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 بەرەتا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 

ۆژی ڕنۆیەمین ساڵسی و مانی خەبات بە بۆنەی راگەیەندراوی كومیتەی ناوەندی ساز
 .دامەزراندنی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

 

ی گەالوێژ رۆژێكی تاڵ،82  
!ی رەواێکسەرەتای شۆرش  

عەلی بەهرامی   
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 ژمارەژمارە  ::٠٣٠٣٣٣  ســســـــی و پێنچـەمین ساڵ ، ـــی و پێنچـەمین ساڵ ، ٠٢٠٢ی ی گەالوێژگەالوێژی هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ی هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٢٠٢ی ی ئۆگۆستئۆگۆستیی  دوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــیدوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــی..

ساڵ پێش ئێستاو لە چل   
ــــژی 82 ی 8352ی گەالوێ

هەتاوی، خومەینی رێبەری 
رژیمـــــــــی ئاخونـــــــــدی لە 

، حـوكمی دانارەوا فتوایەكی
جیهــــــــادی دژ بە نەتەوەی 
كورد و خەڵكی كوردسـتانی 
 .ڕاگەیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

فتــــــوای خـــــــومەینی دژ بە 
هەموو پێوەرێكی ئیسالمی و 
مرۆفایەتی بـوو، ئەگەر لە 
فتوای جیهاد وردبینەوەو، و 
بپرســین فتــوای جیهــاد كــ  
دەگرێتەوە؟ وە ئایا بەپێـی 
ـــــن لە دژی  ـــــانی دی بنەماك
نەتەوەی موســـنمانی كــــورد 
ــــــاد چەنــــــدە  ــــــوای جیه فت
ڕەوایە؟ وەاڵمــــــــــــــــــــــــــــی 
پرســـیارەكانمان بەم شـــێوە 
دەبـــ  كە هەر لە ســـەدری 
ئیسالم تا دوایی، جیهاد لە 
ــــان  دژی دەســــەاڵتە كافرەك
یــان لە شــەڕی ســەلیبی دا 
بەكـار هــاتووە، بەاڵم هەر 
لەكاتی سەرهەڵدانی دینـی 
ئیسالم و بەرفراوان كردنی، 
هیچ كات فتـوای جیهـاد بـۆ 

سنمان بەكار نەتەوەیەكی مو
نەهــــاتووەو رێــــ ەی پـــــ  

 .نەدراوە
بەاڵم بەداخەوە حكـــــومەتە 
بەناو ئیسالمیەكان لەچەند 
قۆناغی جیاجیادا و بەپێی 
مەســـــــــنەحەتی سیاســـــــــی 
خۆیان، یان فتوای جیهـاد، 
یان سورەی ئەنفال و فەتح 

یان بەكار هێنـاوە بـۆ ... و
دژایەتــــی گەلــــی كــــورد و 
ـــــــــر ئەو نـــــــــاوانەدا  لەژێ

بە كـورد جینۆسـایددیان دژ 
ــــــــردەوە  .ئەنجـــــــام داوە ك

دڕنــــــدانەكانیان، تەنیــــــا 
بەوەنـــــــدەوە نەوەســــــــتاوە 

ەوانی دینی لە ڕبەڵكوو پێش
مەزهەبە جیاجیاكــــــــــــان، 
ـــــــــوایەتی  حەدیــــــــی و ری
ســاختەیان ســـازكردووە كە 
ـــــوایە كـــــورد لە رەگەزی  گ
جنـــــــــــۆكەیەو لەســــــــــــەر 
موسنمانان واجبە لە دژیان 

ــــــان  بوێســــــتنەوە و لەناوی
ئەو هەوڵە  .بەرن
یـــــانە بە درێژایـــــی نارەوا

مێــژوو و بە بەتــایبەت لە 
كاتی دەسەاڵتی ئاخوندان، 
ـــــان بە  كە بە رواڵەت خۆی

ەوی دینــــی ئیســــالم ڕپێشــــ
دەناســــاند و لە ژێــــر ئەو 
ــــــان دژ بە  نـــــاوەدا خەڵكی

و  نەتەوەی چەوســـــــــــــــاوە
مەزڵــوومی كــورد هــان دەدا 
ــــــــوو هەر لە  ــــــــۆ ئەوە ب ب
كۆنەوە گەلی كورد گەلێكی 
بە فكـــــــــــــــر و بیـــــــــــــــر 

ــــووە پێشـــكەوتووتر و لە  ب
كوردســــــــــــتاندا بیــــــــــــرو 
ـــــــان ئـــــــازادانە  بۆچوونەك
ــــــــــــاتەی  حەواونەوەو پێكه
 دینی و مەزهەبی جۆراوجۆر 

 

ــــــوونی   لە كوردســــــتاندا ب
ــوە و هەیە، هەروەهــا  هەب
لە بەر ئەوەی گەلی كورد 
خاوەن پرسێكی نەتەوەییە 
و دەیهەوێ چارەسەری داوا 
ڕەواكەی بكــرێ و كۆتــایی 
بە چەوســـــــــــــــــــــانەوە و 
ژێرپێنــــــــــانی مــــــــــا  و 
ئازادیەكــانی بهێنــدرێ ، و 
ـــافە  بتــوان   النــیكەم بە م
بنچینەیەكــانی لە وەاڵتــی 
ئێــــران ب ـــــات و بەرابەر 
لەگەڵ بـاقی نەتەوەكــانی 
ـــــــــــكەی ئەو وەالتە بە  دی
برایەتــی درێــژە بە ژیــان 
بــــــــــــــــدات ، كەوتە بەر 
ـــدانەی هێـــ ە  شـــااڵوی دڕن
مرۆڤكوژەكانی دەسەاڵت لە 
 ئێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران.
ئەم ویســـــتە ئینســـــانیەی 
نەتەوەی كورد كە بە پێی 
هەموو ئایین و قـانوون و 
یاســـا و رێســــایە  رەواو 
ــۆ ئاخونــدانی  بەرحەقە، ب
مێشك ووشك و دواكەوتوو 
ــــۆ  ــــراو، ب ــــووڵ نەدەك قەب
ـــی دان بە ســـەركوتی  ڕەوای
خەڵكــی كــورد، تەحریفــی 
ــــرد و نەتەوەی  ــــان ك دینی
ــــــــــوردی بە زۆریــــــــــنە  ك
موســـــــنمانیان بە كـــــــافر 
ــــوای  نـــاوزەد دەكـــرد و فت
جیهادی نارەوایان لە دژی 
 دەردەكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد.
ئەو هەن ـــاوە نـــارەوایەی 
خومەینی و دەسەاڵتدارانی 
ــــووە هــــۆی  ــــمەكەی، ب رژی
ســـــــــەپاندنی شـــــــــەڕێكی 
ــــــــاڵوێرانكەر بەســــــــەر  م
نەتەوەی كورد و لە ئاکام 
دا بە هەزاران كەس 
ئاوارە و ب  ماڵ و حاڵ و 
بە سـەدان كەس شــەهید و 
ــــكە  بە ســـەدان كەســــی دی
خرانە چاڵە رەشەكان. لە 
ـــــــارەواكەی  دوای فتــــــوا ن
خومەینی خوێنمژ لە 82ی 
گەالوێــــــژ دا، پاســـــــدارە 
سەرســــــــــــــــــــــــــــــــەری و 
ـــ  لە  چەقۆكێشــەكانی رژی
خاكی كوردستان وەربوون و 
تەڕ و ووشــــكیان پــــێكەوە 
  دەســــــــــــــــــــــــــــووتاند و
لە بەرامبەردا گەلی كـورد 
بریـاری بەرەن ــاری دژ بە  
                   

هێرشـەكانی رژیـ  و دیفــا  
 و نینیشــتمالە نــامووس و 

ئەگەر چــی  .خۆیــدا بــوونی
خـومەینی وای دانـابوو هەر 
زوو بە زەبری هێ  كۆتایی 
بە پرسی كوردستان بێن  و 

كانی كــورد مەكەچــی ویســتە
خــــــــــۆی بكـــــــــــات، بەاڵم 
بەرەن ــــاریی و خـــــۆراگری 

پێشـــــــــــمەرگەی  هێــــــــــ ی
كوردســتان تـــوانی تێكـــڕای 
ــــانی دەســــەاڵتداران  پالنەك
ـــاو و  بكــاتە بن ـــی ســـەر ئ

 لە بیر نە چـوەوەدەرسێكی 
ـــــــدی و  ـــــــی ئاخون بە رژیم
ـــــــــــدەن  .هێ ەكانیــــــــــان ب

ـــاوەی ئەو شـــەڕەدا كە  لە م
بە شـەڕی سـ  مـان ە نـاوی 

تا دەركرد، هەر لە باشوور 
ووری كوردستانی ئێـران باك

م اومەتی هێ ی پێشمەرگە 
درێــژەی كێشــا، بەتــایبەت 
هێ ی پێشمەرگەی دەفتەری 
مامۆســـــتا شـــــێ   ـــــ ەدین 

هەر لە ( سازمانی خەبات)
كامیـاران، ســەق ، بۆكــان، 
بـانە و سەردەشـت چەنـدین 
ـــــان  داســــتانی قارەمانانەی
تۆمار كرد، كە قارەمانەتی 

ـــــــــوەری 81رۆژی  ی خەزەڵ
نمونەی ی هەتاوی، 8352

هەرە گەورە و بەرچاوە كە 
پێشــمەرگەی دەفــتەر  یهێـ 

ــــان لە  گـــورزێكی كاری ەری
ــــــــانی رژیــــــــ  دا و  هێ ەك

هێ ێكـــــی زۆر و پۆشـــــتەی 
رژی  كە پاشـماوەی گـاردی 
جاویدانی حكومەتی شا بوو 
ـــۆ ســـەركوتی  و خــومەینی ب
كوردستان بە كاری دەهێنـا 
ــــــــاوچەی بــــــــانە بە  لە ن
یەكجـــاری تەفـــر و توونـــا 

وای ئەو شكستە بوو، و لە د
گەورەیەی تووشی هێ ەكانی 
رژی  هاتبوو خومینی ناچار 
ـــــــــرا و  بە پاشەكشـــــــــ  ك
ئاگربڕی لەگەڵ گەلی كورد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .راگەیان

ــــــانی  مەبەســـــت لە ناوهێن
هێ ی دەفتەر بەو مەبەستە 
بــوو كە لەكــاتی فەرمــانی 
قەاڵچــۆكردنی گەلــی كــورد 
لەالیەن خــــــــــــــومەینیەوە، 
هەندێ لەالیەن كە خۆیـان 

ــــــــی  بە دەمراســــــــتی خەڵك
كوردســتان دەزانــی، راســـت 
لەو كاتەدا بەجێی بریاری 

ــــــــا  لە نیشــــــــتمان  ، دیف
ـــاگربڕی یە  الیەنەیـــان  ئ
رادەگەیاند و پەیامی خۆش 
ــــۆ خــــومەینی  خ مەتیـــان ب
 دەنــــــــــــــــــارد، و لە دوای

ی 81ئەنجامدانی داسـتانی 
خەڵـــــــــــــوەری هێـــــــــــــ ی 
پێشـــــــمەرگەی ســـــــازمانی 
خەبــات، نە  هەر ئامــادە 
نەبــوون دەســت خۆشــی لەو 

ەمانەتیە بكەن، بەڵكوو قار
 ەــــــــــــــهێندیك كەس ل

رۆژنامەكــــــانی ئێــــــرانەوە 
رایاندەگەیانـــــــــــد كە ئەو 

ـــــــــایەتە  داســـــــــتانی )جین
قارەمانـــــــــانەی هێـــــــــ ی 
پێشــــــــمەرگە و شكســــــــتی 

ــــ  ــــانی رژی كــــاری ( هێ ەك
 .ئەوان نەبـــــــــــــــــــــــــــــووە

ئەوە لە كاتێكــدا بــوو، كە 
پاسدارانی رژیمی خـومەینی 
رۆژانە لە شـــــــــــــــــــــــار و 

دسـتان پیـر ناوچەكانی كور
و الو و ژنـــی كوردیـــان بە 
ـــاران دەكـــردو  ـــارەوا تیرب ن
ئەوانـیش لە حاسـتیدا نە  
هەر بــــــــــــ  دەن یــــــــــــان 
ــــــــوو بەڵكــــــــوو  هەڵبژاردب
ــــــامی ن یكیــــــان بــــــۆ  پەی
خومەینی دەنارد، پەیام بۆ 
خــومەینیە  كە كــوردی بە 
ـــی و فەرمـــانی  كـــافر دەزان
 .قەاڵچۆكردنی دەركردبوون

ــاوڕدانەوە لە رووداوەكــان  ئ
ێویسـتە بـۆ ناسـین چەندە پ

و بیرهێنــــانەوەی تــــاوانی 
داگیـركەران لە كوردســتان، 
ئەوندە و ب رە زیاتریش بۆ 
ــــاوی  ناســـینی ئەوانەی بەن
دیفا  لە كورد و كوردستان 
بەردەوام ساتوســــــــەودایان 
لەســـــــەر خـــــــوێنی رۆڵەی 

و هەتـــا  كــوردەوە كـــردووە
ئێستاش درێژە بەو هەاڵنە 
ـــــــــــــــ  لەبەر  دەدەن و بەب

ســــــــاڵ  41چــــــــاوگرتنی 
اوانی دەســــــەاڵتدارانی تــــــ

تــــــــــــاران دژ بە نەتەوەی 
كــــورد، هەوڵــــی ســـــازانی 
لەگەڵ دەدەن، بەب  ئەوەی 
ئەو دەسەاڵتە یە  هەن او 
لە سیاسەتی تاوانكـارانەی 
دژ بە كـــــــــــــــــورد و رۆڵە 
تێكۆشــەرەكانی پاشەكشــەی 

ــــــــ  ــــــــ   .!كردب ی 82بەڵ
گەالوێــژ رۆژی بەرخـــۆدانی 
ــــــبەر  نەتەوەیـــــی لە بەرام
 بریار و فتوایەكی نـارەوای
نامرۆڤانەی خومەینی بـوو، 
بەاڵم سەرەتای شانازیەكی 
گەورە بـــــــــــــــــــــــــــۆ رۆڵە 
نیشــــــــــــــــتمانپەروەرەكانی 
كوردســـــــتان بـــــــوو كە بە 
كەمتــــــــرین كەرەســــــــتە و 

یاری دیفا یان ڕئیمكانات ب
سـاڵ  41داو، ئێستاش كە 

بەســـــــــەر ئەو رووداوانەدا 
تێــــپەر دەبــــ ، پێــــداگری 
لەسـەر كۆتـایی هێنـان بەو 
دەســەاڵتە و دابــین بــوونی 

ـــــــــا ـــــــــانی م   و ئازادیەك
نەتەوەی كورد لە ئێرانێكی 
ـــــ  ئاخونـــــد و تاریـــــك  ب

بڕیـارو ئەركــی  پەرەسـتان،
  نەتەوەیی و نیشتمانی،

ـــــاتۆرانی  و دژایەتـــــی دیكت
مەزهەبی حاك  لە ئێرانـدا 
دەكەن و بەردەوامیــــدان بە 
شۆڕشی ڕەوای جەماوەریی و 
شۆرشــ ێڕانە ســـەركەوتن و 
گەیشــــتن بە ئامانجەكــــان 
 .حەتمـــــــــــــــــــــــــــی دەكەن

 

ــتمانانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاونیشــ
ــۆڕاگر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !خــ

ــدام و الیەن رانـــی  ئەن
ــازمانی  ــ ــەری ســ ــ تێكۆشــ
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !خەبـ

ــانی ٥ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی خەرمانـ
ــاوی، 8332 ــ ــ ــ ــ ی هەت

ــەر  33 ــ ــ ــاڵ بە ســ ــ ــ ســ
ــازمانی  ــ ــی ســ ــ دامەزرانــ
ــتانی  ــ ــاتی كوردسـ خەبـــ
ــ  و  ــ ــران تێپەردەبـ ــ ئێـ

ــازمانەكەما ــ ــ ــ  سـ ــ ــ ن پــ
ــین ســاڵی  دەنێــتە چەەم
ــڕ لە  ــ ــ ــ ــ ــی پـ ــ ــ ــ ــ تەمەنـ
ــەروەری،  ــانازی و ســـ ــ ش
ــرین  بەم بــۆنەوە گەرمت
ــایی بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پیرۆزب
ــازی  ــ ــ ــ ــوارانی رێب ــ ــ ــ رێب
ــات،  ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ــ س
خـــانەوادەی ســـەربەرزی 
ــەهیدان،خەڵكی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش
ــراوی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زوڵمەێكـ
ــرای  ــ ــ ــتان، تێك ــ ــ كوردس
ــ ەی  ــ ــدارانی رێـ ئەوینـــ
ئازادی و خەباتكـارانی 
ــی ڕەوا لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆرشـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــبەر ڕژیم ــ ــ ــ ــ بەران

 .ی ڕادەگەێنینئاخوند
ــاتی  ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ــ س

 33كوردسـتانی ئێــران 
ــێش  ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵ لەوەپ ــ ــ ــ ــ ســ
ــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالیەن چەنـ
ــ ێڕ و  ــتای شۆرشـ مامۆسـ
ــاری  ــ ــ ــ ــایەتی دی ــ ــ ــ كەس
ــتان بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كوردسـ
ســەركردایەتی مامۆســتا 
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــەید جەالل ــ ــ ــ ــ ــ س
ــەینی دامەزرا ــ ــ ــ ــ ــ . حوسـ

ــات لە  ــ ــازمانی خەبـ ــ سـ
ــی  ــ ــدا پێـ ــ هەلومەرجێكـ
نایە مەیدانی خەباتی 
ــاری  ــۆ رزگ ــی ب نەتەوەی
ــوردو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەتەوەی ك

ێكۆشــان بــۆ بە دەســت ت
ــافە سیاســیی  هێنــانی م
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ و نەتەوەییەكـ
ــورد، بەداخەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك
كوردسـتان لە رەوشــێكی 
ــدا  ــ ــ ــتەم و قورس ــ ــ حەس
ــی وا كە  ــ ــوو، دۆخێك بــ
ــازە بە  ــ ــ ــ ــ ــی تـ ــ ــ ــ ــ رژیمـ
ــتووی  ــ ــەاڵت گەیشـ دەســـ
ــومەینی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــتی  ــێچەوانەی ویسـ بەپـ
ــتان،  ــ ــ ــی كوردس ــ ــ خەڵك
شـەڕێكی مــاڵوێرانكەری 
ــورد  ــەپاندبوو، وە كـ سـ
ــا  لە  ــ ــار بە دیفـ ــ ناچـ

و نیشتمانی خۆی خا  
 .كرد

ــاری ەری  و دەور ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك
 :سازمانی خەبات

ــدا كە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە كاتێكـ
ــادر و  ــ ــنەرو كـ دامەزرێـــ
ــمەرگەكانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پێش
ــات لە  ــ ــازمانی خەبـ ــ سـ
دوو ساڵ لەوە پێشـەوە 
ــ  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەوری گرینـ
ــڕا لە  ــان گێـــ ــ كاری ەری
ــی  ــ ــ ــ ــ ــانی رژیمــ ــ ــ ــ ــ روخـ
ــایەتی لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پاشــ
ــتان و لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كوردسـ
رووداوەكـانی دواتـریش 
و بەتایبەت شەڕی سـ  

ــانی مــان ە كە ب ە فەرم
ــد  ــ ــ ــ ــارەوای ئاخونــ ــ ــ ــ نــ
ــەر  ــ ــۆ ســ ــ ــومەینی بــ ــ خـ
ــافر  ــتان و بە كــ كوردسـ
ــانی نەتەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانــ
ــنمانی  ــ ــاوەو موس ــ چەوس
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــورد دەسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
پێكردبوو، لە چەندین 
ــی  قارەمــانەتی و جەن 
ــان  كەم وێـــنەدا دوژمنیـ
ــكانداو  ــ ــ ــ ــ ــ ــك شـ ــ ــ ــ ــ ــ تێـ
ــڕاوی لە  ــ بەوپەڕی لێبــ
ــاكی  ــ ــ ــ ــا  لە خــ ــ ــ ــ دیفــ
ــتان  ــ ــ ــرۆزی كوردســ ــ ــ پیـ
دەوری بەرچاویان گێڕا 

اڵ ئەو س 41كە دوای 
ــۆڵنەدانە  ــ ــات و ك خەبــ
ــدا  ــبەر دوژمنــ لە بەرانـ
ــی و  ــ ــێوەی سیاسـ بە شـــ
ــكیالتی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تەش
ــانەوە  ــ ــدن و م ــ ڕاگەیان
ــووڵ و  ــ ــەر ئوســـ ــ لە ســـ
ــڕاوانە  ــ ــ ــاڕی لێبــ ــ ــ بڕیــ

 .درێژەی هەیە
بە دامەزرانـی سـازمانی 
ــات لەالیەن ئەو  ــ ــ خەبــ
ــوردپەروەر و  ــرۆڤە كــ مــ

ــانە لە  ــ ــ ی 5نەتەوەییـ
ــانی  ــ ی 8353خەرمانــ

ــۆری،  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆچی خـ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
ــ وتنەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ریخوازی كوردسـتان رزگـا
ــوێ  چــووە قۆنــاغێكی ن
ــت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە راس
ــدانەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرپەرچـ
ــازمانی  ــ ــ ــ ــ ــن، سـ ــ ــ ــ ــ دژمـ
ــێن و  ــات ئەو كەلـ خەبـ
ــاییەی لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بۆشـ
ــواڵنەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـ
ــورد  ــ ــ ــافخوازانەی كـ ــ ــ مـ

وە تەنیـا هێـ ە هەبـوو، 
چەپ و سوسیالیســتەكان 
لە كوردســــتاندا چــــاال  
بـــوون هـــاتە مەیـــدان و 
بــــــــووە پەرچەمــــــــداری 
رێچــــــــــــكەو رێبــــــــــــازی 

 ەی نەتەوەیی خۆماڵیان

ئەوتۆ كە خەڵك بەب  
ــامۆیی لە دەوری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـ

 .ئاڵێن
بە دامەزرانـی سـازمانی 
ــ وتنەوەی  ــ ــ ــات ب ــ ــ خەب
ــتان لەالیە   ــ ــ ــ ــ كوردســ
ــی  ــووە ب وتنەوەیەكـــ ــ ب
ــاوەرو  ــ ــ  لە بـ ــ فرەرەنـ

ەكــی ئیـدۆلۆژی و لەالی
ــكەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دی
ــدانەوەیە   ــ ــ ــ ــ ــ بەپەرچ
ــیالن و  ــ ــ ــۆ پـ ــ ــوو بـــ ــ بـــ
ــامە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرن
ــەرئەن ێ یەكانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش
ــومەینی كە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خــ
بەبیانووی بوونی هێ ە 
ــتەكان  ــ ــ چەپ و كومنیس
ــوردی بە  ــ ــ ــی كـ ــ ــ خەڵكـ
كـافر دەناسـاندو هـانی 
ــانی نەزان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كەسـ
ــی  ــی لە ئێرانــ ئیحساسـ
ــاد دژ بەو  دا، لە جیهـــ
ــنە  ــی زۆریـــ ــ نەتەوەیەك
ــداری  ــ ــ ــنمان بەشــ ــ ــ موسـ

ــكەن ــ ــ ــ ــ ــا . ب ــ ــ ــ ــ هەروەهـ
ــازم ــات ئەو ســ انی خەبــ

ــۆ ــ ــتیەی ب ــ ــوو  راس ــ هەم
ــەلماند كە  ــ ــ ــ ــ الیە  س

ــ وتنەوەی لە ئەوانەی ب
ــافە  ــۆ مـ كوردســـتاندا بـ
ــورد  ــانی كـ نەتەوەییەكـ
خەبات دەكەن هەمـووی 
چەپ و كومنیست نـین، 
ــورد  ــی كــ ــوو گەلــ بەڵكــ
ــا  ــ ــازادیخوازەو تەنیــ ــ ئـ
ــتیەتی بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مەبەسـ
مافەڕەواكــانی ب ــاو لە 
داگیركـاری رزگـاری بــ  
ــار و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و لە پەالم

ــاواز ــ ــان دوور جی ــ ی دان
ــ  ــ ــ ــورد .  ب ــ ــی كـــ ــ گەلـــ

ــانێكی  ــ ــ ــاری ژیـ ــ خوازیـــ
ــتیانەن  ــ ــارام و ئاشـــ ــ ــ ئ
ــانی  ــ ــ ــ لەگەڵ نەتەوەكــ
ــووەو  ــران بــ ــكەی ئێـ دیـ
ــاو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ هەیەو، لە پێنـ
ــانجە بەرابەری  ــ ــ ــ ــ ــ ئامــ
ــوازی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مافخوازیەك
ــات  ــ ــ ــ ــڕاوانە خەب ــ ــ لێبــ
ــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . دەكـ

