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 بەرەتا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 

ــزی زیــاتری خە کــی کوردســتان و  ــانگرتن و یەکڕی ــران، بــۆ م ــانگەوازی ســازمانی خەبــار،ی کوردســتانی ئێ ب
 .ئێران

بابەشـــیس حســینی بـــۆ بەرێـــز ئـــانتۆنیۆ کـــا   امەی رێـــزدار نــ
 . ، سکرتێری گشتی رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانگۆتێرێس

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

ــــی و پێنچـەمین ساڵ ، ٠٣٠٣ی ی سەرماوەزسەرماوەزیی  هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٢٢١١ی ی دیسامبریدیسامبری  دوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــیدوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــی.. ــــی و پێنچـەمین ساڵ ، سـ  ژمارەژمارە::٠١٠١٥٥  سـ

س بەرێـــز  ـــاش بابەشـــی
ــ رتیری  ــ ــ ــ ــێنی س ــ ــ ــ حس
گشتی سازمانی خەبـار 
ــران  ــتانی ئێـــ ــ ی  وردس
ــامەیێ ی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە نـ
ــۆ  ــ ــ ــ ــەرئاوە  دا بــ ــ ــ ــ سـ
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــ رتیری گش ــ ــ ــ ســ
ــراوی نەتەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ رێ خ
ــز  ــان بەرێـ یە گرتووە ـ
ــانتۆنیوۆگۆتیریس،  ــ ــ ئـــ
ــار خەم لە  ــ ــ داوا دە ـــ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چارەنووســ
ــورد و  ــد راوانی  ـ بەنـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئیران
خۆپیشــاندانە انی ئەم 
ــۆنەی  ــیە  ە بە بـ دوایـ
ــی  ــ ــ ــ ــوونی نرخ ــ ــ گرانبــ

ــزین و  ەل و ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەنــ
ــدا  ــ ــەری هەلــ ــ پەل، ســ
ــگە لە  ــ ــ ــوار و رێـ ــ ــ بخـ
ــ ەن ەی  ــ ــتن و شــ ــ  وشـ
ــ   ــ ــ ــ ــ ــاتری خە ــ ــ ــ ــ ــ زیـ

ــردرێ ــا   بگیــ ــ و هەروەه
ئەو  ەشــە تـــۆ ینەر و 
ــەر ووتە  ــ ــ ــ ــر لە س ــ ــ ــ پ

 . ۆتایی پێ بهیندرێ
نامە ەی بەرێـز  :دە ی

 ــاش بابەشــیس حســینی 
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــ رتیری گش ــ ــ ــ ســ
ــار ی  ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ س
ــراتن  ــ ــتانی ئێــ ــ  رودســ
ــوارەوەیە ــۆرەی خــ  بەم ـ

ــزلە گەڵ  ــ ــ ــ و رێــ ــ ــ  سـ
ــتان  ــ ــ ــ ــە ی س اس ــ ــ پێشــ
ــت  ــ ــ دە ەم  ە لە حاســـ

ــسیاسەتی سەر   ور و ــ
 
 
 

ــی ــانەوەی خە  ــ  چەوسـ
ــران و  ــ ــتانی ئێـ  وردســـ
ــار  ــران  ـــ ــی ئێـــ خە  ـــ
ــی و  ــ ــ دە ەن و نێگەران

ــ ــ ــراوی ڕەخـــ ــ نەی ڕێ خـــ
ــ ن انەتەوەیە گرتوە انــ

ــتانی  بە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اربەدس
ــران  ــ ــ ــەئر لە ئێ ــ ــ دەس

 .گەیاندوە
بــۆ ئاگــادری بەرێزتــان 
ــی دەســەئتدار لە  ڕژیم

ــاوەی  ــران لە مـ  44ئێـ
ــدا،بە  ــ ــاڵ حو مڕانی ــ س
ــێوە  ــ ــ ــ ــ ــدترین ش ــ ــ ــ تونــ
ــورد لە  ــ ــ ــ ــی  ـ ــ ــ ــ خە  ـ
ــی  ــ ــ ــتانی ئێران ــ ــ  وردس
ــردوەو  ــ ــ ــ ــەر ور  ــ ــ ــ ــ سـ
ــرین مـــا   ســەرەتایی ت
ــانی ئەو  ــ ــ ــ ــ و ئازادیە ـ

ــێ ــ ــ ــ ــێ    گەلەی پــ ــ ــ ــ ــ ش
ــردوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . 

زینـدانی  ردنـی  چــان 
 ــوڕانی  وردســتان و  و

ــدامی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئیعـ
ــتمانیانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هاونیشـ
ــ   ــ ــتان، یە ێـــ ــ  وردســـ
ــەرە یە انی  ــارە ســ لە ـ
 .دەسە تدارانی ئێرانە

ــان لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بێگومـ
ــدا  ــ ــەری ئێرانـ سەرانســـ
ــیە  ــ ــ ــ ــزە ئەمنیەتــ ــ ــ ــ هێـ
ــەر وتگەرە ان، بە  ــ ــ ســـ
ــامنەیی  ــ ــ ــانی خـ ــ ــ فەرمـ
ــ  و بە  ــ ــبەری رژیـــ ــ رێـــ
ــانی  ــ ــ ــانی ڕۆحـــ ــ ــ فەرمـــ

ــس ــەرۆش  ـ ــ ــۆمــ ــ  ار، ــ
 

  ســـەر وتی خە ـــ  بـــێ
ــانی  دەســـەئر و چا  ـ

 .مەدەنی دە ەن
بەڕێز جەنابی سـەرۆش 

ــۆ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تێریسگــ
ــاداری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ ئاگـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بـ
ــان، لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێزت
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نارەزایەتیە ــ
 ۆتایی مانگی نوامبری 

ــی  2402 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خە  ـ
ــران، هەزاران  ەس  ئێـــ
زیندانی  راون وزیاتر 

ــوژران،  644 ــ  ەس  ـــ
ــتا   ــ ــ ــ ــ ــ ــا ئێسـ ــ ــ ــ ــ ــ وەتـ
ــومەرجی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هەل
ــە لە  ــ ــ ئەمنیەتیوهەڕەش
خە ـ  و گرتنـی  وان 
ــ و  ــ ــێوەێ ی بەرب بە شــ
ــارە انی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە شـ
ــڕاو  ــتان بە تێ ــ  وردســ
ــوانڕۆ ــ ــ ــ ــ ــاری جــ ــ ــ ــ ــ ، شــ
  ۆماشــان و مەریـــوان و
 .بۆ ان درێژەی هەیە

ــامەیە داوا لە   ــ بەم نــ
ــبەرێ ــان دە ــزتـ ــ ــ  ەمــ

ــەئتی  ــ ــ ــ ــاو دەس ــ ــ ــ توان
ــاربێنن  ــان بە ـ  انونیتـ
ــانی  ــ ــایی هێن ــ ــۆ  ۆت بــ
سەر وتی خە  ی  ورد 
ــران و  ــ ــی ئێـــ ــ ــ و خە  
ــارم  ــ ــ ــا داوا ــ ــ ــ هەروەهـ
ــدەن  ــددی ب ــی جی هەو 
بــۆ فشــار خســتنە ســەر 
 اربەدسـتانی دەســە ر 
ــۆ ئەوەی  ــ ــران بـ لە ئێـــ
گیراوە ـان ئـازاد ب ـار 
و  ۆتــایی بە ســەر ور 
و تۆ اندن و داخستنی 
ــران  ــ ــت لە ئێـ ــ ئینترتێـ
ــنن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بێــ

ــدی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە هومێـ
ــەر ەوتنتان و بە  ــ ــ ــ ــ ســ
ــارەم ــ ــ ــ ــی دووبـ ــ ــ ــ  س اسـ
ــار ی  ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ س
ــران ــ ــ ــ ــتانی ئێ ــ ــ   وردســ
ــتی ــ ــ ــ ــ ــ رتێری گش ــ ــ ــ  ســ

 بابەشێس حوسەینی
  

ــۆڕاگر و  ــ ــاوەری خ ــ جەم
شۆڕشگێری کوردسـتان و 
ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !نئێــ

ــا ە و کەس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنەم
ــۆڕاگری  ــ ــ ــ ــ ــاری خ ــ ــ ــ وکــ
شەهیدان و زیندانیانی 
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !سیاسـ

خەبــار و تێکۆشــان لە 
ــتهێنانی  ــ ــاو بەدســ ــ پێنــ
ــازادی و  ــ ــ ــ ــا  و ئــ ــ ــ ــ مـ
هێنانەگۆڕی ئاسـای  و 
ــۆ رەیی لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئـ
ــی  ــادا، ئەرکێکــ کۆمە گـ

ــرۆزە ــ ــۆیە . پیـــ ــ هەر بـــ
ــاوەری  ــ ــ ــ ــوەی جەمـ ــ ــ ئێـــ
ــگێڕ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆڕش
وەزا ەهــاتو لە دەســتی 
ــژ و  ــوێن ڕێــ ــی خــ رژیمــ
ــد ی مــرۆک کــوژی ئاخون

ــ  و  ــ ــ ــی جەه ــ ــ و نیزام
ــی  ــ ــایەتی ویییەت ــ جین
ــوار  ــیە، لە هەر بــ فە ـ
ــدا کە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ و دەرفەتێکــ
ــاتۆتەپێ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هــ
ــان نەکـــردوە و  کۆتاییت
وە  گەلێکی زیندوو و 
ــافی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەن مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەتەوایەتـ
ــتمانی دژی ئەم  ــ ــ ــ ــ نیشـ
ــەئتە  ــ ــ ــزام و دەسـ ــ نیـــ
ڕاپەڕیون و هە وێسـتی 
ــگێرانەتان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆڕشـ

ــایبەر لە  .گرتـــوە بەتـ
ــن دا  ــ ــوێترین راپەری ــ ن

ــانگی   ە لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م
ــوەر دژ بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خەزە ـ
ــی  ــەتە انی رژیمــ سیاســ
ــران  ــ ــەئتداری ئێـ ــ دەسـ
ــرد،  ــ ــ ــ ــ ــتان پێ ـ ــ ــ ــ ــ دەسـ
ــ ی  ــ ــ ــ ــانی  ۆش ــ ــ پایە ــ
ــ  و زۆری ئەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ زو ـ
دەسەئتەتان لەرزانـدو 
 ـــونترۆ ی بەشـــێ  لە 
ــرتە  ــ ــ ــ ــارە انتان گ ــ ــ ــ ش
دەســت و بەو راپەریــنە 
ــراوانە دەســـەئتی  بەرف
ــدانتان چەنـــدین  ئاخون
ــان و  ــ ــاو لە روخ ــ هەنگ
ــ   ــ ــ ــاوچوون نزیــ ــ ــ لەنــ

ئەو راپەریــنە .  ـردەوە
ــدە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مەزنە ئەون
تەوژمە ەی بەهێز بوو 
ــاوچوونی ئەو  ــ ــ  ە لەنـ
ــەئتە لە هەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەسـ
ــاتر  ــ ە زیـ ــاتێ ی دیـ  ـ
ــراو  ــ ــ ــ ــ ــ ــت پێ ـ ــ ــ ــ ــ ــ هەس
ــەلماندی  ە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سـ
ــران  ــ ــ ــانی ئێ ــ ــ نەتەوە 
ــتی  ــ ــ ــوانن بە دەس ــ دەتــ
ــان  ــ ــ ــ ــۆئیینی خۆیــ ــ ــ ــ پـ

ــدەسەئتی ئاخون ــ ــ  دی ـ

بـــروخێنن، هەر بـــۆیە  
ــ   ــ ــی رژی ــی فە یهــ وەلــ
بەشێوەیە ی هێسـتری  
ــتنی  ــ ــ ــانی  وشـــ ــ ــ فەرمـــ
خە  ــی وەزا ەهــاتووی 
ئێرانــی داو لە زۆرێــ  
ــران و  لە شــارە انی ئێ
ــتان بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وردسـ
ــتەوخۆ  ــ ــتڕێژی راس دەســ
ــان  ــایەتی گەورەیـــ ــ جین
ــاتر لە  ــد و زیـ خولقانـ

هید دەیـان  ەســیان شــە
ــان  ەس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ و بە دەیـ
برینـــدار و ژمـــارەیە ی 
زۆری دی ەیـان راپێچــی 
گرتووخانە ان  رد  ە 
ــی  ــی دا تەرمـــ ــ لە دوای
ــێ  لەو  ــرۆزی بەشـــ ــ پی
ــەهید  ــراوانە بە شـــ ــ گی
ــار و  ــ ــراوی لە روبـــ ــ  ـــ
ــان  ــ ــداو دەریاچە ـ بەنـــ

ــی  .دەدۆزایەوە ــ ــ ــ ــ بەپێـ
ئامارە ـان هەتـا ئێسـتا 

ــاتر لە  ــ ــ ــ ــ ــ  0244زیــ
ــەهید و بە  ــ ــ ــ ــ ــ  ەس ش
سەدان  ەس بریندار و 

ــی  ب ــ ــ ــ ە هەزاران  ەســ
ــێ  ــ ــ ــەر و بـــ ــ ــ ــ دەستبەس

 .سەروشوێن  راون
ــردوو  ــ ــوونی رابـــ ــ ئەزمـــ
ئەوەمـان پـێ دە ــێ  ە 
ــدەیی و  ــ ــ ــا دڕنـــ ــ ــ ــ هەت
ــارە  ــ ــوێنڕێژی و ڕەفت خــ
ــوێنە  ــ ــو شـ ــ دوور لە ڕێـ
ــانی ئەم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مرۆییەکــ
ــێ،  ــاتر بـــ ــزامە زیـــ ــ نی
هەســتی خەبـــاتگێڕی و 
ــتی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــا  ویسـ ــ ــ ــ ــ ــ م
ــاری  فیـــداکاری بـــۆ ڕزگـ
ــتن و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەم خوێنڕش
ــێ  ــ ــ ــ ــا وێرانی و بـ ــ ــ مـــ

ــانە  ل ــ ــ ــ ە  یەن مافیـ
ــاتر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ گەلەوە زیـ
ــرێ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پەرەدەگـ
ــوویی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یە گرت
ــار لەدوای  هاوکـــاری جـ

 .جار زیاتر دەبێ
ــاتی  ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ــ س
ــران  ــ ــ ــ ــتانی ئێ ــ ــ کوردســ
باوەڕی وایە هەتا ئەم 
ــزام و دەســـەئتە لە  نی
ئێران دا لەسەرکار بێ 
ــوەبەری  و حــوکمی بەڕێ
وئر بکــار، هــیم کــام 
ــران و  ــ ــی ئێـ لە گە نـــ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ یە  لەوان گەلـ

ــا ــ ــ ــ ــورد، بە مـ ــ ــ   و کـــ
ــاگەن  ــان نــ ئازادیەکانیـ

ــایی بە و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کۆت
ــا وێرانی و کوشـــت و  م

ــڕ ب ــو بــ ــێ مــ  ی وـافـ

هەژاری و دەربەدەری 
ــایەر ــ ــ ــۆیە . نـ ــ ــ هەر بــ

خەبـار و تێکۆشــان بــۆ 
ــزام و  ــ ــ ــانی نیــ ــ ــ ڕووخــ
ــەئر و  ــ ــانی دەســ ــ نەمــ
ــوێنڕێژی  ــ ــومەتی خ حکــ
ئاخوندی، تاکە رێگـای 
ڕزگــاریە لە نەهــامەتی 

 .و بێ بەشیەکان
بەپێی  ارنامەی رەشـی 
ــد بەهەر  ــ ــ ــ  هومێ ــ رژیــ

ــۆر ــ ــ ــ ــا وگۆڕ و جــ ــ ــ ــ ە ئــ
ــ  لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڕێفۆڕمێـ
دەسـەئتی ئاخوندیـدا، 
ــ وی  ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وەدوای کـ
ــام  کەوتــنە و هــیم ئاک
ــان ێکی لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ئام
ــابێ، هەر  ــیە و نــ دوانـ
بۆیە سازمانی خەبـاتی 
کوردسـتانی ئێــران داوا 
ــۆمەئنی  ــۆڕ و کـــ کە کـــ
خە ــک لە کوردســـتانی 
ئێـران دەکەیــن بە هەر 
ــومکین کە  شـــێوەیێکی مـ
ــت دەدار،  ــ ــان دەس ــ بۆی

ــانگرتن، نـــارەزایەتی  م
و راپەرینی یە ـانگیر، 
ــەردان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە سـ
ــڕین لە  هــاوخەمی دەرب
ــەهیدان،  ــا ەی شــ بنەمــ
ــەران و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەسبەســ
ــی،  ــدانیانی سیاســـ زینـــ
ــی  ــ  دانــ ــژە بە نێـ درێـ
ــانی  ــ ــا روخ ــ ــار ت ــ خەب
ــی  ــ ــ ــ ــ ــاری رژیم ــ ــ ــ یە  ــ

 .ئاخوندی بدەن
ــایبەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی ٥بەتـ

ــرێتە  ــ ــ ــار بکــ ــ ــ بەفرانبــ
ــوون و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رۆژی راب
ــا ێکی  ــت ێکی  ۆنــ دەســ
ــداهێنانی  ــوێی گەرمـــ ــ ن

ــۆراگری خە ــ ــ ــار و خ ــ بــ
جەمــاوەری لە ئێــران و 
ــتان، هەر بەم  ــ ــ کوردســـ
بۆنەوە داوا لە ئەندام 
 و  یەنگران و شانە 

ــازمان  ــ ــ ــکییتیەکانی سـ ــ تەشـــ
ــن  ە لە هەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەکەیــ
ــاوێ ی  ــ ــ ــوونەوە و هەنگ ــ ــ کۆب
ــگێڕانەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆڕشــ

ــن و جەماوەریدا،پێ ــەنن بــ شـ
ــاری هەمـــوو چـــین و  لە هاوک
تووێژە ــانی  ــۆمە گە دژ بە 
ــت و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و دەس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رژیــ
ــدار و  ــ ــدەکانی، بەشـــ ــ ــ پێوەن
ــ ێرداراویان بە  ــی پێســ ــ ئەرک
ــنن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــێ بهێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .جــ

ــامی  ــ ــ ــ ــاییەوە ئاکـ ــ ــ ــ بە د نیـ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــار و تێکۆشـ ــ ــ ــ ــ ــ خەب
ــگێڕانە و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شۆرشــ
ــەرکەوتنی  ــ ــان، س ــ جەماوەریم
ــانی  ــ ــوایی و نەم گەل و ریســ
دژمنانی مـا  و ئازادیە ـانی 

ــانەنەتەو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ە ەمـ
ــاتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرکەوێ خەب ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
ــورد و  ــی کـــ ــاوەری گەلـــ جەمـــ
با ی گە نـی ئێـران لە دژی 
ــدی ــاتۆری ئاخون  ڕژیمــی دیکت
ــی  ــ ــۆ ڕژیم ــ ــا ب ــ ــردن و نەم ــ م
ــدی ــ ــ ــ ــ ــ ــاتۆری ئاخون ــ ــ ــ ــ  دیکتــ
بـژی کـورد، ئـازاد و ئـاوەدان 

 بێ کوردستان
ــاتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ
ــران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی ئێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  کوردســ
ــدی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومیتەی ناوەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
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ی زایینـی  لە  2424سا ی نوێی 
هەموو پەیڕەوانی ئایینی مەسـی  و 
لە تێکـــــڕای مرۆیـــــایەتی و مـــــا  
ــــــــــــتیخواز و  ــــــــــــی  ئاش پەروەران
تیکۆشـــــەرانی رێگـــــای دادپەروەری 
ـــــــانیخوازی  ـــــــۆمەئیەتی و یەکس ک

