
لبیر ناکین                                         ی شھید"غزەبد"ھاوبیر

ھۆ برزنجیی                                                                                                               

برلین١٩/٤/٢٠١٤

کات ".نالی"نزیک ب ھوار و زدی  حزرەتی ی دەشتی شارەزوور،"ئاالن و حاس" میدانی شڕ گوندی
ئا لم دەڤرەدا . ی١٩/٤/١٩٨١رۆژ و سایش .. کرێژارباران ب"ھبج"چند سای برلوەی 

بھزکی لناکاو ،ل بۆسدا دەبتعراقپارتی کۆمنیستیدوو مفرەزەیکی،سرلبیانییکی زوو
.گرم دەبگمارۆ دەدرن و شڕ و تق ل ھموو الیکوە،گورەی جاش و جیش

،ربووبن بپوش ئاگر ل روەک بھڕەکمارۆدان و شی گوازووییھ وبۆوەبب .کی مفرەزەی
و مفرەزەیکی حیزبی سۆسیالیستی ،)موالزم شوان(پاسۆک بسرپرشتی /پارتی سۆسیالیستی کورد

ک پکوە لو ناوەدا ل گشتدا بوون، ،)کاک حمی حاجی محمود(ب سرپرشتی ،)حسک(کوردستان 
ەگینن جی مبست و ئاگری رک و خۆیان د،ی ئم ھزە گمارۆدراوەدەمودەست بۆ بھاناوەچوون

ر و خۆفرۆشتۆشکری داگیرکر لسننباندا دەبار.

 ،ساتو چرکد(ھاوبیر ئحمشاد ئمۆریاسیئینزیباتد(، ھاریب)م)١٨ی تنی بووسا . شتاھ
دامودەزگاکانی دەمک نبوو ل ترسی کب و چنگی خوناوی .موچاوی ختی ندابووبتواوی  مووی دە

شاری سلمانی جھبوو و رووەو شاخ و پشمرگایتی برەو نو ریزەکانی رکخستنی رژمی داگیرکر،
تۆپ و شریخی دەسترژی گرمی تانک و .ی کاروان سختکی گرتبووە بر، ملی ڕکاروانی خبات

 ڕ، لشا٨شژەی ککی درەنگ دروە تا دوانیوەڕۆییانییم. برە کاروانکوژ لندجارێ کۆپتدا چمیان
.و ئاسمانی دەڤرەکیان تاریک کردو فرۆک مرگچنکانی بعس بھانای ھزە بزیوەکیانوە ھاتن

سرگرمی دەستوپنج گرمکردن بوو لگڵ تفنگکیدا و ئاواتی گورەی بوو ھشتاھاوبیر دشاد،
ھمتی دەبرد  وورەی برز و گیانی تازە پشمرگیکوە،ب. ئاڕاستی دی دوژمنانی گلکی بکات

دەیویست رەوایی ب بیر و رباز و مافی . و قارەمانتی دەنواند و گرەکی بوو بیسلمن دلر و خۆڕاگرە
خشی ببوەکتمانکات .رەوای نیداھک ھاوبیرەکانی دیکتا لکپ وەی ،کر ئسسووربوون ل،

و پاسۆک بم دا،ناب بت لمپر لبردەم شڕی دژی داگیرکر و بگان و دوژمندابیروباوەڕی جو
.فلسف و گیانوە ھاتۆت میدانی خباتوە

:دا ، دەفرمووێ..."قومی کورد"بکسی نمر ل شیعری 

پی من مردوو،شھیدە وا ل فیردەوسی برین.....ئو کسی گیانی ل رگی نیشتمانا بخت ئکا



ن باکی نییتعی یمردن ق ردە ،لالوی کورد م.......راست،شینانندی پین"پربر بۆ سرخی نب"

ئو لنو ئاگری شڕکی کوا باش دەیزانی لم چرکساتدا،ئم الوە خون جۆشخواردووە،
،ردایرامبینابڕشار، ب کانی لنموھاوت وەقوتابخانکوڕانی نچوون بۆ زانکۆ و گوزەرانی ژیان،

.لبردەم مرگدا گیانبازی دەکات،ل ئم برسی و تینوو،خوداپداویش ھشتا وەنوزی خویان
ویستپرەکانیان لیش و ئامڕی جاش و جرشکی بزەوسگژ فرۆک ئاسمانیشدا، ب داات و ل

