) دﯾﺎری ﺧﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﻮوﻣەﯾﯽ – وێڕای ﺳﭙﺎﺳﯽ ﻓﺮەﻣﺎن (

ھەڵەدن

ﺷﺎﺧﯽ ﺋﺎﺳﻨﮕەران

ﻣﺎﻟﻮوﻣە

ﺷﺎﻧﯚی ﺳﮫرﺑﮫﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﺎت  ۳۷ :ﺳﺎڵ ﻟەﻣەوﺑەر  ،ﺳەردەﻣﯽ ﺷﺆڕﺷﯽ ﻧﻮێ .
ﺷﻮێﻦ  :ﺑﻨﺎری ﺷﺎﺧﯽ ﺋﺎﺳﻨﮕەران  ،ﻣﺎﻟﻮوﻣە  ،دۆڵﯽ ﺟﺎﻓﺎﯾەﺗﯽ  ،ﻣەﮐﯚی ﺷﯚڕش و ﭘێﺸﻤەرﮔە .
ﺷﺎﻧﯚﮐﺎران  :ﻣﻨﺪا�ﻧﯽ ھەڵەدن  ،ﻧەوەی ﺷﺆڕﺷﯽ ﻧﻮێ .
دەرھێﻨەر  :ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی ﺷﯚڕش  ،ﻣەدﺣﯽ ﻣەﻧﺪەﻻوی ،
ﺑﯿﻨەران  :ﺧﺰﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﻮوﻣەﯾﯽ ﺑە ﮔەورە و ﺑﭽﻮوﮐەوە  ،ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﺋەم دﯾﻮ و ﺋەو دﯾﻮ .
ﭘەﯾﺎم  :ﻧﺎ ﺑﯚ ﻋێڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕڕاق .

ﻧەوەی ﺷﺆڕش و ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﭼﯿﺎ ﺑەرەو ڕاﭘەڕێﻦ ؛ ﻧەوەی ڕاﭘەڕێﻦ ﺑەرەو ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ؛
ﻧەوەی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﺑەرەو ﻟﻮوﺗﮑەی ژﯾﺎن

ﮐﻮردﺳﺘﺎن  ،ﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ ﺋﺎھﯚراﯾﯽ ﮐﻮرداﻧﯽ ﺋﺎری ھەر ﺟە ﮐﯚﻧﯽ ﮐﯚﻧەوە وارﮔە و ﻣەﮐﯚی ﺋﺎزادی و ﺳەرﺑەﺳﺘﯽ
ﺑﻮوە و ﻓﺮﯾﺸﺘەی ﺋﺎزادی ﻗەت ﻟێﯽ ﻧەﺗﯚراوە و ﺑﺎری ﻧەﮐﺮدووە  .ﭼﯿﺎ و ﮐﻮێﺴﺘﺎن و ﺑەﻧﺪەن  ،ﺷﻮێﻨﯽ ڕەﺷﻤﺎڵﯽ
ﺣەواﻧەوە و ﺑﺎر و ﮐﺎروان ﻟێ ﺧﺴﺘﻦ  .ﻓﺮﯾﺸﺘە ﺋﺎزادی ﻟە ﮔەڕان و ﮔەڕﯾﺎن ﺑە ﻧﺎو ﺷﯿﻮ و دۆڵﯽ ﺗﻮوﻧﺎوﺗﻮوﻧﯽ ﻧﺎو
ﭼﯿﺎی ﺳەرﮐەش و ﻟﻮوﺗﮑەی ﺳەر ﻟە ﺋﺎﺳﻤﺎن ﺳﻮو  ،ھﯚﮔﺮ و ﮔﺮاواﻧﯽ ﺋﺎزادی و ﺳەرﺑەرزی  ،ھەﮔﺒە ﻟە ﺷﺎن
و ﮐﯚڵ  ،ﻋەوداڵ  ،ﺑە ﺷﻮێﻦ ﻓﺮﯾﺸﺘەوە  .ﺟﺎرەک ﻟەم دۆڵ و ﺟﺎرەک دن ﻟەو ﺷﯿﻮ  ،ﺟﺎرەک ﻟە داوێﻨﯽ ﺋەم ﭼﯿﺎ
و ﺟﺎرەێﮑﯽ ﺗﺮ دە ﺋﺎﻣﺒێﺰی ﺷﺎﺧێﮏ ﺗﺮەک  ،ﻧﯚرە ﺑە ﻧﯚرە ﺑە ﺳەرﯾﺎن ﺋەﮐﺎﺗەوە .

