
 

 یادێک لە شەهید عەیل کاشف پوور

و کراوە لە سایتی پێشمەرگەکان
ا

 بڵ

 . ئازاد کرد و  خۆی فیدای کوردستانێیک سەربەخۆ  شەهید عەیل گیان  

ی  
 پێشەکیی وەرگێ 

ا ،خوێنەرانی  ژ ی
 هێ 

 ، کوردستان وکاشف پوور و هەموو شەهیدانی کورد   ڕێبوارانی ڕێگای شەهید عەیل 

  کراتمهاوڕێیان و هاوخەباتانی دێمو 

ەوەرنی هەمووی ئێمە هاونەسڵەکانی ئەوەی لە بەردەستتان دای ە دڵۆپێک لە دەریایەک خەبات و بێی

ی ڕزگارنی نەتەوەکەی بەخشژ 
 .تێکۆشەرێکە، کە خەبانی کرد، ڕەنجی کێشا، نرخی دا و سەرەنجام گیانی بە ڕن 

 ئەگەر قەرار نی   لە سەر ژیان و خەبات و دوا چارەنوویس کاک عەیل کاشف پوور بنوورسێ، ئەوە کاری کەسانی 

پسپۆر ، خاوەن قەڵەم و لە هەمان کات دا  پێویستیی بە هیندێك بەڵگە و دیکۆمێنت هەیە  کە مەگەر لە 



ب دا دەستکەوێ  ی ەوەری و . ئارشیوی حێی وبۆچوونی ژمارەیەیک کەم لە هاوڕێیانی کاک عەیل و ڕا ئەوەی هەیە بێی

ی ئەم کتێبە بچووکە دا کۆکراوەتەوە وەک وە لەبنەماڵەکەیەنی کە 
کەسایەنی و خەبانی    فایەک بۆ  گەورەنی تون 

 .راوەرمانجیی سەروو و بە پییی التییی ئامادەککاک عەیل  و بە زاراوەی ک

ان لە زارواەیەک بۆ زاراوەیەیک تر و دەگمەن زمانانەزمانی کوردی لە مومکینە ی
ی جیهان نی  کە پێویستیی بە وەرگێ 

کەر . هەیە انی کوردستان بۆ ئەم میللەتە غەدرلێکراوە دروستیان  هەڵبەت ئەوەش قەدەرێکە و دوژمنان و داگێی

 . کردووە

م، نە لی ی  ی
نە بە خۆم دەدەم    ئەو مەیدانەم هەیەئاسیی دەزانم، نە خوێندەوارنی  من نە وەرگێ  ی و نە ئەو ئێی

مە سەر زمان، یان زاراوەیەک کە و نو  ی
ئەوەی کە هانی . تا ئاستێک بە سەریدا زاڵمرساوی هیچ کەسێک وەرگێ 

ی  واریەبەو خوێنددام 
ی وەرگێ  بیستبووم کتێبێک لە الیەن : کتێبە ئەوەبوو کەئەم   انی یە هەژارەمەوە بکەومە بێی

م 
ا
یکەکانییەوە لە سەر ژیان و خەبانی ئەو نوورساوە ، بەڵ ی بنەماڵەی شەهید عەیل و چەند کەس لە هاوڕێ نێی

 
ا

  ٨١٠٢ئەو کتێبەم نەدیتبوو تا ئەوەی کە هاوییی ساڵ
ا
نی هۆلەندمان کرد و چەند ڕژژێک میوانی  سەردانێیک وڵ

انی  شەکاک کەریم کاشف پوور برای  شەه ی ی
بووین و کاک  و مناڵەکانیان  هید عەیلید عەیل و فاتمە خانیم خێ 

ی مە  سەر  هەر لەوێ بڕیارم دا . کەریم کتێبێیک بە دیاری پێدام
  زاراوەی کرمانجیی خواروو ئەگەر بتوانم وەریگێ 

 ئەحزانی سیاسیی ، زژرینەی  کە زژرینەی حەشیمەنی 
نی کوردستان پێک دێیی  و  تەنانەت ئەدەبیانی

ا
ڕژژهەڵ

انی ئەو بەشە لە کوردستانە ان و شاعێی  .نووسەران ، ڕژشنبێی

 ڕابردوودا هەرکات دەرفەتم بوونی  لە ماوەی یەک سا
ا

ایە کاتم بە و تەنانەت ئەگەر کاتم بۆ یەک ڕستەش هەبو ڵ

ژ نەدا ی
اوە وە و ئەو یەک ڕستەیەفێ  ی

تا بۆ ساڵڕژژی شەهید کرانی کاک عەیل بیدەمە خزمەت م وەردەگێ 

 . بنەماڵەکەی

ژری کاک عەیل ٨ئەوە تەواو بووم و جارێ  ی
 .ڕژژ ماوە بۆ ساڵرژژی تێ 

 :دەمەوێ پێداگری لە سەر ئەوە بکەم کە

رمانجیی شێکم نەکردووە و بە ئەمانەتەوە وەک خۆی گۆڕیومە بە زاراوەی کدەستکارنی ناوەڕژیک هیچ بە

ب نوورسابن و  . خواروو ی  حێی
ەوەرییەکان بە پی ی دژخی ئەوکانی تەنانەت ئەگەر لە هیندێک شوێن نوورساوە و بێی

ابێتنەوە و بە دڵیشم نەبووبن ی
ین دەستکاری بکەم( کە نەبوون)گێ  نم بە خۆم نەداوە بچووکێی ی  .ئێی



ان دا)من نەهاتووم وشە بە وشە  ی
ی مەوە، بەڵكوو  ( کە بەنەزەرم زژر هەڵەیە لە وەرگێ 

نوورساوەکە وەریگێ 

اوەتەوە ی
 .ناوەڕژیک پاراگراف ، یان ڕستەکانم بە نی  کەم و زیاد وەرگێ 

ا ی
 ئاگاداری و هەبووە لە سەر دا .... و وەکاننەلە چەند جێگایەک کە هەڵەی ڕێکەوت و ناو و تەنانەت گێ 

ی 
ێبەیە و لە ر و نووسەرەکانی ئەو کتکاک عەبدوال حیجاب کە یەکێک لە ئامادەکا  خاوەن نەزەر پێشنیاری هاوڕن 

ی دا  هەمانکاتیش دا دژست و هاوڕێیەیک  ییک کاک عەیل و شارەزایە لە نووسیی ی . لە جێگا داناوە  ڕاستییەکەیم ،نێی

ب لە شوبا ٤کۆنگرەی : بۆ نموونە کە نورساوە ی کە   ٠١٢١نی بااوە، من کردوومە شو گێی   ٠١٩١نی ی حێی

ی ئاگری لە شیمایل کوردستان  کراوە و ساڵەکەی و ، یان بایس هیندێك لدروستیەکەیەنی  ی ی
خاسییەکانی هێ  ی

ە مێ 

 .جێگاکەی هەڵە بووە و ڕاستم کردوونەتەوە

ی شەهیلە کۆتانی دا سەری ڕێ
ومافەم هەیە بڵێم د کاک عەیل دادەنوێنم کە منیش ئەز و تەعزیم بۆ هاوڕن 

بم نایس . فەرماندەری بوو بەرپرس و  یەکێک لە قوتابیانی ئەو قوتابخانەیەم کە کاک عەیل مامۆستا  و ی  و کە حێی

بە  دواتر  ی نی کاک عەیل لە ناوە هەرە ئاشناکان  و جی ی متمانە بوو تا منیش بتوانم ڕیزی ئەو حێی
ی بووم بە حێی

ێرم بۆ خەبات ژ کەسایەتیی کاک عەیل دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتانی  وبەت ناسیاری من لەگەل ناو هەڵ. هەڵێی

ب لە سا ی  ئاشکرای حێی
 خەبانی

ا
ب لەوکاتیەوە تا بە  ٠١٩١ڵ ی  حێی

ونی بنەماڵەنی ئیمە لەگەل کار  وخەبانی
ا
و تێکەڵ

 .ئەمڕژ

انەکە دا هەیە ، چوونیک  ی
هیوادارم ئەمانەتتدارێیک باش بووبم و نی  گومان هەڵە و کەم و کۆڕیش لە وەرگێ 

انمە و سیفر ئەزموونم هەیە ی
 .یەکەم کاری وەرگێ 

 

 ماڵئاوا

ی کر . کاووس عەزیزی ر
 مانجیر سەروو بۆ کرمانجیر خواروووەرگێ 

 دانمارک. ٣١/٨/٩١٣٢

********** 

 



 پێشەیک

ا ژ ی
 !خوێنەرانی هێ 

( کاشفی )پوور ئەم کتێبە یادکردنەوەیە، تەنیا بۆ ڕێزگرتن لە زەحمەت و تێکۆشانی شەهید عەیل کاشف

ی .ئامادەکراوە بەر ئەوەی هەل و لە. لەم کتێبەدا، تەنیا لە سەر بەشێک لە کارو تێکۆشانی گشیی ڕادەوەستیی

ن مان ن   نادەن تا باس لە هەموو شتێک  و هەموو  
ی مەرخی ئەمڕژی تێکۆشان و دژخی  کوردستان ، ئێی

وو بنوورسێن. کێشەکان بکەین و بێنینەوە سەر کاغەز ژ ی
 گونجاو دا ،  دەنی  ئەو کێشانە وەک مێ 

شەهید . لە کانی

نەوەی وەک بێی 
ا
ەوەری دەستنووس کردووە و بە خۆیسژ یەوە عەیل ڕژژانە هەموو ئەو کێشە گرینگانەی جۆڵ

ەوەریانە ماون و هیوادارین کە بە هاتنەکایەی هەل ومەرجێیک  گونجاوی  زژربەی  ئەو دەستنووس و بێی

و 
ا
ی کتێبێک دا بڵ

نەوە لە تون 
ا
ەوەریانە ، بەڵکوو هەموو ڕووداوە گرینگەکانی جۆڵ داهاتوو دا ، نە تەنیا ئەو بێی

 .  بکەینەوە

ی ولە کۆتاییدا  لە نیهایەت دا ئامادەکردنی چاپ  ، سوپاس بۆ کاک ڕژژان کە ئەریک تایپ ، پیداچوونەوە و داڕشیی

وکردنەوەی گرتە ئەستۆی خۆی
ا
 و باتەنی دەکەین کە کتێبەکەیان بە . و بڵ

هەروەها سوپاس بۆ چاپخانەی خانی

انی فاریس بۆ سەر زمانی  سوپاس بۆ کاک خورسەو عەبدوالیه  و کاک موزەفەر بێگزادە لە و . چاپ گەیاندن ی
ەرگێ 

 .کوردی و هەروەها گۆڕییی ڕێنوویس سۆرانی بە پییی ئارایم بۆ سەر پییی التییی کە زەحمەتێیک زژریان کێشاوە

ژ نەخ   و لەگەل هەموو گەیل زوڵملێکراومان ، بنەماڵەی  ی 
هیوادارین کە خوێیی ئەو هەموو شەهیدانە بە فێ 

 .سەربەخۆنی ، ئازادی، ئاشیی و دێمۆکرایس بۆ کوردستان: نی شەهیدان  بگەین بە ئاواتە دێرینەکا

 پوور بنەماڵەی شەهید عەیل کاشف

 ی زائییی ٠١١٩ئاداری 

***** 



 

 شەهید عەیل: وێنە



 عەیل کاشف
ی
وڕای هاوڕێیان  پوور بەشی یەکەم  بێر

 نامەی عەیل 

ان و (کاشفی )پوور عەیل کاشف ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ئەندایم  ئەندایم پێشووی کۆمیتەی ناوەندنی حێی

ی  ، لە نیوەشەوی .کۆمیتەی ناوەندنی حدکا
 تەبعیدنی خۆی  ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠١ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

ا
لە ماڵ

تەیان لەبەر بووە و بە 
ا
لە شاری قونیای تورکیە بەهۆی چەند کەسێک کە جل و بەرگ و نیشانی پۆلیش ئەو وڵ

 و ڕژژی دوانی پۆلیس تەریم لە بیانووی ئەوەی کە پۆلیس چەند پرسیارێیک لە عەیل هەیە ، دەڕفێ
ی یی

اوی لە قەراغ ڕێگای قونیا یل عەیل کە شوێیی چەند گولەی بەجەستەوە دیارە و بەدەست بەسێی
ا
 -خوێنداشەڵ

 .ئانکارا دەدژزنەوە 

  عەیل کاشف
ا

انجوغ سەربە شاری ئۆرمیە چاوی بە دونیا هەڵێناوە و دواتر  ٠١١٩پوور لە ساڵ لە ئاوانی پێی

ساونەتەوە  بنەماڵەکەیان لە ی گێی ی و ناوەندی و . گوندی هۆوەسیی  سەرەتانی لە ئاوانی هۆوەسیی
عەیل  خوێندنی

ی دیکەی  جوونەتە  شاری ئۆرمیە و لەوێ تەواو کردووە 
پاش تەواو کردنی . دواناوەندیش  وێڕای چەند هاوڕن 

اوە و بۆ درێژەی خوێندنەکەی ساڵێک لە زانکۆ  ی ناوبراو لە بەیسژ  ئەو قۆناغانە لە زانکۆی تەورێز وەرگێی

کۆمەڵنایس دەریس خوێندووە و دواتر لە کۆنکووری سەرانسەری بەشداری کردووە و ئەوجار لە  زانکۆی تاران 

اوە " حقوق سیایس"لە بەیسژ   .وەرگێی

 
ا

ان بە دژی ڕێژییم   ٠١٩٢ساڵ ی
 چوارەیم زانکۆ بوو ، شەپۆلەکانی شۆڕیسژ گەالنی ئێ 

ا
کە عەیل خوێندکاری ساڵ

تیان پێکردووە وئەوکات عەلیش تێکەڵ بەو شەپۆالنەی شۆڕیسژ سەرانسەری بەدژی ئەو ڕێژیمە  پاشایەنی دەس

اوانی ڕێژیمەوە بە تۆمەنی  دەکەوێتە " مارکسیسیی و ئیسالیم"دەنی  کەلە ئاکام دا چەندین جار لە الیەن بەکرێگێی

 .ئەزیەتەوە ژێر تەعقیب و ئازار  و

یسژ کۆنەپەرەستا ی
ن و هەلپەرەستان  بەتایبەنی ئەوانەی کۆنەدەرەبەگ بوون بووە بە ڕووخانی ڕێژییم شا هێ 

 زەحمەتکێشان و جووتیاران هۆشیارکردنەوەی ئەو خەڵکە و 
ی
هۆی ئەوەی کە عەلیش بۆ  پاراستیی ماف

ان بوو ی
ئەو بە دامەزراندنی  . ڕاپەڕاندنی کار و ئەرکیان ڕووی کردە زێدی خۆی کە باکووری کوردستانی ئێ 

 و کتێبخانەیەک لە گ
ا

ی دەسیی کردووە بە خەبات ودواتر ژمارەیەک لە هاوڕێیانی  دەورانی مناڵ وندی هۆوەسیی

ی )خوێندکارنی خۆی و الوانی گوندەکەی   گوروون  خەباتکاری دروست دەکا   ( هۆوەسیی
ی کۆدەکاتەوە و یەکەمیی

یسژ دەرەبەگەکان بۆ سەر خەڵیک جووتیار دە ی
بییی  و دواتریش  کە ەئو گرووپە دەورێیک کاریگەری لەهەمبەر هێ 



ان  و هەلپەرەستان  دەرەبەگەکان بۆ  ی
ش دەکاتە سەر دەڤەری باکووری کوردستانی ئێ  ی

کە ڕێژییم مەالکان هێ 

پشتیوانیی ڕێژیم  و سەرکونی جووتیاران چەکیان هەڵگرتووە ، ئەو گورووپە کەلە بە هەوڵ و تێکۆشانی عەیل 

ر لە الی زەحمەتکێشان و جووتیارانی دەڤەرەکە ، گرووپ دامەزرا بوو دەبێتەوە خاوەنی ڕێز و ئیعتیبارێیک زژ 

انە دەست پێدەکەن ان دەنی  و خەباتێیک شێلگێی ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  حێی
 .تێکەڵ بە ڕیزەکانی

 دەست تێکەڵ کردن و سازان 
ا

انە لە هەمبەر تاقمێک کە هەوڵ ب دا زژر شێلگێی ی لە کۆنگرەی چوارەیم حێی

 گرت و خۆڕاگرنی کرد و لە هەمانکاتیش دا دژی بەکار هێنانی چەک  لە دژی لەگەل ڕێژیم بوو ، هەڵوێس
یی

ی بوو لە نێو بزووتنەوەی کورد دا عەیل لە پێشان وەک ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی و پاشان لە  . یەکێی

 
ا

ب دا کە ساڵ ی اوە دەبێتەوە ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی  ٠١٢٠کۆنگرەی پێنجەیم حێی ایس داهێنانی سی. دا گێی

ایم و  هەوڵ  و تێکۆشانێیک جیدی و هەمە الیەنەی عەیل  کاشفپوور لە ماوەیەیک کورت دا توانی ئەو  – ی نێی

ب ی  حێی
 ٦هەروەها لە کۆنگرەکانی . )بکاتە کەسایەتییەیک نارساوی ناوچە و جی ی متمانەی خەڵک و تێکۆشەرانی

بیش دا بە زژرینەی دەنگ وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی ٩و  ی ب هەڵدەبژێردرایەوەی حێی ی ی . حێی
 (وەرگێ 

ب بۆ پشوودانێیک یەک مانگە ئەویان  ٠١دوای خەباتێیک   ی سالەی  نی  پسانەوە و دژواری عەیل کاشفپوور ، حێی

لەو سەفەرە کورتە دا توانی لەگەل هیندێك چەمک و بەهانی . ناردە  پاریس پێتخەنی فەڕانسە 

 ئاشنانی  و 
لەو کانی دا . دوای مانگێک دیسان گەڕایەوە کوردستان عەداڵەتخوازانەی نوێ و هیندێک ڕاسیی

بیش گەرم و گوڕ بوو ی  ناوخۆنی حێی
 چەکدارنی لە ناوخۆ بەردەوام بوو،لە پەنا ئەویش خەبانی

 .خەبانی

انەتر ب دەسیی کرد بو خەباتێیک شێلگێی ی ئەو تێکۆشانەی داخییل . عەیل بۆ پاراستیی دێمۆکراسیی نێو خۆنی حێی

ب دا بوو بە هۆی جیابوونەوەی گروون  ٢کۆنگرەی   لە نیهایەت دا و لە
ی کەیس و دروست بوونی   ٠١ی حێی

ان ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ی ، کاشف. حێی
پوور لەگەل چەند سەرکردەی نارساوی  ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

نی تازە
ی ب بوون بە ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی ی  .جیابووەی حێی

گرووپە تازە پێکهاتووە و هاوئاهەنگیی ئەوان لەماوەی جیابوونەوە دا، نە ڕەخنە و گلەنی ڕاست و دروسیی ئەو  

 تێکۆشان دا بوون، بەڵکوو پێویستیی تێپەڕاندنی قۆناغێیک کانی لە 
بە مانای ئەوەبوون کە ئەوان لە زەعفی

بەرتەسک بوونی شەڕی چەکداری کە . تێکۆشانی خەڵیک کوردستان دا خاوەن دید و بۆچوونی وەک یەک بوون

م ئەو پیاوە بوێر . واریدی قۆناغێیک تازەی دژوار ببووە پێویستیی ئاڵ وگۆڕی شێوەی خەبات خۆی دەنواند
ا
بەڵ

ادە و ڕەفتارە جەنگاوەرییەکانیانەوە نەیانتوانی ئەو پێویستیانە دەگەل دژخ  و بە بڕیارانە لە ژێر  کاریگەرنی ئێی 



بوو کە نەیانتوانیبوو ڕێگای چارەسەر و تێپەڕاندنی   وگۆڕییی شێوازی خەبان  بناسن  و هەروەها لە بەر ئەوەش

ی  بەوشێوەیە ئەو گرفتانەی کە ببوونە هۆکار بۆ ناڕەزایەتییەکان و . کێشەکان بدژزنەوە و چارەسەرەکان بەکار بێیی

 .دروست بوونی هۆشیاری و بەرخودانی ئەوان لە نێو حدکا دا کەلە نیهایەت دا جوێبوونەوەی لێکەوتەوە

، ئەوانیش   ئەوجار هەمان ی بە تازەکەش هاتبوونە پێش و پێویست بوو ئەو گرفتانە تێپەڕێیی ی کێشەکان بۆ حێی

م الیەنێیک 
ا
جگەلە چەند جم وجۆڵێیک دیاریکراو کەلە سەرەتا دا بە کاریان هێنا، شتێیک تریان دانەهێنا، بەڵ

ان بە کار بهێندرێن ،  ی
بە ) بە دژی هاوڕێیانی پێشوویانتریش ئەوە بوو کە ئەوچەکانەی کە دەبا بە دژی ڕێژییم ئێ 

ی 
ی بوون( دژی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ  ان، هەر ئەوانەی کە تا دوێیی  هاوڕێ و هاوکاری یەکێی  .بە کارهێێی

ێ بۆ دەرەوەی  لەم دژخە دا کاشف ی
 خۆی لە ناوچەی شەڕ دوورخاتەوە بینێ 

ا
پوور بڕیاری دا بوو کە ژن و منداڵ

ت 
ا
م لەوکانی دا هاوڕێکانی وەک. وڵ

ا
تەماشاخ   چاویان لە وەزیع ئەوان دەکرد  و هیچ هاوکارییەکیان  بەڵ

اق  مەیدانێیک تری شەڕ هەیە و وەک داوێک بۆ   ی
م یک  دەیزانی لەوبەری سنووری عێ 

ا
لەگەل نەدەکرد، بەڵ

کاشفپوور دامەزرێندراوە؟ لەو بەرەیە دا شێوە نادیارەکانی کۆمیسیاریای بەرزی پەنابەرانی نەتەوەیەکگرتووەکان  

لە ئانکارا، خۆی لە خۆیدا خاوەنی بەشداری یەکەیم ئەو داوە بوو کە تا ئێستاس نە خۆی زانیارییەیک درکاندووە 

و نە هاوکار بووە تا سەرەداوەکان بدزژدڕینەوە و هەمووی هەرلە تاریکانی دا ماونەتەوە و هەموو ئەگەر و  

 . گومانەکانیش هەرلە جی ی  خۆیانن

ی اقەوە  بۆ ۆمیساریایە بۆ ڕاکێشانی عەیل کاشفئیرساری زیاد لە حەدی ئەو ک
ئانکارای پێتەخیی   پوور لە عێ 

 بۆ کەمی  نی  چاوەدێری  و
بەداخەوە لە نیوە   کە،   پاراستیی پەنابەران لە شاری قونیا  تورکیە و لەوێش ڕا ناردنی

ژریستەکانی کۆماری ئیسالیم و کە لیب ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠٦لە سەر  ٠١شەوی  ی
ایس پۆلیش لە الیەن تێ 

 اوە کە شوێیی چەندین گولەی پێوە 
تورکیەیان لە بەر بووە عەیل ڕفێندراوە  و تەریم خوێناوی و بە دەسیی بەسێی

ژرە و هەم  –دیار بوو لە قەڕاغ جاددەی ئانکارا  ی
قونیا لە الیەن پۆلیسەوە دەدژزرێتەوە ، کە هەم ئەو شیوە تێ 

 .پرسیار و یل  وردبوونەوە و هەمیش واتادارە ئەوەی کەلە الیەن پۆلیسەوە دژزراوەتەوە، جی ی 

ان ەساڵ فەرماندەر و یەکێک لە ب ٠١پوور بۆ ماوەی  کاشف ی
ب لە شیمایل کوردستانی ئێ  ی  سەرەکیی حێی

رپرسانی

نجەکانی خۆیان دەنایس وناوی عەیل بۆ خەڵک ابوو کە خەڵیک ناوچە ئەویان  وەک قارەمان  و پارێزەری ئام

ی و گوروتییی تێکۆ  ی
ی و  ٢٨کاتێک عەیل شەهید بوو تەمەنی تەنیا . شان بووجی ی هێ  م لە تێگەیشیی

ا
ساڵ بوو، بەڵ

ی دا مرژڤێیک کامڵ و بە ئەزموونی سیایس، جڤایک،  ڕێکخستیی  و پسپۆر بوو ئاگایه،  ئەزموون ، . پێگەیشیی



داهاتووی گەل و   لێهاتوونی و خەڵیک بوونی عەیل پلەیەیک بەرزی بۆ ئەو پێکهێنابوو کە دەیتوانی لە چارەنوویس

 .نیشتیمانەکەی دا ڕژڵ و کاریگەرییەیک زژری هەنی  

ئەو لەو مرژڤانە بوو کە لەگەل شۆڕش دروست دەبن ، پێدەگەن و دەتوانن . پوور مرژڤێیک لێهاتوو بوو کاشف

م بە توانانی خ
ا
نی خەڵک و خەباتکاران ببنەوە، نی  ئەوەی خاوەن ئیدیعا بن ، بەڵ

ا
 کۆمەڵ

ا
ۆیان بە هاسانی تێکەڵ

ی بە ئامانجەکانیان  وا ئەگەر خ  لە . بگەن بە ئاسیی  ڕێبەری و پێشەنگایەتیی خەڵک بکەن بۆ گەیشیی
ی
مرژف

ی ، لە خوێیی ئەوان قارەمان دروست دەبن بە تێپەڕییی دەور و زەمانەش ئەو قارەمانانە زیاتر . ژیانیش دا نەمێیی

ن و دەبنە سونبویل شانازی  و ڕێز و حورمەتێیک لە ڕەگ و ڕیشەی ئامانجەکان و ئاواتەکانی خەڵک دا جێدەگر 

 .هەمیشەییان  بۆ دەستەبەر دەنی  

وی خەڵک دەبوو و لە دەرد ومەینەتیەکانیان تێدەگەیشت  و لەگەل ئەو دەردو 
ا
عەیل زژر بە ئاسانی تێکەڵ

بەکەی دەمایە. مەینەتیانەیان دەبووە شەریکە بەش ی وە و لە ئەو لە ڕژژە دژوار و حاستەمەکان دا لەگەل حێی

. ئەو مرژڤێیک بە هەڵوێست ، ڕێکخەر، بەبەرنامە و لێهاتوو بوو. ڕیزی پێشەوەی خەبات دا جی ی دەگرت

 ئەو تێکۆشەرە پڕن لە ئەزموونی بەنرخ بۆ  ٠١هەڵوێستەکانی و کاری و تێکۆشانی سیایس و چەکدارنی  
ا

ساڵ

ان ی
انی ناوچەکانی باکووری کوردستانی ئێ  ی 

 .جییل داهاتووی خەباتگێ 

انە و  اشفک ی 
 تاکیی ڕژژانەشیدا خاوەن ڕەوشتێیک پاک و ڕەفتارێیک قارەمانانە، خەباتگێ 

پوور لە هەڵس و کەونی

نی . لە هەمانکاتیش دا نموونەی سادەژیان بوو
ا
ئەو سەرکردەیەیک بوێری گەنج بوو کە لە هەناوی شۆڕش و قوڵ

 دژوارنی خەبات و بەرخودان دا سەری هەڵدابوو  و ببوو 
ە نموونەی خەباتکارێیک لێهاتووی شەپۆلەکانی

نی  . سەردەیم خۆی ی 
ی ، دروستکاری وشۆڕشگێ  ی

ی و زانانی تێکەڵ بە جوامێ  ئەو وشیار، تێگەیشتوو و ڕژناکبێی

 . کادرێیک ڕێکخەر کردبوو و  ئەو سیفەتە بەرزانە لە نامەکانی بۆ هاوڕێیانی ڕا بە ڕوونی دیارن

( شەهیدکراوە٠١/٢/٠١١١)ژژ بەرلە ڕفاندن و  شەهید کردنی داڕ ٨١لە نامەیەیک پڕ لە ئازار و حەرسەت دا کە

ی نامەیەنی بەوجۆرە دەنوویس   ... لە بە رئەوەی کە تۆ : .... بۆ هاوڕێیەیک خۆی نووسیوەکە ەبداخەوە دواییی

 کردم. بۆت ناردبووم ، یەک دونیا سوپاست دەکەم 
ا

ئەوە کارێیک نی  هاوتا بوو  . ئەو کارەت سەربەرز و خۆشحاڵ

هەل و مەرجێیک ئاوا دابوو کە من کەوتبوومە دژخێیک نی  ئیمکانانی  و جێگایەک کە خۆت دەزانی چ کەلە 

یک دا پێکەوە لە سەر ئەو پرس و نانەتامە قسە بکەین ی تۆ کەم و . جێگایەکە و چۆنە؟ هیوادارم لە ڕژژگارێیک نێی

، من مەج باوەڕ بکە لە . بوور بووم زژر  ئاگات لەو دژخە هەیە کە میی تێدابووم و هیندێک شت دەزانی



م گرفت و نەهامەتیەکانی بنەماڵە و هەل و مەرخی 
ا
خەیاڵیشم دا نەبوو کە بێی لە  هەندەران بکەمەوە، بەڵ

ێرم، ڕێگایەک کە بە ئارەزووی من  ژ پێکهاتوو وایان لێکردم کە منیش ئەو ڕێگایە بۆ دەرباسبوون لەم دژخە هەڵێی

م لە کردەوە دا لەم بڕیار . نیە و ڕێگایەیک ترم نەبوو
ا
ە دا هەرچەند هاوڕێیانم موافیفی ئەو بژاردەیەم بوون ، بەڵ

دوورە پەرێزیان لێکردم و نەتەنیا ئاوریان یل  نەدامەوە  و هیچ کێشەیەکیان بۆ چارەسەر نەکردم ، بەڵکوو زژر 

 .شیی نەشیاو و خراپیشیان لە پشیی سەر بۆیان دروست کردم و باسیان کردووە

ادەیەک دەمنایس و دەزانی کە من لەوکەسانە نەبووم لە وەها دژخێک دا هاوڕێیانم بە خی  بێڵم هەرنەنی  تۆ تا ڕ 

م بەداخەوە چارەیەیک دیکەم نەبوو و
ا
لەالیەیک دیکەشەوە ڕێگای تێکۆشان  و تا ئاخەر لەگەلیان نەبم، بەڵ

ی  و تەنیا یەک ڕێگا و یەک بژاردە و یەک م ەیدانیش نیە، خەبات دوور و درێژە و خەبات شەو و ڕژژێک نیی

بەداخەوە کەسانێک هەن لە ڕێزی خەبات دا کە . شکڵ و شێوەی جۆراوجۆری هەیە گەر مرژڤ بیەوێ

ە لە چوونە ئۆرووپا و نوادەزانن  تێکۆشان تەنیا ئەوەیە کە لە سنوور، یان ئەودیوی س ی  کە باشێی وور دابنیشیی

 .ناسییی دونیای دەرەوە

مم وەرگرتەوە ، لە نامەی داهاتووم دا زیاتر لەو نامەیە دا زیاتر نانووسم، ئ
ا
ەگەر نامەکەم گەیشتە دەستت و وڵ

 .باس لە دەرد و مەینەتییەکان  لەوبوارەوە دەکەم

و
ا
 لەگەڵ ڕێز و سڵ

 ٠٦/٩/٠١١١عەیل 

*** 



 



 شەهید عەیل: وێنە

 حەقیقەت.پ

ر گرتبوو
ان دا جی  ر

 ئێ 
ی
 خەڵیک باکووری کوردستان

ی
 تێکۆشەرێک کەلە دڵ

ی
 ژیان و شەهید بوون

  عەیل کاشف
ا

میە لە بنەماڵەیەیک مام ٠١١٩پوور لە ساڵ  دەڤەری سۆمای ئێ 
ی

انجویع ی زائییی لە گوندی پێی

ی لە هەمان دەڤەر   ناوەندی دا چاوی بە دونیا هەڵێناوە و دواتر بنەماڵەکەیان لە گوندی هۆوەسیی

ساونەتەوە ی بووە کە پۆیل . گێی  سەرەتانی عەیل لە گوندی هۆوەسیی
هۆی ژیری و ی سەرەتانی بە٤و  ٢خوێندنی

 .وریانی کە هەیبوە لە یەک ساڵ دا تەواو کردووە و  بە نومرەیەیک باش قەبووڵ بووە

بەهۆی نەبوونی قۆناغەکانی سەرووتری خوێندن لە دەڤەری سۆما، عەیل ولەگەل ژمارەیەیک تر لە هاوپۆلەکانی 

بە کرێ دەگرن و درێژەی بە مەبەسیی درێژەدانی خوێندن ڕوودەکەنە شاری ئۆرمیە ولە شار پێکەوە ماڵێک 

  دوا ناوەندی دا ئەدەبیانی 
ی

  ناوەندی و دواناوەندی تەواو دەکەن و عەیل لە قۆنایع
ی

خوێندن دەدەن تا قۆنایع

 .فارسیی خوێندووە

 ئەندامانی بنەماڵەکەی خەرییک کاری وەرزێڕی دەبوو و 
ی
عەیل پشووی  هاوینان دا دەهاتە گوند و لەگەل باف

ڕووخ هاوکاری و هەڵس و کەونی گەرم لەگەل دەوربەری دا  . دیاری بنەماڵەکەی بوو هاوکار و یارمەتیدەرێیک

 عەیل  دا بوون و ئەو تایبەتمەندیانە  ببوونە هۆی  خۆشەویستیی  ئەو لە الی هاوڕێ و کەس و  
هەر لە زانی

 . کاری

 دیپڵۆم ، عەیل بەشدارنی لە  
  دواناوەندی و وەرگرتیی

ی
کۆنکووری سەرانسەرنی دوای کۆتانی هێنان بە قۆنایع

ا کە ئەو بۆ درێژەدانی خوێندنەکەی زانکۆی   تەورێز، ئیسفەهان و مەشهەد وەرگێی
ان  کرد و بۆ زانکۆکانی ی

ئێ 

ارد و لە بەیسژ کۆمەڵنایس درێژەی بە خوێندنی زانکۆ دا ژ  بوو لە شاری ئۆرمیە هەڵێی
یکێی ی م . تەورێز کە نێی

ا
بەڵ

 دووهەم دیسان عەیل بەشدارنی کرد لە
ا

کۆنکووری سەرانسەری و ڕوشتەی لە کۆمەڵنایس یەوە گۆڕی بۆ   ساڵ

 .و ئەو جار  لە زانکۆی تاران درێژەی ەب خوێندن دا"  حقوق سیایس"

 
ا

ان بە دژی ڕێژییم سەرەڕژی پاشایەنی دەستیان پێکرد ،  ٠١٩٢کاتێک ساڵ ی
شەپۆلەکانی ڕاپەڕییی گەالنی ئێ 

 س
ی
 چوارەیم  حقووف

ا
یم یەکەیم لە ساڵ ی

ئەو زژر بەشدارێیک . یایس لە زانکۆی تاران تەواو کردبووعەیل تێ 



چاالیک خۆپێشاندانەکانی دژی ڕێژێیم پاشایەنی بوو ، بۆیەشە زژرجاران دەکەوتە بەر گرتن و ڕاوەدوونانی پۆلیس 

 .و دام و دەزگای سەرکوتکەری ڕێژیم و ئازار و ئەزەیت دەدرا

ان  و لە هە ی
ن بردنی دەستکەوتەکانی ئەو ڕاپەڕینە لە الیەن دوای سەرکەوتیی ڕاپەڕییی گەالنی ئێ 

ا
مانکات دا بە تاڵ

نج  کەلە ئاکام دا ڕێژیمێیک دواکەوتووی بە ناوی کۆماری ئیسالیم 
ا
ت و تاڵ

ا
تاقمێک ئاخوندی تینووی دەسەڵ

عیبادەت بە شێوەی ئاخوندەکانی )دامەزرێندرا و زانکۆکان بوو بە بەشێک لە مزگەوتەکان و شوێیی عیبادەت

وودی ئائییی (  محاک ان بۆ ئازادی و دێمۆکڕایس ،نەتەنیا بەدی . و رس  ی
بەوجۆرە هیوا و ئاواتەکانی گەالنی ئێ 

نەهاتن ، بەڵکوو ئاخوندەکان ڕژژ لە گەڵ ڕژژ و  زیاتر کۆسپیان بۆ خەبات و تێکۆشانی خەڵک پێکدەهێنا و لە 

تیان خستە ژێر عەب
ا
لەوکانی دا بوو  . ای ڕەش و نگریش خۆیاننیهایەتیش دا بەزژری زژردارەیک حکوومەت و وڵ

ان کە داخوازنی ئازادی و دێمۆکڕاسیی دەکرد، لەالیەن ڕێژییم کۆماری ئیسالیم   ی
کە گەیل کورد لە کوردستانی ئێ 

ش و پەالماری دڕندانە و گوند و شاری کوردستان ڕژژانە وێران دەکران ی
 .کەوتبووە بە هێ 

ۆی و هەروەها ئەو زوڵم و ستەمەی کەلە گەیل کورد دەکرا ، هەربە عەیل کە ڕژژڕەیسژ و مەزڵوومیەنی توێژی خ

ی هەسیی پێکردبوو، بۆیە بەردەوام لە دژایەتیی سیستە ت گەمنداڵیی
ا
یشتوو  یم سەرکوتکەری تازە بە دەسەڵ

 نەتەوەنی بگرێتە بەر وبۆ . هەڵوێسیی دەنواند 
ئەو هەستەی عەیل ببوونە هۆکار تا ڕێگای خەبات و تێکۆشانی

اردئەو  ژ انی وەک سەنگەری خەبات هەڵێی ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  .خەباتەش حێی

عەیل وەک یەکەم هەنگاوی تێکۆشان لە پێناو ئامانجە نەتەوەییەکانیدا  بە هاوکارنی چەند دژست و 

ی دامەزراند و ژمارەیەیک زژری کتێیی بەکەلک و پێویسیی  هاوڕێیەیک خۆی کتێبخانەیەکیان  لە ئاوانی هۆوەسیی

 پەروەردە و خۆ پێگەیاندن و 
ی

لەو کتێبخانەیە دا کۆکرانەوە لە ماوەیەیک کورت دا بوون بە سەرچاوەیەیک گرینیک

ب و بزووتنەوەی  ی  زانیارنی نوێ  و هاندانی الوانی دەڤەر  بۆ الی خەبات و تێکۆشانی سیایس لە نێو حێی
وەرگرتیی

وەک بەردی بناغەی تێکۆشانی دواتری ئەوی قایم  ئەوە هەنگاوی یەکەیم خەبانی کاک عەیل بوو کە . سیایس دا

 .کرد و رسنجی خەڵیک بۆ الی خەبات ڕاکێشا

ی بوون و بەدەستهێنانی زانیاری هاندەدا و داوای لێدەکردن خۆیان پەروەردە بکەن و 
عەیل بەردەوام الوانی بۆ فێ 

دەوارییە بۆیە دەمانەوێ دژی بۆیانی ڕوون دەکردەوە کە هۆکاری دواکەوتووییمان نەبوونی پەروەردە و نەخوێن

 .ئەو دیاردە نەگبەتبارە  بەربەرەکانی بکەین



ب بە شێوەیەیک ئاشکرا خاوەن چاالیک و تێکۆشان بوو و  ی ان حێی ی
نی کوردستانی ئێ 

ا
لە باکووری ڕژژهەڵ

ی پێشمەرگە دا بوو ی ی
 هێ 

ا
ژڵ  

لەوبوارەدا خی  پەنجەی عەیل و  . ناوچەکەش بەتەواوی ئازاد  و لە ژێر کۆنێی

 ئەوکانی ناوچە کۆسپیان بۆ چاالکییەکانی کارو 
ی

تێکۆشانی ئەو بە ڕوونی دیار بوون، هەرچەند ژمارەیەک دەرەبەیک

م لە نیهایەت دا نەیاتوانی کارتێکەرییەیک ئەوتۆیان لە سەر ڕەونی تێکۆشانی 
ا
ب دروست دەکرد، بەڵ ی حێی

ب هەنی  
ی  حێی

 .پەرەوپێش چوونی

٢١  
ا

ب لە شاری مەهاباد کە ئەوکات ( ٠١٢١فێوریەی )ی هەتاوی٠٢١٢ڕێبەندانی ساڵ ی کۆنگرەی چوارەیم حێی

ا و عەیل کە هەم گەنج  وهەم  یەکەم کۆنگرە بوو بەشداری بکا،  ب و شۆڕش بوو گێی ی ناوەندی ڕێبەرنی حێی

م بەهۆی چاالک بوون و جیدی بوونی لە کار وباری کۆنگرە دا رسنجی بەشداران بۆ الی خۆی ڕادەکێشژ  و 
ا
بەڵ

نی کوردستان و ئەوجار وەک ڕاوێژکاری ک
ا
ێرایەوە و گەڕایەوە باکووری ڕژژهەڵ ژ ب هەڵێی ی ۆمیتەی ناوەندنی حێی

ب لەوناوچەیە دەستبەکاربوو کە لە ماوەیەیک کورت دا  ی  حێی
ە سەرەکییەکانی مودیریەنی ی

وەک یەکێک لە کاراکتێ 

 . تواناکانی زیاتر دەرکەوتن

 

 
ی
 کاشف پوور  عەیلشەهید بریندار بوون

ی ی   هاوین و پایێی
ا

ڕێژیم لە ڕێگای فڕژکەی شەڕکەرەوە بەردەوام ناوچە ڕزگارکراوەکانی کوردستانی  ٠١٢١ساڵ

یسژ هەوان   ی
بەتایبەنی . بۆمباران دەکرد کە ناوچەی سۆما یەکێک لەو ناوچانە بوو کە زژرجار دەکەوتە بەر هێ 

نی دەکردە ئامانج
ی  حێی

 .ڕێژیم لەو بۆمبارانانە دا بنکە و بارەگاکانی

یسژ فڕژکەی شەڕکەری ڕێژێم ڕژژێکیان گو  ی
ڕاست لە کانی بۆمبارانی گوندی گێچە، . ندی گێچە کەوتە بەر هێ 

ب لە گوندی ئاغچەقەڵ خەرییک ئامادە کردنی تیمێیک ئیمداد بوو بە هیندێک   ی  حێی
عەیل لە بارەگای تەشکیالنی

ێ ی
ارەکان بە بۆمبارانی گوندی  تەی. کەل و پەل وداو  دەرمانەوە بە هانای  گوندی  بۆمباران کراوی گێچەوە  بنێ 

ب زژر بە  ی  شیان بۆمباران کرد کە عەیل لە ەبر دەریک بنکەی حێی
ا

گێچەوە نەوەستان و گوندی ئاغچەقەڵ

هەروەها کچێیک گەنجی ئاغچەقەڵ شەهید بوو و کەسێیک دیکەش کەلە گوند ەمیوان بوو . خەسیی بریندار بوو

ین  انیش بریندار بووبە ناوی فەهیم عەزیزی  خەڵیک ئاوانی لۆرەشێی  .سەربە ناوچەی شپێی

 هەڵدڕیبوو و برییی دیکەیسژ 
ی

برییی عەیل زژر قووڵ و مەترسیدار بوو، کە پڕشکێیک گەورەی  ڕاکێت سینیک

م ئەوان سووکێی بوون
ا
 بۆیە مەترسیی زژری لە ژیانی عەیل دروست  . هەبوو بەڵ

ا
یک بوو لە دڵ ی پڕشکەکە زژر نێی



م لەبەر ئەوەی کە . عەیل عەمەڵ بکرێ و ئەو پڕیشکە دەرب  هێندرێ دەبوایە بە زووترین کات. کردبوو
ا
بەڵ

