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 پوور ساڵ بە سەر تیرۆری ناجوامێرانەی شەهید عەلی کاشف ٠٢تێپەڕبوونی 

 
 
 
 
 
 
 لێوەشژژاوەی ئەنژژدامی و قارەمژژان پێشژژمەرگەی تیژژرۆری سژژەر بە سژژاڵ بیسژژت ،٠٢١٢ ئاگوسژژتی ی١٥ بە بەرامژژبەر گەالوێژژ  ی٠١

 لەوە سژاڵ بیسژت. دەبژ  تێژپەڕ ئیسژممی کۆمژاری تیرۆریسژتەکانی دەسژتی بە پوور کاشژف عەلژی شەهید حیزبەکەمان رێبەریی
 هێرشژژژی بەر کەوتە بژژژوو، تورکیژژژا واڵتژژژی لە سژژژەردانێک بە کە پژژژوور کاشژژژف عەلژژژی شژژژەهید دا رۆژێژژژک وەهژژژا لە پژژژێ 

 .دا دەست لە گیانی و ئیسممی کۆماری تیرۆریستەکانی
 
 لەو یان کژه ماڵه بنه کە بژوو منژداڵ هێشژتا بژوو، دایژک  له ورم  ی ناوچه  له پیرانجیک گوندی  له 7591 ساڵی کاشفپور لی عه

 .گیرسانەوە ورم  شاری  به ر سه سن  هۆوه گوندی  لە و کرد کۆچیان ئاواییە
 

 ر هژه دیپلژۆم رگرتنژی وه تا هژه و ورمژ  بژۆ چژوو خوێندن دانی درێ ه بۆ و کرد واو ته  گونده و له ر هه تایی ره سه خوێندنی عەلی
  لژه ورێز تژه زانسژتاای  لژه و کرد شداری به ری رتاسه سه کۆنکووری  له دیپلۆم رگرتنی وه پاش. دا خوێندن  به ی درێ ه شارە و له
 سژژاڵێک دوای بژژۆیە هەر و پێبژژدا درێژژ ە خوێنژژدنەکەی بژژوارەدا لەو نەیدەویسژژت ئەو بەاڵم. بژژوو قبژژووڵ ڵناسژژی کۆمه شژژی به

 بژوو سژاڵ چژوار مژاوەی. وەرگیژرا تژاران زانسژتاای  سیاسیی حقوقی بەشی له و کرد ری رتاسه سه کۆنکوری شداری به سەرلەنوێ
 پاشژایەتی رژێمژی دژی ئێژران  ڵکی خژه ڵدانی رهه سژه  7511 سژاڵی کە، دەدا خوێنژدنەکەی بە درێژ ەی تاران زانستاای لە کە
  بژه سژتی هه و بژوو ڵک خه اڵنی کۆمه ئازاری و ئێ  اڵوی تێکه  که ر روه په نیشتیمان کوردێکی موو هه ک وه عەلی. پێکرد ستی ده
 جژار ندین چه هۆیەشەوە بەم دا، هانده رژیم دژی ڵکی خه و کرد کانی خۆپێشاندانه شداری به  چاالکانه زۆر کرد، ده  وه وسانه چه
  خۆپیشژاندانانە لەو بەشژداریی بژۆ خەڵژک هانژدانی و تی کوردایژه سژتی هه بژوونی تژاوانی  به ساواک ستانی ده کاربه ن الیه  له

 و نژ  زه و بر زه نیا ته  نه  که بوو  سانه که و له پوور کاشف عەلی بەاڵم. تی پاشایه ڵی نده گه رژیمی کانی سیاچاڵه نێو  خرایه
  لژژه کانی ره ربژژه به و خژژۆراگری وێنی هژژه  بوونژژه  نجانه شژژکه ئه و رئژژازا و ئژژه ڵکوو بژژه هێنا، نژژه دا چژژۆکی  بژژه  نجه شژژکه ئه و ئژژازار
 .ساواک سەرکوتکەرەکەی دەزگا و پاشایەتی دەسەاڵتی ر رامبه به
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 گرتنژی رچاو بژه  لژه  بژه و دڵسژۆز کژوردێکی و ر تێکۆشژه موو هژه ک وه کاشفپور لی عه کاک تی، پاشایه رژیمی رووخانی دوای  به
  به دان  درێ ه بۆ  که دا بڕیاری هێنابوو، کوردیان ر سه  به ساواک و شا اڵتداری سه ده مانی زه  له  که زۆرێی و زوڵم موو هه و ئه
 . کوردستان دیمۆکراتی حیزبی ندامی ئه  ببێته  وه وسانه چه  له کورد رزگاری و ی که له گه وای ره ماڤی هێنانی ست ده وه و بات خه

 بژۆ وڵی هژه توانژاوە هەمژوو  بژه و کژرد ر بژه له تی رگایه پێشژمه پیژرۆزی لیباسژی کژورد شۆڕشژاێڕانی ی زۆربه ک وه 7511 ساڵی
 موو هژژه شژژاهیدی  بژژه دا ش رێاایژژه و لژژه. پێکژژرد دەسژژت حیژژزبەدا ئەم ریزەکژژانی لە گەلەکەی و خژژۆی ئامانجەکژژانی وەدیهژژاتنی
 و ورمژ  ی ناوچژه  لژه بژوو حیژزب نژدامی ئه سژادقترین و یندڵسۆزتر گترین، مه ئه  به باشترین،  له کێک یه دەیانناسی ئەوانەی

 ی متمانژه و ر بژاوه جێاژای  بژه بوو و رکرد ده بانای نێو کورد دڵسۆزی رێکی تێکۆشه و خۆشنێو  به دا ڵکی  خه اڵنی کۆمه نێو  له
 کژاک. کرد ده ر سه چاره  وه شۆڕشایڕانه هزرێکی و بیر  به ناوچەکەی خەڵکی کانی ناوخۆیه و تی اڵیه کۆمه  کێشه ی زۆربه. ڵک خه
 و کوردسژتان دیمکراتژی حیزبژی رێژزی نێژو  بێنێتژه  ناوچژه ڵکی خژه  لژه رچاو بژه ڵێکی کۆمژه تژوانی دا کورت کی یه ماوه  له لی عه
 . بدا پ   ره په دا ڵک خه نێو  له ری روه نیشتیمانپه و شۆڕشاێڕی ستی هه
 

 مژانی قاره کی یه رگه پێشژمه بژوو، لێهژاتوو و زموون ئه  به کادرێکی  سیاسیەوه باری  له  که ی ئەوه ڕای ره سه کاشفپور، لی عه کاک
 ت سژژلولییه مه  دا ده نژژه خژژۆی  بژژه ی ئیجژژازه کژژات هژژی  ئەو. بژژوو سژژتی ره په کۆنه و ئژژازادی دوژمنژژانی دژی  بژژه ڕ شژژه کانی یدانژژه مه
 و ڵک خژه تاوزاری خزمه و  رگه پێشمه چووکترین  به خۆی  میشه هه. ربارێ لێوه ڵکی که ت ڵه غه کی یه شێوه  به و بارێ رچاوی به

 س کژه موو هه و خشیبوو به لی عه کاک  به ی شۆڕشاێڕانه کی هیمایه کە بوو رزانە به  وه کرده و ئاکار و ئه ر هه. نا داده  رگه پێشمه
 .نا داده بۆ تیان تایبه ئیحتڕامی و رێز  وه چووکه و  وره گه  له
 

 هژژۆی  بژه لی عژژه کژاک چژژوو،  ڕێوه بژه هاباد مژژه شژاری  لژژه  کژه کوردسژژتان دێمژوکراتی حیزبژژی چژواری ی کژژۆناره  لژه 7515 سژاڵی
 بژۆ ی وه ڕانژه گه دوای. هەڵب ێژردرا ندی ناوه ی کومیته جێاری ئەندامی بە ی، شۆرشاێڕانه بیری و ست هه و لێزانی و لێهاتوویی
 و ئیمژژان ڕی وپژژه به ی4 ی کژژۆناره سژژپێردراوی ئه پ  کانی رکژژه ئه و کژژار جژژاران  لژژه تر چاالکانژژه کوردسژژتان شژژیمالی ی ناوچژژه

 رانی داگیرکژه هەربژۆیەش. سژتاند ده ی ره په دا  که ناوچه  له حیزب تێکۆشانی رۆژ دوای لە رۆژ و برد ده  ڕێوه به  وه خۆبوردوویه له
 گونژدی لە هاوڕێکژانی و پوور کاشف عەلی شەهید کاتێک. پێبەرن زەفەری تا دەخەفتان لێی شێوەیەکی هەموو بە کوردستان

 کژاک دا ئەنجژام لە و کژرد بۆردمژان هاوڕێکژانی و عەلی دوژمن کانی هاوێ ه بۆمب  فرۆکه مابوونەوە، وەرم  ی”قەلعە ئاخچە“
 ڵکوو بژه زی، بژه دانه ی وره نیا تژه نه و  بژۆوه چاک ی که برینه  که خایاند نه زۆری  خۆشێوه  به اڵم به. بوو بریندار کاشفپور لی عه

 باشژی  بژه خۆیژان کانی رکژه ئه و بژن سژوور خۆیژان کژانی کاره ر سژه  لژه  کژه بژوو کانی  رگه پێشمه و کادر ری هانده و ر دڵخۆشکه
 . رن به  ڕێوه به
 

  و هەڵب ێردرا ندی ناوه ی کومیته  به لی عه کاک دا کوردستان دێموکراتی حیزبی پێنجی ی کۆناره  له 7517 ساڵی



Bîranîna şehîd Elî Kaşifpûr  -  یادێک لە شەهید عەلی کاشف پوور 

 

 

5 
 

 خژۆی ئەسژپێردراوی پژ  ئەرکژی باشژی  بژه زۆر ئەو. سژپێردرا ئه پژ  ورمێژی ی ناوچژه  لژه  حیزبی سیاسی ی فێرگه تی رپرسایه به
 . یشتن پێاه دا حیزب نێو  له و بوون  رده روه په دا ئەو مامۆستایەتی و دێری چاوه ژێر  له س که زۆر و برد ده  ڕێوه به

 ی کژووره قژاڵبووی  کژه ئەو. مژایەوە وێ له ماناێک ی ماوه بۆ و  رانسه فه بۆ ناردرا  وه حیزبه ن الیه  له 7511 ساڵی لی عه کاک
 رژیمژی دژی کانی خۆپێشژاندانه  لژه داو نژه وچانی ش رانسه فه  له بوو،  وه وسانه چه و زۆر و زوڵم لەگەڵ کانی ره ربه به و بات خه

 کژۆڕی نژاو بژۆ و کوردسژتان بژۆ گەڕایەوە زوو هەر خژۆی پێژداگریی سژەر لە بەاڵم. دەکژرد شژداری به چاالکانە ئیسممی کۆماری
 و دێنژ  ئوروپژا موو هژه کوردسژتان، خژاکی بسژتێک: یاووت ده گەڕانەوەکەی و سەفەرە ئەو بابەت لە جار زۆر ئەو. هاوڕێیانی

 .ناب  س که موو هه نسیبی  به  که  شانازییه ترین وره گه تی ، رگایه پێشمه ژیانی
 

 دێمژژوکراتی حیزبژژی ریزەکژژانی لە هەشژژت، کژژۆنارەی دوای لە حیزبەکەمژژان ریزەکژژانی لێکترازانژژی پژژاش کاشژژفپور لی عژژه کژژاک
  سژەرلەنوێ و دا خژۆی حیزبژی و سیاسژی تێکۆشانی و کار بە درێ ەی دا کات ئەو شۆرشاێڕی رێبەرایەتیی - ئێران کوردستانی

  لژه نیزامژی و سیاسژی بژاری و کژار  بژه ی درێژ ه  وه ئیمانه  به جاران ک وه ر هه و گرتەوە وەئەستۆ کوردستانی شیمالی رپرسی به
 . دا  ناوچه
 تی رایژه رێبه و بژوونەوە بنەمژاڵەیی گرفتژی تووشژی ببژوون، تورکیا واڵتی ئاوارەی بوو ماوەیەک کە بنەماڵەکەی 7551 ساڵی
 بوو ده نژه رازی ئەگەرچژی عەلژی شژەهید. بکژا رزگاریژان  گرفتژه و لژه و بچژ   وه یژه که ماڵه بنه هانژای  به  که لێکرد داوای حیزب

 دوای.  وه ڕێتژه باه زوویژی  بژه و بکژا رزگاریژان و بچژ   کژه دا بڕیژاری حیژزب پێژداگریی سەر لە اڵم به بێڵ  ج   به هاوڕێکانی
 و جژژاش هژژۆی  بژژه کژژورد، قارەمانژژانی لژژلە شژژاندن وه  ربژژه زه بژژۆ ڕێ گژژه ده لێک هژژه  لژژه  میشژژه هه ڕ دفژژه به دوژمنژژی  کژژه ک یژژه ماوه

 . دەب  ئاگادار عەلی بوونی لە  کانیەوه سیخوڕه
 
 کژاک  ماڵژه  چنژه ده تورکیژا پۆلیسژی رگی بژه و جژ   بژه س کژه ٣  قۆنیه شاری  له ی زایینی١٩٩٢ی ئاگۆستی ١٦وی  شه  وه داخه به
 دوای. ن یبژژه ده خۆیژژان ڵ گژژه ده راکێشژژان و لێژژدان  بژژه منژژداڵی و ژن چژژاوی پژژێ   لژژه و ر ده  دێننژژه مژژاڵی  لژژه زۆر  بژژه و لی عژژه
 ر سژژه  لژه تەرمەکەی بژوو، شژێوا دا ئژازار و نجه شژژکه ژێژر  لژه شژی له کە حاڵیکژدا لە و سژژتراوی به چژاوی و سژت ده  بژه ک یژه ماوه
  بژه بێاومژان و ئێژران ئیسژممی کۆمژاری تیرۆریسژتانی ن الیه  له کە  یه دڕندانه  وه کرده و ئه. دۆزرایەوە ئانکارا -  قۆنیه ی جاده

 .کوردستان شیمالی تی تایبه  به کورد وەی جوواڵنه  له بوو  وره گه سارێکی خه  چوو،  ڕێوه به تورکی میتی هاوکاری
 

 کوردستان شەهیدانی هەموو و پوور کاشف عەلی شەهید کوردستان رزگاریی رێاای هیدی شه ریی وه بیره و یاد ساڵو
 

 .وەرگیراوە کوردستان دێموکراتی حیزبی شەهیدانی ماڵپەڕی لە عەلی شەهید بیوگرافی
 

 ٠٢١٢ی ئاگۆستی ١٦
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مین ساڵی تێرۆری کاک عەلی  ٠٢ڕا و بۆچوونی کۆمەڵیک لە هاوڕێیانی حیزبی بە بۆنەی 
 کاشفپوور ئەندامی ڕێبەریی حیزب

 
 
 
 
 
 

 
 کاووس عەزیزی: ئامادەکار

 
 خەبژات ساڵ دەیان دوای بەشێکیان کە گەلەکەی گیانفیدای و خەباتکار مرۆڤی لە پرە نەتەوەکەمان دیرۆکی هێ ا، خوێنەری

 کردووە دواییان کۆچی بەسااڵچوونەوە و
 
 و کژژردووە خەباتیژژان سژژەخت ڕۆژگژژارێکی بەشێکیشژژیان و گژژ  ژێژژر بژژردۆتەوە خۆیژژان لەگەڵ گەلەکەیژژان ئژژازادیی ئژژاواتی و

 بژوو تێکۆشژەرانە لەو یەکێک کاشفپوور عەلی کاک کە کراون شەهید دوژمنانەوە و داگیرکەران الیەن لە جۆرێک بە هەرکامەی
  تژژورکەی قونیژژای شژژاری لە ١٩٩٢ ئاگۆسژژتی ی١٦ سژژەر لە ١٥ شژژەوی دا نەتەوەیژژی چژژاالکیی لەوپەڕی و الوی تەمەنژژی کەلە
 تژا. بژوو حیژزب ناوەنژدیی کژۆمیتەی ئەندامی ئەوکات کە کرا شەهید و ئیسممی کۆماری تێرۆریستانی دەستدرێ ی بەر کەوتە
 . بوو حیزب ڕێبەریی ئەندامی ساڵ ٩ ماوەی عەلی کاک بوونی شەهید ڕۆژی

