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  !ئاكامەكانی و زادە فەخری كوشتنی
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ی زایینــیی زایینــی  و یەکو یەک  دوو هـەزار و بیستدوو هـەزار و بیست  فێورییەیفێورییەیی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێســەد و نەوەد و هەزار و سێســەد و نەوەد و   رێبەندانیرێبەندانی٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەسی و سی و         

ــاوبردنی لە ــدار نـــ ــ ادە پاســـ  كە فەخریـــ
ــ  ــ ــ ــ ــانی لە یەكێـ ــ ــ ــ ــەرەك بەرپرسـ ــ ــ ــ  یسـ

ــامەی ــ ــ ــی بەرنــ ــ ــ ــازی چەك و نهێنــ ــ ــ  و ســ
ــەربازی ــ ــۆمی س ــ ــی ئەت ــ ــران، ڕژیم  لە ئێـــ
ــمەن كــردەوە  ســوڕهێنەرەكانی ســەر و دەگ
 ڕژیـــمە ئەو دیـــاری بەرپرســـێ ی كوشــتنی

 كـراوی دیـاری بە و ئێـران خـاكی ناو لە
ــاری ن یـــ  لە ــوو تـــاران شـ ــۆرتی. بـ  راپـ

ــدەریەكان ــ ــانی ووتەی و هەواڵــ ــ  بەرپرســ
 لە فەخریـــ ادە، كوشـــتنی ســـەر لە ڕژیـــ 
ــ  دەرخەری الیەك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی  بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و نەزم

ــێواوی ــتانی سەرلێشـــ ــە   كاربەدســـ  دەســـ
ــ  ــون ە ،  دەگەێنـ ــتێ ی هەر چـ  كاربەدەسـ

ــە   ــ ــ ــ ــانە  و دەس ــ ــ ــ ــدامانی تەن ــ ــ  ئەنـــ
ــاڵەكەی،  بـــا  شــێوەێ  بە هەكـــا  بنەم

ــوژرانی لە ــا كە دەكەن كـ ــتا  تـ  بە ئێسـ
ــۆتەوە ڕوون تەواوی ــ ــ ــ ــ ــتانی نەبــ ــ ــ ــ ــ  داســ

ــوژرانەكەی ــووە، چــۆن ك ــ  ب   دەڵـــ  یەكێ
ــتە ــ ــد یەكیدەسـ ــ ــی چەنــ ــ ــدار كەســ ــ  چەكــ

  دەڵـ  یەكێـ  كوشتنیدا، لە بەشداربوون
ــەرەتادا لە ــومبی ێ ی ســـ ــ ــان ئوتـ ــ  لە نیسـ

ــەر ــیەكەی ســ ــدراوەتەوەو، ڕێــ ــ  زۆر تەقێن
ــدوانی ــ ــ ە لێ ــ ــدەدا لەو دی ــ ــا  پێوەن  بـــ
ــراوە، ــ ــین لە كە كـ ــ ــدا، دوایــ ــ  لێدوانیشــ
ــری ــ ــدەی جێیـــ ــ ــ ــتی فەرمانـ ــ ــ ــ ای گشـ ــ ــ  سـ

ــداران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد پاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە لە ڕاییەیانـ
 ڕێـیەی لە كە د،هۆشـمەن( زیـرەك)چەكی

ــاهوارە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆنتڕۆڵ راوە مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تەقەی كـ
ــا ــی لە لێ راوە،هەروەهـ ــ ە الێ ـ ــ  دیـ   بـ

ــی ــ ــ ــێوایەكی و نەزمــ ــ ــ ــ ــ ەی سەرلێش ــ ــ ــ  دی
ــتانی ــ ــمە،كە كاربەدەس ــ ــا  هەر ڕژی ــ  بە ك

 كردنــدان خۆدەربـاز هەوڵـی لە شـێوەیەك
ــایەتیان لە ــ ــ ــ ــ ــت لە بەرپرس ــ ــ ــ ــ  ئەو حاسـ

ــومەرجەو ــ ــ ــ ــ ــتەر هەلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیە كەم ــ ــ ــ ــ ــ  خەم
 .دەدا نیشان ئەمنیەتیەكان،

 تـابـوو   كـ  كـاری ریـ ادەفەخ ترۆری
ــتا ــ ــی ئێسـ ــ ــاوەڕپێ راو تەواو ەیبەڵـ ــ  بــ

ــراوەتەوە  ســـەر هێرشـــ ردنە كە باڵونەك
 هێ ێ  چ و وو   چ كاری فەخری ادە
ــووە، ــ ــتانی بە   بـ ــ ــی كاربەدەســ ــ  ڕژیمــ
ــاری بە ئێـــران، ــومەتەی كـــراوی دیـ  ح ـ

ــرائی ، ــ ــ ــێوەی بە و ئیســـ ــ ــ ــتی شـــ ــ ــ  گشـــ
ــتانی ــ ــ ودی عەربســـ ــ ــا و ســـ ــ ــ  و ئەمری ـ

 كوشــتنی بە دەســە   بە دژ ناڕازیــانی
ــ اد ــار فەخریـــ  لەو هەر. ەكەند تاوانبـــ
 كە دەكەنەوە دووپـا  ئەوە چوارچێوەدا

ــدە نــاو لە ــانی ناوەن ــ  ئەمنیەتیەك  ڕژی
ــانێ  ــ ــوون كەس ــ ــاری كە هەب ــ  ئەو هاوك

ــی  ــان و ت ــردوە وو تەی  پشــت لە كە ك
ــاوبردنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ادەوە لەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فەخریـ

ــا.بـــووە ــا  گومانـــانە  ئەو هەروەهـ  بـ
 پاســدار كوشــتنی  دەچــ   و  كە  دەكـر 

 ناكۆكی و نیم مال ئاكامی لە فەخری اد
ــوان ــ ــودی نێ ــ ــتانی خ ــ ــی كاربەدەس ــ  ڕژیم
 فەخریــ ادە كە ئاشـ رایە.  بــوب  ئێـران

ــ ێ ەوە و وو   هەر الیەن لە ــ ــ  لە هێـ
 و پشـــتیوانی بـــوونی  بـــ  بە  نـــاوچوب 
ــاری ــانێ  هاوكـــ ــاو لە كەســـ ــودی نـــ ــ  خـ
 ئاســان كردنــی  جــ  بە  جــ  دەســە تدا
ــن  دەبـــ  بـــۆیە هەر. نەدەبـــوو  كە بڵەیـ
ــی ئەگەر ــ ــ هێ ێ  ــتنی لە یدەرەكـــ  كوشـــ

ــان ، بــووب  دەســتی نــاوبراودا  لە بێیوم
ــدا ناوەنـــدی لە و نـــاوخۆدا  دەسە تیشـ
 نكارییەریـا گێـڕاوەو دەوریان كەسانێ 

ــــــــــوە ــــــــــدانی لە هەب  ئەو ئەنجام
 فەرخریـ اد ناوی شاردنەوەی هۆی.كارە

 .!ئەتۆمی بەرنامەی لە دەوری و
ــی  دەســـەلمێنن ڕاســتیە ئەو ئێـــران ڕژیم

ــان كە ــ ــتوە نەیـ ــ ــ ویســ ــ  لە  ادە،فەخریــ
ــدە الیەن ــ ــ ــ ــان ناوەنــ ــ ــ ــ  بە و جیهانیەكــ

ــایبە  ــ ــی الیەن لە ت ــانی ئاژانســـ  جیهـــ
ــۆمی وزەی ــر  ئەتــ ــدین وە ، بناســ ــ  چەن
ــار ــ ــانی داوای جـ ــ ــاژان  بەرپرسـ ــ  بە ئـ

ــتی ــ ــاوپێ ەوتنی مەبەس ــ ــان چ ــ  ناوبراوی
ــردۆتەوە ڕەد ــ ــا .كـ ــ ــان هەروەهــ ــ  هەوڵیــ

ــان داوەو ــ ــردوە كاریـ ــ ــۆ كـ ــ  كە ئەوەی بـ
ــ ادە ــ ــ ــ ــ ــوتر  كە فەخریـ ــ ــ ــ ــ  دەوری  دەگـ

ــا ــ ــ ــامەی لە ویبەرچــ ــ ــ ــۆمی بەرنــ ــ ــ ــ  ئەت
 .بمێنێتەوە شاراوەیی بە هەبوە،ناوی

 شــاردنەوەی ،كە دەكـر  گومــانی  لێـرەدا
 بردنی بەالرێدا مەبەستی بە فەخری ادە

ــان ــ ــ ــانەی ئەو و زانیاریەك ــ ــ  كە چاودێری
ــدە ــ ــاری ناوەنــ ــ ــانی و زانیــ ــ ــ  ئەمنیەتیەك

 ئەتـۆمی وزەی جیهـانی ئاژانسی و جیهان
ــەر لە ــ ــ ــاراوەكانی گە ڵە سـ ــ ــ ــ  شـ ــ ــ  ڕژیـ

ــانە ــ ــ ــ   و . هەیــ ــ ــ ــان بەو  دەچــ ــ ــ ــ  كارەی
ــانناو  ڕزگـــار بـــۆ نێچیـــر كـــردبێتە براوی

ــوونی ــ ــ ــ ــانی ب ــ ــ ــۆرە گیـــ ــ ــ ــڵی مـــ ــ ــ  و ئەســـ
ــەرەكیەكانی ــ ــ ــ ــازی چەك گە ڵەی س ــ ــ  ســـ

ــۆمی ــا  هەر. ئەتــ ــ  بەراوردەی دوو لەو ك
 ئەو ، بــ  دروســت كــرد باســ  سـەرەوە لە

 نـــاو، شـــاردنەوەی كە  دەســـ مێن  ڕاســتیە
 نێچیرێـ  وەك چ فەخریـ ادە، دەوری وە
 گیــانی بــوونی ڕزگـار و بــوون دەربــاز بـۆ

ــۆمی، بەرنــامەی ســەرەكیەكانی مــۆرە  ئەت
ــدا لە یـــا وە ــاری بـــۆ بنەڕەتـ  لە پارێ گـ

ــاوبراو خــودی ــوب  ن  ئەوەیە دەرخەری ، ب
ــە تی كە ــ ــ ــ ــران دەس ــ ــ ــی لە ئێـــ ــ ــ  هەوڵـــ

ــڕدایە  بـــۆمبی كردنـــی دروســـت بـــۆ چروپ
ــۆ ، ــ ــا ئەت ــ ــتی ئەگەر دەن ــ ــ  مەبەس  ڕژیـــ
ــت ــی دروســ ــ ــۆمبی كردن ــۆ  بــ ــ ــیە، ئەت ــ  ن

 نهێنــی گشــتە ئەو و كەســێ  شــاردنەوەی
 بەر لە فەخریـ ادە بە پێوەنـد لە اریەك

 بەرپرسـان زۆربەی كاتێ دا لە بوو، چی
ــانەی ئەو و ــ ــ ــ ــ ــار كەس ــ ــ ــ ــ  گە ڵەی لە كـ

 .ناسراون دەكەن ناوكەییدا
 شــاردنەوەی ،كە دەكـر  گومــانی  لێـرەدا

 بردنی بەالرێدا مەبەستی بە فەخری ادە
ــان ــ ــ ــانەی ئەو و زانیاریەك ــ ــ  كە چاودێری

ــدە ــ ــاری ناوەنــ ــ ــ و زانیــ ــ ــ  انیئەمنیەتیەك
 ئەتـۆمی وزەی جیهـانی ئاژانسی و جیهان

ــەر لە ــ ــ ــاراوەكانی گە ڵە سـ ــ ــ ــ  شـ ــ ــ  ڕژیـ
ــانە ــ ــ ــ   و . هەیــ ــ ــ ــان بەو  دەچــ ــ ــ ــ  كارەی
ــان  ڕزگـــار بـــۆ نێچیـــر كـــردبێتە ناوبراوی
ــوونی ــ ــ ــ ــانی ب ــ ــ ــۆرە گیـــ ــ ــ ــڵی مـــ ــ ــ  و ئەســـ

ــەرەكیەكانی ــ ــ ــ ــازی چەك گە ڵەی س ــ ــ  ســـ
ــۆمی ــا  هەر .ئەتــ ــ  بەراوردەی دوو لەو ك

 ئەو ، بــ  دروســت كــرد باســ  سـەرەوە لە
 نـــاو، شـــاردنەوەی كە  دەســـ مێن  اســتیەڕ
 نێچیرێـ  وەك چ فەخریـ ادە، دەوری وە
 گیــانی بــوونی ڕزگـار و بــوون دەربــاز بـۆ

ــۆمی، بەرنــامەی ســەرەكیەكانی مــۆرە  ئەت
  لە پارێ گاری بۆ بنەڕەتدا لە یا وە

 ئەوەیە دەرخەری ، بـوب  نـاوبراو خودی
ــە تی كە ــ ــ ــران دەسـ ــ ــ ــی لە ئێــ ــ ــ  هەوڵــ

ــۆ چروپــڕدایە ــی دروســت ب ــۆمبی كردن  ب
ــۆ ، ــا ئەتـ ــتی ئەگەر دەنــ ــ  مەبەســ  ڕژیــ
ــت ــی دروسـ ــۆمبی كردنـ ــۆ  بــ ــیە، ئەتـ  نــ

 نهێنـی گشـتە ئەو و كەسێ  شاردنەوەی
ــاریە ــد لە كــ ــ ادەفەخ بە پێوەنــ ــ  لە ری

ــی بەر ــ ــوو، چـ ــ ــدا لە بـ ــ  زۆربەی كاتێ ـ
ــان ــانەی ئەو و بەرپرســـ ــ ــار كەسـ ــ  لە كـ
 .ناسراون دەكەن ناوكەییدا گە ڵەی
 ســەر لە فەخریــ ادە كوشــتنی كـارییەری
ــ  گە ڵەی ــ ـــــی روســــتد لە ڕژی  كردن
 ئەو ڕژیـ  كاربەدەسـتانی!ئەتۆ  بۆمبی

ــتیە ــ ــ ــارنەوە ڕاســـ ــ ــ ــوژرانی كە ناشـــ ــ ــ  كـــ
ــ ادە ــ ــ ــ ــ ــانێ ی فەخریـ ــ ــ ــ ــ  لە گەورەی زیـ

ــەربازی  ڵەیگە ــ ــ ــان سـ ــ ــ  داوە، ئەتۆمیــ
ــا  دوو ئەوە بە   ــ ــ ــ ــ ــ  كە دەكەنەوە پــ

ــوژرانی ــ ــ ــاوبراو كــ ــ ــ ــ ــاتوان  نەك ن ــ ــ ــ   ن
ــارییەر بەربەســتێ ی ــ  ك  بەردە  لە  دان

ــان گە ڵە ــ ــ ــاری بە و ئەتۆمیەكانی ــ  دیـــ
ــراوی  ــی كـ ــەربازی الیەنــ ــۆمی، سـ  ئەتــ
ــو ــتە بەڵ ــ ــۆی دەبێــ ــ ــوور ه ــوون ســ ــ  و ب
 شـــاراوەی گە لەی لە بونیـــان بەردەوا 
 لێــدوانەكانی قسـەو لە وەك. ینـاوكەی

ــە تدارانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دەســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕژیــ
ــانە دەردەكەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لەو ،گەرەكی

ــومەرجەی ــ ــ ــتنی دوای بە كە هەلـ ــ ــ  كوشــ
ــ اد ــ ــ ــ ــ ــ ــتۆكردن و فەخریـ ــ ــ ــ ــ ــ  ئەوپڕۆتسـ

ــومە  زاهیریــانەی كــردنە ومەح ــو   ح 
 تـرۆری دوای بە جیهانیەكان ناوەندە و

ــاوبراو ــ ــ ــ ــاتۆتە ن ــ ــ ــ ــاراوە، ه ــ ــ ــ ــۆ ئ ــ ــ  بـــ
ــدانی ــ ــان گە لە پەرەپێــ ــ ــ  و ناوكەییەك

 وكـاری چاالكی كردنەوەی كە  هاهەروە
ــاودێرانی ــ ــی چـ ــ ــانی ئاژانسـ ــ  وزەی جیهـ
ــاوكەیی ــ ــ ــار نـــ ــ ــ ــنن بەكـــ ــ ــ  ئەو كە. بێـــ
ــتیە  ــ ــامەی لەو ڕاس ــ ــ  ن ــ  رۆژی لە ڕژی
 ئاژانسی بۆ كە دسامبر ی2 چوارشەممە
ــانی ــ ــ ــۆمی وزەی جیه ــ ــ ــاردوە ئەت ــ  كە نـــ
 زنجیـرەی  سـ  كـردوون ئاگاداری تیایدا

ــانتری وزی ــ ــ ــای) سـ ــ ــ ــار ئـ ــ ــ  لە(  2 -ئــ
 مەبەستی بە نەتەن  ییناوكە ناوەندی

ــا وتە ــ ــ ــی پ ــ ــ ــو  كردن ــ % 22 ئۆرانیـــ
 .دابین ردوە

 2بۆالپەرەی                     

 تا ستەم  لە سەرە     رێی خەبات  لەبەرە



 2 
 

 
   زاینی ی 2020یفێورییە22. خۆری کۆچی ی 1399رێبەندانی 30 . شەشە  و سی ساڵی {723}:  ژمارە.  ئێران ردستانیوک خەباتی سازمانی ناوەندی کومیتەی ئۆرگانی .تێکـۆشـان

 
  

 
  

 

  

  
  

      
       

        
       
  
   
  
   

 
   
   

   
    

 
   
  
 

 

 

  
  

    

    

   

  

  
  

      
    
     
      

      
     
    
    
     
   

 

 {١}پاشماوەی الپەڕەی یەک  
ــ ادە كوشــتنی یە  پــ  بەو ...   فەخری

ــۆتە ــ ــانووب بـــ ــ ــ ــۆ یـ ــ ــدانی بـــ ــ ــ  پەرەپێـ
ــامەی ــ ــ ــازی چەك بەرن ــ ــ ــی و س ــ  الیەنـــ
ــاراوەی ــاوكەیی شــ ــ ــــا.ن  تــــۆڵەی ئای

 لە داوای بە  دەكەنەوە فەخریــــ اد
ــاوبردنی ــ ــ ــ ــ ــدار نـ ــ ــ ــ ــ ــین پاسـ ــ ــ ــ ــ  موحسـ

ــە تدارانی فەخریـــ ادە،كە ــ  دەسـ  ڕژیـ
 گە ڵەی بـــاوكی كـــارییەرو كەســـی بە

ــۆمی  دەیناســـێنن،زۆربەی ســـەربازی ئەت
ــتانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــە   كاربەدەســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە دەســ

 كـردنەوەی تۆڵە بەڵێنی داقسەكانیان
ــۆێنی ــ ــ ــدا خــ ــ ــ ــ ــد. ناوبراویان ــ ــ ــ  ئاخون

ــامنەیی ــ ــ ــ ــ ــونەوە لە خ ــ ــ ــ ــ  گەڵ لە كۆب
ــ  بەرپرســانی ــرد داوای ڕژی  تـــۆڵەی ك
 حەسـەن ئاخونـد بـ ەنەوە، فەخری ادە
ــانی ــ ــ ــونەوەی لە روح ــ ــ ــابینەی كۆب ــ ــ  ك
ــومە  ــ ــد ح ـ ــ ــانی ڕاییەیانــ ــ  ئورگانەكــ
 بـاردا لە هەلی و كا  لە پێوەندیدار

 لە یەك رهە دیــارە. دەكەنەوە تـۆڵەی
ــدەو ــ ــ ــ ــانی فەرمانـ ــ ــ ــ ــ ای بەرپرسـ ــ ــ ــ  ســ
ــداران ــ ــ ــێوەی بە پاسـ ــ ــ ــۆر شــ ــ ــ  جۆراوجــ

ــیان ــۆڵە لە باسـ ــردنەوە تــ ــردوە كــ  .كــ
 بـــا  هەڕەشـــەو كە ئامـــاژەیە جـــێیەی

ــۆڵە، لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوژران تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە و لەكــ
ــ اگەیاندنی ــ  ســـ ــ یمانی  قاســـ  لە ســـ

 پڕوپاگەنـدەی ڕژیـ  بەرپرسـانی الیـان
 تـوانی نەیان نەك بە   كرا بۆ زۆری
 بەرانـــبەر لە اوبەرچـــ كردەێ ـــی هـــی 

ــا  ئەمری ـــادا ــو بـــدەن ئەنجـ  لە بەڵ ـ
 فڕۆكەێ ــی ئــابروبەرانەدا، كردەوێ ــی

ــری نەفەر ــ ــ ــ ــان هەڵیــ ــ ــ ــ ــ  بە ئۆكرانیای
 ئاســمانی لە پاسـداران ســ ای موشـەكی
ــران ــ ــتە ئێ ــوارەوەو خســـ ــ ــاتر خ  لە زیـــ
ــی 032 ــ ــان مرۆفــ ــ ــت بێتاوانیــ ــ ــ  .كوش

ــان ــۆڵەیەی ئەو بێیومـ ــدەكان تـ  ئاخونــ
ــۆێنی لە ــ ادە خـ ــی فەخریـ  دەكەن باســ

ــیە ــا ڕەنـ ــەركوتی لە تەنیـ ــی سـ  خەڵ ــ
 تێ ۆشــەرو كەســانی ئی ــدامی و ئێــران

  ج  ئێراندا لە تاوان ب  ئازادیخوازو
ــر   بەجــ   مەبەســتیان ئەگەر خــۆ.  ب 

 كــردەوەی ئەنجــامی تــۆڵەكردنەوە، لە
ــدنەوەی و ترۆریســتی  ســەفارە  تەقان

 ئـایینە و ئابوری و دی  ۆماسی پێیە و
ــان ــەری لە جیاجیاكـ ــد سەرانسـ  اجیهانــ

ــن هەمـــوو بێیومـــان ، بـــ   لە كە دەزانـ
ــاوەی ــ ــ ــی م ــ ــە تەدا ئەو تەمەنـــ ــ  دەســـ
ــردەوەی ــتی كـ ــە و ترۆریســ ــۆ هەرەشـ  بــ

ــەرهێمنایەتی ــ ــان سـ ــ ــاوچەی و جیهــ ــ  نــ
 لە كـــردەوە لە ناوەڕاســت خــۆرهە تی
ــەرەكیەكانیەتی پێشـــینەو  لە هەر و سـ
ــمە ئەو ســـەرتاوە ــخەر دەســـت ڕژیـ  پێشـ

ــووە ــۆ هێـــر  لە ب  و وو تـــان ســـەر ب
ــاژاوەگێڕی ــدا لە.ئـــ ــتە كۆتاییـــ  پێویســـ

ــاژە ــتیە بەو ئامـــ ــ ە  ڕاســـ ــ  ئەوە كە بـ
ــدیە ڕژیمـــی ــەڕی بڕیـــاری ئاخونـ  لە شـ
ــۆمەڵیەی گەڵ  وو تـــانی و جیهـــانی ك

ــاوچەی ــ ــ ــۆرهە تی نــ ــ ــ ــت خــ ــ ــ  ناوەڕاســ
ــردۆتە ــ ــ ــ ــ ــامەی كـ ــ ــ ــ ــ ــەرەكی بەرنـ ــ ــ ــ ــ  سـ

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەتە لە كردەوەكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سیاس
ــدا ــ ــان. زیانبارەكەی ــا بێیومـــ ــ ــ  ت  ڕژیـــ

ــ  بەردەوا  ــ ــ ــ ــ ــەكردن  ب ــ ــ ــ ــ  و لەهەڕەشـ
 جیهـان ووالتـانی رسـە بۆ  ب  مەترسی

 ئاڵۆزی ناوچەكە، ووالتانی سەر بۆ و
ــی و ــ ــەرهەڵدانی مەترس ــ  ســـ  و جەنـــ

  پـ  كۆتـایی ناوچەكەدا لە وبڕ كوشت
 . ناێ 

 

 الوانــی زۆری بەشــێکی و گەشـاندەوە پــ  بازاڕیـان و دوکــان. کـرد هــاوردە بیانیـان شــتومەکی و کـا  و هێنــا پێـ 
ــتان ــارمەتی بە کوردسـ ــان ئەوان یــ ــران لە توانیــ ــین و ئێـ ــارا  و چــ ــەی ئیمــ ــانی پیشــ ــودێرن بازرگـ ــر مــ ــبن فێــ  .بــ

 باشــدا ئاســتێکی لە و خۆشــیوزەرانی و ئــابوری بــواری لە کوردنیشــنیەکان نــاوچە کە ئەوەیە دژی تونــدی بە رژیــ 
ــت،  رژیـــ  و خوێندەواریـــدا و کەلتـــوور ئاســـتی و ئـــابووری باشـــی بـــاری نێـــوان لە هەیە هاوســـەنیییەک دیـــارە بێ

 هەسـتی سـەرهەڵدانی هـۆی ببێـتە کانداکۆردنشـینە ناوچە لە سەرمایەدارەکان ئابووری کاری پەرەپێدانی ئەترسێت
 زۆر رژیـــ  بـــۆ بێدەســـە تەکان و هەژار نـــاوچە کـــۆنترۆڵکردنی دیـــارە....  و گشـــتی ئاگـــابوونەوەی و نەتەوەیـــی
 نەو  تـا نبردنی بە هـۆی بە لۆرسـتان و ئـیال  خوزسـتان، کرمـان، ب وچستان، و سسیتان لە نموونە بۆ ئاسانترە،

ــووری ریبـــا لە خەڵـــ ، ســـەرمایەی و گـــاز و ــدا بـــارێکی لە خەڵکانیـــان وسیاسیشـــەوە کـــۆمە یەتی و کەلتـ  خراپـ
 ئـابوری یـان سیاسـی بێت بوارێکەوە هەر لە دەسە   ب  خەڵکی چونکە ئامانجە، هیواو رژی  بۆ ئەوە ، ڕاگرتووە

  .                                                  .دەکرێن سەرکو  و کۆنترۆڵ ئاسانی بە کۆمە یەتی یان
ــوونی لە. ٠ ــانی نەبـ ــەربەخۆ کەسـ ــەرکوتی و سـ ــ  سـ ــایەتیەکان، و خەڵـ ــ  کەسـ ــێت رژیـ ــانێ  دەترسـ ــاو کەسـ  لەنـ