ناوچەکە لە ژێر گەمارژی ڕێژیم دابوو، هیچ ئیمکانات و تەنانەت پزیشکێک نەبوو تا عەیل عەمەڵ بکرێ، بۆیە 

انی عەیل یەکجار زژر بوو  ئاشکرا بوون و گێی
ی شەو لەڕێگا. بە ناچار مل مان دایە بەر ڕیسکێک کە ئیمکانی

درایەوە نێو شاری ئۆرمیە ی
ی عەیل بە نهێیی نێ   . هیندێك دژستەوە کە هەمیشە مەمنوونیانیی

کە عەیل گەیەندرایە نێو شار ، هاوکات بوو لەگەل بۆمبارانێیک خەسیی شار لە الیەن فڕژکە شەڕکەرەکانی 

ابووە نەخۆشخانەکان جێگای شە دا خەڵکێیک زژری بریندار هێێی ی
اق و لەو هێ  ی

ەک نەمابوو تا عەیل دەوڵەنی عێ 

وخورشید " تەنیا نەخۆشخانەیەک کە جێگای هەبوو نەخۆشخانەی. داخیل برێ ی دەوڵەنی  بوو کە "شێی

ی اق و شەڕی دەوڵەت لە کوردستان داخیل دەکران
ان و عێ  ی

بەناچاری و بە ترسەوە . زژرتر بریندارانی شەڕی ئێ 

 . عەیل بردرایەوە ئەو نەخۆشخانەیە

ێژنی زژری  
 هەوانی . ەڵ بکرێداخییل دەبوایە عەیل هەر ئەوشەوە عەم لەبەر خوێێی

یسژ ی
م بەهۆی هێ 

ا
  بەڵ

 شار قەتع ببوو و دوکتۆرەکان نەهاتبوونە نەخۆشخانەفرژکەکانی 
ی
اق بۆ سەر شاری ئۆرمیە، بەرف ی

ئەوەبوو . عێ 

 .درابەیانیەکەی دوکتۆرەکان هاتن و لە یەکەم دەرفەت دا عەیل عەمەڵ کرا و دوای عەمەڵیش خوێیی پێ

بیش داخییل نێو شاری ئۆرمیە بوون و  ی  حێی
هەر ڕاست ئەو شەوەی کە عەیل لە نەخۆشخانە بووپێشمەرگەکانی

شیان کردە سەر پادگانی لەشکری  ی
ی ئۆرمیە و شەڕێیک قورس دەسیی پێکرد و شەڕ گەیشتە دەوروبەری  ٦٤هێ 

م سەیر ئەوە . ینداری شەڕەکەئەو نەخۆشخانەیە پڕ بوو لە تەریم کوژراو و هەر وەها بر .نەخۆشخانەکەش
ا
بەڵ

وەزعێک خوڵقا کە مەگەر . بوو کە سەرەڕای ئەو دژخەش عەیل هیچ نەدەترسا و زژر لە سەرەخۆ  و بە ورە بوو

م ئەوجارەیان نەک فیلم بەڵکوو ڕاسیی بوو
ا
 . پێشێی لە فیلیم سینەمانی دا دیتبێتمان، بەڵ

  
ایم و ئیتالعاتیەکانی  یلژعەیل بریندارێک بوو لە نەخۆشخانەیەک کە کۆنێی ی ە نێی ی ی

بە دەست دەوڵەت و هێ 

کەسێک کە بەدەسیی هەمان دوژمن بریندار کرابوو ، لە .دەوڵەتەوە بوو و زژریش بە چڕی چاوەدێریان دەکرد

 بوو، نی  ئەوەی دوژمن هەست بە بوونی ئەو کەسە بکا
. نەخۆشخانەیەک تەداوی دەکرا کە ەئوە وەزعیەنی

عەیل حەفتەیە لە نەخۆشخانە بوو  و . اوکاران و دژستانی گەیل کورد کرابوودیارە ئەوەش بە هونەری ه

ا و گەیەندرایەوە ناوچەی  وگرفتێیک زژر لە نەخۆشخانە  دەرهێێی  ببوو، دیسان بە نهێیی و بە گێی
هیندێک باشێی

ی پێشمەرگە و و هاوکارانی ئەو ی ی
نی هێ 

ا
 . ژێر دەسەڵ



ب کە بە تاقیم ئەوەبوو زژری نەکێشا کە جەریانی دابڕانی ت ی کەیس نارساوە کێشە  وگرفتێیک   ٩اقمێک لە حێی

ئەو تاقمە بە هاوکاری و دەخاڵەنی ڕێژیم ئەو حەرەکەتەیان کردبوو و ئەوجار خۆشیان ببوونە . زژری ساز کرد

ی پێشمەرگە ناچار لەو ناوچانەی کە  ی ی
ەکانی ڕێژیم بە دژی بزووتنەوە کە جۆرێیک لێهات هێ  ی ی

هاوکاری هێ 

 .وون کشایەوە ڕزگارکراوب

م 
ا
ب لەو ناوچەیە لەگەل زەحمەت و دژوارنی زژر بەرەوڕوو ببووە، بەڵ ی  حێی

بەڕاسیی خەبات و تێکۆشانی

ی گەورە ٨ئازایەنی و جیدیەتێیک زژر پیویست بوو تا بتوانن لە هەمبەر  ی ی
یەکیان دوژمن و ئەوی تریان )هێ 

 
ا

ی  . خۆماڵ
ی ( وەرگێ  کەیس بوو ، توانی هەم خەڵک و هاوڕێیانی بە   ٩ عەیل کە ئاگای لە خیانەنی تاقیم. ڕابوەسیی

  و هەم ناوەڕژیک خیانەتکارانەی ئەو تاقمەلەقاو بدات وو بۆ خەڵک سابیت بکا کە ئەو تاقمە نەتەنیا 
ا

خی  نەهێڵ

مەبەسیی خەباتیان نیە، بگرە تەسلییم دوژمن بوون و خەریکە دەکەونەوە داوی خیانەت بە بزووتنەوەی 

انەی گەیل کور  ی 
انشۆڕشگێ  ی

لە قۆناغێک لە جەریانی تێکۆشانی  ئەو دژخە دا عەیل بە ناچاری . دلە کوردستانی ئێ 

ان بەرەو ناوەندی  ی
لەگەل پۆلێک لە هاوڕێیانی کادرو پێشمەرگەی لە ناوچەی باکووری کوردستانی ئێ 

یک لە شاری سەردەشت بوو پاشەکشە بکەن ی ب  کە نێی ی  . سەرکردایەتیی حێی

ە پێویستە بگوترێ ی
پۆلە لە تێکۆشەرانی کورد بۆ ئەوەی بتوانن خۆیان بگەیەننەوە ناوەندی کوردستانی  ئەو : لێ 

ان دەبوو لەگەل هەزاران کۆسپ و تەگەرەی سەر ڕێگایان دەست و پەنجە نەرم کەن و الیان بەن  ی
جاری . ئێ 

ا بە سەر وابووە بە شەو جاری وایە بە ڕژژ خۆیان لە داوی دوژمنانی جۆراوجۆر بپارێزن کە لە نیهایەت د

ئەوە بوو پالنی  .هەمووی ئەو کۆسپانە دا سەردەکەون و دەگەنە ئەو شوێنەی کە ئەوان مەبەستیان بووە

کەیس دا کەوتبووە کار ، نەیتوانی سەرکەوتنێک بەدەست بێیی  و ناوەڕژیک خیانەتەکەیان   ٩دوژمن کەلە تاقیم 

ب گەڕای ی یک بە ساڵێک دیسان حێی ی ان بۆ خەڵک ئاشکرا بوو و دوای نێی ی
. ەوە ناوچەی باکووری کوردستانی ئێ 

ب قورسێی ببووە و دەبوایە پێشمەرگە بچنەوە هەموو ناوچەکانی باکووری   ی م ئەمجارەیان ئەریک حێی
ا
بەڵ

ان و هەر ئەوەش بوو کە پێشمەرگە تا سەڵماس و ماکۆ چوونە پێش و تێکۆشانیان  ی
کوردستانی ئێ 

 .دەستپێکردەوە

 لە پێشوو بوو و پێشمەرگە دەبوایە لەسەدان مۆڵگەی دوژمن تێپەڕ بن، هەر چەند ناوچەی ڕزگارکراو کەمێی 

ی پێشمەرگە لە نێو خەڵک دا ببەوپەڕی  –سەرەڕای ئەوەش دەنگدانەوەی جەولە سیایس  ی ی
ایم یەکانی هێ  ی نێی

 . یەکڕیزی و هاوکارنی زیاتر گەشەی کردبوو و هیوایەیک زژر الی خەڵک دروست ببووە. خۆی گەیشتبوو
ا

ساڵ

ب دا بوو بە ئەندمای کۆمیتەی ناوەندی و ئەریک پەروەردەی کادر و  ٠١٢٠ ی عەیل لە کۆنگرەی پێنجی حێی



درابوو وبۆ ماوەی  ی
 ن   ئەسپێ 

انی ی
نی لە باکووری کوردستانی ئێ 

ی ساڵ کاروتێکۆشانێیک زژری لەو ٨پێشمەرگەی  حێی

دێیک قایم بوو لە بەییی مەیدانە دا کردبوو کە دیارترییی ئەو تێکۆشانەی عەیل  دروست کردنی ئیعتیما

ب ی  سەرووی حێی
ان دەگەڵ ئۆرگانەکانی ی

ب لە باکووری کوردستانی ئێ  ی  حێی
بەتیابەنی دوای جەریانی . ئۆرگانەکانی

تەنانەت الوازنی ئیعتیماد .کەیس ئەو ئیعتیمادە زژر الواز ببوو و پیویستیی بە نووژەنکردنەوە هەبوو  ٩تاقیم 

ب لە سەرەوە  وایان نەدەزانی کە ئەو ناوچانە لە ژێر دەسیی وای کردبوو تا هیندێک لە بەرپرسانی  ی  حێی
ئەوکانی

ی پێشمەرگە دایە ی ی
سەرەڕای ئەوەی کە خەڵک لەوناوچەیە لە زژربەی ناوچەکان زیاتر پەیوەندنی گەرم و  .  هێ 

ب و پێشمەرگەکانی دا هەبوو ی نی دا دواتر و لە درێژەی تێکۆشانی بەردەوایم عەیل و  هاوڕێیا. گوڕی لەگەل حێی

دەرکەوت کە خەڵیک ئەو ناوچانەی کوردستان زژر هاوکار و پشتیوان بوون لە درێژەی خەبانی نەتەوایەنی و 

ب دا ی  حێی
 پەیوەندنی نێوان . بەتایبەنی

م زێڕییی
ا
انی دەورانی هەرە دژوار بە ڵ ی  پارتێی

بەتایبەنی سەردەیم خەبانی

 . خەڵک و  پێشمەرگەی کوردستان بوو

دا بە دەنگێیک زژر  ٩و   ٦، ١ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی بوو کەلە کۆنگرەکانی  ٢٢تا  ٢٠عەیل لە ساڵەکانی 

ێردرابوو ژ یسژ بەرییی دوژمن لە . هەڵێی ی
بۆ سەر ناوچە ڕزگارکراوەکانی  ٠٢٦٢ی جۆزەردانی ٢٠ئەو لە کانی هێ 

 پێشمەرگەی بەرگرنی کرد و ڕژژی یەکەیم
ان شان بە شانی هاوڕێیانی ی

ش دوژمن  باکووری کوردستانی ئێ  ی
هێ 

لە کانی پاشەکشەش دا دیسان هەر شان بە شانی .  زەبرێیک قوریس وێ کەوت و دەیان کوشتەی یل  بە خی  ما

انی لە   ی  پارتێی
هاوڕێیانی هەم دواکەس بوون کە پاشەکشە بکەن و هەم  شانیان دایە بەردژوارییەکانی خەبانی

ەمبەر هوروژیم هەزاران کەس لە ئەفرادی پۆشتە کاتێک دا کە ئیدی مەجایل بەرگری لە ناوچەی ڕزگارکراو لەه

 ڕێژیم نەمابوو
ی

 . وپەردایع

ان تورکیە ٦٢ی پووشپەڕی ٠ڕژژی  ی
م عەیل . ئێمە بەیانیەکەی پاشەکشەمان کرد بۆ سنووری نێوان ئێ 

ا
بەڵ

وەک مرژڤێیک خاوەن عەهد و پەیمانی خەباتکارانە و بەرپرسانە لەگەل ژمارەیەک پێشمەرگەکان بەرەو 

 ڕژژئاوای سۆما درێژەیان پاشەکشەکان کرد و خۆیان سازمان دا، لەگەل ئەوەی کە شەڕی جەبهەنی شاخەکا
نی

ە زژر و زەوەندەی دوژمن ئیمکانی نەبوو ی ی
لەو دژخە دا نەدەکرا بە بڕیارێیک دوگم پێشمەرگە . لەگەل ئەو هێ 

ان دابوو کە پاشەکشە بکەن بۆیە بڕیاری. توویسژ شەڕێک بکری کە هەم زیانی زژربوو ، هەم سەرکەوتن حاستەم

انی ئامادە بکەن ی  پارتێی
 .و  خۆیان بۆ شەڕ و خەبانی

ان و مناڵەکانی عەیل لەگەل مان بوون ی ی
 . کاتێک بەرەو سنووری تورکیە چووین سەرەتا  خێ 



زەخت و گوشارێیک زژر لە سەرمان بوو تا کاربەدەستانی سەرووی تورکیە . ماوەیەک لە سەر سنوور ماینەوە  

نیان ی ی  ئێی تە بیی
ا
چەکەکانمان هەرخ  هەبوو تەحوییل ئەو . دا ئێمە بە نی  چەک و چۆڵ دەربایس خایک ئەو وڵ

انیان دابوو و شاخەکانی کوردستانیان  ی بەشە لە هاوڕێیانمان دایەوە کە بڕیاری درێژەدانی خەبات بە شێوەی پاتێی

اردبوو ژ نیان داین بڕژینەوە نێو خایک تورکیە  کەس کە ئ  ٨١١ئێمە ژمارەمان بە ژن و مناڵ و پێی دەگەیشتە .هەڵێی ی ێی

ی بۆ شارژچکە باشکاال سەربە پارێزگای وان لە باکووری کوردستان و لە قوتابخانەیەیک ( سەرئەلباک)و بردیانیی

کراین نهۆمێک بۆ ژن  ومناڵ و . ئەو دوو سەد کەسە دەبا لەو قوتابخانەیە جێگایان بوایە. شەوانە ڕژژی جێگێی

بوو کە هەم ژن و مناڵ لە نهۆیم خۆیان بە کۆمەڵ دەژیان و هەم پیاوەکانیش لە نهۆیم  نهۆمێکیش بۆ پیاوەکان

هەموومان لە بواری . پاک و خاوێیی هەر زژر خراپ بوو. ئیمکانات یان نەبوو یان زژر کەم بوو.خۆیان

 . بە کورنی هەستمان بە زیندانی بوونمان  دەکرد. ڕووحییەوە وەک ەنخۆش وابووین
ی
چوونەدەر تەنانەت ماف

 . لە حەوشەی قوتابخانەمان نەبوو

 

 هاوکارنی خەڵک لەگەل ئێمە

سەرەڕای هەموو دژواریەکان، شتێک کە دڵگەریم دەکردین هاوکاری و هاوسۆزنی خەڵیک ئەو شارژچکەیە و 

خەڵیک ئەو . ئەوان بەردەوام خواردن و  پیداویستیان بۆ دەهێناین و بە سەری دەکردینەوە. دەڤەرەکە بوو

ەیە هەم پێش ئاوارەبوونمان، هەم کانی ئاوارە بوون و هەمیش دوای ئێمە بەردەوام هاوکار و هاوسۆزی ناوچ

نی دێمۆکرات بوون
ی  حێی

ان بوون  و بە تایبەنی ی
 .بزووتنەوەی کوردستانی ئێ 

 

 
ی
 ئیرساری عەیل بۆ گەڕانەوەی مناڵەکان

د کە مناڵەکانی بگەڕێنەوە الی خۆی و نەبن بە عەیل پەیتا پەیتا لە ڕێگای خەڵکەوە نامەی دەنارد  وداوای دەکر 

مناڵەکانم بڕژن بەرەو هەندەران و ببنە پەنابەر، شوێیی خەراپ لە : ئەو پێداگرنی دەکرد کە ئەگەر. پەناخواز

لەوەها دژخێک دا . سەر هاوڕێیانم دادەنی  و ناکرێ من بەرپرس بم و مناڵەکانیشم بەرەو هەندەران بەڕێکەم

. وا هەست بکەن کە منیش پاش ماوەیەک بە دوای مناڵەکانم دا دەڕژم و بە خی  یان دێڵم مومکینە هاوڕێیانم

ان ٨ئەوە بوو   ی
لە . مانگ لەو قوتابخانەیە ماینەوە کە بەیسژ هەرە زژری ئەوانەی لەگەل مان بوون گەڕانەوە ئێ 



ی خۆیان لە سنوور و سەر ئیرسای زژری عەیل مناڵەکانی ئەو و چەند هاوڕێیەیک دیکەی ئەومان ناردنەوە ال

 .عەیل و مناڵەکانی یەکیان گرتەوە

کراین کە سەربە ڕێکخراوی   ئیستانبۆل کرد و لە کەمپێک جێگێی
ا

پاش دوو مانگ دەوڵەنی تورکیە ئێمەیان نەقڵ

 I.C.M.C: نەتەوە یەکگرتووەکان بوو بە ناوی

نی هۆلەند هاتن بۆ چاو 
ا
. پێکەوتنمان و وەرگرتیی پەنابەریەک ساڵ لەو کەمپە ماینەوە و ئەوجار هەیئەنی وڵ

 
ا

 هۆلەند و لەوێ جێگێی بووین ٠١٢١دوای ماوەیەک قەبووڵ بووین و ساڵ
نی
ا
 .بە فەریم چووینەوە وڵ

 ناوەڕژیک نامەکانی هاندانی من  بوو بۆ 
ی
یس ، باف و و ئەحواڵێ 

ا
عەیل بەردەوام نامەی بۆ دەناردم و جگەلە سڵ

نی هۆڵەند کەلک وەرگرم بۆ درێژەی خوێندن کە ئاوانی عەیل بووئەوەی لە دەرفەت و ئیمکانانی بەرییی 
ا
ئەو . وڵ

ی و ئەگەر هەو نەدەین دواتر  پێیوابوو نانی  ڕژژێک بگەڕێینەوە کوردستان و خاوەن پلەیەیک بەرزی زانسیی نەبیی

بەرچاو بۆیە عەیل هەمیشە هاندەرم بوو لەوبوارە دا و ڕستەیەک لە هەموو نامەکانی دا . پەشیمان دەبینەوە

 !تۆ دەنی  لە فکری گەڕانەوە و خزمەتێیک باش نی بۆ خەڵک: دەکەوێ ئەوەیە کە 

 
ا

درایەوە پاریس و بۆ ماوەی مانگێک لەوێ مایەوە کە  ٠١٢٩سەرەتای ساڵ ی
بەوە نێ  ی عەیل لەالیەن حێی

د کە بەداخەوە زژری هەوڵ دا تا بۆ سەردانی هاوڕێیانی  بێتەوە هۆلەن. ڕژژ لەگەیل بم ٤بەداخەوە تەنیا توانیم 

ی بکەم،بەڵما  تەی بۆ دابیی
ا
ای ئەم وڵ ی بۆی خی  بە خی  نەبوو و من گەڕامەوە هۆلەند و هەوڵم دا تا بەڵکوو ڤێی

ای نەدایە ی یم نەدامەوە و ڤێی
ا
 .دەوڵەنی هۆڵەند وڵ

 زانیارنی باش لە سەر کۆمەڵگای فەڕانسە و  ئۆرووپا  و هەرو 
ەها  لەو ماوە کورتەی کە عەیل لە پاریس بوو توانی

 ئۆرووپانی کۆبکاتەوە  تا بۆ داهاتوو خەبات کەلکیان یل  
ب لەگەل ڕێکخراو و الیەنی ی  حێی

ئاسیی پەیوەندییەکانی

ت ناڕازی  بوو و ئەو ناڕەزایەنی و ڕەخنانەی . وەرگرێ
ا
ب لە دەرەوەی وڵ ی  حێی

ئەو سەبارەت بە پەیوەندییەکانی

ب خۆی  سەبارەت بە کەم و کۆڕییەکان و ئاسیی پەیوەندییەک ی ی گشتیی حێی ی
ب لە دەرەوە لەگەل سکرتێ  ی  حێی

انی

 .ئەوەببوو دوای مانگێک عەیل گەڕایەوە کوردستان بۆ درێژەدانی ئەرکەکانی . باس کردبوو

ب  ی  حێی
ب بەرچاو بوو ، هەم گوشاری ڕێژیم بۆ سەر خەباتکارانی ی  حێی

لە ناوخۆی کوردستان هەم تێکۆشانی

ب بەرەو سنوورە. چەند قات ببوو ی  حێی
اق پاشەکشەیان کردبوو و دواتریش ڕاگوێزرابوونەوە بنکەکانی ی

کانی عێ 

ت تا ڕادەیەک الوازنی تێکەوتبوو
ا
تە ، بۆیە تێکۆشانی ناوخۆی وڵ

ا
ب بوو .  نێو خایک ئەو وڵ ی عەیل بەرپریس حێی



 ناوچەکان بکا 
ی
ب لە باف ی  حێی

ان و کەمێی دەیتوانی هەڵسەنگاندن بۆ کاروتێکۆشانی ی
لە باکووری کوردستانی ئێ 

اق بوو ئە. ی
نی عێ 

ا
ب کەلە خایک وڵ ی یک بنکەی سەرەکیی حێی ی  .وکات بنکەکانیان بردبووە نێی

ب بەرەو کۆنگرەی  ی  . ی خۆی دەچوو٢حێی
ا

ا و بەهۆی هیندێک کێشە   ٠١٢٢کۆنگرە لە سەرەتای ساڵ گێی

ب جیابوونەوەی خۆیان ڕاگەیاند ی ب ، ژمارەیەک لە کادر و پێشمەرگە و ئەندایم حێی ی  نێوخۆنی حێی
ئەوان . وگرفیی

بێیک  ی بەوە ، تێکۆشان لە حێی ی  حێی
بە پی ی هەڵسەنگاندنی خۆیان  پێیانوابوو کە  بەهۆی ئە وگرفتانەی نێو ڕیزەکانی

بێیک دیکە ی  حێی
ب و ڕاگەیاندنی ی  خۆیانە لە حێی

 . واحید دا مەجایل نەماوە و تەنیا ڕێگا جیاکردنەوەی ڕیزەکانی

ئەندایم پێشووی ڕێبەری   ٠٤ئەوجاری ئەویش وێڕای  عەیل خۆی هەمیشە دژی لێکدابڕان و جیابوونەوە بوو،

ب جیابوونەوە و  ی ان"کە ئەوانیش ناڕازی بوون لە دژخی نێو حێی ی
نی دێموکرانی کوردستانی ئێ 

ی ڕێبەرایەتیی . حێی

ی  
یان پێکهێنا وخەبانی خۆیان لە ژێر ئەو ناوە دا درێژە دا کە عەیل لەوێش وەک ئەندایم کۆمیتەی " شۆڕشگێ 

ێ ژ ئەو پێیوابوو  . ردرا و ئەوجار هەم دەبا زیاتر کار بکا و هەمیش زیاتر هەست بە بەرپرسایەنی بکاناوەندی هەڵێی

ی  بوونی خۆی 
ی  دەتوانی بە کار و خەبانی ڕاستەوخۆ لە مەیدانی کردەوە دا شۆڕشگێ 

کە ڕێبەرایەتیەیک شۆڕشگێ 

کردەوە شوێیی تێکۆشانی بۆیە عەیل دیسان وەک کەسێیک بەئەزموونی مەیدانی تێکۆسان، ڕووی  . بسەلمێیی  

ان بوو ی
ب بوو کە بەکردەوە سەلماندبووی. خۆی کە باکووری کوردستانی ئێ  ی : ئەو یەکێک لەو کادرانەی حێی

وباوەڕی شل بکاتەوە  ئەو بگرێ و بێی
 . هیچ کۆسپێک ناتوانی  پێش بە تێکۆشانی

ی ماندوو  عەیل بۆ چارەسەر و بن بڕ کردنی کێشە  وگرفتەکان زژر جیددی و خەمخۆر بوو، و  لەو پێناوەدا هەرگێی

ئەو مرژڤێیک نەرم و نیان . الی عەیل بەرژوەندنی گەلەکەی ئەسڵ بوو، باوەڕ بوو، ئەخالق بوو. نەدەبوو

ی بۆ ڕادەگرتن و بە گوێرەی ئیمکان کێشەکانی بۆ چارەسەر دەکردن
 .لەگەل خەڵک  هاوڕێکانی بوو  گون 

 خەباتکار و سادەژیان یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی عەیل بو 
ی
و کە ئەویش یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی مرژف

 کار و ژیانیدا کەم و کۆڕی هەنی   وەک ڕەخنە لە . بەرپرسە
 ئەوەبوو کە ئەگەر لە جەریانی

ا
عەیل هەمیشە هەوڵ

 بۆ چارەسەر و کۆتانی هێنان بەو کەم و کۆڕیانە هەوڵ 
 وەریگرێ تا بتوانی

ا
 بکا و بە دڵێیک ئاوەڵ

ا
خۆی قەبووڵ

م چارەسەری ئەو کەم و کۆڕیانە بۆ عەیل زژر گرینگ بوون تا . داب
ا
 کەم و کۆڕی الی عەیل ئاسانی بوو، بەڵ

بوونی

ی  ی
  بیانکاتە ئەزموون بۆ داهاتوو تا کەم و کۆڕنی لەوباتەوە نەخوڵقی 

ئەو بەردەوام ڕوویەیک ئۆمێدەوارنی بە . بتوانی

 .عەیل هەمیشە ئۆمێدەوار بوو. داهاتوویەیک گەش بوو

 



 بۆچی چووە تورکیە؟کاشف پوور   عەیل شەهید 

 عەیل داوام لە دەوڵەنی هۆلەند دەکرد
ا

 پەنابەرێیی بە ژن و مناڵ
ی
بۆیەشە ژن . دەمێک بوو بە مەبەسیی دانی ماف

 عەیل و هاوڕێیەیک دێرییی ئەو هاتنە ئانکارا ی پێتەخیی تورکیە و داوای پەنابەرێتیان کرد لە 
ا

 . UNو مناڵ

 هۆلەند پی ی ڕاگەیاندین کە هەرکاتێک هەیئەتیان بۆ مەبەسیی وەرگرتیی سەهمیەی ساڵەنەیان ئەوەبوو دەوڵەنی 

تە، ئەوە چاوپێکەوتن لەگەل 
ا
لە پەنابەری ژێر چتەری کۆمیسیاریای بەرزی پەنابەران لە تورکیە ناردە ئەو وڵ

ەوتیی لەگەل مناڵەکانی کاتێک هەیئەت چووە تورکیە و داوای چاوپێک. مندالەکانی عەیل  وهاوڕێکەی دەکەن

 
ی
عەیل و ئەو هاوڕێیەی کردبوو، ڕێکخراوەکە بە هەیئەتیان ڕاگەیاند بوو کە مناڵەکانی عەیل جارێ ماف

اون هەڵبەت هەیئەتیش ئیعتیماد دەکاتە سەر قسەی ئەو . پەناخوازیان ن   نەدراوە و ووەرنەگێی

ی )ڕێکخراوەیە ی
و هاوڕێیەی دیکەی عەیل دەکەن و ئەوانیان و تەنیا چاوپێکەوتن لەگەل مناڵەکانی ئە(  یووئی 

 .وەرگرتبوو

انی  مناڵەکانی عەلیئاگادارمان بکاتەوە کە   وەرنەگێی
ئێمە پەیوەندیمان کرد بە ڕێکخراوەکە لە ئانکارا تا هۆکارەکانی

میان ئەوەبوو
ا
نە: وڵ

ا
ی ژن  ومناڵ وەرگرین کە سەرپەرەسیی ئەو ژن و مناڵ یە و لە لەگەل ن(  باوکیان)ئێمە ناتوانیی

تێیک دیکە دەژی
ا
اق بوو)وڵ ی

ی  ( .مەبەست عێ  نی دووهەمدایە، ناتوانیی
ا
ئەوان گوتیان بە پی ی قانوون عەیل لە وڵ

نی دووهەمدایە و تورکیە دەبێتەوە 
ا
نی سێهەم لە کاتێکدا عەیل ئێستا لە وڵ

ا
کەسێک وەربگرین و بگوزینەوە بۆ وڵ

نی چوارەم کەلە یاساکانی 
ا
نی سێهەم و هۆلەند وڵ

ا
نی چوارەم نیە وڵ

ا
 .ئەم ڕێکخراوەیە دا وڵ

ی عەیل بوون سەفەریان کرد بۆ 
عەیل لەودژخە ئاگادار کرایەوە و  هاوکات ئەو بنەماڵەیەی دیکە کە هاوڕن 

 عەیل بە تەنیا مابوونەوە تورکیە
ا

ابوون  وژنا  ومناڵ عەیل لە وەها دژخێک دا ناچار بوو کە .هۆلەند کە وەرگێی

ەگەل ژن و  مناڵەکانی یەک بگرێ و لە یەکەم دەرفەت دا سەردانی یووئێیی کرد و خۆیسژ بێتەوە تورکیە و ل

 ئەو ڕێکخراوەیە قسەی کرد و پی ی ڕاگەیاندن کە
 نی  و : لەگەل بەرپرسانی

خۆی ناتوانی  لەگەل ژن و مناڵەکانی

 پەناخوازیان ن   بداداوای لێکردن مناڵەکان وەربرگ
ی
م . رن ماف

ا
ی ئەوەی ق بەڵ ی

ەبووڵ نەکرد و بەداخەوە یووئی 

ئەوە بوو عەیل دیسان ناچار بوو بە پێچەوانەی مەییل خۆی بڕیار بدا کە . هەر لە سەر بڕیاری خۆی سوور بوو

ی بوو ی
دوای خۆناساندنی عەیل بە . ئەویش بڕیاری مانەوە الی مناڵەکانی و داوای پەناخوازی کردن لە یووئی 

ی ، پۆلیش تورکیە عەلیی ناردە الی مناڵەکانی  ی
 . لە شاری قونیا کە پێشێی ناردبوونیە ئەو شارە یووئی 



دوای خی  بە خی  کردنی هیدێک کاروباری ئیداری خۆیان، عەیل و مناڵەکانی لەگەڕەکێیک شاری قونیا خانوویەیک 

 لەگەل نی  شارێیک مەترسیدار بوو بۆ . بە کرێ گرت و چوونە ناوییەوە
شاری قونیا ئەوکات و ئێستایسژ

 سیاسیی دژی
ان  خەباتکارانی ی

 هەرە زژری خەڵکەکەی ئیسالمگەرانی . کۆماری ئیسالمیی ئێ 
شارێک کە بەیسژ

ان بۆیە تۆڕی سیخورنی سەربە   ی
توندئاژژ و لە هەمان کات دا الیەنگری سەرسەخیی ڕێژییم مەالکانی ئێ 

ان زژر بە قوەت بوون لەو شارە ی
 . اطالعانی ڕێژییم ئێ 

م چ
ا
. ارەی تر نەبوو و دەیزانی ئەمنیەنی لەو شارە پارێزراو نیەعەیل زوو هەسیی بەو مەترسییە کردبوو ، بەڵ

 ماڵیی عەیل زژر خراپ بوو و نەیدەتوانی وەک زژر کەیس تر کە بە قاچاغ دەهاتنەوە ئۆرووپا، ئەویش 
دژخی

تێیک ڕژژئاوانی و بۆ ئەو . بێت
ا
  و بگاتە وڵ

ا
 زژری دەدا تا بەڵکوو بە زووترین کات تورکیە بەخی  بێڵ

ا
هەوڵ

ند و کانادا و بایس دژخی خۆی و  ومەترسییەکانی مەبەستە
ا
نی فینڵ

ا
 پەیوەندنی کردبوو بە هەیئەتەکانی وڵ

یسژ

مێیک ئەرێیی بە عەیل نەدرایەوە . سەرخۆی بۆ کردبوون
ا
م بەهۆکاری سیایس بوونی ئەو پرسە پەناخوازییە وڵ

ا
بەڵ

وە نێو گەماڕژیەیک قوریس الیەنەی بەو جۆرە عەیل کەوتبو . و ئامادە نەبوون لەگەیل دابنیشن و وەریگرنەوە

دوژمنان و هاودەستانیان  کە دەرباس بوون زەحمەت ببوو و ڕژژ لەگەل ڕژژیش ئەو گەمارژیە تەنگێی 

 .دەبوویەوە

 دژزینەوەی ڕێگایەک دا بووین تا بەڵکوو 
ا

لە تەواوی ئەو ماوەیە دا بەردەوام پەیوەندیمان هەبوو لە ەهوڵ

ی بە زووترین کات عەیل لە تورکیە دەربا سبکەین و لەو پێناوەش دا ئەوەی ەهوڵ بوو دامان و لە هۆلەند  بتوانیی

یم نەداینەوە
ا
م ئاکامێیک نەبوو و دەوڵەنی هۆلەند وڵ

ا
 .پەیوەندیمان کرد، بەڵ

 
ا

بایس هەموو ئەو .حەفتە سەردانی الی عەلیم کرد لە تورکیە ٨ی زائییی بۆ ماوەی ٠١١١هاوییی ساڵ

نی . لە گەلیان ڕووبەڕوو ببووە دژواریانەی بۆ کردم کە
ا
بەتایبەنی ئەو زژر غەمبار بوو ئەو پەنابەرانەی کەلە وڵ

انەوە هاتبوونە تورکیە ولەوبوارەوە دەیگوت ی
ئەوانە هیندە وەزعیان و ژیانیان نالەبارە بەشێکیان تووشیی : ئێ 

 !رووخ بوونەتەوە

ان و دەیگوت شارێیک "قوم"بە شاری   ئەو قەت کەیفی بە شاری قونیا نەدەهات و شارەکەی دەشوب  هاند  ی
ی ئێ 

ی ئیسالمگەرانی توندئاژژ و تەنانەت کۆماری ئیسالیم دایە م دەیزانی کە .خەتەرە و لە ژێرا کاریگەرنی بێی
ا
بەڵ

انی  ی
، چوونیک پۆلیش تورکیە  ئەو شارەیان کردبووە کەمی  پەناخوازانی ئێ   .چارەیەکیش نیە و دەنی  لەو شارە نی 



 نی  ئەو هاوینە توا
ساڵ بوو کە ئێمە و  ٦. نیمان دایکیشمان بێنینەوە بۆ قونیا تا ماوەیەک الی عەیل و مناڵەکانی

مان نەبینیبوو  و  دەیەویست لەوێ نی  تا ماڵئاواییمان یل  بکا و دوای گەرانەوەمان ئەویش بڕواتەوە دایکمان یەکێی

ان ی
م ئەو چووزانی کە چارەنووسێیک تاڵ لە الیەن دوژمنانەوە. ئێ 

ا
لەی بۆ داڕێژراوە ؟ چووزانی لەبەر   بەڵ

ا
گەڵ

او دەیبەن ودەیکوژن؟ الیەنی بەرپرس کە  ت و بە دەسیی بەسێی
ا
 و بە نی  دەسەڵ

ی چاوی خۆی کوڕەکەی دەڕفێیی

ژرەکەش ئاشکرا بکا تا ئەم ساتە وەختەش ی
ی بوو تەنانەتئامادە نەبوو و نیە ڕاستیی تێ  ی

 .یووئی 

  لەو 
ا

مژ خەبانی کردبوو ، لە هەمووی ئەو و خوێن ەوندە هار و وەحشژ ساڵەی کە عەیل دژی ڕێژیمێیک ئ٠٠بەڵ

نە دا داییک عەیل شەوێك بە نی  دلەخورپەی لە د
ا
م ساڵ

ا
ئەوجارەیان خۆی  ەستدانی کوڕەکەی نەخەوتبوو، بەڵ

ئەو ترسەی جارانی داییک جەرگ سووتاو ئەوجارەیان ببووە راستییەک و ئەمرێیک . شاهیدی ئەو ڕژژە ڕەشە بوو

م ئەو چارەنووسە نادیارە . و چارەنووسێیک نادیار بۆ عەیل دەسیی پێکردبوو داسەپاو 
ا
سەعانی نەبرد کە  ٨٤بەڵ

ژری عەیل بوو  ی
 .ئاکامەکەی تێ 

  دوژمیی دڵڕەش لە شەوی 
ا

 ٤١واتە شەوی پێش ی زائییی ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠٦لە سەر  ٠١بەڵ
ا

ی ساڵ میی

ژ  ی
ان بۆ تێ  ی

نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 
ی  حێی

یکەی سەعای . ری عەیل پالنی بۆ دانڕابوودامەزرانی ی ئەو شەوە نێی

کەس  یەکیان بە لیبایس سێڤیل و دووەکەی تر بە لیباس و کەرەستەی پۆلیش تورکیەوە وەژوور   ٢ی شەو ٠٨

ی . دەکەون ی
عەیل دەبەنە : ئەوان لە پێشان داوای کارنی پێنایس عەیل دەکەن دوای وەرگرتیی کارتەکە دەڵی 

 . ێک پرسیاریان هەیە  و عەیل زوو دەگەڕێتەوە الی ئێوەبنکەی پۆلیس و هیند
ی

مناڵەکانی عەیل لەبەر دنەیک

ی باوکیان بەدەسیی کەلەبچە کراو لە نیو دەسیی  ی و دەبییی کەس دایە، مناڵەکان    ٢پۆلیسەکان لە خەو هەڵدەسیی

 پۆلیسەکان دەست دەکەن بە پاڕانەوە لەوکەسانە و داوایان لێدەکەن کە باوکیان نەبەنەوە و تەنانە
ی
ت الف

انی عەیل بوون وایان دەزانی ئەوانە بەڕاسیی پۆلیسن و حەتمەن . دەگرن و لێیان دەپاڕێنەوە ی ی
هەرخ   دایک و خێ 

انی عەیل زژر ناکەونە پارانەوە و بە قەد  مناڵەکان  ی ی
دەیبەن هیندێک پرسیاری لێدەکەن، بۆیە دایک و خێ 

 . کەسە  ٢نیگەران نابن و ناپاڕێنەوە لەو 

انی عەیل هەست بە ترس دەکا و زوو زەنگ دەدا بۆ  کاتێک ی ی
ژ عەیل دەبەنە دەر، خێ  ئەوان بە ڕەفتارێیک توند و تێی

مدا دە. پۆلیش شوعبەی سیاسیی ئەو شارە و جەریانەکەیان بۆ باس دەکا
ا
  بەرپریس شوعبەکە لە وڵ

ا
: ڵ

سبەی ئازاد دەنی  و هیچ گرفتێک نیە  ن ، من عەیل چاک دەناسمەوە و مرژڤێیک باشە  ونیگەران مەب

مدانەوەی هیندێک پرسیار بردراوەتە بنکەی پۆلیس
ا
 !دەگەڕێتەوە ، تەنیا بۆ وڵ



 بۆ من 
ی

کەس  هاتن و عەلیان   ٢نیوەشەو : لێدا وگونی ( کەریم کاشفپوور)بەیانی زوو هاوژییی عەیل زەنیک

منیش دەست . ادار بەدەستگێی کرد و لەگەل خۆیانیان بردەوە و من ئێستا دەچمە پاسگای پۆلیس تۆش ئاگ

بەخی  کومیسیاریای بەرزی پەنەبەرانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانم لە ئاناکارا ، هۆلەند وژنێف لە دژخی 

م لەوە کردەوە کە بەداخەوە . عەیل ئاگادار کردەوە م بە بیستیی ئەو خەبەرە لە هاوژییی عەیل، ڕاست بێی
ا
بەڵ

ی ئێوارە بەردەوام لە ڕێگای تەلەفۆنەوە لەگەل ١ئەو ڕژژە تا سەعانی . نیگەرانییەیک تەواو دایگرتبووم. ڕوویدا

سەعات بوو بە پێنج پۆلیش قونیا زەنگیان بۆ دام و لە یەک . هاوژین و داییک عەیل و پۆلیش قونیا دابووم

 !سەری ئێوەخۆش ، جەنازەی عەیل مان دژزیەوە: ڕستە دا گونی 

اوی و بە شێوەیەیک نامرژڤانە شەهیدیان  داییک ئێمەیان بردبووە سەرجەنازەی عەیل    کە بەدەسیی بەسێی

م هاسان نەبوو خۆم . کردبوو
ا
زژرم هەوڵم دەدا تا پێش لە داغ و حەرسەنی دەروونم  بگرم و نەیدەمە دەر، بەڵ

خەبەرێیک کوت وپڕ و جەرگ بڕ بوو و بە هاسانی وەک مەرگێیک ئاسانی قەبووڵ نەدەکرا، یان تەنانەت . ڕابگرم

م ئازاری هەرە گەورە ئەوە بوو کە هیچمان لە دەست نەدەهات. داوێیک  ئاسانی بەخۆنی بقەبڵێیی بە ڕوو 
ا
 .بەڵ

دژستان و هاوڕێکانی عەلیم ئاگادار کردەوە لە خەبەرە تاڵ دڵتەزێنەکە و بۆ هەمووشیان ئەو خەبەرە شۆکێک 

ی . الەکە ڕاست بووبوو و نەیاندەتوانی باوەڕبە وەها هەواڵێک بکەن، بەڵما بەداخەوە کە هەو  ئەو نەیەکەمیی

ژریش بوو ی
ی تێ  ژری دژی تێکۆشەرانی کورد بوو و بەداخەوە نە دواییی ی

ڕێژییم مرژڤکوژی کۆماری ئیسالمیی . تێ 

انیی وەک ی
ژری عەلیش کۆمەڵێک تێکۆشەری کورد و ئێ  ی

ان  پێش تێ  ی
لە ڤیەن  و هاوڕێیانی  دوکتۆر قاسملوو : ئێ 

س( ٠١٢١) ان، سەدیفی   ڕێژییم و کاربەدەسیی  چەندین ئەفسەر (  ٠١٢١)غوالم کەشاوەرزلە قێی ی
پێشووی ئێ 

اق ی
 (. ٠١٢١)ە ژنێڤکازم ڕەجەوی ل( ٠١٢١)کەمانگەر لە عێ 

ی 
ژری عەلیش دیسان ماشێیی تێ  ی

ژریسیی لە دوای تێ  ی
ژری ڕێژیم لە کار نەوەستا و بەردەوام بوو لە کردەوەی تێ 

ت و عاتیفەی قازی لە سوئێد بە هۆی بۆم
ا
ب، ئەبووبەکری هیدایەنی لە سوئێد بە هۆی بۆمب و دەرەوەی وڵ

ژری میکۆنووس کە ی
ژری دیکە تا گەیشتە تێ  ی

لە  ٠١١٨لەوێش دا دوکتۆر شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی  لە  زژر تێ 