ــات  ــ ــ ــ ــازمانی خەبــ ــ ــ ــ ســ
 :تەبایی و هاوكاریی

ــك لە  ــ ــان یەكێــ ــ بێ ومــ
ئامانجەكــانی ســازمانی 

ــات هەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە  خەبـ
ــەرەتای  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
ــاتنیەوە،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پێكه
ــاو  ــ ــان لە پێنـــ ــ تێكۆشـــ

ــتەبیەكێتی و  ــ  ایی و ـ

ــاری ــ ــ ــاوبەش لە  كـ ــ ــ هــ
ــ و ال ــ ــوان هێــ ــ یەنە نێــ

سیاسـیەكانی كوردســتان 
ــری  ــ ــی بیـ ــ و زاڵ كردنـ
ــایی  ــ ــ ــتی و تەبـــ ــ ــ ــ ئاش
ــتوانی  ــ ــ ــوان دانیشــ ــ ــ نێـ

ــتانە، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەو  كوردسـ
ــازمانی  ــ ــ ــانجەی س ــ ــ ئام
خەبات لە مێژووی چل 
سـاڵ كــارو تێكۆشــانیدا 
ــی  ــ ــ ــی رەن ـــ ــ ــ بە ڕوونـــ

بەاڵم . داوەتەوە
سەرەڕای ئەو ئامـان  و 
ــازمان،  ــ ــامەی ســـ ــ بەرنـــ
ــانی  ــ ــ ــ بەداخەوە هێ ەك
ــتان  ــ ــ ــكەی كوردســـ ــ ــ دیـــ

ــ ــ ــ ــ ــی خ ــ ــ راپ و دەورێكــ
ــڕا  نادیموكراتیكیــان گێ
ــڕی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە پیالن ێـ
ــار و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پەالمـ
پروپاگەندەی نارەوا و 
ــەر  ــ ــ ــ ــ ــت لەس ــ ــ ــ نادروســ
ــازمان و هەر زوو  ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــت  ــتیان دایە دروسـ دەسـ
ــ  و  ــ ــ ــ ــ ــی تەن ــ ــ ــ كردنــ
ــەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چەڵەمە لە س
ــاالكی  ــارو چـ رێـــ ەی كـ

 . سازمانی خەبات
ــار سیاســی  لە مــاوەی ك
ــازمانی  ــ ــ ــ ــ ــدا سـ ــ ــ ــ ــ خۆی
خەبات دەبوو لەالیە  
ــی  ــ ــی هێرشـــ ــ بەرپەرچـــ

ــی هێ ە ــ ــ ــانی رژیمـــ ــ ــ كـــ
ــەر  ــ ــۆ ســ ــ ــومەینی بــ ــ خـ
ــداتەوەو  ــ ــتان بـ كوردســـ
لەالیەكـیش بەرپەرچــی 
ــارانی  ــ ــ ــی نەیـــ ــ ــ پیالنـــ
ناوخۆیی بـداتەوە، كە 
ــومەرجە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەو هەلـ
ــ ەونە  ــ ــوازراو قێــ ــ نەخـ
راســتەوخۆ كاری ەریـــان 
ــار و تێكۆشــانی  ســەر ك

هەر بەم . سـازمان دانــا
ــرۆزەوە  ــ ــ ــ ــ ــۆنە پیــ ــ ــ ــ ــ بـ
ــارین هەوڵ و  ــ ــ ــ ــ ــ داواك
ــاو  ــ ــ ــان لە پێنــ ــ ــ كارەكـ

یی تەبایی و یەك رتوو
ــوان  ــ ــ ــ ــاری نێ ــ ــ ــ و هاوك
هێ ەكــانی كوردســتاندا 

لە پێنــاو گەیشــتن   بــ 
ــانجە ڕەوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە ئامــ
ــی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەتەوەیـ
ــیەكان لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سیاســ

 . كوردستان وئێراندا
دەوری گرین ـی رێـبەری 
ــازی  و تێكۆشــەرانی رێب

 :سازمان
 پاش ماوە لە الپەڕەی
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ی گەالوێژ 82مانی خەبات بەبۆنەی راگەیەندراوی ساز
 .ڵڕۆژی فتوای جیهادی خومەینی لە دژی گەلی کوردسا

 

!رژیمی ئێران، سەرچاوەی قەیرانەكان  
 
 
 شیالن موحەممەدی

 

 !خەڵكــی بەشــخوراوی كوردســـتان 
دۆستانی پرسـی نەتەوەی كـورد لە 
 !كوردســــــــــــــــــــتانی ئێــــــــــــــــــــران

ی 8332ی گەالوێـــــــژی 82رۆژی 
سـاڵەی فتـوای  41هەتاوی یادی 

نــارەوای جیهــادی خــومەینی یە دژ 
بە خەڵكــی كوردســتان و بە كــافر 
ناســـــــاندنی نەتەوەی بەزۆریـــــــنە 

لەوڕۆژەدا .موســـــــــــنمانی كــــــــــــورد
خــــــومەینی فەرمــــــانی بە هێــــــ ە 
ســـــەركوت ەرەكانی كـــــرد هێـــــرش 

 !ەنە سەر كوردستانبك
هەر چەند خومەینی لەو ئاسـتەدا 
نەبــــوو هــــیچ فتــــوایە  بــــدات و 
بەپێی بنەماكانی دینیش فەرمانی 
جیهاد نەتەوەی زۆریـنە موسـنمانی 
كورد نـاڕەواو تەاو بە پـێچەوانەی 
بنەماكــــــــــانی ئیســــــــــالمە، بەاڵم 
خــومەینی بە كەڵــك وەرگــرتن لە 
هەســـــتی كەســـــانی ناشـــــارەزا لە 

ناشـــــــارەزا بنەماكـــــــانی دیـــــــن و 
لەبنەمــــــــا مرۆڤایەتیەكــــــــان، وە 
هەســــتی مەزهەبــــی و تەحریـــــ  
كردنــــــی بنەمــــــا ئیســــــالمیەكان، 
فەرمانی جیهادی لە دژی نەتەوەی 
كــــــــورد ڕاگەیانــــــــدو پاســــــــداری 
تاریكیپەرەســـتی بەرەو كوردســـتان 
بەرێ كرد، لە بەرانبەردا خەڵكی 
كوردســـــتان و بەتـــــایبەت هێـــــ ی 
پێشــمەرگە توانیــان بەشــێوەیەكی 

نە، دیفـا  لەسـەر و مــاڵ قارەمانـا
 !و نامووس و نیشتمان بكەن

ســـــازمانی خەبـــــاتی كوردســـــتانی 
ئێــران، كە ئەو كــات لەژێــر نــاوی 
دەفــتەری مامۆســتا شــێ    ەدینــی 
حوسەینی كار و تێكۆشانی دەكرد، 
یەكێـــــك لەشـــــانازیە گەورەكـــــانی 
ئەوەیە لە بەرامــــــبەر ئەو فتــــــوا 
نـــــــــارەوا و نـــــــــا مرۆڤـــــــــانەیەی 

خـــــاكی خومەینیـــــدا، دیفـــــا  لە 
 ەبەرامبەر ـكوردستانی هەڵبژاد و ل

 .پـێكەوە گرێـدانی بەشـەكانی سـازمان
پەری و بەشێك   ماوەی چەند ساڵ ت 

ـــــانی ســـــازمان و  لە بــــنكەو بارەگاك
الیەنەكانی دیكەی كوردسـتانی ئێـران 
ــــراق  لە ســـنوورەكانی كوردســـتانی  ێ

ا لەو رۆژو دەورانەشـد.بـوون  نیشـتەج 
توانــای   مامۆســتا مەالكەریــ  بە پێــی

ـــــوو كە بە  ـــــی دەداو چـــــاال  ب هەول
ــــــرد  داخەوە نەخۆشـــــی روی تـــــ   .ك

ـــــێمە لە  تەشــــریفی هـــــاتە مــــاڵی ئ
سـەێمانی، نەخــۆش بــوو جێ ەیــان بــۆ 
راخسـت مـاوەی چەنـد رۆژ لە جـێ ەدا 

بردیـــانە الی دوكتـــور  ـــومەر . بـــوو
شـــــەری  لە ســـــەێمانی دوكتـــــۆرێكی 

ـــــدین. شـــــارەزابوو تـــــاقی  دوای چەن
كـــــــــــــــــــــردنەوەی خــــــــــــــــــــــوێن و 

ــــوری ( ئەشــــە ە) ەكســــبەرداری دوكت
نـــــاوبراو بە مامۆســـــتای راگەیانـــــد 
نەخۆشــیەكەی زۆر كـــاری ەرەو چـــا  

ئەو هەواڵە بـۆ  . بوونەوەی زەحمەتە
مامۆسـتا زۆر قــورس بـوو بە تــایبەت 
كە خێ انی لە گەڵ نەبوو تەمەنیشـی 

ئەو هەلــومەرجە نالەبــارە . زۆر بــوو
كەریـ  ئیجــازە وای كـرد مامۆســتا مەال

لە رێــبەری ســازمان و ســەركردایەتی 
بۆ ئەوەی ئەو ماوەی تەمەنی   بخوازێ

ـــ  ـــدا ب مامۆســـتا .  لە نــاو خاوخێ انی
رۆیشـــتەوە بـــۆ نـــاو خـــاوخێ انی بە 

ساڵ تەمەنـی  81خۆشیەوە زیاتر لە 
بردەسەرو خ مەتی ئەدەبیات و شیعری 
كـوردی كــرد و بە ددان ســازی ژیــانی 

 .دابین دەركرد
 
 5ە لە              ل پاشماو 

ران پەەی یەكەمی جیهانی هەیە لە ئێ
 ! بەکارهێنانی هێرۆین دا

 

هێ ەكــانی دژمنــی كــورد و ئــازادی 
دا، لە زۆربەی ناوچەكــــــــــــــــــــانی 

ن لێبڕاوانە و قارەمانـانە كوردستا
م ـــــاومەتی كـــــرد و لە چەنـــــدین 
داســــتانی كەم وێــــنەدا، توانیــــان 
زەبــری گــورب و بــڕ لە پاســـدار و 
بەكرێ یراوانـــی رژیـــ  بـــدات و لە 
دوای ن یــــك بە ســــ  مانــــ  و لە 

ی خەزەڵـــــــــوەری 81داســـــــــتانی 
لە نــاوچەی بــانە تـــوانی  8352

لە چاالكیەكی كەم وێنەدا هێ ێكی 
بە یەكجـــاری  زۆرو پۆشــتەی رژیــ 

تەفــــر و تونـــــا بكــــات و رژیمـــــی 
خــومەینی ناچـــار بە پاشەكشـــە و 

 !ئاگر بڕ بكات
ئەگەر چی پێشـمەرگە وجەمـاوەری 
كوردســتان لەبەرامــبەر هێ ەكــانی 
رژی  م اومەتیان كرد و ئەو هێـ ە 
داگیركەرانە لە شەڕی س  مان ەدا 
تووشـــــی شكســـــت هــــــاتن، بەاڵم 
ئاسەواری فەرمانەكەی خومەینی و 

هێ ەكــانی رژیــ  بــۆ ســەر هێرشــی 
كوردستان، ماڵوێڕانی، ئاوارەیی و 
بە نــاحەق رژانــی خــوێنی ســەدان 
پیر و الوی كورد و قەاڵچۆكردن و 
وێـــــران كردنـــــی دەیـــــان گونـــــدی 
ناوچەکـــــانی كوردســـــتانی بەدواوە 

ســاڵ بەســەر  41بـوو كە لە دوای 
ئەو رووداوەدا هێشـــــــــــــــــــــــــــــــــتا 
ئاسـەوارەكانی لەسـەر كوردسـتان و 
 !خەڵــــــــــــــــــــكەكەی مــــــــــــــــــــاون

 !هاونیشتمانیانی ئازادیخواز
ســاڵەی  41لە ئێسـتادا كە یــادی 

ئەو تــــــــــــاوانەی خــــــــــــومەینی و 
رژیــمەكەی دەرحەق بە كورســتان و 
دانیشتوانەكەی دەكەینەوە، رژیمی 
داگیركەری ئاخوندی لە نێوخۆیـدا 
خۆركە لێی داوەو كرمۆڵ و دابەش 
بووە بەسەر چەندین باند و بـاڵی 
دژ بە یە ، بانـــــــدەكانی رژیــــــــ  

 ەر دزین و ـەســك لــــانێـــــەردەمـــس

خــواردنی داهــاتی خەڵكــی ئێــران 
رێكەوتبـوون و زۆر گەنــدەڵیان بــۆ 
یەكتر دەپۆشی، بەاڵم لە ئێسـتادا 
شـەڕەكەیان بە ڕادەێـكە كە رۆژانە 
گەنـــــدەڵی دارایـــــی و ئەخالقــــــی 
یەكتـــر بـــۆ خەڵكـــی هەژار و بـــ  
دەرەتــــان و بێــــ ار لە ئاخونـــــدی 
ئێــــران ئاشـــــكرا دەكەن، هەر ئەو 

ژیـــــ  هەن ـــــاوانەی بانـــــدەكانی ر
كــاری ەری زۆرتــری دانــاوە لەســەر 
رق و تـــووڕەیی جەمـــاوەری ئێـــران 

 !لەو نی امو دەسەاڵتە
لەالیەكــــی دیــــكە ئەو دەســــەاڵتە 
تووشـــــی بـــــن بەســـــتی سیاســـــی، 
دارمـــــانی ئـــــابووری و قەیـــــران و 
دیـــــارەدەی زۆری كـــــۆمەالیەتی لە 

رژیـــــــ  لەالیەن . ئێـــــــران بـــــــووە
ئەمریكـــــــاو بـــــــاقی وەالتـــــــانەوە 

اری زۆری گەمــارۆی ئــابووری و فشــ
سیاســـــــــــی خراوەتەســــــــــــەر، كە 
كاری ەری گەمارۆكـان رۆژ لە دوای 
رۆژ زۆرتـر دەبـ  و دۆخـی نــاوخۆی 
ئێــران تـــا دێ زیــاتر قەیرانـــاوی 
دەبـــ  و رژیمــــیش كە ســــەرچاوەی 
ئەو دەرد و نەهامەتیــــــــــانەیە كە 
تووشــی خەڵكــی ئێــران هـــاتووە، 
توانــای چارەســەری قەیرانەكــانی 
نەمــــاوەو تــــا دێ ئەو فشــــارانە، 

ی ەری دروســــــــــت دەكەن و كــــــــــار
ئەگەری داڕمــــــــــــانی رژیــــــــــــ  لە 
داهاتوویەكی ن یكدا لە رابوونێكی 
جەمــــــاوەری و شۆرشــــــ ێڕانە ئەو 
دەســەاڵتە دیكتــاتۆر و گەنـــدەڵ و 

 .دژە كوردە كۆتایی پ  ب 
ئەوەی لە دوای رژیـ  بـۆ ئـێمە زۆر 
گــرین ە ، ویســت و داوا سیاســی و 
نەتەوەییەكـــــــــــــانی خەڵكــــــــــــــی 
كوردســـــــــــــــتانە، بــــــــــــــــۆ ئەوەی 

تەوەكەمــــــــــــــــان تووشـــــــــــــــــی نە
نەهامەتیەكـــــــــــــانی رابـــــــــــــردوو 

 اری ئەو ــەكجــنەبێتەوە، روخانی ی

ڕژیـــــمە دیكتـــــاتۆرەیە، هەر لەو  
ســۆن ەوە، ســـازمانی خەبــات پـــ  

ە بەدەمەوەچـــــــــــــوونی هەر کوایە 
لە ژێــر نـــاوی  فێنبــازانە ێکــیداوا

ووت وێــــژ لە گەڵ ئەو حكــــومەتە 
خــۆ گێـل کــردن وزیــان  دیكتـاتۆرە 
بە مێــــژووی خەبــــاتی  گەیانــــدنە

ڕەوای جــــواڵنەوەی مـــــافخوازانەی 
ێ ومـان ئاخونـدەكان گەلی كوردو ب

لە تەن ـــــانە دەربــــــاز دەكــــــات و 
حكومەتی ئاخوندی هەوڵـدەدا بـۆ 
مەشـــــــــــرو یەت و ڕەوایــــــــــــی بە 
حكــومەتە ناڕەواكەیــان كەڵــك لە 

جێ ەی خۆیەتی  . ووت وێژ وەرب رێ
و گەلێــك دروســـت و پەســـەندە لە 
جیـــــات وتــــــووێژكردن لەگەڵ ئەو 
دەسەاڵتە دیكتاتۆرە،هەوڵی پتەو 

وكــاری لە كردنــی دۆســتایەتی و ها
گەڵ هێــــــــــــــ ە ئــــــــــــــازادیخواز و 
شۆرشــ ێڕەكانی تێكۆشــەری ئێــران 
بدەین وبە تەفاهوم و لێك حـاڵی 
بـــوونی زیـــاتر، ئێرانـــی داهـــاتوو 
دیمـوكراتی ە بكـرێ و تیایـدا مـا  
و ئازادیەكـــــــانی نەتەوەی كـــــــورد 
بێتەدیـــــی و بەشـــــێوەی بەرابەر و 
یەكســــان و ئاشــــتی لەگەڵ بــــاقی 
ن نەتەوەو چین و تووێژەكانی ئێرا
 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژین
 سەركەوێ خەباتی نەتەوەیی كورد
مەرگ و نەمان بۆ رژیمی دیكتاتۆر 
 و دژە كـــــــــــــــوردی ئاخونـــــــــــــــدی
ســـــازمانی خەبـــــاتی كوردســـــتانی 
 ئێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 كــــــــــــــــــــومیتەی ناوەنـــــــــــــــــــــدی

 .ی هەتاوی8332گەالوێژی  82
 
 

 !دیاردەی بێکاری لە ئێران
 

ـــر  ـــی ژێ لە وواڵتـــی ئێران
دەســـەاڵتی ئاخونــــدان دا 
ـــــــــــــــــات و  رۆژانە كارەس
دیــــاردەی كــــۆمەاڵیەتی و 
مــرۆی روودەدەن لەســایەی 
دەســـــــەاڵت و سیســـــــتمی 
گەنـــــــــــــــــــــــــــدەڵی ئەو 

 .ئاخوندانەدا
لەو وواڵتەدا بە مەیۆنان  

ـــــــــی  گەنـــــــــ  لە قەیران
کارەســــاتباری بێکاریــــدا 
ــژن، هەر لەم  ــازار دەچێ ئ

ـــــــ ـــــــدی پێوەن دە دا ناوەن
ئامــــاری رژیمــــی ئێـــــران 
رێژەی ن یک بە دوو مەیۆن 
کەسـی تۆمــار كــردووە کــ  
ــازاڕی کــار چــوونەتە  لەب

ئـــــــــــــابووری وواڵت . دەر
بەشـــــێوەیێک داڕمــــــاوە و 

 ەو ـبێکاری لە ناو الوانی ئ

ــــــامی   ووواڵتە دا لە ئاک
وەستانی بازاڕی کار زیاد 

ـــژەی . دەبێـــت لەئێـــران رێ
ـــــۆی  ـــــتە ه ـــــاری دەبێ بێک
ـــــــاردەی  ـــــــات و دی کارەس
جەرگ بــــر و دڵتەزێنـــــی 
ـــــۆر كە رۆژانە  ـــــۆراو ج ج

 .شاهێدی دەبین
ــــــــاری زیــــــــادبوونی  هۆک

یش بەهۆی دابەزینی بێکار
 داهاتە کە 

زۆرێــــک لە ئێرانیەکــــان  
 مەجبــــــــور دەکـــــــــات واز
لەکارەکەیـــــــــان بێـــــــــنن 
بەحوكمی ئەوەی ئەو جۆرە 
کـــارانە ژیانیــــان دابــــین 

هەروەهــــــــــا . ناکــــــــــات
کـــــــاركردنی کـــــــاتی کە 
لەئێرانــدا شــتێکی بـــاوەو 
 وە  پیشەیەک بۆ کاتێکی 

وە، دەبێــتە هــۆی دیــاری کــرا
بەرزبوونەوەی زیاتری رێـژەی 

ـــــــــــــاری ـــــــــــــی . بێک دابەزین
سەرمایەگوزاریەکان و ناکۆکی 
هێــــ ی کــــڕین کە کۆمپانیــــا 
ئێرانیەکــــــانی وا لێکــــــردووە 
دەســـــت بــــــدەنە دەرکردنــــــی 
کرێکاران، هۆکارێکی تـرە بـۆ 

 . بوونی رێژەی بێکاری زیاد
ئاماری بێکاری کاربەدەستانی 
ــــــاندووە لەبەر  ــــــی ترس رژیم

ی وەک بۆمبێکی كاتیە کە ئەوە
لەهەرکاتێکـــــــــــــــدا ئەگەری 

ئەو . تەقینەوەی لە ئـارادایە
راســـتیەش رژیمــــی مەجبــــوور 
ــردووە چــاودێری ئەمنیەتــی  ک

 زیاد بکات و ئازادیەکانی 
راگەیاندن سنووردار بکات بۆ  

ــــۆدا تووشــــی  ــــاو خ ئەوە لەن
 . دارمان نەب 

ی ئێران کە بە وواڵتـی واڵت 
ـــتان  ـــی باس تەمەدون و ئێران
ناسراوە و حەشیمەتی ن یـك 

ــــــــــــــۆنە، بەاڵم  21بە  مەی
ـــــــــــــــــــــــی زۆر لە  رێژەیەك
ـــــــــــتوانەكەی هەژار و  دانیش

ســـــــاڵی  41برســـــــی و لە 
ــــردوودا وواڵتێكــــی پــــڕ  راب

واڵتی  .قەیران و كێشە بووە
ـــــــران ســـــــەردەمانێك لە  ئێ
زۆربەی پێشــــــــــــــــکەوتن و 
ـــــــەر  دەســـــــکەوتەکاندا لەس

جیهانیدا خـاوەن پـەە  ئاستی
بــــووە، بەاڵم لەئێســـــتادا و 
ئەوە بۆ مـاوەی چـوار دەیەیە 
لەالیەن کۆمەڵێـک ئاخونـد و 
ـــــــــــــوێنمژ، لەگەڵ  مەالی خ
ــــــــران و  گەورەتــــــــرین قەی
ــت و  نەهــامەتی و کێشــە دەس

وواڵتــی . پەنــجە لــ  دەدات
ئێــران خــاوەن ســەرمایەیەكی 
زۆری سروشـــتی و داهـــاتێكی 
بەرزە، بەاڵم خەڵــكەكەی بە 

رتـــــــــــرین خەڵـــــــــــك هەژا
ــرێــــــــــــــــــاســدەن ــ  ن،ـــــــــــــ

چـونكە ئاخونـدان و جەلـالدە 
كاربەدەســتەكانی زاڵ بەســەر 
ئەو واڵتەدا، مـــــاوەی چـــــل 
ـــامانی ئەو  ســـاڵە قـــوت و س
وواڵتە و خەڵــــــــــــــــكەكەی 
خەرجی  ەیاشی و گەنـدەڵی 
ـــــان و  و خۆشــــ وزەرانی خۆی
ــــــت و پێوەنــــــدەكانیان  دەس

ـــــــــامانەی  كە دەكەن، ئەو س
ـــــــكەیە،  ـــــــوڵكی ئەو خەڵ م
خەرجی دروست كردنی گـروپ 
و تــــاقمە ترۆریســــتیەكان، 
پشـــــتیوانی لە دەســـــەاڵت و 
ــــــــان،  ــــــــمە دیكتاتۆرەك رژی
دروســـــــــــــــــتكردنی چە  و 
تەقەمەنی و چەكی ناوكەیی 
و كۆمەڵكــوژ، بكوكــردنەوەی 
فەساد و ب  ئەخالقی لەنـاو 
ـــاردەكردنی بـــۆ  وواڵت و هەن

ــ ، ــانی دراوس ــا   وواڵت و هەت
ەوە لە حاڵێكـــــــدایە ئ  دوای

بـۆ خەڵــكەكەی خۆشــی جــ ە 
ـــەرکوتکردن، لەداردان،  لە س
ــــــــــــــردن،  ــــــــــــــدانی ک زین
 چاودەرهێنان، دەست برین، 

ـــــدان و ب ـــــرە و بەردە،   لێ
ــــا   فەســــادی ئەخالقــــی، م

ــــێەكر دن، وە لەســــەروی پێش
ـــــەەی  هەمووشـــــیانەوە و بەپ
ــــی  ــــرو هەژاریەك یەكەم فەق
ـــــــی بە  كوشـــــــندە كە بەرۆك
هاوواڵتیـــــــــانی ئەو وواڵتە 
ـــــاردە و  گرتــــووەو رۆژانە دی
كارەساتی جەرگبـری بەدواوە 
ــــردووەتە دیــــاری ــــت، ك  .دێ

ـــــــران بە  ـــــــانی ئێ هاوواڵتی
هەمـــــــــــوو پێکهـــــــــــاتە و 
ـــرۆدەی ئەو  چینەکـــانیەوە گی
و سیســت  و نیــ امە دواکەوتــو