 .پیرۆز بێت

ـــۆنەی ب پەیــامی هـــاوخەمی کــا  بابەشـــێخی حســەینی ســـکرتێری گشــتی  وربانیـــان ە ب
  .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە ز رووداوەکەی شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری

وبۆ ــان و مەهابــاد و  وردســتان  
بە گشـــتی ڕادەگەێــــن  و شــــفای 
برینــدارە ان و ســەبر خــۆڕاگری 
بــــۆ  ەس و  ــــاری  ــــوژراوان و 
زیان لێ ەوتوان،لە خوای گەورە 

هەروەهـــا ســـ اس و .  داوا ـــارم
ن  پێشـ ە  بە تێ ــڕای پێـزانی

ئەو د ســــــــــــۆزانە دە ەم  ە بە 
 .هاواری  ارەساتبارانەوە چوون

لە گەڵ دەربڕینـــــــــــــــــــی  ەم و 
پەژارەی دووبـارەم بـۆ خــانەوادە 
دا ــــدارە انی شـــــاری ســـــە زی 

  . سەربەرز
 بابەشـــــــــــــــــێس حوســـــــــــــــــەینی
 ســــــــــــــــــــکرتێری گشــــــــــــــــــــتی
ســـازمانی خەبـــاتی کوردســـتانی 
 ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

ســـەرماوەزی  04پێـــنە شـــەممە 
  .ی ۆچی خۆر 0321

لە شــاری ( مانگەشــەو)بەداخەوە بە هـۆی تە یــنەوەی گــاز لە ســا ۆنی
 . ەس  وژران و دەیان  ەسـی دیـ ە برینـدار بـوون 04سە ز،زیاتر لە 

بە بـۆنەی ئەو ڕوداوە دڵ تەزێــنە، سەرەخۆشــی و هــاو ەمی بە  ەس و 
  ــــــــاری  وژراوە ـــــــــان و خە  ـــــــــی شـــــــــاری ســـــــــە زبە تـــــــــایبەر 
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ــاوەڕ ئامـــادەکراوون و  ــی ب بەچەک
ــوێ لە  ــ ــی ن ــ ــۆ وەرزێک ــ ــان ب خۆتــ
ــردووە  ــ ــ ــ ــ ــادە ک ــ ــ ــ ــ ــار ئام ــ ــ ــ خەبــ
ــی  ــ ــانی گەلـ ــ ــترین ڕۆ ەکـ ــ لەباشـ

 ..بە  خوراوی کوردن
ــۆیە ئەرکـــی گرینگـــی شۆڕشـــتان  ب
وەئەسـتۆ گرتـوە وبەهەسـت کــردن 
بە لێ رســـراویەتی سەرشـــانتان ، 
ــگە  ــ ــانەدا ڕێ ــ ــاروانە بێوچ ــ لەم ک

ــر ــاف ەیە لە دەگـ نە بەر و ئەم  ــ
ــک  ــ ــ ــ ــایی نزیـ ــ ــ ــ ــان ی کۆتـ ــ ــ ئامـــ
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەخەنەوە ی

ــن ــ ــ ــ ــ ــ ــان .دەگەیەن ــ ــ ــ ــ ــ ئامان ەکەم
ــەهیدان  ــاواتی شـ وگەیشـــتن بە ئـ
ــانی دەوێ ــ ــ ــداکاری و ورب ــ .. ،فیــ

ــوە  ــ ــ ــی ئێـــ ــ ــ ــک وپێکـــ ــ ــ نەزم وڕێـــ
،سەنگەری کوردایەتی پـێ  ـایی  

ــێ ــزەدا .. دەبـ ــان لەم ڕیـ مانەوەتـ
ــی  ــی ونیزامـ ــتووی سیاسـ ،پێگەیشـ
ــا ــ ــ ــا و خۆڕاگریتـ ــ ــاتر دەکـــ ــ ن زیـــ

ــ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبەر ڕژیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەبەران
ــتە  ــ ــ ــ ــان ، دەبێــ ــ ــ ــ ونابەرابەریەکـ
ــورد  ــ ــی کـــ ــ ــزە کە شۆڕشـــ ــ ئەوڕەمـــ
ــت  ــک مابێـــ ــ ــا کوردێ ــ ــزە وت ــ بەهێ
ــێ ــ ــاری دەئایسـ ــ ــخە ی ڕزگـ  .مەشـــ

ــنە   ــانی خــاتوو زی لەدوای وتەک
ــی  ــ ــدامی رێبەرایەت ــ ــێنی ئەن حســ
ــامی  ــ ــ ــ ــار پەی ــ ــ ــ ــازمانی خەب ــ ــ ــ س
پێشمەرگەی خولی شەهید تـاهیر 
ــک  ــ ــ ــ ــ ــ ــادری لە  یەن یەکێـ ــ ــ ــ ــ ــ  

ــازە پەی ــ ــانی ت ــ ــت لە،هاورێی ــ وەس
بوو بەناوی کا  فەرشید ئییمـی 
پێ  کە  کرا کە،تێیـدا وێـرای 
ــتایان  ــ ــ ــ ــ ــی لەمامۆســ ــ ــ ــ ــ دەستخۆشــ
ــانی  ــ ــک لە ئەر  و کارەکـ ــ ئاورێـ

ــوویەوە ــمەرگە درابــ لەدوای . پێشــ
ــی  ــ ــ ــمەرگە چەکــ ــ ــ ــامی پێشـ ــ ــ پەیـ
ــەرە  و کەرامەر لە یەن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش
مامۆستایانی دەورەکە دابە  کرا 
و بە پیرۆزبــایی کــردن لەیەکتــر 

 مەکە هارکۆتایی بە رێورەس
 

.، رۆژی بەرەنگار بوونەی توند و تیژی دژی ئافرەتانی نوامبر٢٥نارێک بەبۆنەی بەڕێوەچوونی سیمی  
 

 نزیــــکئەمریکــــا هێرشــــی مووشــــەکی بــــۆ 
.  مەحکوم کرد ، یفڕۆکرخانەی بە دا  

 

ــی ڕێکەوتــی  ، ٨۹۳۱ی ســەرماوەزی ٨رۆژی هەین
لەبـنکەی سـەرەکی سـازمانی خەبـاتی کوردســتانی 

ڕۆژی بەرەنگـــــــاربونەوەی  بە بـــــــۆنەی ئێــــــران،
ــــــان ــــــدوتیژی دژی ژن ــــــیمینارێ لە یەن  ،تون س

ــاتەوە ــانی خەب ــوە چــوو ڕێکخــراوی ئافرەت   .بەڕێ
ـــدەنگی و  ســـەرەتای ســـیمینارەکە بە دە ەیە  بێ
ــــــوو ئەو  ــــــۆ ڕۆحــــــی هەم ــــــوە وێســــــتان ب بەپێ
ئافرەتــانەی لەپێنــاو ئازادیــدا گیانیــان بەخــت 
کردبوو وە بە تـایبەتی  ئافرەتـانی کوردسـتان، 

 .دەستی پێکرد

دەســـەئتەوە، وە  مـــۆتەکە بەڕۆکـــی ژنـــان 
ـــــان  دەگرێـــــت و بەجۆرەهـــــا شـــــێواز ئافرەت
 لەگە ــــــی دەســــــت و پەنــــــ ە لێـــــــدەدەن.
لەپـانێیی دووەمیشـدا، فرمێسـک رەزای باســی 
لە کۆمە ێـک خــاڵ کــرد کە وە  رێگەچــارەی 
کەم کــــــــــــــــــردنەوەی تونــــــــــــــــــدوتیژی و 
بەرەنگــاربونەوەی ئەو دیـــاردە بێـــزراوەی کە 
ــــــــاوبراو  ــــــــرد، ن رووی لە ئافرەتــــــــانە، ک
لەدرێـژەی وتەکــانی دا، باســی لەوە کــرد کە 
ـــــەرەوەی ئاســـــتی  ـــــان بە بـــــردنە س ئافرەت
هۆشــیاری و زانیـــاری خۆیــان و گواســـتنەوەی 
ـــا  ـــوانن ت ـــۆ دەورووبەر، دەت ـــاریە ب ئەو زانی
ـــبن.  ـــاردەیەدا زاڵ ب ڕادەیە  بەســـەر ئەو دی
ـــان  ـــادەبووانەوە بابەتەک ـــر لە یەن ئام دوات
 دەو ەمەنــــــــــــدتر کـــــــــــــران و پاشـــــــــــــان
ــدین شــێعر و پەخشــانی  ــدنەوەی چەن بەخوێن
تــایبەر بە ئافرەتــان، ســیمینارەکە کۆتــای 
 پێهار.                               .

  
 
 

ــــام ــــۆنەوە لە یەن دواتــــر پەی ی ڕێکخــــراو بەو ب
خاتوو شایستە محەمـمەدی، ئەنـدامی ڕێکخـراوەوە 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرایەوە  .خوێن

لەدرێـــــژەی ســــــیمینارەکەدا دوو پانێــــــ  لە یەن 
 هەریەکە لە خــــاتوو رێــــزان شــــەهیدی پەنــــا و

فرمێســک ڕەزای، ئەنــدامانی ڕێکخــڕاوەوە  خــاتوو
ــــزان نپێشــــکە  کــــرا ، لە پــــانێیی یەکەمــــدا ڕێ

لە تونـــــــدوتیژی و  شــــــەهیدی پەنـــــــا، باســــــی
جۆرەکــانی کــرد، نــاوبراو لەدرێــژەی پانێیەکەیــدا 
ــدوتیژیانە کــرد کە هەر لەدوای  ــاژەی بەو تون ئام
هـاتنە دونیــای ئافرەتــانەوە لەوەحــدەی ئەوە ــدا 
لە یەن خـــــانەوادە و کەس و کـــــارەوە و دواتـــــر 

 و     اـــــــــــــــــــگـــــە ــــــۆمــــــــک ەنـــــــــە یـــــــل

  

دەورەیە ـی ســەرەتایی پێشـمەرگەی تــازە پەیوەســت 
. بەریزە ـانی سـازمانی خەبـار  ۆتـایی پێهـاربوو 

ــی  ــەممە ریکەوتــ ــنە شــ ــەرماوەزی 04رۆژی پێــ ــ ی س
ــاتنی دەورەی  0321 ــ ــ ــ ــایی ه ــ ــ ــ ــمی  ۆت ــ ــ ــ رێورەس

ــمەرگەی  ــ  پێشـ ــدار ردنی پۆلێـ ســـەرەتایی و چە ـ
ــاودێری و  ــ ــ ــ ــر چـ ــ ــ ــ ــوو، لەژێـ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ تازەپەیوەســـ
ــی و  ــی نیزامـ ــیۆنە انی سیاسـ بەرێـــوەبردنی  ۆمیسـ

ــاهیر " د پەروەردەو لەژێـــر نـــاوی دەورەی شـــەهی تـ
فڕۆکەخــــانەی بە ـــــداد کە بـــــوەتە هـــــۆی  .بەرێوەچوو"  ادری

 .بریندار بوونی پێنە کەس
ئەوەی مایــک پەم ێ ــۆ ئامــاژەی پێکــردووە 

وشـــــــەممە چـــــــوار مووشـــــــەکی کە ڕۆژی دو
کاتیۆشـــا بەر پایگــــانێکی نیزامــــی نزیــــک 
فڕۆکەخــــــــانەی نێــــــــودەو ەتی بە ــــــــداد 
ـــــــانی  کەوتـــــــووە، پێـــــــنە کەس لە هێزەک
عێڕا ـــی کە ئەنـــدامی دژە تیـــرۆر بـــوون و 
لە یەن هێزە ئەمریکیەکان ڕاهێنانیان پێ 

وەزیـــری کاروبـــاری .کرابــوو برینـــدار بـــوون
ەکەی دەرەوەی ئەمریکـا لە بەردەوامـی تـویت

خـــــۆی دا تەئکیــــــدی کــــــردووەتەوە ئەگەر 
ڕێبەرانی ڕژیمی ئێران یـان هێزەکـانی سـەر 
بەو وەئتە هێــر  بــکەنە ســەر هێزەکــانی 
ئەمریکــا یـــان هاوپەیمـــانە عێڕا یەکـــان، 
نەتەوەیەکگرتووەکان زۆر بە توندی جوابی 

 .هێرشەکان دەداتەوە

مایـــــــــک پەم ێ ـــــــــۆ 
وەزیـــــــــــــری دەرەوەی 
ئەمریکا ڕۆژی هەینی 

ی ســــــــــــــەرماوەز 22
هێرشـی مووشــەکی بــۆ 
پادگانێـــک لە نزیـــک 
فڕۆکەخــــــــــــــــــــــانەی 
بە ــــدادی مەحکــــووم 
کـــــــرد و ڕێبەرانـــــــی 
ئێرانــــــــی ئاگــــــــادار 
کــردەوە کە هەرجــۆرە 
خەســـــــــــــــارەتێک بە 
هێزەکــــانی ئەمریکــــا 
یـــــــان هاوپەیمـــــــانە 

بگـــار، عێڕا یە ـــان 
ڕووبەڕووی 

ـــــدی  کـــــاردانەوەی جی
نەتەوە یەکگرتوەکان 

ــــــنەوە وەزیــــــری  .دەب
کاروبــــــــاری دەرەوەی 
ئەمریکــا لە تویتێـــک 

ئێمە : دا نووسیویەتی
بە تونـدی سـەرکۆنەی 
گرووپەکـــــانی ســـــەر 
ــــ  دەکەیــــن کە  بەڕژی
حەفــــــــتەی پێشــــــــوو 
هێرشـــیان کـــردووەتە 
 سەر شوێنک لە نزیک 

  

 ارـــپێه ۆتاییــی خەبار  ـــەتی سازمانــەی پێشمەرگایــەی فێرگــدەورەیە ی دی 
 

ســەرەتای رێورەســـمە ە بە دە ەیەش بێـــدەنگی بـــۆ 
ــرد و  ــتی پێ ــ ــەهیدان دەسـ ــی شـ ــرتن لە رۆحـ رێزگـ
ــاتوو  ــ ــز خ ــد وتەیەش لە  یەن بەرێــ ــان چەنــ پاشــ

ــدامی ــێنی ئەنــ ــنە  حسـ ــازمانی  زێـ ــی ســ رێبەرایەتـ
خەبار پێش ە   ـرا  ە تێیـدا روو لە پێشـمەرگە 

ــی ــ ــ ــان ووت ــ ــت بووەکـــ ــ ــ ــازە پەیوەس ــ ــ ــوە کە : ت ــ ئێـــ
ــی چەکـــی دیفـــا  وزانســـت دەتـــانهەوێ  بەهە گرتن
ــگەیەنە  ــ ــاوە بــ ــ ــوردی چەوسـ ــ ــامی نەتەوەی کــ ــ پەیـ
ــار  ــد پـ ــتیە چەنـ ــایەتی و ئەو ڕاسـ ئەوپەڕی مرۆیـ
ــورد دا نـــیە  ــوون لە زاتـــی ک ــیی  ب کەنەوە کە تەس

هەتــا کوردێــک مــابێ خەبــار وشۆڕشــی هەر هەیە و
 من د نیام کە ئێوەی پێشمەرگە کە . ونابڕێتەوە



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 بریمدیسای ٢١.  ی کۆچی خۆری 1139ی  سەرماوەز ی ٠٣ .سی و پێن ەم  سا ی { ٠١٥} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 
     

 

   

   

      

     

     

      

   

  

   

 

   

   

   

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 
  

 

   

   

     

 

   

    

  

 

 

   

 
   

    

     
 

   

 

( پول شویی)
سپی کردنەوەی 
پوڵ، دەست 

قازانج و   خستنی
سودە لە 

سەرپێچیەکانی 
دارایی کە بە 
رواڵەت رێگە 

. پێدراوەو یاساییە
لێکەوتەی سپی 

ــــرا  وتــــویەتی  ە  ــــری نەوتــــی عێ وەزی
وەئمــــــــــدەرەوەی   وئتە ەی دەتــــــــــوانێ

ــازاری نەوتــدا و  بە ـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانێ   لە ــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد ب ــــــار ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن

ای راگەیانـدنی بریـارە ەی ئامری ـا لەدو
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێژنە 
هێنــدێ  لە  ریــارانی ســەرە ی نەوتـــی 
ـــران، هێنـــدێ  لە وئتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ  ەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارە ــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داوا ـردن، 

ـــــاد بـــــ ـــــانی خۆیـــــان زی   ەنبەرهەمهێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو وئتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەوا ـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی عێرا  راپۆرتی دا  ە ئەو 
وئتە  لە اتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان  ردنــــی ئۆپی
زیــاد ردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

 هەیە
و هەروەها وتویەتی  ە وئتە ەی ناوبرا

ــــــــــای ئەوەی هەیە  ە لە ــــــــــاتی  توان
پێویســتیدا بەرهەمهێنــانی نەوتــی خـــۆی 

ـــتە شـــە  مییـــۆن بۆشـــ ە نەور بگەیەن ێ
لە یە ی دی ەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هە وێستی وئتانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــ ،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن

 وێرانە بەنیشانەی پێرەوی  ردنی  وێر 
لە ئامری ا و نەزانی ئەوان سەبارەر بە 
ـــــــوە  دەرئەن ـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە زانی
وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــ  

ـــــــــــوری ئیســـــــــــیمی : وتــــــــــویەتی جمه
بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێ ەوتەیە ـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامری ــاو 
 وئتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــێ

ایەتی جمهوری ئیسیمی دژایەتی و دوشمن
ـــــــدێ  وئر لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچ ار لەبیر نا ار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ــــــــــار  ە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .ب ۆشن هە گرن و تێ

ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــ ییتیە انی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
 وردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـ ییتیە ان چا  ــانەتر 

  .ب ۆشن تێ
ئەنــــدامان و تەشــــ ییتی .٢

ناوخۆی  وردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیە انیان لە گەڵ 
تێ ــڕای چــین و تۆێژە ــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێند اران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و  ەســـــــــایەتیە  ئ
دیارە ــــــان لە  وردســــــتان 

 .بدەن
تێ ـرای چا  ـانی نــاوخۆیی 

ـــ اســـتیە ئەو ڕ ێســـازمان دەب
بـزانن  ە ســازمانی خەبــار 
لە گەڵ هـــــــــیم چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێ ی  ۆمە گـــــــــــای 
 وردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیم تـــــــــــــایفەو 
 عەشیرەتێ  لە  وردستان 

 

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
رێ خـراوی نێهــزەر 
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
ــا ی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 0322 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤مییـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە  ۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــا ی ئەو  02 ــ ــ ــ ســ

وئتە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور 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 ٥۹تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــە  و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 

 یــانـاڕلمــو پ یکاتروکـــمێی دــــکـێـەئتــی دەســدنـەزرانـو دامەرەـەوە بـــشـۆ پێـــب

جەمــاوەری ســـتەمیێ راوی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــتان  ! وردس

تێ ۆشـــــــەرانی رێـــــــگەی 
 !ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازادی
ی  ەس و  ــاری ســەرفراز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــەهیدان  !ش

بڕیــــــــــــاری   بە پـــــــــــێ
ــــی  ــــەئتدارانی ڕژیم دەس
خۆســـەپێن و دی تـــاتۆری 
ویییەتی فە یه لە رۆژی 

