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تەسلیم بوون لە پێناو بەردەوام 
 6ل ! بوونی دەسەاڵتی کاتی دا

 .تێدەکۆشین ،بۆ گەیشتنی گەلی کورد بە مافە رەواکانی و رووخانی رژیمی ئاخوندی و دامەزراندنی حکومەتێکی دیموکڕاتی و پاڕلمانی
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تا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 بەرە

 

 !کاک نێچیرڤان بارزانیبەڕێز  بۆ سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران، یامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتی  په
 !داهاتووی ئێران دا  دەوری کورد لە 

ی  2122ی مــای 22دوانیــوەرۆی رۆژی دووشــەممە 
الوانـــی دیمـــوکراتی ەتێکـــی یەکیەتـــی یئزاینـــی هە

ێــران بە سەرپەرشــتی بەرێــز  ــومەر ٸکوردســتانی 
فەخـرەدین فەر سـکرتێری یەکیەتـی الوانـی حـدکا و 

بە مەبەســتی نــوێکردنەوەی ، تێکــی هــاورێی هەیئە
دیــدارو تــاوتوێکردنی  ەنــد بــابەتێکی تــایبەت بە 
الوانــــی سوردســــتان، ســــەردانی رێک ــــراوی الوانــــی 

فــواد عە ــ ەری  خەباتیــان کــرد و لە الیەن بەڕێــز
بەرێوەبەری رێک راوی الوانی خەبات و بەڕێـز سـارۆ 

ەتـی ٸحسێنی ئەندامی دەستەی بەرێوەبەری و هەی
بە پێـــی  .هاوڕێیــان بە گەرمــی پێشــوازییان لێکــرا

هەواڵ هەردوو الیەن وێــــرای تــــاوتوێکردنی دۆخــــی 
ئێستا وئەو قەیـران و کێشـانەی کە تـووە خە کـی 

بووە، کاری هاوبەشی کوردستان و بە تایبەت الوان 
نێوان رێک راوەکانی الوانی کوردسـتانی ئێرانیـان بە 

 زەروورەتێکی حەتمــــی و گرنگ زانـــــــــــــــــــــــــــی و
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  ــانــیــانــیسـازمسـازم  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

ــی و پێنچی و پێنچــەمین ساڵ ، ەمین ساڵ ، 3131ی ی عۆزەردانعۆزەردانی هەزار و سێسی هەزار و سێســــەد و نەوەد و هەشت ی کۆ ی خەد و نەوەد و هەشت ی کۆ ی خــۆریۆری  بەرانببەرانبــــەر بە ەر بە 2121ی ی ژوئینژوئینیی  دوو هدوو هــەزار و نەزار و نــــۆزدە ی زۆزدە ی زایینایینــــیی.. ـــــ ـــ  ژمارەژمارە::312312  سس

 .باتو الوانی خە اتیەکیەتی الوانی دیموکردیداری 

 !بەڕێز ساك نێچیرڤان بارزانی

 .ساڵو و ڕێز

بە بۆنەی هە بژاردنت بە سەرۆسی هەرێمی سوردستانی  ێراق، گەرمترین پیرۆزبایی سازمانی خەبات 
هە بژاردنی بەڕێزت بە سەرۆسی هەرێمی سوردستان لەم . ی سوردستانی ئێران تان پێشكەە دەسەم

اق گرینگەو دەبێتە هۆی ئارامی و سەقامگیری هەلومەرعەدا بۆ خە كی سوردستان و تێكرای  ێر
د نیام بەڕێزت لە ئەرسی سەرۆسایەتی هەرێم سەرسەوتو دەبی و بە پێكهاتنی  .ودامەزراویی سیاسی

 .               حكومەتی داهاتووی حكومەتی هەرێم، سوردستان ئاوەدان و دامەزراوتر دەبێ
 م لە گەڵ پیرۆزبایی دوباره

  .دستانی ئێرانسازمانی خەبات ی سور

 سكرتێری گشتی

 بابەشێخ حوسەینی
 
 

 او گرتنی بەرژەوەندی هیوایان خواست کە بە لەبەر
نەتەوەیــــــی، بــــــۆ گەیشــــــتن بە مــــــا  و ویســـــــتی 
نەتەوەکەمان هەوڵ بدرێ رێك راوەسانی الوان زیاتر 

  . لە رابـــــــــردوو پـــــــــێکەوە پێوەنـــــــــدیان هەبـــــــــێ
دوو الیەن باوەڕیــــان وابــــوو ئەموــــۆرە کۆبــــوونەوە و 
دانیشتنانە دەبێتە هۆی هیوا و هومێد لە نێـو الوان 

ئەو مەبەســتە  ەنــدین وبــۆ . ێــرانٸلە کوردســتانی 
 .بەرنــــــــامە و گەاڵ ەی کـــــــــاری تـــــــــاوتوێ کـــــــــرا

عێگەی باسە لەو دانیشتنەدا  ەند گەاڵ ە بۆ نزیكی 
زیـاترو سـاری هـاوبەە قســەو باسـیان لەسـەر کــرا و 

ەم عـۆرە دیــدارو کۆبـوونەوانە درێژەیــان ٸبریـار درا 
 .هەبێ

 

ــ  لە  ــ ــ ــ ــورد یەسێــ ــ ــ ــ ســ
ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نەتەوەسـ
ــی  ــ ــنەری وەاڵتـــ ــ پێكهێـــ
ــردوودا  ئێــرانە و لەراب
ــا ە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و لە قۆنــ
ــدا دەوری  ــ ــ ــ عیاعیاسانــ
یەك السەرەوە و 
ــبەر  ــاوی لەبەرامــ بەر ــ
ــدا  هێرشـــی داگیرسەرانـ
ــڕای دەوری  ــڕاوە، وێ گێ
ــی  ــ ــ ــاریگەر و گرینگ ــ ــ س

ــورد لە نەتە ــ ــ ــ ــ ــ ــ وەی س
ــدا،  ــ ــاتەی ئێرانــ ــ پێكهـ
ــی  بەداخەوە بە درێژایـ
ــژوو دەســـەاڵتدارانی  مێ
ئەو وەاڵتە، لە 
ــۆزی و  ــ ــ ــی د سـ ــ ــ وەاڵمـ
ــداساریەسانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فی
نەتەوەی ســوردا، زو ــم 
ــێ رەوا  ــ ــتەمیان پـ و ســـ

 .دیوە
ــتنی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە سەرخســ

ــی  ــ دژ  2331راپەرینـ
ــی پاشـــایەتی،  بە رژیم
ــتان  ــ ــ ــی سوردســ ــ ــ خە كــ
 دەوری بەر اویان گێڕا

یستبدادی و تا روخانی ئ
دەسـتیان لە  پاشـایەتی

ــرت ــ ــات هە نەگـ ــ . خەبـ
خە كــی سوردســتان بەو 
ــدەبوون لە دوای  ــ هومێــ
ــەاڵتی  ــ ــانی دەسـ ــ رووخـ
ــر  ــ ــا، ئیت حەمە رەزا شــ
ــەرسوت و  ــ ــ ــتەم و س ــ ــ س
هەاڵواردن سۆتــایی دێ 
ــتی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و لە ئاشـ
ــدا لەگەڵ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئارامیــ
ــین و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەتەوە و  
ــكەی  ــ ــ ــانی دیـ ــ توێژەســـ
ــان  ــژە بە ژی ئێــران درێ

  .دەدەن
ــەرسەو ــ تنی لە دوای ســـ

راپەرین گەالنی ئێـران 
ــامی  ــرد، ئاسـ زۆری نەبـ
ــی  ــ ــ ــ ــاتی خە كــ ــ ــ ــ خەبـ
ــران  ــ ــتان و ئێـــ ــ سوردســـ
ــومەینی و  ــ ــ ــ لەالیەن خ
ــارەیەك لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ژمـ
ــاوبیری  ــ ــدانی ه ئاخونــ

ــد ــ ان ەکــــــدزرا و ئاخونــ
ەو و ڕدەســـەاڵتێكی تـــاس

ــان لە  ــ ــ ــ ــ ــ دیكتاتۆرتریــ
ــوو  ــ ــ ــ ــومەتی پێشـ ــ ــ حكـــ

ــم و  ددامەزران ــ ــ و زو ـــ
ــەر  ــان بە ســ زۆری زۆریـ
ــران و  ــ ــ ــ ــی ئێــ ــ ــ ــ خە كـ

ــە ــتاندا ســ . پاندسوردسـ
ــ  دوای  ــد مانگێـــ  ەنـــ

ــس ــ ــەرسـ ــ ــەوتنـ ــ ــ ــ ــ ــ  ی ـ
 
 

راپەریـنەسە، خــومەینی 
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دژ بە خە ك
ــادی  ــ ــ ــتان عیهــ ــ ــ سوردسـ
ــی  ــ ــد و خە كـ ــ راگەیانـ
ــافر  ــتانی بە ســـ سوردســـ
ــا  ــ ــ لە قە ەم دا، تەنی
لەبەر ئەوەی نەتەوەی 
ــافە  ســـورد خوازیـــاری مـ
ــان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەتەوەییەس
ــان بە  ــ ــ ــایی هێنــ ــ ــ سۆتـ

ــەرسدهەاڵوار ــ وت ن و ســ
ــوو ــ ــا ی. ب ــ ــڵ س  لە  ــ

رابـــــــــــردوودا وێـــــــــــڕای 
و  سیاســـــەتی ســـــەرسوت

داگرتنــــی   دەمدەســــت بە
لەالیەن  خەلــــــــــــــــــــــ 

ئاخوندانەوە، شـاهیدی 
راپەرینــی عەمــاوەری و 
ــاڵوی  ــارەزایەتی بەربـ نـ
ــانی  ــ ــین و تووێژەسـ ــ  ـ
ــتان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سوردس
ــرانین،  ــەری ئێـ سەرانسـ

و لە  لەالیەك
شـــاهیدی  الێکیتریشـــەوە

ــاری بەر ـــاو لە  گۆرانك
ــۆم ــ ــەتی س ــ ە گەی سیاس

ــونەتەوەیی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نێـ
ــی  ــ ــ ــبەر رژیمـ ــ ــ لەبەرامـ
ئاخونــدی و عموعــو ی 
ــی  ــ ــوێ لە رۆژهەاڵتـ ــ نـ

لەالیەسـی  ناوەراسـتین،
ــارەیەك لە  ــ ــ ــكە ژم ــ ــ دی
ــی بە  وەاڵتـــانی  ەرەبـ
ــەرۆسایەتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س
ــتان لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ەرەبسـ
ــاری  ــ ــدا خوازی بەرەیەســ
ــتی  ــ ــ ــ ــ ــایی دەسـ ــ ــ ــ ــ سۆتـ
ئاژاوەگێڕانەی رژیم لە 
ــاو ەسەدان، لە دوای  ن
دەر ـوونی ئەمریكــا لە 

ــی نـــا وسەیی و رێكەوتن
گێڕانەوەی گەمارۆسانی 
ئەو وەاڵتە و گەمـارۆی 
ــەر  ــكە بە ســ ــوێی دیــ نــ
ــدە ی  ــ ــ ــ ــی گەنــ ــ ــ ــ رژیمـ
ــدا ســەپاندووە و  ئێران
ــەربازیەسانی  ــزە ســـ هێـــ
لە ناو ەسە بەتایبەت 
ــار  و  ــ ــ ــداوی فــ ــ ــ سەنــ
ــی  ــ ــ ــانی عیرانــ ــ ــ وەاڵتــ
ــردووە و  ئێــران زیــاد س
ــانی  ــ ــ ــ ــ ئەگەری هەاڵیس
ــاتێكی  ــەڕ لە هەر ســ شــ

ــرە ــكە بەهێزتـ  ولە .دیـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــوەدا پێویس ــ ــ ــ ــ تە نێ

ــ  لە دەوری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئاوڕێ
ــران و  ــ ــ ــ ــی ئێــ ــ ــ ــ خە كـ
ــی  ــ ــ ــایبەت خە كـ ــ ــ بەتـ

 .سوردستان بدەینەوە
 

ــتان و  ــی سوردســـ خە كـــ
ــڵ  ئێـــران لە مـــاوەی  ـ
ــردوودا  ــ ــ ــ ــا ی رابــ ــ ــ ــ سـ
ــی،  ــاری زۆری سیاســ فشـ
ــی،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەمنیەت
ــۆمەاڵیەتی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ســ
ــروبە  ــان تەعـــ ئابووریـــ

و قەیرانەســان  ســردووە
ــدە ی و  ــ ــ ــ ــ ــ سە لە گەن
ــاتۆریەتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دیكت
ــەاڵتداران  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەســ
ــاتر  ســەر اوەدەگرێ زی

 .و زیاتر دەبێ
ــایبەت ل ــ ــ ــ ــ ــ ە یەك بەت

ــردوودا  ــا ی رابــ دوو سـ
ــابووری و  ــی ئـــ ــ قەیران
ــی و  ــ ــ ــاری، گرانــ ــ ــ بێكــ
ــێوەیەسی  هەژاری، بەشـــ
ــی  ــ ــ ــنە داوێنــ ــ ــ سەم وێــ
ــووە و  ــ ــ ــی گرتــ ــ ــ خە كـ
ــدە ی  ــ ــتەمی گەنــ ــ سیسـ
ئاخوندان سە هۆی ئەو 
ــی و  ــ ــ ــوو ناخۆشــ ــ ــ هەمــ
ــای  ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەردانەیە توانـ
ــانی  ــ ــ ــەر سردنی ــ  ارەســ

ــیە ــ ــبەردا . نـ ــ لە بەرامـ
نارەزایەتیەسی بەرباڵو 
ــێ  ــدە ی، بـ دژ بە گەنـ

ــی توا ــ ــایی و نەزانـــ ــ نـــ
ئاخونــدان لە ئــارادایە 
ــانە  ــ ــ و ئەو نارەزایەتیـ
رۆژ لە دوای رۆژ 

 . بەرینتر دەبن
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بە روانینێكــ
ــۆ دۆخـــی  ســەرەپێییی ب
ــاتووی  ــ ــ ــ ــم و داه ــ ــ رژیــ
ــتیە  ــ ــران، بەو راســ ــ ئێــ
ــی  ــ ــ ــن سە رژیمـ ــ دەگەیـــ
ــانی  ــ ــدی رۆژەســ ــ ئاخونــ
ــۆی بەرێ  ــ ــایی خــ ــ سۆتـ
ــات و ئەگەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دەس
ــی و  ــاری سیاســـ گۆڕانكـــ
پێكهـاتەی دەسـەاڵت لە 

 .ان زۆر بەهێزەئێر
ــیارە  ــ ــتا ئەو پرســ ــ ئێسـ
ــێە سە دەوری  ــتە پـ دێـ
ــاتووی  ــ ــ ــورد لە داه ــ ــ س
ئێـران  ـی دەبـێ؟ هەر 
ــەرەتادا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ وەك لە سـ
ئیشارەم پێدا سـورد لە 
ــانی  ــا ە عیاعیاســ قۆنــ
ــی ئێـــران  ــی وەاڵت مێژی

ــت ــ ــ و  یــــــ دەوری پۆزێ
بەر اوی هەبـووە و بە 
درێـژەدان بە خەبـات و 

ــانێ  ــ ــ  لە دژیبەربەرەســ
ــدی،  ــ ــ ــ ــی ئاخون ــ ــ ــ رژیم

تان درێــژەی بەو سوردســ
 دەورە پۆزێتیوەی خۆی 

 
 
 

ــا ی دوای  ــ دا. لە قۆنـ
ــانی  ــ ــ ــ ــم و رووخـ ــ ــ رژیـــ
رژیمـی ئاخونـدی دەبــێ 
ــانی  ــافە بنچینەییەســ مــ
ــتان لە  ــی سوردسـ خە كـ
 وار ێوەی ئێراندا بە 
ــرێ و  ــ ــ ــ ــی بناس ــ ــ فەرمــ
ــدابنرێ. ــ ــ ــانی پێـ ــ ــ  دیـ
دەبـێ پێـداگری لەســەر 
ــرێتەوە کە  ــ ــ ــ ــ ــ ئەوە بك
دەستەبەر سرانـی مـافی 
ــتان  ــ ــ ــی سوردســ ــ ــ خە كــ
ــۆی  ــ ــ ــ ــابێتە ه ــ ــ ــ نەك ن
ــاژاوە لە  ــ ــ ــە و ئـ ــ سێشـــ
ــتە  ئێــران بە كــوو دەبێ
ــەقامگیری و  ــ ــ ــۆی س ــ هــ
ــــــاتن بە  ــایی ه ــ سۆتـ
ــدوتیژی و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تونـ
هەاڵواردنـی نەتەوەیــی 
ــتی  ــ ــ ــشێكی ئاشـ ــ و دەســـ
ــی  ــ ــ بەردەوام و برایەتـ
ـــی ئێـــران   ـــۆ گەالن ب
 وەدیی دێنێ.         
ــاتی   ــ ــازمانی خەبـ ــ سـ
سوردستانی ئێـران پێـی 
وایە خە كی سوردستان 
ــافە  ــ ــ ــ ــ ــ ــێ بە م ــ ــ ــ ــ ــ دەب
ســـەرتاییەسانی خۆیـــان 
لە  وار ێوەی ئێراندا 
ــۆ ئەوەە  ــ ــ ــگەن و ب ــ ــ ب
ــازمانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەگەڵ ســ
موعاهیدینی خە كی 
ئێــــــران و شــــــۆرای 
ــاومەتی  ــ ـــــــڵی مقـــ میل
ــەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــران لەســ ــ ــ ــ ــ ــ ئێــ
ــافی  دەســـتەبەرسرانی مـ
ــاری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خودموختـ
ــران سە  ــتانی ئێـ سوردسـ
ــادەدا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە 22 م
ــۆراوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالیەن ش
ــراوە،  ــ ــ ــ ــ ــەند س ــ ــ ــ پەســ
ــایی بەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سۆتـ
ــانەی کە لە  ــ ــ عیاساریـــ
راسـت سوردسـتان ســراوە 
 دێنێ.               

  
  3ل   بۆ           

ــــــــادی زەرز و بە ڕێب ــــــــێ ی  ســــــــا ەی ٤٣ب
دامەزراندنی رادیۆ دەنگی خەباتی کوردستانی 

دەنگی دلێـری شۆڕشـگێڕانی رێبـازی پـڕ .ئێران
ـــــــــــاتی  ـــــــــــازمانی خەب ـــــــــــانازی، س لە ش

ـــانـــوردستـــــــــک ـــێـی ئـــــــــــــــــ   رانــــــــــــــــــــــــ
! 
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پشـــــــتیووانی البەال نەبێـــــــت، 
هە وێســـتێکی دیکەیـــان لەخـــۆ 
نیشـــــان نەدا و بە پشـــــتیوانی 
نەکردنیان لە ڕژیم، دەسـەاڵتی 
ــــــــــدیان گۆشــــــــــەگیرتر  ئاخون

ــــــرد ــــــم کە  .لەڕابـــــردوو ک ڕژی
هێلکەکـانی خسـتبووە سـەبەتەی 

و ئەژمــارێکی یەکێتــی ئورووپــا 
تایبەتیشـی بـۆ  ەروو  و ـین 
ــــــــــــــرد ولەســــــــــــــەر ئەم  دەک
ــــــــی  ــــــــدنەوەیە دژایەتیێک خوین
ڕەهـــــای ئەمریکـــــای دەکـــــرد، 
لەڕاســـــــتیدا خــــــــۆی خســــــــتە 
ــاز بــوون و  تە ەیێکـی بــێ دەرب
ـــردووی  هەمــوو هەو ەکــانی ڕاب
لەمەر وەدەســـت هێنـــانی د ـــی 
ـــێ ئاکـــام  قـــازانە پەرســـتان ب

ی لێ  که مانەوە و بەگشتی ڕیسه
خوری و ئا ۆز وشـێواو  به  وه بوه

کە وێ دە ـێ تەسـلیم بـوونێکی 
ــــت کە هەر  وەهـــای بەدوودا بێ
ـــزانن  ـــۆن دەبێـــت  ـــان ب ! خۆی

دوایین کردەوە وهە وێستی ئەم 
وەاڵتـانە گومـانێکی نەهێشـتەوە 
کە ڕژیمی ئێـران لە گۆشـەگیری 
تەواو دایە و هە وێستی پۆتین 
ســـــــەرۆک کۆمـــــــاری  ەروو  
لەهەمــبەر لەشکرکێشـــی ســـشای 

کــا بــۆ کەنــداو وئەگەری ئەمری
هەاڵیسانی شەڕ لەنێوان وەاڵتە 

کە   یەکگرتووەکـان وئێـران،
گووتبــوی ڕووســیە تیمــی ئــاگر 
کوژێنەوە نیە، ئەو ڕاستیەی بـۆ 

کــرد کە  عیهانیـان ئاشــکراتر
ـــــ  وب ـــــورانی  ـــــانەت نزی تەن
ـــــران،  ســــەرمایەی خە کـــــی ئێ
دەسەاڵتی ئاخوندی ناپارێزن و 
بنەمــــای ئەم دۆســـــتایەتیەیان 

ەێیکـــی ئـــابووریە وبە ، بنچین
لەم پێوەندیەشــدا ئەمریکــا بــۆ 
ئەوان مەحــــوەرتر و گرینگـــــرە 
وئامادەنین لەسەر دەسـەاڵتێکی 
لەرزۆک ونـــاخە کی قــــازانوی 
. خۆیــــــان بــــــ ەنە مەترســــــی

تریزامەی سەرۆک وەزیری دەست 
ـــــــــا  لەکارکێشـــــــــاوەی بریتانی
ـــاوو ەیی  ـــارەی مەترســـی ن لەب
ــــدی هە وێســــتی  ڕژیمــــی ئاخون

ـــــــــد و ڕوونــــــــی خــــــــۆی ڕاگەی ان
گوتــــــــوویەتی کە ئــــــــێمە لەهەر 
بەرکەوتــن وهەڕەشــەێی  لە پــاڵ 
ئەمریکادا دەمێنیـنەوە و پشـتیوانی 

ــــــن هەر لەم پێوەنــــــدیەدا  .دەکەی
مـاکرۆن سـەرۆک کۆمـاری فەڕانسـە 
هەڕەشــــــەکانی ڕژیمــــــی ئێرانــــــی 
ـــــارەی کشـــــانەوەی ڕژیـــــم لە  لەب
بەرعام ڕەد کردەوە وگـووتی ئـێمە 
ــــووڵ  ــــران قب شـــەرت ومەرعــــی ئێ

حکــومەتی  ــین کە بــۆ  ..نــاکەین
ئێران عێگەی پشت پێ بەستن بوو 
ـــــــــی  ، بە موخـــــــــالەفەت نەکردن
ــــاببوقەی ئــــابووری  ســــەپاندنی ئ
ئەمریکــا بۆســەر تــاران، ئامــاژەی 
پاڵ دانی  ین بە ئەمریکا وپشـت 
 کردنی لە ئێران دا بە ئاخوندان و

ئەو مەعــــال ودەرفەتەیــــان بــــۆ  
ــــــوا  نەهێشــــــتۆتەوە کە هــــــی  هی

بــوون لەم وهومێــدیکی بە دەربــاز 
ئەم گۆشــــــەگیری . دۆخە هەبێـــــت

ــــــدان  ــــــردنەی ئاخون ــــــوون ک وزەب
کــار وکردەوەیــانە لە  بەرهەمــی

ناوو ە وعیهان بەگشتی وهەر بەم 
ــــیە کــــۆدەنگیێکی گرینــــگ بــــۆ  پێ
ــووە و  بە ۆکــدا هێنــانی دروســت ب
ــــوونی ڕژیمــــی  لەوانەیە بە ڕازی ب

خا ەکەی  22تاران بە ملدان بە 
 ئەمریکا و عێبەعێ کردنیان تەنیا
ــــــوری ئیســــــ می  ناوێـــــ  لە عمه
ــــێ  ــــە دەب ــــتەوە بە ، ئەوی بمێنێ
لەنێـو زبب انەکــانی مێـژوودا بــۆی 

 .بگەڕێیت

 

 نووسینی بێهروز ئەردەاڵن   

 

 

 

 

 

ســـــــــەردان وپێوەنـــــــــدیە  
ـــم تـــا  دیشلۆماســیەکانی ڕژی
ـــــامە ولە  ئێســــتا بــــێ ئاک

سەردانی محمد عواد  دوایین
ــــز وەزیــــری دەرەوەی  زەری
ـــــــۆ هەر یەک لە  ـــــــم ب ڕژی
ژاپـۆن و ێـراق ئەوە زیــاتر 

 ێــراق کە . بەدیــار کەووت
زەمامـــداریەکەی لە دەســـت 
شــــی ەیە و کــــۆی عـــــومگە 
ســـەرەکیەکانی حــــاکمیەتی 
ئەم وەاڵتە لەدەســـــــت ئەم 
گـــــــــرووی و الیەنەیە، لە 
ـــــــد ســـــــا ی  مــــــاوەی  ەن
ــــــردوودا وەک ئێرانــــــی  ڕاب

ۆ دەسەاڵتی وەلـی دووهەم ب
ـــــیە ئەژمـــــارو  ـــــاو  فەقێ
لێکــراوە وحاکمــانی تــاران 
پێیـــان وابـــووە دەســــەاڵتی 
 ێراقی ئێستا و ئێران دوو 
گیانن لە یەک الشەدا وهەر 
بەم پێوانە هە سوکەوتیان 
. لەگەڵ ئەم وەاڵتە کردووە

ئاخوندانی ئێران لە هەموو 
ـــــراق  کایەسیاســــیەکانی  ێ
ـــــان  ڕۆ ـــــی یەک الکەرەوەی

اودێرانیە ئەوە گێڕاوە و  
دووپــــــــــــاتە دەکەنەوە کە 
ئەمریکــا دەســەاڵتی بەرێــی 
بە ســــــــــی بەقــــــــــازانوی 
ــــد وئەم  ئاخونـــدان ڕووخان
وەاڵتەی بەدوو دەســــــــــــتی 

.. تەسلیم بە ئێران کـردووە
دەســـــــــەاڵتی ئاخونـــــــــدی 
ئێــــرانیە بە قۆســـــتنەوەی 
ئەم هەلە، گەرەکیەتــــــــــی 
ـــــی شـــــی ەی  ـــــگەی هی ل ڕێ
ــــــێ و  بە ێراقــــــدا تێشەڕێن

بووبێت ئەگەر بۆ ماوەکیە 
ئەم خولیایەی ببێتە واقیع 
و لەڕێـگەی دروسـت کردنــی 
حەشـــــــــــــــدی شــــــــــــــــی ی 
وبەکارهێنانیــــــــــــــــــان بە 
ـــــــانوی گەیشـــــــتن بە  ئارم
ڕوئیاکـــــــــانی تائێســــــــــتا 
توانیـــــــــویەتی لەم خەونە 

ـــتەوە بەاڵم لەم . نزیــ  ببێ
تەنگژەو قەیرانی ئـابووری 

وسیاسی ئەم دواییە کە وەاڵتە 
یەکگرتووەکــــــــــان بەســــــــــەر 

ەپاندی دەسەاڵتی ئاخوندیدا س
و لەهەموو بارەکان بەتایبەت 
ـــــۆ ەی ڕژیمـــــی  ـــــابووری، گب ئ
ــــــژی و دەســــــتە  خســــــتۆتە لێ
ـــــــوو الێیکـــــــی  ودامێنــــــی هەم
کـــردووە، دەســـەاڵتی ئێســـتای 
ــــــدا   ێراقـــــی نا ــــــار بە پێ
 وونەوە کردووە و لەم بارەوە 
دەبێ هە وێستی نیشـتمانی بە 
 .دەسەاڵتی ئێران نیشـان بـدەن

 ێراقیەکـــان هـــاتنە زمـــان و 
ـــــان گـــــوتن ناڕاســـــتەوخ ۆ پێی

بەرژەوەندی خۆمان زۆر لەپێە 
قازانوی ئێـوەوەیە و بەهەمـوو 
نرخێــ  ئامــادەنین لەگە تــان 

محمـــــد حەکـــــیم . بمێنیـــــنەوە
ـــــراق لە  ـــــری دەرەوەی  ێ وەزی
ــــــامەوانی  کۆن ڕانســــــێکی ڕۆژن
خــۆی لەگەڵ زەریــز ئامــاژەی 
بەوەدا کە لەپشـــــــت ئێـــــــران 
دەبـــــــــــن، بەاڵم ئەوەشـــــــــــی 
نەشاردەوە کە  ێراق بۆ ئەوان 

رینگە وبەهەر تێچووێی  بێت گ
خۆیان دەپارێزن و خۆیان لەو 
شەڕ وهەرا و بەزمە دەپارێزن 

سیسـتانی    .کە ئی ئەوان نیە
گەورە مەرعە ی بااڵی شی ەە 
بێ الیەنی  ێراقی لە ئەگەری 
شەڕی نێوان واشـنگتۆن وڕژیمـی 
ئێــران ڕاگەیانــدووە وهەریەک 
لە ســــــەرۆک کــــــوتلە وڕەوتە 

ان سەرەکیەکانیشـــــە بێـــــدەنگی
هە بژاردووە، بێوگە لە هادی 
 ــــامری نەبێــــت کە ئەویــــە 
وێـــدە ێ تەنیـــا تەزاهورێـــ  

ـــــــــــــــــــت وبە  لە یەکەم  .بێ
ڕۆژەکانی  وونەدەری ئەمریکـا 
لە هەنگـــــــــاوی هـــــــــاووبەە 

،پـــێ دە ــــوو ( بەرعـــام)واتە
ـــــی ئوروپـــــا  وەاڵتـــــانی یەکێت
وهەریەک لە ــین وڕووســـیەە 

خوازیـــــــــاری مـــــــــانەوەی  کە
بـــوون بێـــدەنگ  ڕێکەوتـــنە کە

ـــــت  نەبــــن وهە وێســــتیان ببێ
،بەاڵم هەریەک لەم وەاڵتــانە 
بەبێـدەنگی مــانەوە و هێنــدێ  

 بەم پشت تێکردنە ، ئەژنۆی پێدا دەدەن

ی هاتنی  بۆنه شێخ حسینی به یامی پیرۆزبایی کاک بابه په
 ەوەزانی پیرۆز مه ژنی ره عه