 ڕیسوانی کۆماری ئ
ا

ی کە ئەوە بوو بە خاڵ لیی ی
ژرەی بە بەڵگەوە لە یبێ  ی

سیالیم کە دادگای ئاڵمان بە فەریم ئەو تێ 

 . ئیسالیم لە بەرزترین ئاسیی ڕێبەری دا ساغ کرایەوەسەر کۆماری 



م بەهۆی دژخی 
ا
،  بەڵ ژزی شەهید عەیل دا بەشدار نی  زژرکەس دەیانەویست لە مەراسییم ناشتیی تەریم پێی

 دوا ماڵئاوانی لە عەیل بکەن کە ئەویش ئازارێیک تر بوو لەو  
ئەوکانی تورکیە ئەو کەس و الیەنانە نەیانتوانی

  .کارەساتە دا

ی ناودار ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠٩لە  یک مەزاری شاعێی ی  گەورەی شاری قونیا و لە نێی
موالنا جالل " لە گۆڕستانی

درا بە ژمارەیەیک نەهیندە زژری خەڵک  ەیل غەدرلێکراو ع تەریم غەرییی "  الدین بلجی  ی
دیارە بە . بەخاک سپێ 

ییەوە  نە عەیل موافیفی دەبوو ئەگەر خاکسپاردنی عەیل لەو گۆڕستانە نە بە خواسیی ئێمە بوو و بە دڵنیا

رێ.هاتباوە زمان ژ ی
 بنەماڵەکەی بنێ 

ی
ئەوەش . ئەو ئاوانی ئەوەبوو  دوای مردن لە پەنا هاوسەنگەرانی یان باف

کە بەداخەوە بەشێیک زژریان دوای دەیان ساڵ  خۆی قەدەرێیک نەخوازراوی میللەنی کورد و تێکۆشەرانیەنی 

کراوەکەشیان نابێتەوە نسیبمیێی خایک نی ٨خەبات، تەنانەت   . شتیمانە داگێی

ی  لە عەیل کاشف سبمانەوێ با رئەگە ی
ئەو لە کاتێکدا کە پێشمەرگەیەیک ئازا و نەترس : پوور بکەین دەنی  بڵێی 

امیی لێهاتووش بوو ی ئەو تا دوا ساتەکانی ژیانی . بوو، لە هەمانکاتیش دا بەرپرس و فەرماندەرێیک سیایس و نێی

 نەتەوەنی بوو و قەت لەو تێکۆ درێژەدەری تێکۆش
. ئەو جڤایک کوردستانی چاک دەنایس. انە غافڵ نەدەبووشانی

ی پەیوەندییە یەتییەکانی هەرگێی
ا
 .تێکەڵ بە پەیوەندییە سیاسییەکان و ئەرک و  تێکۆشانی خۆی  نەدەکرد کۆمەڵ

ین ناسیاوییا لەگەیل هەبوو جی ی  نخوو و خدەی نەرم و گەرمەکانی عەیل تەنانەت بۆ ئەو کەسانەی کە کەمێی

 .رسنج و سەرمەشق بوون

لە ناوبردنی  ۆ لە ناوچەکانی ئۆرمیە زژر پیالنی ب  ئاخوندیییمژ ڕێتایبەتمەندیانەش بوونە هۆی ئەوە هەر ئەو 

لەماوەی . هۆی وریانی خەڵک و پێشمەرگە هەموویان بوونە بڵفی سەرئاو و سەرنەکەوتن عەیل دابڕێژێ کە بە

یل توانیبووی خۆڕاگر، باوەڕی قووڵ بە سەرکەوتن، هەست بە بەرسایەنی ، ساڵ خەبانی خۆیدا عە ٠٠زیاتر لە 

کە جی ی متمانەی خەڵک و پێشمەرگە و خەباتکارانی ئەو عەلیەی  ئیدامەکاری و وەفاداری بە ڕێبازەکەی ببێتەوە 

 .نەتەوەکەی نی  

انشەهید  ی
اق و تورکیە ژیابوو و  و ئاشناعەیل لە زژربەی ناوچەکانی کوردستانی ئێ  ی

 لەگەل ، عێ 
ا

یەتیی کامڵ

م وەک رسوشیی شۆڕش هەب. خەڵک و خایک بەبایسژ دەنایس هەبوو و 
ا
ین و و بەڵ وە و هەیە،  هەمیشە پاکێی

 شۆڕش هەم  لە خەبات و هەم لە گیانفیدانی دا
ی

 .دڵسۆزترین خەباتکاران دەبنە پێشەنیک



نی ح زانکۆ بوو، بەرپرسێیک سەرەوەی لەگەل ئەوەی کە عەیل خوێندکارێیک
ی م شێوەی  بوو   دێمۆکڕاتێی

ا
، بەڵ

قەت . و کەوت و ژیانی سادە و ساکاری ئەو لەگەل یه پێشمەرگە یەیک گەنجی سادە یەک شت بوون هەڵس

 .ئامادە نەبوو فەرقێک لە نێوان خۆی و پێشمەرگەیەک دابیی  

یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی . پاک  و لە دژستایەتیش دا گەرم و خایک بوو، دەست و دڵعەیل مرژڤێیک سادق

و نەفرەنی لە  ەیل ئەوە بوو کە حەزی لە یەکڕیزی و تەبانی دەکرد و دژی دوو بەرەیک ویەکێی بوغزاندن بوو ع

 .دووبەرەیک دەکرد

م  قەت نەیتوانیوە و ناتوانی  مانای هەبوون و ژیانمان یل  
ا
، بەڵ ڕێژییم ئاخوندەکان توانی عەیل مان یل  بستێیی 

ووی نەتەوەکەمان دا ناوی عەیل و هەموو شەهیدانی کور . بستێیی   ژ ی
پەڕەکانی مێ 

ا
 میللەت و لە ڵ

ا
دستان لە دڵ

ەیەیک گەش هەردەم دەدرەوشێنەوە ی
 .تۆمار کراون  و بە زیندووی دەمێننەوە و وەک ئەستێ 

 ٠٠/٢/٠١١٠کەریم کاشفپوور 

**** 

ۆرەکە دەدوێ ر
 دەستەوانەی ئەتڵەش و دەسیی پڕ لە خوێن:  هاوژییی عەیل لە سەر ڕووداوی ڕفاندن و تێ 

 

وێنەکانی عەیل کە هەموویان بزەیان لە سەر . لە گەل دایک و هاوژین و مناڵەکانی شەهید عەیل دانیشتووم من

  لێوە و بە دیوارەوە هەڵوارساون رسنجی من ڕادەکێشن و
ی

دەبمەنە ڕژژانی پێکەوە بوون و  بە نی  دەنیک

هاتبووم تا لە حاڵ و ژیانی . اس دەبنڕژژانی کار و چاالکیمان وەک فیلمێک لەبەر چاوم ڕا دەرب. هاوڕێیەتیمانەوە

سم، م ڕوانییی عەیل لەو وێنانە دا دەمبەنە خەیاڵەوە و ئەوان بێ 
ا
هانم دەدەن تا جارێیک تر چۆنیەتیی ئەو   بەڵ

کردەوە نامرژڤانەیەی دەرحەق بە عەیل کرا لە زمان شاهیدێک کە هاوژینیەنی  ببیسم، چوونیک هەرخ  دەکەم 

 !ە عەیل لە کیس مان چووە و لێیان ئەستاندووینە خۆیم بقەبڵێنم کبناتوانم 



 

 خانم فاتمە

 نەتەوە یەکگرتووەکان . پ 
ی
بۆچی بڕیارتان دابڕۆن بۆ تورکیە وخۆیان بە ڕێکخراوی بەرزی پەنابەران

؟ ی  بناسێنی

 : ئێمە بە دوو هۆکار ئەو بڕیارەمان دا. و

نی یەوە بوو کە خی  بە خی  ی وهاوژینم بەردەوام بە دوای کار : یەکەم
ی ان بکا و بەردەوام لە ئەریک حێی

دران ی
 دابوو کە پی ی  دەسپێ 

بییەکانی ی نی عەلیی لە ئێمە جیا   لەڕاسیی دا کار  و. مەئمووریەتە حێی
ی  حێی

تێکۆشانی



م لە الیەکیش هەوڵم دەدا تا . من و مناڵەکانم زژربەی کات هەر بە تەنیا بووین و بە تەنیا دەژیاین. کردبووە
ا
بەڵ

لەو پەیوەندیەدا هەستم دەکرد . عەیل قورساییان کردبوو سووک بکەم بڕیک لەو ئەرکانەی کەلە سەر شانی 

بوونی ئێمە لەو مەوقعیەت و لە جێگا پڕ مەترسیانەی کە لی ی  دەژیاین بەردەوام بۆ عەیل جی ی نیگەرانی بوون و 

 ناچار دەبوو بێی لە دژخی ئێمەش بکاتەوە، بۆیە ویستمان کارێک بکەین کە عەیل لەو الیەنەی ئەرکەوە تا 

 .ڕادەیەک ئاسوود ەنی  

، بەڵما هەل و مەرخی ژیانمان ئە بێی : دووهەم ی  ەو لە داهاتووی مناڵەکان بوو کە گەورە دەبوون، دەبا بخوێیی

ی نەبوو   . تا مناڵەکان بڕژنە قوتابانە و بخوێیی
ا

مەکە  ٠١٢١بەڵما بۆخ  ساڵ
ا
ارد؟ وڵ ژ مان بۆ هاتیی تورکیە هەڵێی

یکەکانمان بڕیاری دا خۆی  و ئەوەیە کە یەکێک لە دژست و هاوڕێ هەرە ی مناڵەکانی بێنە تورکیە و خۆیان بە  نێی

نی سێهەم
ا
ی و داوای پەنابەرێیی بکەن تا بگوازرێنەوە بۆ وڵ ی بناسێیی ی

من و )ئەوەی کە کە ئێمە  لەبەر.  یووئی 

، بڕیارمان دا لە( مناڵەکانم ی ی بناسێنیی ی
یە گەل ئەو هاوڕێنەمان دەتوانی بە تەنیا بچینەوە ئانکارا و خۆمان بە یووئی 

ی  ی بناسێنیی ی
ی بۆ ئانکارا و خۆمان بە یووئی  شێک بەئەوەش زیاد بکەم کە بە حوکیم ئەوەی . و بنەماڵەکەی دا بێیی

تە 
ا
لە بنەماڵەی ئێمە لە هۆلەند دەژیان و دەمێک بوو هیندێک کاریان کردبوو بۆ ئەوەی ئێمە لەو وڵ

، بۆیە تا ڕادەیەیک باش دڵنیابووین لەوە ی ێیی تە وەرمان دەگرێوەربگێی
ا
هەروەک گوتم گرفیی هەرە   .ی کە ئەو وڵ

ی کە چوونەوەمان  ی بناسێنیی ی
گەورەمان ئەوە بوو کە بە تەنیا نەماندەتوانی بچینەوە ئانکارا و خۆمان بە یووئی 

 .لەگەل ئەو هاوڕێ یە بە دەرفەتمان زانی 

 

ی ناساند؟. پ ر
 ئێوە کەی چوون بۆ ئانکارا و خۆتان بە یووئن 

ئیدی  ئەوەبوو مانگێکیش . چووینەوە یووئێیی ئانکارا و خۆمان ناساند ٠١٢١ی ئۆکتۆبری ٨٩ژی ئێمە لە ڕژ . و

ی ٨)بە پێش ئەو هاوڕێیەمان و بنەماڵەکەی ئێمەیان بانگ کرد بۆ موساح م  هەروەک  ( . ٠١٢١ی نوامێی
ا
بەڵ

مێکیان بە کران، کەخ  ئەوانیان و گوتم ئەو بنەماڵەیەی هاوڕێمان مانگێک دوای ئێمە موساح
ا
م وڵ

ا
ەرگرت، بەڵ

ەنی ! نەدایەوە کە ئەوە خۆی جی ی پرسیار بووبە ئێمە  هەیئەتێیک هوڵەندی ئیدارەی پەنابەری و موهاجێی

هۆلەند هاتبووە تورکیە و بەرلەوەی لە هۆلەند حەرەکەت بکەن قەولیان بە بەو بەشە لە بنەماڵەی ئێمە 

ەوە لەگەل هاوژین و مناڵەکانی عەیل پەیوەندی دەگرن و لە هولەند دەژیان و گوتبوویان کە چووین دابووە کە

ان و گواستنەوەیان بۆ هۆلەندموساح م کاتێک ئەو هاوڕێ .بەیان لەگەل دەکەن بۆ وەرگێی
ا
یەمان و بەڵ



بەی لەگەل کردن، دەرکەوت کە ئێمە وەک پەنابەر لە بنەماڵەکەی بانگ کران و هەیئەنی هۆلەندی موساح

اوین  الیەن ئۆفیش ئانکارای  !کۆمیساریای بەرزی پەنابەرانەوە وەرنەگێی

ئەوجار کە ئامۆزاکەم لەگەل ئەو هەیئەتە هۆلەندییە کە هاتبووە تورکیە لە بارەی ئێمەوە  پرسیاری کردبوو، 

م دا گوتبوویان
ا
ئۆفیش ئانکارای کۆمیساریای بەرزی پەنابەران ئەو بنەماڵەیە وەک پەنابەر : ئەوان لە وڵ

 چوونیک سەرپەرەسیی بنەماڵەکە واتە عەیل لەگەل ژن  و: کردبوو کە سەشیان ئەوە باهۆکارەک! نانایس  

ی وەریان گرینەوە وەک پەنابەر هەڵبەت خۆشمان چەند جارێک ئەو هۆکارەمان . مناڵەکەی نیە ، بۆیە ناتوانیی

 .لە زمان یەکێک لە بەرپرسانی کۆمیسیاریا بە ناوی بەکر ئاک لە شاری قونیا بیستبووە

 

ت لەوە دەکردەوە کە دەن   هاوژینیشت لەگەل ن   بۆ ئۆرووپا؟ب. پ   اشە بێر

یش باسم کرد، ئێمە دڵنیابووین لەوەی کە بە نی  . ، من قەت ئەو فکرەم نەکردبوونە. و  هەروەک پێشێی

ی  ێیی . هۆکارەکەش ئەوە بوو کە خاوەنی هەموو مەرجەکانی پەنابەری بووین. عەلیش ئێمە وەک پەنابەر وەردەگێی

ان وەک  پەنابەر  لە نێ  کە لەوێ بوون یان کەسیان ئەو مەرجانەی ئێمە هەمان بوون  بۆ وەرگێی
و پەناخوازانی

ئێمە کاتێک لە شاخەکانی کوردستان دا لەگەل شۆڕش بووین، شەرت و مەرخی . نەبوو، یان زژر کەم بوون

وارتر و نی  ئیمکاناتێی و پڕ جیاوازیەکە بەس ئەوە بوو کە ژیانی شاخ دژ . ژیانمان هەر وەک پەنابەری وابوو

، بڕیارمان دا بگەڕێینەوە ئەو شوێنەی   .مەتریس تر بوو ی ی
یم نەگاتیڤ لە یووئی 

ا
ئەوە بوو دوای وەرگرتنەوەی وڵ

 .کە لی ی بووین واتە لە شاخەکانی کوردستان

 هۆکار چ بون کە ئەو بڕیارەتان چ   بە چ   نەکرد و نەگەڕانەوە شوێیی پێشووی خۆتان؟ .پ 

هاوڕێیەمان کەلە گەل مان لە قونیا لە یەک ماڵ دا دەژیان و بەرپرسایەتیی ئاگادارنی ئێمەی قەبووڵ  ئەو . و 

کردبوو لەالیەن هەیئەنی هۆلەندەوە دیدار و قەبووڵ کران و دەبوایە لە ماوەی دوو حەفتە دا تورکیە تەرک بکا 

. ەوە کرد و جەریانەکەی بۆ عەیل باس کردلەو دژخە دا هاوڕێمان پەیوەندنی بە عەیل ی. و سەفەر بکا بۆ هۆلەند

. هاوژییی من لەوکانی دا دژوارترین رژژەکانی دەرباس دەکرد ، تەنیا من دەزانم ئەو لە چ دژخێیک سەخت دابوو

بیی ئەو  حوکیم دەکرد کەلە شوێیی  ی لە الیەک هیج  لە دەست نەدەهات، لە الیەیک دیکەشەوە ئەریک حێی

ئەوەیسژ یل  ڕوون بوو کە  ئەگەر بێتەوە تورکیەش ئەوە خۆی دەخاتە نێو  هەروەها . تێکۆشانی خۆی بمێیی  



م لە نیهایەت دا مەجبوور بوو بڕیارە هەرە نابەدڵ و مەترسیدارەکە بدا کە ئەویش هاتیی بۆ تورکیە . ئاورەوە
ا
بەڵ

ی باس بکا ی
 .و خۆ گەیاندنە ئانکارا بوو و دژخە دژوارەکەی بۆ یووئی 

 

 کۆمیس. پ 
ی
یم بەرپرسان

ی
 اریا چی بوون؟وڵ

بۆ ئەوان بایس ئەوەی کرد کە من ناتوانم لەگەل ژن و مناڵەکانم بمێنم، هۆکاریش ئەوەیە کە من  عەیل. و 

بم و ئەرکم لە سەرشانە، ئەگەر ئێوە ژن و مناڵم وەک پەناخواز قەبووڵ نەکەن  ی ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی

 .ئەوان لە مەتریس بکەوێمن ناچارم ئەوان لەگەل خۆم بیبەمەوە شاخ و ژیانی 

 ئێوە دەزانن ئەوکەسەی کەلە کۆمیساریا لەگەل عەیل قسەی دەکرد یک  بوو؟ . پ 

بەس ئەوندە دەزانم کەلە ڕێگای شاخەی هۆلەندی  کۆمیساریای بەرزی  پەنابەران ئاگادارکرابووین کە بۆ  . و 

ئانکارا دەگەل ئەو کەسە  و عەیل لە" مۆرگان"کەیسەکەمان پەیوەندی ەب کەسێکەوە بگرین بەناوی 

 .دادەنیشت و بایس دژخی ئێمەی دەکرد

ان و هیچ خاڵێک لە کەیش ژن : مۆرگان بە عەیل گوتبوو ی
ومناڵت دا نابیندرێ کە ئەگەر بگەڕێنەوە ئێ 

ی ژن و مناڵەکانت بە نی  سەرپەرەست واتە عەیل وەک ! مەترسییەکیان لەسەر نی   هەروەها گوتبوی ئێمە ناتوانیی

 .ەربگرینەوەپەنابەر و 

 عەیل چۆن ڕازی بوو کە داوای پەنابەری لە کۆمیساریا بکا؟ . پ 

م  بەداخەوە سەرکەوتوو . و 
ا
، بەڵ عەیل زژری هەوڵ دا تا ئەوان بە مەنتق حایل بکا لە دژخی خۆی و مناڵەکانی

 .ە شاخمن ناچارم ژن و مناڵەکانم لەگەل خۆم بگەڕێنمەو : لە کۆتانی دا عەیل پی ی ڕاگەیاندن . نەبوو

یم نی  پێچ و پەنای مۆرگان ئەوە بوو کە
ا
ۆلیش ئەو شارەوە مناڵت لە شاری قونیا لە الیەن پ ژن  و: وڵ

ان یان مەئموورانی  وو ئەوە ئەوان دەتوانن ژن  چاوەدێری دەکرێ ی
مناڵت بگەڕێننەوە و تەسلییم دەوڵەنی ئێ 

انیی سەر سنوور بکرێن ی
 .و بڕیار دان سەخت بوو بۆیئەوە بوو عەیل کەوتبووە دووڕیانێک . ئێ 

 دەدا تا لەگەل 
ا

اخەی کۆمیساریا لە هۆلەند شلە هەمانکاتیش دا برای عەیل لە هۆلەندیش هەوڵ

یم ئەرێیی یان بە ئەویش نەدا و ئاکامێیک نەبووڕێگا
ا
چونیک کاروباری  . چارەیەیەک بدژزێتەوە بۆ ئێمە، کەخ  وڵ



اخەی جێگێی لە ئانکارا  دا بوو و دوای موافیقەنی ئەوان کەیش ئێمە لە دەست کۆمیساریای پەنابەرانی ش

نی سێهەم بۆ ئێمە دیاری بکا
ا
تێیک تر وەک وڵ

ا
 .پەناخواز دەیتوانی  هۆلەند، یان وڵ

 لەو ماوەیە دا عەیل خەرییک چی بوو؟ . پ 

بەوە کرد و لە دژخ و گرفیی ئێمە ئاگاداری کردەوە. و  ی ی
ی گشتیی حێ  ی

بڕیاریان دا کە . عەیل پەیوەندنی ەب سکرتێ 

 عەلیی دایەوە  . عەلیش خۆی بە کۆمیساریا بناسێیی  و داوای پەنابەری بکا
ا

ب هیندێک دڵ ی ی گشتیی حێی ی
سکرتێ 

نی سێهەم : گونی  و
ا
و ویستت هیچ کێشەیەک نابینم لەوەی کە داوای پەنابەری بکەی، هەرکاتیش گەیشتیە وڵ

ی و تۆش درێژەی تێکۆشانی خۆت د   .ەدەیبگەڕێ یەوە، خۆشاڵ دەبیی

 ئەو ماوەیە ئێوەش لە ئانکارا بوون؟. پ 

م پەیوەندیمان هەبووعەیل. ، ئێمە لە قونیا بوویننە. و
ا
ئەوە بوو عەیل داوای .  بە تەنیا لە ئانکارا دەمایەوە، بەڵ

عەیل لە قونیا خۆی .پەنابەرنی کرد و وەک پەناخواز قەبووڵ کراین و عەلیش گەڕایەوە الی ئێمە لە شاری قونیا

ک ئازەری دەناساند، چوونیک بە جیدی هەسیی بە مەتریس دەکرد و لە خودی پۆلیش تورکیەش بە گومان وە

 .بوو و نەیدەتوانی لەوانیش دڵنیا نی  و بنارسێ

م لەهەمانکاتیش دا ئەوە عەیل الی ئێوە بووە و دەن   ئێوە خۆشحاڵ بووبن؟ . پ 
ی
 بەڵ

م قەت هەستمان نەدەکرد کە تەنانەت بۆ کاتێیک کورتیش ڕاستە ئەو الی ئێمە بوو و لەگەل ئێمە دەژیا . و 
ا
، بەڵ

بەکەی بوو و  ی  حێی
نی   ئەو لە کار و تێکۆشانی خۆی بڕابێتەوە، لەوێش هەر بێی و هزری الی کار و خەبانی

 . دەشمانزانی کە ئەو لە مەترسیدایە، بۆیە ژیانی ئەو ماوەیەی ئێمە بەردەوام لە گەل ترس و دڵەخورپە بوو

 ؟چۆن دەژیان ونیا لە ق.  پ

یش باسم کرد ، بەرلە هاتیی عەیل. و ، من و مناڵەکانم لەگەل بنەماڵەی ئەو هاوڕێ دێرینەمان هەروەک پێشێی

ژیانمان زژر . کەس بووین کە هەموومان لە ماڵێیک بچوویک دوو ژووری دا دەماینەوە  ٠٠ئێمە و ئەوان . دەژیاین

ر ژیاون و دەزانن ژیانی پەنابەری لە تورکیە چۆنە و چەند ئێوە بۆخۆتان لەوێ وەک پەنابە. سەخت بوو

 . دژوارە؟ ئێمە چەندین ساڵیش لە شاخ مابووینەوە و لەوێش ژیانێیک دژوارمان هەبوو 

دوای ڕژیشتنەوەی ئەو هاوڕێ یەمان بۆ هۆلەند و هاتیی عەیل بۆ الی ئێمە، تەنیا یەک ژوورمان هەبوو بۆ 

انی کەلە گەل کچ و کوڕی خۆی تێیدا دەژیانژیان و ژوورەکەی تر پۆلیس دابو  ی
ڕەویسژ ژیانی . وە بە خانمێیک ئێ 



 ماڵیی نەبوو بڕواتە دوکتۆر، . ئەوانیش لە یه ئێمە باشێی نەبوو
انییەکە نەخۆش بوو و ئیمکانی ی

خانمە ئێ 

ئەوەش زیاد  .سەرەڕای هەموو نەبوونیمان ، عەیل هاوکارنی ئەو ژنەی دەکرد تا بڕواتە الی دوکتۆر بۆ موعالیجە

 .بکەم کە ئەو خانوویەی ئێمە تێیدا دەژیاین ، هەرناوی خانوو بوو، دەنا کەالوەیەیک داڕووخاو بوو و بەس

 عەیل بکەی ، ئەو شەوە چی ڕوویدا؟ . پ 
ی
 دەمەوێ  باش چۆنیەتیر ڕفاندن

 .(تا بایس ئەو شەوە بکا بە چاوی گریانەوە، دەڕوانێتەوە دەوروبەری، کە مناڵەکانی و داییک عەیل چاوەڕوانن. )و

بە هەمان شێوە کەلە میداکان دا هاتووە  . دا بەدرێژی بایس کراوە.... ئەو ڕووداوە لە ڕژژنامە و گۆڤار و 

 . ڕوویدا

 دەرگای ماڵەکەمان لێیدا
ی

 دەرگا شتێیک ئاسانی نەبوو. درەنگانی شەو زەنیک
ی

ژنە . لەو درەنگانی شەوە دا زەنیک

. دیارە چاوەڕوانیی ئەو ڕوداوەمان نەدەکرد. وە، ئەوجار لە دەرگای ژوری ئێمەیان دادراوسێکەمان دەرگای کردە

پۆلیسەکان گوتیان . من دەرگام کردەوە، کە دیتم دوو کەس بە لیبایس پۆلیش تورکیە لە پشت دەرگان

یم من نەمانەوە  و بە زژر وەژوور کە
ا
م چاوەڕوانی وڵ

ا
ئەوان . وتندەمانەوێ لەگەل هاوژینت قسە بکەین ، بەڵ

 پێةاسیان لێکرد و گوتیان دەنی  تۆ
بەڵما . لەگەلمان بی ی بۆ پاسگای پۆلیس( عەیل) عەیل یان گرت و داوای کارنی

مناڵەکان بەو دەنگە دەنگە . ئەو نی  ویژدانانە تەنانەت مەجایل ئەوەیان نەدا عەیل کارنی پێناسیش پێشانیان بدا

هە رلەوکانی دا دیتم ڕووناکاییەک لە . ری عەیل دا دەخوالنەوەلە خەو هەستا بوون و حەپەسا بوون و بە دەو 

دیار بوو کە مەترسیی . حەوشەی ئێمە هەیە کە تەماشام کرد کەسێیک دیکە بە بێسیمێکەوە چاوەڕوانی دەکردن

ی . جیدی هەیە ژ بەو نیوەشەوە هاتیی پۆلیس و بەوشێوە نامرژڤانە بردنەوەی عەیل و ڕەفتاری توندو تێی

هەمووی ئەوانە نیشانەی نائاسانی بوونی ئەو هاتنە . ا دیار بوو کە عەیل لە ژێر مەتریس دایەپۆلیسەکان ڕ 

بۆیە هەر دوای بردنەوەی عەیل زەنگم دا بۆ پۆلیش سیاسیی قونیا  و کۆی ڕووداوەکەم بۆ . ژورەی پۆلیس بوو

 . باسکردن و داوای هاوکاریم لەوان کرد

م داگونی 
ا
م نیگەران مەبن و شتێیک هیندە گرینگ نیە تا نیگەران بنئێستا شەو  در : پۆلیس لە وڵ

ا
. ەنگە ، بەڵ

م ئەوەبوو بەیانی تەریم عەیل یان دژزییەوە. سبەی لە سەر ئەو جەریانە دەکۆڵینەوە
ا
ژریستانە هەر . بەڵ ی

ئەو تێ 

 . دوای ئەوەی بردنە دەری عەیل لە ماڵ، بردبوویانەوە چۆالنی و بەداخەوە شەهیدیان کردبوو



 : ادەکارئام) 
ی

 دەسڕێتەوە وئێمەش بە ن   دەنیک
ی
  لەگەل ئەو قسانەش هاوژییی عەیل فرمێسکەکان

ی
بەڵ

 ئەو ن   دەنگییەی ژوورەکە ئەم 
ی
م بۆ شکاندن

ی
دانیشتووین، هەرچەند ئیدی پرسیارێک نەماوە بیکەم، بەڵ

ی پرسیارەشم کرد    (دواینر

 چەند مناڵتان بە یادگاری عەیل ماون؟. پ 

  بە دەست پێش. )و 
ی

ساڵەو ئەوەی  ٣١کچە گەورەکەم . چوارن ، دوو کچ و دوو کوڕ: انمان دەدات و دەڵ

 (ساڵە ١ساڵە و ئەوی بچووکیش  ٣٣کوڕي گەورەکەم . ساڵە ٧دیکەیان 

پێیخۆش بوو هەمووی ئەو ڕووداوانەی بە سەری هاتوون، خەونێک ئەو هەموو پرسیارە لە شاهیدێک کە 

ی و ڕوویان داوەبوونایە و بە هەستانەوە لە خەو هیچ مەکانی . یان وا نەبوونایە کە بەداخەوە ڕاستیی
ا
وڵ

 دانیشتوون و گوێ بۆ قسەی هاوژییی 
ی

شاهیدێک کە هاوکات پێنج شاهیدی دیکەش لەم ژوورە دا بە نی  دەنیک

ئەوان بە . مرژڤێیک خەباتکاری غەدرلێکراو دەگرن و ئەو بەسەرهاتە بۆ ئەوان ئاشنایە و ئەوانیش شاهیدن

مەکان و  سەر تەئیدی ئیشارەی
ا
 . قسەکانی فاتمە خانم دەکەن وڵ

 موزەفەر بێگزادە

ە ٢١/٠٨/٠١١٠ ی
 ئالمێ 

 

******** 

 عەیل کاشف پوور ٣٩
ی
 ساڵ شان بە شان

 خوارد
ی

ا: کە هەڵمگرت دەنگێیک کز بە لەرزەوە. تەلەفۆن زەنیک ی
سیم ! ئەزم موزەفەر لە شاری ئالمێ  من ئەحواڵێ 

ممدا گونی . لێکرد
ا
:  لێم پریس کام عەیل؟ گونی  !عەلییان شەهید کرد: کە پرسیم بۆ؟ گونی ! زژر خەراپم: لە وڵ

م نەمدەتوانی باوەڕ بکەم! خۆمان بۆ مەگەر عەیل نانایس؟  عەیل
ا
دیسان ! دەمزانی مەبەسیی کام عەیل یە، بەڵ

! ە و شەهیدان کردووە خۆمان کەلە تورکیە بوو، دوێیی  بردوویان عەیل: خۆمان؟ ئەوجار گونی  کام عەیل: پرسیم

 نی  ماڵئاوانی دانا
 .ئیدی موزەفەر تەلەفۆنی



دەستمەوەیە و لە جی ی خۆم ویشک هەڵگەڕاوم و نازانم خەونە، ڕاسیی یە،  هەرخ  منم گووشیی تەلەفۆن بە

 جەرگ بڕی عەیل ببیسمباوەڕ بکەم یان نە؟ 
ا

لە خۆمەوە . چونیک قەت باوەڕم نەدەکرت کە ڕژژێک هەواڵ

ی نیە ئەوە ڕاست نی  ! نا: دەمگوت ئەو ! مناڵەکان لێیان پرسیم خ  بووە؟ گوتم عەیل شەهید بوو! مومکیی

ی و ڕژڕژی ژن  مەی من بوو بە شیی
ا
 شەهید بوونی عە. و مناڵموڵ

ا
  بە هەواڵ

ا
، هاوڕێیەکم لە دەست دابوو  یلبەڵ

مان زژر خۆش. کە دە ساڵ هاوکار و هاوخەبات و هاوسەنگەر بووین دەویست لە  هاوڕێ یەک کە یەکێی

 ! دەستم دابوو

بگەنە  ئەو بۆ چارەسەری گرفیی مناڵەکانی ڕوی لە تورکیە کردبوو تا بتوانی  چارەیەک بکا کە ژن و مناڵەکانی 

تێیک ئەورووپانی 
ا
م . وڵ

ا
بەداخەوە دوژمیی هار و دڕندە لە هەر جێگایەک بۆی بلوێ نی  گوێدانە عورف و  بەڵ

 و نێو نەتەوەنی 
ئەوان دەرفەتیان دیت و عەلییان لە . لە خەباتکارانی کورد ناپارێزێ ، دەستعادەنی ئینسانی

ژر بکرێ ی
ی باوەڕمان نەدەکرد عەیل بەوشێوەیە تێ   . ئێمە ئەستاند کە هەرگێی

بەکەی مرژڤێیک سادق، بۆ دژزی  گەلەکەی فیداکار و بۆ هاوڕێیانی کەسێیک ماندووی نەناس بوو ی . عەیل بۆ حێی

ی  ، نە کەم و نە زیاد، شەهید بووم ڕاستیی ژیانم بنووسن گە رمن:  عەیل دەیگوتزژر جار کە پێکەوە دادەنیشتیی

ی دا بوو و بە چاوی  م نی  خەبەر لەوەی کە ئەو ڕژژە لە کەمیی
ا
، بەڵ ی ئێمەش لە باوەڕ نەکردن دا پێدەکەنیی

ی و لەگەل م. خۆمان دیتمان   تێکۆشەرە کە بەردەوام پەرگ لە پێش ژیان دەبییی
ی
ەرگ دا ئەوەش رسوشیی مرژف

م هاوڕێیەتیمان هیندە گەرم و لە دڵەوە بوو، تەنانەت بە گەپ  و. دەژین
ا
گاڵتەش پێمانخۆش نەبوو ئەو  بەڵ

ی   .شتە ببیسیی

 خۆی بە دژواری تێپەڕاندنی   و بەردەوام لە فکری هاوڕێو 
ی لە سەر کەسێک کە هەموو ژیانی بەڕاسیی نووسیی

سان نانی  و مرژڤ نازانی  لە کوێ  و بە خ  دەست بکا بە هاوکار و گەلەکەی  و دەوربەری دابوونی  کارێیک ها

ی لە سەری  .نووسیی

یسژ گەورەی ڕێژیم ی
بۆ سەر ناوچە ڕزگارکراوەکانی باکوری  (ی هەتاوی٠٢٦٢ئاخەرین ڕژژی بەهاری ) دوای هێ 

ش بۆ سەر گوندەکانی  ی
نی کوردستان و هاتنە ئارای شەڕێیک قورس لە کانی هێ 

ا
، گۆدەل، کۆران: ڕژژهەڵ  حەسەنی

انیش سپیدەرە  لە ناوچەی سۆما و لە ناوچەی شپێی
، لە چیای بەرێدی و سەرکەش شەڕێیک قورس  و سوڵتانی

کار ڕوویدا ی داگێی ی ی
ی پێشمەرگە و هێ  ی ی

کار کوژران . لە نێوان هێ  ی داگێی ی ی
لەو شەڕە دا دەیان کەس لە ئەفرادی هێ 

ەیل کاشفپوور ئەوکات هەم یەکێک لە ع. پێشمەرگەی فیداکاریش گیانیان بەخشژ  ٩  او بەداخەوە لەو شەڕە د



ب ٤یەکێک بوو لە )ئەندامانی ناوەندی ئاگری بوو  ی و هەمیش ئەندایم    (ناوەندی دابەشکارنی تەشکیالتیی حێی

ب بوو، خۆی لە بەرەکانی پێشەوەی شەڕ بوو و چاالکانە هەم بەشداری دەکرد و هەم  ی کۆمیتەی ناوەندنی حێی

 .سازماندەیه

یسژ  ی
ت کە ئیدی  و  لە دوای ئەو هێ 

ا
داگێی کردنی هەموو ناوچە ڕزگارکراوەکانی دەڤەری باکووری ڕژژهەڵ

انی کە جارێ دژوار ی بوو، ڕێژیم کەوتبووە  عەمەڵەن بنکەکانمان نەمابوون و لە نەکاو کەوتبووینەوە دژخی پارتێی

  ئەوەی کە ئیدی کۆتانی داستانەکەیە
ی دیکەی بەرپرس لە هەو تەبلیغانی

ڵێک دا سەرلە ، عەیل و چەند هاوڕن 

لەگەل ئەوەی بنکەی سابییی پێشمەرگە نەما بوو ، . نوێ پێشمەرگەیان سازماندەیه کرد و ناردیانە نێو خەڵک 

م پێشمەرگە بەرە بەرە عادەنی کرد کە ئیدی هەموو شیو و دژڵ و چیایەک بنکەی ئەوانە و سەردەیم 
ا
بەڵ

انی دەسیی پێکرد ی  پارتێی
 .خەبانی

کەیس دا خەرییک جەولە و تێکۆشان بوون لە ناوچە دا و دوژمن کەلە   ٢١، ٨١پێشمەرگە لە دەستەی 

اوێک ببوو ژ ی
م ئەو .  حیسابەکەی دا هەڵەی کردبوو، توویسژ گێ 

ا
تەواوی ناوچە میلیتاریزە کرابوو، بەڵ

. میلیتاریزەیە نەیتوانیبوو پێش بە چاالکیی پێشمەرگە بگرێ و تەنانەت زیاتریش لە جاران چاالیک هەبوون

ێک لە شوێنێک بکرێ کە بۆ ئەو زستانە و دانانی هیندێک بنکە بۆ پێشمەزستان  رگە  بە ڕێگاوە بوو و دەبوایە بێی

. بۆ بنکەکان دیاری کرا دێرێ کە جارێ ناوچەی ئازادکراوی گەیل بەردەڕەش بوو  ئەوەبوو گوندی. گونجاو نی  

ی پێشمەرگەوە مابوون ی ی
اونی  دێرێ تەنیا چۆمێک لە گوندی شاخ. لەو ناوچەیە چەند گوندێک بە دەست هێ 

 چەند بنکە دانران و پێشمەرگە لی ی  ئەوە بوو . دابوو( سنووری تورکیە) بەییی ئەو و خایک باکووری کوردستان

 . جێگێی بوون

ەبەسیی بەشداری لە پلینۆیم کۆمیتەی مجیهانگێی ئیسماعیل زادە وەک بەرپریس ناوەندی ئاگری کە بە 

ب چوو ی ب کەبووە بنکەی دەف ناوەندنی حێی ی ی دا   تەری سیاسیی حێی لە باشووری کوردستان بوو، لە کۆتانی پایێی

نی کوردستان و هاتەوە گوندی دێرێ
ا
دەفتەری سیاسیی کەسێیک دیکەی لەگەل  . گەڕایەوە باکووری ڕژژهەڵ

ئەوان و کاک عەیل هەرسێکیان لە بەرپرسانی . ناردبوو بە ناوی جەعفەر حامیدی یکاک مهندس جیهانگێی 

ب بوون لە ی ب کوردستانی  لە. کۆمیتەی ناوەندی ئاگری  حێی ی بواری تەشکیالتییەوە دابەش کردبوو  ئەوکات حێی

ناوەندی ئاگری لە باکووری . و بنکەی دەفتەری سیایس ناوەندی باکوور، ناوەند، باشوور: بە چوار ناوەندی

ت پێکهاتبوو لە
ا
لە  گەیل بەردەڕەیسژ  بنکەی کۆمیتەی ناوەندی ئاگری .شارستان و چەند شارژچکە ٤: ڕژژهەڵ

 . ڕژژئاوای ئۆرمیە هەڵکەوتبوو



ی  ی عەیل لە ناوەندی ئاگری دا وەک بەرپریس پەروەردە و پێگەیاندن و کاروباری   ٠١٢٤لە کۆتانی پایێی

یەنی دیاری کرا
ا
لە ژێر بەرپرسایەتیی جیهانگێی ئیسماعیل زادە دا ژمارەیەک کادر و  ٢٤سەرەتای زستانی . کۆمەڵ

ەپێ ی ی
هید ئاوارەی حاتەم و شەهید سەرگورد عەببایس، شەهید سەروان شەهید نەحۆ، شە: کانی شمەرگەی هێ 

انشار بۆ جەولەیەیک سیایس ایم -پێی ی عەلیش . وونەوە ناوچەکانی سەڵماس و سۆماچ لە گەل فەرماندەکانیان  نێی

انە بوو لەو جەولەیە دا ی ی
 . لەگەل ئەو هێ 

ی ٢ی ڕژژ  کۆتانی هێنابوو و بۆ کامڵ کردنی جەولەکەیان پێشمەرگەکان جەولەکەیان لە ناوچەی سۆما بە بایسژ 

اردبوو بۆ عەمەڵیات کە  ٠١٢١ژانویەی  ژ کار دوو شوێنیان هەڵێی ی داگێی ی ی
بە مەبەسیی زەبر وەشاندن لە هێ 

ژڵ کردنی جاددەی ئۆرمیە لە . سەڵماس بوو-ئەوانیش بنکەی اطالعات لە نێو شاری  سەڵماس و کۆنێی

ە دژی گەیل یە کوژران  و بریندار بوون ە  ئەو دوو نوقتەیعەمەڵیانی  ی ی
. دا دەیان پاسدارو فەرماندەری ئەو هێ 

زەبرەکە هیندە لە نەکاو و گورجک بڕ بوو بۆ دوژمن، لە ماوەیەیک کورنی چەند سەعانی دا  ڕێژیم ویسیی تۆڵە 

 کۆکردەوە و بۆ بەیانیی . بکاتەوە و ورەی ئەفرادی خۆی بەڕێتە سەر
ەکانی ی ی

 ٢٤ی ژانویە ٤ ڕژژی ئەوە بوو زوو هێ 

 کردە سەر گوندی بەردیان سەربە دەڤەری گەلیی  سوویل  کە پێشمەرگەکان 
یسژ ی
ییک زژرەوە هێ  ی ی

ڕێژیم بە هێ 

شەڕێیک سەخت دەسیی پێکرد کە تا ئێوارە درێژەی کێشا و زەبرێیک . دوای عەمەڵیاتەکەیان تازە گەڕابوونەوە

ەکانی دوژمن کەوت و بە سەرشۆڕی ی ی
و شکست خواردوو ، بە دانی دەیان کوژراو و  قوریس دیکەش وە هێ 

بریندار  گەڕانەوە و پێشمەرگەکانیش بەرەو گوندی جەتەر وەڕێکەوتن و دوای ماندو وبوونێیک زژر بۆ بەیانی  

  . گەیشتنەو ەگوندی جەتەری دەڤەری سۆما

ون و چەند ڕژژە ڕێژیم کە زەبری خواردبوو، وەک ورخ  برینداری لێهاتبوو و دەیزانی کە پێشمەرگە ماندو 

احەتیان نەکردووە و بە هۆی بوونی بەفریشەوە هەڵگرتیی شوێن پێیان هاسان بوو، بۆیە هە ردوای  ئیسێی

ی دیکەیان کۆکردبووە و بە دوای پێشمەرگە دابوون تا گەیشتنەوە   ی ی
شکستەکەیان لە گوندی بەریدان، هێ 

 بەیانیی ڕژژی 
ش بۆ سەر گوندی جەتەر دەسیی  ی ژانویە١گوندی جەتەر و هەر لە یەکەم ساتەکانی ی

هێ 

احەت نەکراو هەبوون کە دوو ڕژژ بوو لە  ٠١١لەو گوندە زیاتر لە . پێکرد پێشمەرگەی ماندووی ئیسێی

ابوونەوە سەر پێشمەرگەکان. شەڕدابوون ەکانی ڕێژیم لە شارەکانی ئۆرمیە، خۆی و سەلماس ڕا هێێی ی ی
ئەو . هێ 

