
  

  ::لەم ژمارە دالەم ژمارە دا
  

 
 
 
 

سازمانی خەبات، داهاتوو و 
 !ئەرکەکانمان 

  1ل 
 
 
 
 
 

چل ساڵ خەبات و تێکۆشان،چل 
 ساڵیەک بڕوا و کۆڵنەدان

   1ل  
 
 
 
 
 

ساڵیادی کوشتاری قاڕنێ و 
   2قەاڵتان ل 

 
 
 
 
 

 نۆزدەی خەرمانان وەک دیاری کردنی 
 2 رۆژی خۆ کوژی ل

 
 
 
 
 
 
 
 

یادیک لە شەهید کەک 
 عەبدولکەریم حوسەینی

 4 ل
 
 
 

 
 

 بەڕێوەچوونی سیمیناریک بۆ الوان
 6ل 
 
 
 
 
 
 

بەشداری سازمانی خەبات لە 
 کۆنفڕانسی،، ئێرانی داهاتوو،،

 7لە ئامریکا  ل  

 .تێدەکۆشین ،خوندی و دامەزراندنی حکومەتێکی دیموکڕاتی و پاڕلمانیبۆ گەیشتنی گەلی کورد بە مافە رەواکانی و رووخانی رژیمی ئا
 

 

 

 

  تێــکــۆشـان

        
       

 

 
 

 

     
   

   
    

     
     

 

  
  

 
  

 

  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
      

 
      

    

        

      
  

   

   

  

  

       
  

 

 

 

 

                
 

   
 
 

 

 
 

 بەرەە سەرە     رێی خەباتم لە تا ستەمم ل
 

 سازمانی خەبات،داهاتوو و ئەركەكانمان !.یەک بڕواو کۆڵنەدان اڵـکۆشان،چل سێخەبات و ت ڵاـــچل س
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ی خەرمانــــان یــــادی 5لە 
هەمـــــــین ســـــــاڵڕۆژی  93

دامەزرانی سازمانی خەبات 
ی كوردســتانی ئێــران بەرز 

ئەگەر بەراوردێكــی . ڕاگیـرا
ـــــــۆ رووداوە  ســـــــەرەتایی ب
سیاســـــیەكانی چـــــل ســـــاڵ 
لەوەپێشی كوردستان بكەین 
و بە وردی لە فەلســــەفەی 

زمانی خەبات دامەزرانی سا
بكــــــــۆڵینەوە، بە باشــــــــی 

كە   ئەوەمان بـۆ دەردەكەو 
ـــــــدنی ســـــــازمانی  دامەزران
ـــــــــات زەرورەتێكـــــــــی  خەب
حاشـــــاهەڵنەگرو گەلێـــــ  
ـــــــــــوو، لەو  پێویســـــــــــت ب
 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــەردەمەد

زەرورەتێكــی ئەوتـــۆ كە بە 
پەڕینی زیاتر لە   دوای تێ

چــــــل ســــــاڵ تێكۆشــــــان و 
فیـــــــــداكاری سیاســــــــــی و 
پێشــــــــــمەرگانەی دوور لە 

یـــ  هەڵپەهەڵـــ  و خـــۆ گ
كردنەوە، باشتر لە ڕابردوو 

كە ســــــــازمانی   دەردەكەو 
خەبــــــــات تەشـــــــــكی ت و 
سـازمانێكی تەواو ییـاوازی 
ـــــی هـــــی   سیاســـــیەو بەدیچ
الیەنێكـــی سیاســـی دیـــكەی 

و،   كوردستانی نەبوەو نابێ
ـــــــــــدەی  ئەوانەی پڕوپاگەن
ژەهراویان لە دژی سازمانی 

ـــــــردەوە، خەبــــــات ب ودە ك
دەركەوت یا بیریان كورتە 

ـــنەو   و یــا هەر بــێ هــۆ كی
ڕقیان لە سازمانی خەبـات 
هەیەو نـاتوانن بـوونی ئەو 
تەشـــــــــكی تە ڕەســـــــــەن و 

 .نیشتمانیە ببینن
، دەركەوت كە  بەڵـــــــــــــــــێ

ســازمانی خەبــات، خەت و 
ــاوەڕێكی ییــاوازەو كــۆپی  ب
یــا بــۆ یێەــرتنەوەی هــی  
ــــــیە،  ــــــكە ن الیەنێكــــــی دی
 دەركەوت كە ســــــــــــازمانی
ــــــری  خەبـــــات خـــــاوەن بی
ــــــی و  نیشــــــتمانی ونەتەوی

ئەگەر . تەواو كوردســـتانیە
ســـــــــەرن ێكی وردی ڕوداوە 
سیاسیەكان لە كوردستان و 
ـــدەین، دەردەكەو    ئێــران ب
ـــــات،بە  كە ســــازمانی خەب
دروستی بەرنـامەو دروشـمی 
دانــــــــاوەو بە شـــــــــێوەێكی 
سەركەوتوانەو شەفاف كاری 

تـــا ئەو یـــێەەی  كـــردوەو،
نی بە بۆی كراوە دروشمەكا

. كردووە  بە یێ  كردەوە یێ
سـازمانی خەبــات شــێوەێكی 
ـــو  لە كـــاری سیاســـی و  ن
شۆڕشەێڕانەی پەیڕەو كردو 
سیاســەت و كــاری سیاســی، 
بە پێبەنـدبوون بە پەیمـان 
ـــــێن و ســـــەداقەت و  و بەل

ـــا بەســـتەوە ســـازمانی . وەف
خەبــات سیاســەتی ڕاســت و 
هەڵوێستی سادقانەی كردە 
بنەما، پشتی لەوانە نەكرد 

دۆستی بوون، تەنـانەت  كە
ئەگەر دۆســـــــــــــتەكان كەم 
لوتفیــــان لەگەڵ ســـــازمان 

بەو حــــــــاڵە   ، كردبـــــــێ
 چاوی لە  سازمانی خەبات،

كەم لوتفیەكــان پۆشــیەوەو 
بەردەوام بــــــــــــــــــــــووە لە 
دۆســتایەتی،دیارە تـــا ئەو 

لـوتفی الیەنـی   یێەەی، بێ
ــــــبەر نەگەیشــــــتبێتە  بەران
ـــــــدنی  ڕادەی زیــــــان گەیان
قەرەبــــــــــــــــــوونەكراوە بە 
ــــانی یــــواڵنەوەی  ئامان ەك

ــ افخوازانەی گەلــی كــوردو م
ــــبەر  شۆڕشـــی ڕەوا لە بەران
ڕژیمی دیكتاتۆری ئاخوندی 
و لە هەمانكاتیشدا، زیانی 
زۆر قــــــــــــــــــــــــــــــــور  و 
ـــــــــونەكراوەی بـــــــــۆ  قەرەب
ســـــــــازمانی خەبـــــــــات ی 
كوردستانی ئێـران بە دواوە 
  . نەبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبێ

ــــد نمــــونە لە  ــــرەدا چەن لێ
سیاســــــــەت و كــــــــاركردی 
دروســتی ســازمانی خەبــات 
ـــــــاوەی چـــــــل ســـــــاڵ  لە م

 .یدا دەخەمە ڕووتێكۆشان
شــــــۆڕ  و تێكۆشـــــــانی -1

ــــی و  خۆماڵیـــانەو نەتەوەی
دوور لە كاریەەری خەت و 
 .بەرنــــــــــامەی بێەـــــــــــانە

خەبــاتی نەتەوەیــی و ــــ 2
نیشـــــــــــتمانی ســـــــــــالم و 
ــــــاو، بە شــــــێوەێ   نەبزڕك
دانیشـــتوانی كوردســـتان بە 
ــــرو بۆچــــوون و  ــــوو بی هەم
ـــــــ  و  ـــــــایین و مەزهەبێ ئ
كەمایەتی نەتەوەیی، كەلە 

ان و ســـــنووری كوردســـــتاند
خــــــاوەن بە  و خـــــــاوەن 

 .نەكەن  یێەەن، نامۆیی لێ
ــــــــ9 ــــــــددی و  ـ زۆر بە یی

سادقانەو غەمخۆرانە كاری 
ـــایی لە  بــۆ یەكێتـــی و تەب
كوردستاندا كردوەو هەوڵی 
ـــــۆ داڕشـــــتنی بەرنـــــامەو  ب
كــــــــردەوە بە مەبەســـــــــتی 
دۆســـــتایەتی و هاوكـــــاری 

هێـــــــــــــــــزو الیەنە  لەگەڵ
سیاســــیەكانی كوردســــتانی 

 تەنــانەت لەو .ئێــران داوە
ـــۆ گەیشـــتن  چوارچێــوەداو ب
بەو مەبەســــت و ئامــــان ە 
گرینەە،زۆر یار لە هێرشی 
فیزیكــی و تەبچی ــی نــاڕەوا 
لە دژی سازمانی خەبات و 
پێشــــــــــــــــــمەرگەكانی، لە 
ســــــــەرەتای یــــــــواڵنەوەی 
مافخوازانەی گەلی كورد لە 

كە . دژی خــــــۆی پۆشـــــــیوە
تـازەترین نمـونەی بڕیــاڕی 
ـــــــــات بە  ســــــــازمانی خەب
ــــــدیل و  كشـــــانەوە لە قەن

ــــوو لە چیـــ ای هەڵەــــورد ب
( 8931)هــاوینی ئەمســـاڵ

كـــۆچی خـــۆری ئەویـــ  بە 
مەبەســـتی دوور كەوتـــنەوە 
ـــــــــــاڵۆزی لەگەڵ دوو  لە ئ
. الیەنـی حیزبــی دیمــوكرات

بەو بڕیارە یارێكی دیكە  
ســـەلماندمان كە ســـازمانی 
خەبــــات چەنــــدە خـــــاوەن 
پڕنســـیپەو چەنـــد خـــاوەن 
  ئووســــــــــووڵەو نــــــــــاهێ ێ
هەلومەریە نەخوازراوەكان 

نابەیێكان ڕێەەی و هەوڵە 
ـــێ   ئامــان ە پیرۆزەكـــانی ل

 .وون بكەن
 

ـــــ  4 ســـــازمانی خەبـــــات ـ
تێكـــــــــــڕای پێك ـــــــــــاتەی 
دەسـەاڵتداریی ئاخونــدەكان 
بە هەموو لق و باڵەكانی، 

زێــــوو قێــــزەونە،لە د  پــــێ
ــــاڵ و  كاتێكــــدا تێكــــڕای ب
مۆرەكــــــانی دەســــــەاڵت لە 
یینـایەت و مـرۆف كــوژی و 
ــــازارو شــــكەن ەدان و بە  ئ
فیڕۆدانی سەرمایەی خەڵ  
ــــردەوەی ترۆریســــتی و  و ك
شەڕو ئـاژاوە لە نـاوچەكەو 
یی انــدا دەوریــان هەبــوەو 
هەیە، لە كاتێكــدا كوشــتن 
و سەركوتی ژنان و مندااڵن 

ێــران و و هەر تاكێــ  لە ئ
كوردســــــــــــــــــتان لە الیەن 
ــــــدانی دەســــــەاڵتدار  ئاخون
كـــــــارێكی ئاســــــــاییە، لە 
ــــی  كاتێكـــدا دژایەتــــی گەل
كـــــــــوردو یینـــــــــایەت لە 
ــــــــبەر دانیشــــــــتوانی  بەران
كوردســــتان دەبێــــتە هــــۆی 
ــــــــردنەوەی پــــــــچەی  بەرزك
پاســـــــــــدارو چەكـــــــــــدارە 
یینایەتكـارانی حكــومەت و 
بە كـورتی لە كاتێكـدا ئەو 
دەســـەاڵتە هەمـــوو پێـــوەرە 

ئینســــــانی و ئەخ قــــــی و 
شـــێل دەكـــاو   ئـــایینی پـــێ

ــــا زمــــانی هەڕەشــــەو  تەنی
ئەشــــــكەن ەی لە مــــــاوەی 
دەســــــەاڵتداریدا زانیــــــوەو 

كردوە، سـازمانی   كاری پێ
ـــــدنەوەی  خەبــــات بە خوێن
دروسـت لە سـەر پێك ــاتەی 
دەسەاڵت و كۆی یینایەت و 
مەترســــــــــــیەكانی بــــــــــــۆ 
ســــەرداهاتووی كوردســــتان 
وئێـران بڕیـارێكی ژیــرانەی 

ێژ لەگەڵ ئەوەیە كە ووتــــو
ئەو دەســەاڵتە دڕنــدەیە بە 
ــــــــــردۆتەوەو  تەواوی ڕەد ك
ئامـــادە نـــیە هـــی  یــــۆرە 
ووتوێژێــــــــــــــــــــــ  لەگەڵ 
ـــدە  ـــدانی مچ ـــوڕو درن ئاخون
بكـــات، و لە هەمانكاتــــدا 

وایە ووتوێژو دانیشتن   پێی
لەگەڵ ئەو دەسەاڵتە، نەك 
خــــــزمەت بە یــــــواڵنەوەی 
مــــــــافخوازانەی خەڵكــــــــی 
كوردســـــــــتان و شۆڕشـــــــــی 

ئێراندا دیموكراسیخوازی لە 
ناكـــات، بەڵكــــو تەواو بە 
زیانی خەڵكی كوردسـتان و 
شۆڕشە ڕەواكەی وبە زیـانی 
 .ئامانج و خوێنی شەهیدانە

ــــــ 5 ســـــازمانی خەبـــــات ــ
بــــاوەڕی وایە یـــــواڵنەوەی 
مــــافخوازانەی كوردســــتان، 

 ەت، ـــــــــاســــسی  ێــــــدەب

ئیســـــــــــــــــــــــــــتراتیژی و  
ـــــــانی لە ســـــــەر  بەرنامەك
بنەمــای واقەیەتــی سیاســی 
ـــــاوخۆیی و نـــــاوچەیی و  ن
ـــژی، و پـــێ   یی ـــانی دابڕێ
وایە دروست نیە كارەكان و 

كــاتی و لە  سیاســەتەكان،
ســــەر بنەمــــای ئی ساســــی 

هەر لە سەر . بنیات بنرێن
ئەو بنەمـــــایە، ســـــازمانی 
خەبات ئیستراتیژی ڕوونـی 

و تێكۆشـانی بـۆ شـێوەی كـار
وایە   خـــۆی داڕشـــتوەو پێـــی

ـــابێ  ـــان ن شۆڕشــی گەلەكەم
ناوەرۆك   لەسەر دروشمی بێ

وقســــــــــەو هەڵوێســـــــــــتی 
 .ئی ساسی دابڕێژر 

ــــ 6 ـــۆ نەهێشـــتنی ــ هەوڵ ب
فەرهەنەـی نـاوچەگەرایی و 
ـــــدی لە نـــــاو  دەســـــتە بەن
شۆر  بە گشتی و لە ڕیزی 
ســـــــــازمانی خەبـــــــــات ی 

ــــــران  بە ِ  كوردســـــتانی ئێ
ی تــایبەتی و دیــاری كردنــ

ــــــــــ  لە پەیــــــــــڕەو  خاڵێ
ـــــــــی ســـــــــازماندا  پڕۆگرام
ســـــــەبارەت بەو دیـــــــاردە 
زیانبارە لە بەندی سێ ەمی 
ــــــــــانی ئەنــــــــــدام  ئەركەك

هەر یـــــــــــۆرە )هــــــــــاتووە
ناوچەگەرایی،فراكســـــــــیۆن 
ـــــــــــدی لە  ودەســـــــــــتە بەن
ڕیزەكـــــــانی ســــــــازمان بە 
خەیانەت بە گەلی كورد و 
ســــــــــــازمانی خەبــــــــــــات 

ـــــــدر  ئەو خـــــــاڵە (. دەزان
دەرخەری ئەو ڕاسـتیەیە كە 

ـــات چەنـــدە ســـازمان ی خەب
پەرۆشــــــــــی تەبــــــــــایی و 
یەكدەنەی و لە هەمانكاتدا 
ــــۆ نەهێشــــتنی ئەو  هەوڵ ب
ـــاردە قێـــزەونە لە نـــاو  دی
ـــــــۆمەڵەەی كـــــــوردەواری  ك
وهەروەهـــــا لە گۆڕەپـــــانی 
ـــــافخوازانەی  یــــواڵنەوەی م
خەڵكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی 

 .هتد......كوردستانە
چـــــاوەڕوانی تێكۆشـــــەرانی 
ڕیزەكانی سازمانی خەبـات 
ـــــــانی  لە چـــــــین و توێژەك

 :وردستانخەڵكی ك
ئەو چەنــــــــد نمــــــــونە لە 
سیاسەت وبەرنامەی سیاسی 
و كاركردی سازمانی خەبات 
كە باســــــــــم كــــــــــردوون، 
نمونەێكی ڕوونن بـۆ ئەوەی 
كە هەر كەسێ  بە دروستی 
خۆێنــدنەوەیان بــۆ بكـــات، 

 یـــسازمان  بۆی دەردەكەو 
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كانى كوردستان و  سیاسیه  وتنى كورد و هێزه ككه یه
رى  ركوتگه كانى هێاازس سااه ره ربااه ییااان باا  به ئاماده

تێكااى  روره زه ،ڕژێمااى دیكتااات ر و تا اایتى ئاخوناا ى
سى ب  ناابێ، كاورد  بێ كه كورد ب خ ى نه.  مێژووییه

، باا   یااه هه وونیباا دا  زه ڕێااى موباااره  تى لااه كیااه یه به
 ڵكو با  كى ب  كوردستان و كورد كارناكاا باه ره دووبه

 .، لە مەیا ان دایەدژمناانى كاورد بەرنگار بوونەوەس
          

 

ک  بات وه ســــازمانی خـــــ 
ی  ن پێەــ  هێزێکــی خــاوه
نی  ســــــــــــــ  دیــــــــــــــارو ڕه

ی  کوردستانی ئێران، ماوه
  ســــــاڵ  ٠٢  نزیــــــک لــــــ 

بات و تێکۆشــــــانی  خــــــ 
ئاشـــــکرای دژی نیزامـــــی 

و  قیـــــــــ  تی ف  وی یـــــــــ 
ڕێژیمـی ئاخونــدی ئێــران 

  مــــ  ، ئ  پێــــداوه  درێــــژه
ی  شــێوه ی ب  وه وێــڕای ئــ 

ر  ئاشکراو ن ێنی دژی هـ 
رێک  دوژمـــــن و داگیرکـــــ 

 دژی  کـــــ   وه ت  وێســـــتاوه
  کانی لــــ  کــــورد و مافــــ 

کانی تـــری  شـــ  بـــاقی ب 
ســـتابێ و  کوردســـتان ڕاوه

.  وه وســاندبێت  کــوردی چ 
نی    دا خاوه م پێناوه ل 

هید و داستانی  سەدان ش 
  . ی  رگ  مانی پێشم  قاره

بات هێزێکی  سازمانی خ 
ن بڕیـــــــــــــار و  خــــــــــــاوه
  و بــــ   تر  بــــوه چاونـــ 

ڵوێســـــــت و  ئاشــــــکرا ه 
کانی خـــــــــۆی  رنامــــــــ  ب 

و پێداگری   وه ب وکردۆت 
ت و  سیاســــــــــــــ   لـــــــــــــ 
 .کانی کردوه بۆچون 

ی  ســـــتراتیژ و پێناســــــ 
ک  بات وه ســــازمانی خـــــ 
یی و  وه تــــــ  هێزێکــــــی ن 

ر  ســــــــــ  نیشــــــــــتمانی ل 
ی  ی مافی چاره چوارچێوه

و   خۆنووســـین دارێـــژراوه
قی  حــــ   بـــ   و مافـــ  ئـــ 
زانـــــێ و  وای کـــــورد ده ڕه

. کــــــا باتی بــــــۆ ده خــــــ 
پاڵ  لــ بات  سـازمانی خــ 
ی خۆنووسـین  مـافی چـاره

دا، لە هەل و مەریـــــــی 
ئێســـتای کـــورد و بـــزا ە 
ڕەواکەیدا ؛خودموختاری 

نەاوێکی گرنـــ   ک هـــ  وه
کـــا و پێــــی  چـــاو لـــێ ده

لی کــورد لە  گــ   کــ   وایـ 
کوردسـتانی ئێــران دا لــ  

تێکی  وڵــ  ی ده چوارچێــوه
  دیمـوکرات و سـیکوالر لــ 

م  ری  ســـ  تـــوانێ ب  دا ده
ر  ۆی بەا، ه کانی خ ماف 
زرانــــدنی  بــــۆ دام   بۆیـــ 
دیموکرات و   و سیستم  ئ 

   سیکوالر و پارلمانیەل 
 

مافی خـــۆی  ئێرانــدا بـــ  
پێنـــــاوی   زانـــــێ، لـــــ  ده

کـۆمەاڵیەتی ری  روه دادپ 
  کســـــان لـــــ  و مـــــافی ی 
  شنێ ک  چ  ، ب ئێران دا،

کان  وه تــــــــ  تــــــــاک و ن 
ن مـاف و بڕیـار بـن  خـاوه

لە بەرێــــوەبردنی واڵت و 
هەڵبژاردنـــــی شــــــێوازی 

شانی باقی  ژیان و شانب 
کانی تـــری  نـــ  هێــزو الی 

ئۆپۆزیســـێۆنی ئێرانـــی و 
باتی  کوردســـــــتانی خـــــــ 

بێ  شـــــــــیان هـــــــــ  هاوب 
ی و ی دیموکراســــ ره بــــ  ل 

ک    وه وه ئازادی دا و ئ 
کی گرنـــ  چـــاو  مایـــ  بن 

  کـــا و پێـــی وایـــ  لـــێ ده
ڕێەا  بۆ گەیشتن   تاک 

بەو ئامان ــانە؛ ڕووخــان 
م  ناوچوونی ئــــــــ  و لــــــــ 

گریس و  نـــــــــ   نیزامـــــــــ 
ئێســتا   کــ   یــ  دیکتاتۆره

وا  ئێـران حـوکمی نـاڕه  ل 
  کێکی تـر لـ  یـ   .کـا ده

کانی  باشــــــ   ت  خاســــــی 
  یـ  وه ت ئ با سازمانی خـ 

دوای دروشــــــــمی  وه  کــــــــ 
قەیـــــدا  دار و ناوا بریقــــ 
  کـ   ڕ  و پێـی وایـ  ناگـ 

دەبێ هێزەکانی هەڵەری 
ی  وه ئــــــــــااڵی بزوتنــــــــــ 

  ڕزگـــاریخوازی کـــورد لـــ 
م  کوردسـتانی ئێــران  هــ 

هاوکــار و یێــی ممــانەی 
می   یەک بـــــــــن وهـــــــــ 

ر و دڵســـۆز و  نە  هاوســـ 
  دا  و پێنـــــــــــاوه لــــــــــ 

باتی  تێکۆشــــــان و خــــــ 
 .بێ شیان ه   هاوب

بات  ســـــــــــازمانی خـــــــــــ 
سەرەڕای ئەوەی کە هـی  

  نێک بـــــــ  هێــــــزو الیــــــ 
نــازانێ و پێــی   وره براگــ 
کوردســــــتان   کــــــ   وایـــــ 

موو  ی هـــــــــــــ  یێەـــــــــــــ 
ئـــازادیخواز و الیەنێکــــی 
بــاوەڕ پێکــراو و خـــاوەن 
فیداکاری و خوێندانە لە 
پێنــــــــــــــــــــــاو نەتەوە و 

مێــــــژووی  ۰نیشــــــتماندا
خەبـــــــــــــــــــــــــاتی رەوای 

 و مان ئـــــ شـــــنەتەوایەتی
لمێنی  س  مان بۆ ده ڕاستی 

  میشـــ  کوردســتان ه   کــ 
  نەـــی و فـــره ڕه  فـــره  بـــ 
نەـــــــی و هاوکـــــــاری و  ده

پشتیوانی لە یەکتری لە 
بەرابەر پی نـی دژمنــانی 
 ،نەتەوە و نیشــــــتمانمان

د و نەسەپیوانە و یێی 
 ەلەکەمانەـی گــــەەرمــدڵ
 
 
 

بە هەمــوو بیــرو بــاوەرە  
 ۰نەوە ییاوازەکا

کەوایە هــــــــی  هێــــــــزو  
  کـــ   نێک بـــۆی نیـــ  الیـــ 
وڵ بۆ سـەرکوتکردن و  ه 
ی  وه نەی و کاڵکردنـ  بێده
  نەــــــ  نــــــ  و ده و ڕه ئـــــ 

ناو  لـــ   ی کـــ  ییاوازانـــ 
ن  مان دا هـــ  ڵەاکـــ  کۆم 
و  بێەومان کورد ل  .بدات

  فکـــــرو بۆچونـــــ   یـــــۆره
ک ســــــــــیک و شکســــــــــت 

نـــاو   لـــ   ی کـــ  خـــواردوه
کان  حیزبــ   ێک لــ دنــ ه 

دی زۆری  ره ، زه یــــ  دا ه 
 . کردوه

 هـــــــــ  تا برایـــــــــ  تی و 
تــــــــــ  بایی نێوانمــــــــــان 
بپـــــــارێزین و دۆســـــــت و 
هاوخـــ  بات بـــین زیـــاتر 
ده تــــــــوانین دۆزی ڕه وای 
گ  ل  ک  مان وەک پێویست 
ب  رینـــــــــــ   پێشــــــــــــێ و 
هـــــــ  نەاوه کانی بـــــــ  ره و 
ڕزگاریمــــــــان خێراتـــــــــر 
ده کــــــــــــــــ  ین. بــــــــــــــــ   
پێچ  وان  شــ  وه  هــ  ر نــا 
تـــــــــ  بایی و گرفتێـــــــــک 
ده بێتــــــــــــــــ   هــــــــــــــــۆی 
پ  رتــــ  وازه یی زیــــاتر و 
دورک  وتنـــــ  وه مان لــــــ  و 
ئامان    سەرەکیانەی ک   
هــ  موومان خـــ  باتی بـــۆ 
 ده ک  ین.              .

