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ــاییپ  بەبــۆنەی نیەیحوســ بابەشــێ ی كــا  یرۆزب
 .ئەمریكا كۆنگرەی ی١١١یارنامەیڕب
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ی زایینــیی زایینــی  و یەکو یەک  دوو هـەزار و بیستدوو هـەزار و بیست  ئاوریلیئاوریلی٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەچوار سەدچوار سەدهەزار هەزار   بانەمەڕیبانەمەڕی٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەسی و سی و    

   

 ڕەسمی بە بۆ ئەمریكا  كۆنگرەی ەیزۆرین بڕیارنامەی دەرچونی و پەسەندكردن
 بۆ ئێران خەڵكی مافی ناسینی ڕەسمی بە و ئێران خەڵكی مافی ناسینی

 و دەسەاڵت لە دین جودایی بنەمای سەر لە كۆماریی حكومەتێكی دامەزراندنی
 جواڵنەوەی بۆ گەروەیە سەركەوتنێكی ئێران، لە ئەتۆمی غەیرە حكومەتێكی
 دیكتاتۆری ڕژیمی بەرانبەر لە سەرانسەری قاومەتیم و ئێران گەالنی ئازادی وازی
 حیزبی دو هەر لە ونوێنەر ئەندام ٠٠٢ ئیمزای بە بڕیارنامەیە ئەو. ئاخوندیدا
 و مرۆف مافی پێشێلكرانی تیایدا كراو ئیمزا ئەمریكا لە كۆماری و دیموكڕات
 بۆ تیترۆریس كردەوەی و ئێران دەسەاڵتی الیەن لە نێوەدەوڵەتی ترۆریستی چاالكی

 لە ٠٣١١ ژوئەنی ٠٣ لە مقاومەت الیەنگرانی بەرینی كۆبونەوەی تەقاندنەوەی
 مریەمی خانمی مادەیی ١٣ گەاڵڵەی ئازادو ئێرانێكی لە پشتیوانی بۆ كە پاریس
 جینایەتكارانەی كردەوەی چەندین هەروەها. كردوە مەحكوم چوو بەڕێوە ڕەجەوی

ە و كران نیشان دەست بڕیارانامەدا لەو دیكە بەندی و خاڵ و ئاخوندی دەسەاڵتی  ب
 لە بەردەوام جینایەتی بە پێوەن لە ئاخوندی جینایەتكاری حكومەتی توندی

 نوێنەرانی مەجلیسی ی١١١ بڕیاڕنامەی. كرا مەحكوم ئێران خەڵكی بەرانبەر
 نەبونی و سەرتاییەكان مافە لە ئێران خەڵكی بەشی بێ بە ئیشارەی ئەمریكا
 ڕەد شاهەنشاییان و سەڵتەنەتی دیكتاتۆری هۆیەوەو وبە هەر كردوە، ئازادی
 بۆنەوە، بەم. دەربڕی مەزهەبی دیكتاتۆری گەڵ لە دژایەتیان هەروەها كردەوەو

 جواڵنەوەی لە تێكۆشەران  ئێران مقاومەتی ڕێبەری بە گەرم پیرۆزبایی
 .دەكەم پێشكەش ئێران  سەرانسەری

ـــێ   ـــەینی بابەش ـــکرحوس ـــازمانی خەب، س ـــتی س ـــتانی ئێـــرانتێری گش  .ات،یکوردس
 

 ە سەرە     رێی خەباتم لەبەرەتا ستەمم ل

ــامەیەكی مێژووییــدا هەنگــاوێكی لە ئەمریكــا كــۆنگرەی  دوو بریارن
 گشـتی سـكرتێری حوسـێنی بابەشـێ ی كـا . كـرد پەسەند حیزبی

 خۆیـدا تایبەتی فەیسبووكی لە كە پەیامێكدا لە خەبات سازمانی
 حیـزبیەی دوو بریارنـامە ئەو كرانـی پەسـەند كـردووەتەوە، باڵوی

. نـاوبردووە مێژوویـی و گرینـ  هەنگاوێكی بە ئەمریكای كونگرەی
ـــدا لەو بابەشـــێ  كــا  ـــاوەرۆكی بە ئیشـــارەدان وێــڕای پەیامەی  ن

ـــایی ئەمریكـــا، كـــۆنگرەی پەســـەندكراوەكەی ـــی بە پیرۆزب  رێبەری
ـــدامانی و ئێــران مقــاومەتی  مقـــاومەتی بەرەی ماندوونەناســی ئەن

 گشـتی سكرتێری بەرێز پیرۆزبایی دەقی. كردووە پێشكەش ئێران
 :خەبات سازمانی

  دەکات تاوتوێ ئێران ڕژیمی ەگەڵـل ئورووپاییەكان ۆمپانیاـک نێوان یــبازرگان ،ئورووپا تییەەکـی
 

ـــاری, بـــانەمەڕ ی 22 چوارشـــەممە ڕۆژی ـــای بـــااڵی ڕاوێژک  یەکێتـــی دادگ
 هــۆی بە ئورووپاییەكـان کۆمپانیـا ئەگەر كە كـردووە لەوە باسـی, ئورووپـا

 شـیرکەتە و بانـ  لەگەڵ خۆیـان گرێبەسـتی,  ئامریکـا سـزاکانی لە ترس
ــــــان ــــــاندبێتەوە ئێرانییەک ــــــایی کێشــــــەی لەگەڵ, هەڵوەش  ڕووبەڕوو یاس

 کۆمــاری ســەرۆک ی 2102 ســاڵی بڕیـاری لەســەر بۆچــوونە ئەم.دەبـنەوە
 ئامریکـا ئەو بڕیـارێكی پێـی بە کە, (ترامـ  دۆناڵـد) ئامریکا ئەوکاتەی

ــــێوەی بە ــــاتە بەرجــــام لە الیەنە یەک ش ــــراوە,  دەرەوە ه ــــی.دەرک  بەپێ
ـــــرێس ئاسۆشـــــێتد ڕاپـــــۆرتی ـــــتنی مەبەســـــتی بە کـــــاتەدا لەو, پ  پاراس

ــــا قازانجەکــــانی ــــران لە ئورووپ ــــی,  ئێ ــــا یەکێت ــــامەیەی ئورووپ  بڕیارن
ــی بە کە, نووســی پاراســتنی ــامەیە ئەم پێ  لە ئەنــدام واڵتــی 22 بڕیارن
 ســـــزا,  بـــــکەن ســـــەرمایەگوزاری ئێـــــران لە ئەگەر ئورووپـــــا یەکێتـــــی
 ئامریکـــا لەگەڵ زۆرتــر کە ئورووپاییەكــان شــیرکەتە لە هەنــدێ  بەاڵم .نــادرێن

  یــــگشت دادوەری.یــەمارۆکانــگ ەرــب ەــنەکەون ئەوەی ۆـب ، ەـــــــــەیـه انییانــازرگـــب

, ئوروپاییەكـان کۆمپانیـا کە دەكاتەوە تەئکیدی,هۆگان جیرارد 
 و شــیرکەت لەگەڵ گرێبەسـتەکانیان هەڵوەشــاندنەوەی بـۆ دەبـێ

ــــران بانکەکــــانی ــــان هۆکــــارێکی,  ئێ ــــت پتەوی ــــێ و هەبێ  دەب
  .نەبووە ئامریکا لە ترس هۆکارەكەیان کە بیسەلمێنن
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  !ئیسراییل و غەزە شەری لەسەر جێ سەرن
 

 ســەرمایەی و یەكتـر تەواوكەری الیەنگـر و پێشـمەرگە
 ماردین زاهیدی               سازمانەكەیانن مرۆیی

ــوەڕۆی ــەممە دوانیـــ ــانەمەڕی ی21 دووشـــ ــ  بـ
ــاوی، ی0011 ــۆ هەتـــ ــارێكی بـــ ــكە جـــ ــ  دیـ

ــاری ــ ــەكی پەالم ــ ــاس مووش ــ ــادی و حەم ــ  جیه
 دەســتی ئیســراییل خــاكی ســەر بــۆ ئیســیمی

 ئیســـراییل بەرامبەریشـــدا لە كـــردەوە، پـــێ
ــی ــ ــ ــردە هێرشـــ ــ ــ ــ ــەر كـ ــ ــ ــ  و غەزە نەواری سـ
 حەمــاس كە كـرد شــوێنانەی ئەو بۆردومـانی

ــادی و ــیمی جیهـــ ــ ــی ئیسـ ــ ــرن لێـ ــ  لە. جێگیـ
ــانەدا ئەو ئەنجـــامی ــا هێرشـ ــتا تـ  65 ئێسـ
ــوژراو ــدار 361 كـ ــان لە برینـ  و غەزەییەكـ

ــ كوژ ــد و راوێــ ــراییلی  چەنــ ــۆی ئیســ ــ  بەه
ــەكەكانەوە ــ ــدار مووش ــوون برینـــ ــ ــی .ب  پرســـ

 و جیهانیەكـانە پرسـە لە یەكێ  فەلەستین
ــااڵنێكە ــ ــ ــێ سـ ــ ــ ــەر بــ ــ ــ ــاوەتەوە، چارەسـ ــ ــ  مــ

 هــۆی فەلەســتینیەكان پرســی ســەرنەكەوتنی
ــتادا لە ئەوەی بەاڵم هەیە زۆری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێســ

ــجەی زیـــاتر پێویســتە  دانـــدرێ لەســـەر پەن
ــڕای كە ئەوەیە ــتینیەكانفە ئەوەی وێـــ  لەســـ
ــافی ــ ــ ــ ــانە م ــ ــ ــوەاڵت خۆیـــ ــ ــ ــ ــێ انی ــ ــ  و هەبـــ

ــڕازیب ــی وونێــ ــ ــ ــەوەیــونەتــنێکـ ــب یــ ــ ــ ــ  ۆــ

 بوونی فەلەستین و ئیسراییل ەتیدەوڵ دوو
ــۆری لە و هەیە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتی ك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نەتەوە گش

 بەاڵم. پێدانراوە دیانی یەكگرتووەكانیشدا
 قەرارە بەو كــۆنەوە لە فەلەســتینی الیەنــی

ــوون، رازی ــ ــ ــایبەت نەبــ ــ ــ ــ ــاس بەت ــ ــ ــ  و حەم
ــادی ــیمی جیهــ ــەی بە ئیســ ــی دەسیســ ــ  دەرەك
ــاتر  سەرخســـتنی و ئاشـــتی بـــۆ كێشـــەیان زی
ــی ــتین پرســ ــاز فەلەســ ــردووە ســ ــا و كــ  هەتــ
 دەســت لە زۆریــان دەرفەتــی و هەل هــاتووە
 زۆری بەشــی کێشــەکەش بەدرێژەدانــی داوەو

ــانی  ــی زیانەکـ ــی بەشـ ــییلی خەڵكـ  غەزە سـ
ــووە ــێ.بــ ــ ــانەی لەو یەك ــوونە هۆیــ ــ ــۆی ب ــ  ه

ــت ــی لەدەسـ ــان، دانـ ــتنی دەرفەتەكـ  پشتبەسـ
ــاس ــادی و حەمــ ــیمی جیهــ ــی بە ئیســ ــ  الیەن
 ئێـران ئاخوندی رژیمی بەتایبەت و دەرەكی
 خۆی قازانجی بۆ تەنیا رژیمەش ئەو. بووە
 فەلەسـتین لە پشـتیوانی و هێناون كاری بە

ــووە ڕووكەشــێ  تەنیــا  و گێرەشــێوێنی بــۆ ب
 رژیمـــی مەبەســـتەش ئەو بـــۆ ئاژاوەنـــانەوە،

 چەكوچـۆڵ و پـووڵ كردنـی دابـین بە ئێران
 كــات هەر ئیســیمی، جیهــادی و حەمــاس بـۆ
ــی پێویســتی بە ــێ زان ــاری ب  و هێنـــاون بەك

 ئاكامـدا لە كـردوون، خۆش پێ ڕشە ئاگری
 لــێ فەلەســتینی پرســی زیــاتری پاشەكشــەی

ــدا لە.كەوتـــووەتەوە ــراییل بەرامبەریشـ  ئیسـ
 حەمـاس بەرامـبەر لە خۆی لە دیفاع وێڕای

 رێ ئەونــدەی هاوكـات ئیســیمی، جیهـادی و
ــنە پەالمــاری هەبــووە دەســتی  گەورەكەی فیت
 .لێداوە جەرگبڕی زیانی داوەو

 هێزەكـانی بە تەنگـی سـوریە لە ئیسراییل
ــی ــدی رژیمـ ــوە ئاخونــ ــانێكی و هەڵچنیـ  زیــ
ــدوون زۆری ــات. پێگەیانــ ــراییل هاوكــ  ئیســ

ــی ــ ــ ــ ــووە ڕۆڵـ ــ ــ ــ ــتنی لە هەبـ ــ ــ ــ  گەورە كوشــ
 فەخریــزادە، ســلێمانی، قاســمی تیرۆریسـت
ــانی  خســـتنی لەكـــار رژیـــم، ئەتـــۆمی زانای
ــنكەی ــ ــاوكەیی بــ ــ ــز نــ ــ ــی و نەتەنــ ــ  هێرشــ

ــیئە ــ ــ ــتی بە لكترۆن ــ ــ ــتنی مەبەس ــ ــ  پەك س
ــاوكەیی بەرنـــامەی ــوونە رژیـــم، نـ ــۆی بـ  هـ

ــەی رژیـــم كە ئەوەی ــۆڵەكردنەوە هەرەشـ  تـ
ــات ــاردانەوەی و بكـ ــێ، كــ ــی هەبــ  ئەگەرچــ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدی رژیمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای ئاخونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  توانـ
 ئیســراییلی ڕاسـتەوخۆی رووبەرووبـوونەوەی

ــیە، ــ ــاوی بەاڵم نـ ــ ــۆڵەكردنەوە بەنـ ــ  لە تــ
ــراییل ــگەی بە ئیســـ ــاقم رێـــ ــروپە و تـــ ــ  گـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــی لەدوای تەكانەوە،تیرۆریسـ ــ ــ ــ ــ  جەژنـ
ــەلیم ــودس ڕۆژی و ئورشــ ــی ئەم!قــ ــ  ئاگرەش

ــاند ــی و هەڵگیرســـ ــییلی خەڵكـــ ــ  غەزەی سـ
ــی ــامەتی تووشــ ــاتی و نەهــ ــاتر كارەســ ــ  زی
ــرد ــ ــراییل و غەزەی لە ئەوەی.کـ ــ  روو ئیسـ
ــی دەدا ــ ــی جێـ ــ ــوو داخــ ــ ــی هەمـ ــ  وێژدانێكــ

ــدووە، ــ ــاڵی بەاڵم زینـ ــ ــی خـ ــ ــەرن  جێـ ــ  ســ
ــتی ــ ــ ــاكی هەڵوێسـ ــ ــ ــوردە تــ ــ ــ ــەر لە كـ ــ ــ  ســ
 زۆر! ئیســراییل و ســتینفەلە رووداوەكــانی

 یـان دین تەعەسوبی ڕووی لە تەنیا كەس
 یــان دیــن، بـۆ نەیاریــان ڕووی لە هەنـدێ

ــانێ  ــۆی بە كەسـ ــدێ هــ ــتی هەنــ  هەڵوێســ
ــی بە دەرگیـــر، الیەنەکـــانی سیاســـی  گەرمـ

ــتیوانی ــان دەكەن پشــ ــ ــدی ئەوەی ی ــ  بەتون
ــن ڕای بە.دژن ــ ــتینیەكان مـ ــ ــافی فەلەسـ ــ  مــ

 ەبەشـێو دەرەکی دەستی لە بەدوور خۆیانە
ــدراوەكان ــ ــات رێگەپێـــ ــ ــكەن خەبـــ ــ ــۆ بـــ ــ  بـــ

 .مافەکانیان هاتنەدیی

 فەلەســتینیەكان، پرسـی چارەســەری بـۆ نــیە خەبـات نە  دەیــكەن ئیسـیمی جیهــادی و حەمـاس ئەوەی بەاڵم
 كاركردنەشـیان شـێوە بەو ئاخوندی، رژیمی ئەجیندای و بەرنامە جێبەجێكاری بوونەتەوە كردەوە بە بەڵكوو
ــانی لە جــوێ ــی قورب ــانە و مرۆی ــان زی ــام هــی  غەزە، لە مادیەك ــی و ئاك ــ  سیاســی نەتیجەیەك  و پۆزەتی

ــان و نێــونەتەوەیی پشــتیوانی پــێچەوانەوە بە نەهێنــاوە، وەدەســت فەلەســتین پرســی بــۆ ئەرێنیــان  ناوچەیی
 بـوونەتە و ئیسـراییلن نزیكـی دۆسـتی ئەورۆ فەلەسـتین پرسـی دوێنێی پشتیوانەكانی و داوە لەدەست زیاتر