 
 کوردسژتانی دێمۆکراتی حیزبی ئاشکرای خەباتی دەستپێکردنی و ئێران گەالنی ڕاپەڕینی سەرکەوتنی دوای لە کاشفپوور عەلی
 کە کوردسژتان شژیمالی دەڤەری لە حیژزب ئەوکژاتی دیارەکانی کەسایەتییە س  لە یەکێک بە بووە دا کەم ماوەیەکی لە ئێران
 .بوون حیزبی بەرپرسایەتیی و سیاسی قورسایی و باندۆر خاوەن

 
 کە زۆر مژاڵێکی و مڵژک خژاوەن و ناسژراو مرۆڤێکژی کژوڕی: کە بژوو مژامەدی سژەننار ڕەوانشژاد کەسایەتیانە لەو کەسایەتیەک
 کۆمژاری سژەردەمی لە و حیژزب ناوەنژدیی کژۆمیتەی یەکەمژین ئەنژدامی سژەننار بژاوکی. بژوو مژامەدی قوتژاز حژاجی مەرحوومی
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 کردبژوو، خەبژاتی سژاڵ دەیژان سەننار. بوون ناوچە دیاری ڕۆیشتووی دەست بنەماڵەیەکی. هەبوو دیاری ڕۆڵێکی دا کوردستان
 خیژانەتی بە کە بژوو کەسژانە لەو یەکێژک هەم کوردسژتان، کۆمژاری دوای لە حیزب کردنەوەی زیندوو لە هەم و شاخ لە هەم

 و دامژژابووە زینژژدان لە هەر ١٣٥١ انقمبژژی سژژەرکەوتنی تژژا و کرابژژوو شاهەنشژژاهی ڕێ یمژژی تەسژژلیمی برینژژداری بە و نژژاوخۆ
 .بوو ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی

 
. بژوو زادە ئیسژماعی  جەهژانایر مهنژدس هەبژوو کژاریاەری ڕۆڵێکژی و بانژدۆر زوو هەر کە دەڤەرە ئەو دیکەی کەسایەتییەکی

 و هەبژژووە بانژژدۆریان و ڕۆل دا نەتەوایەتیژژی شۆڕشژژی چەنژژدین لە کە بژژوو زادە ئیسژژماعی  ناسژژراوی بنەمژژاڵەی لە ئەویژژ 
 ئەوانە زاری و زەوی سژۆما دەشژتی نیژوەی بە نیزیک کە بنەماڵەیەک. دا کوردستان کۆماری و دێمۆکرات حیزبی لە بەتایبەتی

 جەهژژانایر مهنژژدس. یەوە جڤژژاکی و نەتەوایەتژژی بژژواری لە پژژاک بنەمژژاڵەیەکی. هەیە بچووکیژژان و گەورە گونژژدی دەیژژان و
 ئەرکژی و کارمەنژدی ساڵ چەندین ئەزموونی هەم کردبوو، تەواو زانکۆی هەم کە بوو دەڤەرە لەو حیزب کادری تەنیا ئەوکات

 .حیزب جێکەوتووی و دیار بەرپرسێکی ببێتەوە توانیبوو زوو زۆر ئەو. هەبوو دا خوێندنەکەی بواری لە
 

 بەاڵم دونیژژا، هژژاتبووە دا ناوەنژژدی مژژام بنەمژژاڵەیەکی کەلە ئەوەی لەگەل کاشژژفپوور عەلژژی پڕکژژاری و گەنژژ  کەسژژایەتیی
 و تژاران لە بژوو زانکژۆ ی٣ سژاڵی عەلژی کژاک. بژوون خوێنژدەوار و ڕۆشژنبیر بنەمژاڵەیەکی ئەوکات گوێرەی بە بنەماڵەکەیان

 سەرانسژژژەری لە حیژژزب ئاشژژژکرای خەبژژاتی دەسژژژتپێکی و ئێژژران گەالنژژژی ڕاپەڕینژژی سژژژەرکەوتنی لەگەل. دەخوێنژژد حقژژووقی
 دێژژتە خوێنژژدەوار گەنجێکژژی وەک و پێشژژمەرگایەتی سژژەناەری بە گژژۆڕی زانکژژۆی کوردسژژتان، شژژیمالی بەتژژایبەتی و کوردسژژتان
 .ڕادەکێش  خۆی پڕکاریی و دڵسۆزی و مەتانەت الی بۆ هاوڕێیانی و خەڵک سرنجی زوو هەر و مەیدان

 
 لە حیژژزب ئەوکژژاتی دیژژاری کەسژژایەتیی سژژ  لە یەکێژژک ببێژژتەوە تژژوانی هەیبژژوو کە تایبەتمەنژژدیانەی بەو کاشژژفپوور عەلژژی
 دوکتژژۆر زانژژا ڕێژژبەری داوای سژژەر لە دەگیژژرێ، ١٩٢١ سژژاڵی کەلە دا حیژژزب پێنجەمژژی کژژۆنارەی لە بژژۆیە کوردسژژتان، شژژیمالی
 کژاک ئیژدی کە ئەوەی هۆکاری دەبێتە ئەوەش. حیزب ڕێبەریی ئەندامی دەبێتەوە و دەب  ناوەندی کۆمیتەی کاندیدی قاسملوو
 ئەوکژاتەی تژا دەبژ  زیاتری کاریاەریی و ڕێبەرێک دەبێتەوە بەتواناوە و خوێندەوار بەاڵم  ئەزموون کەم گەنجێکی لە عەلی
 .بووە شان لەسەر قورسی ئەرکی کە حیزبە کادرانەی لەو عەلی کاک. دەب  شەهید کە
 

 جەنایەکژانی فژڕۆکە بۆمبژارانی بەهژۆی ١٩٢٢ سژاڵی هژاوینی لە و دا سیاسژیی خەبژاتی دەسژتپێکی لە هەر عەلژی کژاک بەڵ 
 چەنژدە بژزانن ئەوکەسژانە مەگەر کە دەبژ  برینژدار تونژدی بە ئاغچەقەل گوندی لە سۆما، ناوچەی سەر بۆ ئیسممی کۆماری
 ئەو تژاریفی دەتژوان  بژرای کەریمژی کژاک بەتژایبەتی و ئەوان هەر. ژیژان دەگەڕێتەوە مەرگەوە لە عەلی کاک تا بووە دژوار
 .بوونەتەوە سارێ  برینەکانی تا دیویانە عەلی کاک هەم و خۆیان هەم کە بکا دژواریانە هەموو
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 :دەبیندرێ الیەن دوو دا عەلی کاک هاوڕێیەی چەند ئەم وبۆچوونانەی ڕا لەم
 

 حیزبژی تێکۆشژانی و کژار جەریژانی لە دەکژرێ عەلی کاک ئەخمقی و پاکی سەداقەت، فیداکاری، دڵسۆزی، لە باس :یەکەم
 .دا جڤاکی و
 

 حیزبژی کژاری بە پەیوەستە ئەوەش کە دەگیرێ عەلی کاک ئیدارەدانی و مودیرییەت ئەدای و شێوە لە ڕەخنەگەلێک :دووهەم
 .ئیدارەدان ئەدای دەڕواننە چلۆن کە حیزب ئەندامانی لە هەرکام دیدی زاویەی و لێکدانەوە و
 

 کە عەلژی کژاک تێکۆشژانی و خەبژات و کەسژایەتی جەوهەریژانەی خژالە ئەو بژۆ نەبردۆتەوە دەستیان هاوڕێیانە لەو هیچکام
 ڕوانینیژژان جژژۆری و ئیژژدارەدان سژژەلیقەی و شژژێوە سژژەر لە زۆرتژژر بەڵکژژوو. بیانکژژا دەبژژا و دەناسژژرا پێژژوەی سژژەرکردەیە ئەو

 .ئیرادە و عەیب ب  بەرپرسێکی و مودیر کە نەبوو ئەوە مودەعیی عەلی  کاک خودی کە ڕەخنەگرانەیە
 

 دەکژرد، کژاری بوو، مرۆڤ ئێمە وەک ئەو نەناسە، ماندووی خەباتکارە ئەو نیسبەت بە بۆچوونەکانمان هەموو سەرەڕای بەاڵم
 گاندەشژی و ڕەخژنە دا ئیژدارەدان و کژار ڕەوتژی لە بێاومژان هەبژوو الیەنژانەی ئەو مژرۆڤی  کە. بژوو زینژدوو هەبژوو، ئەرکی
 .یە ئاسایی زۆری  و سەر دێتەوە

 
 .پاکی گیانی بۆ دەنێرم وساڵو دادەنوێنم دا عەلی کاک خەباتی و کەسایەتی هەمبەر لە تەعزیم سەری کۆتاییدا لە
 

 نە کەچژی بنووسن، خۆیان بۆچوونی و ڕا ئەوانی  کە قەوڵیاندا و کرد هاوڕێیەکەوە چەند بە پەیوەندیم بەداخەوە: تێبێنی
 .دا تەرجیح دەناەیان ب  و کرد باس هۆکاریان نە و نووسی خۆیان ڕای
 

 عەزیزی کاووس: ئامادەکار
 

------------------------------ 
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 سلێمان کەلەشی

 
 
 
 
 
 

 هەمژژوو بژژۆ حژژورمەت و رێژژز وەهژژا هەر کژژاووس، کژژاک خەباتکژژار و بەرێژژز ئێژژوە زەحمەتژژی بژژۆ سژژوپاس شژژتێک هەمژژوو پژژێ 
 .تایبەتی بە کاشفپوور عەلی شەهید بۆ و گشتی بە کوردستان و کورد شەهیدانی

 
 هینژدێک ئەو وەک خەباتکژارێکی هەر یژا کاشژفپوور عەلژی کژاک شژەهید وەک کەسایەتیی کردنی پێناسە هێ ا، کاووسی کاک

 ژیژان الیەنژی هەمژوو نەتژوان  ڕەنژاە و دەکا پێناسە خۆیەوە دیدی زاوییەی لە تەنیا کەسێک هەر  ئەوەی بەر لە زەحمەتە،
 کژژاک. بژژ  کژژۆری و کەم و هەڵە بژژ  بەاڵم بکژژا خەبژژات و کژژار کە نژژیە کەس بلژژێم ئەوەش. باێژژڕێتەوە کەسژژە ئەو خەبژژاتی و

 .نەبووە کۆری و کەم ب  ئازادی بۆ بەرخودان و خەبات مەیدانی خەباتکارێکی و سەرکردە وەک عەلی 
 

 خوێنژدەوار، کەسژێکی کاشژفپوور عەلژی کاک کورتی بە بەاڵم دەوێ، زۆری بکەم شۆرشاێر عەلیی کاک پێناسەی بمەوێ ئەگەر
 و خژژاکی فیژداکار، والتپژارێز، دڵسژۆز، کەسژژێکی ئەو. بژوو ڕاسژتاۆیی و سژەداقەت سژژەنبولی کاتژدا هەمژان لە و بەهەڵوێسژت

 و دەدا زانژژین و "مطژژالعە" بە زۆری بژژایەغی. بژژوو تژژۆڵ و تونژژد و جیژژدی زۆر خۆیژژدا تێکۆشژژانی و کژژار لە کە و بژژوو خەڵکژژی
  ئاشژژکرای خەبژژاتی دەسژژتپێکی لە کە بژژوو کەسژژانە لەو یەکێژژک عەلژژی کژژاک. بژژوون گرینژژ  زۆر ئەو بژژۆ پڕەنسژژی  و ئووسژژوول
 وەک و خەبات بەر دابووە شانی ئاڕاڕات چیای وەک دا کوردستان ڕۆژهەاڵتی باکووری لە ئێران کوردستانی دێمۆکراتی حیزبی

 کەم مژاوەیەکی لە خژۆی فیژداکاریی و زانین بە ئەو. دەدرەوشایەوە دا خۆیی گەلی خەباتی و بزاو ناو لە گەش ئەستێرەیەکی
 .سەربەستی و ئازادی تێنووی و دەست بن و فەقیر خەڵکی هیوای وەها هەر و هەڤال و دوست ببێتە توانی دا
 

 رۆژهەاڵتژژی بژژاکووری خەڵکژی بژژۆ و گشژژتی بە کوردسژتان خەڵکژژی هەمژژوو بژۆ ئاشژژنایە نژژاوێکی خەباتکژار، عەلیژژی کژژاک نژاوی
 بژژوو، نەنژژاس مانژژدووی و نەتژژرس پێشژژمەرگەیەکی و خەبژژات سژژەختەکانی رۆژە کژژادری و رێژژبەر ئەو. تژژایبەتی بە کوردسژژتان
 خەباتکژارانی و رێژبەر زۆربەی وەک عەلژی  کژاک مخژابن بەاڵم. ئامژانجەکەی بە گەیشژتن بۆ بکا کار رۆژ و شەو دەیهەویست

 تێرۆریسژژتەکانی دەسژژتی بە نژژامەردانە زۆر شژژێوەیەکی بە و نەگەیشژژت گەلەکەی ئامانجەکژژانی بە کوردسژژتان ئژژازادیی رێاژژای
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 هاوسژژەناەرانی و هژژاوبیر بە بەرخژژودانی و خەبژژات سژژەناەری و کژژرا شژژەهید تژژورکیە ی "قونیژژا" شژژاری لە ئیسژژممی کۆمژژاری
 .سپارد

 
 بژوو تایبەتمەندییەکانی هەموو پێشەنای تایبەتمەندیی کام بلێم دا عەلی هەڤال تایبەتمەندییەکانی نێو لە بمەوێ ئەگەر

: بەرزترینیژان بلژێم ئەگەر بەالم هەبژوو، شۆرشژاێرانەی و بەرز تایبەتمەندیی زۆر ئەو کە ئەوەی بەر لە زەحمەتە، هێندێک
 هێنژدە ئەو کاشژفپوور عەلژی کژاک ڕاسژتی. بژوون بەرچژاو گەلێژک ئەو بژوونی خاکی و خەڵکی سەداقەت، بوون، خۆ بە باوەڕ
 هەبژوو وا جژاری هەتژا بکژا، نیشژتمان و گەل بە خژزمەت دەیهەویست دڵسۆزییەوە و سەداقەت بەو هەر و بوو دلسۆز و سادق
 کراوە ل  ی "استفادە سو" نەرێنی بە ئەو دڵسۆزیی و سەداقەت لەو
 

 خژۆی خەمیژی کەمژتەر بە کوردسژتان رۆژهەاڵتژی خەباتکژارانی و رێژبەر لە زۆر وەک کاشژفپووری  عەلی شەهید راستە بەڵ ،
 لە هەیە بانژدۆرێکمان چ بژزانین و بناسژین بژاش خۆمژان نەمژانتوانیوە ئژێمە بژ ، گەل لە ئەمرۆشی هەتا مخابن. کرا تێرۆر
 لە پاراسژتن خژۆ بژۆ نەنژاوە ئەوتۆمژان هەنااوێکی و گرتووە کەم دەستی بە خۆمان هەمیشە. کورد بزووتنەوەی و خەڵک سەر

 ناسژیوە ئژێمە لە باشتر ئێمەی دۆژمن بەاڵم. دا مێ وو لە کوردە خەباتاێرانی هەڵەکانی لە یەکێک ئەوەش. نەیاران و دوژمن
 کژاتە ئەو کژوردی  گەلژی داخەوە بە. بکژا شژەهید عەلی کاک وەک کەسانی ئاسانی بە ئاوا دەتوان  بۆیەش هەر. دەناس  و