ی ی رەشــــەممە2هەینـــی 
ـــــۆری  0321 ـــــۆچی خ  

شــــــانۆی هە بژاردنـــــــی 
ـــــیس و  نــــۆێنەرانی مەجی

ـــارو دێ لە   شـــۆڕا انی ش
 .ئێراندا بەڕێوە دەچێ

ـــوەی ئەو  هەر لە چوارچێ
ــانۆگەریەدا،  ــای  و ش نم
دەیان  ەس ناوی خۆیان 
ـــیوە بـــۆ ئەوەی لەو  نووس
دوو شــــــــــــــــــــــانۆگەریە 
ــوێنەری  ــۆ ن ــاتەدا ب هاو 
مەجییســـــــــی ڕژیـــــــــ  و 

ای شـارو ڕهەروەها لەشـۆ
 ربە ڕژی  سەر لە سە  دێ

ـــارە ر ـــدراوی ژم ـــار، 0اگەێن ی ســـازمانی خەب
 .سەبارەر بە شانۆی هە بژاردن لە ئێران

 

 01سـاڵ و ئـازاد خوسـرەوی بـرای تەمەن  04بەبۆنەی  ەسیرە بوون و ڕە  بوونەوەی فەرهاد خوسـرەوی تەمەن 
ی دیــ ەی خە  ـی نـاوچەی مەریــوان، لە گەردەنەی تەتە، بەڕێـز  ـاش بابەشــێس  ـۆ بەر 04سـاڵ و دیارنەمـانی 

ـــردەوە  ە بەم  ـــامێ ی هـــاو ەمی بـــ و   حســـێنی ســـ رتێری گشـــتی ســـازمانی خەبـــاتی  وردســـتانی ئێـــران، پەی
ــــــــــــێوەیەیە  ..                                                                                           ش

سـەرو شـوێن   سائن لە نـاو بەفـرو  ڕێـوەدا و بـێ 04ە بۆنەی  ەسیرە بوون و ڕە  بوونەوەی فەرهاد خوسرەوی ب
کە بـۆ بەدەسـت هێنـانی بژێـوی ژیـان روویـان لە ( تەتە) ـۆ بەری دیـ ە لە گەردەنەی  04بوون و دیار نەمـانی 

وادە انیـان و خە  ـی مەریـوان و  اری سەخت و پر مەترسی  ۆ بەریی  ردبـوو، هـاو ەمی و سەرەخۆشـی بە خانە
 ..                                                                          خە  ــــی  وردســــتان ڕادەگەێــــن 

ــاتر لە  ــردودا زی ــد مــانگی ڕاب ــانە و  00بەداخەوە لە مــاوەی چەن ــاوچەی سەردەشــت، پیرانشــار، ب  ــۆ بەر لە ن
انی ڕژیمی ئاخوندی شـەهید  ـراون و هەروەهـا بە بەردەوامـی  ـۆ بەران لە مەریوان لە  یەن هێزە سەر وتگەرە 

 یەن هێزە سەر وتگەرە انی ڕژی  دە ەونە بەر دەسترێژی تفەنن و یا بە هـۆی سـەرماو  ـاری  ورسـی کـۆ بەری 
ـــان دە ەوێـــتە بەرمەترســـی                          .                                                                         .گیانی

بێگومان بەرپرسی ئەو هەلـومەرجە نالەبـارەو ئەو ژیـانە  ـورس و سـەختەی  ە خە  ـی  وردسـتان بە تـایبەر و 
ــێ ــڕا تووشــی هــاتوون، دەســەئتدارانی رژیمــی ئاخونــدی ل ــمە لە   خە  ــی ئێــران بە تێ  بەرپرســن و تــا ئەو رژی

ـــیم ئاســـۆێ ی روو  ئێرانـــدا دەســـەئتدار بـــێ ـــابێه ـــۆ جەمـــاوەری ســـتەمیێ راو و مـــا  پێشـــێی راو بـــوونی ن   .ن ب
لەگەڵ دەربڕینــی  ەم و پەژارەی دووبـــارەم بـــۆ  ەس و  ـــاری  ـــۆ بەران لە مەریـــوان و خە  ـــی  وردســـتان بە 

 ..                                                                                               تێ ـــــــــــڕا
 بابەشێس حوسەینیری گشتی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران ، سکرتێ  

دیکەی  ردووە کە راپەریـوانی 
ــدەنە بەر  ــان ب شــارە جیاجیاک
دەســــتڕێژ و تە ە لەخە ــــک 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکەن  .ب

راوەکـــــــان ڕوو ژمـــــــارەی کوژ
ئەو هەوائنەی  .لەزیاد بوونە

ـــــــرانەوە هـــــــاتووە  کە لە ئێ
ـــیکەم  دەرخەری ئەوەیە کە  ن

ـــــــــــــــاندەر لە  424 خۆپیش
تــاران، شــیراز، ئیســفەهان، 
ــیرجان،  ــواز، س ــز، ئەه تەورێ
بێهبەهــــــــان، شـــــــــەهریار، 
ــا ی  ــوان و ب خوڕەمشــار، مەری
شـــارەکان کـــوژراون و هەزاران 
کەسـی دیـکە  برینـدار بــوون 

ـــــــــــــــــــک لەوانە لە  کە زۆرێ
ـــدان ـــارودۆخێکی خراپ هەر . ب

بەم حا ەشـــــــــــــــــــــــــــــەوە 
ــــــــــــــــــــــان لە  ناڕەزایەتیەک
 . سەرانسەری ئێران بەردەوامە

ئەندام پارلمانی ئورووپا پشـتگیری  62
 لە راپەرینە انی خە کی ئێران دە ەن

پۆلێـ  لە ئافرەتـانی زینــدانی سیاسـی لە زینـدانی ئەویــن بـۆ پشـتیوانی لە ناڕەزایەتیە ــانی  
خەزە وەری 21 و لە دژی سەر وتی خۆپیشاندەران، و هەروەها بۆ هاو ەمی دەربڕین لەگەڵ 
خــانەوادەی تازیەبارە ــان و ئەو خــانەوادانەی  ە بەهــۆی هەژاریەوە نــاتوانن جەژنــی شــەوی 
 یە ـــــــــــــــدا بگـــــــــــــــرن، لەزینـــــــــــــــدانی ئەویـــــــــــــــن دا دەســـــــــــــــتیان دایە مـــــــــــــــانگرتن.
بەپێی هەوا ی  انونی پـارێزەرانی مـافی مرۆیـی ئێـران، چەنـد ئـافرەتی زینـدانی لە زینـدانی 
ئەویـن لە سـەعار 2ی بەیـانی رۆژی شـەممە رێ ەوتـی 34ی سـەرماوەز، مـانگرتنی خۆیــان لە 
 دەفــــــــتەری بەنــــــــدی زینــــــــدانی ئافرەتــــــــانی سیاســــــــی ئەوینــــــــدا دەســــــــت پێ ــــــــردووە.
ناوی ئەو ئافرەتە زیندانیانەی  ە مانیان گرتووە پێـ  هـاتووە لە: یاسـەمین ئاریـایی، سـەبا 
  ــــــورد ئەفشــــــاری، ئاتینــــــا دائێمــــــی، مــــــونیرە عەرە  شــــــاهی و نێــــــرگس محەمــــــمەدی.
 

ڕژیــ  ئینتەرنێتــی بەتەواوی بڕیــوە هەتــا بەردەوامبــوونی خۆپیشــاندان و  
ئـێمە سەرەخۆشـی لەو بنەمـائنە دەکەیـن کە . وەحشیگەری خـۆی بشـارێتەوە

ـــان لە دەســت داوە و پشـــتگیری لە خۆپیشـــان دەران ئــازیزان و کەس و کاری
دەکەیـن کە داوای حە  و مــافە ســەرەتاییەکانی خۆیــان دەکەن لە بەرامــبەر 
دیکتاتۆریەر، ئازادی رادەربڕین و ئازادی دەسـت پێڕاگەیشـتن بەئینتەرنێـت 

ــی . دەوەســتنەوە ــا دەکەیــن کە لەپــاڵ خە ک ئــێمە داوا لە یە یەتــی ئەوروپ
و بـۆ دوایـی ئێران دابـن بـۆ بەرەنگـاری و گەیشـتن بە ئـازادی و دیمۆکراسـی 

ـــــــــــان  .هێنــــــــــان بە زو ــــــــــ  و ســــــــــەرکوتی وەحشــــــــــیانەی ناڕازی
ئـێمە داوا لە کاربەدەسـتان و وەئتـانی هاوپەیمـانی ئورووپـایی و نــوێنەری 
ــدی  ــاری دەرەوە و ئاســای  دەکەیــن کە بەتون هاوپەیمــانی ئورووپــا بۆکاروب
ـــوو  ســەرکوتی خۆپیشـــاندەران مەحکــووم بکـــار و داوای ئــازاد کردنـــی هەم

بکەن و پشتگیری لە خۆپیشاندەران و ناڕازیانی خە کـی ئێـران  بەندکراوان
 .بۆ ئێرانێکی ئازاد و دیمۆکراتیک بکەن

.ەیامی هاو ەمی  اش بابەشێس بۆ خە  ی  وردستان و ناوچەی مەریوانــــــپ  
 

مــــــانگرتنی نــــــاڕەزایەتی پۆلێــــــ  ئــــــافرەتی 
 .زیندانی لە زیندانی ئەوین بەبۆنەی یە داوە

 

 یــدانــگــی دەنـــــدو ــــسن
 .ساختە اریدا بهێننە دەر

ئەوەی  ە لێرەدا گرینگە 
ب ەیــن ئەو   ئامـاژەی پــێ

ــــتیەیە  ە هێنــــدێ   ڕاس
 ەس مەبەستیانە بە ناو 
ــوون و ســەی  ســەربەخۆ ب

ـــێ  ـــردەوەو هەروەهـــا   ب
جیاوازی دانان لە نێـوان 
پا ێوراوە انـــداو دابە  
 ردنیان، بە دوو دەستەی 
ــاو  ــ  و بە ن ســەر بە ڕژی

خـواز، بە جـۆرێ ی ریفۆرم
دی ە هەوڵ بدەن بازاری 
شــــــانۆی هە بژاردنـــــــی 

 .ئاخوندان گەرم دابێنن
ــــازمانی خەبــــار وەش  س
هەمیشــــــــەو بە پێـــــــــی 
سیاســـــــەتی دروســـــــت و 
ــدنەوەی لــۆژی ی لە  خوێن
ــــەر ڕژیمــــی نــــاڕەوای  س
ـــەئتدار لە ئێـــران،  دەس
هەرجۆرە خـۆ پائوتنێـ  
بە شـــــــــــــــــــــانۆ اری و 
ـــــاری  ـــــردن بە  گا تەج
دیمو راســــــــــــــــــــــــــی و 

رچێوەی خزمەر بە لەچوا
ڕژیمـــــــــی دی تـــــــــاتۆری 
ئاخونـــدی دەبینــــێ و بە 
ــــــــردن و  هاودەســــــــتی  
هاوبەشـــــــــی  ردنــــــــــی 
 جینایەر و مرۆ   وژی 

ــــــــێ .  ئاخونــــــــدان دەزان
 بێگومــان ئەو بۆچـــوونەی

ەبــــــــــار ســــــــــازمانی خ
 و رـــە بیــو لئوــقــە ــــه

ـــــــــــڕای  ـــــــــــتی تێ  هەس
جەماوەری وەزا ەهاتووی 

 . وردستان و ئێرانە
سـازمانی خەبــار هەمــوو 
ئەو  ەســــــــــانەی  ە لە 
 وردستاندا ناوی خۆیـان 
بـــــــــــۆ پـــــــــــائوتن لە 
شــانۆگەریە انی بە نــاو 
مەجەلـــیس و شـــۆڕا انی 

نووســـیوەو یـــا   شـــارو دێ
مەبەستیانە ناوی خۆیان 

گادار دە اتەوە بنووسن ئا
 ە نـــــــــاو نووســـــــــین و 
خۆپائوتن بۆ هەر جۆرە 
شـــــــــــــــــــانۆگەریەش لە 
ــــوەی دەســــەئتی  چوارچێ
داگیــــر ەرو دی تــــاتۆری 
ــدی خەیــانەتە بە  ئاخون
گەل و نیشــــــــــــــــتمان و 
ــــــی  ــــــردنە لە  هاوبەش
جینایەتە انی ح ومەتی 
نامەشـروعی ئاخونـدە ان 
ـــــــــــــــــــــــــــــدا  .لە ئێران

ـــــــار ی  ســـــــازمانی خەب
ـــــــــران   وردســـــــــتانی ئێ

ــنە شــژرۆ ی 21ەممەی پێ
 0321ســــــــــــەرماوەزی 

 . ۆچی خۆری

ـــــوەرۆی هەینـــــی  ی 24دوانی
ـــــــدبە  خەزە ــــــوەر، لەپێوەن
گرانبــــونی ســــێ ئەوەنــــدەی 
بەنـــزین، خە  ـــی ئێـــران و 
ــــــــــو  ــــــــــتان ڕژانە نێ  وردس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــە امەکان  .ش

ئەم ناڕەزایەتیـــــانە هەتــــــا 
ـــــــی ئەم  ـــــــاتی ڕەوانەکردن ک
ــــاتر لە  ــــدراوە لە زی ڕاگەیەن

پارێزگــا لە  30شــارو  016
ـــــران پەرەی  سەرتاســــەری ئێ
 .ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــەندووە

خە ـــــــک دروشـــــــمی مەر  و 
نەمان بۆ ڕۆحانی و خـامنەیی 
ـــــــنەوە و  ـــــــاتۆر دە ێ و دیکت
 دەســـــــــــــــــــــــــــتهە گرنین،
هەتـــا ئەو کـــاتەی بەحە  و 
ــــــــــان نەگەن  .مـــــــــافی خۆی

عەلی خامنەیی، فەرمـانی بە 
 .س ای پاسداران و هێزەکـانی
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وەزی

رانــــی 
ــــارو  
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ر 
وئ

ــــــــی  ت
پـــــــــی

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــێ و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
 ـۆمە نی خە  ـی ئێـران و 

کــــــــا،  ە   وردســــــــتان د 
 وربــانی ســەرە ی دەســتی 
.   رەشـــی ســـ ای پاســـدارانن

ئومێد دە ەین بە خەبـاتی 
یە ــــــانگیرانەی خەل ــــــی 

و بەردەوامـی فشـارە  ئێـران
دەرە یە ــــان  ۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دی تـــــــاتۆر بهێن
نیزامێ ـــــــــی خە  ـــــــــی و 

ـــران ــــــــو راتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو   وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

، شـەهید سـدی  ی گەلیادی سـەروەر
            .ئەحمەدی

 بابە شێخ حوسەینی: نووسینی

 ـــێ بـــێ دەرش وشـــعووری ئینســـانی 
ببێ و خۆی له جەنـن نەدزێـتەو  و 

 ـێ . لە  وشت و وشتار بێزار نەبـێ
بــێ روحێ ــی ئینســانی ببــێ و حەز 
بە ئـــــاوەدانی و خۆشـــــی و رەفــــــاە 

؟  ـــێ  ـــازان ی لە ئـــاژاوەو .نە ـــا
ە ئینسـانانی بە ؟ جوێ ل.شەڕ دیوە

ڕوا ەر ئینســــــان و بە مــــــاهییەر 
؟گومـان نـیە  ە .درندە و  شە خـۆر

ئەگەر لە نــاو میییەتانــدا درنـــدە و 
خوێنخور و ماخۆلیای جەنگخوازی و 
پە ماریان لە مێش دا بـێ، نـا رێ 
میییەتە ە  خاوەنی ئەو خووە بـن 
. وئەو جۆرە رەوشتە بە چاش بزانن

بە تـــــــــایبەتی میییەتێ ـــــــــی وەش 
یەتی  ورد  ە بەر لە ئیسیمی  میی

خـــــاوەنی مـــــرەوەر و مەردانەگــــــی 
رەفتــــاری . ورەحـــ  وبەزەیـــی بـــووە

گەلـــی  ـــورد لە درێژایـــی مێـــژوودا 
رەفتـــارێ ی ئینســـانی ودوورەشـــەڕی 
بووە و تادار بە سەریان دا نەدابـێ 

وە  ە جـوابی  .وە جوا  نەهاتووە
هـــــاتووە لە ئەنـــــدازەی پێویســـــت 

هــــــــــیم  ەس لەو . نەچــــــــــۆتەدەر
انەدا نـــــاتوانێ ب ـــــێ  ـــــورد جیهـــــ

ترســەنۆ ەو دەســەئتی دیفــاعی لە 
تــا لە ترســەنۆ ی وبــێ . خــۆ نیــیە

دەسـەئتیان بـێ  ە ئـاوا بـۆتە ژێــر 
 ـــورد هەر . چەپـــۆ ەی دراوســـێیان

جارێــــ  راپەڕیــــوە دوژمنــــی تێــــ  
ش اندووە بەئم بە هۆی بێزاری لە 
جەنـــــــــن و تەعـــــــــدا، جەنـــــــــگە 
دیفاعییە ــــانی نە ێشــــاوەتە نــــاو 

نەوە  ە بــــــونیەی خــــــا ی دوژمنــــــا
دیفــاعی وئابووریــان تێــ  بــدار و 

وە لە . لە شارەگەوە زەعیفیان  ار
بــڕی مودافیــێ ببێــتە موهــاج  ولە 
بــــری دیفــــا  لە نیشــــتمان ببێــــتە 
. داگیـــر ەری وئتـــان ونیشـــتمانیان

بە ێ هەر ئەو حا ەتی بێزاریه له 
زو ـــــ  و دەســـــت درێـــــژیە لە یەن 
بێگـــانە دراوســـێ انیەوە بە زەعـــ  

نی و  ەم دەســــــەئتی لە ونــــــاتەوا
بە ــــێ چــــون زا ــــ  .  ە ەم دراوە

نەبـــــــووە زو مـــــــی لێ ـــــــراوە وەش 
 ەســــێ  : شــــاعیری عەرە  دە ــــێ

ئەوە . زو   نا ا زو مـی لـێ دە ـرێ
ڕاســــت لە  ــــوردی ڕووداوە چــــون ە 
هەتـا بە بەشــی خـۆی ڕازی بــووە و 
نەیویستووە پە ماری بەشی خە   
بدار تێدا چووە و ستەمی لێ چووە 

 یە ەوە تەماحیـــان لە لە هەمـــوو 
ئەوە وا عییەتێ ـی .  ە  ی  ردووە

ڕوونــــی مێــــژوویە  ە گەلــــی  ــــورد 
ترسۆنەش ودەستە پاچە نییە،بەئم 
لە گەڵ چـــــــاوچنۆش و ســـــــتەمگەر 
نەخو قـاوە ودیـن و ئەخی ـی پــاش 

. راســـتی وەرگرتـــووە ِ  وچـــا ی بە 
ئینســــانانە و لە ئینســــانییەر  ی 
نەداوە وە دراوســــــــــــــــــــــــــــــــــێ انی 

لەو مرۆیـــایەتییەی حیزفرســـەتانە 
 ورد به  ـازان ی خۆیـان  ە  یـان 

لە ڕاستیشــــدا دەبــــوو . وەرگرتــــووە
دراوســـــێ انی هۆشـــــی ئینســــــانیان 
بێــتەوە بــه خۆیــان بە تــایبەر  ە 
خۆ بە موسـ مان و هـاودینی خە ـ  
دەزانــــن، دەبــــوو بە چــــاوی بـــــراو 

نەش . هاوماڵ تەماشای  ورد بـ ەن
دەبـوو . بەچاوی نێچیرو  ەوی  ێوی

 ن،  ە زو  حەیایان حەیا ب ە

 !.ئێران  ڕۆژی خوێندکار له,رز و شکۆداربێ  به
 جەالل خۆشکەالم:نووسینی 

 .زبە ەی ئامری ا بۆ خە  ی ئێرانیگەئ ەی پشتیوانی هەردوو ح

 