ــاوەن ــ ــدی خ ــ ــازانجی و بەرژەوەن ــ ــاوبەش ق ــ ــتین و ه ــەن  ئەو فەلەســـ ــ ــاییەی و س ــ ــاتو لە قورس ــ ــەودا س  ســـ
 كە فەلەســتین و ئیســراییل تێكگیرانــی و شــەڕ وە  ڕووداوێكــی لە تەرەف كــردنە خــۆ.نەمــاوە سیاســیەكاندا

 لەسـەر فوکوسـمان الیە  لە نـیە، بـزوتنەوەكەی و كورد نەتەوەیی پرسی بۆ بەرژەوەندیەكی و قازان  هی 
 هێــزی دیــكە لەالیەكـی و دەكــاتەوە كەم ئێــران رژیمـی تــیدژایە و خۆمــان نەتەوەیـیەكەی خەبــاتە و پـرس

ــدەی مرۆییمـــان ــێ دابەش دیـــكە ئەونـ ــان یە  ئەگەر فەلەســـتینیەکان.دەبـ ــورد ئـــێمەی هەیە دژمنیـ ــوار كـ  چـ
 پێویسـتە كـورد بۆیە جا. دەكەن دژایەتیمان دەدا دەست بۆیان شێوەیە  هەر بە و توانا هەموو بە حكومەت

 و دیــن بەســەر نە  هاوكـات بكــات، تەرخــان خـۆی پرســەكەی بــۆ خـۆی تــیهەیە توانــایەی و كەرەسـتە بەو
ــان، ئەفکـــاری و مەزهەب و دیـــن بـــۆ رێـــز لەگەڵ بەڵكـــوو نەبـــین، دابەش ئەفكـــاردا و مەزهەب  خەڵکەکەمـ
 كۆتــا.بـێ كۆكەرەوەمــان و هـاوبەش خـاڵی كوردســتان رزگـاری وازانەی بــزوتنەوەی و نەتەوەییەکـان قـازانجە

 شۆرشـی و خەبـات كە ئەوەیە ئەویـ  بـداتێ گرینگمـان دەرسێكی دەتوانێ لەستینفە پرسی كە ئەوەیە خاڵ
 بــۆ زیــان دەبێــتە بەڵكــوو نـابێ، ســەركەوتوو هەر نە  بەســت، دەرەكــی الیەنــی بە پشـتی نەتەوەیە  هەر
 .خەڵكەكەی و خا 

ــان ــین بـــاش هەمووم  پەیوەســـت هۆکـــاری کە دەزان
 سیاسـیەكان حیـزبە و سازمان بە کەسەکان بوونی

ــۆی ــ ــوون بەه ــ ــازادی ینەب ــ ــاوەنەوە و ئ ــ  بە چەوس
ــدەڵ ڕژیمـــی دەســتی  ئاخونـــدی خـــوێنڕێژی و گەن
ــران ــ ــەر و ئێ ــ ــاردۆخی لەس ــ ــاری ب ــ ــانە نالەب ــ . ژی
 دەســتی چەوســاوەی میللەتێکــی کوردســتان خەڵکــی
 نیــیەو بـاش ئابووریـان بـاری و ئاخونـدیە ڕژیمـی
ــا ــ ــرین تــ ــ ــ ــتی ڕادە زۆرت ــ ــومەتە ئەو بەدەســ ــ ــ  حک

 ەڵــكەخ لەو بەشـێ  و هـاتوون وەزاڵە خـوێنڕێژە
ــانە کە ــوەی توانیوی ــوون وەاڵت دەرەوەی پەری  و ب
ــار بە ــ ــان ناچــ ــ ــ ــانی داوەتە ملی ــ ــ ــاڕاوگە ژی ــ ــ  و ت

ــپۆڕا، ــ ــ ــێكی و دیاس ــ ــ ــكەش بەش ــ ــ ــاری كە دی ــ ــ  بڕی
ــاری  ڕیـــزی لە داوە ســەپاوەیان دۆخە ئەو بەرەنگ

 و بـوون جێگیـر كوردستاندا شۆرشیگێڕەكانی هێزە
ــی و خۆیـــان پیشـــەی كـــردووەتە خەباتیـــان  بەپێـ

 ڕەوا و شــیاو موبـارزەیەکی بە ەدەند هەوڵ توانـا
ــاری ــایی بەیەکجــ ــ ــەاڵتی بە کۆت ــدان دەســ ــ  ئاخون

 .بێرن

ــۆیە هەر ــمەرگایەتی بـ ــۆرە هەر پێشــ ــدا لە کە بەوجــ  ناوەکەیــ
ــار   لەگەڵ نیشـــتمانەو و گەل ڕزگـــاری وازی و خەبـــات بـــۆ دی

ــەوداو ــ ــانی سـ ــ ــاوازەو زۆر بازرگــ ــ ــۆبەخ  بە جیـ ــ ــە خــ ــ  پێناســ
ــریەت ــۆ هەر. دەک ــتە كەســەی ئەو ئەوەســـە ب  رگەپێشـــمە ئەوێ

 و ئەكـریەت تەواشـای ڕێـز بەچاوی ئازادی وازان نەتەوەو الی
ــتە پێشــمەرگە ــانی ســومبولی و ژیــان سەرمەشــقی دەبێ  و قارەم
ــەگەلێكی هـــۆی بە هـــاتووە پـــێ  وا زۆرجـــار. فیـــداكاری  كێشـ
 و كــار بە درێـژە  نــاتوانێ پێشـمەرگەیە كەســەی ئەو تـایبەت،

ــكییتی ئەركە ــ ــپێردراوەكانی و تەشـ ــ ــات پێسـ ــ ــ لە و بـ ــ  زیریــ
 لەگەڵ الیەنگـر .الیەنگـر دەبێتە و دەچێتەدەر پێشمەرگایەتی

ــانی ــایبەتی ژیـ ــۆی تـ ــۆز خـ ــدی و سـ ــۆ پایبەنـ ــكییت بـ  و تەشـ
 بە دەچـنەوە چاالكیـدا و كار هەندێ لە و ئەمێنێ رێبازەكەی

ــازمانەكەیان دەم ــ ــی و ســ ــ ــەت بەپێــ ــ ــان و فرســ ــ ــ  ئەر  تواناك
 کلەیە لەوەدا الیەنگــر و پێشــمەرگە ئەركــی. ئەســتۆ ئەگــرنە

ــا ــرێتەو ، جیــ ــادام واتە دەکــ ــ ــۆ کە م ــمەرگە تــ ــت پێشــ ــ  لە بی
ــوەیەکی ــاری چوارچێ  بە تـــایبەت سیاســەتی یاســاو و کـــراو دی

ــمەرگە ــی و پێشــ ــی الیەنـــ ــۆت سیاســـ ــڕەو خـــ ــا پەیـــ  ئەو. دەکـــ
 یە  بە دەدا گـرێ الیەنگـر و ئەنـدام و پێشمەرگە ئەركانەی
ــولە ــ ــكییتیەكانی ئوس ــ ــازمان تەش ــانجە و ســـ ــ ــانی ئام  بەرزەكـــ
 ئامـانجە لە الیەنگـر و پێشـمەرگە بۆیە هەر وردە،ك نەتەوەی
ــن ــۆنیەتی لە بەاڵم یەكــ ــاركردن چــ ــ ــان و ك ــاف و تێكۆشــ ــ  و م
ــرێنەوە جــوێ ئەركــدا ــا .دەك ــانی كە ئەوەیە قســە كۆت  رۆڵەك
ــورد ــتە كـ ــاو لە پێویسـ ــدا پێنــ ــگەی ئامانجەكانـ ــات رێـ  و خەبــ

ــاومەتی ــان رەوای مقــ ــرنەبەر نەتەوەكەیــ  و دۆخ هەر لە و بگــ
 و بۆیـان ئەولەویەتە سازمانەكەیان و ئامان  نب شەرائیتێكدا
ــایبەت ــ ــمەرگە بەت ــدام و پێشــ ــی و ئەنـــ ــ ــكرای الیەنگران  ئاشـــ

ــوەی كە ســازمان ــوون وەاڵت دەرەوەی پەری ــوو ب  ســـەرمایەی وەك
ــی ــ  مرۆیــ ــاریگەر، و گرینــ ــۆ كــ ــردنە بــ ــی بــ ــازمان پێشــ  و ســ

 .دەكەن كار ئامانجەكانی

 

 شـــاری لە UN م رد  بـــ   لـــ  كـــورد رێکـــی نابـــ  پـــ 
 ردا ب  خۆی ی ست  ج   ل  ئاگری  هەولێر،

 نــدین چـ  بـاتە، خــ  سـازمانی نگـری الیــ  هەولێـر،كە شـاری نیشــتەجێی كـورد، پەنـابەرانی لە كەسـێ 
  کـ  دەکـات داوا و ولێـر هـ  شـاری  لـ  کـات، د  کـان کگرتـو  یـ  و  تـ  ن  ڕێک راوی ی نوسینگ  ردانی جارس 

ــی  بــ ســت  د  بــۆ ــانی مافــ  رکردن ــوز  و ژیــان باشــترکردنی و ک ــاری رانــی گ ــ  بکرێــت، هاوک ــی و  اڵم ب  اڵم
ــ   ردانــی ســ  پــاش  لــ  2120-6-02 سێشــەممە ئەمــڕۆ نیــوەڕۆی داخەوە بە نجــام ر  ســ .  و  نادرێت

ــار  ــای ب ــ  گ ــ  ن ــ   و  ت ــو  ی ــان کگرت ــ  ک ــاکەی بەرپرســانی  ب ــدوە، بارەگ ــت ئەگەر ڕاگەیان ــاری و بێ  هاوک
 نـاوی بە پەنـابەرە دوو و لـ  کێـ  یـ . دەسـووتێنێت خـۆی نەکرێـت، جێبەجێ داواکارییەکانی و تنەکرێ

ــمەد، ــد چــاوی لەبەردەم محەم ــاگر راگەیانــدنێ  چەن ــ  خــۆی  لــ  ئ ــ  و ئــ  داو رد  ب  ش دیکــ  ی ندامــ  ئ
ــاتی لــ  ــاگر  ی و  کوژانــ  ک ــ   کــ  ئ ــاژەیە جێــی.ســوتێ د  ی ســت  جــ   لــ  شــێ   ب ــاتژمێ دوای ئام  لە رنیوک

ــــــای ئەمبواڵنســــــێکی ڕووداوەکە، ــــــان نەتەوە بارەگ ــــــان ئەو یەکگرتووەک ــــــتووەتەوە پەنابەرەی  گواس
 .ناجێگیرە تەندروستی دۆخی و ئیمێرجێنسی نەخۆش انەی
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوانێ واڵتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوانێ پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

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

 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــران یبەشــ
 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنگی راگرتنـی

ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــ ودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی یەکگرتووی
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێرا  نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار ستیپێوی لەكاتی واڵتەش
ـــــ ، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

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

ـــتەبگەیەن  نەوت بۆشـــكە ملیـــۆن شـــەش ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ
 پشتیوانی لە عەرەبی واڵتانی ێستیهەڵو

ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــم، نەوتـــی هەن  رژی
 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی

 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئامریكا لە
ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەنجـــــــامی  زانی

 رژیــــــم دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی
ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــیمی جمه

 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی
 ئامریكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ەوئ

 دەگەیەنـــــــــێ نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی
 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسیمی جمهوری

ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵت هێن
 .ناكات لەبیر هیچكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  .بكۆشن تێ و هەڵگرن
ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن

بەشـــــــە تەشـــــــكییتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكییتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن تێ
ئەنــــدامان و تەشــــكییتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 

ێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، ت
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە  ێســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
ە كوردســــتان و هەروەهــــا ل

گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 
 عەشیرەتێ  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

زەت رێك ـراوی نێهــ
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 0336 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  06 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیەش رێـژەی ئافرەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ

ــاوانی بەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابەری پیــ
 .نەخوێندەوارە

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

ــانی  ــ ــا ٢۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 ژمـارەی کەمیە دەرچـوونی سـاڵەی 023 یـادی بـێ پیرۆز
 رێبوار حوسەینی          { کوردستان }کوردی ڕۆژنامەی

 دا، نیــادو گەالنــی پێشــچوونی بەرەو دیرۆکــی ڕەوتــی لە
 مرۆڤـــایەتی تـــا کە هەن ســـەرن  جێگـــای رووداوی زۆر

 و گەل هەر نـاو لە و دەمێنـێ بایەخیان و مابێ،گرینگی
 دەرخستن خۆ بۆ دەلیوەێ  و سەرەتا دەبنە دا نەتەوی 

 لە. چـــــوون ســـــەر بەرەو و هەڵـــــدان و خۆناســـــاندن و
 ڕۆژە ئەو دا کـوردی  گەلی دیرۆکی الپەڕەکانی دووتوێی
 شـــیاوی کە زۆرن بەرچـــاوانە و ایەخبـــ پـــڕ و مێژوویـــی

 و پیــرۆزی و بکــاتەوە یادیـان نەوە دوای لە نەوە ئەوەن
 یەکێــ . ڕابگـرێ نەتەوایەتـی شـانازاێکی وەک بەرزیـان

 زانســــــــــت وازی دنیــــــــــای پڕشــــــــــنگدارانەی رۆژە لەو
 ی 1898 ســاڵی ئــاپریلی ی٠٠ رۆژی نەتەوەکەمــان،

 یکــورد ڕۆژنـامەی ژمـارەی یەکەم دا لەو کە یە، زایینـی
 رۆژەدا لەم. کرایەوە باڵو و ،،کوردستان،،چاپ ناوی بە

 و ئەدەب بــواری شــارەزایانی و روونــاکبیر و خەم ــۆران
 بەکــردەوە و چاالکــانە کــوردی، زمــانەوانی و فەرهەنــ 

 نیشـتمانی و نەتەوایەتـی خەباتی سەنگەری ناو هاتنە
 بە و گەلەکەمـــانەوە نووســـی ڕۆژنـــامە و زانســـت وازی و

 لە ڕۆژنـــامەگەری دەوری و ێویســـتیپ بە کـــردن هەســـت
 گەلەکە ڕەوای خەبـــاتی ناســاندنی و پێش ســتن پێنــاو
 بەوە هەســتیان بــاش زۆر دەرەوەدا، و خــۆ نــاو لە مــان

 پێنــــاوو لە چەنــــدە تــــا نووســــی ڕۆژنــــامە کە کردبـــوو
 لێــی نــاکرێ و هەیە گرینگــی دا نەتەوەیــی روونــاکبیری

 و بەهێـــز ئـــامرازێکی و چەک نەکـــرێتە و بـــن خەم بـــی
 .پێناوەدا لەو کاریگەر

 هــانی سـەردەمەدا، ولە نەتەوەیـیە سـۆزی و هەسـت ئەو
 دا کـوردی ئەدەبی و زمان بواری زانایانی و رووناکبیران

 نووسـین پێناو لە تێکۆشان و چاالکی بکەونە ئەوەی بۆ
 زمــــانی بە ڕۆژنـــامە و گۆڤـــار و وتـــار باڵوکـــردنەوەی و

 کـــاتی ئەو مەرجەی و هەل لە بەاڵم. کـــوردی شـــیرینی
 و زانســـــــت دژە دەســـــــەاڵتی بـــــــوونی و دا کوردســـــــتان

 دەســــــەاڵتی واتە نــــــاوچەکە، گەالنــــــی پێشــــــکەوتنی
 ســـــــوڵتان فەرمـــــــانڕەوایی ژێـــــــر لە عوســـــــمانیەکان،

 لە کە نەدەدا دەرفەتەی ئەو دا، عەبدولحەمیـــــــــــــــــــــد
 کە دەسەاڵتیان پێتەختی لە کەم النی یان ، کوردستان

. بچـێ دەر کـوردی زمانی بە ڕۆژنامەێ  بوو، ئەستەنبوڵ
 کـــورد دڵســـۆزانی و خەم ـــۆران بەناچـــاری، بـــۆیە هەر

 دەرەوەی لە بەنـــرخە و پیـــرۆز ئەرکە ئەم دا هەوڵیـــان
 داگیرکەرانــــــــی دەســـــــەاڵتی لە دوور بە و کوردســـــــتان

 .ببن بەڕێوە کوردستان
 گونجــاوترین ســەردەمەدا ئەو سیاســی هەوای و کەش لە

 ەژێـرل کە بـوو میسر واڵتی ، پیرۆزە کارە ئەم بۆ شوێن
 ئەویـ  کە دەچـوو بەڕێـوە دا کبیر علی محمد دەسەاڵتی

