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 بەرە لە خەباتم رێی     سەرە لە ستەمم تا 

 

 !.ەڵکـە خـن بـی دژمــاوپەیمانـوندی،دوو هـی ئاخـی رژیمـەاڵتــو دەس ۆناڕک

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

..ی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیمـــە مـــە ی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێســەد و نەوەد و هەزار و سێســەد و نەوەد و   بانەمەڕیبانەمەڕیی ی ٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەســـــی و ســـــی و        ..  

 دەســـەاڵتی كە نەزانـــی هەیە كەس كەم
ـــدەكان ـــران لە ئاخون ـــی لە هەر ئێ  ڕۆژان

 دەربـازكردن خـۆ بۆ ئێستا، تا سەرەتاوە
 داواكــــانی و ویســــت بە نەدان  گــــوێ و

ــــاو لە هەروەهـــا و ئێـــران خەڵكـــی  پێن
ـــــانەوە ـــــومەتی یم ـــــرو یان، حك  نامەش
ــــە ــــازیان قەیــــران هەمیش  و كــــردوە س

ـــداوە ـــ  هەوڵیان ـــەر لە خەڵ ـــاس س  و ب
 گرانـی، وەك وواڵت، سەرەكیەكانی كێشە

ــــوونی بێكـــاری، ــــرین ســــەرەتایی نەب  ت
ــــــانی ــــــی، بنەماك ــــــەركوت دیموكراس  س
ــدامی وچەوســانەوە، ــتمانیانی ئیع  هاونیش

ـــاوان ـــااڵن بە و بێت ـــی ت ـــات بردن  و داه
ــەرمایەی ــرا س ــد..... و نئێ  بەالڕێــدا هت

 .بەرن
 دەسەاڵتیان سەرەتای مانگەكانی لە هەر
ـــڕەو بە ـــی پەی ـــران سیاســـەتی كردن  قەی

ـــی دروســت ئــاڵۆزی و ســازی  وەك، كردن
ــــومەتی و ئیســــالم ــــاو بە حك ــــی ن   ەدل
 كـردە هێرشـیان مەترسـیدایە، لە ئیالهـی
ــەر ــان س ــران لە نەتەوەك ــراوە و ئێ  رێكخ

ـــی ـــایەتیە و سیاس  كە سیاســـیەكان كەس
 وە بوون، موسڵمانیش زۆربەیان تەنانەت

ـــرد پروپاگەنــدەی ڕژیــم ئەوەی وەك  دەك
ــوون ئیســالم دژی نەك ــا بەڵكــو نەب  تەنی
 دەكــردو رەواكانیـان ویسـتە و مـا  داوای

 و دیموكراسـی كردنـی دابـین بـۆ هەوڵیـان
ــــــازادی ــــــوو، ئ ــــــێیەوانەی بە ب  ئەو پ

ــدانە، ــودی پڕوپاگەن ــەاڵت خ  لەگەڵ دەس
ــــــانیچەپ ڕێكخــــــراوە و الیەن  وەك، ەك

ـــــــــــــی  چـــــــــــــریكە تـــــــــــــودەو حیزب
ــــــــــداییەكانی ــــــــــەریەت)فی  دوو( ئەكس

ــان چەپ، تەشــكیالتی ــوو، هاوپەیم  بە ب
ــــــتی ــــــەركوتی مەبەس ــــــەرانی س  تێكۆش
ــازادیخواز  ..                          ئ

ـــرا /ئێــران جەنگـــی پێكردنــی دەســت   ێ
 لە دەسـەالتداران كە دیكەبوو قەیرانێكی

ــران ــاوەی ئێ ــەر لە ســاڵ ٨ م  روبــاری س
ــ ــران الوەكــانی وێنیخ  بە درێــژەدان و ئێ

ــــارانەی پروپاگەنـــدەی و جەنـــ   فریوك
ـــگەی لە قــودس كردنــی ڕزگــار وەك،  ڕێ

ـــان كەربەالوە، ـــێكی ســـەرن ی توانی  بەش
ــــاوەر لە زۆر ــــد لە جەم  روداوە بە پێوەن
  هەر و بەرن داـــالڕێ ەــــب ۆییەكانــــناوخ

 بە ناڕازیەتێــــ ، هەر ڕەواو ویســــتێكی
 ئێــــران بە خەیــــانەت نــــاوی بیــــانوی
 بە خـومەینی تەنـانەت .بـكەن سـەركوت

ـــی  ســـەر بـــۆ جیهـــاد فەرمـــانی دەركردن
ـــنە خەڵكـــی  كوردســـتانی موســـڵمانی زۆری
ـــاز بــۆ دیــكەی نێكــیقەیرا ئێــران،  دەرب
ـــــوون  لە كە تـــــااڵنەی ڕاســـــتیە لەو ب

 ناوی ژێر لە هەیە، ئێراندا و كوردستان
 كـردو دروست كورد خەڵكی دژی لە جیهاد
ــوانی ــ  ت ــانی ک ژمارەی ــر كەس  ووشــكی بی

 بـداو هان كورد خەڵكی دژی لە مەزهەبی
ـــــ  بەكاریــــان ـــــارە.  بێن ـــــاوەی لە دی  م
ـــــەاڵتی ـــــدەكان دەس ـــــدا لە ئاخون  ئێران

ــیقەی ــت كە زۆرن ســازی ران  نــیە پێویس
ــــــــــــان ــــــــــــاس هەمووی ــــــــــــرێن ب  .بك

ـــورت پێناســـەی ـــڕ و ك ـــت بە پ ـــۆ پێس  ب
ـــــدەكان، دەســـــەاڵتی پێكهــــاتەی  ئاخون

 سایەی ژێر لە كە دەسەالتێ  لە بریتیە
ــان ــژە قەیرانەك ــوكمی بە درێ ــاڕەوای ح  ن

 هەوڵـدان و كـردن دروست قەیران و دەدا
 و ســەركوت و ڕاسـتیەكان شـاردنەوەی بـۆ

ـــر لە چەوســانەوە ـــرانە ســـێبەری ژێ  قەی
 حـــــوكمی ئـــــاوێتەی دروســـــتكراوەكاندا

ــاڕەوای ــرانە دەســەاڵتی ن  ئێســتادا لە. ئێ
ـــــی ـــــد ڤایرۆس ـــــا) 91 كوبی  لە( كۆڕۆن
 و خەڵــ  بـۆ گەورەیە بەاڵێكــی ئێرانـدا،

 دەســـــــــەاڵتداریی بەاڵی هــــــــاوتەریبی
ــدەكانە،  كە بەاڵیەیە ئەو كۆڕۆنــا ئاخون
 بـــ و و پەرەســـەندن لە دەســـەالتداران

 ئێراندا لە بەرچاوە ڕێژە بەو وەی،بوونە
ـــ  ـــن  ل  .                      .بەرپرس

 نەكـرد ڕێگریـان مەبەست بە ئاخوندەكان
ـــــا، بــــوونەوەی بــــ و لە  بە هەر كۆڕۆن

 فڕۆكە چۆی هاتوو بە ڕێگەیان ئەنقەست
 دەدا چـین وواڵتی بۆ نەفەرهەڵگرەكانیان

 بـۆ بگـوازنەوە نەخۆشیەكە ئاسانی بە تا
 ڕسـمی و ڕێ و هەڵبـژاردن شانۆی. ئێران
ـــدان ی٠٠  ســـەركەوتنی ســـاڵڕۆژی ڕێبەن

ــنقال  ــان و ئی ــوونەوەی دەی ــان كۆب  دیكەی
ـــژە مەبەســت بە هەر ـــا پێــدا، درێ  بە ت

 بگـرێتەوە، ئێـران هەمـوو كۆڕۆنا تەواوی
 خەڵـ  ناوچەێكدا شارو ئەگەر تەنانەت
ـــــوو  ـــــا نەخۆشـــــی ت ـــــوون، كۆڕۆن  نەب
  كەسانی ناردنی ڕێگەی ەـــل دەكانــئاخون

 سـەفەری و زیـارەت نـاوی بە و نەخۆ 
 كاریــان كــردەوە بە بەهــاری و نەورۆزی

 مـاوەی لە .كۆڕۆنا بوونەوەی ب و بۆ كرد
ــد ــانگی چەن ــ و م ــوونەوەی ب ــا ب  و كۆڕۆن

 ئێرانـــــــدا، لە كەس هەزاران مردنـــــــی
ــان چهــی نەك دەســەاڵتداران ــۆ هەوڵیكی  ب

 بەڵكـو نەداوە، زیانەكـان كردنەوەی كەم
 تـا كردوە خۆ  هەلومەرجیان كردەوە بە

 بكـاتە خەڵ  لە زیاتر ژمارەێكی كۆڕۆنا
 لێـدوانی قسـەو بە تەنـانەت و قوربـانی

 مەنیقەكــــــــــــانی لە دوور و یەك بە دژ
 ڕۆحانی ئاخوند و ڕژیم ڕێبەری خامنەیی
ــەرۆك ــار، س ــدەی كۆم ــكە ئەوەن ــاری دی  ب

 خەڵكـی سـەر لە كۆڕۆنایان بەاڵی رانیگ
 رۆژی لە خـامەنەیی. كـرد قورسـتر ئێران
ـــــــاكەلێوە ی ٠٢  لە دەركەوتنـــــــی بە خ

 بە ئامـاژە ئەوی  ب  بە ڕژیم تلویزیزۆنی
ــانی ژمـارەی ــاو قوربانی  زیانەكــانی كۆڕۆن

ــران خەڵكـی بـۆ  كێشــەی ووتـی بكـات، ئێ
 گەلێـ  دیـكە كێشـەكانی چـاو لە كۆڕۆنا

ـــدا ەنگـــیج دوو لە بیـــوكترەو  ٢٣ جیهانی
ـــــوژراون كەس ملیــــۆن  هـــــۆی بە بەاڵم ك
 هەروەهــا دەمــرن، كەس ملیــۆن٢ كۆڕۆنــا
ــــ  ووتـــی ــــین بەردەوام  دەب ــــاری لە ب  ك

ــــاداری و هێنـــان بەهەم و ئـــابووری  ئاگ
ــان پیالنـی ــین دوژمن ــ  ب  پارێزگــاری  ودەب

ـــــــەاڵت لە  پێشـــــــینەی نیـــــــزام و دەس
  .            .بـــــــــ  ئەركەكانمـــــــــان

ـــێگەی لە خـــامنەیی ـــۆاردنی ج ـــۆ غەمخ  ب
ــران، خەڵكــی ــا ئێ ــری لە تەنی  ئەوەدا بی
ـــــی لە چـــــۆن بــــوو ـــــا قەیران  بە كۆڕۆن

ـــــــازان ی ـــــــەاڵت ق ـــــــەبكات دەس  و قس
. بكـات وون خەڵـ  چـاوی لە ڕاستیەكان
 كۆبـونەوەی لە رۆحـانی ئاخونـد هەروەها

 ووتـی خاكەلێوە، ی ٠٣ لە حكومەتەكەی
 و  دەچــ  بـوون ئاســایی بەرەو هەلـومەر 
 پەیڕەو ئێران لە تینەقەرەن نیە پێویست
ــن ــانەت و بكەی ــونەوەدا لەو هەر تەن  كۆب

 كۆڕۆنـا مەترسی بە ئاماژەی ناڕاستەوخۆ
ــیەو چارەێكمــان هــیچ ووتــی بەالم كــرد  ن

  تـ  كۆڕۆنامان كە درۆیەی بەو تەنانەت
ــــــووین زاڵ پەڕانـــــدوەو  ســــــەریدا بە ب

ــــــــــاووتی ــــــــــارانی لەگەڵ هەوەه  كرێك
  وانەـــــــئ گرتوەو پێوەندیان كارخانەكان

ــدا نـاو لە نەخۆشـی نـیەو كێشـەێكمان هـیچ ووتویـانە  كرێكاران
 قسـەی و لێـدوان لە زۆر .دەدەیـن كـار بە درێـژە نـیەو بـوونی

ــم كاربەدەســتانی  لە دەســەاڵت كە دەســەلمێنن ڕاســتیە ئەو ڕژی
ــران، ــای ئێ ــامرازو وەك كۆڕۆن ــۆی قەیرانێكــی ئ ــۆ ن ــەرگەرم ب  س
 كۆرۆنـای ڕژیم. هێناوە كار بە خەڵ  بردنی یداالڕ بە و كردن
ــۆ كوشـندە چەكێكــی كـردە ــدا و خەڵــ  ڕوبەڕوبـونەوەی ب  هەوڵی

 نێـوان وسیاسـیەكانی فكـری پێوەنـدیە و كـۆمەاڵیەتی پێوەندیە
 بە پەرەیان ئاخوندەكان. بكات كز ئێران خەڵكی پێكهاتەكانی

 بیـری لە تەنیـا كـۆمەڵگە تاكەكانی مەبەستەی بەو دا كۆڕۆنا
ـــانی كردنــی ڕزگــار ـــن خۆیــان گی  چارەنووســـی لە بیریــان و ب

ـــران كــۆمەالیەتی و سیاســـی نالەبــاری  بەاڵو گشـــتە ئەو و ئێ
ـــــــردوون تووشــــــی دەســــــەاڵت كە ئــــــازارانەی  .نەكەنەوە ك

 خەڵكــی حە  بە كە بسـەلمێنین ڕاسـتیە ئەو  دەبـ  بـارەوە لەو
 خوری بە كردەوە ئاخوندانیان ڕیسەی ئەو ئێران وەزاڵەهاتووی

 بێـتە دەسـەالت مەبەسـتەكانی و ئامـانج هەموو هێشت نەیان و
ــی، ــەتی ئەو چــی ئەگەر دی ــر لە قەیرانســازی و فێــ  سیاس  ژێ
ـــا نــاوی ـــارەێكی كۆڕۆن ـــی ژم  دوور ڕاســـتیەكان لە خەڵـــ  كەم

 كەسـایەتیەكان و مەدەنـی چاالكانی هیممەتی بەاڵم بخاتەوە،
ـــاریی سیاســەتی قــاودانی لە و ئێــران و كوردســتان لە  فریوك

 كەم خەسـارەكان كـرد وای ،٢١ كوبیـد هاوپەیمـانی ئاخونـدانی
ــوو بە ڕژیـم و بـن ــدراوی پەرە كۆڕۆنـای، ئامان ەكـانی هەم  پێ

 ..                           ئێرانـدانەگەن لە خۆیان دەستی
 دیكتـاتۆری ڕژیمـی خۆشـكی دەسـتە و هاوپەیمـان كۆڕۆنـا  بەڵ 

ــرانە،   بــ  و ەكــانمرۆڤ كوشــتنی كۆڕۆنــا ئامــان ی چــونكە ئێ
ــان ی وەك هەر دەنگیـانە، كردنـی كــ  و كردیـان دەسـەاڵت  ئام

ــدەكانی ــران لە دەســەاڵتدارا ئاخون ــ  كوشــتنی ئێ  كــ  و خەڵ
 .دەن  كردنی

 

 سیامەند: نووسینی 
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 ســـازمانی گشــتی ســـكرتێری پەیــامی
ـــــــات  ســـــــاڵڕۆژی بـــــــۆنەی بە خەب
 .خەبات الوانی ڕێكخراوی دامەزرانی

 

 یەمــین 1 بەبــۆنەی بەڕێــوەبەریی دەســتەی یــامیپە
 .خەبات الوانی رێکخراوی دامەزراندنی ساڵرۆژی

 

 !كوردستان تێكۆشەری الوانی

 الوانی ڕێكخراوی ریزەكانی لە نەبەز خۆڕاگرو الوانی
 !خەبات

 تێكـــڕای و ســەركردایەتی و خـــۆم نــاوی بە پێشــەكی
 ئێـران، كوردستانی ی خەبات سازمانی لە هاوباوەڕانم
ــرین ــكە  پیرۆزباییتــان گەرمت  بــۆنەی بە دەكەم پێش
ــــی ســـاڵڕۆژی نـــۆهەمین ــــی ویڕێكخـــرا دامەزران  الوان
 وەدی پێنـاو لە ڕابـردوو لە زیـاتر هومێدوارم خەبات،
 وە گشـتی، بە كـورد گەلـی ڕەواكـانی ئامـان ە هێنـانی
 كـارو مێـژووی لە بێگومـان. سەركەوتووبن كورد الوانی

ـــاڵەی 03 تێكۆشـــانی ـــازمانی س ـــات، س ـــی خەب  الوان
ــــــــتمان ــــــــداكار، پەروەرو نیش  ســــــــەرەكی دەوری فی
 نـاوی بە بخشـێنن چاوێ  ئەگەر گێڕاوەو، وبەرچاویان
 لە زۆریــان خەبــات ســازمانی ســوورخەاڵتی شـەهیدانی

 قارەمانــــانی زۆربەی هەروەهــــا و پێكهــــاتوون الوان
ــــــاو بە خۆنەویســــــت ــــــی دەنگــــــی ن  ســــــەختی ڕۆژان

 شــــــــــەهیدە نیشـــــــــتمان،لەو  و پێشـــــــــمەرگایەتی
ـــدووانەن،كە  و نیشـــتمان و گەل لە پارێزگارایـــان زین

 ئێـوەی نیە ومانمگ. كرد خەبات سازمانی مەوجودیەتی
 كەڵـــ  بە الوان، ڕێكخـــراوی ڕیزەكـــانی لە تێكۆشــەر
 تێكۆشـەری الوانی ئەزموونەكانی و دەرس لە وەرگرتن

ـــانی ـــازمانی ڕیزەك ـــات س ـــااڵنی لە خەب ـــردوو س  و ڕاب
 شــــێوە و زانســــت لە وەرگــــرتن دەرس بە هەروەهــــا
 بەرچـاو شـێوەی بە توانیوتـانە سـەردەمیانە كاركردنی
ـــی ڕێكخـــراوی ارچێـــوەیچو لە و بســـتێنن گەشــە  الوان
ـــی و نیشــتمانی ئەركـــی بە درێــژە خەبــات  و نەتەوەی

ــــڕاوە بەرچاوتـــان دەروی و بـــدەن ڕێكخراوەییتـــان  گێ
 رشـیِ  شۆ و كوردستان خەڵكی مافخوازانەی لەخەباتی

 .ئاخوندیدا ملهوری ڕژیمی بەرانبەر لە ڕەوا

 دەستەی لە داوا بۆنەوە بەم خۆیەتی جێگەی 
  الوانی تێكڕای و الوان یڕێكخراو بەڕێوەبەریی
 و گەرم خۆێن الوانی و خەبات سازمانی رێزەكانی
 زیاتر بكەم، كوردستان شاروناوچەكانی لە تێكۆشەر

  نۆێ قۆناغی بۆ خۆیان و بكۆشن  ت  ڕابردوو لە
 كردنەوەی پاك بۆ تا بكەن ئامادە ڕەوا خەباتی
 دروست و جینایەتكاران و خەیانەتكارو لە نیشتمان
 هاونیشتمانیان ئاسوودەیی و نیشتمان كردنەوەی
 .بگرن ئەستۆ لە پێویست ئەركی

 بە بوون دڵنیا دووبارەو پیرۆزبایی گەڵ لە 
 و ئامانج بە كورد گەلی گەیشتنی سەركەوتن

 .نابەرابەریی و ستەم ناوچوونی لە و داخوازیەكانی

 ئێران كوردستانی ی خەبات سازمانی 

 حوسەینی بابەشێخ گشتی سكرتێری 

 ی 33 خۆری كۆچی ی 9311 بانەمەری ی99 
 زایینی 2323 ئاوریلی

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــاری الوانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان خەباتكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !کوردس
ــتمانیانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر هاونیشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !تێكۆشـ

ــانەوادەی ــ ــ ــ ــ ــەربەرزی خـ ــ ــ ــ ــ ــەهیدان سـ ــ ــ ــ ــ   !شـ
ــۆنەی ــ ــ ــ ــ ــانەمەڕ ی٢٢ بەبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵرۆژی ب ــ ــ ــ ــ ــ  س
ــدنی ــراوی دامەزرانــ ــ ــی رێکخ ــاتی الوانــ ــ  خەب
ــتانی ــران کوردسـ ــرین ئێـ ــان گەرمتـ  پیرۆزبایتـ

ــکە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن پێشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دەکەیــ
ــتمانیانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــز هاونیش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !بەڕێـ

ــانەمەڕ ی٢٢ لە ــ ــ ــ ــۆچی ٢٠١٣ ب ــ ــ ــ ــۆری، ك ــ ــ ــ  خ
ــارەیەک ــی لە ژمــ ــانی الوانــ ــازمانی ریزەکــ ــ  س
ــوونەوەو چەنـــدین دوای لە خەبـــات  ،بە کۆبـ
 رێکخـراوی سـەردەمیانە، گەاڵلەێكـی داڕشـتنی
ــان، کوردســـتانی خەبـــاتی الوانـــی  بە ئێرانیـ

ــتی ــاتر مەبەســ ــاالك زیــ ــوونی چــ ــ  لە الوان ب
 خەبــات بەرەوپێشـبردنی و سـازمان ڕیزەكـانی

 قۆنـاغێکی بـۆ کوردستان الوانی تێکۆشانی و
ــافخوازانەو شۆڕشـــی لە  نـــوێ ــی بـــۆ مـ  گرینگـ
ــدان ــااڵی دەوری بە پێ  ڕیزەكـــانی لە الوان ب

ــات ســازمانی  گشـــتی بە كوردســتان لە و خەب
 الوانــی ڕێكخــراوی دامەزرانــی بە .دامەزرانـد
ــاتی ــ ــ ــ ــتانی خەب ــ ــ ــ ــران، كوردس ــ ــ ــ  و ئەرك ئێ

ــایەتی ــ ــاتر بەرپرس ــەر كەوتە زیـــ ــانی ســـ  شـــ
ــانیڕیزە لە الوان ــ ــ ــازمانی كـ ــ ــ ــات، سـ ــ ــ  خەبــ

 سـەرەتای لە هەر تێكۆشـەر الوانـی ئەگەرچی
ــی ــ ــ ــ ــ ــازمانی دامەزران ــ ــ ــ ــ ــات س ــ ــ ــ ــ  دەوری خەب
 شـۆڕ  بە برەودان و پاراستن لە بەرچاویان

ــازمانی و ــ ــ ــات س ــ ــ ــوو، خەب ــ  وەك بەاڵم هەبـــ
 گیانبازیــان و فیـداكاری بە گرینگـی پێویسـت

 كە نەدرابوو، خەبات سازمانی لە دەوریان و
 الوان، ڕێكخـراوی ەزرانیدام بە خۆشیەوە بە

ــانی تێكۆشــەرانی ــات ســازمانی ڕیزەك  بە خەب
ــڕاو، ــ ــ ــایبەت، بە الوان تێكـ ــ ــ ــاتر تـ ــ ــ  لە زیـ
ــردوو ــ ــ ــتیان ڕابــ ــ ــ ــ ــو دەورە بەو هەس ــ ــ ــ  گرینگ
ــاریگەرە ــرد ك ــی .ك ــانی الوان  ســازمانی ڕیزەك
ــدنی خەبــات،بە ــایبەت ڕێكخــراوی دامەزران  ت

 تێکۆشـانیان و هەوڵ بە پەرەیـان خۆیان، بە
ــی مافەکـــانی هێنانیبەدەســـت پێنـــاو لە  الوانـ

 و كوردســـتان خەڵكـــی تێكـــرای و کوردســتان،
ــنیشتمان رزگاری ــل داوـ ــن اوەیــم ەـ ــ  ساڵ ۆــ

 
 

 

 رێكخــراوە لە یەكێـ  وەك چـاالكی، كـارو 
ــاو ــ ــ ــ ــ ــ ــانیمە و بەرچ ــ ــ ــ ــ ــ  لە الوان ترەحەكـ
ــانی ــ ــ ــاتی گۆڕەپــ ــ ــ ــاوە خەبــ ــ ــ ــ  دەوری نەپس
 دوو بەڕێوەبردنی بە و گێڕاوەو بەرچاومان
ــۆنگرەی ــدار ک  پەســەندكردنی بە و بەرهەم

 و خەبـات لە سەردەمیانە پەیڕەوپرۆگرامی
ــان ــ ــراوی.بەردەوامە تێکۆشـ ــ  لە الوان رێکخــ

ــاوەی ــد م ــات ســاڵی چەن  تێکۆشــانی و خەب
 هێنـانی ێکپ لە گێراوە سەرەکی رۆڵی دا،

ــدین ــۆن ران  چەنـــ ــیمنار و کـــ ــەر ســـ  لەســـ
ــتی ــ ــتانی ئاس ــ ــران کوردس ــ ــوار هەر و ئێ ــ  چ
 بەســتنی بە هەروەهـا و كوردسـتان پـارچەی

ــی ــ ــ ــ ــ ــونەوەی بەردەوام ــ ــ ــ ــ ــی کۆب ــ ــ ــ ــ  و سیاس
ــەکانی ــ ــ ــاوخۆیی، کۆن رانســ ــ ــ ــ ــی ن ــ ــ ــ  هەوڵ

