
ھێرش بۆ سەر مەقەڕی ھێزە سیاسیەکانی کوردوستان، 
 لە کوردوستانی عێراق مەحکومە! 

لە چەن حەوتــــوی ڕابــــردوودا، ڕژیمی دژی گەلی کۆمــــاری ئیسالمی لە درێژەی سیاسەتی 
سەرکوتـــگەرانە و تێرۆریستی خۆی دا لە دژی کرێکاران و گەالنی ژێر ســـتەم و بە تـــایبەت 
گەلی خەبـاتکاری کورد، دەسـتی کرد بە ھێرشی ئـاسـمانی و تۆپـخانەیی بۆ سەر ئەو نـاوچـانەی 
کـوردوســــتـانی عێـراق کە مەقەڕی حێـزب و ڕێکـخـرواوە سیـاسیەکـانی ئۆپۆزسیۆنی ئێـرانی لێ 
جێـگیـرن. بە پێی ڕاپۆرتەکـان لە ڕێکەوتی 9ی سێـپـتـامــــبـری ئەمــــسـاڵ دا یەکەم شەپۆلی ئەم 
ھێرشـانە لە دژی دەفـتەر و بنکە و بـارەگـای ھێزەکانی کوردوسـتان بە فڕۆکەی شەڕکەر دەسـتی 
پێ کرد و دوایی بە گــولــلە بــاران کردن لە الیەن تۆپــخانە و  فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان درێژەی 
پەیدا کرد؛ و بەرزاییەکانی ســـنوری نێوان ئێران و عێراق (سیدەکان)، (چۆمـــان) و (حـــاجی 
عــومــران) کەوتــنە ژێر ئــاگــربــارانی ســپا و ئەرتەشی دژی گەلی کۆمــاری ئیسالمییەوە. لەم 

ھێرشـانەدا کە تـا چەنـد ڕۆژ دواتـر درێژەی بـوو، ھیچ زیانێکی گیانی لە ھێزە کوردوسـتانیەکانی نەیاری ڕژیم نەکەت، بەاڵم خەڵکی 
دێھاتەکانی ئەو ناوچەیە توشی زەرەر و زیانی ماڵی زۆر بوون. 

ئەمە یەکەمـجار نییە کە ڕژیمی دژی گەلی کۆمـاری ئیسالمی دەسـتی داوەتە ھێرشی تێرۆریستی لە دەرەوەی واڵت و ڕێکخراوەکانی 
ئۆپۆزسیۆن و ھێزەکانی نەیاری خۆی لە دەرەوەی ســنورەکان لە شــار و واڵتــانی دیکە بە تــایبەت عێراق دەکاتە ئــامــانجی ھێرش و 
سەرکوتی خۆی. ئەم ھێرشە دڕنـــدانە چەن حەوتـــوو پـــاش ئەوەی دەســـتی پێ کردووە کە تێرۆریستەکانی ئەم حکومەتە، یەکێک لە 
ئەنــدامــانی کۆمیتەی نــاوەنــدی (حیزبی دێمۆکراتی کوردوســتان) بە نــاوی (مــوســا بــابــاخــانی)یان لە شــاری ھەولێر ڕفــانــد و پــاش 
ئەشکەنـجەیکی دڕنـدانە، نـاوبـراویان کوشـت. ھەمـوی ئـامـاژەکان ئەوەمـان پێ نیشان دەدەن کە کۆمـاری ئیسالمی دەیھەوێت بەم کردەوە 

و ھەڕەشانە بەربەستی ھەرچی گەورەتر لە بەردەم چاالکی ھێزە دژبەرەکانی خۆی لە کوردوستانی عێراق دروست بکات. 

ھێرشی وەحشیانە و ڕسـوایی ئەم دواییانە کە پـاش ھەڕەشەی مـحەمـمەد خـاکپور فەرمـانـدەی ھێزی زەمینی کۆمـاری ئیسالمی دەسـتی 
پێ کرد، بۆ جــارێکی تــر ڕەواڵەتی دژی گەلی، تێرۆریستی، دژی ئینسانی و گەنیو و تــوشی قەیرانی ڕژیمی بە ھەمــوان نیشان دا و 

ترسی کۆماری ئیسالمی لە بەرباڵوتر بونی خەباتی جەماوەر و بە تایبەت خەباتی گەلی کوردمان پێ نیشان دەدات. 

چــریکە فیداییەکانی گەل ھێرش بۆ سەر ئۆردوگــا و مەقەری حیزب و ھێزەکانی کوردوســتان لە نــاوچە ســنورییەکان و تێک دان و 
زەرەر و زیان لە ژیان و دارایی جەمــــاوەری ژێر ســــتەم و بێ چەکی نــــاوچەکە مەحکوم دەکات و لە سەر لە قــــاو دانی ھەرچی 
زۆرتـری ئەم ڕژیمە دژی گەلییە و بەھێزتـر کردنی خەبـات بۆ سەرەوژێر کردنی شۆڕشگێڕانەی بە دەسـت کرێکاران و گەالنی ژێر 

ستەم، پێداگری دەکەن. 

بڕوخێت ڕژیمی بەکرێگراوی ئەمپریالیسمی کۆماری ئیسالمی بە دەستی بەھێزی جەماوەر! 
بژی شۆڕش! 

بژی خەباتی چەکداری کە تەنیا ڕێگای گەیشتن بە ئازادییە! 

چریکەکانی فیدایی گەلی ئێران 
ڕێکەوتی 27ی خەرمانانی 1400ی ھەتاوی