وەبچوت وابوو، ھاوبیر.تکشادرد،کی دیکیرگشمر پھ رەنگاری،زیاتر لکایبنی فرۆک
ل ل خۆی بۆ شڕی دەستوئخ ئامادەکرد بوو، غزەب،دھاوبیرل کاتکدا ئم.رووبروو بۆوە

. فرۆککانی دەوتی داگیرکری عراقیشھادەتی کوردەواریدا،بختی کچی ئو زیانی پاسۆک و 
نموو ئاسمانی شارەزوو دەکرگبارانھئاگر و م ک پورە و .یکی گوتنرکدوای تۆماری س

دەیپک د گزەب ،گوللیکی شستیریی فرۆکلناکاو، نخشاندنی مژوویکی تژی لسروەریی،
.وەی کوردستانسربرزان دەچت ریزی کاروانی شھیدان،ئو ھاوبیرە دسۆزەو

لتک ،بدیل)لیوا خالد اظھر العبود(ناوی دەرکردووە،"ئاالن و حاس"،ک بداستانی لم شڕەدا
ب سدان ل جیش و جاش وفرۆکوانکیش بریندار دەکرێو،چندین سربازو پلداری دیکدا دەگیرن 

 دوژمنو کوژراوبریندار ل شومار بکی بون و  زیاندا دەککیدانم گاکانی دەگاتلو تا ناو مۆ
. وەشارۆچکی عربت راویان دەنن

 شاد، لندی ،٣/١١/١٩٦٣ھاوبیر دکڕەکی مگ ل مانیلباوەش،شاری سل ژاری لکی ھیمای بن
دا ١/٧/١٩٧٩ل .خوندنی تا سی ناوەندی ھر لوێ تواو دەکات.چاو ب دنیا ھدەھن،کوردپروەر

پاسۆکرەفی پشمرگایتی شدا، ١٦/٣/١٩٨٠ل پیوەندی ب رکخستنکانی پاسۆکوە دەکات و 
ندەست دب .

و ) مال(ناسراو ب ) کریم سابوونکرانی(ھاوبیر،لتک،، لتک شان جیاجیاکانی پاسۆکدالناوشار
پاش ئوەی .چاالکییکانی درژە پدەدات.دا) ارفبووری سابونکرانی و کامیلی شخ عحمقم(

ی )مالزم موحسن(نخشی کوشتنی ،یلی شخ عارفدا، ل کشانیملتک ھاوبیران حم قمبور و کا
 دو دواتر ل موس ل سدارە دەدرن و،و دوو ھاوبیرە دەستگیر دەکرنئ.تاوانباردا ئاشکرا دەبن

.واز ل قوتابخان دن و برەو بارەگاکانی پاسۆک شار جد،ب ناچاری،غزەب

جی ئاماژەی،ھاوبیر دشاد، لنو شار گلک ھاوکاریی رکخستنکانی کۆم و الیکانی دیکیشی 
. نی خۆیوە کردووەل ھستی پاکی کوردا



ناوبانگ )د غزەب(لبر لھاتوویی و جزرەبیی ھر زوو لنو ھاوبیراندا ب ،شھید دشاد
خۆشویستی نو ھاوبیرەکانی بوو،ھاوبیرکی رۆحسووکی گوایی  کردە و لسرخۆ بوو،. دەردەکات

.دسۆزی جبجکردنی ئرککانی سرشانی بوو

ئم پۆل شھیدەی پاسۆک،جگ لوەی دەچت خانی قرزدانوەیکی مۆڕای و وەبیرھنانوەی 
دەزگای راگیاندنی وەک رادیۆ و تیڤی نیی، گلک ،پاسۆک،بس،ھمان کات چونک ئوسا و ئستاش

بسرکردنوەی ئو رۆژگاران .و ھنکس ل قارەمانتی و دسۆزی ھاوبیرانی پاسۆک ب ئاگا دەبوون
کوردستانکی (ک ئای کوردستان بدەست بوون و برەو ،اوھنانی ئم بچک شرانی کوردایتیو ن

اگرتوو ڕبۆت فرمانکی ھمیش برزسنگری خبات و تکۆشانیان ھبژارد بوو،، )ئازاد و سربخۆ
...لسر شانمان

گیانی پاکی ھاوبیر د و لس ل زەب، کغ ن١٨یدا،بی خۆیسارمایی، کردە )ژیان(رخترین س
.قوربانی ری ئازادیی و سربخۆیی نیشتمانکی