ــوێگەری ــ ــانی بە داوەو، نـــ ــ ــی دانـــ ــ ــ  كەالسـ
ــای ــ ــ ــ ــ ــ ــتی جیاجی ــ ــ ــ ــ ــ ــی و زانسـ ــ ــ ــ ــ ــ  و سیاسـ

ــگێڕانە، ــ ــ ــ ــ ــ ــاو لە شۆڕشـ ــ ــ ــ ــ ــ  پەروەردەو پێنـ
ــەریب ــ ــتی ردنەســ ــ ــ ــاری ئاس ــ ــ ــی زانی ــ ــ  الوان

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوە ریزەکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .تێكۆش
ــاوخۆیی تەشــکیالتی  لە الوان رێکخـــراوی ن

ــارە ــ ــانی ش ــ ــتان، جیاجیاك  بەردەوام كوردســـ
   یـاد هەمـوو لە و داوە ئەن ام یان چاالکی
ــراپ ــ ــ ــر خ ــ ــووە تـــ ــ ــی و بـــ ــ  زۆری رێژەیەکـــ

 و سیاســی پەیـامی بۆنەکانــدا و هاواڵتیـان
 هــزری وبیــر چوارچێــوەی لە مافخوازانەیـان
ــی ــ ــتمانی و نەتەوەیــ ــ ــ ــووەو نیش ــ ــ  لەو هەب

ــدا ــ ــ ــ ــ ــان مەیدانەش ــ ــ ــ ــ ــردووە خزمەتی ــ ــ ــ ــ  .ک
ــێگەی ــە جـ ــراوی باســ ــە الوان رێکخــ  هەمیشــ
ــی ــ ــی هەوڵـ ــ ــدی پتەوکردنـ ــ  لەگەڵ پەیوەنـ

 و ئێـران کوردسـتانی الوانـی رێکخراوەکانی
ــانی ــۆمەڵگەی رێکخراوەک  و داوە مەدەنـــی ک

 بەرژەوەنــدیەکانی بە خــزمەت بـۆ بەردەوام
ــالوان ــ ـــک یـ  .تێكۆشاوە وردستانــ

 

 

ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرت الوانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !ێكۆشـ
 رێکخــراوی دامەزرانـدنی یـادی کاتێکـدا لە

ــی ــ ــ ــاتی الوان ــ ــ ــتانی خەب ــ ــ ــران کوردس ــ ــ  ئێ
ــنەوە ــ ــ ــ ــ ــی بەداخەوە کە دەکەیــ ــ ــ ــ ــ  ڤایرۆســ

ــد کوشــندەی ــی( کۆرۆنــا) ٢١ کۆڤی  بە تەنگ
 هەڵینیــوە ئێـران و كوردســتان هاواڵتیـانی

ــارەیەك و ــانەوادە لە ژمـــ ــان، خـــ ــ  بەڕێزەکـ
ــتانیان و کەس ــ ــ ــۆی بە خۆشەویســ ــ ــ  ئەم هــ

 هەر. داوە دەسـت لە دارەمەترسی نەخۆشیە
ــۆی بە ــ ــ ــ ــ ــی ئەم هــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەاڵ ئەو و نەخۆش

ــامناكەو ــ ــا سـ ــ ــۆی بە هەورەهـ ــ ــی هـ ــ  نەزانــ
 بـاری ئاخونـدیی، ملهوڕی ڕژیمی دەسەاڵتی
 ی پێشــوو لە زۆر هاونیشــتمانیان ئــابووری
 و برســـیەتی بەدەســـت ئێـــران و كوردســتان
ــاڵێنن، نەداری ــ  كە دەنـ ــامەیی بـ  و بەرنــ
ــ  ــ ــ ــتی  بـ ــ ــ ــی دەربەســ ــ ــ ــاتۆری رژێمـ ــ ــ  دیکتــ

 خەڵکـی بـارودۆخی تر هێندەی اخوندیشئ
ــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردووە خراپتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .کـ

ــتی بە ــ ــ ــین پێویس ــ ــ ــی کە دەزان ــ ــ  سەرەخۆش
ــان ــانەوادەی بە خۆمـــ ــۆچ خـــ ــی كـــ  كردوانـــ
ــا نەخۆشـــی ــكە  كۆڕۆنـ ــن پێشـ  لە و بكەیـ

ــان و غەم ــ ــ ــان پەژارەی ــ ــ ــەری  بە خۆم ــ  شـــ
 یـالوان سپاسی خۆیەتی جێگەی .دەزانین

 

ــوێن ــی خـ ــتان گەرمــ ــن کوردســ  لە كە بكەیــ
ــزمەت ــ ــ ــ ــەكانی بە خ ــ ــ ــ ــاو نەخۆش ــ ــ  كۆڕۆنـــ
ــتمانیانی هەروەهـــا ــو زیـــان هاونیشـ  و دیتـ
ــەن  كوردســـتان هەژاری ــەرقافڵە و پێشـ  سـ
ــوون، ــان بـــ ــ ــج ئەو بێگومـ ــدوو و ڕەنـــ ــ  مانـ

ــا ــ ــژووی لە نبوونەیـ ــ ــاتی مێــ ــ  ڕەوای خەبــ
ــی ــ ــ ــتمانی و نەتەوەی ــ ــ ــتەوەو نیش ــ  دەمێنێـــ

 داهــاتوو الوانـی بــۆ وانە و دەرس دەبێـتە
ــران و كوردســتان لە ــدەی بەو .ئێ  بە هومێ

 مەینەتــی هـاتنی كۆتـایی شـاهیدی زوویـی
ــی ئازارەكـــانی و ــین كوردســـتان خەڵكـ  و بـ

ــامی هەروەهــا ــۆڵنەدەرانەی خەبــاتی ئاك  ك
ــی ــ ــتان خەڵك ــ ــران و كوردس ــ ــاو لە ئێ  پێنـــ
ــانی ــی ڕوخـ ــاتۆری ڕژیمـ ــدی دیكتـ  و ئاخونـ
ــین ــی داب ــافی و ئـــازادی كردن  بەرانـــبەر م

ــتە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دیــ
ــارێکی ــ ــكە جــ ــ ــ ــۆنەی بە دی ــ ــاڵڕۆژی بــ ــ ــ  س
ــراوی دامەزرانـــی ــایی الوان، ڕێكخـ  پیرۆزبـ

ــدامانی بە ــ ــان ئەن ــ ــتانی و ریزەکانم  دۆســـ
ــراوی ــی رێکخـ ــاتی الوانـ ــتانی خەبـ  کوردســ

ــران ــی و ئێــ ــتان الوانــ ــڕاو بە كوردســ ــ  تێك
ــن پێشــكە  كوردســتان مــاوەریوجە  .دەکەی

ــ  ــی  بڕوخــ ــاتۆری رژێمـــ ــ ــدی دیکت  .ئاخونـــ
ــەرکەوێ ــاتی سـ ــی رەوای خەبـ ــورد گەلـ  .كـ
ــراوی ــی رێکخـ ــاتی الوانـ ــتانی خەبـ  کوردســ

ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،ئێـ
ــتەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوەبەریی دەســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەڕێ

 خۆری كۆچی ٢٠١١ بانەمەڕی ی٢٣
 

 .کارـکرێ یــجیهان ڕۆژی ۆنەیـب بە بات خ  یــسازمان دیــن  ناوه ی ومیت ـک ندراوی ی   ـڕاگ

 ! کوردستان و جیهان کرێکارانی 

 ئێران ری تێکۆش  و ئازادیخواز خەڵکی 
 !کوردستان و

ــ   ــ ــ  ب ــ ــای ی٢   وه بۆن ــ ــانی ڕۆژی م  جیهـــ
ــ  كرێكـــاران ــرین گـ ــایی رمتـ ــ  پیرۆزبـ   لـ
ــ  زه کرێکــارانی ــێش حم ــ  و تک  ری ده کۆڵن

ــران ــتان و ئێـ ــ  ده کوردســ ــن کــ ــز و یــ  ڕێــ
ــ  ینگــر ده ــدوبوون  ل ــداکاری و مان  و فی

ــان ــ  خۆڕاگریـــ ــ ــ  لـ ــ ــ  بـ ــ ــم ر رامبـ ــ  و زوڵـ
ــ  ــان  چــ ــ ــان وه وس ــ  یـــ ــ ــ  ل ــ ــی ن الی  ڕژیمـــ

 و ئێران کرێکارانی.  وه ئێران  ئاخوندی
ــتان ــ ــ  کوردســـ ــ ــ ــی بـ ــ ــی درێژایـــ ــ ــ  تەمەنـ
ــران لــ  ئاخونــدی ڕێژیمــی دەســەاڵتی  ئێ

  ل  زۆر ن ێکی ڕه و ماندوبون وێڕای دا،
ــوی ســهێنانی ده وه پێنــاو ــان ۆژانــ ڕ بژێ  ی

ــ  ، دا ــی وام رده بــ ــ  توشــ ــ  نــ ــی هامــ ــ  و ت
 و  وه بونـ   زاڵمانـ  و خـت سـ  ستی رب  ب 

ــان ــوزه و ژی ــ  ڕۆژ رانیـــان گ  و ره بـــ  ڕۆژ ب
ــ  و خراپــی ــی برســی  و داری ن ــاتر ت  زی
  بـ  کوردسـتان و ئێران کرێکارانی.چووە

 و پێداویستی خراپترین  ب  و كەمترین
ــ  ــ  کـ ــی لوپـ ــ  لــ ــژه  وه کارکردنـ ــ   درێـ   بــ
ــپیش ــ ــپی ی  ــ ــکرێ رۆزیـ  و ن ده ده کاریـ

  ڕۆژان  دەسەاڵت، گەندەڵكاریانەی ئەو هۆی بە هەر
 ناخ و زێن  دڵت  ڕووداوی و سات کاره دان س  شاهیدی

 سیاسەتە و ئ  ن امی ئ  ل   ک  بین ده ژێن ه 
  ل  کرێکاران .ن ده ده ووڕ  حكومەت، دوژمنكارانەی

 مافێکیان و ها ب  موو ه   ل  دا کوردستان و ئێران
 زگا ده ی ڕێگ  ل  ڕژیم و شن ب  ب 

 تێکۆشانێکی و ما   جۆره ر ه  ، وه کانی  ره داپڵۆسێن 
 ڕێگا ک ی  شێوه هیچ ب  و  وه کرده رکوت س  وانی ئ 

.  هو ن  رزک  ب  خۆیان ناڕازی نگی ده کرێکان  ک  نادا،
  ئێران، کوردستانی باتی خ  سازمانی و کورد لی گ 

 بێوچانی تێکۆشانی و بات خ  ختی رس  س  پشتیوانی
 و ما   ئەوەی بۆ  دەكەن  ل  دی ا یان و کرێکارانن
 و ماندوبوون و نج ڕه ئاكامی و داواکانیان

 .بێن وەدی کرێکاران چینی دانی کۆڵن 

 و فیداکاری مزەكانی ڕه لە یەكێ  کرێکاران بێگومان
 ئازادی و ره ب  باتی خ  هیوای و وێن ه  و دان کۆڵن 
. ئاخوندین ڕژیمی مانی ون  كۆتایی و خەڵ 
 .کرێکاران جیهانی ڕۆژی شکۆدارب  و پیرۆز  دووباره

 .ئاخوندی ڕژیمی بۆ مان ن  و رگ م  

 ی کومیت  ئێران کوردستانی باتی خ  سازمانی
 ی99 زایینی 2323 ئاپریلی 33،ندی ناوه

 خۆری كۆچی 9311 بانەمەڕی

 

 

 و ئیمکانـاتی بـ  ی کێشـ  زاران هـ  ڵ گـ  ل 
ــ  ــ  خــ ــاتی تـــ ــ  ریـــ ــ ــ  س ــی المـــ ــان تـــ  گیانیـــ
   ختیـ  سـ  و ئـ  ڵ گ  ل  اڵم ب  ڕوون، ڕووب 

 ئـاوێکی و نـان سهێنانی ده وه پێناو ل  و دا
 و شــان ن ــی ڕه بــ   کــ  پیــرۆزدا و  شایســت 

  لــ  دێـنن سـتی ده وه یـانناوچاوان ی قـ  ئـاره
ــارکردن ــ ــ  ک ــن رده بـــ ــ ــۆڵ و وام ــاده کـــ  .ن نـــ
 و ئێـران خـۆڕاگری و رز رب  س  کرێکاریانی
 ڕۆژی پیـری و ره بـ  دا کاتێـک لـ  کوردستان
ــار  ڵکـــی خـــ  بـــارودۆخی  کـــ  چـــن، ده کرێک

ــاتووی زاڵـــ  وه ــر هـ ــی ســـ  ده ژێـ ــی اڵتـ  ڕژیمـ
ــدی ــ  ئاخونـ ــ  لـ ــرین سـ ــت ختـ ــ  ئاسـ  و  دایــ
ــبێ و ئابووری باری خراپی  گرانی و کاریـ

ــ   بـــ  ژاری، هــ  و ــوو هـــ  واوی ت  و ئێـــران م
 ئاخونــدی ڕێژیمــی.  وه رتۆتــ گ کوردسـتانی

 لـ   بوه وام رده ب  خۆی نی م  ت  درێژایی ب 
ــ  ــااڵنبردن بــ ــ ــن و ت ــ  و دزیــ ــ ــی ب ــ  فیڕۆدان
ــامانی و ت روه ســـ  ــ  سـ ــ  و ڵـــک خـ ــی هـ  رچـ

 ژێرخــانی مــی رهــ  بــ  و کرێکــاران داهــاتی
  خسـتۆت   یـ  هـ  دا وواڵت  لـ   کـ  ئـابووری
ــ  ــ ــ ــی خزمـــ ــ ــ ــاوه تـــ ــ ــ ــ ــد نـ ــ ــ ــ  و نـــ ــ ــ ــ   گروپـ

ــتی  ــ ــانی تیرۆرســ ــ ــ ــ. ک ــ ــروپە ئەو مڕژیــ ــ ــ  گ
ــتیانە ــ  ترۆریسـ ــاردێنی بـ ــۆ کــ ــ  بـ  ی وه مانــ

ــۆیی ــ ــ ــ  و خ ــ ــ ــی ک ــ ــ ــی ده کردن ــ ــ  وای ڕه نگ
ــازادیخوازان ــ ــ ــاژاوە و ئ ــ ــ ــانی لە ئ ــ  وواڵتـــ

   .ناوچەكەدا
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی  ێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــاز بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا اریلەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  بكــــــات زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مە ــــافبوونی درێژنەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ئامـــادەیی واڵتـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنگی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــعودی،  ەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و  ەرەبی یەکگرتووی
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی  ێرا  نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی واڵتە 
ـــــ ، یكردنــــ ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

 واڵتەكەی كە وتویەتی هەروەها ناوبراو
ــــــــــای  لەكــــــــــاتی كە هەیە ئەوەی توان
 خـــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی پێویســتیدا

ـــتەبگەیەن  نەوت بۆشـــكە ملیـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە  ەرەبی واڵتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــم، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئامریكا لە

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەن ـــــــامی  زانی
 رژیــــــم دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــالمی جمه
 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو ونیئاگــاداربو بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی جمهوری
ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵت هێن
 .ناكات لەبیر هییكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆێ هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵگرن

ـــــدامان .٢   و پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكیالتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 

ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠
ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 

،مامۆســــــــتایانی خۆێندكاران
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــای ەو 
  ەشیرەتێ  لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ
رێكخـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 9311 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
كۆی کەس لە ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  91 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیە  رێـژەی ئافرەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 
ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــێژەی یبە ر ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 ویالیەتی دەسەاڵتی چارەسەری تاكە روخان
!فەقیە  

 

ـــــــاڵپەری لە هەواڵـــــــێكم  م
 كە كەوت بەرچـــــــــاو رووداو
ـــران رژیمـــی گـــوایە  داوای ئێ
 رەت یەنەیال چـــــــــــوار ئەو

ــــاتر كە كــــردووەتەوە  لە زی
 ئەوەدان هەوڵــی لە ســاڵێكە
 ئەو بــۆ و بســازێن لەگەڵــی

ـــــــ  لە مەبەســـــــتە  كۆمەڵێ
 پەشــیمان خۆیــان رێكەوتنــی
 زۆر لە وازیـــــان بـــــوونەوەو
 هــــــاوبە  گەورەی كــــــاری
ــــــا  ..                  هێن
 03 لە زیــاتر كــورد گەلــی

ـــــــــــــامە ســــــــــــاڵە  و بەرن
ــــــــەتەكانی ــــــــی سیاس  رژیم

ــاوەڕی و ینــ دەب ئاخونــدی  ب
 بەب  كە هەیە بەوە نەگۆڕی
 ئەو لەنــاوچوونی و رووخــان

 لە هییكــــام بە دەســــەاڵتە
. ناگـــا ئازادیەكـــانی و مـــا 
 الیەنە چــــــــــــوار ئەو بەاڵم

ــــــــێیەوانەی  ویســــــــتی بەپ
ــ  كــۆمەاڵنی  دوور بە و خەڵ

 شۆرشـــــگێڕیەكان بنەمــــا لە
ــنە  ئەو لەگەڵ وتــووێژ كەوت

 مــاوەیەكیش بــۆ و دەســەاڵتە
ـــــان وتـــــووێژانە ئەو  درێژەی

 ..                   كێشــــا
 خەبـــــــــــاتی ســـــــــــازمانی
ــــــــتانی  لە ئێــــــــران كوردس

 وتـووێژ بنەرەتـدا و ئەسـاس
ــدان دەســەاڵتی لەگەڵ  ئاخون

ــــان بە ــــۆ زی  بــــزوتنەوەی ب
ــــی مـــافخوازانەی  كــــورد گەل

 هاوتەریبە ئەوە  و  دەزان 
 بۆچــــــوونی و دیــــــد لەگەڵ

ــــــــــــــــــــان،  لەو نەتەوەكەم
ــتایەدا ــدا زۆری راس  كە هەوڵ

ـــــ ئەو  دووركەونەوە زانەبەرێ
 چوارچێـوەی لە و وتووێژ لە

ـــــــــــدی  هاوكـــــــــــاری ناوەن
ــــــانی ــــــتانی حیزبەك  كوردس

ـــــران ـــــژە ئێ ـــــار بە درێ  و ك
ــــــــاری ــــــــدەن هاوك  ئەو و ب

 و بەرن پێشــەوە بـۆ ناوەنـدە
 سـەرەتایەك و بنەما بیكەنە
ــــــــۆ ــــــــانی ب  بەرەی پێكهێن

 بەاڵم كوردســــــــــــــــــــتانی،
ـــــێیەوانەوە  چـــــوار ئەو بەپ

 خەباتیـــان ســـازمانی الیەنە
ـــ ـــرد ارتۆمەتب ـــتی بە دەك   ش

 

 ناراسـت زۆر و واقع لە دوور 
 ئەو رژیم دڵی راگرتنی بۆ و

 لەراســــــتای هەنگاوانەشــــــی
 بە كـرایەوە نرابـوو یەكریزی

 ریسـەكەیان و ئـاو سـەر بڵقی
 هەر نەك.خـــوری بە كــردەوە
ــۆ الیەنە چــوار ئەو ئەوە   ب
 و نەســڵەمێتەوە رژیــم ئەوەی

 بكێش ، درێژە وتووێژەكەیان
ــــــــوون ئامـــــــادە  دوو بە نەب
ــــڕیش ــــتنی دێ  قاســــمی كوش
 لەكـــۆڵكردنەوەی و ســـلێمانی

ــــــــــران خەڵكــــــــــی لە  و ئێ
 پیـرۆز نـاوچەكە و كوردستان
ـــــــــكەن ـــــــــوازی و ب  لە پێش

ـــتنەكەی  لەدوای. بـــكەن كوش
ـــــم كە ئێســـــتا ئەوانە   رژی

 بـاری لە و نەما پێیان كاری
ـــیەوە  دیـــكە ئەونـــدەی سیاس
ــــــردنیە ــــــر ب  پرســــــیار، ژێ

 .كردوەتەوە رەت داواكانیانی
ــــێمە ــــین ئ ــــی كە دەزان  رژیم

 بە بـڕوای هییكـات ئاخوندی
ــا  ــانی و م ــورد ئازادیەك  و ك

 ژێردەســـــــــــــتەكانی نەتەوە
ــــیە ئێـــران دیـــكەی  هەر و ن
ــۆرە  نەتەوە ئەو داوایەكــی ج
 تونــدترین بە لێكـراوانە زۆر

ـــــێوە  هەر. ەدەداتەو وەاڵم ش
 وتووێژ لە پێش چوونە بۆیە

ــا لەگەڵ ــەاڵتێ  وەه  بە دەس
ــــــــــان ــــــــــارەت و زی  و خەس

ــــۆ گەورە  ەیبەیەكــــی  ئەو ب
ــــــانە ــــــین الیەن  لەو و دەزان
 كـــــردنەوەی رەت ســـــۆنگەوە

 ئەو لەگەڵ وتــــــــــــــــــــووێژ
ــــــــاتۆر دەســــــــەاڵتە  و دیكت
ـــــــدەڵ ـــــــوردە دژە و گەن  و ك
ــاری ــددی بری ــۆ جی ــات ب  خەب
 ئەو یەك اری رووخانی هەتا

ــــــــمە  نگــــــــاوێكیهە بە رژی
 ئەو پێویســـــــــتی و زەرووری

ــــــــــانە   .دەزانــــــــــین الیەن
 هەموو بەو حیزبە چەند ئەو

 و ســـــتراتیژ لە ناتەبــــاییە
 بە سیاســەتدا لە پارادۆكســە

ــــ  هـــیچ ــــاگەن ئەن امێ  و ن
ـــــــــــــین وەك  بەردەوام دەبین

 .دەمێنێتەوە ك و ب  سەریان
ــــــــــوو لەســـــــــەر الزمە  هەم

ـــــان ـــــا الیەكم  رووخـــــانی ت
 فەقـیە، ویالیەتی دەسەاڵتی

ــــت ــــار راتیژیس  هێڵــــی و دی
ــــبەر لە ســــوورمان  ئەو بەرام
 لەرە بەبــ  و هەبـ  رژیـمەدا
ــــژە لەســــەری كــــردن  بە درێ

ـــــات  ســـــەركەوتن تـــــا خەب
 .بدەین

 ساعیدپەناهۆمەن : نووسینی
 

 بۆ بات خ  نیسازما یاندنی ڕاگ  ندی ناوه پەیامی
 .کوردستان ی ڕۆژنام  ی ساڵ  ٢٠٠ یادی

 

 ڕۆژنـامەی یەکەم سـاڵیادی هەمـین۱۲۲ بـ  بەرێـز
 کوردستان کوردی

 !کۆڵنەدەر و خەباتکار نیشتمانیانی هاو 

ــۆگران  ــ ــ ــەرانی و ه ــ ــای تێکۆشـــ ــ ــاری رێگـــ ــ  و زانیـــ
 !خوێندەواری

 زەوی، گــردە سـەر جۆراوجـۆری گەالنـی مێـژووی لە
ــڕ ــ ــ ــ ــ ــات لە ەِ  پـ ــ ــ ــ ــ ــۆ  رووداوی و کارەسـ ــ ــ ــ ــ  و خـ

ــدێ  ــدار ڕۆژە لەو ناخۆ ،هێنــ ــر لە و بایەخــ  بیــ
ــوەوانە، ــ ــوونە نەچـــ ــ ــاغەی بـــ ــ ــکەوتن بنـــ ــ ــ  و پێشـ
 پێگەیشـتن و هەڵـدان بـۆ هەوڵـدان و روونـاکبیری

ــۆ و ــین خـ ــانی البەالی لە. ناسـ ــی الپەڕەکـ  دیرۆکـ
 بـایەخ پڕ و ووییمێژ ڕۆژە ئەو دا کوردیش گەلی

ــاوانە و ــین کەم بەرچــ ــ ــیاوی کە ن ــاڵ ئەوەن شــ ــ  س
 و بەرزی بە یادیــان نەوە دوای لە نەوە و بەســاڵ
ــرێن شــانازای ــزی و شــانازی لەو یەکێــک. ڕاگی  ڕەم
ــیون بەرەو ــ ــتخوازی و پێشــ ــ ــان، زانســ ــ  نەتەوەکەمــ
 ژمـــارەی یەکەم بـــوونەوەی بـــ و و دەرچـــوون ڕۆژی

ــامەی ــوردی ڕۆژنـ ــاوی بە کـ ــتان" نــ ــ " کوردسـ  لە  کــ
 و روونـــاکبیر دا نـــۆزدەهەم ســـەدەی کۆتاییەکـــانی
ــانەوانی بــواری شــارەزایانی ــوردی نووســینی و زم  ک

ــێوەێکی بە ــ ــاالک ش ــاو بەر و چـــ ــاتنە چـــ ــاو هـــ  نـــ
ــەنگەری ــاتی سـ ــی خەبـ ــتمانی و نەتەوایەتـ  و نیشـ
 بە و گەلەکەمانەوە نووسی ڕۆژنامە و زانستخوازی
ــت ــ ــ ــردن هەسـ ــ ــ ــتی بە کــ ــ ــ ــاو پێویســ ــ ــ  دەوری بەهــ

