
تی      ی ھاوبیرانی کوردایههیاندنی کۆمهراگه
مین سایادی کاژیکنجاو پنجهت پهبارهسه

له)کاژیک(کتیی کوردو یهوهی ئازادی و ژیانههر، کۆمهوبهمهنجاو پنج ساڵ لهپه
و رۆژگارهتاریکیی ئه، لهئایدۆلۆجیی نووهفی ولسهدیدو بیری فهرمانخهبهدا 14/4/1959

دار وشهکی درهیهسترهک ئهماندا، وهکهداگیرکراوهدیل و نیشتمانهوهتهی نهموارهناھه
وهتهنهم جهرسهخشیهکی نوی بهیهوهی بیرو بزووتنهمژدهو وهئاسمانی کوردستانهوتهکه

ریرتاسهسهخۆییربهکسانیی کوردو سهو یهکتیو یهوهو ژیانهمان بۆ ئازادیکهمدیدهسته
ئاستکی نزم و یی لهوهتهدا، ھوشیاریی نهو رۆژگارهلهکهوه،و ھۆیهم بهبه. کوردستان

ست و ھۆشی تاک و ر ھهسهجۆرک زابوو بهبهشییوهتهی بیرو بزاوتی نانهزمهدوه
پویست رکخستنکیک، کاژیک وهندێ ھۆکاریدیو ھاوکات ھهکی کوردستاندانی خهکۆمه

تر شرگیرانه،مهردهو سهکانی ئهکوردییههسیاسییتی رکخراوهتایبهکرد، بهینهشهگه
و رکخراوهبۆ ئهبوونداواتی ناڕهتۆمهیوهتی و ھۆنینهدژایهلهرانی کوردستان،داگیرکهله

ک،  یهوهبزووتنهرکخستنک و لهکاژیک، جگهچونکهشداوهڵ ئهگهله. نویه
داو جی و تاریکستانییهدی ھدی، دڕی بهتیشبوو، ھنی کوردایهسهکی بیری رهیهقوتابخانه

زاران تاکی کوردا ی خۆی و بیری ھهھاوشوهیهندک رکخراوھهیرنامهو بهناخۆی له
کرد، ئستا، تی کاژیکیان ئهدژایهوسائهش کهوانهکی زۆر لهیهژمارهجۆرک کهبهوهکرده

، مایانهو بنهکک لهیهکهوهکانی کاژیکهما ستراجییهبنهپشبکدان بۆ شانازیکردن بهله
بری له. رانی کوردستانداڵ داگیرکهگهژیان لهوهتی و پکهی برایههبیرۆکلهیهوهوتنهدوورکه

و دا ئهم رۆژانهک له، وهخۆربهتی کوردیی سهوهانی دهی جاڕدری رگهبهگرتنهش،وهئه
ر ک ھهیشی بۆبنرت نهینگاوی کردهھیواین ھهو بهر زارانسهوتۆتهکهنگۆیهده

ی ئستا کاتی وهبیانووی ئهبهو ئامانجهلهوهزبوونهیا پاشگه!بژاردنھهبۆ کبیهپاگانته
کوردی، تیوهیاندنی دهکاتکدا راگهله! مانگهن بریار ھاوڕانین لهتانی خاوهوهیا ده! نیه
ن بریاریش، خاوه.کاتکیتر گونجاوتربش کات لهئهندهرچهتی ھهموو کات کاتیهھه



ئاستی خواست و ویستی تی و ھیچ ھزک ناتوان رگرب لهی کورد خۆیهوهتهنه
.کدایهوهتهنه

مین سایادی نجاو پنجهپه، لهتیی ھاوبیرانی کوردایهئمه14/4/2014مۆ ئه
کهونیننهژیک دائهکانی کامرهنهھیدهوازش بۆ شهری رزو نهزراندنی کاژیکدا، سهدامه

کانی ریزهلهرگهپشمهھۆی بوونیان بهیا به،کانی کاژیکداریزهلهھۆی چاالکییانبه
ھیدانشهک لهر یهھه،نبھیدبووشهداریدانکیتر مهھهلهوهڕهو بیروباوهبه، یاشۆڕشدا

یوان، قهھید لهئیحسان سدیق، بستونی شهجار،لی نهر عهنوهئهجید سوتان،ر مهنوهئه(
اللی حاجی جهلی کاتب،زای عهجهگ،نوری بهیتۆفیقالن،خهمامهھید لهبستونی شه

حمود،  حیم حاجی مهریوانی، ره، دشاد مهخهخوله،مین گوچین،ئهمهحهین،حسه
الو، ری حهڵ، عومهشخهلی مهعهی موشیر،حاجیتوکهولود، شهریف مهر، شهوھهعید گهسه

فاف، رھاد خهتاح ئاغا، فهفهیی،فور ژاژهغهشید،ت رهنسور، عیزهری ساح مهعومه
دی حاجی مه، محهدحمهئهحاجیدیمهکۆڤان، محهالم، ریم سهش، کهقوربانی مام ره

، لیعهمه، نوری حهرسیند ھهمهمحهوقی، د شهمههر، محد ساح ھیتلهمهرۆیی، محهمه
ربازکی ک سهوهکانی شۆڕشداریزی ھزهلهکهھیدیتریان شهو دهالوھاواری نوری حه

.)ڕدامان بیروباوهپناوی ھهخشی لهنادیار گیانی خۆیان به

خۆیی ربهکوردو سهیکسانیپناوی ئازادی و یهتی لهباتی کوردایهوتووب خهرکهسه
.کوردستاندا

)کۆھاک(تیی ھاوبیرانی کوردایههکۆمه
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