی  رۆژی دەکخود د بخدرێ پخێ تخا بەت  یی نگنخ  ئێخیینەدە کوردسخ ان  سناسخنەکان 

 .بکیێ پێناسە
  

 لە بکخات سخەقامگنی خخای دەسخەاڵت  ئاسخان  بە دەتوینێخت د دیدئەدیت خە خکە بەم چخاک کوردسخ ا  سخەر با کید 
 یینگخ  بخا ە خا ا ، دیخویی نەکان  لە پارێزیاری سەر لە بود  سودر کورد خە ک  پێچەدینە بە بەاڵم. کوردس ا 

 دێخنە بێ کوردس ان  مێژددی درێژی   بە کە کا ەدە هاتە کوردس ا  لە خاڕییی نەک کە ئەمە ە مێژدد لە رۆژە ئەد
 . بود



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

158 
 

  کید، ملن ار زەی تەدیدی بە د دیینی کوردس ان  سەریەمنن  دیمەیریندنننەدە، سەرەتای لە هەر ئنسالم  کاماری
  اریکوشخخخ بە ئەدی . یخخخیت کوردسخخخ اندی نخخخادچەی سخخخەر بە دەسخخخ   د پێکخخخید پاشەکشخخخە شخخخارەکا  لە حنزبەکخخخان 
 بە بەیە نخا  تنا خدی کە ننشاندی خا ا  جننا ات  پەڕی ئەد قەاڵتا ، د قاڕنێ یوندەکان  لە خە ک بێیەحمانەی

 لەسەردی د کەی نادێک  هن  ناکیێ کورد، نەتەدەی نادبیدن  لە د ژ نوسا د لە جگە ئەمە نەهاتەدە، مندیڵ د ژ 
 .بنێن

  
 سناسنەکا ، ئایید نە هەمود سەر با بود هێیش خای، ریس ەقننەی مانای لە کوردس ا  سەر با یەالدێژ ٢٢ هێیش 
 ئایید نەک هەمود لە رێزی خومە ن ، هێیش  فەرمان  لە بەر کوردس ا  کامە گای. میۆڤ مافەکان  سەر با هێیش

 شهێخی ددیبەددیی بەاڵم. پاریسخ بودی دەسخکەدتێک دەک د ییتبخود... د بە ا  ئا نن، ری، د بنی ئاییدی تا بەت بە
 پخخڕدژە لەد د خخکە  ەکێکخخ . کخخید پێشخخێل ئایید نخخانەی ئەم هەمخخود ئنسخخالم  کامخخاری رژ مخخ  کوردسخخ ا ، سخخەر بخخا

 د کوردس ا  با بود مژ خوێن خە اا   ناردن  یە اند، ئەنجام  بە یەالدێژ ی ٢٢ ددیی خومە ن  سەرکوتگەرینەی
  خا  ١ لە کەم خی موحاکمانە، ئەد هەمود رمێ،د هەتاکود بگیە کیماشانەدە د پادە لە هەر کامە ەکان  بە ئنعدیمە

 ئنعخدیم بە مەحکخودم تادینێخک هخن  بێ بە مەدەن ، چاالک  د سناس  ئایید اوییی الدی سەدی  بە بود ، خولەک ٢
 .کیی  تنیەباری   ا  دری  سێدیرە لە کیید جێ بە جێ حوکمەکاننا  جێ بە دەست کاتنشدی هەما  لە د کیی 

 دە خهەدێ د نەتەدی ەتخ  سخ ەم  بخویری لە خخای رەدیکان  مافە بەد هاتن  با دەکات ەباتخ مێژە لە کورد خە ک 
 خە کخ  خەبخات  لە دە ە چەنخد ئەم درێژی خ  بە بەاڵم. بناسیێت فەرم  بە نێونەتەدە   کامە گای لە خای ماف 

 بە ، ویی نەکاننخخا دیخ د د سخخت کیدنخخ  جێبەجخخێ بخخات  لە نادەنخخدەدە دەسخخەاڵتدیرین  ال ە  لە کخخات هەمخخود کخخورد،
 جێگخاد کیدنخ  بەهێزتخی بنخیی لە کخات هەمخود دەسخەاڵتدیری . دریدەتەدە داڵمخ  کوشخ ن د سخەرکوت د کید  قەاڵچا
 د ئەدە  هەدڵ دیدیکار نەکاننخا  دەس ەبەرکیدن  با خە کنش کامەاڵن . خا انن بەرژەدند نەکان  د خا ا  پێگەی

 کخاتنش هەمخود بخا ە ە.بخود پێشخەنگ د پێشخەدەد هخاتودەتە کاییدتیرێ کورد خە ک  نێودی لەم. دەکە  با خەبات 
 .سەر کییدەتە هێیش 

  
 د خە اخا   جننا ەتەکخان  د مهاباد الدی ٥٩ سێدیرەدین  لە د شارە ئەم خە ک  کوش اری د سنە رۆژەی ٢0 شەڕی

 سخخا   خەرمانخخان  مخخانگ  سخخەرەتاکان  لە مەر خخوی  د سخخەقز د سخخنە شخخاری الدینخخ  لە کەس 04 بە نز خخک ئنعخخدیم 
 ئنسخخالم  کامخخاری جننا ەتخخانەی هەمخخود ئەد دینخخ  لەقخخاد بخخا هەبخخود بەرچخخادی دەنگخخدینەدە ەک  هەتخخادی، ی١٣٥٢

  دژی ەت  سەلماندن  ٥٢ سا   هێیش  ئاسەدیرەکان  هەمود. کیدبودی کوردس ا  لێکییدی ید م خە ک  بە دەرحە 
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 .کوردس ا  لە میۆڤ ماف  پاریس ن  د ئاییدی بەریمبەر لە ئێیینە رژ م 
  

 بخخخا بخخخود  ئەدەدی تەقەالی د هەدڵ لە بەردەدیم ئێخخخیی   ەکەکخخخان  ددیی لە  ەک دیینخخخیکەرە د د ک خخخاتار رژ خخخمە
 ننزیمخ  ئخامێیی پێشخکەدتودتی ن لە کخورد، خە کخ  رییخار اوییی بخزددتنەدەی د ئخاییدی د د ماکییسخ  بنەبڕکیدن 

. سخخ ا َ کخخورد خە کخخ  قەاڵچخخاکیدن  د کوشخخ ار دیدەتە نا دەسخخ  د دەریخخیت کە کنخخا ...  د تخخوپ د تانخخک دەک
 ئەد، ریسخ ەدخای ف خویی بە د خومە ن  بااڵی دەسەاڵت  بە ئنسالم  کاماری ئێییننش، یەالن  ریپەڕ ن  ددیبەددیی

 لە د خکەی مەبەس ێک  هن  مەبەس ە لەم جگە کورد، خە ک  سەر با د ک اتارە رژ مە ئەم جننا ەتکارینەی هێیش 
 ئاشخ ناوییینە رێگخای دی هەد خ  ٥٧ ریپەر نخ  ددیی کخورد ش خە کخ  تا بەتمەنخد نانە ئەد سەرەڕیی. بودەنە پشت

 لە ،" نخادە ن دەس ەدەش بە خا بەاڵم نادێ دشەڕما  ننن شەڕخویی ئێمە" نادبانگەی بە دردشمە بەد د بەر بگیێ ە
 تخایەدە رژ مخ  هاتنەسەرکاری سەرەتای لە کە کورد یەل . کێشەکا  چارەسەری با بود ئاش ناوییینە رێگای هەد  

 خەبخات  د د خالا  رێگخای لە تخا یەڕ خسخ بودە خخای هەد خ  هەمخود بخود، هێمنانە د سناس  چارەسەری خویی اری
 لە جخگە رێگخا ەک  هخن  کخورد خە کخ  ئەمخانە هەمخودی سخەرەڕیی بکخات، مافەکان  لە بەرییی دسناسننەدە مەدەن 

 .بود  ئاش ناویی کات هەمود کورد یەل . نەمابودەدە با چەکدیری شەڕی هە بژیردن 
 

 د خکەی نادچەکخان  هەمخود یەڵ لە بخود جنخادیی کوردسخ ا  کە بود ئەدە کوردس ا  سەر بو هێیش بنەمای د ئەساس
 هن  بود، کییدە تەدیدەت  بە کوردس ا  شارەکان  سناسن  فەییی هەبود، د ماکییس  د ئاییدی کوردس ا  لە ئێیی ،

 د رۆژنخامە ئخاییدینە حنزبەکا  نەبود، کابودنەدەکانناندی د سناسنەکا  رێکاییدە لەبەردەم پێشگنی ەک د بەربەست
 سناسخن  ژ خنگەی بەسخەر بەسخەر بخا   سخایی ، د پێکەدەژ خا  فەیی ەکخ  د دەکخیدەدە بخاڵد خا ا  رییە ەندریدەکان 

 تخا ریبخیددد سخااڵن  لە کە کخار سخەر اتبوەدەهخ کید  ئندیرە ئاریانێک دەک سنە شاری شاریی. کێشابود کوردس اندی
 پێخک د ماکییتنخک د ئخایید تەدید هە بژیردنێکخ  بە شار ئندیرەی شاڕیی سنە شاری لە کە بود جار  ەکەم ئەدکات،
 لەیەڵ بنێخت، بننخات فەقخنە د ال ەتخ  حکخومەت  دە هەد سخت ئنسالم  کاماری کە ئەدە کە های بە بەاڵم. هاتبێت

 بنخخیی لە بخخا ە کوردسخخ ا ، لە دیبمەیرێخخنن ئنسخخالم  حکخخومەت  دە انو سخخت جارێخخک هەر بە د نەدەهخخات رێخخک شخخاڕی
 .بود  کوردس ا  سەر بو هێیش پنالن  دیرش ن 

 ینخخان  کەس کامە ێخخک دیخەدە بە بەاڵم کوردسخخ انە، خە کخخ  شاڕشخخ  د ریپەڕ خخن باسخخ  چخخ  ئەیەر یەالدێخخژ ی٢٢
 لەم د یۆرە مخادە ەک  د خارە تێخدەپەرێت، مێخژد نە ردددیدە ەمئ سخەر بە سخاڵ ٣٣. کخیدددە بەخت خا اننا  ئای زی

 ئەم یێخڕینەدەی بەاڵم. کخییدە تخا بەت  بە کوردسخ ا  د یش   بە ئێیی  سەر بە یۆر  ەکجار ئا ویاڕێک  مادە ەشدی
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 ئخخێمە. بکیێخخت بخخاس بەخخخاڵ خخخاڵ د دردی بە یۆر دەبخخێ بخخود  دی خخک لە ریپەڕ خخن ددیی کە نەدە ەک بخخا کارەسخخاتە
 بخخویری لە چ د یەشخخە لە چ ریبخخیددد، لە هەبێخخت دردسخخ ما  چادخشخخاندنێک  دەبخخێ دەکە خخن دیهخخاتود باسخخ  اتهەرکخخ
 .ه د..د خاڕیییی د الدییی

  
 لەال ە  دەبخخێ دەرکخخییدە، جنهخخاد فەرمخخان  کخخورد نەتەدەی سخخەردەر   بەدژی تێخخدی کە رۆژێخخک دەک یەالدێخخژ ی٢٢

 بەرخخودی  رۆژی دەکخود د بدرێ پێ تا بەت  یی نگن  ئێیینەدە کوردس ان  سناسنەکان  رێکاییدە د حنزب سەرجەم
 تێنخدی کە رۆژێخک بخنکەنە هەتخا بخکە  ئەدە بخا کخار ال ەک هەمخود پێو س ە. بکیێ پێناسە نەتەدە   بەرنگار   د

 دەاڵمخخ  مەدەنخخ  د سناسخخ  خەبخخات  بە د ببخخنەدە کوردسخخ ا  دیینیکەرینخخ  رددبەڕددی هادهە و سخخت، د  ەکخخدەنگ
 .بدەنەدە سێدیرە د ئنعدیم د کوش ار د تنیۆر ئەندێشەی

 

 ٢4١٥ی سێپ ەمبەری ٢: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە
 

------------------------------------- 
 

 !جیهادە یان جینایەتە؟
 
 
 
 
 
 
 

 مەال برایمی مەجیدپور

  
  بێهادتا خویی بەنادی

 
 ٧0 ژمخارەی بە ئەنفخال سخوڕەی لە ئخا ەتە بەد کخورد یەلخ  بەدژی خخومە ن  جنهادی ف ویی بەتا   لە باسکید  با

 تێکاشخادنو خخویدی لەڕیی دەرکخیید ، ئخادیرەد داڵتەکە ا  لە بادەڕنو خادە  ئەدینەی}:دەفەرموێ  کە پێدەکەم دەست



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

161 
 

 باشخنش بژ خوی دەبێو خاش لێنا  خوی قننەنو ڕیس ە بادەڕی خادە  ، کیدد  کامەینا  دیدنو پەنا ا  کە ئەدینەش
 { .ئەدینە با هەر
 

 شخخەرعنو بەتەدیدی کخخورد یەلخخ  ڕییخخار اوییینەی خەبخخات : دە خخێم لێکخخدەمەدە ئخخا ەتە ئەد مانخخای بەکخخورت  ئەیەر
 ناچخار ڕەدی دیدی ەکخ  لەسخەر بخادەڕەد خخادە  یەلێک .  ناسەپێ  بەسەردی کافیی حوکم  کلاجە ەک هن  بە ڕەدی ەد

  .مادە قەتنس کەریندی دیینی یۆری یۆ مو هەردیلەژێی ا   کییدە، هەندەری  پەڕ وە   بە
 

 شخخخەهندد بەهەییری  ڕێبخخخایەدی لەد. تێکاشخخخادە کخخخیددەد خەبخخخات  بەردەدیم نەهخخخامەتنە لەدتەنگخخخژەد ڕییخخخاری بخخخا
 بێگخانەدە ڕ بخایێک  سناسخەتو بەهخن  خخای نە بەسخ وەد بەکەس پش   نە تێکاشانەش هەد و ئەد با. قوربانندیدە

 ئەدبنەمخخا ە هەرلخخخەسەر خخخای مخخاف  پاریسخخ ن  دیبننکیدنخخو بخخا د خخار کیددە، بخخا خخخویئەرک  دەک تڕیسخخ. ییێخخدیدە
 کوتخادەتە هە نخا  خا خدی مخا   لە بەردەدیم. نەنخادە پێخ  ژێخی کەس  نەکیددەدماف  بایێد کەس هێیش .تێکاشادە

 کاماری ئەدە بەرینبەردی لە. ریدەد ئنز  ڕەدید ئنسالم  پێوەری بە یەلەکەما  کەدیبخوخەبخات . دیدە سەردیەمارۆ ا 
 شخەهندد رۆلەی هەییری . کخییدە پێشخێل ئەدڕی لەالی خوی نەکانما  مافە دیینیکیدد نو ننش مان  ئاخوند ە ئنسالم 
 کخخورد یەلخخ  قورباننخخدینەی بەرەنگخخار و دیخخخویئەد. دەدەرنخخادە خا خخا  یێخخدی لە یەلخخ  کیدد نوشاڕشخخگێڕین  ی نخخدین 
 جنهادە مەر ، خوێنو کاماری لەال ە  کورد ئێمەی بەندکیدنوئادیرەکیدن  دیینیکار و عاموقەتڵو ئەد  ا  ، جنهادە

 دەیینخێ. ال ە کخامە ڕەدیدلەسخەرهە  ڕیس و دەیینێ نەدۆڕیندبێ  خای تێگە ش بێو ئنسالم لخە هخەرکەس بێگوما !! ؟؟
 ی٢٢ ڕێکەدتخخ . جننخخا ەتە ەدنخخن جنهخخاد نخخاڕەدی ددردد لەڕیسخخ   بەتەدیدی ئنخخدعا ەک  بە یەلێخخک کیدنخخ  قەاڵچخخا

 ئخخاخوندی کاماری دیینیکاری یی مخبونو نخاهەقخنو کوردد هەقبون  لەسەر کە ڕۆژە ە ئەد هەتادی ی١٣٥٢ خەرمانان 
 ، کخخییدە دیینخخی کخخییدی دیبەش کوردسخخ ان  یی نگخخ  بەشخخێک  کوردسخخ ا  ڕۆژهەاڵتخخ  لەدەنخخاکیێ حاشخخا.  دەسخخەلمێنێ

  .دیمەیریدە تێدی کوردس ان  کاماری
 

 خەدنخ  نخادێکن ی هەر ئنسخالمنو کامخاری نخادی لخەژێخی ئخێخییندی بخەسەر حاکم دەسەاڵتدیرین  سەلماندد ەت  مێژدش
 ، دەیینخخن خا خخا  سخخەرەک  ددژمنخخ  بەرهە سخخ و تخخاکە بە کخخورد ، دەیێخخڕنەدە بخخا ەک ی ئنخخیی  کخخان  ئنمپڕیتخخاری
  ەکەمخخ  خخخا   کخخورد توینخخدنەدەی کیدنخخو ەاڵچخخاق ییتبێخخ  بەدەسخخ ەدە دەسخخەاڵت  هەرکەس ئنیینخخدی لە هەربخخا ەش

  .بەجێمادە باخومە ن  شادە لە بەمنییت ئەدەش بوەد، کاری بەرنامەی
  



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

162 
 

 یلکفاررحمخخا  علخخ  یشخخدی } : دە خێخخخ  ف وی خەکخخخدی لخخخە دەدیتەدەد کخخخورد ڕەدیکخخان  دیدی داڵمخخ  چخخا  خخخامە ن  بخخیدینە
 ئاژیدەیێڕ  کافید ئەدینە. بن بەیە   بەڕدحمو خاش ا  دەیەڵ وبخن بێبەیە   توندد یۆر کافیی  دەیەڵ دیتە{ بننکم

 ئەدینە.بەر  لەناد خخا  دیمخخیکێنن ئخخاییە ئەد کخخات بەیدتخخی ن کوردسخخ انو بخخکەنە هێخخیش دەر خخادە لەیەد وعاسخخمانو
 ژنومنخدی و مخا و ینخانو کخورد نخارەدی ە ف وی ئەد لەسەربناغەی! شا  عێڕیقودیردەس ەی ئەمی کادبەعس  بە دیبەس ە
 ئخێخخیینە سخەرکاماری ڕدحخان  کە تائەدکخاتەی خخومە ننڕی لەسخەردەم !!  حەاڵ ە بائەدی  حەریمەد لەخا ا  ی د ا 

 بەکورد سەبارەت سەرییرەکنا  قسەی ئەیەرلە کاننش حکومنە غە یە تەنانەت حکومەتو کاربەدەس ان  هەردەنگێک 
 .کێشییدە پش ەدە لە  ا کورد دژە نەخشەدپنالن  دە خا  ، د اربخوبێ پخێوە نەرمنەک 

 
 نخخخمونەی قاسخخملو شخخەهندما  ڕێخخبەری تخخخڕۆڕی پنالنخخ  کە ننشخخانندیدە، بەیەقخخ  مێخخژد بە کخخو نخخا ێم مخخن ئەدەش

 ف خخویی کاربەدەسخخ انو بەرنخخامەی بخەتخەرحخخخو ، کوردسخخ ا  سخخەر کخخیدۆتە هخێخخخیش  دیینخخیکەر سخخوپای. بخخخەرچاد ەت 
 چەمڕین  مخس ەفا ئخنخمام. سوتخادە دێخیینخو حا   مخا و کوژریدەد امەڵکوردبەک بێبەیە نانە پەڕی لەد ئا ەتواڵ ەکا 
 ئەدهێیشخخخخە دەیەڵ هخخخخخادکات. هخێخخخخخنابود کوشخخخخ ن باکخخخورد فەلەسخخخخ نن  ی(تەلخخخخزەع ەر) جننخخخخا ەت  ئخخخخەنجامدەری

 دیەکان حە مزیەدتوحوسە ننەکانولە لەمننبەری باڵدکییدەکانو ڕۆژنامەد ئێیینخو دەحشنانەدهەمەال ەنەلخەدەنگوڕەنگ 
 لە شاڕشخخ  دژە کخخافید بە دەڕێاسخخ و کخخوردی  بەدژی هە بەسخخ یید ڕیسخخ نو ددرلە ژیریدی پڕدپایەنخخدە ەک  عنلمخخنە

 ینانو لە کیدنو لەمل  دردس کیدد یوێلەمس ەکخان  شاریدەد مێشک هە اە ەتادد باالدە بەهەش   کلنل .  قە ەمدی 
 ئێخیە دەکخوت نخنە، ددر مهابخاد لە کە( سخەرێ  یەریول ) بە وەد  ینییدم لەشەڕدی پخاسدیری. بخەردی  کوردین  ما  

 حخاکم  خا و نوێنەری کیدبوە جەالدی( خە اا  )  لخەدەش جنا!!  بخود ئەفغان  خاش !  بخەعسنن ئێوەش ئێڕیقەد
 بەکخامە   ئنعخدیم  حخوکم ( باخخدی دمحخارب یالرض فخ  مفسخد) بەکخوتن  تخخادی  بخخە گەی لێپیسخننو بەبێ شەر ،
 ئەیەر نادێ ، لێپیسنننا : دە خکخوت دەکخیدد بخاجننا ەتخەکەی تخەدجنه : بخود ئخەدە بخە خگەش  دەکیدد دەر  کوردین

 تادیننخا  تەننخا دەکخیی  ئێعخدیم ئخخەدینەی!!  بخەهەشت دەچنە بێ ادیننشبن ئەیەر ، د وەد خا ا  سەییی تادینباربن
 لەڕدینەیەی ڕیسخ ندەکاتەدە، پشخت کەشخەرعنش ئننسان  ماف  دیدیی ننە شاریدە. بود رەدی ا  ماف  دیدیی کوردبونو

 سخخەیی ا  دەکە  دیدی ە کەئەد ئەدینەش. خخوی ە دەیەڵ شخەڕ ئنمخامنش بێقسخخە   ئخاژیدەیێڕ ەد فەسخادد ئاخونخدەکا 
 نخەغەدەد شەڕی هخە گنیساندن  ، قەاڵتا  قاڕنێو جننا ەتەکان  لەددەسپێکەڕی بەتا ەد ئەدبنەما لەسەر.  نەمانە

 دە انن ی شخا  سخەدی و قەرەیالخو سخەرچنارد سخە دەد مخام کخان  مس ەفاد چەقەڵ خخەلنفەلنانو ئنندرقاشو ش اریکو
 .خو قاند
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 بە قخودس ڕێخگەی بەدردشخم  د نخخو نخادی لەژێخی ئەدجارە خا  ئێیینخ  ئنمپڕیتخاری یێخڕینەدەی خەدنخ  مخن بەبادەڕی
 سخەر لخێکەدتەدە،کە خە خا ە هەربەد عێڕیقخ  ئێیینخو یشخەڕ  پێکخیدد دەسخت بادەرەدە شاڕش ناردن  دی ەد کەربەال

 نخادبخخخیددد ژیری پخنخخخا ەی بخخخەخویردنەدەی قبخخو کیدد ئاییبەسخخ  تەدیدبخخود ئنمخخام کشخخەی پاشخخە بە ئەنجخخامەکەی
 لەسخخەرجەم بەدی خخش  ەمە ، ئێڕیقخو لوبنانوسخخور ەد لخخخە ئاشخکیی بخخخە ئنمخخام ڕێگخای ڕێبخخویرین . مەرینشخخ  بخوبخخەهای
 چخخونکە. نخخایە  نەیە شخخ وەد بەئاکخخام شخخنعە ،بەاڵم ئنمپڕیتخخاری دیبەیینخخدن  سخخەرقا   موسخخو ما  خە خخک داڵتخخان 

 قارەمانخخانە یەلنکخخورد ئنمخخام جنهخخاد ەی بەنخخاد بەرینخخبەرئەد لە. نەمخخادە مێخخژە دەسخخەاڵتەلە ئەدچەشخخنە سخخەردەم 
 دەربکخا،بەاڵم بەس ئایی مان فەر خەیە وەر ی٢٦ ناچار انکیدلە دیهێناد بەچاکنا  سەرئەنجام کا ننەدید ڕیدەس اد

 هە ەد بخون  نەیەل دی فەقنخه داڵ ەتخ  بەرنامەی ماهنەتو لە چونکە نەبو، مەسەلەکە هاتن  ددی   بەمانای ئەدە
 یەلخو ناسخنن  چخادەڕدین  کەدیبخو!! ئخامەتن هەمخو خە کخنش خخوی ەد نخوێنەری دەل  تەننا!  دریدە بەکەس نەمافێک

 کاشخخک  ڕمخخان  ئێیینخخو یەالنخخ  شاڕشخخ  سخخەرکەدتن  ددیی.هەلەدنخخاڕەدی ە نیێک خافی خخودینەدب لەدڕێخخژ مە مافەکخخان 
 کخا و ئخاییدی ریسخ ەقننەی دەرک  کاردبارد بەڕێوەبیدن  با خە ک کەمبو، خەباتەکە ئەیمون  هەرچەند پاشا ەت 

 لەکوردسخ ا .دەچو  بەڕێوە بارەکا  دیمەیریدکارد خە ک  شاڕیی یوندەکا  شارد لەیۆربەی ئەدەش دەیەڵ بو ، کیچ
 دەسخخت لە چەکنخخا  یۆر خە کێکخخ  شاڕشخخگێڕینو ژێیدەسخخ   کەدتبخخونە بنکەننزیمنەکخخا  پادیخخانو شخخارەکا  لەیۆربەی
 بخخەڕێوەبەری خخا دەسخەاڵت  ڕێکباخاد خخای ب خوینێ  کە حاندێک یە ش بوە کورد!! [  نخەڕ ابا جافیتێ ]  دیبوئەیەر
 بەسخخەرباری فخخارس بەرچخخادتەنگ  ناسنونالنسخخ   ەسخخ  ه. بخخخکا ڕییخخار دەسخخ ە   ژێخخی لخخخە خخخای دەسخخ و بخخخگیێ ە

 سناسخخنو دەییخخا دیمخخو هە بەسخخ ییدی ژیرید خخو پخخخڕدپایەندەی کوردسخخ انو نخخادخای پە ەکخخان  هە ەد شخخنعەیەر ەدەد
 ئخاجوجو) دەک هێزبخێ خخادە  بگیێنخو دەسخ ەدە بە دەسخەاڵت سەرکەدێو کورد ئەیەر دەدی ننشا  دی ا  مەیهەبنەکا 

 کخورد نەکەنخو لەخا خا  بەریخیی نەکەدنخو دەخخا ئێییننەکا  ئەیەر! دەبا لەناد ا  غە یەکوردە دی ەهەرچ ( ماجو 
!! بەخەسخار  ڕەنخج دەسخناکەدێو هنچنخا  قنخامەت دننخاد لە!! دیدە ال ە مەتیسندینو لە ئێیینوئنسالم نەکە  سەرکوت

 ینانو دەردەکیێو خوی فەرمان  ەکد کورد دژی جنهادی حوکم  شومە هەس ە ئەد بزدیندن  بەد خاشکیدنەد ڕێگە بەد
 کخخوتییدەد یۆر ف خخوی ە ئەد ڕەدی نونخخاڕەدی   لەسخخەر. دەکیێخخ  حەاڵڵ ئەدی  بخخا حەریمخخو لەخخخای کخخورد ناموسخخ  مخخا و

 بەتنگە شخخ نەدە ئنسخخالم  ئوسخخول  بزینێخخو بەموسخخو ما  خخخای هەرکەس. نخخنە کخخیدنەدە بەدرێخخژ پێو سخخ   نوسخخییدەد
 سناسخخخ  بڕ خخخارێک  تەننخخخا ، ناتەبخخخا ە بەتەدیدی قورئخخخا  دەقەکخخخان  ەیەڵد ف خخخوی ە ئەد دەیینێخخخ  قبخخخو کیدبێ 

 دەبەر مەیهەبنخخخا  بەریخخخ  جلخخخو ئخخخا نن  دەمخخخارییژی هەسخخخ   بزدینخخخدن  هەتڵەکیدنخخخو فی ودینخخخو بخخخا فاشنسخخخ نانە ە
 ئخا نن ، مەبەسخ ێک  بخا جخا ، تێکاشخانە بەمانخای جنهخاد دشخەی ئوسخولە . بخیددە خشخ ە لە پێخ  کیددەدخە کنا 

 مخخخیۆڤو خزمەتخخ  بخخخا هەمخخوی نادەرۆکخخدی لە تێکاشخخانە شخخێوە ئەد بەد ننخخا ەدە.  بێخخ  سناسخخ   خخا  ،  ەت کخخامەاڵ
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  ەکخو کەری تخەدید دەبنە ئادەدینەد ی دێک  ئاریمخو هەدی ەک  کەشو خو قاندن  بەخ ەدەرەینەد ژ انێک  دیبننکیدن 
 .  دێنن دەدی ئخامانجەکە

 
 لێگخیتن ڕێخز باقبو کیدنخو کاربکخا سخەرەدە مەبەسخ انەی ئەد ربەپخێچەدینەیئەیە ئا ننخک ئنخدەد بخاچونخخو هخەربنید

 قخخایینجو پاریسخخ ن  دەد هێنخخانو لەڕێگخخای ئەیەر بەتخخا بەت  ئنمانخخدیر بەیشخخ   مخخیۆڤ کخخیدەدەی لەڕیسخخ ندی. نخخابێ 
 ئێسخ ا دەدبخخو د خار کیید باسخەردەمنک  شەڕ بەمانای جنهادی. جنهادە ئەدە پێکییبێ  کاری یەلدی خا و بەرژەدەندی

 دەبێخخ  یاڕەپخخانەکە خا خخدی ە، بەریی لخوتخخخکەی لە تنگە انخخد  یە انخخدنو ئخامخخخیییی یینسخخ ەد عنلمخخو سخخەردەم  کە
 بال   دجادلهم. )  لەدبابەتانە ش   بخامبو تاپو تانگو نەک بکە  تێدی ڕمبایێن  مەن نقوتێگە ش ن یمانخوقە ەمو

 کە بکخخا لەدە حاشخخا نخخاتوینێ کەس خخخا. بگخخیێ ەدە بخخاری  ناشخنم سخخوتاندنو بەنخخدکیدنو کوشخخ نو جخخێگەی( یحسخخن هخ 
 ئخا نن  ئخا نننوغە یە بە میۆڤەکانە سەرجەم ئەرک  دیدپەردەری عەدی ەتو دیبەییندن  دیینیکەرد یی مو بەرەنگاری

 لەیەد خخخو دەیینێ،ڕیپەر ونخخخو بەئنسخخخالم نخخخاڕەدیخای کەبە دیعخخخش دژی بە ئنسخخخالم ئنسخخخالموغە یە دننخخخای ئەدەنخخخنە. 
 دژی کیدەدە ەکخخ  یەال  مخخاف  کیدنخخ  پێشخخێل کیدنخخو قەاڵچخخو کوشخخ نو لەکورتنخخدی. دیدەچخخنەدە بەیژ خخا  نەدەعاسخخما

 کامخخاری ئەدەی. پێخخدید  مافنشخخ  کیددنخخو دردسخخت یەالنەی ئەد خخخوی خخخوی ە، دەیەڵ شخخەڕ ننها ەتخخدی لە ئنسخخالمەد
 بێخ  کخافی ش ئەیەر کورد یەل  ننەد، بەد نەدە فڕی د ننا ەدە بە دە کا کیدد ەتنو یەلەکەما  دەرهەق  ئنسالم 
 ئەد بەدژی کەدەتخخوینن بخخیدد  لەخخخا بخخوێید شخخارەیید یینا خخان  ئەدە. جێخخدی ە لە دیدیکەی ڕەدی ەد مخخافەکەی کەنخخنە،

 بنیخا خان  لە ڕینەدەسخ نو ف خویکە کخیدنەدەی بگینوتابەتخاڵ هە وێسخت بەجنخدی ئنسالمنانە دژە پڕدپایەندە ف وید
 . بدەنەدە پەرچنا  بەر بەتوندی دەرکییدە، لەسەر ئەدتا ا  کەبڕ ارێک  دەئایادیربکە لە نوێش نەبەنەدەدنەدەی

 
 مخخن بەبخخادەڕی بەاڵم پێنخخاکیێ ، کخخاری یا خخا کە دیننشخخاندەدرێ  چەنخخد هەر خخخومە ن  دژبەکخخوردی جنهخخادی ف خخویی

 هن  تائەدڕۆش دئنسالم بەنا کاماری بەکاربون  دەست لە چونکە یٶڕیدە، چاننەتنەکەی بەردەدیمەدشێوەد بەهێزەدە
 ڕێبەرینخخ  لە جارێخخک هەبخخێ غنخخیەتەی ئەد نخخنە کەس.  نەهێنخخادە بەجێخخ  هە اە ەتێنەرەکخخان  بە ێنخخنە لە کخخام

 دەبێخ  کخورد خە کخ  ؟؟ مخادە خخای هەردەک  خا  بەتخا کییدە کخورد دژی جنهخادی ف خویی ئەرێ :  بپیسێ ئەدکامارە
 الدی .  ئەدال ە ئەمخالد بێخ  جێبەجێکیدنخ  خخوی ە فەرمخان  مخامئن بڕ خاری فەقنهنخدی د ال ەت  حکومەت  لە بزینێ

 نخنەد بڕێوەبیدننخا  بخا اێک  هخن  سخەرییرەکنانە قسخە ئەد با ە. د ار کییدە با مەری  سەییی کوفیەد فەرمانە لەد
 یمبەردەد تەقخنە ئەسخڵ  شخنعەدی مەیهەبخ  لە بەتا بەت . دەیاڕێن دەکوتیێنو پێدید س   کاتو مەرجو هەلو بەپێ 
 قسخخە ددی خخنن. دە پسخخێنن ڕۆ شخخت ئەیەردەسخخ نا  دەکێشخخنو نەرمخخ  نەڕۆ شخخت ئەیەردەسخخ نا  دیتە پێخخدەکیێ ، کخخاری
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 جنهخادی ف خویی ئنمامێخک نخاڕەدیی بڕ خاری لەبەرینبەر ڕیدەس ا  یۆردیرینخو بخاییلمانو نەبو  تەسلنم ئەیەر:  ئەدە ە
 عخخام  قەتڵخخو فەرمخخان  خوی نخو عەدی ەتخخ  بەهەقخخو یخوێنەدی  خخخوید فەرمخخان  کیدنخ  پێشخخێل ئەدی ، ڕەدیبێخخ  پێخ 

 !!؟؟ بدرێێ با حوکمێک  چ دەبێ  بێ ادی  یەلێک 
 

 ٢4١٥ی سێپ ەمبەری ٩: ڕێکەدت   -  خاکەلێوەما پەڕی : سەرچادە
   

------------------------------------ 
  
 

 خوێنی الوانی کورد لە شووشەی زوحاکانی کۆماری ئیسالمیدا
  
 
 
 
 
 
 
 

 جەمال نەجاری: پۆرترا

 
کاماری ئنسالم  لەددیی هاتنە سەرکاری لە ئێیی  یەلێک تادین  دەرحە  بە یەالن  ید م لێکییدی نخادخای ئێخیی  

یەل  کورد لە رۆژهەاڵت  کوردسخ ا  رەنخگە ی خاتی لە هەمود خا  بخێ، دەک دەبننخنن هەتخا ئێسخ اش کید کە بەش  
رۆژینە شاهندی لەسێدیرەدی  د بەنخدکیدن  چاالکخان  سناسخ  د مەدەنخ  هەر بەردەدیمە لە سەرکودت  یەل  کورد د 

 ەکێک لەد تخادینە یەدرینەی کە کاربەدەسخ ان  کامخاری ئنسخالم  بەرینخبەر بە یەلخ  کخورد لە رۆژهەاڵتخ  . کورد ن
هەتخخادی بخخود، کە لە پخخاش ی ١٣٦٢الدی مەهابخخادی لە سخخا    ٥٩کوردسخخ ا  ئەنجخخام  دیدە، ئنعخخدیم  بەکخخامە   

 هەتادی، دەک کامە کوژ نەک  د کە نادی دێت د تا ئێس ا ئەنجامدەرین  ئەد ی ١٣٥٢امە کوژ نەکەی قاڕنێ ک

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2015/11/sened-xumeyni-gorbegor.jpg
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 .جننا ەتە لە هن  دیدیا ەکدی دیدیا   نەکیید 
 

 شخخ ودی  اڵت یه سخخه ده به  رێژ مخخ  تخخایه( یی ننخخ  ١٩٢٣دددی ژدئەنخخ  )تادی  ی هخخه١٣٦٢ردین  سخخا    ی جخخویه١٢ردژی 
ی شخاری  کخورده  الده ۵۹م  ئێعخدیمکیدن  ئخه. شخاری مهابخاد ئنعخدیم کخید  الدی کخوردی لخه ٥٩ئێخیی ، کاماری ئێسخالم  

مەهاباد، بە  ەکێک لەد جننا ەتە یەدرینە لەقەلەم دەدرێت کە بەرینبەر بە کوردەکا  لە پارێزیای ئایەربا جخان  
نەتەدەی کخخخورد ننشخخخا  دەدیت د ئەد  ئەنجامخخخدریدە د ئەدپەڕی تونخخخددتنژی دەسخخخەاڵت بەرینخخخبەر بە( درمخخخێ)رۆژیدی 

 .ئنعدیمانەش لەدرێژی سەرکودت  نارەیی نەکاندی لە رۆژهەاڵت  کوردس ا  ئەنجام دری 
 

الدەی مەهاباد هەرینز ڕیدەس   بنەما ەکاننا  نەکیینەدە، کەس نایینێ لە  ٥٩ئەدەی کە رددنە ئەدە ە تەرم  ئەد 
بەاڵم بخخا بنەما ەکاننخخا  ردد  د ئاشخخکیی ە کە ئەمخخانە بخخودنە کخخوێ ئنعخخدیم کخخیی  د لە کخخوێ بە خخخاک سخخپێیدری ، 

ژ ناسخخا دی یەلخخ  کخخورد کە سخخەرین  کامخخاری ئنسخخالم  لە شخخارەکان  رۆژهەاڵتخخ  کوردسخخ ا  بەرێوە خخا  بەشخخێک لە 
 .بیدددە

 
ێ دەک دەیوتیێ مانگ با هەمنشە لە پشت هەدر نامێن ، ئەمڕۆ ال ەن  شخاریدەی جننخا ەتێک  یەدرە ئاشخکیی دەکخی

فەرمان  ئنعدیمنا  با دەرچودە د  ٦٧تا  ٦4الدەی مەهاباد د هەمود ئەدینەی لە نێوی  سااڵن   ٥٩کە پێدەچێ ئەد 
 .جارەنودسنا  بە ناد اری مادەتەدە بەشنک بودبێ ن لەد جننا ەتە مەینە کە لەم بابەتەکەدی باس  لێوە دەکە ن

 
ومەت  عێخیی  پەالمخاری ئێییننخدی، حکخومەت  کامخاری لەیەڵ هە گنیسان  شەڕی ئێخیی  دعێخیی ، بەد حخوکمەی حکخ

بە نادی خخای تەدید کخید، لە  ٥٧ئنسالم  کە لەپاش شارش  یەالن  ئێیی  خای بەسەر ئێییندی سەپاند د شارش  
ال ەک لەیەڵ هنڕش  عێیی  با سەر ئێیی  د لە ال ەک  د خکە لەیەڵ نخارەیی نە نادخا نەکخان  ئێخیی  بە تخا بەت  

بڕ خاری ئنعخدیم  بە . کە پنشخمەریە لە نخادچەکە بخود رددبەردد ببخادە د توینخای بەرخخادین  نەمخابودلە کوردس ا  
کامەڵ با چاالکان  سناس  نادخا ریدەیە ەنێ د دددر لە چادی دیدیا د  اسا رۆژینە بە دە ا  کەس  ئنعخدیم دەکخید 

 .د تەمەنەکاننا  ریدەس   بنەما ەکاننا  نەدەکیی ەدە
 

ئەدە ە؛ باچ  تەرم  ئەد کەسانەی ئنعدیم دەکخیی  هەرینخز ریدەسخ   کەسخوکار ا  نەدەکخیی ەدە،  پیسناری سەرەک 
 د وی شاریدەی ئەد جننا ەتە چ بود؟
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بە پێخخ  بە خخگە ەک کە لە ئەن ەرنێخخت بالدکخخییدەتەدە؛ هخخاتودە کە دیددەر خخ  یشخخ   کامخخاری ئنسخخالم  ئێخخیی  لە 
هەتخخخادی دیدی لە هەمخخخود دیدیاکخخخان  شخخخارش لە ئوسخخخ انەکا  د  ١٣٦4 - ٧ - ١4نخخخامە ەک  نهێننخخخدی لە رێککەدتخخخ  

شارەکان  ئێیی  دەکات، لەسەر دیدیی سوپای پاسدیرین  کاماری ئنسخالم  لەکخات  شخەڕی نخاد شخارەکا  د هەردەهخا 
شەری ئێیی  د عێیی ، پاسدیرە بی ندیرەکا  پێو س نا  بە خوێن هە ە با ئەدەی چارەسخەر بکخیێن، بەاڵم بە هخای 

کە خوێن  پێو ست لەد کاتەدی رەنگە دەس ەبەر نەبێ، با ە فەرما  دەدە ن بە شێوە ەک  نهێن  خخوێن  ئەد  ئەدەی
کەسانە کە فەرمان  ئنعدیمکیدننا  با دەرچودە د دەبێ دەست بەجێ ئنعدیم بکیێن، لە ال ە  کەسان  جێخ  م مخانە 

د بنێیدرێ ە نز ک ی ن بنکەی تەندردس    خا   خوێن  ئەد کەسانە بەر لەدەی ئنعدیم بکیێن بە دریی بەتاڵ بکیێن
 .بانک  خو ن د لەدێدی بپارێزرێ تا لە کات  پێو س دی با ئەد پاسدیرینەی بی ندیر بود  بەکار بهێندرێت

 
لە نخخامەکەدی هخخاتودە؛ بخخا ئەدەی ال ەنخخ  شخخەرع  ئەد کخخارەش لەبەر چخخاد بگخخی  د نخخارەیی   لخخێ دردسخخت نەبخخێ، 

لە رددی : دەرینخییدە د لەمبخارەدە یوتخود ەت ( خخومە ن )ماری ئنسخالم  د دەلخ  فەقخنە رەییمەندی دیمەیرێنەری کا
 .شەرعننەدە کێشە نننە درێگە پێدریدە
هەتخخخادی لە مەهابخخخاد فەرمخخخان  ئنعخخخدیمنا  بخخخا  ١٣٦٢الدەی کە لە سخخخا    ٥٩بەم چەشخخخنە بامخخخا  دەردەکەدێ ئەد 

  د خوێننا  لە شودشخە کخیی  د بەر لەدەی ئنعخدیم بکخیێن دەرچود، کەدتنە بەر الفادی خوێن مژین  کاماری ئنسالم
بە بەتخاڵ کیدنخ  خخوێن لە دەمارەکخخان  لەشخنا  شخەهند بخخود  د چخودنە ر خزی کخخاردین  شخەهندین  رێگخای ئخخایید   

 .کوردس ا 
 

شخخخاها حوسخخخێن  رۆژنخخخامەنودس د هەردەهخخخا چخخخاددێی   سناسخخخ  لە لێددینێکخخخدی ریسخخخ   د دردسخخخ   ئەد بە خخخگە ە 
م  یودتخارێک  ئخا نن  رید کا خه،  رهه ک  سناس ، به  ه ک پێکهاته رژێم  کاماری ئنسالم  ده“ :ێت د دەلێتدەسەلمێن

م  ر بخه   د باتخڵ د هخه شخ  حخه کخا بخه ددد به ش ده م رێژ مخه جنهخا  دیبخه  نێوه پییک نزه کییده، ئه که به های خومه
م  ر ئه سه م رێژ مه له نگیین  باتڵ، ئه   د ال ه نگیین  حه  هی ال س ه ر ددد ده کات به سه ش ده کا  دیبه ش میۆڤه پێنه
ر شخخدی  ریمبه به له  ژمار ده،   دێنخخه ئخخه نگیین  حخخه ک ال خخه نگیین  دی  ده قن د ال خخه ن  حخخه دی  ال خخه  نخخه کخخه ئخخه ره باده

بێ ئن خی  زیمخه ئا نننخه نخهم نن ڵ ئخه یخه سخنش له ر که کیێت د هه ک جنهان  باتڵ پێناسه ده ری دی  ده رینبه جنهان  به
 چون  نێخوی   ر د تێکهخه کای شخه دی جنهخا  مخه م ننزیمخه ندێشخه د بودچخون  ئخه نگیین  باتڵ، له ئه خیێ ه پاڵ ال ه ده
 خه بخه  م پێکهاته بخات، ئخه دێ د باتڵ لخه نخاد ده که ر ده دی سه ر باتڵ   به سه ی حه ره   د باتڵه که له ئاکامدی به حه
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منش جێگخیی  مانخه کخه ئخه ری ئنمخام  یه ت  ئا نن  با خای قائنله د پێ  دی خه کخه نوێنخه شیددعننه هکه م  ده های ئه
 ”دی ه ناد بیدن  باتڵ ره ر کارێک که بنکات با له ردیاره، هه رده ره د به یش   نێیدریدی په مبه پێغه

 
 م  که ئه ده رێک  جنادیی به های ئه ادهدی هن  بنید ب م رژێمه ی ئه ندێشه ئه له”  :شاها حوسێن  لە درێژەدی دە ێت

ت   م ننزیمه دژی خه ڵ ئه یه تێک له ر جاره دژی ه ددیی بودن  نننه ، چونکه هه  ه مه ت  ئناله  هه شیددعننه ننزیمه مه
ئنمام د دی  م رژێمه ناد ببیدرێن، له بێ به تودندتی ن شێوه له ری  ده دژبه  ر با ه رمان  خودی ه، هه می د فه ل ئه یه له

کان   ره ر بخه رکیدنخ  ف خوی بخا بخه تخوینێ بخه ده مانخه، ده ی ئنمخام  یه ده که جێگخیه ده ک به های ئه  ه دره ر ده ری هه رێبه
لنل من پێموی ه  م ده که ک  ه کار بێنن، با ه ده ک ده  ه ده مود جاره کیده ی کوفی هه ره نگیین  به  اری  د ال ه ڵ نه یه له
دێ که  که رده که ده بننات  نامه ده  ه که به چاد خشاندنێک به ئه ده م ئه لنل  دددهه توینێ ریست بێ، ده  ه ده م نامه ئه
 ه،   ه م نامنلکه رکیدن  ئه دتن  شارش د ده رکه تا   سه ره کان  سه م  سا ه رده بننات  بادی سه ده ، ئه بنناته ده م ئه ئه
ما   هه ده، له بێ ه ردد ده ست رددبه ک ده ک   ه  ه ڵ نودسییده یه ر له که، خوێنه ی نامنلکه ده ها له کات  خوێندنه ر ده هه

ک  ت  تخخیی ده مخخا  بخا یۆر جننا خه ری شخخارش د جێگخیی ئنمخام  یه ک رێبخه  ن  ده رییتنخ  ف خوی لخخه خومخه کاتنشخدی ده
 ه  م نامنلکه ری من ئه باده به  ه، با هدیم بو رده ئاسا   د به دتێک  ره ٦٧تا  هه ٦4کان   کان  سا ه  ه کامه کوش نه به

م  ت کخخار بخخودن  ئخخه    د جننا خه ی درنخخده ر پێکخخیید بخخێ، بخا ننشخخاندین  ریدده دێک  بخخاده نه تخوینێ ریسخخت بێخخت د سخه ده
 ”.رێژ مه

پێو س ە حنزب د ال ەنە سناسننەکا  د کوڕ د کامە ەکان  بەریی کار لە مافەکان  میۆڤ کار لەسەر ئەد بە گەتە 
 .ە  د د وە شاریدەکان  جننا ەتەکان  کاماری ئنسالم  دەرحە  بە یەل  کورد با ڕیی یش   ئاشکیی بکە بک

ئەیەر چخخ  باڵدکخخیدنەدەی ئەد بە خخگە ە ییمخخ  سخخارێژ نەکخخییدی کەسخخوکاری قورباننخخا  دەکخخولێنێ ەدە، بەالم دەبخخێ 
ینن چارەنودس  ئەدینەی ئنعدیم کیی  بەر کاتا   بەد بێدەنگننە بێن د هەدڵ بدە  بەشوێن ریس ننەکاندی بچن د بز

 .لە ئنعدیمکید  د پاش لە ئنعدیمکید  چنا  بەسەر هاتودە
 

بە دۆی خخخخنەدەی یٶڕەکاننخخخخا  د د  خخخخنەدەی تەرمەکخخخخا  بە لێکخخخخالننەدە د تخخخخاقنکیدنەدەی پز شخخخخک  دەرکەدێ کە 
 .الم بەر الفادی خوێن مژین  کاماری ئنس کەدتودنەتە ٦٧تا  ٦٢ساالن  ئنعدیمکییدین  

 مەهاباد ناد ا  دەنودسننەدە د درددد دەنێی ن با ردح   ی٦٢لە کاتا ندی با  ادکیدنەدەی شەهندین  جایەردین  
 .پاکنا  کە لە پێناد کورد د کوردس اندی ینان  خا ا  بەخشنوە

  
 ٢4١٥مبەری ناڤەی ٢0: ڕێکەدت   -  کوردس ا  د کوردما پەڕی : سەرچادە



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

169 
 

 
 

 كوردستان  ڵخاڵی له كانی خه ته لی كورد و جینایه ی گهدژ ینی له جیهادی خومه
 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم قاسمی زاد: ن
 

 ڕووش: رگیڕان وه

 
 د  ن  خومخه بڕ خاری  بخه  كه  كوردس انه  ك  خه كان  كوش اره سپێك  ده خا   تادی، هه ی١٣٥٢الدێژی سا    ی یه٢٢
 د فخخاع  بخخێ  ك  خخخه دژی لخخه  نخخه ال ه مه هه ڕێك  شخخه  بخخه دبخخو د چود ڕێوه بخخه «كخخا  كافیه» دژی لخخه جنهخخاد حخخوكم   بخخه

  لخه  كخه  ده ها خه د بخه ش مخه ئه.   خه هه ی درێخژه ر هخه ئێسخ اش جاریدجخادی پان خا   د شێویی  له  كه ڕێك شه. كوردس ا 
 ی چویرچێخوه  لخه جنخا ك   ه ندێشخه ئه  شخنه چه ر هخه د ك مافو سخ ننه  شخنه رچه هه ئێیینخدی ئنسخالم  كامخاری ی فه لسخه فه

 ر هخه.  «خخوییی جنخا  » نخادی  به  ده كه  ه دیره قه  چێ ه ده د نیێت دیده ناڕیست د   ه هه  به قنهخ فه ت  د ال ه سنس م 
 جنخابنیی  كیدنخ  ركوت سخه دی ڕێخڕه ئنسخالم  كامخاری كید دیی  كه بود ش س وده به   چه  ئندئالاژ نه د  فه لسه فه م ئه

 شاڕشخ  دتن  ركه سخه د ت  پاشخا ه ت  حكودمخه ڕددخخان  پخاش. ئخاییدی یاڕسخ ان   كخیده ئێیینخ   داڵت د ر به بگیێ ه
  لخخه خادیییتن بخه دی  پخخاش  ك خخه.   بگخخه كاننا  پێشخێلكییده  مافخه   بخخه كخه بخخود  ڕدی  چخاده  ك خخخه ئێخیی ، الن  یخه
 با بڕ ار ب وینن بود  ڕدی  چاده یۆر نیخێك  دین  د چودبود ڕێوه به دژ ا   له  كه ی ژینه د ئاییر مود هه د ئه ر ریمبه به

 ی كومن ه د شاری یریندن  دیمه  دی ه س نا  ده ش پێنه م به. بن شدیر به داڵتدی كاردباری  له د   بده خا ا  نودس  چاره
 د نخخد ناده سخخ ان  ده اڵتبه سخخه ده  كخخه نگادێك هخخه. بننخخدری ده ند شخخدی ناده  لخخه ت نانخخه ته شخخن  هادچه ی دێنخخه  كخخه خخخاجێن 

 .تاقنبود  لێ  دیدی ته به د ك اتاری د ید م تننودی كان  ئاخودنده د ت حكودمه دیشدیرین 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

170 
 

 دێمخوكییتنك  سنسخ منك  یرینخدن  دیمه د هێخز كیدنخ  ش دیبخه بات   له ئێیی  كان   ش وده یه اڵت سه ده به  تایه  حاكمه
  لخخه كاری خخا  ڕۆ ێكخخ   كخخه جنخخابنیی  د كا  ده تخخه نه ركوت  سخخه  بخخه دكخخی سخخ نا  ده ئێیینخخدی، مود هخخه  لخخه  رینخخه ده میۆڤ ه

 ی ده تخخه نه د ئخخا نن د ڕ بخخاده بخخودن  د ئێخخیی  رباڵدی بخخه جویییفنخخای  بخخه رنجدی  سخخه  بخخه. بود هخخه شاڕشخخدی دتن  ركه سخخه
.  ده كا خخه هێنخخا  ك خخخه ركوت  سخخه بخخا جاریدجار خخا  مێ خخادی د شخخێویی نخخوێنش حاكمخخان  دی، داڵتخخه م لخخه جاریدجخخار

 د هویی ئخخه  لخخه ددیتخخی د سخخپێكید ده خوێنخخدكاری د كیێكخخاری كان  ده بزدتنخخه دژی لخخه تادی ره سخخه  لخخه كاننا  ركوته سخخه
 خوێنخخخادی چنیۆكخخخ   كخخخه  گنیسخخخاند هه كاندی دسخخخوننننه  شخخخێعه نێخخخوی   لخخخه بننا  یهخخخه مه ڕی شخخخه حیی نسخخخه مه توركه
. رچاد  بخه د د خار ئێیینخدی رخ  هادچخه مێخژددی  له لودچ به  ك  خه د ب ره عه كان  هایه كوش اری د حیی نسه مه توركه

  بخخه درێخخژ ددرد ك   خخه ماده ن  رمخخه ئه د تخخورك د كخخورد  كخخه ی نادچانخخه د لخخه شخخێوێن  یێیه د یێڕی ئخخاژیده  بخخه ها رده هخخه
  لخه ك  ره ددبخه تخادی انخدن چ د خوێنخادی ڕی شخه لێك كامخه ئخاریی  هاتنه هاكاری  بودنه ژ ابود ،  ده پێكه  ئاش ننانه

 د چ  كامن خخه ،(ن  سخخه حه ال مخخه) درمخخێ  لخخه قنهخخخ فه لخخ  ده ری نو نخخه   ال خخه له  كخخه  ڕینه شخخه م ئخخه. دی  كخخه خه م ئخخه نێخخوی 
 رخ، د النچخه ئننخدرقاش، دیی، سخه اڵتا ، قه د قاڕنێ ك ده كان  یونده  له ننا ته كیی ده رس ن  رپه سه  ده كانه پاسدیره

 پاسخدیری  سپای ك  چه بیی یه  به ن  ده مه هادداڵت  دی  سه كوژرین   د كه یوندی ندێك هه د كارێز كو كا ، ، بێ حه
 . ده دته لێكه ئنسالم  كاماری كان  كدیره چه  هێزه د
 

 كیدبود، یمو  ئه ركوتنا  سه د ید م یۆرتی ن  ده پێشودتی شه كان  ته حكودمه م  رده سه  له ر هه  كه كوردس ا   ك  خه
 تویننا  كورتدی ك   ه ماده  له ، د كه كان  ده ته نه  له تی ئاماده ئنسالمندی، كاماری ئاسای غال مه هێیش  ر رینبه به  له
 ت  اڵ خه كامه كاردبخاری د باخیێن ڕێخك كوردسخ ا  ی  گه كامه كان  بژیرده د  نوخبه كا ، سناسننه  حنزبه هار كاری  به

 سخن په ی جێگخه  ن  خومخه خودی ت  تا به به د ندی ناده اڵت  سه ده با كورد ل  یه ی نگاده هه م ئه. ست ده  بگینه خا ا 
 د ت  اڵ خخه كامه د سناسخخ  ئخخاییدی م،  خخه قه ئخخاییدی ربخخڕ ن، ڕیده ئخخاییدی ر رینبخخه به  لخخه توین   خخده نه نخخادبیید. بود نخخه
. دیننشخخێ نگ بێخخده كیدبخخود بات  خخخه خسخخ ن  سخخت ده هد بخخا بخخود سخخاڵ نخخد ن چه ی مخخاده كخخورد ی ده تخخه نه  كخخه نگ  رهخخه فه
 د هادكاری م ئه  ده نانه ك  ره ددبه د یێڕی ئاژیده  به توین   انده نه  ن  خومه كان  س ه ده به یاپاڵ  ده شه د كه ك  ال ه له

 ی نخاتاره پخا    خسخ نه د رع  شخه ی كخه  ه ته د فێخڵ  له رییتن  كاژۆده كه  به  با ه. ببات نێو له  ئایید نه د ڕێكاس ن
 جنهخاد نخادی ژێخی  لخه ی نخه ال ه مه هه ڕێك  شخه تادی هخه ی٥٢الدێژی سخا    ی یخه٢٢  ان  به رله سخه  له خوییی، جنا  

 ك   خخه ره به كوردسخخ ا   ك  خخخه دژی لخخه  ن  خومخخه جنهخخادی  انخخدن  ڕییه  بخخه. ڕێاسخخت ده كوردسخخ ا   ك  خخخه دژی بخخه
  بخه د  اا   خخه سخاد  ئاخونخد رسخ   رپه سه  به خوێنمژ ری دیدده تاقمێك. سایكیی كورد ل  یه دژی له  رس انه په كانه

  ویسخ  هه ئێعدیم  دیری  اا   خه كوردس اندی، شاری ندێك هه  له. دتن ڕێكه ده كوردس ا  د ره به ش رته ئه پا پش  
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  له س كه دی  سه د دی  سێدیره  له ك  خوله ٣ تا ٢رما ش   فه ك  دیدیا ه دت  ڕه  له كوردس ان  ی بژیرده د الد دی  سه د
 .كید تنیباری  تادین  بێ  ك  خه
 

 ، بانه قز، سه  دینه له كوردس ا  شاری ند ك هه  له.  ده س ه ده به دی نه خای كات هن  كوردس ا   كوش اره م ئه ڕیی ره سه
 كوردسخ ان  ی ده بزددتنخه نێوبیدن  لخه دن  خخه  كخه دت رێكه ده مێژدد   د  دێنه بێ ك  خاڕییی نه.... د  پاده هاباد، مه
 كاتنخك  ڕه شخه م ئخه. بخود  سخنه شاری ی ڕۆژه ٢٧ ڕی شه  رخادینه به م ئه رچادی به ی نمودنه  كه ئاد ر سه بڵق   كیدنه با
 ، ریه پێشخمه كخان  هێزه ر رینبخه به  له ك  ه ددیی  له ك  ه شكس   ند ن چه پاش ش رته ئه كان  هێزه  كه پێكید س   ده

 كخات، د ئخه ركاماری سه. بود   ن  خومه جنهادی بڕ اری كیدن  جێ جنبه رقا   سه د  ده كاكیده كاننا  هێزه  ده د سانه
  شخخنه چه م لخخه بڕ خخارێك   بخخه بخخود كاننش كخخدیره چه  هنخخزه یشخخ   ی رمانخخده فه هادكخخات  كخخه در سخخه ن  بخخه   سخخه بولحه ئه
 بخودن   لخه كوردسخ ا  د بكخات كال    ه كوردس ا   یین  قه تاكود ربێنێت ده كان  ێاڵدهپ  ننه ی ده ئه ماف  ش رته ئه«:

 م رده به  له  دره یه كاسپێك   بوده نادبیید ش ی نگاده هه م ئه. كید شكیكێش  له  سنه د ره به« . ده بكاته پاك كا   اخننه
 خویی خاری  كخه كا  كوردسخ انننه  حنزبخه د ر فیدهخه رسخ   رپه سخه  به ت د ه ده ت   ئه هه نێوی  كان  دینوس انه ی پڕۆسه

 د كا  دی نخه هه  بورددمانخه های به. بود   ئاش ناوییینه من اد ك   به د د الا  ی ڕێگه  له كوردس ا  پیس  ری سه چاره
  سخنه شخاری  لخه رچاد بخه شخێك  به د كخوژری  تخادی  بخێ  ك  خخه  لخه رچاد بخه شخێك  به  ده ڕێژ مه كان  تاپاانه هێیش 
 بات خخه بخا كوردسخ ا   ك  خخه ی ئایید اوییینخه ی ئنخییده د بخود دیم رده بخه ردی هخه  ك خخه خاڕیییی اڵم به. كیی خاپور

 .بود لێبڕیدتی ڕێژ م دژی له
 
 ل یخه ی مافو سخ انه بات  خخه كوردس ا ،  ك  خه دژی له  ن  خومه جنهادی حوكم  رچودن  ده  له ساڵ ٣٦ پاش مڕۆ ئه
 ت  د ال خه ركوت  سخه ییخای ده رین  بخه ڕێوه به د  دیمخه رده به ردی هخه  ده پااڵ ننخه ك   خه ئنییده  بخه د ی خاتی ك  دی نخه ڕه  به
 بخێ ڕقخ   بننێخت ده خا خدی ر ریمبخه به  لخه   كخه ده ئه د  ده  تخه دتودنه كه ر ك ته د ڕ سوی ی اتی كاتێك مود هه  له قنهخ فه

 . ئێیینه مود هه ت نانه ته د ردس ا كو ئایید اوییی  ك  خه كاتا  
 

 ٢4١٥ی سێپ ەمبەری ٢: ڕێکەدت   -  کوردس ا  مند اما پەڕی : سەرچادە
 

---------------------------------- 
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  ٢4١0: بابەتی
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 

اڵتی  لکی رۆژهه دژی خه  ڕی بێ کۆتایی له رانی شهند یه الوێژ، ڕۆژی راگه ی گه٨٢
 کوردستان

 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

  
 ر سخه بخا  ئێیی  ئنسالمن  کاماری  ش ودی یه اڵت سه ده  به  تایه رێژ م  ننزیمن  هێیش  ی ده ره بنیهێنه الدێژ، یهی ٢٢

 شەڕی ئێیی ، تایەی رێژ م  ر نەریدیمەی د رێبەر خومە ن ١٣٥٢ ی یەالدێژی٢٢ لە. کوردس انە رۆژهەاڵت  خە ک 
 کیدنخ  ڕەدینە د کخورد یەلخ  دژی لە شخەڕ رییە انخدن  بە خخومە ن . رییە اند کوردس ا  مافو س   خە ک  دژی لە

 شار بێد فاع   ک  خه دژی لە تادی  د جننا ەت  کوردس ا ، با لالد جه خە اا ن "شەر  حاکم " د ننزیم  لەشکیی
 . دیمه رده به جاریدجار شێوەی بە مڕۆش ئه تا  که تادیناو قێنننەک د کوش ار. پێکید دەست کوردس ان  کان  یونده د
 

 د ره بخه پاسخدیری  د ئەرتەش شانبەشخان  دەمارییژ د مست لە یوێ چەکدیری هێزی الفادی  ن ، خومه رمان  فه پاش
  لخه د بارینخد دی کوردسخ ا  کان  یونخده د ارش  ک  خه ر سه به ئایی ا   ده ئاسمانه د دی یه  له. کید هێیشنا  کوردس ا 
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 خە کخخ . کخخید  ئێعخخدیم د   دی  یوللخخه ر بخخه ده کوردسخخ اننا  الدینخخ  پخخال پخخال.  ده یێڕی خخه نه سخخ نا  ده تێک جننا خخه هخخن 
  له  ا  دیدیا   بێ به بێ ادی  میۆڤ  کامە ێک شارەکا  یۆربەی لە. بیی تااڵ  بە ما نا  د کیی  قەاڵچا یوندەکا 

  درینخه خە خک مافەکان  دیدیکیدن  تادین   به ننا ته خە اا   شەر  حاکم  فەرمان  بە دی    چیکه ند چه دیدیایبێ
 د کوردسخ ا  خە کخ  دژی لە جنهخاد ڕییە انخدن  جارێخک  ن ، خومخه ی کخه رمانه فه. ندری سخه لێ یناننخا  د  یوللخه ر به

 ردینخخگەی لە. بخخود کوردسخخ ا  خە کخخ  خخخاڕییی   سخخەر بخخا هێیشخخبید  بخخا رێخخژ م تویناکخخان  هەمخخود کیدنخخ  بەسخخنج
 مەبەسخخخخ   بە تخخخایە ڕێژ مخخخ  دپنالنەکخخخخان  هەدڵ بەریمخخخبەر لە کە هخخخا ەدە د مخخخخوکییت،بەد حنزبخخخ  نخخخادبییدەدە

 هە وەشخادە حنخزبەی ئەم خومە ن  با ە هەر. بود شە  ان  حنزبێک  ریدەس ابود، کوردس ا  دەس بەسەردیییتنەدەی
  لخه تخایە، رێژ مخ  دەسخ   بە چەک د دەمخارییژ  ال ەنگیینخ  د ئەرتەش لە بخود  بی  خ  کە هێیشکەری . رییە اند

 لە کخید، قەاڵچخا قاڕنێنخا  ئخادی   خە ک   که مانه ر فه ددیی رۆژ ند چه ر هه. پاریست ده نه س نا  ده تێک جننا ه هن 
 ڕەحمنخا  ، بێشخکه ر سه مندی   هەتا  ،نەکوژ خە کەکە تا پێشویی نا  چودبودە بەقورئانێکەدە کە ئادەدین  مەالی

 لە ددیتخی کە تێک جننا خه. ئەسخ اند لخێ ینا ا  تەدر د بەیوللە کەدت، دەست کەسنا  هەر د  ده هاته نه دی کەس بە
 .بودنەدە دددپات کوردس ا  یوندی دە ا 

 
  ک  خخه کیدنخ  نگ بێخده بخا بود د ێک هه  ن ، خومه رمان  فه  به کوردس ا   ک  خه ر سه با ئنسالم  کاماری هێیش 

  لخه بخود  ده کیدنخه  تا خه  ده شخه د که ک  ال خه له د دەکخید خا اننخا  نەتەدە خ  مخاف  دیدیی کە کوردسخ ا  ئایید اوییی
 فی و خا  د نەچود  هە ە بە ڕێژ مەدە ئەد بارەی لە  تاده ره سه له ر هه کوردس ا   ک  خه  چونکه. کوردس ا   ک  خه

 ئێخیی  دیهخاتودی ننزیمخ  جخاری د خار کیدن  بخا یشخ   رێفیینخدۆم ١٣٥٢ ی لێوه خاکه لە کاتێک ەبا  هەر. نەخویرد
 دەربگخیێ بخا خە کخ  دەنگخ  دە ەدێ خومە ن   ەی"ئنسالم  کاماری" ئەد نە اندەیین  کە ها ەدە بەد چود، بەڕێوە

 تێخدی بەشخدیر نا  پنخنە، ێخیی ئ د کەی نەتەدەکان  د کوردس ا  خە ک  با مافێک  چ د هە ە نادەرۆکێک  جارە چ
 م ئخه یەڵ لە د خن نادی ژێی له خوێناد   ڕێک  شه  ربا ه هه. بکا لێ چادپاشن   ن  خومه بود نه ش ێک ش مه ئه. نەکید

 .کید پێ ست ده   ه ده ته نه
 
 خە کخخخ  د سناسخخخننەکا  هێخخخزە دژی نخخخابەریمبەر شخخخەڕێک  سخخخەرەتای بە بخخخود خخخخومە ن  یەالدێخخخژی ی٢٢ فەرمخخخان  

 دەسخەاڵت  د سخ ەم با ملنا  د ببا  ئنسالم  کاماری تەسلنم  دەبا  ا سناسننەکا ، هنزە د خە کە ئەد. ردس ا کو
 م ئخه ر ریبخه به  لخه  خا دینابخا، نەتەدە نەکاننخا  دیخخوییە سخەر لە بەردێکنخا  د کیدبخا شاڕ رێژ مە ئەد جەهەننەمن 
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 خا خا  ئخایید   لە دیکاکننخا  سخەربەریینە د سخ ابا  ڕیده ئێیی ،  ش ودی یه اڵت سه ده به تایه ڕێژ م  ی ر نه حشنگه ده
   له د فاعنا   ئایی انه کا ، سناسننه  هێزه ئەدی  پێشەدەی لە د کوردس ا  ئایید اوییی  ک  خه. کیدبا

  .ڕیدەس ا  دی یۆردیری د یۆر بەریمبەر لە کیدد کاننا  دته سکه ده
 

 ئایید اویی ا  میۆڤ  ییری  هه  به د کوردس ا   سەر کیدە هێیشنا   ده توینا انه یدید ته  به کەی س ه دیردده د  ن  خومه
 د مخاڵ د کخید دەربەدەر د ئخادیرە خو قانخد،خە کنا  اڵتاننا  قخه د قخاڕنێ دەک سات  کاره دە ا  دییند، یه خوێن له

 ئێعخدیم کان   دینخه مه د ره بخه پخاڵ پخال شاڕشخگێییننا  ر یخه ئه کید، دێیی  کاتنوشا د بامب د تاپ به  کنا  خه حا  
   بکخه کپ کوردس ا   ک  خه مافاویی   د ئایید اوییی نگ  ده ب وینن  که بود  ده ئه با ر هه ند ، سه لێ یناننا  د بید

 ی ره نگه سخخه م کوردسخخ ا ،ئه کە  بخخود  غافخخڵ  ده لخخه اڵم بخخه. بێخخنن کاننا  مافخخه  لخخه دیی  منشخخه هه بخخا   کخخه خه د ئخخه د
 ڕی شه   . بن ده سودرتی دیدیکاننا  سەر لە مافاوییەکەی  کە خه د بێ ده خاڕیییتی دی  ئه ی دینه کیده م به  اویییئایید

 د س ەم  یەڵ لە کوردس ا  ڕۆژهەاڵت  لە کورد نەتەدەی بەربەرەکانن  د کوردس ا   ک  خه ڵ یه له ئنسالم  کاماری
 جاریدجخار شخێوەی بە د  دیمخه رده به دی هەر دی جاریدجخار قانخاغ  بە تێخپەڕ ن سخەرەڕیی ڕێخژ مە، ئەد یۆردیر نەکان 

 .هە ە درێژەی
 
 جخار یۆر سخەپاند، دی کوردسخ ان  سخەر بە خخومە ن  ف خویی بە ئنسخالم  کاماری کە دی شەڕێک یەڵ لە پێوەندی لە

 بەد ەریمخخبەرب ڕیدەسخخ ا  لە کخخید  پەلە  بە سناسخخننەکان  هێخخزە د کخخورد یەلخخ  رەخنەیخخی، هێنخخد ک لەدێ، د لێخخی
 مل  پاڵ دەدەنە ما وێیینننە، د خو نڕژی  هەمودە ئەد دەبا   د دەکە  تادینبار چەک، با دەس بید  یدد د ڕێژ مە
 د خخکەی شخخوێنەکان  لە بخخدەنەدە پیسخخنارە ئەد دالمخخ  نخخایینن پێو س نشخخ  بە ئەدی . کوردسخخ ا  سناسخخننەکان  هێخخزە

 کخاتنش هخن   دی ڕ ژ مە بەد دەنگنا  د بود  بەشدیر ر فییندۆم لە کە کە سناسننانەی هێزە د نەتەدە ئەد ئێیی ،
 چخ  بخا پێخدی ؟ مافێک  چ د کید  قبودل لێ دیدی ەک  چ ئنسالم  کاماری نەبید، چەکدیرینە بەریی   با دەس نا 

 تنکاشخخەریننا  د رۆ ەکاننخخا  کوشخخ ن  لە د ئەدینخخنش ینخخان  کەدتە کەدت، هەڵ بخخا دەرفەتخخ  ئەدڕێخخژ مە  کە هەر
 ڕێگخا ەک  ئا خا نەبخا ەدە، ئنسخالم  کامخاری ننزیمن  هێیش  بەرەدڕددی چەک بە کورد ئەیەر پاشا  نەکید؟ در غ 
 د سناسخ  رێکاخییدی د حنخزب پێکهننخان  دەرەتخان  هەبخود؟ دیکاکنلێکیدننخا  د دیخوییەکخا  یخاڕی هێنخانە بخا د کە

 منخد ای هەبخود؟ پارلمان  خەبات  د پارلما  با کخە  ریس ەقننەی نو نەری ناردن  د ئایید هە بژیردن  ئنمکان 
 هەبود؟ سناس  تنکاشان  ئایید   هەبود؟ ئایید
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  د ی ا  تودش  ئنسالم  کاماری یەڵ لە نابەریمبەر شەڕێک  سەردیسەپان  بە سانگەی لە چ  ئەیەر کورد، یەل 
  ئاییدی نیخ  ئامادە ە د ناکا بودڵق بێماف  د بندەس   کە سەلماندی بەاڵم بود، یەدرە ما ن  د ینان  خەساری

 د ئایخا   پخلەی هە ە، کوردسخ ا  لە کە شاڕشخگێڕینە ەش بخزددتنەدە د قورباننخدی  د خخاڕیییی ئەم هخای بە. بدی
 بەردەدیمنخخ  بخخا هێخخز بە توینخخا ەک  د پوتانسخخنەل د دیە د چخخودە بەرەدژددر نەتەدە خخ  د سناسخخ  دەخاهخخاتنەدەی

 . هاتوە بەرهەم ڕییار دەرینە، د نەئایید اوییی تێکاشان  د خەبات
 

 د رۆل دەبنیهێنخانەدە ە، جێگخای دی کوردسخ ا  خە کخ  سخەر بە شخەڕ دیسخەپان  سخا ەی ٣٥ لە کە د کەش خا ێک 
 بەخ کیدنخخ  خخخا د خەبخخات بەرهەمخخ  کوردسخخ ا ، خخخارییی   سخخاڵ چەنخخد ن بەردەدیمنخخ  کە هێخخزینە ە ئەد نەخشخخ 

 حنزبخخ  تخخا بەتن  بە بخخودە، ئەدی  ال ەنگیینخخ  د ئەنخخدیما  د ەریەکا پێشخخم کادرەکخخا ، تێکاشخخەری ، ڕ خخبەری ،
 دی ڕێژ مە ئەد یەڵ لە خەبات لە رۆ ەکان  بەدەج ی ن د باش ی ن لە کەس ٥444 نز کەی کە کوردس ا  د موکییت 

 بە د کخورد نەتەدەی د خ  ناخ  نێو بیدۆتە  حنزبەی ئەم ڕێشەی د رە  شانای نە، جێ  رۆ ە ئەم. دیدە دەست لە
 . کیدۆتەدە باڵدی دی کوردس ا  پانا  

 
 ئەد هخ  کخیددە، خخای مەدجخودد نەت  د لەمخا  دیکخاک  چەکدیرینە خاڕییی   بە تەننا سااڵنێک کوردس ا ، ئەیەر

 شخێوەکان  دردس بودن  با بەس ێنسایی   ئەیەر بێگوما .  نەبودە دی دەم بەر لە د کەی ڕێگا ەک  کە بودە ریس ننە
 خەبخخات  نەبخخودن  باشخخا   دەکخخیێ  بکخخیێ، جەمخخادەری خەبخخات  د مەدەنخخ  خەبخخات  تخخا بەت  بە خەبخخات د خخکەی

 بە پێوەنخد   ال ەکەدە لە ئەیەر بەس ێنسخای نەش ئەم. بکخیێ ەدە پڕ خەباتانە شێوە بەد کوردس ا  لە  چەکدیری
 بە  ییدەتەدەبەسخخخخ د خخخخکەدە ال ەکخخخخ  لە دیخخخخخییدە، ڕیبخخخخیددد دەک هەر کە هە ە داڵتەدە سناسخخخخن  کەشخخخخوهەدیی
 ڕۆژهەاڵتخ  نێوخخای لە کەسخانێک تا بەت  بە د کوردس ا  بزددتنەدەی لە بەشدیر ال ەنەکان  د هێز با ەخپێدین 

 خە خک دیخوییەکخان  ڕ گا خانەدە لەد دەدە  هەدڵ د بەشخدیر  دی هێمنخانە تنکاشخان  د خەبات لە لە کە کوردس ا 
 .پێش بەرنە

  

 :ئاکام
 

  پێو سخ ه. بکخا بنی لخه خخای دژی لە خومە ن  یەالدێژی ی٢٢ فەرمان  نابێ کوردس ا  ت رۆژهەال لە کورد نەتەدەی
. بکخخیێنەدە کخخا کخخورد یەلخخ  دژی لە ئنسخخالم  کامخخاری نخخابەریمبەری شخخەڕی سخخاڵ چەنخخد ن دۆکنامێن ەکخخان  د  گخخه به

 بە هەبخخودە، دی نەقورباننخخدی لە پخخڕ خخخارییی نە لەد ڕۆ نخخا  خە خخکەی ئەد د کەسخخانە ئەد د هێخخزینە ئەد پێو سخخ ە
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  خا دیدە دەسخت لە دی ئنسالم  کاماری هێیشکەرین  یەڵ لە بەرییی د شەر لە عەی زیننا  بنەمااڵنەی ئەد تا بەت 
 کامخاری ئەدە کە ریسخ ننەش ئەد سخەر باخیێ ە تنشخک ی خاتی دەبخێ. بگنخیێ لخێ بود ،ڕ ز خا  ئەندیم  کەم تودش 

 کخورد نەتەدەی ڕەدیی بەریی خ  کە کەسانێک ناحە ، بە ئەدەی اب فیۆشت کوردس ا  خە ک  بە شەڕی بود ئنسالم 
 کەم دی لەدکخاتە هەر د  نوێ ی شێوییی د ڕێگا بدرێ هەدڵ دەبێ دی ئەدینەش هەمودی یەڵ لە. پیسنار ژێی نەبەنە

 نەتەدە نەکخخخا ، مخخخافە بەدەسخخخ هننان  د ئنسخخخالم  کامخخخاری یۆردیر خخخ  د سخخخ ەم لەیەڵ بەربەرکخخخان  بخخخا هەی نەتخخخی
 .ێ ەدەبدۆیر

 

 ٢4١0ی ئایاس   ١٢:  ڕێکەدت  -ما پەڕی کوردس ا  د کورد : سەرچادە
 

----------------------------------- 
 

 فەرمانی جیهادی خومەینی و مێژوویەك لە قوربانیدان
 
 
 
 
 
 
 

 هیوا میرزایی

 
 ڕۆ ەكخخان  د ئێخخیی  كوردسخخ ان  دێمخخوكییت  حنزبخخ  میۆ نەكخخان  دیخخخوییە د نەتەدە خخ  د سخخ   د بخخود  دێمخخوكییت
 لەدە خخخكە ڕێگیبخخخود  خخخخومە ن ، دێموكییسخخخ  دژی د ددیكەدتخخخود ڕێژ مخخخ  بخخخا ئێخخخیی  كوردسخخخ ان  لە كخخخورد نەتەدەی
 هاتنە بە ڕەدی دی  ڕێفییندۆم  با كاتكیدن  كە تا بەت بە. بگا خای میۆ نەكان  دژە مەبەس ە بە نوێ دەسەاڵت 
 د دیدیكخخار   هەردەهخخا د كخخورد یەلخخ  د ئێخخیی  كوردسخخ ان  ییت دێمخخوك حنزبخخ  ال ە  لە ئنسخخالم  كامخخاری سخخەركاری
 ئاخونخدە هێژمخون  ژێخی نەچخودنە د میۆ نەكخان  د ڕەدی مخافە بە یە ش ن با كورد نەتەدەی ال ەنەی هەمە خەبات 

 د ئخا نن  كەسخا ەت  یەدرەتخی ن دەك خخومە ن  كە ئەدەی هخای بە بخود  ئێخیی  لە یە شخ ودەكا  بەدەسەاڵت تایە
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 جنهادێخك. ڕیبگەێنێخت كورد دژی لە جنهاد فەرمانێك بە هەتادی ی١٣٥٢ى یەالدێژی ٢٢ لە ئنسالم  كاماری سناس 
 .ئێییندی كوردس ان  لە كورد قوربانندین  د خوێن لە مێژدد ەك بە بود ئاكامەكەی كە
 
 د تخادی  دژی لە خەبخات كخافی، نەهێشخ ن  دەك هە ە پنخیۆیی ئامانجگەلێك  جنهاد موسڵمانەكانەدە ڕدینگەی لە»

 ئەم پنخیۆیی هخای دەبخنە ئامانجخانە ئەم ئەدینەدە ڕدینخگەی لە كە سخنودرەكا  د ئنسخالم لە پارێزیاری تادینكاری ،
 بخویری لە ئێیی  كوردس ان  لە كورد یۆری هەرە یۆربەی كاتێكدی ە لە ئەمە. «د كەدی شەڕەكان  لەیەڵ شەڕە جارە

 لە جنهخاد د كخیدددە ئخا ننە بەم خزمەتنخا  یەدرەتخی ن ئنسخالم ئخا نن  دیمێژد درێژی   بە د موسڵمانن ئا ننننەدە
 كە كاتێكخدی ە لە ئەمە د ئنسخالمن خەدشخدیركیدن  هەد خ  لە د نخنن موسخڵما  كیدەدە بە كە دەدرێ كەسانێك دژی

 یعێییقخد د ئێخیی  سخا ەی هەشخت شەڕی مادەی لە هەمنش د پاشا ەت  سنس م  سەردەم  لە هەم خومە ن  ڕێژ م 
 .دەرنەكید ال ەنانە ئەد با جنهادی ف ویی هنچكات بەاڵم دەشوبهاند د ن دژە د كافی بە ڕێژ مانەی ئەم بەردەدیم

 
 سخخەقامگنیكیدن  بخخا یۆرتخخی ئخخا نننەكەی ال ەنە لە جنخخا هەتخخادی ی٥٢ی یەالدێخخژی ٢٢لە  خخخومە ن  جنهخخادەكەی

 ملخخ  لە كلنخخل پاسخخدیرین  كانەپەرەسخخ انە ە، سنسخخ مە ئەم سخخەقامگنیكیدن  بخخا د بخخود فەقنهخخ  د ال ەتخخ  سنسخخ م 
 د بەرخخخودی  قەالی ببخخودە كە كوردسخخ انێك. كوردسخخ ا  سخخەر كخخیدە بەیە نانە خخا  بخخێ هێیشخخێك  ئنسخخالم  كامخخاری

 .مافو س  
 
 د كاربەدەسخ ا  د مخادە كوردسخ ا  لە هەر ف وی ە ئەد ئاسەدیری ئێس اكە ش خومە ن  جنهادی ف ویی پاش ساڵ ٣٥

 كوردسخخ ا ، خییپخخ  ئخخابودری بخخارددۆخ . دەكە  كوردسخخ ا  سخخە یی ڕدینخخگە ەدە بەد هەر رێخخژ م كخخان بااڵ بەرپیسخخە
 د كەرەسخخ ە هخخادردەكیدن  د پەرەپێخخدی  كوردسخخ ا ، كیدنخ  ئەمننەتخخ  بە خەبخخاتگێڕی ، ئێعخخدیم  د دەسبەسخەركید 

 د پێشخێلكاری لەد چخودكە  بەشخێك  تەننخا دێخن، بەرهەم تێخدی سخڕكەرەكان  مخاددە كە شخوێنانەی ئەد دیمەیریندن 
 .دەچن بەڕێوە ئێیی  كوردس ان  لە ئێس اكە كورد نەتەدەی دژی كە تادینانەی

 
 لە بەاڵم شخخار، د یونخخد دە خخا  بخخودن  دێخخیی  د قورباننخخدی  د ئخخادیرە   هخخای بە بخخود هەرچەنخخدە خخخومە ن  ف خخویی

 خەباتێك. كید تامار كورد ڕد ەكان  با خانەد س   د فندیكاری د خەبات د شانایی لە پڕ مێژدد ەك  هەمانكاتدی
 .نادەس ێ تێكاشا  لە دیدیكار نەكان  د ئامانج هەمود بە یە ش ن تا د هە ە درێژەی تاهەنودكەش كە

 

 ٢4١0ی ئایاس   ٢٦:  ڕێکەدت  -ما پەڕی کوردس ا  مند ا : سەرچادە
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 راگەیەنرا"کافر"ی گەالوێژ، رۆژێک کە کورد بە ٨٢
  

  
 
 
 
 
 

 قیمەجید حە

 
 درمخێ دەشخ   نخادچەی خیێخ  یونخدی لە دی ک  یەڵ لە کە بود دددسا ە تەمەن " هنوی" بییییم ١٩٢٣ سا   هاد ن 

 نز خخک یونخخد لە ئنسخخالم  کامخخاری هەلنکخخاپ ێیی ددد لەنەکخخاد. دەهێنخخا ئاد خخا  ما نخخانەدە نز خخک کاننخخادی سخخەر لە
 کە دیرەکخا  ئەدکخات ئەیەر د دی پەنجخا کالنبیی اریرەیب دەبەر ئەدیننا  بنن  هنوی ا  د بییژنم هەرکە د بودنەدە
 . دەکیی  دیبێژدیبێژ دددسا ەم بییییی هەم د بییژنم هەم نەکەدتبا لەسەر ا  د شکا  یولەبارینەدە بەهای

 
 دەیەڕی  کوردس ا  یوندەکان  لە خومە ن  جەهادی فەرمان  یە اندن  بەجێ با ئنسالم  کاماری هەلنکاپ ێیەکان 

 .خا ا  یولخلەبارین  د رەیبار رکێف  ژێی دە انگیتە بد با دریا بەر لە مندی ێکنشنا  ەری یۆرجار د
 

 رەشخخخ  سخخخێبەری د تخخخاڵ مێژدد خخخ  ردددیدی ددد دەبنخخخیهێنەرەدەی دی ئێخخخیی  د کوردسخخخ ا  مێخخخژددی لە یەالدێخخخژ ی٢٢
 هێخزە هادکخاری بە هخلەدیپە رەییشخای مخحەمەد دی١٩٥٣ سا   یەالدێژی ی٢٢ لە. ئێیینن یەالن  سەر لە د ک اتاری

 رەشخخ  سخخێبەری د کخخید مسخخەد  مخخحەمەد دک خخار نەتەدە خخ  دەد ەتخخ  دژی کاد  خخا ەک  سخخەردەم ئنمپی النسخخ نەکان 
 بەرێخوەبەری کامخاری جخاری بە بادەڕی کە بود نەتەدەیەری ەک مسەد  محەمەد. سەپاند ئێییندی سەر بە د ک اتاری

 د حنخزب کە جارێک بە. هاتبود پێک ئێیی  لە ئەددی دەی ی   ەرۆکس سەردەم  لە ئایید ەک ننمچە د هەبود داڵت
 خەباتنخخا  چاالکخخانە سخخەردەمەدی لەد( ئێخخیی  خخخ ) کوردسخخ ا  دێمخخوکییت  حنزبخخ  لەدی   ەک سناسخخ  رێکاییدەکخخان 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

179 
 

 د بخید مخزیەدت نخاد بخا پەرلەمخانەدە د شخار نخاد لە سناسخ  خەبخات  ١٩٥٣ سخا   یەالدێخژی ی٢٢ کاد  ای. دەکید
 .کەدتەدە لێ" ئێیین  ئنسالم  اریکام"

 
 کامخخاری رێخخبەری خخخومە ن ، ئخخا ەتو ال ئێخخیی ، یەالنخخ  شاڕشخخ  بیدنخخ  تخخااڵ  بە ددیی دی١٩٧٩ یەالدێخخژی ی٢٢ لە

 لە کخخورد یەلخخ  بەسخخەر نەخخخوییرید شخخەڕێک  بەدە د دەرکخخید کوردسخخ ان  خە کخخ  دژی جەهخخادی فەرمخخان  ئنسخخالم 
 ئێخخخیی  رژ مخخخ  هێزەکخخخان  سخخخەرکوتکەرینەدی – ئخخخا نن  فەرمخخخانە ئەد م ئاکخخخا لە. سخخخەپا کوردسخخخ اندی رۆژهەاڵتخخخ 
 .دێیین  د باردما  بەر کەدتنە کوردس ا  شارەکان  د یوند قەاڵچا، مەکای کیدە کوردس اننا 

 
 د نەدەهات مندی ەکاننش بە بەیە   ئێس ا ی(دیعش) شام د عێیی  ئنسالم  دەد ەت  دەک ئێیی  ئنسالمن  کاماری
 هەمخخود بە کخخورد خە کخخ  دژی ئنسخخالم  کامخخاری شخخەڕی ئەمخخیۆ تخخا لەدسخخادە. خا خخا  دەسخخ درێژی بەر یدەد ئەدینخخ 

 .بەردەدیمە پەردەردە   د فەرهەنگ  کامەاڵ ەت ، رەدین ، ئابودری، ننزیم ، شێوەکان 
 

 بێت یەڵ لە ئەمیۆش  تا دەرچودە دەسەاڵتدیرەدە ئا ەتو ال ەک  لەال ە  د ئا نننە فەتوی ەک  کە جەهاد فەرمان 
 دەتوینێت تەننا دەدرێت ئا نننەدە رێبەرێک  لەال ە  کە فەرمانەی ئەد شنعەش ئا نن  پێ  بە د هە نەدەشادەتەدە

 یەدی یخای سخەر لە" یەمخا  ئنمام " جێگیی سەردەمێک کە خومە ن . هە وەشێنیێ ەدە لەد بەریتی کەسێک  لەال ە 
 دەفخادیر ئنسخالم  کامخاری کاربەدەسخ ان  بخا ە نەدۆیریدەتەدە،  هادشان کەسێک  بودبێت یەڵ لە ئێس اش  تا بودە
 د نەتەدی ەتننخخخا  ناسخخخنامەی یخخخاڕ ن  بە کوردسخخخ ا ، خە کخخخ  سخخخەر یەمارۆکخخخان  کیدنخخخ  تەنخخخگ لە فەتخخخوی ە بەد

 د سناسخخخ  ی نخخخدینننان  ئێعخخخدیم  کخخخید ، ی نخخخدین  بە نەتەدی ەتنەکاننخخخا ، د کول خخخودری هێمخخخا قەدەغەکیدنخخخ 
 درێژە هەردی کوردس ا  رییاری خەباتگێڕین  ر زەکان  ناد لە خس نەدە دددبەرەک  د جاسودس  اریت باڵدکیدنەدەی

 .ئا نننە ئەرکێک  هێنان  بەجێ کورد یەل  لەنادبیدن  د دبڕ کوشت ئەدی  با د دەدە  فەرمانە بەد
 

 بە ی ندینێکخدی ە لە دی ەتخ نەتە رییخاری د ئنسخالم  کامخاری لە رییاری ئا نننە فەرمانە لەد رییاری رێگای تەننا
 دیخخخخوییە د خخخخاڕێکاەری دشخخخناری، ئاسخخخ   کە سخخخەردەمەدی لەد. ئنسخخخالم  کامخخخاری دەسخخخەاڵت  ژێخخخی ئێیینخخخ  نخخخادی

 خەبخخات  دە ەی چەنخخد ن مێخخژددی هەمخخود لە بەریتخخی کوردسخخ اندی رۆژهەاڵتخخ  لە کخخورد یەلخخ  نەتەدی ەتننەکخخان 
 هێنخخان  بەدەسخخت د نەتەدی ەتخخ   ەکنەتنخ  کوردسخخ ا  سخخنەکان سنا هێخخزە د کخورد رییخخار اوییین  ئەرکخخ  خا خدی ە،
 یەر تەنخخانەت. شخخاننانە سخخەر لە مێخخژدد نەی بەرپیسخخا ەتنە ئەد یەڵ لە بەرەدڕددبخخودنەدە بخخا هادبەشخخە دەنگێکخخ 
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  ەک د  ەکگیتخخود   بەبخخێ بێخخت، دێموکییتنکخخدی ئێیینێکخخ  چویرچێخوەی لە کخخورد پیسخخ  چارەسخخەری رێگخخا بێخخت بڕ خار
 بەجنخدی ئوپای سخنانەدە هێزەکخان  د ئەمخیۆ کاربەدەسخ ان  ال ە  لە نەتەدەکەما  دیخوییەکان  کورد  بزیڤ دەنگ 

 هەردی د بخخود  تخخێكەڵ ئێیینخخ  کامە گخخای یەڵ لە کە دەناسخخیێن" ئەسخخنڵ ئێییننخخان " بە هەردی کخخورد د دەرنخخاینیێن
 .دەمێننەدە سەردەست نەتەدەی بییبچودک 

 
 ٢4١0ی ئایاس   ٢٣:  ڕێکەدت  -د ا ما پەڕی کوردس ا  من: سەرچادە

 
--------------------------------- 

 
 

خۆراگری لە بەرابەر ئەو هێرشەدا ،الپەڕەیەکی پڕ لە شانازی و :عەبدوڵاڵ موهتەدی
 گەشە و هەمیشە لە مێژووی ئێمەدا دەمێنێتەوە

 
 
  
 
 
 

 عەبخدد اڵ بەڕێخز لەیەڵ ئێخیی  ئەمخڕۆی کخان ڕدددیدە د یەالدێخژ ی٢٢ بە سخەبارەت کورد تی بودناڵ ڕید ا دتودێژی
 .ئێیی  کوردس ان  یەحمەتکێشان  شاڕشگێڕی کامە ەی یش   سکیتێیی موه ەدی،

 
 دەبنخنەدە، نز خک یەالدێژ ی٢٢ کوردس ا  باسەر ئنسالم  کاماری هێیش  سا نادی لە ئێمە عەبدد اڵ کاک :پیسنار
 بەنادبخانگ  فەرمخان  ئنسخالم  کاماری کات  ئەد ێگە نش ودیپ تایە دەسەاڵت  بود چا  بنیما  دێ ە د کە جارێک 
  دەرکید؟ سەرکوردس ا  با هەمەال ەنە ا  هێیش 

 
  هنچکام کە بڕدی ەدیم لەد من کیدددە، باس خامم ڕیی لەمەدپێشەدە سا ها لە تا بەتدی، بانەی لەچە  من :دەاڵم
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 د دە هێنخا خخومە ن  شەخسخ  د تەبلنغاتنخا  د یە انخدڕی دیموددەییاکخان  د ئێخیی  ئنسخالم  کاماری بنانودەکان  لە
 ئەدەی هێیشەکە دی فەرمان  لە بود خومە ن  هەرچ  نەبود، حەقنقەتەدە د ڕیس   بە پە وەند ەکنا  چکالەتی ن

 تەبخعە  کە سخنە  مزیەدتخ  لە ینخیید ، ییۆیخا  بە سخنە لە کوردەکخانەدە لەتەرەف موسلما  ژنان : دت  ڕییە اند
 بخود ئێخیی  ئەدکخات  دەی خیی سخەرۆک بایریخا  مەهدی کید باسم جێگە  یدی لە من د بود درۆ د  ەی ساخ سەرتاپا

 ڕییە انخدددە، ئەدەی ڕەسمە  حەرەکەت، ددد لە ئنیی  ئێنقالب  بەنادی ک ێبێکدی لە بود دی نا باخای خومە ن  کە
 بەهەرحخاڵ، کخید، بخادەڕی ئەد خش د دڕییە انخ خخومە ن  بە درۆ خا  ئەد دتەی بە د بخود درۆ د شا عە ئەمە: دە ێ
 ڕیپەڕ نێکخخ  نەکیدبخخود، جێگخخا ەک هخخن  بخخا هێیشخخ  کخخورد چخخو  چنخخنە؟ ئەی نخخنە بنخخانودینە لەد هنچکخخام ئەیەر

 ئەمننخخنەت کخخیدنەدەی بەرقەریر بخخا کە بخخود ڕدد خخنەدی کوردسخخ ا  لە بشخخێو ەک د ئاشخخودب نەکیدبخخود، چەکخخدیرینەی
 پخێش ئەدە ە، ئەد خش بخود شخت  ەک تەنهخا نەبخود، ئخاریدی لە لەمانە مهنچکا بێت، ئنسالم  جمهودری بە پێو ست

 دەسخخپێکیی ش"شخخا" ڕژ مخخ  بە دژ کە شاڕشخخگێڕینە بخخزدتنەدەی کە تخخایەش ڕژ مخخ  د ئنسخخالم  کامخخاری هاتنەسخخەرکاری
 ەل جەمخادەری بخزددتنەدەی ڕەدتخ  شاڕش، ڕەدت  دردەدرەدە مانگەکانەدە  ەکەم لە بەاڵم ئەدە ەدە ڕۆژی لە نا ێم

 بەدیخەدە دردەدردە بخخود ئێخخیی  هەرچخخ  ننشخخاندی،  ەک خخیی لە خا خخا  جنخخادییی دردە دردە ئێخخیی  لە د کوردسخخ ا 
 دێماکییسخناویی، خە کخ  د خومە نننەدە بەخەت  سەر ئاخودندەکان  دەس کەدتە بزددتنەدەکە جڵەدەی د ڕەهبەری
 بخزددتنەدەی ئێخیی ، لە ژنخا  د کیێکخاری ەدەیبخزددتن چەپەکا ، دێموکییتەکا ، لنبڕی ەکا ، ئایید اویی، خە ک 

 کانەپەرسخخ   بخخا ێک  کخخید، تەسخخڤنە خخخای خا خخدی نێخخو لە دردەدردە" شخخا" سخخە  ەنەت  ننزیمخخ  دژی شاڕشخخگێیینە
 نخخخاد لە خخخخویی ەک  ئخخخاییدی د ئاسخخخەدیری هەمخخخود د بخخخود ییڵ خخخخومە ن  ڕەهخخخبەری بە کە ئێیتجخخخاع ، ددیکەدتخخخودی
 ئێخخیی  لە خەتەکەی د خخخومە ن  د سخخڕ ەدە دردە دردە مانگخخا  بە بەاڵم ڕۆژ ددد د ڕۆژێخخک بخخه نخخا ێم بخخزددتنەدەکە

 نخادەڕۆک بە د سخێکوالر مەدەن ، بزددتنەدە ەک  بزددتنەدەکە، کوردس ا  لە لەحا ێکدی هێنا، بەدەس هێژمودننا 
 دیخخویی نەک ، بە کڵش بە نادەرۆک بە با ە بود، کوردەکا  نەتەدە   د منلل  خویس   دیریی هەردەها د ئایید اویی
 دەخ ێ کە نەبود تەحەمودل قابنل  جنادیی نە ئەم د بود  جنا لە ەک خەباتەکانما  مێ ادی د شێویی بە تەنانەت
 ئخخاییدی تێنخخدی کە کوردسخخ انێک نە اندەد سخخت ئن خخی ڕێبەنخخدی  ی٢٢ ددیی سخخەرکار، هخخاتنە ال ەنگیینخخ  د خخخومە ن 

 ئێن شخخاریت د ڕییە انخخد  ئخخایید ، حنزبەکخخا  ئخخاریدی ە، لە دەنخخ مە خەبخخاتێک  هە ە، ژ  ئخخاییدی هە ە، سناسخخ 
 کخورد ئەینخنە دەیینخ ، خا خا  بخادەڕی د بنخی د ئنخدۆئالاژی بە دژ ئەمانە خا  دەکا، خای ماف  دیدیی کورد ئاییدە،
 بەر ؟ بەکخار تفەنگێخک نە انخدەیین  دەخ خ  ئەد دەرچخودبێ، کەسخێک دەس   لە تفەنگێک نایینم نەکیدبود، هنچ 
 ئەدکخخات  لە ئەمننخخنەت د خخاردەی هەمخخود شخخ ێک، هەمخخود بخخودەدە، کەم دیی نەمخخا، قەتخخڵ دەنخخا ئخخادی کەسخخێک مەیەر

 خخومە ن  هێیشخ  فەرمخان  د هێیشخەکە بخا پاسخادێک هخن  سخەرکەس، نەکیدبخودە هێیشخنا  بخود، یۆرتخی کوردس ا 
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 ڕەدینەی ئێیتجخخخاع  شخخخنعاری ەب فی ویەری خخخا  ناتێگە شخخخ ودی د نەیی  خە کێکخخخ  کە ئەدەی ئخخخنال نەبخخخود دجخخخودی
 ئەدە بێخخنەدە، دە خخانەدێ شخخا ژەنڕی ەکخخان  ئەدە کوردسخخ ا ، یە نشخخ ە هخخات ئنسخخییئنل ئەدە ئەهخخا کخخید، کوردسخخ ا 
 نەبخود ئەساسخ  د ئەسخڵ لەدینە هنچکخام ییتودە، بارم ە بە سنە جامعەی مزیەدت  لە موسڵماننا  ژنان  کوردەکا 

 بە چ منللنخنەکەی دیخخویی نە بە چ جخا کورد، بزددتنەدەی سەرکودت  با  دی ئە ددیکەدتود   د کننە ئەم لە غە ی
 .نەبود ئاریدی لە تی ش ێک  هن  خویی نەکەی دێماکییس  د خوییی ئاییدی ال ەنە

 
  ئادیی کوردس ا  نەبیدبا ێت، چەک با دەس   نەکیدبا ێت، هێیشەی ئەد بەرەنگاری کورد ئەیەر دە ێن:پیسنار
 دەبننن؟ چا  ەمەئ نەدەهات، دەسەر

 
 د ئەسخخڵ د بخخود دیقعخخ  غە خخیە یۆر بنانودەکەشخخنا  کە دۆی خخنەدە بنانود خخا  ئەدی  کخخید، باسخخم هەردەک مخخن :دەاڵم

 فەدتانخخدن  د کیدننخخا  یەلنخخل د پێخخدیدی  چخخاک د کوردسخخ ا  خە كخخ  سخخەرکودت  مەبەسخخ نا  بەاڵم نەبخخود ئەساسخخ 
 ئخخێمەی بخخود ن، بەریی کخخار ئخخێمە نەبخخود ن، هێیشخخبەر ئخخێمە بخخا ە بخخود، کەریمەتنخخا  د شخخەرەف د بزددتنەدەکە خخا 

 ئخخێمە ڕیسخخ ە بخخکە حنسخخاب  بخخا ە جخخا! دی مقادمەتمخخا  بڕ خخاری دەخخخ ە ئەد کە کخخامە ە ئخخێمەی د کخخورد هەمخخودی
 د فەرهەنگخ  مقخادمەت  سناسخ ، مقخادمەت  موقخادمەت، دەسخ ناندی خە خک ڕۆ ەکخان  باشخ ی ن ئێمە شەهندماندی،

 دەدرێکخ  لێخیەدی کخامە ە بڕ خاری د حنزبەکخا  بڕ خاری ڕیسخ ە ئەمە پێبکە بادڕم کدیرینەش،چە مقادمەت  هەردەها
 بخخا خە کخخ  د سخخ   بخخود ئەدە کخخیدی کخخامە ە کە کارێخخک بەاڵم بخخاد، بکخخاتە موقخخادمەت کە لەدەدی هەبخخود، یەدرەی

 دەکخود هەر بخێ، لنمتەسخ نخا ەدێ بوەس ێ ەدە، دە ەدێ کامە گا کە هە ە مێژدد سەردەمێک  دیدە، جویب مقادمەت 
 د کەریمەتخخ  د شخخەرەف  نخخاتوینێ دەکە ، لەیەڵ یەدرەی نخخاحەقننەک  دەکە ، لەیەڵ یەدرەی خییپە ەکخخ  تاکێخخک
 تەعەرۆیدی بەریبەر لە تخاکە مخاف  موقخادمەت دننا  اسای هەمود لە د دەکا موقادمەت د ناکا قبودڵ خای د ژدین 

 خخخخا، لە د فخخا  حەقخخ  نێخخخونەتەدە نە، ئەمە اسخخای یی خخم، د ردیینخخخیکە بەریبەر لە خە کنشخخە د نەتەدە مخخاف  د
 بە پیسنشخنا  مقخادمەتە، ئەد دی ە دەسخ   کخورد ئەیەر جا دننادی، لە نێونەتەدە نە ناسییدی مەشیددع  حەقێک 

 نەدەبوی ە د نەماندەتوین  ئێمە شاڕکید، ئێمەتا  سەری کید، چن ا  ئێوە دە انگوت د نەکید خا ا  بادک  د دی ک
 بە دێمخوکییتەدە، بە کامە ەدە، بە هێیشەدی ئەد بەریبەر لە بەرەنگاری با ە بوەس نن، هێیەشەدی ئەد بەرینبەر لە

 د دەمێنێ ەدە ئێمەدی مێژددی لە هەمنشە د یەشە د شانایی لە پڕ الپەڕە ەک  کیید جەدینەدە د پنی بە خە کەدە،
 ماف  خەباتە، ئەد بەاڵم بوەس ێن  چەکدیری خەبات  نەیین  باش  بە تا سەردەمێک سا ێک، مومکننە ئەمڕۆش با

 .دی ە ئێس اش د دیبود دەخ نش ئەد کورد، منللەت  با ناسییدە د مەشید  مافنێک  خا لە د فا 
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 ئنخوە دەچخود، کوشت بە کەم ی خە کێک  نەبوی ە بەرەنگار نە ئەد ئەیەر: دە ێن بەعزێک عەبدد اڵ، کاک: پیسنار
 خخخودی د دەبخخود کەم خخی کوشخخ ەکا  ئامخخاری د دەچخخود کوشخخت بە کەم خخی خە خخک دی ە ێ خخا پ ئا خخا دەبنخخنن، چخخا  ئەدە

 نەبوی ە؟ بەرەنگار نە ئەد ئەیەر دەهات بەسەر چ  نادچەکە
 

 ئەد کخخورد منللەتخخ  سخخا کالاژی د ڕەدینشناسخخ  د ڕدحخخنە دە خخێن چخخودنکە دیقعنخخنە غە خخیە فەرمێکخخ  یۆر ئەدە :دەاڵم
 ئێخخییدەی د خخاردەی د ڕەنگخخدینەدە ئەمە نەبخخود، ڕێکاییدێخخک د فەردی ڕ خخارێک ب ئەمە دەد سخخت، موقخخادمەت  دەخخخ ە

 بڕ خاری لەدە یۆرتخی ئەدە لەبەر دیبخدی، چخاک نە دەد سخت د کەدێ ژێخی نە دەد سخت د موقخادمەت با بود منللەتێک
 دەکخود حنزبێخک دەبخا کە بخود موقخادمەتە ئەد دەهەندەی ننشا  ئەمە دینییبێ، بودچک جەمعێک  لە  ا  بێ تاکێک

 ئەدە ە دددهەمخنش.  ەک ئەمە دیبخێ، خە کخ  ڕۆحنەی ئەم دەرک  د تەشانس د کەش ال ەنێک  هەر  ا " کامە ە"
 کوش ار ئەد بود، ئەدە پێش پادە شەڕی خا کید، پادە ا  شەڕی ئەدی  بکە  یەالدێژ ی٢٩ هێیش  ئەدەی پنش کە
 چەکخدیر موقخادمەت  هێشخ ا خخا ئەنجامخدری سخنە یییێخزە فیدددیخای لە ددیی د کخیی پادە کەلە عامانەی د قەتڵ د

. کخورد خە کخ  بخڕی د کوشخت بە کخید دەسخ نا  د نخارد چەمییننخا  د نارد خە اا نا  ئەدی  کە بود پێنەکیی دەست
 ئەسخڵە  د دەکخوژری یۆرتخی  خا  کەم خی ژمخارە بە نخایینم ئەمن کودش ن، لە نەپاریس بود دەس نا  ئەدی  ئەدە لەبەر

 ئەدی  چخو  بنکخا، د خکە مخانگ  شخەش دەبخود مەجبخودر نەکیدبا خا، موقخادمەتەی ئەد مخنللەت ەیەرئ د ننم د نناش
 فەرهەنگنخا  لێدەسخ اند نەدە، ئا نننخا  لێدەسخ اند ەدە، یماننخا  ئخاخی کیدبود خا ، کە ئەدەندەی بە نەدەدەس ا 

 لە دی کە ئەدەڵ ڕۆژی کە ەبخخا  بکخخا، موقخخادمەت هەر دەبخخود مەجبخخودر کخخورد ڕۆژی  لە ڕۆژێخخک د لێدەسخخ اند نەدە
 بە ئەدی  کە شخەری  ێکدی لە بکخا، تەحەمخودل یلنخنەکەی هەمخود د بوەسخ ێ تخا بخود باش یدی د ئامادەتی حا ەتێک 

 .ننم بڕدی ەدی لەد ئەسڵە  من مقادمەت، بە بدیت دەست ئننجا  بود  ییڵ تەدیدی
 

 چخێ لە ڕۆژینەدی لەم ئنعدیمانە ئەم سەری چودنە یها بودە، یۆرتی ئێعدیمەکا  ڕێژەی ڕیبیددددی ڕۆژین  لە:پیسنار
 دەبننن؟

 
 د دێخیینە د خخییپ ڕیدە ەک چ تا ئابودر نەکەی دەیع  دەیینێ ئنسالم  کاماری حکومەت  کە دەبننم دیی من :دەاڵم

 لەبەر فەسخاد، لەبەر نەکخیدددە، فا خدەی ئابودر نەکخاننش سخزی لە یۆر بەشخێک  البیدنخ  د ئەتخام  ڕێکەدتننخامەی
 ئێق سخادی پاسخدیری  سخپای ئەدەی لەبەر د ئاغاییدەکخا  لەبەر بود ، ناشەفاف لەبەر بود  مافنا بەر لە یەندە  
 د ئخخخابودری پێشخخخڕەف ێك  د ئاسخخخوددە   بە هەسخخخت خە خخخک ئەدە ە لەبەر د خخخکە، شخخخ   یۆر د یودشخخخنوە ئێیینخخخ 
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 نخخخاکاک : ددد  ەک، ئەمە مەت،حکخخخو نێخخخو ئخخخابودری ئێسخخخالحات  لە ئامێخخخد  نخخخا نخخخاکە ، ئخخخابودری کیینەدە ەکخخخ 
: چخویر. یۆرە  ەکجخار نخاڕەیی ەت  دەسخەاڵت د خە ک بە ن : سێ یۆرە،  ەکجار نێوخا اندی لە حکومەت لەسەرەدەی

 دەسخەاڵت  د ئێخیی  حکخومەت  بخاردددۆخەدی لەم دەبخێ، یۆرتی ییژی د ناکاک  ڕۆژ بە ڕۆژ دریدسێکان  ئنیی  بە ن 
 ئەدەی با بدی، ڕدد ئێیی  لە سناس  ناڕەیی   تەقننەدە ەک  بکە ، ش ێک مکننەمو هەرئا  دەپیسێ خای لە ئێیی 
 لە نەرمشخێک کە نننە ئەدە مانای بە ئەمی کا لەیەڵ ئەتام  سایین  کە بڵێن خە ک بە ئەدەی با نەدی، ڕدد ئەدە

 ئەم بخخا ،هەاڵدێ سخخەری بخخنهەدێ کەس مەبخخادی دیننشخخنەدە، خاتخخا  جێخخ  لە ئێخخوە هە ە، دیخڵنمانخخدی سناسخخەت 
 بخخا دەکە ، ئێعخخدیمانە ئەم جەمخخادەری نخخاڕەیی   شخخەپال  هە سخخان  لە کخخید  بەریخخیی بخخا د تاقانخخدنە د تیسخخاند 
 دژی خخام مخن دەکە ، کخارینە ئەد بخا ە ئێیینخدی لە هە ە د بودە  ەکەم قوربان  کورد ش د ارە د کید  چادتیسێن

 هاکخخارە بەم بەاڵم بخخودبن، ئێعخخدیم سخخزیدیری ئەدینە ننخخنە مەر  خاشخخنا  قانودنەکخخان  بە بەاڵم ئێعخخدیمم  اسخخای
 تاقانخد  سناسننەش هاکارە ئەد د هە ە سناس  هاکارێک  نننە،  اسا نا  د قانون  دەلنل   ان  دە کا، سناسننە

 سخخەردەم  لە دە خخکە  بخخا ە ئەدینە کە بڵێخخنن ئەدەش دەتخخویننن تەبخخعە . خە خخکە کیدنخخ  چادتیسخخێن د تیسخخاند  د
 ڕیدە ەک تخا نەتخنجەدی لە نەکخیید بخا هنچخ  ڕدحخاننش خخا کخاکە بلێن پێبەس ود هنوی ەکنا  کە نەیئەدی ڕدحانندی
 .دەسەاڵت نادخا   کێشەی د حنساب تەسڤننە سەر بگەڕێ ەدە مومکننە

 
 د فخخا  سخخەلەفننەکا  لە ئێخخوە بخخاچ  کخخید، مەحکخخودم هەمود  خخا  ئەنجامخخدری ئەعخخدیمەکا  دەخ ێخخک ئێخخوە :پیسخخنار
 بکا؟ لەدینە د فا  هە ە کامە ە با ئا ا دیعش، ببنە ددی   ئەدینە ەمومکنن دەکە ،

 
 د فییدینخخ  بە کە بخخودە هێزێخخک تەنهخخا شاڕشخخگێڕ کخخامە ەی پێشخخمەریەی هێخخزی کە دەیینێخخت کەسخخێک هەمخخود :دەاڵم

 هەمخود لە کخیدددە، بەشدیری دیعش بە دژ شەڕی لە خەس   بە دەدرددبەری د کەرکودک لە مانگ ١١ تا ١4 نز کەی
 هخن  ئخێمە ئەدە لەبەر دیدە، بی نخدیرما  بەاڵم نەدیدە شخەهندما  خوشخبەخ انە بخودە، پێشەدە سەف  لە جێگە ەک

 دژی بخخێ د خخکە جێگە ەکخخ  هەر  خخا  بخخێ ئێخخیی  لە تێیۆر سخخ ننە، ڕێکاییدێکخخ  دیعخخش کە ننخخنە لەدەدی یومانێکمخخا 
 ننخنە دجودی بە گە ەک هنچجار ئێیی  دیمانەیئێع ئەد بەاڵم کیدددە، لەیە   شەڕما  د میۆڤا ەتننە دژی کوردە،
 ئێ ێهامێخخک بە کەسخخێک ئەیەر دی ە پێمخخا  ئخخێمە چخخودنکە. بخخود  چخخا   خخا  بخخود  دیعخخش ئەدینە کە ئەدەی لەسخخەر

 هەمخخخود ئەد ئنخخخیی  نەبخخخێ، شخخخکەنجە دەبخخخێ هەبخخخێ، پخخخارێزەری د  اسخخخا   شخخخێوە ەک  بە دەبخخخێ دەکخخخیێ موحخخخاکمە
 مەحاکمە ئەدی  عاداڵنەدی مەحکەمە ەک  کام لە دی ؟ دە ێ کێ لێوەرییتود ، ئەشکەنجە بە د یۆر بە ئێع ییفانەی

 ئێسخ ا، ننخنە مەعلخودم نەبخود  د بخود  بە بێخت، سابت لەسەر ش ێکنا  تا بکە  د فا  خا ا  لە ب وینن تا کی ا 
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 د فاعنخا  نمکان ئ کییدە، درددست با ساخ ەینا  پەردەندەی لێسەندریدە، بەیۆر ا  ئێع ییفات  کیید ، ئەشکەنجە
 لەد هنچکخام نەخێنخدددەتەدە، درددسخ   بە خا خا  پەردەنخدەکەی نەبودە، پارێزەر د دەکنل بە دەس ڕەسنا  نەبودە

 دشکنا  د تەڕ د نەکییدە پنادە با ئەدینە ا  ناسییدە، تامەتبارێک با کە نێونەتەدە   کامە گەی لە کە مافانەی
 جمهخوری ئێعخدیم  دەسخ گاه  یەڵ لە نخاتویننن ئخێمە کخیدددە، ئێعخدیم ەپخێکەد هەمود اننخا  د سخودتاندددە پێکەدە
 ڕژ خمە، ئەم بسخ ێننەدە، تخا ە سخوننش لە دە خانەدێ ئەدی  بێگومخا  هەبێخت، مویفقەتێکما  چکود ەتی ن ئنسالم 
 د نەکنخ حەتخمە  با ە دەکا، تەسڤنە خاش  ئا نن  نە ارین  هەمود کە ئا ننە بەرچادتەنگ  ئندئالاژ ک  ڕژ مێک 

 سزیی ئەدینە د هە ە خە کەکەی هەمود لە د هە ە بەها   لە د هە ە  ارسا  لە د هە ە سودن  لە نەفیەتنشنا 
 دە ێخنن ئخێمە بێ ادینن، حەتمە   ا  تادینبار  حەتمە  کەسانە ئەد تەک  تەک نا نن ئێمە با ە. دەدە  توندتی
 سخەندنەدەی بخا ئێخیی  قەیی خ  سنسخ ەم  د دەسگا ە ێنند ئێمە. دەکە نەدە ڕەد ئنسالم  جمهودری ئنعدیم  دەسگای

 بخا کە کوشخ ار د سخەرکودت لە بەشخێکە! خە خکە مخاف  کیدن  پێشێل با نننە، خە ک ماف  پاریس ن  با نننە ماف
 د کخیدددە مەحکودمخا  با ە بنن مویفق ئێیی  لە سزیدینانە ئەدجارە لەیەڵ ناتویننن ئێمە خە کە، چادتیسێنکیدن 

 عخاداڵنەدی دیدیخا ەک  لە ئەیەر ئێعخدیمانە، جخارە ئەد هەمود بکیێ مەحکودم" چیی د چود  بێ" دەبێ  ەدی پێشما 
 سخخزی  اسخخا   شخخێوە ەک  بە دەبخخێ مەعلخخودمە کیدبخخود خییپە ەکخخ  کەسخخێ ئەیەر تامەتبخخارینەدە مخخاف  پاریسخخ ن  بە

 .بدرێ
 

 هاشبەرەکاننشن؟ مادە قاچاخچ  کە کەسانە  ئەد سزیدین  موخالف  ئێوە ئا ا: پیسنار
 

 دەک ئەدە، سخەرەک  قاچخاخچ  ئێخیی ، لە قاچاخچننە یەدرەتی ن  پاسدیری  سوپای بڵێم، پێ ا  با جارێ :دەاڵم
 سخخپای بە قاچخخاخچ  نەدەیخخوتن پێخخ  نخخژید ئەحخخمەدی خخخودی ،"دەکە  موجخخاییت دیەکخخا  ئاف خخادە" دە خخێن فخخارس

 دە کخا، پاسخدیری  سپای خودی ئەدە هێنادە دەر ئێیین  ئێق سادی ڕ شەی کە ئێیی  قاچاخ  یەدرەتی ن ؟!پاسدیری 
 د مخخوخەدر مەدیدی تیینز  خخ  بخخودەتە ئێخخیی  ئەدە ە دددهەمخخنش. دیننشخخ ود  حکومەتخخدی لە یەدرەکخخا  قاچخخاخچننە

 مەدیدی تجارەت  لە دەس نا  یۆر ڕیدە ەک  تا کار  لەسەر کە ئەدینەی د پاسدیری  سپای مافنای تێدی ە، دەس نا 
 لە دەکخخخا چادپاشخخخ  حەتخخخا پاسخخخدیری  سخخخپای کە نەیینخخخێ هە ە کخخخێ کوردسخخخ ا  لە تخخخا بەت  بە دی ە، مخخخوخەدر

 دەکە ، موجخخاییت  د دە گخی  بخخێ مەشخیددب قومێخخک تادینبخارەدە، کەسخخان  ال ە  لە مخوخەدر مەدیدی باڵدکخیدنەدەی
 پخێ کخوردی جەدینخ  دەیینخن چودنکە نابەی  لێنا  دەکیێ موخەدر مەدیدی تنجارەت  هەمودە ئەد ئەدی  لەبەرچادی

 سەتاسخەت ئێمە بە ێ نننە، قبود ما  ئێمە د درۆ ە دە کە  بارەدە ە لەد هەرچ  نەخێی دەبێ، ما وێیی  د یەلنل
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 نەک بەاڵم لەسخەری، بخدرێ سزی خە ک دەبێ دی ە پێشما  د هاشبەرەکاننن مادە تەجارەت  د موخەدر مەدیدی دژی
 هەمخود پخێش دەبخێ تا بێ، ئێعدیم موجاییتەکەی ننە مەرجنش ئننجا د ن هە کە ڕ شەکەی بچ  دەبێ شێوە ە، بەد

 .دیننش ود  خا ا  شەبەکەکەدی ڕەس  لە کە هە  ەکێن  شەبەکە ە ئەد ش ێک
 

  بنننن  با نەڕۆش ن خە ک د کیی ئێعدیم شەقامەکا  سەر لە الدێک ڕەدینسەر شاری لە ڕیبیددددی مادەی لە: پیسنار
  خە ک ئا ا د ئێیی ؟ د کەی شارەکان  لەیەڵ هەبود جنادیی نەک  لێکدەدەنەدە، چا  تەحەرەکە ئەد هەد ە، ئەم

 بڵێن؟ ش ێک بەمە د س نا 
 

 مەدەن  چاالکە لەد کید دەس ااشنم د مەدە کانگای لە ئنن ێینێ نش تاڕی سەر لە من دی ە، پێم من بە ێ، :دەاڵم
 کخوژی ئخادەم مەکنخنەی سخە یی نەبخود  حخایر کە ەخخالقەئ خخادە  خە کە لەد تێکاشەرینە جەدینە سناسنانە،لەد د

 شخارێک  هەمخود د کوردی شارێک  هەمود هنویدیرم د ئەدی  با ئافەر ن خا ا ، شارەکەی لە بکە  ئنسالم  جمهودری
 بەرچخادی دێنێخ ە ئێعخدیمەکا  ناهەقە، باخای کە هن  دەکا ئێعدیم کە ئنسالم  جمهودری. یی  لێوەر دەرس  ئنیی 

 فەرهەنگخخ  چخخودنکە خییپ خخیە، نهێنخخ  ئێعخخدیم  لە قخخات سخخەد ئەمە بنننننخخا ، بخخا دەکخخا دەعخخوەت خە خخک د خە خخک
 ئەخالقێکخخ  تودشخخ  کامە گخخا ە ئەد منخخدیاڵن  چخخودنکە دەکخخا، خخخییپ د خەسخخار کامە گخخا ەک فەرهەنگخخ  منللەتێخک،

 ئەدە با ە ئنیی ، خە ک  با دەکاتەدە ئاسا   لەسێدیرەدی  د سەندنەدە تا ە د کوژی ئننسا  چودنکە دەکا، خییپ
 د خکەی جێگەکخان  لە کە مە خدینەی ئەد کوردسخ ا  لە نە  ویننوە خوشبەخ انە با ە جەنا ەتە، یەدرەتی ن باخای
 کە د اردە خخانە ە لەد  ەکێخخک ئەمە بکخخا، بەرپخخا سخخێدیرەدی  لە بننخخ  بخخا دەکخخا دەعخخوەت خە خخک د هە ە بخخای ئێخیی 
 چە  هە دەبەس ن، بای تامەتانەی لەد بەدددرە چەند پاکە چەند یەشە دچەن کوردس ا  بزددتنەدەی دەدی ننشا 

 خە کخخ  حەرەکەتەی بەد کوردێخخک دەکخخود دەکەم شخخانایی مخخن. دۆسخخ انە ە مخخیۆڤ د ئننسخخان  د ڕەدی بزددتنەدە ەکخخ 
 .ڕۆژهەاڵتدی کوردس ان  لە ڕەدینسەر لە نەمێنێ بەجێ د کە شارێک  هن  هنویدیرم د ڕەدینسەر

 
 کە ئنسخخخالم  حکخخخومەت  تخخخایینەی جەنخخخا ەتە ئەد د یەالدێخخخژ ی٢٢ سخخخا ننادی لە پیسخخخنار، ددی خخخنن کدە: پیسخخخنار

 چنخنە دەیینخن دەربەست بە خا ا  ئێس ا کە کەسانەی ئەد ئەرک  د لێکدەدەنەدە چا  کوردس ا  دەیع  کیددد انە،
 داڵت؟ دەرەدەی لە د نادەدە لە
 

  مەدەن  بزددتنەدەی یۆربە ا  کە جەمادەری بزددتنەدەی هەبودە، بزددتنەدە یۆر ڕیبیددددی سااڵنەی لەم :دەاڵم
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 ڕەنگخ  کە ئەدەی هخای بخوەتە کە سەر کییدەتە هێیشنا  ئنسالمننەدە کاماری هێزەکان  ال ە  لە بەعزێکنا  بەاڵم
 تێکاشخەرین  کوردسخ ا ، جەدینخان  ئەرکخ  یەدرەتخی ن پێمخوی ە من ناعێکنەدە، بەهەر بگیێ، خای بە تونددتنژی
 لە کە بود  ئەدی  دی کان  د بادکا  ئەدی ، پێش نەسل  نەچێ لەبنی  ا  کە ئەدە ە ش ێک هەمود پێش کوردس ا 

 دەی فەی. کوردس ا  لە کید درددست یێڕ نە ا  الپەڕە ئەد خا ا  موقادمەت  بە د کید موقادمەتنا  یەالدێژ ی٢٢
 کامەاڵ ەتننەکخا ، بخزددتنەدە. بخکە  مقادمەت ئەمڕۆ شنوییی بە جاری  شێوییەی بەد هەر نا ێم ئەدە ە، ئەماننش

 د دەشخكێنێ کەدێخک قەفەسخ  ئەدەی. ڕێخز  جێگخای هەمخودی یۆرتی ن تا کەم ی نەدە لە جەمادەر نەکا  بزددتنەدە
 خاسیەدین  بافەر نایی مەهاباد لە ئەدینەی تا دەدی، ننشا  خای بودن  پێشکەدتناویی د بود  شارس ان  بەدجارە

 د بەخشخەندە کورشخ  ئەسخپەردەکیدن  لە ئەدینەی تخا ددننخا، لە دی ەدە دەنگخ  د کخید سای یەدرە ا  ن خاپنشاندی
 مخانگیتن  تخا ژ خنگە، بخا دەکە  دددچەرخەسویری سێشەمانە ڕۆژی ئەدینەی تا کید بەشدیر ا  کانەپاش  محەمەدی

 سەریسەری مانگیتن  با خای کات  ا ددک دیخس ن  تا کیێکاری مانگیتن  تا کوردس ا  لە موعەلما  د ماماس ا ا 
  ەک لەسخخخەر قەتخخخیرینە قەتخخخیە ئەم. ڕێخخخزە جێگخخخای یۆر خخخا  د کەم موقادمەتخخخانە ئەد هەمخخخودی کوردسخخخ اندی، لە

 کوردسخ ان  لە هاکخارە یەدرەتخی ن جەمخادەری بخزددتنەدەی د ننخام مخن د یەدرە بزددتنەدە ەکخ  دەبێخ ە کابکە ەدە
 د خاڕێکاسخ ن د هوشخنارکیدنەدە خخا خویی اری من با ە. ئنیی  هەمود لە بکاپێ دەست ئنیی  لە ئەیەر ش د ئنیی 

 نەچێخ ەدە بنیمخا  لە ئەدینەش هەمخود لەپخاڵ بەاڵم جەمادەر نەکخانم، بخزددتنەدە یەشخاندنەدەی د کخید  مقادمەت
 دەفڕێ، دددباڵ بە مەلە ئەد. بکە  تەقو ەت پێشمەریە هێزی کوردس ا  جەدینان  بکە ، بەهێز پێشمەریە هێزی

  ەک ی  تەدیدکەری ددینە ئەم د پێشمەریە با   د کە ال ەک  د مەدەن  خاڕێکاس ن، سناس ، جەمادەری، با   بە
 .بکە  پی خا ا  دجودی بە خەبات شێوییی هەردددک ڕ زی کوردس ا  جەدینان  هنویدیرم د
 

 ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت: سەرچادە
 

-------------------------------- 
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   ٢4١٣: بابەتی
 

 ئاوڕێك لە فتوای جیهادی خومەینی دژی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
  

 ناسر ساڵحی ئەسڵ

  

 پاسدیر، ژیندیرمەری، ئەرتەش، دەدەمە هاشدیر: "هاتودە كورددی نەتەدەی دژی خومە ن  جنهادی ف ویی بەشێك  لە
 بە هەمود خخا  نەكەد  دەڕێ كوردسخخ ا  بەرەد د خخكە كخخاتژمێیی ٢0 اتخخ ئامخخادە هێخخزی د تانكەكخخا  د تخخاپ بە ئەیەر

 ". دەیینم بەرپیس

 

 لە كخخورد نەتەدەی بخخا باشخخ  دەرفەتێكخخ  د هەل هەتاد خخدی، ی١٣٥٧ سخخا   لە ئێخخیی  یەالنخخ  شاڕشخخ  سخخەركەدتن 
 ەبەركیدن دەسخخ  د ئخخاییدی پێنخخاد لە رێكاخخیید د سنسخخ ماتنك شخخێوە ەك  بە تخخاكود رەخسخخاند، ئێیینخخدی كوردسخخ ان 
 .بدیت پێ  درێژە تێكاشا  د خەبات ئاشكیی بە مافەكانندی

 

 د خكەی قانخاغێك  نخا ە پێخ  كخورد خە كخ  نەتەدی ەتنخ  خەبخات " ئێیی  ئنسالمن  كوماری" دیمەیریندن  بە بەاڵم
 هخخن  د نەبخخود نەتەدە فخخیە ئێیینێكخخ  بە بادەڕ خخا  هخخادبنیین  د خخخومە ن  سخخەرەتادە لە هەر چخخودنكە خەبخخاتەدە،
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 كید  باس ئەدی  بە كود. هە نەییت ئێیی  نەتەدەكان  نەتەدی ەتننەكان ، كێشە چارەسەركیدن  با هەنگادێكنا 
 .دەیین  ئنسالم  كاماری دەسەاڵت  رددخان  با رۆژئادی، د ئەمی كا پنالن  بە ئێییننا  نەتەدەكان  كێشەی لە

 

 بە د ننشخت لخ  یۆر خا  تیسێك  ئێیی  كوردس ان  نوێ   هەلومەرج بە بەرینبەر هادبنیین ، د خومە ن  با ە هەر
 رددخخان  ددیی كورد خە ك  نەتەدەی خودئایا   ال ەك لە چودنكە دەیین ، خا ا  سەرەڕۆی دەسەاڵت  با هەڕەشە
 فەیی ەكخ  بخودن  هخای بە كوردسخ ا  د كەدە ال ەك  لە د بود پەرەسەندندی لە خێیی شێوە ەك  بە پاشا   رێژ م 

 لە تێكاشخخاننا  مەجخخال  كە ئێخخیی  د كوردسخخ ا  سناسخخننانەی هێخخزە ئەد تێكاشخخان  مەكخخای ببخخودە كخخییدە، سناسخخن 
 .نەبود ئێییندی

 

 دێموكییتنخك د ئایید فەیی ەك  ئێییندی خاك  لە بەشێك لە كە لەدەی بود رێگی یە ش ود دەسەاڵت بە تایە رێژ م 
 چەكخدیرەكان  هێخزە كخات یددتی ن بە با ە هەر ئێیی ، ەالن ی ئایید اوییین  قنبلەیای ببێ ە هەرێمە ئەد د  هەبێ

 هەم د بخبە  نخاد لە دێمخوكییتنكە د ئخایید فەیی ئەم هەم تخا كخید كوردس ا  رەدینەی ئەرتەش  د پاسدیر د كومن ە
 نەدرۆیی شخەڕی پنالنەكخان . بخكەنەدە كەم ئنعخدیم د ی نخدی  یخیتن، بە كخورد خە كخ  نەتەدە   خودئایا   ئاس  

 لە خخخومە ن  نخخوێنەری حەسخخەن  مەال دەسخخ وری بە نەغەدە شخخاری لە كخخورد د تخخورك شخخەڕی سخخنە، شخخاری نخخاد  خوێ
 خە كخ  دژی بە ئاغاكا  د دەرەبە  هاندین  كورد، مەدەنن  خە ك  بەكامە   ئنعدیم  د كوش ن درمێ، پارێزیای

 ئێخیی  كوردسخ انى خە كخ  سخەر بخا جنهخاد ف خویی د هێخیش دەسخپێك  مەر خوی  شاری خە ك  كاڕەدی د یەحمەتكێش
 .بود 

 

 لە خوێنخادی شخەڕێك  خخومە ن  ال ەنگیینخ  ئخاژیدەیێڕ   د پخنال  بە هەتاد خدی ی١٣٥٢ سخا   یەالدێخژی مانگ  لە
 هەر كوشخت پخادە، شاری سڤنلى خە ك  ژمارە ەك ئنسالم  كاماری رێژ م  بە سەر چەكدیرین . كیی سای پادە شاری
 قخاری" لە دەربخڕ ن نخاڕەیی ەت  بخا د ریپەڕ خن تخایە رێژ مخ  بە سخەر چەكخدیرین  ژید بە تێكخڕی شخار خە ك  با ە
 .ییت ماننا  پادە نز ك ی"قەاڵ

 