ــامەگەر ــاو لە یڕۆژنـ ــتن پێنـ ــاندنی و پێشخسـ  ناســ
 دەرەوە، و خـۆ ناو لە مان گەلەکە ڕەوای خەباتی
ــان ــ ــوو بۆیـــ ــ ــ ــامە کە دەرکەوتبـ ــ ــ ــی ڕۆژنـ ــ ــ  و نووسـ

ــا نـــاو لە رادەێـــک چ تـــا روونـــاکبیری  دا کۆمەڵگـ
 نەکــرێتە و بخـرێ گــوێ پـا  نــاکرێ و پێویسـتە
 .پێناوەدا لەو کاریگەر و بەهێز چەکێکی

ــۆیە هەر ــتە ئەو بـــ ــ ــانی هەسـ ــ ــا هـ ــ  و کبیرانروونـ
ــا دا کـــوردی ئەدەبـــی و زمـــان بـــواری زانایـــانی  تـ
ــکەونە ــ ــ ــان و هەوڵ بـ ــ ــ ــۆ تێکۆشــ ــ ــ ــین بــ ــ ــ  و نووســ

 زمـانی بە ڕۆژنـامە و گۆڤـار و وتـار ب وکردنەوەی
ــاکی ــ ــی زگمـ ــ  مەرجەی و هەل لەو بەاڵم. نەتەوەیـ

ــاتی ئەو ــتان کـــ ــ ــوونی  داو کوردسـ ــ ــەاڵتی بـ ــ  دەسـ
ــمانیەکان، ــایبەت  وســـ ــر لە بەتـــ ــەاڵتی ژێـــ ــ  دەسـ

 نەدەدا ئەوەی دەرفەتـی بدولحەمید،،، ە سوڵتان
ــتان لە کە ــان کوردســ ــ ــی ی ــ ــی لە کەم الن ــ  پێتەخت

ــوو، ئەســتەنبوڵ کە دەســەاڵتیان  بە ڕۆژنامەێـــک ب
 و خەمخۆران بەرئەوە لە .بکرێ دەر کوردی زمانی

ــۆزانی ــ ــ ــورد دڵسـ ــ ــ ــان کـ ــ ــ  پ ئەرگە ئەم دا هەوڵیــ
ــرخە ــ ــ ــتان دەرەوەی لە بەنـ ــ ــ لە  دوور بە و کوردسـ

ــەاڵتید ــی ەســ ــتانک داگیرکەرانــ ــام بە وردســ ــ  ئەن 
ــب ــل. گەێنننــ ــه و کات ەوــ ــ ــەرجــم و ەلــ ــ ــ   ەداــ

 میسـر و یـرۆز واڵتی پیرۆزە کارە ئەم بۆ شوێن گون اوترین 
 مــوحەممەد واتە کبیـر  لــی محمـد  دەســەاڵتی لەژێـر کە بـوو

 ٢٨٤١-٢٨٣٥ سـاڵی لە ئەویـش و دەچوو بەڕێوە گەورەدا  ەلی
ــوا بــوە و ببــو ڕزگــاری انیەکان وســم دەســتەیی ژێــر لە  و مەئ

ــۆ شـــۆێنێک ــگێڕ حەوانەوەی بـ ــازادیخوازانی و شۆڕشـ  نەتەوە ئـ
  وسـمانی ئێمپراتـۆری دەسـەاڵتی و حوکم لە وەزاڵەهاتوەکان

ــەاڵتی و ــی دســـ ــ ــی تەختـ ــان تاوســـ ــ ــۆیەوە بەم .قاجاڕیەکـ ــ  هـ
ــاڵەی ــ ــۆز بنەمـ ــ ــاتگێری و دڵسـ ــ ــان خەبـ ــ  لەو کە بەدرخانیەکــ
ــاکبیری و خوێنــدەواری پــایەی و پــلە خــاوەن ســەردەمەدا  روون

ــوون ــنج ڕۆژی لە بـ ــەممە پێـ ــاوریلی ی۲۲ شـ ــاڵی ئـ  ی٢٨١٨ سـ
ــارەی یەکەم زایینــی، ــامەی ژم ــاوی کــوردی ڕۆژن  کوردســتان بەن
ــداد نیشـــتمان،، نەتەوەو دڵســـۆزی و روونـــاکبیر لەالیەن  میقـ
" چاپخــانەی لە میســر پیتەختــی قــاهیرەی شــاری لە بەدرخـان
 کـوردی ڕۆژنـامەی ژمارەی ەمیەک دەرچونی. چوو دەر" ئەلهیالل
 زمانحــاڵی بــوە تـورکی، و کــوردی زمــانی دوو بە ، کوردسـتان
ــاتە و کـــورد گەلـــی ــان ئـــازادی پێنـــاو لە ڕەواکەی خەبـ  و زمـ
ــتمان و نەتەوە ــەرەڕای و دا نیشـــ ــاوارەیی بە کە ئەوەی ســـ  ئـــ
 و چـاپ لـ  ژمـارەی پێنج دا مان  دوو ماوەی لە دەکرد کاری

 .ب وکرایەوە
 رێــگەی لە  وســمانی دەســەاڵتی دژایەتــی و ارفشــ ئاکـامی لە

ــانەوە، ــوەبەرانی بەکرێگیڕاوانیـ ــامە ئەم بەڕێـ ــانەی ڕۆژنـ  تاقـ
 شـوێنی پیڕۆزیـان ئەرکـی بە درێـژەدان بـۆ بوون ناچار کوردی
ــی ژنێــ  شــاری بــۆ بگــوێزنەوە ڕۆژنــامەیە ئەم چــاپی  پێتەخت
ــی  بەدرخـــان  ەبـــدولرەحمان  الیەن لە لەوێ و ســـوی  واڵت
 بـۆ پاشـان. دەکـرایەوە بـ و و چـاپ بەدرخانەوە میقداد برای
ــاری ــدەن شــ ــ ــۆ دوایە و لەن ــاری بــ ــ ــتۆن ش ــواروی لە فالکســ ــ  خ

 ژنێـ  شاری برایەوە ماوەێک دوای لە و گوێزرایەوە بریتانیا
 ۱۰۹۲ ســاڵی لە کـیش ۱۱ ژمــارە بـوونەوە بــ و کـاتی تـا و

 ٨۱۰۹ سـاڵی ڕاپەڕینـی و شـۆڕ  دوای لە.مـایەوە لەوێ هەر
ــورەیا ، ــ ــ ــانبەدر س ــ ــوڕی خـــ ــ ــین کـــ ــ ــ ــی ئەم ــ ــان  ەلـــ ــ  بەدرخـــ

ــەرەستـسەرپ ــڕۆژنام یـ ــ ــەکـ ــ ــل ەیـ ــ ــئ ەـ ــەستــ   شاری و ووـب ۆـ

 لە بەاڵم ، ب وکردنەوەی جێگای کردە ئەستەنبوڵی  
 بیباتەوە بوو ناچار دا جیهانی یەکەمی شەڕی کاتی

 ب و و چاپ ل  ژمارەی دوو مانگەی هەر و قاهیڕە
 جیهانی یەکەمی شەڕی هاتنی ۆتاییک دوای لە. بکاتەوە

 لە و نوێی گۆڤارێکی بە کرا کوردستان ڕۆژنامەی ،
 بە چاوخشاندن بە. دەکرایەوە ب و و چاپ ئەستەنبۆڵ
 بۆمان دا کوردی تاقانەیەی ڕۆژنامە ئەم الپەڕەکانی
 و دڵسۆز میدیای و ڕۆژنامە کارێگەری کە دەردەکەوێ

 لە چەندە ،بەرژەوەندیخوازی و چەواشەکاری لە دوور
 کۆمەاڵنی بە دان زانیاری و شۆڕ  پێشخستنی سەر

 پتەوکردنی و زانستی رادەی بردنەسەری و خەڵک
 و بەرپرس نەوەی پێگەیاندنی و نیشتمانی هەستی

 لەم بۆیە هەر .هەیە بەرچاوی و بااڵ دەوری دڵسۆزدا،
 لە داوا پیرۆزە، یادە ئەم کردنی پیرۆز وێڕای بۆنەدا
 بوارەکانی هەموو لە کە دەکەین دیکور میدیای تێکڕای

 شانۆ چ نووسین، چ و ڕەن  چ و دەن  چ ، ڕاگەیاندن
 لە دوور بە و ڕاستیەکان ئاوێنەی سینەما،ببنە و

 کوردی فەرهەنگی و کلتور بزڕکاندنی و چەواشەکاری
 نەتەوایەتی رووناکبیری و فەرهەن  و کلتور بە خزمەت
 فەرهەنگی و زمان. بکەن کوردستان و کورد

 ناحەزانی دەستی نێژراوی بژاری لە نەتەوایەتیمان
 کلتور و زمان نەهێڵن و بپارێزن ، فەرهەنگمان و زمان
 نەتەوایەتیمانن هۆوییەتی و شوناس کە فەرهەنگمان و
 کەم و ڕەن  کەم و بکرین هەتڵە خۆی ڕاستی رێی لە ،

 .وەبن بایەخ

 ژمارەی یەکەم دەرچوونی ساڵەی ۱۲۲ یادی ب  پیرۆز 
 .کوردستان کوردی،، امەیڕۆژن

 ندی ناوه/ ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی
 .یاندن ڕاگ 

 

ـــــــــــــا قەیرانـــــــــــــی  کۆڕۆن
 ەرـــــــــــۆســب هەڕەشـــــــەیەك

.یـــــەنــــەمـــاپــــــچ ئازادی  
 

 خۆیانـدا سـااڵنەی ڕاپـۆرتی لە بێسـنور ڕاپۆرتنێرانی
 لە بـاس دونیـادا، لە چاپەمەنی ئازادی بە دلەپێوەن

ـــــی ـــــا قەیران ـــــەر هەڕەشـــــەی و کۆڕۆن  ئـــــازادی بۆس
 دونیـــــــا هەمـــــــوو لە ڕۆژنامەوانـــــــان و چــــــاپەمەنی

ــانی ســنوورداركردنی ــنە ئەم چاالکیەک ــردووە چی  بە. ک
ــــی ــــۆرتە ئەم پێ ــــوان ڕاپ ــــی لەنێ  و کۆڕۆنــــا ڤایرۆس

 ڕاســتەوخۆ پێوەنــدی وڕۆژنامەنوســان مێــدیا سـەرکوتی
ــی بە . هەیە ــوێترین پێ ــوەری ن ــازادی پێ ــدیاکان ئ  مێ

 ۱۱۰۰ یڕەـــــــەمــبان ی۲ لەڕێکەوتی کە لەجیهان
 

 

 وئەمنیەتـی ئـازادی بـواری لە ئێـران ب وکراوەتەوەو نووربێس ڕاپۆرتنێرانی لەالیەن 
ــــوان لە چــــاپەمەنی ــــلەی واڵت۹٨۱ نێ ــــران .دایە۱۷۱ لەپ ــــۆرتی ئێ ــــاڵی لەڕاپ  س

. دابەزیـوە پـلە سـ  یەکسـاڵ پا  و دایە۱۷۹ لەپلەی دا ڕێکخراوە ئەو دەی۲۹۱۰
ــدی ڕژیمــی ــران ئاخون ــانی نەقشــەی لەســەر کە واڵتەیە۱۷ لەو یەك ئێ ــازادی جیه  ئ
 ڕۆژنامەوانــانی كە ئەوەیە دەرخەری ئەمە و دیــاریکراوە ڕە  رەنگــی بە مەنیچــاپە

ـــــی ـــــدە ئێران  ..                                         دەچەوســـــێندرێنەوە چەن
ــدیاکان ڕۆژنــامەوان ســەرکوتی دا، کۆڕۆنــا ئێســتای دۆخەی لەم هەروەهــا ــوەتە ومێ  ب

 ڕژیـــم درۆیــی بەئامـــاری ەڕبــاو خەڵــک و بشـــاردرێتەوە ڕاســتیەکان کە ئەوەی هــۆی
 نەبـــونی و کۆڕۆنــا دوهەمـــی قۆنــاغی ســـەرهەڵدانی دەبێــتە خـــۆی ئەمە  و بکــات

 .دەکاتەوە مەترسیدارتر دۆخەکە ئەمە  و وپزیشک دەرمانی کادری و پێداویستی
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( شویی پول)
 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

 بۆ ئەگۆڕێ
 یان دراوێک
 لە کە سامانێک
 بەڕێی ڕواڵەتدا
 بەدەست یاسایی
 شێوە بەو و هاتوە

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت
 سپی گشتی

 دراو کردنەوەی
 ئەنجام جۆرە بەو

 کە ئەدرێ
 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی

 الوەکیە انێکیتاو
 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمالَةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
ي  بة بةهةشت
ت  بةرين شاد بكا
و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  جەملەســــــەر پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــرانــــــــوكراتیـدیم     لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

 شەهیدەکان مامۆستای  وانەی کۆڵنەدان و خۆراگرین لە زانکۆی  رزگاری نەتەوە و نیشتمان دا،

ــەروەری ــ ــ ــ ــ ــمەد: گەل سـ ــ ــ ــ ــ  محەمــ
ــمەدی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئەحــ

ــ  هەر ــ ــەهیدی گەلێـ ــ ــ  شـ ــ  نەبــ
ــژووی ــیە مێـــ ــ  هەر و نیـــ ــ  گەلێـ
ــژووی ــ ــ  مێـــ ــ ــ ــیە گەل نەبـ ــ ــ . نیـ
 ملــ  زۆرە دژی خەبــاتی كــاروانی

 ڕاوەســتان و وچــان بــ  ملهــۆڕی و
ــت ــ ــ  و دەڕوا و دێ ــانەوە بـــ  پســـ

ــڕێ ــ ــان و ڕادەبـــ ــ ــ ــانی بە شـ ــ ــ  شـ
 سوور شەهیدانی كاروانی ئەویش
 تـازەی شەهیدی و دەڕوا خەاڵتی
ــوە  دەســـتە دەســتە و دەلكێـــنن پێ

ــاتگێڕان ــ ــلە خەبـ ــ ــان و پـ ــ  پایەیـ
 چــوونە شـانازی و دەبێـتەوە بەرز
ــاو  دەســـت ،یانشــەهیدان كـــۆڕی ن

ــدێكیش و دەكەوێ ــ ــ ــ ــ ــ  لەوان هێن
ــاوەڕوانی ــ ــو چــ ــ ــاو ونەچــ ــ  ئەو نــ
ــاروانە ــ ــ ــ ــ ــی و ك ــ ــ ــ ــ  ئەو وەرگرتنـ
ــانهەوێ و شــانازییەن ــگەنە دەی  ب

ــی كە ڕادە ئەو ــان ئەركــ  بە خۆیــ
 لە كوردمــان گەلـی. هێنـاب  جـ 

 خــاون یگەلێكــ وەك كوردســتاندا
ــاوەڕ و بیــر ــازی بە ب ــڕ ڕێب  لە پ

ــازادی ــ ــ ــودا ئـ ــ ــ ــاتی كە خـ ــ ــ  خەبـ
ــاری ــ ــوازی ڕزگ  و زۆرداری دژی خـــ

ــی زۆرە ــ ــوو وەك یە، مل ــ  زۆر هەم
ــ  ــ ــت كە لێكراوێـــ ــ  زۆر بە هەســـ

 دژی لە و كردبــ  خـۆی لێكـراوی
ــ ، ڕاپەڕی زۆر ــ ــوو وەك بــ ــ ــ  هەم

ــ  كە چەوســـاوەیەك ــان دەبـ  تەكـ
ــۆی لە ــ ــدات خـــ ــ ــۆی و بـــ ــ ــ  لە خـ

ــۆیلەیی چــااڵوی  چەوســـانەوە و ك
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوو وەك، دەربێنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەمـ

ــاتگێڕێكی ــ ــ ــتەقینە خەبــ ــ ــ ــ  و ڕاس
ــۆڵنەدەر ــ ــات كە كـ ــ ــا، خەبـ ــ  دەكــ
ــااڵی ــ ــ ــ ــاوی ئ ــ ــ ــ ــاتی خوێن ــ ــ ــ  خەب

ــاریخوازانەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆی ڕزگ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خ
ــردۆ ــ ــ ــ ــ ــەر لە و تەوەبەرزكـ ــ ــ ــ ــ  سـ

ــوتكەی ــ ــا لە لــ ــ ــ ــەاڵڵی خوێن ــ ــ  ش
 مەردانە و داوە هەڵـی كوردسـتان

 كوردسـتان خەبـاتی گۆڕەپـانی لە
ــڕ ڕێگــا لەو كە. ڕاوەســتاوە  لە پ
ــد ــ ــپەدا و كەنــ ــ  هەزاران بە كۆســ
ــەهیدی هەزار ــ ــكە  شـــ ــ  بە پێشـــ

 .كردووە خەڵ  و خودا بارەگای
ــی بەاڵم ــانی گەلـــ ــ ــورد قارەمـ ــ  كـ

ــزاو ــز، هەرگیـ ــتی هەرگیـ  لە دەسـ
ــات ــاریخوازانە یخەب   ڕەوای و ڕزگ

 

ــردوە شــ  خــۆی   لەگەڵ ڕۆژ و نەك
ــاتر ڕۆژ  شـــەهید . تێكۆشـــاوە زی

ــمەد ــ ــ ــ ــاتەی ئەو محەمـ ــ ــ ــ  لە كە كــ
ــمانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتی ئاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕەوای خەبـ

ــدا ــ ــ ــ ــ ــتێرەیەكی گەلەكەمان ــ ــ ــ ــ  ئەسـ
ــارانی بە خــۆی پرڕشــنگدار  خەباتك
ــتەقینە ــ ــ ــان ڕاس ــ  ئەو ئەدات، نیشـــ

ــاتە ــ ــ ــوڵزاری لە كە كـ ــ ــ  هەاڵڵە گــ
 سوور، گوڵێكی شەهیداندا سوورەی

ــی بە ــ ــ ــ ــ ــ ــووی دیمەنـ ــ ــ ــ ــ ــ  هەڵكەوتــ
 كـاك وەك خەبـاتگێڕی قارەمـانێكی
ــمەد ــمەدی محەمـ ــدەكەن ، ئەحــ  پێــ

 بـۆ محەممەدیـش شـەهید بـۆیە هەر
 خــۆی لە ێشپــ شــەهیدانی تــۆڵەی
ــۆ  خـــوێنی ــەر بە و هـــات وەجـ  سـ
ــاكی ــ ــ ــتاندا خ ــ ــوو كوردســـ ــ . هەڵیـــ

 ئەمـین محەمـمەد كوڕی مەدیەمحمو
ــدی خەڵكــی ــاوی ســاوانی گون  خوێن
ــوڕە ــ  كــ ــ ــوو كوردێ ــ ــاو بە كە ب ــ  ئ
 خوێنیـاوییە كوردستانە ئەو هەوای
ــا ــوو ژیـــ ــ  بـــ ــتبوو پـــ ــ  بە و گەیشـ

ــت تەواوی ــر بە هەسـ ــۆكی ژێـ  چەپـ
ــراوی و گەلەكەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  داگیركـ

ــوو، نیشــتمانەكەی ــۆیە هەر كردب  ب
ــی هێنـــانی هێـــر  كـــاتی لە  ڕژێمـ
 سـەر بـۆ خـومەینی مرۆڤایەتی دژی

 پەروەری كـــورد هەســـتی كوردســـتان
ــداو ــ ــ ــی هانیـــ ــ ــ ــا  چەكـــ ــ ــ  لە دی ـــ

 لە و كـــرد شـــان لە نیشـــتمانەكەی
ــەنگەری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرەفدا ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دژی ش
ــی ــتان داگیركەرانــ ــێرانە كوردســ ــ  ش

ــتا، ــ ــی بە بەاڵم ڕاوەسـ ــ  زۆر داخێكـ
ــرانەوە ــ  لە نەداو مەودای مەرگ گـــ
 دا پێشمەرگایەتی كەمی ماوەیەكی

 بــانەی شـاری ڕۆژەی 33 شـەڕی لە
ــاوی ــ  3/2/9311 ڕۆژی لە خوێنـــ

ــوللەی بە دا ــ ــانی گ ــوێن دوژمنـــ  خـــ
ــراو ئینســانییەت خــۆری  چــاوی پێك

ــداری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و گەل بە ئەوینـ
 و دانـا یەك سەر لە نیشتمانەكەی

ــە بـــۆ ــەرە  ســـەنگەری هەمیشـ  و شـ
ــاوەتی ــ ــۆ پی ــ ــەنگەرانی ب ــ  بە هاوس
ــت ــ ــ  لەو ســــــ و هەزاران .جێهێش

 ڕۆڵە ئەو كە خــــــــــــــــــــــاكەی
 .گرتووە ئامێز لە قارەمانانەی

 رێبوارحوسەینی: نووسینی

ــادری  یـــزەت شـــەهید: گەل ســـەروەری  قـ
ــتە ــ ــ ــ ــازی ڕاسـ ــ ــ ــ ــوونە گەالن ڕێبـ ــ ــ ــ   چەتــ

ــش بەاڵم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوونە ورەی زۆرداری ــ ــ ــ ــ ــ ــ  زەبـ
ــووتكەی ــ ــەركەوتن لــ ــ ــ  ســ ــ ــ  دژوارە گەلێ

ــئ ــ ــ ــەنــ ــ ــ ــ ــ ــڕوخ امـ ــانـ ــ ــ ــ ــ ــق یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ەاڵیـ
 .! ەزۆردار

ــاتی مەودای لە ــ ــ ــ ــ ــ ــاوی خەبـ ــ ــ ــ ــ ــ  و خوێنـ
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــایەنی ڕاپەڕینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  گەلە درێژخـ
ــین بـــڕۆین تـــا بەشـــخوراوەكاندا  و دەبینـ

 خەریكــن مێشـكانە ئەو چـۆن كە دەبیسـین
ــردنەوە بە ــ ــازی لە بیركــ ــ ــ ــت ڕێب ــ ــ  وەدەس

ــانی ــ ــازادی هێن ــاتر ئـــ ــ ــڕژێن زی  وە. دەپـــ
ــوێن ــانە ئەو خـــ  كەرەوەی ڕوون كە خوێنـــ
ــای ــڕ ڕێگ ــدێر پ  نشـــێوی و هەوراز و هەڵ

 دەڕوانیـنە كە جا. دەڕژێن زیاتر ڕشن،شۆ
 تــاقە كە سـازمانەکەمان ڕێبــازی و ڕێگـاو
ــوردە ڕێگــای ــۆ ك ــاری ب ــر لە ڕزگ ــاری ژێ  ب

ــتەمی ــ ــد س ــ ــاتی چەن ــ ــی ق  و نەتەوایەتـــ
 سـازمانی سیاسـی، و ئابووری و مەزهەبی
ــات ــ ــاتەوە لەو هەر خەبــ ــ ــتا كە كــ ــ ــ  هێش

 و بـۆن و بـوو پەروەردە نـاو غـونیەیەكی
ــۆی بەرامـــی ــژدە كە خـ ــارییە یدەر مـ  ڕزگـ
ــ و ــ ــ ــاتەوە ب ــ ــ ــی بە و دەك ــ ــ ــورد گەل ــ  كـــ

 مـــافی و بـــوون تەنـــانەت و ڕادەگەیەنـــ 
ــۆی ــان كە بەوانە خــ ــ ــەبەقی بە چاوی ــ  ش

ــایەت ــەلمێن  هەڵنـ ــان. بســ ــرە و دەیـ  بگــ
ــەدان ــ ــ ــەرە  بە ڕۆڵەی سـ ــ ــ ــاكی و شـ ــ ــ  پــ
 گەلـی كە ئامـان ە ئەو قوربانی كردۆتە
ــورد . تـــامەزرۆیەتی و تینـــوو بەڕاســـتی ك

ــێمە ــ ــ ــ ــ ــادی لە ئ ــ ــ ــ ــ ــمەر ئەو یـ ــ ــ ــ ــ  گەپێشـ
ــانەی ــ ــ ــ ــ ــانە كە قارەمانـ ــ ــ ــ ــ  دژی لە ئازایـ

ــكری ــ ــ ــركەر لەش ــ ــ ــورد و داگی ــ ــ ــوژی ك ــ  كـــ
 بــوون شــەهید كــردوەو شــەڕیان خـومەینی

 ڕێــز گەورە خــودای چــونكە. دەگــرین ڕێـز
ــ  ــ ــ ــۆ دادەنـــ ــ ــ ــی لە كە ئەوانەی بـــ ــ ــ  ڕێـــ

 شــەهید و كــردووە شــەڕیان نەتەوەكەیـان
ــوون ــزی لە و بــ ــ ــان ڕی ــ  چاكانیــ ــ . دادەن
  ئــێمە وا پێـدەدا، باشـیان هەرە مـژدەی
 ڕاســتی ڕێبـازی فیــداكارێكی یـادی لێـرەدا