 دەســـــــــــتەیی ژێـــــــــــر لە 0203-0216 ســــــــــاڵی لە
 بـۆ شـۆێنێ  ببوە و ببو ڕزگاری بوو،و دا  عوسمانیەکان
 و جیاجیا نەتەوە ئازادی وازانی و شۆڕشگێڕ حەوانەوەی

 ئێمپراتـــۆری دەســـەاڵتی و حـــوکم لە وەزاڵەهاتوەکـــان
. قاجاڕیەکـــان اوســـیت تەختـــی دســـەاڵتی و عوســـمانی
 لەو کە بەدرخانیەکـان خەبـاتگێری و دڵسـۆز بنەماڵەی

 و خوێنـــــدەواری پـــــایەی و پـــــلە خـــــاوەن ســـــەردەمەدا
 ئاپریلی ی22 شەممە پێن  ڕۆژی لە، بوون رووناکبیری

 کوردی ڕۆژنامەی ژمارەی یەکەم زایینی، ی0232 ساڵی
 و هەســــت بە روونـــاکبیری لەالیەن کوردســـتان بەنـــاوی
 شاری لە بەدرخان میقداد نیشتمان،، و وەنەتە دڵسۆزی
 دەر" ئەلهـییل" چاپ انەی لە میسر پیتەختی قاهیرەی

  وردیـــــــــک ڕۆژنامەی ژمارەی ەکەمـی دەرچونی. ووـــــچ
 

 بــــوە تــــورکی، و کــــوردی زمــــانی دوو بە، کوردســــتان 
 پێنـــاو لە ڕەواکەی خەبـــاتە و کـــورد گەلـــی زمانحـــاڵی

 ئەوەی سـەرەڕای و دا کـوردی فەرهەنگـی و زمـان ئازادی
 دا مانـــ  دوو مـــاوەی لە دەکـــرد کـــاری ئـــاوارەیی بە کە

 دژایەتـی هۆی بە .باڵوکرایەوە و چاپ لێ ژمارەی پێن 
 بەکرێگیڕاوانیـــانەوە، رێـــگەی لە عوســـمانی دەســـەاڵتی

 بوون ناچار کوردیە، تاقانە ڕۆژنامە ئەم بەڕێوەبەرانی
 ئەم چــاپی شــوێنی یــانپیڕۆز ئەرکــی بە درێــژەدان بــۆ

 واڵتـی پێتەختـی ژنێـ  شـاری بـۆ بگـوێزنەوە ڕۆژنامەیە
 بـرای بەدرخـان عەبدولرەحمان الیەن لە لەوێ و سویس
 بـۆ پاشـان. دەکـرایەوە بـاڵو و چـاپ بەدرخانەوە میقداد
 خـواروی لە فالکسـتۆن شـاری بـۆ دوایە و لەنـدەن شـاری

 ریشــا بــرایەوە ماوەێـ  دوای لە و گــوێزرایەوە بریتانیـا
 ئەم 30 ژمـــــارە بــــوونەوە بــــاڵو کـــــاتی تــــا و ژنێــــ 

 دوای لە.مایەوە لەوێ هەر 0312 ساڵی لە رۆژنامەیە
 بەدرخــان ســورەیا ، 0312 ســاڵی ڕاپەڕینــی و شـۆڕش
 سەرپـەرەستـــــــــی بەدرخــــــان عەلــــــی ئەمــــــین کــــــوڕی

 رۆژنـــامەکەی ,بـــوو ئــــەستـــــۆ لـــــــە ڕۆژنامـــــەکـــــــەی
 جێگــای کــردە ەســتەنبوڵیئ شــاری و تــورکیە هێنــایەوە

 جیهـانی یەکەمـی شـەڕی کاتی لە بەاڵم ، باڵوکردنەوەی
 هەر و قــاهیڕە بیبــاتەوە نـوێ، لە ســەر بــوو ناچـار دا

 دوای لە. بکـاتەوە بـاڵو و چـاپ لـێ ژمارەی دوو مانگەی
 ڕۆژنـــامەی ، جیهــانی یەکەمــی شـــەڕی هــاتنی کۆتــایی

 کـرا و تـورکیە هێنـدرایەوە چەندەم جاری بۆ کوردستان
 بــــاڵو و چــــاپ ئەســــتەنبۆڵ لە و نــــوێی گۆڤــــارێکی بە

 .دەکرایەوە
 ڕۆژنـامە ئەم الپەڕەکـانی بە دا سەرن  و خوێندنەوە بە

 و دڵســـۆز میــدیای و ڕۆژنـــامە کە دەردەکەوێ دا کــوردی
 چەنـــــدە بەرژەوەنـــــدی وازی، و چەواشـــــەکاری لە دوور

 بە دان زانیـاری و شۆڕش پێش ستنی سەر لە کارێگەری
 و زانســــــتی رادەی بردنەســـــەری و خەڵـــــ  کـــــۆمەاڵنی
 و نیشــــتمانی هەســــتی راگرتنــــی زینــــدو و پەرەپێـــدان
 راسـتای لە دا، دڵسۆز و بەرپرسیار نەوەی پێگەیاندنی
 دا نیشــــتمان ئـــاوەدانی و نەتەوە رزگــــاری بە گەیشـــتن

 پیــــرۆز بە وێــــڕای. هەیە بەرچــــاوی و ئەرینــــی دەوری
 میــدیای تێکـڕای هیـوادارم پیــرۆزە، یـادە ئەم راگرتنـی
 ئەدەبــــــی و کلتـــــور و فەرهەنــــــ  خەم ـــــۆری کـــــوردی

 نەتەوایەتـــــی ســـــۆزی و هەســـــت بە نەتەوایەتیمـــــان،
 کلتــوری و فەرهەن و زمـان بەرزەکـانی بەهـا وپاراسـتنی

 میـــدیای پەرەپێــدانی و پێش ســـتن بــۆ کوردەواری،کــار
 وەک ڕاگەیاندن بوارەکانی هەموو لە بکەن نەتەوەکەمان

 بـاال ئاوێنەی ،ببنەدا نواندن و نووسین و ڕەن  و دەن 
 و چەواشــــــــەکاری لە دوور بە و ڕاســــــــتیەکان نـــــــوینی

 و کلتور بە خزمەت کوردی فەرهەنگی و کلتور بزڕکاندنی
 کوردسـتان و کـورد نەتەوایەتـی رووناکبیری و فەرهەن 

 و زمـان دێـبەری و بـاغچە و بێسـتان نەدەن رێگە. بکەن
 و ئـــافەت و بـــژار نەتەوەکەمـــان روونـــاکبیری ئەدەبـــی

 بێگانـان، نەخـوازای ئەدەبیـاتی و فەرهەنـ  ەڵەیگیاک
 خەرمانی سووری کۆگای نەهێڵن ، و بکا ژاکاوی و سیس

 و شــوناس کە فەرهەنگمــان و کلتــور و زمــان بەڕێــژەوی
 چەوێڵی و چەقڵ و چەوەڵ ، نەتەوایەتیمانن هۆوییەتی
 .بکات هێزی بی و پێز بێ و تیکەوێ
 ژمـارەی یەکەم دەرچـوونی ساڵەی 023 یادی بێ پیرۆز

 .کوردستان کوردی،، ڕۆژنامەی

ــاو  ی کومیتــ  لێــدوانی ــ  بــات خــ  ســازمانی نــدی ن   ل
 ریف ز  واد ج  وتووێژی  ب  ند یو  پ 
ــد لە  ــردوو ڕۆژی چەن ــامێکی پـــ  دا راب  ریـــف ز  واد جــ  نگـــی د  ی

  کـ  كـرایەوە، بـاڵو ەكانگشـتی ڕاگەێنە لە ڕژیم ی و  ر  د  زیری و 
ــ  ــ ــ ــ  و ئ ــ ــ ــەی   لێدوان ــ ــ ــاوی پێناس ــ ــ ــێ و داڕم ــ ــ ــەرەوبەرەیی  ب ــ  ســـ

 و ئــ   کـ  یانـد ڕایگـ  زەریــف خـودی و دەكـا ڕژیـم دەسـەاڵتدارانی
ــ  ــ ــی  لێدوانانــ ــ ــوون نهێنــ ــ ــــــ  و بــ ــــــ  رار ق ــــــوو  ن ــــــاڵو  ب  ب

ــ .کــرێن و  ــ  ی و  باڵوبون ــ   وتـــووێژ  م ئ ــم ی نهێنی  ری رخـــ  د  ڕژی
ــێکی ــەاڵتە نمایشــ ــۆ دەســ ــازبووند بــ ــان لە ەربــ  ئەو و قەیرانەكــ

 ڕوخــان كە هەلومەرجێــ  تێــدایە،و دەســەاڵتی كە هەلــومەرجەی
ــاوچونی لە و ــ ــ ــ ــ ــەاڵتی نـ ــ ــ ــ ــ ــدا دەسـ ــ ــ ــ ــ ــاو تێـ ــ ــ ــ ــ  . دەكەوێ بەرچـ
ــاس بە زەریـــف جەواد.١ ــی بـ ــدێ  كردنـ ــتیەكان لە هێنـ  كە ڕاسـ

ــی و حكـــومەت ــی بەشـ ــایبەت بە و ئیجرایـ ــی تـ  دەرەوەی وەزارەتـ
 خـۆی ئەگەر كە ئەوەیە ەرەكیس ئامانجی نیە، دەسەاڵتیان ڕژیم
 بـۆ گەرمـی بـازار ، بپاڵێوێ ڕژیم كۆماری سەرۆ  هەڵبژاردنی بۆ

ــر گشــتی شــێوەی بە و خــۆی ــۆ ت ــی شــانۆی ب  ســەرۆ  هەڵبژاردن
ــاری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتوی كۆمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم داهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات ڕژیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بكــ

ــری. ٠ ــم دەرەوەی وەزیـــ ــاس ڕژیـــ ــاكۆكی لە بـــ ــۆی نـــ  گەڵ لە خـــ
 ایەئاشـكر. دەكـات سـلێمانی قاسـم قودس، ترۆریستی فەرماندەی

ــاكۆكی كە ــ ــوان لە ن ــانی نێـــ ــ ــم باڵەك ــف و ڕژیـــ ــ ــم و زەری  قاســـ
 باڵەكـانی ناكۆكیـانەش ئەو سـەرەڕای هەیە، هەبووەو سلێمانیدا

ــم ــاتی لە ڕژیـ ــیەكان كـ ــۆ مەترسـ ــەر بــ ــاتەی سـ ــەاڵت، پێكهـ  دەســ
ــان و یەكگرتـــوون ــكرایە بەاڵم. بیـــردەكەن لە ناكۆكیەكـ  كە ئاشـ

ــاوەڵەتر دەســت ســلێمانی قاســم ــاری لە بڕیــاڕو لە بــووە ئ  كاروب
 قاسـم نـاوچوونی لە پـێ  زۆر زەریـف.ڕژیمدا دەرەوەی سیاسەتی

ــلێمانی  ــتیەی ئەو ســ ــوە ڕاســ ــاڵەش بەو بەاڵم زانیــ  بەردەوام حــ
ــووە ــاركردن، لە ب ــف قســەكانی یە  پــێ بەو ك  لە دوای لە زەری

 ئەمریكـاو بە كە ئەوەیە لەبەر بەشێكی سلێمانی قاسم ناوچونی
 لە جیـاوازە ڕۆحـانی حكومەتی كە  ڕابگەێنێ ئوروپایی وواڵتانی
 مەبەسـتیە قسـانە بەو دەسـەاڵت، هێزی خاوەن باڵی و خامنەیی
 .هەڵگرن ڕژیم سەر لە ئابڵوقەكان بدات هانیان

ــێ  لە. ٠ ــەكانی لە بەشــ ــف قســ ــ ــاس زەری ــانی لە بــ ــ  ئامانجەك
ــێ و دەكــات ئێــران ڕژیمــی لەگەڵ پێوەنــدیەكانی لە ڕوســیە    دەڵ

 

 سـوریە لە ئامانجەكـانی دیـی هێنـانە بـۆ پاسدارانی سپای هێزی ڕوسیە 
 ئەمریكـاو حكـومەتی ڕێكەوتنـی خوازیـاری ڕوسیە هەروەها هێناوەو بەكار

 بەشـە ئەو ووە،نەب ئاخوندی دەسەاڵتی گەڵ لە ئوروپایی حكومەتەكانی
 لە هێـــز خـــاوەن الیەنـــی الیە  لە كە ئامـــانجەیە بەو قسەكانیشــی لە

 و بسـازێن ڕۆژئـاوایی وواڵتانی گەڵ لە دیكە جارێكی هانبدات دەسەاڵت
ــامنەیی ــار خـ ــات ناچــ ــی بكـ ــانە نەرمــ ــاوانە) قارەمانـ ــبەر لە( دامــ  بەرانــ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆی لە ئەمریكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدات نیشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بــ
 سەعاتە حەوت لەییز سەعید ڵگە لە زەریف جەواد وتووێژی ماوەی. ٤

ــێ بەاڵم ــ ــەعاتی  س ــ ــاڵو س ــ ــراوەتەوە ب ــ ــانجی دەرخەری ئەوەش كە ك ــ  ئام
 ڕێكەوتنـی ئامانجەكـان لە یەكێـ  ڕەنـگە دەسـەاڵتەو باڵەكانی تایبەتی

 رزگــار بــۆ قوربــانی بــكەنە زەریــف جەواد  بــێ ئەوە دەســەاڵت باڵەكــانی
ــوونی ــ ــ ــم ب ــ ــومەرجە لەو ڕژیـــ ــ ــتەمانەی هەلـــ ــ ــی حەســـ ــ ــاتووە تووشـــ ــ  .هـــ

ــاڵو لە دەســەاڵت ئامانجەكــانی. ٢ ــوێژی كــردنەوەی ب ــف جەواد ووت  زەری
 لە دەسـەاڵت كە دەبێـتەوە دوبارە ڕاستیە ئەو گشتی ڕای بۆ ، بێ هەرچی
 ئەگەر تەنـانەت و  بـێ دەربازی قەیرانەكان لە  ناتوانێ لەرزۆكەو ئێران

 لە و ڕوخــان لە  هەڵگــرێ، لەســەر ئابڵوقەكانیشــی لە بەشــێ  ئەمریكــا
ــاوچو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری وننــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابێ ڕزگــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . نــ

ــ  ــ ــ ــاو  ی کومیت ــ ــدی نـــ ــ ــازمانی نـــ ــ ــ  ســـ ــ ــ ــاتی خ ــ ــتانی بـــ ــ ــران کوردســـ ــ  ئێـــ
 0011 بانەمەڕی ی2

 

 و کوردسـتان کرێکارانی بارودۆخی لەسەر ڕاپۆرتێ 
 ١٤٣٣ تا ٩٩ ساڵی لەماوەی ئێران

 
 ئەو ڕادەبەدەری لە گرفتـی و کێشـە و کرێکـار چینی بارودۆخی بەسەر چاوخشاندنێ  و سەرنجدان بۆ دەرفەتێکە, ئایار یەکی 

 پێکهێنـانی مـافی روەهـاهە و کـار ئەمنییەتـی, حەقدەسـت دوواکەوتنـی,  سـنفییەکان کێشـە و حەقدەسـت بوارەكـانی لە چینە
 ، 0011 سـاڵی ی03 م یەک تـا 0333 سـاڵی مەی یەکی لە ، هەنگاو هەواڵدەری ڕاپۆرتێكی پێی ەب.کرێکاران یەکیەتی

 کرێکــار 05, ســپاردووە گیانیــان کــار ڕووداوی بەهــۆی کرێکــار 52 ڕێــژەیەش وەبــلەو پێشــێلكردن مــاف لەگەڵ کرێکــار 205
 کارەكانیــان لە کرێکـار 360 هەروەهــا, بـوون برینــدار و كـوژراون کـورد کاســبکاری و کـۆڵبەر 266, بــوون وبرینـدار کـوژراو

 کەسـیان یەک و کـۆڵبەری بەهـۆی چوارکەسـیان کە سپاردووە گیانیان ساڵ 02 ژێر کرێکاری 6 نزیكەی ماوەیەدا لەم.دەرکراون
ــۆی ــا بەه ــاوەی ڕووداویهەروەه ــاڵی یەک لەم ــردوو س ــاالکی 2 کەم النــی ڕاب ــاری چ ــور کرێک ــۆڵبەر 00 و دک  هێــزە لەالیەن ک

 3352 ئێـران لە دا ڕابـردوو سـاڵی یەک لەمـاوەی, مـرۆ  مـافی چاالکانی ڕێژەیی ڕاپۆرتی پێی گیربە ڕژیمەوە ئەمنییەکانی
, سـپاردووە گیانیـان کرێکـار 0231 و بـوون برینـدار کـار سـەر لە کرێکـار 2622 کەم النـی, بـوون برینـدار و کوژرا کرێکار

