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ئــەم نامیلکەیــە پێشــکەش دەکەیــن بــە هەمــوو شــەهیدانی شۆڕشــی »ژن، ژیــان، 

ئــازادی«.
ــە  ــاس ل ــەو جــۆرەی کــە شایســتەیە ب ــن و نووســین ب ــە گووت رەنگــە نەتوانرێــت ب

کەســایەتیەک بکەیــن. ئایــا قەڵــەم توانــای ئــەوەی هەیــە کــە ناخــی خــۆی بڕێژێتــە 

ــە  ــە ب ــکات ک ــە ب ــەو گەنجان ــفی ئ ــەی و وەس ــپییەکانی دەفتەرەک ــەڕە س ــەر الپ س

ــت  ــۆن دەکرێ ــاو دەدەن؟  چ ــازادی ئ ــان - ئ ــی ژن -  ژی ــیان شۆڕش ــی گەش خوێن

بــە چەنــد وشــەیەک نەمــری شــەهیدێک وەســف بکەیــن و نــاوی لــە الپەڕەکانــی 

مێــژوو بــە زیندوویــی بهێڵینــەوە؟ بێگومــان چەنــدی بنووســین و باســی لــێ بکەیــن 

دیســانیش بــەس نیــە و توانــای وەســفی شــەهیدیان نیــە. مــرۆڤ چــۆن دەتوانــێ 

زەردەخەنــە هەمیشــە زیندووەکانــی ئازادیخوازێــک بنووســێت، چــۆن بــاس لە ڕۆحە 

یاخییەکــەی بــکات، لەســەر ئــەو وزە دەروونییــەی کــە لــە دەمارەکانــی و ڕۆحیــدا 

دەڕژێــت و  وەک نهێنیەکــی ئەفســووناوی تازەییەکــەی هەمیشــەیی دەکــرد، بــدوێ. 

چــۆن دەبــێ باســی بوێــری و خۆڕاگــری ئــەو شــەهیدە بــکات. ڕەنگــە بتوانیــن بــە 

کۆکردنــەوەی چەنــد وشــە و ڕســتەیەک وەســفی ئــەم تایبەمتەندیانــە بکەیــن، بــەاڵم 

گومامنــان لــەوەدا نییــە کــە ئــەوەی ڕاســتەقینەیە تەنهــا لــە ســاتەکاندا شــاراوەیە و 

تەنیــا بــە چــاوی دەروون دەتوانیــت لێیــان تێبگــەی.

کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی کژار





ژینا )مەهسا( ئەمینی

٣٠ خەرمانانــی ١٣٧٩ لــە شــاری ســەقزی رۆژهەاڵتــی کوردســتان چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا و 

لــە ٢٥ خەرمانانــی ١٤٠١ بــە دەســت ڕژێمــی ئێــران کــوژرا. 

ــگا  ــە مەشــخەڵی ڕووناکــی هەمــوو ڕێ ــووە ب ــا، کــە ب ــی ئارباب ــا ئەمینــی، کچێکــی واڵت ژین

نەڕۆیشــتووەکان. ئــەو کچــەی کــە بــوو بــە هێــای یەکگرتــن و ڕەمــزی ژیانــی ئــازاد! نــاوت 

هــەر هەمــان ژیانێکــە کــە ئێســتا مانادارتــر بــووە. نــاوت هەمــوو ســنوورە دەســتکردەکانی 

ــر  ــی قووڵ ــوو جیاوازییەکان ــوان هەم ــدی نێ ــکاند و پەیوەن ــاالری تێکش ــەاڵتی پیاوس دەس

ــدەدات و  ــتان لێ ــان و بەلوچس ــۆ ئازەربایج ــتان ب ــی کوردس ــە دڵ ــی ک ــۆ نازان ــردەوە! ت ک

ئازەربایجــان بــۆ کوردســتان هەمیشــە هۆشــیارە. ئەمــە نهێنــی یەکڕیــزی و یەکگرتنــە. ئێســتا 

دایکامنــان نــاوی کچەکانیــان دەکــەن بــە ژینــا. ناوێــک کــە ژیــان دەبەخشــێت. ژینــا گیــان، 

ــی  ــوو ئازادیخوازان ــە قســەی ســەر زاری هەم ــازادی بووەت ــان -ئ ئێســتا دروشــمی ژن - ژی

ــر  ــە دوای ڕۆژ زیات جیهــان. دروشــمێک کــە پەیوەنــدی نێــوان هــەر ســێ وشــەکەی ڕۆژ ل