ــوردایەتی ــ ــازێكی و كـ ــ ــانی گیانبــ ــ  گۆڕەپــ
 هـاوبیر كوردسـتان نەتەوایەتی و خەبات

ــەهیدمان و ــ ــاك شــ ــ ــ ــزەت ك ــ ــادری  یــ ــ ــ  ق
 كـوڕی قـادری  یـزەت شەهید. دەكەینەوە

ــدوڵ  ــ ــ ــ ــ ــی  ەبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدی خەڵك ــ ــ ــ ــ ــ )  گون
ــاوا ــ ــ ــ ــ ــ ــوردێكی (.یاكوبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر كـ ــ ــ ــ ــ ــ  و ژیـ

ــمەرگەیەكی ــازا پێشـ ــت و ئــ ــێن دەســ  هەڵــ
 و پەروەر کورد و چاونەترس بوێرو. بوو
ــخ ــب نــمەتی یــەسایەتیەکــک اوەنـ    وو،ـ

ــاوەڕی ــوردایەتی بیروبـــ ــدا لە کـــ ــ   ناخیـ
 .بوو ڕیشەدار

ــزەت،  ــەهید  ێـــ ــ ــەرەتای لە هەر ش  ســـ
ــت ــ ــکردنی دەسـ ــ ــ ــهێرش پێ ــ ــ ــڕژێم یـ ــ ــ  یـ

ــومەینـخ ــ  چەكــی كوردسـتان، ســەر بـۆ یـ
ــوو وێـــڕای و شـــانكرد لە شـــەرەفی  هەمـ

 دژ شـەڕەكانی زۆربەی لە پێشـمەرگەكان
 گـژ بە لەکوردستان ئاخوندی ڕژیمی بە

ــۆ دا زۆرداران ــ ــ ــ ــ ــ ــەی و وەچـ ــ ــ ــ ــ ــ  حەماسـ
 كاتێكــدا لە  یــزەت شــەهید. خوڵقانـد

ــازمانی ــ ــ ــ ــ ــ ــات، س ــ ــ ــ ــ ــ ــی خەب ــ ــ ــ ــ ــ  ئیعالمـ
ــودییەتی ــ ــ ــرد مەوج ــ ــ ــانازییەوە ك ــ ــ  بەش

 خــۆی بیروبـاوەڕی وەك سـازمانی خەتـی
ــژارد ــدی بە زۆر و هەڵبـــ ــ ــژ بە تونـ ــ  گـ
ــارانی ــ ــازماندا نەیـ ــ ــۆوە سـ ــ  بەم و دەچــ
ــۆنەوە ــوو بـ ــتی بە بـ ــوو خۆشەویسـ  هەمــ

ــمەرگەكان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .پێشـ
ــانەمەڕی ی93 لە بەاڵم ــ  لە 9369 ب

ــاتی ــ ــ ــ ــی كــ ــ ــ ــ ــیم تەماســ ــ ــ ــ ــ  لەگەڵ بێس
 پشـتی لە پێشـمەرگەدا تـری بەشـەكانی

 لە بـانە ناوچەی سەرووی ی( دارینە) 
ــە الیەن ــ ــ ــ ــەكانەوە جاشــ ــ ــ ــ ــ  بە خۆفرۆش

ــرا شـــەهید پیـــاوانە نـــا دەســـتڕێژی  .كـ
ــەهید نـــاوی یـــادو لە ســـ و هەزاران  شـ
ــزەت  ڕێـــگەی شــەهیدانی ســەرجەم و  ێ
 .کوردستان ڕزگاری

 ینیرێبوارحوسە: نووسینی 
 

ــ ــ ــەهید ،گەل وەرانیەرسـ ــ ــدواڵ شـ ــ   ەبـ
 .قادری حەسەنی شەهید و قادری

ــدی ــاتی چەنــ ــ ــان خەب ــ  ڕەوایە گەلەكەم
ــاوەڕ چەنــدی ــا بە ب ــی ن  و ســتەم ڕەوای
 دەبـــ ، پتەوتـــر و دێـــت ڕەوا خەبـــاتی
 كوردســتان نرخەكــانی بە ڕۆڵە چەنــدی
ــان نرخـــی ــەردەكەوێ، ال لە خەباتیـ  سـ

ــدی ــ ــ ــندوژ لە داخ چەنـ ــ ــ ــی لە مــ ــ ــ  دڵــ
ــان یەكەیەكەی ــ ــ ــ ــ ــ ــە گەلەكەمــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕیشــ
ــوت  ــ ــ ــ ــەی و دادەك ــ ــ ــ  بە داخە ئەو ڕیش

 دەكــا، ڕیشــاژۆ لەشــماندا ڕەگــی هەمــوو
ــاتی ڕێــی بــ ، ڕاســت پــ  چەنــدی  خەب
ــوا ــ ــ ــ ــەندانە خ ــ ــ ــاوی بەر لە پەســـ ــ ــ  چـــ

ــاوەردا ــ ــر و گە  جەمـــ ــ ــ ، ڕونتـــ ــ  دەبـــ
 دەسـتەكانی سـەر لە گیـان ڕۆڵە چەنـدە

ــر لە بــڕی نــۆرە كوردســتان  دەكەن یەكت
 كـــاروانی چەنـــد هیدان،شـــە كـــۆڕی بـــۆ

ــەهیدان ــ ــی دەخەنە ش ــ ــاوانی دڵ ــ  بە پی
ــەرەفەوە، ــ ــدە ش ــ ــوارانی چەن ــ ــی ڕێب  ڕێـــ
  بۆ ئازادیخوازیان دڵی شەهادەت

 

 مەردانەگیـدا، بـواری لە پـرد دەبێـتە
ــدە ــ ــ ــزی چەن ــ ــ ــەهیدان ڕی ــ ــ ــژ ش ــ ــ  درێ
 مەیــدانەكانی لە سـەرێكی ەوە،دەبێـت

ــاتی ــ ــی ڕەوای خەبـــ ــ ــوردە گەلـــ ــ  و كـــ
ــەرێكی ــ ــ ــزمەت لە ســ ــ ــ ــافی بە خــ ــ ــ  مــ
ــایەتی ــدە دادپەروەریە، و مرۆڤـ  چەنـ
 بە ڕوسـوور دایكانی سووری فرمێسكی

ــانی ــ ــ ــ ــانی بارهێن ــ ــ ــ ــۆڕی قارەمان ــ ــ ــ  ك
 ئــاو بــرایمە هەاڵڵە بنكــی شـەهادەت

ــدە دەدا، ــ ــانی چەنــ ــ ــان باوكــ ــ ــ  قارەم
ــانازی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕۆڵەی بە دەكەن ش

ــا ــواری لە نقارەمانیــ ــەهیدانی دیــ ــ  ش
ــتان ــتی لە كوردســ ــ ــدا، بەهەش ــ  بەرین
ــدە ــ ــژان الوان، چەنــ ــ ــوڕان، و كیــ ــ ــ  ك
ــی ــی ڕۆژانــ ــ ــۆڕی دەكەنە ڕوو هەین ــ  ك

 بە بــاوە  خەاڵت، ســوور شـەهیدانی
ــان ــان و دەكەن دا كێلیـ ــ  خۆزگەیــ  پــ

ــدە دەخــوازن،  ئەمەك بە داڵنـــی چەن
 دەكەن مەرگ جـوانە شەهیدانی یادی

ــدە ــااڵن، چەنــ ــااڵنی هەڤــ ــی هەڤــ ــ  ڕێ
ــەرە  ــ ــوردایەتی و شـــ ــ ــادی بە كـــ ــ  یـــ
ــەهیدی ــ ــدان ش ــنن گەرم مەیـــ  و دادێـــ

 چەنـدە دەگەوزێـنن، خـوێن لە دوژمن
ــۆی و گۆڤــار ــات لە كــورد ڕادی  و خەب

 بـااڵی بە و دەدوێـن كردن گیانبەخت
 شـــەهیدی ئەی دەڵـــێن، هەڵ شــەهید
ــوور ــی سـ ــاتی خەاڵتـ ــاوی خەبـ  !خوێنـ
ــت ئەی ــردوو گیانبەخــ ــای لە كـــ  ڕێگـــ

ــوردایەتی، ــ ــان كـــ ــ ــرە لە تۆمـــ ــ  و بیـــ
 دڵمانــدا لە ڕوناكــت بــاوەڕی تیشــكی
 حە  ڕێـی شەهیدی ئەی. نابێت ئاوا
ــازادی و ــد، هەر ئـــ ــ ــد كە چەنـ ــ  چەنـ

ــەر بە وەرزە ــ ــ ــەهادەتی س ــ ــ ــۆدا ش ــ  تـــ
ــدەپەڕێ، ــان بەاڵم تێـــ ــ ــات گیانمـ ــ  سـ
ــاتێ  ــ ــ ــ ــ  دەوری بە پەروانە وەك ناسـ

ــۆڕی ــ ــڕ گـ ــ ــان لە پــ ــ ــاوەڕت و ئیمــ ــ  بــ
 بێیـوە نەمر شەهیدی ئەی. دادەگرێ
 بە ڵەیڕۆ ئەی نەترســاو چــاو شــێری

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــی لە وەفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرە  ڕێـ ــ ــ ــ ــ ــ  و شـ
 لە پشــتیوانی ڕێـی لە دۆسـتایەتیدا،

ــادی پەرەســتاندا، حە  و حە  ــۆ ی  ت
ــ  و دڵە ســا ەت چــركە ــۆ یــادی ب  ت
ــار لە دڵ ــ ــۆ. دەكەوێ ك ــ ــی لە ت ــ  دڵ

ــان  و نابیـــت ئـــاوا هەڤااڵنـــت و نزیك
ــادت ــروەی یـ ــی سـ ــر دڵـ  و خەم لە پــ
ــاودەمی و پەژارە ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و دەربەدەری هـ

 . ئاوارەیمانە

 لە ماڵ هەڤااڵنی نوێنەری سامت بە گۆڕی
ــۆڕت ســەر ســووری هەاڵڵەی نە،هەنــدەرا  گ
ــااڵی ــ ــووری ئـ ــ ــدانی سـ ــ ــانی مەیـ ــ  و قارەمــ

ــی و شــەهادەتە ــی چــاوی چقڵ  و گەل دژمن
 ئەم ارەمـان یـادی. نیشتمانە داگیركەرانی

 یە، قـادری  ەبـدواڵ نەمـر شەهیدی یادی
ــوڕی  ەبــدواڵ شــەهید ــم فەقــ  ك  لە كەری
ــاڵی ــ ــی لە دا 9332 سـ ــ ــاوای دێـ ــ  یاكوبـ
 لە رزێـروە بنەماڵەیەكی لە بانە ناوچەی
ــ  ــ ــووە دای ــدنی. بـــ ــەرەتایی خوێنـــ  لە ســـ

 لە پاشـان خوێنـد، گوندەكەیان مەدرەسەی
ــی یەك بەر  دەســـت بە ناچـــار بـــاوكی تەن

ــرتن ــوو هەڵگــ ــدن لە بــ ــی و خوێنــ  خەریكــ
ــاری ــری كـ ــوو وەرزێـ ــەهید. بـ ــدواڵ شـ   ەبــ
ــادری . بـــوو ئیمـــان بە و ڕاســـت الوێكـــی ق
ــی ــایی جێ ــزان دڵنی ــی و خێ ــوو هەوااڵن . ب

 چــاالك و پــاك دڵ و پــاك دەســت الوێكــی
ــوو ــانی لە. ب ــاییز ڕاپەڕینەك  زســتانی و پ

ــی بە دژ دا 9311 ــڕای شــا ڕژێم  الوە وێ
ــرد هاوبەشـــی نـــاوچە شـــەرەفەكانی بە . كـ

 ئێـران، خەڵكـی شۆڕشـی سەركەوتنی كاتی
ــەهید ــ ــدواڵ شـ ــ ــڕای  ەبـ ــ ــوێن الوە وێـ ــ  خــ

ــانی ــ ــ ــاوایی گەرمەك ــ ــان ئـــ ــ ــی خۆیـــ ــ  چەكـــ
 شــێخ مامۆسـتا دەفـتەری لە پێشـمەرگایەتی

 پــ  هەمــوو ئامــادەی و ەرگــرتو  یــزەدین
 لە یەكێ  بە بۆیە هەر .بوو سپێردراوێ 
 ڕۆژانی لە دەناسرا، ڕێبازە ئەو دڵسۆزانی
 خــاوەن هەر كوردســتاندا شۆڕشــی سـەرەتای
ــاوەڕانی ــەهید بـــ ــدواڵ شـــ ــوون  ەبـــ ــ  كە بـ
ــان ســازمانی ــ  خەباتی ــا پێ  نەیـــان و هێن
ــت ــگەی هێشــ ــ ــوێر ڕێ ــ ــتەوە ك ــ ــەهید. بێ ــ  ش

ــانەدا پادگــانی جەنگــی لە  ەبــدواڵ  بە ب
ــرد بەشــداری دڵ ــاواتی و ك  بە كە بـــوو ئ

 پێشـمەرگە و هەڤااڵنی و خۆی فیداكردنی
ــانە پادگـــانی كوردســـتان قارەمانەكـــانی  بـ
ــن ــ ــ ــی بە. هەڵكەنـــ ــ ــ ــ ــرانەوە داخـ ــ ــ ــ  لە گـ

ــی بە دا 3/2/9311 ــ ــ ــرۆكەی ڕاكتـــ ــ ــ ــ  فـ
ــن،د ــۆیی ژمـــ ــ ــامۆزاكەی و خـ ــاوی بە ئـــ ــ  نـ

 شــەهادەت بەرزی پـلەی بە قــادری حەسـەن
 گۆڕسـتانی بـۆ یـانپیرۆز تەرمی و گەیشتن
ــڕ ــ ــی بە پـ ــ ــاوا پیتــ ــ ــبەر لە یاكوبـ ــ  بەرانــ

ــاواییە ــان ئـ ــان قارەمـ ــرانە پەروەرەكەیـ  خــ
ــۆڕی ــ ــ ــ ــ ــ ــەرە  گـ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهادەت و و شـ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

 .سەربەرزیەوە
  
 مامۆستا پەژار: نووسینی 
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 عةلي بارامي

ة وةك ب                ة بان                

ناوةكةي ةدا دي  ارة ي  اني 

هةلَكةوتوو له ب ةريي 

و ب    انر ش    اريَكي ب    ة 

ذم  ارة بو  ووك ب   ةَ   

ورة و خ       ورا  ي و 

ش                              ةهامةت و 

قارةمانيةك ةي ب ةريت  

و             ةورةت ة ل           ة 

شاخةسةركةش        ةكاني 

. دةورووب                        ةري

بانةيي      ةكان ب       ةهوي 

هةلَكةوت    ةي تايب     ةتي 

ش         ارةكةيان ل         ةنيَو 

كويَس                                  تان و 

ش                            اخةبةري و 

انة ض             و دارس           ت

ث  ةك         انير خ         اوةن 

هةس       تي ملن       ةدان و 

خ                           ورا  ي و 

مقاوم   ةت و ذي   ان ب   ة 

 .سةربةريين

خ   ةلَكيَكي خويَنم    ةر  

و ميوان  رارر ك   ة ه   ةر 

ل  ة ه  ةرةتي منرالَي  ةوة 

لة    ةَد دةرد و رةن      

و مةين                                   ةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنگخــواردووی چەنــدین 

وپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە ها
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

ەرووبوونەوەی رژیمی دژی روب
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــان،  ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج

ەیشـتن بەكـار، ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگ
ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم

ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوو ــــرۆد روو لە زی ــــافی م ــــد بە م نە لەپێوەن

بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆد لە  و ت

 بە ناســـراو ڕۆحــی تەهـــا شــەهید گەل ســەروەری
  (سور تەها)

 سینی مامۆستا پەژارنوو
 خــۆی کە کـورد نــرخەی بە ڕۆڵە ئەو ،پێشـمەرگە
ــردۆتە ــ ــۆچی ک ــ ــانی ق ــ ــدەکەوێ گەل، قورب  پێشـــ

ــری بەرەو ــ ــ ــ ــ ــۆزێتەوە مەرگ مەرگ، پیـ ــ ــ ــ ــ  بە دەقـ
 خـۆی و ئیمانی لە پڕ دڵی بە و ئاوەدان سینەی
 ئەو پێشــمەرگە.کــورد گەلــی بەاڵوەگێــڕی دەکــاتە
ــتی لە دەســـت کە خۆبـــوردوەیە لە کـــوردە  بەهەشـ
ــازی ــ ــک ن ــ ــاوک و دای ــدەگرێ، بـــ ــ ــان هەڵ  لە ژیـــ

ــی ــ ــ ــ ــتان داگیرکەران ــ ــ ــ ــاڵ کوردس ــ ــ ــ ــات ت ــ ــ ــ  و دەک
ــ ئــاورین دۆزەخـی لێبکــاتە کوردسـتانیان ــ  جــگەر ــ

ــەی ــی گۆشـــ ــوردەو گەلـــ ــارێزەری کـــ ــەرە  پـــ  و شـــ
 نـوری هەمـوانەو خۆشەویسـتی .مـیللەتە کەرامەتـی

 پێشـمەرگە بە کـورد گەلـی. هەنـاوە هێزی چاوەو
ــورە، و ســـەربەرز ــی بە پێشـــمەرگە  ڕووسـ  خەڵکـ
ــتان ــت کوردسـ ــتورە پشــ ــی. ئەسـ ــتان خەڵکــ  کوردســ

 دەڕوانـنە برا گۆشەو جگەر چاوی بە ژنی و پیاو
 خۆیـان چـاوی بە و دەیـانالوێن دڵ بە.پێشـمەرگە

ــان ــارێزن دەی ــان.پ  چـــاوپێکەوتنی بە ڕوونە چاوی
ــمەرگەو ــادمانن پێشـ ــادی بە شــ ــەرکەوتنی و شـ  ســ
ــمەرگە ــان.پێشــ ــۆ ڕێزیــ ــمەرگە بــ ــڕاییەو پێشــ ــ  تێک

 نـاوەرۆکی و نـاو. خـۆڕاییە وان ڕاست لە گیانیان
ــرین ئەوان بــۆ پێشــمەرگە ــانە شــتی بەنرخت . جیه
ــان ــی کۆڕیـ ــانی بەباســ ــمەرگە قارەمــ  و گەرم پێشــ
 شــادمانن پێشــمەرگە ســەرکەوتنی بە و ئــاوەدانە
ــزی ــ ــمەرگە پەرێ ــاو پێشـــ ــ ــرن بەرچ  بە لە و دەگـــ
ــز ــان پەرێـــ ــ ــرن پاکـ ــ ــمەرگە. دەمـ ــ ــۆ پێشـ ــ  گەل بـ

ــاردەکەن ــەن  و کـــ ــی و ســـ ــانکردە وەزنـــ  لە وەیـــ
ــرێ دا ئەوان تەرازووی ــ ــ ــ ــان لە .دەک ــ ــ  دا، کۆڕیـــ
ــان ــ دەناســی قارەمان ــ  و بەراورد ئەوان بەباســی ـ
ــڕا ــ ــ ــ ــ ــی لەوان ــ ــ ــ ــ ــت دەزان ــ ــ ــ ــ ــان و درش ــ ــ ــ ــ  .ورد یـ

ــۆ گـــوێ کە کاتێـــک ــتان خەڵکـــی کـــۆڕی بـ  کوردسـ
 بەرۆکـی بە شـانازی پـوڵەکەی دەبـیەین دەگـرین،
ــان ــرن دا قارەمان  و دەبەن ناویـــان بەبەرزی. دەگ

 کــۆڕی لە نــابیەی. دادەنــێن بــۆ نشــانازیا مــایەی
ــانی ــدا ناوچەکـــ ــ ــێک کوردەواریـ ــ ــانگی کەسـ ــ  ناوبـ
 گـوێی کە کاتێـک. سوور تەها شەهید گەیشتبێتە

 بۆکــانەوە لە و تابــانە خــانەوە لە دەگــری پێـدا
 ناسـراو ڕۆحـی تەهـا شـەهید نـاوی سەردەشت، تا
ــی، بـــوونی شـــەهید لە بەر ســـوور تەهـــا بە  باسـ

ــۆڕی ــوردەواری کـــ ــ ــڕ کـ ــ ــرد پـ ــ ــەوحە لە دەکـ ــ  ماسـ
ــاس شــانازی،  ورەی. بـــوو ســوور شــەهید باســـی ب
 هەمــوو. بـوو نەویسـتان دڵــی لەرزی بـوو دۆسـتان

 دژمـن گیـان بـۆ سـورێکی تەهـا دارێـک، بەردو بن
ــوو، قەزا بە ڕۆژ. لێبـــوو ــی دەچـ ــەهید زەربەتـ  شـ
 شـەهید ما چ. دەچوو نە قەزا بە دژمن لە تەها
ــا ــانی بە ســوور تەه ــی دژمن ــوردی گەل  نەکـــا؟، ک
ــان ــار دەیـ ــی جـ ــار جەرگــ ــتانی بە کـ ــی دەسـ  ڕژیمــ

ــدار .دا کــوچکەوە بە خــومەینی ــوردایە، باڵ  ڕاب
ـــد نــاڵی ناڵـــدار دەوەرانــد، بــاڵی  .دەوەران
ــدی ــێخ مەهـ ــن شــ ــدین، زیــ ــی الــ ــوللی بەرپرســ  کــ
 بە غەربی، و جنو  لەبەرەکانی دژمن هێزەکانی

ــەرانی کە گەیانـــد، ســـزا ــوڕ لە بـــۆی ڕژیـــم سـ  قـ
 .نیشتن
 لە سـاڵیەوە 96 تەمەنـی لە سوور تەها شەهید

ــاری ــ ــەرەتای لە دا 9311 بەهـ ــ ــەڕی سـ ــ  33 شـ
ــاری ڕۆژەی ــ ــ ــ ــ ــانەوە، شـ ــ ــ ــ ــ ــاتە بـ ــ ــ ــ ــ ــزی هـ ــ ــ ــ ــ  ڕیـ

 .پێشمەرگایەتیەوە

ــاکی بە ــ ــ ــوردویی و پـــ ــ ــ ــی لێبـــ ــ ــ  ئەرکـــ
 شـــەهید. دەدا ئەن ـــام ەرگایەتیپێشــم

ــا ــ ــ ــاوەی لە تەهـــ ــ ــ ــنج مـــ ــ ــ ــاڵ پێـــ ــ ــ ــ  سـ
ــمەرگایەتی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەوپەڕی دا پێشـ

ــتکاریەوە ــ ــ ــ ــڕ ئەرکە ئەو دروســ ــ ــ ــ  لە پــ
 دۆســـتی. گـــرت ئەســـتۆوە بە شــانازیەی
ــتیوانی و پێشـــمەرگە ــۆڕ  پشـ ــوو شـ . بـ
ــی ــ ــ ــ ــ ــتی لە دژمن ــ ــ ــ ــ ــاتووی ئاشـ ــ ــ ــ ــ  نەهـ

ــتان داگیرکەرانـــی ــان و کوردسـ  خۆفرۆشـ
ــوو ــ ــ ــا . بــ ــ ــ ــدار و جــ ــ ــ  بەڕۆژ نە پاســ

ــوو ئارامیــان ــان شــەو بە نە ب  لە خەوی
 ..                      دەکەوت چاو

ــی ــ ــ ــ ــا دەنگــ ــ ــ ــ ــ ــوور تەه ــ ــ ــ ــ ــوێی س ــ ــ ــ ــ  گ
ــدنەوە، ــایی لە دەزرینگانـ ــان تارمــ  دڵیــ

 .دەلەرزی
ــەهید ــ ــ ــا شــ ــ ــ ــوور، تەهــ ــ ــ ــورد ســ ــ ــ ــ  و ک
 و دەویسـت خۆ  دڵ بە پڕ کوردستانی

 دەلەرزا کورد گەلی دژمنانی دڵ بە پڕ
ــا نـــاوی کە ــوور تەهـ ــرا، سـ ــا  دەبـ  جـ

ــی ــ ــردەوە پاشــ ــ ــا  بە ودەکــ ــ ــار جــ ــ ــ  غ
ــدەهات ــەهید. هەڵـ ــا شـ ــوور تەهـ  بە ســ
ــرد ناوبـــانگی خـــۆی کـــردەوەی  لە دەرکـ

ــتان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دا کوردســ
ــی دەی هەرکەس ــ ــ ــا پرس ــ ــوور تەهـــ ــ  ســـ
ــڕۆ ــردوە؟ ئەمـــ ــد چیکـــ ــی چەنـــ  زەربەتـــ

ــاندوە ــ ــد و وەش ــ ــی چەن ــ ــن لە دیل  دژمـــ
ــووە؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   گرت

 شـــانازی ســـوور، تەهـــا شـــەهید دیتنـــی
 .بـــوو وەاڵت دورە ئـــاواتی و ئاشـــنایان
ــا شــەهید  بنەمـــاڵەیەکی لە رســوو تەه
  .بـووە دایـک لە بانە شاری لە وەرزێر