ـــەرەڕای ـــژەیە ئەم کە ئەوەی س ـــدە ڕێ ـــتەزێن جەن ـــرنگە و دڵ ـــم بەرپرســـانی بەاڵم گ ـــاهێلن ڕژی ـــژەی ن ـــتەقینە ڕێ  بـــاڵو ڕاس
 گیانیـان کار ڕووداوی لە کرێکار 332 و هەزار 06, ڕابردوو ساڵی دە لە, یاسایی پزیشکی ڕێک راوی ئاماری بەپێی.ببێتەوە
 گیانیـان کـار هۆی بە كرێكار 0511 سااڵنە تەوا, بوون ئافرەت کەس 231 و پیاو کەسیان 252 و هەزار 06 و سپاردووە
 .سپاردووە
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

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

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت

 سپی گشتی
 دراو کردنەوەی

 ئەنجام جۆرە بەو
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. وەبمێنێتە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمالَةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 
بةرين شاد بكات 
و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــێ دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەســــــەرجەم پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، د  كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
ی خەلكــــــی یەكــــــانگیرانە

ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

ـــەروەری ـــەهید: گەل س ـــومەر ش ـــی ع  بەهرام
ــدا دوای بە یە  رۆژ ــدەپەڕن یەكـ ــتەی لە و تێــ ــانەدا بەسـ  مانگــ

ــدرێن ــ ــندوقی لە و دەچێن ــااڵنەدا ســـ ــ ــا س  رۆژە هەر. وێژرێندەهـــ
ــاوێكە ــرانەوە و مەرگ و بەرە هەنگ ــانگە هەر و ب  لە وچـــانێكە م

ــی ــ ــدا رێ ــ ــان و بەرە ژیان ــ ــاڵە هەر و نەم ــ ــزلگەیەكە س ــ ــۆ مەن ــ  ب
 هەر ژیـان. مەرگ رێـی رێبـوارانی كردنێكـی گـرم چـاو و پشوودان
 و رووداو پەیتا بەدوا لەو دەكەی پێ دەست كە خۆشە ئەوەندەی
 نەهـاتووی بـڕان لە بیابـانی ەفەربۆسـ بـۆ دەدەن دەنگت مەترسی
ــان كە مەرگەی ئەو. مەرگ ــ ــتێ زم ــ ــێ و دەبەس ــ ــێ دل ــ ــدوو پ  زینـــ

ــتەوە ــاوی كە مەرگەی ئەو. دەبێـــ ــانی بەاڵم و مەرگە نـــ ــێ ژیـــ  بـــ
ــی ــار. پێـــوەیە مەرگ  و بەرە هەنگـــاون لەیە  دوای لە یە  رۆژگ

ــانی ــ ــی نەم ــاوە هەر و رواڵەتـــ ــ ــێ هەنگ ــی,نـــ ــ ــا ان  كەم مەرگ تـــ
ــاتەوە، ــان دەكـ ــزوێ ژیـ ــ  و دەبـ ــتێ تاوێـ  بە زۆر دەڵەی. ناوەســ

ــاتە كە پەلەیە ــ ــی دەڵەی. مەرگ بگ ــ ــووڕەیە لێ  لە دەیەوێ و تـــ
ــاڵی ژیـــان بەاڵم بەرێ، نـــاوی ــزی لەگەڵ مەرگ خـــاوە، خەیـ  هێـ
ــان ــڕاوە، ژی ــی مەرگ هاوپەیمـــانە، نەب ــانی دوژمن  راســـتەقینە ژی
 چەنـد نەهـاتووە لەبـن ژیـانی دەروازەی دەركەوانـی بەڵكو نییە،
 دەروازە لەو شـــانازییەوە و ســـەربەرزی و ووســـوورر بە كە خۆشـــە
 و ســەربەرز واڵتـی بكەیــتە روو نەبـڕاوەدا جیهــانی لە و تێـپەڕی

ــی بـــۆ تێپەڕبـــوون بەرگەی كە خۆشـــەی چەنـــد. رووســـووران  واڵتـ
ــت ــ ــتێكەوە بەختەوەرانـــ ــ ــت بەدەســـ ــ ــانەوەش بەرگەی و بێـــ ــ  بە مـــ

 كە ئەوانە بكەیـتە روو خۆشـە چەنـد ئای. بێت ترەوە دەستەكەی
 پاشــە بیــری لە و نەشـێواو لــێ سـەریان تەمەنــدا كەم ژیـانی لە

ــدا رۆژی ــ ــوون، خۆیان ــ ــان ب ــ ــۆ ژیانی ــ ــت ب ــی و چاكەویســ ــ  بەرهەم
ــوەرگرت چاكەیــان ــان ژیــانە ئەم. لێ ــانی ســەردێری كە كورتەی  ژی

ــڕاوەیە ــاكە بە نەبــ ــ ــازان  لە و چ ــ ــوردوویی ق ــد بــ ــ ــا. رەنگان ــ  ت
 ۆرنز چەنـد چـاكە. بێـتەوە وە نەبـڕاوەیە، ژیـانی كە مەبەسـتی 

ــر چەنـــدەی و ــر و رێگـ ــدان، لە بەرگـ ــێ رێـ ــێ كـ ــێ بـ ــوڵی بچـ  گـ
ــاكەیە  ــێ چـ ــی و بچنــ ــا  دركــ ــاوان و گونــ ــجەی لە تــ  هەڵ پەنــ
. هەیە گونـاە چـاكە لەالی هەیە در  گوڵ لەالی وە  نەچەقێ؟

 هەمــوو بــڕی بەاڵم بـێ دانە یە  كە هەبــێ چـاكەیە  بڵێــی تـۆ
ــی و كەوێـــت چــاكەیە  ــاگردا گونـــاە درك  كە بێـــت چـــاكەیە . ئ

ــر لە ەڵـــ خ ــێبەریدا ژێـ ــەبوونی. بحەســـێنەە سـ ــتەم سـ  و رادا سـ
ــارانی ــمەت بـ ــێ، بە دادگەری و رەحـ ــاكەیە  دوادابـ ــت چـ  كە بێــ
 بەختەوەرانی كۆڕی لە پێ رووی و خاوەنی ژیانی بە بدا بایەخ
 كە ئینسـاندا رێـی لە چاكەیە . هەیە بەڵێ. بكات جیهانە ئەو
 دەكـــاو خـــۆی كـــورتی ژیـــانی لە پەلە هەڤـــااڵن بەخـــتەوەری بـــۆ

ــاو لە گیـــانی ــوونی و دادگەری پێنـ ــین و ســـتەم الچـ ــوونی دابـ  بـ
ــەهادەت دادەنـــێ، عەداڵەتـــدا ــی و ســـوور بەرگـــی كە شـ  لە لەشـ

 بەرەو مەرگەوە دەرگــای لە تێپەربــوونە بەرگەی شــەاڵڵ، خوێنــدا
ــێن پیاوچاكـــان، و پێغەمـــبەران بەخـــتەوەران،لە واڵتـــی  ئەو دەڵـ
ــان كە كەســەی ــوو لە دەبەخشــێ گی ــێ وەرتــرە،دال كەس هەم  بەڵ

ــان كە كەســەی ئەو ــاو لە گی ــێ، دادگەری و راســتی پێن  بە دادەن
 خـۆ لە تـاوانی هەمـوو گەشـی خوێنی بە و چاكەیە كڕیاری گیان

ــایبەت بە شــتۆتەوە،  بەرزە، پلەیـــان كە كوردســتان شــەهیدانی ت
ــدە ــ ــتەمگەرانی چەنــ ــ ــتان ســ ــ ــان كوردســ ــ ــزمە پلەیــ ــ ــدە و نــ ــ  چەنــ

ــتەمگەرانی ــتان سـ ــەر كوردسـ ــن سـ ــایب لە نەویـ ــوادا ارەگـ  ئەان خــ
ــدە ــ ــ ــەربەرزن ئەوەنـ ــ ــ ــوانی لە ســ ــ ــ ــاری دیـ ــ ــ  دادگەردا، پەروەردگــ
 گەلەكەیــان ئـازادی و واڵت رزگــاری بـۆ كە كوردســتان شـەهیدانی

ــانی لە چــ  ــۆ بەرینیــان بەهەشــتی دەروازەی دەكەن خۆیــان ژی  ب
 كوردســتانی خەبـاتی سـازمانی شــەهیدانی تـایبەت بە كـراوەتەوە

 رەوای بە بـــاوەر و خـــوا بە انئیمـــ نـــووری بە دڵیـــان كە ئێـــران
ــڕیە  روونــاكە خەباتەكەیــان ــابینن خۆیانــدا رێــی لە گ  بەرەو ن

 .بەرین فردەوسی

ــان . نـــاچێ گەل بیـــر لە جیهـــان لە ناوی
 بە دنیـــایە  كە دەكەی كـــام هەر باســی
 حەماسـە حەماسـەیان دەبێ روونا  باسی

ــێ ــان دەبزوێنـ ــوچركە چاالكیــ  لەش بە مــ
 ناوبـــانگی بە رۆڵەی كـــام هەر دادێنـــێ،

 شـــەوی تـــاریكە چـــۆڵەچرای. كوردســـتانن
 ئـاوازە كە دەكەی كـام باسی. كوردستانن
ــێ، ــ ــ ــڕۆ نەب ــ ــ ــی ئەم ــ ــ ــانێكی باس ــ  قارەمـــ

ــاوەر ــ ــەنگەرێكی و هاوبــ ــ ــ ــات هاوس ــ ــ  خەب
ــندە ــد هەر كە كەیــ ــاوەی چەنــ ــد مــ  چەنــ

ــاڵی ــەهید لە سـ ــوونی شــ ــدەپەڕێ بــ . تێــ
ــی بەاڵم ــ ــڕ دیمەن ــی لە پـــ  لە مەردانەگـــ
 ئەم رادەبـوورێ، هەڤااڵنیـدا چـاوی پێ 

 كەم بەهەرامیــیە، عەمەر كــا  قارەمــانە
ــانە الوی ــ ــ ــ ــانە ئەو كە هەیە بـ ــ ــ ــ  قارەمـ

ــێ ــ ــی بە و نەناس ــێ باســـ ــا . نەتاســـ  كـــ
ــی رەحمــان كــوڕی بەهرامــی عــومەر  خەڵك
 شــاری لە 0333 ســاڵی لە بــانە شــاری
ــانە ــاڵەیەكی لە بـــ ــ ــێ  بنەمـ ــ  لە رەنجكـ
 تەمەنــی تێپەڕبـوونی دوایــی. بـوو دایـ 

ــرد قوتاب ــانە لە رووی منــداڵی  بە و ك
 خوێندندا بە درێژەی تێكۆشان و وریایی

ــا و ــ ــ ــ ــ ــتان)  نەزەری ی2 تـ ــ ــ ــ ــ (  دەبیرسـ
 رووخــانی دوایـی عــومەر شـەهید. خوێنـد
 مـیرژێ سەركاری هاتنە و شایەتی رژێمی

ــی ــدەخوو فەقــێ وەالیەت  هێـــرش وە درەن
 كوردسـتان سـەر بـۆ خـوێنمژ هێزی بردنی
 هەڵی ئازادی وازی و غیرەت لە پڕ دڵی

 وێـرای كە هەڵگرت لێ ئارامی و نەگرت
ــەرەفەكانی بە الوە ــتان شــ ــت كوردســ  دەســ
ــدارانە خەبــاتی داتە ــارزە و چەك  لە موب

ــتانی ــ ــ ــاو دا 0362 زس ــ ــ ــزی هاتەن ــ ــ  ری
 شـــێ  امۆســـتام دەفـــتەری پێشـــمەرگەكانی

ــوەدین ــ ــ ــ ــدا لە و عی ــ ــ ــ ــازمانی دوایی ــ ــ ــ  س
ــومەر شـــەهید. هێنـــا پێـــ  خەباتیـــان  عـ

ــ  ــت الوێـ ــاال  و چۆســ ــا و چـ  بە و وریــ
 وەكـو پێشـمەرگایەتی ئەركی بوو، جەرگ
 شـەهید بـوو سـوو  لەشان سروشتی خوی

ــان بە عــومەر ــی رەوای مــافی بە ئیم  گەل
ــوردەوە ــاتە كـ ــدانی هــ ــاتەوە مەیـ  و خەبــ
 ریــزی لە كە وبـو ئەوە دەروونـی بڕیـاری

ــدا ــ ــتەوە خەباتــ ــ ــا بمێنێــ ــ ــتان تــ ــ  كوردســ
ــەردەكەوێ ــان ســ ــ ــلەی بە ی ــەهادەت پــ ــ  ش

 گەلی الوانی ژیانی كە وابوو پێی. دەگا
ــاوە ــ ــ ــ ــ  چەوســ ــ ــ ــ ــ ــانە كاتێ ــ ــ ــ ــ  لە كە ژی

ــانێی ــدا بەربەرەكـ ــوزەرێ، دوژمنــ  بەو بگــ
 بـوو ریـزدا ناو لە باوەڕەوە بەو و بڕیار

 نەدبـوارد خـۆی فیـداكارییە  هـی  لە وە
ــەهید ــومەر شــ ــ ــ ع ــەڕی ۆبــ ــ  رۆژەی 32 ش
 بە دا 0363 بەهاری لە بانە پادگانی

 بوو ئامادە شادییەوە و شە  لە پڕ دڵی
ــداكارانە زۆر و ــ ــا فیــ ــ ــ ــا تێدەكۆش ــ ــ  لە ت

ــەعات ــ ــ ــەوی ی3 ســ ــ ــ ــ ــانەمەڕ/ 0 ش ــ ــ ــ / ب
ــلەی بە دا 0363 ــ ــ ــ ــ ــارەی گولــ ــ ــ ــ ــ  خۆمپـ
 بە سـەربەرزی و پێكـرا داگیركەر دوژمنی
ــاو شــەهادەت خــوێنی ــانی رەنگ  پـــاكی گی
ــو دوای ــ ــەعات نیـ ــ ــ سـ ــ ــۆ ڕیفـ ــ ــۆڕی بـ ــ  كـ

ــی ســوور شــەهیدانی  وە كوردســتان خەاڵت
ــی ــ ــ ــرۆزی تەرم ــ ــ ــرایە پی ــ ــ ــتانی ب ــ  گۆڕســـ

ــەهیدان ــ ــی لە ش ــۆیەنی دێـــ ــ ــواروو ب  .خـــ
ــاكی )) ــ ــ ــ ــۆڕی پـ ــ ــ ــاڵو لە گـــ ــ ــ هەزاران ســـ

 ((شەهیدانی كورد و كوردستان

 

 ڕەحمــــانپوور قـــادر شــــەهید گەل ســـەروەری
 نــین گیانــانە لەو بەرزتــر خەڵـكەوە و خــودا الی لە گیانێــ  هـی 
ــاو لە كە ــ ــانی پێنـــ ــ ــدا، دادگەری داری وەبەرهێنـــ ــ ــ  لە كۆمەاڵیەتیـ

ــی كــۆختەی ــران لەش، گلێن ــدامانە ەول پــاكتر و دوورك ــین ئەن  و ن
ــابن ــاو لە كە ن ــوخمی نەهێشـــتنی پێن ــران، ســـتەمدا ت  چـــونكە پێك
 دوور ژیــانی و گەل ئەمــری جێهێنــانی بە ئامــادەی بەڕاســتی ئەوان

ــی بە چەوســاندنەوە لە ــوونی قیمەت ــۆ خۆیــان ب ــڕن، خەڵــ  ب  دەك
ــدانی لە كە ئەوانەی ــدا مەیـ ــەركەوتوون، فیداكاریـ  كە ئەوانەی سـ
ــاوی ــان نـ ــورە وە  خۆیـ ــەر یشـ ــی لە بەرد، سـ ــوو دڵـ  و هەژار هەمـ

ــاوەكانەدا ــ ــدووە هەڵ چەوس ــان و كەنـــ ــی الپەڕەی لە یادیـــ  تەمەنـــ
ــداكردن خــۆ بە كە شــەهیدانەن ئەو دەمێنێــتەوە، بەشــ وراواندا  فی

 ئەوەی بــۆ جــا سـەروەرانەوە، ڕیــزی دەچـنە گەلەكەیانــدا پێنـاو لە
ــۆ ــكە دەرســـێكی شــۆڕش ســەختی ڕێبـــازی تێشــوی ب  مەكتەبـــی لە دی

ــداك ــتانی لە ارانفیـ ــاوان گۆڕسـ ــربین، سـ ــنە ڕوو فێـ ــدی دەكەیـ  گونــ
ــاوی ســاوان، پەروەری شــەهید و قارەمــان ــ  هەر ســاوان ن  كە كاتێ
 كـوردێكی هەموو بەسەر ڕێز و تەعزیم حاڵەتی دێت زماندا بەسەر

