
 

 

   تكرمي الشهداء وعوائلهمضرورة
  طهران: املكان

   مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة كردستانانعقاد: املناسبة
  ن على مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة كردستانوالقائم: احلضور
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  شهداء حمافظة كردستانكلمة اإلمام اخلامنئي يف لقاء مع القائمني على مؤمتر تكرمي
 ١٧/٦/٢٠١٨التقى القائمون على مؤمتر تكرمي شهداء حمافظة كردستان باإلمام اخلامنئي بتاريخ 

وكان مما ورد يف كلمة قائد الثورة اإلسالمية إشارته إىل أن إيران حتظى بتنوع قومي كبري وأن أمل 
 دف إثارة الرتاعات إال أن هذا األمر األعداء كان مصبوباً على استغالل بيئة إيران االجتماعية

أحبط على يد الفئات الشعبية املؤمنة والذكية يف كردستان، كما أكد مساحته على ضرورة أن يتم 
 .تكرمي الشهداء وعوائلهم

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين 

اً حني علمت أنه من املقرر القيام حبراك ثقايف وإعالمي لتكرمي ذكرى عدة آالف من سررت كثري
الشهداء يف كردستان، فهذا نشاط ضروري ومفيد جداً يلقي باملسؤولية على عاتق كل الناشطني 
واملسؤولني وأبناء الشعب الواعني أينما كانوا يف البالد، وخصوصاً يف بعض مناطق البالد اليت هلا 

  .صوصية معينة مثل كردستانخ
لقضية شهداء كردستان األبرار أمهيتها من عدة جهات، وهي خمتلفة عن سائر مناطق البالد، أي عن 

 هناك نقطة على جانب كبري من األمهية هي أنّ ساحة عمل ااهدين .أغلب مناطق البالد األخرى
واحلرب واألعمال العسكرية مثل الكرد ـ سواء منهم الذين نشطوا يف ساحات الدفاع املقدس 

البيشمرگة الكرد وقادم وأمثاهلم، أو الذين عملوا ونشطوا يف اال الثقايف مثل الشهيد شيخ 
ـ مل تكن ساحة سهلة ومرحية وهادئة مثل سائر املدن واملناطق، فقد كان أعداء الثورة ) ٢(اإلسالم 

ى سبيل املثال املرحوم شيخ اإلسالم وال أنسى  خذوا عل.موجودين يف مدم ومراكز مدم ومناطقهم



 

 

خطبته القوية العميقة املليئة باملضامني واألفكار تلك اليت ألقاها يف املسجد اجلامع بسنندج عندما 
 يف ذلك الوقت نفسه الذي كان يلقي فيه ).٤(أمام بضعة آالف من احلاضرين ) ٣(ذهبنا إىل هناك 

هناك أشخاصاً يف سنندج نفسها، وخارج سنندج، أو يف ذلك هذه الكلمة كان يعلم بالتأكيد أن 
التجمع نفسه، يعارضون تلك اآلراء وذلك الكالم، ومع ذلك فقد أظهر تلك الشجاعة وتلك القوة 

 أو الشباب الكرد من البيشمرگة الذين التقيتهم عن قرب .الروحية وألقى تلك الكلمة القوية هناك
، هؤالء مل يكونوا يواجهون ] م١٩٨٠ ـ ١٩٧٩ [٥٩ و ٥٨عدة مرات يف كردستان يف سنيت 

 لنفترض مثالً يف بيئة مثل مدينة .عناصر من خارج احلدود بل عناصر داخل بيوم وداخل مدينتهم
مشهد كان هناك بالتايل الكثري من ااهدين واملناضلني الذين كانوا يتوجهون إىل جبهات القتال، 

 يعودون جرحى ومصابني، أما هؤالء فلم يكونوا على هذا النحو، وكان الكثري منهم يستشهدون أو
فقد كان هناك يف نطاق حيام ومعيشتهم أفراد يعارضوم وينشطون ويتآمرون ضدهم، ومع ذلك 