ـــــــاوە بەســـــــەرچووەن و  و م
ـــــــــــــــــوو  رۆژانە لەگەڵ هەم
ــــان،  ــــكەوتنە جیهانیەك پێش
ئەمـان لەگەڵ دیــاردەی تــازە 
: بەرەوروو دەبنەوە، بۆ وێـنە

ـــــــارتۆن خەو،  ـــــــاردەی ك دی
ی، ماشـــین خەو، چادرنشــــین

ــــــان،  كـــــۆچكردنی هاوواڵتی
ــــــو كە  و و كوشــــــتنژی خۆك

ـــــــاردە و  ـــــــانە و زۆر دی ئەم
 ووی ــــــــەمــحاڵەتی دیكە ه

سیاســەتی چەوت و بەهــۆی  
دژە خەڵكــی دەســەاڵتدارانی 
رژیــــمەوە ســـــەرهەڵدەدەن و 
كـاری ەری خـراپ و دڵــتەزێن 
لەســــــەر رۆس و جەســــــتەی 
برینــداری كــۆمەڵ ە دروســت 

ئەوە لە كاتێكــدایە  . دەكەن
ـــــــین فشـــــــارە  رۆژانە دەبین
ــ   ــەر رژی ــۆ س ــان ب ئابووریەك

ـــدایە و رژیمـــیش لە زیادب وون
هەوڵـــــــــــــــــی تەواو دەدات 
كاری ەری گەمـارۆ ئـابووری و 
سیاســـــــــــــیەكان رووبەرووی 
خەڵك بكـاتەوە و كـاری ەری 
ـــانی گەمارۆكـــان  ـــار و زی فش
ــاتەوە، و  ــۆی كەمك ــەر خ لەس

زیاتر خۆی   بەو شێوە بتوان 
ـــــــــــــــــرێ، ئەوەش وە   راگ
ــــاتر  ــــین پەرەی بە زی دەبین

و برســــــی بــــــوونی  یهەژار
یــاردە خەڵــك داوەو تــا دێ د

ـــــــــــــــــــان لە  كۆمەاڵیەتیەك
زیادبوونـدان و دەسـەاڵتداران 
ــــــــیچ هەوڵێــــــــك بــــــــۆ  ه
. چارەســـــــــەریان نـــــــــادەن

ـــیش لە  دەســـەاڵتدارانی رژیم
وەها دۆخێكدا نە  هەوڵیان 
ـــر لە چارەنووســـی  نەداوە بی
خەڵــــك و دۆخــــی خراپــــی 
ــكەنەوە،  كــۆمەڵ ەی ئێــران ب
بە هــــــــۆی یــــــــاخی ەری و 
پەالمـــــــــــاری كەشـــــــــــتیە 
ـــــــان و مەترســـــــی  نەوتیەك

كــــردن بــــۆ ســـــەر  دروســــت
ــــــانی ئامریكــــــا و  قازانجەك
واڵتــان، کـــۆدەن ی جیهـــانی 
ــــــووەو بە  ــــــت ب لەدژی دروس
ــــــــــــۆرە و  بەردەوامـــــــــــی م

 کاربەدەستان و دام و

دەزگاکــانی دەخـــرێنە 
لیســـــتەی تیـــــرۆر و 

 .گەمارۆكانەوە
ـــ  دەربەســـتیەكانی  ب
ـــــــ  لە حاســـــــت  رژی
ـــانی  چـــارەنووس و ژی
ــــــــران  ــــــــی ئێ خەڵك
ــــ اری  تــــوورەیی و بێ
هەمــــــــوو چــــــــین و 
ــــــــــــــــــــانی  تووێژەك
گرتـــــــــــووەتەوە، بە 
ــــژە كێشــــانی ئەو  درێ
دۆخە نارەزایەتیەكان 
بەرینتر و گشـت یرتر 
ــتەوە و هێماكــان  دەبێ
ــــــــــــــــــاڵووگۆڕێكی  ئ
بنەڕەتی لە ئێرانمان 
نیشــــــــــــــان دەدات و 
هەروە  شــارەزایان و 
ـــــی  ـــــاودێرانی دۆخ چ
ـــــــێمانەی  ـــــــران ش ئێ
ـــــــــــــــی  دەكەن، رژیم
ــــــــــــــــــدی دوا  ئاخون

ی تەمەنــــی رۆژەكــــان
دەباتەســــــــــــــــــەر و 
جەمــاوەری ئێـــران بە 
ــێكی جەمــاوەری  شۆرش
و شۆرش ێڕانە بریاری 
ـــــــــــــالكەرەوە لە  یەك
ــــــوزار لە  راســـــتای گ
سیستەمی ئاخونـدی و 
ــــــــــــــــــــــــی  دامەزران
ـــــــــــــــــــەاڵتێكی  دەس
دیموكراتیـــــــــــــــك و 
خەڵكــــــی هەن ـــــــاو 

  .دەنێن

بەڕێـــــــــــــوەبەری ناوەنـــــــــــــدی 
ــــــــــاددە  ــــــــــاربوونەوەی م بەرەن 
ـــدی  ـــی ئاخون ـــبەرەکانی رژیم هۆش

ــــــاددەی : وتــــــوویەتی ــــــی م نرخ
ـــران  ـــاە کە لە ئێ ـــبەری قاچ هۆش
دەستی بەسەردا دەگیرێ یەکسـانە 

 .بەنیوەی بودجەی سااڵنە
ـــــك كە لەالیەن  ـــــی راپۆرتێ بەپێ
ـــــا بەخشـــــین بە  ـــــدی توان ناوەن
تووشـبوانی مــاددەی هۆشـبەر بــكو 
ـــراوە كە  ـــاژە بەوە ك كـــراوەتە ئام
رژی  لەناو واڵتانی جیهـان پـەەی 
ـــــــی هەیە لەو بـــــــوارەدا،  یەکەم
هەروەها رژیمی ئاخوندی وە  شا 

ــای گواســتن ەوەی هێــرۆین بــۆ رێ 
ـــــووری رۆژئـــــاوای ئاســـــیا و  باش
ـــــــانی  ـــــــۆ بازارەك ـــــــدنی ب گەیان

 .ئەورووپا ناو هێنراوە
ـــ  ســـ ای  ســـەرەرای ئەوەی كە رژی
ـــۆ بەرەن ـــاربونەوەی  ـــی ب لەداردان
تـــــــاوانی توشـــــــبوون بە مەوادی 

، رێــژەی  مـوخەدیر بەكــار دەهێنـ 
ــۆنی لە  ــبون بە مەوادی ئەفی تووش

 ی ەچاو وواڵتانــــئێراندا زیاترە ل

 تری جیهانـدا، ئەمەش دەرخەری 
ئەوەیە كە ئەو سـ ایە نەیتوانیــوە 

ـــاوانە راب رێـــت ســـەرۆكی . ئەو ت
گروپـــی خوازیـــاری كەمبـــونەوەی 
ـــومیتەی ســـەربەخۆی  ـــادی ک ئێعتی
ـــــــــاددەی  بەرەن ــــــــاربوونەوەی م
ــۆمەڵەی لێکــدانەوەی  ــبەری ک هۆش
بەرژەوەنـــــدییەکانی نیـــــ ام، لە 

رنا، وتووێژ لەگەڵ هەواڵدەری ئێ
ـــــادبوونی  ـــــدنی زی لەگەڵ راگەیان

مەیۆن کەسی کۆمەڵ ـا لە سـاڵی 5
: ووتــــــی8335هەتــــــا 8331

ــۆیە  رێــژەی تووشــبووان هەربەم ه
ـــــــردووە . کۆمەڵێــــــک زیــــــادی ک

ســـەرەتایی تـــرین هـــۆی دەســــت 
ـــــبەر  ـــــاددەی هۆش پێکـــــردن بە م
ــــــــارە  ــــــــۆ هۆک ــــــــتەوە ب دەگەرێ
کۆمەاڵیەتیەكانی وەکوو بێکاری و 

ـــەی بژێـــوی، بـــ   هیـــوایی،  كێش
ەش وا دەكـات كە کەسـەکە بــۆ ئەم

کۆتایی هێنـان بەو كێشـانە پەنـا 
 .بباتە بەر ماددەی هۆشبەر
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( پول شویی)
سپی کردنەوەی 
پوڵ، دەست 

قازانج و   خستنی
سودە لە 

سەرپێچیەکانی 
دارایی کە بە 
رواڵەت رێگە 

. پێدراوەو یاساییە
لێکەوتەی سپی 

ــــراق وتــــویەتی كە  ــــری نەوتــــی  ێ وەزی
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەكەی دەتــــــــــوان 

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوان    لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مە ــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك
هێنــدێك لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 

ـــران، هێنـــدێك لە واڵتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەن ی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
 ەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەک رتووی  ەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن

ـــــتەرز ئەمـــــرۆ  لەزاری هەواڵـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی  ێراق راپۆرتی دا كە ئەو 
واڵتەش لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــك، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

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

ـــتە شـــب ەیەن ەش مەیـــۆن بۆشـــكە نەوت ێ
لەالیەكی دیكەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی واڵتانی  ەرەبی لە پشتیوانی 
ـــ ،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامریكا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەنجـــــــامی ئەو هەن ـــــــاوە زانی

یــــــ  وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژ
ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه

بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێكەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــ 
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێك واڵت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچكات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەن ـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .بكۆشن هەڵ رن و ت 

ـــــدامان و .٣   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكیالتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 

هەســـــــــــــــــتە شــــــــــــــــانەو 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــ ا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
كـانی نــاوخۆیی تێكـرای چاال
ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب

بـ انن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵ ـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــایفەو 
  ەشیرەتێك 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 نێهــ ەت 
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 8335 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤مەیـ

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

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  85 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـژەی ئافرەتـانی 
ــ یکەی 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 ئەگ ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ەر 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 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

توو شاااااااایالن مااااااااوحەممەدی  لە سااااااااامداەی دێماااااااااەەی خەباتمیاااااااا  ا  لە لە ەن خااااااااا
خەبااااااااااتی  گەڵ کاااااااااا  بابەشااااااااای  حوساااااااااە  ی  سااااااااا رتیری گ اااااااااتی ساااااااااامماەی

کوردساااااتاەی ،یاااااران  لەساااااەر بەەااااا  و پرسااااای تاااااا  ە  بە بااااا ووت ەوەی کوردساااااتان 
 .!و رووداوی ،یران و جیهان

 .بەشداری لە خەباتی رەوای رزگاریخوازی دا بکەن ,ەتەوایەتیەکانمان ، پێویستە ژن و پیاو یەکسان و هاو هەڵوێستبۆ بەدەست هێنانی ئازادی و مافە ن

ــتان  ــەرەتا سوپاســـ ــ ــێ  س ــا  بابەشـــ ــ ك
ــداین  ــان پێ دەكەیــن كە ئەو دەرفەتەت

  .ێكەوتنەبۆ ئەم چاوپ

ــمەدی ــی ئـــێمە : محەم پرســـیاری یەكەم
ئەوەیە، بەگشتی دۆخی رژیمـی ئێـران 
ــورد لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــمنی كـ ــ ــ ــ ــ ــ وە  گەورە دوشـ

  ناوچەكە چۆن دەب ؟

ــینی ــێ  حســـ ــوەی : باباشـــ ــ ــكو لەئێـ ســـ
ــەرو  ــ ــتمانیانی تێكۆش ــ و هاونیشــ بەڕێــ
ــرۆزی  ــ ــازی پی ــۆگرانی رێبــ ــ ــڕای ه تێكــ
ــتانی  ــ ــ ــات ی كوردســ ــ ــ ــازمانی خەبـ ــ ــ سـ

نـی پـاكی ئێران، و سكو درود بۆ رەوا
ــێنی  ــ ــ ــەید جەالل حوســ ــ ــ ــتا سـ ــ ــ مامۆسـ
ــات كە  ــ ــازمانی خەبـ ــ ــنەری سـ ــ دامەزرێـ
ئەمسـاڵ یــادی نـۆهەمین ســاڵی كــۆچی 

لە پێوەنــد بە  .دوایـی بەرز رادەگـرین
ــیارەكەتان، وە   ــ ــ ــ ــ ــ ــی پرســ ــ ــ ــ ــ ــ وەاڵمــ
ــەالتدار لە  ــ ــ ــی دەس ــ ــ ــكرایە رژیم ــ ئاشــ
ــدین  ــ ــتادا لەگەڵ چەن ــران لە ئێســ ئێــ
كێشـەی گەورەی نــاوخۆیی و نــاوچەیی 

  .ڕووە و جیهانی بەرەو

ــەاڵت بە  ــ ــ ــانی دەسـ ــ ــ لە الیە  باڵەكـ
ــەكان لەگەڵ  ــ ــ ــ ــ ــەرهەڵدانی كێشـ ــ ــ ــ ــ سـ
ئامریكا یەكتر تاوانبار دەكەن، بـاڵی 
ــاڵی  ــاتە ســەر ب ــرش دەك خــامنەیی هێ
ڕۆحانی و بە نـاو میـانەڕەو كە ئەوان 
ــ  لە  ــەی ڕژیـــ ــۆی پاشەكشـــ ــوونە هـــ بـــ
ــبەر  ــددیەكان لە بەرانـ هەڵوێســـتە جیـ
ئامریكادا، لە بەرانبەریشدا بـاڵی بە 

ــاو ــ ــ ــدڕە و  ن ــ ــاڵی تونـــ ــ ــ ــانەڕەو ب ــ ــ می
ــار دەكەن كە  ــ ــ ــ ــ ــاژۆخواز تاوانبــ ــ ــ ــ ــ بنــ
ــەر  ــ ــ ــ ــووە لە ســ ــ ــ ــ ــان هەبــ ــ ــ ــ كاری ەریــ
هەلومەرجەكەو تووش بوونی ڕژیـ  بە 
ــانی  ــاو واڵتـــ ــران لەگەڵ ئامریكـــ ــ قەی

ــاوایی ــی)ڕۆژئـــ ــان ئەو (. غەربـــ ــ بێ ومـ
ــڕای  ــك گەورەیەو تێكـــ ــ ــەیە گەلێ كێشــ

لە . دەســەاڵتداری ئێرانـــی گرتـــۆتەوە
ــومەرجی نالە ــی دیـــكە هەل بـــاری الیێك

ــی دراو و  ــی نرخــ ــابووری و دابەزینــ ئـ
ــی و  ــا گرانـــ ــ ــران و هەروەه ــ ئەرزی ئێ

 بێكاری، نەبونی دەرفەتی كارو لە 

 

 

 هەموو گرین تر رێ ەگـرتن لە فرۆشـی
نەوت و ئابەۆقەی قورسی ئـابووری لە 

انـانی نـاوی سەر دەسەاڵتی ئێـران و د
ئۆرگـــان و ناوەنـــدەكانی دەســـەاڵت لە 
لیستی ترۆریستی و بە تـایبەت سـپای 
ــی  ــۆڵەكەو ئەهرومێك پاســداران وە  ك
ــی و  ــ ــابووری، ئەمنیەتــ ــ ــەربازی، ئـ ــ سـ
دەیان كێشەی دیـكەی نـاوخۆیی بـوونە 
ــەاڵتداریی لە  ــ ــ ــۆی ئەوە كە دەســـ ــ ــ هـــ
ــی زۆر  ــاو قەیرانــ ــۆتە نـ ــران كەوتــ ئێـ
ــوانن  ــ ــ ــ ــ ــمەتە بت ــ ــ ــ گەورە كە زۆر زەحــ

  .ەسەریان بكەنچار
هاوكات باس كردنی ویستی 
شەرخوازانەی دەسەالت و سوور بوون 
لە سەر پەرەپێدانی توانای مووشەكی 
و هەروەها بەردەوام بوون لەسەر 
بەرنامە ئەتۆمیەكان و هەڕەشە بۆ 
سەر ئەمنیەتی كەشتیەكان لە 
كەنداوی فارس وبە گشتی لێدانی 
تەپنی جەن  و دەستێوەردان لە 

وواڵتان، لە الیەكی كاروباری 
دیكەوە نارەزایەتی چین و توێژەكانی 
خەڵك، خوێندكاران، كرێكاران و 
جوتیاران بە شێوەیەكی بەربكو 
درێژەیان هەیەو لە گەرمەی ئەو 
ناڕەزایەتیانەدا دروشمی توند دژی 
كاربەدەستان و تێكڕای پێكهاتەی 
ئەو حكومەتە دیكتاتۆرە دووپات 

اوەر دەكرێنەوە، و بە تێكڕا جەم
خوازیاری ڕوخانی ئەو دەسەالتە 

  .خوێن ڕێژەن

ــمەدی  ــاڵ بە : محەمــ ــ زۆر كەس ئەو س
ــران  ــ ــی ئێـــ ــ ــانی رژیمـــ ــ ــاڵی رووخـــ ــ ــ س
ــ   ــ ــان وایە رژیــ ــ ــدەدەنەوە و پێیــ ــ لێكــ
ــارانەدا  ــ ــ ــر ئەم فشــ ــ ــ ــاتوان  لەژێــ ــ ــ نـ
ــ ،  ــدا دەروخــ ــۆب رێ و لە ئەنجامــ خــ
ــۆن  ــ ــمە چـ ــاتووی ئەو رژیـــ ــ ــوە داهـ ئێـــ

  دەبینن؟

ــینی ــ ــ ــ ــ ــ ــێ  حسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : باباشـ ــ ــ ــ ــ ــ   بەپــ
ــەن ان ــ ــ ــ ــارەزایانی هەڵسـ ــ ــ ــ دنەكانی شـ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی و بەپێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەراوردی   سیاســ
 شارەزایانی دۆستمان لە ناوخۆی 

 

 ئێران و هەروەها بە لە
بەرچاوگرتنی ئەو هەلومەرجە 
نالەبارو ئاڵۆزەی ڕژی  تووشی 
هاتووە، بێ ومان ئەوەمان پێدەڵێن 

لە كە ڕژیمی ئاخوندی بەرەو 
ناوچوون و ڕوخانی یەكجاری هەن او 

ئەو   بەاڵم ناب .  هەڵدەگرێ
ڕاستیەش لەبەرچاو نەگرین كە 
لەگەڵ فشارە سیاسی، ئابووری ، 
ناوخۆیی وهەروەها دەرەكیەكان، و 
لە هەمانكاتدا یەك رتوویی و 
یەكدەن ی هێ و الیەنەكانی ئێرانی و 
كوردستانی ویەك رتوویی جەماوەرو 

زایەتی هەمەالیەن سەرهەڵدانی ناڕە
لە هەموو شارو ناوچەكانی ئێران و 
كوردستان زەرورەتێكی حەتمیە بۆ 
زوتر هاتنە دیی ڕوخانی ڕژیمی 

  .سەركوت ەر لە ئێران

سیاسـەتی سـنوورداركردنی : محەمـمەدی
ــا  ــان تـ ــ  لە وەاڵتـ دەســـتێوەردانی رژیـ
چەند توانیویەتی كـاری ەری هەبـ  و 
ر دەخاڵەتی رژی  لە وەاڵتـان سـنووردا

  بكات؟

 

پێ  وانیە فشارە : باباشێ  حسینی
جیهانیەكان تا ئێستا ڕێ ەیان لە 
دەستێوەردانەكانی ڕژی  لە كاروباری 

، بە تایبەت كە  واڵتان گرتب 
دەستێوەردان و ئاژاوەگێڕی و ناردنی 
ئین البی خومەینی بۆ واڵتانی 
ناوچەكە یەكێكە لە بەرنامەكانی 
دەسەاڵتداری ئێران و تا ئەو 

،  ەاڵتە لە ئێراندا بەردەوام ب دەس
سیاسەتی دەست تێوەردان و 
ئاژاوەگێڕی لە واڵتانی ناوچەكە بە 
تایبەت و جیهان بە گشتی بەردەوام 

  . دەب 

ــمەدی ــ ــ ــان وایە : محەم ــ ــێك پێیـــ ــ بەشـــ
گەمارۆكـــانی ئامریكـــا بـــۆ ســـەر رژیـــ  

ــ  ــك دادەنـ ــەر خەڵـ و   كـــاری ەری لەسـ
ــردووە و ئەو  ــاڵ كـ ــی تـ ــانی خەڵكـ ژیـ

 لەسەر دەسەاڵت نیە، كاری ەریەی 

  ئێوە ئەم بابەتە چۆن دەبینن؟

ــی : باباشــێ  حســینی بەرپرســی یەكەم
ــان ــ ــ ــ ــرای ئازارەكــ ــ ــ ــ ــك، تێكــ ــ ــ ــ ــ ی خەڵ

ــرانە ــاكمیەتی ئێــ ــل . حــ ــاتر لە چــ زیــ
ــۆی  ــ ــۆتە هـ ــ ــەاڵتە بـ ــ ــاڵە ئەو دەسـ ســـ
مـاڵویرانی، گرانــی، بێكــاری و دەیــان 

ــكە ــ ــەی دیـــ ــ ــدا كە . كێشـــ ــ لە ئێستاشـــ
ئــابنوقە ئابوریەكــان بــۆ ســەر ڕژیــ  و 
ــەاڵتە  ــابوری ئەو دەسـ ناوەنـــدەكانی ئـ
ــتاندوە، لەگەڵ ئەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پەرەی سـ
ــانی خەڵـــك بە  ــاری ەری لە ســەر ژی ك

ــو ــ ــ ــ ــڕا هەب ــ ــ ــدە تێكــ ــ ــ ــ ە، بەاڵم ئاخون
ــڕای  دەســەاڵتدارەكان هەوڵ دەدەن تێك
ئەو قەیرانــانەی كە لە ئێرانــدا هەن 
ــان  ــابنوقە جیهانیەكــ ــتنەوە بە ئـ ببەسـ
ــا  كە لە ڕاســتیدا ئەو ئابنوقــانە تەنی
ــدە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەاڵتداری و ناوەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەسـ
ــان  ــردۆتە ئامـــ ــ ــەركوت ەرەكانی ك ــ . س

ــی كەل و پەل و  ــان دابینكردنـــ ــ بێ وم
ــتیەكانی  ــان و پێداویســـ ــ ڕۆژانەی دەرم

ــابەۆقە  ــ ــ ــوەی ئــ ــ ــ ــك لە چوارچێـ ــ ــ خەڵـ
ــیە، بەاڵم  ــ ــ ــ ــ ــ ــەپێندراوەكاندا نـ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــە لە  ــ ــ ــ ــ ــەاڵتداران وە  هەمیش ــ ــ ــ ــ دەس
ــەاڵتەكەیاندان  ــ ــ ــ ــ ــاركردنی دەس ــ ــ ــ ڕزگــ
ئامریكـاو واڵتـانی دیـكە بە بەرپرسـی 
ــەی  ــ ــان و كێشــ ــ ــرانە ناوخۆییەكــ ــ قەیــ

شــتێكی . ئـابووری لە ئێــران دەناســێنن
ــەپاندنی  ــ ــ ــ ــ ــاهەڵنەگرە كە ســ ــ ــ ــ ــ حاشــ

ــاری ەری ز ــان كــ ــەر ئابنوقەكــ ۆری لەســ
ــردوەو  ــ ــت كــ ــ ــ  دروسـ ــ ــاتەی ڕژیـ ــ پێكهـ
ــمە بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــەاڵتدارانی ئەو ڕژی ــ ــ ــ ــ دەســ
ڕادەیێــك بەو ئابەۆقــانە نــی ەرانن كە 
ــان هەر  ــ ــۆ كەم كردنەوەیـ ــادەن بـــ ئامـــ
ــوو  جـــۆرە ڕێـــ ەیە  ب ـــرنە بەرو هەمـ
ــانی  جـــۆرە ئیمتیازێـــك بـــدەن بە واڵتـ

  .جیهانی و واڵتانی ڕۆژئاوایی
 

ــمەدی ــ ــی : محەمـــ ــ ــ ــدی ئەح ابـ ــ ــ پێوەنـ
ــران لەم هەلـــومەرجەدا كوردســتانی ئ ێ

  لە ب ئاستێكدایە؟

ــینی ــێ  حســ ــد : باباشـ ــاڵێك و چەنــ سـ
مانــ  لەوەپــێش بە هەوڵــی ســازمانی 
ــۆمەڵەی  ــ ــ ــی ك ــ ــ ــات و دوو الیەن ــ ــ خەب
ــۆمەڵەی  شۆڕشــ ێڕی زەحمەتكێشــان و ك
زەحمەتكێشان و هەروەهـا دوو الیەنـی 
ــتان و  ــ ــوكراتی كوردســـ ــ ــی دیمـــ ــ ــ حی ب
حی بی دیموكراتی كوردستانی ئێـران، 

ــدی  ــ ــ ــانی ناوەنــ ــ ــ ــاری حی بەكــ ــ ــ هاوكــ
ــاتنی  .كوردســتانی ئێــران دامەزرا پێكه