ــاڵیدا 6 لە ــوە سـ ــانەو چــ ــا قوتابخـ  تــ
ــایی دووی ــژەی ڕاهنمـ ــدن بە درێــ  خوێنــ
ــاڵیی نەداری و هەژاری. دا ــاوکی، مــ  بــ

ــدانی ــ ــ ــ ــ ــژەدان لە نەدا مەیـ ــ ــ ــ ــ  بە درێــ
 شۆڕشــی سـەرکەوتنی دوای لە. خوێنـدن
 هاتنە شاو ڕژیمی بە دژ ئێران گەالنی

 دارودەســـتەکەی، و خــومەینی ســەرکاری
ــەپاندنی دوای ــ ــ ــ ــەڕ داس ــ ــ ــ ــەر ش ــ ــ  بەســـ

ــتان ــ ــ ــتی دا، کوردسـ ــ ــ ــتەم بە هەســ ــ ــ  ســ
 ئەرکـی بە و کـرد کـورد گەلی لێکراوی
ــەر ــ ــانی س ــ ــۆی ش ــی خــ ــ ــی کە زان ــ  چەک

 .شــانی بکــاتە کوردســتان شــەرەفپارێزی
ــا شــەهید  ســاڵی بەهــاری لە ســور تەه
ــرا دا 9362  هێـــزی فەرمانـــدەی بە ک
ــەهید ــارام شــ ــاوچەی لە ئــ ــان نــ  و بۆکــ

ــەقز ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دا 26/6/9363 لە و ســ
ــرا خــۆی بەداوخــوازی ــدەی بە ک  فەرمان

ــی  هێـــزی لە دەشـــتەتاڵ شـــەهیدانی لک
 جـادەی دەیویست خەلی ، سەید شەهید
ــانە ــ ــت بــ ــ ــ ــن لە سەردەش ــ ــاتە دژمــ ــ ــ  بک

 تـــا مـــاوەدا لەو بەڕاســـتی. جەهەنـــنەم
 دژمـــن بـــۆ ئـــاوری شـــەهیدکرانی، ڕۆژی

 .کردبۆوە
 زەربەت ئامـــان ی ســوور تەهـــا شــەهید
 بــ  ڕێــگەدا لەو بــوو، دژمــن لە لێـدان
ــوو پەروا ــ ــ ــانی. مەرگ لە بـ ــ ــ ــۆ ژیــ ــ ــ  بــ

ــایەتی ــ ــ ــانی دژمنـــ ــ ــ ــتان دژمنـــ ــ ــ  کوردســـ
ــا شــەهید.دەویســت  دوو ئەم ســوور تەه
 بە شـــا یری هێمنـــی مامۆســـتا شـــیعرەی

ــدەوە زۆری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :دەخوێنـ
ــم ئەمــن بنوســم بــۆت نوســیوم بــۆت ــ  چی

ــدی ــ ــ ــ ــ ــدی  دونــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی قەن ــ ــ ــ ــ ــ  گۆڕەپ
ــوردنیم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .هەڵگـ

ــی گەر دەچـــم بەرزایـــی بەرەو ــــ  وردم چ
ــکۆشەرێکی بەرپێـــی کیخـــا ــوردم تێـــ ــ  کـ

 ڕووســور ســووری تەهــا بەڕاســتی بەڵــ 
 .بـوو کـورد تێکۆشـەرێکی بەرپێی خاکی

 
 

 .بەهرامی  ومەر شەهید: گەل سەروەری
 پەژار مامۆستا نووسینی     
ــدا دوای بە یەك رۆژ ــدەپەڕن یەكـ ــتەی لە و تێــ  بەســ

ــانەدا ــ ــدرێن مانگـ ــ ــندوقی لە و دەچێنــ ــ ــااڵنەدا سـ ــ  ســ
ــاوێژرێن ــ ــاوێكە رۆژە هەر. دەه  و مەرگ و بەرە هەنگـــ

 بەرە ژیانــدا رێـی لە وچـانێكە مـانگە هەر و بـرانەوە
ــۆ مەنــزلگەیەكە ســاڵە هەر و نەمــان و  و پشــوودان ب

 هەر ژیــان. مەرگ رێـی رێبـوارانی كردنێكــی گـرم چـاو
ــ  دەســـت كە خۆشـــە ئەوەنـــدەی  بەدوا ەلەو دەكەی پـ

ــا پەیتـــا ــی و رووداو پەیتـ ــت مەترسـ ــۆ دەدەن دەنگـ  بـ
ــۆ ســەفەر ــانی ب ــڕان لە بیاب  ئەو. مەرگ نەهــاتووی ب
ــان كە مەرگەی ــ ــت  زم ــ  و دەبەســـ ــ ــ  دل ــدوو پـــ  زینـــ

ــتەوە ــ ــ ــاوی كە مەرگەی وئە. دەبێــ ــ ــ ــ  بەاڵم و مەرگە ن
ــانی ــ  ژیـ ــی بـ ــوەیە مەرگــ ــار. پێـ  دوای لە یەك رۆژگــ
ــاون لەیەك ــانی و بەرە هەنگـــ ــی نەمـــ  هەر و رواڵەتـــ

ــاوە ــ هەنگــ ــا انیونێــ ــاتەوە، كەم مەرگ تــ ــان دەكــ ــ  ژی
ــزوێ  پەلەیە بە زۆر دەڵەی. ناوەســـت  تاوێـــ  و دەب

 لە دەیەوێ و تــووڕەیە لێــی دەڵەی. مەرگ بگـاتە كە
ــاوی ــان بەاڵم بەرێ، نـــ ــ ــاڵی ژیـ ــ ــاوە، خەیـ ــ  مەرگ خـ
ــزی لەگەڵ ــان هێــ ــڕاوە، ژیــ ــانە، نەبــ ــ  مەرگ هاوپەیم
ــی بەڵكــو نیــیە، راســتەقینە ژیــانی دوژمنــی  دەركەوان
 بە كە خۆشـە چەنـد. نەهاتووە لەبن ژیانی دەروازەی
ــوور ــ ــەربەرزی و رووسـ ــ ــانازییەوە و سـ ــ  دەروازە لەو شــ
 واڵتــی بكەیــتە روو نەبــڕاوەدا جیهــانی لە و تێـپەڕی
ــەر ــووران و بەرزســ ــ ــد. رووس ــ ــە چەن ــ  بەرگەی كە خۆش

 بێـت بەدەسـتێكەوە بەختەوەرانت واڵتی بۆ تێپەڕبوون
 ئــای .بێــت تـرەوە دەســتەكەی بە مـانەوە  بەرگەی و

ــتە روو خۆشــە چەنــد ــانی لە كە ئەوانە بكەی  كەم ژی
 رۆژی پاشـە بیـری لە و نەشێواو ل  سەریان تەمەندا
 ەرهەمــیب و چاكەویســت بــۆ ژیانیــان بــوون، خۆیانــدا

ــان ــ ــوەرگرت چاكەیــ ــ ــ ــانە ئەم. لێ ــ ــ ــان ژی ــ ــ  كە كورتەی
ــانی ســەردێری ــڕاوەیە ژی  قـــازانج لە و چــاكە بە نەب

ــوردوویی ــ ــد بـ ــ ــا. رەنگانـ ــ ــتیش تـ ــ ــانی كە مەبەسـ ــ  ژیـ
 چەنـدەی و زۆرن چەنـد چـاكە. بێتەوە او نەبڕاوەیە،

ــر ــر و رێگـ ــدان، لە بەرگــ ــ  رێـ ــ  كــ ــ  بـ ــوڵی بیــ  گــ
 یپەنـ ە لە تـاوان و گونـاه دركـی و بین  چاكەیەك

ــ ؟ هەڵ ــوڵ لەالی وەك نەچەقـــ ــ  لەالی هەیە درك گـ
ــی تـــۆ. هەیە گونـــاە چــاكە  كە هەبـــ  چـــاكەیەك بڵێ
 و كەوێـت چـاكەیەك هەمـوو یرب بەاڵم ب  دانە یەك
ــاە كــیڕد  لە خەڵــ  كە بێــت چــاكەیەك. ئــاگردا گون

ــر ــێبەریدا ژێـ ــێنەە سـ ــەبوونی. بحەسـ ــتەم سـ  و اداڕ سـ
ــ ، بە دادگەری و رەحــمەت بــارانی  چــاكەیەك دواداب
 لە پ  رووی و خاوەنی ژیانی بە بدا بایەخ كە بێت
 .هەیە بەڵ . بكات جیهانە ئەو بەختەوەرانی كۆڕی

ــاكەیەك ــی لە چــ ــ ــاندا رێ ــۆ كە ئینســ ــ ــتەوەری ب ــ  بەخ
 گیــانی دەكــاو خــۆی كــورتی ژیــانی لە پەلە هەڤــااڵن

 بـوونی دابـین و سـتەم الچـوونی و دادگەری پێنـاو لە
ــدا  و ســـوور بەرگـــی كە شـــەهادەت دادەنـــ ،  ەداڵەت

ــدا لە لەشـــی ــوونە بەرگەی شـــەاڵڵ، خوێنـ  لە تێپەربـ
ــای ــ ــ ــی بەرەو مەرگەوە دەرگـ ــ ــ ــتەوەران،لە واڵتـ ــ ــ  بەخــ

ــبەران ــان، و پێغەمـ ــێن پیاوچاكـ ــەی ئەو دەڵـ  كە كەســ
ــان ــوو لە دەبەخشــ  گی ــرە، كەس هەم  بەڵـــ  دالوەرت
ــەی ئەو ــان كە كەسـ ــاو لە گیـ ــتی پێنـ  دادگەری و راسـ

 گەشی وێنیخ بە و چاكەیە كڕیاری گیان بە دادەن ،
ــوو ــ ــاوانی هەمـ ــ ــۆ لە تــ ــ ــتۆتەوە، خـ ــ ــایبەت بە شــ ــ  تــ

ــەهیدانی ــتان شـــ ــان كە كوردســـ ــدە بەرزە، پلەیـــ ــ  چەنـ
ــتەمگەرانی ــتان ســـ ــان كوردســـ ــزمە پلەیـــ ــدە و نـــ  چەنـــ
  خوادا بارەگای لە نەوین سەر كوردستان ستەمگەرانی

ــدە ئەان ــ ــ ــ ــەربەرزن ئەوەن ــ ــ ــ ــوانی لە س ــ ــ ــ  دی
ــاری ــ ــ ــ ــ ــ ــەهیدانی دادگەردا، پەروەردگـ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

ــتان ــۆ كە كوردسـ ــاری بــ ــازادی و واڵت رزگــ  ئــ
ــش گەلەكەیـــان ــانی لە چـ ــان ژیـ  دەكەن خۆیـ
 كــراوەتەوە بـۆ بەرینیـان بەهەشـتی دەروازەی

ــاتی ســازمانی شــەهیدانی تــایبەت بە ،  خەب
ــتانی ــ ــران كوردس ــان كە ئێـــ ــووری بە دڵیـــ  نـــ

ــان ــ ــ ــوا بە ئیمـ ــ ــ ــاوەر و خــ ــ ــ ــ بە بــ ــ ــ  یرەوایــ
ــاكە خەباتەكەیـــان ــی لە یەكرێگـــ ،روونـ  رێـ

ــدا ــابینن خۆیانـ ــیف بەرەو نـ ــن ردەوسـ . بەریــ
ــان ــان لە ناویــ ــ ــر لە جیه ــاچ  گەل یبیــ ــ . ن
ــی ــ ــام هەر باســ ــ ــایەك كە دەكەی كــ ــ  بە دنیــ
 حەماســە حەماســەیان.  دەبـ  روونــاك باسـی

ــ  ــ ــان ،دەبزوێنــ ــ ــوچ چاالكیــ ــ  لە  بە كەڕمــ
ــ ، ــ ــام هەر دادێنــ ــ ــانگی بە رۆڵەی كــ ــ ــ  ناوب

ــتانن ــۆڵەچرای. كوردســـ ــ ــاریكە چـ ــ ــەوی تـ ــ  شـ
ــتما ــی. نننیشــ ــ ــام باس ــ ــاوازە كە دەكەی ك ــ  ئ
 ڕهاوبـاوە قارەمـانێكی باسـی ئەمڕۆ. ؟ نەب 

ــات هاوســـەنگەرێكی و ــن خەبـ  هەر كە دەكەیـ
 بـوونی شـەهید لە  ساڵ چەند ماوەی چەند

ــدەپەڕێ ــ ــ ــ ــ ــی بەاڵم .تێ ــ ــ ــ ــ ــڕ دیمەن ــ ــ ــ ــ  لە پ
ــی ــێش لە مەردانەگـــ ــاوی پـــ ــدا چـــ  هەڤااڵنیـــ
ــوورێ ــ ــانە ئەم .رادەبــ ــ ــ ــاك قارەم ــ ــ   ەمەر ك
ــانە الوی كەم بەهەرامیـــیە،  ئەو كە هەیە بـ

 كـاك .نەتاس  باسی بە و نەناس  قارەمانە
 شـاری خەڵكی رەحمان كوڕی بەهرامی  ومەر
ــانە  لە بـــانە شــاری لە 9331 ســاڵی لە ب

 دوای. بـوو دای  لە رەن كێش بنەماڵەیەكی
ــوونی ــ ــی تێپەڕبــ ــ ــ ــداڵی تەمەن ــ ــ  لە رووی من
ــان و وریـــایی بە و كـــرد قوتابخـــانە  تێكۆشـ

ــا و خوێندنـــدا بە درێـــژەی )  نەزەری ی2 تـ
  ـومەر شـەهید. نـدخوێ دەرسـی(  دەبیرستان

ــانی دوای ــی رووخــ ــایەتی رژێمــ ــاتنە و شــ  هــ
 درەنـدەخوو یفەقـ وەالیەتی رژێمی سەركاری

ــزی بردنـــی هێـــر  و ــەر بـــۆ خـــوێنمژ هێـ  سـ
ــتان ــ ــ ــی كوردســـ ــ ــ ــڕ دڵـــ ــ ــ ــرەت لە پـــ ــ ــ  و غیـــ
ــازادیخوازی  لـــ  ئـــارامی و نەگـــرت هەڵـــی ئ
ــرت ــرای كە هەڵگــ ــ ــەرەفەكانی بە الوە وێ ــ  ش
 .چەكــدارانە خەبــاتی داتە دەســت كوردسـتان

ــتانی لە ــ ــ ــاو دا 9313 زس ــ ــ ــزی هاتەن ــ  ریـــ
ــمەرگەكانی ــتەری پێشـــ ــ ــتا دەفـ ــ ــێخ مامۆسـ ــ  شـ

 خەباتیـان سـازمانی دواییدا لە کە  یوەدین
 و چۆسـت یالوێكـ  ـومەر شـەهید. هێنا پێ 

ــاالك ــا و چـ ــوو، جەرگ بە و وریــ ــی بــ  ئەركــ
 لەشـان سروشـتی یوخـو وەكـو پێشمەرگایەتی

ــەهید .بـــوو ســـووك ــان بە  ـــومەر شـ  بە ئیمـ
 مەیــدانی هــاتە كــوردەوە گەلــی رەوای مــافی

 كە بــوو ئەوە دەروونـی بڕیــاری و خەبـاتەوە
 كوردســتان تــا بمێنێــتەوە خەباتــدا ریـزی لە

ــا شــەهادەت پــلەی بە یــان ســەردەكەوێ . دەگ
 چەوساوە گەلی الوانی ژیانی كە وابوو پێی

 دوژمنـدا بەربەرەكـانێی لە كە ژیـانە كاتێـ 
 ناو لە باوەڕەوە بەو و بڕیار بەو بگوزەرێ،

ــز ــوو داری ــداكارییەك هــیچ لە وە ب  خـــۆی فی
ــەهید .نەدبـــوارد ــومەر شـ ــۆ  ـ ــەڕی بـ  33 شـ

 دا 9311 بەهـاری لە بانە پادگانی رۆژەی
 بـوو ئامادە شادییەوە و شە  لە پڕ دڵی بە
 ســە ات لە تــا تێدەكۆشــا فیــداكارانە زۆر و
ــەوی ی1 ــ ــ ــانەمەڕ/ 0 شـ ــ ــ  بە دا 9311/ بـ

 و پێكـرا داگیركەر دوژمنی خۆمپارەی گوللەی
ــەربە ــ ــوێنی بە رزیس ــەهادەت خـــ ــاو شـــ  رەنگـــ
ــو دوای پـــاكی گیـــانی ــۆ فـــڕی ســـە ات نیـ  بـ
 وە كوردسـتان خەاڵتی سوور شەهیدانی كۆڕی

ــرایە پیــرۆزی تەرمــی  شــەهیدان گۆڕســتانی ب
 .خواروو بۆیەنی دێی لە

ــ و هەزاران ــۆڕی لە سـ ــاكی گـ ــەهیدانی پـ  شــ
 كوردستان و كورد

  زیز مەال حاجی داخەوە بە
  ەزیز مەال بە ناسراو شەری ی
 جێگەی شێوەێكی بە وشترم 
 كۆچی نەخۆشخانە لە گومان
 مەال ەزیز حاجی.كرد دوایی
 ئایینیانە مامۆستا لەو یەكێ 

 و گەل خزمەت لە كە وبو
 كادرو لە یەكێ  و نیشتماندا
 لە سازمان دێرینەكانی ئەندامە
 ئاربەبا پا  ناوچەی بانەو
 زۆر  ەزیز مەال مامۆستا. بوو

  گەڵ لە ژیاو سەربەرزانە
 تێكۆشان هۆی بە خانەوادەكەی

 و نیشتمان و گەل پێناو لە
 سازمانی ڕێبازی بە خزمەت
 ناخۆشی گەلێ  تووشی خەبات

 بە هەر و بوون چەرمەسەری و
 و ڕژیم فشارەكانی هۆی

 و ماڵ بوون ناچار خۆفرۆشانەوە
  ج  بە م  ووشتر لە حاڵیان
 برای  ەزیز مەال مامۆستا. بێڵن

 كوردو قارەمانی  شەهیدی
 شەهید خەبات سازمانی رێبازی
 كە یە، ووشترملی حوسەین كاك
 لە و نیشتمان لە دی ا  لە

 سدارەپا بەرانبەر بەرەبەرەكان 
 ڕژیمی ڕێژەكانی خۆێن

 شەهید ئاخوندی ینایەتكاریج
 دوایی كۆچی بۆنەی بە .بوو

 خۆشی  ەزیز،سەرە مەال حاجی
 هاوباوەڕانم و خۆم هاوغەمی و
 بە خەبات، سازمانی لە

  ەزیز مەال مامۆستا خانەوادەی
 اربەباوئ پا  خەڵكی و

 .ڕادەگەێنم بانە ناوچەی
 كوردستانی ی خەبات سازمانی 

 .ن سکرتێری گشتی ئێرا
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێک 
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كون رانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رایگەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 02 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــردنەوە، ت
ـــــــــــرتن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدرێ ئەن ــــام فەرمانــــدەیی

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2393
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 

ــارەیەك سـەفەر و هـاتووچ ۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ

لە چوارچێــــــوەی  ئەمریكــــــا 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــایش 9121 ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 

وەو هێــــــزی قودســــــی خــــــۆیە
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .93220
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل

  ۷بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاقم دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار قـودس نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   بەڵكــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  زیــاتر م
ـــــۆ  دابە  و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی كردنــی زیــاتر و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێكی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵكی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب

ــــــی تیرۆریســــــتی وەاڵتە  گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن

ــر ــی كــردەوەی وێ ــام دان ای ئەن 
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

پاســداران ســوپای تیرۆریســتی 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكخس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد باس
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكە  خـــــــاكەلێوە ی93

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

 .وتووێژی ماڵپەری خەبات میدیا لەگەڵ بەڕێز جەاللی خۆشکەالم،ئەندامی دەفتەری سیاسی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

 ی وه ئۆه بۆ  سوپاس تا ره سه: خەباتمێدیا 
 گەڵ لە وتۆووژیی  لۆه شۆداری بۆه توانیۆ 
 م کۆه یۆه. ی بکۆه باتمێۆدیااا خۆه مۆاپەەیی

 یژیۆ  اۆخۆ   ئایه  که  یه وه ئه پرسیارمان
 بۆ  تێڕوانینتۆان و نگێۆن  سۆه پده هه چ ن
 چۆیە ئاخونۆدی رژیمۆ  هەنووکەی اۆخ 

 ؟ اەبێ چ  چارەنوس  پێتوایە و
 و ربژین ه  و   بۆئێوه سوپاس: اڵم وه
 تایی ره س  ل  ر ه  ندیئاخو ڕێژیمی. وتووبن رک  س 

 و ز ناح  ڕژیمێکی ک وه ، وه کاری  ر س  هاتن 
 و فێلباز دا کات مان ه   ل  گێڕ، ئاژاوه و نتق نام 

, ناوخۆدا  ل .  وه اڵت  س  ده یدانی م   هات  دیکتاتۆر
 زوو ر ه  ئازادی، تینووی ڕیووی ڕاپ  ڵکی خ 

 خێر ی جێگ   نابێت  رگیز ه   ڕژیم  م ئ   ک  زانیان
 سات و ساڵ ب  ساڵ ڵکو ب  بۆیان، خۆشی و
 و دێن  دا خۆی دوای ب  زیاتر تی هام  ن  سات، ب 
 و  وه وسان  چ  و زۆر و زوڵم ب   ک  ڕژیمێک  بێت  ده

. دا ده خۆی اڵتی س  ده ب   درێژه دیکتاتۆری
 باقی و دراوس  تانی وڵ  ده و ئێران ی رەوه ده ل 
 ڕووی زوو  شێوه مان ه  ب  جیهانیش تانی وڵ  ده

 موو ه .. وت رک  ده بۆ یان ڕژیم  م ئ  ی قین  ڕاست 
  دووباره ئێران ڵکی خ   ک  یشت گ   وه ل  دنیا

 و دیکتاتۆرتر  ک  ڕژیمێک  ب   وه بۆت  تووشیان
 موو ه   ڕژیم  م ئ  و جاران  ل   تکارتره جینای 

 پێشێ  کان خالقی  ئ  و ئینسانی  پرنسیپ  و ما بن 
 خۆی  وه زۆره و زوڵم ی ڕێگ  ل  نها ت  و کا هد
 سپێن  چ  ده دا کوردستان و ئێران ڵکی خ  ر س  ب 
 و ژاری ه  و وتن دواک  ی مای   بێت  ده و

 ڕژیمێک ی بناغ  و ت ماهی  ختێک وه .ماڵوێرانی
 دژ دیکتاتۆری و تۆقان و تیرۆر ساسی ئ  ر س  ل 
 کاروباری ل  ردان ستێوه ده بۆ و خۆی ڵکی خ   ب 

  ئاژاوه ستی ب  م   ب  دیک ، وواڵتانی ناوخۆیی
ا باشی ل  دۆخی بێگومان زراب ، دام   وه نان   د
 ڕو ده ڕووخان و الوازبوون و ره ب  ڕۆژ ب  ڕۆژ و ناب 
 ئابووری و سیاسی گرفتی ڕووی ڕووب  وام رده ب  و
  وێت  ک  ده وواڵت دا، ک زای  ف  ها وه ل  . وه بێت  ده
 موو ه   ک  ستانێک ده کارب  و زان ن  یست ده
 و ئ  ی وه مان  بۆ نها ت  و نها ت  وڵێکیان ه 
 ڵک خ  داوای و خواست  ل  پشت و ب  ده  اڵت  س  ده
 و تاوان شی هاوب  و ست دارده  بن  ده و ن ک  ده

  ل  اڵتیان س  ده  ک  ی تاقم  و ئ  کانی ت  جینای 
  ل  . ردووهوتک زه کوردستان و ئێران ڵکی خ 

 ڵک خ  تی زای  ناڕه و ی توڕه ن امی ره ده ئێستادا
.  دای  گەورە قەیرانی  ل  ڕژیم و  دای  لوتک   ل 

  ک  ناوچ  تانی وڵ  ده و ڕۆژئاوایی واڵتانی گوشاری
 ی تکاران  جینای  و  دیکاتۆران  نیزامی  ب  دژ

 ڵک خ  بوونی ناڕازی و ک الی  ل  ئاخوندی ڕژیمی
 بێوچانی تێکۆشانی و وڵ ه  و ئێران ناوخۆی لە
 خستووەتە زۆریان گوشارێکی  ڕژیم  م ب  دژ ی ره ب 
 و  ره ب  ڕژیم دۆخی وابوو ک . ڕژیمە ئەم سەر

 ن امی رئ  ده  وه ئ   وه دڵنیایش  ب  و ڕوا ده ڕووخان
 و سەرکوت ڕێگەی لە ک   اڵتێک  س  ده و نیزام ر ه 

 دۆخی ل . بدات خۆی تەمەنی بە درێژە سێدارە
 شکستهێنانی ن امی ئ   ل  ڕژیم دا، یی نوک  ه 
 ندنی پا س  و دا کانی یی  وه ت  نێون   ندی  یوه پ  ل 