 
 !ویست  هاونیشتمانیانی خۆشه 

ـــــــــی ڕەمەزان  بە بــــــــۆنەی عێژن
پیرۆزبـــــــــــــــــــــــــــــایی گەرم بە 
هاونیشــــــــتمانیانی موســــــــبمانی 

و تێكـــــڕای  تان، ئێــــرانسوردســــ
لە گەڵ .موسبمان پێشكەە دەسەم

ـــــایی گەرم بـــــۆ ســـــادرو  پیرۆزب
ــــازی  پێشــــمەرگەو هــــۆگرانی ڕێب

 .پیرۆزی سازمانی خەبات

ــــژنە ببێــــتە  ــــدوارم ئەم عێ هومێ
مایەی خێرو ئاشتی و تەبایی لە 
سوردســـتاندا  ـــونكە تەبـــایی و 
یەســدەنگی و ســەداقەت و ڕاســتی 
 لە سردەوەو ئاخاوتندا هەلومەرج
 .لە باردەسات بۆ گەیشتن بە دوا

ـــازادیی، بەاڵم ئەگەر  تروپكـــی ئ
 سەداقەت و ڕاستی و یەسدەنگی و

ـــــرێ ـــــڕەو نەس ،  دێموسراســـــی پەی
ــــارام و  ــــان سۆمە گــــاێكی ئ بێگوم

وتەنانەت لە   سەقامگیرمان نابێ
دوای ڕوخــانی دەســەاڵتی ملهـــوڕی 
ئاخوندیە،بەشـــــــێكی ســــــــتەم و 

 .نایە  بێدادیەسان سۆتاییان پێ
سیاســــیەسانی سوردســــتان  هێــــزە

بەڕاســتی   ئامانویــان  ــیە؟ ئەرێ
ـــــــــــردنەوە  بەو ڕۆحـــــــــــیەو بیرس
 نادروستانە دەتوانین گەلەسەمان

بەرەو ڕزگـــــــــاری و ئاشـــــــــتی و 
 .خە كــــی. ســــەقامگیری بەریــــن

ـــــاری  ـــــران خوازی سوردســـــتانی ئێ
یەسێتی و تەبـایی و یەسـدەنگی و 
هاوسـاریی هەمەالیەنــن لە نێــوان 

د یان  هێزو الیەنە سیاسیەسان و
بەوە خۆشــــــە لە دوای ڕوخــــــانی 
ڕژیمـــی ئاخونـــدی دێموسڕاســــی و 

ـــایی بـــاڵ دەسێشـــێ بە ســـەر   تەب
 وواڵتدا، بەاڵم بەو هەلومەرعە

 

نەوتی  ێ واڵت هەر :وتی  برایان هۆک
.!دەخرێتە سەر یگەمارۆێ،ئێران بکڕ  

 

 .!یادی  لەەمامۆستا مەال کەریم سەییادی ،، راو ی،، ساردەکۆستانی 
 

بەشداری سازمانی خەبات لە رێورەسمی البردنی پەردە لە سەر 
 .لە سلێمانی پەیکەری  ەقید موحسین

 

نەیان دەتوانی بەخێرایی رێگە ببڕن  
دوو رۆژمــان پــێ  ــوو تــا گەیشــتینە 

 .ساردەسۆسان
بە گەیشتنمان بۆ ساردەسۆسان  ووینە 
  بـنكەی سـازمان سە لە مەدرەسـەی دێ

زۆری نەبرد مامۆستا مەالسەریم .دا بوو
گەرمـــی  تەشـــری یان هـــات و زۆر بە

دوای باســــی . بەخێرهــــاتنی ســــردین
سارەسانی داهاتووی سومیتە شارستانی 
بۆسـان و سـەقز و سۆبـوونەوە لە گەڵ 
بەرپرسانی سازمانی خەبات، مامۆستا 
ـــم ومەال  ەزیـــز  ـــدواڵی قەدی مەال ەب
حوســەین پــوور و شــەهیدی قارەمــان 
ـــی ە شەمســـواڵ، ئەرك و  شـــەهید خەل

دوای . بەرپرسایەتیەسان دابەە سران
ـــــــــوونەوەو  سۆتــــــــایی هــــــــاتنی سۆب
دابەشـــــكردنی ئەرسەســـــان مامۆســـــتا 
ــــی خــــو قی  ــــم زۆر بە گەرم مەالسەری

فەرمـــووی . ســـردین بـــۆ مـــا ی خـــۆی
ـــــــان هەیە .  ێشـــــــتی بەربەســـــــێ  م

بانگهێشـــــــتی بەڕێزیـــــــانم قەبـــــــوڵ 
یەسەم عار بوو  ێشتی بەربەسێڵ .سرد

بە تـامەزرۆییەوە بـۆ خـواردنی . ب ـۆم
ــــا ی   ێشــــتی بەربەســــێ   ــــووینە م

ســـــتا بەگەرمـــــی بەخێرهــــــاتنی مامۆ
سەســـایەتێكی قســـە خـــۆە و .ســـردین

زۆری .زمــــان شــــیرین و میوانــــداربوو
ـــــوی تـــــوتن و . ســـــیەار دەسێشـــــا قت

پەڕەسەی دەرهێنـــاو زۆر شــــارەزایانە 
ســــــیەارێكی پێچـــــــایەوەو بە حەزەوە 

دار ( مــۆدنە)ســیەارەسەی ســردە دەمــنە
ــــوسەسەی ــــنەو ســــیەارەسەی . بەاڵل دەم

ەی بەاللێـــویەوە نـــاو  ەرخەنەوتــــیك
  خســتەسارو دوای دووســێ  لــێ(فنــدك)

عارلێدان ئاور لە  ەرخە نەوتـیەسە 
نە ـــوو دوسە ـــی   هەســـتا،زۆری پـــێ

ـــــرد بە دەم .ســـــێەار ژوورەسەی داگیرس
ــــۆ  سێەارسێشـــانەوە قســــەی خۆشـــی ب

 .دەسردین
بەربەسێڵ و نانی نێوەڕۆمان خـوارد و 

دوای  ەند . گەراینەوە بنكەی سازمان
ڕانێكـی ڕۆژ و بە بەشداری مامۆستا گە

سیاســــیمان بــــۆ نــــاو ەی بۆســــان و 
. ســـرد  گەورســی مەهابــاد دەســـت پــێ

ــــوو لەو گەڕانەدا .وەرزەسەی بەهــــار ب
هەم لە ڕێگـــــــــاداو هەرروەهـــــــــا لە 
 مااڵنیە لە گەڵ مامۆستا بووم سە كی 

ـــادسردنەوەی   تێكۆشـــەرانی رێـــگەی ی
ــازادیی،ئەوانەی رەنوــی زۆریــان لە  ئ
ـــازادی گەل و نیشـــتمان، لە  ـــاو ئ پێن
مەیـــــــدانی نووســـــــین و ئەدە  و لە 
مەیــــــــــــــــــــدانی خــــــــــــــــــــزمەت بە 
ـــڕاوەو ســـاری  ـــان گێ مرۆڤایەتی،دەوری
ــــردوە گەلێــــ   شــــیاو بەر اویــــان س

ــــــــرتن لە .پێویســــــــتە ــــــــارە رێزگ دی
سەسایەتیەسان لەو ساتەی لە ژیاندان 

ەاڵم بە داخەوە لە زۆر پێویســـــــتە، ب
سوردستاندا سەمتر بیندراوەو بیستراوە 
سە یــادی تێكۆشــەران و رەنــە دیتــوو 
ـــــاو بیرمەنـــــدانی نەتەوەسەمـــــان  زان

خـــــۆزگە ئەوە بكـــــرایەتە .بكـــــرێتەوە
نەریــــــــت و دیاردەێــــــــ  سە قەدری 
تێكۆشەران و بیرمەندان و زانایان لە 

پەڕینـی رۆژەسـانی ژیانیـان   سـاتی تـێ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێتەوە  .بك

ئەدیــو وتێكۆشــەرانەی سە یەسێـ  لە 
لەسەردەمی ژیانیـدا سەمتـر گرینگـی و 
بایەخی پێدراوە مامۆستا مەال سەریمی 
ســـــــەییادی ناســـــــراو بە مامۆســـــــتا 

 .یە(ڕاو ـی)مەالسەریم ساردەسۆسـانی 
ـــــــــ   ـــــــــم یەسێ مامۆســـــــــتا مەالسەری
لەهاوســارانی مامۆســـتا ســـەید عەالل 
ـــــدنی  ـــــۆ دامەزران ـــــوو ب حوســـــەینی ب

ـــــان پـــــێ ە ســــازمانی خەبات،بەڕێزی
دامەزرانــــــی ســــــازمانی خەبــــــاتیە 
ــازادی واز بــوو وســاری  تێكۆشــەرێكی ئ
سیاسی دەسردو  ەند ساڵ ئاوارەیی و 
دەربەدەری لەســــــەر گەلــــــی ســــــورد 
 . ێشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبوو

بە مەئمـوریەتی سـازمانی راســشێردرام 
بــۆ وەرگرتنـــی بەرپرســایەتی هێـــزی 
پێشــــمەرگەی ســــازمانی خەبــــات لە 
نــــاو ەی بۆســــان و ســـــەقز لە گەڵ 

حــاعی میــنەی زەرواو،و خوالێ ۆشـبوو 
فەرماندەی لیهاتووی سازمانی خەبات 

و ( تەهاسوور)شەهید ساك تەهاڕۆحی
هەروەها تێكۆشەرو برای خۆشەویستم 
ساك رەشید سلێمانی ناسراو بە سـاك 
ــــــامری و  ەنــــــد  ــــــانی م رەشــــــید س
ــــكە، بەرەو  ــــزی دی پێشـــمەرگەی بەڕێ
ـــــــــاو ەی گەورســـــــــی مەهابـــــــــاد  ن

ــــــــــــین بە هــــــــــــۆی ئەوەی .بەڕێكەوت
ـــنە  ووبـــوە خوالێ ۆشـــب وو حـــاعی می

 تەمەنەوەو ساك رەشید نەخۆە بوو 

زۆرم لە قسەو ڕێنوێنیەسانی وەرگرت 
لە رێگەدا شی ری بە دەنگی بەرزو بە 

لە هەمــوو .ئاهەنــگ بــۆ دەخۆێنــدمەوە
حەســـــــــــــانەوەیەسدا ســــــــــــــیەارێكی 
دەسێشا،عۆرێ  سیەاری دەسێشا سەهەر 
سە  بیدیایە حەزی بۆ سێەار سێشان 

ــابەرەێكی لە پ.دە ــوو شــت بەســتبوو ن
 ەند نان و هێندێ  پەنیرو شیرێژی 

خو قی دەسردم بـۆ خـواردنی .تێدا بوو
لەسەر سانی و  .بابۆلەی نان و پەنیر

ئـــــاوی ســـــازگار بە برســــــیایەتی و 
مانــدوویی، تــامێكی لە بیرنەســراوەی 

ــوو ئەو  ەنــد رۆژە لە دەورانــی . هەب
ـــــــوون لە  پێشــــــمەرگەیی بەشــــــێ  ب
ــــــان بە  رۆژەخــــــۆە و لەبیرنەسراوەس

ایبەت سە هـــــــــــــــــاوڕێیەتی تـــــــــــــــــ
مامۆســــــــتا،سە كی زۆری هەبــــــــوو و 
خولیــای نوســین و خوێنــدنەوەم تێــدا 

بەڕێزیــان سەســێكی قســە .زیــاتر بــوو
خۆە و خاوەن بیرسردنەوەی دروست و 

خە كــی نــاو ە بە .ســەردەمیانە بــوو
باشــــی مامۆســــتا مەال سەریــــم یــــان 
دەناســی و خۆشــیان دەویســت بــۆ هەر 

یان مالێ  دە ووین گەرمترین پێشواز
 .دەســــــــــــــــــــــــــــــرد  لــــــــــــــــــــــــــــــێ

دوای گۆڕانكاریە سیاسیەسان و فشارە 
بەردەوامەسـانی  ەنـد الیەنـی سیاسـی 
سوردستانی بۆ سەر سازمان و هەروەها 
ــــانی رژیمــــی  لە دوای هێرشـــی هێزەس
ئاخوندی بۆ سـەر بـنكەو بارەگاسـانی 
سازمانی خەبات ئا وگۆر لە قەوارەو 
ـــــاتەی تەشـــــكی تی ســـــازمان و  پێكه

ـــدەسانی ل ـــاو خـــۆداو بــنكەو ناوەن ە ن
 دوور سەوتنەوە لە ناو ە بوونە هۆی 

 .ی سـازمانپـێكەوە گرێـدانی بەشـەسان
پەری و بەشێ    ماوەی  ەند ساڵ تێ

ـــــانی ســـــازمان و  لە بــــنكەو بارەگاس
الیەنەسانی دیكەی سوردسـتانی ئێـران 
ــــراق  لە ســـنوورەسانی سوردســـتانی  ێ

لەو رۆژو دەورانەشـدا .بـوون  نیشـتەعێ
توانــای   مامۆســتا مەالسەریــم بە پێــی

ـــــوو سە بە  ـــــی دەداو  ـــــاالك ب هەول
ــــــرد  داخەوە نەخۆشـــــی روی تـــــێ  .س

ـــــێمە لە  تەشــــری ی هـــــاتە مــــا ی ئ
سـلێمانی، نەخــۆە بــوو عێگەیــان بــۆ 
راخسـت مـاوەی  ەنـد رۆژ لە عـێگەدا 

بردیـــانە الی دوستـــور  ـــومەر . بـــوو
شـــــەریز لە ســـــلێمانی دوستـــــۆرێكی 

ـــــدین تـــــاقی . شـــــارەزابوو دوای  ەن
ســـــــــــــــــــــردنەوەی خــــــــــــــــــــــوێن و 

ــــوری ( ئەشــــە ە) ەسســــبەرداری دوست
نـــــاوبراو بە مامۆســـــتای راگەیانـــــد 

زۆر ســـاریگەرەو  ـــاك نەخۆشــیەسەی 
ئەو هەوا ە بـۆ  . بوونەوەی زەحمەتە

مامۆسـتا زۆر قــور  بـوو بە تــایبەت 
سە خێزانی لە گەڵ نەبوو تەمەنیشـی 

ئەو هەلــومەرعە نالەبــارە . زۆر بــوو
وای سـرد مامۆســتا مەالسەریـم ئیوــازە 
لە رێــبەری ســازمان و ســەرسردایەتی 

بۆ ئەوەی ئەو ماوەی تەمەنی   ب وازێ
ـــێلە نــاو خاوخێ ـــدا ب مامۆســـتا .  زانی

رۆیشـــتەوە بـــۆ نـــاو خـــاوخێزانی بە 
ساڵ تەمەنـی  21خۆشیەوە زیاتر لە 

بردەسەرو خزمەتی ئەدەبیات و شی ری 
سـوردی ســرد و بە ددان ســازی ژیــانی 

 .دابین دەرسرد
 
 5پاشماوە لە              ل  

نالەبـــــــــــــارەی عــــــــــــــواڵنەوەی  !ەــەلـــــە پــــکــــی بـــادارێـــاگـــــئـ
مــاف وازانەی خە كـــی سوردســـتان 
ئێـران هەیەتـی، هەم دیموسراســی 

ــــــــابی  ــــــــوونی ن و هەروەهــــــــا ب
ســـــــــــەقامگیری و ئـــــــــــازادی و 
بەختەوەری سومەلگای سوردەواریە 

ـــــێ ـــــ  دەب بەو  . ئاســـــۆسەی تاری
هومێـــدەی هەمـــوو الیەنەســـان بە 
ڕە او سردنی بنەمای دێموسراسـی 
و و تێكۆشـانی د ســۆزانە لە پێنــا

گەل و نیشـــــــــــتمان هەنگـــــــــــاو 
 .هە گرین

لە گەڵ د نیا بوون بە گەیشتن  
ئازادیی و ڕوخانی ڕژیمی بە 

 .ئاخوندی

ژنتان پیرۆز بێت و  عه  دووباره
میوانی   میشه هخۆشی و شادی ه

 .سانتان بێت ما ه

 ،شێخ حسینی بابه

باتی  سکرتێری گشتی سازمانی خه
 کوردستانی ئێران

 
 
 

  !هاونیشتمانیانی تیكۆشەر 

  !هێزوالیەنە سوردستانیەسان

ــــی  پێشـــمەرگەی هەر دوو الیەن
حیزبـی دیمــوسراتی سوردســتانی 

ان و حیزبـــی دیمــــوسراتی ئێـــر
سوردسـتان لە شـەوی هەینـی لە 
سەر شەممە و تا ئەمـڕۆ شـەممە 
ــــــــــتەێ  لە  ــــــــــارۆی دەس گەم
ــــــــازمانی  پێشــــــــمەرگەسانی س
خەبات ی سوردسـتانی ئێرانیـان 

ــــورد ــــای هە گ بە  ،داوە لە  ی
 .و پێكدادان مەبەستی شەڕ

ــات  لەگەڵ ئەوەی ســازمانی خەب
 ی ـــــدوو الیەن پێوەندی بە هەر

ـــردووە   ـــوسڕاتەوە س ـــی دیم حیزب
ـــــــــردنەوەی  ـــــــــارام س بــــــــۆ ئ

ـــــوەز  ەسە، بەاڵم بە داخەوە ــــ
ــــۆ  ــــان ب هەنگــــاوی بە سردەوەی
سۆتـایی هێنــانی ئەو گەمــارۆیە 

بەم ئاگـاداریە ، . هە نەگرتـوە
ــاك مســتەفا  ــزان س داوا لە بەڕێ
ــــــری و ســــــاك مســــــتەفا  هیو
ـــۆ  مەولــودی دەسەم بە زوویــی ب
ــایی هــاتنی ئەو سێشــەیەو  سۆت
ــــــــمەرگەسانی  ــــــــارۆی پێش گەم
ـــــازمانی خەبـــــات هەنگـــــاو  س

  .هە گرن

ـــــــــــادار  هەمــــــــــوو الیەك ئاگ
 دەسەینەوە هەر سێشەێ  بۆ 

 

 ،گەسانی سازمانی خەبات ڕووبـداتپێشمەر
ـــزان  ـــاك  ســـاكبەڕێ ـــتەفا هیوـــری و س مس

 .مستەفا مەولودی بە بەرپر  دەزانم

ـــێخ حوســـەینی ســـکرتێری گشـــتی  ،بابەش
 باتی کوردستانی ئێران سازمانی خه

 ٩١١٢ی ژوئەنی  ١شەممە 
 
برایان هۆک نوێنەری تایبەتی  

ــۆ  وەزارەتـی دەرەوەی ئامریکـا ب
دوای : کاروبــاری ئێــران ووتــی

ــــــــــایی هــــــــــاتنی دەورەی  کۆت
لێ ۆشـــــبوونی گەمارۆکـــــان لە 

ی بــانەمەر، هەر ۲۱رێکەوتـی 
واڵتێــ  نەوتــی ئێــران بکڕێــت 
گەمـــــارۆ دەخـــــرێتە ســــــەری، 

لەسـەر  هەروەها ئامریکا سورە
ـــدنی  سیاســەتی بە ســـ ر گەیان
نــــــاردنی نەوتــــــی ئێــــــران و 

 . بریــــــــــــارەسەی نەگــــــــــــۆڕە
ی ۲۱هەوا دەری رۆیتەرز رۆژی 

برایان هۆک : عۆزەردان نووسی
: لە راگەیاندراوێکـــــدا ووتــــــی

ـــــانەت ئەو واڵتـــــانەی کە  تەن
 نەیانتوانیوە ئەو بەشە نەوتەی 

کە لە سەری رێکەوتن کرابوو  
ــــی بکــــڕن، ئەگەرلەم  لە ئێران
ــــارۆ  مـــاوەدا نەوت بکــــڕن گەم

بە پێـــی  . دەخـــرێتە ســـەریان
ـــــــ  کە رۆژی پێـــــــنە  راپۆرتێ

زەردان لە وال ی عـــۆ۹شــەممە 
: ســتریت ژۆڕنــاڵ بــاڵو بــۆتەوە

واڵتانی وەکو  ین و هینـد کە 
لە مانگی نوامبر لێ ۆشبوون لە 
ـــــان بەرانـــــبەر بە  گەمارۆکانی
کڕینــــــی نەوتــــــی ئێرانیــــــان 
وەرگرتــوە ،دەتــوانن درێــژە بە 

ی ۱کڕینـــــی نەوت تــــــا دوای 
ـــــدەن تـــــا بەو  ـــــانگی مەی ب م
ئاســتەی کە وتــووێژی  ەســەر 

 لە هـۆک برایان . کراوە بگەن
 یـــــنوێنەری تایبەتی وەزارەت

 

دەرەوەی ئامریکـــا بـــۆ کاروبـــاری 
سی ئێران،رۆژی رابڕدوو لە کۆن ران

رۆژنامەوانی پێە لە دەسـشێکردنی 
ـــی  کۆبــونەوەی بەپەلەی پلەبەرزان
واڵتــانی  ەرەبــی لە شــاری مەکە 

ئەگەر قازانوەکــــــــانی : ووتــــــــی
ئامریکـا لەالیەن رژیمــی ئێــرانەوە 
بکەوێـــتە مەترســـیەوە،ئامریکا بە 

 . هێــزی نیزامــی وەاڵمــی ئەداتەوە
یەکێ  لە : ناوبراو هەروەها ووتی

نــاردنی  کردەوەکــانی ئامریکــا کە
ناوی فڕۆکە هە گڕی لینکـۆ ن بـۆ 
ناو ەکەیە ،کاریگەری بوە لەسەر 
ئێران و بۆتە هۆی پێـدا وونەوەی 

 . ئێران بە کردەوەکانی دا

وانیــــــــــــــــــــــــــوەرۆی رۆژی 
ی عۆزەردانی 2 وارشەممە

، لە ســـــــــــــــــــــــەر 2328
بانگهێشـــــــــــتی فەرمـــــــــــی 
  بنەما ەی خوالێی خۆشبێ
 ەقیـــــــــــد موحســـــــــــین، 

ەتێکـــــی ســـــازمانی ٸهەی
خەبـــات بە سەرپەرەســـتی 
فــــــــــواد عە ــــــــــ ەری بە 
نــوێنەرایەتی بەرێــز کــاک 
 بابەشــــــــێ ی حوســــــــەینی

 یســــــکـــــــرتـێــــــــــــــــــــر

ســــکرتێری گشــــتی ســـــازمانی 
خەبـــــــات، بەشــــــــدارییان لە 
 مەراســمی پەردە الدان لەســـەر
پەیــکەری خوا ێ ۆشــبوو کــاک 

 . شــــــــێخ موحســــــــین کــــــــرد
ـــــامی  عــــێگەی باســـــە کە پەی
هــــاوخەمی ســــکرتێری گشــــتی 
سازمانی خەبـات پێشـکەە بە 
ــوەبەرانی رێورەســمەکرا و  بەرێ
تــاعەگو ینەی رێــز لێنــان لە 
سـەر پەیــکەری کـاک موحســین 

 . دانرا



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ژوئین ی20ی   .  ۆ ی خۆریی ک 8139   عۆزەردان ی ی 30 . سا ی سی و پێنوەم { 312} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کگانی کومیتەی ناوئۆر .انـۆشـتێک 

 
 
 

 

   

      

     

     

      

   

  

   

 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 

 

   

   

   

 

 

    

  

 

  

 
   

    

     
 

   

 

( پول شویی)
سپی کردنەوەی 
پوڵ، دەست 

قازانج و   خستنی
سودە لە 

سەرپێچیەکانی 
دارایی کە بە 
رواڵەت رێگە 

 .پێدراوەو یاساییە
لێکەوتەی سپی 

ــــری نەوتــــی  ــــراق وتــــویەتی سە وەزی  ێ
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەسەی دەتــــــــــوانێ

ــازاری نەوتــدا و  بەسـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانێ   لەســــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەسەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مە ــــافبوونی  لەســـەر درێژنەس
هێنــدێ  لە سریــارانی ســەرەسی نەوتـــی 

ـــران، هێنـــدێ  لە واڵ تـــان ئامـــادەیی ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەســانی عیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواسـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
 ەرەبســــــــتانی ســــــــ ودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی  ەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەوا ـــــدەری رۆی

نەوتی  ێراق راپۆرتی دا سە ئەو وەزیری 
واڵتەە لەساتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان سردنــــی ئۆپی
زیــادسردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

 هەیە
ناوبراو هەروەها وتویەتی سە واڵتەسەی 
ــــــــــای ئەوەی هەیە سە لەســــــــــاتی  توان
پێویســتیدا بەرهەمهێنــانی نەوتــی خـــۆی 

ـــتە شـــەە ملیـــۆن بۆشـــكەبگەیەن نەوت  ێ
لەالیەسی دیكەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هە وێستی واڵتانی  ەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی سردنی سوێر سوێرانە 
لە ئامریكا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەنوـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە زانی
وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــ می عم: وتــــــــــویەتی ه
بەرپرسـیاریەتی هەرعـۆرە لێكەوتەیەسـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــێ
عمهوری ئیس می دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێ  واڵت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن
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ــــــــــات سە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  هەلومەرعە نۆێ
  .بكۆشن هە گرن و تێ

ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكی تیەسانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
سوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكی تیەسان  االســانەتر 

  .بكۆشن تێ
ئەنــــدامان و تەشــــكی تی .٩

ناوخۆی سوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەسانیان لە گەڵ 
تێكــڕای  ــین و تۆێژەســان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندساران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و سەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەســــــان لە سوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای  االسـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە  ێســـازمان دەب
ســازمانی خەبــات  بـزانن سە

لە گەڵ هـــــــــی   ــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی سۆمە گـــــــــــای 
سوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــای ەو 

  ەشیرەتێ  لە سوردستان 

 

سیاسەتی فشاری زۆرینە به : پەمشێئۆ 
گەمارۆدانی بەشی پترۆشیمی رژیمی ئاخوندی 

.ەی هەیە درێژ  

 

بە داخەوە شـــــــێخ ئەحـــــــمەد 
ــــراو بە شــــێخ  ــــەینی ناس حوس

ی ســــۆ  ، ســـەرقوڵ یحەســـەن
ــــــــــــــــــــرد   .دوایــــــــــــــــــــی س

ــــایەتێكی  شــــێخ حەســــەن سەس
نیشـــــتمان پەروەرو د ســــــۆزی 
ــــــات بــــــوو  ــــــازمانی خەب  .س

شێخ حەسەن مامی ساك رێبوار 
حوســەینی ئەنـــدامی دەفـــتەری 
ــــــی  ــــــزم و سەس سیاســــــی و خ
ـــــــارەیەك لە ئەنـــــــدامانی  ژم
سازمانی خەبات ی سوردستانی 
 .ئێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانە 

ــێخ  ــۆ ی دوایــی ش بە بــۆنەی س
حەسەن سەرەخۆشی بە مامۆستا 

خ رەئـو  حوسـەینی و سـاك شـێ
رێبـــوار حوســـەینی و تێكـــڕای 
ئەنــــــــــدامانی خــــــــــانەوادەی 
رادەگەێــــنم و خــــۆم لە  ەم و 
 .پەژارەیاندا بە شەری  دەزانم

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
رێك ـراوی نێهــزەت 
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 2323 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٣ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کە  لە سۆی ۱٣۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــا ی ئەو  23 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 

ــاری خ ــ ــ ــدەواری ئەگەر ئام ــ ــ وێن
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۲تەمەنەک ــ ــاڵ ٣۱ت ــ س
نەخوێنــدەواری دیـاری بکرێــت، 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 {کۆتاییبەشی }!. رانی ڕێی ئازادی اڵی تێکۆشه قه-بات اڵی خه قه

نی دوا بەدوای راگەیانــــــــــــــــــــــد
ــــارۆدانی بەشــــی پترۆشــــیمی  گەم
رژیمــــــــــی ئاخونــــــــــدی لەالیەن 
وەزارەتـی خەزێــنەداری ئامریكــا، 
مایــ  پەمشێئــۆ وەزیــری دەرەوەی 
ــــــارۆیەی بە  ئەو واڵتە، ئەو گەم
بەردەوامــــی سیاســـــەتی فشـــــاری 

ــــم زانــــی ــــنە بۆســــەر رژی  . زۆری
بەشی پترۆشیمی رژیمی ئاخونـدی 
ـــابوری ســـشای پاســـداران  بــاری ئ

ـــــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــــین دەک  . داب
ــــــۆ، رۆژی هەینــــــی پەمش ی 21ێئ

: عــۆزەردان، لە تویتێكـــدا ووتـــی
ئامــانە لە ســەپاندنی گەمــارۆی 
زیاتر بۆسەر رژیم، رێگری سردنە 
لە تـــاران بـــۆ دروســـتكردنی نـــا 
ــــارامی لەنــــاو ەسە، و بەمەە  ئ
دەســــەاڵتدارانی ئێــــران بێــــبەە 
ــــــن لەو داهــــــاتەی سە بــــــۆ  دەب
دروستكردنی بشێوی لەناو ەسەدا 

، لەالیەســــــی تــــــرەوە بەســــــاری
وەزارەتــی خەزێــنەداری ئامریکـــا 

بە هـۆی دابـین کردنـی :ووتویەتی
 .  باری ئابوری دێنن

: کاربەدەستێکی بااڵی ئامریکایی وتی
 .دەبێ نیگەران بنی ئێران، مەالکان

 

 

 یــانـاڕلمــو پ ی اتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

کی  یـــه بات ناو ه اڵی خـــه قـــه
ارســــتانی  ــــڕو شــــاخاوی و د
.  یه شاری بانه ر به لێڕەواری سه

گاکـــانی ســـازمانی  و باره بنکــه
کانی سا ی  کۆتاییه  بات له خه

  ر بـــه رامبـــه ی کـــۆ ی به١٤٥١
ـــه و ناو ه ی زاینــی لــه١٢١٢   ی

ر  ک نووسـه وه. عێگیر کرابـوون
لە بن هەر تەپۆل    نووسێ  ده

ــــــــــایەکی  و شـــــــــاخێ  بارەگ
باتی  پێشمەرگەی سازمانی خـه

بات  اڵی خـــــــه قــــــه.  بــــــووهلێ
ـــــه ـــــی  ه ڕوب نـــــد  رێکی فراوان