هەســتی پێدەکرێــت. دروشــمێک کــە لــە ســێ وشــە زیاتــر بووەتــە فەلســەفەی ژیــان. دوای 

ــاوت  ــت و ن ــز نامری ــا هەرگی ــن ژین ــا بڵێ ــرد ت ــەردەوام ک ــان ب ــگای تۆی ــر ڕێ ــی ت ــۆ کچان ت

دەبێتــە ڕەمــز. ڕەمزێــک کــە بــۆ هەمیشــە بەنەمــری دەمێنێتــەوە. ناوێــک کــە دەنگــی مــاڵ 

و شــەقامی کــرد بــە یــەک. ناوێــک کــە پــڕ بــوو لــە ئومێــد و ئــازادی لــە داهاتــوو.





مینو مەجیدی

ســاڵی ١٣٣٩ لــە قــەرسی شــیرین چاوەکانــی بــە دنیــا هەڵهێنــا و لــە ٢٩ خەرمانانــی 

١٤٠١ لــە کرماشــان بــە دەســتی ڕژێمــی ئێــران گیانــی بەخــت کــرد.

یەکــەم یــار و ئاخــر یــار!  ئەمەیــە کــە تــۆ بــاوەڕت پێــی هەبــوو! زۆر جــار 

ــۆ،  ــەت دا بچ ــە دوای یارەک ــت، ب ــق بووی ــەر عاش ــەی دڵ ئەگ ــە ئ ــتوومانە ک بیس

تــۆش دڵــدار بوویــت و چویتــە نێــو گروپــی یارەکانتــەوە! چیرۆکــی تــۆ و کچەکەت و 

هەمــوو کچانــی ئــەم خاکــە هەمــان چیرۆکــی شــیرینی کوردســتانە! تــۆ گیانــت دا بۆ 

ئــەوەی پەیوەندیــان بــە ئازادییــەوە نزیکــر بکەیتــەوە! خۆزگــە بتزانیایــە کچەکەت 

چــۆن وەســتاوە، بــە نیگایەکــی ئەفســووناوی، دەســتەکانی مشــت کردبــوون. مینــو 

گیــان، ئێــرە کوردســتانە و نەریــت نییــە کــەس بــۆ شــەهیدی نیشــتان بگــری! کــەس 

ــرد، ژن،  ــان دەک ــگ هاواری ــەک دەن ــە ی ــاو ب ــوو، ژن و پی ــۆ نەگرتب ــۆ ت ــی ب ماتەمین

ــەردەوام  ــت، کــە ڕێگاکــەت ب ــە قژەکان ــە ســوێند ب ــازادی! وە ئەمــەش وات ــان، ئ ژی

دەبێــت!





حەدیس نەجەفی

لــە ١٥ بەفرانبــاری ١٣٧٨ لــە مێهرشــاری کــەرەج لــە دایــک بــووە و لــە ٣٠ خەرمانانــی ١٤٠١ 

بــە دەســتی هێزەکانــی ڕژێمــی گەندەڵــی ئێــران درایــە بــەر دەســڕێژی گوللــە و بــە هــۆی 

ســەختی و قوڵــی برینەکانیــەوە گیانــی بەخــت کــرد.

ئەمــە خاڵــی هاوبــەش و تایبەتــی هەمــوو تێکۆشــەرانە کــە دوژمــن تەنانــەت لــە 

ــان  ــان، ی ــۆ بنەماڵەکەی ــان تەرمــەکان ناگەڕێنێتــەوە ب ــان دەترســێت. وە ی تەرمەکانی

ئــەوەی هــەوڵ دەدات وەک مردنێکــی ئاســایی نیشــانی بــدات. ئەمــە لــە کاتێکدایــە 

کــە دۆخەکــە هەرگیــز ئاســایی نەبــووە و هەرگیزیــش نابێــت.

حەدیس گیان

بــاس باســی تێکۆشــانە، بەرخــۆدان و ڕاپەڕینــە! واڵتێکــی ئــاوەدان و ژیانێکــی 

ــە  ــەو واتای ــە ب ــە ســەر شــەقامەکان، هەمــوو ئەوان ــران ڕژاونەت ــازادە! هەمــوو ئێ ئ

ــەوە. ــش نابن ــن و هەرگیزی ــیان نی ــان پەش ــە خەباتی ــە ل ــت ک دێ

بەو واتایە دێت کە  تا ژنانی وەک تۆ هەبن

تا هەمووان هاوار بکەن ژن – ژیان - ئازادی

ئەم ڕاپەڕینە بەردەوام دەبێت





حەنانە کیا

ــە خۆپێشــاندانە سەرتاســەریەکانی  ــوو کــە ل ــە کچێکــی تەمــەن ٢٣ ســااڵن ب حەنان

خەرمانانــی ١٤٠١ بــە گوللــەی ڕاســتەوخۆی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ئێــران کــوژرا.