 . دوژمن کە بە حەق دەسێیک لە بێی نەکراویان دایەوەڕژژە دەباپێشمەرگە دەرسێیک دیکە بدەن بە 

پێشمەرگەکان بە . لە هەر دەقیقەیەک دا دەیان تۆپو خۆمپارە و کاتیۆشا و ئارن  خی بە سەر گوند دا دەبارین

پاریزانەکان بەرەنگاری دوژمن بوون و فەرماندەر و بەرپرسانیان سازماندەهیان دەکرد . تەواوی گەمارژ درابوون



 لووتشکاند. ن بە هاوڕێیانیان دەبەخشژ و وریەا
ا

 زەبر وەشاندنی دەدا و پێشمەرگەش هەوڵ
ا

ێیک ندوژمن هەوڵ

م بەرە حەق  و بە . دیکەی دوژمن
ا
شەڕ لە نێو دوو بەرەی حەق و ناحەق، کەم و زژر، تەیار و ناتەیار ، بەڵ

 . ژمارە کەم گەورەترین چەکیان ورە و ئیمان بە سەرکەوتنیان بوو

خایس یە دا بە سەدان کەس لە ئەفرادی دوژمن کوژران و بە سەدانی دیکەش بریندار بوولەو داستانی  ی
.  مێ 

بریندار هەبوو کە دواتر یەکێک لە بریندارەکان بە هۆی   ٢٢پێشمەرگە شەهید و  ٠٢بەداخەوە لەو شەڕە دا 

ورەی ەبرزی . رگەسەدان پارچە چەیک جۆراوجۆر کەوتە دەسیی پێشمە.  کاری بوونی برینەکەی گیانی بەخشژ 

 .لە گەیل بەردەرەش  خۆیان نی هاوڕێیانمان گەیشتنەوە بنکەکا پێشمەرگە دوژمیی تاساند و لە ماوەی دوو ڕژژ دا 

پەڕەیەیک زێڕین لە دیرژیک بەرخودانی پێشمەرگە دا تۆمار کراوە
ا
ئەوە بوو عەلیش . شەڕی گوندی جەتەروەک ڵ

لەو جەولەیە . نی تەڕگەوەڕ  ومەڕگەوەر دەستیان کرد بە جەولەلەگەل تیمەکەی مایەوە و ئەوان بەرەو ناوچەکا

دا گوندی دەربەندی تەڕگەوەڕ کە ڕێژیم هەموویانی چەکدار کردبوو، لە الیەن پێشمەرگەکانی ئەو تیمەوە چەک  

 هاوڕێیانی گەشتێیک 
ی
کران و  پێشمەرگەکان گەڕانەوە بنکەکانی خۆیان لە گوندی دێرێ و  دواتر عەیل و باف

ان دەست پێکرد – سیایس  سۆما، ئەنزەل و کەناربەڕژژ و شپێی
 .تەشکیالتیان لە ناوچەکانی

ا
لە بەهاری ساڵ

نی لە ناوەندی ئاگری، کۆمەڵێیک  دا و لە جەریانی   ٠١٢١
ی هیندێك ئاڵ وگۆڕ لە شێوەی کار و ئیدارەی حێی

م عەیل وەک مر  .بەرچاو لە کادر و پێشمەرگە خۆیان تەسلییم ڕێژیم کردەوە
ا
ژڤێیک بەرپرس و کادری ڕژژە بەڵ

بیی خۆیدا ی  دایە بەر و هەر دەگەل کادر و پێشمەرگەکان مایەوە و درێژەی بە ئەریک حێی
دەگەل .سەختەکان شانی

پێشمەرگە دەما  ولەگەل ئەوان ڕاوێژ و هزر گۆڕییی دەکرد و بە تەواوی ئاگاداری وەزیع پێشمەرگە و خەڵك بوو 

 . لە ناوچە

 
ا

ە ٠١٢١بەهاری ساڵ ی ی
شیان کردە سەر ناوچەی گەیل بەردەڕەش  و بنکەکانمان عەمەڵەن هێ  ی

کانی ڕێژیم هێ 

انی  ی ئەوکات من و عەیل وەک دوو هاوکار بەردەوام پێکەوە بووین . نەمان و ئیدی بە تەواوی کەوتینە دژخی پارتێی

یکەوە عەیل کاشفپوور  ی  و لە نێی
چوونیک تا . بناسم  لە جەولە گشتەکانمان دا و ئەو دەورانە هاوکار بوو تا باشێی

یکەوە  و پێکەوە کار بکەین ی  کاتمان هەبوو تا لە نێی
کەمێی وا هەڵدەکەوت کە هاوکات لە ئۆرگان . ئەوکات کەمێی

، یان ئەو لە مەئمووریەت بوو، یان من، ئەوە تازە لە دەورانی خەبانی پارت ی انی دا دەبوایە بەردەوام پێکەو بیی ی ەکار ێی

 .ون  یان گرو ، بکەین بەشێوەی تییم 



 
ا

انیی بە ژمارە زژر لە ناوچە دا خەرییک کار و تێکۆشان بووینو  لە  ٠١٢١بەهاری ساڵ ی ێیک پارتێی ی ی
ئێمە بە هێ 

انەکان .......... شاخەکانی شێخ بازید و چارشەنبە و بلندژک و ی  لەگەل نی  ئاسەواری پێشمەرگە پارتێی
ئێستایسژ

وونی 
ژ ی
ژوار بوو، نەدەکرا لە دێهات بمێنینەوە و دەبوایە لە دژخەکە د. هەر لەو شوێنانە مانو وەک یادگارێیک مێ 

ی  لەگەل ئەوەی کە وەرزی سەرما و باران و لە هەمانکاتیش د انی  ئیمکانانی گوشاری . شاخ و کێوەکان زژرتر بمێیی

م پێشمەرگە خۆڕاگرانە بەردەوام بوو لە خەبات
ا
 . بۆ دەهێناین، بەڵ

ە  ی ی
ب ئاگادایر کردینەوە   هەر . مانگ پێکەوە بووین  ٢ئێمە وەک ئەو هێ  ی  د ابوو کە دەفتەری سیاسیی حێی

لەوکانی

ب وەک مەئمووریەت بچینەوە الی ئەوان لە باشووری کوردستان ی  ڕێبەرنی حێی
. کە دەنی  بۆ پاراستیی بنکەکانی

ئێمە بۆ : ئەوە بوو لە کۆبوونەوەیەیک گشتیی کادر و پێشمەرگەکان دا عەیل بە پێشمەرگەکانی ڕاگەیاند کە 

ی  ەک دەچینەو ەماوەی ی شەهید نەحۆ پێکەوە دەبیی ی ی
لە  . ناوچەکانی تەڕگەوەڕ و مەڕگەوەڕ و لەگەل هێ 

ماوەیەیک کورت دا لە ڕێگای شاخەکانی برادژست و سنووری شاری گەوەڕی باکوورەوە گەیشتینە ناوچەی 

نی ڕێژیم بوو و وەک هەموو هاوینان خەڵک
ا
هەموو شیو و  شاخاونی تەڕگەوەڕ کە ناوچەیەیک ئازادی نی  دەسەڵ

ی شەهید نەحۆی ئۆرمیە یەکمان گرتەوە لە لە بناری  ی ی
دژڵێیک ئاوەدان کردبوو بە چادر و ڕەشماڵ و ئێمە و هێ 

نپەڕ ماوەیەک حەساینەوە و چەندین کۆبوونەوەی انوەند کران بۆ چۆنیەتیی ناردنی پێشمەرگەکانی هەر 
ا
 ٢داڵ

ب، لە   ی ی سەربە ناوەند بۆ بنکەی ڕێبەرایەتیی حێی ی ی
ەکانی شەهید حاتەم و شەهید هێ  ی ی

کۆتانی دا بڕیار درا هێ 

ی شەهید نەحۆ بمێنێتەوە ی ی
 لەگەل  و دوو کەس کەلە گەل خۆی بوونعەیل . سەرگورد عەببایس بڕژنەوە  و هێ 

ی کەیس بەرەو ناوچەکانی تێکۆشانی کۆمیتەی ئارارات کە من بەرپریس کۆمیتە بووم،  بەڕێکەوت  ٠١دەستەیەیک    یی

ان و ئەنزەل و کەناربەرژژ کە دەبوونە سۆما  دوای ئەوەی گەیشتینەوە ناوچەی  . برادژست و سەڵماس و شپێی

بۆ هیندێك ئەریک تایبەت مانەوە و ئێمەش بەرەو ناوچەی برادژست   دوو هاوڕێکەیگەیل بەردەڕەش ، عەیل و 

زانی تورک و سەربا کەوتینەوە کەمییی ( ئەسەن دەرە)گەیل دریان -کەوتینە ڕێ کە لە سەر سنووری برادژست

ان و ئێمە   ٠٠ این  ٤کەس گێی  .کەسیش خۆمان لە کەمینەکە دەرباس کرد و نەگێی

انی ئەو  ش لەنێویان ،  یشوجایع فەرد هاوڕێ یەمان کە شاپوور  ٠٠ئەوە بوو ڕژژی دوانی عەیل مان لە گێی

لە کادر و لەگەل ئەو ژمارە کەمە   تا  دابوو ئاگادار کردەوە و خۆشمان دەربایس ناوچەی سۆما بووین

هەرکە نامەکەی من  . یەک بگرینەوەپێشمەرگەکانمان کە لەوێ بۆ ئەنجایم مەئمووریەتێک مابوونەوە 

کە ئێمە  . گەیشتبووە دەسیی عەیل، ئەو یەک سەر بڕیاری دابوو بێتەوە ناوچەی سۆما و یەک بگرینەوە

ی دیکەی
 ئاوانی کۆران لە دەڤەری سۆما، عەیل و دوو هاوڕن 

لەوێ  گەیشتنەوە ئێمە و  گەیشتینەوە پشیی



ی   دووبارە گەڕاینەوە ناوچەی گەیل بەردەڕەش و  ی ی
یک ئاوانی دێرێ لەگەل ژمارەیەیک زژری پێشمەرگەی هێ  ی لە نێی

انشار کە بۆ مەئمووریەت هاتبوونەوە و  ی شەشەهید ئاوارەی پێی ی ی
 ۆ هید نەحژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی هێ 

  .یەکمان گرتەوە

بەوە پەیامێک بۆ عەیل هات کە دەبوایە عەیل بە بوو کەل اڕاست لەوکانی د ی ە الیەن دەفتەری سیاسیی حێی

ب، بەرەو باشوور بج    ی  بەشداری لە پلۆنۆیم کۆمیتەی ناوەندنی حێی
عەیل لەگەل دووکەس بەرەو . مەبەسیی

ەی کەلە گەلمان بوو بەرەو  ی ی
باشوور و لەوێ بۆ الی بنکەی دەفتەری سیایس چوون و ئێمەش لەگەل ئەو هێ 

ئەوە بوو دوای گەشتێک لەو دەڤەرانە ، گەڕاینەوە الی . وچەی سۆما و ئەنزەل و کەناربەڕژژ کەوتینە ڕێنا

ەکانی ڕێژ تەڕگەوەڕ و مەڕگەوەڕ و لە چەند شوێنێک لەگ ی ی
کە هەم زەبرێیک باشمان لە   یم دەرگێی بووینەل هێ 

ی شەه دوژمن دا و هەمیش شەهید و بریندارمان هەبوو، گەیشتنەوە  ی ی
ید نەحۆ کە بنکەیان لە گەیل  الی هێ 

ت بو گادەر 
ا
ی شەهید  ئاوارەش  مانگ لەوێ  ٨بۆ ماوەی  ،  و ی سەر سنووری باشوور و ڕژژهەڵ ی ی

ماینەوە و هێ 

انشار  پێی
 .کە  گەرابوونەوە ناوچەکانی

ی شەهید نەحۆ و شەهید سمکۆی شنۆیە پێ ی ی
ی ئێمە و هێ   پایێی

کەوە چووینەوە باشووری کوردستان کۆتایەکانی

احەت لە . زستانە لەوێ بووینئەو  و ی زستان بوو کە ئێمە بە ئیسێی دوای ماوەیەیک زژر ئەوە یەکەمیی

ب خۆی بۆ گرتیی کۆنگرەی . بنکەکانمان دەماینەوە ی دوای چەند ڕژژ کار و  ٩کۆنگرەی . ئامادە دەکرد ٩حێی

 زژرینەی   کۆتانی هات و عەیل لەو کۆنگرەیەش دا بۆ جاری سێهەم بە  ٨٢/٠٨/٠١٢١تێکۆشان لە ڕژژی 
ی

دنەیک

ێردرا ژ  .کۆنگرە وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی هەڵێی

نی دا پێکهات  کە دەبوایە   ٩لە دوای کۆنگرەی 
ی  حێی

ەکان و کۆمیتەکانی ی ی
کۆمەڵێک ئاڵ  وگۆڕ لە ڕێکخستیی هێ 

ە ٢ئەوەبوو ناوەندی ئاگری لە  بوو بە مەڵبەندی شیمال و لە . شیمایل کوردستانیش ئەو ڕێکخستنە کرابا ی ی
وە هێ 

ی  ی
ەکانی . مەڵبەندی شیمال پێکهاتبوو لە هەردوو کۆمیتەی شارستانی ئۆرمیە و سەڵماس. بوو بە یەک هێ  ی ی

هێ 

ی  ی ی
ی واحید بە ناوی هێ  ی ی

شەهید نەحۆ، شەهید سەروان حاتەم و شەهید سەرگورد عەببایس بوون بە یەک هێ 

 .ئاگری

ب لە دژیل جافەنی  ٠١٢٦لە نەورژزی  ی  مامەخەتیب( گەورەدێ)دا ئێمە لە بنکەی سەرەکیی حێی
ا

دژیل )ڕا نەقڵ

ی ( ڕژستی ی بناری هەڵگورد ی ی
ی شەهید نەحۆ و کۆمیتەی ئۆرمیە و کۆمیتەی  شنۆ و هێ  ی ی

بووین کە بنکەی هێ 

 جۆزەردان لە . شەهید سمکۆ لەوێ بوون
ی

تیم دا بە فاسیلەیەیک چەند ڕژژە  ٢لە ناوەڕاست و کۆتانی مانیک



. مال چووینەوە ناوچە و تەنیا چەند کەسێك لە سەر بنکە مانەوەهەموو کادر  وپێشمەرگەکانی مەڵبەندی شی

نپەڕ  چیای و  چۆیم گادەر  یەکەم وێستگەی ئێمە و دابەشکردنی ناوچەکان بۆ ئەرکەکانمان لە 
ا
و بۆزی  داڵ

دوای پشوودان و داڕشتیی پالنەکانمان بۆ کار و تێكۆشان، توانیمان لە چەند  .دەسیی پێکردسیناوە 

یک بە عەمەڵیاتێک دا  ی ڕژژ مانەوە لە ناوچەی مەڕگەوەڕ دەرباس  ٨١زەبری باش لە دوژمن بدەین و دوای نێی

انی لە سەر پێگە و ناوەندەکانی . بووینە دەڤەری تەرگەوەڕ ی لەوێش بەرنامەمان دانا بۆ ڕیزە عەمەڵیاتێیک پارتێی

امیی ڕێژیم لەو دەڤەرە  ی  .نێی

داو  ود لە گەیل بەردەش و هەم پایەگای مەلوونە لە برادژست بە لە ماوەیەیک کورت دا  توانرا هەم پایەگای مێی

ان و ژمارەیەکیش کوژران کە ئەو   ڕێژیم بەدیل گێی
ەکانی ی ی

ێ  و دەیان کەس لە هێ  تەواوی دەسیی بە سەردابگێی

 دەستیی خۆمانمان چەسپاند
ا
ی گەالوێژ ٨١پاشان بە بۆنەی . دوو عەمەڵیاتە دوژمنیان بە تەواوی تاساند و باڵ

ی  ٤٠ ب عەمەڵیاتمان لە سەر پایەگاکانی گوندی دەربەند و شاخی خێبەر لە ناوچەی  میی ی  حێی
 دامەزرانی

ا
ساڵ

لە هەمووی ئەو عەمەڵیاتانە دا عەیل شان ەب شانی پێشمەرگەکان بەشدار بوو و . تەرگەوەڕ ئەنجام دا

 دەدا تا 
ا

ی و لەو هەوڵەی عەمەڵیاتەکان سەرکەوتووبن و مەیدانی کار و تیکۆشان بە دەسئەوپەڕێ هەوڵ ت بێنیی

لەو عەمەڵیاتانە دا هیچ زیانێک بە کادر و پێشمەرگە نەگەیشتبوو کە ئەوە خۆی ورە و . دا سەرکەوتوو بوو

ایم و اطالعاتیی ڕێژیم لە . سەرکەوتن بوو ی  لە سەر دام و دەزگای نێی
انی ی هەر لەو ماوەیە دا عەمەڵیاتێیک پارتێی

ژی دەروازەی نێو دەوڵەتیی  ی
ان تورکیە لە دەڤەری برادژست ئەنجام درابوو کە شارژچکەی سێ  ی

ئێ 

 .دەنگدانەوەیەیک بەرییی لێکەوتبووە

دوای ئەو ڕێزە عەمەڵیاتە ، مەڵبەند کۆبوونەوەی کرد و بڕیاردرا من وەک بەرپریس کۆمیتەی شارستانی 

ی ئاگری بەرەو ناوچەکانی تێکۆشانی کۆمیتەکەمان  ٢سەڵماس لەگەل لیک  ی ی
ی کە ی پێشمەرگەکانی هێ  بچیی

ان، سۆما، برادژست و ئەنزەل و کەناربەڕژژ بڕیار درا عەیل و دەستەیەیک دیکەش .  دەبوونە سەڵماس، شپێی

ی ساردی   چەند چادرێک  ئامادە بکەن بۆ بنکەیەک هەم  بۆ مەڵبەند و هەم بۆ برینداران لە  
شاخی هەمیشژ

ێ شەهیدان) کیڤارستان ی
موو ئۆرگانەکان کە هەرکامەی لە کار و باری هە  و  هەمیش (ڕشتە چیای چل مێ 

 ٨لە مەڕگەوەڕ بوون، لیک  ٠لیک . ی تێکۆشانی خۆی بوو هەماهەنگ بکا کە ئەوەش دیارە خی  بە خی  کراناوچە

تەرگەوەڕ  .لە تەڕگەوەڕ و کۆمیتەی ئۆرمیەش لە هەمان ناوچەکان  خەرییک تێکۆشانی ڕێکخستیی بوون

یک بوو، هەم بۆ کەناربەڕژژ و و ئەنزەل، لەوالش بۆ ناوچەیەک بوو کە هەم بۆ الی سۆما برادژست ن ی ێی

 .مەڕگەوەڕ و بەراندێز بۆیە بەردەوام بنکەی مەڵبەند لەو شاخانە کە حزووری دوژمیی یل  نەبوو دادەنرا



دەرباس بووینەوە ناوچەی  دا  ٠١٢٦لە  دواڕژژەکانی گەالوێژی  منیش لەگەل ئەو لکەی کەلە گەلم بوون

ماکۆ و چیای )سبوونی ناوچەی قوتوورئامانجمان دەربا.ان سەڵماس چووینو شپێی سۆما و لەوێش ڕا بەرە

وگرفت بۆمان خی  بە خی  نەبوو بڕژین( ئاگری ئەوە بوو بڕیار درا ڕیزە . بوو، بەڵما بە هۆی هیندێک گێی

ەکانی ڕێژیم ئەنجام بدەین ی ی
اسانی لە پێشان دەبوایە لە ڕێگاکانی وەک تەشکیالت و شن.عەمەڵیاتێک  لە سەر هێ 

امیی خۆمانەوە زانیاری کۆکەینەوە و چەند نوقتەیەیک موناسیب بۆ عەمەڵیات دیاری  ی  نێی
لە الیەن فەرماندەرانی

 .بکەین کە لە ماوەیەیک کورت دا ئەوە کرا

یەکەم شوێن کە عەمەڵیانی لە سەر ئەنجام درا  دەست بە سەرداگرتیی پایەگای گوندی سی  دەرە لە ناوچەی 

ان لە ڕژژی  دووهەم عەمەڵیات لە سەر . ی خەرمانان بوو کە تەنیا یەک برینداری سووک مان هەبوو ٠٩شپێی

ی خەرمانان بوو کە لەوێش پایەگا دەسیی بە ٠٢پایەگای  گوندی زەنگەکان لە دەڤەری کەناربەرژژ لە  ڕژژی

ا و  ەگەنی بریندارمان هەبوو و شەوی دواتریش بەداخەو ەپێشمەرگەکان لە ناو گوندی گۆل٨سەردا گێی

ی و حەیدەر ئاغازادە شەهید و هاوڕێیەکیش بریندار بوو  .برادژست کەوتنە کەمیی

سێهەم عەمەڵیانی سەرکەوتوانەی ئێمە لە ناوچەی ئەنزەل بوو کە لە ڕێگای تەشکیالنی یەوە کارێیک زژر لە 

 خەزەلو 
ی

دا  و لە ر ەسەر پایەگای گەورەی گوندی کوورەی خوارووی ئەنزەل بوو کەلە کۆتایەکانی  مانیک

ان نی  ئەوەی  ا و ژمارەیەیک زژری ئەفرادی نێو پایەگا کوژران و بە دیل گێی ماوەیەیک کورت دا پایەگا کە گێی

ی لەو عەمەڵیاتە . زیانێک بە پێشمەرگەکان بگا انە بوو و دوژمن بێی  سەر پایەگای کوورە زژر غافڵگێی
عەمەڵیانی

زژر بەسیجی عەقیدەنی تێدا بوو و جێگاکەیسژ زژر حاستەم  چوونیک پایەگایەیک گەورە و ژمارەیەیک. نەدەکردەوە

 .بوو

بڕیارمان دا بەرەو بنکەی . هەوا وردە وردە بەرەو ساردی و زستان دەڕژی و بەرزایەکان فەردایپۆشیبوون

پەیوەندیمان بە عەیل وە کرد و گوتمان دەمانەوێ بێینەوە الی . مەڵبەند بڕژین کەلە ناوچەی تەڕگەوەڕ بوو

م ئەو گونی جارێ زووە و مانگێیک تر لەوێ بمێننەوەئێوە، بە
ا
م . ڵ

ا
لەگەل ئەوەی هەوا سارد و ناخۆش بوو بەڵ

بیی خۆمان دا ی لەسەر داوای عەیل دەستەیەک پێشمەرگەمان دیاری  . ماینەوە و درێژەمان بە کار و چاالکیی حێی

ی بکەن، کەخ  بەهۆی بەفرێیک زژر نەیانتوانی بگەنە شوێیی  کرد بۆ ئەوەی بچن بۆ بنکەکان پێداویسیی دابیی

 .مەبەست و گەڕانەوە



ی ٠١دوای ماوەیەک ئیدی بارییی بەفر تەواو مەجایل کاری یل  بڕیبووین، بە ناچار  ڕژژی  ی نۆڤامێی

ڕژژ ماندووبوون لەگەل بەفر و سەرما، گەیشتینەوە مەڵبەند   ٢بەرەو مەڵبەند حەرەکەتمان کرد و دوای ٠١٢٦

 . ندی کاوالن دانابووکە تازە بنکەکانیان لە گو 
ا

لە الیەن ڕێأیمەوە چۆڵ کرابوو و  ٠١٢١گوندی کاوالن ساڵ

م خەڵکەکەی ئاوارە
ا
 .زژربەی ماڵەکان نەڕوخابوون و بۆ ژیان دەبوون ی شار و دێهانی دیکە ببوون، بەڵ

ی شەهید سەرگورد عەبایس کە ئەوکا ی ی
 فەرماندەری پێشووی هێ 

ی
تیش کە گەیشتینەوە مەڵبەند مەال خالید باف

 قەزانی مەڵبەند بوو بە هۆی نەخۆیسژ کۆخ  دوانی کردبوو
مەال . کۆچێک کە هەموومانی غەمبار کرد. بەیسژ

ب لەو دەڤەرە بوو کە زەحمەتێیک زژری کێشابوو و برایەک و  ی  حێی
خالید لە فەرماندەر و کادرە جێکەوتووەکانی

ب دا شەهید ببوون ی  حێی
ەرلە مردنی ەمال خالید عەبدرەحمان هەر چەند ڕژژ ب. چەندین خزمیشژ لە ڕیزەکانی

ییک مەال خالید لە سنووری سۆما بە هۆی ڕنووی بەفر  ی  سۆما  خزیم نێی
ا

دەشت پەیمان خەڵیک ئاغچەقەڵ

ب بوو لەو ناوچەیە. شەهید بووب ی امیی حێی ی  دێرییی نێی
 . ئەویش یەکێک لە فەرماندەرانی

ڵبەند کرا و بە مەبەسیی بەشداری لە پلۆنۆیم  هەر ڕژژی دوای گەیشتنمان بۆ بنکەی مەڵبەند، کۆبوونەوەی مە

ب بڕژین ی هەر لە . کۆمیتەی ناوەندی لەگەل دەستەیەیک بچوویک پێشمەرگە بەرەو بنکەی سەرەکیی حێی

ڕژژ هەوا هیندێک  ٤دوای . هەمانکاتیش دا بەفر دەسیی پێکرد و لە ماوەیەیک کورت دا بەفرێیک زژر کەوت

م دەب
ا
ژمارەمان وابزانم .  ا بڕژین بۆ کانی دیاری کراو بگەینەوە شوێیی مەبەستدایەوە و بەفریش زژربوو، بەڵ

سەعات ڕێگا بڕین تازە نیوەی ڕێگاکەمان  ٤ئەوەبوو بەیانیەیک زوو حەرەکەتمان کرد و دوای . کەس بوو  ٨٨

ی گوندی دەڤەری شەمزینان و لەوێش دەبا داگەڕیینەوە شیوێک کە  بڕیبوو و سەرکەوتبووینە ڕاسەری یەکەمیی

 . هەردووالی ڕنوو بوون و سەرما و ماندووبوونیش فیشاری بۆ هێنابووین

لە . عەیل لەو ماوەیە دا بەردەوام هاوکاری ئەو پێشمەرگانە بوو کە ماندوو دەبوون و تاقەنی ڕێگایان نەمابوو

وەکەی لە بەفر دا بە
ا
 نی  حس ببوون و ئاگای یل  نەمابوو کە پێڵ

ی
مە کە پێشمەرگەیەیک گەنج الف خی  مابوو و  بێی

درەنگ ئاگای یل  ببوو کە پێالوەکەی نەماوە، عەیل کە ئەوەی زانی دەست بەخی  گەڕایەوە و چوو بەدوای 

وی ئەو پێشمەرگەیە و شوێن پی ی ئێمەی تەعقیب دەکرد تا بەڵکوو پێالوی ئەو پێشمەرگەیە بدژزێتەوە کە 
ا
پێڵ

 ئەو پێشمەرگەیەی بە ئەو . هەرچەند عەیل خۆیسژ تەواو شەکەت ببوو. ئاکامێیک نەبوو
ی
ەبوو خۆی هات الف

 سەرمابردوو نەنی  
ی
ڕژژێیک سەخت بوو، تەواو ماندوو و شەکەت ببووین و تاقەتمان یل  . نایلۆن پێچایەوە تا الف

ی گوند. بڕا بوو یک ببووینەوە لە یەکەمیی ی م ئەوەی دڵخۆشکەر بوو نێی
ا
چەند گولەیەک مان بە هەوادا . بەڵ

 . یان یل  نی  و فڕیامان کەونتەقاند تا خەڵیک گوند ئاگا



هەر لەگەل تەقاندنەوەی گولەکان، لە ماوەی چەند دەقیقەیەک دا خەڵیک ئاوانی هاتن  و تەنانەت  خەڵک 

یان نەمابوو لە کۆل کردن و یەک ڕاست بردنیەوە ماڵەکانیان ی ی
. ئەو پێشمەرگانەی کە لە تاقەت کەوتبوون و هێ 

 دەکرد کە مرژڤ وای دەزانی عەیل هەر لەگەل ئەو تیمە لەو حاڵەش دا عەیل بە جۆرێک هەڵس و کەونی 

. ئەو پێشمەرگەکانی هان دەدا تا خۆراگر بن و تەمەنی سەخیی و تەنگاوی هیندە درێژ نیە.نەبووە و ماندوو نیە

مەنی گەیشتینەوە گوند کە ئیدی شەو درەنگ بوو ٠٠دوای 
ا
شەو لەو گوندە الی .سەعانی سەخت ئێمە بە سڵ

ۆز و میوان دژست و پێشمەرگەخۆشەویستە ماینەوە وبەیانیەکەی دیسان بەرەو گوندێیک ئەو خەڵکە دڵس

 .دیکە کەوتینە ڕێ

ی بەیانی حەرەکەتمان کردبوو، ١ڕژژی پێشوو سەعات . دژوارییەکانی ڕژژی پێشوو دیسان تووشمان بوونەوە

م ئەوجار سەعات پێنجی بەیانی حەرەکەتمان کردبوو
ا
ا بڕین گەیشتینەو ەگوندێك دوای چەند سەعات ڕێگ. بەڵ

خەڵک عەیل یان دەنایس ، بۆیە .دوای پشوویەیک کورت، ئەوجار بەرەو گوندی سێهەم کەوتینە ڕێ. و المان دا 

ی  . زژر هاوکارمان بوون بۆ ڕێگاکان و دەرباس بوونمان ی برد تا گەیشتینەوە دواییی
سەفەرەکەمان چەند ڕژژن 

کیلۆمێێی لە نێو بەفر دا ئەوجار ئیدی دەبا بە دەیان  . ەلێشم بووناوی گوندەکە گ. گوندی ناوچەی شەمزینان 

لە گەلێشم تا ناوەڕاسیی گەلیی خاکورک چۆڵ  و کوێستانێیک سەخت . یەکبە نی  بوونی هیچ ئاوەدانی ەبڕژینەو 

 ڕژژی دواتر جارێ تەواو ڕوونایک نەکردبوو لە ئاوانی هاتینەدەر و  شەوێک لەو گوندە ماینەوە  و.بوو
  بەیانی

 چەمکە نی 
 سی  پۆیسژ

م . و دژلە گامێشمان گرتە بەر کوێستانی
ا
ئەوجار ژمارەمان زژرتر بوو کە لیک یەیک  بەڵ

ی ئاگری و مەحموود دەشیی و چەند کەس لە کادرەکانیش لەگەلمان بوون ی ی
مەحموود دەشتیش ئەندایم . هێ 

ەکیش بە بڕیاری مەڵبەند دەبا ڕێبەری و بەرپریس کۆمیتەی ئۆرمیە بوو وەک ئێمە دەهات بۆ پلۆنۆم و لیک ی

 .بڕواتە مامەخەتیب کە بنکەمان لەوێ هەبوو

ئەو ڕژژە لەگەل هەموو سەختییەکانی توانیمان بگەینەوە خاکورک کە هەم بەفرێیک وای نەبوو، هەم گەرم بوو، 

اقیش هەبوون، بەتایبەنی  ی
 هەمیش ژمارەیەیک کەم خەڵک لەوێ مابوونەوە و بنکەی ئەحزانی کوردستانی عێ 

نی شیویع و پارنی گەل
ی ت و دەفتەیر سیایس مان  ٨دوای . پارنی دێمۆکرات و حێی ی

ڕژژ گەیشتنەوە دەشتە هێ 

ی یان بۆ هێناین و چوین شەوێک لە مامە خەتیب ماینەوە و  ی
ب ماشی  ی  حێی

ئاگادار کردەوە  و پەیوەندییەکانی

 .ڕژژی دوانی ، من و عەیل و مەحموود دەشیی بەرەو دەفتەری سیایس چووین

پلۆنۆم پێةج .یشتنمان بۆ بنکەی دەفتەری سیایس، ئیدی پلۆنۆیم کۆمیتەی ناوەندی دەسیی پێکردگەهەر بە  

نی پەسند کرد کە پلۆنۆمێیک زژر گرینگ و پڕ باس و بابەت 
ی ڕژژی خایاند و کۆمەڵێک بڕیار و ئەریک حێی



ت هەهەروەها پلۆنۆم بڕیاری دا چەند کەس لە هاوڕێیانی کۆمیتەی ناوەندی .بوو
ا
م وەک سەردانی دەرەوەی وڵ

ت 
ا
ب  و هەمیش وەک پشوویەک بڕژنە دەرەوەی وڵ ی  ڕێبەرنی حێی

بە مەبەسیی بەرچاو ڕوونی بۆ کادرەکانی

ئەو لەوێ بۆ سەفەرەکەی بەخی  ما و من ومەحموود دەشتیش لەگەل . عەیل یەکێك لەو چەند کەسانە بوو .

ی کە وابزانم ڕژژی ژمارەیەیک کەیم پێشمەرگە دیسان بەو زستانە بەرەو ب ی ٢٠نکەکانمان لە کاوالن وەڕێکەوتیی

 .بوو کە حەرەکەتمان کرد ٠١٢٩ژانویەی 

عەیل لەگەل ژمارەیەک لە هاوڕێیان گەیشتنە  بنکەی مەڵبەند کە ئەوکات لە  ٠١٢٩ی ژووئەنی ٠٠ڕژژی 

یک گوندی وارگەنم بوو ی  نێی
ەند مانگە  ڕژژێیک خۆش بوو کە هاوڕێمان لە سەفەرێیک چ. شاخی قەرەغانی

ئەوان زیاتر لە حەفتەیەک بوو بە ڕێگاوە بوون و ماندوویەتیی زژریان هەبوو، ناردماننە جێگایەک تا . گەڕابووە

ب  بوو ، ژن و مناڵەکانی لە گوندێیک . هیندێك بحەسێنەوە ی کە عەیل لەمەئموریەت بۆ دەفتەری سیاسیی حێی

یک بنکەی مەڵبەند بوون ی . عەیل پێیخۆش بوو سەردانێیک مناڵەکانی بکا(. بووگوندەکە باکووری کوردستان )نێی

سەردانێیک کورنی مناڵەکانی کرد و   دوو پێشمەرگەی لەگەل خۆی برد و  بە هەموو مەترسییەکانەوە  عەیل

 .گەڕایەوە مەڵبەند

مەڵبەندی شیمال  کۆبوونەوەیەیک کرد و یەکەم بابەنی کۆبوونەوە ڕاپۆرتێک بوو کە عەیل لە سەر سەفەری 

سە و مەئمووریەتەکەی بۆ دەفتەری سیایس پێشکەیسژ کۆبوونەوە کرد و ڕاپۆرنی کار و تێکۆشانی ئەو فەڕان

لەو کۆبوونەوەیە دا  . چەند مانگەی مەڵبەندیش یەکێک لە ئەندامانی مەڵبەند پێشکەیسژ کۆبوونەوەی کرد

بەندی شیمایل کوردستان کۆمەڵێک بڕیار دران و کۆمەڵێک ئەرک و ڕاسپاردە بۆ کار و تێکۆشانی ئەو ساڵەی مەڵ

 .دیاری کران

ان حەرەکەنی   ەکەمان دەبوایە بەرەو سۆما، برادژست، ئەنزەل، کەناربەڕژژ، سەڵماس و شپێی ی ی
بەشێک لە هێ 

کردباوە وبەشەکەی دیکەش لە ناوچەکانی تەڕگەوەڕ  ومەرگەوەڕ و بەشێکیش لە کوێستانەکانی کۆنەکۆتر 

 ٠١٢٩ی ژووئیەی ١ئەو حەرەکەتەمان لە ڕژژی . داهات بۆ مەڵبەند مابانەوە بۆ کاری گومرکات و پەیدا کردنی 

ە شاخی دوو گویه . بەرەو سۆما دەسیی پێکردەوە دوای چەند ڕژژ ماندوو بوون، گەیشتینەو ەزنجێی

  (.پشیی گوندی کۆران لە دەڤەری سۆما)بلمباسان

ەخۆیسژ کردن لە حاخی عەیل لەگەل ئەو دەستەیە بوو و یەکەم کارمان چوونی گوندی دێریشک بۆ سەر 

ژری کەمال بوو بەهۆی شەهید بوونی خارزی کور جەمیل و خەڵیک دێریشک  ی
ی حاخی جەمیل لە جەریانی تێ 



ژریستان و خوێیی تێکەل بە . ئەمییی لەو گوندە ی
ژر کرا، خارزیش کەوتە ەبر دەست درێژی تێ  ی

کاتێک کەمال تێ 

ب ببوو ی نەوە لەو سنوورە، چەند عەمەڵیاتێک مان ئەنجام دوای ماوەیەک ما. خوێیی پێشمەرگەی فیداکاری حێی

 سەرکەوتوانەی نی  خەسار بۆ پێشمەرگەکان بوون
لەوانە چەک کردنی گوندەکانی .دا و بە گشیی عەمەڵیانی

 دژستان کە دوای کۆکردنەوەی زانیارنی دەقیق لە ڕێگای 
قەرسیک و کەڵەڕەیسژ سەروو، لێدانی پەیگای مەیدانی

بە زژر چەکدار کراوان چەک  . ی ژووئیە بە سەرکەوتانە  ئەنجام دران٨٤ە ڕژژی هاوڕێیانی تەشکیالتەوە ل

ژمارەیەیک زژر چەک و .کران کە عەیل خۆی لەگەل تیمێک لەو هاوڕێیانە بوو کە عەمەڵیاتەکەیان ئەنجام دا

گەل   من خۆشم لە. تەمەنی کەوتنە دەستمان و لە بە زژر چەکدارکراوەکانیش کەس نەکوژرا و بریندار نەبوو

امییەکانی  ی ی  ولە هەمانکات دا دانانی چەند مینێک لە سەر ڕێگا نێی تیمێک بووم کە ئەریک ئێمەش  دانانی کەمیی

 یەکەیم ئێمە بوو کە بە سەرکەوتوانە کۆتانی هات. دوژمن بوو کە ئەنجاممان دا
و هە رئەو  ئەوە حەرەکەنی

 .نی ڕیحانی و یەکمان گرتەوەشەوەش دوای چەندین سەعات ڕێگا برین گەیشتینەوە کوێستانەکا

کە .... ئەوە بوو بۆ حەسانەوە چووینەوە ناوشیوان و ماوەیەک لەوێ ماینەوە و ئەو چەکانەی  وەک بڕنەو و

ی  ئەوکات چەک لە تورکیە بۆ خەڵك ئازاد . پێشمەرگە بەکاری نەدەهێنان بە  نرخێیک کەم بە خەڵک مان فرژشیی

ی گرتلەوێ خزم و کەیس عەیل هەبوون کە د. بوو ی
یان لە ئامێ  دوای ئەو . وای چەند ساڵ لەگەل عەیل یەکێی

عەیل و چەند بەرپریس . عەمەڵیاتانە کانی ئەو ەهاتبوو کە عەیل بگەڕێتەوە الی تەرگەوەڕ بۆ بنکەی مەڵبەند

 .دیکەی مەڵبەند بەرەو مەئمووریەتەکەیان کەوتنە ڕێ تا بڕژنە بنکەی مەڵبەند لە کونە کۆتر

امیی دیکەمان کرد کە بەرچاوترینیان گرتیی پایەگای گوندی  ئێمە لەوێ ماینەوە  ی  نێی
و ژمارەیەک عەمەڵیانی

ان و چەک کردنی خەڵیک بەزژر چەکدارکراوی گوندەکە بوو کە دەنگدانەوەیەیک بەرییی هەبوو و   شپێی
کەریکانی

 دەڤەری سۆما تەفروتوونا کرا نی  
 ئەوەی لە هیچکام هەروەها تیمێیک ڕەزیم مهندیس ی دوژمن لە پشیی فریزیانی

ین زیان بە کادر وپێشمەرگەکان بگات ئیدی کانی ئەوە هاتبوو تا هەوا زیاتر ساردی . لەو عەمەڵیاتانە دا کەمێی

 . نەکردژتەوە ئێمەش بەرەو بنکەی مەڵبەند وەڕی کەوین

ی دا بەیسژ زژری کادر و پێشمەرگەکان بەرەو بنکەی مەڵبەند چوون و تەنیا ژمارە   ٠١یەیک لە سەرەتای پایێی

کەیس لە ئێمە مایەوە کە من خۆم لەگەل یان بووم و چەند هاوڕێیەکیش لە مەئمووریەنی دەوروبەری ئۆرمیە 

یک  ی بیمان هەبوو . کەس دەبوو  ٨١هاتن لەگەل ئێمە یەکیان گرتەوە کە ژمارەمان نێی ی هیندێک کار  وئەریک حێی

مان خی  بە خی  کرد و ئێمەش گەڕاینەوە بۆ الی ئەرکەکان. دەبا خی  بە جێیان بکەین و جا بەرەو مەڵبەند بڕژین

کەس دەبوون لە بنکە مانەوە و ئەوانی دیکەش   ٤١مەڵبەند و لەوێش را ژمارەیەک لە کاد ر وپێشمەرگەکان کە 



ب لەوێ بوو ی اق کەوتینە ڕێ کە بنکەی دەفتەری سیاسیی حێی ی
شەو و ڕژژ   ١دوای . ئێمە بەرەو  کوردستانی عێ 

عەیل لەوێ بوو و وەک هەمیشە . لە گوندی بێشژ  ی بناری حەسەن بەگ گەیشتینەوە بنکەی خۆمان

هەرکەسە و چووە بنکەی ئۆرگانەکەی خۆی و منیش لە بنکەی مەڵبەند و لەگەل . بەگەریم پێشوازنی کردین

ی دیکەی مەڵبەندیش لە بنکەکە بوون
 .عەیل مامەوە کە چەند هاوڕن 

   ٢یی خۆ ئامادە کردن بۆ کۆنفڕانش پێش کۆنگرەی دوای کەمێک پشوودان و داڕشتیی بەرنامەی چۆنیەت

ی ١و ٢ڕژژی . گەیشتینەوە کۆتانی کارەکانمان و کانی کۆنفڕانس بوو کۆنفرانش مەڵبەند   ٠١٢٩ی دیسامێی

ێردران ژ هەر لەو سەروبەندە دا بوو هیندێك شت کە دەرخەری  . بەڕێوەچوو و نوێنەری کۆنگرەی هەشت هەڵێی

ب ی  ناوخۆنی حێی
ئێمە . لە بنکەی دەفتەری سیایس بوون وەبەر گوێ دەکەوتن و باسیان دەکرا کێشە  وگرفیی

ب دوور بووین و لە ناوچەیەیک دوورتر کار و ئەریک . جارێ خەبەرێکمان نەبوو ی چوونیک ئێمە لە ناوەندی حێی

بی ی یەک لەوانەی  . وردە وردە کەسانێک ئاگاداری ئەو کێشانە ببوون. مان هەبوو، ئاگامان لە کێشەکان نەبووحێی

چوونیک من لە دوورترین ناوچەی  . کە بەڕاسیی ئاگای لەو کێشانە نەبوو من بووم کە هیچم نەبیستبوو

ان بە نیسبەت بنکەی سەرکردایەنی مابوومەوە، ئاگام لە هیچ کێشە ی
ئەوەبوو کە .  یەک نەبووکوردستانی ئێ 

نی گرفتەکانمنیش ئاگادار بووم  سەر ئەو کێشانە قسەی لەگەل کردمئیدی عەیل لە 
ا
یم کورنی . ەوە لە قووڵ

ا
وڵ

ی و بە تەنها بە جێت من و تۆ : من  بۆ عەیل ئەوە بوو کە   .ناهێڵم و هەرواشم کرد دژست و  هاوڕێیی