 دا ئەوان بـازنەی لە ئەگەر تـایبە  بە بهێـنن، بەدەسـت الیەنیـر و خەڵـ  سـەرنجی جێـی ببـنە سـەرمایەدارەکاندا
 ناوخۆشــی بەرپرسـانی و جـا  لە کە  دەیـان تەنـانە  و نەداوە حاڵەتـانە جـۆرە بەو ڕێـی هەرگیـ  رژیـ . نەبـن
 .دێت پ  کۆتایی رژیمەوە الیەن لە خۆی کاتی لە سووتاو مۆرەی دەڵێن وەک و کردووە تێرۆر هۆیەوە و بە

 کاربەدەسـتانی تـا نچیەتی و دزی دەرخسـتنی و ٢٠٣٠ سـاڵی لە ڕوحـانی حەسـەنی کابینەی کاری سەر هاتنە دوای
ــی ــدی نالیە لە( ئەحمەدیـــنەژاد) دزان دەوڵەت  وبازرگانـــانی ســەمایەدار لە زۆر کەســـانێکی ،(ڕۆحــانی) دزتـــر بان
 و ئەمنیەکـان ناوەنـدە بانیهێشـتی و چـاوەدێری ژێـر کەوتـنە رژیـ  لە ن ی  و دەسە   بازنەی ناو لە بەناوبان 
 .کران دادگایی
 باسـی هەیە، نمـانگەمارۆکا دەوردانەوەی دکتـۆرای ئـێمە و شـڕن کـاەەزی گەمارۆکـان دەییو  ئەحمەدینەژاد کاتێ 
 کۆم انیــای کردنــی دروســت خەریکــی حکــومە  نـاو کەســانی یــان ســەمایەداران یــارمەتی بە کە دەکــرد بـابەتە لەو

 و بیـوازنەوە ئیڕان ناو بۆ گەمارۆکاندا کاتی لە پێویستیان پەلی و کەل تا بوون تر و تانی و ئێران لە ساختە
 و کـڕێن لە بـێجیە توانیـان تورکیـا و عیراق قەتەر، مالی ی،  ،ئیمارا وەک و تانێکی یارمەتی بە نێوانەدا لەو

 .بکەن ئاڵوگۆڕ دراویی  پەل، و کەل گواستنەوەی
 و پەل و کەل و دراو ئــاڵوگۆڕی بــۆ بەردەســتیان کەســانی لە کــرد درووســت ســەرمایەداریان ژمــارەیەک کـاتەدا لەو

 (.FATF)جیهانی وەندکانینا چاوەدێری لە دوور و ساختە کۆم انیای کردنی درووست هەروەها
 لە حکــومە  ئــابووری و سیاســی گەمەی لە بـوارەدا لەو ســەرمایەکان خــاوەن و بازرگـان لە کەســانێ  مــاوەیەک بـۆ

 کـاری رژیـ  کە ئێسـتا و بـوون سـامان و کـار بە پەرەدان خەریکـی رژیمـدا جیاوازەکـانی بانـدە کاربەدەستانی نێوان
 ..                                              دەکاتەوە دەور یانپێ و س ر خاڵی سەر دێتەوە نەماوە پێیان

 بـۆ ئەوە و دەتەکێـنەوە رژیـ  لە بازرگانەکـان و سـەرمایەدار کە ئەوەیە دا بوارە لەو دڵخۆشکەر و بەرچاو بابەتی
 هەژاریــ  چینـی ئەوا بــووبن حکۆمەتەکـان دژی ســەرمایەدارەکان هەرکـا  و گــرینیە زۆر کـۆمە یەتی وەرچەرخـانی

ــۆ ورەوی ــ ــان بـ ــ ــاتر وەرچەرخـ ــ ــووە زیـ ــ ــاڵی ، بـ ــ ــیداری خـ ــ ــابەتەکە  مەترسـ ــ ــارانەی بەو ئەوەیە بـ ــ ــ ، گوشـ ــ  رژیـ
 لەوە هەژاریـ  خەلکـی پێـیە  بەو و دەر ببـنە کوردسـتان لە سـامانەکانیان و سـەرمایە بیانهەو  سەرمایەدارەکان

 کۆرسـتان خەڵکـی کە تـری  پیشـەی ۆرز و دووکانـداران و کـۆڵبەر تەنـانە  نمـونە بـۆ و دەبن کێشە توو  زیاتر
ــن پێــی ــاوردەکردنی هــۆی بە دەژی ــت لەنــاوچوونی مەترســی ئەو  کە بــووە ســەرمایەدارەکان پەلــی و کەل ه  دەبێ

ــر لەوە وخەڵــ  ــن، هەژارت ــ  چــونکە دەب ــا  کوردســتان لە ســەرمایەگوزاری شــێوەیەک هــی  بە رژی  هەر دژی و ناک
ــابووری و ەســازیپێش و ئــابووریە و پیشــەیی پێشــکەوتنێکی جــۆرە ــدی لە ئ ــۆتە ئێرانــدا ناوەن ــی ب  و ســوور هێڵیک

 ..                                  نەبووە پیشەسازییان و سەرمایەگوزاری مافی( ناوەند لە دوور) کەنارەکان
ــۆیە ــ  ئەگەر ب ــبەر بەر، گرتـــوویەتیە کوردســتان لە حـــاڵەتەی ئەو رژی ــاری و ســـەرمایەداران بەران  لە ئـــابووری ک
 تــا هەرچەنـد دەبێـت، درووســت نـازازیبوون و ئـابووری کــارییەری شـەپۆلێکی بـدا  ئەنجــامی پێتەختـی  و ەنـدناو

 ناوەنـدەکانی لە دوور نـاوچە و کوردسـتان سـەر ئابووریەکـانی قەدەەە و هـا واردن و بەند و کوو  هەموو ئێستا
                 .بـووە نشـینەکان ناوەنـد نـاوچە کردنی پتەو و تەیار و ئێران پەراوێ ی سەرکوتی و کۆنترۆڵ مەبەستی بە تەنیا

.   

 

ــانیی لە ــردوودا مـ ــارەیەکی ڕابـ  لە زۆر ژمـ
 ناســـراو ســـەرمایەکانی خـــاوەن و بازرگـــان

ــانی لە ــ ــ ــ ــ ــتان ناوچەک ــ ــ ــ ــ  الیەن لە کوردس
ــدەکانی ــی ناوەنــ ــ ــوپا ئەمن ــدارەی و ســ ــ  ئی
ــاتی ــ  ئیتالعـــ ــ ــت رژیـ ــ ــان و بانیهێشـ ــ  دەیـ

 بە. کــراون ەستبەسـەرد ئێســتا تـا کەسـی 
ــاوخۆ زانیاریەکــانی پێــ   ســ  لە تەنیــا ن
 لە پتــر مەریــوان و ســەق   و بــانە شــاری
 ســەرمایەدارانی و بازرگـان لە کە  بیسـت

ــتان ــی کوردســ ــدارەی راکێشــ ــ ــا  ئی ــ  ئیتالع
ــراون ــانوی بە و کـ ــۆر بیـ ــر لە جۆراوجـ  ژێـ

ــاوەدێری ــار و چـ ــابەتی.  دان گوشــ  کە  بــ
 ەویز پەل، و کەل پاشـــ ولدانی فرۆشـــی،

ــا ، زار، و ــاخی ماڵیــ  و پەل و کەل قاچــ
 کە بابەتــانەن لەو...  و دۆالر موعــام ەی

ــ  ســـەرمایەدارانی رژیـــ  ــر خســـتۆتە پـ  ژێـ
 لە  ئەمنـــی بەرپرســـانی دیـــارە. فشـــارەوە
ــروژمە ــ ــوێیەدا هــ ــ ــ ــۆ ن ــ ــ ــەر ب ــ ــ ــاوەن س ــ ــ  خ

ــەرمایەکان، ــا  داوای ســـ ــ ــ  و بـ ــ  و بەرتیـ
ــکی ــان پشـــ ــوو و دەکەن خۆیـــ ــۆرە هەمـــ ــ  جـ

 بـۆ کەسـانە ئەو پـال دەخەنە تـۆمەتێکی 
ــامەلەیەدا لەو ئەوەی ــ ــ ــ ــ ــی بە موع ــ ــ ــ ــ  دان
 بتــوانن گیانیـان، ڕزگـاركردنی بـۆ بەڵێنـی
  .بستێن ل  سەرمایەکانیان و سامان
ــکرایە ئەوەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــووانی  و ئاشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەمــ

ــتوون ــ ــ ــ ــ ــ ــ  کە ئەوەیە تێیەیشـ ــ ــ ــ ــ ــ  بە رژیـ
ــانی ــا، گەمارۆک ــارێکی ئامریک  نائاســـایی ب

 پـووڵی نە بـووەو درووسـت بـۆ وێـنەی کە 
ــتنی ــ ــ ــووڵی و نەو  فرۆشـــ ــ ــ ــی پـــ ــ ــ  فرۆشـــ
 کێشــەیەکی بـۆتە نـاوخۆیی، هەناردەکـانی

 دەچی پێی و دێت تا و ئابووری کوشندەی
 و دەگوشــێت حــوکمرانی بینەقاقــای زیــاتر
ــێ  ــ ــ ــ ــەی لە ئەوەی پ ــ ــ ــا ، هەناســـ ــ ــ  بخـــ

 دەربازکردنـدان خـۆ بیـری لە كاربەدەستان
ــیەژەیە لەو ــ ــ ــ ــ ــۆیە  و تەن ــ ــ ــ ــ  دوای بە بـ

ــۆ دەرفە  ــوو بــ ــەیەکن، و پشــ ــا هەناســ  تــ
 دەرەوەی داراییەکــانی بە اندەســتی کاتێــ 
ــا  و   ــوانن و بیـ ــیەکەوە هەر لە بتـ  ڕێـ
ــ  هەر بە و بـــ  ــان بێـــت نرخێـ  بوودجەیـ

ــین ــ ــکەن دابـــ ــ ــ ــ ە و بـ ــ ــوون بە درێـــ ــ ــ  و بـ
 .بدەن مانەوەیان
ــۆ رژیـــ  گوشـــاری ــەرمایەداران ســـەر بـ  و سـ
ــاوەن و بازرگـــان ــتان پیشـــەکانی خـ  کوردسـ

ــ ەی لە ــەتە ئەو درێـــ ــ ــتی سیاسـ ــ  و فاشیسـ
ــەرکوتکەرانەی ــ ــ  سـ ــ ــی کە دایە رژیــ ــ  جینــ

ــرەدا و دەچەوســێنێتەوە پــ  هەژاریشــی  لێ
ــد ــ ــ ــ ــ ــتێکی چەنـ ــ ــ ــ ــ ــتە لە مەبەســ ــ ــ ــ ــ  : پشــ

 جیـاتی لە)  حکـومە  بۆ پش  ساندنی.٢
ــا  ــ ــ ــ ــردنەوەی و(  ماڵیـ ــ ــ ــ ــوێنە پڕکـ ــ ــ ــ  شــ
ــانی  چێبەجـــ  و ســا نە بـــودجەی خاڵیەک

 . ئابووریەکانی کێشە کردنی

ــی لە کاربەدەســـتان پشـــکی ســـاندنی.٠  ڕێـ
 وەرگرتن بەرتی  و خەڕا 

 هەڕەشەی ژێر لە کوردستان بازرگانانی
 هۆگر: نووسینی      !.              رژیمدا

 تــازە و سـەقامییر نــاوچە نـاوبردنی لە.٠ 
ــان پێیرتـــووە ــتان لە ئابووریەکـ  دا کوردسـ

ــاتەی بردنــی نــاو لە. 4 ــا  چینــی پێکه  م
ــدی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .                     ناوەنـ

ــی. ٥ ــ ــ ــ ــابوری وێرانکردن ــ ــ ــ ــتان ئ ــ ــ  کوردســـ
ــدارەی  زۆربەی بە راســـتەوخۆ ئیتالعــا  ئی

ــ  کە راگەیانـــدووە دەوڵەمەنـــدەکانی  دەبـ
ــڕی ــ ــارانەی بــ ــ ــ ــانەی ی ــ ــ  مانیــ ــ ــ  لە خەڵ

ــارەکانی ــتان شـ ــین کوردسـ ــکەن دابـ  بەو. بــ
ــیە ــانەو  پێــ ــ ــر دەی ــ ــ  لە پت ــ  و هەزار س

 مانیێکــدا هەر لە تــمەن می یــارد شەشســەد
 کێشـەی و خۆیـان گیرفـانی بـۆ بیەڕێننەوە
ــارانەی ــ  یـــ ــێوەیە بە خەڵـــ ــوو شـــ  قەرەبـــ

ــاتەوە ــ ــ ــ                            .بکــ
 یانســەرمایەداران بە ئاشـکرا بە وەهـا هەر

ــدوە ــ ــ ــ ــر کە راگەیانـ ــ ــ ــ ــدها لە پتــ ــ ــ ــ  چەنــ
ــان ــ ــ ــ ــردووە داوا می یاردی ــ ــ ــ  کە کـــ ــ ــ  دەبـــ
ــتەوەخۆ ــ ــ ــیخەنە ڕاســ ــ ــ ــابەکانی بــ ــ ــ ــ  حسیس

ــمەوە ــ        .                           .ڕژی
 هە  كە دیمـان بورسـی ، بـابەتی سەر لە

ــامنەیی ــ ــانی هە  و خــ ــ ــ ــکرا بە ڕۆح ــ ــ  ئاش
ــان ــۆ رێکالمیـ ــور  بـ ــرد بـ ــۆ دەکـ  ئەوەی بــ

 بــوو پێیــان کە پــووڵە  بــڕە ئەو خەڵــ 
ــیخەنە ــی بـ ــومەتی بورسـ ــۆ و حکــ ــازار بـ  بــ
 و سود ماوەیەک بۆ فێ  بە بور ، گەرمی

ــان ــ ــ ــ ــ ــدێ  بە دا بەهرەیـ ــ ــ ــ ــ ... کە  هەنـ
 وەزیـری وتەی پێـی بە و دامـاڵی بورسیان
ــ  دارایــی ــان رژی ــارد هەزار ٠٠٣ توانی  می ی
ــمەن ــور  لە ســوود ت ــنن دەســت بە ب . بهێ
ــازانجەی ئەوە  و لێـــدەکەن باســی ئەوان ق
ــوودجە ەبـــوویقەر بە ــ  نـــاوی بـ  دەبەن لـ

ــا نبردنی بە تەنیـــا ــی ســـەرمایەی تـ  چینـ
ــدی ــ ــوو مامناوەن ــوو ئەوە دوای و بـــ  کە بـــ

ــابووری دۆڕاوی وەک کە  هەزاران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئــ
 .چوو دەست لە سەرمایەیان و سامان

 و هەرەمیەکـان کۆم انیـا قـازانجی بـابەتی
ــانی ــ ــی  ماڵ ەڕەکـ ــ ــاو لە یانسـ ــ ــۆ نـ ــ  و خــ

 و ۆالرد ســوودی بـابەتی و ئێـران دەرەوەی
 نرخـی کـردنەوەی ن   و بەرز نمووونە بۆ

ــڕ و دۆالر ــتال  و زێـــ ــ ــایەپووچ و ئیخـ ــ  مـ
ــان بــوونی  ئە  ســەرجە ....  و بانــ  دەی

ــر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی و فێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و چەتەیـ
 لە بـوو بەشـێ  ڕوویدا، بەتا نبردنانەی

ــەیەک ــۆ پڕوســ ــ  بــ ــاندنی لــ ــڕە ئەو ســ  بــ
 چینـی لە بەشـێ  دەسـت بە کە سـەرمایەی
 چینـی چـونکە و،مـابو و تەوە مامناوەندی

ــر ــت ژیــ ــ ــێکە هەژار و دەس ــ  و الواز یە دەم
 ســەرمایەیەکی هــی  و کــراووە بێدەســە  

 ڕێـ ەی بەرنـامەیە بەو رژیـ .  نەمـاوە پ 
ــی ــر هەژاری چین ــر و زۆرت ــرد، بەرباڵوت  ک
 مامناوەنـدی  چینی سا  بە سا  چوونکە

ــ  ــتە و دەکرێـــت ســامان ب ــ ی دێ  چنـــی ڕی
 .هەژارانەوە
ــۆ دارانســەرمایە ئێســتای مەترســی ــ  ب  رژی

 : چیە
ــەرمایەدارانی.٢ ــتان سـ ــان کوردســ  بە توانیــ

. بـکەن دروسـت پیشـە و کـار حکومە  جێی
ــەرمایەی بە ئەوان ــ ــ ــان سـ ــ ــ ــەدان خۆیـ ــ ــ  ســ

ــر خســتە گونــدەکان و شــار لە کەســیان  ژێ
 قەبــووڵ بــابەتە ئەو رژیــ . خۆیــان بـاڵی
 الواز و کە  حکـومە  ڕۆلـی چونکـا ناکـا 
  .دەکا 

  لە انکوردست دەوڵەمەندەکانی.٠

 !.ئینسانیە دژی كردەوەیەكی ئاخوندی ڕژیمی دژبەرانی ترۆری و ڕفاندن

ــر و ئێـران دراوسـێی و تـانی هێنـاونیە فریـودان بە ئێـران ڕژیمـی مـاوەیەدا لە  کە لەوکەسـانەن چەعەب، فەرەجـوڵاڵ شـارمەهد، جەمشـید زە ، ڕوحـوڵاڵی   دوات
ـــدنی.ڕفانــدونی ـــا ئەو ڕفان ـــانیە دژی تــاوانێ ی نەکەس ـــانە  کە ئینس ـــاێیکی لە تەن ـــ  نمایشــیدا دادگ ـــان ئەوەی  بەب ـــابت لەســەر تاوانەكەی ـــ  س ـــارێکی ، بب  ک
ــــانەی ئەو و نایاســـاییە ــــان یاســـا بە کە دەوڵەت ــــدن، نێونەتەوەییەک ــــای دەبـــ  پێبەن ــــایی لەڕێی ــــان داوای( ڕادەســـت ردنەوە) یاس ــــکەن تاوانبارەک  و تە .ب

ـــانەید ئەو و ئوروپاییەکــان ـــوری خــاوەن کە ەوڵەت ـــەربەخۆ مــافی ک ت ـــدا پێشــکەوتوون و س ـــێ  دانەوەی بــ انن لەکاتێک ـــەر مەترســی کەس ـــانی لەس  هەیە، گی
 کە کەسـێ  دانەوەی بـۆ بەربەسـتێکی نەبـووە، پەیوەسـت مـرۆ  مـافی پێشـکەوتووی بەیاسـای کە عێـراق، وەکـوو و   هەنـدێ  بە   .خـۆی و تی بە نایدەنەوە
 مـافە لەنـاوچوونی هـۆی ببێـتە کەسـێ  دانەوەی کە لەکاتێکـدا دەڵـ ، مـرۆ  مـافی ئوروپـایی کۆنوانسـیۆنی یاسـای. نـیە بدر ، لەسێدارە ویا شکەنجە لەوانەیە

ـــەرەتاییەکانیان ـــوو س ـــکەنجە ئەگەری وەک ـــان یـــان و ش ـــتاندنیان، گی ـــ  س ـــدەنەوە و تـــانە ئەو دەب ـــیۆنە ئە  و نەیان ـــێچەوانەی کۆنوانس  نـــاوی کە ئەوەی بەپ
ــاییئورو ــدێ  بە   هەیە، پ ــانی لە هەن ــری و ت ــدایە ئوروپاییشــی ەەی ــورکیە وەك تێ ــی بە .ت ــان پێ ــراو"چەعەب فەرەجــوڵاڵ ڕاپۆرتەک ــ  بە ناس ــیود حەبی  ئەس

 نـاوخۆیی بـۆ ڕفێنـدرا هۆشـبەر مەوادی قاچـاەچیەکی بەدەسـتی و درا فریـو ئـافرەتێکەوە لەالیەن کە ئیسـتانبول لەشـاری"  ئەلنـ ال جو نەوەی پێشووی ڕێبەری
ــران، ــردەوەیەی ئە  فەرمــی بەرپرســێکی هــی  ئێ ــیە( ڕادەســت ردنەوە) نــاوی نەک ئەمە و نەگرتــووە لەئەســتۆ ک  هەروەهــا .نێــونەتەوەییە ڕفانــدنی بەڵکــوو ن

ــارمەهد جەمشـیدی ــانەوەی و ش ــای هێن ــی لەڕێی ــاراتی و ت ــووی ئیم ــان عەرەبـی یەکیرت ــت ردنەوە نەك وعوم ــووە، ڕادەس ــو نەب ــو ئەمە  بەڵ  ــکە ونەێیکینم  لە دی
 لەڕێیــای نــیە، خــۆی دژبەرانــی یاســایی گەڕانــدنەوەی شانســی ئاخونــدی ڕژیمــی کە کاتەکــان لەزۆربەی.دراوســێیە و تــانی لەخــاکی نێــونەتەوەیی ڕفانــدنی
ــدنی ــونەتەوەیی ڕفان ــارەكەی نێ ــدیەدا لە  .دەکــا  جێبەجــ  ک ــدەری پەیوەن ــتەرز، هەواڵ ــەرماوەز، ی٤۲ دووشــەممە ڕۆژی ڕۆی ــدڕاییەی س ــی کە ان  یــازدە گروپێک
ــ  ئیتاڵعـاتی لە کەسـی ــان هۆشـبەر مەوادی قاچـاەچیەكی لەگەڵ كە ڕژی ــورکیە لە بـووە، بەڕێوەبەریـان قاچــاەچیە ئەو و دەكـرد كاری ــراون دەسبەسـەر ت  هەر .ک
ــۆرتی بەپێـی ــدەریە، ئەو ڕاپ ــروپە ئە  هەواڵ ــیە۱۱ گ ــی کەس ــدن هەوڵ ــی تـرۆری و ڕفان ــی دژبەران ــان ڕژیم ــورکیە پۆلیســی لەالیەن کە داوە ئێرانی ــەر ت  دەسبەس
ــی .کـراون ــۆرتە، ئە  بەپێ ــروپە ئە  هەر ڕاپ ــان فەرەجــوڵاڵ گ ــۆ ڕاكێشــاوە چەعەبی ــا  و تـورکیە ب ــدنی پ ــتویانەتەوە ڕفان ــۆ گواس ــران ب ــروپە ئە  .ئێ ــر گ  لەژێ
 نـاوی ژێـر لە ئافرەتانێـ  ڕێیـای لە ئێـران ڕژیمـی .بـووە لەپێوەندیـدا ڕژیـ  ئیتاڵعـاتی لەگەڵ و هۆشـبەرە مەوادی قاچـاەچی" زیندەشـتی شەری ی ناجی دەستی

 خۆ دژبەرانی ڕفاندانی و ترۆر لە وبەردەوامە دەیانڕفێن  ،(یەڕەسێ  ە) پەرەستو
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ــــری ــــراق نەوتــــی وەزی  كە یوتــــویەت عێ
 وە مــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  و تەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمهێن  ب ــــــا  زی
 ئامری ـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مەعــــافبوونی درێ نەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ئامـــادەیی و تـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جیهانــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنیی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمهێن  بـــــ ەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــ ودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی یەکیرتووی
 و تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێراق نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی و تە 
ـــــ ، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمهێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

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

ـــتەبیەیەن  نەو  بۆشـــ ە م یـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دی ەوە لەالیەكی.ادلەرۆژ

 پشتیوانی لە عەرەبی و تانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــ ، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە سەبارە  ئەوان نەزانی و ئامری ا لە

ـــــــوە هەنیـــــــاوە ئەو دەرئەنجـــــــامی  زانی
 رژیــــــ  دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــ ی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــالمی جمه
 لێ ەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامری ــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو و تـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی جمهوری
ـــــــدێ   مێـــــــ وییەدا دۆخە لەو و   هێن
 .ناكا  لەبیر هیچ ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــا  ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو تحاســــــ لە پێویســــــتە
 هەنیـاو یە نۆ  هەلومەرجە

  .ب ۆشن ت  و هەڵیرن
ـــــدامان و .٢   پێویســـــتە ئەن

بەشـــــــە تەشـــــــ یالتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـ یالتیەكان چاالكــانەتر 

  .ب ۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــ یالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 

ێ ــڕای چــین و تۆێ ەكــان، ت
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــیا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێ ـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـ انن كە ســازمانی خەبــا  
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێ ێ ی كۆمەڵیـــــــــــای 
ە كوردســــتان و هەروەهــــا ل

گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــای ەو 
 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

اوی نێهــ ە  رێ خـر
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 0731 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤م یـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کە  لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  01 ــ ــ ــ ســ

و تە 
 .نەخوێندەوارن

 

بەو پێـیە  رێـ ەی ئافرەتـانی 
ــ یکەی  ــ ــ ــدەوار نـ ــ دوو نەخوێنـــ

ــاوانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرابەری پیــ
 .نەخوێندەوارە

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

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

ــبە رێ ەی ی ــەک و نــ ــ  ە ـدەی ۆـ
 

 !قود  و شا  بۆ كەربەالوە لە
 سیامەند: نووسینی                                         

 ئێــران سـاڵەی 8 جەنیـی سـەردەمی لە
ــدا، و ــ ــ  عێراقـــ ــ ــمە لە یەكێـــ ــ  دروشـــ

ــان ــا و بنەڕەتیەكـ ــ  هەروەهــ  لە یەكێــ
 ســاوی  ە كەســانی هانــدانی بــۆ هۆكـان

ــران، لە ــۆ ئێــ ــوونی بەردەوا  بــ  ئەو بــ
ــاڵوێران ەرە، و زیــان لە پــڕ جەنــیە  م
ــی دروشــمی ــی ڕێبەران  لە ئێـــران، ڕژیم

ــەرویانە ــ ــومەینی، س ــوو ئەوە خـــ  كە بـــ
ــان ــ ــ ــیەی لە وو  دەیـــ ــ ــ ــ  كەربەالوە ڕێـ
 لە ئیســـرائی  و دەچـــین قـــود  بەرەو
 سـەرەتاوە، ڕۆژانی لە هەر.دەبەین ناو

ــ  ــ ــ ــە  لە یەكێــ ــ ــ ــانجە و سیاســ ــ ــ  ئامــ
ــاردنی تە،دەســە  ئەو ســەرەكیەكانی  ن

 وو تــانی بــۆ بــوو خــومەینی ئین البـی
 ئیسرائی  ناوچوونی لە دروشمی دی ەو

 مەدیــنە و مەكــ ە هێنــانی دەســت بە و
ــود  و ســـ ودی عەرەبســـتانی لە  لە قـ

 .عێراق لە نەجەف كەربەالو و ف ستین
ــەالتدارانی ــ  دەســ ــران لە ڕژیــ ــۆ ئێــ ــ  ب