نە ــرد، ئێســتا دەبــێ حەیــا بــ ەن و 
جـا  ە  .دەست لە  وردستان هە گرن

ئەو ئینســـانییەر و شـــەرم وحەیـــا و 
جـــوانمێری خە  ـــی  ـــوردەو ئەویـــ  

ەتی شـەرم  ەدر نەزانینی هاوسـێیانی
نایانگرێ و دەست لە تەعدا و سـتەم 

چەنــد . لە میییەتە ەمــان هە نــاگرن
بە جێ وچەند بە خوداپەسـەندانەیە 
 ە دیفـا  لەخـاش ونیشـتمانی خۆیــان 
دە ەن وە لە پێنـاو شــەرە  وحە ــدا 

چەندی جێـی شـانازی .شەهید دە رێن
و ســەربەرزیە  ە خە  ــی  وردســتان 
ن لە حا ەتی دیفا  دا شه هید دەکرێ

لە بەر دەرش . لە سـەر خـا ی خۆیــان
و رێ وبــــــــــــــانی خۆیــــــــــــــان دا، وە 
دوژمنە انیــــــــان لە ســــــــەر خــــــــا ی 
 وردســـتان دا لە حـــا ەتی هێـــر  و 
. تەعــــدا وداگیــــر ەری دا دە ــــوژرێن

شــێوەی  ــوژرانی  ــوڕانی  ـــوردەواری 
گەورەترین شـاهیدە لە سـەر ئەوە  ە 
بە حە  شــەهیدن و شــێوەی  ــوژرانی 

رین شاهێدە دوژمنانی  وردی  گەورەت
لە ســـەر ئەوە  ە دوژمنـــان خوێنیـــان 
هەدەرەو بە مەرگێ ــی خــراچ دەچــنە 
بەر دیـــوانی خــــودای تۆ ەئەســــتێن، 
 .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیدال زابی

بە جــێ یە  ە ڕۆ ە ــانی  ــوردەواری 
لەگەڵ ئەوەشـــدا  ە د یـــان پـــڕە لە 
ئاشـــتی خــــوازی و رەحـــ  وبەزەیــــی، 
دیفــا  لە بەرانــبەر داگیر ەرانــدا بە 

ەنێن و  ـوژرانی ئەر ێ ی ئینسانی داد
لە رێی دیفا  لە نیشتمان و میییەتدا 

بە تــــــایبەر . بە شـــــانازی دەزانــــــن
ە گیــــــــــان بەخت ردووە ــــــــــانی ِ  ڕۆل

سـازمانی خەبـار  ە بـایەۆ بـۆ مـافی 
نەتەوەیی دادەنێن و موبـارزە لە رێـی 
رزگــاری میییەتــی  ــورددا بە بەشــێ ی 
گرینــــــــن لە ئەر ـــــــــی ئینســـــــــانی، 
و نەتەوەیی و ئـایینی خۆیـان دەزانـن 
. لە خەبـــار وموبـــارزە ناوەســـتێنەوە

 ـاروانی شـەهیدانی سـازمانی خەبـار 
پســانەوەی نیــیە و  ــۆڕی شــەهیدانی 
سازمانی خەبار لە بەهەشتی بەریـن 
دا گەرمەو ئەنــدام لە دوای ئەنــدامی 
بە بەرگی سوور خەئتی شەهادەتەوە 
دەچنە ئەو  ۆڕەو  شەهید  اش سدی  

ئەنـدامێکی کـۆڕی ( ئەحـمەدی)یـیەدەڕ
شەهید . یدانی سازمانی خەباتهشەه

ســــدی  خە  ـــــی دەڕۆی ی نـــــاوچەی 
مەریـــــــوان یە ێـــــــ  بـــــــوو لە ڕۆ ە 
شۆڕشگێرە انی گەلە ەمان  ە چە ـی 
دیفـــا  لە خـــاش ونیشـــتمانی لە دژی 
داگیر ەرانی  وردستان لەشـان  ـرد و 
پــــــــا  چەنــــــــد ســــــــاڵ دەربەدەری 
وئــــاوارەیی لە نیشــــتمان و خـــــزمەر 

نـی  ردن لە ریزی ڕێ خراوەیە ـی ئێرا
دا هاتە  ۹۳۳۱دژی رژێ ، لە سا ی 

نـاو ریــزی ســازمانی خەبــار و وێــرای 
ڕۆ ە خەبـــــار گێرە ـــــانی ســـــازمانی 
خەبــــــار لە زۆربەی چا  ییە ــــــانی 

دا لە ناوچەی مەریـوان ۹۳۳۱سا ی 
. و بـــانە وسەردەشـــت بەشـــداری  ـــرد

بەئم بەداخـــی گـــرانەوە لە پـــاییزی 
هەر ئەو ســـــــــــا ەدا لە شـــــــــــەڕێ ی 

ی ســــــازمان  ارەمانـــــانەی ڕۆ ە ـــــان
لەگەڵ هێـزە داگیر ەرە ـانی رژێـ  لە 
ئــاوایی  امیشــیەی نــاوچەی مەریــوان 
پــا  چەنــد ســاعەر شــەڕ، شــەهید 
 ـــــراو گیـــــانی پـــــا ی بەرەو  ـــــۆڕی 

 .شەهیدان لە شە ەی با یدا

ــه١١ڕۆژی ــه ز، به رماو  ی س   ر بــه رامب
ــامبری ٧ ــادی  ٢٣١٢ی دیس ــین ١١ی م

ــــــدکار  ســــــا ه ــــــه  ی ڕۆژی خوێن   ل
ــــــــــــدا ز  رماو  ی ســــــــــــه١١. ئێران

ــــه و  ــــه  کــــه ی مێژوویه و  ر  بیرهێن   ل
  باتی خوێندکاران له ستان و خه ڕاو 

ــــدا  وان و خوێنــــدکاران لە . ئێران
زی ســــــــا ی  رماو  ی ســــــــه١١ڕۆژی 

ـــه۹۳۳۲ ـــ ی ه کـــاتی   هتاوی دا، ل
ـــه ـــری س ـــاتنی جێگ رۆ  کۆمـــاری  ه

ــه ــگێڕانە و  ئ ــران، شۆش ــۆ ئێ مریکا ب
کان   امه ر شـه سـه  خۆڕاگرانە، ڕژانه

ـــه ـــدکاری  ئه  و ل ـــێ خوێن ـــدا س ن ام
ـــــه  ار  ـــــانی زانکـــــۆی تـــــاران ب   م
نـدچی و  بۆزۆر  نیا،  ه)کانی  ناو 
ـــه هۆی د  بــه( وی ز  ر  ی  ســڕێژی گول

هید  تی شـه کانی ڕژێمی پاشایه هێز 
ســـتی  به مه  ، بــه ر بۆیــه ران، هــهکــ

ـــــــه ـــــــی پـــــــاکی  ب رزڕاگرتنی ڕۆح
ـــــەهید، ئەو ڕۆژە  ـــــدکارانی ش خوێن

ـــــــاوز  و  د    ڕۆژی خوێنــــــدکاران ن
بێگومــان مێــژووی مرۆیــایەتی .کــرا

خوێنـدکاران   دا کـه د   و  شاهیدی ئـه
و  سەر اف ە و پێشـڕەوی ئـه  میشه هه

گرنـــــن وچـــــارەنووس   و  بزوتنـــــه
ــــــه ــــــ  ســــــازانەبوون ک   و دژی زو 

  هاتونەتــــه  و  وســــانه چه زۆرداری و
ــــه.ئـــاراوە ــــدکاران وێـــڕای ئ و  خوێن

  ی کـه وامه رد  به  و  وسانه خت و چه ز 
ی  و  گژداچونـه ، بـۆ به ریان بو  سه له

ــــاتۆران و خــــه ــــه دیکت   باتکرنیان ل
ــــــازادی و عه ــــــاوی ئ ــــــه پێن تی  دال

ــه کۆمه ــه ئی زرانی سیســتمی  تی و دام
ــــــــــــیکۆ ردا و  ــــــــــــوکرار و س دیم

ـــــه هچ ـــــرۆک، ســـــ اندنی ماف  کانی م
وڵ دابــــوون و  هــــه  وام لــــه رد  بــــه

ـــــــاون ـــــــه. تێکۆش ـــــــری  ئ رکێکی ت
وامی تێکۆشـانیان  رد  خوێندکاران به

ـــــــــو  ـــــــــه  ب ـــــــــیاربونه  ل ی  و  ووش
  هــــــکانیان و هاندانیان ل  گه کۆمه

ڕین و  ڕاپـه. و  وسـانه دژی زو   و چه
ــدکاران  تی د  زایــه ناڕ  ربڕینــی خوێن

ـــــانه ـــــه  نیش ـــــان ل ـــــوونی   و هێم ب
تی و زو ـ  و  ئیـه تی کۆمه دالـه ناعه
   م شـێو  به. ریان سه و  له وسانه چه

ی  ۆرانـــهو دیکتات   ینه ڕووی ڕاســـته
ــه و ه و د  ئــه ــه  تان ــه بــۆ ه    موو  ی

ــێ و روون د  ئاشــکراتر د  ــه ب .  و  بیت
ـــــــار دا د  هـــــــه له ری  رخـــــــه مان ک

ــــه ی ڕۆ ــــی خوێندکارانــــه  چا کان
ـــه رد  د  ـــه  ی کـــه و   خـــا ل   توانیویان

ڕووی ووشـیاری و   یان لـه  گاکـه کۆمه
ــه ڕوونــاکبیریەوە به   و  زینــدوی بهێ ن

ـــه ـــانی  و ن ـــازادی هێ ن دوژمن ـــه ئ   ل
ــه چوارچیــو  ــۆرمی درۆزنان دا و  ی ڕیف

ەی داپۆشـــــــینی ڕووی راســــــــتە ین
ـــد  کان، خـــه ڕاســـتیه لە .ن لک فریوب

ــانی مرۆیــایەر دا  ــوو کۆمە گاک هەم
  و  رێکی  ای  و پته نگه زانکۆکان سه

ـــۆ ڕوبه ـــه بــوون ب ی زو ـــ  و  و  روبون
  لـــــه  بو  م و ڕۆ یـــــان هـــــه ســـــته

ــه گژداچو به انی دژی ک ر  ربــه و به  و  ن
ــــه ــــان دیکتاتۆر   ڕیژیم ــــتی . ک هەس

بەرپرســیاری لە ئاســت کۆمە گــا و 
ــــــدکار لە  ــــــدوی خوێن هــــــزری زین

رخودان  وێنی بـه هـه  زانکۆکاندا بونه
ــه و هــه ــی  ر ئ ــه رۆ  وانی  بــوون، ک

پێکهێنـانی هێـز   له  بو  گرنگیان هه
ــک هاتــه  قوئی هــزر و  ی هــه و پی

نگی  میشه د  وان هه ئه . ک بیری خه
شۆڕشـگێرانی   ی ئازادیخوازان وزوئ
 .ئازادی بوون ی ڕێگه

ـــــــه ـــــــران و کوردســـــــتان دا،   ل ئێ
ــدکاران  ــهخوین ــه ئ ــدو   و  و بزوتن زین

درێژایی  بـه  بوون و هەن کـه خۆڕاگر 
ــــــته ــــــ  و س کانی ڕێژیمــــــی  مه زو 

ــــایه تی و ڕێژیمــــی ئاخونــــدی  پاش
تێکۆشــان و    د، لـه خـوێنڕێژ و جـه

ـــه ناڕ  تی ڕانەوەســـتاون و ڕۆڵ و  زای
ـــــــه ـــــــه کاریگ ـــــــان ه بو   ری گرنگی

رخودان و خۆراگری دژ سیستمی  به له
ڕۆژ .  انــــهر رو  دیکتــــاتۆر و نادادپه

ــه ــه  نی ــه  ک ئێــران و   خوێنــدکاران ل
ــه که کوردســتان نه ــه  ون ــڕێژی  ر د  ب س

ـــه ـــه  گول ـــان ب ـــێو   ی ـــدترین ش   تون
ڕووی زینــدان و ســزای  ــورس  ڕووبــه

ـــه و  کرێنـــه نه ـــزری ڕوون و  ، ب ئم ه
  ڕی پۆئینی خوێندکاران هێنـد  باو 
ــه ــه پت ــه  کــه  هێز  وو ب ــر هــیم   ل ژێ

ــه ــدا ناچ ــ  و زۆرێک کاتی  لــه.مێ زو 
کانی  ریه راســـــــه سه  خۆپیشــــــاندانه

کانی ئێـــران و کوردســـتان دا،  شـــار 
ـــــــــــه ڕۆڵ و پێگـــــــــــه ی  و  ی بزوتن

ری  ست ێشـــــــخه د  خوێنــــــدکاران، له
ـــــــــــه و  ی  و  ڕێکخســـــــــــتنی بزووتن

ـــــه ناڕ  و   و  تی و ووشـــــیارکردنه زای
لێک بەرچــاو و   ک گــه هانــدانی خــه

و    ئـــــه مـــــه ئه  دیـــــاربوو ، کـــــه
ـــــتیه   خـــــا کـــــه رد  مان بـــــۆ د  ڕاس

هانــدەر و   میشــه خوێنـدکاران بــۆ هه
ــه ــڕەو و ڕێــبەری ئ   و  و بزوتنــه پێش

ــــدو  ــــه زین ــــه  ن ک ریان  ڕۆڵ و کاریگ
  رکــه و ئه بـن لـه وام د  رد  بـێ و بـه د 

،  ر شــــانیانه ســــه له  ی کــــه پیـــرۆز 
ـــه ـــه ئ   باتی فـــر  وامی خـــه رد  وی  ب
پێنـاو ڕوخـانی ڕژیمـی   له ندی هه  ڕ 

ــــدی و گه ــــهیشــــ ئاخون  ئنی تنی کۆم
 ویست  لکی ئێران و کوردستان به خه

ســـــازمانی .واکــــانی ڕ   یــــهو داخواز
ـــه خـــه ـــتانی ئێـــران، ک   باتی کوردس

و  خوێنــدکاری و  پێکهــاتوی بزوتنــه
تان و  وان و  کانی ئافر  ریه ماو  جه

ــــــــا ی چــــــــین و  کرێکــــــــاران و ب
  و هێـز  له  کێکه ، یه توێژەکانی تر 

ــه کاریگــه ــه ر و گرنگان ــه  هه  ی ک میش
ــه ــدکاران و   خــۆی ب پشــتیوانی خوێن

ــــزو ــــان زانیــــو ب و   وتنەوە ڕەواکەی
وام  رد  بـه  دا کـه خویندکاران هـان د 

ـــه ـــن ل ـــان لـــه خـــه  ب   بار و تێکۆش
ــــه م  پینـــاوی ئـــازادی و روخـــانی ئ

وێـرای . خوێنڕێژ و دیکتـاتۆر   ڕژیمه
ـــــه ـــــایی ل ـــــن و   م ڕۆژ  پیرۆزب گرن

ــرۆز  ــه  پی ــران و   ل ــدکارانی ئێ خوێن
ـــدکاری  کوردســـتان به گشـــتی و خوێن
  تی، هیـوادارم کـه  یبهتا زانکۆکان به

   و   میشـــــــــــه خوێنــــــــــدکاران هه
ــــه ــــمبولی  ی پێشــــه و  بزوتن نن و س

ـــه ـــازادی و ب و   و  رخودان بمینننـــه ئ
ــه  میشــه   هه و  خودان و  داینــامۆی ب

 ١١رز و پێرۆز بێـت  به.خۆراگری بن
ــــــــد ار لە  رماو  ســـــــه ز ڕۆژی خوێن
ــه. ئێــران ــۆ پێش ــه  و  ب ــۆی  ر  ب و ئاس

ـــی ڕزگـــاری و ڕوخـــان ی ڕژیمـــی ڕوون
 .خوێنڕێژی ئاخوندی

 

ـــو رار لە  ـــواز و دیم ـــی جمهوریخ هەردوو حزب
ــــــتیوانی لە  ــــــۆ پش ــــــا ب ــــــۆنگرەی ئامری   
ــــاڕەزایەتی و خۆپیشــــاندانە انی ئێــــران،  ن

 ..                   گەئ ەیە یـان پێ هێنــا
ــایمز لە راپۆرتێ ــدا  ــینگتۆن ت ــامەی واش رۆژن
ئامـاژەی بە پشـتیوانی و هاو ـاری نـوێنەرانی 

ـــۆنگرەی ئامری ـــا ـــی نـــوێنەران و )   مەجییس
لە نارەزایەتیە ــانی خە  ــی ئێــران ( ســەنا

ـــــــــــــــــــردووە                            ..       
ـــــدووە  ە ئەو  ـــــا رایگەیان ـــــۆنگرەی ئامری   
گەئ ەیە بەئامــان ی زیــاتر ردنی فشــارە ان 
ـــــەر رژیـــــ  و بـــــۆ رووبەروو بـــــونەوەی  بۆس
سـەر وتی ناڕەزایەتیە ـانی خە ـ  خــراوەتە 

ەدا هەروەهــا ئامــاژە بەوە  لەو راپــۆرت.ڕوو
 راوە  ە رژی  بـۆ    ـردنەوەی خۆپیشـاندانە 
ــتی  ــ ، دەس ــانی خە  ــاڕەزایەتیە بەرینە  و ن
ــاری  داوەتە ســەر وتی دڕنــدانە  ە بــۆتە هۆ 
گیان دانی سەدان  ەس و هیم نیشـانەیە ی  
لە گــۆڕان لەبەرانــبەر ئەو خۆپیشــاندانانەدا 

ــــــــــــــا رێ                            بەدی ن
ۆ وی ســــون، نـــوێنەری جمهوریخوازە ــــانی جـــ

ویییەتی  ارۆلینـای باشـور و لە داهێنەرانـی 
 : ئەو گەئ ەیە وتویەتی

 

ێ ی بەهێــز و تەئ یــد  ــراوە لە یەن هەردوو حــزبەوە بــۆ بە ئامـادە ردنی ئەو گەئ ەیە،  ــۆنگرە پەیــام
 .پشتیوانی و هاو اری لە هەو ە ما  خوازی و دیمو راتی ە انی خە  ی ئێران دەنێرێت
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه لَك  تو  له بة يي  

َةةةةاييَك  بةةةة     بةةةةاار 

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   ةةةةةةةةةةة  ي ت   لةةةةةةةةةةة  

َةةةةةةةة كان   َاخ س يك 

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كاا بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

َةةةةةةةةةاي ك ياا لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا   

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ر خةةةةةةةةةا  ا 

ه سةةةةةةة   مو ةةةةةةة ا ا   

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي       

مقا مةةة     ذيةةةاا بةةة  

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَ مةةةة ي  

  ميو نةةر ير كةةة  هةةة ي 

لةة  هةة ي ت  م ر لَيةة    

 يا   ي نةةةة  ل  ةةة َد ا

  م ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  

 جوي  جوي 

 . 