 بە چەكدیرەكا  هێزە فەرماندەی د ئنسالم  شاڕش  رێبەری بەنادى خومە ن  هەتادی، ی١٣٥٢ی یەالدێژی ٢٢رۆژی 
 كورد یەل  دژی جنهادی فەرمان  نێونەتەدە  ، نپێك پیەنس د عورف هەمود لە بەدددر د چادەڕدیننەكیید شێوە ەك 

 هێزە بە دی دەس وری هەردەها. رییە اند هە وەشادە ئێیینى كوردس ان  دێموكییت  حنزب  د دی ئێیی  كوردس ان  لە
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 جخخارە بەم. نخخادبەر  لە شخخاڕش دژە بەنخخاد د كوردسخخ ا  سخخەر بكخخیێ ە هێخخیش پاسخخدیر، د ئەرتەش چەكخخدیرەكان 
 چەمخیی  مسخ ەفا دەكود، جننا  كار مارەی چەند كورد نەتەدەی دژی خای جنهادی ف ویی ێبەجێكیدن ج با خومە ن 
 لە خخخومە ن  نخخوێنەر   حەسخخەن  مەال ئەرتەش، فەرمانخخدەی شخخنیییی سخخە ادی رێخخژ م، ئەدكخخات  بەریی خخ  دەی خخیی

 دەركید، رێژ مدی بێدیدیاكان  لە كوردی رۆ ەی دە ا  ئنعدیم  دەس وری كە جننا  كار خا اا ن  د درمێ پار زیای
 .كید د اری ئێیی  كوردس ان  لە كورد یەل  دژی بە جنهاد فەرمان  بەڕێوەبیدن  بەرپیس  دەك

 

 د خخومە ن  ال ە  لە ی هەتخادی١٣٥٢ی یەالدێخژی سخا   ٢٢ لە ئێیی  كوردس ان  خە ك  بەسەر شەڕ دیسەپاندن 
 بخخود، بەددیدە ئێخخیی  د كوردسخخ ا  ئاسخخ   لەسخخەر دیشخخەكارینەیچە د پخخادیناوییینە ئامخخانجێك  چەنخخد هخخادبنییننەدە،

 یەلخ  نەتەدی ەتنخ  كێشخەی چارەسخەركیدن  بە بڕدی ەكنخا  هخن  بنەڕەتخدی لە هەر كە خخومە ن  پێڕەدین   ەكەم،
 .دەیین  خا ا  دەسەاڵت  سەر با هەڕەشە بە نەتەدی ەتننا  ماف  چارەسەركیدن  بە كود نەبود، ئێییندی لە كورد

 

 خە ك  د سناسننەكا  رێكاییدە د حنزب سەركوت  ددیی پەالمارە، بەم دە و ست ئێسالم  كاماری رێژ م  دهەم،دد
 یەالن  یش ن  ریی د بكات كپ كوردس اندی لە ئێیی  یەالن  مافو س ن  د ئایید اوییی دەنگ  كوردس ا ، مافو س  

 پخنال  ئێخیی ، كوردسخ ان  لە رۆژئخادی د ئنمپی النزم كە بكات چەدیشە بەدە ئێیین  رێكاییدەكان  د حنزب د ئێیی 
 .رێكدەخن ئێیی  ئنسالمن  شاڕش  با
 

 باسخخ  شخخانای نەدە بە كخخورد یەلخخ  ددژمنخخانەی ئەیەر كە دیدە ننشخخان  كوردسخخ ا  لە نەتەدە خخ  خەبخخات  مێخخژددی
 پێڕەدكیدنخ  د نەبەریخیت بە دی ە پێنخا   خا  د دەكە  ئەدی  قەاڵچخاكیدن  د كخورد د فخاع   بخێ خە كخ  كوش اری
 بخاش دەبخێ دەیە ، ئامانجەكاننخا  بە سخڤنل خە كخ  بەكامە   قەاڵچاكیدن  د ئنعدیم د ی ندی  ییتن، سناسەت 

 دێموكییسخ  د ئخاییدی د نەتەدی ەتخ  مخاف  بە یە شخ ن با كوردس ا  خە ك  بادەڕی د درە لە تایقا ێك كە بزینن
 .كاتدە یوڕدتنن  بە ی اتی بە كود ناكاتەدە، كەم

 
 ٢4١٣ی ئایاس   ٢٥: ڕێکەدت   -  کوەدس ا  مند اما پەڕی : سەرچادە
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 ینی لە دژی خەڵکی کوردستان  ی خومه«جیهاد»الوێژ، ساڵڕۆژی حوکمی  ی گه٨٢
 
 
 
 
 
 

 کوێستان فتووحی
 

ر  بخا سخه   ش ودی کاماری ئنسالمن  ئێیی  اڵت یه سه ده  به  ی هێیش  ننزیمن  رێژ م  تایه ده ره ، بنیهێنهالدێژ یه ی٢٢
د دیمەیر نەری رێژ م  تخایەی ئێخیی ، شخەڕی  رێبەر خومە ن ١٣٥٢ی یەالدێژی ٢٢لە . خە ک  رۆژهەاڵت  کوردس انە

 . س ا  رییە اندلە دژی خە ک  مافو س   کورد
 

خە اخخا ن  «حخخاکم  شخخەر »د  د ڕەدینە کیدنخخ  لەشخخکیی ننزیمخخ  خخخومە ن  بە رییە انخخدن  شخخەڕ لە دژی یەلخخ  کخخورد
. کخخید کان  کوردسخخ ان  دەسخخت پێ د یونخخده  ک  بێخخد فاع  شخخار د تخخادی  لە دژی خخخه جننخخا ەت  بخخا کوردسخخ ا ، لالد  جخخه

 . دیمه رده شێوەی جاریدجار به مڕۆش بە تا ئه  د تادیناو قێنننەک که کوش ار
 

د  ره د پاسخدیری  بخه د دەمخارییژ شانبەشخان  ئەرتەش  ن ، الفادی هێخزی چەکخدیری یخوێ لە مسخت رمان  خومه پاش فه
  لخهد  دی بارینخد کان  کوردسخ ا   ک  شخار د یونخده ر خخه سخه ئایی ا  به  ده د ئاسمانه دی یه  له. کوردس ا  هێیشنا  کید

خە کخخ   .کخخید ئێعخخدیم د    دی  ر یوللخخه بخخه پخخال پخخال الدینخخ  کوردسخخ اننا  ده.  ده یێڕی خخه سخخ نا  نه ێک دهت هخخن  جننا خخه
  بێ دیدیا    ا  لخه لە یۆربەی شارەکا  کامە ێک میۆڤ  بێ ادی  به. د ما نا  بە تااڵ  بیی یوندەکا  قەاڵچا کیی 

  تادین  دیدیکیدن  مافەکان  خە خک درینخه  ننا به   تهدی بە فەرمان  حاکم  شەر  خە اا     ند چیکه بێدیدیای چه
د بەسنج   ن ، جارێک ڕییە اندن  جنهاد لە دژی خە ک  کوردس ا  ی خومه که رمانه فه. ندری سه د یناننا  لێ  ر یولله به

ەدە لە ردینخگەی نخادبیید. کیدن  هەمود تویناکان  رێخژ م بخا هێیشخبید  بخا سخەر خخاڕییی   خە کخ  کوردسخ ا  بخود
دپنالنەکان  ڕێژ م  تایە بە مەبەس   دەس بەسخەردیییتنەدەی  حنزب  د موکییت، بەد ها ەدە کە لە بەریمبەر هەدڵ

http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/222-28
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هێیشخکەری  . هەر با ە خومە ن  ئەم حنخزبەی هە وەشخادە رییە انخد. کوردس ا  ریدەس ابود، حنزبێک  شە  ان  بود
سخ نا   تێک ده هخن  جننا خه  لخهرێژ مخ  تایە،ک بە دەس   کە بی    بود  لە ئەرتەش د ال ەنگیین  دەمارییژ د چە

خە کخخ  ئخخادی   قاڕنێنخخا  قەاڵچخخا کخخید، لە مەالی ئخخادەدین  کە  کخخه  مانه ر نخخد رۆژ ددیی فه ر چه هخخه. پاریسخخت ده نه
دی  ، ڕەحمنخخا  بە کەس ر بێشخخکه بەقورئخخانێکەدە چودبخخودە پێشخخویی نا  تخخا خە خخکەکە نەکخخوژ ، هەتخخا منخخدی   سخخه

تێک کە ددیتخی لە دە خا  یونخدی  جننا خه. ئەسخ اند د تەدر ینا خا  لێ د هەر کەسنا  دەست کەدت، بەیوللە ده هاته نه
 .کوردس ا  دددپات بودنەدە

 
 ک   نگ کیدنخ  خخه د ێک بود بخا بێخده  ن ، هه رمان  خومه فه   ک  کوردس ا  به ر خه هێیش  کاماری ئنسالم  با سه

  بخخود لخخه  ده کیدنخخه  تا خخه  ده شخخه ک  د که ال خخه د له مخخاف  نەتەدە خخ  خا اننخخا  دەکخخید ئخخایید اوییی کوردسخخ ا  کە دیدیی
د فی و خا   لە بارەی ئەد ڕێخژ مەدە بە هە ە نەچخود   تاده ره سه ر له  ک  کوردس ا  هه خه  چونکه.  ک  کوردس ا  خه

ن  جخاری ننزیمخ  دیهخاتودی ئێخیی  یشخ   بخا د خار کید رێفیینخدۆم ١٣٥٢ی  لێوه هەر با ە کاتێک لە خاکه. نەخویرد
 ەی خخخومە ن  دە ەدێ دەنگخخ  خە کخخ  بخخا «کامخخاری ئنسخخالم »بەڕێخخوە چخخود، بەد هخخا ەدە کە نە انخخدەیین  ئەد 

د نەتەدەکان  د کەی ئێیی  پننە، بەشدیر نا   د چ مافێک  با خە ک  کوردس ا  دەربگیێ چ جارە نادەرۆکێک  هە ە
ژێی نادی د ن لە یەڵ  ڕێک  خوێناد   له شه  ربا ه هه. بکا  ن  چادپاشن  لێ خومه بود ش ش ێک نه مه ئه. دی نەکید تێ
 .کید ست پێ ده   ه ده ته م نه ئه
 
. د خە ک  کوردس ا  یەالدێژی خومە ن  بود بە سەرەتای شەڕێک  نابەریمبەر دژی هێزە سناسننەکا  ی٢٢فەرمان  

د دەسخەاڵت  جەهەننەمنخ   د ملنا  بخا سخ ەم کاماری ئنسالم  ببا د هنزە سناسننەکا ،  ا دەبا تەسلنم   ئەد خە کە
ی  ر نه حشخنگه م ده ر ئخه ریبخه به  د بەردێکنا  لە سەر دیخخوییە نەتەدە نەکاننخا  دینابخا،  خا لخه ئەد رێژ مە شاڕ کیدبا

 ک   خخه. خا خا  کیدبخاد سخەربەریینە دیکاکننخا  لە ئخایید    سخ ابا   ش ودی ئێخیی ، ڕیده اڵت یه سه ده به ڕێژ م  تایه
کاننا  کخیدد لە  دته سخکه ده  د فاعنخا  لخه  کا ، ئایی انخه سناسخننه  د لە پێشخەدەی ئەدی  هێخزه ئایید اوییی کوردس ا 

 .د یۆردیری دی ڕیدەس ا  بەریمبەر یۆر
 
ری  میۆڤخ  ئایید اویی خا  یی هه  د به کوردس ا   هێیشنا  کیدە سەر  ده دیدی توینا انه ته  کەی به س ه د دیردده  ن  خومه

د حا    د ماڵ د دەربەدەر کید اڵتاننا  خو قاند، خە کنا  ئادیرە د قه سات  دەک قاڕنێ دییند، دە ا  کاره خوێن یه له
د  کان  ئێعخدیم بخید  دینخه د مه ره ر شاڕشخگێییننا  پخال پخاڵ بخه یخه د کاتنوشا دێیی  کخید، ئه تاپ د بامب  کنا  به خه
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د  د ئخه    ک  کوردسخ ا  کخپ بکخه د مافاویی   خخه نگ  ئایید اوییی ب وینن ده  بود که  ده ر با ئه ند ، هه سه یناننا  لێ
م  ی ئخایید اوییی بخه ره نگه م سه غافڵ بود  کە کوردس ا ،ئه  ده اڵم له به. کاننا  بێنن مافه  دیی له  منشه با هه   که خه

ڕی کامخاری ئنسخالم   شخه  . بن سەر دیدیکاننا  سودرتی دهمافاوییەکەی لە   کە بێ د خه دی  خاڕیییتی ده ی ئه دینه کیده
د بەربەرەکخانن  نەتەدەی کخورد لە ڕۆژهەاڵتخ  کوردسخ ا  لە یەڵ سخ ەم د یۆردیر نەکخان    ک  کوردسخ ا  ڵ خه یه له

 .جار درێژەی هە ەد بە شێوەی جارید  دیمه رده ئەد ڕێژ مە، سەرەڕیی تێپەڕ ن بە قاناغ  جاریدجار دی هەر دی به
 

دی سەپاند، یۆر جار لێی  لە پێوەندی لە یەڵ شەڕێک دی کە کاماری ئنسالم  بە ف ویی خومە ن  بە سەر کوردس ان 
د  د هێخزە سناسخننەکان  بە پەلە کخید  لە ڕیدەسخ ا  بەریمخبەر بەد ڕێخژ مە د لەدێ، هێند ک رەخنەیی، یەلخ  کخورد

د مخخا وێیینننە، دەدەنە پخخاڵ ملخخ  هێخخزە  د دەبخخا   ئەد هەمخخودە خخخو نڕژی  یدد دەسخخ بید  بخخا چەک، تادینبخخار دەکە 
ئەدی  بە پێو س نش  نخایینن دالمخ  ئەد پیسخنارە بخدەنەدە لە شخوێنەکان  د خکەی ئێخیی ، . سناسننەکان  کوردس ا 

ش دەسخ نا  بخا دی هن  کاتن د دەنگنا  بەد ڕ ژ مە د هێزە سناسننانەی کە کە لە ر فییندۆم بەشدیر بود  ئەد نەتەدە
د چ مخخافێک  پێخخدی ؟ بخخا چخخ  هەر کە  قبخخودل کخخید  بەریی خخ  چەکخخدیرینە نەبخخید، کامخخاری ئنسخخالم  چ دیدی ەکخخ  لێ

د تنکاشەریننا  در غ  نەکید؟  د لە کوش ن  رۆ ەکاننا  ئەدڕێژ مە دەرفەت  با هەڵ کەدت، کەدتە ینان  ئەدیننش
من  کاماری ئنسالم  نەبا ەدە، ئا ا ڕێگا ەک  د کە با هێنخانە پاشا  ئەیەر کورد بە چەک بەرەدڕددی هێیش  ننزی

د ئنمکخان  هە بژیردنخ   د رێکاخییدی سناسخ  د دیکاکنلێکیدننا  هەبود؟ دەرەتخان  پێکهننخان  حنخزب یاڕی دیخوییەکا 
ئخایید   د ناردن  نو نەری ریس ەقننەی خە ک با پارلما  د خەبات  پارلمان  هەبود؟ مند ای ئخایید هەبخود؟  ئایید

 تنکاشان  سناس  هەبود؟
 

د  یەل  کورد، ئەیەرچخ  لە سخانگەی بە سەردیسخەپان  شخەڕێک  نخابەریمبەر لە یەڵ کامخاری ئنسخالم  تودشخ  ی خا 
د بێمخاف  قبخودڵ ناکخا د ئامخادە ە نیخخ  ئخاییدی  د ما ن  یەدرە بود، بەاڵم سخەلماندی کە بندەسخ   خەساری ینان 

د  د بخخزددتنەدە شاڕشخخگێڕینە ەش کە لە کوردسخخ ا  هە ە، پخخلەی ئایخخا   ورباننخخدی د ق بە هخخای ئەم خخخاڕیییی. بخخدی
د  د توینخا ەک  بە هێخز بخا بەردەدیمنخ  خەبخات د پوتانسنەل د دیە د نەتەدە   بەرەدژددر چودە دەخاهاتنەدەی سناس 

.د ڕییار دەرینە، بەرهەم هاتوە تێکاشان  ئایید اوییینە
 

 د  ی دیسەپان  شەڕ بە سەر خە ک  کوردس ا  دی جێگای دەبنیهێنانەدە ە، رۆلسا ە ٣0خا ێک  د کەش کە لە 
 د خا بەخ کیدن   نەخش  ئەد هێزینە ە کە بەردەدیمن  چەند ن ساڵ خارییی   کوردس ا ، بەرهەم  خەبات
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بخخخ  د ال ەنگیینخخخ  ئەدی  بخخخودە، بە تخخخا بەتن  حنز د ئەنخخخدیما  ڕ خخخبەری ، تێکاشخخخەری ، کادرەکخخخا ، پێشخخخمەریەکا 
دی  د بەدەج خی ن رۆ ەکخان  لە خەبخات لە یەڵ ئەد ڕێخژ مە کەس لە باشخ ی ن ٥444د موکییت  کوردس ا  کە نز کەی 

بخیدۆتە نێخو نخاخ  د خ  نەتەدەی کخورد د بە د ڕێشەی ئەم حنزبەی  ئەم رۆ ە جێ  شانای نە، رە . لە دەست دیدە
.دی باڵدی کیدۆتەدە پانا   کوردس ا 



د مەدجخودد نەت  خخای کخیددە، هخ  ئەد  ااڵنێک تەننا بە خخاڕییی   چەکخدیرینە دیکخاک  لەمخا ئەیەر کوردس ا ، س
بێگومخا  ئەیەر بەس ێنسخایی بخا دردسخ بودن  شخێوەکان  . ریس ننە بودە کە ڕێگا ەک  د کەی لە بەر دەم دی نەبخودە

  نەبخخودن  خەبخخات  دەکخخیێ باشخخا د خەبخخات  جەمخخادەری بکخخیێ،  د خخکەی خەبخخات بە تخخا بەت  خەبخخات  مەدەنخخ 
ئەم بەس ێنسخای نەش ئەیەر لە ال ەکەدە پێوەنخد   بە . لە کوردس ا  بەد شێوە خەباتانە پخڕ بکخیێ ەدەچەکدیری 

کەشخخخخوهەدیی سناسخخخخن  داڵتەدە هە ە کە هەر دەک ڕیبخخخخیددد دیخخخخخییدە، لە ال ەکخخخخ  د خخخخکەدە بەسخخخخ ییدەتەدە بە 
د بە تخا بەت  کەسخانێک لە نێوخخای ڕۆژهەاڵتخ   ی کوردسخ ا د ال ەنەکخان  بەشخدیر لە بخزددتنەدە با ەخپێدین  هێز

د هەدڵ دەدە  لەد ڕ گا خخانەدە دیخوییەکخخان  خە خخک  دی بەشخخدیر  د تنکاشخخان  هێمنخخانە کوردسخخ ا  کە لە لە خەبخخات
 .بەرنە پێش

 
 :ئاکام

 

  پێو سخ ه. بنخی بکخا یەالدێژی خومە ن  لە دژی خای لخه ی٢٢نەتەدەی کورد لە رۆژهەالت  کوردس ا  نابێ فەرمان  
. د دۆکنامێن ەکخخان  چەنخخد ن سخخاڵ شخخەڕی نخخابەریمبەری کامخخاری ئنسخخالم  لە دژی یەلخخ  کخخورد کخخا بکخخیێنەدە  گخخه به

دی هەبخخخودە، بە  د ئەد خە خخکەی ڕۆ نخخخا  لەد خخخارییی نە پخخڕ لە قورباننخخدینە د ئەد کەسخخانە پێو سخخ ە ئەد هێخخزینە
دی لە دەسخت دیدە  خا  بەریخیی لە یەڵ هێیشخکەرین  کامخاری ئنسخالم د  تا بەت  ئەد بنەمااڵنەی عەی زیننا  لە شخەر

دەبخێ ی خاتی تنشخک باخیێ ە سخەر ئەد ریسخ ننەش کە ئەدە کامخاری . بگنخیێ تودش  کەم ئەندیم  بخود ، ڕ ز خا  لێ
ئنسالم  بود شەڕی بە خە ک  کوردس ا  فیۆشت با ئەدەی بە ناحە ، کەسانێک کە بەریی خ  ڕەدیی نەتەدەی کخورد 

دی کەم  د شخخێوییی نخخوێ ی د هەر لەدکخخاتە دی دەبخخێ هەدڵ بخخدرێ ڕێگخخا لە یەڵ هەمخخودی ئەدینەش. ەنە ژێخخی پیسخخنارنەب
د بەدەسخخخ هننان  مخخخافە نەتەدە نەکخخخا ،  د یۆردیر خخخ  کامخخخاری ئنسخخخالم  هەی نەتخخخی بخخخا بەربەرکخخخان  لە یەڵ سخخخ ەم

 . بدۆیرێ ەدە
 

 ٢4١٣ی ئایاس   ٢٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە
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ی گەالوێژ ساڵرۆژی فتوای جیهادی خومەینی دژی نەتەوەکەمانە، ئەو رۆژە قەت ٨٢
 .لەبیر ناکەین

 
 
 
 
 
 

 کەمال گروێسی

 
 مەهاباد لەژێر بارانی ئاگردا

 
 د ئخه. باکخا  شخاری  چودبومخه خزمخا  ردین  سخه بخا بخود رۆژێک ند چه. بود تاد   هه ی١٣٥٢ سا   رمانان  خه مانگ 
 .بود دی کوردس ا  کان  سناسننه  هنزه د  ریه پێشمه س   ده ژێی له کوردس ا  ی د که کان  شاره ی یۆربه ک ده  شاره

 
 محخا   حمود مخه نخادی  بخه خاما  ک  ڕه یه هادی ێک  تودش  باکا   له هاباد مه( ری  یه) كارێژی  له یدد ک   انننه به

  یوللخه کوت  با؟ کوتم ی؟ که ده چ  لێیه  ده ئه کوت  کیدبود، نه دید ته نمخنیهاتن به چان ،هێش ا د چاک پاش. بودم
 سخویری تخویننم ننا تخه م، بکخه چ یینخ  ده م سخابودم،نه په حه!  بخوده هند شه بابت د  دتوده که  ئێوه ساری حه  له  خامپاره

 .چود ده بورها  ئادی   د ره به  که بم بودسێک منن 
 

 د بخه دۆسخ ا   ئخادی   تا هخه د بخودم جنبێخک سخویری بورها   له.  ش مێ یه دچا  بود دید ته ی که  رێگا ه د ئه نایینم
 دی هاباد مخه رددکاری بخه ئادی  د سخه ئخادی   د ره بخه  ده دێشه له د سیی به د ره به پێنا   به ری دۆس ا    له. چودم ی جنبه
 منخدیڵ ددد د ژنێخک تودشخ   دئادی سخه ئخادی   ر به له. بود ێپ م فده حه م قه ره ی دیرشوشه درێژی ک  بینود ه. ڕیم دییه

 .بوددم
 

http://giareng.com/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_10_images_kamal_grwisi.jpg
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  بخه چودبخودم د دتودم رکخه ده ده مخاڵ  لخه  رۆژه سخێ مخادی کخوت  د پیسخ  لخێ شارم باس  د نگ ده  رێگاده م ده به ردی هه
 ناشخکوری به کخوت   ده قود خه ک   خه ناسه هه م ده به پاشا  رێ، ده رێ ه به شار له م که مێیده د بێت  که مدی که ره هێوه ددیی

 پێخ   بخه د بخود ده سخاال  پێخنج چخویر، ک   ه کنژۆ ه کا  مندی ه  له کێک  ه.کید ن نه ساحێب به لێ خای د ش ئه بێ نه
 .بود  ده دی کننه ش  باده  به  د که ی که مندی ه. رۆ شت ده  ده ئێمه پێش  له  درده درده خای

 
.  بخوده مانخددد  کخه ژنه کخید سخ م هه الچننخێ، رێگخای ی کخه پێچه ننز خک  له'' رغود  ه''  چام لێویری   ش ننه یه کاتێک
 د کدی  فنشخه د نگ تفخه مود هخه د ئخه تا ئخه ئخاخی م که بابه کوت   گیم، هه بای من ئه بدیتێ  م که مندی ه لێکید دیدیم
 مانخددد من ئخه م کخه دی که کخوتم. نخابێ د ددیماند هاتودی،  ا  پێ  به ری دۆس ا    له  ێ  ده باخاشت د  پێنه ت ش ه
 ریدبن سخه دی م پخه چه الشخان   بخه د هێنخاخویر م ریسخ ه شخان   لخه م کخه نگه تفه مننش ئه. س م ده  دی ه ی که مندی ه د ننم

 هاباد مخه اریشخ نخاد د ره بخه د  کخه رێنه  ریسخ ه   شخ ننه یه کاتێخک. دیدی م ریس ه شان  ر سه به م که مندی ه د  ده کیده شاڕم
 جند ش دیشخامه شخاخ  ر سخه.   کخه ده ش قخه ته د لێنه ش  رته ئه قایی ی په ته پشت یڕد   ییده ر سه د  ما  چود ن، ده

  له  خامپاره د تاپ د  دۆشکه د ٥4 کالنبی  به دێڕی له د لێبود ئێیین  ئنسالمن  کاماری کان  ره دیینیکه  هێزه یای پا ه
 ڕۆ شخت ده د خ  نا په  له د ییت دی ک  کییس  دیدێن   به س   ده د تیسا  که کنژۆ ه کا  قه ته گ ن ده  به. دی ده شار ا 

 . رێگاکه ری دردبه ده   ڕدینننه ده کان  رینه ننگه  چاده  به د هات دێکده ک  ه قه ته ر هه نگ  ده به د
 
 س رکخه هه جحێخڵ کخوڕی د کخ  مانخد ت ده د سخادی ا  ی باخچخه'' کخودک هدی مه'' پنش کان  دیرچناره حاندی   ش ننه یه
 بخود   کخه خه  پالخه د لخه ر هه هاشما .   ده ده دمادی  لێقه د بی ندیر ت   ارمه د  هاالنددده باسک   له سپ  ک  ڕۆ ه په
 تنخژ کا  قامه شه  له  ده ڕ نه په با جاردبار د  ده کودڕکیدنه خا د  ماته ماته  به کاندی دکااڵنه کوچه د ویری نا په  له  که

  کخخه چکاله  کچخخه. هخخات دی ئێمخخه ری سخخه ر سخخه به کا  یوللخخه ی هخخایه د  ناسخخه قه یبخخارێک  ره نگخخ  ده ناکاد لخخه. ڕ ن پخخه تێده
 .ری کید  ده پێشه رد ره به د یر کاندی تیسا  له
 

 شخادی.   ه شخادی نخادی  نینهش خوێن  بچکاله  کنژه د ئه ییننم  تایه.  ننه هن    ه  مه هه ینا  شادی کید، هادیری دی ک 
 بخخادی تادی  لخه دی کخخ .  زر کانخد ده خاشخ  به ک  خخه د دی غخاری خێییتخی ، د کخخه ک   خه قه ته نخد چه نگخخ  ده بنسخ ن   بخه
 سخ   ده  بگاتخه سخ   ده مخابود نگادێک  هخه نخد چه هێشخ ا.  ده کاته هێوڕی د شادی  بگاته تا کید خوش ی کان  نگاده هه

 .هات کورت بارێک ی ره نگ  ده شادی،
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 نخد چه ددیی. سخت به ده ی التخیه د هاد شخت ده نه پێشخود ک ده کان  نگاده هه مجار ئه اڵم به هات  ده هه ر هه شادی دی ک 
   انخده یه خخام غار بخه.  نگودتوه  خه هه یینخ  دیم تا ره سخه من ئخه. د خ  یه ر سخه  دته که د ده ننش نه ژناکان  ئه نگادێک هه
  کخه ییت شاد م دی ک  پنل  بن مننش ئه.  ێنن هه با  س ه هه  دی ه  کودت ده ییتبود دی ک  ی دره یه  مکهقا شادی. الی
 . پێکاده شادی دی ک   کورته  یباره ره د ئه ییننم چاڕێ، ده لێ خوێن  ی په چه الی ی که له که د  م ، ده س ێنمه هه    هه
 دی  ئخه د ره بخه  کخه کید ن ده بانگنا  کید  ری هه د شاند  ریده ست ده  به بود   نه د مه د ئه شاهندی  که نێوشار  ک  خه

 دی جند دیشخامه د یخیدێ ییده یای پا خه ی سخێیه  لخه د کا  کوچخه ری سخه   نه بگه مابود ما  من یی ٢44 ک  ددی ه مه. بڕۆ ن
 .باالما  بێت دێیی  ده نه س که. مێننن نه
 

 دی کخ  ریس ندی له د ییت م که نگه تفه شان  به م که بچکاله  مندی ه د شانم ر سه   هخس س نم ده د  ێنا هه م شادی دی ک 
.  دی خخه... دی خخه. کخخید ده دی کخخ  بخخانگ  د  دیده ده ئخخادڕی خێخخیی خێخخیی د رۆ شخخت ده  ده پێشخخه له شخخادی. کێشخخا ریده شخخاد م

'' ر ئنمدیدیخه'' کخوتن ده پێنخا  ی دینخه له س کخه نخد چه دێ لخه د'' کودک مهد'' سادی ا  ی باخچه رێک  به رێک   ش ننه یه
  ا  که کییسخه. کخید درێژ خا  د رییتم لێخوه  ا  شخادی دی ک  یدد د بود  ک  ددیننا . هاتن  ده پنیمانه  به ر تنده  ارمه

 .ردیدڕیند به له
 

 کخودت  کا  کچخه  لخه ک  خه بخود لێ یخوێم. خخویرێ  خزینخه ی اتی ی که کییسه دڕیندن  ددیی د ر ده هاتبودنه کان  ر اا ه
 پیسنم لێنا  کا  ره ئنمدیدیه. بود نه هاش  دی ک . س ابود ریده   ره دی ک  نا په له ر هه شادی دی ماده د له. ناژ    ده ئه
  لخه  خه کوێ  لخه ما نخا  یینخم ده اڵم بخه. بخودم تودشخنا    دیدی ه سه ما   ر به  له د نا ناسم کوتم ؟ تا ه چ   ژنه م ئه

 بخا بخێن بڵخێ ی کخه کاره د س کخه د مێخید  بخه  دی خه ر یخه ئه کوت  کنا   ه.  کوتودم پێ  د  پیسنوه لێم هاتنن ده  هک  رێنه
 ی لنفخه خه  بابخه ی کنخه ته ک  ڕه یخه د ره به د کید ش باده  له شم که چکاله  کچه د  ییت شاد م س   ده. عدی سه دت  مزیه

 .دتنن ڕێکه ده
 
 ر سه له دخاما  ریس ه ی یولله تیسن  مه د هاتنن دی د ویری  بن  به ند یه قام  شه ر سه تا ری عدی سه دت  مزیه الی  له
 د  ده دی خه ده ئخادڕی ر هخه شخادی. نودسخا  ده  ده شخمه له  بخه جخار جار د بود  خوێنادی من کان  جله ی ریس ه الی. بود نه
  ده د  خه  ده بوده چاک ر یه ئه  ددی ه د  خاشه نه  دی ه مکوت ده ر هه پێبڵێم، چن  یین  ده م نه دێ؟ نگێ که  دی ه  پیس  ده
  بابخخه ی کنخه ته رکخ  ده د ره بخه نخددی یه قام  شخخه  بخه.دتبود لێکخه دی خخه  ده شخانمه ر سخخه به  کخه بچکاله  مندی خه. التخا  بخا
 رک  ده ددد  کنه ته. هاد شت ی کنه ته یسار حه  له خاما  د  ده ڕ نه په دی که قامه شه  به یورج   به. ڕی ن دییه ی لنفه خه
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 ڕی لێخڕه پیسخ  م شاد خخ  لخه. دی ی ده پشخ ه کخااڵن  الی بخه  ا  د کخه دی ئه  کییده ده نددی یه قام  شه ر سه به کنا  بود، ه هه
  ما خه  ابچننخهب بڕۆ کوتم.  ده یینن ه پێده خا ا   ما ه  که  اندم تێنگه ری سه شاندن  ریده  به یینن ؟ پێده خاتا   ما ه

 .نگا ئه
 
 د خوی  لخه  ژنانخه نگێکخ  ده تادێخک پخاش دی، ریام ده لخه. بخود ڕۆ ددیننوه. دیر ک  ریا ه رده به   ش ننه یه دت، که پێشم ده
 ریخا ده د ره بخه  لخه په  بخه بخود د خار کخاننڕی پێاڵده نگ  ده بخه.  ده بنکه  دیده کید، هادیری شادی ؟ کێنه پیس  ڕی سارێ حه
 .دێت
 

  ده یۆره ک  رینننخه ننگه  بخه. بخود سخااڵ   فخده حه ، شایده   مه ته کچێک .  ده کیی ه ریا ده د کێشاده ریای ده پشت ی که دیره
  خاشخه نه  دی خه کخوت  شخادی. پێبڵخێم چنخ  یین  مخده نه کخوی؟ دی کم دی ئه پیسنم لێ  د رییتم لێوه ی که چکاله  مندیله
 ژدری  چودمخه ددی خدی به. چخود سخارێ حه قخواڵ   د ره بخه د یی خا  ی پڕمخه  دی خه  کخه ێڵهجح  کنخژه! هات ده یی  له خوێن 

 ؟ کێنخه  ده ئخه کچخم ب یێنخه ؟ کننخه پیسخ  ڕی مننێک ژێییه بان  بنه  له  پنادینه الدییی نگێک  ده. کید بانگم د سارێ حه
 . چنییبود  هه خاڵ  لنسه ته  که رکه ده بڵنندی    هب  مننه ژێییه د ئه رک  ده پێش له. چودم  که نگه ده باالی دێ؟ ده چن 
 د هێنخاخویرێ شخانم له م کخه نگه تفه.  مخاباده کا  خا خه  لنسخه ته د  کخه مننه ژێییه ی رکخه ده  ن  مابه له سک ته لێنێک  که

 تودشخ  ئادی  د سخه ئخادی   ننز خک  لخه من ئخه ینا   مامه کوت پێم.  ده دیمه ساڵدی اڵم  ده د کید ساڵدم. ژددرێ  چودمه
 پشخ م کود، کود،پخه  کودت،په ده ر هخه.  یێخڕیده بخا دیبخود رددی چا  م که ردددیده باق . بودم مندی ه ددد د ئه د خێزینت

 سخارێ حه  لخه. رێ ده  هاتمخه  کخه مننه ژێییه  لخه  ده رۆشه پڕپه د ێک   به م؟ بکه  مندیاڵنه د له چ م حا ه د به من ئه. شکا
 ی کخه له که الی ده ری سخه  ده ننشخ ننه ته له شخاد ش ییتبخود، ش باده له ی که چکاله دیننش بود،کچه ریی عه ر هس له  که کنژه

 .کیدبود
 
 رێ، ده هاتمخه ی رکخه ده له.لێکخید  ئخادی م ماڵ د هێنا دی شادی ری سه  به س ێکم ده د چودم باال ا  بڵێم، چ یین  ده م نه
 بنخیم. هاتن ده ددیمدی به ت حمه یه  به کانم دالقه ببود  قورس القم نگادی هه ببود، دکسو م که باره  که ی ده ئه ڵ یه له
 د کخا ده بنی لخه دی کخ  بخودن  بی نخدیر ی نه د مه د ئه چلا  شادی دێت؟ ر سه به چن   که  ده کیده ده  که چکاله  مندی ه  له

 خخام خێیی خ   بخه دێڕی لخه د'' ردی بخاییڕی''  پشخت ی هکوچخ   انخده یه خام د هاتم دی که کااڵنه به.ش د که پیسناری یۆر
 م ڕبکخه باده تخوین  ده م نخه د  ده کخیده ده بابم  له بنیم. رۆ ش م ژددر د ره به دێدی به د''  ردیش  ربه سه'' ک  ڕه یه   انده یه
 کاننم مندی خه د شخادی دی کخ   کخه جخار ش جخار.  تێکچخوده لێخ  د  د  وده نخه جخوین  حمودد مه مگوت، ده د  بوده هند شه
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  د سخه''  دت  مزیخه الی   شخ مه یه  ده  ااڵنخه بنیدخه م ده بخه.بخود پڕده د خم س اد  ده هه ری  جه له م کزه ، ده هاته بنیده ده
 اڵت رۆژهه هییم  ره ده'' رق  شه هییم  ره ده'' قام  شه د ره به د'' ح ره فه'' قام  شه ر سه  هاتمه دی ی که کوچه  به د'' ننزیم
  که قامه شخخه ڕیسخخ   نێوه  لخخه ئامبواڵنسخخێک'' نننا  رمخخه ئه''  ک  ڕه یخخه  لخخه'' نسخخودری مه'' ی کوچخخه رێک  بخخه رێخخک  لخخه.چخخودم
 ژدری الی به ری سه ی که شافنیه د  م د پێش  چودمه لێ   ده پارێزه  به.  ده کییبوده ی که شافنیه الی رک  ده. س ابود ریده

. بود نخه اڵم ده ، کاکخه  کاکخه کخوتم د دینا شخان  ر سخه له س م ده.  دیده نه اڵم  ده کید بانگم.  دددهسودڕین دی که ئامبواڵنسه
 . نود مه خوێن  له  پڕبوده  که شافنیه رپێ  به د  م دێت، نگادی ژه ئاسن  بان  کید س م هه
 

  لخه خامخا   ما خه د ره بخه دی نسخودری مه ی هکودچخ  بخه د هێشت جێم به.   وه مه ی که خوێنه د  هندکییده شه  مێژه له د اربود
 ک   خخه الده که خامخخا  ی کودچخخه ر سخخه له. دتم کخخه رێ ده'' نخخارنجێ خخخات''  ما خخه ڕددی رددبخخه د  نزیده سخخه حه  خخدین  مه الی

  لخه . خاما  ی کودچه نێو  چودمه د ڕ م تێپه دی ی که الده که پێش به. هات ده یێک سه ی قیدسکه  است، هه یوێم لێبود،
 کا  ره نجخه په ی شوشخه. بخود ن چویرمخاڵ دی ی سخاره حه د لخه  ئێمه. دی نسا نه کا  ما ه  له کام هن  چییی خاما  ساری حه

 کان  یو خه. بخود خخای جێ   له سارێ حه تیدمپای.ببود دردست  دره یه ی قود که ددد سارێ حه  له. شکابود   ا  یۆربه
 .رتویبود   په هه ی باخچه

 
 د ره بخه. ده شخاڕببودنه دی کخه باخچه ر سخه به د ده ببودنخه نه لخێ اڵم بخه شخکابود  سخارێ حه ی کخه بویه  دیره ی دره یخه لق  ددد

 ک ر ه سخه له خخاڵ  لنسخه ته ش مننخه ژێییه د ئخه رکخ  ده ر بخه له. چخودم جنیینمخا  قزی سخه د مه محه کاک  ما ه منن  ژێییه
 دی کخم  بخه چخادم کییسخت  ه د کخید سخاڵدم. ژدرێ  چودمخه. دت کخه د خار ده لێ هێزم م که ک  تیدسکا نه.  چندریبود  هه
  لخه سخ اد هه پخێ ک  خه دت کخه مخن  بخه چخادی  کخه. دیننش بود  که مننه ژێییه رددی سه  له دۆشدیماد د مبار کز،خه. دت که

 ؟  ه کوێ  له بابم پیس  لێم.  هد هاتودمه دڕۆ ئه کوتم ؟ ده هاتو ه نگێ که پیس  د کیدم ماچ دالدالی ئه. ییتم ئامێزی
 لخێ شخ ێکم دێ  هه ده کید س م هه ؟ چوده باکوێ کوتم. هاتێ کم سوکنا نه.  ده دێ ه د ش ئه ئێس ا  دیننشه جارێ کوت 

 بی نخدیر سخ   ده بڕێخک ر هخه  رۆ ه خودیی به نه کوت  ؟ ریس ه. کوتودم پێنا   ک خه بڵێ، پێم  دی ه کوتم.  ده بشارێ ه
 بوبێت بی ندیر ر هه د دیبێ  اخوی مکوت ده خامدی  د ه  له.  ده بدۆیمه ی که قسه ریس ن  مو ست ده کانندی چاده  له.  بوده

 .بوبێ نه هند شه د
 
 د مخه محه کخاک د خ م ، کخه مننه ژێییه الی دالد ئخه  ردیننمخه.بخود ئێخویرێ نگخان  دره.  ده ببومخه هێخوڕ بیێخک ئنخدی ئێس ا 

  خانم   دی نه فه  ده دالتیه له.  ده ته بوده شنن رچادی به د  بوده س ودر ئه دچادی م ده د هدیپاشیید چادێک  قزی سه
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 .پنچابود با بی نێکنا  ک  له به الی  له د  درێژکیددده القێک  خێزین 
 

 بی نخدیر   ڕیی ره سخه.  بوده کوێی چادێک  د مه محه کاک  که  ش م تێگه د ده دیمه اڵمنا  ده دیننش ئه د پیس  دی نانم هه
 ، کخیددده بی نخدیر ی ئێمه ی خامپاره  یولله د به ر هه پێش ده له رۆژ ند چه بادکت کوتنا  د دیده مننا  د ااش  خا ا ،
 هخخن  بخابم بخودن  بی نخدیر ددیی پیسخخ  دی کمخم  لخه  . خاشخاانه نه  تخه بیددده ئخخامبواڵنس  بخه د ا  ئخه د  بخوده بی نخدیر

 مخخخاڵ  لخخخه نخخخادێیێ س کخخخه بخخخاری  تخخخاپ د  قخخخه ته ر بخخخه له رۆژ بخخخه خخخخا ینخخخا   رۆ خخخه نخخخا کخخخوت  ؟ ننخخخه لێخخخ  رت بخخخه خه
 . ده مه که ده ئایادیرت د  ده بننمه ده بابم د  خانه خاش نه  چمه ده کوت دی کمم  به. بود د شه ی ٢ کاتژمێی.رێ ده بێ ه

 
 ریدکێ د خه تودشخ  ی ده ئخه بخا ؟  خه یه له کێخت چخ ؟ ده کخێ ڵ یخه له. ینا   رۆ ه ب  خات  له ئایات  کوت ده ر هه دی کم

 د کخه باخچه  لخه چخادم تێخی سخارێ حه  لخه د رێ ده هاتمخه  کخه مننه ژێییه  لخه. چخم ده کا  ریه پێشخمه ڵ یه  له کوتم بێ، نه
  کخه کێشخام ریده رنج  سخه دی  شخ  . بخود خاش د جوی  پێ کنم ال ه مود هه ، ده بننمه نا ا   تایه تکوت ده کید، کا  ما ه

 .هاتبود  نه چادم ر به ده ت قه دیبو ن، ی ساره حه د ماڵ د له بود ده ساڵ شت هه دت حه ی ده ئه ڵ یه له دکات ئه تا
 
'' رق  شخه  هییمخ  ره ده'' قام  شخه   شخ مه یه. ڕ م تێپخه تنخژ  خدی که الده که نا پخه  بخه رێ، ده  چودمخه سخارێ حه رکخ  ده  له

  نمخخه  ه بگه خخام بخخود ده بخودم  لخه په  بخخه نخا،  خا   تێدی خخه ر هخه ی که شخخافنیه مزین  نخه. دبخو دێ لخخه ر هخه  که ئامبواڵنسخه
 .دتم رێکه ده ئایید    چویررێ  د ره به. دتبود  که هه'' نگ  پنشاهه باغ '' ننز ک  له  که شار ی خانه خاش نه
 
 بڵخێم تخوینم ده. یاڕیبخود  ی سخه یۆر شخار ن  د مخه. خخویرێ  رۆ ش مه دیری شاره د ره به دی'' شاپور''  قام  شه  به  دێوه له
 د ک فنشخه قاپاڕه د شخکاد ی شوشخه کخا  ده ره پناده د قام شه ر سه له. دیمابێ ی ره نجه په  له ساغ  ی شوشه مابود ماڵ م که
 کاننا  پخخهپا د لخخق  ا  یۆربخخه شخخاپور قام  شخخه ریغ قخخه کخخان  دیره. دیپاشخخنبود ریی عخخه  خامپخخاره د تخخاپ  یوللخخه تک  لخخه

  کخه  قامه شخه د ئخه. تێنابود  منا  ده بیس  اڵی ڕه به یه سه د پشنله  بود، مه خوێن کا  دیره  له هێندێک بن له. شکابود 
''  رێک  بخه رێخک   شخ مه یه. هات لێخده باڕددت  د ڵ ددکه د خوێن بان  ننا ته بود، خاش با  د جوی  یۆر مێک رده سه
. رۆکیدبخخود ر ا   سخخه قه رکخخ  ده  لخخه ری سخخه د تێکشخخکابود یرێپاشخخێک. ''ئار خخا''  ما سخخننه درییی هخخه د'' منللخخ  دشخخ  که
 هخخوتێل  ی کوچخخه  بخخه. بخخود نێخخوبڕ  رێگا خخه د ئخخه. دتم رکه سخخه ده'' ددخاننخخات'' د ره بخخه ئار خخادی ما سخخننه پخخێش درییی هخخه به
 دی دیی پێشخخه ی مخخه حکه مه پخخێش  بخخه دی هلخخه په قام  شخخه ر سخخه بخخا خویرێ ڕیمخخه دییه دی جنخخدی مه  د سخخه ی''نمخخا جها  جام''

 د پێناسخخاند خخخام. بخخود ی رکخخه ده ر بخخه له ک  ه ریه پێشخخمه. ی خانه سخخ ه خه رکخخ  ده   شخخ مه یه ک  خخه ماده پخخاش د ڕ م تنپخخه
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  سخخا انه د پڕببخخود  کخخا  ژددره بخخود، لخخێ بی نخخدیر لک  خخخه ی هێنخخده  خانه سخخ ه خه. ی خانه سخخ ه خه سخخاری حه  چودمخخه
  ر به له  ا  خانه خاش نه دسپ  شنن جل  کا  بی ندیره. دیندریبود لێ بی ندیری کاننش ژدره پێش کان  درددرێژهدد

 .کییبود
 
 باالی د  ده رسودڕیمه ده. کیدم بانگ   ددیده  له ناسناد نگێک  ده مڕدین ، ده د ڕۆ ش م ده بی ندیریندی نا په  به  که ردی هه
 . ده بودمه ننز ک لێ . م بکه چ خاشنا   له یین  مده نه. بود بابم. چودم  که نگه ده
 
 شخم باده. کییبود ر به له ی خاشاانه نه لنباس . سییبود اڵده هه ی که خ ه ته پشت ئاسنێک   له نێک به  به ی په چه س   ده

 دی   هخه کخوتم ؟ ده هاتود ه با پیسنم، لێ  د ده دیمه نه ی که پیسناره اڵم  ده ؟ هاتوده لێ چت  ده ئه پیسنم د پێدیکید
 شخار نێخو  لخه ر هخه  ریه پنشخمه بود د ننا  که پاشا .  ده هاتودمه ری باکا   له ڕدد د ئه د   وه پێگه تام بودن  بی ندیر
 .کیدبود درد شان  د ئاننشک نێوی  ئێسک  ی خامپاره پڕ شک .  ده ینڕیمه با ی که بودنه بی ندیر ت  چانننه ماد ،

. کخید ده رمخا  ده  ا  کخه بی نه دێڕی لخه  کخه  ده هێشخ بوده دی کخه یێچه  لخه کونێکنا   دددالده  له د ییتبود یێ   له س نا  ده
. بخاالم بێنخ  دی کخت نخاتوین   بزینخه کخوت .  ننخه رینن  ننگخه جێخ  د تن دسخاڵمه ساغ کا  مندی خه د دی کم  که کوت پێم

 .رێ ده هاتمه  خانه س ه خه  له د چادی   به کوتم. ئا کوت  د؟ شه د ئه کوتم
 
 ک  ڕه یخه  لخه کخوتم ؟  خه کوێ  لخه ما  خا  پیسخ . بخابم بخاالی دێخنم دی کخم چخم ده یخوت م رکه ده ر به ی که ریه پێشمه  به
 ر هخه. دتم که ڕێ ده.  ده دێمه یدد کوتم. شار ناد  بێ ه ش رته ئه  نێ سبه  نگه ره ی بکه ی له په بێ ده کوت .  ننانه رمه ئه
 قام  شخه  لخه د ر سخه چودمه دی نخدی  نا به ی کوچخه  به دێڕی له.نگوڕی  مه  دین  مه الی تا هه  ده ڕیمه یه خامدی ی رێگاکه هب

 دیرێکخخخ   لخخخه ی، کخخخه مننه ژێییه رک  رده بخخخه   شخخخ بودمه یه نه هێشخخخ ا سخخخارێ حه  لخخخه. ر ده ده هاتمخخخه رق  شخخخه هییم  ره ده
 .کیدم بانگ  ودس بود،ن نه ر هه  که دی کم. نگودتم  ه هه
 

 من ئخه د شخاربن  نخاد  لخه تا ئخه دی ری خه هه د قخه ته  د لخه  ئایخادیربم کخیێ ده جاکوی کوت  نودس ودی؟ نه ینا   دی ه کوتم
 کانت خوشخکه کخوت  دید ی کخه مننه ژێییه رێک  سخه. دێخم ئێسخ ا کوت . باالم بێت  کوت ده بابم ینا   دی ه کوتم بنودم؟

 سخت ده ڕ تخه ڕۆی پخه  بخه دی کخم.  البخودم  لخه تادێکنخا . بخابم الی  خانه سخ ه خه   انخده یه دی کخم.  نبخابڕۆ. نودس ود 
 . ده کیده خادێن بابم  دالق 
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 کخاتژمێی.  ده دتننخه که رێ ده  ده ما خه د ره بخه د سخا  دی کخم ڵ یخه له د دی ن ئنزن  بابم پاشا  کید، ما  قسه ک  ه ماده
 ک  ره یخه کان  کوچخه  بخه. کخیدم رێ  بخه د کخیدم سای با ک   ه بابا ه ند چه دی کم. ما ێ  ده ننه ش  یه د شه دننوی ک  ه
 ناد   قخه الی  ده ڕ مخه په ری مخاملێ  ما خه ی کودچخه  لخه. دتم کخه ڕێ ده  وینا  حخه  خدین  مه ک  ڕه یه د ره به نناندی رمه ئه
 د ره بخه دێشخڕی له د شخار یاڕسخ ان  الی بخا  ده دێشخه له د  وینخا  حخه  خدین  مه د ره بخه دێڕی لخه. کیی سخه( ی خانه شنین )

 . ندیبود هه رۆژێ سنویدی سپنا   رده به الی   ش مه یه. پ پش ه ئادی  
 

 ٢4١٣ی ئایاس   ٢4: دت  رێکه  - نگ  ری یناره ما په:  رچاده سه
 

--------------------------------- 
 
 

 .ینی ی خومهتوا مین ساڵی فه هه ٥٥ی  بۆنه به
 
 
 
 
 
 

 لوقمان زەهرایی
 
 اڵت سخه ده  بخه  تخایه ئخا ن  ری رێبخه  ن  خومخه تو ال ئا ه ن نیی ی ١٩٢4  ر به ریبه تادی به هه ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢  له
 جنهخخادی حخخوکم  رم  فخخه  بخخه  ده باڵدکیی خخه دی داڵت کان  سخخمنه ره  نخخه  ه ڕییه  لخخه  کخخه رمانێک فخخه  بخخه ئێخخیی   شخخ ودی یه

  بخه یێددننشخ مان  کیدنخ  دکخادڵ کخورد میۆڤخ  خخوێن  دڕشخ ن   انخد ڕییه کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه  له کورد ل  ریه باسه
 جخێ  چڵکادخاربابخه کیێگنییدی بخه سخنج  به د پاسخدیر ییری  هه  به  توی ه فه د ئه رکیدن  ده ددیی  به ددی. یین  الڵ حه
 الماری پخخه  ده  نخخه دڕنده ڕی دپخخه ئه  دبخخه کخخید کوردسخخ ا  اڵت  ڕۆژهخخه  لخخه ڕدد خخا  یننا  مخخه ئنمخخام  رمان  فخخه  انخخدن  یه

 د لخه خوێناد خا  دڕۆیی اڵچاکیددنه قه  سنه نادشاری  له سنا  که دی  سه  به کا  ماغاله ی دێنه  دیدبه کاننا  شاردیونده

http://giareng.com/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_10_images_loqman_zehraei.jpg
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  بخه  دڕندینخه دیۆر کخید دردسخت دی  ده غخه نه نێوشخاری  لخه ر نخا  کورددئایه نێخوی  ڕی شخه د ش ئخه ددیی. خو قانخد  شاره
 .اڵچاکید قه دی  دشاره نێوئه  له کورد ا  دپنیی دره یه د دمندیڵ ژ  دی  سه
 
  دیدلخخخه کوردسخخخ اننا  کان  یونخخخده الماری هارپخخخه یخخخوری  کود سخخخ ادده ده نه  نخخخده ده ربه هه تخخخاری  ری دیینیکخخخه شخخخکیی له

 ی د کخخه شخخوێن   خخا  دده لخخاال    سخخه ئنندرقاش،حه رچنار، سخخه ی،دی سخخه یاڵ، ره قخخه اڵتا ، قخخه قخخارنێ، کان  یونخخده
 کا  ییتوخانخه ی دینخه ڕه  ا  د کخه دین  سخه  دبخه کید عام قوتله یلومنا  دمه اڵت سه ده بێ یوندنشنن  دی  سه کوردس ا 

  بخخه.  ده دی خه کاننا  لخخهما بنه حو ل  تخه سخخنا  که دی  سخه کخخییدی ئخاژ  کییدئخخاژ   نجه شخکه ئه ی نایه جخخه  ده دێشخه  کیددلخه
 ددی ئه رمان  فه مید ژێیئه  دله کوردس ا  اڵت  سه ده خاد  حاکم   به کیی لالد جه خالاال  ئاخوند  ن ، خومه رمان  فه
 کوردسخ ا  الت  ڕۆژهخه ر سخه  بخه  ده تارینخه   ال ه  له تنیۆردتاقاند  ت  سناسه. کیی  باری  تنیه کورد الدی  ا  ده  به

  ده دپالنخه  رنامخه به  بخه ردی هخه کا  شخنعه  ئاخونخده شخ  ڕه اڵت  سه ده ساڵ ٣0 ددیی   ه په چه  ته دسناسه ئه دریدپێن دیسه
 ئنسخالم  ی سێدیره کاماری کان  نێوی ندینه کان  سناسنه  ی ندیننه ی رێژه یۆرتی ن بێ ڵ یه  له دئێس اش  چێ ده رێوه به
 کان  شخاردنادچه ت ننسخبه  به  پاده ردیسه سه  به ئێعدیمنا  حوکم   که  کوردینه  رۆله د ئه ی رێژه د دێ پێک کوردی   له

 .  پ یه قات ند چه  به ئێیی  ی د که
 

 ت  حکومخه  ا  داڵت ئا ن  ری رێبه ک   ه  ه هه  ده ئه  که دیبێ دپێما  رێن بگویه  له سه دمه له    ساده  به ردی هه ناکیێ
 ت  سناسخخه ما  هخخه ی درێخخژه ئێخخیی  ئنسخخالم  ی سخخێدیره کامخخاری ی ته دسناسخخه ئه ریسخخ ندی  هلخخ.  بخخوده م رده سخخه د ئخخه کخخات 

 ئخااڵ ک د خه ت دلخه ده ک د خه ت منللخه ک  خه کیدنخ  دردسخت ئامانجنخا   کخه بخود دی هله په ییشای ره د ممه حه دمه ییخا  ره
  کخه بلێخنن ڕیشکادی  به تویننن ده. ئێییندی  له ارسف  یی غه کان  ده ته نه نادبیدن   دله  ده تویندنه رحنساب  سه  بودله

 سخ   بااڵده د حخاکم دم  قخه ت  ری خه نو نه  ده دددبخویره  لخه ئنسخالم  رێژ مێکخ  کود ده ئێیی  ئنسالم  ی سێدیره کاماری
  سخخوننه ت  ژی خخهد بخخا  کخخیددده کان  شخخنعه ت  ری خخه نوێنه میۆ ئخخه  تاکودبخخه  ده یریننخخه دیمه ڕۆژی دڵ هخخه  رلخخه هه.  ده کخخیده

  لخخه د نخخ  ی سخخ انه ره دیدنژیدپه ته ک   ه دپێناسخخه ئێخخیی  ی شخخنعه  یی غخخه ی د کخخه کان  بخخه یهه دمه دئخخا ن کا  بخخه یهه مه
 . ڕدد  خس اته''  ئنسالم  ت  ئوممه'' قالب   له  شنعه ب  یهه مه
 
 دهن   ده ریدێزه په  بااته کا  به یهه مه  سوننه  که  دیده د   ئامانجدیرهه''  موسولماننن مودما  هه''  که ی ده ئه نادی  به

  هوییکخه ئه پارێزیخای  لخه منش دهخه لوچسخ ا  به  لخه م دهخه کوردسخ ا   لخه م هه  ده ئه.  بوده نه قا ل با ئا ننا  مافێک 
 تاری ، اڵتدیری سه ده ان ک شنعه ال مه ی ڕدینگه  له.  چوده رێوه به س   خه  به بن یهه مه  دسودننه یما  ب ره عه شێکنا  به
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 مخاف بخێ دئاساری ن  رمه دئه  که دجوله ها   دبه  ارسا  کودئا ن  ده ش، د که کان  ئا نه. موسولمانن کا  شنعه ننا ته
 ی نمودنه.   که ده پێ تنا  دسودکا ه پلاسن دیده  ئا نانه د ئه دین   یه په ک  ه هانه به  به ی ڕۆژه ر دهه کیید  ش به دبێ

 .  ارسانه ئا ن  دین   یه په  به کید  ت  سوکا ه یئاخی
 

  جگخه  ننخه شخ ێک چ ریسخ ندی  لخه  که  کیددده ئێیین  ناسنانالنزم  ت  ری ه نو نه  سێدیره کاماری ، ده سناسنه بویری  له
 دئن ننخک یخیدپ هخن   بخه  دمافخه دئه یینخێ ده خخای ه   به مودئێیی  هه  که فارس  ناسنانالنزم  سناس  اڵت  سه ده  له

 باتێک  دخخه ت کخه ره حه  رجاره هخه دژی ئاشخکیی  بخه. بخێ اڵت سه ده  ر که شه ئێییندی  له  که نادی  د که ی ده ته دنه دم دقه
 پاریسخخ ن ''  بنخخانوی  دبخخه  ده سخخ ادنه ده دژی  لخخه  شخخێوه تی ن دڕندینخخه  دبخخه سخخ اد  ریده  خوییینخخه مخخاف ن  ده دمخخه سناسخخ 

  بخه  ته سناسخه د ئخه.  ڕشخ وده ییریننا  هخه  بخه خخو ن  ئێخیی  بخودن  ش دیبخه  لخه رییی دبخه'' ئێخیی  ریی عخه ی چویرچێخوه
 دیننش دئخه  لێکخییده پشخ گیی نشخنن خخار ج ئاپای سخنان  نخاد  بخه ری ریسخه سه حزیب  ئخه   ال ه  له س   خه  ئاشکییدبه

 شامنل   که بود '' طلبا   تجز ه''  خا ا  دل  قه  به ددیپلاسنن  نادبید   له خویی اری تاری  رێژ م  ڵ یه  له هادڕی
 دپشخت اڵدیرد  هخه مای ربنه سخه  لخه ئاشخکیی  بخه ال ا  مخه رێژ م  ساس  ئه قانون .  بوده هویی ئه ب  ره دعه لوچ کورددبه

  ددژه ئننسخان   دیددژه تخه دقخانونێک   نوسییده ئێیی  فارس   یی غه ی د که کان  ده ته نه کیدن  ش به دب  خس ن یوێ
 . دێموکییتنکه

 
  ره ددیینیکخه دپخادیناویی دێموکییتنخک  دژه یۆر ئێیین  خا ا  دل  قه  به  ان   فارس  ناسنانالنزم  دی الم که ک  ه  له

 ق دبخا   که ده  پێناسه ت منلله  به خا ا . کا ده ئێیی  یمان   دفیه کول وری  دفیه    ده ته نه  فیه  له حاشا ئاشکیی  دبه
 .   که ده  پێناسه فارس  یمان  ی ییریده بن  ا   ییریده  به ش د که کان  یمانه د دم قه  به
 
  لخه ت نانخه دته خا خا   له شێک به  به کورد ا  کات هن   ریبیددده سا   ٣0 ی ماده  له تاری   له حاکم اڵتدیرین  سه ده

  نکنا  کخخه کخخورد ی ناسخخنامه  ی ده سخخڕ نه بخخا کا  شخخێوییه مود هخخه  لخخه ش سخخ ه به دمه دبائه  کیددده نخخه حنسخخاب ئێخخیی 
 هێز خخا  مود هخخه  دبخخه  بخخوده ی کخخه یمانه نخخادبیدن   لخخه کخخورد ی ده تخخه نه ی ده تویندنخخه رێگاکخخان   لخخه کێک  خخه.  رییتخخوده ده
 د خوێنخد  م رده بخه  له رێگیبود  مانا دبێ ما بنه دبێ پیدپوچ بنانوی  دبه   بکه فارسنزه کوردی یمان   دیده د نا  هه
  بخه دی مخیۆڤ کان  مافخه جنهان  ی جارنامه  له  که  کاتنكدی ه  له  ده ئه. دی خو ندیاکا   له کوردی یمان   به  رده رده په

 خو نخخد  ئنمکانخخات   کخخه رکخخدیرکیید  ئه تا  دلخخه دده  کخخییده ییمخخاک  یمخخان   بخخه  رده رده دپخخه خوێنخخد   لخخه بخخاس ئاشخخکیی
 .  بکه دیبنن جنادییی بێ  به  ا  که داڵته دیننش وین  مود هباه  رده رده دپه
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 ئنسالم  کاماری ت  حکومه ڵ یه  له ننا ته کوردس ا  اڵت  دڕۆژهه ئێیی   له کورد  که   ه ده ئه یی  نه حاشاهه ک  ریس نه
  کخه  ڕدد خه د ره بخه سخت ره ژیدپهن دیۆر ردپادیناویی پادددیینیکه خادیسخه کول ورێک  ڵ یه   کودله به ،  ننه ف ره ته ئێیی 

 بخێ ڵ یخه  لخه ئێس اشخ . کخا ده کان  سخنوره ی ده ره ده  دلخه نێوخا  له  داڵته د ئه با  پێناسه دی دئێیین  ئێیی  قالب   له
. ''پارس داڵت ''  کا  ئنییننس ه پا  ی دته  به. فارس اڵت  سه ده  ا  کیێ ده ئێییننش باس   دکه فارس  ان  ئێیین 

 ئاسخخا    ک  خخخه نێخخو   کودلخخه به نخخاکیێ، دی بخخه دی ئنسخخالم  کامخخاری سخخ ان  ده کاربه نێخخو  لخخه ننا تخخه   خخه ڕدینگه د ئخخه
'' طلب   تجز ه'' ی دشه جێ دبه س ه ده کیێ، ده کان  دمافه کورد  له باس  رکه دهه بننیێ رده هه دی قامنش دشه  رکوچه سه
 ئێخیی  باسخ  جارێخک  رێژ مخه د ئخه نشخنن  خخار ج  دئاپای سخنان  تخاری  ری دیینیکخه ت  دله ده. ر ده  دێ ه ییر ا   له

. بخێ دباپنی خا  بخاب دالی الدئخه م ئخه بخێ مڵکخ  کوردس اننش اڵت  ڕۆژهه  به ئێیی  مود هه ی ده ئه ک ده  ، که ده دکورد
  دلخه  ده نخه بنیبکه کخورد جنخات   له   ده ده خا ا   به ئنز   که   که ده ت سناسه  رکورد مبه هه  له س انه ره نژیدپه جارێک
  لخخه  ده ئخخه د'' بکخخا  تجز خخه ئێخخیی '' دێ  هخخه ده یا خخا  کخخه   کخخه تادینبارده  ده بخخه کخخورد دی  ئخخه.   بڕ اربخخده کخخورد جنخخات 

 ایخخ بخودن  د ما   له رییی دیینیکییدبه یێددننش ما  ک   ه ده ته نه کود ده دکورد ش ر  دیینیکه دی  ئه  که  حالێکدی ه
 هخن  خخاک  ئنخدعای کخاتنش دهخن  نشنن دتورک فارس شارێک  ر سه  بیدۆته نه هێیش  کاتنش دهن   کا دده  کیددده

 .  کیددده نه کامنان 
 
 ئێخیی  ئنسخالم  کامخاری  دژبخه'' ری ریسخه سه ئاپای سنان '' ناد  نێوبه  یۆرله  کیدنه ت دسناسه  ده بنیکیدنه  شێوییه د ئه

 د نادلخه  بخه ک  ه بێ ڵ یه  له ئێس اش . هادڕی  ئێیی  ئنسالم  کاماری ڵ یه  له دئنسالم  پ دچه ستری  دبه  هێزه دیبه
 ل  یخه دژی  لخه جنهخاد تویی فخه کیدنخ  حکوم ڕمخه مه  لخه کنا   ه نوسخییده  خوییینخه دتن دپێشکه پ دچه د موکییت  حنزبه
 تێک   ه سخخا که ت نانخخه ته  کخخه بنسخخت ما  دنخخه د خخت ما  هنخخ جخخار ش ک دبا خخه کید رنخخه ده کوردسخخ ا  اڵت  ڕۆژهخخه  لخخه کخخورد

 ئنسخخماعنل.د''  ی دێنخخه  دبخخه ییتبخخێ  وێسخخ   هه ی دیکخخه ڕه ددیدی رکورد سخخه  لخخه فخخارس ت  اڵ خخه کامه ب ، ده ئخخه سناسخخ ،
 کامخاری'' ری هریس سه ئاپای سنان '' ناد  به حزیب  ئه  یۆرله.  ده بودبێ ه دی ندی  ینیی  تودش  رکورد سه  له'' بێشکچ 
 بخا ئامی کخا  ننزیمخ  هێیشخ  دژی  ا  دیۆر نخه بیددخخێ تێک قنمخه ر هه  به ئنسالم  کاماری  که   ناکه ی حه ئنسالم 

  لخخه  ر نانه ریسخخه نادسه  بخخه  هێخخزه د ئخخه. ربایی سخخه هێخخزی  بخخه رێخخژ م ڕددخانخخدن  د خخا  ئێخخیی  کان  تامننخخه ئه  رپێگه سخخه
 دی ئاکخامنش  کیددلخه ده ئامی کا خا  کان  ته سناسخه ت  دژی خه ئاشخکیی  بخه دی بخوش جخار  رۆک سخه اڵت  سه ده م  رده سه

 .بود دید ته ئنسالم  کاماری قایینج   به کاننا  د ه هه  که د  ما 
 
  دفارس کا  شێعه ره  هه  که ئێییندی  له کاماری رۆک سه  بژیردن  نادهه  به ی جاڕینه  یا  ه ما ش  نه ددی ن  له
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  دتبونخخه که چلخخا   کخخه بننخخ  نشخخننما  خخخار ج ئاپای سخخنان  رچادی بخخه شخخێک  به ی نخخه ال ه مه هه پشخخ گیی  کانخخه یمانه
   ال خه  نادبییدلخه کیدنخ  ئنخد ته  لخه ی ده ئخه دددیی فسخنجان  ره هاشخم  کخود ده تکارێک  نا ه جه با کید   نده پیدپایه

  نخده دپیدپایه کخید  پش گیی  دتنه که مود ا  دجارهه ئه بود ، ومندناه'' ننگابا  شوریی''  ناد  به پادی دیسه ییای ده
 درید خا تنڤخ   رێگخای لخه.   خه قن  فخه ت  دال خه یخای باره می خدین   لخه کێک  خه  کخه ردحخان    سه حه ئاخوند با کید 

 رۆک سخخه  بژیردن  ادهخخهن  بخخه ی جاڕینخخه یا  ه ما شخخ  نه شخخدیری دبه بخخیۆ   کخخه دی ده هخخا   کنا  خخخه  ده کاننانخخه دڕۆژنامه
 . بێ نه'' بود   پارچه پارچه'' تودش  ئێیی  ی ده ئه با ردحان  ئاخوند  به   بده نگ دده   بکه کاماری

 
  ، بننییده نه  ن نکه دیعه ش   ددننا کوێ هن   له  که  سێدیره کاماری ی ئاپای سنانه ناد  دبه ئه  وێس   هه ریس ندی  له

. ئێیینخدی  لخه ئاخوندسخاالری سنسخ م   ده کیدنخه ی درێخژه  دلخه ق  فخه لخ  ده د ک خاتاری ی ده همانخ  بودله کید  پش گیی
 الت  رۆژهخخه لێخخدریددی، ئاخونخخد ئێیینخخ   لخخه کامخخاری رۆک سخخه  بژیردن  نادهخخه  بخخه ی ره سخخاه مه  ما شخخه نادنه  دبخخه له

  لخه کخا  خوییه نادرێفارم  به  دکورده ک ال ه  له ال ا  مه رێژ م  ئاپای سێان  سناس  حزیب  ئه نێوی   له کوردس اننش
 بخا کا  ئاخونخده رێژ مخ   کخه کخید دیی کگیدتود، د خه نخگ ده ک  خه ت  سناسخه بودن  نخه. کیدبخود ینیی  ده د که ک  ال ه

 ایخخخ کیێگنییدی بخخه لێک کامخه  خخدین  مه  هێنانخخه  دبخه یۆربکخخا ی نخخده پیدپایه  کانخدی رحنزبه مبه هه  لخخه  ک خخخه ڕیییتنخ 
  ده نخه ده نه کا  حنزبخه بخا کات  جخویب   کخه بخدی  ک خه بکادهان  خاش دیاردڵ دئاڵ رێفورم  به کوردس ا   له  ک خه

  لخه  ک خه ری نو نه ناد  پێش یبه  که ش د که ک   ه دژدماره کا  خوییه ر فارم  کورده دی ش نێوه د له.   بده نگ ده دبچن
  ده ئاسخمانه  لخه ت  تا بخه  بخه نخادبیید ی ده ئه کود ده کید، ده ردحاننا    سه حه باس  جارێک بود  دی رێژ م جلنس  مه

 .بێ کوردس ا  خوریدی ماف د  دساده چه  ک  خه ڕییاری دناج   ده ربوبێ ه به ئێیی   ک  باخه
 

 دهاشخم  م  خاتخه د ممه حه مه  دیته ت، سناسه پان  یاره ی د که   ان  دددشه دپش گیی هادکاری  به ردحاننش   سه حه
  دبخه کوردسخ ا  اڵت  رۆژهخه  ک  خخه  دبخه ئێخیی   ک خخه  بخه دی  لێن  دبه دیده  دته دکه  ده قویته ی که له هه فسنجان  ره

  ک کخخه ت ییره ده پاسخخ   بخخا کخخاننش کورده  لخخه کامخخاری رۆک سخخه  بخخه بخخودن  ری یخخه ئه  لخخه  کخخه کخخا  خوییه رێفخخارم  کخخورده
 ک  خخه  ننا تخخه دنخخه دی خخخای کان  لێننخخه به د دیده ژێخخی  لخخه کامخخار، رۆک سخخه  بخخه بخخودن  ددیی مخخا د   اڵم بخخه. یخخیێ رده ده

 ی سخێدیره کاماری نێوسنس م  ی س انه ره نژیدپه بنیدفکیی ما   کودهه به ی ی، ده  به کید نه دی ی که کابننه  له کورد ش 
  بخخه. ''  هخخه نگ رهخخه فه  درده ئێیینخخدی  دلخخه  یمانخخه ک د خخه  ده تخخه نه ک  خخه'' ئێخخیی   کخخه  ده هێنا خخه مودی  بنیهخخه ده ئنسخخالم 
 .کید کاننا  دمافه نگ رهه دفه یما   دبه  د که کان  ده ته نه  به ت  سودکا ه ئاشکیی
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 ت  دلخه ده   ال خه  لخه کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهخه  لخه کخورد ی ده تخه نه دژی  لخه جنهخاد رمان  فخه رچودن  ده  له ساڵ ٣٣ ددیی
 یمخان   دلخه خخاک  دلخه بخود   دلخه  ناسخنامه  لخه حاشخا ردی دهخه  شخه به دبخێ سخت ژێیده ردی هخه کخورد فخارس، ری هدیینیک

 حنسخاب  هخن   ده تارینخه التدیرین  سخه ده   ال خه  لخه. ژی ده دی کید  خاپێناسخه  یین  قخه  لخه اڵت ڕۆژهه کوردی. کیێ ده
 نابێ، کورد شامنل  بودننش ئێیین  د  کییده ش به بێ کان  نننه ده دمه سناس   مافه  دله باناکیێ ئێیین  هاددالتێک 

 اڵت ڕۆژهخخخه کخخخوردی. کخخخیێ ده  پێناسخخخه'' مییدیرغنخخخور''کخخخود  ده کخخخورد  کخخخه   خخخه دکاته ئه د ش ئخخخه بێ، دینخخخه  قسخخخه  لخخخه
''  ئێخخیی  ریی عخخه تخخ  دید نخخه ته''  یێیدددژمن  ردئاژیده تێکخخده  دبخخه کیێ  یده سخخه   ده تادینخخه چخخادی  بخخه شخخ  که کوردبودنه

 . ناسێندرێ ده
 

  لخه کوردسخ ا  رێم  هخه ت  حکومخه اڵت  سخه ژێیده  له کورد    ده ته نه ی کانگیه م که  ه س ن  بابه کاری  ئاماده  که ماد ه
 سخنان ئاپای  منش دهه تاری  ری دیینیکه م هه دی ش  نه دبه دله  کیددده ری  ننگه رین  دیینیکه ش ده دئه کیێ ده دلێی هه
 خای ربه سخه دکنخان   ناسخنامه باسخ  کورد  که د   که  دتاته که کێچنا   ئێس اده  دله  کیددده ری  ننگه ی که ر نه ریسه سه

 رد دنوسخخه دی  درۆژنامخخه نگ  رهخخه فه ت  سخخا ه دکه سناسخخ  حنزبخخ  لێک کامخخه کوردسخخ اننش اڵت  ڕۆژهخخه  لخخه. بکخخا کخخوردی
 کان  تنه سخا ه دکه حزیب ئخه رین  نو نخه بخا  یێی نخه تێک  رفه ده  ده ئه. بن شدیرده به  دالدی ژنا  کان  رێکاییده ری نو نه

 نخدی ده رژه به    ده تخه نه سخ ییتنژ ک  دیڕشخ ن   بخه  کخه دی    ده تخه نه ی کخانگیه  له شخدیر به کخوردی نگ  رهخه دفه سناس 
 کخخورد    ده تخخه نه ی کخخانگیه دسخخ ییتنژی سناسخخ  انج دئامخخ   باخخه خا خخا  حنزبخخ  ندی ده رژه ربه سخخه ده کخخورد    ده تخخه نه

 .دی کوردس ا  کان  پارچه مود هه  له بێ کوردی ی ناسنامه کیدن  دردست  له پش گیی
 

 ٢4١٣ی ئایاس   ١٩: دت   رێکه  -  نگ ری یناره ما په:  رچاده سه
 

---------------------------- 
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خەڵکی کوردستان لەدژی هێرشی کۆماری  ی گەالوێژ، خۆڕاگری هەمەالیەنەی٨٢
 سامان ریشەساحێب: ئیسالمی سازادان

   
  
 
 
   
 
 

 سامان ریشەساحێب: دانساز

  
 یە شخ ودی دەسەاڵت بە تایە رژ م  هەتادی ی١٣٥٢ی یەالدێژی سا   ٢٢ساڵ پێش ئێس ا د لە رۆژی  ٣0بە  نز ک

 شخخەڕێک  د کوردسخخ ا  سخخەر کخخیدە هەمەال ەنەی  ننزیمخخ هێیشخخێک  خخخومە ن  ف خخویی بە ئێخخیی ، ئنسخخالم  کامخخاری
 یەالنخ  خەبخات  مێخژددی لە یەالدێخژ ی٢٢. سخەپاند کوردسخ اندی ئایید اوییی خە ک  دژی بە ناڕەدیی د نەخوییرید

 لە رۆژە لەم. تخخا بەتننە پێگە ەکخخ  د جخخێگە خخخادە  تخخا بەت ، بە کوردسخخ ا  خە کخخ  خەبخخات  د یشخخ   بە ئێخخیی 
 رەدید بخخخزددتنەدە کوردسخخخ ا   خە کخخخ  سخخخەر دەکخخخیێ ە هێخخخیش ئنسخخخالم  کامخخخاری نخخخیکەریدیی حخخخاکمننەت   ال ە 

 حکخخومەت  کە فی وکار نخخانە ە د درۆ ئەد هەمخخود بخخودن  ئاشخخکیی رۆژی لەال ەکەدە یەالدێخخژ ی٢٢. ئخخایید اوییەکەی
 دێخنەی بخێ ک بەرەنگخار نە رۆژی د کەشخەدە لەال ەکخ  دیبخود خە کخ  بە سەرکار نەدە هاتنە سەرەتای لە خومە ن 
 .ئنسالم  کاماری هێیش    دیینیکاری لەدژی بود رەدیکەی دبزددتنەدە کورد خە ک  کامەاڵن 

 
 کار گەر نەکخان  د کوردسخ ا  سخەر بخا هێخیش هاکارەکخان  سخەر لە کخید  بخاس د کخید  تادتوێ با مەبەس ەد بەم

 دتودێژێکما  نادەندی حکودمەت  یەڵ لە کورد نوێنەری ەت  دتودێژەکان  دەرەنجام  د کوردس ا  سناسنەکان  هێزە
 خوسخیەدی یییخیۆس د کامە ە سناس  دەف ەری ئەندیم  - بەهمەن  ناهند: هادڕێنا  لە  ەک هەر یەل لە سایدیدە

 :خویرەدە ە شێوە ەی بەم دەقەکەی کە کامە ە نادەند   کومن ەی ئەندیم  -
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 بەهمەنخ  ناهنخد خخومە ن ، شەخسخ  فەرمخان  بە ی١٣٥٢ سخا   لە کوردسخ ا  سخەر بخا هێیش هاکارەکان  سەر لە
 :دە ێت

 
 خخوی یەڵ لە ال ەنەی هەمە دیخاڕی ئخاڵ کامە ێخک هەتخادی ی١٣٥٧ سخا   لە ئێیی  لە پاشا ەت  رژ م  رددخان 

 مانگخدی چە  مادەی لە رددخا سە  ەنەت سنس م  کاتێک. نەکیید چادەڕدی  د بود  دێنە کەم کات ئەد تا کە هێنا
 بنەماکخخان  کیدنخخ  یەشخخە بخخو مەجخخالێک  ئخخایید هەدی ەکخخ  د کەش یشخخ   بە د هە خخدی سخخەری نخخوێ پێکهخخاتەی یۆر

 دێماکییتنکەکخا  بەهخا یی نگخ  د ئایید اوییی کول وری. ئاریدە هێنا ە د ک اتاری لە دددر د پێشکەدتود کامە گای
 ئەد شاڕشخخگێیی رۆحخخنەی بە د ئخخایید اوییی  ژ خخیی د تەدبنخخی بە. سخخەند تەشخخەنەی د دیکوتخخا ر شخخەی خێیی خخ  بە

 خخای چارەنودسخ  ییتنخ  بەدەسخ ەدە ئەیمخودن  جار  ەکەم با خە ک د دری سایما  جەمادەر بەر ن  هێزی رۆژینە،
 سخخەر ا  سناسخخ  د مەدەنخخ  ننهخخادی د رێکاخخیید دە خخا  بارۆددخێکخخدی دەهخخا لە د سخخاتەدی د کخخات لەد. دی لەمەحەک

 بخخا جوتنخخاری  د موعەلنمخخا  خوێنخخدەدیری ، کیێکخخاری ، ژنخخا ،. درییە انخخ خو خخا  بخخودن  سناسخخنەکا  حنخخزبە. هە خدی
 یاڕەپخخان  هخخاتنە د دیمەیرینخخد پنشخخە نەکاننا  رێکاخخییدە د سخخەند کا شخخا رەیی ئنسخخ نبدیدی ددیی لە جخخار  ەکەمخخنن
 ئایید دی کورت  تەمەن  مانگ  چەند مادە ەک  لە. فەرهەنگ بە بود هادپش   د  ەکدەنگ . کوردس ا  لە سناسەت

 د ئخاییدی هەدێنخ  د مخا ە بە بخود خێیی خ  بە کە ئخاریدە هخاتە نخوێ سناسخ  کول ودرێک  لە دێنە کەم ەیمودنێک ئ
 کیی، ئاشکیی سناس  کاری د حنزبا ەت  بود، ئایید یاڤار د رۆژنامە. کید ننهاد نەی د کوردس ا  لە عەدی ەتاوییی

 لە کخوردی دئەدەبخ  خاێنخد  یشخ   بە د ئەدەبخ  د سناس  د فەرهەنگ  کامە   د کاڕ د سیددد هە بەست، شنعی،
 سناسخ  د ئەدەبخ  نودسخییدەی د بەلخگە د ک ێخب منلنونهخا. بخود یش گنی کوردس ا  پان ا   بە د دەرهات تامەیرۆ  

. دەپاریست داڵتنا  ئەمننەت  حکودمەت  هێزی جێگای لە پێشمەریە الدین  د بود ئایید ژ . دری پێ چاپ  مە دین 
 لە تخایە دێنە ەکخ  د بارددۆخێخک. کێشخابود کوردسخ اندی سخەر بە بخا   دێماکییتنک د ئایید تەدیدی بە ردی ەتێک 

  اسخا بنەماکخان  یەل لە ئنسالمنەدە کاماری دیمەیرێنەرین  ال ە  لە کیدن  قەبودڵ کە دیهات، کوردس ا  ئندیرەی
 لە ئەد خخش کوردسخخ ا  لە ئخخاییدی  پاریسخخ ن د خە خخک دەسخخەاڵتدیری. نەبخخود تەبخخا   سناسخخ  ئنسخخالم  کول خخودری د

 سخەرکوت ژێخی لە سخە  ەنەت دژە شاڕش  د ئاییدی دەس کەدتەکان  توندی بە ئێیی  شارەکان  باق  لە کە کاتێکدی
 یدد یۆر بخخخخا ەش هەر. دەژمێخخخخیدری هخخخخادبنیین  د خخخخخومە ن  یخخخخوێ  بخخخخن لە یەدرە خەتەرێکخخخخ  بخخخخود، دیڕمانخخخخدی د

 ئەم سخەرکوت  د کخید  چەدیشخە با خا ا  هەد   هەڕەشە ەک د پنال  دهەمو بە ئنسالم  حکومەت  کاربەدەس ان 
 بخخاغ  ببێخخ ە کوردسخخ ا  د بکخخات یەشخخە ئخخاییدی بەهخخاری یخخو   نە انهێشخخت د کخخا ەدە هێنخخا ە بەرحەقە جخخوداڵنەدە

 درۆی بە .ئێخخیی  نادچەکخخان  بخخاق  لە ئخخایید اوییی بخخزددتنەدەی بخخا کخخا ەکە ەک د ١٣٥٧ شاڕشخخ  دەسخخکەدتەکان 
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 کاماننس ن د کافی پنادین  دەس   ئەسنیی سنە جامێعەی مزیەدت  لە موسڵما  ژنان » یا ا کە خومە ن    منژدد
 لەم د مێخژدد نە بوخ خانە بەم ریسخ ندی لە د «بخدە  نەجاتنا  د بچن دەبێ ئنسالم  شاڕش  پش نوین  هێزەکان  د

 لە کوردسخ ا  تەدیدی ددیتخی ش ردییە ەدەدە لەم د کخیی «تئخار زە» سخنە قارەمخان  شخاری سەر بو هێیش رێگا ەدە
 . یەدیی خوێندی

 
 فەرمخخان  بە کە کوردسخخ ا  سخخەر بخخا هێخخیش پخخێش ردددیدەکخخان  رەدتخخ  لە ئخخادڕدینەدە ەک بە خوسخخیەدەی یییخخیۆس
 : ال وی ە دەرکید نێوی ئنمام جنهادی

 
 د  هە خدیبود سخەری دە خ رێکایی د مەدەنخ  کخاری بوننادەکخان  پاشخا ەت  حکخومەت  رددخخان  لە بەر مانگ چەند

 مخاف)ئێخیی  حقوقخدینان  کخانون  ئێخیی ، نودسخەرین  کانون : دەک نادبانگ  بە نادەندەکان  شاڕش ددیی رۆژەکان 
ی ٢٢ شاڕش  نێوی  مانگەی چەند ئەد ریدەیە اند، خا ا  چاالکنەکان  رۆژنامەدیناندی ناد لە فەرم  بە کە( ناسا 

 د تخوێژ د چخنن ملمالنێخ  یەدرەی یاڕەپخان  ببودە ئێیی  ئاییدی بەهاری نادی ەب ٥٢یەالدێژی  ٥٢د  ٥٧رێبەندین  
 د شخاڕەدی دەک یەدرەکخان  هێخزە نێخوی  لە نخادچەکە یشخ   بەرژەدەنخد   د خا ناد لە فنکیی جنادییەکان  رەهێڵە
 کانسخیدیتنڤەکان  هێزە د کیدبود تە ار تێدی خا ا  پێوەند نەکان  د دەست کەسێک هەر کە  بی  اننا، د ئامی کا
 ئا نننەکخان  نادەنخدە لە دەریخیتن بەکە خک د ئنسخالم  جمهخوری حنزبخ  دیمەیرینخ  بە خخومە ن  بەریمبەری ئا نن 

 یدد یۆر شخنعە ئخا نن  بە سەر مزیەدتەکان  هەمود بەیش   د( قم دی ە فە مدرسە) د( رەیەدی قدس یس ا ) دەک
 بەهخخاری بەردەدیمخخ  رۆ خخ  نخخادەدی لەد. دییخخیت ئێییننخخا  اڵتخخ د یۆربەی کخخان ڕۆ   بە دەسخخ نا  د رێکاسخخت خا خخا 
 لە رەشخخنا  د ک خخاتاری حکخخومەت  دیسخخەپان  د تەمەرکخخوییەری نە ئەد بخخا هەڕەشخخە ەک دەک کوردسخخ ا  لە ئخخاییدی
 ئامخادە کوردس ا  با بەرباڵد هێیشێک  با خا ا  د یێڕی  دپنال  دیڕش ن پال  کەدتنە ها ەدە بەم د دەهات ئەژمار

 بخا یەدی د ئاسخما  رێگخای لە ال ەنە هەمە هێیشخە ئەم جنهخاد فەرمان  کیدن  بەدەر یەالدێژ ی٢٢ رۆژی لە د کید
 درۆ نننا  د دی ا سنار ایەلێک  هێیش فەرمان  بە دی  دشەرعنەت خە ک فی وی با. پێکید دەس   کوردس ا  سەر

 د خل بە کوردسخ ا  لە موسخو ما  ژنخان ( ەیندشخد یخیف ە یسارت بە کیدس ا  در مسلما  ینا )یا ا دێنە با دیڕشت،
 . ینیید 

 
 بخکە  کوردسخ ا  سخەر با رژ م هێیش  ریییتن  با تا بەت کارێک  چ دە ان وین  سناسنەکا  هێزە ئەدە کە سەر لە

 : ددت  بەهمەن  ناهند
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 د ریدەسخ ا  چخارە تەننا. نەدەکیی پێ ی اتی ا  کید ا  کە لەدەی کامە ە لەدینە د سناسنەکا  هێزە من بڕدیی بە
 یومخخخا  د ریڕی خخخ  بخخخێ بە د هێخخخزەدە تەدیدی بە کخخخامە ە کە بخخخود ربخخخاڵدەدی بە هێیشخخخە ئەد بەریمخخخبەر لە مقخخخادمەت

.  هێشخت جێ بە شارەکان  کە بود هێز ددی نن کامە ە پێشمەریەی هێزی. دی ننشا  بارەدە لەم خای بەرپیسا ەت 
 دەکود شار دەرەدەی با مەر وی  خە ک  کاچ  هەردەها. بود ەتەمقادم ئەم رددن  نمودنە ەک  سنە ردژەی ٢0 شەڕی

 بە ئنسخخالم  رژ مخخ  شخخەڕخوییی بە بەریمخخبەر جخخار  ەکەمخخنن بخخا مەدەنخخ  خەبخخات  لە نخخوێ شخخێوە ەک  هە بژیردنخخ 
 رۆژهەاڵت کوردسخ ان  لە دێماکییتنکەکخا  دەسخ کەدتە لە دیکخاک  د ریدەس ا  د کەی ال ەن  کامە ە دەس پێشاەری

 خخخوێن د چەک حکخخودمەت  شخخەڕخوییینەی نننەتخخ  بە بەر نە  خخوین  سناسخخەتانە لەم هنچکخخام دیخەدە بە بەاڵم. بخخود
 قنمەتخخ  بە ١٣٥٢ی یەالدێخخژی ٢٢ هێیشخخ  کوردسخخ ا  مخخافاوییی خە کخخ  د سخخ   د خویسخخت پخخێچەدینەی بە. بگیێخخت
 یەلخخ  عەدی ەتاخخوییینەی د حە بەر خەبخخات  مێخخژددی لە دەربەدەری د ئخخادیرەی  د بی نخخدیر د کخخوژرید هەییر دە خخا 
 .رۆژهەاڵت کوردس ان  لە کورد یەل  با نەتەدە   بەرەنگار   رۆژی بە بود د کیی تامار نادچە ەدی لەم کورد

 
 حکخودمەت، یەڵ لە کخورد نوێنەری ەت    ا  نادەند یەڵ لە بود دتودێژەکا  شکس   یەالدێژ ی٢٢ د کەی ال ەنێک 
 : ال وی ە خوسیەدی ییییس پیسنارە ئەم داڵم  بە سەبارەت

 
 لە جەمخادەری بەربەرەکخانێ  نەکخید، یەل نەهخاتودی لەبن هێزی با حنسابنا  د ک اتارەکا  ریبیددددی لە هەمنشە

 نادەدی لەد د کیی ەدە پوچەڵ ددژمن پنالن  قوربانندی  د فندیکاری بە. نەخشاند پڕشنگدیری مێژدد ەک  کوردس ا 
 چەکخدیری خخاڕییی نەک  تەدیرۆکخ ( ییمخا ش بخوتە در کخید خلق) بانگەدییی بەنادی کە کامە ە مێژدد ەکەی بڕ ارە

 پخاش بخود ناچخار د هات بانەکیید حنساب شکس ێک  تودش  بەرەکاندی هەمود لە ددژمن. کەدتەدە لێ شاڕشگێڕینەی
 شخەڕێک  بخا ئامخادەکید  خخا د کیدننخا  تە خار خخا د کوشخ ن کخات بخا د بنێخیێ ئاشخ   پە خام  مانگ ٣ لە کەم ی

 با پاسادێک کورد یەل  نوێنەرین  هە ئەت  یەڵ لە موییکیە د نننەت حوسن  ناد بە هە ئەت  ناردن  بە یەدرەتی
 دەسەاڵتێک  خا ئاش ننە ییدپ  ئەد. دەرکەدت کیدەدەش بە دەک هەر کورد نەتەدەی دژی جنهاد شومەکەی فەرمانە

 بڕ ار خا  سخەر انەدە پشخ   لە ئنسخالم  کامخاری رێبەرینخ  یدەدردبەر لە نهێنخ  نادەندیەلێک  نەبود، دەس ەدە بە
 . نەبود تێدی کورد یەل  با کە ک  بە بەرهەمێک  دهن  دەردەکید

 
 : دە ێت بەهمەن  ناهند نادەند   حکودمەت  لەیەڵ دتوددێژەکا  رەدت  پێوەندبە لەد هەر

 
  شێوەی بە کوردس ا  لە کورد کێشەی ن چارەسەرکید تەمای بە کە دیبود ننشان  ریس ندی لە ئنسالم  کاماری
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 بەر ن خی سخەرکوت  بخو پالنەکخان  د نەقشخە د بکخڕێ کخات دتخودێژەدە بانەی بە دە هەد ست بە کود نننە، هێمنانە
 پێو سخت ننزیمخ  چ د سناسخ   چ ، هێزەکاننخا  کیدنخ  توینخا بە د کخید  ئامادە خو با یەماننا  ئەدی .  دیبیێژی

 د پلاماتنخک د خخوییینە ئاشخ   رێگاچارەی بە د دتودێژەدە رێگای لە کە نەبود ئەدە رژ م  نننەت ال ەکەدە لە. بود
 شخخخێوەی سخخخەر لە کوردسخخخ ا  حنزبەکخخخان  نەبخخخودن  هە وێسخخخت  ەک د خخخکەدە الی دلە. بکخخخات حەل کخخخورد کێشخخخەی

  ەک دتخودێژی بە کوردسخ ا  دێمخاکییت  حنزب  لە دەد ەت هە ئەت  دەعوەت  لەدینە کورد، خە ک  دیخویی ەکان 
 د بخخڕدی ریکێشخخان  سخخەر لە بخخود ئاسخخ ەنگێک ، د خخکە ال ەنەکخخان  د حنخخزب نەکیدنخخ  قەبخخودل د یە نخخا  لە ال ەنە

 بیدی خا  پنالنخانە بەم کخورد یەلخ  ناێنەری ەت  هە ئەت . کامە ە لەدینە د هە ئەتەکە ئەندیمان  باق  ئنع مادی
 دتخودێژەکەی مخادەی هەمخود. بخود  سخاغ دتخودێژ بەردەدیمخ  رسە لە ئەیەرچ  بود، الدیی پیدسەکە بودن  جندی بە

 دەد ەت ئەیەرچخخخخ  نەخا انخخخد، دەقخخخخنقەی 04 لە ی خخخاتی  سخخخەرجەم کخخخخورد هە ئەتخخخ  یەل لە دەد ەت هە ئەتخخخ 
 سو ح خویی ارین  کیدن  بێدەنگ بو بود سایماندرید پنالنێک  ریس ندی لە بەاڵم کید کارەدە بەم یۆری پڕدپایاندیی

 کیدنخخ  تادینبخخار د رژ خخم سخخەرکوت  سناسخخەت  بە بەریمخخبەر یامخخا  د شخخک پەرەپێخخدین  کوردسخخ ا ، لە ئاشخخ   د
 . سێدیرە کاماری شەڕخوییی سنمای دیپاشاندن  با بنانود ەکنش هەردەها کورد، خەباتکارین 

 
 هێیش ۆسەیپی کارد ەدە سەر هاتنە دەسپێک  لە هەر ئنسالم  کاماری کە دەیینن سەخ انە رۆژە ئەد خەباتکارین 

 سخخەر هەتخخا ئێخخیی  لە ئخخاییدی د دێماکییسخخ  لە یەمنخخنە یخخو ە ئەم نە دەد سخخت د بخخود بەرنخخامەدی لە کوردسخخ ان  بخخا
 بخا خخا دەبخێ کە دەرکەدت بخای ی خاتی د خوێنخدەدە دەد ەت  ناێنەرین  دەس   یدد یۆر کامە ە. بمێنێ ەدە ئادەدی 

 لخخێ سخخەربەری د کید شخخ  د بکخخات، ئامخخادە بەربخخاڵد ێیشخخێک ه د ئنسخخالم  حکخخودمەت  یەڵ لە ننزیمخخ  بەربەرەکخخاننێ
 شخخەڕی لە کخخورد یەلخخ  شاڕشخخگێڕینەی د بەر خخن بەشخخدیری د  خخارمەت  بە سناسخخنەکا  هێخخزە مقخخادمەت . هخخاتەدەر
 د یدر دێییننەکخ  مخاڵ د قورباننخدی  سخەرەریی کوردسخ ا  سخەر بخا یەالدێخژ ی٢٢ کوژی ئننسا  هێیش  د نەخوییرید
 ننخنە حاشخا جێ رەدیننەدە، د کامەاڵ ەت  سناسن ، ئابودری، باری لە الدەکنەکان  نەرێننە ەر نەکار گ ماندیار  

 .کید تامار بزدتنەدەکەی د کورد با شانایی د مەعنەدی دەسکەدت  لە مێژدد ەک کە
 

  کورد  یەل سەر با ئنسالم  کاماری کوژی کامەڵ د هێیشە ئەم ب وینێ رۆژێک دەبێ رۆژهەاڵت کوردس ان  لە کورد
 کخورد یەلخ  بە دەرحە  بەشخەری دژی جنا ات  لە نمونە ەک د جێنوسا د دەکود هەتادی ی١٣٥٢ی یەالدێژی ٢٢ لە
 .   بکات تامار نێونەتەدە نەکا  نادەندە لە رۆژهەاڵت کوردس ان  لە
 

 ٢4١٣ سێپ ەمبەریی ٣: ڕێکەدت   -  ئاسای رۆژهەاڵتما پەڕی : سەرچادە
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 تێکی سامناک جینایه
 
 
 
 
 
 
 
 

  ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 

 دژی تخخادین  د بخخڕۆ د تخخااڵ  د تڵوعام قخخه د کوشخخ ار د کوشخخت  بخخه یۆری شخخێک  به ئنسخخالم  کامخخاری ن  مخخه ته تامخخاری
 ، سخنه کان  شخاره  ک  خه    کامه  به کوش اری  ده ته کییده پڕ کوردس ا   ک  خه  به   رحه ده ئنسالم  دژی د ئننسان 

   سخه حه د کو کخا  د لب  حخه رددکان ، سخه سخافنا ، اڵتا ، قخه قاڕن ، ک ده یوندی یۆر د  ده غه نه د  هبان د قز، شه
 یونخد، دی  سخه کیدنخ  دێخیی  داڵت، کان  سخ ه ده  دددره  نادچه با کورد ی ما ه بنه دی  سه ی ده دددرخس نه...  د لاال 

 ئخخاییری د  نجه شخخکه ئه د کخخید  ی نخخدین  د یخخیتن الدێ، یریژ هخخه  ک  خخخه ییری د دی یه ک ار هخخه ییری  هخخه سخخودتاندن 
  ده د نخه نادی  به  سا ه  ژده هه  که دێنن پێک  ته حکومه د ئه ش  ره ی کارنامه  له شێک به  کامه ر هه کورد ئایید اوییین 

 . بوده ئێیی  الن  یه مل  د شا  سویری
  

 ر بخه  دتودنخه که ڵ کامخه  بخه د تخاک  بخه کخورد الدینخ  د کنخژی  جخار  خا  ده  بخه دی ئنسالمننش کاماری کان  ی ندینه  له
 ی١٢ رۆژی  لخه رێخژ م سخ ان  ده به کخار  کخه تێک جننا ه اڵم به. ئنسالم  کاماری د    له دیخ کیێگنییدین  به سیێژی ده

 پخڕ د  دڕندینخه ڕیسخ   به دی، نجامنا  ئخه هاباد مخه الدینخ  ق  رهخه ده دی (١٩٢٣ن   ی ژدئخه٢) ١٣٦٢ سا   ردین  جایه
 ر بخه  دی خه هاباد ا  مخه  ک  خخه ری تێکاشخه ٥٩ جخار ک  خه  بخه ئنسخالم رین  پخارێزه ناد  به دی  رۆژه د له. بود    شودره

 پێخخ   بخخه ت نانخخه ته)  ا  خ ه سخخه سخخزی د ئخخه شخخنادی تخخادینێک  ی ده ئخخه بخخێ ت  انخخه خه د ق  ناهخخه ی یوللخخه سخخڕێژی ده
  .کییبێ  مه موحاکه دی قانودن  د ئاشکیی ک  دیدیا ه  له ش ده ئه بێ د دیبێ نجام ئه (المننشئنس کاماری کان  قانونه



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

214 
 

 اڵم بخه. کوردسخ ا  کان   خه سناسخ   هێخزه نخدیم  ئه تا هخه بود هخه  ده نخه ال ه بخێ  لخه دی  سخه که نخا نجاد پخه د ئه نێو  له
 د حنخزب نخدیم  ئه  کخه ش دینخه ئه  د خاره بخود ، ئێخیی  کوردسخ ان  د مخوکییت  حنزبخ  نگیین  ال ه  له یۆر ا  ی یۆربه

 بود  نه دی ئنسالم  رێژ م  کان  لالده جه ست ده  له  ا  ت  ندیمه ئه ر سه له ک  ه  گه به بود ، کا   ه سناس   رێکاییده
  رێکاییده د ئه نادی دی  هندینه هش د له کام ر هه نادی ر ریمبه به  له  ننه  ده ئه رتان  ده ردد  ی  گه به ر به له  ده دیخه  به

 ٥٩  بخه تخوننن ده  کخه  هنده شخه ٥٩ د ئه نادی ناکیێ ش حا ه د به. بود  نگیی ال ه  ا  ندیم ئه  که بنودسنن   ه سناس 
 ئنسخالم  رێژ م  ئننسانکوژی د    دڕنده شاهندی ٥٩  به د ئێیی  ری رینسه سه د کوردس ا  ڕییار   ڕێگای    شاه مه

 (٦٣ ی ره الپه) نێنن،دیب  ا 
 
 
 

 ڵی ڕێگای رزگاریی کوردستان شخه مه ٣٢
---------------------------------------------- 

 
 ٠٢٢٥ی جوونی ٨)هەتاوی ٠٥٣٨جۆزەردانی  ٠٨هیدی  کە لە  شه ٣٢ناو و ناوبانگی 

 (زایینی
 باران کران ؛  ن کۆماری ئیسالمی ئێران  گولله الیه  له 

 
 ناو و ناوبانگ ریز ناو و ناوبانگ ریز بانگناو و ناو ریز

 رەحماننا  حەسە  11    فەرە دد  شەنگه 9  مەال حەسە  الجوەردی 1
 چادشنن  کەماڵ 11 ەد سەلنم ممحەم 11  عەل  سەالح  2
  اس  ئە ایی 19 رەحما  خزرپور 11   عەل  غەدیره 3
 باریین    خاله 21 ئەحمەد کەهیدب  12  مس ەفا فەقیی 4
 مس ەفا عنسمەت  21 مەقسودد مەحموددی 13 شوکیی نادری 5
 عەل  یو پەرەست 22 سالح فەرهوددی 14 سا ح مام ئنبییهنم  6
 رەحما  رەحنم  23 جایی کامیی  ییهنی حه 15  سە د مەحمودد سە د مەحموددی 1
 تەحی ا   عەبدد اڵ 24  عەل  ئاباده 16  کەر م کاده 1
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 ناو و ناوبانگ ریز ناو و ناوبانگ زری ناو و ناوبانگ ریز

  ینه ل  مه عه 49 قزی سنامک سه 31    ییده سه  اس  حه 25
 کایم خاتودن    51 عەبباس  اسف  31  سولە ما  حەسە  ییده 26
 عەبباس حوسێن پور 51 حوسێن کەلهوری 39  ئنبییهنم ئەمنن  21
 ەد حوسێن ممحەم 52 حامند مەحمودد کەندد 41  ەد فار  بای ارممحەم 21
 مەحمودد ر ز   53 ەد ئەمنن ئەحمەدیممحەم 41    اس  حەبنب پەناه 29
 هما و  ننلوفەری 54 ناح مەنسودر جه 42  حنمنا  کەر م رە 31
 ەد ئەمنن سەفاممحەم 55 دەفا ئەلناس  43  کەر م  ڵکەما 31
 ەد عەلنال ممحەم 56 محەمەد مەسعودی 44  هەژیر کەر م  32
  ا  عەل  بانه 51   ەد ئەبوبەکییممحەم 45  ننشا اڵ نادریئ 33
 حەسە  جنهاننا  51     ئەحمەدی ئنبییهنم سە د 46  ئەبوبەکی شوکیی 34
 غواڵمیەیی باریی 59 سەفا   خالند 41 نگنن خدر ره 35
   ئایەر رەحنم خالند 41 ل  بای ا  عه 36

 
 
  ییده   سه حه بدد اڵ عه ماماس ا رێزدیر نودسنن  م دددهه ری  به تێکاشا   ده سه نێو ک نب :   رچاده سه 
 

-------------------------------------------------- 
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 !پەنجا و نۆ گەاڵی وەریو
 
 
 
 
 
 

 هەیاس کاردۆ

 
 بخودن  ەفەر خک مخانگ  جخایەردی . شخوینە شمشخا   د بێخیی د ڕەشخماڵ مخانگ  خێاڵتچننانە، د خێڵ مانگ  جایەردی 

 د درەخت د دیر دەبەرهاتن  مانگ  جایەردی ،. دەریێڕینە د سەپا  مە ەغان  د دیس کیدن  تنژ د یەنمەکا  یو ە
 کیدن  دردست د دی یەرد بێ د شنن ئاسمان  بە ئاییدەکا  با ندە فڕ ن  مانگ  جایەردی . جودتێیینە ییری د یەدی

 تخامەیرۆ د خوێنخدکاری  خوێنخدن  دەسخکەدت  بە هنخوی مخانگ  ی جخایەرد. هەرمخانە نەیم  ڕیییتن  با ژ ن هێالنەی
 .هاد نانە درێژی پشود ەک  بودن 

 
 دە شخودمەی سخا ەی ئەد. کخیی  دردێخنە بن یەرد یەنمەکا  یو ە ئەدەی پێش د کیی تنژ یدد مەر  دیس  سا ە ئەد

 شوینەشخخ  شمشخخا   د بخخڕی مەڕ یخخوین  لە بێخخیی دەسخخ   هە خخدرێن، کوێسخخ انا  لە چنخخ  د چخخادر هێشخخت نەی سخخەرما
 نخخادە ئەد بخخێگەردی د سخخاف هەدیی د بخخدە  بخخااڵ  شخخەقەی لە تخخوین  نە خخا  تە یەکخخا  سخخا ەی ئەد. کخخید بێخخدەنگ
 سخا ە ئەد جخایەردین . کخیی بێخبەش خخای ئاسخا   ڕەدت  لە سیدشت د نەکیی  دردست هێالنە سا ەی ئەد. هە مژ 

 بخخا ئامێز خخا  د هە ەدەرینخخد حەسخخیەتنا  د خەم فیمێسخخک  یەش، دیهخخاتود ەک  بە هنخخوی جنخخات  لە قوتابننخخا 
 د دەیوش  د ەکان  بود ڕێبەندینێک نەدەچود، بەهار دەک سا ە ئەد جایەردین . کیدەدە سەدیەکا  یەاڵ هە وەر ن 
 .دەیێڕی هەڵ سنس لەشەکان 

 
  د هە وەرێندرێن کجارێ بە بود سەدی تایە یەاڵی نا د پەنجا دی ژ ن بەهاری دەریی نێو لە دەبێ چا  ئاخی
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 بخاخچەی د بکخیێن پەڕپەڕ جارێخک بە بەهخاری بانااشخ  یخو   نخا د پەنجخا دەبێ با بهێندرێ؟ پێک خەم پا نزی
 بخزە جێگخای فیمێسخک دی هومێخد د هنخوی مخانگ  جخایەردین  لە ڕەدی ە کەی ئخاخی بڕددتێنخدرێ ەدە؟ جارێخک بە ژ ا 

 بکیێ بێبەش جوینن  بەهاری لە کوردەدیری سەریەد   ڕەدی ە کەی ب ارێ؟ چادەکا  لە هنوی تیددسکەی د بگیێ ەدە
   بێ؟ ییڵ دی بەسەر خەم  پا نزی د
 

 دەریێخخیی  بخخا یەرمخخ  بادەشخخ  د بخخڕییێ ەدە خخخار تنشخخک  ددییدەهەمخخنن بە بخخود خەر خخک جخخایەردی  مخخانگ  ڕۆژەی ئەد
 ژدین  بود خەر ک ژ ن بەهاری یرەیئێو ددییدەهەمنن کاتەی ئەد. دیهات تار ک دننا د یاڕی سیدشت نەیم  بکاتەدە

. مخا ەدە چخال  بە ژدینخگە د یخاڕی د خدیر د خ  بێنێ، پێک با خاشنا  کاتێک  د بکا سای د دیری  با یە ش ن پێک
 دردێخنەی دی بەرکەت د خێخی جخایەردین  لە هەتخا بخود ژ خن دیسخ  کیدنخ  تنخژ خەر کخ  جخودتێی خا ەی ڕۆژەی ئەد

 ژ خا  بخاخچەی بانااشخەکان  یخو ە ڕۆژەی ئەد. ییتەدە هنویی جێگای ناهومێدی د یاڕی ژ ا  ڕەدت  بکا، هنویکان 
. یخاڕی بەهخاری هەدیی د کخیدێ هە خ  نەهامەتن  تافان  دەکیدەدە، باڵد خا ا  خاش  بان  د بود  سەما خەر ک 

  ەکسخا ە ا  خوێنخدن  ئەیمودنەکخان  دەاڵمخدینەدەی بخا خا خا  کاتێکخدی لە مەهابادی الدی نا د پەنجا ڕۆژەی ئەد
 ڕدینننخ  کیی، کو  کو  د نا  د جەدر خەنجەری بەر کەدتنە دەدی  د   پەنجەرەی لە هنوی تنشک  د دەکید ئامادە
 .یاڕی  ەک ی لە میۆڤ

 
  نا د پەنجا تەمەن  یو   ئێیی  ئنسالمن  کاماری مەری  دیس  کە( هەتادی ی١٣٦٢ جایەردین  ی١٢) ڕۆژەدە لەد

 بخخای دی دەریە د مانخخگ د رۆژ لەد سخخا ێ هەمخخود. نەمخخادە جخخارین  مانخخای بەهخخار ئن خخی یدکخخ پەڕپەڕ مەهابخخادی الدی
 کخخانن  دی دەریە د مانخخگ د ڕۆژ لەد سخخا ێ هەمخخود. دەکە  دەر خخن بە دەسخخت دیرەکخخا  یەاڵی د دەکخخاتێ هە خخ  خەیی 

 چادەڕدینەکخا  چخادی دی دەریە د مانخگ د رۆژ لەد سخا ێ هەمخود. دەکیێنەدە فیمێسکەکا  کون  د دەیێنەدە چادەکا 
 د نەمێنخێ ننشخ مانەکە ا  بەرەکەتخ  د پنخت پخڕ دەشخ   لە هێخنەرە مەر  دیسخ  ئەد ئەدەی بخا دەڕدینن دددر دددر

 مخیۆڤ د مخیۆڤ دی دەریە د مانخگ د رۆژ لەد سخا ێ هەمود. نەکیێن پەڕپەڕ پشکودتوەکاننا  تایە یو ە د کە هنچ 
 .دەنێژ  تایە نەمام  هەییری  ئەدی   ادی بە د دەکەنەدە کییدە پەڕپەڕ یو ە نا پەنجاد ئەد  ادی دۆس ەکا 

  
 ٢4١٣ی جودن  ١٣: ڕێکەدت   -ما پەڕی کوردس ا  د کورد  : سەرچادە
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   ٢4١٢: بابەتی
 

----------------------------------------------------------------- 
 

 نوەستانێك لە سەر هێرشی كۆماری ئیسالمی بۆ كوردستا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فەرامەرز سجیم

 
 مێخژددی ردددیدەكخان  یەدرەتخی ن لە   ەكخێ ،دی١٣٥٢ی یەالدێخژی ٢٢ لە كوردسخ ا  سخەر با ئنسالم  كاماری هێیش 

 بەریێكخخ  تێنخخدی د دەمێنێخخ ەدە ئنسخخالمننەدە رژ مخخ  نادچخخادین  بە رەش پە ە ەكخخ  دەك كە كوردسخخ انە رۆژهەاڵتخخ 
 ئنسالم ، كاماری یە ش ن  دەسەاڵت بە پاش. كیی تامار كورد یەل  دچان  بێ خەبات  د خاڕیییی لە د كە یێڕ ن 

 دۆخە ئەد كە نەبود دددر. ییتبود دەس ەدە بە خا ا  چارەنودس  خە ك كە بود ئێیی  نادچە ەك  تەننا كوردس ا 
 بە تخخایە  رژ مخخ بخخا دۆخەكە د  ببزدێنخخێ ئێخخیی  د خخكە نادچەكخخان  لە نەتەدە خخ  هەسخخ   خێیی خخ  بە كوردسخخ ا  لە

 سخەر بخا هێخیش بنیتەسخكەدە دەسخەاڵتدیرین  ردینخگەی لە بخا ە هەر. بكخات دژدیر ناسخەقامگنی یە ش ودی دەسەاڵت
 بخزددتنەدەی سخەركوت   بخێ بە. بخود خێخیی پێو س ننەك  كورد نەتەدەی ئایید اوییینەی دەنگ  كپكیدن  د كوردس ا 
 بخا هێیش ریس ندی لە. دەبود مومكنن غە یە ئنسالم  كاماری بودن  سەقامگنی كوردس ا ، كیدن  دیینی د كوردس ا 
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 رژ مخ  كیدەدەكخان  د كخار. دێماكییسخ  د ئخاییدی سخەر بخا بخود ئخاییدی ددژمنخان  هێیش  یەدرەتی ن كوردس ا  سەر
 كامخخاری بە بەرینخخبەر یومخخان  د دەهخخم یەلێخخك ریپەڕ خخنەدە، پخخاش رۆژ چەنخخد لە هەر یە شخخ ود، دسخخەاڵت بە تخخایە

 چەنخخد ن كیدنخخ  دیدیخخا   تخخاری ، لە ژنخخا  نخخاڕەیی ەت   ەكەم سخخەركوتكیدن . ئخخاریدە هێنخخا ە خخخومە ن  د ئنسخخالم 
 چەنخد ن دیخسخ ن  تخاری ، یینكاكخان  لە من ننخگ چەنخد ن سخەر با هێیش حنزب ، د سەربەخا سناسن  كەسا ەت 
 د لەشكەری كەسا ەت  ارە ەكژم سێدیرەدین  لە د حنزب چەند ن دەف ەری سەر با هێیش د تاری  چاپ  رۆژنامەی
 دەهخم كوردسخ ا  سەر با هێیش فەرمان  ئننجا د دەرخست رژ مەی ئەد ئایید   دژە د شەڕئەنگێزینە سنمای كشوەری

 .لەقاددی ئنسالم  كاماری ماهننەت  هەمود د د ننا   بە كید یومانەكان  د
 

 بە دەسخەاڵت كوردسخ ا  لە كە ددیتخی انگم شەش هەتا ١٣٥٧ سا   شكامەندی ریپەڕ ن  پاش كە  بوتیێ پێو س ە
 د دەكخید چەدیشخە كوردس اننا  هەدی ەكان  هەمود تاری  لە ئنسالم  كاماری مند اكان  خە كەدە شوڕیكان  دەس  

 كوردسخ ا  ردددیدەكخان  هەدی خ  چەدیشخەكار نەی ئەم. دەدی ئێییننخا  یشخ ن  بنخیدڕیی دەرخخویردی خا ا  مە ل  بە
 خخخخومە ن  لەدە خخخكە بەر رۆژ چەنخخخد لە.كوردسخخخ ا  شخخخارەكان  سخخخەرجەم خە كخخخ  تونخخخدی ۆری ئێع خخخیییی هخخخای ببخخخوە

 هێخخزە لەیەڵ پێشخخمەریە هێخزی د خە خخك نێخوی  لە پخخادە، نخادچەی لە بخخدی، كوردسخ ا  سخخەر بخا هێخخیش فەرمانخدەی
 .دردد دیبو خوێنادی پێكدیدین  د شەڕ چەمڕی ، مس ەفا فەرماندە   بە ئنسالم  كاماری كانەپارێزەكان 

 
 پادیانەكانخدی لە كە ژینخدیرمیی د ئەرتەش لە بەشخە ئەد د خە خك نێخوی  لە پێكخدیدی  د شخەڕ جخار چەنخد ن بود،

 پێكخدیدینە د شخەڕ ئەد نمودنەی. بود  ناڕییی یەلێك لەمبارەدە كوردس ا  خە ك  با ە هەر بود، ردد دی مابودنەدە
 خە خك لە ژمخارە ەك د كخید خاپنشخاندەری  لە ە خا تەق دەد ەت بە سخەر هێزەكخان  كە ردد خدی مەر وی  شاری لە

 مسخ ەفا فخویدی كخاك ریبەر هخادڕێ  رێبەری ەتخ  بە مەر خوی  شخاری خە كخ  ئەدەدی ددیی بە بود  بی ندیر د كوژری 
 بە دژ خا خا  نخاڕەیی ەت  ئەدپەڕی كاچە خا  بەم د خست رێك مەر ویننا  شاری خە ك  مێژدد   كاچ  سو  ان ،
 خە كخخ  بە دژ رژ خخم ژەهخخییدی پڕدپایەنخخدەی د هێخخزینە ئەد سخخەڕەڕۆ   د كوردسخخ ا  لە رژ خخم  هێزەكخخان مخخانەدەی
 سنە شاری خە ك  خاپنشاندین  سەر با كوردس ا  ی٢٢ لەشكیی هێیش . خست  دەڕێ بزددتنەدەكە ا  د كوردس ا 

 كە نەغەدە شخاری لە ن سخون د شخنعە  خا  تورك د كورد نێوی  شەڕی دردس كیدن . ردددیدینە لەد بود د كە  ەكێك 
 ییتنخخ  دەسخخ ەدە بە بخخا بخخود ئنسخخالم  دەسخخەاڵتدیرین  د خخكەی پنالنێكخخ  كخخوژری ، خە خخك لە كەس دە خخا  تێنخخدی

 هەدی ەكخان  هەمخود تخاری  لە ئنسخالم  كامخاری منخد اكان . بخكە  كوردس ا  رەدینەی هێزەكاننا  هەتا بنانود ەك
 چەدیشخخەكار نەی ئەم. دەدی ئێییننخخا  یشخخ ن  بنخخیدڕیی دەرخخخویردی خا خخا  مە لخخ  بە د دەكخخید چەدیشخخە كوردسخخ اننا 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

220 
 

 رۆژ چەنخد لە. كوردسخ ا  شارەكان  سەرجەم خە ك  توندی یۆر ئێع یییی های ببوە كوردس ا  ردددیدەكان  هەدی  
 هێخخزی د خە خخك نێخخوی  لە پخخادە، نخخادچەی لە بخخدی، كوردسخخ ا  سخخەر بخخا هێخخیش فەرمانخخدەی خخخومە ن  لەدە خخكە بەر

 پێكخخدیدین  د شخخەڕ چەمخخڕی ، مسخخ ەفا فەرمانخخدە   بە ئنسخخالم  كامخخاری كانەپارێزەكخخان  هێخخزە لەیەڵ یەپێشخخمەر
 دژی تونخدی بە ییتبخود، دەسخ ەدە بە خا ا  یوندەكان  د شار ئندیرەی كە پادە شاری خە ك . ردد دیبود خوێنادی
 رەدینەی  دەسخخ بەجێ كە دیرەكان چەكخخ هێخخزە د چەمخخڕی . بخخود  كوردسخخ ا  لە مانەدە خخا  د رژ خخم هێزەكخخان  هخخاتن 

 هێخزی یەمخارۆی كەدتخنە بەاڵم نخادچە ە، ئەد تخادین  بێ خە كخ  عخام  قەتڵخ  بە دەس نانكید كییبود ، كوردس ا 
 خخومە ن  لە چەمخڕی  دیدیی سخەر لە كوردس ا  سەر با هێیش فەرمان   دەدتیێ. نادچە ە ئەد خە ك  د پێشمەریە

 .بود
 

 می بۆ هێرشی بۆ سەر كوردستانبیانووەكانی كۆماری ئیسال

 
 هەبخود، هاكخاری یەلێخك هەتاد خدی ی١٣٥٢ی یەالدێخژی ٢٢ لە كوردس ا  سەر با ئنسالم  كاماری هێیش  ئەیەرچ 

 د یخیتن دەسخ ەدەی بە ئنسخالم  كامخاری كە پڕدپودچانەی بنانودە بەد بكە ن ئاماژە ەك كورت  بە پێو س ە بەاڵم
 د خخخخومە ن  كە دەلەسخخخە ەی د درۆ بەد دەكە خخخن كخخخورت ئامخخخاژە ەك  بخخخا ە هەر. كخخخید كوردسخخخ ا  بخخخا لەشكیكێشخخخ 

 .كید ا  بزددتنەدەكە ا  د كوردس ا  خە ك  بە بەرینبەر هادبنیین 
 
 شخاری جخامنعەی مزیەدتخ  لە" مخوحەججەبە" د موسخو ما  ژنخ  كامە ێخك ینیینخ  بخارم ە بە د كیی  دەس بەسەر -١

 .سنە
 

 شخاری جخامنعەی مزیەدت  لە موحەججەبە ا  د موسو ما  ژن  كامە ێك" ئننقالب ی دی" كە بنانودكە بەد خومە ن 
 سخەر بخكەنە هێخیش" ژنانە" ئەد كیدن  رییار با چەكدیرەكانندی هێزە سەرجەم بە فەرمان  ییتودە، بارم ە بە سنە

 هێخزی بە مخان فەر تەنخانەت نەدەیینخ  باشخ  بە ئێیینخ  داڵت  جوغییفنای كە ئنسالم  كاماری رێبەری. كوردس ا 
 دیپاشنن  با ئنسالم  كاماری كات  ئەد بەرپیسان  د بكە  بەشدیری لەشكەركێشننەدی د هێیش لەد كە دەر ا نشدی

 پاسخدیری  سوپای لەیەاڵ ئنسالمننا  كاماری ئەرتەش  دەر ا   هێزی سەربایی سەدی  خومە ن ، ناشارەیی نەی ئەم
 .كید كوردس ا  رەدینەی ئەرتەش د
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 كورس ا  نائاریمكیدن  با داڵت دەرەدەی لە د ناری منلنا  ١٧   ارمەت -٢
 

 رێخخگەی لە د دەرەكننەكخخانەدە ال ەنە ال ە  لە د داڵت دەرەدەی لە یا خخا كە بخخود ئەدە بنخخانودینە لەد د خخكە  ەكێكخخ 
 بەرینخبەر لە هەتخا نێخیدریدە ئاپای سنا  سناسننەكان  ال ەنە با د ناری منلنا ١٧  ارمەتننەك  تا ەبان ، جەالل

 د نودسخ  یەدرە تن خیی بە هەدی ەی ئەم ئن العخات رۆرژنخامەی. بخكە  پڕچەك خا ا  ئنسالمندی كاماری حكودمەت 
 .كید چەدیشەكاری یەلێك

  
 نوێنەریم  لەیەاڵ د دیرێكدی لە خومە ن  رێبەری، خوبیەیان  مەجلنس  هە بژیردن   ەكەم هاتن  كاتا   پاش -٣

 ئخایید حنزبەكانمخا  كید، ئایید رۆژنامەكانما  خە كدی، بە ئایید ما  ئێمە بودە، ائەمنن كوردس ا  :دت  مەجلنس 
. مندی ەكا  د ژ  سەر كیدە دەس درێژ نا  بڕی، پاسدیرەكاننا  سەری ئەدی  بەاڵم كید، ئایید قە ەمەكانما  كید،

 چن خی بخا ە هەر د نایینن ئاییدی یمانا ئەدی . بود  هاددەست لەیە نا  د كیدەدە ددژمناندی رددی بە سنورەكاننا 
 بگەڕێنخنەدە ئەمنننەت د بكە  سەركوت ددژمنانە ئەم  جێ بە دەست  دەبێ ئننقالب هێزەكان  د نادە ن بەدی  ئاییدی

 .نادچە ە ئەد با
 
 شخەڕە ئەم كە نەغەدە شخاری لە بود سونن  د شنعە  ا  تورك د كورد نێوی  شەڕی بنانودینە، لەد د كە  ەكێك  -0

  خخخارمەت  بە نەغەدە، شخخخاری یە انخخخدبودە خخخخای كە خە اخخخا   .كخخخیی سخخخای كانەپەرەسخخخ انەدە دیردەسخخخ   ال ە  لە
 د كەشخخنا  دە خخان  د كوشخخت كەسخخنا  دە خخا  د نشخخننەكا  كخخورد یەڕەكە سخخەر كخخیدە هێیشخخنا  بەكیێگنخخیید كامە ێخخك

 كە هانخدی د ئن العخات ژنامەكخان رۆ لە ئەدە سخەرباری. كخید تخااڵ  كەسخنا  یۆر سخامان  د سخەردەت د كید بی ندیر
 لە بەاڵم. یینخ  ردددیدە ئەد تادینبخاری بە نەغەدە خا  شخاری كخوردی خە كخ  د كخید چەدیشە ریس ننەكاننا  هەمود

 كە بخخود ئنسخخالم  كامخخاری بە كخخود شخخارە، ئەد تخخورك  خە كخخ  نە د كخخورد خە كخخ  نە سخخەرەك ، تادینبخخاری ریسخخ ندی
 .كوردس ا  نادچەكان  هەمود با لەشكیكێشننەكەی تەكمنل  با  بگیێ دەس ەدە بە بنانود ەك دە هەد ست

 
 لە .كوردسخ ا  سخەر بخا هێیشخ  بخا بخود ئنسالم  كاماری بنانودەكان  لە د كە  ەكێك  پادە، شاری ردددیدەكان  -٥

 اندین خاپنشخ لە تەقە خا  ژیندیرمیی هێزەكان  كوردس ا ، سەر با هێیش با خومە ن  فەرمان  لە بەر رۆژ چەند
 شخخاری لە خە اخخال  سخخەردەمەدی لەد هەر. پخخادە شخخاری خە كخخ  قننخخ  هخخای بخخودە ئەمە د كخخید پخخادە شخخاری خە كخخ 

. تخادی  بێ خە كخ  ئنعخدیم  بە كخید دەس   شارە ئەد یە ش ە كە هەر د  رێ كەدتبوە پادە شاری بەرەد كیماشانەدە
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 د شخارە ئەد كیدنخ  تاپبخاری  ئاكخام  لە. كخیی  ئێعخدیم  خا  د كیی  خوێن خە  ان  پادە شاری لە كەس دە ا  بە
 دەبخودنە تخادیننش بێ خە كخ  لە كامە ێخك رۆژینە. بخود دێخیی  شارە ئەد نەخاشاانەی خامپارەكا  یوللە تەقننەدە
 رۆژنامەكخخان  لە رۆژ بە رۆژ بخخانە، شخخاری ردددیدەكخخان . ئنسخخالم  كامخخاری رژ مخخ  دیینیكخخاری سناسخخەت  قوربخخان 
 د رژ خم كاربەدەسخ ان . ریسخ   لە دددر بە د چەدیشخەكارینە شخێوە ەك  بە بەاڵم دەكیی، چاپ ندیكە ها د ئن العات

 لە د بێگخانە د سخنودر د خوی ئەد هێزەكخان  بودن  بە بلكێنن پادە، ردددیدەكان  دە انهەد ست خومە ن  تا بەت بە
 دەكە  قسخە عەڕەب  بە كە لێن خە ك  كامە ێك دە انگوت، تاری  با یەڕیبودنەدە كە بی ندیرەدە پاسدیرین  یما 

 كەس  هێزینەدی ئەد ناد لە د دەكە  شەڕ پاسدیرەكا  لەیەاڵ عێیی  كوردی هێزەكان . ناكە  كەس هن  بە رەحم د
 بە د پخخادەش شخخاری سخخەر بخخكەنە هێخخیش كە ئەدەی بخا بخخود بنخخانود ەك ئەمە.  نابننخخدرێ ئێخخیی  كوردسخخ ان  خە كخ 
 .بكەنەدە ئاریم كوردس ا  د نێن دەدەر ئێیی  لە ددیتی د كوردس ا  خاك  لە ەبێگان هێزەكان  خا ا  خە ا  

 
 لەم د ننخخخنە مخخخومكنن كوردسخخخ ا  سخخخەر بخخخا ئنسخخخالم  كامخخخاری هێیشخخخ  ال ەنەكخخخان  هەمخخخود لە باسخخخكید  ئەیەرچخخخ 

 ردددیننا  ت رێكەد د هێیشە ئەد یی نگەكان  ردددیدە كورت ، بە دەدە ن هەداڵ بەاڵم نابێ ەدە، جێ  نودسییدە ەدی
 .د كە نودسییدەی د دیهاتود دەرفەتەكان  با هە دەیی ن د كەی ال ەنەكان  هەمود لە ددی  د بكە ن باس

 
 ی گەالوێژ٨٢

 
 لەشكەركێشخ  فەرمخانەكە رییە انخدن  د ئێیی  رەسم  رید ای لەسەر خومە ن  سوخەنڕینن  بە یەالدێژ، ی٢٢ رۆژی

 د تخخاقە كە ئەرتەش پاسخخگا ەك  چەنخخد د ژینخخدیرمیی لەدە بەر كە  یێبخخوت پێو سخخ ە. پێكخخید دەسخخ   كوردسخخ ا  بخخا
 هێخخزی كخخیدەدینەی ئەم هەر. چەك دەسخخ یێژی بەر دەدی ە خە كنخخا  مخخابودنەدە، كوردسخخ ا  سخخنودرەكان  لە لخخاقە

 بە. ئخخخاریدە هێنخخخا ە پخخخادە لە قورسخخخ  شخخخەڕێك  د خە خخخك دەسخخخ انەدەی هخخخای بخخخودە پخخخادە لە كە بخخخود ژینخخخدیرمیی
 كوشخ اری بە كخید دەسخ نا  بێڕەحمخانە د كخیی  بخانە شخاری رەدینەی پاسخدیر سەدی  بە لەشكەركێش ،  دەس پێكیدن

 پاسخدیرین  كە جنا ەتخانەی ئەد دیپاشخنن  بخا. نەدەبخویرد خا ا  مندیاڵ  بەرەد كید  تەقە لە تەنانەت د خە ك
 كە ها  د ئن  العات رۆژنامەكان  بەتتا  بە د ئنسالم  كاماری مند اكان  كید ا ، پادە شاری لە ئنسالم  كاماری

 د بزددتنەدەكە ا  د كوردس ا  خە ك  بە دژ ژەهیید نا  پڕدپایەندەی د ریس ننەكا  چەدیشەكاری بە كید دەس نا 
 كوردسخخ ا  رییخخار اوییینەی بخخزددتنەدە دژی بە ئێییننخخا  خە كخخ  یشخخ ن  بنخخیدڕیی د دەسخخ پێكید پێشخخمەریە هێخخزی

 پاسخدیرە نودسخیی، پخادەدە شخەڕەكەی بی نخدیرەكان  پاسخدیرە یمخا  لە كە هاندی رۆژنامەی لە دێنە با. هە دەخڕیند
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 سخەر ئەدیننشخنا  د نەدەهخات میدددەكاننشخدی بە بەیە نخا  تەنخانەت د دەبخڕی  سخەر ی نددد   بە ینییدەكا  بەد ل
 .دەكوشت نەخاشاانە تەخ   سەر لە بی ندیرەكاننا  د دەبڕی

 
 تە خار چخااڵ د چەك ئەنخویع  بە كە ئەرتەش هێزی د سوپا   هەییری  بە خومە ن ، فەرمانەكەی دەرچودن  پاش

 یەنجا ، قەید ن، خورمئاباد، شنییی، شارەكان  لە. كەدتن  دەڕێ كوردس ا  جاریدجارەكان  نادچە بەرەد كییبود ،
 خلاخخخا   مە ن خخخخو. كوردسخخخ ا  رژینخخخدە هێز خخخا  لێشخخخاد بە تخخخارینەدە د ئنسخخخفەها  تەدرێخخخز، هەمەدی ، ئەهخخخویی،

 سخنودری بێ دەسخەاڵت  د كخید ئخادیاڵ كیدەدە ەك هەمود با دەس   د كوردس ا  ناردە شەر  حاكم  دەك جنا ەتكاری
  جخێ بە دەسخت خە اخا  . خە خك بخڕی د كوشخت د كوردسخ ا  كیدنخ  دیینی های ببێ ە كە كیدەدە ەك هەر با پێدی

 .بكاتەدە پاك" ەشڕیرئ" لە كوردس ا  خای خە ا   بە هەتا كیماشا  یە ش ە
 

 ی گەالوێژ٨٢

 
 هێخزەی ژمارە ئەد لەدە بەر. پادە شاری یە ش ە  ارمەتندەر هێزی خومە ن ، فەرمانەكەی پاش سەعات چەند هەر
 كاماری هێزەكان . كوژری  یۆر ا  هەرە یۆربەی تێكاشەردی خە ك  د پێشمەریە لەیەاڵ شەڕ لە بود  پادەدی لە كە

 شخاری كەسخان  تێكاشخەرتی ن لە كەس ٩. خسخت  دەڕێ شخارە لەد خوێننا  یام  د ەمارۆدیی پادە ا  شاری ئنسالم 
 موقخادمەت  بەاڵم. كخید بەخخت یناننخا  بەمجارە د پێدی  یوللەبارینكیدننا  حوكم  دیدیا نەك، هن   بێ بە پادە،

 .بود ەدتیپ  یۆر دیینیكەریندی بەرینبەر لە خاڕیییی د نەشكا تێك شارە ئەد رییار اوییی خە ك 
 