ــانەدی ــانجە ئەو هێنــ ــاوانخوازو ئامــ ــ  پ
ــت بـــۆ ەهـــاهەرو زیـــادەخوازانەو  وەدەسـ

ــانی ــە   هێنـــ ــەر بە دەســـ ــوێنە  ســـ ــ شـ
ــپیرۆزەك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــموسڵما انیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  42 نانـ

ــساڵ ــ ــ ــ  نەتەوەیـی داهـاتی ە سـەرمایەوـ
ــی ــ ــ ــان خەڵ ـ ــ ــ ــڕۆداوە بە ئێرانیـ ــ ــ  .فیــ
ــە  ــانجی و سیاســ ــاوانخوازانەی ئامــ ــ  پ

ــە تی ــ ــاتۆری دەسـ ــ ــران دی تــ ــ ــۆ ئێــ ــ  بــ
ــێ ەوە ــ ــتنەوەی پ ــ ــوریەو بەس  عێراق،ســـ
ــان ــ ــە تی و لوبنــ ــ ــ ــتەوخۆ دەس ــ ــ  و ڕاس

 وو تـــانە، ئەوو ســـەر بە ناڕاســتەوخۆ
 بـۆ پـووڵ دۆالر م یاردها چووی  ت  بە

ــراوی ــ ــتی رێ خـــ ــ ــ ــو ی ترۆریسـ ــ ــ  حی بـ
ــان، ــ ــ ــ ــ ــ ــیەكانی لوبن ــ ــ ــ ــ ــ  و یەمەن حوسـ
ــراوەو ــ ــتەو ڕێ خــ ــ ــان دەســ ــ ــ  لە تاقمەك
ــانی ــرەین وو تـ ــتان و بەحـ  و عەرەبســ
 عەرەبــی و ئیســالمی وو تــانی زۆربەی

ــانی و ــ ــاوچەی وو تــ ــ ــ ــۆرهە تی ن ــ ــ  خ
 لە بەرینتـــر شــێوەێ ی بە و ناوەڕاســت
 سـا نی مـاوەی لە جیهاندا سەرانسەری
 هەلومەرجە لە  تەنانە  وە ڕابردوو،

ــارەی ــ ــابووری نالەبـــ ــ ــ ــران لە ئـ ــ ــ  و ئێـ
ــیەتی ــ ــ ــ ــاری و هەژاری و برسـ ــ ــ ــ  و بێ ــ
 ئێـــران، لە ئـــابووری بـــاری داڕوخـــانی
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە  جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراوە  جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كــ

ــەرن  جـــێیەی ئەوەی ــانە  تـــ  و سـ  ڕامـ
ــۆمەڵیەی داخەوە بە كە ئەوەیە ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كـ

ــانیجی ــ ــ ــ ــانی و هـ ــ ــ ــ ــاوچەی ووالتـ ــ ــ ــ  نــ
 ئەو حاســت لە ناوەڕاســت، خــۆرهە تی
ــە  ــ ــ ــیالنە و سیاس ــ ــیدارەی پـــ ــ  مەترســـ
 تێ ـڕای و تایبە  بە ئێران دەسە تی
ــە  ــانی و سیاســ ــ ەی، كردەوەكــ  بە دیــ
 نەگرتـوەو هەڵوێستیان كارییەر شێوەی

 لە تـا ئێرانـداوە ڕژیمی بە مەیدانیان
 . مانۆڕبدا ناوچەكەدا

 
 

 

ــا  ــ ــانی هەروەهـ ــ  وو تــ
 و جیهــان هێــ ی خــاوەن

ــراوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕێ خــ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جیهانیەك
ــتەكانیان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەڵوێسـ

ــا ــوەی لە تەنیــ  چوارچێــ
ــارو ــد ووتـــ ــ  اڕاگەیاندنـ

 دەیەی لە ئەگەر. بــووە
ــتاو ــا نی لە و هەشـ  ســ

ــی ــ ــ ــ ــ ــران جەنی ــ ــ ــ ــ  ، ئێ
ــتەكانیعێراق، ــ ــ ــ ــ ــ  ویســ
ــۆ ڕژیــ  ــۆ گەیشــتنی ب  ب

ــود  ــ ــ ــ ــا قــ ــ ــ ــ  لە تەنیــ
ــنوورەكانی ــدا سـ  عێراقــ

ــوون ــ ــ ــ ــدرا و بـ ــ ــ ــ  دەزانــ
 قـود ، بیاتە  ناتوان 
ــتادا لە بە   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئێس
ــانی ئەگەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وو تــ

ــاوچەكەو ــۆمەڵیەی نــ  كــ
 نەكەون، فریــا جیهــانی

ــ   و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كە  دەچ
ــمەكان ــ ــ ــی دروشــ ــ ــ  ەنەبــ
ــتی ــ ــ ــ ــ ــ ــ  حاسـ ــ ــ ــ ــ ــ  ن یــ
ــوونەوەی ــ ــی بـــ ــ  مەترســـ
ــون ە گەورەتـــر،  ئەو چـ

 مووشـەكی سەدان ڕژیمە
 بــ  فـڕۆكەی هێرشـبەرو

ــڕۆكەوان ــ ــان و فـــ ــ ــ  دەیـ
ــتەو ــ ــ ــاقمی دەسـ ــ ــ  لە تـ
ــی ــ ــ ــوریەو وو ت ــ  لە ســـ

 جێییـر ئیسرائی  ن ی 
ــردوەو ــ ــ ــ ــەكی ك ــ ــ  مووشـــ
  ب  فڕۆكەی جۆراوجۆرو

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە فڕۆكەوان
ــو ی ــ ــان حی بــ ــ  و لوبنــ
ــیەكان ــ ــروپە و حوسـ ــ  گـ

ــتیەكانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تروریسـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .داوون تەحویـ

 سـەر ئاخوندێ ی دەڵێن
ــ  بە ــ ــ ــان لە ڕژی ــ ــ  لوبن

ــویە ــانە بەو ووتــ ــ  ن ی 
ــامنەیی گەڵ لە ــ ــ  لە خـ

ــود  ــ ــنن، یەك ق ــ  دەبی
ــی ــەی ئەگەرچــ  ئەو قســ
ــدە ــ ــاتر ئاخونـــ ــ ــ  لە زیـ

ــاڵ  دوورە و  دەچــ  خەی
ــدا ئەوە ــ ــ ــ ــ ــ  بە   ڕووبـ
ــتێ ی ئەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕاســ

ــاهەڵنەگرە ــ ــ ــ ــ ــ  كە حاشــ
 و دەست و ئێران ڕژیمی

ــدەكانی ــ ــوونە پێوەنـ ــ  بــ
ــێی ــرائی ئ دراوســ  و یســ

ــردوو لە ئەگەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕاب
ــمەكانیان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە دروشـ

ــۆ كەربەالوە ــ ــود  ب  قـــ
ــوو، ــ ــ ــ ــتادا لە بـ ــ ــ ــ  ئێسـ

 و دیمەشـــ  گەیشــتوونە
ــانی ــ  جەوالن بەرزاییەكـ

ــوانن و ــ ــ ــێن دەت ــ ــ  لە ب 
ــمە  ــ ــ  جەوالنەوە و دیـ

 .قود  بۆ

 

 بەرنـامەی كـاریی، نهێنـی سـاڵ 08 دوای لە
 ســـــــاڵی لە ئاخونــــــدی رژیمــــــی ەیینــــــاوك
 م ـــاومەتی م ـــی شـــۆرای لەالیەن دا2222

 بــــــووە ئەوە  كــــــرا، ئاشــــــ را ئێــــــرانەوە
 و ئــابڵوقە و گەمــارۆ بــۆ نــو  ســەرەتایەكی

 بــۆ نێــونەتەوەیی كــۆمەڵیەی نــوێی فشــاری
 فشـــارەكان و گەمـــارۆ. دەســـە تە ئەو ســـەر

 بـــاراك ســـەركەوتنی هەتـــا كێشـــا درێـــ ەی
 ســاڵی لە مری ــائە ســەرۆكایەتی بــۆ ئوبامــا
 و چۆمــا ) سیاسـەتی بە نـاوبراو دا،2228
 بە ئێرانــی رژیمــی سـەر فشــارەكانی( هەویـ 

 ئەمری ــا هاوپەیمانــانی لەگەڵ هاوئـاهەنیی
 پەرەپێــدا بەرێــ ەیەك ئوروپــا بەتــایبە  و
 پەراوێــ  بەتەواوی ئاخونـدان دەسـە تی كە
 فشـــــارە كـــــارییەری كرابـــــوو، گۆشـــــەگیر و

 لە زیـاتر رژیـ  رسە سیاسیەكانی و ئابووری
 هەسـتی خەڵـ ەوە لەالیەن و ئێران ناوخۆی
 كردبـــــــــــوو وای ئەوە  و دەكـــــــــــرا پـــــــــــ 

 ببــوونە و دەســاند كڵ ەیــان ناڕەزایەتیەكــان
 پێ هـــــاتەی كـــــۆی ســـــەر بـــــۆ مەترســــیەك
 وای فشارانە ئەو كۆی. ئاخوندان دەسە تی

 لەگەڵ رێ ەوتــن بە بـدا  مــ  كـرد رژیـ  لە
 گرتنـــیرا بە دیـــ ە زڵهێ ەكـــانی و ئەمری ـــا
 كۆمەڵێ  بەرامبەر لە ئەتۆمیەكەی بەرنامە
 . ئیمتیازدا

 ترامـ  دۆناڵـد چوونی و ئوباما رۆیشتنی بە
 نەیارەكـانی لە یەكێـ  كە) سـ ی كۆشـ ی بۆ

  و ئێران یـــرژیم لەگەڵ وباماـــئ یـــــرێ ەوتن
                                                                                                      

   ــدەب  ەیانـدرێ رانـئێ یـرژیم ەرـس یــەندەكانـب و ۆ ـك
 عەلی بەهرامی: نووسینی                                                                          

 دەسە تی بە مادیە ئیمتیازە هەموو دانی ئەو 
 جــــــــــار چەنـــــــــد یدوا لە( بــــــــــوو ئێـــــــــران

 بە پێـــداچوونەوە بـــۆ رژیـــ  ئاگـــاداركردنەوەی
 بەرفراوانتر رێ ەوتنێ ی مەبەستی بە بەرجا 

 و رژیـــــــــــــ  مووشـــــــــــــەكی بەرنـــــــــــــامەی كە
 نـــاوچەكە  وە تـــانی لە دەســـتێوەردانەكانی

 بە. كشـایەوە بەرجا  رێ ەوتنی لە بیرێتەوە،
 نــــاكەیی رێ ەوتنــــی لە ئەمری ــــا كشــــانەوەی

 وە تە ئەو رەكانیفشــا و گەمــارۆ رژیـ  لەگەڵ
 دەســـــە تی ســـــەر بە زیـــــاتر تەوژمێ ـــــی بە

 فشــــارانەی ئەو. ســــەپێندرایەوە ئاخوندانــــدا
 ئـابووری لەسـەر زۆر كارییەری توانی ئەمری ا
 و هەنـــــاردە وزە، كەرتـــــی بەتـــــایبە  رژیــــ 

 بەشـێوەیەك دانـ  گواسـتنەوە بور ، هاوردە،
 بەخــۆیەوە وێـنەی كە  دارمــانێ ی رژیـ  دراوی
 ئەو گــــــازی و نەو  ردەكردنیهەنـــــا و بینـــــی
 پێشی و دابەزاند كە  زۆر ئاستێ ی بۆ رژیمەی

 و گـر  ئێـران بـۆ قەرزەكـانی گەراندنەوەی بە
 ئەو بـــــاری لەژێـــــر پشـــــتی بەتەواوی رژیـــــ 

 ترام  دۆناڵد دۆڕانی بە. چەمابوو فشارانەدا
 و دیموكراتەكان دی ەی جارێ ی سەركەوتنی و

 ەیبەو دڵخۆشـــە رژیــ  بایـــدن جــۆ بەتــایبە 
 نـــو  رێ ەوتنێ ــی بە نــاوبراو لەگەڵ بتــوان 
 كە  یــان نەمێنــ  لەســەر فشــارەكانی و بیــا 
 خەونەی، ئەو وێـڕای ئاخوندی رژیمی .بێتەوە
 بەمەبەســـتی دواییـــدا رۆژەی چەنــد لە  بە  
 ئیمتیـازاتی داهاتوودا وتووێ ەكانی لە ئەوەی
 كۆمەڵێ  داوەتە دەستی بێن ، وەدەست زیاتر
 كــــردنەوەی تــــاقی وەك شــــەروورانەی كــــاری
 جۆراوجـۆر، مووشـەكی فـرۆكەوان، بـ  فرۆكەی

 بــۆ ئورانیــۆ  پیتانــدنی ئاســتی بەرزكـردنەوەی
  ۆـــــــب اریــمدەكــئاما ەد،ـــەســـــل 22 سەرووی

 پشــتیوانی و ئورانیــۆ  یكــان ا ســازكردنی 
 روونە ئەوەی. یەمەن حوسیەكانی لە زیاتر
 بە دەبـــ  خـــۆ  پێـــی بایـــدن جـــۆ ئەوەیە

 ئاخونــدی رژیمــی لەگەڵ نــو  رێ ەوتنێ ــی
 سەرئێشـەكانی و كێشـە چارەسـەری و بیـا 
 ب ـــا  تۆمــار خــۆیەوە بەنــاوی رژیــمە ئەو

 ســــــــــاناییەی بەو هەلــــــــــومەرجەكە بە  
 ری ــائەم لەنــاوخۆی چــوون ە نــیە 2201
 رژیــ  لەگەڵ رێ ەوتــن نەیارەكــانی دەنــیە
 ترامـــ  ح ــومەتی هاوكـــا  بەهێــ ن، زۆر

 بە پێوەندیدار ئابووری ئابڵوقەی كۆمەڵێ 
 كە ســەپاندووە رژیمــدا بەســەر تیرۆری مــی
 قـــور  و حەســـتە  بایـــدن بـــۆ البردنیـــان

 ئێـــــرانی  رژیمـــــی الیشـــــەوە لەو. دەبـــــ 
 پێشـــــێ  اری راســـــتای لە زۆری هەنیــــاوی
 رابردوو بەپێچەوانەی ڵیرتووەوهە بەرجا 

 ســـ  بەتـــایبە  نێـــونەتەوەیی كــۆمەڵیەی
 و بریتانیــا فەرانسـە،) ئوروپــاییەكە هێـ ە

 لەوە بــــوون بەرجـــا  راگــــری كە( ئاڵمـــان
 بە ئاخونــدی رژیمــی كە بــوونەتەوە دڵنیــا

 بەدوای پێشـــووی ئیـــدی اكانی پـــێچەوانەی
 بایــدن نە بـۆیە هەر ئەتـۆمیەوەیە، چەكـی

 لەســەر بەنــدەكان و ۆ كــ هەمــوو دەتــوان 
 ترســـــی لە رژیمــــی  نە و البـــــدا  رژیــــ 

 تونـــــــــــدەرەو الیەنیــــــــــرە كــــــــــاردانەوەی
 یــان ب ــا  زۆر پاشەكشــەی تونــدئاژۆكانی

 و ئەمری ـــــا ویســـــتەكانی هەمـــــوو پێم ـــــی
  .ب  نێونەتەوەیی كۆمەڵیەی

 رژیمـــی داهـــاتوودا ســـاڵی چــوار لە ئەوەی
 بــونەوەی كە  دەبێــتەوە، بەرەورووی ئێـران

 و لەسەری ئابووریە فشاری کە  كۆمەڵێ ی
  ەوەیـوەرگرتن ۆـــــــب ەــــئاسان اری د ـــهەن

 

 لەسـەر نوێی کی یه ڵیه به  نێودەوڵەتی لێبوردنی
  !درــــک دروست۹٨ ەزەڵوەریخ یــقوربانیان

 

 دوای بە ڕابـــردوو ســـاڵی خەزەڵـــوەری لە
 زۆری بەشـێکی بەنـ ین، نرخـی گرانبوونی
. دا نیشــان ناڕەزایەتیــان ئێــران خەڵکــی

 ی٤۲ شـــــــــــــەوی لە ناڕەزایەتیەکـــــــــــــان
 دەســتی جیاجیاكـان شــارە لە خەزەڵـوەر،
 دامەزراوە ڕاپـــــۆرتی پێـــــی بە پێکـــــرد،

 ســەدان و پارێ گـا ۲۹ ڕژیـ  ئەمنیەکـانی
. ارەزایەتیــانەدان لەو بـوون بەشــدار شـار

 لەالیەن کە هەن بەڵـــیە وێــنەو هەزاران
 ئەو دەرخەری و گیـــــراوە هاوو تیـــــانەوە

 بەکرێییراوەکـــــانی هێــــ ە کە ڕاســــتییەن
 بە ڕژیــــ  پاســــدارانی ســــوپای و ڕژیــــ ،
 و دۆشــــکە چەکــــی لە وەرگــــرتن کەڵــــ 
 سەر کردۆتە هێرشیان ڕاستەوخۆ تیربار،

 ئێــــــــران تەلەف یــــــــۆنی. هاوو تیــــــــان
 ئـــــــــــــاژاوەگێر وەک نیخۆپیشـــــــــــــاندەرا

 قەڵە  لە ئێـران پتڕۆشیمی وداگیرکردنی
 پــــــــــــــــا  ڕۆژ چەنــــــــــــــــد دوای لە .دا

 ڕێ یمــــی تەلەف یـــونی ناڕەزایەتیەکـــان،
ــرنەوەی بە دەســـــتی ئێـــــران ــ  دان باڵوکـ
 لە کە کـرد بەندكراوان زۆرە م ی پیانانی

 دا زۆر کردنێکـی بێڕێ ی و ئەشکەنجە ژێر
 ڕژیمی س اکانی بەداخەوە. کرابوون تۆمار
 ەـنادادپەروەران زۆر خەڵ  سەر بۆ ئێران

 ح ــــومەتی وتـــرا وەكـــوو بە   قەرزەكـــانی، 
 كە ســـازبوون بـــۆ بەربەســـت ئەونـــدەی ایـــدنب

 هەمــــوو نـــاتوان  ئەمری ــــا گشـــتی رای لەبەر
 بە ئێــــران رژیمـــی مەگەر البەر ، گەمارۆكـــان

 ئەمری ــا ویسـتەكانی بــاری ژێـر بچێـتە تەواوی
 گـروپە و تـاق  لە پشتیوانی لە هێنان واز بۆ

 بە هێنــــــــــان كۆتــــــــــایی تیرۆریســــــــــتیەكان،
 نیوە تــــــا لە خراپەكــــــاری و دەســــــتێوەردان
 ســـــوریە، و عێــــراق لە كشـــــانەوە نــــاوچەكە،

 و ئیسـرایی  كردنـی دژایەتی بە هێنان كۆتایی
 وازهێنــان نــاوچەكە، لە نوێ ــانی هاوپەیمــانە

 یــــان ئەتۆمیەكـــانی و مووشــــەكی بەرنـــامە لە
 كــــــــــۆمەڵیەی كە شــــــــــێوەب  بەو النـــــــــی ە 

 بــۆ ئەمە كە دەكەن، دیـاری بـۆی نێـونەتەوەیی
 ەبــــ د قــــور  و حەســــتە  ئێــــرانی  رژیمــــی

 چ و ئیمتیـــــاز بە چ ئێـــــران رژیمـــــی چــــوون ە
 شـــــوێن ەوتەی كۆمەڵێــــ  ف ـــــریەوە لەبــــاری

 هەمـــــــــوو بەو نـــــــــابن رازی كە بارهێنـــــــــاون
 رژیمــی كە ئەوەیە قســە كۆتــایی.   پاشەكشــە

 بۆی دەخواست ئاواتی جۆرەی بەو جار  ئێران
 ترامــ ، بەپـێچەوانەی چــوون ە پـێ  نـاچێتە
 كـــانیئوروپاییە پشـــتیوانی و هـــاوڕایی بایـــدن
 خوازیــــاری ئەوانــــی  ئێســــتا و دەبــــ  لەگەڵ

 نـــاوكەیی، بەرنــامەی لەســەر نــو  رێ ەوتنــی
. رژیمـــن ناوچەییەكـــانی چـــاالكیە و مووشـــەكی

 ئەو نێــونەتەوەیی كــۆمەلیەی هەتــا پێـیە بەو
 ئێـــــران دەســــە تدارانی لە چــــوونە بەدەمەوە
 فشـــارە ئـــاراوە، نەیەتە رێ ەوتـــن و نەبیـــنن

 درێـ ەی ەسە تەد ئەو لەسەر كەمەرش ێنەكان
 و ســـەربازی هێرشــی كاتێ ـــدا لەوەهــا دەبــ ،
 مووشەكیەكانی و ئەتۆمی بن ە سەر بۆ سایبری
 .دەب  كراو چاوەروان ئەگەرێ ی رژیمی 

                                     

 کـان ئینسـانیه مـا بنـه و یاسـا دژی و بـوون
 نێــودەوڵەتی لێبــوردنی ڕێ خــراوی. بــوون
 خەڵکـــــی لەگەڵ لێـــــدوانەوە ڕێیـــــای لە

 دیکومێنتـــاری فی مێکـــی ئێـــران، نـــاوخۆی
 و شــــــــــکەنجە لەســــــــــەر ڕاســــــــــتەقینە

 ئەو کردنـــــی زینــــدانی و دان ســــێدار  لــــه
 شـــێکی بـــه.  کـــروو  ئامـــاد  هاوە تیـــانەی

 ڵ گـــه لــه  لێدوانــه  فی مـــه و ئــه رچــاوی بــه
 الوی و مێرمنـــــــــــــداڵ زۆری بەشــــــــــــێکی
 و کرماشـــــــان کوردســـــــتان، پـــــــارێ گەی
 ڵ گــه لـه لێـدوان تــی  تایبـه بـه لوڕسـتان،

 بـا  نێودەوڵەتی لێبوردنی.ئەحمەد بوێر
 کە کەســـانەی ئەو دەڵێــت و دەکــا  لەوە

 زۆریــان بەشـێکی لێوەرگرتــوون لێـدوانمان
 حـــــاڵەتێکی یـــــا پەشـــــۆکاون ئێســـــتا 
 .بووە دروست بۆ ڕەوانیان

 بـــا  دەیانهەوێــت و رازیبـــون بەشــێکیان
 ڕژیــمەوە لەالیەن کە بــکەن ڕابــردووە لەو

 شــــێکی بە    بــــه هــــاتووە، بەســــەریان
 یەک نـین ئەوە ئامـادەی تەنانە  زۆریان
 تـۆڵە ڕۆژی چـاوەڕوانی تەنیا بڵێن ووشە

 !.ناچێـــت لەیـــاد دەڵـــێن و ســـتاندنەوەن
 زۆرتــر نێــودەوڵەتی لێبــوردنی ڕێکخــراوی

 كە دەکا  ەوەــــل با  موستەنەدەکەدا لە

 نارەزایەتیەکــــــانی لەکــــــاتی
 هێـــــــ ی ،٨۹ خەزەڵـــــــوەری
 هێ ە و ئیتالعا  تەشکیالتی

 نئێرا ڕژیمی ئەمنییەتیەکانی
 خەڵکیان سەرکوتی هەڵمەتی

 پێ  کە ئەوەی بۆ هێنا پێ 
 کەســـــــــوکارو لەوەی بیـــــــــرن

 پێکەوتـووان زیـان بنەمـاڵەی
 و کۆمە یەتیەکـــان تـــۆڕە بە

  مـــــرۆ ەو  مــــافی ڕێکخــــراوی
 شــوێن بە .بیــرن نــدی یــو  پــه

 ناڕەزایەتیەکان، دەس ێکردنی
 خەتــی ئێــران کاربەدەســتانی

 تەواوی بە ئینتەرنێتیــــــــــــان
 هاو تیانی ەیئەو بۆ بچڕاند

 و وێــــــــــنە وە   نـــــــــاوخۆی
 و شـــــــکەنجە ئـــــــه  یـــــــدێوی

 لە خەڵــــــ  ســــــەرکوتکردنی
 شـاراوەیی بە دونیـا بەرچـاوی

 لێبـــــــــــوردنی. بمێنێـــــــــــتەوە
 بــا  هەروەهــا نێــودەوڵەتی
 شـــــــــــوێنە كە لەوەداکــــــــــا 
 شـــــــــــێوەی بە شــــــــــاراوەکان

 کردنــی زینــدانی بــۆ نــافەرمی
 لــــــ  کەڵیــــــان هاو تیــــــان
 شـــــــوێنانە ئەو وەرگیـــــــراوە،

 کە ئاپارتمـانن یا ڵما زۆرتر
 لە ڕژیــــ  ئیتالعــــاتی هێـــ ی

 و دانـــــاون خــــۆی ئیختیــــاری
 لـــــــــــــــــــــ  کەڵکیـــــــــــــــــــــان

 کاربەدەســــــتانی .وەردەگــــــر 
 وەک پێشاندەرانیان خۆ ڕژی 

 ، حکومــــــــت دژی کەســــــــانی
  داو  قەڵـ  لە...  ئـاژەوەگێر

 نـــدین چـــه ئێســـتا  تـــاکو و
 دا ڕژیـــ  زینـــدانی  لـــه   کــه
 .ماون

 

 لەگەڵ پەیوەنــــــدیمان: عەرەبســـــتان
  .دەبێت  با زۆر بایدن دەوڵەتی

 
 چـاوەڕوانی: دەڵێـت س وودی عەرەبستانی دەرەوەی وەزیری
ـــــــدن جـــــــۆ دەوڵەتـــــــی لەگەڵ و تەکەی کە ئەوەیە  بای

 لەگەڵ وتـــووێ  بە لەپێوەنــد و هەبــ  باشــی پەیوەنــدی
ــنتۆن،   .دەبــ  بەردەوا  یینــاوکە ڕێکەوتنــی لەســەر واش
ــــا ــــۆ هەروەه ــــەرۆک بایــــدن ج ــــاری س  لە ئامریکــــا کۆم

 ئامریکــا پەیوەنــدی کە دابــوو بەڵێنــی دا هەڵب اردنەکــان
ـــــــا  تــــــاوتو  ســـــــ وودی عەرەبســــــتانی لەگەڵ   .دەک