لە   ی که سنووره  ، که هێکتاریه
ــانوانەوە ده   کا ســشێده گونــدی ب

تــــا دەگــــاتە هەرمــــێگەورە و 
ــوە بــۆ  بەشــێکی ســوورکێو لەوێ
شاوەران و گونـدی کـانی مـامر 
تـــــا دەگـــــاتەوە گونـــــدەکانی 
سیســـــــــــارک و ســـــــــــماقانی 

 ەم ــــــــــــــخە کی ئ.  خۆگرتوه له

ـــاو ە بەزۆری بەئاژە ـــداری  ن
  وەک مــڕ و مــااڵتەوە خەریکــن
 شوێنی کشت و کا ی زۆر کەمە
و تاڕادەێـــ  با ـــداری و وەک 
میــوە و داری  نــار و گـــوێزی 

ـــــوی کوردســـــتانی . زۆرە بە دی
ـــدی  باشــووردا لە ڕاســـتای گۆن
شـیوەکە ە و کێـوی سـورکێویان 

 ...نێوانە

نــــان و خــــووانی 
ـــات و  قەاڵی خەب
پێداویســـــــــــــتی 

ــەرگـــمـشــپێ  .ەـــــ
لە ســەرەتاوە کەمێــ  ســـەخت 
بــــــــــــوو، بەاڵم وردە وردە بە 

بـاە و باشـتر تێشەرینی کـات 
ـــژی  ـــۆ ئەوەی ب ـــارە ب بــوو، دی
   دەبێ وزەیەکت لە بەدەندابێ، 

 

ـــــــــــــــە لە رێگـــــــــــــــای  ئەوی
خــــــواردنەوەیە، هەر  ەنــــــد 
ـــــر لە  پێشـــــمەرگە قەتـــــی بی
خواردنی خۆە یا عێگای نەرم 
و گەرم نەدەکــــــــــــــــــــــردەوە، 
پێشـمەرگە مەرگــی خـۆی پــێە 
ـــــــوو تـــــــاکێکی  ـــــــی هەم مەرگ
گەلەکەی دەخسـت، بیریـان لە 

 .نی نەدەکردەوەخۆشگوزەرا
ئەو پێشـــمەرگانەی کە ســـابت 
بوون و لە بارەگاکـانی قەاڵی 
خەباتــــدا ئەرکــــی شۆرشــــیان 
ـــــــــــد، لە بـــــــــــاری  ڕادەپەڕان
خواردنەوە باشتر بـوون،  ـون 

گەراندا  ئەو پێشمەرگانەی لە
ــــــــوانی  بـــــــوون هەمیشـــــــە می
ـــابەوەختی کۆمە گـــا بـــوون،  ن
ــــــــدەتوانی بۆخــــــــۆت ئەو  نەت
خـــــواردنەی حەزی پێـــــدەکەی 

ی، هەر ما ێـ  کە دیاری بـکە
  یـــــــدە ووی ئەوەی خودا دابێت

 بەاڵم لە. وە بووئە عەولە و 
ـــــــــان  قەاڵی خەبــــــــات ژەمەک
دیـاریکراو بــون، بەیانیــان بە 
ـــانە  زۆری یەکێــ  لەم خواردن
ـــــــــوو، شـــــــــیری نیـــــــــدۆ ،  ب

یا  ایی ( پەتاتە)هێرەلماسی
شـیرین و پەنیـری قوتـو بــوو، 
ژەمەکانی نیوەرۆ و شەویە بە 
زۆری برینوـی سـوور یـا شـلەی 
ـــرینە بـــوو، ئەم  فاســـۆلیا و ب
ـــامەی خـــۆراکییە هەمـــو و بەرن

رۆژێـــ  دووبـــارە دەبـــووەوە و 
ــــرۆژێکـــیە ل ــــە حـــ ەوتوودا ـــــ

حەیوانیــــان ســــەردەبری ئەمە 
ــــا  ژەمە  ەورەکەمـــان بـــوو، ب

ــێم ، بە هــۆی زۆری  ئەوەە بب
پێشــــــــــــــــــــــــــــــمەرگەوە هەر 
ــــــانی  پێشــــــمەرگەیەک یەک ن
وەبەر دەکەوت لە ژەمێکــــــــدا، 
پێشــــمەرگە هــــی  داهــــاتێکی 

  ی وــــــــازرگانـون بــەبوو  ــن

م ــــــــــــامەلەی نەدەکــــــــــــرد، 
پێداویســـتییەکانی پێشـــمەرگە 
لە الیەن شۆرشەوە بۆی دابـین 
ــــــــــارە زۆر بە  دەکـــــــــرا ، دی
کەمووکوری بو بەاڵم قەنا ەت 

لیباســـی پێشــــمەرگە  هەبـــوو،
یەک عــۆر بــوو ســازمان بــۆی 
دابـین دەکـرد، پێشـمەرگە بـوو 
ســـیگاری دەکێشــــا ، ســــازمان 
ـــین  ـــۆ ئەوانــیە داب ســیگاری ب
ــــــدازەیەکی  ــــــرد بەاڵم ئەن   دەک

مانگـانەە . دیـاریکراوی هەبـو
ــــــــارمەتییەکی کەم دەدرا بە  ی
ــــــــۆ ئەوەی کە  پێشـــــــمەرگە ب
پێداویســـــتییەکی بـــــوو پێـــــی 

  بکرێ، ئەویە هەموو مانگێـ
ئەم  ەنــد الپەرەیەی  .نەبــوو

نوســــــــیومە لە ســــــــەر قەاڵی 
ـــــــورتەیەکە لەو  ـــــــات، ک خەب
ژینگەیەی من خۆم تێیدا ژیاوم 

 ۆــــو عارعار کە هاتوومەوە ب

پشـودان لە قەاڵی خەبـات یــا 
ــــــــــاوەیەک لەوێ  ــــــــــۆ م کە ب
مــاومەتەوە نوســیومە ، رەنــگە 
زۆر شـــــتم لە بیـــــر  ـــــووبێ 
بینوسـم، هیــوادارم هاورێیــانی 
خۆشەویستم کە لەو سەردەمەدا 
ــــــوون و  ــــــات ب لە قەاڵی خەب
شتێکی زیاتریان لە بیرە و من 
  نەمنوسیوە و لە بیرم نەبووە 

بینوســم بــا بــۆ تەکمیلکردنــی 
نوسراوەکە ئەوەی خۆیانی پـێ 
زیاد بـکەن، و ئەگەر سـەرەنە 
ــــا تێبینییەکیــــان هەیە بــــا  ی
ئاگــادارم بــکەنەوە، سشاســیان 

 .دەکەم
 لێرەدا وەک پاشکۆیەک ناو و

نەی رۆژێ  شوێنی ئەو عێگایا 
لە رۆژان ســـــازمانی خەبـــــات 
بنکە و بارگای لێ بووە و مـن 
لەبیــرم مــاوە، لە رۆژهەاڵتــی 

 ووریە ـــــــکوردستان و لە باش
 
 

کەند بۆســــــان،تەپی و شــــــاری
ـــــان  نــــاو ەی بۆکــــان ،یا یی
ـــاو ەی بۆکـــان ،ســـەیداوا و  ن
ــــوێز نــــاو ەی بۆســــان  قەرەگ
ـــــرەدێ  ناوشــــاری بۆکــــان ،می
نــاو ەی ســەقز ، نــاو شــاری 
سەقز تیمـی گەرۆکمـان بـوو ، 
نەعەفـــاوا الی کامیـــاران دوو 

ــــــوو ســــــنگان . مقەرمـــــان هەب
ــــــاو ەی شــــــنۆ باشــــــووری  .ن

موســـەک بنـــاری . کوردســـتان 
ری سوورکێو بە روکاری باشـوو

تیمــــار نزیــــ  .کوردســــتاندا 
ســیرەمێرن نــاو ەی . باســنێ 

کێلـــــێ نزیـــــ  . قەاڵ ـــــواالن
ئامـــــــادین ، . ســـــــورەقەاڵت 

سەراومیراوا بناری گمـۆ نزیـ  
قەزای . بە دە بارەگامــان بــوو

ـــان بـــوو  ـــاوەت ســـێ بنکەم . م
ـــــارێزە , کونەماســــی نزیــــ  ک

ــــــاپیبۆن  وارتــــــا  دەشــــــتی گ
ــــــاو , شــــــارباژێری تەخــــــت ن

لە بەکرەعـــــــۆ و . ســـــــلێمانی
ئاوبــارە لە دەرەوەی ســلێمانی 

شاری رانییە و لە ئوردووگای .
ریشــــوان نــــاو ەی . رانیــــیە 
بنـــــاری قەنـــــدیڵ . قەاڵدزێ 

سـرەکەپکان . رەزگە و مارەدوو
نــاو شـــاری . دۆلــی ئاکۆیــان 

ــــرو تــــۆپزاوا ســــەر بە  هەولێ
ــــات  ئەوەی مــــن . قەزای خەب

ــــا کەم  دەمزانـــی بـــێ زیـــاد ی
ـــوادارم عێگـــای  نوســـیومە ، هی

ـــدی  خـــۆێنەری بەرێـــز رەزامەن
 .بێت 

 نووسینی کەریم فەیزیان

 
 

بۆتاندەنووســــم ، هەر ەنــــد  
ئەمە وەک پاشــــکۆیە و هـــــی  
ــــــــــــــدییەکی بە قەاڵی  پەیوەن
ــــــیە بــــــۆ ئەو  ــــــاتەوە نی خەب
کەســــــــــانەی دەنووســــــــــم کە 
تــامەزرۆی زانیــارین لە ســەر 

لە . سـازمانی خەبــات  مێـژوی
ناو شـاری بـانە سـێ بارەگـای 
 گەورە ولە نـــــــاو پادگـــــــانی
بانەشدا عەما ەتمان بوو، لە 
بناری سوورکێو، ناو ەی بانە 
  قەاڵی خەبـــات کە بە دەیـــان

ــــــای ــــــو،  بـــــنکە و بارەگ   لێب
      ەی بانە ، ـــــــــــاو ــئارمردە ن

ـــــاو ەی  مەرقەدی ســـــوورێن ن
بانە ، قورنێ ناو ەی بانە ، 
ــــانی بــــرایم ،  ــــو ە و ک لە م

ببەســـــەن . نـــــاو ەی بـــــانە 
نـــــاو ەی بـــــانە ، ســـــیاومە 
ــــــژوێ  ــــــانە ، بێ ــــــاو ەی ب ن
نــاو ەی سەردەشــت ، گــروێس 
ناو ەی سەردەشت، لە رەبەت 
ـــاو ەی ڕەبەت ،   ، ســـارتکێ ن
ش ەڵ ناو ەی ڕەبەت،زمزیران 

ـــــــاو ەی ڕ ـــــــاویلێ ن ەبەت ،بن
ـــــــــــــــــــــــــــــاو ەی رەبەت ،  ن
 ساردەکۆسان، شقۆیز ناو ەی

  ی  ەــــاڵوا ناو ـــاقــسەقز، ق

سشای پاسداران گەمارۆی خستۆتە 
ســــــەر شــــــیرکەتی پیشەســــــازی 
ــــــار  . پترۆشـــــیمی کەنـــــداوی ف

هەروەها وێـڕای ئەوانە گەمـارۆی 
کۆمشانیای  ۹۹خستۆتە سەر کۆی 

 . پێوەست بەوان لە واڵتانی دیکە
خەزێنەداری ئامریکا رایگەیاندووە 
کۆمشانیـای پیشەسـازی پترۆشــیمی 

لە سەدی کـۆی ۱٣کەنداوی فار  
ێنانی پترۆشیمی رژیمـی بەرهەم ه

ئێرانــی لەدەســت دایە و خــاوەنی 
لە ســـــــەدی هەنـــــــاردەکردنی ۱٥

پترۆشیمی رژیمی ئاخونـدیە،و بە 
گەمــارۆ خســتنە ســەریان، بەشــی 
پترۆشـــیمی رژیمـــی ئاخونـــدی لە 
. ســـەر اوەکانی بێـــبەە دەکـــرێ

ئامانویشــــــــیان لەم هەنگـــــــــاوە 
ــــردنە لە تەواوی ئەو  هەڕەشـــە س
ـــانی ـــی ژی ـــانەی کە هێب  کۆمشانیای
ــابووری ســشای پاســداران دابــین  ئ

 . دەکەن

راوێژکاری ئەمنیەتی میللی کۆشکی 
ـــــدێ   ســــشی لە کــــاردانەوەی هەن
قســەی هەڕەشـــە ئــامێزی پاســـدار 

ئەگەر رژیمی ئێـران :خامنەی ووتی
گومـانی لە ئیــرادەی ئــێمە هەبێــت 

  . هە ەیێکـــی زۆر گەورە دەکـــات
هەوا ــی ســایتی ناشـــناڵ  بە پێــی

ــــۆ تن ووتــــی ــــارات، عــــان ب : ئیم
هەنگاوی نیزامی ئێمه لە خەلیوی 
فار  لەبەر ئەوەنیە سە خوازیاری 
شەڕین، بە کوو راستیەکەی ئەوەیە 
سە ئێمە لەشەر دور دەسەوینەوە و 

ـــــــــــــــــــــین  . خوازیــــــــــــــــــــاری ن
لەســــــەردەمی : نــــــاوبراو ووتــــــی

دەسـەاڵتی ئۆبامـادا، رژیمـی ئێـران 
ا لە گیرفــانی وای دەزانــی ئامریکــ

دایە بۆیە لێمان نەدەترسا، بەاڵم 
ــــن کە  ــــیگەران ب ــــت ن ئێســـتا دەبێ
ئەگەر هەنگـــــــــــاوێکی خـــــــــــرای 
ـــدەن   هە بگرن،دەبێــت بەهـــاکەی ب
ـــوونن  مەالکــان لە حـــا ی نــوقم ب

سەرۆک  . سەفەر بۆ د ی قەیرانلە
کۆماری ئامریکا رۆژێ  پێە ئێستا 

  ـــــــــــــــــەوتنێـکـــاوپێـــە  ــــــل
 

لەگەڵ هاوتـا فەڕانســیەکەی خــۆی 
می حەفتـــاو لە پەراوێـــزی مەراســـ

ـــــی  پێنوەمــــین ســــا ڕۆژی دابەزین
ـــــــــان لە  ـــــــــانی هاوپەیمان هێزەک
ـــــــی  نۆرماندی،ئیشــــــارەی بە رژیم

حکـــومەتی :مەالکـــان کـــردو ووتـــی
ـــه ئەنوـــامی  ـــران ل تیرۆریســـتی ئێ
گەمارۆکــان لە حــا ی نقــوم بــوون 

  . دایە
کاتێ  دو سـاڵ ونیـو :تڕامپ ووتی

ــــووم بە ســــەرۆک  پــــێە ئێســــتا ب
 کۆمــار،ئەوان حکــومەتێکی بەڕاســت
تیرۆریســـــتی بـــــوون و ئێســـــتاە 
هەن،بەاڵم ئێستا وەز یەتی ئەوان 

خەریکـــــن شکســـــت ...زۆر خـــــراپە
ـــن شـــتێکی  ـــدە م دەهێـــنن،هەر  ەن

ســەرۆک کۆمــاری ....وەهــام ناوێــت
گەمارۆکــانی ســەر :ئەمریکــا ووتــی

ـــم کـــاریگەرو ئەنوـــامی باشـــی  ڕژی
ــــێمە دەتــــوانین بە  بـــووە، بەاڵم ئ
خێراترین شێوە وەز ی ئەم وەاڵتە 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆڕین  . بگ
ـــــــاوبراو ووتـــــــی لەوە دە ـــــــێ :ن

 . دەیانەوێ گ ت و گۆ بکەن

کۆ ی دوایی کەسایەتیەکی نیشتمانشەروەر لە 
 ناو ەی بانە

 
ی عۆزەردان، شـێخ ئەحـمەد حوسـەینی ناسـراو 23رۆژی  وارشەممە ریکەوت 

ــەن ــتمانشەروەر و  ،ســـەرقوڵ یبە شـــێخ حەسـ ــایەتی خۆشەویســـت و نیشـ کەسـ
ــرد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ ی دوایـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازمانی خەبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆزی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دلس

ێبـوار شێخ حەسەن سەسـایەتێكی کـوردپەروەر و هاوکـات مـامی بەرێـز سـاك ر
 حوسەینی ئەندامی دەفتەری سیاسـی سـازمانی خەبـات ی سوردسـتانی ئێـرانە
ــڕای  بەم بـــۆنە د تەزێـــنەوە سەرەخۆشـــی بە کـــاک رێبـــوار حوســـەینی و تێكـ
ئەندامانی خانەوادەی رادەگەێنین و لەخوا داواکارین خوالێی خۆە بێـت و 

 .بە بەبەهەشتی بەرینی شاد بکات، و سێبووری بە  کە  و کاری بدات

  بات له هیدێکی سازمانی خه کۆ ی دوایی برای شه
 !ی بانه ناو ه

بەپێــی هەوا ــی گەیشــتوو، زاهیــر محەممەدپــور د ســۆزێکی وه فــاداری ســازمانی  
خـه بات و بـرای شـه هید عـه الل محەممەدپـوور بـه  رووداوی هـاتو ۆ کـۆ ی دوایــی 
  کـــــــــرد.                                                                     .
بـــه پێی هـــه وا ێ  سە لـــه  ته شــــکی تی نـــاوخۆیی ســـازمانی خه باتـــه وه  پێمــــان 
گەیشــتووە، زاهیــر محەممەدپــوور ئەنــدامی د ســۆز و بــرای شــه هیدی قاره مــانی 
سازمانی خه بات، شه هید عه الل محەممەدپوور ناسراو به  عه الل سیاومه یی به هۆی 
 رووداوی هـــــــــــاتوو ۆ  لە رێگـــــــــــه ی دیوانـــــــــــده ره  گیـــــــــــانی لە دەســـــــــــت دا .
بەبۆنەی کـۆ ی کـاک زاهیـر محەممەدپـوورەوە سەرەخۆشـی بە خـانەوادە و خـزم و 

دۆســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانی رادەگەێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین  .                                                      
  

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ژوئین ی20ی   .  ۆ ی خۆریی ک 8139   عۆزەردان ی ی 30 . سا ی سی و پێنوەم { 312} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کگانی کومیتەی ناوئۆر .انـۆشـتێک 

  
   

 
 

  

  
   

 
 

 

 

  

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

   

 
  

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
وەزی

رانــــی 
ــــارو س
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی
شــــــــە
ســــــاز

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــێ و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرعەم  پیرۆزب
سـۆمەالنی خە كـی ئێـران و 

کــــــــا، سە  سوردســــــــتان ده
قوربــانی ســەرەسی دەســتی 
.   رەشـــی ســـشای پاســـدارانن

ئومێد دەسەین بە خەبـاتی 
یەســــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەسیەســــان سۆتـــــایی بە 

ی ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدان
ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بهێن

نیزامێكـــــــــی خە كـــــــــی و 
ـــران ــــــــوسراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو س وردستان عێگی

 .بکرێ
 
 

   

 لەهەمبەر یەکتری راسان،                  
 !خزمەت بە کێ دەکات؟                  

ن نیشــــتماهەر وەک  ــــۆن 
ــــــــوانە و  نیشــــــــتمانی هەم

ـــازاد ـــی  پاراســـتن و ئ کردن
ــــوانە،  لەســــەر شــــانی هەم
بوونی پێشمەرگەی هەرکام 
ــــــــــانیە لە هەر  لە هێزەک
بســــتێکی ئەم نیشــــتمانەدا 

ـــۆ . مــافی رەوای هەمــوانە ب
سازمانی خەباتی کورستانی 
ئێران هەر هێز و لەیەنی  
کە لە پێنـــــــاو رزگـــــــاری 
نەتەوە و نیشـــتمان دا دژی 

ئازادیەکانی دژمنانی ما  و 
ــــانەت  گەلـــی کـــورد و تەن
ــــاتی  ــــی تــــریە خەب گەالن
ـــێ و خـــوێنی دابـــێ و  کردب
ـــــــــوێرەوەری  رەنوــــــــی و ک
 ێشــــــــتبێ، وەک هێــــــــزو 
ــــــــی شۆڕشــــــــگێر و  الیەنیک
خزمەتکــــــــــــاری نەتەوە و 
نیشـتمان  ـاوی لێکــردوە و 

لەو الشەوە . رێزی لێگرتوە
دژی هەر ەشــــنە گــــرژی و 
ئــا ۆزی و شــەڕی براکــوژی 

  .بوە
ارشــی ی بـڕۆن  اوێـ  بە ئ

ــــــــــــار و  کـــــــــــردار و ووت
ــــــانی ســــــازمانی  بەرنامەک
خەبات دا بگێڕن، هەمـووی 
هەنگاو بوون بۆ یەکریزی، 
ووتـــارن بـــۆ هـــاودەنگی و 
رۆحـــی برایەتـــی و یەکتـــر 
قەبـــــــو کردن لە پێنـــــــاو 
سەرخسـتنی بزاڤـی رەوامــان 
و پـــتەو کردنـــی پێوەنـــدی 
دۆســـــــتانە لەگەڵ هیـــــــزە 
ــــــارە و نیشــــــتمان  خەباتک
پەروەرەکــــانی بەشــــەکانی 

ری کوردســتانی زامــدار و تــ
خەبات نە   .داگیر کراومان

لە کــــــــــــاتی ئەوپەری بە 
هێزیدا خۆی لـێ ون بـوە و 
ـــــری نیشـــــان داوە و نە  زب
هە ــــــــــــس و کەوتـــــــــــــی 
نامەسئوالنەی کردوە و، نە 
ــــــــێ  لەکـــــــاتی الوازی و ب
دەرەتـــــانیە دا تەســـــلیمی 
ــــــــس و  ــــــــارەوایی و هە  ن
کەوتـــــی دور لە ئوســـــولی 
شۆڕشـــگێری و نەخـــوازراوی 

یەنـی بەربەسـت خە   و ال
و دژی رەوتـــــــــــــــــی بەرەو 

  .پێشچوونی خۆی بوە
سازمانی خەباتی کوردستان 
ئێران بە شاهیدی میژوو لە 
پێناو گەیشتنی گەلی کورد 
دا گەورەتـــرین حەماســــەی 
پارتیزانی و پێشمەرگانەی 
لە دژی داگیرکەرانـــــــــــــــی 
نیشــــــتمان خو قانــــــدوە و 
بەخــــــــــوێنی باشـــــــــــترین 
رۆ ەکانی ئەو گەلە خاکی 

مانەی رەنگاندوە ئەم نیشتی
و نەمامی داری یەکیەتی و 
د ســــــــــۆزی بــــــــــۆ گەل و 
یەکدەنگی لە نێوان تێکڕای 
حیــــــــــــــــــــــــــز  و الیەنە 
سیاسیەکانی کوردستان، لە 
کوردســـــتانی ئێـــــران و بە 
شـــەکانی تـــری کوردســـتان 

ــاوداوە ســازمانی خەبــات  .ئ
ــــات نەیویســــتوە و  هــــی  ک
نایەوێت ببێتە هۆی کێشەو 
نائـارامی و دروســت بــوونی 

بێ رێزی و زمانشڕی شەڕ و 
تەنــانەت  و عنێـو فرۆشــی،

زۆر عارلە عوابی بێ رێزی 
و تەوهین و نارەوا گوتن و 
بوختــان بــۆ هە بەستنیشــی 
لەلەیەن کە  و الیەنـــــــی 
تــرەوە بەزۆری بــێ دەنگــی 
ـــــــــــــژاردوە و لە بەر  هە ب
ــۆ کــۆمەاڵنی  خــاتری رێــز ب
خەلکـی کـورد و نیشـاندانی 
ــــزو ئیحتــــرام،  ئەوپەڕی رێ

 ی گرتبێئەگەر هە وێستیش

 

 

ـــتەوە ئەو یــان عــوا بی دابێ
پەڕی هەســــــــــــــــــــــــــت بە 
بەرپرســیاری نیشـــانداوە و 
ـــــــ  و  ـــــــانێکی مەنتی بە زم
سیاسـیانە واڵمـی داوەتەوە، 
کە بەداخەوە زۆر عــــــاران 
ئەم هەست بە بەرپرسیاری 
و خۆ دور گرتن لە عنێو و 

، لەالیەن کە    زمانشــڕیه
ـــی بەرانـــبەرەوە بە  و الیەن
ـــــێ هێـــــزی و  نیشـــــانەی ب
الوازی خەباتیەکــــــــــــان و 

انی خەبــــــــــــات ســــــــــــازم
  .لێکدانەوەی بۆ کراوە

ئەوەی عێگــــــای شــــــانازی 
ـــــــاتیە و بە  ـــــــێمەی خەب ئ
د نیایشەوە بۆ هەمیشـە لە 
مێـــــژووی خەبـــــاتی رەوای 
کــورد و کوردســتان دا وەک 
راسـتێکی درەوشـاوەی حاشـا 
هەلنەگــر خــۆی نوانــدوە و 
دەنوێنێ، خزمەتێکـی پـاکی 
کـــــــــوردانە و نیشـــــــــتمان 
پەروەرانە و هەبــــــــــــوونی 

و هاوکاری رۆحی برایەتی 
و هـــاو هە وێســـتی بـــوە و 

هەر بــــــــــــــۆیە لەم  .هەیە
بـــــارەوە داوا لە تێکــــــڕای 
ــــــــی  ــــــــدام و الیەنگران ئەن
ســــــــــازمان دەکەم کە وەک 
هەمیشـــــە ئەو پرینســــــیشە 
  عـــــــــــوان و ئەخ قیـــــــــــه

  بشــاریزن و لــه  شۆڕشــگێڕیه
عوابــدانەوەی بەرانبەرتــان 
دا ســــــــــــــــــــــــووکایەتی و 
بێحــــــــــــــــــورمەتی مەکەن، 
ـــــانی  بەتـــــایبەت لەناوهێن

ەتی و شـــــەهیدانی کەســـــای
هەر الیەنیـــ  خۆببـــوێرن، 
ئــیمە هەمــوو کــوڕ و کچـــی 
یەک میللەت و هەمـوو هـاو 
ـــان و هـــاو  خــوێن و هاوزم
نیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمان و 

ئەرکــــی  .هاو ارەنووســــین
ئــێمە خەبــات و تیکۆشــانی 
شۆڕشـــگێرانەیە بە ووتـــار، 
بە کردار بە بە راوێژ، بە 
هەر ی شتی باە و دور لە 
ــــــارانی  د  ۆشــــــکردنی نەی

مــــن . نەتەوە و نیشــــتمانە
لێرەدا روودەکەمە ئەندامان 
و کـــادر و پێشـــمەرگەکانی 
زۆربەی هەرە زۆری هێــز و 
الیەنەکــانی هەر دووبەشــی 
رۆژهەاڵت و باشـــــــــــــووری 

: ردســــــتان و دەپرســــــم کو
دادەی لە ســــــەرکردەکان و 
بەرپرســــانی ســــەرەتاکانی 
هە گیرسانی شۆڕشـی رەوای 
گەلـی کـورد لە کوردسـتانی 
ــــــــی  ــــــــران لە دژی رژیم ئێ
ــــدی بشرســــن ئــــاخۆ  ئاخون
ســـەرکردەو دامەزرێنەرانـــی 

، بە   ئەم ســــــــــــــــــــازمانه
هە وێســـــــتی کـــــــوردانە و 

 ەنــــــــدە  انسیاســــــــیانەی
هاوکارتان بوون و لە رۆژە 

دا بەهاناتـانەوە سەختەکان
لێیـــان بشرســـن  هـــاتوون؟ 

تەنـــــــــانەت پــــــــــێە ئەو 
قۆنـــا ەە کـــێ ســـەرکردە 
پەرتەوازە و ئاوارەکانتانی 
کە لە باشـــووی کوردســـتان 
ئــــاوارە بــــوون و لەوێــــە 
لەگەڵ یەکتر نەدەسـازان و 
ـــــــــر لە  بەرنــــــــامەی یەکت
ـــــر  ـــــۆ یەکت ـــــان ب ناوبردنی
 دادەڕشت و یەک یەک و دوو

 

 

دوو لە دەســـــــت یەکتـــــــر  
روویان دەکردەوە واڵت، کێ 
لەســەر ئی تیبــار و ن ــوزی 
ـــــــۆمەاڵیەتی و سیاســـــــی  ک
خــــۆی، بە نهینــــی بەنــــاو 
ـــــازگە پاســـــگا و هیـــــزە  ب
ئەمنییەتیەکــانی ســاواک و 
ئەمــــــــن و موخــــــــابەراتی 
ــــۆی  بە ســـی خـــوێنرێژدا ب
ــــــــــدنە شــــــــــوینی  دەگەیان

ـــــــــار و  ،مەبەســـــــــت هاوک
دا ـدەدەر و رزگـار کەریـان 

  بوو؟

ــــی هەر  دادەی بـــا برادەران
دووک حیزبــــی دیمــــوکڕات 
بچـــن لە بەرێـــز مامۆســــتا 
مەال حەســـەنی شیوەســــە ی 

مامۆســتا : بشرســن و ببــین 
هید  لە رۆژی شـــــەری شــــــه

ــــم  ــــوونی ســــەرگورد کەری ب
 ەلیـار دا لە دەرگاشــێ ان 
ــانە ئەوانە کــێ  و نــاوەی ب
بـــــــوون کەفیـــــــداکارانە و 
ا خۆبەخشـــــــــــــانە تــــــــــــــ

رزگاربوونتان و گەیشتنتان 
بە شـــوێنی مەبەســـت، وەک 
خۆی دەگێڕێتەوە عانانە و 
ـــان بـــۆ  پێشـــمەرگانە دژمنی
شـکاندن و نیشـانیان دا کە 
ئەرکـــــــــی پێشــــــــــمەرگەی 
سازمانی خەبات پاراسـتنی 
نیشتمان و خۆبەختکردن لە 

بڕۆن  پیناوی یەکتری دایە؟
لەوانە بشرســــن کە کــــاتی 
ـــان لە  خــۆی هێزێکــی زۆری