ب لە ڕژژی  ی بە کارەکانی کرد و جاری وابوو جەوی نێو کۆنگرە  دەسیی  ٠٩/٠/٠١٢٢کۆنگرەی هەشتەیم حێی

ژڵ نەدەکرا  
دوکتۆر عەبدورەحمان قاسملوو  . دەگەیشتە ئاستێک کە بۆ دیوانی کۆنگرەش کۆنێی

ڵەیەیک
ا
پێشکەش کردبوو کە بۆ بەشێک لە ئەندامان و جێگران و ڕاوێژکارانی کۆمیتەی ( لیسیی فیکس)گەڵ

ڵەیە دێمۆکراسیی نێو خۆنی الواز دەکاو پێیانوابوو ئەندی قەبووڵ نەدەکرا ناو 
ا
دیارە ئەو باس و . ەو گەڵ

موناقشانە لە پلۆنۆیم پێش کۆنگرە دا بەگەریم کرابوون و هەر ئەو باسانەش کەوتبوونە نێو  

 کۆنگرە پەسند کرا و لە ئاکام  یالواز  یکس خرایە دەنگدان و بە زژرینەیەیکسەرەنجام لیسیی ف.کۆنگرەش
ی

دەنیک

ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندی و بە تایبەنی کادرە دێرینەکانی ڕێبەری خۆیان لە لیستە کێشایەوە و   دا ژمارەیەک لە

و لەگەل ژمارەیەک کادری نێو کۆنگرە کاندید بوون و  ئەندامانی دیکەی کۆمیتەی ناوەندی .کاندید نەبوون

 کۆنگرەیان هێنا
ی

کاندید نەبوو بۆ کۆمیتەی   عەیل یەکێک لەو کەسانە بوو کە دژایەتیی لیسیی کرد و . دەنیک

 .ناوەندی



ب  ەکۆنگرە تەواو بوو و گەڕاینەو   ٨٨/٠/٠١٢٢ڕژژی  ی م ئیدی جەوی نێو حێی
ا
، بەڵ بنکەی خۆمان لە بێشژ 

کان هەر درێژەیان هەبوو و تا دەڕژی زیاتر گرفت دروست ار بوو و ئیعتیماد کەم ببوو، کێشەتەواو ئاڵۆز دی

و  ٨٠/٢/٠١٢٢ێبەری کۆبوونەوەیەکیان کرد و بەیانییەکەیان لە ڕژژی ئەوە بوو ئەندامانی پێشووی ڕ . دەبوون

نی دێمۆکرانی    ٠١بە ئیمزای 
ی و کرایەوە و هەر لەو بەیاننامەیە دا حێی

ا
کەس لەو ئەندامانەی پێشووی ڕێبەری  بڵ

ان ی
ی  مەوجوودیەنی خۆی ڕاگەیاند. کوردستانی ئێ 

 .ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

بە تازەکەوە کرداننامەیە ژمار یهەر دوای ئەو بە  ی نی تازە  . ەیەک کادر و پێشمەرگە پەیوەندیان بە حێی
ی سەرەتا حێی

ڕاگرتیی یەک . کار و تێکۆشانی خۆی زژر بە بەرنامە و بە دروسیی دەبردە پێش و هەڵس و کەونی دەکرد

ە چەپ و دێمۆکرات ی ی
یک بوونەوە لە هێ  ی ەکان الیەنەی شەڕ لەگەل کۆمەڵە لە بەیانییەک دا، هەوڵدان لەگەل نێی

بە تازەکە بوون ی ب و ڕێکخراوی دیکەش هەبوون کە پشتیوان و هاوکاری ئەو .  ئەریک یەکەیم حێی ی سەرەتا حێی

ب کەلە  ی بیش بەرە بەرە زیادتر دەبووە تا گەیشتینەوە کۆنفڕانش حێی ی بە بوون و نفووزی حێی ی تا  ٨١/٦/٠١٢٢حێی

عەیل لەو کۆنفڕانسە دا بە دەنگێیک .  هاتانە  کۆتانی بە  کارەکانی وو بەشێوەیەیک باش و سەرکەوت ٠١/٩/٠١٢٢

نی تازە
ی نی تازە لە . بەرچاو بوو بە ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی

ی دوای کۆنفڕانس من چوومە بنکەی حێی

ب لەگەل چەند هاوڕێ یەک لە بنکەی دەفتەری سیایس مایەوە ی ڕاگەیاندنی  .ڕواندوز و عەیل بۆ کار و ئەریک حێی

نی تازە بەردەوام بوو 
ی  .و خەڵک زیاتر لەگەیل ئاشنا دەبوو  و کارەکان باش دەچوونە پێشحێی

ان بووین،  ی
ڕژژی خۆش و  شادمان لە بنکەی ڕواندوز کە زژربەمان کادر و پێشمەرگەی شیمایل کوردستانی ئێ 

احەت لە دەوری یەک   ٢دوای .  ە سەر و ڕژژانێیک خۆش بوونپێکەوە برد ساڵ یەکەم جار بوو بە ئیسێی

یک دەبووە. کۆدەبووینەوە ی ی دیکە بە نهێیی  ٠١٢١ی ئاداری ٦ژژی ڕ . زستان خەریک بوو نێی
من و دوو هاوڕن 

 کادر و پێشمەرگەکان بگەڕێنەوە ناوچەی 
ی
چووینەوە باکووری کوردستان  و بڕیار درابوو دوای ئێمە عەیل و باف

نی لەو ناوچەیە
ی  حێی

ان بۆ دەستپێکردنی کار و تێکۆشانی ی
  لە. شیمایل کوردستانی ئێ 

ی
ی ئەو ساڵە دا عەیل و ٦مانیک

ی   حە
انرەکەت دەکەن و دەگەنە سنووری نێوان ئەو ژمارەیە لە کادر و پێشمەرگانەی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ  ی

 -ئێ 

 تورکیە عەیل دەستگێی د. تورکیە و توویسژ کۆمەڵێک کۆسپ و تەگەرە دەبنەوە
ە سنوورپارێزەکانی ی ی

ەکەن و هێ 

ڕژژە   ٢دوای ئەو . شاخ چاوەڕوانی عەیل دەکەن و لە چارەنوویس نازاننرسیەنی لە ڕژژ بە ب ٢پێشمەرگەکانیش 

کە عەیل ئازاد دەنی   و بە پەلە دەگاتە شوێیی پێشمەرگەکان، دەبییی  پێشمەرگە ناچار بوون دووبارە  بگەڕێنەوە 

ی عەیل 
اق و چاوەڕن  ن دەفتەری سیاسیما. کرد و یەکمان گرتەوە ەعەلیش پەیوەندنی بە ئێمەو . نەکەنعێی



 بۆ بنکەی خۆیان وەرگرت کە جی ی خۆشحاڵیی 
مەنی

ا
ئاگادار کردەوە و خەبەری گەیشتیی پێشمەرگەکان بە سڵ

  .ئێمە بوو

ی هاتنەوە الی ئێمە کە لە گوندێیک باکوور  ٢عەیل و  ٨٦/١/٠١٢١ڕژژی 
ییک سنوور هاوڕن  ی ی کوردستان کە نێی

 عەلیش هەرلەو گوندە بوون وبوو 
ا

ی بە د. هەر وەها ژن و مناڵ ی
مان لە ئامێ    یداری یەکێی شاد بووینەوە و یەکێی

پێشێی بڕیارمان دابوو کە من و ژن و مناڵەکانم  .گرت و گوتمان ئەوانە رژژهایەیک خۆشن کەلە بێی ناکرێن

ی و داوای  لەگەل ژن  و  عەیل بچێنەوە ئانکارا و خۆمان بە کۆمیساریای بەرزی پەنابەران بناسێنیی
ا

مناڵ

ەوەرییەکانمان  پەنابەرێیی بکەین، عە یل کە هات ماوەیەیک زژر پێکەوە ڕژژی خۆشمان دەرباس کرد و بایس بێی

 .کرد و ئەو ماوەیە بەخۆیسژ چووە سەر

 عەیل چووینە دەفتەری کۆمیساریای بەرزی پەنابەران  وم و ژن ەکانمن و ژن و مناڵ ٠١/٠٠/٠١٢١ڕژژی 
ا

مناڵ

یم پرسیارەکانی دەفتەری کۆمیساریا و هەر وەها پۆلیش  ەیدوای ئەو  .لە ئانکارا و داوای پەنابەرێیی مان کرد
ا
وڵ

نی مانەوەیان بە ئێمە دا و بۆ ماوەی  ی ئەوجار نەقڵ  .  ڕژژ لە ئانکارا ماینەوە ٤١تورکیەمان دایەوە، ئەوان ئێی

خۆی نەیەتەوە وەک لە قونیا، ئاگادار کراینەوە کە تا عەیل  ەڕژژ مانەو  ١١شاری قونیا و دوانی کراینەوە 

ی  ورپەرەسیی ژن سە ی ناتوانیی ی
، ئێمە وەک یووئی   مناڵەکانی

ا
پەناخواز وەربگرینەوە و هەر  ەکعەیل و   ژن  ومناڵ

بم لەو  .دەنی  ئەوان لە تورکیە بمێننەوە ی س دوای با. وەزعە ئاگادار کردنەوە منیش هەم عەیل و هەم ڕێبەرنی حێی

ب عەلیش بڕیاری د ی  حێی
چووینەوە ئانکارا و  ەمن و عەیل پێکەو . وە قونیاا بێتەو ڕاوێژێیک درێژ لەگەل بەرپرسانی

. عەیل خۆی بە دەفتەری کۆمیساریای بەرزی پەنابەران ناساند و ئەوانیش عەیل یان بە پۆلیش قونیا ناساند

مدانەوەی کۆمەڵێک پرسیاری پۆلیس لە الیەن عەیل یەوە، ئەوجار پۆلیس پی ی ڕاگەیاند چاوەڕوان بە 
ا
دوای وڵ

هەر لەو ماوەیەش دابوو کە هەیئەنی تایبەت بە وەرگرتیی . تر ئیقامەی مانەوەت بۆ دێت دوای چەند ڕژژێیک

 .پەنابەران لە الیەن دەوڵەنی هۆلەند ڕاهاتبوو منیان بانگ کرد و وەک پەنابەر لە هۆلەند  قەبووڵ کراین

 ئاخێی کەلە قونیا پێکەوە بووین  قەتم لە بێی ناچنەوە کە
ە  ئێوە بڕژن: وتعەیل بەردەوام دەیگ ڕژژانی ی

من لێ 

ی خۆ گونجاندنت لە یه ! بۆم ناگوزەرێ ، چوونیک عادەتم بە تەنیانی نەکردووە ی ی
م دێناوە کە هێ  منیش وەبێی

یم ئەوەبوو کە.ئێمە زژر زیاترە و نموونەیە، بۆیە دەتوانی ئەو ماوەیە خۆڕاگری بکەی
ا
بە دەست من : دیسان وڵ

 تەنیانی بکە
ا

، یەکەم جار لە تێکۆش ەە دوای ماوەیەیک زژر مانەو ئەو ! منیە ناتوانم تەحەموڵ انی پێشمەرگایەنی

ی کە دوژمن هەر بەدوامانەوەیە و بە  ، نی  ئەوەی بزانیی
ی بوو کە پێکەوە و بە نی  چەک لە شارێیک بیانی دەژیاییی

 .دوای دەرفەنی گونجاو دا دەگەڕێ تا خەنجەرمان یل  بدا



مینایل شاری قونیا لەگەلمان هات و هەتا . نیند بڕژ جشەممە بوو کە دەبا ئێمە بەرەو هۆلەڕژژی پێن ی
عەیل تا تێ 

ی گرت و یەکمان ماچ کرد. بوویس هەڵگری ئێمە بەڕێکەوت هەر لەوێ الی ئێمە مایەوە ی
مان لە ئامێ  . یەکێی

 ماڵئاوایمان دەنی  
ی ی دیدار و دواییی م داخی گرانم نەشماندەزانی ئەوە دواییی

ا
هەر تیکراری دەکرد بە هیوای .بەڵ

مە یدد ی بووسەکە لێێخوری و بەدەست ڕاوەشاندن تا لێمانەوە دیار بوو ماڵئاوایمان لێکرد و لەبێی ی
ار  و شۆفێ 

 .ئیدی عەیل لێشمانەوە دیار نەبوو ، کەخ  هەر دەستم ڕادەوەشاند

یک بە   ی   . مانگ  مانەوەم لە هۆلەند زەنگێکم بۆ دێ ٦دوای نێی
ا

عەیل : لەوبەری تەلەفۆن دەنگێیک لەرزژک دەڵ

م  !ناتوانم باوەڕ بکەم کە ئەوە مەبەسیی عەیل کاشف پووری هاوڕێمە! ەهید بووش
ا
دیسانیش  دەگریام ، بەڵ

م لە نیهایەت دا !هید کراوەنەمدەتوانی باوەڕ بکەم کە عەیل شەدوای چەند مانگیش هەر !باوەڕم نەدەکرد
ا
بەڵ

 بکەم کە ئیدی عەیل شەهید بووە
ا

نجەری خۆی وەشاند بوو و برینەکە دوژمیی هار و دڕندە خە. دەبا قەبووڵ

عەیل لە بەرچاوی دایک ، هاوژین و  مناڵەکانی  ڕێفێندرابوو و شەهید کرابوو و لە پەنا جادە بە . زژر قووڵ بوو

 .خی  هێلرا بوو

ی ئەو لە بێی  عەیل بۆ هەمیشە ی ناتوانیی  گەلەکەی دا دەژی من و دژست و هاوڕێیانی عەیل هەتا هەییی
ا

لە دڵ

ینیی عەیل لە بێی ناکرێنهەڵس . بکەین ی و زار شێی هەتا هەم خۆشەویستیی عەیل لە  .و کەونی عەیل، پێکەنیی

 . بە هاوڕێیەتیی ئەو رمدەرنایە و وەفادا دلم

ی و ڕووخ شاد ییاد
 بە خێ 

 هۆلەند ٢/٨/٠١١٠عیسمەت عەبدی 

******** 

 

ۆری   ئاگاداری ر
 کاک عەیل کاشف پوور،  تێ 

ان ی
 گەیل قارەمانی ئێ 

ی کوردستان  ی
 خەڵیک شۆڕشگێ 



 ڕابردووپانزدەی ئاگۆس
ا

پوور و ژن و مناڵەکانی لە الیەن کۆمیساریای بەرزی کاک عەیل کاشف   (٠١١١)یی ساڵ

 سەربە نەتەوەیەکگرتووەکان  لە شاری قونیای تورکیە جێگێی کرابوون تا لەو ڕێگایەوە ناوبراو بتوانی  
پەنابەرانی

م لە نیوەشەو دا .  شۆڕشژن و مناڵەکانی بگەیەنێتەوە جێگایەیک ئەمن و خۆی بگەڕێتەوە نێو ڕێزەکانی 
ا
 ٢بەڵ

  پیشەنی  بە لیبایس پۆلیش تورک و چەک و چۆڵەوە خۆیان لە ماڵ کرد و 
ژریسیی ی

عەلیان  لە بەر چاوی  تێ 

 
ا

بە بیانووی ئەوەی کە عەیل دەبەنە بنکەی پۆلیس و چەند پرسیارێیک لێدەکەن، لەگەل  دایک و ژن و مانڵ

اوی لە گەڕەکێیک چۆیل شاری قونیا  خۆیان برد و بەداخەوە ڕژژی دوانی تەریم نی  گیانی بە دەست و ن   بەسێی

 .دژزرایەوە

  
ا

ژر کرا! بەڵ ی
انەوە تێ  ی

 پەروەردەکراوی کۆماری ئیسالمیی ئێ 
ژریستانی ی

داخوا . عەیل بەم شێوەیە لە الیەن تێ 

جوودیەوە عەیل چ گوناهێیک کردبوو لە نەزەر کۆماری ئیسالیم یەوە، بێجگەلەوەی کە بەڕاسیی بە هەموو و 

دەرد ومەینەتییەکانی گەلەکەی ناسیبوو و دەیزانی کە گەلەکەی لەگەل چ چارەڕەیسژ یەک ڕووبەڕوویە؟ لەو 

دژخەی کە هەبوو خ  دەتوانرا بکرێ؟ دیارە کە تەنیا مرژڤە خەباتکار و شەڕافەتمەندەکانن کە دەتوانن لە 

کەرانو  زژرداران دا بەرخودان بکەن بۆ کۆتانی ه عەلیش لەو خەباتکار و ! بەیل    .ێنان بە زژرداریهەمبەر داگێی

اردبوو و تێدەکۆشا ژ  .مرژڤە شەڕەفمەندانە بوو کە ڕێگای خەبات لە پێناو ئازادنی هەڵێی

ژریسیی ئیسالیم یەوە هەموو هەوڵ و تێکۆسانێیک ئازادیخوازانە و ئینسانی بە تاوان  ی
لە ڕوانگەی کۆماری تێ 

درێن ی
تەکەمان زیندان، شکەنجە، ئیعدام و نی   ساڵە ئەو  ٠١زیادتر لە . دەژمێ 

ا
ڕێژیمە تێکۆشەرانی وڵ

ت بەرەو وێرانی دەبا
ا
اوە .سەرەوشوێن دەکا  وڵ بۆ لە نێو .  بۆ ئەوانەش کە لە ژیاندان دژزەخ بە دیاری هێێی

تیش کە پەڕیوەی هەندەران بوون لە هەرچوار گۆشەی جیهان ڕێژیم 
ا
بردنی ئەو ئازادیخوازە لیهاتویانەی وڵ

ژریان بکا کە ژمارەیان رژژ لەگەل ڕژژ زیاد دەنی  هەز  ی
ئەگەر  .ینەیەیک زژری داناوە تا ئەوان لە بەین بەرێ و تێ 

ی کە ، وێرانیی : کردەوەکانی چەند ساڵ تەمەنی نگریش ڕێژیم وەبەرچاوبگرین دەبینیی ی
ئەو ڕێژیمە جگەلە کوشیی

 ئابوورنی 
، تێکدانی ژر ، زەبروزەنگ و سەرکوت، گرانی ی

ت ، تێ 
ا
ت، وڵ

ا
ت، نەهێشتنەوەی ئیعتیباری وڵ

ا
وڵ

و لە هەموویسژ گرانێی پەرەپێدانی ئیعتیاد لە نێو الوان دا،  هیج  تری بە دیاری نەهێناوە  و هیچ  بێکاری

ی و توێژی کۆمەڵگا نەکردووە و لە بەرانبەر دا سادەترین مەجایل گەشە بۆ الوان  و   خزمەت گوزاریەیک بۆ چیی

ت بەدی ناکرێ
ا
ت دائەم. گەشەی وڵ

ا
 .ان ەهەموویان کارنامەی ڕێژییم کۆنەپەرەسیی ئاخوندین لە وڵ

ژری کەسانێیک بە باندژر لە هەر جێگایەیک ئەم جیهانە نی  هاسانە و تەنانەت  ی
ڕوونە کە وەها ڕێژیمێک بۆ تێ 

ئەمانە بوونەتە . دەتوانی  بۆ دروست کردنی فەزای ترس و دڵەخورپە بۆمب لە شوێنە گشتییەکانیش دابیی  



 گشتیی ئەو ڕێژیمەئەسا
ە گوتوویانە. یس سیاسەنی ژ ی

م ". لە گۆزە ئەوە دێتە دەر کەلە نێوی دایە: " لە مێ 
ا
بەڵ

ادەی  ئازادیخوازە ڕاستەقینەکان تێک   ئێی
ی ناتوانی

غافڵ لەوەی کە هیچکات پێکهێنانی  فەزای ترس و هەڕەیسژ

ی ئازادیخوازیان بخنکێیی   ژریسیی  بە.  بشکێیی  ، یان پاشگەزیان بکاتەوە و بێی ی
ڵکوو ئەو کردارانەی ڕێژییم تێ 

ی  کۆماری ئیسالیم  دەبنە هاندەری کار و تێکۆشان لە پێناو ئازادی و هەنگاوی جیدی و بوێرانە لە پێناو گەیشیی

اتر دەکاتەوە و درێژە بەشەڕی ئازادی دەدەن ی
 . بە ئازادی خێ 

وکردنەوەی ئەم ڕاگەیاندراوە 
ا
ژری کاکو مەحکووم کر  لەگەل بڵ ی

لەو شەهیدە  ەعەیل و یادکردنەو  دنی تێ 

ب و الیەنە سیاسییە خەباتکار  ی ی ڕووبکەینە هەموو حێی ەکانی  سەربەرزەی کوردستان، بە دەرفەنی دەزانیی

ی کوردستان کە کۆتانی بە وردک  ناوخۆنی بێیی
بەرەو یەکیەتییەیک نەتەوەنی بڕژن و هەنگاو  و  ە کێشە و گرفیی

یاییەوە ئەو هەنگاوەیان دەبێتەوە هۆکار و دەستپێیک دڵگەرمیی دڵنبە. نیهایەتەکەی ڕزگارنی گەلە هەڵگرن کە

ی دەکەن ،  و هیوایەیک گەورەیان بۆ دروست  ان بە شۆڕشەکەیان و زیاتر پشتگێی ی
خەڵیک کورد لە کوردستانی ئێ 

ان  بە گشیی  وبنەماڵەی شەهیدانی کوردستا ی
ن دەنی  و داهاتوو دەبێتەوە بناغەی ئۆمێد و خەڵیک کوردستانی ئێ 

 .بە تایبەنی بە گەش بییی یەوە چاوی لێدەکەن

ئێمە لە ساڵڕژژی شەهید کرانی عەیل کاشف پوور دا وێڕای مەحکووم کردنی بکەری ئەو  ئەو جینایەتە  و لە 

ژری عەیل کاشفپوور بە ڕای گشیی  ی
هەمانکاتیش دا داوا لە حکوومەنی تورکیە دەکەین کە بکەرانی جیانیەنی تێ 

ایان ب  .داتبناسێیی  و رسی

ان و بەتایبەنی   ی
ی و بۆ شەهیدانی سەرانسەری ئێ  ی زیاتر یەکگرتوو بیی هیوامان ئەوەیە کە لە دژخە دا بتوانیی

ان  ی
ی  کوردستانی ئێ   . و لەوانەش کاک عەیل کاشف پووری شەهید ڕێز بگرین و ئاواتەکانیان بەدی بێنیی

ی و ڕووخ شاد  یادی تێکۆشەری شەهید عەیل کاشف پوور بەخێ 

 ە دژست و هاوسەنگەرانی پێشووی کاک عەیل و بنەماڵەکەی  لە هۆڵەندکۆمەڵێک ل

٠١/٢/٠١١٠ 

***************** 

 

 یادکردنەوەیەک لە عەیل کاشف پوور 



م ڕاست بوو 
ا
بۆ چەند ساتێک لەو کەسە ڕامام کە   .هەواڵەکە زژر کوردت بوو ، بۆیە باوەڕم پێنەدەکرد، بەڵ

م  هەواڵەکەی هێنابوو وچەند جار هەواڵەک
ا
ەم لی ی پریس یەوە؟ هەر تیکرارم دەکرد لە ڕاستیی هەواڵەکە، بەڵ

 هەواڵە تاڵەکە
ا

 .سەرەنجام شانم دایە بەر قەبووڵ

  
ا

اوی  مرژڤ کوژ بە لیبایس ! بەڵ لە نیوە شەوێیک تاریک و ڕەیسژ شاری قونیای تورکیە کۆمەڵێک بەکرێگێی

 عەیل وەژوور دەکەون و داوای لێدەکە
ا

ن لەگەلیان بڕواتە پاسگای پۆلیس کە ئەوە پۆلیش تورک لە ماڵ

 پڕلە شانازنی ئەو خەباتکارە
یل . دەبێتەوە هەنگاوی  دەستپێیک کۆتانی ژیانی

ا
ڕژژی دوانی تەریم لەخوێن دا شەڵ

ا و هەسیی  هەڵوێست، ڕوخساری. عەیل دژزرایەوە جیدیەت و نەترسیی عەیل بە مردووییش هەر دەبیێی

ژری عەیل کاشف . ببوونە کارنامەی هەمیشەنی عەیل وتۆمار کراونئەو سیفەتە بەرزانە . پێدەکرا ی
 تێ 

ا
هەواڵ

ی دژست و دوژمن گەیشت
و بوویەوە و بە گون 

ا
 .پوور لە ماوەیەیک کورت دا لە ناوچە بڵ

عەیل لەوکەسانە . ڕوومەنی گەیسژ دوای شەهیدبوونیشژ وەک ڕوومەنی شاد و نەرم و نیانی کانی ژیان دەبیندرا

ی مەرگ بڕوا تا ئیسبانی بکا کە ترس لە  بوو کەلە مردن  نەدەترسا و ئەو سەفەرەیسژ وەک ئەوە بوو کە بەرەو پێی

ئەو باوەڕی بە گەلەکەی . مەرگ ناتوانی  ئەو بە چۆک د ابێیی  و هەردەم ئامادەیە لە پێناو باوەڕەکانی دا بمرێ

 .انی بەخشژ بوو، لە گەل خەڵک ژیا، بۆ خەڵك خەبانی کرد و هەر لە پێناو خەڵکیش دا گی

هەرکەس ئەوی دیتباوە زوو دەکەوتە ژێر کاریگەرنی کەسایەنی و  .عەیل خاوەن کەسایەتییەیک کەم هاوتا بوو

 بەرزی ئەو لە هەڵس و کەوت و ڕەفتاریدا
ی
ی و قسە کردن لەسەر  . تایبەتمەندییە کانی و ئەخالف نووسیی

انە و خەباتکارانەی کەسایەتییەیک وەک عەیل هاسان نیە، مەگەر ئەوەی کە ئینسان تای ی 
بەتمەندییە شۆڕشگێ 

 خۆی لە سەر ئەو کەسایەتییە بێنێتە زمان
ا

. ئەو بێنێتەوە بەرچاوی خۆی و ئەوکات بتوانی  النی کەیم پەیفی دڵ

ی  اردن و دژزینەوەی پەیڤ و دەستەواژەکانیش بۆ کەسایەتیی عەیل هاسان نیی ژ ڕژڵ و  .  هەروەها هەڵێی

تکارانی یخوازانەی گەیل کورد دا هەمیشە چرایەیک ڕووناک کەرەوەی ڕێگای خەباکاریگەرنی عەیل لە خەبانی ڕزگار 

 نەتەوەنی دەمێننەوە
 .ئەوکات، ئێستا و داهاتوویە و هەمیشە لە بێی خەباتکارانی نەتەوەی کورد دا وەک نرخی

ان دا بەو پەڕی چاالیک و سەداقەت ١عەیل  ی
نی دێموکرانی کوردستانی ئێ 

ی ەوە خزمەنی بە ساڵ لە ڕێبەرایەتیی حێی

انەی نەتەوەکەی کرد ی 
عەیل ئازادنی گەیل کوردو گەالنی دیکەی ژێردەسیی کردبووە . دژزی ڕەوا و شۆڕشگێ 

ی ژێر دەسیی ڕزگار بن و دامەزراندنی  دێمۆکرایس و  ی  خۆی ئەوان لە ژێر نێی
ئامانج و دەیەویست بە خەبانی

یەنی لە ائواتە بەرزەکانی ئەو بوون
ا
ساڵ چەیک پێشمەرگایەتیی لە شان بوو و  ٠٨عەیل . دادپەروەرنی کۆمەڵ



و بکاتەوە، خەبات لە پێناو ڕزگاری بەرینێی بێتەوە، پیالن و 
ا
 بەڕێوە دەبرد تا هوشیارنی نەتەوەنی بڵ

خەبانی شاخی

عەیل بۆ دامەزراندنی   . نی ڕێژییم ئاخوندەکان لە قاوبدا و خەڵك لەگەل مافەکانی ئاشنا بکاتەوەجینایەتەکا

بیش دا هەمیشە . یەیک بە دوور لە دیکتاتۆری و سەرکوت بەردەوام خەبانی دەکردکۆمەڵگا ی لە ڕێبەرایەتیی حێی

ە کردنی خەبات بوو ی ب، عەیل بۆ داڕشتیی خەت و ڕێبازێیک  .الیەنگری بە ڕادیکاڵێی ی  نێو حێی
دوای ئاڵ و گۆڕەکانی

انەی رادیکاڵێی و دێمۆکراتیک تر بە دڵ و بە گیان خەبانی دەکر  ی 
ی . دشۆڕشگێ   ڕێکخستیی چیی

ا
هەر لەبەر ئەو ڕژڵ

وویع نەتەوەی  و توێژی خەڵك و جیدیەت لە تێکۆشا ن دا بوو کە دوژمیی دڵڕەش قییی لە بزووتنەوەی مەرسژ

ی داڕشتیی پیالنی لە نێو بردنی  وکورد  هەڵگرت   .ئەو تێکۆشەرە مەزن و خەباتکارەکەوتە بێی

خۆڕاگر بوو لە هەمبەر دواکەوتووی و خەبانی دەکرد تا ساڵ تێکۆشانی دا عەیل بەردەوام و  ٠٨لە ماوەی 

زەحمەتکێشان بە مافەکانیان ئاشنابن، و لەو پێناوەش دا بە ڕێک و پێیک پەیوەندنی خۆی لەگەل 

  ، ئەو خەباتە بۆ . زەحمەتکێشان دا قایم تر دەکردەوە و ئەوانی لەگەل مافە دێمۆکراتیکەانیان ئاشنا دەکرد
ا

بەڵ

 .نە کار و تێکۆشانی بەردەوایم عەیلساڵ ببوو  ٠٨ماوەی 

ب یەک مانگ مرەخەستیی دابوویە تا سەردانی فەڕانسە بکا، عەیل نەک  ی ی لە یادم ناخ   کە کاتێک حێی هەرگێی

 پی ی خۆش نەبوو بگرە دڵتەنگ
ا

و  پەڕژیسژ ئەوە بوو کە چۆن دەتوانی  مانگێک دوور نی  لە خەڵک و  دڵ

 بە . یل خەباتکاری  مەیدانی تێکۆشانی کردەوەیەئەوەش دەرخەری ئەوە بوو کە عە. هاوڕێیانی 
ا

باوەڕێیک قووڵ

ە کردنی بزووتنەوەی خەڵک  .خەڵک هەبووبەکردەوەی ڕژڵ و تێکۆشانی  ی  ئۆرگانێی
ا

ئەو بە دڵ و بە گیان سەرقاڵ

ی و گونجاوەکان بکرێنەوە ڕێکاری خەبات و   بوو لە پێناو مافە نەتەوایەتیەکانیان و پێیوابوو دەنی  شێوە مومکیی

 نەتەوەنی و ئەو ڕێگایەیسژ پێشانی خەڵک دەدایەوە
عەیل بەردەوام لە هەمبەر ستکاریزم و دوور  . تێکۆشانی

نی خایک نیشتیمان دا . کەوتنەوەڕادەوەستا
ا
بیش دا یەکێک بوو کە هەمیشە لە قووڵ ی  ڕێبەرنی حێی

لە ئاسیی

ئەو وەک بەرپرسێیک جەسوور و  خەبانی دەکرد ، لە کاتێک دا تەواوی خایک کوردستان میلیتاریزە کرابوو،

 .نەترس لە نێو خەڵک دا بوو

 
ا

ی سەرکوتکەری کۆماری ئیسالیم بە  ٠١٢١سەرەڕای ئەوەی کە عەیل لە ساڵ ی ی
بەهۆی بۆمبارانی فڕژکەی هێ 

 دا برینێیک قووڵ هەبوو کە
ی

م  سەخیی بریندار ببوو و لە سینیک
ا
عەیل نی    بەردەوام هەڕەشەی لێدەکرد، بەڵ

ساڵە دا وەک پێشمەرگەیەک لە انوچە دا خەبانی کرد و بە سەدان و  ٠٨ەشەیە لەو ماوەی گوێدانە ئەو هەر 

بۆ ئەو خەبانی شار و دێهات و شاخەکانی کوردستان لە . هەزاران پیالن و داوی دوژمیی پووچەڵ کردەوە



جی ی هەر ئەو سیفەتە بەرزانەش بوون کە ئەویان کردبووە خۆشەویست  و . سەرووی هەموو شتێکەوە بوو

 .باوەڕی خەڵک و شۆڕش

یەتیەکان دا جیدی و ماندووی نەناس بوو، خاوەنی ئەخالقێیک بەرز و پایک 
ا
عەیل لە پرسە سیایس و کۆمەڵ

یەنی  و بە سۆز  نموونە بوو
ا
انە و لە ڕەفتارەکانی دا مرژڤێیک تەواو کۆمەڵ ی 

ئینسان لە ڕەفتارە   . شٶڕشگێ 

ی دەبووکەسییەکانی عەیل، لە هەڵس و کەوت و قسە کر 
کەسێیک .  دنی لە نێو کۆمەڵگا دا زژر شیی بەکەلک فێ 

نی هاتباوە . دڵێک ناسک ، دڵسۆز و نەرم و نیان بوو 
ی بنکەی هەرکات بە مەئمووریەت یان ئەرکێیک حێی

ەوەری و ئەزموونی بۆ بە خی   ب و ماوەیەک لەوێ ماباوە، دوای گەڕانەوەی کۆمەڵێک بێی ی سەرەکیی حێی

ی  . مەجلیسەکانی دابەو پەڕی عیالقەوە  بایس لە خەبات و تێکۆشانی خەڵک دەکرد بەردەوام لە. دەهێشتیی

نی ناوچە بوو، من بە ڕژژ و 
ا
هەرکاتیش مەئمووریەنی تەواو دەبوو دەگەڕایەوە شوێیی کار و تێکۆشانی کە قووڵ

ەوەریانە دەکردەوە کە پێکەوە هەمان بوو م لەو باس و ئەزموون و بێی  کار و هەرکات هەوا. بەحەفتە بێی
ا

ڵ

 ئەو ئۆرگانەی کەلە ژێر بەرپرسایەتیی عەیل دا بوو دەگەیشتەوە ئێمە 
مەڵبەندی )چاالکییە سەرکەوتووەکانی

ی ئاگری ی ی
من هەر لە جێدا شانازیم بەوەوە دەکرد کە بەرپریس ئەو ئۆرگانە کەسایەتیەیک لیهاتوویە  ( شیمال و هێ 

ی   توویسژ  مەزنە وە بووم کە  نەکا ئەو تێکۆشەرەبەردەوامیش نیگەرانی ئە. کە خۆشم دەوێ و هاوخەباتیی

، یان بەجۆرێک توانای درێژەدانی ئەرک و تێکۆشانی نەمێیی   بەداخەوە و . ڕووداوێک نی  کە لە کیس مان بج  

 .ساڵ خەبات و تێکۆشان ئەو نیگەرانیەی من بووە ڕاسیی  ٠٨سەد جار بەداخەوە سەرەنجام دوای 

.  یک کەم وێنە و لە سیاسەت دا خەباتکارێیک بە مشوور و خۆڕاگر بووبێگومان عەیل لە دژستایەنی دا مرژڤێ

 تاڵ و جەرگ بڕی شەهیدبوونیم بە دڵێیک پڕ لە غەم 
ا

لەوڕژژەی کە ئەوم نایس تا ئەو ساتەوەختەی کە هەواڵ

ەوەرنی زژرم لەگەیل هەیە.و ئازارەوە گوێ یل  بوو، ئەزموونێیک زژرم لە ژیان و خەبانی وەرگرتبوو  . بێی
ا
م بە  بەڵ

بوومئەگوێرەی  ی
ناتوانم کام یەک لەو : ، دەتوانم بە شيهامەوەتە بڵێم کەو ئەزموونانەی کەلە خودی خۆی فێ 

هێنانەوەیە دا  لەم کورتە بێی
ێرم بۆ باس کردنی ژ ەوەریانە هەڵێی هەر بزوات و کارێیک ئەو خۆی پڕ بوو چوونیک  . بێی

ی  بوونلە ئەزموون و 
م کە دەتوانم بە شوجاعەوە. جی ی یل  فێ  ژ ی

انەی خەڵیک  : ت بێ  ی 
لە نێو بزووتنەوەی شۆڕشگێ 

 
ا

ی قووڵ  سیاسیی  و بێی
انی و ئەزموونی ی ی

کوردستان دا عەیل کادرێیک بە ئەزموونی لێهاتوو بوو کە دەیتوانی بە لێ 

 کوردستان نی  و بە باوەرە 
انەی زەحمەتکێشانی ی 

خۆی  وەک ڕێکخەر و ڕێ پێشاندەری خەبانی شۆڕشگێ 

انەکانی خۆی ی 
نی  . ڕێبەرنی ئەو بزاوتە بکا شۆڕشگێ 

ا
 عەیل لە نێو بزووتنەوەی ڕژژهەڵ

ا
ئێستاش شوێیی بەتاڵ

ییەش بەداخەوە کە تا ئێستاش هاسان نەبووە
ا
هەموو .کوردستان دا هەسیی پێدەکرێ و پڕ کردنەوەی ئەو بەتاڵ



 شەهید بوونی ئەوانەی عەیل و کار و خەبانی ئەویان دەنایس ب
ا

. تئازاریان چێش و  بەداخ بوون ە بیستیی هەواڵ

نی کوردستان
ا
ان)بەتایبەنی زەحمەتکێشان و چییی هەژاری ناوچەکانی باکووری ڕژژهەڵ ی

( شیمایل کوردستانی ئێ 

ی و تازیەیان بۆ دانا  .بە بیستیی شەهید بوونی عەیل کاشف پوور وەک یاری خەمخۆریان شیی

عەیل ئێستا . و خەفەتەوە بەخی  هێشتئەو  خەباتکارە گیانی بە ڕێبازی بەخشژ و ئێمەیسژ بە دەریایەک غەم 

  ، شەهید بوونی عەیل بۆ ئێمە ڕاستییەیک تاڵ و پڕ ئازارە  .  بە ئارایم لە ئارامگەی ئەبەدنی خۆیداخەوتووە
ا

بەڵ

 بکەین وەک رسوشیی ژیان و مرژڤەکان
ا

م لە هەمانکاتیش دا ڕاستییەیک دیکەش .  کە ناچارین قەبووڵ
ا
بەڵ

ات وەککە نازیانەی ژیانی پڕ بەرهەیم عەیل کاشفپوورە  اهەیە کە ئەویش ئەو کۆمەڵە ش ن بۆما ێیک بەنرخمێی

ژیان و تێکۆشانمان لە پێناو  دواڕژژیوە دەکەین و کردوومانەتە چرای ڕوونایک بەخشژ ماوەتەوە و شانازنی پێ

 . زیندوو هێشتنەوەی نەتەوەیەیک ئازادیخواز و ماف ویست

  ، عەیل بە ڕووح  وبە گیان عەیل ل
ا

، ڕێبازی بەڵ م باوەڕەکانی
ا
ە ئارامگەی سارد و تارییک خۆیدا خەوتووە، بەڵ

، ئیمان بە حەقانیەت و سەرکەوتیی گەلەکەی ، بەرخودان و دڵسۆزییەکانی بۆ   ، دەرس و ئەزموونەکانی خەبانی

ەیەیک گەش لە ئاسمانی   انی  تێکۆشانی خەباتکارێیک لێهاتووی کورد وەک ئەستێی گەلەکەی هەموویان وەک مێی

ی دەیانپارێزین و دە کەینە سەرمەشفی ژیان و خەباتمان و یکوردەواریدا  دەدرەوشێنەوەو ئێمەش تا هەییی

 شانازی تۆمار کراون.  شانازیان پێوە دەکەین
ی

وو دا بە مەریک ژ ی
 عەیل ئەو مەرگەیە کەلە مێ 

ی
ئەو   و  مەریک

 . کەسانەی وەک عەیل دەمرن، بە نەمری دەمێننەوە

مانە  ی ناکەینعەیل هەردەم لە بێی ی لە بێی  پڕ رێبوار نی  . و تا هەییی
ی  خەبانی

ی   و ڕن 
 یادی بە خێ 

 عەبدوال حیجاب

********* 

 

 !هاوڕێ عەیل 

 یەکەیم . من مناڵ بووم کە عەلیم نایس
ا

 سەرەتانی تەواو کردبوو، یان ساڵ
ی

باشم لە بێی نیە ،یان قۆنایع

یکایەنی ب ی  دەدام تا لەگەل عەیل نێی
کەم و بۆ دەرس خوێندن لە توانای عەیل کەلک ناوەندی بوو، باوکم هانی

ڕژژێکیان لە ماڵە مایم کە دراوسێمان بوو چاوم بە عەیل  .  وەرگرم و زیاتر هەوڵ بدەم بۆ درێژەی خوێندن



ئەوکات من پۆیل . لە یەکەم دیدار دا نی  ئەوەی خۆی لە من بە تەمەنێی بزانی  کەوتە قسە لەگەلم. کەوت

ی  پێنجی سەرەتانی بووم ، عەیل هەرلەو .  هەموو کتێبەکانی پۆیل شەشەیم خۆی وەک دیاری بە من بەخشیی

عەیل وەک پێشەنگێگ بوو بۆ من و زژر . دیدارەش دا زژری تەشویق و ڕێنوێنیی  کردم بۆ درێژەی خوێندن

بوونی  ی
 . ژیانیەک لە هاوڕێکانم بۆ درێژەی خوێندن و فێ 

 
ا

 ئێمە لێک دوور کەوتینو  یەکێی  ٠١٩١دواتر و تا ساڵ
ا

کە بینیم  عەیل گەنجێیک   ٠١٩١یمان نەبییی تا ساڵ

ان بوو کە خەرییک . خوێندەوار و لە بەرگێیک دیکە دا بوو ی
یەکێک لەو گەنجانەی شیمایل کوردستانی ئێ 

دەرەبەگەکانی ناوچە وایان . ڕێکخستیی خەڵك و ئاشناکردنیان بوو بە مافەکانیان و خەبات لە پێناو ئەو مافانە

ئەوان کراوە تا ئەو زەویانەی کە بە یه خۆیانیان دەزانی و لە دەست جووتیارانی ڕەعیەت  دەزانی شۆڕش بۆ 

زژریەک لەو دەرەبەگانە  لە چەک و چەکدارێک کەلە بەردەستیان بوو کەلکیان وەرگرت . دابوون ، وەربگرنەوە

ی   و خەڵیک هەژار و جووتیاری ناوچەیان لە سەر ماڵ و گوندیان دەرکرد و کەوتنە زیندوو 
کردنەوەی سەرلەنون 

 . ئاواتەکەیان کە دەرە بەگایەنی بوو

 جووتیاران و ڕێگری کردن لە 
ی
یکەوە شاهیدی هەوڵ و تێکۆشانی عەیل بووم بۆ پاراستیی ماف ی من لە نێی

ئاخەر عەیل خۆی لە بنەماڵەیەیک زەحمەتکێش . دەرکردنیان و زیندوو بوونەوەی دەرەبەگایەنی لە دەڤەرەکە دا

لە هەمانکات دا ئاوات و ئامانجی عەیل یەکیەتیی و یەک ڕیزنی . زەحمەتکێشانی هست ن   دەکردبوو و دەردی 

ی بۆ .  نەتەوەنی بوو ئەو دەیەویست بە خەبانی خۆی  بە خاوەن مڵکەکان بسەلمێیی  کە جووتیاران هۆکار نیی

 نەتەوەنی ، خەبانی ئەوەش زیاد بکەم کە عەیل هاوکات لەگەل خەب. ئەوەی  زەبر وە ئابوورنی ئەوان بکەوێ
انی

