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 بەرەتا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 

ــــەکانی دەوڵەتی تورکیە بی کوردستانی ئێران، هەڕەشە و هێرش،سازمانی خەبات ـــۆ ســ ـــ ــ ەر ـ
ـــک ـــوردستــ ـــ ــــانـ ـــ ـــی ســ ــ ــــوریـ ــــکـــەحــــە، مــ  .اتــــوم دەکــ
 

دەسەاڵتەکانی تورکیە وسوریە ڕێکەوتنە تۆز لەسەر 
!نیشتووەکان زیندوو دەکەنەوە  

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ـدیـدیناوەنـناوەنـ  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

ـۆزدە ی زایینــیـۆزدە ی زایینــی.. ــــی و پێنچـەمین ساڵ ، ٠٢٠٢ی ی ڕەزبەریڕەزبەری  هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٢٠٢ی ی ئوکتۆبەریئوکتۆبەری  دوو هـەزار و نـدوو هـەزار و نـ ــــی و پێنچـەمین ساڵ ، سـ  ژمارەژمارە::٠٣٠٣٠٠  سـ

هێرشــــــــــی دەســــــــــەاڵت 
ودەوڵەتــــــــی تـــــــــورکیە 
بەســـــــــــــــــــــــــەر کایەتی 
ئەردوغــــــان بــــــۆ ســــــەر 
خەڵکـــــــی کوردســــــــتانی 
سـوریە، بـپ پینـی پـێ  
وەخــــــــــت و بەرنــــــــــامە 
دانەڕێـــــــــــ راو نـــــــــــیە، 
دەســــەاڵتی تـــــورکیە کە 
یەکێــــــــــک لە دژمــــــــــنە 
ســــەرەکیەکانی کــــوردە و 
بە خــــــــــوێنی ســــــــــەری 
نەتەوەی کـــورد تونیـــ ، 
بەردەوام لە هەوڵـــــــــــدا 
بـــووە بـــۆ لەنـــاوبردنی و 

رد نەهێشـــتنی گەلـــی کـــو
 .لەســــــــەر گــــــــردە زەوی

ئەوەی لە ئێســـــــتا بـــــــۆ 
کــــــوردی ئەو پــــــارچەیە 
لەکوردســـــتان ڕوو دەدات 
مێ ووێکــــی دوورودرێــــ ی 
هەیەو دژمنانمـــــــــــــــــــان 
بەردەوام لەســــەر مێــــزی 
گفتوگۆکانیـــــان لەســـــەر 
لەنـــــــــــــاو بردنمــــــــــــــان 
ڕێککەوتــون وژێــر بەژێــر 
سـات وسـەودایان بەکــورد 
 .ود زە ڕەواکەی کـــــردووە

ڕێکەوتـــــن ودژمنـــــایەتی 
ووری دژمنایەتی کورد سن

بڕیــــــــوە و لەهەمــــــــبەر 
کوردســـــــــتان لیـــــــــ نەی 
تایبەتیــــــان بــــــووەو بە 
شــــــــێوەی هەمیشــــــــەیی 
ســــــــەرساڵن بە ســــــــات 
وســـەوداوە، کەدەتـــوانین 
ئامــــــــــــاژە بەچەنــــــــــــد 
واژوونامەیــــــان بکەیــــــن 
کەلە کـــــــــات وســـــــــاتی 
جیــــــاوازدا ئەن امیــــــان 

 .داوە
دەوڵەتــی  8991سـاڵی 

تــــــــــــورکیەو ســــــــــــوریە 
ڕێککەوتـــن نامەیەکیــــان 

اوی ئیمــــــزا کــــــرد بەنــــــ
 ،،ئەدەنە،،

کە ئەم ڕێکەوتـــنە بـــووە 
هــــــــــۆی ئــــــــــاڵوگۆڕێکی 
بنەڕەتی و نزیک بـونەوە 
لە پێوەندیەکانیانـــــــدا، 
دوای ئەوەی کە پێشــــــتر 
. لەنــاکۆکی سوڵــدا بـــون

لەو کـــــــــاتەوە دەیـــــــــان 
ڕێکەوتنــــــــی جیــــــــاوازو 
ســــــــــــــــــــــــــــــــتراتی یان 

 .ئیمزاکردووە
دوای ڕاپەڕینەکــــــــــــــانی 
خەڵکـــــــــانی ســـــــــوریە، 
هێزەکــــانی ئۆپۆزســـــیون 

ەکی داوای نــــــــــــــــــاوچەی
ئارامیــــان لە دەوڵەتــــی 
تــورکیە کــرد لە بــاکوری 
ســــوریە،بەاڵم ســـــێبەری 
ڕێکەوتنەکانیـــــــــــان لەو 
کاتەشــــدا کــــاری خــــۆی 
 .دەکــــــرد وهــــــی  کــــــات

 
  

دەســــــــــــــــەاڵتی ئەو دوو 
وەاڵتەی لێـــک دانەبـــڕی 

ئەگەر بگەڕێیـــنەوە بــــۆ .
مێـ وو ئەوا شـت گەلێکـی 
دیکەمـان بیـر دێــتەوە کە 
ســـتراتی  وئامـــان  چـــی 

 .بوون وئێستاش چۆنە
لەدوای شــــەڕی جیهــــانی 
یەکەم دەوڵەتی فەڕەنسا 
ڕێکەوتنێکــــــــــــــی لەگەڵ 
دەوڵەتــی تــورکیە ئیمــزا 
کـــــــــــرد کە فەڕەنســـــــــــا 

حوکمی سـوریە (انتداب )
بکـــــات بـــــۆ مــــــاوەیەکی 
دیــــاری کــــراوئەو شــــێوە 
حــــــوکە کــــــردنەش بــــــۆ 
واڵتانێــــــــک دەبــــــــپ کە 
لەڕووی دەوڵەتـمەداری و 
بەڕێوەبەریەوە الوازبپ و 

کــاتی کەوتــنە ســەر تــا 
 .ەبـــــپڕەیـــــژ درێـــــ ەی د

لەوکاتەدا سنوری سوریە 
کێشـرا، خـاکی و تورکیە 

ســـــــوریە بە کـــــــاوەخۆن 
دامــــــاڵراو و زن یــــــرەی 
بـــــــــــــاکوری ســـــــــــــوریە 
بەرتــــــورکیە کەوت تــــــا 

 8939ســــــــــــــــــــــــــاڵی 
لەدوای ئەوە 
پێوەنــدیەکانی دەوڵەتــی 
ســـــــــوریە و تـــــــــورکیە، 
ئـــــاڵۆزی و جۆرێــــــک لە 
نائـــارامی تـــێکەوت و لە 
ترســــی حەزو ئــــارەزووی 
داگیرکــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری 
بەرامـــــــــــــــــــــــــبەریە ، 
لەکاتێکــــدا وای لێهــــات 

ەو هێدی هێدی سـنوری ئ
واڵتـــــــانە تـــــــێکەڵ بەو 
کێشــانە بــوون کە شــەڕی 
سارد دروستی کردبـوون و 
هەوڵ ئەدرا بــــــــــــــــــــــــۆ 
جیهــــــانێکی نمــــــونەیی، 
ســـوریەو تــــورکیە بــــونە 
بەشــــێک لەو ســــنورانەی 
 .دوای شــــــــــــــــــــــــــــــــــەڕ

بەدرێـــــ ای ئەو ســـــااڵنە 
کێشــــــــــــــــەکانی ئەو دوو 
واڵتە ســـەری هەڵـــداوەو 

بەردەوام 
نیگەرانیەکانیـــــــــــــان لە 
پێوەنــد بە ســنور، ئــاو، 

اهـاتوی عێـراق، کـورد، د
پەیوەنــدیەکانیان لەگەڵ 
ئەمریکــــــا، ئیســــــرائیژ، 
 .زیـــــــــــــادی کـــــــــــــردووە

کێشـــــــــەی ســـــــــەرەکی و 
گەورەیــان لە ســاڵەکانی 

 8991و  8911
زاینـــــــــــــی لە ســــــــــــــەر 
هاوکاریەکــانی دەوڵەتــی 
ســوریە بــوو، بــۆ پــارتی 

  .کرێکـارانی کوردسـتان
پێکاکــــــــــا لە ســــــــــاڵی 

وە  هێزێکـــــــــی  8914
 کـــــــــوردی کوردســـــــــتانی 

 

دژی دەوڵەتـی تـورکیە بە
تـــــــــورکیە لە ســـــــــوریە 

دەوڵەتی سوریە  .دامەزرا
ڕێــــگەی بەو هێــــزەدا کە 
لەســـــــــەر خــــــــــاکی ئەو 
دامەزرێ و ڕاهێنـــــــــــانە 
ســەربازیەکانیان ئەن ــام 
 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەن

لە ســـــــەرەتای ســــــــاڵی 
و لەســــــــەردەمی  8996

سلێمان دمێریژ و سەر   
وەزیــر مەســیود یەڵمــاز، 
تورکیــا داوای لە ســوریە 
و حــافز ئەســەد کــرد کە 

هەڵگــــــــرێ لە دەســــــــت 
 .هاوکاری

 k k  p بەپـێچەوانەوە
ناچـــارە بـــۆ پارێزگـــاری 
ئاسایشـــــــی نیشــــــــتمانی 
 هەنگــــــــــاو هەڵگــــــــــرێ

 8991لە ســــــــــــــــــاڵی 
پێوەنـــدیە سیاســـیەکانی 
ئەو دوو وەاڵتە گەیشـــتە 
تر پکـــــــی ئـــــــاڵۆزی کە 
پێشینەی نەبووە لەدوای 

لە کاتێـــــــــــــــدا  8951
تورکیە هێزێکی ز ری لە 
مەرزی نێوانیــــــــــــــــــــــان 

ام جێگیرکردبـوو و بەردەو
هەڕەشەی سنوربەزاندنی 
 .لێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەکرد

نێوەنــــــدگیری واڵتــــــانی 
عەرەبــــــــی و کــــــــۆمەڵی 
عەرەبـــــــــی و میســـــــــر و 
ئێـــران، کە بـــووە هــــۆی 
بەستنی پەیمان نامەێکی 
ئاسایشـــــــــی لە ئەدەنەی 
تـــــورکیە لە ئوکتـــــۆبری 

، بـــــووە خـــــاڵی 8991
وەرچەرخــان لە مێــ ووی 
پێوەنـــــــــــــــــــدی ئەو دوو 

 .وەاڵتە
هەروە  هەمـــــــــــــــــــــــوو 

ن ڕێکەوتنێکی تری واڵتا
کە الیەنـــــی نهێنـــــی ئەو 
ڕێکەوتنــــانە هەموویــــان 
ئاشــــــــــکرا نــــــــــاکرێن و 
بەشێکییشی بەڕاگەیاندن 

 ,دەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێن
گرنگترینــــی خـــــاڵی ئەو 
ڕێکەووتننامـــــانە پێـــــک 

  :هـــــــاتبون لە
 هاوکــاری کردنـــی یەکتـــر
بـــــــۆ ڕووبەڕوبــــــــونەوەی 

   تیر ر لەسەر سنورەکان
 
 

و کۆتـــــــــــای هێنــــــــــــان 
بەهاوکـــــــــاری هێــــــــــزی 

 ئۆپۆزســیونی کــوردی
تـــــــورکیە و دەرکردنـــــــی 
ســـــــــــــــەرکردەکەیان لەو 
واڵتە و دوابەدوای ئەوە 
داخســـــــــــتنی مـــــــــــ ەڕو 

 .سەربازگەکانیان
یەکێکــــــــــــی دیـــــــــــــکەی 
خاڵەکانی ڕێککەوتـنەکە 
، ڕێــــگەدان بە تــــورکیە 
 بوو بۆ عەمەلیات لەدژی

p k k    لە پێــــن
کیلۆمیتری خاکی سوریە، 
ئەگەر ئەمنیەتــــــــــــی لە 
 .مەترســــــــــــیدا بــــــــــــوو

کۆتـــــــــــــای هــــــــــــــاتنی 
ناکۆکیەکانیـان سـەبارەت 
بە ســـنورەکانیان لەدوای 
ڕێککــــــــــــــــــــــــوتنەکەوەو 
داوانەکردنـــــــــی مـــــــــافی 
ســــــــــــــنورەکان لەو ڕ ژە 

 بەدواوە
ئەوەش ئەوەی دەگەیانـــد 
کە ســـوریە دەبـــپ خـــۆش 
بێـــــــــت لەو نـــــــــاوچەیە 
بەناوی ئەسکەندەر ن کە 

رکیە نــــــاوی نــــــاوە تــــــو
هاتــای و بەو شــێوە بــوو 
 .بە خــــــــاکی تـــــــــورکیە

لەدوای ئەو ڕێکەوتـــنەوە 
پێوەنــدیەکانی تـــورکیەو 
ســـــوریە بەرەو ئاســــــایی 
بـــــــــــونەوە ڕ یشـــــــــــت و 
چەنــــــــدین ڕێکەوتنــــــــی 
ســــــتراتی ی سیاســــــی و 
هـــونەری و ڕ شـــنبیری و 
ئـــــابوری و ڕاگەیانـــــدنی 
بەدوای خۆیـــــدا هێنـــــاو 
ناوەنـــــدێکی ســـــتراتی ی 

 .کــردهاوکاریــان دروســت 
ســـــــــــێبتەمبەری  86لە 

و لەدوای ئەو  9119
ڕێککەوتـــنە هاوکـــاریەی 
لەســــەری ڕێکەووتبــــون، 
کە چەندین پڕ تۆکۆل و 
یادداشــــــــتنامەی لێــــــــک 
تێگەیشـــتن بـــوو لەســـەر 
ئاســــــای  و ئـــــــابوری و 
ئــــــاڵوگۆڕ ، وەزارەتــــــی 
: ناوخۆی تورکیە گـووتی

کە لە و ماوەدا، دیمەشق 
 ،9113تا ساڵی 

 
      ٠ل              

 

دژ بە دانیشــــــــــــــــــتوانی 
كوردســـــــــــتان دەكـــــــــــا، 
پێویســــتە بــــۆ كۆتــــایی 

گشــــــــــتە هێنــــــــــان بەو 
مەینەتــــــــــــــــــــــــــــــــــی و 
چەوســــــاندنەوانە، ڕ ڵە 
نەبەزو خـاوەن بڕواكـان، 
بە كـــــــــــــردەوەو دوور لە 
سســـــــــــــەی زل، دوور لە 
  دروشــــــــمی گەورەو بــــــــپ
كـــردەوە، بـــۆ رزگــــاری و 
ئـــازادی تـــپ دەكۆشـــن و 
گیــانی پیر زیــان فیــدای 
 .گەل و نیشــــتمان دەكەن

ئـــــازادی نرخـــــی   بەڵـــــپ
و گیانبــــــــــــــازی و   دەوێ

هیممەتـــــــــــــــی مەردانەو 
ەمەچەشـنە، فیـداكاری ه

لە گیــــان بـــــوردویی، لە 
مـــــاڵ و خۆشــــــی ژیــــــان 
 .بــــــــــــــــــــــوردنی گەرەكە

بێگومـــــان ڕ ڵە خـــــاوەن 
باوەڕەكــــــــــــــانی گەل لە 
ڕیزەكــــــــانی ســـــــــازمانی 
خەبـــات ی خوێنـــاوی لە 
ڕیـزی ئەو تێۆۆشــەرانەی 
گەل و نیشــــتمانن،كە بە 
كـــــــردەوە لە مەیـــــــدانی 
گیانبــازی پێشـــمەرگانە، 
كــــاری سیاســــی و كــــاری 
تەشــــــــۆییتی و بە دوور 

دروشــــــــــــــــــــــــە و لە لە 
چوارچێوەی كردەوەدا بەو 

دەكۆشـن   پەڕی توانا تپ
و مانــــــــــدوو دەبـــــــــــن و 
ئامــــادەی گیانبــــازین لە 
پێنــــــــــــاو ئــــــــــــازادی و 

 .ڕزگاریدا

ســازمانی خەبــاتی کوردســتانی ئێــران  وێــڕای مەحکــوم کردنــی هێــرش و پەالمــاری  تــورکیە بــۆ ســەر خــاکی  
سوریە، کە دەبێتە هۆی ماڵوێرانی و دەربەدەری گەلی کوردی ئاشتیخواز و پارێزەری هیمنایەتی لە  کوردستانی
ســەرەڕای ئاگـادارکردنەوەی نێوەنــدە نێودەوڵەتیەکــان و دام و دەزگـا مر ییەکــان ، دوا لە تیکــرای .نـاوچەکەدا

و بە پشـت بەسـتن بە هێـزو پێویسـتە تێۆـڕای دانیشـتوانی كوردسـتان بە یەكگرتـوویی :گەلی کورد دەکاتە کە 
حۆومەتی توركیەو هێرشی سەربازی بۆ  یبڕیارتوانایان و بە كەڵك وەرگرتن لە هەموو ڕێگەكان، لە بەرانبەر 

 .                                          .تـــاوان لە كوردســــتانی ســــوریە بوێســــتنەوە  ســـەر خەڵۆــــی بــــپ
ی و بە تایبەت وواڵتانی ئوروپایی بە شێوەی جیددی بەرانبەر لەالێۆی دیۆەوە داواكارین كۆمەڵگەی نێودەوڵەت

بڕیاری حۆومەتی توركیە بۆ هێرش كردنە سەر كوردستانی سوریە هەڵوێست بگرن و ڕێگە نەدەن كۆمەڵۆوژی و 
بە   تـاوان جـپ  سەركوت و سوتان و خاپوور كردنی كوردسـتانی سـوریەو ئـاوارەبوونی هەزاران ژن و منـداڵی بـپ

 .                                                                                 . بۆــــــــــــــــــرێ  جــــــــــــــــــپ
سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران پشتیوانی لە خەڵۆی كوردو تێۆڕای دانیشتوانی كوردستانی سوریە دەكات 

و بە تونــدی   و بڕیــاری هێرشــی ســەربازی حۆــومەتی تــوركیە بــۆ ســەر كوردســتانی ســوریە بە نــاڕەوا دەزانــپ
 ..                                                                              مەحۆــــــــــــــــومی دەكــــــــــــــــا

 سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران

 .دا ری ده مگ  ست 
ڵی كـــــــا  تۆفیــــــــق  بـــــــ 
مــــــانگی   نی، لــــــ  ســـــ  بڵ 
ی  و كاتـــــ  ردا، لــــ  زبــــ  ره

زو  ره  لـــــ   هێشـــــوی تـــــرێ
می   بــــــاخی گــــــاكڕ و چــــــ
  با بـ  ئاڵیازو بناری ئاربـ 

كانــدا شـــۆڕ  زه ڕزاڵی ره هــ 
ڤاالنیی  و و ه  ، ئ  وه ببون 

و  ئـــــــ   ی ترێـــــــی ره نۆبـــــــ 
الم بــۆ  بــ . یان كــرد ســاڵ 
و خۆشـــــی و شـــــیرینی  ئـــــ 

تـــامی   و كاتـــ  ، ئـــ  تـــرێ
نیشــتمان   دا كــ  واوی ده تـ 

ئـــازاد بــــپ و لەداگیــــركەر 
رزگـــــــاربووبپ، چــــــــوونۆە 

 ســـــــتی و ژیـــــــانی بـــــــن ده
رم  شــــ   پۆكی پــــپ ژێرچــــ 
 ..                بـــــــــــوو

ئـازادی   و ئیمان بـ  ر ئ  ه 
ر  سـ   لـ   وه مان   و بڕوا ب 

بات  رێبــازی ســـازمانی خـــ 
سـوور   ك   وەی هۆی ئ   بووه
وام بـوون  رده ر ب  س   ل   بپ

ئامـــــــان  ورێبـــــــازی   بـــــــ 
تی و ســــــازمانی  كوردایــــــ 

 . .               بات خـــ 
ی  دە ســاڵ یــادی شــانز  لــ 

وی  تی پێشــــــــره هاده شــــــــ 
رد وسـازمانی  ب  یدانی ن  م 

بات و كوردســتان ســیو  خــ 
 رزی  درود بۆ ر حی ب 

 ریمپوور و كـ  هید تۆفیـق شـ 
بات  هیدانی سـازمانی خـ  ش 

ی ئــازادیی و رزگــاری  و رێگـ 
 .كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

پەیڤێـــــــــــــك لەگەڵ 
 :!دا شەهید تۆفیق

تـــــۆ مێرمنـــــداڵ بـــــووی کە 
ستی شۆرشگێری و ئەوینی  ه 

پێشــــــمەرگایەتی لەدڵتــــــدا 
رەگــی داکوتــابوو، هەربــۆیە 
شــوێن ئەویــن و دوا هیـــوات 
کەوتــــــــی و لەبەردەاڵنـــــــــی 
سەاڵی خەبـــــات داو چەنـــــد 

رتـــر لەمـــاڵ و ســاعەتێک دو
و  وه کەس و کــــارت گیرســــای 

چـوویە نــاو کـۆڕی هەوااڵنــی 
پرســیاریان لـــپ . باتۆار خــ 

کـردی کە چـۆنە هــاتووی  ، 
بـــــــــۆ   وه وەاڵمـــــــــت دایـــــــــ 

پیشــــــمەرگایەتی، هــــــاتوم 
بــــــــــــــبمە پێشــــــــــــــمەرگە، 
. پێشــــــمەرگەی کوردســـــــتان

یەکەمین جار جوابیان کردی 
ئـــــــــاخر . و رێیـــــــــان نەدای

هێشـــتا بەو گشـــتە توانـــا و 
ێهـــــاتوویەی تۆیـــــان ورە و ل

بەاڵم . نەزانیبــــــــــــــــــــــــــــوو
ویســـتی بــــۆ بــــوون بە  خۆش 

پێشــــــــــمەرگە و هەســــــــــتی 
نیشـــــــتمانپەروەری ئیزنـــــــی 
 نەدا، دڵە بچکــوالنەکەت لە 

 ٠ل               
 

اڵەی شەهادەتی كا  ە سدبەرز و بەرێز بپ یادی شانز
 "تۆفی ی كەریە پوور"
بێگومـــــــــان شـــــــــەهیدی  