و ەکــــــــــانی هەمــــــــــوو نا
کوردســـــــــــــــــــــــــتانەوە بە 

هید  فەرمانـــــــــدەیی شــــــــــه
سەرگورد عاویدفەڕ ناسراو 
بە کاک هەژاریان بـۆ شـەڕ 
لە گەڵ ســـازمانی خەبـــات 
ــــــانە  ــــــاو ەی ب رەوانەی ن
کردبـوو و لە هەمــان رۆژدا 
ــــزی بەســــیوی و ســــشای  هێ
پاسداران هێرشیان هینابوە 
ســەر پێشــمەرگە لە پشــتی 
ــــــــاوای  ــــــــدەڵ و یاکوب کەن
ـــــانە و بە و دەشـــــتەتا ی ب

هـــــۆیەوە نەپەرژانە ســـــەر 
شــــــــەڕ لەگەڵ ســــــــازمانی 
ـــــــات، ئەوانەی کە لە  خەب
کـاتی شــەهید بـوونی کــاک 
هەژار و خالیدی ئیسکۆرتی 
دا، یەکەم کە  بــــــــــــوون 
ـــــــــــــــــــــازەی ئەو دوو  عەن
شــــــەهیدەیان لە میــــــدانی 
شــەرکە دوور خســتنەوە بــۆ 
ئەوەی نەکەونە دەست دژمن 
ــــان  و بە عامـــانەکەی خۆی
ــــانی ســــەریان بــــۆ  برینەک

بە ماشینی خۆیان  پێچان و
رایان گوسـتن، کـێ بـوون و 
ــــــام الیەن  پێشـــــمەرگەی ک

لە وەهــا کاتیــ  دا  بــوون؟
کە پێشـــمەرگەی ســـازمانی 
خەبات عەنازەی شەهیدانی 
ـــــــوکراتی لە  ـــــــی دیم حیزب

وەی  مەیدانی شەڕ دا بـۆ ئـه
دەسـت هێـزی دژمـن نەکەون 
رادەگواســت، هێزێکــی تــری 
حیــز  لە ســەر دی ـــا  لە 

می ت ەنگ دزیکی وەک برای
ــــــانمەال مەحمـــــودی هە   ی

دەکوتـــــایە ســـــەر مەقەڕی 
 سازمانی خەبات لە گوندی

 

ــــــــــران و  ســــــــــاتکێی زمزی
وەکانی پێشمەرگە بە سااڵ 

سـازمانی خەباتیـان دەدانە 
 انبەر تەقە و برینـــــــداری

دەکردن و مەقەڕەکەیان بە 
  .!تااڵن دەبرد

پێشـــــــمەرگەی ســـــــازمانی 
خەبــات لە شـــەڕی شـــوومی 
ـــــی  براکــــوژی نێــــوان حیزب
ـــــوکڕات و کـــــۆمە ە دا  دیم
ـــــاوبژیوانی و  بــــێوگە لە ن
هەو ی زۆری سەرکردایەتی 

کۆتایی هێنـان  سازمان بۆ 
یەنە، ئەو دووالبە شـــــەڕی 

ــــــان عــــــار لە زۆر  بە دەی
شوێنی ئەو کوردستانەی کە 
ئێســتا مەعــال بە بوونیــان 
لە ســــنوورەکەی نــــادرێ و 
 اویان لێ سووردەکرێتەوە 
و دەوریان دەگیـرێ، هێـزی 
پێشمەرگەی هەردوو الیەنی 
ئەو شــــــــــــەڕە شــــــــــــوومە 
شـەرماویەیان لە هــاتوو ۆ 
ــــان  و گەرانیانـــدا، رێنوێنی
دەکــردن و بۆیــان دەبــوونە 

ــــــڵ و  اوســــــا  بــــــۆ  دەلی
گەیشـــــــتنیان بە شـــــــوینی 
مەبەست تاوەکو بتوانن بەم 
شێوە بەر لە روودانـی شـەڕ 
و تیکهە چوونیان بگیـردرێ 
ــــوڕانی خە کــــی کــــورد  و ک
کەمتـر دەســتیان بە خــوێنی 

  .!یەکتر سوور ببێ

بەدەیان نموونەی لەم عۆرە 
هە ســــــــــــــــــــــــوکەوتانەی 
پێشـــــــمەرگەی ســـــــازمانی 
ــــــات، وەک راســــــتێکی  خەب

ە مێژووی حاشا هە نەگر ل
نزی  بە  ڵ سـاڵ خەبـات 
و تیکۆشـــــــانی ســـــــازمانی 
ئیمەدا تۆمار کراون و کە  

  .ناتوانی ئینکاریان بکات

لە پێوەندی بە فیداکاری و 
ـــۆ الیەنەکـــانی  هاوکــاری ب
باشوریە لە هی  قۆنـا  و 
هەل و مەرعیکـــــــــــــــــــــــدا 
کۆتاییمـان نەکــردوە و لەو 
سـەردەمەدا کە دامــو دەزگــا 
داپبوســینەرە خوێڕیژەکــانی 
ئیستی بارات و موخابەراتی 
رژیمی فاشیستی بە س مان 
ــــــــورد لە  ــــــــانی لە ک و ژی
کوردســــتانی  ــــراق حــــرام 
کردبــــوو و کە  خــــاوەنی 
هــی  شــتێکی خــۆی نەبــوو، 
شەو نەبوو کـاروان کـاروان 
گەنوــــــــانی ســـــــــلیمانی و 
دەوروبەر کە لە خزمەتـــــی 
ســــــەربازی بــــــۆ بە ــــــس 
ــــــوونە  ــــــدەهاتن و دەب هەل
 ەسکەری فیراری،لە الیەن 

انی خەبـاتەوە رزگـار سـازم
ــــــنەکە و  ــــــرێن و لە ب نەک
بارەگاکانی سازمان دا وەک 
ساحە  ماڵ حیسـابیان بـۆ 

کرێن و نەکرێ و خزمەت نە
ـــــــــاتی گونوـــــــــاو دا  لە ک

الیەنەسیاسیەکانی ی رەوانە
ئەو بەشــــــەی کوردســــــتان 
ــــرێن کە بەشــــیکی زۆر  نەک
لەوانە هەر ئێستا لە دام و 
دەزگا و ئیداراتی ئاسایشی 

حکــــومەتی و کــــۆمەاڵیەتی 
هەریــــم دا کاربەدەســــت و 
بەرپــــــــــر  و خـــــــــــاوەن 

یـــان لەکـــاتی  .دەســـەاڵتن
راپەڕینی کورد لە باشووری 
کوردســـتان لە دژی رژیمـــی 
بە ـس، یەکەم عــار رادیــۆ 
دەنگی خەباتی کوردسـتانی 

 یــئێران بانگەوازی بە س

 

 

قڕانە بە سی قران ی باڵو 
ـــــــردەوە  خە کـــــــی وەک  ک
ــین : خزمـانی باشــورمان دەل

ـــــــوزەوە باســـــــی  بە تەحەف
ـــــــرد کە  ـــــــان دەک راپەرینی
یەکەم شەهیدی راپەرین لە 

ـــــریەم  ,رانــــیە  شــــەهید م
ـــــــاخەکەی  قــــــادری گو ەب

ـــوو ـــات ب کە  ســازمانی خەب
ــــرۆزی شــــەهید  ــــی پی بەرگ

 .بوونی پۆشی

باســـــــــــــــــــــکردنی ئەم  لە
رووداوانەدا مەبەستم منەت 
کردن و بە  اوداکوتـانەوە 
نـــیە، بە کـــو پێناســــەێکی 
بچــووکی هە ــس و کەوتــی 
پێشــــــمەرگە و ئەنــــــدام و 
الیەنگرانــــــــی ســــــــازمانی 
خەبـاتە بــۆ ئەو کەســانەی 

ــــــــــــــــــه کانی  کە لە کۆمێنت
: فەیســبووکیان دا دەنووســن

سازمانی خەبات  یە و  ی 
. کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوە

ەویکیە بیرهینــان ها روه هــه
ـــــۆخە کی تـــــر کە  ـــــت ب بێ
ـــــــێمە وەک  پێیــــــان وایە ئ
ســازمانی خەبــات هیچمــان 
نەکــــردوە و هەر ئەوان لە 
ـــوون و هەن و  مەیــدان دا ب
ــــێ بــــۆ  ــــیە دەب هەر ئەوان
هەمــوو شــتێ  بریــاردەر و 

ئەرکـی  .خاوەن ئی تیار بن
د ســـــۆزان و شۆڕشـــــگێڕانی 
کورد لە کوردسـتانی ئێـران 
ــــا ە هەســــتیارەدا  لەم قۆن

ــــــاوەە بــــــۆ ی، ەکتــــــری ب
ـــــرتنەوە و هـــــاودەنگی و  گ
هـــــــــاوفکریە لە پێنـــــــــاو 
دۆزینەوەی باشترین رێکـار 
بۆ بەرەو پـێە بردنـی داوا 
رەواکانمـــــان و خۆنیشـــــان 
ـــــــــــی  ـــــــــــان بە گەالن دانم
ئاشتی واز و مـا  پەروەری 
عیهــان، تـــا وەکـــوو بمـــان 
ـــنن و لە  ناســن و بمــان بی
ــــــــــــزاڤە  سەرخســـــــــــتنی ب
رەواکەمانـــــدا پشـــــتیوان و 

 .هاودەنگمان بن

کـاتی ئەوەیە کە لە ئێستا 
ژێر یەک عەتری هاوبەشی 
بـی عیـاوازی دا گەاڵ ە بـۆ 
نەمــان و رووخــانی رژیمــی 
ئاخوندی و هاتنە سەرکاری 
دەســـــــەاڵتیکی ســـــــیکۆالری 
دیمــوکڕات و پارلمــانی بە 
ــــــی  پێـــــی خواســــــتی گەالن
وەزا هـاتوی دەسـتی نیزامــی 
خوێنڕێژی وی یەتی فەقیە 
و گەیشـتنی گەلە بـێ کە  

ــــــا  پێشــــــێلکراو ەکەی و م
خۆمان گەلی کورد بە مافە 
نەتەوایەتیەکـــــــــــــــــانی ، 

کوا ئێستا کـاتی  .دابڕێژین
ــــــــــــــــــــین ئەرزی  وەک دە 
 ەزەاڵتی الیەنی  بە سـەر 

ئەم  الیەنیکــــی تــــرەوەیە؟ 
هەسـتی هەر مـن مـنم و تـۆ 
هـــــــــی  هـــــــــی  ــــــــــا ە 
ـــــــــژوی  بەردینەکــــــــانی مێ
مرۆڤــایەتیە نەک دەورانــی 
دنیـــــــــــای مـــــــــــوردێڕن و 
سەرهە دانی دیموکڕاسی لە 

  !.بیست و یەکەم داسەدەی 

 نـــــاو ەکە و عیهـــــان لە  
روودانــی ئــا وگۆری حــا ی 

زۆر لەنەکـاو و  ـارەنوو  
ســـــازدایە، روودانـــــی هەر 
ئا وگۆریـ  لە ئێســتادا لە 
ـــــــاریگەری  ـــــــا ەکەدا، ک ن
بەر اوی لە سەر نیشـتمان 

رەواکەمان  و گەل و شۆڕشە
 دا دابێ، کە پێویستە خۆی

 

ـــــــــادەکرێ و بە  ـــــــــۆ ئام ب
هەمووان بەبێ عیاوازی بیر 
ــاوەر و هێــز و شــێوازی  و ب
کار و بەرنـامەی سیاسـی ، 
لەدەوری یەک کـــــۆوەبین و 
ئەزمـــــــوون و ســـــــەلیقە و 
ــــن و  ــــان یەک ەی تواناکانم
ـــنە بـــانکیکی بە  ـــان کەی بی
هێز بۆ سەرخستنی ئامانوە 
 هـــــــاوبەە و عـــــــارەنو 
ســـازەکەمان کە رزگـــاری و 
ـــاوەدانی گەل و  ئاشــتی و ئ

حیزبی  .نەتەوە و نیشتمانە
ـــــــــوکڕات بە هەردووک  دیم
بەشیەوە مـادام پێیـان وایە 
ــــــــر  کەلە حیزبەکـــــــانی ت
بەتەمەنتر و خاوەن ن وز و 
دەســـــــەاڵت و ئی تیبـــــــاری 
ــــاترن، دەبــــوو لە دوای  زی
ــــــــــــــــوو تەمەن و  ئەو هەم
تەعـــــــروبەوە کارێکیـــــــان 

راگەورە ب بکردایە ببونایە 
ـــــــوون و و پێشـــــــەنگی یەکب

ـــــــــــر  هاوکــــــــــاری و یەکت
خوێندنەوە و خۆ دور گرتن 
لە خـۆ فەرز کــردن و  ــاو 
ســـــــوورکدنەوە و خـــــــۆ بە 
ــــوتبەقی  ــــی م مالیـــ  زانین
کوردســـــــتان، نیشـــــــتمانی 

ـــــوو لە هەر  !هەمــــووان دەب
ـــــــــــا ەیکی  ســــــــــنوور و ن
کوردســتان کە دەکـــرێ لەم 
هەل و مەرعەدا پێشـمەرگە 
لەوێ بـوونی هەبــێ، داوای 

هەمــوو الیەنەکــانی تــر  لە
کردبا کە وەرن بە هەمـوان 
بیشـارێزین و بەرفراوانتـری 
بکەین و لێرەوە خۆ بۆ هەر 
عو ە و کاریکی پێویست لە 
دژی دژمنمان ئامادە بکەین 
ـــــــوان هێزیکـــــــی  و بە هەم
ـــدەییکی  هـــاوبەە و فەرمان

ـــــ  بێنـــــین  ـــــد پێ و  واحی
ــــــــن . سەرپەرەشــــــــتی بکەی

ئەودەم لە عیــــــــــاتی هەر 
او و کردەوەیکـــــــی نەشــــــــی

هـاتنی هێــزی ئاســایە بــۆ 
ــــاروانی  ــــی، ک نـــاوبژی وان
میـــدیا نێونەتەوەیەکـــان و 
ــوینەری واڵتــان  ســەفیر و ن
بـۆ  ــاوپێکەوتن وزانیــاری 
وەرگـرتن و پــر  و راویــژ 
کـــــــــــــــــــــــــردن رووی لەو 
شوینەدەکردو دنیا لە با  

رەواکانمان  و خوا  و داوا
باشـــــــــتر و بەر ـــــــــاوتر 

ت ودەســـــــــتی شـــــــــتیدەگەی
ـــــــــــــــــــــانی نەتەوە و  دژمن

مانیشـــــــــــــــــــــــــان لە نیشت
ئەنوامدانی هەمـوو کـردەوە 
دژی مرۆڤایەتیەکانی کورت 
دەبـــــــــوەوە و دەبـــــــــووینە 
ــــــــوونەی یەکیەتــــــــی و  نم
خــۆراگری و هاوهە وێســتی 
بۆ هەموو گەالنی ناو ەکە 

ئێســـتاە ئەگەر . و عیهــان
ـــــــــی  ـــــــــت لە خەم بمانەوێ
ــــــــاوات  نیشـــــــتمان و بە ئ
ـــــان دا  گەیشــــتنی گەلەکەم

ــــی  بـــین و لەهەمـــبەر دژمن
نەک  لە هـاوبەە براسـێن 
 ــــونکە  هەمـــبەر خۆمـــان،

هەرعۆرە لەیەتر راسـانێ  
تەنیا و تەنیـا خـزمەت بە 
دژمنمان دەکا و خۆمانی پێ 
ـــی ئی تیبـــار  ـــێ هێـــز و ب ب

ـــــین ی خـــــۆ زەرورەتـــــ .دەب
دورگرتن لە شەڕو گرژی لە 

ـــبەر یەکتـــری ـــان  هەم داوام
ـــــــدەکات کە دەبـــــــێ بە  لێ

 .. ەرژەوەندیـــــــب ئاقاری 
 
  1 ل                  بۆ
 

 
 

خەبات و  دیدارینێوان پێوەندیەکانی سلێمانی سازمانی
 .ی شۆڕشگێڕی زەحمەتلێشانکۆمە ە
ســـەر لەبەیـــانی رۆژی پێـــنە 

ی عـــــــــۆزەردانی 2شـــــــــەممە 
ــــــــــــــــــی ٸ، هەی2328 ەتێک

ـــــدییەکانی کـــــۆمە ەی  پەیوەن
شۆرشـــــگێری زەحمەتکێشـــــانی 
ئێران بە سەرپەرەستی بەرێـز 
فەرزیــن کەرباســی بەرپرســـی 

 پەیوەندییەکانی سلێمانی 
 

ــــــــــــــۆمە ە، ســــــــــــــەردانی  ک
پەیوەنـــــدییەکانی ســــــازمانی 
خەباتیــــان کــــرد لە شـــــاری 
ــــز  ســــلێمانی و لە الیەن بەرێ
ــــواد عە ــــ ەری بەرپرســــی  ف
پەیوەنــدی ســلێمانی ســازمانی 

ەتـی هـاورای ٸخەبات و هەی
ــــێ  بە گەرمـــی پێشــــوازییان ل

 .کرا

 !پێنە ژن لە ماوەی حەوتوویەسدا لە سوردستان شتنیخۆسو
لە مـاوەی حەفـتەی رابـردوودا  

النـیکەم پێـنە ژن لە  ەنـدین 
شـــــاری کوردســـــتان خۆیـــــان 
 .سوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتووە

ی عــۆزەردان، ١١رۆژی شــەممە 
ژنێکـی الوی خە کـی ئابـدانان 
ســەر بە پارێزگــای ئــی م بە 

بە “ مەهـین محەمـمەدی”ناوی 
هۆی کێشەی خێزانییەوە و لە 
رێگــــــای خــــــواردنی حەبــــــی 

 . بــــرنوەوە خــــۆی کوشــــتووە
ــــــــاو لە : هەوا ـــــــدەری هەنگ

الیەکی دیـکەوە، رۆژی هەینـی 
ی عـــــــۆزەردان، کچێکـــــــی 21

ەی خە کـــــی ســـــا  ١١تەمەن 
گونـدی پەسـوێی پیرانشــار بە 

بە “ ســارا ئیســما یلی”نــاوی 
هــــــــــــــــــــــۆی ئەوەی لەالیەن 
بنەمـا ەکەیەوە نا ــار کــراوە 
شوو بە خزمێکی خۆیان بكـات 
 لە سەردەشـــت بکــــات، خــــۆی 

 

ــــــان رۆژ لە  سوشــــــتووە . هەم
شاری کرماشان ژنێكی دیكە بە 
نـاوی ”گــولشەری ئەمیــری“ بە 
هـــــــــۆی دەمەقـــــــــا ە لەگەڵ 
 هاوژینەکەی خۆی هە واسیوە 
راپۆرتەکان با  لەوە دەکەن 
کە رۆژی  وارشــــــــــــــــــەممەی 
ــــردووە ژنێکــــی  حەفـــتەی راب
تەمەن ٩١ ســــــا ی خە کـــــــی 
ئـــــــورمیە بە نـــــــاوی ”کەژاڵ 
 مەحمــوودی“ خــۆی کوشــتووە .
لە شـــــاری خــــــۆی ســــــەر بە 
پارێزگــای ئــورمیەە، ژنێکــی 
ــــاوی ”کــــوبرا  ٩١ ســــالە بە ن
ئەســـــەدی“ بە هـــــۆی کێشـــــە 
لەگەڵ خێـزانەکەی ئـاگری لە 

عەســــــتەی خـــــــۆی بەرداوە .     
  

   !رکۆماری پێشووی ڕژیم ژنکوژەکەى سه   عێگره 
و  سێ  لــه فی یــه عــه لی نه  ــه 

ڵ بـا ی  گـه له  کـه  بوه  سانه سه
ــــه ســـه ــــاری  خاتـــه  ر ب ــــی ک م

ی ڕژیــم  الده و عــه ئــه  . کــردوه
  تـــــــۆڕه  کـــــــه  یانـــــــدوه ڕایگه
ــــــــــه اڵیه کۆمه ــــــــــه تی و  کانی ئ
و   وه ژێــر کۆنتڕۆ ــه  تــه خراوه
  وه ته کانی گواســتراوه ریــه زانیه

یانـد  ی و ڕایگه که ره بـۆ هاوسـه
نـدی  یوه میترای خێزانـی په  که
ناو  له  سانێ  که که  به  بوه هه

ـــدی ئه ناوه ـــه ن ـــم دا  تی منی ڕژی
ی  الده و عـه ئـه.  کاریان کردوه

  میـــدیاوه  ئازادی لــه ڕژیــم بــه
ن بــا ێکی  الیـه کــاو له ده  قسـه

ســـمی پشـــتیوانی  ڕه به  وه ڕژیمــه
  رێ کـه وڵ ده کرێ و هـه لێ ده

بۆ خودی   و تاوانه هۆکاری ئه
  وه بگێڕنـه  الده و عه خێزانی ئه

ک تاوانی قێزێونی  یه شێوه و به
  .ن پۆە که رده په  الده و عه ئه

د  مـه کانی ڕژیـم محه الده عه  کێ  له یه
فی عێگــــری پێشــــووی  عــــه لی نه  ــــه
رۆکی  ری ڕژیـــم و ســـهرۆک کۆمـــا ســـه

ـــــه پێشـــــووی شـــــاره   وانی تـــــاران، ب
  کی پـــ ن بـــۆ دارێـــژڕاو لـــه یه شـــێوه

رانی ڕژیـم و  ی سه وته رکه نوامی به ئه
 کانی ڕژیم،  ناکۆکی ناوخۆیی با ه

ــــه یـــه  کانی خــــۆی  ره هاوســـه  ک ل
کی  یه شێوه ناوی میترا ئوستاد، به به

  ی خۆیــدا لــه کــه ما ه  لــه  دڕندانــه
ـــــه ـــــاسووری  ی ســـــهس ڕه گ  دابادی ب

. کوشت  ستڕێژی گولـله ده  تاران، به
ــــه کانی  وا یــــه هه  ر اوه پێێ ســــه ب

 د  مه ناوخۆیی ڕژیم، خێزانی محه

سیمیناری،مەترسی ماددە بەشداری الوانی خەبات لە 
 .هۆشبەرەکان

 ١٥/٥/٩١١٢لە رێکەوتـــــــــــــــی 
زایینـی هەیئەتێکـی رێک ـراوی 
الوان بە بانگهێشــــتی فەرمــــی 
ــــی دیمــــوکراتی  یەکێتـــی الوان

ـــی )کوردســتان  ـــدی الوان ناوەن
بەشداری سیمینارێکی ( رزگاری

لە ژێــــــر نــــــاوی مەترســـــــی 
ــــــــــــوونەوەی مــــــــــــاددە  باڵوب

ە گــــا و هۆشــــبەرەکان لە کۆم
بەتایبەت لەناو توێژی الوان 
ــــۆ پــــارێزەر هە وێســــت  کە ب
 .میرانـــــی رێک رابـــــوو کـــــرد

عــــــێگەی باســــــە هەیئەتــــــی 
رێک راوی الوان بە پرسـیار و 
بۆ وونەکانیــان  االکــانە لە 
ســـــیمینارەکە بەشـــــداربوون و 
ـــــــــــــداگریان لە ســـــــــــــەر  پێ
ئەوەکـــــردەوە کە رێک ــــــراوی 

کــاری کــردووە  الوان بەردەوام
ەی الوی کورد بۆ وشیار کردنەو

و دوور سەوتنەوەیـــــــــــــان لە 
ماددەی هۆشبەر و باوەری وایە 
وەک  ــــــۆن لە کوردســــــتانی 

ـــران بە سیاســـەتی پـــی ن ٸ ێ
ــــــی  ــــــژراو لە الیەن رژێم دارێ

ـــــــــــــــــــــدییەوە پەرەی ٸ اخون
ێســــــــــتاە ٸپێــــــــــدەدرێت، 

 هەو دەدات لە کوردستانی 

ـــت و  ـــادەی هۆشــبەر الوان لە کۆمە گـــا داببرێ باشــوور بە باڵوکـــردنەوەی م
 .حاســـت کۆمە گـــای کـــوردی پەرە پـــێ بـــدات سیاســـەتی گـــاڵوی خـــۆی لە

ـــی ئەو لە کۆتا یــدا هەیئەتـــی رێک ــراوی الوان دەســـت خۆشــی لە رێک ەران
 .سیمینارە گرینگە سرد
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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

ل  ةةة َد ا يا   ي نةةةة  

  م ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  

 جوي  جوي 

 . 

 ل  كات  ي ث يي   

 

ئەمریکا  خەزانەداری گەمارۆی
یەکی  لە ناوەندەکانی  بۆ سەر

 دارایی سشای قود  لە  ێراق
 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەس یكەرەوە دەبێ و مەعـالی 
خـــواردنەوەی عـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرعەســانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاسامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 

ـــ ـــۆ دیكتــاتۆریەتی ئاخون دی ب
ماوەێكی تر و لە ئاسامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەسی ئ

 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە
ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرعەم 
 ـین و توێژەسـانی سۆمە گـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەســـانە سە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەسان و بەرز 
ســـــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادی وازیــان و تەقی
رقـی پەنگ ــواردووی  ەنــدین 
ســا ەیان سۆتــایی بە حــوسمی 
دیكتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و 
تەریـ  سەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە الدابێنن
 

 نووسینی کامیل نورانی فەرد

هاوپەیمانەتیە  ەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لە وار ێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانوی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پا ششتی و ـــــسۆسردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم سە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوســــه
ە كی ــــــە ســـەوەیشـــونەتــنی

ا دۆخێکدا لەوەه .لێوەربگرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادی وازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکگرتوویی و یەکگووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەبێ
 

 {کامیل نورانی فەرد}    

ــــان،  ــــادسردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی ســـــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرع
ئیستانداردەسانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەسـار، 

ــاو ــانی و ئ ــوو ه. خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم ەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری س ــا لە ش تاسەسـانی سۆمە گ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو سرێكــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەسان، نیگەرانیەســــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆد روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 

 .شـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــداخۆپیشـــــــــاندانی ئا
ــەرسووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــر  و گرتنـــی  االســـانی مـــافی مـــرۆد لە  و ت

نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـر ، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆد، وەسیلەسـان،  االس

ــــاندەری دژکردەوەی ــــافی سرێكــــاری، نیش ەکــــی م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـم دەسەم سە ئەو سەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەسارهێن

  . ئاشتیانە گیراون ئازاد بكرێن
ــی    ــاوبراو وت ــا ی : ن ــاتی  2123لەس وە و لەس

ـــی سەم  22گــۆرینی مــادەی   22بــۆ قــانون، الن
ــداڵ حــوسمی  ــی من ــۆ دەر ــووە، و الن ــدامیان ب ئێ 

ــاریە . منـداڵ ئێ ـدام سـراون 33سەم  بەپێـی زانی

ترامپ بەدوای کە و مات کردنی 
.رژیمی مەالکانەوەیە  

 

سەرۆك ،بەڕێز ساك مەسرور بارزانی 
 !وەزیرانی هەرێمی سوردستان

 !ساڵوێکی گەرم
بە بۆنەی هە بژێردرانت بە سەرۆك 
وەزیرانی هەرێمی سوردستانی  ێـراق 

متـــرین پیرۆزبایتــــان پێشــــكەە گەر
ــــــان لە . دەسەم هومێــــــدوارم بەڕێزت

ــی  ســەرۆسایەتی ئەنوــومەنی وەزیران
هەرێــم و ئیــدارەسردن و ســەقامگیری 

ــــــتان دا ســــــەرسەوتوبن ئەم . سوردس
هەلومەرعە حەستەمەی لە سوردستان 

، پێویستی بە  و ناو ەسەدا دەبیندرێ
وردبینی و ساری لێبڕاوانە هەیە، سە 

ە بەڕێزتان لە باشتر گومانی تێدا نی
ــێە  ــومەرعەسە و بەرەوپ ــی هەل سردن
ـــــــتان  ـــــــی سوردس ـــــــی هەرێم  وبردن

سان و  ناوخۆییه  رسردنی سێشه سه  اره
ی  واره وتنی قــــه پاراســــتن و پێشــــكه
ــتان  ــی کوردس وتوو  رکه ســهدا  هەرێم

 .بن ده
لە گەڵ پیرۆزبایی خۆم و هاوڕێیانم 

.               لە سازمانی خەبات  
ســـــــــــــــــــەینیبابەشــــــــــــــــــێخ حو   

ــازمانی خــه باتی  ســکرتێری گشــتی س
.                  کوردستانی ئێران  

 

ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ۆژی  وارشـ
 ۸۰ی عۆزەردانی ۱۱

ــنەی  ــی خەزێــ وەزارەتـ
ــد  ــ ــا رایگەیان ئامریکــ
ــوێنە  ــ ــ  لە شــ ــ یەکێـ
ــزی  ــ ــانی هێ داراییەکــ
ــود   ــ ــتی قــ ــ ترۆریسـ
ــاوی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەنـ

ــیرکەتی ــاتی )شـــ ــ داهـ
ــوور ــەدان ( باشـ کە ســ

ــی  ــ ــۆن دۆالر  ەک ملیــ
قا ا  بە  ەکدارانی 
ــشای ــ ــ ــه سـ ــ ــ ــەر بـ ــ  ســـ
ترۆریســتی پاســداران 
ئەگەێنێــت، گەمــارۆی 
ــەر ــ ــ ــ ــراوەتە سـ ــ ــ ــ . خـ

وەزارەتی خەزێنەداری 
ــد  ــ ــا رایگەیان ئامریکــ
ــیرکەتە لە  ــ ــ ــ ــ ئەو شـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ گەڵ دوو کەسـ
ــیرکەتە  ــ ــەربەو شــ ــ سـ
ــردووە کە  ــ ــان ک کاریــ
ــریم  ــ ــیە تەحـ ئەوانـــ

ــێ ــراون و بەشـ ەی ۈکـ
ــزی  ــۆ هێـــ ــاراوە بـــ شـــ
قود  ئیمکانی دەست 
ــتن بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ راگەیشــ
سیستمی ما ی  ێراق 
ــدانی ــ ــ ــۆ دەور لێـ ــ ــ  بـ
گەمارۆکانیان عێ بە 