ــانی  ــ ــ ــاری حی بەكــ ــ ــ ــدی هاوكــ ــ ــ ناوەنــ
ــد  ــ ــەر چەنـ ــ ــران لەسـ ــ ــتانی ئێـ كوردســـ
ــۆ  ــات بــ ــەرەكی وە ، خەبــ ــای ســ بنەمــ
ڕوخانی ڕژیمی ئێـران و ڕەدی ووتـوێژ 
ــوردو دژ  لەگەڵ ئەو دەســـەاڵتە دژی كـ

ــران، ــایەتی لە ئێـ ــا  بە مرۆڤـ هەروەهــ
 ێكیتێكۆشان بۆ هێنانەدیی حكومەت

ــران و  ــ ــێكۆالر لە ئێـ ــ ــوكرات و سـ دیمـــ
گەیشتنی گەلی كورد بە مافەكانی لە 
ــاڵە  ــ ــ ــدا، لە خــ ــ ــ ــوەی ئێرانـ ــ ــ چوارچێـ
ــدی  ــ ــاتنی ناوەنـ ــ ــەرەكیەكانی پێكهـ ــ سـ

ــوو ــ ــ ــ ــ ــاری بـ ــ ــ ــ ــ بەاڵم بەداخەوە . هاوك
ــی  ــوكرات و دوالیەنـــ ــ ــی دیم ــ دووالیەن
كۆمەڵە پشتیان لە پڕنسـی  و بڕیـارە 
ــۆی  ــوونە هـــ ــردو بـــ ــەرەتاییەكان كـــ ــ س

ــانەوەی  ــاری، هەڵوەشــ ــ ــدی هاوك ناوەنــ
ــیپانەی  ــدەی كە بەو پڕنســـ ــ ئەو ناوەن

ــارە . باســـ  كـــردن دامەزرا بـــوو ئەو كـ
ــوونی هەلـــومەرجی  ــووە هــۆی الواز ب ب
پێكەوە كار كردن بەو شـێوەی كە فـرە 

  . رەهەندو هەمەالیەن ب 

ــاری و  بێ ومــان ئەو هەلــومەرجی هاوك
ــوان الیەنە  ــ ــ ــ ــ ــ ــی لە نێـ ــ ــ ــ ــ ــ یە  دەن 
 سیاســیەكانی كوردســتان وە  پێویســت
نـیە، بەتــایبەت لە شــێوەی هەڵوێســت 
ــك  ــ ــتراتیژی گەلێ ــانی م و ئیســ ــ و میك
ــنەوە  ــ ــ ــك دووركەوتـ ــ ــ ــاوازی و لێـ ــ جیـــ

  .هەیە

بـــۆچی ســـازمانی خەبـــات : محەمـــمەدی
ــایەوە،  ــ ــ ــاری كش ــ ــ ــدی هاوك ــ ــ لە ناوەن
دەكـرێ بە روونـی ئیشـارە بە هۆكـانی 

  بكەن؟

ــینی ــێ  حسـ ــات : باباشـ ــازمانی خەبــ سـ
ــاتنی  ــۆ پێكهـ ــدا بـ ــی بەرچاویـ هەولێكـ

ــ ــ ــ ــانی ناوەنــ ــ ــ ــاری حی بەكــ ــ ــ دی هاوكــ
كوردستانی ئێران ،بێ ومان بـونی ئەو 

هومێـد . ناوەندە جێ ەی دڵخۆشی بـوو
ــی و  ــ ــایەی یەكیەتـ ــتە مـــ ــ ــرا ببێـ دەكـــ
تەبایی گشتی لە كوردسـتانی ئێرانـدا 
ــانی  ــارو ئامانجەكـــ بەاڵم بەداخەوە كـــ

ــرا ــدی  .بە الڕێــدا ب ــوو ناوەن ــار ب بڕی
هاوكـاریی، لە ســەر بنەمــای تەواف ــی 

ــی ــن  الیەنـــ ــ ــد  پێ ــنەری ناوەنـــ پێكهێـــ
ــوەبچ  ــ ــ ــك بە   بەڕێ ــ ــیچ بڕیارێـــ ــ و هـــ
ــ  ــا .  نەپەڕێنـــدرێ  زۆریـــنە تـ هەروەهـ

ــەت و  بڕیـــار بـــوو ئەو ناوەنـــدە سیاسـ
هەڵوێستەكانی بە دوور لە ووتـوێژ و 
ــران  ــەاڵتی ئێـــ ــ ــتان لەگەڵ دەس ــ دانوس

ــ  ــ ــانی  بـــ ــ ، بەاڵم لە دوو كۆبونەوەكـــ
ــایی، ــونەوانە  كۆتـ ــت  ئەو كۆبــ مەبەسـ

ــازمانی خ ــ ــ ــوێنەرانی سـ ــ ــات كە نـــ ــ ــ ەبـ
ــوێژ  تیایانــدا بەشــدار بــوو باســی ووت
ــكەی  لەگەڵ ڕژیـــ  و چەنـــد باســـی دیـ
ــەرەتاییەكانی  ــ ــ ــ ــ ــا سـ ــ ــ ــ ــ دوور لە بنەم
پێكهـــاتنی ناوەنـــد هێنـــدرابوونە نـــاو 

ــونەوە ــ ــەكانی كۆبـــ ــ ــد  .باســـ ــ هەرچەنـــ
ــوێنەرانی ســـازمانی خەبـــات هەوڵـــی  ن
ــدو  ــ ــ ــاری ناوەنــ ــ ــ ــدابوو كە كـ ــ ــ زۆریانـ
ــانی وە  ئەوە بێـــت كە هەر  بەرنامەك

ــەر ــی ســ ــاە لە ڕۆژانــ ــ ــەری س ەتا لە ســ
ــوو ئەو  ــار بــ ــونەوە، بەاڵم وە  دیـ ببـ

 چوار الیەنەی دیكە هەم بنەما 

ــرد و هەم  ســەرەتاییەكانیان پێشــێل ك
و     جارێكی دیكە دڵیـان بە ووتـوێژ
ــوزاكرە لەگەڵ رژیمـــی ئێـــرا خـــۆش  نم

ــدی  ــ ــرد ناوەنــ ــ ــان كــ ــ ــرد و كارێكیــ ــ كــ
هاوكـــاری لە ناوەنـــدێكی فرەچەشـــنەو 
فــرە الیەنــیەوە ببێــتە ناوەنــدی چــوار 
جەریــان كە لە ڕاســتیدا هەر چواریــان 
ــامە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە دوو خەت و دوو بەرنــ

  .دەژمێردرێن و دەناسرێن نە  چوار

ــمەدی ــ ــێش : محەمــ ــ ــ ــاوەیە  لەوە پ ــ مــ
ــد حی بـــی كوردســتانی ئێـــران لە  چەن

ــەۆی پێتە ــ ــۆروێژ لەگەڵ ئۆســ ــ ــی نــ ــ ختــ
ــران وتووێژیـــان  ــوێنەرانی رژیمـــی ئێ ن
ــات ئەم  ــ ــ ــازمانی خەبــ ــ ــ ــووە، ســ ــ ــ هەبــ
هەن ـاوەی رژیـ  و ئەو الیەنـانە چــۆن 

  دەبین ؟

پێشەكی، هەر : باباشێ  حسینی
جۆرە ووتووێژێك لەگەڵ ئەو ڕژیمە 
بە زیانی ئامانجی شەهیدان وگەلی 
كوردو لە بەرانبەریشدا خ مەتە بەو 

ئاخوندان كەڵكی دەسەاڵتە مەهوڕەو 
وەردەگرن بە ئامانجی   ل 

  .درێژكردنەوەی تەمەنی رژیمەكەیان

ــومەرجەدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان لەم هەلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بێ ومــ
دەسەاڵتدارانی ئێـران لە هەر هـۆیە  
و ڕێـ ەیە  كەڵــك وەردەگـرن بــۆ كەم 
ــیەكان  ــ ــار و مەترســـ ــ ــردنەوەی فشـــ ــ كـــ

ــان ــ ــ ــەر خۆیــ ــ ــ ــتادا كە . لەسـ ــ ــ لە ئێســ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاو زۆربەی وواڵتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئامریكـ

ــ ــۆرهەاڵتی ناوەڕاســ ــبەر خــ ــ ت لە بەران
ــا  ــتاون، و ئامریكـــ ــمەدا وێســـ ــ ئەو ڕژی
ــابووری و  ــ ــابنوقەی ئـــ ــ ــ ــترین ئ ــ ــ قورس
سیاسی خستۆتە سـەر حكـومەتی ئێـران 
ــومەتە  ــۆ ئەو حكـ ــانۆڕی بـ و مەودای مـ
كەم كــردۆتەوە، دەســەاڵتدارانی ڕژیــ  
هەوڵ دەدەن دەروو بۆ خۆدەرباز كردن 
ــك  ــ ــدۆزنەوە كە یەكێ ــ ــارانە ب لەو فشــ

ــ  ئەو بە ــ ــ ــ ــاو  لەو هەواڵنەی رژی ــ ــ نـــ
ووتووێژەیە كە لەگەڵ چوار الیەن لە 

  .وواڵتی نۆڕوێژ ئەنجامی داوە
راتان لەسەر كۆن رەی : محەممەدی

ناودارانی كورد كە لەالیەن دەسەاڵتی 
  ئێرانەوە لە سنە بەرێوەچوو، چیە؟

ــینی ــ ــ ــێ  حســ ــ ــ ــە : باباشــ ــ ــ ــ ئەو نمایش
فریوكاریێكی دیـكەی دەسـەالتی ئێـران 
ــورد ــ ــی كـ ــبەر بە خەڵكـــ ــ ــوو بەرانـ . بـــ

ــ ــێج ە لە ئاشـــ ــارە بـــ كرایە كە ئەو كـــ
ــاوێكی دیـــكەی  گالتەجــاری نـــاتوان  ن

ــ  ــدرێ  لـــ ــۆن رە .  بنـــ ــان نە كـــ بێ ومـــ
  .بوو  بوو،وە نە ناوداری كوردی ل 
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وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی
شــــــــە
ســــــاز

اندنی ئەو ترۆریســت ناســ 
ـــــ  و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵكـی ئێـران و 

کــــــــا، كە  كوردســــــــتان د 
قوربــانی ســەرەكی دەســتی 
.   رەشـــی ســـپای پاســـدارانن

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

ــــــــ و   درێدیكتـــــــاتۆر بهێن
نی امێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم  ك لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێ ی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی شەهیدی سەركردە، شەهید خالیدی حەسەن نژاد
 

ــژە  ئەم مــان ی گەالوێ
ــەر 82 ــ ــ ــ ــاڵ بەسـ ــ ــ ســـ

ــەهیدكرانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ
ــەركردە،  ــ ــەهیدی س شــ
ــژاد  خالیــد حەســەن ن

ــپەری،  ــاڵ  82تێـــ ســـ
لەوە پێش یەكێك لە 
ــترین و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باشـ
ــۆزترین  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دڵســ
ــازی  ــ ــ ــانی رێب ــ ــ رۆڵەك
ــات بە  ــازمانی خەبــ سـ
ــاقمە  ــ ــ ــ ــ ــتی تـ ــ ــ ــ ــ دەسـ

ــتیەكانی تر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۆریسـ
ــران لە  ــ ــ ــی ئێــ ــ ــ رژیمــ
ــیەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــاری ران ــ ــ ــ ــ شــ
كوردستانی  ێراق بە 
ــەهادەت  ــ ــ ــ ــەەی شـ ــ ــ ــ پـ
ــووە  ــ ــتوو و چـــ ــ گەیشـــ

ــرانەوە بە . ریــ ی نەم
ــا   ــ ــەهیدبوونی كـ ــ شـ
ــازمانی  ــ ــ ــد، سـ ــ ــ خالیـ
ــانێكی  ــ ــ ــ ــات زی ــ ــ ــ خەب
ــوونەكراوەی  ــ ــ ــ ــ قەرەبــ
ــا  ــ ــ ــكەوت و هەتــ ــ ــ وێــ
ــتاش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئێس
ــەن ەرانی خەم  ــ ــ هاوس
و پەژارەی ئەو 
ــۆز و  ــ ــەركردە دڵسـ ــ سـ
ــەیانە ــ  .ماندوونەناســـ

ــا ــ ــین 82دی لە یـــ ــ مـــ
ــاڵرۆژی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
شەهیدبوونی خالیدی 
ــژاد دا  ــ ــ ــ ــەن ن ــ ــ ــ حەس
سـەری رێــ  و نەوازش 
ــی دا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەبەردەمـ
ــین و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دادەنەوێنـ
ــ ەوە  ــ ــە بەرێــ ــ هەمیشــ
 .یادی بەرز رادەگرین

گۆشــەیە  لە ژیــان و 
ــەهید  ــ ــ ــ ــاتی ش ــ ــ ــ خەب
ــر ــ ــ ــ ــدی نەمــ ــ ــ ــ  :خالیـ

ــی  دەردی ــ ــ داگیركەران
ــتمانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نیش
ــتمان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خۆشەویسـ
ــازی ،  ــ ــتانی ئـ كوردســـ
ــەری  ــ ــ دەردی دەستبەسـ

و ژانـــی  گەلـــی كـــورد
ــۆكی و  ــ ــ ــ ــر چەپـ ــ ــ ژێـــ
ــیی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چارەڕەشـ
 گەلەكەمان، دەردێكی

ــرانە كە  ــدە گـــ ــ ئەوەن
ــانی  ــی گیـــ بەختكردنـــ
ــی  ــ ــ ــ ــیرین لە رێــ ــ ــ ــ شـ
ــاریی  ــ ــارزەی رزگــ ــ موبــ

ــ ــوو خـ وازانە لەو هەمـ
ســانە حادەردو ژانەدا 

ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالی رۆڵەك
ــتان ــان و  . كوردسـ گیـ

ژیان كوا نرخی هەیە 
ــتی و  ــ ــ ــر دەســـ ــ ــ ــ بەژێ

كـــوا ژیـــان  ،كـــۆیەەیی
 ؟بە ژیان دەژمێردرێ

 جــۆرە كەســانە لە دڵ
و لە ری ی هەڤااڵندا 

ــتەوە ــر ببێـ ــارە . پـ دیـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەو دەمە رۆحــ
ــیش لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەوانـ
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەهەشـ
ــەهیداندا،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ
ــێتەوەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەحەسـ
ــتەوە  ــ ــ ــ ــاهێكی دێـ ــ ــ ئـــ

  .بەر
ــتان  ــ ــ ــ ــ  كوردس ــ ــ ــ بەڵ
رۆڵەی وا مەرگ 
ــی زۆرن كە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەژانـ
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كەلەبەریـ
ــابێتەوە مەگەر  ــ ــ ــ ــ پڕن
ــەركەوتن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . بە سـ

ــاتی  ــ ــازمانی خەبـــ ــ ــ س
ــاوی زۆری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خوێنــ
رۆڵەی هەرە بەنرخــی 

ــكە ــاوای پێشــ ــ ش بە ئ
ــتان  ــ ــاتی كوردسـ خەبـــ

ــردووە ــ ــ ــی . كـــ ــ ــ ــ دژمنـ
ــركەر كە لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ داگیـ
ــەپاودا  ــ ــی داسـ ــ جەن ـ
ناگــاتە ئامــانجی، لە 
ــرۆر و  ــ ــ ــ ــ ــ ەی ت ــ ــ ــ رێــ
رەشـەكوژی هەوڵ دەدا 
ــدان لە  ــ ــۆ زەربەتـــ ــ ــ ب
كـادرە بە كەڵكەكـانی 
ــۆڕش وە ئەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ
بەرنــامە نــا ئینســانی 
ــنۆكانەیەی  ــ ــ ــ ــ ــ و ترسـ
ــدامە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەگەڵ ئەن
ــۆزەكان و لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دڵس
ــدەرهاتووەكانی  ــ ــ ــ ــ ــ كن
ــتا ــ ــی كوردســـ ــ ــ ن شۆڕش
ــاوە ــ ــ ــ ــ ــار هێن ــ ــ ــ  .بەكــ

ــك لە رۆڵە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ یەكێـ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەنرخەك
ــان كە بەو  ــ ــ گەلەكەمـ
ــتی  ــ ــ ــێوەیە بەدەسـ ــ شـــ
ترۆریستەكانی رژێمی 
ئێـــران شـــەهید كـــرا، 
كا  خالیدی حەسـەن 
ــراو بە  ــ ــ ــ ــژاد ناس ــ ــ ــ ن

 .خالید سەق یە
كا  خالیدی حەسـەن 
ــوڕی مەال  ــ ــ ــ ــژاد ك ــ ــ ــ ن
ــاڵی  ــدواڵ لە ســـ  ەبـــ

ــاری 8348 ــ دا لە شـــ
ــەق  لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
بنەمــاڵەیێكی هەژاردا 

ــوو ــ ــ ــك بـ ــ ــ لە . لەدایـ
حەوت ســـاڵیدا چـــووە 
ــێی  ــا ســ ــەو تــ مەدرەسـ
ــی  ــ ــ ــایی دەرسـ ــ ــ راهنمـ

ــد ــ ــ ــ ــ ــ لە دوای . خوێنــ
ــی  ــ ــ ــ ــی گەالنـ ــ ــ ــ شۆرشـ

ــران، ــ ــ ــ ــۆی  ئێ ــ ــ بە هـــ
ــامەردانەی  ــی نــ هێرشــ
ــ ە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هێ

ــس  انی ــوت ەرەكــەركــ
 
 
 

ــی ــ ــومەینیەوە  رژێم خـــ
ــتان  ــ ــەر كوردس ــ ــۆ س بــ
نەی تـوانی درێـژە بە 
ــدا ــ ــدنەكەی بـ . خوێنـــ

ــت  ــ وە  رۆڵە بەهەســـ
ــەرە   و ــا  و شـــ ــ دڵپ

ــری  ــتەكانی تـــ پەرەســـ
ــایی ی  ــ ــ ــتان پ ــ كوردســ

ــاو  8352 ــ ــاتە نـ هـــ
ریــ ی پێشــمەرگایەتی 
ــتا  ــ ــ ــتەری مامۆسـ ــ دەفـــ
ــ ەدینەوە ــ ــێ   یــ ــ . شــ

ــاتنی  ــ ــ ــ ــ ــ لەگەڵ پێكهـ
ــات  ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ســ
ــااڵنی  ــ ــ ــڕای هەڤــ ــ ــ وێـ
لەناو دەفتەردا هـاتە 
ــاتەوە  ــ ــازمانی خەب ــ س
وە بوو بە ئەندامێكی 
ــراو لە  ــ  كـ ــاوەر پـ بـ
ــژەی  ــازماندا و درێــ ســ

ــ ــاری شـــ ۆرش دا بە كـــ
ــاكی تـــ   بەو پەڕی پ
ــی  ــ ــ ــاوە كە جێــ ــ ــ كۆشــ
ــدیی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رەزامەنـ
ــازمانی  ــ ــۆزانی س دڵســ

 .خەبات بوو
ــد ســەق ی  ــا  خالی ك
ــاكی و  ــ ــ ــۆی پــ ــ ــ بە هـ
شیاویی خۆیەوە پەەی 
ــا لە  ــ ــەردەكەوت تـ ســـ
ــی  ــۆن رەی دووهەمـــ ــ ك
ــوو بە  ــ ــ ــازماندا بـ ــ ســـ
ــتەری  ــ ــدامی دەفــ ــ ئەنــ

ــد . سیاســی كــا  خالی
لەگەڵ ئەوەش دا كە 
ــرەت و  ــی بەغیــ الوێكـ

ــوو، لە بەر بەجەرگ بـ
ــاكی و  ــ ــایەتی پــ ــ نیهـ
درووسـتكاریی زۆرتـری 
ــی  ــ ــ ــ ــاری لە بەشـ ــ ــ ــ كـ
دارایی و تەداروكاتی 
ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــازماندا پ ــ ــ ــ ــ ســ

ــاكی  .دەســپێردرا لە پ
ــاری دا  ــ ــت كــ ــ و دروسـ
كەم وێنە بوو، وە لە 
بەهــاری ئەم ســـاڵ دا 
ــی  ــ ــوو بە بەرپرســـ ــ ــ ب
ــیۆنی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كۆمیسـ

ــۆمەاڵیەتی ــ ــا  . كـ ــ كـ
ــانێكی  ــ ــد ئینســ ــ خالیــ
حەواوە و رووخــۆش و 
ــوێ  دڵپـــا  بـــووە، جـ

كـاری خۆیـدا لەوە لە 
ــوقەرەراتی و  ــ ــ ــ زۆر مــ
ــددی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جیـ
ــام  ــ ــتی  ـــ ــ خۆشەویســـ

ــوو ــ ــد . ب ــا  خالیـــ كـــ
ــارە  ــ ــ ــ ــوێ لەو كــ ــ ــ ــ جـ
سـازمانیانە كە گـوترا 
لە جەولەی 
ــمەرگەدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پێش
ــرد و  ــ ــداری دەكـ ــ بەشـ
ــدا بە  لەو سەن ەرەشـــ
ــان بە  ــ ــ ــ ئەوپەری ئیم

ــرێب ــازمــازی سـ  ان و ـ

ــە ر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەواكەی شۆرشـ
ــۆی  ــتانی لە خـ كوردسـ

  .دانیشان 
ــرانەوە  ــ ــی گ ــ بەداخێك
ــرخەی  ــ ئەو رۆڵە بەنــ
ــانە  ــ گەل، ئەو قارەمــ

ــانەی بە ئی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ
ــازمانی  ــ ــەن ەری سـ ــ سـ
ــەوی  ــ ــات، لە شـ ــ خەبـ

لەسـەر  2س  شـەممە 
ــژی 3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی گەالوێ

ــتی  8328 ــ ــ ــ بە دەس
ــی  ــ ــ ــی رژێمــ ــ ــ  ەوامیەـ
ــاو شـــاری  ــران لە ن ئێ
ــتانی  ــیەی كوردســـ رانـــ
 ێراق دا شەهید كرا 
ــ ی  ــ ــ ــ ــ ــووە ریـ ــ ــ ــ ــ و چـ
ــەهیدانی  ــاروانی شــ كــ

 . گەلەوە
ــادی  ــ ــ ــ ــین 82لەی ــ ــ ــ م

ــاڵرۆژی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
ــەهیدكرانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شــ
ــەهیدی  بەنـــاحەقی شـ
ــەهید  ــ ــ ــەركردە شــ ــ ــ سـ

ەسـەن نـژاد، خالید ح
سكو و درود دەنێرین 
بــۆ گیــانی پــاكی ئەو 
ــڕای  ــ ــەهیدە و تێكـ شـــ
ــەهیدە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قارەمانەكــ
ــاتی  ــ ــازمانی خەبـــ ــ ــ س

 .كوردستانی ئێران
 
 

ــد لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كە بەنـ
سەردەست و پ  ب  و 
ــاتۆران  ــ ــی دیكتـــ ــ ــ قفن
لەسەر دەم ب ؟ ژیـان 
ــان  ــ ــی بە ژیـــ ــ ــ بە دیە
نـاژمێردرێ بەتـایبەت 
ــتی  ــان بە ژێردەســـ ــ ژی

ــتمان و ــا   لە نیشـ خـ
 و ئــاوی بــاو بــاپیران
دا، دوژمن بۆ بژی لە 
ــتمانە؟  ســـەر ئەو نیشـ
ــنەی كە  ــ ــ ــ ــ ــ ئەو دوژمــ
ژیانی لە خاوەن مـاڵ 
ــی بە  ــردۆتە مەرگـــ كـــ
ــ   زیەـــەەت، چـــۆن دەبـ
ــ   ــین بـــ ــ ــی كەڕ ب ــ لێ
دەردی سـەر درێــژە بە 

ــدا؟ ــ ــ ــتەم بـــ ــ ــ ئەو  ســـ
ــتمانە  ــ ــ ــاوەن نیشــ ــ ــ خـ
ــانەی  ــاوەن وێژدانـــ ــ خ
ــت  ــ ــاوا لە دەســ ــ كە ئــ
ــازارن و  ــ ــن بە ئ دوژمــ

ن چـۆن لە ستەم بێ ار
دەب  ئەو گیانە نیوە 
گیانەو ئەو ژیانە پڕ 
ــان  ــ ــ ــ ــ لە دەردو ژانەیـ
ــ   ــ ــاوری بـ ــ نەكەنە ئـ
ــانی  ــ ــۆ گیـ ــ ــان بـ ــ ئەمـ
ــان؟ وە ئەو  ــ ــ ــ ــ ــ دوژمنـ
دوژمنــانەی بە نــاڕەوا 
ــاوەن  ــ ــان لە خـ ــ ژیانیـ
ــتمانان  ــ ــاڵ و نیشـــ ــ ــ م
ــن  ــردوە، ژیـــ ــاڵ كـــ تـــ
ــ  ــاڵ بـ ــیش تـ . لەوانـ

ــتەم  ــ ــی ســ ــ ئەوە حەقـ
ــراوانە كە دژ بە  لێكـــ

ــیكەن   .ســـتەم ەران بـ
ــگ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــیە الیــ  ەر بێـ