 هەدریمخا  بەرەد ئنسالم  كاماری پاسدیرەكان  لە پێكهاتبود  یۆری بە كە ننزیم  كاردین  دە ا  بە رۆژە ئەد هەر
 ئەد خە ك  لە ژمارە ەك خوێن  بە دەس نا  د كید دیینی هەدریماننا  نادچەی لە یۆر بەشێك  د كید حەرەكەتنا 

 هێخخزە هێیشخخ  بخخا بخخكە  كخخاری ئامخخادە ئەدەی بخخا ئنسخخالم  ریكامخخا جەنگننەكخخان  فخخڕۆكە. كخخید سخخودر نخخادچە ە
 بخخا خا خخا  كە شخخارە ئەد خە كخخ  د خخ  نخخاد بخخاەنە دەحشخخەت د تخخیس د سخخنە شخخاری سخخەر بخخا رژ خخم چەكخخدیرەكان 
 د بەیینخد سخنە ا  شخاری ئاسخمان  جخار چەنخد ن كیدبخود، ئامخادە دیینیكەرینخدی بەرینبەر لە نەپسادە خاڕییی نەك 

 .شكاند شارە ئەد سەر لە سەدتننا  د ویری
 

  د دەرەجەدیری  لە كەس ١٦ كە بود یۆر ئەدەندە ئنسالم  كاماری هێزەكان  دڕەندە   د جنا ەتكاری ریدەی
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 ئنسخ عفا ا  كامەڵ بە د بمێننەدە خا اندی ر زەكان  لە نە انو ست چن ی سوپا نەك، چەند د ئەرتەش ئەفسەرین 
 ئێعخدیم بە هەمود خا  دەقنقە ندی چەند د خێیی دیدیا نەك  لە خلاا   مبەاڵ هێشت،  بەجێ كارەكە ا  شوێن  د دی

 .كید  یوللەباری  هەمود ا   دەس بەجێ د كید مەحكودم
 

 ی گەالوێژ٥١

 
 كامخاری د كخیی  ئێعخدیم بڕ خاریت لە سەرپێچ  های بە ئنسالم  كاماری ننزیمننەكان  لە د كە كەس  ٧ رۆژەدی لەم

 د خە خك كوشخ ن  لە د بن بڕ ارەكا  ملكەچ  تەدیدەت  بە هەتا كید چادتیسێن خای هێزەكان  بەمجارە ئنسالم 
 د پاسخدیر هەییری  بە رۆژەدی لەم هەر. بخود مەر  سخزیكەی بڕ خاریت لە الدی . نەكە  سخاڵ كوردس اندی تێكاشەرین 

 بخا هەتخا بخود  وەستپە  كوردس ا  ی٢٢ لەشكیی بە د كیی  كوردس ا  رەدینەی ئێیینەدە شاری دە ا  لە ئەرتەش 
 قورس چەك  ئەنویع  بە هێزینە ئەد. بكە  كاری ئامادە خە ك خاڕیییی تێكشكاندن  د سنە شاری سەر با هێیش
  دەڕێ سخخەقز شخاری بەرەد هێخخزینە لەد یۆر بەشخێك . دەكخخید ئامخادە بەربخاڵد هێیشخخێك  بخا خا خخا  د كییبخود  تە خار

 لەیەاڵ ئەیەرچخخ  سخخەقز -د وینخخدەرە  د د وینخخدەرە -سخخنە   جادەكخخان لە پێشخخڕەد نا  رێخخگەی سخخەر لە د كەدتخخن
 تە خخار د هێخخزە ئەد یۆری ژمخخارەی هخخای بە بەاڵم بخخود ، بەرەدڕدد كوردسخخ ا  تێكاشخخەری خە كخخ  بەرپەرچخخدینەدەی

 سەرسەخ انەی موقادمەت  لەیەاڵ ئن ی د كید پێشڕەد نا  سەقز شاری نز ك تا چااڵ د چەك ئەنویع  بە بودننا 
 .بود  بەرەدڕدد پێشمەریە زیهێ د خە ك

 
 ئەرتەش پێشخڕەد نەكان  بەرینبەر لە خە ك خاڕیییی شاهندی كوردس ا  خەرمانا  ی٣ی یەالدێژ هەتا ٣١ رۆژین 

 د باكخخا  د مەهابخخاد بەرەد منانخخددید مەسخخنیی لە. بخخود  دیینیكار نەكاننخخا  د ئنسخخالم  كامخخاری پاسخخدیرەكان  د
 ی خان  ئنسخالم  كاماری هێزەكان  د خو قا شەڕ مە دین  یەلێك پادە شاری ریدەدردبە لە د هەدریما  لە هەردەها

 خە كخخ  حاسخخت لە دەدی یۆرتخخی قوربانننخخا  هەتخخا ئنسخخالم  كامخخاری هێزەكخخان . لخخێكەدت بەرچخخادی مخخاددی د ینخخان 
 دە خا  بە د خە خك كوشخ اری د كادلكخاری بە كخید دەسخ نا  بەر نخ  بە د دەبخود  دڕەندەتی كوردس ا  رییار اوییی

 ئایید اوییی رۆ ەی دە ا  بە د كوردس اندی خە ك  لە مادد ا  یەدرەی خەساری د تێبەردی ئایی مەیری ا  د مودچە
 .كید خوێن خە  ان  كوردس اننا 
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 ی خەرمانان٥

 

 بەرینخبەر لە پێشخمەریە هێخزی د سخەقز شخاری خە كخ  یۆری خخاڕییی نەك  پخاش هەتخادی، ی١٣٥٢ی خەرمانان  3
 خە كخ  نێخوی  لە خوێنخادی شخەڕێك  د سخەقز شخاری نخاد رژینە ئنسالم  كاماری هێزەكان  سەرەنجام ریندی،دیینیكە

 د كخوژری  دیینیكەرەكخا  هێخزە لە كەس ی٣4 لە یۆرتخی د ردد خدی سخەقزدی شخاری نێخو لە دیینخیكەری  د سەقز شاری
 خخاڕیییینەی بخزددتنەدەی بەرینخبەر لە دیینیكەرینخ  درەی د بود بی ندیر لێ توندی بە د كەشنا  كەس  04 نز كەی
 دەسخخت كەدتە تەدیدەتخخ  بە سخخەقز شخخاری: نودسخخ  كە هخخا  رۆژنخخامەی رۆژە ئەد سخخبە نێ . ئخخاریدە هێنخخا ە خە كخخدی

 د بخخود خا خخدی لەدپەڕی دیینخخیكەری  دژی بە خەبخخات د خخخاڕیییی ریسخخ ندی لە بەاڵم. ئنسخخالم  ئننقالبخخ  هێزەكخخان 
 د سخەقز لە كە رژ مخ  هێزەكخان . دەسخ انەدە خخاڕیییینە دیینیكەرینخدی بەرینبەر لە سەقز شاری تێكاشەری خە ك 

 .كید  ارمەتندەر ا  هێزی دیدیی هە چنییبود،  پێ تەنگنا  شارە ئەد دەدردبەری
 

 ی خەرمانان٢هەتا  0رۆژانی 

 
 سخنە شخكییلە لە كەس سخەدی  پێشخمەریەدی، هێخزی د خە خك بەرینخبەر لە سخەقز تنپخ   ارمەتنخدین  مەبەس   بە

  ەكەم لە د سخەقز شاری یە ش ە كوردس ا  لە شەر  حاكم  خە اا  ، رۆژە ئەد هەر. نێیدری  سەقز شاری بەرەد
 دەقخخنقەدی چەنخخد مخخادەی لە هێشخخ بود،  جخخێ بە كارەكە خخا  شخخوێن  كە ئەرتەش ئەنخخدیمان  لە كەسخخ  ٢4 هەنگخخاددی

 .كید  یوللەباریننا  د كید دیدیا  
 

 بەر كەدتە بخخانە شخخاری ژینخخدیرمیی نودسخخنا ، خەرمانانخخدی ی٧ رۆژی ژمخخارەی لە كە هخخا  د تئن العخخا رۆژنامەكخخان 
 كامخخاری هێزەكخخان  ینانننەكخخان  ی خخانە ریدەی. بخخود تخخااڵ د قخخورس یۆر رژ خخم بخخا هەدی ە ئەد. كخخیی  چەك د هێخخیش

 یە شخخخ ە  دیینیكەرەكخخخا هێخخخزە  ەكەكخخخان  ددیی لە  ەك شكسخخخ ە هەدی خخخ  د سخخخەر دەچخخخودە دەهخخخات تخخخا ئنسخخخالم 
 .تاری  دەسەاڵتدیرین 

 
 ی خەرمانان٢

 
 سو  ان  مس ەفا فوید كاك ریبەر هادڕێ  ینانبەخ كیدن 
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  لە   ەكێ سو  ان ، مس ەفا فویدی كاك ریبەر، هادڕێ  ینانبەخ كیدن  رۆژە، چەند ئەد ردددیدی بەرجەس ەتی ن
 كخاچ  رێكخاەری مەر وی ، شاری خە ك  س  خاشەد  د كوردس ا  خە ك  كامەاڵن  د كامە ە تویناكان  بە رێبەرە

 چەنخد دێخڕیی سخو  ان  مسخ ەفا فخویدی كخاك ٥٢ی خەرمانخان  سخا   ٩ رۆژی. بخود مەر خوی  شخاری خە ك  مێژدد  
 لەیەاڵ نخابەریبەر د سخەخت شخەڕێك  تودشخ  بەسخ ام ئادی   لە د مەر وی  نادچەی لە د كە هادسەنگەری د  هادڕێ

 تن خیی بە خا خدی سخبەێنێ  ژمخارەی لە كە هخا  رۆژنخامەی. كخید بەخخت یناننخا  د تنها ئنسالم  كاماری هێزەكان 
 لە ئنسخالم  كاماری بااڵی كاربەدەس   چەند ن د كیدەدە باڵد سو  اننا  مس ەفا فویدی كاك مەری  هەدی   یەدرە

 دیینیكەرەكاننخا  د یرچەكخد هێخزە با یەدرە سەركەدتنێك  بە ئەدە ا  د پێدی ئاماژە ا  خا اندی سوخەنڕینننەكان 
 .یین  كوردس ا  لە
 

 هەتخادی ی٥4 دە ەی ناسخییدەكان  كەسا ەتننە بەرجەس ەتی ن لە   ەكێ حەقنقەت بە سو  ان  مس ەفا فویدی كاك
 فوید كاك. د ارە كوردس اندی ردددیدی یۆر لە توینا ە بە رێبەرە ئەم كار گەر نەكان . بود رۆژهەاڵت كوردس ان  لە

 بخخزددتنەدەی د كوردسخخ ا  سخخنماكان  م مخخانەتی ن جێخخ  لە   ەكخخێ د كخخامە ە رێبەرینخخ  د ەیرێخخنەری دیم لە   ەكخخێ
 د مالنكخا  بەرینخبەر لە كوردسخ ا  یەحمەتكێشان  پێكهاتە ەك  كە جوتناری   ەكێ  . بود كوردس ا  شاڕشگێڕینەی

 كخاك هنممەتخ  د هەداڵ بە دە،دەناسخڕێ ە كخامە ە سناسخن  خەبخات  بەرهەمخ  بە د بود ئاغاكا  د دەرەبە  كانە
 . دیبدیت فنئادیل یۆردیرین  بە چاك د  بێنێ دەست بە بەرچاد یۆر سەركەدتن  توین  د هات پێك ریبەر فویدی

 
 د سخایدری ریبەر فخویدی كخاك رێبەری ەتخ  بە پێكخید، ئاماژەمخا  كە مەر خوی  شاری خە ك  مێژدد   كاچ  هەردەها

 دەد ەتخخ  بەرینخخبەر لە كوردسخخ ا  رییخخار اوییینەی بخخزددتنەدەی كێشخخ  تخخوین  یدەدرە ەد لەد مێخخژدد نە كخخاچە ئەم
 د كخامە ە لە یەدرەی خەسخارێك  ناسخییدە، كەسخا ەتننە ئەم ینخانبەخ كیدن  بخا ە هەر. بكخات قورسخ ی نادەند دی
  .دەس ابودنەدە دیینیكەریندی هێیش  بە بەرینبەر كە كوردس اندی خە ك  كامەاڵن 

 
 ی خەرمانان٠٨ هەتا ٠١رۆژانی 

 
 دیردەسخخخ   بە كوردسخخخ اننا  نەبەیی خە كخخخ  د پێشخخخمەریە هێخخخزی ئنسخخخالم  كامخخخاری كاربەدەسخخخ ان  د خخخخومە ن 

 پخاك بخا بخود  ننزیمننەكخا  تەرحە خێییی بەرەدپێشبیدن  خویی اری د لێبید ناد دفاسد سەهنوننزم د ئەمپی النزم
 چخادەڕدین  كە خخومە ن ". ئنخنقالب ی خددی د ددژمخن" دتخندە پێنخا  كە هێزینەی ئەد دەست لە كوردس ا  كیدنەدەی

  ددژمن ئەیەر: دت  د دەربڕی بارەدە لە خای ناڕەیی ەت  هێزەكان ، دەست بكەدێ ە خێیی   بە كوردس ا  بود ئەدە
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 . كوردس ا  با دەچن تا ەقان  لەیەاڵ  نەكیێ سەركەدت
 

 د مەر وی  تێكاشەری خە ك  د كامە ە پێشمەریەی یهێز نێوی  لە خوێنادی د قورس شەڕێك  خەرمانا  ی١4 رۆژی
 تا نخخا  شكسخخ ێك  ئنسخخالم  كامخخاری هێزەكخخان  د ردد خخدی ئنسخخالم  كامخخاری دیینیكەرەكخخان  هێخخزە لەیەاڵ دەدردبەری
 شخەڕی چەنخد ن د دری یەمخارۆ ئنسخالمننەدە كاماری هێزەكان  ال ە  لە مەهاباد شاری رۆژە ئەد هەر. كید تەجیەبە

 خە كخخ . ردد خخدی دیینیكەرەكانخخدی هێخخزە د جەمخخادەر هێخخزی نێخخوی  لە مەهابخخاد شخخاری دەدردبەری لە ودكبچخخ د یەدرە
 دێنە خا  كەم قارەمانەت  د ریدەس ا  ئنسالمندی كاماری هێزەكان  پێشڕەدی بەرینبەر لە قارەمانانە مەهاباد شاری

 . خو قاند
 

 شخەڕ الشخەدە لەد د كخید پێشخڕەد نا  باكا  بەرەد دەدەمنانددی لە ئنسالم  كاماری هێزەكان  خەرمانا ، ی١١ رۆژی
 ژمخارە ەكنش د دی یەدرە ا  تەلەفات  ئنسالم  كاماری هێزەكان  د خای ئەدپەڕی یە ش ە دەدردبەی د مەهاباد لە
  .بود  شەهند مەهاباد شاری خە ك  لە
 

 خە ك  لەیەڵ نابەریبەر ا  شەڕێك  رژ م یەمنننەكان  هێزە لە پش نوین  بە ئنسالم  كاماری جەنگننەكان  فڕۆكە
 د سەردەشخت نەغەدە، مەهابخاد، باكخا ، نادچەكخان  لە هەدی خ  د یەمننخ  یەدرەی شەڕێك  د دەس پێكید كوردس ا 
 خە كخخ  خخخاڕییی نەی هەمخخود ئەد بەرینخخبەر لە درە خخا  كە ئنسخخالم  كامخخاری هێزەكخخان . پێكخخید دەسخخ   پنیینشخخار

 هێزەكخان  لە د كە س ون  چەند ن د كید  ارمەتندەر ا  هێزی دیدیی د كە رێك جا با دیبود، دەست لە كوردس اندی
 مەر خوی  د سەردەشخت بخانە، پنیینشخار، مەهاباد، باكا ، شارەكان  بەرەد د كەدە ئوس انەكان  لە ئنسالم  كاماری

 كوردسخخ ا  لە ڕشخخە مە خخدینەكان  رەدینەی د خخكەدە ئوسخخ انەكان  د شخخار لە كە هێخخزینەی لەد بەشخخێك.  رێ كەدتخخنە
 .بود  جێگنی  لەدێ د مەهاباد شاری پادیان  یە شنە  رێ كەدتبودنە مەهاباد بەرەد د كییبود 

 
 د مەهابخخاد د بخخانە د باكخخا  شخارەكان  نودسخخنا ، خا انخخدی ی١٢ رۆژی ژمخارەی لە ئن العخخات د كە هخخا  رۆژنامەكخان 

 بخخا دەیەڕێخخن مخخااڵ بە مخخااڵ رژ خخم هێزەكخخان  بخخانە شخخاری لە د پاسخخدیرەكاندی ە د ئەرتەش كخخان ڕۆ   لە پنیینشخخار
 .خە كدی  دەست لە چااڵنەی د چەك ئەد كاكیدنەدەی

 
 . ردد دی كوردس ا  خە ك  بە دژ ئنسالم  كاماری جنا ەتەكان  یەدرەتی ن لە   ەكێ خەرمانا ، ی١١ رۆژی هەردەها
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  پێشمەریە هێزی د كوردس ا  خە ك  لەیەاڵ شەڕدی مە دینەكان  لە بەردەدیم كە ئنسالم  كاماری هێزەكان 
 ژ  بە تێكڕی، بە قەاڵتاننا  د  قارنێ ئادی   خە ك  خە ك، تیساندن  با د سەندنەدە تا ە با دەدی، قورباننا 

 كامخخاری دەسخخەاڵت  لە كخخورد یەلخخ  جنناسخخا دی  ەكەمخخنن بەمجخخارە د كخخید عخخام قەتڵخخ  الدەدە د پنخخی د منخخدیاڵ د
 .ردد دی ئنسالمندی

 
 ی خەرمانان٨١هەتا ٠0

 
 ئنسخالم  كاماری د كەی هێزەكان  بە د كەدت  دەڕێ مەهاباد شاری بەرەد  درمێ ی٦0ی خەرمانا ، لەشكیی ١0رۆژی 

 هادبەشخ  سخ ادی بەرپیسخ . كخید پێشخڕەد نا  سەردەشخت شخاری بەرەد هێخزینە لەد بەشخێك ددیتخی د بخود پە وەست
 د كوردسخخخخ ا  لە ددژمنخخخا  ننهخخخا   سخخخەركوت  هەتخخخا :دتخخخ  سخخخوخەنڕینننەكدی لە خەرمانخخخا  ی١٧ رۆژی ئەرتەش

 كامخخاری بە سخخەر رۆژنامەكخخان  رۆژە ئەد  سخخبە نێ د دەمێنخخنەدە كوردسخخ اندی لە هێزەكاننخخا  ننهخخا  ، سخخەركەدتن 
 د خكەدە ال ەكخ  لە. كخیدەدە بخاڵد رۆژئادی خا  ئایەبا جخان  ئوسخ ان  شاركان  سەرجەم دیینیكیین  هەدی   ئنسالم 

 ئوسخ ان  چەند لە هەردەها د كیماشانەدە لە ئنسالم  كاماری هێزەكان  لە یەدرە س ودنێك  انا ،خەرم ی٢4 رۆژی
  . رێ كەتنە یەهاد سەرپێل شاری بەرەد د كەدە

 
 یۆری هەرە یۆربەی لە ئنسخخالم  كامخخاری هێزەكخخان  مخخانگە ئەم كاتخخا   هەتخخا خەرمانخخانەدە ی٢4 پخخاش رۆژینخخ  لە

 دیینیكخاری لە دەدرە ە ئەم بەاڵم. كخید دیینخی دیقعخ  مانخای بە كوردسخ اننا  د  بخود جێگنخی كوردس ا  نادچەكان 
 پەرەسخخەندن  د رژ خخم هێزەكخخان  حخخویدری دژی بە كوردسخخ ا  سخخەرجەم خە كخخ  خیۆشخخان  بە كە نەخا انخخد یۆری

 دسخ ا كور سخەر با هێیش د دیینیكاری  ەكەم  دەدری كوردس ا ، قارەمان  خە ك  خاڕیییی د چەكدیرینە خەبات 
 هەمخخا  خەیە خخوەری مخخانگ  لە د دەدەرنخخیی  كوردسخخ ا  لە ئنسخخالم  كامخخاری دیینیكەرەكخخان  هێخخزە د پێهخخات كاتخخا  
 د ئەمپی خالنزم دیردەسخ   د فاسخد بە خە كخ  رێبەرینخ  د كوردسخ ا  خە كخ  كەسخەی ئەدە هەر خخومە ن ، سا دی،

 دەسخەاڵتنا  مانخگ چەنخد ن بخا رژ مخ  هێزەكان  د كوردس ا  خە ك  با نارد ئاش   پە ام  ناددەبید، سەهنوننزم
 دە انزین  د یین  ئنسالمننا  كاماری پالن  بە ژ یینە د كە ال ەن  یۆر د كامە ە بەاڵم. كورتكیی ەدە كوردس ا  لە

 تە خار خخا د خویردددەكخان  شكسخت هێخزە پشخوددین  بخێجگەلە شخەڕ، ریییتنخ  بخا خومە ن  ئاش   د سو ح پە ام 
 .نننە تێدی ئاش ناوییینەی د باش نننەت  د نننە د كە هنچ  د كە بەڕباڵدی شێك هێی با كید 
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 خە كخ  رژ خمە، ئەم سەرەڕۆ   د جننا ەت ساڵ ٣٣ پاش ئنسالم ، كاماری دیینیكاری لە ساڵ ٣٣ پاش د ئێس اكە
 د نەدیدە كا نخا  د خكە نەهخامەت  دە خا  د مخا وێیین  د چەرمەسخەری د قوربان  هەییری  دین  سەرەڕیی كوردس ا 

  خادی لە دەیخی ن رێخز كاتا نخدی لە.  دەسخ ێنێ پەرە د جەر اندی ە لە هەر دیینیكەری  دەس   لە رییاری با خەبات
 كامخاری رژ مخ  بەرینخبەر لە ١٣٥٩ د ١٣٥٢ سخا ەكان  لە تخا بەت بە د سااڵنەدی ئەد هەمود لە كەسانە ئەد هەمود

 بخخا سخخااڵنەدی لەد كوردسخخ ا  خە كخخ  خخخاڕیییی د خەبخخات. خو قانخخدددە قارەمانەتننخخا  د دەسخخ ادنەتەدە ئنسخخالمندی
 د خەبخخات دەرسخخ  دەم هەر د كخخا نەدی  د خخخاریییی لە بێخخت سەرمەشخخقێك د بخخااڵنوێن ئخخادێنەی  دەتخخوینێ هەمنشخخە

  . دەردەینیێ لێ تێكاشان 
 

 ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٥: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە
   

------------------------------- 
 
 

 هێرشی یەکەمی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان
  ه(٠٥٣٢ی گەالوێژی ٨٢)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دۆژمنخ  بە کخوردی یەلخ  تخا بەت بە ئێخیی  یەالن  کار ەدە سەر هاتنە سەرەتای لە هەر ئێیی  ئنسالم  حکومەت 
 هەردەهخا د رەدیکخا  دیخخویی نە هخای بە ئەمەش. نەکخید ڵ سخ تادینێخک هخن  لە پسانەدە بێ د دید قە ەم لە خای
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 د سخخێکوالر نخخادەرۆک  بە خە کخخ  دەسخخەاڵتدیر ەت  لە بەرچخخاد د پایێ نخخڤ نمخخونە ەک  ببخخوە کوردسخخ ا ، ئەدەێخخکە
 لە. بخود دی بسەپێنن، خە ک سەر بە بود  تەما بە ئەدی  کە ئا نن  سنس ەم  پێچەدینەی بە رێک د دێموکییتنک
 دید قە ەم لە کخخافی بە کخخوردی یەلخخ  ریشخخکادینە خخخومە ن ، (ی١٩٧٩ئخخوت   ١٩)ی ه ٥٢ی یەالدێخخژی ٢٢رێکەدتخخ  

 مەر وی ، سنە، پاشا  پادە شاری لە سەرەتا. دی کوردس اننا  سەربایی یەمارۆی ال ەکەدە هەمود لە تێیۆر سوپای
 هێیشەکان  رۆژهەاڵت کوردس ان  شاڕشگێڕی د ئەمە  بە الدین  کیدن  تنیباری  بە د کە، شاری چەند ن د سەقز
 ( ییما ش بوتە در کید خلق)دی مێژددی بانگەدییێک  لە کامە ە رۆژەدی لەد هەر کە ئاماژە ە جێ. پێکید دەس  
  .دەرکید ئنسالم  کاماری بە دژ بودنەدەی بەرەنگار د بەرخودی  بڕ اری

  
 ه(٣٢مانانی خەر ٠٠)«...قاڕنا، قەاڵتان، ئیندرقاش و»کوشتاری گەلی کورد لە 

 
  نەغەدە، شاری کنلومێ یی ١4 لە قاڕنا یوندی هەتادی، ی١٣٥٢ سا   خەرمانان   ایدەی ددینێوەڕۆی  ەک  کاتژمێی

 کەس 0٧ لە د  ەیێخنە ردددیدە ئەم قورباننان  ژمارەی. کیی خوێن خڵ ان  دی، کاتژمێیی سێ سامناک  هێیشێک  لە
 هەنخدێک  د بنەما ەکخاننەک لە هەنخدێک یونخدە، ئەم دیننشخ ودی بنەمخا ەی چخل کخای رییەێنخدریدەلە کەس ٦٢ تا

 تخا بەت بە الد د پنخی پنخادی ، د ژنخا  کاژریدەکخا . دیدە دەسخت لە کار ا  د کەس د خزم لە کەس شەش تا د کە
 د دەسخخت ننشخخاندەری دی یونخخدە لەد تانخخک بخخودن . سخخاڵ پێخخنج نەیە شخخ بودە تەمننخخا  هێشخخ ا کە بخخود  منخخدیاڵنێک
 تخیی نادچەکخان  د ئخادی   لە دێنە ە لەم جەنا ەتێک ددیتی کە ئاماژە ە جێ. دی ە کارەساتە لەد رژ م پەێوەندی
 ئەم تەدیدی. دددپخاتکیی ەدە( ه د د خا  مەج  چوم  نادژەی سەرۆکان ، ئنندرقاش، قەاڵتا ،) دەکود کوردس ا 
 .یە شت جامئەن بە کوردس ا  سەر با خومە ن  هێیش  فەرمان  ددیبەددیی کوش ارینە

 
 ه(٣٢خەرمانانی  ٠٥()زمانی ئاگرینی شۆڕش)ساڵرۆژی تیرۆری کاک سدیق کەمانگەر

 
 سخا  . بخود دی ک لە کامناری  شاری بە سەر ی«ئافڕ ا » ئادی   لە هەتادی ١٣٢٥ سا   لە کەمانگەر سد ق کاک
 دیرسخخێیین  جوتنخخارین  ریپخخارێزە بە بخخود دی سخخا ە لەد هەر. تەدیدکخخید حقخخو  رشخخ ەی لە بخخااڵی خوێنخخدن  ه ١٣٥4

 ی نخخدیننانە مخخانگیتن  لە کخخید  پشخخ نوین  بخخا ه ١٣٥٧ هخخاد ن . نخخادچەکە دەرەبەیەکخخان  بەرینخخبەر لە مەر خخوی 
. دەڕێاسخت شخارە ئەد دیدیوسخ ەری بەردەم لە نخاڕەیی ەت  کابخودنەدەی  ەکەمخنن سخنە شاری ی ندین  لە سناسنەکا 

 بخخا بخخود ماماسخخ ا ا   ار خخدەدەری. بخخود ئێخخیی  پخخارێزەرین  نادەنخخدی ،ئەنخخدیم  د سخخایە د خانەد سخخت رێخخبەرە ئەم
 د ئخخاییدی لە د فخخا  جەمعنەتخخ  سخخەرەک  دیمەیرێنەرینخخ  لە  ەکێخخک هەردەهخخا د ماماسخخ ا ا  کخخانودن  پێکهێنخخان 
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 د کامە ە پێشمەریەی هێزی بەرپیسا ەت  د داڵت دەرەدەی نوێنەری ەت  رید و، بەرپیس . بود سنە شاری ئننقالب 
 تێیدر ئنسالم  کاماری پنالن  هبە ی١٣٦٢ی خەرمانای ١٣ لە سەرئەنجام. بود شا  سەر لە د کەی ئەرک  چەند ن

 .کیی
 

 ه(٣٧هاوینی )کۆمەڵکوژی زیندانیانی سیاسی

 
  ی ندیننە لە یۆرێک کاتەدی لەد کە بود کارەساتێک هەتادی ١٣٦٧ هاد ن  لە سناس  ی ندیننان  سێدیرەدین  لە

 ١٣٦٧ خەرمانخخان  د یەالدێخخژ مانگەکخخان  لە ئێخخیی  سەرینسخخەری لە ئنسخخالم  کامخخاری ی نخخدینەکان  ەل سناسخخنەکا 
 لە کارەساتە ئەم قورباننان  ژمارەی. بود خەرمانا  ی١4 د  ەیێنە ردددیدە ئەم لودتکەی. دری  سێدیرە لە هەتادی

  سەرینسەری لە کامەڵ بە یاڕی چەند ن لە سێدیرەدریدەکا  لە یۆربەی. رییەێندریدە نەفەر هەییر ١٢هەییر تا  ٣
  .تاری  لە ە«خادەری  یاڕس ان » نادبانگ ی ننا  بە نێژریدەنکە ئێیی 

 
 ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە

 
---------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

232 
 

 
 

  یی له وه ته نگاری نه ره می به اغی دووههسپێكی قۆن ، ده ی شاری سنه رۆژه ٨0ڕی  شه
 كوردستان

 
 
 
 
 
 
 
 دیەمم فواد محه

 
 نگاری ره به م  دددهه قاناغ  تادی، هه ی١٣٥٢ری   وه یه ی خه٢٧ ی كه بڕه ئایی پاش مانگ پێنج د ر دبه مه له ساڵ ٣٢
 ی لودتكخه. پێكخید سخ   ده ئنسالم  كاماری ی  نانه یه به بێ د دیینیكیینه هێیش  ر ریمبه به  له كورد ل  یه س ان  ریده د

.  ده نگخخ  دی خخه ره  ی شخخاری سخخنه رۆژه ٢0ڕی  شخخه  لخخه اڵت رۆژهخخه كوردسخخ ان   لخخه كخخورد ی ده تخخه نه رخادین  بخخه د ت  كنخخه  ه
. ی كێشخا تادی درێخژه ی هخه١٣٥٩ی یخواڵن  ٢٥تخا   لێوه ی خاكخه٢٩  رۆژی خا انخد د لخه ٢٢سخاس دی  ئه  لخه  ڕێك كه شه

م  هێیش  دری دددهه كان  رژ م، ده تادی د تێكشكان  هێزه ی هه١٣٥٢الدێژی  یه   ن  له رمان  جنهادی خومه فه پاش
  بخخه سخخپاد د ش رتخخه ئه  ارتیی تخخه د یۆرتخخی هێزێكخخ   بخخه تادی هخخهی ١٣٥٩ی  لێوه ی خاكخخه٢٩  ر كوردسخخ ا  لخخه بخخا سخخه

 ر وی  مخه د  بانخه قز، سخه ، ره د وینخده ، سخنه  دینه له وردس ا ك كان  شاره  ك  خه. پێكید س   ده رباڵدتی به ك   ه شێوه
 دژی نگاری ره بخه با خا ا  ڕ، شه پێشودی دری ده كان  یمودنه ئه  له رییتن ده  ك كه  به د  ده مه كه  ه كان  رۆژه  له ر هه
 ڵ یخخه له هخخادڕێ كوردسخخ ا  تخخیی كان  شخخاره كخخود ده  سخخنه شخخاری  ك  خخخه. كیدبخخود  ئامخخاده  رینخخه دیینیكه  هێیشخخه م ئخخه

  لخه شخار نێخو بخا هاتوچود كان  رێگه دیدی ته ر ریمبه به  له ر نگه سه د ندی  رێبه پێكهێنان   به   ه كامه كان  ریه پێشمه
 بخخاری ، خامپاره د تخخوپ ر ریبخخه به  لخخه رۆژ ٢٢ كگیتود  خخه د س كخده  ه  شخخاره م ئخخه. سخخ ا  ریده دی رژ خخم هێیشخخ  ر ریمبخه به

 نگاری ره بخخه ت  ماسخخه حه. سخخ ا  ریده  رینخخه ده كا نه ئنسخخالم  رژ مخخ  كان  ره ركاتكه سخخه  هێخخزه بارین  یولخخه د  بامبخخاری
 ك  ر خه ده  بخه د بود هخه چا نا  د ك چه كورت ی ن د م كه د تا ن ی ن ره سه  كه  شاره م ئه شاڕشگێڕی  ك  خه رباڵدی به
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 ی فیۆكخه د قخورس ك  چخه جارێخك مود هخه ن  خخاده  كخه پاسدیرینێك سپای د ش رته ئه كان  هێزه ر ریمبه به  له  ده ریه به
 . ده ناچێ ه  اد  له د  كییده تامار كوردس اندی د ئێیی  مێژدی  له بود ، توپ د تانك د ر ڕكه شه
 

  كخه یخیتر ده مخا  رع  شخه ئنزنخ »:    ئخه دی(جنخگ های نایف خه)ك ێبخ   لخه خخای كان  ر خه ده بنیه  لخه شنیییی  اد سه
 د در سخه ن  بخه  بخه كخیی پێشخننار  ده شنییی نه  اد سه   ال ه  له  هێیشه م ئه پالن . بكیێت توپباری   شاره د ئه كیێت ده
 دی مه رده سخه د لخه   خه كامه چاالكخان  د رپیسخا  به. چخود  رێوه بخه  ده د ه فه سخه حنم ره د شنیییی  اد سه خودی   ال ه  له
  ڕه شخخخه م ئخخخه كخخخات   لخخخه. بخخخود سخخخ ا ئه ده  ا  ر نانخخخه ماده جه د  دره یخخخه   خخخه نگاره ره به م ئخخخه سخخخ ن رێكا ك  ره سخخخه شخخخ  به

 شخخار،  ك  خخخه  لخخه س كخخه دی  سخخه د تخخی كخخان  رێكاییده نخخدیمان  ئه ،  خخه كامه كان  ریه پێشخخمه  لخخه جنخخا دی، ره ریبخخه نابه
 بخود  نوقسخا  د بی ندیر سنش كه ییری  هه.  دێیینه  به بود د بود ر تێبه ئاییی خانود ییری  هه د كید خت به یناننا 

 ئنسخالم  كامخاری. بخود ئێیی  كوردس ان   له كورد ل  یه با ئنسالم  كاماری رژ م  كان  د ار نه منن كه  ه  له  مه ئه د
  (١).كوردس ا  ر سه  بكاته  دڕندینه هێیشێك   كه كید  ار ته خای  كێشا  پال  مانگ ند چه پاش ئێیی 

 
 كشخ وكا دی، كخات  د هار بخه ریی ده  لخه خخویرد ، ی سه ره كه د یایدئێل بنز ن،  له رییتن به  به: ئابودری مارۆدین  یه

  لخه بژ خوی د ن  مخه خویرده كیدنخ  دیبخنن د هاتوچود نز ننش به بودن  نه. بود پچیی لێ كاركیدننا  ی دیه كا  ماشننه
 هێز بخه (٢).بكیێخت پاشخكا پێو سخت رۆژی بخا  كخه دت كخه ده نه سخت ده دی شخ ێك .  ده كیدبخوده م كخه یۆر كاندی باییره نێو

 ها رده هخه بخود ، كخیی جێگنخی كوردسخ اندی  لخه  كخه  هێزینخه د لخه  جگخه كوردس ا ، د ره به ر شكه له پێنج ناردن  د كید 
 خا قانخد، اڵتاننا  قه د قارنا  كوژی كامه  كه ، ده غه نه د ره به  ده درمێنه  له رێك شكه له كود ده ی دره یه هێزی ناردن 

 كخدیر چه كاتنوشخا د  تاپاانخه قورسخ  ك  چخه  بخه  كخه  ده ریغخه مه  لخه هێزێكن خی.  پێكخید س   ده  ده ته د ه ده   ال ه  له
. كخخید ده تاپبخخاری  كاننا  كوردنشخخننه  دێهاتخخه رێز پخخه دددره رۆژ د د شخخه  هێخخزه م ئخخه. نخخارد منانخخددید ا  د ره بخخه كییبخخود،
 د تانخگ  بخه  دیته ، ده دینه مه هه  له یره  هێزێك . نارد  ا  ره د وینده د ره به  دێوه له بنجار  هاتبوده  كه  د كه هێزێك 

 رمان  فه دسا ئه  خاڕێكاس نه مود هه د ئه پاش. بێت  سنه شاری د ره به  كه دریبود باش ئاماده كییبود، كدیر چه  ده تاپه
  لخه  ا  دره یخه هێزێكخ   سنودر ر سه  له  ئاژیده بنانوی  به دی  ئه. دی م دددهه جاری با كورد ا  ل  یه كیدن  ركوت سه

 بخڕدیت،  بانخه د ر وی  مخه سنودری د ره به ر دینسه ره سنودری ی جاده  له ی ده ئه جێ   به  هێزه م ئه.  ده كیده كا كیماشا 
  لخه  ده ئخه ریی ره سخه. بخود  سخنه شخاری كیدنخ  دیینخی سخ نا  به مه  شخكیی هئا.  بژیرد هخه  ا  سخنه شخاری ندی ناده دی  ئه

 .پاسدیر د ژیندیرم  له بود پڕ ژیندیرمیی پادیان   ده دینه ئه ننشت ته  له د بود لێ ی٢٢ ری شكه له  سنه پادیان 
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 كاتژمێیێكخدی ر هخه له»: ژێكخدیدتودێ  له كوردس ا ، ی٢٢ ری شكه له ی رمانده فه سدری نگ رهه سه كان  دته ی یوێیه  به
ر  هخخخه  لخخخه  دیتخخخه. « ده تخخخه قنوه ته  نێخخخو شخخخاری سخخخنه  شخخخا لخخخهَ  خخخا  كخخخاتنو  ی تخخخاپ، خومپخخخاره یوللخخخه ٥4  لخخخه یۆرتخخخی
ییر  هخه 04دی  ددرۆژه شخه ٢٢د  ی ئخه مخاده  د لخه  دینخه١004ددرۆژێكدی  شخه  لخه.  ده ته قنوه ك ریكت ته  ه(  قنقه ده)كێك خوله

ی ٧٥شاشخخ  كخخالنبیی ریكخخت د ره  لخخه  جگخخه  مانخخه ئه. سخخندی ردد خخدی ییر كه د هخخه نخخد سخخه نێخخو شخخارێك  چه  لخخه  ده قننخخه ته
  دی ڕه شخه د لخه س كخه ٣444تخا  ٢044  رچاده نخدێك سخه ی هه یوێیه  به. كان  دۆژمن بود فان امه  كا   ا  فڕۆكه هلنكاپ یه

  لخه ئنسخالم  كامخاری  كاژی كامه لماندن  سه با بێ ێك  گه به د هاكارێك توینێ ده ش مه ئه ر هه. كید خت به یناننا 
 .اڵت رۆژهه كوردس ان  ئاست

 
« :نودسخخخێت ده  ده ه«د   رتخخخه په یالسخخخالم حجخخخت» یمخخخان   لخخخه ٥٩ی یخخخواڵن  ٢٣ رۆژی تخخخاری ،  هان  كخخخه ی رۆژنامخخخه

. كیید  ند به  سنه پادیان   له ش ئێس ه د لێگیتود  سما  كه ٥4  ئێمه. اڵتنن هه ر ك  خه شوڕش  به دژ كان  كدیره چه
 كان  پا كخه ته ر سه  له كا  پاسدیره. ریێنێت له ده شار  خومپاره د تاپ  یولله ی ده قننه ته دیم  رده به  به  سنه شاری  له

 «.كوتن ده كا  ییددپه ی بنكه  ده شاره
 

 دی  ئخه ی ئامانجخه د ئه  ئاشكیی ه ریێنن؟  له ده د   كه ده اڵچا قه شارێك  ك  خه  كه رژ م با   ه هه ك  شانای نه چ ئا ا
 سخاری حه  كخه خو قانخد  سخنه شخاری  له كنا   ه ژ نگه دی س نقه ئه  به دی  ئه. بود كورد ل  یه ژ نوسا دی د  كوژی كامه
 د چخڕ مارۆی یخه ڕیی ره سخه دی  ئخه. بی نخدیری  ی خاشخاانه نه  به بود  مااڵ  ی یۆربه. مندیال  یارس ان   به بود مااڵ 
  ك خخه اڵم بخه كارخسخت،  لخه شخار ا  بخای كاره ی دیه د ئاد. كید دێیی  تاپباری   به كاننشنا  خاشاانه نه شار، پڕی

  با خه ناسخ ، ده ر ا  دیینیكخه ری دهخه جه دی  ئخه. بود  سودر كاننا  دێماكییتننه  دته س كه ده پاریس ن  ر سه  له هێش ا
 .  بكه خت به  ڕ گا ه د له  ژ اننا د ینا  بود   ئاماده

 
  نم  ژێیخانه نێو  له ژ ا . دینابود خییپ  یۆر ی باندۆره  ده منااڵنه رددن  ده باری ر سه  له شار ی ژ نگه ددخ  بارد
 نخخاخ   لخخه یۆرتخخی  شخخ ن  تێگه بخخا  لێخخیه. بخخود م سخخ ه ئه كجار  خخه ن  مخخه خویرده د رما یخخه د  دیه بودن  نخخه  بخخه كخخا  دیره
 یوتبخود پێخ  دی كخ   كخه دی تاپبخاری  م  بنسخ ه رۆژی  لخه بكیێخت مندی ێك ژ ان   به  ئاماژه   ننه خییپ  كه تهسا كاره

 د  بچكاالنخه  د خه  به ئاسا  ، نا ژ ان  كڵا   ی كارپه. بێت ده دید ته تاپباری  ی، شكه ره مودی هه كانت قامكه تاكود
  یوللخخه بخخودن  ئخخاژ ن د  قخخه ته نگێكخخ  ده ر هخخه  لخخه ببخخود یخخخا ژێ تخخار ك  سخخودچێك  د لخخ   كخخه تیسخخ ، جخخام  چخخادین 
 ی ده ئخه بخا  ده خورپخه د ه  بخه. ریی لخه ده با شخه ره ر بخه ب  شخاڕه كود ده هێلنكوپ یێك، ری  مه با   ی قه شه  ا  تاپێك،
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. كخید ده نخگ ره پخێ د تسخ ده كان  نجخه په  قخامكێك  د نگاست ئه ك  انننه به مود هه جێت، نه بنی  له ژ ان   رۆژژمێیی
  بخه كان  شوشخه  كخه  ده  انه كه شخڕه  القخه ده  لخه تاد هخه تنشخك  به  ا  كه ژێیخانه ی ده بودنه رددناك  به ش  انننه به م ئه
 پخێ رما ا  سخه د تخای كییدی نخه خو خك منخوین  رێگای چڵكن، نا لان   به د بود شكا تاپباری  بودن  ئاژ ن پال  شه
 پخێم د سخت ده كان  نجخه په مود هخه!  دی خه!  دی خه: كخید هخادیری  ده مخه خه سخایی  له پڕ د تنسماد قه نگ  ده به س بود، به
 !بێت؟ ده دید ته باردددما   ان  به ئن ی ئاخا. م بكه نگ  ره  كه  ماده نه قامكم ئن ی. كید نگ ره
 

  كخه كید رچێك  هه یودشا، ده ناخ  ، ژیره په د م خه ق  ره ی نجه په. ریند ده  ده هه سی ن  ئه میدیری  كه دی ك  چادین 
  ده  نخه توڕه  بخه د ن، ژێخییه خامودشخ  ی سخ ێیه ئه هخادڕێ،. هات رنخه ده نگ  ده  ده بدیته ی كه سا ه شت هه  مندی ه داڵم 
 ی لفكه  به ژیری هه دی ك !  بود تامدی ڵ یه  له  دی ه: یوت  د دی كندی ر سه  به ییماندی ، بیددسكه دره هه كود ده د ریبو

 چخود ده كاتێكخدی  لخه. تارینخد رددی یخه نێخو ییێخ  هێخز پخڕ ی كاخخه ددد ك  خه به. سخڕی چادین  فیمنسك  ی، كه كییسه
 كێك  خه  ڕی سخبه  لخه ینانخا، بێت نخه مت خه ، دی ه د   ینا ،  رۆ ه»: دت  بگیێ خای  ان  رخه ئه ئامێزی  له ر ن هه
 تخخا  خشخخێنه بنه نگخخ  ره هێڵخخ   بخخه ش كخخه ژێیخانه د خخویری كید، نخخه شخخ  به دیننش ئخخه ر هیخخ.  شخخكه ره منخخنش كان  نجخخه په
 «.دێنێت لێ دییما  ڕ شه ن  هی مه ئه
 

.  ركخییده ده رینا  مخه رمان  فخه بخا نخایینن دی  ئخه  هادڕێمخه ژ خان  كخود ده دی مه رده سخه د  لخه  سنه شاری مندیاڵن  ژ ان 
 تاپبخارین   بخه منخدیڵ  خا  ده  رۆژینخه بێخت ده بخا یین   انخده نه.   خه هه ك  مانا خه چ فیكا د شاڕش  به دژ یین   انئه نه

  كخخه   خخه ده ئه بكیێخخت پخخێ ی ئامخخاژه دی لێخخیه بخخێ ده  كخخه مێژدد خخ  ك  ریسخخ ننه كاتا نخخدی  لخخه. بكخخوژرێن ر دیینیكخخه ددژمنخخ 
  بخه  سخنه شخاری د یشخ    بخه كوردسخ ا  كان  هشخار ر سخه بخا  دڕندینخه  هێیشخه م لخه ئنسالم  كاماری ك  ره سه س   به مه

 ری مسایه خای با دی  ه ماده د له توین  كورد ل  یه  كه بود  كول ودرێك د سناس  چاالك  ئاییدی ركوت  سه ت ، تا به
 دیكوردسخ ان د ئێخیی  ر سخه  بخه د سخت  ه ده ئنسخالم  كامخاری  كه بود ك  ه بنیۆكه ی دینه پێچه  به رێك ش مه ئه د بكات
 .پێنێت بنسه

 :كا  رچاده سه
 

 ندی یه ب  نه كان  ر ه ده بنیه -١
   ادشنیییی سه ، جنگ های نایف ه -٢
 

 ٢4١٢ی ئایاس   0: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاسای رۆژهەاڵت  : سەرچادە
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  كانی و ناخۆشه خۆش  یه ری وه و بیره الوێژ  گه  مانگی
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

  
  د مخوكییت   حنزبخ  م هخه ، یریده دیمخه تێخدی  ی(ك. ژ) كورد  ی ده ژ انه  ی  ه كامه م هه  كه   ه مانگه د ئه الدێژ، یه  مانگ 

 منا ، كخخه  ه.   خخه هه خا خخا   شخخوێن  د جێگخخا دی، كخخورد  ل  یخخه  مێخخژددی  لخخه كامێكنخخا  ر هخخه  ردددیده ددد م ئخخه. كوردسخخ ا 
 د رێكایی  پێكهێنان   له   ا  كه ننش مانه  ی شه به د له كوردس ا    ك  خه  یمودن  ئه م كه  ه  چونكه بود، یینگ  ردددیدێك 

  حنزبێكخ   یرین  دیمخه بخا  بنچننه د   سما ه ده  به  ببێ  توین  د،  دیبود ر رده ننش مانپه د باتگێڕ خه د   سناس   ی  ه كامه د 
  ژ خان   لخه  رخانێك  رچخه ده  چونكخه. بود یینگ ی كجار ه  ردددید م كه  ه  له ردددید ش، م دددهه.  منانه رده سه د   سناس 

  لخه كخورد  ل  یخه  ی ئایید اوییینخه د   ت  دی خه ته نه  بات  خخه د  خو قانخد دی كخورد  ی ده تخه نه  لخه  دره یخه  شێك  به  سناسن 
   ردددید  دێن  هه د   رچاده سه  به بود د، مادێڕ  د   دتناوییینه پێشكه ، پساده نه  دێك  رێڕه ر سه  خس ه  ئێیین   كوردس ان 

 .دی تێك منلله  ژ ان   له  مێژدد   د یینگ  سناسن   ئا ویاڕی د
 د ئخه یینگ خی مودیننا  هخه  لخه  كخه ، خوێناد نشخه د  تخاڵ  ردددیدی هێندێك  ی ده ره بنیخه الدێژ یه اڵم به یوتیی، ك رده هه

  ی١٣٣٢  الدێژی یخه  ی٢٢  منا  كودێ خای كخه  ه. دی، ردد خا  دی م مانگخه ئخه  ی٢٢  لخه ریسخت دددكنخا  ر هخه  كه   ردددیدینه
  كخه دد ق، موسخه ددك ور  ننش مانن   ت  حكودمه  دژی  له ئننگلنس د می كا ئه  هادكار   د  پش نوین   به  دی هله په  رێژ م 

. دی ئێخخیی   ری رینسخخه سه  لخخه  ننشخخ مان   ی ده نخخهبزددت  ی كشخخه پاشه د شخخكا  د، دد ق موسخخه  الچخخودن  ركار سخخه له  هخخای  بخخوده
! دی١٣٥٢  الدێژی یه  ی٢٢  هل  ده  ه  ن  خومه   ال ه  له كورد  ل  یه  دژی  له جنهاد  ف ویی  ا رما  فه   اندن  رییه م، دددهه

  خخاڕییی   د  شخێلگنیی  كخه ی ،ئێخی  ئنسخالمن   كامخاری  ری بنناتنخه د ر رێبخه   ن  خومهدی، ١٣٥٢  الدێژی یه  ی٢٢  له   ێ به
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  رمان  فخه كیدبخود،   ریسخان  هه د   تخودڕه كاننا ،  خه ت  دی ه ته نه  مافخه د  ئخاییدی  دیدیكیدنخ  ر سه  له كوردس ا    ك  خه
  رنخه به یشهێخ  ده توینا انه د هێز مود هه  به دی یانه سه  قویی  به  رمان  فه د  ركید ده كوردس ا    ك  خه  دژی  له  جنهادی

 دی عات سخه ٢0  ی مخاده  لخه  ، سخایبكه كوردسخ ا  نێخو بخا  دی   هخه  پیدێكخ  كوپ ێی هێل  د   فڕۆكه  به د  كوردس ا  ر سه
 .ییت  ده س ه ده به  ی یانه سه  قویی     رمانده فه  باخاش  د  بنگی 

 
   نادی سخه میی ، چخه فا مسخ ه ك ده  تكاری جننا خه  ی همار ند ن چه  خای  ی كه دناده به ف وی  كیدن   جێ به جێ با   ن  خومه

 د  رۆژئخادی  ربا جخان  ئایه  لخه  خخای  ری نوێنخه ، ن  سخه حه ركیدبخود، ده  نادبخانگ  كوردسخ ا   سسخاب  قه  بخه  كه ، شنیییی
 ك ده ركخید، ده دی رێخژ م  بێخدیدیاكان   لخه  كخوردی  ی رۆ خه  خا  ده  كیدنخ  ئنعخدیم  سخ ودری ده  كه تكار جننا ه   اا ن  خه
د  كخخخید كوردسخخخ ا   ی دینخخخه ره  یۆری  هێزێكخخ  د  كخخخید  د خخخاری كوردسخخخ ا   لخخه  خخخخای  رمان  فخخخه  بیدن  ڕێوه بخخخه  رپیسخخ  به
 نخاخاش د  تخاڵ د مخوكییت  حنزبخ  د ئێخیی   كوردسخ ان    ك  خخه با  ده باره ددد  له الدێژ، یه  ی٢٢  كودێ ای  دتن  ركه سه

  ڕۆ   ره سخه د  د ك خاتاری  ی ده یی بودنخه  دی شخا ه  د كخه  جخارێك  ئێخیی    ك  خخه مود هخه ك ده دیننش ئه  ده كه ال ه له بود،
 دددر كاننا   خه ئاییدی د ماف  به  ش ن یه  له ناد ار ر دسه ئه  ك   ه دره ده با ئێیی    ك  خه د،  بود  دی داڵته د ئه ر سه به
  كیدن  شخه یه  ڵ یخه له  كه د موكییت  حنزب   تێكاشان  د  ئێیی   له كورد  ل  یه  بات  خه  ده شه د كه  ك  ال ه له.  ده دتنه كه

  ا  ره پخخه  دێنخخه بێ  ك   ه شخخێوه  بخخه  ده كوردسخخ انه  كامخخاری  رددخخخان   ددیی  لخخه ، ری رینسخخه سه  ننشخخ مانن   ی ده بزددتنخخه
 .بود   كشه پاشه  به ناچار ییتبود،

 
 تێكاشخا  د  بات خخه  دیمن  رده بخه كوردس ا ،  له الدێژ یه  ی٢٢ ددد ر هه  ددیی  له ریكێش رنج سه د ش هادبه  خا   اڵم به
  كان   ه ت  دی ه ته نه  مافه د  ئاییدی  پێنادی  له د  رڕۆ   سه د   د ك اتوری  دژی  به كورد  ل  یه د د موكییت  حنزب    ال ه له
  حنزبخ  د  كوردسخ ا  ئێخیی ،  یشخ ن  د   سناسخ   رج  لومه هه) دی رجه لومه هه ددد د ئه نێوی   هل  د اره. بود دی له یه د ئه

 .بود یۆر هه  ، جنادیی  (١٣٥٢د  ١٣٣٢  الدێژی یه  ی٢٢  ددیی  له د موكییت
 

نێو   د موكییت، له  حنزب   رین  د تێكاشه كورد   ل  یه  كان  باتگێڕه خه  ، رۆ ه ده ه١٣٣٢  الدێژی یه  ی٢٢  ددیی  ر له یه ئه
د    دیبمیكخێ  ت  پاشخا ه  رێژ مخ   دژی  بات بخه خخه   انهێشت كوینخودی دی نه داڵت   د دددره  ری  ده ربه ده  د له كا  ند اانه به
،  پاپخه ڵهچ   انخده خا خا  یه  فنخدیكار    د پڕ لخه   كدیرینه چه  ڕ ن  ریپه   ا  به باته م خه ئه دی0٧د   0٦  كان  سا ه  له
  ئننسخانكوژین  د ری  هێیشخكه  پێ  ژێی  له ،  ه ده ددد  به نز ك  ی ماده با ، كوردس ا  ده ه١٣٥٢  الدێژی یه  ی٢٢  ددیی  له

  شخ  به  كخه ردی ریمبخه نابه  ك   خه كان  ره ربه به د  بات خخه  لخه كخورد  ل  یخه. ئخایی  پارچخه ك  ه  به بود دی ئنسالم   كاماری
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  چخاك  بخه  د  دی  كا نخه  ری نگه سخه  بخه كید  خای  ننش مان  بود، د موكییت  حنزب  ر سه له  ی كه  ه قورسا    رییۆ  ره هه
 نێخو  بخه  خخای  پنجخ  د    ره مڕۆ ئخه  كخه باتێك خخه. دی ئنسخالم   كاماری  د ك اتور   د   یۆردیری ر ریمبه به  له هاتن دینه

  بیدۆتخه دی، ژنخا  د  خوێنخدكاری  د،  الدی  رددنخاكبنیی ،  ت  تا بخه  بخه كوردس ا    ك  خه  كان  توێژه د چنن یۆرتی ن
  ی شخخێوه د  شخخكڵ  لخخه ژ ن، ده لخخخێ  كخخوردی  كخخه ئێخخیی   شخخێك  به د شخخار ر هخخه د  ئێخخیی   كوردسخخ ان   رتاپای سخخه  لخخه د   خخخویرێ

 جخوین ی ن د  باشخ ی ن ، قوربانندینخه  لخه پخڕ د   هنخ مودال ه هه ر ن، بخه  باتخه خه د ئخه.  چخێ ده دپێش ره بخه جاریدجاردی،
  نودسخ  چاره  ییتنخ   ده سخ ه ده به د   رییخاری  بخه  ش ن یه تا  كه  لێكه یه  ی ده در ابودنه د س ا  ده نه د  ی نددد    ی ننشانه

  له  كه  شه رباڵدتیه به رۆژ  به رۆژ د   دێنه بێ  م مانه د   ندی پێوه د ئه  ری ننشانده دی كاته د له ر هه.  ناییێ  ئاقیه ، خای
  كوردسخ ان   لخه  ئایید اوییینخه  بات  خه  دیمن  رده به  تویننوێ   د    ه هه دی د موكییت  حنزب  د كوردس ا    ك  خه نێوی 
 .بكا ر به س ه ده ئێیی 

 
. بخخود ن  دی كبخخودن   لخخه  شخخاهندی دی١٣٢0  الدێژی یخخه  ی٢٥  لخخه  ك كخخه  ه رچاده ر سخخه سخخه  ده نخخه مانبه ده   انه ریسخخ   م ئخخه

  یرین  دیمخه  رۆژی ك ده د   مێژدد خ   رۆژێك  ك الدێژ ده یه  ی٢٥  دیبود رۆژی  كه. كوردس ا   د موكییت   حنزب   یرین  دیمه
 د  نخای ن پێخوه  شخنادی كوردسخ اننش   ك  خخه بخا حنزب،  ندیمان  ئه  ئێمه با ر هه ك نه ، كوردس ا   د موكییت   حنزب 
 نێخخو  لخخه د مخخوكییت  حنزبخخ   د سخخ ن  خاشه اڵم بخخه.  بننخخنن ده د  د  ودمانخخه ، ده كخخیده  بخخه  كخخه شخخ ێك ، باییتنخخه جێخخژ 

   بكخه  غافخڵ   ه ریسخ   م له  حنزبه م ئه  ندیمان  ئه د ری  تێكاشه ، ری رێبه  نابێ ، ریبیدددی  كان   ه شانایی د دی ی كه له یه
 كخا، ده  یددی ئخاره ما  كخه  كه خه  كه  حنزبه د به ببنن  ی ده ئه با د   ده بمێنێ ه د ست خاشه ردی هه زبما حن  ی ده ئه با  كه
 بخا  رنامخه به به د  جنخددی ، نه مودال ه هه  تێكاشانێك  د  دڵ هه د دی تێكاشانما  د كار  به  ییینه خنه ره  ك   ه ده خادیچودنه به
 .  پێو س ه كانما ،  ه دیدی ناته د   كودڕی د  م كه  نێوبیدن  له
 

 ٢4١٢ی ئایاس   ٣: دت  کهێر  - ری کوردس ا  د کورد  ما په:  رچاده سه

 
----------------------------------------- 
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 رۆژی فەرمانە بەدناوەکەی خومەینی. ی گەالوێژ٨٢
 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد مەکاڵوەیی
 
  ت  تایه یریندن  حكودمه ر دیمه سه دی كە ئێس ا ددد مانگ به تادی هه ی١٣٥٢دێژی ال ی یه٢٢  ئنس ا له  ر له ساڵ به٣0

اڵڵ بخودن   ركیدد ف ویی حه ر كوردس ا  ده س ودری جنهادی باسه  ن  ده تود اڵ خومه ئا ه  ڕی بود كه په یری دی تێنه دیمه
د  ر كوردسخ ا  سخه  كخان  خخای دید هێیشخنا  كخیده ره ركوتكه سخه  اڵت  كوردس ان  با هێخزه كان  رۆژهه د ماڵ كورده ینا 
تای  ره ر لخه سخه هخه. پاند اڵت  كوردسخ ا  دی سخه رۆژهخه  ل  كخورد لخه ر یخه سخه ريا  به خوییرید د ما وێیینكه رێك  نه شه
رێگخای   درده  ركید، رێژ م درده ی ده كه دناده  ن  ف وی به خومه  كه  د سا ه اڵدێژی ئه تا یه  ده تاد ه هه ی١٣٥٢درۆیی  نه

 .كوردس ا  خاش كید  له اڵ ەنه  مه د هه سم  ڕێك  ره با شه
 
كێك  چخه  مود جخاره هخه  به  ده سنه  ناد پادیان  شاری كان  رێژ م له ره ركوتكه سه  تادی دی هێزه هه ی١٣٥٢درۆیی  نه  له

  م شخاره مخان  ئخه د قاره رده   ننشخ مانپه ك خخه  سخنا  لخه كه ٥44  ردسخ یێژدید نز خك بخه به ر ا ده د ددردبخه نادشاری سنه
د  ئخه  د نخاده ر بخه كان  كخورد هخه ئنسخ اش رۆ خه  ركیدد كخه نادبانگ  ده  درۆیی خوێناد   سنه نه  به  میۆژه ئه  كوشت كه

رییخار   رۆژێخک دیدێ ئامانجنخا  كخه  مزدینه تم  به د حه ده بنی ناچنه دە له چودنه هندین  لەبنی نه   د شه به نادده  رۆژه
 .دی  بودن  كوردس ا  بود، بێ ه

 
  هێخزه   ك  كوردسخ ا  بخود كخه دژى خخه  دیدمانا بخه رێك  بە تخه اڵ ساندن  شخه ی رێژ م با هه داڵنه م هه ئه  درێژەی  له

یری  دیمخه  سخ ى رێژتمخ  تخایه ده دی ببخودنە كخار به د ئنس اش د كات له  ت  كه كان  رێژ م  پاشا ه د پاشماده كان  رێژ م
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ج  حنزبخ  دێمخوكییت  ده ری بخه كاتێكدی ددك ور قاسخملود، رێبخه له  ده غه نه  تادی دی له هه ی١٣٥٢ی  لێوه ی خاكه٣١  له
ری  ل  ید ملێكخییدی كخوردد ئخایه تن  نێوی  ددد یخه د بیی ه  ام  ئاش   دی په دره د ست له م ننگێك  یه  هه كوردس ا  ده

 هخای  بخوده  كخه كخید سخای دی ری ئخایه كخوردد ننوی  لخه  خا  رۆژه 0رێك   س یێژد شه ر ده به ا  دی ە د م ننگه ێنێ، ئه ریبگه
 .كا  كورده  له ت  بەتا به الد ددد ر هه  له س كه دی  سه كوژرین 

   
 تيمسخخار دی، رددی قخخورس رێك  شخخه د پخخاده شخخاری نێخخو  یە انخخده ر ا  شخخه  كخخه دی١٣٥٢ هخخاد ن   لخخه دی ش ده ئخخه ددیی  بخخه

 كیدد رم ی یه ر ا  شه د شاره د ئه  هێنا ه نى مه قه ته د ك چه یۆريا  د دێ   ش نه یه ر كاپ ه سویرى  به چمیی  د حىفەال
 رمان  فخه الدید كخورد    یه بیدن  ناد له د كید  اڵچا قه د كان  س ه به مه ر سه له ی رده په  ن  خومه اڵدێژ ی یه٢٢ رۆژی

 ر سخه  رنخه به هێخیش  ده توینا ه هێزد مود هه  به دید" یانه سه قویی"  به رمان  فه ركیدد ده كورد  ك  خه دژی  له جنهادی
 بخا  كخه بنگی  رۆژێكدی د شه ی ماده  له د   بكه سای كوردس ا  نێو با ئاسمان  پیدێك  ر كاپ ه د  اره ته  به د كوردس ا 

 .ییت  ده س ه ده  به"  یانه سه قویی" ی رمانده فه خای
 

 ك ده تكاری جننا خه ی مخاره نخد ن چه خخای ی كخه ناده د بخه ف خوی د شخودم  سخ ودره ده ری سخه  بیدنخه بخا ر دفخه به نن   خومه
 لخخه خخخای ری نوێنخخه ن  سخخه حه بخخودد ركخخید ده نادبخخانگ  كوردسخخ ا  سخخاب  قه  بخخه  كخخه شخخنیییی  ادی سخخه د چمخخیی  فا مسخخ ه
  لخه كخوردی ی رۆ خه دی  سخه  بگخیه د  خا  ده كیدنخ  ئێعخدیم سخ ودری ده  كخه تكار جننا خه خا اخا   رۆژیدید ربا جان  ئایه

 یۆری هێزێكخ  كخیدد د اری كوردس ا   له خای رمان  فه بیدن   رێوه به پیس  ر به ك ده ركید، ده دی رێژ م بێدیدیاكان 
 . كید كوردس ا  ی دینه ره
 
 كان  یونخده شارد ر سه هێنا ه هێیشنا   د كه جاری دجاری ك  چه د تانك د تاپ رد كاپ ه هێل  د فیۆكه  به  هێزینه م ئه

 .هێیش ر به دی ه ك  ه ك ده بێد فاعنا   ك  خه د ریه پێشمه هێزی د كوردس ا 
 

 بخخا بخخورددد   خا لخخه  بخخه خا خخا ، ت  دجودد خخه مه د مخخا  د كوردسخخ ا  پاریسخخ ن  سخخ   به مه به كوردسخخ ا   ك  خخخه اڵم بخخه
 یۆر خخا  د چخخود  دی ددژمخخن یژ بخخه دی كیێزی  خخه  لخخه كخخیدد  ئامخخاده خا خخا  ددژمخخن ی هێیشخخه د پخخێال  د ئخخه  ده رچدینخخه رپه به

 ئنسخ ا كخه كخید تامخار خا خا  ددیی بارۆ ەكخان  ر ا  رده سه  له پی دیس ان  دی  سه ننشاندید خا ا   له ت  مانه قاره
 . ده دشێنه دره ده دی كورد مێژددی  له شنگدیر پڕ ك   ه س ێیه ئه ك ده
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 د كوردسخ ا  كان  یونخده د شخار  دییژی خه ر كاپ خه د فیۆكخه  بخه ڕی دی یه د ئاسخما  له د ت ئادیی  كه رێژ م دی  كاته د هل
  لخه  ك خخه ینخان  پاریسخ ن  سخ   به بەمه  ریه پێشخمه هێخزی  كخه بخود دی كاتخه د لخه.  كوشت بێد فا   ك  خه  له یۆری
 . كا  یونده چناد د شاخ  كیده ردد ا  شاند  ده بی یه س   به مه به د دتن ركه ده كا  شاره

 
 سخ ودری ده ركخیدد ده كوردسخ ا  اڵت  رۆژهه  له كورد ل  یه  به دژ جنهادی رمان  فه  ن  خومه  كه  ده ئه پاش رۆژ  سنزده

 ددژمخخن كخخان  هێزه دی تادی هخخه ی١٣٥٢رمانان   خخخه١١  لخخه كوردسخخ ا ، ر سخخه نه بكه هێخخیش دی كان  پاسخخدیره  بخخه هێیشخخ 
  ریه پێشخمه هێخزی هخاتوچای بنانودی به د ییت دە ا  غه نه ی نادچه د قارنێ یوندی ری دردبه ده كان  ریی نه به   ش نه یه
 قورعخان  حا ێكخدی لخه  كخه  ا  یونخده د ئخه اڵی مخه موی  هخه  لخه پخێش د ئخادی    ك  خخه ینخا   ربودنه به  یونده د ئه با

 یۆر ئنخخدی د پنخخاد  پنخخیه د منخخدیڵ د ژ   ربودنخخه به دی د خخش ددیی  بخخه د كوشخخت بخخود  دبخخی  ده پنخخیه  بخخه یونخخدی دت  مزیخخه
 د ئخه كان  كااڵنخه  لخه  یونخده د ئخه  ك  خخه  لخه سخنا  كه ٦٢ كیدد  یونده د ئه كیدن  اڵچا قه  به س نا  ده   نانه یه به بێ

 دت حخه د ژ   كوژریدینخه د لخه س كخه چخویر  كخه د بخیی كاننا  هنده شخه  لخه هێنخدێك ری سخه كیدد سودر خو ند له دی یونده
تادی  هه ی١٣٥٢ / ٦ / ١٢  له ش ده ئه ددیی رۆژ ك  ه. بود تێدی  ا  سااڵنه پێنج -چویر منا    كه بود مناڵ سنشنا  كه
  لخه  ردد خا د جێهێشخت به شخار ا  ، شخاره د ئخه  ك  خخه  له یۆر كه هاباد مه شاری ناد   ش نه یه  ن  خومه كان  هێزه دی

 بخا ی قسخه قاسخملود ددك خور كخاك دێ  لخه ددی خ  رۆژی  كه شت رده سه شاری  هاتنه یۆ ش كیدد ری دردبه ده كان  یونده
. س ننشخا  كخید ده ددژمخن ڵ لەیخه كان  ره ربخه به بخا ی ریه پێشخمه هێخزی د  ك خه رك  ئه كیدد كا  ئادیره شارد  ك  خه
دێش  د لخه اڵتا  یونخدی قخه   شخ نه تادی دی یه هخه ی١٣٥٢ - ٦ - ١٣ ددژمخن لخه كخان   ش دی هێزه ده ددیی ئخه ك رۆژ به  ه
 .كید هند شه ش یونده د ئه بێ ادین   ك  خه  سنا  له كه 0٥دید  ت جننا ه  س نا  له ده
 
 د لخه ڕێ دتن كخه شخت رده سه شاری د ره به  ده ش ه رده سه با  بانه رێگای له ددژمن كان  هێزه كه بود دی ش مانه رده سه د له

 هێلخ  فخان اد تونخدی ئخاییی ژێی لخه نجام ره سخه اڵم بخه. كیی ددژمن كان  هێزه ڵ یه له ر شه یۆر دی رێگا ه د له دی  مادینه
 د یونخده د ئخه  ك  خخه ردید تێبخه ئخایی  ا  یونخده د ئه شێك  به د  ری  دۆ هه یوندی   ش ه یه دی كان  تانكه د كا  ره كاپ ه
 ی ئخخادیره پاریسخت ده نه دمنخدی نش ژ  كوشخ ن   لخخه سخ نا  ده  كخه ددژمخن كخخان  هێزه تیسخ   لخه ری رددبخهد ده كان  یونخده
 اڵم به ری، درددبه ده د دیرسادێن یوندی   ش نه یه ددژمن كا  هێزه  ده ئه پاش رۆژ ك  ه كوردس انبود ، تیی كان  شوێنه

 نز خك دددبییالنخ  پخیدی ر سخه له ر هخه  كخه ت بخه ره نخدی  به مه ن كوری شێیه اڵماری په ر به دته كه خ   سه  به یۆر دێ له
  دتخه كه كخا  كوژریده  پاسخدیره  لخه س كخه ٧٥اڵك   كخه  كا  ددژمن كوژری  كخه هێزه  س له كه ١44 ی اتی دیرسادێن یوندی

 جێگنخی  درییه هخه یونخدی ری درددبخه ده  لخه د ده ری خه یه  ددیده د ره بخه ناچخار شارشخگێید  ك  خه د ریه پنشمه هێزی ست ده
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 هێیش  كوتا، ده كان  ریه پنشمه ری نگه سه ناپا م  به  كه دی كان  فان امه ئاییی ژێی  له ددیتی رۆژ ند چه اڵم به. بود 
 بخخخا ك   خخخه ده كابودنه چمخخخیی  دێ دله شخخخت رده سه پادیخخخان  نێخخخو   شخخخ ه یه تادی هخخخه ی١٣٥٢ - ٦ - ١٢ رۆژی دەد كخخخیده

 د ددژمخن كخان  هێزه ر سه بیده تنا   مه هه جاری  یۆر دێموكییت كورین  شدی نده  به مه د له اڵم به ێنا،پێكه كا  پاسدیره
 ی جخاده ییتن  س   به مه به تادی هه ی١٣٥٢ی خەرمانان  ٣١ رۆژی ددژمن كان  هێزه دی ش ده ئه ددیی  به لێدی، بی ا  یه
 دددر شخخخار  لخخخه كنلخخخام ی نخخخد چه ئێسخخخ ا اڵم بخخخه ڕێ، دتن كخخخه د دتن ركخخخه ده شخخخت رده سه  لخخخه پنیینشخخخار بخخخا شخخخت رده سه
 ت   مخه هه ر بخه دتنه كه  ده تخه به ره د شخت رده سه ری ریدبه به د له ئندی د  ییژیڵ د دیدی   یوندی نز ك  له  ده دتبودنه كه نه

  ده دیخخه به اڵم بخه كید،  ا  شهك پاشه شت رده سه د ره به ناچاری  به كوژرید لێ سنا  كه ٢44  به نزێك د ریه پێشمه هێزی
    منییده اڵل جه نادی به حنزب ج  ده به كادرێك  شت رده سه شاری با ددژمن كان  تێكشكاده  هێزه ی ده رینه یه كات  له
 .كید ئێعدیمنا  شت رده سه پادیان  با  ا  ده  ش نه یه  به ر هه  كه ینیی د ل به د نێو ا  دته كه بود ك چه بێ  كه
 

 هێخخزی د كوردسخخ ا   ك  خخخه د ده مانخخه نه اڵم ده بخخێ ردی هخخه ددژمخخن ی تخخه جننا ه م ئخخه كوردسخخ ا  ری رتاسخخه سه  لخخه  خخێ بخخه
 ری رتاسخخه سه  لخخه د چخخود  دی ری  دیینیكخخه یژ بخخه  ده توینا انخخه مود هخخه  بخخه د ننشخخ ن دینه سخخت ده ر سخخه له سخخت ده  ریه پێشخخمه

 دی كا  ریه شخخه ی یۆربخخه  لخخه ددژمخخن بخخود جارێك بخخه  كخخه پێكخخید سخخت ده ددژمخخن ڵ یخخه له  ا  دێنخخه م كخخه رێك  شخخه كوردسخخ ا 
 ری شخخه د بخخاده ی پاشخگه خخخای جنهخادی رمان  فخخه ركیدنخ  ده  لخخه مانخخگ سخێ ددیی  ن  خومخخه كخیدد ی كشخخه پاشه تێكشخكاد

 خخای كان  هێیشخه خا انخد نخه یۆری  كه بود كان  تێكشكاده  هێزه ی ده سایماندینه د كوش ن باكات ی ده ئه اڵم به. ریییت
  ك  بێخخد فا  خخخه  س لخخه كخخه ٢044   خخاتی لخخهی  ده دیخخخه به  كخخه پێکخخیی سخخ   ده  سخخنه م  دددهخخه ری شخخه د ده پێكیدنخخه سخخت ده
 .د كورین  الدد ئندی سودركید خوێن  ك  كان  شار ا  به قامه د شه هند كیی   ن  شه كان  خومه س   هێزه ده به
 
 ٥٣ندد  د دسخودكه كان  ئننخدرقاش ر یونخده سخه تاد خدی هێیشخنا  كیده هه ی١٣٥٩ری   وه یه ی خخه١٣  شدی له ده ددیی ئه به
 دی نده ردبه سخه د لخه ر هخه.  ده خو قانخده تنا  جننا خه كخیدد خخوێن   ا  شخه  یوندینه د ئه بێد فاع   ك  خه  له سنا  كه

د   ك  بێ ادین  ئه خه  سنا  له كه 04  له ی اتی دید ت هجننا   له س نا  ده دێش له د سافنا  یوندی ر سه  كیده هێیشنا 
   ا  لخه ت  د كخه ییری  جننا خه  كود هخه د بخه دی  ددیی سخه بخه. پاریسخت هخن  نه  س نا  لخه نجن كیدد ده نجن ئه ئه  یونده

 ١٢د  ك  خخه انهخ  ر كخخوره سخخه كخخان  ددژمخخن هێیشخخنا  كیده دی هێزه تادی هخخه ی١٣٦4رمانان  سخخا    خخخه دی، لخخه  كوردسخخ ا 
 . هند كید شه   ه خانه د كوره كیێكارین  ئه  سنا  له كه
 
   هند كید كه س  بێ ادیننا  شه كه ٢٧دیی  د سه یال ره كان  قه یونده  كان  ددژمن دی، له ت  هێزه ی جننا ه درێژه  له
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 .بود  سااڵنه ١٢ددیننا  مندی   
 

دی لخه  دیی سه د  یاڵ ره دی بەددیی تادی  خو قاندی قه ماری  یوری  جه  ن  پنیه ی خومه كه رمانه فه  بیده رێوه ی به درێژه له
هند كخیدد   ك  بێد فا  شخه خه  سنا  له كه 04د  ودنسلنا   ی شكاكا  رێزه د كه د كو كا  لب  د حه رخ كان  د النچه یونده
 ا  تێخدی بخود  سخااڵنه ١0د مندی    سا ه ٩4دی پنا  نجامدی كه پنیه ل  كورد تادیننا  ئه دژی یه منن جار به نده با چه

د  ی سخامای شخنمال  كوردسخ ا  نادچخه  د ینچخ  لخه كان  قخودش یونخده  كخان  ددژمخن لخه دی هێزه ش دینخه پخێش ئه  ر له هه
 د  هسا ٢4پنیی    ك  بێ ادی  كوشت كه خه  سنا  له كه ٣0  ده غه ی نه نادچه  لنفا  له د خه خا  فاد كوره ڵ مس ه قه چه

 .ی تێدی بود سا ه ١4مندی   
 

د خخاری    ر هخن  سخه الد خا  له ٥٩هاباد  لخه شخاری مخه  اڵد بخود كخه  ن  جخه ی خومخه دناده د ف خوی بخه ئاكام  ئه  ر له هه
جناجناكخخان    شخخاره   ا  لخخه سخخ  د كخخه كه ١٥4  دی ی خخاتی لخخه نخخد مانخخگ ی چه ماده دی لخخه ش ده ددیی ئخخه بخخه. باری  كخخید یوللخخه
 .خوێن سودر كید س ا  ئێعدیم كیدد كوردس اننا  بهكورد

 
ی  رین  تنیۆركیدد لخه درێخژه د رێبه ریه ل  كوردد پنشمه كان  یه رۆ ه  تنیۆردید یۆر ا  له  س نا  له ش ده دینه جگه له
سنشخنا   كه ٢4د سخنا  تنخیۆر كخید كه ٢٣١د ئورددپخادی  عنخیی   دی لخه  ن  ی خومه كه ناجوینمێیینه  س ودره د ده ت حاكمننه

كان   ره شخه  د لخه شاند ددژمن ده  ژیننا  له بیی به دی  یۆر یه ی ئه تا ه     كورد ش به كا  یه اڵم رۆله به. بی ندیر كید
ی پنیینشخار بخا  ی جخاده ده ش لخه كخات  ییتنخه ده لخه جگخه . كخان  ددژمخن كخوژری  هنزه  س لخه كخه ٦44  دی ی اتی له پاده
 ش ریه پێشخمه 044دی  ده ر ئخه ریمبخه به  ده لخه دیخخه اڵم به به. كان  ددژمن كوژری  هێزه  س له كه 0444  شت نز ك به رده سه
 .بود  هند شه
 
 ت به ره ی نادچه له دێموكییت كورین  نددلود سه د جاتییدێ د دیرساد ن نز ك له یێی بانه د نكه یه رێگای تابلا ان   له

 جخارد د ناده  ده له پێنا  ئێس اش د دكات ئه ش  كه رێژ مه د خای با   كه كید تودنا فید ته شنییی ا   اد سه ی كه س ودنه
 .  ده ده  كى خه نيشانى فنلم  به ئنس اش بار
 

 ئخخاییر یۆری كوردسخخ ا  كوردسخخ ا ، ر باسخخه  ن  خومخخه جنهخخادی سخخ ودری ده ئاكام  لخخه كخخوت   بخخه د كخخوردی  بخخه  ێ بخخه
  د ی اتی لخه هند بود  ی حنزب  دێموكییت  كوردس ا  شه ریه پێشمه ٥444  به نزێك د قوربا   بوده لێ یۆری د  شت پێگه

ڵ  یخخخه له  ریه كان  هێخخخزی پێشخخخمه ره دیدی شخخخه اڵم لە تخخه بخخخه. هند بخخخود  ك  بێخخد فا  شخخخه خخخخه  سخخخنش لخخخه  ییر كه هخخه ٥4
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ت   قوربخخان  شناسخخه  د بودنخه ژری  ن  كخخو كخان  خومخخه هێزه  س لخخه ییر كخه هخخه ٢٥4  دی ی خاتی لخخه  ن  رین  خومخخه شخكه هێیه
 رد بیددخێ رێژ م   شه  ساڵد، با ئاییدی د ت  له. ێندری ددژمن یه  دی ما   به ره ملنارد یه  ش به ده له  د جگه  دت  چه

 .یریند الد دیی مه  ن  جه خومه  ی كاماری ئنسالم  كه د ك اتاره
 

 كای   ش  ده سپ   د ه یه  له تادی هه ی١٣٩١اڵدێژی  ی یه٢٢
 

 ٢4١٢ی ئایاس   ١٩: دت  ر که  - نگ  ری یناره ما په:  رچاده سه

 
------------------------------------ 

 
 

 یی وه ته رگریی نه الوێژ ڕۆژی به گه ی٨٢
 
 
 
 
 
 

 زایی هاشم ڕه
 

 یشت ر سه کیی ه  نر به هێیشێک   ن ، خومه تو ال ئا ه ”جنهادی”  ام  په ددیی به ،١٣٥٢الدێژی سا    ی یه٢٢ ڕۆژی
 الچاکیدن  قخه د دیینیکید  با کێک چه شنه چه مود هه  له دی هێیشه م له ئێیی ، ئنسالمن  جمهور   رژ م . کوردس ا 
 دکخوری کنخژ دی  سخه د پاریسخت نه کخورد الدینخ  ئێعخدیم  لخه سخ نا  ده ر ، شخه دیدیاکخان . ریخیت ده  ک  کخه کوردس ا 
 .دری ه نه ر ا  پارێزه ییتن  د خا له  پاریس ن ماف  ت نانه هت کید، خوێن  اان  قه کورد ا 

 
  چێژتبود، دێموکییسننا  د ئاییدی تام  ١٣٥٧ سا   ڕ ن  ڕیپه ددیی به که اڵت، رۆژهه کوردس ان  له کورد  ک  خه
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 م ئخخه ی ده رچدینخخه پخخه بخخا. ده بسخخ ێنێ ه لخخێ کاننا  دێموکییتنکخخه دته سخخ که ده رژ مخخه م ئخخه شخخ  ره ری سخخێبه د سخخت  انده نه
 د خارییی   م ئه. خا ا  کان  تا نه ره سه مافه د خا له پاریس ن دی ه س نا  ده د ریسا  نگ کده  ه د کدڵ  ه هێیشانه

 .دی له یه م ئه بات  خه مێژددی له یێی نه خا ێک  س انه ریده
 

 اڵم بخه کخورده، ی له سه مه ی چاره  رێگه ر شه دی ه پێنا  دنه ر  شه خویی اری نه کوردس ا ،  ک  خه که ئاشکیی ه ده ئه
 .ک  ه ده ته نه با چ د تاک با چ ییه  نه حاشاهه مافێک  خا له د فا  د پاریس ن

 
 بخخا ر ا  سخخه کخخه اڵت رۆژهخخه کوردسخخ ان  لخخه کخخورد  ک  خخخه بخخا رفییی نه سخخه د شخخانایی ی جێگخخه الدێژ، یخخه ی٢٢ رۆژی

 ده، چکاله د دره یه به د دیند نه دینه رژ م کان  ملهوڕ نه
 

 تن  دی خه ته نه تن  سخا ه که پاریس ن  با ک چه دی ه س نا  ده دێهات ک  ره یه د کا  شاره قام  شه له  ده ژنه د پناد به
 .خای

 
 ئاسخخ   ، لخخه١٣٢4تا سخخا    ده هخخه ١٣٥٥ کان  سخخا ه لخخه دی  خخه کامه کخخان  ر زه لخخه بودنم دهخخه ت  ریا ه پێشخخمه ژ خخان 

 له كنک  ه د من با شانای نه ی جێگه مافاورید، کوردی ت  منلله با د دی  هه د بات خه د دجاردی،جاری ت  رپیسا ه به
 مود هخه بخه ت باره سخه  یینم ده رپیس به د شدیر به به خام مانکاتدی هه له. بوده من سناسن  ژ ان  درین  ده خاش ی ن

 .بودم دی رێکاییده د ئه زیر  له که دکات ئه تا   ه کامه کان  دتنه که د کا  دتنه پێشکه
 

 فنخدیکید خا خا  ینخان  دی پنخیۆیه رێگخا م ئه  له که ی باتکارینه خه د ئه مود هه  ادی د که، جارێک  ت ، خا ه ی جێگه
 .ریبگی ن رێز به د ری به
 

 کورد  ک  خه دیی ره بات  خه بژی
 

 ٢4١٢ی ئایاس   ١4: دت  رێکه -  د باڵی  رددینگه:  رچاده سه
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 ادی جەلالدێک بە دژی نەتەوەیەکی ئازادیخوازجیه
 
 
 
 
 
 
 
 
 ڕیپەڕ ننخ  پنیۆی خ  سەر بە مانگ چەند تەننا کە دی کاتێک لە ١٣٥٢ یەالدێژی ی٢٢ لە د ئێس ا رلە بە ساڵ ٣٣

 یە ش ود دەسەاڵت بە تایە ئاخوندی تێنەپەڕ بود، دی پەهلەدی بنەما ەی د ک اتاری ڕێژ م  دژی بە ئێیی  یەالن 
 خخای، نگی سخ  دەسخەاڵت  پخا ەی کیدنخ  قخا م بخا جەلالد خومە نن  خە ک ڕیپەر ن  دەس کەدتەکان  اڵنچن تا د

 .یین  حاڵل بە ئەدین  ما   د خوێن د کورد دەک ئایید اوییی منللەتێک  دژی بە جنهاد خوریفات  بەر بیدە پەنای
 

 د چەمخخیی  شخخەر  ، ئەبخخود شخخنیییی، ید،نەژ یەهنخخی دەک بەدەسخخ ن  قەمە خخخومە ن ، ددیکەدتخخودینەی حخخوکمە بەد
 مێخژددی لە ئەدەی د پێکخید دەسخت کوردسخ ا  دێهات  د شار سەر با ئاسا ا  مەغوڵ هێیش  جننا ەتکار خەلاالن 

 .کید تامار خا ا  با ،ئەدی  کییبود  تامار دی هاالکا د چەنگنزخا 
 

 بە کە کخخخوردە نەتەدەی مێخخخژددی ەکان ڕەشخخخ ڕۆژە لە  ەکێخخخک ١٣٥٢ یەالدێخخخژی ی٢٢ لە خخخخومە ن  جەلخخخالد جنهخخخادی
 سخخخەلماندن  ڕۆژی دی کخخخات هەمخخخا  لە بەاڵم. یەدرە غەدر کخخخ  د دعخخخام قەتخخخل بەر کەدتخخخاتە شخخخێوە دڕنخخخدینەتی ن
 ینخخا  د دڵ بە د پخخێکەدە کوردسخخ ا   خە کخخ  د پێشخخمەریە هێخخزی. کورد شخخە نەتەدەی بەرخخخودین  د قارەمخخاننەت 

 منللەتێکخخ  کخخورد کە سخخەلماند دیییکەریننخخا  دبە کانەپەرەسخخ ەکا  ەئاخونخخد هێیشخخ  پەرچخخدینەدەی بەر کەدتخخنە
 دی دیینیکخار هەمخبەر لە د دەیینخێ هەریی  بە نیخێک هەمود یی ما ، هێیش  بەر کەدتە کاتێک بەاڵم ئاش ناوییە،

 .نابەیێ د کا نادی
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 ئخایید اوییینەی دەنگ  یم ،ننز هێزی د خوریفات  ف وی ەک  بە کورد کە دەیین  دی ا  قولەچاماقەکان  د خومە ن 
 مانخگ ٣ مخادەی لە بەاڵم دەسخەپێنن، دی مخنللەتە ئەد سەر بە خا ا  دعام دقەتل چەک یۆری بە ئەدی  د کپدەبێ،

 خا خخا ، قارەمخخاننەتن  د فنخخدیکاری بە مخخنللەتە، ئەد یینخخای د ژ خخی ڕێبەری ەتنخخ  د کخخورد نەتەدەی ڕۆ ەکخخان  دی
 د بنێخیێ پە امێخک دی سخاڵ هەمخا  خەیەلوەری ی ٢٦ لە بێ ناچار تا دی ین هادبنی د خومە ن  بە دی ا  دەرسێک 

 کوردسخخخ ا  دێهخخخات  د شخخخار لە هێزەکاننخخخا  د بکخخخات کخخخورد یەلخخخ  نخخخوێنەری ەتن  هە ئەتخخخ  یەل لە دتخخخوێژ دیدیی
 .بکشێننەدە

  
 قخخنن بە بخخود د خخکەش ال ەکخخ  لە د کەری  دیینخخی بخخا نەکخخیید بنخخی لە دەرسخخێک  بە بخخود ال ەک لە مخخانگە ٣ شخخەڕی

 بە دی ددیتخی سخااڵن  لە کخورد یەلخ  ننسبەت بە کانەپەرەس   هادبنیین  د خومە ن  کە خویرددد پەنگ دبوغزێک 
 .هێنا کار ا 

 
 شخاری یۆر لە شخەڕ دی، کخورد یەلخ  دژی بە جنهخادی ف خویی کاتێخک بخود، خاسەپێن د ک اتارێک  پنیە کە خومە ن 
 ف خویکەی لە خخومە ن  بخا ە. بود لێشێوی سەر ا  دی پێشمەریە د خە ک ەرهەمب لە هێزەکان . بود یەرم کوردس ا 

 قەدلخ  بە تخا کوردسخ ا ، د خکەی شخارەکان  بخاق  د پخادە شخاری سەر بچنە کە هێزەکان  هەمود بە دی فەرمان  دی
 نە د بخود ئایخادیر دەد ەت  ەک هێزەکخان  ئەرکخ  د پێکهخاتە لە نە ئەد. بخکە  سخەرکوت کوردسخ ا  ی" غخلە" خای

 :"...دێنخێ ناد خا  شخێوە ە بەم د دەکخا هێزەکخان  لە دیدی دی ف خویکەی لە بخا ە دەناسخ ، ئێیینخ  داڵت  جاغییفنای
 تەنخانەت کانەپەرەسخ ە ئەد کاتێک لە...." بسنج د در ای هوی  ، ننیدی یرتش، یمنن  ننیدی... مسلح قویی تمام

 کەرسخخ ەی کخخام لە  بکخخات؟ بەشخخدیری دەبخخێ چخخا " ر خخاید ننخخیدی" کوردسخخ ا  بخخاق  د پخخادە شخخاری بخخا کە نە خخدەیین 
 هنخزی تخا هەبخود دە دەر خا بە پە وەنخد   کوردسخ ا  مەیەر کوردسخ ا ؟ سەر بکاتە هێیش" در ا" کام لە د" در ای"

 بێ؟ کورد یەل  بە دەرحە  جننا ەت بەشدیری دەر ا  
 

 د یەبخی د سخەرکوت هەمخود سخەرەری   ەبخێ،د دەربخای دی خخومە ن  ف خوی ەی ئەد سخەر بە کە سخاڵ ٣٣ ددی   د ئێس ا
 بخزددتنەدەی قایینج  بە ڕۆژ یەل لە ڕۆژ رددیدەکا  ڕەدت  ڕەدیکەی، بزددتەنەدە د کورد نەتەدەی دژی بە یەنگێک

 لە ڕددی نخادچە، سخەرەڕۆکان  ڕێخژ مە لە  ەک یۆر دەک ئاخونخد ش ڕێژ مخ  لەریۆکخ  د خویری د پخێش دەچنە کورد
 دەبخنە کە د ک خاتاڕینن ئەدە د ئخایید اوییینە د کخورد یەلخ  بخا سخەرکەدتن سخەرنجامنش  یوما بێ. کیدددە ڕددخا 
 .یەمانە پەندی
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 بکە خخنە کخورد، نەتەدەی مێیخاسخن  د بەرخخودی  ڕۆژی بکە خنە یەالدێخژ ی ٢٢ ڕۆژی کە بخدە ن هەدڵ هەمودمخا  بخا
 مخا   ە مێخژددی ڕۆژە ئەد ئێمە یەر. ی کوژ ئاییدی د د ک اتاری  بەری   لودت شکاندن  د ئاییدی لە بەرییی ڕۆژی

 یەالدێخژ ی ٢٢ بخا. نەبخێ یەالدێخژ ی ٢٢ سخەر لە ئایخادیر   چخاک  بە دیهاتود جنل  بێ ڕەنگ نەکە نەدە، ی نددد
 .بەرخودی  ڕۆژی بکە نە

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ٢4: ڕێکەدت   -ما پەڕی حدکا دینمارک  : سەرچادە

 
---------------------------------- 

 
 

  ی کۆماری ئیسالمیی ئێران له رانه حشیگه ریی وه داگیرکه  وسێ ساڵ له الوێژ، سی ی گه٨٢
 کوردستان

 
 
 
 
 
 
 

 هیرش عەلیزادە

 
 کورد ل  یه دژی ک د ه بنست دەی سه  له ئێیی  دەسەاڵتدیرین   که   ه مه ئه ر هه دس ا   قید  تەدەحوش  د بەڕبەڕێ  
 !دە کات د کیددد ەت 

 
 . کیی  باری  یولله کوردس ا   ک  خه کان  رۆ ه  له  ا  ده  به (1358ی یەالۆێژی 28ی د ژهرۆ م له
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 ی ده بزددتنخخه مێخخژددی  لخخه رخا  رچخخه ده خخخا    بخخه  ببودی خخه بخخودی ده  کخخه ئێخخیی   لخخه ت  پاشخخا ه م  سنسخخ ه ڕددخخخان 
 رێکاخخییدی نەبخخودن . بود نخخه  ده دیخخخه هب ئێخخیی ،  لخه سخخت بنده ی د کخخه الن  یخخه د کوردسخخ ا  دیننشخخ ودین  ئخایید اویی  

 نامەتنەکان  د جنهان  یەلهێزین  بەرژەدەندی هادکات د سەردەمن  سناسن  پێڕەدی د پیۆیییم د هێز بە د جنددی
 مەیهەب  حکومەت  د د ک اتاری د دیینیکەری ڕددخساری دەحشن ی ن سەرکاری هێنانە  ەکەم  هاکاری سارد شەری

 کخوردی، یەلخ  لەدینە بندەس   یەالن  تا بەت  بە د ئێیی ، سەرینسەری لە دیننش ودین   توین کە بود، ئێیی  لە
 .سەردبەر نەدە بێ د پالن  بێ یێژیدی هاد ش ە

 
  ملوێن لە خوێنگەرم، د د گەرم ڕۆ ەی هەییر د سەدی  لە لێبوردد  ، د فێدیکاری لە دەر ا ەک هەبودن  سەرەڕیی

 دەسخ کەدتێک نەتخوینیی بخود ، سناسن  د کامەاڵ ەتن  جنددی ڕ فارم  د ینکار  یاڕ خویی اری د ەدە لە کە میۆڤ
 .دیبڕێژرێت لەسەر ئا نندەی بناخەی کە بهێنیێت دەدەست

 
 لە ئەدکخخات کە ئەدینە  د قورباننخخانە ئەد شخخانای   د سخخەربەری   د د سخخای   مخخادە، د هە ە کە سخخامانێک تەنهخخا
 لە دەبێخت نەهامەتنەکخا ، هەمود سەرەڕیی لەبەرئەدە ە، هەر. مادنەتەدە خادێن  بە ئێس ا د بود  خەباتدی ڕ زی

 لە کە ئەدینخ  هەمخودی د کوردسخ ا  خە کخ  فنخدیکارین  د قورباننخا  خخوێن  لە پا خا  بخێ ڕێخزی کاتێکخدی هەمود
 .بگنیدرێت دەس ا ، دی ددیکەدتود ە د تەدەحاش ئەم بەریمبەر

 
 درێخژەی یۆر ی، که ره ددی ه سخ ه ده د دی هلخه په ی ما خه بنه رددخانخدن   لخه  کوردسخ ا دیننشخ ودین  خاشن  د شادمانن 
 سخخخ درێژ   ده  لخخخه تی دڕنخخخده ک   ه شخخخێوه الماری پخخخه ر بخخخه دە دتخخخه که  دددبخخخاره  یۆ ملێکخخخییده  لخخخه یه م ئخخخه کە. نەکێشخخخا

 . دیینیکەر   شێوەی لە د رکوتگەر   سه
 

 خخومە ن  کوردسخ انە، خە کخ  د خخاک سخەر بخا خخومە ن  ئخا ەتواڵ ف خویی سخا یۆژی سێنەمنن د س  الدێژ یه ی28
 خە کخخ  بە دژ جنناسخخا د ڕیبەرینخخ  یەدرەتخخی ن هەرە لە  ەکێخخک د ئێخخیی  ئنسخخالم  کامخخاری رسخخ   په کانه ری ریبخخه

 بە سخخخەر د کفخخخی د مەیهەب نخخخادی ژێخخخی لە کوردسخخخ ا  خە کخخخ  بە دژ بەکامە کخخخوژ   کە لەدێخخخدی ە کوردسخخخ ا ،
 .دەدرێت لێ ی ”حەاڵڵ“ ماری دندیئنمپی النزمبو

 
  شارەکان  بامبارینکیدن  پاشا  د ئابڵودقەدی  د کوردس ا  یاندەکان  د شارە لە خە ک کامە کوش ن  بە
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 بخا سخنا  د دددی  د هخا ەک دەبێخت هەمنشخە دیینخیکەر. کخیدنەدە ”حەاڵڵ“ بە ئەم چویرچێخوەی دەکەدێ ە کوردس ا 
 خخخای دیینخخیکەر نەکەی بە درێخخژە ناتوینێخخت دەنخخا بخخدۆیێ ەدە، دیینیکخخیید دن خەنکانخخ د تاقانخخد  د بەکامە کوشخخ ن

 .بدیت
 

 شخخخخێوە ەک  بە ئە خخخخبەت دیینیکخخخخار نە، حوشخخخخ  ده ته ری سخخخخ پێکه ده تادی هخخخخه ی1358الدێژ  ی یخخخخه28 لەبەرئەدە ە
 دتودتی ن ددیکخخه  لخخه ریخخیتن ده  ک کخخه به خخخای شخخ  ره اڵت  سخخه ده پاندن  دیسخخه ی خخاتی بخخا رسخخ انە په کانه د دتود ددیکخخه
 د شخخەڕالتا  د چەقخخاکێش لە دەریخخیتن کە خخک بە ئخخا ەتواڵیەل د سخخە د د مەال د فەقخخێ.  گا کامخخه کخخان  تودێژه

 .بکە  سای دەحشەت د خەفەقا  لە پڕ سناسن  کەژدهەدی ەک  تویننا  جنادیی، ئاپارتوننس گەل 
  سنه د کامناری  تا دە سوده نه د  پاده د کیماشا   له ر هه کوردس ا   له ت ئومه ئنمام  ری نوێنه خا اال  دی رۆژه م له
 بی نخدیرین  تخا  ده خانه س ه خه ندی کارمه د ددک ور د ماماس ا  له پنی د جەدی  پال پال مەر وی  د  بانه د قز سه د

 دیخیید ریای ده پش    له ،بود  بود بی ندیر  رینه دیینیکه م ئه ی  اره ته د تاپ  به  که کوردس ا  کان  کواڵنه د قام شه
 لە ئەمە. کخخید باری  یوللخخه کوردسخخ اننا  ی رۆ خخه  خخا  ده نما شخن  د فیما شخخ   ەک  مخخه محاکه  بخخه  دی چی کخخه نخخد چه  لخه

 بخخاڵد ئێخخیی  لەسەرتاسخخەری کوردسخخ ا  خە کخخ  لەسخخەر کاشخخ ارە ا  ئەم هەدی خخ  ئێخخیی  رۆژنامەکخخان  کە کاتێکخخدی ە
 د" ئخایید اویی" ریسخ   د چەپ هەمانکاتخدی لە دەبخود ، شخهادت ئامخادەی پودلپخول  شحنزبخودیاڵ ئامەت  دەکیدەدە،

 !بود  کاش ارە د لەشکەرکەشنە ئەم تماشگیی ئێییننش ئەریی تەدید
 

 ال مخه دسخ ودری  بخه   ش ره ڤخه ده م ئخه کان  یونخده د لماس سخه د درمێ د مهاباد د پنیینشار د شنا د  ده غه نه کان  شاره
 خاێنخدی  لخه خنا  قاڵتا  د قارنخا هادکخات د نەکیی  ش به بێ  جنا  ه م له درمێ ی64 لشکیی د رست په انهک سەن  حه
 درێز تخه کان  ییتودخانخه  لخه کورد خا  ل  یخه کان  رۆ خه  لخه  ا  ده  به دی لەشکیکێشنه م ئه ری سێبه ژێی له د دییند، یه

 د خوێن لە پڕ د    به دی1358 الدێژی یه رۆژین   له کوردس ا  ن کا یونده د شار  له کورد  ک  خه. کیی  باری  یولله
 .کید ریندی دیینیکه ش  ره ری سێبه ژێی  له خای کان  رۆ ه خاکسپاردن  به ت  ندیر ه خاده سەربەری نەدە رێزی

 
 پیێت، تێخده کوردسخ ا   ک  خخه ر سخه بخا ئنسخالم  کامخاری  ەی دڕندینه  هێیشه ئەد سەر بە سال 33  له ی اتی  ده ئه
 . تە جنا ه د رکوت سه کوردس ا   له کار ا  کوردس ا  رین  دیینیکه میۆ ئه تا  ده کاته د له ر هه
 
  د ئێعدیم دژی خای تێکاشان  د بات خه جاری   له  ش ودتی تێگه د هاشنارتی کوردس ا   ک  خه میۆ ئه  ده خاشنه  به
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 یۆر خخنەی شخخ ێک هەر پخێش. بخخات ده پخخێش د ره بخه دیینیکخخار   د سخخ  ر په کانه ژێیدژددرکیدنخ  د ی نخخدی  د  شخکنجه ئه
 نادەنخد حکخومەت . دیینخیکەر نەدە ە لە کوردسخ ا  لە ییف ەکخا  ئەساسخ  کە تێخدەیە  کوردسخ ا  د سایی خە ک 

 سناسخن  ناجنخدد ەت  د سناسخن  نەیینننخ  د سوننەتن  سناسەت  لە خە ک ببڕە، د بکوژ د دیینیکەر حکومەتێک 
 .ە تێدەی

 
 کامخاری ت  ری خه نوێنه د سخت رده سه ی ده تخه نه ی رینه حشخنگه ده  سخ درێژ نه ده م ئخه ر رینبخه به  له کوردس ا  دیننش ودین 

 د بخودە دیم رده بخه  ده خاشخننه  بخه  باتخه خه د ئخه د بود  نخه پاسخنڤ د سخ ا  ده س ه ده  ش قنقخه ده ک  خه ئێیی  ئنسالمن 
 چخودننەت   سخەر له  آتدی سخ ه ده نخادخای  لخه ڕ شخه ئنسخفها  د قخوم د تخاری   لخه ەرچخ ئەی دەدە خن، پخێ بەردەدیمن 

 ئاجێنخخدیی ئێیینچخخ  د موجاهنخخد د ب  ه ت ه نه   ه سخخه ی د کخخه جخخاری  خخا  مەیهەبخخ  حکخخامەت  پاریسخخ ن  د ریییتنخخ 
 دەسخخەاڵت  کورسخخ  پێنخخاۆ لە لێخخیەدلەدێ ال ە  هەنخخدێک ئەدەی سخخەرەڕیی د ،  خخه هه تێخخدی  انکیید ا  نابخخه د  شخخاریده
 د ڕیسخخت د چەپ بە القنخخا  د بخخاڵ د سخخەر ئێیینخخ  ”سخخەدی بخخزددتنەدەی“ د" رێفورماخخویی" بخخا حنزبەکە خخا  د خا خخا 

 دەسخخەاڵت  ئا خخد الاژ   د مەیهەب لە دینەبخخڕید بەشخخێک  کە ی”سخخەدی بخخزددتنەدەی“ ئەد. دەدە  بخخا سخخەردخویرەدەدی
 .ئاش ناویی   د ئاش ن  ناج  بە ێتبکیدر نابێت د ناتوینێت ئنسالم ، کاماری

 
 مافەکخان  دەدەسخ هێنان  بخا خخای ی ئایید اوییینخه ناسنونالنسخم  بات  خخه  بخه  درێخژه بێخت ده کوردس ا  دیننش ودین 

 د مخوکییتنک  ت  حوکمخه د سناسخن  پلوریلنزم  د ر   رده دیدپه د  ئایید اوییینه خش  نه دی باته خه د له د. بدیت خای
 .بکات ەبەردەس  خای

 
  نخدی ده ته نه م  سخ ه رکوتکیدن  سخه ی چویرچێخوه  لخه بێت ده کوردس ا  دیننش ودین   به دژ کوردس ا   کیدن  منلن ار زه

    ده تخه نه م  سخ ه. دێت مدی دددهه ی پله  له د   ه د که شێک  به کیێت ده پێ ی ئاماژه ی بساالر نه یهه مه د ئه. ببننیێت
 خخاتیی بودن  نخه  سخوننه ر بخه له س که د دەبێت ی درێژه د   ه هه کوردس ا   له  د که کان  جاره د ب ههی مه شنعه ر سه له
 سناسخن  د ربای   سخه اڵت  سخ ه ده بودن  هه با نا دە ێت ئەمیۆ خا دی خاێناد   ئەیمونە لەم کورد یەل  ینییدە، نه

 تێک  حکومه بودن  هه با  ێ به کوردس ا ،  له ئێیی  ری ینیکهدی سوپای ی ده ره ده چودنه با  ێ به کوردس ا ،  له ئێیی 
  .بچێت  ڕێوه به سناسن  پلوریلنزم  منکاننزم   به  که کوردس ا ، لە ر رده دیدپه د د موکییتنک

 
  د  خا  ربه سه د ئایید   دیدیی ڕیشکاد د ری ربه سه  ن که ده کوردس ا  دینێش ودین   له دیدی یەالۆێژدی ی٢٢  ادی  له
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 یرێننن دیبمخه کوردسخ ا   لخه تێک حکومخه دێت مانخه ده  ئێمه دی باته خه د له.   بکه د موکییتنک تێک  حکومه یریندن  دیمه
 د ژنخا  مخاف   بخه ری  ، یخه فیه د د موکییسخن  د ئایید   کان  پی نسنپه  له ڕێزییتن  به میۆڤ، ماف   به ند پابه  که

 .بێت کامەاڵ ەت  عەدی ەت  د ئا نن   یه غه د ئا نن  ی د که ی پێکهاته م رجه سه د کیێکاری 
 

  له رست په کانه د حشن  ده ری دیینیکه هێزی. کا لەت  د لەژێیدەس   رییاری د ئاییدی با خەبات ئااڵی بێت شەکادە
 . ده ره ده با کوردس ا 

 
 ٢4١٢ی ئایاس   ١٢: دت   رێکه  -  وێست  ری هه ما په:  رچاده سه

 
-------------------------------------- 

 
 

 كۆمەڵكوژی لە كوردستان لەزاری شایەتحااڵن و لە دووتوێی ئامارەكاندا
 
 
 
 
 
 
 

  
د یوندەكان  كوردسخ ان  ئێخیی   پاش شاڕش  یەالن  ئێیی ، ینجنیە ەك كامە كوژ   خە ك  شار : ئاژینس  كوردپا

هخا بخودنە   نەی  اسخا د رێوشخوێنە نێودەد ەتننەكخا  د بخێدەس   پێكخید د كامە ێخك لە خە كخ  كوردسخ ا  پخێچەدی
 .قوربان 

  
 یینناری د ئاماری ئەد   ئاژینس  هەدی دەر   كوردپا، لە ریپارتێكدی د بە مەبەس   خس نە رددی هێندێ
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 د  كوش ارینە، لەیەڵ چەند كەس لە شا ەتحااڵن  ئەد ردددیدینە لە شار د یوندەكان  كوردس ا  د مانەی پێكهێنادە
 .لەییری ئەدینەدە ئامارەكا  دەخاتە ردد د باس لە د مەن  هەژێنەری كوش ن  خە ك  كوردس ا  دەكات

 
 راستیی كۆمەڵكوژییەكان لە كوردستان لەزاری شایەتحااڵنەوە

 
 
 
 
 

 :بەهمەن دێهقان
 

بنخنەری ردددیدی كە خخای شخا ەتحاڵ د   ی سەر بە نادچەی سخامای درمخێ"پنیینجو "بەهمە  دێهقا  خە ك  یوندی 
 ی١٣٦٢ی خخاكەلێوەی سخا   ٧رێكەدتخ  : "كامە كوژ   یوندەكە ا  بودە، بەم چەشنە ردددیدەكەی یێڕی ەدە د دتخ 

ی سخەرلە بە خانن  هێزەكخان  ئەرتشخ  ٥كەس رە بە شاری درمێ  ە، كاتژمێی " پنیینجو "هەتادی یوندێك بەنادی 
سخەعات  ٧ی خاجێ  فی ودرید دەدری یوند ا  دی د بخا مخادەی هێز  حكودمەت  ئنسالمن  ئێیی  بە چادساغن  هێندێ

یونخخد ا  دی ە بەر هێیشخخ  تخخاپ د خامپخخارە د كاتنوشخخا د بە شخخێوە ەی یۆر دڕنخخدینە د بێبەی خخ  د دژە میۆ نخخانە، 
  ژنە د مندیڵ د پنی د پەكخكەدتە ە، تەننخا مەبەسخ نا  ئەدە بخود كە كخوردە دەبخێ  ئەدە ا  با یی نگ نەبود كە كێ

 ".تیسێن د قەالچا بكیێتچاد
  
دیننشخ ودی یونخدی پنیینجخو  لە ژ ، منخدیڵ، الد د پنخیەدە بگخیە بخودنە  ١٧لە ئەنجام  ئەد هێخیش د كوشخ ارەدی "

ی خە كخخ  %٢4قوربخخان ، بەاڵم ئەیەر خە خخكەكە د هێخخزی بەریخخیی د فخخا  د بەرەنگار نخخا  نەكیدبخخا، بێگومخخا  
امانجنخا  ئەدە بخود د بخا ئەدەش هخاتبود  كە تێكخڕیی دیننشخ وین  یوند ا  دەكوشخت، چخونكە ئەد هێخزینە هەمخود ئ

 . پنیینجو  قەاڵچا بكە 
  

ردددیدەكە بەم چەشخنە بخود، خە خك لە تیسخ  : "بەهمە  دێهقا  لە درێژەی لێددینەکە دی با ئاژینس  کوردپا دتخ 
ا  دەدی ە بەر تاپ د یوللەبخاری  یناننا  لە مااڵ  نەدەهاتنە دەر د هێزەكان  حكودمەتنش با دەرپەڕیند ا  مااڵنن

د كاتێك خە ك دەردەكەدتن دەس ڕێژ ا  لێدەكید  د دە انكوش ن،  ەك لەد ردددیدینە كەلە یشخت هەژێنەرتخی بخود 
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سااڵ  بود كاتێك دە هەد ست لە ما   خا انەدە بخڕدیتە مخا ێك   ٧با من، ئەدە بود كە  ودنس دێهقا  كە تەمە  
یخخوللەی لێخخدی د  ٢4ە   ەكێخخك لە پاسخخدیرەكانەدە دری ە بەر دەسخخ ڕێژ د ی خخاتی لە تخخی د خخخای حەشخخار بخخدیت، لەال 

 ".ئەس اند  ینان  لێ
 

نحخخا عەلنخخزیدە، فەهخخنم خالنخخدی، مەحمخخودد خالنخخدی، جاسخخم منكخخائنل ، حەلخخنمە : "نخخادی قوربانننخخا  بخخی  نن لە
ێن یەنگەكخخان ، عەبخخددلڕەحنم منكخخائنل ، محەمخخمەد رۆسخخ ەم ، عەالئەد خخن عخخومەرییدە، جەهخخانگنی پەرسخخ ار، حوسخخ

خخدری،  خودنس دێهقخا ، مەعسخودمە   یەنگەكان ، ئەسخعەد نەخشخنن ، سخەالح یەنگەكخان ، سخەبیی شخەفنق ، سخافێ
 ".تاهنیی د جا زە عەلنزیدە د جنا لەد كوژریدینە كامە ێك  د كەی خە ك بی ندیر كیی 

 
سخخخالم  بنانود خخخا  ئەدە بخخخود كە خە خخخك د هێزەكخخخان  حكخخخودمەت  ئن"بەهخخخمە  دێهقخخخا  ئامخخخاژەی بەدەش كخخخید، كە 

دیننش وین  ئەد یوندینە دی دەی هێز د ئاپای سنانە كورد نەكا  دەكە ، بە كود بە خخاتیجەمننەدە دە خێم كە لەد 
كات د ساتانەدی لەد دەدرددبەرە هن  هێزێك  چەكدیر د پێشمەریەی كخورد نەبخودە، بە كخود ئامخانج  ئەدی  تەننخا 

 ".دن  كورد د سەپاندن  دەسەاڵت  كاماری ئنسالم  بودكوشت د بڕ د لەنادبی
 
 
 
 
 

 
 :حەبیب حەسەن سیفەت

 
كە خای  ەكێك   ی سەر بە نادچەی ساما لە شاری درمێ"سننادە"هادداڵتن  خە ك  یوندی " حەبنب حەسە  سنفەت"

ی بە انن  ٥كاتژمێی : "یلە شا ەتحااڵن  ردددیدی كامە كوژ   یوندەكە ا  بودە، بەم چەشنە با ئاژینس  كوردپا دد
هەتخخادی، لەال ە  هێخخزی ئەرتخخش بە هادكخخار   هێخخزە ئن العاتننەكخخان   ی١٣٦٣ی رەشخخەممەی سخخا   ٢٧رێكەدتخخ  

حكخخودمەت  ئنسخخالمن  ئێخخیی  هێخخیش كخخیی ە سخخەر یونخخدەكەما ، لەد نخخادچە ە لەبەر ئەدەی هێخخزی بەریخخیی هەبخخود، 
شنا  هێنا د كامە ێك  بەرچخاد خە كنخا  قا بەسخت كخید د خە ك بەریی نا  لە خا ا  كید، بەاڵم سەرەنجام هێی
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دەسخ نا  كخخید بە ئخخاییر د ئەشخخكەنجەی ینییدەكخخا  د دە انەد سخخت ئەدینەش كە لەنخخاد مخخااڵ  خا خخا  حەشخخار دیبخخود، 
 ".بكوژ 

د چخویر ئخاماییم " حەسخە  د حخاج  حەسخە  سخنفەت"سخەرەنجام ددد مخامم بەنادەكخان  : "حەبنب لە درێژەدی دتنشخ 
لەال ە  هێزەكان  سپای " كامنل بەشنیی، رەشند بەشنیی، بزۆ سنن ئابادی د سەفنەد ن دۆسنن ئابادی"دەكان  بەنا

كەس بخودنە قوربخان  د هەر لەد كخاتەدی دی كخم كە چخودە  ٦پاسدیرینەدە تنیباری  كخیی  د تەننخا لە یونخدی ئخێمە 
 ".سەر تەرم  مامم د   لە لێدی  كەدت د كاچ  ددی   كید

 
 ی "پێشمەریە"بەهای ئەدەی كە یوندەكان  دەدرددبەری سنودر ی اتی هێزی چەكدی " ەتحا ە لەد بادەڕە دی ە ئەد شا

 خیید  د جنا لە ئاییر د   هێزە كورد نەكا  تێناندی دەمانەدە، لەال ە  حكودمەتەدە بە تەدیدەت  پشت یوێ
 ".نەكییدە  ی نەكنا  با جێبەجێئەشكەنجە د كوش ن، هن  چەشنە ئنمكانات د پێدید س ننەك  خزمەتگوی

 
 
 
 
 
 

 
 :بێهزاد سمكۆ

 
لە نخادچەی سخاما بەم چەشخنە بخاس لە ردددیدی هێخیش د " ینگەچخنن" ەكێك  تی لە شا ەتحااڵ  د خە ك  ئادی   

ش  یەالنخ  ئێخیی  چەنخد ن حنزبخ  َ د دەدرددبەری ددیی شا  لە نادچەی درمێ: " كوش اری نادچەكەی خا ا  دەكات
د چەنخخد ن فكخخیی د خخكەی نخخادچە   هەبخخود  د سخخەرقا   " بخخ  دێمخخاكییت  كوردسخخ ان  ئێخخیی  د كخخامە ەدەكخخود حنز

چخخاالك  بخخود  د كامە ێخخك ال ەنگی نخخا  بخخا خا خخا  هەبخخود، حكخخودمەت  ئنسخخالمن  ئێخخیی  دە هەد سخخت بە كوشخخ ار د 
نخادچە ە لەنخاد بەرێخت د فودیی ئەد حنزبانە نەهێلێت د لە بنەڕەتدی شاڕشخ  كخورد لەد چادتیسێن كیدن  خە ك ن

 ".رێگا لە چاالكننەكا  بگیێت
 

بەرددیم لە چەند ن یوندی دەدرددبەری  ی هەتادی٦٣د  ٦٢، ٦١سا ەكان  لە "بێهزید سمكا ئاماژەی بەدەش دی كە 
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د بەتخخا بەت نخخادچەی سخخاما كخخیدەدە كوشخخ اری بەكخخامەڵ لەال ە  هێزەكخخان  سخخەر بە حكخخودمەت  ئنسخخالمن    درمخخێ
 ".د ا  دیدەئێیینەدە رد

لەناد كوژریدەكاندی ژ  د پناد، مندیڵ، الد د پنی د كەسان  بەسااڵچودش هەبود  د با حكودمەت یی نخگ : "دتنش 
نەبود د تەننا ش ێك با ئەدی  یی نگ بود، سەركوت د دیپڵاسنن  خە ك د الدیی كیدن  شاڕش  خە كخ  كوردسخ ا  

بودن  هێزە كورد نەكا  د پش نوین  كیدنخ  : "نس  كوردپا دتنش بود، بێهزید سمكا لە درێژەی لێددینەكەی با ئاژی
خە ك لە پێشمەریە هەمود لەال ە  حكودمەتەدە بنانود بود ، چونكە ئەدی  ئامانجێك  د كە ا  لە كوش ار هەبود 

 ".كە ئەد ش لەناد بیدن  فنز ك  د سڕ نەدەی فەرهەنگ د یمان  نەتەدە   كورد بود
د دەدرددبەری دەیەڕێنێخ ەدە بخا    كەی ئەد هێیشانەی حكودمەت بخا سخەر نادچەكخان  درمخێبێهزید سمكا هاكارێك  د

بودن  شاڕشە  ەك لە ددیی  ەكەكان  دەكود سمكا د كاماری كیددس ا  د یی چدرید   خە ك بە هزری كخوردی ەت  "
چادتیسخخێن كیدنخخ  د دە هەد سخخت نفخخودیی خخخای ننشخخا  بخخدیت د پچڕینخخ  ئەد پێوەنخخد نە بە كوشخخ ار د تاقانخخد  د 

 ".بكات  خە ك  نادچەكە جێبەجێ
 

 بەشێك لە ئاماری كۆمەڵكوژی لە گوندەكانی كوردستان
 

ساڵ دەسەاڵتدیر ەت  حكودمەت  ئنسالمن  ئێیی  یەلێك ردددید، كوش اری بەكامەڵ، ئنعدیم د  ٣٣لە مادەی پ ی لە 
لە شخار، شخارۆچكە د یونخدەكان  كوردسخ ان   یوللەباری  د رەشەكوژ   خە ك  بێ ادی ، چاالكان  سناسخ ، مەدەنخ 

 .ئێیی  ئەنجام درید 
 
د دەركیدن  فن ویی جنهادی خومە ن  با سەر خە كخ  كوردسخ ا  د دەسخپێك  شخەڕێك    ١٣٥٢ی یەالدێژی سا   ٢٢خ 

 .د هێیش با سەر كوردس ا  درێژخا ە  
ی سەر بە شاری نەغەدە "قاڕن "ر یوندی پاش هێیشێک  بێبەیە نانە با سە ١٣٥٢ی خەرمانان  سا   ١١خ رێكەدت  

 .بودنە قوربان  كەس ٦٢
د دسخخودكەندی سخخەر بە شخخاری  ی هەتخخادی كوشخخ اری خە كخخ  ئننخخدرقاش ١٣٥٢ی خەیە خخوەری سخخا   ١٣رێكەدتخخ  خخخ 

 .كەس بودنە قوربان  ٣٥مەهاباد 
ی "قەاڵتخخا "دی د فخخاع  یونخخهەتخخادی كوشخخ اری بەكخخامە   خە كخخ  بخخێ ی١٣٥٢ی خەرمانخخان  سخخا   ١٣خخخ رێكەدتخخ  

 .كەس بودنە قوربان  0٥نەغەدە نز ك بە 
 ی "سافنا "هەتادی بەهای هێیش با سەر خەلك  بێ ادین  یوندی  ی١٣٥٩ی خەیە وەری سا   ٢٢خ رێكەدت  
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 .كەس بودنە قوربان  ١٣نادچەی شنا 
مەجنخخدخان  د سخخەدیی لە نخخادچەی چخخام   هەتخخادی خەلكخخ  یونخخدەكان  قەرەیخخال  ی١٣٦4خخخ بەهخخای هێیشخخ  سخخا   

 .كەس بودنە قوربان  ٢٧مەهاباد لەسەر  ەك 
 دێنەی نەدرۆیی سنە  خ كوش اری بێ

 ی سەر بە شاری "ساردقامنش"كوش اری كیێكارین  كودرەخانەی یوندی  ١٣٦4ی خەرمانان  سا   ٢٣خ رێكەدت  
 .كەس  بێ ادی  بودنەتە قوربان  ١٢باكا  تێندی 

ی "بخا زیدێ"هەتادی لە ئەنجام  هێیش بخا سخەر یونخدی خە كخ  یونخدی  ی١٣٦4ی خەیە وەری سا   ١٢خ رێكەدت  
 .كوژریدی لێكەدتەدە ٩نەغەدە كە 
هەتادی لە ئەنجام  هێیش با سخەر هە ەقخودش، یخێچە د كخاننڕەش لە نخادچەی  ی١٣٦١ی جایەردین  ١خ رێكەدت  
 .كییدەكەسنا  شناسا    ١٣كامە ێك بودنە قوربان  كە هەتا ئێس ا نادی   سامای درمێ
دێمەسخودر، جەعفەرئخخادی د "هەتخادی هێخخیش بخا سخەر خە كخخ  یونخدەكان   ی١٣٦١ی رەشخخەمەی سخا   ٢٥خخ رێكەدتخ  

 ٩ی سەر بە شاری مەهابخاد كە كامە نخك خە خك تێنخدی بخودنە قوربخان ، بەاڵم هەتخا ئێسخ ا تەننخا نخادی "مەرجا 
 .كەسنا  ئاشكیی بودە

 ٢١هێیش كیی ە سەر یوندی چەقەڵ مسخ ەفا لە شخاری نەغەدە د هەتادی  ی١٣٦٢ی خاكەلێوەی سا   0خ رێكەدت  
 .كەس بودنە قوربان 

  هەتادی بەهای هێیش با سەر یوندی پنیینجو  لە نادچەی سخامای درمخێ ی١٣٦٢ی خاكەلێوەی سا   ٧خ رێكەدت  
 .كەس بودنە قوربان  ١٧

لە نخادچەی " یێچخێ د هە ەقخودش"  ی هەتادی كوش اری خە ك  ددد ئخادی ١٣٦٢ی خاكەلێوەی سا   ١٣خ رێكەدت  
 .قوربانن  لێكەدتەدە ١٣  سامای درمێ
چەقەڵ مسخخ ەفا، : "هەتخخادی كوشخخ اری بەكخخامە   خە كخخ  یونخخدەكان  ی١٣٦٢ی خخخاكەلێوەی سخخا   ٥خخخ رێكەدتخخ  
 .كەس بودنە قوربان  0١ی سەر بە شاری نەغەدە تێندی "د یاڕخانە خە نفەلنا  

 .مەهاباد الدی ٥٩ی هەتادی ئنعدیم  ١٣٦٢ی جایەردی  سا   ١٢خ رێكەدت  
د  جبی نخخل ئخخادی، یونخخدەدێڵە : هەتخخادی كوشخخ اری بەكخخامە   یونخخدەكان  ی١٣٦٢ی خەرمانخخان  سخخا   ٢٣خخخ رێكەدتخخ  

 .كەس بودنەتە قوربان  ٦لە نادچەی شنا تێندی لەسەر  ەك " دددئاد
 

 ی سەر بە شاری نەغەدە"قاڕنێ"کوشتاری خەڵکی گوندی 
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 خەرمانان   ی٢0خ رێكەدت  
  ١٢ی نەغەدە "با نزئادی"ی هەتادی بەهای هێیش با سەر خە ك  یوندی ١٣٦٢ی خەیە وەری سا   ١٢خ رێكەدت  

 .كەس بودنە قوربان 
 د دێنسلنا  لە  ، كا كا ، كەرێزەی شكاكا   د ال  چەرخ، حە بێ: خ هێیش د كوش اری دیننش وین  یوندەكان 

 .ەسنا  بودنەتە قوربان ك 04نادچەی نەغەدە كە لەسەر  ەك 
 .كەس بودنە قوربان  ٢4د سەردكان  لە نادچەی شنا ی اتی لە  د كولنج  خ بەهای هێیش باسەر یوندەكان  سافنا  

لە شار د شارۆچكە د  كەس ٢٣٢ی هەتادی ١٣٧4هەتا  ١٣٥٢خ بەپێ  ئاماری جاریدجار لە مەددیی نێوی  سا ەكان  
د تاكەكەسخننانەی  د ئنعدیمە بەكامەڵ  یوللەباری  كیید  د رێژەی ئەد كوش ار  نادچە جناجناكان  كوردس ان  ئێیی 

هەتخادی بەم الشخەدە  ی١٣٧4د لە سخا    كە لەناد ی ندینەكا  بەنهێن  ئەنجام درید  هەتا ئێسخ ا ردد  نەبخاتەدە 
دسخخ ا  بخخودنەتە د توێژەكخخان  كور د تخخاك نك  جنخخادیی یۆرێخخك لە چخخنن  د بەپێخخ  سناسخخەت  بە شخخێوییی جاریدجخخار 

 .ئەس ێنییدە  یناننا  لێ... قوربان  د لە رێگاكان  تەقەی ریس ەدخا لەسەر سنودرەكا  د ئنعدیم د 
  

 بۆ رەشەكوژی و كوشتاری بەكۆمەڵ؟

 
 د كوش اری بەكامەڵ؟ د كوشت  ئاخا با قەتڵ   بەرلە هەمود شت ئەم پیسنارە دێ ە یاڕێ

 دی١٣٥٢ی یەالدێخژی سخا   ٢٢لە بەدژی خە كخ  كوردسخ ا  " اڵ خخومە ن ئخا ەتو "دەركیدن  ف خویی جنهخاد لەال ە  
سخاڵ  ٣٣د هێخیش د رەخسخاندن  دۆخێكخ  ئەمننەتخ  د پالنسخنە كە پخاش ی خاتی لە  دەسپێك  شەڕێك  درێژخخا ە  

 .ئێس اش هەر بەردەدیمە
  

دێخخخنەی نەدرۆیی   ی بخخخێئەم رەدتە لە شخخخێوییێك  د خخخكەدی هەر درێژە خخخا  هەبخخخودە كە دەتخخخویننن ئامخخخاژە بە كوشخخخ ار
الدی مەهابخخاد، ردددیدی شخخەڕ د تێكهە چخخودن  نەغەدە، كوشخخ اری بەكخخامە   یونخخدی  ٥٩خوێنخخاد   سخخنە، ئنعخخدیم  

 .لە نادچەی نەغەدە د دە ا  یوندی د كەی نادچە جناجناكان  كوردس ا  بكە ن  قاڕنێ
 ن، ئنعخخدیم د یوللەبخخاری  د رەشخخەكوژ   بە دتەی شخخا ەتحااڵ ، ی نخخدیننان  سناسخخ  كەلە ی نخخدی  ئخخایید بخخود  كوشخخ

بەڕێخخخوە چخخخودن  دیدیخخخا ەك    خە كخخخ  بێ خخخادی ، هخخخادداڵتن  مەدەنخخخ  د تەنخخخانەت ی نخخخدیننە سناسخخخننەكاننش بەبخخخێ
د ر سخا ەك تێنا انخدی رەچخاد  د هن   اسا  دیپەردەینە هێندێكنا  بە نهێن  د هێندێكنشنا  ریشكادینە بەڕێوە چود  

 .نەكییدە
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ی هەتخخادی كە كوردسخخ ا  رددبەڕددی شخخەڕێك  ٦4د ٥4نەكخخا  لە كوردسخخ ا  د بەتخخا بەت لە دە ەكخخان یۆربەی دیدیا 
نەخوییرید ببودە، رەدت  ئاسا   خا ا  نەدەپێوی د خێیی لەال ە  چەنخد نخوێنەر د ردحخانننەكەدە كە حكخودمەت بخا 

. هخن  پخارێزرێكنش لە یاڕێخدی نەبخودد   ەكال كیدنەدەی بڕ اری كوش ار د ئنعدیمەكان  د اری كیدبخود، دەر دەكخیی  
د خخادە  " ساد  خە اا   د غخواڵمڕەیی حەسخەن ، ددك خور مسخ ەفا چەمخیی ، محەمخمەد الجەدەردی، مەعبخوددی"كە 

 . پلەی ننزیمن  د كە لەد کەسانە بود 
  

نخنەری ئەد ی هەتادی لە ی ندی  بود  د خا خا  لە نخز كەدە ب٦4بە دتەی ئەد ی ندینننە سناسننانەی كەلە دە ەی 
بەڕێوەچودن  دیدیا ەك  فەرمخ  د   ئەد كەسانەی كە بڕ اری هێیش د كوش ار ا  دیدە یۆر  د بەبێ"ردددیدینە بود  

 ".د بە هێنانە بەرباس  ددد پیسنار یرۆ بە ئاسا   ئەنجام درید   اسا   د بە شێوە ەك  رەمەك  
یۆر جخخار ش خە كخخ  بێ خخادین  یونخخدێك لە : "ەكە شخخا ەتحا ەكا  د بەتخخا بەت دیننشخخ وین  یونخخدەكا  بخخاس لەدە د

د فاك ێخك بخا تادینبخار بودننخا   مادەی چەند خولەكدی بەكامەڵ بڕ اری كوش ننا  بخا دەرچخودە كە هنچكخات بە خگە 
ئەسخ ێنییدە، كە نمخودنەی لەم   دڕیی جنخادیی یناننخا  لخێ د بنخی د تەننا بە تخادین  كوردبخود   لەبەر دەس دی نەبودە 

 ".د رەشەكوژ نانە لە مێژددی میۆڤا ەتندی كەم دێنە بودە  ار جارە كوش
 

ی ٦4بەپێ  بە گە د فاك ە فەرمننەكا  كە ئێس ا لەبەر دەست دی  كوش ار، ئنعدیم د یوللەبارین  چاالكان  دە ەی 
د   ن ی خومە ن  لە پیۆسە ەك  بەر(تامل یالخ نار)د نوێنەری  هەتادی لەال ە  ساد  خە اا   دەك حاكم شەر  

د لە دیدیخا ەك  چەنخد خولەكنخدی بڕ خاری كوشخ ن  سخەدی  كەس لە چاالكخان  سناسخ  د خە كخ   لە مخادە ەك  كەم 
 .كیی   بێ ادین  نەتەدەی كورد جێبەجێ

 
 د ژێناسا د لەد بادەڕە دی  كە  د كامە ناسان  بویری كامەاڵ ەت  د جننا ەتە جەنگننەكا   یۆرێك لە شارەیی ا  

د  میۆڤانانەی كەلە كوردس ا  بەریمخبەر نەتەدەی كخورد ئەنجخام درید ، دەڕۆنە چویرچێخوەی ژێناسخا د ئەد كیدەدە نا
د هەمەال ەنەدە هە ە كە  دپخڕ  د كخامەاڵ ەتن  چڕ سڕ نەدەی نەتەدە نەدە كە پێو س   بە لێكخالێنەدە ەك  سناسخ  

ریسخخ نەكان  ئەد ردددیدینەی كوردسخخ ا   هەتخخا ئێسخخ ا حكخخودمەت  ئنسخخالم  رێخخگەی بە لێكخخا ەری  نەدیدە لەم بخخارەدە
 .باەنە ردد

 
 ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ١٥: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : سەرچادە
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لەبەر ئەوەی خومەینی مەقامێكی مەزهەبیی هەبوو ئەو بڕیارە  :عەبدوڵاڵ حەسەن زادە

 بە فتوا تەعبیر كرا
 
 
 
  
 
 
 
 

 خخخخومە ن  ئەدەی كخخخییلەبەر تەعبنخخخی ف خخخوی بە بڕ خخخارە ئەد هەبخخخود نخخخ مەیهەب مەقخخخامێك  خخخخومە ن  ئەدەی لەبەر
 .نەدی خە ك  عام  د قەتڵ ف ویی نا ئەیەر كیی، تەعبنی ف وی بە بڕ ارە ئەد هەبود مەیهەبن  مەقامێك 

 
دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە چاالكی سیاسی لە پێوەندی لەگەڵ روودای 