 .نەماون دا مەیدان لە کە دەزان  کەسانە ئەو بایەغی و نرخ
 

 هەمژوو و کاشژفپوور عەلژی شژەهید بەرێژزی بنەماێەی بۆ بنێرم خۆم حورمەتی و رێز دا رۆژە لەو دەمهەوێ شتێک هەموو پێ 
 هەمژوو بۆ: ئەوەیە دا کاشفپوور عەلی کاک تێرۆری سالرۆژی مین ٠٢ لە پەیامم. کوردستان و کورد ئازادیی رێاای شەهیدانی
 بژاش کردووە، بەخت خۆیان گیانی دا پارتییەک و حیزب کام رێزی لە ڕۆلەکانیان بزانن کە ئەوە پێ  شەهیدان، بنەماڵەی

 حیژزب ئەو کژردووە، بەخژت خۆیان شیرینی گیانی دا کورد و کوردستان سەربەستیی و ئازادی پێناوی لە ڕۆلەکانیان کە بزانن
 نژژاب  کەوایە کوردسژژتانە، ئژژازادیی ئەویژژ  کە مەزنە و بەرز ئامژژانجە بەو گەیشژژتن بژژۆ بژژوون وەسژژیلە تەنیژژا پارتییژژانە و

 نەکردنژی بیژر ئامژانجە،لە ئەو نەکردنژی بیژر لە. بژکەن بیژر لە مەزنە و بەرز ئامژانجە ئەو کاتێک هی  شەهیدان بنەماڵەی
 دەبژ  کژوردان، یەکیتیژی بۆ هەب  گرینایان رۆلی دا ساتێک و کات هەموو لە دەتوانن شەهیدان بنەمالەی. شەهیدانە خوێنی
 دا پێنژاوە لەو گرانییژان نرخێکژی ئەوان چژوونکی کژورد، گەلژی بژۆ بژن ئاستەناەکان و دەرگا کردنەوەی کلیدی هەمێشە ئەوان
 دەمژانهەوێ ئەگەر ڕاسژتی بکەیژن، شژاد شژەهیدان رووحژی دەمژانهەوێ ئەگەر ڕاسژتی. بپژارێزن خژوێنە و نژرخ ئەو دەب  داوە،

 ومەرجە هەل لەو دەبژ  باژا ئامان  بە ئەوان فیداکاریی و خوێن دەمانهەوێ ئەگەر راستی رابارین، پیرۆز و بەرز ئامانجیان
 شژەهیدان بنەمژالە دەب  ئەرکە و کار پیرۆزترین ئەوە. تێبکۆشن و بدەن هەوڵ کورد مالی ناو یەکیتیی بۆ تەنیا و تەنیا دا
 .ببن با دەبن پارتییەکی و حیزب لە کام هەر رێزی لە شەهیدەکان ئەوە. باەینن جێی بە
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 دا کژوردی هێزەکژانی ناو لە باڵویەی و پرش هەموو ئەو هەمبەر لە نەبن الیەن ب  ئاوا کوردستان شەهیدانی بنەمالەی دەب 
 شژژەهیدان. رۆژهەالت کژژوردانی یەکیتیژژی و خەبژژاتی سژژەر لە بژژن الیەن و کەس بانژژدۆرترین بە ئەمژژرۆ دەتژژوانن ئەوان. هەیە
 و کژورد شژەهیدانی هەمژوو بژۆ حژورمەت و رێژز دیسژان. خۆیژانن نەتەوەی سژەری تژاجی و نژرخ الیەنێژک و کەس هەمژوو پێ 

 .تایبەتی بە کاشفپوور عەلی کاک و گشتی بە کوردستان
 
 .شەهیدا ئامانج  هاتنا جی بە و کوردستان  سەرکەوتنا و یەکیتی هیوای  بە. شەهیدان ماڵباتی گشت بۆ رێز و ساڵو 
 

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

 فەتتاح سەعیدی
 
 
 
 
 
 
 ئەو. دەکژرد لەگەلژی کژارم بێسژیم کژادری وەک مژن شژیمال، مەڵبەنژدی بەرپرسژی  ببژۆوە کاشژفپوور عەلژی کاک ١٣٦٥ ساڵی 

 .بوو دڵپاک و دەست و سادق بەرپرسێکی و سەرەخۆ لە و دڵسۆز بیروباوەڕ، بە ، زانا ئەزموون، بە مرۆڤێکی
 

 دڕنژدەترین لەهەمژبەر هەم کە دەبژرد بەڕیوە شاخمان خەباتی هاوکاری ڕووحی بە و پاکی، و سادقانە بە پێکەوە هەموومان
 خەبژژژاتی درێ دەدانژژژی بژژژۆ زۆرمژژژان دەسژژژتکەوتی ئامانجەکانمژژژان پێنژژژاو لە هەم بژژژووین، ڕاوەسژژژتا دا نەتەوەکەمژژژان دوژمنژژژی

 بە هەروەهژژا. هەبژژوو دا مەیژژدانە ئەو خوڵقانژژدنی لە گریناژژی بەرپرسژژانەی ڕۆڵێکژژی عەلژژی کژژاک کە هەبژژوو نەتەوایەتیمژژان
 .هەبوو بزووتنەوە و حیزب بۆ گرفتیشمان و کێشە کەمترین و دەکرد خزمەتمان بوو بەدەستمانەوە کە ئیمکانات کەمترین

 
 هەڵەکژانی  و شکسژت لە دەبژوو، دڵخۆش و شاد دا هاوڕێیانی سەرکەوتنی لە خەباتکار جیدیی بەرپرسێکی وەک عەلی کاک
 و کژۆڕی و کەم و هەڵە نەدەدا هەوڵژی قەت. کۆڕییەکژان و کەم و هەڵە چارەسژەری بژوو هانژدەر. بوو مشوور بە و ڕێنوێن دا

 هەڵەکژان کە بژوو ئەوەی هەوڵژ  بەڵکژوو بشژکێن ، هاوڕێکژانی و بکژاتەوە زەق خژۆی هاوکژارانی و هژاوڕێ شکسژتی تەنانەت
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 بنەمژاڵەکەی و خژۆی وەزعژی بە سژەبارەت و دەکژرد بانژ  پێشژمەرگەی جژار زۆر. بژن سژەرکەوتن هانژدەری و بکژرێنەوە ڕاست
 .دەکرد هاوکاریی و دەگرت دەستی هەبوایە ئیمکان ئەگەر دەکرد، ل  پرسیاری

 
 بۆیەشژە دادەنژان، بژۆ تژایبەتی ڕێزێکژی هەمیشژە و دەویسژت خژۆش زۆر فیژداکاری و هەڵسووڕ پێشمەرگەی و کادر عەلی کاک
 .هاوسەناەرانی و هاوڕێ ئێمەی خۆشەویستی ببووە

 
 و بکژات فیدا خۆی گیانی تەنانەت دا هاوڕێکانی پێناو لە بوو ئامادە کە بوو ئەوە عەلی کاک دیاری هەرە تابەتمەندییەکی

 و کردبژوو سژاز بژۆ بنەمایژان بژ  دەناۆی هیندێک و وەردەگیرا خراپی  کەلکی عەلی کاک سەداقەتەی و پاکی لەو تەنانەت
 ئەو هۆکژژاری لە بەشژژێک بە بژژوو عەلژژی کژژاک پژژاکیی و سژژەداقەت بەداخەوە. دەکێشژژا پێژژوە ئژژازاری ژیژژانی سژژاتی دوا تژژا

 .هات تووشی کە بەخشەی ئازار چارەنووسە
 
 عەلژژی کژژاک شژژەهیدم هژژاوڕێی پژژاکی گیژژانی بژژۆ دەنێژژرم سژژمو و زینژژدووە دا دڵمژژان لە هەمیشژژە بژژۆ عەلژژی کژژاک نژژاوی و یژژاد

 .کاشفپوور
 

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

 مەجید حەقی
 
 
 
 
 
 

 کوردسژتانم رۆژهەاڵتژی و باشژوور بژاکوور، نێژوان سژنووری لە کاشژفپوورم عەلژی شژەهید جژار یەکەم پێشژمەرگە بوومە کاتێک
 و کژردم قسژە گەڵ لە خژولەکێکی ١٢ بە نزیژک لەوێ. دەرۆیشژتن خۆیژان زسژتانیی مەقەرەکژانی بەرەو پێشمەرگەکان کە بینی

 ئەنژدامی مژن زانژی کاتێژک بەاڵم. بنەمژاڵەکەم نژاو بژۆ باەریژمەوە بکژات رازیم بووم تەمەن کەم کە ئەوەی بەهۆی دا هەوڵی
 حیژزب ئەنژدامی کە ئەوەی هۆی بە من. بدەن یارمەتیم تا کرد هاورێیانی رێنوێنی کراون، دەستایر هاورێیانم و بووم حیزب
 .کرد بەکار دەستم ورم  شارستانی کۆمیتەی لە بووم

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?p=4360&psig=AOvVaw3CK0vvLtyeEUWbOyR-W-6y&ust=1599173353628000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCMlpXHy-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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 بژوون، شژوێندانەر لەسژەرم بژ  لەگەل ئەمرۆشژی تژا قسژەکانی و کژرد گەڵیژان لە قسژەم کژات مێر یەک نزیک کە جار یەکەم
 بژۆ بەاڵم ناخۆشژە بیرەوەریە لەو باسکردن هەرچەند. دەکرد ژیانمان "بێشە" مەقەرەکانی لە کاتێک بوو ١٣٦٦ ساڵی پاییزی
 لەوەی بەر مژن: دەزانژم پێویسژت بە باسکردنی گەیشتوون کولتووریەوە رووی لە قۆناغە بەو قۆناغێکەوە چ لە بزانین ئەوەی
 لەرووی کە ئەوەی بەهژۆی لەوێ. دانژرام ئژاگری هێژزی یەکژی لکژی پەلەکژانی لە یەکێژک ورمژ  شارستانی کۆمیتەی بە بدرێم

 بژژۆ تێکژژردن چژژایی خەریکژژی کاتێژژک رۆژێژژک. مژژقەر چژژایچی بە کژژرام بژژووم، منژژاڵ تەمەنەوە لەرووی و الواز و کژژز جەسژژتەوە
 مژن بە روو. مژقەر نژاو هێنژایە و گرتبژوو باوەشی لە جاشۆلکەکەرێکی و هات. ج پەلەکەمان فەرماندەی بووم، پێشمەرگەکان

 الیەن لە بژوو خۆش پێم کە کردم وردی ئەوەندە فەرماندەمان هەڵسوکەوتەی ئەم. "!تێکە خۆت باوکی بۆ چایی": وتی و کرد
 هەڵسژژام راسژژت یەک. نەبیژژنم پێشژژمەرگە و شۆرشژژاێر مرۆڤێکژژی لە وا هەڵسژژوکەوتی بەاڵم بکژژردرێم ئێعژژدام ئێژژرانەوە رژێمژژی
 لە مژن هاورێیژانی هەاڵتژووم، ئێران رێ ێمی بەر لە من وتم. گێرایەوە بەسەرهاتەکەم عەلی کاک گەڵ لە و مەڵبەند چوومە

 دواکەوتژوو وا فەرهەناێکژی نژاو لە بەاڵم بکژرێم ئێعژدام و ئێران باەرێمەوە دەکەم حەز. بکرێن ئێعدام لەوانەیە و زینداندان
 ئژێمە": گوێژدا لە گژوارەیە وەک مژن بژۆ ئێسژتاش کە وتژم پێی وتەیەکی قسەکردن کات مێر یەک دوای عەلی کاک. نەمێنمەوە

 خژژاوەن نەتەوەیەکژژی ئەگەر چژژونکە بسژژووتێت، زۆرتژژر نەتەوەکەمژژان و گەل بژژۆ دڵمژژان دەبژژ  دەبینژژین، رەفتژژارانە ئەو کە
 و بژدەی هەوڵ دڵسژۆزانەتر دەبژ  تژۆ. نەدەکژرد شژەڕمان خودموختژاری بژۆ ئەمژرۆ لەوانەیە بوایەن، بااڵ و بەرز فەرهەناێکی

 بەبیرمەنژدێک عەلی کاک ئەزموونەم، ئەو بنەمای سەر لە. "نەمێنێت ئێمەدا ناو لە وا فەرهەنای ئەوەی بۆ پێباەیەنی خۆت
 هەڵسژژژوکەوتی وەک ئەورۆژی هەڵسژژژوکەوتی و دەزانژژژم دەکژژژرد هەسژژژت چژژژاک نەتەوەکەی دواکەوتژژژوویی و گەلەکەی دەردی کە

 .خەبات و ژیان فێربوونی رەوتی بە دەکرد دەستی تازە کە کەسێک بۆ بوو ئەزموون بە مامۆستایەکی
 

 بێاومژان. بژکەم کاشژفپوور عەلژی باسی خۆم ئەزموونی وەک ناتوانم نەبوو زۆرم ناسینی دەرفەتی کە ئەوەی بەهۆی بەداخەوە
 هەلژومەرجی ئەگەر و دەوروبەری لەسژەر هەبێژت چژاکی شژوێندانەرییەکی دەیتژوانی کە بژوو رێبەرێژک ئەوکژات هەلژومەرجی بۆ

 شژوێندانەر و کوردسژتان بەهێزەکانی کەسایەتیە لە یەکێک ببێتە دەیتوانی بدایە، بواری کۆمەاڵیەتی و رێکخراوەیی گونجاوی
 .حیزبی عەقاڵنیی هەڵسوکەوتی و نەتەوایەتی بیری گەشەکردنی لەسەر بێت
 

 بەرلە نەگرتنژی هەڵوێسژت و ئژێمە کێشژەکانی و کەموکۆرییەکژان هۆیەکژانی بیرکژردنەوەی فێربژووم، کاشفپوور لە کە دەرسێک
 .بوو بیرکردنەوە

 
------------------------------------------------------ 
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 مەحموودپوورجەعفەر 

 
 
 
 
 
 

 و کاشژفپوور عەلی کاک شەهید پاکی گیانی بۆ بنێرم گەرم ساڵوێکی دەخوازم ئیزن پرسیارەکان واڵمی سەر بچمە ئەوەی پێ 
 و شژاد ڕووحیژان بڵژێم و دانەوێژنم تەعژزیم سژەری دا ئەوان گەورەیژی هەمژبەر لە و کوردسژتان ئازادیی ڕێی شەهیدانی هەموو
  .ب  ڕێبوار پڕ خەباتیان ڕێاای

 
 ئەوەی لەگەل نەبژوو، سەرکەوتوو بەرپرسێکی عەلی کاک بەداخەوە:  بڵێم دا تان یەکەم پرسیاری واڵمی لە دەمەوێ سەرەتا

 و نەبژژوو سژژەرکەوتووتر و باشژژتر خژژۆی دوای بەرپرسژژانی لە لژژ  بژژوو، سژژەرکەوتووتر و باشژژتر خژژۆی پژژێ  بەرپرسژژانی لە
 هەڵژبەت.نەبێژتەوە جێیژان ڕەنژاە دا واڵمژانە کژورتە لەم و زۆرن نمژوونە بێنژین، نموونە ئەگەر بوارەدا لەو و زۆرن هۆکاری 

 یژژژان سژژژەرکەوتن، بکەیژژژن تەماشژژژا کە ئەسژژژ  وەک لژژژ  هەبژژژوون، ئژژژێمەش وکژژژۆڕیی کەم و هەڵە دا لەوبژژژوارە بەدڵنیژژژاییەوە
 تەنژژژانەت و جیڤژژژاکی - سیاسژژژی هێزێکژژژی ئۆرگانێژژژک، حیزبێژژژک، تەنبیژژژی و تەشژژژویق خراپژژژی، و بژژژاش و سژژژەرنەکەوتن
 .دەکەوێ یەکەم بەرپرسی وەبەر پتر بەشی دەوڵەتانی ،

 
 لەوپەڕی وەزعمژژان کە بڵژژێم دەتژژوانم بەداخەوە بژژوو ئۆرگژژانە ئەو بەرپرسژژی کاشژژفپوور عەلژژی کژژاک کە سژژاڵەی چەنژژد لەو

 کژاک لە ئێسژتاش تژا و ئەوکژات ڕەخنژانەی لەو یەکێژک وەهژا هەر. بێنێژتەوە نمژوونە دەیان دەتوان  مرۆڤ و بوو دا خەراپی
 کەسژی چەنژد لە تەنیژا وەرگرتبایە ڕەخنەی ئەگەر وەردەگرت، هەمووان لە ڕەخنەی کەمتر بەداخەوە: کە ئەوەیە هەیە عەلی