 ل  كات  ي ث يي   

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێ ـــی 
و مەجـالی  یە یی ەرەوە دەبێ

خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـیی  بـوون بە مەرجە ــانی 
ئەمری ـــــــــا و لە ئا امـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەئتی 
ـــۆ  ـــدی ب دی تــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێ ی تر و لە ئا امی سار 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایە ی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێیێتەوە

ئەمرۆ ئەرش و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 

ۆمە گـای چـین و توێژە ـانی  
ــــران بە هەمــــوو پێ هــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنی یە ـــانە  ە لە رێ
رژانە سەرشــە امە ان و بەرز 
 ـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تە ی
ر ـی پەنگخــواردووی چەنــدین 
ســا ەیان  ۆتــایی بە حــو می 
دی تاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەئتە  واز و 

هەمیشــە تەریـ   ەوتــووە بـۆ 
 .بە  دابێنن

 
 نووسینی کامیل نورانی فەرد

هاوپەیمانەتیە  ەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

ی ئەمریکا تەنیا لەچوارچێوە
ناهێیێتەوە و ئەوە دەرفەتێ ی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبار و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پا  شتی و ـــــ ۆ ردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆیی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس   ە 

ەخێ ی ـــــایــــار بــــاو ــــه
ە  ی ــــــە  ـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

 ۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکگرتوویی و یەکگووتاریان 
می رووخان و لەدەوری درووش

نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 
 .ئێران دەبێ

 

ــــان،  ــــاد ردنی هەئوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی  ـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج
ئیستانداردە انی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بە ـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراش و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری   ــا لە ش تا ە ـانی  ۆمە گ
ـــــەری وئر  تــــا مامۆســــتاو  رێ ــــار لە سەرتاس

             ...نارەزایەتی دەربرین دەستیان داوەتە
ــــە ان، نیگەرانیە ــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆک روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەر مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەر وور  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چا  ـــانی مـــافی مـــرۆک لە  و ت

نمـونەگەلێ ی نـیگەران ەری تـرس، : ێـران گـووتیئ
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆک، وە ییە ـان، چا  
ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی  ــــافی  رێ ــــاری، نیش م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـ  دە ەم  ە ئەو  ەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بە ارهێن

 ارەــــــادیـی نــدیقـەریسا ســپووسی  ـچارەن

پارلەمــان ئێتــر جێــی پێکەنــین 
 نیە، جێی سووکایەتی پێکردنە،

ئەوەی . جێی داوەشانە،کارەساتە
خــۆ دەنووســێت جێــی فەرامــۆ  
کــــردن و واز لــــێ هێنــــان نــــیە 
چوونکـــا ئەوەی خـــۆ دەنووســـێت 
هێنــد بێعــار و بــێ وی ــدانە کە 
 بە جنێــــــــــــو و  ســـــــــــــەی ڕە 
ناس ەمێتەوە و دەروونی وەخەبەر 
نایەتەوە، چونکە تەماعی پارە 
و کورســـــی چـــــاوی لە هەمـــــبەر 
مرۆیـــــــــــــــایەتی و ویـــــــــــــــژدان 

ئەوانە بــۆ پــارە و . ووەکــوێرکرد
نیشـان زوڕنـای ...کورسی و ناو و

بێعـاری خۆیــان لــێ دەدەن و لەم 
کاتەدا و لە مێژووشدا روو ڕە  
و ســووتاون و بەر نەفرەتــی ئەو 
دایکــانە دەکەون کە ڕۆ ەکانیــان 
لەنــــــــاو زینــــــــدان و لەســـــــــەر 
شــــــــە امەکان کــــــــوژراون، بەر 
نەفرەتــــی ئەو منــــائنە دەکەون 

انی کە باوکیـــــان هەمـــــوو ســـــام
لەدەست داوە، بەر نەفرەتی ئەو 
 ژنانە دەکەون کە ما  و کەس و
کاریـان لـێ سـتاندراوەتەوە، بەر 
نەفرەتــــــی ئەو جــــــییە نــــــوێیە 
دەکەون کە چـــــــــــی تــــــــــــر لەم 
با ماســـــکە و شـــــانۆیانە فریـــــو 
نــــــــــــاخوار و بەرامبەریــــــــــــان 

ئەوان دەچن درێژە . دەوەستێتەوە
بەو بارە و هەلومەرجە بدەن کة 

ەوی و بــــۆتە هــــۆی ســــووتانی ز
. زارەکان و ژینگە و دارستانەکان

دەچن ئەو بڕیارانە پەسند بکەن 
کە ســوپا و ئاخونــدەکان بۆیـــان 

ئەو گەئئنە پەســـند . دەنووســن
دەکەن کە بە زیانی چینی هەژار 

دژی ژنــان و  وان . و کرێکــارانە
، دژی کەمینەکـــــــــان و بیـــــــــرە 
جیاوازەکــــــان ، دژی ئــــــازادی و 
و دیموکراسی و مرۆیایەتی هەنگا
 .هە ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەهێننەوە

کورد دەیان سا ە ...ئێمە ناچین 
کە نە خــــــۆی بە خــــــاوەنی ئەو 
شــــــــانۆیە دەزانێــــــــت و نە حەز 

 ۆیە  ــــــدەکار بینەری وەها شان
                                                                                                     

  
 

 ۆمە گــا بە ئــازادی و ئــارامی ژیــان و گەیشــتن بە 
انی هەردوو رەگەزیەوە دەبێــتە  ــۆمە گەیە ی مافە ــ

 .ســــــــــــــــــال  و مــــــــــــــــــۆدێڕن و پێشــــــــــــــــــ ەوتوو
لە  ــۆنەوە و لە ســـەردەمە انی پـــێ  مـــۆدێڕنیتە و 
سەدەی بیستەم، و هەروەها سـەردەم دوای سـەردەم، 
بـــارودۆخی ئافرەتــــان و تەنـــانەر  ۆمە گا ــــانی  
جیــــــاوازبوون و ڕەفتــــــارو ڕووبەڕووبــــــونەوە لەگەڵ 

 ۆمە گـــــاو بەتـــــایبەتی   هەریە ە لە چینە ــــانی
ئافرەتــان تــایبەر بــووە لەگەڵ ســەردەمی تــایبەتی 
خــۆی، لە ۆنــدا  ۆنــاو هەبــووە  ە ئافرەتــان وەش 
بەردەو  ــــۆییە لێیــــان ڕوانــــراوە و وەش ئــــامرازێ ی 
بازرگــانی بە اریــان هێنــاون، هەروەهــا ســەردەمی  
هەبووە  ە ئافرەر سا ر و بائدەست و خاوەن توانا 

ســەردەمی  هەبــووە  ە . امە بــووەو داهێنــان و  ــار
هەردو ڕەگەزە ە بە جیــــاوازییە ی  ەمتـــــر لە یەش 
پــــێ ەوە ژیــــاون و تــــا رادەیێــــ  دەوری تەواو ەری 
یە ــدیان گێــڕاو ، و ئەوە هیـــوا و خولیــای هەمـــوو 
ویژدانێ ی وەخەبەرە  ە سەردەمێ ی  بێ بە تەواوی 
مانای بەرابەری و عەدا ەر لە نێوان هەردوو رەگەز 

بـێ و بە مانـای ووشـە دۆزێـ  بە نــاوی دۆزی جێگیـر 
ژنــــان و  ێشــــە و گرفتە انیــــان وەش رەگەز بــــوونی 
  .نەمێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێ

ئەگەر بمــــــــــانهەوی بە وردی باســــــــــی ســــــــــەردەمە 
جۆراوجۆرە ــــــــــان ب ەیــــــــــن و نــــــــــادادپەروەری و 

ب ەیــن، ئەوە   ناعەدالەتیە ـانی سـەر ژنـان تـاوتوێ
و زیـــــــاتر مەبەســـــــتە ە    ـــــــاتێ ی زۆر دەخـــــــاێنێ

ێـرا بە بـێ مـافی و چەوسـاندنەوە انی ئامـاژەیێ ی خ
تـوێژی ئـافرەر بە سـەردەمی ئێســتایە  ە بەداخەوە 

بەردەوامـــــی و بنبـــــڕ نەبــــــوونی   ئەوەی دەبینـــــدرێ
 ێشــــــــــــە انی ژنــــــــــــان بە تــــــــــــایبەر لە وەئتە 
 .دی تاتۆرلێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدراوە انە

هەر  ێشـــەو گرفـــت و دیـــاردەیە ی  ۆمە گـــا لەگەڵ 
ان بــوونی زیــان و لــێ ەوتەو  وربانیە ــانی، بێگومــ

دە رێ چارەسەر و رێگەچارەی دروست و شیاویشی بۆ 
بـــدۆزرێتەوە بەپێـــی رێـــژە و چەنـــدوچۆنایەتی ئەو 
 .دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردە و  ارەســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتانە

گەورەترین بەربەست لە هەمبەر گەیشتنی ئافرەتان 
بە مافە انیـــان ئەوەی لە  ـــۆنەوە تـــا ئێســـتا  بە 
بەربــ وی بەرۆ ــی ژنــانی بەرنەداوە، دیــاردەیێ ە بە 

ن بــــوون و  بــــووڵ  ردنــــی ســــتەم و نــــاوی بێــــدەن
چەوســــانەوە انە و بە نۆرمــــاڵ بینــــی هەمــــوو ئەو 
تونــدوتیژی و ســتەمانەیە  ە لە  یەن خێــزان یــان 
 ۆمەلگـــا یـــان خـــود دەســـەئتی سیاســـیەوە بەرێـــوە 

ئەوە دیاردەیێ ی کشندەیە  ە هێندەی سورەر . دەچێ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــە ـــــــــــــەلــــــــــــەســــــم ە و ـ
 رەرـــەی ئافـــــــــە  ێشـــــە  ــ ێشە  ودیــــــــــــــــــــــخ

کــێ خــۆی نووســیوە ؟ کــێ دەنــن 
ئەدار ؟ پێتــــــان وا نیــــــیە ئەم 
بــــابەتە ئیتــــر بــــۆتە باســــێکی 

کــــێن ئەو کەســـــانەی .  ێــــزەون
خۆیـــــــــــــان بـــــــــــــۆ شـــــــــــــانۆی 

ەکـــانی  ەســـابخانەی هە بژاردن
ئەوە نیـــیە . پارلەمــان نووســیوە

لەوێ پەســـندی  ەســـابی گەورە 
دەکەن و پێی هە دە ێن و جیـی 
. پاســـــــــــــدارەکان لە بەر دەکەن

پێتــان وا نیـــیە ئەوانەی چـــوون 
 امکیان لە ژێر وەرە ەی بڕوای 
تەواو بە وەلـــی فە ــــێ لێــــداوە 
سزاواری ئەو جنێوانە ڕووتـانەن 
دا کە لە کـــــۆئن و شـــــە امەکان

ئەوان شــایەنی . پێیـان دەوترێـت
ئەو نـزا و ســینن لێکوتــانەن کە 

خۆ ...دایکی شەهید لێیان دەکەن
دەنووسن لە سەر خوێنی هەزاران 
 و، لە ســەر تەمەنــی بە فیـــڕۆ 
چـووی هەزاران دیـ ، دەچـن خــۆ 
بنووســـــــــــن وە  ســـــــــــەرباز لە 
خزمەتــــی رژیمێکــــدا بــــن کە لە 
. تەوای جیهان لێی بە نەفـرەتن

چ بـکەن؟ بـۆ تـا  بە هیـوان بچـن
دیـارە دەچـن . ئێستا چـی کـراوە 

دەچـــن بـــۆ دروســـت ... بـــۆ چـــی
کردنــــی هەزاران روور و برســــی 
تــــــر، بــــــۆ بە  ــــــوڕدا بردنــــــی 
کــــۆمە گەیەکی هەتــــک کــــراو و 
ســەربڕینی هیواکــانی بەرەیەکــی 
فە  ە کـراو، دەچــن خـۆ تەیــار 
دەکەن و دەلەوەڕن بـــــــــــۆ ئەوەی 
زیــاتر بــدزن، بــۆ ئەوەی زیـــاتر 

، زیاتر شەرافەتی تەعەدا بکەن
. خا  و خە ک بفرۆشنە بێگانە

 ۆ ــــــــۆ نووسین بـــــــــکارەساتی خ

 دیسان شانۆی هە بژاردن ؟
 

 هۆگر: نووسینی

 .سەرخستنی خەباتی مافویستی، لە پیناو کۆمە گایەکی پێشکەوتوو دا
 شیالن موحەممەدی: نووسینی 

ــــك، ســــەرۆش   ــــاڕەزایەتی و دۆنا ـــد ترام ۆمـــاری ئامری ــــا ســــەر وتی ن
ــاندانە انی ئەم دواییــانەی ئێــران و  وردســتانی ترســناش وەســ   خۆپیش
 . ـردو خوازیــاری ئـاوردانەوەی جیهــان لەوەی  ە لە ئێرانـدا روودەدار بــوو

ناوبراو  ە لە ئێستادا لە لەندەنە، لە  ـاردانەوەی تـازەی دا لە : رۆیتەرز
ئەو ڕووداوانە : ئێـــران و  وردســـتان، ووتـــیپێوەنــد بە نارەزایەتیە ـــانی 

ــــــــــناش بــــــــــوون و هۆشــــــــــداری دا  ە جیهــــــــــان چــــــــــاودێرە  .ترس
هەروەها ووتی پێویستە هەوا نێران و رۆژنـامە نووسـان بتـوانن بچـنە نـاو 
ئێـران و بـزانن  ە چ باســە چـون ە ئەوان خەتـی ئینتەرنێتیــان بڕیـوە بــۆ 

ــــــــــــــــێ ــــــــــــــــان نەزان  . ە لەو وئتەدا چــــــــــــــــی ڕودەدار  ئەوەی جیه
لە یە ـی دیـ ەوە جـان بۆ تـۆن، راوێژ ـاری ئەمنیەتـی نەتەوەیـی پێشـوی 
ــــــانی  ــــــێ بەزەییە  ــــــاژەی بە  وشــــــتارە ب ئامری ـــــا، لەتویتێ ــــــدا ئام
نارەزایەتیە انی ئێران و  وردسـتان  ـرد و ووتـی وتـووێژ لەگەڵ رژیمێ ـی 

ــ  نــا رێ ــۆی   لەو شــێوەیە رەد ــراوەیەو بــاوەڕ بە رژیمێ  ە خە ــ ە ەی خ
 .  ار ەت  و عام دە

ــــاوچەی  ــــدەکانی ن ــــایەتیە خێرومەن ــــز شــــیرزاد لەکەس بەری
کرماشان بوو و چاکەکارییەکانی لەنێو خە کی ناوچەکە دیار 
و بەرچــــــاوبوو و دەورێکـــــــی گرینگـــــــی لە ئاشـــــــتەوایی و 
ـــــــــــــــــــــوو ـــــــــــــــــــــک هەب ـــــــــــــــــــــانەوەی خە   .پێکهێن

ــ ۆنەی کــۆچی دوایــی شــیرزاد شــیرزادی ســەرۆکی هــۆزی بە ب
کەلهـور پرسـە و سەرەخۆشــی لە خە کـی کـورد و بەتــایبەتی 
هۆزی کە هوور دەکەین و ئومێد دەکەیـن روحـی خـوالی خـۆ  
بێت شاد بێـت و سـێبووری کەس و کـار و و خزمـان و خە کـی 

  .پرسەگێر بێت

ــــــهکۆچی دوایی سەرۆ   ۆزی ــــ
 کە هوڕ، بەرێز شێرزاد شێرزادی

 .ن لە ئێران اردانەوەی ترامك و بۆ تۆن لەبەرانبەر  وشتارى ناڕازیا
 

ـــــا بینەرەکـــــان  ـــــت . ب بێ
هاوکاریان نەکەن.  ئەوانەی 
کە دەچـــن دەنـــن ئەدەن پـــێ لە 
مـــافی خۆیـــان دەنـــێن و خۆیـــان 
دەکەنە شەریکی کارەبەدەستان و 
نــوێنەرانی ڕژیــ . ئەوەی دەچـــێ 
دەنــن ئەدار، دەبێـــتە شـــەریکی 
ســــــتەمگەری. خــــــۆی دەکــــــاتە 
هاودەســـــــــــتی ئەو کوشــــــــــــتارو 
کارەســــــاتەی  ەومـــــــاوە یـــــــان 
دە ەومێت .خۆی دەکاتە پەیژەی 
نەزان و نەزانەکـــــــــــــــــــــــان. بە 
دەنگـــــدانی بە ڕژیـــــ  کەســـــانی 
بێشەرم و هەل پەرەست دەخاتە 
ســـــەر کورســـــی . بە هاوکـــــاری 
حکــــــــومەر لەو هە بــــــــژاردنە 
بێمانـــایە خــــۆی دەکــــاتە مەڕ و 
گورگەکان دەنێرتە سەر کورسی، 
خوێ دەکاتە رەعیەتی بێ ئـی  
و سەرمایە و ف ودالەکان دەکاتە 
خــــــاوەن زەوی زیــــــاتر، خــــــۆی 
دەکاتە  اشمە جاڕی دەسەئر و 
وزە و دەســـــــــــەئر لە خـــــــــــۆی 
دەســتێنێتەوە . ئــێمە وە  کــورد 
وە  ئۆپۆزسیۆن دەنگمان ئەدەین 
بە ڕووخــــــانی رژیــــــ  . دەنــــــن 
نــادەین بە ئاخونــد و پاســدار و 
دەسـت و پێوەنـدەکانیان . دەنــن 
نادەین بە ستەمگەری و میهوڕی . 
دەنـــــــن دان بە رژیـــــــ  یــــــــانی 
پەســەند کردنــی تە ە کــردن لە 
کۆ بەرەکان یانی تەئیدی هەموو 
سیاســەتەکانی رژیمــی فاشیســتی 
مەزهەبــــی ئێــــران. یــــانی ڕازی 
بـوون بە کوشــتنی  وەکــان ئــێمە 
یە  دەنگمان هەیە دەنگی ئـێمە 
بـــــایکۆتی شـــــانۆی خوێنــــــاوەی 

هە بژاردنەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاە.               
  