رۆڵەكانی كوردسـتانی 
داگیركــراو لە هەمــوو 
ــان  ــ ــێكەوە، گیــ ــ الیەنــ
ــیە لە  ــ ــایەخێكی نــ ــ بـ
ــانجی  ــ ــ ــ ــ ــی ئامــ ــ ــ ــ ــ رێـ
ــۆڵە  ــ ــ ــرۆزدا كە ت ــ پیــ
ســاندنە لە ســـتەم ەر 
ــانیەتی  و پاشــان راون
ــتانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە كوردس
. خۆشەویســت و ئــازی 

گیـان لە رێـی خەبـات 
ــارزەدا بـــایەخی  و موب
ــیە الی ئەو رۆڵە  ــ ــ ــ نـ
ــدووانەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دڵ زینـ

ــتانكو ــ ــ  . ردســـ ــ ــ بەڵـ
ــهی ــ ــ ــ ــ  چ رۆڵەیێكیـ

كە هەســتی كوردسـتان 
ــدوو  ــ ــایەتی زین ــ مرۆڤ
ــ  كە زۆربەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ
ــانی وان،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رۆڵەكـ
ــانی  ــت بە گیــ دەربەســ
ــیە بەاڵم  ــ ــ ــۆی نـــ ــ ــ خـــ
لەگەڵ ئەوەدا، هەر 
ــام لە رووی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
ــداكاری و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فیـ
ــانی  ــ ــارەوە، گیـــ ــ ئیســـ
ــۆی ال  ــ ــااڵنی خــ ــ هەڤــ
ــ ە و حەز دەكـــا   ەزی
گیــانی خــۆی ســوپەری 
ــانی وان و خــوێنی  گی
ــا بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆی بكـ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــان،  ــی ژیانیـــ دێڕكێشــ
ە هەڤااڵنیـان بمێـنن ب

ــەربەرزی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ
خـــۆی . ســەركەوتوویی

ــااڵنی  ــ ــرێ و هەڤـ بمـــ
هەر بــۆیە . خـۆش بــن

ــام لە  ــ ــی هەركـ ــ مەرگـ
رۆڵەكـــانی كوردســـتان 
ــدا  ــی هەڤااڵنـــ ــ لە دڵ
ــن  ــ ــ بەژانە، كە دەزانــ
ــارزە  ــ ــ ــات و موب ــ ــ خەب

ــاب   . بەبــ  خــۆین ن
ــ  گەڕێ و  ــ ــ ــا لـــ ــ ــ ــ ج
ــی  ــ ــ ــ ــە مەرگـ ــ ــ مەپرســـ
ــااڵن  ــدێ لە هەڤــ هێنـ
ــدە بەژانە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . چەنــ

ــی ئەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مەرگ
هەڤااڵنەی كە هەمـوو 

ــ ــۆزی و وجودیـ ان دڵسـ
خــ مەت و مانـــدوویی 
ــۆرش و  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ شــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ــ ێڕانە ــ ــ ــ  . شۆرشـ ــ ــ بـ
ــازانجی  ــ ــ ــ ــ ئەوە كە قـ
ــان لەبەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خۆیـ
ــ   ــ ــ ــ ــاوب رن وە ب ــ ــ چــ
ــنە لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەوەی كیـ
ــان لە دڵ  ــ ــ ــ هەڤاالنیــ

دەزانی چەنـدە . ب رن
ــان بەژانە و  ــ ــ ــ ــ مەرگیـ
ــۆ  چەنـــدە مەرگیـــان بـ
ــانە؟ ــ ــ ــ ــۆرش بەزی ــ ــ  شــ
ــ  ی ئەو  ــ ــ ــ  ج ــ ــ بەڵ

ــكەس ــ ــ ــ  انە لە دڵی ـ
ــ ی  ــ ــ ــااڵن لە ری ــ هەڤــ

ــدا ب ــ ــرڵەو شۆرشــ ــ ــ ەچ
 .چ ڵ دەمێن 

ــەركەوتن  مەگەر بە سـ
ــتن بە  ــ ــ ــ ــ ــ و بە گەیشـ

ــئ ــامـ ــ ــ  ان  جێی ئەوـ
 

 
 
 

 

 .!مامۆستای وانەی فیداکاری و بەرخودانن لە زانکۆی خەباتی مافخوازانەماندا شەهیدەکان

مــــاوەیە  لەوەپـــــێش : محەمــــمەدی
ــــــــــوان  هەنــــــــــدێ كێشــــــــــە لە نێ
ــات و  پێشــمەرگەكانی ســازمانی خەب
دوو الیەنـی دیمــوكرات لە هەڵ ــورد 
دروســت بــوو، ئەو كێشــەیە بە كــوێ 

  گەیشت؟

ــــتەیە  لە : باباشــــێ  حســــینی دەس
ێشـــمەرگەكانی ســــازمانی خەبــــات پ

چوو بوون بۆ قەنـدیل بە مەبەسـتی 
ــــانی  ــــۆ دان ــــردن ب ــــ ە خــــۆش ك ڕێ

ــــــــــــــــــــــنكەیە  لەوێ، بەاڵم بە   ب
گەیشــــــــــــتنیان كەوتبــــــــــــونە بەر 
هەڕەشــەی پێشــمەرگەی دوو الیەنــی 

ـــــی دیمـــــوكرات هەر چەنـــــد . حی ب
هەوڵـــــــــدرا كە ئەو كێشـــــــــەیە لە 
ڕێـــــــ ەی دانیشـــــــتن و ووتـــــــووێژ 

ەوە بەاڵم بەداخ  چارەســــەر بكــــرێ،
ئەوان ســــــــــــــووربوون لەســــــــــــــەر 
ــردن  هەڕەشــەكانیان كە بە هەســت ك
بە بەرپرســـــــــایەتی و بـــــــــۆ دوور 
ـــــەرەتادا  كەوتـــــنەوە لە شـــــەڕ لەس

 ە پەلەمانــی بـــــكـــادارێـــــــــاگـــــئ

 

 3پاشماوەی الپەڕەی 
 

ـــردەوە، و دوایەش داوا كـــرا  ـــكو ك ب
ــــات  ــــازمانی خەب پێشــــمەرگەكانی س

  .بێنن  ئەو شوێنە بە ج 

ـــــــــاردنی : محەمـــــــــمەدی  ـــــــــا ن ئای
ـــۆ  ـــات ب پێشـــمەرگەی ســـازمانی خەب
هەڵ ــــــــــورد، نیشـــــــــــانەی ئەوەیە 

رنــامەی دەســـت ســازمانی خەبــات بە
پێكـــــــــــــــــردنەوەی خەبــــــــــــــــــاتی 
پێشمەرگانەیە یـان هەر هەن ـاوێكی 
ــووە لەو  ــنكە ب ــانی ب ســنووردار و دان

  ناوچەیە؟

ــــێ  حســــینی ــــ ی : باباش ــــوونی هێ ب
ــــات لە  پێشــــمەرگەی ســــازمانی خەب
ـــــــــــاوچەیە  بە  هەر شـــــــــــوێن و ن
ـــــۆ  ـــــادەكردن ب ـــــتی خـــــۆ ئام مەبەس
ــــــــاتوو، نــــــــاردنی  ــــــــاغی داه قۆن
ە بێشـمەرگە بــۆ قەنــدیل ئامادەكــاری

بــــــۆ گەیشـــــــتن بە ئامانجەكـــــــانی 
ـــــاغی  ـــــۆ قۆن ـــــات ب ســـــازمانی خەب

 .داهاتوو
 

 نكارانەوەهۆكاری بەكارهێنانی مەوادی موخەدیر لەالیەن خوێ
 

ــتادی  ــ ــ ــ ــ ــكرتێری ســ ــ ــ ــ ــ سـ
ــاربونەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرەن ــ
ــوخەدیر، بە  ــ ــ ــ مەوادی مـ
ــاژەكردن بەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئام
ــۆڵینەوانەی كە لە  ــ ــ ــ لێك
ــادی  ــ ــ ــوەی ئێعتی ــ چوارچێــ
ــدكاران و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خوێنـ
ــابردنی  ــانی پەن هۆكارەك
ــۆ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنە بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەو چیــ
ــانی مەواد،  ــ ــ ــ ــ ــ بەكارهێن

 :ووتی

ــێكیان ــ ــ  بەش ــان وە  بـــ ــانی مەوادیـــ ــاری بەكارهێنـــ   یەكەم هۆكـــ
زیـانبوونی مەواد زانیـوە، هۆكــاری دووەمـیش بەهـۆی زۆرلێكردنــی 
ــان و ئەوانـــیش بـــۆ ئەوەی كەم نەهێـــنن، دەچـــنە  هاوتەمەنەكانی

ــاو ئەو كـــۆمەڵەوە ــاری ســـێیەمیش، مەواد وە  هۆكـــارێكی  .ن هۆك
ــس ــ ــەرگــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــێنه ی ناویــ ــ ــ ــ ــ  راوە، ئەوانەی كەــ

ــان انی مەوادی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەیــ
ــراپ و  ــ ــ ــ ــوخەدیر خــ ــ ــ ــ مــ
ــنەرە، بەاڵم  ــاد هێــ ئێعتیـ
ــردۆتەوە  ــان بیرنەكـــ ــ وای

ــار ك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە بە یەكجــ
ــاد  ــ ــ ــان مو تــ ــ ــ بەكارهێنــ
ــتە  ــۆیە پێویســ ــن، بــ دەبــ
بنــێن كە ئەوە رێ ــایەكە 
ــی زۆر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گەرانەوە لێ

 .ئەستەمە

 !.سەپاندنی حوکمی قرتاندنی دەست و پەنجە لە ئێران
دەزگـــای قەزایـــی رژیـــ  حـــوکمی قرتانـــدنی  

ــد  ــ ــ ــ ــەر چەنــ ــ ــ ــ ــجەی بەسـ ــ ــ ــ ــت و پەنـ ــ ــ ــ دەسـ
ــەپاند ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !.بەندکراوێکـ
ــا ــ ــدەری هێران ــی هەواڵــ ــی هەواڵــ لە : بەپێــ

دۆسیەیەكی دزیدا، حـوکمی وە  قرتانـدنی 
ــەر حەوت  ــی بە ســ ــجە و قەمچـ ــت، پەنـ دەسـ
ــەپاندووە ــ ــ ــ ــ ــ ــدکراودا س ــ ــ ــ ــ ــ ــی بەن ــ ــ ــ ــ  .كەســ

ــک لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆرتە یەکێ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ئەم راپ ــ ــ ــ ــ بەپێــ
ــت،  بەنـــدکراوەکان حـــوکمی قرتانـــدنی دەسـ
یەکێکی دیکە قرتاندنی پەنجەکانی دەستی 

ــدیی دیـــکە وێـــرا ی ئەو راســتی و پێـــن  بەن
ــڕا  ــەلالقیان 321ســـ ایانە بە تێکـ زەربە شـ

 بەسەردا سەپاوە، حوکمی قرتاندنی دەستی 

 .یەکێک لەو کەسانە لە دادگای بااڵی رژی  تەئكید کراوە
ــاژەی بەوەشــداوە كە، ســ ا ی قرتانــدنی دەســت ئەم راپــۆرتە هەروەهــا ئام

ــیۆنی  ــی مرۆڤەكـــانە، كۆنوانسـ یەكـــێكە لەو ســـ ایانەی كە دژ بە كەرامەتـ
نێـودەوڵەتی مـافی مەدەنـی و سیاسـی، راشـكاوانە کـارکردن بەو سـ ایانەی 
ــایەتی و  ــی مرۆڤـــ ــردن، دژی کەرامەتـــ ــووکایەتی کـــ ــۆی ســـ ــتە هـــ ــ کە دەبێ

 .سوکایەتی وەک لێکردنەوەی دەست و شەلالق لێدانیان قەدەغە کردووە



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ئۆگۆستی 20ی   .  ی کۆچی خۆری 2139  گەالوێژی  ی 30 .ساڵی سی و پێنجەم  { 311} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک .انـۆشـتێک  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   
 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
   

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   
 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه بة يي  ه لَك  تو  ل

َةةةةاييَك  بةةةة     بةةةةاار 

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   ةةةةةةةةةةة  ي ت   لةةةةةةةةةةة  

َةةةةةةةة كان   َاخ س يك 

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كاا بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

َةةةةةةةةةاي ك ياا لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا   

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ر خةةةةةةةةةا  ا 

ه سةةةةةةة   مو ةةةةةةة ا ا   

ي       خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

مقا مةةة     ذيةةةاا بةةة  

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَ مةةةة ي  

  ميو نةةر ير كةةة  هةةة ي 

لةة  هةة ي ت  م ر لَيةة    

ل  ةةة َد ا يا   ي نةةةة  

  م ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  

 جوي  جوي 

 . 

 ل  كات  ي ث يي   

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـەی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 

ـــۆ دیكتــ ـــدی ب اتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێەێتەوە

ئەمرۆ ئەر  و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵ ـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــ ەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 

دنەوەی هــــــــــــــاواری كـــــــــــــر
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەن خــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دیكتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و 
تەریـك كەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە الدابێنن
 

 ەووسی ی کامیل ەوراەی فەرد

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێەێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی
لەوەها دۆخێکدا  .وەرب رنلێ

وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت
قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب
یەک رتوویی و یەک ووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەب 
 

 {کامیل ەوراەی فەرد}    

ــــان،  ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج
ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەكـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆرا  و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە ب  ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵ 

ـــــەری واڵت تــــا مامۆســــ تاو كرێكــــار لە سەرتاس
             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین

ــــەكان، نی ەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆد روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

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

نمـونەگەلێكی نـی ەرانكەری تـرس، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێ ەرانی مـافی مـرۆد، وەكیەەكـان، چاالك
ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی  ــــافی كرێكــــاری، نیش م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـ  دەكەم كە ئەو كەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەكارهێن

  . ئاشتیانە گیراون ئازاد بكرێن
ــی    ــاوبراو وت ــاڵی : ن ــاتی  8183لەس وە و لەك

ـــی كەم  38گــۆرینی مــادەی   88بــۆ قــانون، الن
ــی  ــۆ دەرچــووە، و الن ــدامیان ب ــداڵ حــوكمی ئێع من

ــاریە  .منـداڵ ئێعـدام كـراون 33كەم  بەپێـی زانی

 

 یــانـاڕلمــو پ یکاتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

 !هاونیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمانیانی موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمان
 !كەس و كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــەربەرزی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــەهیدان

بە بـۆنەی جێژنـی قوربـان، پیرۆزبــایی گەرم و پـڕلە هومێـدو بـاوەڕ بە ســەركەوتن 
و زاڵ بـوون بەســەر سـتەم و بێــدادی، پێشـكەش بە موســنمانانی كوردسـتان و ئێــران 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دەكەم  .و جیه

 

ــــەیامـپ ــــاــــرۆزبـی پیـ ـــا  یــــ ی ك
ــــبابەشێ ــــنــــەیســـو  حـ ی، ــــــــــــ

ـــــتـری گشـكرتێـــــس ی ســــازمانی ـــــ
ــــات، بەب ـــــخەب ـــــژنێـەی جـۆن ی ـــ

 .ــــــــــــەوەانــــــــوربــــــــــــــــــــــق
 

ە ـــــــرۆد لـی مـــی مافـــــەكانــكاریـراپۆرتی پێشێە
 !.داــاوەی حەوتوویەكــەمـل ران،ـــئێ ـــیانـوردستــك
 

می ســــــێدارەی حــــــوک
هاوواڵتیەکی خەڵکی 
قـــــــوروە ســــــــەر بە 
پارێ گـــای ســــنە لە 
ــــــــــــــــــــدیخانەی  بەن
ناوەندیی شاری قـوم 
 . جێبەجـــــــ  کـــــــرا
ی ٣٤رۆژی دووشەممە 
، ٠١٣٢گەالوێـــــــــژی 

حــــــوکمی ســــــێدارەی 
هاوواڵتیەکی خەڵکی 
ـــــــاوی  قــــــوروە بە ن

“ ڕەسووڵ قـادر مەال”
ســــــاڵ لە  ٠٣تەمەن 

ــــــــــــــــــــدیخانەی  بەن
ناوەندیی شاری قـوم 
 .جێبەجــــــ  کــــــراوە

 

  .ئیمــان و بــاوەڕدایە جێژنـی قوربــان بـۆ موســنمانان جێژنــی فیـداكاری و گیــان بەخشــی لە پێنـاو یەزدان و
ـــاتەوە  ـــان ئاگـــادار دەك ـــان كە مرۆڤەك ـــی قورب ـــامەی جێژن ـــان  و مەبەســـتی پیـــرۆز ئەو پەی ـــاو ئام لە پێن

ــن ــداكاری بــكەن و راســت ۆ بــن، و ســەربۆ دژم ـــەكـــــــــــــو ســتەم نەوی ن فی گەلێــك پڕبــایەخن، و  ەن،ـــــــــــ
پێویستە بكرێنە سەرچاوەو بنەمـای كـارو چـاالكی تێكۆشـەرانی رێـ ەی ئـازادی گەل ونیشـتمان و بە تـایبەت 

 .خەبـــــــــــــــات ی كوردســـــــــــــــتانی ئێـــــــــــــــرانهــــــــــــــۆگرانی رێبـــــــــــــــازی پیـــــــــــــــرۆزی ســـــــــــــــازمانی 
و   بەو هومێدەی خەڵكی ئێران و كوردستان لە ستەم و بێدادی حكومەتی دیكتـاتۆری ئاخونـدی رزگاریـان بـ 

بە روخـــانی ئەو حكـــومەتە ســـتەم ەرو فریوكـــارو دژی ئینســـانیە ئاسودەیی،ئاشـــتی و بەخـــتەوەری ئێـــران 
                                                                                            .                                            .                                           ب ــــــــــرێتەوە

                                                             ..                                        جێژنــــی قوربـــــان لە موســـــنمانان  جــــارێكی دیـــــكە پیرۆزبـــــ 
                .،                                                              ســازمانی خەبــات ی كوردســتانی ئێــران

ــــــكرتێری گشــــــتی   .                                                                                س
 بابەشێ  حوسەینی

لە مـاوەی حەوتــوی رابــردوودا النــیکەم 
ــانی  ٤٢ ــ ــ ــێەکاری مافەک ــ ــ ــاڵەتی پێش ــ ــ ح

ــراوە ــار کـــ ــ ــتان تۆم ــرۆد لە کوردســـ ــ  .م
ــی  ــا ٣٣لە رۆژی هەینــ ــ ــژ هەت ی گەالوێــ
ــی  ــ ــژی ٣١رۆژی هەینـ ــ ، ٠١٣٢ی گەالوێــ

ــیکەم  ــ ــ ــێەکاری  ٤٢النــ ــ ــ ــاڵەتی پێشــ ــ ــ حــ
مافەکـــانی مـــرۆد لە کوردســـتان تۆمـــار 
ــوارەوەیە  ــ ــێوەی خــ ــ ــراوە کە بەم شــ ــ  کــ

ــاو ــ ــ ــدەری هەن  ــ ــ ــۆڵبەران و : هەواڵ ــ کـــ
ــبکاران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵەت ١)کاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .حــ

ــردوودا دوو  ــ ــوی رابـــ ــ ــ ــاوەی حەوت ــ ــ لەم
ــار و  ــنوورەکانی پیرانشــ ــ ــۆڵبەر لە س کــ
ــوان بە تەقەی راســـتەوخۆی هێـــ ە  مەری
ــوژراون و  ــ ــران کــ ــ ــدارەکانی ئێــ ــ  ٥چەکــ

ــۆڵ ــ ــ ــنوورەکانی ک ــ ــ ــکەش لە س ــ ــ بەری دی
ــوور  ــ ــ ــ ــت و قوت ــ ــ ــ ــار، سەردەش ــ ــ پیرانشــ
ــراون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدار کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .برینـ
ــدیخانە  ــ ــوژران لە بەنـ ــ ــێدارە و کـ  ٣ســـ
ــاڵەت 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  .ح

ــی  ــوی رابــردوودا الوێک لە مــاوەی حەوت
ــدیخانەی  ــ ــ ــون وڕ لە بەنـ ــ ــی ســـ ــ خەڵکـــ
 .دێ ڵئـــاوای کرماشـــان لەســـێدارە دراوە

ــران و ســەپاندنی حـــوک   دەستبەســەر ک
ــاڵەت ٣١ 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  .حـ

ــ ــ ــاوەی یە  حەوتــ ــ ــردوودا لەمــ ــ وی رابــ
ــارەکانی ٣٣ ــ ــ ــ ــورد لەش ــ ــ ــ ــاوواڵتیی ک ــ ــ هــ

ــاران، شــنۆ، پیرانشــار و پـــاوە بە  کامی
ــەر  ــی دەستبەسـ ــاالکی سیاسـ تـــۆمەتی چـ

 هاوواڵتیی خەڵکی  ٦هەروەها  .کراون
 
 

ــوکمی  ــ ــەواڵوا حـــ ــ ــنێنی ســـ ــ ــدی ســـ ــ ــ گون
ــەپاوە. ــ ــ ــەردا سـ ــ ــ ــدکرانیان بە سـ ــ ــ  بەنـ
 خۆکوشتن و کوژرانی ژنـان  ٣٢ حـاڵەت 
ــردوودا ٣٢ کەس  لە مــاوەی حەوتــوی راب
ــۆی  ــ ــ ــتان بە هــ ــ ــ ــارەکانی کوردسـ ــ ــ لە شـ
هەژاری و بێکاری و کێشەی خێـ انییەوە 
خۆیان كوشتووە کە ٤ کەسـیان ژن بـوون 
ــاڵەت . ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری ٠ حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  کرێکـ
لە ماوەی حەوتوی رابردوودا النیکەم ٠ 
ــاوە،  ــ ــارەکانی پ ــورد لە شــ ــ ــاری ک کرێکــ
سـەق  و بۆکـان لەکـاتی کــارکردن و بە 
ــان داوە . ــارەوە گیانیـ ــۆی رووداوی کـ  هـ
ــاڵەت . ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــکی ٠ حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەڵەی پ یشـ
ــداڵێک  ــ ــویەدا من ــ ــاوەی ئەو حەوت ــ لە م
ــاری  ــداڵێک لە شـــ ــاد و مێرمنـــ ــ لەمەهاب
ــكییەوە  ــ ــ ــۆی هەڵەی پ یش ــ ــ ــنە بە ه ــ ســ
 گیانیان داوە.                      .

 

لە  ی پارتیسەردانی لیژنەی ناوچەی بەکرەجۆ
 . پەیوەندییەکانی سازمانی خەبات لە سەێمانی

 

ــانی رۆژی سێشــەممە  ســەر لە بەی
ی گەالوێژ، لیژنەی نـاوچەی 83

بەکرەجـــۆی پــــارتی دیمــــوکراتی 
کوردستان بە سەرپەرەستی هاوڕێ 
ئومید  ەبدوڵك کارگێری ناوەندی 
بااڵ، و هاورێ لەگەڵ بەرپرسـی 

ناوچەی بەکرەجۆ  یەکیەتی ژنانی
ـــا هەڤـــااڵن بەهـــادین  و هەروەه
ــادی  ــە محەممەد،ش فەتــاس و تۆفی
نووری و شەوبۆ  ەبدوڵك و شڤان 
ســدیە ســتافی لیــژنەی نــاوچەی 
بەکرەجـــــــــــــــۆ، ســــــــــــــــەردانی 
پەیوەنـــــــــدییەکانی ســـــــــازمانی 
خەباتیان کرد لە شاری سەێمانی 
و لەالیەن بەرێ  فواد جە ـفەری 

ــانــبەرپرسی پەیوەندیی سەێم  یـــــ

سازمان، بەگەرمی پێشـوازییان لـ  
 کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا.
جــێ ەی باســە لەم چــاوپێکەوتنەدا 
وێرای نوێکردنەوەی دیدار، چەندین 
ـــــــاس و تەوەری کوردســـــــتانی و  ب
ــــا بــــارودۆخی  ــــانی و هەروەه جیه
خەڵک لە کوردستانی ٸێـران قسـە 
و باســیان لەســەر کـــرا و هەر دوو 
الیەن خۆشحالی خۆیان بە درێژەدان 
بە پەیوەندی دوو الیەن دەربری، و 
هیوایان خواست لە داهاتوش دا ئەم 
 چاوپێکەوتنانە درێژەی هەبێت.   .