فەرمانــــــــــدەی ئــــــــــازاو 
چاونەترس شەهید كـا  
تــۆفی ە چۆــۆل یەكـــێۆە 
لەو شــــــــەهیدە ئــــــــازاو 

مانـــانەی ڕیزەكـــانی سارە
ســــــازمانی خەبـــــــات كە 
گیــــــانی بەرزی فیــــــدای 
ئـــازادی گەل و نیشـــتمان 
 .كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

و كـــات،  ر بــوو ئــ  زبــ  ره
دوای   كان بـــ  رگ  پێشـــم 

ئـــــــارامی   كـــــــدا بـــــــ  ی 
گرت،  لــده نگاویان ه  هــ 

ریان  س   روناكی مانگ ل 
دژمـن   تـرس لـ   بوو، بپ

 .ت یبـــــ  ســـــام و ه   بــــ 
ســوارانی  هٍ  شــۆر  وانــ  ئ 
ی ئـــــــــــازادین،  گـــــــــــ رێ

  رمانــده یان ف  رسافڵ  ســ 
و  ئــــــــــــــ .  ی  شــــــــــــــوان 
  ی دژمـــن لـــ  ســـەركردەی 

ترســـــــــــــا،  نـــــــــــــاوی ده
بیســـتنی   خۆفر شــان بـــ 

زووی ســـــارد  نـــــاوی تـــــ 
شـــــــیانی  رتاپای ل  ســــــ 
 .گرت داده

پـێ    وه چـواردە سـاڵ لـ 
ی  ك  الوه شــــۆره  بــــوو كــــ 

و  بات، ئــــ  رێبــــازی خــــ 
نێۆی  مـــ  ت   ی لـــ  ســـ  ك 
رمی  دی و گـ مدا، سـار ك 

ختی شــۆرش و  ژیـانی ســ 
گیـــــان   رخودانی بــــ  بــــ 

  ز ر كــــاتی  كریبــــوو وه
  بــــۆ دژمــــن ببــــوه  دیۆــــ 
بوونی   ی گیان و ب  خۆره

 ئــــازاری كــــای نشــــینانی 
 

 سەروەرانی گەل،
ئەو شددددە یرە سددددەربەرز و فیددددراناران  نە بە 
خدینیی گەشدیان تدابۆی  رەنگداورەنگی خەبدداتی 
نەتەوانەتدی و نیاددتمانیان بدی نەخاددانرن  و 
لە  ەر رەنددددددگ و  ێمددددددان ی ئەو تددددددابۆینە ا 
سەرگوزەشتە و  بەسەر اتی ژنانی پر لەرەنجدی 

تەنیدددا رێگدددا   نە.نیادددان  ە ەن ندددور ەوار 
و تی یشدانە بە تانە خەبدا  مەنیە ورزگار  لە

                   .خدددددددددددون  بە دددددددددددا  ژندددددددددددان و گیدددددددددددان 
                     



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 
 

 

 

  

  

  

      

      

     

       

 

   

  

   

 

 

   

   

   

 

 

  

 

 

 

  

  
   

   

   

   

  

 

      

   

    

     

      

   

    

 

    
   

 

 
 

   

 

: پاشدددددددددددددماوە  
 ەسدددددددددە تەنانی  
تددورنیە و سددورنە 

 ١لە الپەڕ  
سوریە  کوردی  122  

کەســــــــــــــیان لە  77کە 
هێزەکــــــــــانی پــــــــــارتی 

دســـــتانی کرێکــــارانی کور
تـــورکیە بـــوون تەســـلیە 

  .کــــــــــردووە
بەردەوام بـــــــــــــــــــــاس و 
پێـــــــــــداگری لەســـــــــــەر 
پێبەنــــــــــــــــــــــــدیان بەو 
ڕێکەوتــــــــــنەوە دەکەن و 
دەڵـــــێن تـــــا ئێســـــتاش 
لەجێــی خــۆیەتی، بەاڵم 
بەپێــــــــــــــــی کـــــــــــــــــات 
چاوخشــــــــــــاندنەوەیەکی 
پێدا دەکرێ و پاراستنی 
ئەمنــــــــــــــــــــــــــــــــــیەت و 
ڕووبەڕووبــونەوەی تیــر ر 
بە تر پکـــــــــــــــــــــــی ئەو 
 .ڕێکەوتــــــــنە دەزانـــــــــن

ڕینــی گەلــی لەدوای ڕاپە
ســـــــــــوریە لە ســـــــــــاڵی 

، دووبارە نێوانی 9188
ئانکارا و دیمەشق ئـاڵۆز 
بـوو، تــورکیە پشــتیوانی 
گەلــــــی ڕاپەڕیــــــوی ئەو 
واڵتەی کـــرد و ڕەخـــنەی 
لەوە گرت کە نەیتوانیوە 
بە ئامۆژگاریەکـــــــــــــــانی 
تــورکیە جێبەجــپ بکــات 
لەبــــــــواری چاکســــــــازی 
ئــــابوری و سیاســــی دا و 
باســـــــــــی پشـــــــــــتیوانی 

رد کوردەکانی تورکیەی کـ
و دژی هێــزی پارێزگــاری 
کوردی سـوریە ڕاوەسـتا و 
بە وابەســـــتەی الیەنـــــی 
کــوردی پــارچەێکی دیــکە 
تۆمەتبـــــــــاری کـــــــــرد و 
ڕادەســــــــت کردنــــــــی ئەو 
ســـنورانە بەو هێـــزانە و 
بە تــایبەت یەکینەکــانی 
پاراســــــتنی گەلـــــــی ڕەد 
 .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردەوە
 لە سەرەتادا کە ڕوسیە

ــەشداری سازمانی خب ــــەبات لـــ ەپرسەی ــ
ـــەفا رەسـین مستزەدـزۆر عیـسـ فیــڕپ ــ  .وڵـ
 

 پاشماوەی یادی شەهید تۆفیق

ی 85ر ژی دووشــەممە رێکەوتــی 
، شـــــــــــــاندێکی 8391رەزبەری 

پێوەنـــدی ســـازمانی خەبــــات لە 
رێورەســـمی پرســـەو سەرەخۆشــــی 

زەدین مســــتەفا رەســــول، زعیــــ.د
روونــــاکبیر و نووســــەری دیــــاری 
کــــــورد، لە شــــــاری هەولێــــــر و 
مزگەوتـــــــی جەلیـــــــژ خەیـــــــات 
 .بەشـــــــــــــــــــدارییان کــــــــــــــــــــرد

دی سـازمان بە سەرپەرەسـتی شان
بەرێــــز کـــــا  شۆرشـــــی حـــــاجی 
بەرپرســـی پێوەنــــدی هەولێــــر و 
ئەنــــدامی کــــۆمیتەی ناوەنــــدی، 

وهاوخەمی ەلەنـــــــزیکەوە پرســــــــ
ســــــەرکردایەتی ســـــــازمانیان بە 
کەس وکاری خواڵێی خـۆش بێـت 
 پر فیســــور عیــــزەدین راگەیانــــد

زەدین مســـــــــــتەفا زد عیـــــــــــ. پ
 ەــــل 8934رەسووڵ، لە ساڵی 

شــــــاری ســــــلێمانی لەدایکبــــــووە و 
ســـاڵیدا لەشـــاری  15لەتەمەنـــی 

 کرد سلێمانی کۆچی دوایی
" زەدین مســــــتەفا ڕەســــــووڵزعیــــــ"

یەکێکە لە دامەزرێنەرانی یەکێتیی 
و یەکەم نووســــــــــــەرانی کــــــــــــورد 

بەیاننــــــــــامە بە سەڵەمــــــــــی ئەو 
 نووســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە

 ٦٨" زەدین مســتەفا ڕەســـووڵزعیــ"
بەرهەمــــــــی نــــــــاوازەی هەیە، لە 
ســـەرەتای گەن یـــیەوە دەســـتی بە 
کـــــاری ڕ ژنامەنووســـــی کـــــردووە، 
دواجــار لە گۆڤـــاری ژیــن بـــابەتی 
 .وەرگێــڕاوەتە ســەر زمــانی کــوردی

لە ســـاڵی " زەدینزعیـــ"پڕ فیســۆر 
 ی بــــــۆ"بــــــلە"دا، خەاڵتــــــی ٠٢٢٢

کەســـــــایەتیی ســـــــاڵ لە بـــــــواری 
 .ئەدەبـــــــــــــــــدا، وەرگرتـــــــــــــــــووە

 

ی ئۆکتــــۆبر وەکــــوو ٣٢ڕێکەوتــــی 
ڕ ژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی 
 .ســــــــزای ســـــــــێدارە ناســـــــــراوە

بەم بـۆنەوە هەواڵــدەری هەنگــاو 
راپۆرتێۆی لەسەر لەسـێدارەدانی 

هــــاوواڵتی كــــورد لەمــــاوەی  53
یە  سـاڵدا بووكــرد تەوە، واتە 

 ٠٢٣٦ی ئۆکتۆبری ٣٢لە ڕێکەوتی 
 ٠٢٣٢ی ئۆکتـــــــــۆبری ٣٢هەتـــــــــا 

 ٣٠دارەی النــــیکەم حــــوکمی ســــێ
هـــــــــــــــــاوواڵتیی کـــــــــــــــــورد لە 
بەنــدیخانەکانی ئێــران جێبەجــپ 
 .کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە

لەالیەکـــــی دیـــــکەوە و بە پێـــــی 
ڕاپۆرتێکی هێرانا، لەو ماوەیەدا 

کەس  ٠٤٠لە ئاســــــتی ئێرانــــــدا 
لەســێدارە دراون کە بە بەراوردی 
ئامـــــــاری ئەو دوو ڕێکخـــــــراوەیە 

٪ی کـــۆی ئەو ٠٠دەردەکەوێـــت کە 
کەســـانەی لە ئێــــران لەســــێدارە 

 .هــــاوواڵتیی کــــورد بــــوون دراون
هەروەهــا لەو ســاڵەدا و لەكـــۆی 

 ٣ئەو رێ ە ئێیدامۆراوانەدا، ژن،
 منـــــــداڵ و پیــــــــاوێکی تەمەن   ٠
  

 ٨٢ســـاڵ لە کوردســـتان هەبـــوون.
جیــــــــــا کــــــــــردنەوە بە پێــــــــــی 
 پارێزگاکان:                  :
پارێزگای ئورمیە: ٠٠ حاڵەت کە 
 دەکــاتە ٤٠٪ی کــۆی حاڵەتەکــان
پارێزگــای کرماشــان: ٨ حــاڵەت 
کە دەکــــــــــــــاتە ٣٣٪ی کــــــــــــــۆی 
 حاڵەتەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
پارێزگـــای ســـنە: ٦ حـــاڵەت کە 
 دەگـاتە ٣٨٪ی کــۆی حاڵەتەکــان
پارێزگــای لوڕســتان: ٨ حـــاڵەت 
کە دەکــــــــــــــاتە ٣٣٪ی کــــــــــــــۆی 
 حاڵەتەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
پارێزگــای ئــییم: ٧ حـــاڵەت کە 
 دەکــاتە ٣٠٪ی کــۆی حاڵەتەکــان
پارێزگای خۆراسان: ٠حاڵەت کە 
 دەکــاتە ٨٪ی کــۆی حاڵەتەکـــان
 جیاکردنەوە بە پێـی تۆمەتەکـان
کوشــتنی ئەن ەســت)سەتــ (: ٤٨ 
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت
 ماددە هۆشبەرەكان: ٧ حاڵەت. 

  

ڵــــدەری زئەبزارواتـــۆری ر ژئــــاواو دەزگـــای هەوا
ئافری ــاز لەزاری ســەرچاوەیەكی رەســمی و نزیــك 
لە دەوڵەتی ئێران بوویۆردەوە كە لەماوەی پێن  
سـاڵی رابــردووەوە، دەســەاڵتدار و ســەرمایەداران 

میلیــارد  41تــا  31لە ئێــران ســااڵنە نــزیۆەی 
دوالر پـــــــــوڵ دەنێـــــــــرنە دەرەوە بەمەبەســـــــــتی 

ی ئیمــارات، تــوركیە، اڵتــانسـەرمایەگوزاری بــۆ و
 ..ن وگورجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا

ئەو ســەرچاوەیە هەروەهــا زیــادی كــرد كە بەشــی 
ز ری ئەو پـــارانە خەرجـــی كرینـــی موڵـــك یـــان 
 .بــــــــــــــــــــــانۆی خــــــــــــــــــــــاری ی كــــــــــــــــــــــراوە

ر ژنامەی ئارمان چاپی ئێران مـانگی رابـردوو بە 
بووكـردنەوەی ئەو هەواڵە روونـی كـردەوە كە ئەو 

وتـی برە پارەیە یەكسانە بە داهاتی سااڵنەی نە
واڵت لەكـــاتی ئاســـایی یـــانی لەكـــاتی نەبـــوونی 
 .گەمار كــــــــــــــــــــــــــــــــانی ئامریۆــــــــــــــــــــــــــــــــادا

بەپێی راپۆرتێۆی رادیۆ فەرانسە، ئەبزارواتۆری 
ر ژئاواو ئافری از روونی دەكاتەوە كە کەمینەێک 
لە ناوەنـدەکانی دەسـەاڵت و رێبەرانـی حۆــومەتی 
ئێـــران بەشــــێوەیەكی هەوســــارپچراوانە پــــارە و 

 . اڵت دەبەنە دەرێسەرمایەكانی خۆیان لەو
 

وە  هەمیشــــە دەســــەاڵتدارانی  
ئێــــران لە حاســــت چــــارەنوس و 
ژیانی خەڵك كەمتەرخەمن و ئەو 
كەمتەرخەمیــــانەی دەســــەاڵت بە 
گشـــتی و بەرپرســـانی حۆـــومەتی 

ان وای تەنـــــانەت نەخۆشـــــخانەك
كــــــردوە مەترســـــــی بـــــــۆ ســـــــەر 
ســــــەالمەتی و گیــــــانی خەڵــــــك 
  .دروســـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــپ

لە تــــــــازەترین كەمتەرخەمــــــــی 
بەرپرســـان و بەشـــی پزیشــــۆی و 
نەخۆشــــــــخانە، ژمــــــــارەیە  لە 

ی ( چنــارمومود)خەڵۆــی گونــدی 
ســەر بەپارێزگـــای چوارمەحـــاڵی 
بەختیاری، تووشی نەخۆشی ئیدز 

بە دوای ئەو ڕوداوەدا . بـــــــــــــوون
 نــــــــــــــاڕەزایەتی خەڵــــــــــــــك لە
تۆڕەكۆمەاڵیەتیەكــان بەگشـــتی و 
لە پارێزگـــــای چـــــوار مەحـــــاڵی 
 .بەختیـــــــــاری دروســـــــــت بـــــــــوو

 

 دەسـەاڵتی دیۆتـاتۆری ئاخونــدی.
ســـازمانی خەبـــات ی كوردســـتانی 
ئێـــران ســـوو و درود دەنێـــری بـــۆ 
خەڵۆی سارەمانی شاری لۆردەگان 
بە تــایبەت و خەڵۆـــی ئوســـتانی 
چوارمەحاڵی بەختیاری بە گشتی 
و نـاڕەزایەتی تێۆڕایـی جەمــاوەر 
لە ئێـــــــران بە دژی دەســـــــەاڵتی 
ئاخونــدی، بە بــایەی دەزانــپ  بــۆ 
كۆتـــایی هێنـــان بەو حـــاكمیەتە 
 مڵهوڕو دژی ئینسانی و نـاڕەوایە.
مەرگ و نەمـــــــان بـــــــۆ ڕژیمــــــــی 

ئاخونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی.                  
.سەركەوێ خەباتی مافخوازانەی 
جەمـــــــــــاوەری وەزاڵەهـــــــــــاتوی 
 نەتەوەكان لە ئێران.        .

 

ست  رم  لدا س  مانی گ  ساره ر س 
الم بە زوویــی لەالیەن  بــ ! ببــوو

ڵتانی خوێن  خ   ك  كا  تۆفیق
   ستڕێ ی چـ  ر ده ب   بوو درای 

تەمەنـی   ر زوو كۆتـایی بـ  و ه 
 .روو ڕەشـــــــــــــــانەی هــــــــــــــــات
وی  بە داخـــــــی گـــــــرانەوە شـــــــ 

ی رەزبەری 88هەینــــــــــــــــــــــــــی
كا  تۆفیق كەریە پوور 8319

لە ئەن ــــــــامی مەئمــــــــووریەتی 
ســازمانی لە نــاوچەی ســوورێنی 

كرێگراوێۆی  بـــــانە لەالیەن بــــــ 
ســتڕێ ی رژیــە دەكەوێــتە بەر دە

چە  وبە ســـــــەختی برینـــــــدار 
دەبـــــــــپ، كە بە برینـــــــــداری  
نــاخەجڵپ و دەســت دەكــاتەوە و 
سەرهەنگ پاسدارێۆی نـاوزراوی 
رژیـە بە نــاوی ئەمیــر بەهرامــی 
بە سزای خەیانەتی دەگەیەنپ، 

هـــــۆی ســـــەختی   خۆیشـــــی بـــــ 
و   بـــــرینەكەی شــــــەهید دەبــــــپ

تــێۆەڵ بە كــاروانی شــەهیدانی 
رێـــگەی ئـــازادی و ســـەرفرازی و 

اتی ڕەوا دژ بە ڕژیمـــــــی خەبـــــــ
ستەمگەرو دیۆتاتۆری ئاخونـدی 

  .دەبــــــــــــــــــــپ
هەزاران ســوو لە ڕ حــی پـــاكی 
شــــــەهید تۆفیــــــق كەریمپــــــورو 
تێۆـــــڕای شـــــەهیدانی رێـــــگەی 

 .ئازادیی گەل و نیشتمان
 
 
 
 
 

 :نووسییی 
 

 بابە شێخ حوسەنیی

برا پێشمەرگەکانت برەن ـپ  ...
. .و ســـووربووی لەســـەر مـــانەوە

  کـپ دەیزانـی تـۆفی ە چکۆل،كــ 
رازی نەبـــــــوون بە مـــــــانەوەی، 
دەبێـــــــتە ئەو سارەمـــــــانەی کە 
خەڵکـی دێهــات و شــاری نــاوچە 
جیاجیاکـانی کوردسـتان شـانازی 
  پێوە بـکەن، کـپ بیـری بـۆ ئەوه
دەچـــــوو ر ژێـــــک دێ دژمـــــن بە 
بیسـتنی نــاوی ئەو بێچـوە شــێرە 
 .هێــــــــزی ئەژنــــــــۆی نــــــــامێنپ

ئەو ر ژانەی کە کـــا  تـــۆفی ە 
چکۆل و ز ری دیکەی هەڤـااڵنی 
وە  ئەو، لەســــەنگەری دیفــــا  
لە مەوجـــــــوودیەتی ســـــــازمانی 
خەبـــــــــات و لەبەربەرەکـــــــــانپ 
لەبەرانــــــبەر هێــــــزی تەیــــــارو 
پۆشـتەی رژیمـی ئاخونـدی گیـان 
فیـــــدایی یــــــان دەکــــــرد، ر ژ و 
ســـەردەمانێکن کە بـــۆ هەمیشـــە 

وناکی دەدات وە  چۆڵەچرا، رو
و تاســـــــەر دەبـــــــنە هەوێنـــــــی 
برایەتــــــی و بەخەمەوەبــــــوونی 
هاوباوەڕانی رێبـازە پیـر زەکەی 

ئەو رێبــازەی . سـازمانی خەبــات
چەسلـــــــــی چـــــــــاوی دژمـــــــــن و 
خۆشەویســــــــــــــــــــتی گەلە، ئەو 
ســــازمانەی چاوچنۆکــــان خەوی 
گولی پێوە دەبیـنن و نەیـاران و 
حەســـوودان ســـەریان بە نــــاو و 
رێبـازی پــا  و بێخەوشـی کــاس 

 .بــپ و چاویــان عەرز نــابینپدە
کا  تـۆفی ی بەرێـز، شـەهید و 
هەڤـــــــــــاڵ و هاوســـــــــــەنگەر و 
شۆڕشـگێرە خۆشەویسـتەکەم، بە 
شـــــــــــــــــــــــەهیدبوونت، خەفەت 
دایگــرتین، بە بیرەوەرییەکانــت 
بە لێهاتووییـــت، بەو ئەویـــنەی 
لە راســـــت ســـــازمانی خەبـــــات 
لەدڵــت دا ریشـــەی داکوتـــابوو، 
ئێســـــــتاش کـــــــۆری هەڤـــــــااڵن 

ەنــــــدیە سەرســـــامن بە تایبەتم
بەراســـــــــتی . کەم وێنەکانـــــــــت

شــــــــــــــەهادەتت، کۆســــــــــــــت و 
خەســــــارەتێکی گەورە بــــــوو لە 
. کورد و سازمانی خەبـات کەوت

شەهید بوونت موسیبەت بوو بـۆ 
 .من و هەموو هاوبیرانت

دڵنیــابە، هاوبـــاوەرانی رێبـــازە 
 پیر زەکەت، رێبوارانی رێگەی 

ۆپیشـــاندانەكانی عێـــراق خ
 .ەـــــەیــه انــــیـەردەوامـــــب
نـــارەزایەتی و خۆپیشــــاندانەكانی  

بەغـــدا و هێنـــدێك لە شــــارەكانی 
ـــراق بەردوامیـــان هەیە و  تـــری عێ
ـــاوەتەوە شەشـــەمین  ـــر  پێـــی ن ئەم

 ..                     ر ژی خۆی
ئاسۆشــێتدپرێل لەزاری ووتەبێــ ی 
وەزیـــــری عێـــــراسەوە دەڵێـــــت كە 
لەماوەی ئەو شەش ر ژەدا نـزیۆەی 

ـــــوژراون كە هەشـــــت  كەس 814 ك
كەســیان لەهێــزە ئەمنیەكــانی ئەو 

 6817واڵتەن و هەروەهــــــــــــــــــا 
 8911كەســـی  برینـــداربوون كە 

كەســـــــــــیان ســـــــــــەربە هێـــــــــــزە 
 .                 .ئەمنیەتیەكانن

ئەو نارەزایەتی و خۆپیشاندانانەی 
بەغـــــــدا كە لە ر ژی سێشـــــــەممە 

ی رەزبەرەوە دەســـــتی 9رێۆەوتـــــی 
پێۆــــــــــــردووە، لەدژكــــــــــــردەوەدا 

رانـبەر دەسـت تێوەردانەكـان و لەبە
گەندەڵۆاریەكانی رژیمی ئاخوندان 
لەو واڵتەدا و پێشـێلۆردنی مــا  و 
بەرژەوەنــــــدیەكانی خەڵۆـــــــی ئەو 

دەســــەاڵتدارانی زاڵ  واڵتە لەالیەن
بەسەریدا سەری هەڵداوەو خەڵۆـی 
ـــــــــــــــــــاری بەدەســـــــــــــــــــت   خوازی

 

ـــــــانن.     هێنــــــانی مافەكــــــانی خۆی
.جێی باسە كە ئەم خۆپیشاندانانە 
چەنـــدین شـــاری تـــری عراسیشـــی 
 گرتۆتەوە.                      .