ــێ كــوردپەروەر ــۆش و ڕێــز. دادەن ــۆی بــۆ كڕن ــۆ شــەهیدەكان، مەك  ب
 بــۆ پەروەر، تماننیشــ و بەجەرگ باوكــانی و دایكــان بــۆ گۆڕسـتان،

ــانەی ئەو ــی پەڕەی كە دایكــ ــ ــان جەرگ ــ ــڕی خۆی ــ ــكەش و ب  بە پێشــ
ــرد كوردســتانیان شۆڕشــی ــۆ. ك ــانەی ئەو ب ــان كە باوك  كە كوڕەكانی
 بـرا بـۆ كوردسـتان، بارەگـای دیاری كردە بوو، ئارەزوویان و هومێد

ــ  و ــوكاری و خوشـ ــەهیدان كەسـ ــا. شــ ــار بـ ــەر لە ئەمجــ ــۆی سـ  گڵكــ
 پەیمـان ڕەحمـانپوور قـادر كـا  ەرگ،م جـوانە الوی نەمـر شەهیدی

 و خەبـاتین پیـرۆزی ڕێگـای پێـدەری درێژە هەر كە بكەینەوە، تازە
ــاڕ،ئەو لەســەر ــێ كە بریــاڕە بری ــازاد كــورد دەب  كوردســتان و بــێ ئ
ــێ ڕزگــار ــین، ســوور ب ــا  شــەهید ب ــادر ك ــانپوور ق  ســاڵی لە ڕەحم

ــدی لە دا 0333 ــاوان گونـ ــاو لە ســ ــی نــ ــوردی خێزانێكـ ــورد كــ  كــ
 شـەهید هەژارانە، ژیـانی بـارودۆخی دونیـاوە، هاتە دا تخۆشەویس

 بـوون ئـازاد بیری بوو، بارهێنا خۆڕاگر و بڕشت بە و قایم قادری
 و كـۆت وە  ژیـاوە، تێیـدا كوردسـتان خەڵكـی كە بارودۆخەی، لەو

 كــۆمەاڵنی ئەنــدامانی دانەدانەی پێـی و دەســت هــااڵوەتە زەنجیـر،
 پێشـمەرگایەتی شـانازی لە پـڕ ڕیـزی نـاو بێتە هانیدا كوردەواری،
ــات ســازمانی ــوو بە و خەب ــی توانــاوە هەم ــات گەلەكەی خزمەت . بك
 پێشــمەرگایەتی چەكــی دا0351 ســاڵی بەهــاری لە قــادر شــەهید

ــاتی ــان لە خەبـ ــردو شـ ــدانی كەوتە كـ ــەڕ مەیـ ــانێی و شـ  بەربەرەكـ
ــتەوخۆ ــ ــ ــ ــ ــ ــی لەگەڵ ڕاس ــ ــ ــ ــ ــ ــتان، داگیركەران ــ ــ ــ ــ ــ  مەودای لە كوردسـ

ــمەرگایەتیدا ــەهید پێشــ ــ ــادر ش ــ ــ ق ــازایەتی ونەینمــ ــ ــاكی و ئ ــ  و پ
ــوو، لەســەرخۆیی ــۆ دەیتـــوانی كە بەوەی ب  فیـــداكاری نەتەوەكەی ب

 هەمــوو لە قــادر شــەهید تفەنگــی بڵێســەی. دەكــرد شــانازی بكــات،
ــاوچەو شـــەڕەكانی ــوێنەكانی نـ ــكەی شـ ــتان، دیـ ــا كوردسـ  دەرو و چیـ

ــتی و یاریـــدەدەر قـــادر شـــەهید دەكـــردەوە، ڕوون دۆڵـــی  خۆشەویسـ
ــوو، هەڤـــااڵنی ــ لە بـ ــاداری ەرسـ ــازی بە وەفـ ــات ڕێبـ ــافی و خەبـ  مـ

ــاو لە كە كــرد وای ئەوەش هەر نەتەوەكەی، ــدا كــۆمەاڵنی ن  خەڵك
 لە قـادر شـەهید. بێنـێ بەدەسـت خـۆی بـۆ تـایبەت خۆشەویستیەكی

ــەڕی لە دا 22/0/0350 ڕۆژی ــادەی شـــ ــانە جـــ ــت بـــ  لە سەردەشـــ
 گەلەكەمـــان دوژمنـــانی فیشــەکی بە زێـــویە نزیـــ  ســوورانی بەردە

 ڕێبــازە و گەل بە خـزمەت مانـ  چەنــد و سـاڵێ  پـاش وە پێكـرا،
 و گەل بە پێشـكەش پاكی گیانی كراو شەهید شانازییەكەی لە پڕ

 ڕیزانـی هـاو لە مالئـاوایی هەتـایە هەتـا بـۆ و كـرد نیشـتمانەكەی
ــرد ــ ــ ــی و ك ــ ــ ــاكەی بەردەوام ــ ــۆ ڕێگـــ ــ ــ ــێ بە ئەوان ب ــ ــ ــت ج ــ   .هێشـــ
 .ناچێتەوە بیرمان لە قەت و دایە دڵمان لە كات هەموو یادی

 

 .سەروەرانیادی 

 نانەوا عەبدواڵ شەهید: گەل سەروەری
ــوێنی وە  هەر ــەهید خ ــ  ش ــابێتەوە وش ــازی و ن ــوێر ڕێب  ك

ــــابێتەوە ــــان هەروا ، ن ــــەر ناوی ــــانە س ــــان و زاری  لە یادی
 وە مردنــی دەردی هەژاران بـۆ دانــا ژیـانی شــەهید .داڵنـدای
 ڕێبـازی دێڕی خوێنی بە .دەردەداران تیماری بۆ گرت ئەستۆ

ــا شۆڕشــی ــوێنی دوا كە .كێش ــوێر ش ــتەوە ك ــكەی .نەبێ  تروس
 و ســتەمدا شـەوەزەنگی لە شۆڕشـگێڕانە چـرای چـۆڵە گیـانی

 و مانـدوان دێنێـتەوەبەر پشـوو سـپێردراوی بەسـڕو هەناسەی
ــــەهید ە ە و ــــەرمایەی ، گەالنە كــــۆڵەكەی ش  ، ژیــــانە س

 سـەنەدێكی ، نیشتمانە لەو جێیە  هەر .نیشتمانە یسەنەد
 ســـەر لە خــوێنی .بەرە لە شــەهیدێكی كــۆرپە ، ســەرە لە

 ورە بە الوی .كـوژراوە سەر لە خەباتگێڕی كوردێكی ، ڕژاوە
ــەر لە قارەمــانی و ــوێ .دانــاوە س ــۆیەتی هــی كە لەوە ج  خ

 بـۆ میـراتە ئەوە بكەیـن چ .كڕیـویەتی بەخـوێن جـار چەند
 لە مێشـكیان ، پاراوە خوێن بە نیشتمانی اوەم جێ بە كورد
 دوژمنـان .نابینن ڕەوا پێمان واش .پڕژاوە بەستی بست سەر

ــورگی وە  .وەردەدەن تێمــان الوە گشــت لە دابێــنن لێمــان  گ
 لە ئاورێـ  ، پشـوودەین تاوێـ  نـاهێڵن دێن بۆمان چەشتە

 و شــار ار بیــركەینەوە ڕۆژمــان دوا لە وەردەیــن ڕابــردوو زوو
 ئەسـتۆ بەاڵم. دەسـووتێنن باغمان بەروو ، ەڕوخێنند دێمان
 هەڵـێن هەر با ، هەین هەتا ئەكەین خەبات .ناكەین كەج

 و چەنـدن دیارەخۆفرۆش ، نەدیوان لە خۆبشارنەوە بەزیوان
 هەل هەڵـێن بەرهەڵسـتوو بـڕۆن بـا .بەنـدن جـۆش ڕێـی لە

ــر لە شــەهید ئــێمە .پەرەســت ــوێر ڕێبازیــان و نــاكەین بی  ك
ـــنەوە یادیــان زوو ووز, نــاكەینەوە  خێـــر دۆعــای بە, دەكەی

 ئـاوی, دەكەیـن پەژریـن هەاڵڵە بە گۆڕیـان, دەكەین یادیان
 تـازە خەڵـ  بۆ ناویان, دەكەین ئاژین گیانیان لە ڕەحمەت

ــاوڕ دەكەیــنەوە ــان لە ئ ــا, دەدەیــنەوە مێژووی ــر لە ب ــن بی  ب
 بەهەشـت بەرەو ، دوایـی بەری چـرای ببنە تا . بن ودڵگیر
ـــیب ببــنە بۆیــان ـــۆرەی ئەمــڕۆ .ەرای  ســـوارێكی ســووكەڵە ن

ــاخی نەونەمــامێكی نــۆرەی .خوێنــاوییە خەبــاتی مەیــدانی  ب
 بە وشـكەش دەم بەو ، ناهومێدییە وشكێكی دەم .شەهیدییە

 و منـاڵی بە ئـاوداو كوردسـتانی پاكی خاكی ، ئاڵی خوێنی
 لە حســێن مــام كــوڕی نــانەوا عەبــدواڵ كــا  شــەهید ن كـ 

( گەورە بـارێی) گونـدی لە نشـین دێ و هەژار بنەماڵەیەكی
 لەوێ .بــانە شــاری چــووە ماڵیــان پاشــان س نــاوچەی لە

ــدنی ــەرەتایی خوێن ــت س ــرد دەس ــانی دوای .پێك  ڕژێمــی ڕوخ
ـــاڕەوای هێرشـــی و شـــایەتی ـــۆ پیـــاكەوتوو تـــازە ن ـــەر ب  س

ــــدە هەر.كوردســـتان ــــژەدان چەن ــــدنەكەی بە درێ  لەال خوێن
 ڕانەگـرت خۆی و دەكرد ستەم بە هەستی بەاڵم, بوو بەنرخ

ــــدارانە بەربەرەكــــانێی لە كە ــــبەر لە چەك ــــی بەران  هێرش
 دا 0363 ســـاڵی لە .ڕاگـــرێ دەســـت شـــەڕخوازدا دوژمنـــی
 دەگـوت پێیـان چەنـدە هەر .هەڵگرت پێشمەرگایەتی چەكی

ــــارێ ــــتان ج ــــتی كوردس ــــی چە  بە پێویس ــــۆ هەڵگرتن  ت
 و دەر نەدەچـووە خەبات ڕیزی لە نەدەوەستاو ڕا دڵی .نییە

 .دەڕۆیـــــــــــــــی نـــــــــــــــ جە و چـــــــــــــــاالكی بـــــــــــــــۆ
 بێت خۆشەویستی و ئازیز گیانی لە ساڵو هەزاران
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

 كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەكییكەرەوە دەبێ و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 

ــــــــابو وری و وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەر  و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادی وازیــان و تەقی

ن رقـی پەنگ ــواردووی چەنــدی
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

وەی هەلەکە بدا بە قۆستنە

ــــان، ئەو ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ان 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 كرێكــــار لە سەرتاس

             ...ی دەربریندەستیان داوەتە نارەزایەت
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆ  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 مـــرۆ  لە  و ت

 نیشتمانی و نەتەوەیی تەشکییتێکی ،خەبات سازمانی
 وایکـردووە مێـژوو درێژایـی بە هـزر بیـرو گەشەسەندنی

 باشـتر ئافرانـدنی و داهێنـان و نوێ بیری بەرەو مرۆ 
ــکیدا ــێ گەاڵڵە لەمێشــ ــ ــومەرجەی ئەو. بب ــ ــی هەل  مرۆڤـــ
ــتوی ــی پێگەشـــ ــتی بەالیەنـــ ــک و زانســـ ــ  بەرەو ەوتووپێشـ

 چەمکـی پێشـکەوتنانە لەو یەکێـ  کە بـردووە، پێشـەوە
ــاری ــۆمەل کــ ــی و بەکــ ــرووپ زەرورەتــ ــراوە و گــ ــ  و رێک 

ــەردەمی ــ ــتاش لەســ ــ ــەی ئیســ ــ ــری گەشــ ــ ــان، فکــ ــ  مرۆڤەکــ
ــاو بەشـــێوەێیکی ــدرێ بەرچـ ــ  و دەبینـ ــت خەڵـ  بە هەسـ
 هەربـــۆیە دەکەن، دەســـەاڵتدا لەکـــۆمەڵگەو الوازیەکـــان
ــتیان ــراوێکە بە پێویســ ــ ــۆ ڕێک  ــانی ەوەیئ بــ ــ  ئامانجەک
ــانی ــدا خۆیــ ــ ــی تێ ــنن بەدیــ ــ ــەرەتا بەو. بهێ ــورتە ســ ــ  ک
 سـازمانی دامەزرانـی كە  خسـتبێ دەرمان ئەوەیە مەبەست
ــات ــی بە خەبـــ ــتی بەراوردێكـــ ــەی دروســـ ــری گەشـــ  و فكـــ
ــا بــوون، نیشــتمانی و نەتەوەیــی ڕوانــگەی  هەم هەروەه

ــی وەک ــ ــی زەرورەتێکـــ ــ ــ ــوو مێژوویـ ــ ــ ــایبەت بە بـ ــ ــ  لە تـ
ــدا ــ ــ ــات هەلومەرجێک ــ ــەاڵتی کە پێکهـــ ــ ــ ــومەینی دەس ــ  خـــ

ــانوویی ــ ــافربوون، بەبی ــ ــی ک ــ ــان گەل ــ ــوژ کوردی  کۆمەڵکـــ
ــرد، ــانی بەداخەوە کە دەکـــ ــ ــاویلکە کەسـ ــ ــران لە سـ ــ  ئێـ
 کـافرە کـورد کە دەکرد خومەینی قسەیەی بەو باوەڕیان

ــێ و ــرێن دەب ــاتەدا. قڕبک ــابی لەوک  شــێ  مامۆســتا جەن
 نیشـتمانپەروەر کەسایەتی چەندین و حوسەینی جەاللی

 لەژێرنـــاوی پێشـــتر کە کـــورد، خەڵکـــی خۆشەویســـتی و
 بە دەکــرد، خەباتیـان عێــزەدین شـێ  مامۆســتا دەفـتەری

ــارێکی ــرانە بڕیــ ــازمانی ژیــ ــان ســ ــ  خەباتیــ ــا پێــ  .هێنــ
ــومەرجێكی ــاڵۆز لەهەلــ ــ ــڕ و ئ ــ ــە لە پ ــران و كێشــ ــ  قەی

ــات ســازمانی ــات خەب ــ  كە پێکه ــانی لە یەكێ  ئامانجەك
 كوردسـتان نیشـتمانی كـوردو گەلـی بـۆ ئـازادی و ڕزگاری
 یەکگرتـویی لەئامانجەكـانی تـر یەكێكـی هەروەها بوو،

ــایی و ــوو تەبـ ــۆ بـ ــانەدیی بـ ــوویی، ئەو هێنـ  و یەكگرتـ
ــاییە ــانەت تەبــ ــابی تەنــ ــتا جەنــ ــێ  مامۆســ  و جەالل شــ

ــدێ  ــ ــ ــ ــ ــاوەڕانی لە وەفـ ــ ــ ــ ــ ــان هاوبـ ــ ــ ــ ــ  الیەنە لە داوایـ
 پـێکەوە کە کـرد ئێـران کوردسـتانی دیـکەی سیاسـیەکانی

 امانجەکانیــانئ و ڕەوت کە تەشــکییتێ  چوارچێـوەی لە
 یەکگرتـویی و هاوپەیمـانیەتی ئامادەن بگونجێ پێکەوە

ــتین ــام بە هەواڵنە ئەم بەاڵم ، ببەســـ ــت ئاکـــ ــ  نەگەیشـ
ــاڵەش وبەو ــازمانی حــ ــ ــات س ــ ــی خەب ــ  داوای بەبەردەوام

ــزی ــ ــ ــاری و یەکڕیـ ــ ــ ــزە لەگەڵ هەمەالیەنەی هاوکـ ــ ــ  هێــ
 هاوکـاری بـۆنەدا و کـات لەزۆربەی و دەکـرد سیاسیەکان

ــی ــاتی و نیزام ــدن پــێ ئیمکان ــان. دەگەیان  داوای بێگوم
 دەرخەری بـوون یە  و یەكگرتوویی بۆ خەبات سازمانی
 و خۆبـوون بە موتمـانە بەهێـزو ڕوانـگەی بەهێزو خاڵی
 ڕوانــگەی. بــوو یەكگرتــوویی گرینگــی بە ئیمــان بــاوەڕو
ــوونی نەتەوەیــی ســادقانەی و پــا  ــات ســازمانی ب  خەب
ــووە ــۆی بــ ــ ــاوەێیکی كە ئەوەی ه ــ ــورت لەم ــ ــان دا ک ــ  دەی

ــەری ــ ــوردایەتی تێکۆش ــاتنە کـــ ــانی هـــ ــازمانی ڕیزەکـــ  ســـ
ــات ســازمانی خەبــات،چونكە ــی بە خەب ــاواز بیرێک  و جی