 :ی كوردستان٠٥٣٢الوێژی ساڵی ی گە٨٢
 

 ف ویی كە بنننما  بەاڵم دەكید، بیی ەت  پێكەدەژ ان  لە باسە دتەكانندی د لێددی  لە بەردەدیم خومە ن : كوردپا
 لەیەڵ بود كید  دژی ەت   ا  هەبود مەیهەبن  سەرچادە ەك  بڕ ارە ئەم ئاخا لێكەدتەدە، ی١٣٥٢ی یەالدێژی ٢٢

 ئاریدە؟ هاتبودە دەدردبەرەكان  لەیەڵ ریدێژ ئەنجام  لە خامە ن  بڕ ارەی ئەد دی ە پێ ا  ئێوە كورد؟ پیس 
 
 خخومە ن  لەال ەكەدە كخید، دەری" قخوی كخل" فەرمانخدەی دەكخود خخومنەن  كە فەرمانەی ئەد :ییدە حەسە  ەبدد اڵع

 د ئەدە ئەمخیی لەژێخی نخادن هەمخود كە كیدبخود حخا   دی خا  دەدرددبەرەكەی پاشخا  ئێیینخدی لە بود دەسەاڵت تەننا
 حخا   ئەد خا  كە ئەدینەی دەكە ، بڕ ارەكخان  لە سخەرپێچ  كە بخود  پە خدی  اخ  خە كێك  كوردس ا  لە تەننا

 ئاژیدە خخا  كە كەمخخن تخخاقمێك  تەننخخا كوردسخخ ا  لە بخخود ئەدە  ەكنخخا  تێگە انخخدبود خییپنخخا  جخخار ددد بە كیدبخخود
 كوردسخ ا  خە كخ  كە تێگە انخدبود دی خا  د كەشخەدە لەال ەكخ  ەكە ،د ئەد فەرمانەكان  لە سەرپێچ  د نادەتەدە

 لەال ەكخ  د كوردسخ ا  سخەر بخكەنە هێخیش چەكخدیرەكا  هێخزە هەمخود دی فەرمخان  كە بخود ئەدە بێخزیر  تاقمە لەد
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 بیی ەتخ  لە كیدننش  باس مەسەلەی. بكەنەدە تەسلنمنا  د بگی   اخننەكا  كە دەكید خە ك لە دیدیی د كەشەدە
 هەمخود بیی ەت  لە باس  د دەییت شا حەمەڕەیی دەسەاڵت  لە رەخنەی د نەبود دەسەاڵتدی لە ئەدكات كە بود ئەدە

 كخید  ژ خا  مەبەسخ   بە كخود نەبخود، ئێیی  یەالن  ماف  كیدن  دیبنن بیی ەتنە لەد مەبەس   د دەكید موسڵمانا 
 .بود خومە نندی ئنسالم  لەژێی

 
 كەلە دی هەدڵ یۆرمخا  ئخێمە:  دە خێ بخاتەدە، بخاڵد د چخاپ كە هانخدی رۆژنامەی كەلە ن خومە  دتانەی ئەم: كوردپا

  دەبخێ كە یخوت پخێم د كخید بانخگ سنەم ئەدكات  پارێزیاری  ودنس  خام با تەنانەت د نەبێت سای شەڕ كوردس ا 
 خخاش بخاری تێكچخودن  بەنیخخ   نخابێ ئخاریمنە د ئاشخ   ئەد بەاڵم ببێت، سەقامگنی ئاریم  د ئاش   كوردس ا  لە

 دیدە، ئەشخییر سخەر با بڕ ارەما  ئەد ئێمە دتود ەت  نادبیید ببێت، تەدی كورد مەدەنن  خە ك  ئاسا ش  د بژێوی
  چنە؟ بارەدە لەم ئێوە ریی

 
 ئەیەر كیی، تەعبنی ف وی بە بڕ ارە ئەد هەبود مەیهەبن  مەقامێك  خومە ن  ئەدەی لەبەر :ییدە حەسە  عەبدد اڵ

 جێخخخا لێخخخك خە كخخخ  لەیەڵ سناسخخخننەكا  هێخخخزە كە ئەدەی لەبەر بەالم نەدی، خە كخخخ  عخخخام  د قەتخخخڵ یف خخخوی نخخخا
 كوردسخخ ا ، خە كخخ  سخخەر بخخا كخخیی تەعبنخخی ف خخوی دەكخخود فەرمخخانە د حخخوكمە ئەد نەبخخود، ئاسخخا  كخخارێك  كیدنەدە خخا 

 ددی   د یەمارۆ سیەتا وتدە  ئەد دەد ست چ  غە یە  ا  ودنس  لە خومە ن  كە بود ئاشكیی د ردد  یۆر پاشاننش
 . موییكیە

 
 بود؟ چ  نەدەكیینەدە جنا لێك سناسننەكا  هێزە د خە ك كە ئەدەی هاكاری: كوردپا

 
 د دەس ە دەكود ش ێكنا  هن  د دەكید دیدی كوردس اننا  خە ك  هەمود دیخوییی ئەدی  چا  :ییدە حەسە  عەبدد اڵ

 .بود كورد خە ك  سەر كیدنە هێیش دیتای بە حنزبەكا  سەر با حكودمەت هێیش  د نەدەد ست خا ا  با ییددپ

 
 هێخزە دی ە پێخت د چخنە؟ كخورد سناسخننەكان  هێزە ئەدكات  كیدەدەكان  لە رەخنەت بێال ە  كەسێك  دەك: كوردپا

 نە انكید؟ كە بكە  كورد سناسننەكان  مافە دەد هاتن  با باش ی كارێك  چ دە ان وین  سناسننەكا 
 

 تەسلنم حنزبەكا  كە بود ئەدە  ریبگنیێ كوردس ا  سەر با هێیش دەكیی كە ر گا ەك تەننا :ییدە ە حەس عەبدد اڵ
 قەتڵ د نە با نەبود رییی د كەش سایمانەكان  لە خومە ن  د بانا ە ملكەج  دە وت ئنسالم  كاماری هەرچ  د بن
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 دەیینخ ، خخومە ن  كچخ  د كخوڕ بە  خا خا موجاهخد ن كە ئەدەی  خا  ال ەنگیەكخان ، د تخودە حنزبخ  كیدنخ  عام د
 . دی  بیدن  لەناد فەرمان  بەاڵم

 
 شا سخ ەی ئەد خش كە ببخا  تەسخلنم دەبخا ە یشخ   بە بەاڵم بێخت لەسەر جویئنا  رەخنەی سناسننەكا  هێزە رەنگە

 .ننە ئایید اویی ئننسان 
 

 ٢4١٢ی ئاک ابەری ١١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : سەرچادە
 

--------------------------- 

 
 گەاڵڵەى هەشت خاڵیی شاری سنە لەژێر كاریگەری كۆمەڵەی كۆمۆنیستدا نووسراوە

 
 شخاری خخا ن  هەشخت یەاڵ ەى نودسخییدە كاماننسخ دی كخامە ەی كار گەری لەژێی سنە شاری خا ن  هەشت یەاڵ ەى

 د كوردسخ ا  خە كخ  دێماكییتنكەكخان  د سخ ە هەم لەدێخدی د نودسخییدە كاماننس دی كامە ەی كار گەری لەژێی سنە
 .بەرباس هاتبودە خانودسنندی چارەی شكڵ  لە نەتەدی ەت  ماف  هەمنش

 
دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا لەگەڵ سەید ئیبراهیم عەلیزادە، سكرتێری كۆمەڵە، شاخەی كوردستانيی 

 :ی كوردستان٠٥٣٢ڵی ی گەالوێژی سا٨٢حیزبی كۆمۆنیستی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ روودای 
  
 
 
 
 
 
 

 نخنە، لخێكەدتەدە ی١٣٥٢ی یەالدێخژی ٢٢ كە خخومە ن  ف خویی منخژددی ال ەنخ  شخنكیدنەدەی ئێمە مەبەس  : كوردپا
 دەكود جنادییی باچودن  د بنی یەالدێژ شەدە ی٢٢ ردددیدی لە هەردەها د ئێیی  شاڕش  ددیی كەلە ئەدە ە بە كود

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgn6Pl5YHWAhUGPBoKHfR5CRQQjRwIBw&url=http://zagrospost.com/category/interviews&psig=AFQjCNHM1pqNWTfndNypTpNwxIrCfs_RXQ&ust=1504279959449256
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 سناسخخخنە هێخخخزە هەبخخخود، حویدر خخخا  كوموننسخخخ نش یحزیبخخخ  تەنخخخانەت د یڵلنبخخخی نخخخنمچە لنبخخخییڵ، ریسخخخت، چەپ،
 هێخخزە دیخخخوییی د د سخخت دی ە لێخخیە پیسخخنارەكە بخخود، شخخەفاف د ردد  حكخخودمەت لە دیدیكار خخا  ناسنانالنسخخ ەكا 

 بود؟ چ  كاتەدی لەد كامننس ەكا 
 

 هەم لەدێخدی د نودسییدە اماننس دیك كامە ەی كار گەری لەژێی سنە شاری خا ن  هەشت مادەی :عەلنزیدە ئنبییهنم
 هخخاتبودە خانودسخخنندی چخخارەی شخخكڵ  لە نەتەدی ەتخخ  مخخاف  هەمخخنش د كوردسخخ ا  خە كخخ  دێماكییتنكەكخخان  د سخخ ە

 لەال ە  شخاڕش دەسخ كەدتەكان  خەر كە كە كیدبود بەدە هەس   شاڕشدی سەرەتای لە هەر چەپ رەدت  د بەرباس
 خە خخكەكە چخخونكە كوردسخخ ا  لە بەاڵم ، بكخخیێ كخخارە لەم بەریخخیی  دەبخخێ د  دەكخخیێ قخخارخ ئنسخخالمننەكانەدە هێخخزە

 لە بەاڵم هەبخود، رید كخاڵ د چەپ هێخزی كوردسخ ا  لە هەردەهخا د دیدەدە ئەد نەكەدتبخودنە بود سوننە مەیهەبنا 
 بخا شهێخی دەاڵمخ  ئەدەی هخای بودنە ئەمانە كە هەبود بەرخودی  پێشننەی كوردس ا  لە د نەبود د كە شوێنەكان 

 سخخەنگەری چخخودنە خە كخخ  د بخخود ئێخخیی  شاڕشخخ  درێخخژەی دی رددی كوردسخخ ا  لە ئەدەی د بخخدرێ ەدە كوردسخخ ا  سخخەر
 .شاڕش دەس كەدتەكان  پاریس ن  های ببێ ە كە خودموخ ار ەدە

 
  د بود دەیمە  یۆر نادەڕیست رۆژهەاڵت  لە ئنسالم  شاڕش  نمودنەی كە ئەدەی ییتن  لەبەرچاد بە: كوردپا

 شخێوییەی بەم كاماننسخ   مەسخەلەی  خا  چەپ بخود ، مەیهەبخ  خە كخ  كوردسخ اننش دیننش وین  یۆربەی ردەهاهە
 بە كە ئەدەی هخای نەبخودنە هاكخارینە ئەد ئێخوە بخڕدیی بە بخود ، نخاما لەیە خ  خە كخ  د نەكییبود تار   ئەمڕۆ
 كافی؟ بڵێن هەبود كاماننس نا  بەرنامەی كە چەپەكا  هنزە

 
 د خكە هێزەكخان  بخاق  د دەكخید ئامخادە بەرەنگخاری بخا خە ك  كوردس ا  لە چەپ هێزی تەننا :ەلنزیدەع ئنبییهنم
 بە تخخایە رێژ مخخ  لەیەڵ خایونجانخخدننا  دەهمخخ  بە كخخود نەدەكخخید، ئامخخادە  بەربەرەكخخانێ بخخا خە كنخخا  نەتەننخخا
 ئنع بخخاری بە چەپ هێخخزی د دەكخخید تادینبخخار ئخخاژیدەیێڕ بە چەپنخخا  هێخخزی د دەكخخیدەدە بخخاڵد یە شخخ ود دەسخخەاڵت

 .نا  ا  هە ە مەیهەب بە بادەڕی ئا ا كە ئەدەی نەك ناسیی، خە كەدە لەال ە   بەربەرەكانێ

 
 تەحەمخودل  پخێ ئەد شخ  ئنسخالم  كامخاری تەنخانەت حكخودمەتەدە پخاڵ چخودە بخود ئنسخالم  هێزێك  كە ییدە موف  
  تەنانەت د هات بەسەر چننا  دەركید نادبانگنا   نەكا چویر كانگیە بە كە ئەدینەی چارەنودس  هەردەها د نەكیی

 .كوردس ا  سەر با هێیش با بود بنانود ەك رید كال د چەپ هێزی بودن  كە بادەڕەم ئەد لەسەر من تودە، حنزب 
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 ئێخخوە بخخڕدیی بە تخخا بەت، بخخانە ەك   خخا  رۆژێخخك بكخخیێ ە یەالدێخخژ ی٢٢ نەتخخوینییدە ئنسخخ ا هەتخخا بخخاچ : كوردپخخا
 ئەد كیدنخ  ننشخا  دەست لە بود  رێگی چەندە هەتا حنزبەكا  فكی ەت  د بەرنامە دەكود كوموننزم د نزمناسنانال

 رۆژە؟
 

 رۆژەدە لەد چخونكە كخورد خە كخ  بخا شخادی د خاش  رۆژی بكیێ ە  دەبێ رۆژە ئەد من بیدیی بە :عەلنزیدە ئنبییهنم
 كخورد خە كخ   دەبخێ د هە ە درێژەی  بەربەرەكانێ ەك سەلماندددە ئێییننا  حكودمەت  بە كورد خە ك  ئێس ا هەتا

 جنخادیی ئنسخ ییتنژ ك  بخودن  كە بڵخێم دەتوینم رۆژە ئەد با  ەكدەنگ  نەبودن  لەبارەی. بكات رۆژەدە بەد شانایی
 منللنخخ  شخخاریی" نخخاد بخخا سناسخخننەكا  هێخخزە لە  هێنخخدێ چخخودن  دێخخنە بخخا هاكارەكخخانە، لە  ەكێخخك حنزبەكخخا  لەنێخخو

 خەبخخات  لە بخخاس كە ئێسخخ ا  خخا  هەبخخود، تەنخخگ بەرچخخاد یۆر ناسنونالنسخخ   شخخودری ەدی ئەد نخخاد كەلە" موقخخادمەت
 بخاس لە مەبەسخت بكخات چارەسخەر كخورد مەسەلەی  دە هەدێ د چەك دیدەتە دەس   كە هە ە حنزب ، دەكیێ مەدەن 
 .بن رێگی ادبەشدیه پاڵتفاڕمێك  بەریمبەر لە دەتوینێن ئەدینە هەمودی كە ئەدە ە ش انە ئەم كیدن 

 
 بێت  ا  د نننەكا  مەسەلە بە بادەڕی د پابەند كە نەبود كەسێك خومە ن 

 
 بخا هێخیش لە ئێیی  سەرەكن  بێ مەبەس    ا  د نننەكا  مەسەلە بە بادەڕی د پابەند كە نەبود كەسێك خومە ن 

 ناسخكەدی دۆخە لەم كە امە ە ەكخ د دێماكییت حنزبەكان  مەبەست بە كود ننە، پەژیك كوردس ا  سنودرەكان  سەر
 .بدیت ال ا  پێش ییتود انەتە ئێس ا كە مەدەننەی د سناس  خەباتە لەد د شەڕەدە مە دین  بكێشێ ە ئەدیننش

 
 ٢4١٢ی ئاک ابەری ١١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : سەرچادە

 
---------------------------------- 
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دەریی كوردپا لەگەڵ دوكتور عەلیڕەزا نووری زادە، رۆژنامەنووس و شرۆڤەكاری وتووێژی ئاژانسی هەواڵ
 :و فەرمانی خومەینی بۆ هێرش بۆ سەر كوردستان ٠٥٣٢ی گەالوێژی ٨٢سیاسی، لەبارەی 

 
 
 
 
 
 

 دی  بخادەڕە لەد كخورد غە خیە د كخورد سناسخننەكان  كەسا ەتننە د چاالكا  لە كامە ێك ییدە نودری بەڕێز: كوردپا
 بە كخود نەبودە، جنهاد بڕ اری  ا  مەیهەب ، ف وی ەك  خومە نننەدە لەال ە  كوردس ا  سەر با هێیش بڕ اری كە

 بخارەدە لەم ئێخوە ریی بخودە، كوردەكخا  د كوردسخ ا  سخەر بخا هێیشە لەم هە ە ە لێكدینەدە ەك  د تێگە ش ن ئەدە
 چنە؟

 
 مخن بەڕیی ، نخادرێ موسخڵمانا  بەدژی جنهخاد فەرمخان  هنچكات د نننەدە ردینگەی لە د بنەڕەتدی لە :ییدە نودری. د

  ەكجخارەكن  نخابودت  بخا د سناسخ  تەدیدەتخ  بە بڕ خارێك  خخومنننەدە لەال ە  كوردسخ ا  سخەر بخا هێیش بڕ اری
 خە كخ  تەدیدی لە هێیشخە بەد د سخ   خومە ن . نادچە ە لەد بود حكودمەت د دەسەاڵت كیدن  پ ەد د كوردس ا 
 .بكاتەدە تا ە رێژ م دژبەری سناسننەكان  حنزبە بەتا بەت د كوردس ا 

 
 د خكە شخ ێك  هەر  خا  د نننەكخا  مەسخەلە بە بخادەڕی د پابەنخد كە نەبخود كەسخێك خخومە ن  د كەشخەدە لەال ەك 

 خخای هێخزی د دسخەاڵت دین  ننشا  تەننا كوردس ا  سەر با هێیش بڕ اری لە ئەد سەرەكن  ئامانج  بە كود بێت،
 .كوردس اندی بەسەر بود ئنسالم  كاماری رێژ م  بودن  ییڵ ردەهاهە د

 
 د بنخخیۆكە  خخا  حنخخزب، چەنخخد كوردسخخ ا  لە چخخونكە خخخومە ن ، حكخخودمەت  بخخا بخخود جنخخدی مەتیسخخننەك  كوردسخخ ا 
 هەردەهخخا د مەیهەبخخ  تخخوێژی تەنخخانەت د كخخامە ە دێمخخاكییت، حنزبخخ  بخخود ، چخخاالك  سخخەرقا   جنخخادیی ردینخخگەی
 خا خخا  الی بخخا كوردسخخ اننا  خە كخخ  تەدیدی كە بڵێخخنن  دەكخخیێ د دەكخخید چاالكننخخا  د خخكەش اخخییدیرێك چەنخخد ن

https://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBicyz5YHWAhWD2hoKHSsoAXQQjRwIBw&url=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&psig=AFQjCNHhJP-GeloWwWRbHEpcP5UqvmtakA&ust=1504279874268971
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 كەم ی هەلومەرجەدی لەد چونكە ئەژمار، دەهاتە خومە ن  رێژ م  با جندی مەتیسننەك  دەك ئەمەش د ریكێشابود
 د سناسخننەكا  حنخزبە بخودن  ەكەل هەبخود خەباتگێڕ ە خا  توینخا نە د دیە ئەد كوردس ا  دەكود ئێیی  لە شوێنێك

 .دەییت سەرچادەی فكیەدە بەرهەمهێنان 

 
 دەكخخود كوردەكخخا  لەنخخاد قاسخخملود ددك خخور نەمخخی دەكخخود كەسخخا ەتننەك  د سخخنما بخخودن  باسخخانە ئەم هەمخخود لە بەدەر

 ومە ن خخ. ننشخ بود  لخێ تیس  خومە ن  كە ئەژمار دێ ە یی نگەكا  هاكارە لە تی  ەكێك  بە سناس ، رۆشنبنیێك 
 .لەریە بااتە دەسەاڵت سنس م   دەتوینێ قاسملود دەكود كەسێك  سناسن  بەهێزی حزددری كە دە زین 

 
 سخخەركامار ش پاسخخ   كە دەبێخخت دەرفەتەی د توینخخا   ئەد قاسخخملود كە سخخەلمێنییبود خخخومە ن  بخخا مەسخخەلە ە ئەم

 دێمخاكییت  حنزبخ  بە تەننخا ئەد  سخ ن خاشەد د بخود مخادێڕ  د رۆشخنبنی كەسێك  قاسملود چونكە بكات، مسایەر
 دەنگ  كوردس ا  لە رێبەری خوبیێگان  مەجلنس  هە بژیردنەكان  كەلە د  ما  د نەبەس ییبود ئێیینەدە كوردس ان 

 ئێیینخخدی ئاسخ   لە تەنخخانەت د بخود بەری د خاشەد سخت كوردسخخ اندی خە كخ  لەنخاد قاسخخملود. بەدەسخ هێنا م مخانەی
 د حنخزب یۆر هەردەهخا ، بخود سناس  چاالكان  د حنزب د رەدت پەسندی جێگای ناسیید،  سناسن سنما ەك  دەكود

 .دەكید چاالكننا  كوردس اندی لە سناس  رەدت  د رێكایید

 
 سناسخخننەكان  حنخخزبە دیتخخا ەك بە د دژبەری  ئاسخخت لە ئێخخیی ، حكخخودمەت  پڕەننسخخب  دەبننخخنن هەردەك :کوردپخخا

 كە دەبننخخنن د نەهخخاتودە بەسخخەردی یخخاڕینێك  هخخن  كوردسخخ ا  لە اسخخننەكا سن حنخخزبە بەتخخا بەت د ئاپای سخخنا 
 نادچە، لە شەڕ نانەدەی دیدەتە دەس  " پەژیك"كوردس ا  ئاییدی ژ ان  پارت  بودن  بنانودی بە ئێیی  حكودمەت 

 ە؟نن كوردس ا  لە پێشود كوش اری د سەركوت سناسەت  هەما  درێژەی خوێناد نانە كار ئەم هاكاری ئاخا
 
 ریسخ ای لە د ئامانجخدیر شخێوەی بە چاالكننخانە د هەدڵ ئەم هەمخود نخنە، دی شخێوە ەك هن  بە نا، :ییدە نودری. د

 كخورد د خكەی حنزبەكخان  لە دی  یەربە با دەرفەتێكە د یەمننە رەخساندن  د دی ە نادچە بەسەر نفودیی د دسەاڵت
 كە قەنخخخخد ل كوێسخخخخ ان  لە ییددپێخخخخك  خخخخا  زبحنخخخخ ننزیمنخخخخ  بەرتەسخخخخك  حخخخخزددری ئەدەی لەبەر نخخخخادچەدی، لە

 بخا جندی مەتیسننەك  ببێ ە  ناتوینێ دەبننێ ەدە، خای نادچەدی لە سەرەتا   پێكدیدین  چەند لە چاالكننەكاننا 
 مەبەسخخ   بە تەننخخا چاالكننخخانە جخخارە ئەم د تێگە شخخ ودە لەمە لەمێخخژە یۆر ئێخخییننش هەردەهخخا د ئێخخیی  رێژ مخخ 

  هەس   پەژیكنش خودی دەچن، بەڕێوە كوردس ا  هەرێم  حكودمەت  تەنانەت د نادچە  هادكێشەكان شێویندن 
 .كیدددە مەسەلە ە بەم
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 هەرێمخخ  سخخنودر نەكان  نخخادچە سخخەر بخخا ئێخخیی  حكخخودمەت  هێیشخخەكان  كە دی  بخخادەڕە لەد ئێخخوە  خخان : كوردپخخا
 ؟ننە بەرەنگاربودنەدە ا   ا  پەژیك، بیدن  لەناد مەبەس   بە كوردس ا 

 
 تەننخا شخەڕەكە، مە خدین  كخیدنەدەی بەر ن خی د هێیشخانە لەد ئنسخالم  كامخاری سخەرەكن  ئامخانج  :ییدە نودری. د

 سخەرەكن  مەبەس   بەاڵم ئاسانە، یۆر توركنەدە د ئێیی  لەال ە  پەژیك لە قەند ل كیدن  چاڵ دەنا ننە، پەژیك
 خەبخاتە لەد د شخەڕەدە مە خدین  بكێشێ ە ئەدیننش دیناسكە دۆخە لەم كە كامە ە ە د دێماكییت حنزبەكان  ئێیی 

 چونكە. بكات پەلكێشنا  نەخوییرید شەڕێك  ناد با د بدیت ال ا  پێش ییتود انەتە ئێس ا كە مەدەننەی د سناس 
 خخخای جێگخخای تەدیدەتخخ  بە ددننخخادی ئاسخخ   لە حنخخزبە ددد ئەم د پلاماسخخن  د مەدەنخخ  سناسخخ ، خەبخخات  ئێسخخ ا

 ئێس ا عەی زی خالند د موه ەدی هێجیی، دەكود رێبەرینێك   ا . تودڕە ە كارە بەم ئنسالمنش ریكاما د كیدۆتەدە
 لە بە كخود هە ە، كخورد نەتەدەی لەنخاد شخناد ا  د بەری پێگە ەكخ  خا خا  حنزبەكخان  سخكیتێیی دەكخود نەتەننا
 كاماری د هە ە رۆ نا  دننادی د ەنادچ سناسننەكان  هادكێشە لە كورد بزددتنەدەی رێبەرین  دەكود ددننادی ئاس  

 خەبخخات  هەمخخا  كە خەبخخات لە قانخخاغە ئەم بخخودە لەدنێخخك هەر بە د بشخخكێنێت پخخێگە ە ئەم  دە خخهەدێ ئنسخخالمنش
 . بەرێت بەالڕێدی سناسننە د مەدەن 

 
 كخخامە ێك  بەد هخخاتود ، ئنسخخالمننەدە كامخخاری تاپاانەكخخان  هێیشخخ  ئەنجخخام  كەلە ی انخخانەی ئەد بخخدە  سخخەرنج
 ئەم قوربخخانن  تەننخخا پەژیكخخن؟ ئەنخخدیمان  ئەدینە مەیەر دیمخخاد، منخخدی   د ژ  نخخادچە، یوندنشخخننان  لە بەرچخخاد

 بخاچ  كە ئەدەی بنخانودی بە ئێخییننش رێژ مخ . بخود  ئخادیرە خا خا  یێخدی د ماڵ كەلە نادچە  خە ك  مەسەلە ە
 خخخای تاپبارینەكخخان  د تانخخك بە چا ،هخخاتو سخخەرقا   كوردسخخ ا  سخخنودرەكان  د قەنخخد ل كوێسخخ ان  لە كامە ێخخك

 . كیددد  ئادیرەی  ا  كوش ودە یوندنشنن  بێ ادین  خە ك  لە كەس سەدی 

 
 لەد كە كخورد سناسخنەكان  هێخزە د مەدەن  خە ك  باچ  یەالدێژدی ی٢٢ فەرمان  جەر ان  لە ئێوە بەڕیی: كوردپا
 كخیی  ئنعخدیم  خا  قوربخان ، بخودنە بخانەدە بەد شیۆر خ خە كێك  د دریبود  ییێ پێكەدە هەبود حزددر ا  كاتەدی

 كوژری ؟ شەڕینەدی لەد  ا 
 
 كوردسخ ا  كامە گخای هە قخواڵدی د بخود  خە كخ  حنزبگەلێكخ  كورد نەكخا  حنخزبە كە هخا ەی بەد :ییدە نودری. د

 لە كتوێژێخخ هەر كە ئەدەی هخخای بخخودنە هەلخخومەرجەدی لەد كورد نەكخخا  حنخخزبە فیەچەشخخنن  د جاریدجخخاری بخخود ،
 تی  ەكێك . نەبود  جنا لێك حنزبەكا  د مەدەن  خە ك  چەشنە بەم د تا بەتەدە حنزبێك  بە بدە  پاڵ خە ك
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 د فكخی نەبخودن  بخدیت، كوردسخ ا  سخەر بخا هێخیش بڕ خاری خخومە ن  كە ئەدەی بخا هاندەر بودە كە هاكارنەی لەد
 د كەس سناسخخننەكاندی حنخخزبە ویرچێخخوەیچ لە دەبننخخنن كە چەشخخنێك بە كوردسخخ ا ، لە بخخود مەیهەبخخ  بنخخیۆكەی
 كەسخێك تەننخا. نەبود یاڕێدی لە بگێڕی، كاری رۆ   مەیهەبننەدە بویری لە  ب وینێ كە كار زما د ناسیید سنما ەك 

 چخادەڕدیننەی ئەد ئەدە خش كە بخود حوسخێن  عنخزەد ن شخێخ هەبود مە دیندی لە مەیهەب  د سناس  رێبەرێك  دەكود
 .تنەها بەدی لێدەكیی كە

 
 د فكخخخی هە گخخخیی كخخخامە ە د دێمخخخاكییت حنزبخخخ  ددد ی خخخاتی هەمخخخوی  لە سناسخخخننەكاننش رێكاخخخییدە د هێخخخز لەنخخخاد

 ئەد كە ئەدەی بخا بخود تخی هاكخارێك  بودننخا  الئنك د مەیهەب  فكیی نەبودن  د بود  د دێماكییتنك ردینگە ەك 
 .بەرباڵد هێیشێك  ببێ ە د بگیێ ەدە  ەكال خومە ن  فەرمانەی

 
 ٢4١٢ی ئاک ابەری ١١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : چادەسەر

 
---------------------------------- 

 
 

 مەسەلەی تەجزیە تەڵەبیش بەشێكە لەو تۆمەتانەی حكوومەتی خومەینی
 

 
  
 
 
 
 
 

 لەد ێكەبەشخ تە ەبخنش تەجز ە خومە ننمەسەلەی حكودمەت  تامەتانەی لەد بەشێكە تە ەبنش تەجز ە مەسەلەی
 پخخاڵ دریدتە د پێگە شخخ ودە پاشخخا ەت  رێژ مخخ  د ك خخاتار   منییتخخ  دەكخخود كە خخخومە ن  حكخخودمەت  تامەتخخانەی

 .كورد نەتەدەی
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دیمانەی ئاژانسی هەواڵدەریی كوردپا لەگەڵ مستەفا هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێمۆكراتی كوردستانی 

 :ی كوردستان٠٥٣٢اڵی ی گەالوێژی س٨٢ئێران لە پێوەندی لەگەڵ روودای 
 

 لەال ەكخ  د سناسخننەكا  هێخزە لەال ەكەدە ، تێخدەپەڕێ یەالدێخژدی ی٢٢ ردددیدی بەسەر ساڵ ٣٢ بە نز ك: كوردپا
 پودشخخخا ، كەفە  جامەیخخخا ، سخخخناە ئننقالبخخخ ، موجاهخخخد ن " نخخخادی لەژێخخخی ئێخخخیی  حكخخخودمەت  هێزەكخخخان  د خخخكەدە

 هێخزە كە بخود حا ێكخدی لە ئەمە ریدەسخ ابود ،  ەك یدی بەریمبەر لە" ئنسالم سپاهنان  د ئنمام خەت  خوێندكارین 
 قە ەم لە جودی ناخویی بە هێخزینەی ئەد خخومە ننش د دەكخید كورد خا  خە كخ  دیخاییی د د ست دیدیی سناسننەكا 

 بەم دشخە ە ئەد تویننخا  باچ  دی ە لێیە پیسنار هە ە، درێژەی ئنس اش هەتا ئەدكاتە ا  سناسەتەی ئەد د دەدی
 هخخای بخخودە سناسخخننەكا  هێخخزە ئەدكخخات  عەمەلكخخیدی كە دی  بخخادەڕە لەد رۆشخخنبنی  هێنخخدێ چخخا  بخخاە ؟  جخخێ شخخێوە

 ردینگە ە؟ ئەم جێگیتن 
 

 كە بەشخێكدی هەر لە كخورد نەتەدەی كە مانخا ەی بەد تە ەب  تەجز ە كە بڵێم ئەدە با پێشدی لە :هنجیی مس ەفا
  كەدیبود خا ەت ، ماف  ئەدی دە هەدێ خای كە شێوە ەك هەر بە بكا ید ار خای چارەدنوس   بنهەدێ كییدە دیبەش
 لەد بەشخخخێكە تە ەبخخخنش تەجخخخز ە مەسخخخەلەی. بكە خخخن تەفسخخخنیی مەنفخخخ  شخخخێوەی بە كە دینخخخنە مەسخخخەلەكە لێخخخیەدی

 ئەد هەمخود كە پاشخا ەت ، رێژ م  د ك اتار ەتەكان  لە بەشێك منییتگیی دەكود خومە ن  حكودمەت  تامەتانەی
 بخود  دیبەسخ ە د تە ەب تەجخز ە تخامەت  بە كورد ا  غە یە چ د كورد چ ئێیین  مافاوییەی د ئایید اویی خە كە

 كە بخود حا ێكخدی لە ئەدە بێخت، ئادەاڵ خە ك  كوش ن  با ی اتی دەس نا  هەتا دەكید تادینبار ئێیی  ددژمنان  بە
 پخودچەڵ درۆ نخنە د كخارینە چەدیشخە ەبلنغخاتەت ئەد كە نەبخود ئەدە خا  ئنمكانخات  د كە نەتەدەكان  د كورد یەل 

 .بكەنەدە

 
 ئایخادیری بنەڕەتخدی لە خە خكەكە لە بەشخێك جوغییفنخا   بەر نخ  د پانخا   د حەشخنمەت یۆر   های بە ئێییننش

 مەیهەبنخدی دشخك  تەعەسخوبات  لەژێخی خومە ننخدی سخەردەم  لە بەتخا بەت د خكە بەشخێك  نەبخود ،  ەك خیی دۆخ 
 قبو نخا  بخكەنەدە لخێ بنیی ئەدەی بەبێ ئەدیننش بنگوتبا ە خومە ن  تا بەت  بە حكودمەتە ئەد سەرین  هەرچ 

 بە. دەهخات بەكخار ئێیینخ  د خكەی نەتەدەكخان  بخاق  د كخورد مافاوییین  با تامەتێك دەكود دشە ە ئەد با ە بود،
 هەم د ئێخیی  لە هەم خە ك  هاشنار  دیپاشنوە، ددننای هەمود خێیی پێوەند   كە بەتا بەت  د یەما  تێپەڕ ن 

 یۆر د كەم ئێخخیی  كوردسخخ ان  لە كخخورد ئاپای سخخنان  هێزەكخان  لەدینە بخخێجگە سخخەرێ، چخخاتە ئێخخیی  دریدسخێنەكان 
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 ئنن ێینێخخت د تەلەڤنز خخا  دەكخخود یشخخ   رییە ەنخخ  خخخادەن  بە بخخود  ریبخخیددددی سخخااڵن  مخخادەی لە هەركامە خخا 
 .باچونانە د بنی ئەد كیدنەدەی پوچەڵ سەرلە دیبنێن یۆر كار گەر نەك  تویننو انە

 د ئێیینخ  د خكەی نەتەدەكخان  بخاق  لەیەڵ ئێخیی  كخوردی ئاپای سخنان  هێزەكخان  كە پێوەنخد نانەی ئەد هەردەها
 پێم دیهاتوددی لە د بودە الدیی رۆژ بە رۆژ فكیە ئەد ییتود انە ئێیینننەكا  سناسننە كەسا ەتنە د رێكایید لەیەڵ
 .دەبێت الدیی ی اتی ش دیبێت

 
 یاڕینكخار نەك  كخورد بخزدتنەدەی  تێخدەپەڕێ یەالدێژ ی٢٢ ردددیدی لە ساڵ ٣4 لە ی اتی كە ئەدەی بەپێ : كوردپا

 كامخاری هێیشخ  ریییتنخ  بخا تا بەت كارێك  چ دە ان وین  سناسننەكا  هێزە ئێوە بەڕیی بنننوە، خا ەدە بە یۆری
 ە انكید؟ن كە بكە  كوردس ا  سەر با ئێیی  ئنسالم 

 
  ش ێك  دردەكاری هێندێك جنالە كیددد انە بەیش   كوردی هێزەكان  كە ئەدەی دیبێ پێم من :هنجیی مس ەفا

 كەس هێنخدێك پێكخید ئاماژەتخا  كە ئەدەی  خا بخن دعخامە قەتخڵ ئەد موسخ ەحەق  كورد خە ك  كە نەكیددە دی ا 
 چخونكە دەیینخن كورد نەكخا  هێخزە سناسخ  ێسخ  هە و نەتخنجەی بە ئنسالم  كاماری حكودمەت  هە وێس   كە هە 
 ئێیینخدی، چویرچێخوەی لە كخوردە یەل  رەدیی ماف  دەكە  دیدیی كە ئەدەی ئێس اشدی لە د ئەدكات كورد نەكا  هێزە
 دەبخ  بە كخود بخدرێ، دژی لە جنهخاد ف خویی د كخورد یەل  سەر بكیێ ە هێیش كە نابێ ئەدە با نەتەنها ئەدە با ە
 بە دەكخات  خارمەت  ئەدە د بكخیێ جێبەجخێ دیخویی نەكخان  د د سخت ئاشخ ناوییینەدە رێگخای لە د بگنخیێ لخێ یوێ 

 .ئێیی  پێشكەدتن 

 دژی بە جنهخخاد ف خخویی هەمخخود لە بخخااڵتی د كخخورد خە كخخ  سخخەركوت  بخخا هێنا خخانەدە كە بنخخانوینە ئەد دی ریسخخ   لە
 .نەبود تێدی د كەی هنچ  ەدتود  ددیك د مەیهەب  دشك  دەمارییژ   بێجگەلە كورد، موسڵمان  خە ك 

 
 لە د بخخكە  چارەسخخەر كخخورد مەسخخەلەی دتخخودێژ بە د سخخ نا  سخخەرەتادە لە سناسخخننەكا  هێخخزە بەیشخخ  : كوردپخخا

 بەڕێزتا  بەڕیی مەدەن ، د سناس  خەبات  بەر بیدە پەنا ا  ددیتی ش د بید چەك با دەس نا  د كەدی قاناخێك 
  باچ ؟ ەدەدەیەرێ  نەشێوە د فەریی هەمود ئەد

 
 بخا هە بخژیرد دتودێژ خا  رێگخای سخەرەتادی لە كخورد سناسخننەكان  هێخزە كە سیدشخ نە یۆر شخ ێك  :هنجخیی مس ەفا
 یە شخخ ود دەسخخەاڵت بە تخخایە حكخخودمەت  لەیەڵ ئاشخخ ننەدە د د خخالا  رێگخخای لە كخخورد یەلخخ  دیخویی نەكخخان  ئەدەی

 ئەدەی با دی یۆری  ەكجار هەد ێك  ئێیی  كوردس ان  یت دێماكی حنزب  بەتا بەت  رێگا ەدە لەد د بكە  چارەسەر
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 كە ئەدەی جنخات  لە ئێخیی  ئنسالم  كاماری بەدیخەدە بەاڵم نەڕژێ، ئێیی  خە ك  باق  د كورد الدین  خوێن  كە
 ددەركی كورد دژی بە جنهاد ا  ف ویی د كوردس ا  سەر كیدە هێیشنا  بدیتەدە، ئاش ناوییینە دیخویی نە ئەد دەاڵم 

 بخید چەك بخا دەس   بەرییی د شاڕش دەسكەدتەكان  د خای مەدجود ەت  د ما  لە بەرییی با كورد ش خە ك  د
 نادچە ئا ویاڕی های بە ددیتی بەاڵم كورد، خە ك  بەردەم خس نە ئێیی  ئنسالم  كاماری كە بود رێگا ەك ئەدە د
 تێكاشخخان  د چخخاالك  رێگخخای لە خا خخا  ەكخخان دیخویی د د سخخت كە یە شخخ ن ئاكخخامە بەد نێخخونەتەدە   دەیعنەتخخ  د

 .بدە  درێژە د پڵاماسننەدە د تەشكنالت  د مەدەن 

 
 هەمنشە با هە وێس ە ئەد بەاڵم ریدەیە ەن ، ددژمنێك بەدژی  بەربەرەكانێ لە نەدعێك قاناغێكدی لە تا كە دیننە
 ئخخا ویارێك  نخخادچە هەردەهخخا د ددننخخا ریبخخیددددی سخخا   ٣4 مخخادەی لە دەبننخخنن حا ێكخخدی لە بخخێ، بەردەدیم دی هەر

 هەردەها د نادچە دەیعنەت  بەپێ  سناس  هێزێك  كە سیدش نە یۆر ش ێك  با ە هاتودە، بەسەردی یۆر ا  ئێجگار
 بیدن  بەرەدپێش با دەسكەدت  د شنادتیە بەربەرەكانێ با خەباتێك جارە چ كە ئەسڵەی ئەد لەسەر لێكدینەدە بە

 .هە بژێیێ ی اتی ەلەكەیی رییار اوییینەی خەبات 
 

 ٢4١٢ی ئاک ابەری ١١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : سەرچادە
 

-------------------------------------- 
 
 

فتوای جیهادی خومەینی بۆ سەر خەڵكی كوردستان، هەم بڕیارێكی مەزهەبی بووە و هەم بڕیارێكی 
 سیاسی

  
 ف خویی سناسخ  بڕ خارێك  هەم د بخودە مەیهەبخ  بڕ خارێك  هەم كوردس ا ، خە ك  سەر با خومە ن  جنهادی ف ویی

 هەم د بخودە مەیهەبخ  بڕ خارێك  هەم دیتە دەیخیێ ەدە، ال ە  هەرددد كوردسخ ا  خە ك  سەر با خومە ن  جنهادی
 .ناكیێنەدە جنا لێك د نندی حكودمەت  لە ددینە ئەد چونكە سناس ، بڕ ارێك 

 
ریی كوردپا لەگەڵ مامۆستا حەسەن ئەمینی، بەرپرسی شۆرای مەكتەب قورئانی دیمانەی ئاژانسی هەواڵدە

 :ی كوردستان٠٥٣٢ی گەالوێژی ساڵی ٨٢كوردستان،لە پێوەندی لەگەڵ روودای 
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 كەلە خخومە ن  ف خوی ەی ئەد كە دی  بخادەڕ لەد بخویرە ئەم شخارەیی ان  بەتخا بەت د كەس  هێنخدێ ماماس ا: كوردپا
  چنە؟ بارەد لەم بەڕێزتا  ریی نەبودە، جنهاد ف ویی دریدە كوردس ا  خە ك  بەدژی ژدییەالدێ ی٢٢
 

 لە ئە خبەتە بخودە، هەردی فیمخانە ئەد بڕ خارە، ئەد دی ە پخێم مخن ،" یلخیحنم یلخیحمن یلخلە بسخم" :ئەمنن  حەسە 
 چخخونكە نخخنن، جنخخا لێخخك حكخخودمەت  سناسخخن  خە كخخ  د مەیهەبخخ  خە كخخ  كخخییدە، شخخاڕش كە ئەدەی ددیی ئێیینخخدی
 رێبەرینخخخ  كە كەسخخخانە  ئەد هەمخخخا  ریدەپەڕێخخخنن سناسخخخ  كاردبخخخاری د دەسخخخ ەدە ە بە دەسخخخەاڵتنا  كە ئەدینەی

 ئەد هەر سناسخنش رێبەرینخ  بخودە ئنخنقالب ریبەری خخای كە ئنمخام ئنخنقالبەدە سەرەتای لە بەتا بەت مەیهەبنشن،
 دیتە بخودە، هەردددكنخا  بی خارە ئەم پێخنە بەد بود ، ییدلێپیس كە كەسانەی ئەد د سەركامار دەك دەكید  دياريى

. نخاكیێنەدە جنا لێك د نندی حكومەت  لە ددینە ئەد چونكە سناس ، بڕ ارێك  هەم د بودە مەیهەب  بی ارێك  هەم
 .سناس  هەم د مەیهەبننە هەم دە دی كە بڕ ارێك بەدەس ەدە ە سناسنش  حكودمەتێك  دەخ ێ د ن  حاكم 

 
" ئنلحخاد د كخافی" بەدژی بە كخود ، نخادرێ موسخڵمانا  بەدژی جنهخاد فەرمخان  ئنسخالمەدە ئا نن  ردینگەی لە: كوردپا
  دەركیی؟ بەدژ حوكمە ا  ئەد كە بود  مولحد د كافی كوردس ا  خە ك  مەیەر با ، دەردێ

 
 فەرمخانە ئەد ەد خار بكخیێ، شخەڕ د ننخدی غە خیە لەیەڵ كە دریبێخت چەشخنێك بە فەرمخانكە ئەیەر :ئەمننخ  حەسە 

 بەریمبەری لە ییتودە بەدەس ەدە چەكنا  داڵتەكە خە ك  لە تاقمێك كە دریبێ مانا ە بەد ئەیەر ئەما ننە، د ن 
 چ د ئنسالم  چ داڵتێكدی هەر لە. بێت ئنسالم د كوفی كە ننە د ننەدە بویری بە كاری ئن ی ئەدە دەس ابن ننزیمەدە

 حكخومەتنش د خارە ریدەسخ ن حكومەتخدی بەریمخبەری لە د هە گخی  چەك ەخە خك لەد تاقمێك ئەیەر ئنسالم  غە یە
 ئەمخانە كە ردینخگەدە لەد د بخكە  جنهخاد بخڕۆ  نخادەدە بەد ئەیەر دینخانێ، دەسخت لەسخەر دەسخت د دیناننشخێ بێكار

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86/a-4519513&psig=AFQjCNH5TENpZvAbHaEsXipQBu52NqawuA&ust=1504280719027923
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 تخخاقم  ئەدكخاتەش ئەیەر د موسخڵمانن كوردسخ ا  خە كخ  چخونكە نخنە، د نخ  بڕ خارێك  بڕ خارە ئەد د خارە كخافی ،
 .نەبودە موسڵما  غە یە كوردس ا  هەمود خا بودبێ ن، موسڵما  غە یە حاڵ هەر بە بودبێت تێدی ی ا د

 
 كەسخانە ئەد بە كخو بخود، دەسخ ەدە بە چەكنا  كە نەبود  ئەدینە چود  لەناد كە ئەدەی بەدیخەدە شەڕینەشدی لەد

 .بود  خودی عنبادەت  د نوێژ خەر ك دیننش بود  خا ا  ما   كەلە بود 

 
 سناسخننەكا  حنخزبە چخونكە قوربخان ، بخودنە مەدەنخنش هخادداڵتن  سناسخننەكا  هێزە لە جنا شەڕەدی لەد: كوردپا
 بخخا ە نەدەكخخیی نەدە، جنخخا لێخخك بخخا ە هەلگیتبخخود، خە كمخخا  دیخخخوییی د د سخخت ئخخێمە كە ئەدەی لەبەر: دە خخێن

 چنە؟ بارەدە لەم جەنابت ریی ییتاتەدە، ال ەك  هەمود خومە نە فەرمانەكەی
 

 كەسێكم من بە كود بڵێم، خامەدە بەنادی ش ێك هەمود ب وینم كە ننم تەننا كەسا ەتن   ەك من :ئەمنن  حەسە 
 مخخن د بخخود ن بەشخخدیر ردددیدینەدی لەد ئەدكخخاتەش ئخخێمە د ،"كوردسخخ ا  قورئخخان  مەك ەبخخ " بەنخخادی كخخامە ە ەك لە

 رێژ مخخخ  یەمخخخان  لە بێخخخت ئنخخخنقالب كە دەیئە پخخخێش ئەدیكخخخاتەش هەر بخخخود، سخخخاڵ چەنخخخد د ٣4تەمەنخخخم ئەكخخخاتە
 .كیددە چاالكنم د كار د هەبودم پاشا ەتنشدی

 
  خە ك  د هەبود ئەد ش ئەدكاتە" ییدە مف   ئەحمەدی" كاك شاییدین  د پە ڕەدی  قورئا ، مەك ەب  بەنادی ئێمە

 د خە كدی لەیەڵ حكومەتەدە بەنادی نە نەبودە، چەكدیرینە بودنەدەی ردبەڕدد بە بادەڕما  هەر ئێمە بود، لەیەڵ
 خخای ئێس ا تا كاتەشەدە لەد رددیدەد ئەد پێش  ان  ئێمە ریبیددی هەر. حكومەتدی لەیەڵ خە كنشەدە بەنادی نە

 ئەد نە بخودی ەت بەدەسخ ەدە حكومەتمخا  ئێمە ئەیەر  ان  نەبودە بەد ما  كە دەدیت ننشا  د ش ە ە ئەد شاهندی
 كخاك نخابێ، دردسخت كخار چەشخنە بەد كە دیبخود بادەڕ شخما . دەدی دیمخا   خارێك بڕ نە د دەكخید قبودڵ فەرمانەما 

 ئەم پێشخخبنن  تەنخخانەت. بكخخیێ ەدە شخخ  دەبخخێ كە هە ە، بە خخاننەی هە ە، یۆری نوسخخییدەی بخخارەدە لەد ئەحخخمەد
 مخخن. كخخییدە دتارەكاننخخدی د نوسخخییدە لە یۆر لە هە ە یاڕێخخدی لە ئێسخخ ا كە بخخارددۆخەش ئەم د ئێسخخ ا كە دەیعەی
 ش ە بەد بادەڕما  قورئانەدە مەك ەب  نادی بە هەم د بە ەدم د ن لە بڕێك كە كەسێك د خام كەسا ەتن  بەنادی

 حكخودمەت دەكخات خخای مخاف  دیدیی كە خە كێك هەردەها ، بكیێ دەس ەبەر خە ك ماف  ب وینیێ چەك بە كە ننە
 .منە بادەڕی ئەمە بێ ەدە، ردبەڕددی تونددتنژی د چەك بە ننە بای

 
  بەاڵم ناكیێن، دەس ەبەر چەكدیر نەدە خەبات  رێگای لە كورد یەل  مافەكان  كە كید لێوە باست هەردەك: كوردپا
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 د د سخت نەینخیی، لەبەرچاد سناسننەكا  هێزە دیخوییی د د ست نەتەننا شاڕشدی سەرەتای سااڵن  لە بنننما  ئێمە
 دەال هەمود خا  قورئخا  مەك ەبخ  پێڕەدین  د ییدە موف   حمەدئە پێڕەدین  دەكود مەیهەبننەكاننش هێزە دیخویی  

 بەردەدیمە، كوردسخ ا  لە مەیهەبخنش هەاڵدیردنخ  د  نخابننیێ كەسخێكنا  دەسخەاڵتدی چویرچێوەی لە ئێس اش د نیی 
 دەدە نەدە؟ لێك چا  مەسەلە ە ئەم

 
 هەر چەكخدیر ەكەش هە وێسخ ە  كخودبە بێخت، ئاكخام بێ كیدما  ئێمە كە ئەدی نەبود ئەدە تەننا :ئەمنن  حەسە 

 یە شخ بێ، خخای مخاف  بە خە خكە ئەد چەكخدیرینە هە وێسخ ە ئەد بەهخای ئێسخ ا هەتخا دینخنە پخێم بخود، ئاكام بێ
 حنزبخخانە لەد هەركخخام دەیینخخنن خامخخا  هەردەك كە چەكخخدیرەكاننش هێخخزە بخخودن  لەت لەت هخخای بخخودە تەنخخانەت
 .نەیە ش ن كە ئەدە لەبەر د كە، حنزب  ددد  ەك بودنەتە

 
 دی دەخ خ  كخیددە سناسخننا  كخاری ئەدینەی كە هەبخودە هەمنشخە مێخژدددی لە د سناسخ  یاڕەپان  لە ش ێكە ئەمەش

 ئامانجەكاننخخخا  بە كە ئەدەش  خخخا  نەیە شخخخ ود ، هەبخخخودە دیش دەخ خخخ  د ئامانجنخخخا  بە یە شخخخ ود  كە هەبخخخودە
 . نایە  هەر كە ننە مانا ە بەد نەیە ش ود 

 
 خا خخا  مافەكخخان  بە خە خخك كە نخخنن نائومێخخد مەیهەبنشخخەدە غە خخیە بخخویری لە نە مەیهەبخخنەدە بخخویری لە نە ئخخێمە

 خخخا نەیە شخخت، ئاكخخام بە د هە بخخژیرد رێگەتخخا  ئەد بخخود هە وێسخخ ەتا  ئەد ئێخخوە دە خخێن كە ئەدەش بەاڵم. نەیە 
 كخییم، ی نخدی  خاشخم مخن د بخود ن دەیعەدی ئەد لەیەڵ ئخێمە جخار  ەكەم. نەیە شخ و  ئاكخام بە د خكەش رێگەكان 

 ی نخدینەدە، چخودنە قورئخا  مەك ەب  سناسەت  پە ڕەدەین  لە نەفەر دە ا . بودم ی ندیندی لە ساڵ پێنج لە ی اتی
 ئەدەی بەاڵم بخخودە، هاددەنخخگ حكخخودمەت لەیەڵ هە وێسخخ نما  ئخخێمە كە نەبخخود ئەدە لەبەر چخخودنە ی نخخدی  ئەم خخخا

 ئێسخ اش د نەییننوە دردس ما  بە ئێمە خە ك، دیدیی نسبەت بە بەر بود ەییت حكومەت كە هە وێس ەی ئەد د ارە
 .ی ندی  بڕۆ نە رۆژێك هەمود ئێمە دەبێ با ە ناییننن دردس   بە

 
 كخورد بخزددتنەدەی د تێخدەپەڕی كوردسخ اندی ی٥4 دە ەی ردددیدەكخان  بەسخەر دە ە  سخێ لە ی خاتی ماماسخ ا: كوردپا
 سخخەرقا   هێنخخدێكنا  ئێسخخ اش د كخخیدۆتەدە تخخاق  چەكخخدیر   خەبخخات  انخخاغ ق د بڕ خخوە یۆری نشخخێوی د هەدریی

 بەریدەرد پخێكەدە چخا  ئێسخ ا د ئەدكخات هە ە ئخا ایی د یخیژی د كێشخە هێشخ ا بەاڵم مەدەننن، د سناس  چاالكن 
 دەكەی؟
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 بەریمخبەر ەل د نخنە بەدە بخادەڕی حخاكمنەت نخنە، جنخادیی   د مەسخەلە ە  ەك ئەمە بنەڕەتخدی لە :ئەمنن  حەسە 
 حكخودمەتە ئەد كە بخود جارێخك دەخخ ە ئەد بەهەرحاڵ  ەكێكە، هەر ش ەكە ئەسڵ  ئەدە لەبەر د دەس ادە ش ەكەدی

 پێمخا  ئێسخ اش ئە خبەتە ئەیینخ ، باشخ ی بە دیما  د نەدەس ابود خای پێ  لەسەر هێش ا د سەركار هاتبودە تایە
 چەك د بخكە  مەدەنخ  چخاالكن  د سناسخ  كخاری بخێن ایر حخ بخدرێت پێ ئنجایە ا  ئەیەر چەكدیرەكا  تاقمە دی ە

 حنخخخزبە بە ئنخخخز  حخخخاكمنەت ئەیەر ئێسخخخ ا. دتو خخخانە جخخخار یۆر خاشخخخنا  د دەیینخخخنن ئەدە ئخخخێمە نەهێخخخنن، بەكخخخار
 د سناسخ  چخاالكن  ئنزن  حكودمەت ئەدە بكە ، مەدەن  د سناس  فەعالنەت  بێن حایر  ئەدی  بدیت سناسننەكا 

 د سخەركار نەهخاتبودە تخا ئێسخ ا حكخودمەتەی ئەم ئەدكخاتە.دەكە  چەكخدیرینە خەبخات  بخا ە تنخادی  پخێ مەدەنننا 
 بخادەڕم كخوێ، بە دەیات نەبود ردد  ییتبود، بەدەس ەدە حكودمەتنا  كییبود لێ ید منا  پێش لەدەد كە كەسانێك

. بودە ئەدكاتە هەر كە دە ەئە درێژەدەری هەر هە ە ئێس اش كە ئەمەی بەاڵم فەرقە، یۆری ئەدكاتە د ئێس ا دی ە
 دەسخخ ادە، بەریمبەر خخدی لە بخخا ە نخخنە، شخخ ە بەد بخخادەڕی حكخخومەتنش د دەكە  دیدیی د دەدێ خا خخا  مخخاف  خە خخك

 .دی ە هەر ئێس اش د بودە دی هەر ئەدكاتەش
 

 ٢4١٢ی ئاک ابەری ١١: ڕێکەدت   -ما پەڕی ئاژینس  کوردپا  : سەرچادە
 

-------------------------------- 
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   ٢4١4 - ٢4١١: بابەتی
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

 .وام رده ینی و جینۆسایدێکی به توای خومه فه
 
 
 
 
 
 
 

 ریفی وار شه ته

 
  ک  دی نخه ره رما  فخه  ده سخه نون  له پ ی  که  ده بادکننه  خو و  به ییشا ره  مه حه ت  پاشا ه الت  س ه ده ردخان  پاش  له
 د بود، پانده سه ئنییندی سناس  جویییفنای س ندی بنده دی ته نه ش شه ر سه  به کسان   ه نا ری رده په نادید رد دسننه چه

  دسخت ده پننخاد  لخه کخید  ست د کخار بنده الن  یه با خش به د هومند ئایید ک  ه تاریده ک  دی ه هه شو  که ئاریی  هاتنه
  هادکنشخه د ت  دلخه ننوده پنالننکخ   لخه  کخه خا انخد نه یدری ماخابن خخوی، سخت ده به لنک یخه ر هه نودس   چاره کیدن 

  الم به ت ، پاشا ه ر ژ م   له جنادیی یدر ئا ددلوژ ا  به چ  ر یه ئه ر ژ منک  دی، د نادچه جنها  کا  سناسنه
 .کنشا دی  ه ناچه د ئه ی ده ته نه ش شه د ئنیی  سناس  جویییفنای ر سه به بال  ر، ته درنده ر ریبه به د سه ده کیده به
 
 ت نانه ته لکو به ، ده ئنیینه ئنسالم  کوماری   ال ه  له الت س ه ده ییتن   ده س ه ده به رتای سه  له ر هه ک نه کورد ل  یه
  مافخه  بخه ێشخ ن یه د رییخاری پننخاد  له شورش  د رخادی  به  له ساتنکێش با کا  د نه هله په الت  س ه ده  ده ننوسه د له
 ر ژ مخ  کان  تنخه دژ ا ه ییدد ته کان  نده  وه س وپه ده د  ن  خومه کاری ر سه  هاتنه ل یه له ر هه د، دس ا نه دیکان  ره

 دینخ   بخه یدد رید ئنخیی  ئنسخالم  کومخاری نجام رئه ده لدید هه ری سه مافاویی کوردی ل  یه ل یه  له  ش ود، پنگه  تایه



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

277 
 

 د موکییتنک ئاییدد دننای ڵ یه  له کاننا  تنه د دژی ه بود  ناکوک کوردس ا  لک  خه الن  کومه دژی  له جنهاد تویی فه
 ک  بی خاره کخورد ل  یخه کخوژی ڵ کامخه به با ئنیی ، ئسالم  کوماری ری ر به  ن  خومه جنهادی تویی فه  د اره ری، ربه ده
بەاڵم  دیبخود، سناسخ  ئنسخالم  سنسخ م   بخه خا جنگای ت  پاشا ه م  سنس ه رچ  یه ئه بود نه  پنشننه بێ د رپێ  سه

 ردی سخه به کخاری یخوری  ر هخه ک نخه کا  سخ ه ده   بخه  ده تخه نه کیدنخ  ت  دژی خه د مخافاوییی  دژه د ئاییدی  دژه ت  سناسه
 .چود ده کید   پییک نزه رەد به تنژتی ونددت تید درندینه کیید نه ردی  چاده ک   ه شنوه لکود به هات، به نه
 
 ئنخیی  ئنسخالم  کومخاری بسخ   دمه سنسخ م  لخه یدتخی یدر ئنیی  ی د که الن  یه چاد  له کورد ل  یه دی  ند نه پنوه د له

 ها ده ر هه  ش و پنگه  تایه رژ م  رین  دیینیکه رش  هه دی بانه رنگار به با د،  ش ن تنگه دیر نا  ت دله ده ت  دچونننه
 .ست خه ر ک ری  پنشمه هنزی ،کوردس ا  ست به ر سه چاد ر به  ک  دتاریده هنمن دیی هه شو که ن  پاریس ه با
 
  نخه دال ه حنخزب بون  نخه کخوک د لو سخ   هه ک  خه بون  نخه دی ریسخ    دلخه کخ  ره ده شخ   پالپه بون  نخه هخوی  به الم به

 د پنکخخا خخخوی سخ   به مه  ن  خومخخه خو نخخادی جنهخادی تویی فخخه ک نخه  ا ،کوردسخخ الت  ردژهخخه کخات  د ئخخه کان  سناسخنه
 ئنخیی  ئنسخالم  کومخاری کخاری در خژ سخت ده د سخندیرد د توقا  تیس ر ژ م  الدین  جه دس    به یدر ش لکاننک  خه

 ر سخخه به ودبخخ ده یی  خخی ئنخخیی  رژ مخخ  ردژ ددیی  لخخه ردژ لکو بخخه خو خخا ، ر نخخ  ده ی خخدی ئخخاخو ر سخخه  رژی خخه خو نننخخا 
 .دی کیید رییار  تایه کوردس ان 

 
 ری، پخه تنده کورد دی ته نه دژی به ئنیی  ئنسالم  کوماری ری ر به جنهادی تویی فه ر سه به سال ٣٢ حالنکدی  له مید ئه
 ت  تا به به ست به مه   ، د اره که ینل کا  ریس نه  له خو ا  د ت هه  ا  نه دیری کورده کامە گای ردی ده ددننای ر یه ئه
 م د ئخه جننوسخا د خان   چن ه ده  ساته کاره د ئه  که بنننن ده یوماننک هن  ب  به  ده ئه ، ردژئادی ه الن  یه د تا  دله ده

 دسخ   به دی کخات ک  خه له س کخه ییری  هخه  بخه دی ریبخیددد  لخه ر یخه د ئه  دیمخه رده به ر هخه دی سخاله ٣٢ م له ش جننوسا ده
 ر سخه  له  ردژینه  نوکه هه  ده ئه کوژری ، ده دی کا  شاره د کاالن  قام شه ر سه له ئنیی  ئنسالم  کوماری کان  کوژه میدڤ
د  د خوێنخخدکار قاچخخاخچ  کاسخخبکارد رد کولبخخه نخخادی  بخخه کخخورد ل  یخخه کان  رۆ خخه کا  ند اانخخه به نخخاد  د لخخه کا  سخخنوره

 .در ت ده  سێدیره  له  ا کوژر ت ده  ا  د رژ مه ئه کاریلس  رهه به د شورشگنید توی  د سناسه ن  ده مه چاالک 
 کاتخای  ن  خومخه ری  مخه  بخه کورد ل  یه دژی  له ئێیی  ئنسالم  کاماری ری ر به  ن  خومه جنهادی رمان  فه با دی  که
 .کوژی کورد  له دیمن رده به ئنس ا تاکو  دساده له لکو به کیید، د اری کات   به بود نه ت تا به د هات نه
 

 ٢4١١ی (ئایاست)ی ٢4: دت  رێکه  -  کا  پێنوسهری  ما په:  رچاده سه
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 کانی ی ئێمڕۆی مریده و ڕوانگه ری ، پاڵپشت، کارتێکه رچاوه ینی؛ سه توای ئیمام خۆمه فه
 
 
 
 
 
 

 سدێق بابایی

 
 رمان  فه ی پساده نه د تبار نه  مه دیری ئاسه ناتوینن هێش ار ساڵ ٣١ بودن  ڕ تێپه پاش کوردس ا   ک  خه  له یۆرێک
  دیرینه ئاسخخه م ئخخه.   کخخه نه پخخێ سخخت هه دی  ا  ڕۆژینخخه ژ خخان  ی یاشخخه  یاشخخه  لخخه کان  ده نگدینخخه ڕه د (!) ن  خامخخه ئنمخام

  سخخێدیره  لخخه مێخخید ژنخخ   بێخخوه کخخوژرید،  ریاشخخه جگه پاشخخ  ش ڕه بخخاب  د دی خخک سخخاردی ی ناسخخه هه  لخخه کاتێخخک مود هخخه
 دڵ  لخه ئخاییری  لخه پخڕ یددی ئخاره د ئخادیت ش ئێسخ اکه  سخاڵ کخه ٣١   مخه ته ژنخان  پنخادد  بگیه د دی  ویسیید، ال هه
 .نوێنن ده خا یوشێ ده  ا  - دڵ  ده ته حسیه  به د  ود ا  نه کات هن  بادک  د  ن  با ماد ا  تنس قه
 

 لخخێ د رنخخا  ده ده)ئخخابودری   خخا  سخخ سنا چ بویرێکخخدی ر هخخه  لخخه ژ خخا  کیدنخخ  دژدیرتخخی ڕۆحخخ ، ی انبخخاری دی کاردینخخه
 بخێ ،(خێخزی  خخادد بژێخوی هێنان  ست ده به با تێکاشا  کیدن  ست ربه به کار، د سب که ی پێگه د  پله ی ده س انده ئه

 تادین   به جنیی  رد ده ڵ یه  له ڤ  هه ک ده ماف   له کیی  ش به بێ بێزیرکید ، س   به مه  به پێگیتن بنانود د ڕێزی
 دددر ک ده  ڕۆژینخخه کان  کاتا نخخه بخخێ  یوشخخاره دێخخییی  دینخخه ئه" ینقخخالب ضخخد" اڵتدیر سخخه ده ئێسخخالم  سنسخخ م  یر دژبخخه

 ی شێوه  به ساما  د ت رده سه بیۆی د تااڵ  تا  ده نامودسنه  له ک درێژ ه س ده  جاره ر هه تا (بع  ته)یێد  له  ده خس نه
 بخا   اکا    اپخه په  یوشخاره  بخه ڵ تێکخه شخار د ئخه بخا شخار م له داڵت خای نێو  له ر فه سه ڕێگیی ها ده ر هه جاردیجار

 ڕۆح تویی فه دیری ئاسه پادی دیسه ت  هامه نه ردیر خه ردیر خه  له مش ێک ک ده  خ ه به بێ   که خه م ئه ت  سا ه که ر سه
 .ژمێیدرێ ده  ن  خامه   یلله
 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

279 
 

 ری رده دیدپخه د دید پارێزیخاری بخا د میۆڤخ  ت  رپیسخا ه به سخ   هه د سخای  قواڵدی هخه  رمانه فه م ئه ی رچاده سه ئا ا
 بود؟

 
 ی یۆربخه خشییدی به پێ  م مانه رۆک  سه م هه د ئا نن  رۆک  سه م هه ی تویکه فه رکیدن  ده کات   ن  خامه! تو اڵ ئا ه

 ڕێنخخوێن ،: داڵتێخخک م  کخخه  ه ی لخخهپ  بخخه رپیسخخێک به د ئخخا نن  رێک  ڕێبخخه بخخا  پێوینخخه ر یخخه ئه. بخخود ئێخخیی  دیننشخخ وین 
 م ئخخه دشخخ   ڕه  کامخخه  بخخێ، ی که دیننشخخ وینه م رجه سخخه    ئاسخخودده بخخا داڵت کیدنخخ  ند  اسخخامه د  رده رده پخخه ئاماژیخخاری،

 بگونجێ؟ دی چویرچێوه د له توینێ ده  رکیده سه
 

 ها رده هخه تخاری  ئا ننخدیرین  رۆک  سخه ی کخه هاتوه نه کاتا    له رمانه فه ی خوێنڕێژینه ڕۆح  دین  پاساد با جار یۆر
 دین   دنه د  رۆکانه سه م ئه کان  بڕ اره با کید  نه چ که مل کوردی ، بیدن  ک چه با ست ده داڵت یش   اڵتدیری سه ده
 .کیێن ده تادینبار (نز ک د دددر داڵتان ) سنودر د وی د ئه  ارین  نه
  

 ال ێک  له خودی د   عه د دید ری نوێنه  به خای  که ئا نن  رۆکێک  سه ی یسپاردهر د رک ئه ئا ا دتادی ئه رێک  یه ئه  له
 دیبخنن د دیدیکخار  بدیتخه یوێ   ه ده ئه ال ێکن ی  له کاننا  مافه کسان   ه کیدن  دیبنن د ت خزمه با  ک خه ی بژیرده د

 ی حمانخخه بێڕه الماری پخخه د کوشخخ ن  خخاریبڕ  ده ئخخه  خخا  - م سخخ ه د ری رینبخخه نابه هێشخخ ن  نه بخخا کان  رکخخه ئه کیدنخخ 
 بیدنخ  نێخو  لخه   بخه  دیتخه دتا ئخه نگاری رئخه به د    سخ ه جه هێشخ ن  نه  بخه ئا ا بدیت؟ ت دی ه عه دیدیکاری هێش ن  نه
  چێ؟ ده نێو  له  که ته عێله علودل مه
 

 ؛ کییده تامار دی یه یه ڕه م ئه مێژددی ری ف ه ده توێ ددد  له ئنمام ی که خوێنباره  رمانه فه ڕیس  : ڕێز به ری خوێنه
 .کید ئاشکیی نوێ  دتن  رکه سه ژنێ نک یینس   D .N .I تاقنکاری ی ڕێگه  له ٢4١4ی مانگ  مارس  ٧
 

 Max پالنخخک مخخاکس نخخدی ناده  لخخه ند  سخخه شه یه بخخویری - ناسخخ  مخخیۆڤ ی کخخه  ه  لخخه svante  سخخڤان ه دۆک خخار یینخخا

planck ( ئا ما  -ال پز ک ) دت : 
 
 ی نخددد( مخیۆڤ) دی ئێمخه  لخه هێنخدێک  لخه دی  لخه م کخه شخێک  به. چود  نخه نێو  له ت  دیده ته  به کا   ه - نئاندرتاڵ" 

 ".ماد 
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.  دی خه جێهخا   لخه یینکخا ند ن چه شدیری به د پالنک ماکس ندی ناده ری ڕێبه  به ساڵ چویر ی ده لێکا ننه ئاکام   ده ئه
 میۆڤخ )تخاڵ  نێئانخدر سخێ ری سخه  لخه که کان  ئێسخکه  لخه  ێنجیید هخه [D.N.I] ی ئه ئێن دی، گیی،  هه  که دته سکه ده
 . خییده ست ده( کیۆدیس  - د ند ا) دت  شکه ئه  له دۆیرید  ده(تا   ره سه
 

 بخودن   خدی په درێخژی دددرد م  رده سخه ، د  خوه  ده خا خه  بخه دتن  پێشخکه  جێگا خه د ئخه تا" ژ " ڕ مه  له کا  تاقنکار ه
  .کات ده ننشا  س ده (در به)بی به ک ده ی دڕنده یناندیرێک 

 
  خا ڤ  هخه ک ده رۆک نێخوه د( ما بنخه)  اسخا هخای  بخه  کخه ژمێخیدرێ ده ژ خاری یینسخ   کان  لقه  له ک  ه ژن نک یینس  
 .کا ده ئایادیرما  ئێس ا د ڕیبیددد  له در بودنه ددد ڤ  هه ک ده کان  ننشانه

 
 تخی سخڵێک  نه  بخه سخڵێک نه  خا  سێک که  به سێک که ی خده خاد د ندی تمه تا به ی ده یویس نه یینس  : پزشک  ک ژن ن
 د ڕ   بخه ب خویننن  ئێمخه تا کا ده ئایادیرما  کا  یینییده نه  ڕیس نه  له د ست ده ر به  خاته ده ئێنسان  ژن نک  نادی  به

 .ییبنن شاره  د که رین  ده بودنه د میۆڤ ش  له  له کا  شاریده  رچاده سه  له یۆرێک ی ڕ شه
 

 تخخدیری مانه ئه د ڕییخخی کخخیی بخخاس  ده ره سخخه  لخخه ک ده ر هخخه کا  یه یخخه ڕه ، لمێندریده سخخه دی یینسخخ ه م ئخخه ری سخخێبه ژێخخی  لخخه
 .خا انن پاش کان  سڵه نه با ند سه ناپه  ا باش چ شێک به بێ نه ر هه ی ده یویس نه

 
  د ییت ر، دهه جه  له  ده ئادڕدینه ناس  میۆڤ یینس   دت  سکه ده  له  دی ه هه  کورته م ئه  به  ماژهئا  له ست به مه
 ی خخده خخاد ی ڕ شخه د   ڕه  لخه  ده دردبودنخه د چخود  ناخدی  به ڤددد، هه  به ر رینبه به کا  دته  سوکه هه ی رددچاده سه
 ی کخه  نادچخه ت تا بخه به  جێهانخه م ئخه کخان  جنادییه  یاشخه  له دێ له د هجارلێی نه جار کان   دینه رهه سه د  ر انه ربه به

 .  ه ئێمه
 

 درینخ  ده ژ خان  تخا    کخه ئاسخارێک. باخو قێنێ ی  مخه ی خان   پڕلخه دیری ئاسخه ت  تویننو ه یۆرجار کا   دینه رهه سه
 ننا ته. ناکیێ دی به تێدی یش   ئاسا ش  د ت  میۆڤا ه با رێن  ئه ئاکامێک  چ بێ نه رهاتود سه به کات د تا   ره سه
  بخخه ناس نخخه سخخنودر    یه بخخه بخخێ د    دڕنخخده نخخوێ،  رله سخخه ڕشخخ ن  خخخوێن یی حخخه د  ل مخخه کیدنخخ  ڕۆژ بخخه دت  سخخکه ده

 .  بوه ئاکام  کا   دتنه پێشکه د شه یه ی دینه پێچه
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 جنخادیی نک   بخه فغانسخ ا  ئه د عێخیی  ئێخیی ، ئافی قخا، ی-ڕدینخدی  لخه جخار  جارنخه ت  تویننو خه  کیدنه نه شخه ته م ئه
  لخه قخودڵ بی نێکخ  د لودشخێ ڵ هخه فخییدی  پان ا نک   به ئابودری د میۆڤ  سامان  د  دیه ر دردبه ده ڵ یه  له ین ی مه
 .بهێڵێ جێ  به دی یه یای ر سه  له لێک یه  ده ته نه  ا  ده ته نه ی س ه جه
 

 ت  اڵتدیره سخه ده دخا ناڕیسخه  خا دخا ڕیسخ ه  مێکخه ده کان  دیننشخ وه  لخه یێک یه ڕه بێ نه ر هه   ه داڵتانه د له ک  ه ئێیی 
 قانخاغ   لخه ڕکید  تێپخه مێخژددی شانایی خید فه (فارس)  یه یه ڕه م ئه.  کیدده پادی  خا ا  با  ا  که نادچه ی ئێدیره

 نخد چه  لخه مخیۆڤ مخاف  پارێزیخاری د یخیتن چخاد ر بخه  لخه بخا خخای ی ده جناکیدنه  به دی  سینج د ئێنسا  ری  اغنگه
 !!(  نده له ی مودیه - نش  خامه هه کورش -میۆڤ  ماف  باڵڤاک ) یینێ ده خای ه   به  ده پێشه ساڵ ییر هه
 
 کامخاری اڵت  سخه ده ری سخێبه  لخه سخاڵ ٣١ ژ خان  پخان  یاڕه کان  ڕیسخ نه د ڕێنن یخه پێشودتی ی ده دینه رد ده  له ر یه ئه
 جنا دیننش ودی ملنا   ا  ده هادیری د نا ننن  ن، که چاد ڕه ئێیی   له  یه یه ڕه م ئه ی مه تاره ت  رۆکا ه سه  به سالم ئێ
   ه پێناسخه د ئخه ی دینخه پێچه  ڕۆژینخه خوێنخادی قخاردقنن  نویندن  ئێنسان ، ت  ریمه که کیین  پێشێل ر رینبه به ی یه ڕه
 .لمێنێ سه ده
  

 ڕۆح ی کخه کییده  نخه بنخی  لخه رینز هه توی فه  که   ه ییینه  نه هه حاشا   گه به د له ک  ه تادی هه ی١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢
  دیتخخه  بخخه د ڕشخخ ن خخخوێن بخخا    یه بخخه بخخێ ڕۆحخخ   دین  رهه سخخه نخخوێ  رله سخخه دی ڕۆژینخخه م لخخه  ن  خامخخه دی مودسخخه  یللخخه

  ددد  له ی(کا   ه -نئاندرتاڵ ) مێژدد تای ره سه میۆڤ  کان  دهرچو سه به دری  ده  خده خاد ی ده ژ انه ی که یینس نه
  ئێیین  دیغ  قه  له سێ ی ییره هه تای ره سه سڵ  نه کیدیری  له ئێنسان  ژن نک  د ژ  - ی ده بودنه عال فه توێ 

 . ده کیده تامار ئێسالم 
 
 ری پخارێزه ی-ژ  D.N.I ئاکخام  پخێ  بخه  کخیددهپێ ی ئامخاژه پالنک ماکس ندی ناده کان  پزشکنه  تاقنکار ه ک ده ر هه

 .مێنێ ده پارێزرید ئێنسا  ش  له  له ی ده ژ انه د ناس نه سنودر شاردین  خاحه توینای   کا  جاره  جاربه  ته خسڵه
 

 ۆڤ می  ێک  سه ره که ر هه  له رییتن ده  ک که د کوردس ا  دخاک   ک خه الماردین  په با١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢ تویی فه
 پخخا  د ئخخا نن  سخخ   هه  لخخه ریخخیتن ده  ک کخخه  بخخه کخخورد کیدنخخ  دی رپێ نخخه سخخه  خخا  اڵچا قخخه سخخ   به مه  بخخه نگ  جخخه د

 رمان  کیدنخ  فخه جخێ  بخه جێ د ڕی ڵ  یوێ با تاکێک ر هه رک  ئه ک ده خشنن به پێ ت رعنه شه ریغ قه  له ئێییننس  
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 د  ئاسخودده ژ خان  پێنخادی  لخه کوردسخ ا   ک  خخه کان  منه رده سخه  خخوییهدی ر رینبه به ،!( شێعه)ماسڵمانا  میی ئه ل  ده
 یخورد ل  یخه  کخه  ئاکخاره د ت سناسخه ما  هخه ی درێخژه خا دی رۆک  نێوه د فس نه  له ت  کا له د ری رینبه نابه  له دددر به
 . ده ته بوه ڕددی د ره به دی قا بێک  دله  شێوه به  جاره ر هه  سا ه دی  سه
 
 دت   سوکه هه ت  چاننه ندی پێوه  له خای نز ک  دددرد ڕیبیدددی تا   رهات  سه به  ننه خاش پێ  کورد ند چه ر هه
 ری  ریده بخه سخ   ژێیده بڵخێن باشخ ی  خا ننشخت ته  لخه خخای ری  مخه  کو ه ژ ان  دی ت ڕه بنه  له د ئێیی  دی ان  رمانڕه فه

 ک ئێییننخه ر هخه  لخه جخار یۆر د نگێن   سخه هه  ده مانخه ئێیینخ   بخه م ئخه ان ک ی انخه د قخایینج ، ده بدیتخه رد ده! فارس؟
 ێکخ  -مزددر ئادڕی  ژیره په ت سه ، ربڕ وه ده ی اتیی رۆش  په د د سایی دی  ئه با یمانێک فارس ر هه  له د! ئێیینن ی

 !!. ده ته دریده نه لێ دیری کورده  گای کامه ر    نه د دیب پێ  به یس ان  ریی ده
 
 بخید یه نوینخدن  د کوش ار چود ،  ڕێوه به پاش ت نانه ته  ن  خامه دی مودسه  یلله ڕۆح هێیشکاری ، ئنمام  ی تویکه فه
  هێیشخخه ڵ یخخه  لخخه تیی دتوینه پاشخخکه جنخخادییی ئێخخیی   لخخه خخخویی اڵت سخخه ده پێشخخنننان  شخخێوییی  لخخه ر ن بخخه نگخخ  یه

 تا نش  خامه هه ی ما ه بنه اڵت  سه ده خ   رده سه  له  دێنه با.  د اره  ێوهپ پێش  ساڵ ییری  هه د دی  سه کان  هادشێوه
 پخخاش بننخدری ده دی ڕه پخێ  ا  ده ئخه تخان  ره ده درید المار پخه ر بخخه ده  ک  خخه!  ن  خامخه ئنمخام هخادبنیی کان  د ه فه سخه

 خا خا  بخا  ن  خامخه ئاغخای ی که ئێسخالمنه  تهاڵ سه ده دی   رمانڕه فه درین  ده  له تی ئایید ژ انێک  کا  هێیشه کاتا  
 بیدنخ   ڕێوه بخه  لخه ک خا ێه ربه سخه  ننخوه بێ نخه ر هه ند  به مه د  نادچه یۆر  له دی مانه رده سه د له  ک  خه.   بکه دیبنن
 .بنندری ده دی ڕه پێ بار ا  کارد

 
  ن، بکخه تخادتوێ دددر ڕیبخیدددی ڵ یخه  لخه  دسخ ا کور ت  یعنخه ده  ننخه یونجخاد یینسخت ی شه یه ری پێوه  به ند چه ر هه

 کیدنخخ  سخخلنم ته دێخخییی خامخخا   ری ڕێبخخه د  ئێخخدیره ت ، اڵتدیره سخخه ده دێ کخخه ده ر ده  ده ره سخخه که ڕی پخخه د ئخخه  بخخه د سخخا 
 دتودی پێشکه یینس    به ئێیی   ش ن  یه دێڕی ست ده کات  له پێش ساڵ دی  سه کیید د اری پن اکێک  د با  ی سااڵنه

  تخخه دێال ه د ت ئنالخخه کوردسخخ ا ، کان  تخخه ئێماره ت  اڵتدیره سخخه ده.  بوده نخخه تی نامیۆڤانخخه تام ئخخه د سخخت رده سه تکننکخخ 
 .  ه شاریده نه مێژدد  له  ده ئادڕدینه خویی ارین  با  بابا  د اڵ  رده ئه تا باد نا   له ر هه خاکا   ربه سه
 

 د دی ڕه دیخخوییی ر مبخه هه  لخه ئێسخ ا  لخه ر بخه سخاڵ ییری  هخه د دی  سخه ی ر انخه ربه به شخێوییی  بخه نخگ بیدیه یه نوینخدن 
 ری ڕێبخه   ال خه  له ننا ته  بننییده دی ڕه خاما   د کێوی    ئاژه  به دۆننا داڵت  یۆر  له  که لێک یه ماف ی منانه رده سه
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  ده رپێ  سه  ێک  ده ئادڕدینه ، ی وه به  نه دی  ده ئێسالمنه کاماری ری ڕێبه تاکێک  ند چه د!! ئێییننا  ئنمام  د ئێسالم 
 کێشخا  ت حمخه یه ڕییخاری بخا کخه کا  دتوه پێشخکه نێخو  به  ئێییننه  ڕێکاییده د حێزب  له یۆرێک  که  ده خاته ده بنیما 

  رمانخخه فه رۆک  نێخخوه ینخخدن ی دیبه  لخخه تخخا بخخود   دی ڵ هخخه   خخه هه د سخخ اد ده نه رکێ کێبخخه  لخخه  نخخده چه!!! دی ده دلنا  حخخه
 کخخان  کییده ئاشخخکیی  ڕیسخخ نه بخخا  ده مانگێڕێ خخه ده   وێسخخ انه هه د ئخخه! د ؟ کخخه نه پخخاش  ن  خامخخه ئاغخخای ی کخخه خوێنباره
 .پێدری ی ئاماژه دی نودسییده م ئه م  که  ه ش  به  له  که پالنک ماکس ندی ناده  له ی ئه ئێن، دی، :یینس  

 
  گا کامخه نێخو  لخه ئێسخالم  کامخاری ئاژۆتن  ڕ شخه د کخید  ینی قام سه با  له یه ڕێکایید م ئه   مێژدد ت  رپیسا ه به

 د ربکیێ سخه  بخه پخودش هاسخان   بخه نخابێ  ده ئخه بخا  ا  نامیۆڤانخه کخیدیری  که لێک یه ڕێکایید ئێیی ، کان  جنادییه
  ا  پنشخه ک ده ر مگه سخ ه د م سخ ه ری دژبخه د د اوییماف  ک  خه کیدن  قوربان  بدرێ ێ  ا  ده ئه تان  ره ده جارێکن ی

 بخا!  دۆسخ انه مخیۆڤ م ئخه  وێسخ   هه  لخه  ێک یاشخه دی نودسخییده م ئه کاتا    له.   بده پێ  درێژه نێوێک ر هه  به  بوه
 .ر خوێنه ربنن  ده چادی پێش  خیێ ه ده  ده بنیهێنانه

 
 ر ده  ک کخه بخا تێک رفخه ده ک ده ئێیینخ  ئامی کخا   کود  خای ڕۆژیسخا  (مخیدید ٢٢)الدێژ  ی یه٢٢ ڕۆژی  بژیردن  هه

 درشخت دردد یۆر  خیی د( فێدی   چی ک ) ت ر ه کسه ئه د  توده کان  په چه  ڕێکاییده د ئا نن  ال ن  ش  هادبه ییتن 
 ئخااڵی" خا خا  ی دتخه  به تا بود رکوردس ا  سه با ئاسا ا  غال مه کیدن  هێیش د میۆڤ  الفادی لێشادد سایدین  د

 ".هێڵن نه دێدی له ئێسیی نل  دریدی هه
 
  د ئنمام کان  می ده  له ر فه نه ییری  هه  له پ ی دتن  که ڕێ ده ی که ئاکامه   ه رینه فی وده  ته سناسه د ئه با بید  نا په

  ید سخه!!! کخیی دێخی ێخون کوردسخ ا  جات  نخه نخاد  بخه بخا  داڵتخه م ئخه ڕیسخ   د پ چخه تخوێژی  لخه کخا   ئێییننس ه پا 
 جات نخه ردێڕی سخه ژێی لخه    ئاژه د دیر  ێیه دیرد دیێندرێ، یه ده خوێن  له خودی نادی  به اڵتێک ده  ک  خه   ه ره مه سه
 !خنکێنن ده دی ڵ دددکه  له
 

 ک  ه  پاده -[  ێ-ال بهر که]  با ئاد ها  سفه ئه د د شهه مه  ک  خه یێڕی ده در ده  ێک ڕیده به  ته سناسه د ئه ری کارتێکه
 دی قێ فه ت  دێال ه رین  ڕێبه بڕدیی قامودس  کام  له.)دێنن خا ا  ڵ یه  له کوردس ا  کان  نده  به مه ئادتی ن پڕ  له
 د  اره تخه ردیخ، دپه پاشخ ه می خدین  الفادی کوردس ا   ک  خه دێش ئه - کا  ده یه مه سون  دتن  که فی ا با یونجێ ده
 ؟.!  بکه تندیننا   ارمه ی دینه ڕه دی  اا   خه یالسالم ت حجه د تاپ د تانک د  اره ته ری سێبه ژێی  له
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 دی مخاده د لخه سخاتێک  چیکخه  کخه رمانێک فخه ،  خه ملهوڕینه  رمانخه فه م ئخه سخپێک  ده ر سخه  به ساڵ ٣١ کیدن  ڕ تێپه پاش
"  کاننا ، دتخه  کخه  ال نانخه د ئخه" یمخام خخ  پنخیدی  د فخدیئنا ''   هێشخ وه  نخه  ئاسخودده کوردسخ اننان  د کورد ژ ان 

 ی ڕدینگخه  لخه ر کخه خه  ده ئخه ، ده یرنگێ خه ده دی  ئێمخه  ک  خخه یخوێ  له هێش ار ،" کشنم م  خو  د بااک ری کیدس ا 
 ی کێشه ری سه  چاره با کا  شێعه ی -"  دردی  ێن به هدی مه" دری ده   کوردس ا  یمودن  ئه  به باتکارین  خه  له شێک به

 !یێڕ  ده  کورد
 
  ک  خخه بکخوژین  پاسخدیری ، کیدنخ  ک پڕچخه خویی خاری ئێخیی  ی تخوده حێزبخ ! شاڕش رتای سه کان  سا ه  له ر یه ئه

 بکخوژین  ڕ خزی نێخو بخا کخوردی الدینخ "  یۆربخه - فێخدی   چی کخ  سخایمان " ر یه ئه. بود  قورس ک  چه  به کوردس ا 
 سایمان  ر یه ، ئه" ؟"!!کند مباریه جهاناویر یمپی النزم  علنه بی یمام با همسو"  شنه چه م به تا ید هانده ی که ده ته نه

 ر یخخخه ئه بخخخود، ئنمخخخام ت  دال خخخه  بخخخه تخخخدینێک  ارمه  جخخخاره ر هخخخه کیدنخخخ  ش پێشخخخکه ی ئامخخخاده  ق خخخخه مجاهخخخد ن 
 بخیلنن  لخه  ا  هادڕێکخه فی خوی ی ڕێگخه له  ا  - عند دۆک ور سه ئێیی  ری رینسه سه ئاپایسون  ی[  نابه]کا   ه رته سه
 ٣١ پخاش  ن  خامخه کخان  تایه  می ده ئێمڕۆ"!  دهد نجات طلبا   تجز ه چنگ یی ری عز ز کیدس ا  خست، تا دید  له

 ف ا حخه تخا ٦4 د  ریه پێشخمه ییر هخه دت حه تا ش شه  له ی اتی خا ا  ی دته  به کیدن  قوربان  پاش یمود ، ئه ساڵ
 ریی ئخه ت  دید خه ته"  به بود  ند پابه سوێندی دی ناهامێدی د شکا  ری تێکه کار ژێی  له  ده ئه ئاسا    ک  خه ییر هه

  ئێالهخه ، هامخا و ، نخور زیده سخاییاری، ئاه ،  له پێشوییی د  ێن  به دین  ک،  ه ئێیینه ر هه  له تی ئێیین  - ئێیی 
 د...د..د! ئنمخام هخادبنیی ت  ر ه کسخه ئه د تخوده ڵ یخه  لخه نخدی پێوه ی هد کیدنخه نخوێ تا ڕددب  که دی، مودسه باقییت،

 !ی - ی ز عخخه ئێیینخخ  پخخان  یاڕه  لخخه  کود بخخه  ده نخخه که ده  پاتخخه ت سخخه د پخخات ددد" کخخورد نخخوێ د کخخا  بکخخوژێک  ر هخخه
 .بکات ی اد خای مێژددی  به تی ێک  -" یلد ن مح  تاها" ند چه کورد دیهاتوددی

 
 ی ده تخخخه نه  لخخخه دی مودسخخخه د  ییده نخخخوری ی سخخخ ه ده دیرد  ێننکان  بخخخه  بخخخه سخخخ ن به دڵ  ئاسخخخا نه یۆر :ی زئخخخا ری خوێنخخخه

 ڕید کوردسخ ا   له خای یددی ئاره  به تی سا  ٣١ کورد ئاییدی ددژمن  خسێنێ ڕه ده ی اتی ل  هه ر هه ک نه دی رمانڕه فه
 د هێخخز بخخێ هێزمخخا  د نخخگ ڕه بخخێ کاتێخخک ر هخخه  لخخه ی خخاتی دیکخخور نگ  رهخخه فه د یمخخا  بکخخا،  ئێمخخه ت  منلخخه  بخخه ڕیدێخخن

 کا  ریه ربه سخه  هنده شخه بخودرددد   خا  له ینان  کانما  باتکاره خه  هێزه کاتێک  کود به بکات توینا بێ تویناکانما 
 ڕییخاری خ   بخه دکخور نخوێ  خا کخا  بکخوژی د ئخه  خا  م ئخه ڵ یه  له  ده دتنه که نز ک رکێ  به کێ ی سما ه ده  به   که ده
 . ده مێنێ ه ده تی خت به بێ  ده له
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 کان  ر ه رینسخخه سه  ال نخخه د حێخخزب جخخاری  ر یخخه ئه دییخخی ن  تا خخه  ڕیسخخ نه م ئخخه ر سخخه  لخخه پخخێ ددی نخخدی نخخدی کابه  لخخه بخخا 
 سخ   ده بخا  یی یخه هڕ ری رده سخه ن  مه ته کیدن  درێژتی دی، پێناده د له د تاری  اڵت  سه ده رۆش  په ت رده سه ی ده ته نه

 ما  هخه یێخڕی ڵ کوتخه نوێ شێوییێک   به د ئاشکیی  به کورد تاک  یۆر د سناس  ئێمڕۆهێزی  ده ئه .بود هه  ا  -فارس
  لخخه  ا  کخخه  ڕێکاییده د حێخخزب دی باشخخ ی  ره هخخه ری یخخه ئه  لخخه د خا خخا  ی پا خخه د پلخخه نا پخخه د پخخێ  بخخێ د! ؟ تن سناسخخه

 !!   به ده پێش د ره به  ار نه قایینج   به ک ی  ه توندی ملمالنێ ئاس   تا ێکت حه سڵه مه ر هه رددی سه
 
. د.. ت..د حێخزب دۆژمنخان  ڕێخزی  چێ خه ده  ده ئخه توینج، د تانه تنشك  ر به  بهادێ ه  ڕێبایه م ئه کورد تاکێک  ر یه ئه
 بخاری   یولخه  خا  -کخورد دی  سخه  بخه ر یخه ئه ت نانخه ته دی رمانڕه فخه ی ده تخه نه  بخه ر سخه ال نخ  د تخاک کاتخدی ما  هه له

 بخا بخێ نخگ ڕه. بگخی  جخێ دینخدی ئه کان  س ه به مه سایی  چاره د دۆست ڕ زی  له توینن ده مد س هه کیدبێ  نجه شکه دئه
  کوردسخ ا ی ریه پێشخمه دتن  کخه هند شخه بخڕی ر  جخه ی خان  د ژی   لخه ییتنێخک  خنه ڕه ئاییری د ئێش  ڕێزینه به م ئه

 !!!!! بودبێ ی اتی
 

 بات  خخخه  کخخه  بنسخخ ییده لخخێ دتا ا  ئخخه  ێنخخدریدی ڕییه ئاشخخکییی ی دێنخخه دی باره نالخخه  ملمالنخخێ م ئخخه ی درێخخژه  لخخه خابن مخخه
 بات  خخه ک ده ناسخیید بکخوژین  بخا کاڕنخاش د نگ سخه هخاد ئێسخالم  کامخاری  بخه خافیۆش کوژین  کورد د  ریه پێشمه

 .!!  کییده  پێناسه دتود هرک سه ت  سناسه د دن  مه
  

 .ر  خه د جنیه ر رینبه به  له کیید د اری  ێک  ماده با ندێک ناده  ا ماڵ تکاری خزمه ر، ناکه= مزددر 
 (.حسنن دیم سه) عس به تکاری خزمه کوردێک   کانه یلد ن، مح  تاها

 
 :کا  ریدێزه په
 

 د پاسخخدیری  سخخپاه یی خخخود دفخخا  در ١٣٥٢بهشخخت یرد  ١٩ب خخار خ  ٦صخخفحه  ١١ شخخماره مخخیدم نامخخه در تخخوده حخخزب
 ضخد سخیکوب هخای دسخنله تخی ن مهخم یی ینقخالب پاسخدیری  سپاه د ینقالب های دیدیاه"  نو سد م  ینقالب دیدیاههای

یرد بهشخت ١٢مخورخ  ٥4١اره شخم مخیدم نامخه در خمننخ  رهبیی به یسالم  جمهوری یی دفا  در حزب ی ن". یند ینقالب
 صمنمانه حما ت د تزلزل ب  د همویره طیفدیری یثبات د تکییر به ننایی توده حزب"م  نو سد  ٢در صفحه  ١٣٦4
  حیف در نه ری یع قاد ی ن ما د  ابد نم  خمنن  یمام رهبیی به ی یی  میدم  د یمپی النس   ضد ینقالب یی خود
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 ."ی م دیده نشا ..... ی ثارجا  د خو  با بلکه
 

( یکثی خت) خلخق فخدیئنا "  نو سخند م  کار در پور طاهیی جمشند د نگهدیر فیخ رهبیی به( یکثی ت) خلق فدیئنا 
 ماسخت محکخم مشخت ی خن ریمنخد، م  قاطعانه کار جنا ت آمی کای علنه خمنن  یمام رهبیی تحت همنشه یی یس ویرتی

 جمهخوری مخدیفع د قخالبین مدیفع ننیدهای د گی با همییه د ددش هم سایما  هویدیری . یمپی النسم مزددری  دها  بی
 ی خی دقنقخا ری آمی کخا یمپی النسخم مخزددری  شبکه حیکات. ینیند کار به ری خود هوشناری تمام با د ی یی ، یسالم 

 ری سخایما  د سخپاه فوری آدردند دست به جی انات کارینه جنا ت های نقشه د طیحها یی یطالع  هی د بگنیند نظی
 .سایند مطلع

 
 (١٣٦4هم ت   د١١٦  ارهشم یکثیی کار  نشی ه)
 
 شخخکوفا   سناسخخت ید  در د هخخا رد خخدید ی خخن بحبوحخخه در ”ننسخخت شخخکنجه بخخی مب نخخ  یسخخالم  جمهخخوری هخخای ینخخدی “ 

 بخه پاسخدیری  سخپاه تسلنح خویس ار ینقالب، های آدرد دست تثبنت د حفظ بادر به سایما  رهبیی یسالم ، جمهوری
 .شود م  سنگنن سالح

 
 (١٣٦4همن ب١0٧  یکثی ت شماره)
 

 پنکخار مسخنی در الیم آمخادی  کسخب خصخوص در د گخیی یطالعنه ددم جلد - مویضع مجموعه ١0١ صفحه در مجاهد ن
 : خویننم م  آ  یی قسم   در که شده در  یمپی النس   ضد مش یک

 
 در نخ خمن یمخام عخال  فیمانخده  تحخت ینقالبخ  کوچخک سخایما   خک عنخوی  بخه تخا یمنخددیر م ما تیتنب، ی ن به" 

 . " باشنم بیخوردیر ننز، پاسدیری  د یرتش  ریمنده بییدری  همکاری د مساعدت هییونه یی یس عماری ضد خطوط
 
 تا ی م، ساخ ه موظ  باشند که کجا هی ری خود یفیید کلنه فیمانده ، تمیکز د عمل دحدت منظور به همچننن،" 
 ری ییدهخ  نظخیی تنگ د خودبنن  هییونه که خود  مک ب دظا   بیحسب یمپی النس   ضد مش یک پنکار مسنی در

  دیش ه شنوی حیف د نموده حما ت یمپی النزم علنه بی پاسدیرشا  بییدری  یی چیی د چو  ب  یست، کیده محکوم
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 . " باشند
 

 (ی یی  خلق مجاهد ن سایما  مویضع بیرس  بنن ره یه سا ت)
 

 با س د،( یست خمنن  منظورش) عادل یمام نظام ی ن بییبی در کس هی که یست ی ن یسالم  جمهوری یحکام یی  ک "
 تخایه کخه ننست چنزی. یست یسالم حکم ی ن... شود کش ه که کید تی یخم  با د ری یش یخم  د. یست دیجب ید کش ن
 (١٣٦4شهی ور  ٢٩ کنها  تبی زی موسوی حسنن سند). باشنم  آدرده

 

 : یو د م  یمیدی یست، ٦4 ی دهه در رژ م یمنن   د  یطالعات دس گاه یەیری  پا ه یی که هم حجار ا 
 

 یفخت ح خا. کشخت ری همخه د کشخند یسخلحه میتبه  ک ندیشت، مهار قدرت هم ددلت ندیشت، فا ده نکن نکن، یما ...
 کسخان  چخه کخه نپیسخند هخم ری شخا  یسم یفخت، رید خو ری ی خن بخود، خیدید سخ  ظهخی!. بزننخد خالص تنی ری ها یخم 

 .کیدند  پندی هم ری یش شیع  توجنه. هس ند
 

 چشخم نشخی ه بخا حجار خا  ییمصخاحبه بیییف خه مصخدیق ، ی خی  سخاییاری؟ آقخای شخود م  چه شما مسئوملنت مقاله)
 (،۳۱۸1یرد بهشت  ٣١ شماره یندیی

 
 ٢4١4ی ئایاس   ٢٧: دت  رێکه  -اڵت تا مز   ری رۆژهه ما په:  رچاده سه

 
---------------------------------------- 
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 ینی ن خومه الێه لی کورد له رمانی جیهاد دژی گه فه
 
 
 
 
 
 
  

 دی حمه تاح ئه فه

 
  لخخه کخخورد ل  یخخه دژی جنهخخاد رمان  فخخه خخخومە ن  ئاخونخخد   الێخخه له الدێژ ی یخخه٢٢ڕۆژی   تادی لخخه ی هخخه١٣٥٢ سخخا  
 الماری پخه  ده تویناێانخه مود هه  به ڕژێم ری دیینیکه  کان هێزه ی حشنانه ده هێیش  ندرید،  ه ڕییه کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه
 خوێنڕشخخ ن   دتنخخه که ت سخخفه   ا  الدد، شخخه جخخه  ن  خومخخه رمان  فخخه ێانخخدن  یه جێ بخخه دید، بخخا کاننا  یونخخده شخخارد
 اڵڵ حخه ید،د ڕه بخه کورد خا  خخوێن  ڕشخ ن  د، ده رمانخه په  نه ک ێه دڕنده ت د، جنناێه هن  له د،  ئێمه ل  یه کان  ڕۆ ه

 ی خخاتی  ده لخخه هێنخخاد، کاری بخخه توینا خخدیبود، له رچ  هخخه ڕژێخخم. ردیبود سخخه له ف خخویی ێا  سخخێزده ئنمخخام  چخخود  یینخخ ، ده
 ... ما  که له یه خوییین  ڕییاری م رجه سه رد، ماده جه هێزی  ده مالشه له.   ده نجام  ئه مابود، نه تادینێک ت د، جنناێه

 لێخخدین  ربه یه  دتنخخه که  ما ێ د هخخه لخخێ قؤلنخخا  ر، کخخه دیینخخی هێخخزی تێکشخخکان  دتن د، رکه سخخه به ئنمخخا  ڕی پخخه د بخخه
  که خێک دۆیه  دنه بکه کاننا  هێزه کید، ده نه ێا  ده ئه ڕددین   چاده ی که س ه دیردده  ن  د، خومه  که جارێک به دددژمن،

 کخخورد ل  یخخه کان  ڕۆ خخه کید ده نخخه ێا  ده ئخخه ڕددین  دهچخخا دیبودنێخخو، شخخ   هه به کلنلخخ  ده، کیدبود  د خخاری  بخخای ئنمخخام
 رییری مه شخه شکسخ و تودشخ  ی که سخ ه دیردده  ن  د خومخه نێو بخده باشخنا  رسخێک  ده د، ده ببنخه نگار ا  ره به  فندیکارینه

 ، تیسخخانه هن چخخاد کخخورد کخخوڕی چخخا  بودم ده ئخخه شخخاهندی منش هخخه شخخدیربودم به م هخخه بودم دینخخه له ک ێخخه  کخخه مخخن.   بکخخه
 ئێجگخار ک  جنادیی خه ڕ، شخه جهنزیت  ته منش هه ریت د، فه نه باری له م هه که ، ده بودنه ده ر دیینیکه هێزی ڕددی ڕددبه
 تودین   خده نه مخودێڕ  ک  هێزد،چخه یۆری دی کیدبخود، ننشخ ما  ڕییاری بخه ڕ بخاده هێزد، بخه ی ئنییده اڵم به بود، یۆرهه

  کخه ی ه دره یخه  هێخزه د ئخه ر ریبخه به له بود، ئێمخه  سخکاری هه ر بخه ڕد، شخه تێنخدیبودم مخن ی ده ئخه!! بێت هخه دیی درێک  ده
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بسخ ام  کان  یونخده  لخه ، بانخه سنودری  بگاته ر که دیینی سوپای ی ده ئه پێش  ئێمه کید، ده ی رمانده فه میی  فاچه مس ه
 ریێک  لخه تخیس د تێکخدید کاننانمخا  هێزه ئاری شخ  دێک احخهت د، ده بود نخه نگار ا  ره به قز سه رشنوی سه دددئادی د،

 ئادهخخا ب خخودینێ ر، ریبخخه به هێخخزی کید ده نخخه ێا  ده ئخخه ڕددینخخ   چخخاده  کخخه کاننا ، هێیشخخکاره  هێخخزه نخخاد  خسخخ ه یۆرمخخا 
 د، سخخایماندرید کانمخخا  هێزه م دده ئخخه ش ئێمخخه  ده دیخخخه به اڵم بخخه سخخ ێ؟ ڕیده دی کخخه پڕچه یۆرد  سخخ ونه د ئخخه موقابنل  لخخه
 کیدبودنخو، مننگنیمخا  یه پێشخو، ڕۆژی  کخه بسخ ام، پاسخگای ر سخه بخا هێیشخما  م کخه ێه له ر هخه نا ده بود، کگیتودنه ێه
 دیینخی  کخه پێگه بخود،  ده ئخه باعنسخ  نگ  ئاهه هاد بودن  نه ننا ته بڵێم تودینم ده ر ا ، سه کیده هێیشما  ش  که ده شه
 دی، ئنمکاننخه بخێ ری  و، دشخه له بخود، حێماسخ  د، دره یه دیس انێک  بڵێم تودینم ده شدی ده ئه ڵ یه له هیحاڵ به.  ن که نه
 سخت ده له ینخا   ده دددژمن، لخه یۆر سخاری خه رد، ریبه نابه ڕی شه ندڕۆژ چه پاش  ڕژ م کان  هێزه. بود ما  هه  ئێمه  که

. ده نه بکه دیینی شار د  د، ڕێکه به  بانه د ره به تودیننا  دژمندد کان  هێزه! کورد مان  قاره رد، تێکاشه ند ن چه دین 
 سخخایما  هێشخخ ا که  ئێمخخه کخخان   هێخخزه نود، کخخه دیینخخی کا  شخخاره ڕۆژێکخخدی نخخد چه ی ماده لخخه تودیننخخا  دی  ئخخه کورت  بخخه
 هێخز ؟  کامه ربه سخه   کخه هد  سخ   رهه دیبه ی دینخه ئه د، کێخه ڵ یخه له کخێ بود، نخه ڕدد  ش ده ئه ت نانه ته دریبودنود، نه

 خاێ  لخخه کان  پخخه چه  کخخه ناسخخاندبود، خاێخخا  ت معنخخه جه ک ده ی دینخخه ئه دێموکڕیتخخو، نخخدیمان  ئه ک ده ی دینخخه جناله
  پێکهاتبود،   ننوه حوسه الل  شێاجه ماماس ا   الێه له  که ش هێزه د ئه ییتود، ده
 

 م لخخه هێچکام بخخه ر سخخه  کخخه بخخود ن مانا  ئێمخخه  مانخخه جناله. انبود ک یونخخده  ک  خخخه ریی و، بخخه هێخخزی ک ده ی یۆربخخه که
 ی دینخخخه ئه. بود  نخخخه رپیس بخخخه ئاشخخکیید  دشخخخێوه کا  به سناسخخخنه هێزه هێشخخخ ا کخخید باسخخخم ک ده چخخخو  بود ن؟ نخخه هێزینه

 .بود ننش ێما  خاکو  له د فا  د، کوردینه س ێک  هه ک ده یۆرتی کید ریی انده به
 

 شؤرشخخگێڕی  ببپێکنخخو کاننخخا ، یاڵده  ئامانجخخه تخخودین  ێا  نخخه جارێخخک هن  بخخه ئنسخخالم  کامخخاری کخخان  هێزه د  مخخا 
 هێخزی مانود، کخه له یه مانخان  قاره هێیشخ  المارد، په ر به  دتنه که کوردس ا   له ر که دیینی هێزی.    پێبکه کشه پاشه

 د،ناد جاده لخه پخارتنزین ، ی شخێوه به   کخه قخا م ێخا خا جێگخای ب خوینن ، هێزینخه م ئه ی ده ئه پێش   ئێمه.  ریه پێشمه
 سنجو، به ننیدی پادیا   جناله  بانه شاری ناد  له. لێژکیدبود  پێ جێما  المارد، رپه به  دیمانه کاننا ، پێگه شارد،

 ر باسخه یۆرتخی  ئێمه کان  هێیشه. پاریست ده شار ا  حنساب به ش دینه شه د،  ده کیدبوده ێا  پێگه نادشاردی له پاسدیر،
 ک ده ما  ده ئخخه  ئێمخخه کا ، شخخنه رته ئه ر سخخه  بخخیده ده هێیشخخما  م ی کخخه کانبود، سخخنجه به پاسخخدیرد، یاکخخان  باره د بنکخخه

  کخیده ده هێیشخما  کاتێک چو  دتودبود ن، رکه سه تێندی یۆر ڕیس نشدی له کاردێناد، به ڕژێم کان  هێزه دژی تاک نکێک
  ئێمخه. کید ده نخه کخا   پاسخدیره له د فاعنخا  جخدی به دیننیدی، هخه دی و، هخه هێخزی  ادیانود، نخهپ  نه  پێگانه د ئه ر سه
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 پادیخان   بخه خاێخا  لێکخید  تادیمخا  نادشخاردیبود ، له  کخه  ن بخده ڕژێخم ی دهێزینخه له  نده یۆرکوشخه ی به یه تویننما 
 قوسخخو، سخخوک ک  چخخه به  ئێمخخه پادیخخا   چودنخخه  ێزینخخهه م ئخخه ی ده ئخخه ددیی د شخخه ددد. جێهشخخت به شخخار ا  دیکیددد، بانخخه
 کا  شخخنه رته ئه  چودن  تێکخخه هخخای  بوده کخخه لێخخدی ، یۆرمخخا  ک  ێخخه به یه ده پادیخخا  ر سخخه  کخخیده هێیشخخما  مجار، کخخه باێه

  خاالسخه یا پاد با بود،  دینه ئه چودن   هێیشه م ئه هاکاری ێانزین  ده کا  شنه رته ئه کا ، سنجه به پاسدیرد، ڵ یه له
 ڕی شخه به  کخه ی کورتخه  مخاده م لخه بڵێم تودینم ده کورت  به. ریی ن ده  ک که  تاک نکانه  جاره م له جاردبار مان ودین  ده

 د ش ئخه مابود، پادیا  ننا ته تێکشکاندبود، دیدی ته به ڕژێما  هێزکان   بانه ی نادچه له  ئێمه بیێ، نادده  مانگه سێ
  نا  یخه له بات خخه کان  ریه پێشمه دۆاڵ  ژده هه ی جاده  له هاتود،  ده ش ه ده سه  له  که ی س ونه د ئه شکان  تێک دددیی

 کات  لخه اڵم  بخه. دی سخت ده له یناننخا  بات خخه ی ریه پێشخمه نخد ن چه  ده دیخخه به لێخدینود، ێا  ربخه یه بودنخود، رینی ده
 قشخ  نه  کخه نادچود، لخه دیدی تخه به  که س ونه د ده لێکییێه ێا  دره یه ی تا ه  د اره شار ناد با دددژمن س ودن  ش ن  یه

 کخخاتود، نخخاش هخخی یه جخخام  کخخید ناچخخار ئنمام  کخخه بود، کاتخخه د ئخخه  مخخه ئه!! رچادبود بخخه یۆر بات خخخه کان  ریه پێشخخمه
 ل  یخه بخا ئاشخ   بخانگ  کیدبخود، دردسخت کخان  هێزه بخا ی مه نه هه جه د له کید  الس خاخه با  ڕ اکارینه د، فێڵبایینه

 ، ریه پێشخخمه هێخخزی سخخ ا  ده ڕینه یخخوت  کنا  بخخه له ددد، سخخێو بخخێ  ئێمخخه رین  ڕێبخخه بڵخخێم تخخودینم ده  ده دیخخخه به کخخوردی؟
 ما  کخه له یه دیکخان  دیدیڕه چ  کخه مخل ڕژێخم یۆرتخی بود، هخه  ده ئخه توینخای چخو ! بشکێنن تێکوپێک ڕژێم کان  پاشماده

 پادیخان  دری ده  ده قورسه ک  یۆرد،چه هێزێک  به  ئێمه که دی دکاته له درددست!  ن که ده ڵ پوچه مندددژ فێڵ   نود، بکه
  جنالخخه بود نخخه ێا  د کخخه ڕێگخخای  کخخه  سخخابود هه لخخێ هخخادیری پادیخخا  دددبنسخخت، سه ی خومپاره بخخه ر بخخه دیبخخوده ما  بانخخه

 دی ئەحمخه کخاک ڕێز بخه  بنیمخه له! ڕییخی ن ما  که هێیشخه بخێ ده  کخه ێانخد ن ڕییه پێنخا  دی کاتخه د لخه ر هه!بود  سلنم ته
  دێ خه  پیسخناره د ئخه دی لێخیه. ڕییخی  کا  هێیشخه مو هخه  کخیددده دیدیی حنخزب ت  ریێه ڕێبه یوت  الما  د  هاته عز زی

 ندێک هه دیبا ێا  هری پێشمه جال  مه د  کیدیێه نه ێا  له په ڕژێم، کان  تێکشکانه دددیی  ئێمه رپیسان  به ر یه ئه پێش
 دتخخودێژد، دیردی  ده پڕتخخیه سخخ ێک  ده  بخخه  بنان ودینناێخخه  نگخخه ڕه! بشخخکێنن پێخخک تێکخخو نفالچ  ئخخه کخخان  هێزه ی خخاتی

 بخا ننا تخه ڕژێخم د  مخا  چخود ! بنن ڕنخه باده دی  د،خخاش د فخیه  هێنخده دیهاتودمخا  با بێ ده  ئێمه  باێه دینودسانبن،
 نام  ، ئێمه ل  یه مێژددی ڕدددیدی  که کانمدی نودسییده له  که من. ئاش نانکید دیدیی  د که هێیشێک  با کید  خائاماده

 کان  خنخه ڕه ر سخه مه باه ش خنخه ڕه م ئخه دێت مخه ده م کخه ریماشخنا  فه ڕم د، کاندیتێپه مودکوڕ ه که د خنه ڕه ر سه به دێت هه
با  ییت، رنه ده  کنا  که بود، ده که ی جاره د به ش س انه ڕیده ڕ شه د له کانما  سناسنه  ره ڕێبه  ده دیخه به بڵێم ده پێشوم،
 یۆری کخخاری کخخیی ده دی، مه رده سخخه د لخخه  کخخه  سخخنه  لخخه ت تا بخخه به کخخیی یۆر ک  منخخه رخه م ه که حخخدکا، ک ده  ئێمخخه  نمونخخه

 بخا بخود، ده یۆرتاسخنیی ێکیدبا،سخپ ده کخارد تێکاشخاننا  دی شخاره د لخه حنزب ت  ریێه ڕێبه یۆری شێک  به تێدیبکییباد،
 ئێسخ اش حنزب رپیسان  به ند رچه هه. بود  ماس  حه ڕ و، ڕیپه  کێک  خه  ، حه به  که  ێه نادچه م له قوی، دییدن  ته
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 ڕێز به کاناڵ، کورد  له پێش ڕۆژ ند چه کید؟ بێموباالتنا  ئادها کوردس ا  ی یی نگه  نادچه م له با دینانێن ده به دی 
 حنخزب یخوتیێ ده  که ی پیسناره د ئه داڵم   له د دی، ئەحمه مادێح ڕێز به ڵ یه  دتودێژێک، له  له  نزیده سه حه اماماس 

  دیننخه یخوت  اڵمخدی ده  لخه  ییده سخن حه ڕێز بخه ؟  کیددده یۆری مکاری که ێدی نادچه م که کوردس ا  ی یی نگه  نادچه م له
 بکخخیێ، کخخار توینخخدری ده ی خخاتی  ده یۆرلخخه د سخخ با بنخخا  ر یخخه ئه  پێمویێخخه مخخن اڵم کیی؟ بخخه پێخخده ما  نخخده ده ئه ر هخخه  ئێمخخه

  لخه دتنن، ڕێکخه به  سنه د ره به جار م که ێه با  ده یۆره هێزێک  به ڕ شه س ان  ڕیده ددیی  ئێمه کاتێک  ێه ده ئه شم، نمودنه
 حنخزب ری نوێنخه ک  ده بلور خا  ن  غخه  مامخه  کخه ود،بخ   مولحخه  پێخوه  ره ده د خوی   له ما  د که هێزێک   ده باد شه مها

 تخانک  نخد چه به کوردسخ ا  ی٢٢ شخکیی له  لخه ڕژێخم هێزێکخ  نخد رچه هه بخود ن،  سخنه ی ردییه ده دیر دی  ده پێکه هاتو
 قخورس د،  ننخوه ک  چخه به ، یه پێشخمه یۆری تێعخدیدێک  به  که بگی   ئێمه  له  ڕێگه د س نا   ده یۆره هێزێک  ف ێنو، چه

  شخخ ننه یه  ئێمخه کاتێخک بامخا ،   ڕێگاچا کخه ناچخاربود  دتبخود ن،  کخخه ڕێ بخه ماشخێن  ێخا   ده کخاردینێک   لخه سخوک
 یو بخاری   دتنخه که کانود، رجاده سخه  هاتنخه شخار  ک  خخه  کپارچخه ێه  سخاد، هه ت قنامه ڕیس   به  سنه شاری ی ردییه ده

 نخاد  لخه عات سخه نخد چه پاشخ   ئێمخه جارێک بخه خیۆشخا  دێمخوکڕیت حنزبخ  ژیبخ شێعاری به کا  د، ریه پێشمه کیدن 
 توشخخ   کخخه پاسخخدیر،  لخخه بخخو پخخڕ ری  ئفسخخه باشخخگای هێشخخ ا! ئێقبخخاڵ  خخدین  مه   نخخه بگه تودیننمخخا   کخخه  که خه ئخخاپاڕیی

  هاتبونخه  ک خخه ییری  ههخ به ، ده لێکییبخوده  تخایه حنزبخ  ری ف خه ده ی شخوێنه د ئخه  چود نخه کاتێخک. هاتبود  ت حشه ده
 م کخه یۆر  پێمویێخه مخن  جاباێخه.   بکخه دیر خا  منخوی  ئخامێزبگینود،  لخه کا  ریه پێشخمه کخید، ده یدێا  ئاره ، دشوێنه ئه

   ێم، ده دی خاتنمه  له.  ننه دج  ته قابنل  کیید کاری
 

 من  ! رنابێ ده ده ما  که داڵته له رما  که دیینی ن دددژم کان  پێگه ئاخی ن  که دتودبنن رکه سه تودیننن ده  دکاته ئه  ئێمه
  لخه ر دیینیکخه سخوپای  د کخه جخارێک  کوردسخ ا ، اڵت  ڕۆژه لخه  ئێمخه ل  یه پێشو، بێ ه  ڕۆژه د ئه  ماده نه یۆری  پێمویێه
 .دێت دی ده ما که له یه کڕ زی ێه کوردس ا  د ی ریه پێشمه هێزی به د ش ئه رنێ، ده ده ی که ننش مانه خاک د

 
 . ل یه هێزی به باسک   یه پێشمه هێزی بژی
 .می نه دیی پێشه هندی  شه ی رقافڵه سه ت تا به به ما  که له یه ریی ربه سه هندین  شه با ساڵد

 
 ٢4١4ی ئایاس   ٢4: دت  رێکه  -بات   ری مند ا خه ما په:  رچاده سه
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 .!  نامرۆڤانه  و ژینۆسایدی الوێژ گهی ٨٢
 
 
 
 
 
 

 سڵ ناسر ساڵحی ئه

 
  سنسخخ م   لخخه ، ئنسخخالم   كامخخاری  رێژ مخخ   بخخه  پاشخخا    رێژ مخخ   یخخاڕین  د ئێخخیی    الن  یخخه  شاڕشخخ   ركوتن  سخخه  بخخه
  ت  ڕه بنخه  یخاڕین  دی،  یاڕینكار نخه د ئه  تای ره سه  له ر هه ، ده كا ه  هاته  د كه  ك  دیێه شوهه كه دی ئێیی   اڵتدیری سه ده
 .هات پێك ئێییندی  اڵتدیری سه ده  یییشێو  له
 

 ژ خی خسخ بود ئێییننخا   شخ  د ره د نا ده نگاد ا  هه ، ریشكادی  به ددیتی د  نهێن  به تا ره سه ، ی كه س ه ده د دیر د   ن  خومه
 كاننا   ییتنژ نهسخ  ئامانجخه چخا   كخه بخود  پخال  د  خشه نه  دیڕش ن   ر ك  خه.  ده خا انه  نگ  چه د كان یۆڵ  ری كار گه

 توینا خا   ب  د  شاده  وه هه ینی، یاشه دی ئێیی    گای كامه  له كا  لس كاره هه ر به  رێكاییده د حنزب چاننش د د هێنن ده
 .   بكه
 

  كان  دێموكییتننخخه  ئایید نخخه  درده  درده خا خخا ،  جێگخخاپێ   كیدنخخ  قخخا م  بخخه  خخخومنن   دینخخ  پێیه  ده د كخخه  ك  ال خخه  لخخه
 خویسخخ انن  لخخه ئێخخیی   الن  یخخه ر سخخه بخخا هێخخیش د ركوت سخخه  بخخه د  ده كخخیده سخخك ته ر بخخه شاڕشخخنا   دتن  ركه سخخه  تای ره سخخه

  لخه. پێكخید  سخ   ده بخود  دییخی  پخێ خا خا   ت  دی خه ته نه  مخاف   هێنخان  ست ده ده با  كه كوردس ا  د حیی سه   مه توركه
 بخا ئێخیی   ی د كخه  كان  ده تخه نه  د سخ ان   مخاف د ئخایید اوییی   دی  ئنسالم   كاماری  رێژ م   ش  ره  ری سێبه  له ئاكامدی
  به د ئێیی   الن  یه  شاڕش   ركوتن  سه پاش ئێیی ،  كوردس ان   له كورد  ی ده ته نه.  ده كیینه ركوت سه ش د كه  جارێك 

 د ڕ شخه له دددر  بخه د  ئاشخ ناوییینه د دێموكییتنخك  ك   ه شێوه  به دی  د   هه یۆر ،  ن  خومه  دین  پێیه   ش ن  یه اڵت سه ده

http://www.khakelewe.com/k/news_cats.php?cat_id=57
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  بااتخه  دیكان  ره  مافه د د ست  كورد،  ل  یه  دێماكییتنك  خ  منلل   ی ده بزددتنه  ری رێبه  ت  ری ه نا نه  رێگای  له ، كێشه
  ی له سخه مه  ی هێمنانخه  ری سخه چاره  هنخویی  بخه ،  ن  هخومخ  خسخ  شه د  ئنسخالم   كاماری  اڵتدیرین  سه ده  ری یه نه د دێد ر به

  لخه  بخات   لخه  ئنسخالم   كامخاری  رێژ م   اڵتدیرین  سه ده اڵم به. دی  یۆری  دل  هه  باره د له د  ده د الایه  رێگای  له د كورد
 د دی ره  د سخخ ه  كیدنخخ  دیبنخخنن بخخا كخخورد،  ل  یخخه  ت  ری خخه نو نه ڵ یخخه  لخخه د خخالا  بخخا  ێنا  نگادهخخه هه د چخخادییتن ر بخخه

  بخه   ن  خومخه ،دی تادی هخه  ی١٣٥٢  سخا    الدێژی یخه  ی٢٢  رۆژی  لخه د لێدی كورد  دژی  له جنهادی  پڵ  ته ، كان  عاداڵنه
 مخاف د  ناوییئاشخ  ده ته نه م ئه  كان  رۆ ه  ما   د ینا   كیدن  اڵڵ حه د كورد  ل  یه  دژی  به جنهاد  رمان  فه   اندن  ڕییه

 . اند رییه دی كورد     یه ر سه  به  ری رینبه نابه د خوییرید نه  ڕێك  شه ، د س ه
 
 د ركوت سخخه  ییاكخخان  ده د دیم  بخخودن  جێگنخخی د مخخا  یه  ڕ ن  تنپخخه  یشخخ ن   بخخه دی ئێخخیی   ئاسخخ    لخخه  ده د كخخه  ك  ال خخه  لخخه 

  ری رینسخخه سه  لخخه د رخسخخت ده  خخخای  ت  ماهننخخه  شخخ ود یه اڵت سخخه ده  بخخه  تخخایه  رێژ مخخ  ، ئنسخخالم   ت  حكودمخخه  قان  فخخه خه
  رێژ مخ   ن  مخه ته  به كاتا نا  د بود   ڕی ڕیپه دی  پێنادی  له  كه  ئێیین   لك  خه  اڵن  كامه  كان  ئایید نه د ماف ئێییندی
 .   ن خومه  س ان  ده  به یاپال د هێز  هێیش  ر به  دته كه هێنابود، پێشود

 
 خخ  منللخ   ی ده بزدتنخه  ری رێبخه د كوردسخ ا   لك  خخه ر سخه با هێیش تی ن نامیۆڤانه  كه بود نه  ڕدین  چاده  له دددر  د اره

 د  ت  اڵ خه كامه ، مێژدد خ   هخای یۆر ر بخه  لخه كخورد  ی ده تخه نه ،  زینخ  ده   ن  خومه  چونكه. ب   لكه خه د ئه  دێموكییتننك 
  اڵتدیری سخه ده ر ریمبخه به ئێخیی ،  ی د كخه  الن  یخه  لخه ی اتی ، شاڕشگنیینه  ریبیدددی مودی  هه  ی ده ره سه  له د  نگ  رهه فه
 د ر رێبخه ئێخیی   كوردسخ ان   د مخوكییت   حنزبخ   كخه بخود ئایخادیر  ده لخه د كات ده  نگاری ره به  رس انه په  كانه د دیری  یۆر

  بخه  بو خه ر هخه.  دی خه  ت  دی خه ته نه  مخاف  د  دێموكییس  د  ئاییدی پێناد  له ئێیی ، دس ا كور  لك  خه  بات  خه  ری رێكاه
  سخا    درۆیی نخه  لخه دیتخا دتن، كخه ر سخه پخاش  درۆیی نه  جێژن   رۆژی م كه  ه  له  كه  سنه  شاری  ڕی شه   گنیساندن  هه

 د خوییرید نخه  ڕێك  شه دی ئاكام  له. كید  پێ ست ده  سنه  شاری  دیننش نوین   به دژ  قورس   هێیشنك  دی  تادی هه  ی١٣٥٢
 منن كخه  ه د پخنال  منن كخه  ه  بخه  كخه. پا سخه دی كورد  كان   سناس   هنزه د  شاره د ئه  لك  خه  اڵن  كامه ر سه  به پاد دیسه

 م لخه. رێخت ده ده م  خه قه  لخه   ن  خومخه  ێژ مخ ر  كخان  هێزه د كخورد  ل  یخه نێوی   له  كدیرینه چه   چودن  تێكهه د پێكدیدی 
د  ئخه  د فخاع   ب   لك  خه  س  كه 044  له ی اتی ، ناسییده"  سنه  خو نادی  درۆیی نه"  ڕی شه  به  كه دی  سامناكه  ته جننا ه

  ی لنوه خاكه  ی٣١  دت  رێكه  رۆژ له ٣١، پاش  شاری سنه  له  د بڕه م كوشت ڵ ئه یه  ر بنش له هند كیی ، هادته شه  شاره
  حنزبخخ   سخخ  كه ییر هخخه نخخد چه  من ننگخخ   تێكخخدین   دێخخییی دیرێخخژرید، دی پخخنش  لخخه  ك  اڵ خخه یه  بخخه دی  تادی هخخه  ی١٣٥٢

  ییۆی  هه د كوژری   شاره د ئه  كان  كورده  له س كه دی  سه ، ده غه نه  شاری له ئێیی   كوردس ان   د موكییت 
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 .كیی   ئادیره د مالوێیی   سنش  كه
 

  ئاشخخ    دلخخه هه د كخخورد  ی ده تخخه نه  بخخه  ی خوییینخخه ڕ شخخه  المێكخخ  ده ، نامیۆڤانخخه  ده كخخییه د بخخه  ئنسخخالم  كامخخاری  رێژ مخخ 
 كورد خا   ل  یخه  بخڕی د كوشخت د ژ نوسا د  ت  سناسه د ری ده كوردس ا  ر سه با  شكیكش  له  رمان  فه د  ده دی ه  ی كه خوییینه

  كامخاری  ری رێبخه د ر یر نخه دیمه   ن  خومخه   ال خه  لخه كورد  ل  یه  دژی  له جنهاد  ف ویی  رمان  فه   اندن  ڕییه. ر به  ییته
 كوردسخ ا   لك  خخه مود هخه  دژی دی  ریسخ   له  پخاده  ڕی شخه  بنخانودی  به دی  تادی هه  ی١٣٥٢  الدێژی یه  ی٢٢  له  ئنسالم 

 دیر رك ئخه  رێژ مخ   كخان  مارییژه ده د  سخاد لكه  دین   یه پخه د پاسخدیری   سخپای د ش رتخه ئه  كخان  هێزه  كه رمانێك فه بود،
 ك ده كخورد  ل  یخه  ركوتكیدن  سخه دی،   خه ییلمانه  رمانه فه م ئه  ی چویرچێوه  له. د  بكه  ری ده كوردس ا  د ره به تا كید ده

  حنزبخخ  ئنخخیی ،  كوردسخخ ان   د مخخوكییت   حنزبخخ  د ژمار ئخخه  هاتخخه ده ددردژ د نخخو ژ  لخخه یی نگ خخی د  رع  شخخه  ركێك  ئخخه
 د  دی رینسخه فه  نادبخانگ   بخه  ری نوسخه.  انخد ڕییه  شخاده  وه هه  كوردسخ ان   لك  خخه  كان  ئایید نخه ماف رێگا  باتگێیی خه

  ل  یخه ر سخه بخا   ن  خومخه جنهخادی  رمان  فه  له شێك به" كورد  باتاویی   خه"  ك نب   له كورد  ی ده ته نه  د ی ن   دۆس  
  لخه كخا  كورده  ن، كخه ده  ا  مه موحاكه د دیدیا ر به   نه به ده د موكییت  حنزب   رین  رێبه  ئێمه: "     ده  كه  هێناده كورد

  ژینخدیرمێیی د ش رتخه ئه ت،  خهد ده  بخه من ئخه. ده  نخه ده ده كاننخا  كیدده  اڵمخ  ده  ئێمخه  با خه ر هه كانن، كافیه تی ن دره یه
 رپیس بخه  بخه مود ا  ، هخه پخاده  شاری  چنه نه  د كه عات سه ٢0 تا  ده توینا انه مود هه د تانك د تاپ  به  كه  نم یه ڕیده
 ڵ یخه  لخه دتنا   سخودكه هه ، ده  خه  ئاشخ   د ریندسخ ا   رێگخای  لخه نخاكیی  كخه  كانێكن خخه" كخا  كورده"  مانه ئه یینم، ده

 د بخه".  ن كخه ده ڵ یخه  لخه دتنا  لسخودكه هه تونخد ش  بخه د  بكخیی دت لسودكه هه  توندی  به  مانه ئه ڵ یه  له  ب  ده ، بكیی
 د بخود  كخورد  تخادین   بخه ننا تخه د ش ئخه كوردس ا ،  د س   ماف د بێدفا    ك  خه ر سه  كیده هێیشنا   اڵده یه  ته نێنه

   خات  ددژمخن د   ره   ن  خومخه ها رده هه. كیدبود ریسا  هه د  تودڕه ، ی كه ر ژ مه د   ن  خومه  كه ش ێك بود ، ئایید اویی
 د سخه"  یخوت  د  ڕبخڕی ده  ریشخكادی  بخه قاسخملود ددك ور ر مبه هه  له یا  خوبیه  جلنس  مه  رین  نو نه  ی ده كابودنه  له  خای
 فا مسخ ه ك ده  تكاری جننا خه  ی مخاره نخد چه  خخای  ی كه ناده د به ف وی  دن كی  جێ   به  جێ  با   ن  خومه".  هاتبا ه بی ا
  سخخاب  قه د تكار جننا خخه  خا اخال  د رۆژئخخادی  ربا جخان  ئایه  لخخه  خخخا    ری نو نخه  ن  سخخه حه ، شخنیییی   ادی سخخه میی ، چخه

  لخخه ر وی  مخخه د قز سخخه ، سخخنه ، پخخاده  ن كا شخخاره  لخخه  كخخوردی  ی رۆ خخه  خخا  ده  كیدنخخ  ئێعخخدیم  سخخ وری ده  كخخه كوردسخخ ا 
 هادكخخات د كخخید  د خخاری كوردسخخ ا   لخخه جنهخخاد  رمان  فخخه  بیدن  رێوه بخخه  رپیسخخ  به ك ده ركخخید، ده دی ر خخژ م  بێخخدیدیاكان 

  ك ل خخخه  دژی  لخخه   ن  خومخخه  جنهخخادی  ف خخویی  رچخخودن  ده پخخاش. كخخید كوردسخخ ا   ی دینخخه ره  ی ردیخ خخه په د  پوشخخ ه  هێز كخخ 
 خخ  منللخ   ی ده بزدتنخه  ری رێبخه د كخورد   ك  خه كوردس ا ،  كان  یونده د شار ر سه با باڵد ر به  ننزیم   هێیش  د كوردس ا 