ان دا گەرم و گوڕ بوو درێژە بدا و بیکاتە ی
بەشێک لە تێکۆشانی  چینایەتیشژ کە ئەوکات لە کوردستان و ئێ 

اردبوو بۆ . سیایس ژ ێرم کە ئەو هەڵیێی ژ ئەوەبوو عەیل داوای لێکردم کە منیش لەگەیل کەوم و ئەو ڕێگایە هەڵێی

یل بوو ئەو داوایەی ئەوم خی  بە خی  کردو لەوکاتیەوە منیش  منیش چوونیک باوەڕم بە تێکۆشانی عە. خەبات

ی . کەوتمە ئەو ڕێبازەی خەبات
کاتێیک باش مان هەبوو هەم بۆ تێکۆشان و هەمیش بۆ خۆ پێگەیاندن و فێ 

 . بوون

دەستمان بە خەبانی سیایس کرد و سەرەتا کۆمەڵەیەک مان دروست کرد کە ئەوەیە ئیدی لەوکاتیەوە  بوو کە 

یەتیەکان لەگەل من لە تە
ا
واوی کۆوکۆبوونەوەکان دا وێڕای عەیل بەشداری چاالکییە سیایس و کۆمەڵ

ی پێشمەرگە . زەحمەتکێشان بووم ی ی
ی هێ  هیندەی نەبرد کە عەیل توانی خۆی لە نێو خەڵك دا خی  بکا و یەکەمیی



امیی گەورە و  لە نێو خەڵیک زەحمەتکێشژ ناوچە دا دامەزرا  ی ێیک سیایس و نێی ی ی
ببووین بە هێ  ی نی )ی حێی

ی حێی

ان مەبەستە ی
 .و کاریگەرنی ئێمە لە خەبات دا دەرکەوت (دێموکرانی کوردستانی ئێ 

 خۆی خستبووە سەر وشیار کردنەوەی خەڵکو  بە پی ی  ئیمکان ئەوەی لە 
عەیل  لە ناوچە دا قورسانی تێکۆسانی

و کردنەوەی هیندێ. دەستمان دەهات دریغی  مان نەدەکرد
ا
ی و بڵ ك گۆڤار و   کورتە پەیام یەکەم هەنگاو نووسیی

بوونی عەیل وەک الوێیک خوێندەوار و لە چییی .  و تراکت بوون کە دەورێیک باشیان لە هاندانی خەڵك دا هەبوو

زەحمەتکێش لە نێو ڕێزی شۆڕش دا دڵگەریم و هیوا و هومێدی خەڵیک زەحمەتکێش بوو و هەر ئەوەش 

ێیک . کەوتوو بێینەدەردەبووە هۆکار تا لە زژر کار و تێکۆشانمان دا سەر  ی ی
ب هێ  ی هە رئەوە بووە هۆکار کە حێی

ەش دواتر درێژەی کێشا تا : بەرییی لە نێو خەڵک دا بەناوی ی ی
ی بەرگرنی میللیی پێکهێنا کە هەر ئەوهێ 

ی ی
هێ 

ب لە دەڤەری شیمایل کوردستان  دا بوو ی ی سەرەکیی حێی ی ی
انیش هێ  ی  پارتێی

کارو تێکۆشانی . سەردەیم خەبانی

 ئەوەی دەدا تا خەباتەکە  جۆغرافیای  لە عەیل بەرینێی بوو 
ا

نی کوردستان و هەوڵ
ا
ناوچەی باکووری ڕژژهەڵ

 . سەرانسەری کوردستان بگرێتە خۆ و بەرین تر نی  

 
ا

ب بچنەوە ناوچەکانی قوتوور ٠١٢١ساڵ ی  حێی
خۆی، ) دەستەیەک لە هاوڕێێان دەبا  بۆ هاوکارنی تێکۆشەرانی

 کوردستانەکە ناو .....( ماکۆ، شووت ، پۆلدەشت و 
ی

ی  . چەیەیک گرینیک عەیل داینابوو خۆی لە یەکەمیی

م 
ا
، بەڵ ب لەوێش گەرم و گوڕنی زیاتر بە خۆیەوە ببییی  ی  حێی

کەسەکان نی  بج   بۆ ئەو ناوچەیە و خەبانی

 جیدنی عەیل، ڕازی نەبوون ئەو بڕوا و بە پێویستیان زانی کە لە  دەڤەری خۆی 
هاوڕێیان بە پێویستیی خەبانی

ێردرا بۆ بەڕێوە بردنی ئەو ئەرکە لە بمێیی  و خەب ژ ات لەوێ گەرم و گوڕتر بکاتەوە، ئەوەبوو اوڕێێەیک دیکە هەڵێی

ی پێشمەرگە ڕێژیمیان لەو دەڤەرە . ناوچەی قوتوور ی ی
لەوکانی دا خەڵیک خەباتکاری ناوچەی قوتوور و هێ 

ەک کە  بەنی سەدر سەرژک  خستبووە ژێر گوشارێیک زژر و خەبات بە جیدی بەردەوام بوو و کار گەیشتە جێگای

ەکانی کە ی ی
تا کۆتانی هێنان بە خەبات و شۆڕیسژ کورد و    " :کۆماری ئەوکانی ڕێژییم ئیسالیم فەرمانی دایە هێ 

ی بەنی سەدر بکەم    "!گەیشتنیان بە سنورەکان کەوش لە پێیان دانەکەنن ی ی
نامەوێ زیاتر بایس جینایەتەکان هێ 

وو دا تۆمار   کەلە ژێر ئەو فەرمانە دا لە کوردستان  ژ ی
خی  بە خی  کران ، چوونیک هەمووی ەئو جینایەتانە لە مێ 

یان ناکات  . کراون و خەڵیک کوردستان لە بێی

اق و لە هەمانکاتیش دا پێشمەرگەکانمان لە قوتوور گەڕانەوە، بنکەی  ی
ان و عێ  ی

دوای دەستپێیک شەڕی ئێ 

 ناوچەی سۆما دامەزراند
ا

م بەدا. خۆمان لە گوندی ئاغچەقەڵ
ا
شێیک بەڵ ی

خەوە بنکەکەمان کەوتە بەر هێ 

 ئاسمانیی ڕێژیم و وێڕای وێرانبوونی چەند خانووبەرەیەیک خەڵیک گوند و شەهید و بریندار 
ەکانی ی ی

هەوانی هێ 



تیکەیەیک  . بوونی چەند کەس، عەیل کاشف پوور،یش یەکێک لە بریندارەکان بوو کە برینەکەی زژر قورس بوو

 عەیل کەوت
ی

.  بوو و خوێنێیک زژری لە بەردەچوو و ئیمکانانی چارەسەریش مان نەبووگەورەی ڕاکێت لە سینیک

نی سۆسیالیسیی کوردستان"هاوڕێیانی 
ی زژریان هەوڵ دا کە چارەیەک بکەن بۆ نیجانی عەیل، ( باکوور. حێی

م ئەوانیش ئیمکاناتێیک ئەوتۆی دەرمانیان نەبوو
ا
 ! خەریک بوو عەیل هەر لە سەرەتاوە لە کیسمان بج   . بەڵ

ب لەو ناوچەیە بووه ی ئەو . اوڕێ جیهانگێی ئیسماعیلزادە ئەوکات ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی و بەرپریس حێی

ێ بۆ نەخۆشخانەیەیک شاری ئۆرمیە بۆ تەداوی ی
هەر وەها یەکێک لە . توانی بە شێوەیەیک نهێیی عەیل بنێ 

ف لە ئۆرمیە هاوکارییەیک زژری عەیل تازە . یان کرد  کە جی ی سوپاسە ئەندامانی سازمان چریک فدانی شاخە ارسژ

م 
ا
اوانی ڕێژیمەوە نارسا بوو، بەڵ چەند ڕژژێک بوو کە عەیل واریدی نەخۆشخانە ببوو، لە الیەن بەکرێگێی

ی و زوو بگەیەننە ناوچەی ڕزگارکراوانی توانییهاوڕێ .  بوویان پێش دەستگێی کردن، عەیل لە نەخۆشخانە دەربێیی

م ناخ   کە عەیل لە  ی لە بێی دژوارترین دژخی ژیانی دابوو، کەس لە ئێمە بە هیوای مانەوەی نەبوو، کەخ  هەرگێی

ی و درێژە بە خەبات بدەین  . ئەو بەردەوام هانی ئێمەی دەدا کە قایم بیی

ئێمە دەگەیل  . برینەکانی جارێ ساڕێژ نەببوونەوە ، دووبارە گەڕایەوە سەر ئەرک و سەنگەری پێشمەرگایەنی 

ی و گوند بە گوند خەر  ییک کۆبوونەو ە کردن بوو بۆ خەڵک و هاندانیان بۆ درێژەی خەبات و تێکۆشانی کەوتیی

ی  بۆ پرسیار و پێشنیار و ڕەخنەی خەڵك دەگرت نەتەوایەنی 
زژر لەسەرەخۆ و ئارام . و بەو پەڕێ عیالقەوە گون 

یم
ا
شیشیان کردباوە سەری، ئەو بە دەم پێکەنینەوە وڵ ی

 دەدایەوە بوو، تەنانەت ئەگەر کەسانێک هەبوونایە هێ 

م ئەو کام ماڵ هەژارترینیان بوو ئەوی . و  هەڵنەدەچوو
ا
دوای کۆبوونەوەکان زژر کەس فەرمووی دەکرد، بەڵ

هەر ئەو ڕەفتارانەی عەیل بوون کە ببوونە هۆی یەکڕیزنی .  هەڵدەبژارد بۆ ئەوەی ببێتە  میوانیان

وای کۆبوونەوەکان شانەی نهێنیی د. زەحمەتکێشانی دەڤەرەکە و خەڵك بە دەوری شۆڕش دا کۆببوونەوە

ان و ڕێنوێنیی پێویستیان ن   دەدرا
 . تەشکیالنی پێکدەهێێی

ب، عەیل لە ناوچە دا یەکێک لەو کادرانە  ٤کەیس لە دوای کۆنگرەی   ٩لە جەریانی جیابوونەوەی تاقیم  ی ی حێی

ب ژمارەی ئە. بوو کە بە جیدی لە هەمبەر ئەو تاقمە دا ڕاوەستا و ئەوانی لە قاو دا ی و کەسانەی کە لە گەل حێی

ەکە کە چەند بەرابەری ئەوانە بوو  ی ی
 هێ 

ی
مابوونەوە لە ناوچە دا چەند کەسێک بوون لە کادر و پێشمەرگە و باف

م عەیل بڕیاری خۆی دابوو تا بەربەرەکانیان لەگەل بکا و کردیشژ   ٩لە گەل تاقیم 
ا
 . کەیس کەوتبوون، بەڵ



نی بنکەی خۆیان گواستەوە گوندی کەینێش لە دەڤەری سۆما و لە عەیل و هاوڕێیانی بۆ درێژەی تێکۆشانی 
ی حێی

ێیک پێشمە ی ی
ب لە ناوەندی کوردستانەو ماوەیەیک کورت دا هێ  ی بۆ پشتیوانیی ئەو ژمارەیە لە هاوڕێێانی  ەرگەی حێی

نی گەیشتنەوە ناوچە
ی ە گەرم و گوڕییەیک باش درا بە تێکۆشان و لە قاودا. حێی ی ی

نی ئەوە بوو بە هاتیی ئەو هێ 

ە کرد کە بە نەریم لەگەل ئەو تاقمە . کەیس لە نێو کۆمەڵنای خەڵیک ناوچە دا   ٩تاقیم  ی ی
عەیل داوای لەو هێ 

، یل  ئەو هاوڕێیانە کەمێک توند ڕەفتاریان کردو لە  ڕەفتار بکرێ و مەجال نەدرێ شەڕ و ئاژاوە دروست نی 

یی چەندین تێکۆشەری دێمۆکرات بوو کە نیهایەت دا شەڕێیک ناوخۆنی دەسیی پێکرد و ئاکامەکەیسژ ڕژانی خوێ

یسژ چەند الیەنە . ماوەیەک درێژەی کێشا ی
ب لەو ناوچەیە  کەوتنە بەر هێ  ی  حێی

ەکانی ی ی
.  دوای ماوەیەک هێ 

ب لەو ناوچەیە ئەوانە بوون ی شکاران بۆ سەر حێی ی
ەکانی تاقیم : هێ  ی ی

کەیس، لە الیەیک دیکە   ٩لە الیەک هێ 

ەکانی  ی ی
ەکانی کۆماری ئیسالیم بوونکە هەردوو ال " قیادە موقت" هێ  ی ی

ب  . یەنیش پشتیوانەکەیان هێ  ی  حێی
ەکانی ی ی

هێ 

عەیل و ئەو ژمارەیە .  کەوتنە ژێر گوشارەوە و بە ناچار بڕیاریان دا بۆ ماوەیەک شیمایل کوردستان بە خی  بێڵن

انی ناوەندی  لە هاوڕێیانی توانیان بۆ ماوەی چەند ڕژژێک بە شەڕو بەرگری لە خۆیان ، بگەنە ناوچە ڕزگارکراوەک

ب دابوون ی  .کوردستان کەلە ژێر دەسیی حێی

 . لەوماوەیە دا دووری لە خەڵک و ناوچە  بۆ عەیل زژر دژوار بوو و بەردەوام بۆی ناڕاحەت بوو 
ا

ئەو هەوڵ

نی 
ی  حێی

ئەوەی دەدا تا بتوانی  پەیوەندی بە خەڵک و هاوڕێیانی یەوە بگرێ بۆ ئەوەی دووبارە کار و تێکۆشانی

ئەوەبوو عەیل  و هاوڕێکانی لە کۆتاییەکانی . بکەن و خۆیسژ لەگەل هاوڕێکانی بگەڕێتەوە ناوچە لەوێ دەست ن   

 
ا

ی ساڵ ی ب . گەڕانەوە شیمایل کوردستان    ٢٨و سەرەتای  ٠١٢٠پایێی ی  و ڕێبەرنی حێی
پێش گەڕانەوە هاوڕێکانی

تەوە و ڕژژانە خۆی ئامادە دەکرد و پێیانوابوو کە نانی  پەلە بکەنو  بگەڕێنەوە، بەڵما عەیل پێداگر بوو کە بگەڕێ

یکە ی سەرەنجام ئەو کاتە هات  . هەر ڕژژێک دەچوو ئەو هیندەی دیکە گەش دەبوو کە کانی حەرەکەت نێی

ب بوو و وەک ئەند.)وحەرەکەتیان کرد ی  کۆمیتەی یماعەیل لەو ماوەیە دا  بەشداری کۆنگرەی پێنجەیم حێی

ێردرابوونا ژ ی  . وەندی هەڵێی
 (.وەرگێ 

  من ئاخەرین
ا

شێیک بەرییی  . بوو ٠١٢٨جار کە عەلیم لە کوردستان بییی هاوییی ساڵ ی
ئەوکات ڕێژیم دیسان هێ 

تر ببوو و لە دەستەی  ی ی
ب بە هێ  ی ی پێشمەرگەی حێی ی ی

م ئیدی هێ 
ا
کردبووە سەر دەڤەری شیمایل کوردستان، بەڵ

ی دوژمن ڕاوەستا بوون ی ی
نی ناوچەیان دەپاراست و عەیل و هاوڕێکا. بچووک دا سازمان درابوون  و لە هەمبەر هێ 

ژر کرا. بە خی  یان نەدەهێشتەوە ی
منیش . عەیل ئەو ئەرکەی تا کۆتانی ژیانی درێژە دا و بەداخەو ەلە تورکیە تێ 

و گەڕامەوە ناوەندی  (  ٠١٢٨هاوییی )دوای حەوتوویەک مانەوە لە ناوچە دا ماڵئاواییم لە عەیل کرد 



ون لە خەبات و تێکۆشانی عەیل و هاوڕێیانی لە ڕێگای ڕادیۆ و لەوماوەیە دا جگە لە ئاگادار بو .  کوردستان

ی بووین بەوە، بەردەوام نامە مان دەگۆڕی یەوە و ئاگاداری یەکێی ی  دیکەی حێی
هەرچەند هەل و . ڕاگەیاندنی

ایم بەرتەسک تر دەبوو، عەیل هیندەی  ی مەرخی خەبات دژراورتر دەبوو، مەیدانی کار و تێکۆشانی سیایس و نێی

بەکەی هەبوودیکە موک ی  بە سەرکەوتیی نەتەوە و حێی
ا

هەرچەند . ورتر دەبوو لە سەرکەوتن و باوەڕێیک قووڵ

عەیل و هاوڕێکانی بە  . ڕێژیم سەرکونی زیاد دەکرد، ئەویش لە بەرانبەر دا ڕەونی خەبانی توند و تۆڵ تر دەکردەوە

ی گێی بکە ی وەک چەند دەستەی بە ژمارە کەیم پێشمەرگە توانیبویان دوژمن زەمیی ن و خۆیان بسەلمێیی

انی دەسیی پێکردبوو. تێکۆشان درێژەی هەبوو. مەوجوودیەت و دوژمن حیسانی بۆ دەکردن ی  پارتێی
. خەبانی

عەیل و هاوڕێیانی لە هەردەرفەتێک . دوژمن لە ناو شارەکانی ئۆرمیە و سەڵماس نەیدەتوانی هەست بە ئارایم بکا

بیی عەیل و هاوڕێکانی رسنجی  وتەنانەت کار . دان و کاریان دەکر دا خۆیان دەگەیاندە شارەک ی  حێی
تێکۆشانی

ب ی  زیاتر کێشا بووە الی بزووتنەوەی کوردستان و حێی
  .ئازەرییەکانیشژ بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو و ئەوانی

ی مان بییی ٩من و عەیل  لە کۆنگرەی  ب دا یەکێی ی ئەو ساڵە بەفرێیک زژریش باریبوو و هات و چوو بۆ . ی حێی

م بەو   الی شیمایل
ا
ابوون ، بەڵ  دوژمن  گێی

ەکانی ی ی
کوردستان سەخت بوو و ڕێگاکان هەم بە بەفر و هەم بە هێ 

ب ی لە کۆنگرە دا سەرەڕای .  ئەو یەکجار ماندوو بوو. حاڵەش عەیل خۆی گەیاندبووە کۆنگرە لە ناوەندی حێی

م ئەو بە دەنگێیک باش وەک 
ا
ب ندایم کۆمیتەئەبوونی موخالیفی زژر لەگەل عەیل، بەڵ ی ی ناوەندنی حێی

ب و کار  وتێکۆشانی  ی  شیمایل حێی
ێردرا و هەر دوای کۆنگرەش دیسان گەڕایەوە الی هاوڕێکانی لە ئۆرگانی ژ هەڵێی

ب و میوانی دەفتەری سیایس بووین هاوکاری . خۆیان دەست پێکردەوە ی ئەو ماوەیەی کەلە بنکەی سەرەکیی حێی

من نەنویس، هەر زژر شاخ و باڵ بۆ بیۆگرافیی :  گونی عەلیم دەکرد بۆ نووسییی بیۆگرافیی ئەو  کە بە شۆخی 

 . تەواوە ەشتێیک سادە بنووس

  دوای ئەوەی کە
ا

درامە فەڕانسە، ئیدی  ٢٢من ساڵ ی
بەوە نێ  ی بە مەبەسیی درێژەی خوێندن لە الیەن حێی

 بنەماڵ .پەیوەندنی من و عەیل تەنیا گۆڕییی نامە بوو
ا

ەکەیم دەپریس، زژرجار کەلە نامەکان دا لە حال و ئەحواڵ

م بە پرسیارەکەم ، بایس لە پشتیوانیی خەڵك لە شۆڕش و نەخشژ زەحمەتکێشان لە مەیدان دا 
ا
ئەو لە بانی وەڵ

نی دەکرد و فیداکارنی خەڵیک بۆ دەنووسیم
ی  .مانەوەی حێی

 
ا

ب بۆ  ٢بوو لە پاریس کە ئەو و  ٢٩ئاخەر جار کە عەلیم بییی ساڵ ی ئەندمای تری کۆمیتەی ناوەندنی حێی

من و هاوڕێیەک چووینە پێشوازیان پۆلیس بیانووی لە پاسەپۆرنی . پشوویەیک چەند حەفتەنی هاتبوونە پاریس

ان ی
ن بدا من وەک تەرجومان . ئەوان دەگرت و کەم مابوو بیانگەڕێننەوە ئێ  ی زژرمان داوا لە پۆلیس کرد کە ئێی



پارنی سۆسیالیسیی فەرانسە کە لە حایل   ئەوەبوو بە دەخالەنی . الی ئەوان بمێنم تا کێشەکەیان چارەسەر دەنی  

ب کاک دوکتۆر قاسملووش میوانی کۆنگرە بوو، هاتنە سەر  ی ی گشتیی حێی ی
کۆنگرەی لییل دا بوون و سکرتێ 

ب وەرگرن ٤خەت و ئیقامەی یەک مانگە بۆ ئەو  ی شەوی یەکەمیان لە پاریس میوانی . ئەندامەی ڕێبەرنی حێی

دەهەیم پاریسدوکتۆر قاسملوو بوون لە ڕێستوورانتێیک ی ی
 .  چییی لە ناوچەی سێ 

لەوماوەیە دا زژرتر لە کۆر و کۆبوونەوەکان دابوو لەگەل هاوڕێیان و . عەیل یەک مانگ لە پاریس مایەوە

ب هەبوو،  ی ب دوور کەوتبوونەوە ، یان گلە و گازندەیان لە حێی ی بەتایبەنی ئەو کەسانەی کە بەجۆرێک لە حێی

ب داعەیل هەویل دەدا گوێ بۆ قسەکانیا ی ئەو  . ن ڕابگرێ و داوایان یل  بکا درێژە بە تێکۆشانیان بدەن لە حێی

ئەوە بوو دوای مانگێک عەیل و هاوڕێکانی  . کۆبوونەوانە کەمێک باندژری خراپیان لە سەر ڕوانییی عەیل دانابوو

بیش د ابەشدار بوو ٢عەیل لە کۆنگرەی . گەڕانەو ەکوردستان و سەر ئەرک و چاالکیەکان ی لە  ٢ەی کۆنگر . حێی

ب داکۆنگرەیەیک سەرکەوتوو نەبوو بەداخەوە،  ی ووی حێی ژ ی
ب دابڕانی تێکەوتمێ  ی . چوونیک لەو کۆنگرەیە دا حێی

ی بکەوێ
م خۆی ساخ کردەوە کە لەگەل ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

ا
عەیل لە . هەرچەند عەیل دژی دابڕان بوو، بەڵ

ی یش  دیسان وەک ئەندایم
نی دێمۆکرات، ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

ی ی
ێردرا و الی حێ  ژ  کۆمیتەی ناوەندی هەڵێی

نی بەڕێوەبرد
ی  . سەرەڕای دژوارییەکانیش گەڕایەوە ناوچەی شیمال و ئەریک حێی

ب توویسژ شەڕی ناوخۆ هاتن ی  ئەوە بوو لەو ناوچەیەی کە .بەداخەوە ئەوکات هەردوو بەیسژ حێی
ا

عەیل هەوڵ

ڕی ناوخۆی بە زیانێیک گەورە ئەو دژی شەڕی ناوخۆ بوو و شە. ئەو تێکۆشانی هەبوو شەڕی ناوخۆ نەکرێ

ب بوو، عەیل لەو وەزعە ناڕازی بوو.  دەزانی  ی  حێی
ژن  ومناڵەکانی لە . دواین پەیوەندییەکانمان کە پاش دابڕانی

 چوونە ئۆرووپایان ن   نەدەدرا تا ئەویش ناچار بوو بۆ چارەسەری گرفیی مناڵەکانی 
نی ی تورکیە مابوونەوە و ئێی

م بەد. ڕووبکاتە تورکیە 
ا
ن نەدانەش داوێک بوو بۆ لە داوخستیی عەیل و سەد مخابن تێیدا بەڵ ی اخەوە ئەو ئێی

 .سەرکەوتن

ئەوە کورتەیەک بوو لە سەر ژیان و کەسایەتیی خەباتکارێیک کورد کە هەرخ  هەیبوو کردە فیدای گەل و 

 .نیشتیمانەکەی

ی  و ڕێگیادی بە
 پڕ ڕێبوار نی  خێ 

 ای خەبانی

ی   ٠١١٦ئاداری . تاهێی نەخشیی

یش لە ب))  ی  . ا کۆخ  دوانی کردغەریبایەنی دو لە   ٨١٠٤ئۆکتۆبری  ەداخەوە کاک تاهێی
  ((وەرگێ 



*********** 

 

 هاوڕێێەیک تێکۆشەر 
ی
   لە دەستدان

 لەدەستدانی عەیل بێگومان یەکێک لە هەواڵە هەرە تاڵەکانی ژیانمە
ا

ژرە . هەواڵ ی
 باوەڕ کردنم بەو تێ 

نێیک ز . هۆڤانەیە زژری کێشا    
ا
، کەخ   ئێستاش ڕژژ نیە  لە ساڵ  عەیل دا تێپەڕ دەنی

ژر بە سەر شەهید کرانی

لە وەها دژخێک دایە کە نی  ئەوەی بمەوێ و . و نەیبینمەوە نەکاو ڕوخساری گەش و پێکەنییی نەیەتە بەرچاوم

ەوەرییەکانمان و یادی ڕژژانی پێکەوە بوون مانم وەک فیلم م لێکردبێتەوە، خۆ بە خۆ دەچمە نیو بێی یەک بە  بێی

زژر پرسیار لە مێشکم دا وەک بەرداشێیک گەورە جێیان گرتووە و  . دوای یەک دا بەبەرچاوم دا دەرباس دەبن

؟ خ  بۆ : دێن و دەڕژن،  وەک   ؟.....؟ یک  ؟ لە سەر خ 

هەموومان و بەتایبەنی عەیل کە ڕێگای خەبات لە پێناو ڕزگارنی نەتەوەییمان بە ئاگایه یەوە  گرتبووە بەر، 

م شەهید بوونی عەیل هەموومانی تاساند ، چوونیک نەتەوەی کورد و مەر 
ا
گ بۆ ئێمە ئەمرێیک غەریب  بوو، بەڵ

 عەیل پێویستیان ن   بوو
ی  بۆ من . هاوڕێکانی ی

عەیل چ سەردەیم الویەنی و خوێندن و چ سەردەیم شۆڕشگێ 

دوا ناوەندی تەواو بکا و بگاتە ئەو بە هەموو زەحمەت و نەبوونییەکانیەوە توانی خوێندنی . ببووە سەمبۆلێک

ئەو پێداگری و جیدیەتانەی عەیل ببوونە هۆکار و هاندەرێک تا الوانی ناوچە خۆیان لە نەخوێندەواری . زانکۆ

ی بوون بدەن
 فێ 

ا
 .ڕزگار بکەن و هەوڵ

ی ی ببوو، تێکۆشانێک کەلە پێناو کۆمەڵگایەیک ئا
زاد و کانی  عەیل لە زانکۆ بوو ، تێکەڵ بە تێکۆشانی شۆڕشگێ 

ان لە . دێمۆکراتیک ی
،عەیل دەسیی لە درێژدەانی خوێندن هەڵگرت و وەک  ٠١٩١دوای ڕاپەرییی گەالنی ئێ 

ان و لە پێناو ئازادنی گەلەکەی  چەیک پێشمەرگایەتیی لە  ی
 الوانی شیمایل کوردستانی ژێر دەسیی ئێ 

ی
پێشەنیک

ان دا کردە  ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  حێی
ە سەرەتاوە نیشانی دا کە گەنجینەیەیک بەنرخە ئەو هەر ل. ڕیزەکانی

ب و گەلەکەی ی ب لە ناوچە دا .  بۆ حێی ی  حێی
ب دا بۆ دامەزراندنی کۆمیتەکانی ی  حێی

بوونی عەیل لە ڕێزەکانی

عەیل لە پێناو کۆکردنەوە و پەروەردەی کادر لەو دەڤەرە دا کاری زژری .هاوکاری و  هاسانکارییەیک زژری دەکرد

 .دەخستە سەر شانی  دەکرد و ئەریک زژری



نی 
ا
ەوەرنی ساڵ ەوەریانە لەم کورتە  ٢٤بۆ  ٠١٢١بێی لەگەل عەیل یەکجار زژرن و ناتوانم هەمووی ئەو بێی

عەیل چرایەیک گەیسژ ڕووناک کەرەوەی ڕێگای دەستپێیک  : "بە کورنی دەتوانم بڵێم. نووسینە دا بگونجێنم

یەتیەکا. " تێکۆشانمان بوو
ا
نی عەیل کارێیک وەهایان کردبوو کە دەرگای کۆمەڵکا و پەیوەندییە سیایس و کۆمەڵ

عەیل وێڕای کار  وخەبانی سیایس و .  تاکەکان بۆی کراوە نی  تا ڕێگا خۆشکەری بەردەوامیی تێکۆشانی ئەو بن

ایم و  ڕێکخراوەنی  ی ی پێشمەرگەش بوو و بەردەوام لە کۆڕ و کۆبوونەوەی سیایس، نێی ی ی
 هێ 

ی
بەشدار و پێشەنیک

ی پێشمەرگە دەداپەروەردەنی پێ ی ی
هەر ئەو سیفەتە بەرزانەش ببوونە هۆی . شمەرگە بوو و بایەغێیک زژری بە هێ 

من هاوڕێیەنی و تێکۆشانی  زرژم لەگەل عەیل . جێگە و پێگەیەیک بەرز بۆ عەیل لە نێو  خەڵک و پێشمەرگە دا

م مەئمووریەتێک کە من و عەیل لەگەل 
ا
  ٢هەبوو ، بەڵ

ا
ی تر کانی  لە ساڵ

بە مەبەسیی گەیاندنی   ٠١٢٠هاوڕن 

ب  چووبووینەوە ناوەندی کوردستان ، کە ئەو مەئمووریەتە پر  ی  ناوچەی خۆمان بە ڕێبەرنی حێی
کێشە  وگرفیی

نەیە
ا
ەوەری ترییی ئەو ساڵ  . بێی

ی  ٠١٢٨سەرەتای ئاداری  بنکەی سەرەکیی ) لە ڕژژێیک خۆیسژ بەهاری دا تیمەکەمان لە گوندی هۆوەسیی

ب لە دەڤەری شیمایل ی ی (  کوردستانحێی ب لەوێ بوو بەڕێکەوتیی ی . بەرەو ناوچەی سەردەشت کە ناوەندی حێی

م بە هۆکاری 
ا
ب گەیاند، بەڵ ی ب و ناوچەکەمان بە ڕێبەرنی حێی

ی  حێی
گەیشتینەوە مەبەست و کێشە و گرفتەکانی

ب هیندێک کێشەی بۆ ساز کردین، بە ناچار  ی  ٤تەواوی ئەو . مانگ لەوێ ماینەوە ٤ئەوەی کە ڕێبەرنی حێی

ئەوەش رسوشیی مرژڤەکانە کەلە سەفەر و پێکەو ەکارکردنی بەردەوام دا . مانگە من و عەیل پێکەوە بووین

من عەلیم لەو ڕژژگارە دا باشێی لە هەمیشە نایس و دیتم کەلە کانی کێشە و ئاستەنگ دا . یەکێی باش دەناسن

تایبەتمەندییەکانی . اتر و زیاتر قایم ببووچەندە مرژڤێیک خۆڕاگر و بە تەحەموڵە، بۆیە هاوڕێیەتیی من و ئەو زی

یکایەنی و ڕەفتارە : بەرزی عەیل ئەوانە بوون ی ، تەحەموڵ، فیداکاری ،دڵسۆزی ، ڕاستگۆنی ،  نێی
نەرم و نیانی

ئەو تایبەتمەندییە بەرزانەی عەیل  .بوون عەیل لەگەل خەڵک بۆ من هەمیشە جی ی ڕێز و حورمەت  جوانەکانی 

ی کوردستان بوایە خەڵک خۆیسژ دەویست و میواندارنی دەکرد ببوونە هۆکارێك کە ئەو 
 .لە هەرکون 

ب و  دان و ستان و کۆڕ و کۆبوونەوە لەگەل  ی ئەوەبوو لە  دوای چەند مانگ مانەو ەلە بنکەی سەرەکیی حێی

ب، بەداخەوە ئەنجامێیک ئەوتۆی  نەبوو  ی  هاوڕێیان بڕیارماندا بگەڕێینەوە. ڕێبەرنی حێی
ی
م ع. من و باف

ا
ەیل بەڵ

ی دیالۆگلەوێش دا نیشانی دا کە مر  ی ی
ادەیەیک بەهێ  لە وجوودی دا شاردراوەتەوە،  عڤێیک بە تەحەموڵە و ئێی

. بۆیە قانغ کردین کە چاوەڕوانی گەڕانەوەی کاک دوکتۆر قاسملوو بکەین تا لە سەفەری ئۆرووپا دەگەڕێتەوە

 زژری عەیل و ل
ا

بوو بە گۆڕانێیک گرینگ  ئەوە وەان لەالیەن ئەو قەناعەت پێهێنانەیە م ەسەرەخۆنی و تەحەموڵ



ب بۆ ناوچەی  ی و ئاکایم سەفەرەکەمان بە هاتیی کاک دوکتۆر بوو بە ناردنی هەیئەتێیک پایەبەرزی ڕێبەرنی حێی

نی دواتریش  
ا
ب لەو ناوچەیە دا  زژری لە تێکۆشپێشکەوتیی  وکاریگەری و ئاڵ وگۆڕ ئێمە کە تا ساڵ ی  حێی

انی

 .هەبوو

 ڕووداوەکانی بەها
ا

ی شیمایل کوردستان بوونە هۆکاری ئەوەی کە من و عەیل ڕێگای تێکۆشانمان ٠١٢٤ری ساڵ

ئەو تا ڕژژی شەهید بوونی ئەندایم ڕێبەرنی . لێک جیا بێتەوە، بەڵما بەردەوام ئاگام لە کار و خەبانی عەیل هەبوو

نی دێمۆکرات  مایەوەو بەرپریس مەڵبەندی شیمال بوو
ی  .حێی

 
ا

مان نەدیت من گەیشتمە ٠١٢١ساڵ  . هەندەران و بەداخەوە ئیدی من و عەیل یەکێی
ا

 ٠١٢٩سەرەتای  ساڵ

یس گونی   بۆ دام و دوای ەئحواڵێ 
ی

ئەوە برادەرێک دەیەوێ قسەت لەگەل بکا، : بوو کە  کاک موزەفەر زەنیک

ی عەیل ئەوە تۆی؟ مەگەر مو : بزانم دەینایس؟  هەرکە گوێم لە یەکەم قسەی بوو، یەک بەخۆ بانگم کرد  مکیی

هێنایە گۆڕێ و بایس زژر ڕووداوی و بابەتمان  باسلەو پەیوەندییە درێژە دا زژر ! بوو دنەگت نەناسمەوە؟

ی هێناوە و ماڵئاواییمان لە یەکدی کرد من بەو پەیوەندییە  . جۆراوجۆرمان کرد و زژر شتمان بە بێی یەکێی

ی پەی. گەشامەوە و دڵنیام عەلیش وەک من بوو دەتوانم !  وەندیمان بوو لەگەل عەیل بەداخەوە ئەو دواییی

 
ا

ین وخۆشەویست ترین هاوڕێم لە دەست دا کە تا ئەم ساتەوەختەش جێگای بە بەتاڵ بڵێم من باشێی

ی لەگەڵمانن و لە دڵمان دا دەمێننەوە
ەوەرییەکانی عەیل هەمیشژ  . ماوەتەوە، بەڵما یاد  وناو  وبێی

ر 
ی شەهید عەیل کاشف پوور بەخێ 

 
 یادی هاوڕن

 ٣٢٢٧ئاداری . ور مورادیتەیمو 

************ 

 

 هاوڕێ عەیل کاشف پوور

مان دەکرد  یەکێی
ی

 ! هاوڕێ: من و عەیل ئاوا بانیک

نی دێمۆکراتیش دا کەسێیک سۆسیالیست بوو
ی  حێی

ی و لە نێو ڕیزەکانی
تەنانەت مرژڤ . عەیل هاوڕێیەیک شۆڕشگێ 

  
ا

تێیک سۆسیالیسیی بۆ خۆی  ئەو ڕزگارنی  . عەیل سۆسیالیستێیک ئۆرتۆدژکس بوو: دەتوانی  بڵ
ا
کوردستان و وڵ

، خەبات لە پێناو ڕزگارنی نەتەوەنی لە بێی نەکردبوو و  برەوی .  کردبووە ئامانج وباوەڕانەیسژ م وێڕای ئەو بێی
ا
بەڵ



وباوەڕ دا بوو کە باسیک چەکداری خەڵک واتە پێشمەرگە الی ئەو .  پێدەدا لە پلەی لە ژێر ڕژناکانی هەمان بێی

ژز داب لەبەر ئەوەی کە زژربەی پێشمەرگەکان لە بنەماڵە هەژارەکانی کۆمەڵگای کوردستان بوون، . ووهەر پێی

مان دەکرد کە پەیڤێکە لە وێژەی . خۆشەویستیان بۆ عەیل زیاتر بوو  یەکێی
ی

ی ( ادبیات)بۆیە بە هاوڕێ بانیک

 ن   دەدرێ، و واتای 
ی

 . ۆ سۆسیالیستەکان  هەیەی ب"هاو بێی وباوەڕ" سۆسیالیستەکان دا جی ی گرتووە و بایەیع

یک ساڵێک بوو لە تورکیە دەژیا و چاوەڕوانی دەرفەتێک بوو تا وەک پەنابەر لە الیەن   ی هاوڕێ عەیل نێی

ێ   نەتەوەیەکگرتووەکانەوە وەربگێی
ئەوان لەولەگەل  دایک و ژن و مناڵەکانی . کۆمیساریای بەرزی پەنابەرانی

ی بوون ی
یم یووئی 

ا
 تەباغ ئێ.  دەژیان و چاوەڕوانی وڵ

ی
یس  کەس کە دوو لەوان بە ( ٠١/٢/٠١١١)وارەیەیک مانیک

نی  عەیل و بنەماڵەکەی وەژوور دەکەون و  ی  عەیل دەدەن و نی  ئێی
ا

لیبایس پۆلیش تورکیە بوون لە دەرگای ماڵ

قونیا  -عەیل لەگەل خۆیان دەبەن و بەداخەوە ڕژژی دوانی تەریم نی  گیانی عەیل لە پەنا جادەی ئانکارا

ی و تازییە .  ەوەدەدژزرێت شکارانە کە شەو عەیل یان بردبوو، هەر زوو شەهیدیان کردبوو و شیی ی
بەداخەوە ئەو هێ 

ان و مناڵەکانی  عەیل کرد  ی ی
 .ڕووی لە بنەماڵە و هاوڕێ و ناسیاران و بەتایبەنی دایک و خێ 

و دەبێتەوە: لە کۆن دا گوتوویانە
ا
نی عەیل ئەو خەبەرە زوو وە! خەبەری تاڵ زوو بڵ

ی م هیج  حێی
ا
ردەگرێ ، بەڵ

کەریم  برای بچووکێی لە عەیل  دەست بەخی  لە هۆلەند ڕا دەگاتە تورکیە و لە ڕێگای دام و !  لە دەست نایە

م 
ا
دەزگای فەرمیی دەوڵەنی تورکیە ڕا بەدواداچوونی  ئاشکرا کردنی ئەو جینایەتە دا دەڕوا و هەوڵ دەدات، بەڵ

! قسەی دام و دەزگای دەوڵەنی تورک   بکەری ئەو جینایەتە نادیارەبە گوێرەی . ئەو هەوالنە  سوودیان نانی  

مێیک ڕوون و دڵخۆشکەر نادەن بە هەوڵەکانی کەریم کاشف پوور
ا
ی هیچ وڵ

نی عەیل نامەیەک بۆ . بۆیەیسژ
ی حێی

ێ و داوای لێدەکا بکەری ئەو جینایەتە ئاشکرا بکەن  " تورگوت ئۆزال"سەرژک کۆماری ئەوکانی  تورکیە ی
دەنێ 

ژر کرانی عەیل  لە کەلە س ی
مێیک نانی  و تێ 

ا
ەر خایک ئەوان ئەجام دراوە، بەداخەوە ئەو نامەیەش هیچ وڵ

 .چوارچێوەیەیک فەریم دا هەربە تارییک مایەوە و ئاشکرا نەبوو

م 
ا
بەکەی عەیل، هەم بنەماڵە و هەم دژستانی عەیل  بۆ هەم  : ئەوەیە کە ڕوونە یئەوە بەڵ ی جیانەتەکە  حێی

ژرەیەئاشکرایە  کە کۆ  ی
ان پشت ئەو تێ  ی

ڕوون و . ئەوان هاوڕێ عەیل یان شەهید کردووە. ماری ئیسالمیی ئێ 

ان کە هاوشێوەی دەوڵەنی تورک  ی
ژریستیی دەوڵەنی ئێ  ی

ئاشکرایە کە دەوڵەنی تورک ئامادە نیە کردەوەیەیک تێ 

نی کوردێیک خەباتکار بۆ دونیا بنارسێ
ا
کەری کوردستانە لەقاو بدا و نایەوێ قاتڵ  !نداگێی

 پێناسەی عەیل 



 
ا

انجوق لە دەڤەری سۆمای ئۆرمیە  و لە بنەماڵەیەیک جووتیار  ٠١١٩عەیل کاشف پوور لە ساڵ لە گوندی پێی

 سەرەتانی لە ئاوانی هۆوەسن ودواناوەندیشژ لە شاری ئۆرمیە تەواو کردووە. دا هاتۆتە دونیا
. عەیل خوێندنی

ان لە  زانکۆی تەورێز ک ی
 سیاسیی پێش ڕاپەڕییی گەالنی ئێ 

ی
ۆمەڵنایس و دواتریش لە زانکۆی تاران حقووف

 .خوێندووە

 کۆتانی زانکۆ بوو و بەجی ی هێشت 
ا

، هاوڕێ عەیل لە ساڵ ان بە دژی پاشایەنی ی
بە سەرکەوتیی ڕاپەڕییی گەالنی ئێ 

ارد ژ ک و اتوونی و فیداکارنی خۆی توانی زوو ئەر  بە یل  . و گەڕایەوە کوردستان و سەنگەری پێشمەرگایەتیی هەڵێی

دوای ماوەیەیک کورت  ، عەیل وەک بەرپریس ڕێكخستنەکانی . بەرپرسایەتیی قورس لە شۆڕش دا بگرێتە ئەستۆ

ان لەو دەڤەرە دیاری کرا و بەو پەڕی دڵسۆزی یەوە ئەرکەکانی ڕادەپەڕاند ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی عەیل . حێی

ب دا وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی ١لە کۆنگرەی  ی کانی شەهید بوونی ئەو ئەرکەی لە سەر شان   و تا ی حێی

انی . عەیل یەکێك لە دامەزرێنەرانی حدکا. بوو ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ی
ی بوو کەلە حێ 

ڕێىەرایەتیی شٶڕشگێ 

ژێڕ ڕێبەرایەتیی دوکتۆر قاسملوو جیا ببوونەوە کە لەوێش عەیل هەر وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی 

ێردرا ژ ان لە الیەن کۆمیساریای  هاوڕێ عەیل لە. هەڵێی  وەرگێی
ب چووە تورکیە و لەوێ چاوەڕوانی ی  حێی