 

 .هاوواڵتیەكی خەڵكی قوروە لەسێدارە درا
رەســـووڵ قـــادر مەال  

چــوار ســاڵ پــێش بە 
تــــــۆمەتی کوشــــــتنی 

تبەسەر ئەن ەست دەس
و لەالیەن دەزگــــــای 
دادوەریـی حکـوومەتی 
ئێـــــرانەوە حــــــوکمی 
ســــێدارەی بەســــەردا 
 . ســـــــــــــــــــــــەپابوو
: هەواڵـدەری هەن ـاو

نــاوبراو چــوار ســاڵ 
پــێش لەســەر کڕینــی 
ــــر   تەزبیحێکـــی بەن
کە ســـــاختە بـــــووە، 
ـــــاوی  کەســــێکی بە ن
 . کـــاووس کوشــــتووە

 

حوكمی سێدارەی مێرمنداڵێكی كورد لە كرماشان 
 . كرا  بە ج   ج 
 

کەســــــــێکی دیــــــــکە کە 
گێچەلــــی بــــۆ خۆشـــــکی 
حەمیـــد ســـاز کردبـــوو، 
ـــــان و  ـــــوە دەمەقاڵەی بب
دواتر حەمید چەقۆیەکی 
لێـــــدابوو و کوژرابـــــوو. 
حەمید دوای دەستبەسـەر 
کـران لەالیەن دادوەریــی 
ســــــــون وڕەوە حــــــــوکمی 
سێدارەی بەسەردا سـەپا 
.  

 

حــوکمی ســێدارەی مێرمنــداڵێکی خەڵکــی ســون وڕ کە لە 
ـــی  ســـاڵی بە هـــۆی کوشـــتنی کەســـێکەوە ئەو  ٣١تەمەن

حوکمەی بەسەردا سەپابوو، لە بەنـدیخانەی ناوەنـدیی 
 . کرماشـــــــــــــــــــــــان جێبەجـــــــــــــــــــــــ  کـــــــــــــــــــــــرا

ـــانی رۆژی یەکشـــەممە  ـــژ، حـــوکمی ٣٠بەرەبەی ی گەالوێ
ســاڵی خەڵکــی ســون وڕ بە  ٠٤ســێدارەی الوێکــی تەمەن 

لە بەنــدیخانەی دێ ڵئــاوای “ ئەوســەتیحەمیــد ”نــاوی 
 . کرماشـــــــــــــــــــــــان جێبەجـــــــــــــــــــــــ  کـــــــــــــــــــــــرا

ی ٣٠١٤ی گەالوێــژی ٣١حەمیــد ئەوســەتی لە دایکبــووی 
ی سـون وڕ و ”سـفید زەن ـوور“هەتاوی و خەڵکی گوندی 

ی هەتاوی بە هۆی ٣٠٢٠کولیایی بووە کە بەهاری ساڵی 
کوشتنی هاوڕێیەکیەوە دەستبەسەر و حوکمی سێدارەی بە 

ـــ ـــدیخانەی  ٦اوەی ســەردا ســـەپا و م ســـاڵە کە لە بەن
: هەواڵــدەری هەن ــاو . دێ ڵئــاوای کرماشــان راگیــراوە

ـــــــــــــــــــــــد لەگەڵ هـــــــــــــــــــــــاوڕێیەکی، لەگەڵ   حەمی
 

 ،ساڵەی تاوانی ژمارەیە  خۆفرۆش ٠٠یادی 
.     !دەرحەق بە رۆڵەكانی كوردستان  

 

ــازاو چاونەت ــد و ئ ــرۆڤە رەن ــ  م ــیە كە دەڵ ــت و بەجێ ــە راس رســەکان ئەو قس
زۆرجار لەالیەن کەسانی ترسەنۆک و نەفی ن م و خـوێریەەوە فرسـەتیان لـ  

بە درێژایی شۆرشی گەلـی کـورد داسـتانی زۆری لەو . هێنراوەو لە بەین براون
ــتوە                                                                              ..                                             چەشــنەمان بینیــوەو بیس

ی هەتـاوی بەبڕیارێـك، تیمێـك کـادری لێوەشـاوەو ٣٠٦٥لە مان ی پووشـپەڕی 
پێشمەرگەی قارەمانی سازمانی خەبـات لە نـاوخۆی کوردسـتانەوە بـۆ بارەگـای 

 . سەرکردایەتی سازمان لە کوردستانی  ێراق گەرانەوە

ــــــ ەی  ئەو پێشــــــمەرگانە لە رێ
گەڕانەوەدا و لە کاتێکـــــــــــــــدا 
ــــێن  ئـــاودیوی کوردســــتانی گەرم
ــــــــــەی  ــــــــــن، دەکەونە بۆس دەب
ژمارەیەک چەکدار کە خۆیـان بە 
هێ ی سەربازی حکومەتی  ێراق 
ــۆ لەو  دەناســێنن، بەو نــاوەوە خ
ــــیمە پێشــــمەرگەی ســــازمانی  ت

وەو خەبــــــــات ن یــــــــک دەکەنە
ــــــــنن  پێشــــــــمەرگەکان کە دەبی
جەـوبەرگی  ەسـکەری  ێراقیــان 

 .لەبەرە، چەکەکانیان دادەنێن
لە دوای دەســـت بەســــەرکردنیان 
بەجێی بنکەی  ەسكەری بە ـی 
لە باسن ، بەرەو شاری بانەیان 
دەبەن و تەحویــــــل بە هێــــــ ە 
داگیرکەرەکانی رێژیمی ئێرانیان 
ــــــــان  ــــــــدا بۆی دەدەنەوە و لەوێ

ــــــــــ ە  دەردەکەوێ کە ئەوانە هێ
بەکرێ یراوەکانی حی بی دە وەو 
ب وتنەوەی ئیسالمی بوون کە بە 
ناوی دیفا  لە خەڵکی  ێـراق و 
ـــی  ـــی حی ب ـــتان و دژایەت کوردس

 یـرۆشــۆفــی خـــەریکـــخ بە ی،

و گوێ لە مسـتی رێژیمـی ئێـران 
ــاوەی . بــوون ــانە لە م ئەو خائین

كاركردنیاندا زۆرتـرین دژایەتـی 
ـــانی دژبەری  هێـــ ە ئازادیخوازەک
ــان دەکــرد و لەو  ــی ئێرانی رێژیم

ـــدین چوارچێـــو ەدا توانیـــان چەن
تـــــاوانی لەوجـــــۆرە دەرحەق بە 
هێـ ە سیاســیەكانی كوردســتان و 
ئێران بخول ێنن کە بـۆ هەمیشـە 
وەک الپەڕەیەکـــــــــــــی رەش لە 
ــــان  ــــژووی پــــر لە خەیانەتی مێ
ـــــــــــــــــــراوە ـــــــــــــــــــار ک  .تۆم

لە دوای دوو ســـــاڵ شـــــکەنجە و 
ـــــــــــازاری ئەو پێشـــــــــــمەرگە  ئ
قارەمانــــــانە، رژیــــــ  لە دوای 
ئەوەی شكستی هێنا لەبەرامـبەر 
ورەی بەرز و پۆاڵیینیــــــــــــان و 
زینـــدانیان كردبـــووە ســـەن ر و 
ــــــ ی بەچۆكــــــداهێنانی  مەتەرێ
ــــانی رژیــــ ، بە فتــــوای  هێ ەك
ــــــــــاوینی  خــــــــــومەینی و لە ه

ـــــــــارەیەکی 8362 دا لەگەڵ ژم
ـــــــــــــــــەر و  زۆر لە رۆلە تێکۆش

 ران و ــــــــی ئێــــوازەکانــــئازادیخ

لەســـــێدارە دران و  كوردســـــتان،
ـــــــــــــانە بەو پەڕی  ئەو قارەمان
ــــەەی بەرزی  ــــەهامەتەوە بە پ ش
 . شــــــــــــەهادەت گەیشــــــــــــتن

ئەو شــــــەهیدە ســـــــەربەرزانەی 
ـــات بـــریتین لە ـــازمانی خەب : س

ـــــ ە،  ـــــدوڵك هەم شـــــەهید  ەب
شــــەهید خەلیــــل جە ــــفەری، 

ئەحــــمەدی،  شــــەهید غەفــــوور
قـادری و شـەهید شەهید تاهیر 

ــــــــــــــەلیمی ــــــــــــــەن س   .حەس
ـــــــــــــــــــــــــداكار و  ئەو رۆڵە فی
چاونەترسانەی سازمانی خەبـات 
ـــــــــــاوەی  و كوردســـــــــــتان لە م
ــــــبەر  ــــــدا لە بەران بەندكرانیان
ئــازار و شــکەنجەکانی جەلــالدان 
ـــرد و  ـــان ك زۆر مەردانە خۆراگری
ــوو شــاهۆ،  ــا دوا هەناســە وەك ت
ــا ســەربەرزانە  نەكەرۆز و ئاربەب

نی م اومەتیــان كــرد، کە داســتا
ـــــــۆراگری و قارەمـــــــانی ئەو  خ
ــازمانی خەبــات  ــێرەکوڕانەی س ش
 . بــووە وێــردی ســەر زار و زمــان

 ساڵەی ئەو پیالنە  ٠٠ی لە یاد

ــــاریە دژ بە رۆلە قارەمانەکــــانی  تاوانک
کوردستان، مەرگ و نەمان بۆ خۆفرۆشـان 
ــــوەو  ــــی دە  ــــتانی حی ب و گــــوێ لە مس
ب وتنەوەی ئیسالمی و درود و سـكوی بـ  

ـــانی پـــاکی ئەو شـــەه ـــۆ گی ـــان ب یدە پای
سەربەرزانەی سازمانی خەبات و تێکـڕای 
شــــەهیدانی رێــــ ەی رزگــــاری کــــورد و 

 . کوردستان
 بەهرامی عەلی                

ــەهابەکانی  ــەهیدەکان، ش ش
ــــــــــمانی خەبــــــــــات و  ئاس

 .بەرخۆدانن
ــــــەوەزەن ی   ــــــۆڵەچرای ش چ
رێـــــــــــــی تیکۆشــــــــــــــان و 

 .کۆڵنەدانن
بە  مامۆســتای وانەی بــاوەڕ

 .ماننهەرخۆ بوون و 
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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 
دیــکەش دەڵـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

              
.    

كونفرانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 
پاســداران الدا و رای ەیانــد كە 

ـــەكی  48ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاقی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەنجــــام دەدرێ

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاری ــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  8181
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیە   سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی ــــنووردار بك  س
ــــــــرێ ــــــــۆ  بك  . بانكیـــــــان بە

ـــــتورالیاش یە   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
ئەمریكــــــاش لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــایش 8383 ی ئەنجــومەنی ئاس
ــــــران،  ەرمانــــــدەی ف دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــ ی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی را  ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــ ی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .83884
ــــاوی ســــوپای پاســــدا ران لە ن

ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاری ەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــ ەوە پشــتیوانیەكانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاق  و گ
تیرۆریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

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

ــووە  ــاڵوێرانی زیــاتر ب ــایەی م م
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابەش  ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێكی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵكی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ

ــــا ــــت بك ت و لە حی بـــواڵ دروس
ـــاری  رێــ ەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریك

رژیــــــ  لە رێــــــ ەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حی بــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــ  و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ

ـــــــتی  ـــــــدامانی تیرۆریس بە ئەن
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حی ب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییەیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حی ب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــ ان بـۆ زیـاتر بەهێـ  بـوونی خۆی

ـــامەی  ـــان بە بەرن گرین ــی 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 هەن  لە ن
ـــــــی  نووســــــین ەی شــــــۆرای مە

 ۆن لە ــــــت ومەت لە واشینــم ا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

هەیئەتەكانی سـازمان .  باس كرد
لە هەردوو چاالكیەكەدا بروسكەی 
كۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــكەش بە 81
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەكان كرد

 

 پاشماوەی  راگەێندراوی کومیتەی ناوەندی 

سـەركردایەتی سـازمانی خەبــات و  
بەتــــــایبەت مامۆســـــــتای نەمـــــــر 
مامۆستا سەید جەاللـی حوسـەینی 
بـــۆ وەال نــــانی هەمــــوو كۆســــ  و 
تەگەرەكـــــانی بەردەم خەبــــــات و 
تێكۆشــــانی ســـــازمان، ئەركێكـــــی 
گەورە و قورسی كەوتە سەرشان و 
بەرێ یـان بە شــەو نخـونی و رەنــ  
و مانـــــــــــدووبوون و لێبـــــــــــڕان و 

انە و بەهاوكاری سیاسەتی حەكیم
پێشمەرگە فیداكار و قارەمانەكان 
توانیـــــان ســـــازمانی خەبـــــات لە 
هەمــــوو ئەو قۆنــــاغە ســـــەخت و 
حەســتەمانە دەربـــاز بـــكەن و ئەو 
تەشــــكیالتەی نەیــــارانی گرێــــوی 
نەمانیـــان لەســـەر دەكـــرد ببێـــتە 
هێ ێكــــی دژمــــن بەزێـــــن و دژ بە 
مــۆل ە و بـــنكە هێــ ی پاســـدار و 
بەكرێ یـــــراوی رژیـــــ  لە نـــــاوچە 
جیاجیاكــانی كوردســتان داســتانی 
كەم وێنە تۆمار بكەن و گیانبازی 
و چاونەترسـی و فیـداكاری هێــ ی 
پێشــمەرگەو ســەركردە پــا  و بــ  
هەڵە و پەڵەكـــــــانی ســــــــازمانی 
خەبـــات ببـــنە وێـــردی ســـەر زاری 

 .خەڵكی كوردستان
ســــازمانی خەبـــــاتی كوردســـــتانی 
ئێــــران، مەكتەبــــی پــــاكی و بــــ  
گەردی كـــــــــــوردایەتی بـــــــــــووە و 

وارانی ئەو رێبـــــازە وا بـــــار رێبـــــ
هێنـــدراون كە بەو پەڕی پـــاكی و 
ســـــــــــــــەداقەتەوە خ مەتـــــــــــــــی 
نەتەوەكەیـان بــكەن و پارێ گــاری 
لە نـامووس و كەرامەتــی خەڵكــی 
كوردســـــــتان لە پـــــــێش هەمـــــــوو 
شتێكەوە ببیـنن و لە راسـت بیـری 
جیا لە خۆشیان بەو پەڕی سین  
فراوانـــــــــی و پشـــــــــوو درێـــــــــژی 
 . هەڵســـــــــــــــووكەوت بـــــــــــــــكەن

 :مانجمان بۆ داهاتوومەبەست و ئا
ســـــاڵ  33لە كاتێكــــدا رێـــــ  لە 

مێـــــــژووی درەوشـــــــاوەو پـــــــا  و 
ســــــادقانەی ســــــازمانی خەبــــــات 
دەگــــــرین كە رژیمــــــی ئاخونــــــدی 
قورسترین رۆژەكانی تەمەنی خۆی 
بەرێ دەكــات، ئەو رژیــمە بەهــۆی 
سیاســــــــــەتی شــــــــــەرئەن ێ ی لە 
نـــــــــاوچەكە، دەســـــــــتێوەردان لە 
وەاڵتــان، پەرەپێــدانی بەرنــامەی 

مووشـــــــەكی لەالیەن  نــــــاوكەیی و
ئەمریكـــــا و هاوپەیمانەكـــــانیەوە 
كەوتـــــووەتە ژێـــــر بەربكوتـــــرین 
فشــاری سیاســی و ئــابووری و ئەو 
فشارانە بڕستی لەو رژیـمە بڕیـوە 
و رێــــــــ ەی پــــــــێش و گەرانەوەی 

ئەوە لە كاتێكــــــدایە . لێ یــــــراوە
دەسەاڵتی ئاخوندان لە نێوخۆیدا 
ب ڕكــــاوەو دابەش بـــــووە بەســـــەر 

جیاجیادا و چەندین باڵ و باندی 
هەر كــــــام لەو بانــــــدانە بەدوای 
 بەشــــــــــی خــــــــــۆیەوەتی و رۆژانە
گەورەتــرین گەنــدەڵی و فەســـادی 
دارایــــــی و سیاســــــی و ئیــــــداریی 

لەالیەكــی . لەیەكتـر لەقـاو دەدەن
دیــكە جەمــاوەری ئێــران كە جــوێ 
لە هەژاری و دەرد و مەینەتـــــی و 
نەهــامەتی هیچیــان پــ  ناگــات، 
رق و توورەییـــان رۆژ لە دوای رۆژ 
زیــــــاتر دەبـــــــ  و نـــــــارەزایەتیە 
جەماوەریەكان بەشێوەیە  بەرین 
و بەربـــكو بـــووتەوە كە چـــاوەرێی 
راپەرینێكـــی جەمــــاوەری لەالیەن 
خەڵكـی ئێـرانەوە دەكـرێ و هەتـا 
فشارەكان بۆ سەر رژیمی ئاخوندی 
زیــاتر بكـــرێ ئەو دەســـەاڵتە بـــ  
تواناتر و رق و توورەیی جەماوەر 
زیــــــاتر دەبـــــــ  و داڕمـــــــانی ئەو 

اڵتە لە نێـــو خـــۆدا لە هەر دەســە
ئەگەرێكــی دیــكە زیــاتر مەزەنــدە 

 .كراوە
ی كوردسـتانی ـــــــــــسازمانی خەبات

ئێـــــران، كە بـــــاوەڕی قـــــوڵی بە 
روخـــــــانی رژیمـــــــی ئاخونـــــــدی و 
دیمـــــــــوكراتی ەكردنی ئێــــــــــران و 
دامەزرانی دەسەاڵتێكی خەڵكـی و 
دیموكراتیك و دابـین بـوونی مـافە 
نەتەوەییەكانی خەڵكی كوردستان 
هەیە، لەم دۆخەدا پێـــــــــــــداگری 
زیــــاتر لەســــەر هەوڵەكــــان بـــــۆ 

 ئەو ئامانجانە  هاتنەدیی
 
 

وایە پێویسـتە بـۆ  دەكاتەوەو پێی 
كۆتــــایی زووتــــری ئەو دەســــەاڵتی 
ئاخوندی خەڵكی كوردسـتان زیـاتر 
لە هەر كـــاتێكی دیـــكە كەڵـــك لە 
دەرفەتەكان وەرگرن و لەو راسـتیە 
دڵنیــــــــــــابن كە لە دەســــــــــــەاڵتی 

هـــیچ كـــام لە مـــا  و  ئاخوندیـــدا
ئازادیەكانی كورد نـایەتەدیی، لەم 
دۆخەشــــدا لەســـــەر هەر تـــــاكێكی 
خەڵكــــــی كوردســــــتان پێویســـــــتە 
لێبڕاوانەتــــر لە رابــــردوو كــــورەی 
 خەبات دژ بە ئاخوندان نێـ  بـدەن

ســــازمانی خەبــــاتی كوردســــتانی  .
ئێــــــران، كە بــــــاوەڕی قــــــوڵی بە 
روخـــــــانی رژیمــــــــی ئاخونــــــــدی و 
 دیمـــــــــــوكراتی ەكردنی ئێـــــــــــران و
دامەزرانــی دەســەاڵتێكی خەڵكــی و 
دیموكراتیــك و دابــین بــوونی مــافە 
نەتەوەییەكـانی خەڵكـی كوردسـتان 
هەیە، لەم دۆخەدا پێداگری زیاتر 
لەســەر هەوڵەكــان بــۆ هـــاتنەدیی 
ئەو ئامانجــــانە دەكــــاتەوەو پێــــی 
وایە پێویسـتە بـۆ كۆتـایی زووتـری 
ئەو دەســەاڵتی ئاخونـــدی خەڵكـــی 

تێكی كوردســتان زیــاتر لە هەر كــا
دیــــــكە كەڵــــــك لە دەرفەتەكــــــان 
وەرگـرن و لەو راسـتیە دڵنیـابن كە 
لە دەسەاڵتی ئاخوندیـدا هـیچ كـام 
لە مــــــا  و ئازادیەكــــــانی كــــــورد 
نـایەتەدیی، لەم دۆخەشـدا لەســەر 
هەر تـــاكێكی خەڵكـــی كوردســــتان 
پێویســتە لێبڕاوانەتــر لە رابــردوو 
كورەی خەبات دژ بە ئاخوندان نێ  
 . بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەن

وردســــــتانی ســـــازمانی خەبـــــاتی ك
ئێـــــران، پێـــــداگری لەســـــەر رەدی 
وتووێژ و دانووسـتان لەگەڵ رژیمـی 
ئاخونـــدان دەكـــاتەوە و پێـــی وایە 
هەر جــۆرە دانیشــتنێك لەگەڵ ئەو 
دەســــەاڵتە زیــــان بە بـــــ وتنەوەی 
كوردســـــــــــتان و رابــــــــــــردووی ئەو 
الیەنــــانەش دەگەیەنــــ  كە لەگەڵ 
دەســـەاڵتێكدا دەچـــنە ســـەر مێـــ ی 

تە وتـووێژ كە مێـژووی ئەو دەســەاڵ
لە كوردســتان پـــڕە لە ســـەركوت و 
جینایەت و كوشت و بڕ و لەالیەكی 
دیــكە لە ئێســتادا كە تەمەنــی ئەو 
دەسـەاڵتە بەرەو كۆتــایی دەروات و 
لەالیەن كـــۆمەڵ ەی نێـــونەتەوەیی 
گەمــارۆ دراوە و ناوەنــد و ئورگــانە 
گرین ەكـــــان و بەتـــــایبەت وەلـــــی 
فەقیهـی ئەو دەســەاڵتە خــراونەتە 

مارۆكــان و هەر لیسـتی تیــرۆر و گە
جـــــــۆرە مـــــــوزاكرەیە  لەگەڵ ئەو 
دەســـەاڵتە بە  ەیـــر و ئیرادێكـــی 
 . زۆر دەبینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرێ
ی 5ســــازمانی خەبـــــات لە یـــــادی 

خەرمانــــــــــــادا پەیمــــــــــــان لەگەڵ 
خــانەوادەی ســەربەرزی شــەهیدان، 
زینـــــدانیانی سیاســـــی و خەڵكـــــی 
كوردستان نوێ دەكاتەوە كە هەتـا 
ســـــــەر و ســـــــەركەوتن خەبـــــــاتی 

ی و شۆرشــــــــــ ێڕانە و نەتەوەیــــــــــ
ئــازادیخوازانەی خـــۆی درێـــژە پـــ  

هەر شـــــەكاوە بـــــ  ئـــــااڵی .دەدات
 سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
ســـەركەوێ خەبـــاتی نەتەوەیــــی و 
ئـــــــازادیخوازی نەتەوەی كـــــــورد و 

  كومیتەی ناوەندی . گەالنی ئێران
 سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران
پینجی خەرمانای هەزارو سێسەد و 

 .رینەوەد و هەشتی کۆچی خۆ
 
 
 

 

 
 

 
 
 

هاوبەشی رێکخراوەکانی راگەێندراوی 
ئافرەتان والوانی خەبات ی کوردستان 

 نی خەرمانا٥بەبۆنەی 
 

ئافرەتــــان و الوانـــــی ســـــەربەرزو 
 !کــــــــــــــۆڵنەدەری کوردســـــــــــــــتان

  !هاوونیشــــتمانیانی بەڕێــــ 
یـــــادی پـــــڕ شـــــکۆی دامەزرانـــــی 
سـازمانێک کە بــۆ ســەردەمی خــۆی 
داهێنانێک بوو لە نێو ب وتنەوەی 
رزگــــــــــاریخوازی کــــــــــوردا و وەک 
 هێ ێکـــــی نەتەوەیـــــی و لەســــــەر
بــــــــاوەڕی زۆریــــــــنەی خەڵکــــــــی 
کوردســتان هــاتە مەیــدان و بــووە 
وەرچەرخـــــــانێکی مێژوویـــــــی، لە 

 .خەڵکی کوردستان پیرۆز ب 

ســاڵ بەســەر مێــژووی  ۹۳ۆ ئەمــڕ
پێکهێنــــــــــانی تەشــــــــــکیالتێک و 
جەرەیـــانێکی کـــاری ەر و خــــاوەن 
پێ ەی سیاسی مەیدانی کوردستان 
دا تێـــــدەپەڕێ کە وێســـــت ەکانی 
ژیـانی سیاسـی وخـۆراگری خەڵکـی 
کوردستان پڕە لە وانە وجوامێری 
 .ئەم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازمانە

مێـژووی پـڕ سـەروەری چــوار دەیە 
تێکۆشــــــــــان وگیـــــــــــان بـــــــــــازی 

، کە لێوانەێـــوە لە نەتەوەکەمــان 
 ڕەم  وشکۆی سەرکەوتن، بە خوێن 

وفرمێســـــکی   وقوربـــــانی وڕەنـــــ 
اوە و لەم خەباتیەکــــــان نەخشـــــــ

قونــاغەدا کەم شــوێنی کوردســتان 
هەیە خـــــــوێنی پێشـــــــمەرگەکانی 
ســازمانی تێــدا نەڕژابــ  و دژمنــی 
 .دڕنــــدە بەچۆکــــدا نەهێنرابێـــــت

لە بــاری سیاسیشــەوە کە ســازمان 
قورسـایی خـۆی هەیە ،بەهێ یکـی 
دیسـیپەین وئوســولی ناســراوە و بە 
ســـــــــنووربەندیەکانی جیـــــــــاوازی 
خستۆتە نێـوان خـۆی والیەن ەلـی 