ــاوت  ــە ن ــەی دوژمــن ل ــە زەرب ــوم. ن ــە بات ــت بتوەســتێنی و ن ــە فیشــەک دەتوانێ ن

دەبــات، نــە ئێمــەش لەبیــرت دەکەیــن. کچانــی گەنجــی وەک تــۆ کــە لــەم ڕۆژانــەدا 

چارەنــووس دەئافرێنــن. کچانــی گەنجــی وەک تــۆ کــە لــەم ڕۆژانــەدا مێــژوو 

دەنووســنەوە. کچانــی گەنجــی وەک تــۆ کــە ئــەو پێناســە کالســیکانەیان بــۆ خۆیــان 

قبــوڵ نەکــرد و ناکــەن، چونکــە پێناســەی خۆیــان دروســت دەکــەن. بەڵــێ ئەوەیــە 

ــای ڕاســتەقینەی گەنجێتــی. مان





سارینا ئیساعیلزادە

کچــی تەمــەن ١٦ ســااڵنی خەڵکــی مێهرشــاری کــەرەج کــە لــە ٣٠ خەرمانانــی ١٤٠١ 

بــە زەربــەی باتــوم لــە ســەری بــە دەســتی ڕژێمــی ئێــران گیانــی بەخــت کــرد. 

سارینای ئازیز، شاعیری گەنج

کچێــک کــە تــان و پــۆی وشــەکانی بــە باشــی بەیەکــەوە دەچنــی و ئەدەبیاتێکــی 

ــر  ــەک نزیک ــە ی ــی ل ــی هەموومان ــە دڵ ــک ک ــان! ئەدەبیاتێ ــاوی ژی ــە ن ــت ب داڕش

کــردەوە. هەڵبەســتێک کــە نەگوتراوەکانــی دڵــی مــن و تــۆ بــوون. هەرچەنــد کــە 

ــەاڵم  ــتێت، ب ــی ببەس ــت و قاچ ــەوە و دەس ــاو تااڵوێک ــە ن ــتی بیخات ــن ویس دوژم

ــە  ــن. ئەم ــۆ دەفڕی ــن و ت ــاری م ــانی ش ــەر ئاس ــە س ــرت و ل ــان گ ــەکانی باڵی وش

ــەر  ــت لەس ــەوە دێ ــە دڵ ــەوەی ل ــە و ئ ــەی دڵ ــە قس ــتە چونک ــڵەتی هەڵبەس خەس

ــێت. ــش دەنیش دڵی





نیکا شاکەرەمی

لــە دایــک بــووی ١٠ رەزبــەری ١٣٨٤ یەکێــک لــە الوانــی خۆپێشــاندەر لــە شۆڕشــی 

ــە ٢٩ خەرمانانــی ١٤٠١ بــە دەســتی ڕژێمــی داگیرکــەری ئێــران کــوژرا. سەراســەری کــە ل

ــەو کچــەی کــە هــاواری  ــە ڕەگــەزی خــۆر. ئ ــە خاکــی لۆڕســتان، ل ــکا، کچێــک ل نی

هەمــوو هاوارەکانــی لــە قــوڕگ دا خنکێنــدرا بــوو. کچێــک کــە گۆرانــی دەخوێنــد 

ــەو کچــەی  ــی ســەردەمی خــۆی. ئ ــوو نەوەکان ــۆ و خــۆی و هەم ــن و ت لەســەر م

ــە  ــەرەی ک ــەو هون ــتینەوە. ئ ــەری بیرخس ــتەقینەی هون ــای ڕاس ــر مان ــی ت جارێک

گرێیــەک بــوو لــە قوڕگــی مــن و تامەزرۆیــی تــۆ و ناڕەزایەتــی کەســێکی تــر! ئــەو 

دەنگــەی لــە لوتکــەدا گەیشــت بــە لوتکــە. دەنگێــک کــە هــەر هــەوراز و نشــێوێکی 

مانایەکــی تایبەتــی هەڵگرتــووە. تــۆ بــووی بــە دەنگــی هەمــوو ئــەو کچانــەی کــە 

تامــەزرۆی گۆرانــی وتنــن. وزەیەکــت پێدایــن کــە هەرگیــز کــەم نابێتــەوە. تــۆ بــە 