بات هێــزی  ســازمانی خــ 
و  ره ری بـــــــ  زرێنـــــــ  دام 
و   شــــــ  باتی هاوب  خــــــ 

یی  و ڕاســتی  مێــژوو  ئــ 
هـــــی    کـــــ   لماندوه ســـــ 
بـــــاتێکی  وڵ و خـــــ  هـــــ 

  لە کوردســتانی  هاوبــ 
شــــداری  ئێرانــــدا بــــێ ب 
ر  بات ســـ  ســـازمانی خـــ 

سـازمانی   چونکـ  .ناگر 
نی  سـ  بات هێزێکی ڕه خ 
و   تیـــ  یـــدانی کوردای  م 

و نفــوزی   ن ئیــراده خــاوه
اڵنی  ناو کۆم  تی ل  خۆی 
هۆکــارێکی تــر . ڵکـدا خ 
ســـــازمانی   کـــــ   یــــ  وه ئ 

ر  ســـــــــــــ  بات ل  خـــــــــــــ 
ی واقەــــــی ک یــــــ  رنام  ب 

 و لـ  ڕوا و خۆ ده  کوردان 
و مێتــۆداە دوور   رنامــ  ب 

ر  ســـــــ  ل   دەگــــــر  کــــــ 
مڕۆ  مای واقەـــی ئـــ  بنـــ 
   ێت ـب ن و ده  ـــک نایــــپێ
 
 
 

باتی  م کــار و خــ  رده کۆســپی بــ 
ر    هـــ  ر بۆیـــ   هـــ  .   هاوبـــ

وڵێک درابێ بـێ  ر ه  یارێک ه 
ری  بات ســــــــ  ســـــــازمانی خــــــــ 

  ولێکی  ک  ر ه  ، و ه  گرتوه ن 
ر  س  ری ل  زه بات ن  سازمانی خ 

دابێ لە راستی و پێداویستی بۆ 
بەرەو پــــــــــــــــێ  بــــــــــــــــردن و 

وتووتر بـــوونی پڕۆســــە  رک  ســـ 
گشــتی و تایبەتیەکــان ئاکـــامی 

ســــــازمانی  ۰باشـــــتری هەبـــــوە
ت و کـــاری  سیاســـ   بات لـــ  خـــ 

و  تی بانێکــ    دا سیاســ  هاوبـ 
 .و ناشی بێت  بوه وای ن  دوو ه 

 هـ  رگیز ن  بۆتــ   هاوپــ  یمان و 
دۆســتی الیــ  نێک دژی الیــ  نێکی 
دیکـ  . زۆر یــار لە ڕەوتـی چــاو 
پێکەوت و سەردانی الیەنەکـانی 
تــــــــــــــــــــــــر دا ؛ لە الیەن ئەو 
الیەنــــانەوە ، بـــــۆ کــــاری لـــــ   
شێوه ی ه  ری  ک ل  ب  رێک، یـان 
دوو دوو و ســێ ســێ؛ بــ  اڵم بـــۆ 
یــــارێکی  ســـــازمانی خـــــ  بات 
پێمچــــــی ئەو یــــــۆرە پــــــڕۆژە و 
بەرنامانە نەبوە و هی  کـاتی  
ه  وڵی ن  داوه  بـۆ ئـ  وه ی ده نـ  
و ڕه نەـــــــــــــی ئەو الیەنـــــــــــــانە 
ن  بیســـــتر ، یـــــاخود ل  ســــــ  ر 
حیسابی کپکردنی ده نەی ئ  وان، 
سـازمانی خـ  بات ل  گـ  ڵ هێـز و 
الیـ  نی دیکـ   هاوکـاری بکـا.ئەم 
خســـــــــــــــ ەت و ئەخــــــــــــــــ قە 
شوڕشەێڕیانەن کە بوونە مایەی 
بەردەوامی  سازمانی خەبـات  و 
بۆتە هەڵەری چڵ ساڵ خەبـات 
و تیکۆشان، چل ساڵ یەک بڕوا 
و کــۆڵنەدان لە پێنــاو گەیشــتن 
بە ئــازادی و رزگـــاری نەتەوە و 
نیشتمان. بێەومان ئەگەر سـەبر 
هەبــــــێ لە داهــــــاتوو دا ئــــــ  و 
ڕاســـتیان  بــــۆ هــــ  موو الیــــ  ک 
 ده ردەک  ون.                 
 
 
 
 نووسینی: جەالل خو کەالم
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شێوە خۆکوژیـانە دەتـوانین بە سـەحەر 
کە بەنــاوی . خودایـاری ئامـاژە بکەیـن

ناوبانەی دەرکـرد و ئەم ( بی   دختر )
کـــچە بەهـــۆی ئەوەی کە لە یاریەـــای 
ئــازادی بــۆ دیتنـــی یــاری تــۆپی پـــێ 
بەشـداربوو کە سـەرەتایی تـرین مــافی 
ــــــــــــم  هەر مـــــــــــرۆ ێکە، لەالیەن رژی
دەسبەســـــەرکرا و بەدوایشـــــدا ســـــزای 
زیندانیان بەسەریا سەپاند کە ناچار 

پـێ    بـوو لەپـێ  چـاوی خەڵـک و لە
یاریەای ئازادی تاران ئـاگر لە خـۆی 
ــــــات، بەداخەوە لەدوای چەنــــــد  بەرب

وەک دەزانــین بە  .ڕۆژێــک گیــانی دا
درێژایـی مێــژوو حکــومەتی دیکتــاتۆری 
ئاخوندی گیانی مرۆ ەکانی بۆ گرین  

وئێستای  ترسی ئەوەیان هەیە  نەبوە
ئەم کردەوە ببێتە هۆی سـەرهەڵدانێک 
ـــــــــــــۆڕە  لە الیەن خەڵـــــــــــــک و لە ت
ــــــــــان و کەســــــــــایەتیە  کۆمەاڵیەتیەک
بەناوبانەەکانی وەرزشی ئێران ئاماژەی 
ـــــــوو  پـــــــێ دەکەن بەاڵم ئەوەی لەهەم
ئەمــانە بەهێزتـــرە دەنەــی ســـەرکووت 

ئەوان خۆیان قوربانی . کراوی خەڵکە
. وریــا ببــنەوە کــرد بــۆئەوەی خەڵــک

خەڵکــی ئێــران ئەوە دەزانــن هۆکــاری 
هەموو ئەم کێشە و گرفتی ئـابووری و 
کۆمەاڵیەتیــانە حکــومەتی دیکتـــاتۆری 
ئاخونـــدیە کە بە ســــەرکوتی خەڵــــک 
تائێســــــتە توانیــــــویەتی درێــــــژە بە 
ـــدات ـــانەی خـــۆی ب . حکـــومەتی نامرۆ 

حەقیقەت ئەوەیە کە تا کۆتایی هاتن 
  و بەو دەســەاڵتە نــابێ واز لە شــۆڕ

خەبــات بێنــین و دەبــێ بە دەربڕینــی 
ــارەزایەتی و خۆپیشــاندان و گــۆڕینی  ن
ئەو دەسەاڵتە مافەکانی خۆمان بەدە  

 .بێنین
 
 
 
 
 
 
 

 :نووسینی  
 رەزایی ترمێسک

 

    

 

 

 

 

 

ـــــوو   دیــــاردەی خۆکــــوژی لە نــــاو هەم
کۆمەڵەاکـــانی یی ـــان دا بە ڕێژەیەکـــی 
ـــــــــردووە، هەر ـــــــــادی ک  بەرچـــــــــاو زی
ی ئەم هۆکــارە  وای کـــرد کە ڕێکخـــراو

بە   WHOتەندروســـتی یی ـــانی
مەبەســتی کـــارکردن لەســەر نەهێشـــتنی 
خۆکوژی و بەرگری کردن لە هۆکارەکان، 

ی خەرمانانیــان وەک ڕۆژی یی ـــانی ۹۱
ـــــــــــــــرد ـــــــــــــــاری ک ـــــــــــــــوژی دی  .خۆک

ـــــانی  یەکێــــک لەســـــەرەکیترین هۆکارەک
 ـــــۆمەاڵیەتی و ـــــارودۆخی ک خۆکــــوژی، ب

ئەو کەسانەی کە دەگەنە ئەو . ئابووریە
ان بکـوژن زۆربەیـان بـرواو ئاسـتەی خۆیـ

لەالیەن کۆمەڵەاوە پەراوێز خراون یـان 
ـــان ئەو هەســـتەیان هەیە . النــیکەم خۆی

هەندێک کات ئەوان بە دوو شێوە داوای 
 یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارمەتی

 ــــــان دەکەن، بە شــــــێوەی راســــــتەوخۆ ی
 .ناراستەوخۆ 

شـێوەی راســتەوخۆ وەک رۆیشــتن بــۆ الی 
دوکتــور یــان بــا  کــردن الی کەســانی 

ناراسـتەوخۆ وەک شـێوەی . نزیکی خۆیان
دابڕان لە دەوروبەری خۆیـان وەک دوور 
کەوتـــنەوە لە کۆمەڵەـــا بـــۆ وێـــنە ئەو 
کەســــانەی کە پێشـــــتر کەســـــایەتیەکی 
کۆمەاڵیەتیان هەبوە دوور دەکەونەوە لە 
کۆمەڵەا و تووشی گۆشەگیری و خەمۆکی 
دەبــن، مەترســی خۆکووژیــان لەســەرە و 
دەبێت لەالیەن کە  و کاری ئەوکەسانە 

ـــا ـــدرێتێبە وری ئەوەی .یی ســـەرەن یان ب
لەم سەردەمە لە نێو الوان زۆر بەرچاوە 
بریندارکردنی خۆیانە، رەنەە هەموومان 
ـــان  لە دەوروبەری خۆمــان مێرمنـــدااڵن ی
الوانمان دیوە کە ئازاری خۆیان ئەدەن، 
ئەمەیــ  بە پێـــی لێکــۆلینەوە خۆکـــوژی 
ــوێیە، ئەو کەســە نــایەو  کۆتــایی بە  ن

ـــــێ بەاڵم  ـــــانی خـــــۆی بێن ـــــ ەو  ژی دەی
ســەرەن ی خەڵــک بــۆ الی ئەو کێشــە و 

باوەڕێکی . گرفتانە کە هەیەتی رابکێشێ
هەڵە کە لەنێو خەڵک هەیە ئەوەیە کە 
نابێت سەبارەت بە خۆکوژی قسە بکـر  
بە پێچەوانەی ئەم باوەڕە دەبێت زۆرتـر 
بخرێتە بەر سەرن ی خەڵک و بەتایبەت 

بەهێزبــــــــوون و خـــــــــۆڕاگری لە . الوان
ەکانی ژیـان وانەیەکە کە بەرانبەر ئازار

دەبێتە هۆی دابەزینی ئامار و ئاسەواری 
ــــوان الوان و خەڵکــــانی  خۆکــــوژی لە نێ

 .تردا
ئاماری خۆکوژی لە واڵتێکی وەک ئێران  

کە لە ژێــــــر دەســــــەاڵتی دیکتــــــاتوری 

ئاخوندی  راسـتەقینە نـیە و لە زۆربەی 
ــــارانە بە  ــــم ئەم ئام ــــانی رژی ئۆرگانەک

ـــــدر ن ێنــــی دەمێنێــــتەوە و ڕاناگە . یەن
بەاڵم بە هەمــــوو ئەم چەواشــــەکاریانە 
ـــــــران ســـــــێ ەمین واڵتە لە بـــــــواری  ئێ
ــاردەیەک کە زۆرتـر ژنــانی  خۆکـوژی، دی
ــــن ــــداڵ توشــــی دەب ــــاڵ و من . خـــاوەن م

ـــــكەی  ـــــانی دی بەپـــــێچەوانەی کۆمەڵەاك
ـــــان کە زۆربەی پیـــــاوانی ســـــەڵت  یی 

لە واڵتی ئێران خۆکوژی . خۆکوژی دەکەن
بەاڵم لە زیاتر لەناو چینی الوەکاندایە 

کۆمەڵەای یی انیـدا کەسـانی گەورەسـاڵ 
ـــــان هەیە ـــــاری خۆکوژی  .زۆرتـــــرین ئام

 لە کوردستان نەبوونی زانیاری و بێکاری
ـــارودۆخی کارەســـاتباری ئـــابوری و  و ب
کۆمەاڵیەتی زیاترە، بەم هۆیەوە ئاماری 
ــــاتر خــــۆی  خۆکــــوژی لە کوردســــتان زی

هەروەهــا لە مــاوەی هەشــت . دەردەخـات
کە  کۆتاییان بە ۹۱۱ مانەی رابردوودا

کەســیان ۱۹ژیــانی خۆیــان هێنــاوە، کە 
یــان پیــاوە، لەکــۆی ئەم ۱۹ئــافرەت و 

کە  تەمەنـــــی خــــــوار ٠٠کەســـــە ۹۱۱
کەســـی کـــ  و ٥۲ســـاڵیان بـــووە کە ٨۹

ــــــوڕ بــــــوون۹۱ ئەوەی کە . کەســــــی  ک
حاشــاهەڵنەگرە خۆکـــوژی لە بەرچـــاوی 
ــــــم  ــــــدیاکانی رژی ــــــۆ می خەڵــــــکە کە ب

زۆربەی ئەم شـــــــــێوە . ناشــــــــاردرێتەوە
ــــــــــانە بە هــــــــــۆی کێشــــــــــەی خۆ کوژی

ئەمە دەرخەری ئەوەیە . کۆمەاڵیەتیەوەیە
ـــان  ـــا لە کوشـــتنی خۆی ئەو کەســـانە یی
دەیان ەو  دەرد و كێشەكان بـخەنە ڕوو 
و ناویـان لە مێــژوودا بمێنــێەوە و ببــنە 
هۆکارێــک بــۆ ســەرهەڵدانی گەورەتــر و 

شــێوەیێک لە . وریــایی بە خەڵــک ئەدەن
نە بۆ دەربڕینی نارەزایەتی کە ئەو کەسا

ـــانی، نمـــونەی ئەم  ـــنە قورب خۆیــان دەب

ی خەرمانان وەک ڕۆژی ۹۱دیاری کردنی 
 !خۆکوژی
 

قاڕنای خەڵکی ڵی  كۆم   ساڵیادی كوشتاری ب 
لەالیەن هێزە  ی كوردستان ده غ  شاری ن 

 .داگیرکەرەکانی رژیمی ئاخوندی
 

ــیادی س ــــــەهیــــەل شـی گەروەرـ د ـــــــــــ
ــەزاڵـــن غـــەمیــەد ئـــەممــحوم  .ی ــــــــــ

ی ١١وتی  رێكـ   ر لـ  وبـ  م   سـاڵ ل٠٢
  ، رژیمـــــی تـــــازه١٠٥٨رمانانی خـــــ 
  یشتووی ئاخونـدی لـ  الت گ  س  ده ب 

  رمانی یی ـاد لـ  ركردنی فـ  دوای ده
  ترین شــێوه درندانــ   دژی كــورد، بــ 

ندین د   چ   كوشتارێكی سامناكی ل 
رێخســـت و  ی كوردســـتان وه و ناوچــ 

بـێ   پۆل پۆل ژن و منداڵی كورد بـ 
  درانـ  و تاوانێـ  ده  موحاكەمـ  هی 
  هێـزه گولچە لەیانەن سترێژی ر ده ب 

اڵتدارانی  ســـــ  كانی ده تكاره یینایــــ 
ڵ  گــ  دا هاوكـات ل  و رۆژه لـ . ئێـران

یی  رمانــده كــانی ژێـر ف  هێرشـی هێزه
ر پادگـانی  نی بـۆ سـ  سـ  ئاخوند ح 

  زەییانـ  رمانێكی بـێ ب  هاباد، ف  م 
دێی قارنا درا ر  س   بۆ هێر  كردن 

    لــــ  كــــ  ٨٨  و كــــوێر كوێرانــــ 
 منداڵ و  ب   و ئاوایی  دانیشتووانی ئ 

. اڵڵی خـوێن كـران ش   وت  ژن و پەكك 
تــاوانی   نیا بــ  تــ   كــ   ســان  و ك  ئــ 

  وتنــ   كـورد بــوون و ســووننی بــوون ك
ــــــ   كرێەیراوه ر رقـــــی بـــــ  بـــــ    ئاڵق
ینی، نــاو و  گوێكانی رژیمــی خومــ  لــ 

مێـژووی   لـ   تایـ  تا ه  یادیان بۆ ه 
رزی  بـــ   مان بـــ  كـــ  وه ت  باتی ن  خـــ 
 .  وه مێنێت  ده
زۆر   سات  و كاره ند ئازاری ئ  ر چ  ه 
ــوو بــ  رگبر و دڵتــ  یــ  و  الم ئــ  زێن ب

ێكی ی ڵەـــــــــ  ب   بــــــــوو بــــــــ   رووداوه
و  یی ئـ  ر درنـده سـ   گر ل  ڵن  ه  حاش 

ــــــور و دیكتــــــاتۆره  اڵت  ســــــ  ده و   مچ 
ــــــا و  ه  ل  مانكاتیشـــــدا روداوی قارن

ــــــ  تــــــ  بـــــاقی یینای    كان بـــــوون ب
تیی  زڵومی  یێكی دیرۆكی بۆ م  ناسنام 
ـــــــ  ق بــــــوونی گ  ر حــــــ  ســــــ  و ل    ل
 و  ــــــــــان و ئـــــم  ــك مچێكراوه  ــــست

ت و مرۆ كــــــوژی  رژیمــــــی یینایــــــ 
ودای  م  وێستا، ل    ن  وه ئاخوندی ب 

ی كۆچی خۆری ٨٠تا  ٥٨كانی  ساڵ 
بــۆ   لێ  هێرشـی نامرۆ انـ  كۆمـ   لـ 
كوردســتان كانی  ر شــارو دێ اتــ  ســ 
تی بێ  ڵكوژی و یینای  ندین كۆم  چ 
ی  مـــــ  و تـــــاوان و موحاك   ڵەـــــ  ب 

  برد ك   رێوه اڵتیانی كوردیان ب  هاوه
،  ده غــ  كانی ن  تــ  تــوانر  یینای  ده

رخ و  اڵتان، دی نچــــ  قـــاڕنێ و قـــ 
و   یده ڵب و كۆیكان، كانی مام س  ح 
لیان،  لیفــــ  فا و خ  ڵ مســــت  قــــ  چ 

وزی و  گــۆڵ و ســ  قرههینــدرقا  و 
ســــــــــــــور، ســــــــــــــاروقامی ،  دێیم 
ریانئاوا، سـۆفیان،  رئاوا، م  عف  ی 

ــ  یبریــل ئــاوا و گونده   نمونــ  ب   وێ 
 ٠٠٥م  ری  تێیـدا سـ   ك   وه ب ێندرێت 

نی و بێ تاوانی كورد  ده اڵتی م  هاوه
 .باران كران ڵكوژ و گولچە كوم 
ـــــدی  ســــ  ده اڵتدارانی رژیمــــی ئاخون

ــــــــــ  ماوه لـــــــــ  ی  ســــــــــاڵ  ٠٢و  ی ئ
بۆ   وه، ر ئێران  س  التدارییان ب  س  ده

ر  ســـ  یان ل  وه یــارێكی  روونكردنــ 
ـــ  چۆنیــ  بردنی  رێوه تی و هۆكـــاری ب

 و   وه ت  هێناوه  ـــن  ڵكوژیی  وكۆم  ئ 

دوای  لــ   بێ كــ  ینی نــ  نیا خومــ  تــ 
ـــــــــــــــ  موێن  ك   خۆراگرییــــــــــــــ  ی  ك

تان و كانی كوردســــــــــ رگ  پێشــــــــــم 
ئیددیەای كرد  یاندنی ئاگڕ بڕ ، راگ 

ك  من ، وه ب   یان داوه ڵ  زانیاری ه 
واوی  تـ   ی  و رست  ووتنی ئ   ب ێی ب 
خسی  و ش   اڵت  س  و ده كانی ئ  تاوان 
تی  و میچچــ   وه شــۆردرێت  ینی ده خومــ 

ــــــــــوردی  هــــــــــ  م و  موو ســــــــــت  ك
ــــــ  تـــــ  یینای  ــــــ  بیر ده كان ل ن و  ك

كانیان  و برینــــ  ســــووكنایی دڵ د 
  .وه بێت  سارێژ ده

نیزامێكی مێش  ویشكی   ند ل  رچ  ه 
بی  زهـــــ  فاشیســـــتی دیكتـــــاتۆری م 

ی  و خێر و بێران  ل   ناتواندر  یە 
  النی ئێرانـی بـووه تا ئێستای بـۆ گـ 

  اڵم بــ  روان بكــر ، بــ  زیـاتر چــاوه
هـــــی    ی كـــــ  وه رخســـــتنی ئـــــ  واده

ئاو  ل و ئاو   داوه رووداوێ  رووی ن 
ری بــێ  وپـ  ، ئ  خواردووه كانی نـ  تـ 
و  ندەیی و مرۆ كوژی ئ  رمی و دره ش 
ی  وه ئـ . و  ك  رده مان بۆ ده اڵت  س  ده

ـــ  گــ   روون و ئاشــكرای    لی كــورد ل
ــازادی و رزگــاریی لــ  ژێــر   پێنــاو ئ

 ران ئازار و  مە  می ست  ست 

  و بـــ   كی زۆری تـــوو  هـــاتووه ناخۆشـــی 
ــازاری دیكـ  بینینـی هـ  شــنی  چ  ی ل  زاران ئ

ی ئازادی ویستی  ڵكوژی قارنا دا ئیراده كوم 
ـــ  ســ  مان ئــاڵوگۆری ب  كــ  ل  گ  و   ر دا نای
مان  كــ  ل  ر بــۆ گ  وتنی كۆتــای  هـ  رك  سـ 
ـــــــــێ و ئـــــــــ  ده ـــــــــۆ ده وه ب   اڵت  ســـــــــ  ی ب
شی زیاتر  رووره  وه مێنێت  كانی  ده ره مە  ست 
  وه ی كـرده وه اڵمدان  ر مێژوو و وه رانب  ب   ل 

ــــــ  یینای  ــــــ  تكاران ــــــانی   كانیان ل دادگاك
  ی ك  وه كۆتایی دا ئ   ل  .بێ ریی ده ماوه ی 

  وه ر بكرێتـــــ  ســـــ  پێـــــداگری ل   پێویســـــت 
اڵتدارانی رژیم بۆ  س  ناو داوی ده  وتن  ك  ن 

ولێكی  رژیم ه   ك   ری تورك و كورده ناو ش 
  وه كورت بكات   ك  ی كێش  وه دا بۆ ئ  زۆر ده
ی ییـاوازی ئێـران و  وه تـ  ی دوو ن ر بـۆ شـ 
اڵتدارانی ئێســتای  ســ  ده  ری بخــات كــ  واده

الیێكــی   رپرســیار نــین، و لــ  رژیـم لێــی ب 
ی كــورد و  وه تـ  نــاو ن     درز بخاتـ  دیكـ 

و  ئـ   كـ   یـ  وه ی ئ  ك  اڵم راسـتی  تـورك، بـ 
اڵتی  ســ  ی ده رمانی لوتكــ  فــ   بــ   كوشــتاره

توای یی ـاد دژی  ی ف  درێژه ئاخوندی و ل  
بۆ ك    ینی بوو ك  ن خوم  الی  لی كورد ل  گ 

ـــی ده   لـــ  و گ  نەـــی ئـــازادیخوازی ئـــ  كردن
سـ و   وه و بۆنـ  تی ب  ی خۆی  یێە . رچوو ده

هیدانی قارنا  م ش  ری  و درود بنێرین بۆ س 
  ی كوردسـتان و بـ  كانی دیكـ  وباقی شوێن 

ـــ   كەرتووانــ  بات و خـــۆراگری ی  خــ  و  ره ب
  اڵت  ســـ  نـــدی ده كـــۆت و ب   رزگـــاریی لـــ 

ـــین و بــ  كان هــ  ره مە  ســت  ر  ســـ   نەاو بنێ
و   ییانـ  وه ت  كی و تێكۆشانی ن  ندا ی  ه  ل 

و  ی ئــ  وه بوونــ   ی دووبــاره   رێەــ  هاوبــ 
مان  كـــ  ل  ر گ  ســ  ب   ناخۆشــان   ســات  كاره

ـــ  كانمان  ی ئامان ـــ  و لوتكــ  ره بەــرین و ب
 .   .او بنێیننە ه 
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هەر كاتێ  كوردێ ، دەست بۆ مێژووی 
خەبــــــــــــــاتی گەلەكەی دەبــــــــــــــات و 
الپەڕەكـانی هەڵـدەداتەوە، دوای ئەوە 
كە چەنــــــد پیتێــــــ ، لەو مێــــــژوویە 
دەخــــــوێنێتەوە مچــــــۆركی شــــــەڕەف و 

یـــــــــاوەتی بە لە  داد  و مـــــــــووی پ
بەدەنـی وەك شمشـیرەكەی ســەالحەدین 
رەق و تیـــژ دەبـــێ، بـــۆ چـــی  لە بەر 
ئەوەی لە مێژوودا باسی پیاو چـاكی و 
لە خۆ بردوویی و فیـداكاری، نەترسـی 
و تێكۆشـان و خــۆ بەخـت كردنــی رۆڵە 
بە شــەرەف و یوانمێرەكــانی گەلەكەی 
بەرچــــــاو دەكەو ، كە چــــــۆن لە دژی 