نی ی سەر ئێی

ێ تێیک ئۆرووپانی وەربگێی
ا
 .بەرزی پەنابەران بوو تا وەک پەنابەر لە وڵ

ایم لە  ی کۆمەڵێک لە ئەندامان و کادرەکانی پارنی ) لە تورکیە، ئێمە  ٠١٢١ی ئەیلوویل ٠٨دوای کوودتای نێی

ان و لەو ( باکوور.سۆسیالیسیی کوردستان ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  حێی
نی
ا
چووینەوە ناوچەی ژێر دەسەڵ

عەیل بوو بە هاوڕێ . دەڤەرە جێگێی بووین کە هاوڕێ عەیل بەرپرسایەتیی دەکرد و ماوەیەیک زژر لەوێ ماینەوە

ییک ئێمە  و بەردەوام هاوکار و پشتیوانمان بوو ی ی و هاوڕێیەتیی عەیل هەر ئەوکاتیش بوو دڵسۆز . و دژستێیک نێی

 .  بۆ ئێمە دەرکەوت

بیی خۆیدا  ی  و هەم لە ئەرک و بەرپرسایەتیی حێی
فیداکار مرژڤێیک بوێر و نموونەی عەیل هەم لە پێشمەرگایەنی

ی دا کادرێیک یل   .بوو لە گەل خەڵك و .  هاتووی زانا بوو لە شێی  دا پێشمەرگەیەیک قارەمان و لە کاری ڕێکخسیی

جێگای ڕێزی هەمووان بوو، .  حزبیش دا هەتا بڵی ی  نەرم و هێدی وبە تەحەموڵ بووپێشمەرگە و کادرەکانی 

ی دا شانازنی بە هاوڕێ   ی
 دەگرت، جی ی شانازی بوو، چوونیک لە ئەریک شٶڕشگێ 

چوونیک ڕێزی هەمووانی

 .وهاوکارانی یەوە دەکرد



 
ا

یارەوە بۆمباران دەکرد،  عەیل کاتێك ڕێژییم کۆماری ئیسالیم دەڤەری سۆمای ڕژژانە لە ڕێگای تە  ٠١٢١ساڵ

ب و هەر وەها دژستان و . لە گوندی ئاغچەقەڵ بە سەخیی بریندار بوو ی ی
 نهێنیی حێ 

عەیل لە ڕێگای تەشکیالنی

ناسیاوان گەیەندرایەوە شاری ئۆرمیە و ماوەیەک لە نەخۆشخانە مایەوە و دوای عەمەڵیاتێیک قورس گیانی 

انەی خۆیدا بەیەنی و درێژەی نیجات درا و گەڕایەوە سەنگەری پێشمەرگا ی 
 .ئەریک شۆڕشگێ 

ی لە داوخستیی عەیل و  ژر و نامەردانە کەوتنە بێی ی
بەداخەوە ئەوجار دوژمن بە پیالنێیک دیکە  و لە ڕێگای تێ 

وەیان دا
ا
   و دەنی  بزانی  کە بە شيهید کردنی .  سەریش کەوتن لەو پیالنە گڵ

ن دوژمنیش باش دەزانی
ا
بەڵ

 دا کۆتانی نایە و عەیل کاشف پوورێک عەلییەکان شۆڕش و خەب
انی نەتەوەی کورد لە پێناو ئازادی و مافەکانی

ژر دەکەن سەدان عەلیی دیکە سەنگەری خەبانی پڕ دەکەنەوە ی
 . تێ 

 کردە فیدای ئازادنی کورد و کوردستان، بۆیە ئێمەش لەگەل شانازی کرد بە هاوڕێیەتیی عەیل، یاد و 
عەیل گیانی

ە و بە ڕێز و حورمەتەوە یادی دەکەینەوە ناوی بەبەرزی لە الی .  ئێمە ماوەتەوە و هەتا هەین عەیل مان لە بێی

ی  بەکەی بە خەیم خۆمان دەزانیی ی عەیل لە هەموومان چووە و خەسارێیک  . خەم و پەژارەی بنەماڵە و حێی

 . گەورەیە لە هەموو کورد کەوتووە

 سەری گەیل کورد و بنەماڵەی کاشف پوور خۆش

ی یادی هاوڕێ ع
 ەیل بەخێ 

 . ڕۆژان
ی
 ٣٢٢١کانوون

 : تێبییی 

تپارێز" من ئەم نووسینەم بۆ ڕۆژنامەی 
ی
ی وڵ ی ر

م دواتر بە " هێ 
ی
و کرابووە، بەڵ

ی
نووسیبوو و لەوێ بڵ

تپارێز )ڕۆژان . هیندێك دەستکاری بۆ ئەم کتێبە ئامادەم کردووە
ی
ی وڵ ی ر

 ٧ ،ڕۆژنامەی هێ 
ی
 ٣٢٢١ی کانوون

 (دانمارک

 

************ 

 



 بۆ ئۆزالنامەی جەلی
ی
 ل گادان

ی گشتیی حدکا ی
بەکەیەوە نامەیەیک .جەلیل گادانی سکرتێ  ی ی

ی  بەناوی دەفتەری سیاسیی حێ 
ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

ژری عەیل کاشف پوور ئاشکرا بکرێ ، ئەوە  ی
بۆ تورگوت ئۆزال سەرژک کۆماری ئەوکانی تورکیە نووسیوە تا تێ 

 نامەکەیە
ی
 :دەف

 تورکیە بەڕێز تورگوت ئۆزال، سەرۆک کۆماری

بەگوێرەی هەواڵدەرییەکانی دونیا و بەرپرسانی دەوڵەنی تورکیە، عەیل کاشف پوور  ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی 

ان بوون ، لە  ی
اوە بە کۆماری ئیسالمیی ئێ 

نی ئێمە  لەالیەن یس  کەسەوە، کەبە  ئیحتیماڵێیک زژرەوە بەسێی
ی حێی

 .ێندراوە و هەر هەمان شەویش کوژراوەی گەالوێژ ڕف٠١ماڵەکەی لە باژاری قونیا ، لە شەوی 

ی ئێمە لە ژێر چاوەدێرنی 
لەبەر ئەوەیە کە، ەو جینایەتە هەم دژ ەب . قانوونی دەوڵەنی تورکەی دا دەژیا هاوڕن 

ئەگەر دەوڵەنی تورکیە لە هەمبەر ئەو کردارە .  حاکمیەنی دەوڵەنی تورکیەیە، هەم دژ بە یاسا نێونەتەوەییەکانە

ان دەرەخش  کە جیانیەنی نی  دەنگ نی  ،  ئە ی 
وە ئەوکات دەرفەت بۆ کەسانی تری سەربە ڕێژییم ئیسالمیی ئێ 

 .دیکەش ئەنجام بدەن

دەستگێی  ئێمە لە  داوا جەنابتان دەکەین کە هەم ئەو جینایەتە مەحکووم بکەن، هەم بکەرانی ئەو جینایەتەش

ا بدرێن و لە ئاکایم ئەو بەدواداچوونەش   . ەئاگادارمان بکەنەو  و رسی

 لەگەل ڕێز و حورمەت مان

 ڕش.بەنایو دەفتەری سیاسیر حدکا

ی گشیی  ر
 سکرتێ 

ی
 جەلیل گادان

١١/٨/٣٢٢١     

ت پارێز، ژمارە )
ی
ی وڵ ی ر

 ٧ڕۆژنامەی هێ 
ی
 (دانمارک ٣٢٢١، کانوون

************* 

 



یم 
ی
 تورکیە وڵ

ی
 !ی نەدایەوە" ڕش.حدکا"دەوڵەن

ی گشتیی حدکا  ی
ژری عەیل کاشف پوور ئاشکرا ڕش  نامەیەیک.جەلیل گادانی سکرتێ  ی

 بۆ ئۆزاڵ نوسیبوو و تا تێ 

 .بکات

یسژ بەرین  بۆ سەر گەیل کورد و   ی
ی جگەلە هێ 

شتکێیک ئاشکرایە کە ڕێژیمە دژ بە شۆڕشيکانی کوردستان  هەمیشژ

یسژ  ی
سەر قارەمانەکانی ئەوگەلەش دەکەن و یەک بە یەک و بە شێوەی نامەردانە شەهیدیان . کوردستان ،  هێ 

ژریسیی بەڕێوە دەبا کە ئەمان نموونەی ەئو ماوەیەیک درێژە کە ڕێژییم کۆماری ئیسالیم .دەکەن ی
 کردەوەی تێ 

ژرانەن ی
  :تێ 

ا
  ٠١٢١ساڵ

ی
س ئەندامێیک ڕێبەرنی کۆمەڵە و هەر هەمان ساڵ و لە مانیک لە شاری الرناکای قیێی

نی دێمۆکرانی  
ی ی گشتیی حێی ی

انی لەگەل دوو لە پووشپەڕ دا دوکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو سکرتێ  ی
کوردستانی ئێ 

ان  ی
ژریستەکانی ڕێژیم  هاوڕێکانی لە کۆبوونەوەیەیک نێوان ئەوان و دەوڵەنی ئێ  ی

شەهیدا  بە دەسیی دیپلۆمات تێ 

ڕش لە شاری . ی ئاگۆسیی ئەمساڵیش عەیل کاشف پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حدکا٠١، و لە کران

 .قونیای تورکیە شەهید کرد

ژیس سوئێد لە ڕێگای پاکەتێیک مانگێگ بە س ەر ئەم جینایەتە دا دەرباس نەببوو ، ئەوجار لە شاری ڤێسێی

بۆمڕێژ کراو عیفەت قازی کج  پێشەوا قازی سەرژک کۆماری شەهیدی کوردستان   و هاوژییی ئەمێی قازی 

ژرەوە هەووی ئەم جینایەتانە لە ڕێگای دڕندانە. سەرژیک پارنی سەربەخۆی کوردستانیان شەهید کرد ی
ی تێ 

ان لە .  ئەنجام دران ی
م بوونی ڕێژییم کۆماری ئیسالمیی ئێ 

ا
اون، بەڵ  ئەو جینایەتانە جارێ نەگێی

ئەگەرخ  بکەرانی

 . پشت ئەو جینایەتانە وەک ڕژژی ڕووناک دیارە

هەڵبەت ئەو شێوەیە لە .  جینایەت دا وەستایانە و بە شێوەیەیک پرژفسیۆناڵ کار دەکاڕێژیم لە خوڵقاندنی 

ژر داماونی ڕێژیم دەردەخات ی
ڕێژیم نەیتوانیوە ئاگری شۆڕیسژ کوردستان دابمرکێیی  ، بۆیە پەنای بردژتە بەر  .ێ 

ژری ڕێبەران و کادرە بژارەکانی شۆڕیسژ کوردستان و ئەو مێتۆدەی بۆ  سەرکوت گرتۆتە بەر ی
ڕێژییم ئیسالمیی  .تێ 

ان لە شۆڕیسژ گەیل کورد دەتریس  و ناتوانی  ڕووبەڕووی بوە ی
سیی  بۆیە پەنا بۆ جینایەنی وەها دەبا، هەرچەند  ئێ 

هەڵبەت شيهید بوونی یەک بە یەیک کادرەکانی بزووتنەوەی کورد  بە دەسیی . ترسان لە مردن سوودی نیە

ی    خەباتەوە هەرگێی
م شۆڕیسژ گەیل کورد لە بواری  کادر و تێکۆشەری مەیدانی

ا
دوژمن ، خەسارێیک گەورەن، بەڵ

 .ئەو ڕاسیی یە بە بایسژ دەزانی   کورتە ناهێیی  کە دوژمن

ی) ی ی
ت  ڕژژنامەی هێ 

ا
 (دانمارک. ٠١١١کانوونی    ٩ژمارە . زپارێ وڵ



********** 

 

 بەشی دووهەم

 ڕش.بەیاننامەی حدکا

 یادی شەهید عەیل کاشف پوور

ان  ر
 ئێ 

ی
 کوردستان

ی
ن  دێموکران

ی  چاپەمەنیر حێر
ی
 ڕش. کۆمیسیۆن

 ٣٢٢١ئاگۆسیی 

 دەفتەری سیاش

اوانی کۆماری بەبۆنەی شەهید ب وونی عەیل کاشف پوور ئەندمای کۆمیتەی ناوەندی بە دەسیی بەکرێگێی

ی ان 
 .ئیسالمیی ئێ 

 هاونیشتیمانیانی بەڕێز

 خەڵیک خەباتکاری کوردستان 

ب ی  حێی
 کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانی

ی کە لە نیوەشەوی  ی  تێکۆش٨٤ئێمە بە داخ و کەسەرێیک زژرەوە ڕادەگەیەنیی
ێی کاک عەیل  ی ئەم مانگە هاوڕن 

ئانکارای تورکیە بە دەسیی چەند  –کاشف پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی  لە سەر ڕێغای شاری قونیا 

انەوە شەهید کرا ی
ژریستێیک کۆماری ئیسالمیی ئێ  ی

 .تێ 

 
ا

 سەربە شارستانی ئۆرمیە لە ( ی زائییی ٠١١٩)ی هەتاوی٠٢٢٦هاوڕێ عەیل لە ساڵ
ی

انجویع لە ئاوانی پێی

 .ح ەتکێش لە دایک بووەبنەماڵەیەیک زە

 ناوەندی و دوا ناوەندی  لە ئۆرمیە تەواو کرد و دوایە 
ی

 سەرەتانی لە ئاوانی هۆوەسن قۆنایع
کاک عەیل خوێندنی

 سیایس دا درێژەی بە خوێندن دا
ی
لە . بۆ درێژەی خوێندنی زانکۆ چووە شاری تەورێز و لە بواری حقووف

ا ی 
تێکۆشانی سیایس کرد  ەییم شا، کاک عەیل دەسیی بن لە دژی ڕێژ مانگەکانی پێش شۆڕش و ڕاپەڕییی گەالنی ئێ 



 
ا

 کۆتانی زانکۆی بوو لە زانکۆی تاران ، ٠١٩١تا سەرکەوتیی شۆڕش لە ساڵ
ا

خوێندن  لە دەسیی  کە ساڵ

 نەتەوەنی و دێمۆکرانی گەڕایەوە گوندەکەی و د  و  هەڵگرت
وای ماوەیەک بە مەبەسیی بەشداری لە تێکۆشانی

ی تێکەڵ بە ڕیزە  حێی
 .ب بووکانی

ان، بوون بە هۆی ئەوە کە  کاک  ی
 کاک عەیل  و داخوازییەکانی گەیل کورد لە کوردستانی ئێ 

ا
وباەڕەکانی قووڵ بێی

ان ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی سەداقەت و ئیمانی کاک عەیل .  عەیل ببێتەوە کادرێیک جێکەوتوو و لێهاتووی حێی

ێردرێ  و تا پێویستیی پێکهاتیی بە ئامانجەکانی بوونە هۆی ئەوە تا وەک ئە ژ ندایم کۆمیتەی ناوەندی هەڵێی

وونی 
ژ ی
ی  و ئیقدایم مێ 

ئەندایم پێشووی ڕێبەری   ٠١کە خۆیسژ یەکێک بوو لە   ٠١٢٢ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

 .خاڵیەکەی ئیمزا کرد ٠١بەیانیە 

بایەتیی خۆیدا ، چ ئەوکات کە ئەندد ی  حێی
نی تەمەنی

ا
یم کۆمیتەی ناوەندی هاوڕێ عەیل کاشف پوور هەموو ساڵ

ەویست ڕێگای بوو ، چ  پێش ئەوەی  ببێتەوە ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی  دژی ئەو کەسانە بوو کە دەیان

ب ون بکەن  ی بو لە هەمبەریان دا ڕادەوەسڕاستیی حێی ی  .ئامانجەکانی دەکرد و تا و بەرگرنی لە حێی

 ڕابردوو بەمەبەسیی خی  بە خی  کردنی هیندێک   
ا

نی کە ڕیبەری پی ی  هاوڕێ عەیل  ساڵ
ی کار و ئەریک حێی

ئەسپاردبوون گەڕایەوە شیمایل کوردستان و لەوێش هاتوو چوو کردنی تورکیەیسژ هەر بۆ بەخی  گەیاندنی ئەو 

 .ئەرکانە بوو

یکەوە ئاگادار و ئاشنای دەرد   ی  بوو، بۆیە  لە نێی
کاک عەیل کاشف پوور ئەندایم بنەماڵەیەیک زەحمەتکێشژ دێهانی

 و مەینەتیەکانی 
ی
 خەڵیک زەحمەتکێش بوو و بەردەوام لەگەل ئەوان و هاوڕێ و هاوکاریان بوو و بەرگرنی لە ماف

 نەتەوایەتیی ئەوان بوو و پارێزگارنی لە مافەکانیان دەکرد تا 
ی
ڕەوای ئەوان دەکرد و خەبات و تێکۆشانیشژ بۆ ماف

ژریستانی کۆ  ی
ان گەیشتە گیانی  و سەرەنجام لەو پێةاوەش دا دەسیی ڕيشژ جینایەتکاران و تێ  ی

ماری ئیسالمیی ئێ 

 بەردەوامن و داخوازنی ڕزگارنی زەحمەتکێشانی 
م خەبات و ئامانجەکانی

ا
ت شەهیدیان کرد بەڵ

ا
 .ڕانەوەستاوە  وڵ

 

ا  ژ ی
تیانی هێ 

ا
 !هاووڵ

 !خەڵیک خەباتکاری کوردستان 

ب  ی  حێی
 !کادر و پێشمەرگە قارەمانەکانی



ری ئیسالیم دەست بۆ وەها جینایەتێک دەبەن و هەموو یاسا ئەوە جاری یەکەم نیە کە خوێن مژانی کۆما

 ڕابردوو زژر یەک لە کەسایەنی و ئەندامانی . نێونەتەوەییەکان بە ترسنۆکانە پێشێل دەکەن 
ا

لە چەند ساڵ

ان شەهید کراون ی
 کۆماری ئیسالمیی ئێ 

ژریستەکانی ی
انی بە دەسیی تێ  ی

ژری هاوڕێ عەیل   . ئۆپۆزیسیۆنی ئێ  ی
تێ 

ژریستەکانی ئەو ڕێژیمەوە ئەنجام کاشف پوور ن ی
ژر دەنی  کە بە دەسیی تێ  ی

ی و بەداخەوە نە ئاخەرین  تێ  ەهەوڵیی

م بەداخەوە ئەو دەوڵەتانەی کە ئیدیعای پاراستیی مافەکانی مرژڤ دەکەن بە نی  دەنگیی خۆیان لە . دەدرێ
ا
بەڵ

نی ئەوان دا   بۆوە
ا
ژریستییەکانی کۆماری ئیسالیم لە وڵ ی

بە هۆکاری هەرخ   زیاتری زەمینە  هەلبەر کردەوە تێ 

تر کراوە
ا
ژریسیی و دەسیی پەروەردەکراوانی جورم و جینایەت ئاوەڵ ی

 .خۆشکەر بۆ کردەوەی زیاتری تێ 

ب وێڕای دەربڕییی  ی لە مەڕ شەهید کرانی کاک عەیل کاشف پوور ، و پەژارەی خۆی  خەمدەفتەری سیاسیی حێی

رزە، خەڵیک دەڤەری سۆما و گوندی هۆوەسن، هەموو سەرەخۆیسژ دەکا لە بنەماڵەی ئەو شەهیدە سەربە

ان و داوا لە هەموو ڕێكخراوە نێونەتەوەییەکانی پارێزەری مافەکانی مرژڤ دەکا تا لە  ی
تێکۆشەرانی کوردستان و ئێ 

ژریستییەکانی ئەو ڕێژیمە دا بێدەنگ نەبن ی
بە تایبەنی ڕوومان لە ڕێکخراوی پاراستیی . هەمبەر کردەوە تێ 

ژریستییە و مافەکانی مر  ی
 سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان دەکەین و  داوایان لێدەکەین کە ئەو کردەوە تێ 

ی
ژف

ژریستییەکانی ڕێژیم مەحکووم و ڕیسوا بکەن ی
لە هەمانکاتیشدا داوا لە دەوڵەنی تورکیە . هەموو کردەوە تێ 

 کردووە، لە گرتیی و دەکەین کە وەک زژربەی دەوڵەتانی دیکەی جیهان کە ئیمزای جاڕنامەی مافەکانی مرژ
ی
ف

 ئەو جینایەتە  سامناکە دا جیدی نی  و ئیقدایم بوێرانە بکا
ادانی بکەران و بڕیاردەرانی  .رسی

ب ی و لە یاد هاوڕێ عەیل ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی
ا
 سڵ

 مردن و نەمان ژ ڕێژییم کۆماری ئیسالیم

ان ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ی   ڕێبەرایەتیی . دەفتەری سیاسیی حێی
 شۆڕشگێ 

 ی هەتاوی٨٢/١/٠٢٦١

 ی زائییی ٠٢/٢/٠١١١

****************** 

 

 لە یادی شەهید عەیل کاشف پوور دا 
ی
 کاک جەلیل گادان

ی
 وتەکان



هێنانی ئێوە میوانان ، هاوڕێیان و خوشک و برایانی بەڕێز ی
وێیک گەرم و بە خێ 

ا
 .لەگەل سڵ

ین و بەوەفات رین ڕژڵەکانی خۆی پێشکەش بە بارەگای ئازادی و لە هەر بڕگەیەک و هەر ساڵێک دا شۆڕش باشێی

ازنی نەتەوەکەی دەکا  .سەرفێی

 گەالوێژ دا 
ی

 گەل،  ٨لە مانیک
ی

ب، کاک عەیل کاشف پوور و کامڕان شیخ السالیم ، دوو الوی بە ئەمەیک ی الوی حێی

از کردنی گەلەکەیان سەریان دوو الوی فیداکار و لە خۆبردوو  ت و سەرفێی
ا
.  نایەوە  لە ڕێگای ئازادنی وڵ

هەردووکیان لە سەنگەری خەبات دابوون ، یەکیان لە مەیدانی شەڕ و لە سەر خایک کوردستان و  لە شەڕ 

ی دیکەمان تێکۆشەر کاک عەیل کاشف پوور  لە کانی 
ی کۆنەپەرەسیی کۆماری  ئیسالیم دا  و هاوڕن  ی ی

دەگەل هێ 

نی تورکیە بە دە
ا
نی لە سەر خایک وڵ

ی ژریستەکانی کۆماری ئیسالیم شەهید  بەڕێوە بردنی ئەرکێیک حێی ی
سیی تێ 

 .کران

نی . ساڵ لە پێناو ڕزگارنی نەتەوەکەی خەبانی  کرد ٠٠کاک عەیل 
ی کاک عەیل وەفادار و ئەمەگنایس حێی

ان بوو کە بە هەموو وجوودییەوە ئاوانی بەدی هاتیی دێمۆکراسییەیک ڕاستەقینە بوو لە  ی
دێموکرانی کوردستانی ئێ 

ی لەوە نێو کۆمەڵگادا و بە حەقیش ئەو لەو پێناوە دا ماندوو نەدەبوو و بە شەو و بە ڕژژ کاری بۆ دەکردبێی

ب بۆی دیاری کردوون ی ین شێوە خی  بە خی  بکا کە حێی ئەو لە درێژەی . دەکردەوە کە چلۆن ئەو ئەرکانە بە باشێی

ان دا، بۆ ساتەوە ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  حێی
 ڕووی یازدە ساڵ خەبانی لە نێو ڕیزەکانی

ا
ختێکیش دوودڵ

بەکەی بوو و لە هەرکات و لە هەمبەر . تێنەکرد ی کاک عەیل  پاڕێزەرێیک ڕاستەقینەی سیاسەت و ڕێبازی حێی

ب دا دروست بکا، بەتایبەنی لە کانی  ی  حێی
ین الدان لە  خەنی هەرکەس دا ڕادەوەستا کە بویستبایە چووکێی

ی دا بوێرانە خەنی 
 . خۆی دیاری کرد هەڵوێست گرتیی ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

م ئەو 
ا
کاک عەیل وەک زژری دیکە دەیتوانی پارتیان بە الڕێدا برد، بمێیی  و زژر پێشنیاریشیان پێکرد ، بەڵ

ی پیاوانە تا   بەرژەوەندنی گەلەکەی فیدای بەرژەوەندییەکانی خۆی نەکرد و هەر وەک ئێوە دەبییی
ی هەرگێی

ب وەفادا ی  تێکۆشا و بە ڕێبازی حێی
 . ر مایەوەدواساتەکانی ژیانی

ی
کاک عەیل لەگەل ئەوەی کە داوای ماف

ب وەک  ی  حێی
چارەنوویس بۆ گەلەکەی دەکرد، لە هەموو ئەرک و ڕاسپێدراوەکانی دا تێدەکۆشا تا دروشمەکانی

یار و یاوەری زەحمەتکێشان بوو و بەرگرنی . هەن ڕەنگدانەوەیان بیی  و بە مانا دروستییەکەی یەکبگرنەوە

ی ئەوەی کە بکەوێتەوە بەر ڕق و کینەی دەرەبەگەکانی ناوچەی شیمایل کوردستان و مافەکانیان ببووە هۆکار 

 زەحمەتکێشێیک زژرلێکراو بدا بە زژردارێک یان . داویان بۆ عەیل دادەنا
ی
ئەو قەت ئامادە نەبوو ماف



ی  کاک عەیل لە کاتە جۆراوجۆرەکانی خەبات دا، بەتایبەنی  هەڵ و مەرجە پڕ ئاڵ .دەرەبەگێک
ۆزەکانی خۆڕاگرن 

م لە هەمووشیان دا بەکردەوە  شیمایل کوردستان دا 
ا
، گەلێک جار توویسژ فیتنە و پیالنی توند ببووە ، بەڵ

 دەدایە حەقدار
ی
ە ڕاست و کراوەکەی ئەو پیالنانەی پووچەڵ دەکردەوە و حەف  و بە بێی

 .جوانەکانی

یم بە دوژمیی نە ی یالێی تەوەی کورد  و هەموو بندەستەکانی کاک عەیل لە بواری سیاسەنی جیهانیش دا  ئیمێ 

م هەیبوو ، وای دەزانی کە بەڕاسیی تەنیا  ی  کە بە سۆسیالێی
ا

وباوەڕێیک قووڵ   و لە هەمبەر دا بە بێی
جیهان دەزانی

م دەتوانی  هەموو ژێردەستەکان ،برسییەکان هەژاران و بێوارەکان بۆ هەمیشە ڕزگاریان بکات ی  .سۆسیالێی

انەی تەواو مانا بوو ، هاوڕێیەیک ڕاست و قاتیع  و جێکەوتوو بوو و لە  خاوەنی ئەخالقێیک ش کاک عەیل  ی 
ۆڕشگێ 

گەل هەمبەر هەر  جۆرە بورژوازی و بورژوا بچووکەکان و لە هەمبەر هەر جۆرە دان و ستانی تەزویر و 

ی رادەوەستا  و موخالیفەنی دەکر بەکەمان بوو،. ریاکارانەی زاهێی ی لەگەل  کاک عەیل  ئەندامێیک ئەمەگنایس حێی

ی و بۆ یەک لەحزەش خۆی یل  ون نەبوو م هرگێی
ا
ب  ، بەڵ ی هەر . ئەوەی کە چەند جار بۆتە ئەندایم ڕێبەرنی حێی

ئەو . ئەندازە ئەریک لە سەر شان بوایە  بەو ئەندازەیە و زیاتریش هەسیی بە بەرپرسایەنی دەکرد و تێدەکۆشا

ی  ئەو هەموو گەنجانەی نێو  کاک عەیل .  سەرکەوتیی لە خەبات و تێکۆشان دا بەدی دەکرد
دژست و هاوڕن 

بەکەیان دا تێدەکۆشان ی  حێی
ب بوو کەلە پێناو ئامانجەکانی ی  حێی

 .ڕیزەکانی

ی گەل  و یەکڕیزی و برایەتیی کۆمەڵگای کوردیک ی ی
ڕێز و حورمەتێیک زژری هەبوو، دژی  اک عەیل  بۆ هێ 

نی ئێمە و هەرجۆرە دژایەنی و ناکۆکیەیک غەیرە مەنتیفی بوو ، بۆیە لەو پێنا
ی  حێی

وە دا هەم بۆ یەکدەست بوونی

 لەگەل ئەحزانی دیکەی کورد هەوڵێیک زژری دەدا و تێدەکۆشا
یکایەنی و دژستایەنی ی  .هەم نێی

ئەوە کۆی کاراکتەر و کەسایەتیی کاک عەیل  بوو کە توانیبووی  ئەو لە نێو کۆمەڵگای شیمایل کوردستان دا 

یمایل کوردستان پڕ بە دڵ ئەویان خۆشدەویست و وەریان یەکجار خۆشەویست بکات و بە حەق خەڵیک ش

بیش دا لە هەر شوێنێک کاری کردباوە زژر زوو جێگای خۆی دەکردەوە وهەموو  ی  حێی
دەگرت ، لە نێو ڕێزەکانی

نی ڕێزیان دەگرت و خۆشیان دەویست و پەیوەندییەکانیا گەرم و گورتر دەبوو
ی  حێی

لە الیەیک تریش . هاوڕێیانی

راکتەرانەی کەسایەتیی کاک عەیل کە باسمان کردن  و ئەو سەداقەت و دڵسۆزیانەی کە کاک هەمووی ئەو کا

و هەمیش نۆکەرانی (  دەرەبەگەکان)هەم زژردارەکانی ناوچە عەیل لە خۆی نیشان دابوون ببوونە هۆکار کە 

ش دا پیالنی لە نێو زژرجار هە رلە نێو خودی کوردستانی. ڕێژیم  لە ناوچە دا دژایەتیەیک تایبەتیی ئەو بکەن

 عەیل دادەنران کە هەم بە وشیارنی خۆی  وهەم چاو کراوەنی هاوڕێێانی  نەیانتوانی تێیدا سەرکەون و 
بردنی



اوانی ڕێژییم   م بەداخەوە لە نیهایەت دا بەکرێگێی
ا
زەربەی یل  بدەن و هەموو پیالنەکان پووچەڵ دەکران ، بەڵ

دا بە شێوەیەیک  ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠١ەالوێژ ، یان ی گ٨٤کۆنەپەرەسیی کۆماری ئیسالیم لە  شەوی

 کە ڕژژی دوانی تەریم نی  گیانی کاک عەیل 
ی ترسنۆکانە  دەچنە ماڵەکەی لە شاری قونیای تورکیە و دەیڕفێیی

  .دژزرایەوە

بەکەی ئێمەش دوژمن پالنی زژری . ڕێژیم بۆ زژر یەک لە ڕێکخراوەکانی تریش پالنی هەبووە و هەیە ی بۆ حێی

ادراونهەبوو کە  بەوە ئاشکرا کراون و مەئمورکراوانی ئەو پالنانەش رسی ی من هیوادارم  . بەشێکیان لە الیەن حێی

ای خۆیان دەگەن  ڕێژییم  . خەبانی هاوڕێیان  ڕژژگارێک  بکەرانی ئەم جینایەتەش دەنارسێة و بە رسی

ژر و لە نێو بردنی دڕندان ی
ان ، وا دەزانی بە تێ  ی

ەی ئەو هاوڕێیانە دەتوانی  کۆنەپەرەسیی کۆماری ئیسالمیی ئێ 

وباوەڕەکانیان الواز بکا انە لە بن بێیی  و بێی ی
م دوژمن دە هەڵە دایە  و هەریەک . بوێرنی شۆڕشگێ 

ا
بەڵ

ەکانی بێنێتەووە خوار ، بەڵکووحورمەنی  ی
ئییی گەلەکەمان و خەباتگێ 

ا
ادەی پۆڵ   ئێی

لەوجینایەتانە نەتەنیا ناتوانی

ی و دیقەنی زیاتر بکەنئەوان زیاتر و قووڵێی دەکاتەوە ووا  .یان یل  دەکا تا ئەو خەباتکارانە جیدیەنی زیاتر بەکار بێیی

ژریستیی ئەو ڕێژیمە لە ئاسیی   ی
لە ڕاسیی دا ئە وپیالنانەی ڕێژیم دەبنە هۆی هەرخ  زیاتر نارسانی ماهیەنی تێ 

 و نێوخۆنی دا و زیاتر دەنارسێ و دە ئەساسیش دا ئەمانە ناسنامە و تایبەتمە
ڕێژیمێک کە .  ندنی ڕێژیمنجیهانی

اق شەڕی کرد،  ی
ساڵە   ٠٠بە هەموو ئیمکانیەوە کە زژری لە ئیختاریدایە ، هەشت ساڵ لەگەل دەوڵەنی عێ 

انی شەڕ دەکا ، ئەو شەڕە لە کوردستان مانا و ڕەهەندێیک تری هەبووە و هەیە ی
ەکانی ئێ  ی 

ە خەباتگێ  ی ی
لە  . دژی هێ 

وەکانی سەرانی ڕێژیم ، بۆیە دەست دەیان هەزار ئەفرادی ئەو ڕێژیکوردستان 
ا
مە بوونەتە قوربانیی سیاسەتە گڵ

ژریسیی بردووە  کە یەکێک لە سیاسەتە باوەکانی ئەو ڕێژیمەیە ی
 و تێ 

ی
 .بۆ کرداری دژی مرژف

ی و بڕییی ئاشکرا خۆی ناپارێزێ ، بە ڵکوو بە  ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە ئەو ڕێژیمە لەگەل ئەوەی کە  لەکوشیی

 زەحمەتکێش و پێگەیشتوونی هەزاران الو 
ی
انی هەزاران مرژف ی

 بە بیانووی بەشداری لە ی کوردستان  و ئێ 

چاالکیی سیایس دا  و دژایەنی کردنی ڕێژیم، لە زیندانەکان دا لە نێو براون و لە هەردەرفەتێیک کەمیش دا کە 

ب و الیەنە  ی  حێی
ژر و لە نێو بردنی کەسایەتییە سیاسییەکانی ی

سیاسییەکان دریغی نەکردووە  کە بۆیان لوانی   بۆ تێ 

ئەویش دەرخەری ڕیسوانی زیاتری ئەو ڕێژیمەیە و ڕووخانەکەی لێدیارە  و نی  ئیعتیبارنی ڕێژیم زیاتر هەست 

ان بۆتە ئەرکێیک دییی  و  ی
پێدەکرێ و  و بۆیە تەنانەت ڕوح  بە مناڵیش ناکا و بۆ ئەوان لە بەین بردنی شۆڕشگێ 

ت دیارە کە ئەو کۆنەپەر . سیایس
ا
ەست و وەحشیانە لەمە زیاتر هیوا  وهومێدیان ەب مانەوەیان نیە لە دەسەڵ

 . و سەرکوت



کاک عەیل  و ئەوانەی وەک ئەو هەر یەکەم ڕژژی هاتنە سەرکاری ئەو ڕێژیمە و هاتیی ئەوان بۆ نێو خەبات، 

 ئەوەیان هەبوو لە
ی

هەمبەر هەر زژردار،  خۆیان بۆ ئەمڕژ ئامادە کردبوو و باکیان لە مەرگ نەبوو و ئامادەیک

ی و درێژە بە خەبانی   سەربەرزانە دا قورس و قایم ڕاوەسیی
ی

دیکتاتۆر، پیالنی دوژمنانە و سەرەنجام مەریک

ەکان، خەباتکارانی ڕێگای ڕزگاریو هەم. ڕزگاریخوازانەی گەلەکەیان بدەن ی
لە پێناو  و مرژڤە شۆڕشگێ 

وباوەڕەکانیان  .هەمیشە شانازی بە مەرگیانەوە دەکەن بێی

کاک عەلییەکەی ئێمەش گەیشتە ئەو شانازییە  و نیشانی دا کە بە هەر شێوەیەک و لە ژێڕ کاریگەرنی هەر 

م ئەو بۆ  ساتێکیش لە نەحەسایەوە  و تا دوا سانی ژیانی لە ئاکایم خەباتە 
ا
، بەڵ هەلو مەرجێکدا  دەنی  با نی 

بۆ ئەو وەک خەبات لە مەیدانی شەڕی  فیکری،  سیایس و تەبلیغییەکەی بە گومان نەبوو، لە هەر دەرفەتێک

کەران  و نواندنی حەماسەی قارەمانانە وابوو و نەسڵەمییەوە ئەو لەوێش زژر بە شەهامەتەوە . بە دژی داگێی

شەهید بوو، شەهید بونی هەر هاوڕێیەک لە پێناو ئازادی دا، بە هەر بێی و باوەڕێکەوە هەیە بابیی  ڕێز بگرین و 

ی ب  ئەو هاوڕێیانەمان بە  ێنینەوە و بۆی  بە بێی
ا

 جی ی بەتاڵ
کۆبینەوە کە زیاتر بەو مانایەیە کە بە هەموومان بتوانی

هەر وەها تا ئێستا نیشاندراوە کە چەیک دەسیی ئەو . کار و تێکۆشانمان، بە هەوڵ و هیمەتمان  پڕ بکەینەوە

وباوەڕەکانی ئەو هاوڕێیانەمان نامرن و  ڕژژ بە ڕژژ گەشەی زیاتر بە هاوڕێیانەمان ناکەوێتەوە سەر عەرز وبێی

ی ئەو شەهیدانە، شان بدەینە بەر درێژەی ئەرکەکانی ئەوان  و تا 
ی و ئەریک ئێمەشە وەک هاوڕن  خۆیانەوە دەبییی

ی   ژیامان درێژەدەری ڕێگای  پڕ لە شانازنی خەبانی ئەوان بیی
  .دواسانی

: گرم و عەرزی خزمەتتان بکەم کە میوانە بەڕێزەکان ،هاوڕێیانی خۆشەویست، دەمەوێ لەم دەرفەتە کەلک وەر 

ئاژاوە تەواوی ناوچەی داگرتووە،  هاوکێشە سیاسییەکانی ڕژژانەی . لە ناوچە دا دژخێیک ئاڵۆز هاتۆتە ئاراوە

ی  کۆماری ئیسالیم بە شێ. ناوچە خەریکە بەتەواوی دەگۆردرێن وەیەیک هەر لەو ئاڵ و گۆڕانە دایە کە دەبینیی

 
ی
اف ژزی گەیشتوون  و سەرکەوتیی گەورەیان بە  خۆیان  چاوەڕوان نەکراو  بە ئیعێی نەی دوانی دا بە پێی

ا
لەم ساڵ

دەست هێناوە و لە ئاکام دا مومکینە بەو خی  خاڵیانەی کە دەسیی کەوتوون  دڕندانەتر لە پێشوو زەبری 

ت 
ا
شمان بکاتە سەر  بە تایبەنی لە دەرەوەی وڵ ی

هاوڕێێان ، بۆیە داوا لە هەموو .زیاترمان یل  بوەشێیی  و هێ 

ی تا نەکەوینە داوی . دەکەم بە تەواوی وشیارنی خۆیان بپارێزن و وریای پیالنی دوژمن بن پێویستە وشیار بیی

ژریستییەکانی  ڕێژییم کۆماری ئیسالیم  ی
ئەوەشتان عەرز دەکەم کە بەرژەوەندی بۆ هیندێک لە . پیالنە تێ 

 .دەوڵەتان سەرووترە لە بەها مرژنی و یاسا نێونەتەوەییەکان



گەلێک جاران پێوان و هەڵسەنگاندن وان کە خوێیی ئینسانەکان لە هیچ حیساب و کیتابێکێیک ئەوان دا خی  

ژر کراون ، . ناگرێ و نرخی نامێیی   ی
ب و ڕێکخراوەکان تێ  ی تا ئێستا بە سەدان کەس لە سەرکردە و تێکۆشەری حێی

ی زژربەی ئەو کردەوانە بکەران  بە بەڵگەوە ئاشکرا بوون کە  کاربەدە ستە بەناو دیپلۆماتەکانی  کۆماری ئیسالمیی

م تا ئەم ساتەوەختەش بڕیارێیک گونجاو لە سەر ئەم کردەوانە نەدراوە و مەحکووم نەکراون و بکەران  ،
ا
بەڵ

اون  . نەگێی

ان دەکەم و  ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی  حێی
جارێیک دیکەش سەرەخۆیسژ لە هەموو کادر و پێشمەرگەکانی

 ئەمرژنی خەبات و سوپاس بۆ هاودەرد
ی ی مەیدانی

ی و هاوخەمیتان هاوڕێیانی خۆشەویست  و خەباتگێ 

 ژیان و دواین دڵۆن  خوێن 
ی ون نەکەن و تا دواین سانی  سەربەرزمان هەرگێی

هیوادارم ڕێگای شەهیدانی

ی  ی بە ئامانجەکانمان نێی
یک درێژەدەری ڕێگای ئەوان بن و درێژە بەخەباتتان بدەن تا هەرخ  زیاتر لە گەیشیی

 . دەبینەوە 

ژز نی   ی ڕزگاری پێی
ڕێگای خەباتیان پڕ ڕێبوار یاد کاک عەیل و هەموو شەهیدانی سەربڵیندی گەل و شەهیدانی ڕن 

 نی  

 سوپاستان دەکەم

************* 

 .بەشی سێهەم 

ب ، ڕێکخراو و کەسایەتییە سیاسییەکان  ی  پەیایم حێی

 ڕش.بەڕێز دەفتەری سیاسیی حدکا 

و
ا
 لەگەل ڕێز و سڵ

نی دێموکرانی  بە
ی انەی کاک عەیل کاشف پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی ی

ژری ناجوامێ  ی
 تێ 

ا
داخەوە هەواڵ

ان بە ئێمەش گەیشت ی
 کۆماری ئیسالمییی ئێ 

ان بە دەسیی جینایەتکارانی ی
 .کوردستانی ئێ 

ن    ئێمە ئەو کردەوە دژی ئینسانییە بە توندی مەحکووم دەکەین و بەوبۆنەوە هاودەردنی خۆمانتان

ی   .ڕادەگەیەنیی



و و ڕێز
ا
 جارێیک دیکە سڵ

ان  ی
نی کۆمۆنیسیی ئێ 

ی  حێی
 کۆمیتەی ناوەندنی کۆمەڵە ، سازمانی کوردستانی

(٠٢/٢/٠١١١)٨١/١/٠٢٦١ 

****   

 دەفتەری سیاسیی حدکا
 ڕش.هاوڕێیانی

وی ڕاستیی ئێمە قەبووڵ بکەن
ا
 سڵ

ی  عەیل کاشف پوور، لەالی
ژری جینایەتکارانەی شۆڕشگێ  ی

 تێ 
ا

ژریستەکانی کۆماری ئیسالیم، بە هەواڵ ی
ەن تێ 

نی دڵمانەوە غەمبار بووین
ا
 .  قووڵ

 ئەوەدان کە پەردەیەیک ڕەیسژ ترس و وەحشەت بە سەر 
ا

ئەگەرخ  ڕێبەرانی کۆماری ئیسالیم دەهەوڵ

م ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ڕێژیم بەو کردەوانە داماونی خۆی لەهەمبەر 
ا
ی  دا بکێشن ،بەڵ

ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێ 

 .شانی ئۆپۆزیسیۆن نیشان دەداتێکۆ 

ی  لە 
ژریستیانە  نە تەنیا ناتوانن کاریگەریان لەسەر حەرەکەنی ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێ  ی