ــــــری ڕەحمـــــان، بـــــن فەیســـــەڵ شـــــازادە  دەرەوەی وەزی
ـــ وودی عەرەبســـتانی ـــۆنی لەگەڵ وتـــووێ  لە س  تەلە ی ی
ــی ئەل ەرەبــیە ــوان یوەنــدیپە لە: وت ــنتۆن و ڕیــاز نێ  واش

 و بەهێـ  پەیوەندی س ودیە: وتی هەروەها و بینە، گە 
 کــاری جیاجیــا دەوڵەتـی لەگەڵ و خوڵ انــدووە، مێ وویـی
ــۆ لەگەڵ هەروەهــا و کــردووە ــەر بایــدن ج  ڕەوتە ئە  لەس
ـــــــین بەردەوا    ..                                   دەب
 ڕاوێ ی سەرەکی تەوەری: دەڵێت س وودیە دەرەوەی وەزیری
ــی نــاوکەیی ڕێکەوتنــی لەســەر واشــنتۆن لەگەڵ ڕیــاز  ڕژیم
 دەبـ  بەهێـ  ڕێکەوتنێکـی بە گەیشتن بارەی لە و ئێرانە

ـــــانی  بیـــــرین لەبەرچـــــاو ئێـــــران ڕژیمـــــی کەمکارییەک
ــۆ ڕێکەوتــن بەڕێوەچــوونی لە بەهێــ  کەچــاودێریەكی  لەخ

 .دەگرێت
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی ەستد
 نایاسایی پارەی

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

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت

 سپی گشتی
 دراو کردنەوەی

 ئەنجام جۆرە بەو
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

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

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــ  ەیەدامەزراو  و  رادەگەێن

ــــــایی  لەســــــەرجە  پیرۆزب
 و ئێـران خەڵ ـی كـۆمەالنی

 كە کــــــــا، د  كوردســــــــتان
 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـ ای رەشـــی

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانییرانەی خەل ــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدر  و   دی تـــــــاتۆر بهێن
ڵ ـــــــــی و نی امێ ـــــــــی خە

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێیی

 .بکر 
 
 

   

 ستانوردــك یــزەحمەت ێشان ۆمەڵەیـك و رانــئێ یــوردستانـك یـــخەبات سازمانی نێوان دیداری

 
 لە ژنـــان کە ئاشـــکرایە و روون شــتێکی

 هــــــــۆی بە دا دونیــــــــا سەرتاســــــــەری
 تونــــــــدوتی ی رووبەرووی جۆراوجـــــــۆر
 ئەو بنەڕەتـــــی هۆکـــــاری کە دەبـــــنەوە
 الیەنـی لە ژنـان دژی لە انەتونـدوتی ی

 یەکە  پـــ ەی بە بەرامــبەرەوە، جنســی
 سەر بە پیاو بوونی زاڵ بۆ دەگەڕێتەوە

 کارهێنــــــــــانی بە و ژن چارەنووســــــــــی
 ســـەر لە پیـــاوان توانـــایی و دەســە  
 نـــــابەرانبەری پێکهاتەکــــانی بنەمــــای

 وزاڵبـــوونی فەرهەنیـــی و کـــۆمە یەتی
 بە.کۆمەڵیــادا لە پیاوســاالریە ک تــوری
 بــــوونی با دەســــت و دان بــــرەو هــــۆی

 بیـرو پەرەپێـدانی و ک تـور و فەرهەنـ 
 دا، ژنان سەر بە ساالرانە پیاو باوەڕی

 پـــــ ەی وەک دووهە  رەگەزی نــــاوی بە
 و زانــین کە  بە و کۆمەلیــا نــاو ن مــی

 دا، پیــــاو بەرامــــبەر لە ژن ناتونــــایی
 و تێڕامـــان جـــۆرە ئە . لێبکـــر  چـــاو

 کە ئەوەی هۆی دەبنە هەڵسەنیاندنانە
 نـــــــــــا و داتاشــــــــــراو شــــــــــێوەێکی بە

 دا، دواکەوتــــــــــوانە و شارســـــــــتانیانە
 رەوایــــــی ژنــــــان دژی لە تونــــــدوتی ی

 و مەنتـــ  لە دوور پاســـاوی و پێبـــدر 
 .بهێندرێتەوە بۆ زانستی

 ، دا جیهـــــــان تێکـــــــڕای لە کاتێـــــــ 
 ماف پێشکەوتووی و تانی لە تەنانە 
 مـــــــــــافی دا دیمــــــــــوکراتی  و پەروەر

 دوو کوە ، پیــــــــاو و ژن بەرامــــــــبەری
 بەر لە مرۆ ـایەتی کۆمەڵیـای کۆڵکەی

  بوار و بار زۆر لە ژنان و ناگیر  چاو
 

 پیـــــــاوان لە چـــــــاو بەر پــــــ ەی بە دا
 و دواکەوتـوو و تانی لە دەب  ن مترن،
 پیـــــاو وریک تـــــ و فەرهەنـــــ  خـــــاوەن
 مەر  و هەل چ لە ژنــــان دا، ســــاالری

 سیاسـی و کـۆمەالیەتی پایەێکی و وپ ە
 ژێــر لە و بـن دا ئـابوری فەرهەنیـی، ،
 دا نــابەرامبەری قورســاییکی و وەزن چ

 و ســــــەرن  بــــــابەتەدا لە .بنــــــالینن 
 لە شــــێ  بە ســــەر دەخەمە تێـــڕوانین
 و هەل و کۆمە یەتیەکــــــان خەســــــارە
 لە ژنــــــان ئینســـــانی مــــــافی مەرجـــــی
 و ئاخونـدی رژیمـی بندەستی کۆمەڵیای
!. دا ئێران لە فەقیە ویالیەتی سیستمی

 ژن مرۆ ـی مافی وەزعی و مەر  و هەل
 رژیمـــــی دەســـــە تی ژێـــــر ئێرانـــــی لە

 بە و نییەرانـــیە جێیـــای دا ئاخونـــدی
 لە  ژنـــــان مــــافی بەربـــــاڵو شــــێوەێکی
 پـــ  ژێــر بـــاریکەوە هەمــوو لە و تەدا
 و تونـد تەوژمـی بەر دەخرێتە و دەدر 
 ئە  کە.  هێنـــدنەگرتنیان بە و تیــ ی
 پێخســتنانە ژێــر مــاف و تیــ ی تونــدو
 جۆراوجــۆری هــۆی زۆر بــۆ و تەدا لە 

 تەنــانە  و فەرهەنیــی و کــۆمە یەتی
 پێکهاتەی: وەک دەگەڕێتەوە، یاسایی 

 و پیاوانە،بەها کۆمەڵیای کۆمە یەتی
 پیــــاو ک تــــوری و فەرهەنــــ  ه مــــونی

 و عەشیەری تەعادە و ساالریانە،عورف
 کۆمەڵیــا دواکەوتــوویی مەزهەبیەکــان،

 و چـــین نەخواێنـــدەواری تیکڕایــی، بە
 رەگەرز بەتـایبە  کۆمەڵیـا توێ ەکانی

  ۆمەڵیاــــک گەیشتینی نە ژنان، چینی و

 بارەگـای سـەردانی زەحمەت ێشـان، كـۆمەڵەی با ی هەیئەتێ ی سەماوەز، ی22 ڕێ ەوتی چوارشەممە ڕۆژی
 ..                                                   كـرد ئێرانیـان كوردسـتانی خەبـاتی سـازمانی ناوەنـدی
 زەحمەت ێشـان، كـۆمەڵەی گشـتی س رتێری ئی خانی ادە، عومەری كاك بەڕێ  سەرپەرەستی بە میوان شاندی
 شــاندی و ئێــران، كوردســتانی خەبــاتی ســازمانی گشـتی ســ رتێری حوســێنی، بابەشــێ  كــاك بەڕێـ  لەالیەن
 ئــاڵوگۆڕی و تــاوتو  ژِ  رۆ گرنیــی تەوەری چەنــدین دۆســتانەیەدا دیــدارە لە .الێ ــر پێشــوازیان یــاوەری

 گەلـی جـو نەوەی بەتـایبەتی و ئاخونـدی ڕژیمی دژبەری ئۆپۆزیسیۆنی دۆخی بابەتی كرا، لەسەر بیروڕایان
 و هەنـوكەیی دۆخـی هەسـتیاری لەسـەر هەردوال و بـوو باسەكان سەرەكی تەوەری ئێران، كوردستانی لە كورد
 لە  حوسێنی بابەشێخی كاك ڕێ دار.كردەوە پێداگریان كوردستانی و سەرانسەری كاركردنی پێ ەوە ورەتیزەر

 لە ســــازمان ئامــــادەبوونی بە لەپێوەنــــد خەبــــا  ســــازمانی گشــــتیەكانی سیاســــەتە لەســــەر پێوەنــــدیەدا
 هێڵـی لەسـەر و  بیـر  لەخـۆ كوردسـتان سیاسـەكانی الیەنە و هێـ  هەموو كە كوردستانی هاووپەیمانەتیەكی

 لەســەر الیەن دو دیــدارەكەدا، لەكۆتــای.كــردەوە پــێ ، بــڕواتە ئێــران لە دی تــاتۆری دەســە تی ڕوخــانی
 .كـــــران بەڕ  بەڕێـــــ ەوە میـــــوان شـــــاندی كــــردەوەو پێـــــداگریان لەمێ ینەیـــــان دۆســـــتایەتی و پێوەنــــدی

 

 لە كـورد دیـکەی هاوو تی 24 النیکە  کردنی دەستبەسەر و کردن بان   
ــراوی.  حەوتــودا  دو مــاوەی ــی فیمــا رێکخ ــد كوردســتان مرۆ   کە ڕاییەیان

 دو لەمـاوەی کـراون، بانیهێشـت یا دەستبەسەر کورد لەچاالکانی ژمارەیەک
ــوی  ئەمنیەتــی ناوەنــدە فشــارەکانی نــوێی شــەپۆلی لە و کۆتــایی حەوت

ــ  ودادوەریەکــانی ــانی بۆســەر ڕژی ــاترلە كــورد، چاالك ــادی کە 24 زی  زی
ــردووە ــا .ک ــانەی ئەو هەروەه ــ ە لەالیەن کەس ــیئ هێ ــانی و ەمن  دادوەریەک
ـــمەوە ـــەر ڕژی ـــراون، دەستبەس ـــان ک ـــی زۆربەی ـــارەکانی، خەڵک ـــان، ش  بۆک
ـــانە، ســـەق ، نەەەدە، پیرانشـــار، مەهابــاد، ـــوان ب  ســـنە، ڕەبە ، مەری
 کە ڕاییەیانـدووە هەنیـاوی  مرۆ ـی مـافی ناوەنـدی .وکرماشانن سەروئاوا
 کـورد تیهاوو 23 النیکە  ئێستا هەتا دا ڕابردوو حەوتوی دوو لەماوەی

ــــارەکانی، لە ــــان، ش ــــاد، بۆک ــــانە، ڕەبە ، مەهاب ــــوان، ب  ســــنە، مەری
ـــــانی ناوەنــــدە لەالیەن وکرماشـــــان ســــەروئاوا کە تەرزان،  ئەمنیەتیەک
ـــمەوە ـــراوانە لە  کە  1 کە دەبەســـەرکراون، ڕژی  22 و ئـــازادکراون گی
ـــیان کەســـی ـــدانەکانی دیکەش ـــەرن ڕژیمـــدا لەزین ـــەپۆلە لە . دەستبەس  ش
 ئێران ڕژیمی لێکۆڵینەوەکانی و ئەمنیەتی ناوەندە فشاری و گرتن نوێیەی
 لە  چاالکانە بە ب  نیشاندانی ژمارەیێ  گیرانی کورد، چاالکانی بۆسەر

ـــــارییەری  کۆمە یەتیەکـــــان خەســـــارە ک
         ژنان بە دژ توندوتی ی لەسەر

شیوا فەرەجی     : نووسینی  

 

 بە و رزگـــــــاری بەرەو رێـــــــی راســـــــتە لە 
 مانــــــــدوویی دا یەکســــــــانی و خــــــــتەوەری
 و ئامـــان  بەرەو و بـــدەین هەوڵ نەناســانە
 رێـــیەیە ئەو دڵـــی دوو بـــ  بە ســـەرکەوتن

 کە هەبــن کەســانێ  رەنــیە لێــرەدا. ببـرین
 الیەنە نـــــاو لە و دا کوردســـــتان لە بڵـــــین
 پێوەندی رێکخراوی و ناوەند دا یەکانسیاس
 پاراســــــــــتنی پێنـــــــــاو لە ژنـــــــــان بە دار

 پێــــی بە و هەیە بوونیــــان دا مافەکانیـــان
 راستە. تێکۆشانن و چاالکی خەریکی توانا
 و هەن رێکخــــــــــــــراوانە و ناوەنــــــــــــــد ئەو

 بە بە   ئــــارادایە، لە ژنــــان بـــ وتنەوەی
 و ریکخــــــراو ئەو بەرچــــــاو هــــــۆی چەنــــــد

 پێویســـت وەک یەوەنەیـــانتوان بـــ وتنەوانە
 ژنـان کردنـی کـارا لە بیێرن خۆیان نەقشی

. مافەکانیانـــدا دەســـتەبەرکردنی پێنـــاو لە
 خـــاڵ چەنـــد بە کـــردن ئیشـــارە بـــۆیە هەر

 لەبەر :یەکە . دەزانــــ  بەگرینــــ  لێــــرەدا
 کــــــــــــــوردەواری کۆمەڵیــــــــــــــای کە ئەوەی

 پیـــاو داخــراوی رادەیکــی تــا کۆمەڵیــاێکی
 تــــا کۆنەکــــان نەریــــتە و داب و ســــاالریە
 بەســەردا ئەوتۆیــان ئــاڵوگۆڕێکی ئێســتا 
 کۆمەڵیـا ناو توی ەکانی و چین و نەهاتوە

 کە پێیەیشتنەی دەرەجە ئەو گەیشتونە نە
 یەکتـری مافەکـانی کۆمەڵیـا نـاو تاکەکـانی

 چـاوی بە و بناسن ڕەسمی بە پێویست وەک
 لە کۆمەڵیا دووهەمی بەشی بوونی ناتەواو
 و ســـــــاالر کە تــــــریەوە بەشــــــەکەی الیەن
 رەوتــــی نەکــــر ، تەماشــــا اربەدەســــتەبری

 بە بـــــــــ وتەوەیە ئە  پێشـــــــــچوونی بەرەو
 رێیای و دەور سەر نەکەوتۆتە ئێستاشیەوە

 ژنــــانی بەداخەوە: دووهە . خــــۆی راســــتی
 پــــ ە ئەو نەگەیشــــتونە ئــــێمە کۆمەڵیــــای
 ئەرکەکـانی و مافە بتوانن کە ڕوناکبیریەی

 پــێیەی و جــێیە و ئەرک و بناســن خۆیــان
 دەست خۆیان حەقی و پێویست وەک خۆیان
   ـــــکەدەب واب  پێی ناب  ژن. بکەن نیشان

 مامەلەیـــــــان نـــــــاعەداڵەتیەوە پەڕی بەو 
 بــی و بیـدەرتانی لەوپەری و دەکـر  لەگەڵ
 و دەزگــا و دا . تێـ ەردەکەن ژیــان دا مـافی

 و یاســـــــــــــا و داپەروەری ناوەنـــــــــــــدەکانی
 بەرچاو کیشێوەێ بە دادوەری  دەستورەکانی

 پیـــــــاوان قـــــــازانجی بە و ژنـــــــان دژی لە
 لە دوور بە و گە لەکــــــراون و داڕێــــــ راون

 بە. ریکخراون مرۆ  مافی رێساکانی و یاسا
 بەرێوەبەری مافی لە ژنان بەرچاو شێوەێکی

 بــــــارە کــــــارو چــــــۆنیەتی لە بڕیــــــاردان و
 و پێشخســــتن پێنــــاو لە کۆمە یەتیەکــــان

 ەوبەر ئـــاوەدانی و کۆمەڵیـــا گەشەســـەندنی
 و کــــراون بە  بــــی دا و   چــــونی پــــێ 

 هەمــوو لە دەبــ  و گیــراوە لــ  ریدەســتیان
 پیاوان مستی لە وگو  چاولەدەست بواراند

 پیـــاو دەســـتورە و یاســـا ئەو بـــۆ مـــ  و بـــن
 و رەخنەگـــرتن مــافی و ڕاکێشــن ســاالریانە

 بەو دان بەســـەرن  .نەبــ  نارەزایەتیشــیان
 بەو خەســارە  ســەبارە  ســەرەوە باســانەی

 ئاکــامە بەو ژنــان مــافیەی بــ  و رانیبــارگ
 و مەرجە و هەل لەو رزگاری بۆ کە دەگەین

 رەواکــانی خواســتە و ویسـت بە گەیشــتن بـۆ
 بە مرۆ ـــایەتی کۆمەڵیـــای گەیشـــتنی و ژن

 و ژن بەرامــبەری و یەکســانی و بەخـتەوەری
 کۆمە یەتی عەدالەتی کردنی دابین و پیاو
 و بەڕێــــوەبەری لە پیــــاو و ژن یەکســـانی و
 کۆمەڵیــــــادا، پێیەیانــــــدنی و شخســـــتنپێ

 فـــرە هەمەرەنیـــی تیکۆشـــانێکی و خەبـــا 
 و خەبــــا  پێویســـتە، گشـــتییر و ڕەهەنـــد
 و ژنـان بە دژ توندوتی ی دژی لە تێکۆشان

 و مانــا لە تێیەیشـتن و پێیەیانـدن خـۆ بـۆ
 و بەرامــــبەری ئــــازادی، و مــــاف نـــاوەرۆکی
 دا ژیــان ڕەهەنــدەکانی هەمــوو لە یەکسـانی

 و ژن ڕەگەزی و جــــــن  ووهەرد نێــــــوان لە
 و پــرۆژە بڕیــارو بە پێویســتیمان دا، پیــاو

 هەیە وبەربــاڵو تــۆکمە بەرنــامەی و گە ڵە
  بەرنامەوە و پڕۆژە ئەو هۆی بە بتوانین تا

 و بـــکەن بۆدیـــاری مافیـــان و حەق پیــاوان 
 و ئەرک و ژیــــــــــــــــان نیشـــــــــــــــانی و خە 

 دەبـ . بکێشـن بـۆ بـاری و کـار بەڕیەوەبەری
 رادەی و انیـاریز پ ەی بردنەسەری هۆی بە

 و خــــــــــــۆی رونــــــــــــاکبیری و هوشـــــــــــیاری
 خـــۆی ئەرکەکـــانی و مـــاف هاونەوعەکـــانی،

 و مەیـدان بێـتە خـۆی پێناوەدا ولە  بناس 
 هەبـ  خـۆی بوونی بە وباوەڕی دەربخا خۆی

 نیشـــانی و بکـــا وادار بەرامــبەری رەگەزی و
 وەک دەتـوان  بـارێکەوە هەموو لە کە بدا 
 و ژیــان سەرخســتنی و بەری بەڕێــوە لە ئەو
 لەســەر دەتــوان  خــۆی، بەری دەورو و و  
 و و  : ســـــێهە . راوەســـــت  خـــــۆی پێـــــی

 دەستبەسەردا و کراوە داگیر ئێمە کۆمەڵیای
 رێیـــایکی ئێســـتایە کە ئێســـتا  و گیـــراوە

 و خۆمــــــان تــــــا دایە بەردە  لە دوورمــــــان
 رزگــــار و سەربەســــت و تمــــان و کۆمەڵیــــا
 نە فەرهەنیمـــــــــان، نە ئــــــــێمە بکەیــــــــن،
 زمانمـــان، نە ، نیشـــتمانمان نە ،ک تورمـــان
 سـەرەڕای نین، خە  ب  و ئازاد هیچکامیان
 بێیـــــــانە داتاشـــــــراوی و کـــــــۆن ک تـــــــوری

 هۆکــــارێکی هۆیــــانە  ئەو .بەســــەرمانەوە
 تێکڕایی بە کۆمەڵیا کە ئەوەی بۆ سەرەکین

 وەک نەیــــــانتونیوە تــــــایبەتی بە ژنــــــان و
 تێیەیشتن قۆناەەکانی پ ە بە پ ە پێویست

 لە و ببرن بوون خۆ بە اوەروب پێشکەوتن و
 دا مافەکانیــــان بەرکردنــــی دەســــتە پێنــــاو
 لە  تــا. ئامــان  و ئــاوا  لــوتکەی بــیەنە

 بەو پیـــاو و ژن رەگەزی دوو هەر رێیـــایەوە
 یەکتری ب  بە کامیان هی  کە بیەن ئاکامە

 و ســــــەرکەوتووبن و بەخــــــتەوەر نــــــاتوانن
 و بەخـــــتەوەر پێشــــکەوتووی کۆمەڵیــــاێکی

 لە و بنێن بونیا  ەکسانی و پەروەر زانست
 یەکسانی و پەروەری ماف و تەرەقی کۆشکی

 خۆشەویســتی و کـامەرانی دوارۆژی نەوەی دا
 بە. پێبیەێــنن هیمنــایەتی و دیموکراســی و

 .رۆژە ئەو هیوای
 

 و پێشــــکەوتن پێویســــتی و شــــیاو پــــ ەی بە 
 بەگشـتی پیـاوان تێڕامانی گشتی، پێیەیشتنی

 کور  و توانا ب  رەگەزیکی ژن وایە پێیان کە
 و نەبــوە خــۆ بە بــاوەڕ و دەستەوســتان و بــین
 کە مەنت  و زانست لە دوور تری تێڕامانی زۆر

 و بەهـــانە زۆر و هەیـــانە ژنـــان بە ســـەبارە 
 پیــاو کۆمەڵیــای دەســتی داتاشــراوی هۆکــاری
 پێشـکەوتن بەردە  لە کۆس  بوونە کە ساالری

 لە. کانیـانئازادیە و مـاف بە ژنان گەیشتنی و
 کە دا ســــاالری پیــــاو و ژنــــی دژە کۆمەڵیــــای
 لە ئاخونـدی دەسە تی ژێر نی امی و کۆمەڵیا
 و بـــــــــــا  هەرە ەیـــــــــــــنموون ، دا ئێـــــــــــران

 بوون گیرۆدە و هەژاری سەرەڕای بەرچاویەتی،
 متمانە نەبوونی و بێکاری و هۆشبەر مادەی بە
 بــۆ بەدەســە   نەبـوون بــاوەر و، ئەمنیـیە  و

 دڵەڕاوکــ  و تــر  ، و مافیــان ەل پارێ گــاری
 و منـداڵ چارەنووسـی و داهـاتوو لە و ژیـان لە

 و زینـــــــدان و ســـــــەرکو  و خێـــــــ ان و مـــــــاڵ
 و یاسـا بە پابەنـد دەبـی ئی دا ، و ئەشکەنجە
 کــــۆمە یەتی ک تــــوری و بنەمــــاڵە رێســــاکانی

 و مەزهەبـــــی نەریـــــتە و داب و دواکەوتـــــوانە
 بەرانــــــــــبەر لە ، و بـــــــــ  عەشـــــــــایەریەکان

:  وەک باوەکــــانی کــــۆمە یەتیە یەنــــاعەداڵت
 پێکـــــــــردن، بەژنە ژن دان، میـــــــــڕد بە بەزۆر

 نەبـاڵیی،و و نەکـامڵی تەمنی لە هاوسەرگیری
 تــردا مــافی بــی و نەریــت و داب و بــابە  زۆر
 دەســە تی وەک دەســە تێکی و نیــ ا  لە. بــ 

  دادیشەو و یــــح وق باری لە ژنان دا ئاخوندی

 ڕژیــ   ئەمنیەتــی فشــاری نــوێی شــەپۆلی
  .کوردستان لە کورد چاالکانی بۆسەر

 

 بەسـەر گرتـووە دەسـتیان ماڵەکانیـان،لە گەڵ پشکنینــــــی  دادگـا و یـــــــــحوکم
ــی کەل  هێــ ە بــاوەڕپێکراو، ســەرچاوەیێکی بەپێــی .کەســەکاندا شەخســی وپەل

ـــەرکوتیەرەکانی ـــی س ـــدی ڕژیم ـــەیان ئاخون ـــاڵەی لە هەڕەش  ئەو ســـەرجە  بنەم
ـــاالکوانە ـــردووە گیـــراوانە چ ـــرن بەدوور خۆیـــان کە ک  لەگەڵ وگـــۆ گ ـــت لە بی

ـــــدەریەکان ـــــێیەی .هەواڵ ـــــاژەیە ج ـــــاوو تی07 کە ئام ـــــا ه  شـــــارە لە تەنی
ــینەکانی، ــوو، کوردنش ــان، وەک ــانی بۆک ــی، ئازەربایج ــانی ەەرب  حســەین بەناوەک

 ڕۆژیــن ئەحــمەدی، فەریبــا پــوور، محــمەد فــواد ڕەســووڵ وور، هێــر  مێهرەبـان،
 ڕەســووڵ وور، حــاجی مـحەمەد ڕەســووڵ وور، قـادر زوڵ ــی، عەلـی پــوور، محـمەد
ــید ــمەدی، ڕەش ــحەمەد ئەح ــمەدی، ئەمــین م ــحەمەد ڕەزا، ئەح ــاد م  زەنــدی وفەره
 و دادوەری بەرپرسـانی. کـراون دەسبەسەر ڕژیمەوە سەرکوتیەرەکانی هێ ە لەالیە

ــــران ڕژیمــــی ئەمنیەتــــی ــــا ئێ ــــران هۆکــــاری ئێســــتا ت ــــۆمە  و گی  ئە  دژی ت
ــدووە هاوو تیــانەی ــدامانی لەو هەر .ڕانەگەیان ــی پێوەندەدا،ئەن ــی ای گروپ  مۆس

 یەزدانـی نەسـتەرەن عەتـابەگی، نـازەنین لە پێ هاتوون کە گالری ، انیئافرەت
 جـار چەنـد پـوور، یەزدانـی ئی هـا  و فەرحنـاکی سەمیرە مورادی، مەلیحە پوور،

 .  هێشتن کراونبان کرماشانەوە ئەمنیەتی پۆلیسی لەالیەن
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةلَكةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

ي شاخةسةركةشةةةةةةةةةكان

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

ةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي و م

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی ب اردەیێ ـــی 
یەكالی ەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـ ی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمری ـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــە تی 
ـــۆ  ـــدی ب دی تــاتۆریەتی ئاخون

ی تر و لە ئاكامی سا  ماوەێ 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێ ێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجە  
چـین و توێ ەكـانی كۆمەڵیـای 
ــــران بە هەمــــوو پێ هــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــیەی  ئیتنی یەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 