 رزگـاری وازانە جـواڵنەوەی پانتایی لە نوێ سیاسەتێکی
ــاتە ــ ــدان ه ــ ــایانی. مەی ــ ــاژەیە، ش ــ ــاتەی ئەو ئام  کە کـــ

ــازمانی ــات، سـ ــازمانێکی خەبـ ــی سـ ــیمی و نەتەوەیـ  ئیسـ
ــوو، ــی بــ ــی الیەنــ ــ ــەو وەک نەتەوەی ــانجێكی پێناســ ــ  ئام

 و خەڵـــ  خزمەتـــی بـــۆ تێکۆشـــانی و خەبـــات ســەرەکی
 . بوو نیشتمان ڕزگاری

 گرنــ  ئەوە لەبەر  وەرگــرێ، كەڵـ  
 الیەنە لە خــۆی ڕیــزی و پێناســە بــوو

ــدڕەوەكان ــانەی ئەو و تون  فكـــرو الیەن
ــاوەڕ ــازانجی بە بـــ ــ ــردنە قـ ــ ــە بـ ــ  پێشـ

ــانجە ــ ــ ــ ــ ــ ــیە ئامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرە سیاســ ــ ــ ــ ــ ــ  غەیــ
ــان ــار بە نەتەوەییەكــ ــنن كــ ــودا دێــ ــ  ج

 دەری ســت خەبـات ســازمانی . بکـاتەوە
ــکییتیکی نەک کە ــ ــتوو تەشــ ــ ــ  چەقبەس

ــیە، ــ ــ ــو نی ــ ــی بە بەڵکـــ ــ ــ ــەردەم پێ ــ  ســـ
ــتی ــ ــ ــ ــۆمەڵگە، وپێویس ــ ــ ــاڵوگۆر کـــ ــ ــ  ئـــ
ــامە ــارکردی لەبەرنــ ــ ــ  وک ــێ پێــ ــ . دێن

ــ  ــ ــێ بەردەوام کە نوێگەرێیـــ ــ  لە ئەبـــ
 سـتراتیژیەکانی بنەما لەسەر کارکردن

 کـورد، گەلـی ڕزگـاری بۆ خەبات وەک،
 و هۆکــان لەهەمــوو وەرگــرتن بەکەڵـ 

ــایبەت ــدان بە بەت  بۆچــوون بە گرینگی
ــداری پێشـــنهادو ــڕای بەشـ ــین تێکـ  و چـ

ــتایانی ــ ــ ــ ــایینی، توێژەکان،مامۆســ ــ ــ ــ ــ  ئ
ــان، ــ ــ ــ ــ ــدکاران الوان، ئافرەت ــ ــ ــ ــ  .خوێنـ

ــردوە خەبـــات ســـازمانی ڕوانـــگەی  وایکـ
ــاتوونە دڵ بە کەئەوانەی ــ ــ ــزی هـ ــ ــ  ڕیـ

ــازمانەوە ــ ــ ــ ــداول س ــ ــ ــری ەناخیانـــ ــ ــ  بیـــ
ــایەتی ــ ــ ــی مەزن ــ ــاری و نەتەوەیـــ ــ  ڕزگـــ
ــتمان ــ ــ ــردەوەو بە نیشـــ ــ ــ ــ  لە بەدوور كـ

ــم ــردووە چەکەرەی دروشـ ــی. کـ  الیەنێکـ
 خەبـــات، ســـازمانی بـــوونی نەتەوەیـــی

ــی کە ئەوەیە ــ ــ ــ ــ ــەختی دوژمنـ ــ ــ ــ ــ  سەرسـ
ــانی ــ ــوردە، دوژمنـ ــ ــی و کــ ــ  بەبەردەوامــ

 و داوە تەبــایی و دۆســتایەتی هەوڵــی
ــی ئەو هەر ــ ــ ــ ــردوە ڕوانگەش ــ ــ ــ  کە وایک

 بـــۆ ســـەرەکیەکەی مەبەســـتە و ئامـــان 
ــاری ــێ ڕزگــ ــی  و بــ ــ ــات ه ــان کــ ــ  دوژمن
ــوانن ــی نەتـ ــراپ کەڵکــ ــازمانی خـ  لەســ
ــرن، خەبـــات ــات وهـــی  وەرگـ  ڕۆڵەی كـ
ــورد ــ ــازمانی لەالیەن ک ــات ســـ  بە خەبـــ
ــن ــ ــا وە نەدراوە، دوژم ــازانجی یـــ  بەقـــ

ــن ــ ــ ــ ــان دوژمــ ــ ــ ــ ــورد ڕۆڵەی بە زیــ ــ ــ ــ  کــ
ــتووە ــ ــ . نەگەیشـــ ــ ــاردە لە یەکێـــ ــ  دیـــ
ــوردەوا کــۆمەڵگەی لە زیانبارەکــان  ریک

 بە سیاسـی ئەحزابی ولەڕیزی بەگشتی
ــایبەت، ــ ــاردەی ت ــاوچەگەرایی دیـــ  و نـــ
ــەڕی ــ ــار ئەم شـــ ــ ــارو لەگەڵ شـــ ــ ــ  ئەوشـ

 لەمـاوەی دیـاردەیە ئەم دەسـتەبەندیە،
ــدین ــاڵی چەنـــ ــردوودا ســـ ــاتر ڕابـــ ــ  زیـ

ــوە، ــ ــ ــ ــازمانی بەرباڵوبـ ــ ــ ــ ــات سـ ــ ــ ــ  خەبـ
ــدانەوەی ــ ــ ــارکردن و بەرپەرچ ــ ــ ــۆ ک ــ  بـــ

ــتە و نـــاوچەگەرایی نەهێشـــتنی  و دەسـ
ــتە ــ ــدی، دەســ ــ ــو بەنــ ــ ــاڵێکی ووەکــ ــ ــ  خ

ــەرەکی ــ ــ ــ ــ ــنامە سـ ــ ــ ــ ــ  کارکردن،لەئەساسـ
ــەندی ــ ــردوە پەســـ ــ ــیە هەربەو. کـــ ــ  پێـــ
 و کــادر هەر بـۆ خەباتــدا، لەسـازمانی

ــمەرگەیەک ــ ــ ــار پێش ــ ــوانەی و م یـــ ــ  پێـــ
ــەرەکی ــ ــارکردن س ــ ــاالک و ک ــوون چــ  بـــ

ــاتی ــ ــی لەخەب ــتمانی و نەتەوەیـــ  نیشـــ
ــەر ــاز لەسـ ــامەی و ڕێبــ ــازمانی بەرنـ  ســ

ــات، ــ ــ ــی خەبـ ــ ــ ــدانەوە مەحەکـ ــ ــ  و لێکــ
ــەنگاندنە ــاز.  هەڵســ ــات مانیســـ  خەبـــ

ــی ــوەبردنی وایە پێـ ــێ واڵت بەڕێـ  ئەبــ
 و نەتەوەیـــی وقـــانونی بنەمـــا لەســەر

 لە بگیــرێ ڕێــگە و داڕێــژێ نیشـتمانی
 نـاوچەگەرایی خراپـی و دزێـو دیاردەی

ــۆ و ــارە ب ــرۆزەش ئەوک  تێدەکۆشــێ، پی
ــدا ــ ــانی لە لەپێشـــ ــ ــازمانی ڕیزەکـــ ــ  ســـ
ــات ــ ــ ــڕی خەبــ ــ ــ ــ ــات بنەب ــ ــ ــ ــۆ و بک ــ ــ ــ  ب
 .نەیهێڵێ کوردستاندا لە درێژماوەش

 

 

ـــــای  مەئمـــــورێکی دانمـــــار  بـــــااڵی دادگ
 ناساند تیرۆریست بە ڕژیمی ئیتاڵعاتی

 
 گشـتی، سـکرتێری دەرسی کەالسی خوێندنەوەی و لێكدانەوە
 فرمێسک رەزایی   نیشتمانی و نەتەوەیی بە سەبارەت

ــی  ــتمانی خەتــ ــی و نیشــ ــامەیەی لە نەتەوەیــ  بەرنــ
 بـوونە نەتەوەییەكـانی، كاركردە و خەبات سازمانی

 جیـا جیـا بـاوەڕی بیـرو ەنخـاو کەسانی ئەوەی هۆی
ــانی ــاربکەن ســـازمان لەڕیزەک  لە بەرپرســـایەتی و ک

 گەڵ لە خەبــات ســازمانی کــورتی بە .بگــرن ئەســتۆ
 دژی و بـوو، کوردستان جەماوەری بۆ و خەڵ  بیری
ــایین هـــی  ــ  و بـــاوەڕ و ئـ ــوو پێکهاتەێیـ  بەو. نەبـ

ــااڵنەی ــەرەوە لە خــ ــاژەم ســ ــرد ئامــ   دەردەكەوێ پێکــ
ــەکانی ــی پێناســـ ــ ــتمانی و نەتەوەیـ ــ ــوون نیشـ ــ  لە بـ

 و شــێوەکارکردن. داوەتەوە ڕەنگــی خەبــات ســازمانی
ــی تێکۆشــانی ــو نەتەوەی  کەســانێ  ئەوەی بەهــۆی ب

 سـازمانی ڕێزەکانی لە ئایینی، باوەڕێكی بوونی بە
 خۆیــان بـوونی بە هەسـتیان و بــوون چـاال  خەبـات

 خەباتیـان كردوەو،سـازمانی خۆیـان پێگەی جێگەو و
ــەرچاوە بە ــ ــ  و ســ ــ ــۆ هۆێیــ ــ ــاری بــ ــ ــ  و نەتەوە ڕزگ

ــرد فیــداکارییان کەســانە ئەو زانیــوە، نیشــتمان  و ک
 بـۆ ناویـان و بەخشی ڕێبازە ئەو ڕێگەی لە گیانیان

ــایە ــدو هەتاهەتــ ــتەوە زینــ ــاییەوە بە. دەمێنێــ  دڵنیــ
 قـازانجی هەلومەرجێکـدا هەموو لە خەبات سازمانی

ــی  خســـتوە، تەشـــکییتی قـــازانجی لەپـــێ  نەتەوەی
ــانج و گەل خواســتی ــاری یئام  ســەروو لە گەل، ڕزگ
 داخەوە بە بـووە، خەبات سازمانی خواستی و ویست

ــ  ــ ــزە لەالیەن كاتێـ ــ ــیەکانی هێـ ــ ــتان سیاسـ ــ  کوردسـ
 تەنــانەت ، خەبــات ســازمانی ســەر کــراوەتە هێـرش

 ڕۆڵەی نەکـردوە کـارێکی خـۆی، لە کـردن دیفـاع لە
ــورد ــ ــان کـــ ــ ــێ زیـــ ــ ــگە و ببینـــ ــ ــزی نەدراوە ڕێـــ ــ  هێـــ

ــمەرگەی ــازمانی پێشــ ــات ســ ــێکەڵ خەبــ ــەڕی بە تــ  شــ
 و سیاسـەت پەیڕەوکردنی. بێ کوژی وکورد براکوژی

ــانجی ــ ــی ئامـــ ــ ــتمانیەكان و نەتەوەیـــ ــ ــۆ و نیشـــ ــ  خـــ
ــرتن ــاکۆکی دوورگــ ــایی، و لەنــ ــۆتە ناتەبــ ــۆی بــ ــ  ه

 لەناوچەکــانی لەبەشــێ  خەبــات کەسـازمانی ئەوەی
 ئەو ســـەرەڕای بکـــات، چــاالکی نەتـــوانێ کوردســتان

ــومەرجە ــ ــ ــارانە هەل ــ ــ ــێوانە، و هەوراز و نالەب ــ  نشـــ
ــاز ــ ــ ــێمە مانیس ــ ــ ــەقامگیرو ئ ــ ــ ــووە بەردەوام س ــ ــ  و ب

ــی ــدووە مێژووێک ــو کە خوڵقان  و لەســەروەری لێوانلێ
 نیشــتمانی و نەتەوەیــی پێناســەی لە بەهێــز خــاڵی
 نیشـتمانی و نەتەوەیـی لە دیـکە قۆناغێکی. بوونە
 کـۆنگرەی کە بـوو ئەوکـاتە خەبـات سـازمانی بـوونی

ــێهەم ــ ــ ــی لە س ــ ــ ــۆچی ی0320 ڕێکەوت ــ ــ ــۆری ک ــ  خـــ
ــترا، ــ ــ ــ ــ ــۆ ئەو بەس ــ ــ ــ ــ ــژ بە نگرەیەک ــ ــ ــ ــ  لەگەڵ ڕاوێـ
ــایەتیە ــ ــ ــتەکان کەس ــ ــ ــدامانی و دۆس ــ ــ ــازمان ئەن ــ ــ  س
 چــاالکی بە پێـداچوونەوە بە کوردسـتان لەنـاوخۆیی

 داڕشــت گەاڵڵەیەکـی ڕابـردوو، سـااڵنی تێکۆشـانی و
ــاڵی کە ــ ــاو خ ــ ــامەی و بەرچ ــ ــۆکمە بەرن ــ ــەر ت  لەســـ

ــای ــ ــ ــازمانێکی بنەم ــ ــ ــی س ــ ــ ــتمانی نەتەوەی ــ ــ  و ونیش
ــی  خەبـــات نیســازما نـــاوی لەســەر ئیســـیمی البردن

 نەڵـێن ئەگەر خۆیدا نەوعی لە ئاڵوگۆڕە ئەو .بوو
 کەم بێگومـان بـوو، دەگـمەن وحزبـی سیاسـی لەکاری
 ویسـت پێـی بە خەبـات سـازمانی چـونکە بـوو، وێـنە

ــومەجی ــ ــ ــ ــەردەمەی ئەو وهەل ــ ــ ــ ــوردەواری س ــ ــ ــ  ئەو ک
. هێنــا پێــ  خــۆی لەبەرنــامەی ئەرێنــیەی ئــاڵوگۆڕە
 بە اتخەبــ ســازمانی لەســەر ئیســیم نــاوی البردنـی

 ڕابردوو ساڵی چەند مێژوویی لە کردن پشت مانای
ــو، ــا نەبــ ــای بە وهەروەهــ ــی مانــ  ڕوبەروو و دژایەتــ
ــونەوە ــری لەگەڵ بـــ ــیمی فکـــ ــو، ئیســـ ــو نەبـــ ــ  بەڵکـ

ــ  کە بــو لەبەرئەوە ــاراوە هــاتبوە هەلومەرجێ  کە ئ
ــانی ــ ــدڕەوی جەری ــ ــیمی تون ــاوی ئیســـ ــ ــیم بەن  ئیســـ

ــرین ــان گەورەتـــ ــایەتی دژی تاوانیـــ ــام مرۆڤـــ ــ  ئەنجـ
ــا.ائەد ــدێ  هەروەهـــ ــ ــان الیەن هێنـ ــ ــوە دینیـ ــ  کردبـ

ــ   سیاســـیەکانی مەبەســـتە پێشـــی بـــردنە بـــۆ چەکێ
ــان، ــات ســازمانی وایە کە خۆی  ســەردەمێكدا لە خەب

 هەوڵــی کـات هـی  بـو، ئیسـیمی و نەتەوایەتـی کە
ــقازانج و فریو بۆ لەئیسیم نەدابوو ــ ــسیاس یـ ــ ــ   یـ

ــــتەرز هەواڵــــدەرێ ــــانەمەر ی 05 پێنجشــــەممە ڕۆژی ڕۆی ــــی, ب :. نووس
 محەمــمەد, ســەرەتایی حـوکمی پەســەندکردنی بە دانمـارک بــااڵی دادگـای

ـــــۆیی دزادە داوو ـــــاوانی" لۆل ـــــی وڕی بەت ـــــاری و س ـــــی لە هاوک  پیینێک
 پەسـەند لەدانمـارک ئێرانـی عەرەبـی دژبەرێکی ترۆری بۆ سەرنەکەوتوو

ــارک واڵتــی کــرد  ئەم و کەســە ئەم گیرانــی پــاش 2102 یلەســاڵ دانم
ـــدەیە ـــاری, پەروەن ـــارۆی خوازی ـــاتر گەم ـــی لەدژی زی ـــران ڕژیم  .بـــوو ئێ

 ســاڵی گیــراو 2102 ئۆکتـۆبری لەمــانگی" لۆلــۆیی دزادە داوو محەمـمەد
 پیینـــی لە هاوکــاری و ئێـــران ڕژیمــی بـــۆ ســی وڕی بەتـــاوانی ڕابــردوو
 .دەرکــرا بــۆ یبەنــدی انە ســاڵ 2 حــوکمی ئێرانــی هــاوواڵتیەکی تـرۆری