  ی درێخژه  رێگخای  خا  بخن،   ن  خومخه  رێژ مخ     یو ڕی خه د سخلنم ته بخود ده بود خا  ر بخه  لخه رێگا ا  ددد د موكییتنك،
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 د بات خخه  ی درێخژه  رێگخای دیتخا م، دددهخه رێگخا  ده شانای نه  به كورد  ل  یه دی ئاكام  له ر، به  بگینه  خاڕیییی د بات خه
  رۆژی د كخخورد   ك  خخخه  خخخاڕیییی  بات  خخخه  سخخپێك  ده  رۆژی الدێژ، یخخه  ی٢٢  رۆژی  با خخه ر هخخه  بژیرد، هخخه خاڕییی نخخا 

  سێ پاش  له.   ه   ن  خومه  تار ك  د  یین  نه  شكیی له ر رینبه به  هل كوردس ا   ی ریه پێشمه  هێزی  ی ئایی انه  نگاری ره به
  دیهخاتن  چخادك  بخه د ر خژ م  كان  ردیخخه په د  پوشخ ه هێزه د ال خك  لخه  ریه پنشخمه  هێخزی د لك خخه  خوڕیییی د ڕ شه مانگ
 كوردسخ ا ،  لك  خخه  ی ده دلدینخه بخا ت دیله ره  به د  ر اكارینه  ك   ه شێوه  به   ن  خومه بودننا ، شپییه د ر ژ م  كان  هێزه

  ری لوه یه خخه  ی٢٦   ام  په كوردس ا ،  ی ریه پێشمه  هێزی  مارۆدین  یه د  كان  هێزه  ی ده رێكاس نه با دی  ریس    له اڵم به
د    انخدده یه  د ا  خخییپ تخ  ئهدخویی ،  د به یی  ناحه  د كییبود كه به  دی ئاماژه   امه د په له. كوردس ا  نارد  لك  باخه

كخورد   ل  یخه  ی مافاوییینخه  بات  خخه  مێژدد    له. ر بكات سه  كورد چاره  لك  خه  ی كێشه  ده دتودێژه  رێگای  له   ه ئاماده
  ڕییییاد خخ  رییی بخه  بات  خخه  سخپێك  ده  كوردسخ ا ، رۆژی  لك  ر خه هێیش با سه  الد ژ، رۆژی یه  ی٢٢  ر رۆژی یه دی ئه

ر خژ م   كخان  هێزه  چاك دیهاتن  به  ر، رۆژی لوه یه خه  ی٢٦  ، رۆژی ئنسالمنه  كاماری  رێژ م   دژی  كوردس ا  له  لك  خه
 ،  ژمێیدری كوردس ا  دی ده  خاڕیییی  لك  ر خه رینبه به  له
 

     ده تخه د نێونه  نێوخا    ئاس    له  سالم ئن  كاماری  رێژ م   سنس م   كان  بناغه  حالنكدی كه  ساڵ له ٣١  ئێس ا ددیی
  ئێییندی لخه  ئاس    له  د موكییسناوییینه  ی ده د بزدتنه ئێیی   ی د كه  كان  ده ته نه  د خاڕیییی بات ری ن، خه له  دتاته كه

  مێخخژددی  لخخه  خخخاڕیییی  ك رۆژی الدێژ ده یخخه  ی٢٢كوردسخخ ا  ئێخخیی ،   كخخورد لخخه  ی ده تخخه نه  كخخه  ت  خا خخه  ،جێ  ئخاری دی خخه
 د بات خه  سا   ٣١  یمودن  ئه  س ور به كورد، پشت ئه  ل  یه  دیی ره  بات  مڕۆ خه ئه  چودنكه. بت بكا خا دی سه  بات  خه

 د  نگ  هخادده د  پێخدیده  ره پخه دی ئێخیی   كوردسخ ان   پان خا    لخه جوریجور  شێوییی  به ڕیبیددد،  له شنارتی ده ، خاڕیییی
  كومخاری  رێژ م  اڵم به ، ریكێشاده  خای  الی با  جنهان   یش ن   بنیدڕیی د ئێیی   ی د كه  كان  ده ته نه  ی اتیی  ش نوین پ

  .بڕیده  پێ نادخا ندی د  جنهان   ئاس    له  ی اتیی  ی ده دتنه كه ر ك ته د ئێیی    ك  خه  یۆرتیی  ت  دژی ه  ئنسالم 
 

 ٢4١4ی ئایاس   ٢١: دت  رێکه  -   لێوه اکهری خ ما په:  رچاده سه
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 ئێران كوردستانى  له كورد مێژووى  له تاڵ ریێكى وه بیره الوێژ گه ى٨٢
 
 
 
 
 
 

 هرامى لى به عه
 
ش كخیی،  ى خخاى دیبخه سخت د ئنخییدهبخێ د   بخه  ده رینه   دیینیكه ال ه ى له كه ى كورد د ننش مانه ده ته ى نه ده ددیى ئه  له
دت  لێخى یه  ى كخه د مافانخه ى ئه ده ست هێنانه ده پێناد رییارى د ده  له  كید كه  دره س نێكى یه مى د ژێیده كه  س ى به هه

  بخخه  ده ى ئاشخخ نانه رێگخخه  لخخه  مخخێ د سخخ و ه مود ده هخخه  لخخه د یه ئخخه.  كجار یۆرى دیده ال ێكى  خخه قخخه دڵ د ته كییبخخود، هخخه
كانى  ى مافخه ده سخ هێنانه ده خاى د ده ، با د فخا  لخه بوده نجامێكى نه ى ئاش ى هن  ئه الم كاتێ رێگه كانى بگا، به مافه
 . ده ته ر د دژمندی دێس اده ر هێزى دیینیكه رینبه به ك د له ر چه به  ده ناى بیدۆته په
 
 ... انى كوردس  شاویر د ماف پێشێلكییدى كورد له لى به مێژددى یه  له
 

ر خاك د  سه  ست درێژ ا  كیدۆته بنانودى جاریدجار ده  رینى كوردس ا  به دیینیكه    كه لێ رۆژى تاڵ هه ئێییندی، یه
 .تى ریمه كه
 
كخافی دینخانى   ر كوردسخ ا  د بخه سخه  دی هێخیش كیی خه نخاره  تنا خدی بخه  ى كخه كییدینه بنینه  تاڵ د له  د رۆژه كێك له  ه
  ت پنشخه نا خه  نى خخوێنیێژ د جه خومه  ، كه كاچى خار ه ى١٣٥٢الدێژى سا ى  ى یه٢٢رۆژى  ى، له كه نهمسو ما  له یه

 .الڵ دینا حه  ر د ما ى به دت كیدنى سه كافیى نادبید د یه  لى كورد دی د به یه  ف ویى دژ به
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 كى  ها خخه رده هخه. ى دی  نانخه یه به بخێ  رمانخه د فه  نى ئخه ى مسخو مانن خومخه  كى كوردسخ ا  یۆر نخه حا ێكخدی خخه  لخه
د  ئخه.   خه د نه م یخاى یه لخه   ێكخه ده ته ر نه مافى هه  تا   كه ره ند دیدیى سه چه  كاننا  بی  ى بود له كوردس ا  خویس ه

ك  دهى ریبخیددد كخورد  ده نخد سخه درێژی خ  مێخژددى چه  بخه  یخیێ كخه ده  رچاده سخه  ده ده  كى كوردسخ اننش لخه ى خه دیدی ه
 . ددد د سێ چادى لێكییده  جه ره التى ده د ناما د هادده  دیره لێكى غه یه
 
م  رده بخخه  دیكخخانى خسخخ ه ری ، دیدی ره ى دیینیكخخه دی نخخه د پێشخخێلكارى د ناره رینى كخخورد، بخخا كاتخخا   بخخه نخخد نوێنخخه رچه هه
كانى كورد د البیدنى   نه ده ته نه  ناسننى مافهسمى  ره  ، به ش بی  ى بود  له د دیدی انه  نى، ئه التى نوێى خومه سه ده
 .بیی كار ده  دژى به  ى له بعنزینه د ته ئه
 
  ده ردد ه سخه  رۆ د لخه ره نخاد ئنسخالمى د سخه  ى كورددی، رژ مى بخه كه   د ئاش ناوییه حه دی د به المى دیدی ره ده  الم له به

تخاپ   ر ژ  د مندیڵ د پنی د الدی كوردس ا  بارینخد د بخه سه به  تی ن شێوه درندینه  بامب د ناپا مى به   نى به خومه
التا   ك قارناد قخه ت  ده  ا  جننا ه ده  د به  ده غه هاباد د نه قز، باكا ، مه ، سه ، سنه كانى پاده شاره  د تانگ، له
هند كخخیی  د  اییدى شخخهییری  كخخوردى بخخێ یونخخاح د تننخخودى ئخخ هخخه  بخخه  نجام دی كخخه ند ا  ئخخه نخخد د ددسخخودكه د حخخاجى كه

 .كا  بود  ى سنودره ده ره ى ده شێكى یۆر ش ئادیره به
 
ناچار  كخانى بخه ئایید اوییه  لى كخورد د هێخزه دی، یخه قنخه تى فه ى رژ مخى د ال خه  نخه قى د درنده م ناحخه ر ئه رینبه به  له
ر  رینبه به  ى سێ مانگ له د با ماده  ده ژ م بودنهكانى ر یۆر د پاش ه  نگارى هێزه ره به  مود الده هه  د فا  د له  دتنه كه

شخێكى  كخانى رژ خم تویننخا  به شخدی هێزه ده ر ئه سخه  الم بخه بخه. كانى رژ مدی د فاعنخا  كخید كه ددیى  ه  ك له  ه  هێیشه
ك  ك ر خزى د  خه هبودنى  خ ى رژ خم نخه دتنه ركه د سه هاكانى ئه  كێك له  ه.  ده نه كا  دیینیبكه ئایید كییده  یۆرى نادچه

   نخد ال خه چه.  كى كوردس ا  بود ى خه ر  د پێك هاته ل د مه ییتنى هه رچاد نه به  كانى كورد د له  و س ى هێزه هه
كخانى  ك خسخ نى ر زه جێخى  خه   انخد،  خا  بخه یه ر رژ خم دی ریده رینبخه به  ئاییبی ا  له  نى د كه كید ال ه نگارى ده ره به
 ێك ئاغخا د  سخ ه ده  نێك دژ بخه ال ه( ت عنه رى ئاغا د ره شه)  كیی، با نمونه ك  دردست ده ره دددبهد   قه فیه  ك ته خه
تى  ئاشخكیی دژی خه   خا  بخه. كخید ى ده ئاغاكانى د كخه ێك لخه سخ ه ده  نێك پش نویننى له ت د ال ه عنه نگیى ره ناد ال ه به

 ك  ك ر زى خخه ى نه ده هاى ئه  بودنه  د جاره  ا  كارى له د ده  مانه كیی، ئه  ك ده ساتى خه ده قا د د موقه كیدنى عه
 . ده دتنه كه شارش دددر ده  ناچارى له به   كه د خه رچاد له شێكى به  كود به بن، به ك نه كا   ه سناسنه  د هێزه
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 نى  كخانى دژمخن، خومخه هێزهى  ده رددبودنخه  كى كوردس ا  د رددبه د خه  ریه ت د خاریییى پێشمه مه نجامى موقاده ئه له
ى ١4 لخه  هخات كخه  ده ددیى ئخه   نى لخه ى خومخه  وێسخ ه د هه ئخه. ێنێ تى كخورد رییخه ڵ منللخه یخه س له ناچار كیی، ئاییبخه

  نادشخخارى بانخخه ى رژ منخخا  له دره  ك هێزێكخخى یخخه كانى سخخایما  د خخخه ریه ی  د پێشخخمهڕشارشخخگێ ،١٣٥٢رى   وه یه خخخه
ما   كخخخه له جى یه ده رى فنخخخدیكار د بخخخه قشخخخى رێبخخخه در د نه دی نخخخاكیێ ده دره یخخخه  دتنه ركه م سخخخه لخخخه  د خخخاره. تێكشخخخكاند

  رى ماماسخ ا شخێخ عزیلخد ن كخه ف خه ینیێ، ده رچاد نخه بخه   نى لخه الل حوسخه  د جخه ناب  ماماس ا سخه خویلێااشبود جه
كانى  ر هێیشخه رینبخه به  كخیی د لخه تى ده ری خه رێبه  ده  ننه الل یلد ن حوسخه  د جه  اد ماماس ا سه رى ی نده   رێبه ال ه له

كانى  هێزه  ر ا  به دۆال  به ژده كانى هه پێچه  بود، له ى هه  وێس ى لێبییدینه هه  تاده ره سه  ر له  نى دی هه رژ مى خومه
د  لخه   انخد ، كخه ا خا  یهى خ ئننسخانى د نائنسخالمنانه   یه غخه  سزیى كخیدده  به  ى شارى بانه ردییه رژ م ییت د تا ده

ڵ كخورددی  یخه  نى ئخاییبی له خومخه  ده هاى ئخه  بوده  كه. هند بود  شه  ریه پێشمه ٢  ده دیخه  دی به  ه بێ دێنه  رنگار ه به
. كخانى ى هێزه ده سخ ى خاسخایدینه به مه  ننا پخنال  بخود بخه  نى تخه   خومه ال ه له ڕ اندنى ئاییب الم رییه  ێنێ، به ریبگه

 .لى كورد ر یه سه  ده هێیشنا  كیده   نانه یه بێ به  كانى رژ م جارێكى د كه ى هێزه ده ددیى خاسایدینه له  ربا ه هه
 
رینى  بخه رێوه ری  د به رمانده نێی  با فه فی ن ده الدێژدی نه یه ى٢٢ ادى   مود سا ێك له لى كورد د ئایید اوییینى هه یه
تى  پێنخاد ئخاییدى خخاك د دژی خه  ى لخه التانه سخودرخه  هنده د شخه نێخی  بخا ئخه د دردد ده د سخالد  ملهورینخه  ده د كیده ئه

 .ری  د د ك اتاری  خا ا  فندی كید دیینیكه
 

شخخى ئاخونخخدی  د  پاد د بخخا ردد ره ى دیسخخهڕ سخخاڵ شخخه ٣١هندینى  فا ێخخك بخخا ینخخانى پخخاكى شخخه ك ده ده  دی پێو سخخ ه لێخخیه
كاننخا ، بخا  ى كاره ردى بناغخه بخه  نخه با   بكه انى كوردسخ ا  هادكخارى د نز كخى د تخهك شارشخگێیه   ا ، هێزه كه رژ مه

  د ئاسخاى رییخارى  كخه التدیرینى ئێخیی  قخایینجى لخێ ده سخه ننا ده تخه  كیێ كخه كار نخه   نه دییه رته د په ی اتی به  ده له
 .خا ی اتی ددی ده  ده ما  له كه له یه
 

     نادمخخا ى كخخورد د هێخخزه منشخخه با   هه تى د تخخه رما  بێخخت بخخا بیی خخه الدێژ هانخخده ى یخخه٢٢رى  ده ى بنخخیه د هنوی خخه بخخه
 .كانى ئایید اوییه

  
 ٢4١4ی ئایاس   ٢٢: دت  رێکه  - اڵت تا مز  ری رۆژهه ما په:  رچاده سه
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 ک در کردنی فتوایه  کوشتاری کوردستان به به  دان  وایی ره
 

 دیف خخویی  مارییژینخخه ده د تونخخد  و سخخ نک  هه  لخخه  ن  خومخخه تا اڵ تاد ندیئا خخه هه ی١٣٥٢الدێژی سخخا    ی یخخه٢٢  لخخه
 کان  ر ا نخه ده د منن ،ئاسخمان  یه  هێخزه مود هخه  بخه دی له په به رمانێک  فه  رکید،دله ده کورد ی ده ته نه دژی  به جنهادی

 نخخادی{ غائلخه}  کێشخه  بخخه د ئخه  کخه بێخخنن  رجخه مه د ل هخه د بخه کاتخخا   د کوردسخ ا  ر سخه  نخخه بکه هێخیش  کخه  انخد رییه
 . ننه ر ا   ده سنودری کوردس ا   که  دی ه ده له  ی سه.بید ده
 
 چادتیسخێن بخا  ن   خومخه. رێخژ م کخان  هێزه هێیشخ  ر بخه  دته که کوردس ا   که بود  ن  خومه ی رمانه فه م ئه ددیی  به

  ک  خخخه بخخڕی د کوشخخت د ریخخیت ده خخخای ئخخا نن  ی پنگخخه  لخخه جێخخ   هنابخخ  ک  کخخه ئێخخیی  ی د کخخه کان  ده تخخه نه کیدنخخ 
 .دی پێ دی   ره ک ف وی ه رکیدن  ده  به کوردس ان 

 
 دیتخای د مانخا ڵ یخه  لخه  ده خوێندننانخه سخ پێک  ده  لخه ر هه  خوێندد انه ئێییندی کان  قوتاباانه  له  که ی سانه که د ئه

 .کیێت ده ر ده  ده سێکه که چ   ال ه  له د کێ رجێک، دژی مه د ل هه  چه  ی، له که  که بن ده ئاشنا جنهاد ی دشه
 
  جنهخاد ننشخت ته  لخه دی شخوێن ٦  لخه ننا ته  که کییده جنهاد ی دشه  به  ئاماژه جار ٣4  به نز ک دی پنیۆی قورئان   له

 ی دشخه مانخای  کخه ێ کخوه رده ده بامخا   ن بده خاما   به ت حمه یه خ ێک نه ر یه ئه  که  دی ه لێیه. هاتوده کار به ڕ شه دش 
 ئێیینخدی کان  ک ێبه رۆک  نێوه  له  که ددژمن دژی ننزیم  ڕی شه  به  ده بکیێ ه سک رته به که ی ده له  تیه دره یه یۆر جنهاد

 . ده کیێ ه ده ر سه له خ   جه
 
 دی جنهخاده د ئخه ننشخت ته  دلخه بخات ده نخاد{یصخغی} جنهادی  به ننزیم  جنهادی  له ئنسالم ری مبه پێغه دی ند نه پێوه م له

 .بات ده لێ نادی {یکبی} جنهادی  به  که کات ده فس نه ڵ یه  له کان  ره ربه به  به  ئاماژه
 
 0 محخارب، ٣معابد، ٢ معاهد،١]  ده شه به پێنج  به بن ده ش دیبه کا  کافیه  که کیێ ده  ده به  ئاماژه دی  ک ێبانه د له ر هه

 دین  دئخه  دی ه ره {خودی دژی} موحارب کافیین  با ننا ته جنهاد حوکم  دی دینه ئه نێوی   له  که [ مس امننن ٥، ذمهیهل 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

300 
 

  دتبێ ه که موسڵمانا  ما   د ینا   که درێت ده کاتێک جنهاد حوکم   که   که ده  ده به  ئاماژه ها رده هه. ده ناییێ ه  د که
 .کیێت ده ر ده  ده کاننه نشننه جێ  ا  دی یه ر سه  له خودی ری نوێنه   ال ه له د تیس  مه د  شه ڕه هه ر به
 
  ن  خومخه ،ئاخا دێنخه ،بخا یخاری  دێنه رێکدی خوێنه ر هه  ن  یه  له  پیسنارینه م ئه  ده ره سه ی خااڵنه د به سینجدی   به

 خخودی دژی د کخافی کخورد  ک  خخه ئا خا رکخید؟ ده ک  ه ده ته نه دژی جنهادی ف ویی  که بود دی یه ر سه  له خودی ری نوێنه
 ...موسخڵمانا ؟ د مخا   د ینا  ر سه  کیدبوه هێیشنا  کورد  ک  خه بێ؟ ئا ا دی ره ر سه  له جنهاد ا  ف ویی  که بود 
   ننه  د که هنچ '' نه'' ی دشه  له  جگه د ژدی   به میۆڤێک  ر هه الی داڵمنا  یوما  بێ  که  د که ئاخای د ئا ا  ا  دده
 د ئه تادین  ی بود، ئه نه دیش  بودکه دی ره ر سه  له جهاد ا  حوکم  د بود  کافی کوردس ا  سااڵن  دره یه  که بڵێنن با

 بود ؟  خودی دژی دیننش ئه بود؟ئاخا چ  کوژری  ئنسالم ناد  به ربایین  سه س   ده  به  که ی ساد لکانه  مندی ه
 پنخخیی د ره بخه سخت ده  بخه قورئخا   ا  کخخه  که خه کوشخ اری د کوشخت  لخه پێشخگنیی بخخا  کخه ی سخانه که د ئخه تخادین  ی ئخه

 بێ نخخه هخخن  ر هخخه خخخا  باشخخه بخخود  کخخافی  کخخه دیبنێخخنن دیی بخخود؟ چخخ  قوربخخان   بودنخخه خاشخخنا  د رۆسخخ ن کا  پاسخخدیره
 د ئه دین  ئاییر من الی یوناح تی ن دره هی  ێ ده دی ند نه  وه په  له ئنسالم ری مبه پێغه  که هێنابود قورئا  با نا ا  په
 .کوش ننا   به بگات چ جا ئنسالم با   به ده نا په  که   ه سانه که
 

  لخخه  کود بخخه خاکێخخک هخخنج د س کخخه هخخن  ر سخخه  کیدبوه نخخه هێیشخخنا  ر هخخه ک نخخه دی ره رینبخخه نابه  ڕه شخخه د کوردلخخه لک  خخخه
 رێخژ م کان  هێزه  به ر رینبه به خا ز  ت  ریمه که  له د فا  با د{...د ر وی  ،مه ،پاده سنه}دی کوردس ا  خاک  قوداڵ  

 د ئخه.بکخات د فخا  ددژمخن هێیشخ   به ر بارینبه خای  له  که  که  ه ده ته نه د تاک،ییدپ ر هه سیدش   ماف   که س ا  ده
 بخا  بخیدده هێیشخنا  بڵێخنن تا هخه ی کوژر نخه ...د د شخهه تاری ، قخوم، مه کان  شاره  له خا قوربای  بونه  که ی کوردینه

 ڵ یه له دتنا  که د  س هه ر هێیشبه د ر دیینیکه کود ده  که بود  خا ا  یێدی د خاک ر سه  له دی  ئه  کود به ... ر سه
 .قوربان   بودنه کیید

 
  لخه جارێخک  بخه  کخه کسنسخ مێ قوربخان   بونه کورد ئایید اوییی د دیر خوێنده ی رۆ ه دی  سه دی هێیشه م ئه ئاکام   له

 رێفیینخدۆم   لخه  کخه  ده دی خه رێژ مه د به خا ا  سناس   ش ودی تێگه د ئایاه  خود باج  که بڵێنن تویننن ده کا  جاره
 نگخ  ده خای ئا نن  د سناس  رین  رێبه ری کار گه ژێی  له د کوردس ا   ک  خه   ال ه  له خا دی کیدن  د اری ناد  به
 .رییتبود ده ی" نه"
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 د ئه ئێیی   ک  خه یۆری  ره هه ی یۆربه ئێس ا س ا  ریده  سنس مه د ئه دژی کا  کورده ننا ته دپێش مه له ساڵ ٣4 ر یه ئه
 .  ده ده دردشخم  رێژ مخه د ئخه دژی د کا  قامه شخه ر سه  رژێنه ده س که ییری  هه  به  که بنننن ده د ننه بودڵ قه  ا  رێژ مه
 کوشخ ن  هخای  بخه بخود  کخه کخورد دی تخه نه دژی  ن  خومخه جنهادی ف ویی  که دتوده رکه ده ێیی ئ  ک  خه با ئندی ئێس ا

 سیدش   د خوی ری رخه  کودده به  بوده نه ی ئاده رددی  له ر هه ک نه  له یه د ئه دیری خوێنده د ئایید اویی ی رۆ ه دی  سه
 ش پێشکه د  ک خه کان  دته سکه ده کیدن  تااڵ   به  که بود  تننه حکومه  سنس مه د ئه د  ن  خومه ت  سا ه که    دڕنده
 .خساند ره لێک یه ت جنا ه ها ده نجامدین  ئه با بویری نادبیید  به اڵت سه ده مود هه کیدن 

 
  د کخخه جخخارێک  تا دێ، هخخه کخخه رده ده باشخخ   بخخه ئێخخیی  دیهخخاتودی بخخا سخخنکاالر ننزیمێکخخ  بخخودن  پێو سخخت  کخخه  دی خخه لێیه
 هخن  شخنیخاری ی رۆ خه  د کخه ،جارێک  شخنه چه م لخه هێیشخێک  ر بخه  کونخه نه ئێیی  ی د که ک  د ه ته نه هن  ان ک رۆ ه

  بخه د ئنسخالم تیی چخه ژێخی  لخه  کخه ڕێژ مێخک هخا ده نگی سخ  د ڵ په چه ت  سناسه قوربان   ببێ ه  که بنننن نه دی کێک
 .  به ده تێک جننا ه مود هه با ست ده قورئا  د خودی نادی

 
 ٢4١4ی ئایاس   ١٦: دت  رێکه  - ڤ پیسپك ن ری كورد ش ما په:  رچاده سه

 
-------------------------------------- 
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    ٢44٩: بابەتی  
-------------------------------------------------------------- 

 
 .الوێژ بچین گه  ی٨٢  رۆژی  وپیری ره رز به به  ی خۆش و وره  دڵی  به

 
 
 
 
 
 

  عبدالله مهتدی

 
 د خت سخه  رۆژێكخ  ، د خاره  رۆژێكخ  ئێیینخدی  كوردسخ ان   لخه كخورد  ل  یخه  مێخژددی  لخه الدێژ یخه  مخانگ   ش   هه د بنست
  شخ   هه د بنشخت  لخه.   ه ده  ادكیدنه  جێ    رۆژێك   یش   به د، رییتن لێوه رس ده د رنج سه  جێ   رۆژێك  یمود ، پڕئه

  تخایه    رژ مخ  ال خه له  رینه ركوتگه د سخه  نخه ال ه مه هه  هێیشخێك   رمان  فخه  تاد خدی بخود كخه هه  ی١٣٥٢  سا    الدێژی یه
 بخود، پاسخاد بێ  هێیشخێك   رۆژی الدێژ یخه  ی٢٢. ركیی ر كوردس ا  ده با سه  ده ئنسالمننه  كاماری   ش ودی اڵت یه سه ده به

   نانخه یه به بێ  هێیشخێك  كخیی، خاش ئایا بێ  ری ماده جه  كییدی دیشه چه  س   هه   اڕیندن  هه  به  ی كه درهئا  كه هێیشێك
  ڵ تێكخه دشخك د ڕ ته  سودتاندن  د الد پنید د ك  د كوڕ     كامه به  ئنعدیم   ڵ یه له  دیینیكارینه  الماری په تێندی  كه

  هێیشخێك   بخه بایریخا ،  مێهخدی ئاغخای ، ئنسخالم   كامخاری  ی كاته د ئه  ی یین  ده رۆك سه ت نانه ته  كه هێیشێك كیی،
 .كات ده  دی نادیه  نا اسا   د  كارینه دیشه چه پاساد بێ
 

 دژدیر د خت سخه  رۆژێكخ  ژ خا ده ئێیینخدی  شاڕشخ   ددیی  م  رده سه  له  كه  ی سله نه د ئه با د كورد  ل  یه با الدێژ یه  ی٢٢
  شخخ  یه  سخخنمای د  ری ماده جخخه  ناسخخییدی  ڕی ریبخخه ، سخخو  ان  فا مسخخ ه  فوئخخادی كخخاك  ی دتخخه  بخخه  كخخه بخخود ێخخكرۆژ بخخود،
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  ڕیی ره سخه كورد،  ل  یه  خ انه خاشبه.  ده دره یه  یمودنێك  ئه  ی باته  دته كه كورد  ل  یه كوردس ا ،   ك  خه  ت  مه موقاده
 الدێژ یخخه  ی٢٢. ر ده  هاتخخه دتود ركه سخخه د ری ربه سخخه  یمودنخخه ئه د لخخه ك، نژ نخخهتونددت د المار پخخه د  هێیشخخكاری مود هخخه

 رخادی  بخه  رۆژی بخود، ریسخا   رۆژی بود، نخه تیسخا   رۆژی بود، نخه چاكخدیدی  د تاسخا   رۆژی اڵم به بود،  تاڵ  رۆژێك 
 .بود  ده یژدیچودنه به د  ده س انه ده   رۆژی بود،

 
  ك   خه مود هخه رژ خم،  كیێگنییدی بخه د چڵكخادخار م كه  ك   ه ژماره  له  بێجگه كورد،  ل  یه  كه دبو رۆژێك الدێژ یه  ی٢٢

  لخه د فخا  تنا ، ریمخه كه د  ئخاییدی  له د فا  خا ا ،  ی ده مانه د ژ ا   ماف   له د فا   ی بناغه ر سه له مودی  هه ییت،
  رۆژی الدێژ یخخخه  ی٢٢  رۆژی. دی بودننا  نخخخه سخخخلنم ته   ێن  بخخخه د ك ی  خخخه سخخخت ده  دی خخخه سخخخ نا  ده پێناسخخخنا  د ر بخخخاده

 . كورده  ل  یه  هاتودی نه شكا  له  باتن  هادخه د  كگیتود    ه
 

  لخه  ئخاییدی  كان  دیره ئاسخه مود هخه كوردس ا ، ر سه با هێیش  رمان  فه  دێڕیی ، تادی هه  ی١٣٥٢  سا    الدێژی یه  ی٢٢
 ك نخه  ئنسخالم   كاماری  رس   په كانه  رژ م   كه دری ننشا   ده كیده به د المار په ر به  دتنه كه ی شت  كان  شاره د تاری 

 با  ی كه هێیشه د  ئێییننشه   ك  خه  ئننسانن   مافێك  مود هه د  ئاییدی مود هه  ددژمن   كود به كورد  ل  یه  ددژمن  ر هه
  دێماكییسناوییی د  ئایید اوییی  اڵی قه كود ده كوردس ا   دتاندن  فه د ند تێكشكا با  خای   ا   خه به كوردس ا  ر سه
  كخورد د ننشخاندین   ل  یه  ڵ یه له  هادپش    ربڕ ن  ده  الدێژ رۆژی یه  ی٢٢ رۆژی.  ئێیینه مود هه  له  دتناوییی پێكشه د

 . شه له د یه ئه  كان  ماف د دیخویی نه  له  پش گنیی
 

 بخا  رۆژێكخه ، هێیشخه م ئخه  قورباننخان  مود هخه  لخه یخیتن رێخز د  ده كیدنخه  خاد بخا  رۆژێكخه الدێژ یخه  ی٢٢ش  ر با ه هه
 د  ده سخخ انه ده  رۆژی باتنما ، هادخخخه د  كڕ زی  خخه  ننشخخاندین  بخخا كخخورد،  ل  یخخه  كخخان  ر زه  ت  كنخخه  ه كخخید  دتی پ خخه

 د خاش  د    به مودما  هه به با.  ت  دیكاننه ره  دیخویی نه د كورد   ل یه  ڵ یه له  هادپش    ربڕ ن  ده  رۆژی ، خاڕییی نه
 بچنن الدێژ یه  ی٢٢  رۆژی  دپنیی ره به ری به  ی دره

  
 ١٣٢٢الدێژ  یه  ی٣  -  ٢44٩ - ٧ - ٢٧
 

 ٢44٩ جودالیی ٢٧: دت  رێکه  -   ا  ری به ما په:  رچاده سه
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 ...الوێژدا  گه ٨٢ری  به ره به  له
 
 
 
 

 
 

 نا زدانپه ین یه حسه

 
 سپێک  ده رۆژی د کورد دژی  له ئنسالم  کاماری ری رێبه د ر یرێنه دیمه  ن  خومه جنهادی رمان  فه رۆژی الدێژ یه ی٢٢
 .  ناسییده رۆژێک  کا  کوردس انننه د کورد ی ده ته نه کان  رۆ ه با دی، هێیشه د ئه ر رینبه به  له کورد نگاری ره به
 

  ده شخنکیدنه  نخده ده ئه ، یی نگه   ده المانه به  ده کوردس انننانه ال ا   له  رۆژه م ئه ڕکیدن  تێپه ت  چاننه ی نده ده ئه  با ه
  نخده ده ئه یخاڕی ، بخا رێک هانخده  ببێ خه   خه بانه م ئه خویی ن ئادیته ی نده ده ئه ؛ نننه ست به مه  الده به  ما  ده لێکدینه د
 .  نننه یدد ئاره ال کیدننما " فسنی ته"

 
 ال ر ا  رینسخه سه ی دڕندینخه هێیشخێک  ری ده بنخیه شخ ێ چ  ؟ کخه ده ڕ تێپخه  رۆژه م ئه چا  کوردس ا   ک  خه ڕیس    به

 دی خخک  لخخه م ده د ئخخه  خخا   نا خخه بنی لخخه الدێژ ا  یخخه ی٢٢ ی دینخخه ئه نخخوێ، ی ده نخخه ک  ه شخخێوه چ  بخخه ؟ ده کاتخخه ده ی نخخددد
 سخاڵ ٣4 پاش  د که جارێک  کوردس اننا  چا  ی ئه ژێنێ؟ هه ده ناخنا   ردددیده د ئه  ڕی یه سا وه منن هه ٣4 بود ، نه
  ؟"نا"  ێن ده ر دیینیکه  به ، ئنییده ک  ه د نگ ده ک  ه ، کات د ئه ک رده هه
 

ڕی  یه منن سخا وه هخه ٢٩ی  بانه  هب ، که دی دلێکما  حه نێوخاماندی،  له کوردس ا  کان  سناسننه  حنزبه ریبیددد سا  
د  ر ئخه اڵم هخه بخه. ڕی یه نێوینماندی ده  کنش له  ه  اننامه شنودس  به ت ره نانه ته. ک پێکبێننن نگننه ، هادده د ردددیده ئه

د  بخه. کیی دی ییڵ بود  د هخن  نخه نگننه د هادده ر د س   ئه سه کانن به ند   د هادکار نه ڕی رێ  پێوه مپه ی له هاکارینه
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. چود جێ نخخه چخخێ ببخخێ، لخخه  نگننخخه د هادده الدێژدی ئخخه یخخهی ٢٢ڕی  یه منن سخخا وه هخخه ٣4  ی لخخه ده هنخخوی بخخه  ده شخخه حا ه
  هێخزهال خا    الدێژ لخه یخهی ٢٢د پنخی چخودن   ره ت  بخه کا  بخا چاننخه جموجا ه  ده ره دبه مه ک له  ه ماده  مسا نش له ئه

 م لخخه  ده خخخه با ه  بخخه  کخخه   خخه هێزینه د لخخه ک  خخه PAK کوردسخخ ا  ئخخایید   ارت پخخ.   پێکخخیدده سخخ   ده  ده کانه سناسخخننه
 . بزدێ ده دی س ێنه به
 

 دی، رۆژه م لخه نگ  هخادده بخا ما  کخه داڵته  ک  خه  له یۆر شێک  به ڕدین  چاده کوردس ا ، کان  سناسننه  هێزه  پێو س ه
    ده تخه نه بنیی  گیین  هه با د ننش ما  اڵت  رۆژهه  له  س انهکورد  ک  خه مود هه رۆژی الدێژ یه ی٢٢. بێنن د   ده
 دێ، ده کاننا  سناسخننه  هێخزه  لخه کوردس ا   ک  خه.  کورده ی ده ته نه مود هه کان  رۆژه  له ک  ه  بگیه کوردس انننش د

 ی دی خه ره  ڕدینننخه چاده م ئخه ی نخوی ئادیتخه  ئێمخه. بێ هخه شخنا  هابه  ام  پخه ک  خه د یوتخار ک  خه دی رۆژه د لخه  ده پێکه
 . بێ د   ده ما  که ده ته نه کان  رۆ ه

 
 سناسخنما  نگ  رهخه فه    بده ننشان  دی،  ه بانه م له  نگننه کاده  د به کوردس ا  کان  سناسننه  هێزه خویی ن ئادیته  ئێمه

 بودن  هخه ڕیی ره سخه کوردسخ ا  کان  سناسخننه  زههێخ  کخه کخا ده د ننخا  ده له کوردس ا   ک  خه   که ئاس ێک  ته  ش وده یه
 ی تانخخه بابه د ئخخه د کا  ننشخخ نمانننه د    ده تخخه نه  پیسخخه ر سخخه له خا انخخدی، نێخخو  لخخه نخخاکاکن  ت نانخخه ته د جنخخادییی

 د  ک خخه  د سخ  خاشه د نێن ده ال ده کا  ناکاکننه د جنادییی ،  ه هه  ده کاننه ددژمنه د کورد ی هادکێشه  به ند   پێوه
 کا  حنزبننه  سکه رته به  سنودره د  ده کاته ده کاما  ددژمنا ، ر رینبه به نگ  ده ک  ه د بااڵکاننا   ند نه ده رژه به د خاک

 .  یێننن به ده
 

  بخه الدێژ یخه ی٢٢ تخوینێ، ده کا  سناسخننه  هێخزه  وێسخ   هه ک  خه د نگ  هخادده ننا ته ئێس ادی، رج  لومه هه  له  با ه
 .  ده دێ ه لێبکه ت  اڵ ه کامه سناس  ک   ه جود ه د ڵ کامه کان  تاکه ناخ  نێو  ده رێ ه به  رباڵد به ک   ه شێوه

 
 ٣4 د بێخخنن د خخ  ده ما  کخخه داڵته  ک  خخخه  لخخه یۆر شخخێک  به ڕدین  چخخاده تخخوینن ده کوردسخخ ا ، کان  سناسخخننه  هێخخزه ئا خخا
 رد یه مخه ده د کخورد ی ده تخه نه کان  رۆ خه کگیتود    خه بخا رۆژێخک د  بانخه نخه بکه  ن  خومخه کوشخ اری رمان  فخه ی سا ه
 .  ده نه که ده رددن  دیدێ رۆژین  ما ؟ که داڵته  له ر که دیینی ریدین  با ر   ماده جه بات  خه ی ده کیدنه

 

 ٢44٩ی ئایاس   ١١: دت  رێکه  - دیننوی  ری ره ما په:  رچاده سه
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 و خۆڕاگری  وه ستانه وه الوێژ، رۆژی گه ی٨٢
 
 
 
 
 
 

 ت خالید سیاده

 
 جنهخاد رمان  فخه رکیدنخ  ده ڵ یخه له ئێیی ، دکات  ئه ری ڕێبه  ن ، خومه الدێژدی یه ی٢٢ ڕۆژی  له پێش  ده له ساڵ س 
 د ئخه ددیی  بخه.    خه هه ی درێخژه ر هخه ئێسخ اش تخا  کخه ڕێک شخه کخید، پخێ سخت ده کورد ل  یه دژی  له خوێنادی ڕێک  شه
  هێیشه د ئه. کوردس ا  ر سه  کیی ه هێیش پاسدیر د ش رته ئه د ئاسمان  هێزی هادکاری  به  الده ند چه  له دی رمانه فه
 کامخخاری کخخان  هێزه  تاده ره سخخه  لخخه.  ده بخخوه ردڕد بخخه کخخورد ل  یخخه ی دێنخخه م کخخه ک  کاننخخه ره ربه به د  ده سخخ انه ده ڵ یخخه  لخخه

  لخه کخه خا اند نه یۆری اڵم به یرێنن، دیمه خا ا  پا گای د  بنکه د   که دیینی کوردس ا  ن کا شاره تویننا  ئنسالم 
 کا  شخاره نێخو  لخه ئنسخالم  کامخاری رین  دیینیکه تویننا   ریه پێشمه د  ک خه کدیری چه هێزی مانگندی سێ ک   ه ماده

 .کان  سناسنه  هێزه د  ک خه با  ده ڕێننه بگه اڵت سه ده د ئاییدی  ده د سانه  د نێن ر ده ده
 

 جێخ  ری ن، لخه  دتاتخه که ر دی ریسخه سه ئاسخ    لخه ئنسخالم  کامخاری کان  بناغه  که حا ێکدی  له ساڵ س  ددیی  ئنس ا
  ڕێژ مخخه د ئخخه دژی  لخخه بات خخخه  لخخه د دی نخخه کخخا   دی ڕێژ مخخه د ئخخه ر ریبخخه به  لخخه هنچکخخات  کخخه کخخورد ل  یخخه  کخخه ت  خا خخه
  چخاالک  سناسخ  یونجخاد لخه  ده د بانخه کا د بخه بنی نه  د خاڕیییی له  ده س انه ک ڕۆژی ده الدێژ ده یه ی٢٢ س ا، ده ڕینه

 .خای ننشا  بدی
 
الدێژ  یخه ی٢٢تێنخدی   کخه  کنا  دیژۆ کیدده  ه ی دداڵت نامه ده ره ده  ڕۆناکبنیین  کورد له  ک له  ه دی ژماره ند ه د پێوه له
ری  دی سخه د ڕۆژه لخه   ک  کوردسخ ا  کخییده خخه  د دیدی لخه  د کخییده ییی عموم  نادیه یش    ا  عهمنن   ک ڕۆژی ماته ده
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 یڵکخخای ر سخخه  بچنخخه د   بکخخه کخخیددی  خت بخخه ینخخا  ی ما خخه بنه ردین  سخخه د ڕییخخی  نگ  بێخخده  قنقخخه ده ددد ١٢ عات  سخخه
 .هندی  شه
 

 د ئنسخالم  کامخاری کیدنخ  حکوم مخه  خه، نامه د ئخه ژێی  له خا ا  وینێ نوسنن   له  ڕێزینه به د ئه س   به مه  که   د اره
  ئامانجخه د بخه ت خزمخه هخاتو  دی  خه نامه د لخه  که ی   امانه په د ئه بابزیننن اڵم به کورده، ل  یه بات  خه  له پش نوین 

     .  که ده
 

 مینی گشتی، ماته

 
 م  ماتخه د ننشخت دینه ژنا دئه سخ ه ده کخورد ل  یخه کوردسخ ا ،  ر سخه کخیی  رباڵده به  هێیشه  د ئه که پێش  ده له ساڵ س 
 هخات سخ   ده  لخه ی ده ئخه ئنسخالم  کامخاری.  ڕیسا ددژمن  له د ده ره نگه سه نێو  چوه د ک چه  دی ه س   ده  کو به ییت نه

 اڵتان  قخه د قخاڕنێ سخات  کاره ، خامپاره د تاپ ر به  دی ه الدێکان  د شار کید، ئنعدیم الدین   س ه ده  س ه ده کیدی،
 خخای کان  سناسخنه  حنزبخه کخورد ل  یخه ردی ریبخه به  له. کید پڕ کوردس ا  رین  تێکاشه  له کان  ند اانه به د خولقاند

 تخاق  کان  تانکخه ر ریبخه به  لخه س ا  ڕیده د مێژد   کاچ  د پێکهێنا رییی به هێزی د  ریه پێشمه هێزی کید، هێز  به
 د ئخه  که  ئێس ا. کیی  پنشه خاڕیییی د  ده س انه ده ییییتن عه د منن ماته جێ   له پێش  ده له ساڵ س   ێ، به.  ده کیده

 ی مننخه یه د  بخوه سخای لخێ تونخدی ی کێشخه خاشخندی نخاد  لخه د  ماده نخه ڵ یخه له ئێییننشخ   ک  خخه پشخ نوین   ته حکومه
 ئخا نن  کول خوری  لخه ی رچاده سخه ت  تا بخه  بخه  کخه پاسنفنسخ   ک  ه خ ڕێگه باچێ ، ی اتیه یۆر ر ش ماده جه خیۆشان 

  لخخه دی  ئخخه حا ێکخخدی  لخخه   کخخه  ننخخه  کخخه خه د ئخخه ڵ یخخه له  ق  ناحخخه  ده ئخخه ئا خخا.  ک خخخه پێخخ  پخخێش  بایێ خخه  دی ه شخخنعه
 ک   ه ده سخ انه هه ئاسخوی ا چادمخ پێش   له که ئێس ا ییتن، دی نه  ژیره په د م غه د دی نه کا نا  کاندی ڕۆژه دژدیرتی ن

 ئاسخ   ی ده بیدنخه  دددی ره بخه نگادێک هخه  ده ئخه ئا خا. بکخیێ پێشخننار پخێ منننا  ماتخه د نگخ  ده بخێ بننخدرێ، ده  تایه
 . ننه ڕ و ڕیپه لێک  یه ی باتکارینه خه
 

 نگی، بێ ده  قیقه دوو ده

 
 ی ددییده عات سخه  کخه   خه ده ئه پیسخنار. ڕیبگنخیێ نگ  بێخده  قنقخه ده ددد دی ڕۆژه د لخه  کخه   کییده پێشننار دی  ه نامه د له

  کخه  ده تخه کابونه ک ی  خه دری ده  لخه د یشخ   شخوێن   لخه کوردسخ ا   ک  خه   ی نده چه دی سه  له الدێژ یه مانگ  ڕۆی ننوه
 نێو  له دی کاته د له کا  شاره  ک  خه رچادی به شێک  به  که حا ێکدی  له. ڕییی  نگ  ده بێ  قنقه ده ددد هادکات بکیێ
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 مخاڵ،  ده هاتونخه ڕۆ ننوه پشوی با ددکاندیریننش ت نانه ته د ننن یینس گا د  خوێندنگه  له خوێندکاری  کاننانن، ما ه
  قنقخه ده ددد  ک خخه  لخه شخێک به رحاڵ هخه  به  که بڵێنن  ده دینه ئه مو هه  به.   بکه  یش نه  چاالکنه د ئه شدیری به چا 
  ڕیینخییده نگ  بێخده  قنقه ده ددد ڕیس    به دی کاته د له  که دێ رکه ده ی ده ئه با   ه هه ک  ه پێوینه چ. ڕیییت نگنا  بێده

 .   ده کیێ ه ده باڵد  مێد اده  له  نه د کیێ ده تامار  نه نگ  ده بێ حا ێکدی  له
 
  ئێس ا  خاد لخه  بنندرێ، که ده  ر چوه سه کات  به  مێژددی که  ک ڕددیدێک له الدێژ ده یه ی٢٢ دی  ه نامه د ئه ڕدیننن   له
 دژی  رمانخه فه د ئخه کان  ئاکامخه د الدێژ یخه ی٢٢  ڕیسخ ندی  اڵم لخه بخه. منا  بخا بگنخیێ د ماتخه  ده کان  بکیێ خه هنده شه
 ردی هخه کوردسخ ا .  مخاده خخای جێخ   لخه ر هخه  ن  خومخه ی کخه رمانه فه.   خه هه ی درێخژه ر هه ئێس اش  ن  خومه ی لنه یه

 ، تنخه مننه ئه ی نادچخه ر هخه کوردسخ ا  خا خانن، جێخ   لخه ر هخه پاسدیری  د ش رته ئه کان  بنکه د پا گا ، دیینیکییده
 الدێژ یخه ی٢٢ بخا یی عخه د منن ماتخه ڕۆژی نێخوی ک ده ر هخه  با خه.  دیده نخه کخا   د کخا ده بات خخه ر هخه کخورد ش ل  یه

 نخگ ده نگ ، بێخده جنات   له ش پێنه د به ، یونجادتیه  ڕددیده د ئه ڵ یه  له خاڕیییی ڕۆژی نێوی د  ننه یونجاد نێوێک 
 دسخخاڵ ئه الدێژی یخخه ی٢٢.   خا دی خخه جێخخ   لخخه دی ڕۆژه د ئخخه سخخا نادی  لخخه ئنسخخالم  کامخخاری  بخخه ئنع ێخخییی د  بڕ ن هخخه
  له  ڕێژ مه د ئه کان  ته جننا ه د ئنسالم  کاماری ت  ومهحک ساڵ س  دژی  له کورد ل  یه ی ئند عانامه  که تێکه رفه ده

 .یاڕێ  بێ ه کوردس ا 
 
 تخا کوردسخ ا   لخه ی ده نگدینخه ڕه د ئێیی   له کا  ڕددیده دت  ڕه  ننه ڕدد . الدێژ یه ی٢٢با   ڕۆژی ماده ٢4  ئێس اده  له
 ی ژمخاره بخودن  اڵم بخه ، د اوییتیه کارێک ر هه  له قام شه ر سه  هاتنه د خاپنشاندی  یوما  بێ. بێ ده چا  کات د ئه

 . کاره د له بێ ڕێگی ئێس ادی رج  مه د ل هه  له بێ نگ ڕه کوردس ا   له ڕێژ م رکوت  سه هێزی یۆری
 

 خا خا  کان  دردشخمه د بخا کا  د ربا  سخه ر سخه  دێنخه ددی شه کات   له  که تاری   ک  خه ی یمونه ئه د ئه با رنجێک سه
 شخ  به  کخه ی ده ئخه ر بخه  لخه کوردسخ اننش  لخه. ننخه ئاسخا  با ڕێژ م پێگیتن  پێش   که خست ری ده ده نه که ده دددپات

 د ار کییددی کاتێک   له توینن ده خا انن، کان  ما ه نێو  له د ک ی  ه دری ده   له ددی شه ی کاته د له  ک خه یۆری  ره هه
 کان  مافخه  لخه پشخ نوین  د ئنسخالم  کامخاری کیدنخ  حکوم مخه دردشخم  اتع سخه ننخو ی مخاده بخا د ربا  سخه ر سه  بچنه

  ده مێد اکانخه  لخه د کخیێ تامخار کخیێ ده م هه د   ه هه کوردس اندی  ک  خه توینای  له  م هه  چاالکنه د ئه.   بده خا ا 
 .نێ   ه بگه نناد مو هه یوێ   به کوردس ا  لک  خه مافاوییی د ری ده کا نه نگ  ده د  ده کیێ ه باڵد
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 پخێش د کێشخێ ڕیده خخای بخا یۆرتخی رێک  ماده جخه پشخ نوین  یومخا  بخ  دی ساسخنانه ئه  خا خه د له   ه نامه د ئه یار ن 
 . ده  ه بزدتنه د ئه نێو  بێ ه کوردس ا   ک  خه ی باتکارینه خه کول وری ڵ یه له ناما ت  سوننه  که ییێ ده ش ده به
 

 ٢44٩ی جودالی  ٢٩: دت  رێکه  - ک ننوی ری چا ما په:  رچاده سه

 
--------------------------------------- 

 
 

هێرشێكی   ر به رانبه به  رزانه ربه تێكی سه مه ستپێكردنی موقاوه الوێژ رۆژی ده ی گه٨٢
  تكارانه جینایه

 
  لخه د ر دبخه مه له سخاڵ ٣٣.  انهكوردسخ  لك  خخه بخه دژ  ن  خومخه جنهخادی رمان  فخه رچودن  ده سا ڕۆژی الدێژ یه ی٢٢

 ڕ تێپخخه دەسخخەاڵت  ن  مخخه ته  لخخه مانخخگ نخخد چه  لخخه پ خخی هێشخخ ا کە کاتنکخخدی لە ئنسخخالم  كامخخاری الدێژ، یخخه ی٢٢ ردژی
 دی  كورتخه  مخاده د لخه تویننبخودی د مخابود جێ به بای منییت ك ده  شاده رژ م   له  كه ی ئنمكاناته د ئه دیدی ته ببود، نه
 كان  دته سخ كه ده  لخه  انو سخت ده  كخه بێنێت كار ا  به كوردس ا   له رێك ماده جه ركوت  سه پێناد  له باات،  ڕ ا یه ده

 نخد چه ك   خه دره ده  كخه ئنسالم ، رژ م  شااڵدی ر به دته كه رجێكدی لومه هه  له كوردس ا .بن بەهیەمەند خا ا  شاڕش 
  ئاییدینخخه كا  سناسخخنه  حنزبخخه. كخخید ده  جیدبخخه ته د نا  هلخخه په رژ مخخ  د ك خخاتاری نخخدی دبه كخخات  لخخه رییخخاری  ی مانگخخه

 م  رهخه به شخاریكان  كا  شخاره  لخه نخدێك هه  لخه یخیت، ده شخكڵنا   درده  درده كا  ننخه ده مه  رێكاخییده كید، ده چاالكنا 
 ت جننا خه د جورم ی رێژه ییتبود،  ده س ه ده  به  كنا  خه ی رۆژینه كاردباری بیدن  ڕێوه به رك  ئه ری، ماده جه بات  خه
 د پێشخیه خالقنات  ئخه د نگ رهه فه.  ش بود یه خای م  الننكه  به ،  گا ه كامه م ئه ریبیدددی  ات  حه دیدی ته چاد  له
 ری ماده جخه ت  القنخه خه د ئنب كخار یە شخ بو، بخاال ئاس ێک   به یش  ، سناس  شعودری د دشناری د كیدبود یاژۆی ره
  گا كامخه ی سخ ه جه ر سخه  لخه دی هلخه په اڵت  سخه ده  كخه ی ییمانخه د ئخه د كا  تنخه اڵ ه كامه   ساره خه ی ده كیدنه ارێژس با
  گای كامخخه ری رتاسخخه سه  شاڕشخخگێیینه دق  شخخه د شخخور د دۆسخخ   ئننسخخا  سخخ   هه د كخخار  دتباە كخخه هێشخخ بود، جێ  بخخه

 .دیییتبود
 
   درده كیی، پێده س نا  هه ر دی ریسه سه ئاس    له د كوردس ا   له  كه ی تیسنانه مه د له رین  مانکاتدی،ننگه هه  له اڵم به
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 نخدی ، ڕێبه ی٢٢ ر ن  ریپخه پخاش كخان  رۆژه م كه  ه  له ر هه  ش ود، یه اڵت سه ده  به  تایه رژ م . دەسەند پەرەی  درده
 منن كخخه  ه پێشخخ یی مانخخگ چەنخخد.  دیبخخود ننشخخا  ر هماد جخخه  بخخه خخخای قننەی ریسخخ ه ئامخخانج  د سخخت به مه دیێخخوی هێمخخای

 كێشخان  ننشخا  د ت خخه د شخه ره هه یێخیی، پخنال  كیدبخود، خخوێن اڵ   شخه  سخنه شخاری  لخه  كنا  خخه ئاییدی هاری به
 سخخ   ره په كانه كان  پاشخخماده  لخخه پشخخ نوین  د سخخت ره په كانه  ییدپخخ  د تخخاقم كیدنخخ  هێز بخخه د پشخخ گنیی دیم، رده بخخه
 رژ م،  به ر سه كدیری چه  ی بنكه یریندن  دیمه د كید  جێگنی رێگای  له كا  شاره ییی فه كیدن  من نائه ت ، یا ه به ره ده
 د لخه. چیپانخدبود دی كوردس ا   ك  خه یوێ   به بود ، رێدی  له  كه ی تیسنانه مه د ئه شودم     یی ه  مانه ئه دیدی ته

 سخەر خسخ ه دە خا  کورددسخ اندی نخادخای کە كاسخپانەی نخدد كه د كارشخكێن  م ئه  دیدی ته ریی ره سه   ه كامه دی رۆژینه
 د موقخادەمەت با خەلک جەمادەری بکات ئایادیر بود  رێدی له  كه ی تیسنانه مه د ئه د له  ك خه دی ده د   هه رێگای،

 .بكات  ئاماده دیبود رێ لە کە هێیشێک بە بەرینبەر خاریییی با
 
 با هێیش تیس  مه كید، ده دتی پ ه ئێیی   ی د كه كان  شوێنه  له خای پێ  جێگا ئنسالم  رژ م  كه ك  ه هرید ر هه  به
 .دیدەپاش  ئنیین  هەمود بەرە بەرە کانەپەرەس   د ئنس بدید ش  ره ری سێبه هادکات د دەکید ی ادی كوردس ا  ر سه
 یللخه، حنخزب ننا تخه حنخزب" ددرشخم   كخه  ده كاتخه د لخه ر هه  شاه رژ م  رددخان  پێش مانگ ند چه  له  تیسنه مه م ئه

 د لخه ر هخه ب  یهخه مه ئنسخ بدیدێك  پێخ  نگخ  ده د كیی پێخده س   هه یما ، ر سه دێیدی  به ،بود"یلله ردح ننا ته ر رێبه
 .دەبنس یی کاتەدە

 
 كان  پالنخه  لخه بخود شێك به  كود به بود، نه ك وپڕ ردددیدێك  كوردس ا  ر سه با رژ م ی١٣٥٢ الدێژی یه ی٢٢ هێیش 
 كید    كه مل با ر و ریپه ری ماده جه كیدن  ناچار د ئێیی  شاڕش  تێکشکاندن  س   به مه  به هادبنیین  د  ن  خومه

  نخه د كخار  ده دتخه كه خێیی خ   بخه  ركوت سخه ی تخایه ماشخێن   كخه بود   ده ها ه م به ر هه. دی ئنسالم  رژ م  ر رینبه به  له
 ری شخه  لخه كخید  پێشخوییی  بخه. ئامخانج  كیینخه كا  تنخه اڵ ه كامه  ده بزدتنخه دیدی تخه  كود به كا ، سناسنه  هێزه ننا ته

 دیخسخت، كاننا  كیێكار خه شخوری د كخید  منلن خار زه ئێییننخا   گای كامخه دیی هخه د ش كخه ننا تخه  نخه عێخیی ، د ئێیی 
 ری ف خخه ده ننا تخخه  نخخه كخخید، ر شخخه  كان  ره بخخه ی دینخخه ره كاننخخا  كیێكاره د خسخخت كار لخخه کارخانەکاننخخا  یۆربەی  كود بخخه

 بێكار خا  د نخارییی كیێكخارین  دیخسخت، یینكاكاننخا  دیدی تخه  كود به ، ده كاكیده یینكاكا   له كاننا  سناسنه  ییدپه
   مخه توركه د خویسخ ا  ر سخه  كخیده شخنا هێی ، یولله رێژی ست ده ر به  دی ه تاری  د ها  ئنسفه د ل  نزه ئه ر نده به  له
. ما ەکاننخانەدە یاشخەی خزیند اننە د کیی   ەخسنی دی، ش ره چارشێوی ژێی له د کید ژنا  بە سوکا ەتنا  حیی، سه

 دیدی تخه ی ده سخ اندنه ئه سخ   به مه  بخه ری ریسه سه پالنێك   له بود شێك به الدێژ یه ی٢٢  له كوردس ا  ر سه با هێیش
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 نخد مه هیه به د دی هلخه په رۆ   ره سخه سخت ده  له بود  رییار با  كه جەمادەرەی ئەد ركوت  سه د شاڕش كان  دته كهس  ده
 .ڕ بود  ریپه ئننسا  شنادی ژ انێك   له بود 

 
 ر هخخه  رژ مخخه م ئخخه  ده ردده م لخخه. ئننسخخا   لخخه  ە ئنخخییده كیدنخخ  دت یه ب ، یهخخه مه ت  حكومخخه ی قننه ریسخخ ه ری دهخخه جه
  لخخه درۆ بخخودن  دی ره  خخا )  قنخخه ته  بخخه سخخ ن به پشخخت  بخخه  ن  خومخخه.  ە بێگانخخه ئننسخخا  ئخخاییدی ڵ یخخه  لخخه تخخدی ڕه بنه له
 اڵم بخه. بكخات جێگنخی خخای ی كه ئنسخالمنه  ننزیمخه كان  پا خه تا هخه بخود تێك رفه ده  به پێو س   دی،(  شنعه ب  یهه مه

 ر هخه  لخه ئخاییدی سخنم  نه ی سخیده  كخه ی كاتخه د ئخه تخا دەدی، پێنخه دتای ئخه  تێك رفخه ده ئخایید دیی هخه د ش دجودی كه
 هیێخك ژه ك ده ئخاییدی  ده ده ئخه ی ردینگخه  لخه. لێنخدەکەدت خەدی ئاسخودە   بە ئەد كیی، پێخده سخ   هه ئێیی  شوێنێك 

 د خخای پێوەنخدەکان  د دەسخت نێخوی  یر شخه ری سه چاره با ننا ته د ئه.  ده ئنسالمنه رژ م  ی س ه جه  ڕژی ه ده  كه دیبود
 هێیشخ  ر رینبخه به  لخه نگ ناهادئاهخه د پخیژدباڵد ك  خارییی نخه." خەلخکە دەنگ  پێوەر:"کە دەیوتن پێ  جێنشنەکان 

  بخه ر دی ریسخه سه ئاسخ    لخه رێك نگه سخه هخن    وین  نخه رژ خم د ییت شكڵ  ئێیی  شوێنێك  مود هه  له رس ندی په كانه
 رد بخه له تێنخدی ئنسخالم  كامخاری سەری کە بود جانانە دەها كوردس ا   له خاڕییی ه م ئه اڵم به . بكات یدیین ئاسان 

 جنها  د ئێیی  مو هه  ك  خه یوێ   به د دەبنس یی  ده كوردس انه  له  كه بود ئێیی  شاڕش  نگ  ده  خاڕییی ه،  م ئه. دری
  به  ا  ه جاره م ئه تا دتوێژ، مێزی پشت  كێشا ه  ن  خومه دی مانگ ٣  له م ی كه ی ماده  له خارییی نە ئەد.  شت یه ده

 دتخوێژە ئەم.  ده دیمیكێنێ خه   خه ده بزدتنه م ئخه ئخاییی ی بڵێسخه د بێنێخت سخت ده به یونجاد دەرفەتێک  فی وكاری د فێڵ
 ال ە  لە کورددسخ ا  خەلکخ  سخەرتا نەکان  مافە لە بەشێک هن  نەسەلماندن  های بە دەکیی چادەردی  هەردەکود
 هێیشخخ   نوێ رله سخه کخید ئامخخادەبود  بە هەسخ   رژ خم ددیتخخی مانخگ نخد چه نەیە شخخت،کاتێک ئاکامێخک بە رژ خمەدە،

  ك  خخخه اڵم بخخه ، كخخیی ڕ تێپخخه دژدیر د خت سخخه ك  رێگا خخه دی  سخخا ه ٣٢ م ئخخه ی مخخاده  لخخه.  ده پێكخخیده سخخت ده خخخای ننزیمخخ 
 م ئخخه ی ئایید اوییینخخه د  عاداڵنخخه ی ده بزددتنخخه. رێ ده  هاتنخخه ری ربه سخخه دی  ێژدد نخخهم  ده كیدنخخه تخخاق  م لخخه كوردسخخ ا 

 شخاڕش. بود" دیغ  منشه هه كوردس اندی  له رژ م پێ  ژێی  له دی یه" اڵم به بود، نشێو د دریی هه  لێك یه توش   كه، خه
  بخه ی درێخژه جاریدجخاردی دشخێوەی شخکڵ لە  كوردسخ ا ی شورشخگێیینه ی ده بزدتنخه اڵم بخه هخات، پخێ شكسخ    ئێیی   له

 د بخه نخه اڵم بخه كوردسخ ا ،  ك  خخه با  بوده دژدیر د خت سه درینێك  ده ریبیددد، سا   ٣٣ یوما  بێ. دی خای ژ ان 
 دی رجێك مخه د ل هخه  لخه مڕۆ ئه. دەبود  توش  دینەدیندبا ە رژ مە ئەد دەسەاڵت  با سەر ا  ر یه ئه  كه دژدیر ریدە ە

  لخه كخا  كاره د ك اتوره خ   بخه د خت تخه  كخه یخی ن ده لخێ رێخز  شخكا ه پخڕ  خاڕییی خه م ئخه س پێك  ده ی سا ه ٣٢ دی ا
 د  ده ئنسالمنشخه كامخاری د خ   ننشخ اته ر  مخه ی ریه لخه د ری ن لخه  دتاتخه كه ئافی قخا بخاكوری د ریست ناده الت  ردژهه
 . كیددده  شپییه ی رژ مه د ئه كان  ر زه
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 پێ لخه كان ا  پاتننخه ، میكێنن دینخه كوردسخ ا  شاڕشخ  تخا" دی ده رماننا  فخه  مێك رده سه  كه ی دینه له ك یۆر ه  میۆكه ئه
 د"  ئخایید اویی  ك  خخه ركوت  سخه بخا موجاهند بە ببن تا بود   ن  خومه رمان  فه ڕدین  چاده"   ا  د" هێنن مه ر ده

 ،"بكخیێ  ار تخه قخورس ك  چخه  بخه پاسخدیری  سخپای"  كخه كخید ده دیدی خا  د" كخید ده ددعا خا  ئنمخام ت  ساڵمه با"  ا 
 پاسخدیری  سپای رین  یرێنه دیمه د ری  سه ت ، منننه ئه د ئن العات  کان  نده ناده تا   ره سه رین  سایمانده  له ك یۆر ه

 ئەدکخات  كخه ی مانخه ئه مودی هخه ، هسخودر ئێخیی  ی د كخه كان  شخوێنه باق  د كوردس ا   ك  خه خوێن   به س نا  ده  كه
 خاێخا  دەدرە ەدی لەم د ئێسخ ا دی، ده ئخاد بننا  یهخه مه رۆ   ره سخه مام  نخه د كخیدەدە ده رد یه مخه ده ددژمننخا  شمشێیی

.   كخه ده  ده خا انخه سخا   ٣٣ خخاڕیییی  د بات خخه بخه شخانایی كوردسخ اننش  ك  خخه د  رژ مخه م ئه قوربان   ته بودنه
 دی اڵدێژ یخه ی٢٢ مێژد خ  رۆژی  لخه بود ، ئنسالم  رژ م  ر رینبه به  له خاڕیییی  گیین  ئااڵهه  كه كوردس ا   ك  خه
 ت  ریمخه كه  لخه د د فخا   لخه د ئاییدی رێگای  له  كه یی  ده ئای زینێك  ادی  له ،ر ز خاڕییی نه د هادپش   هێمای  كه

  كخه  د فاعخه بخێ ئخای زینێك   خادی  له ر زییتن رۆژی. بود  خا ن ان    خه ش، بێبه د ملێكیید س ه  ك  خه ئننسان 
  كخه   ه ر فانه شخه  كاماننسخ ه  ئننسخانه د له ر زییتن رۆژی. كوژری  ڵ كامه  به التا  قه د قارنێ ك ده لێك  شوێنگه  له
 ڕێك  شخخه  لخخه  كخخه دی  كخخه خه د هلخخ د فخخا   لخخه د هخخاتن  ده كوردسخخ انه  ك  خخخه هانخخای  بخخه  ده ئێیینخخه ناری كخخه د  یاشخخه  لخخه

 .خ كید به یناننا  دیر، غه ددژمنێك  ڵ یه له ر ریبه نابه
 
 د پێشخڕه دری ده د شخدیر  به كانخدی تننه  اڵ ه كامه د سناسخ  ده بزددتنخه  لخه   سخوڕیدینه هه كوردسخ ا  كیێكخارین  مڕۆ ئخه
 كاندی ره نگه سخه مود هخه  لخه سخەاڵت ده د پەرەسخ  کانە بە بەرینخبەر کە دەکە  خخارییی ەک بە شخانایی ژنا  یێی ، ده

 ری ماده جخخه ئێسخخ ا یخخارێ، هێنا خخانە دی  گا خخه كامه م لخخه كا  كاماننسخخ ه  كخخه ی دیخویی انخخه د دردشخخم د ئخخه. کیدد خخانە
  لخه  كوردسخ ا  ك  خخه ی  سخوڕیدینه هه شخدیری به م  رهخه به مودی هخه  مانخه ئه د مخادی هێزێکخ    تخه بودنه د  ده ته بودنه

  لخه  ده١٣٥٢الدێژی سخا    ی یخه٢٢ رۆژی  لخه  كخه كە خاڕییی نخه د ت  پاشا ه رژ م  ردخاندن  با ری ریسه سه بات  خه
 .  ییت شكڵ  ئنسالمندی رژ م  هێیش  ر رینبه به
 

 ٢44٩ی جودالی  ٢٩دت   رێکه  - دیلنێی   ام سناس  هه ری په ما په:  رچاده سه
 

------------------------------ 
 
 



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

313 
 

 
 
 

 لی كورد یی گه وه ته الوێژ هێمای هاوپشتیی نه ی گه٨٢
 
 
 
 
 
 

  دزاده سه ر ئه نوه ئه

 
 كانندی جنادییه  قاناغه له  كه  بوده تن  هامه نه د سات كاره  ێك كامه تودش   له یه م ئه كورد، ل  یه مێژددی درێژی   به
.  ئخاریده هاتاته  دیبوده ر سه له كورد ا  ل  یه كیدن  ما س ه ده د یكاریدیین ی بنیۆكه جارێك به ی سانه كه د ئه   ال ه له

 دتانخخدن  فه د نادبید  لخخه بخخا دڵ هخخه د ده دسخخانه چه توشخخ   لخخه یه م ئخخه  كخخه  ده نابننن خخه كخخورد ل  یخخه مێخخژددی ك   خخه بییه
 ناد نادبخخه ی شخخێوه به  كخخه ی سخخاتانه كاره د دیینیكخخاری م ئخخه یۆری شخخێك  به رچ  یخخه ئه. دریبێت نخخه  ده ددژمنانننخخه   ال خخه له
  ددیده بخه تێك  مخه مقاده  ده نگه پێشه دد پێشڕه سان  كه   ال ه له  هاتوده كانندی ده جواڵنه د ده بزددتنه د له یه م ئه ر سه به

 د لخه ك  خه اڵم بخه دێنێت، دیبنخه بخود  سخلنم ته د كخزی ری سخه  بوده نخه كخات هخن    خه هه ی ده ئه شانایی  له یه م ئه د بوده
 هێیشخ  دژی لخه  بخوده  ا  بوێیینخه نگاری ره بخه بكخات  پێخوه شخانای   تخوینێ ده كخورد ل  یخه  كخه ی ماسخانه حه د خخاڕیییی

 م ئخخه.  ده ئنسخخالمننه كامخخاری كان  ننزیمننخخه  هێخخزه   ال خخه له تاد   هخخه ی١٣٥٢الدێژی سخخا    ی یخخه٢٢ ی نخخه ال ه مه هه
 مود هخه به كخورد  ك  خخه اڵن  كامخه نێوی  لخه  بێوێنخه ك  نخان  هادپشخ ننه بننخات های  بوده  ده هخاڕییی نن د نگاری ره به

 نگاری ره بخخه پێشخخوتیی ك  مێژدد خخه های بخخه منش رده سخخه د ئخه  كخخه كخخورد  ك  خخخه.  ده كانننخخه جنادییه  ده بنیكیدنخخه د   ال خه
  كخه ننشخاندی خای لخه نگاری ره بخه  لخه ك   ه ماسخه حه د خخا   ن رێكاس  به بكات ست ده  نه ال ه مه هه ك   ه شێوه به توین 

 .ببیێت لێ نادی دیینیكاری دژی له نگاری ره به د رخادی  به هێمای ك ده  ئێس اكه كیێ ده   حه به
 
 رۆژێكخ  ك ده  رۆژه م ئخه  كخه كخیێ ده  ده لخه بخاس  ده كانخه كورد نه  هێخزه   ال خه له  كخه چێخت ده سخاڵ ددد ی مخاده بخا  ده ئه

. بكخیێ نخاددێی ئنسخالم   كامخاری دیینیكخاری دژی لخه كخورد ل  یخه هادپش   د نگاری ره به رۆژی نادی ژێی  له مێژدد  
   خه بنیۆكه م ئخه یشخ گنیكیدن  بخا خا خا  د   هخه مودی  هخه بێخت ده د خخه با ه ی جێگخه  جاره د له  وێس ێك  هه   حه به
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 ڕددی خسخخ نه  ده شخخه د كه ك  ال خخه له هێزد بخخه ك  قورسخخا نه  بێ خخه ده كخخورد ل  یخخه بخخا دی رۆژێكخخ  سخخپاندن  چه د   بخخده
 .ڕدد خاته ده یش   بنیدڕیی با ئنسالمنش  كاماری ی نه ال ه مه هه ی د كه تێك  جننا ه

 
 اتبكخ باریخادی  كه شاڕشخه جارێخك  بخه ی ده ئه با ركار سه هاته ئێیی  الن  یه ی١٣٥٧ شاڕش  پاش كه ئنسالم  كاماری

 ببات، ئنسالم  دتودی ددیكه ننزیمێك  كیدن  ر مسایه پێناد له د دتا  فه د ره به  شاڕشه م ئه د ئنسالمن  دشك  بنیی  به
  د خاره. دێنخاكیدبود باخا اننخا  شاڕش پێش ئێیی   ك  خه اڵن  كامه  كه ی ئامندینه هنوید د ئه مییندن   دی ه س   ده

   ساسه ئه  كه ی له یه د ئه اڵم به ، ده ییته ئێیین  الن  یه ی یۆربه كان  جنادییه  قمهتا د رژ م دیپڵاسنن  د هێیش رددی
 بخود كخورد ل  یخه ربهێنخێ ده ی ده كیده بخه ئێییندی ئاس   له بود ننای به  كه ی باچاددنه فنكید د ئه دژی د رژ مه م ئه دژی
 رین  دیینیكخه دژی لخه  بخوده نگاری ره بخه د بات خخه ێش ودتییپ یمونێك  ئه   خاده ی ده ئه حوكم  به كورد ل  یه. ئێیی  له

  ننایه بخخخه جێ بخخخه سخخخت ده بخخخود،  دتناوییینه پێشخخخكه هێزی بخخخه ك   خخخه ده بزددتنه   خخخخاده مانكاتخخخدی هه له د كوردسخخخ ا 
 .یین   ش ودی یه اڵت سه ده به  تایه رژ م  ی كه پادناوییی ه

 
  دیبخخوده سخخ   ده كوردسخخ ا ، له ت  پاشخخا ه ننزیمخخ  پێچان  ده تێكخخه پخخاش دكخخور ل  یخخه ی ئایید اوییینخخه ی ده بزددتنخخه

 د لخخه  دێماكییسخخنانه ك   ه شخخێوه به دیدی تخخه به كوردسخخ ا  د  كن  خخخه ن  ده مخخه ننهخخادی د رێكاخخییده  ێك كامخخه پێكهێنخخان 
 چخادی  كخه قنخه فه ت  د ال ه مارییژی ده اڵتدیرین  سه ده تیس  های  ببوه  ده كه ال ه له ش مه ئه. چود ده  رێوه به دی  ه ماده

 ل  یخه دیی ره ی ده بزددتنخه ی باتكارینخه خه ری ده  ده شخه د كه ك  ال خه له بود، نخه دئایید خا  دێماكییت ك   خه نادچه د  ن 
 پخاش دید نهما رده سه د له.  ده ره سه  بیدبوده هێیشێك ردددید ر هه    ئاماده با كوردی  ك  خه اڵن  كامه یش   به كوردد

 ، رژ مخه م ئخه نخادێماكییتنك  رۆك  نخاده ناسخاندن  جێ بخه سخت ده پخاش د ئخا نن  رژ مخ  اڵت  سخه ده له  مخه كه  مخاده د ئه
  تخخایه حاكمخخان  كان  دتوده ددیكخخه  ته سناسخخه ركێفخخ  ژێخخی  بچێ خخه بود نخخه حخخایر جارێخخك هخخن   بخخه كخخورد ی ده بزددتنخخه

 . ش ود یه اڵت سه ده به
 
  جخاره ر هخه  بخه رییتن بخه بخا ی كخه ده بزددتنه كخوردد ل  یخه ی ده ئه رباری سه د هات  باس  ی ده ئه ییتن  رچاد به له  به

 دیننشخ ن  د د خالا  ی رێگخه  شارسخ اننانه شخنادد ك   خه چاره  رێگخه ی ده دۆی نخه بخا بود  ده ئه خویی اری ك تونددتنژ نه
 ڕدی  چاده پێشودتی ك ده ر هه.  ده س انه ده  داڵنه هه م ئه دژی دێماكییس   دژه كوردد  دژه حاكمان  اڵم به كید، پێشننار

 ڕی شخخه د خخخوێن بخخان   شخخ ود یه اڵت سخخه ده به  تخخایه الكان  مخخه لێخخددین   ره بخخه  ره بخخه د ده سخخ انه ده د د خخالا  دژی كخخیی ده
 ری ماده جخه نادبیدن  لخه د كخید  نگ بێخده ابخ ك  ه پیۆسخه دیڕشخ ن   دتنه كه  رژ مه م ئه بااڵی س ان  ده كاربه. هات لێده
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  دت  رێكخه له ننزیمندی ر ن  به هێیشێك   له دی نجام ئه له رژ م ی داڵنه هه م ئه. كان  سناسننه  حنزبه د كورس ا  ر ن  به
  ن  خامخه دخای ریسخ ه رمان  فخه  بخه د ار كییددید نێك  مه یه له  هێیشه م ئه. رخست ده خای دی ٥٢الدێژ سا    ی یه٢٢
 ی ده بزددتنخخه  ده توینا نانخخه مود هخخه به تخخاكود دری ئێخخیی  ننزیمخخ  هێخخزی سخخێ ر هخخه  بخخه بڕ خخار  ریشخخكادینه  بخخه تێنخخدی  كخخه

 .  بكه دتا  دفه خوێن نوقم   تننه اڵ ه كامه - سناس   بزیڤه م ئه رین  به ڕێوه به م رجه سه د كوردس ا 
 

 سخنمای تخاكود یخیت رده ده  ك  كخه خخای  انخدن  رییه هێخزی دید تخه له  رژ مه م ئه  كه  بوده  ریس ننه د ئه  د كه نێك  ال ه
  رینخخه فی وده د درۆ ی نخخده دپایه پڕه هێنخخد ك به  شخخنه چه د بخخه. بكخخات دشخخدیر خه كخخورد ل  یخخه ی ده بزددتنخخه دێمخاكییتنك 

 ڕی پخخه د لخخه  نمودنخخه بخخا. بكخخات ردیكخخو  ك  خخخه یخخژ  بخخه كخخورد  یی غخخه ی د كخخه كان  ده تخخه نه بخخود دی ده ئخخه د   هخخه له
  هێخزه سخ   ده  بخه  سنه شاری ی جامنعه دت  مزیه  له  كه   كه ده موسڵما  ژن  ند ن چه ییتن  باس   ده  مااڵد نه رددهه
 .كید ده دشدیر خه ئێیین  الن  یه ئا نن  س   هه ش مه به د ینیید   ده كانه كورد ه

 
 دیمخخان  د الا  ی جێگخخه بنیجنخخادییی ، ی قسخخه به دی  دیوێنه كوشخخ ن د كات سخخ پێده ده هێخخیش ت  قڵننخخه عه  شخخنه چه م بخخه

. كوردسخ ا   ك  خخه اڵچاكیدن  قخه  دی ه س   ده  س انه ره په كانه بنیی  به ری بوننادیه رژ م  ، ده ییێ ه ده  ش ن لێك ێگه
 نادبیدن  له د كا  كێڵگه د دبێس ا  باغ ینكیدن دێی كا ، دشارۆچكه دێهات كوردس ا ، كان  نادچه دێیینكیدن   س ندی ه ده
 ی دینخه ره  اا   خخه رژ خم نای سخم ئوردددیای  به ر سه كان  رمانده فه شن  چه له دی، مه رده سه د له. ژ ا  كان  رچاده سه

  دی خخه سخخ   هد كان ، ددیمخخه  رهخخادرده ده  بڕ خخاره پێخخ   بخخه د دخا ریسخخ ه د  ده لێپیسخخننه بخخێ  بخخه د ش ئخخه كخخیدد كوردسخخ ا 
 د ئخخایید اوییی نگخخ  ده ی سخخانه كه د ئخخه د كا  رۆ خخه رتی ن تێكاشخخه  لخخه  ێك كامخخه ئاكامخخدی له د رییویسخخ ن د د لگیتن بخخه

 .كیی  ئنعدیم د سێدیره ت  په ژێی  خس ه ردیبود سه  ا  تاوییینه دی ه عه ك   گا ه كامه پێكهێنان 
 
  كخه ی سخانه كه بخا ت نانخه ته د یشخ   بنخیدڕیی م رجه سخه بخا نگێزی ڕه شه د ت د ك اتار نه سومبول  ك ده  ئێس اكه ی ده ئه

 د ئنسخخخخخالم  كامخخخخاری خویردبخخخخود،  ننا  خومخخخخه كان   ێنخخخخه به فی خخخخخوی بخخخخیدد ده ر ا  سخخخخه به مخخخخدی هه ده له دكات ئخخخخه
 د ر ن بخه  هێیشخه د ئخه دژی بخه بخود  دیم رده بخه د سخ ا  ریده د خخاڕیییی مبول  سخه  ده د كخه ك  ال ه له. ت  اڵتدیرینننه سه ده

 د ئخخه ر ریبخخه به له كوردسخخ ا  ری تێكاشخه  ك  خخخه خخخاڕیییی.  كخخورده ل  یخه دیی ره د   رحخخه به ی ده بزددتنخخه د  ددژمنكارینخه
 كخوردی  گای كامه الدین  مێشك  بنید  له    منشه هه ك  هێما ه ك ده مانكاتدی هه له د ر   ده بنیه ك ده بێت ده دی هێیشه

 . ده ێنێ هبم
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دژی كۆماری   لی كورد به یی گه وه ته نگاری و هاوپشتی نه ره الوێژ رۆژی به ی گه٨٢
 ئیسالمی

 
 فواد كوردپوور

 
 كامخاری ركارهاتودی سخه ده  تخایه اڵت  سخه ده ری رێبه ك ده  ن  خومه بڕ اری  به  كه بود  رۆژه د ئه ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢

 الن  یه شاڕش  كاتێكدی  له د ئێس ا پێش ساڵ س .  اندری رییه كوردس ا  ر سه با ننزیم  هێیش  رمان  فه ئنسالم ،
 چخود، الڕێخدی  بخه د شخنعه سناسخ  ئنسخالم  ی سخ انه ره په كانه دژم  تخه ژێخی  دتخه كه ئێیی   له رییاری د ئاییدی تننوی

 مود هخخه ر سخخه بخخا بخخود هێیشخخێك  ن ، خومخخه رمان  فخخه  بخخه ئنسخخالم  كامخخاری پاسخخدیرین  ی  نانخخه یه بخخه بخخێ هێیشخخ 
  لخخه  ك خخخه مێلنانهخخا كان  نگاویرددده پخخه  یدده ئخخاره د ئخخادیت د كخخورد ل  یخخه ی مافاوییینخخه ی ده بزدتنخخه كان  دته سخخكه ده

 نشخێوی د دریی هخه پخڕ مێخژددی  لخه  كخه ك  ه ده زددتنهب. دێماكییتێك د ئایید ك   گا ه كامه یریندن  دیمه با كوردس ا 
  بخه  شخ ن یه بخا یۆری ك  قوربانننخه د دره یخه نیخێكخ  خوێنخادی، د خت سخه قانخاغ  لێك یخه ڕینخدن  تێپه  بخه خاێدی،
 .دینابود رییاری د ئاییدی

 
  سناسخننه  هێخزه دێخڕیی ایید اویییئخ ری نگه سخه  لخه د فخا   لخه  جگه تادینێك هن  بێ  به ی كه ده بزددتنه د كورد ل  یه

 كوردسخ ا  ی دكاتخه ئه. پاسخدیری  پاسخادی بخێ الماری پخه ر بخه  دتنخه كه رۆك، نخاده بخێ بڕدبنانوی  به كان ، شارشگێڕه
 مڵنن  خخه  لخه د  مخاباده ئخاییدی  لخه د فخا  ری نگه سخه  تاكه ك ده ئنسالم  كاماری ی تایه اڵت  سه ده یریندن  دیمه پاش

 د عام تڵ  قه بڕ اری د كیی نه مول حه ته  ن  خومه پاسدیرین  د س ا  ره په كانه با دی چ  بود، خا دی تێك دێماكیی
 كخورد ل  یه ی مافاوییینه ی ده بزدتنه شكاندن  د  كشه پاشه د یمونه ئه م ئه ی ده سڕ نه با كوردس ا ، كیدن   منلن ار زه

 .پێكید س   ده
 
 م رجه سخه د ماماسخ ا ا  د كیێكخاری  د خوێنخدكاری  د ژنخا   نخه كا ، نه سخه ره د شاڕشخگێڕ  سناسخننه  هێزه  نه رینز هه
 د ری ماده جخه  رێكاییده یمودن  ئه. ننن د بود  نه  ا  كه خاكه د داڵت ما وێیین  د ڕ شه خویی اری كوردس ا ،  ك  خه

  نادچخخه شخخارد  لخخه ڕ ن ریپخخه ددیی  خخ  ده ئخخه كان  مانگخخه د ت  پاشخخا ه م  سنسخخ ه رددخخخان  پخخاش كان  دێماكییتنكخخه
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 مخاف  لماندن  سخه بو كورد ل  یه دیكان  ره  خویس ه.   مێژد نانه  ریس ننه م ئه ری لمێنه سه كوردس ا ، كان  جاریدجاره
 ها رده هخخه د  ا  كخخه داڵته كیدنخخ   دێمخخاكییتنزه د ت  اڵ خخه كامه ت  دی خخه عه یرینخخدن  دیمه بخخا  نا ، ده تخخه نه د سناسخخ 

 كوردسخ ا   لخه ئننسخا  ییر هخه دی  سخه  له  كه بود ك  ه ده كیده د  وێست هه ننا ته دی، رێبایه م له  ده پسانه بێ بات  خه
 . دیمه رده به دیبودن  ره ئێس اش تا د بێندری ده  ئاشكیی  به
 

 پێشخێلكیدن  د دتانه سخكه ده د ئخه مود هخه ر سه با بود هێیش كوردس ا ، ر سه با الدێژ ی یه٢٢ ی  نانه یه به بێ هێیش 
 ریبخیددد سخا   سخ  درێژی خ   بخه  حمانه بێڕه د ڵ كامه  به ئنعدیم  د  نجه شكه ئه د ی ندی . كورد ل  یه دیكان  ره  مافه

 ل  یخه بات  خخه ركوت  سخه د رژ خم اڵت  سه ده پاندن  سه ی رێگه ننا ته ، ده ئنسالمننه كاماری اڵتدیرین  سه ده   ال ه  له
 د رییخخاری ی رێگخخه باتكاری خخخه ییر هخخه ییری  هخخه.  بخخوده كخخورد  ك  خخخه ئاشخخ ناوییی ڵ یخخه له  ده بودنخخه رد رددبخخه د ردكخخو

 .ئێیی  ئنسالم  رژ م  ی دیینیكار نه م ئه قوربان   ته بودنه كاندی جنادییه   دینه مه  له كوردس ا ،  ك  خه كان  رۆ ه
 د نخخه ال ه مه هه ك  نگار نخخه ره به د ده سخخ انه ده كخخورد، ل  یخخه مێخخژددی  لخخه  شخخه به م ئخخه رنج  سخخه جێخخ  د مێژدد خخ  خخخا  

 لغان  قخه  بخه كخید كاننا  رۆ خه د خا خا  سخنگ  كوردسخ ا   ك  خخه.  هێیشخه م ئه دژی  به بود  كدیرنه چه د ری ماده جه
  حنزبخه ری رێبه د پش نوین   به دیندد نه دینه ئنسالم  كاماری اڵتدیرین  دسه س   ره په كانه با ر ا  سه ریێز هه د یولله

 ر رینبه به  له نگار ا  ره به د بات خه شانای تی ن دره یه مێژد ندی، د    ده ته نه بڕ ارێك   له كوردس ا  كان  ره تێكاشه
 .كید سای رژ م پاسدیرین  ی هێیشه م ئه
 

 كان  سناسننه  هێزه  كه ت  خا ه ی جێگه دی،  نهمێژدد  رۆژه م ئه سا نادی ر سه  به ساڵ س  بودن  ر تێپه پاش ئێس اد
 كوردسخ ان   لخه كورد ل  یه    ده ته نه هادپش   د نگاری ره به رۆژی ك ده  رۆژه م له رێزییتن د ناساند   به كوردس ا 

 ری نگه سخه م هه د باتكاری  خه نوێ  ی ره به ری ده  اده با بن كورد ل  یه مێژدد   ی حافنزه ری بزد نه م هه اڵت، رۆژهه
.   بكخخه ری رێبخخه هێز بخخه ك  كگیتود نخخه  ه د كڕ زی  خخه د ره بخخه كوردسخخ ا   ك  خخخه ی رینخخه ده كا نه رخادین  بخخه د بات خخخه

 ر هخه   ناحخه  بخه  كخه ی ئایید اوییینخه  الده د ئخه خخوێن   بخه ی ده ییێدینخه د كوردسخ ا  هندین  شخه خخوێن   له رێزییتن
 لماندن  سخخه بخخا تی نخخه ال ه مه هه  پێو سخخ ه كا ، دره یخخه  شخخاره د تخخاری  كان  قامه شخخه ر سخخه  ڕژێ خخه ده  رۆژینخخه د ئێسخخ ا
 منن سخخنهه  لخخه ری، ریسخخه سه ی ئایید اوینخخه ی ده بزدتنخخه ڵ یخخه له كوردسخخ ا  ی رییار اوییینخخه ی ده بزددتنخخه بات  هادخخخه
  به  پێو س ه الدێژدی ی یه٢٢ ڕی یه سا وه  له كورد ل  هی ی مافاوییینه بات  خه.  ئاریده  بێ ه الدێژ ی یه٢٢ ڕی یه سا وه

 پشخ نوین  د شخدیری به بخا خخای د ده ببێ خه ئنسخالم  كامخاری ڕۆی ره سخه دێك اتاری دڕددی ره به  ده تایه ك   ه دیه د هێز
 .اتبك تی ئاماده  ئاریدی ه  له كا  دره یه  شاره  له ئێس ا  كه ری ریسه سه د نه ال ه مه هه بات  خه
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 كوشخ اری د ڕ شخه ت  سناسخه دژی  بخه خا خا  كخییدی كخپ نگخ  ده دی رۆژه م لخه كوردسخ ا   ك  خخه  پێو سخ ه  ده بانه م به
 د    ده تخخه نه دشخخناری ئاسخخ   ی ده ره سخخه  بیدنخخه. نن  خخه بگه جنهخخان   گای كامخخه  بخخه ردد ئێخخیی  التدیرین  سخخه ده ننزیمخخ 

  لخخه كخخورد ل  یخخه كخخان  ر زه ی خخاتیی كگیتود    خخه دێن  هخخه تخخوین  ده ، هكگیتودینخخ  ه بات  خخخه  بخخه سناسخخ  دشخخناری
 بكات ر مسایه كجاری  ه رییاری  به  ش ن یه با بات خه دیهاتودی كان  قاناغه
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 كان زموونه و ئه  انك رسه الوێژ، ده ی گه٨٢
 

 تاحی فه  كاوه

 
 رمان  فخخه  بخخه ئنسخخالم ، كامخخاری ت  اڵتدیر نه سخخه ده  لخخه كخخورت ك   خخه ماده ددیی  لخخه رێخخك د ر بخخه  ده مخخه له  سخخاڵ ٣4

  كخه كوردسخ ا ، ر سخه  كیی خه  نخه ال ه مه هه هێیشخێك  ئنسخالم ، كاماری ی مه رده سه د ئه ری رێبه  ن ، خومه دخای ریس ه
  بخه  ك خخه كوردسخ ا ،  لخه ، مه رده سخه د ئخه. كخیی ده ژمار ئه ئێییندی  له ئایید اوییی ری نگه سه هێزتی ن به دی كاته د له

 .كید ده د موكییسننا  می ن  ته لێهاتود د ژ ی رینێك  ریبه رێنوێن   دبه ت  اڵ ه كامه رێكاییدی ند ن چه پێكهێنان 
 
 كخان یۆل خخای قخایینج   بخه  ك خخه شاڕشخ  تویننبخودی ئنسالم  كاماری  كه ی ،ئێی تیی كان  شوێنه ی دینه پێچه  به

 بخا  ك خخه كان  ئا نننه  ڕه باده  له   وین  نه رژ م د خویرد نه فی و ا  ك  ه شێوه هن   به  ك خه كوردس ا   له بكات،
  لخه كوردسخ ا   ك  خخه دی كیدبخود ش مه ئه ر هه د بود  جنادیی كا  خویس ه كوردس ا   له. ربگیی ده  ك كه فی ودیننا 

 .بێت دیكاننا  ره  دیدیكار نه د خویست ی ده ره داڵمده ناتوینێ ئنسالم  كاماری  كه دێ ركه ده با ا   تاده ره سه
 

 كان  مافخه سخ هێنان  ده ده بخا  كخه ننشخانناندی كوردسخ ا   ك  خخه دی هێیشه م ئه ر ریمبه به  له اڵم به كید، هێیش  رژ م
 كوردسخ ا   ك  خخه سخاڵ ٣4 پاش د  مڕۆكه ئه تا. دێنێ ردینه سه د  نابێ نگ ده بێ ددژمنێكدی هن  ر ریمبه به  له ینزر هه
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 د ی نخخدی  د یخخیتن د ركوت سخخه مود هخخه د ئخخه ڕیی ره سخخه رینز، هخخه د   خخه خارییی ه د ت مقادمخخه م بخخه دی   درێخخژه ر ك  خخخه
 دیكخخان  ره  خویسخخ ه  لخخه نگادێك هخخه ، بوده هخخه بودننخخا  ئنسخخالم  كامخخاری  ن مخخه ته درێژی خخ   بخخه  كخخه  كیدنخخه  نجه شخخكه ئه

 . كیددده نه ی كشه پاشه
 
 شخنادی  ك   ه ده نگدینه ده دی مه رده دسه له كوردس ا  ر باسه هێیش كات  له ئنسالم  كاماری كان  ته نا ه جه ریس ندی  له
  لخه ئنع خیییی تێك  ركخه حه تی ن چكالخه ئێسخ ا ر یخه ئه. بود نخه بخدیت  كه ردددیده شنادی پوشش   كه ك مند ا ه بود، نه

 ئێخیی  ننا تخه  نخه  یشخ    ریی  سخ   ده ر بخه  یاتخه ده یخیتن  نخدی پێوه  دتوی پێشكه  ئامیییی  رێگای  له د كورت  ك   ه ماده
 حالێكخدی  لخه  ده ئخه. بود نخه م ریهخه فه بخا دیی ئنمكخانێك  هن  كوردس ا   ك  خه كات د ئه ددنناش، یش    ریی  كو به

 د بكخخات بخخاس  كه له سخخه مه رددخسخخاری تخخی جخخارێك   بخخه  و سخخت ده  ده مند اكاننخخه رێگخخای  لخخه ر دیینیكخخه هنخخزی  كخخه بخخود
 .بود كاری دیشه چه ر ك  خه دیم رده به
 
 د ئه  كیێ ده ژمار ئه اندیكوردس   ك  خه مێژددی  له تنڤ پایه خا ێك  ك ده ش ئێس اكه د  تێییمانه جێگا ی ده ئه اڵم به
.  ده دته كه لێ س ا ش  قابنل  د  دره یه رخادینێك  به د خاڕیییی كاتا نشدی  له  كه بود كوردس ا   ك  خه ی كی ز ه  ه
 ی دره یخخه سخخاری خه جخخاری  یۆر كی زی،  خخه بودن  نخخه  كخخه بننخخنن ده كوردسخخ ا ، بات  خخخه مێخخژددی بخخا ك  خخه ده ڕینه یه  بخخه

 ری فاك خخه  سخخێ  بخخه خخخاك د یمخخا  بخخودن   پخخاڵ  لخخه كی زی  خخه ر یخخه ئه.  هخخاتوده دی شخخوێن  بخخه شكسخخ    د  ده دتاتخخه لێكه
 تێنخدی كوردسخ ا   ك  خخه  كخه دیبنێخنن رۆژێك بخه تخویننن ده اڵدێژ یخه ی٢٢  ده ئخه  بكخیێ ژمار ئخه ك  ه ده ته نه ی پێناسه
 كاننا  خویسخ ه  لخه د فخا  د خخاریییی  بخه د  هێشخ وه نه كی زی ه  د با   ته بودن  نه  له ییتن  خنه ره با كنا  جێگا ه
 . ده دشێ ه دره ده دی له یه م ئه  رییار اوییینه بات  خه ئاسمان   له ش میۆكه ئه تا  كه كید تامار باخا ا  كنا  مێژدد ه

  حنزبخخ   یی نگخخ   دینخخه له. ێنبكخخی ریماش فخخه نابێخخت  كخخه   خخه هه ی ره ده یخخه یمودن  ئخخه د رس ده  نك كامخخه الدێژ، یخخه ی٢٢
 ك، د ه ته نه  ی باتكارینه خه  مێژددی  كان  س ناره هه  قاناغه  له  حنزبه د ئه  توینێ ده  كه درێك ده د ڕیڕی  بێ د نگ پێشه

 د  چخخاالك   كخخورت   ن  مخخه ته د  نج  یخخه  ڕیی ڕه سخخه  كخخه بخخود  نگه پێشخخه  حنزبخخه د ئخخه   خخه كامه.  بنگێخخڕێ چننێخخك د لێك یخخه
  كان  ته رفننه یه  له  قننه ریس ه د  قوڵ   ش نێك  تێگه  تنشك  ر به  له د  ت   ارمه  به  توین  ئاشكیی،  بات  خه  یمودن  ئه
  اڵت  سه ده ك ده ئائنن   اڵتێك  سه ده  بودن   ڵ یه  دژه د بود  رست په كانه  ی ریده كن ی ال ه له د ك ال ه  له كورد   ك  خه

  كیدنخخ  رپا بخخه د  خخخاڕیییی  ئخخاالی د كخخورد   ك  خخخه  ی ده پێشخخه  ر خخزی  دێ خخه بكه ، ئنسخخالم   كامخخاری   شخخ ودی هپێگ  تخخایه
 د اڵت رۆژهخخه كوردسخخ ان  كان  حنزبخخه ریبخخڕددددی سخخا   نخخد چه  لخخه د ئێسخخ ا ی ده ئخخه.  خخدی هه شخخكادیر  ك   خخه ده بزددتنه

 د   هه یوما   بێ د  س ااشننه ده جێگای ، رۆژه م له  ده كیدنه  اد با ، كیددد انه كا  رددناكبنیه د سناس   تننه سا ه كه
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  بخێ ده   خاده  لخه  ا  رۆژینخه د ئخه ی سخله نه د ئخه ت  تا بخه  بخه د كوردسخ ا   ك  خخه دی مه رده سه م له.  پێو س ه ی اتی ش
 د خخاڕیییی ی ده كیدنخه  خاد ڕیی ره سخه د  نخوێ سخل  نه بخا  ده بگویینخه نگاری، ره بخه رۆژینخ  كان   ادیار نخه   بخده  دڵ هه

 ربگنیدرێت ده كان  یمودنه ئه  له رس ده  بدرێ  دڵ هه كوردس ا ،  ك  خه ی مه رده سه د ئه فندیكاری
  

 ٢44٩ی ئایاس   ١٥: دت  رێکه  - ری ئاسای کوردس ا   ما په:  رچاده سه

 
---------------------------------- 

 
 

  وه ووی دروستكردهالوێژ، مێژ ی گه٨٢
 

 لیمی باران سه

 
 ی ده بودنخه دددباره تخوینن ده كخا  رۆژه. ردددید تاماركیدن   له  پڕه د  ردددید  له  پڕه رۆژ،  له  پڕه ت  میۆڤا ه مێژددی 

 مود هخخه چ  كخخه د بخخن كا  ئاسخخا نه  ردددیده ی ده بودنخخه دددباره تخخوینن ده كخخاننش ردددیده بخخن، پێشخخودتی كخخان  رۆژه ما  هخخه
 ش رۆژینخه ردددیدێكخ  ر هخه د نخاچن ك  خه له كخاننش ردددیده نخاچن، ك  خه له كا  رۆژه مود هه. ناكیێن تامار كا  ردددیده

 ردددیدێخخك.  ده دردسخخ بكاته مێخخژدد د  ده چێ خخه بنینه له بێت، نخخه ئاسخخا    كخخه كیێخخت تامارده ردددیدێخخك. تامارناكیێخخت
 ژ خخا  دیمبودن  رده بخخه دێن  هخخه ك ده د بكخخات دردسخخت ددیتخخی كخخان  رۆژه ، ده بگوییرێ خخه سخخنگ به سخخنگ  كخخه كیێخخت تامارده

 نێخخوی   لخخه دیم رده بخخه دملمالنێ  كێش كێشخخمه ش مێژدد خخه د ئخخه  یۆری  شخخێك  به مێخخژدد ،  ردددیدینخخه م ئخخه. دربنوێنێخخت ده
 د  باتخخه خه ژ خخا  مود هخخه  كخخه   خخه ره تنوه د ئخخه د   خخه دیتا ه ددد م ئخخه ی ده نگاربودنخخه ره به د هێخخیش ، ره دسخخێنه چه د  دسخخاده چه
 ی١٢٧١ی مارسخ  ١٢تخوینێ  ده  رۆژینخه م ئخه. میۆڤخه ربودن  ده خ خه به د بود  ئاسخودده بخا دژدیر ی رێگه بڕ ن  باتنش خه

 الن  ئێخیی  توینێ شاڕشخ  یخه فاسو  ان  بێت، ده ك فوئادی موس ه رێك  ده بات  رێبه د خه توینێ ژ ا  پار س بێت، ده
 .بێت كوردس ا  ی٥٢الدێژی  ی یه٢٢توینێ  نجام ده ره د سه بێت ٥٧سا     له
 

 ردددیدی  لخه پڕبێخت   خوین  ده بێت، ئاسا   رۆژێك  ساڵ، ی د كه كان  رۆژه مود هه ك ده   وین  ده ٥٢الدێژی  ی یه٢٢
 د كیێت تامارنخه بچێخت،  د كخه كخان  رۆژه  لخه   وین  ده.  ده بنیبكیێ ه له  د كه كان  رۆژه ی یۆربه ك ده   وینێ ده د ئاسا  
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 د  ده پڕكخیده خاشخ  پخێش كان  دیده ناتخه  رۆژه ، ده جنخاكیده  د كخه كخان  رۆژه  لخه خخای  رۆژه م ئخه چ  كخه. مێژدد  بێ ه نه
 د كێش كێشخمه پخان  یاڕه  بخه بخود  رۆژه م ئه.  ده كیده تامار ددیتی ش  كان  ردددیده د ددیتی كان  رۆژه ی بناخه ت نانه ته

 هێشخ ا چ  كخه ، ڕبوده تێپخه دی رۆژه م ئخه ر سخه به سخاڵ ٣4. مێژدد  به بود د دیتا ددد لێكدیدین  خا    به بود ملمالنێ ،
 م ئخه هێشخ ا د  هاتوده پێنخه كاتخا    دیتا خه ددد د ئخه لێكخدیدین  ی پیۆسه هێش ا ، هاتوده نه دی رۆژه د ئه ر سه به  ئنایره
 . ده كاته ده ڕۆژ به با ما  رۆژینه

 
 ؟ ده ته نودسییده چا   مێژدده م ئه د ردددیدێك  چ  ردددیده م ئه رۆژێك، چ  رۆژه م ئه

 خخا    ێك كامه ن  خاده  ئاخێزینه د ڕ ن ریپه م ئه مود هه ، كییده جنها  شوێن  یۆر  له شارش د ڕ ن ریپه ت ، یی ه ناره
  ی كخخه ڕ نه ریپه ما  یۆربخخه.   خخه هه شخخنا  هادبه خخخا   شارشخخنش د ڕ خخن ریپخخه ددیی  گاكان  كامخخه بخخارددۆخ  شخخن، هادبه
 د  كخخخیدده پخخخار س شخخخاری كخخخان  الده  كامانخخخارده ڵ یخخخه له جێگاڕیێمخخخا  ، ده خوێندۆتخخخه مێخخخژدددی  لخخخه پار سخخخما  ی١٢٧١
 ی مه رده سخه د ئخه دیی ههخ د ش كخه  كخه  نننخه ئێغخیی  اڵم بخه.  نخارددده  شاڕشخگێڕینه د ئخه ت  سخاره جه د  دره بخا ر نما  ئافه

 خخا   د یۆر   شخناه د لخه جموجخا   یۆر ،  شخنه چه م لخه ری ده بنخیه كوردس اننش  له. بشوبهێننن پار س  به كوردس ا 
 د موكییس  تاكان  ره سه یمودنكیدن  ئه د كید  دیره دیره پان  یاڕه كوردس ا ، ی مه رده سه د ئه پان  یاڕه. یۆر  ش هادبه
 د لخه. بخود باشخ ی ژ خانێك  با هنوی د ئادیت ماڵندن  خه بود، ن  ده مه  گای كامه س ێن  به كیدن  ئاماده اب دڵ هه بود،
 بخا  گا كامخه كیدن  ئامخاده  خدین  مه بخود،  گا كامخه سناسخ  خادشخناری ی ده ره سخه بیدنه  خدین  مه  دی  مه دی، مه رده سه
 د ئخخخابودری  چننخخخه ك ده لێك  دیتایخخخه د مك چخخخه كیدن  تئخخخار زه  خخخدین  مه بخخخود، دێماكییتنخخخك د  ك  خخخخه اڵتێك  سخخخه ده

 ها بخخخخه تبنقكیدن  تخخخخه  لخخخخه باسخخخخكید   خخخخدین  مه بخخخخود، كا  شخخخخه هادبه د جنخخخخادیی  ند نخخخخه ده رژه به د كا  تننخخخخه اڵ ه كامه
 .بود كوردس ا  ڵ یه له    ده ته نێونه  گای كامه كان  دێماكییتنكه

 
 ی پخخڕۆژه دیدبودن  تخخه  لخخه بخخاس كخخیی، ده شخخاڕش كاتخخا    لخخه بخخاس ئێخخیی  كانن یی ێنهشخخو ی یۆربخخه  لخخه  مه رده سخخه د ئخخه

 ماندددبودن   له باس د بود دیم رده به شاڕش هێش ا بود، تا ره سه هێش ا كوردس ا   له چ  كه. كیی ده  ك خه ڕ ن  ریپه
    ر شخه یاڕینكخاری  لخه بخاس د  ك خخه ڕ ن  ریپخه ت  چننخه  لخه بخاس. كخیی ده باشخ ی دت  سخكه ده  به  ش ن یه با ی اتی

  لخخه بخخاس د كخخیی ده كا  شخخه هادبه  ند نخخه ده رژه به د  ك خخخه كان  مافخخه كیدنخخ  ن   ره یخخه پێدید سخخ    لخخه بخخاس كخخیی، ده
 .كیی ده خای ی قننه ریس ه شوێن   به  ش ن یه تا  شاڕشه د ئه ی درێژه ت  رددره یه
 
  سێك ار زم، ، ده مانه ننا ته شارشگێڕ رددناكبنیین  د  قننه ریس ه شگێڕین شاڕ كانن ی شوێنه  له ، دینه پێچه به
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 سناسخخ  ئنسخخالم  پاپخخالنزم . كا  ناسخخییده  سناسخخننه  پارتخخه  لخخه شخخێك به ی پێناسخخه  بخخوده ت خنانخخه د  نگ  رچادتخخه به
 سخ ێن  به  لخه. كخیی ده شارسخ ان  ددننخای هێماكخان  مود هخه ڵ یخه له تنكید  دژی خه د بود  تاقانخه  له باس د  ده بیدبود ه
 د بخه  ش ن یه با كا  ماندددبودنه مود هه سناس ، هێزی به د ل  به بودن  نه  له د ئێیی   گای كامه كات  د ئه نادشناری
 اڵت هس ده به  تایه اڵت  سه ده   ال ه  له دریبود، با خوێن   كه د رژیبود با ی قه ئاره  كه باكییبود، ڕی شه  كه ی خویس انه

 دیهخخاتود  كان  بخخه یێنه خخخویهی بخخود، هاد شخخ ن لوپا پخخه د كید  ره كخخه چه ر ك  خخخه شخخاڕش  دژه. كخخیی ماناپخخال  شخخ ود یه
 یشخخ   به د پڕژینخخد ده ژنانخخدی دچادی ر سخخه به سخخند ا  ئه د تێخخزیب كاننا  رسخخ ه په كانه  ر شخخدیره بخخیی  ڵ یخخه  لخخه هادشخخا 

 .كیی ده لكێش په دیخیید د ها ره تێك  د ك اتار نه د ره به  گا كامه
 

 كانن یی شخخوێنه  لخخه  كخخه ی ئایید نخخه  تخخایه د ئخخه ی رچاده سخخه د  یخخه ره  انو سخخت ده  شخخ ود، یه اڵت سخخه ده به تایه رین  رێبخخه
 رم  هد گخ ی ما ه كوردس ا   كه ی ده رئه به له بود،  ردییه ده كوردس ا   س ه به مه م ئه با ، ده نه كا یبكه بود، هه ئێییننش

 د ر پشخخخ نویننكه اڵی قخخخه  انو سخخخت ده. بخخخود اڵت سخخخه ده ددیڕۆژی بخخخا تیسخخخ  مه رێم  هخخخه كوردسخخخ ا  ی ده رئخخخه به له بخخخود،
 یشخ   به د  ده بسخ ێننه كا  دێماكییتنكخه  دته سكه ده د دیر ئاسه مود هه  انو ست ده. تێكبشكێنن خش ئنلهامبه د ر رێنوێننكه

 ها ده لخخه.   بكخخه نگ بێخخده ر سخخ اكییت، ئه نخخوێ  تخوێژێك  دردسخخ بودن  نخخدی ده رژه به د قخخایینج  لخخه ئخخاییدی اوییی نگخ  ده
 د ینیی رنخه ندده هه به كخورد ل  یخه كان  ئاش ناوییینه  د ه هه مود هه  ربا ه هه كیی، نه مودل حه ته كوردس ا  تێكدی، حا ه

 رین  رێبخه   ال خه  لخه سخندكیدن ، په  لخه پخێش  كخه هێیشخێك رمان  فخه. سندكیی په كورد ل  یه دژی  له جنهاد رمان  فه
 .دری ده  ك خه  به دشناری  ده باره د له د كیی ده ڕدی  چاده  ده  ه كامه

 
 نخدی به ی ده كیدنخه نه  لخه باس كیی، رخا  ته میۆ   د مادی ی رما ه سه سایكیی، لنات مه عه ژددری هێیش، س   به مه به

 كخیی، ئێخیی  ری ماده جخه قڵ  عخه  بخه  كا خه كخیی، كاری دیشخه چه كخیی، كوردسخ ا  ك  رهكجا  خه ركوت  سخه تخا كا  پاتننه
. كخخیی هێخخیش نجام ره سخخه د سخخایدری ئنسخخالم  لخخه د  ئخخا نن  لخخه ریی كید  بخخه نخخادی ژێی لخخه ری ماده جخخه سخخنج  به د جاشخخدی 

  رمانخه فه م ئخه د بنیكیی لخه كوردس ا  وغییفنا  ج ی دته  كه هه ت نانه ته  كه كیی له په  هێنده دی كه رمانه فه ركیدن  ده له
 با ش كاره م ئه بكیێت،  له په خێیدی كاری  له بێ ده پێنانویبود  كه ی ده رئه به له كیی له په. ڕێكیی به ر ا نش ده هێزی با
 ، ده تیسخننه مه  خسخ ه ده دین  ئخه كان  ند نخه ده رژه به م  رجه سخه د دی  ئخه دیهخاتودی  كخه ی ده ئخه ر بخه له بود، خێی دی  ئه
 ت  چننخه د دی  ئخه ددیڕۆژی دی  ئخه س   ده پاڵ له  ش ده ئه د  كییده د دێموكییت د ئایید رێمێك  هه بودن   كه ی ده ئه ر به له
 نسخان ئن ی د كخه های یۆربخه د ت  اڵ خه كامه ت  دی خه عه د ئاییدی تای په  كه ی ده رئه به له ، ده تیسننه مه  خس ه ده دین  ئه
 . ده ییته ده ئێیین  م  رجه سه د كیی ده  نارده هه  ده كوردس انه  له
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  لخه دشخنار  سناسخ   حنزبخ   بودن  نخه ئێخیی ،  گای كامخه كخات  د ئه نادشناری ت، تا به  سناس  بارۆدۆخ  س ێن  به له
 بزیری ئخه رییتن   كوه كخه به د  بود  ت   هپاشا  ی درێژماده  ت  د ك اتار نه م  رهه به  خای د ش ئه  كه  ری ریسه سه ئاس  

 ، ده كانننه  نننه حوسخخه د  حخخوجیه د دت مزیخخه  بخخه  شخخنعه  ت  رددحانننخخه  ییخخای دیموده  بودن  حایردئامخخاده د ب یهخخه مه  لخخه
 د كیی هێیش. كیی ننشانه كا  س ه به مه دتن  شوێنكه د ڕێكیی به كوردس ا  دیینیكیدن  با د ركوت سه با الح به یه هێزێك 

 د    یه بخه  كخه ی ده رئخه به له ك نخه بود، نخه  دره یخه  كخه هێزه  كخه ی ده رئخه به له ك نخه پێكیی، نخه كا  سخ ه به مه ت قخه چ  كه
 ی ده رئه به له بود، هه ر ش ریمبه به نێك  ال ه  كه ی ده رئه به له پێكیی نه كا  س ه به مه رینیی، ندده هه به ئننسان  ف اری ره
 خادشخناری به  ره ریمبه به ن  ال ه م ئه  كه ی ده رئه به له پێكهێنابود، هێزی به ك   ه ده بزددتنه  ره ریمبه به ن  ال ه م ئه  كه

 ن  ال خه م ئخه. دیبود خای نودس  چاره د ار كیدن  بڕ اری  ره ریمبه به ن  ال ه م ئه  كه ی ده رئه به له د   ش بود یه سناس 
 ی شاڕشخخگێڕینه ی ده بزددتنخخه نخخادی ژێی لخخه كخخدی  ه ده بزددتنه  لخخه كان  تاكخخه ی یۆر نخخه  كخخه بخخود  ا كوردسخخ  ره ریمبخخه به

 یێنخخخددد كان  ئامانجخخخه  بخخخه  شخخخ ن یه تخخخا د  ی نخخخددده ش نودكخخخه هه تخخخا  كخخخه ك  خخخه ده بزددتنه. رێكاسخخخ بود كوردسخخخ اندی
 . ده مێنێ ه ده
 

 ریی كید  بخه بخا  ده د موكییسخننه می نكیدن  تخه  له كوردس ا  دیی هه د ش كه كوردس ا ، ر باسه هێیش ڵ یه له هادكات
 ی بناغخه ر سخه له مودی  هخه  ێخت، ده شاڕشخگێڕ ی  خه كامه دی سكیتێیی موه ه بدد اڵ عه ك ده د یاڕدری كا  دته سكه ده  له

 سخ نا  ده پێناسخنا  د ڕ بخاده  هلخ د فخا  تنا ، ریمخه كه د ئخاییدی  له د فا  خا ا ، ی ده مانه ماف  د ژ ا  ماف   له د فا 
 .دی بودننا  نه سلنم ته  ێن  به د ك ی  ه ست ده دی ه
 

 یۆر  لخه بخود ،   ی دشه در ی د پارتنزی   ،  ه كامه كێ  ،  ه رییی، به ، ریه ،پێشمه ده بزددتنه ك ده لێك  یه دشه پێش ی
 ، ده ب وێننخه دی دیتانخه د لخه خا ا   انو ست ده مودی  هه  ا  مجاره ئه چ  كه د كییبود با ناساندننا  بنس ییبود ، س كه
  لخه ش د سخ انه م ئخه.  دیتانخه م ئخه ری ك خه كاره د ر بكخه  ببنخه خا خا   انو سخت ده د بخن  دشخانه م ئخه ی ئادێ ه  انو ست ده

 كخخورد ك ده د  ۆڤمخخی ك ده دین  ئخخه شوناسخخ  دێن  هخخه  كخخه ك پێدید سخخ ننه  لخخه یخخیت، ده ی رچاده سخخه  ده كه پێدید سخخ ننه
  كخخه ك پێدید سخخ نه د هێنا پێكخخده دین  ئخخه ی ده مانخخه د دی  ئخخه بخخودن  ی فه لسخخه فه  كخخه ك پێدید سخخ نه  لخخه هێنا، پێكخخده

 پنیۆیتخخخی ن ك ده چ  كخخخه نودسخخخیی، نه  ێن بخخخه. دی ده  ده تاقنكیدنخخخه ك  حخخخه مه  لخخخه دین  ئخخخه هاكان  بخخخه نیخ ی ن بخخخه
 خخویرد  د كێشا  ناسه هه ت  رددره یه ك ده چ  كه نودسییبود، نه بود  نه سلنم ته ت  درهرد یه رخست، خا ده كا  نودسییده
 .  ه هه ی درێژه ئێس اش تا د پێكید س   ده  رهاتانه سه به م ئه د پارێزری
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شارش الی . كمود رۆژێ ژ ان  هه  باته  م رۆژه د ئه  الدێژه یه ی٢٢ ، ره ڤه ده م ئه  ك  خه ژ ان  رۆژێك  مود هه ئێس اش
ری  ده ك كوردسخخخ ا  درێخخخژه دێ ده  انهخخخه كانن یی ئێخخخییننش ده شخخخه ت به نانخخخه د ته  هاتوده ل  كخخخورد كاتخخخا   پێنخخخه یخخخه

 نجام  ره سخه به یومخا  بخێ د شخاڕش دینخ  درێژه ی ردییه ده  بخوده الدێژ یخه ی٢٢. بخن ٥٧دیدی  كان  شاڕشخ  ناتخه ئامانجه
 .یات ده خای شنادی

 
 ٢44٩ی ئایاس    ١٧: دت  رێکه  - ری ئاس اف   پهما :  رچاده سه

  
------------------------------------------- 

 
 

 ك یه و راڤه  ئێران  له  ركۆماریی سه  ڵبژاردنی پاش هه
 

 ریوان مه. ئارام

 
  كامخاری  پادیناوییی  اڵت  هس ده  ڕۆ   ره سه د ئنس نبدید  ی كمه چه ژێی له كورد  ی ئێمه  كه كاتێكدی له دپێش مه له ساڵ س 

 دی كانما  د خوشك بیی، بادك، رۆژێك مود هه د  شت یه ده نه كوێ هن  به كییدما  كپ  نگ  ده د نااڵند ما  ده  ئنسالم 
  ده ه ٥٢  سخخا    الدێژی یخه  ی٢٢  لخه  كخه  ئنسخالم   كامخاری  پادی دیسخخه  ڕی شخه له  خا ئنسخالم   كامخاری  كان  سخناچا ه  لخه
  ئێمخه  هانخای  بخه دۆسخت مخیۆڤ  ك   خه رێكاییده هن  خ كید، به ئای زینما   ینان  ریی دی، به   دین  مه له پێكید  س   ده
  قوربخخان   بخخه ببخخو   ننشخخ مانه م ئخخه  كان  میۆڤخخه رێزتی ن بخخه د باشخخ ی ن له س كخخه ییری  هخخه د دی  سخخه د  خخا  ده د هات نخخه

  رییی بخه د ئخا نن  نادی بخه  خا  جاره م ئخه. ئێییننست پا   شادێننس    ی ناوییینهپادی  ی نامیۆڤانه د دت چه   ت  سناسه
   ك  خخه د ئێخیی   سخ   ده بخن  الن  یخه  ركوت  سخه  س پێكیدن  ده له ساڵ  س  پاش  قنه فه  ت  د ال ه  ئنسالم   دتان  فه  له

 جنادیی  تیی چه ند ن چه ژێی له  ا  رجاره هه  ری ماده هج  ی ده بزددتنه ند ن چه ئێییندی، سناس   پان  یاڕه  له كوردس ا 
  ری سخه ئێییندی  له ماماس ا ا   ی ده بزددتنه ، كیێكاری  ی ده بزددتنه ژنا ،  ی ده بزددتنه ، خوێندكاری  ی ده بزددتنه ك ده
 د ماماسخخخ ا ا  ری ،خوێنخخخدكا ژنخخخا ،  لخخخه س كخخخه ییری  هخخخه د دی  سخخخه  بخخخه.   خخخه هه  ی درێخخخژه ش نودكخخخه تاهه د  خخخدی هه
 ردی سخه به ننا  درێژخا خه  ی نخدین   ی مخاده د نخدكیید  به ئنسخالمندی  كامخاری  كان  ییتودخانخه  له  كیێكاری   سوڕیدین  هه
  ا  دۆسخ انه مخیۆڤ  نگادێك  هه  شنه چه ر هه د تاسانددده ردددی یه  له نوێاویی ا  د ئایید اویی  نگێك  ده ر هه.  پاده سه
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   لخه كه  ی سناسخنه  دشخنار نه د ئخه ، ده خاشخنه  بخه اڵم بخه  ، كه ده  پێناسه ما  یه  ئنمام  خودید ڵ یه له  ت  دژی ه  یناد  به
  سناسخن   قام  شه  داڵ   قو نێو له ئێس ا  ده ئه ندبود ن، مه هیه به  لێ  كوردس ا    ك  خه  ی ئێمه  ده دپێشه مه له ساڵ ٣4

 .  دیده هه  ری سه  ده ئێیینه  ن كا دره یه  شاره د ئێیی 
 

  شاڕشخخ   لخخه ر هخخه یمود  ئخخه   خخخاده  ك   خخه ده بزددتنه ك ده كخخات ده بخخاس مێخخژدد ش ك ده ئێخخیی   ئخخایید اوییی  ی ره بخخه
   كان رۆشخنبنی نه د سناسخ   نخده ناده مود هخه  نج  ره سخه  كخه ی ده بزددتنخه د ئخه د نخدی  رێبه  ی٢٢  یاته تاده  ده دته شید مه

 بخا ، قام شخه ر سخه  كێشخا ه  میۆڤخ  منلنخا   ا  ده بخه  كخه  ی ر نخه ماده جه  ئخاخێزه م ئخه د ریكێشخا  خخای  الی بخا  جنهان 
  كان  یی نگخخه  رۆژنامخخه د یاڤخخار د منخخد ا مود هخخه  م  كخخه  ه  مانشخخێ    بخخه بخخود  ده بزددتنخخه م ئخخه  دی   هخخه  د كخخه  جخخارێك 

  دی نخخ   بخخه ری  نگخخده ده  پێكیدنخخ  سخخت هه د ردی  جخخایه  ی٢٢   بژیردن  هخخه پخخاش. یجنهانخخد  لخخه ت سناسخخه  پخخان  یاڕه
  ركوت  سخه د كخه ده بزددتنه   دین  رهه سخه د قنخه فه  ت  د ال خه  اڵت  سخه ده  بخا   د نخژید  دی حمخه ئه   ال خه له كاننا  نگه ده
  ده كانه خسخنه شه لنبخاس ، سخنج  به ، ئنن زیم  ، ننزیم   هێزه   ال ه له ئێیی   كان  دره یه  شاره  یی هاتودی به  ری ماده جه
  كیدنخخ   ی نخخدین  ددیتخخی د   مخخه ته م كخخه  الدینخخ  ت نانخخه ته د پنخخادی  د ژنخخا  كخخ ، د كخخوڕ  الدینخخ   كێشخخان  خخخوێن  بخخه
   به  ا  نجه شكه ئه د  ن  هد مه د  سناسن    سوڕیدین  هه د كا  مه  ه قه   خاده د ندی  رمه هونه رددناكبنیی ،  فییدین  به

 د هن لێخی  دیدیاكخان   ی ده ره بنیهێنخه ده  كخه  س  دكه سه  دیدیای  شانای د سناس   خالق  ئه له دددر د نامیۆڤانه  شێوییێك 
 . ژێنن هه ده ئایید اویی میۆڤێك  ر هه  د   ، س الننه

 
 ت نانخخخه ته د كوژێخخت ده س كخخخه دی  سخخه د  خخا  ده چخخخا  بێخخت  ت  میۆڤا خخخه د ت دی خخه عه  بخخه  ڕی بخخخاده ر یخخه ئه اڵتێك سخخه ده
 د ئخه  ییری مخه  تخادكیدن  قنیه  بڕ اری د  نێژ  ده ناد اردی  شوێنێك   له د   ناكه كاننا  ما ه بنه  س   ریده كاننشنا  رمه ته

  كامخاری  كان  ی ندینخه له  كخه  ی تانه جننا ه د نجه شكه ئه م ئه ییننن ده مودما  هه  كه ردی هه  ؟ ده ده  ئایید اوییینه  میۆڤه
 دی ننشخخ مانه م ئخه  كچخخان  د كخوڕی  ر سخه به د خخخو قێن ده سخار، حه  ڵ یه قخخه د ك هی زه كخه ئێڤخنن،:  نمودنخخه بخا  ئنسخالم 

  كخه ردی هخه ئخایید اوییی   ت  سخا ه كه  شخكان  بخا ئێس ا د  كیددده  ڕی تێپه دی  ئه  رددن  ده د ناخ د  س ه جه  له هێنن، ده
  ته كییده  سێكس   ی درێژه ست ده:  ێن ده  كه ڕدب  كه د  دی موسه  ی دته م ئه ، ده  ه باره م له كوردس اننش   ك  خه  مێژددی

 .  ده كاته ده ریست پشت كچا  د كوڕی  ر سه
 
  ك  ال ه له كیدد ی اد خا ا   ی ا هس ٣4  مێژددی  ش  ره  ی رده په  به  ا  جاره م ئه نوێ   ت  جننا ه ئێیی  اڵتدیرین  سه ده

  كخه  ده كیده ردد  ی اتی ئنسالم   كاماری  م  سنس ه نێو  له اڵت  سه ده  ڕی شه  ده بزددتنه م ئه   دین  رهه سه ، ده شه د كه
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 اڵت سه ده  كان  هبا   له كام ر هه. دی ننشا   خای  له كات ر هه  له ی اتی ریبیددددی  ی مانگه ٢ م له اڵت  سه ده  ملمالنێ 
 كید، نخه در غنخا  كاششخێك هخن   لخه دی پێنخاده م لخه د خخا  ته دتنه كه  قنه فه  ت  د ال ه  با    له ئنم نای  رییتن  ده با
   خه ده بزددتنه م ئخه ڵ تێكخه خا خا   نجان  فسخه ره  هاشخم   ی ما خه بنه ر یخه ئه  كه  نجان  فسه ره  هاشم   ی ما ه بنه  دینه له

  خێزینێكخ  ك ده  نجان  فسخه ره  ی ما خه بنه  كخه  ی ده ئخه م كه  ه: چێت ده بار له ها ند چه ر به له  كه ده بزددتنه  ده ئه  ، بكه
 د اڵت رۆژهخخه  یاتخخه ده تخخا  بگخخیه  ده باشخخودره د بخخاكور  لخخه ر هخخه ئێخخیی   كان  مێژدد نه دیره ئاسخخه  تخخااڵنچ  د ر ركوتگه سخخه

  ی سخا ه شت هه  كاماری رۆك سه  م  رده سه  له ر هه نجاننش فسه ره  هاشم   ری كبه ئه  ن  مه ته مود هه  له. ئێیی   رۆژئادیی
  كامخاری  كان  ند نخه ده رژه به  پاریسخ ن   نخدی ناده د یخا  خوبیه جلنسخ  مه رۆك  سخه ك ده بێت، ڵ یه له  ئێس اش  خا دید
  ننخو د مانخگ ك  خه ئێسخ اش. ئێیینخدی   ك  رخه سه به كا  میۆڤا نه دژه ا اس  ندكیدن  سه په  له  بوده هه  س   ده  ئنسالم 

 كخدی  ه  اننامه به  لخه  نجان  فسخه ره  هاشخم   كخه  شخت یه ده پخێ دی نا  هخه د ئایخادیر منخد اكا   لخه موی  هخه  ده رۆژه د له
 بخخا ڕییخخی  یخخوێ  كخخه م كخخه ده كا  ننخخهئا نن د  سناسخخ   رێكاخخییده د حنخخزب د یخخیدپ مود هخخه  لخخه دیدی)  كخخه   انخخددده ری گه

   ن  هخه  نوێژی لخه  نجان  فسخه ره  كخه  ی ده ئخه  هاكخاری  باشخه(.     نخه خامه  ل  عخه  كان  دته  دیته ، ری هبه ره  رما شات  فه
 د سخخ سنا  رێك  سخخه چاره رێگخخا بێخخت ده د  تیسخخندی ه مه  لخخه داڵت  كخخه كخخید ده  ده لخخه باسخخ  ریبخخیددددی  دتودی حخخه نخخد چه

 كخید، ده ڕدبنا  كخه د  دی موسخه  هادپشخ   د قام شخه ر سخه  نخارده  كخان  كوڕه د  كچخ   ی فخائنزه د ده بدۆی نخه با  ی عاقاڵنه
  ده ئه  هاشم   ی دته  سوكه هه م ئه كات؟ ده  قنه فه  ت  د ال ه  له  پش نوین  د رخاده رچه ده  جه ره ده ٣٦4  چننه  های ئێس ا

 د سخات  شخنه چه ر هخه  بدیتخه سخت ده     نخه خامه ڵ یخه له  بوده  ئاماده  خای  خێزین  ندی ده رژه به ر سه له  كه لمێنێت سه ده
  یاتخه ده تخا  بگخیه  ده ر فارماوییینه  له اڵتدیری  سه ده مود هه  كه  ئاشكییبوده موی  هه با ئێس ا د  كید ش  د ك ددی ه سه

  بخه بخن ده مود ا  هخه ر هخه ، ده تیسخننه مه  دێ خه كه ده  ئنسالم   كاماری  ی ده مانه  كه كاتێك اڵت، سه ده نێو  پادیناوییین 
  كخه  ی ر سخوی نه د ئخه پاش  ده د كه  ك  ال ه له. بن ده نگ هادده د كاك مود ا  هه ر هه ننزیم  ی ده مانه ر سه له د  غا  قه

 د ژنخا  د كخوڕی  د كچخا   به  كه  ی سێكسنانه  درێژ ه ست ده د ئنعدیم د نجه شكه ئه د ئه د كا   بژیردنه هه  ئاكام   ددیی ددیبه
  ی ردینگخخخه له  ر سخخخوی نانه م ئخخخه  ی ده نگكیدنخخخه ره م كخخخه بخخخا كخخخیی، ئنسخخخالمندی  كامخخخاری  كان  ند اانخخخه به نێو لخخخه پنخخخادی 

 پێشخنناركید جلنس مخه به كا  تخه ییره ده رپیسخ  به  پاسخ   با  ژن  ٣ د هات نژید  دی حمه ئه حمودد مه ، ده  نه ده ته نێونه
  رۆشخنبنیی  ری ماده جخه  ی یۆربخه اڵم بخه ژنا ، بخه م ده ده خ با خه  م  خاتخه  ت  د خه ده  لخه ی خاتی د شكێنم رچه من یا ا  كه

  ی خاریخوی ر هخه ك نخه ، نننخه خا خا   بخودن  ژ   بخه ڕ خا  باده ر هخه ك نخه  ژنانه د ئه  كه یینن ده باش ئێیی    گای كامه
 ك ده چ  بوده هخخه سخخ نا  ده ئێخخیی   ژنخخان   ركوت  سخخه  لخخه خا خخا   ژنخخه ٣ د ئخخه  كو بخخه ژنخخا ، بخخا نخخنن نخخوێ  ك  ددننا نخخه

  كامخخاری  ی خییپخخه  لخخه  ه  نخخه د  چاكخخه به  میی ئخخه  كان  نخخده ناده  رپیسخخ  به ك ده چ  ، ره كخخه  ژنخخان   سخخنج  به  رپیسخخ  به
 .ئێیی   له ژنا   ركودت  سه  هل  بوده هه س نا  ده  ئنسالم 
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  شخخا ه د  ڕدب  كخخه  مێهخخدی  ی باكخخه عه ژێی لخخه ر هخخه ك نخخه ئێخخیی   الن  یخخه  رییخخاری  رێگخخای  كخخه  رددنخخه مودی  هخخه بخخا ئێسخخ ا
  ێنان ه ست ده به د  رییاری  رێگای  تاكه  كو به دی،  ته نا ه  نجان  فسه ره  ی فائنزه  هادیری هاتود د  دی موسه  ی كه دیه سه

  سناسخ   قام  شخه  كان  دێماكییتخه د نوێاویی  سناسننه  رێكاییده د ییدپ  كگیتود    ه د  هادد   ئێیی  با  دێماكییس 
 د كا  الدێژه یخه  ی٢٢  ری خو قێنخه د كخوژ  ئخاییدی خا خا   دۆ نخێ تخا  كخه  ی سخانه كه د ئخه  بخه سخ ن به پشخت  نه ، ئێیینه
 .بود  كا  رینه خاده

 
 ٢44٩ی ئایاس   ١٧: دت  رێکه  - ری ئاس اف   ما په:  دهرچا سه

 
--------------------------------- 

 
 

 رێژیم  نێوچاوانی  شی ره  كی یه ڵه ، په٣٧  ساڵی  كوشتاری
 
 د كخید  ری هد خا خدی  ژ خان   كان  رۆژه ددی نن  له  كه ئێیی   ئنسالمن   رێژ م   ری رێبه ،  ن  خومه تا اڵ ئا ه  رمان  فه  به
 كا  سناسخننه  ینخییده  له د ش ئه  ڵ كامه به  كوش اری تی ن دره یه بود، نادبیید  جنهادی  رمان  فه  ی درێژكییده ڕیس ندی له
  ئنسخالم   اڵت  سخه ده  جنخابنیین  د  اری   نخه  له س كه ییر هه ند چه دی مانگه ند چه  كورت   ك   ه ماده  له. كید پێ  س   ده