ـــنەوەی ئازادیخوازیــا ن و تەقی
رقـی پەنیخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێ ینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێ ێتەوە و ئەوە دەرفەتێ ی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبا  و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵ شتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆ ی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  كە 

ەخێ ی ـــــایــــا  بــــاوكــــه
ەڵ ی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربیرن
وان  گرەنتی ـــــــــــوەی دەتئە

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــاد ــــدارە بە زی ــــان، ئەوان پێوەندی كردنی هە وس
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج
ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەكـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بی ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵی
ـــــەری و    تــــا مامۆســــتاو كرێ ــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەكان، نییەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆ  روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبە  مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركوو   ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــر  و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆ  لە  و ت

ــد مــاوەی لە ــردوودا حەوتــووی چەن  ڕاب
 تەمەن"بیبـی حـه رگـوڵ سـه  لـه ک یه ر هه
ــاڵ ٠٢ ــ ــه ســ ــ ــ ــاری  ل ــ ــنه شــ ــ ــ ــا ، س ــ ــ  وەف

ــدوڵاڵزادە ــاڵ ۳٤ تەمەن" عەبـــ ــه ســـ   لـــ
ــاری ــت، شـ ــه سەردەشـ ــوار  گــ ــی  هـ  خەڵکــ

 ژنێکــی هـا رو  هــه و کرماشـان پارێ گـای
ــی ســا ن ۲۲ تەمەن  ەل یەکێـــ  خەڵک

ــدەکانی ــۆران گونـ ــه" دێه ــ ــانوویی  بــ  بیــ
 براکانیـان و هاوسـەر ن الیـه لـه ناموسـی
 کوردستانی  له  ڕووداوانه و ئه. کوژراون

ــدا، ــ ــارێکی ئێرانـــ ــ ــکە جـــ ــ ــی دیـــ ــ ــ  باسـ
ــدووتی ــ ــ  ئافرەتـــــــــانی دژی ژیتونـــ

ــه.ورووژانــــــــدۆتەوە ــ ــ ــ ــان ب ــ ــ ــ  و رپرس
 کــا  هــی  ڕژیــ  بـه ر ســه کــانی نــد  نـاو 
ــه دژی ــ ــ ــه ڕ  و ئـــ ــ ــ ــانیه  دژ   وتـــ ــ ــ ــ   ئینسـ
 وڵ هــه  و  وانــه پێچــه  بــه و ســتاون و  نــه
ــه ــ ــوژان ن د  ئ ــ ــه زوو بک ــ ــدیخانە  ل ــ  بەن
 پاراسـتنی نـاوی ژێر  له و بکرێن ڕزگار
 کـار کانیـان ماڵـه بنه نامووسی و ف ر  شه

 و بن ئازاد زوو  که ن که د  بۆ ئاسانیان
ــه  قە  بکـــوژانە و لـــه زۆرێـــ    نانـــه ت
  .نادرێن س ا

 لە" حەبیبــی ســەرگوڵ کوشــتنی هۆکــاری 
 شــەرەف هـۆی بە تەنیــا دوبـراکەی الیەن

ــامو  و ــار نـــ ــراوە، تۆمـــ ــی بە و کـــ ــ  پێـ
 دیـــکە  ئـــافرەتەی ســـ  ئەو بەڵیەکـــان

ــانووە بەو هەر ــوژراون بیــ ــنامەی .كــ ــ  ناس
ــافرەتە ئەو ــی کە ئــ ــۆرانە خەڵکــ ــ  و دێه 

 هەروەهــا و دیــارنیە بەتەواوی" گەهـوارە
ــۆی ــتنیان هـــ ــ ــ کوشـ ــاڵەیی ەیکێشـــ ــ  بنەمـ

ــی بە بە   دراوە، لەقەڵە  ــ ــ ــ ــ ــ  ئەو پێــ
ــانەی ــانی لە کە زانیاریـ ــان کەسـ  نێ یکیــ

ــتکەوتوون، ــانوو بە دەسـ ــــاموو  یبیــ  ن
 ڵکــی خــه و ڵـیە کۆمــه  پێویســته.کـوژراون
ــتان ڕۆشـــنبیری ــه دژی کوردسـ ــارد  و ئـ   دیـ
ــه ــو   قێ ەونـ ــتنه بــ ــه و  و  سـ ــێڵن نــ ــه هـ   کــ
ــنە ئافرەتــان ــرا دەســتی قوربــانی بب  و ب
ــاوک ــ ــەرەکانیان و ب ــی .هاوســـ  چارەنووســـ
ــی ــا ڕەشــ ــەرگوڵەکان، و وەفــ ــ  دەرخەری س
ــتیه ئەو ــ ــ ــ ــ ــه ڕاســ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ئەو كە  ی ــ ــ ــ ــ ــ  یاس

ــۆمەڵیەی پیاوســـاالرانەی ــتان لەکـ  کوردسـ
ــووە ئافرەتــان دژی وهەمووکــا  زاڵە  و ب

 و پاڵ شـت سیسـتمێ ی نەبوونی هەروەها
ــل ئافرەتان، بۆ پشتیوان ــ ــئێران ەـ ــ   یـ

 و نـــاخ ســـەر بە تـــر  کـــاتەی ئەو
ــی  كە دەبـــ  زاڵ مرۆ ەکانـــدا دەرون
 لە نـــامۆ شـــتێکی بـــوونی بە هەســت
ــانی ــ ــایبە ، ژیـــ ــ ــ ــا تـ ــ ــ  دەورو لە یـ

ــدا ــکەن بەریانــ  لەو ئەگەر بە  . بــ
ــارودۆخە ــارەو ب  قەیرانـــاویەی نالەب
 وردوەبـــین، ئێـــران وە تـــی ئـــابوری
 بەشـی چـوون ە نـامێن  مانـای تـر 
ــان دانیشــتوانی زۆری  لەوپەڕی ژیانی

ــدایە ــ ــتێ ی و نالەباریــ ــ ــ ــۆ ش ــ ــ  ئەوت
 ســەرمایەیان بەدەســتیانەوەو نەمــاوە

ــانە  و ــ ــ ــەرەتایی تەنـ ــ ــ ــرین ســ ــ ــ  تــ
ــان ــ ــ ــانی بە هیواكانی ــ ــ ــایی ژی ــ  ئاســـ

 تــۆڕە سـەر لە ڕۆژانە. داوە لەدەسـت
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــین کۆمە یەتیەک ــ ــ ــ ــ ــ  و دەبینـ

ــتین ــوزەرانی كە دەبیســـ ــی گـــ ــ  خەڵکـ
 شێوەی بە ئاستێ دایەو چ لە ئێران

ــولەمەرگی ــ ــان ك ــ ــەر ژی  .دەبەن بەســـ
ــی ــەپێنی ڕژیمـــ ــ ــدی خۆسـ ــ  لە ئاخونـ
ــاوەی ــومەتی ســاڵ چــ  م ــدا حک  خۆی
ــدانی لە بــێجیە ــرخە و بەهــا تێ   ن

ــۆمەڵیە، جوانەكـــانی ــ  بە كـ  و زوڵـ
ــكۆمەڵی نادادپەروەری زۆرو ــ ــ ــ   ەیـ

 نــد چـه ی دواییــه   ئـه کوشـتنی ر ســه لـه ڕاپۆرتێـ 
    !ناموسی کوشتنی ناوی ێرژ له تێ  ئافر 

شایستە موعەممەدی  : ئامادە کردنی  

 

ــاو ــت لەنــ ــ ــه و دەچێ ــتی بە   دوایــ ــ  دەس
ــ  ــ ــان لە یەکێ ــوژرێن ن یکەکانیـــ  و دەکـــ
ــر ــاوی لەژێـ ــوژی نـ ــوژی ژن) خۆکـ  زۆرە كــ
ــ   پـــۆ   رد  پـــه ناموســـی کوشـــتنی و( م 
ــرێن د  ــد .کــ ــ ــافرە  چەن ــ ــان كە ئ ــ  وەفای

ــێن دەناســی ــا: دەڵ  پیاوێـــ  گەڵ لە وەف
ــوو هاوســەرگیری ــانەتی کە کردب ــ  خی  ل
ــردو ــ ــ ــانی گەڵ لە دەکـ ــ ــ ــکە ئافرەتـ ــ ــ  دیـ
ــدی ــووە پەیوەنــ ــ ــ  هەر و هەب ــ  کە جارێ

 ئاگـادار مێـردەکەی خیـانەتی لە ناوبراو
ــوو،  بێـــدەنیی لێـــدان بە مێـــردەکەی ئەب
ــرد ــ ــا. دەکـ ــ ــی وەفــ ــ ــی لەالیەنـ ــ  و دەرونــ

ــتەییەوە ــازار جەســـ ــی و ئـــ  زۆری ئەزیەتـــ
ــتبوو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ..                 چێش

 ئەوەی بەهــۆی وەفــا پــێ  لەمەو دوسـاڵ
ــەکی ــوو فیشــ ــ ــوازرایەوە بەرکەوتب ــۆ گــ ــ  ب

 كـردووە لەوە باسی خۆی و نەخۆشخانە،
ــتویەتی كە ــ ــۆی ویسـ ــ ــوژ ، خـ ــ  بە   بکـ

 بـاوەڕە ئەو سەر لە دەورووبەری کەسانی
ــ  تەقەی کە بــوون ــاوەی و کــراوە ل  لەم
ــدا یەک ــخانە لە کە مانیـ ــوو، نەخۆشــ  بــ
ــەردانی کە  ــردووە ســ ــ ــا و نەک ــ  هەروەه

 نەخۆشـــخانەی پـــارەی کە ئەوەی بەهـــۆی
 و دەرەوە بێـتە ێـنەدراوەپ ڕێـیەی نەبووە

ــانە  ــ ــ ــ ــردەکەی تەن ــ ــ ــ ــتووە مێ ــ ــ  نەیهێشـــ
ــی ــ ــ  منداڵەکانیشـــ ــ ـــــــتیب.ببینـــ  ندەس

ــان دا ئاخونــدان ــوونی نــه.دەدا  نیش  ب
ــای ــ ــ ــه بەرابەر، یاســ ــ ــ ــوویی دواکــ ــ ــ ــ  و وت
ــاهی ــافی لە نائاگ ــه تاکەکـــان، م  نـــاو  ل

ــه ــه و ئــ ــ ــه بن ــردوو  وای دا، ما نــ ــ ــه  ک ــ   ک
ــدووتی ی فشــاری ژێــر  لــه تــان  ئــافر   تون

ــی،  بە و بـــن وجەســتەییدا نســـیج ڕەوان
ــدەنیی ــار بێــ ــوڵ ردنی بە ناچــ ــ  ئەو قەب
ــ  ــ ــتەمە و زوڵـ ــ ــرێن سـ ــ  ئە  زۆربەی. بکـ

ــانە ــ ــی ئافرەتـــ ــ ــیەوە، لەالیەنـــ ــ ــ  دەروونـ
 .کەسایەتیان

  !بین زاڵ ترسدا ەرـەسـب ەرــەگـئ
       شەهیدی پەنا: رێزان

ــان بەرەو  ــ ــ ــ ــاوچوون و هەڵتەكـ ــ ــ ــ  لەنـ
 لە هێنـدێ  کە وە تێ  لە .بردووە
ــا برســا لە خەڵــ   فرۆشــتنی بــۆ پەن
 لە دەبەن، خۆیـان جەسـتەی ئەندامی

ــ  ــ ــ ــرخ وە تێ ــ ــ ــان ن ــ ــ ــەر لە دان ــ ــ  س
 ئەنـــدامی فڕۆشــتی مـــرۆ ، جەســتەی
ــتە، ــووەتە جەسـ ــاردە بـ ــازاری و دیـ  بـ
 وە تێـ  لە هەیە، خـۆی بە تـایبە 
ــانی ــێ  نــ ــتووانەكەی لە بەشــ  دانیشــ

ــو ــ ــ ــ ــ ــ ــماوەو لەنێ ــ ــ ــ ــ ــ ــەتڵی پاشـ ــ ــ ــ ــ ــ  سـ
ــیاڵەكانەوە ــین ئەشـ ــر ، دابـ  ەل دەكــ

 تەنیـی هەژاری و برسـیەتی وە تێـ 
ــان بە ــوە مرۆ ەكــ ــ  و هەڵچنیــ ــ  خەڵ

ــازار ــ ــ ــن ئـــ ــ ــ ــان بە و دەكێشـــ ــ ــ  گیانیـــ
 كۆمە یەتیەكان دیاردە و گەیشتووە،

ــا ــاتر د  تـــ ــاتر و زیـــ ــی زیـــ  بەرۆكـــ
ــی ــران خەڵ ـ ــر  ئێــ ــێ ی و دەگـ  بەشــ

ــاوی ــ ــ ــاوەر بەرچ ــ ــ ــی  جەم ــ ــ  و هەل ه
ــ  ــۆ دەرفەتێـــ ــان بـــ ــابینن ژیـــ  لە. نـــ
ــدا ــانی كە وو تێ ـ ــەردەرچ كەسـ  ووسـ

ــا، ــ ــ  بە وو   زانـ ــ ــن  جــ ــ  لە و دێڵــ
ــی ــ ە  الێ  ــاو لە دی  كـــۆمەڵیەدا، ن
 حــاڵەتی و دیــاردە دەیــان و خۆكـوژی
ــ ە ــ ــ ــوونی دیــ ــ ــ ــ ــا لە هەیە، ب ــ ــ ــ  وەه
 وەمــا شــتێ  ب رســین دەبــ  دۆخێ ـدا

ـــــــتی لە ـــــــدەین دەس ـــــــی و ب  لێ
 ئێســتای دۆخـی لە شـ  بـ بترسـین 
 پێویسـتە و مانـایە ب  تر  ئێراندا
ــاك لەســـەر ــتوان تـــاكی بە تـ  یدانیشـ

ــری لە وە تە ئەو ــ ــ ــ ــاتووی بی ــ ــ  داهـــ
 پێویسـتە و بـن  نـو  نەوەی و خۆیان

   نـاب  و بـن خۆیـان ئێسـتای بیـری لە
 

ــ  زاڵ تــر   چــون ە ســەریاندا بە  ب
ــر  ــەرچاوەی تــ ــ ــانی س ــ  نەهامەتیەك
 بە .وە تەكەیـــانە و شـــار و خۆیـــان

ــینی ــ ــەرچاوەی ناســـ ــ ــان، ســـ ــ ــ  دەردەكـ
ــوو ــازار هەمــ ــوانی ئــ  چ و وە   دیتــ
ــتیان ئەوانەی ــ ــ ــر پشـ ــ ــ ــاری لەژێـ ــ ــ  بـ
ــی ــ ــان قورســ ــ ــ ــاوەوتەوەو ژی ــ ــ  چ چەم
ــەرمایەیان ئەوانەی ــ ــ ــ  بە   هەیە ســ

ــۆی بە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارامەیی ه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ناكـ
ــە تدارانەوە ــان دەســـ ــ  روون داهاتویـ

ــیە، ــ ــ ــتر نـــ ــ ــ ــا وایە باشـــ ــ ــ ــ  وە   تـ
ــی ــ ــاوەر وچارەنووس ــدەی جەمـــ  ئەوەنـــ

ــۆتە دیــ ە ــدێر، نەكەوت ــوو هەڵ  هەم
ــێ ەوە ــ ــر  پ ــ ــێن ت ــ ــی و وە ن ــ  چەك

 ژد وێ ڕا و ب ەین بەالدا مەردایەتی
 چەوســێنەر سـتەمیەر، ئاخونـدانی بە
ــوێنم  و ــن خـــ ــۆیەكی و راپەریـــ  ئاســـ

ــاتوویەكی و روون ــ ــ ــ ــۆ گە  داه ــ ــ  بـــ
ــداڵەكانمان ــانی و منـ ــر نەوەكــ  دواتــ

 بەسـەر بتـوانین ئەگەر.بنێـین بونیـاد
ــدا ــ ــین زاڵ ترسـ ــ ــوانین ئەوە بـ ــ  دەتــ
ــان رەوتــی ــی لە بیــۆرین، ژی  وە تێ 

 و كێشـە پـر كۆمەڵیەیەكی داروخاو،
ــاوی ــ ــ ــ ــ ــە  د لە و قەیرانـ ــ ــ ــ ــ  و ەســ
ــاتۆر و داپڵۆســێنەر سیســتەمێ ی  دی ت

 ئـــاوەدان، وە تێ ـــی گەنـــدەڵەوە، و
 و ئۆقرەگرتـوو ئارا ، كۆمەڵیەیەكی

ــتەمێ ی و شـــاد ــ  سیسـ  و دیموكراتیـ
ــ  ــەند خەڵـ ــافی كە پەســ ــوو مـ  هەمــ
ــن نەتەوە، ــ ــین مەزهەب، و دیـ ــ  و چـ

 ، كرابــ  دەسـتەبەر تێـدا تـووێ ێ ی
 .بنێن بنیاد

 بەرزی جـــێیەی بـــۆ دانـــان ڕێـــ  بەبـــۆنەی کـــا  زۆربەی
ــ  بــۆنە مــرۆ ، ــوانین کە دەکرێــت دیــاری گەلێ  لە ئەت

ــدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانبینین ڕۆژژمێرەکان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بی
ــا  ــ ــ ــ ــر لە ڕووداوانە لە  هەرک ــ ــ ــ  ژێـــ ــ ــ ــو ناوێـــ ــ ــ  وەکـــ

ــۆچی ســاڵوەگەڕ، یــادکردنەوە، ــی ک  کەســایەتیەک، دوای
ــد و بـــوون دایـــ  لە ڕۆژی ــراوە بـــۆ بنەمـــای... هتـ  دانـ

 لە  کـا  هەر. کۆمەڵیـا بیرهێنانەوەی بۆ ویادەوەریەکە
 تـا ئەتـوان  و هەیە خـۆی بە تـایبە  جێیەی ڕوداوانە

ــی ــاو ڕادەیەکــ ــ ــایەتی بەرچ ــۆمە یەتی کەســ ــ ــین ک ــ  و چ
ــان ــ ــۆمەڵیە لە توێ ەک ــا کـــ ــ  .وەدەرخـــ  ڕۆژە لە  یەکێـــ
ــانە، ــوامبر ، ی۱۹ ڕۆژی تایبەت ــانی ڕۆژی بە کە ن  جیه

 سـاڵی لە لێیێڕانەوەیەک بە ڕۆژە ئە . ناسراوە پیاوان
 کــراو دیــاری ئێســتر تۆمــا  پرۆفیسـۆر لەالیەن ۱۹۹۲

ــاڵی لە ــتییرتر ۱۹۹۹ ســ ــۆوە گشــ ــاڵەو هەر. بــ  بەو ســ
 بە دەب ، زیاد دەگرن چەژن بۆنە ئەو کە و تانەی

    !پیــــــاوان جیهــــــانی ڕۆژی
                وحەممەدیمییییییییییشایسییییییییییتە  :نووسییییییییییینی 

                                    

 

ــاتر ئێســتا کە ڕادەیەک  ڕۆژی ڕێوڕەســمی و  ۰٦ لە زی
ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوان جیه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوە پیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دەبەن بەڕێـ

 بە ســەرنجدان ڕۆژە ئە  ناونــانی لە ســەرەکی ئامــانجی
ــاڵمەتی ــ ــ ــاوان، س ــ ــ ــدانی پی ــ ــ  ڕەگەزی، بەرابەری پەرەپێ

 کـردنەوەی ڕون هەڵسـووکەو ، شـێوەی کردنەوەی باشتر
ــی ــاوان ڕۆڵـــ ــ ــون لە پیـ ــاو ێـــ ــ ــاندانی کۆمەڵیـ ــ  ئەو نیشـ

 .نـــین زاڵـــ  و چەوســێنەر پیـــاوان تەواوی کە ڕاســتیەی
ــی پیــاوان کە بشــارینەوە ڕاســتیە ئە  نــاب  قە   ڕۆڵێک

 هەیە، ژیـان کـۆنتڕۆڵی و بەڕێوەبردن نێو لە گرینییان
 ڕەگەزەو دوو هەر بە پێویســـتی ژیـــان پێشـــبردنی بەرەو
ــوەبردنە لە  پیـــاوان ئاشـــکرایە زۆر ئەمە   زۆر دابەڕێـ

ــارییەرن ــ ــ ــ  ..                                    کـ
ــای لە ــ ــی کۆمەڵیــ ــ ــ ــوری و ئەمڕۆی ــ ــەلمێنراو ک تــ ــ ــ  بە س

 گوشــارێکی خۆیانــدا نـاوی ژێــر لە پیــاوانی  کۆمەڵیـا،
 چـاوەڕوانی لە بریتیە گوشارانە ئە  کە لەسەرە زۆریان
 بەڕێــوەبردنی تەنیـا بە بـۆ فشــار قـور ، کـاری کردنـی
ــان ــتی و ژیـ ــۆنەی بە خۆنەویســ ــاڵەکەیەوەو بـ  زۆر بنەمــ
ــتی ــ ــ ــکە شـ ــ ــ  ...                               ..دیـ
ــیە ــ ــێمە زۆربەی ڕەن ــین ئـــ ــ ــاوان بە   نەزان  زۆر لە پیـــ
 و زانـین بـۆ لەسەرە، زۆرتریان مەترسی ژنان لە بواردا

ــن ئامــاژە ئەتــوانین کێشــانە لە  زۆرتــر ئاگــاداری  بکەی
: ئامــار هێنــدێ  پێـی بە کە کۆمە یەتیەکــان کێشـە بە

ــاتر دوبەرابەر کوڕەکــان  لە کێشــەی توشــی کچــان لە زی
 دەبـن جێیەیێ  لە نەگرتن ئارا  و کۆنتڕۆڵ دەستدانی

ــ ەی و ــ ــت ڕێـ ــ ــرتن دەسـ ــ ــدن لە هەڵیـ ــ ــ ەی لە خوێنـ ــ  پــ
ــو لە( دەبیرســـتان) دواناوەنـــدی ــاترە کوڕانـــدا نێـ  و زیـ

 نـاو لە خۆکـوژی ڕێـ ەی کەمترە، کچان لە کوڕان نمرەی
ــۆڕان ــ ــوار دا ک ــد چـــ ــ ــانە، ەیئەوەن ــونە ئەگەری کچـــ  چـــ

  لە زیـاتر کـوڕان کچـان، لە زۆرتـرە کـوڕان بەندیخانەی
 

ــان ــ ــنە کچ ــ ــانی ئەب ــ ــاوان قورب  و تـــ
ــایە ، ــۆڕان کە ڕادەیەک بە جینـــ ــ  کـ

ــن  ــ ــدەی پێ ــ ــان ئەوەن ــ ــۆ بە کچ ــ  یه
ــوژی ــانی خۆکـ ــان گیـ ــت لە خۆیـ  دەســ
ــانە .ئەدەن ــا ئەمــ ــێ  تەنیــ  لە بەشــ
ــەکانی زۆربەی ــ ــ ــ ــاوانە کێش ــ ــ ــ  کە پی

 لە  وەرگــرتن زانیــاری بە ئەتـوانین
 بـین بەرچـاو دەرێکی یارمەتی بەشە
ــۆ ــ ــ ــاک ب ــ ــ ــردنەوەی چ ــ ــ ــور ک ــ  و ک تـــ

ــتنی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان لێتێیەیشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .زیاتریـ
 بـۆ دەرفەتـێکە پیـاوان جیهانی ڕۆژی

ــ انین ــ ، لە پێــ ــ ــو کە پیاوانێ ــ  وەک
  ..هتـد و هـاوڕ  مێرد،بـرا، اوک،ب

ــی تەواوی ــان هەوڵـــ ــ ــۆ داوە خۆیـ ــ  بـ
ــی ڕۆڵ باشــتر ــان گێڕان ــاو لە خۆی  ن
ــۆزی بە و ژیانـــدا ــداکاری و دڵسـ  فیـ

ــی ــ ــ ــان ڕەوتـــ ــ ــ ــتر ژیـــ ــ ــ  .ئەکەن باشـــ
ــ  ــ ــێیەی کە پیاوانێــ ــ ــان جــ ــ  و خۆیــ

 ئەدەن هەوڵ و ئەزانـن ژنان جێیەی
ــا ــ ــ ــی بە ت ــ ــ ــان ڕوانیەیەک ــ  و یەکســـ

ــێوەو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیەی بەشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕەگەزی ڕوانـ
ــان ــ ــۆ هەنیاوەکانیــ ــ ــ ــانی ب ــ ــ  وەدیهێن

ــ  ــ ــ ــ  ژیانێـ ــ ــ ــاوازی بـ ــ ــ  ڕەگەزی جیــ
 خۆیان هەوڵی تەواوی و هەڵدەگرن

ــۆ ــ ــتنی ب ــافی پاراســـ  لە داوەو ژن مـــ
ــوو ــدا هەم  و پشـــتیوان بەردەوا  کات

ــانی هانـــدەری ــازادی ژنـ ــوازن ئـ  و خـ
ــیەیە لە  ــ ــارمەتی دا ڕێ ــان یـــ  دەریـــ

 .بوونە

 

 نیــــوەی لە زیــــاتر یونیســــێ ، راپــــۆرتی پێـــی بە
 !بێبەشــن بێهداشـتی سرویســی لە جیهـان حەشـیمەتی

                                               
      

 

ـــندوقی یونیســـێ  ـــراوی منـــدا نی س ـــت نەتەوەکـــان، ڕێکخ ـــان: دەڵێ  لە جیه
 .دورە٠٣٠٣ ساڵی تا هەمووان بۆ بێهداشتی خ مەتیوزاری دابینکردنی گە ڵەی

ـــــوێی ڕاپـــــۆرتی لە ڕێکخــــراوە ئە  ـــــوو ســـــەرەڕای کە دەڵـــــ  خـــــۆی ن  هەم
 لە کە  می یـارد٤.٠ واتە جیهان حەشیمەتی نیوەی لە زیاتر ێشکەوتنەکان،پ

 شــوێنی دەوروبەری لە مرۆیــی پاشــماوەی کە وەرئەگــرن کەڵــ  سرویســهاێی 
ــــــــاڵو ژیانیـــــــان ــــــــتەوە، ب ــــــــنیە بۆســــــــەر مەترســـــــیە ئەمە و دەبێ   .ژی