ــەودوا  ــتان، لەم ــی لۆڕس ــم کچان ــت! دەزان ــر بووی ــۆت نەم ــەری خ ــگ و هون دەن

دەنگیــان بەرزتــر دەبێتــەوە. دەزانــم بــەو وزەیــەی لەتۆیــان وەرگرتــووە، لەمــەودوا 

بــۆ ســاتێکیش ناوەســن. تــۆ بــۆ ژن ، بــۆ ژیــان و بــۆ ئــازادی خوێنــدت! جەســتەی 

برینــدارت بــۆ نیشــتانی دایکیــت وەڕێ دەکەوێــت بــۆ ئــەوەی بــۆ هەمیشــە لــە 

بنــاری زاگــرۆس دا پشــوو بــدات.





غەزالە چەالوی

غەزالــە ســاڵی ١٣٦٨ لــە شــاری ئامــۆل چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا و لــە ٢٩ خەرمانانــی 

١٤٠١ بــە هــۆی ئەوەیکــە لــە خۆپێشــاندانەکانی دژی رژیــم دا بەشــداری کردبــوو 

درایــە بــەر دەرسێــژی گوللــە.

ــار  ــیدار و دواج ــگا مەترس ــۆ ڕێ ــک ب ــۆرز و ڕێبەرێ ــای ئەلب ــەر چی ــک لەس خەزاڵێ

ــاوی ژن  ــە ن ــی ب ــی هاوبەش ــە ئازارێک ــووری ک ــی باک ــوور! کچێک ــی باک ئارامەکان

بــوون لەگــەڵ ژینــا هەبــوو و هەروەهــا ئامانجێکــی هاوبەشــی هەبــوو بــە نــاوی 

ئــازادی! ئێســتاش کــە بــاس لــە باکــور دەکــەن، ژنانــی زەحمەتکێــش و تێکۆشــەرێک 

ــەی  ــەو ژنان ــان. ئ ــەوە یادم ــردووە دێت ــان ک ــای رۆژگاری ــەرما و گەرم ــی س ــە تام ک

ــان  ــان، خۆی ــاتی ژی ــە س ــە ســات ب ــادارە، چونک ــان مان ــاتێکی ژیانی ــوو س ــە هەم ک

دەیخوڵقێنــن. خــەزاڵ گیــان کــەس  نەگەیشــت بــە خێرایــی هەنگاوەکانــی تــۆ بــۆ 

ــە!  ــازادی دا هەی ــە لوتکــەی ئ ــە گەیشــن ب ــەک ل ــە چ ئارامیی ــازادی! بەراســتی ک ئ

گردبوونەوەیەکــی خۆشــتان بێــت و پیرۆزتــان بێــت! تــۆ و ژینــا و هەمــوو کچانــی 

ئێــران لــە لوتکــەی چیــا، ســەما بکــەن و هەلهەلــە بکێشــن و بانگهێشــتی هەمــووان 

ــە. ــن کــە هەوایەکــی چۆنــی هەی ــا بزان بکــەن ت





مەهسا موگویی

ــە  ــردن ل ــداری ک ــۆکاری بەش ــە ه ــە ب ــار، ک ــی فوالدش ــاڵەی خەڵک ــی ١٨ س کچێک

شۆڕشــی ژن ژیــان ئــازادی لــە ٣١ خەرمانــان لــە الیــەن ڕژێمــی داگیرکــەرەوە درایــە 

ــی بەخــت کــرد. ــە و گیان ــژی گولل ــەر دەرسێ ب

ــان ئاراســتە کــرد کــە  ــا، دەمانچەیەکی ــە فوالدشــار دەژی ١٨ ســاڵی تەمــەن بــوو و ل

ــە  ــەو ئیرادەیەکــی ل ــە ئ ــک دا ک ــە کاتێ ــوو، ل ــگاوی دروســت کراب ــە بیرێکــی ژەن ل

ــەک  ــە دوای ی ــەک ل ــر ی ــی ت ــەر کچێک ــە وەک ه ــج ک ــی گەن ــوو. کچێک ــۆاڵ هەب پ

ئارەزووەکانــی گەنجــی خــۆی دەنووســی. کچێکــی تەمــەن ١٨ ســاڵ کــە چــاوی لــە 

ئاســانی شــین و ئاســۆی هەمیشــە بــەرز بــوو. کچێــک کــە ڕێــگای بــۆ هاوڕێکانــی 

خــۆش کــرد. ئــەو و هەمــوو ١٨ ســااڵنی ئێــران ئێســتا، مێــژوو دەنووســنەوە.