ئەو نارەزایەتیانە بەردەوامی هەیە 
و ئەمـر  پێــی نـاوەتەوە شەشــەمین 
ر ژ و شـــــــەرو پێۆـــــــدادانێۆی ز ر 
ــــزە  لەنێـــوان خۆپیشــــاندەران و هێ
ـــــدا ســـــەری هەڵـــــداوەو  ئەمنیەكان
بەردەوام سوربــانی لێــدەكەوێتەوە، 
هەروەهــا خۆپیشــاندەران چەنــدین 
بنۆە و دامەزراوە و دەفتەری كاری 
ــــــانی  ــــــە و بەنەرەك ســـــەر بە رژی
خامنەییـــــــــــــــان لەوشـــــــــــــــارەدا 
ســــــوتاندووە.لەالیەكــــــی تــــــرەوە 
هێنـدێك لە ئەنـدام پارلمانەكــانی 
عێـراق ساسـە سـلێمانی بە هۆكـاری 
ــــن و بە  ســــەرەكی ئەو د خە دەزان
بەرپرســـی كـــوژرانی ئەو رێـــ ە لە 
 خەڵۆی دەزانن.                  
 

چاوی بڕیبوە بەشـێک لە 
خــاکی ســوریەو بەردەوام 
لە هەوڵـــــــــــــــــــــــــــــــــــی 
کــــۆنتڕ ڵکردنی دەریــــای 
ناوەڕاســـــــــــــــتدایەو لەم 
ســــااڵنــــــــەی دوایـــــــــــدا 
بــۆتەوە بەشــێکی گەورەو 
بەرچـــــــــاو لە کێشـــــــــمە 
کێشــــــــەکانی نــــــــاوچە، 
هەربـــــــــــــــــــــۆیە   وە  
نێوەنـــــــــــــــدگیرو   وە  
زلهێــــــــز لە نــــــــاوچەکە 
هەڵســـــــــــــــــــــــــــوکەوتی 
 تەماعکـــــارانە دەکـــــات.
لە کۆبونەوەکـانی ســوچی 
نێــوان ڕوســیاو تــورکیە، 
دژ بە هێزەکانی خۆرئاوا 
ڕێککەوتنیـــــــــــــــان واژوو 
کردوە، کە چەندین خاڵ 
لە خـۆدەگرن و پێــداگری 
لەسەر یەکێتی سیاسـی و 
یەکپــــــــارچەیی خــــــــاکی 
ســــــــــوریاو ئاسایشـــــــــــی 
نیشــــــــتمانی تــــــــورکیەو 
دەکەنەوە.بەرەنگــاربونەو
ەی تــر ر یەکێکــی دیــکە 
لە خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵی 
ڕێکەووتنەکـــــــــــــــــــــانە، 
هەرهەموویــــــــــان لەدژی 
کورد وبەساران ی خۆیان 
لەکـات وسـاتی جیــاوازدا 
زینــدوو دەکەنەوە وکــاری 
پێـــــــدەکەن، د ســـــــتانی 
بەنــــــاو د ســـــــتی  وە  
تماشــــــاچێیک چــــــاو لە 
کوشت وبڕو لەناو بردنـی 
 کورد دەکەن!         .
نووسدددددییی زێدددددیە  
 حوسەنیی        

 

مانی خەبــات ی ســەرفرازی ســاز
کوردســـــتانی ئێـــــران، بەردەوام 

کــۆڵنەدان  دەبـن لە تێکۆشــان و
لەرێــــــگەی پــــــڕ لەســــــەروەری 
کـــــوردایەتی و ئــــــازادیخوازیی، 
ســازمانی خەبـــاتی تێکۆشـــەر و 
 .نیشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتیمانپەروەر

شــــار ڕەشــــی پۆشــــیوەو گونــــدو 
دێهات و هەموو ئەوانەی غەمـی 
پێشـمەرگەو شـەهیدانی ئـازادین 

اوە، ماتەم بارن وتازییەیان گێر
چیـــــــــــــاو پــــــــــــــپ دەشــــــــــــــت 
ولێرەوار،كانیاوەكــــــــــــــــان وز ر 
شـــــوێنی دیـــــۆە لە نیشــــــتمانی 
رەنگـــین لەماتەمـــدان، چـــونۆە 
ئیتـــــر بەدیـــــداری هەڤـــــاڵێۆی 
دێرینمــان كەهەر ســاڵەو ئەگەر 
  بۆ ماوەیەكی كەمی  بووایە لـ 
الیان میوان دەبوو شاد نابنەوە، 
منـــداڵەكان و پیـــرو الوەكــــان، 
شــــــەنگە بێریەكــــــان، هەمــــــوو 

بە سسەی خۆش وبیری  ئەوانەی
پا  وشۆڕشگێری مانـدووی رێـی 
نیشـتمان دڵخــۆش دەبــوون ئیتــر 
جــــــارێۆی دیــــــۆە بە دیــــــداری 

بەڵـــــپ ئیتـــــر ئەو . نـــــاگەنەوە
تۆفیق بڵەسەنیەی كە شـارەزای 
هەمــــوو دوڵ و لێــــرەوار و جــــپ 
حەوانەوەیێۆـی پێشـمەرگە بـوو، 
پڵنگی چیا و هەڵۆی تی  باڵی 
پــــپ دەشــــت بــــوو، لە هەمــــوو 

هــــــی  كــــــۆیە  كــــــۆیە  و لە 
 .نەبــوو، ئیتــر لە ناومــان نەمــا

چیــــــا لە پێدەشــــــت دەپرســــــپ 
بیستووتە هەواڵی میوانە چە  
و رەخت بە كۆڵ وئازاو بوێرمان 

ئەویـــــ  بە  !. بـــــووە شـــــەهید
دەست خوێریترین وخۆفر شترین 
خۆفر شــــەكانی نیشــــتمان، ئەو 
خۆفر شەی كەپێی وابـوو كە بە 
یەكەم تەسە كــــــــا  تۆفیــــــــق 

ەســــــت جلپ وتوانــــــای د دەخــــــ 
بەاڵم .  .كـــــــردنەوەی نـــــــامێنپ

چەنــدە خەیــاڵی خــاو بــوو ئەو 
خۆفر شــــــە، هەر بەخەیـــــــاڵی 

   ب   وتوبووه رك  س    ـــــخاوی ك
 

پەیامی سازمانی خەبات، لە پێوەند بە ناڕەزایەتی 
 .جەماوەری شاری لۆردەگان

   ە بپــــــــهەر بۆ ناڕەزایەتی ل 
هەڵوێســتی دەســەاڵت و نەبــوونی 
خزمەتگــوزاری پزیشــۆی، ئەمــڕ  

 8391ی ڕەزبەر 83شـــــــــــەممە 
كــۆچی خــۆری، هەزاران كەس لە 
خەڵۆــــی شــــاری لۆردەگــــان بـــــۆ 
پشـتیوانی لە خەڵۆـی دێـی چنـار 
مەحمود هاتنە سـەر شـەسامەكان 
و لە دژی دەســەاڵت دروشــمیان دا 

كـــردە ســـەر بـــنۆەی  و هێرشـــیان
فەرمانداری، دەفتەری خومەینی و 
چەنـــــد بنۆەێۆـــــی حۆومەتیـــــان 

 ..                   ئــــــــــــــاوردا
سەرەرای هێرشی چەكداری هێـزە 
ئەمنیەتیەكـــــــانی حۆـــــــومەتی و 
هەوڵەكــــــــــــــــانی پاســــــــــــــــدارە 
سـەركوتگەرەكان، بــۆ كــپ كردنــی 

جەماوەری  ناڕەزایەتیەكان، بەاڵم
وەزاڵە هـاتوو بەردەوام بــوون لە 

 ڕەزایەتی و دروشە لە دژی نا

ــــــــانی ٣٢ ــــــــۆبر وە  ر ژی جیه ی ئۆکت
بەرەنگــاربوونەوەی ســزای لەســێدارەدان 

 .دیاریۆرا
 

ـــــــــــۆن د الر  41ااڵنە ســـــــــــ ملی
 !لەئێرانەوە دەنێردرێتە دەرەوە
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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 عێ وەزی
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەكەی دەتــــــــــوانپ

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانپ   لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بۆــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن

لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریۆـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبو ونی لەســـەر درێ نەك

هێنــدێك لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 
ـــران، هێنـــدێك لە واڵتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ سەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــۆەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن

عەرەبســــــــتانی ســــــــیودی، ئیمــــــــاراتی 
ونەی یەکگرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـ

 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــر  لەزاری  هەواڵـــــدەری ر ی
وەزیری نەوتی عێراق 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

ویســتیدا بەرهەمهێنــانی نەوتــی خـــۆی پێ
ـــتە شـــەش ملیـــۆن بۆشـــۆە نەوت بگەیەن ێ
لەالیەكی دیۆەوە رژیمی ئاخوندی .دالەر ژ

هەڵوێستی واڵتانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــە،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــار ی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامریۆا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 

ـــــــوەدەرئەن ـــــــامی ئەو   هەنگـــــــاوە زانی
وتەبێــــــ ی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــە 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــیمی : وتــــــــــویەتی جمه
بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێۆەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریۆــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــپ

جمهوری ئیسیمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێك واڵت لەو د خە مێـــــــ وییەدا  هێن

 .هیچۆات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .بۆۆشن هەڵگرن و تپ

ـــــدا.٣   مان و پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــۆییتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـۆییتیەكان چاالكــانەتر 

  .بۆۆشن تپ
ئەنــــدامان و تەشــــۆییتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێۆــڕای چــین و تۆێ ەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 

اران،مامۆســــــــتایانی خۆێندك
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێۆـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە  پســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێ ێۆی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 

 عەشیرەتێك 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
رێۆخـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 

ــ ی 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 8395 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

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

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  85 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـ ەی ئافرەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور موەممەدزادە، 
ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام

ــی ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ ــی تەنهــ ــ ــ ــ  گرووپ
ــانی  ــ ــا ٣۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س

دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 
ــبە رێ ەی ی ــە  و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ

 

نــــــــــــوێنەرانی وواڵتــــــــــــانی 
ئیتالیا،ســــــــوئێد و کوەیــــــــت 
لەكۆبونەوەی کومیتەی یەكەمی 
کۆبــوونەوەی گشــتی وەاڵتـــانی 
ـــــــــی  هاوپەیمــــــــان دژبە ڕژیم
ــــــــــدی هەڵوێســــــــــتیان  ئاخون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە  .وەرگرت

ئەوان هەڵوەشــــــــــــــــاندنەوەی 
ــــــــە و  بەرجــــــــام لەالیەن ڕژی
گێرەشــێوێنیەكانی و هێـــرش و 

بۆســەر دەســت تێوەردانەكــانی 
ـــــــــووم  دراوســـــــــێکانیان مەحک
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە  .ک

نـوێنەری ئیتالیــا لە کــۆمیتەی 
ــــی کۆبــــونەوەی گشــــتی  یەكەم

ئێمە داوا : هاوپەیمانان ووتی
ـــن کە  ـــران دەکەی لە ڕژیمــی ئێ
ـــــــــــــپ دواکەوتـــــــــــــن بە  بەب
ـــــــــدبوونی یەک ـــــــــاری  پابەن
 بگەڕێــــتەوە ســــەر ڕێکەوتنــــی 

 

 

 یــانـاڕلمــو پ یکاتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

بەرجــــــــــام و لەگەڵ ئاژانســــــــــی 
ــــــــــودەوڵەتی وزەی ئەتــــــــــۆمی  نێ

 ..                                                                                وبکاتهاوکاری تەوا
ـــــــوێنەری ســـــــوئێدی  ووتـــــــی : ن

ــــامەی  هەڵوەشــــاندنەوەی ڕێکەوتنن
ــــــران  ئەتـــــۆمی لەگەڵ ڕژیمـــــی ئێ
خەســــارەتێکی گەورە بە نیــــزام و 
 .بەرنـامی نـاوکەییەكەی دەگەیێنـپ
ــــــــوەیتی  ووتــــــــی : نـــــــوێنەری ک

ێهبادی پـرچە  بـۆ بەکارهێنانی پ
ـــــــرش بۆســـــــەر  ـــــــدانی هێ ئەن ام
دامەزراوەیەكی نەتەوەیی، جـێگەی 

ـــــابریلل، . نیگەرانــــیە ڕابێــــرت گ
ــوێنەری هولەنــد لە کۆبــوونەوەی  ن
ـــــۆمیتەی یەكەمـــــی کۆبـــــونەوەی  ک

ی 99گشــــــتی، ڕ ژی دووشــــــەممە 
ــــــــامە : ووتــــــــی91ڕەزبەری  بەرن

ـــر  ـــران دەبــپ لەژێ نــاوەکیەکەی ئێ
چــــــــاودێری ســــــــەخت و چــــــــڕی 

ـــــــــــد ـــــــــــتەوەنێونەتەوەیی                .                                                                                                                            ا بمێنێ
.  
 

ڕووخانی ڕژیمی بەعل و هاتنی 
ڕێکخراوی داعشی تروریست ، 

دەرفەتی لەبارو بووە دوو 
گون او بۆ ڕژیمی دیکتاتۆری 
ئاخوندی کە کاریگەری و 
هەیمەنەی خۆی لەناو شێیە 
وبەشێکی ز ر لەعێراق بسەپێنێت 
و خەیاڵ وخەونی لەمێ ینەی کە 

لە . هییلی شێیەیە بهێنێتە دی
دوای کۆتایی هاتنی حاکمیەتی 
بەعسی دیکتارو و بەدەسەاڵت 
گەیشتنی شییە وبەتایبەت 

نی وکوو نووری المالکی نزیکەکا
هەوڵی داوە لەهەر .. وهتد

    بۆی بکرێت ڕایەڵ  جێگەی 
وتۆڕی تر ریستی وتاسە گەلی 
گرێدراو بە یەکەی سپای سودسی 
دابمەزرێنێت و بە ناوی یارمەتی 
ودەزگا گەلی خێرخوازی 
وشەریکەی جۆراوجۆر کە 
لەبنەڕەتدا ،جگە لە دەزگای 
سیخوڕی ومافیایی وتر ریستی 

دیکە نین ،ئامان ە  شتێکی
شوومەکانی پێوشوێن بگرێت ولە 
پێناوئەم نیەتە نگریسەیدا 
لەهی  تاوانێک لەم وەاڵتەدا 

بە ڕاهێنانی . درێغی نەکردووە
خۆی لەسەر  گرووپەکانی سەر ب 

 ڕێچکە وبونیادی بیری ڕووخاندن 
 

 ەنگی وەدەرنانی ڕژیمی ئێران د
!راقـــــــــــــــــــــــــــــەعێـــــــــــــــل  

وتێکدان ، یەکەخزمەت گوزاری و 
خێرخوازیەکانی وەاڵتانی د سـتی 
عێراســـــــی کـــــــردە ئامـــــــان  وبە 
هەاڵیســــانی شــــەڕی تروریســــتی 
خــۆی لەگەڵ ئەمریکــا ،عیراســی 

ان لە باری یارمەتی وسەرمایەدان
و هاووکــــاری ئەو وەاڵتــــانە تــــا 

 .ڕادەێیک دابڕی
لە ســـــەرودەمی دوای ڕووخـــــانی  

دەسەاڵتی سەدام وسەرپێکەوتنی 
حکــــومەتێکی نــــوێ، کە ڕ حــــی 
پێکەوەژیــان لەڕێــگەی مەجلیســی 
حــوکمەوە خەریـــک بــوو بنـــاغەی 
دادەکوتــــــا وگەالنــــــی عێراســــــی 
پــێکەوە خســتبووە بیــری دروســت 
کردنــــی کیــــانێکی هــــاووچەری ، 

اخونــــدی لەچەنــــد الوە ڕژیمـــی ئ
هەوڵـــی لەبـــار بردنـــی دا و، بە 

و  رکی  نـــــانەوەی چەنـــــد دووبـــــ 
بەهێـز کردنـی بیـری تونـدڕەوی و 
شـــــــــییەگەری و گەیانـــــــــدنەوەی 
هـــییلە سەت تەواو نەبـــووەکەی 
شــێیە ، گەلێــک تــاسە وگرووپــی 
تونـــد ئـــاژ ی ســـەروەخۆی بەگـــ  

ی ئەدیانەکـانی دیـکە سوننە وباس
 .لەعێراق کرد

ادی ومەعـــنەوی بە پشـــتیوانی مـــ
بەهێز ،دەست پەروەردە و نیشان 
کراوەکانی خۆی کردە دەسەاڵتدار 
وحــــاکمی ڕەهـــــا و بە دژایەتـــــی 
وبیـــری تەنـــانەت لەنـــاو بردنـــی 
هەرێمـی کوردســتان دەرســی دادان 
ولەم پێنـــاوەدا گەلێــــک پیینــــی 
شـــــــــــــــــوومی گێــــــــــــــــــڕاوە ،کە 
بەرچاووترینیان یکگرتنـی هێـزی 
ســــوپای پاســــدارانی تروریســــت 

عبی بــــوو لەدژی وحەشــــدی شــــە
کوردســتان وهێـــرش کــردنە ســـەر 
دەســـــــکەوتەکانی لەدوو پرســـــــی 

 ەم ــــــبەاڵم ئ د مدا،ــــــــڕیفران

بــــۆ د خــــی ئاســــایی خــــۆی لە 
 .دوایی دا حەستەم دەبپ

تادا پشتی ئەوەی ترامپ لە ئێس
ئەو هێــزە كوردیــانەی بەردا كە 

ەوە لە چوارچێــــوەی 9184لە 
هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە 
داعـــــ  لەســـــەر ئەرز تـــــوانی 
شۆســــــــــتی گەورە بە هێـــــــــــزە 
تیر ریسـتیەكان بهێنــپ و جــوێ 
لە نــــــاوچە كوردســــــتانیەكان، 
توانیان پانتاییەكی ز ریـ  لە 
ناوچەكانی دیۆەی سوریە ئـازاد 

ەوێ بــــــــۆەن، لەالیە  دەیــــــــه
كۆتـایی بە فشـارەكانی تــوركیە 
بێنـــپ كە لە داخـــی پشـــتیوانی 
ئەمریۆـــا لە كـــورد، كۆمەڵێـــك 
هەنگـــاوی نـــا كە بـــۆ ئەمریۆـــا 
گەران تەواو بـــــوو بەتـــــایبەت 
تـوركیە كە ئەنـدامێۆی گرینگـی 
هاوپەیمــــــــــانی ئــــــــــاتونتیۆی 
باكوورە و ئێستا بە تەواوی لە 
روسیەی نەیاری ئەمریۆـا نزیـك 

گەورەی بــووەتەوە و رێۆەوتنــی 
لەگەڵ واژ  دەكــــــــات، بــــــــۆیە 

چاوپۆشــی لەو   ترامـپ نــاتوانپ
سازان انەی ئەمریۆا لە توركیە 
بۆات و لە ئێستاشـدا كە بەرەو 
هەڵب اردنی سەر كایەتی دەچپ 
پێویستی بە رێۆەوتنێك لەگەڵ 
ئوردوغـــــان هەیە و بـــــۆ ئەوەی 
دڵـــی ئوردغـــان بێنێـــتەوە جـــپ 
باشــــترین هاوپەیمــــانی پێــــن  

ۆی دەكــاتە ســاڵی رابــردووی خــ
ئەگەر چــی . دیــاری و سوربــانی

لە ئێســــتادا ترامــــپ هەنـــــدێ 
بادانەوە بە سسەكانیەوە دیـارە 
بەاڵم پـێە وایە تەنیــا بــۆ كەم 
كـــردنەوە و هێـــواش كـــردنەوەی 

 .رەخنەگرانی ئەو بریارەیەتی
 ئەو بریــارەی د ناڵــد ترامــپ و

 

ـــدامی   ـــی ئەن ـــد واڵت هەڵوێســـتی چەن
. هاوپەیمانی لە دژی رژیمی ئاخوندی
                                 

 

 کـــــاریداكۆكی و  موومان پشـــــتیوان هـــــ 
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ەی لەعێـــــــــــــراق و تەراتێـــــــــــــن
دژبەریەتــــــیەی لەگەڵ ئـــــــازادی 
وژیــــــــــــــانێکی دادپەروەرانە لەم 
وەاڵتە ، بەرەوو الوازی دەڕوات 
وچیتر نەوەی نوێ وبیری ئیسوح 
خوازی وپێکەوە ژیانی ئاشتیانە، 
ڕێـگە نــادەن وەاڵتەکەیــان ببێــتە 
ئەو مەیدانە لەبـارە بـۆ ڕەمبـازی 
. ڕژیمــــــــی مەالکــــــــانی ئێـــــــــران

ئەگەرچــــــــــی لەگەڵ هەمـــــــــــوو  
اژاوەگێڕی وپینەکـــــــــــــانی ئــــــــــــ