لەگەڵ ئەوەی فشــــــــاری  .کەدیــــــــ
چەنـــــــــدقاتی لەســـــــــەر بـــــــــووە 
ولەهەمـــــــبەر ســـــــوور بـــــــوون لە 
هەڵوێسـتەکانی، بـاجێکی قورسـی 
داوە، بەاڵم خۆراگر وەک هەمیشە 
لەمەیدانــــدا ڕاوەســــتاوە و هـــــیچ 
فشارێک یان هۆکارێک نەیتوانیـوە 
لە رێـڕەوی پاراسـتنی سـەربەخۆی 

ئامـانجی . سیاسی وفکری الیبـدات
 ســــــــــــــــــــــــــازمانەکەمان کە ڕوون
وئاشــکرایە و بە درێــژای تەمەنــی 
سیاسی هەوڵی گەیشتن بە ئازادی 
و ڕزگـــــاربوون لە ژێردەســـــتەیی و 
چەســـپاندنی مـــافی ڕەوای گەلــــی 
کــــــــــوردی داوەو لەو پێنــــــــــاوەدا 

 ە ــــکەش بـــــــوربانی زۆری پێشـــق

نیشــتمان کــردوە، بێ ومــان بــۆتە 
ســـەن ەر وپشــــتێکی قــــایی  بــــۆ 
جەمـــــــــــــاوەری کوردســـــــــــــتان و 
کوردستانیان بە ب  جیاوازی لەم 
کـــــاروانی تێکۆشـــــان وڕزگـــــاریە 

ئەمساڵیش کە ساڵێکی  .دەڕوانن
زێرین چووە سـەر تەمەنـی پـڕلە 
ســـەروەری ســـازمان، قۆنــــاغێکی 
نوێ لە تێکۆشانی سیاسی وباقی 
بوارەکــــــان هـــــــاتۆتە پـــــــێش و 
هەریەک لە ڕێکخراوەکـــــــــــــــــانی 
ئافرەتــــان والوان کە هــــاووبەش 
وهاووشــــــــــــــــانی ســـــــــــــــــازمانە 
خۆشەویســـــتەکەمانن، ڕێ ەمـــــان 
بڕیــــوە ودەســــکەوتمان بەدەســــت 
هێنـــــــاوە، الپەڕەیکـــــــی نـــــــوێی 

دەینەوە وبەڵـێن تێکۆشان هەڵدە
دەدەین کە تاسەرکەوتن بەردەوام 
 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین

ســــاڵی دامەزرانـــــی 33لەیــــادی 
ســــازمانی خەبــــاتی کوردســــتانی 
ئێــران ســكو دەنێــرین بــۆ ڕۆحــی 
شـــــەهیدان وئەم یـــــادە مەزنەش 
 .لەکەس وکاریـان پیـرۆز دەکەیــن

ڕێکخراوکــانی ئافرەتــان والوانـــی 
 خەبات

 

كۆچی دوایی مامی شەهیدێكی 
 سازمان لە شاری بانە

 

ی هەتـاوی، 8332ی خەرمانانی 8رۆژی شەممە 
كـا  رەحمـانی مەالیـی ناسـراو بە رەحمـان جـۆاڵ 

و كــا  مــحەمەدی ،مــامی شــەهید  ەلــی مەالیــی 
ی ســـازمان ئەنــدامی دەســتەی راویژکــاریمەالیــی 
ـــات  ـــی كـــرد،خەب ـــانە كـــۆچی دوای  .لە شـــاری ب

كا  رەحمان مرۆڤێكی نیشتمانپەروەر و دڵسۆز و 
ــــی  خەمخـــۆرێكی رێبـــازی مامۆســـتا ســـەید جەالل
حوسێنی بوو كە هەتا دوا ساتەكانی ژیانی دڵـی 
هەر لەالی رێبازی شـەهیدان و سـازمانی خەبـات 
مایە و ئومێد و هیوایەكی زۆری بە سەركەوتن و 

انەكەی بــوو كە بەداخەوە تەمەن رزگــاری نیشــتم
ــــانی نەدا و بە  رێـــ ەی بە گەیشـــتن بە ئاواتەك
ـــــــــــــــاوایی لێكـــــــــــــــردین  .یەكجـــــــــــــــاری ماڵئ

ســازمانی خەبــاتی كوردســتانی ئێــران، بەبــۆنەی 
كــۆچی دوایــی كــا  رەحمــانی مەالیــی، پرســە و 
سەرەخۆشی بە كا  محەمەد و تێكڕای خانەوادە و 
ــــــــانە دەكــــــــات ــــــــار لە شــــــــاری ب  .كەس و ك

 انالیە راجعونانالەە و 

ساڵ خەبات و تیکۆشان لە پێناوی 33
 .ئازادی دا

 
 جەالل خۆش ەالم

 
ــاڵ ل  33 ــ ــ ــ ــ ــ  م  سـ ــ ــ ــ ــ ر،  وبـ
ــ   ــ ــ ــ  ركرد  س ــ ــ ی  و  ی ب ووتن

ــتان و  ــ ــاریخوازی كوردسـ ــ رزگـ
ــ  ــ ــ ــای  ڕێبـ ــ ــ ــر و زانــ ــ ــ ری ژیــ

ــان  ــ ــێ  )کوردمـ ــ ــتا شــ ــ مامۆسـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــینی جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( الل حسـ

ــازمانی  دام  ــ ــ ــ ــدنی ســ ــ ــ ــ زرانـ
باتی کوردسـتانی ئێرانـی  خـ 
ــ  ــاڵی  ی ئ ٠١  لــ ــ ــتی س گوســ
ــد دا راگ ٣٢١٢ ســـازمانی . یان
ی  النــ   بـو  رزوو  بات هـ  خـ 

ــ ێڕان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆڕشـ
ــتمانپ  ــ رو  نیشــ ــ ورد و رانی ک

ــو  ــ   بـــ ــ ــ  هـ ــ ی  و  وێنی بوژانـ
ــری ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فکـ ــ ــ ــ ــ ــ یی و  و  تــ

ــ  رم  س  ــ ــ ــ ی ڕێب ــ ریکردنی  شــ
ــ  ب  ری  ماو  جـــ   شــێکی زۆر ل

ــاز  ــ ــ   تـ ــ ــ  ڕاپــ ــ ڵكی  ڕیوی خــ
بات  ســازمانی خــ  .کوردسـتان

ــوونی ل  گــ  ل  ــ  ڵ هەب ر و  مپ
ــ  ــۆیی و غـــ ــی خـــ ــ   یر  ڕێ ری
ــۆیی بەاڵم زوو گ  ــ ــ  خــ ــ ی  شــ

ی خــۆی  و پێ ــ  جێ ــ  کــردو 
ــرد  او م ناو جـــ  لـــ  .  و  ردا کـ

ــ  ــ ــ ــازمانی خ ــ ــ ــاش  س ــ بات پـــ
ــ  ــ ــژ  زرانی  دامـ ــ ــ  درێــ ــ   ی بــ

کاروانی شۆڕش و تێکۆشـانی 
ــ  الی  م  ه  ــ ــ ــی و  نـ ــ ــ ی سیاســ

  تی و كولتووری داو اڵی  كۆم 
ــ  ــ ــ  و سـ ــ ــۆ  رو  دان ســ ــ ریی بــ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــتان  گـ ــ ــ ــ ــ ــ و  لی كوردسـ
ــ  ــ  رزگاریخوازە  و  جواڵنــ ــ ی  ك

ــڕ   . تۆمــاركردوو  ــژووی پ مێ
ــ  ل  ــ ــ ــ ــ ــازمانی    رو سـ ــ ــ ــ ــ ری ســ
داســتانی   لــ   بات، پڕیــ  خـ 

ــوێری و  ــ ــ ــ ــ ــ ــازایی و بــ ــ ــ ــ ــ ــ ئـ
ــی چاون  ــ ــ ــ ــان . ترسـ ــ ــ ــ بێ ومــ

  بـ   شـی م دیرۆک  ئ  تۆماری 
ــاڵ و گ  ــ ــ ــوێنی ئـ ــ ــ ــی  خـ ــ ــ شــ

ــ  ــ  هـ ــ  زاران شـ ی  هید و رۆڵـ
ــق ــ ــ ــ ــ ــ ــم ار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انـ

 

 

ــ   خشـــاو  ن  ــاو  و لـ ش  و پێنـ
ــ  و  دا، نـــ  ــاز  کانی ئـ   م ڕێبـ

دانـــی  فـــاداری و درێژ  و   لـــ 
ــ  ــ  ڕێ ـــای شـ وام  رد  هیدان بـ

لی  یچ کاتێـک گـ هـ . بـن د 
ــ  ــ ــ ــورد لــ ــ ــ ــ   کــ ــ ــ ــ اڵتی  ڕۆژه

کوردسـتان نـاتوان  داســتانی 
ــ ی  ــ ــوێری هێــ ــ ــازایی و بــ ــ ئـ

ــم  ــ ــدانیانی   رگ  پێشــ ــ ــ و زین
  بات لــ  سیاسـی سـازمانی خـ 
ــ  ــ ــا، چونکـــ ــ ــ   بیرکـــ ــ ــ وان  ئـ

ــ  ــادار  ســانی و  ک  ی  نموون ف
مان بـوون  کـ  ل  و دڵسۆزی گ 

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ور   و بـ ــ ــ ــ ــ ــ رز و  ی بــ
یان دژی زوڵـ  و  شۆڕشـ ێڕان 

ــت  ــ ــتان  و م  س ــ ــ .  و  س وان  ئـــ
ــ  ــ   بونـــ ــردی ســـ رزمان و  وێـــ
ــ  ــ  ل و ن  گــ ــانازیان   و  تــ ــ ش

ــو  ــ ــ  د   پێـ ــ ــ  . ن کــ ــ ر و  ڕێبــ
ــ  دام  ــ ــ ــ ــازمانی  زرێنــ ــ ــ ــ ری ســ
ــ  ــ  خــ ــتا ســـ ــ یید  بات، مامۆس
ــ   کێکــ  الل حســینی ی  جــ    ل

ــ  ــ ــاریترین ڕێب ــاو  دیــ ــ رانی ن
ــ  ــ ــ ــاریخوازی  و  ب وتن ــ ــ ی ڕزگ

بیـر و هـ ری مامۆسـتا . کورد
ــ  ــ ــێ  جــ ــ ــ شـ ــ و    الل کوردانــ
ــ ێڕان  ــا دوا  شۆڕشـ بوون و تــ

ی ژیــانی بـۆ ئــازادی  ناسـ  ه 
 . ل و نیشتمانی تێکۆشا گ 

رابـردوو   بات ل  سازمانی خ 
ــوونەی  ــ ــ ــتادا نمــ ــ ــ و لە ئێســ
ــدایی  ــات ێڕی و گیانفیــ خەبــ
ــا دۆخــی  ــووە و، بە جۆرەه ب
ــوەو لە  ــ ــ ــاوازدا تێپەڕیــ ــ ــ جیــ
ســـەركەوتن و لە قەیـــران و 
قوربانیـدان هاوشـانی حــ بە 

ــتانیەكا ــ ــ ــ  كوردســـ ــ ــ ــ نی دیكـ
، كە ئەمەش نەریتێكــی  بـوو 

واقعبینیــ  بــۆ هەر حی بێــك 
یاخود رێكخراو و سـازمانێک 
ــت و  ــ ــ ــ ــانجی هەبێـ ــ ــ كە ئامـــ
ــاو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات لە پێنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خەبــ

 . ئامانجەكانی بكات
دانی کاروانی  درێژ   ل   ئێم 
ــ  ــۆ گ  خــ ــ ــ  بات ب ــتن بـــ   یشــ

ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــازادی پێشــ ــ ــ ــ ــ ــ ن  و  ئــ
 . ین رگ  پێشم 

ــ  ــ ــک ن یکبوونــ ــ ــۆ لێــ ــ ی  و  بـ
ــ  د  ــاواز   ن ـ ــاو  جیــ ــانی نــ کــ

ــۆ  مــاڵی کــورد و ه  وڵــدان ب
ــک ــ ــ ــ ــار و خـ ــاتـب  ـ ــ ــ ــ ــ  ی ــ
 
 
  

کی ناو ماڵی کورد  ر  ناکۆکی و دووب   بین و ڕێ ل  شە د  رم  ندا س کا شۆڕش ێڕ   ن  نێوان هێ و الی   ش ل  هاوب 
 . گرین د 

وا  بینـ  ئـ  ک دڕکی چـاوی خـۆی د  و   سیش ئێم  رک  ب ، ه  نها دوژمنی کورد ن  س نین، ت  دڕکی چاوی ک   ئێم 
  یشـتن بـ  ، تـا گ  نێین  ن او د   و لوتک  ه ر  تی ب  رخودان و کوردای  ڕو ب  بۆ باو   ئێم . ستی موکێشی د   بین  د 

 . ین دا ناد  ئامان  ه 
ن او  هـ   و  بـۆ پێشـ . ین رگ  رزی پێشـم  ڕی بـ  ل و بـاو  لی ئـازادین، هیـوای گـ  مکـ  اڵتووی د  خۆری هـ   ساڵ 33
 !.خێر هاتی یادی پیرۆز ب  .وین ک  رد  نێین و س  د 
ری ڕێ   س . بات کانی سازمانی خ  دڵسۆز   ندام  و ئ  رگ  ێشم نێرم بۆ ئازادیخوازان و پ د   سكوی شۆڕش ێڕان  

 . م ک  ک پیرۆز د  موو الی  ه   ل   م یاد  ئ . نوێن  هیدان داد  رزی ش  رب  ی س  ماڵ  وازش بۆ بن  و ن 
  
 
گشتی سازمانی خەبات ، بە بۆنەی کۆچی  سکرتێری پەیامی سەرەخۆشی 

 .دوایی مامۆستا مەال موحممەدی ئیمامی
 

ــی  ــ ــۆچی دوای ــ ــۆنەی ك ــ بە ب
ــوحەممەد  ــ ــ ــتا مەال م ــ مامۆســ
ــی و  ــ ــ ــ ــامی سەرەخۆشــ ــ ــ ــ ئیمـ
ــۆم و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوغەمی خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
ــازمانی  ــ ــاوەڕان  لە سـ هاوبـــ

ــات ی ــ ــ ــ ــتانی  خەبـ ــ ــ ــ كوردسـ
ــدامانی  ــ ــ ــران، بە ئەنـــ ــ ــ ــ ئێ
ــتا  ــ ــ ــ ــ ــانەوادەی مامۆســ ــ ــ ــ ــ خــ
ــتان و  ــ ــمەد، دۆسـ مەالمحەمـــ
ــاری  ــی شـ ن یكـــانی و خەڵكـ

ــن  مامۆســتا  .ســەق  ڕادەگەێ
ــك لە  ــ ــمەد یەكێ مەال محەمــ
ــۆزو  ــا  و دڵســ ــ ــتا پ ــ مامۆس
ــتان و  ــ ــتمان خۆشەویســ ــ نیشـ
ــێ ەی  ــ ــێ ەو پـــ ــ ــ ــاوەن ج ــ ــ خ
كــۆمەاڵیەتی و ئــایینی بــوو 

 .لە كوردستانی ئێراندا
 

ــمەد  ــ ــ ــتا مەال محەمــ ــ ــ مامۆسـ
ــتا  ــ ــی مامۆس ــت و ن یكــ دۆســ
ــەینی  ــ ــ ــێ  جەالل حوســـ ــ ــ ــ ش
ــازمانی  ــ ــ ــ ــنەری سـ ــ ــ دامەزرێـــ
ــێ   ــ ــتا شـ ــات و مامۆســـ خەبـــ
ــ ەددین حوســەینی بـــوو  . ی

مامۆســتا دڵســۆز  كــۆچی ئەو
ــانێكی  ــتمان پەروەرە،زیـ نیشـ
گەورە بوو بۆ گەلەكەمان و 
تێكرای تێكۆشـەرانی مـا  و 

ــدار ــ ــ ــازادی و ئەوینــ ــ ــ انی ئــ
ــازمانی  ــ ــاكی ســ ــ ــازی پــ ــ ڕێبـ
ــتانی  ــ ــ ــ ــات ی كوردسـ ــ ــ ــ خەبـ

 .ئێران

لە گەڵ سەرەخۆشی دوبارەم 
ــتا  ــ ــاری مامۆس لە کەس و کــ
ــامی،  ــ ــمەد ئیمـــ ــ مەال محەمـــ
ــتمان  ــ ــ ــ ــای گەرەو نیشـ ــ ــ زانـــ

 .پەروەر

ــەینی ــ ــ ــ ــ ــ ــێ  حوسـ ــ ــ ــ ــ ــ  بابەش
ــانی 2 ــ ــ ــ ــ  8332ی خەرمان

ــۆری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆچی خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   كـ
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.دیداری شاندێکی سازمانی خەبات ی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان  
 

ی 4رۆژی دووشەممە رێکەوتی 
ی کـــۆچی 8332خەرمانـــانی 

خــــــــــــــــۆری، شـــــــــــــــــاندێکی 
ســـــــــەرکردایەتی ســـــــــازمانی 
خەبـــــــات بە سەرپەرەســـــــتی 
بەرێـــ  کـــاک کامیـــل نــــورانی 
فەرد ئەنــــــــدامی دەفـــــــــتەری 
سیاسی و هاورێیەتی بەرێـ ان 
کـــاک بەختیــــاری  ەزیــــ ی و 
کاک شۆرش حاجی ئەندامانی 
کـــومیتەی ناوەنـــدی ســـازمانی 

ن، خەبـــــــــــات ی کوردســـــــــــتا
سەردانی مەکتەبی پێوەنـدییە 
نیشـــــــــتمانیەکانی یەکێتـــــــــی 
نیشتمانی کوردسـتانیان کـرد و 
لەالیەن بەرێــــــ ان مامۆســــــتا 
ئیکــــــــــــــــرام بەرپرســـــــــــــــــی 
پێوەنــــــدییەکان و مامۆســـــــتا 
مەحمـــــوود و کــــــاک رەوەنــــــد 
ئەنــــــــــــدامانی مەکــــــــــــتە ، 

لەو  .پێشوازیی گەرمیان لێکرا
دیــدارە دۆســـتانەیە دا وێـــرای 
ئـــــاڵوگۆری بیـــــرورا لەســـــەر 

  ەوەریــــــــــــــــــــن تـــدیــەنــچ

جێــی بــایەخی دووالیەن و دۆخــی هەنــووکەیی جیهــان و نــاوچەکە و کوردســتان بە 
گشتی باسی لەسەر کرا و لە ژێر رۆشنایی دۆخی ئێسـتا، زەرورەتـی پێکەوەبـوون و 

 . ودەن ی و نی یکـــــــــایەتی الیەنە سیاســـــــــیەکان وەبیـــــــــر هێنـــــــــدرایەوەهـــــــــا
لەکۆتـایی دیــدارەکە دا الیەنەکـان پێــداگرییان لەسـەر دۆســتایەتی و هاوکــاریی و 
پێوەنـدیی لەمێــژینەی نێـوان ســازمانی خەبـات ی کوردســتان و یەکێتـی نیشــتمانی 

 ، کوردستان کردەوە و شاندی سازمانی خەبات بەرێ ەوە بەڕێکران
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی راب ەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێ یركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
کـــــــــــــــا، ترۆریســــــــــــــتی ئامری

وادەردەکەوێـت کە کــۆن رە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
نی امیەکانی رژیمیش هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێ ەکــانی خۆیــان لە هەنــدێک 
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێ ەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .رسیەوەمەت
 

 پێویستی یەک رتن وهاوهەڵوێستی الیەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێن 

ی 2ئێـــوارەی رۆژی هەینـــی 
ـــــــــــــــــانی   8332خەرمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبەر بە  بەران
لە  31/2/8183

بارەگای ناوەنـدی سـازمانی 
ــــــــــمی  خەبــــــــــات، رێورەس

ــــــرتن لە  ــــــاڵ  33رێ گ س
خەبـــــــــات و تێكۆشـــــــــانی 
ســــــــازمانی خەبــــــــات، بە 
ـــــدامانی  ئامـــــادەبوونی ئەن
ســەركردایەتی و دۆســتان و 
ــــــــی ســــــــازمانی  الیەن ران
ی خەبات لە بنكەی ناوەنـد

لە شــــــارۆچكەی تــــــۆپ اوا 
 .بەرێوە چوو

ســـەرەتای بەرنامەكــــان بە 
ـــدەن ی بـــۆ  ـــك بێ دەقی ەیێ
رێ گــرتن لە رۆحــی پــاكی 
شەهیدان دەستی پێكـرد، و 

ەی ـرۆڵــ)دواتــریش ســرودی 
 ( و سەربازی واڵت كوردین

ــــــــل الیەن كـــــــۆری  ەـــــــــ
هــــــــــونەری منــــــــــدااڵنی 
ـــــــــــات  ســـــــــــازمانی خەب

پاشـــان . پێشـــكەش كـــرا
داوا لە بەرێـــــ  خـــــاتوو 
ــنە  حســێنی ئەنــدامی  زێ
كـــــــــومیتەی ناوەنـــــــــدی 
ــــــــات ی  ــــــــازمانی خەب س
كوردستانی ئێران كـرا كە 
پەیـــــامی ســـــەركردایەتی 
بەو بـــۆنەوە پــــێش كەش 

لەدوای ووتەكــانی . بكـات
ە  بەرێــــ  خــــاتوو زێــــن

 ی، پەیــــامیـــــــــــــــــحسێن
هاوبەشــی رێكخراوەكــانی 
ـــــــــــان و الوان لە  ئافرەت

   كا  ــــــــــەرێــالیەن ب
 

ە بنکەی ــــــئێران ل دامەزراندنی سازمانی خەباتی کوردستانیساڵیادی  هەمین33ەرێوەچوونی رێورەسمی ـــــب
 .سەرکردایەتی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران، لە شارۆچکەی تۆب اوا سەر بە ناحیەی رزگاری

 
لەنـاو ئـاخنی رێورەسـمەكە دا چەنـدین سـرود و گـۆرانی بە پێـ  لە  .اوی الوانەوە پێشـكەش كـرا ئەندامی رێكخر یــــــرامـــــجە فەر بەه 

. الیەن هونەرمەندان كا  نیهاد هەركی و كا  مێهریار كۆماسـی و خـاتوو مـریەم ئیسـفەند پێشـكەش بە ئامـادەبووانی رێورەسـمەكە كـرا
ــۆنەی  ــ5خوێنــدنەوەی شــیعرێك بــۆ ب ــرگەی ی خەرمانــان بە پێنووســی كــا  رێب وار حســێنی و بەدەن ــی كــا  ساســان غــوالم وەیســی دواب

 .و شایی درێژە بە خۆشیەكانی ئەو یادە درا  رێورەسمەكە بوو و لە پاشان دا تا درەن انێكی شەو بە هەڵپەرك 
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.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         
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ـــی ـــ یكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میەەـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێ ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن ـــــــــــــــــــــكەش كـــــــــــــــــــــردم   ش

ـــەمای  ـــ  و رەقــی و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــاش پەی
 . نەتەوەكانی ئێران

ەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی ب
 نۆروێژ

ەشداری كومیتەی نۆروێژی سازمان لە ب
 .یادی دامەزرانی حد 

ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی 81رۆژی ش
ــژی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی 8332گەالوێـ

ــی  ــ ــ ــ ــاوی، هەیئەتێك ــ ــ ــ هەت
كومیتەی نۆروێژی سـازمانی 
خەبـاتی كوردسـتانی ئێـران 

ی 85اری رێورەســمی بەشــد
ــادی  ــژ، یــ ــین 24گەالوێـ مــ

ــی  ــ ــ ــ ــ ــاڵرۆژی دامەزران ــ ــ ــ ــ س
ــوكراتی  ــ ــ ــ ــ ــی دیمــ ــ ــ ــ ــ حی بـ
ــەۆ  ــ ــ ــتانیان لە ئوسـ ــ كوردســـ
ــرد 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  .ك

ــومیتەی  ــ ــ ــ ــ ــی كــ ــ ــ ــ ــ هەیئەتــ
ــازمان بە  ــ ــ ــ ــ ــۆروێژی س ــ ــ ــ ــ ن

ــكـسوروــچەپكەگوڵ و ب  ە، ـ

ــایی ــان بە  پیرۆزبــ كومیتەیــ
ــ  و  ــ ــوەبەرانی رێورەس ــ بەرێ
ــد  لەو  ــ ــ ــانی حــ ــ ــ بەرپرســ

هەیئەتـــی  .وەاڵتە گەیانـــد
ــۆروێژ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومیتەی نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
ــ ان ــ ــاتبوون لە بەرێ ــ : پێكه

ــی، كەژاڵ  ــومەری كەریمـــ ــ  
ــارەزوو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكەیی، ئ ــ ــ ــ ــ ــ كــ
بەهرامــی، پەژار حوســەینی 
و ژمــارەیە  لە ئەنــدامانی 
ــان و  ــانی ئافرەت رێكخراوەك
الوانی خەباتی كوردسـتانی 