بێگومان ئەو کردەوە تێ 

تێکۆشان بۆ ڕوخانی ڕێژییم کۆماری ئیسالمیدا بکەن ، بەڵکوو زیاتر بۆ بە خی  گەیاندنی ئەو ئەمرە 

انەیە موکورتر دەکاتەوە ی 
 .شۆڕشگێ 

انەی کاک عەیل کاشف پوور سەرەخۆیسژ دەکەین لە هەموو ئەندامان و   بەبۆنەی  ی
ژری ناجوامێ  ی

تێ 

 .ڕش . پێشمەرگەکانی حدکا

ان ی
 لەالیەن کۆمیتەی ناوەندنی ڕێکخراوی چرییک فیدانی خەڵیک ئێ 

(٨٨/٢/٠١١١)٠/٦/٠٢٦١ 

**** 

 

د خلق"لە   ٩٤ی سازمانی چرییک فیدانی خەڵک ، ژمارە " نێی



ژریسیی ڕێژییم خومەییی  بە جل  ٠٢٦١ی گەالوێژی ٨٤وی دوا ساتەکانی شيلە  ی
دا ، دوو کەس لە نۆکەرانی تێ 

 پۆلیش تورکیە و کەسێک بە جیل سڤیل  دەچنە جی ی دانیشتیی  بنەماڵەی کاک عەیل کاشف پوور لە 
ی

و بەریک

ژری دەکەن ی
 .شاری قونیای تورکیە و بەزژر عەیل لەگەل خۆیان دەبەنە دەر و تێ 

ژر کرا کاک عەیل کاشف ی
 هاوکارنی بنەماڵەکەی ڕووی کردبووە تورکیە  و تێ 

ئەو ئەندایم  . پوور بەمەبەسیی

ی ی ئیمزا کردبوو. کۆمیتەی ناوەندنی حدکا
 .ڕش بوو و بەیانیەی یەکەیم ڕێبەرایەتیی شۆڕشگێ 

ژرە  وەحشیانەیە  و نەمانی کاک عەیل کاشف پوور ، سەرەخۆیسژ لە  ی
. حدکائێمە وێڕای مەحکووم کردنی ئەو تێ 

 . ڕش ،  و کەس و کاری کاک عەیل کاشف پوور دەکەین

**** 

 

 بەناوی خودای بەخشندە و مێهرەبان

 دەفتەری سیاسیی حدکا
 ڕش. بەڕێز برایانی

انە ، ئاواتمان سەرکەوتیی بزووتنەوەی ڕەوای گەیل کوردە ی 
وی شۆڕشگێ 

ا
 .لەگەل سڵ

ژریستەکانی تاوا ی
 تێ 

ا
ی ی  ئەوە بۆ جاری چەندەمە کە دەسیی چەپەڵ

نباری مەالکان بە خوێیی پایک الوانی خەباتگێ 

ی دیکەیان دا   لە  ڕێژییم ئیسالیم و ڕێبەرانی کۆنەپەرەست و دڵڕەش و تووڕەی  کورد سوور دەنی  
پیالنێیک نون 

ئێمە وێڕای مەحکووم کردنی ئەو کردەوە . توانیان ئازادیخوازی زانا کاک عەیل کاشف پوور شەهید بکەن

ەونە دژی ئینسانی  ی ی
یە، سەرەخۆیسژ دەکەین لە هەموو کەس و کاری ئەو شەهیدە سەربەرزە و هەموو کادر و  قێ 

ی .پێشمەرگە و ئەندامانی حدکا   .ڕش  و بەشداری خەمتانیی

 ئاخوندی دەنی  ئەوە بزانن کە ئەو شێوە کردەوە دژی 
ژریست و عامیالنی دام و دەزگاکانی ی

انی تێ  ی
کارگێ 

تانی خەبات بە دژی سەرەڕژنی و زوڵم و ستەیم ئەو ڕێژیمە، بەڵکوو ئینسانیانەی ئەوان نابنە هۆی لەکاروەس

 و توورەنی ئازادیخوازان بە گوڕتر دەکاتەوە و خوێیی گەیسژ شەهیدان
ی ی و گوڕوتینێیک دیکە  ئاگری قیی ی

دەبێتە هێ 

ان و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانە لە  کوردستان دا ی 
 .لە دەمارەکانی شۆڕشگێ 



ەستدانی کاک عەیل کاشف پوور ببێتە سەرچاوەی خەباتێیک نی  پسانەوەی بەهیوای ئەوەی کە خەیم لە د

 ئەو شيهیدە پڕ بکاتەوە
ا

 .هاوسەنگەرانی ئەو و چرایەک کە ڕوونایک بدا بەتێکۆشانی بەردەوام و جێگای بەتاڵ

ان ی
ی کوردستانی ئێ  ی

 دەفتەری سیاسیی سازمانی خەبانی شۆڕشگێ 

(٨٨/٢/٠١١١)٠/٦/٠٢٦١ 

**** 

 ڕش. یس و کۆمیتەی ناوەندنی حدکابۆ دەفتەری سیا

انە ی
وی شۆڕشگێ 

ا
 لەگەل سڵ

انەی کاک عەیل کاشف پوور ئەندایم   ٠/٦/٠٢٦١دوێیی  نامەی ڕێکەونی   ی
ژری ناجوامێ  ی

ی ئێوەمان لەمەڕ تێ 

بەکەتانمان وەرگرت ی  .کۆمیتەی ناوەندنی حێی

 و هاودەردنی خۆمان بە لەگەل نیشاندانی ئەوپەڕی نەفرەتمان لەو جینایەتەی ڕیژییم ئیسالیم ، سەرەخ
ۆیسژ

 کۆماری 
ا

 و داوا دەکەین وریانی زیاتر بپارێزن تا ڕێژییم گەندەڵ
ی ئێوە و هەروەها بنەماڵەی کاک عەیل  دەگەیەنیی

 . ئیسالیم نەتوانی  زیانی دیکە بە گەیل قارەمانی کورد بگەیەنی  

ی خەرمانان بەڕێوە ٨کەونی لەبەر ئەوەی کە مەراسیی یادکردنەوە لە بنکەی دەفتەری سیاسیی ئێوە لە ڕێ

ی و  ی بەشدار بیی ی کە ناتوانیی دەخ   و کانی کەممان لە بەر دەستە، لەگەل داوای لێبۆردن پێتان ڕادەگەیەنیی

 .سوپاس بۆ دەعوەنی ئێوە 

و و ڕێزجارێیک دیکە 
ا
 سڵ

ان ی
نی ڕەنجبەرانی ئێ 

ی  کۆمیتەی کوردستان. حێی

 (٠١١١ی ئاگۆسیی ٨٢)٨/٦/٠٢٦١

 

**** 

 ڕش.سیی حدکابۆ  دەفتەری سیا



انە ی 
وێیک شۆڕشگێ 

ا
 دەگەل سڵ

ژری کاک عەیل کاشف پوور  لە ڕادیۆ نی نی یس بیستم ی
 تێ 

ا
 .هەواڵ

نی دێمۆکرات  جی ی داغ و پەژارەیە
ی  کادری دیاری حێی

ێژی مەالکان  . شيهید بوونی  
ڕێژییم دواکەوتوو و خوێێی

ی ێیک کورد  سوور بووندیسان جینایەتێیک مەزنی خوڵقاند و دەستە چەپەڵەکانی بە خوێیی خەبا
م گەیل  .  تگێ 

ا
بەڵ

کورد بەو ڕووداوانە  لە سەر داخوازیە ڕەواکانی سوورتر و مکورتر دەبێتەوە و درێژە بە خەبانی خۆی  دەدا تا 

 .لووتکەی سەرکەوتن

نی دێمۆکرانی کوردستانی 
ی بۆ ئەو ڕووداوە ناخ هەژێنە ، من بە حورمەتەوە سەرەخۆشیی خۆم بە حێی

ان ی
ی  و پێشمەرگە قارەمانەکانی و بنەماڵەی ئەو شەهیدە دەگەیەنمڕێبەرای.ئێ 

 .ەتیی شۆڕشگێ 

 ڕووخ شاد و گەیل کورد خۆش نی  

ەددین حوسەییی  ی  سەید عێی

(٠٢/٢/٠١١١)٨١/١/٠٢٦١ 

**** 

 

 ڕش.بەڕێز دەفتەری سیاسیی حدکا

وێیک گەریم برایانە
ا
 لەگەل سڵ

ژری کاک عەیل کاشف پوور پڕ لە  خەم و پەژارە ی
 تێ 

ا
نی دڵمەوە سەرەخۆیسژ دەکەم لە .  بوو هەواڵ

ا
لە قووڵ

بەکەتان و خۆم بە شەری غەم و پەژارەی ئێوە دەزانم ی  حێی
دڵنیام  .  ئێوە و هەموو کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی

انە گەیل کورد کەم  ی
انەی خەبانی شۆڕشگێ  ی

 دلێ 
ی

ەونەی کۆماری ئیسالیم نە تەنیا ناتوانی  دەنیک ی ی
کە ئەو کردەوە قێ 

 .بەڵکوو نیشانەی الوازی و زەبوونیی دوژمنانی شۆڕیسژ کوردستانەناکاتەوە، 



تۆڵەی ئەو هەموو خوێنانەی کە بوون بە هۆکاری گەشانەوەی شۆڕش و زیاد کردنی گوڕوتییی ئەو ئاگرە ، بە 

کاران و  خوێیی هەزارانی وەک کاک عەیل هەڵکراوەتەوە و زوو  یان درەنگ گڕێ ئەو ئاگرە گیان و لەیسژ  داگێی

 .و بەختیان دەسووتێیی   تەخت

 بەرز و بەڕێز نی  یادی کاک عەیل کاشف پوور

 هەربژین بۆ براتان

 عومەر ئیلخانی 

(١/١/٠١١١)٠٢/٦/٠٢٦١ 

****  

 

ان  ی
نی کۆمۆنیسیی ئێ 

ی  حێی
 (کۆمەڵە)پەیایم سازمانی کوردستانی

 ڕش.برایانی حدکا

 بەشدارانی بەڕێزی مەراسیم

ژری جینایەتکارانەی کاک عەیل کاش ی
ڕش ،بە دەسیی .ف پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حدکائێمە تێ 

هەر بەم بۆنەوە سەرەخۆشیی کۆمیتەی ناوەندنی کۆمەڵە و . ئاخوندەکانی کۆماری ئیسالیم مەحکووم دەکەین

 کۆمەڵە  بە کۆمیتەی ناوەندنی حدکا
ب  و بنەماڵەی  .هەموو کادر و پێشمەرگەکانی ی ڕش و کادر و پێشمەرگەی حێی

ی و هاوخەیم ئێوەینکاک عەیل ڕادەگ  .ەیەنیی

دیارە ئەم کردەوەیە  لە بەر چاوی هە رممرژڤێیک خاوەن ویژدان و ئازادیخواز مەحکووم و ڕیسوایە ، و ڕێژیم 

نی شووم و دژ 
ا
ژر و ڕەشەکوژی  ەدەیەوێ دەسەڵ ی

بە حوکیم شەڕی . و ئیعدام ڕابگرێئینسانیی خۆی بە تێ 

، حاکمیەنی شێوە کاپیتالیسیی و دژە ئینسانی ، دەرووخێندرێ و  قاتیع و توندی کۆمەڵگای کرێکار و زەحمەتکێش

ژر، ڕەشەکوژی، ئیعدام، شکەنجە و  ی
ی دژی هەر جۆرە تێ 

امێیک نون  ی لە سەر بناغەی ئەو ڕێژیمە گەندەڵە ، نێی

وویە کە ئەو جۆرە ڕێژیمانە درەنگ یان زوو دەخرێنە  ژ ی
زوڵم و ستەم دادەمەزرێندرێ و ئەوەش جەبری مێ 



ژ  ی
ژریستەکانی خستۆتەکار  زبڵدانی مێ  ی

ت تێ 
ا
ووە و ئەوەش نە جاری یەکەمە کە کۆماری ئیسالیم لە دەرەوەی وڵ

 .ونە جاری ئاخەریش دەنی  

نی نگریس و کۆنەپەرەستانەی دا 
ا
 دەسەڵ

ا
، لە هیچ جینایەتێک بە دژی کۆماری ئیسالیم لە یازدە ساڵ

 میلیۆنیی خەڵک و موخالیفانی خۆی دەسیی نەپاراستووە و پێداگر بووە لە سەر سەر 
نی
ا
کوت و ترساندنی کۆمەڵ

ی و نەفرەت لە سیاسەت و کردەوەکانی بۆ . ئیدامەشبەو کارەی دەدا نی خەڵک بە کیی
ا
باوەڕمان وایە کۆمەڵ

اری و نەفرەنی خۆمان لەو کردەوە دژە ئینسانییەی  . ڕووخاندنی ئەو  ڕێژیمە تێدەکۆشن ی ی
ئێمە وێڕای نیشاندانی بێ 

ە   کۆماری ئیسالیم ، داوا  ی ی
تانەی کە تێکۆشەرانی ئازادیخوازی هێ 

ا
تیانی ئەو وڵ

ا
دەکەین لە هەموو هاووڵ

تەکەیان ببێتەوە مەیدانی 
ا
انییەکان لەوێ ژیان بەسەر دەبەن ڕێگا نەدەن وڵ ی

ییە کانی ئێ  ی
ژریستانی  پیالنگێ  ی

تێ 

ێ و   کۆماری ئیسالیم تانەوە ڕێگایان یل  بگێی
ا
 ناڕەزای. لە الیەن حکومەنی ئەو وڵ

ی
ەتیی خۆتان بە دژی هەر دەنیک

ادانی ئەو  چەشنە شل کردن و چاوپۆیسژ کردنێیک دەوڵەنی خۆتان بەرز بکەنەوە و داوای ئاشکراکردن و رسی

ژریستانە بکەن ی
 .تێ 

ب و کەس و  .جارێیک دیکە سەرەخۆشیی خۆمان بە کۆمیتەی ناوەندنی حدکا ی  حێی
ڕش و هەموو پێشمەرگەکانی

ی   .کاری کاک عەیل کاشإ پوور دەگەیەنیی

 مەرگ و نەمان بۆ کۆماری ئیسالیم

انەی گەیل کورد ی 
 بژی بزووتنەوەی شۆڕشگێ 

**** 

 

 کۆمیتەی ناوەندنی حدکایهاوڕێ
 ڕش.ان و دژستانی

ژری جینایەتکارانەی هاوڕێ عەیل کاشف پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حدکا ی
 تێ 

ا
ڕش بە .بەداخەوە هەواڵ

ان ، شەهید بوونی  وێڕای مەحكووم کردنی ئەم کردەوە.  ئێمە گەیشت ی
ژریسیی یەی کۆماری ئیسالمیی ئێ  ی

تێ 

ب و بنەماڵەی   ی  حێی
 و هاودەردنی خۆمان بە ئێوە، ئەندام و پێشمەرگەکانی

هاوڕێ و هاوسەنگەرتان  سەرەخۆیسژ

ی  ژریستیی کۆماری ئیسالمییە و نە ئاخەرین کردەوەی لەم . شەهید دەگەیەنیی ی
ی کردەوەی تێ  ئەوە نە  یەکەمیی

ژریستییەکانی   .شێوەیەی دەنی   ی
 بەکرێگێی پیالنە جینایەتکارانەکان و تێ 

ی
اوانی ڕێژیم لە چەند و ساڵ و چەند مانیک



ت 
ا
ە سیاسییەکان لە دەرەوەی وڵ ی ی

ڕابردوو دا نیشان دەدەن کە ڕێژییم ئیسالیم بەرنامە و پیالنی بەرییی  بۆ هێ 

 .هەیە 

 سیاسیی ناوچە  وەحشەنی هەیە و ناتوانی  حکوومەنی لەرزژک و داڕووخاوی لە پێشهاتە پێش بییی نەکراوەکا
نی

وەکانی ئیجرا بکا و ئەوەش بۆتە هۆکار کە ڕێژیم بە دوای ڕێگای هاسان دا بگەڕێ بۆ 
ا
هیندێک لە سیاسەتە گڵ

ژر  ی
و   ی ڕێبەران و کەسایەتییەکان بەربەرەکانی لەگەل تەوژیم ئازادیخوازی و دەسیی داوەتە سیاسەنی تێ 

انەی ڕێبەرانی . دەدا ئەنجام کردەوەی ڕەشە کوژی ی
ژری ناجوامێ  ی

ژریستیی کۆماری ئیسالیم و تێ  ی
سیاسەنی تێ 

انەی خەڵیک خەباتکار بە دژی ئەو  ی 
ئەحزانی سیایس ، ئێمە دێنێتە سەر ئەو باوەڕە کە قییی شۆڕشگێ 

 یە هیندەی دیکە زیاد دەنی  ،ئاگری خەبات گەشت دەکاتەوە تا دەگا
تە سیاسەتەکانی ئەو  ڕێژیمە دژی ئینسانی

ەکان بە هاوکارنی یەکێی مەیدانی ئەو شەڕي  ی
ە پێشکەوتوو و شۆڕشگێ  ی ی

شەڕێیک سەرانسەرنی نێوان ڕێژیم و هێ 

 .بەرینێی و هەمەالیەنەتر دەکەنەوە

ی  بە تەنیا ڕێگای مانەوەی 
ڕێژییم ویالیەنی فەقییه لە نێو بردنی ڕێبەرانی بزووتنەوەی پێشکەوتوو و شۆڕشگێ 

   و بۆیە دەنی  ب
زووتنەوەش لە هەمبەر جینایەتە نی  هەژمارەکانی  ڕێژییم ئیسالیم دا بەرگرییەیک خۆی دەزانی

انە لە خۆی نیشان بدا ی
ژرە مەحکووم دەکا و بە پێویسیی . جوامێ  ی

بۆ ئەو مەبەستەش ڕێکخراوی ئێمە  ئەو تێ 

ەکان پێکەوە و بە هاوکارنی یەکێی لە هەمبەر کردەوە  ی 
ە پێشکەوتوو و شۆڕشگێ  ی ی

دەزانی  هەموو هێ 

ی  ت ، توند ڕابوەسیی
ا
هیوادارین  خەیم . جینایەتکارانەکانی کۆماری ئیسالیم  ، چ لە ناوخۆ و چ لە دەرەوە ی وڵ

 .شەهید بوونی ئەو هاوڕێیە ڕێگای هاوکاری قایم تر و ڕاحەتێی بکاتەوە 

وی گەرم
ا
 لەگەل سڵ

ی ان 
ی کرێکارانی ئێ  ی

 ( کارگرراە  )دەفتەری سیاسیی کۆمیتەی ناوەندنی ڕێکخراوی شۆڕشگێ 

 (٠١١١ی ئاگۆسیی ٨٨)٠٢٦١ی خەرمانانی ٠

**** 

 

ان ی
 پەیایم سازمانی چرییک فیدانی خەڵیک ئێ 

 هاوڕێیان و دژستان



ژری  جینایەتکارانەی کاک عەیل کاشف پوور  ی
ە کۆبووینەتەوە تا خەم وپەژارەی  خۆمان لە تێ  ی

هەموومان لێ 

ین و  ەوەرنی ئەو زیندوو ڕابگریندەربێی   کاک عەیل  لە بزووتنەوەی هەم بە هۆی ک  .بێی
ا

ەسایەنی و ڕژڵ

تەکەمان  و هەم بۆ ئەوەی دوژمیی ئازادی  و میللەت  لە ئامانجێیک شوویم خۆیدا سەرکەوتوو بووە
ا
یل  .  وڵ

ان دەکەون  تەنیا خەم و خەیاڵ نابن بە نسییی ئەوان ، ، بەڵکوو هەر  ی
هاوڕێیان ، ئەو زەبرانەی کە وە شۆڕشگێ 

 .دەبێتەوە ئەزموون و دەرسێک بۆ دواڕژژ زەبر و شکستێک لەوان

ژرە سیاسییەکانی کۆماری ئیسالیم نەبوو کە بەشێوەیەیک سیستماتیک لە  ی
ی قوربانیی تێ  کاک عەیل  یەکەمیی

ژریسیی درێژەی هەبووە ی
س،  . زیاتر لە ساڵێک دا بە کردەوەی تێ  ئەو جینایەتانە لە پێشدا لە ڤیەن، قێی

ەکانی سویس دا بە شێوەی جۆر کوردستان و  ی ی
اوجۆر ڕوویان داوە و بێشک ئەگەر بە جیدی و بە هێ 

ی ، تورکیەش مەیدانی  ی بە هەمووالیەنەوەکانەوە  لە دژی ئەو جینایەتانە ڕانەوەسیی
ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێ 

 ڕێژیم نانی  
ژری خەباتکارانی ئۆپۆزیسیۆن بە دوای ئامانجی گرینگدایە. ئاخەرین جینایەنی ی

. کۆماری ئیسالیم بە تێ 

سێیی     ڕێژیم ژر بیانێی ی
بۆ ئەوەی کە مەیدانی خەبانی ئۆپۆزیسیۆن بەرتەسک بکاتەوە، لە پێشان  دەیەوێ بە  تێ 

 . و وەحشەت لە نێو ئۆپۆزیسیۆن دا دروست بکا

ژرانە نیشان دەدەن کە کۆماری ئیسالیم لە زەعف و الوازنی خۆی لە هەمبەر داخوازیەکانی کۆمەڵگای  ی
ئەو تێ 

یم خ وشیاری خەڵک دا داماوە
ا
ەڵک و نیشان دەدات کە ناتوانی  هەمبەر ئەو فەالکەتانە کە تووشیان بووە وڵ

مێیک بۆیە ڕێژیم بە دوای دروست کردنی شەڕ  وئاژاوەدایە  بداتەوە و خەڵك سەری هەڵداوە 
ا
و ئەو ڕێژیمە وڵ

ژرە سیاسییەکانیش ناتوانن دادی ڕێژیم بدەن و لەو تەریک کەوتنەوە و  ی
پەلەقاژەیە ڕزگاری  ن   نیە بۆ خەڵك و تێ 

 .بکەن

ادەمان  ژرانە ناتوانن ئێی  ی
باوەڕمان بەوە هەیە کە دەگەڵ خەڵک و بۆ ئامانجەکانی پێشمان خەبات بکەین، ئەو تێ 

، بەڵکوو لە پێناو شۆڕیسژ دژی سەرمایەداری کە دەستمان پێکردووە توند و تۆڵ ترمان دەکاتەوە  ی  . تێک بشکێیی

ی کاک عەیل ک
ی  شۆڕشگێ 

ی یادی هاوڕن 
 اشف پوور بەخێ 

ژر، شکەنجە و ئیعدایم کۆماری ئیسالیم ی
 بڕووخی  ڕیژییم تێ 

 بەرقەرار نی  کۆماری دێمۆکراتییک گەل 

****  



 

ان ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ی گشتیی حێی ی
 ڕش. برای بەڕێز کاک جەلیل گادانی ، سکرتێ 

ژری الوی قارەمانی کوردستانی ئ ی
ان و ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی بەداخ و کەسەرەوە ئاگادار بووین لە تێ  ی

ێ 

نی تورکیە.حدکا
ا
بەم شێوەیە دوژمیی دژی بەشەری جارێیک دیکەش بە   .ڕش  کاک عەیل کاشف پوور لە وڵ

 و داماونی خۆی جینایەتێیک وەحشیانەی دیکەی ئەنجام دا کە هیچ کات لە بێی ناکرێ
 .دەستەوەستانی

لە نێو  دیکەی خاڵێیک ڕەیسژ  ، ان بە تەمەنی نگریش خۆیڕێژییم دژی بەشەرنی خامنەنی بە مەبەسیی درێژەد

انیش  ناتوانی    چاوانی بەڕێوەبەرانی خۆی دا  ی
ژر لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێ  ی

کە جگەلە سەرکوت  و تەنانەت تێ 

 .یارمەنی بە درێژەی تەمەنی خۆی بدات

ان و تەواوی موجاهیدین و ئەرتەیسژ  ی
 میللیی بەرگرنی ئێ 

 ئازادیبەخشژ خەڵک ، من لە الیەن ئەنجومەنی

ب وبنەماڵەی شەهیدی مەزن  و ڕێزدار دەکەم ی  حێی
 لە ئێوە، لە کادر و پێشمەرگەکانی

ا
 .سەرەخۆشیی خۆماڵ

 خوێیی شەهیدانمان لە کاتێیک نە 
ی

  و تێکەڵ بە ڕووباری نی  دەنیک
ا

بێگومان ئەو خوێنە پاکە بەردەوام دەوکڵ

ی و لە هە رالیەکەوە بەردەبێتە گیانی مەال جینایەتکارەکانی حاکم و بنج و  هیندە دوور دا دەبێتەوە ئاگرێیک بە تیی

 . بناوانیان دەکاتە خەڵووز

 لەگەڵ ئیمان بە سەرکەوتن

 مەسعوود ڕەجەوی

ان ی
 میللیی بەرگری و فەرماندەری گشتیی ئەرتەیسژ ئازادیبەخشژ خەڵیک ئێ 

 بەرپریس ئەنجومەنی

 (٨٨/٢/٠١١١)٠٢٦١ی خەرمانانی ٠

**** 

 

 هەوانی 
پەڕەی  ٢١٤، ژمارە  کەیهانی

ا
 ٤،  ڵ

 ٠١١١ی ئاگۆسیی ٨١بەرانبەربە  ٠٢٦١ی خەرمانانی ٩چوارشەممە 



نی غەیرە قانوونیی دێمۆکرات لە تورکیە
ی ژری ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی ی

 .تێ 

  
ا

ژر کراوە: تاقیم دێمۆکرانی کوردستان دەڵ ی
ی ئەو تاقمە لە . ئەندامێیک نارساوی ئەوان لە تورکیە تێ  ژ ی

وتەبێ 

بە لە : اریس گوتوویەنی پ ی  کۆمیتەی ناوەندنی ئەو حێی
لە  ٠٤/٢/٠١١١عەیل کاشف پوور یەکێک لە ئەندامانی

 .الیەن یس  کەیس چەکداری نەنارساوە وە بۆ جێگایەک براوە و ڕژی دواتر تەریم ئەو دژزراوەتەوە 

ی ناوبراو بە ئەوە لە کاتێکدایە کە کە دەوڵەنی تورکیە کردارە ئاشکراکانی بە دژی کورد پەرە پ ژ ی
ێداوە  و وتەبێ 

ان تاوانبار دەکا ی
ژرە دا دەکا و ئێ  ی

ان لەو تێ  ی
 !ڕوونی بایس دەست هەبوونی ئێ 

*******    

 :بەشی شیهەم

دراوەکانی زمانی توریک ی
 لە وەرگێ 

 عەیل کاشف پوور شەهید کرا: بڕگەیەیک نوێ لە جینایەنی سیایس دا

ی ی
ان دوکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو و   دوای شەهید کرانی سکرتێ  ی

نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 
ی گشتیی حێی

ان  لە الیەن  دوژمنانی گەیل   ی
تپارێزی کوردستانی ئێ 

ا
 لە ڤیەن و هەتا ئەمڕژ ، دژایەتیی بزووتنەوەی وڵ

هاوڕێیانی

  عەیل کاشفبە شەهید کرانی . دەدرێنکورد  بە ئاگاهانە و  بە شێوەی سیستماتیک جینایەنی سیایس ئەنجام 

ژر دەسیی پێکرد ی
ی تێ 

 .پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حدکا ، بڕگەیەیک نون 

ی ئاگۆسیی ڕابردوو لە تورکیە  و لە شاری قونیا شەهید کردنی ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حدکا عەیل  ٠١

درێ کە لەال  ی
یەن دوژمنانی گەیل  کاشف پوور لە نێو جینایەتە سیاسییەکان دا بە بڕگەیەیک هەرە گرینگ دەژمێ 

 ئەو جینایەتە کە لە الیەن چاپەمەنییە پێشکەوتوو . کوردەوە بە شێوەی سیستماتیک  ئەنجام دەدرێن
ا

هەواڵ

اوە، ئێمە بۆ خوێنەرانی کوردستان پۆست بە گوێرەی ئەو ئاگاداری و   اوە و نە بیسێی و دێمۆکراتەکانەوە  نەبیێی

ییک عەیل   ی  نێی
 . دەستمان کەوتوون لێکۆڵینەوەمان کردووەور کاشف پو بەڵگانەی کەلە کەسانی

 عەیل کاشف پوور یک  یە؟

 
ا

انجوغ لە بنەماڵەیەیک هەژار  دا هاتۆتە دونیا ٠١١٩عەیل کاشفپوور لە ساڵ پاشان . لە ئۆرمیە و لە گوندی پێی

 سەرەتانی لەو گوندە.  لەگەل بنەماڵەکەی لە گوندی هۆوەسن لە دەڤەری سۆما نیشتە خی  بوون
و  خوێندنی



 خوێندنی زانکۆی تاران  . ناوەندی و دوا ناوەندیش لە شاری ئۆرمیە تەواو کردووە
ا

کاتێک عەیل لە دوا ساڵ

 
ا

ان دژی ڕێژییم شاە  سەرکەوتبوو، عەلیش تێکەڵ بە کاروانی  ٠١٩١دەیخوێند، لە ساڵ ی 
و ڕاپەرییی گەالنی ئێ 

انی بزووتنەوەی کورد بوو ی 
دژ بە گەیل کورد ، عەیل لەگەل پەنا  دوای شەڕی یەکەیم خومەییی . خەباتگێ 

ی مانگەکانی دا  گەلەکەی وەستا و لە نێو ڕیزەکانی حدکا دا تێکۆشانی دەست پێکرد و بە ناچار زانکۆی  لە دواییی

 .بە خی  هێشت

برادژست عەیل لە کۆمیتەی ناوچەی حدکا دا کاری کرد  کانی  کۆنگرەی چوارەیم حدکا کەلە  -لە ناوچەی سۆما 

ێردرابوول ٠٩/٨/٠١٢١ ژ ب هەڵێی ی کاتێک . ە شاری مەهاباد پێکهاتبوو، وەک ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندنی حێی

لە ژێر " کەیس  ٩تاقیم : "دوای کۆنگرە  کێشە ناوخۆییەکانی حدکا دەستیان پێکرد و تاقمێک کە پی ی  دەگوترا 

انی بوون، عەیل بە توندی لە ناوچە دا بەرب  بلووریان و هاوبێی
ەرەکانیی ئەو تاقمەی کرد و سەرکردایەتیی غەنی

تر کرد ی ی
نی بە هێ 

ی  حێی
ێردرا لە شیمایل   ٩و  ١،٦لە کۆنگرەکانی . ڕێزەکانی ژ دا وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی هەڵێی

نی بەڕێوە دەبرد و دواتر بوو بە بەرپریس ناوەندی ئاگری و پاشان مەڵبەندی شیمال
ی  . کوردستان ئەریک حێی

ڕش .حدکا: لەگەل ئەو بەشە موخالیفە کەوت کە بە ناوی ٢ی کۆنگرەی عەیل لە جەریانی جیابوونەوەی دوا

پێکهات  ٠١٢٢دەنارسا و تێکۆشانی خۆی درێژە پێدا و لەوێش هەم دیسان لە کۆنفڕانش موخالیفان کەلە 

ێردرا ژ  .وەک ئەندایم کۆمیتەی ناوەندی هەڵێی

اتێک قوتانی ، یان خوێندکار بوو لە  ک. عەیل کاشف پوور لە ناوچەی شیمال خاوەن ڕێز و حورمەتێیک زژر بوو

لەگەل خەڵیک گوند بە گشیی  و لەگەل .گوندەکەی دا کانی پشووی خۆی بە کار و وەرزێڕی دەرباس دەکرد

 .الوان بەتایبەنی پەیوەندییەیک گەرم و گوڕی هەبوو و بەردەوام الوانی هان دەدا تا ئیدامە بە خوێندن بدەن

ان و فەرماندەرێیک لێهاتووی پێشمەرگە  ئەو پێشەنگێیک سیایس و نموونە  و  ی ی
ژ و موبەلیغێیک لێ  ی

هەر وەها وتاربێ 

 گەل و پێشمەرگەی خۆش. بوو
ا

 دوژمنانی ناخۆش و خەوی یل   ،لە بەڕێوەبردنی خەبانی چەکداری دا دڵ
ا

و دڵ

ی هەر ئەوەش بۆوە هۆی ئەوە کە شەهید بوونەکەی لە ناوچە دا خەم و پەژارەیەیک زژری بە دوا .دەزڕاندن

 عەیل عەیل کاشف پوور بەردەوامە. خۆیدا بێیی  
ا

ی و تازیە جارێ لە ماڵ ی ئەو.  شیی ژنی "داییک پێی بە " نیشان پێی

انی  گەنجی عەیل ، بە داخ و پەژارە فرمێسک هەڵدەوەرێیی  و هێشتا  ی ی
 غەمباری لە ئەژنۆکانی دەدا ، فاتمە خێ 

ا
دڵ

شف پوور کەلە دوای بەخی  ماون ، لە هەرچوار مناڵەکەی کا. هەر لەگەل شۆیک ڕووداوەکەی دەژی

ی و لە زژر شت نی  خەبەرن و بەس تەماشای دژخی بنەماڵە دەکەن  نیی
ا

 .ڕووداوەکە زژر حاڵ



   جینایەت چۆن ڕوویدا؟ 

 عەیل کاشف پوور بۆ ماوەیەیک درێژ بوو کە خۆیان بە کۆمیساریای بەرزی پەنابەرانی 
ا

هاوژین و هەرچوار مناڵ

نی  . اند بوو و لە شاری قونیای تورکیە جێگێی کرابووننەتەوەیەکگرتووەکان ناس
ا
عەیل کاشف پووریش لە ڕژژهەڵ

م . کوردستان بوو
ا
داوای پەنابەرێتیی بنەماڵەی کاشف پوور لە الیەن دەوڵەنی هۆلەندەوە قەبووڵ کرابوو، بەڵ

ابوون بەهاری ڕابردوو  یە کەئەوە. لەبەر ئەوەی عەیل خۆی لەوێ نەبوو کاروباری گواستنەوەیان بۆ هۆلەند ڕاگێی

بێگومان . دوای ماوەیەک داییک عەلیش دێتەوە سەردانی . تورکیە دێتە عەیل بۆ خی  بە خی  کردنی ئەو کاروبارانە 

لەبەر ئەوەی کاروبارەکان درێژە دەکێشن، عەلیش ناچار . دەزگا ئەمنیە فەرمییەکان هاتووچووەکان ئاگادارن 

مەدەنی  داوای پەنابەری بکا و دژسیەکە دە
ا
زژربەی کاتەکانی هەر لە ماڵ . کەوێتە کار و عەلیش چاوەڕوانی وڵ

 . زژر کەم دەردەکەوێتە دەرەوە و پەیوەندییەکانیشژ  زژر بە ئیحتیاتەوە دەگرێ. دەنی  

ی بەو  ن  و لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە هەوڵیان داوە عەیل لە بەین بەرن ، تا گەیشیی
ا
دوژمنانی گەلەکەمان بە ساڵ

 .هەموو ئەو ڕێکارانە بەتاڵ ببوون  ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠١اری زژریان گرتبۆوە بەر ، تا ئامانجەشیان ڕێک

کەس بە لیبایس پۆلیس و یەک ەکسیش بە   ٨ی شەو دا، ٠٨و لە  سەعات   ٠١١١ی ئاگۆسیی ٠١شەوی 

 عەیل کاشإ پوور   ٢لیبایس سێڤیل ، 
ا

ی . کەسیدێنە ماڵ ی ئێمە پۆلیسیی ی
وور عەیل کاشف پ. لەو دەپرسن  و دەڵی 

ی بۆ هیندێك کاری پێویست دەنی  لەگەل مان بێیتەوە بنکەی پۆلیس. خۆی دەناسێیی   ی
.  پاشان پۆلیس پی ی  دەڵی 

انی عەیل گومانی ال . عەلیش لیباسەکانی دەبەر دەکا و لەگەلیان دەڕواتە دەر ی ی
کاتێک پی ی دەخ    وناگەڕێتەوە، خێ 

  . بەران زەنگ دەدا زەنگ بۆ پۆلیسێک کە بەرپرسە لە دژسیەی پەنا. دروست دەنی  
ا

مەترسە و : پۆلیس دەڵ

بەیانی زوو تەریم عەیل  کاشف پوور . نیگەران مەبە ، ئەگەر پۆلیس بردبێیی دوای ماوەیەیک کورت دەگەڕێتەوە

اوی و گولەباران کراو لە سەر ڕێگای ئانکارا هەڵبەت بە گوێرەی . قونیا  دەدژزرێتەوە -بە دەست و ن   بەسێی

 .زیاد دەنی  " فاعل مجهول" یەتێیک دیکە لە جینایەتەکانی بەڵگەکانی پۆلیس جینا

اردنی جینایەتەکە لە  ژ ان ئەو ڕژژە . ی ئاگۆست  دایە٠١خاڵێیک گرینگ لەم ڕووداوە دا هەڵێی ی
لە کوردستانی ئێ 

بە  ی انە و ئەم ساڵ ئەو حێی ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی   حێی
 ٤١تایبەتە ، چوونیک ڕژژی دامەزرانی

ا
ی ساڵ میی

ژز دەکاتەمەنی پ ژرەکە؟. ێی ی
اردنی ئەو ڕژژە هەربە هەڵکەوت نی  بۆ ئەنجام دانی تێ  ژ  گەلۆ  بڵی ی هەڵێی

 گرینگ ئەوەیە کە
ا

ی خاڵ ئەو کەسانەی کە هاتوون ەب دوای عەیک دا بە لیبایس پۆلیس  هاتوون و : دووهەمیی

 . بە تورکیەیک کامڵ  قسەیان کردووە



 سێهەم کە گرینگە
ا

یک بنکەی سەرەکیی پۆلیش هاتووچووی قونیایەبە خی  هێشتیی  تەریم ع: خاڵ ی . ەیل لە نێی

مان؟ ، یان هیندێك شیی دیکە دێنێتەوە بێی  بڵی ی ئەوەش هەر بە هەڵکەوت نی 

درێ ی
. جەنازەی عەیل لە سەر داوای دادوەری شاری  قونیا ، لە الیەن شارەدارنی ئەو شارەوە بە خاک دەسپێ 

نی خۆی  لە گۆڕەکەی دا گۆری عەیل ئێستا بە غەرییی لە قونیایە کە 
ا
بە سەدان کیلۆمێێی دوور  لە وڵ

م لە چیاکانی کوردستانیش پێشمەرگە . دانقووڵەم و پەژارەیەیک دژست و هاوڕێیانی لە خ. خەوتووە
ا
بەڵ

قارەمانەکان ئەزموونی زژریان لە عەیل کاشف پوور و زژر عەلیی دیکە وەرگرتووە درێژە بە خەبات دەدەن و 

ی و دوژمن . نشەڕی ئازادی دەکە ئەوان سوێند بە خوێیی شەهیدان دەخۆن کە تۆڵەیان لە دوژمن بستێیی

تەکەیان دەپارێزن
ا
ی  و بە شەو و بە ڕژژ وڵ  .زەبوونێی بکەن، زەبری گورجک بڕیان یل  دەوەشێیی

ە دا شتێک هەیە ، ئەگەرخ  ئازاریشمان بدا ئەوەیە کە ی
دوژمن ە هەرالیەک و بە هەرشێوەیەک لێمان : لێ 

؟ ئێمە هەر بەوەندە . و شتێیک سەیر و عەجایەب نیە دەدات ی م گەلۆ  ئێمە چ دەکەین و خەرییک چیی
ا
بەڵ

ی کە ی : قەناعەت بێنیی ی و خۆمان فرێو بدەینو بڵێیی ئێمە : بۆ جەنازەکانمان بگرین و فرمێسک هەڵوەرێنیی

؟  هەر ئەوندە بەسە؟ ی  تەسلییم دوژمن نابیی

ی . س  بەنگنر

 وئێدس ٣٢٢١ی چرنی ٩٢کوردستان پڕێس 

پەڕەی 
ی
 ٣١ڵ

ی توریک ر
 بەدرخان ئەپۆز دەمێر : وەڕگێ 
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 ڕاگەیاندراوێک لە  ڕژژنامەی میللیەت

 ٠١١٠ی ئاگۆست ٠١

 یادەوەری

امان عەیل کاشف پوور  ژ ی
ی هێ 

انی "هاوڕن  ی
ژر کرا ٠١/٢/٠١١١لە " ئێ  ی

ئێمە وەک بنەماڵە، . دا لە شاری قونیا تێ 

ژرێک شەرمەز  ی
یکانی ئەو هەرجۆرە تێ  ی  ئێمە دا دەژیدژست و نێی

ا
ی عەیل لە دڵ ئێمە  داوا لە . ار دەکەین و دەڵێیی

ا بدرێن ێن و رسی ژرە بگێی ی
 . دام و دەزگا فەرمییەکان دەکەین کە بکەرانی ئەو تێ 

 بنەماڵە و هاوڕێیانی عەیل

 ( Rojan.H: کوردییەکەی)

**** 

 

 (٣٢٢٩ی ئاگۆسیی ٣١)ڕاگەیاندراوێک لە ڕۆژنامەی ئۆزگور گووندەم دا

ان لە ڕژژی  عەیل کاشف ی
نی دێمۆکرانی کوردستانی ئێ 

ی ی ئاگۆسیی ٠١پوور ئەندایم کۆمیتەی ناوەندنی حێی

ان شەهید کرا کە ماوەکەی کورت بوو بە دەستووری   ٠١١١ ی
اوەکانی ڕێژییم ئێ  بە دەسیی قاتڵە بەکرێگێی

اری تورکیە کە ئەو دەوڵەنی کۆم. کۆمیسیاریای بەرزی پەنابەرانی نەتەوەیەگرتووەکان لە شاری قونیا دەمایەوە

تە ئەنجام دراوە، دەنی  ئەو بکەرانە ئاشکرا بکا
ا
ژرە لە سەر خایک ئەو وڵ ی

 .تێ 

 !خەڵیک کوردستان عەیل لە بێر ناکەن

ی دایە بۆ گەیاندنی لووتکەی سەرکەوتن ی خەبانی عەیل لە دەستانێیک ئەمیی
ا
 . ئاڵ

 !ئێمە عەیل بە خۆشەویسیی یاد دەکەینەوە

 ەیلبنەماڵە و هاوڕێیانی ع

 (Rojan.H: کوردیەکەی)



ا ژ ی
 خوێنەرانی هێ 

 چوارەم و کۆتانی ژمارەیەک وێنەی شەهید
هاوڕێیانیەنی کە  هەمیشە لە یاد کاک عەیل کاشف پوور  و یبەیسژ

 وێنەکانم نیە و بەجی ی دێڵم بۆ بنەماڵەی شەهید  
ەکە ئەو کەسانە کە نوورساو  ، یان عەیل کاک سەلیقەی دانانی

و کردنەوە، یان لە چان  دەدەن وەک کتێب
ا
 . دەکەنە ن  دی ئێف بۆ بڵ

 

انی ئەم کتێبە دا ی 
 .هیوادارم ئەمانەتدارێیک جی ی متمانە بووبم لە وەرگێ 

ی کرمانجیی سەروو بۆ کرمانجیی خواروو ی
 .کاووس عەزیزی وەرگێ 

    دانمارک.  ٩١٣٢ی تەباغ ٣١

 یبازا خوە ببە خاتر جەم هەڤایل  شەهید تو بنڤە ن   خەم        ژ ڕ 

************ 



       

  