حاکمیەتی ئاخوندی بـۆ جـپ پـپ 
سایە کردن وسوت دانـی عێـراق ، 
جاروبــار دەنگـــی دژایەتـــی ڕژیـــە 
بەرز بــــــــــــــۆتەوە و بەهێــــــــــــــز 
ســەرکوتکراوەتەوە ،بەاڵم ئێســتا 
بەئاشکرا زەنگی کردنەدەری ڕژیە 
ودەزگــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــەرکوتگەر 
وجاسووســـــــــیەکانی لەعێــــــــــراق 

لەنــــوێترین ڕابــــوون .. لێـــدراوە 
ەتی دەڕبڕینـــی گەالنـــی ونـــاڕەزای

عێـــراق دژ بە ڕژیمـــی تر ریســــت 
پەروەری ئێـــــــران ، ڕ ژی ســـــــپ 

ی ڕەزبەر 9شــەممە بەرانــبەر بە 
،خەڵــک هــاتنەوە سەرشــەسام و 
ئەم ــارە بەتەوژمتــر لە ڕابــردوو 

یراق ناڕەزایەتی لەچەند شاری ع
 .سەری هەڵدایەوە

خۆپیشـــــــــــــــــــــاندەران کە دژ بە 
چەوســـانەوە وگەنـــدەڵی وبـــوونی 

لەعێــــــــــراق  ڕژیمـــــــــی ئێــــــــــران
وەســــتاوونەتەوە وبەداخەوە تـــــا 
ئێسـتا دەیــان کەسـیان لێکــوژراوە 
وبرینـــــدار بـــــووە ، بە درووشـــــە 
وشـێیاری سـەربەخۆیی بـۆ عێــراق 
،لەسەر وەدەرنانی ئێران تائکیـد 
دەکەنەوە و دەڵـــێن ئـــێمە مـــافی 
خۆمـــــان لە دەســـــەاڵتی ئێـــــران 
وەردەگــــرینەوە، بڕوخــــپ ڕژیمــــی 
ئێــــــران ،بڕوخــــــپ حــــــاکمیەتی 

 .ی ئێراندارودەستە
ز ربەی خۆپیشـــــــــــــــــاندەران کە 
لێـــــــــــــــــدوانی میــــــــــــــــــدیایی و 

 تەلەفزیونیان لێوەردەگیرا ،
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بریــارەكەی ترامــپ و هێرشــی تــوركیە 
ــــــب .       !ۆ ســـــەر كوردســـــتانی ســـــوریەـــ

  
 

و ئەو شــەرە نــوێیەی ئوردوغــان بە 
كـــــوردی ســـــوریەی دەفر شـــــپ، لە 
ئاســــتی نێونەتەوەییــــدا جــــوێ لە 
هەنـــدێ كـــاردانەوەی الواز هیچـــی 
دیـۆەی پێـوە دیـار نـیە، لە ئاسـتی 
نـــــاوچەیی  بە هەمانشـــــێوە بـــــپ 
دەنگیەكـــــــــــــی تەواو هەیە، بەاڵم 
رژیــــــمە داگیركەرەكــــــانی دیــــــۆەی 

ژیمـــــــی كوردســـــــتان بەتـــــــایبەت ر
ئاخونــــدانی ئێــــران، ئەگەری ز رە 
هاوكـــــاری ئوردوغـــــان بـــــۆەن لەم 
 .جەنــــــــــــــــــــگە نــــــــــــــــــــارەوایەدا

بە گشـــتی مەترســـیەكان بـــۆ ســـەر 
پرســـــــی نەتەوەی كـــــــورد لە هەر 

لەو . كـــــــاتێۆی دیــــــــۆە زیــــــــاترە
چوارچێوەشـــدا ئەگەری ئەوە هەیە 
رژیمی ئێرانی  هەندێ هەنگـاو دژ 
بە هێـــــــز و الیەنە سیاســـــــیەكانی 

 .ت هەڵگــــرێكوردســــتانی ر ژهەال
لەپێوەند بە سیاسەتی ئەمریۆا لە 
بەرامـــــــــبەر كــــــــــورد، ئەو وەالتە 
جــارێۆی دیــۆەش بـــپ بــاری خـــۆی 
لەبەرامـــــبەر كـــــورد دا نیشـــــانداو 
جـارێۆی دیـۆە كـوردی گورگــانخوارد 

بەاڵم كـــــورد نەتەوەیەكـــــی . كـــــرد
چەوســـــاوە و ز ر لێۆـــــراوەو هـــــی  
ب اردەیەكــــــــــــــــی دیــــــــــــــــۆەی لە 
پێوەنـــــدیەكانی دا لەبەر دەســـــتدا 

، هەر سۆنــاغەو هەوڵ دەدا بە نـیە
 ..كەڵك وەرگرتن لەو دەرفەتانەی
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درەنگــــــــــــانێۆی شــــــــــــەوی 
ی ڕەزبەری 84یەكشــــەممە 

ی هەتاوی، د ناڵد 8391
ترامــــپ ســــەرە  كۆمــــاری 
ئەمریۆـــــــــــا رایگەیانـــــــــــد 
هێزەكەیـــــــان لە بـــــــاكوری 

كوردســـــــــــتانی )ســــــــــوریە 
دەكێشنەوە، ئەوان ( ر ژئاوا

نــابنە بەشــێك لەو كێشــەی 
ئــــــارادایە، كە مەبەســــــتی 
كێشــــەی ئوردوغــــان لەگەڵ 

ئەو بڕیـــــــــارەی . كـــــــــوردە
دوای  د ناڵـــــد ترامــــــپ لە

ئەوە دێـــــــــت كە پێشـــــــــتر 
رەجەب تەیــــر ئوردوغـــــان 
رایگەیانـــــــــدبوو لەســـــــــەر 
نــــــــاوچەی ئــــــــارام لەگەڵ 
ئەمریۆــــــا رێنــــــاكەون هەر 
بۆیە هێرش دەكەن بۆ سەر 
ر ژهەالتــــــــــــی فــــــــــــورات 

ئەو (. كوردســــــــــــــــــــــــتان)
گۆرانۆــــــــــاریە نـــــــــــوێیەی 
لەپێوەنـدی نێـوان ئەمریۆـا 
و تـــوركیە هـــاتە ئـــاراوە، 
بەالی بەشـــــــــــــــــــــــــێك لە 

ن چــــــاودێرانەوە چــــــاوەروا
نەكراو بوو لە كاتێۆـدا كە 
تــوركیە و ئەمریۆــا لەســەر 
كۆمەڵێـــك پرســــی گرینــــگ 
كێشــەیان هەیە و بەردەوام 
لە هەرشــە كــردن بــوون لە 
یەكتری، بەتایبەت لەسـەر 
كڕینی سیستەمی مووشـەكی 

ی رووســـــــــی 411ئـــــــــێل 
لەالیەن تـــــــــــــــــــــــوركیەوە 
تورەبــــوون و هەڵچــــونێۆی 
ز ر لە ناوەنــدەكانی بریـــار 

یە و لە واشــــتن لە ئـــــارادا
تـــــــازەیی  گەاڵڵەیە  لە 
كونگرە بۆ سەپاندنی سزای 
ئــابووری بەســەر تــوركیەدا 
ئامــادە كـــراوە و تـــرامپی  

 ..               دەكــــــــــرد
ئەوەی روونە ئوردوغـــان لە 

 ووشی ـــوركیە تــناوخۆی ت

انی سوریە چەنـد سەر كوردست
ئامان ێك دەپێۆپ كە بـریتین 

 : لە
بەرزكـــــــــــردنەوەی ئاســـــــــــتی 
مەحبـــوبیەتی خـــۆی لە نێــــو 
شـــــــــــــەسامی تــــــــــــــوركی بە 
هەڵگێرســـــــانی شـــــــەڕێك كە 
ســـــااڵنێۆە بە پروپاگەنـــــدە، 
رای گشــتی وەالتــی تــوركیەی 
بـــــۆ ئامـــــادە كـــــردووە و وە  
دەبینین نە  لە ئێستادا هی  
دژایەتیەكـــی ئەم شــــەرەی دژ 

نـــــــاوخۆی ئەو بە كـــــــورد لە 
وەالتەدا نــــــــاكرێ بەڵۆــــــــوو 
نەیارەكانیشـــی بـــپ دەنگیــــان 
هەڵب اردووەو خۆ لە دژایەتی 
 .ئەو هەنگـــــــاوەی دەبـــــــوێرن

پەالمــاری كوردســتانی ســوریە 
لە ئێستادا درێ ەی سیناریۆی 
هێرشـــــی ســـــەر عەفـــــرینە و 
تــوركیە دەیــهەوێ بەبیــانووی 
پەیەدە و هەســەدە پەالمــاری 
ئەو نــــــاوچە كوردســـــــتانیانە 

كــــــورد دەربۆــــــات و  بــــــدات،
عەرەبە ئاوارەكـــــــــــــــــــــان لە 
. شــوێنەكانیان جێگیـــر بۆـــات

بەوەش بەو ئامـان ەی دەگــات 
كە چەنـــدین ســـاڵە دوبـــارەی 
دەكــــــــاتەوە كە دەســــــــەاڵتی 
كــــوردی لە بـــــاكوری ســـــوریە 
سەبــــــــوڵ نـــــــــاكەن و ئەوانە 
دژمنیـــانن و هەر ر ژە نــــاو و 
ناتۆرەیەكیــــــــان لێــــــــدەنان، 
هەروەهـــا بە جێگیـــر كردنـــی 

كــان بە كــردەوە ئاوارە عەرەبە
سیاسـەتی پاكتـاوی كــورد لەو 
بەشــەی كوردســتان بە زەبــری 
هێــــــز جێبەجــــــپ دەكــــــات و 
مەبەســـــــتیەتی كوردســـــــتانی 
بـوونی ئەو بەشـەی كوردســتان 
بۆـــــــاتە چیـــــــر  ، گەر ئەو 
سیاســـــــــــەتەی ئوردوغـــــــــــان 
جێبەجپ بۆرێ و جێگیربوونی 
ئەو عەرەبانە درێـ ە بۆێشـپ، 
 گێڕانەوەی كوردستانی سـوریە 

 

تێۆی گەورە هەم لە شۆســــــــ 
پارتی داد و گەشەپێدان  نێو

و هەم لە ئاســـــتی وەاڵتـــــدا 
بــــــــــــــــــــــــووە، هەر وە  لە 
هەڵب اردنی شـارەوانیەكاندا 
دەركەوت پــێگەی جەمــاوەری 
پارتەكەی چەندە لە داكشان 
و ئاســـــــــتی خۆشەویســـــــــتی 
خۆیشــی لە شــەسامی تــوركی 
دا تــــــــــــــــــــا   رادەیە  لە 
دابەزینـــــــدایە، هەر بـــــــۆیە 
پێویســــــــــتی بە هەنـــــــــــدێ 
هەنگـــــــاوە بـــــــۆ پێخـــــــۆری 
نێوخــــــــۆیی و گێــــــــڕانەوەی 

بۆ . متمانەی شەسامی توركی
ئوردوغــــان باشــــترین رێــــگە 
لێــــدانی كــــوردە لە دەرەوەی 

بـــۆیە  .ســنوورەكانی تــوركیە
بۆ دەرەوەی سنورەكانی خۆی، 
چــونۆە لە دوای پەكخســتنی 
پر سەی ئاشتی لەو وەاڵتە، 
بە زەبــــــری هێـــــــز تـــــــوانی 
چەنـــدین و شـــار و نـــاوچەی 

ی توركیە كە ببونە كوردستان
ســــــــــومبولی كوردبــــــــــوون و 
كـــــــــــــوردایەتی، بە تەواوی 
خــــاپوور بۆــــات و خــــۆی بە 
ســـــەركەوتووی ئەو جەنـــــگە 

 .نیشانی الیەنگرانی بدات
لە ئێستاشــدا لە كوردســتانی 

 81ســــــوریە كە نزیــــــك بە 
ســــــاڵە خۆبەرێــــــوەبەریەكی 
كـــــــــــوردی بـــــــــــوونی هەیەو 
ئوردوغــــــــــــــــــــانی  بەدەوام 

ئەوەی لە دژ  پروپاگەنـــــدەی
كە ئەو  دەكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

خۆبەرێــوەبەریە بەشـــێۆە لە 
پـــــــپ كاكـــــــای نەیــــــــاری و 
حەساســــــــــــیەتێۆی ز ری بە 
بــــوونی هەیە، ئێســــتاكە بە 

بــۆ   دەرفەتێۆـی بـاش دەزانـپ
پەالمـــاردانی بەتـــایبەت كە 
چــــــــرای ســـــــــەوزی لەالیەن 
 .ئەمریۆـــــــــــاوە پێـــــــــــدراوە

 ئوردوغان لە پەالمار بۆ 

  سیاسی   ن  ی حیزب و الی  وه كۆبون 
ر داوای  ســـــــــ  كان ل  كوردســـــــــتانی 

  چوو لـــ  ڕێوه بــ   ده یــ  ڤااڵنی پ  هــ 
. شـاری زوریـ  ل  ٣٢٣٢٠٢٣٢وتی  ڕێۆ 

كڕیزی و  یـــ   كـــ  وه ئامـــان ی كۆبون 
ر  رامبـــ  ڵ وێســـتی بــوو ب    هــ  یــ 

مان  كـ  ل  ران و دوژمنانی گ  داگیرك 
  م بارود خـــــــــ  ت ئـــــــــ  تایبـــــــــ  ب 

ئێســـــــتادا ڕوی  ل  ی ك  مواره ناهـــــــ 
ڕ ژئــاوای كوردســتان و بــپ   كرد تــ 

ت  تایبــــ  ب ڵوێســــتی واڵتــــان و  ه 
 .ریۆا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ئ 
دا بڕیـــاردرا  كـــ  وه ی كۆبون  میانــ  ل 
 پ وـــــج ناب   ارهــم ك  ـــــرج  ـــــس

ر  كانی توركیـــای داگیركـــ  نامر ییـــ 
  هێزه    ل  ی  لی ن   ین وه بۆ  ئیدان 

 ۆــــــــــــكان پێۆهێنرا ب كوردستانی 

ســنوری  كان ل  كــاری چاالكیــ  ئاماده
مان  كـ  ل  بشـتیوانی گ  سویسرادا بۆ

ێرناوی  ڕ ژئــاوای كوردســتان لــ   لــ 
 (رخودانی ر ژئـــاوا پشـــتیوانی بـــ )

 :كان شداربوه ب   حیزب 
 .پەیەدە. 
 .هەدەپە. 
 .پەکەکە. 
 .یەکیەتینیستمانی کوردستان. 
ســــازمانی خەبــــاتی کوردســــتانی . 

 .ئێران
حیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان ،، . 

 حد ،،
 .بزووتنەوەی گۆڕان. 
 .پارتی پێشڕەو. 
حیزبــــی دیمــــوکراتی کوردســــتانی . 

 .  ئێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 

ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــپ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ر ژی س
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رێکەوتـ

بەرانـــبە85/81/9918
ی رەزبەری 93ر بە 
ــاندێکی  8391 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

ــات ی  ــ ــ ــ ــازمانی خەبــ ــ ــ ــ ســ
ــران  ــ ــ ــ ــ ــتانی ئێــ ــ ــ ــ ــ کوردسـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــەردانی وەزارەت ــ ــ ــ ســ
ــوومەتی  ــ ــمەرگەی حک پێشــ
ــتانیان  ــ ــی کوردســـ ــ هەرێمـــ
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  .کـ

شــاندی ســازمانی خەبـــات 
ــز  ــتی بەرێـــ ــ بە سەرپەرەس

نــورانی فەرد کـا  کامیــژ 
ئەندامی دەفتەری سیاسـی 
ــزان  ــ ــاورێیەتی بەرێـ ــ و هـ
ــمەدی  خــاتوو شــیین موەم
ــاجی  ــی حــ ــ ــا  شۆرش ــ و ک
ــۆمیتەی  ــ ــ ــ ــدامانی ک ــ ــ ــ ئەن
ــەردانی  ــ ــ ــ ــدی، سـ ــ ــ ــ ناوەنـ
ــمەرگەیان  ــی پێشــ وەزارەتــ
ــز  ــ ــرد و لەالیەن بەرێــ ــ کـ
ــماعیژ  ــۆرش ئیســ ــا  شــ کـ
ــاری  ــ ــ ــ ــ ــری کاروبــ ــ ــ ــ ــ وەزیــ
ــوومەتی  ــ ــمەرگەی حک پێشــ
ــوازییان  ــ ــ ــ ــ ــە پێش ــ ــ ــ ــ هەرێ
ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لێکـ

 

سازمانی خەبات بۆالی وەزیری هەیئەتێکی  سەردانی 
 !.کاروباری پێشمەرگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

 

ــرای  ــ ــ ــ ــ ــ ــدارەدا وێ ــ ــ ــ ــ ــ لەودی
پیر زبـایی شـاندی سـازمانی 
خەبات بەبـۆنەی دەسـتبەکار 
ــۆرش  ــ ــ ــا  شـــ ــ ــ ــوونی کـــ ــ ــ بـــ
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــماعیژ لەپۆسـ ــ ــ ــ ــ ئیسـ

ــمەرگە ــ ــ ــ ــ ــ ــری پێش ــ ــ ــ ــ ، وەزیــ
ــاس و تەوەری  ــ ــدین بــ ــ چەنـ
ــتان و  ــ ــ ــ ــ ــی کوردسـ ــ ــ ــ ــ گرینگـ
نـاوچەکە هــاتنە بەربــاس و 
ئـــاڵوگۆری بیـــرورای لەســـەر 

ــرا لەشـــیکردنەوەی د خـــی .ک
ــاوچەکە و  ــ ــووکەیی نـــ ــ ــ هەن
رەوشی کورد بەگشتی ئاماژە 
بە دوایـــین گۆرانکارییەکـــان 
کـرا و هەروەهــا وریـایی بــۆ 
 رووبەرووبونەوە لەگەڵ هەر

ــیە   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەگەر و مەترســ
ــتان درا ــ ــ ــەر کوردسـ ــ ــ . بۆسـ
ــاس و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەی بـ ــ ــ ــ ــ ــ  لەدرێ

تەوەرەکان وێرای چەندین 
ــار،  ــ ــ ــ ــنیار و رێگەکـ ــ ــ پێشـــ
ــک وە   ــاریکردنی ر ژێــ دیـ
ــمەرگەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ژی پێشـ
ــتان لە الیەن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کوردسـ
ــات  ــازمانی خەبـ شـــاندی سـ
باسی لێوەکرا کە لەالیەن 
رێـزدار وەزیـری پێشــمەرگە 
ــردرا ــ ــ ــ ــد وەرگیــ ــ ــ ــ  .بەهەنــ

ــماعیژ  بەرێـــز شـــۆرش ئیسـ
ــۆی  ســـپاس و پێزانینـــی خـ
ــداری  ــ ــ ــ ــۆنەی بەشــ ــ ــ ــ بە بــ

ـــازمــچاالکانەی س ــانـ ــ  ی ــ

ــ   ــەری داعــ ــ ــات لە ش ــ خەب
دەربــری و پێــداگری لەســەر 

ــزی و ــ ــ ــ ــایی و  یەکری ــ ــ تەبـــ
ــزە  ــ ــ ــ ــ ــ ــاتنی هێـ ــ ــ ــ ــ ــ بەهاناه
ــتان و  ــ ــیەکانی کوردسـ سیاســـ

ــ ــ ــ ــ ــاوەریی کوردســ ــ ــ ــ تان جەمـ
ــرایەوە و  ــ ــ ــ ــ ــ ــتی ک ــ ــ ــ ــ بەگشــ
ــدارەکە دا  ــ ــ ــایی دیـ ــ ــ لەکۆتـ
شـاندی سـازمانی خەبــات بە 
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزەوە بەرێک ــ ــ ــ ــ ــ  .رێــ

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 
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وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی

تر ریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــپدامەزراوەیە رادە و   گەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیر زب
كـۆمەالنی خەڵۆـی ئێـران و 

کــــــــا، كە  كوردســــــــتان ده
سوربــانی ســەرەكی دەســتی 
.   رەشـــی ســـپای پاســـدارانن

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

ــــــــدرێ و   دیۆتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێۆـــــــــی خەڵۆـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـمدی  ك لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

هەژدەی ڕزبەری   انییادێك لە شەهید
. اڵی هەزار و سپ سەد و سەست و پێن س  

 
ــۆ ...   ــ ــ ــ ــ ــێ  بـ ــ ــ ــ ــ ــنە پ ــ ــ ــ ــ دێ

ــە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتنی پرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سەرخســ
ــاربوون  ــ ــیەكەی و رزگ نەتەوەیــ
ــە و  ــ ــتەیی و ز رڵـ لە ژێردەســـ
ــەپۆلەكان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ز ر لەگەڵ ش

ــۆەوێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەوەی كە لەو . بـ
ــدیانەدا زە ــات پێوەنــ رەری دەكــ

ــورد لە  ــ ــانەی ئەوەیە كـــ ــ نیشـــ
ــدا  ــ ــ ــ ــ ــەتی زلهێزەكانــ ــ ــ ــ ــ سیاسـ
نەبووەتە ب اردە و فاكتەرێۆی 
وەهـا كە نەكـرێتە سوربــانی و 
ــتەوە ــ ــۆ نەد زرێــ ــ ــی بــ ــ  .بەدیلـ

لەالیەكــی دیــۆە تەبــا و رەبــا 
نەبـــوونی نێـــو مـــاڵی كـــورد و 
ــی  ــ ــی خۆیشـــ ــ ــرش و بوویـــ ــ ــ پ
ــووە  ــ ــ ــ ــاریگەری ز ری هەبــ ــ ــ ــ كــ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــتە هێزێۆـ ــ ــ ــ ــ لەوەی نەبێ