 کردبژوو وای ئەووەش هەر و نەگژرن لژ  ڕەخژنەی کە ەهڵژدەب ارد خژۆی هاوکژاری بە ئەوکەسانەی زۆرتر بۆیە بوو، دەوروبەری
 ڕەنژاە دا لێژرە کە بژکەن نادروسژت بڕیژاری تووشژی زۆرجژار هەم بژدەن عەلژی کاک کەسایەتیی لە زەبر هەم کەسانە ئەو کە

 زۆریژان ڕەخنەیەکژی کە هەڵژدەب ارد کەسژانێکی دا هاوکارەکژانی کردنژی دیژاری لە عەلژی کژاک بەکورتی. نەب  گوتنینا جێی
 مەڵبەنژدی ئەوکژاتی کێشژەکانی هۆکژاری کە عەلژی کژاک مژودیریەتی زەعفژی خانەی دەکەوێتەوە ئەوەش. خۆی سەر دەهێنایە
 .زۆرن نموونە دا لەمەش کە خوار دەهاتنە ڕا مەڵبەند واتە ئەسڵی ئۆرگانی کەلە بوون گەورانە زەعفە ئەو هەر شیمالی 
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 قەت خژۆم وەک مژن بەدڵنیژاییەوە بەاڵم. موقابیژ  تەڕەفژی بە بەسژترابووە پێشژمەرگەش و کژادر لەگەل عەلژی کژاک ڕەفتاری
 هەبژوو ئەوەیژان بەاڵم.بکا پێسمەرگەیەک و کادر لەگەل.... ونەشیا ڕەفتارێکی یان خەراپ، قسەیەکی عەلی کاک کە نەمدی

 فەرامەرز بژژژازووکە، حەسژژژەن وەک دەکژژژرد دەری حیژژژزب لە نەویسژژژتایە خۆشژژژی یژژژان نەبوویژژژایە، دڵ بە کەسژژژێکی ئەگەر کە
 بە دەیکژژردن عەدۆ عوسژژمان و شژژیردل قاسژژم وەک یژژان دەکژژرد، دیژژکەی شژژوێنێکی نەقڵژژی جونژژدی حژژاجی وەک یژژان عوسژژمانی،

 .تەشکیمتی کادری دەکردە ئیسممی سەید و مەدەنی وەک هی تەداروکاتچی،
 
 وابژووە بژووم سژەخت برینژدارێکی ئەودا دەورانژی لە کە مژن هەربژۆ عەلژی کاک نازانم من بریندارەکان پێشمەرگە نیسبەت بە
 بە عەلژی کژاک چژوونی دەنژاەوە بە و دڵسژۆزی دەربڕینژی و گژوتن بژۆ نژیە قسەیەک بەشەدا لەم بریندارەکان؟ هەموو بۆ یان

 کە ئیمکاناتێژژک پێژژی بە بژژوو، نیژژان و نەرم و مێهرەبژژان برینژژداران لەگەل بڵێژژی هەتژژا. پێشژژمەرگە برینژژدارانی نیسژژبەت
 .ناکەم بیر لە قەتی بەڕاستی کە دەکردن بوارێکی هەموو هاوکاریی بوو لەبەردەستی

 
 بەرپرسژایەتیی کۆڕییەکژانی و کەم لە گلەیژیەک و ڕەخژنە هەمژوو سژەرەڕای: بڵێم ئەوە دەب  دا پرسیارتان دواین نیسبەت بە

 خەڵژک لە ڕێژزی زۆر یەکجار بوو، باش بلێی هەتا خەڵک لەگەل کەوتی و هەڵس و ڕەفتار کە بوو کەسێک ئەو عەلی، کاک
 و سژژەمیمی یەکجژژار شژژەهیدان بنەمژژاڵەی لەگەل تژژایبەتی بە بژژوو، نمژژوونە دا خەڵژژک نێژژو لە دانیشژژتنی و هەسژژتان دەگژژرت،
 کژاک کە نەمدیت من. بکەن خۆشحاڵی ەب هەست بنەمااڵنە ئەو تا دەگرت شەهیدان بنەماڵەی لە ڕیزی هیندە بوو، ڕووخۆش
 .تووڕەب  لێی یان بشکێن  خەڵک کەسی یەک دڵی جارێک عەلی

 
 شژانازییەکانی کەلە بژوو ئەو خژاوێنی و پاک ئەخاڵقی پاکی، داوێن پاکی، دەست عەلی کاک دیاری هەرە تایبەتمەندییەکی

 .شۆڕشاێڕن مرۆڤی
 
 نەوی دا کوردسژتان شەهیدانی هەموو و کاشفپوور عەلی کاک پاکی گیانی هەمبەر لە تەعزیم سەری تر جارێکی کۆتاییدا لە

 .زیندووە لەالمان هەردەم عەلی کاک یادی شاد شەهیدان ڕووحی دەڵێم دەکەم
 

 پێشمەرگەکان ماڵپەڕی لە ئێوەش زەحمەتەکانی بۆ سوپاس
 

------------------------------------------------------------ 
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 فەرهاد میرۆزادە

 
 
 
 
 
 

 :دەڵێم ئاوا بکەم کاشفپوور عەلی کاک باسی دا پەیڤ ەندچ لە و کورتی بە زۆر ئەگەر
 

 پێشژمەرگایەتیی لە نەتەوەکەی ڕزگژاریی پێنژاو لە خەبژات و هێشژت بەجژ  زانکژۆی کە بژوو کەسژانە لەو یەکێژک عەلی کاک
 دا خەباتە لەو خۆی کاریاەریی و ڕۆڵ توانی زوو هەر بۆیە. کردەیی زانکۆیەکی کردە دا ئێران کوردستانی دێمۆکراتی حیزبی
 بەرپرسژێکی و حیژزب و خەڵژک متمژانەی جێژی خۆشژناو، کژادرێکی بە بژوو دا کوردسژتان ڕۆژهەاڵتژی باکووری لە و بدا نیشان

  خەڵژژک یارویژژاوەری و هژژێمن تێکۆشژژەر، و جڤژژاکی بەئەخژژمق، بەرز، کەسژژایەتیی خژژاوەن مرۆڤێکژژی ئەو. جیژژدی شۆڕشژژاێری
 ئەزمژوونی بە و لێهژاتوو کژادرێکی دێمژۆکرات حیزبژی و کژورد بزاڤژی کاشژفپوور عەلژی کاک کرانی شەهید بە. بوو وپێشمەرگە

 .خۆی عەزیمی سەرمایەیەکی و خوێندەوار دڵسۆزی الوێکی کوردستانی  ڕۆژهەاڵتی باکووری و دا دەست لە خۆی
 

 شاد کوردستان شەهیدانی هەموو و عەلی کاک ڕووحی
 

--------------------------------------------------------- 
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 ئەنوەر کۆهەنساڵ

 
 
 
 
 
 

. بژژژوو تیژژژدا گایه به ره ده و تی شژژژیره عه كژژژۆنی نای رهژژژه فه تری چژژژه ژێژژژر  لژژژه واڵت رۆژهەاڵتژژژی بژژژاكووری وكاتی ئژژژه سژژژاختاری
 .بوون مڵكەکان خاوەن و ئاغاكان بنەماڵەی  گشتی  به دا رێم هه  له شۆرش كاتی و ئه وانی پێشڕه و سەاڵتداران ده
 
 بات خژه و دان رخو بژه ی ئاماده خەڵك ژاری وهه قیر فه اڵنی كۆمه ل گه  له ش سانه كه  جۆره م ئه کە  یه شانازی جێاایی ند رچه هه

 فیژداکاری زۆری هەرە بەشژی بەاڵم گژرت، ده بەدەستەوە اڵتی سه ده وی جڵه  تازه  كه خمینی ەرستی په كۆنه رێ یمی دژی  به بوون
 بژژوویی دایژژك  لژژه كه كاشژژفپوور لی عژژه بژژوون، واڵت ڕۆژهەاڵتژژی بژژاكوری خەڵکژژی خژژوارەوەی چینژژی و هەژار چینژژی الیەن لە

 گەورە عەشژیرەیەکی بە سژەر بژ  عەشایەری  پێکهاتەی پێی بە تەنانەت و بوو دەوڵەمەند ئەوندە نە و ناونجی ماڵباتێکی
 و متمژانە جێژی ببێژتەوە خژۆی تێکۆشژانی و کژار بە تژوانی زوو زۆر عەلژی کژاک ئەوەش سژەرەڕای بەاڵم نەبژوون، نفووز پڕ و

 دوکتژژۆر کژژاک تژژایبەتی بە و ئێژژران کوردسژژتانی دێمژژۆکراتی حیزبژژی ئەوکژژات سژژەرکردایەتیی و دەڤەر خەڵکژژی خۆشەویسژژتی
 .ڕێبەر قاسملووی

 
 و م كژه یه شژی به دا كوردسژتان شژیمالی ری ماوه جژه نیژو  لژه و ئژه ویسژتیی خۆشه و كاشژفپوور لی عژه كژا  ناسراویی دا راستی  له
 لی عژه كژا  لێهژاتوویی و بوون ناسراو تا دا  رێمه هه و له لی عه كا  خودی یی ماڵه بنه ی ناسنامه بۆ  وه رێته گه ده پێكی ست ده

 .دا رێم هه  له پێاەیشتوو تازە گەنجی یەکی
 
 تژژوانی   کە بژژوو قاسژژملوو. د كژژا  شەخسژژی الیەن لە زۆرتژژر گەنژژجە بەو رۆل و ئەرک ئەسژژپاردنی و پشژژتیوانی تژژایبەتی بە

 .دا خەبات و کار لە بینی گرینای ڕۆڵێکی دواتر کە دا دەڤەرە لیلەم عه كا  ویستیی خۆشه و ناسران بە بدا خێرایی
 
 دۆسژژتان کژژۆڕی نێژژو  لژژه رگه پێشژژمه  بە بژژبم هەتژژاوی ی١٣٦٣ سژژاڵی زسژژتانی لە را ئاشژژكه كی ئاوایژژه  بژژه  كژژه ی وه ئژژه پژژی  مژژن

 و دا ماڵژه بنه  لژه م هژه. ببژوو لژ  گژوێ م كاشژفپوور عەلژی کژاک ونێوبژانای نێژو جژار لێك گژه دا، حیژزب ریژزی  لژه وهاوبیران



Bîranîna şehîd Elî Kaşifpûr  -  یادێک لە شەهید عەلی کاشف پوور 

 

 

18 
 

 سژۆما یی ناوچژه  لژه سژن هووه گۆنژدی لكی خژه لی عژه كژا   كژه کوردسژتان رۆژهەاڵتژی بژاكوری لكی خه النی كۆمه نێو  له می  هه
 .بیستبوو  رێمه هه لكی خه زۆری شی به یی هاوشێوه كی یه ماڵه بنه  له و تكی  حمه زه لكی خه ناری الیه و لێهاتوو كادریكی

 
  لژژه جهژژانایر  كژژاک. بژژوو  زاده اسژژماعی  جهژژانایر كژژا  شژژیمال رێمی هژژه  لژژه م كژژه یه رپرسژژی به  رگه پیشژژمه  بژژه بژژووم مژژن  كژژه
 جهژانایر كژا  ناوبانژ  و نژاو  بژه م كژه النژی س مووكژه هه و بژوو شژیمال كانی ناوچه رۆیشتوویی ست ده و ناسراو كی یه ماله بنه
 نژژاوبراو  كەچژژی بوو، نژژه زۆر دا ریم هژژه  لژژه ئیسژژتا   وه واری خوینژژده دا می رده سژژه و لژژه  بەتژژایبەتی ناسژژی، ده یانی ماڵەکە وبنژژه

 .بوو کشاورزی مهندس
 

 سژێكی كه بلیژ  تژا می  هژه و بوو هه رێم هه لكی خه النی كۆمه ل گه له م هه وخاكی ڵكی خه و باش زۆر فتارێكی ڕه جهانایر كا 
 كژاری باشژی بردنی ڕێوه بژه یی شژێوه كژورتی  بژه و  رگه وپیشژمه كژادر ل گژه له بوو دروست فتاری ڕه  به و رەخۆ سه له ئارام، هێمن،
 .بوو هه ڵكی خه و حیزبی

 
 واڵت ڕۆژهەاڵتژژی بژژاكووری می كژژه یه رپرسژژی به   وه لی عژژه كژژا  چژژوو، هەنژژدەران و ره بژژه  جهژژانایر كژژا  کە ئەوەی دوایژژی

 یی شژێوه ئیختمفژی و تی ناڕەزایژه دا كژورت لێك گژه كی یژه ماوه  لژه. گژرت سژتۆوە ئه  به رێمی هه نیزامیی و سیاسی تی سلوولیه مه
 شژژژژەهید هێژژژژزی، دوو رانی رمانژژژژده فه و ئژژژژاڕاڕات ی كۆمیتژژژژه كژژژژانی وكادره لی عژژژژه كژژژژا  نێژژژژوان ریی بژژژژه ڕێوه وبه كژژژژردن كژژژژار

  هینژژدەی  كژژه بژژوو قژژووڵ  نژژده وه ئه یی متمانژژه بژژ  وی جژژه و پێكژژرد سژژتی ده حژژاتەم سژژەروان شژژەهید هێژژزی و سەرگوردعەبباسژژی
 چارەسژژەر و هەبژژوون پێشژژتر کێشژژەکان کە ئەوەبژژوو سژژەرەکی  هۆکژژارێکی. وێتەوە بكژژه لژژ  خراپتژژری یی تیجژژه نه مابوو نژژه

 لەو بژوو حیژزب رپرسژی به می كژه یه سژی كه  ئەو. عەلژی کژاک بەرپرسژایەتیی زەمژانی کەوتە تەقینەوەکەیان بۆیە نەکرابوون
 و وەردەگژرت کەلکیژان عەلژی کژاک پاکیی و سەداقەت لە هاوڕێ چەند یان هاوڕێیەک کە هەبووە واش جاری بەاڵم ئۆرگانە،
 بەرپرسژی وەک عەلژی کژاک لەسژەر ڕەخژنە دەبووە ئەوی  کە دابەزاندب  خۆیان ویستی گوێرەی بە ئەرکەکانیان و بڕیارەکان

 .یەکەم
 

 هەرێمژی هژات، ردا سژه به تی ڕه بنژه كی وگۆرانكاریژه پژی   هاتژه دا حیژزب  لژه نژوێ هییەكی سژازمانده  كژه ١٣٦٥ سژالی بەهاری
 و سژەڵماس و ورمژ  شارسژتانی کژۆمیتەی دوو و ئژاگری هێژزی نژاوی بە نیزامژی هێژزی یەک بە بژوو واڵت ڕۆژهەاڵتی باکووری

 و پێكژرد سژتیان ده دا لی عژه كژا  تیی رپرسژایه به ژێژر م كژه یه رۆژی  له ر هه كان ئیختمفه. م كه یه رپرسی به  بووبه لی عه كا 
 شژایەنی  كژه نەببژوو دروسژت بکژرێ دروسژت کەدەبژا  ئعتیمادێژك پردی بەداخەوە و بوو هه درێ ەی ر هه ١٣٦٦ سال كۆتایی تا