ــۆرتی پێــی بە ــێ  ڕاپ ــۆن ٦٧٠ یونیس ــان کە  م ی ــیە، توالێتی ــ  و ن  بە ن ی
. نـــیە بێهداشـــتیان خ مەتیـــوزاری خوێنـــدنیاکان لە کارخوێنـــد م یـــۆن٦٣٨

ــ ، یونیســێ  ــدا دەنوس ــاڵی لەکاتێک ــاڵمان۱۰ ،۲۰۳۰ تاس ــاوە، س  ئەگەر م
ــدانی ئامــانجی بــیهەو  جیهــان ــر لە نەتەوەکــان ڕێکخــراوی پایــای پەرەپێ  ژێ
ــــاوی ــــکۆ٠٣٠٣ بەڵــــیەی ن ــــتە یۆنیس ــــ  دی، بێنێ ــــی دەب ــــی خێرای  دابینکردن

 پێشــکەوتن ئێســتا خێـراییەی بە  و بکــاتەوە هێنـدە چــوار خ مەتیوزاریەکـان
ـــــــــــــــــــوارەوە لە    .ئەخـــــــــــــــــــاێن  ۳۰٠٣ ســـــــــــــــــــاڵی تـــــــــــــــــــا ب
 لە واتە ســاڵ پێــن  ژێــر منــداڵی هەزار ٠٢٣ لە زیــاتر ڕاپــۆرتە ئە  پێـی بە
ــداڵ یەک چــرکە دو هەر ــینی هــۆی بە من ــدی کە ســکچوون نەخۆش  لەگەڵ پێوەن

 .ئەدا  گیان هەیە، توالێت نەبوونی
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئە  
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەو  لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كون رانســـێ دا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە راییەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 42 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

ــان، ــاقی وەبەرهێن  كــردنەوە، ت
ـــــــــــرتن،  و هاویشـــــــــــتن راگ
.  دەدر  ئەنجــــا  فەرمانــــدەیی

نـانی ســوپای پاســدارانی دا
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــارییــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2202
یەكیەتــی ئوروپــا رێ ەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم

نــــــــــدامانی ســــــــــوپا و لە ئە
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار ب  س
ــــــــر  ــــــــۆك ب   . بان یـــــــان ب 

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

ـــی بریارنـــامەی جێب ـــ  كردن ەج
ـــای  0323 ی ئەنجــومەنی ئاس

ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ
سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــ ی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەو  و گ
ــیركەتی را  ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــ ی قودســــــی 

ـــــی خســــ تبووە لیســــتی ئیجرای
بە   بە دانـــــــــانی  .07224

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

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــیەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاق  دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر انیتیرۆریسـتەك

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و ب ـا  رزگـار قـود  نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   بەڵ ــوو بەر  لەن

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

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێ ی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵ ی زەوەندی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــی ەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وە تە گروپ
ــــا  و لە  ــــت ب  حی بـــو  دروس
ـــاری  رێــیەی ئەوانیشــەوە پە م
ـــــــن ەی ئەمری اییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــرو  ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمری 

یــــــ  لە رێــــــیەی رژ. ب ــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حی بــــو وە دەس
ــەر بەشــێ ی زۆر لە هێــ  و  بەس
ـــان داو  دەســە   و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــا  دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــو  لە وەالتە  حی ب
ــاری خــاكی  ــان، پە م جیاجیاك
ــا  ئیسرایی یشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون

ــرد ــو ی داوەتەوە ك ەوانەی حی ب
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـ  بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینیــی زۆری
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێ ەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكخس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 

ووشـەكی بالسـتی ی، بەرنامەی م
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنی لە ن
ـــــــی  نووســــــینیەی شــــــۆرای م 

 ۆن لە ــــــتیومە  لە واشینــم ا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕ  بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد با 
 بروس ەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێ یان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــ ە  خـــــــاكەلێوە ی02

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

 ڕۆژانـــی لە هەر فەقـــیە ویالیەتـــی كـــوژی مـــرۆ  دی تـــاتۆرو ڕژیمـــی 
 شــــــ ەنجەدانی و كوشــــــتن گەیشــــــتنیەوە، دەســــــە   بە ســــــەرەتای

 بە ئێرانــــی خەڵ ــــی وە تــــایبە ، بە كوردســــتانی هاونیشــــتمانیانی
 مــانەوەی بـۆ رێیەكـان امرازوئـ سـەرەكیترین لە یەكێـ  گشـتی،كردۆتە
 كردنــــی پەیـــڕەو گەڵ لە نامەشـــروعە دەســـە تە ئەو.دەســـە تەكەی
 هاونیشــــــتمانیان،لە ئی ــــــدامی و كوشــــــتن و ترســــــاندن سیاســـــەتی
 لە جاسوسـی ڕایەڵەی كردنـی ودروسـت كـوژی ڕەشە ترۆرو هەمان اتدا

 سـەرەكی بەرنـامەی كـردۆتە جیهانی، سەرانسەری لە و ئێران ناوخۆی
 لە كەســــایەتیەكان و سیاســـی تێ ۆشــــەرانی تـــرۆری.ەكـــانیجینایەت
 دەیان كردنی وتەفروتونا ڕفاندن ئێران، دەرەوەی لە و ئێران ناوخۆی
 ناوەنـدی دەیـان كردنی دروست بۆ دۆالر م یاردها كردنی خەر  و كە 

 تێ ۆشەرانی ترساندنی و زۆرهێنان مەبەستی بە ئەمنیەتی و جاسوسی
 ئاخونــدی ترۆریســتی حــاكمیەتی ەكــانیدزیو كــارە لە ئــازادی ڕێــیەی
 ئێـران، ئاخونـدی ڕژیمـی ئەمنیەتیەكانی ناوەندە كە ئاش رایە.ئێرانە

 و وەشــاندن زەربە  بــۆ هەوڵەكانیــان ڕابــردوو ســاڵی یەك مــاوەی لە
 بە و ئێرانــی ئوپۆزسـیۆنی هێ ەسیاسـیەكانی ڕیــ ی لە بشـێوی ئـاژاوەو
 پارچەكـانی ەكـانیهێ  و ئێران كوردستانی سیاسیەكانی هێ ە تایبە 
 بەكرێییراوانــی چوارچێــوەدا لەو. كـردوە بەرباڵوتــر كوردســتان دیـ ەی
 ڕی ەكــانی بــۆ ســاوی  ە فریــودراوی كەســانی نــاردنی بە ئێــران ڕژیمــی
 دروسـت ڕۆشـنبیرو ناو بە كەسی دەیان فریودانی بە هەروەها و شۆڕ 
 ژەهـراوی پڕوپاگەندەی بۆ جیاجیا ماڵ ەڕی نامی  ەو چەندین كردنی

  ەكانــــهێ ەسیاسی ڕی ی لە بشێوی كردنی دروست و

 چەنـــدین تێ ۆشـــانی لە كـــردن دروســـت گومـــان بـــۆ خەیـــاڵ وبە
 نـــاو تێ ۆشـــەرانی بەر خســتنە تەمـــا  بە هەروەهـــا و ســاڵەیان
 و ئێـران نـاو لە خـانو پێدانی سەرمایەو و پوڵ ڕێیەی لە شۆڕ 

 دیــ ەو بەڵێنــی چەنــدین و ئوروپــایی وو تــانی بــۆ بەڕێ ردنیــان
 ناویـــان كە چـــارەڕە  ئـــافرەتی دەیـــان فریـــودانی بە هـــاهەروە

 دامــــاوانە ئەو داخەوە بە پەڕەســــێ  ە،كە(پەرەســــتو) لینــــدراوە
 یـا و خانەوادەیـان ئەنـدامێ ی بارمتەگرتنی بە هۆی بە زۆربەیان

 بــــۆ بــــدەن مــــ  دەبــــن ناچــــار بێــــدەرەتانی و هەژاری هــــۆی بە
 لە و دارانپاس س ای ئیتالعاتی و ئیتالعا  وەزارەتی ویستەكانی

 فریــــودانی بـــۆ قێ ەونــــانە و گەلـــی دژی ناوەنـــدە دوو ئەو الیەن
 كوردســــــــتان پێشــــــــمەرگەكانی وكــــــــادرو سیاســــــــی چاالكــــــــانی

 ناوەنــــــدە جــــــار هێنــــــدێ  داخە جــــــێیەی .بەكاردەهێنــــــدرێن
 كەسـانێ  توانیویانە ئێران ڕژیمی جاسوسیەكانی و جینایەت اری

 جار هێندێ  كە بدەن فریو كوردستان سیاسیەكانی هێ ە ڕی ی لە
 ئەن ەســــت بە ئێــــران ڕژیمــــی ئەمنیەتیەكــــانی ناوەنــــدە خــــودی

 بە تــــا بــــن ئاشــــ را فریوخــــواردوانە كەســــە ئەو هەوڵیانـــاداوە
 جـێیەی.  كردبـ  دروسـت موتمانەیی  ب  لە ئاش راكردنیان،جۆرێ 

 ســازمانی ڕی ەكــانی تێ ۆشــەرانی كە پێــ انیننە و خۆشــی دەســت
 كەســـایەتی بە كــردن ەســـته بە بــۆێرانەو شـــێوەێ ی بە خەبــا 
 بە یانشـــ ێن ددان و ســـەخت وەالمـــی یـــان،ِ  شۆڕشـــیێرانە بەرزو
 ئامانجەكـانی لە یەكێـ  بێیومـان كە. داوەتەوە لەدڵ قین دژمنی
 نیشـتمان مـرۆفە كەرامەتـی و ئینسانی بایەخی ناوبردنی لە دژمن

 ڕژیمــی ئامانجەكـانی دیــ ەی الیەنێ ـی.ئــازادیخوازە و خۆشەویسـت
 و كــردن چـاودێری و نــاردن جاسـو  لە فەقــیە تـیویالیە م هـوری
 هەوڵـی و سـازمان بن ەكـانی لە ناشی كەسانی بە هەڵیرتن فی  

 بە ســـازمان، رێبەریــی و تێ ۆشـــەران بە دژ ترۆریســتی كــردەوەی
 خەبـا  سـازمانی پێ ردنـی پاشەكشـە و ترسـاندن خـاوی خەیاڵی

 وازیئازادیخ ڕەوای شۆڕشی لە سەربەرزانەی ئامانجی بەرنامەو لە
 و ئاخونــــدی ڕژیمـــی هەوڵـــی بەال  كــــوردە، گەلـــی مـــافخوازی و

 هــۆی نــابێتە نەك بەكرێییراوانــی، و ســەركوتیەرەكانی ناوەنــدە
 لە لە دەكــا بەورەترمــان بەهێــ و ڵ ــوو بە پێ ردنمــان پاشەكشـە
 لە و كوردســتان خەڵ ــی مـافخوازانەی شۆڕشــی لە بـوون بەردەوا 
 بـوون سـوور بە بێیومان.ەدی تاتۆر ڕژیمە ئەو بەرانبەر لە شۆر 

 ڕی ەكـانی تێ ۆشـەرانی هاوكاری بە شۆڕشیێرانەو بڕیاری سەر لە
 هاوكاریەكانمــــــان، و چاودێریەكــــــان و هەوڵەكــــــان و ســــــازمان
 ئاخونـدی كـوژی مـرۆف ڕژیمی ئەمنیەتیەكانی ناوەندە پیالنەكانی
 گۆڕەپــانی لە هێ تـر بە زیــاترو كارەمـان بە دەكــرێنەوەو پـوچەڵ

 دژی خەبــــا  لە و كوردســــتان خەڵ ــــی زانەیمــــافخوا خەبــــاتی
 .دەبین سەركەوتوو ئاخوندی نیریسی دەسە تی

 ســەروەریەكانی و ســی پڕەن بە بێڕێــ ی ڕەخــنە، نــاویبە 
 بە نەك دەكــــا ، تێیــــدایە ئورگــــانەی ئەو و تەشــــ یال 

 بنەماكـــانی پێشـــێ  ردنی بە بەڵ ـــوو نـــاژمێردری ڕەخـــنە
 نەزانـــی چوارچێـــوەی دەچێـــتە و  دەژمێـــردر  ڕەخنەگــرتن
 ئاشـــی كـــردنە ئـــاو و تەشـــ یال  نەیـــارانی بە وخـــ مە 
 بنەمــاو لە دوور و نەزانــانە ڕەخــنەی كەســێ . دوژمــنەوە

 پـڕ سوارو چەكێ ی كە وایە كەسە ئەو وەك  دەگر  ی لۆژ
  كــ   نــازان  دەوروبەری دەكــاتە ڕووی یەو  پــ  فیشـەكی لە

 دوروســـت دەورووبەری ســـەر بـــۆ مەترســـیەك چ و  دەكـــوژ 
 دیـوار وەسـتای دەكـاتە خۆی كە كەسێ  وەك یا و دەكا ،
 ڕەخنە.  دەڕوخ   ناچ   پ  زۆری دایناوە دیوارەی ئەو بە  
 نەزانــین ئەگەر كە دەســتمانەوە بە تیــ ە شــێرێ یشم وەك
 دڵی و برینداردەكەین  پ  خۆمانی بێنین بەكاری باشی بە

 كارێ ی لە ڕەخنە كەسێ . ئەكەین شەق پ  دەوروبەرمانی
  ت  بیرو و توانایی  دەب  ، دەگر  كەسێ  لە یا و تایبە 

 ڕەخـــنەی  بتـــوان  كە  بــ  حاســـتێ دا لە ف ـــری گەیشــتنی
  بـــ  و ترســـەنۆك نمـــونە بـــۆ ، بیـــر  ســـەندپە و دروســـت

 كــــاتی لە و  دەترســــ  قــــۆری خشــــەی لە كە شــــەهامە 
 لە ڕەخـنە قەیسـەری، بە  دەب   ل  مش ی كونە تەنیانەدا
  بیـر  بـوردوو گیان لە گیان یداو و شەهامە  بە كەسێ ی

 هیچــت ڕوبەڕوبـونەوەدا و جەنــ  فـالن لە تــۆ  بڵـ  ی پـ  و
  نـــــاكر  بنەمــــایەو  بــــ  گـــــرتنەكەی ڕەخــــنە پێنەكــــرا،
 هــــی  كە كەســــێ  یــــان ، بییــــر  هێنــــد بە ڕەخــــنەكەی
 و قور  نەخۆشیە چارەسەری و پ ش ی كاری لە شارەزایی

 كە  بیـــر  دوكتورێـــ  لە ڕەخـــنە نـــیە، مەترســیدارەكاندا
 سروشـتی پ ش ی ئەزموونی خۆێندوەو دەرسی ساڵ چەندین

  لێــدەگیر  ڕەخنەمــان كاتێــ  هەموومــان ئاشــ رایە. نــیە
 كۆمەڵیە تاكەكانی هەموو پێویستە بە   نابین،  دڵخۆ
 و بــــدەین ڕەخــــنە بە گرینیــــی ئەوەی بــــۆ بــــدەین هەوڵ

 ڕەخنەگرتنـی بە تـا بیرین، ڕەخنە چۆن فێربین هەروەها
 وهە  نەبەزێنـــین خۆمـــان ســـنووری هە  شـــیاو و دروســـت
 .ڕەخنە بوونی كەڵ   ب  هۆی نەبینە

 

 

 

 

ــ ــ ــان مـ ــ وتنەوەی ژنـــ ــتیدا بـــ اوەی لە ڕاســـ
ــوو  ــ ــ ــەرەڕای هەم ــ ــ ــاڵە ، س ــ ــ ــدین س ــ ــ چەن
ــڵەمینەوە ،    ــ ــ  ســ ــ ــتەکان و بـ ــ بەربەسـ

ــازانجی    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاییەوە قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە دڵنیـ
ــ وتنەوەیە نەک  ــ ــ ــکەوتەکانی ئە  ب ــ ــ دەس

ــو ب ــان ، بەڵکـ ــۆ ژنـ ــا بـ ە قـــازانجی تەنیـ
ــەرەکیترین .کــــــۆمەڵیەی مرۆ ایەتیشــــــە ــ ســ

ــان ــافی ژن ــواری م ــانی ب , ئەرکــی چاالکوان
ــاکبیری لە  ــەندنی ڕونــ ــۆ گەشەســ هەوڵ بــ

ــۆمەڵیەیەنێــو  و بــۆ بەرەو پێشــبردنی , ک
ــاری و  ئە  ئامــانجە پێویســتیان بە هاووك
ــتی زۆربەی هەرە زۆری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاووهەڵوێسـ
ژنـانە لە كۆمەڵیـادا بـۆ ئەوەی ئاسـانترن 
ــۆی  ــانجەی بـ ــیەن بە هەدەف و ئەو ئامـ بـ

 . تێدەكۆشن
ــایبە   ــ ــانی دا و بەت ــ ــای جیه لە کۆمەڵیــ

بمـانەو  و نەمـانەو  , کۆمەڵیای کـوردی
, یـاتر کەوتــۆتە ئەسـتۆی ژنــانپەروەردە ز

ــای  ــێچەوانەی بنەمــ ــدە ئەوە  پــ هەرچەنـ
ــبە   تا گ ,بەرابەری ڕەگەزیە ــ  ەیشتن ـ

ـــــــردەوەی  پێناســـــــە لە ترۆریســـــــتی ك
   ئێرانە ەدەسە ت سەرەكیەكانی

بەختیار عەزیزی:نووسینی            
 

 
 

 ڕەخنەگرتن هۆیەك بۆ پێش ەوتنی كۆمەڵیە
 حاجیشۆڕش : نوووسینی                                                             

 ڕادەی بەرزكـردنەوەی بۆ انهۆك لە یەكێ  شتێ ، هەر پێ 
 شارسـتانیانەی دیـاردەی بە ڕاهێنانە خۆ ئازایەتی، و بوێری

 هەوڵــدانە و بونیـادنەر ڕەخـنەی لە گـوێیرتن و ڕەخنەگـرتن
 ب ەیـن  پـ  وكاریـان وەربیرین  ل  كەڵ ی باشی بە ئەوەی بۆ
 و بـن واق ـی ڕەخنەگرتنەكان شێوەی بین فێری  هەروەها و
 پڕەنســــــی ە لە دوور و زاڕیبــــــا ووشــــــەی چوارچێــــــوەی لە

 ئەخالقیەكـــان و لـــۆژی ی و ئاســـایی پێوەنـــدی دروســـتەكانی
 دەگەرێـتەوە هـۆكەی دەگـرین، ڕەخـنە كاتێـ  بێیومان. نەبن
 حەزی و ویسـت پـێچەوانەی كارێـ  یـا ڕوداوێ  كە ئەوەی بۆ

 و بـــدەین بــوون باشـــتر بە گرینیــی خۆمـــانە مــافی ئــێمەیەو
 بڕیارەكـــان ب ەیــن كارێـــ  گــرتن، ڕەخـــنە بە بــدەین هەوڵ
 بێیومان. بدرێن ئەنجا  شیاوتر و ڕی بخرێن كارەكان باشترو
 چوارچێــــوەی هەروەهـــا و ڕەخــــنە، كـــاتی ڕەخــــنە، جـــۆری

 ڕق بنەمای سەر لە گرتن ڕەخنە و ، دیارب   دەب  ڕەخنەگرتن
 كاتێـ  نمـونە بۆ ، نەب  خراپ بیری و هەست دەڕبرینی بۆ و

 پیرۆزیەكـانی سـەر ەدەكات هێر  نەشیاو شێوەی بە كوردێ 
 نـاوی بە ڕی یـانە  بـ  و هێـر  ئەو و نیشـتمانی و نەتەوەیـی

 بێڕێ یەكـانی  ب ـر  چـاوەڕ   نـاب  ، دەردەبـرڕ  گرتن ڕەخنە
 كەسـێ  كاتێـ  ر ، یـانــــــــــــب  وڵـــەبـــق   ـــل ەــڕەخن وەك
 كە ئورگانێ دا هەر یا و سیاسی تەش یالتێ ی چوارچێوەی لە
  پێ هاتەدایە، ەوـــل ردوەوــك وڵــقەب اختارەیس ئەو ۆیــخ بۆ

 مـافخوازانەی بـ وتنەوەی بەردە  بەربەسـتەکانی سەرەکیترین لە یەکێ 
                                               ژنانن خودی ، ژنان

فرمێسک ئەردەاڵن: نووسینی            
 

ـــــی و  ـــــدیە خێ ان ـــــت بۆســـــەر پێوەن مەترســـــی ئینتڕنێ
 ئاریا مەحمودی: نووسینیکۆمە یتیەکان            

 

ــکە بەو  قۆنـــاەەی کە پەروەردە و زۆر ئەرکـــی دیـ
کە کــۆمەڵیە بەشــی هەرە زۆری خســتۆتە ئەســتۆی 

بە کـردەوە  بکـرێتە  نەک بە وتە و هەر,  ژنـان
ئــێمە  .ئەرکێکـی هــاوبە  لەنێــوان ژنـان وپیــاوان

ــن کە لە  ــ ــ ــوڵ کەی ــ ــتیە قەبــ ــ ــ ــارین ئە  ڕاس ــ ناچــ
کۆمەڵیەی ئـێمەدا ژنـان زیـاتر لە پیـاوان ئەرکـی 
ــ  ئەوە  ــ ــ ــ ــ ــتۆیە و دەبـ ــ ــ ــ ــ ــان لەئەسـ ــ ــ ــ ــ پەروەردەیـ
ــوو هەوڵ و  ــ ــڕای هەمـــ ــ ــاوبییر  کە وێـــ ــ لەبەرچـــ

تـا ئێسـتا  ,  تەقـاالی چاالکوانـانی دۆخـی ژنـان
ــان بەدا ــانی خۆیـ ــان لە مافەکـ خەوە ژنـــان ئاگاهیـ
ــیە ــۆمەڵیە  . نــ ــ ــی ک ــا و زۆرەم ێــ ــ ــان ، یاس بێیومــ

ــان ــ ــ ــیارکردنەوەی ژنــ ــ ــ ــرە لە وشــ ــ ــ بە   بە  .ڕێیــ
ــودی  ــ ــ ــ ــ ــ ــەرەکی خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆی س ــ ــ ــ ــ ــ ــاییەوە ه ــ ــ ــ ــ ــ دڵنی

ــی .ژنـــانن ــی, دەســـتدرێ ی سێکسـ , ئـــازاری دەروونـ
ــان ــ ــایەتی ژنــ ــ ــی کەســ ــ ــاو بردنــ ــ خەتەنە و , لەنـ

ــۆ  ــان بــ ــەر ژنــ ــدتر بە ســ ــ ای تونــ ــەپاندنی ســ ســ
ــا ــ ــوان هەر دوو ڕەگەزتـ ــ ــێوە لە نێــ ــ ,  وانی هاوشــ

ــدا  ــ ــ ــانی جیهانــ ــ ــ ــاردەگەلێکن لەزۆربەی و تـ ــ ــ دیـ
ــر  ــا ڕادەێیـــ  , دەبین بە   لەو و تـــانەی کە ت

ــ وتنەوەی ,  خــاوەن دیمۆکراســین و پێشــکەوتون ب
ــاوە ترە و  ــا ئــ ــۆڕینی یاسـ ــۆ گـ ــتیان بـ ــان دەسـ ژنـ
زیاتر دەتوانن دەنییـان بیـاتە ژنـانی ناومـا ن و 

 .دەوارژنانی نەخوێن
لە ئێـران بە گشـتی و بەتـایبە  کوردسـتانی ژێـر 

بەهـــۆی دیکتـــاتۆریەتی , دا  دەســە تی ئاخونـــدی
دەسـە   و یاسـای دواکەوتــوانەی کە تێـدا مــافی 

ژنـان و بــ وتنەوەی ژنــان ,  ژنـان ڕەچــاو نەکــراوە
ــر  ــوکەوتیان لەگەڵ دەکــ ــار هەڵسـ  , وەک تاوانبـ

ــکەنجە  ــدکراو شـــ ــ ــان لە بەن ــ زۆربەی لە چاالکوان
ــرێند ــ ــدیاکانی ئەو و تە وەک  .ەک ــا مێـــ ــ هەروەه

ــان و کـــۆمەڵیە لەخ مەتـــی  ــ  لە نێـــوان ژن پردێ
  الردان و تەنانە  هەوڵیدەسە تی پیاو سا

ــوو ئەمـــانە ،  ــ وتنەوەی ژنـــان لە هەر  ســەرەڕای هەم ب
، بە   ئایــا   تن کەڵــ  وەردەگــر هەلێـ  بــۆ پێشــکەو

ئەدەن بـــۆ  چەنـــدە هەوڵ خـــودی ئەو ژنـــانەی کە دەچەو
ــانەی کە لە خەوی بـــ  داکــۆکی لە مــافی خۆیـــان  ئەو ژن

ــدان  ــوو  وئاگاییـــ ــاڵوگۆڕانە کە وەکـــ ــانەو  لەو ئـــ نایـــ
دوور کەوتنـی  .دەسکەوتێکە بۆ ب وتنەوەی ژنان تێبیەن

ســەرقاڵ  ,ژنـان لە کــۆمەڵیە و ئامرازەکــانی ڕاگەیانــدن
, ج ــی جــوان, وەکــوو مکیــا , کردنیـان بە شــتی الوەکــی

ــاڵ و , زێــڕ ــی م ــان ... کەل وپەل ــۆتە هــۆی ئەوەی ژن ب
ئەو بنەمایـانە   . ئاگاداری زۆر بنەمای سەرەکی نەبـن

پـا  لێکــۆڵینەوەێیکی زۆر ســەلمێنراون و مــافی هەمــوو 
, مـافی لەبـار بردنـی منـاڵ,  ژنانی تێدا ڕەچاو دەکـر 

ــایی ه ــافی کۆتـــ ــ ــاوبە م ــانی هـــ ــ ــان بە ژی ــافی , ێنـــ مـــ
ــتە ــ ــ ــداریەتی جەســـ ــ ــ ــ ــافی , بەرابەری تەواو, خاوەن ــ ــ مـــ

ــداڵ ــواری , سەرپەرەســتی من ــوون لە ب ــافی ســەربەخۆ ب م
ــد ــ ــ ــ ــ ــابوری و هتـ ــ ــ ــ ــ ــول و , ئ ــ ــ ــ ــ ــ  لەو ئوسـ ــ ــ ــ نمونەێیـــ

لە سەدەی بیستە  و لە کاتێکـدا ژنـان بە  .بنامایانەیە
ــدیخانەدان ــوون لە بەنـــ ــ ــی ب ــاوانی سیاســـ ــ ــ  , ت ژنانێـــ