و زۆرداران، راوەســتاون وە  داگیركـاران
چـــۆن خـــاكی كوردســـتانیان كـــردوە بە 
گۆڕســـــتانی دوژمنـــــان و چـــــۆن چیـــــا 
ســـەربەرزەكان و پـــێ دەشـــتەكانی ئەم 
كوردستانە پیرۆزەیان بە خوێنی پاكی 
خۆیــــــــان رەنەانــــــــدووە و بەڵــــــــەەی 
ســەركەوتنیان پــێ مــۆر كــردووە و بــۆ 
فریشــتەی ئازادیـــان بـــردووە، ئـــێمە  

پەڕەیەك لە لێـــرەدا وەكـــو كوردێـــ  ال
الپەڕە خەت زێڕینەكـــــــانی مێـــــــژووی 
خەبـــاتی ئەم قۆناغەمـــان كە وەكــــوو 
دەوڵەمەنــدێكی ســـەقیل، ئـــازایەتی و 
فیـــــــــــداكاری شـــــــــــەهیدەكانمان وەك 
كوپەڵەیەكی پڕ لە زێڕ بە بـێ دەسـت 
لێــــــدان و زایە بــــــوون هەڵەرتـــــــووە 

ســـواری ۆڕە هەڵــدەدەینەوە و یــادی شــ
گۆڕەپــــــانی خەبــــــات و تێكۆشــــــان و 

هەڵۆ بەرزەفڕەكانی چیا  هەڵۆیەك لە
حەســتەمەكانی كوردســتان دەكەیــن كە 
چــۆن لە مەیــدانی ئازایەتیــدا ئەســپی 
شەڕەفی لینەداو چۆن كەمەندی مەرگی 
بۆ دوژمن دەهاویشـت، ئەویـ  شـەهید 

ئەم .م ەمـــــمەد ئەمـــــین غەزاڵـــــی یە
شەهیدە سەربەرزەمان لە بنەماڵەیەكی 

نـدی ســاوانی وهەژاری كـوردەواری لە گ
لە .لەدایـــــک بـــــووە ،نـــــاوچەی بـــــانە

کـولەمەرگی رۆژگارە تووشەکانی ژیانی 
نەتەوەکەماندا ،بەتـایبەت ژیـانی پـڕ 
لە کـــــــــــــوێرەوەری وبەســـــــــــــمەینەتی 

 اواری ــــه گوندنسینانی کوردستاندا،

 

 

دەنەــــی  منـــداڵێكی ســــاوا، بــــێ 
ە شــــــــەوەزەنەی ئەم كوردســــــــتان

خوێنـــاویەی شـــكاندوو چـــاوی بە 
دنیای پڕ لە كەسـەری كوردسـتان 
هەڵێنـــــا و دایـــــ  و بـــــاوكی بە 
هەزاران هیــــوا و هومێــــد نــــاوی 
م ەمـــمەد ئەمـــین یـــان بە گـــو  

 . دادا
شـــەهید م ەممەدئەمـــین لە نـــاو 

دایكــــــــی و بێشـــــــــكە  باوەشــــــــی
دارینەكەی كوردەواریدا گەورە بوو 
و پێــــــی نــــــایە نــــــاو پچەكــــــانی 

نەداری و بــــێ ژیــــانی . ژیــــانەوە
بەشــــــی مــــــاوەی پێــــــنەدا بەرەو 
قوتابخـــــــــانە بچێـــــــــت و بـــــــــۆ 
ی بەڕێـــــوەبردنی ژیـــــانی لە كـــــار
. فەالحەتـدا یــارمەتی باوكیــدەدا

پچەپـچە گەورە بـوو تـا پێـی نــایە 
ســاڵییەوە، لە بەر  85تەمەنــی 

ئەوەی كە بنەمـــــــــــــــــــــــــاڵەكەی 
بنەمـــــاڵەیەكی هەژار بـــــوو و لە 
كوردسـتان شــوێنی كــار كەم بــوو، 

ارە فارســـەكانی بەرەو زۆربەی شـــ
ئێــــران وەكــــو قــــۆم و تــــاران و 

شەهید م ەممەد  .مەش ەد دەچوو
ئەمــــــــــــــــــــــین لەگەڵ ئەوەدا كە 
خوێنــــدەواری نەبــــوو، بە رە  و 

هەستی بە نەداری  و خوین پێست
 ،و بەشخوراوی گەلەكەی كردبوو 

لە شۆڕشـــی گەالنــــی ئێــــران دژی 
رژێمــــــــــــــی پاشــــــــــــــایەتی وەك 

 و ـــــرۆڵەیەیكی ئازا و تێەەیشت
  

نــــــدین دەیە رۆژ لەدوای رۆژ چە
زیــــــــــــاتر بەرەو لـــــــــــــووتکەی 
ســــەرفرازی ورزگــــاری نەتەوە و 
نیشــــــــــــتمان ریەەدەبــــــــــــڕ  و 
گشـــتەیرتر لە دنیـــای ئەمـــڕۆی 
مرۆ ــایەتی دا خــۆی دەنـــوێنێ، 
کەوایە رێزگرتن و درێـژەدان بە 
ریبــــــازی شـــــــەهیدان ئەرکـــــــی 
سەرشــانی هەمــووانە و نوانــدی 
وەفـــا داری بـــۆ ئەو خوینـــانەیە 

ئامـــــان ی بەرزی  کە لە پێنــــاو
رزگــــاری نەتەوەیــــی دا تۆمــــار 
تۆمــار میــژووی خەبــاتی رەوای 
کـــــــورد و کوردســـــــتانیان پـــــــێ 
نووســـــراوە و تـــــابچۆی رەنەـــــاو 
ڕەنەـی شـۆڕ  و خەباتیـان پــێ 

شـــــــــــەهیدەکانی . نەخشــــــــــاوە
ســـازمانی خەبـــاتی کوردســـتانی 
ئێـــــــــــــران وەک پۆلێـــــــــــــک لە 
ئەســـــــــــتێرەکانی کاکێشـــــــــــانی 
ئاسمانی کوردستان، بە تیرێژی 

ئاڵیان شەفەقی سوور و  خوێنی
ئــاڵ و وااڵی ئاســۆی داهــاتووی 
بەخـــتەوەری نەتەوەی کوردیـــان  
. زیاتر پڕ نـوور و شـەوق کـردوە

س و لەوخوینانەی لەوپێنـاوەدا 
ڕژان و دروود بــــــۆ ئەو گیـــــــانە 

و  رێبـــــــــازپاکـــــــــانەی کە لەو 
 .نەدا فیدا بوونابوار
 

نی ی س وو رێبوار  ن
 حوسەینی

 خەبـــــــاتی كـــــــرد و لە هەمـــــــوو 
خۆپێشـــــــاندانەكاندا بەشـــــــداری 
هەبـــــــوو، لە دوای ســـــــەركەوتنی 
شۆڕشــــــــی گەالنــــــــی ئێــــــــران كە 
دەســـــــتكەوتنەكانی ئەو شۆڕشـــــــە 
خوێناوییە بوو بە نەغـدینەی نـاو 
چنەـــی خـــومەینی و دار و دەســـتە 
نەزانەكــــــانی كە وەكــــــو هەمــــــوو 

 و  ووییەكـــــــــــــانخــــــــــــوێنمژە مێژ
كوردكوژان دیسان دەمیان نایە ناو 
یەرگــی كــوردەوە و خــوێنی یــەەر 
گۆشـەكانی گەلــی كوردیــان مــژی و 
هێـــــــــــــر  كـــــــــــــرایە ســــــــــــــەر 

شەهید م ەممەد ئەمین ،كوردستان
وەك رۆڵەیەكـــــــــی بە شـــــــــەرەفی 
گەلەكەی چەكـی دیفــاعی لە شــان 
كــــــرد و لە بەرانـــــــبەر هێرشـــــــی 
نــارەوای دوژمنــدا وەك قەاڵیەكــی 

نەهاتوو راوەستا و لە لە رووخان 
كاتێكـــــــــــــــــــدا كە دەشـــــــــــــــــــتە 
رەنەـــاوڕەنەەكەی شـــاری ســـەقزی 
خوێنــاوی لە خــوێنی پاســدارە بە 
كرێەیراوەكـــان شـــەپۆڵی دەدا، لە 
ناو سەنەەری پیاوەتیـدا لە رۆژی 

دا بە  8951/خەرمانــــــــــــانی /6
گـولچەی خــوێنمژانی مێــژوو گیــانی 
 پیرۆزی فیدا گەل و نیشتمان كـرد

ۆڕشـــی نەمــامی داری ریشـــەداری ش
رەوای گەلــی کــورد بە گشـــتی، بە 
خـــوینی شـــەهیدانی ســــوورخەاڵت 

 اودراوە، ـــــــــــــــوراوە و ئــــــــــگ
 ەی کە دوایـــــــــــــــۆڕشـــەوشــئ

ی کورد، پچەی مامۆستای ـــووسەرێکــــن
 ، اـانیــریتـە زانکۆیەکی بل ئیفتیخاری
.راـــــــــەخشـێ بــــپ  

 
ـــێکی  ـــەر و ڕۆژنامەنووس نووس
کوردی خەڵکی شـاری ئـی م، 
ــــــــــــــــــــــــۆی  لە الیەن زانک

ی بریتانیــاییەوە، "بیرکێبــک"
ــتای  ــاریپــچەی مامۆس  ئیفتیخ

ــــــــــــــــرا پــــــــــــــــێ  .بەخش
بێ رووز بووچانی، نووسەر و 

انی کــوردی خەڵکــی ڕۆژنـامەو
ئـــــی م، لە الیەن زانکـــــۆی 
ــــاییەوە،  بیرکێبکــــی بریتانی
ــــوان،  ــــتای می ــــوو مامۆس وەک
 .بانە ێشتی ئەو زانکۆیە کرا

زانکـــــــــــۆی بیرکێبکــــــــــــی 
بریتانیــــایی، ئەو پــــچەیەی 
ـــــــــــــــــــــــــــۆی هەوڵ و  بەه
ــەرە  ــانی ئەو نووس چاالکییەک
کـــــــــــــوردە لە بـــــــــــــواری 
ــــاوبراو  ــــیەوە بە ن فەرهەنەی
 .بەخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیوە

ــاتر ، "بێ ــرووز بووچــانی  زی
ـــــرتنەەی  ٨لە  ســــاڵە لە گ

پەناخوازەکـــــان لە دوورگەی 
ـــــــــدانییە" ـــــــــانوو  زین  .م
 
 

پێشتری ، ڕۆمانی "هی  هاوڕێیەک یـەە لە 
شاخەکان" لە نووسـینی "بێ ـرووز بووچـانی"، 
هەتــــا ئێســــتا بــــراوەی خەاڵتــــی ئەدەبیــــی 
یۆراویـۆر، بەتــایبەتی خەاڵتـی "ویکتۆریــا" 
بــــۆ ئەدەبیـــــات و خەاڵتـــــی ویکتۆریـــــا بـــــۆ 
 بەرهەمە نائەدەبییەکــانی بەدەســت هێنــاوە.
هەواڵــــدەری كوردپــــا: بێ ــــرووز بووچــــانی، 
خەڵکـــــــی شـــــــاری ئـــــــی مە و نووســــــــ  ر و 
ڕۆژنامــ  وانە، چــوار ســاڵ ل  م  و بــ  ر تووشــی 
كێشـــە بـــووە و ئێـــران و کوردســـتانی بەیـــێ 
هێشــتووە. لــ  م چــوار ســاڵەدا لەســ  ر ئــ  م 
ک  مپــ  کـــاری ڕۆژنامـــ  وانی و مـــافی مرۆ ـــی 
کــــردووه و لە ڕۆژنامــــ  نێون  تـــــ  وەییەکانی 
وەک ڕۆژنــــامەی "گاردیــــ  ن" و "هـــــافینەتۆن 
 پۆست" بابەت دەنووسێت. .               
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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 

ــــری نەوتــــی  ــــراق وتــــویەتی كە وەزی عێ
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەكەی دەتــــــــــوانێ

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانێ   لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەم ێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك
هێنــدێ  لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 

ـــران، هێنـــدێ  لە واڵ تـــان ئامـــادەیی ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی یی انــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنەی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەم ێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــەودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکەرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی

نەوتی عێراق راپۆرتی دا كە ئەو وەزیری 
واڵتە  لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەم ێنــانی نەوتــی خــۆی 

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

ـــتە شـــە  مچیـــۆن بۆشـــكەبەەیەن نەوت  ێ
لەالیەكی دیكەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی واڵتانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامریكا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەن ـــــــامی ئەو هەنەـــــــاوە زانی
وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــ می یم: وتــــــــــویەتی  
بەرپرسـیاریەتی هەریـۆرە لێكەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــێ
یم وری ئیس می دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێ  واڵت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچكات لەبیر ناكات
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ۆلی قوتابخانە و شێەر و وەرزی ژیانەوە و هەر مان دا،لە هاوینی پڕ لە تینی خۆری مانەی خەرمانان دا، لە ناو فەرەن ی شوان و سەرخەرمانی شەنیاران دا،لە ناو پخاکەلێوەی موژدە هێنی لە
و سۆزی دەزگیرانی گراو لە باوە  نەگرتووی بە بەرگی رە   من تاسە .!ناسنەوەدەمدۆزنەوە و دەم!. بەستەی شاعیران دا،لە چیڕۆکی بەر ئاگردانی داپیرە و باپیران دا، بۆم بەەڕێن

پێشمەرگە و ێ وی چاوی لێک نەندراوی پ!.ممن ئاهی دەروونی دایکێکی رۆڵە کوژراوی رێی رزگاری !.من فرمێسکی حەسرەت رێژی قەتیس ماوی چاوی خوشکی شەهیدێکی کوردستانم !داپۆشراوم
می ئامێزی من زەردی رەن  و باری سەر لێوی منااڵنی لە گەر !.!بە سەرهاتی قارەمانی و ژیاننامەی شەهیدانم !  پیری چاک زانم  ی، یادگاری تەتەڵەی مەکتەبی خەبات! پارێزەری نیشتمانم

دۆست و  بمخوێنەوە، بمدە بە:  ە بۆ وتەکانمگو  بەر !!رۆڵەی پاکی نیشتیمانمئەی !. م نەسرەوتن و کۆڵنەدانمێژووی . باتیەکاندەن  و رەنەی خە. ! من تێکۆشانم. !دای و بابان هەڵبراوم
     .!هە ااڵن، چۆن چاکە هەر من دەیزانم

 

          

 

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنەـاو  هەلومەریە نۆ 
  .بكۆشن هەڵەرن و تێ

ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن
كانی بەشـــــــە تەشـــــــكی تیە

ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكی تیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن تێ
ئەنــــدامان و تەشــــكی تی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــەا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 

ـــــــــایی نی 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 كۆمەڵەـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
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
رێكخـراوی نێ ــزەت 
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 8935 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٠مچیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کە  لە كۆی ۱٠۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  85 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .وارننەخوێندە

 

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

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

ــی گرو ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ ــیتەن ــ ــ ــ ــ  وپ
ــانی  ــ ــا ٥۹تەمەنەک ــ ــاڵ ٠۲ت ــ س
نەخوێنــدەواری دیـاری بکرێــت، 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

کـــۆڵبەرێکی کـــورد بە تەقەی 
ڕاســتەوخۆی هێزەکــانی ســـپای 

ن لە ســـنووری شـــاری پاســدارا
 .قوتـــــووردا، برینـــــدار کـــــرا

ی خەرمانان، ٠٠ڕۆژی هەینی، 
ــــاوی  کــــۆڵبەرێکی کــــورد بە ن

ـــمەد هـــادیزادە" ، تەمەن "م ەم
ـــــوڕی  ٠٥ ، "ئەســـــەد"ســــاڵ، ک

ی "ئاوا یووسـ "خەڵکی گونـدی 
نــاوچەی قوتــووری خــۆی، بە 
تەقەی ڕاسـتەوخۆی هێزەکــانی 
ســــپای پاســــداران بەســــەختی 

 .پێکرا

 

 یــانـاڕلمــو پ یکاتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

ـــــــێ  ئەو کــــــۆڵبەرە کــــــوردە، بەب
ــــادارکردنەوەی پێشــــوەختە لە  ئاگ
ســـــــــنووری قوتـــــــــوور، لە الیەن 
ــــانی ســــپای پاســــدارانەوە،  هێزەک
تەقەی لێکــــــــــــــــراوە و لە الیەن 
ـــــــــاوچەیە،  دانیشــــــــتووانی ئەو ن

ری ڕەوانەی ناوەنـدی دەرمـانیی شــا
 .خـــــــــــــــــــــــــۆی کـــــــــــــــــــــــــراوە

ئەو کـــــۆڵبەرە کـــــوردە، بەهـــــۆی 
قورســــیی بــــرینەکەیەوە، ڕەوانەی 
نەخۆشخانەی شاری تەورێز کـراوە 
ــــووکە لەژێــــر چــــاوەدێریی  و هەن

 .پزیشکیدایە

 :پا اااااااااااماوەس 
سااازمانی خەبااا  
، داهاااااااااااااتوو و 

،لە ئەرکەکانمااان 
 ...الپەڕەس یەک

خەبـات چەنـد غەمخـۆرانە لە پێنـاو 
ئامان ەكـــانی خەڵــــ  و شــــەهیدان 

هەر بــــــۆیە یــــــێەەی . تێكۆشــــــاوە
خـــــــــــــــــۆیەتی،وە هەروەهــــــــــــــــــا 
بەرپرســـــــــایەتێكی نیشـــــــــتمانی و 
نەتەوەییشــــــــــە كە پشــــــــــتیوانی و 

و   پشتەیری سـازمانی خەبـات بكـر 
بــۆ   بكــر  هاوكــاری هەمەچەشــنەی

ئەوەی بە ئامان ەكـــانی بەـــات، كە 
بێەومان سیاسەت و بەرنامەكانی بۆ 

گومان . كوردو بۆ رزگاریی و ئازادیە
ــــــیە كە هاونیشــــــتمانیانی  لەوەدا ن
كوردســــــتان هەمیشــــــە پشــــــتیوانی 
ــــــوون، بەاڵم  ســـــازمانی خەبـــــات ب
ـــــــــــــومەریە  پێویســـــــــــــتە لەم هەل
حەستەمەدا و بە تایبەت بەو یێەەو 

نـامە دروسـتانەی پێەە سیاسی و بەر
سـازمانی خەبـات كە بـۆ ئێسـتاو بـۆ 
سەردەمی ئازادی ئێران و كوردسـتان 
هەیەتــــــــــــــــــی، پشـــــــــــــــــــتیوانیە 
ــــكەن . هەمەچەشـــنەكانیان زیـــاتر ب

پشــتەیری ســازمانی خەبــات دەبێــتە 
هــۆی بە توانــایی و بە هێزیــی، كە 
بە هێزی سازمانی خەبات بەو گشتە 
باگراوەنـــــدو بنەمـــــاو پڕنســـــی  و 

ەیەو بەو پــــێ ئوســــوڵی شۆڕشــــەێران
بەنــــــــدیانەی بە دات و نەریتــــــــی 
كــــوردەواریی هەیەتــــی، پێشــــڕەوی 
گەلی كورد بەرەو ئازادیی و رزگاریی 
  .یەك ــــــــــــــــــــــاریی دەبــــــــــــــــــــــێ

ئەركی تێكۆشەرانی سازمانی خەبات 
 :لە ئێستاو قۆناغی داهاتوو

هەمــوو ڕێبــوارانی ڕێبــازی ســازمانی 
خەبات بەرپرسـایەتی گەورەیـان لە 

ردن و سـەر شــانە بـۆ بەرەو پــێ  بــ
گەشـە پێـدانی ئەم تەشـكی تە پــاك 

بە . و دڵســــــــــــۆزەی كوردســــــــــــتان
ـــــــــــــــــــدنی ئەركـــــــــــــــــــی  یێەەیان
تەشـــــــــــــــــــــــــــــــكی تی،ڕاگەیاندن، 
ــــای مــــاددی و  ــــردنەوەی توان بەرزك
تەداروكاتی، بەرزكردنەوەی حاستی 
هۆشـــــــــیاری سیاســـــــــی و فكـــــــــری 

بە ییـددی كــاری   هتـد دەبـێ.......و
و پێویستە هەوڵی ییـددی   بۆ بكر 
ەشــــــەپێدان و لە پێنـــــاو گ  بـــــدر 

بەرزكــردنەوەی تێكـــرای ئەو خـــاڵە 
 .گرینەــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانە

ـــــازی  بەردەوام بــــوون لە ســــەر رێب
سازمانی خەبات شانازیە بۆ هەموان 
و لە هەمانكاتـــدا گەشـــە پێـــدان و 
ـــــانی  بەرزكــــردنەوەی تێكــــڕای هۆك
كاركردن، هەم ئەركێكی گرینەەو لە 
هەمانكاتیشـــدا وەفـــایە بە ڕێبـــازی 

نی سازمانی خەبات و خوێنی شەهیدا
ــــی  ســـوورخەاڵت و ڕێـــبەری نەتەوەی
ــــردووی ســــازمان  دڵســــۆزی كــــۆ  ك
 .مامۆســــتا شــــێو یەالل حوســـــەینی

بەو هومێـدەی لە داهـاتودا شــاهیدی 
گەشەو پێشكەوتنی زیاتری سازمانی 
ـــــــــــــــــــــــــــین  .خەبــــــــــــــــــــــــــات ب

مەر  و نەمان بۆ ڕژیمی دیكتاتۆری 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی  ، ئاخون

سەركەو  شۆڕشی ڕەواو ئازادیخوازیی 
 .گەلی كورد و گەالنی ئێران

 
 .بابە ێخ حوسەینی: نووسینی

 .،،اوی ،، دەورەی شەهید موحەممەد ئەمین غەزالی بەرێوەچووــە ژر نــل ،ی سازمانی خەبات ــەی پێشمەرگایەتــرگــەی فێــەكی دیكـــدەورەی
 

پێشمەرگەی  دەورەیەكی سەرەتایی 
تــازە پەیوەســت بــوو بەریزەكــانی 
. سـازمانی خەبـات كۆتـایی پێ ـات

ـــــــی ریکەوتـــــــی  ی 89رۆژی هەین
، رێورەســــــمی 2183ســــــپتامبری 

كۆتایی هـاتنی دەورەی سـەرەتایی 
ـــــــــــــ   و چەكــــــــــــداركردنی پۆلێ
ـــوو،  پێشــمەرگەی تازەپەیوەســـت ب
ـــوەبردنی  لەژێــر چــاودێری و بەرێ
كۆمیســیۆنەكانی سیاســی نیزامــی و 

ـــر نـــاوی دەورەی پەروەردە  و لەژێ
" م ەممەدئەمــین غەزاڵــی" شـەهید 

 .بەرێوەچـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو
سەرەتای رێورەسمەكە بە دەقەیەك 
بێــدەنەی بــۆ رێزگــرتن لە رۆحــی 
شـەهیدان دەســتی پێكـرد و پاشــان 
ــــز  ــــد وتەیەك لە الیەن بەرێ چەن
ــــاک شــــۆر  حــــایی ئەنــــدامی  ک
ـــــات  رێبەرایەتــــی ســــازمانی خەب

 :پێشكە  كرا كە تێیدا ووتی
مەرگە شــانازییەكی بــوون بە پێشــ

گەورەیە كە تەنیا نسیبی كەسانی 
باوەر بەخۆبوو و تێەەیشتووی ناو 

ــــێ   ئەوانەی كە لە ،كۆمەڵەــــا دەب
 

گرینەە و  دا چەندە پەیوەست بوون بە ریزەكانی شۆڕ  و خەبات گرینەە ئەوەندە  مانەوە و خۆپەروەردەكردن لەناو شۆڕ ێلە بیرمان بچ ێناب . ەندێن خەبات دەكەن و ئامادەن لەو پێناوەدا گیانیان فیدا بك 
ماندوویی نەناسانە درێژە بەو  اتری لە ناو ریزەكانی شۆڕ  داتا سەركەوتنی یەك  بەمانەوە یەئەو كەسەی د  بۆ خەبات و تێكۆشان لە رووی تێەەیشتووییەوە کە تەنیا بابەتێ  كە ئەوە پشت راست دەكاتەوە

لەكاتێكـدا دەورەیێكـی تـر لە : كی تـری قسـەكانیدا ووتـیێحایی لە بەش شۆڕ  بەرێز  .ەرکە پیرۆزەی بدات ،هاواری نارەزایەتی بەرز دەكەنەوە و لە پێناو نەهێشتنی ستەم دا بەرانبەر بێ عەداڵەتیەكان ئ
ەرژوەنـدییەكانی یـواڵنەوەی رزگـاریخوازانەی رگەی سیاسی نیزامی سازمانی خەبات كۆتایی پێدێنین كە ئاڵوگۆرەكان لە ئاستی نێونەتەوەیی و لە ئاستی ئێراندا بە قازانج و هـاوتەریبی بزن یرە دەورەكانی فێ

یاسی و ئابووری و كۆمەالیەتیەكان گەمارۆی ئەو دەسەاڵتە دواكەوتوەیان داوە و دوورەدیمەنی چارەسەر و رژیمی یینایەتكاری ئاخوندی زیاتر لە هەر كاتێكی تر تەری  كەوتۆتەوە و قەیرانە س ننەتەوەییمان
ی زیـاتر و یەكێــتی و كە بە كار  لەوەها هەل و مەریێكدا بێەومان ئەركی هێزی رزگاریدەری كوردستان قورستر و پربایەخترە و ئەوە دەخواز . یەك ار تاری  و لێ ە دا كردن و زاڵ بون بە سەر ئەو كێشانە