 هیچ ریدا، س  ب  زۆر سیاسی و ئابووری سزای
 ، نی  پ  ئێران ڵکی خ  بۆ رێکی س  چاره  جۆره
ا ئاخوندی ڕژیمی نیزامی ناوخۆی ل  ڵکو ب   د
 و کدی ی  ردنیک تی دژای   ت  وتون  ک 

  ک  ی تان  جینای  و تاوان و ئ  ئاشکراکردنی
   ک  ناوچ  تانی وڵ  ده و ئێران ڵکی خ   ب    ره  ده

 

 وواڵتیان سامانی و ت روه س  . داوه  ن امیان ئ   
 ی وه مان  ندی وه رژه ب   خستۆت  نها ت  و نها ت 

 م ئ  کانی ێزێون ق و نائینسانی  فتاره ڕه.خۆیان
 ی وه خواره  خستن  تیش تایب  ب  ڕژیم، ی دوایی 
 زگای ده ڵ گ  ل  درۆکردن و  ک  ئوکرانی   فڕۆک 
 و کۆڕۆنادا تایی پ   ل  جیهانی ندروستی ت 

 ڵ گ  ل  کردن الساری و کان ڕاستی  ی وه شاردن 
 ڕووی واوی ت  ب  دا، جیهانی ندروستی ت  زگای ده

. کرد ئاشکرا موان ه  بۆ ی ڕژیم  م ئ  ی قین  ڕاست 
  ب  نها ت  و  خۆیدای  رگی م  ی قاژه ل  پ   ل  ڕژیم
 و کانی تکاره جینای  زگا ده وڵی ه 

 ئێستا تاکو کانی تیرۆرستی  گروپ 
 اۆخە، ئەو بەبوون : خەباتمێدیا.وه ت  ماوه

 چ بەرەو كورا گەل  خوازی یزگاری بزوتنەوەی
 ق ناغێك  چێتەاە واتە اەیوات، ئاقارژك

 ق ناغەكان  لە جیاواز و تێك شان تری
 پێشتر؟

 و ره ب  دۆخی و دژواری ڵ گ  ل  بێگومان:  وەاڵم
 باتی خ  و رک ئ  ڕژیم کی ک اره ی  رگی م 

 و دژوارتر کوردیش لی گ  خوازی ڕزگاری ی وه  بزوتن 
  ک   ترەوه قۆناغێکی   چێت  ده و ب  ده ختتر س 

. ین بک   ئاماده بۆ مانیخۆ باشی ب   پێویست 
 و شو ار ل  ب  ده کورد خوازی ڕزگاری ی وه بزوتن 
 چوون.  وه وێت  دوورک  واقعی نا و دار بریق  دروشمی

 داهاتوودا  ل  و رێ گوزه ده ئێستا  ک  ی دۆخ  و ئ 
  ب  پێویستی ، وه ختتره س  قۆناغێکی  چێت  ده

 کوتا ، ی  ه  جددی تێکۆشانی و بوون باتی هاوخ 
 ی پێگ  ن خاوه بتوان  ئێران کوردستانی  ل  کورد

  ل  داهاتوو بردنی ڕێوه ب  و اڵت س  ده ل  بێت سیاسی
  هێزه و ئ  موو ه  ڵ گ  ل  ب  ده کورد لی گ  .دا ئێران
 ک وه کورد ی کێش   ب  ڕیان باوه  ک  ی ریان  راس  س 
 و دیموکواتی پرنسیپی ل  پشتیوانی و  ی  ه   وه ت  ن 
 هاوکاری مالوال ئ  ب  ب  ده  دەكەن، مرۆد کانی اف م

 درووست هێز ب  کی ندی  یوه پ  ی بناغ  ردی ب  و بکا
 سازمانی ڵ گ  ل   ئێم  باتی خ  سازمانی. بکات

 دوو ک وه ت، مقاوم  میللی شوڕای و موجاهیدین
 و ت مقاوم  ی ره ب  گرنگی و هێز ب  نی الی 

 هێزی ب  کی ندی  یوه پ  و هاوکاری ئۆپۆزیسیۆن،
 ڕژیمی ڕووخانی بۆ  یمان  هاوپ  و هاوکار و  ی  ه 

 دیموکرات تێکی وڵ  ده کاری ر س  هاتن  و ئاخوندی
. ب  ه  کورد لی گ  کانی ماف  ب  ڕی باوه  ک  وسیکوالر

 تریش کانی ن  الی  و هێز موو ه   ک  هیوادارین  ئێم 
  ل  و  ێدای ت باتی خ  سازمانی ک  بن دا ره نگ  س  و ل 
 ر کاریگ  ب  و ڵک ک  ب  و ناسالم ندی یوه پ 
 شای ی پاشماوه ک وه ندی س  ناپ  ی ست  داروده ڵ گ  ل 

  ڕژیم  م ئ  ڵ گ  ل  دانووسان وڵی ه  و گۆڕ گۆڕب 
 ئاشکرا  ب  و واوی ت  ب   دیکاتۆره
 ماندوبوونی و وڵ ه  ب  بێگومان . وه ون  دوورک 

  ماف  و وت سک  ده توانین ده موومان ه 
 داکۆکی و  وه ڕێنین  بگ  مان ک  ل  گ  کانی وتکراوه زه
. بین مان ک  ل  گ  ڕزگاری و ئازادی ری پارێزه و کار
 ستۆی ئ   ل  م ک  ی  ی ج  ره ده ب    رپرسیاره ب  م ئ 
 سازمانی و دیموکرات ، ی  کی  ره س   ن  الی  س  م ئ 
 کاری ل  تێکس رب  ب  هیچ.  ڵ  کۆم  و بات خ 

 کام هیچ. بب  ناب  دا   هاوب  باتی خ  و   هاوب 
 ڵکو ب  ون، بک   دۆخەكە پێش ناب    هێزان  و ل 
 نگاو ه  قۆناغ  ب  قۆناغ و دا ک  قۆناغ  ڵ گ  ل  ب  ده

 مای بن  ر س  ل  کان سیاسی   هێزه  پێویست . بنێن
  ب  کورد لی گ  یشتنی گ  و کورد لی گ  ڕزگاری
 دیموکرات تێکی وڵ  ده کاری ر س   هاتن  و انیک ماف 
  دیک  ی وه  ئ  داهاتوودا، ئێرانی  ل  ب  سیکۆالر و
 ر ه   ک   وه دروشم  و شو ار ی چوارچێوه  وێت  ک  ده
 ی دۆخ  م ئ  .کی ره س  کۆسپی  بۆت   ک   ش  ش   ب  م ئ 

 کان سیاسی   هێزه  ک   ی  وه ب  پێویستی ئێستا
 ک ی  ڵ گ  ل   ڵ  مام   نوێوه ونێکیبۆچو هزرو ب 
 حیسا  و حکردن تره م  خۆ و رخستن ده خۆ. ن بک 
 نی  خوازراو دا م  رده س  و دۆخ م ل  کردن ن  س ک  بۆ
  وت  ڕه و ئ  مێژوو درێژایی ب . ناشب  و  بووه ن  و
  وه پێک  قۆناغی  قۆناغ  م ئ  .داوین ل  دی ره زه

   وه ئ  ر گ  ئ .  ی  زان دڵسۆ و  سالمان  کارکردنێکی
  شی ک  ن ده ن   ڕێگ  کان هێزه ب  ده  وای  ک   نامومکین 

 

 

 ک ی  ڵ گ  ل  ناکۆکی و تی دژای  و ی متمان  ب  
 .بکێش  دا دۆخ  م ئ  ر س  ب  باڵی

 پەتایەك كە ئێستااا لە: خەباتمێدیا 
 واڵت  و گرت تەوە، جیهان  ك رۆنا بەناوی

 پێتان اایە، پێنج و چوار لەپلەی ئێرانیش
 ب  یژی  ب  بو اەرفەتێک ئەوە وایە

 بە خوا یان کێشەکان له اەربازبوون
 خراپتربوون  ه ی ئەبێتە پێچەوانەوە

 رژی ؟ اۆخ 

 حاڵی ڵ گ  ل  جیهان، وواڵتانی ی زۆرب :  وەاڵم
 تایی پ  کانی ترسی  م  ی وه شیکردن  و بوون
 م ئ  ی وه ب وبون  خێرایی ری گ  ئ  و کۆڕۆنا

 وواڵتی ڵ گ  ل  کانیان ئاسمانی   شت  گ  ، تای  پ 
 تری ڕێکاری ند چ .  وه اندهش ڵوه ه  چین

 کانیان سنووره داخستنی ک وه ر ب   گرت  گرنگیان
 ڕێکاری ندان چ  و ندی یوه پ  سنووردارکردنی و

 گیان پاراستنی پێناو  ل    م  ئ  تر، پێویستی
 ئاخوندی ڕژیمی .کانیان هاوواڵتی  تی الم  س  و
 م ئ  ترسناکی  ل  ی وه ئ  ک ن  ی ک  ست  داروده و
  ک  بوو ن  گرن  الیان و یشتبوون گ  ن   تای  پ 
 ل  قوربانی ند چ  و ردێ س  ب  چی ڵک خ 
  ب  دژ دابوون وه ئ  وڵی ه  ل  ڵکو ب  ، وه وێت  ک  ده
 چین وواڵتی ل  زیاتر خۆی مریکا ئ  تی وڵ  ده

 بوو ت وڵ   ده ئاخرین  بۆی  ر ه  . وه بکات  نزیک
  ب  بۆچین یـــــــــکان ئاسمانی   شت   ــــگ  ک 

 ناوی  ب  دا ماوه و ل  ڕژیم. ڕاگرت ناچاری
 شاخدار درۆی و خوڕافات  ب  و  جۆره جۆرب 
 و بگۆڕێ کۆڕۆنا تایی پ  ی پێناس  دا، وڵی ه 

.  وه شارده ڵک خ   ل  ڕۆژ ب  ڕۆژ کانی ڕاستی 
 جار ندین چ  جیهانی ندروستی ت  ڕێکخراوی
  گاڵت   ب   تای  پ  و ئ   ک  ڕژیم،  دای  هۆشداری

 ڕێکخراوی کانی ڕێنمایی   پێویست  و گرێ ن 
 یاند ڕایگ   ڕێکخراوه و ئ . چاوبکا ڕه ندروستی ت 
 و  وه کات  ده ب و ناڕاست واڵی ه  ئێران  ک 

.  وه شارێت  ده  تای  پ  م ئ  ناوچووانی ل  ی ژماره
 و دی رام  ده م ک  ر ب   ل  ئێران، کانی شاره ڵکی خ 
 و ر ب   گرن  ده ڕێکار خۆیان رمانی ده ب 

 کان دکتۆره و رستار پ  و  خۆشخان  ن  هاوکاری
 شکستخواردوی نیزامی و ڕژیم. ن ک  ده

 هاوواڵتیانیان و ڵک خ  گیانی کان ئاخونده
 و ل  ڵک خ   ک  هیوادارم ، نی  گرن   الوه ب 
 ڕژیم رانی س  ی تی  موباال ب  و می رخ  مت  ک 

 دا ڕژیم  م ب  دژ ری نگ  س   ل  و بن ن  خۆ 
  نیزام  م ئ  ڕوخانی پێناوی  ل  ن بک  بات خ 

 .تیرۆریست  و دیکتاتۆر

 كورایە حیزبە ئەرک : خەباتمێدیا
 گشت  بە و ئ پ زیسی نەكان

 ئەو لەبەرانبەر ئێران  ئ پوزیسیون 
 چ ن ئاخوندی رژیم  ئێستای اۆخەی
 اەبین ؟

 ت پرسیاره و ت باب  م ئ  شێکی ب :  وەاڵم
. وێ ک  ده ست ده مدا دووه پرسیاری اڵمی وه ل 
 ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی و کان کوردی   حیزب  رکی ئ 
 و  نی  خۆیدا ی جێگ  ل  ڕژیم  ب  ر رامب  ب 

  پێویست .  زیاتره تێکۆشانی و کار  ب  پێویستی
 و کۆک گرن ، خاڵێکی ند چ  ر س  ل  موومان ه 
. ٠ ئاخوندی، یمیڕژ ڕوخانی. ٢. بابین ت 

 و دیموکرات تێکی وڵ  ده رکاری س   هاتن 
 رک ئ   ل  کردن داکۆکی و پاراستن. ٠. سیکۆالر

 و ما  چاوکردنی ڕه و ئێران کانی وه ت  ن  مافی و
  وای  پێم من. ک الی  موو ه  بۆ کسان ی  ئازادی

 ئازادیخواز، و دیموکراتخواز ئینسانێکی ر ه 
 ناب  ب ، بێک زه  م  و  وه ت  ن  ر ه  ن خاوه
  وه ره س  ل  ی خااڵن  و ئ  ڵ گ  ل  ک ی  شێوه هیچ ب 

 موو ه   پێویست . ب  ه  گرفتی پێدا م ئاماژه
 توانامان و وزه و  وه کۆببین  ک ی  وری ده ل  ک الی 
  دوژمن  م ئ   زوتره رچی ه  تا ین، خ  ک ی 

 ئێران ڵکی خ  و بڕوخێنین  دیکتاتۆره و خوێنڕێژ
 .ین ک  شاد دانی ئاوه و ئازادی ب  کوردستان و

 

 

 بە درێژەدان زەروریەتی و  نوێ قۆناغی
!ئاخوندی رژیمی دژی خەبات  

ــدانی ی۲۲ ڕاپەڕینـــی   بە خ، ک ی۷٥۱۱ ڕێبەنـ
ــانیتوێژە و چـــین زۆربەی بەشــداری  كۆمەڵگـــا ك
 و  البرێ كار لەسەر پاشایەتی سیستمی تواندرا
 نیزامێكــی سـەركاری هــاتنە بـۆ خۆشــكرا بەسـتێن
 لەالیەن بــارودۆخەكە بەداخەوە دواتــر كە نـوێ

 كرا كۆنترۆڵ پێوەندەكانیەوە و دەست و خومەینی
ــی و ــدی رژیمـ ــەاڵتی ئاخونـ ــرتە دەســ ــت گـ . دەســ

 ەرجەماو هەستی شەپۆلی سواربوونی بە خومەینی
 بەخەڵ  درۆ بەڵێنی و بریقەدار دروشمی بە و

 دەسـكەوتەكانی و دەست بگرێتە دەسەاڵت توانی
 لە خومەینی.ببات تااڵت بە مەزنە ڕاپەڕینە ئەو

ــانی یەكەم ــرتنە و ســەركاری هــاتنە قۆناغەك  گ
ــتی ــەاڵت دەسـ ــزەی كەوتە واڵتەدا، لەو دەســ  وێــ
 بوونیان واڵتەدا لەو كە نەتەوانەی ئەو و خەڵ 
ــوو ــلەی بە وە ،هەبـ ــورد نەتەوەی یەكەم پــ  و كــ
 بەژێردەستە هەوڵی جۆراوجۆر، بیانوی و بەتاوان

ــتنەوەی ــ ــوردی هێشــ ــ ــ ــەرەتا و دا ك ــ ــ  و درۆ بە س
 ویستی وتووێژكەر شاندی و دانووستان چاوبەستی

 و بكـات كۆنترۆڵ زریقەدار درۆی چەند بە كورد
ــی كە بەاڵم ، بێنــ  خەبــاتەكەی بە كۆتــایی  زان
 قـووتی  بتـوان  بەئاسـانی وا نـیە پاروێ  كورد
 ئەو لەنـاوبردنی ئاشـكرا بە هەوڵـی ئین ـا بـدا

 بە و كورد دانی لەقەڵەم بەكافر و دا نەتەوەی
 و  ام و قەت  كەوتە جیهاد فەرمانی دەركردنی
ــتن ــی و كوشــ ــ ــج هەزاران لەداردان ــرو و گەنــ ــ  پی
ــورد تێكۆشــەری و شۆڕشــگێر ــی. ك ــورد گەل  لەو ك
 جـۆرە هیچ ب  و ژێردەستە گەلێكی وەك كاتەوە
ــ  ــر لە و مافێــ ــێبەری ژێــ ــی ســ ــگەی قورســ ــ  روان

ــی  رۆژانە و  دەكـــرێ لەگەڵ تە ـــاموڵی ئەمنیەت
 لەماوەی . دەكرێ پەیرەو لەراست زوڵمی و ستەم
ــ  ــاڵی چــ ــەاڵتی ســ ــدی دەســ ــەر زاڵ ئاخونــ  بەســ

 لە بەردەوامی بە پارچەیە ئەو كوردی ئێراندا،
 كــوردی ئەحزابـی و بــووە، تێكۆشـاندا و خەبـات
 پێش بەرەو فرەرەهەندیان بەرفراوانی تێكیخەبا

ــردووە ــاوەی لە. ب ــاتە ئەو م ــژەدا خەب  دوورودرێ
ــتان بـــۆ دان هەوڵ و ئاشـــتی رێـــگەی  لە دانووسـ
 و كـراوەتەوە تاقی هەمیشە ئەحزابێكەوە الیەن

 زەربەی و شكست لەگەڵ  جارێ  هەموو بەداخەوە
 ئەحزا  بەردەوامی هەوڵی. بوونە روبەروو قورس

 بە ئاخوندی، رژیمی لەگەڵ ئاشتی و ندانوستا بۆ
 وەاڵم كـار دانوسـتان كەسانی و رێبەران كوشتنی

 سەرەتاكانی لە هەر ئاخوندی رژیمی. دراوەتەوە
 ئاشــتی بەرنــامەی و سیاســەت کــاری، هاتنەســەر
ــورد بە بەرامـــبەر ــاتر درۆیەك كـ ــوو زیـ ــا نەبـ  تـ
ــتا  ــ ــ ــار ئێس ــ ــ ــو لەو جاروب ــ ــ ــۆ درۆیە و فری ــ ــ  ب

ــدنی ــرورای هەڵخەڵەتانــ ــتیگ بیــ ــانی شــ ــ  و جیه
 ماشـێنی وەگەڕخسـتنی . دەهێنـ  كار بە ناوخۆیی

 كـورد، ڕێبەرانی و سەركردە ترۆركردنی و ترۆر
ــەكبارانكردنی ــای موشـ ــی، بارەگــ ــرتن حیزبـ  و گــ

ــانی ئێعــدامكردنی ــورد ڕۆڵەك ــاوانی ك ــورد بەت  ك
ــوون، ــ ــ ــێوێنی بـ ــ ــ ــان و گێرەشـ ــ ــ ــەتی دەیـ ــ ــ  سیاسـ

 بەرێوەچوونە دا كاتانە لەو تر جینایەتكارانەی
. بـووە ئارادا لە وتوێژ و دانووستان ەنگۆید كە

ــە جـــێگەی ئەوەی ــان باسـ ــەت هەمـ ــەر سیاسـ  لەسـ
 پەیـرەو ئاخوندانەوە الیەن لە جیهانیش ئاستی
 رژیم درۆكانی بە جیهان زۆر ساڵیانێكی و كراوە

 كاتی ڕێگەوە لەو دەسەاڵتە ئەو و هەڵخەڵەتاون
 مەترســیدارەكانی بەرنــامە پێشــەوەی بــردنە بــۆ

 ئاســتی لە خۆشــیە جــێگەی ئەوەی مبەاڵ. كڕیــوە
ــونەتەوەیی ــم نێــ ــ ــاهیەتی رژی ــووە مــ ــ  و دەركەوت

ــز بەتەواوی ــ ــ ــراوە، پەراوێـــ ــ ــ ــۆدەنگی خـــ ــ ــ ــ  و كـ
  ونەتەوەییـــنێ ئاستی لەسەر جیهانی یەكگرتوویی

 و هێنراوە، پێ  خوێنڕێژە دەسەاڵتە ئەو لەدژی
 كردارێكی و وتە هەر لە كە قۆناغێ  گەیشتۆتە

 بە بــۆیە.  دەروانــدرێ گومــانەوە چــاوی بە رژیـم
 وەبیرهێنانەوەی و ڕاستیانە ئەو لەبەرچاوگرتنی

ــژووی ــوار مێــ ــڕ دەیەی چــ ــەركوت لە پڕاوپــ ــ  و س
 هاتووە ئەوە كاتی ئێستا نیزامە، ئەو قڕكردنی

ــی كە ــوردی ئەحزابــ ــاری كــ ــاوتر ڕێگەكــ ــ  و گون 
 بگرنە دەسەاڵتە ئەو دژی خەباتكردن بۆ شیاوتر

ــوێ ســتراتیژی و میكــانیزم و بەر ــژنەوە، ن  داڕێ
 و گرنـ  پێویسـتی و هۆكار ەندینچ بە ئەمە 

ــاتی ــۆ حەیـ ــردن بــ ــاتی بە خزمەتكـ  و ڕەوا خەبــ
ــرۆزی و بەرحە  ــی پیــ ــورد گەلــ ــتنی و كــ ــ  پاراس
ــی و پیـــرۆزی ــات ئەو گەورەیـ ــانە و خەبـ  تێكۆشـ

 ئێران خەڵكی ئێستادا قۆناغەی لەم. نەپساوەیە
 قۆنــاغێكی نــاوەتە پێیــان بەگشــتی كوردسـتان و

ــوێ ــ ــات لە  نـ ــ ــان و خەبـ ــ ــتان و تێكۆشـ ــ  ەوەوێســ
 زاڵ ئاخونــدانی نگریسـی دەســەاڵتی لەبەرانـبەر

 هۆكــار بەچەنــدین ئەمە  واڵتەدا، ئەو بەســەر
ــوون ئاگـــا وەك؛ ــیاربوونەوەی و بـ ــاتری هۆشـ  زیـ

 بەردەوام گرتنی هەڵوێست و واڵتە ئەو خەڵكی
ــبەر ــ ــتمە ئەو لەبەرامـــ ــ ــم و سیســـ ــ  و زۆر و زوڵـــ

ــەركوتەكانی ــ ــ ــ ــاهێدین، س ــ ــ ــ ــی بە ش ــ ــ ــ  بەردەوام
 دروستبوونی و روودەدا تینارەزایە و سەرهەڵدان
 لەدوی یەك نەهـــامەتیە و كارەســـات و قەیـــران
 و كردووە خراپ زیاتر دەسەاڵتی دۆخی یەكەكان
ــی دوورە ــی دیمەنێكــ ــۆ ڵێڵــ ــەاڵت بــ  بەرهەم دەســ

ــاوە ــات .هێنـ ــان و خەبــ ــبەر تێكۆشــ  هەر لەبەرانــ
 و هاوكاری بە پێویستی دیكتاتۆردا دەسەاڵتێكی

ــزا  و خەڵـــ  نێـــوان تەبـــایی  هەر ،هەیە ئەحـ
 هۆكار دەبێتە خۆیەوە لەالی و بەجۆرێ  یەكەیان

ــۆ  و دەســەاڵت بەگژداچــوونەوەی و ســەركەوتن ب
ــتم، ــا سیســ ــ  واتــ ــزا  و خەڵــ  تەواوكەری ئەحــ
. ویست و هەدە  گەیاندنی ئامانج بە لە یەكترن

 بەدەســت و پشــتیوانی  بەبـ   دەتــوان  حیـز  نە
 ئامـــان ی بە خەڵـــكەكەی خۆشەویســـتی هێنـــانی
 و پشتیوانی  بەب  دەتوانن خەڵكیش نە و بگات،

 و زوڵم بەسەر تێكۆشەران و حیز  ڕێنیشاندەری
 كوردی ئەحزابی هەرچی هەربۆیە. ببن زاڵ زۆردا
ــە هەیە ــ ــ ــبەر بەرپرسـ ــ ــ ــدا لەبەرامـ ــ ــ  خەڵكەكەیــ

ــد ــ ــت هەر بە لەپێوەنـــ ــ ــتراتیژی و هەڵوێســـ ــ  ســـ
 پێویستە و بەر دەیگرێتە كە كاری ومیكانیزمێكی

ــ  و ــ ــ ــاییەوە بە  دەب ــ ــ ــاوهەن وری ــ ــ ــرێ گ ــ   هەڵگـــ
 و پێویستە. ڕووداوەكاندا و بارودۆخ لەبەرانبەر

 هەدەفەكـانی گەیانـدنی بەئامانج لەپێناو  دەب 
ــزوتنەوەی ــی ب ــورد، گەل  ئینتمـــای لە دوور بە ك

 بەرژەوەندیە و قازانج لەبەرچاوگرتنی و حیزبی
 هەرچی كردنی  ەمەلی بۆ كاربكرێت شەخسیەكان

 دەسەاڵتی یلەناوچوون و ڕووخان دروشمی زووتری
 خەباتی سەركەوتنی و ئێران ئاخوندی دیكتاتۆری

 .كورد
 
 شیالن موحەممەدی: نووسینی  
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــال ەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمیش هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 

کــانی خۆیــان لە هەنــدێک هێزە
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 گرنگترین لە یەکێکە ،ڕاگەیاندن ئازادی
!جیهاندا لە موکراسیێد پێوەرەکانی  

 

 كێیە؟ خەباتی و چی  خەبات

 ڕێکخــــــــــــراوی الیەن لە مەی ی۱ ڕۆژی
 ڕۆژی وەک یەکگرتووەکــــــــــــــــان نەتەوە
 .کراوە دیاری ڕاگەیاندن ئازادی جیهانی