ھەوارﮔەی ﺧﺰﻣﺎﻧﯽ ھﯚزی ﺟﺎف  ،دۆڵﯽ ﺟﺎﻓﺎﯾەﺗﯽ دﯾﺴﺎ ﺳەرەﯾﺎن ھﺎﺗەوە و ﺷﺆڕش و ﭘێﺸﻤەرﮔەی ﻟە ﺑﺎوش
ﮔﺮت  .ژﯾﻠﻮان و داﺑﺎن و ﺑەراﻧﺎن و دووﺑﺮا  ،ﭘﯿﺮەﻣەﮔﺮووﻧﯽ ﺑەرزە ﺑﺎ�ی ﭘﺎﺳەواﻧﯽ دەﺷﺖ و دەر  ،ﭘﺎﺳەواﻧﯿﺎن ،
ﺑﻮوە ﻻﻧەی ھەڵﯚ و ﺷێﺮ و ﭘڵﻨﮓ و ﺑەوری ﭘێﺸﻤەرﮔە  .ﭘێﺸﻤەرﮔەی ڕۆژھە�ت و ڕۆژﺋﺎوا ﺑﺎر و ﺑﺎرﮔﺎﯾﺎن ﻟێ
ﺧﺴﺖ  .وارﮔە ﺑﻮوە ﺑﺎزﮔەی ﭘێﺸﻤەرﮔە ﺑەرەو ﺷەڕی ڕزﮔﺎری و ﮔەڕاﻧەوە و وﭼﺎﻧﯽ ﺣەواﻧەوە ﺋەڕاﯾﺎن  .ﺧﻮاﻧﯽ
ﺳﺎوەری ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎڵﺪار و ﻣﯿﻮاﻧﺪاری ﺟﺎف  ،ﭘێﺨﯚری ﺟەﻧﮕﺎوەری ﻣﺎﻧﺪوو  .ﻧﺮﮐەی ﺷێﺮﮐﯚ و ﺟەﻣﺎڵ  ،ﻗﺮووﺳﮑە
و ﻧﻮوزەی ﮐەﻣﺘﯿﺎری ﺷەڕی ﺑﺮاﮐﻮژی ﻟە ﻧێﻮاﻧﯿﺎن  ،ھێﺸﺘﺎ دەﻧﮕﯽ ﺋەداﯾەوە  .وارﮔە ﺳﻮوﮐە دەﺳە�ﺗێﮑﯽ ﮐﻮردی
ﺑﻮو  ،ﯾﺎﺳﺎ و ڕێﺴﺎ  ،ﺋﯽ دە ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،ﺧەﻟﮏ ﺋﺎﺳﻮودە و دڵﻨﯿﺎ  ،ﻗەڵﻐﺎﻧﯽ ﭼﯿﺎ و ﭘێﺸﻤەرﮔە  ،ﭘﺎرێﺰەر  .ﮐﻮرد
 ،ﻋﺎرەب  ،ﻋەﺟەم  ،ﺑە ﭼەپ و ڕاﺳﺘەوە  ،دە ﺑﻦ ﺳێﺒەری ﯾەﮐﯿەﺗﯿەﮐەی ﻣﺎﻣە  ،ﺟەﻻل ﺗﺎڵەﺑﺎﻧﯽ  ،ﺳەرﻗﺎڵﯽ
ﺑەزم و ڕەزﻣﯽ ﺷﺆڕش  ،وارﮔە ﺑﻮوە ﭘێﺘەﺧﺘﯽ ﺷﯚڕش و ﺋﺎزادی و ڕزﮔﺎرﯾﺨﻮازی ﻟﯚﯾﺎن  .ﭘﻮورەی ھەﻧﮕﯽ
ﺋﺎزادﯾﺨﻮازان ﻟە دەوری ﺷﺎی ھەﻧﮕﺎن ﻟە ھﺎت و ﭼﻮوی ﺷێﺮە و ﺷێﻠەی ﺷﯚڕش ﭼﻨﯿﻨەوە ﺑﻮون .
ﺷێﻌﺮ و ھﻮﻧەر ﻟە ﮔەڕان و ﺑە ﺳەرﮐﺮدﻧەوە دا ﺑﻮون دە ھەواری ﭼﺎﻓﺎن  .ڕۆژەک ﺑە ﭘەﻟە ﻣﺰﮔێﻨﯽ ھﺎﺗﻨﯽ ﺷێﻌﺮی
ﺋﺎزادی و ﺑەرﮔﺮی درا  ،ﻣﺎﻟﻮوﻣە ﺳەرەی ھﺎﺗﺒﻮو و ھﯚزاﻧﭭﺎﻧە ﺳەرﺷێﺘەﮐەی ﺋﺎزادی ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ،
ﺑێﮑەﺳﯽ ﺧەرﻣﺎﻧەی ﺑەرز و ﺳﻮوری ﭘەﯾﭫ و وﺷەی ﮐﻮردی ﻣﯿﻮاﻧە  .ڕاﮐەن ﺑەرەو ﺑﻨﺎری ﺋﺎﺳﻨﮕەران  .ﮔﻮێ