 .                                                                                                                           .تەبایی گشتی، خەبات و تێكۆشانی خۆمان دژی دەسەاڵت بەرەوپێ  ببەین
ی هاورێیانی پێشمەرگە پەیـامی سـپا  و پێـزانین لە مامۆسـتایانی فێـرگە خوێنـدرایەوە و لە پاشـان دا چەكـی شـەرەف و كەرامەت لەالیەن بەرپرسـانلەدوای ووتەكانی کاک شۆر  حایی، لەالیەن یەکێک لە 

 .کومیسیونی سیاسی نیزامی پێشكە  بە پێشمەرگە تازە پەیوەست بووەكان بەریزەکانی سازمانی خەبات كرا

بریندار بوونی کۆڵبەریک لە سنووری 
ـــــــــــــــــــــوور ـــــــــــــــــــــاری قووت .                   ش

               
 

كوو بیرمەندی یەكەمی كۆچەر بیركار وە
ـــیی  ــ ـــ ــ ـــ ــــان دیــ ـــ ــ ـــاری كـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ  !.راــ

 
پرۆتیساا ر كااا یەر بیركااار، لەنێاااوان پەندااا بیرمەنااا دا، وە  
 بیرمەنااااااا س یەكەمااااااای جیێاااااااانی ساااااااا  هەڵبژێاااااااردرا.
لە راپرساایەكی ئااان ینی دا كە لەالیەن رۆژنااامەس پرۆساا ێك  
مەگەزینی بریتانیایی ئەندام رابوو، لە نێوان پەندا بیرمەن  دا، 
كاااا یەر بیركااااار وە  یەكەم بیرمەناااا س یەكەماااای جیێااااان 
 هەڵبژێااااااااااااردرا.                                                  .
ك یه ر بیركار ساڵی ٨١٠٢ خه اڵتی تیی زس بیركارس، كه  به  نا بیی 
 دوونیاااس زانساااتی بیركاااارس هاااه ژمار ده كرێااا ، بردووه تاااه وه. 
 (Caucher Birkar ) (ک یەر بیرکاار )تەرەیا وون درەخااانی
بیرکااارێکی هاااویەرخی کااوردە کە لە ساااڵی ٠٧٩٢دا لە گوناا س 
)نێ(س سەر بە  ارس مەریوان لەدایاک باووە. بیرکاار ئێساتا لە 
زانکاااا س کامبریاااا ۆ پرۆتیساااا رە. لە ساااااڵی ٨١٠٢دا تااااوانی 
گەورەتااریخ خەاڵتااای بیرکااااریی جیهاااانی تییااا ز کە بە نااا بێ ی 
بیرکااارس ناسااراوە دەسااتەبەر بکااا . کاا یەر بیرکااار وتااوویەتی 
»هیوادارم ئەم خەاڵتە بزە بخاتە سەر لێوس یل می یا ن کاورد. 
.                                                   

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی سیپتامبری ٠٢.  ۆچی خۆریی ک 1139   یخەرمانان ی ٠٢ . ساڵی سی و پێن ەم { ٠١٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کئۆرگانی کومیتەی ناو .انـۆشـتێک 
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وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــێدامەزراوەیە راد و   ەگەێن

ــــــایی لەســــــەریەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵكـی ئێـران و 

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

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

ــــــــدر  و   دیكتـــــــاتۆر ب ێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـیمد    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان یێەی

 .بکر 
 
 

   

یادێ  لە شەهید كاك عەبدولكەریم حوسێنی و 
.!ی خەرماناندا28هاوڕێیانی لە   

 

خەرمانــان ئەو مـــانەەیە 
كە ســـازمانی خەبـــات ی 
تێـــدا دامەزرا، هەر لەو 

شۆڕەســـــوارانی  مـــــانەەدا
چــــــــــــــــاونەتر ،دوژمن 
بەزێن،خــــــاوەن بــــــڕوا، 
خـــاوەن ئیـــرادەو خـــاوەن 

دای بەڵــێن گیانیـــان فیـــ
ئـــازادی گەل و نیشـــتمان 
و شۆڕشــی ئــازادیخوازانە 
لە بەرانــــــــبەر ڕژیمــــــــی 
دیكتــــــاتۆری ئاخونــــــدی 
كـــردو بە خـــوێنی ســـورو 
ئاڵیان، ڕەوایی خەباتی 
مافخوازانەی گەلی كـورد 
لە سـەر ڕێبـازی پیــرۆزی 
ســـــــازمانی خەبــــــــات ی 
كوردســـتانی ئێـــران یـــان 
 .مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆركرد

ی خـــــ  رمانــــــان 28لە 
تی  هاده بیـــــرەوەری شــــــ 

ید   هید ســــــــــــــ شــــــــــــــ 
ینی  ریم حوســ  بدولكــ  ع 

و هاورێیــانی دەكەیــنەوە 
كە بە قامەتی مەردانەو 
هەڵمەتـــــی شـــــێرانەیان 
دەیـــــــان یـــــــار لـــــــوتی 
دوژمنیـــــــــان لە عەرزداو 
هیمەتــی گەلــی كوردیــان 
بەرانـبەر بە سـتەمەەران 

 .و داگیركەران سەلماند
شۆرشــــــــــی  ،ل   بەڵــــــــــێ

ئـــازادیخوازی كوردســـتان 
ز  بــ  مـان ون  ی قاره رۆڵـ 
ن  گمــــ  و ده  وێنــــ  م وكــــ 

پێناو  گیـــــــــــــانی لـــــــــــــ 
,  نیشــــتماندا فیــــداكردوه

مــــان و  قاره  و رۆڵــــ  ئــــ 
هــــی    ی كــــ  نانــــ  گم  ده

بوون ژیان  ن   كات ئاماده
ڵبژێرن  یی هــ  و ئاســووده

ر بـــــۆ دوژمنـــــانی  و ســـــ 
 ل  ئازادی و دوژمنانی گ 

كوردســــــتانی .وێنن دانــــــ 
داگیركــراو و ئــازادی لــێ 

یـــــــدانی  م , وتكـــــــراو زه
باتكارانی  تێكۆشـانی خــ 
یەو  قین  راســــــــــــــــــــــــــت 

م ریانداســــت  رانب  ب  كەل 
ئازادی و  رانی دژمن ب  گ 

تی ســـەنەەریان  مرۆ ایـــ 
بـــۆ تـــوانەوەی نەتەوەی 
كوردو بە چۆك داهێنانی 

گیان  یــدانی لــ  م , گرتــوە
ژیان  بــــــووردوویی و لـــــــ 
رانی  بــووردوویی تێكۆشـــ 

,  سـت بـووه رده س  گیـان ل 
سـانی  ریشدا ك  رانب  ب  ل 

ویســــــــت و  ژیـــــــان خۆش 
سـت  ده  ڵ وهی  لـ  مم  ت 
هاتوو لە بەر ڕەن ــی  نــ 

مانانی  تێكۆشەران و قاره
تر  و  رووسوور و چاونـ 

خەریكـــی , زین دژمـــن بـــ 
, عەیـــ  و نــــۆ  بــــوون

سانی بێ  یێەەی داخە ك 
شــــــــــۆر  و  ر ب  بــــــــــاوه
ر دیــوانی  ڵــۆكی بــ  خوازه

بۆ  رژیمـــی ئاخونـــدی كـــ 
و  وتنی ییەـــ  ســـت كـــ  ده
دیوانی رژیمــدا  قام لـ  مـ 

ر حیســـابی  ســـ  ل , بــوون
مــــــــانی  بات وقاره خــــــــ 

كانی  وگیــــــــــانی رۆلــــــــــ 
 .كوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــتان

لە ژێـــــــر   ئەوانەی كـــــــ 
خوێن وفیـــداكاری و  نــاو،

 ی ــمانان گیان بازی قاره

  ل،بە ژیـــانی ئاســـایی گــ 
خۆیــان ســەرقاڵ بــوون و 

ریشیان  وروب  ده  تەنانەت
بوەو  یوانیان نـ مێشێ  م

ی شۆرشـــدا هـــی   ماوه لـــ 
فای خۆیـان  ی  وس  ك  ل 

   وحالــــــــــ  ب  ,نا نـــــــــ 
ر  ســــ  كیان بــــوو ل  ره گـــ 

كانی كــورد  خــوێنی رۆڵــ 
ن بـــــو  بكـــــ   لـــــ  عام  م 

دوارۆژی خۆیــــــــــــــــــــــــان 
و   واده وخانـــــــــــــــــــــــــــــــ 

ریان و  وروبــــــــــــــــــــــــــ  ده
پۆلی خــــــوینی  سوارشــــــ 

 .مانان بن قاره
ڵێ نیشــــــــــــتمانی  بـــــــــــ 

  نەینتــــــره نەینمـــــان ره ره
هیدانی  خوێنی شــــــ  بــــــ 

اڵت  ســــــــــــــــــــــــــــــــوورخ 
  رزتره رب  ســــــــــــــــــــــــــــ ،
هیدان و  مانیی ش  قاره ب 

كانی  دلســـــــــۆزه ره تێكۆش 
  نــــ  ریــــزی تێكــــرای الی 

مانا وقاره ئـ ,كان سیاسـی 
ئــــــازادی  نیا ی تــــــ  نـــــ 

  ره وه ختـــــ  نیشـــــتمان وب 
ســـــــــــت  ب  لیان م  گـــــــــــ 
ســـــتیان  وان ده ئـــــ .بـــــوو
یی  ژیان وئاســـــــــوده لــــــــ 

ی  وه ڵەرت بوئ  خۆیان ه 
نیشــــــــــتمان ئــــــــــازادبێ 
ودانیشـــــــــــــــــــــــــــــــتوانی 

 .ربن وه خت  ب 
ئەم کـــــــــــــــــــاروانەی بە 
 راوەســـتاوی و خــــۆراگری 

 

ســەربەرزانە مــاوەتەوە و 
درێژە بە رێەای پیـرۆزی 

ئــــــــای برایـــــــــانی  .دەدا
شـــــــــــــــیرینم کـــــــــــــــاک 
عەبـــــدوالکەریم، کــــــاک 
ســــالا، کــــاک خەلیــــل، 

وە، لە ناومــان ئەگەر ئێــ
رۆیشتن بە یەستە بەاڵم 
بیرەوەریتــان، و کـــرداری 
شۆرشەێڕانەتان بۆ ئێمە 
وەک چۆڵە چرای رێەـای 
تێکۆشــــــــان لە پێنــــــــاو 
ئــــــازادی درەوشــــــاوەیە، 
قارەمـــــــــــــــــــــــــــــــــانی و 
نەبەزیەکانتـــــــــــــــــان لە 
مەیـــــــدانەکانی نەبەرددا 
بۆ ئێمە هەوێنی خەبـات 
و کـــــــــــــــــــــــــۆڵ نەدانە، 
فەرماندەیی و لێ اتوویی 

یم، کــــــاک عەبـــــــدولکەر
چــــاالکی و نەبەزیــــی لە 
مەیـــــــــــــــــدانی نەبەردا، 
ترســــــــــێكی ئەوتــــــــــۆی 
خستبویە دڵی دژمـنەوە، 
كە لە کۆڕی یاراندا، لە 
کـــۆڕی هاونیشـــتمانان دا 
. بەردەوام بـــا  دەکـــر 

کــێ هەیە، باســی نەکــا، 
چــۆن پێەەکـــان و هێـــزو 
ســـــتوونەکانی دژمـــــن لە 
یــێ یێــی کوردســتان بە 
فەرمانــــــــــدەیی کــــــــــاک 
عەبـــــــــــــــدولکەریم و بە 

و هاورێبــازانی  هــاورێیی
 ۆن لە ناو ـــــدی چــشەهی

 

بەڵــــــــــێ ئەم .دەچـــــــــوون
کاروانەی بە راوەستاوی و 
خــــــۆراگری ســــــەربەرزانە 

ژە بە مــــــــاوەتەوەو درێــــــــ
رێەـــای پیـــرۆزی دەدا، لە 
ئیمـانی پـتەو و فیــداکاری 
و خــــــوێنی شـــــــەهیدان و 
ئەویــــــن و خۆشەویســــــتی 
هاوبـــاوەڕان بە ئـــازادی و 
رزگـــــاریە، بــــــۆیە رۆژ لە 
دوای رۆژ لە گەشە سەندن 
و بەرەوپـــــــــــــــــــــــــــــــــێ  

گومــــان نــــیە، .چوونـــدایە
رێبازێـــک رۆڵەی نمـــونەی 
وەک کـــاک عەبـــدولکەریم 
حســـــینی و کـــــاک ســـــالا 

خەلیــل  رەســووڵی و کــاک
پاشایی و، مامۆستا سەید 
خەلیـل و مامۆسـتا ئـارام، 
کــاک تەهــا ســوور، کــاک 
حســــین کەریمـــــی، کـــــاک 
تۆفیق کەریم پوور، کـاک 
خەلیــــل رەشــــا ، کــــاک 
عەبــدواڵە هەمــزە، کــاک 
خەلیل خۆ  کەالم، کاک 
عەتــــــا ســــــنەیی، کــــــاک 
رەحمــــان قــــادری، کــــاک 
شــــــــــاخەوان و دەیـــــــــــان 
شەهیدی نمونەیی لە سەر 

وتن و رژابــێ، تــا ســەرکە
 .رزگــــاری بەردەوام دەبــــێ

ی خەرمانــان رۆژی 28لە 
شـــــــــــەهادەتی، کـــــــــــاک 
عەبـــــــدولکەریم و کـــــــاک 
خەلیـــل پاشـــایی و کــــاک 
ســـالا رەســـووڵی، مـــاتەم 
دامــان دەگـــر ، فرمێســـک 
لە چاومـــــــان قەتەیـــــــس 
دەمێنـــــــــێ، لە هەمـــــــــان 
کاتـدا، هومێــدەکانمان بە 
ئـازادی و رزگــاری و بەرەو 
پێ  چـوونی یـوواڵنەوەی 

ورد و رزگـــاری خــــوازی کــــ
ســـــــــازمانی خەبـــــــــات ی 
کوردســتانی ئێــران زیـــاتر 
دەبێ، چونکە قارەمانـانی 
بەنـــــرخ و کەم وێــــــنە لە 
 .پێناویاندا شەهید بوون

 
 :نووسینی  

 بابە  ێخ حوسەینی

قاتع نەبونی ئامریكا لەبەرانـبەر 
زی رژیمـــــــــــــدا نیشـــــــــــــانەی الوا

نەخێـــر ئەوە : ئامریكـــایە  ووتـــی
بەو شــــێوەیە نــــیە، مــــن وا بیــــر 
دەكەمەوە كە ئەوە نیشـــــــــــــــانەی 
 .بەهێـــــــــــــــــــــزی ئـــــــــــــــــــــێمەیە

ئێمە بەهێزترین سوپای دونیامان 
هەیە، ئەگەر مەیبور بكـرێین بە 
ئەن امــــــــــــدانی كارێــــــــــــ  ئەوە 
دەیكەیــــــــن، هەڵبـــــــــژاردەی زۆر 
بوونیـــــــــــان هەیەو هەروەهــــــــــــا 
هەڵبــــژاردەی كۆتــــایی  بــــوونی 

بەســـتم لە هەڵبـــژاردەی مە.هەیە
كۆتایی دەست پێكردنـی شـەرە كە 
 .لە ئێسـتادا باســی لێـوە نەكــراوە

تـــا دو : نــاوبراو هەروەهـــا ووتــی
رۆژی تــــــر گەمــــــارۆی زیــــــاتر و 
یــــێەەی ســــەرن تر لەدژی رژیــــم 

 رادەگەیەنین

ووتەبێـژی وەزارەتـی بەرگـری عەرەبسـتانی ســەودی رۆژی 
ی خەرمانــان، بە نیشـاندانی پاشــماوەی 27چوارشـەممە 

موشەكی كروزی هەڵدراو بۆ دامەزراوەی  7پێ پاد و  81
ئارامكۆ، لەسەر دەوری رژیمی ئاخوندی پێداگری كردەوەو 
ووتــی ئەو موشــەكانە دروســتكراوی ســپای پاســـدارانن و 

نــاوبراو هەروەهــا  .ا عەلیــان لەســەر نوســراوەووشــەی یــ
پێ پـاد و موشـەكی كـروز لە هێرشـی  25بەگشتی : ووتی

 .بەكـارهێنراوە, خریص, و , بەقیق, دامەزراوەی نەوتی
بەپێــــی شــــاهێدەكان، هێرشـــــەكەی ســــەر ئـــــارامكۆ لە 

بەشـەکانی  .یەمەنەوە نەبووە، بەڵكو لە شـیمالەوە بـووە
 راوی رژیمی ئێران كەــــستكروزی دروــووشەكی كــــێ مــــس
 

ـــەر لەگەڵ رژی مـــی ئاخونـــدی، ش
 !هەڵبژاردەی كۆتایی ئامریكایە

 

ئامان ەکەیــــــــــــان نەپێكــــــــــــاوە 
لەالیەكــــی دیـــــكەوە .دۆزراوەتەوە

مای  پەمپێئۆ، وەزیـری دەرەوەی 
كە لە ئێســـــــــتادا لە  ئامریكـــــــــا

عەرەبسـتانە، بە ســەرانی رژیمــی 
ئەوە بەو شــــــێوە نــــــیە كە : ووت

بە بەكارهێنــانی   ئێــوە بتــان ەو 
كەسانی تر سـەرچاوەكانی ووزەی 
یی ــانی وێــران بــكەن و وابــزانن 
كە دەتــــــــوانن لەژێــــــــر بــــــــاری 
بەرپرســــیاریەتیەكەی دەربچــــن، 
هەروەهـــا نـــاوبرا ئەو هێرشــــەی 
رژیمــــــی بــــــۆ ســــــەر دامەزراوەی 
ئــارامكۆ بە هەنەــاوێكی یەنەـــی 

نـــاوبراو هەروەهـــا  .لەقەڵەم دا
هۆشـــداری دا بە دەســـەاڵتدارانی 
ئێران و ووتی، هەڵـس و كەوتـی 
ئـــــاژاوەگێری و هەرەشــــــەئامێزی 

لەالیەكــی   .ئەوان قەبــوڵ نــاكر 
دیــكەوە دۆناڵــد ترامــ  ســەرۆك 
كۆمــــــاری ئامریكــــــا لە وەاڵمــــــی 
پرســـــــیاری هەواڵنێرێكــــــــدا كە 

 نـــــــــــدێ  دەڵێـــــپرسیبوی، هێن

ــــــرتن  و برینــــــداركردنی كرێكــــــارە گ
 !ۆـــــازیەكانی كارخانەی هپكڕنا
 

لە رۆژی ســـێیەمی نـــارەزایەتی كرێكـــارانی كارخـــانەی هپكـــۆی ئەراك دا، رۆژی 
 سێشــــــــــــەممە 26ی خەرمانــــــــــــان، نــــــــــــزیكەی 91كەســــــــــــیان گیــــــــــــراون.
دەورەی دووهەمـی نـارەزایەتیە سـنفیەكانی كرێكـارانی هپكـۆ لە رۆژی یەكشــەممە 
24ی خەرمانــان دەســتی پێكــردەوە، ئەو كرێكــارانە خوازیــاری پێــدانی حەقــی 
 خۆیــــــــــان و روونبـــــــــــوونەوەی چارەنووســــــــــی بەشـــــــــــەکانی كارخـــــــــــانەكەن.

هەواڵدەری هێرانا ئاماری كرێكارە گیراوەكانی نزیكەی 91 كە  راگەیاندووە و 
هەروەها دەڵێت كە زیـاتر لە 85 كەسـیان لەكـاتی شـەروپێكدادانەكاندا لەگەل 
 هێزە ئینتزامیەكـان برینـدار بـوون.                                           .

ئەو ســەرچاوەیە هەروەهــا نووســی، ئەو كرێكــارانە كە بــۆ دژكــردەوە لەبەرانــبەر 
نەدانی مافەكانیان، مانیان گرتووە و رێەای ئاسـنیان داخسـتبوو، لەالیەن هێـزە 
ئینتزامیەكـانی رژیــمەوە درانە بەر هێــر  و لێـدان... و النــی كەم 91 كەســیان 
 گیران و زیاتر لە 85 كەسیان بریندار بوون.                             .

 
ـــداربوونی  كـــوژران و برین
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ـــوو و بە  ـــۆڵبەر  ٧ڕۆژدا  ١٢مــار کردنــی ئەم حــاڵەتە لە مــاوەی تۆکــۆڵبەرێکی دیــکە لە ســنوورەکانی سەردەشــت برینــدار ب ک
ــدار بـوون ــا  ١٥لە ڕیکەوتـی .کـوژاون و یـان برین ــۆڵبەر لە سـنوورەکانی کوردسـ ٧ی خەرمانـان، النـیکەم ٠٥هەت ــدار و ک تان برین

ـــــــــــــوژراون کە  ـــــــــــــران بـــــــــــــووە ٨ك ـــــــــــــزە چەکـــــــــــــدارەکانی ئێ ـــــــــــــان بە تەقەی ڕاســـــــــــــتەوخۆی هێ  .حاڵەتی
بە تەقەی ڕاسـتەوخۆی “ م ێـدین مـام خـدری”، کـۆڵبەرێکی خەڵکـی سەردەشـت بە نـاوی ٠٧١٢ی خەرمانانی ٠٥ڕۆژی دووشەممە 

ـــدار کــراوە ـــدارەکانی ئێــران برین ـــدەری هەنەــاو.هێــزە چەک ـــی : هەواڵ ـــی  ی٠٠لە ڕێکەوت ـــۆڵبەرێکی الوی خەڵک خەرمانــان، ک
ــاوی  ــی”پیرانشــار بە ن ــدریس ڕەحیم ــی ن گیــانی “ ئی ــای م ــر لە پایە ــدارانی یێەی ــتەوخۆی چەک ــ ەمەد بە تەقەی ڕاس ــوڕی م ک

 .داوە
ـــادی زادە”لەالیەکــی دیــکەوە، دوو کــۆڵبەر بە ناوەکــانی  ـــی “ ئــازاد نێەمەتــی”خەڵکــی شــاری قوتــوور و “ م ەمــمەد ه خەڵک

ی ١٨هەروەهـا، ڕۆژی شـەممە .خەرمانـان بە تەقەی هێـزە چەکـدارەکانی ئێـران برینـدار کـراون ١٧و  ٠٠ەوتی سەردەشت لە ڕێک
ــی سەردەشــت بە نـاوی  ــکەی خەڵک ــۆڵبەرێکی دی ــدارەكانی “ یوســ  مســتەفاپوور”خەرمانـان، ک ــزە چەك ــتەوخۆی هێ بەتەقەی ڕاس

ـــــــــم برینـــــــــدار کـــــــــرا  .                                          .                                              رژی
ــۆڵبەرێکی خەڵکـی پیرانشــار بە نـاوی ١٥ڕۆژی هەینـی  ــان”ی خەرمانـانی ، ک ــزە “م ەمـمەد ئەحمەدی بە تەقەی ڕاسـتەوخۆی هێ

ــوانی  بە نــاوی  ــدارەكانی رژیــم برینــدار و کــۆڵبەرێکی خەڵکــی مەری بە هــۆی ڕووداوی هــاتووچۆوە “ ڕەحــمەت نادریــان”چەك
 .ر بوونبریندا

 !داــانەـــهاوواڵتی كورد لەماوەی یەك م 49گیرانی 
 .ییاکردنەوە بە پێی تۆمەتەکان 

ــــــــــــــــــــــــراون   .ییاییاکـــــــــــــــــــــــانی کوردســـــــــــــــــــــــتان گی
لەو راپۆرتەدا منـداڵێک، دوو خوێنـدکار و : هەواڵدەری هەنەاو

 مامۆستایەکی قوتابخانە لە ناو دەستبەسەر کراواندا دەبیندرێن
 .یاکردنەوە بە پێی تۆمەتەکانی

  چاالکانی سیاسی: ٠٢ حاڵەت کە دەکاتە ٢٢٪ ی کۆی 
 حاڵەتەکان

 چاالکی مەدەنی: ١ حاڵەت کە دەکاتە ٠,٥٪ ی کۆی حاڵەتەکان
 چاالکی کرێکاری: ١ حاڵەت کە دەکاتە ٠,٥٪ ی کۆی حاڵەتەکان

چاالکی مەزهەبی: ١ حاڵەت کە دەکاتە ٠,٥٪ ی کۆی 
 .حاڵەتەکان

 کۆڵبەر: ١ حاڵەت کە دەکاتە ٠,٥٪ ی کۆی حاڵەتەکان
 ییاکردنەوە بە پێی پارێزگاکان

 پارێزگای سنە: ٠٠ حاڵەت
 پارێزگای ئورمیە: ١٥ حاڵەت
 پارێزگای کرماشان: ٠ حاڵەت

 پارێزگای ئی م: ١ حاڵەت
 پارێزگای خوراسانی باکوور: ١ حاڵەت.