.... 
  لیمی ن سه سه هح

 
 د كخید  ری ده خا دی  ژ ان   كان  رۆژه ددی نن  له  كه ئێیی   ئنسالمن   رێژ م   ری رێبه ،  ن  خومه تا اڵ ئا ه  رمان  فه  به 

 كا  سناسخننه  ینخییده  له د ش ئه  ڵ كامه به  كوش اری تی ن دره یه بود، نادبیید  جنهادی  رمان  فه  ی درێژكییده ڕیس ندی له
  كه  ئنسالم   اڵت  سه ده  جنابنیین  د  اری  نه  له س كه ییر هه ند چه دی مانگه ند چه  كورت   ك   ه ماده  له. كید پێ  س   ده
 بخا كیدننخا  ئێعدیم  سزیی رێژ مدی  كان  كننه خوله ند چه بێدیدیا  له كید، ده ئاییدبودننا   ڕدین  چاده یۆر ا   شێك  به
  سخ   ده تاد خدی هه  ی١٣٦٧  هخاد ن   لخه   خه دڕندینه  ده كخیده م ئخه  م  كخه  ه  قاناخ  .دری   سێدیره  له ادناك  د له ركیی ده
  ریی ده شخێكنا  به ت نانخه ته د كێشا  ی درێژه  سا ه د ئه  پا زی تا هه د  پاپه چڵه   ش ه یه رماناندی خه  مانگ   له د كید پێ

   دیته نێژریننا   شوێن  د نێژری  كاندی  ه كامه به  یاڕه  له  قوربانننانه م له ادرچ به  شێك  به. كیی  ئێعدیم یس ا 
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 . ده ته شاردریده كا  دریده سێدیره  له  سوكاری كه  له ئێس اش تا" ری  خاده"
 

  ڕی شخخه  سخخاڵ شخخت هه  ددیی ،  ن  خومخخه تو اڵ ئا خخه  تن  ری خخه رێبه  بخخه ئێخخیی   ئنسخخالمن   رێژ مخخ  ،١٣٦٧  سخخا    هخخاد ن 
  لخه  شكسخ هێنان  كا  شخێوه  لخه ك  ه شخێوه  بخه د  ده باویتخه هخی ژه  جخام  بخود ناچخار عس به  رێژ م   ڵ یه له ر ما وێیینكه

 ر هخه دینخا،   ن  خومخه  خسخ  شه  ی اتیی  خود   دڕنده د رێژ م  ی دره ر سه له  پ یی  ر   كار گه  ده ئه. بكا  بودڵ قه ڕدی شه
 د  حمانخه بێڕه دی، شخبنیینه ره  رمانێك  فخه  لخه ش س ه به مه م ئه با ، ده نه بكه بود ره قه  شكس ه م ئه بود   دید هه  له  با ه

  كن  ره سخه  هاكخاری. كخید باری  یوللخه خا خدی  بێخدیدیاكان   لخه  ئخایید اوییی  الدی ییری  هه ر ده به ڕیده له  ك  د ڕقننه  به
 د  نجه شخكه ئه د یخیتن. بخود رێخژ م  كان  كخه  ه  ددیی  لخه ك  خه  سخهێنانه ره هه د  ده كخیده د كار  كیدنانه ئێعدیم  ینجنیه م ئه

  سخخا ه ٣4  ده ئخخه ، ننخخه رسخخودڕما  سه  ی جێگخخه د  نخخوێ  ك   خخه د ارده  ده رێژ مخخه   ال خخه  لخخه  ك خخخه  بخخڕی د  تڵ قخخه د كوشخخ ار
  ڵ یخخه له  ت  دیده تخخه  د بخخه  نییده تخخه   كوژی د كامخخه تخخادی   ڵ یخخه له  یدپا تخخا   ئاسخخمانننه  تخخه م حكودمه ئخخه  اڵتدیرین  سخخه ده
  رێژ مخخ   تن  تننود خه ، سخخاته كاره م ئخه  ڕ ن  تێپخخه  لخه  سخخاڵ ٢١ئێسخخ اش پخاش .  بخوده  ك ئادێ خخه  نخه دڕنده  شخنه رچه هه

 د یخیتن  ننخه رۆژ ئێسخ اش.  میكاده دینه ا میۆڤكوژ ن  كو   د  شكاده نه  سناس   ندكییدین  به  خوێن   به  ئنسالم   كاماری
  حخخوكم  ژێخخی  ئێیینخخ   لخخه كا  نخخدكییده به ر سخخه  كیدنه سخخ درێژی ده د كخخید  رێزی بێ دی ، سخخێدیره  لخخه ئخخاییر، د  نجه شخخكه ئه

 .  ده نه ردد ئاخودند دی
 

 پخاش  كه  بنوێنێ دی ، ده دینه ئه     كامه به  ئێعدیمكیدن   ی رێگه  له كا  ی ندینه  كیدن  پاكسایی  به بود ما ته  به رێژ م
 ئخاریدی  لخه ك  ه ئار شخه د  كێشخه  شخنه چه هخن  ئێیینخدی  لخه اڵتدیر، سه ده  رین  سه  نێوخا    ی كێشه د عێیی   ڵ یه له ڕ شه
  لخه  ك خخه  دین  سخێدیره له د كید  دشوێن ر سه بێ د ركید  سه س به ده  دت  ره مڕۆش ئه تا هه  كه  حا ێكدی ه  له  ده ئه.  ننه
 ر سخه له سخودر  ی خاتی مخیۆڤ  كان  مافخه د  سناسخ   چاالكخان  ردی رینبخه به  لخه د،  دیمخه رده به ر هخه جاریدجخاردی  نادی ژێی

  بخه  باتخه خه م ئخه. بكخات  نگ  بێخده د ركوت سخه ك  ه شخێوه هخن   بخه  نخاتوینێ رێخژ م  كخه باتێك خخه بات، خخه  دین  درێژه
 بڵێخنن  بخێ ده ڕیسخ ندی له.  ده نابێ خه هێخور  كان  د سخ ه  دیبننبخودن  د  دتن ركه سخه تخا  كخه  پخێ ر سخه  دتاتخه هك شنێك چه
 اڵم به  ، كه ده كپ ئێیی   له  تا ه تاهه هه با  جنابنیی د  ئایید اوییی  نگ  ده بود هه دتا ا  ئه  ك  دێنا ه رێژ م  رین  سه
  بخه مود ا  هه مڕۆ ئه كیی ،  چاڵ س كه ییر هه ند چه  دین  سێدیره له  به ر دبه مه له  ساڵ ٢١  كه  ی ییتودخانانه د ئه ر هه
  بخخارددۆخ  د دی  رددی  چخخ  دی لخخه یه ییتودخانه د لخخه   كخخه ده ئه د ش ئخخه ئخخاخننو ، كخخا  ئایید اوییه  رۆ خخه  نخخدكیدن  به
 د  ددێنخێ  كان  تڵخه قه  رین  بخه ڕێوه به د قخاتاڵ   كه  دی ه ده له  ی سه.  خای  جێگای  به ، كه  ه شێوه چ  به ركییدی  سه س به ده
 د اڵت سخه ده  ڕی شخه د  بژیرد  هخه  شخانای  ڕێاسخ ن  ده  بخه ئێسخ ا ،٦٧  سخا    سناسخن   ی ندیننان   كوش اری دی  له ك  ه
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  لخخه  ننزم خومخخه  ماكان  بنخخه بخخا  ده نخخهڕی یه  دیكاكنكخخارین  د  ك خخخه  سخخامان  د ت رده سخخه  ردیییتن  سخخه س به ده  پێشخخبڕكێ 
 ،٦٧  سخا    كوشخ اری  م  رده سخه  ی خیی ده رۆك سخه. دی  ئێخیی    ك  خخه  مافو سخ    ی ده بزددتنه  الڕێدیبیدن  به  د   هه
  خویی خاره نخادبیید. ئنسخالمندی  كامخاری  پێكهخاتن   ماكان  بنخه  بخه  ده پێدیچودنخه د یخاڕی   س   ده دبه جڵه  باته  نودكه هه
 د  بددێ  ساته كاره م ئه ڕ مه له بود نه  ئاماده ، بێ  ڵ یه له  ئێس اش  د ئه  چ  كه   بكه  لخێ  پش گنی    ده  ه مباره له  ك خه
  شخنه چه م بخه د بكخا  قوربانننانخه د ئخه  سخوكاری كه د  ما خه بنه  لخه لێبخورد   دیدیی  سخاڵ ٢١ پاش  ننه ش ئاماده ت نانه ته

 ر سخه به   خه ده ددد  لخه ی خاتی  ڕبودن  تێپخه  ددیی  ننخه  ئامخاده  كه سێك كه ئا ا   ه ده ئه پیسنار.  خشێ ببه  پێ  ا  ئاقیه
  یێڕ نخ   خخا    بخه  ده ئخه   خه دینه له د بكخا ئێخیی    ك  خخه د قورباننخا   ی ما خه بنه  لخه لێبورد   دیدیی دی، ساته كاره د ئه
  ؟ چنه  مانای اڵت سه ده با  ی ده هاتنه ، بزینێ  خای   اڵتدیر  سه ده  م  رده سه
 
  ری رینسخخه سه  مخخافاوییین  د ئخخایید اوییی  مود هخخه د  ٦٧  سخخا    سناسخخن   ی نخخدیننان   رژیدی   ناحخخه به  خخخوێن  بێگومخخا  

 دی تخه جننا ه م ئخه  ی هادشخێوه د  كوشخ اره م لخه  ئنسخالم   كامخاری  ی پێكهاتخه  ت  دیده ته د  ناكیێ ریماش فه رینز هه ئێیی 
 . بكیێن  دیدیا    ت  میۆڤا ه  به   رهه ده تادی   به  بێ ده د، تادینبار  د شدیر به
 

 مود هخخخه  خخخخاڕییی   د بات خخخخه بخخخا كڕنخخخاش د رێخخخز  ری سخخخه دی یێنخخخه د  ه  ردددیده م ئخخخه  ڕی یه سخخخا وه منن كه د ه بنسخخخت  لخخخه
 د حكودم مخه ئێخیی   ئنسخالمن   كامخاری  رین  رێبخه  ی ناشخنی نه  ده كخیده م ئخه د دێنخنن  نخه دیده رییخار اوییی  د ئایید اوییی 

 . ن كه ده ر سوی
 

 ٢44٩ی سنپ ەمبەری  ٢٢: دت  رێکه  - ری کوردس ا  مند ا  ما په:  چاده ەرس

  
---------------------------------------- 
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 :بەیاننامەی حیزبەکان

 
---------------------------------------------------------------- 

 
ی  بۆنه اڵتی كوردستان به شی سێ پارت و رێكخراوی سیاسیی رۆژهه ی هاوبه یاننامه به

  وه الوێژه ی گه٨٢
 
 

 
 
 
 
 

 ! كوردس ا  خاڕیییی  ك  خه
 !كا  سناسننه  رێكاییده د حنزب
 !كا  میۆڤدۆس ه   ه كامه كاڕد

 
 د ئخه ری رێبخه") ن  خومخه" جنهخادی رمان  فخه ركیدن  ده ر سه به ساڵ ٣٢( ٢4١١ی ئایاس   ١٩)مساڵ  ئهالدێژی  ی یه٢٢

. بخیێ ریده كوردسخ ا  دێموكییسخناوییی د خویی مخاف  ك  خخه دژی( ئێخیی   شخ ودی یه اڵت سخه ده  بخه  تایه رێژ م  كات 
 كوردسخ ا   ك  خخه دێمخوكییتنك  د  مافاوییینخه ی ده تنخهبزدد رین  رێبخه كاتێكدی  له ، ئاشكیی ه ك ال ه مود هه با ك ده

 اڵت سخخه ده  بخخه  تخخایه رێژ مخخ  دی، ده ئێخخیی   لخخه كخخورد پیسخخ  ی ئاشخخ ناوییینه د دێموكییتنخخك ری سخخه چاره بخخا د نا  هخخه
 ت  ئخخه  هه نێخخوی  كان  دینوسخخ انه م رده بخخه  لخخه  ره یخخه ته د كاسخخپ دردسخخ كیدن  د یێخخڕی  پخخنال   بخخه ئێخخیی   شخخ ودی یه

 هێیشێك  با بویری جنابنیی  د ئایید اوییی  ركوت  سه  به ها رده هه د ندی ناده ت  د ه ده د كورد ل  یه تن  ری ه نوێنه
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/  ٥/  ٢٧  لخه یخا  خنبیه جلنسخ  مه ی ده كابودنه پاش  هێیشه م ئه. خساند ره كوردس ا   ك  خه ر سه با  نه ال ه  مه هه
 د كخید پێ سخ   ده  ده  خه  ن  خومخه   ال خه  لخه ك ف وی خه ركیدنخ  ده  بخه( ١٣٥٢ - ٥ - ٢٢  دیتخه)د رۆژێك ددیتی  ١٣٥٢

 سخێ ڕی شخه"  بخه  كخه دی ڕه شخه م ئخه ئاكخام   لخه. پێنیی سه دی كوردس ا   ك  خه ر سه به ر دێیینكه ماڵ خوییرید نه ڕێك  شه
 بخا یۆر  كێك  خخه ها ده هخه د بخود  ما وێیی  سنش كه ییری  هه  به د قوربان   به بود  س كه دی  سه ، ناسییده"  مانگه

 . ده  انه كه ننش مانه د خاك  له رییی به ر زی  هاتنه كاننا  ئایید نه د ماف  له دیكاك 
 

  ده تخه نه د یشخ    بخه ئێخیی   ك  خخه د س    ف وی ه م ئه ركیدن  ده  به خای، اڵت  سه ده قامگنیكیدن  سه با  ن  خومه
 سخت ده د بهخادێ لوپا پخه د بكخا خوییرید نخه ڕێك  شخه تودشخ  دی كاتخه د لخه ت  تا بخه  بخه( ری ئایه د كورد)كا  س ه بنده

 ری رتاسخه سه ، نخه ال ه مه هه د ر ن بخه ڕێك  شخه ، ف وی خه م ئخه پخاش  با خه.  بگخیێ دی ئێخیی  كان  نادچخه مود هخه ر سه به
 م لخه. كخید پێ سخ   ده كخورد خوییی مخاف د ئاریید اویی  ك  خه    كامه  به تنیبارین  د ئێعدیم  د  ده ییته كوردس ان 

  بخه د تادینێخك د سخوچ هن  بێ  به مندیڵ د الد د پنی  له پناد د ژ   له ئایید اوییی، میۆڤ  دی  سه  به دی  ه پیۆسه
 الف  ددێنێ تا  كه  ش ود یه اڵت سه ده به  تایه رێژ مێك  با ش مه ئه. س ێندری ئه لێ یناننا  كیدنێك دیدیا   هن  بێ

 پێشخێل  بخه كید س   ده نگاددی هه م كه  ه  له ر هه  ش ن  یه اڵت سه ده  به پاش چ  كه دی، ده لێ ر   رده دیدپه د ئاییدی
 بخودن  الدیی هخای  بخه كخات د ئخه  ده دیخخه به. بخود ر هێنه رسودڕ سه تێك  بابه میۆڤ، كان  مافه تی ن تا   ره سه كیدن 

 ئایادیر  تییژ د اكه قوداڵ    له پێو ست ی یوێیه  به جنهان  ی  گه كامه  ده مادێڕنه ن   ه رییه د ندی پێوه كان  ئامیییه
 .  بود  نگ بێده  هێیشه م ئه ئاست  له كا  میۆڤدۆس ه د ت  د ه نێوده   ه كامه د كاڕ د داڵتا  ی یۆربه  با ه ، ده كیی ه نه

  نادچخخه  ك  خخخه فنخخدیكار   د نگاری ره بخخه  ن، بكخخه  یی سخخه  ده رێخخزه چخخادی  بخخه ك ال خخه مود هخخه  پێو سخخ ه  كخخه خا ێخخك
 ركیدنخ  ده كان  سخاته م كخه  ه  لخه ر هخه. پێنیی سخه ر اندی سخه به  كخه دی ڕه شخه د ئخه ئاسخت  له  كوردس انه كان  جاره جاربه
 د كخااڵ  د مخاڵ د ده بودنخه رێخژ م كخان  هێزه اریالم په دڕددی ره به  مانانه قاره كوردس ا   ك  خه دی  ن  خومه ی ف ویكه

 د خخاڕیییی م ئه ئاكام   له ر هه. كورد ل  یه دیكان  ره  مافه  له دیكاك  د رییی به ری نگه سه  كیینه كا  شاره قام  شه
 دتخودێژ بخا لم بود ناچار  ن  خومه د هێنا شكس   مانگ سێ پاش  كه ڕه شه  كه بود دی  ك خه ی مانانه قاره  ته مقادمه

 ك ده الدێژ یخه ی٢٢ رۆژی نخاددێیكیدن   با خه. بكخا چ كخه( بخێ تخاك نكنش د كخات  ی شخێوه  به رچ  یه ئه) دینوس ا  د
 . خا دی ه جێ  له" كوردس ا   ك  خه    ده ته نه نگاری ره به رۆژی"
 

 د  كخخخه نادچه كخخخان  ردددیده  یی هسخخ ر یخخخه ئه ، ده  نخخخه كه ده  تا خخه  ردددیده د ئخخخه   خخخادی  كخخه سخخخاڵ ٣٢ پخخخاش ش ئێسخخ اكه
 د  ده پێشخه  چێ خه ده كا  سخ ه بنده ده ته نه د ئایید اوییی  قایینج   به كا  ردددیده دت  ره بنننن ده  ن، بكه كا  ئا ویاڕه
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 م ئخه ن لماند سخه بخا.  كانه ڕۆه ره سخه  سنسخ مه د د ك خاتار  رێژ مخه لێخژی،  دتاته كه ی یڵا ه د  ماده نه بادی  كه ی ده ئه
 ئێسخ اش د ده ییته فی قا ا  ئه باشودری د بن  ره عه داڵتان   كه ی ئا ایاڕینه د ئه ر سه  به چادخشاندنێك ش ریس ننه

  ك  خخه    ده تخه نه نگاری ره بخه رۆژی"الدێژ یخه ی٢٢ی  سا ه ٣٢  ادی  له  ده د كه ك  ال ه  له.  سه به سور ا،   ش اته یه
 ئێسخ اش دی، كوردسخ ان  الماری پخه كخات د ئخه چخا  ك ده ئێیی  رێژ م   كه بچێ بنی  له ما  ده ئه نابێ دی،"كوردس ا 

  ده دتودتیه پێشخخكه ك  چخخه د تی مخخادێڕ  ئخخامیییی  بخخه د ییتوده نخخه ڵ هخخه سخخ   ده  یی سخخه نه  ته سناسخخه د المار پخخه د لخخه
 ل  یخه ر سه  بكاته هێیش دی ده دڵ هه جاریدجار یبنانود  به  رۆژینه د ئامانج  كیدۆته كوردس ان  رێم  هه كان  سنودره

 .ی كه مافاوییینه د دێموكییتنك  ده بزددتنه د كورد
 
 د ئخه كیدنخ  حكودم مه دێڕیی  د كه جارێك  كوردس ا ،  ك  خه دژی  ن  خومه ی ف ویكه ركیدن  ده ی سا ه ٣٢  ادی  له

 د ده  نخه كه ده كا  سناسخننه  نه ال ه د حنزب م رجه سه نێوی   با  ته ر سه  له خت جه كوردس ا ،  ك  خه ر سه با  هێیشه
 د با   تخخه  بخخه دیهاتودشخخدی  لخخه د ك ال خخه مود هخخه بخخا یمودنێك ئخخه  ببێ خخه  مێژدد نانخخه  ردددیده  جخخاره م ئخخه هنخخویدیر ن

 د كاڕ مود هه  له دیدی ها رده هه.  ده ببننه ما  كه له یه ر ریمبه به  ددژمنانه ننایێك   شنه چه ر هه دڕددی ره به كگیتود    ه
 د ئخه ت تا بخه به د یش   به ئێیی  رێژ م  رین  رێبه كیدن  دیدیا   د ناساند  با  كه  ن كه ده كا  میۆڤدۆس ه   ه كامه

 .ڕ یه  نه باه خا ا  د   هه ، بوده هه س نا  ده كوردس ا   ك  خه دژی دی سامناكه  ته جننا ه م له  كه ی تادینبارینه
 

 كوردس ا   ك  خه    ده ته نه خاڕییی   د بوێیی  له ساڵد
 كورد ل  یه دێموكییتنك  د خوییینه ماف ی ده بزددتنه دێ ركه سه
 

 ئێیی  كوردس ان  تكێشان  حمه یه شاڕشگێڕی ی  ه كامه
 ئێیی  كوردس ان  بات  خه سایمان 

 كوردس ا  دێموكییت  حنزب 
 

 ٢4١١ی ئایوس   0: دت  رێکه  -کورد ری کوردس ا  د  ما په:  رچاده سه
 

---------------------------------- 
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راگەیاندراوی هاوبەشی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی 
 ی گەالوێژ٨٢کوردستانی ئێران بە بۆنەی 

 

 
 

 !هادننش مانننان  تێکاشەر
 
رمخان  خخخومە ن  رێخخبەری کامخاری ئنسخخالمن  بە دەسخخەاڵت بە فە ١٣٥٢ی یەالدێخخژی ٢٢سخاڵ لەدەد پخخێش دیتە لە  ٣٥

یە شخخ ود، هێخخزە چەکخخدیرەکان  ئەم دەسخخەاڵتە هە نخخا  کوتخخا ە سخخەر کوردسخخ ا  د شخخەڕێک  نەخخخوییرید د ناڕەدی خخا  
بنەمخا ردد لە   د بوخ خان  بخێ بنخانودی ئەم هێیشخە باسخەر کوردسخ ا  کامە ێخک درۆ . بەسەر یە   کخورددی سخەپاند

ەکا  بود کە تەننا بخا دردژینخدن  هێخزە چەکخدیرە تونخدڕەدەکان  خا خا  بخود کە بە پەلە ئامادە خا  حنزبە سناسنن
 .کیدبود  با پەالماردین  شار د دێهاتەکان  کوردس ا 

 
لە بەرینخخبەر ئەم هێیشخخە هەمەال ە  د نخخاڕەدی ەدی بەریی نەکخخ  سەرتاسخخەری لە هەمخخود کوردسخخ ا  بە دژی کامخخاری 

وییەکان  خەبخخات د بە تخخا بەت خەبخخات  چەکخخدیری بەرپخخا بخخود کە ددیی سخخێ مانخخگ کامخخاری ئنسخخالم  لە هەمخخود شخخێ
هەرچەنخخد ئەم دتخخودێژە د دینودسخخ انە بخخا کامخخاری . د دینودسخخ ا  ئنسخخالم  د خخخومە ن  هێنخخا ە سخخەر مێخخزی دتخخودێژ

وێ، بەاڵم لە ئنسالم  تەننا بە مەبەسخ   پشخود ەک بخود بخا خاتە خارکیدنەدە ەک  دددبخارە بخا هێیشخێک  سخەرلەن
 .هەما  کاتدی ئەیمودن  یۆر یی نگنش  با کورد بە یش   د هێزە سناسننەکا  بە تا بەت  تێدی بود

 
ی یەالدێژ هەرچەند لە مێژدددی بە رۆژێک ناسخییدە کە کوردسخ ا  دەکەدێخ ە بەر پەالمخاری هێخزی سخەرکوتگەر د ٢٢

کە تخا   دی د مقخادمەتێک  نەتەدە خ  لە دی خک دەبخێبێ رەحم، بەاڵم لە هەمخا  کاتخدی رۆژێکنشخە کە بەریی ەکخ  رە



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

334 
 

سخخاڵ لەدە پخخێش کامە گخخا ەک   ٣٥کوردسخخ ان  رۆژهەاڵت . ئێسخخ اش بە شخخکڵ د شخخێوییی جاریدجخخار درێخخژەی هە ە
هن  ییف ێک لە   سێکوالر، کییدە د لێوینلێو لە رۆژنامە د چاپەمەنن  جاریجار بود، ژنا  لەدپەڕی ئاییدی د بە بێ

 ەتننەکا  د هەمخود بویرەکخان  ژ خا  بەشخدیر نا  دەکخید، کیێکخاری  د ماماسخ ا ا  د بخاق  چخنن د چاالکننە کامەاڵ
دهەدیی ئخخاییدی سناسخخ ، خا خخا  رێخخک دەخسخخت د  توێژەکخخان  کامە گخخا خەر خخک بخخود  بە کە خخک دەریخخیتن لە کەش

 .بەریی نا  لە ماف د بەرژەدەند نە رەدیکان  خا ا  دەکید
 

د شارۆچکەکان  ئێیی  کە با   رەش د نگی س  کانەپەرس   د خەفەقخان  سناسخ  خخای لە حا ێکدی لە باق  شار 
 .بەسەر کامە گای ئێییندی دەکێشا د کاماری ئنسالم  نە دەتوین  کوردس ا  دەک جەی یە ەک  ئایید تەحەمول بکات

 
ەلە رێگای هێمنانە د ئەدە ریس ننەک  حاشاهە نەییە کە یەل  کورد بە یشت حنزبە سناسننەکان  یۆر هەد   دی ک

بەاڵم یۆر یدد . بە شێوییەکان  ئاش ناوییینە، دیخویی نەکان  خای بە ا  بکات د با دەس ەبەرکیدننا  خەبات بکات
د خەر خخکە  د لە ننزیمێکخخدی کە ئەد نخخوێنەری ەت  دەکخخا   دەرکەدت کە کامخخاری ئنسخخالم  تەننخخا یمخخان  چەک دەیینخخێ

با ەش یەل  کخورد چخارە ەک  نەمخا . ئاش ناوییینەی نەتەدە   د مەدەن  نننە، جێگا ەک با خەبات   دی دەمەیرێنێ
باخخخات د   د خەبخخات  پێشخخخمەریانە لە دژی هێیشخخکەری  باسخخەر کوردسخخ ا  دەڕێ  جخخگە لەدە دەسخخت بخخا چەک بەرێ

 .دەاڵمێک  شناد بە هێیشەکان  کاماری ئنسالم  بدیتەدە
 

لە دژی کاماری ئنسالم  پڕە لە حەماسەی شکادیر لە قارەمان  قاناغ  خەبات  چەکدیرینەی کوردس ان  رۆژهەاڵت 
د لەخخابیددد  ، هەمخود ال ەک لە بنیمخانە کە کامخخاری ئنسخالم  بخا دیینیکیدنخخ  هەر بسخ ێک لە خخاک  کوردسخخ ا  

لەسخخخەر بەسخخخ ێن  ئەم بەرخخخخادینە کە ئێسخخخ اش بخخخزددتنەدەی . لەیەڵ چ خخخخاڕیییی د مقادمەتێخخخک بەرەدڕدد دەبخخخود
 .ی یەل  کورد لە کوردس ان  رۆژهەاڵت هەر بەردەدیم د ی ندددەحەقاوییینە

 
سخخا ەی ئەم رۆژە دەچخخنن کە یەلخخ  کخخورد لە کوردسخخ ان  رۆژهەاڵت هێشخخ ا بە  ٣٥ئەمسخخاڵ لە کاتێکخخدی بەرەد  خخادی 

شخخێوییەکان  . ئادیتەکخخان  نەیە شخخ ودە د هەردی لەژێخخی یوشخخاری سناسخخ ، نەتەدە خخ ، ئخخابودری د فەرهەنگخخ  دی ە
ت لە کوردس ا  با دەس ەبەرکیدن  ماف د ئایید نەکا  درێژەی هە ە د لە بەرینبەردی ییتن، ی ندی  د ئنعخدیم خەبا

لەال ە  کاماری ئنسالمننەدە کاتا   نەهاتودە د درێژەی هە ە، هەر با ە لەد موناسبەتەدی ئێمە پە ما  د بە خێن 
 ا درێژەدی  بە خەبات تا دەد هێنان  مافە سناس  د لەیەڵ یەل  کورد لە کوردس ان  رۆژهەاڵت تایە دەکە نەدە ب
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 . ەکانما  نەتەدە  
 

ی یەالدێخژ سخا ڕۆژی فەرمخان  جنهخاد باسخەر کوردسخ ا  ٢٢جێ  خا ەت  هەر لێخیەدی لە سخەردبەندی  خادکیدنەدەی 
دەک ئامخخاژە بە پەالمخخار د هێیشخخ  دڕنخخدینەی هێزێکخخ  تونخخدڕەدی دەک دیعخخش بکە خخن کە لەژێخخی ئخخااڵی ئخخا نن، هەر 

د لە هخخن  تادینێخخک دژ بە یەلخخ  کخخورد د میۆڤخخا ەت    کامخخاری ئنسخخالم ، خخخوێن د مخخا   کخخورد بە حەاڵڵ دەیینخخێ
ئخخێمە جننخخا ەت د کامە کاژ نەکخخان  خە کخخ  مەدەنخخ  د کەمخخا ەتننە ئا ننننەکخخا  لەال ە  دەد ەتخخ  . خاناپخخارێزی

 .ی مەحکودم دەکە نکە دەچێ ە چویرچێوەی جنناسا د د قڕکید  بە توند( دیعش)ئنسالم  
 

لە هەما  کاتدی رێز دەیی ن لە  ارمەت  د بە هانادە هاتن  دننای دەرەدە د خە ک  بەشخەکان  د خکەی کوردسخ ا  
لەد پێوەند نەدی پش نوین  لە خخاڕیییی د . بە تا بەت  کوردس ان  رۆژهەاڵت کەلە شێوییی جاریدجاردی خای نویند

 ان  باشخخودر دەردەبخخڕێنەدە لە دژی تنیۆر سخخ ان  دیعخخش د هەر ئەد بەریی خخ  خە خخک د هێخخزی پێشخخمەریەی کوردسخخ
جخارەی پێشخ ی ش ریمانگە انخخدددە ئامخادەی هەمخخود هادکخاری د پشخ نوینننەکنن لە بخخویرە جاریدجارەکخان  پاریسخخ ن  

 .هەرێم  کوردس ا  د دەسکەدتەکان 
 

 سەرکەدێ بزددتنەدەی رییار اویی   یەل  کورد
 

   ئێیی کاماری ئنسالمن  بڕددخێ
 

 حنزب  دێموکییت  کوردس ان  ئێیی  ، کامە ەی شاڕشگێڕی یەحمەتکێشان  کوردس ان  ئێیی 
 ی هەتادی١٣٩٣ی یەالدێژی ٢٧

 
 ٢4١0ی ئایاس   ١٢:  ڕێکەدت   -  کوردس ا  مند اما پەڕی : سەرچادە 

 
----------------------------------- 
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 هێرشی رژێم بۆ سەر کوردستانبەیاننامەی کۆمەڵە بەبۆنەی ساڵڕۆژی  
  
 
 
 
 
 

ی هەتخادی، خخومە ن  فەرمخان  هێیشخ  هەمەال ەنەی بخا سخەر کوردسخ ا  ١٣٥٢ی یەالدێخژی سخا   ٢٢کاتێخک رۆژی 
دەرکید، نە کەس چادەڕدین  ئەدەی دەکید د نە پان ا   تاقێنەری ئەد جەنا ەتانە لە کەس ردد  بود کە لەال ە  

 .د پاسدیرینەدە خو قاسەربایین  ئنسالم د خە اا   
 

بەاڵم کامخخاری ئنسخخالم  هەر لە  ەکەم رۆژەکخخان  قخخارخ کیدنخخ  دەسخخەاڵتەدە، نەدەک هەر دژی ەتنخخ  خخخای لەیەل 
کوردس ا ، لەیەڵ خە کخ  ریپەڕ خوی کوردسخ ا  لە قانخاغێک  یونجخادی مێژدد نخدی بخا یە شخ ن بە مافەکاننخا ،لە 

بزددتنەدە ەکخخخ  کخخخامەاڵ ەتن  نەیونجخخخاد لەیەڵ پنالنەکخخخان  بەریمخخخبەر حنخخخزب د رێکاخخخییدە سناسخخخننەکا  د هەر 
دەسەاڵتدیرین  رژێم، نەشاردەدە، بە کود هەر لە رۆژین  سەرەتادە کەدتە بنانودییتن د دەست کەدتنخ  دەرفەتێخک 

ی رێبەنخخدی  د بە ٢٢سخەرەتا لە  ەکەم رۆژەکخان  ددیی . بخا هێخیش د پێشخخگنیی لە یەشخەی بخزددتنەدەی کوردسخخ ا 
پاشا  . ڕدپایەندە د مند ا   دەس نا  پێکید د تامەت  ناڕەدی د درۆی یەدرە ا  با یەل  کورد هە بەستهێیش  پ

نەدرۆیی خوێناد   سنە ا  بەسەر خە ک  خەباتکاری شاری سنە د کوردس اندی سەپاند د سخڵنا  لە هخن  پنالنێخک 
ادەر نەکەی کە لەیەڵ رددخان  دەسەاڵت  نەکیدەدە با هێیش کیدنە سەر کوردس ا  د بزددتنەدە رییار اویی د جەم

 .پاشا ەت ، دەرفەت  یەشەی با رەخسابود
 

بەاڵم یەلخخخ  کخخخورد د حنخخخزبە سناسخخخننەکان  د لە پێشخخخەدەی هەمود خخخا  کخخخامە ە دەک هێزێکخخخ  نوێاخخخویی د چەپ د 
یدەکخان  ساسنالنس   بە رێبەری ەتن  کاک فخوید، بە جخاش د خیۆشخێک  جەمخادەر    ەکگیتخودینە، جخاددێی   رددد

دەکخخید د بە هنوی خخا  بە دیهخخاتود د یەشخخەی بخخزددتنەدەی رییخخار اوییینەی کوردسخخ ا ، قانخخاغێک  تخخا بەت  تێخخپەڕ 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAyqS9r7bTAhVOKVAKHWfrDa4QjRwIBw&url=https://www.komala.com/category/%DA%95%D8%A7%DA%AF%DB%95%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86&psig=AFQjCNEn3R74vOVc6ucxeULu8Odl8DZF-w&ust=1492892323254451
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 بەاڵم نادێخت شخەڕما  ئخێمە“یەل  کورد  ەکگیتودینە د بە درە ەک  پااڵ نن د بە بنیی تنژ د بە دردشم  . دەکید
دیبەرچاد بود، بەرەدپنیی ردددیدەکخا   فوید کاک ن  ەتکەسا لە کامە ەد سناسەت  لە کات کەئەد” نادە ن کا نش
 .بزددتنەدەی سناس  د جەمادەر   مانگەکان  ددیی هاتنە سەر کاری رژێم، لە کوردس ا  پەرەی دەسەند. دەچود

 
کاماری ئنسالم ، کوردس ا  د ئەد بخزددتنەدە سناسخننەی پخێ قەبخودڵ نەدەکخیی کە چویرچێخوەی نخوێ  حکخودمەت بخا 

یەلخخ  کخخورد بە . هەر بخخا ە فەرمخخان  هێخخیش د فەتخخویی سخخەرکوتکیدن  کوردسخخ ا  دری. دنخخ  پێکهخخاتبوددژی ەتخخ  کی
کخامە ە بە باڵدکخیدنەدەی . کەم ی ن ئامادە   د کەرەسخ ەی پێو سخت، بەاڵم بە درە ەکخ  پخااڵ نن، خخاڕییی   کخید

لەشکیی ئنسخالم د . س ەی سەلماندئەم درە د خوی” یەل  کورد لە بەردەم تاقنکیدنەدە“بە اننامە ەک لە ژێی نادی 
شخار د دێهاتنخا  دی ە بەر . خومە ن  د خە اا   د سپای پاسدیری ، بە هخزری دیینخیکەرینە هخاتنە نخاد کوردسخ ا 

 .رەشەکوژی د جنناسا د ا  کیدە بەرنامەی سەرەکننا . هێیش د کوش ن د لەسێدیرەدین  کورد ا  دەست پێکید
 

 ، سخخەرەڕیی ئەد هەمخخود جەنخخا ەتەی کە لە مخخادە ەک  کورتخخدی خو قانخخد ا ، بەاڵم پێشخخڕەد   رژێخخم لە کوردسخخ ا
مخخانگە نخخادی  ٣ئەم قانخخاغە کە بە شخخەڕی . لەال ە  هێخخزی پێشخخمەریە د ریپەڕ نخخ  جەمخخادەرەدە بەرپەرچ دری ەدە

سخ   ئەیەرچخ  بە مەبە-دەرکید، رژێم  هەتا ناد سەربایخانەکا  پاشەکشە پێکید د ناچاری کید دەفدی دینوس ا  
 .بەرەد کوردس ا  بنێیێت -کات کڕ ن با خا رێکاس نەدە

 
 ٣٥. یەل  کورد مێژددی خای خو قاند، بەاڵم نەک لە هەلومەرج  یونجخادی خا خدی. ساڵ لەد سەردەمە تێپەڕی ٣٥

سخخخاڵ پاک خخخاد د کومە کخخخوژی د یخخخاڕ ن  کوردسخخخ ا  بخخخا سخخخەربایخانە ەک  یەدرە، بخخخودە بە تێکشخخخکانێک  یەدرە د 
خخخوێنڕێژتی ن بەرپیسخخان  کامخخاری ئنسخخالم ، ئێسخخ ا ناد خخا  ئخخادێ ەی . بەر خخن بخخا کامخخاری ئنسخخالم  ر سخخوی نەک 

بزددتنەدەی رییار اوییینەی کوردس ا ، پ ەدتی د بەر ن ی لەدکات، . کامە کوژی د کوش اری خە ک  کوردس ا  بودە
نەتەدە   د رۆ   ژنا  لە خەبات   پان ا   جویییفنای سناسن  بزددتنەدەی کوردس ا  د دشنار  . هەر بەردەدیمە

نخخخخادی بخخخخزددتنەدەی کوردسخخخخ ا  د پێشخخخخکەدتودتی ن هخخخخزری میۆ خخخخ  د . سناسخخخخ  د کخخخخامەاڵ ەت ، بەر ن خخخخی بخخخخودە
بزددتنەدەی کوردس ا  هە گیی .  ەکسانناوییینە د ساسنالنس   لە هەنادی ئەم بزددتنەدە ەدی، بەری د خاشنادتیە

د پێشکەدتودینە ە کە سەرەڕیی خویس ە سەرەکننەکەی د یە ش ن بە مخاف   بەهای بەریی میۆڤا ەت  د دێماکییتنک
 .چارەنودس، ئەم بزددتنەدە ەی لە رددی نادەرۆک د پە ام د بانگەشەکە ەدە، یۆر بەر ن ی کیدددە
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هەتخخا ئێسخخ ا، بە هەییری  ژ  د پنخخادی خەباتکخخاری بخخزددتنەدەی کوردسخخ ا ، بە  ١٣٥٢ی یەالدێخخژی سخخا   ٢٢لە 
د درەی پااڵ ننەدە، لە بەرەکان  بەرەنگار   خە ک  کوردس ن د لە نخاد ی نخدی  د ئەشخکەنجەیاکا  د لە خاڕیییی 

خەبخخات  پێشخخمەریانەدی، لە بامبخخاری  د هێخخیش بخخا سخخەر شخخار د دێهخخات  کوردسخخ ا ، ینخخان  خا خخا  فنخخدی کخخیدددە د 
یددی، مێژدد ەکخخ  پخخڕ لە شخخانای نا  ناد خخا  بخخودەتە مێخخژددی نەتەدە ەک کە لە بخخارددۆخێک  یۆر دژدیر د نەخخخوییر

 .خو قاندددە کە بێگوما  سەرچادەی ئەیمود  د شانایی د هنوی بە دیهاتودە
  

 کامە ەی یەحمەتکێشان  کوردس ا 
 

 ١٣٩٣ی یەالدێژی ٢٢
  

 ٢4١0ی ئایاس   ١٩:  ڕێکەدت   -کوردس ا     یەحمەتکێشان  ما پەڕی کامە ەی: سەرچادە
 

--------------------------------------- 
 
 

دژی   وه نگار بوونه ره وتووی به حه"راگەیەندراوی دەست بەکار بوونی کەمپەینی 
 اڵتی کوردستان داگیرکاری رۆژهه

 
 لە کخخورد یەلخخ  دژی جنهخخاد حخخوکم  ئنسخخالم  کامخخاری رێخخبەری  ن  خومخخه ،الدێژدی یخخه ی٢٢سخخاڵ بەر لە ئسخخن ا لە ٣٢

 .رییە اند کوردس ا  رۆژهەاڵت 
 

 د کوشخ ن د کوردسخ ا  دیینیکیدنخ  لە بخود بی  خ  دەکخید پێناسخە خخای شخەرع  ف خوی ەک  دەک کە جنهخاد ان فەرم
 ژێخی لە کە نادچخانە ئەد کخادلکیدن  کاتنشخدی هەما  لە د کوردس ا  پێشمەریەی هێزی د ئایید اوییی  لەنادبیدن 
 . بود  کوردس اندی پێشمەریەی هێزی دەسەاڵت 

 
   له د  ئەنجامدی کوردس ا  رۆژهەاڵت  لە کورد یەل   به   رحه ده تێکنا  جننا ه د تادی  هەمود ئنسالم  دیینیکەرین 
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 سخێدیرەدین  لە حخوکم  د ڵ کامخه به کوشخ اری د قوربخان  بخودنە کەس ییری  هه دیینیکار نەدی، د هێیش د ئه ئاکام 
 .کید دێیی  یوندەکاننا  د شار شدیتادینانە ئەد هەمود یەڵ لە د دەرێاست کا د تاک به ئایید اویییننا 

 رێبەرینخ  چخادین  نێخو بە رەش پە ە ەکخ  دەک کخورد یەلخ  دژی  جنهخاد بخا الدێژدی یخه ی٢٢  لخه  ن  خومخه رمان  فه
 یریدی دیمخه  تخایه رێژ مخ  ی رینخه دیینیکه د شاڤێننسخ   ت  سناسه سەلمێنەری د بەس ودە نەقش  ئنسالمننەدە کاماری
 کوردسخ ا ، اڵت  رۆژهخه  لخه کخورد ل  یه دژی  له ئنسالم  کاماری جننا ەتەکان  بنننما  بەاڵم ودب ئنسالمن  کاماری

 یەلخ  رێبەرینخ  لە ژمخارە ەک سخا ەدی ٣٢ ئەم لەمخادەی هەبخودە، ی درێخژه هەردی د نەبخڕی ەدە حخوکمە ئەم پاش لە
 د نەتەدە خ  کل ودری د  ناسنامه ێویندن ش هەبودە، بەردەدیم  کورد ئایید اوییین  لەسێدیرەدین  کیی ، تنیۆر کورد

 سخەر بە کە فەرمخانە ە ئەم ی درێخژه هاشخبەرەکا ،  ماده ی ده باڵدکیدنه هەردەها د    ده ته نه سامان  بیدن  تااڵ  به
 . سەپا کورددی یەل 

 
 دتودی حخه" دینا بە کەمپە نێک کوردس ا  رۆژهەاڵت  مەدەن  د سناس  چاالکوینان  لە کامە ێک پە وەند نەدی لەم
 کیدنخخ  ئاشخخکیی بخخا خا خخا  هەد ەکخخان  د ریدەیە ەنخخن" کوردسخخ ا  اڵت  رۆژهخخه دیینیکخخاری دژی  ده بودنخخه نگار ره بخخه

 کوردسخخ ا  خە کخخ  د سناسخخننەکا  ال ەنە لە دیدی د دەکەنەدە چخخڕ کوردسخخ ا  لە ئنسخخالم  کامخخاری جننا ەتەکخخان 
 .ریبگە ەندرێت کوردس ا  اڵت  رۆژهه دیینیکاری دژی  ده بودنه نگار ره به دتودی حه الدێژەدە یه ی٢٢  لە که  دەکە 

 
 د کێ    خخخه خویی خخخاری" کوردسخخخ ا  اڵت  رۆژهخخخه دیینیکخخخاری دژی  ده بودنخخخه نگار ره بخخخه دتودی حخخخه" کەمپنەنخخخ  لە ئخخخێمە

 قاددین  لخخه بخخا کا  سناسخخننه  هێخخزه هادخەبخخات  د نگ  هخخادده د کوردسخخ ا  اڵت  رۆژهخخه  لخخه کخخورد ل  یخخه کڕ ز    خخه
  له کورد پیس   له    ده ته نێونه پش نوینن  د رنج سه ریکێشان  د کورد ل  یه به   رحه ده ئنسالم  کاماری کان  تادینه
 . کوردس اننن اڵت  رۆژهه

 
  د ریدەیی ن بەری یەالدێژ ی٢٢ قورباننان  د شەهندی  سەرجەم  ادی
 کوردس ا  ئااڵی بێت شەکادە هەر

 "کوردس ا  اڵت  رۆژهه دیینیکاری دژی  ده بودنه نگار ره به ودیدت حه" کەمپە ن 
 

 ٢4١١ی ئایاس   ١٥
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اڵتی  دژی داگیرکاری رۆژهه  وه نگار بوونه ره وتووی به داخویانی کەمپەینی حه
 ی گەالوێژ٨٢کوردستان بە بۆنەی 

 
" ئێخخیینەدە ئنسخخالم  کامخخاری یرێخخبەر  ەکەم ال ە  لە کە کخخورد یە خخ  بە دژ جنهخخاد رمان  فخخه ئایخخادیر ، هەردەک
 ما وێییننەک  د د کە ژێناسا دێک  دەس پێک  های بە بود نامیۆڤننە فەرمانە ئەد د رییە اندری"  ن  خومه ئا ەتواڵ

 ی رینخخه دیینیکه د شاڤێننسخخ   ت  سناسخخه سخخەلمێنەری فەرمخخانە ئەد هەردەهخخا بخخود، ددیدە بە مخخیۆڤ هەییری  بخخا یۆری
  لخه کخورد ل  یه دژی  له ئنسالم  کاماری جننا ەتەکان  بنننما  بەاڵم بود ئنسالمن  کاماری ییرید دیمه  تایه رێژ م 
 سخا ەدی چەنخد د سخ  ئەم لەمادەی هەبودە، ی درێژه هەردی د نەبڕی ەدە حوکمە ئەم پاش لە کوردس ا ، اڵت  رۆژهه

 بەردەدیمخخ  کخخورد ئخخایید اوییین  ن لەسخخێدیرەدی د کخخید  ی نخخدین  کخخیی ، تنخخیۆر کخخورد یەلخخ  رێبەرینخخ  لە ژمخخارە ەک
  ماده ی ده باڵدکیدنه هەردەها د    ده ته نه سامان  بیدن  تااڵ  به د نەتەدە   کل ودری د  ناسنامه شێویندن  هەبودە،

 .سەپا کورددی یەل  سەر بە کە فەرمانە ە ئەم ی درێژه هاشبەرەکا ،
 

 نخادی بە کەمپە نێخک کوردسخ ا ، رۆژهەاڵتخ  مەدەنخ  د  سناسخ چاالکوینخان  لە کامە ێخک ئخێمە پە وەنخد نەدی لەم
 هەد ەکخخان  خویی خخار ن د رییە انخخدددە مخخا " کوردسخخ ا  اڵت  رۆژهخخه دیینیکخخاری دژی  ده بودنخخه نگار ره بخخه دتودی حخخه"

 لە دیدی بخخانەش بەم هەر بکە خخنەدە، چخخڕ کوردسخخ ا  لە ئنسخخالم  کامخخاری جننا ەتەکخخان  کیدنخخ  ئاشخخکیی بخخا خامخخا 
  ەک مخادەی بە الدێژەدە یه ٢٢  لە که  دەکە ن کوردس ا  جەمادەری د رییە اندنەکا  د سناسننەکا  ال ەنە سەرجەم

 ئەد مخخخخادی لە د بناسخخخخیێ کوردسخخخخ ا  اڵت  رۆژهخخخخه دیینیکخخخخاری دژی  ده بودنخخخخه نگار ره بخخخخه دتودی حخخخخه بە حەدتخخخخود،
 شخخێوییێک  هەر بە هەنخخدەری  لە هەم د کوردسخخ ا  رۆژهەاڵتخخ  لە هەم کخخوردی ال ەنێکخخ  د کەس هەر حەدتخخود ەدی،

 نخارەیی ەت  دەنگخ  د بخکە  ئنخدینە ئێسخالم  کامخاری شەرهە گنیسخاندنانەی د دیینیکخاری ئەد مەدەننخانە د مومکنن
 .دەرببڕ  خا ا 

 
 د کێ    خخخه خویی خخخاری" کوردسخخخ ا  اڵت  رۆژهخخخه دیینیکخخخاری دژی  ده بودنخخخه نگار ره بخخخه دتودی حخخخه" کەمپنەنخخخ  لە ئخخخێمە

 قاددین  لخخه بخخا کا  سناسخخننه  هێخخزه هادخەبخخات  د نگ  هخخادده د کوردسخخ ا  اڵت  رۆژهخخه  لخخه کخخورد ل  یخخه کڕ ز خخ   خخه
   له کورد پیس   له    ده ته نێونه پش نوینن  د رنج سه ریکێشان  د کورد ل  یه به   رحه ده ئنسالم  کاماری کان  تادینه
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 .دەییننن پێو س نەک بە کوردس ا  اڵت  رۆژهه
 
 .بێت بەرێز د بەری یەالدێژ ی٢٢ قورباننان  د شەهندی  سەرجەم ادی 

 .کوردس ا  ئااڵی بێت شەکادە هەر
 

 "کوردس ا  اڵت  رۆژهه دیینیکاری دژی  ده بودنه نگار ره به دتودی حه" کەمپە ن  بەرێوەبەری ەت  دەس ەی
 سەعد ە هودمە  باپنیی، شلێی سم ،قا تاهنی عەباس ، ئەنوەر پنیۆت ، ئاسا نەجاڕی، جەماڵ جنهان ، شەمز ن

 هەتادی ی ١٣٩4 یەالدێژی ٢٧
 

 ٢4١١ی ئایاس   ١٥: دت  رێکه  - ری حدک مند ا  ما په:  رچاده سه
 

--------------------------------- 
 
 

ی گەالوێژ بکەینە رۆژی یەکگرتوویی گەلی کورد لە رۆژهەاڵت ٨٢با رۆژی : بەیاننامە
 دژی داگیرکەر

 
 
 
 
 
 
 

 رۆژهەاڵتخ  لە کخورد یەلخ  دژی خخومە ن  ف خویی بەسەر ساڵ٣٢ بودن  تێپەر بەبانەی پێشەدی نادەندی  اننامەیبە
 ئەدکخخات  رێخخبەری خخخومە ن  هەدتا خخدی، ی ١٣٢٥ سخخا   یەاڵدێخخژی ی٢٢ رۆژی لە ئێسخخ ا پخخێش سخخاڵ ٣٢کوردسخخ ا  

 میۆڤخ  خوێن  د رییە اند" کورد یەل  یدژ جنهادی" کورد یەل  دژی دی ف وی ەک  لە ئێیی  ئنسالم  کاماری رێژ م 
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 شارشخخ  بخخود مانخگ ٦ بە نز خخک مخخادەی کە بخود کاتێکخخدی لە خخومە ن  ف خخوی ەی ئەم. کخخید حەالل کوشخ ن بخخا کخوردی
 ئخخاییدی رەنگخخ  ئێخخیی  خەلکخخ  کە دەهخخات تخخایە د سخخەرکەدتبود دی پاشخخا ەت  د ک خخاتاری بەسخخەر ئێخخیی  یەاڵنخخ 

 ئەد بخێ لەیەڵ ئێسخ اش تخاکو کە کێشخا ئێیینخدی بەسخەر بخا   د خکە  ک خاتارید یدد هەر بەاڵم ببنخنن بەخا انەدە
 .هە ە بەردەدیم  ئنسالم  کاماری ئنسالمنەی بەناد د ک اتار ە

 
 لە چیکەکاننش ئاخی ن تا سناسنەکان  رێکاییدە د کورد یەل  کە دیبود کاتێک لە خومە ن  یەاڵدێژی ی٢٢ ف ویی
 بەدەسخخەاڵت بەاڵم کوردسخخ ا ، رۆژهەاڵتخخ  لە کخخورد کنشخخەی چارەسخخەرکیدن  بخخا دەیەڕی  ئاشخخ نانە چخخارە ەک  رێگخخا

 کخید سخای کورد نوێنەرین  لەبەردەم یۆر ا  کاسپێک  د چەلەم د تەنگ هات لەدەس نا  ئەدەندەی تاری  یە ش وین 
 .تاری  با یف ویا با دەچود  کە
 
 ردددیدەکخخان  د کوردسخخ ا  رەدشخخ  دەربخخارەی یئەنجامخخد کابخخودنەدە ەک  خنبیەیخخا  مەجلنسخخ  یەالدێخخژ ی٢٧ رۆژی لە

 شخخەرێک  د کخخورد یەلخخ  دژی دەرکخخید ف خخوی ەک  خخخومە ن  یەالدێخخژ ی٢٢ دیتە دیدتخخی رۆژی نشخخننەکا ، کخخورد نخخادچە
  بخه د قوربخان   بخه بخود  س كخه دی  سخه شخەرەدی ئەد ئاکخام  لە سخەپاند، کوردسخ ابدی خەلکخ  بەسخەر مالوێیینکەری

 رییی بخه ر زی  هاتنه كاننا  ئایید نه د ماف  له دیكاك  با یۆر  كێك  خه ها ده هه د بود  ێیی ما و سنش كه ییری  هه
 .ده  انه كه ننش مانه د خاك  له
 
 دێخڕیی  د كخه جخارێك  پێشخەدی نادەنخدی كوردسخ ا ،  ك  خخه دژی  ن  خومخه ی ف ویكخه ركیدنخ  ده ی سا ه ٣٢  ادی  له
  ببێ خه  مێژدد نانخه  ردددیده د ئخه خویی شخنن هنوی کوردس ا ، رۆژهەالت   ك  خه ر سه با  هێیشه د ئه كیدن  حكودم مه

 كگیتود    خه د با   تخه  بخه دیهاتودشخدی  لخه کە رۆژهەاڵت کوردسخ ان  خە کخ  هەمخود د ك ال ه مود هه با فاک ەرێک
   خه كامه د كخاڕ مود هخه  لخه دیدی ها رده ههخ.  ده ببننخه کخورد یەلخ  ر ریمبخه به  ددژمنانخه ننایێك   شنه چه ر هه دڕددی ره به

 م لخه  كخه ئێخیی  ئنسخالم  کاماری سەردەمدیرین  كیدن  دیدیا   د ناساند  با  كه دەکە ن جنهاننەکاننش  میۆڤدۆس ه
 . یەڕ باەنە خا ا  هەد   هەبودە، دەس نا  کورد یەل  بەناهەق  خوێن  رش ن  های بودە کە ی ته جننا ه

 

 ناردێژ خ ئاسلا
 

 ٢4١١ی ئایاس   ١٢: دت  رێکه  - ری نادەندی پێشەدی  ما په:  رچاده سه
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 .کوردستان ری رانسه سه  له گشتی مینیی ماته ڕۆژی یاندنی راگه''وێژ ال گه ی٨٢
 
مخاف  میۆڤخ  جنمخ    ت  پشخ نوین  لخه ژێخی ردناکخا   سناسخه  الن  ئێخیی ، د لخه ی یخه مانانه بات  قاره ئاکام  خه  له

ک   خه  گای ئێخیی  تخا ڕیده ر کامه خت د یۆری سه ی پێشود، یوشار د یه ده نجای سه ی په  ه کان  ده ڕیس ه ناده  لهکارتی 
ردین   سخخ کیید سخخه ربه ک  به  ه شخخێوه  ددی ا  پێخخدری بخخه کان  مخخیۆڤ مخخه مافخخه  د چخخاددێیین  دیکخخاک  لخخه  ده م ی بخخوده کخخه

ی سناسخخ   ئادی خخه  ییی ننمچخخه د فخخه  ده م بخوده ک کخخه  خخه کا  تخخا ڕیده نننخخه مخه سانسخخاڕی چاپه.   کان  ئێخخیی  بکخخه ی ندینخه
ربڕ نخخ   تخخان  ده ره رین  سناسخخ  ئێخخیی  ده کان  مخخیۆڤ د تێکاشخخه دیکاکنکخخارین  مافخخه  ی پێخخک هێنخخا کخخه ده ت  ئخخه رفخخه ده

ی بنسخت د پێخنج سخا دی  همخاد  لخه  که - باتگێڕی کوردس اننش ست د خه الدین  پڕ هه.   ست باه ده بنیدڕیی خا ا  ده
کان   شخخاره  لخخه  ی جناجنخخاده بانخخه  د بخخه  ده  ا  قایتخخه لخخه د هه بود، ئخخه  انخخدن  بنیدباچخخودن  خا خخا  نخخه ت  ڕییه رفخخه ده

نگێکخ   ڕه  ده تای کخاره ره سخه  ر لخه ، هخه م خاپنشخاندینانه ئه. کا  قامه ر شه سه  خاپنشاندی  له  س ناندی ه کوردس ا  ده
ڕۆژی تاسخودعای    ک  تخاری  لخه ی خخه ده ت ددیی ئخه تا به لێک شاری ئێیی ، به یه  له. بود کوردس ان  هه  ت به تا به

  ده س ه ده    ک  به کان  خه ت  خاپنشاندینه ری ه ڕێبه  الی شنعه ی کات مه رخست، یدربه دی هێزی خا ا  ده ١٣٥٧سا   
کوردسخ ا    اڵم لخه بخه. یخیت ده  ده خا خه  نگێک  ئخا نن  بخه ڕه  درده  رده ک د ربڕ ن  خه یی   ده نجامدی ناڕه ئه  بود د له

  بود د کچا  د ژنان  کخورد شخا  بخه ی هه دش ێک  د ماکڕیتنک د ئایید اوییینه  ک ڕه اڵن  خه ربڕ ن  کامه یی   ده ناڕه
 . ده کیده ری ده  ا  به نگ  ئایید اوییینه شان  پنادی  ده

 
  مای شخاڕیی جاربخه ر بنخه سخه  کانخدی، لخه کورد نه  شخاره  ت  بڕددخێخت، لخه ی رژ م  شخا ه ده ێش ئهم پ ک  که  ه ماده  به

  ڕێوه  کنا  بخه ی خخه ی هێمنانخه ده خاپنشخاندی  د کابودنخه  م شخاڕی انه ئخه. کا ، شاڕیی شار پێک هخاتن که ڕه جاری یه
  م بخه دده تخا ئخه  کخه -کان  کوردسخ ا   سناسخننه  اخییدهڕێک. سخ ا ئه  کاننا  ییتبوه بید د پاریس ن  ڕێک دپێک  کاره ده

کان  خا خا   تننخه اڵ ه کامه  رنامخه ئاشخکیی بخود  د دردشخم  سناسخ  د به  درده  کخید، درده ی نهێنخ  چاالکننخا  ده شخێوه
ست  ده   ا  بهکان  کوردس ی شاره ت  پادشا ندی، یدربه ڕۆژی ڕددخان  حکودمه  له  شنێک که چه   ک، به ناد خه  بیده ده
بخود د هخن    ت  کخییده دیده تخه  کان  کوردسخ ا  بخه ییی سناسخ  شخاره فخه. بخود  ده دینخه ی ئه  بژیرده  ک د شخاڕیی هخه خه
 انخدننا  بخاڵد  د ڕییه  ڕۆژنامخهکا ،  سناسخننه  پێنیی، حخزب د ڕێکاخییده سخه ده ردی دینه سخه  جێنا  بخه س ێک  نابه ربه به
 .ی سناسندی ییڵ بود ر ژ نگه سه  ک  هاسانگیتن دهادشان  به یی ه د فه  ده کیده ده
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دی شخاڕیی شاڕشخ    ڕه  ن  د پخه تو اڵ خومخه سنێژی ئا ه تێک  کات  ده د ه دتن  شاڕش  ئێیی ، ده رکه ددیی سه  ددی به
کنش   خه اڕی، د تخا ڕیدهنخدیمان  شخ ئه. بننخ  کننا  ده ره ری سخه الکا  دده تێنخدی مخه  ک کخه شاڕی ه -  ده کا ه  ئێیی  هاته

ت   په ره دی  سخه سنناکان  ئه کوردس اننش ده  ی ئێیی ، له کان  د که شه ک به ده  بود  که  تودڕه  ده ت  کات ، له د ه ده
 . که نادچه  سای دی بود  با یاڕ ن  بارددۆخ له بنیی ئاماده بود د له نه  ده س ه ده  کار ا  به

 
تاکان  سخا    ره د سخه ١٣٥٧ڕۆژینخ  کاتخا   سخا     لخه  ڕێک کخه اڵ نسخان  شخه هاکاری هه  ، بود به د ڕیس ننه ر ئه هه 

   ال خخه  لخخه.  ده دتخخه دكخخاژرید د یه ره رد ی خخانێك  یۆری لخخێ که  ده نخخاد ئخخایی د خوێنخخه  ی خسخخ ه شخخاری سخخنه دی ١٣٥٢
نجان   فسخه ش  ، ڕه هه قان ، به ئاغا ا  تا ه  پێک هاتبود له  ، که سنه  ک نێیدری ه  ه لنژنه  ده  نننه تو اڵ خومه ئا ه
د ' ی رکه ت  کوردین  مه معننه جه'بێژی  ڵ دته یه ت  کاتننش هادڕێ له د ه ی یی نادخای ده در؛ هادکات، ده ن  سه د به

  وهڕێ ڕ بخه شخه  د ددت دێژێک  جندد نا  با کاتخا   هێنخا  بخه  ت  کوردی دیننش ودی تاری  چود  با سنه سا ه ددد که
م   ک د بخه  بژێیریدی  خخه سخت شخاڕیی هخه ده  دتخه بیدن  شخار که  ڕێوه ، به ده له رین  یه س ان  نوێنه های ڕیده  به. بید

 . ده دی کێشا ه ر شاری سنه سه  ت  با   به هێمنا ه   ه شێوه
 
رم   ی د گخخه ما خخه  د بخخود بخخهرباڵد بخخود  لێک بخخه ری ئێیینخخدی یخخه رینسخخه سه  کان  کوردسخخ ا  لخخه دی خخه ی هه ده نگدینخخه ڕه

بلنغات  خا خا   کان  کوردس ا  ڕێکاس ن د تخه چاالکه  ڕێکاییده. ی د موکڕیس  قننه نگیین  ڕیس ه ئایید اوییی  د ال ه
  ماکان  د موکییسخ  خسخ بوه د کیدن  بنه پێناد پ ه  د   خا ا  له مود هه دی د هه پێده  ره  ک په اڵن  خه ناد کامه  له
سخ نا   رییت د ده ده   ییی هاسانگیتن دهادشانننه د فه  ک  خییپنا  له تاری  که  ال ان  حاکم له مه  ده دیخه  به. ڕ یه

 ک   ڵ خخخه یخخه له  کدیرینخخه بار ا  بخخا پێکخخدیدین  چه ک  لخخه  خخه مننه نخخاردن  هێخخزی چخخه كخخدیر بخخا کوردسخخ ا  د یه  دی خخه
دی  ک  پ خه اڵ ه ک قه ، کوردس ا  ده اڵنه په چه  سای نه م ئاماده ئه مود ڕیی هه ره سه. تکێش  کوردس ا  پێک هێنا حمه یه

رخست د کیێکار د خوێندکار د ڕددنخاکبنی د  ری ئێیی ، خای ده رینسه یڕد تنن  ئاییدی سه    به شاه د موکییس  د مه
  کاننا  ئاییدینخه دێ نوسخییده ، لخهکوردسخ ا   کخیده ڕدد خا  ده  ده ی ئێیینخه کان  د کخه شاره  له  س ه ده  س ه ند ده رمه هونه

 . کید ست پێده م  دێماکییسنا  هه رهه یوشت د پێست به  بڕی د به رده د باچودن  خا ا  ده  ده کیده باڵد ده
 
مود  هخه  م ئن خی لخه دده ی تخا ئخه ده ر ئخه بخه  کیی لخه ده بودڵ نخه  ا  پێ قه م بارددۆخه تاری  ئه  اڵتدیر له سه ال ان  ده مه

تخان  خاپنشخاندین   ره ک ده  خه د کخااڵن  قخارغ کیدبخود دهخن  حخزب د ڕێکاییده  ک حنزبخو اڵ کودچخه ال خه  ندی لهئێیی
'  دحدت کلمه'یاڕێ    های هێنانه   ن  به خومه  ده شه ک  د که ال ه  بود، له س کیید شدی نه ربه ک  به  ه ڕیده  ت له نانه ته
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ر سخ  ملنخا   یخه ئه' گخوت   ڕیشکادی ده  بنیدباچودنێک  دیخس بود د به  شنه ر چه ربڕ ن  هه ریای ده ڕیس ندی ده  ، له ده
کان   سخ ه  ن  د هادده خومخه  دتادیبود کخه بخارددۆخێک  ئخه  لخه(.  که رۆک  قسخه نخاده)'  ێم نخا  ێ، من ده س بڵێن به که
ی  ده ک بخود  بخا ئخه ڕێ  بنانود خه دهکخید د چخا  ر کوردسخ ا  ئامخاده ی سخوپا   بخا سخه دره تا ا  با هێیشخێک  یخه ره سه

 .ر  به  ڕێوه پنالن  یاڵدی خا ا  به
 

  بخه دی ١٣٥٢الدێژی  ی یخه ٢٢ڕۆژی    ن  لخه تا نا  پێخک هێنخا د خومخه ره سای   سه رس ا  ئاماده په نجام، کانه رئه سه
نگیین   ال خه) کێک  موسخو ما   همود خخ هخه  نخادبیید دیدیی لخه.  انخد کوردسخ ان  ڕییه  ی دژ بخه'جنهخاد'سخم   ی ڕه شێوه

ساسخ  کفخی د  ئه'نخدن    که ر کوردسخ ا  د هه سخه  هێخیش کیدنخه  دیتخه -رع  خا خا  رک  شه کید ئه( قنه ت  فه د ال ه
 .  جێ بهێنن ، به' ئنلحاد

 
لالد د  جخخه  اا   تو اڵ خخخه ڵ ئا خخه یخخه ل  لوبنخخا ، هخخادڕێ له مخخه ی ئه کییدی ڕێکاخخییده رده رده پخخه -میی   فا چخخه مسخخ ه

لک   ر خخخه سخخه   ار ا  بخخه دیدعخخه ڕێک  ته کوردسخخ ا  د شخخه  ربودنخخه کان  رژ خخم ده کخخدیره چه  ی تاقمخخه ی د کخخه سخخ ه رده سه
کوردس ا    قنه له ت  فه رین  هاییی د ال ه که'جنهاد'. پاند ی یۆر ا  موسو ما  بود ، دی سه یدربه  که -کوردس اندی 

   انخخد دلخخه  ن  جنهخخادی ڕییه ی خومخه ده پخخاش ئخخه.  م ی بننخخییده جنهانخخدی کخه ی له کخخه دێنخخهبخید،   ڕێوه تخادین  دی خخا  بخخه
د   خاشخخاانه ددک خخار، کخخاد یی نه. ی ئێعخخدیم ر جوخخخه بخخه  پنخخی دالد خخا  دی خخه  سخخ ه ده  سخخ ه دی ده م بڕ خخاره نخخدی ئخخه  وه په

ژید، یونخدی قاڕنخا د  هنینخه ن  د یه سه ال حه رمان  مه فه  به  ده غه نه  له. نیی  جنادیی دینه  تانه م جننا ه بی ندیری  له
بخخێ هخخن    بخخه  دینه  خخا  ی نخخدین  کورد خخا  شخخه درێز ده ی نخخدین  تخخه  تڵ  عخخام کخخیی ، د هادکخخات لخخه اڵتا  قخخه قخخه

،  هد مود کوردس ان  ییته هه  درده  بڕدجننا ات  دژی ئننسان  رژ م درده پال  کوشت د شه. ک ئنعدیم کید  ه مه موحاکه
ی دی خا خا   تانخه د جننا ه مود ئخه کوشخت د هخه  ده بخێ سخڵ کیدنخه  ییری  میۆڤخ  بخێ تادیننخا  بخه پاسدیرین  رژ خم هخه

کا   رخخویردی قوتابننخه ی ودم  کخورد نودسخ  د ده ل  مخه حنسخاب  یخه  کاندی به ی قوتاباانه ک ێب  دینه  کیدبود ا  له
 .  كدی بچێنن اڵن  خه ناد کامه    لهک ره ی ی اتی تودی ڕ  د دددبه ده دی، با ئه

 
 دت بود؟  که هه   ک  کوردس ا  به خه   اندن  جنهاد دژ به الدێژ با ڕییه ی یه٢٢دت    بژیردن  ڕێکه لا هه یه
 

دی  ١٣٣٢الدێژی  ی یخه ٢٢ڕۆژی   دد ق لخه ت   اسخا   موسخه د خه ده  می کا د ئننگلنخز دژ بخه کاد  خای ئنمپڕ النسخ   ئخه
 د   تامار کییده' ڕۆژێک  نگی س'ک   ک  ئێییندی ده ی خه بات  مافاوییینه مێژددی خه  له  د ڕۆژه چود د ئه  ڕێوه به
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   ن  بخه خومخه. بود دت نخه  کخه هه  به  ده  نننه   خومه ال ه  ر کوردس ا  له سه  ش با هێیش کیدنه د ڕۆژه  بژیردن  ئه هه
  دژ بخه' جنهخاد' انخدن   ی بخا ڕییه د ڕۆژه ئخه ١٣٣٢الدێژی  ی یخه٢٢کود  خای  ت  چانا ه  ئایادیری له  د به  ده ییننار نه

' دد ق بنایوێ  موسخه  خودی   له ك  ەێەپاڵخەش'  ی به  بود که کود  اکه نه  ده ر ئه یه با مه.  بژیرد ل  کوردس ا  هه یه
  د ڕۆژه  ن  ئه   ، خومه قد س کیدبود؟ به ته  ده ییننار نه  ی به نگی سه  د ڕدددیده ناد بیدبود دئه(  که رۆک  قسه ناده)

الدێژ دی  یه ی٢٢ڕۆژی   ل  کوردس ا  له نجامدی، یه ئه  د له  ده کوردس ا  ژ انده   اندن  جنهاد دژ به ڕییه  ی به شودمه
باتگێڕی کخورد  خهالدین    بوده تا ئێس ا، حه ف ه نه  ده ه' جنهاد' اندن   دت  ڕییه ڕێکه  له.  کوش اریه  ددد جار بیینه

ئنعخخدیم   ناجویمێیینخخه  ده کانه ئنسخخالمننه    بێدیدیخخه ال خخه  کیدبێت  خخا  لخخه خت نخخه دی یناننخخا  بخخه  نجه شخخکه ژێخخی ئه  لخخه
. کیدبێ ن کوردس ان  عنیی ، تنیۆر ا  نخه  ت له تا به  ی دداڵت، به ده ره ده  کیێگنییدین  ڕژ م له خود به  کییبن،  ا نه

دژ   م تادینه چودی ئه بنی نه ی ڕدد  د له ل  کورد، نمودنه رین  سناس  یه ک  ڕددناکبنی د ڕێبه یی  هدد ک به تیۆری  ه
دی  م  کاماری ئنسالم  شخا ه که ی  ه رین  پله حکوم کیدن  ڕێبه ریری دیدیای منکونوس با مه   د قه  تننانه میۆڤا ه  به
 .    د ڕیس ننه ئه
 

ییری   ری هخه ده بنیه  ت  د با ڕێزییتن له رپیسنا ه س   به هه  ، به ما  دیژۆ کیددده  اندنه م ڕییه ی دی ئه دینه ئه - ئێمه
 ک  جنهخا  د  کان  ڕژ مخ  دژی میۆڤخ  کامخاری ئنسخالم  ئێخیی ، خخه س درێژ نه قوربان  ده  ته بودنه  میۆڤ  کورد که

بنخی   لخه  تانخه م جننا ه ری تخا   ئخه ده ی بنخیه ده د با ئه  ده  نه که ئایادیر ده  م ڕیس ننانه ر له به خه ن  د ژدین  به خاده
 . ێنیێت کوردس ا  ڕیبگه  منن  یش   له ک ڕۆژی ماته الدێژ ده یه ی٢٢ڕۆژی    ن که که چێت، پێشننار ده نه
 

   ک دی، خخخه( کخخات  ئێخخیی   بخخه) الدێژ ی یخخه٢٢ی ڕۆژی ١٢عات  سخخه  مود سخخا ێک لخخه مسخخاڵ د هخخه  ن ئه کخخه پێشخخننای ده
کخان   مود توێژه کا  د هخه تننخه ت  د تا به د خه ده  ری ئنخدیریت د ڕێکاخییده رمانبخه کیێکخار، جوتنخار، فه  کوردس ا  بخه

پاشخا  بخا دینخان  . نگ  ڕیبگخی  بێخده  قنقخه د دددده  ده کخار بکێشخنه  ست له ک  جنها  بود ، ده رکوێنه هه  ده، له د که
دتن   چادپێکخخه  ها بچنخخه رده د هخخه  خت کخخیددده ی ئایید خخدی یناننخخا  بخه ڕێگخخه  لخخهی دی  دینخه ر یڵکخخای ئه سخخه  یخاڵ، بچنخخه

  کان  میۆڤ له مود ینا  به خت كیدددین  ڕێگای ئاییدی د مافه ،  ادی هه  ه م شێوه هندی  د به ڕێزی شه ی به ما ه بنه
 .کوردس ا  ی نددد ڕیبگی 

 
 نگنا   خویی ن ده کا  ده یش ننه   اندنه کان  چاالک د ڕییه سناسننه  مود حزب د ڕێکاییده الن  ئێیی  دهه یه  له  ئێمه
 ڵ  یه هادڕێ له  کاننا  باویی  که نگیه لک د ال ه خه    د له سند بکه په  نگاده م هه د ئه  نگ  ئێمه پاڵ ده  نه باه
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 .  ر  به  ێوهڕ ، به ده نگ   ه بێده  قنقه ی ددد ده ڕێگه  ، له م ڕێزییتنه  ک  کوردس ا ، ئه خه
 

ت   میۆڤا خخه! کا  ره بخخه خه به  د ژدینخخه! کخخان  دیکاکنکخخاری مخخاف  مخخیۆڤ ڕێکاییده! ری جنهخخا  رینسخخه ئخخایید اوییین  سه
لێک   ننشخت یخه ته  ، خاتخا  لخه ده ربڕ نخه یی   ده نخاڕه  ی ده م بزددتنخه ی پش گنی کیدن  ئه ڕێگه له  ئێوه! دتناویی پێشکه

ی دژی  تێک  د کخخه جننا خخه  شخخنه مود چه سخخ درێژی د هخخه قوربخخان  ده  باتخخه   خخا  سخخا ه ده  کخخه  هد بنننخخه ی ودمخخدی ده مه
جاڕی   ی دی له ناسییدینه    د مافه له   ه  ا  هه ده الن  تی ماف  ئه ک یه  ک  کوردس اننش ده خه. ئێیی   ت  له میۆفا ه

ڵ  یخه هخادڕێ له. ربگخی   ک ده کانخدی هخاتود  کخه کگیتوده  خه  ده تخه ی نه نشخوری ڕێکاخییده کان  مخیۆڤ دمه جنهان  مافه
ری جنهخا   رینسخه بنت سه کیێت د ده کان  میۆف ده مافه    که ری باه منن  یش ندی، ده ڕۆژی ماته   ک  کوردس ا  له خه

 . ده کا  بگیێ ه ده ته مود نه د هه
 

 :     ئنمزیکا  خاده
 

ی ز ماملێ،  ن  بلودر ا ، عه ر م ، غه لنق ، هاشم که  ن خه  ارحوسهصارم یلد ن صاد  دی یی، باقی موئمنن ، ددک
ژید،   زنخه شخند فه یییی، ڕه دد ن غواڵم ، ناسی ڕه جمه  ال قادری، نه اڵ ، ددک ار سوهه رده ر سا  ان ،  اس  ئه نوه ئه

شخاد  ڕه ، منن ئخاده کخامیی  ئخه ارر، ددک خ رده ل  منهیپه حنم ، عه د ڕه ممه ن ، ددک ارمحه همه ش ، ناهند به کا ێ ئاته
منل  فا سخو  ان ، جخه مسخ ه  کخه له بنحخ ، مه یه( یبخێ)  ری، یبێخده  خده الدێژ حه سنم ، یخه فا سو  ان ، ئێیی  نه مس ه
هال  تم ، ئاسخخا سخخا ح، شخخه نگ خخخه ند مخخوعنن ، هوشخخه سخخنامه  پخخه، ر تنکان ه عفخخه ، جه( ره ده منل نخخه جخخه)دی  ممخخه محه
ریی،    ده سخخه ب، حه سخخه دیری نه لنل حخخه  دی منعمخخارپودر، خخخه منعمخخارپودر، شخخه  تنخخه دی، عه بخخه نه  د قخخه ببخخاغ ، سخخه ده
ر م دینشخخنار،  تح ، کخخه قزی،  نخخادر فخخه نجاب ، ئخخایید سخخه ل  سخخه بددلعخخه ڕڕسخخ ، عه فا موده عب ، مسخخ ه عیددف کخخه مخخه
،  نسخه ڕه ت  کخوردین  دیننشخ ودی فه معننخه منیقایی، جه ئخه،  هییم ییده حنم به رش ، ڕه هییم ، ئنبییهنم فه د به حمه ئه

  ا باباحاجنان ،   د ا ، سوره حمه د ئه ممه سنیدی  کادس ، مانای قورئان ، محه
 

 مڕؤ ری ئه ما په:   رچاده سه
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رمانی جیهاد دژی  الوێژ ساڵرۆژی فه ی گه٨٢ی  بۆنه  بات به ندراوی سازمانی خه یه راگه
 لی كورد گه

 
 
 
 
 
 
 

 م  رده سخخه  لخخه كخخورد ل  یخخه  كخخه  ئخخاییره پخخی د تخخاڵ قانخخاغێك  تای ره سخخه خخخاری كخخاچ  ی١٣٥٢الدێژی سخخا    ی یخخه٢٢
 ....  رۆژه د ئه الدێژ یه ی٢٢. هات تودش   ن  خومه رژ م  اڵتدیری سه ده
 

 كاننخدی درنده  هێخزه  بخه رمان  فخه ارتك جننا خه  ن  خومه د ركیی ده تێدی كوردی ل  یه دژی جنهاد رمان  فه  كه   ه شودمه
 . پارێز  نه ست ده تێك جننا ه هن  د كورد التنان  هاده ینان  د ناموس د ماڵ  له د كوردس ا  ر سه  رنه به هێیش

 ی قننه ریسخ ه ردی بكخات رژ خم ڵ یخه له خخای كان  كێشخه ری سخه چاره  ده ئاشخ نه ی رێگخه  له د ست  هه ده كورد كاتێكدی له
 ما بنخه ییتنخ  رچاد بخه له  بخه ها رده هخه. بخود ئاشخكیی كخورد ل  یخه بخا   خه درندینه  رمانه فه د ئه ركیدن  ده  به اڵت سه ده

   ال خخه له ، ئاشخخ نانه ری سخخه چاره بخخا دلێك هخخه  جخخاره ر هخخه  میۆڤخخه دژی  الته سخخه ده د ئخخه كان  دتوه ددیكخخه  ئندئالاژ نخخه
 د ئاسخن ی رێگخه  لخه  لخه یه د ئخه ی ئایید اوییینخه نگخ  ده كیدنخ  كخپ د   هه ت نانه ته د پێهنندری شكس    ده اڵته سه ده

 د ئخه ددیی لخه. بخود  لخه یه د ئخه كجاری  خه ی ده سخی نه كخورد دیكان  ره دیدی با  ن  خومه اڵم  ده د  ده دری ه باردت د ئادر
 د ئخه رپیچ  بخه جاریدجخار ی رێگخه  لخه د بخید  رێوه بخه مێژدد نخا  ی دێنخه م كه خارییی ێك  كوردس ا   ك  خه ، هێیشه
 سخاتێك  كاره  پاده دیسخه  ڕه شخه د ئخه نجام  رئخه ده  ده دیخه به ش ده ئه ریی ره سه اڵم به ، ده دی ه  ا  درندینه  دهێیشه حوكم

 كان  تخخهدێها د شخخار ی یۆربخخه  لخخه كخخورد پنخخیی د نج یخخه د منخخدیڵ د ژ  دی  سخخه  بخخه تێنخخدی  كخخه بخخود میۆ خخ  ری ژێنخخه هه
 .هندكیی  شه د قوربان   بودنه كوردس ا 
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  لخه بات خخه سخایمان  كان  ریه پێشخمه دی  خ ه سخه  قاناغخه د لخه د باكوردسخ ا  كا  كیێگنییده به  هێزه هێیش  ی ماده له
  لخخه ت هتا بخخ به نجامخخدی ئه  ا  دێنخخه م كخخه مخخان  دقاره خخخاریییی  ن  حوسخخه الل  جخخه  ند سخخه ماماسخخ ا ت  ری خخه رێبه ژێخخی

  نگخه جه د ئخه ددیی لخه د اڵتدیریندی سخه ده  بخه  ا  دێنخه م كه  ێك  دینه( قودس سپای) جاد دی  یاردی هێزی تێكشاندی
  نوێ رله سخخه د" بنسخخت م ئێخخوه نگخخ  ده مخخن كوردسخخ ا   ك  خخخه" بڵخخێ تخخاری  رید خخا  لخخه ناچخخاربود  ن  خومخخه   خخه دێنه م كخخه

 .  ده بكاته ری به  ئاش نانه ری سه ارهچ د د ا و  ی فی وكارینه ی شه بانگه
 
 ر سخه له  ن  خومخه ی درندینخه توی فخه د ئه قورسا   دی، مه رده سه د سات كاره د ئه ر سه به ساڵ٣0 ر ن  تێپه  به یوما  بێ

 ر هخه.  ێكی پێخده كخاری ئێس اش تا  ده رژ مه س ان  ده كاربه   ال ه له جاریدجار ی رێگه  به د  ماده  ك خه ژ ان  د شا 
  سخخاره خه  بخخه دی  ره پخخه د ت  مننخخه ئه د سناسخخ  د ئخخابودری  فشخخاره ی رێگخخه  لخخه كوردسخخ ا   سخخا ه ٣0 دی چویرچنخخوه د لخخه

 یخار ن   بخه اڵت سخه ده  كخه ی ده بخه ر بخاده. چخێ ده  رێوه به ریست له ی توی ه دفه ئه  ده الته سه ده   ال ه  له كا  تنه اڵ ه كامه
 ی رێگخه ننا تخه.   ه كارینه دیشخه چه د ریسخ    لخه دددر  الێك  خخه بخێ دی ر سه به یارین  كورد  ك  خه ریست له كان  ماره

 مان  نخه اڵت سه ده كان  شنه به بێ د ت   نه مه ست ده له كورد  ك  خه رییاری د  توی ه فه د ئه ی ده شانه  وه هه د كاتا  
 .   كنه خه د د موكییتنك اڵتێك  سه ده جێگیكیدن  د  مه سنس ه د اڵت سه ده د ئه
 

 كوردسخ ا  ری رینسخه سه له    نودكخه هه دۆخخ  یخارین  با قا م  ێك  ئنییده  به كوردس ا   ك  خه  كه  د ااشنه ی جێگه
 ر سخخه له پخێ ی خخاتی  ك خخه كا  تنخخه ال ه كامه د ئخابودری د سناسخخ   فشخاره بیدنخخ  ر دسخه ره به ریی ره سخخه د كاشخن ده تخێ

 . دێ كه ده رچاد به كوردس ا  ئاس    له رباڵد به سناس  ك  ددشنار نه د  ده یینه دیده ا كانن مافه
 

 د سخاڵد كوردسخ ا  ر سخه  كیدنخه هێیش با  ن  خومه دیێوی رمان  فه سا نادی له ئێیی  كوردس ان  ی بات خه سایمان 
 د ئخه ی ده مانخه  بخه كخورد ل  یخه دۆخخ  بخودن  بخاش  كخه  ده كاتخه ده دددپخات  د هندی  شه پاك  ردح  با  نێیێ ده دردد

 بخخخاق  ڵ یخخخه له بات  هادخخخخه د  نخخخه ال ه مه هه بات  خخخخه د دڵ هخخخه ر سخخخه چاره ننا تخخخه د  نا خخخه دی ده رینز هخخخه  اڵته سخخخه ده
 .  ئێیینه الت  ده  له  دی ه ناره  اڵته سه ده د ئه هێش ن  نه با ئێیی  كان  ده ته نه
 

 ١٣٩٢ الدێژی یه ی٢٢ - ندی ناده ی كومن ه  ئێیی  ان كوردس  ی بات خه سایمان 
 

 ٢4١٣ی ئایاس   ١٩: دت  رێکه  - بات  کوردس ان  ئێیی   ری خه ما په:  رچاده سه
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 بكرێت؟  و رۆژه دیاری ی گەالوێژدا چ بکرێت؟ چ ناوێك بۆ ئه٨٢لە رۆژی 
 
 
 
 
 
 

 ن   خومه  ف ویی  ركیدن  رۆژی ده  الد ژی یه  ی٢٢. دی ن ی یەالدێژ٢٢لە بەرەبەری هاتن   :ریپارت  تا بەت -بە ا  
ك  ف وی خه  ركیدنخ  ده  بخه   ن  دپنش خومه مه له   ه سێ ده. ر رۆژهەاڵت  کوردس انە با سه  ری کاماری ئنسالم  یرێنه دیمه
 .ركید ئێیی  ده  له  كوردی  لك  خه  كوش ن   رمان  فه
 

  ك رۆژێكخ  د ده كییده بخا نخه  پێو سخ    ی ده كخا   ادكیدنخه كورده  ود ئنسخ اش الیتاك هخه  سخاته د كاره پاش سێ دە ە لخه
 . ده نه ناكه  ساتبار ش  ادی كاره

 
پیسخێت پێو سخ ە لەم  ده   ن  خومخه  ی ف ویكخه  ر به ریمبه كورد به  ی ده یژدیچودنه  به  ریریییتن  ڵ به یه   ا  له به  سا   

 بكیێت؟  د رۆژه د اری ئهرۆژەدی چ بکیێت د چ نادێك با 
 

 كوردس ا ؟  منن  ماته  خ رۆژی
 ؟ ده نگابودنه ره به  د خاریییی  رۆژی

 
 ؟ لبژ یدرێت باش یه الدێژ هه یه  ی٢٢  چ نادێك با رۆژی  تو پێ وی ه

 
 ەدە ئەم پیسخنارینە ئاریسخ ەی کامە ێخک لە نودسخەر، مێژددنخودس د سناسخەتوی ، شخاعنی"بە ا "لە ال ا  ما پەڕی 

 .باوێننەدە رۆژنامەنودس  رۆژهەاڵت  کوردس ا  کیید  د لە خویرەدە دەق  رید باچودننا  بەریمبەر بەد رۆژە د
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ل   ڵ یخه یه  ی له که ين  د ڕژيمه ت  خومه ڕخوییی د دژیيه هێمای د نمادی شه  بکیێ ه م ڕۆژه ئه  پێويس ه :ناسر ئێرانپوور
  .کورد

 
 ؟ ده نگاربودنه ره به  د  خاریییی  كوردس ا  يا  رۆژی  منن  ماته  ڕۆژی: بكیێت  اریدرۆژه د  چ نادێك با ئه: پیسن ده
م  ڵ ئخه یخه له  بايخه بخان  ئخايين  لێخدێ د ناته  يه م دشه ئه. نيم" مين  ماته"ک ڕۆژی  ده  م ڕۆژه دکیدن  ئه ڵ نادیه یه له

  ریردیيه ر قه یه ئه. دياری بکیدرێ، باش ی بێ" کورد  به ت  ئيسالم  ڕفیۆش  حکومه ڕۆژ شه"  نگه ڕه.  رفییدینه به  هێیشه
 .  دياری بکه  م ڕۆژه ک ئه باش ی ڕۆژی تيیۆری ددک ور قاسملود ده  ده ين، ئه مين  دياری بکه ڕۆژێک  ماته

 
 .یەالدێژ ی٢٢رۆژی نەتەدە   خە ک  کوردس ا  یونجادتی ن نادە با رۆژی  :بێهزاد خۆشحاڵی

  
ب خویننن کخادەنگننەک لە نێخوی   اسخاناس د پخارێزەرین  مخاف  مخیۆڤ پێخک بێنخنن د لەد رۆژە کە بە ڕیی من ئەیەر 

" خەرمانا  کە سا یۆژی کامە کوژی قخاڕنێنە دەک دۆسخنە ی١١سەرکوت  خە ک  کوردس ا  دەست پێدەکات هەتاکود 
گەنخامەی حقخوق  جننخا   دەک بە "د " جننا ەت  دژ بە بەشەر نەت بکە ن بە سەنەدی جننا ەت  کامخاری ئنسخالم 

 اسخا   بخا ئەد جننخا ەتە باخو قێننن د ئن خی ئنجخایە نەدە خن هەر  -ئەتویننن بە گە ەکخ  مێژدد خ  " دژ بە میۆڤ
 .حکودمەتێک هەلسێ د ئاپییسنان  بە کامەڵ کوش ن  کورد لە مێشک د کیدەدە دی بااتە دەس ودری کار نەدە

 
قەدەر مەینخ  ئەد کارەسخاتە مێخژدد ە ننخنە کە بەسخەر یەلخ  کخورد  ئەدەی کە تخا ئێسخ ا کخییدە لە :جەمال نەجیاری

 هاتودە
 

سەرەتا سپاس با ئێوە کە یینگ  د با ەخ ا  بە مەسەلەی ف ویی جنهاد دژی یەلخ  کخورد لە رۆژهەاڵتخ  کوردسخ ا  
د سخا ێک دیدە د ئومێد دەکەم هەمود مند اکان  د کەش بە با ەخەدە سە یی ئەم کامە کوژ نە بکە  کە س  د چەن

 .لەد پێش بە فەرمان  خومە ن  د ک اتار بە سەر یەلەماندی سەپێدری
 

یەالدێژ  ادکیدنەدە ەک  تخا ە بخا یەلخ  کخورد د پە ە ەکخ  رەشخە بە نێوچخادین  کامخاری ئنسخالم  ئێخیی  د  ی28 
کە تخخایە رێبەرەکخخان ، ئەم فەرمخخا ە کە خخخای بە ف خخوی ەک  شخخەرع  پێناسخخە دەکخخید بە نخخادی کامخخارێک  ئنسخخالم  

هاتبودە سەر کار د لە ال ە  دیمەیرێنەری ئەم کامخارەدە فەرمخان  جێبەجێکیدنخ  دری سخەرەتا ەک بخود بخا شخەڕێک  
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دژخخخخخا ە  لە یەڵ یەلخخخخخ  کخخخخخورد لە رۆژهەاڵت د بخخخخخزددتنەدەی رییخخخخخار اوییی ئەم یەلە چەدسخخخخخادە ە کە هەر لە 
محەمەد خەبخات  دەسخت پێکیدبخود، بخا ە رێخبەری  دیمەیریندن  کاماری کوردس انەدە بە دەس   پێشەدیی نەمی قایی

کاماری ئنسالم  بەم ف وی ە شەڕ لەیەڵ کورد د بزددتنەدەکەی بە حەالل د شەرع  لەقەلەمدی د بە دەرکیدنخ  ئەم 
فەرمخخانەش کوردسخخ ا  جخخارێکن ی دیینیکخخیی ەدە د ئەم دیینیکخخار نە هەتخخا ئێسخخ اش بەردەدیمە د لە ئەنجخخام  ئەد 

شت د کوش ارێک  بێیەحمخانە لە دژی یەلخ  کخورد لە رۆژهەاڵتخ  کوردسخ ا  دەرێاخیی د بە هەییری  دیینیکار نەدی کو
خەلکخخ  بێ خخادی  بخخودنە قوربخخان  د ئخخاید اوییین  کخخورد لە سخخێدیرە دری  د کامە کخخودژی د ڕەشخخە کخخوژی سەرینسخخەری 

ک  مخا وێیینکەر بە سخەر یەلخ  کوردس ان  ییتەدە، پال پال الدی  لە شارەکان  کوردس ا  ئنعخدیم دەکخیی  د شخەڕێ
 .کورد دی سەپا د شار د دێهاتەکان  کوردس ان  ییتەدە

 
کاماری ئنسالم  هەر لە سەرەتای دیمەیریندنننەدە کوردس ان  دیینی کید د بە تەدیدی ملن ار زەی کید، حنزبەکان  

یت، ئەدی  بە کوشخخ اری لە شخخارەکا  دەدەرنخخا د دەسخخ   بە سخخەر نخخادچەی کوردسخخ ا  د سخخاما  نەتەدە نەکە خخدی یخخ
بێیەحمانەی خە ک لە یوندەکان  قاڕنێ د قەاڵتا  ئەد پەڕی جننا خات  خا خا  ننشخاندی کە تنا خدی بەیە نخا  بە 
ژ  د مندیڵ نەهاتەدە د حورمەت  مزیەدتنا  شکاند د قورئاننا  سودتاند، ئەمە جگە لە ژ نوسا د د لە نادبیدن  

رۆژەی سنە د کوشخ اری خە کخ  ئەم شخارە د لە  ٢0ی لەسەردی بنێن، شەڕی نەتەدەی کورد ناکیێ هن  نادێک  د کە
هەمود ا  باس د لێدینەدەی یۆر هە دەییت د لەم دەرفەتە  الدی مهاباد د جننا ەتەکان  خە اا   ٥٩سێدیرەدین  

 .کورتە ناکیێ قسە ا  لەبارەدە بکە ن
 

یەلخخ  کخخورد د حزبەکخخان  رۆژهەالت بەدیخەدە  بەالم ئەدەی کە یخخینگە ئەدە ە لە پخخاش ئەد سخخ  د چەنخخد سخخا ەدی
با ەخنخخا  بە مەسخخەلەی جنهخخاد دژی یەلخخ  کخخورد نەدیدە د هەمخخود سخخا ێ لە کخخات   ادکیدنەدەکە خخدی بە دەرکیدنخخ  

ئەیەر یەلخ  کخورد لە رۆژهەاڵت ئێسخ ا لە ژێخی دەسخەاڵت  دیینخیکەردی . بە اننامە ەک باسەکە کاتخا   پخێ هێنخادە
دەنخخگ هە بڕ نخخ  ننخخنە، خخخا حنزبەکخخا  ئخخایید  د دەتخخوینن لە منخخد اکان  خا خخا  د لە دەچەدسخخێ ەدە د توینخخای 

یەالدێخخژ هەبێخت؟ ئەدەی کە تخخا  ی٢٢کخامە گەی نێودەد ەتنخدی شخخیدڤە د لێخدینەدە ا  بخا کوشخخ اری یەلخ  کخورد لە 
 ە دەک یەل  جودلە ئێس ا کییدە لە قەدەر مەین  ئەد کارەساتە مێژدد ە نننە کە بەسەر یەل  کورد هاتودە، دەبوی 

کە کارەسات  هالاکاست  ا  بە هەمود ددننا ناساند فخنلم د د کامێنخت د شخانا ا  لەسخەر کخیدد شخنعی د چنخیۆک د 
یەالدێخژ بخددێنن د بخابەت  لەسخەر بنودسخنن د  ی٢٢رۆماننا  لەسەر نودس ، با ئێمەش بەمجارە لەسەر کارەسخات  

 با حنزبەکا  ی اتی . ەت  ئنسالم  چ  بەسەر یەل  کورد هێنادەبە نەدەی نوێ  ننشا  بدە ن کە کاماری جننا 
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خا خخا  مانخخددد بخخکە ، بخخا پ خخی لە سخخەر ئەد ردددیدە تخخااڵنە درد ببخخنەدە بخخا چنخخت بە اننخخامە دەرنەکە ، پێو سخخ ە 
حنزبەکخخا  دیی لە دددبەرەکخخ  د دژی ەتخخ   ەک خخیی بێخخنن د بە هخخاددەنگ  د هادهە وێسخخ   دۆیی یەلەکە خخا  بەرەد 

 .ەدە ببە پێش
 
 
 
 
 
 
 
 

یەالدێژدی ئەدەی لەدەس ما  دێ بخا ناسخاندن  جننا ەتەکخان  رژ مخ  کامەپەرەسخ    ی٢٢پێو س ە لە سا ەدەیەڕی 
کاماری ئنسالم  بنکە ن، هەر کەس چ  لەدەست دێ بنکا، ناڕەیی   خامخا  دەرببخڕ ن دژ بەم تخادینە دژە یەلنخنە، 

ک  ەک بێ، یینگ ئەدە ە ئەم مەسخەلە ە بە تخادینێک  مەی  بخزیننن د مەر  نننە نارەیی   دەربڕ ن  هەمودما  دە
 .با ناساندن  هەد ەکانما  چڕ بکە نەدە

 
 ی٢٢ئێمە دەک کامە ێک چاالکوین  سناس  د مەدەنخ  د رۆژنخامەدی  بخا ئەمسخاڵ کەمپە نێکمخا  دەیەڕ خسخ ودە بخا 

 ی٢٢د پێمخخخا  دی ە لە " اڵت  کوردسخخخ ا  ی رۆژهخخهدژی دیینیکخخخار  ده نگار بودنخخه ره دتودی بخخخه حخخه"یەالدێخخژ بە نخخخادی 
دی جارێکنت رۆژهەاڵت  کوردس ا  لە ال ە  کاماری ئنسالمننەدە بە دەرکیدن  ف وی ەک دیینی  ١٣٥٢یەالدێژی سا   

 .کیی ەدە د پێو س ە کاتا   بەم دیینیکار نە بهێدرێت
 

دە سەر هەست د شعودری تاکەکان  کخامە گە کە ئەدەی کە چ نادێک بەد  ادکیدنەدەی ئەم رۆژە دیبندرێت دەیەرێ ە
  چخخا  لەم ڕدددیدە دەڕدینخخن، هەمخخود ئەد نخخادینەی ئێخخوە پێشخخننارتا  کخخیدددە لە جنخخ  خا خخانن د دەکخخیێ بە رۆژی

دتودی  حخخه" ی لەسخەر دیبنخخدرێت بەاڵم ئخێمە لە کەمپە نخخ   ده نگابودنخخه ره به  د  خخاریییی  كوردسخخ ا  د رۆژی  منن  ماتخه
بەد قەناعەتە یە ش ود ن کە دەبێ کاتخا   بە دیینیکخاری " اڵت  کوردس ا  دژی دیینیکاری رۆژهه  ده ر بودنهنگا ره به

 سناس  د کل ودری د ئابودری د کامەاڵ ەت  رۆژهەاڵت  کوردس ا  بهێندرێت د بهێڵن خە ک  کوردس ا  لە ئاییدی 
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 .ەسەردی نەسەپێننسناس  د ئاییدی د کامەاڵ ەت  د کل ودر دی ژ ا  بکات د ش   ب
 

ئێمە هەد   خاما  دەدە ن نا ی اتی ئاشخکیی کیدنخ  جننا ەتەکخان  رژ مخ  ئنسخالم  ئێخیی  لە کوردسخ ا  د لەسخەر 
کخخخورد دەبخخخێ هاددەنخخخگ د . ئەد بخخخادەڕە ن بە هخخخاددەنگ  د هادهە وێسخخخ   دەتخخخویننن بە ئامانجەکانمخخخا  بگە خخخن

ەد خش مخاف  هە ە دەک هەمخود نەتەدەکخان  د خکە کنخان  هادهە وێست پێ لەسەر مخاف  ڕەدیی خخای دیبگی خت کە ئ
سناس  خای هەبێت د خای بەرێوەبەری داڵت  خای بێت، با کاتخا   بە دیینیکخاری کامخاری ئنسخالم  لە کوردسخ ا  

 .بێننن د هاد دەنگ د هادڕی با یە ش ن بە ئامانج بە  ەکەدە هەنگاد بادێنن
 

  م د شنن ننه یی من هن  کاتێک رۆژی ماتهبید  اڵدێژ به یه ی٢٢رۆژی  :محەمەد حەکیمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د ک خخخاتارتی ن د   کێک لخخخه دژی  خخخه  بخخخه     کخخخورده رنگاری د شخخخارش د خخخخاریییی یخخخه بخخخهاڵدێژ رۆژی  یخخخه ی٢٢رۆژی 
رکخید د  ر کوردسخ اننا ده تویی هێیش با سخه ژێی نادی خوی د ئا نندی فه  له  د ه، که ر یه کان  سه خوێنیێژتی ن میۆڤه

ر  سخه  نخه هێخیش بکه  ده حیه دی د ئاسخما  د بخه یه  لخه  سخ ودر دی کخه رکخید د ده  ێ کخورد ه دژی یخه  رمان  جنهادی به فه
 .کوردس ا 

 
کخود رۆژی خخاریییی  ده  د رۆژه بوی ئخه د ده  کییده نه  د رۆژه ریس   هنچ  دی با ئه به  دیم که ده ڵ ئه یه  رێزی  مننش له به
کان   سناسخنه  نه ال ه  ده دیخه اڵم به جنها  بناسنندریێت به   کاژی به کود کامه ش ده ده ره ده  ها کله دهر    کورد د هه یه
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کوردس ان       کورد له ری یه رێبه  که  ساته ش کاره مه د ئه   اندیده   د نه ناده  د ش انه ێک یوێ به هن  شێوه  به  ئێمه
 .نادیت  یینگانه  م مێژدده یوێ به  اڵت رۆژهه

 
،  بناسخێنیێت یۆر باشخ یه  ده رنگاربودنخه ی د به کخود رۆژی خاڕییخه م ده کخه ی ئای ز مخن پێشخننار ده با ئێوه  ده سپاسه  به

اڵتێک  نگی ش د د ک اتاری  سه ر ده ریمبه به  نله  د خارییی نه  ر ک  موباریه ر خه ش هه مڕۆکه    کورد تا ئه چانکا یه
 ..کاماری ئنسالمنندی

 
مخخن پخخێم دی ە دەبنخخت ی خخا  د یەرەرەکخخانى ئەد کارەسخخاتە یەدرە ە کە لە ریسخخ ندی کەدرەتخخی ن د  :ۆران پییااڵنىسیی

اڵت کە شخخ ودى کامخخارى ئنسخخالمى بە پێخخى یمخخارد ەدەسخخ درنخخدەتی ن کارەسخخات لە هخخاتنە سخخەر کخخارى رژێمخخى تخخایە بە
بەربەرەکخانى د خخاریییى د نوینخدنى  ئامیێکى یینس نانەد ریسخت دردسخت د بە شخنوەى د کخامن ى ئەرشخن  بکیێخخت د

دیس انە قارەمانەکانى ئەد کارەسخات د شخەرە نەخخوییریدە کە نخادى ف خویى جنهخادى لێنخا خەمە نخى بکخیێ ە دەرس د 
چەند ن لنکالننەدەى لە سەر بکیى د با ئەدەى نەدەکخانى دیهخاتود دەک دینە د بەشخێک لە مێخژددى درنخدەی دیینخی 

 .خاریییى نەتەدە ەک لە بنیى نەکە  د سودى لنوەریی کەری  د بەشێکى بێوێنە لە 
  

دەبنت لەم رۆژەدی هەمود سا ێک تێکخییى نەتەدەى کخورد بە هەمخود بنخید بادەر ەکخانەدە لە هەر کخوێنەکى ئەمخدننا 
هە  بە هی جارێخک کە با خا  دەکخیێ  خاد لەم رۆژە بگخی  د بە تخا بەت نادەنخدەکانى مخافى مخیۆڤ د نادەنخدەکانى 

لە منللەتخخخانى بندەسخخخت بە شخخخنوەى تەدیدى لەم کارەسخخخاتە ئایخخخادیر بخخخکەنەدە بخخخا ئەدەى ب خخخویننن ئەم  پشخخخ نوینى
 کارەساتەى کە سى ساڵ ی  یى بە سەر دی تێدەپەرى دەکو جنناسا د دژى نەتەدە ەک لە نادەندە نێو دەد ەتنەکا 

دنى دیسخ انى بێخو نە ە لە مێخژددى مخن پخێ دی ە ئەم رۆژە رۆژى خارییخارى د بەرنگخاربودنەدە د خو قانخ دی بناسخیى
 . ننەتەدەکەماندی کە دەبێخت بە ش نای ەکى یەردرە لە منژدددی بننودسننەدەد رێزى لێبگی 

 
 .ساڵد لە شەهندینى قارەمانى د بەشدیرینى بی اردەرى رۆژى بەرەنگاربودنەدەد خاریییى خە کى کوردس ا 

 
دینخه بخوده کخه مێژددێکخ  ددردد ەتەد نەکنخک لەسخ   ئێخیی   ەل  کخورد لخه کوردسخ ان  بندەی :ئەمجەد حسێن پەناهی

 د نێشێوه درییدەم مێژدده پڕ له هە ه لەدیکان  خای هەرەد هاتن  مافەخا   د بەربەبات با سەدرێژی له خ
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  خە کخێ ەکەر نخه یشخ نەد ڕددیدینخه کخه بخه ددیی ریپەکێخک لەده بنننخوه  ەدی یۆر رددیدی تاڵ د ناخاش  به خخاێ
ر کوردسخ ا  لخه ەرمخان  هێخیش بخا سخەرکیدنخ  فەالدێژه کخه ددیی دەی ی٢٢ت  ەئێیی  به یش   دژ به رژ م  پاشا 

رکێش  بخا ەشکەل .مانگه ناسییده ٣ری ەدیر دی به شەل  کوردەره له ناد کارد کامەم شەکه ئ دده بوە ننە  خامەال 
لخ  کخورد ەئخه تخوینن ی وده کوردس ا  کخه پنخا  دیبخریه لەرکیدن  هێزی پێشمەر کوردس ا  با به قول  خا ا  دەس

ره ەم شخەنگخاری ئەرەلوێسخت بەک هەنخگ د  ەک دەلخ  کخورد بخه  ەی بەاڵمکانندی ەر خاسخ ەرینبە  له بەنگ بکەبێد
یمودنخه مێژدد خه کخه ەم ئەکخان  ددیی خا خا  تومخار کخید ئەدەرسخێک  مێژدد خ  بخا نە شخدی دەمەنخاێ ئەده له پەدوب

  بخه ڕیێ مخن . .کیێخزی ئێسخ اما  د دیهخاتو شە ن به نمودنه بخا  ەبێت بنکە ن دەکەدە نایی پێومودما  شاەئێس ا ه
م ە انخه ئەر جنخادیی ک  فکخیی کخه هەکا  بخه هەمود هێزه سناسنەک  کوردس ا  به یش   هە م رۆژه دی خەبێت لدە

 . رین  کوردس ا ەرخادی  دژ به دیینیکە  به رۆژی خاریییی د بەرۆژه بک
 

 ٢4١١ی ئایاس   ١٧: دت  رێکه  -  ا   ری به ما په:  دهرچا سه
 

--------------------------------------- 
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 مان که وه ته دژی نه  ینی له توای خومه ی فه ساڵه ٥٨یادی   ستی مانگرتنی گشتی له به مه  به
 
 
 
 
 
 

 کوردس ا  اڵت  رۆژهه س ییتێژ ک   مان  هادپه دییی بانگه
 ما  که ده ته نه دژی  له  ن  خومه تویی فه ی سا ه ٣٢  ادی  له یش   مانگیتن  س   هب مه  به
 
 کوردس ا  دیینیکییدی داڵت ل  یه
 خویی  ده ته نه کوڕین  د کچا  
 هندی  شه ریی ربه سه ی ما ه بنه 
 کوردس ا  د ئێیی  د جنها  کان  میۆڤدۆس ه   ه کومه د کاڕ 
 

ل   دژی یخخه  ری کامخخاری ئنسخخالم  ئێخخیی  لخخه  ن  رێبخخه تویی جنهخخادی خومخخه ر فخخه سخخه سخخاڵ به ٣٢ڕبون   تێپخخه ی بانخخه  بخخه
  ما  ،بخخه کخخه ده ته کان  نه رۆ خخه  س لخخه ییری  کخخه اڵت  کوردسخخ ا  د قوربخخان  بخخودن  هخخه رۆژهخخه  ئخخایید اوییی کخخورد لخخه

 ؛ نه ال ه مه رکوت  هه    د سه ده ته ی نه س   تێکشکان  ئنییده به مه
 

ی  دییی مخانگیتن  یشخ   ئاریسخ ه بانگخه  ده  نییده  خه م رییه ی ئه اڵت  کوردس ا  له رێگه  مان  س ییتێژی رۆژهه پههاد
اڵت  کوردس ا  با  ی  رۆژهه مه ئه   ک  به الدێژ دی خه ی یه٢٢  له  کات د دیدیکار ن که  ک  کوردس ا  ده اڵن  خه کامه

ما  رچخاد  کخه  ماننه ی هادپه  پێشخننارکییده    خا خه م چخه ، ئه کییده بنی نه  له  ساته م کاره قورباننان  ئه  رێزییتن له
  ؛ بکه

 
 .ر خا ببوێی  ده  چودنه  کا  له الدێژ دی دێڕیی دیخس ن  ددکا  د باییره ی یه٢٢رۆژی   له -١
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نیکاری رژ م  کامخاری ئنسخالم  دژی دیی  رنگاری له ی به ف ه حه  رمانا  ببێ ه ی خه٣تا   ده الدێژه ی یه٢٢له رۆژی  -٢
 .ئێیی 

یڵخخاپ د (  قنقخخه ده)ک خولخخه ٥ی  الدێژ بخخا مخخاده ی یخخه٢٢دی  ی شخخه٩عات   لک  کوردسخخ ا  سخخه خخخه  دیدیکخخار ن لخخه -٣
 . ده کاننا  بکوژێننه رددناکا   ما ه

  بخه  کخه کوردسخ ا  اڵت  ۆژهخهر کان  سناسنه  رێکاییده د حنزب م رجه سه  له دیدیکار ن ، دی   اندریده م رییه له ر هه -0
  لخه   بکه یش   مانگیتن  دیدیی ما  که  ماننه هادپه دییی بانگه ڵ یه له نگ هادئاهه ش هادبه  اندنێک  رییه رکیدن  ده

 .کوردس ا  اڵت  رۆژهه  ک  خه اڵن  کامه
 

  اندن  رییه ندی ناده
 " س ییتێژی  مان  هادپه"

 کوردس ا  شاڕشگێڕین  کێ    ه
 کوردس ا  د مکڕیت  لنبییڵ  پارت 
 کوردس ا  د موکییس  د ئاییدی پارت  
 

 ٢4١١ی (ئایاست)ی ئاب ١٥: دت  رێکه  - کا   ری پننوسه ما په:  رچاده سه
 

--------------------------------------  

 
 

 کۆماری ئیسالمی  ی مرۆڤ کوژی رژێمی وه رچدانه الوێژ، ڕۆژی په ی گه٨٢
  

 !ئنسالم  کاماری با  نه!  س اند  ئه ینا  با  نه!  انهند ا به با  نه
 !کوردس ا  ری تێکاشه د در ا  ک  خه
 
سا    الدێژی ی یه٢٢)کوردس ا    ک  خه  به دژ  ن  خومه تو ال ئا ه ئا ننن  ری شه  هێیشه ف ویی  ی خ نه ده  سا ه  له

   ک خه تێکڕی   بودن  ئادیره د مالوێیین  د کاکوژی   رکوت، سه دیپڵاسنن، پال  شه سپێک  ده  که ،(تادی هه ی١٣٥٢
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 .پێنیی دیسه کوردس ا   ک  خه ر سه  به توند ش ی تاکمه ڕێک  شه بود،
 
  لخه   کو بخه بخود، کوردسخ ا   ک  خخه  بخه دژ ڕژ خم ی رینه رکوتکه سخه ت  سناسخه ی کخای وه م که  ه ک نه ر هه ، ف وی ه م ئه

    پخه چه د دت چخه د  یه به بێ تێک  حکومه  که بود،  اسا نش  له دددر د رس   په کانه ق  به ڕه بودنێک  ییڵ ڕیس ندی
 دتانخد  فه د ئخاییر د نخد به د ی نخدی   بخه کسخانناویی    ه د ئخایید اوییی نگێکخ  ده ر هه  که تێک حکومه. بود سای لێ
 ر سخخه  بخخه    میدددخانخخه ک  نگننخخه بێده د کپخخ  ،  گخخه کامه نخخاد رسخخ ان  په کانه سخخ ودر   ئه پشخخت  بخخه د  ده دی خخه  اڵم ده

 .پاند سه  دی ئێیی  یاشادیاش 
 

  لخه  کخه ری  وه هخه سخت ده  لخه دتا ا  ئخه تێک  جننا خه کوردسخ اندی  لخه قنخه فه ت  د ال خه  دیی شخه د شخێت خشان  خابه
  لخه ئخا نن  ڕی شه ف ویی  اندن  ڕییه ڵ یه هد م هادده دی ، ئه.  بوده  دێنه بێ دی  جنهانه م ئه ر سه کان  ده ته نه د یۆک 

.  یوللخه ر بخه  ڕیدی خه پال پال پنی ا  د نج یه کوردس ا ، با میۆڤکوژ  اا   خه ناردن  د  ن  خومه تو اڵ ئا ه   ال ه
 ن  سه حه ال مه رمان  فه  به. چود  رنه ده  کاکوژ نه م له رماننش ده ژێی بی ندیرین  ت نانه ته د پێ  بی ن کا ، پز شکه

 شخخنا، ، ده غخخه نه کان  شخخاره  لخخه ، درمخخێ ی٦0 ری شخخکه له دکات  ئخخه رۆک  سخخه ژید هنینخخه یه نگ رهه سخخه بیدن  ڕێوه بخخه د
 سخڕێژی ده ر به  دی ه ئادی نا  د یوند  ا  ده جێنان  ننش ه د فیۆشت  ک خه  به ڕ ا  شه دی لماس سه د درمێ هاباد، مه

 کورد خا  ی ڕۆ خه  خا  ده درێز ش تخه شخاری ی ند اانخه به  لخه هادکخات،.  اڵتانخه قه د ێقخاڕن ی نددد ا  ی دێنه ؛ یولله
 .کید تنیباری  دی د شه  له کیدنێک، دیدیا   د ده رخوێندنه سه هن  بێ به
 
  هلخ دی، نخاجوینمێیی ڕی دپخه  له کخورد، ری تێکاشخه ییری  هخه ئێسخ ا، تا هه ئا ننن  ڕی شه  اندن  ڕییه ڕۆژی م که  ه  له

 هند شخه د  پاده سخه دی ر سخه  بخه رینا  مخه سخزیی ئێخیی  ئنسخالمن  کاماری کان  یه دیده تیشادی مێشک رین  دیدده   ال ه
 لخخێ یناننخخا  ئنسخخالم  کامخخاری ناد خخاری رین  بکخخه عێخخیی ، کوردسخخ ان   لخخه ت تا بخخه به ری ، نخخده هه  لخخه  خخا  کخخیید ،

 .س انددد  ئه
 

 م ئخخه ییی  نه حاشخخاهه ل  یخخه دێنه کخخورد،  ک  خخخه سناسخخن  رۆکان  سخخه د نخخاکبنیی ڕد ک   خخه ددیی  بخخه ک  خخه تخخیۆری
 رین  سخه ت  تادینبار خه  انخدن  ڕییه  بخه ت باره سخه ئا مخا  منکونوسخ  دیدیخای نگخ  ده د مخیۆڤن  به دژ ی کوژ نانه شه ڕه

 .  ه ڕیس ننانه م ئه ی ده ره که ڕیست پشت دی،  کوش اره م له ئێیی  ئنسالمن  کاماری
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   به ئێیی  مافاوییی د در ا  ک  خه ر یه ئه ئێس ا ش ئا نن ، ڕی شه  اندن  ڕییه ی  ه ده سێ  له  یێده بودن  ڕ تێپه  به
  بخه  ک، خه چادتیساندن  با ڕژێم بێت، هه  ا  ئاش ناوییینه خاننشاندینێک  ڕێاس ن  ده ننایی جاریدجار ل  یه بانه

 ت  سودکا ه هن   له اڵت سه ده ڕیییتن  با  شنه چه م به د دیت ده دیر  له کورد سناسن  یر تێکاشه ی ڕۆ ه  ند چه یورج 
 .ناپارێزێت خا ئننسان  ماف  پێشێلکیدنێک  د
 

الدێژی  یخه ی٢٢) ن   خومخه ف خویی  انخدن  ڕییه سخا یۆژی  لخه ،  کخیددده دیژۆ ما  دییه بانگه م ئه دی ی سانه که د ئه  ئێمه
هندین   شخه  ت بخه باره د سخ نما  سخه  ک  کوردسخ ا  د بخا ڕیییتنخ  ڕێخز د خاشه ر کوش اری خه مه هل( تادی هه ی١٣٥٢

 : ننن که  ه یه کوردس ا ، ڕی ده  ڕێگای ڕییاری د دێموکییس  د ماف  میۆڤ له
ا دی دردپ ئخخه  لخخه - کخخات  ئێخخیی   بخخه ڕۆ ننخخوه ١٢ئایوسخخت کخخاتژمێیی  ١٩دت   الدێژ، ڕێکخخه ی یخخه٢٢ما  پێنجشخخهڕۆژی 

 کا  تنه د ه ده  ڕێکاییده ندین  کارمه د ئندیری خارین  موچه کیێکار، تێکڕیی  به کوردس ا   ک  ، خه ٩:٣4کاتژمێیی 
 ک خولخه ددد  ، هخه شخوێنێک د جخێ ر هخه  لخه کوردسخ ا  ی  گخه کامه کخان  توێژه د چخنن م رجه سخه د ت تا به رت  که د

 ردین  سخه د ڕییخاری ڕێگخای کیدددینخ  خت ینانبخه یڵکای ر سه  له یوڵ  پکه چه دینان  با مجار ئه. نن  ه ڕیبگه نگ  بێده
 ئنسالم  کاماری کان  ته جنا ه ی ده رچدینه په با ها رده هه. بهێنن جێ به خا ا  ت  دی ه ته نه رک  ئه ، کاننا  ما ه بنه

 ی١4 کخاتژمێیی  لخه ئێخیی ،  ک  خخه ی یینخهمافاوی د ئخایید اوییی ی ده بزددتنخه ڵ یخه ده کگیتود    ه  اندن  ڕییه با د
 . ده بکودژێننه خا ا  کاری شوێن  د ماڵ چییکان  ک خوله ددد ی ماده  به تاری ، کات   به د شه
 

 تو اڵی ئا خه ف خویی ی خ ننه ده سخا ه  له! ئێیی  بوردددی ینا   له الدین  د در ا پنادین  د ژنا ! ڕێز به هادداڵتننان 
  ی ده بله د ک اتاڕی دێوی لمبایی خاتا  ی در ا انه تێکاشان   به توینن ده  ش ئێوه کوردس ا ؛  ک  خه  به دژ  ن  خومه

 .  ربده ده ڕێگاتا  خا    له
 د ئخاییدی هخادیری نگخ  ده کوردسخ ا ،  ک  خخه خخاڕیییی رین  تێکاشخه شخان   بخه شخا  د ست ده ناد  له ست ده با ر  ده

. د ن سخخیه نه خامخخا  کخخان  پنیۆیه  ئامانجخخه  بخخه  شخخ ن یه د دتن رکه سخخه تا هخخه د  ن بکخخه ڵ تێکخخه  ده پێکخخه مافاویی مخخا 
 نگادی هخخه  بخخه مجار ئخخه.  سخخه به ئن خخی ی نخخدی  د  نجه شخخکه ئه تخخیۆر، کوشخخ ن، بڵێخخنن نگ کخخده  ه د  ده پێکخخه مودما  هخخه

 .بچنن پێش د ره به د، شڕهپێ د  شارس اننانه د د ماکییتنک ڕژێمێک  یرین  دیمه د دینا  با ، لێبڕیدینه
  ئوردپا - کورد میۆڤ  ماف  ی  ه کامه

 
 ٢4١4ی ئایاس   ١٥: دت  رێکه  - کوردس ا  پاست :  رچاده سه
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لی كورد  نگاری گه ره الوێژ رۆژی به گه ی٨٢ڕی  گه ی ساڵوه بۆنه  به  ڵه یاندنی كۆمه راگه
 هێرشی كۆماری ئیسالمی  دژ به

 
 
 
 
 
 

 بات  خخخه رخ  هادچخخه مێخخژددی  لخخه یی نخگ ك   خخه ڕه الپه ی ده ره بنیهێنخخه ده سخخا ێك، مود هخه الدێخخژی یخخه شخخ   دهه بنسخت
 م رجه سخخه ی كگیتودینخخه  ه د    ده تخخه نه نگاری ره بخخه ییتنخخ  شخخكڵ  دیتخخه ، ئێیینخخه كوردسخخ ان   ك  خخخه ی رییار اوییینخخه

 رمان  فخخه  بخخه  كخخه  ئنسخخالمننه كامخخاری كخخان  هێزه ی هرینخخ دیینیكه د ننزیمنخخ  هێیشخخ   بخخه ر رینبخخه به كوردسخخ ا ،  ك  خخخه
 ١٣٥٧سخا     الن  ئێخیی  لخه كوردس ا  پاش شاڕش  یخه.  ئاریده  هاته ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢   ن  له خامه دخای ریس ه
 .  گیێت هه خای مڵنن  خه د ره به نگاد هه    شێنه  به د  مژێت هه ئاییدی بای شنه كورت ك   ه ماده با توین 

 
  گای كامخه مود هه ر سه به خای ش  ره با    ن  خومه ری رێبه  به د توندره سناس  ئنسالم  كاتێكدی  له ، دمه ره سه د ئه

 سناسخخ  د ت  ال خخه كامه جموجخخا ێك  مود هخخه بخخود ر ك خخخه  كخخه ك  گا خخه كامه ك ده كوردسخخ ا  پاندبود، سخخه ئێیینخخدی
 م ئخخخه كخخخای  لخخه دتناوییی پێشخخخكه د سخخێكاالر ك   خخخه ده بزددتنه كخخخید، ده  رده ده ره پخخه خا خخخدی نادی هخخه  لخخخه شخخن  چه فیه

  نگخه ده بخودن  د تاوییی دی خه عه كوردسخ ا ، ی ده بزددتنخه ی دتناوییینه پێشخكه رۆك  نخاده.  انخدبود پێگه دی جموجااڵنه
 بخا دی چخ  كخورد،  ك  خخه ان ك دێماكییتنكخه  خویسخ ه  بخه  نشخ ن یه پێنخاد  له دێماكییتنك ك  یی ه فه له كا  جنادییه

 .كیی ده نه مول حه ته  ئنسالم   كاماری   ش ودی پێگه  تایه  اڵت  سه ده
 

  لخخه موسخخلما  ژنخخان   یوی خخه ی ده ئخخه ر بخخه له ننا تخخه  ده  ننخخه خومه   ال خخه  لخخه كوردسخخ ا  بخخا ری ریسخخه سه هێیشخخ  رمان  فخخه
 دیینیكیدنخ  سخ پێك  ده بخا رۆك نخاده بخێ ك  بنانو نخه د درۆ  لخه ی اتی ینیید ، د ل به  سنه شاری ی جامنعه دت  مزیه

   ال خخه  لخخه   ناحخخه  بخخه كوردسخخ ا   ك  خخخه دێمخخاكییتنك  د  ئاشخخ ناوییینه یوتخخاری. بود نخخه  د كخخه شخخ ێك  كوردسخخ ا ،
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 الد ییری  هه ی،د نێوه م له. كیی خوێن خڵ ان  ئنسالم  كاماری ركارهاتوی سه ده  تایه ت  حكومه د  ن  خومه پاسدیرین 
 ناچخار كان ، سناسخننه  هێخزه دێییی كورد  ل  یه. ر ریبه نابه ڕێك  شه قوربان   به بود  كوردس ا  بێ ادین   ك  خه د

 كامخاری ننزیمخ  هێیشخ  د ما  نخه ی شخه ڕه هه  بخه دژ    ده تخه نه د  كدیرینخه چه نگاری ره بخه مێژدد  ، بڕ ارێك   له بود
 حاكمخان  ڕفیۆش  شه  به دژ  كورده ل  یه دیی ره نگاری ره به ڕی یه سا وه الدێژ، یه ی٢٢  ربا ه هه.  بژێیێت هه ئنسالم 
 .ئنسالم  كاماری

 
 د  نجه شخكه ئه د سناسخ  ئێعخدیم  ئنسخالم ، كامخاری پادی دیسخه الت  سخه ده ر سخه به   خه ده سخێ  لخه ی اتی بودن  ر تێپه

 مێشخ  خا ه ژێخی ئخاییی    ویننوه نخه هێشخ ا كوردسخ ا ، ی ده بزددتنخه نێو  ن ده مه د سناس  چاالكان  كیدن  ی ندین 
  هاتنخه. ببخات نێخو  لخه كخورد  ك  خخه ی ئاشخ ناویینه د  ئایید اوییینخه یوتخاری د شخوناس د ده بكوژێنێ خه  باتخه خه م ئه

 كامخاری د ك خاتاری  بخه دژ دددریبخی سخا    لخه ئێخیی   ك  خخه ی دێماكییسخناوییینه د ئایید اوییینه ی ده بزددتنه ئاریی
  بخه دژ كوردسخ ا  ی ده بزدتنخه ی سخا ه سخ  بات  خخه  كخه لماندی سخه دیدی تخه  به ،"دی سه ی ده جواڵنه" نێوی به ئنسالم 
 پشخ نوین  دی،  خه ده بزددتنه م ئخه ر ان  جخه  لخه.  دی خه ره د   رحخه به باتێك  خخه ئنسالم ، كاماری ركوت  سه ت  سناسه

 خوێنخدكاری، د ن  ده مخه د سناسخ  چاالكخان  د   خه كامه  دینخه له د كوردسخ ا  كان  سناسننه  هێزه  له رچاد هب شێك  به
 ری ریسخه سه ی دێماكییسخناوییینه ی ده بزدتنخه ڵ یخه له كوردی  ك  خه ی رییار اوییینه ی ده بزددتنه مێژدد   ر ب  هادته

 .  ده كیده ئاشكیی  نوێ  له ر سه موی  هه با
 
  به كا  قامه شه ر سه له  قنه فه ت  د ال ه تابای شكاندن  د دی سه ی ده بزدتنه كان  سودره  هێڵه  له شێك به ریندن  ێپهت

  ده بزدتنخه م ئخه رچادی به شێك  به نگی   ال ه دها ره هه د"  قنه فه ت  د ال ه سڵ  ئه با ر  مه" دردشم  ی ده ددپاتكیدنه
 د    م مانخه بخێ د خویری  ده كخه ال ه له م هخه  كخه كخید خخاش  ده ئخه بخا ی رێگخه    شخێنه  بخه ،سخێكاالر زم  له  شنه چه فیه
 كان ، سناسخننه  هێخزه د كخورد دژی  بخه ئنسخالم  كامخاری هخییدی ژه  ی نخده پڕدپایه   ه ده سێ  له  ێنجیید هه دیومان  به
 كان  دردشخمه د دیكا  ره  خویس ه ی ده ددپاتكیدنه جال  مه كورد ش ، ده د كه ك  ال ه  له د  بگیێت هه  دره یه ش    ه قه

 ئنسخالم  كامخاری ی سا ه  ا  ده ی نده پڕدپایه ی پاشماده هێش ا رچ  یه ئه. خسا ره با ری ریسه سه ی ده بزدتنه با خای
 اڵم بخه ، مخاده ر دی ریسخه سه ی ده بزددتنخه  لخه شخدیر به  كان  خخه  له ندێك هه كول وری د  ن یه  له كورد  ك  خه دژی  به
 .  ئاریده  هاتاته  ردددیدینه م ئه ئاكام   له نوێ  ش نێك  لێك ێگه د ندی پێوه ی پڕۆسه یش   به
 
  ئنسالم  كاماری  ی درندینه هێیش  حكومكیدن  مه دێڕیی  د كه جارێك  الدێژدی، یه ی٢٢ ری یه سا وه منن كه  ه د س   له
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 م بخه دژ كوردسخ ا   ك  خخه    ده ته نه نگاری ره به  له رێزییتن پێو س   د ی كه ده هبزدتن د كوردس ا   ك  خه دژی  به
 كامخاری ركوت  سخه ت  سناسخه  بخه دژ كخورد  ك  خخه مادری جخه د ن  ده مخه د سناسخ  بات  خه ر سه له  پێو س ه ، هێیشه

 د ری ریسخخخه سه ی ده بزددتنخخخه ڵ یخخخه لخخخه بات  هادخخخخه د هادپشخخ   پێخخخدین  ره په هادكخخخات.  ده  نخخخه بكه خت جخخخه ئنسخخالم 
 تانوپای كاندن    ه هه پێناد  له  مێژدد نه ك  پێو س نه كوردس ا ، ی ده بزدتنه با ئێیی   ك  خه ی دێماكییسناوییینه

 . ئێییندی دیهاتودی د ئێس ا  له دسارپساد هه د ك اتاری
 

 كورد ل  یه ی رییار اوییینه ی ده بزدتنه دێت ركه سه
 ئنسالم  كاماری س   ره په كانه رژ م  با ما  نه د ر  مه
 

 ئێیی  كوردس ان  تكێشان  حمه یه شاڕشگێڕی ی  ه كامه
 

 ٢4١4ی ئایاس   ٩: دت  رێکه -اڵت  ری ئاسای رۆژهه ما په:  رچاده سه
   

---------------------------------------- 
 
 

  جیهادی  فتوای  ركردنی ده  ساڵی مین سیهه  حدکا،له  سیاسیی  ری فته ده  ی یاننامه به
 كوردستان  ڵكی خه  دژی  له  ینی خومه

 
 
 
 
 
 

 !كا  ڕێزه به  هادننش مانه
 !كوردس ا   ئایید اوییی د باتگێڕ خه   ك  خه
 !كا  ردۆس ه شه به   ه كامه د كاڕ
 

http://handeran.files.wordpress.com/2010/10/pdkilogo.jpg
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 تندی پاشخا ه  رێژ مخ   دژی بات خخه  هلخ  كخه ئێخیی   كوردسخ ان   دێمخوكییت   حنزبخ  ، ی كه ده پێشخڕه  حنزبخه د كخورد  ل  یه
  نیخ  بخه  قوربخانن  لێك یخه دی، باته خه م ئه  دپێشبیدن  ره به پێناد  له د   ه هه  پیشنگدیری د درێژ د دددرد  ك  ریبیددد ه

  هێنانخخه  نخخوییه  بخخه دی،  خخه مانانه قاره  باتخخه خه م ئخخه  ی ده پێشخخه  لخخه د چخخاالك یۆر ئێییننشخخدی  الن  یخخه  شاڕشخخ   لخخه ، دیده
  ماف  بخه كخورد ش  ل  یخه د  دێموكییس  د  ئاییدی  به ئێیی   ری رینسه سه   ك  ددی خه له  كه  دێموكییت   رێژ مێك   ركاری سه
  نخدین  رێبه  ی٢٢  لخه شخا یی ڕه مخه حه  ئخایید    دژی د  ل  یخه  دژی  رێژ مخ  نجام رئه سخه تا د كاشا تێ ، بێ شاد  خای  دیی ره

 . ده پێچیی ه ئێییندی  له  نشاه  شاهه  رێژ م   تاماری د رددخا تاد دی هه  ی١٣٥٧  سا  
 
  رێژ مخ   چ  كخه بگات،  دیكان  ره  مافه  به بود هنویدیر كورد  ل  یه دی، شكادیره  ڕ نه ریپه م ئه  دتن  ركه سه   نێ  سبه  له

  لخه تا ره سخه د كخید  مخافاوییه  ده تخه نه م ئخه  دژی  پنالنگێخڕی  بخه  سخ   ده ، ئنسخالم   كامخاری   ش ودی یه اڵت سه ده به  تایه
  بخه دی ڕه شخه د لخه  كخه پاند سخه دی شخاره م ئه   ك  خه ر سه به  خوێناد    ڕێك  شه  سنه  شاری  له  تادی هه  ی١٣٥٢  درۆیی نه
  ما  هه  ی لێوه خاكه  ی٣١  له چود نه  پێ  یۆر ش  كید، خوێن  اڵ   شه  ا  مانه قاره  شاره م ئه   ك  خه  له ر فه نه دی  سه

 .كید سای  ی ده غه نه  ڕی شه سا دی
 

  ده  نننه خومه  له تاری   دكات  ئه  س ان  ده كاربه  ڵ یه له دتودێژ د تاری  با ڤد ده ند ن چه  ناردن   به دێموكییت  حنزب 
 ، كێشخخه د ڕ شخخه  لخخه دددر د  ئاشخخ ناوییینه  ك   ه شخخێوه  بخخه دی  دڵ هخخه  یۆری ه خخد،... د در سخخه ن  به د ریخخا  بایه تخخا  بگخخیه