  . هذه يف رأيي نقطة على جانب كبري من األمهية.جندهم قاوموا وثبتوا وحاربوهم
المية وأعداء اجلمهورية اإلسالمية كانت أن يستغلوا نقطة أخرى هي أنّ خطة أعداء الثورة اإلس

االختالفات املذهبية على حدة، واالختالفات القومية على حدة لالطاحة باجلمهورية اإلسالمية، 
 وتعيش قوميات متعددة جنباً إىل جنب يف هذا .فبالدنا من البلدان النادرة من حيث التنوع القومي

 قلّما يوجد مثل هذا يف مكان ما، ويف . وباسم الشعب اإليراين الكبريالبلد حتت ظلّ اسم إيران الكبري
 ولكم أن .األماكن اليت يوجد فيها مثل هذا التنوع جتد هناك الكثري من التعارض واملماحكات

تالحظوا كم هي اخلالفات جسيمة يف بعض البلدان ااورة لنا بني شعوا والقوميات األخرى هناك 
 اإلتيان على ذكر أمساء تلك البلدان ـ كان األعداء يأملون بأن يستطيعوا استغالل ـ وال أريد هنا

االختالفات القومية واالختالفات املذهبية ـ االختالفات بني الشيعة والسنة ـ يف البيئة االجتماعية 
 وأنا أضرب هنا مثال كردستان، وهناك مناطق أخرى شبيهة بكردستان، لكن كردستان .اإليرانية

 ما حدث يف كردستان هو أن العناصر املؤمنة احملبة الواعية فيها أحبطت مؤامرة .انت مثاالً واضحاًك
 كانت هناك .األعداء هذه، مبعىن أنها مل تسمح بإحياء معارك الكرد والفرس أو الكرد والترك هناك

اباد، وكانت كل  وقد ذهبت إىل مه.أقلية تطلق بعض الشعارات واألقوال وحتت تأثري أعداء اخلارج
حمالّ املدينة مقفلة، وجاء الناس الستماع اخلطاب؛ أذكر أنه يف الشارع الذي مررنا به كانت كل 
تلك الدكاكني مغلقة، وكل سكان املدينة جاءوا إىل مكان إلقاء كلمتنا وجتمعوا هناك ليستمعوا إىل 

 وقد خاطبت يف كلميت .همخطابنا، وكانوا يرفعون الشعارات ويعبرون عن مشاعرهم وأحاسيسي



 

 

ليأِت الذين يتكلمون باسم الكرد إىل هنا وينظروا، هؤالء هم الكرد، : هناك أعداء الثورة وقلت هلم
ال ذلك املأجور الذي ذهب إىل خارج البالد، أو القابع يف مكان ما ويتحدث باسم قومية ما، الكرد 

  .أيضاً ويف أماكن أخرى وهكذا كان الوضع  يف سنندج .هم هؤالء اتمعون هنا
إذاً، فاإلجناز الذي حتقّق يف كردستان ويف آذربيجان الغربية أيضاً على يد األهايل الكرد كان إجنازاً   

 لقد استطاعوا حقّاً تقدمي خدمة للثورة وفرض اليأس على العدو، وهذا أمر بالغ .وعمالً عظيماً جداً
، فقدموا الشهداء يف احلرب املفروضة وكذلك يف الكفاح  وقد قدموا شهداء يف هذا السبيل.األمهية

ضد أعداء الثورة، كما قدموا شهداء يف الدفاع عن اجلمهورية اإلسالمية، من أمثال الشهيد شيخ 
الذي كان من علماء الدين هناك، ) ٥(، أو الشهيد عايل ]قبل قليل[اإلسالم الذي أشرت إليه 