 

لە ماوەی مانەی ڕابردووی زایینی دا بە دەیان هاوواڵتیی کورد بە تۆمەتی 
سیاسـی، مەدەنـی و مەزهەبـی لەالیەن دام و دەزگـا ئەمنییەکـانی چـاالکی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــراون  .حکـــــــــــــــــــــــــــــــــوومەتی ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــرانەوە گی
ــــیکەم (ی زایینـــی٨مـــانەی ) ٠٢١٢لە مـــاوەی مـــانەی ئاگۆســــتی   ٠٠، الن

هاوواڵتیی کورد لەالیەن ناوەندە ئەمنییەکـانی رژیمـی ئێـرانەوە لە شـارە 
ـــــــــــــــــــــــــــــــانی کوردســـــــــــــــــــــــــــــــتان گیـــــــــــــــــــــــــــــــراون  .ییاییاک

ـــــداڵێک، دوو خوێنـــــدکار و لەو : هەواڵـــــدەری هەنەـــــاو راپـــــۆرتەدا من
ــــدا دەبینــــدرێن ــــاو دەستبەســــەر کراوان  مامۆســــتایەکی قوتابخــــانە لە ن

 

شــــــە   خۆکوشــــــتنی
ــــــارەكانی  كە  لە ش

 !انـــــــــــــــوردستـــــــك
 

 

ڕۆژی : هەواڵدەری هەنەـاو .حەت خۆی كوشتووە
ی خەرمانان، ژنێکی خەڵکی ئی م ١٠چوارشەممە 

ــــی بە هـــۆی کێشــــەی  بە نـــاوی ســـەبری ئەمین
یەوە و لە ڕێەەی خواردنی حەبی بـرینج، خێزان

 ..                            خۆی كوشتووە
هەروەهــــا، ڕۆژی دووشــــەممە هــــاوواڵتیەک لە 

ە هــــۆی کێشــــەی ئــــابووری خــــۆی ســــەواڵوا ب
 .هەڵواسـیوە و کۆتــایی بە ژیـانی خــۆی هێنــاوە

ســــااڵن  ٠١لە ســــەرەتایی حەفــــتە  الوێکــــی 
خەڵکـــی ئـــاوایی قەاڵدەرەی تیکـــات بە نـــاوی 

یەوە خـۆی خزانفەرشاد سەیدی بە هۆی کێشەی 
 .هەڵواسیوە

کە  لە  ٨لە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوو النــیکەم 
ـــــــان كوشـــــــتووە  شـــــــارەکانی کوردســـــــتان خۆی

ــــوارەی ڕۆژی هەینــــی  ، ٠٧١٢خەرمانــــانی  ١٥ئێ
ــــانە بە نــــاوی دانــــا  ــــداڵێکی خەڵکــــی ب مێرمن

ساڵ بە هۆکاری نادیار خۆی  ١٢تەمەن . عەزیزی
ـــداوی سەردەشـــت و خـــۆی  ـــو بەن فــڕ  داوەتە نێ

 ..                                    وشتووەك
ــــاوی خــــزر  ــــاوێکی میانســــاڵ بە ن هاوکـــات پی
سوڵتانی لە پیرانشار بە هۆکـاری نادیـار خـۆی 

 ..                                 هەڵواسیوە
شەوی ڕابردوو  کچێکی مێرمنداڵ لە نەغەدە بە 
 هۆی کێشەی خانەوادەییەوە لە ڕێەەی خواردنی 

گەمارۆكـانی ســەر  :وتـی ترامـ 
ــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــران رژی ئێ

 !ەوەــــــــــــرێنـــــاوەشێنـــەڵنـه،
 

ی خەرمانـان لە كۆنفرانسـێكی هەواڵدەریـدا 89دۆناڵد ترام  سەرۆك كۆماری ئامریكا، 
 .رایەەیاند كە بە هـی  شـێوەیەك گەمارۆكـانی سـەر رژیمـی ئاخونـدی هەڵناوەشـێنرێنەوە

ـــاوبراو هەر ـــونەوەیەكی یـــی ن ـــێمە كۆب ـــوو 7وەهـــا ووتـــی؛ ئ ـــووە و هەم ی باشـــمان هەب
 یــــــــــە رژیمــــــن كـــەوتیـــــكــــــــەوە رێــــــــــەر ئـــــــــەســــــــــــووان لـــــــــادەبــــــامــــــئ

ـــــــــئێ ــــــــتــــ ـــــــــهی ران نابێ  ۆرەــــــــــــــــ  یـــــــ
ـــــــــــــــــــچکـــــەرەستـــــــــــــــــــــــــــە و   ەک وــــــــــ

ـــــــــت یــــــــــــــــکـــــێـــۆڵــــــــچ ـــــــــۆمی هەبێ  .ئەت
نـاوبراو هەروەهــا ووتیشــی كە رژیــم خەریــكە 

نەرم  لەگەڵ كێشەیەكی گەورە دەست و پەنـ ە
دەكــات، و خەریكــن لەژێــر فشــارێكی گەورەی 
ئابوریـدا دەمــرن، هەاڵوسـانەكانی ســەریان بە 
رادەێــکە كە كەم كە  تــا ئێســتا دیتــویەتی، 

 .بارودۆخەكەیان زۆر خەماوییە

 !هاتۆتەخوار و ئوروپا بۆ یەك لەسەر چواربازرگانی نێوان ئێران 
ئەنـدامی ئەو یەكێتـیە  21سەرژمێرییە تازەكانی کومیسیۆنی ئوروپا نیشانی دەدەن کە بازرگانی دوالیەنەی  

لەگەڵ ئێران لە ماوەی شە  مانەی سەرەتای ساڵی رابردووی زایینی،لەپێوەند بە هاوشـێوەی سـاڵی پێشـتر 
 ..                                                                ەر چوار کەم بۆتەوەبەرێژەی یەک لەس

مچیۆن یۆرۆ، كە دەكاتە یەک لەسـەر  551بازرگانی ئەو دوو الیەنە لەم ماوەیەدا گەیشتۆتە دوو مچیارد و 
ـــــــردوو ـــــــی ســـــــاڵی راب ـــــــانەی یەكەم ـــــــاوەی شـــــــە  م ـــــــانی دووالیەنە لە م ـــــــژەی بازرگ  .چـــــــواری رێ

ئەو ئامـارانەی کە کۆمیسـیۆنی ئوروپـا بـ وی كـردوونەوە، هەنـاردەی یەکێتـی ئوروپـا بـۆ ئێـران لەم  بەپێی
مچیــۆن یــۆرۆ گەیشـتووە، و هــاوردەی ئوروپــا لە 84لەســەدی بە دوومچیـارد و  59مـاوەیەدا بە دابەزینێکــی 

 .مچیۆن یۆرۆ داڕماوە481لەسەد دابەزین بە 39ئێرانی  بە 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی سیپتامبری ٠٢.  ۆچی خۆریی ک 1139   یخەرمانان ی ٠٢ . ساڵی سی و پێن ەم { ٠١٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کئۆرگانی کومیتەی ناو .انـۆشـتێک 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
  

  

     

 

 

  

 

 

   

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
   

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه لَك  تو  له بة يي  

َةةةةاييَك  بةةةة     بةةةةاار 

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   ةةةةةةةةةةة  ي ت   لةةةةةةةةةةة  

َةةةةةةةة كان   َاخ س يك 

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كاا بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

َةةةةةةةةةاي ك ياا لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا   

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ر خةةةةةةةةةا  ا 

ملنةةةةةةة ا ا   ه سةةةةةةة   

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي       

مقا مةةة     ذيةةةاا بةةة  

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَنمةةةة ي  

  ميو نةةر ير كةةة  هةةة ي 

لةة  هةة ي ت  منر لَيةة    

ل  ةةة َد ا يا   ي نةةةة  

  م ينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  

 جوي  جوي 

 . 

 ل  كات  ي ث يين  

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەك یكەرەوە دەبێ و مەیـالی 
خـــواردنەوەی یـــامی ژەهـــر و 
تەسـچیم بـوون بە مەریەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 

ـــ ـــۆ دیكتــاتۆریەتی ئاخون دی ب
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێچێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەریەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵەـای 
ــــران بە هەمــــوو پێك ــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــەەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنەخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دیكتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و 
تەریـ  كەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە الدابێنن
 

 نووسینی کامیل نورانی تەرد

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێچێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆ ی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

ا دۆخێکدا لەوەه .لێوەربەرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکەرتوویی و یەکەووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەبێ
 

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

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بە ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵە

ـــــەری واڵت تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە  سەرتاس
             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین

ــــەكان، نیەەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆد 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
ـــر  و  گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆد لە و ت

نمـونەگەلێكی نـیەەرانكەری تـر ، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆد، وەكیچەكـان، چاالك
ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی  ــــافی كرێكــــاری، نیش م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە

م دەكەم كە ئەو كەسـانەی بەهـۆی مـن داوا لە رژیـ
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەكارهێن

ی 84رۆژی دوشــــــەممە رێكەوتــــــی 
، مامۆستایانی خاوەن 31وێژی گەال

كــار و مامۆســتایانی خــاوەن مــافی 
وانەوتنەوە، ئەمـرۆ بـۆ رۆژی دووەم 
ــــــارەزایەتی  بە بەردەوامـــــی بـــــۆ ن
دەربرین لەبەرانبەر بەرێوەنەبردنی 
یاسای وەرگرتنی ئەو مامۆستایانەی 
ــــــان هەیە، لە  ــــــافی وانەوتنەوەی م
ــــران و  كۆمەڵێـــ  لە شـــارەكانی ئێ

یە گردبوونەوە كوردستان دەستیان دا
یێـی باسـە كە ئەو . و خۆپیشاندان

ـــــــــــــوونەوانە لە هەریەكە لە  گردب
شـــــــارەكانی تـــــــاران، ئەهـــــــواز، 
ــــز، كرماشــــان،  ئیســـفەهان، تەورێ

ئەو مامۆســتایانە . ســەری هەڵــداوە
لە هەریەكە لەو شـــــــــــــارانەدا بە 
بەدەستەوە گرتنی كۆمەڵێـ  تراكـت 
و وتــنەوەی دروشــمی ییــاواز وەك؛ 

  ێ ئازاد بكـر ،مامۆستای گیراو دەب
ـــــــووە  هـــــــاوار لەدەســـــــت ئەو هەم
نـــــــــــــــــاعەداڵەتیە، نە دزی و نە 
زیچــچەت، ئەوەیە دروشــمی مــیچچەت، 

ـــوە ـــان دەربری ئەو . نارەزایەتیەكانی
گردبــوونەوە و نارەزایەتیــانە رۆژی 

ی گەالوێـژ 89یەكشەممە رێكەوتـی 
ــــــــــــــــــــاتر لە هەزاران  لەالیەن زی
مامۆستای خاوەن مافی وانەوتنەوە و 

خانەنشــــــــــین لە  مامۆســــــــــتایانی
سەرانسـەری واڵتــدا ســەری هەڵــدا، 
بۆ نارەزایەتی دەربرین لەبەرانبەر 

 .مافی دانەمەزراندنیان 

ـــــەودی رۆژی  ـــــتانی س حکــــومەتی عەرەبس
ــی  ــار لە 88هەین ــۆ یەکەم  ــژ، ب ی گەالوێ

ــــدا رێــــەە ــــای واڵتەكەی ی بەوە دا كە یاس
  سـاڵ، بەبـێ ۲۹ئافرەتـانی تەمەن سـەرو 

ئیزنـــی مێـــرد یـــاخود خانەوادەكانیـــان، 
ــــۆ دەرەوەی واڵت  ــــرن و ب پاســـپۆرت وەرگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەفەربکەن   .س

ـــــــتەرز ـــــــارە : هەواڵــــــدەری رۆی ئەم بری
حکـــومەتیە بەمەبەســـتی پێـــداچونەوە بە 
ــاو بریارەكــانی پێوەنــد بە ئافرەتــان  یاس

ــــام دراوە، بەو پ ــــیەی لەو واڵتەدا ئەن  ێ
ـــــــانی مـــــــافی مـــــــرۆد و  کە رێکخراوەک
ـــــی بەتونـــــدی  ـــــانی مـــــافی مەدەن چاالک
ــــــــــــــــــــــوون   رەخنەیـــــــــــــــــــــان لێەرت
ــان  بەپێـی ئەو بریـارە حکـومەتیە، ئافرەت
ـــــار  ـــــۆ یەکەم  لەو واڵتە دا هەروەهــــا ب
ــــک  ــــاركردنی لە دای ــــافی تۆم دەتـــوانن م
بـــــــــوونی منـــــــــداڵ،ئیزدوا  و تەاڵق و 
ــافی سەرپەرەســتی  ــا وەرگرتنــی م هەروەه

ــــــداڵی بچــــــوک  .بەدەســــــت بێــــــنن  من
ـــــدی  م ەمــــمەد بــــن ســــەلمان، وەلیەەه
ـــــــاتنە  عەرەبســــــتان، هەر لەکــــــاتی ه
ــــــــەرکاریەوە دەســــــــتی كــــــــردووە بە  س
ــردنەوەی كۆمەڵێــ  یاســای تــایبەت  كەمك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   .بە ژن

ــومەتی عەرەبســتان،  ــردوو  حک سـاڵی راب
یاسای قەدەغەكردنـی شـۆفێری ئافرەتـانی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد   .الب

ـــــــونەتەوەیی و  پێشــــــتر کۆمەڵەــــــای نێ
ــان لە بەتـایبەت  پارڵمـانی ئوروپـا، داوای

ـــای  ـــەودی کردبــوو کە یاس عەرەبســتانی س
ـــد بە سەرپەرەســـتی كردنـــی ژنـــان  پێوەن
ـــێنێتەوە  ـــانەوە هەڵوەش لەالیەن پیاوەکانی

. 

  

دوو هـــاوواڵتیی کــــوردی خەڵکــــی 
شـــــاری مەریــــــوان، بەناوەكــــــانی 
حەمـــدی ئەختەركـــاوان، و شـــاهۆ 
ئەختەركاوان، پا  گیرانیان، بۆ 
ئیــدارەی ئیت عـــاتی شــاری ســـنە 
 .راگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوێزراون 

رۆژی : هەواڵــــــــــدەری كوردپــــــــــا
ی پووشــــــــپەڕ، ٠٠یەکشــــــــەممە، 

خەڵکــــی " حەمـــدی ئەخترکـــاوان"
لە نـــــــاوچەی " ب ــــــبەر"گونــــــدی 

ورامــــان و دانیشــــتووی شــــاری هە
مەریـــوان، پـــا  بانە ێشـــت بــــۆ 
ئیــــدارەی ئیت عــــاتی ئەو شــــارە 
دەستبەســـــــەر و لە چارەنووســـــــی 
نـــاوبراو هـــی  زانیـــارییەک لەبەر 
 .دەســــــــــــــــــــــــتدا نیــــــــــــــــــــــــیە 

حەوتـــووی " شــاهۆ ئەخترکـــاوان".
رابـــــروو، بانە ێشـــــتی ئیـــــدارەی 
ئیت عاتی شاری مەریوان و دواتر 
 دەسبەســــــــــــــــــــەر کرابــــــــــــــــــــوو

مەریـــــوانییە پـــــا   ئەم دوو الوە
دەسبەسەرکردنیان، بۆ لێپرسینەوە 
رەوانەی زیندانی ئیت عاتی شاری 
 .ســــــــــــــــــــــــنە، کــــــــــــــــــــــــراون 

هەتــــا کــــاتی ب وبــــوونەوەی ئەم 
هەواڵە، هــــــــــی  زانیــــــــــارییەک 
لەپێوەند بە چارەنووسـی ئەم دوو 

 .الوە کوردە لەبەردەستدا نییە 

دیـاردەی خەوتــن لەنـاو ماشــیندا،  
یەكێكـی دیـكەیە لەو دیـاردانەی كە 
لە ئێسـتادا لەنـاو خەڵكـی ئێرانـدا 
بـــ وە، و شـــارەداری تـــارانی  ئەو 
 .حــاڵەتەی پشتراســت كـــردۆتەوە 

هۆكــــــــــــــاری ئەم دیــــــــــــــاردەیە  
گەرێنـــراوەتەوە بـــۆ خراپـــی بـــاری 
ئــابوری و نەبــوونی توانــایی دانــی 

 .مــــــــــــــــــــــــــــــاڵ   كـــــــــــــــــــــــــــــر 
كەســــــــانەی كە ئەم  یەكێــــــــ  لەو

دیــاردەیە بــۆتە بەشــێ  لە ژیــانی 
لە ئێســـتادا و هەروەهـــا شــــۆفیری 

؛ من  تاكسیشە، بەم شێوەیە دەدو 
لە شاری خۆمان کـارم دەکـرد مـاڵم 
هەبوو ژیانی خـۆمم هەبـوو تۆزێـک 
شەرایەت سەخت تـر بـوو مەیبـوور 
بــووم بــێمە تــاران بە ماشــین کــار 

پێویستیم بەماڵ نیە چونکە . بکەم
هەیە من هاتووم لێرە کار  خەریی

بــــــــکەم، چـــــــــونکە یێەەیێکـــــــــی 
قەرەبــــاڵ ە و خەڵــــک هــــاتووچۆ 
دەکەن و تــــــا بەیــــــانی موســــــافیر 
هەیە، ئەمنیەتـــــــــــــــــــــــی هەیە و 

بـەەمە هەر شـوێنێک کە . مورتاحم
كۆتــا مەســیرم بێــت و مانــدوو بـــم 
پارکێـــــــــــــک دەدۆزمەوە یـــــــــــــا لە 
دەورووبەری فڕۆکەخانەکـــــــان یـــــــا 
ترمیناڵەکــان و ئەو شــوێنانەی کە 
شەوو رۆژ خەڵک هـاتووچۆی تێـدا 
دەکـــات، یـــان لە نـــاو ماشـــینەکەم 

 ەرــەســــــــــــــــــــــەوم یا لــــــــــــدەخ

بە دو ســــــێ . کورســــــی پارکەکــــــان
لە . اڵەوەحەفتە یارێکی  دەچمە م

تارانــــــدا بەم دۆخەی کە خۆیـــــــان 
باســـیان کـــرد کە یەک کە  دەبــــێ 

مچیــــۆن داهــــاتی هەبــــێ مــــن کە ۸
توانــای ئەوەم نـــیە ،ماشـــینێکم بە 
قیست کڕیوە مەیبوورم بەم ماشینە 
کە هەم شـــوێنی کــــارکردنمە و هەم 
 .شـــــوێنی ژیـــــانم، خـــــۆم بـــــژێنم 

هەمــوو شــتێکم لە نــاو ماشــینەکەم 
چـــی  دایە زۆر یـــار پـــۆلیس دەڵـــێ

 دەکەی، کارت چیە بۆچی وەستاوی 
ئەو شـــــۆفێرە تاكســـــیە هەروەهـــــا 
دەڵێـــت؛ رۆژێـــ  کەســـێک هـــات کە 
ریشی هەبوو لە شیشەی ماشینەکەی 
دا کـــوتی شیشـــەی ماشـــینەکە بـــدە 
خــوارەوە بینــیم دوو کەســی دیــکە  
خەریکــن دێـــن زوو شـــوێنەکەم یـــێ 
هێشــت و رۆیشــتم، بەاڵم تەئکیــدم 
لەوەی کە دەیانویســـــت دزیـــــم لـــــێ 

کەن زۆر لەم شــتانە پــێ  دێــت، بــ
بەســەر خۆیشـــم هــاتووە ئەمـــانە و 

دوو لەســەر ســـێی . پۆلیســی  دێـــت
ئەو پــــــــــــارەی پەیــــــــــــدای دەکەم 
دەینێـرمەوە بـۆ مـاڵەوه نە دەتــوانم 
هاومـــــاڵێکم هەبـــــێ نە تـــــاقەتی 
هاومــــــــــــــاڵیم لەگەڵ کە  هەیە، 
هەمــووی دەنێــرمەوە بــۆ مــاڵەوە یــا 

 .دەیکەمە خەریی ماشینەکەم 

  .انـران و یی ــان و ئێـوردستـی، کــانـــەواڵ و رووداوەکـــە هــک لــەشێــــب
 

لە مـاوەی رۆژانــی رابـردوودا ســێ 
کۆڵبەری خەڵکی شارەکانی ماکۆ، 
شـــنۆ و نۆدشـــە بە تەقەی هێـــزە 
چەکدارەکانی ئێران کوژراون یـان 
ـــــــــــــــــــــراون  .برینــــــــــــــــــــدار ک

ی گەالوێــژی ٠٢شـەوی یەکشــەممە 
، هێزە ئینتزامیەكانی ئێران ٠٧١٢

کانی گوندی کانی رەشی لە سنوورە
شاری شنۆ تەقەیان لە کۆڵبەران 
و کاسبکاران کردووە و لە ئاكامدا 
ــــــک بەنــــــاوی ســــــەعید  کۆڵبەرێ

ســــاڵ،  44حەســــەنپوور، تەمەن 
 .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوژراوە

لە الیەکــی دیــکەوە رۆژی شــەممە 
ی گەالوێژ، کۆڵبەرێکی خەڵکی ١٢

ــــــــاوی  ــــــــدی ”نۆدشــــــــە بە ن مێ 
ـــــــــــونفەردی لەالیەن هێـــــــــــزە “م

لە پایەــای چەکـدارەکانی یێەیــر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە  .دزاوەر پێک

هەروەهـــا، حەوتـــوی رابـــردوو  
کۆڵبەرێکی الوی خەڵکی مـاکۆ بە 

لەالیەن “ رەســووڵ چـــی ن”نــاوی 
هێــــزە چەکــــدارەکانی ئێــــرانەوە 
دراوەتە بەر دەســتڕیژی گـــولچە و 
 .شـــان و پشـــتی برینـــدار کـــراوە

 ٨لەمــاوەی : هەواڵــدەری هەنەــاو
کـــــۆڵبەر لە  ٠رۆژی رابـــــردوودا 

وردستان کـوژراون و سنوورەکانی ک
 کۆڵبەری دیکە  بریندر کراون ٨
 

كـــــــــــــــــــــــــــوژران و 
ــــێ  برینــــداربوونی س
ـــــــــــــــــــــــۆڵبەر لە  ك

 .انــــــــــــستوردــــــــك
 

ۆبونەوەی مامۆسـتایانی ک
خانەنشــــــــــــــــــــــــین و 
ــتایانی لەســەرکار  مامۆس

 .لە ئێران و كوردستان
 

ــــەودی ــــتانی س : عەرەبس
البردنی كۆمەڵێـ  یاسـا 
ـــــــــەر  و رێەـــــــــری لەس

..            ئافرەتان  
 

ــــــــــران و دەســــــــــت  گی
ــــــــێ  بەســــــــەرکردنی س
 هاوواڵتی شاری سنــــــــە

 

ســـێ هـــاوواڵتی کـــوردی خەڵکـــی 
شاری سنە، لە شاری دەماوەنـدی 
 .سەر بە پارێزگای تاران، گیران

ی گەالوێـــژ، ٠٨رۆژی دووشـــەممە 
ســـــــــێ هـــــــــاوواڵتی کـــــــــورد بە 

" ســــەیفوڵ  یەلیچـــــی"ناوەکــــانی
بەشــــــیر "، "ئیبــــــراهیم"کــــــوڕی 
و غەفوور " سدیق"کوڕی " حاتەمی

یـــاری کــــوڕی غەفــــار، خەڵکــــی 
ئەوێ ەنەـــی شـاری ســنە،  گونـدی

لە شـــــاری دەماوەنـــــد، لە الیەن 
هێـــــــــزە ئیت عاتییەکـــــــــانەوە، 

ئەو سێ : گیران ەواڵدەری كوردپا
هـــاوواڵتییە کـــوردە بە تـــۆمەتی 
بەكارهێنـــــــــــانی یامـــــــــــانە لە 
زەماوەندێكدا لەکاتی هەڵپەڕکێ 
و پڕوپاگەنــــــدە دژی نیــــــزام لە 
بەرژەوەنــدیی یەکێــک لە حیــزبە 

وومەتی کوردییەکـانی دژبەری حکـ
، لە الیەن هێــــــــــــزە "ئێــــــــــــران

 . ئیت عاتییەکــــــانەوە گیــــــراون
ئەم سێ هاوواڵتییە کوردە، پا  
گیــــران، بــــۆ شــــوێنێکی نادیــــار 
راگــــوێزراون و لە چارەنووســــیان 
هــی  زانیــارییەک لەبەر دەســتدا 

 . نییە
 

ی دوو ــــــــــــــــــــــرانــگی
ی ـــــــــــــــــكـەڵـــالوی خ

 .وانــــەریـــم
 

 دیاردەی ماشین خەوی لە ئێران
 

ئوروپـــا پێویســــتە لەدژی کــــردەوە 
ـــیدارە دەریاییەكـــانی رژیـــم  مەترس

  .یەكەرتوانە هەنەاو هەڵبەر  
 

ی گەالوێـــــژ، لە 1هەواڵـــــدەری بچـــــۆمبێر  رۆژی سێشـــــەممە 
ســـەردێری بابەتێكیـــدا نووســـی؛ ئوروپـــا و ئامریكـــا پێویســـتە 

بەر هەڵـس و كەوتە خراپەكـانی رژیمـدا یەكەرتــووانە لەبەرانـ
 . .                                       هەنەــــاو هەڵێــــنن

لەو ســەرووتارەدا هــاتووە؛ واڵتە ئوروپاییەکــان كە نیەەرانــی 
خۆیان لەبەرانبەر هەنەاوی دزینی نەوت هەڵەرێكی بریتانیای 

نیەكـــانی دەربریـــوە، بـــۆ پارێزگـــاری كـــردن لە كەشـــتیە بازرگا
خۆیــان لە تەنــەەی هــورمز لە کەنــداوی فــار ، هەڵویســت، 

 . .                                             دەگــــــــــــــــــرن
ئەو هەواڵدەریە لەم سەرووتارەدا هەنەاوی ئوروپاییەکانی بە 
دەســــپێکێکی یــــیەە  هیــــوا زانــــی،بەاڵم پێــــی وایە كە بــــۆ 