ــرد ــ ــ ــ ــ ــێ دەکــ ــ ــ ــ ــ  . عـ
وەزارەتی خەزێنەداری 
ــا  ــ ــ ــا هەروەه ــ ئامریکــ
ووتی ئەم پێکهاتەیە 
یارمەتی دەربوون بـۆ 
ئەوەی ئەبوو مەهدی 
موهەندیس راوێژکاری 
ــلێمانی  ــ ــ ــ ــم ســ ــ ــ ــ قاسـ
ــزی  ــ ــ ــدەی هێ ــ فەرمانــ
ترۆریستی قود  کە 

 کەوێتە ـپێە ئەوەی ب

ــانەوە  لیســـتی گەمارۆکـ
ئەبوو . دەو ەمەند بێت

ــدیس  ــ ــدی موهەنـ ــ مەهـ
سەرپەرەسـتی بانــدێکی 
قا ا ی  ەک و  ۆ ی 
ــوزوری  ــ ــ ــ ــرد و ح ــ ــ دەکــ
ــو  ــ ــ ــ ــووە لە بۆم ــ ــ ــ هەب
ــانەکەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دان

ــەفارەت ان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەی س
ــاوا ــ ــتیۆن  . روژئــ ــ ئەســ

ــری  ــ ــ ــ ــو ین وەزی ــ ــ مەنــ
ــا  ــنەداری ئامریکــ خەزێـ

ــی ــ ــ ــنەداری :ووت ــ خەزێـــ
ئامریكا بۆ لەناوبردنی 
ــدە قا ـــا چی  ئەو بان
 ەک و  ۆ ەی رژیمـی 
ــدی،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئاخونـ
ــت  ــانی دەســـ هەنگاوەکـــ

ــدە . پێکــردووە ئەم بان
هێزە شاراوەکانی سشای 
ــراق  ــ ــ ــود  لە  ێــ ــ ــ قــ
ــات و  ــ ــ ــڕ ەک دەکــ ــ ــ پــ
ــم  ــ ــ ــ ــ ــانی رژیـ ــ ــ ــ ــ مۆرەکـ
ــات ــ ــد دەکـ ــ . دەو ەمەنـ

ــنەداری و ــ ــری خەزێ ەزیــ
بەشی :ئامریکا ووتیشی

ما ی  ێراق و سیستمە 
پێشکەوتووەکانی ما ی 
عیهـان دەبێـت بەرگــری 
ــبەر  ــ ــان لە بەرانـ خۆیـــ
تـاکتیکە فێببــازانەکەی 
ــز  رژیمـــی ئێـــران بەهێـ
ــۆ ئەوەی  ــ ــ ــ ــکەن بــ ــ ــ ــ بــ
ــدن بە  ــارمەتی گەیان ی
ــشای  ــ ــانی ســ ــ  االکیەکـ
ــۆ هەاڵتــن  پاســداران ب
ــان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لە گەمارۆکــ
ــردەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کـ

ــەڕەنگێزیەکا ــ ــ ــ ــ ــ نیان شـ
 . رابگرن

ســــوژران و برینــــداربوونی ســـــێ 
ســـــــــۆ بەر و ساســــــــــبكارێ  لە 

 .ەردەشتــــــسنورەسانی بانە و س

 

لە مـــــــــــاوەی رۆژانـــــــــــی 
رابـــــــــــــردوودا هێـــــــــــــزە 
 ەکـــــــدارەکانی رژیمـــــــی 
ئێران لە سـنووری بـانە و 
سەردەشــــت تەقەیــــان لە 
کـــــۆ بەران کــــــردوە و لە 
ئاکامـــــــــدا کۆ بەرێـــــــــ  
کـــوژراوە و دووی دیـــکەە 
 .برینــــــــــــــدار بــــــــــــــوون

ئێـــــــوارەی رۆژی پێــــــــنە 
ی عـــۆزەردان، ٤٩شـــەممە 

هێـزە  ەکـدارەکانی رژیـم 
لە گونـــدی زە ێـــی بـــانە 
تەقەیــان لە کاســبکارێ  
 بەناوی محەممەد حوسێن 

سـاڵ،  33نژاد، تەمەن  
ســوری  وســمان کــردووە و 
لە نــاو بــاخەکەی خۆیــدا 

  کوشتوویانە
ســـــەر اوەیەکی ئاگـــــادار 
لەو بــارەوە رایگەیانــدووە 
کە محەمــمەد خــاوەن بــار 
بــووە و هێزەکـــانی ســـشای 
پاســـــــــــداران لە نـــــــــــاو 
بـــــاخەکەی خۆیـــــدا دوای 
ئەوەی بێڕێزییــــــــــــــــــــــان 

بەر  پێکردووە، داویانەتە
دەســـــتڕێژی گـــــوللە و لە 
مەودای  ەنــــــد مەتــــــری 
 .کوشـــــــــــــــــــــــــــــــــتوویانە

 

محەمـــــمەد خێزانـــــدار و  
 .باوکی دوو منداڵ بووە

: هەوا ـــــــدەری هەنگـــــــاو
ی ٩١ئێــــوارەی سێشــــەممە 

عـــــــــــۆزەردان، هێــــــــــــزە 
 ەکـــــدارەکانی رژیـــــم لە 

ردەشــــــــــت ســــــــــنووری سە
 تەقەیان 

لە کــــــۆ بەران کــــــردوە و 
کۆلبەرێــــــــــ  بەنــــــــــاوی 
 ەبداللە، خە كی ئاوایی 
بوبــــــانیەی سەردەشـــــــت، 

 . بریندار کراوە
ســـــەر اوەیەکی ئاگـــــادار 
 لەم بارەوە رایگەیاندووە 

 

کە  ەبــــــــــــــداللە بە دوو 
فیشەک پێکراوە و یەکێ  

کان بەر لە فیشـــــــــــــــــەکە
گــور یلەی کەوتــووە و بە 
مەبەســــــتی  ارەســــــەریی 
پزیشـــــکی بـــــۆ ناوەنــــــدە 
دەرمانییەکــــــــــــــــــــــــــــانی 

 . گـــــــــــــــوازراوەتەوە ورمێ
لەالیەکــــــــــی دیــــــــــکەوە، 
 کۆ بەرێکی دیکە بە ناوی
خـــدر لە کـــاتی هەاڵتـــن 
دوای تەقەی هێـــــــــــــــــزە 
 ەکــدارەکانی ئێــران، لە 
هە ــــدێرێ  کەوتــــووەتە 

 ە سەختی ــــــــخوارەوە و ب
 . بریندار بووە

راپۆرتی پێشێلكاریەسانی مافی 
مرۆد لەئێران لەماوەی یەك 

 !حەوتوودا

 

لە ماوەی حەفتەی رابردوودا 
حـــــــــا ەتی  ٩٤النـــــــــیکەم 

پێشـێلکاری مافەکـانی مـرۆد 
 لە کوردســتان تۆمــار کــراوە

لە : هەوا ــــــدەری هەنگــــــاو
ی عـۆزەردان ١١رۆژی هەینی 

ی ٩٤هەتـــــا رۆژی هەینـــــی 
ـــیکەم ٩١١٢عـــۆزەردانی  ، الن

حــــــا ەتی پێشــــــێلکاری  ٩٤
ـــــــــــرۆد لە  مافەکــــــــــانی م
کوردســتان تۆمــار کــراوە کە 

 ی خـــــــوارەوەیە بەم شــــــێوە
 ٦)کــۆ بەران و کاســـبکاران 

 (حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ەت
لە ماوەی حەفتەی رابردوودا 

ــــــــیکەم  کــــــــۆ بەر بە  ٦الن
تەقەی راســــتەوخۆی هێــــزە 
 ەکــدارەکانی رژیمــی ئێــران 
لە ســـنوورەکانی کوردســــتان 
ـــوون ـــدار ب  .کـــوژراون و برین

لە مـــاوەی ئەو حەوتــــویەدا 
کۆ بەرێ  لە شاری بانە بە 
تەقەی هێــزە  ەکــدارەکانی 

کۆ بەری  ٤ان کوژراوە و ئێر
دیــــــکەە لە ســــــنوورەکانی 
پیرانشــــــــار و سەردەشــــــــت 

ـــدار کـــراون هەروەهـــا . برین
ــانە بە هــۆی  کۆ بەرێــ  لەب
ــــــــــــنەوەی مــــــــــــین و  تەقی
 کۆ بەرێکی دیکەە بە هۆی 

ــــــوونەوە لە هە ــــــدێر  بەرب
ـــــــــــــــوون ـــــــــــــــدار ب  . برین

دەستبەســـــــــــەر کـــــــــــران و 
 حا ەت ٨)سەپاندنی حوکم 

لەماوەی حەوتوی رابـردوودا 
هاوواڵتیی کورد لە الیەن  ٤

ـــــــــانی  ـــــــــدە ئەمنییەک ناوەن
حکــــــــــوومەتی ئێــــــــــرانەوە 
 ٥دەستبەســـــــەر کـــــــراون و 

تیە لەالیەن دەزگـای هاوواڵ
دادوەریـــــــــی حکــــــــــوومەتی 
ــــــــــــــرانەوە حــــــــــــــوکمی  ئێ
ـــــــدکرانیان بە ســـــــەردا  بەن

 . ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەپاوە
بە پێی ئەم راپۆرتە، پێـنە 
هــــــــــاوواڵتیی کــــــــــورد لە 
شارەکانی تیکا ، ئـورمیە و 
ســەقز بە تــۆمەتی  ــاالکی 
سیاســی و پەیوەنــدی لەگەڵ 
ـــــــزبە کوردســـــــتانیەکان  حی

 ٢ساڵ و  ١٤سەرعەم حوکمی 
بەسـەردا  مانگ بەندکرانیان

 . سەپێندراوە
هەروەهــــا ســــێ هــــاوواڵتی 
خە کی شارەکانی دیوانـدەرە 
و سەالســـــــــی باوەعـــــــــانی 
لەالیەن ناوەنـــــــــــــــــــــــــــدە 
ئەمنیەکــــانەوە دەستبەســــەر 
کراون و سێ هـاوواڵتیە بە 
 دانانی بارمتە و بە شێوەی 

 . کاتی ئازاد کراون
ــــــــاری   (حــــــــا ەت ٣)کرێک

لەماوەی حەوتوی رابـردوودا 
ســـێ کرێکـــار لە شـــارەکانی 

ن و سەردەشت، قەسری شیری
عوانڕۆ لەکاتی کار کردن و 
ـــــارەوە  بە هـــــۆی رووداوی ک

 . گیانیــــان لە دەســـــت داوە
هەروەهـــــــــا،  ــــــــــاالکێکی 
کرێکـاری خە کـی ســەقز کە 
حــوکمی بەســەردا ســەپابوو، 
ـــــــدنی  بەمەبەســــــتی تێشەڕان
ــــگ  ــــاوەی حــــوکمەکەی بان م

 . کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە
 ٥)خۆکوشتن و کوژرانی ژنان 
 (حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ەت

لە ماوەی حەوتوی رابردوودا 
دسـتان کـوژراوە ژنێـ  لە کور

ــــكەە خۆیــــان  ٣و  ــــی دی ژن
لەماوەی حەوتوی  . کوشتووە

ــورمیە  رابــردوودا ژنێــ  لە ئ
بە دەســـــــتی هـــــــاوژینەکەی 

ژن لە شارەکانی  ٤کوژراوە و 
ئابدانان، ئـی م و کامیـاران 
بە هــــــــــــــۆی کێشـــــــــــــــەی 
ــــــــۆمەاڵیەتیەوە خۆیــــــــان  ک

هەروەهــا الوێکــی . کوشــتووە
ســــــــــــــــا یە لە  ٩١تەمەن 

 . پیرانشار خۆی کوشتووە
 
 ١الپەرەی ،پاشماوەی دەوری کورد  

پێمــان وایە لە ئێرانێكــی 
ئـــــــــازاد و دێمـــــــــۆسرات، 

 ،لمـــــانیڕوسوالر و پاێســـــ
بەبـێ هــی  هەاڵواردنێكــی 

ی و یـــــــسیاســــــی، نەتەوە
بەبــــــــــــێ  ،مەزهەبــــــــــــی
 دژایەتــــی، خوێنرشــــتن و

 .پێكەوە بە ئاشتی بژین
 

 نووسینی عەلی بەهرامی
 

هێرشەکانی ئێرانی لەناو ەکە  ،پێنتاگۆن
بە مەترسی بۆ سەر ئاشتی و ئاسایشی  ،دا

 .نێونەتەوەیی زانی

 

ـــــــــــاناهان  پاتریــــــــــ  ش
ــــتی وەزارەتــــی  ،سەرپەرەس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری  بەرگ
ــــــــاگۆن،رۆژی  ئامریکا،پێنت

ـــــــــەممە  ـــــــــنە ش ی ۱۹پێ
عــۆزەردان،لە هە وێســتێكدا 
ـــــــــــــەر دو  هێرشــــــــــــی س
ـــــای  ـــــرەسەی دەری نەوتهە گ
ـــاوانی ئێـــران  ـــانی بەت  ەم

ـــــــــی سە ئ ەو زانــــــــی و وت
هێرشانە هەڕەشـەن بـۆ سـەر 
ـــــــــانی و  ـــــــــی عیه ئاسایش
کــــــــــــــــردەوەیەکە لە دژی 
ــــاوە  کەشـــتیوانی ئـــازادی ئ

ــــــــــــــــــان  . نێونەتەوەییەک
ــــــــاوبراو لە تویتێكــــــــدا  ن

ـــــــێمە بە دوای : نووســــــی ئ
شەڕو پێکـدادان نـین، بەاڵم 
ـــــــــــــــــــــــــــاری لە  پارێزگ
ــــــان و  ــــــانی خۆم قازانوەک
هاوپەیمانەکانمـــــــــــــــــــان 
 .دەکەیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــنە شــــــــەممە،  رۆژی پێ
ـــــــــــری گە ورەی دونەوتهە گ

ســـەنگاپوور و نـــۆروێژی کە 
هە گری نەوتی خـاو بـوون، 
ــنە  ــان کەوت ــای  ەم لە دەری
ـــــــان  بەر هێــــــرە و ئاگری

ـــوو ـــد . تێــبەر ب ـــاە  ەن پ
ــا ،ئێرانــی  ــاتژمێر ئامریک ک
ــــار لەقە ەم دا، و  بەتاوانب

 نوێنەری هەمیشەی رژیمی 

ـــــــ  دی لە وەاڵمـــــــدا ئاخون
ئەم وتـــــــــانەی : ووتـــــــــی

ئامریکـا بـێ پـایەیە و ئەمە 
ـــی و  درێــژەی شــەڕی دەروون
ــــــــێمە  ــــــــیە لەگەڵ ئ رەوان

ـــكەن،  هەروەهـــا وتـــی  دەی
ـــــــەڕ لەگەڵ ئێـــــــران بە  ش

 . قازانوی ئامریکا نیە
فەرمانــــــــدەی ناوەنــــــــدی 
ـــــونەتکام، لە  ـــــا ،س ئامریک
ــــد  راگەێندراوێکـــدا لەپێوەن
ـــــویەتی ـــــابەتەوە وت : بەم ب

ــــــــــــــانی واڵتە یەکگر تووەس
 ئامریکا شەڕێکی نوێی لە 

ــــــتدا  خـــــۆرهەاڵتی ناوەراس
ــــــیە، بەاڵم لە  ــــــۆە ن پێ 
ـــــا و  ـــــانی ئامریک قازانوەک
کەشـــــــــــتیوانی ئـــــــــــازاد 

 .پارێزگاری دەکات
ــــادل  ــــكەوە   لەالیەســـی دی
ئەلوـــــــــوبێر، وەزیـــــــــری 
راوێژســـــــار لەساروبـــــــاری 
ـــــــــــــتانی  دەرەوەی  ەرەبس
ســ ودی وتــی  ئــێمە لەگەڵ 
ــــا  وەزیـــری دەرەوەی ئامریك

ـــران هــاوڕا ین سە رژیمــی ئێ
ــتی هەبــووە لە هێرشــی  دەس
ـــەر دوو نەوت هە گـــرەسە  س

.  
ـــردەوە  ـــدی س نــاوبراو تەئكی
ـــــتانی ســـــ ودی  سە  ەرەبس
 لەگەڵ ئامریكا هاوڕان سە 

رژیمی ئێران دەسـتی هەبـووە  
لە هێـرە سـردن بـۆ سـەر دوو 
ــــرەسەی  ــــتیە نەوت هە گ سەش

ــــای  ەمــــان نــــاوبراو . دەری
ـــا ووتـــی هۆسارێـــ  : هەروەه

ـــۆ  ـــ  پەمشێئ نــیە لەگەڵ مای
ـــێمە لەگەڵ  هــاوڕا نەبــین، ئ
ئەو هــــــــــــــــــــــــــــــاوڕاین، 
ـــــی  ـــــووسەوتەسانی رژیم هە س

 .ئێران دروست نیە
ــــتانی  وەزیـــری وزەی  ەرەبس

ســــ ودی، وێــــرای ئیــــدانەی 
ـــۆ ســـەر دوو  ـــردن ب ـــرە ب هێ
ـــای  ـــرەسە لە دەری نەوت هە گ
ــرتنە بەری   ەمـان، لەسـەر گ
رێوشـوێنی پێویسـت لەڕاسـتای 
ـــــــــاو ە  پارێزگــــــــاری لە ن
ئاویەســــــــــــــــــانی واڵتەسەی 

ـــردەوە ـــداگری س ـــاوبراو . پێ ن
ووتـــــــــی ئەم هێرشـــــــــە بە 
ـــــت بـــــوونی  ـــــانوی دروس ئام
ــۆ  نـائەمنی لە نـاردنی نەوت ب

ــــان لە سەرتاســــەری سڕی ارەس
 وەزیری . عیهان دروست بووە

ــــــــــــ ودیە داوای لە   وزەی س
ــــــــودەو ەتی  سۆمە گـــــــای نێ
ــــــــێە بە  ســـــــردوە تـــــــا پ
ــۆ پێشــگرتن لە  هەڕەشـەسان ب
ـــــــودەو ەتی  ـــــــتیوانی نێ سەش

 بگیردرێ

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

ســـەرۆک کۆمـــاری ئامریکـــا 
ــــــڕۆ  عــــــارێکی دیــــــکە ئەم

ـــــــــدی کـــــــــردەوە کە  تەئکی
ئومێـــــدوارە حکــــــومەتەکەی 
ـــران رێـــ   لەگەڵ رژیمــی ئێ

ـــــــــت هەوا ـــــــــدەری . بکەوێ
ئەسشوتنی ،واشنگتۆن پۆسـت 

ـــــپ، : نوســــی دۆنا ــــد ترام
ســـەرۆك سۆمـــاری ئامریكـــا 
رۆژی  ـــــــوار شــــــــەممە لە 
ـــــامەوانی  دانیشـــــتنێکی رۆژن
هاوبەشـــــدا لەگەڵ هاوتـــــا 
لەهێســــتانیەکەی خــــۆی لە 

ــــی کۆشـــکی ســــشی، لە وە اڵم
پرســـیاری رۆژنامەنووســــێ  
تــایبەت بە پێکــدادانەکانی 
ئەم دوایـــیە لەگەڵ رژیمــــی 

مــن ئومێــدوارم :ئێـران ووتــی
ــــــــان  کە بتـــــــوانین لەگە ی
دانیشــــتن بکەیــــن و رێــــ  

 .بکەوین
ئەگەر بتوانین ئەم کارە عێ 

 بەعێ بکەین زۆر باە

دەبـــێ،وئەگەر نەیشـــتوانین 
شـــــرۆڤەکارێکی !هەر باشــــە

مەســـائیلی نێـــودەو ەتی لە 
تاران لە بارەی هە وێسـتی 
سەرۆک کۆماری ئامریکا لە 
راســـــــت رژیمـــــــی ئێـــــــران 

ــــپ لە رێــــگەی :ووتــــی ترام
داوای دانیشـتن بەدوای کـە 
ــــــی  ــــــی رژیم و مـــــات کردن

ــــــــــدییە ی مەهــــــــــد. ئاخون
ترامـپ بە :موتەهرنیا ووتی

داوای ئامادەبوون بۆ وتووێژ 
لەگەڵ رێبەریـــــــــــــــــــــــــــی 
ــــــت رێگــــــای  نیزام،دەیهەوێ
دیشلۆماسی شاراوە بۆ رژێمی 
. ئاخونـدی بچـووک بکـاتەوە

ئەو شـــرۆڤە کـــارە ووتـــی  
ترامـــپ تێدەکۆشـــێ تـــا لە 
ــــــــگەی وتــــــــووێژەوە لە  رێ
ـــــــــــا ی ســـــــــــەرەتاوە  قۆن
ـــــڵ کە   هەو ەکــــان بــــۆ م
کردنی رژیمی ئاخوندی  ـر 

 بکاتەوە

 

 

 

 

 

 
خۆسوژی ژنێكی 

 !خە كی پاوە

 
ــی شــاری پــاوە بە  ــی گەنوــی خە ك ژنێک
 هۆی کێشەی خـانەوادەییەوە خـۆی سوشـت
ــــــــــی ٩٣ی  ــــــــــەرلەبەیانی رۆژی هەین س
ــــااڵنی  عـــۆزەردان، ژنێکـــی تەمەن ٩٢ س
خە کـــی شـــارۆ کەی باینگـــان ســـەر بە 
شاری پاوە، بە نـاوی “شـیوا خوسـرەوی” 
ــــــۆی  ــــــواردنی حەبەوە خ ــــــگەی خ لە رێ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتووە .  سوش
بە وتەی ســەر اوەیەکی ئاگــادار، شــیوا 
ــــــــــت  ــــــــــردەسەی دەیانهەویس لەگەڵ مێ
ــەرەتای ئەم  ــووە س ــار ب ــاببنەوە و بڕی عی
ــــاری  ــــمی ک ــــێوەی رەس ــــویە، بە ش حەوت
ـــــــت. ـــــــایی پێبێ  عیابوونەوەیــــــان کۆت
ـــدوە  ـــژەدا رایگەیان ـــەر اوە لە درێ ئەو س
ـــــــــیوا بە هـــــــــۆی فشـــــــــار و زۆری  ش
ـــــابەتی  ـــــد بە ب خــــانەوادەسەی لەپێوەن
ــــــۆی سوشــــــتووە. ــــــابوونەوەکەی، خ  عی
ـــیوا خوســـرەوی  ـــاو: ش ـــدەری هەنگ هەوا 
ــــــاڵ و  دایکـــــی منـــــدا ێکی تەمەن ٥ س
 کۆرپەیەکی  ەند مانگان بووە..     .

 

کوشتن و هۆکاری خۆکوژی 
 !ئافرەتان؟

 

ـــد حەوتـــووی  ـــاوەی  ەن لەم
ک ئافرەت  ڕابردوودا ژمارەیه

ـــان بە  لە کوردســتان کۆتایی
ـــــــا،  ـــــــان هێن ـــــــانی خۆی ژی
ـــکەە  ـــدی دی هاووکـــات  ەن
لەالیەن کە  وکاریــــــانەوە 

بەگشــتی لە مــاوەی . کــوژران
زیاتر  کەمتر لە دوو مانگدا 

بیســت ئــافرەت ژیانیــان   لــه
ـــــانی ـــــۆتە قورب بەپێـــــی . ب

ســــەر اوەکانیە بکــــوژان و 
کەسانی هۆکار  وانباران و تا
م  ر کوشـــــــتنی ئـــــــه ســـــــه له

ــــه ئافره ــــه تان ــــه  ، ب   ئازادان
و زۆرێکیــــــان   وه ســــــوڕێنه ده

ـــــه کی عاشـــــایه  ــــه   تیان ل
ریکی  وام خه رده و به  شاندایه

ـــــژی و کوشـــــتن و  پـــــ ن ڕێ
ـــه ـــه تی دیکـــه عینای دژی  ن، ل
  .کان بێ تاوانه  مرۆڤه

ی زۆری ژنکـــــــوژی و  ڕێـــــــژه
ـــه مان  وه زۆربــوونی بکــوژان ئ

ســـاتێکی  کاره   ێت کـــه پێـــده
تری کـــۆمەاڵیەتی لە  وره گـــه

کوردســــــــتان لەڕێــــــــدایە و 
پشـــتیوانی دەســــەاڵتیە لەم 
ـــــــــاردەیە مەترســـــــــیێکی  دی

مــرۆد . گەورەتــر دەخــاتەوە
بـوون و بەهـاکەی لە ئێــران 
ڕۆژ لەدوای ڕۆژ تێچـــــــــــووی 

ـــافرەت کە  .زیــاتر دەبێــت ئ
نیــوەی کـــۆمە ە، لەڕاســـتیدا 
ــــرۆین، لە ــــزی م ــــوەی هێ  نی
یاساو و ڕێساکانی دەسەاڵتی 
ــــــــدی لە نزمتــــــــرین  ئاخون

 ووە ــــــحاستدا عێگەیان گرت

وئێســــتاە وەک ســــەدەکانی 
ناوەڕاست لە ما  وئەرکیـان 

 .دەڕوانن
لەگەڵ بەفیــڕۆ دانــی هێــزی 
بیر وباسکی  ینـی ئـافرەت، 
ڕژیــم مــاوەی  ــڵ ســا ە لە 
قەفەســی تــاریکی و مەرگــی 
ـــــانوی ڕام  خســـــتوون، بەئام
کــــردن و هێشـــــتنەوەیان بە 
ڕۆح وبیر وعەستەی کۆیلەیی 
ــــــانووی عۆراوعــــــۆر  و بەبی
کــــوژراون یــــان نا ـــــار بە 

دەسەاڵت . خۆکوژیان کردوون
وەک ڕێگە خۆشکەرو هۆکاری 
ســـەرەکی تـــاوان، بەڕێـــگەی 

ـــــــه هه عۆراوعـــــــۆر له   و دای
ژموونی پیاوســــــــاالری  هـــــــه

ی تــریە  ئێران دا هێنــده لــه
ـــه تی  هێزبکا و ملەبەملەیـــه ب

 ۆ زاڵ کردنی هەیمەنەی ب

 پیـاو بەســەر  ینـی ئــافرەت
رخســــتنی  ڕژیــــم بــــۆ سه. دا

 تــــان کانی دژی ئافره  پ نــــه
ـــــه ـــــووت و   ســــود ل الت و ل

گـرێ  رده  گا وه اڵی کۆمـه ڕه به
و ڕێگەکـانی تـاوان و ڕزگـار 

  .بوونیان پێنیشان دەدات
بەپێی سەر اوەکان، بکوژان 
و کەسانی هۆکار بۆ کۆشتنی 
ـــــان ئـــــازادانە  ـــــافرەت، ی ئ
ــــــان ئەگەر  دەســـــوڕێنەوە، ی
زیندانی بکرێن زوو دەخرێنە 
بەر لێبووردنی گشتی وماوەی 

و بـۆ مانەوەیـان دیاری کـراو
ــــــاکەن  لە زینـــــدان تەواو ن
ــــــرێن . وبەپەلە ئـــــازاد دەک

نەرمـــی ڕژیـــم ســـەبارەت بە 
بکوژانی ئافرەت، هاندەرێکە 
ــــۆ درێــــژەدان بەتــــاوان و  ب

 دەستی عینایەتکارەکانی 

بارهێنـــدراوی خـــۆی بـــۆ ئەم 
ـــــــــــــارە بە ئـــــــــــــاوە ەیی  ک

ــــــــــان  ئافره .هێشـــــــــتۆتەوە ت
لەکوردســـــتان  ەوســـــانەوەی 
ـــان لەســـەرە، بەهـــۆی  زیاتری

ـــه ـــوون و ژنیەتیان ،  وه کــورد ب
ن گەلێ  لەپیاو کۆ ی ستەمیا
ـــــــد الوە . قورســـــــترە لە  ەن

سیســـتمی . هێرشـــیان لەســـەرە
هە یت وپبیتی وەلی فەقێ بە 
پ ن وبەرنامە تۆوی عیاوازی 
ڕەگەزایەتـــــــــی دە ێنـــــــــێ و 
کەلتـووری پیاوســاالری والواز 

کی  بوونی ئافرەت کە دیاردەیه
بەر اوی کۆمە گاکەمانە پەرە 

ــــــــــــــدەدات ئاخونــــــــــــــد . پێ
ـــــی کە  ـــــانی هەین وبەرنوێژەک

ســــشێردراوی خــــامەنەین لە ڕا
خوتبەکــانی هەینــیەوە بەبــێ 
ـــاژەڵ  ـــافرەت بە ئ شـــەرمانە ئ
دەشـــــوبهێنن وئەوە دووپـــــات 
ـــــۆ  دەکەنەوە کە ژن تەنیــــا ب
 ێژ وەرگرتن و خزمەتی پیاو 

بەگواسـتنەوەی .  دروست کـراوه
ـــــــــــــرە  ئەم پەیــــــــــــامە  ەی
ــــانە بــــۆ خــــانەوادە  ئەخ قی
ــــان وکــــۆمەڵ وبــــازار  الوازەک
ـــــدن، ئەم  وشــــوێنی کاروخوێن
پەروەردەیە عێـــــــــــــدەگرێ و 
ـــــــــام  لەبەرانــــــــبەر ئەم پەی
ــــردنە، پیــــاوان  ــــردار ک وبەک
دەکرێنە پا ەوان وڕەمزی شکۆ 
و ســـــــەربەرزی و کەرامەت و 
ــــــاری لەژن   ەتــــــری پارێزگ

هێندێ ما بـات و  .وخانەوادە
 کۆمەڵ بە پشتیوانی دەسەاڵت

لەسەر بنچینەی ئەم پەروەردە و 
ــــــڕن و  ــــــگە دەب ــــــانە ڕێ بارهێن
ـــام  هەرعـــۆرە الدانێـــ  لەم پەی
وکولتوورە بەتاوان و یا ی بوون 
. لەشەر  و یاسا پێناسـە دەکەن

ئەو کەســانەی کە بەردەوام ئەم 
پێـی نەریتە گەشە پێدەدەن و بە

خواســـــــت و ڕاســـــــشێردراوەکانی 
عــــــــاهیلیەت دەعـــــــــوو ێنەوە، 
ـــــاتوانن لەبـــــازنە وخـــــانەی  ن
ـــــان  عـــــامی ەیەکی بەرابەر خۆی
ـــــدۆزنەوە، بە کـــــوو  ـــــنن وب ببی
تـــــــاهەن وەک  ــــــــاملێکن، کە 
دەســەاڵتی ئاخونــدی بەکاریــان 
ـــــــــــــــــانوە  ـــــــــــــــــێ وئام دەهێن
ـــــــــــــــان پـــــــــــــــێ   ەپە ەکانی

دەســـــــــــەاڵت  .بەدیــــــــــدەهێنێت
خە کێکی گوێ لە مستی دەوێت، 

 ــــــوار دەیەیە لەهەر مــــــاوەی 
کی بۆ کـراو هەو ـی داوە  ڕێگەیه

گشـــتیەتی کۆمە گـــا ڕام بکـــا و 
دژبە هەرعـــــۆرە ســـــەربزێوێی  
بۆئازادی و مافی یەکسان و وەک 

ئافرەتـانیە . یەک وەستاوەتەوە
زیــــــاتر زیــــــانی ئەم شـــــــااڵو 
وشـــــــــــــەپۆلە نگریســـــــــــــەیان 

ــــــــــات  .بەرکەوتـــــــــووە  ئەدەبی
وئامانوی دەسەاڵت و هاووبیری 

 ەــــــە کـــەوەیــــندان ئوـــــاخـــئ

 

ەنگ وئــارام و کـــارکەر ژنــی بێــد
ڕەسەنن و بەدەر لەم نەریتە ئەوا 
سەربزێو و مایەی شـەرمەزارین و 

هەر داوا و . دەبـــێ ســـزا بـــدرێن
خواســـــت وئارەزووێیـــــ  لەالیەن 
ئافرەتانەوە بە نافەرمانی و پـڕ 
ــــــــرێ و  ــــــــار دەک ــــــــی ئەژم ڕووی
لەوکــاتەدایە کە پیــاوانی نەفــس 
نزم و نزی  لەخۆی دەست ئاوە ە 

ن پێباشـــە و کـــردوون کە  ۆنیـــا
ـــت ئـــافرەت ســـزا بـــدەن و  دەکرێ
ــــــاو دەســــــتەمۆ کردنیــــــان  لەپێن
تەنـــــــــانەت گیانیـــــــــان لـــــــــێ 

ســڕینەوەی نەریتــی ژێــر  .بســتێنن
ــــــوون بە  ــــــاوەڕ ب دەســــــتەیی و ب
یەکسانی  ینایەتی، پێویستی بە 
شــۆڕە وگــۆڕانێکی قــو ی سیاســی 
. وکــــــــــۆمەاڵیەتی وکولتــــــــــوریە

ــــــر  نەتەوەی کـــــورد بەهــــــۆی ژێ
ن بـۆ دەستەبوون و هەو دانی دژمـ

خــــــــا ی کردنــــــــی لە بەهـــــــــا 
ــــــــــــــــــان، لەڕەووت  مرۆڤایەتیەک
وزەمەنـی دەســت بەسـەر بوونیــدا، 
ـــــــان شـــــــااڵوی فەرهەنگـــــــی  دەی
کۆیلەکردن ونامرۆڤانەیان لەسەر 
تـــــاقیکراوەتەوە و ویســـــتوویانە 
بەگشــتی ئەم نەتەوە بــکەنە ئەو 
دیــــــڵ ودەســــــتەمۆ کــــــراوەی کە 

ـــووە لەگەڵ  .دەســـەاڵت گەرەکـــی ب
 ئەوەی توانیــــــویەتی بڕێــــــ  لە
کـۆمەڵ داببـڕێ و بیان ـاتە ســەر 
ڕێگە وئامانوی، بەاڵم هـی  کـات 
نەیتوانیوە و ناتوانێت کومە گـای 
کوردستان یەک دەست بکا و  ۆنی 

 .پێ ۆە بێ وابکات
 6بۆ                  ل       

 
 
 
 
 
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 ژوئین ی20ی   .  ۆ ی خۆریی ک 8139   عۆزەردان ی ی 30 . سا ی سی و پێنوەم { 312} ژمارە .  ردستانی ئێرانوەندی سازمانی خەباتی کگانی کومیتەی ناوئۆر .انـۆشـتێک 

 

 

 

    

   

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دوالر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێ  
ــــــــــان،  لە االک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  عیه
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکەە دە ـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

              
.    