 گەێینــــدراویڕا ی۱۰ خــــاڵی پێــــی بە
 مـافی هەرتاکێـک) مـرۆد مافی جیهانی
 بـریتیە کە هەیە، بـاوەڕی بیـرو ئـازادی

 و تـــــاک بــــاوەڕی بیــــرو دەربڕینــــی لە
 الیەن لە دەرفەت ڕەخســــــــــــــــــــــــاندنی

 بەمەبەستی تاکەکان بۆ دەوڵەتەکانەوە
 زانیـــــــــاری بە پێڕاگەیشــــــــتنیان دەس

 .بیروبــــڕوا ب وکــــردنەوەی و وەرگــــرتن
 رەکیترینسـە لە یەکـێکە بەهێز میدیای

 گواســتنەوەی بـۆ کــۆمەڵگە ئامرازەکـانی
 و نــوێ زانیـاری و جیـاواز بـاوەڕی بیـرو

 هەرە ڕوداوە و دۆخ بــارو ب وکــردنەوەی
 کەبــ  ئێســتادا، لە جیهــان گرنگەکــانی

 ئـــــازاد، ڕاگەیانـــــدنی میـــــدیاو بــــوونی
 بە خۆی چاالکیەکانی ناتوان  کۆمەڵگە
 کە ئەوەی و ببـــــــات بەڕێـــــــوە باشـــــــی
 هەر ڕاگەیاندنەکانی و میدیا دەتوانێت
 یــا سـنور بـ  ئــازادی بەالیەنـی واڵتێـک

 لە کە دەوڵەتەکـــانن ببـــات، داخـــراوی
 ئەم یاســــــا کردنــــــی دیــــــاری ڕێــــــگەی

 .دەکەن کــــــــــــــــۆنتڕۆڵ ئــــــــــــــــامرازانە
 ســــنور بــــ  ڕاپۆرتــــدەرانی ڕێکخــــراوی

 و نێــــــــــــونەتەوەیی کەڕێکخراوێکــــــــــــی
 لە دی ــــا  ئامــــان ی کە نــــادەوڵەتیە،

 لە پشـــــتیوانی و ڕاگەیانـــــدن ئـــــازادی
 ئەرکـــی. ڕۆژنامەوانـــانە و هەواڵنێـــران

 ڕۆژنامەوانی پەرەپێدانی ڕێکخراوە ئەم
 لە پشــــــتیوانی و ســــــەربەخۆ ئــــــازاد،

 و میـــــــــــــــدیا لە کە ئەوکەســــــــــــــانەی
  .کاردەکـــــــــان جیهـــــــــان ڕاگەیانــــــــدنی
 سـاڵێک هەمـوو سـنور ب  ڕاپۆرتدەرانی

 بـــــارودۆخی و واڵتەکـــــان لە لیســـــتێ 
 لە. دەکــاتەوە بــ و ڕاگەیانــدن ئــازادی
 بـــ  ڕاپۆرتـــدەرانی ڕاپـــۆرتی ایینکۆتــ
 بانەمەڕی ی۲ سێشەممە ڕۆژی کە سنور
 بــارودۆخی ب وبـوەتەوە، ۱۱۰۰ سـاڵی
 ڕابــردوو ســااڵنی لە ڕاگەیانــدن ئــازادی
 ســـەندنی تەشـــەنە کە بـــووە، خراپتـــر
 هۆکارەکانی لە یەکێکە کۆڕۆنا نەخۆشی

 جیهـــانی واڵتــانی هەنــدێک. دۆخە ئەم
 وەک دیکتــــاتۆری وواڵتــــانی گشــــتی بە

 ڕژیمــی و ســوریە بــاکور، کــورەی چــین،
 زۆریــــان فشــــاری تــــایبەتی بە ئێــــران

 ڕاگەیانــدنەکان میــدیاو ســەر خسـتوەتە
 زانیـاری و ڕاسـتەقینە ئاماری بۆئەوەی
 و نەکەنەوە بـ و نەخۆشینە ئەم لەسەر
 ڕادەی وزۆرە زەبــــــــــــر ئەم دوای بە دوا

 .دابەزیــوە بەگشــتی ڕاگەیانــدن ئــازادی
 ســــاڵی ایســـەرەت کە ڕیزبەنـــدییە لەم

 لە ئێـــران ڕژیمـــی ب وبـــوەتەوە ۱۱۰۰
 کە هەیە ۱۷۱ پلەی واڵت ۹٨۱ نێوان
 ساڵی واتە پێشتر ساڵی پلەی پێی بە

 هەروەهـــا دابەزیـــوە، پـــلە ســـ ۲۹۱۰
 پــلەی لە چــین ،٤۱۷ پــلەی لە سـوریە
 خراپتــــرین بە بــــاکور کــــورەی و ۱۷۷

 .دایە ۹٨۱ پــــــــــــلەی لە بــــــــــــارودۆخ
 بـــۆ ســـنور بـــ  ڕاپۆرتـــدەرانی پێـــوەری

 : ڕیزبەندیانە ئەم ستنیڕێکخ
 ، کـــــــوژراو ڕۆژنامەوانـــــــانی ژمـــــــارەی

 و ڕۆژنامەوانـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــکن ەی
 لەبەندیخانەکردنی و دەسبەسەرکردنیان

 .ڕۆژنامەوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانە
 کردنــی پەردەپـۆ  و سانسـۆر هەروەهـا
 بە و میــدیاکان لە کــۆمەڵگە بـارودۆخی
 میـــــدیا ســـــەربەخۆیی ڕێـــــژەی گشـــــتی

هەروەه .واڵتەکــانە دەرەکــی و نێوخــۆیی
 ڕیزبەنــدیە ئەم ب وکــردنەوەی ن یئامــا

  ا
 

 دیکتاتۆرەکان، دەوڵەتە ئەوەی بۆ پەیامێکە
 چنگـــاڵی ژێـــر لە ڕاگەیانـــدنیان میـــدیاو کە

 چــــاودێری ڕاگرتــــووە، خۆیــــان زۆری زەبـــرو
 کەم هەرچەنــد جیهـانی کـۆمەڵگەی .دەکـرێن
 تێکۆشــــانی نەبـــووە، هەڵوێســــت بـــ  بەاڵم

 ژیــانی و گیـان کە سـەربەخۆ ڕۆژنامەوانـانی
 و کـــــــــردنەوە ڕوون ڕێـــــــــگەی لە خۆیـــــــــان

 دەوڵەتە نێـــــــو گەنـــــــدەڵی ئاشـــــــکراکردنی
 کـــردوەتە دەســـەاڵتدارەکان و دیکتاتۆرەکـــان

 هەوڵــێکە و جیهـان بـۆ پەیـامێکە قوربـانی،
 چاالکیەکـانی و هەوڵ درێژەی لە .ئازادی بۆ

 لە اوەڕێکخــر ئەم ســنور، بــ  ڕاپۆرتــدەرانی
 ڕژیمـــــــی فشــــــاری ۲۹۱۰ نــــــوامبری ی٦۲

 و هەواڵنێــران بنەمــاڵەی لەســەر ئاخونــدی
 دەسبەسـەرکردنی.کرد مەحکوم ڕۆژنامەوانانی
 ،تبلیـ  نـاوی ژێـر لە ئێران لە ڕۆژنامەوانان

 ئەمنیەتـــی دژی لە ،کـــردەوە نیـــزام دژی لە
 ناڕاســـــتیەکان، و درۆ ،چـــــاپی نەتەوەیـــــی
 لەگەڵ کـــــردن هاوکــــاری ، کــــردن بێڕێــــزی
 بە جـــــار هەنــــدێ و ڕژیــــم بە دژ واڵتــــانی

  هتــــــــــــــــد.. و ســـــــــــــــیخۆری تـــــــــــــــاوانی
 ڕۆژنامەوانــانی لەسـەر فشـارە بـارودۆخە ئەم

 .نــــــاوخۆیی کوردیەکــــــانی میــــــدیا و کـــــورد
 واڵت دەرەوی کــوردانی دژایەتـی وێـڕای ڕژیـم
 دەنگــی کردنـی نـوقم بـۆ بوارێکـدا هەمـوو لە

 جـــــۆرە هەمـــــوو واڵت، نـــــاوخۆیی لە کــــورد
 لە کە ئەوانەی نـــانەتتە و داوە هەوڵێکـــی
 فشارێکی دەبن ڕەد ئێران ڕژیمی فیلتەرەکانی

 لە ڕژیم سیاسەتی ئەوەی بۆ لەسەرە زۆریان
 و بــــکەن پەیـــڕەو هەواڵــــدەریەکان میـــدیاو
 بکەن، چاالکی ڕەوتە ئەم پێیەوانەی ئەگەر

 قــــورس ســــزاێیکی جــــۆر جــــۆراو بەتـــاوانی
 لەو یەکێـــــــــک.ئەســــــــەپێنن بەســــــــەریاندا
 کەبودوەنــد، سـاد  ەدمحەمـم) ڕۆژنامەوانـانە

(  کوردسـتان مرۆڤی مافی ڕێکخراوی سەرۆکی
 لە ئێســــــــتا تـــــــا وە ٨٦۱۱ لەســـــــاڵی کە

 درۆ چـاپی تـاوانی بە ناوبراو بەندیخانەیە،
 گشـتی ڕای بیرو ئاڵۆزکردنی و وناڕاستیەکان

 دا بەســـــــەر زینــــــدانی ســـــــاڵ۱۱ ،ســــــزای
 لە و ئەویــــــنە زینــــــدانی ولە ســـــەپێندراوە

 مـــانی جـــار دەیـــان بـــوونی زینـــدانی مـــاوەی
 ..                             گرتــــــــــــــــوە

 لە ڕۆژنـــامەوان دەیــان النــیکەم ئێســتادا لە
 لەم هەنــــــدێک ئێــــــرانن، بەنــــــدیخانەکانی

 چەندین بە ناڕەزایەتی نیشانەی بە کەسانە
 ئەم ئاکــــامی لە و گرتــــووە مانیــــان مانــــ 

 ژیانیـان لەسـەر جددیی مەترسی مانگرتنانە
 لە خــــاڵ هەنــــدێک بــــوونی.بــــووە درووســــت
 وەرزی لە مادەێیــــک وەک ئێــــران یاســــاکانی
 پارادۆکســـێکی ڕاگەیانـــدن یاســـای ســـێهەمی
 گشــــتی بیـــڕوڕای فریــــودانی بـــۆ کە ســـەیرە

 بە و دانـــــراوە نێـــــونەتەوەیی وکـــــۆمەڵگەی
 دژی لە ڕژیـــــــــــم کردەوەکــــــــــانی هەمــــــــــوو

 کە یاســــایە ئەو پــــێیەوانەی ڕۆژنامەوانـــان
 بە کــردووە دیاریــان بۆخۆیــان دەســەاڵتداران

 دۆخی بونی باشتر بۆ ڕێگە تاکە ییەوە،دڵنا
 هەمــوو و ڕۆژنامەوانـان مــافی و مـرۆد مـافی
 تــــــایبەت بە ئێــــــران وتوێژەکــــــانی چــــــین

 و ئاخونـــــدیە ڕژیمــــی نەمــــانی کوردســــتان،
 دیموکراســـی دەوڵەتێکـــی ســـەرکاری هـــاتنە
 تــرس بـ  و بەئـازادی هەرتاکێـک کە خـوازە
 .دەرببڕێ خۆی بۆچونی وبیرو دەن 

 فرمێشک ئەردەاڵن : ردنینووسین و ئامادەک

 

 .وردستانـــــک ەیــڕۆژنام ەکەمـی یـدەرچوون ساڵەی٢٠٠ لەیادی
 

 لە کوردستان ڕۆژنامەی ژمارەی یەکەم دەرچوونی
 کاری سەرقافڵەی و کورد تێکۆشەری الیەن

 ڕێکەوتە کە بەدرخان، مەدحەت میقداد ڕۆژنامەگەری
 9313 ی0 ی22 وساڵی مان  و ڕۆژ لەگەڵ
 ڕێکخستنەوەی خۆ دەسپێکی خاڵ  و دیرۆکی ڕۆژێکی

 و خوێندن و نووسین کاری باری لە نەتەوەکەمانە
 لەو ڕێزگرتن پێیە بەم گشتی، بە میدیاوە تەنانەت

 خۆبووردویی لە و فیداکاری بیرهێنانەوەی و ڕۆژە
 و نەتەوەییە ئەرکێکی کورد، مرۆڤانی گەورە

 دەرفەتی لە و بەشکۆ زۆر بۆنە ئەم پێویستە
 بکرێت هەتا و لێبگیردرێ تایبەتی ڕێزی گون اودا

. بخرێت ڕێک بۆ کەرنەڤاڵی و شادی و سمینار کۆڕو
 تێکۆشەرانی باشەکانی کارە و شاکار لە یەکێک

 پێش و ڕۆژنامە بە دان گرینگی نەتەوەکەمان،
 ڕچەشکێنی، مێژوودا لە. ڕەوتەیە ئەم خستنی

 چەمک بەکارخستنی گرینگەی بارە ئەم ڕچەشکێنانی
 ڕێگەی لە کۆمەڵ و تاک ڕۆشنبیری چەرخی و

 دەکاتە بیریان و یاد و ناو میدیاوە، و ڕۆژنامە
 کە کۆڵنەدەرە، نەتەوەێکی بااڵنوێنی ئاوێنەی
 خۆی هەوڵی چەوسانەوەێک، و بێمافی هەموو لەگەڵ
 و دوانەکەوێ پێشکەوتوو، جیهانی لە داوە

 ب و کارو سەرەتای. بخەن پێش نەتەوەکەمان
 بۆ ئەگەرچی کوردستان، ڕۆژنامەی کراوەکانی
 ناوەوەی لە بوە کوردی زمانی فێربوونی و خوێندن

 و هاویشت مەزنی پۆی پەلو بەاڵم کوردستان،
 ڕۆژنامەی ئاشکرایە وەک. گرتەوە بوارەکانی سەرجەم
 پەیامی گەیاندنی بۆ بووە سەکۆیەک هەمیشە کوردی
 و ئازادی پەیامی ەوە،دەر و ناوخۆ لە کورد

 هەستە و ڕۆح بەرزکردنەوەی و سەربەخۆیی
 و خوازراو ناوی بە ئەودەم نوسەرانی .نەتەوەییەکان

 کوردیان ڕۆژنامەی الپەڕەکانی نهێنی بە
 کوردیان خەباتی و نەتەوەیی پەیامی پڕدەکردەوەو

 ە،ـــــــوتکـل دەــــــــــەیانـــدەگ یـــــــڕەواکان ەـــماف ۆــــب

 

 لە وێنەیان و ناویان داخوا کە ئەوەی گوێدانە ب 
 بەدێڕی دێڕ هەستەو ئەو دەدروشێتەوە، الپەڕەکان
 خۆ نەک بوو، پشت لە گەورەیان ئامان ی نوسینەکان
 و بازوو و دەست نیشاندانی و دەرخستن خۆ و هەڵنان
 بە ئێستا  تا کە کورد بۆ..... ڕۆشنبیری کێبڕکێی
 لە نەگەیشتووە، نیشتمانیەکانی و نەتەوەیی ئامان ە

 هەستی دەربڕینی و وەردەگرێ کەڵک دەرفەتێک هەر
 لە ئامان ە بەو گەیشتن بۆ گەل هاندانی و نەتەوەیی
 چ و پێشتر چ کراوەکان، ب و ڕۆژنامەو ڕێی لە مێژینە،
 سەرەتای لە. سەرەکیەکانیەتی کارە ڕیزی لە ئێستا 
 لە کورد، خوێنەری نوسەرو کوردی، ڕۆژنامەی نیدامەزرا
 و بووە دا خوێندن چێژی و وەرگرتن سود لوتکەی

 بە کوردی ڕۆژنامەی الپەڕەکانی لە خەباتی هەنگاوەکانی
 هۆنراوەو ڕێی لە کورد، خەباتی. وەرگرتوە ئیلهام

 خوڵقێنی حەماسە و نیوەڕۆک پڕ بەپێزو نوسراوەی
 دڵی لەسەر بەیانیان ئاوەنگی وەک ئەودەم، نوسەرانی

 ڕۆژنامەی باسکرا وەک هەر. دەنیشتەوە کورد تاکێکی هەر
 و بووە بوون بۆفێر زۆرتر دامەزرانیدا سەرەتای لە کوردی
 پەن  هەستە وێستگەی بە بووە ئەوە دوای دوابە

 لەم کوردی ڕۆژنامەی. خەباتگێڕەکانی کوردو خواردوەکانی
 هەڵگوتن، پێدا تا هەڵدەگرێ ڕەخنە زۆرتر سەردەمەدا
 نەبونە و نەگەیاند خۆیان پەیامی نوسراوەکان هەرکات
 کۆمەاڵیەتی و سیاسی کاری ڕەوڕەوەی پێشکەوتنی هەوێنی

 لە ڕەوتە لەو داوە الیان ئەوە.......  دادپەروەری و
 خۆیان تێکۆشەرەکانی داوەو بۆ هەوڵی کورد کە مێژینەی

 وشە داتاشینی و کوردی زمانی تێکدانی.کردووە ماندوو بۆ
 گرێژنە لە و دەشێوێن  زمانەکە خەریکە کە گەلێک

 ئامان ە لە یەکێک، گۆڕنانی لە دەردەچ ،
 بەرژەوەندی و خواست لە نوسین کاتێک.... لەمێژینەکانە

 ئەویش کار، کەوتە پول پارەو بۆ قەڵەم الیداو کوردی
.. دەکرێ ئەژمار مێژینەکان لە ئامان ە گۆڕنانی لە بە

 وەاڵمدەرەوەی کوردستان، کراوەکانی وب  نوسراوەو کاتێک
  نوسراوەی و زمان و کوردنیە مێرمنداڵی و منداڵ ویستی

 

 لە ئامــان ە گۆڕنــانی لە ئەوە بێــت، دەرەکــی جێگــرەوەی 
 دوو لەم کــوردی ڕۆژنــامەگەری........ کــوردە مێــژینەکەی

 ڕەخنەگرانی ڕەخنەو جێگەی بۆتە زۆرتر کۆتایدا، دەیەی
 دانێن کاریگەری پێویست وەک توانیووە نەیان زمانەوانی،

 هەڵکشان لە ڕوو زمانەوانیە هەڵە هەمووە ئەو نەهێڵن و
 کـوردی نوسـینی و دەربـڕین ڕێـڕەوی دێـت هەتا بگرە و ب 

...... دەگــرێ جێتــر نــامۆ وشــەی داتاشــینی و ئــاڵۆزبووە
 دەســەاڵتداری دیکتـاتۆریی یەکەکـانی لەدوایە یەک ڕژیـمە
 زیــانە هەمــووە ئەو بـۆ ڕێیــان و دەزانـن هەلــی بە ملهـوڕ،

 ئەوە کـــردوەو خـــۆ  کـــوردیە کـــۆمەاڵیەتیە و فەرهەنگــی
 لە. بیێـت بەالڕێدا کوردی ڕێنوسی و نزما کە ئامان یانە
 لە ڕۆژنـامەنوس، و کـورد خوێندەواری لە بەشێک ئێستادا
 نەتەوەی و هاوزمــان بە سـوکایەتی و زڕانـدن نـاو مـۆدێلی
 کردویــانەتە و دەبەن نــاو ڕادەربــڕین ئــازادی بە خۆیــان،
 ئاســـــــایی ڕەوتـــــــی و پێشــــــکەووتن ومیتـــــــۆدی ســــــەبک

 تــــا فکـــری گەشـــەی و دروســــت ڕەخـــنەی. ڕۆژنـــامەگەری
 ڕوبەڕووبـونەوەو بـۆتە هەمـووی بۆتەوەو کاڵ ئەندازەیەک
 کردنـی خـا  ووردو مەبەستی بە بەرامبەر، وەاڵمدانەوەی

 شـێوە بەو حـاکم دەسـەاڵتەکانی و ڕژیـم بەدڵنیای. یەکتر
 لە و دڵخۆشــن کـورد ڕۆژنــامەگەری لە بەشـێک کـارکردنەی

 چەواشەمان هەوڵی و ئەگرن وەرگر سود درزێک جۆرە هەر
 نــــــاحەزانی پیالنــــــی دژە چەکــــــی باشــــــترین.... دەدەن

 فەرهەنگــــی وکــــاکڵەی ڕۆح بە ،شــــکڵدان نەتەوەکەمــــان
 بەالڕێـــدا جـــۆرە هەر لە کەوتـــنەوەیە دوور و نەتەوەیــیە

 ..بکات شاگەشکە دژمنانمان کە بردنێک
 

 زێنەب حوسەینی: نووسینی      

 دەگــوترێ هەنگــاو و كــردەوە كۆمەڵێــ  بە خەبـات
 هەڵـی ئامان ەكانیـان بە گەیشتن بۆ كەسەكان كە

 و ئیمــــــان رێــــــژەیەك بە رێــــــگەدا لەو و دەگــــــرن
 حەقی بە یان هەیە ئامان ەكەیان بە  ەقیدەیان
 بە. دانــێن بـۆ مــایەی و نـرخ ئامــادەن كە دەزانـن،

 بە گەیشـــتن بـــۆ هەوڵەكـــان تـــایبەت شـــێوەیەكی
 كە خەبــات دەگــوترێ كــۆمەڵ ەرزەكــانیب ئامــان ە
 .شتێكەوەیە هەموو پێش لە گشتی قازان ی تیایدا

 دابـین و نەتەوە رزگـاری بـۆ هەوڵ كـورد ئێمەی بۆ
 نەتەوە ئەو ئازادیەكـــــــــــانی و مــــــــــا  كردنــــــــــی

 هەر وە. گـرینگە و سـەرەكی هەنگـاوی ژێردەسـتەیە
 لە مــــت و كـــوت هێزێـــ  و الیەن یـــان كۆمەڵێـــ 
 بنـ  هەنگـاو نەتەوەكەمان گشتی قازان ی راستای

 ..                     نــاودەهێنرێ خەباتكــار بە
 یە؟ ك  خەباتی بەاڵم

 ئاســـــاییانەی كەســـــە ئەو هەر خەبـــــاتی كەســـــی
 لە ســــتەمدا و زۆر و فشـــار لەگەڵ كە كـــۆمەڵگەن

 زۆرێكیـدا و زوڵـم بەرامـبەر لە كەسـانێ . شەڕدان
 و هەیە كاردانەوەیـان دەیبیـنن دەوروبەریـان لە كە

. نــابن بــوون تەســلیم و خۆبەدەســتەوەدان ئامـادەی
 و زۆر رێژەیەكـی بە كە دەكەیـن كەسانێ  لە قسە

 راســــت لە و دەژیــــن دەورووبەرمانــــدا لە بەرچــــاو
 هەنگـــــــاو چارەســـــــەر بـــــــۆ و نـــــــارازین دۆخەكە

 دەســتەوە بە خــۆ كەســانەی ئەو یــانی. هەڵــدەگرن
 لەگەڵ و نــابن هەلومەرجەكــان تەســلیمی و نــادەن

 و جەنـــــــــــ  دەكەونە اروداســـــــــــەپێند دۆخـــــــــــی
 لە كە كەســـــانەن ئەو هەر ئەوانە. بەربەرەكـــــان 

 بەو كەســانە ئەو. بگێــڕن دەور دەتــوانن كۆمەڵــدا
 بەو و دەكەن خەبــــات هەیە ئاگاهیـــان ئەنـــدازەی

 ئەم .بكەن ئاڵووگۆڕ دەتوانن دەكەن خەبات رێژەی
 چاالكن و وزە پڕ بەشێكیان بەشن، دوو كەسانە 

 ئەم. هەیە كەمتریـــان كیچــاال و وزە بەشــێكیان و
  و االكـــــــــــــــــــچ و وزە ەــب  ــەردەمێــس ەـــكەسان

. دەردەكەون مانــدوو ســەردەمێكیش و مانــدوونەناس
 نزمیانەشـــــــدا و بەرزی ئەو هەمــــــوو لەگەڵ بەاڵم

 لە هەر وگۆڕئــــاڵو و ئـــێمەن خەڵكــــی ســـەرمایەی
 .دەكــــــــــــــــــرێ كەســـــــــــــــــانەوە ئەو رێـــــــــــــــــگەی

 بریتین كە بەهێزن چەكی دوو خاوەن كەسانە ئەو 
 چەكە دوو بەو هەر وە ئیــــــــرادە، و ئاگــــــــاهی لە

 بە و بەربەرەكـان  دەكەونە ستەمدا و زوڵم لەگەڵ
 دا كۆتایی لە خۆیان، ریزی بۆ جەماوەر راكێشانی
 ســـــازمانی. دەكەون ســـــەر زۆردا و زوڵـــــم بەســــەر
 لەســـەرەتای هەر كە ئێـــران كوردســـتانی یخەبـــات