ﺑﮕﺮن  ،ﻧﺎ ﻧﺎ  ،ﺗەﻧﯿﺎ ﮔﻮێ ﮔﺮﺗﻦ ﻧﺎ  ،ﺳەﯾﺮ ﮐەن  ،ﺑێﮑەس ﺑە دەﺳﺖ و ﭘەﻧﺠە  ،ﭘەﯾﮑەری وﺷە داﺋەﺗﺎﺷێ  ،ﺑە
ھێﻤﺎی دەﺳﺖ و ﭘەﻧﺠە  ،ﺟﺎرێﮏ دار و ﺟﺎرەک دن درەﺧﺖ و ﮔە� و ﮐﺰەی ﺑﺎ  ،ﻗەﺗﺎرەی ﭘێﺸﻤەرﮔە و ﭼەک ،
ﺋﺎﮔﺮ و داﺑﺎن  ،ﺟﻮاﻧﯽ و ھﯿﻮا ﺋەﮐﺎﺗە ﺗﺎن و ﭘﯚی ﺑﺎﻧﮕﯽ ﺋﺎزادی  .ﻣﻨﺎ�ن ھەر زوو و ﺑەر ﻟە ﮔەورە و ﺑەﺳﺎ� ﭼﻮوەﮐﺎن
ﺗێ ﮔەﯾﺸﺘﻦ ﮐە ﺑێﮑەس ﺑە دەﺳﺖ ﺋەدوێ و ﺧێﺮا ﮐەوﺗﻨە ﻻﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧەوەی و ﻗەﺷﻤەی ﻣﻨﺎ�ﻧەﯾﺎن .
ڕۆژێﮑﯽ دﯾﮑە ھەوال ھﺎت و ﮔﻮﺗﯿﺎن  ،ﺋەرێ ﺑەﺧﻮا  ،ﻣﻨﺎ�ﻧﯽ ھەڵەدﻧﯽ ﻣﯿﻮاﻧﻦ و ﺷﺎﻧﯚی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﯾﺎن
ﭘێ ﯾە  .ﮔﻮﺗﻤﺎن ﺳەﯾﺮە ھەﭬﺎڵﻨﯚ  ،ﻣﺎ داﯾﮑﯽ ﻧﯿﺸﺘﻤﺎن ﻟە ﭘێﺘەﺧﺘﯽ ﮐﯚﻣﺎرەوە ھﺎﺗﻮوە  .ڕاﮐە ڕاﮐە و ﭼﻮون ﺑەرەو
ﺑﻨﺎری ﺋﺎﺳﻨﮕەران  ،ﺷﺎﻧﯚ ﮐﺮاوە ﻟە ﻧﺎو دڵﯽ ﺳﺮوﺷﺖ و ڕازاوە و ﺳﺎزﮐﺮاو ﺑە ﺗﯿﺸﮑﯽ زەردەی ﺧﯚر  ،ﮐﺰەی ﺑﺎی
ﺷەﻣﺎڵ  ،ﮐەروێﺸﮑەی ﮐﮋ و ﮔﯿﺎی ﺋەژﻧﯚﯾەک ﺑەرز  ،ﺳەﻣﺎ و ﻻرەی ﮔە�ی دار  ،دەﻧﮓ ،دەﻧﮕﯽ ﺟﺮﯾﻮەی ﻣەل
و ﮐﺎڕەی ﺑەرخ و ﺣﯿﻠﮑەی ﺋەﺳﭗ  ،دوو ﭼﺎوی ﺗﯿﮋ و دوو ﺑﺎڵﯽ ﭘﺎﻧﯽ ھەڵﯚی ﺋﺎﺳﻨﮕەران  ،ﻗﺎﺳﭙەی ﮐەوی ﺑﻨﺎر
 ،ﺟﻞ و ﺑەرگ  ،ﺟﻞ و ﺑەرﮔﯽ ﭼﯽ  ،ﺷﺎﻧﯚی وا ﭘێﻮﯾﺴﺖ ﺑە ﺟﻞ و ﺑەرگ ﻧﺎﮐﺎ  ،ﺟﻞ و ﺑەرﮔﯽ ﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎ�ن ﻟە
ھەﻣﻮو ﺟﻞ وﺑەرﮔﯽ دەﺳﮑﺮدی دﯾﮑە ﺟﻮان ﺗﺮە و ﻟێﺸﯿﺎن ﺟﻮاﻧە  .ﺋەم ﻣﻨﺎ�ﻧە و ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎ ﻣەﻧﺪەﻻوﯾەﮐەﯾﺎن
ﺧەوﻧﯽ ﺑﺮێﺸﺘﯿﺎن ھێﻨﺎﺑﻮوە دی  ،ﺑە ﺑێ ﺋەوەی ﺑﺰان ﺑﺮﺗﻮﻟێﺖ ﺑﺮێﺸﺖ ﮐێ ﯾە  .ﭘەردە و ﺑەزم ﻟە ﺋﺎرادا ﻧەﺑﻮو .