ارێزگـاری كەمكـردنەوەی هەڵـس و كەوتە خراپەكـانی رژیـم و پ
كــردن لە كەشــتیەكان لە نــاوچەكەدا، پێویســتی بە هەوڵێكــی 
نێــــــونەتەوەیی هەیە و ئەو یــــــۆرە هەوڵە ، پێویســــــتی بە 

 .بەشداری هێزی دەریای ئامریكایە

گەرمبوونی زەوی مندااڵن 
لەگەڵ كارەسات بەرەوروو 

 .دەكاتەوە
 

: چبــۆرنبەپێــی راپــۆرتی لێكــۆڵینەوەیەكی زانکــۆیی لە م
گەرمبــــوونی زەوی دەبێــــتە هــــۆی زیــــاد بــــوونی مردنــــی 
 .مرۆ ەكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

لەم راپـۆرتەدا ئامـاژە بەوە كـراوە کە ئەم کارەسـاتە لە 
چەنــد دەیەی داهــاتوو دا، رێــەە لە زیــادبوونی گەشــەی 
گون ــاو، بەدخــۆراكی و برســیەتی رۆژانە و كەمبــونەوەی 
 .هۆشـــــــــــــــــــــــــــی منـــــــــــــــــــــــــــدااڵن دەگرێـــــــــــــــــــــــــــت

راپۆرتێـ  کە :سـیویەتیرۆژنامەی ئینەچیسی گاردیەن نوو
بەم دواییــانە ب وكراوەتەوە،ئامــاژەی بە مەترســـیەكانی 
گــــۆرانی ئــــاو هەوا لەســــەر تەندروســــتی مرۆ ەكــــان و 
 .بەتــــــــــــــــــــــایبەتی  منــــــــــــــــــــــدااڵن كــــــــــــــــــــــردووە

لەو راپۆرتەدا هەروەها ئاماژە بەوە  كراوە كە گۆرانی 
ئــــاو و هەوا لەئێســــتادا وەك یەكێــــ  لە هۆكارەكــــانی 

   .ر دەكــــــــــــــر مردنــــــــــــــی مرۆ ەكــــــــــــــان ئەژمــــــــــــــا
لە راپۆرتەكەدا هەروەها پێشبینی ئەوە  كراوە كە ئەم 
قەیــــرانە لە چەنــــد دەیەی داهــــاتودا، دەبێــــتە رێەــــر 
لەبەردەم گەشەی گون او، برسـێتی و بەدخـۆراكی رۆژانە 

 .و كەمبونەوەی هۆشی مندااڵن

ـــــمەد یەواد زەریـــــ   م ەم
ــــــی  ــــــتی رەش ــــــرایە لیس خ

 !ەوەگەمارۆكان
خەزێـــــنەداری ی گەالوێـــــژ، 3رۆژی چوارشـــــەممە  

ئامریكا م ەممەد یەواد زەریـ ، وەزیـری دەرەوەی 
  .ئێرانــی خســتە نــاو لیســتی رەشــی گەمارۆكــانەوە

ئەم خســــتنە نــــاو لیســـــتەی : كارناســــان دەڵــــێن
گەمارۆكـانی وەزیـری دەرەوەی واڵتێـ ، نمــونەیەكی 

ئەم بــارودۆخە نیشــاندەری ئەوەیە . پێشــونەیە  بـێ
او كە رژیمــــــی ئاخونــــــدی تــــــا   راددەیەك لەنــــــ

گۆشـــــەگیركردنی یی انیـــــدا نقـــــوم بـــــووەو هـــــی  
 .رێەەیەكــــــــــــــــی هــــــــــــــــاتنەدەرەوەی نــــــــــــــــیە 

هەروەها دەرخەری ئەوەشە كە هەموو هەوڵەكـانی 
دەزگای فریوی ئاخونـدی و البـیە مماشـاتەەرەكان، 

وا نیشــــان بــــدەن كە گــــوایە   ئەوانەی دەیـــان ەو 
( كە زەریـ  نیشـاندەری ئەوە) الیەنێـ  لە رژیمـدا

  ەی وتـــوێژە، بەتەواوی بــــێبـــوونی هەیە و یــــێە
كاریەەر و سوتاوە و رژیم ئیتر توانایی هی  یۆرە 
 .مــــانۆرێكی شـــــەیتانانەی لەو بـــــوارەدا نەمـــــاوە 

ئەم بارودۆخە  زیاتر نیزامی ئاخوندی لە خـاڵی 
مەر  و لەنـــــاوچوونی كۆتـــــایی لەالیەن لێـــــدانی 
 .كوشندەی راپەرینەكانی خەڵ  نزیكتر كردۆتەوە 

ــــــداربوونی  ــــــوژران و برین ــــــۆڵبەر  27ك ك
 !.كداــــــــــــــــــــەێــانــــاوەی مـــــەمــــــــــــل
 

کۆڵبەر و کاسبکار لە سنوورەکانی کوردسـتان  ٠٧لەماوەی مانەی ژوئیەدا النیکەم 
 .کــــــــــــــــــــــــــــــــوژراون، یــــــــــــــــــــــــــــــــان برینــــــــــــــــــــــــــــــــدار كــــــــــــــــــــــــــــــــراون

بەپێـی راپۆرتێـ  كە ناوەنــدی هەواڵـدەری هەنەـاو بــ وی كـردۆتەوە، لە مــاوەی 
کـۆڵبەر لە سـنوورەکانی ئێـران و كوردسـتان  ٠٧دا، النـیکەم  ٠٢١٢مانەی ژوئـیەی 

٪ی ئەو حاڵەتـــانە بە تەقەی ٢٠وژراون یـــان برینـــدار کـــراون، کە زیـــاتر لە کـــ
 .راســــــــــــــــــتەوخۆی هێــــــــــــــــــزە ئینتزاتمیەكــــــــــــــــــانی رژیــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــووە

کۆڵبەری   ٠٢کۆڵبەر و کاسبکار کوژراون و  ٧بەپێی ئەم راپۆرتە، لەو ماوەیەدا 
 ..                                                برینــــــــــــــــــــدار بـــــــــــــــــــــوون

 :ان برینــــــــــــــــــداربوونی کـــــــــــــــــــۆڵبەرانشــــــــــــــــــێوەی كــــــــــــــــــوژران یـــــــــــــــــــ
٪ ی کۆی ٢٠کە دەکاتە ( بریندار ١٢کوژراو و  ٨)حاڵەت  ٠٥: تەقەی راستەوخۆ 

 ..                                                      حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــان
 .٪ ی کـۆی حاڵەتەکــان٠کە دەکــاتە ( برینـدار١)حــاڵەت  ١: كارەسـاتی سروشـتی
 .٪ ی کــۆی حاڵەتەکــان٠کە دەکــاتە ( کــوژراو ١)حــاڵەت  ١: رووداوی هــاتووچۆ

 ییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکردنەوە بە پێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی پارێزگاکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  برینـــــــــدار ١٧کـــــــــوژراو و  ٠)حـــــــــاڵەت  ٠١:  پارێزگـــــــــای ورمـــــــــێ
  برینــــــــــدار ١کــــــــــوژراو و  ٠)حــــــــــاڵەت  ٠: پارێزگـــــــــای ســــــــــنە
 بریندار ٠کوژراو و  ١)حاڵەت  ٠: پارێزگای کرماشان
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێک 
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  یی 
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکە  دەڵـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

كونفرانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 
پاســداران الدا و رایەەیانــد كە 

ـــەكی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاقی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن

ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــ تن و راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەن ــــام دەدر 

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریەــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2181
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
ە پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســت

ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــر  ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بچ

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

ــــــــــنەداری وەزارەتـــــــــی خەز ێ
ئەمریكــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــێ كردن یێبەی

ـــای  8323 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 ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ

گەمارۆكــــانی  خســــتە لیســــتی
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .89224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریەەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ۹ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــا ــەەوە پشــتیوانیەكانی خۆی ن رێ

ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ
تیرۆریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نەك هەر 
نەیتوانی قـود  رزگـار بكـات و 
ــاو بەر  بەڵكــوو  ئیســراییل لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابە   ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش

ــــــی ســــــامانێكی زۆر و فیر ۆدان
 زەوەندی خەڵكی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیەەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــەەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 

ــایی ژ مـارەیەك سـەربازی ئەمریك
رژیــــــم لە رێــــــەەی . بكــــــوژن

ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم ییاییاك
ــا  ئیسراییچیشـی پـێ دەدەن كە ت

ر ئیســراییل ئێسـتا چەنـدین یـا
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
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینەــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن

ــــوپا فو ــــتنی، س ــــی پەكخس كوس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنە لە ن
ـــــــی  نووســــــینەەی شــــــۆرای مچ

 ۆن لە ــــــتەومەت لە واشینــمقا

ــــــــی هــــــــاوڕ   ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

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

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــكە  بە 81
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەكان كرد

 

ی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێەەیاندنیان ئەرکی وا رۆژالوانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی د
 !ەمڕۆیەبەڕێوەبەرانی ئ

 

پەیامی سازمانی خەباتی كوردستانی ئێران 
ی ـــوێندنـــدەستپێكی ساڵی نوێی خبەبۆنەی 

 .ۆریــــــــــــــــــــۆچی خـــــــک 1399ـ8931 
 
 
 
 

خوێنـــدكاران و زانســـتخوازانی 
 !كوردســــــــــــــتان و ئێـــــــــــــــران

مامۆســــــــــــتایانی بەرێـــــــــــــزی 
 !قوتابخـــــانە و زانســــــتەەكان

ی رەزبەری هەمـــوو ســـاڵێ ، ١
قوتابیـــــــان و زانســـــــتخوازان 

دەســت سـاڵێكی نــوێی خوێنـدن 
پێ دەكەنەوەو بۆ درێژەدان بە 
خوێنــدن، بە دڵێكــی خــۆ  و 
هیـــــوا بە ســـــەركەوتن روو لە 
قوتابخــــــانە و زانســـــــتەەكان 

 .دەكەن
بەدەســــت هێنـــــانی زانســـــت و 
زانیـاری بــۆ منــداڵ و الوان لە 
هەر كــــــۆمەڵەەیەك لەســـــــەر 
ئەساسی سیستەمێكی تایبەتی 
پەروەردە و بارهێنـــــــــــــــــــــــان 
دادەرێــــژر  بەیۆرێــــ  حەزی 

هێنــــانی زانیــــاری و وەدەســــت 
زانســــت بە كــــارێكی ســــەرەكی 

و بتوانن   زانستخوازان زیاتربێ
بەبــــێ گرفــــت و بەشــــێوەیەكی 
بــــا  قۆناغەكــــانی خوێنــــدن 
ببـــــڕن و ئاگـــــایی و زانیـــــاری 

 .كۆبكەنەوە
بە داخەوە لە ئێراندا بە هۆی 
سیاســــــــەتی هەڵەی ڕژیمــــــــی 
ئاخونــــــــدی دیكتــــــــاتۆرو دژی 
زانســـــــــــــــــــــــــــت، پەروەردە و 

یـــــــان، خوێنــــــدكاران و قوتاب
بەردەوام بەرەورووی كەنـــــــد و 
كۆســـپی زۆر كـــراونەتەوە، ئەو 
دەســەاڵتە خۆســەپێنە هەر لە 
ســـــــــەرەتاوە زانســـــــــتەەكانی 
داخســــــــــــــت و پەالمــــــــــــــاری 
خوێندكاران و مامۆستایانیدا و 
رێـــــــــــەەی نەدا سیســـــــــــتەمی 
پەروەردە وەك بەشێكی گرین  
بــــۆ پێەەیانــــدن و پەروەردەی 
نەوەكـــانی وەاڵت دەوری خـــۆی 

یداوە سیاسـەتی ببینێ و هەوڵ
دواكەوتـووانەی خۆیـان بەسـەر 
زانكــــــــۆ و قوتابخانەكانــــــــدا 

، مامۆســــــــــــتا و  بســـــــــــەپێنێ
ئوســــــتادان لە قوتابخــــــانە و 
زانسـتەەكاندا بەیێـی زانســتی 
ســـــەردەمیانە پەرە بە بیـــــری 
دواكەوتووانەیــــــــان بــــــــدەن و 
قوتابیــــــــان و خوێنــــــــدكاران 
لەســـــــــەر بیـــــــــری تاریـــــــــ  
پەرەســـتانەی ئاخونـــدان بــــار 

 .بێنن
ی دیــــكە بــــێ بــــایەخ لەالیەكـــ

كردنـــــــــــی زانســـــــــــت لەالیەن 
دەســەاڵت و پەرەدان بە بیــری 
خورافـــــات و دواكەوتـــــووانەی 
ئاخونــــدان كەشــــێكی وەهــــای 
خوڵقانــد كە خوێنــدكاران ئەو 
دڵخۆشــــــــــی و ئارەزووەیــــــــــان 

بۆ خوێندن و بەشـێكی   نەمێنێ
زۆر لە مامۆســـــــــــــــــــــــــــــــــتای 
قوتابخانەكان و ئوستادانی بە 
ویـــــژدان یـــــان كۆتاییـــــان بە 

خۆیان هێنـا ئامـادە  پیشەكەی
نەبـــــــوون بەشـــــــێ  بــــــــن لە 

 .پەرەپێدانی بیری ئاخوندی
بە درێژەكێشـــــانی سیاســـــەتی 
دواكەوتـــــــوانەی رژیـــــــم بـــــــۆ 
دژایەتـــی زانســـت و تێكـــدانی 
سیســــــــــــــــــــــــتەمی پەروەردە، 
زانســـتخوازان و خوێنـــدكارانی 
تـوو  كێشــەی زۆر كــردوەو بە 
یۆرێــــــــــ  كە یـــــــــــان واز لە 
خوێنــدن بێــنن یــان ئەوەی كە 

او كردنــــــــــــــــــــــی لە دوای تەو
قۆناغەكــــــــــانی خوێنـــــــــــدن، 
 نەتــوانن لەســەر ئەساســی ئەو 

 

رشـــــــــــــــــتە و بەشـــــــــــــــــانەی 
خوێنـــــــــــــدوویانە، كـــــــــــــار و 
 پیشــەیەك بـــدۆزنەوە و ئەوەی
بۆیـــان خوێنـــدووە بە كــــردەوە 
یێبەیێـــی بـــكەن و خزمەتـــی 

ئەو دۆخە .كۆمەڵەەی پێ بكەن
نالەبـــــــــارە بـــــــــۆتە هـــــــــۆی 
سـاردبوونەوە و بـێ هێـواییەكی 
زۆری خوێنــــــــــدكاران، وە وای 
لێكـــــــــــــردوون هەر زوو واز لە 

كێشــــــــە . ن بێــــــــننخوێنــــــــد
كـۆمەاڵیەتی و ئابووریەكــانی  
بەشـــــێكی دیـــــكە لە فشـــــار و 
كۆســـــــــــــــــــــــــــــپەكانی بەردەم 
خوێنــــدكاران پێــــ  دێــــنن كە 
ئەوە  بــووەتە هــۆی ئەوە كە 
خانەوادەكـــــــــــان نەتـــــــــــوانن 
پێداویســــــــــتی مەدرەســـــــــــەی 
منــداڵەكانیان دابــین بــكەن و 
بە ناچــــــاری لە مەدرەســــــە و 

 .زانستەەكانیان دەكێشنەوە
ڵی لە مـــــــاوەی چەنـــــــد ســـــــا

رابــردوو، فشــارە ئابووریەكــان 
بڕســـــتی لە خەڵكـــــی ئێـــــران 
بڕیــوە، كشــانەوەو وازهێنـــانی 
خوێنــــدكاران و قوتابیــــان بە 
رێژەیەكـــــی بەرچـــــاو زیــــــادی 

بەپێـــــــی ئامـــــــاری . كـــــــردووە
ئورگانەكـــــانی رژیــــــم ســــــاڵی 

كۆچی خۆری نزی  بە  8934
هەزار  491یەك مچــــــــــوێن و 

كە  ناونووسیان نەكردووە بـۆ 
ەر لەو خوێنـــدن، هەروەهــــا ه

مچــوێن و  7ســاڵەدا زیــاتر لە 
هەزار قوتــــــــــــــــــابی و  895

بـــۆ  7خوێنـــدكار لە تەمەنـــی 
ســاڵ نەیــانتوانیوە درێــژە  83

لە ســـاڵی . بە خوێنــدن بـــدەن
كـۆچی خۆریـدا زیـاتر  36ـ35
هەزار قوتـــابی كــــ   858لە 

 86بۆ  85لە تەمەنی نێوان 
ســــــاڵ وازیــــــان لە خوێنــــــدن 
 .هێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوە

لە ســـــــــــــــاڵی رابـــــــــــــــردووی 
اگەیەنــــدرا كە خوێندنیشــــدا ر

ســــااڵنە لە ئاســــتی بنەڕەتــــی 
 21دا زیـــــاتر لە (ابتـــــدائی)

هەزار قوتابی واز لە خوێندن 
بەپێـــــــی ئامـــــــاری .دەهێـــــــنن

دەزگاكــانی رژیــم پارێزگاكــانی 
سیستان و بەلوچستان، ورمێ، 
لورســـتان و كرمـــان بەرزتـــرین 
ئاستی نەخوێنـدەواریان تۆمـار 

لە كاتێكـــــــــــــــدا .كــــــــــــــردووە
ئورگانەكـــــــــــانی رژیـــــــــــم ئەو 

رانە بــــــ و دەكەنەوە كە ئامـــــا
دۆخــی پەروەردە تــا د  بەرەو 
خراپتـــــر و وازهێنـــــان و بـــــێ 
هیوایی بە خوێندن و بەدەسـت 
هێنانی زانسـت رۆژ لەگەڵ رۆژ 
زیــــــــاتر پەرە دەســــــــتێنێ لە 
ئێرانــــــــی ژێــــــــر دەســــــــەاڵتی 

 .ئاخوندان
 !مامۆســتا و ئوســتادانی بەرێــز

لە كاتێكــــــدا ســــــاڵی نــــــوێی 
ــــــ 8931خوێنـــــدنی   8933ـ

ەوە كە دۆخــی دەسـت پێـدەكەین
مامۆستایان و ئوستادان لەژێـر 
سێبەری دەسـەاڵتی ئاخوندیـدا 
زیــاتر لە هەر كـــاتێكی دیـــكە 
تووشــــــی گرفــــــت و كێشـــــــەی 
یۆراویـــــــۆر دەبێـــــــتەوە، ئەو 
دەســــــەاڵتە لە هەوڵــــــی ئەوە 
دایە ئێـــــوەی بەرێــــــز زیــــــاتر 
بەیێـــی زانســـتی ســـەردەمیانە 
زیـــاتر كـــار بـــۆ پەرەپێـــدانی 

 ەی ـــــــووانـــەوتــــری دواكــــــبی

ئاخوندان لە نێو قوتابیان و  
خوێنـدكاران بــدەن، ئەوە  وا 
دەخــــواز  ئێــــوەی بەرێـــــز بە 
بڕشـــــتر لە ســـــااڵنی پێشـــــوو 
 قوتابخــــــانە و زانســـــــتەەكان
بــكەنە مەكــۆی بیــر و زانســتی 
ئەورۆیـــــــی و ســــــــەردەمیانە و 
قوتــــــابی و خوێنــــــدكارەكانی 
لەســـــــەر بـــــــاربێنن و بەوە  
زیــــاتر و باشــــتر بەرەنەـــــاری 
بیــــــــــــری دواكەوتــــــــــــووانە و 
تاریكپەرەســـتانەی ئاخونــــدان 

                        ..                    بــــــنەوە
یەكێـــــــــــــ  لە قوربـــــــــــــانیە 
ی سەرەكیەكانی سیاسەتی رژیم

ئاخونـــــدی لە مـــــاوەی چـــــوار 
دەیەی رابـــــردوو قوتابیـــــان و 
خوێندكارانی ئێران بوون، ئەو 
رژیـمە بە سیاسـەتەكانی خــۆی 
سیســــــــتەمی پەروەردەی بەرەو 
ئاقارێـــ  بـــردووە كە بەیێـــی 
ئەوەی رۆڵەكانمـــــــــــان بـــــــــــۆ 
داهــــــــــــاتوویەكی بـــــــــــــا  و 
پرشـــــــنەدار بەر ، تووشـــــــی 
نائومێــــدی لە زانســـــت و دوور 

فێـر خستنەوەیان لە پێویستی 
بـــوونی زانســـت و ئاگـــایی بـــۆ 
بەرەوپــێ  بردنــی كــۆمەڵەە و 
دابــــین كردنــــی داهــــاتوویەكی 
. گە  بــــۆ تاكەكــــان كــــردووە

هەر بـــۆیە پێویســـتە ئێـــوە بە 
پـێچەوانەی ویسـتەكانی رژیـم، 
هەوڵی تەواو بـدەن بـۆ ئەوەی 
زانســتی ســەردەمیانە فێــربن و 
بە پاراســــــــــــتنی زمـــــــــــــان و 
فەرهەنــــــەە نەتەوەییەكــــــانی 

داینـــــــامۆی خۆتـــــــان ببـــــــنە 
 .پێشخستنی كۆمەڵەەكەمان

بـــــــێ شـــــــ  كـــــــۆمەڵەەیەكی 
پێشــــــــــكەوتوو بە پەروەردە و 
تـــــــــــــــاكی خوێنـــــــــــــــدەوار و 
خزمەتەــــوزار وەدیــــی د  هەر 
بـــۆیە وەاڵتـــی ئێـــران لە دوای 
چـل ســاڵ سیاسـەتی بزركانــدن 
و هەڵتەكانـــــــــدنی هەمــــــــــوو 
بەهاكان بەتایبەت پەروەردە، 
پێویســــــتی بە ئــــــاڵووگۆڕێكی 
بنەڕەتـــــــــی ســـــــــازگار لەگەڵ 
دوونیــــــــای رۆژ و سیســــــــتەمی 
پێشــــــــــكەوتووی پەروەردە كە 
لەگەڵ ســـــــــــــــــــــــــــــــــتانداردە 
 .یی انیەكانـــــــــــدا بێـــــــــــتەوە

بەبــــــــۆنەی ســــــــاڵی نـــــــــوێی 
خوێنــــدنەوە پیرۆزبــــایی گەرم 
بە قوتابیـان و خوێنــدكاران و 
زانستخوازان پێشكە  دەكەین 
و هیـــــــــوادارین لەم ســـــــــاڵی 
خوێندنەشــــدا ئێــــوەی بەرێــــز 
بتوانن بە ترۆپكی سـەركەوتن 
 .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەەن

زمانی خەبات ی كوردستانی سا
 ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 كــــــــــــــــومیتەی ناوەنــــــــــــــــدی
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بەڕێوەچوونی سیمیناریک بۆ ریکخراوی الوانی خەبات، لە بارەگای 
ـــــی خـەبـات،ی کــــورد ــی ئێــــــــــــــــــــــراننــــــاوەندی ســــازمـــــان  .ستــــانــ

دوانیـــوەڕۆی رۆژی پێـــنج شـــەممە 
ــــــۆزدەی ســــــیپتامبری دوهەزارو  ن
ـــوار  ـــۆزدەی زایینـــی ، کـــاک رێب ن
حوســـــەینی ئەنـــــدامی دەفـــــتەری 
ــــــات ی  سیاســـــی ســـــازمانی خەب
کوردســتانی ئێــران ،بە مەبەســتی 
تاوتو  کردنـی چەنـدین بـابەتی 
ـــــــــارکرد و  رۆژ و یـــــــــۆنیەتی ک

ســتەنەوەی ئەرک ســەرلەنوی ریکخ
و پێســپێردراوە هەنووکەیەکــان و 
ـــوە  ـــدنی هەیئەتیکـــی بەرێ دامزران
  یبەری بـــــــــــــۆ بەرێـــــــــــــوەبردن

رێکخــراوەکە و  بەرەو پێشــبردنی 
ئەرک و چاالکیەکــــــــــــــــــــــــانی، 
کۆنفڕانسیکی لەبارەگای ناوەندی 

خەباتی کوردستانی ئێران  سازمان
ــــوەبرد ، ــــاوبراو ســــەرتا . بەڕێ ن

لەســەر زەرورەتــی چــاالک بــوونی 
ـــــــانی  سیاســـــــی ال وان لە بوارەک

کـــۆمەاڵیەتی، فەرهەنەـــی و خـــۆ 
ــــوونەوە  ــــۆ رووبەروو ب ســـازدان ب
لەگەڵ هەر پێشــــــــــــــ ات و هەل 
ومەرییکـی سـەردەم  کە پێوەنــدی 
بە خەبـات و رەوتـی زانســتیانەی  
ـــــــــــــــاغەی بزا ـــــــــــــــی  ئەم قۆن
گەلەکەمــانەوە هەبێــت، باســـێکی 
. تێــر و تەســەلی پێشــکە  کــرد
 پاشان سەبارەت بە ئەرک و مافی
الوان و هەوڵ بۆ خۆ تەیار کردن 
بە زانست و ئاشنا بوون بە کار و 
ـــدن  ـــاری سیاســـی و خـــۆ گون ان ب
لەگەڵ رەوتی  پێشکەوتنخوازی و 
خـۆ پێەەیانـدن و بـاوەڕ بـوون بە 
مـــــاف و ئازدیەکـــــانی نەتەوە و 
ــــانی  نیشـــتمان قســـەی بـــۆ الوەک

ـــــدام لە ریکخـــــر ـــــی ائەن وی الوان
 . خەبات کرد

قسەکانی رێبوار لە درێژەی   کاک
دا تیشــــــکی خســــــتە ســــــەر ئەو 
ـــابەتەی کە دەبـــێ الوەکـــان بە  ب
ـــاو ریزەکـــانی  ـــی ن تـــایبەت الوان
سازمانی خەبات کە لە ریکخراوی 