ــ ابووری و ئەوتـــۆی سیاســـی، ئـ
ــاریگەر و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەربازی كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــزان و  ــ ــ ــوێندانەر كە زلهێــ ــ ــ شــ
ــوانن بە ئاســانی  ــان نەت وەالت
ــۆڕنەوە  ــبۆەن و بیگــ ــتی تێـ پشـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بە نەیارەكانیـ

ــوریە  ــتانی سـ ئەوەی لە كوردسـ
ــەر  ــ ــاریگەری لەســـ ــ رووی دا كـــ
ــك  ــ ــ ــوو كوردێـ ــ ــتی هەمـــ ــ هەســـ
ــرێ ئەوە  ــاوە، بەاڵم دەكـــ دانـــ
دەرســێۆی بــاش بــپ بــۆ ئەوەی 
ــاڵی  ــو مــ ــوریە نێــ ــورد لە ســ كـ
ــاییو  ــاتەوەو تەبــ ــۆی رێۆبخــ خـ
ــی  ــ ــ ــ ــی نەتەوەیــ ــ ــ ــ یەكریزیەكـ
دروست بۆرێ، لەالیەكی دیۆە 
ــار  ــ ــ ــ ــ ــدەكانی بریـ ــ ــ ــ ــ لە ناوەنـ
ــا،  ــ ــ ــ ــایبەت لە ئەمریۆــ ــ ــ ــ بەتــ
ئوروپا و روسیە كەوێـتە البـی 
دروســت كـــردن و هەوڵ بـــدات 
ــان  ــەر بریارەكـ كـــاریگەری لەسـ
ــۆ ئەوەی  ــ ــات بـــ ــ ــت بۆـــ ــ دروســـ
ــاتەوە  ــ ــر بۆـ ــ ــان كەمتـ ــ زیانەكـ
ــرێ ــ ــ ــ ــاوەڕێ دەكـ ــ ــ ــ . لەوەی چـ

ــایب ــ ــ ــتادا لە بەتـ ــ ــ ەت لە ئێسـ
ــا دا  ــ ــ ــ ــ ــ ــا و ئوروپـ ــ ــ ــ ــ ــ ئەمریۆـ
ــۆ  ــ ــ ــۆزیەكی ز ر هەیە ب ــ هاوســ
ــورد لە ســوریە  .شــەرڤانان و ك

ــارەی  لە كۆتاییـــدا دەبـــپ ئیشـ
ــارەكەی  ــ ــرێ کە بریــ ــ بەوە بۆــ
ترامپ بـۆ كشـانەوە لە سـوریە 
ــۆ ســـەر كـــورد  ــا زیـــانی ب تەنی
ــەتی  ــ ــوو سیاســ ــ ــابپ، بەڵۆــ ــ نــ
ئەمریۆــا لە نــاوچەكە تووشــی 
ــات و  ــ ــ ــ ــتی گەورە دەكــ ــ ــ ــ شۆســ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا لە الی ئەمریۆ
ــانی لەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاوپەیمانەكـ
ــپ  ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــاوچەیە تووشـ ــ ــ ــ نـ
ــپ ــ ــ ــ ــ ــانەیەكی ز ر دەب ــ ــ ــ . متمــ

ــ ــایبەت هاوپەیمانەكـــ انی بەتـــ
ــتادا هەر  ــ ــ ــا لە ئێســ ــ ــ ئەمریۆــ
ــەیەكەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یەكە و بە كێشـ

ــر دەن ــە یە  لە . گیـ پاشەكشـ
ــا لە  ــانی ئەمریۆــ دوای یەكەكـ
ــاریگەری ز ری  ــ ــ ــاوچەكە كــ ــ ــ نــ
ــومیەی  هەیە لە هەیـــبەت و سـ
ــان و  ــ ــ ــ ــزی جیهــ ــ ــ ــ یەكەم زلهێـ
ــۆ  ــ ــ ــیە بـ ــ ــ ــگەدانە بە روسـ ــ رێـــ
ــاتر لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــی زی ــ ــ ــ ــ دەورگێڕانــ
ــت ــ ــ ــ ــ ــی ناوەراســ ــ ــ ــ ــ . ر ژهەاڵتــ

ــە  ــیە هەمیشـ ــدا رووسـ لەكاتێۆـ
ــتیوان ــ ــ ــەاڵت و پشــ ــ ــ ی لە دەســ

ــاتۆر و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمە دیۆتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رژیـ
ــات و  ــ ــ ــ ــ ــەپێنەكان دەك ــ ــ ــ خۆســ
ــا بە  ئەوەش نە  خــزمەت ناك
ــای  و  ــ ــ ــ ــ ــ ــڕانەوەی ئاس ــ ــ ــ ــ گێــ
ــاوچە بەڵۆـــوو  ــۆ ن ــۆسرەیی ب ئ
نــاوچەكە بەرەوڕووی مەترســی 
زیاتر و كێشە و ئاژاوەی تازە 

  .دەكات
 عەلی بە رامی: نووسییی 

پــــــــــــــــاییز، وەرزی خەزان و 
هەڵـــــوەران، وەرزی زەردیـــــی 
رەنـــگ و ســـەردی هەناســــە و 
تاسـەی دەسـت لێــک بەردانە، 
هەر چەنـــد پـــڕ لە رەنــــگ و 
روالەتــی ئـــاڵو وااڵیە، ســـەد 
. ئەوەنـــدەش وەرزی مـــاتەمە 

م مـــــــــــانگی ئەم رەزبەر یەکە
ورزە گەرچـــــــی بۆجـــــــوتێر و 
رەزەوان مـــانگی بەرو بـــووم و 

ەاڵم رەنێــو هێنــانی رەزانە، ب
رەزبەرە و ســــــــەرەتای وەرزی 

هەر وە  چۆن تـین . انەزخە
و تاوی گەرمای هـاوین رەنـگ 
و رووی ســـــــــــــــــــەوز و تەڕ و 
پاراوی چ  و گواڵنی بەهاری 
بەرەو وشـــــــــکی و ژاکـــــــــان و 
د شـدامان هەڵـدەگێڕێ،کزەی 

زەردی رەنـگ و تەمـی  سەرد و
تەمــاوی ســەر دونـــدو کەالن، 
گەاڵ و گوڵ و لق و پۆپی دار 
و روەکـــان بە ئـــاهی ســـەردی 

زەرد هەڵـــدەگێڕێ و  سروشـــت
الســـک و لەش و الری گـــواڵن 
دەکاتە سانگەالشک و پەاڵس 
و بەرەو زەنــــد ڵ و الشــــیوان 
راپێچیــــــــــــــــان دەدا و بەدەم 

هەڵگرتــوی گێ ەڵـوکەی سـەر 
. ا دەپێدەشــت و الپااڵنیــان د

گەاڵی ســــەر بــــااڵی شـــــلک و 
الوێنی نەمـام و داری بەبەری 
باخچەکـــــان بە چنگـــــی بـــــپ 
بەزەیـــــــــــــــــی و دەســـــــــــــــــت 

دەڕنـپ و خــونچەی .لێکـبەردان
پـــــــــــــڕ بـــــــــــــۆن و بەرامەی 
سـەرخەڵ  و چـون بەدەسـتی 
ناهومێــــــــدی و دڵ تەنگــــــــی 

ئەمە . هەڵدەسەنپ و دادەڕنپ
حـــــــــــــوکمی سروشـــــــــــــتە و، 
چارەنووســــی نەمــــان و تیـــــا 

ســـەر چـــوونە و مـــردن و تـــا 
نەمـــــــان بـــــــاجی ژیــــــــانە ، 
چارەنووسی گشت گیانلەبەر و 
 روە  و بە هێز و بپ هێز و 

ـــــــــورد و درشت کــــــــپ  .ەــــــــــــــ
بەرز و بە هێـــــــزە لەبەر دەم 
خەزان و رەزبەری خــیل ەت و 
سروشــت دا الرە مــژ و ئەژنـــۆ 
شــژ و پشــت بــپ هێــز و چــاو 
بــپ تـــین و مــات و مەلـــول و 
 .ســــــــــــــــــــــــەر کـــــــــــــــــــــــــزە

لە پێدەشــــــتەکانی شۆڕشــــــی 
ک رەوای کوردســـتاندا ، گەلێـــ

بـــــاخی وەرز و چـــــاخی پـــــڕ 
نەمــــــام و داری بــــــااڵ بەرزی 
فیداکاری و خۆ ڕانان، بەرەو 
بەرزی ئاســــمانی رزگــــاری لە 
بەر تینــی خــۆری تێکۆشـــانی 
بــــــــــــاوەڕ بە یەکســــــــــــانی و 
رزگاری،گەشــــەیان کــــرد و بە 
دەســـتی بـــاخەوانی خەبــــاتی 

وایەتــی ئەم سۆنــاغەی  نەتـ 
گەلەکەمـــان، گـــوران و لـــق و 

ت و پەلیان هاویش  پۆپ و چ
وبااڵیــــــــــان کــــــــــرد و گەاڵ و 

لە بــــــــاخچەی . گوڵیـــــــان دا
فیــــــداکاری وخـــــــوین خەالت 
کردن بۆ سەربەستی و رزگاری 
نەتەوە و نیشـتمانی ســازمانی 
خەبـــاتی کوردســـتانی ئێـــران 
دا، گەڵیــک نەمــامی هیـــوا و 
شــــەتڵی گــــوڵی سەربەســـــتی 
نێ ران تا بە بۆن و بەرامە و 
رەنــگ و رواڵەتیــان ژیـــنگەی 

 و خـۆشکوردەواریان پپ بۆن 
بەاڵم دوای هەر . رازاوە بـــپ 

بەرهەم هێنان  ورزی ناشتن و
 اڵو رەنێـــــــو هــــــــاتن و بــــــــا

کردنێــــــک، دەســــــتی پیســــــی 
ناکـــامی و شـــەختەی شـــوومی 
وەرزی خەزان و هەڵپـــاچین، 
زەرد و الواز وسەرچڵی کـردون 
و بەرەو دنیــــــــای نەمــــــــان و 
پــــوانەوە ی بــــردون و پەل و 
پـــۆو الســـک و بـــااڵ و چـــ  و 

ڵ و ال گــــــوڵی بەرەو زەنـــــــد 
ی ٣٦لە . شـــــــــیوان بـــــــــردون

  8364اڵی ــــــــرەزبەری س

خەزانــی نەمــان و شــەختەی  
ناکـامی لە بـاخچەی سـازمانی 
خەبــاتی کوردســتانی ئێرانـــی 
دا و،خونچەی سەر چڵی چوار 
گـــولپ خـــۆش رەنـــگ و بـــۆ و 

و  تچـوار داری بە بەری ئــاوا
چـوار نەمـامی خـۆش رسـکاوی 

هەڵکشــــــــاوی، بەرەو  اڵبــــــــا
چـــوار . خەزان و نەمـــان بـــرد

ر ڵەی کـــــــــــــورد، چـــــــــــــوار 
پـــــارتیزانی ئـــــازا ، چــــــوار 
پێشـــــمەرگەی بە هەڵمەتـــــی 
گۆڕپــــــــــــانی تێکۆشــــــــــــان و 
بەرخـــودانی لە ریـــزی هێـــزی 
پێشـــــــمەرگەکانی ســـــــازمانی 
خەبــاتی کوردســتانی ئیــران، 
بەرەو کـــــاروانی شــــــەهیدانی 

ان بەرێ ســورخەالتی کوردســت
شـــــەهید : شـــــەهیدان. کـــــرد

عــــــــومەری فەر ، شــــــــەهید 
رەحمان كەریە پوور، شـەهید 
حامید سادری و شەهيد تالر 
مورادی، ئەو چوار پێشمەرگە 
بە ورە و بــــــاوەرە بــــــوون کە 
دوای شـــەرێکی سارەمانـــانە و 
نــابەرانبەر لە نێــوان گونــدی 

لە بڵەســــــــــــــــــــەن و گەورەدار
، بە دەســــتی نــــاوچەی بــــانە

ی رژیمــی جــاش و پاســدارەکان
دیکتـاتۆری ئاخونـدی شــەهید 
بـوون و بە خـوێنی خۆێــان لە 
بـــــــاخچەی خەبـــــــاتی رەوای 
گەلەکەمانــــــــــد، نەمـــــــــــامی 
بەخــــــــتەوەری و بە ئاکــــــــام 
گەیشــــــتینی شۆرشـــــــی رەوای 
. نەتەوەکەمـــان پـــاراو کـــرد 

هەزاران سوو لە گیانی پاکی 
ئەو چوارە شەهیدەی سازمانی 
خەبـاتی کوردســتانی ئێــران و 

ۆن و نوێی هەموو شەهیدانی ک
 .کورد و کوردستان

 :نووسییی
 رێبوار حوسەنیی

ــکارمەنـــدانی دەوڵ  ــ ــ ــ ــ ەت ـ
ــب ــ  ۆــ

ــەرکارەکانیان  ــ ــوونە ســـ ــ ــ چ
ــا ئەو  ــ ــ ــرت، و هەروەه ــ ــ گ
هەواڵدەریە باسـی لەوەش 
ــان بە  ــرد كە هاوواڵتیـــ كـــ

پەیوەسـتی ئەو  بەردەوامـی
ــاندان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خۆپیشـ
ــن ــ ــ ــ ــانە دەب ــ ــ ــ  .نارەزایەتی

ــان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بانکەکان،زانکۆک
ــان ڕ ژی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مەکتەبەکـ

ە داخراون، و ئەم دوشەمم
 ی ـواناکانـناڕەزایەتیانە ت

 :3 پاشماوەی الپەڕەی
ــی  ــ ــپ و هێرشـــ ــ ــ ــاری ترام ــ ــ بڕی

 .تورکیا

.!      انـوبنـل ەـــل انـەكـارەزایەتیی نــەردەوامـــــب  
 

ــارەزایەتی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەو نــ
ــی  ــ ــ ــ ــاندانانەی خەڵۆ ــ ــ ــ خۆپیش

ــان  ــ ــی لوبنــ ــ ــ ی 96ر ژی هەین
ــردەوەدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رەزبەر، لەدژكــ
لەبەرانــبەر ئەو چاكســازیانەی 
كە كـــراون و بەدڵیـــان نـــین و 
ــی ئەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەتەواوی البردنــ
سیســتمە سیاســیەی بەســەر ئەو 
ــەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واڵتەدات زاڵە ســ
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداوە،و هەروەه ــ ــ ــ ــ ــ ــ هەڵ
هاوواڵتیــان تــورەیی و بێــزاری 
ــبەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان لەبەرانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خۆیـ
داندراوەكانی رژیمی ئاخونـدی 

ــەیتان  ــی شــ ــوەو حزبــ  .دەربریــ
ــدەری  ــی هەواڵــ ــی هەواڵــ بەپێـ
ــاندەرانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فەڕانسە،خۆپیشـ

ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــانی ڕ ژی دوش ــ ــ ــ لوبنــ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی 99رێۆەوتـ

ــەسامی  ــتنی شـــ رەزبەر،بەداخســـ
 ە ـشارە جیاجیاکان ڕێگایان ل

ــا بۆســەر كــورد د  ــد بە هێرشــەكانی توركی ــد ترامــپ لەپێوەن لە  ناڵ
 .ردووەــــئامادەك،  لە دژی تورکیە كۆمەڵێك گەمار ی سووریا ، 

 
بە پێـــی هەواڵـــی ئێســـپۆتینگ،د ناڵد تڕامـــپ ســـەر   
کۆمــــاری نەتەوەیەکگرتووەکــــان باســــی لەوە کــــردووە کە 
بەهاوکـــاری کـــۆنگرە، خەریکـــی ئامادەکـــاری گەورەتـــرین 
گەمار ین دژبە تورکیە بەهـۆی ئەو هێرشـە نیـزامیەی کە 
 کـــــــــــــردوویەتیە ســـــــــــــەر کوردەکـــــــــــــانی ســـــــــــــووریە.
وەزیــــری دارایــــی ئامریکــــا ڕ ژی هەینـــــی 89ی ڕەزبەر، 
ڕایگەیاند کە د ناڵد تڕامپ سـەر   کۆمـاری ئەم وەاڵتە 
ڕەزامەنــدی خــۆی بــۆ وەگەرخســتنی كۆمەڵێــك گەمــار  دژ 
بەتورکیە دەربڕیوە، بەاڵم ئەو بریارەی تڕامپ لەئێستادا 
 نەخراوەتە بواری جپ  بەجپ  كردنەوە.               .

 

سـەرلەبەیانی ر ژی یەکشـەممە رێکەوتـی 9189/9/99 بەرامـبەر بە 8391/7/7 هەیئەتێکـی پەیوەنــدیەکانی 
ــزە سیاســـی و کـــۆمەاڵیەتی و  ســازمانی خەبـــات لە شــاری ســـلێمانی لە یەکەم کۆنفراســـی ئاشــتی جیهـــانی بـــۆ هی
ــدیەکانی دەرەوە و ڕێکخــراوە سیاســی و مەدەنیەکـــانی  ــاده بـــوونی پەیون ــی کوردســتان بە ئام ــانی هەرێم ئاینییەک
 کوردستان، بەشداریان کرد.                                                                             .

شـاندی پەیوەنــدی ســازمانی خەبــات لە شـاری ســلێمانی بە سەرپەرەســتی بەرێــز کـا  بەختیــار عەزیــزی ئەنــدامی 
کومیتەی ناوەندی و بەرپرسی پەیوەندی سـلێمانی سـازمانی خەبـات، لە سـەر بانگهێشـتی پەیونـدیەکانی دەرەوە و 
وڕێکخراوە دیموکراتیەکانی یەکێتیی نیشتیمانیی کوردسـتان ئامـادەی ئەو کۆنفرانسـە بـوون و لەالیەن رێکخەرانـی 
 کۆنفرانسەوە پیشوازییان لێکرا.                                                                         

یەکەم هەنگـاوی ئەم ریکخـراوەیە کـۆکردنەوەی زانیـاری و دواتـری  هێنـانی پسـپۆر بـۆ یەکخسـتنی هێزەسیاســی و 
ئاینیەکان و بنیاتنانی شوێن و پـر ژەی کـار و نەهێشـتنی بێکـاری گەن ـان و هەروەهـا هەوڵـدان بـۆ لەنـاوبردنی 
 فکری بەجێهێشتنی نیشتمان راگەێندراوەد.                                                               .

 

 چیتر سندوسی پوڵی ئامریۆا بۆ ئاخوندە دەسەاڵتدارەكان لەكاردا
  !.نابپ

مایـک پێــنل جێگــری سـەر   کۆمــاری ئامریکــا، ر ژی  
سێشـــەممە رێۆەوتـــی 31ی رەزبەر، كە لە دامەزراوەی 
هـریت  سسـەی دەكـرد، لەگەڵ ئامـاژەكردن بەو د خەی 
ـــوونی  ئێســتای ســوریە و هیــوا خواســتنی بــۆ بەردەوامب
ـــبەر  ـــاژەی بەوەشـــدا كە تڕامـــپ لە بەران ـــاگربر، ئام ئ
گەورەتــرین پشــیوانی تر ریــزم ڕاوەســتاوە کاتێــک کە 
ئامریکای لە ڕێککەوتنی کارەسات باری ئەتۆمی لەگەڵ 
 ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــران هێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــایە دەرەوە.

نـاوبراو هەروەهـا لەدرێــ ەی سسـەكانیدا ووتـی ڕێــگەم 
پێبـدەن ئەم شــەو بەڵێنــی ئەوەتـان پــپ بــدەم کە چــی 
دیـکە ســندوسەکانی پــوڵی ئامریۆــا لەکــاردا نــابن بــۆ 
ئاخوندەکان.                                       . 
.                                               

 

لەیەکەم کۆنفرانسی ئاشتی جیهانی بۆ  ،بەشداری سازمانی خەبات
 !.لە شاری سلیمانی نیەکانی،کۆمەالیەتی و ئاییـــزە سیاســــهێ

 

ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . واڵت الواز دەکـ
ــای  ــ ــێکی ئەمریک ــ  بەرپرس

ــڕوێ ــیـگـشتـای پــ ــ ــ ــ ــ  ریــ
ــاندانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خۆپیشــ
ــان، باســی لەوە  لوبنانیەک
ــی  ــ ــ ــردووە كە بەردەوام ــ کــ
ــان لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نارەزایەتیەکـ
ــا لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ڕێگـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لوبنـ
ــیە  ــ ــ ــ ــ ــتگیریە دارایــ ــ ــ ــ ــ پشـ

. دەگرێــت نێودەوڵەتیەكـان
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەربە شـ ــ ــ ــ ــ ــ ێیەکانی سـ

ــوڵو لەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حیزبـ
ــمخ ــدانـانــشـیـۆپــ ــ ــ ــ ــ ــ  ە ــ

ــانە دا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ناڕەزایەتیــ
ــردووە و  ــداریان نەکـــ ــ بەش
ــەن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی حەس ــ ــ ــ ــ ــ شەخســ
 نەســڕوڵویـ  خــوازیـاری

ــی  ــ ــ ــی دەوڵەتـــ ــ ــ ــ بەردەوام
ــتایە.بەاڵم ئەگەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئێس
ــنە  ــ ــ ــ ــ ــ ــێیەکانی  بێـ ــ ــ ــ ــ ــ شـ
ــەسامەکان،حیزبوڵوو  ناوشـ
ــدی کە  ــ ــ ــ ــی ئاخونـ ــ ــ ــ ڕژیمـ
ــۆ ئەم  ــ ــارن بــ ــ یەکەم هۆکــ
ــتا،  ــارەی ئێســ د خە نالەبـ
ــی  ــ ــ ــ ــ د خەکە بەرەو خراپـ
 زیاتر دەروات.         .