والعلماء املعروفني يف منطقة ] معلّم باللغة الكردية[وهؤالء من املاموستا ) ٦(والشهيد ذبيحي 
 لقد كان استشهاد هؤالء بسبب دفاعهم عن اجلمهورية اإلسالمية، فقد ألقوا اخلطابات .كردستان

 يف قرى كردستان .وبادروا وعملوا ونشطوا وتعاونوا مع اجلمهورية اإلسالمية واستشهدوا
نشط كثريون يف التعاون مع مأموري اجلمهورية اإلسالمية وانتقم منهم أعداء وآذربيجان الغربية 

الثورة فاستشهدوا، مبعىن أن الشهادة يف تلك املنطقة كانت شهادة مترافقة بتضحيات أكرب، وجهد 
  . أعلى اهللا من درجات هؤالء الشهداء إن شاء اهللا.وجهاد صادق واضح

ترم يف احلرس الثوري تقرير جيد، لكن هذه أرقام وأعداد، وما هذا التقرير الذي قدمه القائد احمل
 ينبغي أن يتضح كم استطاعت هذه .أوصي به وما أشدد عليه هو نتائج األعمال اليت تقومون ا

األرقام واألعداد اليت ذكرت لتأسيس اامع، أو نشر بعض اآلثار، أو أعمال من هذا القبيل، التأثري 
 ما .ة للناس وخاصة لدى الشباب فيما يتعلّق بتكرمي مرتلة الشهداء، هذا هو املهميف األجواء الفكري

حنتاجه اليوم هو أن يعرف شعبنا قدر شهدائنا، وأن يعلم أي خدمة قدمها هذا الشاب الذي ذهب 
ونال الشهادة، وهذا العاِلم الذي ارتقى شهيداً، وهذا العامل الكادح أو هذا الفالح الكادح الذي 

  .استشهد، للبالد ولإلسالم ولنظام اجلمهورية اإلسالمية
كانت لدينا عائلة يف كردستان قدمت ستة شهداء، هذه من احلاالت النادرة، أي إننا قلّما نشاهد مثل 
هذا يف البالد، أن تقدم عائلة واحدة ستة من أبنائها يف سبيل اهللا، فيستشهد بعضهم يف املظاهرات 

 توجد  مناذج من . وبعضهم يف الكفاح ضد أعداء الثورة أو يف احلرب املفروضةاليت شاركوا فيها،
 على شباب اليوم أن يعلموا أي جهود بذلت حىت .هذا القبيل، وهذا ما ينبغي أن يعلمه اجليل الصاعد

 وصلنا إىل ما حنن عليه اليوم، حيث منت شجرة الثورة الطيبة حبمد اهللا وأمثرت ومت إجناز الكثري من



 

 

 إذن . وأهم تلك اجلهود هي جهود شهدائنا، هذا ما ينبغي أن يعلمه جيلنا الشاب.األمور واألعمال
ينبغي هلذه األعمال اليت تنجز أن تنجز حبيث يكون هلا مثار ونتائج جيدة، مبعىن التأثري يف أفكار 

أربعون سنة على  لقد مضت .الشباب وتصورام وفهمهم لقضايا البالد الراهنة ولقضايا ماضيهم 
 على شباب .الثورة، وجيب أن نعلم أي جهود بذلت لتأسيس هذه الثورة وتشكيلها وتثبيت دعائمها

اليوم أن يعلموا هذا الشيء، والذي شاهد هذه األمور عن كثب يعلمها، مع أن بعض هؤالء أيضاً 
سي معلّق على يصابون بالنسيان وينحرفون عن مسارهم ويغريون طريقهم، بيد أن نظري األسا

 ينبغي لشباب اليوم أن يعلموا أي أعمال أُجنزت حىت ترسخت واستحكمت هذه الدعائم .الشباب
 .ذا النحو، حبيث صار بوسعهم أن يشعروا بالفخر واالعتزاز والشموخ بنظام اجلمهورية اإلسالمية