ـــــر ـــــات دا یێەی و  نالوانــــی خەب
ــــی  ــــوەبردنی ئەرک ســــەرەڕای بەرێ
ـــــێ بەردەوام لە  ـــــان، دەب رۆژانەی
هەوڵی خۆ تەیار کردن بـن و لە 
رێەای خویندنەوە و پرسیار کردن 

دنەوەی زانیاری لە رێەای و کۆکر
ــــــــــــان و  تـــــــــــۆرە کۆمەاڵیەتیەک

خوینـــدنەوەی پەڕتـــووک و گـــو  
گـرتن لە هەواڵ و رووداوەکــان ، 
ـــــانی  بەردەوام لە هەوڵـــــی داهێن

و  پڕۆگرامــی تــازەدا بــن  پــرۆژە
وپێوەنـــــــــــــدی  دۆســـــــــــــتانە و 

 و هاوباوەڕیـــــان لەگەڵ خۆیـــــان
خەلکــی تــر هەبــێ و متمــانە بە 
ـــان و  ـــاوەر بە رێبازی خۆیــان و ب

یــــــــداکاری و خۆشەویســــــــتی و ف
وەفاداریان بۆ نەتەوە و نیشتمان 
ـــــــــــاز و خەت و  لە ســــــــــەر رێب
ســـــتراتیژی سیاســــــی ســــــازمانی 
خەبـــات بـــکەنە بەردی بنـــاغەی  
ـــان و  بیرکـــردنەوە و  کردەوەکانی
بەو پەڕی ئەمانەتــداری و دەســت 
ـــــــــاکی وبە ئەخ قێکـــــــــی  و دڵپ
شۆڕشـــــەێرانە  بەرەو ئامـــــانج و 
ــــــــــــــاو  ــــــــــــــان هەنە ئاواتەکانی

نمـــوونەی کەســـایەتیکی .هەڵەـــرن
ــــاتی و خەمخــــۆری رێبــــازی  خەب
شـەهیدان بــن و لە راســتای وەدی 

 ی ـی گەل دا الوانــــــی ئاواتـــهاتن

 

ن گەرمی کوردەواری بە هەردوو ێخو
ــــــــوە لە دەوری  رەگەزی نێـــــــر و مێ

ناو ێریکخراوەکەیان کۆوەکەن و لە پ
ـــــــــــــی رەوای  خــــــــــــزمەت بە بزاو 
ـــــان بەەیـــــنن و  ـــــان تێی نەتەوەکەم

 .نباریان ب ێن
ــــا  و خواســــانە،  دوابەدوای ئەو ب
ــاوبراو لە پێنــاو هەرچــی کــاراتر  ن
ـــــی رێکخـــــراوەکە وچـــــۆنیەتی  کردن
بەڕێوەبردنی کار و چاالکیەکانیان، 
چەندین رێکار ورێنومـایی پێویسـتی 
خسـتە بەردەم ئەنـدامانی ریکخـراوی 
الوان کە لەالیەن بەشــــــــــداربووانی 

ازیان لێکرا و بە سیمینارەکەوە پێشو
لە کاتیک دا کە کۆڕ .یرانهیند وەرگ

ایکـی وو سـیمینارەکە لە ژیـنەە و هە
ـــــانەدا بە  و زۆر ســــەمیمانە هاوڕێی

ــــــا  و  ــــــدین ب ڕێووەدەچـــــوو، چەن
بــابەتی پێوەندیــدار لەالیەن چەنــد 
 کە  لە بەشـــــداربوانەوە  هـــــاتنە
ئاروە و بە تێر و تەسەلی قسەیان 

یبینـی دار بـووان تشلەسەرکراو و بە
ـــــــــان خســـــــــتە  و بۆچــــــــوونی خۆی

دوابەدوای ئەو با  و بابەتانە .ورو
ـــــوەبردنی  ـــــۆ بەڕێ ـــــوار ب ـــــاک رێب ک
رێکخراوی الوانـی خەبـات تـا کـاتی 

ـــدامانی  ،کـــۆنەرە پێشـــنیاری بە ئەن
کۆنفڕانســـــەکەکرد کە هەیئەتێکـــــی 
بەڕوەبەری بــــــــــــــــــــــــۆ ئەم ئەرکە 

ــــــــوەبر ــــــــردر  و بە ڕێ ی دنهەڵبژێ
ریکخراوەکەیـان پــی بســپێردر ، کە 
بە تێکــــــــــــرای دەنــــــــــــ  لەالیەن  

ەند کـــــرا و ســـــانەوە پەبەشـــــداربو
دەسـتەیکی بەڕێـوەبەری پیـنج کەســی 

 .هەلبژێدران 

 !ژنی كورد لە زیندانەكانی رژیمدا 7راپۆرتێ  لەسەر بارودۆخی 
 

حەت ژنــی كــورد بە  النـی كەم
ــی و  ــ ــاالكی سیاسـ ــ ــاوانی چـ تـــ
ــتا لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی، ئێس ــ ــ ــ ــ ــ ــ مەدەنــ
ــم لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــدانەكانی رژی ــ ــ ــ ــ ــ زین
شـارەكانی سـنە و خـۆی بەســەر 

ــاو.دەبەن ــ ــدەری هەنەـ ــ : هەواڵـ
ــاالكوانە  ــ ــ ــ ــ ــ ئەو حەوت ژنە چـ
كــوردە كە بە تــاوانی چــاالكی 

ــراون، سیا ــ ــی گی ــ ــی و مەدەن ســ
ــریتین لە ــ ــ ــ ــ ــ ــنەت _ :بـ ــ ــ ــ ــ ــ زێــ

ــان 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  یەاللی
 97زێنەت یەاللیان تەمەنـی 

ــاڵە و  ــ ــ ــاتی س ــ ــی دێ ـــ ــ ــ خەڵك
ــاڵی  ــ ــ ــاكۆیە، لەسـ ــ  8917مـــ

ــدامەتی لە  ــ ــ ــ ــاوانی ئەن ــ ــ بەتــ
ــراوە ــژاك دا گیـــ ــاوبراو . پـــ نـــ

ــای  ــا هەت ــدانی هەت ســزای زین
ــراوەو لە ئێســتادا لە  بــۆ دەرك
زینـدانی ناوەنــدی شـاری خــۆی 
ــدانیە 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  .زینـ

ــازمی_ 2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەحەر كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ســ
ــی  ــنەیە، لەرێكەوتـ خەڵكـــی سـ

ــژی 81 ــ ــ ــ وە 8937ی گەالوێــ
ــدارەی  ــانی ئیـــ ــ لەالیەن هێزەك

ــات ــراوە و ئیت عـ ــنەوە گیــ ی سـ
 دواتر لەالیەن دادگای 

  
 

ــزای  ــ ــ ــ ــ ــارەوە س ــ ــ ــ ــ ــی ئەو ش ــ ــ ــ ــ ــرا 21ئینق ب ــ ــ ــ ــ ــۆ دەرك ــ ــ ــ ــ ــدانی ب ــ ــ ــ ــ ــ  زین ــ ــ ــ ــ  .مان
ــدانی ــ ــ ــ ــ ــ ــتادا لە زینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوبراو لەئێسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدانیە نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنە زینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدی سـ ــ ــ ــ ــ ــ  .ناوەنـ

ــورادی_ 9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیما مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ
ــە ــ ــی سەڵماس ــ ــاڵی خەڵك ــ ــەرماوەزی س ــ ــانەی س ــ ــانی  8937، لەم ــ وە لەالیەن هێزەك

ــان  ــانەی بەفرانبـــاری هەمـ ــراوە، نـــاوبراو لە مـ ــاتی سەلماســـەوە گیـ ئیـــدارەی ئیت عـ
ــاری ل ــ ــ ــ ــ ــ ــاوانی هاوكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵەوە بەتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــس ــ ــ ــ ــ ــ ــپەیكەر_ 5 ەگەڵــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران راهـ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێـ

ــی  ــ ــوان و تەمەن ــی مەریـــ ــ ــەممە  99خەڵك ــالە، رۆژی سێشــ ــانەمەری 24ســـ  31ی بـــ
ئیت عـاتی مەریــوانەوە و لەكـاتی گەرانەوە لە هەرێمــی  لەالیەن هێزەكـانی ئیــدارەی

 زارا م ەمـمەدی_ 6. كوردستان گیراوەو لەوكاتەوە لە زیندانی شـاری سـنە زینـدانیە
ی یـۆزەردانی 2ساڵە و هەڵكی دێ ەـوالنە، رۆژی پێن شـەممە رێكەوتـی  21تەمەنی 

مان  لە  9ی ، لەالیەن هێزەكانی ئیدارەی ئیت عاتی سنەوە گیراوەو بەتێپەرین31
ــراوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا راگیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتادا لە زیندانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، لەئێسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی نادیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .گیرانـ

ــدوایی_ 7 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن ئیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  پەرویــ
ــی ســـەروئاباد و دانیشـــتوی شــاری مەریـــوانە، رۆژی پێن شـــەممە رێكەوتـــی  ی 5خەڵك

ــژی  ــراوە و 31گەالوێـــ ــ ــوانەوە گیـ ــاتی مەریـــ ــدارە ئیت عـــ ــ ــانی ئیـ ، لەالیەن هێزەكـــ
 .لەوكاتەوە چارەنوسی نادیارە



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی سیپتامبری ٠٢.  ۆچی خۆریی ک 1139   یخەرمانان ی ٠٢ . ساڵی سی و پێن ەم { ٠١٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کئۆرگانی کومیتەی ناو .انـۆشـتێک 

 

 

  

  

   

  

    

  

  

 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابەەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی یێەیركردنـــــی 

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

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

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

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 پێویستی یەکەرتن وهاوهەڵوێستی الیەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەریە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێنێ

 .ۆرکـــــۆێـاری نیـوو،، لە شــرانی داهاتــۆنفڕانسی ،، ئێــەبات لە کــی خــــمانداری  سازـــبەش

 
شـاری نیۆیــۆرک، کۆنفرانســێکی  ل 
ـــ  ـــ  ب ـــاوی   رین ل ـــر ن ـــی "ژێ ئێران

ـــــــــــــــ " داهــــــــــــــاتوو  .چوو  ڕێوه ب
ی ٠وتی  ڕێکـــ   مم   ڕۆژی ســـێ شـــ 

ــــــــــ  ڕه تاوی  ی هــــــــــ ١٠٢٨ری  زب
ـــ کۆنفرانســێکی فـــ ـــاوی   راوان ب ن

ـــــ  ـــــی داهـــــاتوو ب . چوو ڕێوه ئێران
رمی  ر بانە ێشـــــــتی فـــــــ  ســـــــ  ل 
ـــــ  بــــ  ڕێوه ب    و کۆنفڕاســـــ  رانی ئ
بات پێــک  تی ســازمانی خـ  یئـ  ه 

الم  اللی خۆشک  کاک ی   هاتوو ل 
ری سیاسـی و کـاک  فت  ندامی ده ئ 
ی  ندامی کومیتـ  هرامی ئ  لی ب  ع 
بات  نــــــدی ســــــازمانی خــــــ  ناوه
ــــــــــــــــــــردشـــــــــــــــــــداری ب   .ان ک
ســــتی  ب  م   بـــ   و کۆنفڕانســـ  ئـــ 

ــــــ  ــــــزو الی  وه نزیکردن ــــــ  ی هێ   ن
ر  س  کان ل  ی  ری و ناوچ  رانس  س 
  بۆ  ساسی پ تفۆرمێکی هاوب  ئ 
بردنی ئێرانی دوای ڕیژیمی  ڕێوه ب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی  .ئاخون
ڕێز  تا بــ  ره دا ســ  ک  کۆنفڕانسـ  ل 
کی  یـــ  فیر مـــارک ولســـن وت  ســـ 

خێرهاتنی   شکرد و وێڕای ب پێشک 
ـــــانج و هـــــ  ب  فی  ده شـــــداران ئام

  بوان بـ  ی بۆ ئامـاده ک  کۆنفڕانس 
پاشــان . ر بــا  بــ   وردی خســت 

تی  ری تایب  ڕودی یولیانی پارێزه
ــــــ  ســـــ  مریکا و  رۆک کۆمـــــاری ئ

ــــۆرک  ــــاری پێشــــووی نیۆی پارێزگ
  کردوو تێیـدا  کی پێشک  ی  ووت 
 پێویستی ڕووخانی   ی ب  ئاماژه

ـــــــم و یـــــــ  کڕیزی تێکـــــــڕای  ڕژی
ـــــــــــــــزه ـــــــــــــــازادیخوازان و هێ   ئ

ئێـران دا کــردو   کان لـ  ره ێکۆشـ ت
ـــاژه بـــێ  ده  کـــرد کـــ   وه ی بـــ  ئام

ئێرانــــــی داهـــــــاتوو ئێرانێکـــــــی 
ــــــک بــــــێ و تێکــــــڕای  دیموکراتی

کانی  مافـــ  کان ب  و ئاینــ  وه تــ  ن 
ـــــــــــــــــــــــان بەـــــــــــــــــــــــ   .                                                                            ن خۆی

دا ی کـــاری کــــۆنفڕانس  درێژه لـــ 
ـــــ  کانی ئێـــــران  وه تـــــ  ری ن  نوێن

ــــــان پێشــــــک    کــــــرد و  ووتاری
ر زوڵـــم و  ســـ   تیشـــکیان خســـت 

کانی ڕژیمی ئاخونـدی و داوا  زۆره
ئێرانی   کانی خۆیان ل  یی  وه ت  ن 

یامی کاک باباشێو  پ  .داهاتوودا
ن کـاک  حسینی بۆ کۆنفڕانس الیـ 

 . وه خوێندرایــ   وه هرامیــ  لی ب  عــ 
ــــ  رتێری گشــــتی یامی ســــک پــــ   ل

ــــــــ  باره ســــــــازمان دا ســــــــ    ت ب
کوردسـتان   کانی ڕژیم ل  ت  سیاس 

دوای داگیرکردنــــی  لــــ : هــــاتبوو
ــــــــزه الیـــــــ  کوردســـــــتان ل    ن هێ

کانی ڕژیمی ئاخوندی  ره رکۆتک  س 
ـــ  ـــوازی  سیاســـی   و ڕژیمـــ  ئ تی یی

کوردســتان   رکوتی لـ  دانـان و سـ 
ـــ  ی  ماوه لـــ   یێکردوه، کـــ  یـــێ ب

ڵکی  خــــــ ســــــاڵی ڕابــــــردوودا ٠٢
نج و  کوردستانی ئێرانی تووشی ڕه

ـــ  وه کوێره ر  هـــ .   کی زۆرکـــردوه ری
کی  تیـــــــ  زای  داوا و ناڕه  یـــــــۆره

  تونــدترین شــێوه ئاشــتیخوازان  ب 
 .   کا رکوت ده س 

ــــــــران  کوردســــــــتانی ڕژیمـــــــی ئێ
و   کـــردوه  واوی میچیتـــاریزه تـــ  ب 

ی  زۆر ناوچـــــــ  کــــــانی لــــــ  هێزه
ـــــــر کـــــــردوه .  یۆراویـــــــۆر یێەی

ڕی  کــورد و شــ   تی دژ بــ  سیاســ 
و  رکۆن  نەی، س  ره  بی و ف  زه  م 

ڵکی  ییـــــــاوازی دانـــــــانی خــــــــ 
ـــــ  ـــــردوه کوردســـــتانی یێب  .                                          یێ ک

ی کـــاک  کـــ  یام   ی پ درێـــژه  لـــ 
سـازمانی :  باباشێو دا هاتبوو ک 

باتی کوردســــــتانی ئێــــــران  خــــــ 
  ســاڵی ڕابــردوودا لــ ٠٢ی  ماوه لــ 
پێی توانا دژ  کان و ب  موو باره ه 
ــــدی  بـــ  ــــاتۆری ئاخون ڕژیمی دیکت
دا  ڕه و بـاوه لـ   ، وه باتی کردوه خ 
ڵکی  نیا ڕێی ڕزگاری خ  ت   ک   بوه

ـــ  ـــران ل انی ڕوخـــ  کوردســـتانی ئێ
ی  کی تێکـــڕای پێک اتــــ  ک اره یـــ 
وتــوێژی   ربۆیــ  ه .  یــ  و ڕژیم  ئــ 
ت  شـــروعی ڕه ڵ ڕژیمـــی نام  گـــ  ل 

باتی  زیان بۆ خـ   و ب   وه کردۆت 
ــــــــــــ  ڵکی  ی خــــــــــــ  ئازادیخوازان

کــاک  .زانــێ کوردســتانی ئێــران ده
ی خۆیــدا  کــ  یام  پ   باباشــێو لــ 

کێتی  هاوکـاری و یـ   ت ب  باره س 
ــــــــۆ  انی کوردســـــــت  هێـــــــزه کان ب

کۆنفڕانســـــی ئێرانـــــی داهـــــاتوو 
بات  ســازمانی خــ :  نووســیبوو کــ 

کێتی  تی و ی  هاوکاری و دۆستای 
ـــــــــــ  ل    موو هیـــــــــــزه ل هـــــــــــ  گ

ـــــ   کان بــــ  کوردســــاتنی  رکێکی  ئ
 وتی  ره  یاتی ل  پێویستی و ح 

 

ڵکی کــورد و  ی خــ  ئازادیخوازانــ 
زانـێ و  ڵکی ئێـران ده تێکڕانی خـ 

  هێـــــزه  کـــــ   دایـــــ  و بڕوای  لـــــ 
کێتی  یـ   نیا ب  کان ت  کوردستانی 

ــــــ  یی ده کپارچـــــ  و ی    تـــــوانن ب
ـــــ  ئامان ـــــ  ئێـــــران دا   کانیان ل

و  ل   ها سازمانی ئێم  هرو ه .ن بە 
  بـۆ زیـاتر فشارخسـت   دای  بڕوای 
ـــران و ڕووخـــانی  ســـ  ر ڕژیمـــی ئێ
  دیکتــاتۆره  و ڕژیمـ  ی ئــ  ک اره یـ 
نێوان سازمان  کێتی هاوکاری ل  ی 

کان  ئێرانی و کوردستانی   ن  و الی 
و   گره ڵنــ  کی حاشــا ه  پێویســتی 

رێک دا  نە  ســ   بـێ لـ  مووان ده هـ 
ین و  چــاالکی بکــ   ڕژیمــ و  دژ بــ 
ـــ  موو وزه هـــ  ـــان ل ـــاو   ی خۆم پێن

التداری ئاخونــدی  ســ  ڕووخـانی ده
ی  شێکی دیک  ب   ل  .کاربێنین دا ب 
ــــ  یام  پ  ــــاک باباشــــێو دا  ک ی ک

ر دۆخی ڕژیـم و  س   تیشک خرابوه
لە کاتێکــــــــــدا ئەو : هــــــــــاتبوو

کونفرانسە بەرێوەدەچێ کە رژیمی 
خت و  دۆخێکــی ســ   ئاخونــدی لــ 

ــــ د ــــ  ژواردای ــــ   ، ک ت   سیاســــ   ب
وڵی  و نادروسـتی هـ   سـئوالن  نام 

 کی کۆکــــــوژ، دروســــــکردنی چــــــ 
ــــــــ  و   کی داوه یی و موشــــــــ  ناوک
.  وه ترســی  م   ی خســتۆت  کـ  ناوچ 

نەێزی و  ڕه تی شــــــــــــ  سیاســــــــــــ 
کاروبـاری   ردانی ڕژیـم لـ  ستێوه ده

ـــــ   وواڵتــــان بۆتـــــ  ی  وه هـــــۆی ئ
   مارۆی بخات  مریکا فشار و گ  ئ 

 

تووشـی داڕمانیـان   وه باری ئابوریـ  گیر بکـا و لـ  گۆش   اڵت  س  و ده ر وئ  س 
  .بکا

تی  سای  ندین ک  ڵ چ  گ  تی سازمان ل  یئ  ه  دا ک  راوێزی کۆنفڕانس  پ   ل 
ندین  چ   فیر مارک ولسن وه س   رمان وه ناتۆر یۆزی  لیب  ک س  مریکای وه ئ 
ت و  ندامانی شۆڕای میچی مقاوم  ک ئ  تی و چاالکی سیاسی ئێرانی وه سای  ک 

رو ی ئێران دیدا کانی دیک  وه ت  کانی ن  سیاسی   ن  ری هێز و الی  نوێن 
 .وتنیان کرد چاوپێک 

 

ـــامی سەرەخۆشـــی كـــاك بابەشـــێو حســـێنی پ ەی
ــــــی مامۆســــــتا مەال مســــــتەفا  بەبــــــۆنەی فەوت

 تەوحیدی

ــــتا مەال  بە بـــۆنەی كـــۆچی دوایـــی مامۆس
مستەفا تەوحیـدی) پیـاوێنی( سەرەخۆشـی 
ــانە  ــی نـاوچەی ب بە كە  و كـاریی، خەڵك
ـــــــانی  و سەردەشــــــت و هــــــۆگرانی ریزەك
ـــازمانی خەبـــات ی كوردســـتانی ئێـــران  س

ڕادەگەێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنم.                            
ــــــــاوێنی  ــــــــتەفا پی ــــــــتا مەال مس مامۆس
ــــــەرو نیشــــــتمان و  ــــــایەتێكی تێكۆش كەس
ــــــــــــت و دژمــــــــــــن بە  نەتەوە خۆشەویس
 ستەمكاران و داگیركەرانی كوردسـتان بـوو.
ـــومەینی دژ  ـــادی خ ـــانی یی  لە دوای فەرم
ــــــەرەتای  بە خەڵكـــــی كوردســـــتان ولە س
ـــــــــــی پاســـــــــــداران و هێـــــــــــزە  هێرش
ــــتان،  بەكرێەیراوەكـــانی بـــۆ ســـەر كوردس
مامۆستا مەال مستەفا چەكی پێشـمەرگەیی 
ــان كــردو لە  ــتانی لە ش ــال لە كوردس و دیف
 ریزی هێزی پێشمەرگەی سازمانی خەبات 

 

ـــیممەت لە  ـــازاو بە ه وەك فەرمانــدەێكی ئ
ــایبەت لە  چەنـدین شـەڕی بەرچـاوداو، بەت

ــەری  ــاومەت و ش ــاری   ســێ 9مق ــانەەی ش م
ــــــــانە وەك یەكێــــــــ  لە فەرمانــــــــدە  ب
ـــــــــــرد ـــــــــــداری ك  .لێ اتوەكــــــــــان بەش

ـــــــۆیەتی لە دوای ئـــــــازادی  ـــــــێەەی خ ی
ــانی  ــۆ تێكۆش ــان ب ــزو وەفام نیشــتمانی  رێ

و   هەبـێ دڵسۆزانەی مامۆستا مەال مسـتەفا
ــــــــــرین ــــــــــز ڕابە ــــــــــادی بەرزو بەڕێ  .ی

ــرای  یـارێكی دیـكە سەرەخۆشــی خـۆم و تێك
ــــات ی  ــــازی ســـازمانی خەب هـــۆگرانی ڕێب
ــــــاری  ــــــران بە كە  و ك كوردســـــتانی ئێ

 .ڕادەگەینم

ـــکرتێری گشـــتی   ـــەینی، س ـــیو حوس بابەش
 .سازمانی خەبات ،ی کوردستانی ئێران

لەمـاوەی مــانەی گەالوێــژدا، النـی كەم پێــنج كــۆڵبەر بە 
ــزیكەی  ــوژراون، و ن ــم ك ــانی رژی تەقەی هێــزە ئینتزامیەك
ــوون  ــ ــ ــ ــ ــدار ب ــ ــ ــ ــ ــری  برین ــ ــ ــ ــ ــۆڵبەری ت ــ ــ ــ ــ ــانزە ك ــ ــ ــ  .پــ

ــەممە  ــەوی چوارشــ ــژی ٠٢شــ ــۆڵبەرێکی ٠٧١٢ی گەالوێــ ــ ، ک
ــاوی  ــنۆ بە ن ــووری”خەڵکــی ش ــزە “ ناســر ن بە تەقەی هێ

ــدار ــ ــراوەچەکـ ــ ــدار کــ ــ ــران برینــ ــ ــوومەتی ئێـ ــ                                        .ەکانی حکــ
ئەو کۆڵبەرە لە بەرزاییەکـانی کێچەشـین کـراوەتە ئامـانج 
ــدە  ــکی رەوانەی ناوەنـ ــەریی پزیشـ و بە مەبەســـتی چارەسـ
ــراوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری نەغەدە کــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دەرمانییەکــ

ــاو ــ ــدەری هەنە ــاڵەتە، : هەواڵــ ــ ــاركردنی ئەم ح ــ بە ئەژم
كۆڵبەری كورد بریندار و  21ی مانەێكدا النیكەم لەماوە

 .كوژراون 

کــــۆڵبەر لە ٠٢لەمانەیـــک دا نـــزیکەی 
 !کوردستان، کوژراون و بریندار بوون

 «سبەی هەموومان » 
 :کورتە چیڕۆکێک لە نووسینی

ــات  ــەبـ ــ خـ ــ  .ز 

 

اتـر ساعەت دوانزەی نیوەڕۆیان زووتر یـان دو
ئەوی بینیبـوو، ئەویــ  ئەوانـی تــری دیبــوو، 
یەكتریان بینیبـوو، زۆر بـوون، ببـوونە چەنـد 
دەسـتە و تاقمێـ  و هەر دەسـتەیەك كــارێكی 

ئەبوایە سبەی لە فەلەكەی . كەوتبووە ئەستۆ
مـــــوروەتی كۆببونـــــایەوە، بڕیاریـــــان دابـــــوو 
ئەم ارەیان زیاتر لە یارانی  كارەكە تونـد 