ــان هەیە کە  ــۆد و بوونیــ ــ ــەرەکیان م ــەی ســ ــتا کێشــ هێشــ
ــیە ئەوانەی کە هێشــتا بە جێیـــای , ســریاڵی جــێ  تی ی

فێری کچانیـان دەکەن خۆیـان نەبـن , باوەڕ بە خۆ بوون
ــنەوە لە خــودی  و بــۆ ســەرن  ڕاکێشــانی پیــاوان دوور ب
ــن لەزۆر  ــتەقینەیان ، و بەردەوا  لەبەر ئەوەی کچــ راسـ

ــن ــ ــ ــان دوور دەبـ ــ ــ ــتا .حەز و ئاواتیـ ــ ــ  ئەوانەی کە هێشــ
ــرەدا .ە خ مەتکـــار و میـــوانی مـــاڵ دەزانـــنکچانیـــان ب لێـ

ڕاگەیاندن دەردەکەو  ، بۆیە  وگرنیی دەن  هەڵبڕین 
پەرەپێــدانی ئاگــایی ، ئەرکــی تــاک بە تــاک و هەمــوو 

ــدوتی ی انە ئەو کە  ــ ــونەوەی تونـــ ــ ــ ــار ب ــ ــۆ بەرەنیـــ ــ ــ ب
ــوێرە ــانی بـــ ــتمان بە ژنـــ ــن , پێویســـ ــ  کە دەزانـــ ژنانێـــ

ــۆمەڵیەی هەرچەنـــد لە دژی یاســـا دواکەوتووەکـــ ان و کـ
ــاو ســـاالر ڕاوەســـتن زیـــاتر دەکەونە بەر پەالمـــاری ,  پی

ــرژانە ــ ــار گــ ــ ــونی دەمــ ــ ــانێ  بە بیروبۆچــ ــ بە   ,  کەسـ
بـۆیە ئەو ڕاسـتییە دەزانـن کە بەبـ  هەوڵـی , کۆڵنادەن

ئامانجەکــانی بـ وتنەوەی ژنــان وەدی ,  ژنـانی تێکۆشـەر
ــۆتە , شــکەنجە, ڕەنــیە زینــدان .نــایە کوشــتن و بــڕین ب

ــۆی ڕوودا ــ ــتەزێنهـ ــ ــی دڵـ ــ ــی چیرۆکـ ــ ــان , نـ ــ بە   ورەیـ
ــر  ــان پتەوتـــ ــابەز  ونەوە دوای نەوە هەنیاوەکانیـــ ــ دان
ــان  ــ ــتی نامرۆ ــ ــ ــۆی دەســ ــ دەکەن و دا  و چەک و چەقــ

 . بنەو 

سەرچاوەی شۆرشـی کـۆمە یەتین و ئـێمە لە 
ــاڵو و  ــ ــ ــ ــ ــێکی بەربـ ــ ــ ــ ــ ــتادا لە شۆرشـ ــ ــ ــ ــ ئێسـ
هەمەالیەنداین كە سەرەتای دەست ێ ردنی لە 

دا بە شـێوەیەکی سـادە دەسـتی ۲٦۱۹ساڵی 
پێکرد، ئەوی  بەستنەوەی کۆم یتەرەکـان و 
ئینترنێت بوون بەیەکەوە،كە ئەمرۆ  بەهۆی 
کۆم یتەرو مۆبایـ  و تەکنەلۆجیاکـان زیـاتر 

مڵیـارد کە  لە پەیوەندیـدان لەگەڵ  ۳لە 
ــر ــۆمەڵیەی مرۆ ـــا.یەکت ــان ك یەتی بە بێیوم

ــتنەوەو  ــ ــاری گواسـ ــرای زانیـــ ــ ــێکی خێـ شۆرشـــ
ــاو  ــ ــدەپەر  کە لە چ ــ ــردن تێ ــ ــدی ك ــ پێوەن
ڕابردوو دا زۆر زووتر لەوەی کە چاوەڕوانی 
ــ  كە بە  ــین بە جۆرێ ــرا شــتەکان دەزان دەك
پێی ڕاپرسیەکی جیهانی، خەڵ  ئینتەرنێت 
. بە گرنیترین پێداویستی رۆژانەیان دادەنێن

رسیەکانی لەگەڵ ئەو خاڵە باشانەشدا، مەت
هۆكانی پێوەندی گرتن و زانیاری گواستنەوە 

بە داخەوە . کەمتر دیـارن و زیـاتر شـاراوەن
لە ئێســتادا خەڵــ  گرینییــدان و گەڕان لە 
ــترە لە  ــ  باشـــ ــ  پـــ ــان لە کتێـــ ــ ئینتەرنێتی
ــانی  ــ ــتەوە ژیـ ــ ــۆی ئینتەرنێـ ــ ــدا بەهـ ــ حاڵێ ـ
ــر هەرەشـــەدایەو  ــان لە ژێ ــایبەتی مرۆ ەك ت

ــاو  ــ ــ ــووکی نــ ــ ــ ــای ی کــ ــ ــ ــار)هەزاران فـ ــ ــ د هــ
ــان (دیســکەکە  ــن و مۆبای ەکانم ئاشــ را دەب
ــاری ٥هەمـــوو  ــرکە جارێـــ  زانیـ ــا )چـ ( داتـ

 لەبارەی جموجووڵەکانمانەوە ئاش را دەکەن

ــانە  ــ ــی تەنــ ــ ــ  رواڵە  بە کە ئەوکاتانەش
 ئینتەرنێت تری مەترسییەکی. کوژاونەتەوە

ــاتر تاوانەکـــان هـــۆیەوە بە کە ئەوەیە  زیـ
 لەناو چون ە دەرچوون کۆنترۆڵ لە و بوون

ــار ئەوانەی ــ ــ ــ ــ ــ ــتئینتر بە كـ ــ ــ ــ ــ ــ  دەكەن نێـ
ــانێ یان ــ ــدایە كەســ ــ ــ ــترێ ی كە تێ ــ ــ  و دەس

 كردۆتە بەرانبەرەكەیان بە کردن سوکایەتی
ــاری ــان كــ ــت. ڕۆژانەیــ ــ  ئینتەرنێــ ــ  کۆمەلێ

ــاردە ــاتە دیـــ ــ ــت دەخـ ــ ــای کە بەردەمـ ــ  توانـ
 بەهۆی نموونە بۆ نییە ڕوبەروبوونەوەیانت

 پەیووەندییەکی ناتوانیت تۆ ئینتەرنێتەوە
ــ  لەگەڵ قووڵــت ــ باوکتــدا و دای  ت،هەبێ

ــت ــ ــ ــرانە ناتوانیـ ــ ــ ــربکەیەوە رەخنەگـ ــ ــ . بیـ
ــت ــ ــتە ئینتەرنێــ ــ ــ ــۆی دەبێ ــ ــدنی هــ ــ ــ  پچران

 بێ ار کە لێدەکا  وا  و پەیوەندییەکانمان
ــبەرهە  و ــت بێــ ــ ــوانی و ببی ــ ــیار نەت ــ  هۆش

 با  شێوەیەکی بە پێویستە بۆیە ببیتەوە،
 هەروەهـا و بکەین پەروەردە منداڵەکانمان

ــیەکانی لە ــامرازە ئە  مەترسـ ــناکە ئـ  ترســ
 پەیوەنـدی دووبارە و بکەینەوە یانئاگادار
 .بکەینەوە دروست سروشتیدا دونیای لەگەڵ
ــەدەی لە  ــ ــ ــ ــدا، س ــ ــ ــ ــا دوایی ــ ــ ــ  تەکنەلۆجی

 بەتەواوی کە چووە پێ  بەرەو بەشێوەیەک
 تاكەكانی نێوان لە پەیوەندیکردنی شێوەی

 تەلەگراف و چاپ ئامێری گۆریوە، كۆمەڵیە
 ئەو تەلەف یــۆن، و رۆژنـامە و تەلەفـۆن و

ــانەنتەکنەل ــ ــ ــ ــاواز کە ۆجیایـ ــ ــ ــ  لەوەی جیــ
ــارین و گـــرتن پێوەنـــدی هـــۆیەكی  لە زانیـ

 هەمان اتدا
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابیەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێییركردنـــــی 

س ای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنیرە هــی  
 . موخـــــــــــــــال ەتێ ی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
ەڕەشەی نی امیەکانی رژیمی  ه

ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بە  کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێ ەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
و تــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبە  
هێ ەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامری ــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەت امی خ
 .مەترسیەوە

 

 گشیییتی سیییێریێری پیرۆزبیییایی پەییییامی
 سییایەی 57 بییۆنەی بە خەبییا  سییازمانی
 كوردستان كۆماری دامەزراندنی

 

 !كورد ستەم ێ راوی جەماوەری 

 !ئازادی ڕێیەی خەبات ارانی

 !شەهیدان كاری و كە  و كوردستان قارەمانەكانی پێشمەرگە

 بە كە كوردستان كۆماری دامەزراندنی ساڵڕۆژی پێنجەمین حەفتاو بۆنەی بە پێشەكی
 كورد، برایانی و خوش  بە پیرۆزبایی دامەزرا، محەممەد قازی پێشەوا ڕێبەرایەتی
 و خەبات ار تێ ۆشەرانی و قارەمانەكان پێشمەرگە ئازادی، ڕێیەی خەبات ارانی
 بەر كەوتونە ئاخوندی م هوڕی ڕژیمی زیندانەكانی لە كە سیاسی زیندانیانی
 مێ ووی لە كوردستان اریكۆم. دەكە  پێش ە  دەرونی، و جەستەیی ش ەنجەی
 و رە  رۆژانی روناكی كوردستاندا، خەڵ ی مافخوازی و ڕزگاریخوازی خەباتی

 خەڵ ی ڕەوای خەباتی ڕوونی ئاسۆی كوردستان گەورەیە،كۆماری دەست ەوتێ ی
 كۆماری.هەستانەوەیە و نەسرەتن هێمای و بوون خۆ بە باوەڕ ورەو كورستان
 و زمان نەتەوەو تێ ڕای بە كوردستان یشتوانیدان زیندوویی نیشاندەری كوردستان

 پێ ەوە دروشمی بە سەردەمەدا لەو كوردستان كۆماری دامەزرانی. وباوەڕەكانە دین
 ئامانجی كورد كە سەلماند ڕاستیەی ئەو ئێران، خەڵ ی تێ ڕای گەڵ لە حەوانەوە

 وەنەیویست كا  هی  و ئێران چوارچێوەی لە ڕەواكانیەتی مافە هێنانی دەست بە
 جیا  لە شا حەمەڕەزا دی تاتۆری ح ومەتی بە   مەترسی، هەڕەشەو ببێتە

 بۆ هێر  و كردن دروست كێشە ئێراندا،بە لە كورد گەلی مافەڕەواكانی سەلماندنی
 و جینایەت اریی بە درێ ەی كوردستان، كۆماری دەسە تی و كوردستان شارەكانی سەر

 كاتێ دا لە. دا كورد گەلی فەوتانی ۆب هەوڵ و دی تاتۆری سیاسەتی كردنی پەیڕەو
 پێ ەوە نمونەی بووە تەمەنیدا ساڵ یەك بە ن ی  ماوەی لە كوردستان كۆماری كە

 نەتەوەو و كوردەواری تۆێ ەكانی و چین نێوان لە تەبایی و ئاشتی حەوانەوەو
 .كوردستان باوەڕەكانی

 سەر بە ڕە   یخاڵێ وەك هەمیشە بۆ شا حەمەڕەزا ح ومەتی دژمن ارانەی تیسیاسە
 م هوڕی ڕژیمی. دەمێنێتەوە پەه ەوی خانەوادەی دی تاتۆرەكەی دەسەالتە مێ ووی
 دوو و چ  ماوەی شایە،لە ڕژیمی جینایەت اریی و ستەمیەری میراتیری كە ئاخوندی

 تێ ڕای و كوردستان دانیشتوانی حەمەڕەزا ح ومەتی لە دڕندانەتر دەسە تیدا ساڵی
 دەسە تی ستەمیەری سەرەڕای چەوسانەوە،بە   و ستە  رژێ خستۆتە ئێرانی خەڵ ی

 ئی دا  و ستە  بەردەوامەو كورد هاونیشتمانیانی چاالكی و تێ ۆشان ئاخوندەكان،
 گەیشتن بۆ خەبا  لە كوردستان دانیشتوانی پاشیەزبونەوەی هۆی ببێتە نەیتوانیوە

 لە.ستەمیەرە ودی تاتۆر ڕژیمە ئەو ڕوخانی بۆ خەبا  لە و مافەڕەواكانیان بە
 بەكەڵ ەكانی و ئەرێنی خاڵە كە داواكار  كوردستان، كۆماری دامەزرانی ساڵیادی
 تێ ۆشانمان كارو بۆ الوازەكانی خاڵە لە و كارەكان بۆ سەرچاوە ب رێنە كۆمار

 هەنیاو كردەوە بە گونجاو دروشمی بنەمای سەر لە بدەین هەوڵ بەرچاو بخەینە
 یادە ئە  بۆنەی بە. بدەین نەتەوەیی و نیشتمانی تێ ۆشان بە درێ ە و هەڵیرین
 پالت ۆر  چوارچێوەی لە دەكە  ئێران كوردستانی سیاسیەكانی هێ یە لە داوا پیرۆزە

 ،پێ ەوە ب  هەمووان سەرەكیەكانی ئامانجە دەستەبەری كە هەمەچەشنە پڕۆژەێ ی و
 هیدانیشە ئامانجی و كوردستان دانیشتوانی ویستەكانی هاتنی وەدی پێناو لە

 دی تاتۆری ڕژیمی ڕوخانی و ناوچوون لە بۆ مافخوازانە شۆڕشی سوورخە تی
 .ب ۆشین  ت  ئاخوندی

 ئێران ئاخوندی دی تاتۆری ڕژیمی  بڕوخ 

 كورد می  ەتی ڕەوای خەباتی  سەركەو 

 حوسەینی بابەشێ  /گشتی س رتێری ئێران كوردستانی ی خەبا  سازمانی

  . كۆچی خۆری ٢٠٣٣ی ڕێبەندانی ٠

 

 ئوروپایی ووالتانی لە خەبا  سازمانی دەرەوەی کومیتەی
 سـ رتێری گەڵ لە سـازمان ئەنـدامانی بۆ كۆبونەوەێ ی ،

ــــــــــا  ســــــــــازمانی گشــــــــــتی ــــــــــوە خەب ــــــــــرد بەرێ  .ب
 بەرامـبەر خ ك ی0733 بەفرانبـاری ی07 شەممە رۆژی
 نــوێی ســاڵی تنیهــا بەبــۆنەی ،2220 ژانــویەی ی2 بە

 ســ رتێری حوســەینی بابەشــێخی كــاك زایینــی، ی2220
 ئەنــدامانی لە بەشــێ  گەڵ لە خەبــا  ســازمانی گشــتی

 ئۆنالین بەشێوەی ئوروپایی وە تانی لە خەبا  سازمانی
 تیشــ ی كۆبــوونەوەدا لەو بابەشـێ  كــاك بەرێــ  .كۆبـۆوە
 و ئێرانی ناوچەیی، جیهانی، پێشهاتە رووداو سەر خستە
ــارەوە لەو خــۆی بۆچــوونی و راو و تانیەكانكوردســ  بــۆ ب

 گشــتی ســ رتێری.خســتەڕوو كۆبــوونەوەكە بەشــداربووانی
ــــــارەی ــــــان رووداوە لەب  خستەســــــەر تیشــــــ ی جیهانیەك

 چوار لە وە تە ئەو سیاسەتی و ئەمری ا هەڵب اردنەكانی
 دۆخـی لەسـەر خراپەكـانی كارییەریە و رابردوودا ساڵی
ـــدیە لەو وە   هەنــد  خراپـــی كەڵ ــی و جیهــان  پیوەن

 رابــردوودا ســاڵی چــوار لە: وتــی زلهێ ەكــان خراپــانەی
ـــد لە هەبــوو زۆری هەڵەی ئەمری ــا سیاســەتی  بە پێوەن

ـــــوونەوە ســــاخ ـــــرفتە و كێشـــــە لەســـــەر ب  و سیاســـــی گ
 سیاســـەتی چـــی ئەگەر ترامــ  ح ـــومەتی ئابووریەكــان،

 فشاری و كرد پەیرەو ئاخوندی رژیمی حاست لە دروستی
ـــــابووری  دەســـــە تە ئەو خستەســـــەر زۆری ســـــیسیا و ئ
 نێــونەتەوەیی، سیاســەتی بە پێوەنــد لە بە   دی تـاتۆرە

 زلهێ ەكانی بۆ گەرانەوە بەب  كارەكان هەموو دا هەوڵی
 چارەسـەر الیەنە تاك سەرەكیەكانی هاوپەیمانە و دی ە
 زۆرێ  ئەوەی لەسەر هەبوو زۆری كارییەری ئەوە  ب ا 
 قوڵتر كەلێنی بەڵ وو نەكری چارەسەر نەك كێشەكان لە
ـــــــان پێوەنــــــدی لە  و ئەمری ـــــــا و گشـــــــتی بە زلهێ ەك

 بـووە ئەوە . ب ـا  دروست بەتایبەتی هاوپەیمانەكانی
 خــــۆی كەڵ ـــی تــــوركیە وەكـــوو وە تێ ــــی ئەوەی هـــۆی

 یان ب ا ، وە تاندا لە زیاتر دەستێوەردانی و لێوەرگر 
 سیاسـەتی بـۆ بەربەست نەتواندر  پێویست وەكوو ئەوەی
 هەر و ب ـر  دروسـت ناوچەكەدا لە رژی  انخوازانەیپاو
 بە درێــــ ە ئیســــتا  ئاخونــــدی رژیمــــی دەبینــــین وەك

 و عەرەبــــی وە تــــانی لە خراپەكــــاری و دەســــتێوەردان
ـــد هەروەهـــا.دەكـــا  نــاوچەكەدا ـــاڵووگۆڕی بە لەپێوەن  ئ
 بچێتە بایدەن ئەگەر: وتی بەرێ یان ئەمری ا لە دەسە  
 رژیــ  راســت لە نـاب  مــ ترا وەكــوو راسـتە ســ ی كۆشـ ی
 چــوون ە بـ  ئوبامـای  سیاسـەتی پەیـرەو نـاتوان  بە  
 لە. گـــۆڕاوە زۆر ئوبامــا ســـەردەمی لەگەڵ ئێســتا دۆخــی
 ناوكەیی بەرنامەیی لەسەر ئوروپایی  وە تانی ئێستادا
ـــ   وایە پێیـــان و ئەمری ـــا لە نـــ ی ە هەڵوێســـتیان رژی

ــۆ ببەسـتر  پێـی و دەسـت زیـاتر رژیـ  پێویسـتە  وەیئە ب
 مووشـــەكیەكانی و ئەتــۆمی بەرنــامە بە درێــ ە نەتــوان 

 بابەشـێ  كـاك ناوەراست خۆرهە تی بە پێوەند لە.بدا 
 لە رابــــــردوو دەیەی چەنــــــد پــــــێچەوانەی بە: ووتــــــی

. ئــاراوە هــاتووە نــو  دۆخێ ــی ناوەراســتدا خــۆرهە تی
 ئیســـرایی  و عەرەبـــی وە تـــانی نێـــوان ئاشـــتی رەوتـــی

 .دیوە وەخۆ بە مێ وویی پێش ەوتنی
 و باشـتر د  تـا ئیسـرایی  و عەرەبـی وە تـانی پێوەندی
ــــ  باشـــتر ــــی زیـــاتری وە تــــی د  هەتـــا و دەب  عەرەب

 لەگەڵ ئیســـرایی . دەبــن ئاشــتیە رەوتــی ئەو پەیوەســتی
 چــوونە ســەربازی پەیمــانی هەتــا وە تــانە لەو هەنـد 
 وە تـــی دوو كە قەتەر و عەرەبســـتان هاوكـــا  پـــێ ،
 كـردنەوەی ئاسـایی خەری ـی داونكەنـ و عەرەبـی گرینیی

 دەبــ  راسـتەوخۆیان كـارییەری ئەوانە. پێوەنـدیەكانیانن
ـــــاتر بە  رژیمـــــی كردنـــــی گۆشـــــەگیر و گەمـــــارۆدان زی

 ســازمانی گشـتی ســ رتێری ئێـران بە ســەبارە .ئاخونـدی
 ەیانــوە ت ەوــئ رانــــئێ دارانیــدەسە ت: ووتی خەبا 

 
 
 

   ئەنــــدامانی بــــۆ سیاســــی كۆبــــوونەوەیەكی بەرێوەچــــوونی
 وو   دەرەوەی لە خەبا  سازمانی

 خەڵ ـــــی دژە و نەزانــــانە و هەڵە سیاســـــەتی بەهــــۆی
 جیهـان وە تێ ـی كەمتـر كە كردووە، دۆخێ  رووبەرووی
 خــراپ لێـدراو ئاخونـد ئێرانـی قەد بە دۆخـی دەبینـدر 

 و نەو  كــان ا، بە دەوڵەمەنـد وە تێ ــی كە ئێـران. بـ 
 خەرجــی دەســە تەوە لەالیەن داهــاتەكەی ئــاوە، و گــاز

 نیە خەڵ  بۆ سوودێ یان هی  كە دەكر  گەلێ  بەرنامە
 تووشــی بەرنامـانەوە ئەو بەهـۆی ئێــران خەل ـی بەڵ ـوو
 و هەژاری بەدەســت و بــوون جۆراوجــۆر قەیرانــی دەیــان

 خەڵ ــی داهــاتی ئاخونــدان رژیمــی.ندەنــالێن نەداریەوە
ــــران  و مووشــــەكی و نــــاوكەیی بەرنــــامەی خەرجــــی ئێ

 رژیـــ  هەروەهـــا دەكەن، ســـەركو  هێـــ ی پۆشـــتەكردنی
 خەرجی ئێران خەڵ ی داهاتی بەرچاوی و زۆر رێ ەیەكی

 وە. دەكەن تیرۆریستیەكان هێ ە پەرەپێدانی و كردن ساز
 ەو لێــرەول تیرۆریسـتیانە هێــ ە ئەو بەرپرسـی هەروەك
 پووڵ دوالر م وێنان بە سا نە رژی  دەكەن، پ  ئیشارەی

 و ئەتۆمی بەرنامەی پەرەپێدانی وێڕای. هێ انە بەو دەدا
 تیرۆریسـتیەكان تاقمە دەستەو لە پشتیوانی و مووشەكی

ــارگرانیەكی كە  خەڵ ــی بەســەر كــردووە دروســت زۆری ب
 دەستەیەكیان و باند هەر ئێران دەسە تدارانی ئێرانەوە،

 و دەكەن دزی خەڵـ  ئەمواڵی لە دەلو  بۆیان ەوندەیئ
 كە دەســـە تێ ە تەنیــا ئێــران رژیمـــی دەگــوتر  وەكــوو
 خەڵ  ماڵی و پووڵ دزی بۆ  دادەرێ   جۆراوجۆر پیالنی

ــــــــاڵ و ــــــــی بەت ــــــــی ســــــــ رەی كردن   .ئێــــــــران خەڵ 
 و ئـــــاژاوەگێڕانە سیاســـــەتی هـــــۆی بە دەســـــە تە ئەو

 هێـ ە فشـاری ژێـر كەوتـووەتە نـاوچەكە لە دەسـتێوەردان
 خەڵ ـی ئێـرانی  نـاوخۆی لە و جیهانیەكان و ناوچەیی

 نەخــوازراو و بێــ را زیــاتر رۆژ دوای لە رۆژ وە تە ئەو
ـــ  ـــاوەری و دەب  دیـــ ە كـــاتێ ی هەر لە وە تە ئەو جەم

 ئەو پێ هاتەی كۆی كە ئین البێ  و راپەرین بۆ ئامادەن
 بەشەكانی دۆخی لەبارەی .لەناوبەر  گەندەڵە دەسە تە
 كـاك بەشـانە ئەو مـافخوازانەی بـ وتنەوەی و كوردسـتان
 مـافخوازانەی بـ وتنەوەی دۆخی بەداخەوە: وتی بابەشێ 
 جۆرێ  رابردوو ساڵی چەند لەچاو كوردستان بەشەكانی

ـــوە پاشەكشــەی ـــارە پێ  خەتـــاكەی بەشـــێ ی ئەوە  و دی
 نەمــانتوانیوە كــورد وەكــوو كە خۆمــان ســەر دەگەریــتەوە

ــــــــــــــــــــرینو دەرفتەكـــــــــــــــــــان لە كەڵـــــــــــــــــــ   .ەرگ
 چەنـد: ووتـی بەرێ یان توركیە كوردستانی بە سەبارە 

 كـورد وەكـوو هەدەپە هەڵب اردنەكاندا لە لەوەپێ  ساڵ
 كەڵـــ  دەرفەتە لەو دەیـــانتوانی هێنـــا زۆری دەنیێ ـــی
ـــ ەن ح ومەتــدا لە بەشـــداری و وەرگــرن  رەد بە بە   ب
 و پـارتی ئـاك دژمنایەتی تەوژمی داوایە ئەو كردنەوەی
 ئەو گەڵ لە هانــدرا، دژ لە زیــاتر تەكانیانن اردپەرســ
 ئەوە مەبەســـتی پــارتی ئــاك بنەرەتــدا لە كە ڕاســتیەی
 لە. چارەســــەرب ا كـــورد كێشــــەی یەكجـــاری بە نەبـــوو

 چاالكە، چی ئەگەر كورد ب وتنەوەی توركیە كوردستانی
 دابە  تـــوركیەو ح ـــومەتی فشـــارەكانی هـــۆی بە بە  
 بەشــێ  كە رەدابە دوو سـەر بە كــورد جەمـاوەری بـوونی
 و دەســە   لە الیەنیــری بەشــێ ی و دەســە تن نەیــاری

 لەو هەڵب اردنەكانــدا لە. دەكەن ئوردوەــان حیــ بەكەی
 بــ  هێنــاوە بەدەسـت ســەركەوتنی هەدەپە شـارەوانیانەی

 بەجۆرێـــ  كوردەكـــان پەرلەمانتـــارە كـــراون، دەســـە  
 ئەو بەرنیــاربوونەوەی بــ وتنەوەی. كــراوە كــ  دەنییــان
 هێـ ی و توانـای دەكا  پێشەنیایەتی پەكەكە كە پەشە
ـــای و نــاكر  بەراورد ئوردوەــان ح ــومەتی لەگەڵ  توان
 لە نیەو دا توركیە كوردستانی ناوخۆی لە كارای بەرگری
 پەكەكە شــەڕی ســنوورەكان دەرەوەی لە تــوركیە ئێســتادا
                                       . .                                           دەكا 