 

رێگەچـارەی  ێشــەو گرفتە ـان، ســەرەتا  دۆزیـنەوەی
پێویســتە دەســەئر و یاســا بە  ە ــ  وەرگــرتن لە 

پەیـــڕەو .... ســەرچاوەو هە ســـەنگاندنی توانا ـــان
 ردنــی سیاســەتی ئاپارتایــت و بەپێــی عە ایـــد و 
عە  یەتـــی خۆیـــان، یاســـا ان دانەڕێـــژن و  ـــاری 
 .پێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنە ەن

دواتــــری   ۆمە گـــــا دەبـــــێ هۆشـــــیار ب ـــــرێتەوەو 
پا ســازی ب ــرێ لەنێــوان  ولتــور و دا  و نەریــتە 
 ۆن و بەسەرچووە باوە ان و بەپێی سەردەم لەگەڵ 
بابەتە ــــان ڕووبەڕوو ببــــنەوە، ئەو دیــــاردانەی  ە 
بێزراون و جگە لە سەختی و  ارەسار هـیم شـتێ ی 
تێــــدانیە بــــۆ تــــا ی ڕەگەزایەتــــی، وە  بنــــرێن و 
 .بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێنە زب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانەوە

وە خێــــزان  ە بنــــا ەی دروســــت ردنی  ۆمە گـــــای 
ر  ە ســالمە، پێویســتە پێــڕەوی لەو یاســایانە ب ــا

نابێ بەهیم جۆرێـ  جیـاوازی لەنێـوان  ـم و  ـوڕدا 
ب ار، پێویستە خانەوادە مندا ە انیان وا باربێنن 
 ە لەڕووی مـا  و ئەر ەوە وەش یەش و هەردو یــان 
دەتــوانن وەش مـــرۆک هەو ــی مافە انیـــان بـــدەن و 
بۆیــــان فەراهەم ب ــــرێ، نەش لەپێنــــاو یە یــــان، 
 .یە یــــــــــــــــــــــــــــــــان بچەوســـــــــــــــــــــــــــــــــێندرێتەوە

ا پێویســــتە دایــــ  و بــــاوش ببــــنە لەگەڵ ئەوەشــــد
ئولگـوی منـدا ە انیان بـۆ فێربـوونی رەفتـار و شــتی 
 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

چـون ە یە ەم سـەرچاوەی فێربـوونی منـداڵ دایــ  و 
بــــــاو یەتی، و ئەوەنــــــدەی بە دیتنــــــی  ــــــردەوە و 
ڕەفتارە ـان سـیگناڵ وەردەگــرێ، ئەوەنـدە بە  ســەو 
 ە م شــــت فێرنــــابێ،  ەواتە منــــداڵ درێــــژەدەری 

 .ە ــــــــــــــــــــــــــــــــــانیەتیرەفتــــــــــــــــــــــــــــــــــاری گەور
مندا ێ   ە با  پەروەردە  راو تەحوییی  ۆمە گا 
درا، ئەوکــــــــاتە کــــــــۆمە گەیەکی پێشــــــــکەوتوو و 

 .تەندروست بینا دەکرێ

لەوانەیە . بە گشــتیە ئازاربەخشــتر و خەمهێنەرتــرە
ئاسـایی بـێ  ەسـانێ  ویسـتی زێـدەخوازیی و  بــووڵ 
نە ردنــی ئەوی تــر وا ب ـــار دەســت بــداتە ســـت  و 
چەوســـاونەوە و زو ــــ ، بەئم ئەوەی ئاســــایی نــــیە 

چـی لەبەرانــبەر ئەوەیە  ە ئەو ویسـتە نـابەجێیە هی
و بێــدەنن بـــین و رێــگە بە بەردەوامـــی ئەو   نە ــرێ

 . وشــــــــــــتنە روحـــــــــــــی و رەوانــــــــــــیە بـــــــــــــدەین
لە ئاســتی نێــونەتەوەیی دوو حەوتــوو دیــاری  ــراوە 
وەش حەوتــووی بەرەنگــاربوونەوەی تونــدوتیژی دژی 
ژنــان، لەو مــاوە زەمەنــیەدا بەلێشــاو بــاس لە بـــێ 
مــــــــافی و ســــــــەر ور و چەوســــــــاندنەوە ان و ئەو 

 مــانەی دەرحە  بە ئافرەتــان دە ــرێ، دەخــرێنە زو
بەربـاس و لێ ــدانەوە،  ــۆڕو ســیمینارە ان تەرخــان 
دە ــرێن بــۆ ئەو باســانە، لەگەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا 
 .ئەو ڕەوتە هەر درێـژەی هەیە و  ۆتـایی نەهـاتووە

بـــۆ پێشـــگرتن لەو دیـــاردەیەی لەســـەرەوە ئامـــاژەم 
ن بە پێــدا، ناوەنــدی ژنــانی رۆژهە ر  ەم ەینێ یــا

ڕاگەیانـدووە (( بێدەنگی بش ێنن ))ناوی  ەم ەینی 
و هەو ە ــــــــــان بــــــــــۆ ووشــــــــــیاری  ۆمەلگــــــــــا و 
ئاگــادار ردنەوەی ژنـــانی  ـــورد دەســـتی پێ ـــردووە و 
ئیتر  اتی ئەوە هاتووە  ە بەجددی و بەشـێوەیە ی 
پرا تی ــی ب ەویــنە تێ ۆشــان لەپێنــاو بنبڕ ردنـــی 

زێ ی زو   و زۆر و ناحە ی رەگەزێ  بەرامبەر رەگە
 .دیـــــــــــ ە لەهەمـــــــــــوو پانتاییە ـــــــــــانی ژیـــــــــــان

ئەوە حە یقەتە  ە ئـافرەر لەگەڵ پیـاو بەتەواوی 
جیــاوازە و هەر بەو جیــاوازی فیزی ــی و ئە  ـــیەوە 
خو قاون،  ەوایە دەبێ ئەوە ڕوون ببێتەوە  ە ئەوە 
سروشــــتەو نــــا رێ بگــــۆڕدرێ، بەئم ئەوە ڕوونە  ە 
ی هەردوو  هاو ــار مـــرۆین و حە  و مــافی ژیـــانێ 
 .ئـــــــــــــــارام و بــــــــــــــــێ چەوســــــــــــــــانەوەیان هەیە

ئەوە  ئەو راسـتیەیە  ە پێویســتی هەمـوو تــا ێ ی 
 ـــورد چ ژن و چ پیـــاو بیـــزانن و نەش هەر زانــــین 
بە  ــــوو بــــاوەری پــــێ بێــــنن و ئەگەر یاســــا  لە 
ئێســتادا پشــتگیری ئەو بۆچــوونە نەبــێ، پێویســـتە 
  .ببێتە  یتوورێ   ە لەناو  ۆمە گا  اری پێ ب ـرێ

ئەوەیە  ە تێ ۆشـــانە انی ئـــێمە لەو  ئەوەی گـــرنگە
پێنـاوەدابێ  ە هەردوو ڕەگەز مـا  و ئەر ـی خۆیــان 

هاوسەرگیری داو  بزانن بەرامبەر بەیە تری لەژیانی
هەروەهـــا بەرامـــبەر  ۆمە گـــاو خێـــزان و منـــداڵ و 
 ەســـانی دەوروبەر، لەژیـــانی هاوبەشـــدا پێویســــتە 
هەردوو ڕەگەز وەش دوو هاوبەشــــــی حە یقــــــی دەور 

و ئەر ـی ژیانە ەیـان بە هاوبەشـی و ڕاوێـژی بگێڕن 
یە تـــر ئەن ـــام بـــدەن، نەش یە یـــان فەرمانـــدەر و 

هاو ار لە هەر وئتێ دا . ئەوی دی ە فەرمانبەر بێ
بە ئەنـــــدازەیەش هەریە ە لە دەســــــەئر، یاســــــا، 

 ەرو ــــــــــارەســـــە چـــزانە ان دەخیین لـــ ۆمە گا، خێ

ــی  ــا کی مەدەنــی و فەرهەنگ ــی پەریســا ســەیفی، چ ــێ حەفــتە لە گیران دوای تێ ەربــوونی نزیــک بە س
ـــــــــــــــــــــــــــــــی کامیـــــــــــــــــــــــــــــــاران، چارەنووســـــــــــــــــــــــــــــــی نادیـــــــــــــــــــــــــــــــارە. خە ک  
هەوا ـدەری هەنگــاو: دوای تێ ەڕبــوونی ســێ هەفــتە لە گیرانـی پەریســا ســەیفی.، چــا کی مەدەنــی و 
ــــــارە. ــــــی نادی ــــــەرە و چارەنووس ــــــاوبراو هێشــــــتا دەستبەس ــــــاران، ن ــــــی کامی فەرهەنگــــــی خە ک  
ــاری  ــ ای ش ــاتی س ــوەری ٢٧١٢،لە یەن هێزەکــانی ئیتیع ــەممە ٢١ی خەزە  ــەیفی ڕۆژی سێش پەریســا س
ــدی  ــۆنەوە پەیوەن ــگەی تەلەف ــانەوادە ەی لە ڕێ ــار لەگەڵ خ ــا یەک  ــاتەوە تەنی ــراوە و لەوک ســنەوە گی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە. هەب  
بە وتەی سەرچاوەیەکی ئاگادار، پەریسـا سـەیفی بە تـۆمەتی بەشـداری لە خۆپێشـاندانەکانی خە کـی 
ـــاوای کوردســتان گیـــراوە. ـــا بــۆ ســەر ڕۆژئ  کوردســتان بە مەبەســتی شـــەرمەزار کردنــی هێرشــی تورکی
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دو ر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێک 
ــــــــــان،  لەچا ک
زیادبونی نرخی 
دو ر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەور لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکە  دە ـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

 ونفرانســـێ دا پەردەی لەســـەر 
چا  یە مووشـە یە انی سـوپای 
پاســداران  دا و رایگەیانــد  ە 

ـــە ی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە  ە تیایان
ــا ی  ــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەن ــــام دەدرێ

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــە انــــەریـــاریگــــو  
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـا ی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2404
یە یەتــی ئوروپــا رێ ەوتــن  ە 
ــاوبە  فشــارە ان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەش  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاو ارانی

ــــرێ و حیســــا ــــنووردار ب  بی س
ــــــــرێ ــــــــۆش ب   . بان یـــــــان بی

ـــــتورالیا  یەش  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم  اســـمی   یەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی  رارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمول ەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆ ـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمری ــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــێ  ردن جێبەج

ـــای  0222 ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــە ی ســــوپا و شــــیر ەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەور و گ
ــیر ەتی را  ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمول ەنبیـــــای   ەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆ ــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی  ودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

بەئم بە دانـــــــــانی  .03224
ــــاوی ســــوپای پاســــ داران لە ن

ـــا، بە  ـــرۆری ئەمری  ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و  

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ۳ۆ  پهڕەی  ب            

لەو ســــــــوپای پاســــــــداران و 
ــان  ــگەوە پشــتیوانیە انی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــا   و گ
تیرۆریسـتە انی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نەش هەر 
نەیتوانی  ـودس رزگـار ب ـار و 
ــاو بەرێ بە  ــوو  ئیســرایی  لەن
ــا وێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیە ان و دابە   ب
ــوون و زیــاتر  ردنــی  ێشــە ی ب

ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو  ش
ــــــی ســــــامانێ ی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خە  ی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعە انی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەئتە گروپ
ــــار و لە  ــــت ب  حیزبـــوئ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەئم
ـــــــن ەی ئەمری اییە ـــــــان لە  ب

ـــــــــــــدەن و ـــــــــــــرور ب لە  بەی
 ردەوەیە ـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەش سـەربازی ئەمری 

رژیــــــ  لە رێــــــگەی . ب ــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــوئوە دەس
ــەر بەشــێ ی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەئر و خــا ی لوبن
ــی  ــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــوئ لە وە تە  حیزب
ــاری خــا ی  ــان، پەئم جیاجیا 

ــا ئیسراییییشـی پـ ێ دەدەن  ە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــوئی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب  
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری
ــە ی داوە و لە  ــاو ەیی و مووش ن

ــــــ ــــــاو ەیی و دوای رێ ەوتن ی ن
ــــی  ــــوپا فو وس ــــتنی، س پە خس
تەواوی  ـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـە ی بالسـتی ی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای می

 ۆن لە ــــــتگومەر لە واشینــمقا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدە انیان ب

هەی ەتە انی سـازمان .  باس  رد
لە هەردوو چا  یە ەدا بروس ەی 
 ۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــا ەلێوە پێشـــــــ ە  بە 04
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمە ان  رد

 

 وانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی دوا رۆژی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێگەیاندنیان ئەرکی 
 !بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیە

 

ڕژیمی دیکتـاتۆرو خـوێنڕێژی 
ئاخونـدی جـارێکی دیــکە ولە 
 ۆنـــاخێکی هەســـتیاردا بـــۆ 
شەســـــت وشەشـــــەمین جـــــار 

ـــــــرا ـــــــوم ک   .مەحک
دەسـەئتی خــوێنمژ وزوحــا  
ئاســــــــــای ئاخونــــــــــدان ، 
میـــــــدا یای مەحکـــــــومیەر 
وشــەرمەزاری بەدووی یەکـــدا 
ــێ ئەوەی  ــار بەب ــد دەک کەس

ــان پێــد اچوونەوەێک بکــار ی
هە وێســتێک بنـــوێنێ، یـــان 
دە ێن نەبای دیـوە ونەبـۆران 
ــومەر  ــێ مەحک ،چــونکە دەزان
وهە وێسـتی وەئتــان تەنیــا 
جەوهەرێکـی سـەر کـا ەزە و 
هــیم کـــاردانەوەێکی بەدوودا 
 .نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایەر

ـــ  لەم  ـــی ڕژی ـــوم کردن مەحک
ـــــــــدا لە  کـــــــــار وساتەداش
ــــورار  کاتێکــــدایە کە تەزاه
ــــــــەری  ــــــــن سەرانس وڕاپەڕی

نی گرتەوە ولەزیاتر لە ئێرا
ـــــــاڕەزایەتی  022 شــــــار ن

ـــــــــــــــەری هە ـــــــــــــــدا  .س
ــــدنەوەی  ــــۆ دامرکان ــــ  ب ڕژی
ناڕەزایەتی بەرینی جەمـاوەر 
،هەمـوو ڕێگەکـانی گــرتەبەر 
و لە جینایەر وتاوان کردن 
سەبارەر بە ناڕازیان هەموو 
ــــــــــی  ــــــــــنوورەکانی مرۆی س

بەپێـی . وئەخی ی تێ ەڕاند
ئامارەکانی بەردەست وبـاوەڕ 
لە پێکـــــــــــــرا زیـــــــــــــاتر 

کەس شــەهید بــوون 2444
وهەزاران کەس برینــــــدار و 

هەزار کەسی  لەزیندان 02
ـــــتێنراوون و جۆرەهـــــا  پەس
ـــــــان  شـــــــکن ەی نامرۆیانەی
 .لەســـــەر تـــــا ی دەکەنەوە

یەکەســــــــــــــــــــــــەرکوتگەرو 
ــــــــــ   تاوانکارەکــــــــــانی ڕژی
،بەتایبەر س ای ترۆریسـتی 
ــان خە ــک  ــداران ،لەگی پاس
ــــــێگە  وەربــــــوون و لەزۆر ج
 ..کۆمە کوژیـان ئەن ـام داوە

ــــــــــار ودەریــــــــــا  چەم وڕوب
ـــــردۆتە  ـــــان ک ودەریاچەکانی
ـــاتە  گۆڕســـتان و تـــا ئەم س
ـــدراو  ـــی خنکێن تەرمـــی  وان
لەم شوێنانە دەکەوێـتە سـەر 
ــــــــــاو و دەبینــــــــــرێنەوە  .ئ

ــی  لەنێــو کوژراوانــدا ڕێژەێیک
ــوار  ــاڵ 01زۆر منــدا ی خ س

ـــــــــــــــــــــاس  هەن،کە بە ەن
پێکراوون، ئەم جۆرە لێـدان 
ـــــــتنە ،ئەو ڕاســـــــتیە  وکوش

ــــــەلمێنێ کە ــــــتن دەس ی کوش
ـــــــــافخوازان  ـــــــــان وم ناڕازی
تەنــــــــانەر هەرداواێکــــــــی 
سێنفی، سیسـتماتیک وپـین 

 ژمارەی شەهید. بۆ داندراوە

ڕۆژێـــک دوای ڕاگەیانـــدنی گەمــــارۆ 
نوێیەکــــان دژبە ڕژیمــــی ئاخونــــدی 
 لە یەن ئەمریکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوە،
بەرپرســـــی کاروبــــــاری وەزارەتــــــی 
دەرەوەی ئەمریکـــا بـــۆئێران ، ڕۆژی 
پێـنە شــەممە پێــداگری کــردەوە کە 
بەردەوامـــی سیاســـەتی فشـــارەکان، 
تواناو خۆڕاگری ڕژی  ڕۆژبەڕۆژ کەم 
 .دەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتەوە

یـــان هـــۆ ، بەرپـــرس لە کـــارو برا
باری پەیوەند بەئێران، ڕۆژی پێنە 

ی سەرماوەز، لە شۆڕای 20شەممە 
پەیوەنـــدیەکانی دەرەوەی ئەمریکــــا 

نـــاوبراو کـــوتی کە .  ســەی دەکـــرد
ڕژیمـی ئێــران لە  یەنــی دارایــیەوە 
خەریکە دەستی بەتاڵ دەبێت و یان 
دەبێـــت پـــارە دروســـت بکـــار یـــان 

. رمــووچەی خە ــک دوابخــا دەبێــت
برایــان هـــۆ  کــوتی کە لەهەمـــان 

 ک ــــەســـتبـــــــــەر  ەـــــار دا بــــــــک

 !.کردن بەس نیەهەر مەحکوم 
 بێهروز ئەردەاڵن: نووسینی

ـــای  ئێـــران،ی رژیمـــ: برایـــان هـــۆش توان
  انی نەماوەبەرگەگرتنی فشارە

 

لە وەئتی س انیا  ۆبوونەوەیە ی سیاسـی 
لە مەڕ رووداوە ـــانی ئێـــران و  وردســـتان 

 .   .بەرێوەچـــــــوو
لە  2402ی نــــوامبری 22رۆژی هەینـــی 

شــاری بارســێیۆنای هەرێمــی  اتەلۆنیـــای 
س اسنیا،  ۆبوونەوەیە ی سیاسـی لە یەن 

اسی و نوێنەری هێز و  ۆمە ێ  چا  ی سی
 یەنی سەر بە وە تانی ئامری ای  تین و 
ئەفریقـــایی وە ـــوو ئی ـــوادۆر، بۆلیویـــا، 
ـــــو و   ۆلۆمبیـــــا، ئـــــارژانتین، بور ینافاس
ــــــــــــار  . وردســــــــــــتانی ئێــــــــــــران پێ ه

لەو  ۆبـوونەوەدا هـومەنی سـاعد پەنـا بە 
نوێنەرایەتی سازمانی خەباتی  وردستانی 

ـــەتە  انی ئێـــران، بـــابەتێ ی لەمەڕ سیاس
رژیمـی ئاخونــدی لە ئێـران و  وردســتان و 
وەئتانی ناوچە و پشتیوانی ئەو دەسەئتە 
 .لە تا مە تیرۆریستیە ان پێشـ ە   ـرد

ــــومەن  لە بەشــــێ ی وتارە ەیــــدا  ــــاش ه
ئیشــــارەی بە بەرنــــامە و سیاســــەتە انی 
سازمانی خەبار لە راست رژیمـی ئێـران و 
مافە انی گەلی  ورد لە ئێرانی داهاتوودا 

ــر ــی  ــان وایە  ە هــیم : د و وت ئــێمە پێم
ـــی لەو دەســـەئتەدا  ـــاریە ی ئەرێن گۆران 
وەدیــی نــایەر چــون ە ئەوە دەســـەئتێ ی 
دی تــاتۆر و دوا ەوتــووە، جــوێ لەخــۆی و 
بیری تەس ی خۆی هیم بیـر و بۆچـوونێ ی 
ــــ ە  ەبــــووڵ نا ــــار و هەر چەشــــنە  دی
ــاییەش بە مەترســی بــۆ ســەر خــۆی  بیرجی

سـەر وتگەرانە  دەبینێ، بۆیە بەشێوەیە ی
. بەرەورووی بیــــــر جیــــــاوازان دەبێــــــتەوە

ــــــــا  و  ــــــــمە دژی م ــــــــا ئەو رژی هەروەه
ئازادیە انی نەتەوە انی ئێرانە و پێمـان 
وایە تەنیا بە گۆرینی ئەو دەسەئتە  ورد 
و نەتەوە ـانی دیــ ەی ئێــران دەتــوانن بە 
 .مــــــــــا  و ئازادیە انیــــــــــان بـــــــــــگەن

بـۆ ئـێمە روخـانی : ناوبراو هەروەها وتـی
ئاخونــــدی بــــووەتە پرەنســــیبێ ی رژیمــــی 

شۆرشـــــگێڕانە و پێمـــــان وایە دەبـــــێ ئەو 
ــــــــەئتە بروخــــــــێ و سیســــــــتەمێ ی  دەس
دیمو راتیـ  و خە  ـی جێـی بگـرێتەوە  ە 
مافی تێ ـڕای نەتەوە و دیـن و مەزهە  و 
 .چــین و تووێژێـــ  دابــین و زامـــن ب ـــار

بەشدارانی  ۆبوونەوە ە پشتیوانی خۆیـان 
ازی  ورد بۆ خەباتی نەتەوەیی و ئازادیخو

 .لە  وردســـــــــتانی ئێــــــــــران دەربــــــــــڕی
 

وبریندار بوان وزیندانی تا  
ــــــمەوە  ئێســــــتا لە یەن ڕژی
ــــــــــــــمی  ــــــــــــــێوی ڕەس بەش

زۆر دڕنـــدانە .ڕانەگەێنـــدراوە
تـاوانی شــەڕکەرلەگەڵ خــودا 
ــافر وئــاژاوەگێڕ دەدرێــتە  وک
پــــاڵ شــــەهید وبرینـــــدارو 