 كردنژی بژاس  ناژه ڕه  كژه بوو هژه دا خژۆیی دوای  بژه ناخۆشژی  زۆر گرفتیكژی گیرو مخابن د سه و ب  شۆرشایری و حیزبی كاری
 .رگرێ وه لێی مفاهی دژمن نیا ته ئێستاش موویان هه
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 ژیژانی موو هژه  كژه سژێكی كه   وه لی عژه   كژا دانژی سژت ده له داخژی و مباری خژه دا لی عژه   كژا تێژرۆری ری گه سالڤه مین٠٢  له
 موو وهژه لی عژه   كژا تێکۆشژانی و خەبژات ر مبژه هه  لژه خژۆم ری سژه مژرۆڤ بژۆ ئازادی و ی كه له گه ڕزگاریی فیدایی  كرده خۆیی
 زۆر لی عژژه   كژژا تێژژرۆری ر سژژه له و مێنم چژژه ده خاسژژمایی بە واڵت ڕۆژهەاڵتژژی  لژژه و گشژژتی  بژژه كژژورد ڵكی خژژه فیژژدایانی گیژژان
 لی عژه   كا خوێنی تاوانبارانی و قاتمن  كه ب  رۆژێك هیوادام و نادیارن ئێستاش تا مخابن د سه  كه ن هه چیرۆ  و داستان
 دا لی عژه   كژا ترسژنۆکانەی و نژاجوامێرانە تێژرۆری  لژه سژتی ده ئاخوندی تێرۆریستی رێ یمی  كه ی وه ئه الم به بكرێن، دیاری
 .ب  هه گومانی لی عه   كا رێزداری یی ماڵه بنه و هاوبیران   وه  ئێمه  له كام هی  ناب   بۆوه هه
 

 ٠٢١٢ی ئاگۆستی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە

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

 
 دا ساڵەی شەهید بوونی ٠٢یادێک لە عەلی کاشفپوور، لە 
 
 
 
 
 
 

 رەحیم محەممەدزادە

 
 پێژژی  بژژه کاشژژفپوور لی عژژه کژژاک مان کژژه له گه نژژاوداری ری تێکۆشژژه دا ١٩٩٢ ئاگۆسژژتی   ی١٥لژژه ر وبژژه مه  لژژه سژژاڵ سژژ  و بیسژژت

  تیرۆر  تورکیه'' ی کۆنیه'' شاری له  دڕندانه کی یه شێوه به ئێران ئیسممیی کۆماری کانی تیرۆریسته  ن الیه له دارێ راو ی رنامه به
 .کرد نیشتمان و ل گه ئازادی فیدای گیانی و کرا
 

 لە بەشژێک و بوو کورد گەلی نەتەوایەتی خەباتی النکەی و سەرچاوە کە بوو ناوچەیەک زادەی عەلی شەهید کە راستە ئەوە
 بە شژژکاک، ئاغژژای سژژمای  راپەڕینژژی و ئژژاگری ڕاپەڕینژژی نەهژژری، عوبەیژژدیمی شژژێ  شۆڕشژژی وەک مەزنەکژژانی هەرە شۆڕشژژە
 .هەڵدابوو سەریان دەڤەرە لەو هەر لەیەکتر، دوور زۆر نە مەکانی و کاتیی مەودای
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 دەرکەوت پاشژان لە بەاڵم کەوتژووە، کڵژپە لە بژ  کاتیی  ئەگەر کە بەرچاو وادەهاتە رۆاڵەت بە دەڤەرە لەو خەبات ئاگری
 .بوون خەبات مەیدانی مەردی و پێویست هەلی چاوەڕێی کراوانە، سەرکوت و بەرحەق خەباتە ئەو ژیلەمۆی کە
 
 بژوونی هیژوا پژڕ و خەبژات مەرجژی و هەل ئامژادەی تەنیژا سژەران نێژو سژەری بە بژوون بۆ عەلی کاک خەباتی مەڵبەندی لە

 وەک دیژکەی شژتی زۆر بە پێویستیت بوون دیار بۆ بەڵکوو نەبوو، بەس بوون خەباتکار و شۆڕشاێر و چاوەڕووانییەکان چاوی
 لە نەتەوەیژی و سیاسژی بەرچژاوی کەسژایەتی وەک بتژوانی تژا بژوو بوونی  میر و خان وکوڕە بنەماڵەیی بەرزی ناوناوبانای
 .بکەی کەوت هەڵسوو کۆمەڵاادا

 
 بە بەاڵم بژژوو، پشژژتیوانی بنەمژژاڵەیی بەرزی ناوبژژانای و نژژاو نە و بژژوو سژژەرۆک و خژژان کژژوڕە نە هەرچەنژژد عەلژژی شژژەهید

 بژوو دیکە فاکتەری زۆر و بوون کوردستانی نەویستی، خۆ خاکەڕایی، و گەلیی لێهاتوویی، دەروونی، جەوهەری بە پشتبەستن
 بژوو بژاو کژات ئەو جژۆرەی ئەو'' کوردستان شیمالی''هەستیاری دەڤەری لە تەنیا نە باوەڕ جێاای سیاسی رێبەرێکی و کادر بە

 .کوردستانی  دیکەی ناوچەکانی تێکۆشەرانی بۆ خەباتکاریی سەرمەشقی بە بوو بەڵکوو
 

'' تژژابۆی شژژکاندنی شژژتێکدا هەمژژوو پژژێ  لە دەڤەرەدا لەو تەشژژکیمتی سیاسژژی، بەرزەکژژانی پژژلە بە عەلژژی شژژەهید گەیشژژتنی
 تایبەتمەنژژژژژدییە بە نژژژژژاوچە کەسژژژژژایەتییەکانی لە ناسژژژژژراو ژومژژژژژارەیەکی بە پایژژژژژانە و پژژژژژلە ئەو بژژژژژوونی'' تژژژژژایبەت

. بژژوو تایبەتییەکژژان و بژژاو نژژۆرمە دژی ئەو، کژژردنەوەی بیژژر بەسژژتەڵەکی پژژڕ رێاژژای شژژکێنی رچە و بژژوو تایبەتییەکانیژژانەوە
 ئەو بژووردووی خژۆ لە و خەباتکژار گەنجژی زۆر بژۆ رێاژایەی ئەو ناوەندی کۆمیتەی ئەندامی پلەی بە عەلی شەهید گەیشتنی
 .ببیننەوە کوردستاندا دێموکراتی حیزبی سیاسی سەرکردایەتی رێبەری کادری لە خۆیان کە کرد خۆش ناوچەیە

 
 و  پێوانژه  بژه دا ڵاایژه کۆمه و لژه کان مرۆڤه لێهاتوویی  که بات خه یدانی مه  هاته کدا ڵاایه کۆمه  له لی عه کاک سروشت پێی بە

 هەڵسژەنااندنی بژۆ عەلژی کژاک الی بژاو پێژوانەی اڵم بژه هەڵدەسژەناێندران، تی شژیره عه گرێژدراوی و نیزیکی چۆنی و چەند
 .بوو مرۆڤەکان لە روانین یەکسان چاوی بە و نیشتمان و گەل بۆ دڵسۆزی لێهاتوویی،

 
 دانیشژاا لە خوێنژدن نیشژتمان، و ل گه رزگاری بۆ بات خه ستی به مه   به  که بوو  شوڕشاێڕه و رم گه خوێن ێندکاره خو و ئه لی  عه
 .نەکرد درێغی فیداکارییەک هی  لە پێناوەدا لەو و کرد نیشتمان و گەل رزگاریی فیدای خۆی شەخسی روونی داهاتووی و
 

 مژژژافە کردنژژژی دەسژژژتەبەر مەیژژژدانی نەسژژژرەوتووی خەباتکژژژاری تەنیژژژا نە هژژژاوبیری، براکژژژانی دەسژژژتە و عەلژژژی شژژژەهید
 دژی رۆشژژناەریی بەرینژژی هەڵمەتێکژژی مەشژژغڵداری هاوکژژاتی  بەڵکژژوو دابژژوون، سژژەردەمە لەو کژژورد گەلژژی نەتەوایەتییەکژژانی
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 بە رێاایەشژدا لەو و بژوون کژات ئەو عەشژیرەتی کۆمەڵاژا بژاوی پاشژکەوتووەکانی بیرکژردنەوە شژێوە و نژۆڕم لە زۆر بەشێکی
 .کردەوە رووناک گەلدا دەم لەبەر تاریکیان رێاای زۆر خۆیان وجوودی مۆمی سوتاندنی

 
 ئژژاواتی کردنژژی دەسژژتەبەر و گەل نەتەوییەکژژانی مژژافە کردنژژی مسژژۆگەر بژژۆ خەبژژاتی قژژۆڵی مەرجێکژژدا و هەل لە عەلژژی کژژاک

 زۆربە، الی لە نەڵێژین ئەگەر هێشژتا عەشژیرەتی سیسژتمی وهرزی بیر کە بوو هەڵکرد ناوچەیەدا لەو کوردی زەحمەتکێشانی
 سژک رته به کان ییژه وه ته نه ندییە وه رژه به و قازان  دیدی یدانی مه. بوو زاڵ کەدا ناوچه ڵکی خه رچاوی به شێکی به الی لە بەاڵم

 و عەلژی کژاک کە دابژوو ئەوتۆ مەرجێکی و هەلی لە.  وه دیته ده خۆی تدا شیره عه رۆک سه ی ماڵه بنه قازانجی ی چۆارچێوه  له و
 پلەوپژایەی و مەعژنەوی و مژاددی چژاوەڕوانییەکی چەشژنە هژی  بژ  بە شژان لە کەشکۆڵ و خەبات مەیدانی هاتنە هاوڕێیانی
 .دەکرد ئازادیخوازییان و نەتەواییەتی بیری تەبلیغی و دەپێوا دەڤەرەیان ئەو ناوچەکانی ماڵەکانی و گوند حیزبی،

 
 ئەو دانیشژژتۆانی بە بژژدەن مرۆڤییەکژژان و ئینسژژانی بژژایەخە مەڕ لە زیژژاتر زانیژژاری و وشژژیاری هاوکژژات دەدا هەوڵیژژان ئەوان

 .ناوچانە
 

 کژژێلە گۆشژژەیەکی لە خژژۆیەتی جێژژی کە دەکەیژژنەوە نەسژژرەوتووە تێکۆشژژەرە ئەو چژژوونی دەسژژت لە یژژادی کاتێکژژدا لە ئەمژژڕۆ
 :بڵێن و بچرپێنین مەزارەکەیدا گوێی بە گۆڕغەریبەکەیدا

 
 نیشژتمانت و گەل خژواردووی سژوێند دوژمنژانی کە بژزانە و بارە ئارام غەریبیدا گۆڕی لە نەسرەوتوو، و تێکۆشەر هاوڕیی هۆ
 بەرچژاوی هەرە بەشژێکی ئەوڕۆ بەڵکژوو ، بخنکێژنن نامورادیژدا لە دسژتەکەت ژێر گەلە ئاواتەکانی کە نەکرا بۆیان تەنیا نە

 قەنژدی  و ئژاگری کە بە دڵنیا. ترە بەتین کات لەهەموو دیکەش بەشەکانی لە خەبات ئاگری کڵپەی رزگارو زێدەکەت ئاخی
 و بەرخژۆدان هیژوای حەیژران و الوک کژوتنی بە گەلە ئەو تژاڵی سەرگوزەشژتەی گێڕانەوەی لە جاە رۆژانە گابار، و شیرین و

 .دەکەن هێزتر بە خاکەدا و ئاو ئەو کۆمەاڵنی دڵی لە یەکجاری رزگاریی تا خەبات
 

 ئێسژتا وا بژوو، شژلک نەمژامێکی کات ئەو کە کوردستان کۆماری کۆنەی یادگارە ئەو دااڵنپەڕ، سنووری س  دانیشتنەکەی چرۆی
 وانەی و کۆدەکژاتەوە خۆیدا ساباتی ژێڕ لە دااڵنپەڕ دانیشتنەکەی نوێنەرانی نەوەی کە گەورە ئەوندە دارێکی دەبێتە خەریکە

 .دەگێڕیتەوە بۆ مان "ب  برا پشت لە برا" دروستیی داستانی و دەسەلمێنی پ  سەرکەوتنمان تا نەسرەوتن
 

 بە عەلژی شژەهید کە بژزانن بژا بەاڵم هەڵباژرن، ئێمە ناو لە عەلی شەهید جەستە بە توانیان گەل کەدوژمنانی راستە ئەوە
 بە خژۆی پاش و ئێستا جیلی بۆ ئەوتۆی دەستمایەیەکی نەتەوەیی و ئازادیخوازی بیری و هرز گەورەی میراتی هێشتنی بەج 
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 و تەخژت ناحەقییەکژان، هەمژوو تژۆڵەی ئەستاندنەوەی و گەل گەیاندنی ئامان  بە لە جاە گەورەیە هزرە ئەو کە جێهێشتوە
 .دەسوتێن  کەری  داگیر زۆردارانی بەختی

 
 کژاک دیژکەی بەرزی ئاکژاری زۆر و ئژازادیخوازی هژزری بژێاەردی، پژاکی، نەویسژتی، خژۆ خاکەڕایی، گەورەیی، خەباتکاریی،

 .غەریبەیە گۆڕ شەهیدە ئەو هاوڕێیانی گوێی ئاوێزەی عەلی
 

 .ب  رێبوار پڕ رێاای و خێر بە یادی
 

 ٠٢١٣ ئاگۆستی ی١٥
 

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

 لی کاشفپور مان هاوڕێ عه که له ی گه وره ری گه ی تیرۆری تێکۆشه ساڵه ٠٢یادی 
 

 
 
 
 
 
 

 هاب شه: ن

 
  دڵژه ئیسژممی کۆمژاری تکاری جینایژه راپا سژه تی حکوومژه تژاوانی شی ڕه ستی ده دا7551ی ئاگۆستی 79  له ر، وبه مه له ساڵ 01
 .خست لێدان  له کاشفپوری لی عه کاک مان، که له گه زنی مه ری تێکۆشه ی هیواکه  له پڕ و  وره گه
 

 ر سژه له رامۆشژی فه تژۆزی مژان، زه بژوونی ڕ تێپژه  بژه که  نییه سووک  نده وه ئه  زنه مه  شۆڕشاێره و ئه تیرۆری و ستدان ده له می خه
 . وه بێته سارێ  هاسانی به ، نییه برینێک و  وه بچێته یاد  له و بنیش 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.n-alhadath.com/482624.html&psig=AOvVaw18uXC5xyWfUewHNnSkqzZ4&ust=1599174146582000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCj25DKy-sCFQAAAAAdAAAAABAS
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 و دڵ خژۆی، ی کژه حیزبه بژوونی دایک لژه بژانای ڵ گژه له الوێ دا، گژه مژانای  لژه سژاڵێک موو هه لی عه کاک دانی ست ده له می خه
 و ئژه یی دڕنژده چیرۆکژی و  کژات ده دا کوردسژتانه و ئژه مژاڵێکی گشژت رگژای ده  بژه ر سژه. گرێ داده باتکاری خه هاوڕێیانی روونی ده

  ، راره بێقژه رێکی تژه ته و یر تژه  مژه خه و ئژه. وه گێڕێتژه ده داهژاتوو کانی جیله بۆ کورد لی گه کانی رگه پێشمه رخۆدانی به و   ڕژیمه
 یری تژه. چژ  ده ئژاراس چژۆمی و ره بژه شپیراندا  به و دا ده ردێزی به و بێردوک اڵی قه  له ر سه و فڕی ڵده هه سین هۆوه گوندی  له
 چیژای و ره بژه ڵمااڵو هژه پشژوو و نیشژ  ده دا ڵ نزه ئژه چیاکژانی  ر سژه له پاشژان و کژا ده چێهریژق  له ساڵو ی وه ڕانه گه کاتی م خه

 دوونژدی  لژه ڕوو ب ، ده سپی ندی  مه ندیلی قه میوانی و ڕێ په تێده سینادا بۆزی  به دا، ده باڵی ی قه شه  له  بێتکاره رزی بااڵبه
 .چڕێ ده ”م خه فرمێسکی رێ ن مه بۆم ”سترانی بێستون  له و کا ده ر ئاویه و ئاربابا و یان به
 

 بژوو، رزتر بژه  وه لژه و ئژه. ی بکژه لی عه کاک وتوو، سره نه ری تێکۆشه یادی رتووک، په ڕی الپه ر سه له ، خته سه لێک گه و  دژواره
 خژوڕێن ڕووبژارێکی زۆر لی عژه کژاک فیژداکاری و خۆبردویی له بات، خه تی، سایه که.  وه بکاته یادی ی چامه ی خامه  به پێنووس