سون رانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
 االسیە مووشـەسیەسانی سـوپای 
پاســداران الدا و رایگەیانــد سە 

ـــەسی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە سە تیایان
ــاقی ســردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەنوــــام دەدرێ

انی ســوپای پاســدارانی دانـ
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەسانــــەریـــاریگــــو س
هەر  ەنـــد پێشـــتر و ســـا ی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2121
یەسیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن سە 
ــاوبەە فشــارەسان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتوو ۆی ژم

دامانی ســــــــــوپا و لە ئەنــــــــــ
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوسارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورالیاە یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆســـــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــاە لە  وار ێــــــوەی 

ـــی بریارنـــامەی عێبە ـــێ سردن ع
ـــایە 2222 ی ئەنوــومەنی ئاس

ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ
سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەسی ســــوپا و شــــیرسەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیرسەتی راه ســاحیڵ ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆســــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 

ـــــی خســــت بووە لیســــتی ئیورای
بەاڵم بە دانـــــــــانی  .23224

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

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــگەوە پشــتیوانیەسانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ
تیرۆریسـتەسانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
ك هەر رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نە

نەیتوانی قـود  رزگـار بكـات و 
ــاو بەرێ بە كــوو  ئیســراییڵ لەن
ــا وێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەسان و دابەە  ب
ــوون و زیــاتر سردنــی سێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێكی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خە كی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــ ــــدی هەر زوو لە لوبن ان ئاخون

ــــــی ەسانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەســـــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
سردەوەیەســـــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس

ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاسی لوبن
ــی ســردەوەی  ــام دان ــرای ئەنو وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاسی  ــان، پەاڵم عیاعیاس
ــا  ئیسراییلیشـی پـێ دەدەن سە ت
ئێسـتا  ەنـدین عـار ئیســراییڵ 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەر  بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب س
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی

ـــابووری لو . بنـــان گەیشـــتووە ئ
ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری
ــەسی داوە و لە  ــاوسەیی و مووش ن
ــــــاوسەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوسوس ــــتنی، س پەس س
تەواوی ســـــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەسی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــقام

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەسانیان ب

هەیئەتەسانی سـازمان .  با  سرد
روسكەی لە هەردوو  االسیەسەدا ب

سۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی 
ی خـــــــاسەلێوە پێشـــــــكەە بە 21

 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەسان سرد

 

تەسلیم بوون لە پێناو 
بەردەوام بوونی دەسەاڵتداریی 

!!.دا یسات  

 

 !.سسێڵڕۆە بـی ئوروپا لـەردەم پار مانـەی بەوـوونـۆبـە سـات لـەبـی خـانـازمـداری ســـەشـــب
 

ســــكرتێری گشـــــتی ســـــازمانی 
ــــــــــــات بەشــــــــــــداری لە  خەب

گــــی سۆبـــوونەوەی گەورەو گرین
ـــران لە  موخال ـــانی رژیمـــی ئێ
 .بەردەم پار مانی ئوروپا سرد

ی عـۆزەردانی 23رۆژی شەممە 
ی ســــــــۆ ی خــــــــۆری، 2328

هەیئەتێكـی سـازمانی خەبــاتی 
ــــــــــــران بە  سوردســـــــــــتانی ئێ
ســــەرۆسایەتی رێــــزدار ســــاك 
بابەشـێ ی حســەینی ســكرتێری 
گشــــــــــتی و ژمــــــــــارەیەك لە 
بەرپرسان و سادر و ئەندامانی 
ســــــــــازمان، بەشـــــــــــداری لە 

ــــــــــانی سۆ ــــــــــوونەوەی ئێرانی ب
ئازادی واز سـرد سە لە بەردەم 
پار مـــانی ئوروپـــا لە شـــاری 
ــــ   ــــی بلژی بروسســـێلی پێتەخت
 .بەرێوە ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو

لەو سۆبوونەوەدا ژمارەیەك لە 
ئەنــــــــــدامانی پار مــــــــــان و 
سەسـایەتی سیاســیی ئوروپــایی 
ـــــرد و  وتاریــــان پێشـــــكەە س
پشـتیوانی خۆیــان بـۆ خەبــاتی 
ئـازادی وازانەی خە كـی ئێـران 

دســــــــتان دەربــــــــری، و و سور
خوازیــــــــــــاری پشـــــــــــــتیوانی 

 اومەت و ــــنێونەتەوەیی لە مق

ساك بابەشێ ی حوسـەینی لە  
شۆرشــگێڕەسانی سوردســتانی  بە

ــــــــان بە  ئێـــــــرانین سە باوەڕی
روخـــانی رژیمـــی ئێـــران، رەت 
ســردنەوەی وتــووێژ و مــوزاسرە 
لەگەڵ ئەو رژیمە و دامەزرانی 
ــــ  لە  دەســــەاڵتێكی دیموسراتی

شـێكی  .ئێـران و سوردسـتان بـن
دیكەی وتارەسەیدا ئاماژەی بە 

امەتیەسانی خە كی دەرد و نەه
سوردســـتان بەتـــایبەت دۆخـــی 
سۆ بەران و الوان و ژنان سردو 
ئامــاژەی بەوە ســرد سە رژیمــی 
ئێران و هێزە سەرسوتگەرەسانی 
هەر رۆژەو بە بیانوویەك زو م 
ـــی سوردســـتان دەسەن،  لە الوان
ـــە دیتـــووی  ـــی رەن رۆژانە الوان
سوردستان سە بۆ دابین سردنـی 
ـــــــان و  بژێــــــوی ژیــــــانی خۆی

ـــــاری خانەوا دەسانیــــان بــــۆ س
ـــــــاو ە  ـــــــۆ بەریی روو لە ن س
شـــــــاخاویەسانی سەرســـــــنوور 
ــــــــــانی  دەسەن، لەالیەن هێزەس
رژیـمەوە دەسـتڕێژیان دەســرێتە 
. ســــــەر و شــــــەهید دەســــــرێن

هەروەها ژمارەیەسی بەر او لە 
ژنـان و پیـاوانی سوردسـتان لە 

 دا ـــــــــانەسانی رژیمـــگرتووخ

ــــــــــان و سەســــــــــایەتیە   پار م
ئوروپایی و ئێرانیەسـان ئەنوـام 

رەدبكەنەوەو، لە بەرانبەردا دا و 
مقــــاومەتی مەشــــرو ی خە كــــی 
ئێـران بە ڕەسـمی بناسـن سە بەو 
سارەیان دەبنە هۆی ئەوەی رژیمی 
ــــــــاومەت و  ئێـــــــران لەالیەن مق
خە كی ئێرانەوە زووتر سۆتـایی 
بە تەمەنـی نگریســی ئەو رژیــمە 

ـــــاژەیە سە لە  بــــێ عــــێگەی ئام
پەراوێــــــــــزی گردبــــــــــوونەوەی 
ئێرانیـــــــــانی ئـــــــــازادی واز لە 
بروسسێڵ، بەرێز سـاك بابەشـێخ 
حوســـــەینی ســـــكرتێری گشــــــتی 
ــــــدار و  ــــــات دی ســــــازمانی خەب
 ــــــاوپێكەوتنی لەگەڵ  ەنــــــد 

ـــدام  ـــد بە لسە  لە ئەن ە پێوەن
دۆزی رەوای سورد لە سوردستانی 
ئێـران و سیاسـەتەسانی رژیـم لە 
نـــاو ە سوردنشـــینەسان قســـەی 
ـــــــردن، و خوازیـــــــاری  لەگەڵ س
ـــــــزانە لە  پشــــــتیوانی ئەو بەرێ
خەباتی رەوای نەتەوەسەمـان لە 
سوردســـتانی ئێـــران و ســـازمانی 

 . خەبـــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــوو
ـــــــارك  لەو بــــــارەوە بەرێــــــز م

ی دێمێسماریكر ئەندامی پار مان
 ی ــــرینــــڕای دەربـــــا وێـــئوروپ

ــــی ئێــــران و   ــــاتی گەالن خەب
سۆتـایی هێنـان بە وتــووێژو و 
هاوســاری رژیمــی دیكتــاتۆر و 
  .گەنــــدە ی ئاخونــــدی بــــوون

ـــز  ـــوونەوەدا بەرێ هەر لەو سۆب
ســـــاك بابەشــــــێخ وتــــــارێكی 
. پێشـكەە بە ئامـادەبوان سـرد

ـــــــــــاژەی بە  بەڕێزیــــــــــان ئام
و  داهـاتووی سیاسـی لە ئێـران

دابـــــــــین سردنـــــــــی مـــــــــافە 
نەتەوەییەســــــــانی خە كـــــــــی 
سوردستان سرد و رایگەیاند لە 
 پێناو روخانی رژیمی ئێران و 

دابین بوونی مافی خودموختاری 
ـــــــۆ خە كـــــــی سوردســـــــتان،  ب
پێــداگری لەســەر هاوپەیمــانی 
سـازمانی خەبــاتی سوردســتانی 
ئێران و سازمانی موعاهیـدینی 

بەرێـز . خە كـی ئێـران سـردەوە
شـــــتی ســـــازمانی ســــكرتێری گ

ــــكەی  خەبـــات لە بەشــــێكی دی
پەیــامەسەی دا تیشــكی خســتە 
سەر پێوەندی سازمانی خەبات 
و هێزەسانی دیكەی سوردستانی 

ئـێمە خوازیـاری : ئێران و وتی
 زە ــپێوەندی لەگەڵ تێكڕای هێ

ـــن و شـــەهید   شــكەنوە دەدرێ
 . دەســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێن

ــــــز ســــــكرتێری گشــــــتی  بەرێ
ســــــازمان لە وتــــــارەسەی لە 

ئوروپا، لە  بەردەم پار مانی
ســـــــۆمە گەی نێـــــــونەتەوەیی 

رژیمێـ  سە ئاسایشــی : پرسـی
ـــــــــــــــانی  نــــــــــــــاو ە و عیه
خســتووەتەبەر مەترســی و بە 

شـێوە خە كــی  وەحشـیانەترین
ـــران ســـەرسوت دەســـات، بە  ئێ
پەرەپێــــــــــدانی ســــــــــردەوەی 

 كان و ــــــــتیرۆریستی لە دەریا

هێرە بۆ سەر سەشتیە نەوت  
هە گرەسان ئاگری شەڕ خـۆە 
دەسـات، ئایــا عێـی متمــانەیە 
ــــــۆ وتــــــووێژ و مــــــوزاسرە؟  ب
: بەرێزیـان لە درێــژەدا ووتــی

بــێ شــ  وتــووێژ و مــوزاسرە، 
ــــدەسانی هانــــداوە بــــۆ  ئاخون
ــــاتری خە كــــی  ســـەرسوتی زی

ران وپەرەپێدانی تیـرۆر لە ئێ
بـۆیە ئـێمە عـارێكی . عیهانـدا

ـــــــكە داوا لە ســـــــۆمە گەی  دی
  .نێونەتەوەیی دەسەین وتووێژ

 ە ـــــەو رژیمـــــــــەڵ ئــەگـــــل

پشـــتیوانی لە خەبـــاتی رەوای 
ــــی ســــورد لە سوردســــتانی  گەل
ئێــــران خۆشـــــحا ی خـــــۆی بە 
دۆســــتایەتی لەگەڵ ســــازمانی 
ــــــاك  ــــــابی س خەبـــــات و عەن

 . شێخ دەربریبابە
هەروەها بەرێز ساك بابەشێخ  

دیــــدارێكی دۆســــتانەی لەگەڵ 
ئێرســــــــــترون ئێستیونســــــــــون 
ـــدامی پێشـــووی پار مـــانی  ئەن
ئوروپـا و یەسێـ  لە دۆسـتانی 
نزیكــــی ســــورد و بــــزوتنەوەی 
 ئازادی وازی لە ئێران ئەنوام 

دا و دوا پێشــــــــــــــــــهاتەسانی 
ــــــی  نـــــاو ەسە، دۆخـــــی رژیم
ئاخونــدی و خە كــی ئێــران و 

ســتانیان تــاوتوێ ســرد و سورد
ناوبراو پشتیوانی خۆی بۆ داوا 

 رەواسانی نەتەوەسەمان لە 
 . سوردســتانی ئێــران دەربــڕی 

ــــونەوە  ــــزی ئەو سۆب لە پەراوێ
ـــدین سانـــا ی  ـــنەدا،  ەن بەری
تلویزیونی  ەرەبی وتووێژیـان 
لەگەڵ سكرتێری گشتی سازمان 

  . ئەنوامدا
  

روداو و پێشهاتەکانی پێوەندیدار بە 
تی بەرنامە ناوکەییەکانی رژیمی بابە

ئێـران و کێشــەکانی لەگەڵ ویــ یەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەماوی یەک 
دوو مــانگی رابــردوو دا، خیراییەکــی 
زیاتریان بە خۆیەوە بینیوە و ئا ۆزی 
و نادیــاریی کــۆد و پەیامەکـــان وای 

   ـــــــــۆێــەر عارەو سیناریــکردووە ه

ــــــاری  لەبەردەم شــــــرۆفەکارانی کاروب
عارێـ  بـا  لە . سیاسی خۆ بنـوێنێ 

پاشەکشێ و ملکە  بوونی تەواوی رژیم 
دەکرێ و عارێكیە هێماکـان بـا  لە 

گەری ســـەرهە دانی شـــەری ســــورت ئە
نــاکرێ . خــایەن و درێژخــایەن دەکەن

لەســــــەر ئەساســــــی ئەو نیشـــــــانە و 
 ۆی ــــــــۆ ســـهیمایانە هە سەنگاندن ب

 لەکاتێکــــدا کە ئاخونــــدەسان بە ال 
رێ کە خودی الیەنەکان بابەتەسان بک

لەگەڵ . هەوڵ بـــۆ دەرخســــتنی دەدەن
ـــــــی  ئەوەی کە مکــــــۆر بــــــوونی رژیم
ـــــــــین لە ســـــــــەر  ـــــــــدی دەبین ئاخون

نەدان   روبەروبونەوەی ئەمریكاو گۆێ
بە ویســــــــتەسانی ئەو وواڵتە ،بەالم 
ـــــیە کە رژیـــــم  ـــــایە نی ئەوە بەو مان
ــــــــیە و  ویســـــــتی تەســــــــلیمبوونی نی
ــــــــاتیە کە وانیشــــــــان دەدرێ  هاوس

ەســەروویانەوە ئەمریکـــا رۆژئــاوا و ل
ــــــــێ و بەالم  ویســـــــتی شــــــــەری نەب
ـــــان بـــــا  لە بەهێـــــزی  دەرکەوتەک

یەنــی ئاشــكراو . ئەگەری شـەر دەکەن
بە پڕوپاگەندە وتووێژ و دانووسـتان 
بە تەواوی رەد دەکەنەوە بەاڵم 
ـــۆ  دیشلۆماســیەکی  ـــڕ لە ئــارادایە ب
پێکهاتن و سازان لەسەر ئەو بابەتە 

ئابە  و دوایین هەولێە ناردنی شینزۆ
ـــــۆ الی  ـــــری ژاپـــــۆن ب ســــەرۆک وەزی
خامنەیی و ڕوحـانی بـوو تـا پەیـامی 
ــــتە  ترامشیـــان تەحویـــڵ بـــدات و ببێ
نێوبژیوان بـۆ دەسـشێکی خـولێکی نـوێ 

خـــــامنەیی زۆر بە . لە وتووێژەکــــان
متمانەوە وتی ئێمە هی  پەیامێکمـان 
بۆ ترامپ نیـیە  ـونکە شـایەنی ئەوە 
نییە و هاوکات خوی وانیشـان دا کە 

مڵ نادا بە ویستەکان و مکـۆرە  ئێران
ـــــامە  ـــــانی و بەرن لەســــەر هەنگاوەک

ــــــانی درێــــــژە پــــــێ دەداو   ئەتۆمیەک
 ردەوەی ـــــدین کـــەنــــاتیە  ـــاوکــه

ـــۆ ســـەر  هانــدەرانە و هێرشـــبەرانە ب
ــــای  کەشـــتیە نەوتکێشـــەکان لە دەری
 وممــان و هێــرە بــۆ ســەر نــاو ەی 
ســـــەوزی بە ـــــدا هـــــاتە ئـــــارا کە 
دەرکەوتەکـــان بـــا  لەوە دەکەن کە 
ئاخوندەکان دەستیان لەو کردەوانە دا 

ـــــوون هەیە   . و دارێژەریــــان ب
هە ســــەنگاندن و شــــیکردنەوەی ئەو 
ـــنەوەی راســـتی و واقـــع  دۆخە و دۆزی
رەنــگە لە کــۆی ئەو پەیــام و کــۆد و 
روداوانە وەک کـــارێکی ئەســـتەم خـــۆ 
ــــــــــــــوێنێ، بەاڵم دەکــــــــــــــرێ بە  بن
هە ســــەنگاندن و لێوردبــــوونەوەێکی 
ـــــان  قــــووڵ ویســـــت و داوای الیەنەک
ـــــــۆ بکـــــــرێ و لەو  ـــــــدنەوەی ب خوێن

ە پێشـــبینی بــۆ داهـــاتووی ســۆنگەیەو
.  روداوەکـان لەو پێوەنــدییەدا بکــرێ

بۆ زانینی راستیەکان پێویستە بزانین 
ــــانی  ەنــــد رۆژی  ــــم لە روداوەک رژی
رابردوو دەیهەوێ  ی نیشانی دەرەوە 
بدات و ئامانوی لەوە  ییە؟ بێگومان 
ـــــزی و  ئەوەی بۆمــــان دەرکەوت بەهێ
هەیمەنە و بروابەخۆبوونی ئاخوندان 

یە دا بـوو و ئەوەی پیشـان لەو کیشـە
درا نەتەنیا عوابی ئەمریکا ناداتەوە 
بە کـو خۆشـیان ناپـارێزن لە هێــرە 
بـــــــــۆ ســـــــــەر بەرژوەنـــــــــدییەکانی 

بەاڵم ئایــا . هاوپەیمانــانی ئەمریکــا
ــــردن لە زلهێزیکــــی وەک  هەڕەشــــە ک
ئەمریکا لە الیەن رژیمی ئاخوندی کە 

 ی ـــابیلـــوانا سەربازییەکانیان قـــــت

ـــم بـــۆ  ـــی پێویســـتی بەو  بەاڵم رژی
ــــــزە هەیە . ســـــناریۆ و نمایشـــــی هێ
ەڵ بێگومـان رژیــم تەنیــا کێشــەی لەگ

دونیای دەرەوە و رۆژئاوا نییە بە کو 
لە قەیرانێکــــــی قــــــوو ی نەمــــــانی 
مەشرو یەت لە ئاستی ناوخۆشدایە و 
ــــانەت کێشــــەی نێوخــــۆیی نــــاو  تەن
دەســەاڵت بە ئاســـتێ  گەیشـــتووە کە 
دزی و راورووتی باڵ و رەوتەکان بە 
ئاشکرا و بە بێ تر  دەکـرێ و ئەو 
دەسـەاڵتە تەنیـا دەیـهەوێ ئەو دۆخە 

ـــــووبێرابگــــرێ ب ـــــ  ب . ە هەر نرخێ
لەوەهــا دۆخێکــدا خــۆ دەر خســتن بە 
بەهێزی، وەک رێگە  ارەیێ  بۆ زاڵ 
بــوون بەســەر تــورەیی خە ــ  و کــپ 
کردنــی دەنگــی نارازیــانی نێوخـــودی 
سیستەم دێتە ئەژمار و بو قورسایی و 
پرســـــتێژی نەبـــــوونی دەســـــەاڵت لە 
ــــــــــــاو ە و هێــــــــــــزە  ئاســــــــــــتی ن

ــــــاتیە   . بەکرێگیراوەکـــــانی دا حەی
ێــــران زۆر بە باشــــی لەوە رژیمــــی ئ

گەیشــتووە کە ترامــپ ســوورە لەســەر 
راوەستاندنیان لە زیدەخوازییەکانیان 
و هاوکــات کەســێکە دەکــرێ لەســـەر 
بەرژوەنــدییە ئابوورییەکــان ســـازانی 
لەگەڵ بکرێ، بۆیە هەرگێـز ئاقـاری 
ــــــــــــــات کە  رەوتەکە بەرەو ئەوە ناب
شــەرێ  روبــدات و یــان ئەو رەوتــی 

فشــــــــــار ) فشــــــــــاری لەرادەبەردەرە
بەردەوام بــــێ و پشــــتی ( حــــداکشری

 ەاڵم ــــێ، بــــووری ئێران بشکێنــــئاب

بەراوەرد نیــــــیەو بە د نیــــــاییەوە 
ـــــیە  ـــــاوەێکی کەم ـــــۆ م نــــاتوانێ ب
لەبەرانبەر زەبرو گورزی سەربازیی 
ئەمریکــا حـــۆ بگــرێ، لەم کـــات و 
ــۆژیکیە و ئایــا مەبەســت  سـاتە دا ل

  .                     لەوە  یە؟
ئەوەی دەردەکەوێ ئەوەیە کە رژیمی 

ی لەوە د نیایە کە ئەمریکا ئاخوند
هـی  دژکردەوەێکـی لەبەرانــبەر ئەو 
کردەوە هاندەرانە نابێ، بـۆ  ـی ؟ 
ـــیە کە ئەمریکـــا بـــێ  لەبەرئەوە نی
ــایهەوێ هێــرە بکــاتە  توانـایە و ن
ســــەر ئێــــران بە کــــو ئەوە بــــا  
لەوەدەکات کە سازان و رێکەوتنێ  
لە پشــتی پەردەوە دروســت بــووە و 

ازان ئەو کردەوانەە بەشێ  لەو سـ
هەروەک باسیشــمان .  و پێکهـاتنەن

کـرد رژیـم لە رەهەنـدە نێوخــویی و 
ــــــــانیە پێویســــــــتی بە  ناو ەییەک
ــــانەوە و هێــــز هەیە و ئەوە ئەو  م
ــــــــــــابەتەیە کە لە ئێســــــــــــتادا  ب
ـــدی گرینگـــی  دەســـەاڵتدارانی ئاخون
پـــێ دەدەن و دەیـــانهەوێ ئەو بـــێ 
هیـــــزی و شــــــکانە ئاشــــــکرایە بە 

 . بەهێزی و سەرکەوتن نیشان بدەن
ــــــــــرێ وەک ئەنوــــــــــام ئ ەوەی دەک

ــۆ بکەیــن ئەوەیە کە  خوێنـدنەوەی ب
ــــم بە دوای تەســــلیم بــــوونێکە  رژی
سەبەردەوام بــوونی زەمــانەت بكــات 
وەک دە ــــــــێن زەرەر لە نیــــــــوەە 

 وو ـــەمـ  هـارێـــبگەڕێتەوە و بە ع

ئی تبار و قورسایی لەدەست نەدات، بەاڵم بێگومان 
ئەوەی کە لە داهاتوو دا  اوەروانی ئەو دەسەالتە 
دەکـات هەمـان  ارەنووسـی دیکتـاتۆرانی مێــژووە و 

دەربازی ئەگەر لەم قۆنا ەە بتوانێ لەو قەیرانە 
بێ بە شێوەی کاتی ، ئەوە بێگومان نـاتوانێ خـوی 
لە رقــی پەنگ ــواردووی کــۆمەاڵنی خە کــی ئێــران 
دەرباز بکات و دواعار دەکەوێـتە بەرشـەپۆلی ئەو 
رقە پیـــرۆزە و کۆتـــایی بە کۆشـــکی دیکتـــاتۆرانی 

 .  ئاخوندی دێ
 

 نووسینی کامیل نوورانی فەرد
 

 3ڕەی  پاشماوەی لەپە
ئەگەر بەشـێکی کەم لەژێـر هەر فشـار ونا ــاری و 

ری، بەرهۆکارێ  بێت  وونەتە بنباری ستم ونابەرا
بەاڵم نەتەوەکەمان بەزۆرینە زیندوو و هوشیارە و 
لە هی  قۆنا  وزەمەنێ   ۆکی دانەداوە ونە ـۆتە 
ژێر باری ستەم و بە فیـداکاری و ڕەنـە وقوربـانی 

و بەهی  کلۆعێ   هەو ی پاراستنی بەهاکانی داوە
 .تەسلیمی ئیرادەی خۆسەپێنانەی ڕژیم نەبووە

 
 نووسینی بێهروز ئەردەاڵن

 
 2پاشماوەی الپەڕەی 

ــدا بــوو پێوەنــدی لە گەڵ  ــدین ســالەی سە لە ناوخۆش لەو  ەن
سازمانی خەبات بـوو هەمیشـە  ەم خـۆرو د سـۆزی رێبـازەسەی 
مایەوەو بە  ەم سازمانی خەبات ئەو نەمامە ساوایەوە بوو سە بە 
هیممەت و ماندوو بوونی خۆی و مامۆستا شێخ عەالل حوسەینی و 

ــــدین ــــایینی و تێكۆشــــەری دیــــكە دامەزرا  ەن  .مامۆســــتای ئ
شاد و ( مامۆستا راو ی)رۆحی مامۆستا مەال سەریم ساردەسۆسانی 

  .عێگەی بەهەشتی بەرین بێ
 نووسینی سیامەند            

بەردەوامی زیادبوونی 
نرخی سکە و دۆالر لە 

 !زاری تارانبا

 

رۆژی دووشـــــــــەممە 
ی عـــــــــۆزەردان ۱٧

ـــڕ  نرخـــی ســـکەو زێ
ـــــــــــــــانی  لەبازارەس
ــــــدا لە ــــــاو  تاران
رۆژانـــــی رابـــــردوو 

ــــــرد . ووەزیـــــادی س
بەپێــی راگەیانــدنی 
ــــڕو  یەکگرتـــووی زێ
خشــــــــ ، نرخــــــــی 
عۆرەکـــانی ســـکە و 
ــــووە ــــاد ب . زێـــڕ زی

