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کۆماری ئيس�می ئێران به دوو قۆناخ ھێرشی بهرفراوانی سهربازی ، به بهکار ھێنانی ھێزێکی 

گهورەی لهشکهری و ھهروەھا ژمارەيهکی يهکجار زۆر چهکی قورس و تهکنۆلۆژی ھهوڵی پاکتاو 

پارتی ژيانی (ازاديخوازی گهلی رۆژھه2تی کوردستان به پێشهنگايهتی پارتيمان کردنی بزووتنهوەی ئ

ھهر دوو قۆناخی ھێرش و شهڕی داسهپاوی کۆماری ئيس�می به رووحی . ی دا)ئازادی کوردستان

و به پێشکێش کردنی " HRK"بهرخۆدانی ئاپۆچيانهی گهري�کانی ھێزەکانی رۆژھه2تی کوردستان 

ئا2 ھهڵگری ئهم سهرکهوتنه مێژووييهی گهلهکهمان . نگ و قارەمان تێکشکێنراچهندين شهھيدی پێشه

 . شهھيدانی قارەمانی حهماسهی بهشکۆی قهنديلن

 له قۆناخی دووھهمی ھێرشهکانی داگيرکهرانهی سوپای ٢٠١١ی ٩ی ٣رۆژی شهممه رێکهوتی 

وی شۆرشگێری ھهڤاڵ سمکۆ، پاسداران بۆ سهر قهنديل، ھهڤاڵی فهرماندە ھهڤاڵ مهجيد کاويان به نازنا

جێگری فهرماندەی گشتی ھێزەکانی رۆژھه2تی کوردستان له کاتی کۆردينه کردنی شهڕ له ھهرێمی 

کۆتامان له تهک ھهڤاڵ رۆژھات بۆتان به ھۆی تۆپبارانی خهست و بهرکهوتنی بهرێکهوتی گوله 

ڤاڵ سمکۆ، له دايک بووی فهرماندەی شهھيد ھه. ھاوەنێکی دوژمن، به پهلهی بهرزی شهھادەت گهيشت

 دوابهدوای پ�نگێڕی نێوە ١٩٩٩ ی شاری بانهی رۆژھه2تی کوردستان بوو و له ساڵی ١٩٨٢ساڵی 

دەوڵهتی له دژی رێبهر ئاپۆ بهشداری رێزەکانی شۆڕشی ئاپۆچێتی دەبێت و وەکوو کهسايهتێکی 

اری دوژمنانی گهلی کورد شۆڕشگێری نهتهوەيی له ھهرێمهکانی دەرسيم و دەريای رەش له دژی داگيرک

فهرماندەی شهھيد ھهڤاڵ سمکۆ بۆ سهرکهوتنی ئيرادەی ئازاديخوازی و . تێکۆشان بهرێوە دەبات

پاراستنی رەوای گهلی روژھه2تی کوردستان له رێزی ھێزەکانی رۆژھه2تی کوردستان جێی دەگرێت 

ی فهرمانداری گشتی ھێزەکانی و به ھۆی ئهزموون و لێھاتوويی و کهسايهتی بهرزييهوە له ئاستی جێگر

شهھيد سمکۆ له سهرتاسهری قۆناخی يهکهمی ھێرشی . رۆژھه2تی کوردستان ئهرکدار دەکرێت

داگيرکهرانهی سوپای پاسداران بۆ سهر باشووری کوردستان وەکوو فهرماندە و سازماندەری سهرکی 

 پي�نهکانی دوژمن بۆ بهرخۆدانی حهماسهی قهنديل له ھهرێمی جاسووسان له تێکشکاندنی ھێرش و

سهر گهلی کورد رۆڵی سهرەکی گێڕا و له قۆناخی ھێرشی دووھهم له کاتی پێکھێنانی ئهرکی 

   .فهرماندەيی له ھهرێمی قۆتامان به لوتکهی شهھادەت گهيشت



 بوو که به HRKفهرماندەی شهھيد ھهڤاڵ سمکۆ نموونهی بهرچاوی فهرماندەيهکی شۆڕشگهری 

ھهنگ و ئهخ�قی ئاپۆچێتی له ژيان و کهسايهتی خۆيدا، به پێشهنگايهتی کردن و نوێنهرايهتی کردنی فهر

فيداکاری له ھهموو بوارەکانی ژيان و شهڕ و تێکۆشاندا سيمبۆڵی کهسايهتی کوردی ئازاد و به ئيرادە 

شهھيد سمکۆ، له کهسايهتی خۆيدا نوێنهری کاريگهری فهلسهفهی ئاپۆچێتی و رووحی تهسليم . بوو

ئهو وەک شۆڕشگێڕێکی راستهقينهی گهلی . له کهسايهتی Qوانی رۆژھه2تی کوردستان دايهنهبوون 

. کورد رەمزی دڵنزمی و فيدايی بوون له رێگای گهيشتن به ژيانێکی ئازاد و به کهرامهت بوو

فهرماندەی شهھيد ھهڤاڵ سمکۆ له مهيدانی شهری بهرخۆدان دا سهرچاوەی ورە و ھێز بۆ ھهڤا2ن و 