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
  

  

     

 

 

    

 

 

   

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
   

   

 

  

 

    

 

 

  

  

 

   
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه لَك  تو  له بة يي  

ن، شةةةةاييَك  بةةةة    بةةةةا

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   ةةةةةةةةةةة  ي ت   لةةةةةةةةةةة  

شاخ س يك شةةةةةةةة كان  

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كان بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

شةةةةةةةةةاي ك يان لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ان   

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ، خةةةةةةةةةا  ن 

ه سةةةةةةة   مو ةةةةةةة ا ن   

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي       

مةةة     ذيةةةان بةةة  مقا 

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَ مةةةة ي  

  ميو نةةر ي، 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 ب اردەیێۆـــی 
یەكییۆەرەوە دەبپ و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیە بـوون بە مەرجەكــانی 

مریۆـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا ئە
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیۆتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێۆی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ

 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە
ئەمر  ئەر  و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێ ەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێۆهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین

ــــگەی ئیتنیۆیەكـــان ە كە لە رێ
رژانە سەرشــەسامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەسی
رسـی پەنگخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دیۆتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و 
تەریـك كەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە الدابێنن
 

 نووسییی نامیل نورانی فەر 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێ ینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێۆی 

ژیمی زێرینە تا ئۆپۆزسیونی ر
ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ

ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش
ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن

ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ
روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مر ڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی تر ریسە كە 

ەخێۆی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵۆی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها د خێکدا  .لێوەربگرن
وانپ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

سۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکگرتوویی و یەکگووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەبپ
 

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 بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێۆــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەكان، نیگ ــــۆی زیــــادبوونی کێش ەرانیەكــــان بەه

ــــادبوونە  ــــر د روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

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

نمـونەگەلێۆی نـیگەرانۆەری تـرس، : ئێـران گـووتی
و بەد رەفتـاری لەگەڵ گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی 

ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـر د، وەكیلەكـان، چاالك
ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی  ــــافی كرێۆــــاری، نیش م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـە دەكەم كە ئەو كەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەكارهێن

ی 84بریـــــــــاری هێرشـــــــــەكەی 
ســـــێپتامبر بۆســــــەر دامەزراوەی 
نەوتــی ئــارامۆۆ، لە كۆبــونەوەی 
شــــــــۆرای عــــــــالی ئەمنیەتــــــــی 
نەتەوەیــی نیــزام، كۆتاییەكــانی 

وردەكـاری . مانگی پوشـپەر دراوە
ئەو هێرشـە لە پایگــای هەوا ــی 
. چیتگـر لە تـاران ئەن ـام دراوە

موشـــــــەكەكانی كــــــــروز لەالیەن 
گروپی موشەكی ثـامن االئـمە لە 
پــــــــــارچین، كە پایگـــــــــــایەكی 
ســــــەربازی گەورەیە لە نزیۆــــــی 

بەشـــی  89تـــاران و بە بـــوونی 
جیـــــاواز، خەریۆــــــی چــــــاالكیە 
جیاوازەكانی رژیە و بەتـایبەتی 
بەرنــــــــــامەی چە  و چــــــــــۆڵە 

، دروســـت  ناوكەییەكانیــان دەبـــپ
كـــراون و ئەو موشـــەكە كـــروزانە 

بەرهەم  4( سۆشــــن)لە بەشـــی 
ئەو موشەكانەی كە بۆ .دەهێنرێن

هێرشەكەی سەر ناوەندی نەوتی 
ئـــارامۆۆ بەكـــارهێنراون جــــۆری 

ەسـەر كروز و نـاوی یـا عەلیـان ل
نوســرابوو كە لەالیەن شــیركەتی 
ثــامن االئــمە جێگیــر لە ســایتی 
پــــارچین لە نزیۆــــی تــــارانەوە 

 دروست كراون

منـداڵێکی کـورد، تـوانی لەســەر   

ئاســـتی ئێرانـــدا لە ژمێریاریـــــی 
بیرکاریدا پلەی دووهەم بۆ خۆی 
 تۆمــــــــــــــــــــــــار بکــــــــــــــــــــــــات.
کچێکــی کـــورد بە نــاوی "ئاتێنـــا 
جەعــــفەری"، تەمەن ٣٣ ســـــاڵ، 
خەڵکی شاری سـوروە، لە بـواری 
ـــــــــی بیرکـــــــــاریی  "ژمێریاریــــــــــ"ـ
"چـــــــۆرتکە"دا، لە نێـــــــوان ٦٢٢ 
بەشــداربوو لە ئاســتی ئێرانـــدا، 
تــوانی پـــلەی دووهەم بــۆ خـــۆی 
 تۆمــــــــــــــــــــــــار بکــــــــــــــــــــــــات.
هەواڵدەری كوردپا: ئەم منداڵە 
کــــوردە توانیــــویەتی لە مــــاوەی 
کەمتــــــر لە ٠٢ خولەکــــــدا، ٣٤٢ 
پرســـیاری ژمێریــــاریی بیرکــــاری 
وەاڵم بـــــــــداتەوە و هەروەهـــــــــا 
مـــــــــۆڵەتی بەشـــــــــداریکردن لە 
کێبڕکێکانی تایبەت بە بیرکاری 
 بۆ ساڵی ٠٢٠٢، وەربگرێت.   .

 

ــی ورمـــپ  ــوردی خەڵک ــۆڵبەرێکی ک ک
ــنۆ بە  ــ ــاری شــ ــ ــنوورەکانی شــ ــ لە سـ
ــزە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتەوخۆی هێ ــ ــ ــ ــ ــ تەسەی ڕاســ
ــوژرا. ــ ــ ــە کــ ــ ــ ــانی رژیــ ــ ــ  ئینتزامیەكـ

ــەممە  ــ ــ ــەرلەبەیانی ر ژی چوارش ــ ــ س
ــانی  ٣٢ی رەزبەر، هێـــزە ئینتزامیەكـ
ــای  ــ ــ ــ ــ ــر لە پادگـ ــ ــ ــ ــ ــە جێگیـ ــ ــ ــ ــ رژیـ
ــتانەكانی  ــ ــپ( لە کوێســـ ــ ــ )بێمزورت
ــاروانێکی  کێلەشـــین تەسەیـــان لە کـ
ــک  ــردووە و کۆڵبەرێـــ ــ ــۆڵبەران ک ــ ک
ــوری  ــی كـــ ــز رەئیســ ــاوی عەزیـــ ــ بەن
ــا  و خەڵۆـــی گردێـــك ســـەربە  مەن
ــپ ،  ــ ــ ــ ــ ــاوچەی مەرگەوەڕی ورمــ ــ ــ ــ ــ نــ
ــوژراوە. 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  ک

ــی  ــاو: لەالیەکـــ ــ ــدەری هەنگ ــ هەواڵ
دیکەوە، ڕ ژی ڕابـردوو کـۆڵبەرێکی 
تـــری خەڵکـــی پیرانشـــار بە نـــاوی 
"کــاوە" لەالیەن هێــزە چەکــدارەکان 
 لە سنوری سەردەشت بریندار بووە.

 

بەرەورو كـــــرد تەوە و بە  تۆســـــان
ئاشـــۆرا پشـــتیوانی لە رێۆخــــراوە 
تر ریستیەكانی وە  حیزب اللە و 

 .ســــــــی لوبنــــــــان كــــــــردووەحەما
و  9189وواڵتـی كانـادا لەســاڵی 

لەمـــاوەی ســــەر كایەتی ســــەر كی 
پێشو، و ئستیفن هـارپێر سـەر   
وەزیرانی ئوتاوا، هەموو پێوەندیە 
دیپلۆماتیۆیەكــــانی لەگەڵ تــــاران 
پچرانــــــــــــــــد و هەمـــــــــــــــــوو ئەو 
هاوواڵتیــــــــــانەی خــــــــــۆی كە لە 
كونسوڵگەرییەكانی رژیمدا كاریـان 

و دەسـت و دەكرد هێنانی  دەرەوە، 
پێوەنــدەكانی رژیمــی لە واڵتەكەی 
 .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردە دەرەوە

كاتێـك : ی نووسیوامیدڵ ئیست ئا
كە كانـــــــادا لەمـــــــاوەی مــــــــانگی 
رابـردوودا بە دەیــان ملیــۆن دوالری 
رژیمــــــی دەســــــت بەســـــــەرداگرت، 
پێوەنـــدی نێـــوان رژیـــە و ئوتـــاوا 

لەو دەســـــــت . پڕرەنگتـــــــر بـــــــۆوە
بەســەرداگرتنەی دارایــیەدا زیــاتر 

الری بەدەســــــت ملیــــــۆن د  98لە 
هات، كە بەپێی نوسینێۆی گلۆبال 
نیــوزی كانــادا، بەشــێۆی خەرجــی 
سوربانیـانی تر ریســتی حەمــاس و 

 .حیزب اللە كرا

ســــەر كی حیزبـــــی موافیزەكـــــاری 
داوە كە ئەگەر لە  كانــادا بەڵێنــی

ی ئۆكتــــۆبر 98هەڵب اردنەكــــانی 
لە كۆتاییەكـــــــانی ئەم مـــــــانگەدا 
دەنگ بێنێتەوە، سپای پاسـدارانی 
رژیــــــــــــە وە  رێۆخراوەیەكــــــــــــی 
  .تر ریســــــــــــــتی رادەگەیەنــــــــــــــپ

ئەنــــدر  شــــیر ســــەر كی حیزبــــی 
موافیزەكــــــــــــــاری كانــــــــــــــادا بە 

ئــێمە رژیمــی : هەواڵنێرانـی گــووت
ئاخونــدی بەو شــێوە ر تیــنەی كە 

و بەردەوامە لەســــــــەر هەیەتـــــــی 
پێشــــــــێلۆردنی مــــــــافی مــــــــر د، 
هاوواڵتیــانی كانــادایی دەكوژێــت، 
پشـــتیوانی لە تر ریـــزم دەكـــات و 
بەڵێــــــنە ئەتۆمیەكــــــان پێشــــــێژ 
 .دەكــــــــات، دەكەیــــــــنە ئامــــــــان 

ناوبراو هەروەها داوای لە ئوتـاوا 
كــــــــردووە كە بەپێــــــــی بریــــــــارە 
جەناییەكــــــانی كانــــــادا، بەپەلە 
ســـپای پاســـداران وە  ســــپایەكی 

 . ریستی ناوزەد بۆاتتر 
ئیـــرین تـــوولی، وەزیـــری دەرەوەی 
ســـێبەر لە حیزبـــی موافیزەكـــاری 
كانـــــادا لە مــــــانگی مەی ســــــاڵی 
رابردووەوە وتبووی كە ئەوە ماوەی 

كە سـپای پاسـداران  چەند دەیەیە
 رس و ـــــئێرانی لەگەڵ ت خەڵۆی

  .انـران و جیهــان و ئێـوردستـی، کــانـــەواڵ و رووداوەکـــە هــک لــەشێــــب
 

لە كۆنفرانسێۆی چاپەمەنیدا لە 
واشنگتۆن سازمانی موجاهیدین، 

ی هەمــوو ناوەنــدەكانی شــاردنەوە
موشەكی كروزی رژیە و هەروەهـا 
وردەكــاری هێرشــە موشــەكیەكەی 
رژیــە بۆســەر دامەزراوەی نەوتــی 
ئــارامۆۆی عەرەبســتانی ســیودی، 
 .ئاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆراكرد

لەو كۆنفرانســــەدا ئامـــــاژە بەوە 
كـــراوە كە بریـــاری ئەم هێرشــــە 
لەالیەن شۆرای عالی ئەمنیەتـی 
نەتەوەیـی رژیـمەوە سـەر كایەتی 
 .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە

ێبەری رژیـە هەروەها خامنەیی ر
بریــــــــاری ئەو هێرشــــــــەی داوەو 
فەرمانــــــدە بااڵكــــــانی ســــــپاش 
خەریۆـــــــــــی بەرنـــــــــــامەرێ ی و 
 .نەخشەكێشــــــــــــــانی بــــــــــــــوون
 ئەو زانیاریـــــــــــــــــــــــانە لەالیەن
كانــــــــاڵێۆی دژبەری رژیـــــــــمەوە 

 ی  PMOI/MEKیبەناو
ی ســــــازمانی موجاهــــــدینەوە لەنــــــاوخۆ

ـــــــــــــــــاتووە واڵتەوە  .بەدەســــــــــــــــت ه
 

ـــــدەكانی ئا ـــــوو ناوەن شـــــۆراكردنی هەم
 !.شاردنەوەی موشەكە كروزەكانی رژیە

 

ــــورد  منــــداڵێۆی ك
ــی لە  ــلەی دووەم پ
ــــــــــــــــــاری  ژمێری

ەدەست بیركاریدا ب
 !هێنا

 

ـــــــــــــــی ل ەداردان
زینـــــــــدانییەكی 
كورد لەزینـدانی 

 !سەڵماس
 

زیندانییە  لە زیندانی سەڵماس کە 
بە تۆمەتی "کوشتنی بەئەن ەست" بە 
ئێیدام مەحکووم کرابوو، حوکمەکەی 
لە الیەن بەرپرسانی ئەو زیندانەوە 
 جێبەجـــــــــــــــــــــــــپ کـــــــــــــــــــــــــرا.

ڕ ژی پێن شــــــــــــــــەممە ٤ی ڕەزبەر، 
بەرپرسانی زیندانی ناوەندیی شاری 
ســــــەڵماس، حــــــوکمی لەداردانــــــی 
ـــــــی  زینــــــدانییە  بە نــــــاوی "عەل
ـــــــــدانی ئەو  حەمــــــــووزادە"، لە زین
 شــــــــــارەیان جێبەجــــــــــپ کــــــــــرد.

ئەو زیندانییە ڕ ژی چوارشـەممە ٠ی 
ــــــــــــۆ جێبەجێکردنــــــــــــی  ڕەزبەر، ب
حـــــــــــــــــــوکمەکەی، ڕەوانەی ژووری 
 تاکەکەســـــــــــــــــــی کرابـــــــــــــــــــوو.

دەزگای دادوەریی حکوومەتی ئێران، 
بە تــۆمەتی "کوشــتنی بەئەن ەســت"، 
حــــوکمی لەداردانــــی بە ســـــەر ئەو 
ــــــــــــــدانییەدا ســــــــــــــەپاندبوو.  زین

ـــــانگی  هەواڵـــــدەری كوردپـــــا: لە م
ڕەزبەردا، ئەمە پێن ەمین زیندانییە 
کە لە زینـــــدانەکانی کوردســــــتاندا 
 لەسێدارە دەدرێت.                 

 

وژران و برینـــداربوونی کــ
دو كـــــــــــــــــــــــــۆڵبەر لە 
ــــــــــــــــــــــــــــــــنورەكانی   س

  !.ورمپنــــاوچـــــــەی  
 

 ریست ناساندنی سـپای ەگەری بە ترئ
ــــــــــــــی  پاســــــــــــــداران لەالیەن حیزب

 !اداوەـــانـــاری كـــزەكـــوافیــم
 

لە بەشـی چـاودێری تـایبەتی 
نەخۆشخانەی ئیمام خومەینی 
 .كرماشــــــــان خەوێنـــــــــدراون

هەروەهــــا ئەو هەواڵــــدەریە 
ر ژی رابردوش لە پێوەند بە 
خۆســـوتاندنی هــــاوواڵتیەكی 
تر بەهۆی كێشەی ئـابوریەوە 
 .لە كرماشان، هەواڵی دابوو

لەگەڵ بەردەوامی هێ موون و 
دەســـــــــــەاڵتی دژە گەلــــــــــــی 
ئاخونــــــــــدان بەســــــــــەر ئەو 
واڵتەوە، شـــــــتێۆی تـــــــازە و 

ر نـــــــــــیە كە ر ژانە ســـــــــــەی
گوێبیست و شاهێدی دەیـان و 
ســەدان كارەســات و دیــاردەی 
ســەیر و دڵــتەزێن و جەرگبــر 

 .ببینەوە

ـــــــلەی یەكەمـــــــی لە ئ ـــــــران پ ێ
ـــــــــــــــانەدا هەیە لەروی  خاوەرمی

 !دیاردەی خۆسوتاندنی ژنان
 

رژیمــــــی ئاخونــــــدی پـــــــلەی 
یەكەمی بۆخۆی تۆمار كردووە 
لەروی ز ری و بەربــــــــــــــووی 
دیــاردەی خۆســوتاندنی ژنــان 
 .لە خاوەرمیــــــــــــــــــــــــــــانەدا

ر ژی : هەواڵــــدەری هێرانـــــا
دوشــەممە دو ژن لە كرماشــان 
 .خۆیــــــــــــــــان ســـــــــــــــــوتاند
ی ئەو دوو ژنە بەناوەكـــــــــــــان

زێـــنەب موەمـــمەدی و نیگـــار 
عیزەتــــی، بەهــــۆی كێشــــەی 
ئـــــــــــــــــابوری و دەســـــــــــــــــت 
كورتیەوە،پەنایــــان بــــرد تە 
بەر خۆسوتاندن و لەئێستادا 
ئەو دوو ژنە بەهـــــــــــــــــــــــۆی 
دروستبوونی عفونەت بەهـۆی 

 ەوە،ـــــــانــەیــەكـاویـــوتــــس

ی خەبــات ی كوردســتانی پەیـامی ســازمان
ـــۆچی دوایـــی كـــا   ـــران بە بـــۆنەی ك ئێ

                  !حەمید دەروێ 
 

ــ  ب  ــ ــتا ع   وه داخــ ــ ــد ده بدولو  مامۆســ ــ ــ  میــ ــ  روێــ
ــوكراتی پێشــڤ  ــارتی دیم كـــوردی ڕ ی  ســۆرتێری پ

ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆچی دوایــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــووریا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ســ
ــۆچی  ــران كــ ــتانی ئێــ ــات ی كوردســ ــازمانی خەبــ ســ
ــۆ  ــان بــ ــ  بە زیـ ــد دەروێـ ــتا حەمیــ ــی مامۆسـ دوایـ
ــورد لە  ــ ــ ــی كــ ــ ــ ــافخوازانەی گەلـ ــ ــ ــواڵنەوەی مـ ــ ــ جـ

ــپ ــ ــوریە دەزانــ ــ ــتانی ســ ــ ــایبەت كە  كوردسـ ــ ، بە تــ
ــان ســاڵ  ــوونی دەی ــ  ئەزم ــد دەروێ مامۆســتا حەمی
ــوردایەتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــانی كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی لە گۆڕەپـ ــ ــ ــ ــ ــ تێۆۆشـ

ــوووئازادیخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا هەبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .وازیـ
ــۆەش بە  ــ ــی پێشـــ ــ ــ ــات سەرەخۆش ــ ــازمانی خەبـــ ــ ــ س
ــارتی  ــی پــ ــدام و الیەنگرانـ ــەركردایەتی و ئەنـ سـ
ــان  ــ ــات و خۆمـ ــ ــوریە دەكـ ــ ــوردی سـ ــ ــفەڕ ی كـ پێشـــ
ــین ــ ــ ــ ــ ــان دەزان ــ ــ ــ ــی غەم و پەژارەیــ ــ ــ ــ  .بەهاوبەشــ
ــران ــ ــ ــ ــتانی ئێـ ــ ــ ــات ی كوردســـ ــ ــ ــ ــازمانی خەبـ ــ ــ  ســـ
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!.بانیڵ واڵتی ئا  یستی ڕژیە ئاخوندی ل ئاشکراکردنی تیمێۆی تیر ر  
 
یشتوو، پۆلیسی  واڵی گ  پێی ه  ب 
منیدا  راسیۆنێکی ئ  ئۆپ   لبان ل  ئا

کدارنی نهێنـی  توانیان تیمێۆی چ 
سـوپای پاسـدارانی ڕژیـە   ر بـ  س 

وڵی  هــ   لــ   کــ   وه نــ  ڵ بک  پوچــ 
ی تر ریستی بوون  وه داڕشتنی کرده
ــــــ  ئ  ــــــازمانی  دژ ب ــــــدامانی س ن

ــــــــ  ــــــــ   موجاهیــــــــدین ل  .لبان ئ
ـــ  ـــی ئ  گوێره ب ـــێتید  ی ئاژانس سۆش

ردی  كدا ئـ  ی  یاننام  ب   پرێل، ل 
لبان  ی پۆلیسی ئا رمانده فیلیۆ، ف 

ـــــــدوه ڕایگ  ـــــــ   یان ـــــــوپای  ک ، س
ـــ  پاســداران و دوو ب    رپرســی پل

ــــــ  ــــــ   بــــــااڵی ڕژیــــــە ل   وه تاران
ی  تی کــراون و ئامــاژه ركردای  ســ 
ــــــــ  وه ب  ی  ی  و شــــــــان  شــــــــدا، ئ
  نـدییان بـ  یوه كدارانی ڕژیە پ  چ 

  گروپێۆی تاوانۆاری رێۆخراوی لـ 
  بووه و خۆیــان لـــ  هـــ   توركیــاوه

ـــووی  ئ  ـــدامانی پێش ـــازمانی " ن س
،  وه تــ  نزیــك كردووه" موجاهیــدین
ـــــ  ـــــۆ ئ ـــــاری ل  وه ب ر  ســـــ  ی زانی

ــ   یــ  وه و بزووتن  نــدامانی ئــ  ئ    ل
ـــــــــــــــ  لبانیــــــــــــــا كۆبۆ  ئا   .وه ن

ــــــــتەرز لەزاری  هەواڵـــــــدەری ر ی
 :سەربازێۆی ئەرشەدەوە دەڵێت

   ی و ز رـانـبڵـاــە ئــل تر ریستی،
ــاوای ئوروپــا  ــکەی ڕ ژئ ــاوچەی دی ن

ردی فیلیـۆ  بە ئەن ام گەیاندوە، ئ 
ـــــدەی پۆلیســـــی ئاڵبـــــانی  فەرمان

م  رج  ســ   تــوانراوه  یانــد کــ  ڕایگ 
  م گروپـ  نی ئـ کا وڵ  چاالکی و ه 
ــــ  تر ریســــتی  ــــوپای   ر بــــ  ی س س

  .وه ڵبکرێتــ  پاســدارانی ڕژیــە پوچ 
ساڵی رابـردوو   ک   ی  ی ئاماژه جێگ 

ــــــا بــــــاڵیۆزی ئێــــــران و  ئهالبانی
ــ  ــ  دیپلۆماتۆــارێۆی دیۆ ــی ل   ی ڕژیم

  ی بـ  وه ركرد، دوای ئ  ی ده ك  واڵت 
كی  نــــد چاالكییــــ  ن امـــدانی چ  ئ 

 .انتبار كر نایاسایی تۆم 

  هێرشی  ی  پۆلیسی ئالبانی ژماره
پین بۆداڕێ راویان لەالیەن چڵکاو 
خـۆرانی ڕژیمــی ئاخونــدی لەســاڵی 
ـــیۆنی ئێرانـــی  ـــار دژ بە ئۆپۆزس پ
دانیشـــتووی ئاڵبانیـــان پــــووچەڵ 

ئەم کروپە تر ریستیە . کرد تەوە
ــردوە،  کە لە ئالبــانی چاالکیــان ک
ــــــــــون لە  لە هەوڵـــــــــی ئەوەدا ب

هێـرش بـکەنە سـەر  ٠٢٣٦ەور زی ن
ئەم  .ندامانی موجاهیدین کامپی ئ 

ــــــــتیە لەالیەن  ــــــــروپە تر ریس گ
داردەسـتێکی هێـزی سـودس بەنــاوی 

پەیمـان . پەیمان هیدایەت کـراون
نیشــــتوی ئێــــرانە و لە دوورەوە دا

 ەی ـــــامــەرنــەو بـەخشــن چەندین
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 
 

 
  

 

  

 

 
    

   

   

  

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

   

 

  

 
  

 

 

وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارود خەی 
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. 