نرخــــــــــــــــــــی هەر 
ســـــــــکەیەسی تەواو 

ازادی ٸبەهــــــــاری 
ـــــــــوێ  شـــــــــێوازی ن

 ۸٥۷میلیـــــــــون و ٣
هەزار تمە و سکەی 
تەواو بەهــــــــــــاری 
ــــــازادی شــــــێوازی  ئ

 ن، قـــــــــــــــــــــەدیم

ـــــــــــون و ٣  ۸٥٥میلی
هزار تمەن ئا وگۆر 

لە بـــازاڕی . کـــراوە
ـــــــــــــە هەر ٸ ازادی

ــــــــو  ســــــــکەیەسی نی
 ازادیٸبەهــــــــاری 

 ۸٣٥میلیـــــــــون و ۱
هزار تـمەن، رۆب ـی 

 ۰۸ســـــــــکە لەگەڵ 
هەزار کەم بونەوەی 
نرخـــــــی لە  ـــــــاو 
ئا وگۆری یەکشەممە 

میلیون و ۲بە نرخی 
هەزار تمەن و  ۱٦٥

ســــــــکەی گرەمــــــــی 
ـــــــون تـــــــمەن ۲ میلی

 .ەفرۆشرێ
 

 
 
 

ئەگەر رژیم پێبەندی بەرعام : ئانگێ  مێرسڵ
 .، دەرئەنوامێكی خرای  اوەرێی دەسات نەبێ

 
. پێکــدادان خۆیــان ببــوێرن 

ەمـــی ئا مـــان  زئەســـەدری 
خونــــــــــــــدی ئارژیمــــــــــــــی 

ئاگــــــــــــــــــــــــادارسردەوە لە 
پێشــێلکردنی بە ێــنەکەی بە 

 ئــێمە: بەرعـام و رایگەیانـد
ەوەی لە توانامانـــــــدابێت ٸ
ـــــــن تـــــــا ئە نوـــــــامی دەدەی

پێکـدادانەکان لەگەڵ رژیمــی 
ـــــــــــر ان بە شـــــــــــێوازیکی ئێ

شـــــــتی وازانە  ارەســـــــەر ئا
ێران ٸبکەین، بەاڵم رژیمی 

ـــێ پێبەنـــدی رێكەوتنـــی  دەب
وبراو زیـادی نـا. تۆمی بێئە

 ئێــرانێــمە رژیمــی ٸ: کــرد
نا ار دەسەیـن سە پێبەنـدی 

رێکەوتـــنە بێـــت، بەاڵم  ئەم
گەر واە نەبـــــــــــــــــــــــوو ئە

  .دەرئەنوـــامەکەی دەبینێـــت
هاوسات رۆژانـی دوشـەممە و 

ی ۱۲و ۱٧سێشــــــــــــــــەممە 
 ەرانیـــــــــــــــعۆزەردان، رێب

ــــا ــــڵ ســــەدری ئ نگێ  مێرک
 زەمـــی ئا مـــان، روژی ئە

ی ۱۲ســــــــــێ شـــــــــــەممە 
بە ـگەی : دان ووتـیعۆزەر

بەهێــز لە بەردەســت دایە 
ێـران هێرشـی ٸکە رژیمی 

ســــــــــە ردوو سەشـــــــــــتیە 
نەوتكێشـــــەسەی دەریـــــای 
 ەمـــــانی ئەنوـــــام داوە، 

ێـــــران دەبـــــێ ٸرژیمـــــی 
پێبەندی بەرعام بێ دەنا 
روبەروی دەرئەنوـــامەکەی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتەوە   .دەبێ
ــاوبراو لە سۆن رانســێكی  ن
 ــاپەمەنی دا لە بێــرلین 

ــــد ــــمە ٸ: رایگەیان ەم ٸێ
اوە زۆر بە عـــــــــددی روود
ەگرین، باروودۆخەکە ٸوەر

ێـــــــمە ٸزۆر عـــــــددییە، 
ــــــــــــان  هەمـــــــــــوو الیەسم
ئاگـــــادارسردۆتەوە کە لە 

 ەروــــــــــــــی شـــدروستكردن

ــــــــــــزی  ــــــــــــانی زلهێ واڵت
ـــاوایە لەپێوەنـــد بە  رۆژئ
پێشــێلکردنی بە ێنەکـــانی 
بەرعــــــــــــام، رژیمــــــــــــی 

ــــــــدیان ئاگــــــــادار ئا خون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــردۆتەوە  .ک

لەالیەسی ترەوە ئەمانوئێڵ 
، سـەرۆك کۆمـاری مـاسرۆن

فەرانســــە، لەپێوەنــــد بە 
ـــــــونەوەی هەوا ـــــــی  باڵوب
ـــــــدنی  ـــــــادبوونی پیتان زی
ئۆرانیۆمی رژیمی ئاخوندی 
بەرێژەیەســـی زۆر لە ـــاو 
ئەو بـــــــــــــــــــــرەی سە لە 
رێكەوتنی بەرعامدا دیاری 
کـــراوە، نیگەرانـــی خــــۆی 

ێــمە ٸ: دیربــڕی و ووتــی
ــــــن سە  ــــــاری ئەوەی خوازی
ــــــــــــدی  ــــــــــــی ئاخون رژیم
هەلســـــــــــــــــــــــــوکەوتێکی 

و  بەرپرســـــــــــــــــــــــیارانە
 .بەسەبریان بێت

پەیوەنــــدیەکانی  یئەتێکـــیەشـــداری هەب
ســــازمانی خەبـــــات لە رێورەســـــمی رۆژی 

 .کۆمە ە
 

ـــــــــــــوەرۆی رۆژی  دوانی
ــــــــــــــــــــی  ی 32هەین

ـــــۆزەردانی  ی 2328ع
ەتێکی ٸهەتاوی، هەی

پەیوەنــــدی ســـــازمانی 
ـــــــاری  ـــــــات لە ش خەب
ـــــــــــــــــــــــلێمانی بە  س
ــــز  سەرپەرەســــتی بەرێ
فــــــــواد عە ــــــــ ەری 
ــــدی  بەرپرســـی پەیوەن
ــــــلێمانی ســــــازمانی  س
ـــــــەر  ـــــــات، لە س خەب

 بانگهێشتی 

ـــــــــــــــــــــــــــــۆمە ەی  ک
زەحمەتکێشـــــــــــــــــانی 
کوردســتان بەشـــدارییان 
ــــــا ی  ــــــین س لە  لهەم
 .رۆژی کــــۆمە ەدا کــــرد

عــــــــێگەی باســــــــە کە 
ــــی ســــازمانی ٸهەی ەت

ـــــــــامی  ـــــــــات پەی خەب
پیرۆزباییــــــــــــــان بەو 
ــــۆنەوە پێشــــکەە بە  ب
ـــــــــــــــــــــوەبەرانی  بەرێ

 رێورەسمەکە کرد

 
 
 
 
 
 

 !خۆسوژی ژنێ  و سچێ  لە پیرانشار و سەقز
 

لەمـــــــاوەی رۆژانـــــــی 
رابـــــــردوودا ژنێکـــــــی 
خە کـــــی پیرانشـــــار 
خـــــۆی ســـــووتاند، و 
سچێكــــی مێرمنــــدا ی 
خە کـــــی ســـــەقزیە 
 خــــــــــــــــــۆی لەدار دا

ی ٩١رۆژی دووشـەممە 
عـــــۆزەردان، ژنێکـــــی 

ســـــــــــا ی  ٣٦تەمەن 
پیرانشـار بە خە کی 
روونـــــــــاک ”نـــــــــاوی 
کە پێشــــتر “ گـــواڵیی

ئـــاگری لە عەســـتەی 
خـــــــۆی بەردابــــــــوو، 
 .گیــــــــــــــــــــــــــــانی دا

ســــــــــــــــــەر اوەیەکی 
 ئاگادار لەوبارەوە 

ە، ـرایگەیانـــــــد کـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــروون اک ـــــ
ی دووهەمـــ یـــــــــــــــژن

کەســــــێ  بە نــــــاوی 
“ محەمــمەد خڕنــۆک”

بـــــــووە و بە هـــــــۆی 
کێشـــە و دەمەقـــا ە 

ـــاوبــەڵ نـــــە گـلـ راو ــ
پــــێە  ـەفـــــــــــدوو ح

ئــاگری لە عەســتەی 
خـــــــــــــــــــۆی بەرداوە 

لەوکــــاتەوە هەتــــا .
دوێنــــێ لە ناوەنــــدە 
دەرمانییەکانی شاری 
ئــــــــورمیە لە ژێــــــــر 
 ـــاودێریی پزیشـــكی 

 . بـــــــــــــــــــــــــــــــــــووە
 : هەوا دەری هەنگاو

لەالیەکــــی دیــــکەوە، 
رۆژی  وارشــــــەممەی 
 حەفــــتەی رابــــردوو، 
کچێکــــی مێرمنــــدا ی 
خە کــــی ســـــەقز کە 

ســــــاڵ  ١٤تەمەنــــــی 
د نیا ”بووە بە ناوی 

بە هــــۆی “ تــــاهیری
هە ســــــــــــــــووکەوتی 
نەشـــــیاوی زڕدایکـــــی 
خـــۆی هە واســـیوە و 

 .گیانی داوە
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی عێگیرسردنـــــی 

سشای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  

 . كی نـــــــــــــــیەموخـــــــــــــــال ەتێ
کۆمە ێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمیە هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 وهاوهە وێستی الیەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرعە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێنێ پێویستی یەکگرتن

و  بات ئه سازمانی خه
بن  رگیز له ی هه هێزه

!اــایــــــــــن  

 

ک  بات وه ســـــازمانی خــــــه
ی  ن پێگـــه هێزێکـــی خـــاوه

نی کوردسـتانی  سه دیارو ڕه
  ی نزیــ  لــه ئێــران، مــاوه

بات و  خـــــــــه  ســـــــــا ه ٣١
تێکۆشــانی ئاشــکرای دژی 

  قیـــه تی فه ڕژیمــی وی یــه
،  پێــداوه  لە ئێـران درێـژه

ی  وه وێــــــڕای ئــــــه  مــــــه ئه
ی ئاشـکراو نهێنــی  شـێوه به

ر دوژمــــــــــن و  دژی هــــــــــه
  وه ته رێ  وێستاوه داگیرکه

کانی  دژی کورد و مافـه  که
کانی تـری  شـه باقی به  له

ســــتابێ و  کوردســــتان ڕاوه
.  وه تهوســـاندبێ کـــوردی  ه

نی  ە دا خـاوه م پێناوه له
هید و  نــــــــــدان شــــــــــه  ه

مـــــــــانی  داســـــــــتانی قاره
  . یه رگه پێشمه

بات هێزێکـی  سازمانی خه
ن بڕیـــــــــــــار و  خـــــــــــــاوه

  و بــــه  تر  بــــوه  اونــــه
 وێســـــــت و  ئاشـــــــکرا هه

کانی خـــــــــۆی  رنامـــــــــه به
و پێـداگری   وه باڵوکردۆتـه

ت و  سیاســــــــــــــه  لــــــــــــــه
.  کانی کـــــــردوه بۆ ونـــــــه

ی  ســــــتراتیژ و پێناســــــه
ک  بات وه ســـــازمانی خـــــه

یی و  وه تــــــه هێزێکــــــی نه
ر  ســـــــــــه نیشـــــــــــتمانی له

ی مـافی دیـاری   وار ێـوه
کردنــــــــــی  ــــــــــارەنوو  

  بـه  و مافه و ئه  دارێژراوه
کـــــــــورد  وای قی ڕه حــــــــه

باتی بــــۆ  زانــــێ و خــــه ده
بات  ســـازمانی خـــه. کــا ده

ی  پاڵ مـــــافی  ـــــاره لـــــه
 ۆ ـــــــووسین دا، بـــــۆنــــخ

قۆنـا ی ئێســتای گەلــی 
ــــــک دموختـــــاری ورد خوـــ
نگاوێکی گرنــگ  هــه ک وه

کـا و  و شیاو  ـاو لـێ ده
لی  گـــه  کـــه  پێـــی وایـــه

کوردســـــــــــــتان لــــــــــــــه 
تێکی  و ه ی ده  وار ێوه

دیمــوکرات و ســیکوالر و 
ئێــران دا   پاڕلمــانی لــه

م  رعه ســـــه تـــــوانێ به ده
کانی خـــۆی بگـــا،  مافـــه
بـــــــــۆ   ر بۆیـــــــــه هـــــــــه
و  زرانـــــــــدنی ئـــــــــه دامه

دیمـــــوکرات و   سیســـــتمه
ێرانـــدا ئ  لـــه  ســـیکوالره

زانــێ،  مافی خــۆی ده بــه
ری  روه پێناوی دادپـه  له

  کســــان لــــه و مــــافی یه
  شنێ که  ه ئێران دا، به
کان  وه تـــــــه تـــــــاک و نه

ن مــــا  و بڕیــــار  خـــاوه
شــانی بــاقی  بــن، شانبه
کانی تــری  نــه هێــزو الیه

ئۆپۆزیســێۆنی ئێرانــی و 
باتی  کوردســـــتانی خــــــه

بێ  شــــــــیان هــــــــه هاوبه
ی  ره بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه له

و  دیموکراســــــــــــــی وازی
ە  وه ئـــــازادی دا و ئــــــه

کی گرنـــگ  مایــه ک بنه وه
کـــا و پێـــی   ـــاو لـــێ ده

ڕێگـــــاە   تاکـــــه  وایـــــه
ناو وونی  ڕووخــان و لــه

گریس و  نــه  م نیزامــه ئـه
ئێســتا   کـه  یـه دیکتاتۆره

وا  ئێران حوکمی ناڕه  له
  .کا ده

 بات  سازمانی خه
 
 

بەدوای دروشــــــــــــــــــمی 
ق یــدا  دار و ناوا بریقــه
  ڕێ و پێـــی وایـــه ناگــه

الیەنە بەشدارەکان   که
ی  وه بزوتنـــــــــــــــــــــه لە

  ڕزگـاری وازی کـورد لــه
 کوردســتانی ئێــران دا،

م بـــــــرا  بـــــــێ هـــــــه ده
ر و  نگه میە هاوسه وهه

و  ک بـــن د ســـۆزی یـــه
ە دا  و پێنــــــــاوه لــــــــه

باتی  تێکۆشـــان و خــــه
. بێ شـــــیان هـــــه هاوبه

بات هــی   سـازمانی خـه
  نێ  بـــــه هێــــزو الیـــــه

نــــــازانێ و   وره براگــــــه
  کــــــــه  پێــــــــی وایــــــــه

ی  کوردســــــتان عێگــــــه
موو ئــازادی وازێکی  هــه

کـــــــــوردە لە پێنـــــــــاو 
ڕزگـــــــــــــاری نەتەوە و 

م  هـــــــه. نیشــــــتمان دا
میە  ئێســــــــتا و هــــــــه

مان  و ڕاسـتیه مێژوو ئـه
  لمێنی کـــــه هســــ بــــۆ ده

  بـه  میشه کوردستان هه
  نگـــــی و فـــــره ڕه  فـــــره

و   وه مێنێتــــه نگـــی ده ده
نێ   هـــی  هێـــزو الیـــه

وڵ بدا  هه  که  بۆی نیه
بـــــــــۆ ســـــــــکوتکردن و 

نگی و  بێــــــــــــــــــــــــــــــده
و  ی ئـــــــه وه کا کردنــــــه

  نگـــــــــــه نـــــــــــگ و ده ڕه
ناو  لـه  ی کـه عیاوازانـه

مان دا   گاکـــــــــــــه کۆمه
بێگومــان کـــورد . ن هــه

 رو ـــــــــفک  ۆرهــــو ع هــل
 

ک ســــــــی  و   بۆ ونـــــــه
  له  ی که شکست خواردوه

  نـــــــدێ  لـــــــه نـــــــاو هه
،  یـــــه کان دا هه حیزبــــه

 . کـــــــــردوه دی زۆری ره زه
تی و  تا برایـــــــــه هـــــــــه
بایی نێوانمـــــــــان  تـــــــــه

بشــــــارێزین و دۆســــــت و 
بات بـین، زیـاتر  هاوخه

وای  تــــــوانین دۆزی ڕه ده
  رینـــــــه مان به کــــــه له گه

کانی  نگاوه و هـــه پێشـــێ
و ڕزگاریمــــــــــان  ره بـــــــــه

  بــــه .ین کـــه خێراتـــر ده
ر نــا  هـه  وه شـه وانه پێچه
گرفتێــــــــ  بایی و  تـــــــه

هـــــــــــــــۆی   بێتــــــــــــــه ده
یی زیـــاتر و  وازه رتـــه په

و  مان لــــه وه وتنــــه دورکه
  یی که ساسیه ئه  ئامانوه

باتی بــۆ  موومان خــه هــه
 .ین که ده

بات هێـزی  سـازمانی خـه
و  ره ری بــــــه زرێنــــــه دامه
و   شـــــه باتی هاوبه خـــــه

یی  و ڕاسـتیه مێژووە ئه
هــــی    کــــه  لماندوه ســــه
باتێکی  وڵ و خــــــه هــــــه
شــداری  هە بــێ ب هاوبــه

ر  بات ســـه ســازمانی خــه
سازمانی    ونکه. ناگرێ

نی  سه بات هێزێکی ڕه خه
و   تیــه یــدانی کوردایه مه

و ن ـوزی   ن ئیـراده خـاوه
ناو  تی لــــــــــــه خۆیـــــــــــه

.  کــــــدا اڵنی خه کۆمــــــه
  یـــه وه هۆکــارێکی تـــر ئه

 بات  ی خهــــــسازمان  هــک

کی  یــــه رنامه ر به ســـه له 
ڕوا و  ده  واق ـی کوردانــه

  لـــه  وه وێتـــه که زوو دورده
  تێ  کـــه و خـــه رنامــه به
مای واق ــی  ر بنــه ســه له

و   مڕۆ پێــــ  نایـــــه ئــــه
م  رده کۆســشی بــه  بێتــه ده

باتی  کــــــــــــار و خــــــــــــه
ە  ر بۆیــه  هـه. ە هاوبـه
ر  ر عارێــــــ  هــــــه هــــــه
و ێ  درابـــــێ بـــــێ  هــــه

 ری بات سـه سازمانی خـه
ر  ، و هـــــــــه گرتوه نـــــــــه

سازمانی   ولێکیە که هه
ر  ســه ری له زه بات نـه خـه

ســــــــــــو ی و دابــــــــــــێ ئ
،  وتو بــــــــــوه رکه ســــــــــه

  .وام رده کی به یه شێوه به
  بات لــــه ســــازمانی خــــه

ت و کـــــــــاری  سیاســـــــــه
تی  ە دا سیاســـه هاوبـــه

وای  و دوو هــــــه بانێکــــــه
. و ناشــــی بێــــت  بوه نــــه

  بۆتــــــــــه رگیز نه هــــــــــه
یمان و دۆســـــتی  هاوپـــــه

نێکی  نێ  دژی الیــه الیــه
وکات  ئــــــــــــه.  دیکــــــــــــه

نــدین  کان  ه دیموکراتــه
، بـــۆ و یان دا عــار هـــه

  و شـــــــێوه کـــــــاری لـــــــه
رێ ،  بــــــه ک له ریــــــه هه

مان  هه کانیە به  ه کۆمه
شنێ حزبـی   ه ، به شێوه

   ی لهـومونیست ئێستاشـک
 

ڕێکی  گەڵ بــــــــێ شــــــــه 
وایان لە  تەبلیەاتی ناڕه

بات  دژی ســــازمانی خــــه
اڵم بــــۆ  ســـشێکرد، بـــه ده

عــــــارێکیە ســـــــازمانی 
بات عــــــــــــوابی  خــــــــــــه

مان  هــــه له ، وه داونــــه نه
کـــاتیە دا هـــی  کــــات 

بــــۆ   داوه و ــــی نــــه هــــه
نگـــی  نــگ و ڕه ی ده وه ئــه

بیســـــــترێ،  نه وان ئـــــــه
ر حیســابی  ســه یـاخود له

وان  نگــی ئــه کشکردنــی ده
ڵ  گه بات له سازمانی خه

  نی دیکــــه هێــــز و الیــــه
بێگومـان . هاوکـاری بکـا

ە  و ڕاســـتیانه ڕووی ئـــه
ک  موو الیــــــه بــــــۆ هــــــه

  .وت رکه ده

و  بات ئـــه ســـازمانی خـــه
رگیز  هـــــه  ی کـــــه هێــــزه

وام  رده ، بــه بــن نایــه لــه
و   دایــــــــــــــه وه نوێبونه له
 ی شــــــۆڕە و  شــــــ ه مه

ئـــــــــازادی نیشـــــــــتمانی 
موو  و هــه  یه وه ســته ده به

  ســاتێکی مێـــژووی پـــڕه
  .ری روه سه له

نووسییییییینی ئییییییارێز 
 خەبات

  

تیرۆری ئیسما یڵ نووسازادە، 
ە بۆکانی، لە شاری مهاباد ناسراو ب  

وتی  ڕێکه  همم کشه ی ڕۆژی یه ئێواره ر له یشتوو سه وا ی گه پێی هه به
شاری   بات له کی سازمانی خه یه رگه ی پێشمهزا خوشکه ٩١١٢/١٦/١٢
ن  الیه سمایڵ بۆکانی له  او به، ناسر ناوی سمایڵ موسازاده هاباد به مه

و گیانی   ەند کەسێکی نەناسراو کەوتە بەر دەسترێژی گوله
سمایڵ بۆکانی لەبنەما ەی   ناسراو به  سمایڵ موسازاده. ستدا ده له

ئاقاییەکانی شاری مەهاباد و خاوەنی کتێب انەی پەژوهێە له شاری 
ی بۆکانی و بەم بۆنەوە پڕ بە دڵ سەرەخۆشی لە بنەمالە.  مەهاباده

ئاقایی و بەتایبەت کاک کاویس ئاقایی پێشمەرگەی سازمانی خەبات 
وهەموو خزمان و دۆستانی خوالێ شبوو دەکەین و خۆمان بە شەریكی 
 ەمی ساك ساوو  ئاقایی پێشمەرگەی سازمانی خەبات و خانەوادەی 

  .سۆ  سردوو و خزمان و دۆستانی دەزانین

 

 تا کەی بە داوی بێ دانەوە بین؟
ــــــــــاوەڕبوون   ســـــــــا بوونەوە و ب

بەخەبات و تیکۆشان لە پێنـاوی 
ئــــــازادی و ڕزگــــــاری نەتەوە و 

ــــه کی  نیشــــتمان دا، تایبەتمەندی
هێندە بەرزی مـرۆڤە دەربەسـت و 
خـــــــاوەن هە وێســـــــتەکانە، کە 

ــــــرۆد بەســــــاد ەیی و نـــــاکرێ م
ساکاریەوە لێی بڕوانێ و سەرنە 

  .نەخاتە سەری

پێناوی  ئەوانەی کە لــــــــــــــــــــــه 
بەخــــــــــتەوەری و رزگــــــــــاری و 
پیشـکەوتن و پێگەیشـتنی نەتەوە 
و نیشتمانەکایان دا ، لە هەو ی 
بێ و ان و بڕینی رێگای سەختی 
پڕ لە کەند و لەندی بەرخودانن 
ـــــان و  ـــــوون و م و، دەســــت لە ب
ــــــان  ســـــەروەت و ســــــامانی خۆی

دەگرن ولەو پێناودا دەیکەنە هە 
قوربانی، لە میژووی مرۆڤایەتی 

بە . دا زۆر دەگـــمەن و دانســـقەن
ــــــــدنەوەی  ســــــــەرنە دان و خوێن
مێژووی پڕ لە کارەساتی گەالنی 
بن دەست و خەباتکار بۆ ئازادی 
و یەکسانی، ئەوەی کە لە هەموو 
شتێ  زیاتر سەرنە راکێشـەو بە 
هەوێــن و هێمــای ئەو خەبــات و 

ە دیتە ئەژمـار، دەور و بەرخودان
کاریگەری و توانایی مە نەوی و 
تێرامــان و تێروانینــی دروســت و 
ــــــازی  ــــــی خەت و رێب هە بژاردن
خۆما یـانە و ئاشـنا بە ویسـت و 
خواسـتەکانی عەمـاوەرە لە الیەن 
سەرکردە و رێبەری ئەو عەماوەرە 

بێ ش  رێگای  .و عواڵنەوەکەیان
راســـــــت و رێبـــــــازی پــــــــاک و 

 ـــــاک و هە ویســــتی نەگــــۆڕ و 
باوەڕی پتەو بە راستی و رەوایی 
داخواز و ئامانە، رێگـای دووری 
بەرخودان نزیکتر دەکا و کەند و 
 کۆسپ و لەمشەرەکان ئاسانتر لە 

 

 

ــــــــی بەرەو  ســـــــەر رێگـــــــای رەوت
پیشــچوونی شـــۆڕە و عـــواڵنەوەکە 

کەوایە کەسێ  دەتـوانێ  .الدەبرێن
رێــبەر و ســەرکردەبێ کە خــاوەنی 
وێژدان و دەروونێکی زینـدوو پـاک 

تێکی  ــاک و و هەســت و هەلوێســ
ـــای بە هێـــز و هـــزر و  ورە و توان
بیری بە پێز و خۆشـناو و خـاوەن 
. رێز و رەوشت بەرزو بە پـارێزبێ

ئاشــــــــــنا بــــــــــێ بە ئــــــــــازار و 
مەینەتیەکانی گەل، ئاوێتەێ  بێ 
لەهەسـت و ســۆز و خۆشەویســتی و 
ـــــــــۆ نەتەوە و  بە هە ویســــــــتی ب

زانا بێ بە زانستی . نبیشتمانەکەی
سیاســــــــــی و مــــــــــا  پەروەری و 

سان وازی، خۆراگر و بە بڕیار یەک
و نەگۆڕ و داهاتوو بین و بەراێژ و 
دەوروبەر بین بێ و بۆ هەر کەوتن 
و نســــکۆ بردنێــــ  خوێنــــدنەوە و 
خەسارناسی هەبێ، لە هەستانەوە 
و خـۆ سـازدانەوە دا خــاوەن ورە و 

ــــر و بە مشــــوور بــــێ بــــۆ . تەگبی
هینان وتێگەیاندنی هاو کار و  بار

ێژەکـانی هاوبـاوەڕانی و  ـین و تو
کۆمە گـــاکەی مامۆســـتاێکی لێـــزان 

بـــــۆ پێگەیانـــــدن و . وشـــــارەزابێ
بەرەوپێە  وونی کۆمە گا، خاوەن 
بەرنامە ولێکدانەوەی ووردی وابـێ 
کە لەو دا هەمــوو وردەکاریەکــانی 
مافی نەتەوەکەی خۆی و رێزدانان 
ــــان  ــــاوەڕە عێاوازەک ــــر و ب ــــۆ بی ب

ــــــارێزێ ــــــبەری د ســــــۆز و . بش رێ
کەسەیە سەرکردەی سەردەر وو ئەو

کە لە هەر کـــردە و گوتارێکیـــدا، 
نمــوونەی ئەوپەڕی پارێزگــاری لە 
ـــــرورای  ـــــرتن لە بی ـــــا  و رێزگ م
عیــاواز و گــوێگر بــۆ بەرانــبەر و 
موخاتەبی خۆی بێ و وەها هە س 
و کەوت بکا کە رەنە بە خەسار و 
کـردە پەشـیمان نەبـێ و قـازانە و 
بەرژەوەنـدی گەل و نەتەوەکەی لە 

رۆز بـێ ولە ال بەرز و بەرێز و پی
ناو هاوااڵن و هاوباوەڕکانیشی دا 
بە بـــــــێ هەاڵواردن و پەراوێـــــــز 
خسـتن، بـۆ هەر کـار و فەرمانێــ  
ـــدی بە ئەرک و  ـــاالکی  کە پێوەن
لە پێنـاو بەرەو پێشــچون و گەشــە 
کردنــــــی کــــــاری تەشـــــــکی تی و 
دیشلۆماتی ئەو الیەنە سیاسیەی کە 

 لە هەر  ئەو سەرکردایەتی دەکا ،

دەبێ بە راوێژ  هەل و مەرعی  دا
و هاونەزەری هاوڕیکانی و کە ـ  
وەرگـرتن لە زانیـاری وئەزمـوون و 
ــــــــــــووان لە  ســــــــــــەردە ووی هەم
بەڕێوەبەری و راپەڕاندنی بەرنامە 
و گەاڵ ەی کارەکــــــانی هەنگــــــاو 
هە گـــرێ و خـــۆی لە هەر عـــۆرە 
ـــانە و  کـــردە و وتەیکـــی تەک رۆی

لە . ســــــەربەخۆ بە دوور بگـــــــرێ
ـــــوەبەری حیـــــز  و الیەنـــــی بەڕ ێ

سیاسی شۆڕشگێڕ لە دژی دەسەاڵتی 
خـــوینڕێژی وی یەتـــی فەقــــیە لە 
ئێران دا، زۆر سەرکردەو بەڕێوەبەر 
و رابەر هەر کــام لە الی خــۆیەوە 
الیەنی سیاسی خۆی رێبەری کردوە 
ـــوو شـــێوازەکانی خەبـــات و  و هەم
تێکۆشــان لە هەمــبەر گەیشــتن بە 
ـــاوات و ئامـــانوی الیەنەکەی لە  ئ
مەڕ خــۆی، بە کــار هێنــاوە، وەک 
ـــــــی،  ـــــــاتی سیاســـــــی، مەدەن خەب
کۆمەالیەتی، دیشلۆماتی،  ەکداری 
و دانوستان و وتـووێژ، یەکیـ  لە 
شێواز و مێتۆدەکـانی ئەو تێکۆشـان 
ـــــاو رزگـــــاری  ـــــاتە لە پین و خەب
ــــــــوون . نەتەوە و نیشـــــــتمان دا ب

هەرکام لەو شێوازانەی خەباتکردن 
دەرئەنوـــام و بەرهەمـــی کەم تـــا 

ـــــــا ـــــــاو گەشـــــــە و زۆری ن لە پێن
پێش ســـــــــــتنی بزاوڤـــــــــــی رەوای 
گەلەکەمـان دا هەبـووه، بـێوگە لە 
ـــــــۆدی وتـــــــووێژ و  شـــــــێواز و مێت
دانووســــــــتان لە گەڵ دەســــــــاڵتی 
ـــــی وی یەتـــــی  ـــــدی و نیزام ئاخون