 .ئێران

 !ی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێ ەیاندنیان ئەرکی بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیەوا رۆژالوانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی د
 

ئەندامانی تەشکیالتی ناوخۆی تەبەیغاتی چاالکی 
بە بۆنەی  سازمانی خەباتی کوردستان لە شاری بۆکان

 ی خەرمانانەوە5
 

رۆژی شــــــــــــــــــــــــەممە 
ی  86یرێکەوتــــــــــــــــــ

، لە 8332گەالوێــــژی 
ـــــــــتی  ـــــــــەر بان هێش س
کـــــــومیتەی سوئیســـــــی 
ـــــــوکراتی  حی بــــــی دیم
ــی  کوردســتان، هەیئەتێک
کـــــــومیتەی سوئیســـــــی 
ــــــــاتی  ســـــــازمانی خەب
کوردســــتانی ئێــــران بە 
ـــــتی بەرێـــــ   سەرپەرەس
کاک ئازاد حوسـێن زادە، 
ــــــومیتە و  بەرپرســــــی ک
ــــــازەرپوور،  ــــــوان ئ کەی
ئەنـــــــدامی کـــــــومیتەی 

ــــانــــسوئیســی سازم ی ـــــ
ـــــــەباتـــخ ــ ــ ــ  ی ـــــــــــــــــــ

بەشـداری کـومیتەی سوئیسـی سـازمانی خەبــات 
لە ریۆرەســـــــــمی دامەزرانـــــــــدنی حی بــــــــــی 

 .تانـــــــــــــــــــــــــوردســــــی کـــــراتــــوکـــــدیم
ــــــــــتانـوردســـــــــــک  ی ـــــ

بەشــــداریان لە  ئێـــران،
ــــــین  24رێورەســــــمی  م

ــــدنی  ســـاڵیادی دامەزران
ــــــــوكراتی  ح بـــــــی دیم
ـــــــرد . كوردســـــــتان دا ک

شـــــــایانی باســـــــە لەو 
ـــــامی  ریۆرەســــمە دا پەی
ـــــومیتەی  ـــــایی ک پیرۆزب
سوئیســـــــی ســــــــازمانی 
خەبــات لە اڵیەن بەرێــ  
ـــــــێن زادە  ـــــــازاد حوس ئ
پێشــــــــــــــــــــــــکەش بە 
ــــــــــــــــــــــوەبەرانی  بەرێ

 .مەکە کرارێورەس

رزو  ب  8362بات لەساڵی  شەهیدی ئێعدام كراوی سازمانی خ  ٥ادی ی
 ەووسی ی  سیامەە                                          ! ری  ب  ب 
ــ   ــدێك ل ــ   هین  شــ ن، رم  كان س  مرۆڤ
ـــ  ـــ  ن، كـــ  نمون ون،  ن، پێشـــر  م وێن

ــ  ــوان، پشـتیوان و جێ  ی  تروسـكی هی
ـــتنن، بــ  پشــت پــ  ب  ـــ  ڵی ئ  س   وان

ردی  دا مـ  ن انـ  ت   زانن و لـ  د   چاك 
ــــ  م  ــــات ل ــــیچ ك ــــ   یـــدانن و ه ڵ  گ
ــ  خ  ــین، بــ  ت و بێو  یان ــدا ن ڵی  فایی
ــان  چاكـ   لێوانەێـو لـ   وانـ  ئ  ن و یادی
ــ  د   میشـ  ه  ــانی بێو   و ك  مێن ــاو  س ف

ـــ  ل  گـــ   و خـــائین بـــ  ردو ســـپن  نام
ـــــ  ئ  ـــــك ز  گ ـــــ  ر رۆژێ ـــــ  حم   تیان ب

ـــ  ـــۆ ئ ـــدا ب ـــ  و  خۆیان   ی چاكـــ  ی رێ 
ــ  ــانی ئ ــرن ژی ــ  و قار  ب  ــ  بك   مانان   ن

ــە و د  رم  س  ــ  رســی ئ  ش   ناســی و  م
  فێربن و خۆیـان لـ   شۆرش یریان لێو 

ت و  یانــ  دڵــی و خ   ردی قــین لــ  د 
ـــــــــــ  زالــــــــــ  ر   .ن ت رزگــــــــــار بك
رزی  رب  ســـ   ی كـــ  ران  و تیكۆشـــ  ئـــ 
ـــ  ـــازی  گ ـــازادیی و رێب ـــازی ئ ل و رێب
ــازمانی خـ  بـ  ــتانی  رزی س باتی كوردس

ـــــ  م ك  كــــ  رد  ئیــــرانن د  داوای   وتن
ـــین لــ  ـــ   دژمنــی ق ـــ  دڵ وب   موو  و ه

ســـــتی  دیەـــــی د   و  ندیانـــــ  تم  تایب 
ـــن  دف  پاســداری ب  ســاڵی دزێــوی دژم

ــ  دیل  بــ  ر بــاس ل  گــ  ئ  .ئــازادیی  ب
ــــــــم  ــــــــی پێش بكــــــــرێ،   رگ  گیران

ـــــردرێ،  یر د  رووداوێكی ســــ  بــــ  ژمێ
 متر دیـل  ــــــــك   ـــرگ  ــــپێشم  چونك 

ــرێ، م  د  ــ  ك ــ  و یــان  گ ر برینــدار ب
ــــــ  هـــــۆی پـــــیالن و خ   بـــــ  تی  یان

ـــــــ  بك   و  خۆفرۆشــــــان  و   و  داو   وێت
ــت   و  بێ ومـان ئـ . دیل ب یـرێ بـ    راس

ــ  مێژووی خـ  و لـ  ی  باتی ئازادیخوازان
ــتان كـ  خـ    رگ  متر پێشــم  ڵكی كوردس
ــراون، م   بـ  ــل گی ــ  گـ  دی ــ  و  ر ئ   ی ك

ــ  ن خ  الیـ  برینـدار و یـا ل  تكار و  یان
ــ  ك   و  خۆفرۆشـان  ــن  وتبن  .داوای دژم
ـــ  پێــن  قار  ر و  مــان، پێــن  تێكۆش

ـــ  ی ن  رۆڵــ  ـــ  ب ـــازمانی خ بات،  زی س
ــا    )هیدان،  شـ  ــ  ك ــدوڵك ه ،  م   ب

ــا  خــ  ــراو بــ   فــ  لیل ج  ك   ری ناس
شـاش، كـا  تـاهیر قـادری  لیل ر  خ 

ــا    ناسـراو بـ  ــاهیر یاكوبـاوایی، ك ت
ـــــ  ـــــ  ففور ئ  غ ـــــ  حم ـــــراو ب   دی ناس
ـــیو  غــ  ـــ  یی و كــا  ح  ل  ففور ش ن  س
 ی٥وتی  رێك  ل   ك ( ق ی لیمی س  س 
 
 

ــــــــاڵی  پووشـــــــپ  ــــــــ  ٣٠٦٥ڕی س   ل
ـــ  ر  بــ   و  كوردســتانی ئێرانــ  ی  و بنك

ـــــ  بات  تی ســـــازمانی خـــــ  ركردای  س
ــــــنووری كوردســــــتانی  ێــــــراق  ل  س
ــــانی  الیـــ  ، ل  و  ڕانـــ  گ  د  ن خۆفرۆش

ــــ  ــــراق ك ــــ  ب    ێ ــــێكیان س ــــ  ش   ر ب
شـــێكیان  ی ئیســـالمی و ب   و ب ووتنـــ 

ــ  ــ  س ــی د   ر ب ــو  حی ب ــوون، بــ     و  ب
شـی  رت  هێـ ی ئ   خۆیان بـ   ی ك  فێن 

ــــــراق د   ن،ــــــــــــــــــــــــــــاسێنـــن  ێ
ــــوانن لــــ  د  ر و  و پێــــن  تێكۆشــــ  ت

تی  ری كوردایــــ  ن   مــــانەی ســــ  قار 
ـــ  ـــ  و بــ   و  ن یــك بن ـــۆ  و  ناوی ئ ی ب

شـاردێی  ل  شـی  ێـراق رت  گای ئ  پای 
ــــن  ل  ــــنووریان د  ســــ  باس ن  بــــ  ر س

ــــ  چ  ــــ  د  ك ــــتێنن كانیان ل ــــ . س و  ئ
ــ   خائینانـ  ــا   ب ــ ێر و دیف ناوی شۆڕش

ــــــــ  ل  كیان  ڵكی  ێــــــــراق چــــــــ  خ
ــ  هـ  ــوێ  ر  بن  الم ل  ڵ رتبوو، ب ــدا گ ت
ــ  ب  ــ  ف ــی خوم ینی بــوون و  رمانی رژیم
ــردن  داوای لـ  د   و رژیمـ  ی ئـ  و  ئـ  ك

ــــــــــــــــــرد جێیان د  جێبـــــــــــــــــ   .ك
ـــ  ـــ  ڵ  ، ب  ب ـــ   و  داخ ـــن  ه ڤاڵی  پێ

  چۆكیـان بـ   كـ   شـاو  ر و لێو  تێكۆشـ 
دا و هیچكـات مانـای  هێ ی دژمن داد 

پیالنـی دژمنـی   زانی ب  د  شكستیان ن 
ـــ  ـــین ل ـــ  ق ـــ  دڵ و ئ ـــ  و ب   ناو كوردان

  سـت رژیمـی ئاخونـدی و بـ  د   وتنـ  ك 
ـــترین و بێر  ـــ  قورس ـــێو  حمان   ترین ش

ـــــك  ـــــ  .دران  نج  ش   مانانـــــ  و قار  ئ
ــ  ل  ــدان و چاڵ ــ  ر   زین كانی رژیمــی  ش

تی و  ی ئازایــــــ  ئاخونــــــدی نمونــــــ 
ــــوون قار  ــــ  هاوب . مـــانی ب ــــدی ئ و  ن
ـــــ  ـــــ   هیدان  ش ـــــان  ل دوای ئازادبوونی
بات یـان كـرد،  ردانی سـازمانی خـ  س 
ــ  بـ  مـانی و ن  واڵی قار  هـ  هید  زی ش

هید كـا   و شـ   م   بدوڵك ه  كا    
ـــــ  ففورئ  كــــا  غ لیل  خــــ  دی و  حم
ـــ  ـــاهیر یاكوبـــاوایی و ش ـــا  ت  هید ك
لیمی یــان  ن ســ  ســ  هید كــا  ح  شــ 
ــــن   تـــوانن لـــ  د . و  گێرایـــ  د  و پێ

ــــ  ری  ن   مــــانەی ســــ  ر و قار  تێكۆش
ـــ  كوردایــ  ـــك بن ـــ   و  تی ن ی ناوی  و ب

شـی  ێـراق  رت  گای ئ  ی بۆ پایـ  و  ئ 
ـــنووریان  ســ  شــاردێی باســن  ل  ل  ر س
 . ستێنن كانیان ل  د  ك  ن چ   ب د 

  اوی شۆڕش ێر وــــن ب   و خائینان  ئ 
ـــا  ل  كیان  ڵكی  ێـــراق چـــ  خـــ  دیف

ــ  ڵ رتبوو، هـ  ــوێ  ر  بن  الم ل  ب ــدا گ ت
ــ  ب  ــ  ف ــی خوم ینی بــوون و  رمانی رژیم
ــردن  داوای لـ  د   و رژیمـ  ی ئـ  و  ئـ  ك

ــــــــــــــــــرد جێیان د  جێبـــــــــــــــــ   .ك
ـــ  ـــ  ڵ  ، ب  ب ـــ   و  داخ ـــن  ه ڤاڵی  پێ

  چۆكیـان بـ   كـ   شـاو  ر و لێو  تێكۆشـ 
دا و هیچكـات مانـای  هێ ی دژمن داد 

پیالنـی دژمنـی   زانی ب  د  شكستیان ن 
ـــ ـــ ق ـــ  ین ل ـــ  دڵ و ئ ـــ  و ب   ناو كوردان
  سـت رژیمـی ئاخونـدی و بـ  د   وتنـ  ك 

ـــترین و بێر  ـــ  قورس ـــێو  حمان   ترین ش
ـــــك  ـــــ . دران  نج  ش   مانانـــــ  و قار  ئ

ــ  ل  ــدان و چاڵ ــ  ر   زین كانی رژیمــی  ش
تی و  ی ئازایــــــ  ئاخونــــــدی نمونــــــ 

ــــوون قار  ــــ  هاوب . مـــانی ب ــــدی ئ و  ن
ـــــ  ـــــ   هیدان  ش ـــــ ل ان دوای ئازادبوونی
بات یـان كـرد،  ردانی سـازمانی خـ  س 
ــ  بـ  مـانی و ن  واڵی قار  هـ  هید  زی ش

هید كـا   و شـ   م   بدوڵك ه  كا    
ـــــ  ففورئ  لیل كــــا  غ  خــــ  دی و  حم
ـــ  ـــاهیر یاكوبـــاوایی و  ش ـــا  ت هید ك
لیمی یــان  ن ســ  ســ  هید كــا  ح  شــ 
 كان  الد  ج   كاتێك ك  .و  گێرای  د 
 
 

ــ  یان د  نج  شـك  ــ  ب  ل   و خۆراگرانـ   دان، ئازایان ــ  رانب ــانی تینـوو ب خــوێنی   ر دژمن
ــ  ل  گ  ــ  ك ــیش و ئازار   مان ب ــاوار ئ ــ  بــ  ه ــرد ود  حمول د  كانیــان ت .  و  وێســتان  ك
اڵۆنی سـ  ناو بۆدادگـایی كردنیـان دێتـ  ر ی رژیـ  بـ  قازی شـ   كاتێك ك   و  گێرن  د 

ــ  ــ  هید    دادگـا، ش ــ  و هاورێیـانی ل   م   بـدوڵك ه ــ . ڵناسـتن ری ه  ب ــ  و  ئ و  یش ب
،  مانانـ  و قار  ی ئـ  و  بـ  شـك یادكردنـ . بـ  ت د  حـ  یان نار  ترسـی  خۆراگری و ن 

ـــــا و برینــــ  كــــان زیــــاد د  رد و ئازار  د  ـــــ  كان د  ك ـــــ  الم ئ  ، بــــ  و  كوڵینێت ر  گ
ـــت ی د  و  یادكردنــ  ـــ س ـــ  ی خائینــان و ب ـــدی برین كانمان  كرێ یراوانی رژیمــی ئاخون

بات  ری سـازمانی خـ  رو  سـ  رێبازی پڕ ل   ك   و  شمان بیردێنێت  و  ، ئ  و  كوڵینێت  د 
ــ  ــتانی ئێــران ب ن   بــ   ران  و تێكۆشــ  دیە یرانی ئــ  ی ب مانــانێكی  قار   و ــ  كوردس

ــ  لـ  شۆڕشـ ێر و ــ  ه .  او پێناودا فیـداكر خۆبووردووی ل ــ  د   ربۆی ــ و یـادی ئ و  بـ  رێ
ــ  قار  ــ  میشــ  ه   مانان ــرین و ب ــ  ڵێن ب  یی راب  ــرای هــۆگرانی  ك ــان و تێك س و كاری

ــــ  ب  ل   ، لێبڕاوانـــ  و  باتكارانی جوالنـــ  تی و ئـــازادیخوازان و خـــ  كوردایـــ  ر  رانب
ـــ  رژیمــی مەهــۆری ئاخونــدی دووپــات بك  ـــاب خــوێنی شــ   كــ   و  ین   و هیدان وون ن

ــــــــــ  خ  ــــــــــان بــــــــــ  یان ــــــــــتمان لــــــــــ   تی خائین ــــــــــورد و نیش  .بیرناكرێ ك
دی،  حمـ  ففور ئ  هید غـ  ری، شـ   فـ  لیل ج  هید خـ  ، شـ  م   بدوڵك هـ  هید    ش 
ــ  ــاوایی و شــ  ش ــ  هید ح  هید تــاهیر یاكوب ــ  لیمی ل  ن ســ  س ڵكوژی زینــدانیانی  كۆم

ــی لــ  ــاڵی   سیاس ــدانی  وێــرای هــ  8362هــاوینی س ی ئــازادیخواز  دیكــ زاران زین
ــــــــــــ  لـــــــــــ  ــــــــــــدانی گ   ئێران ل ــــــــــــران رد  ره  زین ــــــــــــدام ك  .شـــــــــــت ئیع

ــازادی  هیدانی رێ ـ  و تێكـرای شـ   هیدان  و شـ  روحی پـاكی ئـ  زاران سـالو لـ  هـ  ی ئ
 .كورد و كوردستان

لە ئوسەۆ کۆبوونەوەیەکی بەرینی نارەزایەتی 
ــــــدژ ب ە سەردانی جەوادی زەری  بۆ وەالتی ـــ

 .نۆروێژ بەرێوەچوو

ـــــــــن  شـــــــــەممە  ی 38رۆژی پێ
ی هەتـــاوی، 8332گەالوێـــژی 

یری محەمەد جەوادی زەری  وەز
ـــــــــدی  دەرەوەی رژیمــــــــی ئاخون
. سەردانی وەاڵتی نـۆروێژی كـرد

ـــــۆ  ـــــاوبراو ب ئەو ســـــەردانەی ن
ــۆروێژ نــارەزایەتیەكی  وەاڵتــی ن
ـــــێكەوتەوە و بـــــۆ  بەرچـــــاوی ل
گەیاندنی ئەو نارەزایەتیانە بە 
ـــــــوێی حكـــــــومەتی نـــــــۆروێژ  گ
ژمارەیەكی بەرچاو لە چاالكانی 
سیاســــی و ئەنــــدامانی هێــــ  و 
ـــــــــی و  الیەنە سیاســـــــــیە ئێران

وردستانیەكان لە چەند شوێنی ك
 وە  بەردەم پارڵمان و دەفتەری 

 ی دەرەوە بۆ پێشوازی لەوەزارەت
میـوانە بیانیەكــان، كۆبــوونەوەو 

ــــی دروشــــمی جۆراوجــــۆر  بە دان
ــــری دەرەوەی  پێشــــوازی لە وەزی
رژیمی ئاخوندیان مەحكوم كرد و 

تە داوایان لە دەوڵەتی ئەو وەاڵ
كـرد كۆتــایی بە ئیمتیــازدان بە 
ـــران بێنـــ  و وە   حكـــومەتی ئێ
دەســــــــــەاڵتێكی تیرۆریســــــــــتی 
 .هەڵســـــوكەوتی لەگەڵ بكـــــات

هەر بۆ ئەو مەبەستە ژمارەیە  
لە بەرپرس و كادر و ئەندامانی 
ـــاتی كوردســـتانی  ســازمانی خەب
ــــــــــــران بەشــــــــــــداریان لەو  ئێ
 .گردبوونەوانە جەماوەریەدا كرد

ــارێ ەرانی  ــ ــ ــ ــ ــوونەوەی پـ ــ ــ ــ ــ کۆبـ
ــبەر  ــ ــاژەاڵن لەبەرانـــ ــ ــ ــافی ئ ــ ــ م

 .شارەداری تاران
 

ـــیرکەتێکی  ـــك کە ش بەپێــی هەواڵێ
بەدواداچــــوونی نەوت هەڵ رەکــــان 
ـــــۆ  ـــــتی رادی خســــتویەتیە بەر دەس
ــی  ــەکەوتی نەوت ــژەی پاش فەردا، رێ
ــــــاری ئێــــــران لە نەوت  ــــــ  كری ب
ــــانی لەنــــ ەر گرتــــوو لە  هەڵ ڕەک
ــداوی فــارس یــا دەوروبەری،لە  کەن

تە مـان ی ژانـویەی پێشوو،،گەیشــتۆ
ـــی  56 ـــکە نەوت،بە پێ ـــۆن بۆش مەی

ـــاری شـــیرکەتی بەدواداچـــوونی  ئام
ــــژەی  ــــان، کپەێر،رێ نەوت هەڵ رەک
ـــ  كڕیـــاری  ـــی ب ـــەکەوتی نەوت پاش
ــــــان بە  ئێـــــران لە نەوت هەڵ رەک
ــی یەكەم رۆژەکــانی مــان ی مەی  پێ

ـــ  مانـــ  پـــێش) کە ئامریکـــا ( س
ـــارانی  لێخۆشــبوونی نەوتــی بــۆ كری
ـــــبەر  ـــــتاند،دوو بەران ـــــران وەس ئێ

ـــووە ە لە پاشـــەکەوتی نەوت جـــ .ب
ــــانی کپەێــــر  ــــادا، ئامارەک لە دەری
پیشانی دەدا کە ئێران لە ئێسـتادا 

 مەیۆن بۆشکە نەوتی دیکە 55.5

ــکی نــاوخۆیی یــا  لەدامەزراوەی ووش
دامەزراوەی دالیــــــــــــــان و )دەرەوە

ــردووە (جینجـوو چــین ــەکەوت ک پاش
ــــــــــان ی ــــــــــ  م ــــــــــاو س  کە لەچ

ـــــێش، ـــــۆن بۆشـــــکە نەوت ۱۱پ مەی
ــــــــــــــــــــردووە ــــــــــــــــــــادی ک  .زی

ـــوودا  ئێــران تەنیــا لە مــان ی پێش
ــــــــــــکە نەوت لە 3 ــــــــــــۆن بۆش مەی

ــــــــــۆ چینــــــــــی  دامەزراوەی جینج
ـــردووە ـــ  .پاشــەکەوت ک ـــر دەڵ کپەێ

ـــری  ـــکە نەوت هەڵ  ـــی دی ـــران چ ئێ
ــی  ــەکەوت کردن ــیە بـۆ پاش وەهـای ن

ــــکی دا .نەوت ــــتا لە ووش بەاڵم هێش
دەتوانێت نەوتی زیـاتر پاشـەکەوت 

دەكــاری ئامارەکــانی کپەێــر ور.بکــا
ــــژەی تڕان یتــــی  ــــانی دەدا رێ پیش
ئێــران لە بــازاڕە نێودەوڵەتیەكــان 

ـــ یکەی  مەیـــۆن بۆشـــکە نەوت 8.2ن
ـــــار ـــــان ی مەی پ کـــــات  کە )لە م

ــاتە دەرەوە ــام ه ( ئامریکـا لە بەرج
 .کەمی کردووە

ـــشێوەگەلێک  ی دیــکەیـــ
انــــــــانە، بــــــــ  ویژد

ــان دەربــڕی  ناڕەزایەتی
و داوای 
بەرەن ــــاربونەوەی ئەم 
ـــــــــان کـــــــــرد  .كارەی

ــیویەتی،لە  ــا نووس ئیرن
ـــــــــــوونەوەی رۆژی  کۆب
دووشەممەدا، ناڕازیـان 
ـــــوێنەری  ـــــەکانی ن قس
ــــارەداری تارانیــــان  ش
بــــــــڕی و لەکــــــــاتی 
گەڕانەوەی نــــــــاوبراو 
ـــــــــــای  بۆنــــــــــاو بین
شـــارەداری، هێنـــدێک 
ــــــــــاندەران  لە خۆپیش
ـــــــــــــــــــــــانەی  بەنیش
نــــــــــــــــــــــاڕەزایەتی 
بەرەوڕووی نــــــــاوبراو 
رۆشـتوون،لە ئەنجامـدا 
ــــان  هێـــ ە ئینت امیەك
ــكوە  دەسـتیان داوەتە ب
ـــــــــــــــــــــــــــی  پێکردن
ــــــــــــاندەران و  خۆپیش

 .گرتنی هەندێکیان

ــــــــــــــــەممە  رۆژی دوش
ی 83رێكەوتـــــــــــــــی 

ــــارەیە   گەالوێـــژ، ژم
ـــافی لە پــار ێ ەرانی م

ــــــــــــاژەاڵن بــــــــــــۆ  ئ
ـــارەزایەتی دەربـــرین  ن
ـــبەر شـــێوازی  لە بەران
ــــ   ــــەگە ب ــــتنی س کوش
ـــان،لەبەرانبە خاوەنەک
ـــــاران  ـــــارەداری ت ر ش
ـــــــــــــــــــــــوونەوە  .کۆب

ـــــــی راپـــــــۆرتی  بەپێ
ـــــا   هەواڵــــدەری ئیرن
ـــــــــــــــــوونەوە  ئەو کۆب
ـــــــــــــــــــــارەزایەتیە  ن
ـــــــــــــوون و  بەتێکهەڵچ
ـــارەیە  لە  ـــی ژم گرتن
ـــــــایی  نارازیــــــان کۆت
 .هــــــــــــــــــــــــــــــــات

ـــــە كە ئەو  ـــــی باس جێ
ەرانە پــــــــــــــــــــــارێ 

لەدژكــــــــــــــــــردەوەدا 
ــــــبەر شــــــێوازی  بەران
ـــەگەکان بە  کوشــتنی س
بەکارهێنــــــانی دەرزی 

 ەم و ـــــئەسید یان س

ــرێژەی پاشەکەوتی نەوتی ب  کڕیاری ئێ ران ـ
مەیۆن بۆشکە نەوت888گەیشتۆتە زیاتر لە   
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