كونفرانســـێۆدا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 
پاســداران الدا و رایگەیانــد كە 

ـــەكی  49ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاسی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەن ــــام دەدرێ

وپای پاســدارانی دانـانی ســ
رژیە لە لیستی تیر ریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  9181
یەكیەتــی ئوروپــا رێۆەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــپ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیە   سـەفەر و هـاتووچۆی ژم

ی ســــــــــوپا و لە ئەنــــــــــدامان
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بۆ س
ــــــــرێ ــــــــۆ  بۆ  . بانۆیـــــــان بل

ـــــتورالیاش یە   هەروەهــــا ئوس
ـــاوی ر ســـتەم ساســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی سرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمار كـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریۆــــــاش لە چوارچێــــــوەی 

ـــپ كر ـــی بریارنـــامەی جێبەج دن
ـــای  8999 ی ئەن ــومەنی ئاس

ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ
سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحیژ ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  سەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمار كــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی سودســــــی 

ـــــی خســــتبووە  لیســــتی ئی رای
بەاڵم بە دانـــــــــانی  .83994

ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــر ری ئەمریۆ ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیە ل
  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــگەوە پشــتیوانیەكانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاسە و گ
تیر ریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نە  هەر 
نەیتوانی سـودس رزگـار بۆـات و 
ــاو بەرێ بەڵۆــوو  ئیســراییژ لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب

ـــــۆ فەلســـــ تینیەكان و دابەش ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێۆی ز ر و  فیر دان
 زەوەندی خەڵۆی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــییەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیر ریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بۆ حیزبـــواڵ دروس

ـــ اری رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنۆەی ئەمریۆاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیر ریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریۆ

رژیــــــە لە رێــــــگەی . بۆــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێۆی ز ر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیر ریس

ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالت ە حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـپ دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییژ 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی ز ر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

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

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــم ا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

هەیئەتەكانی سـازمان .  باس كرد
لە هەردوو چاالكیەكەدا بروسۆەی 
كۆمیتەی نۆروێ یان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــۆەش بە 81
 .ەرانی رێورەسمەكان كردبەرێوەب

 

الوانی ئەمڕ ،بەڕێوەبەرانی دوا ر ژی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێگەیاندنیان ئەرکی 
 !بەڕێوەبەرانی ئەمڕ یە

 

ـــات، ـــازمانی خەب ـــی س ـــدام و الیەنگران ـــارو چـــاالکی ئەن ـــێک لە ک ی بەش
 . انــــوردستـــــــــــک لـە هــەنـــدەران و نــاوخــــــــۆی ران،ــی ئێــدستانکـــور

 

ێکەوتـــــــــــــــــــــــــی ڕ 
۱۲/۱۱/۲۱۱۲ 

کی جەماوەری ێرێپیوان
ـــــــاتر لە دەهەزار  زی
کەســــــــــی کە بــــــــــۆ 
ــــــی  ــــــتی کردن پاڵپش
خۆشـــک و برایانمـــان 
لە ر ژئــــــــــــــــــــاوای 
ــــــــــــــــــتان کە  کوردس
کەوتــــــــــــونەتە بەر 

جۆامێرانەو هێرشی نا
وەحشیانەی حکومەتی 
تـــورکیە ، لە شـــاری 
زوریخــــــــی واڵتــــــــی 

هاوکاری  ســـویل، بـــ 
حیــــزب و رێکخــــراوە 
کوردستانیەکانی هەر 
چــــــــوار پــــــــارچەی 
. کوردستان بەرێوەچوو

ـــــــــە  شـــــــــایانی باس
ــازمانی  ــدامانی س ئەن
خەبـــاتی کوردســـتان 
ئیران کومیتەی سوێل 
بەوپەری هەست کردن 
بە بەرپرســــــیارتیان 

مان و بە گەڵ و نیشت
ــــــۆزی و هــــــاو  دڵ س
خەمیان بـۆ خۆشـک و 
برایانمــــــــــــــــــان لە 
ر ژئاوای کوردستان ، 
بە بەشداری کردنیان 
لەم رێپیــــــــــــــــــوانە 
ــــــــــــــاوەریەدا ،  جەم
پاڵپشتی و دڵ سۆزی 
و هاوخەمی سازمانی 
ــتانی ــاتی کوردس  خەب

ئیرانیــــان گەیانـــــدە 
ـــــــــــــــــــــــــــــزب و  حی

بەشـــداربۆەکان اڵیەنە
. و جەماوەری بەشدار

ئـــازاد حوســـین زادە، 
ی  ی کومیتــــ رپرســـ ب 

سویســــــی ســــــازمانی 
بات، پەیـــــامی  خـــــ 

ــــــی  ــــــومیتەی سویس ک
ســــازمانی خەبــــاتی 
کوردستانی ئیرانی بۆ 
ئامـــــــــــــــــــــادەبوانی 
 .ریپیوانەکە خۆیندەوە

لە دوای هێرشــــی حۆــــومەتی  
ئوردوغـــــــــــــــان و گـــــــــــــــروپە 
تیر ریستیەكان بۆ سەر خـاكی 

، وە   كوردســـــتان یر ژئـــــاوا
هەمیشـــــــــــــــــە خەڵۆـــــــــــــــــی 
نیشــــتمانپەروەری كوردســــتانی 
ئێـــــــــــران ڕژانە شـــــــــــەسام و 
پشـــــتیوانیان بـــــۆ خـــــۆراگری 

لە دوای . ر ژئـــــــاوا دەربـــــــڕی
ی ٣٧ئەوەی ر ژی چوارشـــەممە 

رەزبەر، ســــــــەر   كۆمــــــــاری 
یـــــــــــر تـــــــــــوركیە رەجەب تە
كـانی )ئوردوغان لە ژێـر نـاوی 

فەرمانی بە هێزەكانی ( ئاشتی
دا پەالماری خاكی كوردسـتانی 
ر ژئـــــــــاوا بـــــــــدەن و هەر لە 
ســــەرەتای ئەو پەالمـــــارانەوە 
هێزەكانی توركیە دەسـتیان لە 
كەس و بەتـــــایبەت خەڵۆــــــی 
سـڤیژ نەپاراسـت و جینــایەتی 
ز ریــــان خوڵ انــــد، خەڵۆــــی 
شـــارەكانی كوردســـتانی ئێـــران 

اوســـــــــــــــــــــــــۆزی رژانە وە  ه
شـــــــــــــــــــــــــــــــەسامەكان و ئەو 
پەالمـــــــــارانەی حۆــــــــــومەتی 
توركیەی فاشیسـتیان مەحۆـوم 
كـــرد و دەنگـــی خۆیـــان خســـتە 
پاڵ هەموو وی دانێۆـی زینـدوو 
پشـتیوانیان بـۆ خەڵۆـی زوڵــە 
. لێۆـــــراوی ر ژئـــــاوا دەربـــــڕی

خەڵۆــی شـــارەكانی مەهابـــاد، 
پیرانشــــــار، بــــــانە، ســـــــنە، 

 رماشان،ـــمەریوان، سەسز، ك

بۆكان، جوانر ، پاوە، ئـییم، 
كامیــاران، دێــوالن و چەنــدین 
شـــار و نـــاوچەی دیـــۆە لە دوو 

ردوودا بە دانـــــــــی ر ژی رابـــــــــ
دروشــە و خوێنــدنەوەی پەیــام 
دژایەتی خۆیان لەگەڵ هێـرش 
و جینــــــــــایەتی حۆــــــــــومەتی 
ئوردوغــــــــان لە كوردســــــــتانی 
ر ژئــاوا دەربــڕی و داوایــان لە 
كــۆمەڵگەی نێــونەتەوەیی كــرد 
بەر بە دڕنـــــــــــــــــــــــدەییەكانی 
ئوردوغــان بگـــرن و پشـــتیوانی 
لە هێـزە كوردیەكــان بــۆەن كە 

 ساڵی رابردوودا هاوشـان ٧لە 
لەگەڵ كـــــــــــــــــــــــــــــــۆمەڵگەی 
نێونەتەوەیی لە شەڕی تـاسمە 
تیر ریستەكان بەشدار بـوون و 
بەشــێك بــوون لە هاوپەیمــانی 
نێـودەوڵەتی دژ بە داعــ ، وە 
لە پێنـــــــــاو پارێزگـــــــــاری لە 
مر ڤــــــــایەتی و بنەماكـــــــــانی 
  ئازادی و دیموكراسی زیاتر لـ 

. هەزار شـــــــــــەهیدیان داوە ٣٣
شایانی گوتنە هاوكـات لەگەڵ 

ن لە بەشــەكانی نارەزایەتیەكـا
كوردسـتان، كــوردانی دیاســپۆڕا 
لە ز ربەی وەاڵتانی ئوروپـایی 
و ئامریۆـــــــــــــا رێپێـــــــــــــوان و 
گردبــــــــوونەوەی جەمــــــــاوەریی 
بەرینیـــــــــــان بەرێـــــــــــوەبرد و 
كردەوەكــــــــانی ئوردوغانیــــــــان 

 .شەرمەزار كرد

بەشداری ئەندامانی کومیتەی سوئیل،ی سازمانی خەبات 
لە خۆپیشــاندانی جەمــاوەری لەدژی هێرشــی تــورکیە بــۆ 

 .  ــــاری زوریـــە شـــان، لــــوردستـــاوای کــــەر ر ژئـــس

نـوێنەری سـازمانی خەبـات لە 
ســــــــــپانیا بەشـــــــــــداری لە 
ــارەزایەتی  گردبــوونەوەیەكی ن
ــومەتی  دژ بە هێرشــەكانی حۆ

ــۆ ســەر ــتانی  تــوركیە ب كوردس
ر ژئاوا، كردر ژی چوارشـەممە 

ی 8391ی رەزبەری 87
ـــــبەر بە  ی 9هەتـــــاوی بەرام

ــۆبری  ــوردانی 9181ئۆكت ، ك
نیشتەجێی وەالتی سـپانیا بە 
ـــاری چەنـــدین چـــاالكی  هاوك
سیاســـی ســـپانیایی لە شـــاری 
ــــــــــێلۆنای هەرێمــــــــــی  بارس
ــوونەوەیەكی  كاتەلۆنیــا، گردب
ــــی  ــــان دژ بە هێرش جەماوەری

ســـەر  حۆــومەتی تــوركیە بــۆ
ـــــــــــتانی ر ژئـــــــــــاوا  كوردس

لەو گردبوونەیەدا  .بەرێوەبرد
 كوردانی سپانیا هێرشەكانی 

 .ە سپانیاـــــزایەتی لنارە خۆپیشاندانیبەشداری سازمانی خەبات لە 

 

بۆ  ی کوردستان،تاڵشەپۆلی پشتیوانی خەڵۆی  ر ژهە
.ی کوردستانر ژئاوا خەڵکی  

 

ــی ــۆ ســەر خەڵۆ  توركیەیــان ب
ســـڤیلی كوردســــتانی ســــوریە 
مەحۆـــوم و پر تســـتۆ كـــرد و 
داوایـان لە حۆــومەتی ســپانیا 
ــــــــــــــردەوە  ــــــــــــــرد ئەو ك ك
ـــانەیەی ئوردوغـــان دژ  نامر ڤ
بە نەتەوەی كــورد لە ســوریە 
ـــــوو  ـــــات و هەم مەحۆـــــوم بۆ
ــی  ــۆ راگرتن ــدات ب هەوڵێــك ب
 .ئەو هێرشــــــــــــــــــــــــــــــانە

وێنەری سـازمانی خەبـات لە نـ
ســـــــــپانیا هـــــــــاوڕێ لەگەڵ 
ـــــتان لەو  ـــــارەیە  لە د س ژم
ـــــــــــــــداریان لەو  وەاڵتە بەش
گردبوونەوەیەدا كرد و دەنگـی 
خۆیــــان خســــتەپاڵ دەنگــــی 
هەمـوو كـوردێۆی نەتەوەیــی و 
ئـــــازادیخواز و كردەوەكـــــانی 

 .توركیەیان مەحۆوم كرد



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 

 

  

  

   

  

    

  

  

 
  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

 

 
 

  

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

ئێســـــتا بە .ێنـــــپخـــــۆی رابگەی
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
تر ریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــالفەتێۆی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێک 

،بە تــــــایبەت واڵتــــــی دونیــــــا
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریۆــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتۆامی خ
 .مەترسیەوە

 

 ەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێنپپێویستی یەکگرتن وهاوهەڵوێستی الیەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە ه

جەمـــــاوەری  خـــــۆ پیشـــــاندانیەرێوەچـــــوونی ب
لەشــــاری ســــتۆكهۆڵە دژبە پەالمــــاری تــــوركیە 

 .انــــــوردستـــــی کاواــــــەر ر ژئـــــــــــــــۆســــــــب

 

 3پاشماوەی الپەرەی  
 دەنگی وەدەرنانی رژیە

 

 

ووپاتیـــــان دەکـــــردەوە کە د...
خەڵــــک هــــۆی ئەم الوازیە بە 
دەستوەردان وکشت وبڕی ئێران 
. لەم وەاڵتە دەزانـــــــــــــــــــــــــــن

دەستێوەردان وفشاری ڕژیـە کە 
ئاڵۆزیــــــــــــــــانەی بەدووی  ئەم

خۆیـــــدا هێنـــــاوە ، ئەم ـــــارە 
کـــــــــــوژراو 811زیـــــــــــاتر لە 

. برینداری لێکەوتۆتەوە311و
ڕێکخراوەکــــانی ڕاپــــۆرت دەری 
بێســـنوور دەڵــــێن ،ســــەرکوتی 
میــــدیاکاران وخۆپیشــــاندەران 
ز ر زاڵمـــــانە بـــــووە وز رێـــــک 
لەچــــاودێرانی  گوتیـــــان ئەم 
شـــــــێوە ســـــــەرکوت وکوشــــــــت 
وکوشتارەی خەڵک ومیدیاکاران 

لە گرووپەکــــــــــــــــــــــــــانی  هەر
ســەربەڕژیمی ئێــران چــاوەڕوان 
دەکرێـــت وهەتـــا چـــوونە دەری 
بەتەواوەتـــــی ڕژیـــــە وشـــــوین 
کەوتــــــــــوانی ئەم ئـــــــــــاڵۆزی 
وکوشـــــــــــــــــتارە هەر بەردەوام 

 .دەبێت

 بێهروز ئەر ە ن: نووسییی

ــــــوردانی نیشــــــتەجێی  ك
ـــوان و  ـــویید رێپێ ـــۆ س خ

ــــــــــــــــــــــــاندانیکی  پیش
ــــــــــــــان دژ بە  جەماوەری
هێرشــــــــی هێزەكــــــــانی 

ـــــــۆ ســـــــەر  تـــــــوركیە ب
ـــــــاوا  كوردســــــتانی ر ژئ
ـــــــــــــــــــــــــــــوەبرد  .بەرێ

ــــــــــــەممە  ی 91ر ژی ش
ی 8391رەزبەری 

هەتـــــــاوی، كــــــــوردانی 
ـــــــی  ـــــــتەجێی وەاڵت نیش
ســـویید لە ســـتۆكهۆڵمی 
ــــت بە بەشــــداری  پێتەخ
هەزاران كەس، هێرشــــی 
هێــزە جینایەتۆارەكــانی 
حۆـــومەتی ئۆردوغانیـــان 
بــــۆ ســــەر كوردســــتانی 
 ر ژئـــــــاوا بە تونـــــــدی 

 

ــــــــرد لەو .مەحۆــــــــوم ك
جەمـــاوەریەدا  رێپێـــوانە

ــوردانـــــــــــــــــــــك ــ  یـــــــــ
ـــــــــــــــــتمانپەروەری  نیش

ـــــوئێدد بە  انیســـــتوی س
ـــــــــــی دروشـــــــــــە و  دان

خوێنـــــدنەوەی پەیــــــام 
ـــان بـــۆ  ـــتیوانی خۆی پش
خەڵۆـــــی ز رلێۆـــــراوی 
ــــــاوا  كوردســــــتانی ر ژئ
راگەیانـــد و پەالمـــار و 
جینایەتەكــــــــــــــــــــانی 
دەســـەاڵتی توركیەیــــان 
بە توندی مەحۆـوم كـرد 
و داوایـان لە حۆــومەتی 
ــرد پشــتیوانی  ــویید ك س
ـــــی كـــــورد لە  لە خەڵۆ
ـــــــــۆەن و  ـــــــــاوا ب ر ژئ

 ەی لــۆشـــــــــــاوپـــــــــــچ

جینایەتەكانی ئوردوغان 
 .و دارودەستەكەی نەكەن

شـایانی باسـە ژمــارەیە  
لە ئەندامان و د سـتانی 

ــــــات لە ســــــازمان ی خەب
ـــــــــــو ـــــــــــی س د ئێوەاڵت

وەیەكی چاالكــــانە بەشـــێ
بەشـداری ئەو رێپێــوان و 
چــــــاالكیە بــــــوون و بە 
هەســــــــت و ســـــــــۆزەوە 
پشــــــــــــــــــــتیوانیان لە 
براكانیان لە كوردستانی 

 .ر ژئاوا كرد

انی بەرێوەچــوونی دو چــاالكی لەشــاری ئۆســلۆ دژبە هێرشــەك
 .کوردستان ئوردوغان بۆسەر ر ژئاوا

وە  دژكـــــردەوە بە هێرشـــــەكانی تـــــوركیە لە پێتەختـــــی  
تەجێی نۆروێ ، دوو چاالكی بەرچـاو لەالیەن كـوردانی نیشـ

 ئەو وەاڵتەوە بەرێوەچــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو
ی   ی بەرامــبەر بە 8391ی رەزبەری 91ر ژی شــەممە 

لە سەر داوای كۆمیتەی پشتیوانی  9189ی ئۆكتۆبری 89
لە ر ژئاوا، كوردانی نیشـتەجێی وەاڵتـی نـۆروێ ، سـەعات 

رێپێــــــــوان و گردبــــــــوونەوەیەكی  84.11بــــــــۆ  89.11
نەكە رێپێـــوا. جەمــاوەری بەریــن و بەرچاویـــان بەرێــوەبرد

لەبەردەم وێسـتگەی شــەمەنەفەری ئوســلۆ دەســتی پێۆــرد و 
هەتـــــا بەردەم وەزارەتــــــی دەرەوەی ئەو وەاڵتە درێــــــ ەی 
 .هەبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو

لە بەردەم وەزارەتی دەرەوەی نۆروێ دا پەیامێۆی هاوبەش 
بە هەردوو زاراوەی سـۆرانی و كرمــان ی و زمـانی نــۆروێ ی 

ایبەت لەو پەیامەدا داوا لە حۆومەت و بەت. خوێندرایەوە
وەزارەتـــی دەرەوەی ئەو وەاڵتە كرابـــوو كە پشــــتیوانی لە 
نەتەوەی كــورد بـــۆەن و هەوڵەكانیـــان چــڕ بـــۆەنەوە بـــۆ 
ئەوەی رێـــــگە لە پەالمــــــار و هەوڵە شــــــەرئەنگێزیەكانی 
ئوردوغـــان بگـــرن بـــۆ ئەوەی چیتـــر خەڵۆـــی بـــپ تـــاوانی 

 .كوردستانی ر ژئاوا نەبنە سوربانی
 

لەســەر  87.11بــۆ  85.11هەر هەمــان ر ژ و ســەعات 
داوای كــۆمیتەی دیپلۆماســی كــورد لە نــۆروێ  رێپێـــوانێۆی 
جەماوەری دیۆە لە بەردەم شەمەنەفەری ئوسلۆ بـۆ بەردەم 

 .چــــــــووبینــــــــای وەزارەتــــــــی دەرەوەی ئەو وەاڵتە بەرێوە
لەو رێپێوانەشــدا بەشــداران بە دانــی دروشــە هێرشــەكانی 
ئوردوغانیـــان شــــەرمەزار كــــرد و پشــــتیوانی خۆیــــان بــــۆ 
 .نەتەوەی كـــــــــــــــــــورد لە ر ژئـــــــــــــــــــاوا دەربــــــــــــــــــــڕی

لەبەردەم وەزارەتی دەرەوەی نۆروێ یشدا چەندین دروشە و 
پەیام پێشۆەش كران بەتایبەت ژمارەیە  پارڵەمانتار و 

وتاریـــان دا و هێرشـــەكانی كەســـایەتی سیاســـی نـــۆروێ ی 
حۆومەتی ئوردوغانیان بۆ كوردستانی ر ژئاوا مەحۆوم كرد 
و داوایــــــان لە كــــــۆمەڵەی نێــــــونەتەوەیی و بەتــــــایبەت 
حۆومەتی نۆروێ  و وەزارەتی دەرەوەی ئەو وەاڵتە كـرد كە 
رێــگە بە ئوردوغــان نەدەن كە درێــ ە بە پێشــێلۆاریەكانی 