 ی ره بژه بژۆ  جیلژه و ئژه رۆمژانی سژتی خه وێنی هژه کاشژفپور لی عژه. بژوو  پێوه بژه ، ڕێوه بژه  ده سژه دان سژه  بژه فژورات شژنی چه بوو،
 ر گژه کوردستان، درێ ی ن مه ته ئاسمانی. چیان پاڵی دا قه ی ڕۆڵه و ئه رزداری قه ژیان، فیلمی نووسانی سێناریۆ. بوو داهاتوو

 هیدانی شژه ری فتژه ده و گژا باره ، گرتژووه خژووی ریک فژه نمی گژه گوڵه  بژه جوتیار ی کێڵاه ر گه ، بووه  شکه شاگه کانی ستێره ئه  به
 . تۆمارکردوه داهاتوو ی وه نه بۆ کاشفپوری لی عه مێ وو،

 
 ر سژژه له و ئژژه زانیژژاریی و زانسژژت. بژژوو خژژۆی ری ڤژژه ده ریتی نژژه و ژیژژان ماموسژژتای و وتوو پێشژژکه بژژوو، رونژژاکبیر لی عژژه کژژاک
 دائیم بژژه لی عژژه کژژاک. بژژوو و ئژژه گوفتژژاری و فتژژار ڕه هێژژوری و هێمنژژی پاراسژژتنی ی مایژژه ری، وروبژژه ده زانی گژژه هاوڕه ڵاای کۆمژژه
 لێکی گژه و ویسژت ده کژوردی مژافی و ئژه. بچژن وپێ  ره به ندی مه به و ئارام  فره تی اڵیه کۆمه کانی ئاڵوگۆڕه خواستی بوو کی ره گه

 سژژانی که رکی ئژژه  بژژه بکژژا خوێنژژدن و  موتژژااڵ  بژژ  شژژوێنێک ر هژژه  لژژه  دا ده وڵی هژژه  ربۆیژژه هه. بژژوو سژژت به مه ی چژژاوکراوه و وشژژیار
 .هاوڕییانی و ر وروبه ده
 

  پێاژه و ئژه ر هژه. سژازکردبوو ڵاادا کۆمژه نێژو  لژه و ئژه بژۆ بژڕۆای و  متمانه  له پڕ هێزی  به کی یه پێاه لی عه کاک کانی وه کرده
 لی عژژه دیتنژژی چژژاوی دوژمژژن. کژژورد لی گژژه دوژمنژژانی چژژاوی چقڵژژی  کژژرده لی عژژه کژژاک  کژژه بژژوو  تییژژه اڵیه کۆمه و سیاسژژی  رزه بژژه

 ی وکاتژژه ئه ،7551 الوێ ی گژژه ی09 وی شژژه هژژزر، و بیژژر دوژمنژژی. داڕشژژت کژژوردی ی ڕۆڵژژه کوشژژتنی پیمنژژی و بوو نژژه کاشژژفپوری
 ژیژژانی و ریبی غژژه دنیژژا و ره بژژه موسژژافیری ر سژژه  یشژژته گه کژژرد، ده دێمژژوکراتی حیزبژژی دایکبوونی لژژه خۆشژژی مای سژژه کوردسژژتان

 .کرد هیدی شه و دیت نه وا ڕه  پێوه ژاریشی هه
 

  بۆ  که  گرت جێی دا ئیسممی کۆماری ی رنامانه به به و  ئاگاهانه  تیرۆره و ئه ی خانه  له لی عه کاک کردنی هید شه و تیرۆر
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 .یاندن گه نجامی ئه به و دایڕشتن تی مرۆڤایه و ستی ربه سه و ئازادی ی وه جواڵنه کانی رکرده سه
 

  لژه کژورد ی وه جواڵنژه تژۆان  ده باتکاران، خژه گشت و کاشفپور لی عه کاک کردنی هید شه و تیرۆر  به پێیوابوو ئیسممی کۆماری
 و ئژه ت رواڵژه به و  سژته جه  بژه تژوانی نیا تژه و ئه  که  وه له ر به خه ب  رێ، به مان نه و الوازی و ره به کورد تێکۆشانی و بخا پ 

 نێومژان  لژه  سژته جه  بژه لی عژه کژاک  راسژته بزانژ ،  وه ئه ب  ده دوژمن. بستێن  وتن سره نه و وتن رکه سه کاروانی  له  هاوڕێیانه
 ی کژژه له گه ڕزگژژاری ڕێاژژای  بژژه روونژژاکی  میشژژه هه بژژۆ  بڵێسژژه به ڵێکی شژژغه مه و مژژۆم ک وه و ئژژه هژژزری و بیژژر اڵم بژژه  ، ماوه دانژژه
 .خش  به ده
 
 یژاد  لژه ساڵو و نوێنین داده ت حوڕمه و ڕێز ری سه ماندا که له گه ی وتووه سره نه  ره تێکۆشه و ئه کرانی هید شه ساڵیادی مین01  له
 .ین که ده کاشفپور لی عه کاک یی وره گه و ناو و
 

 .ب  پڕشنادار و رز به کوردستان ئازادی ڕێاای هیدانی شه گشت و لی عه کاک هیدبوونی شه ساڵی مین 01 یادی
 

 ٠٢١٢ئاگۆستی ی ١٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
 

-------------------------------------------- 
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 بیست و نۆ ساڵ بە سەر تێرۆری شەهید عەلی کاشف پوور

 
 .ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران ڕا دەرباس دەبێ

 

 
 
 
 
 
 
 ەڵژژژیپەچ یسژژژتەد ەب یەتژژژورک یتژژژاڵو ەل ایژژژقون یشژژژار ە ١٩٩٢ ڵیسژژژا یسژژژتۆئاگ ی١٦ رەسژژژ ەل ١٥ یوەشژژژ یلژژژەع دیهەشژژژ
 . کرا رۆرێت یسممیئ یمارۆک یکانەستیرۆرێت
 
 ەیوەرەد ەل کژووەڵ، بنێژد لەگ رەسژەب رانژداێئ وێژن ەل ەرانۆو ز مڵژو زو رۆرێژت وەئ هژانیج مژووەه یچژاو رەب ەل ڵەسژا  چ
 ،ەکژردووەن ەنەاڵپەچ ەوەکژرد وەل انیباس انۆیخ ییندەوەرژەب رەبەدا ل ڵەسا  چ وەل هانی، و جەیەه انەی ێدا در  یرانێئ

دا  یسژممیئ یمارۆک رەمبەه ەل ۆیە، بوتوونەک یترسەم ەد وانەئ یکانییەندەوەرژەب یچوونک ،ێناکر ڵبووەق انۆیب ستاێو ئ
 .هاتوون ن ەدەو
 
 وەب ییتژژاۆک یدیژژئ ەک ەیەوەئ رانێژژئ ییسژژممیئ یمژژارۆک یمژژی ڕی یزمژژیرۆرێت یانیژژقوربان ڵەیمژژاەبن یو ئژژاوات وایژژه مژژووەه
 .رۆرێت ییقوربان ەوەتێبەتر ن یسەو ک ێندرێبه ەزمیرۆرێت
 
 انیژژرەمبەه ەل میعژژزەت یرەو سژژ ەوەنیژژنێد ریژژبەو رۆرێژژت انیژژقوربان مژژووەو ه وەئ ،یلژژەع دیهەشژژ ڵەیمژژاەبن کەو ەمێئژژ
 .نینێنوەداد
 
 .انۆیخ یسزا ەنەباو  نێدادگا بکر ەانیستیرۆرێت ەوەکرد وەئ یرانەو بک تێب ەرانۆرێت وەب ییتاۆک نیواداریه
 

 رۆرێت ۆب ەن
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 یو ئازاد یئاشت ۆب ەڵ ب
 

 کاشف پوور یلەع دیهەش ڵەیماەبن
 

 ٠٢١٩ی ئاگۆستی ١٥
 

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

 (عەلی کاشفپوور)یادێک لە شەهیدی نەمر کاک 
 
 
 
 
 
 
 

 شۆڕش ئەسەدزادە

 
 ەدان ب ە ێژدر ۆپاشان ب .ەکردوو واوەت ێوەل ییتاەرەس یندنێ، خوبوو  ورم ەیناوچەب رەس پیرانجیک یگوند یبوو کیداەل
 ینکژوورۆک ردووەه ەل یشژدارەپاشژان ب٢یتیەنژدووێخو ەشژار مەل رەه ەرگرتووەو یمڵۆپید تاەه(  ورم) یشار ەتۆچ ندنۆێخ
( یاسژژیس یحقژژوق و علژژوم) یشژژەب ەلتژژاران  یشژژاایدان ەل نجامەرئەسژژ ٢کژژاتەد جژژوداەب( و تژژاران زێژژورەت) یشژژااکانیدان
 ەچاالکژان یکیەشژدارەب یلەکاک ع ١٣٥١ ڵیسا ەل رانێئ یالنەگ یرەرتاسەس یکانەشاندانیپۆخ ەل .ەکراو ڵبوەق وەراویرگەو
 یئژژازاد رۆز یکەیەنجەشژژکەئژژازارو ئ یو دوا نەکەد یریسژژتاەجژژار د نینژژدەچ ینشژژاهەشاه یسژژاواک یکژژانەاویپ ۆیەبژژ .کژژاتەد
 یحزبژژ یئاشژژکرا یبژژاتەخ یو ئاشژژکرابوون یتیەپاشژژا یمژژیژڕ یوخژژانڕ یدوا .ەبژژوو دایژژرێدەچاو رێژژژەل ەشژژیمەه مەاڵب .نەکەد
 ەیرنژامەب ەل ەیکەلەگ یزگژارڕو  ۆیخژ یبژاتەخو   شۆپەد یتیەرگاەشمێپ یزۆریپ یرگەب ١٣٥٢ - ١٣٥١ ڵیسا ەل موکراتید

  ورمژ یشژار یرەوروبەکوردسژتان و د یشژومال ەینژاوچەل ەناسژانەوچژان و مانژدوو ن  بژ ۆیەب ٢ەوەتێنیبەدا د موکراتید یحزب
و  یزۆسژڵد رەبەل یلژەکژاک ع .رایژگ هابژادەم ەل ەحژزب ک ی١ ەینارۆکژەل .ڵ ماەدەڵژه یئژازاد ۆبژ باتەخ ەل تەمیه ۆڵیق
حژزب  ینژدەناو ەیتیمۆکژ یاژرێج کژووەو .کوردسژتان یشژومال ەیناوچ یکەڵخ ناوەل یستیوەشۆخ یوەپت ەیو بناغ انڕسوەڵه
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 یلژەکژاک ع یرکەو ئ ێردرێب ەدەڵحزب ه یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ کووەوحزب  ی٥ ەینارۆک ەلژژژژ هاەروەه .ەردراوێب ەڵه
 کێژمانا رەه یلژەکاک ع مەاڵب( ەرانسەف) یتاڵو ەرنێنەد یلەع دیهەش ینیزا ی١٩٢١ ڵیساەحزب ل ٢ بەقورس و قورستر د

 یانیژژ مژووەه ەب ەوەمۆڕکوردستان ناگ یژڕۆ کیە  کووتەید ەکوردستان، ک ۆب ەوەتەڕێگەو د ەوەتێد راێو خ  نێد وامەد ێوەل
  .ۆیخ یشانۆکێو ت باتەخ ینێشو ۆب ەویەاەڕگ وەوەهات ۆیەب .روپاەئ
 
مانژدوو  داوەد ڵژیوەه اتریژز جژارانەکژردوو ل ەحژزب مەل یوانیپشژت یلژەکژاک ع داێڕشژاۆڕش یتژیەراەبڕێ یستێوەڵه یکات ەل
 ەک ەردراوێسژژپەئ  پژژ یشژژووێپ یکژژار مژژانەه سژژانید رداێشژژاۆڕش یتژژیەراەبڕێ ەل .داەد نجژژامەئ یحزبژژ یکژژانەکار ەناسژژانەن
و  ڕیربژەد ەسژتێوەڵه مەل انۆیژخ یوانیپشژت ەکەنژاوچ یکژەڵخ ۆیەبژ .کوردسژتان یشژومال یکژانەناوچ ەبکات ل یتیەرپرساەب
 یپژاک نێژو داو ستەو د ۆییاستاڕو  ییدایانفیو گ یفادارەو ەڵگەل درابووێگر داەناوچ یکەڵخ ناوەل یلەکاک ع یستیوەشۆخ

   .بووەه ێیپ انیواوەت ەڕیباو کەڵخ یلەکاک ع
 
 ەب  بچژ ەک رنێژنەد رۆزەب یلژەکژاک عحژزب  . ێپژ ەهاتبوو ەیکڵەماەبن ۆب ەک کێروگرفتیگ ۆیهەب ینیزا ی ١٩٩٢ ڵیساەل
 داییژتاۆکەل مەاڵب ێڵژ بێجەب یحزبژ یکژانەناکژات کار ڵیبژوەق یلژەکژاک ع مەاڵب .اباژاتڕ یکڵەمژاەبن ەیگرفتژان وەئ یزعەو
 - ١٥ یوەشژ ەل رۆز یکەیەپژاش مژاو.بکژات رەسژەچار ەگرفتان وەئ کەیەماو واتڕب ەک نەکەدێپ یتەناعەحزب ق یتیەراەبڕێ
 نیریناشژ رۆز یکەیەوێشژەو ب کەچ یرۆزەو ب نێژددا  سیلۆپژ یباسژیل ەل سەک ٣( اتینۆک) قۆنیه یشارەل ینیزا ی١٩٩٢ - ٢
 دیهەشژژ یرمژژەت کەیەپژژاش مژژاو .نەبەیژژد انۆیژژخ ەڵگەل رۆز یکیەتەحژژورم  و بژژ دانێژژلەدا ب ەیکڵەژن و منژژدا یچژژاو  ێپژژەل
 یکژژراو دیهەشژژ ەنژژدانڕد رۆز یکەیەوێشژژەو ب یسژژتراوەب سژژتەد ەب( ئانکژژارا - اتیژژنۆک) قۆنیژژه وانێژژن ەیرجادەسژژ ڵە یلژژەع
 ەیلڵژژحژژزب ا یهاوکژژارەب ەداو نجژژامەئ انەیژژونەزێق ەتژژاوان مەئ رانێژژئ یمژژیژڕ یکانەسژژتیرۆریت ەک ووتەرکەد .ەوەتێنژژریبەد

   .حزب بوو یناورند ەیتیمۆک یندامەئ رەه یبوون دیهەش تاەه یلەع دیهەش ەارید .ایتورک
 
 .کوردستان یەیدایانفیگ روەشۆکێت ەرەبڕێ مەئ یپاک یحڕۆ ەل واڵس زارانەه
 

  .کوردو کوردستان ینانیدوژمنان و خائ ۆب ۆڕیرشەو س مردن
 .دوژمنان ۆب  یشڕەووڕ وەکورد یلەگ ۆب رەه ووتنەرکەس
  

----------------------------------- 
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 گرامی باد ياد رفيق و دوست شهيدم کاک علی کاشفپور

 
 
 
 
 
 
 

 نادعلی کهريز

 
در داخژ  و  یايژران از حيژت تژرور مخالفژان سياسژ یاسژمم یپوشيده نيست کژه در تژاري  معا ژر جهژان رژيژم جمهژور یکس بر

 یاسژمم یجمهژور یمژزدوران جنايتکژار و جانيژان سژياه دل رژيژم تروريسژت 7551آگوست  79. استخارج نمونه منحصر به فرد 
جژمدان . خژود افزودنژد یبر اعمال شنيع و غيرانسان ینناين ديار برگکاشفپور را در ترکيه ترور کرند و  یاين بار کاک عل

از فرزندان قهرمان اين خلژق  یضربه بزرگ بر حزب دمکرات ايران و خلق کرد اين بار يک با اين یاسمم یخودفروخته جمهور
خلژق  یرا در خدمت رهژاي ان و مدرن بود و تمام خمقيت و تو یرا مورد هدف قرار دادند که نمونه راستين يک انسان انقمب

 .خوي  قرار داد
 
و شريف از قب  و بعژد  یوص نق  و تاثيرات اين انسان انقمبکاشفپور از تولد تا شهادت و بخص یکاک عل یشرح زندگ در