  .هذه نقطة
زت أعمال عمرانية كثرية، لكن مثة  نعم، أجن.النقطة الثانية تتعلق باألعمال العمرانية وما شاكل

 لقد كانت هذه سياسة خاطئة معيبة يف نظام الطاغوت حيث كانوا .حاالت تأخر يف املناطق الكردية
 وحتماً، كان هناك عدم اكتراث للمصاحل الوطنية يف ذلك .يتصورون أنّ عليهم العمل ذه الطريقة

 أن يقال إننا نوصي بكذا وكذا، .الت التأخر هذه لذا، يوجد تأخر، وأنتم من عليه  تاليف حا.النظام
فال بأس، ابعثوا رسائلكم واكتبوا فيها ما خيطر يف بالكم، وحنن حنيلها إىل املسؤولني، ونوصي ا 
ونؤكد على متابعتها، لكن منفّذي األعمال هم أنتم املسؤولون، أنتم منفّذو األعمال، فجهاز القيادة 

 قد نوجه أمراً إىل وزارة ما أو . جيب أن تتابعوا.جهازاً تنفيذياً، أنتم املنفّذونليس هو املنفّذ، هو ليس 
إىل املسؤولني الرفيعي املستوى يف البالد ونؤكّد عليهم، لكن من ينبغي أن يتابع العمل هو أنتم، 

  .فاذهبوا وحتركوا وأصروا وأكّدوا ليتحقّق إن شاء اهللا ما تريدون ويصب يف مصلحة الناس
 وواجبنا تكرمي عوائل الشهداء، وعوائل .واجبنا هو تكرمي الشهداء، وهذا ما ال ينبغي أن ننساه
 وهذا التكرمي . ينبغي تكرميهم واحترامهم.الشهداء يقعون يف املقدمة من حيث أمهية صربهم وعملهم

د تكرمي باللسان، مع أن التكرمي باللسان أيضاً مهمالبعض .ليس جمر امالت اللسانية  وال يقولنإنّ ا
 البعض ال يطيقون .ليست جيدة، فمن املهم أن نكرم الشهداء ومكانة الشهداء باللسان ويف تصرحياتنا

حىت هذا، وعلينا حنن السري يف هذا االجتاه، لكن إىل جانب هذا هناك خطوات عملية وتسهيالت 
  .حى وعوائل املضحني إن شاء اهللاومساعدات متنوعة ينبغي تقدميها لعوائل الشهداء وعوائل اجلر

نسأل اهللا تعاىل أن يوفّقكم للعمل واخلدمة، خدمة هذه املسرية العظيمة، وأن ترضوا أرواح الشهداء 
  .الطيبة عنكم إن شاء اهللا



 

 

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 ـــــــــــــــ

جلماعية ـ حتدث ممثّل الويلّ الفقيه يف ـ يف بداية هذا اللقاء ـ الذي أقيم يف إطار اللقاءات ا ١
حمافظة كردستان حجة اإلسالم واملسلمني السيد حممد حسيين شاهرودي، وحمافظ كردستان من 

 يقام هذا املؤمتر بتاريخ .رادنيا، وقائد احلرس الثوري يف كردستان اللواء ثاين حممد حسني رجيب
  ).ال غرب إيرانمش( م يف سنندج مركز حمافظة كردستان ٢٠/٠٦/٢٠١٩
  ).ممثل أهايل كردستان يف جملس خرباء القيادة(ـ ماموستا حممد شيخ اإلسالم  ٢
 .  م٢٠٠٩ أيار ١٨ إىل ١٢ـ زيارة اإلمام اخلامنئي التفقدية حملافظة كردستان ملدة مثانية أيام من  ٣

بتاريخ ـ يف لقائه حبشد من علماء ورجال الدين الشيعة والسنة مبحافظة كردستان  ٤
  .  م١٣/٠٥/٢٠٠٩
  .ـ امللّا برهان عايل ٥
 .ـ امللّا حممد ذبيحي ٦