ئایسان مەعدەن پەسەند

 خەڵکــی تەورێــز کــە لــە ٢٨ی خەرمانــان لــە کاتێــک دا کــە وەک تــەواوی الوانــی 

واڵتەکــەی دروشــمی نەمــان بــۆ دیکتاتۆریــان دەوتــەوە، بــە لێدانــی قورســی 

ــرد. ــت ک ــی بەخ ــەران، گیان ــی داگیرک بەکرێگیراوان

دایکت ناوی لێنای ئایسان!

  کچێک لە جنسی مانگ!

ــژە و ئێمــەش هۆشــیار! مانگــی  ــن شــەو درێ ــەوەی بڵێی ــۆ ئ ــا بدرەوشــێتەوە! ب   ت

پــڕی شــەوی چــواردە کــە هەمووانــی تووشــی سەرســوڕمان کــردووە. ئــەو دایکــەی 

تــۆی هێنایــە دونیــا و پــەروەردەی کردیــت بــۆ ئــەوەی ببــی بــە هێــا! ئــەو دایکــەی 

ــەوە  ــەی  ئ ــت دان بەپێچەوان ــۆن دەتوانێ ــتا چ ــردی، ئێس ــری فێرک ــەی بوێ ــە وان ک

دابنێــت؟ چــۆن دەتوانێــت شــەهیدبوونت وەک مردنێکــی ئاســایی بناســێنێت؟ 

چــۆن توڕەیــی تــۆ نادیــدە بگرێــت و بڵــێ نەخــۆش بــووە؟ ئــەم حکومەتــە 

ــگای  ــە کان ــوو ب ــەاڵم ڕۆحــت ب ــە ئێمــە گــرت، ب ــی دا! جەســتەتیان ل ــازاری ڕۆحت ئ

خۆشەویســتی و ڕووناکــی تــا ڕێگــە لــە هەمــوو تاریکیــەکان بگرێــت. تــۆ نیشــانت 

ــەوە. ــیاریش دەمێنێت ــیارە و هۆش ــە هۆش ــان هەمیش ــە ئازەربایج دا ک





ناو: شەهید

لەدایک بووی ١٣٥٧ لە بەلوچستان

بۆ هەموو خوشک و براکانم کە هیچ ناسنامەیەکیان نییە

ناوت دەنێم شەهید و زێدیشت نیشتان

لــە خاکێکــدا کــە فەرمانڕەواکانــی ئیدیعــای دادپــەروەری دەکــەن، نــاوی شــەهیدم 

ــتانت  ــی نیش ــە تااڵنکراوەکان ــورت درەخت ــی س ــە خوێن ــەوەی ب ــۆ ئ ــای ب ــێ ن ل

ــر  ــەوەی جارێکــی ت ــۆ ئ ــای ب ــۆ دان ــاوی شــەهیدم ب ــەوە. ن ــارە  ســەوز بکەیت دووب

ــۆش. ــە ج ــتان بێنیت ــی نیش ــاو و ڕووبارەکان کانی

نــاوی شــەهیدم بــۆ دانــای تــا بــە گیانــی خــۆت بانگەشــەی مافــی ژینــا و هــەزاران 

ژینــا بکەیــت.

ــگ  ــەداوی ، گرن ــێ ن ــان پ ــە حاکمــەکان ناوی ــگ نی ــاوە شــەهید ، گرن ــم ن مــن ناوت

ــەن ــاوت دەک ــگ بانگــی ن ــەک دەن ــە ی ــوو گەنجــەکان ب ــە هەم ئەوەی

 شەهید نامرێ 

شەهید نامرێ





ــە  خوێنەرانــی هێــژا جێگــەی ئاماژەیــە کــە بــە هــۆی پشــت ڕاســت نەبــوون ل

ــۆ  ــووە. ب ــت دا نەهات ــە لیس ــان ل ــەکان، ناوی ــە قوربانی ــک ل ــنامەی هەندێ ناس

ــە  ــە ل ــۆ هەمیش ــازادی ب ــان – ئ ــی ژن – ژی ــەهیدانی شۆڕش ــاوی ش ــەوەی ن ئ

مێــژوو دا بــە زیندوویــی مبێنێتــەوە، تکایــە بــە ناردنــی ئــەم نامیلکەیــە لــە تــەواو 

ــدەن.  ــان ب ــی لیســتەکە یارمەتی کردن

تکایە لە ڕێگەی ئیمەیلی ژێرەوە لەگەڵان لە پەیوەندی دابن.

  kjardiplomasi@gmail.com 