  .بۆـــاتژ کۆمەڵکـــوبـــدات و خەڵۆـــی بـــپ تـــاوانی كـــورد 
كــا  عەلــی بەهرامــی و كــا  مەحمــودی یوســفی هــاوڕێ 
لەگەڵ ژمارەیە  لە ئەندامانی كۆمیتەی نۆروێ ی سازمانی 
خەبـــات بەشــــداری چاالكانەیــــان لە هەر دوو رێپێــــوان و 

 گردبوونەوەكەدا كرد

ی 91بەرانــبەر بە  9189بری ی ئۆكتــۆ89ر ژی شــەممە 
ــی 8391رەزبەری  ــتەجێی وەالت ــوردانی نیش ــاوی، ك ی هەت
ـــــاندانیکیئاڵمـــــان  ـــــی  خۆپیش ـــــان دژ بە هێرش جەماوەری

ــاری  ــاوا لە ش ــەر كوردســتانی ر ژئ ــوركیە بــۆ س حۆــومەتی ت
ـــوەبرد ـــین بەرێ ـــان . بەرل ـــوونەیەدا كـــوردانی ئەلم لەو گردب

سـتانی هێرشەكانی توركیەیان بۆ سەر خەڵۆـی سـڤیلی كورد
ــــــان لە  ــــــرورای گشــــــتی ئەلمانی ســــــوریە مەحۆــــــوم و بی
جینایەتەكـانی رژیمــی تركیــا ئاگــادار كــردەوە و هاوپشــتی 
. خۆیان بۆ بەرخودانی ر ژئـاوای كوردسـتان دووپـات كـردەوە

شایانی گوتنە ژمارەیە  لە ئەندامانی سـازمانی خەبـات لە 
ــــێوەیەكی چــــاال  لەو رێپێــــوان و  ــــی ئاڵمــــان بەش وەالت

 .دا بەشداریان كردگردبوونەوە

خــــــــــوێنەری بەڕێـــــــــــز و 
ـــــــــــــــیرینی  خـــــــــــــــوێن ش

 !تێکۆشان
تێکۆشـــان وەخـــوێنە، لێـــی 
ورد وەبە و 
ــــــــــانی  تێیڕامێنە،بابەتەک
هەڵســــەنگینە و لە شــــەن 
و کەویـــان بـــدە و کـــاکڵە 
و دانەی دەربێـــــــــــــــنە،بە 
ـــــی  ـــــنە و تیبین ڕبەی رەخ
بـــــــی پێـــــــوە و چەســـــــ  
وچەوەڵ و چەوتــــــــــــــی و 
چەوێڵــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــان  هەڵەکانیم

ــــڕاگەێنە ــــان بە . پێ بێگوم
ــــاوکۆڵ کردنــــی  ــــ ار و ن ب
ئێـــوەی ئـــایز، لە دێـــبەری 
تیکۆشـــــــــــــــــان دا، بەر و 

اش و بە بەرهەمــــــــی بــــــــ
 !.سوود ڕەنێو دێت

 
 

ەرێوەچــــــوونی خۆپیشــــــاندان دژی ب
 .دەوڵەتی تورکیا لە وەاڵتی کانادا

 
ی 89ر ژی شــــــــــــــەممە 

ـــــــــوبری  لە  9189ئۆکت
ـــۆوێری کانـــادا  ـــار وانک ش
ــــاڵی کــــوردەوە  لەالیەن م
ــــن  خۆپیشـــاندانێکی بەری
ـــــداری حیـــــزب و  بە بەش
ــــیەکانی  ــــراوە سیاس رێکخ
کوردســــــــــــــــتان لە دژی 
ـــــــی  ـــــــاری دەوڵەت پەالم
ــاوای  ــەر ر ژئ ــا بۆس تورکی
ــــتان بەرێوەچــــوو  .کوردس

ــــــــۆمیتەی  شــــــــاندێکی ک
خەبـات  کانـادای سـازمانی

 تیشەرەــــەرپـــــــــە ســـــــب

بەرێز خاتوو تابان سـادر 
بەرپرسـی کـۆمیتە و کــا  
ـــــــداڵی  ـــــــدوڵو عەب عەب
ــــــــــی  ــــــــــی بەش بەرپرس
ــۆمیتەی  پێوەنــدییەکانی ک
ــــــــــــــــــــــــــــــادا لەو  کان
خۆپیشـــــــــــــــــــــاندانەدا 
بەشـداریان کــرد و دەنگــی 

پـاڵ دەنگـی  خۆیان خستە
ـــاوای  ـــان لە ر ژئ گەلەکەم
ــــایەتی  کوردســـتان و جین
ئەم ــــــارەی دەوڵەتـــــــی 

 .تورکیایان مەحکووم کرد

خــــۆ بەشـــداری ئەنـــدامانی ســـازمان لە 
بێڕلینـی  جەماوەری لە شـاری پێشاندانی

 . پێتەختی واڵتی ئاڵمان
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی ئوکتۆبری٠٢.  ی کۆچی خۆری 1139ڕەزبەری   ی ٠٢ .ساڵی سی و پێن ەم  { ٠٣٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 
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.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

http://www.sazmanixebat.org              
                                                                                                                      www.facebook.com/sazmanixebat               

        htt//www.lawan.info            http://www.khabatmedia.com                  119647794464994:پپێوەندی سلێمانی  
             telegram /sazmanixebat      www.facebook.com/lawanixebat    119647516417919 :پێوەندی هەولێر             
  119647514497٣31 :کومیتەی ناوەندی   

ـــی ـــزیۆەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیر زەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــۆەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــۆاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێ  و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  م 

ـــپ و  ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێیری تــایبەت بە نەور ز تەرخ ـــەمای رێورەســمەكە لە پــاش پەی رەســل و س
 . نەتەوەكانی ئێران

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەور ز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی 
 نۆروێ 

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

ەشــــــداری رێکخــــــراوی الوانــــــی خەبــــــات لە ب
ســیمینارێکی دەزگــای ر شــنبیری و راگەیانــدنی 

         .پارتی دیموکراتی کوردستان
ــداری هە  ــات لە یـــــ بەشـــ ــ ــی خەبـ ــ ــراوی الوانـ ــ ــی رێکخـ ــ ەتێکـ

سـەر (  .د.پ)سـیمینارێکی دەزگـای ر شـنبیری و راگەیانـدنی 
ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــن  شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی ر ژی پێـ ــ ــ ــ ــ ــ  ۱۱/۱۱/۲۱۱۲لە بەیـ

ــتی ٸهەی ــ ــات بە سەرپەرس ــ ــی خەب ــراوی الوانــ ــ ــی رێکخ ەتێکــ
ــی بەرێـــ ــوێنەری رێکخـــراوی الوانـ ــاردین زاهێـــدی نـ ز کـــا  مـ

ــا   ــ ــک ئەردەالن و ک ــاتوو فرمێســ ــاورێیەتی خــ ــ ــات و ه خەبــ
ــوەبەری الوان  ــ ــ ــتەی بەرێـ ــ ــ ــدامی دەسـ ــ ــ ــتوون جە  ئەنـ ــ ــ بێسـ
ــی الوان و  ــ ــاوی ر ڵ ــ ــر ن ــ ــیمینارێک لە ژێ ــ ــداریان لە س ــ بەش

ــڕد, کۆمەڵگــا دا ــدی ک ــز شــڤان حەم ــۆبەری بەڕێ لە . بە بەڕی
بەڕێز کا  سیدللە سیید هەرکـی پێ  دا دیدارێک لە نێوان 

ــات  ــ ــی خەبـ ــاندی الوانـــ ــ ــاری و شـ ــاوچەی ڕزگـــ ــ ــی نـ بەرپرســـ
ــوو ــەر . بەڕێوەچــ ــ ــی الوان بە سسەکردن،لەس ــ ــان هەیئەت ــ پاش

تەوەری ســـیمینارەکە هاوبەشـــیان کـــرد و ڕای خۆیـــان لەســـەر 
ــڕی ــ ــ ــۆرگێر دەربـــ ــ ــ ــەکانی کـــ ــ ــ ــی لەالیەن . سســـ ــ ــ کە بەگەرمـــ

 .بەڕێوەبەران و کۆڕگێڕەوە پێشوازیان لێکرا

بە بۆنەی كۆچی دوایی مـام 
ئیبــراهیە بــاوكی شــەهیدی 
فەرمانـــــدە كـــــا  تۆفیـــــق 
بڵەســـــەنی، رێـــــزدار کـــــا  
بابەشـــــــــــێخی حوســـــــــــێنی 
بروســــکەیەکی سەرەخۆشــــی 
 .بووکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردەوە

بەرێـــــز کـــــا  بابەشـــــێخی 
حوسـەینی ســکرتێری گشــتی 

نی خەبــــــــــات لە ســــــــــازما
بروســـــــــــــــــــکەیەکدا کە لە 
الپەرەی فەیســــبو  بــــووی 
کـــــــــــــــــــــردوەتەوە، روو بە 
خــــــــــانەوادەو خزمــــــــــان و 
د ســـتانی خـــانەوادەی مـــام 
ئیبـــــراهیە کەریـــــە پـــــوور 

بە بـــــۆنەی  :نووســـــیویەتی
كۆچی مام ئیبـراهیە بـاوكی 
شـــەهیدی فەرمانـــدە كــــا  
تۆفیـــــــــــــق كەریمپـــــــــــــور، 
سەرەخۆشـــی بە ئەنـــدامانی 
خــــــــــانەوادەو خزمــــــــــان و 

نی خــــــــــانەوادەی د ســــــــــتا
 دە،كا ـــــشەهیدی فەرمان

ــانی   دەزگــای فەرمــی ئامریکــا لەســەر زاری ســەرچاوە نیزامیەک
ــد کە ئەبـــوبەکر بەغــدادی  لە هێرشـــێکی ئەم وەاڵتە ڕایگەیان

ــاکوری  ــ ــدلیر لە بـ ــای ئیـــ ــایی لە پارێزگـــ ــانی ئامریکـــ هێزەکـــ
ــوژراوە ــوریە کـ ــاوای ســ ــەر زاری . خۆرئـ ــرێل لەســ ــێتد پـ ئاسۆشــ

ــان دژ بە  بەرپرســـێکی ئامریکـــای ڕایگەیانـــدووە كە چاالکیەکیـ
ئەبـوبەکر بەغـدادی ئەن ـام داوە و مەسـەلەی بەدواداچـوون و 

ــینەوەی بەردەوامە ــ ــویتەکەی ئەم هەوااڵنە دوا بەدو. ناس ای تـــ
د ناڵـد تڕامــپ، ســەر   کۆمـاری ئامریکــایە كە ئێــوارەی ڕ ژی 

ــویەوە ــوو بـــ ــ ــواری ڕەزبەر ب ــەممە چـــ ــ ــپ لە . ش ــد تڕامـــ ــ د ناڵ
. تویتەکەیدا باس لەوە دەکات کە ڕووداوێکـی گرینـگ ڕوودەدا

کۆشکی سپی  باسی لەوەکردووە، د ناڵد تڕامپ سەرلەبەیانی 
 .یە  شەممە بەکاتی واشنگتن سسە دەکات

بەشـداری رێکخــراوی الوانـی خەبــات لە پێشـانگایەکی کتێــر 
کە لەالیەن بەڕێـوەبەرایەتی ناوەنـدی کتێبـی چـرای جـوانڕ  
و دەزگــای ئەندیشــەی ســلێمانی لە هەولێــر بەڕێــوە چــوو لە 

ــی ــ ــ ــ ــراوی الوان  ۶۱/۱۱/۲٠٢٣رێکەوت ــ ــ ــی رێکخـــ ــ ــ ــ هەیئەتێۆ
ــانگایەکی بەڕێـــوەبەرایەتی ن ــی ســـەردانی پێشـ ــدی کتێبـ اوەنـ

ــاری  ــلێمانی لە شــ ــەی سـ ــای ئەندیشــ ــوانڕ  و دەزگـ ــرای جــ چـ
ــرد ــر ک ــان . هە لێ ــا  مـــاردین : لەم ســـەردانەدا ، هاوڕێی ک

ــتون  ــ ــ ــا  بیس ــ ــک ئەردەاڵن و کــ ــ ــاتوو فرمێســ ــ ــدی و خــ ــ زاهــ
ــر لە  ــی تـــ ــوبەری و چەن کەســـ ــتەێ بەڕێـــ ــدامانی دەســـ ئەنـــ

ــرد کە لە الیەن . ئەنــدامانی ڕێکخــراوی الوان بەشــداریان ک
ــوەبە ــرابەڕێـ ــوازیان لێکـ ــانگاکەوە پێشـ ــی . رانی پیشـ هەیئەتـ

الوانی خەبات وێڕای سسە و باس لەسەر گرینگی ئەم جـۆرە 
چاالکیان، لە للەالیەن بەڕێوەبەرانی پێشـانگاکەوە چەنـدین 

 .کتێبیان پێشکەشکرا 

مێ وویەکـی پرسـەروەری و شــانازی تۆمـارکردووە و چەنــدین 
جـــار بە ســـەختی برینـــدار بـــووە، کە بـــاوەر بە ســـازمانی 
خەبات و رزگاری نەتەوەکەی بە رێ یە  بوو لە دوای هەر 
کۆســـپ و برینـــداریە  بە گـــوڕتر لە پێشـــوو، مەتەرێـــزی 
خەباتی دەگرت هەتا لە ساڵی ٣٠٦٠ی هەتاوی و لە کاتی 
راپەڕانـــدنی ئەرکـــی ســـازمانی بە پـــلەی بەرزی شـــەهادەت 
گەیشــــــــت و رێبــــــــازەکەی بە ئەمــــــــانەت پێشــــــــکەش بە 
 هاوسەنگەرانی کرد.                               .

 

ەشــــــداری رێکخــــــراوی الوانــــــی خەبــــــات لە ب
 .ولێر ه شاری    پێشانگایەکی کتێر ل 

 

حوسەینی بۆ پروسکەی سەرەخۆشی كا  بابەشێ  
 .کەریە پوور  خانەوادەی مام ئیبراهیە 

 .كوژرانی كچە خوێندكارێۆی كورد لە باكوری ئێران

تۆفیــــق كەریمپــــور و مـــــام  
ئیبراهیە و هاوبـاوەڕانە لە 
ســـــــــــازمانی خەبـــــــــــات ی 

ئێران پێشـۆەش  كوردستانی
دەكەم و هاوبەشــــــی غەم و 

لە خوای گەورە . پەژارەیانە
دواكـــارم دوا مەنزڵـــی مـــام 
ئیبـراهیە بەهەشـتی بەریــن 

 . بپ
شایانی باسە شەهید تۆفیق 
بڵەسەنی یە  لە فەرماندە 
دیـــــــــار و سارەمانەکـــــــــانی 
ســـــــــــــازمانی خەبـــــــــــــاتی 
کوردســـــــــــتانی ئێـــــــــــران و 
بـــزوتنەوەی شۆرشـــگێڕانەی 

لە کە هەر  کوردســـتان بـــوو
هەڕەتــی الوەتـــیەوە هـــاتە 
ریزەکـــــــانی ســـــــازمان و لە 

ســــاڵ  ٠٣مـــاوەی نزیـــک بە 
پێشـــــــمەرگایەتی خۆیـــــــدا 
پلەکـــــانی تەشــــــکییتی بە 

خــۆی  رەنــ  و مانــدووبوونی
هەتـــا ئەنـــدامی کـــۆمیتەی 
 ناوەندی بریوەو لەو ماوەدا 

 بەغدادی بووکراوەهەواڵی کوشتنی ئەبوبەکر 
 

ــت و ب  الوانــی شــاری   نــدکردنی ژمارەێــک لــ  بانگهێش
  !.سن 

ــۆ ســەر كوردســتانی ر ژئــاو  ــانی ئەو شــارە بە هێرشــی ئوردوغــان ب  .ادوای نارەزایەتیەك
ـــــاوی لە شـــــاری ســـــنەی كوردســـــتانی ئێـــــران بە 8391ی رەزبەری 95ر ژی  ی هەت

ـــتانی  نــارەزایەتی لە هێرشــی هێــزە داگیركەرەكــانی رژیمــی ئوردوغــان بــۆ ســەر كوردس
ــاسی چــین و تووێ ەكــانی  ــن لەالیەن الوان و ب ــاوەری بەری ــارەزایەتیەكی جەم ــاوا، ن ر ژئ

ـــڕ ـــااڵی ئەو شــارەوە بەرێوەچــوو و لەو نارەزایەتیــانە وێ ای دانــی دروشــمی جۆراوجــۆر ئ
 ..                                                رژیمــی تــوركیە ئــاگری تێــبەر درا

ـــاتی  لە دوای ئەو چاالكیــانەی خەڵۆــی ســنە، هێــزە ســەركوتگەرەكانی ئیــدارەی ئیتیع
ـــــــــــــــــت و ـــــــــــــــــرد بە بانگهێش ـــــــــــــــــتیان ك ـــــــــــــــــدان دەس  رژیمــــــــــــــــی ئاخون

ـــارە ـــی ئەو ش  .                                            .            گرتنــی الوان
ـــانی  ـــنە، هێزەك ـــارەزایەتیە جەمــاوەریەكەی س ـــان لە دوو ر ژی دوای ن بەپێــی هەواڵەك
ــاوی چــوار كەس لە  ــرد كە ن ــەر ك ــارەیان دەستبەس ــی ئەو ش ــدین كەس لە الوان ــە چەن رژی

ــــو: دەستبەســـەر كـــراوان بـــریتین لە ــــان ســـاعدپەنا، فەرامەرز شـــەرییەتی، ف اد ئارم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــایەتی و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبین خوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرەوی  .عین

ــانی  ــنە بە دان ــە لە س ــای رژی ــەركراوان لەالیەن دادگ ــێك لە دەستبەس ــوتنە بەش ــایانی گ ش
 .كەفالەت بە كاتی ئازاد كراون

 .بەشداری كومیتەی سویل لە كۆڕی ماتەمینی مامۆستا حەمید دەروێ 
لە وەاڵتــی ســویل كــۆڕێۆی  

مــاتەمینی بەبــۆنەی كــۆچی 
دوایـــــی مامۆســـــتا حەمیـــــد 
 .دەروێـــــــــ  بەرێوەچــــــــــوو

ی 97ر ژی یەكشـــــــــــــەممە 
لە  9189ئوكتــــــــــــــــۆبری 

وەاڵتـــــی ســـــویل كـــــۆڕێۆی 
مــاتەمینی بەبــۆنەی كــۆچی 
دوایـــــی مامۆســـــتا حەمیـــــد 
دەروێــ  كەســایەتی دیــاری 
كوردســـــــــتانی ر ژئـــــــــاوا و 

ێری پارتی دیموكراتی سۆرت
پێشــوەر ی كــورد لە ســوریە 
 .بەرێوەچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو

كــومیتەی سویســی ســازمانی 
خەبــاتی كوردســتانی ئێــران 
وێـــڕای بەشـــداری، لەالیەن 
بەرێــز كــا  ئــازاد حوســێن 
زادە بەرپرســـــی كـــــومیتەوە 
پەیامی هاوخەمی كومیتەی 

 . پێشۆەش بەو كۆڕە كرد

پرسـە و سەرەخۆشــی ســازمانی خەبـات و كــومیتەی سویســی بە  لەو پەیـامەدا كــا  ئــازاد
 شـوەر  راگەیانــدخـانەوادەی مامۆسـتا حەمیــد دەروێـ  و ئەنـدام و الیەنگرانــی پـارتی پێ

مامۆستا حەمید دەروێ  تێۆۆشەرێۆی دێرینـی نەتەوەی كـورد لە كوردسـتانی ر ژئـاوا بـوو 
كە خەمخۆر و داشداری بزوتنەوەی كوردسـتان لە بەشـەكانی دیـۆەی كوردسـتان بەتـایبەت 

لە شـاری سامیشـلۆ بــۆ  9189ی ئوكتــۆبری 94لە كوردسـتانی ئێـران بـوو، كە بەداخەوە 
 .لە گەل و نیشتمان كرد هەمیشە ماڵئاوایی

 .كوژرانی كچە خوێندكارێۆی كورد لە باكوری ئێران
، کچە خوێندکارێکی خەڵکی کامیاران بە ناوی ٠٧٣٢ی خەزەڵوەری ٣شەوی یەکشەممە  

کە لەگەڵ هـاوزانکۆییەکی خــۆی سـەردانی مـاڵی ئەوانـی کردبــوو، “ سـارا ئیبراهیمـی”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوژرا  .ک

ایی، جێگری کۆمەاڵیەتی و پێشگیری لە ڕوودانی تـاوانی دادگـای گەیـین ئەحمەد ئاس
لەو بـارەوە بە هەواڵــدەریی حکــوومەتی ئیســنای ڕاگەیانــدووە کە، شــەوی یەکشــەممە 

ـــین پێــن  کەس کـــوژراون کە “کوچســـفەهانی”لەگەڕەکــی  ـــدامی  ٤ی گەی کەســـیان ئەن
ن کـوڕی ئەو خـانەوادەیە ناوبراو ڕایگەیا. خانەوادەیە  بوون و کەسێکی  میوان بووە

ـــــــــــــــــــــــــــن  کەســـــــــــــــــــــــــــەی بە چەســـــــــــــــــــــــــــۆ کوشـــــــــــــــــــــــــــتووە  .ئەو پێ
خوێنـدکاری بەشـی ئەنـدازیاری بێهداشــت لە “ سـارا ئیبراهیمــی”: هەواڵـدەری هەنگـاو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی خەڵخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە  .زانک
کە ناوبراوی  خوێندکاری “ حەدیل پەرهیزکار”سارا لەگەڵ کچێکی هاوڕێی بە ناوی 

 .ستی پشوو سەردانی ماڵی ناوبراوی کردووەپەرەستاری زانکۆی خەڵخاڵ بووە، بە مەبە
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