 یمختلف توسط رفقا و دوسژتان حزبژ یو به زبانها یزياد یشمال آن نوشته ها الخصوصیدر کردستان و عل 7591از انقمب 
به آن رسژيد، در  یميخواهم به عنوان يک دوست که در مناسبات سياس مامن ا. به رشته تحرير در آمده است یو یو غير حزب

ميدانسژتم و ميژدانم و  ژد البتژه کژه او در ايژن رابطژه نمونژه کامژ   یچرا که من خود را دوسژت و. بنويسم یيادبود کاک عل
ده شصت ايژران را کژه در شژرايط سژخت  یبيشمار سالها یهرگز فراموش نخواهم کرد آن روزها و شبها. و  ميميت بود یدوست

ايژران،  یاسمم یجنايتکار و سرکوبار رژيم جمهور یو فارق از نيروها یردستان، اما در آزاددر ک یو نظام یمحا ره اقتصاد
و تمژژام اهژژ  خژژانواده  یگژژرم کژژاک علژژ یهژژایاز مهمژژان نواز ،یو  ژژفا و  ژژميميت و یسرشژژار از دوسژژت یدر خانژژه کوچژژک ولژژ

را در مژژورد مسژژاي  و مشژژکمت  یو یيمريزبينانژژه و  ژژم یآن غژژم خواريهژژا و همفکريهژژا همچنژژينو . گراميشژژان بهرهمنژژد بژژودم
کژژه بع ژژ  در مقژژر آنژژان  ژژورت  یسياسژژ یبحثهژژا و جژژدلها یدلژژم بژژرا یحتژژ. مژژن در شژژمال و جنژژوب کردسژژتان یروزمژژره شخصژژ

بژا  یو مژن از همژان اول بژه دو جريژان سياسژ یگرچه کاک عل. ميارفتند و نه هميشه به تفاهم ختم ميشدند تن  شده است
بژه  یاسژمم یدر سژختترين شژرايط ممکژن، در حملژه وحشژيانه رژيژم جمهژور یمت اد متعلق بوديم ول مختلف و بع   یديدگاها

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.n-alhadath.com/482624.html&psig=AOvVaw18uXC5xyWfUewHNnSkqzZ4&ust=1599174146582000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCj25DKy-sCFQAAAAAdAAAAABAS
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چژه  ژميمانه و رفقانژژه و . بجژنام یهمژرزم و همسژنار شژوم و دوشژادوش و یکردسژتان، بخژت ايژن را داشژتم کژه بژا کژاک علژ
بژا شژهادت . راس  ميجنايد آن انسژان شژريفشرايط وي ه در سنار و چه شجاعانه و با اعتقاد  آندر  یبرادرانه بود کاک عل

در کژوه  یهژي  راهژ یو جژو یکردستان و شژرايط نامسژاعد جناژ یرا از دست دادم که در سختترين روزها یمن دوست یکاک عل
يژاد . تژازه کژنم چژرا کژه او هژم چنژين ميکژرد یديژدار یدور نبودنژد کژه بژا و یکردستان برايم به انژدازه کژاف یها و دره ها

 .من هميشه ماندگار است یآخرين ديدارمان در قندي  برا
 

 یخا ژ یحال و هژوا یپهلو یاولين سال بعد از سقوط رژيم ديکتاتور. کاشفپور آشنا شدم یاولين بار با کاک عل 7591 سال
در  یقبژ  از انقژمب و عملکژرد رژيژم پهلژو یو فرهناژ یاجتمژاع ،یوقژايع و حژوادس سياسژ. ايران حاکم بژود یسياس یبر ف ا

م اف بر اين ح ور چشماير و پر دامنژه . نس  دست اندر کار زنده بود نهنوز در اذها یو مدن یسياس یسرکوب همه آزاديها
مژککور ايژران  یرناارنژ  بژه ف ژاها یبا نظرگاههژا و تحليلهژا یو فرهنا یاجتماع ،یجريانات بع   تازه شک  گرفته سياس

مثژ  ررفژدار يژا ضژد سژلطنت،  یزيژاد بودنژد و مفژاهيم ینکژات مژورد نژزاد مژدعيان سياسژ. بخشژيده بژود ینظير یب یتکاپو
ررفژدار يژا ضژد  ،یکژارگر ،یچ ، دمکژرات، سوسياليسژت، کمونيسژت، خلقژ ،یراست، ناسيوناليست، مل ،یو ضدانقمب یانقمب

در اين بستر همه جامعه ايران بژه شژدت پژوالريزه شژده و يژا در حژال . انان بوندورد زبان ما جو... و یاتحاد جماهير شورو
و ررفژداران   یتوسژط خمينژ یو غيژر خژود یدر عين حال شديدترين و خونبارترين تقسيم جامعه ايران بژه خژود. شدن بود

 یتژاري  بشژر یرين حکومتهژااز وحشتناکت ی ورت ميارفت که با زور و تزوير و دروغ و افترا در حال تحکيم بخشيدن به يک
بحثهژا و ديالوگهژا و تبژادل نظرهژا  ونژددر اين بسژتر بشژدت بژه ارتعژاش در آمژده ر. اينها ادبيات خود را دارا بودند. بودند

ذکر داليژ  ايژن رونژد مسژلما  یجا. بود یاستثناي یتشابهات امر یجستجو. و تاکيد بر اختمفات یواگراي: عمدا يک سو داشت
کژه ايژن  یت اما همين بس که اين خط کشيها و  ف آراييها در مقابله با ارتجاد در حال شک  گرفتن و آنهاياين نوشته نيس

 یو بژه ربژع آن آغژاز دوسژت یاولژين آشژناي. در اکثر موارد ديار م ر یرا توجيه ميکردند درست و سازنده بود ول يتکارانجنا
 .در اين کنتکست  ورت گرفت 7591کاشفپور تابستان  یمن با کاک عل

 
رژيژم سژابق و خصو ژا ارتجژاد نژوين،  یمقابله بژا بقايژا یدر مسلح کردن مردم برا یسياس یتوجه به اعتقادات و باورها با
در شژمال  یمنطقژه  ژوما یبا مردم و منطقه، با چند تن از دوستان که اکثژر  کژرد و اهژ  منطقژه بودنژد، راهژ یآشناي یبرا

از روايژژف سژژاکن منطقژژه شژژمال کردسژژتان مثژژ  پسژژران  یسژژران بع ژژ لمسژژلح حژژو یبغيژژر از نيروهژژا. يمکردسژژتان ايژژران شژژد
کژژه منژژافع خژژود را در مقابلژژه بژژا رژيژژم جديژژد دنبژژال  یراهرخژژان سژژميتکو کژژه تمايژژ  بژژه رژيژژم جديژژد داشژژتند و سژژنار مامژژد

حزب دمکژرات . ال کردستان ايران نداشتدر آن شرايط ح ور منسجم و سازمانيافته در شم یميکردند، هنوز هي  جريان سياس
ربق ارمعات من يک هسته متشک  از چنژد نفژر از روشژنفکران و پيشژروان منطقژه . کردستان هم از اين قاعده مستثنا نبود

بژا  یمژن آشژناي یاز ايژن منظژر بژرا. بودنژد یحزب یتشکيمت و ارگانها یکاشفپور در حال تدارک و سازمانده یحول کاک عل
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 یعلژ گروه، کژه کژاک یکه به رور همزمان با چند تن از اع ا یوقت. جکاب بود رآن بسيا یو نحوه کار و متدهااين هسته 
کاشژفپور در گژروه و در آن شژرايط منحصژر بژه  یکژاک علژ یکه نقژ  محژور یهم در بين آنها بود، ديدار حا   شد، از آنجاي

. در معاشرت در اين ممقات به شژدت مژورد توجژه مژن قژرار گرفژت یو یو سياس یفرد برايم از پي  روشن بود، تواضع شخص
احتيژاج بژه . اسژتوار بژود" یتهژاجم" "تبليغژات"نژه بژر تواضژع کژه بژر  یفعالين سياس یبه خصوص در آن شرايط نارش عموم

اسژتوار  خژود یو حزبژ یبژه عقايژد سياسژ یو یبژر ارمينژان و اعتقژاد قژو ینبود که در يابم اين تواضع کاک عل یزمان زياد
و  یتوضژيح مثبت، یمصلحت انديش الخصوصیدر اين برخورد اول عل. احترام به مخارب است یتنها برا یاست و خويشتن دار
گژر چژه سژخن آن روز حژزب دمکژرات ايژران . کاشفپور در باب مساي  و مع ژمت منطقژه مژرا بژه وجژد آورد یدلسوزانه کاک عل

 یهم به عژدالت اجتمژاع یبيان داشت که اعتقاد عميق یکاک عل یبود ول" ايران یبرا یکردستان و دمکراس یبرا یخودمختار"
و  یمژا در رژول سژالها رابطژه دوسژت یدر تمام ديالوگها یاين اعتقاد را کاک عل. دارد مانودفاد از حقوق زحمتکشان و محرو

د ح ژور در منژارق مختلژف کردسژتان زيا یاين اعتقاد را در حد توان در جريان سالها یبيان داشت و فراتر از اين و یسياس
 .کرد یدر نق  مقام مسلول عمل

 
 یاز نقژاط عطفژ یحزب دمکرات کردسژتان ايژران يکژ یدرون یو کشمکشها 7595و اتفاقات کردستان در تابستان سال  وقايع

 یبه خلق خوي  را نمايانتر کژرد و نقژ  منحصژر بژه فژرد و یو یکاشفپور و وفادار یبود که شخصيت مبارز و دلسوز کاک عل
کژه بژه سرنوشژت جنژب  خلژق کژرد عمقژه  یمژن کژه همژه آنهژاي احترامرا در منطقه شمال کردستان برجسته کرد که نه تنها 

ان کژه در حافظژه دارم، در حژزب دمکژرات کردسژتان ايژر یدر آن سژال، تژا جژائ. داشتند، بشدت برانايخژت یجانبدارانه مثبت
بودنژد و  یاسژمم یمعتقد به عدم مقابلژه بژا يژورش و تعرضژات و تحريکژات رژيژم جمهژور یبلوريان به نوع یحول غن یجناح

بلوريژان از حژزب  یبا خروج چند نفژر حژول غنژ. را مردود ميدانستند یسياس یدفاد از خود خلق کرد در قالب همه سازمانها
امژا مت سژفانه در ايژن . را در مقابله با تعرضات رژيم مستحکم شد یع رهبردموکرات کردستان ايران آن بحران ح  شد و موض

و برادوسژت و انژزل و  یمسژتقر در منژارق  ژوما ینيرو 0کشاک  تمام تشکيمت شمال کردستان حزب دموکرات ايران، شام  
خلژع سژمح  یقژدم بعژد. نژدرا پکيرفت یاسژمم یمنشعبين اعمم کردند و به تبع آن آت  بس با جمهژور یشپيران، خود را حام

بژود کژه راه مبژارزه  یمعژدود افژراد دهکاشفپور جزو و فرمان یکاک عل. معروف شد" آش بتال"بود که اين عم  در آن زمان به 
 یجمهژور یبژه تزويرهژا ورياکاريهژا ینداشتم که کژاک علژ یگر چه من شک. را انتخاب کردند یاسمم یجمهور یها یبا ددمنش

مسژلح حژول فرمانژده هايشژان ايژن راه غلژط و بشژدت خطرنژاک را  یدر شژمال کرسژتان  ژدها نيژرو یواقف بژود، ولژ یاسمم
وپژژوالدين  یاسژژتثناي یکژژه فقژژط از عهژژده انسژژانها یخژژمف جريژژان شژژنا کردنژژد کژژار یمعژژدود مبژژارزين نهژژاانتخژژاب کردنژژد و ت

 .از آنها بود یکاشفپور يک یکاک عل. برميآيد
 



Bîranîna şehîd Elî Kaşifpûr  -  یادێک لە شەهید عەلی کاشف پوور 

 

 

31 
 

ميخژواهم بژه عنژوان  یمطلژع بژودم ولژ یکاشفپور مث  جريان انشعاب و غيره تژا حژدود یکاک عل یحزب یدگاز اکثر مراح  زن
چژرا کژه شژوربختانه در . در مورد جن  حزب دمکرات با کوملژه اشژاره کژنم یخود با کاک عل یخطم کمم به بحثها و گفتاوها

. از دوستان خوب و نازنين من هم بودنژد ین آنها بع از فرزندان خلق کرد از دو ررف کشته شدند که در بي یاين جن  خيل
ميدانسژت و از کشژته شژدن فرزنژدان خلژق ابژراز  یاز دوسژتاران و دلسژوزان خلژق کژرد جنژ  را تحميلژ یهمچژون خيلژ یکاک علژ

 .ديار هيچااه به وقود نپيوندد یباشد که چنين جنا. تاسف ميکرد
 
 باد  یکاشفپور گرام یکاک عل ياد
 

 ٠٢١١ی ئاگۆستی ١٦
 

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

Biranina 27 saliya terorkirina têkoşerê azadiyê, şehîd Elî Kaşifpûr 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roja 16ê Tebaxa îsal, 27 sal bi ser terorkirina têkoşerê azadiyê, şehîd Elî Kaşifpûr re derbas 

dibe ku sala 1990 li bajarê Konya li welatê Tirkiyê bi bêbextî ji aliyê ajan û terorîstên Komara 
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Îslamiya Îranê ve hate şehîd kirin. Di salvegera terorkirina Elî yê me hemûyan de, em dubare 

banga yêkitî û yêkrêziya hemû têkoşerên Kurdistanî dikin û hêvî dikin ku ji bo bi cî anîna hêvî 

û armancên şehîdan, destê xwe bidin hev. 

Rewşa Rojhilata Navîn îro gelik aloz û tevlihev e. Gelê kurd dixwaze piştî sedan sal bindestî û 

belengazî, kuştin, enfal û kîmiyabaranê êdî li ser riya briyardan ji bo diyarî kirina çarenivîsa 

xwe bi pêş ve here. Bi wê hêviyê ku armanc û hêviyên şehîd Elî û hemû şehîdên Kurdistanê û 

malbatên wan, ku dîtina azadiya Kurdistanê ye bi cî bê û di roja rêfrandom a 25ê Îlonê de bi 

dengê ERÊ bingeha serxwebûna Kurdistanê were danîn. 

Em weke malbata şehîd Elî, Elî û hemû şehîdên Kurdistanê û qurbaniyên teror a Komara Îslamî 

bi bîr tînin û li hember mezinahiya şehîdan serê hurmetê ditevînin. Di heman demê de, em 25ê 

Gelawêj, roja damezirandina PDKI û PDK li gelê kurd u hemû pêşmergeyên Kurdistanê pîroz 

dikin. 

Malbata Kaşifî 

August 15, 2017 

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

 
 

  

 

 

25 sal derbaz bun! 

 

    

Fikir, rê û rêbazên Elî wek hindek gotinên dîrokî têne ber guhê me û ti caran nayêne bîrkirin û 

herdem berdevamin. 

Ew gotinên dîrokî bo Elî bibûne mînak: 

Hêvîdarin ku xort û gencên me van gotinan têxin guhê xwe 

Xwendin nebî kes naçe pêş 

Peyda dibin pir derd û êş 

http://www.elikasifpur.com/biranina-27-saliya-terorkirina-tekosere-azadiye-sehid-eli-kasifpur/
http://www.elikasifpur.com/25-sal-derbaz-bun/
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Eger hûn nebin yek, Hûn ê herin yek bi yek 

Eger hûn bibin yek, Dijmin ê herin yek bi yek 

(Cegerxwîn) 

Xuşk û birayên min î qehrxwarî û gelê min î zorlêkirî! 

Êdî dijminahîya hev nekin û pişta xwe bidin hev. Li hember dijminê zordest û zalim derkevin, 

xwe belaş nefiroşin dijmina. Dijminê gelê Kurd pir in, zordest û bê şêfqet in. 

Sembola serkeftina her gel û netewekê hevgirtin û yekbûn e, piştgiriya gel a gişî ye. 

Hetanî hûn hev negirin, hûnê bi ser nekevin. 