 اڵم بخخه دی،  د   هخخه   ه كێشخخه م ئخخه  ری سخخه چاره  هنویی بخخه د سخخ ا  ده كاربه  ری یه نخخه ر بخخه  بااتخخه كخخورد  ل  یخخه  كان  د سخخ ه
   ك  خخخه  ی عاداڵنخخه دید ره  د سخخ    دیبننكیدنخخ  بخخا  ێنا  هخخه نگاد هخخه د رچادییتن بخخه له  بخخات   لخخه رێخخژ م  ده دیخخخه به

  رمان  فخه   اندن  رییه  به   ن  خومه تاد دی، هه  ی١٣٥٢  سا    الدێژی یه  ی٢٢  رۆژی  له د لێدی  ڕی شه  پڵ  ته كوردس ا ،
  ڕێك  شخخه  د سخخ ه  ئخخاییدی د مخخافاویی  ده تخخه نه م ئخخه  كان  رۆ خخه  مخخا   د ینخخا   كیدنخخ   اڵڵ حخخه د كخخورد  ل  یخخه  بخخه دژ جهخخاد

 . دیمه رده به جاریدجاردی  ی شێوه  له ئێس اش تا  كه پاند سه كورددی  ل  یه ر سه به  ری رینبه نابه د خوییرید نه
 

  ری ده كوردسخخ ا    ك  خخه مود هخه  دژی ریسخ ندی  لخه اڵم بخه ، پخاده  ڕی شخه  بنخانودی  بخه  كخه  خدی كه رمانه فه  لخه   ن  خومخه
 دی رمانخه فه د لخه. د  بكخه  ڕێ ده كوردسخ ا  د ره بخه تخا دی  خخای  دین   ڕه پخه د كا  كخدیره چه  هێخزه  هبخ  س ودری ده كیدبود،

  كوردسخخ ان   دێمخخوكییت   حنزبخخ  د دینخخا دد رۆژ د نخخوێژ  لخخه یینگ خخی د  رع  شخخه  ركێك  ئخخه  بخخه  كخخوردی  ل  یخخه  ركوتكیدن  سخخه
 م ئه  ی چویرچێوه  له.  اند رییه  شاده  وه هه ، كوردس ان    ك  خه  كان  هئایید ن د ماف  رێگای  باتگێڕی خه  حنزب  ئێیی ،

 ،  ن  خومخخه  كخخان  مارییژه ده د  سخخاد لكه  ده  ڕه پخخه د رێخخژ م  كان  ردیخخخه په د  پاشخخ ه  هێخخزه  كخخه بخخود دی  خخه یی مانه  رمانخخه فه
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     رمانخخده فه ژێی لخه رێخخژ م  كان  كیێگنییده بخه  هێخزه. كوردسخخ ا   د سخ   مخخاف د بێخد فا    ك  خخه ر سخخه  كخیده هێیشخنا 
 هخن   لخه د كوردسخ ا    ك  خخه  عخام  د  تڵ قخه  دی خه سخ نا  ده ،  اا   خه ك ده  رعێك  شه  قایی  ت  هادڕێنه  به میی  چه

 .پاریست نه س نا  ده  نامیۆڤانه  ك   ه ده كیده
 
  اا نخدی خه  كان   نخه قنقه ده نخد چه  محاكمخه  ددیی  به كورد ا   تادین  بێ  الدی دی  سه دی، رمانه فه د ئه  ی چویرچێوه  له

 ر یخه ئه  خن، ده ده  ا  سخێدیره  لخه  ئێمخه  كخه  بخوده  ده ئه   ه میۆڤانه  دژی  ده كیده م ئه با   اا   خه  پاسادی كید، ئنعدیم
 . ش ود  یه خا ا   سزیی  به بود  تادینبار ر ش یه ئه د شت هه به  چنه ده بود  بێ ادی 

 
 !كوردس ا   باتگێڕی خه   ك  خه
 
  با مل  ا  كان  باتگێڕه خه  هێزه د كوردس ا    ك  خه  بوی ه ده كوردس اندی، ر سه به  ییڵ  دتای ئه  ك  دی ه هه د ش كه  له
 د ئخخایی   ك  خخخه  ده شخخننهخا  بخخه  كخخه   بخخده  دژی  لخخه  نگاری ره بخخه  بڕ خخاری  خخا  ریكێشخخن،   خخه نامیۆڤانه  ژێناسخخا ده م ئخخه

  كوردسخ ان   دێمخوكییت   حنزب  مود ا ، هه  ی ده پێشه  له د  كان  سناسننه  هێزه  تن  ری ه رێبه  به كوردس ا   تیس  چادنه
  یبنخیدڕی  له ردد ندریدێكدی،  ه رییه  له دێموكییت  حنزب . بژیرد ڵ هه نگار نا  ره به  رێگای  دیته م دددهه  رێگای ئێیی ،
  هێیشخخه د ئخه ر رینبخه به  لخخه  كخه  انخد ری گه  رمانخه فه د ئخخه  سخ   به مه  ی ده رددنكیدنخه  دێخخڕیی كوردسخ ا ، د ئێخیی   یشخ ن 

 سخخت ده  كود بخه ، نخابێ سخلنم ته ك نخه ، كوردسخ انه   ك  خخخه  اڵچاكیدن  قخه  سخ   به مه  بخه  كخه دی  خه دڕندینه د  نامیۆڤانخه
 .كید  پێ  س   ده ر هێیشكه  هێزی  دژی  له  نگاری ره به  ڕی شه  شنه چه م به د  ئایی انه  بات  خه د  نگاری ره به  دیته ده
 
  هێزه  ری  كه په  له ر كار گه  بیی یه  ا  ده  شاندن  ده د  ریه پێشمه  هێزی  ی ئایی انه  نگار   ره به د ڕ شه مانگ  سێ پاش له

 د  ناسخخییده  مانگه سخخێ  ڕی شخخه  بخخه كوردسخخ اندی   ك  خخخه  بات  خخخه  دتخخ  ره  لخخه  هكخخ رێخخژ م،  كخخان  دره بێ  تكاره جننا خخه
 بخخا تخخدی ڕه بنه  لخخه د كوردسخخ ا    ك  خخخه  ڵ یخخه له  ده ئاشخخ بودنه بخخا ت ردی خخه  بخخه   ن  خومخخه ، هێخخزه م ئخخه  بودن  شخخپییه

 كوردسخ ا    ك  خخه با  ری  وه یه خه  ی٢٦   ام  هپ كوردس ا ،  ی ریه پێشمه  هێزی  مارۆدین  یه د  كان  هێزه  ی ده رێكاس نه
  لخه   خه ئاماده د ئخه د   انخدده یه تێ خخییپ د ا  ئخه دخوییی ، بخه د یی  ناحخه  كخه كییبخود  ده به  ئاماژه دی  امه په د له. نارد

 كوردسخخ ا ،  كان  نهسناسخخن  هێخخزه  دێخخڕیی دێمخخوكییت  حنزبخخ . بكخخا ر سخخه چاره كوردسخخ ا   ی له سخخه مه  ده دتخخودێژه  رێگخخای
  ی٢٦  رۆژی دی ریسخ    لخه.  انخد رییه كوردسخ ا    ك  خخه  كان  مافخه  ی ئاش نانه  ری سه چاره د دتودێژ با خا ا      ئاماده

  كخان  هێزه  شخكان   بخه رێخژ م  دخای ریسخ ه  ئێع ییفخ  د  ك خخه  ی مانانه قاره  نگار   ره به  دتن  ركه سه  رۆژی ر،  وه یه خه
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د  یینخگ  كوردسخ ا  رۆژێكخ    ك  ر خخه بخا سخه  رسخ   په كانه  هێیشخ   ك رۆژی الدێژ ده یخه  ی٢٢ر  یخه ئه  ا خهب ر هخه د،بو
  كخخان  هێزه  چاكخخدیهاتن  به  رۆژی ر ش  وه یه خخه  ی٢٦  ، رۆژی كوردسخخ انه   ك  خخه  ریی   بخخه  بات  خخه  سخخ پێك  ده  خخا  
 دی ئێمخخه  ل  یخه  ی قاوییینخه حه  بات  خخه  مێخژددی  لخه یی نخگ  رۆژێكخ  ك ده  با خه ، ه خ باته خه د ئخه  دتن  ركه سخه د رێخژ م

 . ژمێیدرێ ده
 

 !كوردس ا   ئایید اوییی د د ست ماف   ك  خه
 

 ٣4 د لخه.  ڕێ په ده تێ كوردس ا    ك  خه  دژی  به   ن  خومه  جنهادی  رمان  فه ر سه به  ساڵ  س  ، مساڵ ئه  الدێژی یه  ی٢٢
 دی باتخه خه د ئخه  پێشخ  بیدنه پێناد لخه  نیخ  بخه  یمودن  ئخه لێك یخه دیدی ره د  رییی بخه  باتێك  خخه  له  ئێمه  ل  یه دی سا ه

 د  ی نخدین  د كوردسخ ا    ك  خخه  لخه ییر هخه  خا  ده  هندبودن  شخه  نیخخ   بخه  یمودنانخه ئه د بات خخه د ئه ، هێناده ست ده ده
  ی نجه شخكه ئه جخار  خا  ده  تودشخ   ی ی ندینننانخه د ئخه.  بخوده دید تخه  د كخه  ری تێكاشخه  ی رۆ خه ییری  هخه  ربودن  ده ربه ده
 ئاییدبودننخخا ، د ر اندی سخخه به پاد دیسخخه  حخخوكم   درینخخ  ده  دیدبودن  تخخه پخخاش ت نانخخه ته د كخخیید   دینخخ  ره د     سخخ ه جه

   ك  خخه  لخه س كخه ییر هخه  خا  ده  بخه ، ده ته ماده ر ا  سه له ردی هه  دینننه ره د     س ه جه  نجه شكه ئه م ئه  كان  دیره شوێنه
  ڕی دپخخخه له د  ت  ر با خخخه غه  داڵتخخ   لخخخه كخخخار د س كخخه  لخخخه دددر د  هێشخخ وده  جێ بخخخه خا خخخا   ننشخخ مان  د یێخخخد كوردسخخ ا 

  منشخخه هه  ری رێبخخه ك ده اڵم بخخه ، بخخوده  نانخخهیمود ئه د ئخخه  نیخخخ  د ژ خخن ده ری دی ربه سخخه  ڕی دپخخه له اڵم بخخه  ئنمكانخخات  بێ
 كخورد  ل  یخه   ێ بخه ،"بخدی ش ئایید نخه د ئه  نیخ   بێ ده  بوێ  ئایید   لێك یه"  ت  رمود ه فه قاسملود ددك ور ی ندددما 

 .بدیت نیخ ی اتی ش ده هل كانندی ئایید نه د ماف پێناد  له   ه ئاماده د  دیده  ی ئایید نه د ئه  نیخ  اڵ، ئاده  دڵ د فندیكار
 سخ نا  ده ننشخ ماندی  لخه  رییی بخه پێنخاد  لخه كورد  كان  باتكاره خه  هێزه تاد دی، هه  ی١٣٥٢  الدێژی یه  ی٢٢  له ر یه ئه

   ك  خخخه  اڵن  كامخخه  پشخخ نوینن   بخخه خا خخا   لێهخخاتود   د  سخخویرچاك  دی  دینخخه مه د لخخه د  كدیرینخخه چه  نگار   ره بخخه  دی خخه
  سخا ڕۆژی  لخه ریبیدددشخدی  سخا   ٥  له كید، تامار  لێهاتود   د  ت  ئایی ه  له یمودننا  ئه  ا  ده د دی ننشا  دس ا كور
 د دددكخخا   دیخسخخ ن   بخخه كوردسخخ ا    ك  خخخه دێمخخوكییت،  حنزبخخ   دییی بانگخخه ر سخخه له د قاسخخملود ددك خخور  هندبودن  شخخه

  تن  یی خخخه ناڕه كخخخود ده ، د كخخخه  تن  یی خخخه ناڕه  خخخا  ده  ربڕ نخخ  ده د كاننا  ما خخخه  چخخخییی  ی ده كوژیندنخخخه  بخخخه د كاننخخا  باییڕه
 د لخخه د  كخخیدده  پخخێ سخخت ده بات خخخه  لخخه  ا  د كخخه  ك   ه شخخێوه ه خخد،... د رسخخنودر سه  كاسخخبكارین  ژنخخا ، ماماسخخ ا ا ،

 .شدیر  به تدیبا خه د  له  ك خه  له یۆرتی  ك   ه ژماره د چاالكن د سویرچاك شدی  دینه مه
 

   ك  تێچود ه  به  رۆژه ر هه ، دیماده د س ا  ده س ه ده كوردس اندی   ك  خه  چاكدیهێنان  به  له  كه  ئنسالم   كاماری  رێژ م 
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  بخه اڵم بخه كوردسخ ا ،   ك  خخه  بات  خخه  نێوبیدن  لخه د الدییكخید   سخ   به مه  بخه  نخوێ  پنالنێكخ   دیتخه ده ست ده  ده یۆره
 د  ده كیێنه ده  ڵ پودچه ك  ه  ددیی له ك  ه رێژ م  كان  پنالنه  ده كوردس انه   ك  خه  اڵن  كامه  در ا    های به ، ده شننهخا
 .ئاد ر سه  بڵق   بنه ده
 

 !كوردس ا   د س   ماف د ف ره شه به  اڵن  كامه
 
 دی ئه كید، ده  بات  خه  دژی  له د ناسنبود  ی رێژ مه م هئ  ت  ماهننه كوردس ا    ك  خه ننا ته دپێش، مه له  ساڵ ٣4 ر یه ئه

 بخا  كود بخه ئێخیی ،  ری رینسخه سه   ك  خخه بخا ننا ته ك نه  رێژ مه م ئه  ئننسانن   دژی د  دتودینه ددیكه  ت  ماهننه ئێس ا
 . دتوده ركه ده تنش میۆڤا ه   گای كامه

 
  م ئه  كه بود ئێییندی  له  كاماری رۆك سه  م   ه ده  دری ده   بژیردن  هه  شانای ، ئاماژه  جێ  د یی نگ  ردددیدی ددی نن

 ، ده بودننخه كسخا  نا ه د بخود  نادێموكییتنخك  های بخه  ده ئێیینخه  كوردسخ ان   دێمخوكییت   حنزبخ    ال خه  له   بژیردنه هه
 د  لخه  شخدیری به  با خه ر هخه ، كخیدده س ننشخا  ده  كامخار   رۆك سخه ناد به با  خای  ی ماره رێژ م  كه یوتیی د كیی با كوت

 .دی م  ه قه  له مانا بێ  به  ی  بژیردنه هه
 
  ڕێوه بخه دپێش مخه له مانخگ ددد  بخه نێز خك  كخه  ركامار   سه   بژیردن  هه  شانای منن  ه ده  ئاكام    اندن  رییه  ددیی  به

  له س كه منلنانا   به د  ده قننه ته هاتود، یی ه ده   ك  خه  اڵن  كامه  نگاویردددی په  قنن  د  ت  یی ه ناڕه  پالێك  شه چود،
 دننخادی   ك  خخه مود هخه  یخوێ   بخه خا خا   بێزیر   د  ت  یی ه ناڕه  هادیری د كا  قامه شه ر سه  رژینه رێژ م  به دژ  ك، خه

 . اند رییه
 

 !كا  ڕێزه به  هادننش مانه
 

  خا  ده د كورد  دژی  به جنهاد  رمان  فه  ركیدن  ده د  ڕیس ننه نێوه  ده سه  رێژ مه م ئه  ودن ركارب سه له ساڵ ٣4 پاش ئێس ا
  بخویری  لخه م هخه د  نێوخخا    بخویری  له م هه كوردس ا    ك  خه  بات  خه  ده خاشننه  به ، له یه م ئه  دژی  به  د كه  پنالن 
 رۆژ  ڵ یخه له رۆژ ئنسخالمنش  كامخاری  رێژ مخ   ی قننه ریس ه  ت  ردی ه د  چوده پێش ده ره به رچاد به  ی ڕیده به  دی ده ته نێونه
 ڵ یخه له  رۆژینخه رێخژ م ، دێ كخه رده ده كانخدی  نه ده ته نێونه   خه كامه د كخاڕ د جنهخا  د ئێخیی    ك  خخه  رچادی بخه  لخه ی اتی
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 بخا  نای پخه  كخه ك رێگا خه ننا تخه ش،  یینانخه قه م ئخه مود ههخ  ری سخه چاره بخا د  بخێ ده دڕدد ره بخه كا  جاریدجاره   یینه قه
  شخخێوه م ئخخه.  ئخخایید اوییه د ر تێكاشخخه   ك  خخخه  ی حشخخنانه ده  ی نجه شخخكه ئه د كید  ی نخخدین  د كوشخخ ار د ركوت سخخه  بخخیددده

 منن سخخنهه  لخخه  ئێمخخه  با خخه ر هخخه ، كانخخه  یینه قه تی ن دره یخخه  ری پێكهێنخخه  باخخخای رێخخژ م  ی بنیدباچودنخخه د دت  سخخوكه هه
  ئخایید اوییی  ل  یخه  بخه   رحه ده ئێیی   ئنسالمن   كاماری  رێژ م   ی  ه تكارینه جننا ه  رمانه فه م ئه  ركیدن  ده  سا نادی

 حكودم مخه یئێییند  ری رینسه سه  له ئایید اوییی   ركوت  سه  ڵ یه له  ندی پێوه  له رێژ م  ی د كه  كان  ده كیده مود هه كورد،
  ر   ماده جخه  بات  خخه  لخه  پش نوین  د بڕ ن رده ده  ردددیده م ئه  هندین  شه  ی ما ه بنه ڵ یه له خاما   رد   هادده د  ن كه ده

  ئێمخه.  ن كخه ده كاننا  تننخه دی ه ته نه  مافخه د  دێموكییسخ  ، ئاییدی  س هێنان  ده به  س   به مه  به ئێیی    ك  خه  اڵن  كامه
  بخه  كان  باتگێڕه خه  رۆ ه  له س كه ییری  هه  ت   نه مه د نج ره د كورد  رین  تێكاشه  رژیدی   ناحه  به  خوێن   كه د ننا ن

 . مانه نه  به حكودم مه  ئنسالم   كاماری  رێژ م  نجام رئه سه د  ناچێ فنڕۆ
 

 ئێیی    ئنسالمن  كاماری  رس   په كانه د ر ركوتكه سه  رێژ م   بڕددخێ
  د ك اتاری د م س ه  دژی  له ئێیی   الن  یه  ی ئایید اوییینه  بات  خه  دێ ركه سه
 

 ئێیی   كوردس ان   دێموكییت   حنزب 

  سناس   ری ف ه ده
 

١٣٢٢ - ٥ - ٢٧   (٢ - ٢ - ١٩44٩) 

 
 ٢44٩ی ئایوس   ١٩: دت  رێکه  -کوردس ا  مند ا :  رچاده سه

 
------------------------------------ 
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مین ساڵروژی هێرشی  الوێژ سیهه ی گه٨٢ی  بۆنه  به  ڵه ندی كۆمه ی ناوه یامی كومیته په
 ر كوردستان رژیم بۆ سه

 
 
 
 
 

 ئخخادی  لخخه د ر دبخخه مه له سخخاڵ ٣4.  كوردسخخ انه ر سخخه بخخا  ن  خومخخه هێیشخخ  رمان  فخخه رچخخودن  ده سخخا یدژی الدێژ یخخه ی٢٢
 دیدی تخه ببود، نخه ڕ تێپه دەسەالت  ن  مه ته  له مانگ ند چه  له پ ی هنش ا کە کاتنکدی لە الم ئنس كاماری رۆژێكدی،

 ،  باخات ڕ ا  یخه ده دی  كورته  ماده د له تویننبودی د مابود جێ به بای منییت ك ده  شاده رژ م   له  كه ی ئنمكاناته د ئه
 خا خا  شاڕشخ  كان  دته سخ كه ده  لخه  انو سخت ده  كخه بێنێخت  ا كار بخه كوردسخ ا   لخه رێك ماده جه ركوت  سه پێناد  له

 .بن بەهیەمەند
 

  لخخه رییخخاری  ی مانگخخه نخخد چه ك   خخه دره ده  كخخه ئنسخخالم ، رژ مخخ  شخخااڵدی ر بخخه  دتخخه كه رجێكخخدی لومه هه  لخخه كوردسخخ ا 
  رێكاخییده كخید، ده چاالكنا   اییدینهئ كا  سناسنه  حنزبه. كید ده  جیدبه ته د نا  هله په رژ م  د ك اتاری ندی كاتوبه

 رك  ئخه ری، ماده جخه بات  خخه م  رهخه به شخاریكان  كا  شخاره  لخه ندێك هه  له ییت، ده شكڵنا    درده  درده كا  ننه ده مه
 ات   حخه دیدی تخه چخاد  لخه ت جننا خه د جخورم ی رێخژه ییتبود،  ده س ه ده  به  كنا  خه ی رۆژینه كاردباری بیدن  ڕێوه به

 د كیدبخخود یخخاژۆی ره د پێشخخیه خالقنات  ئخخه د نگ رهخخه فه.  شخخ بود یه خخخای م  الننكخخه  بخخه ،  گا خخه كامه م ئخخه ریبخخیدددی
 ی ده كیدنخه سخارێژ با ری ماده جه ت  القنه خه د ئنب كار یە ش بو، باال ئاس ێک   به یش  ، سناس  شعودری د دشناری

 هێشخخ بود، جێ  بخخه  گا كامخخه ی سخخ ه جه ر سخخه  لخخه دی هلخخه په اڵت  سخخه ده  كخخه ی نخخهییما د ئخخه د كا  تنخخه اڵ ه كامه   سخخاره خه
 .دیییتبود  گای كامه ری رتاسه سه  شاڕشگێیینه دق  شه شورد د دۆس   ئننسا  س   هه د كار  دتباە كه
 
  درده كیی، پێده س نا  هه ر دی ریسه سه ئاس    له د كوردس ا   له  كه ی تیسنانه مه د له رین  مانکاتدی،ننگه هه  له اڵم به

 نخدی ، ڕێبه ی٢٢ ر ن  ریپخه پخاش كخان  رۆژه م كه  ه  له ر هه  ش ود، یه اڵت سه ده  به  تایه رژ م . دەسەند پەرەی  درده

http://komalah.org/index.php/ragayanden/7578.html
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 منن كخخه  ه پێشخخ یی مانخخگ چەنخخد.  دیبخخود ننشخخا  ر ماده جخخه  بخخه خخخای قننەی ریسخخ ه ئامخخانج  د سخخت به مه دیێخخوی هێمخخای
 كێشخان  ننشخا  د ت خخه د شخه ره هه یێخیی، پخنال  كیدبخود، خخوێن اڵ   شخه  سخنه شخاری  لخه  كنا  خخه دیئایی هاری به
 سخخ   ره په كانه كان  پاشخخماده  لخخه پشخخ نوین  د سخخت ره په كانه  ییدپخخ  د تخخاقم كیدنخخ  هێز بخخه د پشخخ گنیی دیم، رده بخخه
 رژ م،  به ر سه كدیری چه  ی بنكه یریندن  دیمه د كید  گنیجێ رێگای  له كا  شاره ییی فه كیدن  من نائه ت ، یا ه به ره ده
 .چیپاند بود دی كوردس ا   ك  خه یوێ   به بود ، رێدی  له  كه ی تیسنانه مه د ئه شودم     یی ه  مانه ئه دیدی ته
 
 خسخ ه دە خا  سخ اندیکوردد نخادخای کە كاسخپانەی نخدد كه د كارشخكێن  م ئه  دیدی ته ریی ره سه   ه كامه دی  رۆژینه د له

 بخخا خەلخخک جەمخخادەری بکخخات ئایخخادیر بخخود  رێخخدی له  كخخه ی تیسخخنانه مه د ئخخه د لخخه  ك خخخه دی ده د   هخخه رێگخخای، سخخەر
 ئنسخالم  رژ مخ  كخه ك  خه ریده ر هخه  به. بكات  ئاماده دیبود رێ لە کە هێیشێک بە بەرینبەر خاریییی با موقادەمەت

 د دەکخید ی خادی كوردسخ ا  ر سخه بخا هێخیش تیسخ  مه كخید، ده دتی پ خه ئێخیی   ی د كخه كان  شوێنه  له خای پێ  جێگا
 نخد چه  لخه  تیسخنه مه م ئخه.  دیدەپاشخ  ئنیینخ  هەمخود بەرە بەرە کانەپەرەسخ   د ئنسخ بدید شخ  ره ری سخێبه هادکات

 ،بود"یلله ردح ننا ته ر بهرێ یلله، حنزب ننا ته حنزب" ددرشم   كه  ده كاته د له ر هه  شاد رژ م  رددخان  پێش مانگ
 .دەبنس یی کاتەدە د له ر هه ب  یهه مه ش  ره ئنس بدیدێك  پێ  نگ  ده د كیی پێده س   هه یما ، ر سه دێیدی  به
 

 كان  پالنخه  لخه بخود شخێك به  كود بخه بود، نه ك وپڕ رددیدێك  كوردس ا  ر سه با رژ م ی١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢ هێیش 
 كید    كه مل با ر و ریپه ری ماده جه كیدن  ناچار د ئێیی  شاڕش  تێکشکاندن  س   به مه  به  هادبنیین د  ن  خومه

  نخه د كخار  ده دتخه كه خێیی خ   بخه  ركوت سخه ی تخایه ماشخێن   كخه بود   ده ها ه م به ر هه. دی ئنسالم  رژ م  ر رینبه به  له
 ری شخه  لخه كخید  پێشخوییی  بخه. ئامخانج  كیینخه كا  تنخه اڵ ه كامه  ده بزدتنه دیدی ته د كود به كا ، سناسنه  هێزه ننا ته

 دیخسخت، كاننا  كیێكار خه شخوری د كخید  منلن خار زه ئێییننخا   گای كامخه دیی هخه د ش كخه ننا تخه  نخه عێخیی ، د ئێیی 
  ییدپه ری ف ه ده ننا ته  هن كید، ر شه  كان  ره به ی دینه ره كاننا  كیێكاره د خست كار له کاخانەکاننا  یۆربەی  كود به

  لخخه بێكار خخا  د نخخارییی كیێكخخارین  دیخسخخت، یینكاكاننخخا  دیدی تخخه  كود بخخه ، ده كخخاكیده یینكاكخخا   لخخه كاننا  سناسخخنه
   مخه توركه  د خویسخ ا  ر سخه  كخیده هێیشخنا  ، یوللخه رێخژی سخت ده ر بخه  دی خه تاری  د ها  ئنسفه د ل  نزه ئه ر نده به
. مالەکاننخانەدە یاشخەی خزینخد اننە د کخیی   ەخسخنی دی، ش ره چارشخێوی ژێخی د کید ژنا  بە ەتنا سوکا  حیی، سه

 دیدی تخه ی ده سخ اندنه ئه سخ   به مه  بخه ری ریسه سه پالنێك   له بود شێك به الدێژ یه ی٢٢  له كوردس ا  ر سه با هێیش
 نخد مه هیه به د دی هلخه په رۆ   ره سخه سخت ده  له بود  ررییا با  كه جەمادەرەی ئەد ركوت  سه د شاڕش كان  دته س كه ده

 .ڕ بود  ریپه ئننسا  شنادی ژ انێك   له بود 
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 ر هخخه  رژ مخخه م ئخخه  ده ردده م لخخه. ئننسخخا   لخخه  ە ئنخخییده كیدنخخ  دت یه ب ، یهخخه مه ت  حكومخخه ی قننه ریسخخ ه ری دهخخه جه
 ب  یهه مه  له درۆ بودن  دی ره  ا )  قنه ته  به س ن به پشت به  ن  خومه.  ە بێگانه ئننسا  ئاییدی ل یه  له تدی ڕه بنه له

 ش كخه دجودی اڵم به. بكات جێگنی خای ی كه ئنسالمنه  ننزیمه كان  پا ه تا هه بود تێك رفه ده  به پێو س   دی،(  شنعه
 ئێخیی  شخوێنێك  ر هخه  لخه ئخاییدی سخنم  نه ی سخیده  كخه ی كاتخه د ئه تا دەدی، پێنه دتای ئه تێك  رفه ده ئایید دیی هه د

  ڕژی خه ده  كخه دیبخود هیێخك ژه ك ده ئاییدی  ده ده ئه ی ردینگه  له. لێندەکەدت خەدی ئاسودە   بە ئەد كیی، پێده س   هه
 پێخ  جێنشخنەکان  د خخای پێوەنخدەکان  د دەست نێوی  ری شه ری سه چاره با ننا ته د ئه.  ده ئنسالمنه رژ م  ی س ه جه

 .خەلکە دەنگ  پێوەر کە دەیوتن
 

 رژ خم د یخیت شخكڵ  شخوێنێك مود هخه  لخه رسخ ندی په كانه هێیش  ر رینبه به  له نگ ناهادئاهه د پیژدباڵد ك  خارییی نه
 سخەری کە بخود جانخانە دەهخا كوردسخ ا   لخه خاڕییی خه م ئه اڵم به . بكات دیینی ئاسان   به رێك نگه سه هن    وین  نه

  بخه د دەبنسخ یی  ده كوردسخ انه  لخه  كخه بخود ئێخیی  شاڕشخ  نگخ  ده  خاڕییی خه،  م ئه دی، رد به له یتێند ئنسالم  كاماری
 پشت  كێشا ه  ن  خومه دی مانگ ٣  له م ی كه ی ماده  له خارییی نە ئەد.  شت یه ده جنها  د ئێیی  مو هه  ك  خه یوێ 
 ئخاییی ی بڵێسخه د بێنێخت دەسخت بە سخت ده به یونجاد ەتێک دەرف فی وكاری د فێڵ  به  ا  ه جاره م ئه تا دتوێژ، مێزی

 هێیشخ   نوێ رله سخه کخید ئامخادەبود  بە هەسخ   ددیتخی مانگ ند چه کاتێک هەربا ە.  ده دیمیكێنێ ه   ه ده بزدتنه م ئه
 . ده پێكیده ست ده خای ننزیم 

 
  مێژدد نخه  ده كیدنخه تاق  م له كوردس ا   ك  خه ماڵ به ، كیی ڕ تێپه دژدیر د خت سه رێگای دی  سا ه ٣4 م ئه ی ماده  له
 بخود، نشخێو د دریی هخه  لێك یه توش   كه، خه م ئه ی ئایید اوییینه د  عاداڵینه ی ده بزددتنه. رێ ده  هاتنه ری ربه سه دی
 ی ده بزدتنخه ماڵ بخه هخات، پخێ شكسخ    ئێخیی   لخه شاڕش. بود" دیغ  منشه هه كوردس ا   له رژ م پێ  ژێی دی یه" اڵم به

 ریبخخیددد، سخخا   ٣4 یومخا  بخخێ. دی خخای ژ خخان   بخه ی درێخخژه جاریدجخاردی دشخخێوەی شخکل لە كوردسخخ ا  ی شورشخگێیینه
 دەسخەالت  بخا سخەر ا  ر یخه ئه  كه دژدیر ریدە ە د به نه اڵم به ، كوردس ا   ك  خه با  بوده دژدیر د خت سه درینێك  ده

 .دەبود  توش  دینەدیندبا ە رژ مە ئەد رەش 
 
 كاماری رژ م   كه یی ن ده لێ رێز  شكا ه پڕ  خاڕییی ه م ئه س پێك  ده ی سا ه ٣4  ادی دی رجێك مه د ل هه  له مڕۆ ئه

 ئێیینخخ  ری رتاسخخه سه ئنسخخالمندی رژ مخخ  ر رینبخخه به لخخه خخخاڕیییی.  بخخوده ییف خخار دی ریبار مخخه یێژیدێكخخ   لخخه ئنسخخالم 
 رماننا  فخه  مێك رده سخه  كخه ی دینخه له ك یۆر خه.  كخیددده ك یدی  خه یخژ  به  رژ م  ەکان بال  خوۆییی ه، م ئه.  ده ییتاته
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  ن  خومخه رمان  فخه ڕدین  چخاده"  خا  د" هێنن مخه ر ده پێ لخه كان ا  پاتننخه ، میكێنن دینخه كوردسخ ا  شاڕشخ  تا" دی ده
 دیدی خا  د" كخید ده ددعا خا  ئنمخام ت  اڵمهسخ بخا"  خا  د" ئخایید اویی  ك  خخه ركوت سخه بخا موجاهند بە ببن تا بود 

  کان  نخخده ناده تا   ره سخخه رین  سخخایمانده  لخخه ك یۆر خخه ،"بكخخیێ  ار تخخه قخخورس ك  چخخه  بخخه پاسخخدیری  سخخپای"  كخخه كخخید ده
 بخاق  د كوردسخ ا   ك  خخه خوێن   به س نا  ده  كه پاسدیری  سپای رین  یرێنه دیمه د ری  سه ت ، مننه ئه د ئن العات 

 مام  نخه د كخیدەدە ده رد یه مخه ده ددژمننخا  شمشخێیی  ئەدکخات  كخه ی مانخه ئه مودی هخه ، سودره ئێیی  ی د كه كان  شوێنه
 كوردس اننش  ك  خه د  رژ مه م ئه قوربان   ته بودنه خاێا  دەدرە ەدی لەم د ئنس ا دی، ده ئاد بننا  یهه مه رۆ   ره سه

 .  كه ده  ده خا انه   سا ٣4 خاڕیییی  د بات خه به شانایی
 

 دی اڵدێژ یخه ی٢٢ مێخژدی رۆژی  لخه بخود ، ئنسخالم  رژ م  ر رینبه به  له خاڕیییی  گیین  ئااڵهه  كه كوردس ا   ك  خه
  بخه دی  رێگا خه م لخه خ كیددیننا  ینانبخه خخاێن   كخه یینن ده دی  ئه نابن، بار تای ه ، خاڕییی ه د هادپش   هێمای  كه

 ئێیی  مود هه پان ا    به ئن ی ئێس ا   كه ی خاڕییی نه د به شانایی  به ریی، رفه سه د ری به ر سه دی  ئه ، چوده نه فێیۆ
 .  ده پێده  درێژه خا ا  رێگای رۆشن، ئاسا ەک  بەرەد ، ئاریدی ه  له
 
  لخه   سخوریدینه هه دسخ ا كور كیێكخارین .  دی خه ری بخه ئاسخ ێك   له كوردس ا   له ت  اڵ ه كامه د سناس  دشناری مڕۆ ئه

 کە دەکە  خخاریییێەک بە شخانایی ژنخا  یێی ، ده د پێشڕه دری ده د شدیر  به  كاندی تنه  اڵ ه كامه د سناس  ده بزدتنه
  كخخخه ی دیخویی انخخخه د ددرشخخخم د ئخخخه. کیدد خخخانە كاندی ره یه سخخخنه مود هخخخه  لخخخه ددسخخخەالت د کانەپەرەسخخخ   بە بەرینخخخبەر
  مانخه ئه د مخادی هێزێکخ    تخه بودنه د  ده ته بودنه ری ماده جه ئێس ا یارێ، هێنا انە دی   گا ه هكام م له كا  كاماننس ه

 ت  پاشا ه رژ م  ردخاندن  با ری ریسه سه بات  خه  له كوردس ا   ك  خه ی  سوریدینه هه شدیری به م  رهه به مودی هه
 رێخز. یخیت شخكڵ  دی ئنسخالم  رژ مخ  هێیشخ  ر رینبه به  له  ده١٣٥٢اڵدێژی سا    ی یه٢٢رۆژی   له  كه كە خاڕییی ه د

 خت بخه یناننخا  دی  دی رێبخایه م لخه  كخه  ی ریینه ربه سه ئننسانه د ئه مود هه با نێیێن ده دردد د ییێن ده  مێژد ه  رۆژه م له
 .دی  ئه خاڕیییی د ری ربه سه  ی ما ه بنه با دێننن نه دیده رێز ری سه ها رده هه د كیددد

 

 ئنیی  کوموننس   حنزب  کورددس ان  ر کاییدی کامەلە نادەندی کومن ەی
 

 یی نى٢44٩ ئوت ١٧ -هەتادی ١٣٢٢ یەالدێژی ٢٦
 

 ٢44٩ی ئودت  ١٧: دت  رێکه  -    ه ری کامه ما په:  چاده سه
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ی پارتی  یاننامه به. ین که یاد نه  مان له که له تڵ و عامی گه الوێژ ڕۆژی قه ی گه٨٢با 
 .ستیی کوردستان ربه سه

 
 
 
 
 
 

 .داڵتدیینیکیید کوردس اننان 
 

 د ئخخه د ما ، کخخه له یه ر سخخه بخخا جاریدجخخار سخخات  کاره  لخخه بێت نخخه پخخڕ  کخخه سخخا دی کخخان  ڕۆژمێیه  لخخه  نننخخه ڕۆژ د مانخخگ
 ڕۆژمێخید د ئخه  ده خامانخه ئاسخت  لخه مودما  هخه  پێو سخ ه ، دیمخه رده به یێخدما  د خخاک ر سخه بخا بێوچا  ش ساتانه کاره
   نخخه بنکه ها رده دهخخه ما ، کخخه ده ته دنه خخخاک خخخاڕیییی د دریین  قخخه بخخا مێژدد خخ ، رتودک  پخخه  بخخه  ن بکخخه  سخخاتانه کاره
 . دیهاتودما  ی ده نه با  امێکنش په
 

 ما  که سخ ه دهبن  ده تخه نه مێژددی ی شودمانه  ڕۆژه د له  کێکه  ه ، ن نی یی ١٩٢4  ی کوردی، دیته٢٦٢4الدێژی  ی یه ٢٢
 کخورد جنهادی رمان  فه  به  که ئێیی ، ئنسالم  کاماری ئا ن  ری ڕێبه  ن  خامه تو ال ئا ه رمان  فه  به  که ئێیی ،  له

 اڵت  ڕۆژهخه کان  نادچه ر سه  کیی ه پاسدیری  سوپای ی  نانه یه دبێبه  دڕندینه هێیش  ، کییده تامار مێژدددی  له  کافیه
  د ک خاتاره  رێژ مخه د ئخه کان  سخناچا ه ڕیپێچخ  د کخیی  بی نخدیر د کخوژری  س کخه ییری  هه د دی  سه  به د کوردس ا ،

 . کیی 
 

  لخه کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهخه کخان  کورده ت تا بخه  بخه کخورد ی ئێمخه ر یه ئه: کجاری  ه خا   ربه سه یرۆی تامه هاداڵتنان 
  لخخه نخخاتویننن رینز هخخه دی ئخخه  ن، کخخه نه ر سخخه له کخخاری پێو سخخت ک ده د بخخنن نگ بێخخده  مێژدد انخخه  ڕدددیده د ئخخه ئاسخخت

 . بنن دددر  به  ساتانه کاره  جاره د له ب ویننن ی ده ئه با ریی ن ده یمودنێک ئه مێژدددی کان  ڕدددیده
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 هێیشخخ  شخخکو به ، بوده نخخه ت  تا بخخه نێک  دال خخه یخخیدپ ر سخخه بخخا هێخخیش پخخێش، سخخاڵ ٢٩الدێژی  ی یخخه٢٢ کان  هێیشخخه
  بخه کافی خا  کخورد ی دشخه ش س ه به مه م ئه با جننودسا دکیدنما ، س   به مه به ما  که له یه ر سه با  بوده ری رتاسه سه
 م ئخه بخا  ن  خومخه ئنمخام ت  تا بخه ئخا ن  دین   یه پخه دتود ددیکخه سخان  که رنج  سخه ب خوینن ی ده ئخه بخا ، هێنخاده کار

 . ڕیکێشن  ته جننا ه
 

 کوردسخخ اننان  یشخخت  لخخه دیدی کوردسخخ ا ، اڵت  خارهخخه    ده تخخه نه پخخارتێک  ک ده کوردسخخ ا  سخخ ن  ربه سخخه پخخارت 
 کخورد ڕ ژ مخ  ڕسخویکیدن  د تا خه  ڕۆژه م ئخه ی ده بنیهێنانخه ده  لخه  که  ن، که ده داڵت ی ده ره ده د نادخا  له د ست خاشه
 کان  ره دیینیکخخه کان  ڕ ژ مخخه د ئێخخیی  ئنسخخالم  ریکامخخا بنخخیی ده   بکخخه شخخدیری به کا  چاالکننخخه  لخخه ئێخخیی ، کخخوژی

 .  ن ناکه  اد  له ر دیینیکه ی ئێوه کان  تادینه رینز هه کورد ی ئێمه  که ، ده بێنه کوردس ا 
 

 ک  جنادیی نخه  شخنه چه ر هخه  لخه دددر  بخه  ن، کخه ده کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهخه کان  نخه دال ه پخارت یشخت  لخه دیدی هادکات
 بێخنن، پێخک  د کخه ت  جننا خه ند ن چه د  ده مێژدد نه  ڕۆژه م ئه با ش هادبه ک   ه کامن ه   د بده هه ری،هز د سناس 

 سخکااڵ جنهخان  دیدیاکخان   لخه د  ، بکه کار یینس    ک  شێوه  به  دینه کیده م ئه ر سه  له جنهاندی ئاست  له ب وینن  که
 .   بکه تامار ئێیی  ئنسالم  کاماری دژی  به
 

  کورد، ل  یه با رفیییی دسه ریی ربه سه د ئێیی  ئنسالم  کوژی ئاییدی کاماری با ڕسوی  
 
 .ما  که له یه کجاری  ه س ن  ربه سه د خا   ربه سه پێناد  له بات خه بێت کاده شه ر هه
 

 .کوردس ا  س ن  ربه سه پارت  ت  رکیدی ه سه
 

 .یی ن  ١٢/٢/٢44٩. کوردی ی ٢٧4٩ الدژی یه ی٢١
 

 ٢44٩ی ئایاس   ١٢: دت  رێکه  - س ن  کوردس ا   ربه ری پارت  سه مالپه:  رچاده سه
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 .اڵتی کوردستان ڕۆژهه  له  وه ینیه ن خومه الیه ڕی قڕکردنی کورد له شه
 
 
 
 
 
 

 گۆمی ر دۆڵه نجده ڕه

 
 رۆک سخه م کخه  ه ت  رۆکا ه سخه  بخه پێکخید، سخ   ده(  ن  خومه) بڕ اری  به کورد قڕکیدن  ڕی شه دی( ١٩٧٩) سا    له

  ن  خومخه ،  ه( ن  خومه) جنهادی ڕی شه نادی  که( در سه ن  به) نادی به فارسا  د تورک ری یه شنعه ئنسالم  کاماری
 نخدیی ار ئه د میی  چخه فا مسخ ه د خا   خاڵ. ) قورئانه د ر مبه پێغه د خوی دژی د  ڕه بێباده کورد ل  یه دی ننشا  دیی

 دین  پێشخڕه ک ده هخاتن خخدی(کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه)  به دی در سه ن  به ڵ یه له  ن  خومه ڕژێم  رین  سه ک ده( بایریا 
 ڵ کامخه یخیت ردی سخه به سخ نا  ده  کخه دی کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهه یوندێک  د شار ر هه  له کوژ، کورد(  ن  خومه سوپای)

  بخخه کوردیننخخا  منخخدی   دی  سخخه ت نانخخه ته منخخدیڵ د کخخوڕ د کخخ  د پنخخاد د ژ  جنخخادییی بێ بخخه کخخید یۆر خخا  ک  کوژ خخه
 د کوردسخخ ا  د مخخوکییت  حنزبخخ ) سخخ   ده ژێی لخخه اڵت ڕۆژهخخه خخخاک  د ل یخخه ت  یۆری خخه  کاتخخه د ئخخه!! کوشخخت( بزمخخاری )

 نزب ح) رین  تێکاشه د ت  تا به به( ک. .ی) رین  تێکاشه. بود دی( کوردس ا  تکێشان  حمه یه یێڕی شاڕش ی  ه کامه
 نج ڕه( عێییق  شاع  حنزب ) کوردس ان  رێم  هه د( پاساک – کورد شاشنالس   پارت ) د( کوردس ا  شاشنالس  

 لخوت  دی هێیشخه د لخه کخید کوردسخ ا  اڵت  ڕۆژهخه ی ده جواڵنخه د خخاک د مخا  قاره ل  یه ش  پێشکه یناننا  د خوێن د
  فێڵبایینه د  کارینه ساخ ه دتودێژی با نای په ناچار شکا، ی که ره دیینیکه سوپا د  ن  خومه خابا   له رین  سه ریی به

 کخورد هێیشخ  کیی نخه بخا هنچ  ش ده به کاتێک ، بوده کوردس ا  رین  دیینیکه ر    نه مێژدد درێژی    به  ده ئه  که بید
ژێخی   ده کوردسخ ا  بااتخهاڵت   ل  ڕۆژهخه دیدی خخاک د یخه تخه( ١٩٢٥)تاکو سخا    تخوین  هخه  ده سخ پێکیده ده قڕکیدن 

کخورد   د ڕژێمخه ت  د تویناکخان  ئخه ی کوردس ا  ئایی خه ده هاکاری دیینی کیدنه  یدد بود به  ی هێنده ده س   خای، ئه ده
  ده(١٩٢4)سخا     ر لخه هخه  بخود کخه   خه ڕی کخورد خخاری د خخا خخاری نێخوی  دێمخوکییت د کامه  کو شخه بود، به نه  کوژه



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

376 
 

ری  رتا سخه ری سه شه  بود به( ١٩٢٥)سا     اڵم له س ا به ده بود یۆر جاری  ڕیده ی هه درێژه( ١٩٢٧) کو کاتا   تاده هه
بات   ڕێکاخییدی خخه  ن  باسخه شا ه( دی بدد اڵی موه ه عه)د ( حمان  قاسملو بددلڕه دک ار عه)ت   ری ه ڕێبه ش به ده ئه
رییی کخورد د  ڕی بخه شخدیری شخه الل  حوسخێن  به اماسخ ا شخێخ جخهت  م ری ه ڕێبه  ت  د ئنسالم  کوردس ا  به دی ه ته نه

ت   ت  د ئخا ن  د میۆڤا خه دی خه ته رێک  نه ڕێبخه  ک تاکخه ده( د نخ  حوسخێن  ماماس ا شێخ عێزه. )ی کید کوردس اننانه
  لخه( وردسخ ا حنزبخ  د مخوکییت  ک. )ل  کوردسخ ا  دی کخان  یخه کێ   ڕ زه  خه  بود له رچادی هه خش  به ل  کورد نه یه

  خشخخنوه نخج د خخخوێن د ینخخا  به ییری  ڕه ن  هخخه ، خخخاده ، بخخا ڕۆشخنبنیین  کخخورد بخخاش ناسخییده یریده دیمخخه( ١٩0٥)سخا   
 : دینه بی  نن له  خشنوه ینا  د خوێننا  به  کان  که دره یه  ره ڕێبه

 . ١٩0٧سا     دله مه دی قایی محه پێشه -١ 
   ال خخه له( غخخدی به)خ   عێخخیی   پا  خخه  لخخه( ١٩٧4)سخخا     د تافنخخق لخخه حمخخه ئه  هبخخدد اڵی ئنسخخحاق  ناسخخیید بخخ عه -٢

 . ر د شوێن کیی بێ سه  ده عسنانه به
 . ١٩٢٩سا     حمان  قاسملو له بددلڕه دک ار عه -٣
 .١٩٩٢سا     له  ژیری شاعنیه بییی ماماس ا هه  ندی که ف که ره دک ار سادق  شه -0

  بخخه  سخخ پێکیددده ده ئاشخخکییی بات  خخخه( ١٩٧٩)سخخال    ، لخخه یریده دیمخخه( ١٩٦٩)سخخا       لخخهتکێشخخا حمه ی یه  خخه کامه
 ڕۆشخخنبنیین  د تکێشخا  حمه یه د کیێکخخاری  خخوییی نخخوێ د رخ هادچخه ی رکیده سخخه خشخنو به خخخوێن د ینخا  ت  ری خه ڕێبه

 نێخوی   له سا دی ما  هه له( فوئاد کاک)  به  ناسییده  که( سو  ان  فا مس ه فوئادی) کوردس ا  اڵت  ڕۆژهه شاڕشگێڕی
 ڕۆژی  کخخه   خخه کامه خشخخنوی به خخخوێن د ینخخا  م کخخه  ه  نخخده رچه هه  خشخخنوه به خخخو ن  د ینخخا  دی( بانخخه د قز سخخه) شخخاری
 نگ  پێشخه مخا  قاره شوین  کاک ،  ه(  ه کامه ری یرێنه دیمه ندیم  ئه)  که   ه(ر م  که حوسێن   مه حه کاک)  شه  ه کامه

 حنزبخ  ئێسخ ا بخود ،   خه کامه کان  رکیده سخه ی نمونخه  دینخه ئه. خشخ  به خخوێن  د ینخا   سنه شاری  له کا  ریه پێشمه
  لخه کنا  ره سخه یخای باره   که ده ت  ری ه ڕێبه(  ییده   سه حه بدد الی عه د هنجیی فای مس ه) ش به ددد  باته د موکییت

 ی  خه کامه پێخنج د ننست کامه حنزب  سێ   ه کامه.  کوردس انه باشودری ی(لێید هه پارێزیای)  ربه سه ی( کا ه شاری)
 :ا ک  ه کامه رین  ڕێبه  ده دتاته که لێ
  
 .  ل  ییده ئنبییهنم  عه -١
 . دی بدد اڵی موه ه عه -٢
 .  ری ئنلاان  ییده عومه -٣
 . بدد اڵ دلێی عه -0
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 ددد د ئخخه ی ده ئخخه ، کوردسخخ انه اڵت  ڕۆژهخخه( سخخلێمان  شخخاری)  لخخه کنا  ره سخخه یخخای باره. دۆسخخت   تخخه عندی ده سخخه -٥
 د ری یه سخ ه ده ی دجانخه یه بنخیی د کا  جاره جارید  خار ه خا  ڕه شه کید ی پارچه  پارچه د بید الڕێدی  به ی ده جواڵنه
 پخادی  د پێن  سخه خخا بنخیی بخود، کوردسخ اننا  د کخورد  بخه ددژمخن  ا   خخه ننس   کامه د ئێیینچێ   د ری یه نادچه
. بخود  ڕه شخه د بخه دژ ی ئایید اوییینخه نگخ  ڕه د نگ ده خنکاندن  د خاری خا ڕی شه تیی هاکارێک  اڵتنش سه ده خوییی

 اڵم بخه بود هخه دی عێییقخ  عسخ  به ڕژێمخ  ڵ یخه له هێز ا  بخه ک  ند نه  وه په( ٢44٣)با ( ١٩٧٩) سا    له  نده رچه هه
 ئێییننش ڕژێم  دژی  له ت نانه ته کوردس ا ، باشودری ی ده جواڵنه دژی  له ک نه دی، نه ست ده هل سناسنا  خا   ربه سه

 کوردسخ ا  باشخوری د ل یخه  بخه یناننشخنا  د خخوێن د نخج ڕه دی  سخه کید، نه ند سه په تنا  جاشه  له یه د ت  سناوری ه
 ش  خه کوردینه  ریه بخه  ره هخه  ناموسخه د دشخت ڕه د ئه ست، نقه ئه  به دی لێ  کنمنا   ک  چه  به عس به ڕژێم   که خش  به
  ای هخخه ریی بخخه ری سخخه ، ده ما خخه بخخا منخخییت ک ده  ده خخخنه(سخخو  ان  فا مسخخ ه فوئخخادی) د( د مخخه محه قخخایی دی پێشخخه)  لخخه
 دی وردسخ ا ک اڵت  ڕۆژهخه خشخنوین  به ینخا  د خخوێن د نخج ڕه د خخاک د ل یه با م کوردس اننانه د کورد ی ریینه ربه سه

 . دێنم نه  دیده
 

 ری  دیژۆکه
 
 (دبێ ل  ئه پن   پێ   به)
 

 ئخخادیت - موکی خان  ئار خا - دیریپخودر ئخارێز -( نودس ڕۆژنامخه)  نخدری ئه ئخارێز - عوسخمان  ئخاریم - چییغخ  ئخاریم
 فشنن ئه - شندی ڕه د هسع ئه -  ن  حوسه سی ن ئه - ی زی عه د حمه ئه - پاش  کانه ئنبییهنم - قزی سه ئایید - لنا ئه

  نودب ئخه - دی  خه ده   ئێیه - سو  ان  ر نوه ئه - با ز دی ر نوه ئه - دیت   ه سه منی ئه - ر م  که د مجه ئه - منهیئاسا
 - نودره منل جه - په تنکان ه ر عفه جه -( ئا ماننا) ئنبییهنم بیدسک  - ر رده منهیپه عل  بابا -( سو س) حمان  ڕه

 ڕییخخار - ب سخخه نه دیری حخخه لنل خخخه - لنق  خخخه  ن حوسخخه  - ریی ده   سخخه حه - ییده  نودب ئخخه   سخخه حه - ال مخخه دید جخخه
  -( نخاردێژ) ل  عخه سخمکؤ - مس شخه عند سخه - چنخا نگ رهه سه -  ایی ئه ڕددناک - کاد ان  یی ڕه -( بلژ ک) اڵس  نه

 - نخادری عخارف - شێاولئنسخالم  سخابنی - باغ  ده اله شه - ی زی عه دی  شاخه - کادس  سنیدی  - موعنن  ند سنامه
 - رددخ مخخه فخخاتنح - ڕییدیر ل  عخخه - منعمخخارپودر تننخخه عه -( نخخاردێژ) ل  عخخه بخخدد اڵ عه - خادمنخخان  بخخددلیحما  عه

  - فخارددق  لوقمخا  - منیی ئخه یخاری  - ری  خده حه الدێژ یخه  - دینشنار ر م که - ئاده منن ئه کامڕی  - موریدی کا ێ
 هنن مخخه - نامخخدیری ر ففخخه مویه - ڕڕ سخخ  موده فا مسخخ ه -  نار سخخه د ممخخه محه - خخخاک  د ممخخه محه - دی ممخخه محه  ال لخخه
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 هاشخم - بوتنمخار هخادی - تنا  ننعمه د دی - شێاولئنسالم  نگنن - ئێیین  نندی - ن  همه به ناهند - شوکید اڵپودر
 ……د تم  خه نگ هوشه - ر م  که
 

 ئوردپا - کورد میۆڤ   ماف ی  ه کامه
 

 ٢44٩ی ئایاس   ١٩ :ڕێکەدت   - ری کوردس ا  پاست  ما په:  رچاده سه
 

 ---------------------------------------- 
 
 

هێزی  ی به بۆ ئیراده  که یه و نیشانه  یی رژیمی ئیسالمییه الوێژ هێمای درنده ی گه٨٢
 ڵکی کوردستان ی خه خۆراگرانه

 
 
 
 
 
 

 ش ره رۆژێکخ   بخه کوردسخ اندی د ئێیی  ری تێکاشه د ئایید اویی  ک  خه ی پساده نه بات  خه مێژددی  له دێژال یه ی٢٢
 رکوتکاری سه ئاشکییی ی شه بانگه سپێک  ده  به ها رده هه ، تا ه لێک  ردددیدیه د ت جننا ه ی ده دره بنیهننه ده ، ناسییده

 د ئخخخایید اویی   ی ده بزدتنخخخه ر سخخخه بخخخا ئێخخخیی  رۆی ره سخخخه اڵتدیرین  هسخخخ ده ی نخخخه ال ه مه هه د سنسخخخ ماتنک هێیشخخخ  د
 .ندرێ دیده  داڵته م ئه د  ودی ت  نه مه  ک  خه د س ن  ت دی ه عه
 

 د ک اتاری ش  ره ری سێبه ی ده د نه ڕه د دی1357 سا   ندین  رێبه  له ری ماده جه پڕشکای ڕ ن  ڕیپه دتن  رکه سه پاش
  لخخه نخخوێ ژ خخانێک  دریخخای. پێکخخید سخخ   ده کوردسخخ اندی د ئێخخیی   گای کامخخه ژ خخان   لخخه  تخخایه قانخخاغێک  ت  پاشخخا ه

  ده سخه ننخو  لخه ی اتی پاش د کمجار  ه با   که خه م ئه.  ده کیی ه  ک خه درددی ره به س دی ربه سه د  کییده ک   گا ه کامه
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 د ت  اڵ خخه کامه -سناسخخ   ی سخخ انه ربه سه ودڕینێک  سخخ هه ت  رفخخه ده د نخخوێ مێک  رده سخخه ی دریانخخه ر بخخه  دتبودنخخه که
 .یاڕ  هاتبوه د ک اتاری ش  ره ری سێبه د م س ه  له دددر  به د ئننسان  شنادی ژ انێک  سایکیدن 

 
. بخود ردی سخه بن له  ا  د کخه پنالنێکخ  د بنن  ده ئێیی   گای کامه با  ا  د که دنێک  خه ئنسالم  اڵتدیرین  سه ده اڵم به
 ک چه ی ده س اندنه ئه د شارش دیدبون  ته جاڕی ر دی ماده جه ڕ ن  ریپه دتن  رکه سه م  که  ه کان  رۆژه  له ر هه  دینه ئه
 ی ده سخایکیدنه د  ارکید  خاتخه   بخا سخ نانبید ده. دی خا خا  کان  ما خه بخا  ک خخه ی ده ڕیندنه یه د ر ماده جه ست ده  له

  که جارێک ر هه  به تا هه کار  خس ه نویندننا  بی یه د  شه ڕه هه د  که  ه ته د فێل  یمان. ر رکوتگه سه کدیری چه هێزی
 رۆژ ر هه د ژێیپێ  نه باه شاڕشنش کان  دته س که ده  ره به ره به د بگی  ری ماده جه ڕ ن  ڕیپه ی ده قود بودنه ری به  بوده

 نخاد  لخه سناسخ  د ت  اڵ خه کامه ییی فخه چخاک یبودن  د  ری یخویه بخودن  باشخ ی بخا لک خخه کان  ڕدینننه چاده  له ی اتی
 .  ده نه بکه م که  گادی کامه

 
 د  نجد ده ره  ک  خه  که خست ر ا  ده کا  ننشانه مود هه دی تننه  اڵ ه کامه د سناس   کێشه کێشمه دت  ره م ئه ی درێژه  له

 دژی دیدی  بخه مخل دی نا انخه  ڕینخددده تێپه منا  سخ ه  به دژ دژدیری ی سا ه  ا  ده بات  خه  که کوردس ا ، شکییدی بێبه
 باچخودن  ڵ یخه له  کخه تنن اڵ خه کامه خخخ سناس  ژ ان  ی د که جارێک  خویی اری.   بده  تایه اڵتدیرین  سه ده ی شاڕشانه

 د سخخپاند  چه د ارششخخ  بخخه دی  درێخخژه د  ده قود کیدنخخه خویی خخاری.  ده ناییێ خخه ک  خخه اڵتدیریندی سخخه ده ی رسخخ انه په کانه
 اڵت  سخه ده خویی خاری یۆردێخژ ن، د رکوت سخه کان  بنکخه مان  نخه خویی خاری. شاڕشخن کان  دته سخ که ده ی ده ر نکیدنه به

 د سناس  اڵت  سه ده  له د ن ی ده دددرخس نه خویی اری. کانن دموکییتنکه  ئایید نه پاریس ن  د ری ماده جه ی قننه ریس ه
 خخخخ نخخگ بیدیه یه د د ک خخاتاری ری سخخێبه  د کخخه جخخارێک  دێ نا انخخه. سخخ ن ربه سه ن  ده مخخه ک   گا خخه مهکا قامگنیکیدن  سخخه
 م  سخ ه ی ده سخڕ نه خویی خاری. بکێشخێت کوردسخ اندی ر سخه به بخاڵ دخخخ ئنسالمننه د ئخا نن  سخنمای د ر  بخه  بخه مجار ئه
 سناسخ  ژ ان  نودس  چاره خا ا   که   ده ئه خویی اری یش    به د تنن اڵ ه کامه ت  دی ه عه یریندن  دیمه د    ده ته نه
  ببێ خخه کوردسخخ ا  د  ده ببنخخه ت  سخخودکا ه د اڵدیرد  هخخه تودشخخ    ده نخخه رێگخخا تخخی چ  د   بکخخه د خخاری تننا  اڵ خخه کامه د

 . کدیر چه هێزی  به ما درید ددیخییدی ده ک   گا ه کامه
 

 مود هخخه ڕیی ڕه سخخه د کا  کاسخخپه مود هخخه دێخخڕیی دتبود کخخه سخخ نا  ده  کخخه ی مخخه که  مخخاده د لخخه ر هخخه کوردسخخ ا   ک  خخخه
 ئخایید د ئننسخان  ک   گا خه کامه خخای هێخزی  بخه سخ ن به پشخت  بخه توینێ ده  که دی ننشان  بودبێ هه  که ک موکوڕ ه که

 ی دتوینه رکه سخه ک   خه نمونه ندریتوی د ئاییدی کای مه  ببوه کوردس ا  دی کورته  ماده د له. ببات ی رێوه به د یرێنێ دیبمه
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  بژیردن  هه د کا  شاره د ک ره یه شاڕیکان  اڵت  سه ده سپاندن  چه با د دی  هه د ر   ماده جه ی قننه ریس ه اڵت  سه ده
 د ئخه دیدی تخه د هێنان  بخه  لخه رچادی بخه خشخێک  نه سخت ربه ده  بخه د سناسخ  هێزێکخ  ک ده   ه کامه. بچێ  ڕێوه به ئایید

 قخا م رێک  نگه سخه ک ده د یێخڕی کانندی دته سخ که ده سپاندن  چه د شاڕش ی ده رێنکیدنه به با د دی  هه د  دتانه س که ده
  .ده س ا ه ده رس دی په کانه اڵتدیرین  سه ده کان  یۆردێژ نه دژی  له
 
 قخودت با خا  بخود ، تخاڵ ئنسخالم  دیرن اڵت سخه ده رددی یه به   ه عاداڵنه د ئننسان   ڕدینننه چاده د دیدی م ئه مود هه
 ، ییته  ا   ه شقه ته د   ره دفه فێڵ رێگای  با ه ر هه دتا، ئه دیخوییی د د ست ژێیباری  بچنه د ست  انده نه چود، ده نه

 د کوردسخ ا   ک  خخه  لخه بڕدبنخانود  دتنخه که  کخه ڕ بود په تێنه ت  پاشا ه رژ م  پنن  دیته  له ننوێک د مانگ هێش ا
 کخید   شخه ڕه هه د ننشاندی  نگ یبیدیه د چادسودرکید   دتنه که د هێنا د اری  به  سنه شاری با خوێناد نا  درۆیی نه
 ئخادری  ده کخه بنانو ه  بخه ی شخوێنه ر هه  له د ک جێگا ه  له ی رۆژه ر هه د کوردس ا  باتکاری خه د شاڕشگێڕ  ک  خه  له

 .بهێنن کوردس اندی مافاوییی  ک  خه ی کگیتوینه  ه ی ئنییده  به چاک تا هه ینیساند،  ده هه  ا  ددژمنکارینه
 

 ت  حکومخه رۆک  سخه د ر رێبخه ک ده  ن  خومخه  کخه رهێنخا ده ١٣٥٢الدێژی سخا    ی یخه٢٢  لخه ری سخه  دته ڕه م ئه ی درێژه
 ئننسخان  دژی بنچمخ  ئاشخکیی  بخه د  ڕیشخکادینه د  ده ال خه د ئخه  خسخ ه بایی که  ه ته د فیتوفێڵ یمان  مود هه ئنسالم 
 کان  کخدیره چه  هێخزه مود هخه  لخه دیدیی.  انخد رییه کوردسخ ان   ک  خخه دژی  لخه جنهاد ف ویی د رخست ده ی که ته حکومه

 ری سخخه تدی سخخاعه 0٢ ی  مخاده  لخخه»  کخخید کیێگنییدی  بخه م  رجه سخخه د پاسخخدیری  سخپای د ر خخا   ده د دی   هخخه مننخ ، یه
 دری سخخه ن  بخخه ناب  جخخه. »سخخپێنن بچه کوردسخخ اندی  لخخه ئنسخخالم  اڵت  سخخه ده د  ده نخخه که پخخا  کوردسخخ ا   لخخه  فن نخخه

 کاننا  پاتننخخه ن  بخخه کورددسخخ ا  ی غائنلخخه بخخه هێنخخا  کاتخخا   تخخا» کخخه دی  ش رتخخه ئه بخخه رمان  فخخه رکامار ش سخخه
 کاننا  موسخڵمانه دمندیل  ژ   سنه ی جامێعه دت  مزیه  له کا  کموننس ه  که  ده باڵد انکیده درۆ  به  مانه ئه. «ده نه که نه
  لخه  مجاره بخه. کاننا  ئننسخانننه دژی  الماره پخه د  ا  که ئنسخالمننه ف خوی پاسخادی  کخیده  ا  مخه ئه د ییتخوه  بارم خه  به
 ئاییدئاسخن به د ئنسخالم  ت  حکومخه کان  کخدیره چه  هنخزه ی درندینخه شخااڵدی ر بخه  دتخه که کوردسخ ا   ده کخه ال ه مود هه
 کوش وکوشخ اری د رێکاخیی ده ڵ کامخه به ئنعخدیم  کا  شخاره مود هخه  له. کوردس ا  باتکاری خه  ک  خه ی س ه جه  دتنه که
  شاڕشگێڕینه ک  کانێنه ره ربه به د خاڕیییی دێن  هه  به بود  یۆردێژ نانه د المار په م ئه. س نپێکید ده بێ ادی   ک  خه
 .    ه هه ی درێژه مڕۆ ئه تا هه  که  ا کوردس  له
 

   ڕێوه به دیم  رده به  به  ده  نننه خومه ی ف ویکه  له د   ه هه ی درێژه  سا ه س   که  ئننسانننانه دژی  شااڵده م ئه ی ینجنیه
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 ر سخخه ته خسخخ وه  ی دره یخخه ی ره یخخه ته د کاسخخپ د   انخخددده یه ئخخایید اوییی ی ده بزدتنخخه   بخخه ین  مخخه سخخارێک  خه چێخخت ده
 خوێننخا   داڵتخه م ئخه ری تێکاشخه د فنخدیکار ئننسان  ییری  هه  به; ت  اڵ ه کامه دتن  پێشکه د  شه یه ت  د ره ی ده دره ره

 ی دییه رتخه په د  ڕ وه پخه یۆر خش شخێک  به د ینخیی  د لێخدی  بخیی یه ر بخه   تخه دتونه که ئننسخا  ییر هخه  ا  ده  به ، رژیده
 سخخ ا  ده  لخخه یۆردیری د ملهخخوڕی دژی  لخخه بات خخخه دینخخ  درێژه د خخخاریییی دی دره ره ت قخخه اڵم بخخه کخخیید ، ری  نخخده هه
 نخه بکه ئێیی   گای کامه  ان وین  نه کید ده ئندعا ا  ی دجاره ئه ئنسالم  ت  حکومه ییاکان  دیموده ت قه د  دتوده که نه
 . ئننسانننا  دژی ئادیت  د هێنان  به د  نکارینهتااڵ ئامانج  بیدن  دپێش ره به با « ئاریم ی ددریه»
 
 لێنخخا   کخخه  دێنخخه بخخێ تێك  جننا خخه د    دڕنخخده مود هخخه ڕیی ره سخخه دی  خخه ماده م لخخه ئنسخخالم  ت  حکومخخه شخخ  ره اڵت  سخخه ده
 مخخافاوریدی  اڵن یخخه د تا  ره بێخخده  ک  خخه اڵن  کامخخه بخخا  کخخه دژدیر د خت سخه د تخخاڵ ژ خخانێک  ڕیی ره سخخه ، ده ته شخاده ده

 د ر ا  سخه ژێخی  نخه باه  ان  رخخه ئه د    ئاسخوده ر ن  سخه سخاتێکنش بخا   ان ویننوه نخه رینز هخه ، سخایکیددده ئێییننا 
 . بوده نه د  چاد ر به له  ا  که نگی سه  اڵته سه ده ردخان  ی که ماته ساتێکنش با رینز هه
 

 لخه ئنسخالم  ت  حکومخه ی درندینخه اڵت  سه ده دژی  له  کانێنه ره ربه به د بات خه دت  ڕه م ئه   سا ه س   له ی اتی ئێس ا
 شخکاندن  د  شاڕشخگێڕینه ی ده بزدتنخه ری سه ی ده پانکیدنه) با  ن  خامه ی که عاتننه سه 48  ته ما ه هێش ا. ئاڕیدی ه
  ک  خخخه. دی  هاتاتخخه نه بخخا  ا  ئادیتخخه د ئخخه سخخاڵ سخخ  پاشخخ  ئێسخخ اش د  بوده نخخه دید تخخه کخخورد  ک  خخخه ت  موقادمخخه

 ڕیی  ره سخخه ڕینخخددده، تێپه تا نخخا  د خت سخخه رۆژیخخاری لێک یخخه دی کانێنخخه ره ربه به د بات خخخه م ئخخه ی درێخخژه  لخخه کوردسخخ ا 
 ی ده سخڕ نه دژی  لخه   خه عادالنه د ئننسخان   باتخه خه م ئخه ئخااڵی پێشخود له تی چخادکییده ئێسخ ا  دژدیر نانه م ئه مود هه

 ژ خخخانێک  د ئاشخخخ   پێنخخخاد  لخخخه د    ده تخخخه نه یۆردیری دژی  لخخخه قخخخات، نخخخد چه اڵدیردن  هخخخه د ری ریبخخخه نابه د م سخخخ ه
  کود بخخه ، چوده نخخه  ددیده د ره بخخه نگادێک هخخه ک نخخه   کخخه خه م ئخخه.  ده کێنێ ه شخخه ده  ده دسخخاندنه چه بخخێ ی ندینه تمه ریفه شخخه

 کا  تخه رفه ده مود هه  له رییتن ده  ک که  به د   ه هه حزدری باتدی خه کان   دینه مه مود هه  له یمون ی ئه  به د خاریدتی
 م سخ ه ی ده سخڕ نه د ت دی ه عه  به  ش ن یه با د  عاداڵنه بات  خه  به دی  درێژه با کا  ته  رفننه دیه د توینا مود هه له د
 . کاشێ تێده ری ریبه نابه د
 

. کوردس ا  د ئێیی  نجد  وی ره اڵن  کامه    دتودڕه ر  ر به  دتاته که ککاتێ ر هه  له ی اتی ئنسالم  ت  حکومه ئێس ا
 ت  موقادمخه پخااڵ ن  ی شخودره ئێسخ ا ئنسالم ، ت  حکومه  به دژ ربڕ ن ده ت  یی ه ناره شانای  باته ئێیی  ری رینسه سه
 . بود  باڵد لێک ر به  خس اته ئنسالم  ت  حکومه رتاپای سه ری ماده جه
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 تی ن دره یخه د   ده چاکدیئخه ر خدی ماده جه پڕشخکای ڕ ن  ریپخه م رده بخه له رژ خم ییاکخان  دیموده مود هه  که ا ند نن  ئێمه
 مالدالی ئخه بخێ یمون  ئخه  مخه ئه. کخیێ ده تامخار کوردس ا  د ئێیی  له ئایید اوییی ی ده بزدتنه با مێژدد   دتن  رکه سه

 د فێخخل مود هخخه  بخخه ئنسخخالمنش کامخخاری د  تکاره جنانخخه د یۆردیر اڵتێک  سخخه ده مود هخخه یاڕی نخخه نودسخخ  چاره د  مێخخژدده
  ک  خخه لخه دیدی ئێمخه. بدی ال  نوسه چاره د له خا ناتوینێ  ده کاننه ته جننا ه د    دڕنده مود هه  به ، ده کانننه که  ه ته

 ر سخه بخا ئنسخالم  کامخاری هێیشخ  سخا نادی منن سنهه دیته مساڵ ئه الدێژی یه ی28 که  ن که ده کورددس ا  خاڕیییی
 دتی پ خه ئنسالم  کاماری به ر رینبه به  ا  باتکارینه خه ر زی د کگیتود نا   ه د ت  کنه  ه رۆژی به   بکه کورددس ا 

 . ده نه بکه
  

 (فییکسنو )   ه کامه سوسنالنس   دت  ره
 

 ٢44٩ ئایوس   ی١٢ به ر ریبه به  -  ١٣٢٢ الدێژی یه ی٢٢
 

 ٢44٩ی ئایاس   ١٢ :دت  رێکه  -  ا   ری به مالپه:  رچاده سه
 

---------------------------------- 
  
 

 الوێژ گه ی٨٢  ت به باره ێندراوی سپای رزگاریی کوردستان سه راگه
 
 
 
 
 
 
 

 !ڕێز به هادننش ماننان 
 
 اڵت  کوردس ا   رۆژهه    کورد لهل یه   ن  دژ به رمان  جنهادی خومه له فه ساڵ ٢٩، ١٣٢٧الدێژی  ی یه٢٢ مڕۆ ئه
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 .ڕێ په تێئه
 

  هخخاتبوده ئێخخیی   لخخه ئاخونخخدی شخخ  ڕه اڵت  سخخه ده د رددخخخابود شخخا ت  حکودمخخه  تخخایه کاتێکخخا  لخخه ،ر دبخخه مه سخخاڵ له ٢٩
  هلخ کخورد ل  یخه  بخه دژ جنهخادی بڕ خاری ، تایه ت  حکومه ری ڕێبه  ن  خومه تندی، میۆڤا ه دژی بڕ ارێک   له رکار، سه

 .رکید ده کوردس ا  اڵت  رۆژهه
 

 کوشخخ ن  د داڵت کیدنخخ  دێخخیی  بخخا رێژ مخخ  کخخان  هێزه تخخی ی هێنخخده ما ، کخخه له یه  بخخه دژ  ن  خومخخه جنهخخادی بڕ خخاری
 ر سخه   نانکوتا خه هه تێک، جننا خه هخن   لخه سپاریسخ ن ده بێ بخه رێخژ م کخان  هێزه. کید دڕتی ما  که ده ته نه کان  ڕۆ ه

 د کخخید کا  ند اانخخه به ی دینخخه ڕه ییریننا  هخخه  بخخه د هند شخخه کوردسخخ اننا   ک  خخخه  لخخه س کخخه یری  هخخه  هبخخ د کوردسخخ ا 
 .ڕێاست ده معنا  جه س ه ده ئێعدیم 

 
  ار تخه خا ا   هێزه مود هه د ئه ی ده ئه ڕیی ره سه  که بود ده ئه دی، کاته د له بود ما  که له یه شانای   جێ  ی ده ئه اڵم به

 پاریسخت، ئه نه تێک جننا خه هخن   لخه سخ نا  ده د ما  کخه خاکه ر سخه  هێنا خه ده هێیشخنا  ک  ه شخێوه مود هخه به د دکیدبو
 شکسخخ نا  د  ده چودنخخه رینخخدی دیینیکه یژ بخخه مێژدد نخخدی،  وێسخخ ێک  هه  لخخه د نخخگ ده ک  خخه  بخخه ما  کخخه ده ته نه کان  ڕۆ خخه

 د رییی بخخه د ئخخه. بخخود دی ریه پێشخخمه هێخخزی سخخ   ده ژێی لخخه سخخ ا ،کورد اڵت  رۆژهخخه مانخخگ ٣ ی مخخاده بخخا د پێهێنخخا 
 . ده مێنێ ه ئه کورددی ل  یه بات  خه مێژددی کان  ڕه الپه  له  منشه هه با   ه ده رچدینه رپه به
 

 م لخه رێکاسخ بود، کوردسخ ا  د کخورد پاریسخ ن  بخا ی ریه پێشخمه ییری  هخه دی کاتخه د لخه  کخه کوردسخ ا  رییار   سپای
 شخدیری به کوردسخ ا ، تخیی کان  حنزبه ی ریه پنشمه ڵ یه له هادشا  د هادکات دی، ما  که له یه ی مێژدد نه   وێس ه هه

 دی  سخخه شخخدی رێگا ه م لخخه د کخخید ئاخونخخدی ئنسخخالم  کامخخاری کان  ره دیینیکخخه  هێخخزه  لخخه شخخاند  یوریده  لخخه ی چاالکانخخه
 .بود  هند شه ی ریه پێشمه

 
 باتن  هادخخه د کڕ زی  خه ر سخه له پخا کوردسخ ا ، رییار   سپای دی مێژدد نه  ڕدددیده د ئه سا   منن هه ٢٩  له مڕۆ ئه

 د تونخددتاڵ بات  خخه ی ده لچودنخه تێهه بخا خاشخ  د ییێ دیئه کوردس ا  اڵت  رۆژهه کان  سناسننه  هێزه مود هه نێوی 
 چاالکخخان  دییی بانگخخه  لخخه خخخای پشخخ نوین   مجاره بخخه ها رده هخخه.  ده کاتخخه ئه  ئامخخاده ڕیبخخیدددی کان  شخخانای نه ی ده ژ انخه

 .ێنێ یه ریئه الدێژ، یه ی٢٢ رۆژی ر سه له نگ  کاده با داڵت نادخای  له ن  ده مه
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 کوردس ا  یریار   سپای ی ده ره ساخکه ی کامن ه
 ٢44٢ئایاس    ١٢ ١٣٢٧الدێژی  یه ٢٢

 
 ٢44٢ی ئایاس   ١٢دت   رێکه  -  ری سپای یریار   کوردس ا  ما په:  رچاده سه

 
---------------------------------- 

 
 

 یی وه ته رخۆدانی نه بێ ئااڵی به  کاوه شه
 
 
 
 
 
 
 

 .کوردس ا   ک  خه دژی جنهاد رمان  فه سا   منن نا ه د  بنست  له
 

 !کورد ی ده ته نه کان  ڕۆ ه
 !کا  ره رده ننش مانپه  کوردس انننه

 
 اڵت  رۆژهه  له ما  که داڵته  ک  خه دژی به جنهاد رمان  فه رچودن  ده ر سه به   به ڕه سا   ٢٩مساڵ،  ئه الدێژی یه ٢٢

 . ڕێ په تێده کوردس ا 
 

  ش ودی ئێیی ،  اڵت یه سه ده به  ڕفیۆشن  حاکمان  تایه المار د شه ک په  ه پاش ینجنیه ر، له دبه مه ساڵ له ٢٩
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ڕ د  ر کورد ، شه سه  رکیدن  حوکم  جنهاد له ده ئنسالم ، به ری کاماری  ن  رێبه ژدی، خومهالدێ یه ی٢٢  نجام له ره سه
 .  اند ما ، رییه که ده ته دژی نه  ر   به رینسه الماری سه په
 
د رد  عخه  ش د پاسدیری کامخاری ئنسخالم  لخه رته کان  ئه هێزه  س له ییر که  ا  هه ، ده د حوکمه رچودن  ئه دددیی ده به

 ،  اره پا پش   تاپ د تانک د ته  به  ده ئاسمانه
 

  د کوردس ا  ی ریه پێشمه هێزی تێکشکاندن  د ئایید کوردس ان  ی ده دیینیکیدنه ئامانج   به رباڵد ا  به هێیشێک 
 . ڕێاست ده ری، دیینیکه حوکم  پاندن  سه د  خاکه م ئه کان  ڕۆ ه چاکدیهێنان  به
 

 میۆڤخخ  دژی تێک  جننا خه د تخادی  هخخن   لخه رچودبخود، ده  کخخه حخوکمێ پێ  بخه ئنسخخالم  کامخاری کان  ره دیینیکخه  هێخزه
  بخه کورد خا  میۆڤخ  ییری  هخه دی، ر نه رینسخه سه  هێیشخه د ئه ئاکام   له د  ده پی نگانه نه کورد، کان  ڕۆ ه  به   رهه ده
 نخاد  له کا، د تاک به ئێعدیم  رێکاس ن  د  سێدیره   اس ن هه  ا  ڵ کامه به کوش اری د المار په د بورددما  بیی یه

 .سودتماک  کیده ماننا  که داڵته ن  ده ده د دیر د  کێڵگه د دین  ئاده  له شێک به ها رده هه. بید
 

 د دیمخخاد کخخورد ی ده تخخه نه کان  ڕۆ خخه رماننخخدی، رفه به کخخان  هێزه هێیشخخ  د  ن  خومخخه جنهخخادی حخخوکم  ر رینبخخه به  لخخه
  پخخڕ ی د کخخه ڕێک  مێژدد  ،الپخه رخادینێک  بخخه د رییی بخه رێاسخخ ن  ده د کگیتود    خه  بخخه د سخ ا  ده نه سخخ ا  ده سخ ه ده
 رسخێک  ده مانگخدی، ٣ ی مخاده  لخه د ری  المارده پخه ر رینبه به کورد ی ده ته نه نگار   ره به مێژددی ر سه خس ه ر نا  رده سه

 بخود ناچخار خخای  ن  خومخه ر هخه د دت که ک  په رێژ م ر   دیینیکه د رکوت سه م  سنس ه  که دی ری  دیینیکه  به دی ا 
 . ربکا ده ئاش   دییی بانگه د ڕ شه س ان  ریده رمان  فه
 
 ک  خه  تخه حکومه  کخه بخود   خه رێچکه د ئخه ی درێخژه ر کخید، ده کخورد دژی  به الدێژدی یه ی٢٢  له  ن  خومه ی رمانه فه د ئه
 تااڵ  بخه د کخورد ل  یه تودناکیدن  با دی هله په د قاجار تا  ده د نه فه سه شاکان   له ر هه ئێیی  ن کا که  ه دددیی له

 .  ر به  ییتبود انه ی که داڵته سامان  بیدن 
 

  نش، ده تخخه نه اڵت  سخخه ده ریر   رقخخه به بخخا دلخخدی  حه د ر دیینیکخخه ی ده رچدینخخه رپه به د کخخوردی  دین  کا نخخه د خخخاڕیییی
  ای هخه د شخکاک سخمکای ل یخه ی دره یخه ردیری سخه د هیی نخه  خدد اڵی عوبه شێخ شاڕشگێیی  شێا   له  که بود ر  ێ نه
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 ی ده تخه نه کان  رۆ خه با منییت به  ده ده مه محه قایی ل یه هندی شه دیی پێشه د خێی م ده قه لوڕس ا  ندی  به مه سودری
 . ده مابوده کورد

 
 رێژ مخ  ی رینخه دیینیکه د شاڤێننسخ   ت  سناسخه د ت قڵنه عه سنمبول  (١٩٧٩) ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢ ر یه ئه  مجاره به

 کورد،هێمخخخای ل  یخخخه ر   ماده جخخخه رخادین  بخخخه د کان  ره ربخخخه به بڕ خخخاری بخخخود، ئنسخخخالمن  کامخخخاری یریدی دیمخخخه  تخخخایه
 . بود  له یه د ئه خا   اڵت  سه ده د ر   رده سه پێناد  له تێکاشا  د    ده ته نه خش  ئایید به ک   ه ده بزدتنه

 
 ڕیبخخیددددی سخخا   ٢٩ ی مخخاده  لخخه کوردسخخ ا ، اڵت  رۆژهخخه  لخخه کخخورد ل  یخخه دژی  لخخه ئنسخخالم  کامخخاری تخخادین  د ڕ شخخه
 تااڵ  بخه کانخدی، ی ندینه  لخه کخورد کان  رۆ خه ئێعخدیم  ما ، کخه له یه رین  رێبخه تێیۆری.   ه هه ی درێژه د  ده ته بڕیده نه

  شخێویندن  با دلدی  حه کوردس ا ،  کان  نه سه ره رێمه هه د مایییف  باری تێکدین  کوردی ،    ده ته نه سامان  بیدن 
  لخخخه کخخخورد ییری  هخخخه سخخخ اندن  په کا ، ره بێهاشخخخکه  مخخخاده ی ده باڵدکیدنخخخه کخخخورد، ت  سخخخا ه که د کل خخخور د  ناسخخخنامه

 ٢٩  کخه   ه ڕه شخه  د حخوکم د ئخه ی درێخژه کا ، سخنودره ر سخه له کخورد کان  ڕۆ خه دیم  رده به کوش اری د یاکا  نجه شکه ئه
 . پا سه دی کورد ر سه به ر به د مه له ساڵ
 
 ی ده بزدتنخه کخورد، ی ده تخه نه کان  نخده ده یه د یۆر  قوربانننخه  نه د کوردس ا  کیدن  منلن ار زه د دیینیکید   نه اڵم به

  رێکاخییده د حنخزب د کخورد ل  یخه ، ده کانه نشخێوه د دریی هخه مود هخه  بخه د  خسخ وده نه ک په کوردس ان  خش  ئایید نبه
 .  ریییتوده  کاده شه یۆردیر نا   به دی  ملنه د ئاییدی ،ئااڵی کان  باتگێڕه خه
 
 کوردس ا ، ت اڵ رۆژهه  له ما  که ده ته نه اڵچای قه رمان  فه د جنهاد حوکم  رچودن  ده ی سا ه ٣4 سپێک  ده له مڕۆ ئه

 :  ییێ پێدیده  پیێنسنپانه م ئه ر سه له کوردس ا  ئایید   پارت 
 
بێ،   ک  کوردسخ ا  نخه ی خخه قننه ی ریس ه  قواڵدی ئنییده هه  اڵتێک  سناسن  که سه ت د ده ت د حکودمه د ه هن  ده -١

 .   ه ی ئێمه ده ته دیی نه کاندن  ماف  ڕه   ه د ڕیدی  د هه  ت  نننه رعنه ر خاک  کوردس ا  شه سه له
 
د تخخخادی  د  مود ئخخخه ڕ د هخخخه اڵ سخخخان  شخخخه رپیسخخخ  هه سخخخ  ، به ده رین  بڕ خخخار به رێژ مخخخ  کامخخخاری ئنسخخخالم  د سخخخه -٢

 ل  کورد خویی اری  یه.   ک  کوردس ا ، خو قاده خه  تا ئێس ا دژ به  ده ه ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٢  له     که تانه جننا ه



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

387 
 

 .ت  کاننه ی ی انه ده بود کیدنه ره د قه  ڕ د تادینانه د شه رین  ئه به ڕێوه ری  د به اردهدیدیا   کیدن  بڕ 
 
   ک د هێخزه ال خا  خخه  کخان  کامخاری ئنسخالم ، لخه سخدرێژی هێزه شکیکێشخ  د ده حاسخت له  نگاری لخه ره بڕ اری به -٣

ریی    رۆژی بخخه  الدێژ بخخه یخخه ی٢٢  کخخه جێنه به، بڕ خخارێک  دردسخخت د مێژدد خخ  بخخود د یۆر  ده کان  کوردسخخ انه سناسخخننه
 .دیبنیێ( اڵت  کوردس ا  رۆژهه  له) ن   ر جنهادی خومه رینبه    به ده ته نه
 
ت د  قڵنه ر د تاتالن ێیی حاکم د عه اڵتدیرین  دیینیکه سه ڵ ده یه اڵت  کوردس ا ، له رۆژهه  ل  کورد له ی یه کێشه -0

 .  دی ه که رێمه هه  ئاش   له  ژ ا  به  ده ت  د پێکه الن  ئێیی ، بیی ه  ام  کورد با یه د په  ت  شاڤێننس ننه سناسه
 
رۆژی   ت ، ببێ خه تا بخه  نگار   کوردی  بخه ره د به د جنهاده  رمان  ئه منن سا   فه  ه ٣4یش   د   مود سا ێ به هه -٥

  شخخخ  هێخخخزه نگ  د پالنخخخ  هادبه ردسخخخ ا  د هخخخاددهاڵت  کو رۆژهخخخه  ل  کخخخورد لخخخه کان  یخخخه کڕ ز   ڕۆ خخخه کێ   د  خخخه  خخخه
رنج د پشخ نوینن   ل  کخورد د ریکێشخان  سخه یخه   به رهخه کان  کامخاری ئنسخالم  ده قاددین  تادینخه کا  بخا لخه سناسننه

  لخه خخای پاریسخ ن  بخات   ی کخورد مخاف  خا خه ده تخه نه -٦. اڵت  کوردسخ ا  رۆژهخه  پیس  کخورد لخه     له ده ته نێونه
  س ن، به خا به پشت دێڕیی الچا، قه د ش ارکو
 

 .بکا جنها  کان  دێموکییتننه  هێزه  له هادکاری دیدیی د رێ به کا   نه ده ته نێونه  رێکاییده با هانا
 

 الدێژ یه ی٢٢    ده ته نه رخادین  به د رییی به ئااڵی بێ  کاده شه
 

 کان  سناسننه  هێزه د کورد ی ده ته هن کان  رۆ ه کڕ زی  ه د کێ    ه د ره به  ده پێشه با
 

 یش   جلنس  مه
 کوردس ا  ئایید   پارت 

 

 ٢44٢ئایاس    ١٢ - ٢٧4٢الدێژی  یه ٢٢

 
 ٢44٢ی ئایاس   ١٢: دت  رێکه  -میۆ   ری ئه ما په:  رچاده سه
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 بە هاسانی هەموو کۆمەڵکوژییەکان
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەعید سەنەندەجی: نووسینی
 

 عوود مەنافمەس: لە فارسییەوە

  
 ی١١)ی یی نخخ  ١٩٧٩ی سخخێپ امبیی ٢سخخاڵ بە سخخەر ئەد کامە کخخوژ نە دی تێخخپەڕ دەبخخێ کە لە  ٣٣دددی سخخێپ امبی، 

ئەی لە کوێن دیکاکنکەرین  ماف  میۆڤ تا دەنگ  قورباننان  فاشنسم بە دننا . قەدما (هەتادی ی١٣٥٢خەرمانان  
 بگە ەنن؟

 
  انە کە بە یوێیەی دیبەشکیدن  جویییفنا   لە ئێیی ، دەک  ەکێک لە یوندی قاڕنێ،  ەکێک لە یوندەکان  کوردس

هەر کەمێخخک پخاش سخخەرکەدتن  شاڕشخخ  ). یونخدەکان  سخخەر بە شارسخ ان  نەغەدە لە پارێزیخخای درمخخێ دێخ ە ئەژمخخار
دەسخ   ئەد یوندە لە ال ە  چەکدیرین  ڕەژ م  کاماری ئنسالمننەدە یەمخارۆدری د دیننشخ وینەکەی بە  (یەالن  ئێیی 

 .نێیدریدین  حکومەت  ئێیی  کوژری 
 

کامە کخخوژی هەژێخخنەری کوردەکخخا  لە قخخاڕنێ، هەر بە کوشخخ ن  هاداڵتنخخان  ئەد یونخخدە کاتخخا   نەهخخات بە کخخود 
چەکدیرین  ڕەژ م، رەحمنا  بە تەرم  قوربانناننش نەکید د بە خەنجەر د ساتودر، دەسخت د سخەر ا  لە جەسخ ەی 

سخ اش سخەرەڕیی تێپەڕبخودن  سخ  د سخێ سخاڵ لەد هە سخوکەدتە هەژێخنەرە، بکخوژرین  ئێ. بێ یناننخا  جنخا کخیدەدە
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ناسییدی ئەد کارەساتە، لە ژێی چەتیی پش نوین  حکودمەت  نادەندی ئێیی  دینە د هەرینخز بانگهێشخ   دیدیخا ەک 
 .پێ ببەخشێنەکیید  تا بە محاکەمە ا ، یاشە ەک لە ییم  د   بنەما ەی قورباننا  سارێژ بێت د ئاریمنا  

 
، بە د ااش ، بنیی لە دیهخاتودی خخای دەکخیدەدە، "محەممەد رەیی پەهلەدی"یەل  کورد کە پاش لەسەرکارالبیدن  

هەر دەک ڕەژ خخمەکەی پێشخخود  هەرینخخز بە خە خخا   دی نەدەهخخات کە ددژمنخخا ەت  ڕەژ مخخ  نخخوێ لە بەرینخخبەر کخخورد،
هە ە دی  د دەسخخخەاڵت  نادەنخخخدی، هەمخخخا  سناسخخخەت  مێخخخژدد بە یدد خخخ  ننشخخخان  دی  کە لەدرێخخخژەی هەبێخخخت بەاڵم 

 .حکومەت  پێشود لە بەرینبەر ا  دی پێڕەد دەکات
 

تەننا چەند مانگ پاش سەرکەدتن  شاڕش  یەالن  ئێیی ، سناسەت  یودشخار د ددژمنخا ەت  لەیەڵ کخورد، بخود بە 
دێخ ە " کامە کخوژی"لە شخێوییەکان  کاچێک  یۆرەمل  کە دەک  ەکێک ". بییدۆست"د " ساما"یوندی  ٣4های چالکیین  

 ١٩٧٩ی ئادر ل  ٢د لە ی یمانحا   ڕەژ منش دەنگ  دی ەدە "کە ها "ئەژمار، ییننار نەک کە تەنانەت لە ڕۆژنامەی 
 .چاپ یە شتبە  ١٣٥٢ی نەدرۆیی ١٢دیتە 

 
 حاجی حەسەنی و قەمەبەدەستانی هاوڕێی

 
اسەت  یودشار بەرینبەر بە یەل  کوردی کیدبود بە  ەکێک حکومەت  ئێیی ، هەر لە سەرەتای دیمەیریندنننەدە، سن

کە کامە ێخک بە خگەی فەرمخ  حکخومەت  ئێخیی  د  -" قارنخا د ینقخالب" لە ک ێبخ . لە بەرنخامە سخەرەکننەکان  خخای
لە نامە ەک  "حاج  عەی م مەعبوددی" ئەد خا ە تە ند دەکیێت کە  -ڕۆژنامەکان  ئەدکات  دە خا دی کاکیدۆتەدە

دێخڕیی   ، لە ڕدێخن سخپننەکان  نخادچە، نودسخنبودی"خەلنخل خەسخیەدی بەهلخودل یو سخ ا ، عەی خز بخایدیر د" دی بخا
 مەبەست)ساڵد، تکا ە با کڕ ن  خاریک  یوندی قاڕنێ، هەم خاتا  د هەم بیی ان  تیی ئەد یوندە هاتودچای شار

ە یددتخی ن کخات بە ئنن زیمخات  خا هەر کەس چودک ی ن کێشەی بخا ئێخوە بیی خان  کخورد سخایکید، ب. بکە ( نەغەدە
خاالسخە هخن  خاتخا  . خام  ڕیبگە ەنن تا بە نادی ی دی ئننقالب بنگی ن د ڕیدەس   بەرپیسخان  دەد ەتخ  بکە خن

 ."نارەحەت مەکە ، ئێمە هەمود بیی ن
 

خا ا  لە  دیننش وین  یوندی قاڕنێ کە سەرەڕیی پێڕەدکیین  سناسەت  دیما نن  کورد لە ال ە  ڕەژ مەدە، لە ما  
سەر خاک  هەمنشە کوردس انننەکە ا  دەژ ا ، کاتێک ئەد نامە ا  لە ال ە  بەرپیسێک  فەرم  داڵتەدە بە دەسخت 

بەاڵم ماابن ئەدی  خافڵ لەدە بخود  کە ئەد . یە شت، هێوربودنەدە د بە د ااشننەدە لە دیهاتودی خا ا  دەڕدین 
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تەننخخا بخخا فی خخوی بنخخید ڕیی یشخخ   د پێشخخگیتن لە هەاڵتنخخ  نخخامە تەننخخا دیدێکخخ  تخخیی ڕەژ خخمە د دەسخخەاڵتدیری  
 .دیننش وین  ئەد نادچە، نامە ەک  ئەدتا ا  با نارددد 

 
 
 
 
 
 
 
، نز ک بە کاتژمێی  ەک  ننوەڕۆ، کاتێک منا ەکا  (هەتادی ی١٣٥٢ی خەرمانان  ١١)ی یی ن  ١٩٧٩ی سێپ امبیی ٢

نادمخخاڵ د یەنخخج د کا ەکخخان  یونخخد لە دەدر د پشخخ   دێ لە حەدشخخە کا ە خخا  دەکخخید د ژنخخا  سخخەرقا   کاردبخخاری 
سەرقا   ئاژە دیری د کشت د کاڵ بود ، چەکخدیرین  ڕەژ خم، تە خار بە تانخک د تخاپ د چەکخ  قخورس د سخودک د 

 .سارد، هێیشنا  کیدە سەر یوندی قاڕنێ
 

اڵدکخخخیی ەدە ئامخخخاژەی ی چخخخاپ  تخخخاری  ب"ئن العخخخات"لە ڕۆژنخخخامەی ، ١٩٧٩ی دێسخخخامبیی ٧ڕۆژی لە ڕیپارتێخخخک دی کە 
 .تاپ د تانک د چەک  سودک د ه د کییدە"ڕیس ەدخا بە تە اربودن  چەکدیرین  ڕەژ م بە 

 
، پێشنوێژی یوندی قاڕنێ، کاتێک هێیش  هەمەال ەنەی چەکدیرین  ڕەژ م با سەر یوندەکە دەبننێ، "مەال محەممەد"

د بە نخخادی کەالمخخ  خخخودی سخخوێند ا  دەدیت کە ک ێبخخ  پنخخیۆیی قورعخخا  بە دەسخخ ەدە دەیخخیێ د دەچێخخ ە پێشخخویی ا  
. خە ک  قاڕنێ نەکخوژ  بەاڵم جەالدەکخان  ڕەژ خم، یخوللە ەک لە سخننگ  ئەد مەال ە دەدە  د پاشخا  سخەری دەبخڕ 

 .لە ڕۆژنامەی ئن العاتنش دی بە چاپ یە شت ١٩٧٩ی سنپ امبیی ١٧ ڕدددیدێک کە لە ڕۆژی
 

ما بخخات لە یونخخدی  ٢4ئەد کخخات ئامخخادەی کخخیدددە، " بێهخخدید باردبخخار" بە یخوێیەی فنلمێکخخ  کخخورت  بە گەنخخامە   کە
لەمبخخخارەدە  ڕیپخخخارتێک ١٩٧٩ی ناڤخخخامبیی ٢٧، ڕۆژی ڕۆژنخخخامەی کە هخخخا ، کە یمانحخخخا   حکخخخومەتە. قخخخاڕنێ ژ خخخاد 

 .کەس بودە ٦٢باڵدکیدەدە د تێندی نودسنبودی کە هەژماری کوژریدین  قاڕنێ 
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لە مناڵ د ژ  د پنیەدە بگیە تا . ێی دی، هەر ینانلەبەرێک  کە د  نا  کوش نا کاتژم ٢چەکدیرین  ئێیی  لە مادەی 
یەنج د بەسااڵچود د پاش ئەدەی کە کوش ارە ئەمیکییدەکە ا  ئەنجام دی، تەرم  بێ ینخان  قوربانننەکاننخا  لەت 

ڕۆژنامەی ئن العات . د لەت کید لە دەرەدەی ئادیی فڕێنا  دی  تا دی ننشا  بدە  کە ئەد کەسانە لە شەڕ دی کوژری
هە سخخخخوکەت  دەحشخخخخنانەی بکخخخخوژی  د پخخخخارچە خا خخخخدی ئامخخخخاژە بە ی١٩٧٩ی سخخخخنپ امبیی ١٧ڕۆژی لە ڕیپخخخخارتەکەی 

 .پیچەکیدن  تەرم  قورباننان  قاڕنێ دەکات
 
کە لە نخخخادی بە ڕێخخخژەی  ەکجخخخار یۆری ئنعخخخدیمەکا  لە کوردسخخخ ا  یخخخیێ دریدە، سخخخەبارەت بە " سخخخاد  خە اخخخا  "

ڕدددیدی د  ەیێنخخ  : ڕێخخبەری ئەدکخخات  ئێخخیی  نودسخخنبودی" خخخومە ن "ەی قخخاڕنێ لە نخخامە ەک دی بخخا کامە کخخوژ نەک
، کە بە قورئانەدە دەچێ ە پێشوییی هێیشبەری ، "مەال مەحمودد مەس ودرییدە. "قاڕنێ، دڵ هەر میۆڤێک دەشەدتێنێ

 .مەعبوددی، سەریورد نەجەف ، عەی ز"لە ال ە  پنادەکان  
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
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 : کۆمەڵکۆژی لە رٶژهەاڵتی کوردستان
 

-------------------------------------------------------- 
 

 ٠٢٢٠ - ٠٢٧٢نێوان    اڵتی كوردستان له ڕی ڕۆژهه ی شه وه لێكدانه
 

 ماكوان.س
 

 ڵ كامه به كوش ن  كیێ ده. لێك یه  ا  كا  ئننسانه  له  ێك كامه بودن  ن هاد ش  تیس  مه  له  انێ ڵ كامه به كوش ن 
  مخه ئه. بكخیێن ر رینبخه به سخنفی ڵ یخه له ئننسخا   ێك كامخه  دیتخه ”كخید  سخنفی”  ده بكیێ خه كخورت كدی  ه دشخه  تاقخه  له

 ننا خارك  یینسخ گای  لخه ت سناسخه یینسخ   پڕۆفنسخاری Henri R Huttenbach  كخه  كوژی كامخه  لخه  كه  ه پێناسخه
 . دی ده  كوژی كامه  له ئامی كا

 
  ك  خخه فنز كخ  بیدنخ  نێو لخه د بخڕ د كوشخت  بخه سخ نكید ده ركار دی سخه  هاتنه تای ره سه  له ئنسالم  كاماری ی ده ئه

 بكخیێ؟ د نخادیه ی كه سناسخننه مانخا  بخه پڕ اڵچا قه  ا   كوژی كامه ك ده كیێ ده ئا ا كوردس اندی اڵت  ڕۆژهه  له كورد
 د اڵچا قخه حخوكم  ك ده كخیێ ده ١٩٧٩ سخا    لخه  ده  خه  ن  خومه   ال ه  له كورد  ك  خه دژی  له جنهادی حوكم  دین 
 .بنیخێندرێ  كوژی كامه

 
 :كان ڵكوژییه می كۆمه رجه تابلۆی سه

 
 كان ڵكوژییه كۆمه: م كه شی یه به

 
 کراوکوژراو و ساق وت رێکه  ناوچه ناوی گوند ڕیز

 0٩ ١٩٧٩  ده غه نه قارنێ ١
 ١٢ ١٩٧٩  ده غه نه اڵتا  قه ٢
 ٢٣ ١٩٢١  ده غه نه ی شکاکا  رێزه ، که ب ، کا کا  رخ، حه د النچه ٣
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 کوژراو و ساقکراو وت رێکه  ناوچه ناوی گوند ڕیز

 ١٣ ١٩٢٢  ده غه نه فا ڵ مس ه قه چه 0
 ٢ ١٩٢٢  ده غه نه  لنا  ، یاڕخانه لنفه خه ٥
 ٣٥ ١٩٧٩ هاباد مه ند ئنندرقاش د دسودکه ٦
 ١٢ ١٩٢١ هاباد مه یوڵ  ره قه ٧
 ٩ ١٩٢١ هاباد مه دیی سه ٢
 ٩ ١٩٢١ هاباد مه رجا  ئادی سودر ، جافیئادی ، مه  دێمه ٩
 ٢١ ١٩٢4 شنا  با زئادیێ ١4
 ٦ ١٩٢٢ شنا ، دددئاد  دێڵه  ئنل ئادی ، یونده جبیه ١١
 ١٣ ١٩٢4 باکا  امنشی ساردق خانه کوره ١٢
 ١٣ ١٩٢٢ درمێ  قودش د یێجه  ه هه ١٣
 ١٢ ١٩٧٩ پنیینشار سافنا  ١0
 ٢0٢:  کای یش       
 

 كوشخخ ن . بكخخیێ اڵچا قخه لێك یخخه بخخێ  ده ئخه سخخت به مه كاتێخخك  دیتخه سخخێك كه مود هخخه كوشخ ن   خخانێ ڵ كامخخه به كوشخ ن 
  لخه ڵ كامخه به كوشخ ن  كخیێ ده. لێك یخه  خا  كا  ئننسخانه  لخه ێك  كامخه بودن  هاد ش ن  تیس  مه  له  انێ ڵ كامه به

  مخخه ئه. بكخخیێن ر رینبخخه به سخخنفی ڵ یخخه له ئننسخخا   ێك كامخخه  دیتخخه ”كخخید  سخخنفی”  ده بكیێ خخه كخخورت كدی  ه دشخخه  تاقخخه
 نا خارك ن یینسخ گای  لخه ت سناسخه یینسخ   پڕۆفنسخاری ،Henri R Huttenbach  كخه  كوژی كامه  له  كه  ه پێناسه
 كخا  كورده د كا  ننخه رمه ئه اڵچای قه ئوردپا،  له كا  چه ره قه د كا  كه جودله اڵچای قه.  دی ده  كوژی كامه  له ئامی كا

  لخخه سخخودر خێمنخخیی كوشخخ وبڕی ڕددینخخدی،  لخخه تودسخخ   ك  خخخه ییر هخخه د سخخه شخخت هه كوشخخ ن  تاتورك، ئخخه سخخ   ده  بخخه
 . جنهاندی  له  كوژ ن كامه كان  نمودنه ك یی  ه  له كا  ربه سه د كا  نهباسنن كوش ن  ها رده هه د كامبودجنا

 
 د كول خودر میینخدن  د بخڕ ن یمخا   كخه كخا ده ش ده بخه  ئامخاژه فنز كخ  بڕ ن  د كوش ن  له  بێجگه هاتێنباخ پیۆفنسار

  چونكخه ،  خه كامه به كوشخ ن  دیخو  له خییپ ی  كو به   ه كامه به كوش ن  جارێك لێك یه دیهاتودی ها رده هه د مێژدد
 د   خه كامه به كوشخ ن   لخه جارێخك ش مه ئه  با ه ر هه ندرێ، كه  ده هه  ڕ شه  له لێك یه ننس   د ست هه مود هه دی لێیه
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  لخه  كخه ی كار نخه غه ده قه د ئخه هخای  به هاتێنباخ ناساندی پێ  به دی لێیه. بێ تیسندیرتی مه د خییپ ی د ش له  نگه ڕه
  ڵ كامه  به كوش ن   له جارێك ، دریده نجام ئه كوردس اندی ر سه به حاكم كان  ته حكودمه   ال ه  له كوردی یمان  ر سه
 . بییده  ڕێوه به كورد ر سه له
 
  ك  خه فنز ك  بیدن  نێو  له د بڕ د كوشت  به س نكید ده ركار دی سه  هاتنه تای ره سه  له ئنسالم  كاماری ی ده ئه

 بكخیێ، د نخادیه ی كه سناسخننه مانخا  به پڕ اڵچا قه  ا   كوژی كامه ك ده كیێ ده ئا ا كوردس اندی اڵت  ڕۆژهه  هل كورد
 ١٩٧٩ سخخا    لخه  ده  خخه  ن  خومه   ال خه  لخخه كخورد  ك  خخخه دژی  لخه جنهخخادی حخوكم  دینخخ .   ه مناقشخه د بخخاس ی جێگخه

 م الننكخخه  لخخه ی قسخخه ڕددی  ن  خومخخه دی حوكمخخه د لخخه  چونكخخه. بنیخێنخخدرێ  كوژی كامخخه د اڵچا قخخه حخخوكم  ك ده كخخیێ ده
 خخاریییی د رییی بخه هخای  بخه د  خیی ك ده اڵم بخه. دیبود  دژ  له جنهادی حوكم   كه بود، كورد ل  یه  له یۆر شێك  به
 ر هخه د بكیێ جێ جێبه  حوكمه د ئه  هێشت نه ڕیس ندی  له د ده دی ه  ن  خومه حوكم  اڵم  ده كورد ل  یه ، ده كدیرینه چه

  لخه كورت ند چه ر هه قاناخێك  د كید كا  كورد نه  ڕێكاییده ڵ یه له دتودێژی دیدیی خای با  ن  خومه ددیتی ش با ه
 خا خدی  لخه  ن  خومخه جنهخادی حوكم   كه بگوتیێ كیێ ده  دیته كه. س نپێكید ده كوردس ا   له ئاش    له  نه د ر شه  نه

 . ه  د كه ك   ه له سه مه بكیێ جێ جێبه  حوكمه د ئه توینیی نه  كه ی ده ئه اڵم به بود كوش ن ڵ كامه  به بڕ اردین  د حوكم
 

  سخ ه به مه د ئخه  كو بخه  نننخه، كخا  كوژریده یۆری ی ڕیده ننا تخه  كوژی كامخه  لخه سخت به مه  كخه بگخوتیێ  پێو سخ ه دی لێیه
  كخه ی سناسخننه  بڕ خاره د ئخه  دیتخه  سخ اده، ڕیده كا   كوژ نخه كامه ی ده شخ هپ  لخه  كه  بننه یهه مه  ا  ئندۆلاژی سناس ،

 م لخه. یینخدرێ ده دی ڕه  بخه نێوبیدننا  لخه اڵچاد قه د كیێ ده جنادیی ئن ننكێك   ا  ئننسا   ێك كامه  له نكا   ددی له
 .ببنندرێ كورد ل  یه  نبیدن  به هل د اڵچا قه بڕ اری ك ده توینیێ ده  ن  خومه جنهادی حوكم   ده شه  ه ڕدینگه

 
 اڵچای قخه بڕ خاری ئنسخالم  كامخاری  كخه  نننخه سخ دی ده  لخه دی ك   خه  گه به بێ نخه  ن  خومخه جنهادی حوكم   له  بێجگه

. كخیێ ده سناسخندی نگ  رهخه فه  لخه جنناسخا د  خا   كوژی كامه  له  كه ی سناسننه مانا د ئه پێ  به دیبێ كوردی فنز ك 
 نجام ئخه  ده تخه حكودمه كان  هێزه   ال ه  له كوردس اندی كان  نادچه  له كوش ن ڵ كامه به  ا  كاكوژی رچ  یه ئه  هدیت كه

 ر هخه. دیبنخیێ اڵچا قه ی كه كورد نه ری رینبه به  ا  جنناسا د ی دیژه س ه ده  كاكوژ نانه د ئه با  ته حمه یه اڵم به  دریده،
  كخه   ڕدددیدینخه د ئخه سخت به مه  كو بخه  نننخه اڵچا قخه  خا  جنناسخا د  كوژی، كامخه  لخه من  س  به مه ددی دبه مه له  با ه

 .كوژرید  كورد سنڤنل   ك  خه ڵ كامه به دیندی له
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 م الننكه چویرسا دی  به نز ك ی ماده  له ١٩٢٢تا  هه ١٩٧٩ كان  سا ه نێوی   له دێ كه رده ده  دی ده ره سه تابڵای   له ك ده
 دی  كوژ انه كامه د له.  ڕدد اندیده كوردس ا  كان  یونده  له  ده ئێیینه ت  حكودمه كان  هێزه های  به  كوژی كامه  هچویرد

 .كیید  تامار س كه ٢0٢ نادی ننا ته ئێس ا تا هه  كه كوژرید  س كه دی  سه  به
 

 م هخه  ده غخه نه  كخه   خه مانا ه د به ش مه ئه.   ده غه نه ی نادچه كان  یونده  ل  خه ی%00س  ا   كه ١4٥  سه كه ٢0٢د  له
. دێ  دی ده ره سخه تخابڵای م  كخه  ه ی پلخه  لخه كاننش كوژریده ی یۆربه ی باره  له م هه د كا   كوژ نه كامه ی یۆربه باری  له
  لخه.  ڕدد انخدیده  ده غخه نه ی نادچخه  لخه كخا  كوژریده كای مود هه ی ننوه  به نز ك  كه دی ده ننشا  ماناكاتدی هه  له  مه ئه

.  دێ ڕدد انخدیده كا  لخه  كوژ نخه ی كامه%٣4س  خا   كخه ٧٢  كخه  هخاتوده هاباد مخه دی ده ره سه تابڵای  له مدی ددده ی پله
دێ  كخا  لخه ی كوژریده%١١س  خا   كخه ٢٦ك  ر  خه سخه له  كان  شخنا دێخن كخه مدی نادچخه ی سێهه پله  هاباد د له پاش مه

 پنیینشخارد باكخا ، ك ده كان  نادچخه هخ  كخا  كوژریده ی%١٥س  خا   كخه ٣٢  كا  دیته ی كوژریده اشمادهپ.  ڕدد اندیده
 .درمێن

 
 مانكاتخدی هه  لخه اڵم بخه  یێخڕیده رچادی به دری ده كاندی كاكوژ نه خو قاندن   له  ن  خومه جنهادی حوكم  یوتیی، ك ده
  ربه سخه تخورك   خا  ری ئخایه كخدیری چه  ك  خخه هخای  بخه كا   نخهكاكوژ تێكخییی  بخه نز خك  كخه بگخوتیێ ش ده ئه بێ ده

  نمودنخه بخا  كخه بكخیێ  پیسخناره د ئخه  پێو سخ ه دی ند نه پێوه م له ر هه.  چوده  ڕێوه به  ده نادچه  له ندی ناده ت  حكودمه
 : بكیێ س ننشا  ده دی ند نه وهپێ م له هاكارێك ند چه كیێ ده ؟ دیده ڕدد ا   ده غه نه  له كا  كاكوژ نه ی یۆربه باچ 

 
 اڵدی تێكخه جخار هێنخدێك د بخود  هادسخنودر  دیته بێ،  ده غه نه جایییف  دتن   كه هه بێ ده هاكار یی نگ ی ن م، كه یه

 د كخورد نێخوی  ئن ننكخ  ی كێشخه  ده مانخه یه دێخی  لخه دی  خه نادچه م لخه. ری ئخایه یوتیێ ده ك ده  ا  تورك د كورد نێوی 
 ت  تا بخه  بخه د  دتباده تێكخه ی تخایه یڕدتننێكخ  د سخا  ١٩٧٩ سا    له  ده ئێیینه شاڕش  های  به  كه  بوده هه ری ئایه

 خخای كان  تننخه دی ه ته نه  مافخه دیدیی د بخود كخدیر چه پخێ، ر سخه  سخ ابوده هه كخورد ل  یخه  كخه بود هه ش ده ئه بنانودی
  ئنسخ ندالله م ئخه.  ڕدد خدیده دێ له كاكوژی یۆرتی ن  كه   ه نادچه منن ددده  ده غه نه پاش  كه هاباد مه ی نادچه. كید ده

 د   خه هه ی ده غخه نه نخدی تمه تا به ما  هخه جارێخك  بخه هاباد ش مخه  چونكخه لمێنێ سخه ده  رده سخه ی ئاریومێن اسنونه  ا 
 د ر شخه ك  ره سخه نخدی ناده پاشخ ی ش د ید سخااڵنه د لخه هاباد مخه مه له بێجگه. ژ ن ده ك یی  ه نێز ك  له تورك د كورد

 كاماری كورددی، ی ده بزددتنه له سنمبالنكنش ك   ه نادچه ك ده ها رده هه د بوده كوردس ا  اڵت  ڕۆژهه كان  پێكدیدینه
 . ه نادچه د ئه خس بێ ه كان  ننزیمننه هێیشه قورسا   ئنسالم 
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   به  كه ر دی ئایه د كورد نێوی   له  بننه یهه مه جنادییی ئن ننك  جنادییی  له  بێجگه یی نگ ی د كه هاكارێك  م، دووه
  به  كه كا  ر نه ئایه  شنعه ال مه ت تا به به.  بودباده قو  ی  جنادیی نه م ئه  شنعه ئنسالم  تێك  حكودمه ركاری سه هاتنه

 پێ  بخخه.  یێخخڕیده  ا  دره یخخه خشخخ  نه ید  ه كێشخخه م ئخخه رمكیدن  یخخه  لخخه د دتبود  كخخه  ن  خومخخه ڵ یخخه له  ده ینانخخه د دڵ
 پێشخوییی  ده كانه شخنعه  ر نخه ئایه   ال خه  لخه بخێ ده ری، ئخایه د كورد نێوی   له بن  یهه مه ك  ره دددبه د  كێشه ی پێشننه

  ده ه د ننخخه ع  رجخخه مه تی ن دره یخخه   ال خخه  لخخه  كخخه ب  یهخخه مه حخخوكمێك . كییبخخێ  ن  خومخخه جنهخخادی رمان  فخخه  لخخه رم یخخه
 تخوینێ ده كخورد دژی  لخه كا  ر نخه ئایه هانخدین  د درمخێ  لخه ن  سه حه ك ده توندئاژۆی ك  ال ه مه كان  قسه. ركییبود ده
 . لمێنێ بسه  ده ره سه ی قسانه م ئه
 
 ١٩٧٢وی  نێخ  لخه  دیتخه ئێیینخدی شارشخ     ده هخه كان  سخا ه  لخه كا  كاكوژ نخه دێ، كه رده ده دی ده ره سه تابڵای  له ك ده
 ی شخێوه د شخكڵ  لخه سخنڤنل  ك  خخه ییری  هخه  بخه ی ده ئه ڕیی ره سه  ددیده به ١٩٢٢سا     ڕدد ا  دیده د له ١٩٢٢تا  هه

 ما  هخخه  كخخه ك كاكوژ نخخه اڵم بخخه( كخخیێن ده بخخاس دی د كخخه كان  شخخه به  لخخه) كخخوژرید  كوردسخخ اندی ڕی شخخه  لخخه جاریدجخخاردی
 :بێ هه هاكارێك  ند چه توینێ ده خا دی  له ش مه ئه.  دیده نه ڕددی ب  هه ی ده ره هس تابڵای كان  كاكوژ نه ت  تا به

 
 هێنخدێك  لخه كخاننش كورده تخدی، حكودمه ی كاكوژ نانخه د ئخه ر رینبخه به  لخه  كه بێ  ده ئه توینێ ده ك  ه  هاكارینه د له* 

  لخه  د خاره) توركنشخنن یونخدێك  ند چه ر سه  یدۆتهك هێیشنا   تاپاانه ك ده قورس  ك  چه  به  ده غه نه ك ده ی نادچه
  بخه ر سخه كان  توركه تیساندن  های  بودبێ ه ش مه ئه د(  نننه دێڵدی هه  له ك ییننار نه كا  توركه بی ندیری د كوژرید

 .كاكوژی  به   س بكه ده د كا  كورده یوندی ر سه  نه بكه هێیش جاری  ك ده  انوێییبێ نه  مه ئه پاش د ت حكودمه
 

 ر سخه  كیی خه كا  كاكوژ نخه ر سخه  لخه  كخه ی یایندینخه د  ڕخنخه د ئخه هخای  بخه  كخه بخێ  ده ئخه توینێ ده  د كه هاكارێك * 
 ت  حكودمخه ئێخیی ، ی ده ره ده د نێوخخا  لخه كا  كاكوژ نخه دی   هخه ی ده باڵدبودنخه هخای  به ت تا به  به ئنسالم  كاماری
  لخه جنخادیی  د كخه ی  ه شخێوه د بێ هخه خا انخدی  به  ا  ده پێدیچودنه كوردس اندی  له كاننا  هد كیده  له  كه كیدبێ ناچار

 . ر به بگینه كورد  ك  خه ركوت  سه  له كاكوژی
 

  سخخ ه به مه   شخخ بێ ه یه نه  كاكوژ نانخخه د بخخه ئنسخخالم  كامخخاری  كخخه   خخه ده ئه رێ ێچخخودتی ی د كخخه هاكخخارێك  ها رده هخخه* 
  كو بخخخه كا ، كورد نخخخه  ڕێكاخخخییده  لخخخه  ا  ده ڕینخخخه  گه هه د  ك خخخخه تیسخخخاندن   دیتخخخه كوردسخخخ ا   لخخخه  كان ننزیمننخخخه
 ی نادچانخخه د لخخه ت تا بخخه  بخخه كخخورد  ك  خخخه بێخخزیری د    تخخودڕه ی خخاتی دێن  هخخه  بودبنخخه  دینخخه پێچه  بخخه كا  كاكوژ نخخه
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  د كخه كان  یونخده  لخه كاكخوژی ی ده بودنخه  دددبخاره یسخ ت  لخه  ك خخه  ده ئخه  خا . درید  نجام ئه تێدی كاننا  كاكوژ نه
 كان  ر خه ئایه  خاما ننخه  هێزه د ت حكودمه ی ده بودنه ی پاشگه های  بودبێ ه ش مه ئه د ی اتی رییی به  ته دیده س نا  ده

 . د كه كاكوژی نجامدین  ئه  له  نادچه
 

   له  ك له د  ه( ٥پاشكای ) ١٣٦4ری  لوه یه ی خه١٢  ده غه نه دێ با زی یوندی  له ك  ه دی  كوژ نانه كامه م له ددد  له
 ی یخخوێیه  بخخه( ١0پاشخخكای )١٣٦٢رمانان   ی خخخه٢٣ی شخخنا  نادچخخه  ، دددئخخاد لخخه دێڵخخه ئنلئخخادی، یونده كان  جبیه یونخخده

(  تخه قه ده مه  هقنخاد) عێخیی  - كوردسخ ا  د مخاكییت  پارت  یا ا ئێیی  كوردس ان  د ماكییت  حنزب  كان  رچاده سه
  كوژی كامخه  لخه( ١٥ پاشخكای) ش  خه كامه ڕێكاخییدی ی چاده سخه پێ  به ها رده هه.  كیددده شدیری به دی كاكوژ نانه م له

 .  كیددده شدیری به(  ته قه ده مه  قناده) عێیی  - كوردس ا  د ماكییت  پارت  یا ا با زیدێ یوندی
 
 كوردسخ ا  د مخاكییت  پخارت  شدیری به  به  ئاماژه ڕێكایید رددد هه ی ده ئه ڵ یه له   ه ده ئه رنج سه جێگای خا   اڵم به
 ر هخخه د   نخخاده  ده سخخ ه ده  بخخه كخخا  كاژریده ی ڕیده  لخخه ك  خخه ك ده ئامخخارێك  اڵم بخخه   كخخه ده(  تخخه قه ده مه  قنخخاده) عێخخیی  -

  ك  خخه سخنڤنل  مودشخنا  هه د سخن كه ٩ كخا  دهكوژری ی ژمخاره حخدكادی ئامخاری  لخه. دی ده ننشخا  ئامارێخك رێكاییدێخك
 د سخن كه ١٢ كخا  كوژریده دی  خه كامه ئامخاری  لخه. ناكیێ   ه كامه ندیمان  ئه كوژرین   به ك  ه ئاماژه ها رده هه د یوند 

 د ئخه  كخه ی ئامارینخه د ئخه ی یۆربخه  كخه دی ده ننشخا  خا خدی  لخه ش مخه ئه.    خه ڕێكاییده د ئخه نخدیم  ئه یا ا مودشنا  هه
 .س یێ ببه پێ پش نا  د سه  له د سه نابێ د  تێدی ه كاڕی د م كه  دیده ننشاننا   رێكاییدینه

 
 ڕدی شخه یۆر  لخه دی  ئخه ی ده ئخه  كخه بگوتیێ بێ ده دی كاكوژ نانه م له  ته قه ده مه  قناده كان  هێزه شدیری به ندی پێوه  له
  لخه ئێیی  ت  حكودمه كان  هێزه شان   به شا  كوردس اندی، اڵت  رۆژهه باكودری د ند ناده كان  نادچه  له ت تا به  به

 یۆر د م كه كوردس ا  اڵت  ڕۆژهه  ك  خه د  نننه یومانێك د شك ، كیددده شدیر ا  به   ه كامه د حدكا كان  هێزه دژی
 شخدیر ا  به كاننشخدی  كوژ نه كامه  لخه  تخه قه هد مه  قنخاده كخان  هێزه  دیتخه دی  ئخه ی ده ئخه اڵم بخه. ئایخادیر   ده بخاره م له

 پش ڕیست  یودتنانه د ئه  كه  نننه دێڵدی هه  له  د كه ی رچاده سه بێ نه   ه كامه د حدكا ی رچادینه سه د له  بێجگه كیدبێ
 . ده بكاته
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 :پاشكۆكان

  
 

 (٠٢٧٢ری ەمبەپتێی س٨) ٠٥٣٢رمانانی  ی خه٠٠  ده غه ی نه ناوچه  كۆكوژی گوندی قاڕنێ له - ٠
 
 

 نادبانگ د ناد  ر ز نادبانگ د ناد  ر ز نادبانگ د ناد ر ز
 دی حنم خوسیه ره ٩ ی زی فا عه مس ه ٥ دت پێشنوێژی مزیه ؛ رییده حمودد بێه ه ال مه مه ١
 د بڕه حمودد شه مه ١4 ی زی عه د مهم محه ٦ بیددش  ر   ئه حاج  شه ٢
 ل  شنشما  عه ١١   ئابزه حما  ره ٧ بیددش  د ن ئه حننه مه ٣
 سود   ئنبییهنم ڕه ١٢ قادر سلێمان  ٢ ندی رده ر م ئه  د كه سه 0

 شوین  یوند -ل   عه ٣٩ ر م سلێمان  كه ٢٦ د تاهنیی ممه  د محه سه ١٣
 فشنن د ئه خوسیه  04 حما  سلێمان  ره ٢٧ ر ر ف  ئایه عوسما  شه ١0
 سااڵ  ١٣ -   سه حه 0١ حنم سلێمان  ره ٢٢ ر ر ف  ئایه شه  ئامننه ١٥
 ر م ریمنن  كه 0٢ دی خوسیه بدداڵ عه ٢٩ ر ر ف  ئایه حما  شه حاج  ره ١٦
 د ریمنن  حمه ئه 0٣ دی سول خوسیه ره ٣4 عند تاهنیی حاج  سه ١٧
 ب ریمنن   نه یه 00 دی عند خوسیه سه ٣١  د قادر تاهنیی سه ١٢
 خاتودی ن ریمنن  0٥ ر بویس  عفه جه ٣٢ تاح تاهنیی  د فه سه ١٩

 ئنبییهنم پو ا 0٦ ر بویس  عومه ٣٣  د ئنسماعنل تاهنیی سه ٢4
 حما  ریمنن  ره 0٧ فا بویس  مس ه ٣0 حما  تاهنیی  د ره سه ٢١
 دی فا خوسیه مس ه 0٢ دی میید خوسیه ٣٥ دپودر حمه بدداڵ ئه عه ٢٢
 جافی شنشما  0٩ كی شنشما  بوبه ئه ٣٦ دپودر حمه كی ئه بودبه ئه ٢٣
   پودر  مزه سلێما  هه ٣٧ دپودر حمه عوسما  ئه ٢0
   نگ ریه ی ز مه عه ٣٢ ت پودر عاده د سه حمه ئه ٢٥
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 (٠٢٢١ی چی مار٨٣) ٠٥٣٢ی  لێوه ی خاکه٣  ده غه ی نه ناوچه  اڵتان له كۆكوژی گوندی قه -٨

 
 نادبانگ د ناد  ر ز نادبانگ د ناد  ر ز نادبانگ د ناد ر ز

   سه  د حه ال سه حاج  مه ٩ سودڵ حاج  ره ٥ ڵ بدداڵ چوكه عه ١
   سه خێزین  ساف  حه -لنمه  حه ١4 د ممه محهحاج   ٦  حمودد كورده مه ٢
 ری عوسما  ئایه ١١    كورده سه حه ٧ كی كاردی بودبه ئه ٣
  ك  شنا خه -ی نفاد یی  مه مه ره ١٢ دلوددی حما  مه ره ٢   سه حاج  حه 0

  
 

ی 0) ٠٥٣٢ری  لوه زه ی خه٠٥هاباد  ی مه ناوچه  ند له كانی ئیندرقاش و وسووكه كۆكوژی گونده -٥
 (٠٢٢١نۆڤەمبەری 
 

 شوێن نادبانگ د ناد ر ز شوێن نادبانگ د ناد ر ز
 ئنندرقاش  دۆك   مه حه   ده یدبه ١٣ ئنندرقاش  فا  حاج  مس ه ١
 ئنندرقاش  حمودد شێا   مه ١0 اشئنندرق  ل    د عه سه ٢
 ئنندرقاش   ده  ر م سه كه ١٥ ئنندرقاش  ری  نده حنم ئه ره ٣
 ئنندرقاش   ده  ر م سه سلێما  كه ١٦ ئنندرقاش   ری  نده سا ح ئه 0
 ئنندرقاش   ده  سودڵ سه ره ١٧ ئنندرقاش   دق  حما  شه ره ٥
 ئنندرقاش  ێن خدر حاج  حوس ١٢ ئنندرقاش  دئاغا  مه حمودد موحه مه ٦
 ئنندرقاش  عند لولو  عوسما  سه ١٩ ئنندرقاش  دئاغا  مه سلێما  موحه ٧
 ئنندرقاش   س   د حاج  ده خوسیه ٢4 ئنندرقاش   ری نبه د قه مه موحه ٢
 ئنندرقاش   س   خالند حاج  ده ٢١ ئنندرقاش  ری  نبه خدر قه ٩
 ئنندرقاش (خێزین  ئنبییهنم) -ر زید  په ٢٢ ئنندرقاش  ری  نبه ل  قه عه ١4
 ئنندرقاش   حنم  حمودد ره بدداڵ مه عه  ٢٣ ئنندرقاش   حما   د ره سه ١١
 ئنندرقاش  د  مه ردێش موحه ده ٢0 ئنندرقاش  دۆك   مه   حه ئنیه ١٢
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 شوێن نادبانگ د ناد ر ز شوێن نادبانگ د ناد ر ز
 ئنندرقاش   د شێاه حمه ل  ئه عه ٣١ ند دسودكه   كی خادش  بوبه ئه ٢٥
 ئنندرقاش   م جه بنالل عه ٣٢ ند دسودكه   شوین  كه  مزه هه ٢٦
 ئنندرقاش  حاج  خا    ٣٣ ئنندرقاش  حوسێن خا    ٢٧
 ئنندرقاش     سه د حه حمه ئه ٣0 ئنندرقاش  سلێما  یاقو ه  ٢٢
 په  ك  پش  ه خه  ند  فا دسودكه مس ه ٣٥ ند دسودكه  بان   بدداڵ پاسه عه ٢٩
    ند دسودكه  ی ز ئنسماعنل  عه  ٣4



 (٠٢٢١ری ەمبۆڤەی ن٠٢) ٠٥٣٢ری  لوه زه ی خه٨٧ی پیرانشار  ناوچه  كۆكوژی گوندی سۆفیان له -0


 
 تەمە  نادبانگ د ناد ر ز تەمە  نادبانگ د ناد ر ز

 سا ه ٣4دحندی ی ێاا ته ٧ سا ه ٧٥حاج  حوسێن پورخزر  ١
 سا ه ٢4 كی قادرییده بوبه ئه ٢ سا ه ٢٥د پورخزر  ممه شێخ محه ٢
 سا ه ١٢ری    ه تاهنی قه ٩ سا ه ٦4د  حما  خوشڕه بددلڕه عه ٣
 سا ه ٦4منن شوی  د ئه ممه محه ١4  سا ه ٣4 منن   ده ممه د شێخ محه مه  د موحه سه 0
 سا ه ٥4مس   شه سه حه ١١  سا ه ٢٢ ( ماماس ای قوتاباانه)دحندی  ها ته  د ته سه ٥
 سا ه ٦4حنم شوی  ره ١٢  سا ه ٦4 (الی یوند مه) د حوسێن هاشم  ال سه مه ٦
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 (٠٢٢٠ری ەمبۆڤەی ن٢) ٠٥٣١ری  لوه زه ی خه٠٢(  ده غه نه)كۆكوژی گوندی بایزاوێ  -٣

 
س  كه ١٢. ) شدیری كیددده دی به م كاكوژ نه یا ا له(  ته قه ده مه  قناده)عێیی   -پارت  د ماكییت  كوردس ا  

 (.دۆیرینەدە  سه كه ٩د  ننا نادی ئه كوژرید ، ته

 
 نادبانگ د ناد  ر ز نادبانگ د ناد ر ز نادبانگ د ناد ر ز

 ندی ساد  یه ٧ لنزناد ی سا ح عه 0 تاح خدرتا  فه ١
 یمننعوسما  ڕ ٢ ناف  د مه حمه ئه ٥ دلوددی  مهاڵبدد  عه ٢
 ...ی ز  عه ٩ دلوددی حما  مه فا ره مس ه ٦  كی سودجه بودبه ئه ٣




ی ٠٥) ٠٥٣١رمانانی  ی خه٨٥( بۆكان)ی خشتی ساروقامیش  خانه كانی كوره كۆكوژی كرێكاره -٣
 (٠٢٢٠ری ەمبەسیپت

 
 ( .دۆیرینەدە  م نادینه ننا ئه ، ته س بوده كه ١٢كا   ی كوژریده ژماره)

 
 نادبانگ د ناد ر ز نادبانگ د ناد ر ز انگنادب د ناد ر ز

 حموددی جافی حاج  مه ١١ اڵبدد   د عه سه ٦ بدداڵ د ساف  عه همم محه ١
 م له قادر به ١٢ فا ر حاج  مس ه عومه ٧ بدداڵ عوسما  ساف  عه ٢
 ...ری  ریمه فه ١٣ سودڵ ئاغاپودر ره ٢ خالند جافی ئاغا ٣
   نیناكحمودد پ مه ٩ د دینش همم محه 0
   سودل  ر م مامیه كه ١4 دفنق ته شێخ سودڵ ره ٥
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 (٠٢٢٥ جانێویریی ٨٣) ٠٥٣٠ندانی  ی ڕێبه٣هاباد  ی مه ناوچه  گۆل له ره كۆكوژی گوندی قه -٧