وەلـــی فە ێــــی .زینـــدانیان 
ــــی ڕژیــــ  کە ک ەســــی یەکەم

ـــــــــر  وفەرمانـــــــــدەری  هێ
کۆشــــــــــــتاری خە ــــــــــــکە، 
بەپێناسەکردنی ئەم ئـاخێزە 
ـــــی  و بینشـــــی لە ڕوانگەێیک
ـــــــــەر  ـــــــــیەوە ،لەس ئاسایش
ســەرکور وخــوێنڕێژی زیــاتر 
ــا  ــردۆتەوە و وت ــداگری ک پێ
ـــــتا چەنـــــدین بکـــــوژی  ئێس

بەپێـــی ئەم . خەئتکـــردووە
ڕێکــــــــــارە ،تائێســــــــــتا  
ــــــــــــــــــوێنەکان  لەزۆربەی ش
ــــــــــــی  ــــــــــــومەتی نیزام حک

اوە حاکمە ومائن ڕانەگەێندر
گەڕی ودۆزیــنەوەی ناڕازیــان 
لە پێشـــــەوەی کـــــاری یەکە 

لە . سـەرکوتگەرەکانی ڕژیـمە
ـــــاووچە  ـــــدێک دەیەر ون هێن
فشـار وخە ـان زیـاترە وئەو 
شوێنانەی کێشەی نەتەوەیـی 
ـــــی و  و بەربەســـــتی مەزهەب

تێـــــــــدایە ،هێـــــــــر  .... 
وڕوانگە ئەمنیەکان لەسـەری 
.. چەنـــــــــــــــــــــــد بەرابەرن

مـاوەی کوردستانی ئێران کە 
سا ە میییتاریزەیە و لە 44

ــــــمەوە بەچــــــاوی   یەن ڕژی
ئەمنیەتی لێی دەڕوانـدرێ و 
ــــــــــدامی  تائێســــــــــتا  ئیع
ــــەحرایی بــــۆ ڕۆ ەکــــانی  س
ـــــــــدایە،  هەرلەجێــــــــی خۆی
ـــــــی زۆر شـــــــەهید  بەڕادەێک
ـــــوێنی  ـــــدار وبێسەروش وبرین
ــــــــوونی  ــــــــکە  بە ڕاب پێش
ـــــــــــــرد ـــــــــــــارە  ک  .ئەم 

ـــان دژبە هەر  ـــ  کەبێگوم ڕژی
دەنگێکـــی ئـــازادیخوازانەیە و 
ــــــــازادی  ــــــــک ئ لەهەرجێگەێ
وهەســـــتی مــــــا  ویســــــتی 
ـــــــــــداوە  هەبووبێـــــــــــت لێی
،کوردســـتان لەم بەرکەوتەدا 
. پشـکی شـێری بەرکەوتـووە 

ــــــــــتە  ــــــــــراوی پێویس ڕێکخ
نەتەوەکــــــان ئامـــــــاژەێیکی 

 بـــــــە   او و هەستــــڕاشک

ــران   ــانی ئێ ــەجیا جیاک بەش
ـــــــێ و کـــــــاتی ئەوە   هەب
ــافی مــرۆک و  ــاتووە کە م ه
ــاو  ــێ ڕەچ ئیــدیعاگەرانی بەب

 ازانە وبەرژەوەنـدی کردنی 
ــت پ ــراو ،پەیــامێکی هەس ێک
ـــــــ  ـــــــدەن بەڕژی    ب

جــار لە یەن 66تـا ئێسـتا 
ڕێکخــــــراوێکەوە مەحکـــــــوم 
ـــــێ  ـــــی  بەب کـــــراوە وڕژیم
ــــان  گوێــــدانە مەحکومیەتەک
ئەســ ی دڕنــدەیی خــۆی تــاو 

 .داوە
لەکاتێکدایە کە مافی مرۆک 
و ئـــاوڕدانەوە لەم ژیـــنگەیە 
ـــــی  ـــــاوا و  یەن ،بـــــۆ ڕۆژئ
مەحکوم گەری ڕژیـ  ،تەنیـا 
ــارر وکــایەیکی بازرگــانی  ک

وەندی وسیاسـی بـووە وبەرژە
و ڕەچـاوی مـا  بـۆ ئینسـان 
ــار  ــەوەی ک ــران لەپێش لە ئێ
 .نەبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە

بە گرینگیــــــــــــــــــــــــدان و 
بەکردارکردنــــــی دروشــــــمی 
پارێزگــــــــــاری لە مــــــــــا  
ـــــرۆک کە  ـــــتەکانی م وخواس
بەنـــاو کـــۆ ەکە وبنــــا ەی 
جیهانی نوێیە ،بـاوەڕ بـوون 
ــــاتە  بە ئێــــدیعاگەرانی دەخ
 ا د وچوارچێوە ڕوانینێکی 

ە کە دیــــکە و لەم کــــاتەدای
دروشـ  وکـردار یە  دەگــرێ 
و جیهان ودنیای مرۆیایەتی 
ـــێ  بـــاوەڕ دەهێنێـــت کە بە 
مـــــــــــرۆک ومافەکــــــــــــانی 
،گرینگتـرینن لەهەر شــتێکی 
 .دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکە

بەپێچەوانەوە ئەگەر دروش  
وکــــــرداری ئیــــــدیعاگەرانی 
پارێزگـــــــــاری لەمـــــــــرۆک 
ــــنە یە  و  ومافەکــــانی نەب
ــی  ــا  یەن ــومیەر تەنی مەحک
ــۆ ە بێــت،  ــاخۆ  وچەم پێن

ــــی ڕژیمــــی د ــــاتۆری وەل یکت
فە ێی ئاخوندی دڕتر دەبـێ 
و وە  چــــــــــۆن ئێســــــــــتا 
جەوهەری واژووی 
مەحکومیەتەکـــــان ووشــــــک 
ـــاوان لەدووی  نـــابێتەوە ، ت
تــاوان ســەبارەر بە خە ــک 

ــی ــاتە وەئم ، ئێســتا ...دەک
ـــــــێ  وداهـــــــاتوو  هەر دەب
ـــــــــــازادیخوازی وڕۆحەکەی  ئ
ــــــت ئەم سیاســــــەتە  بەدەس
دژبەیە  وپارادۆکســــــــــەوە 

وژێــر  بنـا ێ و گەلـی دامـاو
دەســــتە  هەروا یەخســـــیر 

 .بن
 

 ی نەوتــیــــــــــــــــردنەوەی بەشــــــــــــک
ئێـــران، ڕژیمــــی ئێــــران نایهەوێــــت 
شــــــیرکەتە زیادیەکــــــانی لە ژێــــــر 
دەســــــتی بهێ ێـــــــتەوە و چیـــــــدیکە 
 .ەڕێگــــــــایێکی بــــــــۆ نەمــــــــاوەتەو

هەر پەیوەنــــــــد بەم سیاســــــــەتە، 
وەزیــــــــــــــــــــــــــــری دەرەوەی نەتەوە 
یەکگرتوەکـــــان ڕۆژی چوارشــــــەممە 

ی ســــەرماوەز گەمــــارۆی نــــوێی 24
نـــابراو . بەســـەر ڕژیـــ  دا ســـەپاند

کــــــوتی ئەم گەمارۆیــــــانە کەمــــــوو 
کووڕیەکــــانی ئــــابووری ڕژیمــــی دەر 
خســـتووە و کـــوتی ئـــابووری ئێـــران 

برایان هۆ  . بوەتە هۆی دزسا ری
زیــاد کــرد کە ڕژیمـــی ئەوەشــی پــێ 

مییـــار 044ئاخونـــدی لە ئێســـتادا 
دۆ رپاشــــــــــــــــەکەوتی هەیە بەئم 

لە 04بەهۆی گەمارۆکانەوە تەنهـا 
ســـــەدی ئەم ســـــەد مییـــــاردە لەبەر 

 .دەستی دەسەئتدارانی ڕژی  دایە

 .س انیا ئتیوو بەرێوەچوونی  ۆبوونەوەیە ی سیاسی لە

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 بریمدیسای ٢١.  ی کۆچی خۆری 1139ی  سەرماوەز ی ٠٣ .سی و پێن ەم  سا ی { ٠١٥} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 

 

  

  

   

  

    

  

  

  
  

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

  

 

 
 

  

   

 

  

  

 

  

 
 

 

 

  

 

  

 

   

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی جێگیر ردنـــــی 

س ای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــیم 
 . موخـــــــــــــــالفەتێ ی نـــــــــــــــیە

کۆمە ێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
هەڕەشەی نیزامیەکانی رژیمی  

ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێک 
وئتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەر 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامری ــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەت امی خ
 .مەترسیەوە

 

 زیاتر خۆی دەنوێنێپێویستی یەکگرتن وهاوهە وێستی  یەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە هەموو دەم 

 ،انــــی سازمـــری گشتـرتێـی سکـیام هــپ
یــی زاینـری سا  هـی ســــی هاتن هـــۆنــــب هــــب  

 
جەنــــــــازەی پێــــــــنە  ەس لە 
ناڕازیــــانی خۆپیشــــاندانە انی 
 وردستان لەنێو بەنداوی سـنەدا 

 .دۆزرانەوە
ــــــەرچاوە ان، رۆژی  ــــــی س بەپێ

ی 22هەینـــــــــی رێ ەوتــــــــــی 
سـەماوەز، جەنـازەی پێـنە  ەس 

ــدەرانــــۆپیشانـــــە خـــل ــ ــ  ی ــــــــــ

موژگـــان کاووســـی نووســــەر و لێکـــۆ ەری کــــوردی خە کـــی شــــاری 
ـــاری نەوشـــەهر  ـــۆ زینـــدانی ش ـــاکووری ئێـــران، ب ـــت لە ب کە ردەش
گوازرایەوە.ڕۆژی سێشـەممە ١٢ی سـەرماوەزی ٢٧١٢،موژگـان کاووسـی، 
نووسـەر و لێکـۆ ەری خە کـی شـاری کە ردەشـت دوای نزیـک بە ســێ 
حەوتوو گیران لە زیندانی ئیدارەی ئیتیعاتی شاری سـاری ناوەنـدی 
ـــەهر  ـــدیی شـــاری نەوش ـــۆ زینـــدانی ناوەن ـــدەران، ب پارێزگـــای مازەن
 گـــــوازراوەتەوە.                                                 .
ــــا ەی کاووســـی وێـــڕای پشتڕاســــت  ســـەرچاوەیەکی نزیـــک لە بنەم
کــــــردنەوەی ئەو هەوا ە ڕاگەیانــــــدووە کە، ئەوان لەو مــــــاوەیەدا 
توانیویانە یە  جـار و لە ڕێگـای تەلەفەنـوون لەگەڵ موژگـان  سـە 
ــــــکەن.                                                        .  ب
ــورد  ــی، نووســەر و لێکــۆ ەری ک هەوا ــدەری هەنگــاو: موژگــان کاووس
ــــوامبری ٢٣١٢( ،  ــــوەری ٢٧١٢)١٨ی ن ــــەممە ٢٧ی خەزە  ڕۆژی دووش
ــانی ئیــدارەی ئیتیعــاتی شــاری نەوشــەهر ســەر بە  لە یەن هێزەک
ــدەران گیــراوە.                                  .  ــای مازەن پارێزگ

                                                              
          

 

 !هاونیشتمانیانی بەڕێزی مەسیحی لە  وردستان

 !هانمەسیحیە انی ئێران و جی

بە بۆنەی لە دای  بوونی حەزرەتـی عیسـا مەسـی  و هـاتنی 
زایینــی گەرمتـــرین پیرۆزبــایی خـــۆم و  2424  ســا ی نـــۆێ

هاوباوەڕان  لە سازمانی خەباتی  وردستانی ئێران پێش ە  
 .بە مەسیحیە انی  وردستان، ئێران و جیهان دە ەم

لە  اتێ ـدا یــادی لە دایــ  بــوونی حەزرەتــی عیســا مەســی  
ادەگــــرین و هەروەهــــا ســــا ی نــــۆێی زایینــــی جێــــژن بەرز ڕ

دەگــــــــرین، ە بەداخەوە خە  ـــــــــی ئێــــــــران بە تێ ـــــــــڕاو 
هاونیشـــتمانیانی مەســــیحی لە ئێـــران و  وردســــتان لە گەڵ 
دڕنـــــدانەترین ســـــەر ور و چەوســـــانەوەی دەســــــە تداریی 

زانیــــــــاریە   بە پـــــــێ. دی تـــــــاتۆری ئاخونــــــــدی بەرەوروون
نی  وردو ئێرانـی هاونیشتما 0444سەرەتاییە ان زیاتر لە 

لە ئا ـــامی هێرشـــی دڕنـــدانەی هێـــزە ســـەر وتگەریە ان لە 
 ــۆچی 0321ناڕەزایەتیە ــانی  ۆتــایی مــانگی ســەرماوەزی 

خۆری شەهید  راون و ژمارەێ ی بەرچاو  ەوتـونە زینـدان و 
 .ش ەن ە دە رێن

 .موژگان  اووسی گواسترایەوە بۆ زیندانی نەوشەهر

 

 رکوردستان و دەرەوەی وئلە و کار و چا کیەکانی ئەندام و  یەنگرانی سازمان،و رووداوەکان لە هەواڵ  بەشێک
 

ڕژیمی دەسەئتدار لە ئێران  ە هیم پێگەێ ی لە ناو  ۆمەئنی 
خە  دا نەماوە، تەنیا لە رێگە سەر ور و  ەت ی عام و 

لە   زیندانی  ردنی خە  ی شۆڕشگێر،توانیویە بەردەوام بێ
رای ئەو گشتە ستەم و چەوسانەوەو حو می ناڕەوای،بە م سەرە

هەڕەشەو بێدادی و بیعەدا ەتیە، هیم ش ی تێدانیە  ە 
دەسە تی ئاخوندان بە شۆرشی جەماوەری وەزا ەهاتوو لە ناو 

و  اخی ستەم و بێدادی ئەو ح ومەتە مەزهەبی و   دەچێ
دوا ەوتوە دەڕوخی و ئاخوندانی دژی مرۆ  و دژبە هەموو 

دیمو راسی و دژبە مرۆفایەتی لە  ئایین و مەزهە  و دژبە
ئاش رایە هاونیشتمانانی مەسیحی لە  وردستان و . ناودەچن

ئێران بە شێوەێ ی بەرنامە بۆ داڕێژراو لە  یەن دەسەئتداری 
ئاخوندە ان دەچەوسێنەوەو مافە ئایینی و تا ە  ەسیە انیان 

ئەو رژیمە میهورە .  شێ  دە رێ  بە توندترین شێوە پێ
مەینەتی و ئازارە انی تێ رای خە  ی ئێرانەو بە سەرچاوەی 

روخان و لە ناوچوونی، بەشی سەرە ی ئازارو مەینەتیە انی 
تێ رای نەتەوەو ئایین و مەزهە  و باوەڕە ان لە ئێراندا 

با یادی لە دای  بوونی حەزرەتی عیسا .  دێ   ۆتاییان پێ
 زایینی ب ەینە هەوێنی  بوونەوەی سا ی نۆێ  مەسی  و نۆێ

تێ ۆشان و خەباتی یە گرتوانە بۆ لە ناوچوون و ڕوخانی 
لە گەڵ پیرۆزبایی . دەسەئتی دی تاتۆری ئاخوندی لە ئێراندا

دووبارەم بە بۆنەی لە دای  بوونی حەزرەتی عیسا مەسی  و 
 زایینی 2424هاتنی سا ی نۆی 

بابەشێس حوسەینی سکرتێری گشتی سازمانی خەباتی 
 کوردستانی ئێران

 2402بری دیسام 24

 

 .دۆزینەوەی جەنازەی پێنە  ەس لە خۆپیشاندەرانی  وردستان 
ــتان  خۆپیشــاندانە انی  وردس
ــــــنەدا  ــــــداوی س ــــــو بەن لەنێ
ـــوی ئەو پێـــنە  دۆزرانەوە، نێ

ـــــریتین لە ـــــوا :  ەســــە ب هی
ڕەحیمــی، مەســـعود ئەمینـــی، 
ــــــــــۆران  ڕەزا ســــــــــاد ی، س

 .عەلی جەواهیری محەممەد،

ەشداری  ومیتەی نۆروێژی سازمان ب
 ی سەرماوەز26لە رێورەسمی 

 

ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرماوەزی 34رۆژی ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی س
ــتی 0321 ی هەتـــاوی، لەســـەر بانگهێشـ

ــد ا،  ــومیتەی حـــ ــ ــۆروێژی   ــومیتەی نـــ ــ  
هەی ەتێ ـی  ــومیتەی نــۆروێژی ســازمانی 
ــمی  خەبـــار بەشـــداریان  ـــرد لە رێورەسـ

ــ26 ــ ــ ــونی رۆدە ی س ــ ــ ەرماوەز  ە لە  وم
ــوو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بەرێوەچـ

ــۆروێژ  ە  ــ ــ ــ ــ ــومیتەی ن ــ ــ ــ ــی  ــ ــ ــ ــ هەی ەتــ
پێ هاتبوون لە بەرێزان  ەژاڵ  ـا ەیی، 
ئارەزوو بەهرامی و سومەیە  ەریمی بەو 
ــ ەی  ــ ــ ــ ــوڵ و بروسـ ــ ــ ــ ــۆنەوە چەپ ەگـ ــ ــ بـــ
پیرۆزباییـان پێشــ ە  بە بەرێــوەبەرانی 

ی ســەرماوەز و ئەنـــدام و 26رێورەســمی 
ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بەرپرسـ

 
 

ەشـــداری  ـــومیتەی نـــۆروێژی ســـازمان لە ب
 ی سەرماوەز26رێورەسمی 

 

ـــــــــەممە  ـــــــــەرماوەزی 34رۆژی ش ی 0321ی س
هەتـاوی، لەســەر بانگهێشـتی  ــومیتەی نەروێــژی 
ـــومیتەی نەروێـــژی ســـازمانی  ـــومیتەی حـــدش    

ــەرماوەز 26خەبــار بەشــداری لە رێورەســمی  ی س
ــــــــە ومونە بەرێو ــــــــرد  ە لە شێ س  .ەچــــــــوو 

ــژ  ە پێ هــاتبوون لە  ــی  ــومیتەی نەروێ هەی ەت
ــــەرێعەت ەنا  ــــزان مامۆســــتا مە   ــــادری ش بەرێ
ــدامی دێرینــی ســازمان و شــنۆ شــەرێعەت ەنا  ئەن
ــــۆنەوە  ــــدیە انی  ــــومیتە بەوب بەرپرســـی پێوەن
چەپ ەگوڵ و بروس ەی پیرۆزباییان پێش ە  بە 

ـــــمی  ـــــوەبەرانی رێورەس ـــــەرماوەز و 26بەرێ ی س
ــژ ئەنــدام و بەرپرســ ــدش لە وەئتــی نەروێ انی ح

 . رد
 

ســــاڵ لە 01کـــوژرانی حەور کــــۆ بەری ژێـــر تەمەن 
 .ماوەی سا ێک دا

ی سا ەکەی ئازاد خوسرەوی، جارێک01سائن و برا 04کوژرانی فەرهاد خوسرەوی،مێر مندا ی  
 .دیــــــــــــــــــــــــــــــکە هەلــــــــــــــــــــــــــــــوومەرجی کــــــــــــــــــــــــــــــۆ بەرانی خســــــــــــــــــــــــــــــتووەتە ڕو