Her gelê ku yekîtî û tebayiya wî nebe; ewê hertim di bin destê dijmin de be. 

Hev bigirin û tu carî pişta hev bernedin. 

Şîret û wesiyeta min ewe, ku bila zarokên we bixwînin. Ji ber ku tu tiştê me ji yê gelên din ne 

kêmtir e, bi tenê xwendin. Bixwînin ji bo ku hûn ji karwanê gelan paşve nemînin û her xwendin 

çeka kujek (kuştine) a dijminan e. 

Piştrast bin û bizanin ger tebayî, yekbûn û xwandina we baş be, hûnê pir baş bi ser dijminê 

xwe jî bikevin. Çênabe bi kuştina min û bi kuştina bira û pismamên min çavê we bitirse. Hetanî 

hûn bigihîjin hêvî û meramên xwe; divê hê jî pir kesên din yên mîna me xwe di vê rêyê de gorî 

bikin. 

Piştrast im, piştî me pir kesên din jî her dê bi xapandin û durûtiyê ji holê werin rakirin. 

Piştrast im ku pir kesên din dê piştî me jî bikevin xapandina Eceman de; dê ji me zanatir û 

hêjatir jî bin, lêbelê hêvîdar im kuştina me ji dilsozên gelê Kurd re bibe pend û îbret. 

Kurdistan mala her Kurdekî ye. Her wekî ku di malê de, endamên malê her kî çi karî dizane wî 

dispêrin wî. Îdî mafê tu kesî tune ku hesûdiyê jê bike. Kurdistan jî her ew mal e. Ger we zanî 

ku kesek li vê malê dikare karekî bike, dev jê berdin bila bike. 

(Qazî Mihemed) 

Pîroz be bîranîna şehîd Elî u herwiha 70 salîya hizba wî. 

Zarukên Elî 

16-08 -2015 

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

 

 

 



Bîranîna şehîd Elî Kaşifpûr  -  یادێک لە شەهید عەلی کاشف پوور 

 

 

34 
 

 
Bîranîna şehîd Elî 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bîranîna şehîd Elî 

Roja 16ê tebaxa 2015an de 25 sal li ser terorkirina Elî Kaşifpûr li bajarê Qonya yê li welatê 

Tirkîyê derbaz dibe. Îro welatê me li bar û doxekî gelek nazik û hestîyar de derbaz dibe û li her 

alî we ketîye ber dest dirêjîya terorîst û neyarên demokrasîyê. 

Azadîya gelê me bûye qorbanîyê terorîstên dirinde ku çi sînoran û pîvanê mêrovahîyê 

nasnakin. Gelê Kurd îro li cîyê hemû cihanê li dijî terorê rawestaye û bi qehremanî berxwe 

dide. Hêvî û avatên malbatên şehîdan, yêkrêzîya hemû hêzên Kurdî li her çar parçeyên 

Kurdistanê. Yêkrêzîya partîyên sîyasîyên Kurdistanê yê bibe sebeba rêzdanîn û hurmet ji bo 

hemû qorbanîyên destên terorê û malbatên şehîdan. 

Em carek din wan bûyerên terorîstî yên li ser gelê me şermezar dikin û wek binemala şehîd Elî, 

Elî û hemû şehîdên rêya rizgarîyê bi bîr tînin û peymanê li gel wan nû dikin ku dirêjî derê rê û 

hizir û armancên wan bin. Ew qet namirin û her tim li dilê gel de dijîn. 

Serşorî û neman ji bo dijmin û terorîstan! 

Pîroz be bîranîna salvegera şehîd Elî û hemû şehîdên destê terorê. 

Malbata şehîd Elî Kaşifpûr 

16-08-2015 

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

http://www.elikasifpur.com/biranina-sehid-eli-2015/
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Em babê xwe şehîd Elî Kaşifpûr bi bîr tînin 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîsa salek derbaz bû 

Îro, berî 21 salan me bi nirxtirîn kesê xwe ji dest da. 

Niha û hertim tu ji aliyê gelek kesan we têyî bi bîranîn. 

Tu yê hertim di dilê me de bijî. 

Piştî me û nifşê pê me, nav û dengê te hertim û hergav yê bê gotin û bihîstin. Gotin û kiryarên 

te li gelek kesan teesîr kirîye û çi caran nayîn ji bîr kirin. 

Tu babekî herî dilovan û hevalekî rihsivik û delal, û tu endamekî bi nirxe partîyê bûyî û xwudan 

hizreke azad, û dimokrat, sûsiyalîst, fedayîke miletê xwe bûyî û ev miletê kû bindeste û tê 

bindest kirin. 

Bi hizra me tu bûyî simbula serhildanê û parêzerê mafê xwe, û te xebat kir ji bo aştî û biratiyê. 

Em te çi caran ji bîr nakin. 

Zarokên te, 

16 Tebaxa 2011 

Wij herdenken onze vader Elî Kaşifpûr(Nederlandse versie) 

Er is weer een jaar voorbij.  

Vandaag is het 21 jaar geleden dat we getroffen werden met dit groot verlies. 

Jij wordt nog altijd herdacht door velen. 

Jij zult altijd in ons hart voortleven. 

http://www.elikasifpur.com/em-babe-xwe-sehid-eli-kasifpur-bi-bir-tinin-kuennl/
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Na ons en de generaties die volgen, zal jouw naam nog altijd blijven weerklinken. Jouw 

woorden en daden hebben velen geïnspireerd en zullen nooit worden vergeten. 

Jij was de liefste vader, een dierbare vriend, een gewaardeerd partijlid en vrij denkend man, 

een democraat, een socialist, jij kwam op voor je volk, het volk dat werd onderdrukt en nog 

steeds onderdrukt wordt. 

Voor ons ben jij het symbool geworden van verzet, van het opkomen voor je rechten en voor 

het streven naar vrede en broederschap. 

Jouw kinderen, 

16 augustus 2011 

We remember our father Elî Kaşifpûr (English version) 

Another year has passed.  

Today is 21 years since we were hit with this great loss. 

You are still remembered by many.  

You will live forever in our hearts. 

After us and the generations that follow, your name will always be remembered. Your words 

and deeds have inspired many and will never be forgotten. You were the sweetest father, a 

dear friend, a valued member of the party and free-thinking man, a democrat, a socialist, you 

stood up for your people, the people who were oppressed. 

 

To us you are the symbol of resistance, of standing up for your rights and the pursuit of peace 

and brotherhood. 

Your Children, 

16 August 2011 

------------------------------------------------------------------ ---
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Bîranîna şehîd Elî 24 
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Şehîdê Elî û karim Kaşifpûr 

 

  

Roja 16ê Augusta 2014dan 24 sal li ser terorkirina Elî Kaşifpûr li bajarê 

Konya yê li welatê Turkîye bi destên terorîstên kirêgirtîyê komara îslamî 

bihorîn. 

Elî kadirekî jêhatî û pêşmergeyekî qehremanê partîya demokrat bû ku rêjîma 

îslamî û kirêgirtîyê wê her dem li benda navbirina Elî bûn. 

Rêjîma terorîstperwer karî li alîyê fîzîkî Elî ji gel, heval, hevr û 

malbata wî bistîne lê belê qet nekarî hizir û raman û rêbaza Elî ku azadî û 

serbestî bû, ji nav bibin. Dîyare terora Elî xusarekî mezin bu ji bo gel û 

hizba wî, lê malbat û hewbîrê Elî serbilindin bi armanc û rêbaza wî. 

Her wek em dibînin rêjîma kewneperesta îslamî bi sedan kesên din yê ku ji 

bo azadî û demokrasîyê dixebitin bi fêl û fend teror kirine, ku yêk ji wan 

rêberê mezin Dr. Ebdulrehman Qasimlo bû ku li ser maseya dan û standin ji 

bo çareserîya meseleya kurd hat teror kirin. 

Em carek din wan bûyerên terorîstî li ser gelê kurd şermezar dikin û wek 

binemala şehîd Elî, Elî û hemû şehîdên terorê û rêya rizgarîya bi bîr tînin 

û peymanê li gel wan nû dikin ku dirêjederê rê û hizr û armanê wan bin. Ew 

qet namirin û her tim li dilê gel de dijîn. 

http://www.elikasifpur.com/biranina-sehid-eli-2/
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Ji bo rêz anîn di wê rojê û hemû zehmetên şehîd Elî û malbata şehid Elî 

pirtûka ku li ser jîyan û terora wî hatîye nivîsandin bi rêya dîgîtal li 

ser malpera şehîd Elî danîye ku dost û hewalên wî bikarin wê pirtûkê 

bibînin û bixwînin. 

Serşorî û neman ji bo terorîstan. 

Şehîdê me rûmetê me ne. 

Malbata şehîd Elî. 

16 Augusta 2014 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îro salroja teror kirina şehîd Elî ye . 

Kekê Elî di rêya milet û welatê xwe da tekoşîn kir û ji aliyê neyarên xwe we hat şehîd kirin. 

Lê belê bila dijmin û kirê girtiyên wê bizanin ku doza miletê me yê berdewam be. 

Îro salroja Elî ye duh ya Dr. Qasimlo û subê mirina Senar û du subê şehîdin dienê. 

Hemû rojên salê salroja bi dehan şehîdin me ye wekî Kerem, Bapîr, Mela Xalid, Mela Dawud, 

Xurşîd û Xurşîd, Ebadîn, Kemal, Ewdilezîz, Serbaz û hevalên wan yê şerê gundê Heseniyê û yên 

din. 

http://www.elikasifpur.com/ji-bo-salroja-eli/
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Ka Cimşîd ka Medenî ka mam Emer ka Mizefer ka Tahir ka mela Riza û Çeto, ka mam Rostem 

ka Behram, ka Yarmemed, ka ka, ka bi sieta û rojan û bi mehan ka û kanin xilas nabin. 

Em bi wan serbilindin û wan ji bîr naken di dawiyê da hêvidarim ku me jî wekî hemû miletên 

din roja şehîdin xwe hebe û wê rojê bihevre bibîr bînin. 

Bi hêviya wê rojê 

Mizefer Begzade 

28’ê mîn salwegera bîranîna şehîd Elî Kaşifpûr 

 

August 15, 2018 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 sal bi ser terorkirina têkoşerê azadîyê, şehîd Elî Kaşifpûr de derbas dibe. Şehîd Elî ji sala 

1990 li bajarê Konya li welatê Tirkiyê bi bêbextî ji alîyê ajan û terorîstên Komara Îslamiya 

Îranê ve hate şehîd kirin.  

Malbata şehîd Elî, Elî û hemû şehîdên Kurdistanê û qurbanîyên terorê bi bîr tînin û hemû 

kiryarên terorîstî mehkûm dikin. Bi wê hivîyê kû li duwarojekî nêzûkda hemû terorist li hember 

kiryarên xwe yên qirêj bên dadgeh kirin û bigîjin cezayê xwe. 

25’ê Gelawêj, roja damezirandina PDKI û PDK li gelê Kurd û hemû pêşmergeyên Kurdistanê 

pîroz dikin. 

http://www.elikasifpur.com/28e-min-salwegera-biranina-sehid-eli-kasifpur/
http://www.elikasifpur.com/28e-min-salwegera-biranina-sehid-eli-kasifpur/
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Rêz û hurmet bo malbatên serbilind yên şehîdan 

Malbata Kaşifî 

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

30emin salwegera terora şehîd Elî 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 sal berê îro, şeva 15ê li ser 16ê Tebaxê, li bajarê Konyayê li welatê Tirkiyê, şehîd Elî bi 

destên terorîstên Komara Îslamî hat teror kirin. 

Bê guman em bawerin ko ev hemû teror u xwûna bi neheq hatî rijandin, yê rojekê wek agirekî 

dijwar yê pêsîra wan terorist û qatilan bigire. 

Mixabin 30 salîya terora şehîd Elî bi sebeba coronayê wek pêwîst bo nehat girtin. 

Bi hivîya nemana û çareseriya wê virûsa malwêranker li hemû cihanê. 

Em wek binemala şehîd Elî, Elî û hemû qurbanîyên terorê bi bîr tînin û bejna xwe li ber wan 

ditewînin. 

Silav û rêz bo binemalên şehîdên terorê û rêya rizgarîya welat. 

Silav li 25ê Gelavêjê û hemû Pêşmergên qehreman.  

Malbata şehîd Elî Kaşifpûr 

15-08-2020 

 

http://www.elikasifpur.com/30emin-salwegera-terora-sehid-eli/
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Sipasname 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Piştî belav bûna bîranîna 29'emîn salvegera terora şehîd Elî gelek peyamên hevderdî û sersaxi 

bi awayên cûrbecûr, wek têlefonê, e-mail,nivîsîn li ser malperan, Facebook, we her weha 

serdana mala şehîd Elî, ji alî yên şexsîyetên sîasî, heval, kes û kar, xizm û tanişan li hundur û 

derveyî welat, bi me gihîştin. 

 

emgnasiya wî bi şehîdên rêya rizgarîya gel xem u keserên malbatê sivik kirin  

 

Bi wê monasibetê sipasîya we dikin, destê we xwaş mala we ava  

 

Rêz û hurmet bo we hemû ezîzan  

 

Rêk û rêbaza şehîdan her tim yê aramanca me be  

 

Malbata Kaşifpûr 

 

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

 
 سوپاسنامە

 
و  یردەهژژاود یامەیژژپ کەڵێژژمۆ، ککاشژژف پژژوور یلژژەع باتکژژارەخ یرۆرێژژت ڵیسژژا نیمژژیە٠٩ ییرەوەادیژژ ەیوەوبژژووناڵب یدوا
  یژژمایو ئ نۆفژژەلەت: کەو یرۆراوجژژۆج ەیوێشژژ ە، برانێژژئ ییسژژممیئ یمژژارۆک یزمژژیرۆرێت یسژژتەد ەیدیهەشژژ وەل ەوەادکردنیژژ
و  ەڕپڵمژا ەل نژتێمۆو ک تەبژاب ینینووسژ ەب یلژەع دیهەش یستانۆو د باتانەهاوخ ەل کیە رۆز هاەروەه. ستمانەد ەشتنەیگ
 یانڕێیژو هاو یاکڤ، جیاسیس ییتیەساەک رۆدا ز  یمانکاتەه ەو ل ەویەناێه ریبەو انەیدیهەش وەدا ئ کانییەتیەەاڵمۆکۆڕەت
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کژژرد و  انەیژژمێئ ڵەیمژژاەبن یردانەسژژ تاڵو ۆیو نژژاوخ ەوەرەد ەل اوانمانیو کژژار و خژژزم و ناسژژ سە، کیلژژەع دیهەشژژ ینژژیرێد
 .نیکرد لەگەل انیردەهاود

 
 یبژوون دیهەشژ ڵیسژا ٠٩ یقورس یمە، خلەگ ییزگارڕ ڕێی یکێدیهەش ۆب کیەفاەو کەو ەوێئ ییەیردەو هاود یگدارەمەئ وەئ
 ڵد ەب ڕپ ێوەمانەدا د ییەندەوەیپ مەل ۆیەب. کرد یرزەربەس ەب ستمانەو ه ەوەکرد مەک مانەکڵەماەبن یشان رەس ەل یلەع

و  نەیژکژورد بک یلژەگ ییزگژارڕ ڕێژی یدانیهەشژ مژووەو ه یلەع دیهەش تەسبین ەب تانیفادارەو و ەییوەتەن یستەه یسوپاس
 .نیب شدارەدا ب کانتانییەو شاد یشۆخ ەل ەمێئ ەک ەیوەئ یوایهەئاوا و ب تانڵما ش،ۆخ ستتانەد: نڵێیب
 

 زانیئاز ەوێئ یمووەه ۆب تمانەو حورم زڕێ لەگەل
 

 بنەد ەمێئ ەییشیمەه یبازڕێئامان  و  دانیهەش یبازڕێو  ڕیی
 

 کاشف پوور ڵەیماەبن
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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 ئالبۆمی وێنەکان بەشێک لە
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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی

 
 ی زایینی٠٢٠٢سێپتەمبەری = ی کوردی ٠٢٠٢خەرمانانی 

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

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

--------- 