. هرانی و نموونهی رق و کين له دژی کۆي�يهتی داسهپێنراو له Qيهن دوژمنانی گهلهوە بووھاوسهنگ

ھهڤاڵ سمکۆ رەمزی شێوازی راستهقينهی فهرماندەيی گهري� و ھهميشه له رێزی پێشهوە بوون و 

له راستيدا ھێزەکانی رۆژھه2تی کوردستان له قۆناخی بهرخۆدانی حهماسهی . پێشهنگايهتی دابوو

ديل دا به پێشکێش کردنی شهھيدانی فهرماندە سمکۆ و عهگيد، سهرکهوتنی شێوازی فهرماندەيی قهن

خاڵی ھهرە گرينگ لهم بهرخۆدانهدا . گهري�يهتی و ئاپۆچێتی له رۆژھه2تی کوردستاندا مسۆگهر کرد

انهوە نيشاندانی ورە و ئيرادە و بهرزکردنهوەی ھهرچی زۆرتری ئاستی بهرخۆدان له Qيهن ھێزەکانم

ئاستی بهرزی قارەمانيهتی ھهڤاQنمان و تێکشکاندنی ھێرشی . دوابهدوای شهھادەتی ھهڤاڵ سمکۆ بوو

داگيرکهرانهی دوژمن و سهرکهوتنی حهماسهی قهنديل تێگهيشتنی فهلسهفهی شهھادەت له Qيهن کاديران 

فهرماندەيی و رووحی سهرکهوتنی حهماسهی قهنديل به . ەوە نيشان دەداتPJAKو گهري�کانی

ھهر . بهرخۆدان و گيانفيدايی و شهھادەتی شهھيد سمکۆ و شهھيد رۆژھات و شهھيدانی تر مسۆگهر بوو

بۆيهش شهھيدی فهرماندە شهھيد سمکۆ رەمزی سهرکهوتنی حهماسه قهنديل و رووحی سهرکهوتنی 

   .تێکۆشانی گهلی کوردە

ەوندێ با2کانی نهتهوەيی گهلهکهمان قۆناخی  بۆ بهرژPJAKلهم قۆناخه ھهستيارەدا که پارتيمان

ئاگربهستی راگهياندووە، پێويسته ئهم خاڵه باش ببينرێت که ئهم ئاگر بهسته له ئهنجامی سهرکهوتنی 

بهرخۆدانی گهري� به فهرماندەيی شهھيدانێک وەک شهھيد سمکۆ بهديھاتووە و نيشاندەری ئاستی ھێز و 

 به پێشکێش HRK. ناخی چارەسهری ديمۆکراتيانهی کێشهی کوردەتوانای پارتی و گهري� و گهل بۆ قۆ

کردنی شهھيدانێک وەک شهھيد سمکۆ ئهوە دەسهلمێنێت که ھهميشه و له بهرزترين ئاست دا ئامادەی 

له کهسايهتی شهھيدی . بهکارھێنانی مافی پاراستنی رەوا و بهرگری له بهھا و دەسکهوتهکانی گهلهکهمانه

ا ئهوە دەڵێين که تهنيا ئهوانهی که خاوەنی ژيان و خۆراگری و شهڕێکی بهشکۆ فهرماندە شهھيد سمکۆد

ئێمه وەکوو ھێزەکانی . و شهرافتمهندانهن دەتوانن خاوەن ئاشتييهکی بهشکۆ و شهرافهتمهندانه بن

رۆژھه2تی کوردستان رێبازی ژيان و فهرماندەيی شهھيدی فهرماندە شهھيد سمکۆ وەکوو رێبازی 



ري�يهتی به بنهما وەردەگرين و به بهرز راگرتنی رووحی حهماسهی قهنديل و فهرماندەيی گه

بهرخۆدانی شهھيد سمکۆ و بهردەوام کردنی رێبازی ئهو، سوێندی بهردەوام بوونی تێکۆشانمان دووپات 

  . دەکهينهوە

شهھيدان دا سهرخۆشی خۆمان ئاراستهی رێبهر ئاپۆ و ھهموو گهري�کانی پارتيمان و بنهماڵهی له کۆتايي

و بهتايبهت بنهماڵهی شهھيدی فهرماندە ھهڤاڵ سمکۆ و سهرجهم گهلی کورد دەکهين و بانگی بهردەوام 

  . کردنی رێبازی ئهم فهرماندە شهھيدە له Qوانی کورد له ھهموو بهشهکانی کوردستان دەکهين

   بژی حهماسهی قهنديل
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 بۆ جاری دووھهم ھێزەکانی سوپای پاسدارانی کۆماری ٢٠١١-٩- ٥ ھهتا ٢٠١١-٩- ٢له رێکهوتی 

ئيس�می ئێران ھێرشيان کردە سهر گهري�کانی پارتيمان و له ئهنجام بهرخۆدانی ھاوبهشی گهري�کانی 

.  ھێزەکانی پاراستی گهل شهڕ و پێکدادانی قورس ھاته ئاراوەھێزەکانی رۆژھه2تی کوردستان و

 :ی رۆژەی دوايی به شێوازە خوارەوەيه٣دەرنجامی شهڕی 
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