ســاڵ کـــوژراون و کــۆ بەرێکی دیـــکە  01ی مــییدی، حەور کـــۆ بەری ژێــر 2402لە ســا ی 
بەپێــی ئەم هەوا ە، شــە  کـۆ بەر بە تە ەی ڕاســتەوخۆی هێــزە حکومیەکــان .برینـدار بــووە

 .گیانیـان داوە کـۆ بەر لەسـەرمادا04مـانگی ڕابـردوو دا 02لەمـاوەی .کوژراون و بریندار بـوون
مەرگـــی فەرهـــاد و ئـــازاد خوســــرەوی بـــرای، لە ڕاگەیانـــدنەکان و کانـــا ە کۆمەئیەتیەکــــان 

هێندێک لە کاربەدەستان . کاردانەوەی هەبووە و جارێکی دیکە باسی لە حا ەتی کۆ بەران کرد
و ئورگانەکـانی ڕژیمــی ئاخونــدی کـۆ بەران وەکــوو  اچــاخچی کەلـووپەل لە مەرزەکــان بــۆ نــاو 

کوتبـووی کە مەبەسـتی لە  22ان ناو دەبەن، بەئم ڕێبەری ڕژیمـی ئاخونـدی لە بـانەمەڕی ئێر
 . اچاخچیان، مەبەستی لە  ۆ بەران نیە

 

 !ینی تێکۆشانخوێنەری بەڕێز و خوێن شیر
ــــــــــــــــــــــی ورد وەبە و  تێکۆشــــــــــــــــــــــان وەخــــــــــــــــــــــوێنە، لێ
تێیڕامێنە،بابەتەکـــــــــــانی هە ســـــــــــەنگینە و لە شــــــــــــەن و 

ربەی رەخـــــنە کەویــــان بـــــدە و کــــاک ە و دانەی دەربێـــــنە،بە 
بـــــــی پێـــــــوە و چە ـــــــ  وچەوەڵ و چەوتـــــــی و  ،بینـــــــیو تێ

ــــژار و . چەوێ ــــی و هە ەکانیمــــان پێــــڕاگەێنە بێگومــــان بە ب
ا، دێــــبەری تیکۆشـــــان د نــــاوکۆڵ کردنـــــی ئێــــوەی ئـــــایز، لە
 !.ەنێو دێتبەر و بەرهەمی با  و بە سوود ر

 
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 بریمدیسای ٢١.  ی کۆچی خۆری 1139ی  سەرماوەز ی ٠٣ .سی و پێن ەم  سا ی { ٠١٥} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 
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.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

        htt//www.lawan.info            http://www.khabatmedia.com                  442641124464224:پ ێوەندی سیێمانی   
             telegram /sazmanixebat      www.facebook.com/lawanixebat    442641246411242 :پێوەندی هەولێر             
  442641244421١31 :کومیتەی ناوەندی   

ـــی ـــزی ەوە هەی ەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میییـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــ ە   ـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــ اندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وە ت ـــــــــــــــــــــاومەر لە ن  مق

ـــەمای رێورەســم ـــێ و رە ــس و س ـــان  ــرا بە شــادیی و هە  ەر  ـــام و شــێعری تــایبەر بە نەورۆز تەرخ ە ە لە پــا  پەی
 . نەتەوە انی ئێران

ەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەئتی بەرێوەچوونی رێور
 نۆروێژ

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

 .سترۆمێن شاری  کی سیاسی له یه و  کۆبونه  ی نۆروێژی سازمان له شداری کومیته به
 

ــــه ــــۆروێژی ســــازمانی خــــه کومیت ــــه بار به ی ن   شــــداری ل
ـــه  کی سیاســـی دا کـــرد کـــه یــه و  کۆبونه ـــۆ ب ڕێز تـــاهیر   ب
ـــوو هـــه ی ســـەرماوەزی ١٧رۆژی یە شـــەممە .ورامی ڕێکخراب
، لەسەر ٢٣١٢ی دیسامبری ٨ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٠٢٨

ی دیمـو راتی بانگهێشتی لیژنەی ناوچەی نەروێـژی پـارت
 وردستان، عەلی بەهرامی بەرپرسـی رێ خسـتنی دەرەوەی 

هــاوڕێ لەگەڵ هەی ەتێ ــی  ــومیتەی ،ســازمانی خەبــار 
نەروێژ بەشداریان لە  ۆبوونەوەیە ی سیاسی دا  ـرد  ە 
بۆ بەرێز تاهیر هەورامی نوێنەری بارەگـای بـارزانی بـۆ 

ز لەو  ۆبوونەوەیەدا بەرێـ.  وردانی دیاس ۆڕا، رێ خرابوو
ـــژ و  ـــان ی ســەردانە ەی بــۆ نەروێ هەورامــی لەســەر ئام
پێویستی  وردانی دیاسـ ۆڕا و بەتـایبەر وەئتـی نەروێـژ 

لەپـــا   ســـە انی بەرێزیـــان .باســـێ ی پێشـــ ە   ـــرد
بەشدارانی  ۆبوونەوە ە ڕا و بۆچوونی خۆیان لەسەر ئەو 
ـــڕی ـــی و ئا امە ـــانی دەرب  .تەوەرانە و هەنگــاوی  ردەی

ـــڕای ـــانی  ـــاش تـــاهیر  هەی ەتـــی ســـازمان وێ بەخێرهێن
هەورامــی نــوێنەری بارەگــای بــارزانی بــۆ نەروێــژ، ڕا و 
ســەرن ی خۆیــان لەســـەر بــاس و بابەتە ــان پێشـــ ە  

 ــاش : هەی ەتـی  ـومیتەی بریتــی بـوون لە بەرێـزان. ـرد
عەبـــدوئ  ـــادری بەرپــــرس،  ـــاش مەحمـــودی یوســــفی 
بەرپرســی پێوەنــدی،  ـــاش عــومەری  ەریمــی و خـــاتوو 

 .می ئەندامانی  ومیتەی نەرویژئارەزوو بەهرا

 

ــی  ــ ــ ــ ــ ــەممە رێکەوتــ ــ ــ ــ ــ ــنە شــ ــ ــ ــ ــ رۆژی پێــ
ــاندێکی  26/02/2402 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شـ

ــان  ــی زەحمەتکێشــ ــدییەکانی حیزبــ پێوەنـ
ــەردانی پێوەنــــدیی هەولێــــری ســــازمانی  سـ
ــرد خەبـــار ــتانیان کــ ــاندی . ی کوردســ شــ

ــتی  ــان بە سەرپەرســ ــی زەحمەتکیشــ حیزبــ
ــا   ــز کــ ــدامی بەرێــ ــ ــادر ئەن ــێکەس  ــ بــ

ــی  مەکتەبــی سیاســی و بەرپرســی مەکتەب
ــاندێکی  ــ ــاوەری شــ ــ ــدییەکان بە یــ ــ پێوەنـ
ــنکەی  ــەردانی بــ ــتی ســ ــوومەنی گشــ ئەن ــ
پێوەنـدیی هەولێــری سـازمانی خەباتیــان 
ــاندێک بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد و لە  یەن ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ کــ
ــا  شــۆر  حــاجی  ــز ک سەرپەرســتی بەرێ
ئەنـدامی کـۆمیتەی ناوەنـدی و بەرپرسـی 

ــانپێوەندیی هەولێری سازم ــ  ی خەبار ــ

لەو دیدارە دۆسـتانەیە دا چەنـدین تەوەری گرینگـی جـێگەی بـایەخی هەر  .پێشوازییان لێکرا
ــرا ــا وگۆری بیـــرورای لەســـەر ک دۆخـــی کـــورد بە گشــتی و هەر کـــام لە پارچەکـــانی . دوو  ئ

ــدان لەو پێنــاوەدا بە تــایبەتی لەنێــوان شــاندی دوو کورد ســتان و بــابەتی یەکریــزی و هەو 
ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر ک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی لەس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .                                                                             یەن  سەوباس

. 
ــی  ــران و حیزبــ ــتانی ئێـ ــار ی کوردســ ــازمانی خەبـ ــی سـ ــدارەکە هەر دوو  یەنــ ــایی دیـ لەکۆتـ

 .کێشانی کوردستان لەسەر پێوەندیی و دۆستایەتی دوو  یەن پێداگرییان کردەوەزەحمەت

سەردانی حیزبی 
زەحمەتکێشانی کوردستان 
.بۆ ی سازمانی خەبار  

 

هێرشی فیزی ی بۆسەر نێرگس محەممەدی زیندانی 
 .سیاسی  ورد

ــدانی سیاســـی  ـــورد لە   ــرگس محەمـــمەدی چــا  وانی مـــافی مـــرۆک و زین نێ
زینـدانی ئەوینـدا، بە نوسـینی نــامەیەش باسـی لەوە  ـردووە  ە  ــوئمڕەزا 

وین لە اتی گواستنەوەی دا بۆ زیندانی زەن ان زیائی،بەرپرسی زیندانی ئە
ــووە ــێ کوتـ ــەی خراپـــی پـ ــەری و جنێـــو و  سـ ــی  ـــردۆتە سـ  هێرشـــی فیزی ـ

ساڵ زیندان مەحکووم کراوە و لە زیندانی ئەوین 06نێرگس محەممەدی بە 
 ..                             دەورەی مەحکوومیەتەکەی تێ دەپەڕێنێـت

دە ێت  ە نیزامی ڕژیمـی ئاخونـدی لە هـیم  نازبراو هەروەها لە نامە ەیدا
هە سـووکەوتێکی تونـدوتیژی و سـووکایەتی پێکـردن بە بەنـدکراوانی درێـژ 
ــدی  مــاوە هەتــا چــاوپێکەوتن لەگەڵ خــانەوادە و تەنــانەر بچڕانــی پەیوەن
ــانەر  ــ ــدان و تەنـ ــ ــدا ەکانیان و لێـ ــ ــی منـ ــ ــتنی دەنگـ ــ ــۆنی و نەبیسـ ــ تەلەفـ

نــاکەن، نــاوبراو لە کۆتــایی  سـووکایەتی پێکــردن و بــێ حــورمەتی کۆتــایی
ــارودۆخەی کە بــۆی دروســت  نامەکەیــدا ســوێندی خــواردووە کە لەگەڵ ئەو ب

ــبۆسەر زا م بووە هەتا ئەوڕۆژەی دەمرێ،لە کوتنی حە  و لە هاوار ــ  ان وـ

پشــتیوانی لە عەدا ەر خــوازان، ئـــازادی خــوازان و هەتـــا 
دەســت لەو هـاتنە دی ئامان ەکــان و دروســت بــوونی ســو   

  .                                     کارەی هە ناگرێ
بە تۆمەتی ڕیکـیم دژ بە  20نێرگس محەممەدی لە سا ی 

سـاڵ زینــدان مەحکـووم کــراوە و لە 6نیزامـی ئاخونــدی بە 
 .زیندانی زەن ان بەند کرابو

بەرێوەچوونی سمینارێ  لەسەر مافی مرۆک لە 
 !.لە وەئتی نەروێژ ،ئێران

ی ١١ی ڕۆژی  ئێــــــوار   ر لــــــه ســــــه 
تاوی  ی هـــــــــه١٠٢٨زی  رماو  ســــــــه

ری  ی دیســــــامبه٧  ر بـــــه رامبـــــه به
ی زاینــی، لە ناوەنــدی  ــازی ٢٣١٢

لە  ۆمـــــونی ســـــترۆمێنی وە تـــــی 
  شــداری زۆرێــک لــه بــه  نەروێــژ بــه

و   وشـــار  دانیشـــتوانی کـــوردانی ئه
نگرانی ســـازمانی  نــدامان و  یــه ئه

بار ســــــــــمینارێ  لە یەن  خــــــــــه
ناوەنــــــدی هاو ــــــاری هێزە ــــــانی 
 . وردسـتانی رۆژهەئر بەرێوەچــوو

لەو سمینارەدا  ۆڕگێڕان  ە بریتی 
عەلــــــــی " بــــــــوون لە بەرێــــــــزان 

بەهرامــــی، فـــــروو رەســـــوو  وور، 
" وریـا رەحمـانیمریەم عەلی وور و 

مەسەلەی مافی مـرۆک لە ئێـران و 
 وردســتانیان بە شـــێوەی جیاجیـــا 

عەلـی بەهرامــی  .خسـتە بەربــاس 
نـــــــدی  ی ناو  نــــــدامی کومیتـــــــه ئه

رپرســــــی  بار و به ســـــازمانی خـــــه
ی ســازمانی  و  ر  کانی د  ندیــه یو  په
بار لە پێوەنـــد لەگەل مـــافی  خـــه

مـــرۆک لە ئێــــران و دۆخــــی  ــــورد 
سـەلی پێشـ ە  باسێ ی تێر و تە

لە باســـــە ەیدا بەهرامـــــی .  ـــــرد
ئیشارەی بە گۆران اریە انی ئێران 

 و دامەزرانی سیستەمی ویییەتی
 

  .ئازادیە ــــــانی خۆیــــــان بـــــــگەن
لەبەشــــێ ی دیــــ ەی باســــە ەی دا 
ناوبراو باسی لە پرسـی نەتەوەیـی 
 ــــورد لە ئێــــران و دۆۆ و ویســــتە 
نەتەوەییە ـــــانی گەلـــــی  ــــــوردی 

هەروەهــا باســی . خسـتە بەر بــاس
لە  ار ردی رژی  بـۆ لەبـار بردنـی 
پرســـــــــی نەتەوەیـــــــــی  ـــــــــورد و 
داگیر ردنـــی نیشـــتمانە ەی  ـــرد، 

وابــوو پرسـی  ــورد لە ئێــران پێـی 
پێویسـتە وەش پرسـێ ی نەتەوەیـی 
دیــانی پێــدابنرێ و هە ســو ەوتی 

 ــۆڕگێڕانی دیــ ە   .لەگەڵ ب ــرێ
هەر  ەسـەو لە بارێ ــدا تیشــ یان 
خستەسـەر پرسـی مافە ـانی مـرۆک 

نــــدامانی ســــازمانی  ئه .لە ئێــــران
نــــدامانی ڕێکخــــراوی  بار و ئه خـــه

بار   وانـــــــــی ســـــــــازمانی خــــــــــه
شــداریان  رچاو به کــی بــه یه شــێو  به
دا کـرد و بە نەزەرار  و سیمینار  له

و ڕا و بۆچــــــــــــوون و پرســــــــــــیار 
  .باسە انیان دەو ەمەندتر  رد

فە ــیە و رۆ ــی ئەو سیســـتەمە لەمەڕ 
پێشـــــــێی ردنی مافە ـــــــانی مـــــــرۆک و 
 ارنــامەی جینــایەر و گەنــدە یە انی 

نــــاوبراو پێــــی .ئەو دەســــە تەی  ــــرد
وابـوو بـوونی وەلـی فە ـیە گەورەتــرین 
ســـــوو ایەتیە بە خە  ــــــی ئێــــــران و 

پێشـــێی اریە انە  ســـەرچاوەی تێ ـــڕای
چـــوون ە وەلـــی فە ـــیە بە نــــوێنەر و 
جێــداری خـــوا لە ســەر زەوی پێناســـە 
دە ـــــــرێ و  دان لە بریارە ــــــــانی بە 
دژایەتی خوا لێ دەدەرێتەوە و حـو می 
.  ورس بۆ  ەسە ان لەبەرچاو دەگیرێ

هەر بۆیە هەتا ئەو دەسەئتە هەبـێ، 
 نەتەوە انی ئێران ناتوانن بە ما  و 

 

 دەوری ئافرەتان لە ناڕەزایەتیە انی لوبناندا
ــاندانە انی   ــ ــاڕەزایەتی و خۆنیشــ ــ نـ
خە  ـــی لوبنـــان بەردەوامـــی هەیە، 
خە  ـی ئەو وئتە بــۆ جــاری دووەم 

ی 24و ڕۆژی یە شــەممە ڕێ ەوتـــی 
ــان  ــتیان بە خۆنیشــ ــەرماوەز، دەســ ســ

ــردۆتەوە هێـــزە ئەمنیەتیە ـــان بە . 
بە ارهێنـانی گــازی فرمێسـ  ڕێــژ و 
ــژێن، ڕوبەڕوی  ــ ــ ــاو پـ ــ ــ ــینی ئـ ــ ــ ماشـ

ــ ــاندەران بــ ــا خۆنیشــ ونەوە، هەروەهــ
پێ دادان لەنێـوان هێـزە ئەمنیە ـان 
 .و پۆلیس و خۆنیشـاندەران ڕوویـدا

ــدەریە ان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــەرچاوە هەوا  ــ ــ ــ ــ ســ
ــری  ســەلیبی ســوری لوبنــانی و بەرگ
مەدەنــی، باســیان لە برینــداربوونی 

ــی  ەم  ــ ــردووە  ە  46 نـ ــ  ەس  ـ
ــدە  ــ ــ ــ ــۆ ناوەنـ ــ ــ ــوازراونەتەوە بـــ ــ ــ گـــ
ــخانە ان ــ ــان و نەخۆشـــ ــ  .دەرمانیە ـــ

ارە انی حز  الـیە هەروەها دەمام د
ــدیەوە  ــ ــی ئاخونـــ ــ ــ  ە لە یەن ڕژیم
ــرێن،  ــ ــرچەش دە ــ ــ ــتیوانی و پــ ــ پشــ
ــیان  لەمـــاوەی ئەو دوو ڕۆژەدا هێرشـ

 . ردۆتە سەر خۆنیشاندەران

ــاژەیە  ە لەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی ئامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جێ
ناڕەزایەتیـــانەدا دای ـــانی لوبنـــانی 
بۆ مەح وم ردنی دەستەبەندی و بە 
ــوڵ و  ــ ــ ــ ــی گــ ــ ــ ــ ــتەوە گرتنــ ــ ــ ــ بەدەسـ
ــاودەردی  ــ ــۆ ه ــەمێ بــ ــ ــی ش هە  ردنــ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردن لەگەڵ  وربانیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
ڕاپەرینە انی ئەم دواییەی عێرا ، 
ــارن وەڕێ ــ ــاڕەزایەتیە ی بەرینیـــ ــ ــ   ن
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .خس

گرتنــی ئەو دای ـانە بە بەدەســتەوە 
ــمیان لەدژی  ــ ــ ــ ی، دروش ــ ــ ــو ی س ــ ــ گ
ــتەبەندی دەوتەوەو داوای  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەس
ــرد ــ ــان دە ـ ــ ــوی نەتەوەییـ ــ  .یە گرتـ

ــادی  ــۆتە نمـ ــ  بـ هەروەهـــا ئافرەتێـ
ــان، ئەو  ــ ــ ــانی لوبنـــ ــ ــ ــ ناڕەزایەتیە 
ــاوی فەیــروز حەســەن  ئــافرەتە  ە ن

ــاوەی ئەو  21تەمەن  ــ ــاڵ، لەمـــ ــ ــ س
ــی  ــ ــ ــ ــانەدا بە بەردەوام ــ ــ ناڕەزایەتیــ
ــووە و  ــ ــاندەراندا بــ ــ ــاو خۆنیشـ ــ لەنـ

ــتەوە پەرچ ــ ــ ــانی بەدەس ــ ــی لوبنــ ــ ەمــ
ــووە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .گرتـ
 ناوبراو نازناوی خاتوونی ئائی 

ئەو پەرچەمە   وەرگرتووە و وتویەتی  ە هیچ اتێ  بەبـێ 
ن ئامــان ی مــ  بەژداری خۆنیشـاندانە انی نە ــردووەو دە ـێ

ــارە ئەوەیە  ە ئەو پەرچەمە وەش  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەو  ـ
وەبیرهێنەرەوەیەش بە ار بێن  و ب ێ   ە ئەوە ئەو شـتەیە 

 . ە ئێمە بۆی دەجەنگین
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