 
 تەمە   نادبانگ د ناد ر ز تەمە   نادبانگ د ناد ر ز

  سا ه ١٢   كامنل شایده ٦ سا ه ٩٥ د  مه ال موحه حاج  مه ١
  سا ه 04   فا شامه مس ه ٧  سا ه ٣٥ سودر   ر پنیۆته عومه ٢
  سا ه ٥4 ل  سالك عه ٢  سا ه ٧4 نگ  یه ره حمودد مه ج  مه حا ٣
  سا ه ٥4 لناس  ئنبییهنم ئه ٩  سا ه ١٣ سودر   حمودد پنیۆته مه 0

  سا ه ٣٥ نگ یه ره عوسما  مه ١4  سا ه 0٥ سڵ  بدداڵئه حمودد عه مه ٥
  سا ه ٣4  ام  كی په بودبه ئه ١٥  سا ه ٥4 ل  باد ن   ال عه مه ١١
  سا ه ٢4 ن   مه حمودد چه مه ١٦  سا ه ٣4 نگ  یه ره حمودد مه مه ١٢
  سا ه ٢4 حما  سالك  ره ١٧  سا ه04 م قده منن قوربان  ئه دئه ممه محه ١٣
  سا ه ١٢ ن   ره ند قه مامه ١٢  سا ه 04   ال سما ل شایده مه ١0

 

 
 (٠٢٢٥ جانێویریی ٨٣) ٠٥٣٠ندانی  ی ڕێبه٣هاباد  ی مه ناوچه  وزی له كۆكوژی گوندی سه -٢

 

 تەمە   نادبانگ د ناد ر ز تەمە   نادبانگ د ناد ر ز
  سا ه ٢٢ تا   كی خه بودبه ئه ٦  سا ه ٩4 دی حمه منن ئه دئه مه ساف  موحه ١
  سا ه ٢4 تا     خهعوسما ٧ ------    فا چاده حاج  مس ه ٢
  سا ه ١٧ ری كوبیی مسگه ٢  سا ه ٣4     د ویره سه حه ٣
  سا ه 04 ب داڵریم  نه یه ٩  سا ه ٢٢ عیددس سو  ا  مارف  0
  سا ه 04  بوده( ت قه سه)ندیم  مئه د ن ئامان  نادبیید كه حننه مه ٥
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ی  ناوچه  ی شكاكان و یونسلیان له رێزه ن، كهڵبی، كویكا رخ، حه كانی دیالنچه گونده  كۆكوژی له -٢
 تدا ی حكوومه م هێرشه له.  ده غه نه

 
سنا   كه ٢٣ننا نادی  ته  س كوژرید  كه كه 04  ی اتی له( ١٩٢٣  چی مار١0) ١٣٦١  مه شه ی ره٢٣دت   ڕێكه  له

 .دۆیرینەدە


 تەمە   نادبانگ د ناد ر ز تەمە   نادبانگ د ناد ر ز
  سا ه 0٩ د سو  ان   ممه محه ١٣  سا ه ٦0 دی  مهح ل  ئه عه ١
  سا ه٣٦ د ئنبییهنم   ممه محه ١0  سا ه 0٢ دی  حمه د ئه ممه محه ٢
  سا ه ٢٢ ش   ره په ر م ته كه ١٥  سا ه ٥٥ باس  بدداڵ عه عه ٣
  سا ه٣٢ ش   ره په باس ته عه ١٦  سا ه٢٢ دی ممه د محه ممه محه 0
  سا ه 0٩ سودڵ ددكواڵ ره ١٧  سا ه ٥0 ش  ل  چادرڕه عه ٥
  سا ه 0٢ ناف  ئنسماعنل مه ١٢  سا ه ٣٣ حما  ناسیی ره ٦
  سا ه 04 الل   فا جه مس ه ١٩  سا ه ٢٦  (كوری مارف)بدداڵ عه ٧
  سا ه 0٢   ددكواڵ  سه حه ٢4  سا ه ٢٢ دی  حنم خوسیه ره ٢
  ا هس ٢0 دی  ر م خوسیه كه ٢١  سا ه ٢٣ جافی شێا   ٩
  سا ه ١0 دی نادر خوسیه ٢٢  سا ه ٣٦ د ددكواڵ  ممه محه ١4
  سا ه ٩4 ل  د عه ممه حاج  محه ٢٣  سا ه 0٢ ن   ره  وس  قه ١١
     سا ه ٢٣ ( کوڕی ساف  رەحما )موسا ١٢
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ی  م هێرشه له. بادها ی مه ناوچه  رجان ئاباد له سوور، جافرئاباد و مه  كانی دێمه گونده  كۆكوژی له -٠١
 (٠٢٢٥ی چی مار٠٣)   ٠٥٣٠  مه شه ی ره٨٣تدا   له  حكوومه

 
 .دۆیرینەدەسنا   كه ٩ننا نادی  ته   كێك  یۆر كوژرید  كه خه    

 
  شوێن    تەمە  نادبانگ د ناد ر ز

   جافیئاباد سا ه ٣٥ ر   یواڵدی  كی كوڕی شه بودبه ئه ١
  جافیئاباد  سا ه٣٧   ا  د سو مهم هكی كوڕی مح بودبه ئه ٢
   جافیئاباد سا ه ٢4 د سو  ا   مهم هحاج  مح ٣
  سودر دێمه سا ه ٢٥ ك   ر باله عومه 0
  سودر دێمه سا ه ٢4 بدداڵ خالند كوری ساف  عه ٥
  سودر دێمه سا ه ٢4 د مه منن كوری موحه دئه همم محه ٦
  ئابادرجا   مه سا ه ٦4 لنم منن ساف  سه دئه همم محه ٧
  رجا  ئاباد مه سا ه ٢١ د مه حما  كوڕی كوێاا موحه ره ٢
  رجا  ئاباد مه سا ه ٢٣ د ممه ردێش محه حوسێن كوڕی ده ٩




ی ٨٥) ٠٥٣٨ی  لێوه ی خاکه٥ورمێ   ی سۆما له ، ناوچه قوش و گێجه ڵه كانی هه كۆكوژی گونده -٠٠
 (٠٢٢٥مارسی 

 
 تەمە   ادبانگن د ناد ر ز تەمە  نادبانگ د ناد ر ز

  سا ه ٥٥ ل   د كوڕی عه سعه ئه ٦  سا ه ١44 د سنیی  حمه ئه ١
  سا ه ٢٦ یی حمودد كوڕی ڕه مه ٧  سا ه ٢٥ یی لنڕه ق  كوڕی عه ته ٢
 ---- د سنیی   حمه ئندر س كوڕی ئه ٢  سا ه ٦4 بدداڵ هانگنی كوڕی عه جه ٣

 ---- عندی  ا  سهسو    ٩  سا ه ٢4 م حنم كوڕی ڕۆس ه بددلڕه عه 0
 ---- د د ی ن   ممه محه ١4  سا ه ٢٦ ئنبییهنم كوڕی جاسم ٥



.وام رده به جینۆسایدێکی و ینی خومه ؛ فتوایی گەالوێژ٨٢  

 

 

405 
 

  سا ه 0٥ ... یی  ڕه ١٣ ----   د سنیی  حمه جنن كوڕی ئه حه ١١
     سا ه ٢٣ د سعه ماڵ كوڕی ئه كه ١٢

 
 (٠٢٢٥ی چی مار٨٣) ٠٥٣٨ی  لێوه ی خاکه٣  ده غه نه  فا له ڵ مسته قه كۆكوژی گوندی چه -٠٨

 
 تەمە   نادبانگ د ناد ر ز تەمە  نادبانگ د ناد ر ز

  سا ه ٣٥ ر م شوی   كه ٢  سا ه ٦4 ر مپودر  ئنبییهنم كه ١
  سا ه ٢4 ر م  حاج  كه ٩  سا ه 04 ر مپودر  د كه ممه محه ٢
  سا ه ٦4 د پودر  ممه محه ١4  سا ه 04 حمودد حاج  قادرپودر  مه ٣
  سا ه ١٥ حنم   تاح ڕه فه ١١  سا ه ٥4   حما س ا ڕه بدداڵ ده عه 0
  سا ه ١4     جافی كا ه ١٢  سا ه ٣٥   د كا ه  د موحمه سه ٥
  سا ه 04 یین   مه ناف ڕه مه ١٣  سا ه ٥4 یین   مه خدر ڕه ٦
     سا ه ٥4 تاح شوی   فه ٧
      

 
 ٠٢٢٥ی چی مار٨٣)٠٥٣٨ی  لێوه ی خاکه٣ ده  غه نه  له  لیان و گۆڕخانه لیفه كانی خه كۆكوژی گونده -٠٥


    شوێن تەمە  نادبانگ د ناد ر ز
   لنا  لنفه خه  سا ه ١٧ الح ئنسماعنل پودر  سه ١
   لنا  لنفه خه  سا ه ٣٥ باس ئنسماعنل پودر  عه ٢
   لنا  لنفه خه  سا ه 04 لناس     ئه سه ر حاج  حه عومه ٣
    یارخانه ------ ... هدی  موسا مه 0
   لنا  لنفه خه   سا ه ٥4 ل  ساف  عه ٥
   لنا  لنفه خه   سا ه ٢4 د سو  ا  ممه ساف  محه ٦
   لنا  لنفه خه   سا ه ٥4 لنم  ونس حوسێن سه ٧
    یارخانه...  ----- اڵخان  ئه  مزه هه ٢
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 ٠٥٣٨رمانانی  ی خه٨٥شنۆ  ی ناوچه  ، دووئاو له وێڵه ئیلئاوا، گونده كانی جبره گونده  كۆكوژی له -٠0
 (٠٢٢٥ری ەمبەی سیپت٠0)

 
 . شدیری كیددده به(  ته قه ده مه  قناده)عێیی   -دی یا ا پارت  د ماكییت  كوردس ا   م كاكوژ نه له

 


 ناد د نادبانگ ر ز ناد د نادبانگ ر ز ناد د نادبانگ ر ز
 د حه بددل ئه ری عهسلێما  كو ٥ حامند پودركابان  ٣ ت   د ئنبییهنم سناده سه ١
  خا ه  مارف مننه ٦ د حه بددل ئه ساف  عه 0 ئنسماعنل د ویری ٢
 

 
ی ٠٢ڵكوژی گوندی بایزاوێ  كۆمه  كان له ی كوژراوه ژماره  ڵه پێی ئارشیڤی ڕێكخراوی كۆمه به -٠٣

 (٠٢٢٠ری ەمبۆڤەی ن٢) ٠٥٣١ری  لوه زه خه

 
 .تكێش بود  حمه ی شارشگێیی یه  ه   ڕێكاییدی كامهندیم كاننش ئه مود كوژریده سن د هه كه  ددییده

 


 نادی رێکایید ناد د نادبانگ ر ز
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه الح مییدی سه ١
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه سود   منن ڕه دئه مه موحه ٢
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  هئ ی دی یوڵ سلێما  با ه ٣
 تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه دسان  موحمه  مزه هه 0
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه بان  نادر باغه ٥
 "تكێشا  مهح ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه عوسما  ریمنن ٦
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه ش  ره په سلێما  ته ٧
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 نادی رێکایید ناد د نادبانگ ر ز
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه دپودر بددلاالنق موحمه عه ٢
 "تكێشا  حمه شارشگێیی یه ی  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه دی نسودر موسه  د مه سه ٩
  "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه تاح  ر م فه كه ١4
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه ندی بزه فا ئه مس ه ١١
 "تكێشا  حمه ی شارشگێیی یه  ه كامه"ندیم  ڕێكاییدی  ئه جپودر ره عوسما  فه ١٢


 
   ٢440 جانێو ییی ٢0 :ڕێکەدت   -   د مانه  ره ئارشنڤ  ما په:  رچاده سه

 
------------------------------------ 

 
 

 دا٠٥٣٢اڵتی كوردستان له  كانی ڕۆژهه سیڤیله  قوربانییه
 

 ماكوان.س

 
نخدیم   ئه ١٦نكیدن  باری ، یوللخه(س كخه 0٩)  ١٩٢4 = ١٣٥٢سخا     لخه قارنخا كاكخوژی كخان  كوژریده نخادی  لخه  بێجگه

، ئننخدرقاش د (س كخه ١٢)اڵتا   قخه[ ١٩٢١ = ١٣٥٩كان   ما  سخا دی د كاكوژ نخه هه  له   ه ندیم  كامه ئه ١4حدكا د 
ما   هخه  لخه   خه نخدیم  كامه ئه ١٣ندیم  حدكا د  ئه ٣٩بارینكیدن   س، یولله كه( ١٢)س، سافنا   كه( ٣٥)ند  دسودكه

 ك  ره سخه ی ره ده تخه  كخه كخوژرید ، سخنڤنل  ك  خه س كه ٢٧م  جه دی سه ١٩٢١ = ١٣٥٩سا     ر له ها هه رده سا دی، هه
 :پێكدێنێ  ده خویره ی ده لێكدینه م ئه
 
ئارشنڤ  حنزب  د مكییتخ  كوردسخ ان  ئێیینخدی   قوربان  سنڤنل  كورد له ٢٥م نادی  رجه سه ١٩٢١ = ١٣٥٩ سا    له

ده د  تخه  ك ، ڕیسخت كییدنه خخه  پیس كخید  بخه  كا  له س له ناده كه ٢(.  بكه ١  پاشكای ژماره  چاد له)تاماركیید  
كا  له سا    تاماركییده  م  ناده ی كه ژماره(.  بكه ٢  پاشكای ژماره  چاد له)بود   هن  ئارشنڤێكدی نه  له  د نادینه ئه

 رچاد بخه له  ده ئخه بێ و ر یه ئه بێ، ڕیست ناتوینێ جارێك هن   به   ه مه كه  ژماره م ئه  كه دی ده ننشا  دی ١٩٢١ = ١٣٥٩
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 كان  ر نخخه به د پخخا   هێیشخخه  لخخه د شاڕشخخدی    ده هخخه كان  سخخا ه  لخخه ر هخخه كا  سخخنڤنله  قوربانننخخه ی یۆربخخه  كخخه بگخخی ن
 .درید  ئێییندی ت  حكودمه

 
  لخه ش مخه ئه  كخه ه  ١٩٢4 = ١٣٥٢سخا     كان سخنڤنله  كخوژریده كیدن  تامارنخه دی ند نه پێوه د له ش د كه ك   ه له سه مه

  نمودنخه بخا. كخا ده درددسخت ڕ بخاده جێگخای د  نخه ال ه مه هه ك   خه ده لێكالننه  بخه ت باره سه  دره یه ك  سننه ما ه كه خا دی
.  كییده نه تامار  چننه، نادێكنش  تاقه هێش ا د كوژرید  س كه ییری  هه دل قه  به یا ا دی سنه ك ده شارێك   له ننا ته
 بنی خا  دی مه رده سخه د له كا  كوردس انننه  ڕێكاییده  كه بێ  ده ئه  نگه ڕه كا  ناده كیدن  تامارنه كان  هاكاره  له كێك  ه
  ١٩٢٣ = ١٣٦١ا   سخ  لخه ئێخیی  كوردسخ ان  د مخاكییت  حنزبخ   نمودنه با.  ده كیدبێ ه نه یی نگ دی ك   ه له سه مه  له
 ی ده ئخه اڵم بخه. بخێ بخاش رێك  تنده  ارمه توینێ ده حدكا ئارشنڤ   ددیده  به  دته ڕێكه د له د دی ده  كاره م به یی نگ   ده

  بوده هه كنا   ه باڵدكییده هن   نه  ده باره د له دی  ئه  كه   ه ده ئه دی ند نه پێوه م له ،  ه كامه ڕێكاییدی ر سه  ده ڕێ ه بگه
 .كیددد  تامار یا ا ننشا كا سنڤنله  كوژریده نادی  نه د
 

 سناسخ  ی ندین   سانه كه د ئه   ا  سنڤنلن  ك  خه ئا ا ناییندرێ اڵم به كیید ، باری  یولله سنا  كه ٦  سه كه ٢٧  د له
 دێڵخدی هه  لخه دتا ئخه ك  ئایادیر نخه  ده بخاره م لخه بوده، هخه  ده كانخه كورد نه  ڕێكاخییده  به ند ا  پێوه جارێك  به د بود 

 . ننهن
 
 بات  خخه  كخه دی ده ننشخا  ش مخه ئه  ، سخنه شخاری  ك  خخه رسخێك هه  كه بنندرێن ده ژ  ٣ كاندی بارینكییده یولله نێو  له

 ك  ڕیبیددد خه  سنه شاری  له د كوردس ا  اڵت  ڕۆژهه باشودری  له ت  تا به  به شارنشنندی ژنان  چنن  نێو  له سناس 
 ت  حكودمه مان  نه پاش  له كورد شاڕش  سپێك  ده سااڵن  با دیته كان ی، ك  مێژدد ه با  ده ڕێ ه یه ده د   ه هه درێژی

 .ت  پاشا ه
 
  د كامناری  هاباد، مه شت، رده سه قز، سه ، سنه ك ده كوردس ا  كان  شاره  ك  خه سنا  كه ١١  سه كه ٢٧د  ها له رده هه

 ش مخه ئه. كانن یونخده  ك  خخه كخا  كاژریده ی یۆربخه ی ننخوه. اننكوردسخ  كان  یونخده  ك  خخه شخنا  كه پاشماده د   بانه
  مخه ئه. بخود  نخد رمه ره یه كا  یونده  ك  خه یۆری  به كوردس اندی ری شه  گنیسان  هه تای ره سه  له ر هه  كه دی ننشانده

  هێزی كان یۆ   ژێی له ردس ا كو اڵت  ڕۆژهه باكودری د ند ناده كان  شاره ی یۆربه دی مه ده سه د له  دی ه كاتێك  له
 . بوده دی ریهەپێشم
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 ش مخه ئه. كخوژرید   پاسخدیریده س یێژی ده های  به كا  كوژریده م  رجه سه ننوی  له یۆرتی  انێ س كه ١0  سه كه ٢٧د  له
 هێخزی د سخنڤنل  ك  خخه نێخوی   لخه دتا ا  ئخه ك  جنادیی نخه ت  حكودمخه كان  هێزه  ده  ه ده هه  له ر هه  كه دی ده ننشا 

 .كوش ود انن د دیده  یولله ر به ده بێ ادیننا  د سنڤنل  ك  خه د ناده دینه دی ریه پێشمه كدیری چه
 

 كامنخخاری ، قز، سخخه ، سخخنه ك ده كان  یونخخده د شخخار  ك  خخخه دی  ١٩٢١ = ١٣٥٩سخخا    كان  سخخنڤنله  كخخوژریده نێخخو  لخخه
 ڕ شخه كانخدی پێكییده ئاماژه  شخوێنه دیدی تخه  لخه   خه مانا ه د به ش مه ئه د بننیێن ده هاباد مه د شت رده سه ، بانه جوینڕۆ،

 .هاتود  ر به ده سنڤنل  ك  خه كاننشدی ڕه شه ئاكام   له د  بوده دیم رده به
 
   له خاپنشاندی  كات   له د پاسدیر س یێژی ده تاپباری ، باری ، یولله ك ده جاریدجاری ی شێوه  به  سه كه ٢٧ د ئه
  به كوژری  كا ، كوژریده ی یۆربه ی ڕێژه پێكیی، ی ئاماژه  ده ره سه  له ك رده هه  كه. كوژرید  كاندی تننه حكودمه  هێزه یدژ

 . بوده  ده تننه حكودمه كان  هێزه س ڕێژی ده های
 
 
 

 ٠پاشكۆی 
 

  ٠٥٣٢فرانباری  ی به٠٢تا  هه ٠٥٣٢ری  مه ی بانه٠٨نێوان   كان له سیڤیله  كوژراوه
 (٠٢٢٠ جانێویریی ٧تا  هه ٠٢٢١ی مای ٨)

 
 دت ڕێكه كوژری  های ژ ا  شوێن  نادبانگ د ناد ر ز

 ١٣٥٩ڕی  مه ی بانه١٢  له خاپنشاندی  كامناری   ك ئه ب  نه ١
 ١٣٥٩ردین   ی جویه٢٢ باری   یولله  سنه   س ار  ره فا په باده هنن شه ٢
 ١٣٥٩ری  ی پودشپه١ پاسدیر  یێژیس  ده ( سنه ی نادچه) فیی مندیڵ به ییهند ٣
 ١٣٥٩ری  ی پودشپه١٩ پاسدیر  س یێژی ده قز سه باباخان  ددكاندیر حمودد مه 0
 ١٣٥٩الدێژی  ی یه٣١ باری   یولله بانه ت حنكمه بیی م  ال مه ٥
 ١٣٥٩الدێژی  ی یه٣١ باری   یولله بانه خانود س ای مێعمار ده د موحمه ٦
  ١٣٥٩الدێژی  ی یه٣١ باری  یولله  بانه رد ده سحیینه د ق سه ٧
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 دت ڕێكه كوژری  های ژ ا  شوێن  نادبانگ د ناد ر ز
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢ تاپباری   (هاباد مه ی نادچه) ن  حسه ئه د مه موحه ٢
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢ تاپباری  (هاباد مه ی نادچه) دری سه ك رینه فه ٩
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢ تاپباری  (هاباد مه ی نادچه) دی مه موحه ی با ١4
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢ تاپباری  (هاباد مه ی نادچه) خش   د مه موحه ١١
 ١٣٥٩رمانان   ی خه١٣ بار   یولله سنه عب  كه  فی ش ه ١٢
 ١٣٥٩رمانان   ی خه١٣ بار  یولله سنه عب  كه هیی یه ١٣
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٢ تاپباری   شت رده سه موسااڵ  حوسن  ١0
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٣4 پاسدیر  س یێژی ده -( قز سه) ری سه لنل  جه ل  عه ١٥
  ١٣٥٩رمانان   ی خه٣4 پاسدیر س یێژی ده (قز سه) ری سه ری   سه كی بوبه ئه ١٦
 ١٣٥٩ری  لوه یه ی خه٣ پاسدیر  س یێژی ده (هاباد مه) نسودر دێمه شێااقای سلێما  ١٧
 ١٣٥٩ری  لوه یه ی خه١4 بار   یولله كامناری  اڵن  جهبا نا  شایه ١٢
 ١٣٥٩ری  لوه یه ی خه١4  پاسدیر س یێژی ده (قوتودر)  شه به حه دری به شنی به ١٩
 ١٣٥٩ری  لوه یه ی خه١4 پاسدیر س یێژی ده   ن  حوسه د مه موحه ٢4
 ١٣٥٩ری  لوه یه ی خه٢4 پاسدیر  س یێژی ده پنیینشار كێلێ  وس  ٢١
 ١٣٥٩یی  رماده ی سه٢٧ پاسدیر  دس یێژی هاباد مه توتئاغاج  ماڵ جه ٢٢
 ١٣٥٩فیینباری  ی به٥ پاسدیر  دس یێژی بانه خاپنشاندی  ... لنب موته ٢٣
 ١٣٥٩فیینباری  ی به١٢ پاسدیر  دس یێژی هاباد مه  سا ه ١٢مندیڵ  هیین  ئه منی ئه ٢0
 ەسا  ٩مندیڵ  پاسدیر س ڕێژی ده (ۆجوینڕ)  ئادی چه كه  كاكان  محمدی حاج  ٢٥
  پاسدیر س ڕێژی ده (جوینڕۆ) لنئادی عه منن ئه د مه محه ٢٦

 
 

 ١٣٥٩ سا   پاشكای ،"كیدس ا  در جنگ" یاڤاری:  رچاده سه
  

------------------------------------------------------------- 
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 ٠٢٧٢  - ٠٥٣٢ ساڵی  ی دێموکراتكانی  حیزب بارانكراوه گوللهی ندامان ئه -٠

 
 باری  یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  نادبانگ د ناد ر ز

 ١٣٥٢ڕی  مه ی بانه٢ شنا دلوددنژید مه ئنسماعنل ١
 ١٣٥٢الدێژی  ی یه٢٥ (شت رده سه) یدری    ئنسماعنلزیده خدر ٢
 ١٣٥٢الدێژی  ی یه٣4 پاده ندی قشبه نه ل  عه مه حه ٣
 ١٣٥٢الدێژی  ی یه٣4   پاده ر م  كه ر م دلكه ئه 0
 ١٣٥٢الدێژی  ی یه٣4 پاده كشاه  موباره هاد ده ٥
 ١٣٥٢رمانان   ی خه١ پاده شنان  حوسنن ٦
 ١٣٥٢رمانان   ی خه١ پاده ی زی عه جافی ٧
 ١٣٥٢رمانان   ی خه١  پاده ی ا    فواڵ سه ٢
 ١٣٥٢رمانان   ی خه٢ ر وی  مه قادرییده د حمه ئه ٩
   ١٣٥٢رمانان   ی خه٢ پاده  ر مزیده كه  ونس ١4
   ١٣٥٢رمانان   ی خه٦ هاباد مه پێشنمای ل  عه ١١
   ١٣٥٢رمانان   ی خه٦ هاباد مه خالندی فا مس ه ١٢
    ١٣٥٢رمانان   ی خه١٦ قز سه  ما زیده جه لنل جه ١٣
     ١٣٥٢رمانان   ی خه٢١ (شت رده سه) منییدی نا یدینپه  ه عوسما  ١0
 ١٣٥٢ندین   ی ڕێبه٩ هاباد مه ریما  فه حما  ره ١٥
  ١٣٥٢ندین   ی ڕێبه٩ (هاباد مه) مامنا  حاج  ری رده په د موحمه ١٦
 

  ١٩٧٩ = ١٣٥٢ پاشكای ،"كیدس ا  در جنگ" یاڤاری:  رچاده سه
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 ٠٢٢١ -  ٠٥٣٢كانی حیزبی دێموکرات  ساڵی  بارانكراوه ندامانی گولله ئه -٨

                                               
 باری  یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  نادبانگ د ناد ر ز

 ١٣٥٩ڕی  مه ی بانه١ (ر وی  مه) یدنج یی   ره ری ربه سه ١
 ١٣٥٩ڕی  مه ی بانه٢٣ (كامناری )  ئاساد ه دیهێیی جه حنم دره ئه ٢
 ١٣٥٩ری  ی پودشپه١١ قز سه شار عوسما  ٣
  ١٣٥٩ری  ی پودشپه١١ قز سه غواڵم  ناسی 0
   ١٣٥٩ری  ی پودشپه٢0 سنه ی یی ده ر فه مزه ٥
 ١٣0٩الدێژی  ی یه١٣ پنیینشار كوه  د ق سه ٦
 ١٣0٩الدێژی  ی یه٢٥  بانه یین  مه ره د ن جمه نه ٧
 ١٣0٩الدێژی  ی یه٢٥  بانه دی مه موحه فا مس ه ٢
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ پنیینشار ندیه شه منن دئه حمه مه ٩
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ پنیینشار -  خییپه ی دی با ه ی د با ه ١4
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ (پنیینشار) نگنئادی یه حموددی مه ل  عه ١١
 ١٣٥٩ رمانان  ی خه٢٣ (پنیینشار) سپنا  كێله دتوینه حه كی بودبه ئه ١٢
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ (شارپنیین) بن ییده لننژید عه خدر ١٣
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ (پنیینشار) بن ییده خش دینبه جه منن ئه  د ممه محه ١0
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ (پنیینشار) ییدچادێ لود مه سلێما  ١٥
 ١٣٥٩رمانان   ی خه٢٣ پنیینشار خش هانبه جه ی د با ه ١٦
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا) قیدشادێ سود   ره دلودد مه ١٧
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا)  یێوه دی مه موحه جند مه ١٢
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا) خڵ ادێ قادرپودر حنم ره ١٩
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا) توتئاغا  ك پش ه د ن حننه مه ٢4
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا) نێوقوری  دخودی كه د ن حننه مه ٢١
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ (شنا)  هشادین هاپودر ته حما  ره ٢٢
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 باری  یولله دت  ڕێكه  باری  شو ن  یولله ناد د نادبانگ ر ز
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ شنا كار ا  مه بیی م ٢٣
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ باكا  دی یه مورته حنم ره ٢0
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ شنا  لنزیده عه فا مس ه ٢٥
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ ( نهس)  ماچكه ر م  ندكه یه موسا ٢٦
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ سنه رد دینمه جه هاد ن به ٢٧
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩  سنه حنم  ره سنیدس ٢٢
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩  سنه منیك  بدداڵ عه ٢٩
 ١٣٥٩فیینباری  ی به٢0 (سنه) تئادی  وه سه  ویت  سه سعود مه ٣4
 ١٣٥٩ی  مه شه ی ڕه٢ سنه ری  دیده نادر ٣١
 ١٣٥٩ری  یبه ی ره١٩ ( سنه) منیك  نا لنپه دداڵعه  ه ٣٢
 ١٣٥٩سا    قز سه حوسێن  كولسودم ٣٣
 ١٣٥٩سا    قز سه جپودر ره فه ها ته ٣0
 ١٣٥٩سا    (قز سه) ك ا  بابه سو  ان  كی بوبه ئه ٣٥
 ١٣٥٩سا    قز سه سنمانكار ل  عه س ا ده ٣٦
 ١٣٥٩سا    قز سه ئنبییهنم  عوسما  ٣٧
 ١٣٥٩سا    قز سه مشندی جه  فاتمه ٣٢
 ١٣٥٩سا    قز سه دی ئنزه سا ح ٣٩
 

  ١٩٢4  = ١٣٥٩ پاشكای ،"كیدس ا  در جنگ" یاڤاری:  رچاده سه
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 ٠٢٢٠ -  ٠٥٣١هاباد    زیندانی مه  كان له بارانكراوه گولله -٥

 
 ال ەن  سناس  ی بار یولله دت  ڕێكه  باری  شو ن  یولله ناد د نادبانگ ر ز

 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری   ی پودشپه٣ هاباد مه ی ندین  دێبوكیی فا مس ه ١
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری   ی پودشپه٣ هاباد مه ی ندین  بلودری ر م كه ٢
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری   ی پودشپه٣ هاباد مه ی ندین  پودر نگه شه حما  ره ٣
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری   ی پودشپه٣ هاباد مه ی ندین  باس  عه عدی سه 0
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری   ی پودشپه٣ هاباد مه ی ندین  سنگاری جافی ٥
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری  یبه ی ره٢٢ هاباد مه ی ندین  ر جاد دفه سلێما  ٦
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4ری  یبه ی ره٢٢ هاباد مه ن ی ندی حوسێن  نسودر مه ٧
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد مه ی ندین  چ  توكمه باس عه ٢
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد مه ی ندین  نبول  سه حنم ره ٩
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد مه ی ندین  هانگنیی جه ل  عه ١4
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد مه ی ندین   خ ناری     به فا مس ه ١١
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین   سایدیری      هاب شه ١٢
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ن ی ندی  فاش      كه سعودد مه ١٣
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین   الل          به ناسی ١0
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین  عیددف      مه جافی ١٥
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین     حنم ره مام ئنسماعنل ١٦
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین   دی        سه حوسێن ١٧
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین  قادری         خالند ١٢
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین  ری       ده  حه ر تا ه ١٩
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین  نزیده   سه حه نسودر مه ٢4
 ؟؟؟ ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ی ندین  م  ده موقه سا ح خالند ٢١
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢٢ هاباد مه ی ندین    حوسێن      نسودر مه ٢٢
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 ال ەن  سناس  باری  یولله دت  ڕێكه  باری  شو ن  یولله ناد د نادبانگ ر ز
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢٢ هاباد مه ی ندین  ر     جاد دفه سولێما  ٢٣
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢٢ هاباد مه  ندین ی       (ساف )   سه حه ٢0
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦4یی  رماده ی سه٢٩ هاباد مه ی ندین   دجه سه د ممه محه ددك ور ٢٥
   ١٣٦4یی  رماده ی سه٢٩ هاباد مه ی ندین  دیخا نه یی ره ٢٦

 
 باری  یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  نادبانگ د ناد ر ز  

  ١٣٦4فیینباری  ی به١  سنه ی ندین  لوتف  دداڵ  ه ٢٧
  ١٣٦4فیینباری  ی به١4 هاباد مه ی ندین  (دیری بزه سه) حما  ره ٢٢
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٢0 (باكا )  په دش ه قا   به كی بودبه ئه ٢٩
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢٧ قورده چییغ  ل  ده مام ٣4
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢٧  قورده نسییم بدداڵ عه ٣١
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢٧  قورده ییرع  د ممه  محه ٣٢
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٣4 سنه ریی   فه   سه حه ٣٣
 ١٣٦4 (ر وی  مه) ری ده مییدی   سه حه ٣0
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢١ بانه ر م  كه الل جه ٣٥
 ١٣٦4ری  یبه ی ڕه٢١ بانه الح  سه فا مس ه ٣٦
 ١٣٦4ری  یبه ی ڕه١٢  بانه چوپان  د ن جمه نه ٣٧
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢٦ (قز سه) هێجانا  رد حیییه سه د حمه ئه ٣٢
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٢4 ( ره د وینده) دیاڵ  هبایی شه حوسێن ٣٩
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٢٥ ( ره د وینده) ییركاننا  هه دیم  خه خالند 04
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٢٥ ( ره د وینده)  ییخه ی زی عه ناسی 0١
 ١٣٦4ی  مه شه ی ڕه٢٩ ( ده غه نه)  دددریه دیش سود   ره عوسما  0٢
 ١٣٦4ری  ی پودشپه٥ هاباد مه بلودری ر م كه 0٣
 ١٣٦4ری  ی پودشپه٥ هاباد مه باس  عه( عدی سه) 00
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 باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
 ١٣٦4ری  ی پودشپه٥ هاباد مه ر پودرئایه حامد 0٥
 ١٣٦4رمانان   ی خه١٦ هاباد مه قوربان  شانای 0٦
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ (هاباد مه) قای ود هانگنیی جه ل  عه 0٧
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد مه الم  به ناسی 0٢
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢ هاباد  مه چ  توكمه باس عه 0٩
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه ئنبییهنم  مام عنلسمای ٥4
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٦ هاباد مه دیری بزه سه هاب شه ٥١
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢٢ هاباد مه حوسێن  نسودر مه ٥٢
 ١٣٦4ری  لوه یه ی خه٢٢ هاباد مه شاتیی خالند ٥٣
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٢٥ هاباد مه دخا نه یی ره ٥0
 ١٣٦4رمانان   ی خه٢٧ هاباد مه ر م  كه یی ره ٥٥
 ١٣٦4ری  یبه ی ڕه٢٥ (هاباد مه) قز قاپ  ر مپودر كه سو  ا  ٥٦
 ١٣٦4ری  ی پودشپه١٢ (هاباد مه) قز قاپ  ڵ حمه مه حنم ره ٥٧
 ١٣٦4ری  یبه ی ڕه٢٥ هاباد مه پنیییده  ونس ٥٢
 ١٣٦4 (هاباد مه) هااڵ  سه  خارجه كی بودبه ئه ٥٩
 ١٣٦4ری  ی پودشپه٥ هاباد مه سجدی مه نحوسێ ٦4
 ١٣٦4ری  ی پودشپه٥ (هاباد مه)  په قالا ه دێهكوردی فا مس ه ٦١
 ١٣٦4فیینباری  ی به١4 (ر وی  مه) ر باڕ ده  ماس  ئه رهاد فه ٦٢
 ١٣٦4یی  رماده ی سه٩ (ر وی  مه) ر باڕ ده سود   ره سا ح ٦٣
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 ٠٢٢٨ -٠٥٣٠     ندانی شاری سنهزی  كان له بارانكراوه گولله -0

 
 ال ەن  سناس  باری  یولله دت  ڕێكه  باری  شو ن  یولله ناد د نادبانگ ر ز

 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦١ردین   ی جویه١4 شاری بنجار دی خوسیه یی دره مه موحه ١
  ١٣٦١ردین   ی جویه١4 (كامناری ) مێسودرید دیهێیی جه ل  ده ٢
  ١٣٦١ردین   ی جویه١4 شاری سنه عایی مه سا حد مه موحه ٣
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه دی   ممه محه   سه محمد حه 0
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه باقیی  ئنسماعنل ٥
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه  زی    فه عند سه د ممه محه ٦
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه رباس        كه د ن الله جه ٧
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه  ١٣٦١ رمانان  خه ی٢0 شاری سنه ت         سیه نه د ممه محه ٢
 دێموکییت حنزب  نگیی هال  ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه حنم             ره توفنق ٩
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١رمانان   ی خه٢0 شاری سنه ری          ده حه د حمه ئه ١4
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ قز سه شاری ی ندین  م                    می ه ١١
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١یی  هرماد ی سه٣ قز سه شاری ی ندین  خارشندی         حامند ١٢
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ قز سه شاری ی ندین  قزی      سه ناسی   فا ه ١٣
 دێموکییت حنزب  نگیی ال ه ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ قز سه شاری ی ندین   زی      فه حنم ره  د سه ١0
 

  باری   یولله دت  ڕێكه  دی كبود له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦١رمانان   ی خه١٢ (شنا)  شادینه فارس  ر عومه ١
  ١٣٦١رمانان   ی خه١ ( سنه) باقیئادی  زی فه عند سه ٢
  ١٣٦١رمانان   ی خه١  سنه باقیی ئنسما ل ٣
  ١٣٦١سا      سنه دی سعه ئه هانشا جه 0
  ١٣٦١فیینباری  ی به١٧  سنه  خاشقسه د ق سه ٥
  ١٣٦١ردین   ی جویه١٣ (كامناری ) مێسودرید دیهێیی جه ل  ده ٦
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  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦١ردین   ی جویه٢4 كامناری  دی ممه محه نگ هوشه ٧
  ١٣٦١رمانان   ی خه٦ كامناری  خشڵ  مشند جه ٢
  ١٣٦١ری  یبه ی ڕه٢٥ (شت رده سه) ردێ ده رخو  به ته   سه حه ٩
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٢4 (شت رده سه) قایی  لنپودر عه حما  ره ١4
  ١٣٦١ردین   جایه  بانه دپودر مه سه ر م كه ١
  ١٣٦١ری  یبه ی ره٢  ( بانه)  سودره نده كه دی حمه ئه ر فه مزه ٢
  ١٣٦١ی  لێوه ی خاکه٦  (قز سه) سڵێما  دی ه  بدداڵییده عه ل  عه ٣
  ١٣٦١ی  مه شه ی ڕه٢٥   قز سه مییدخان  عند سه 0
  ١٣٦١ی  مه شه ی ڕه٢٥  قز سه  زی فه ئنسماعنل ٥
  ١٣٦١ی  مه شه ی ڕه٢٥   قز سه  حوسێنزیده د مه محه ٦
  ١٣٦١ی  مه شه ی ڕه٢٥  قز سه دال   مه ل  عه ٧
  ١٣٦١ی  مه شه ی ڕه٢٥  (قز سه) چاغلود مییدی د ممه محه ٢
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٣  قز سه خیی فه حنم  دره سه ٩
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٣  قز سه دی حمه  ارئه م می ه ١4
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ قز سه خورشندی حامند ١١
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ قز سه ناسیی   فا ه ١٢
  ١٣٦١یی  رماده ی سه٣ (قز سه) ر  ه خه لنزیده عه د ق دسه ممه محه ١٣
  ١٣٦١ندین   ی ڕێبه٢ (دشار هه) دئادی حمه ئه دی ممه محه د ممه محه ١0
  ١٣٦١سا      ٦١ ره د وینده دی مه موحه د ق سه ١٥
  ١٣٦١الدێژی  ی یه٢٥ ( ره د وینده) هار دبه نه ندی فه ئه حوسێن ١٦
  ١٣٦١الدێژی  ی یه٢٥ ( ره د وینده)  ڕ نه یه لنننا عه د ق سه ١٧
  ١٣٦١الدێژی  ی یه٢٥ ره د وینده ج  ره فه خالند ١٢
  ١٣٦١یی  رماده ی سه١0 ( ره د وینده)  ره ده قا ه شێا  بدداڵ عه ١٩
  ١٣٦١یی  رماده ی سه١0 ( ره د وینده)  ره ده ها ه دی حمه ئه حوسێن ٢4
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  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦١یی  رماده ی سه١0 ( ره د وینده) اڵیا قه مننپودر ئه د حمه ئه ٢١
  ١٣٦١یی  رماده ی سه١0 ( ره د وینده) ردد سه ی ییخه  د قزیده سه بدداڵ عه ٢٢
  ١٣٦١یی  رماده ی سه١0 ( ره د وینده) میدر شوكیی باس عه ٢٣
  ١٣٦١ی  لێوه ی خاکه٦ (پنیینشار)  د ا  جه پنیۆت  حنم ره ٢0
  ١٣٦١ردین   ی جایه٥ (درمێ)  ینسنا قنق  حه تاهنی ٢٥
  ١٣٦١الدێژی  ی یه٢٢ (دریما  هه)  نادشه  بزه سه ر عومه ٢٦
  ١٣٦١سا    هاباد مه دیری سنسه حما  ره ٢٧
  ١٣٦١سا    (هاباد مه) سونجاخ حوسێنپودر سلێما  ٢٢
 
 

 ٠٢٢٥ - ٠٥٣٨  شت رده زیندانی سه  كان له بارانكراوه گولله -٥
 

 ال ەن  سناس  باری  یولله دت  ڕێكه  باری  شو ن  یولله انگناد د نادب ر ز
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه سیی   كه ماڵ كه ١
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه دپودر ممه محه بدداڵ عه ٢
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه  موساییده د ممه محه ٣
 دێموکییت حنزب  ندیم  ئه ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه خزرننا حما  ره 0
 دێموکییت حنزب  ییی   ال ه ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه بدداڵ     عه كوری ر   شه ٥
 کییتدێمو حنزب  ییی   ال ه ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٢ شت رده شاری سه ئنبییهنمپودر        ناسی ٦
 

  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦٢ڕی  نه ی بانه١٢  سنه رباس  كه الح سه ٧
  ١٣٦٢رمانان   ی خه٢٥ (كامناری )  ساره كا ه خالندی د مه موحه  د سه ٢
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٦ شت رده سه ئنبییهنمپودر ناسی ٩
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه١٦ شت رده هس   ننا خدر حما  ره ١4
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  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦٢ی  لێوه خاکه ( بانه) شوێ شكوه  الل جه ١١
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه١٢ ( بانه) خوێ بنه دی مه موحه منن دئه مه موحه ١٢
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه٥ (دشار هه) قای ود ییئنیی د ق سه ١٣
  ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه٧ ( ده غه نه) ماسوێ ماملێ ر عومه ١0
  ١٣٦٢یی  رماده ی سه٥ (پنیینشار) ییتگسپنا  سا حنا  خالند ١٥
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٢٢ ( ماس سه) یەبل  ئنسماعنلزیده هنم فه ١٦
  ١٣٦٢یی  رماده ی سه٢4 ( ماس سه) فنیدی ا  ڕۆحان  چن پا ١٧
  ١٣٦٢سا    ( ماس سه) نب  ئه دی   پودرسه ئنقباڵ ١٢
  ١٣٢٢یی  رماده سه (دریما  هه)  نادشه دپودر حمه ئه عدی سه ١٩
  ١٣٦٢ی  لێوه ی خاکه٢ (جوینڕۆ) ردۆ   یه تاح  فه   سه حه ٢4
  ١٣٦٢سا    هاباد مه ال به ل  عه ٢١
  ١٣٦٢ردین   ی جایه١٢ هاباد مه ینه مه ل  عه ٢٢
  ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه٢٢ هاباد مه قوربان  د ممه محه ٢٣
  ١٣٦٢سا    هاباد مه ش هنندده ناسی ٢0
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٧ هاباد مه حمان  ره عوسما  ٢٥
  ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه٢٢ هاباد مه   اس  به  وس  ٢٦
  ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه٢٢ هاباد مه چادشنن  حوسێن ٢٧
  ١٣٦٢فیینباری  ی به٩ هاباد مه تودبا سلێما  ٢٢
  ١٣٦٢سا    ده غه نه باریی  خالق ٢٩
  ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه٢٢ هاباد مه باهاش هوشنار ٣4
  ١٣٦٢الدێژی  یه (شت رده سه) یاما  قادری قادر ٣١
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٢٢ (شنا)  اس نه نزیده سه حه ئنبییهنم ٣٢
  ١٣٦٢رمانان   ی خه٢٢ (شنا) ئاسنادێ دیددی ر عومه ٣٣
  ١٣٦٢یی  رماده ی سه٢ (شنا) كا  شنوه فغان  ئه ی ز عه ٣0
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   باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦٢ندین   ی ڕێبه١٢ (شنا) ئالنادێ لنم  سه عند سه ٣٥
  ١٣٦٢یی  رماده ی سه١٦ شنا بنپودر نه شند ره ٣٦
  ١٣٦٢ ڕی مه ی بانه١٧ ( سنه) تئادی  وه سه  ویت  سه باست ٣٧
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٢  سنه مییدی الح سه ٣٢
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٢ ( سنه) باقیئادی حموددی مه اڵ ئه بنب حه ٣٩
  ١٣٦٢ڕی  مه ی بانه١٧ باكا  سا ح  ر نوه ئه 04
  ١٣٦٢ردین   ی جایه١٢ هاباد مه ناخ جه نسودر مه 0١
  ١٣٦٢سا    هاباد مه  وسف  تاح فه 0٢
 

 ٠٢٢0 – ٠٥٣٥ساڵی   حدكا له  ر به كانی سه بارانكراوه للهلیستی گو -٣
 

  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦٣الدێژی  ی یه٢٢ (هاباد مه)  ره رده سه قا   به فا مس ه ١
  ١٣٦٣ڕی  ی پودشپه٢4 (هاباد مه)  ره رده سه نگ  جه عوسما  ٢
  ١٣٦٣ڕی  مه ی بانه١٧ شنا فشنن ئه د مه موحه ٣
  ١٣٦٣الدێژی  ی یه٢٣ ( سنه) چنلك رهادی فه دفنق ته 0
  ١٣٦٣الدێژی  ی یه٢٢  سنه لوتف   اڵ بنبه حه ٥
  ١٣٦٣ری  لوه یه ی خه١٢ ( سنه) ر در وه ته م  رۆس ه  اڵ لوتفه ٦
  ١٣٦٣سا     سنه نا حوسێنپه الل جه ٧
  ١٣٦٣سا    ( بانه) بی نجار لندۆست عه ل  عه ٢
  ١٣٦٣ردین   ی جایه٩ قز سه ئنبییهنمپودر  د جه خه ٩
  ١٣٦٣یی  رماده ی سه١0 (قز سه)  قامنشه  تحواڵییده فه ریی  به ١4
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٣ (دشار هه)  مشه باغچه بدی عه ر م كه ١١
  ١٣٦٢الدێژی  ی یه٣ (دشار هه) قاشو  ریی ریمه فه دفنق ته ١٢
  ؟؟؟ (دشار هه) كارێز اغا  ئ ل  عه ١٣
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  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ؟؟؟ (دشار هه) نئادی سه حه بوی اب   اقودب ١0
  ؟؟؟ (دشار هه) ند بنكه نه نا یدینپه  ه تا عه ١٥
  ؟؟؟ (دشار هه) سار قاخا  پێشكاری هادی ١٦
  ؟؟؟ (دشار هه)  نلاال سه حه مان  قاره ر عومه ١٧
  ؟؟؟ (دشار هه) چاپل  چاپل  حما  ره ١٢
  ؟؟؟ (دشار هه) یوێئاغا  یی عێوه سا ح ١٩
  ؟؟؟ (دشار هه)  قاجه سنیی نه ر تا ه ٢4
  ١٣٦٣الدێژی  ی یه١٢ ( ده غه نه) شكاكا  ی رێزه كه ری نده له قه د سعه ئه ٢١
  ١٣٦٣ری  یبه ی ڕه٢ (پنیینشار) سوێ په ند ننیدمه خالند ٢٢
  ١٣٦٣ی  مه شه ی ڕه0 (پنیینشار) شننادێ قوربان  ئنبییهنم ٢٣
  ١٣٦٣ردین   ی جایه٧ درمێ  ماس، سه نب ، ئه نودری حامند ٢0
  ١٣٦٣ردین   ی جایه٢٢ درمێ  ماس، سه نول ، ری فه سه سودڵ ره ٢٥
  ؟؟؟ (درمێ) قاسملود ب  ره عه حما  ره ٢٦
  ١٣٦٣الدێژی  ی یه١4 درمێ  ماس، سه نب ، ئه درباسپو عه ل  نجعه یه ٢٧
  ؟؟؟ درمێ  ماس، سه نب ، ئه باسپودر عه لوقما  ٢٢
  ١٣٦٣ری  ی پودشپه٣ درمێ  ماس، سه نگنئادی، یه بددننا  عه ری ریمه فه ٢٩
  ١٣٦٣سا     ٦٣ هاباد مه سو  ان  ئنبییهنم ٣4
  ١٣٦٣ردین   ی جایه١٥ شنا شێااییده قادر ٣١
  ١٣٦٣سا     ٦٣ هاباد مه ن  حسه ئه د مه موحه ٣٢
  ١٣٦٣ڕی  مه ی بانه٢٥ (هاباد مه) رێ م ه قه ره م ه قه ر عومه ٣٣
  ١٣٦٣سا    (هاباد مه)  قو قو ه خاری خالند ٣0
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 ٠٢٢٣ - ٠٥٣0ساڵی   كانی حدكا له بارانكراوه گولله  ندامه ئه -٧

 
  باری   یولله دت  ڕێكه د دی كبو له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز

  ١٣٦0ی  لێوه ی خاکه٦ (دریما  هه) دیر ا  ر م  كه فا مس ه ١
  ١٣٦0سا    (هاباد مه) بیها  منن  ئه ئنبییهنم ٢
  ١٣٦0سا    هاباد مه نگ ره ئایه حنم ره ٣
  ١٣٦٣ڕی  مه ی بانه١٢ (هاباد مه) ند عنساكه سود   ره بدداڵ عه مام 0
  ١٣٦0الدێژی  ی یه٢0 (هاباد مه) قای ود حوسێن  سا ح ٥
  ١٣٦0رمانان   ی خه٣١ (هاباد مه) لنمساغڵ سه سود   ره ن  ره قه ٦
  ١٣٦0ری  لوه یه ی خه١٥ هاباد مه باغ  ده ماڵ كه ٧
  ١٣٦0ری  لوه یه ی خه١٥ هاباد مه ب  ه ق ه حه ها ته ٢
  ١٣٦0ن  رمانا ی خه٩ (باكا ) اڵ قه تایه ئنبییهنم  حما  ره ٩
  ١٣٦0سا    باكا  ئنبییهنم  د سه ١4
  رمانان   ی خه١٥ (شنا)  وشادی  چنانه عوسما  ١١
  ١٣٦0فیینباری  ی به١٧ (ر وی  مه) ری ده دی حمه ئه لنل خه ١٢
  ١٣٦0ردین   ی جؤیه١٦ شت رده سه) سێیدێ قو ه حموددییده مه د موحمه ١٣
  ١٣٦0سا    (شت رده سه) سێیدێ قو ه دپودر مه موحه لنم سه ١0
  ١٣٦0سا    ( بانه) خاڵ دیره هه دی مه موحه حوسێن ١٥
  ١٣٦0یی  رماده ی سه٢4 (باكا ) لگز پاكزید ر نوه ئه ١٦
  ١٣٦0ری  یبه ی ڕه٢ (دشار هه)  ره پده چه پنیی ب  نه ١٧
  ١٣٦0ری  یبه ی ڕه٣ كیماشا  رع  یه لنل خه ١٢
  ١٣٦0ردین   ی جایه٢٦ (شنا) ئالنادێ فودری غه خدر ١٩
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 ٠٢٢٧ – ٠٢٢٣ -  ٠٥٣٣و  ٠٥٣٣كانی  ساڵه  كانی حدكا له بارانكراوه گولله  ندامانه ئه -٢

 

  باری   یولله دت  ڕێكه دی كبود  له شوێن  ناد د نادبانگ ر ز
  ١٣٦٥الدێژی  ی یه١٦ (باكا ) نبار ئه شندی ره خالند ١
  ١٣٦٥فیینباری  ی به١4 (درمێ)  ماس سه ،مننگاڵ فاییده مس ه م ڕۆس ه ٢
  ١٣٦٥ڕی  لوه یه ی خه٢4 (شنا) ن ودری  سه حه نایری ی د با ه ٣
  ١٣٦٥ڕی  لوه یه ی خه١٥ (درمێ) ند ربه ده منن  ئه سا ح 0
  ١٣٦٥سا    شنا ندی ده ره فودر غه ٥
  ١٣٦٥ی  مه شه ی ڕه١٥ (شنا) چنییدێ ت هامه باشه میید ٦
  ١٣٦٥ڕی  مه ی بانه٢ (شت رده سه) قا نس ێی دپودر حمه ئه حنم ره ٧
  ١٣٦٥ی  لێوه ی خاکه٢ (هاباد مه) اڵ قومقه اڵپودر ئه لناس ئه ٢
  ١٣٦٥سا    ( بانه) ردید یه خالندی بدداڵ عه ٩
  ١٣٦٦سا    هاباد مه س ان  مه حما  ره ١4
  ١٣٦٦یی  رماده هی س٥ (هاباد مه) رێز كه كاسه تئابادی د ه ده ر م كه ١١
  ١٣٦٦سا    (هاباد مه) یید اقودب دین  مه هه د مه موحه ١٢
  ١٣٦٦سا    ( ره د وینده)  كنوه یه  كنوده یه باق  ١٣
 

 ٠٢٢٢ – ٠٥٣٧  ساڵی  كان له سیاسیه  بارانكراوه گولله -٢
 

  باری  یولله دت  ڕێكه دیننش ن شوێن   باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
   ١٣٦٥د ل سا     ەیری پێشمه (هاباد مه) دێبوكی درمێ ی ندین  ئنبییهنم  فا مس ه ١
  ١٣٦٥د ل سا    ەیری پێشمه  (هاباد مه) لنمساغوڵ سه درمێ ی ندین   ننزیم  د مه موحه  د سه ٢
   ١٣٦٥د ل سا    ەیری پێشمه  (هاباد مه) رێ با نده درمێ ی ندین     عوسمان  باق  ٣
     ١٣٦٥د ل سا     ندیم ئه (هاباد مه)  دیشددریه درمێ ی ندین    تااڵن  ر م كه 0
 ریه پێشمه (دشار هه)  ره قا ده درمێ ی ندین   س  منیده بدداڵ عه ٥
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 باری   یولله دت  ڕێكه دیننش ن شوێن   باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
 د ل ینییبود  به ١٣٦0سا    ( ره د وینده) رئادی فه یه قز سه ی ندین  س ئاموی ده تواڵ عمه نه ٦
 ندیم ئه سنه  سنه ی ندین    اخ  ته د سعه ئه ٧
   سنه  سنه ی ندین  ت  ر عه شه هی ار شه ٢
  (قز سه) بابك ا  قز سه ی ندین  قادری د ن حنه مه ٩
  قز سه قز سه ی ندین  خزری فا مس ه ١4
 ریه پێشمه  كانه قز سه قز سه ی ندین  دنژید حمه ئه د ممه محه ١١
 ریه پێشمه  كانه ( سنه) سا  سنه ی ندین  بنییك سنم جه ١٢
 نگیی حنزب ال ه (درمێ) بلوالدی درمێ ی ندین  دی حمه ئه منییی ١٣
 ریه پێشمه  كانه (هاباد مه) اڵ  كنسه هاباد مه ی ندین  لنپودر عه خالند ١0
  ١٣٦0سا    ەی د لری پێشمه (شت رده سه) یمز یی  درمێ ندین ی   فاییده مس ه حما  ره ١٥
   ١٣٦٦سا    ەی د لری پێشمه (هاباد مه)  په یوێك ه درمێ ی ندین  حموددی مه   سه حه ١٦
  ١٣٦٥سا    ەی د لری پێشمه (جوینڕۆ) قشاڵخ كیماشا  ی ندین  كاڵش  حمودد مه ١٧
    ١٣٦٦سا    ەی د لری پێشمه (دریما  هه) ی   ده كیماشا  ی ندین  دی ممه محه اڵ شوكیه ١٢
 ریه پێشمه (شنا) كار یوریه درمێ ی ندین  چادشنن  ئنبییهنم ١٩
 ریه پێشمه (شنا) ناس نه درمێ ی ندین  ئنبییهنم  جنب نه ٢4
 

 ٠٢٢٢ - ٠٥٣٢  ساڵی  كان له بارانكراوه گولله -٠١
 

 باری   یولله دت  ڕێكه دیننش ن ن شوێ  باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
  ریه پێشمه ١٣٦٢هاری سا     به (درمێ)  ماس سه ، ره سپنده درمێ ی ندین  نپودر سه حه حوسێن ١
   ١٣٦٢هاری سا    به (درمێ)  ماس سه ن ، شێیه درمێ ی ندین  ردی مه ننزیم ٢
 ١٣٦٢  سا  (هاباد مه) دێبوكی   دیله جه ی ما گه ی دی با ه   سه حه ٣
 ١٣٦٢سا     ده غه نه ال  ته ماڵ كه 0
رپیسان   به  كێك له  ه١٣٦٢سا    باكا  درمێ ی ندین  قپودر حه نسودر مه ٥

  باكا  بوده  حدكا له
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 باری   یولله دت  ڕێكه دیننش ن شوێن   باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
    ١٣٦٢ڕی  ی پودشپه١٣ هاباد مه درمێ ی ندین  دی حمه ئه سودڵ ره ٦
 ریه   پێشمه١٣٦٢ڕی  ی پودشپه١٥ (جوینڕۆ) دی  ده كیماشا  ی ندین  ندی ریده پنیبادی ٧
   ریه پێشمه١٣٦٢رمانان   ی خه٢١ هاباد مه درمێ ی ندین   شوكیه ناسی ٢
   ریه پێشمه١٣٦٢رمانان   ی خه٣١ (هاباد مه) په یوێك ه درمێ ی ندین  ر ئایه م  ڕۆس ه رشند ٩
 كادر  ١٣٦٢سا    (باكا ) ند ئالنكه منانددید ی ندین  رسول حاج  سل ا  ١4
 نگیی  ال ه١٣٦٢سا    جوینڕۆ كیماشا  ی ندین  ری یه نه ل  عه ١١
 كادری  ١٣٦٢سا    (سنه) ری  ژ كه كه سنه ی ندین  شامییدی خالند ١٢
    ندیم ئه١٣٦٢سا    (هاباد مه) پلك   نا مپه خوره ل  عه ١٣
 

 ٠٢٢١ – ٠٥٣٢  ساڵی  كان له بارانكراوه گولله -٠٠
 

 باری   یولله دت  ڕێكه دیننش ن شوێن   باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
   حنزب  دێموکییتندیم ئه ١٣٦٩سا    ( سنه) ر نننه سنه ی ندین  ری مننبه جواڵ ره فه ١
    حنزب  دێموکییت   ندیم ئه ١٣٦٩سا    ( سنه) ر نننه  سنه ی ندین  ری مننبه ئێح ییم ٢
   حنزب  دێموکییت  ندیم ئه ١٣٦٩سا    سنه  سنه ی ندین  ت  ر عه شه شاپودر ٣
 

 :پاشكای ،"كیدس ا  در جنگ" یاڤاری:  رچاده سه
 

١٣٦ -  ١٣٥٩ - ١٣٥٢4 - ١٣٦ - ١٣٦٣ - ١٣٦٢ - ١٣٦١0 - ١٣٦٢ - ١٣٦٧ - ١٣٦٦ - ١٣٦٥ 
 

 "كیدس ا  در یسالم  ریجمهو جنا ات" ك ێب 
 

------------------------ 
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  ڵه ڕێكخراوی كۆمه  ر به كانی سه بارانكراوه گولله -0
 

 - ١٣٦٦ - ١٣٦٥ - ١٣٦0 - ١٣٦٣ - ١٣٦٢ - ١٣٦١ - ١٣٦4 - ١٣٥٩ - ١٣٥٢ :سا ەکان 
١٣٧ -١٣٦٢  - ١٣٦٧4 

  ی بار یولله شوێن    باری  یولله دت  ڕێكه  ناد د نادبانگ ر ز
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ قادرییده د حمه ئه ١
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ سو  ان  فا مس ه منن ئه ٢
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ سنم  نه الل جه ٣
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ دیس ان  ل  عه 0
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢مانان  ی خەر٣ پنیخزری د حمه ئه ٥
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ ر اری خزه ئه   همه به ٦
  ر وی  مه پادیان  ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ سو  ان  فا مس ه  ن حسه ٧
  ر وی  مه پادیان   ١٣٥٢ی خەرمانان  ٣ پنیخزری  ن حسه ٢
  باكا   ١٣٥٢ی ڕەیبەری ١ چابك لنب موته ٩
  هاباد مه  ١٣٥٢ی خەی وەری ١٢ حنم  ره ماڵ كه ١4
   سنه  ١٣٥٩ی جایەردین  0 قدددس  سیداڵ نه ١١
  سنه  ١٣٥٩ی جایەردین  0 دیری شاهسه  س ودره مه ١٢
 د لگنییبود به ڕدی شه  له سنه  ١٣٥٩ی پودشپەڕی ٢٢ خدیمییدپودر ماڵ جه ١٣
  سنه  ١٣٥٩ی یەالدێژی ١٦ تح  فه بدداڵ عه ١0
  سنه  ١٣٥٩ی یەالدێژی ١٦ ر م  كه حمودد هم ١٥
  بانه  ١٣٥٩ی یەالدێژی ٢٥ تح  فه د حمه ئه ١٦
  سنه  ١٣٥٩ی خەرمانان  ٧ عب  كه سی ن نه ١٧
  سنه  ١٣٥٩ی خەرمانان  ٧ عب  كه هال شه ١٢
   هاباد مه  ١٣٥٩ی خەیە وەری ١ حوسێنپودر شند ره ١٩
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  باری    یولله دت  ڕێكه ی بار یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
  هاباد مه  ١٣٥٩ی خەیە وەری ١ ... قاسم ٢4
  سنه  ١٣٥٩سەرمادەیی  م  رۆس ه ل  عه ٢١
  هاباد مه  ١٣٥٩ی بەفیینباری ١٩ عبان  شه د حمه ئه ٢٢
  هاباد مه  ١٣٥٩ی بەفیینباری ٢4 یواڵدی حنم ره ٢٣
  ؟؟؟ ١٣٦4سا    دی مه موحه هدی مه ٢0
  هاباد مه  ١٣٦4ی بانەمەڕی ٢ ناا   سه حه  وس  ٢٥
  درێز ته  ١٣٦4ی بانەمەڕی ١٥ دێهقان  فارۆ  ٢٦
  سنه  ١٣٦4سا    ری  ده حه سا ح ٢٧
  قز سه  ١٣٦4سا    خ ناری به مند حه ٢٢
    ١٣٦4سا    دیری   ت ی له فه ٢٩
  كامناری   ١٣٦4پودشپەڕی  سیداڵ نه ٣4
  درێز ته  ١٣٦4ی پودشپەڕی ٢   ان سو فا مس ه د مجه ئه ٣١
  درێز ته  ١٣٦4ی پودشپەڕی ٢ سو  ان  فا مس ه ماجد ٣٢
  درێز ته  ١٣٦4ی پودشپەڕی ٢ دحندی ته نگ هوشه ٣٣
  درێز ته  ١٣٦4یەالدێژی  نودر ا  یی ره ٣0
  درێز ته  ١٣٦4یەالدێژی  نودرین  مند حه ٣٥
   درێز ته  ١٣٦4یەالدێژی  حمانپودر ره عند سه ٣٦
  كامناری   ١٣٦4ی خەرمانان  0 مییدی ری ریمه فه ٣٧
  درێز ته  ١٣٦4خەرمانان   خودی   ر عومه ٣٢
  بانه  ١٣٦4ی خەرمانان  ٢٣ لوتفواڵه  بنبواڵ حه ٣٩
  تاری  ١٣٦4 پا نزی رییده عفه جه ك سنامه 04
  درمێ  ١٣٦4ی ڕەیبەری ١ ردێشنژید ده عادڵ 0١
  هاباد مه  ١٣٦4ی خەیە وەری ٥ دف عید مه جافی 0٢
  بانه  ١٣٦4خەیە وەری  حزددن  مه ماڵ كه 0٣
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  باری    یولله دت  ڕێكه باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
  منانددید ١٣٦4ی خەیە وەری ٢٧ جانا   د سعه ئه 00
   سنه  ١٣٦4ی خەیە وەری ٢٧ خزری سا ح 0٥
  سنه  ١٣٦4سەرمادەیی  بسام  ی ز عه 0٦
  بانه  ١٣٦4ی سەرمادەیی ٢ فودری غه ناج  0٧
  درمێ  ١٣٦4ی سەرمادەیی ٢٧ هاجیی مه  وس  0٢
  بانه  ١٣٦4ی سەرمادەیی ٢٩ حنمزیده ره ماڵ جه 0٩
   سنه  ١٣٦4ی سەرمادەیی ٣4 هییم  به   بنژه ٥4
   سنه  ١٣٦4بەفیینباری  حوسێن  ل  دعه موحمه ٥١
  سنه  ١٣٦4اری بەفیینب ...سا ح ٥٢
  سنه  ١٣٦4بەفیینباری  حوسێن   ماس ئه ٥٣
  سنه  ١٣٦4بەفیینباری  ییهندی ن  غه ٥0
  سنه  ١٣٦4بەفیینباری  م  موغه ماڵ كه ٥٥
  درمێ  ١٣٦4بەفیینباری  موف   تا عه ٥٦
   كیماشا   ١٣٦4ی بەفیینباری ٣ پێشكاری ناسی ٥٧
   سنه  ١٣٦4ی ڕێبەندین  ١٩ خشا  دره ناسێح ٥٢
  كیماشا   ١٣٦4ی رەشەمێ ١٢ اڵن  باجه بێهیددی ٥٩
  ر وی  مه  ١٣٦4ی رەشەمێ ٢١ تاریم   فا ه ٦4
   ر وی  مه     یله ل  عه ٦١
   بانه موعایی سا ح د مه موحه ٦٢
   سنه ند رجمه ئه منل جه ٣٦
   درمێ  بنیی ده قییت سه ٦0
   ر وی  مه  دی حمه ئه بار جه ٦٥
   بانه ...  ساد  ٦٦
   سنه  ساعندی د خوسیه ٦٧
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  باری    یولله دت  ڕێكه باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
   ر وی  مه  قوربان  ناسی ٦٢
   ر وی  مه   ژی ه نگه هه فارس ٦٩
   سنه  ت  نوسیه د مه موحه ٧4
   تاری  حنمنا  ره ماڵ كه ٧١
   سنه باباحاجنا  خالند ٧٢
   ر وی  مه تاجنك د سعه ئه ٧٣
   ر وی  مه  حیی   سه   سه حه ٧0
   ر وی  مه  ج  ره فه سا ح ٧٥
   ر وی  مه  قادری   سه حه ٧٦
   قز سه  - ن  سه حه ننزیم ٧٧
   قز سه  سوهییب  سا ح د مه موحه ٧٢
   ... ئارین  حوسێن د حمه ئه ٧٩
   سنه   دییهندی سه دبا شه ٢4
   سنه كیدیری ا حس ٢١
   هاباد مه  ند هه سه ماڵ كه ٢٢
  نجه شكه ئه ژێی له مید   درمێ  حوسێن   ئامننه ٢٣
   درمێ حوسێنزیده د مه موحه ٢0
   درمێ ر م  كه ژیر هه ٢٥
   درمێ لنم  سه د مه موحه ٢٦
   سنه ییرع  ئوف ره ٢٧
   سنه  ق  ره ته هورموی ٢٩
   ر وی  مه  ر م  كه شوكیداڵ ٩4
   سنه  دی مه موحه بدداڵ عه ٩١
   قز سه   زی فه ر عومه ٩٢
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  باری    یولله دت  ڕێكه باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
   قز سه  دی حمه ئه ر عومه ٩٣
   درمێ  قادرییده ل  عه ٩0
   قز سه  حندی ده حند ده ٩٥
   قز سه باپنیی سودڵ ره ٩٦
   قز سه  نییباپ خالند ٩٧
   قز سه  الل  جه د ن حننه مه ٩٢
   قز سه  دی حمه ئه د ن مسه شه ٩٩
   قز سه  دی مه موحه نسودر مه ١44
   كامناری   مش   ره ییر  د مه موحه ١4١
   سنه   وسف  ناسی ١4٢
   سنه م  رۆس ه ر  ده حه ١4٣
   سنه  نده خشه به شارۆخ ١40
   سنه  سیی عه مشند جه ١4٥
   هاباد مه  ت  عنسمه ر عفه جه ١4٦
   سنه  دی مه موحه  فنه سه ١4٧
   دی  مه هه  ریبشان  سودداڵ ئه ١4٢
   كیماشا   ر مانگه كه لوتفواڵ ١4٩
   هاباد مه  ی م  عه نسودر مه ١١4
   هاباد مه  ننزیم  عوسما  ١١١
    سنه  لنل  خه فنق ته ١١٢
   هاباد مه  پنی شند ره ١١٣
   شنا  قادری ی د با ه ١١0
   تنكاب  ند ئیمه د ق سه ١١٥
   سنه  مدی حه هادی ١١٦
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  باری    یولله دت  ڕێكه باری  یولله شوێن   ناد د نادبانگ ر ز
   سنه  بنب  حه دداڵ  ه ١١٧
   تاری   هاتف  حنم ره ١١٢
    فنع  شه ییهند ١١٩
    حامندی سودڵ ره ١٢4
     دییده مه موحه   سه حه د مه وحهم ١٢١
    سود   ره كی بودبه ئه ١٢٢
    مییدی عوسما  ١٢٣
    لناس  ئه دفنق ته ١٢0
    لناس  ئه حما  ره ١٢٥
  د لگنییبود به ڕدی شه  له درمێ عندی سه ل  عه ١٢٥
  دی نجه شكه ئه ژێی له مید  سنه كایم  د مه موحه ١٢٦
  دی نجه شكه ئه ژێی له مید  سنه م حن ره ت حمه ره ١٢٧
  دی نجه شكه ئه ژێی له مید  قز سه س ار پیه  ئامننه ١٢٢

 
 

  وه ئێرانه تی حكوومه ن الیه له؛بە دیل گیراوەکان
 

 : بجه ڵه هه گرتنی شاریلە 
 

 ی نن ١٩٢٢ =ی هەتادی ١٣٦٦سا   
 

 شوێن ناد د نادبانگ ر ز شوێن ناد د نادبانگ ر ز
 سنهشاری  مشند خزریددیی جه ٥ سنهشاری   ا     به هغواڵم ح ١
 سنهشاری  نگ دێهه موخ ار ئه ٦ سنهشاری   هال كاڵدقوچ   شه ٢
 سنهشاری  رێز باح باده سه ٧ سنهشاری  ندی نگ یه هوشه ٣
 سنهشاری  رهاد حاج  منییی   فه ٢ سنهشاری  هاجێی  وی  مه كه 0
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 شوێن د نادبانگناد  ر ز شوێن ناد د نادبانگ ر ز
 سنهشاری  ر ف  شه  تنه عه ١٦ سنهشاری  یی   ماڵ ره جه ٩
 سنهشاری  ری  ده هی ار حه شه ١٧ سنهشاری  ل  مییدی عه ١4
 سنهشاری  ت ئنسماعنل  حنكمه ١٢ سنهشاری  ری نده سكه مال ئه جه ١١
 سنهشاری   دمییدی ماڵ سه كه ١٩ سنهشاری   د مییدی بار سه جه ١٢
 سنهشاری  قادری  مانه یه ٢4 سنهشاری  دی حمه منل ئه جه ١٣
 سنهشاری  بنبواڵ فاتح  حه ٢١ سنهشاری  م ده ری موقه یه ماڵ نه كه ١0
 سنهشاری  ناسی هادی ٢٢ سنهشاری  لناس  ماڵ ئه كه ١٥
 

  د ل ینییبود  ڕدی به شه  له ----- رخوب خه   ئه سه حه ٢٣
  د ل ینییبود  ڕدی به شه  هل ----- ب  جه الح ره سه ٢0
  د ل ینییبود  ڕدی به شه  له ----- نپودر سه   حه سه حه ٢٥
  د ل ینییبود  ڕدی به شه  له -----  زی الح فه سه ٢٦
  د ل ینییبود  ڕدی به شه  له ----- ل  خاتودن  عه ٢٧
  د ل ینییبود  ڕدی به شه  له قز سه ر م خوشقشاڵخ كه ٢٢
 
 

 ئێیی  كاماننس   حنزب  د  ه كامه كان  سا  ه : چاده سەر
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
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 قوربانیانی تێرۆری کۆماری ئێسالمی ئێران  شێک له ی به لیسته
 

 ن  سناسن  ال ه          شوێن  تێیۆر           دت  تێیۆر                   ڕێکه ناد د ناد بانگ ر ز
 ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه هاباد شاری مه   ١٩٢4ی ئایاس   ٢٣ بباس  ریورد عه سه ١
 سکیتێیی یش   حنزب  دێموکییت (ئاتی ش)   شاری د نه ١٩٢٩ی جودالی ١٣ حما  قاسملود          بددلیه عه.د ٢
 ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه (ئاتی ش)   شاری د نه ١٩٢٩ جودالیی ١٣ ر بدد اڵ قادری ئایه عه ٣
   ه ندی کامه ناده  کامن ه باشودری کوردس ا  ١٩٢٩ ی سنپ ەمبەری0 ر مانگه د ق که سه 0
 حنزب  دێموکییت سلێمان  ١٩٩١ جانێو ییی ١ ئاغا  حه ئه ٥
   ه کامه  ریننه ١٩٩١ جانێو ییی ١  زداله  بنب فه مام حه ٦
 بات خه  ریننه ١٩٩١ جانێو ییی ١   پودر سه ند حهخال ٧
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان               ١٩٩١ی ئایوس   ٢٢ ی د کوردککه حمه ئه ٢
 ت  شارشگێیین  کوردس ا  کنه سکیتێیی  ه سلێمان  ١٩٩١ری ەمبەی سنپ ١٩ نا یدی  په عند  ه سه ٩
 حنزب  دێموکییت بال  باشودری کوردس ا  ١٩٩١ری ەمبەسنپ  ی٣4 ل  پودر نسودر عه مه ١4
 حنزب  دێموکییت بال  باشودری کوردس ا  ١٩٩١ری ەمبەسنپ  ی٣4 لنل  لنل جه جه ١١
 حنزب  دێموکییت بال  باشودری کوردس ا  ١٩٩١ ریەئاک ابی ٢٩ ردی سودڵ یه الره مه ١٢
 حنزب  دێموکییت س ا  بال  باشودری کورد ١٩٩١ ی ئاک ابەری٢٩ ل  پودر سوۆ عه حه ١٣
 حنزب  دێموکییت باشودری کوردس ا  ١٩٩١ ریەئاک ابی ٢٩ سودڵ قادری ره ١0
 حنزب  دێموکییت بال  باشودری کوردس ا   ١٩٩١ ریەئاک ابی ٢٩ لنل ماما   جه ١٥
   ه کامه سلێمان  ١٩٩١ری ەمباڤەی ن٢٧ تح  د فه ممه محه ١٦
 حنزب  دێموکییت هندی  شه دۆ   ١٩٩١سا       ماڵ یددره جه ١٢
   ه کامه سلێمان   ١٩٩١ری ەمباڤەی ن٢٧ رهادی سابی فه ١٧
 حنزب  دێموکییت هندی  دۆ   شه ١٩٩١سا       ماڵ یددره که ١٩
 حنزب  دێموکییت ی پێنجود ن شارۆچکه ١٩٩١سا     ماڵ قادرییده که ٢4
 ر نابه په سلێمان  ١٩٩١سا    د بابا    ممه محه ٢١
 ر نابه په هندی  دۆ   شه ١٩٩١سا    عوسما  ییرع  ٢٢
 ر نابه په هندی  دۆ   شه ١٩٩١سا    ماڵ ییرع  که ٢٣
 حنزب  دێموکییت رکوک که ١٩٩٢ جاننو ییی ١٢  مه حه  خا ه ٢0
 ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه  ریننه ١٩٩٢ی مای ٢١ شاپودر فنیۆیی ٢٥
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 حنزب  دێموکییت چاما  ١٩٩٢  جودن ی ٢ حمان  د ره ممه محه  ٢٦
 حنزب  دێموکییت سلێلمان  ١٩٩٢  جودن ی ٣ م ده نسودر موقه کامیی  مه ٢٧
 حنزب  دێموکییت دلێی هه -ی دیندد رێگای ره ١٩٩٢ جودن ی ١٧ ئنبییهنم  شێا  با دیر ٢٢
 حنزب  دێموکییت  بجه  ه هه ١٩٩٢ جودن ی ٣4  ل  ناتوره عه ٢٩
 حنزب  دێموکییت  بجه  ه هه ١٩٩٢ جودن ی ٣4 حموددی هادی مه ٣4
 حنزب  دێموکییت  بجه  ه هه ١٩٩٢ جودن ی ٣4 نا ساالر ساعدپه ٣١
 نزب  دێموکییتح  بجه  ه هه ١٩٩٢ جودن ی ٣4 د ن موریدی خیه فه ٣٢
 حنزب  دێموکییت تنب ئنمام خه ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١ الل  س ار جه ٣٣
 حنزب  دێموکییت تنب ئنمام خه ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١ لماس  خدر ئه ٣0
 حنزب  دێموکییت تنب ئنمام خه ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١ عیدف  د مه ممه محه ٣٥
 سکیتێیی یش   حنزب  دێموکییت ئا ما  -بیلنن  ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١٧ ندی فکه ره ساد  شه.د ٣٦
 ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه ئا ما  -بیلنن  ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١٧ بددل  ت اح عه فه ٣٧
 ی ئا ما  حنزب رپیس  کامن ه به ئا ما  -بیلنن   ١٩٩٢ری ەمبەی سنپ ١٧ ال  رده هودما و  ئه ٣٢
 حنزب  دێموکییت  مپ  بارێکه که ١٩٩٢ری ەابی ئاک ١٧  فواڵ سلێما  پودر سه ٣٩
 حنزب  دێموکییت  مپ  بارێکه که ١٩٩٢ری ەی ئاک اب١٢ یی سلێما  پودر ره  04
 حنزب  دێموکییت  مپ  بارێکه که ١٩٩٢ری ەی ئاک اب١٢ کامیی  سلێما  پودر 0١
 حنزب  دێموکییت پێنجو ن ١٩٩٢ری ەی ئاک اب١٢ بان  د منهیه ممه محه 0٢
 حنزب  دێموکییت پێنجو ن ١٩٩٢ری ەی ئاک اب١٢ د کایڵ حمه ئه 0٣
 حنزب  دێموکییت پێنجو ن ١٩٩٢ری ەی ئاک اب١٢ ر م کایڵ که 00
 حنزب  دێموکییت اڵدیی قه ١٩٩٢ری ەمبەی دێس٧ خال   الل خانه جه 0٥
 حنزب  دێموکییت سلێلمان  ١٩٩٢   سا د خدری ممه محه 0٦
 بات خه شاری سلێمان  ١٩٩٣ انێو ییجی ١٣ حمان  ر   ره شه 0٧
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٣ی  بی ورێی ف١4 کامیی  شافع  0٢
 حنزب  دێموکییت د انا  ١٩٩٣  چی مار٣ د درد ش  حمه ئه 0٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان     ١٩٩٣  چی مار١٥ مال نام  جه  ٥4
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩٣ ئەپی ل ی ١٢  سودڵ ییده بدد اڵ ره عه ٥١
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٣ ئەپی ل ی ١٢ سودڵ عوسمان  ره ٥٢
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩٣ ئەپی ل ی ١٢ دپودر ممه د محه ممه محه ٥٣
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٣ی مای ١١ بباس  عدد  عه سه ٥0
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٣ی مای ١١ د فات  حمه ئه ٥٥
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 ن  سناسن  ال ه شوێن  تێیۆر                    دت  تێیۆر                   ڕێکه ناد د ناد بانگ ر ز
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٣ جودالیی ٢٢ هییم ددک ور به ٥٦
 حنزب  دێموکییت با   ١٩٩٣ جودالیی ٢٢ حمودد خا اال  مه ٥٧
 حنزب  دێموکییت  تورکنه -ئانکاری  ١٩٩٣ ئودت  ی ٢٢ ر هییم ئایید فه به ٥٢
 حنزب  دێموکییت  تورکنه -ئانکاری  ١٩٩٣ری ەمبەسنپ  د قادری ممه محه ٥٩
   ه کامه شاری سلێمان  ١٩٩٣ری ەی ئاک اب٣ شندی د ق ره سه ٦4
 حنزب  دێموکییت د اا ن ربه ده  ربه نادتا  سه ١٩٩٣ری ەمباڤەی ن١٣ شارۆخ موریدی ٦١
 حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده  ربه نادتا  سه ١٩٩٣ری ەمباڤەی ن١٣ ر ئنبییهنم  نوه ئه ٦٢
 حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده  ربه نادتا  سه ١٩٩٣ری ەمباڤەی ن١٣ الح موریدی سه ٦٣
 حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده  ربه نادتا  سه ١٩٩٣ری ەمباڤەی ن١٣ م  شند رۆس ه ره ٦0
 حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده  ربه نادتا  سه ١٩٩٣ری ەمباڤەی ن١٣ نوچێهیی تاهنی مه ٦٥
 حنزب  دێموکییت حاجنائادی ١٩٩٣ری ەمبەی دێس١١ حمودد موجامیدی مه ٦٦
 حنزب  دێموکییت ر سه نگه سه ١٩٩٣ری ەمبەی دێس١١ پودر  د شێاه ممه محه ٦٧
 حنزب  دێموکییت د انا ١٩٩٣سا    د باکان  ممه محه ٦٢
 حنزب  دێموکییت  چیۆم  تورکنه ١٩٩0 جانێو ییی 0 ها کیمانج ته ٦٩
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩0 جانێو ییی ١٢ دریما  فا هه مس ه ٧4
 حنزب  دێموکییت سوئند ١٩٩0 جانێو ییی ١٧ ت  کی هندی ه بوبه ئه ٧١
 حنزب  دێموکییت  تورکنه  ١٩٩0 جانێو ییی ٢٩ شندی ناسی ره ٧٢
 حنزب  دێموکییت  تورکنه  ١٩٩0 جانێو ییی ٢٩ شندی ه اب ره مه ٧٣
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩0 فێبی و ییی ١٥ الل حوسێن  جه ٧0
 حنزب  دێموکییت  حیکه مپ  به که ١٩٩0 فنبیێو ییی ١٥    ئنبییهنم ییده سه حه ٧٥
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩0  چاری م١٥ فنع کی م  شه ٧٦
 حنزب  دێموکییت  بجه  ه شاری هه ١٩٩0 ئەپی ل ی ٢ هانگنیی سالح جه ٧٧
 حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده ١٩٩0 ئەپی ل ی ٢٣ ری   ده ل  حه عه ٧٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩0 ئەپی ل ی ٢0 دی منی ئێزه ئه ٧٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩0 ئەپی ل ی ٢0 دی بدد اڵ ئێزه عه ٢4
 حنزب  دێموکییت سلێمان  .رێگای بای ا  ١٩٩0 جودن ی ١٢ د پودر ممه د محه حمه ئه ٢١
 حنزب  دێموکییت ت ماده  ١٩٩0 جودن ی ٢٣  کو ه  مامه  قاله ٢٢
 تحنزب  دێموکیی دینمارک -کوپننهاک  ١٩٩0 جودن  ی ٢0 منن  عوسما  ئه ٢٣
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 حنزب  دێموکییت پێنجوێن ١٩٩0 جودالیی 0   فکه ر م باڵ ئه که ٢0
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩0 جودالیی ١٩ یضغییلماسپودر عل   ٢٥
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩0 جودالی ی ١٩ حمان  ئنبییهنم ره ٢٦
 حنزب  دێموکییت  د اله  ١٩٩0 جودالیی ٢٣ د ردئناال  حمه ئه ٢٧
 حنزب  دێموکییت  باسیمه  ١٩٩0 جودالی ی ٢٩  دییده ممه مام میید محه ٢٢
   ه کامه شاری سلێمان  ١٩٩0  ایاس  ئی 0  مودری ر ته کبه ل  ئه عه ٢٩
 ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه غدی شاری به  ١٩٩0  ایاس  ئی 0     مزه فودر هه غه ٩4
  حنزب  دێموکییت ند اا  ربه ده  ١٩٩0  ایاس  ئی ٩ بدد اڵ سودری عه ٩١
   ه کامه شاری سلێمان   ١٩٩0  ایاس  ئی ٩ ند عبباس  ش مه که ٩٢
 ێموکییتحنزب  د دریما  هه  ١٩٩0  ایاس  ی ئ٩  بدد اڵ سودر عه ٩٣
 حنزب  دێموکییت  بجه  ه شاری هه ١٩٩0ری ەمبەی سنپ ١٣ شندی د ره ممه محه ٩0
 حنزب  دێموکییت حاجنادی سلێمان  ١٩٩0ری ەی ئاک اب٢ لنم سادڵ دلود سه مه ٩٥
 حنزب  دێموکییت  د اله ١٩٩0ری ەی ئاک اب١0 کنن بک ه کی سه بودبه ئه ٩٦
 حنزب  دێموکییت ر رسه نگه سه ١٩٩0ری ەمباڤەی ن٢  ر کورده عومه ٩٧
 حنزب  دێموکییت  -حاجنادی  ١٩٩0ری ەمباڤەی ن١٣ دلود ئنسماعنل  مه ٩٢
 حنزب  دێموکییت  چویر قارنه ١٩٩0ری ەمباڤەی ن٢٣   ئاجاق  سه حه ٩٩
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩0ری ەمباڤەی ن٢٧   بایریا  سه حه ١44
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩0ری ەمبەی دێس٦ هاباد نودری مه ١4١
 حنزب  دێموکییت   ل  به ل  عه یه ١٩٩0ری ەمبەی دێس١٣ خشان  د دره ممه محه ١4٢
 حنزب  دێموکییت   ل  به ل  عه یه ١٩٩0ری ەمبەی دێس١٣ منن با ز دی دئه ممه محه ١4٣
 موکییتحنزب  دێ اڵدیی قه ١٩٩0ری ەمبەی دێس١٣ ق  حه  الل خانه جه ١40
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩0ری ەمبەی دێس٢٢ قزی د ق سه سه ١4٥
 حنزب  دێموکییت پێنجوێن   ١٩٩0  سا   حمودد الد ان  مه ١4٦
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان     ١٩٩0  سا   میید شکور ١4٧
 حنزب  دێموکییت مام شێخ   ١٩٩0  سا   عند قادری د سه محمه ١4٢
 حنزب  دێموکییت کا  ته به  دیره   ١٩٩0  سا   بدد اڵ ربان  عه ١4٩
   ه کامه شاری سلێمان    ١٩٩0  سا   ریشند کی م   ١١4
   ه کامه  شاری کو ه   ١٩٩0  سا   عند قادری د سه ممه محه ١١١
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان     ١٩٩0  سا   منی ئاییدی ئه ١١٢
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 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان     ١٩٩0  سا   ئنبییهنم سالح  ١١٣
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٥ جانێو ییی ٢  عبا  ییده حما  شه ره ١١0
 حنزب  دێموکییت  ی ریننهشار ١٩٩٥ جانێو ییی 0   بایریان   سه حه ١١٥
 حنزب  دێموکییت  قاڵده شه  ١٩٩٥ جانێو ییی ٥  د ییده ممه خالند محه ١١٦
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٥ جانێو ییی ٩ دی ر خوسیه  ده حه ١١٧
 حنزب  دێموکییت رێگای بای ا    ١٩٩٥ جانێو ییی ١٢ دی د نانه ممه محه ١١٢
 حنزب  دێموکییت دددکا    ١٩٩٥ جانێو ییی ١٩    بهبدد اڵ ر عه  ده حه ١١٩
 حنزب  دێموکییت دددکا   ١٩٩٥ جانێو ییی ١٩ بدد اڵ بابک عه ١٢4
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٥ فنبیێوریی ٩ نجنیی ئنسماعنل ئه ١٢١
 یتحنزب  دێموکی پکا  رکه د سه  نێوی  ریننه  ١٩٩٥ فنبیێوریی ٧ عددد  باریی  سه ١٢٢
 حنزب  دێموکییت پکا  رکه د سه  نێوی  ریننه  ١٩٩٥ فنبیێوریی ٧ ر ن   ئایه سه حه ١٢٣
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه   ١٩٩٥ فنبیێوریی ١١  ر   ییده د ن شه جمه نه ١٢0
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه   ١٩٩٥ فنبیێوریی ١٦   جت سه حه ١٢٥
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٥٥ پی ل ئەی ١ دی ممه ر محه فه مزه ١٢٦
 حنزب  دێموکییت  باسیمه ١٩٥٥ ئەپی ل ی ١ ر نگاده سلێما  جه ١٢٧
 حنزب  دێموکییت  باسیمه ١٩٥٥ ئەپی ل ی ١ سود   سلێما  ره ١٢٢
   ه کامه شاری سلێمان   ١٩٥٥ ئەپی ل ی ٧ رما  عوسما  فه ١٢٩
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٥٥ پی ل ئەی ٢٢ نا ر عت په د ن شه حمه نه ١٣4
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٥ی مای ٢0 ل  ددک ور عه ١٣١
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٥ جودن ی ١٢ عوسما  کنان  ١٣٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٥ جودن ی ١٥ سێن  ر حو سکه عه ١٣٣
 ر نابه په شاری سلێمان   ١٩٩٥ دن جوی ١٥ ر حوسێن  یغه  د ئه سه ١٣0
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٥ جودن ی ٢4 فارۆ  مییدی ١٣٥
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩٥  جودالیی ٢ ناسی پنیین  ١٣٦
 حنزب  دێموکییت د انا  ١٩٩٥  جودالیی ٢ الح  قادر فه ١٣٧
 حنزب  دێموکییت   ریننهشاری   ١٩٩٥  جودالیی ١٦ حموددی حنم مه ره ١٣٢
   ندی حنزب  دێموکییت ی ناده کامن ه  تورکنه ١٩٩٥  ئایاس  ی ١٥ ل  کاش  پودر عه ١٣٩
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٥  ئایاس  ی ١٧ دی رته ل  په  د عه سه ١04
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٥  ئایاس  ی ١٧ فودر مییدی غه ١0١
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩٥  ئایاس  ی ١٢    سه کا ه حنم ره ١0٢
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 ر نابه په شاری سلێمان   ١٩٩٥  ئایاس  ی ٢0  د تالب حوسێن  سه ١0٣
 ر نابه په شاری سلێمان   ١٩٩٥  اس  ئایی ٢0 م حوسێن    د مسله سه ١00
 ر نابه په شاری سلێمان   ١٩٩٥  ئایاس  ی ٢0 ئاف اب حوسێن  ١0٥
 ر نابه په شاری سلێمان   ١٩٩٥  ئایاس  ی ٢0 تا  حوسێن  که ١0٦
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٥  ئایاس  ی ٢0 نسودر فدی   مه ١0٧
 حنزب  دێموکییت د ز    ١٩٩٥    ئایاسی ٢٥ رد ش  د ده حمه ئه ١0٢
  چاالک  سناسن  سوئند ١٩٩٥ری ەمبەی سنپ ٦ ت قایی عنفه ١0٩
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩٥ری ەمبەی سنپ ٢4 ر   فه بدد اڵ بنژه عه ١٥4
 حنزب  دێموکییت م ئادی   رۆس ه  ١٩٩٥ری ەمبەی سنپ ٢٣ م  ر رۆس ه سکه عه ١٥١
 حنزب  دێموکییت ند ل قه ١٩٩٥ری ەی ئاک اب١٦  دهفا قادریی مس ه ١٥٢
 حنزب  دێموکییت ند ل قه ١٩٩٥ری ەی ئاک اب١٦  حوسێن دیمه ١٥٣
 حنزب  دێموکییت ر د شوێن کیید بێسه ١٩٩٥ری ەمباڤەی ن٥    ر م توژه که ١٥0
 حنزب  دێموکییت ر ی حه ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٦ ر دێهنس ان  عومه ١٥٥
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٢٥  ی ییدهفودر منهد غه ١٥٦
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٢٥ بدد اڵه  د ق عه سه ١٥٧
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٢٥ منن  ل  ئه عه ١٥٢
 ێموکییتحنزب  د دلێی شاری هه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٣4 فا مال مس ه یبوبکی جه ١٥٩
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٣4 عوسما  رؤ ا  ١٦4
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٣4 حنم  کی ره بودبه ئه ١٦١
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٥ری ەمبەی دێس٣١ منن  بدد اڵ ئه عه ١٦٢
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩٥سا    حنم  بدد اڵ ره عه ١٦٣
 حنزب  دێموکییت دددکا    ١٩٩٥سا    دق  ر م شه که ١٦0
 حنزب  دێموکییت  د ساد  سه  ١٩٩٥سا    د سوهییب  ممه محه ١٦٥
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٥ سا    عوسما  مز نا  ١٦٦
 حنزب  دێموکییت اڵدیی شاری قه ١٩٩٥ سا    منن پودر سالح ئه ١٦٧
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ جانێو ییی ٢ دی ممه بدد اڵ محه عه ١٦٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ فنبیێو ییی ١٢ بباس بدری عه ١٦٩
   ه کامه شاری سلێمان  ١٩٩٦  چی مار١0 تاهنی ردحان  ١٧4
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٦  چی مار١٧ تاهنی عز زی ١٧١
 حنزب  دێموکییت ( نگاده ننز ک هه)کا   جنژنه  ١٩٩٦  چی مار١٧    ئنبییهنم ییده سه هح ١٧٢
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 ن  سناسن  ال ه شوێن  تێیۆر                    دت  تێیۆر                   ڕێکه ناد د ناد بانگ ر ز
 ێموکییتحنزب  د ( نگاده ننز ک هه)کا   جنژنه  ١٩٩٦  چی مار١٧ ری ری کشوه ریمه فه ١٧٣
 حنزب  دێموکییت ( نگاده ننز ک هه)کا   جنژنه  ١٩٩٦  چی مار١٧ تاهنی قادری ١٧0
 حنزب  دێموکییت ( نگاده ننز ک هه)کا   جنژنه  ١٩٩٦  چی مار١٧ حنم  عوسما  ره ١٧٥
 حنزب  دێموکییت ججن خا   ١٩٩٦  چی مار١٧ ل  شادیب عه ١٧٦
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٦  چی مار٣١ الل  ر م جه بددل که عه ١٧٧
 حنزب  دێموکییت د انا ١٩٩٦ ئەپی ل ی ٩ الح  قادر فه ١٧٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ جودن ی ٢  بدد اڵ سالح ییده عه ١٧٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ جودن ی ٢ عبا  ننژید حما  شه ره ١٢4
 حنزب  دێموکییت د انا ١٩٩٦  جودنی ٣4 ری نده له قادر قه ١٢١
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٦ جودن ی ١٧ منن  سودڵ ئه ره ١٢٣
 حنزب  دێموکییت سلێمان  -بای ا   ١٩٩٦ جودن  نا د ساعند په ممه محه ١٢٣
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩٦ جودالیی ١٩ لماس   د ئه ممه محه ١٢0
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٦ جودالیی ٣١  کنم ییده حه  کاده ١٢٥
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩٦  ئایاس  ی ٢0 حنم چنگاڵ ره ١٢٦
 حنزب  دێموکییت  چویر قورنه  ١٩٩٦  ئایاس  ی ٢0 لکو  قادر ئه ١٢٧
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه  ١٩٩٦  ئایاس  ی ٢٢ لاان  د قه ممه محه ١٢٢
 حنزب  دێموکییت ججن خا   ١٩٩٦  ئایاس  ی ٣4 ییپودر رهال  تائه حه ١٢٩
 بات خه ججن خا  ١٩٩٦ری ەمبەی سنپ ١0 ر ف  یی شه ره ١٩4
 حنزب  دێموکییت ججن خا  ١٩٩٦ری ەی ئاک اب٧ کون  ل  دیرمه عه ١٩١
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٢ لنم  حامند سه ١٩٢
 حنزب  دێموکییت ججن خا   ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٢0 رتنا د ه ماڵ ده که ١٩٣
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٣4 حوسێن باپنیی ١٩0
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٣4 نا ر په ر عومه عفه جه ١٩٥
 یتحنزب  دێموکی شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٣4 ( سا ه 0)ئاما  سودری  ١٩٦
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه ١٩٩٦ری ەمباڤەن ی ٣4  سودڵ قادرییده د ر ممه محه ١٩٧
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٦ری ەمباڤەی ن٣4 چاالک   کاده ١٩٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧ ر ئابادی  ده ناسی حه ١٩٩
 ت  شورشگنیی  کنه  ه شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧  د رۆمه حمه ئه ٢44
 ت  شورشگنیی  کنه  ه شاری سلێمان  ١٩٩٦ری ەمبەدێس ی ٧ ند نگ به ماڵ یه که ٢4١
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 ن  سناسن  ال ه شوێن  تێیۆر                    دت  تێیۆر                   ڕێکه ناد د ناد بانگ ر ز
 ت  شورشگنیی  کنه  ه ری سلێمان شا  ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧ ی یی سنیدی  ساد  ده ٢4٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧ دی ممه ل  محه عه ٢4٣
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧ بباس شکاک عه ٢40
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧ منن پودر فا ئه مس ه ٢4٥
 حنزب  دێموکییت ججن خا   ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٧   وخهدداڵ شنی  س  ه ٢4٦
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه ١٩٩٦ری ەمبەی دێس٢٢ ندین  د خه ممه محه ٢4٧
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٧ جانێو ییی ٢ دی  ممه بدد اڵ محه عه ٢4٢
 حنزب  دێموکییت د انا ٧١٩٩ جانێو ییی ١٩  بدد اڵ پنیۆت ییده عه ٢4٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٧ فنبی و ییی 0 دری بباس به عه ٢١4
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٧ فنبی و ییی ٦  زی تا فه عه ٢١١
 حنزب  دێموکییت  شاری ریننه  ١٩٩٧ فنبی و ییی ١0 پودر مزه سێن هه حو ٢١٢
 حنزب  دێموکییت ان شاری سلێم  ١٩٩٧ فنبی و ییی ١0 رددست  دد  فه ره فه ٢١٣
 حنزب  دێموکییت  کان  قیژله ١٩٩٧   چی مار١4  ر م ییده لنم که سه ٢١0
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٧  ئەپی ل ی ٢٣ دی ممه شابای محه ٢١٥
 حنزب  دێموکییت دلێی شاری هه ١٩٩٧  ی مای١٧ ندی قشبه تن  نه له ٢١٦
 حنزب  دێموکییت د سلێمان   ننوی  کو ه ١٩٩٧  جودن ی ٣ بدد اڵخان  دال  عه مه ٢١٧
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٧ ایاس  ئی ١0  ل  ییده تالب عه ٢١٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٧ ایاس  ئی ١0 ال   د مه مجه ئه ٢١٩
 حنزب  دێموکییت نێوی  ددکا  د کان  خا   ١٩٩٧ ایاس  ئی ١٩ عند مییدی سه ٢٢4
 حنزب  دێموکییت نێوی  ددکا  د کان  خا   ١٩٩٧ ایاس  ئی ١٩ ئارما  ٢٢١
 حنزب  دێموکییت نێوی  ددکا  د کان  خا   ١٩٩٧ ایاس  ئی ١٩ ک  مه ئنسماعنل نه ٢٢٢
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه ١٩٩٧ی ئاک ابیی ٢ دپودر ممه نسودر محه مه ٢٢٣
 حنزب  دێموکییت  اری کو هش ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٣ ماڵ ننکوجا ا  جه ٢٢0
  د .ندی حنزب  ی ناده جێگیی کامن ه  شاری کو ه  ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٢  نسودر ناسیی مه ٢٢٥
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه  ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٢  یبوبکی ئنسماعنل ییده ٢٢٦
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه   ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٢ ت حوسێن  فعه ره ٢٢٧
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه   ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٢   سوخه شنی ن  یللهدد ٢٢٢
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان   ١٩٩٧ری ەمبەی دێس٢4 ت  سێن ی نه حو ٢٢٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٧ بیێو ییی فن٢0 رهاد بابا   فه ٢٣4
 دێموکییتحنزب    شاری ریننه ١٩٩٧ جودن ی ١٩ حمان  ئنبییهنم ره ٢٣١
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 ن  سناسن  ال ه شوێن  تێیۆر                    دت  تێیۆر                   ڕێکه ناد د ناد بانگ ر ز
 بات خه شاری سلێمان  ١٩٩٧  جودن  ی٦ بباس  خالند عه ٢٣٢
 حنزب  دێموکییت پێنجوێن ١٩٩٧  جودالی ی١٢ ئنبییهنم کاکل  ٢٣٣
 حنزب  دێموکییت  شاری کو ه ١٩٩٧  ایاس  ئی ١٩  ل  یکاله عه ٢٣0
 حنزب  دێموکییت  د ار نێ  ه  ١٩٩٧  ایاس  ئی ١٣ ند ار تاهنیی ئنسفه  ٢٣٥
 حنزب  دێموکییت  د ار نێ  ه  ١٩٩٧  ایاس  ئی ١٦ سوهییب تاهنیی ٢٣٦
 حنزب  دێموکییت  د ار نێ  ه  ١٩٩٧  ایاس  ئی ١٦  ق  ییده بهیۆی ته ٢٣٧
 حنزب  دێموکییت  د ار نێ  ه  ١٩٩٧  ایاس  ئی ١٦ سلێما  کوه  ٢٣٢
 حنزب  دێموکییت  د ار نێ  ه ١٩٩٧  ایاس  ئ ی ٢٢ د ن جاجوری ریجه سه ٢٣٩
 حنزب  دێموکییت شاری سلێمان  ١٩٩٢ جودالیی ٣١ ری  ده د حه ممه محه ٢04
 د .حنزب ٢ندی  ادهری تنپ  ن رمانده فه  شاری کو ه  ١٩٩٩ ن   ژدئه ی١٣ فا    د مس ه ممه محه ٢0١
 حنزب  دێموکییت سوئند -لنندسبێیی  شاری ٢44٥ی مای ٢٢ ییرع   کاده ٢0٢


 
 

 رۆری بۆمب و موشەکیت
 

 
 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کادری حنزب د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ قا  اس  عەل  ٢0٢

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کادری حنزب د موکییت قەاڵی  دەرک بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ خزری منی دەهاب ٢0٣

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  پێشمەریەی د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ باقیی ساالر ٢00

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  پێشمەریەی د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ ننا عەباس ئەرسەال  ٢0٥

 د موکییت  الدین   ەکنەتن  ئەندیم  د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ کەر م  ناسی ٢0٦

 مفەدەیی ئاسا ش د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ عەبدد العەدنا   ٢0٧

 ئاسا ش مفەدەیی د موکییت قەاڵی دەرک  بەر ٢4١٧ی دێسەمبەری ٢١ س ار سەنگەر ٢0٢

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  ئێیی  ی”بنەساڵده“ شارۆچکەی ٢4١٢ چ ی مار١ ڕەحمان  حسەبا ٢0٩

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  هەرتەل“لە نز ک  ٢4١٢  چی مار٧ قادر قادری ٢٥4

 میۆڤ، ماف  بویری چاالک  پێنجوێن چەم  نز ک لە ٢4١٢ی جودالی ١٢ موریدی ئنقباڵ ٢٥١

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢سێپ ەمبەری ی ٢ (یێوە  )بیی م بیی م  ٢٥٢

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ نەسی ن حەددید ٢٥٣

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ (سەقزی)کەر م مەهدەدی ٢٥0

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢سێپ ەمبەری ی ٢ رەحما  پنیۆت  ٢٥٥

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ سوهە ال قادری ٢٥٦
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 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ هاشم عەی زی ٢٥٧

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ەمبەری ی سێپ ٢ محەممەد حەسە  پودر ٢٥٢

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ عوسما  عوسمان  ٢٥٩

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ (مام شێیکا)کەر م رەسود زیدە ٢٦4

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ (شێاان )هادڕێ کارسای  ٢٦١

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ پێشەدی عەی زپودر ٢٦٢

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ مەنسودر ئەکبەری پودر ٢٦٣

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ ماڵ ئەکبەریجە ٢٦0

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  ئێیی  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ موخ ار قادرپودر ٢٦٥

 یی حنزب  دێموکییت  کوردس ا  ئێ کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ٢ فارد  حەسە  خەبات ٢٦٦

 حنزب  دێموکییت  کوردس ا  کا ە قەاڵی دێموکییت ٢4١٢ی سێپ ەمبەری ١٩ قادر عنزەرت  ٢٦٧
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 " ڵکی گوندی قارنێ ڵی خه کۆمه  کوشتاری به
 

 حامید گەوهەری
 

 شخاری ر سخه به فخان ام بامبهخادێژی ی فڕۆکخه چخویر کاتێکدی  له(( ١٩٧٩ی سنپ امبیی ٢)) ١٣٥٢رمانان   ی خه١١ڕۆژی 
 ال مخه  بخه ر سخه چ  کامن ه د پاسدیر یۆر ک   ه ژماره ، چاند ده  کدی خه د    له تیسننا  مه د د کی ده ماناڕ ا  مهاباددی

 ئن العخخات  رۆک  سخخه ف  جخخه نه ریورد سخخه د عبودی مخخه رشخخ   رپه سه  بخخه   ده  د انخخه جه د ده غخخه نه د  درمخخێ   لخخه ن  سخخه حه
  له قارنێ یوندی ر سه  کیده هێیشنا "  د ا  جه قادری بدداڵی عه مام کوڕی" قادری ی زی عه د  ده هغ نه ر   ژیندیرمه

 .کید هند شه سامناک یۆر ک   ه شێوه به سنا  که (٦٢) د ده غه نه شاری د  د ا  جه ی رباییه سه نێوی 
 
یونخد   دی له د ڕۆژه له  ڕییار ا  بود که  سانه د که ننا ئه س کوژری  د ته که( ٦٢)دی  سامناکه  ساته کاره د ئه ئاکام   له
سخات  قخارنێ   هندی کاره شخه( ٦4)نخادی " کوردسخ ا   لخه  ڕی سخێ مانگخه شخه"دتخاری   نسور بلوری لخه کاک مه. بود  نه

 : بی  نن له  که  ده ته باڵدکیددده

 

 ناد د نادبانگ   ر ز ناد د نادبانگ  ر ز  ناد د نادبانگ  ر ز
  ر فزیده شه  ئامننه ١٩ی زی عه فا مس ه ١4 ه زیده به حمود مه ال مه ١
 فشنن ئه د سیه خه ٢4ی زی عه د مه محه ١١تاهیی د مه محه سند ٢
 ینادی ل  عه الح سه ٢١  ڕۆشه بی ئه محند ن ١٢تاهیی حما  ڕه  د سه ٣
 رنپود سه حه کی بوبه ئه ٢٢سلێمان  قادر ١٣تاهیی ئنسماعنل  د سه 0
 دپودر حمه ئه عوسما  ٢٣  بزه ئه فا مس ه ١0تاهیی ل  حه  د سه حا  ٥
 .دپودر حمه ئه بدداڵ عه ٢0 باس  عه ر عومه ١٥  ڕۆشه بی ئه ر   شه حا  ٦
 دددئاد یوندی  له حنم ڕه ال مه ل  عه ٢٥ باس  عه ر عفه جه ١٦  بزه ئه حما  ڕه ٧
 ئا نادێ یوندی  له سول ڕه مام   سه حه ٢٦  باس عه فا مس ه ١٧سلێمان  حما  ڕه ٢
 تاهیی قادر  د سه ٢٧ د بڕه شه د مه محه ١٢سو  ان  حنم ڕه ٩
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 ناد د نادبانگ   ر ز ناد د نادبانگ  ر ز  ناد د نادبانگ  ر ز
 تپودر عاده سه د حمه ئه ٥4 سلێمان  ر ن که ٣٩  ر فزیده شه حما  ڕه حاج   ٢٢
 دی سیه خه حنم ڕه ٥١ردێشپودر ده ر عومه 04پو ا ئنبییهنم ٢٩
 شنشما  کی بوبه ئه ٥٢ردندی ئه ر ن که  د سه 0١سو   ڕه ئنبییهنم ٣4
 شنشما  ر عفه جه ٥٣نگ ریه مه ی ز عه 0٢ڕدس ا چوپا  ل  عه ٣١
 شنشما  ل  عه ٥0ر کا ه ئنبییهنم 0٣دی  دجه نه   سه حه ٣٢
 شنشما  عوسما  ٥٥ورییات ل  عه 00ڕیمنن ب یێنه ٣٣
  ر فزیده شه عوسما  ٥٦ ڕیمنن حما  ڕه 0٥دی سیه خه عند سه ٣0
 پور مزه هه سلێما  ٥٧ ڕیمنن عوسما  0٦دی سیه خه بدداڵ عه ٣٥
 ڕیمنن خاتوی ن ٥٢ دی سیه خه سول ڕه 0٧دی سیه خه مورید ٣٦
 ڕیمنن ر م که ٥٩ دی سیه خه حما  ڕه 0٢دی سیه خه فا مس ه ٣٧
 ڕیمنن د حمه ئه ٦4 دی سیه خه خالند 0٩دی سیه خه عوسما  ٣٢
 

  لخه ئێخیی  ئنسخالمن  کامخاری ربایین  سخه  کخه ی سخامناکه  تادینخه د بخه ت باره سخه ئێخیی  کوردسخ ان  د موکییت  حنزب 
.  ده باڵدکیدددتخخه یشخخ ن  ڕیی بخخا ی ده خخخویره ی  خخه  اننامه به م ئخخه ،(١٩٢٢) ١٣٦٧سخخا    نجامنانخخدی، ئه قخخارنێ یونخخدی

 لخه د  رییتخوده ده ١٣٦٧رمانان   ، خخه١0١  ژمخاره کوردسخ ان  ی ڕۆژنامه  له ی که  اننامه به ق  ده  ییده   سه حه بدداڵ عه
 :رمگیتوده ده  ده ک ێبه د له مننش د  ده ته کیددده باڵدی دی" تێکاشا   ده سه ننو"ک ێب  ی١٦٦ - ١٦0  ی ڕه الپه

 
  ره هخخه ک   خخه نمونه قخخارنێ، یونخخدی  لخخه ((١٩٧٩ی سخخنپ امبیی ٢))١٣٥٢رمانان  سخخا    ی خخخه١١ت  ڕۆژی  جننا خخه -

 پێشخخ ی ڕۆژ نخخد چه. بخخود کوردسخخ ا   ک  خخخه  بخخه ت باره سخخه  ئننسخخانننه دژی  ته سناسخخه د ئخخه بیدن  ڕێوه بخخه رچادی بخخه
 نخخادی  بخخه شخخوێنێک د" دددئخخاد" د" قخخاینێ" کان  ئادی نخخه نێخخوی   لخخه کوردسخخ ا  د مخخوکییت  حنزبخخ  کان  ریه پێشخخمه

  لخه  کخه قخارنێ یونخدی ،  ه هانه به م به. شاندبود ده ڕێژ م کان  ره رکوتکه سه  هێزه  له باشنا  س ێک  ده"  شه ڕه دی ه جه"
. دری مارۆ یخه ڕی ک ال خه مود هخه  لخه ، دتوده  که هه  ده غه نه -پنیینشار ڕێگای ر سه له د  ده غه نه شاری کنلامن یی ند چه
 ئخادی   بێخد فاع   ک  خخه. کیدبخود  نخاده د لخه ڕدد ا   ریه پێشمه ی ده د  نه ننایی  به ئنسالم شکی ان  له ت ڕدی ه  به
 د لخه ک ر ه پێشخمه  کخه  ده ئخه ر بخه له د بخود  خا خا  ی ڕۆژینخه ئنشوکاری ر ک  خه یریدی مه د  موچه  له د ئادی   نێو  له
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  لخه پڕ لخه کاتێخک اڵم بخه. هات نخه پێخك د خدی  له دتا ا  ئه ک  رینننه ننگه ڕێژ م فییدی ئه  ن د   به بود نه  ره دردبه ده
 د دت تێکخه  ا  خورپخه د ه جنخددی به  یوللخه ربارین  بخه  دتنخه که ڕی دێ ری دردبخه ده کان  ریی ننخه به د  پا که ته مود هه
  لخه ماشخنن ک  خه ژماره د تانخک نخد چه چود پێنخه ی هێنده.  ده هکید ڕی ا  خێزیننا  د ماڵ نێو د ئادی   د ره به  له په به

. ربخود  ده دێ کان  کااڵنخه د  کوچخه نێو بخه د ی ن دیبخه لێنخا   گی هخه مه قه د سخت ده به ٣ - ژ د  ده بودنه نز ک ئادی  
 خخوێنن، تننخودی بخود ارد خ ڕی ف ار خا  ڕه د ڕدد د نخگ ڕه  لخه د باری لێده تنا  نفیه د قنن کا  چننه کامن ه د پاسدیر

 ال خا  بخا د هێنخاخویر ی تاخچخه ر سخه ی کخه قورئانه.  شخت یه سخ نا  به مه  لخه یدد یۆر ئخادی   ماماس ای حمود مه ال مه
 د قورئخا   لخه یخیتن ڕێخز اڵم بخه بخود، ئادی    ک  خه د ماماس ا رمن  د گه ننا ته دی ته حا ه د له قورئا . دت ڕێکه ده
 دید ا  تخخه حنسخخاب  ئخخادی   بێخخد فاع   ک  خخخه ئنخخدی. بخخود ال مخخه سخخنگ   لخخه ک  خخه یولله  ڕێژنخخه ال مخخه سخخاڵدی اڵمخخ  ده

 مخخااڵ   بخخه پخخال پخخال تکاری  جننا خخه. بود نخخه دی  شخخار حه خخخا د بخخود  ربخخای ده ڕێگخخای  کخخه ماخخابن اڵم بخخه. سخخت ده هاته
 نگ تفخه قاندیغ  بیی یه  به پنی، د الد  له د ت ده سنا  رکه هه د  یولله س ڕێژی ده ر به دی ده د ویر ا  د دیر ربود ، ده
 اڵ نا  شخه خا انخدی خوێن   له دت، مزیه ریای ده پێش  له د  کوچه نێو له ماڵ ریای ده ر به له د ر ده هێنا ده ما نا   له
 رم  تخه. دیمیکخا ت کخا ک   ه ماده با  ا  ده خاره خوێن د   ی ای حه ره، به  ره به کوش ار عات سه ند چه ددیی. کید  ده

 ، رعننه شخخه  تخخه ئمور ه مه د ئخخه ددیی. دتبود کخخه خخخوێن ر سخخه ده دی دێ کان  کااڵنخخه د  کودچخخه د مخخاڵ نێو لخخه س کخخه ٦٢
 د م ماتخه نێو لخه  ا "قارنێ" د  ده ڕینه یه دیکاننا  رمانڕه فه یای باره د ره به رییتن ده  سااشانه ده با ئنسالم ربایین  سه

 ڕێژ مخخ  ڕۆک  نێخخوه  لخخه دیدی تخخه  بخخه کوردسخخ ا ، ئخخایید اوییی  ک  خخخه ، یێنخخه د  ه  سخخاته کاره م بخخه.  ده هێشخخ ه خوێنخخدی
 .  ش ن یه ئنسالم ری پارێزه ناد به شکی ان  له د ئاخوندی

 
 د  ده دهباڵدبخو ئێیینخدی دی ره ده ت نانخه ته د ئێخیی  مود هخه  لخه  لخه په به یۆر قارنێ یوندی  له ئنسالمن  کاماری تادین 

  لخخه ی یی  رۆکوه سخخه جێگخخیی میی  چخخه فا مسخخ ه ددک خخار دی ند نخخه  وه په م لخخه. ددی ی ربخخاره ده ک  ه شخخێوه  بخخه  سخخه که ر هخخه
 بخا ک  پێشخه میی  چخه هخدی مه  کخه" هند شخه بوننخادی" ی باڵدکخییده"کوردسخ ا " ک ێب   له دی، بایریا  کاتن  ت  حکومه

 :نوسێت ده قارنێ یوندی  ک  خه کوش اری  به ت باره سه نودسنوه،
 

 ئاکخام   ده یێڕمخه ده ی ئێخوه بخا ی ده ئخه. بودم نخه  کخه ڕدددیده ئایخادیری د بخودم  پخاده  لخه مخن قخارنێ ڕدددیدی کات * )
 حنزبخخ   کخخه  کوردنشخخننه یونخخدێک  قخخارنێ.  ده ڕددنکخخیده ی ئێمخخه بخخا  ده لێکا ننخخه ی کامن خخه ددیتخخی  کخخه  کخخه  ه ده لێکا ننه

 د شخنا  خد ا ، جه لخه.  نشننه تورک شارێک   ده غه نه د بود  اڵت سه ده   خاده تنا دی کا  په چه  حنزبه  ا ییتد موک
 نخخدیمان  ئه د  ژیندیرمخخه د تخورک ردی دینمخخه جه ک  خه ژماره.   خخه هه ری ژیندیرمخه د سخخوپا ی پێگخه د  رباییه سخخه پنیینشخار
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 ش شخه ی مخاده  لخه. بخڕۆ  دی یونخده د بخه  بودی خه ده  خد ا  جه بخا  ده ده غخه نه  لخه  ا  ڕۆژینخه ئنشخ  ر سه  چودنه با سوپا
 ر ا  سخه د کخید  ده تااڵننخا  د  انکوشخ ن ده د  خانگیتن ده قخارنێ ری دردبه ده  له دیمن  رده به  به کا  خافیۆشه مانگدی

 ددد بخود ده ناچخار   خد ا ، جه بخا  بچودی خه  ده هد غخه نه  لخه سخێک که ر یه ئه  که ی  ه ڕیده  د ئه   ش ه یه ت نانه ته. بڕ ن ده
 بخا. کیێت نخه بخا هێیشخ  قخارنێ ری دردبخه ده  لخه تخا بنپخارێز ،  ده پاشخه  له د پێش  له  که رێت به خای ڵ یه له تانک
 ددیجخار. اندی  ده غه نه کان  تورکه الماری په قارنێ ری دردبه ده  له  د اندی، جه د  ده غه نه نێوی  له مانگ ش شه ی ماده
   ده ده المار ا  پخه قخارنێ نز خک  له  که  ده ڕینه یه ده  ده  د انه جه  له پشوددی  با  ده غه نه کان  تورکه  له س که  ژده هه
 ننا تخه. هخێڵن ده جێنا  بخه  جخاده ڕیسخ   ناده  لخه د   کخه ده ت لخه ت لخه شنا  له د بڕ  ده ر ا  سه د کوژ  ده مود ا  هه د

 د ژ  د کخات ده ئایخادیر  تادینخه د لخه  ک خخه د  ده غخه نه  نێ خه  ه یه ده خخای د کیێخت ده ڕییخار بخا خخای  دینه له سێک که
  بخخه کاننا  خزمخخه د مێخخید د بخخیی کاتێخخک.  که سخخاباانه قه  ننخخه  ه یه ده خا خخا   ده ده غخخه نه  لخخه بچخخوک د  دره یخخه منخخا  

 د پنیینشخار د  خد ا  جه د  ده غخه نه  نخه  ه یه ده خا خا    ه ژماره د ئه.   که ده هادیر د یی ن ده بننن، ده توکوتکیید   له
  بێ ادینانخخه  ما خخه بنه د ئخخه دری ده  لخخه ر ا  دردبخخه ده سخخان  که د خزمخخا  د   کخخه ده ئایخخادیر  تادینخخه د لخخه کاننا  خزمخخه
 !( ده س ێننه ده ا خا  ی تا ه د کوژ  ده س که( ٣٣) د قارنێ ر سه  نه که ده هێیش د  ده بنه کاده

 
 د درۆکخخید   کخخه یینخخن ده  خخه، هه ئێخخیی  ئنسخخالمن  کامخخاری لاژ   ئا خخد ا د ت سناسخخه ر سخخه له ییننار نخخا   کخخه ی دینخخه ئه

 شخنا  درۆ انه د ئخه مود هخه د ئێخیی  ئنسخالمن  کامخاری رین  ڕێبخه کان  ند نخه تمه تا به  لخه  کێکه  ه س ن  به هه بوخ ا 
 ڕیییتن با دی  ئه. ت  پێنه ڕ ا  باده ئنسالمنندی کاماری  له ئنمام  ددینزه ی شنعه  که"  قنه ته" ی د ارده با  ده ڕێ ه یه ده
 با سود به د باش ک   ه د ارده  به ش مه ئه د   که درۆده کاننا ، ند نه ده رژه به د قایینج د  شنعه ئنسالم  ی ده هێش نه د

 فی ودین  با تادینبار میین  چه فا مس ه ک ده ر هه س ن، به پێده پش   ر  لومه هه ی یوێیه به د نگێنن سه  ده هه ئنسالم
 سخان  که  کخه بخود یێن د  خه ک  خه ڕیده  بخه قخارنێ سخامناک  تخادین  اڵم بخه ، ده کاتخه ده  س ه رجه به درۆکان  یش ن  ڕیی

 بخا کندی  ه نامه  له نادبیید. بن نگ بێده ر دی ریمبه به  له   وین  نه لاالنش خه سادق  ک ده ین  مه الدی جه د تادینبار
 دیدی ، ده تخه باڵدکییده دی http://big brother.blogfa.com/cat-3.aspx" کبنخی نخاظی" سخا     لخه  که  ن  خومه

 : ده بکا ێ ه قارنێ سات  کاره رین  خو قێنه  له کات ده  ن  خومه  له
 

 هبیکات دیمت  ن  خومه ئنمام ری ف ه ده ڕێز به
  

  چوده  ده قورئانه  به  که  مس ورییده حمودی مه ال مه. سوتێنێت ده میۆڤێک مود هه د   قارنێ ی که یێنه د  ه ڕدددیده
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  به سنا  که( ٦٥) ن ، سه حه ال مه د قادری ی ز عه د ف  جه نه ریورد سه د عبودی مه ی س ه دیردده ،   که  که خه پێشویی  
 .  ده بپیسێ ه لێ  اڵت سه ده کام بێ ده ، ده پیسێ ه نه  ره د سوتێنه  کاره د له ئنمام ر یه ئه.  هکوش ود ردناک ده ک   ه شێوه

 
 لاال  خه ساد  -  ده ته حورمه  به

 
 ((١٩٧٩ی سنپ امبیی ١١)) ١٣٥٢رمانان   ی خه٢4

 
 تواڵ ئا خخه د  ن  خومخخه تواڵ ئا خه نجام رئه سخخه قخارنێ، سخخامناک  سخات  کاره ینبودن  مخخه د جنهخا  د ئێخخیی  یشخ ن  ڕیی

 ڕۆژئخخادی ربا جخخان  ئایه د کوردسخخ ا  بخخارددۆخ  ر سخخه له  ده لێکا ننخخه بخخا هادری  بخخه هخخدی مه  کخخه ناچخخارکید یری مون خخه
(( ١٩٧٩ی سخنپ امبیی ١٧))١٣٥٢رمانان   ی خخه٢٦ۆژی ڕ ی ژمخاره  لخه  ها  کخه ی ڕۆژنامخه.   بکخه  رێمه هه د ئه ی دینه ڕه

 : نوسێت ده د  ده ته باڵدکیددده هادرین  به هدی مه کییدی اڕیس هئ ڕیپارت  ق  ده  دی
 

 ر سخخه له هادری  بخخه هخخدی مه ڕێز بخخه. ڕۆژئخخادی ربا جخخان  ئایه د کوردسخخ ا   بخخه ت باره سخخه ئنمخخام ری نوێنخخه ڕیپخخارت * 
 د کوردسخخخ ا  ۆخ بخخخاردد ر سخخخه له  ده لێکا ننخخخه بخخخا یری مون خخخه تواڵ ئا خخخه ی نوسخخخیید رمان  فخخخه د  ن  خومخخخه ڕیسخخخپاردن 

 د کێشخێ ڕیده جنخادیی پالنخ  د   د خارده نخد چه بخا  نجخه په ڕیپارتێکخدی  لخه نخادبیید. کخیی  دینخه ڕه ڕۆژئخادی ربا جان  ئایه
   که چێت ده ڕێوه به  ده رینێکه ڕێبه   ال ه  له نهێن  پنالنێک   ر که خه ڕۆژئادیدی ربا جان  ئایه د کوردس ا   له نودسێت ده
 :  ه جاره م به ڕۆژئادی ربا جان  ئایه د کوردس ا   ر سه له ئنمام ری نوێنه ڕیپارت  ق  ده. ڕ  باده ی جێگه ت ڕدی ه  به

  لخه م ڕۆژه( ٢٥) کان  ده لێکا ننخه د کا  د  نخه مود هه ی  گه به. ظله دیم  ن  خومه ئنمام ت  یره حه. خوی نادی  به* )
 :م که ده  ئاریس ه  ڕیپارته م ئه ڵ یه له کوردس ا  تیی کان  شوێنه د ری ردبه ده د  ده غه نه
 
 د ئه. چێت ده ڕێوه به نهێن  پنالنێک  ڕۆژئادیدی ربا جان  ئایه د کوردس ا   له   ده پێشانده  که   هه   گه به ندێک هه -١

  لخخه بخخود سخخت ده به شخخا ا  ر   بخخه ڕێوه به اڵت  سخخه ده ڕیبخخورددددی ڕژێمخخ  م  رده سخخه له  کخخه ی مو کانخخه   خخخاده د   بخخه ره ده
 نگ رهه سخه درمێ، ٦0 شکیی له ی رمانده فه هنینژید یه تنمسار میی ، چه ددک ار ک ده سانێک  که   ال ه  له دی، که نادچه

 ژیری هخه  ک  خخه ر ریمبخه به  لخه د ککیید  پڕچخه دید   تخه  بخه  ده ر نه ژیندیرمه د سوپا تیی کان  رمانده فه د هبای ا  شه
 .  ده دینه ئه یوشاری ژێی   ته خییدنه درید ، ئاییر  ده کانه یه به ره ده   ال ه  له  سااڵ   به  که دی که نادچه
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  لخه ک  ه ژماره د ڕۆژئادی ربا جان  ئایه د کوردس ا  ئێس ای کان  رمانده فه  دینه له سوپا، ندیمان  ئه  له ک  ه ژماره -٢
  بخه کاننانخدی کاره نای پخه  لخه نخنن، شاڕشخگێڕینه د ئخا ننن  بنخیی   خخاده  کخه  ی هد ئه ر به له رماننا  ژێیفه ندیمان  ئه

  منشه هه با   ه کێشه د ئه  که چانددده دی نادچه کان  کورده د تورک ناد له بنیدباچودننا  د ت  ددژمنا ه تادی جارێک
 هخای   ه له سخه مه د ئه.   که ده پارتنزینن  ڕێک  شه اڵدی تێکه  ئێمه کا ، د موکییته  ده ها ه د به بێگوما  د  ده مێنێ ه ده

 ئاکامخدی  لخه د   ناکخه  ئێمخه  بخه ڕ بخاده  کخه  که خه  ده، تخه ریکیددده به ئنسخالمن  کاماری دژی  بێ ادین   ک  خه بێزیر  
 .چن ده کا  د موکییته د ره به
 
   ال خخه  لخخه کا  یریده دیمخخه  رده دینمخخه جه  ، ده سخخ ه ده به کان  کاسخخێ ه د ڕیپخخارت  کخخه درد ی ده لێکا ننخخه ی یوێیه بخخه -٣

  بخه دی ، ف  جخه نه ریورد سخه د عبودی مه ڕێز به رمان  فه ژێی له  که  ده غه نه کان  موجاهنده ت ڕدی ه  به د ر   ژیندیرمه
  کخه  فڕێدیده یریکاندی مه  له کاننا  کوژریده ددیتی د کوش وده قارنێ یوندی  له بێ ادیننا  س  که( 0٥)  ده مه که ن  ال ه

" تا کخا " لخه ری بێگلخه ئوسخ ویر.  ردیده تێبه ئایی ا   د تااڵنکیددده شنا  که یونده د کوژرید  ڕدی شه  له   پێشانبده دی
 هاندین  د ر   ژیندیرمه کان  رمانده فه پالن  د ت خنانه  ا   الدیی  ، با  ده ڕێ ه یه ده ش ده ئه د  کوش وده س  که پێنج

  ده تخیه  ک  ال خه  لخه د ک ال خه  لخه کا  بێ ادینخه کخورده دژی  ده ندنه سخه تا ه س   هه ی ده ریکیدنه به د کورد دژی س   هه
 تکارین  خنانخه  لخه   هنینژید یه کیدن  پش نوین  های  به اڵم به ناسیید ،  کوش اره د ئه رین  بکه ده دیخه به  نده چه ر هه

 . ننه  اندننا  یه سزی به د کید   گنیس ده تان  ره ده ، نادچه
 
 د ڕ شه کان  ها ه  له کێک  ه ڕۆژئادیدی، ربا جان  ئایه د کوردس ا  مود هه  له ت نانه ته د ری دردبه ده د  ده غه نه  له -0

 د سخوپا   ال ه  هل  که کا  کدیره چه  یه به ره ده ڵ یه له کورد   دژی س   هه   خاده سادیکن  الی مه ک  ه ژماره خوێنڕێژ  
 ڕدددیدی ک ده پێبگخی ، پێشخنا  نخاتوینن شخاڕش پاسخدیرین  سوپای د شاڕش دیدیای د ککیید  پڕچه  ده ر نه ژیندیرمه

 . ده دری ه نه ئابادی ف جه نه ئومێد د خلاال  ڕێزی  به ر  شه قایی حوکم  اڵم  ده  که قارنێ
 
 بخخا  ده دینکیدنخخه ئاده د عنمخخیی  د لاژ   ئا خخد ا د نگن  رهخخه فه ی هچار ڕێگخخه ربای ندی، سخخه ی چاره ڕێگخخه نای پخخه  لخخه -٥

 . پێو س ه ڕۆژئادی ربا جان  ئایه د کوردس ا 
 

 :پێشننای
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  لخه ڕ شخه  گنیسخاندن  هه هخای  تخه بودنه ڕیبخورددددی مخانگ  سخێ ددد  لخه  کخه ی ال انخه مه ت ڕدی خه  بخه د ئه البیدن * 
 .تیدی  کان  شوێنه د  ده غه نه
 د دددئخخاد کان  ما خخه د   رما خخخه رین  سخخوتێنه اڵ، قخخه یم بخخه د قخخارنێ رین  تااڵنکخخه د قخخاتاڵ  سخخزدین  د یخخیتن* 

 .تی  کان  شوێنه
 .تکاری  خنانه کیدن  س گنی ده با کیدننا  هێز به د شاڕش دیدیاکان  کیدن  چاددێی  * 
 سخوپای الدییکیدنخ  د   هخه د کا  شاڕشخه  دژه  بخه   دیده ییننار نخا   کخه ی رینخه رمانده فه د ئخه سخزیدین   خا  البید * 

 سێکنش که د شاڕش شوریی د ت حکومه   ال ه  له س بایره ددد ئنمام،   ال ه  له س بایره ددد ناردن .   ده ده پاسدیری 
 . ده یش ننه ری دیدده   ال ه  له
 

 هادری  به هدی مه:  ده رته حومه د ڕێز  به
 

 ((١٩٧٩ی سنپ امبیی ١٥)) ١٣٥٢رمانان   ی خه٢0
 

 ددک خار ی خیی ، ده رۆک سخه بایریخا  هخدی مه   ال خه  لخه کنش  خه لنژنه هادری  بخه هخدی مه ی ده لێکا ننه ڵ یه له هادکات
. کخیی قخارنێ یونخدی ی دینخه ڕه  ده غخه نه کخان  کورده ی جومعخه ئنمخام حنمخ  ڕه سخا ح  ال مخه د درمێ پارێزیاری قگو حه
 هاشخم  بخاقی د مخه محه کخاتن ، ت  حکومخه ی یین  رۆکوه سه ری نوێنه نژید کنم حه:  له بود  بی     که لنژنه ندیمان  ئه

  لخه  ها  کخه ی ڕۆژنامخه دی نێیی هخه. حنمخ  ڕه سخا ح  ال مه حاج  بییی حنم  ڕه بدداڵ عه د درمێ پارێزیاری ری نوێنه
(( ١٩٧٩ی سخنپ امبیی ٢٢)) ١٣٥٢رمانان   ی خخه٣١ڕۆژی  ی ڕۆژنامخه  لخه  کخه   خه لنژنه د ئخه کخاری ر سخه له ڕیپارتێکندی

   هاندی که
 

 ما پەڕی پێشمەریەکا : سەرچادە
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 و هەموو شەهیدانی کوردستان ٠٥٣٢ گەالوێژیی ٨٢ساڵو لە شەهیدانی کارەساتی 
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