ﯾﺎرﯾﮑەر  ،ﻟە ﻧﺎوﻣﺎﻧﺪا ھەڵ ﺗﺮوﺷﮑﺎﺑﻮون و ﭼﺎوی زﯾﺖ و ﮔﻮێﯽ ﺳﺮﮐﯿﺎن ﻟە ﻧﯚرە و ﺳەرەﯾﺎن ﺑﻮو  .ﺋەھﺎ ﺋەوە
ژﯾﻠﻮان راﺑﻮو و ﭼﻮوە ﺷﻮێﻨﯽ ﺷﺎﻧﯚﮐە  ،دواﺗﺮ ﺳەردار ﻗﯿﻨﺠە ھەڵﺴﺎ و دەوری ﺧﯚی ﺑﯿﻨﯽ  ،ﺑڕﮔە ﺑە ﺑڕﮔە ،
ﻣﮋاری ﺷﺎﻧﯚﮐە  ،ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮون ﺑﻮو  ،ﻟە ﺑەﺷێﮑﯽ دا ﭘﺮﺳﯿﺎری ﻋێﺮاق و ﻋێﺮاﻗﯽ ﺑﻮون ﮐﺮا  ،وە�م
ژی  :ﻋێڕڕڕڕڕڕاق  ،ﻋێڕڕڕڕاﻗﯽ ﭼﯽ  ،ﮐﺎم ﻋێڕڕڕڕآق  ،ﻣﻨﺎڵﯽ ﭼﺎوﮔەش و ڕؤڵەی ﺟﺎﻓﺎﻧﯽ ﮐﻮرد  ،ﻣﺎﻣﯚﺳﺘﺎی
ﻣەﻧﺪەﻟﯽ و دؤڵ و ھەوارﮔەی ﺟﺎﻓﺎن  ،ﻣەﮐﯚ و ﭘﺎﯾﺘەﺧﺘﯽ ﺷﺆڕش و ﭘێﺸﻤەرﮔە ﻟە ﮐﻮێ و ﻋێڕڕڕاق ﻟە ﮐﻮێ .
ﺋەو ڕۆژە  ۳۷ ،ﺳﺎڵ ﭘێﺶ ﺋێﺴﺘﺎ ﻣﻨﺎ�ﻧﯽ ھەڵەدەن ﻟە ﻣﺎﻟﻮوﻣە ﺟەﺧﺘﯿﺎن ﻟە ﺳەرﺑەﺧﯚﺑﻮوﻧﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﺮدەوە و واﺗﺎن ﺋێﻤە ﺳەورﺑەﺧﯚﯾﻦ و دێ ھەر ﺳەرﺑەﺧﻮە ژی ﺑﻤێﻨﯿﻦ  .ﺋەﻣﺎﻧە ﻧەوەی ﺷﺆڕش و ﻣﻨﺎ�ﻧﯽ
ﭘەروەردەﮐﺮاو و ﻓﺮﭼﮏ دراو و ﭼﺎرژاو ﺑە ﮔﯿﺎﻧﯽ ﺑەرزەﻓﺮﯾﯽ ﺋﺎزادی و ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ ﮐﻮرد و ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻮون ﮐە
ﺑﻮوﯾەری ﻣەزﻧﯽ ڕاﭘەڕێﻦ ﯾﺎن ﺧﻮڵﻘﺎﻧﺪ  .ﻣﻨﺎل و ﮐﻮڕ و ﮐﯿﮋی ﻧەوەی ڕاﭘەڕﯾﻦ ﺋﯿﺮۆ ﺑەرەو ﻟﻮوﺗﮑەی ﺳەرﺑەﺧﯚﯾﯽ
ﻣﻠﯽ ڕێﮕﺎﯾﺎن ﮔﺮﺗﻮوە و ﺑڕێﺎر و ﭘەﯾﺎم و دەﻧﮕﯽ ﺋەرێ ﯾﺎن ﻟە ﻣێﮋە دراوە و ﺋەو ڕۆژەی ﮐە ڕاﭘەڕﯾﻦ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟە
ﭘﯿﺴﯽ و ﭘﯚﺧڵﯽ ﻧﺎﻣﺮۆﭬﺎﻧەی ﺑەﻋﺴﯽ ﭘﺎک ﮐﺮدەوە  ،ﺑڕﯾﺎری ﺋەرێ درا .
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