ــیەت کۆمیســیۆنی ــی شــۆرای تــرۆری دژە و ئەمنی ــاومەت میلل  21 ڕۆژی, مق
ــدا لە 32 ســاڵی خەزەڵــوەری ی ــمەد: کــرد ئاشــکرای ڕاگەیندراوێک  محەم

, دایە ڕژیـم ئیتاڵعـاتی لەخزمەتـی سـاڵە 01 مـاوەی لۆلـۆیی دزادە داوو
 لە ڕژیــم سـەفارەت انەی و نـوێنەر لەگەڵ نــاوبراو چـاالکی پەیوەنـدی و

 و ســـــەفارەت کە دەردەخــــات ڕاســـــتییە ئەم دیــــکە جـــــارێکی, نــــۆروێژ
 وەرگـــرتن بەکەڵــ  ، دیپلۆماتەکــانی و ئاخونـــدی ڕژیمــی نوێنەرەکــانی

ـــــان لەو ـــــی وری و ترۆریســـــتی ەردەوەی ە هەلومەرجەی ـــــدارد دا س  بەش
ــوێنەری هەروەهــا ــی شــۆرای ن ــران مقــاومەتی میلل  ی 05 لە ئۆســلۆ لە ئێ

 ســاڵی ڕووداوەکــانی: ووتــی دراوێکــدالەڕاگەین 32 ســاڵی بەفرانبــاری
 لەنـۆروێژ نوێنەرەکـانی و ئاخونـدی ڕژیمـی کە ئەوەیە دەرخەری 2102
 جێگیرکردنــی و وەرگرتــووە خۆیــان هەلــومەرجی لە کەڵکیــان زۆرتــرین

ــدەری بەهــارە بەناســناوی و پەنــابەر بەنــاوی ڕژیــم مەئمــوری دوو  و حەی
 بەهـارە لەڕێـگەی ێژنـۆرو وەزیـری لەداوخسـتنی و, دزادە داوو مـوحەممەد
 نێـــو زانیارییـــانی هەمــوو دەرهێنـــانی و ئێـــران بــۆ بردنـــی و حەیــدەری

 میللـــی شــۆرای نــوێنەری هەروەهــا چاالكیەكــا لە یەکێــ  ، مۆبــایلەکەی
 کەســــە دوو ئەم لەدژی پەروەنـــدەیەک دەســــتپێکی خوازیـــاری مقـــاومەت

ـــــوون ـــــوانییەک لە كە ڕایانگەیانـــــدووە و ب  حەیـــــدەری بەهـــــارە دا می
ـــــم نـــــوێنەری لەتەنیشـــــت یەکەم ڕیـــــزی لە دزادە داوو ەدومحەمـــــم  ڕژی

ـــــــــۆبری ی 20 لە دزادە داوو, دانیشـــــــــتوون ـــــــــاتی 2102 ئۆکت  لەک
ــۆ گەڕانەوەی  فڕۆکەخــانەی لە دانمــارک دەوڵەتــی خواســتی بە ئێــران ب
ــــوئێد یۆتۆبــــۆری ــــاوانی س ــــی لە بەشــــداری بەت ــــرۆر پیین ــــرا ، ت  .گی

 نزیکــــی خــــۆی ئەوەی بــــۆ بـــوو داســــپێردرا ڕابــــردوو ســـاڵی زادە داوود
,  بکــات مقـاومەت میللــی شـۆرای دەفـتەری و خەڵــ  موجاهـدینی سـازمانی

 ئەم بەکرێگیـــراوی ئەگەری کە ســەلماند ئەوەیــان لێکۆڵینەوەکــان بەاڵم
 هــۆی بــووە,  نــۆروێژی بەرپرســانی بە ڕاگەیانــدن پــاش و زۆرە کەســە
 . بگیردرێ زۆرتر وسی وڕی ترۆریستی پیینی بە پێ  کە ئەوەی
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كونفرانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

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

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

رانی دانـانی ســوپای پاســدا
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2101
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیە   سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 

ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە ه اوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆ  بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیاش یە   هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــاش لە چوارچێــــــوەی 

ـــی بریارنـــ ـــێ كردن امەی جێبەج
ـــای  0323 ی ئەنجــومەنی 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 را  ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 

ـــــی خســــتبووە لیســــتی ئیجر ای
بەاڵم بە دانـــــــــانی  .03220

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

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاقم دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نە  ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار قـودس نەیتوانی

ــاو ئیســراییل  بەڵكــوو بەرێ لەن
ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  ترزیــا م
ـــــۆ  دابەش و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی كردنــی زیــاتر و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێكی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵكی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــی ەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس

ـــاری رێــگەی ئەوانی شــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس

ــــــــــــــــــــــــــواڵ  لە وەالتە حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـێ دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی

ـــان بە ـــامەی  گرینگــی زۆری بەرن
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەك س
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەب ب  ووانئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد باس
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكەش خـــــــاكەلێوە ی01

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

بە بۆنەی  ئێران كوردستانی خەباتی سازمانی ڕاگەیەندراوی
 مەحمودی بێهزاد شەهید بوونی

 

 

ــی رۆژی ــ ــانەمەڕی ی١٣ هەینــ ــ ــمی ١٤٣٣ بــ ــ ــانەمەڕ ی١١ ڕێوڕەســ ــ  بــ
ــین ــ ــ ــاڵیادی دەهەمـــ ــ ــ ــدنی ســـ ــ ــ ــراوی دەمەزرانـــ ــ ــ  بە الوان رێک ـــ

ــادەبوونی ــدامانی ئامـــ ــەرکردایەتی ئەنـــ ــازمانی ســـ ــات، ســـ  خەبـــ
 ئەنـدامان پێشـمەرگەکان، الوان، رێک ـراوی بەڕێوەبەری دەستەی

ــران و ــای لە الیەنگـــ ــەرکردایەتی بارەگـــ ــ ــازمانی سـ ــات ســـ ــ  خەبـ
ــوو ــ ــەرەتای.بەڕێوەچ ــمەکە ســـ ــا بە ڕێوڕەســـ ــ ــتان تێ س ــۆ وەســـ  بـــ
 شـــەهیدانی بەتـــایبەت و شـــەهیدان پـــاکی رۆحـــی لە رێزگـــرتن

 پەیــامی دواتــر.پێکــرد دەســتی خەبــات ســازمانی ریزەکـانی الوی
ــوەبەری دەســتەی  شایســتە خــاتوو لەالیەن الوان رێک ــراوی بەرێ

ــوحەممەدی ــ ــ ــکەش مـ ــ ــ ــرا پێشـ ــ ــ ــتەی. کــ ــ ــ ــوەبەری دەسـ ــ ــ  لە بەڕێــ
 لە باســی ە،یــاد ئەم بەبــۆنەی پیرۆزبــایی وێــڕای پەیامەکەیــدا

 و واڵتەکانیـان بە کـردن خـزمەت لە کرد الوان هێزی کاریگەری
 ژیـان ڕەوتـی لە پێویسـت و بنچینەیـی گۆڕانکاری توانیویانە کە
ــۆمەڵگەدا لە و ــ ــنە كـ ــ ــدان بهێنـ ــ ــی و مەیـ ــ ــاو خزمەتـ ــ  بە بەرچــ

 گرنگــی باســی پەیـامەکەدا تــری بەشـیکی لە .بــکەن مرۆڤـایەتی
  بە و بەباوەڕ و کرا باتخە سازمانی ریزەکانی لە الوان دەوری

ــــانەمەڕ ی١١ ڕێوڕەســــمی ــــین ،ب ــــاڵیادی دەهەم ــــدنی س ــــراوی دەمەزران ــــنکەی  الوان رێک  لە ب
 سەرکردایەتی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران بەڕێوە چوو

 

ــــــــــــــــەر هاونیشــــــــــــــــتمانیانی  !تێكۆش
ـــــــتان  پێشـــــــمەرگە و ئەنـــــــدامام و دۆس

ــــــــات ســــــــازمانی قارەمانەكـــــــانی  !خەب
ـــــــ  تێكۆشـــــــەرە سیاســـــــیە الیەنە و زهێ

ـــــــــــــــــان و كوردســـــــــــــــــتانی  !ئێرانیەك
ـــــان كــــۆمەڵە و ســــازمان  !نێونەتەوەییەك
 هەولێــری پێوەنــدی ڕاگەیەنــدراوی بەپێـی
 كـا  ئێران، كوردستانی خەباتی سازمانی
 پێشـــمەرگەی و ئەنــدام مەحمــودی بێهــزاد

ـــازمانی ـــێ ڕۆژی كە خەبـــات س  شـــەممە س
ــــــــــــانەمەڕی ی22  لە خ،   ی0011 ب

ــــــــتەریدە بەردەم ــــــــراوی ف  نەتەوە ڕێك 
ـــاری لە یەكگرتووەكـــان ـــۆی هەولێـــر ش  خ

 تاسـاند، هەموومـانی كـارەی بەو سـوتاندو
ـــــــــــــەش دوای لە  لە مـــــــــــــانەوە رۆژ ش

 و هەولێـر شـاری لە تایبەت نەخۆش انەی
ــــــــــانێ  بەداخەوە مەرگ، لەگەڵ بەربەرەك

 لەســـەر یەكشــەممە شـــەوی ی02 ســەعات
 ،0011 جـــۆزەردانی ی3/ 2 دووشـــەممە

 هــۆی نـیە شـاراوە كەس لە. سـپارد گیـانی
ـــاوارەیی ـــوردو الوانـــی وواڵتـــی دورە و ئ  ك

ـــا  خۆســـوتانی ـــزاد، ك ـــدا لە بێه  بنەڕەت
 ئێران ڕژیمی سیاسەتەكانی بۆ دەگەڕێتەوە

ــــــــاندنەوەو و ــــــــەركوتی چەوس  بــــــــێ س
 بەر كە كوردستان، خەڵكی بەزەییانەی

 

ــا  ــۆ الوان خواســتی و توان ــی ب  لە نیشــتمان و گەل خزمەتکردن
ــا ئەرک ســـادەترین ــدی تـ ــاردان ناوەنـ ــان بڕیـ ــێ بواریـ  دراوەو پـ

ــان دەوری ــڕاوە کاریگەریـ ــێکی لە .گێــ ــری بەشـ ــمەکەدا تــ  رێوڕەســ
 رێک ـراوی سـروودی کـۆڕی لەالیەن کوردین ڕۆڵەی ئێمە سروودی

ــی و نالوا ــ ــیقای بەشــ ــ ــ ــازمانی مۆس ــ ــ ــات س ــ ــ ــکەش خەب ــ ــ  بە پێش
ــرا ئامــادەبووان ــر.ک ــامی دوات ــان ڕێک ــراوی پەی  لەالیەن ئافرەت

 پەیـــامەکەدا لە. کـــرا پێشــکەش پەنـــا شــەهیدی ڕێـــزان خــاتوو
ــراوی ــ ــ ــان ڕێک  ــ ــ ــایی ئافرەت ــ ــ ــان پیرۆزب ــ ــ ــکەش گەرمی ــ  بە پێشـــ
 چەندین ماندوبوونی و هەوڵ و کرد الوان ڕێک راوی ئەندامانی

ــانی وانــیال ســاڵەی ــازادی پێنــاو لە الوان رێک ــراوی ریزەک  و ئ
ــتەبەری ــ ــانی دەسـ ــ ــی مافەکـ ــ ــتان الوانـ ــ ــد کوردسـ ــ  لە.بەرزنرخانــ
 مۆسـیقای کـۆڕی لەالیەن گۆرانییەک ڕێوڕەسمەکە تری بڕگەیەکی
 شــی ری خوێنــدنەوەی بە دواتــر.کــرا پێشــكەش خەبــات ســازمانی
ــی ــات الوان ــاک الیەن کە خەب ــوار ک  بە پێشــکەش حوســەینی رێب

ــیالو ــ ــ ــانی ان ــ ــ ــراوی ریزەک ــ ــ ــوو الوان رێک  ــ ــ ــایی کراب ــ ــ  بە کۆت
 .هێنرا رێوڕەسمەکە

 

ــەتە ئەو دەوامــی  ــۆتە مرۆڤــانەیە، دژی سیاس ــاوارەبوونی هــۆی ب  ئ
ـــان زێـــدی و نیشـــتمان لە مـــرۆ  هەزاران ـــانی و خۆی ـــورس ژی  و ق

 دەیــان تووشــی دۆخێكیشــدا وەهــا لە بێگومــان.ئــاوارەیی حەسـتەمی
ــــــاڵبەكۆڵی و چەرمەســــــەری و دەرد ــــــنەوە م ــــــابەرە ئەو.دەب  پەن

 و هەڕەشە بەردەوام بەداخەوە ئاوارەیی  دوای لە كورد سیاسیانەی
ـــدن مەترســـی ـــان و ڕفان ـــاقمە لەالیەن تیرۆری ـــتەكانی ت  تیرۆریس

 كوشـتن لە ڕەشـی مێژوویەكی ڕژیم و بووە لەسەر ئاخوندیان ڕژیمی
 هەرێمـی و ئوروپـا لە كورد سیاسی پەنابەرانی ڕفاندنی و تیرۆر و

ـــااڵنێكە.هەیە كوردســـتان ـــێ و تێكۆشـــەران س ـــانی ب ـــوردی نەوای  ك
ــی ڕۆژهەاڵت، ــتان هەرێم ــوێنی بە كوردس ــارام و وە حەوانە ش  بــۆ ئ
ــــــان ــــــن خۆی  دوای لە بەداخەوە بەاڵم دەكەن، تــــــێ ڕووی و دەزان

ـــــــوون  نەتەوە ڕێك ـــــــراوی كوردســـــــتان، هەرێمـــــــی لە جێگیرب
ـــــــی كە یەكگرتووەكــــــان ـــــــابەرانە، لە یشـــــــتنپێراگە ئەرك  پەن

ــی ــان زۆری كەمتەرخەم ــردووە وای ئەوەش داوە، نیش  پەنــابەرانی ك
 لە و نەبیـــنن خۆیــان دوارۆژی بــۆ ڕوون ئاســـۆیەكی كــورد سیاســی
ــوانن كە ئەوتــۆ پێناســەی و ناســنامە بەبــێ کوردســتان هەرێمــی  بت

 یەکگرتووەكــــان نەتەوە مافەكـــانی و یاســــایی ڕۆژانەو كارەكـــانی
 زۆر نـادادپەروەریەكی و مـافی بـێ تووشـی بـۆیە نین، بیانگرێتەوە

 پەنـابەرە ئەو بـۆ ڕەوانـی و ڕۆحی زۆری فشارێكی ئەوانەش و دەبن
 .كردووە دروست كورد سیاسیانەی

 و تێكۆشـەران بە دڵنیاییە ئەو ئێران كوردستانی خەباتی سازمانی
 یۆنـان و تـوركیە كوردسـتان، هەرێمـی لە كـورد سیاسی پەنابەرانی

ـــێ بەردەوام نێونەتەوەییەكــان ئاســـتەنگە ڕایوێــ كە دەدات  لە دەب
 و كـۆڕ بە پەنـابەران دەنگـی و كـورد سیاسی پەنابەرانی پشتیوانی
  وەاڵتان یــــــــبەدەستەكان ریارـــب ناوەندە و نێونەتەوەیی كۆمەڵی

 

ــێ  ــێوەیە بەم. دەگەیەن ــراو لە داوا ش ــا یەكیەتــی یەكگرتووەكــان، نەتەوە یڕێك  ــافی شــۆرای و ئوروپ  م
 ئێـران كوردسـتانی كـوردی سیاسـی پەنـابەرانی پرسـی لە جیددی ئاوڕێكی دەكەین یەكگرتووەكان نەتەوە مرۆڤی

ــگە و بــدەنەوە ــاراتی هــۆی بە نەدەن ڕێ ــاتر لەوە سیاســیەوە بری ــنە زی ــانی بب ــێ و قورب ــان ب  لەگەڵ عەداڵەتی
 و كوردسـتان هەرێمـی حكـومەتی عێـرا ، حكـومەتی لە داوا هەروەهـا ئێـران كوردسـتانی خەباتی سازمانی.بكرێ

ــوردی سیاســی پەنــابەرانی داوای دەكــات، یەكگرتووەكــان نەتەوە ڕێك ــراوی دەفــتەری ــی لە نیشــتەجێ ك  هەرێم
ــدەنەوە كوردســتان ــۆ ب ــاری ئەو ئەوەی ب ــایی كەمتەرخەمیــانە و هەاڵواردن و جیاك ــێ كۆت ــێ پ  ئەو و ب

 پەنـابەرانی لە داوا.بگیـرێ لەبەرچـاو بۆ ئینسانیەكانیان مافە دیكە تاكێكی هەر وە  رانەشپەنابە
 و مـافی بـێ پرسـی خۆی گیانی بە كە مەحمودی بێهزادی شەهید دەكەین ڕۆژهەاڵت كوردستانی سیاسی