 گشــتی سـ رتێری بەرێـ  عێـراق كوردسـتانی بە سـەبارە 
  مەترسیدار و تازە دۆخی هەند  خستەسەر تیش ی

ـــ وتنەوەی :وتـــی و كوردســـتان هەرێمـــی لەســـەر  لە كـــورد ب
 وەكـوو بەدواوە 0330 راپەرینـی دوای لە عێراق كوردستانی

ــووە ئومیــدێ  نـوقتە  بە كوردســتان، دیــ ەی بەشــەكانی بـۆ ب
 و كوردســتان پارلەمــانی و هەرێــ  ح ــومەتی بــوونی دروسـت

 بە كوردیـان پرسـی كوردسـتان لە بەشە ئەو سەركەوتنەكانی
 بەرچاو بەشێوەیەكی عێراق كوردستانی لە بەتایبە  و گشتی

ـــی و بەعــ  ح ــومەتی روخــانی لەدوای پێشخســت،  دامەزران
ــــراق نــــوێی ح ــــومەتی ــــافە ســــەلماندنی و عێ  و سیاســــی م
 و وە تە ئەو هەمیشەیی دەستووریی لە كورد ەكانینەتەوەیی

 لە كــورد پرســی دا داعــ  شــەڕی كــاتی لە تــر بەتــایبەتی
 بـ  بەشێوەیەكی نێونەتەوەییدا كۆمەڵی لە عێراق كوردستانی

 بەداخەوە بە  . كۆبووەوە بۆ پشتیوانی و دایەوە رەنیی وێنە
 ئەح اب نێوان كەلینی و درز و تەزاد و كەمتەرخەمی بەهۆی

 و دژمنان بەردەوامی پیالنی الشەوە لەو ئابووریەكان، كێشە و
 هەرێمـی قەوارەی بردنـی لەبـار بـۆ ئیـران ڕژیمی تایبە  بە

 لە بۆ ئارادایە لە جۆراوجۆر هەوڵی دەبینین وەك كوردستان،
 كورد سیاسیەكانی و دەستووری مافە بە پاشەكشە و قاڵبدان

 ئەح ابی كە وەیەئە ئێستادا لە هەنیاو باشترین. بەشە لەو
 و یەكیەتـــی بە كوردســـتان بەشــەی ئەو سیاســـی و كــارییەر
 لە پارێ گــاری ببــنەوەو دژمنــان پیالنــی بەرەوڕووی برایەتـی

 پرسـی بە پێوەنـد لە بابەشـێ  كـاك.بـ ەن دەست ەوتەكانیان
 نێوخۆییەكانی كێشە دوای لە: وتی سوریە كوردستانی لە كورد
 و بیـر  خۆیـدا كـانیناوچە بەسەر دەست توانی كورد سوریە
 و داع  شەڕی دوای لە. ب  بەدوور ناوچانە لەو شەڕ ئاگری
 و كوردیەكـان ناوچە سەر بۆ تیرۆریستیە گروپە ئەو هێرشی

 وێــنە بــ  دی ــاعی و بەرگــری و  كوبــان  شــاری بەتــایبە 
 و بەرخــۆدان نمــونەی كــردە شــارەی ئەو كــورد لەكــانیَِ رۆ

 و كوبــان  ەدە ب هانــدا نێــودەوڵەتی كــۆمەڵیەی و م ــاومە 
 تیرۆریســتاندا بەرامــبەر لە بچــن ســوریە لە گشــتی بە كـورد

ــــ ەن لــــ  پشــــتیوانیان  ئاســــتانەی  كۆبوونەوەكــــانی لە. ب
ـــوێنەری هەوڵـــدراوە ـــوونی كـــورد ن ـــ  ب  لە مافەكـــانی و هەب
 كوردســـتانی ئێســـتادا لە. بســەلمێندر  داهـــاتوودا ســوریەی
 سـەر یگروپەكـان و تـوركیە پەالماری بەر كەوتووەتە سوریە
 گشـتی سـ رتێری ئێـران كوردستانی بە سەبارە  .وە تە بەو

 تـا ئێـران كوردسـتانی لە كورد پرسی: وتی خەبا  سازمانی
ــــوە ئێســــتا   و ســــەن  خــــاوەن و مێحــــوەر ببێــــتە نەیتوانی

. هەیە چاوەروانیمان خۆمان و خەڵ  كە ئەوتۆ قورساییەكی
 تەوەدەگەرێ خول اوە ئێران كوردستانی بۆ دۆخەی لە  بەشێ 

 بە دژ رژیمە ئەو جۆراوجۆری پیالنی و سەركو  سیاسەتی بۆ
ـــــورد ـــــاوچە هێشـــــتنەوەی هەژار بە و ك . كوردســـــتانیەكان ن

 كوردسـتانی لە كـورد مافخوازانەی ب وتنەوەی دی ە لەالیەكی
 بـووەتەوە جۆراوجـۆر قەیرانی و تاراوگەنشینی تووشی ئێران
 ئەنجـا  ەپێویسـت جـۆرەی بەو ئەركـانی نەیتوانیوە بۆیە هەر
 ئـێمە خەڵ ـی خۆشـیەوە بە ئەوانە هەمـوو وێـڕای بە  .بدا 
 باشە زۆر نەتەوەیی و سیاسی هوشیاریەكی خاوەن ناوخۆ لە
 بەربەســـتەكانی وێـــڕای نـــاوخۆ چاالكـــانی دەبینـــین وەك و

 نەتەوە بە خ مە  جیاجیاكان مەیدانە لە توانیوانە ح ومە 
ــــ ەن نیشـــتمانەكەیان و ــــد. ب ــــر  ئومێ  هەر ریئەگە لە دەك

 پێشــەوە بێــتە ئێرانــدا لە دەكــر  چــاوەروان كە ئاڵوگۆڕێــ 
ـــاوخۆ چاالكـــانی ـــی هاوكـــاری بە بتـــوانن ن  سیاســـی ئەح اب

ــــۆ سیاســــی دەســــت ەوتی ــــان ب ــــنن وەدەســــت نەتەوەكەم  و بێ
 ســـازمانی هەلــومەرجی ســەر لە گشـــتی ســ رتێری.بی ــارێ ن
ــــــی پرســــــە حاســــــت لە سیاســــــەتی و خەبـــــا   و نەتەوەی

 بۆ خەبا  سازمانی بڕیاری سەر لە ریپێداگ نیشتمانیەكان،
ـــــــی چـــــــاالك  نێـــــــوان لە هـــــــاودەنیی و هاوكـــــــاری كردن

 بەشـدارانی بە كـردەوەو، ئێـران كوردسـتانی هێ ەسیاسیەكانی
 و هاوكـاری بـۆ خەبـا  سـازمانی كە ڕاگەیانـد كۆبونەوەكەی

 خەڵ ی مافخوازنەی جو نەوەی چوارچێوەی لە هاوبە  كاری
 بە ئێـران لە دی تاتۆر ڕژیمی یڕوبەروبونەوە بۆ و كوردستان
 ڕژیمی بەرانبەر لە خەبا  بە پێوەند لە. دەكۆش   ت  تەواوی
 و چــاالكی بـوونی بەردەوا  سـەر لە گشـتی سـ رتێری ئێـران،
 هـاتنە دی تـاتۆرەو دەسە تە ئەو ڕوخانی پێناو لە تێ ۆشان
 نەتەوەكانی تێ ڕای مافی كە دیموكراتی  ح ومەتی سەركاری

ــــــنەری ــــــر پێ هێ  . دەكۆشــــــ   تــــــ  ب ــــــا  دەســــــتەبەر انئێ
 بەشـداران لە ژمـارەیەك بابەشـێ  كاك باسەكەی كۆتایی لە

 لە و كردەوە گشتی س رتێری بەرەورووی پرسیاریان كۆمەڵێ 
 .درانەوە وە   بەرێ یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەوە الیەن
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ـــی ـــ ی ەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای می  ـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــ ە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــ اندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێ  و وەالت ـــــــــــــــــــــاومە  لە ن  م 

ـــان كــر ـــا  و شــێ ری تــایبە  بە نەورۆز تەرخ ـــەمای رێورەســمەكە لە پــا  پەی ـــ  و رەقــ  و س ا بە شــادیی و هەڵ ەرك
 . نەتەوەكانی ئێران

 وە تی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێ 

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبا ،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرە  و

 :تەلەفون
 22324312443378:کومیتەی ناوەندی
 223243122483223 :پێوەندی هەولێر
 22324332442433 :پێوەندی س ێمانی

http://www.sazmanixebat.org 
www.facebook.com/sazmanixebat 
http://www.khabatmedia.com 
   htt//www.lawan.info 
www.facebook.com/lawanixebat             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comEmail:   TEKOSHAN 
       ڕێکخراوی گشتی کۆمەڵی بڕیاڕنامەی وحەوتەمین شەست بڕیاڕی لە خەبا  سازمانی گشتی س رتێری پێشوازی

 نئێرا ڕژیمی مەحکومکردنی بە پێوەند لە نەتەوەیەکیرتوەکان

 دوهەمـــــین 42  بـــــ  پیـــــرۆز
 خەڵ ـــی ڕاپەڕینــی ســاڵڕۆژی

 دەسـە تی بەرانـبەر لە ئێران
                        !شادا
 

 كــــاری كــــردە ووالتــــدا لە بێــــدادییان و جینــــایە  و كــــرد
 بەزەییـانەترین  بـ  و تونـدترین بە ئێسـتا تا كە سەرەكیان

 لە ئاخونـدەكان سـتەمیەری و جینـایە .هەیە درێـ ەی شێوە
 ستەمیەری گەڵ لە بەراورد بە دەسە تیان، ساڵ 42 ماوەی

 قەتڵوعـــــــامی مەترســـــــیدارترە، گەلێـــــــ  شـــــــا حەمەڕەزا
 گە نــــــــی نەتەوەو ئازادیخواز،ســــــــەركوتی تێ ۆشــــــــەرانی

 و دكـور خەڵ ـی سـەركوتی تـایبەتی بە و ئێـران پێ هێنەری
 كردنـی می یتـاری ە كـوردو دژی لە خومەینی جیهادی فەرمانی

 دەســت و كــردن قــۆر  سیاســەتی كردنــی پەیــڕەو كوردسـتان،
 لە ح ــومە  ناوەنــدەكانی و بە  هەمــوو گرتنــی بەســەردا

 چوارچێـوەی لە كـراوی دیـاری بە و ئاخوند ژمارەیەك الیەن
 .ەنەپەڕیو  ت  دەوروبەریان، كەسانی و خامنەیی و خومەینی
 بنەمـا هەمـوو ناوبردنی لە هۆی بووە ئاخوندەكان دەسە تی
 بەرزەكـــــانی و بـــــا  كەلتـــــوورە و نەتەوەیـــــی و ئینســـــانی
 ح ـومەتی.دەسـە تیاندا سـا نەی ئەو مـاوەی لە كـۆمەڵیە،
 و جەنـــ  ســـەرهەڵدانی هــۆی بـــوونە ســـەرەڕۆكان ئاخونــدە

 دەیـــان و كـــۆمە یەتی فەســـادی گرانـــی، و وێرانی،بێ ـــاری
 ئێران جەماوەری پێویستە كە ڕاستە.ئێراندا لە  ەدی كێشەی

 نجـا  ر  سـه ، و  لێکۆڵینه ساڵ دوو پا  ب  ی ، ئانتۆرپی دادگای خۆشیەوە بە
 ٠٣ سـ ای ،٠٣٠٢ ی فێبریـه ی٤  بـه ر رامبـه به ندان ڕێبه ی٢٦  ممه شه پێن  ڕۆژی
 تـاوانی بە ئەسـەدی ئەسـەدوڵاڵی ڕژیـ  دی  ۆماتکـاری  ور  گـه بـۆ زیندانی ساڵ

 کـانی  سـته  دارود  و هاوکـار هاوکـاتی .رکـرد د  ترۆریستی كردەوەی ئەنجامدانی
 مێهـرداد زینـدانی، سـاڵ ٢٨  بـه نەعامی نەسیمە کانی ناو   به ڕژی ، دی  ۆماتی

 ســ ا زینــدانی ســاڵ ٢٥ بە ســەعدوونی ئەمیــر و زینــدانی ســاڵ٢٧ بە انیعارفــ
 مـانیی كۆبـونەوەی بـوو قەراریـان هاوکارەکـانی، و دی سـه ئـه دوڵـاڵ سه ئه .دران

 بـ ەنە پـاری  لە ئێـران م ـاومەتی می  ـی شۆرای سا نەی ی٢٠٣٧ پووش ەڕی
 و مــ بۆ بــووەو، ئێــران ڕژیمــی ڕێبەرانــی ڕاســتەوخۆی بڕیــاری بە كە ئامــان 

 خــاکی نــاو بــۆ  و  گواســتۆته دی  ۆماتکارانیــان جانتــای  بــه کانیــان ســته ر  کــه
 ئەنــــدامانی و ڕەجەوی مریەمــــی خــــان  دا رینــــه بــــه کۆبــــوونەوە لەو.ئوروپــــا

 کەسایەتـــــــــــی سیاسی  و دی  ۆماتکار سەدان و خەبا  سازمانی سەركردایەتی

   پێشــکه وتاریـان و بـوون بەشـدار جیهـان سەرانسـەری لە
 زۆری زیـــانێکی بــدایە، ڕووی تەقیــنەوەیە ئە  ئەگەر.کــرد
 و ئێرانـی دارانـی تمـه سیاسـه و بوو د   دواو  به ماڵی و گیانی

  پیالنــــه و ئــــه قوربــــانی  بوونــــه د  جیهــــانی و کوردســــتانی
 ی بڕیــار    ئــه.ئاخونــدی ڕژیمــی ی ەونــهقێ  و تکــار جینایــه
 و ئـازادیخوازان ی ر  بـه بـۆ بـوو  ور  گـه وتنێکـی رکـه سه دادگا
 ڕژیمــــی ســـا نێکە  چونکـــه ئاخونــــدی، ڕژیمـــی رانـــی دژبـــه

 تروریسـتیەكانی،کردەوەی  دی  ۆماتکـار  ڕێیـای  له ئاخوندی
 وبە جیهــــان وو تــــانی هەمــــوو لە کوشــــتن و تیرۆریســــتی

 جـارە یەکە  ئەمە بە   دەبـا، بەڕێـوە ائوروپ لە تایبەتی
 بەو ئوروپــایی دادگــایەکی لە ڕژیــ  ترۆریســتێ ی دی  ۆمــا 

                         . .                  بــــــــــــــــدرێت ســــــــــــــــ ا تــــــــــــــــۆمەتە
 لە گەورەیە ســـەركەوتنە ئەو بـــۆنەی بە خەبـــا  ســـازمانی
 تاوانبـــار بە و خەڵ ــی ئــازادیخوازانەی خەبــاتی مێــ ووی
  بـه پیرۆزبـایی هاوكـارانی، و ئەسەدی ئەسەدوڵاڵ ناساندنی

 ایِ  شـوڕ و ڕەجەوی مـریە  خـان  و ڕەجەوی مەس ود بەڕی 
 لە ئـــازادیخواز خەبات ـــارانی تێ ـــرای و   م اومـــه می  ـــی

 .دەكا  پێش ە  سەرانسەری م اومەتی
ـــه ـــەركەوتنی و ر  ب ـــاری س ـــی ڕوخـــانی و یەكج ـــاتۆری ڕژیم  و ئاخونـــدی دی ت

ــــــــــــــــــــاری ــــــــــــــــــــی ڕزگ ــــــــــــــــــــران خەڵ  .                                           کوردســــــــــــــــــــتان و ئێ
. 

 ئێران کوردستانی باتی خه سازمانی ندی ناو  ی کومیته

 سـ ادانی ی بۆنـه بـه با  خه سازمانی پیرۆزبایی
ــــه ــــه ئ ــــاڵ س ــــه دوڵ ــــه ئ ــــار  و دی س ــــانی هاوک             ک

   
 

 !                                                                      !                                                                     كوردســـــــــــــــــــــــــتان تێ ۆشـــــــــــــــــــــــــەری هاونیشــــــــــــــــــــــــتمانیانی
 !                       !                                                                                                                            ئێــــــــــــــــــــــــــران وەزاڵەهـــــــــــــــــــــــــاتوی خەڵ ـــــــــــــــــــــــــی

 سـاڵ، 08 ژێـر كەسـانی ئی ـدامی حـوكمی تـایبە  بە وە ئی ـدا ، حوكمی كردنی  ج  بە  وج  خەڵ  بەزەییانەی ب  سەركوتی هۆی بە نەتەوەیەكیرتووەكان، ڕێ خراوی گشتی كۆمەڵەی دی ە جارێ ی خۆشیەوە بە
 ئەنـدا  82 دەنیـی زۆریـنەی بە دیـ ە، پێشێ  اری چەندین و بەڵیە،  ب  ئێران دانیشتوانی كردنی زیندانی و مرۆف،گرتن مافی داڕێ راوی بۆ بەرنامە ،پێشێ  ردنی ش ەنجەو رێیەی لە پێدانەكان ددان و ئی تراف
 قەتڵوعـامی تەوەیەكیرتووەكـاننە كارناسانی كاتێ دایە لە ئەوە. دەمێنێتەوە بەکراوەیی ساڵ یەک بۆماوەی ئێران لە مرۆف مافی پێشێ  اریەكانی پەروەندەی بڕیارنامەیە، ئە  پێی بە.كرد مەح و  ئێرانی ڕژیمی

 ئەمنیەتـی شـورای بـۆ  بنێـردر  جینایەتـانە، ئەو پەروەنـدەی كردبـوو داوایان نێوەدەوڵەتیەكان، قانونە و بڕیارەكان بە رژی  نەبونی پێبەند هۆی بە و ناساندبوو مرۆ ایەتی دژی جینایە  بە سیاسی زیندانیانی
 .                                                                                                                                                         .                       نەتەوەیەكیرتووەكـــــــــــــــــــان

 هەروەهـا ، دەردەبـڕ  كردبـوو، ئامـادە بڕیاڕنـامەی ئەو کانادا،كە وو تی نوێنەری تێ ڕاو، بە نەتەوەیەكیرتووەكان گشتی كۆمەڵەی ئەندامەی 82 ئەو بۆ خۆی قوڵی س اسی ئێران كوردستانی ی خەبا  سازمانی
 ئێران لە تەكانپێ ها و بیروبۆچوون و ئایین نەتەوەو و خەڵ  و كوردستان خەڵ ی بەرانبەر ئێران ڕژیمی ستەمیەریەكانی كارییەرتر،كردەوە شێوەی بە مرۆف مافی داكۆكی پارێ ەرو جیهانیەكانی ناوەندە داواكارە
                                                                                                               ..                                                                                                هەڵیــــرن جینایەت ــــاری و ســــتەمیەری لە دەســــت بــــ ەن ناچــــار ئێــــران دەســــە تدارانی و بــــ ەن مەح ــــو 
 .                                 .                                                                                                                            ئێــــــــران كوردســـــــتانی ی خەبــــــــا  ســـــــازمانی
       .                                     .                                                                                                                            حوســـــەینی ابەشـــــێ ب، گشـــــتی ســـــ رتێری

 خۆری كۆچی 0733 سەرماوەزی ی23
 خەڵ ـی ڕاپەڕینـی سەركەوتنی ڕۆژی ڕێبەندان، ی22 ڕۆژی

 شاهەنشـــــاییە، ســـــتەمیەری ح ـــــومەتی ســـــەر بە ئێـــــران
 یــانزۆر هومێـدی كوردسـتان و ئێـران خەڵ ـی كە ڕاپەڕینێـ 

 و مەینەتـی ئیـن الب سـەركەوتنی ئاكـامی بە   هەبـوو،  پ 
 خەڵ ــی تێ ــڕای و كــورد گەلــی قــاتی چەنــد چەوســانەوەی

 دوای لە و پـــــێ  لەوە ســـــاڵ٤٠  . بـــــوو دواوە بە ئێرانـــــی
 و ڕەنـ  و ئێـران پێ هێـنەری نەتەوەكـانی تێ ڕای ڕاپەڕینی
 تێ ــــڕا، بە خەڵــــ  ئــــازادیخوازو تێ ۆشــــەرانی فیـــداكاری
 خەڵ ــی و نــاوچوو لە شــا حەمەڕەزا ســتەمیەری یدەســە ت
 دەسـە تی لە بـوون ڕزگـار كە مێ ووییـان ئامـانجی بە ئێـران

 . شاهەنشاییە،گەیشتن دی تاتۆری
 مێـ ووی لە بوو گۆڕانێ  نوقتە پەه ەوی دەسە تی ڕوخانی
 خـۆ  ژیـانی و ئـازادی بە ئێرانـی خەڵ ی هومێدی ئێرانداو
 كە نەچـــــوو  پــــ  زۆری ەداخەو بە بە   كـــــردەوە، زینــــدوو
 دەسـە تی هاوكـاری، سەركوتیەرەكانی ئاخوندە و خومەینی
 و فیــداكاری و خــوێن بەریــی و گــر  دەســتەوە بە وو تیــان
 ماوەی لە  نوێیە دەسە تە ئەو.فیڕۆدا بە جەماوەریان ڕەنجی
 رــــاڵوتـەربــب خەڵ یان چەوساندنەوەی و ستە  مانیدا چەند

                    . 

 

 بەرانـبەر لە ئێـران خەڵ ـی ڕاپەرینـی سـەركەوتنی یادی لە
 بە هەمان اتیشـدا لە بە   بیێـڕن، شـادی شادا، دەسە تی

 ەنـدانیڕێب ڕاپەرینی بەرهەمی دزینی و بردن تا ن بە هۆی
 بیێرن شین  دەب  بەشادی هەست لە خۆری، كۆچی ی0713

 سـەركەوتنی سـاڵڕۆژی هەمـین 42 لە. گـر  دایـان پەژارە و
 ح ــومەتی بەرانــبەر لە ئێــران خەڵ ــی تێ ڕایــی ڕاپەڕینــی

 لە بـــوون بەردەوا  ئەرك بـــایەخترین بە و شـــادا،بەرزترین
 دی تـــاتۆری ڕژیمــی ڕوخـــانی بــۆ كـــۆڵنەدەرانەیە تێ ۆشــانی

 و ئاشـــتەوایی و دیموكراســی دیــی هــاتنە و ف ــیە الیەتــیوی
 گەلـی مافەكـانی كردنـی دابـین و كـۆمە یەتی ژیـانی پێ ەوە
 ح ــــومەتی دامەزرانــــی تێ ـــڕاو بە ئێــــران گەالنــــی كـــوردو

 .ئێرانــــــــــــــــــــدا لە پارڵمــــــــــــــــــــانی و دیموكراتیـــــــــــــــــــ 
 .ئاخونـــــــــــــدی دی تـــــــــــــاتۆری دەســـــــــــــە تی بڕوخـــــــــــــ 

 سـەر بە نئێـرا خەڵ ـی شۆڕشـی سـەركەوتنی یادی  ب  بەڕێ 
 .شاهەنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاییدا دەســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە تی

 ئێـــران كوردســتانی ی خەبــا  ســـازمانی ناوەنــدی كــومیتەی
 .خـــــــــــــــــۆری كـــــــــــــــــۆچی 0733 ڕێبەنـــــــــــــــــدانی ی27

 
 پاسداران تیترۆریس س ای هێ ەکانی لەنێو کۆڕۆنا باڵوبوونەوەی

 ڕەچاونەکردنی بەهۆی پاسداران ترۆریستی س ای هێ ەکانی ڕابردوودا، حەوتوویی دوو لە ئێران سەربازی مانۆڕی سێیەمین لەگەڵ هاوکا  
 زۆرتری وپێداویستی هاوكاری پاسداران ترۆریستی س ای کە ئەوەی هۆی بۆتە هەرئەمە  .بوون کۆڕۆنا تووشی تەندرووستیەکان، ڕێکارە

 لە بەرچاو ژمارەیەکی کە ئەوەی بەهۆی کراوە، جێبەج  تێدا مانۆڕانەی ئە  کە شارەکان لەزۆربەی.کردووە داوا تەندروستی ەزارەتیو لە
 و ناوەنـد پارێ گاکـانی.نەماوە جێیایان نەخۆشخانەکان نەخۆشخانە، بۆ گوازراونەتەوە و بوون کۆڕۆنا تووشی بەشداربووەكان سەربازە
 ڕێوڕەسـمی مـانۆڕانە، ئە  وێـڕای ڕاپۆرتەکـان بەپێـی.هەیە دا سەربازیەكان هێ ە لەنێوان تووشبووانیان ڕێ ەی ینزۆرتر ئێران باشووری
 بەشداردەبن تەندروستییەکان ڕێکارە ڕەچاوکردنی بەب  وبەسی  س ا هێ ەکانی لە کە  هەزاران کە بەڕێوەدەچێت( فاگمیە ایا ) ئایینی

 بەسـی  تـا ناچـارکردووە ڕژیمی ئاسایی، خەڵکی نەکردنی بەشداری هەروەها و تووشبووان، ەیژمار بەرزبوونەوەی هۆی بووەتە ئەمە و
 س ای وفەرماندەکانی هێ  تووشبوونی لەسەر زۆر هەواڵی ێشتری  .بکا  بەشداری بە ناچار وبەسی  س ا بەتایبە  ئینت امییەکان وهێ ە

 ی٨۱ دووشەممە ڕۆژی ئێران ڕژیمی سوپای زەوینی هێ ی فەرماندەی" ریحەیدە کیومەر .بۆتەوە باڵو قود  هێ ی و پاسداران ترۆریستی
 مـانۆڕی عەمـان، دەریـای ئـاوی کەنـار لە بایـدن جـۆ خـواردنی سـوێند ڕێوڕەسـمی لەگەڵ هاوکـا  سێشـەممە ڕۆژی کە ڕاییەیاند ژانویە،
 نێوان ئاڵۆزی بەرزبوونەوەی لەگەڵ هاوکا .با دە بەڕێوە" خێرا كاردانەوەی تی ی و" ،کۆماندۆ"هەوابۆرد هێ ەکانی بەشداری بە سەربازی
 .دەبا  بەڕێوەی ڕابردوودا حەوتوویی دوو لەماوەی ئێران کە نی امییە مانۆڕی سێیەمین ئەمە واشنیتۆن، و تاران
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