تێكــــی ییــــدی و بەــــرن، بــــۆ ئەوەی حەرەكە
مەدەنـی پێـ  بێـنن، ئەمیـان چووبـوو لەســەر 

ئـازادی، ئاسـای  و : پارچە دروشمی نوسیبوو
ئەویــان چــوو بــوو لەگەڵ . چەنــد شــتێكی تــر

 هاوڕێكانی لەشارەكانی تر پەیوەندی بەر ، 

ئەمی  بەیاننـامەیەكی نوسـیبوو كە 
تونــد و تیـــژی و كوشـــتارەكەی ئەم 

... دوایەی ئیــــــــــــدانە كردبــــــــــــوو 
ئـــێمە بەم كـــارە ...  : ..وینوســیبو

مەدەنـــــــــــیە خەڵـــــــــــ  بـــــــــــۆ الی 
كۆمەڵەەیەكی دور لە توند و تیژی 

... و كاری نامرۆ ـانە هـان ئەدەیـن 
، راو بۆچوونی رفیقەكانی پرسیبوو 

كاسبكار بە : ... و دوایی نوسیبووی
قاچـــاخچی و نووســــەر بە نــــۆكەری 
بێەانە ئەزانن، ئەمە خۆ دزینەوەیە 

، دوایی ...لە داخوازیەكانی خەڵ  
گرینەـــــی ...پێـــــی زیـــــادكردبوو كە 

پێـدان بە مافەكـانی مــرۆ ە كە ئەم 
نــــاڕەزایی دەڕبــــڕینە یەمــــاوەریەی 

ئەوڕۆژە یەكێكیــــان . پێـــ  هێنــــاوە
هەر بەدوای وەرگرتنــــــی ئی ــــــازەی 

وتبوویـــان بە بـــێ  رەســـمیەوە بـــوو،
ئی ــــــــــــازە  هەر دێــــــــــــین، دوای 
ئی ازەكە چووبوون وێـنەی كـوژراو و 

 چــاك كردبــوو، دەســتەیركراوەكانیان
بڕیاریــان دابــوو هەرشــتێ  روبــدات 

ی ــــــــــــــكارەكەیـــــــان لەیـــــــێ و كات
بەڕێوە بچێــــــت و هاوكــــــات خۆیـــــدا
 هەواڵ و

هەواڵ و وێنەكــــان بــــۆ رۆژنــــامە و 
. رایەڵەیی انیەكــــــــــــان بنێــــــــــــرن

مۆبایچەكانیــــــان ئامـــــــادە كردبـــــــوو 
ئەم . وێنەكـــــانی ئەورۆژە هەڵەـــــرن

ئێـــوارە چووبـــووە دەر، هەســــتی بە 
وای . پیـــرۆز كردبـــوو حیماســـەتێكی

هەست دەکرد کە میتینەی سـبەی لە 
چاوی هەموو ئەو كەسانەی بە سـەر 
شــەقام و پیادەڕۆكانـــدا ئەڕۆیشـــتن 

بە پەنــــا یەكتــــرا . رەنەـــی دابــــۆوە
رۆشـــــــــتبوون و چاویـــــــــان لێــــــــــ  
تروكانــدبوو و بەســرتە بەیەكتریــان 

یان پێی ... سبەی هەموومان: وتبوو
دوبوو بەتەلەفـۆن و . وابوو وتویانە

: بە چەتكــردن بەیەكتریــان وتبــایە
دوكانەكان دائەخەین، كە  ناچێتە 
ســەركار، تاكســیەكان كــار نــاكەن، 
كە  نـــــاچێتەوە بـــــۆ فێرگەكـــــان، 

هەموومــان ... هەمــوو دێیــنە دەرەوە
تــا دوا ئێــوارە  دابـــوا ... ســبەی 

هەمـــــووان لە یـــــوڵە دابوونـــــایە، 
شـــەوی  بە تەلەفــــۆن ســــبەینێیان 

لەبیــری . ... بیـری یەكتـر بێنـایەوە
 ئەوەدا بوو سبەی لە كوێوە دەست 

پێ بكات، بەیێی بەرئاوردی نرخـی 
ئەو مـــااڵنەی لە شـــوێنی کــــارەکەی 
نەخشەكەی كێشابوونەوە، كارەكانی 

بە حیماســـەتەوە . ســبەی ئەنووســـی
ئەكــــــــردەوە،  بەیاننـــــــامەكەی دەور

 ئەیزانی سبەی زۆر سەخت و تاقەت
پڕوكێن ئەبێ، خێزانـی دەمێـ  بـوو 

بەیانی ساعەت . خەوی لێ كەوتبوو
حەوت ئەبــوایە لە خەو هەســـتایە، 
ســــاعەتە چكــــۆلەكەی داگرتبــــوو و 
عەقـــــــــرەبەكەی لە ســـــــــەر حەوت 

خێزانـــــی زەنەـــــی ...  .راگرتبـــــوو 
چەنـــد . ســاعەتەكەی بێــدەن  كــرد

و یــــــار بـــــــانەی كــــــرد، هەســـــــتا 
خەوتەوە، لە هەشــــــت و نیــــــو الی 
دابــوو، بە پەلە پەرداخێــک شــیری 
خــــوارد و چـــــووە دەر، تاكســـــیەكی 
راگــرت، شــۆفێرەكە گــوێی لە الیـــت 
مــوزیكێكی هیـــوا  گرتبــوو، بـــۆنی 
. ئۆدكچــۆن و عـــارەقی تـــێکەڵ ببـــوو

پــێ  ئەوەی بەــاتە شــیركەت چــوو 
ســـەنەەكیەكی بـــۆ ناشـــتای خـــۆی و 

لە . هاوكارەكـانی لە شــیركەت كــڕی
 ەر كار ئەتووت شتێكی لێ وون س
 

. بووە  ناو كشاو و فایچەكـان ئەگەڕا
بە هاوكارەكانی ئەوت كە ئەو ئەبێ 
ئەمڕۆ چی بكا كە لەبیری چۆتەوە، 
هەمـــووان شـــانیان هەڵئەخســـت كە 

رێكە، دیــار بــوو نــازانن ئەوە   كـــا
بە خـۆی ئەوت ئەبـێ ئەمــڕۆ قەرزی 
کــێ بــداتەوە  یــان ئەبــێ بچێــت بــۆ 
كــــام مــــزگەوتە بــــۆ سەروخۆشـــــی  
رەنەبـــێ ئەوانــــی تــــری  نــــیەەران 

یان كاروباری شیركەت گێژ و . بوون
ی نیـــوەڕۆ یـــان 82ال.وڕی كردبـــوون

زووتـــر یــــان دواتــــر بــــوو خێزانــــی 
تەلەفـــــۆنی بـــــۆكرد و وتـــــی شـــــەو 

لە  نیــوەڕۆ لیســتێكی. میوانیــان د 
خێزانــی كە هەنــدێ  كەل و پەلـــی 
تیـــــا نوســـــیبوو وەرگـــــرت، بەپەلە 
نـــــانێكی خـــــوارد و چـــــووە دەرەوە، 
شــتێكی لەبیــر چووبــوو یــان شــتێكی 

وابــوو، بیــری هــاتەوە، . پـێ نەبــوو
كـارتی عــابر بــانكەكەی بە بــراكەی 
بوو، ئەوی  نە لەمـاڵی بـاوكی بـوو 

تـــا .و نە مۆبـــایچەكەی بەرزکردبـــۆوە
زیـاتر چووبـوو، ئێوارە بۆ دە شـوێن 

 ەسێ  ــــپێی عەیب بوو ئەگینا لە ك

 

 
 

لە خیابـانەكەدا  تا بەیانی چەند هەزار تمەنێكی وەرئەگرت،
سیما و بااڵی ئەو كچـانەی هەمـوو دەمەو . سەرو خواری ئەكرد

ئێـوارەیەك شـەقامی بیمارســتان و گەڕەكـی سـەروویان ئەپێــوا 
. لەدەوری فەلەكەكە وێســـتابوو. گـــرفتەكەی لە بیـــر بردبـــۆوە

تووت بینینی ئەو مەئمورانە چەند مەئمورێكی پۆلیسی دی، ئە
ئەبێ شتێكی بیر بخاتەوە، وەكوو چی   لیست، لیستی كەل و 

بـــراكەی لە گەڵ چەنـــد هاوڕێیەکیـــدا لە پرایـــدێ  . پەلەكە
گەشــــایەوە، .دابەزیـــن و دەم بە پێكەنــــین بەرەوڕووی هــــاتن

ســـەیری لیســـتەكەی . بەپەلە كــارتەكەی لـــێ وەرگـــرت و رۆی
 ...وار ئەكرد و بەشوقامەکەدا ئەهاتە خ

 !شیرینی تێکۆشان بەڕێز و خوێنخوێنەری 
تێکۆشـــــان وەخـــــوێنە، لێـــــی ورد وەبە و 

ێنە،بابەتەکانی هەڵسەنەینە و لە ڕامتێی
ـــدە و کـــاک ە و دانەی شـــ ـــان ب ەن و کەوی

ــنە،بە ڕبەی رەخــنە و تیبینــی بــی  دەربێ
ـــــوە و  چەوەڵ و چەوتـــــی وچەقـــــڵ و پێ

. چەوێ ـــــی و هەڵەکانیمـــــان پێـــــڕاگەێنە
ەومان بە بژار و نـاوکۆڵ کردنـی ئێـوەی بێ

ئــــایز، لە دێــــبەری تیکۆشــــان دا، بەر و 
 !.ەنێو دێتبەرهەمی با  و بە سوود ڕ

 
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ی سیپتامبری ٠٢.  ۆچی خۆریی ک 1139   یخەرمانان ی ٠٢ . ساڵی سی و پێن ەم { ٠١٠} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کئۆرگانی کومیتەی ناو .انـۆشـتێک 
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.ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران  ئادرە  و  
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

        htt//www.lawan.info            http://www.khabatmedia.com   113647724464334:پپێوەندی سچێمانی                  
             telegram /sazmanixebat      www.facebook.com/lawanixebat    113647516417213 :پێوەندی هەولێر             
  113647514437١91 :کومیتەی ناوەندی   

ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان یەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میچچـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی مویاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق
ـــەمای  ـــێ و رەقــس و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێەری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــا  پەی

 . ی ئێراننەتەوەكان

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی 
 نۆروێژ

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

ی خەرمانان لە واڵتی نۆروێژ، ٥یادی 
 !راــــــــــــــــــــیــەرز راگـــــــــــب

 
ــــۆروێژ  ی 5لە وەاڵتــــی ن

ـــــــــــادی  ـــــــــــان ی خەرمان
ــــــاڵرۆژی 93 ــــــین س هەم

ـــــــی ســـــــازمانی  دامەزران
خەبــــــاتی كوردســــــتانی 
ـــــــرا ـــــــران بەرز ڕاگی  .ئێ

ی 91شــــــــــــــەممە  رۆژی
ــــــــــانی  ی 8931خەرمان

ـــاوی، بەبـــۆنەی  ی 5هەت
ـــــــــــادی  ـــــــــــان ی خەرمان

ــــــاڵرۆژی 93 ــــــین س هەم
ـــــــی ســـــــازمانی  دامەرزان
خەبــــــاتی كوردســــــتانی 
ئێــــــران، بە بەشــــــداری 
ــــێو  ــــاك بابەش ــــز ك بەرێ
حوسێنی سكرتێری گشـتی 
ــــــــــات  ســــــــــازمانی خەب
ـــــــكۆ  رێورەســـــــمێكی بەش
ـــــــــــــــــومیتەی  لەالیەن ك
ــــــــۆروێژی ســــــــازمان و  ن
ــــــداری ژمــــــارەیەكی  بەش

ـــــــاو  ـــــــت و بەرچ لە دۆس
ــــــدی  ــــــدامان و رەوەن ئەن
ـــــــــۆروێژ  ـــــــــوردی لە ن ك

 .بەرێوەچوو
سـەرەتای رێورەسـمەكە بە 
ـــــب و  ـــــرودی ئەی رەقی س
ـــۆ  دەقــیقەیەك وەســتان ب
ـــەهیدان  ـــاكی ش ـــانی پ گی
ـــــــرد  .دەســــــتی پـــــــێ ك

پاشــان پەیــامی كــومیتەی 
نـۆروێژی سـازمان لەالیەن 
ــــادری  ــــدوال ق كــــاك عەب
ـــــــومیتەوە  بەرپرســـــــی ك

ــــــــكە  كــــــــرا لە  .پێش
ــــــــــاك ــــــــــامەكەی ك  پەی
عەبـــــــــدوالدا وێـــــــــڕای 
ــداران،  ــاتنی بەش بەخێره
ئیشــــــارەی بە پێن ـــــــی 
ـــان كـــرد و وتـــی : خەرمان

ـــــان یەك لەو 5 ی خەرمان
ــــــــــــــــاوانەی  رۆژە درەوش
ــــــــــاتی  ــــــــــژووی خەب مێ
نەتەوەكەمــــــــــــــانە، كە 
ــــــــازمانێكی  ــــــــدا س تیای
نەتەوەیی و نیشتمانی بە 
رێبەرایەتیەكـی فیــداكار، 
ـــون و  شۆرشـــەێڕ، بە ئەزم
ــــــایە  ــــــی ن ــــــددی پێ یی
ـــــــــاتی ـــــــــدانی خەب  مەی
ــاریخوازانەی كــورد لە  رزگ

 .كوردستانی ئێران
 

ــــــــوارانی  ــــــــبەر و رێب رێ
ســـازمانی خەبـــات كە لە 
ــاوەریی دژ  ــی یەم راپەرین
ــــــی بنەمــــــاڵەی  بە رژیم
پەهـــــــچەوی بەشـــــــێوەی 
ئاشــــكرا و نەپســـــاوە لە 
ـــێ  ـــوون و بەب ـــدا ب مەیدان
ـــــــــردن لە هەر  ســـــــــڵ ك
ـــی هەر  مەترســـیەك و دان
نرخێ  بۆ وەدیی هێنانی 
ـــــــــی و  مــــــــافە نەتەوەی
ــــــــیەكانی كــــــــورد  سیاس

ــــــــــــاو ن، لە دوای تێكۆش
روخــــــــانی دەســــــــەاڵتی 
پەهــچەوی و دزینــی بەری 
ــــــاوەری  ــــــی یەم راپەرین
ــومەینی  ــران لەالیەن خ ئێ
ـــاوبیرانیەوە، مامۆســـتا  ه
سـەید یەالل حوسـەینی و 
ـــتەری  ـــانی لە دەف هاوڕێك
مامۆســتا شــێو عزەدینــدا 
ـــــاتی  ـــــان بە خەب درێژەی
سیاسی خۆیانـدا و هەمـوو 
هەوڵێكیان بۆ پارێزگاری 
لە نیشــــــــــــــــــــــــتمان و 

ـــــانی چەســــپان دنی مافەك
كورد لە سیستەمی تـازەدا 

ـــــــت ـــــــان  .وەگەرخس پاش
بەرێزیان باسـێكی لەسـەر 
مێـژووی ســازمانی خەبــات 
ــــــــــــــــــــــــــتە  و هەڵوێس
ــازمانی  نەتەوەییەكــانی س

لە : خەبـات كـرد و گــوتی
ـــــومەینی و  دوای ئەوەی خ
ــــــــنە  ــــــــمەكەی كەوت رژی
ـــی  ـــانووگرتن بە خەڵك بی
ــتان و ســەلماندیان  كوردس
ـــــافی  ـــــان بە م كە باوەری

ــــــــــیە ــــــــــورد ن و هەر  ك
ــورد بە  داوایەكــی گەلــی ك
لەشكەركێشی و پەالمـاری 
دڕنـدانە یــوات دەدەنەوە، 
ـــی  مامۆســـتا ســـەید یەالل
نەمــر كەوتە رێكخســتن و 
ـــــــزی  پۆشـــــــتەكردنی هێ
پێشمەرگە بۆ بەرەنەاریی 

لە دوای  .هێزەكانی دژمـن
فتـوای نــارەوای خــومەینی 
بۆ سەر كوردستان، هێـزی 
ــــتەر بە  پێشـــمەرگەی دەف

ــــەركردایەتی مام ــــتا س ۆس
 اری ـــــــریــەالل بــو یــشێ
 

ــاوەی  و خۆراگریــان دا لەم
ـــەڕی ســـێ مـــانەەدا لە  ش
ـــــــانی  ـــــــاوچە ییاییاك ن
ــــــــدین  كوردســــــــتان چەن
ـــان  ـــتانی قارەمانانەی داس
ــــــر   ــــــاركرد كە دەك تۆم
ئیشــارە بە، یەنەەكـــانی 
ــــــەقز،  ــــــاوای س قەرەچی
ی كامیاران، تیچەكـۆ، كەلـ

خــان، نــاوچەی بۆكــان و 
ــــــتانی كەم وێــــــنەی  داس

ی خەزەڵـــوەر بكـــر  81
كە تیایـــــــــدا هێـــــــــزی 
ــــــمەرگە  ــــــۆاڵیینی پێش پ
شكســــــــــتێكی گەورەی بە 
هێزەكانی دژمـن داو بـووە 
ـــــــــۆی پاشەكشـــــــــە و  ه
ـــــــاگڕبڕ  ـــــــدنی ئ راگەیان
ــــــــــــومەینی و  لەالیەن خ
ــــــــــــــــــــــــمەكەیەوە  .رژی

لەدوای روداوەكانی سـاڵی 
ـــــــــــــــاوی 8953 ی هەت

ـــەید یەالل و  ـــتا س مامۆس
ـــــان لە هاوڕ ێكــــانی بیری

ـــــازمانێكی  ـــــی س دامەزران
ــــتمانی  ــــی و نیش نەتەوەی
ــێ  ــدەر ب ــردەوە كە وەاڵم ك
ـــی  ـــومەر  و دۆخ ـــۆ هەل ب
ــــــــوانێ  ــــــــاتە و بت ئەوك
زۆرتــــــــــرین هێــــــــــز و 
پتانســیەلی كــۆمەڵەە لە 
ــی پرســی  ــتای خزمەت راس
ـــــــــــورد  نەتەوەیــــــــــی ك
كۆبكــــــــــــــــــــاتەوە و بە 
بەهێـــــزەوە بەرەنەـــــاری 
هێـــــزە داگیركەرەكـــــانی 

 .رژیمی خومەینی بنەوە
ی خەرمانــــــــــــــانی 5لە 

ی كــۆچی خــۆری، 8953
ـــــــــاتی  ســـــــــازمانی خەب
ــــــران بە  كوردســـــتانی ئێ
ــــــتا  رێبەرایەتــــــی مامۆس
سەید یەالل بـوونی خـۆی 
ــــــــــــــــد و كەوتە  راگەیان
چـــــــــاالكی سیاســـــــــی و 
ــــمەرگانە لە شــــار و  پێش
ناوچەكــــانی كوردســــتان، 
وێــــڕای هەمــــوو كەنــــدو 
كۆسـپەكانی بەردەم كـار و 
چاالكی سازمانی خەبات، 
و  بەهــــــۆی پێشـــــــەوایی
 رێبەرایەتی حەكیمانەی 

ــتا  ــر مامۆس مامۆســتای نەم
ســــەید یەالل، ســـــازمان 
ــەر  ــەركەو  بەس تــوانی س

ەڵە كێشەكان و تووشـی ه
و پەڵەی سیاســــــــــــــی و 

 .نەتەوەیی نەبێتەوە
یەكێ  لە سـەروەریەكانی 
ــــــــــات  ســــــــــازمانی خەب
ــــــــــــــــــــــــاریی و  بەرەنە
ــــــــــــــــوونەوەی  بەرەورووب
ـــــی  سەرســـــەختانەی رژیم
ــدیە كە  داگیــركەری ئاخون
لە مــــاوەی چــــوار دەیەی 
ـــــــــازمان  ـــــــــردوودا س راب
توانیـــــویەتی لە بـــــاری 
ـــــــزامیەوە  سیاســــــی و نی
شكستی بەرچاو بە رژیمی 
ـــــــــزە  ـــــــــدی و هێ ئاخون
ـــــــــــەركوتەەرەكانی لە  س
ــــــــــدات  .كوردســـــــــتان ب

لە دوای پەیامی كـۆمیتە، 
ـــزدار كـــاك بابەشـــێخی  رێ
حوسێنی سكرتێری گشـتی 
ـــد  ـــات چەن ســـازمانی خەب
 .وتەیەكی پێشـكە  كـرد

ـــــــــێو لە  ـــــــــاك بابەش ك
پەیامەكەی خۆیـدا وێـڕای 
ــــــژوو،  ــــــۆ مێ ئیشـــــارە ب
هەڵوێســـتە سیاســـیەكانی 
ـــــــــات،  ســـــــــازمانی خەب

ســـــــازمانی : فەرمـــــــووی
ی خەبــــــاتی كوردســــــتان

ئێــران هەر لە ســـەرەتای 
دامەزرانیەوە بەشێوەیەكی 
زۆر سادقانە خەبـاتی بـۆ 
نەتەوەكەی كـردووە و لەو 
ــــــوەدا نەیــــــار و  چوارچێ
ــــــــــاتوانن  دژمنـــــــــی  ن
پەڵەیەك لەســــــــــــــــــەر 
ــــــــــات  ســــــــــازمانی خەب
ـــــــــــــــــــــــــــــــدۆزنەوە  .ب

بەڕێزیـــــــان باســـــــی لە 
پێویســــتی یەكــــدەنەی و 
یەكەرتـــــــوویی نێـــــــوان 
ـــــیەكانی  هێزوالیەنەسیاس

ــ ردو كوردســتان و ئێــران ك
یەكێتـــی و یەگكرتــــوویی 
بە زەرورتێكــــــــی گەورەو 
هەنەـــــاوێكی بنەڕەتــــــی 

ـــــی ـــــێچەوانەوە  .زان بە پ
ــــــــدەنەی  ــــــــونی یەك نەب

 ەنێوان ــــــــــــــــوهاوكاری ل
 

ــت و  ــان بە ویســ هێزوالیەنەكـ
ــازان ی  ــ ــ ــ ــوەی ق ــ ــ لە چوارچێــ

ــا ــان ناوهێن ســـكرتێری . دوژمن
ــات،  ــ ــازمانی خەبــ ــ ــتی ســ ــ گشـ
ــی  چــوار دەیە دەســەاڵتی ڕژیم
ئاخونـدی بە مەترسـیدارترین 
ــەاڵتداری لە  ــ ــ ــێوەی دەســـ ــ ــ ــ ش
ــی و،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران زانــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئێــ

ــدەكان ووتیــان كومەتی ئاخ ون
ــانی  ــوو تاكەكـــ ــ ــی هەم ــ دوژمن

ــتەیێ ــ ــ ــ ــ ــ ــران   نیشــ ــ ــ ــ ــ ــ لە ئێــ
ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــتانن و تەنی ــ ــ ــ ــ ــ وكوردس
ــاری خەڵــ   ــۆ ڕزگ چارەســەر ب
ــاری  و وواڵت، روخـــانی یەك ـ
ــاتۆری و دژی  حكـــومەتی دیكتـ
ــدە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوردی ئاخونـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كـ
ــتەمەەرەكانە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .سـ

ــز  ــ ــانی بەرێـــ ــ لە دوای وتەكـــ
ــامی  ــ ــ ــێو، پەی ــ ــ ــاك بابەش ــ كــ
هاوبەشی ئافرەتـان و الوانـی 
ــران ــتانی ئێــ ــاتی كوردسـ  خەبـ
ــز كەژاڵ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالیەن بەرێـ
كـاكەیی بەرپرســی رێكخــراوی 
ــاتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی خەب ــ ــ ــ ــ ــ ئافرەتــ
كوردسـتانی ئێـران لە نــۆروێژ 
ــدرایەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .خوێن
ــادی  ــ ــ ــ ــمی ی ــ ــ  93لە رێورەســ

ــازمانی  ــی سـ ســـاڵەی دامەزرانـ
ــۆروێژ  ــی نــ ــات لە وەاڵتــ خەبـ
ــز و الیەنە  ــارەیەك لە هێـ ژمـ
سیاسـیەكان پەیــام و بروســكە 
ــكە   ــ ــان پێشــ ــ و چەپكەگوڵیــ

ــوەبەرانی ر ــمی بە بەرێـ ێورەســ
ــرد كە 5 ــ ــ ــ ــان كــ ــ ــ ــ ی خەرمانــ

ــوون لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :بریتـ
سازمانی مویاهیدینی خەلقی 
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێـ
ــی  ــ ــ ــ ــۆرای مچـ ــ ــ ــ ــوێنەری شـ ــ ــ نـــ
مقاومەتی ئێران لە وەاڵتانی 

ــی)نۆردیـــ   ــز خەزایـ  (پەرویـ
 پـارتی دیمــوكراتی كوردســتان
 یەكێتــی نیشــتمانی كوردســتان
ــوكراتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی دیمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حیزبـ
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی ئێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كوردس
 حیزبی دیمـوكراتی كوردسـتان

ــۆمەڵەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــەێڕی كـ ــ ــ ــ ــ ــ شۆرشـ
ــتانی  ــانی كوردســـ زەحمەتكێشـــ
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێـ
ــتان ــ ــازادی كوردسـ ــ ــارتی ئـ ــ  پـ
ــوكرات ــ ــ ــ ــ ــاوبیرانی دیمــ ــ ــ ــ ــ  هـ
بڕگەی دووهەمی رێورەسـمەكە 

ــ  ــوو بە ئاهەنـ و  تـــایبەت بـ
ــوردی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەڵپەڕکێـ
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