 كەسـە كـۆمەڵە ئەم كە بووە ئەوە بۆ دامەزرانیەوە
 بە گەیشــــتن بــــۆ كارەكانیــــان و هەنگــــاو هەمــــوو
 هەمــوو لە و كــوردە نەتەوەی بەرزەكــانی ئامــان ە

 پـــــێش لە كـــــۆمەڵ قازان ەكـــــانی قۆناغەكانـــــدا
 .دادەنـــێن ســـازمانیەكانیانەوە و كەســـی قـــازان ە
 دانــــا، ســــازمانەیان ئەم نـــاغەیب بەردی ئەوانەی

 ئازادیەكـانی و مـا  و ئامـانج بە بـاوەڕ ئەونـدەیان
 گەورەتـــــرین ئامــــادەبوون كە بــــوو نەتەوەكەیــــان
 بەبــ  و بــكەن رێبــازە بەو پێشــكە  ســەرمایەیان

 بە خــــزمەت بـــۆ بواردنێـــ  خــــۆ و دوودڵـــی هـــیچ
 .نەدەكـــرد درێغیــان شـــتێ  هــیچ لە نەتەوەكەیــان
 خەبـــات ســـازمانی نیســـەركردەكا و دامەزرێـــنەران
 و ســـــــەنگەر لە و پێشـــــــەوە پێشـــــــی هەمیشـــــــە

 پـێش لە سـینگیان و بـوون یەكەمدا مەتەرێزەكانی
 بەو ئامـــادەبوون و بـــووە هاوڕێكانیـــانەوە ســـینگی
 فیــدای بــكەنە خۆیــان گیــانی ســەخاوەتەوە پەڕی
 خۆیـــــان خــــوێنی بە و نەتەوەكەیــــان رەوای دۆزی

 ەیــاننەتەوەك ئازادیەكـانی و مــا  و رێبـاز رەوایـی
 بـــوونی بەرچـــاو هەرە نمـــونەی كە بـــكەن، ئیمـــزا

 دڵسـۆزی و راسـتگۆ فیـداكار، رێبەرێكی و سەركردە
 شـەهیدانی حسـەینی، جەاللی سەید مامۆستا وەك

 شــــەری یان، خەلیلــــی ســــەید مامۆســــتا ســـەركردە
  سەید شەهید ئارام،  ەبدواڵ مامۆستا

 
 

 لێوەشـــاوەو كــادری ســەدان و دەیــان و حســەینی  ەبــدولكەریمی 
 دروســتی و راســتی بەڵــگەی ســازمانە، ئەو قارەمــانی فەرمانــدەی

 .دێڕانەن ئەو
 دەگوترێ بەنرخانە شەهیدە و سەركردە ئەو رێبازی رێبوارانی بە

 ئەمـین، پـاك، داوێن و دەست كەسانێكی خەباتیەكان،. خەباتی
 بـــۆ و خەڵكــن لە كە خەڵكــین، و خــاكی ئەخــال ، بە راســتگۆ،

 ئەو ئەوانە دەكەن، خەبات چاوەروانیەك هیچ بەب  خەڵكەكەیان
 ســــاڵ 02 مـــاوەی لە كە خەباتیەكـــانن نەگـــۆرانەی پەرنســـیبە
 بە نەبـوون ئامـادە كـردووەو لـ  پارێزگاریـان وچانـدا ب  خەباتی

 كـورد گەلـی رزگـاری رۆژی تا وە بكەن ل  چاوپۆشی لەونێ  هیچ
 .دەدەن پەســـــــەندانە گەل و جـــــــوان خەدە خـــــــوو بەو درێـــــــژە
 تـــــاكی كە بەرزەیە پـــــلە و مقـــــام ئەو بـــــوون خەبـــــاتی بەڵــــ 

 بـ  ژیانـدا لە تـا و دەگـات پێـی كورد پێگەیشتووی و تێگەیشتوو
 ســــەرمایەی دەبێــــتە و دەكــــات لــــ  پارێزگاریــــان ســــەربەرزانە
بـ  گومــان خەبـاتی بـوون و راگرتنــی .نەتەوەكەی بـۆ هەمیشـەیی
و تیکۆشــان و خـــۆ  و پیــرۆزی خەبـــاتی بــوون، هەوڵ قەداســەت
لە بـۆتەی فیـداکاری  کردنی دەوێ و کەسی خەبـاتی دەبـ ماندوو 

ک ڵ ببـ  و لەهـیچ قۆنـاغ و هەل ومەرجێـو لە خۆ بوردەیی دا قا
دا بەرژەوەندی گشتی نەتەوەکەی نەکاتە قوربـانیی بەرژەوەنـدیە 

 .تاکەکەسیەکانی خۆی
 
 
 

 ی بەهرامی عەل: نووسینی            
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  بە س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق
ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــا  پەی

 . نەتەوەكانی ئێران

ی وەاڵتی بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگ
 نۆروێژ

 لە هەیە ڕۆلێکی چ خێزان
!داگەنج و الو  گەشەی  

 

 پزیشک لە کوردستان شارەکانی خەڵکی دەسخۆشی و ڕێزلێنان
 نەخۆشخانەکانەكان وپەرەستاری

 قۆنــــاغی تایبەتمەنــــدییەكانی دیــــارترین 
 بـۆ بەهێـز ئارەزووی لە بریتیە هەرزەكاری

 كەســـی، ئـــازادی وەرگرتنـــی و ســـەربەخۆیی
 نــــــــــــــــایەت مانــــــــــــــــایە بەو ئەمە بەاڵم

 بـكەنەوە كەم خێزانییەكـان كەپەیوەنـدییە
 بە هەســت بەردەوام قۆنـاغەدا لەم بەڵكـو

 خێزانەكانیانەوە نلەالیە دەكەن پشتیوانی
 و دەروونــــــــــــــــــــی و ئـــــــــــــــــــابووری لەڕووی

 ڕۆڵێكــی خێـزان هەربـۆیە كـۆمەاڵیەتیەوە،
 ژیـــانی لە دەبینێـــت ســـەرەتایی و ســـەرەكی
 لە كەســــــایەتیدا دروســــــتكردنی و منــــــداڵ

 لێکـــــــوڵینەوە هەرزەكاریـــــــدا، قۆنـــــــاغی
 ٪٨٣لە کە دەکەن لەوە بــاس زانســتییەکان

 ئەوەوەیە هــۆی بە هەرزەکـار کێشـەکانی ی
 منداڵەکانیان دەیانەوێت ودایکان اوکب کە
 نەریـــــــــــت و دا  بە خۆیـــــــــــان حەزی بە

. بکەن کۆمەڵگاکەیان،رەفتار وبیروبۆچونی
 دیـــالۆگ پەروەردەکــاران پێویســتە لێــرەدا
 چونکە بکەن هەرزەکاردا کەسوکاری لەگەڵ

 ئــــارەزو لەحەزی وبــــاوک دایــــک زۆرجــــار
 ت  خۆی هەرزەکارەکەی وپێداویستیەکانی

. نــــادۆزێتەوە بــــۆ ریشــــیوچارەسە ناگــــات
 دادەگــرن ئەوە لەســەر پــ  لێکوڵینەوەکــان

 قۆنــــــاغەدا لەم گــــــوێگرتن هــــــونەری کە
 و هەرزەکـــــــار کێشـــــــەکانی لە بەشـــــــێکە
 و هاورێیانە ڕایەڵەیەکی گرینگە هەروەها
 لەگەڵ بەکاربهێنـــــدرێت ناســـــک زمــــانێکی

 پێــــــــی بە قۆنــــــــاغە ئەم .هەرزەکـــــــاردا
 ئــــــــارامی و کــــــــۆمەاڵیەتی کــــــــارتێکەری

 دەگۆرێــت، رەگەزی و وکەلتــوری وجـوگرافی
 قۆناغەوە ئەم دەچنە زوتر کیان نمونە بۆ

 ئەوتاکــــــانەی هەروهــــــا لەکــــــوران، وەک
 قۆناغی زوتردەچنە گەرمەکاندان لەناوچە

 دا مەدەنیەکـــان لەکۆمەڵگـــا. هەرزەکـــاری
 بەپێــــــــی هەیە جۆراوجــــــــۆری شــــــــێوازی

 دەژیــت تێیــدا هەرزەکــار کە ئەوژیــنگەیەی
 یسروشــــــــــــــــــت هەرزەکـــــــــــــــــاری :لەوانە

 کێشەوگرفت،هەرزەکاری ب  وخۆگون ێنەرو
 وهەڵبژاردنـی خێـزان کۆمەڵگـاو لە کشـاوە

 تەنیــایی و گۆشــەگیری و خــۆی کێشــەکانی
 لە ئەمە  کە الدەر وتێرامان،هەرزەکــاری

 نیشـان خۆیـان الدەرانەدا رەفتارێکی چەند
 مــــــــــاددە بەکارهێنــــــــــانی وەکــــــــــو دەدەن

 وکــاڵ پوکــانەوە کــردن، دزی هۆشــبەرکان،
 ڕاســـتڕەو و  دروســت كەســایەتی بــونەوەی،

 و دڵسۆزی و متمانە كە دەبێت دروست كاتێ 
 هەبێت بوونی لەتاكەكاندا خۆشەویستی

 
 

 ئەو جــــــــــــــۆری ئەن ــــــــــــــامی لە ئەمە 
 منـــداڵ كە دەبێـــت دروســـت پەیوەنـــدییەوە

 لەیەك بــرا و خوشــ  و بــاوك و دایـ  لەگەڵ
 كاتـــــــدا هەنــــــدێ  لە و ەژیــــــند ماڵــــــدا

 دروســــتكردنی دەگــــرێتەوە، هاوڕێكانیشــــی
 كەســــــانی و كەســــــوكار لەگەڵ پەیوەنـــــدی

 بنەڕەتــــــــیە ڕەگەزێكــــــــی پێگەیشــــــــتوودا
 بوونی هەربۆیە هەرزەكاردا، لەگەشەكردنی

 دروســت لەڕێــگەی الدانێــ  یــان هەڵەیەك
 خێزانـــــی پەیوەنـــــدی و پەروەردەكــــردن لە

 ەوب هەرزەكـــار نەگەیشـــتنی هـــۆی دەبێـــتە
 دەكــــات ئــــارەزووی كەســــایەتیەی پــــێگەو
 و كـــۆمەڵگە بــۆ بەســـوود تــاكێكی تــاببێتە

 هــــــــۆی دەبێـــــــتە ئەوەی .خێزانەكەشـــــــی
 لە الواز كەســـــــــــــایەتی دروســـــــــــــتكردنی

 ڕۆڵـی پێنەدانـی داهاتوودا لە هەرزەكاردا
 و حاڵەتـدا هەنـدێ  لە منـداڵ بە الوەكـیە

 گرینگـــــی لەڕووی خســـــتنیەتی پشـــــتگوێ
 ەردەكــــردنییەوەپەرو و پشــــتیوانی و پێـــدان
 لەسەر هەیە كاریگەری دواتر ئەمە چونكە
 لەدوای دەبێـــت دروســـت كەســـایەتیەی ئەو

 و پیـاو، یـان بێت ژن ئەگەر پێگەیشتوویی
 خێــزانەی ئەو لەسـەر دەبێـت ڕەنگـدانەوەی

 پەروەردەكردنـی شـێوازی و  دەهێنێـت پێكـی
 ئەن ـــــــــــــــــــامی لە منـــــــــــــــــــدااڵنەی ئەو

 .دەبن دروست هاوسەرگیرییەوە
 یەك و  بــاوك و  دایـ  وهاوسـۆزی  هاوكـاری

 چوارچێــوەی لە وگون انــدنیان  هەڵوێســتی
 و ڕەنگـــــــدانەوە بەخــــــتەوەردا خێزانێكــــــی
 منــداڵەكانیان لەســەر دەبێــت كــاردانەوەی

 قۆنـــــــــــــاغی لە ئەوانەی بەتـــــــــــــایبەتی
 بـــــۆ هۆكـــــارێكە چـــــونكە هەرزەكاریـــــدان
 تەواو متمـــانەی و  دروســـت پەروەردەیەكـــی

 و خۆبــوون ەب بـڕوا بــۆ هەرزەكـار بە دەدات
 ژیـــــــــــــنگە ئەو و  دەوروبەری كەســـــــــــــانی

 بە دەژی، تیایـــــــــــــدا كـــــــــــــۆمەاڵیەتیەی
 نائارام خێزانێكی كاتێ  هەر پێیەوانەوە

 بە نەبێــــت بــــا  تاكەكــــان پەیوەنـــدی و 
 كـــــاردانەوەی بــــاوك، و  دایــــ  تــــایبەتی
 و  منـــــداڵەكان لەســـــەر دەبێـــــت نەرێنـــــی

 لە هەرزەكــــــار كەســــــایەتی بەتــــــایبەتی
 و  بـاوك و  دایـ  سـتەپێوی بـۆیە داهاتوودا

 و  بەووریــــــــای زۆر خێــــــــزان ئەنـــــــدامانی
 لەگەڵ بــــــكەن هەڵســــــوكەوت ژیــــــرانەوە

 ئەرێنیــــــان وەاڵمــــــدانەوەی و هەرزەكـــــاردا
 لەو گۆڕانكاریـــانەی ئەو لەبـــارەی هەبێـــت

 .ڕوودەدات تەمەنیانـــــــــــــدا قۆنــــــــــــاغەی
 بــزانن هەمــووان پێویســتە و گــرنگە ئەوەی

 بــوونێكی دایــ  لە هەرزەكــاری كەقۆنــاغی
 هاوكاری و  گرنگیدان بە پێویستی و ەیەتاز
 تــــــــــــــــــاوەكو هەیە هەمــــــــــــــــــاهەنگی و 

 قۆنــــاغەی ئەو بتـــوانن هەرزەكارەكانمـــان
 لە دوور و  ئــارامی و  بەدروســتی تەمەنیــان

 .بکەن تێپەر الدان
 ڕێزان شەهیدی پەنا: نووسینی

 و پەرەسـتار و پزیشـک چینـی کوردستان، لە بەتایبەت و ئێران لە کۆڕۆنا نەخۆشی بەردەوامی لەگەڵ
 تەنانەت. نەخۆشیە ئەم دەرمانی و ترۆڵکۆن لە ە,بو گرنگیان ڕۆڵێکی نەخۆشخانەکان دەرمانی کادری

 هەر.بـون دوور لەخانەوادەكانیـان مانـ  و بەحەفـتە هێندێكیشـیان و کـردوە فیدا گیانیان هەندێکیان
 وەک مەدەنــی چاالکــانی و.... و سـەقز ، ،بــانە ســنە وەک کوردسـتان شــارەکانی خەڵکــی بـۆنەوە بەم

 پێنـاو لە هەوڵەکانیـان بـۆ پێزانین و پاسس گوڵ، چەپکە بردنی بە زانی خۆیان ئەرکی بە هەمیشە
 وێـڕای بونیـان مانـدوو بـۆ بـ  ڕێزلێنانێـک هەم و دەرببڕن کۆڕۆنا لە کوردستان هاواڵتیانی پاراستنی
 هەمیشــە وەک ڕژیــم. هەســتیارەدا کــاتە لەم وڕژیــم دەوڵەت دەربەســتی بــ  و کەمتەرخەمــی هەمــوو
 دەکات مرۆڤایەتی بە خزمەت دڵ و گیان بە ئەوەی و خستووە خەڵک قاران ی پێش وە خۆی قاران ی
 مەدەنـی چاالکـانی و تێکۆشەر خەڵکی هەروەها.نەخۆشخانەکانن دەرمانی کادری و وپەرەستار پزیشک

 و کوردسـتان، گەرەکەکـانی و شـەقام کـردنەوەی خاوێن بۆ داوە هەوڵیان خۆیان ئیرادەی و خواست بە
 .گرتووە لەئەستۆ خۆبەخشانە ئەرکەکانیان هەموو

.دكر ویتۆ ئەمریکای ێسیكۆنگر بڕیارنامەی ترام  دۆناڵد  

 
 دەسەاڵتی سنورداركردنی بۆ ئەمریکای کۆنگرەی بڕیارنامەی بانەمەڕ، ی۷۱ چوارشەممە ڕۆژی ئەمریکا کۆماری سەرۆک

 .كـــــــرد بـــــــایكۆت ئاخونـــــــدی، ڕژیمــــــی دژی ســـــــەربازی هێرشـــــــی ئەگەری ئەن امــــــدانی بـــــــۆ كۆمـــــــار ســــــەرۆك
 دۆناڵـد و سـنوردارکراوە، ڕژیم دژی لە سەربازی هێرشی دەسپێکی بۆ کۆمار سەرۆک دەسەاڵتی بڕیارنامەیە ەمئ بەپ 
 .كـردووە وەسـ  یاسـاکان و فـاکتەر لە بـون حـاڵی خـرا  پێوەری بە٦٨ جی ئێ  ناوی بە بڕیارنامەیەی ئەم ترام 
 سـەربازی هێـزی لە كەڵـ  ئاخونـدی ڕژیمـی رسـە كـردنە هێـر  بۆ ئەمریکا كە بەوەی بەئاماژە و درێژەدا لە ناوبراو

 .ســلێمانی قاســمی لەنــاوبردنی بــۆ هەلگــرت جــددیمان هەنگــاوێكی لەمەوپــێش چوارمانــ  ئــێمە: ووتــی ، وەرنــاگرێ
 قاسـم كوشـتنی وەاڵمـی ئـێمە، سـەربازیەكانی بـنکە بۆسـەر موشـەکی هێرشـی چەندین بە ئێران ڕژیمی وتی، هەروەها
 پێدانی ڕێگە بەپێی سلێمانی قاسم کوشتنی و نەکوژرا، هێرشانەوە ئەم بەهۆی كەس هیچ هەرچەند دایەوە، سلێمانی
 پاراســتنی بـۆ کۆمـار ســەرۆک تواناكـانی بڕیارنـامەیە ئەم بەپێــی کە وتـی لەکۆتاییـدا ترامــ  دۆناڵـد.بـووە یاسـایی
 .دەبینی خەسارەتی هاوپیمانەکانی و ئەمریکا

 .سووریە لە ئێران ڕژیمی بارەگاکانی و بنکە سەر بۆ ئیسڕایی  دوبارەی هێرشی

 
 کە کردووە لەوە باسی سووریە هەواڵدەری بەاڵم .سووریە لە ئێران ڕژیمی بارەگاکانی و بنکە سەر 

 ڕووی بە ڕوو حەڵە  پارێزگــــای ڕۆژهەاڵتــــی لە ئەلســــەفیر لە واڵتە ئەم هەوایــــی پەدافەنــــدی
 .دەکرێـت زیانەکـان و بینی پێش بۆ چوون بەدوادا ئێستادا لە و بوونەتەوە، ئیسڕایی  هێرشەکانی
 ســووریە  مرۆڤــی مــافی سەرپەرەســتی ڕویتێرز،گرووپــی هەواڵــدەری ڕاپــۆرتی بەپێــی هەروەهــا
 کەمال ئەبو ناوچەی لە سووریە ڕۆژهەاڵتی لە ئیسڕایی  جەنگیەکانی فڕۆکە کە داوە لەوە هەواڵی

 و کـرد بۆردومـان ەیانواڵت ئەو هاوپەیمانەکانی و ئێران ڕژیمی هێزەکانی  ێڕا  سنووری نزیکی لە
 ئیسڕایی  و ڕۆژئاوا ئیتال اتیەكانی ناوەندە.نەبووەتەوە ب و هێرشانە ئەو خەسارەتی ئێستا هەتا
 بیابانەکـانی لە واڵتە بەو سـەر چەکدارەکانی هێزە و ئێران ڕژیمی هێزەکانی کە دەکەن لەوە باس

 چـۆڵی و چەک و کـدارەکانچە هێـزە گواسـتنەوەی بـۆ  ێـڕاقە سنووری هاو کە سووریە ڕۆژهەاڵتی
 .وەردەگرن کەڵک لوبنان حیزبوڵ ی و سووریە حکومەتی لە پشتیوانی بۆ پێشکەوتوو

 

 ڕێكەوتــی شــەممە دوو شــەوی دەڵــێن ســووریە دەوڵەتیەکــانی ڕاگەیانــدنە
 لە نیزامی ەگایەکیپای و لێکۆڵینەوە ناوەندێکی ئیسڕایی  بانەمەڕ، ی91

 دوو لە.کــرد بۆردومــان مووشــەکی بەهێرشــی ســووریە لە حەڵە  پارێزگـای
  کردووەتە هێرشی ئیسڕایی  کە جارە پێن ەمین ئەمە دا ڕابردوو حەوتوی

 !.ئێران لە كۆرۆنا قوربانیانی ئاماری و بارودۆخ

 
 بـــانەمەڕ ی90 ڕێكەوتـــی یەکشـــەممە ڕۆژی نیـــوەڕۆیی تـــادوای هەواڵـــدەریەکان ســـەرچاوە ڕاپـــۆرتی بەپـــ 

 دوهەمـی شـەپۆلی سەندنی تەشەنە لەگەڵ.سپاردووە گیانیان كۆڕۆنا بەهۆی ئێران شاری۱۱۹لە کەس۹۹۷٨۱
 پێویست جلوبەرگی و ،ماسک خەو تەختی وەک بوارێکدا، هەموو لە نەخۆشخانەکان شارەکان، زۆربەی لە کۆڕۆنا
 لەالیەن و لەســەرە زۆریــان فشــاری نەخۆشــخانەکان دەرمــانی کــادری و پزیشــکەکان.هەیە ییــانِ  کــوڕ و کەم

 دۆخە ئەم ســەرەڕای.  بـکەن خۆیـان مــاڵی ەوانەیڕ نەخۆشـەکان کە پێـدراوە بڕیاریــان خۆیـانەوە بەرپرسـانی
ـــاری دەربەســتی بــ  ئەوپەڕی بە ڕۆحــانی کارەســاتبارە، ـــان ســپی دۆخــی وا شــارانە لەو داوە بڕی  و هەیە ی
 شــارانە لەو تەنـانەت بیێـت، بەڕێـوە هەینـی نـوێژی و بکـرێتەو مزگەوتەکـان کەمتـرە، مەترسـی بـارودۆخەکە

 لەکاتێکـدایە ئەمە. پێـدەکەن دەست خۆیان چاالکی و دەکرێتەوە کانپیشە لە هەندێک هەیە سووریان وادۆخی
 ئاماژەیان و دەکەن، لەشارەکان کۆرۆنا ئێستای خراپی دۆخی لە باس ڕژیم خودی کارناسانی لە هەندێک كە

 بــارودۆخێکی رژیــم بەنــدیخانەکانی زۆربەی هەروەهــا. لەسـەرە مەترســیان شــارەکان هەمــوو كە کـردووە بەوە
 دەس داواکـاری کە بەنـدکراو هەشت تەندرووستی دۆخی مەترسیدایە، لە بەندکراوان گیانی و یەهە نالەباری

 توشـی ڕابـردوو مـانگی کە سـپێهری حسـێن محەمـمەد و نیگەرانـیە جێگەی كردبوو، خامنەییان لەکارکێشانەوەی
 و کۆڕۆنـا ندنیسـە تەشـەنە دوای مانـ  سـ  النـیکەم کە لەکاتێکـدایە ئەمە.لەمەترسـیدایە بوو،گیـانی کۆڕۆنـا

 بۆ(توسعە صندو ) سەندن گەشە لەسندوقی دۆالر ملیارد یەک وەرگرتنی بۆ خامنەیی بڕیاری دوای چوارحەوتوو
 حیسـابی نەهـاتوەتە و نەکـردووە تێـپەڕ خـۆی ئیـداری قۆنـاغی پـارەیە ئەم ،هێشـتا کۆڕۆنـا بەڕەنگاربونەوەی

 .بێهداشت وەزارەتی بانکی

ــــرا  لە دا ــــش هێرشـــەکانی ــــی و چەک بە  ێ  تەقەمەن
 .رێــــــــــــدەك   ـــــبەج   ـــج ئێران دیــــونـــــئاخ یــــڕژیم

  
 بـانەمەڕ، ی۱ یەکشـەممە ڕۆژی( INQUISTR)  هەواڵدەری سایتی

 و چەک لە وەرگـرتن بەکەڵـک دا ـش کە کـرد ئاشکرای دا ڕاپۆرتێ  لە
  ێــــــرا  لەنـــــاوخۆیی کانیهێرشـــــە ئاخونــــــدی، ڕژیمـــــی تەقەمەنـــــی
 وەرگرتــوە لــ  کەڵکــی کەدا ــش چەکــانەی ئەو نمــونەی.پەرەپێــدەدات

M91 میلـــــی۱٨ خومپـــــارەی هەروەهـــــا و ئێـــــرانە، دروســـــتكراوی کە 
 لە دا ش هێرشەکانی كە كردووە بەوە  ئاماژەی سەرچاوەیە ئەو.متریە

 دوو و بـووە، زۆرتـر ئێران لەگەڵ هاوسنورە کە  ێرا  دیالەی پارێزگای
 ۲۹۲۹ ساڵی سەرەتاكانی و۲۹۱۰ ساڵی کۆتایی هێرشەکانی ێندەیه
 ناوچەكەدا لە
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