ــتی ڕای بە نادادپەروەریەكــانی ــاندا، گش ــكەنە نیش ــابەرانی ســومبوڵی ب ــانی پەن ــێ قورب ــاف ب  بە و م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی وەڕێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزە  .ڕابگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن بەرز ی

ــــانی لە ســـاڵو ــــان و مەرگ،مەحمــــودی بێهـــزاد شــــەهید گی ــــاتۆری ڕژیمــــی بـــۆ نەم ــــدی دیكت  ئاخون
ــــــــــــــــــــــــــــــــاتی ســــــــــــــــــــــــــــــــازمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــران كوردســــــــــــــــــــــــــــــــتانی خەب  ،ئێ

    ..                                                              ناوەنـــــــــــــــــدی كـــــــــــــــــۆمیتەی
 خۆری كۆچی ی 0011 جۆزەردانی ی3
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ا بە ئێســـــت.خـــــۆی رابگەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  

ەت واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایب
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 ڕێوڕەســمی خـۆری، کـۆچی ی0011 بـانەمەڕی ی20 ڕێکەوتـی شـەممە ڕۆژی. پێهـات كۆتـایی خەبـات سـازمانی بەڕیزەكـانی بـوو پەیوەسـت تـازە پێشـمەرگەی پەروەردە و بارهینـانی  دەورەیەكـی  
 دەورەی نــاوی لەژێــر و پەروەردە و نیزامــی سیاســی كۆمیســیۆنەكانی بەرێــوەبردنی و چــاودێری لەژێــر بـوو، پەیوەســت تــازە پێشــمەرگەی پۆلێــ  چەكــداركردنی  ســەرەتایی دەورەی هــاتنی ییكۆتـا

 نـورانی کامیـل كـا  بەرێـز الیەن لە وتەیە  چەنـد پاشـان و پێكـرد دەسـتی نشـەهیدا ڕۆحـی لە ڕێزگـرتن بۆ بێدەنگی دەقەیە  بە ڕێوڕەسمەكە سەرەتای. بەرێوەچوو" سەییدی عەبدوال"  شەهید
 دۆخـی لەسـەر هاوکـات و کـرد پێشـمەرگایەتی ژیـانی و گەل لەپێنـاو تێکۆشـان گرینگـی ئەرکـی لە باسـی تێیـدا كە كـرا، پێشـكەش کوردسـتان، ی خەبـات سازمانی سیاسی دەفتەری ئەندامی فەرد،

 هەنـووکەیی ئەرکـی و لێکـدایەوە گەشـبینیەوە بە گەلەکەمـانی خەبـاتی دوورەدیمەنـی لێکـدانەوەکان بەپێـی و کـرد گەلەکەمـانی جـواڵنەوەی و ئێـران ڕژیمـی دۆخـی بەتایبەتی و ناوچەکە هەستیاری
 لە پێــزانین و ســپاس پەیــامی ئییمــی رکەوتســە کــاک بەنــاوی پێشــمەرگە هاوڕێیــانی لە یەکێــ  لەالیەن فەرد، نــورانی کامیــل کــاک ووتەكــانی لەدوای. هێنــایەوە وەبیــر پێشــمەرگەی هێــزی

 .كرا خەبات، سازمانی بەریزەکانی بووەكان پەیوەست تازە پێشمەرگە بە پێشكەش دەورەكە مامۆستایانی لەالیەن كەرامەت و شەرەف چەكی دا پاشان لە و خوێندرایەوە، فێرگە مامۆستایانی
 

 پێشمەرگایەتی پەروەردە وبارهێنانی دیكەی دەورەیەكی
 پێهات كۆتایی ،ی کوردستانخەبات سازمانی لەفێرگەی
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

ـــام و شــێ ری تــایبەت بە ـــەمای  رێورەســمەكە لە پــاش پەی ـــێ و رەقــس و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك نەورۆز تەرخ
 . نەتەوەكانی ئێران

 وەاڵتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 11350261003232:کومیتەی ناوەندی
 113502615022213 :پێوەندی هەولێر
 11350222005033 :پێوەندی سلێمانی

t.orghttp://www.sazmanixeba 
www.facebook.com/sazmanixebat 
http://www.khabatmedia.com 
   htt//www.lawan.info 

ixebatwww.facebook.com/lawan             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comEmail:   TEKOSHAN 
 رــهەولێ لە ،ودیـەحمـم زادــهـبێ دــەهیـش یـــاردنـسپـاكـەخـب یــوڕەسمـــڕێ
 ی١٤٣٣ جـــــۆزەردانی ی٢ ڕێكەوتــــی چوارشـــــەممە، نیســــەرلەبەیا 

ــــبەر هەتــــاوی ــــای ی ٠٢ بە بەران ــــی، ی٠٣٠١ م  ڕێوڕەســــمی زاین
( محەمـمەد) بێهـزاد شـەهید ئـاگر و ڕەنـ  شەهیدی بەخاكسپاردنی

 لە بەشـێ  و كەسـوكاری و وبـاو  دایـ  ئامادەبوونی بە مەحمودی
 خەبـاتی سـازمانی ئەنـدامانی و سـەركردایەتی و سیاسـی دەفتەری

 الیەنە و هێـز لە بەشـێ  نـوێنەری هەروەها و ئێران، كوردستانی
 و هەولێـر دڵسۆزی و بەهەست جەماوەری و كوردستان سیاسیەكانی
 .بەڕێوەچوو هەولێر شاری كەسنەزانی گۆڕستانی لە دەوروبەر،

ـــردرایە بێهـــزاد، كـــا  تەرمـــی وەرگـــرتنەوەی پـــاش لە  بەردەم ب
 شـاری لە یەكگرتووەكـان نەتەوە ڕێك ـراوی نـوێنەرایەتی بارەگای
ـــر ـــاش لە و هەولێ ـــایە ، پ ـــتانی بەرەو فاتیح ـــنەزان گۆرس  كەس

ــــــــــــــــاروانی ــــــــــــــــاورێیەتی ك  .وەڕێكەوتــــــــــــــــن تەرمەكە ه
 بەرێــز جـوانەمەرگ، بێهــزادی كـا  تەرمــی ئەسـپەردەكردنی پـاش
 ســـازمانی سیاســی دەفــتەری ئەنــدامی فەرد نــورانی كامیــل كــا 

 بەڕێــز. كــرد ئامــادەبووان بە پێشـكەش وتەیەكــی چەنــد خەبـات،
ــی و ســوپاس دەربرینــی وێــرای فەرد نــورانی كامیــل كــا   پێزانین

ــزاد شــەهید كــاری و كەس و هاوڕێیــان و خەبــات ســازمانی  لە بێه
ــــادەبوان، ــــد ئام  دوكتۆرەكــــان كە هەروە  بەداخەوە: كە ڕایگەیان
 بێهـزاد شـەهید سـوتاوی، ڕێژەی زۆری بەهۆی كردبوو، پێشبینیان

 هێشـتین، بەجێـی جەستە بە كردو یانژ لە ماڵئاوایی هەمیشە بۆ
 شــەهید كەسـوكاری لە سەرەخۆشــی و پرسـە خەمنــاكەوە بـۆنە بەو

 خەلـ  كـۆمەاڵنی سـەرجەم و هاوخەباتیەكـانی و هاوڕێ و بێهزاد
 .دەكەین ویژدان و بەهەست تاكێكی هەموو و

 جیـاواز شـڕۆڤەی و لێكدانەوە گەلێ  رابردوو ڕۆژی چەند لەماوەی
 لەو جیـاواز كـراوە، بێهـزاد شـەهید ێنەرەیهەژ هەڵوێستە ئەو بۆ

 خەم ئەو سـەرنجە و بـایەخ جێگەی كە ئەوەی پەراوێزانە، هەموو
 هەڵوێســــتە ئەو كـــرد بێهـــزاد شـــەهید لە وای كە ئـــازارانەیە و

ــــــابەرە هەمـــــوو نێـــــو لە ئـــــازارانەی و خەم ئەو. بگـــــرێ  پەن
 هەرێمـــی لە نیشـــتەجی ئێــران كوردســـتانی كـــوردی سیاســیەكانی

 پــارچەیە  بێهـزاد شــەهید. هاوبەشـە خەمێكــی و ەردد كوردسـتان
ــابلۆیەكی لە  بــێ ڕەنگــدانەوەی هەڵوێســتەی ئەو گەورەتربــوو، ت

ـــافی بـــێ و بەشــی ـــابەرانی ســـەرجەم م  هەرێمـــی لە سیاســـی پەن
 .بوو كوردستان

: كە كـرد بەوە ئامـاژەی دا كامیـل كـا  قسەكانی تری بەشێكی لە
 لەو بەرپرســیاریەتی الیەنـی لەسـەر دا ڕابـردوو ڕۆژەی چەنـد لەو

ـــا  هەڵوێســـتەی ـــ  بێهـــزاد ك ـــد گەلێ ـــراو و ناوەن ـــان ڕێك   ناوی
 ئەو لەســـەر بەرپرســـیارەتیانە لەو بەشـــێكی  ئەگەر هێنـــدراوە،
ـــــێ، و ناوەنــــد ـــــۆش ئەوە نــــابێ ڕێك راوانەب ـــــن فەرام  كە بكەی

ـــاری  خەمـــاویە، چارەنووســـە ئەو ســـەرەكی و ڕاســـتەقینە تاوانب
 حكــومەتەی ئەو. ئێــرانن یڕژیمــ دەســەاڵتدارانی تەنیــا تەنیــاو
ـــاوەی ـــەتە بە دەیەیە٤ م ـــانی دژی سیاس ـــەتی بە وە گەلیەك  سیاس
 ڕۆژهەاڵتـی لە كـوردی تـاكی ملیـۆن ١٠ ژیانی جیاوازی، و تەب یز

 هەمـوو چارەنووسی ڕژیمەی ئەو. كردووە خاپور و وێران كوردستان
ــ  ــوردی الوێكــی و گەن ــار بە وە تێكشــاندووە، ك  الو و گەنــ  ناچ

ــوەی ــانوو پەڕی ــن الت ــار و دەب ــن ناچ ــور و دەب ــن مەجب ــد دەب  و زێ
 بە الیەنێ  قەراربێ ئەگەر بۆیە هەر. بێڵن بەجێ خۆیان وواڵتی

 دەبـێ هەبـێ بـوونی سـزایە  و مەحـكەمە وە بزانـدرێ بەرپرسـیار
 .بێ ئێران ڕژیمی ئەوە

 بەوە ئامــاژەی دا كامیــل كــا  بەڕێــز وتەكــانی تــری بەشــێكی لە
ــان وە  ئــازارانە و خەم ئەو بچــێ لەبیرمــان نــابێ: كە كــرد  خۆی
 جــارێكی ئەوەی بـۆ بـدۆزرێتەوە چــارەیە  ڕێگـا پێویسـتە و مـاون
ــــین چەشــــنە لەم وداویڕو شــــاهێدی تـــر ــــت و خەم و نەب  و گرف

 النــیكەم كوردسـتان، هەرێمـی لە سیاسـی پەنـابەرانی ئازارەكـانی
 یەكگرتووەكـان نەتەوە ڕێك راوی لە داوا ئێمە. بچێ كەمتر بەرەو

ـــومەتی و ـــی حك ـــتان هەرێم ـــن كوردس  كە جیـــاوازیەیی بەو دەكەی
ـــــان نەتەوە ڕێك ـــــراوی ڕاســـــت لە داواكەمــــان ـــــێ یەكگرتوەك  ب

ــــاوە ــــت وە ڕوانیەوچ ــــی حكــــومەتی لەڕاس  بە كوردســــتان هەرێم
ــــاوەڕوانیەوەیە،  نەتەوە لەو پــــارچەیە  وە  بەشــــێ ، وە  چ

 سیاسـی پەنابەرانی چیتر كە داواكارین لێكراوە، ستەم و ئازاردرا
 داخـراوی دەرگـایەكی هـی  لەپشـتی جنسـیە، نەبـوونی بەبیانووی
 چ سیاسـی، یپەنـابەران مندااڵنی و نەمێننەوە كوردستان هەرێمی

ــــــدن، قۆنەغەكـــــانی لە ــــــد دوای چ وە خوێن  و دامەزران و خوێن
 و غەریبـی بەبیـانووی و نەبـێ دروسـت بـۆ كێشـەیان بـوون تەعین

ــــوونی ــــداریەتی وە نیشــــەجێبوون كێشــــەی جنســــیە نەب  و خاوەن
 سازەكانی هاوچارەنووس و بێهزاد كا  كێشەی. نەبێ موڵكداریان

ــەی بێهــزاد كــا  ــیدارا الیەنــی تەنهــا كێش ــاریەكی بــڕە و ی  هاوك
 تـاكی كەرامەتـی كێشـەی كێشـەكە، بەڵكو نیە، یوئێن جارجارەی
 و میسـا  بەپێـی سیاسـی پەنـابەری وە  پێویسـتە ئێمە .سیاسیە

ـــــامە ـــــانەی ئەو نێونەتەوەییەكـــــان، جاڕن  ڕەوا پێمـــــان كە ماف
ـــان بینـــدراوە، ـــان. بگیـــردرێ لەبەرچـــاو بۆم  حكـــومەتی لە داوام

ــم ــد هەیە هەرێ ــاكە ئەوان كە یندەزانــ هەرچەن  كە نــین الیەن ت
ــوانن ــێ گــرفتە ئەو بت  هەر هەوڵێــ ، هەر بەاڵم بكــات، جێبەج

 ڕێـــزو بەچـــاوی هەرێـــمەوە حكـــومەتی الیەن لە هاوهەنگاوێـــ 
ـــــــــــــــــەوە ـــــــــــــــــی ئـــــــــــــــــێمە سوپاس  .دەڕوانـــــــــــــــــین لێ

ـــاتی ســازمانی وە   كەیســـە و ئە لەســەر ئێـــران كوردســتانی خەب
 .پەنـابەران انیمافەكـ دەستەبەربوونی لەپێناو و دەبین بەردەوام
ــان پێنــاوەدا لەو كە دەكەیــن الیەنێــ  هەمــوو سوپاســی  هاوكاریم

 چەشــنە لەم ڕووداوی شــاهێدی تــر جــارێكی دەكەم ئومێـد. دەكەن
 داواكاریەكـانی و دەنـ  بیسـتنی بۆ كورد ڕۆڵەیەكی هی  و نەبین
 بیـرو ئەو  جێگەی بە نەكاتەوە، خۆی جەستەی ئازاردانی لە بیر

 بــۆ دەسـتمان ئـامرازی و چە  بكەیــنە ەدان،كـۆڵن هیـواو و بـاوەڕ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــونەوەی  .كێشــــــــــــــــــــــــــــــــــــەكانمان ڕوبەڕوب

 و هێـز ئەو هەمـوو سوپاسـی كامیـل، كا  دا وتەكانی كۆتایی لە
 جــێگەی: كە ڕایگەیانــد و كـردوین هاوكاریــان كە كــرد الیەنـانەی
 و كەســایەتی ئەو هەمـوو بــۆ خۆمـان پێزانــی و سـوپاس خـۆیەتی
ـــــن، بــــوون اوخەممــــانه مــــاوەدا لەو سیاســــیانەی الیەنە  بكەی

ــزی پارێزگــاری خۆشــناو ئومێــد كــا  جەنــابی بەتــایبەتی   بەڕێ
ـــا هەولێـــر، ـــوەبەران هەروەه ـــۆرو كـــادرو و بەڕێ ـــكانی دكت  پزیش

 هاوخەممـان كە الیەنـانەی ئەو هەمـوو و ئێمرجنسی نەخۆش انەی
ـــوون ـــێ  هەر دەكەم داوا. ب ـــافێكی كەس ـــا  لەالی م ـــزادە، ك  بێه
ــی  و خۆشــبێ لێــی كــراوە، بەرامــبەر ســوچێكی و گازنــدە و گلەی
 خــۆیی بەزەیــی و ڕەحــم بە گەورەش خـوای. بكــات ئــازاد گەردنـی

 و هێـــز و ئــ . بكــات شــاد بەرینــی بەبەهەشــتی و ببورێــت لێــی
 و خاکسـپاردن ب  سمی ڕێوڕ   ل  شداریان ب   ک  ی سیاسیان   نان  الی 
ـــی:  لــ  بریتیبــوون کــرد دا بێهــزاد هیــد شــ  خۆشــی ر  ســ   حیزب
 ، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانــی(حدکا) ئێران کوردستانی کراتیدیمو

ــتانی ڕێک ــراوی کــۆمەڵە ،کوردســتان ــازادی پــارتی،ئێران کۆمۆنیســتی یزبــیح کوردس  ئ
 کوردسـتانی تکێشـانی حمـ  ز  حیزبی، کوردستان نوێبوونی ی و  بزوتن ،(پاک) کوردستان

 .عێرا 
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