لە تەواوی رەوتی ئەم  ڵ . فەقیە
ســا ەی خەبــاتی گەلــی کــورد لە 
کوردســـــتانی ئێـــــران دا، رژیمـــــی 
 خوێنڕێژ و دژی ئینسانی ئاخوندی
لە دوو حــــــــــــــــــا ەت دا لە گەل 
ـــــی خـــــۆی لە کوردســـــتان  دژبەران
ئامــادەی وتــوو وێــژ و دانووســتان 

  .بوە
ـــــدێ   کاتێــــ  کە لە هه: یەکەم ن

نـــاو ە و شـــوینی واڵت لە لەیەن 
هێــزی پێشــمەرگەوە زەبــری گر ــو 
بڕی لێدراوە و ناو ەکەی لە ژێـر 
ــــانی  کـــۆنترڵ دا نەمـــاوە و هێزەک
تیکشاون، بە مەبەستی خۆ ئامـادە 

ـــــر دنەوە و تەیـــــار کـــــردنەوەی ک
ــــارە دەســــت  ــــانی بــــۆ دووب هێزەک
 بەسەرداگرتنەوەی ئەو ناو انە و 

ـــاری لە ســـەر  کــۆ کـــردنەوەی زانی
ـــــــاری شـــــــۆڕە و  ـــــــامە و ک بەرن

داوای  کانی کوردســـتان، شۆڕشـــگێڕه
وتووێژی کردوە،کە هەمـوو عـاران 
ـــــامی ئەو وتـــــوو وێـــــژانە بە  ئاک

ـــوون و  الیەنـــی قـــازانوی دژمـــن ب
ــــا لە پەشــــیمانی و  ــــبەر عی بەران
ــــانی قەرەبــــوونەکراوە،  زەرەرو زی

ســـــەت  هـــــی  دەســـــتکەوتێکی بەده
  .نەهێناوە
هەرکات رژیمی ئاخوندی : دووهەم

  گەاڵ ە و بەرنامەی بۆ تیرۆر و له
داوخستن و لە ناوبردنی سەرکردە 
و بەرپرســــانی دیــــار و  ــــاالکی 
حیـــز  و الیەنە خەباتکارەکـــانی 

بێ و ویستبێتی پ ن و کوردی داڕشت
ــــــردەوە  گەاڵ ە شـــــوومەکانی بە ک

کە بە داخەوە لەم . بەڕێـــوە بەرێ
ــــارو بوارەشــــدا وەک ڕاو یــــه کی  ب

شــارەزاو کارکوشـــتە داوی بێـــدانی 
ـــێ دان  ـــاوە و نێچرەکـــانی بە ب دان
بەداو گرتوون و لە ناوی بردوون، 
کە بەداخەوە دوای دووبــــــــــــــــارە 
ـــــردنەوەی  بــــوونەوە و تەعرووبەک

ــــان عــــار لەم عــــۆرە داوانە،  دەی
نێچیــرە د ســا  ئەزمــوون و دەر  
وەرنەگرەکــــــــــانی لە داو و راو و 
راو یەکانی پێشـوو، نەک بە بـاڵ 
و الق، بە کــو بە دەنــدووک پێــوە 
بـــــوون و هاوکـــــار و رێبـــــوارانی 
رێگایـان دوای ئەو هەمـوو زیـان و 
شکســت و زام وبــرین و پەڕو بــاڵ 
ـــانە، دەیانەوێـــت روە و  هە شا ین

گە و دان و داوانە هەمــان حەشـــار
ب ڕن و ئازاری دۆڕانی پێـوە بـوون 
ــــۆ  بەو داوە بێـــدانانە بە گیـــان ب
خۆیان بکرن و د ـی دژمنـی گەل و 
ـــــان و بە  شۆڕشــــە ڕواکەی بە خۆی

کە  .نەتەوە و نیشتمان خۆشکەنەوە
ـــدایە کە  وایە زۆر لە عێگــای خۆی
ـــێ پەردە و بە ڕاشـــکاوی روو  بە ب

ــــــــــین کە ــــــــــووان بب ئەو : لە هەم
و بەرپر  و الیەنانەی سەرکردەو 

کە دوای  ەنـــدین دەیە ئێســــتاە 
ســـــەرەڕای ئەو هەمـــــوو زیـــــان و 

ــــــــه ــــــــی   زەربان کە لە الیەن دژمن
سـەرەکی نەتەوە و نیشـتمانمان لە 
ــــان و الیەنە  شـــۆڕە و نەتەوەکەم
سیاســــــــــــــــــــــــــــەکانمان دراون و 

رەبووکردنەوەیان ئەگەر محـــاڵ  قــه
زۆر قـــــور  و گـــــرانە،  نەبـــــێ،

ت و ئێستاشــی لە گەڵ بــێ مــاهییە
نییەتی دژمنیان نەناسیوە، یان بە 
ئەمانەت و بەقەرز تاویان داوەتە 
خەبات و تێکۆشان و لە کوێوە بای 
 هات لەوێوە شەن و قوونە کەوی 

 

خەرمانی خەبات بۆ رزگاری دەکەن 
ــــــــ   و هەر رۆژەی روو لە رووگەی

یــان  نــوێژی خەیــا ی دادەبەســتن،
ــــــــا و تەنیــــــــا بە کتێــــــــو  تەنی

ـــــــــدنەوە و لەبەر کر ـــــــــی خوین دن
هێندی  رستە و ووشەی لەسەر دڵ 
و زمانـــان خـــۆە و عێـــی بـــاوەر 
ـــــــی خۆشـــــــباوەڕانی بـــــــێ  پێکردن
ئەزموون، لە شـۆڕە و خەبـات بـۆ 
ـــــاری نەتەوە و نیشـــــتمان لە  رزگ
ــــــا وێرانی و  ــــــوو م دوای ئەو هەم

ییی گەل و  دەربەدەری و فیداکاریـه
خــۆبەختکرنی رۆ ە فیــداکارەکانی 
کوردســــــــــتان، لە سیاســــــــــەت و 

ـــــــــوەبەری ـــــــــژەدان بە  بەڕێ و دری
تیکۆشــــــــان تــــــــا گەیشــــــــتن بە 
سەرکەوتنی و سەرفرازی یەکواری، 
لە مانــای خەبــاتی گەلێکـــی وەک 
گەلی قارەمـان و نیشـتمان و مـا  

بە راستی بەم . داگیرکراو گەیشتون
شێوە تێڕامان و بەرنامانەوە  ـۆن 
ــــــاڕی  دەتـــــوانن بنـــــاوان لە رووب
بەخـــتەوەری و رزگـــاری نەتەوە و 

ـــنە نیشـــتمان هە بەســـتن  و بیگەێن
سەر با  و مەزرای خۆزیا و بریای 
گەلــــــــی بەشــــــــمەینەت ومــــــــا  

  .پێشێلکراومان؟
بەراستی ئەوانەی کە بە میلۆدی و 
ســاز و ئــاوازی ناســازەوە بەدیــار 
ــــانی رژیمــــی  ــــوە گی مەلـــۆتکەی نی
عینایەتکــاری وی یەتــی فەقــیەوە 
شەوبێدارانە الی یەی بـۆ دەکەن و 
ــــاحەق رژاوی هەزاران  خـــۆینی بەن

یدی نەتەوە و نیشـــــــیمانی شـــــــەه
کــوردی بــۆ لە مەمــکە شیشــەی لە 
ــــاوی ئەم  ســـەدال  ــــڕژاوی میکڕۆب
رژیـــــــــمە دەکەن و دەیانەوێـــــــــت 
سەرلەنوێ فر کی پێبگرنەوە و بە 
ـــــــــــــــــووێژ دارەدارەی  ڕەوڕەوەی وت
پێــبەکەنەوە ، ســـبەی رۆژێ  ـــۆن 
عوابی دایکی شەهیدان دەدەنەوە و 
بە کام مەرهەم و هەتوانێ  زامـی 

ونـی هەزاران هەزار عەستە و دەرو
زامــداری تیەــی پیســی دەســتی ئەم 

  .نیزامە تیمار و ساڕێژدەکەنەوە؟
د نیا بن ئەمە حوکمی مێـژوویە و 
ـــــــــــاتۆران و   ارەنووســــــــــی دیکت
ــــــوونە  خـــــوێنڕێژان ســــــەرنگرێ ب
بۆســــەرانگوێلکی مێــــژوو و خــــۆە 
ــــاڵ و  ــــێوگە لە خەی بـــاوەڕانیە ب
قەت نەبوو بە ماڵ، هیچی تریـان 

ـــــــــــابێ کە ئەوەی . بەنســـــــــــیو ن
دەمێنێــــــتەوە گەل و نیشـــــــتمان و 
ـــــات و تیکۆشـــــانی  شـــــانازی خەب
لێبـــــراوانە و بڕیـــــاری نەگـــــۆڕی 

 تاسەری ریبازی راست و 

خەبـاتگێڕان و سـەرکردە خـاوەن 
هە وێســــتە خـــــۆ نەدۆڕ و قەت 
 .نەگۆڕەکانە کە لە سەرتاوە تا

کۆتا، یەک ئامانە و یەک بڕوا، 
بەرەو پــــێە دەڕۆن، عــــا یــــان 
ســەردەکەون یــان بە شــانازیەوە 

ــــــانوی لە ســـــەر رێبـــــاز و ئ ام
پیرۆزیـــــــــان ســــــــــەردادەنین و 
مەزاریان دەبێتە نزرگەی گەل و 

 .رێبوارانی ریگایان
 

 نووسینی رێبوار حوسەینی

 زارا محەممەدی  ارەنووسی
 !ارەنادی

 

دوای تێشەربوونی نزیکی بە دە رۆژ 
لە گیرانــی زارا محەمــمەدی، هــی  
زانیـــاریەک لەســــەر  ارەنووســــی 
ــــــــــــــــــــیە  لەبەردەســــــــــــــــــــتدا ن
یەکێ  لە نزیکانی بنەما ەی زارا 
ــارەوە رایگەیانــدووە، سە لە  لەو ب
کــــاتی دەستبەســــەرکرانیەوە تـــــا 

مـان لەســەر ئێسـتا هــی  زانیاریەک
 ارەنووســی دەســـت نەکەوتـــووە و 
ــارەوە  هەمــوو هەو ەکانمــان لەو ب
ـــــــاوەتەوە و ئەم  بــــــێ ئاکــــــام م
بابـــاتەیە ئـــێمەی زۆر نـــیگەران 
 .کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە

ــــــانی  ــــــکەوە  االک لەالیەکـــــی دی
مەدەنــی کوردســتان بە رێک ســتنی 
کەمشەینێ ، داوای ئازادی زارایان 

 . کردووە

ـــی کوردســـتان بە   االکــانی مەدەن
کردنـــــــی بەیاننـــــــامەیەک لە دەر

ـــــۆکردنەوەی واژۆ بـــــۆ  هەو ـــــی ک
ــــــمەدی ،  ــــــازادکردنی زارا محەم ئ
رایانگەیانــــــــــــــــدووە لە ئەگەری 
ئازادنەکردنی ناوبراو، هە وێستی 
ـــــــــــــــــــــت  .دیکەیــــــــــــــــــــان دەبێ

زارا : هەوا ـــــــــــدەری هەنگـــــــــــاو
ــــــمەدی رۆژی پێنوشــــــەممەی  محەم
حەوتـوی رابـردوو هاوکـات لەگەڵ 
ــــۆژین بە  ــــکەی ن دوو ئەنـــدامی دی

ئیــــدریس مینــــبەری و  ناوەکــــانی
ئیـدریس . رێبوار مینبەری، گیراون

و رێبوار مینبەری رۆژی شەممە بە 
دانانی بارمتە ئـازاد کـران، بەاڵم 
   ارەنووسی زارا تا ئێستا نادیارە

 4پاشماوەی الپەڕەی  

بەرژەوەنــــــدی نەتەوەیــــــی و 
هەنگــاو هە گــرین  نیســتمانی

و لەم راســــــــتایەدا یەکتــــــــر 
وەخــــوێنین قۆنــــا ی ئێســــتا 
قۆنا ی خەباتی هاوبەشە بۆ 
 رزگــــاری نەک بــــۆ خــــۆ فەڕز
. کــــــــــردن و  ێواشــــــــــەکاری

نوی تیکڕایی اهەرکات بە ئام
وبەە گەیشـــتین ئەودەم او هــ

گەل لە هە بژادنێکــــــــــــــــــــی 
تێکرایـی دا  ارەنووسـی خـۆی 
دیـــاری دەکـــا و کـــێ لەالیەن 
گەلەوە بە شـــیاوتر زانـــدرا و 

زۆریـــــنەی  دا لە هە بــــژاردن
اری دەبێـتە خزمەتگــوز، هێنـا 

گەل و نیشــتمان بــۆ بە ڕێــوە 
بردنــی یاســای پەســـندکراوی 
عەمـــاوەر لە مــــاوەی دیــــاری 

  .کراوی دەسەاڵتداری خۆیدا

بـژی کــورد، ئـازاد و ئــاوەدان 
ســــەرکەوێ  .بــــی کوردســــتان

خەبـــــــــــاتی یەکــــــــــــانگیر و 
هاوبەشی کورد لە کوردستانی 

 .ئێران 

بروخــــی رژیمــــی خــــوێنریژ و 
  .مرۆد کوژی ئاخوندی

 

ار نووسینی رێبو
 حوسەینی

 

 !شیرینی تێکۆشان بەڕێز و خوێنخوێنەری 
تێکۆشـــــــان وەخـــــــوێنە، لێـــــــی ورد وەبە و 
ــــانی هە ســــەنگینە و لە  تێیڕامێنە،بابەتەک
ـــــاکبە و دانەی  ـــــدە و ک ـــــان ب ســـــەن و کەوی
دەربێنە،بە ڕبەی رەخنە و تیبینی بی پێـوە 
ــــــــــــی و هە ەکانیمــــــــــــان  و ەوەڵ و  ەوت

ــــڕاگەێنە ــــاوکۆڵ . پێ ــــژار و ن ــــان بە ب بیگوم
 بەری تیکۆشان دا،کردنی ئێوەی ئایز، لە دێ

ــــو بەر و بەر ــــاە و بە ســــوود ڕەنێ هەمــــی ب
 !.دێت
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.ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران  و ئادرە   
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

        htt//www.lawan.info            http://www.khabatmedia.com   112641124464224:پشێوەندی سلێمانی                  
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لە بەرز و بەڕێز بێ یادی دەستەێ  
 !.ووششەڕشەهیدانی مانگی پ

ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان عەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موعاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكەە ســـــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق
ـــەمای  ـــێ و رەقــس و س ـــان ســرا بە شــادیی و هە شەرس ـــام و شــێ ری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەسە لە پــاە پەی

 . نەتەوەسانی ئێران

بەرێوە وونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی 
 نۆروێژ

 !نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێگەیاندنیان ئەرکی بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیە یوا رۆژالوانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی د
 

ـــــــه  وه یادسردنــــــه رزراگرتنى  و ب
خت سردنـی  فیـداسارى و گیـان بـه

ــــه شــــه و   رسێكى پیــــرۆزه هیدان ئ
ـــــه وه ـــــۆ   فای ـــــاز و ب رۆحـــــى ڕێب

 .هیدان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
هیدان،  ، شـــــه ى تێدانیـــــه قســـــه
ــــه هى س ر اوه ســــه ت وبــــوونى  رام
ها  روه ى ســـوردن، و هــــه وه تـــه نه

ـــــــــــــــاوه  به رگه پێشـــــــــــــــمه رو  ب
ـــــــه قینه راســــــته   بێوگـــــــه  سان س

ـــــــه خزمــــــه له نیشـــــــتمان و   ت ب
ســـــــــــــت و  به دانیشــــــــــــتوانى مه
ترین  وره ، گــه ئامانوێكیــان نییــه
موو  رسى هــه ئــه  شــانازین، بۆیــه

قـدیر   اوى رێـز وته بـه  سوردێكه
ێ لێ یان بروانـێ و گرینگیـان پـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  .ب

هیدان و بـوێرى  ر خوێنى شه گه ئه
،  بوایه سان نه مانه قاره  رگه پێشمه
 ى  سوردستان و گه  وارێ  له ئاسه

  لـه  دژمـن بێوگـه.  ماوه ده سورد نه
و  و فیــداسارى  رگه نــاوى پێشــمه

هیدانى ســــــــوور  خـــــــوێنى شــــــــه
  .  وه مێته ســبه  ــى ده  لــه،الت خه
ى  وانـــــه ئه  یـــــه رویێكیـــــان هه ده

ـــه هیدان و رێبازیـــان  خى شـــه بای
ــازانن، مایــه پــوو ن ورســوابن   ن

و   رگه ى فیـداسارى پێشــمه وانـه ئه
هیدان  مى خــــــوێنى شــــــه رهـــــه به
 .رنـــــــــــــــاگرن  هێنـــــــــــــــد وه به

ى   ـــراى رێگـــه  هۆ ـــهیدان   شــه
ى  قینـه  باتى راسـته ئازادى و خه

ــــارین   ســــتێره هیدان ئه شــــه. رزگ
سانى ئاســــــــــمانى  پرشــــــــــنگداره

ـــــورده ق  تى حـــــهبا وارى و خـــــه س
ر رژیمى ملهۆر  رانبه به  له  خوازانه

 .قیهن تى فه رۆى وی یه ره و سه

دى وامى یا رده به  موومان به با هه
هیدان و رێبـــازى پێروزیـــان  شـــه
ى  وه ادسردنـهو ی بـه  سه.  وه ینه بكه
خوێن و   مان بهیفادار هیدان وه شه

بێگومـان . نی رێبازیان نیشان بده
تى سـازمانى اڵ هیدانى سوورخه شه
و  بات ى سوردستانى ئێران، ئه خه

تــــا دوایــــین   ى ســــه هیدانه شــــه
ـــان بێوگـــه ســاته ـــه  سانى ژیانی   ل

ت  داقه و پــاسى و ســهفیـداسارى، 
ان و یر هاونیشـــتمان رانبــه به  لــه
ى دژمنانى ئازادى  وه گژ داهاتنه به

سرێگیراو،  و پاســــــــدارانى بــــــــه
ــــه ك  هـــی  خۆشــــیه  گرینگیـــان ب

  داو  اویــــــــــان لــــــــــه ده نــــــــــه
. زێكى ژیـــان پۆشـــیبوو مووحـــه هه

ى  یـــــــادى زۆربـــــــه  ئاشـــــــكرایه
رفرازى ســـازمانى  هیدانى ســـه شــه
  و دانــه عودا رسام بـه هـهبات  خـه
ـــــــهاسر دانه یـــــــادى   ، ســـــــه وه ون
ـــه ســته ده ر  هیدانى هـــه شــه  یێ  ل

ــــ  بــــه   وه ینــــه سه سورتى ده مانگێ
ـــه ســـتى وه به مه نیا به تـــه بـــۆ   فای
یان  ڵ زۆربــه گـه له  هیدان، سـه شـه

سان  هاورى و رفی  بووین و مانگه
 . ر برد سه به  وه و سااڵنمان پێكه

ر،  هیدانى مانگى پووششه یادى شه
ـــــه  ســــۆزان ود ـــــارانى ب  وفا و  ی
م  مانانى سه گیان بووردو، قارهلە

ــــــه بوبكر  هیدساك ئــــــه شــــــه  وێن
وو، تى لێها رمانده یى، فه سوشه  ه

بات،  ڵ و سازمانى خه د سۆزى گه
ــــه سان  مه ســــته حه  مووساتــــه هه  ل

نیشـتمان و   دی ا ى له  لێبراوانه
ڵ و رێبـازى پیـرۆزى ســازمان  گـه
ــــــــه شـــــــه. ســـــــرد ده بكر بو هید ئ
 یێكى  واده خانه  ى لهــی هـوشـس هــ 

ى شـارى  سوشـه دێـى  ه  ژار لـه هه
  له.  هینا دنیا هه قز  اوى به سه

ــــى ســــه  خــــۆڕاگری وتاى  ره رۆژان
و   سدارانـــــــــــــه  ه دی ـــــــــــــا ی
ــــــه شۆرشــــــگێرانه  ى ســــــورد  ى گ

سانى ســـازمانى  رێزه نــدى بــه پێوه
هید  سردو تا ساتى شه  وه باته خه

تى سـردو  خزمـه  بـوونى د سـۆزانه
رزى فیـــداى  گیــانى پیـــرۆز و بــه

ـــــه ئامانوــــه ـــــورد و  سانى گ  ى س
بات ى سوردســتانى  ســازمانى خــه

 .ئێران سرد
نســـتانى،   هیدساك  بدوللـــه شـــه

ر و  ى د سۆز و تێكۆشه رگه ێشمهپ
  خــۆە، لــه  زمــان شــیرین وقســه

ر  روه یێكى نیشــتمان پــه واده خانــه
ى ۆ کەشار ر به دێ نستانى سه  له
 هێنا،  دنیـا هـه  ت  اوى به به ره

ــــــدوال، تێكۆشــــــه شـــــه رو  هید  ب
ـــان و بـــه قاره ـــوو، بـــه وهبا م   ر ب
ر  رانبــه ێكى نابهشــەڕ  لــه  وه داخـه
ـــــه ـــــه  س سانى  رگه هنێوان پێشـــــم ل

ــــــــزه ســـــــازمانى خـــــــه   بات وهێ
سانى رژیمى ئاخوندى  سرێگیراوه به

ــــدوال له ــــاك  ب ــــه روویـــدا س ڵ  گ
ـــــه شــــه یى  سوشـــــه بوبكر  ه هید ئ
ول س هیدسران، ساك ره شه  وه پێكه

ــــرە،   فرو ـــى، ناســــراو بـــه هێ
 .بوو ر باوه  د سۆز و به ێکیسادر

یێكى  واده خانــه  ســاك هێــرە لــه
دا  رى بانهشا  رێز و ئایینى له به

ملێكراو  سوردستانى سـته   اوى به
ر ى سـاك هێـرە  گه ئه.  هێنا هه

ـــاوه ـــه م ســـانى  ریزه  ى دووســـاڵ ل
سانى سازماندا  االسى  رگه پێشمه

الم پێشــتریە  ئاشـكراى ســرد، بـه
ـــــه ڵ ســــازمان و باوه گــــه له  ى  رس
 

ـــــــه ئاشـــــــنابوو، له   ت بـــــــه خزم
بات  سوردســـتان و ســـازمانى خـــه

ساتى   له  وه داخه به. سرد درێەى نه
  شكی تى لـه نوامدانى سارى ته ئه

لە دەست  هۆى   قز به ى سه ناو ه
  سێ  لــه سى یــه ى فیشــه ــوونر ده

ــــههاورێ ــــانى پێكــــراو ب هــــۆى   ی
 .هید بوو ى شه سه رى برینه ساریگه

یزیان،  هید ســاك  ابیـدى فــه شـه
ى رووخــۆە د ســۆز و  رگه پێشــمه
  ر،ساك  ابیـــــــد لـــــــه باوه بـــــــه
شــارى   ژار لــه یێكى هــه واده خانــه
ـــه ـــه  بان ـــه  ـــاوى ب   دنیاى پـــر ل

 هێنا،  هـه ی دار رابـه ئـازارو نابه
رخۆبوو،  ســه  ێكى لــهســ ه ابیــد س

سانى  رگه پێشـــمه ڕێڵ هـــاو گـــه له
. خۆە بـوو   زمان شیرین و قسه

ساك  ابید الوێكى  ـاالك بـوو، 
ــــــه نگێكى قاره عـــــه  لـــــه ى  مانان

  سانى ســازمان و هێــزه رگه پێشــمه
ـــــــــه ـــــــــاتی سان  سرێگیراوه ب لە ک
مــۆ گە و پایەگــای دژمــن گرتنى،

ی نزیـ  شــاری سـیچان لە گونـدی
پاسـدارو  ٥١  ر لـهیاتز  ، سهبانە
ــــه دا ســــوژران و ێــــتی سرێگیراو ب
ســاك   ه داخــه به ، دیڵ گیــران بــه

 .هید بوو یزیان شه  ابید فه
الل ســـلیمانى، الوى  هید عـــه شـــه

ر  روه رم و نیشـتمان پــه خـوێن گــه
 گوندی  ژار له یێكى هه ما ه بنه  له

شــارى   ربه روو، ســه میــراواى ســه
  لــه ڕدنیــاى پــ   ــاوى بــه  بانــه

   هێنا، لــه م هــه تى و ســته هینــ مه
  تیدا د سۆزانه رگایه ى پێشمه ماوه
ســــانى ســــازمانى  رك و ساره ئــــه
ــــــد په راده الل  هید عــــــه شــــــه.ران

گۆنـدی سـونوی   كى  فـاتمى، خـه
الوێكـى   شارى بانهسەربە شاری 

ى  واده ر بوو، خانه روه نیشتمان په
ســـت و  ن هه الل خـــاوه ســـاك عـــه

ـــــه روه نیشــــتمان پـــــه  ساتى رن، ل
ــــى ســـاك عــــه شـــه الل،  هید سران

ــــــه رانبـــــه به  بـــــاوسى لـــــه و  ر ئ
خـــۆراگر بـــوو،   یه وره گه ســـاره خه

الل  الل فاتمى و ساك عه ساك عه
  نگوسته وێكى ئه شه  یمانى له سوله

نێ،  ربه وتى دێ زه مزگه   اودا له
ــــــــــــــــه سه ى  رگوللــــــــــــــــه به  وتن
التدار  سه سرێگیراوانى رژیمى ده به

ن و دوایـى هید بـوو شـه  وه و پێكـه
نێ  ربـــــه گۆرســـــتانى دێ زه  لـــــه
ــــه  .خاسى نیشــــتمان ســــشێردران ب
،  ج زاده ره ام محمودى فههید م شه
 .رێز بـوو سـت و بـه هه به  یسێك سه
نى زۆر بوو  مه ى ته وه اى ئهر ره سه
ـــه ســـان  الوه  رگه پێشـــمه  م لـــهاڵ ب
 ، مامو بە ی نەدەما برا ده  نه هه
 
 
 
 

رسى قورســى  هۆى ئــه محمــود بــه
خۆشــى  ى تووشــى نهی رگه پێشــمه
بوونى بیمارستان  ر نه به بوو، له

خۆە  نــه یشــتن به و شــوێنى راگه
سان ، مام  ئازادسراوه  ناو ه  له

  سرایــه رێ نهێنـى بــه  محمـود بــه
ــــه بیمارســــتانى تــــه م اڵ ورێز، ب

رى  هۆى ساریگـــه بـــه  وه داخـــه به
نــــگ پــــێ  ى و دره سه خۆشــــیه نه

، کۆ ی دوایی کـرد یشتنى  راگه
 ,یشـــــــــــت ت گه دهها شـــــــــــه بهو

ـــهاڵزاران ســـ هــه هیدانى  شـــه  و ل
هیدان  ر شـــــه مـــــانگى پووشـــــشه

  یى،  بدولــه سوشــه بوبكر  ه ئــه
ـــــه ـــــد ف یزیان،  نســـــتانى،  ابی

ــــــــاتمى، عــــــــه عــــــــه الل  الل ف
فرو ـــى،  یمانى، هێـــرە ســـوله

اى ڕو تێكــــ  رج زاده محمـــود فـــه
ى  سانى رێگــه رزه ربه سـه  هیده شـه

ــازادى، به هیدانى  ت شــه تایبــه ئ
 .بات التى سازمانى خه خهسوور 

 نووسینی سیامەند

 

 
مـــــین  کوردســــتانی ئێـــــران، دووه

  وره ی کوردستانی گـه وره شی گه به
کۆمــــاری  مین  کــــه نی یه و خــــاوه

  مێژووی کوردا کـه  له  کوردستانه
نی  تــــــــــــــــوانیبێتی، خــــــــــــــــاوه

وایی و حکومڕانی خۆی  رمانڕه فه
رگری و  بـــــــــێ و هێـــــــــزی بـــــــــه

. زرێنێ  دابمــــــــــــه  رگه پێشــــــــــــمه
و  و عێگــه ئێــران، ئــهکوردســتانی 

  ، که یه ره قایمه نگه ناگا و سه په
درێژایـــــــی مێـــــــژوو بـــــــۆ   بـــــــه

ئـازادی وازانی ئێـران و  ێـراق و 
  و بۆتـــه  کارهاتوه کوردســتان بــه

پانی ئـازادی وازان  و گۆڕه  بنا ه
دژی دیکتاتۆر و   ڕیوان له و ڕاپه

.  کــــــــــــه رانی ناو ه داگیرکــــــــــــه
درێژایی مێــژووی کوردســتان،  بــه

ر  سـه کوردستانی ئێـران به کوردی
  و یان داوه و مـــاڵ و گیـــان، هـــه

ن  کانیان بکـه مافه  پارێزگاری له
اڵتی  ســـــه و دژی دیکتـــــاتۆر و ده

تی و  پــــــــــاوان وازی پاشــــــــــایه
 باتیان  خه  قیه هــــــــــــتی ف وی یه

وان  ئـــــه. و تێکۆشـــــاون  کـــــردوه
ر شـــــوێنێ کـــــورد لێــــــی  هـــــه له

تی  هامــه ومابێ و تووشــی نه قــه
گیان  دڵ و بـــــــــه کرابـــــــــێ بـــــــــه

یان   وون و دا ـده  وه هانایانه به
کـــــــوردی کوردســـــــتانی    . داون

ی  موو کاتێــ  ئامــاده ئێــران هــه
  لــــه  بات و قوربــــانی دانـــه خـــه

م  هــی  کــات ئــه. دیپێنــاو ئــازا
کانی  پێنـــــاو مافـــــه  لـــــه  لــــه گه

  میشــــــه و هه  بوه نگ نــــــه بێــــــده
بات  وامی خـه رده بۆ به  بوه ئاماده

کی  یــــه مینه ئــــارای زه  و هاتنــــه
ی  وه ڕووبونـــــه ڕووبه  باشــــتر لـــــه

ر  ســـه وتن به رکه دوژمنـــان و ســـه
رانی  یرکــــــــه ئاخونــــــــدان و داگه

  .کوردستان دا

  نــــــــه بێگومــــــــان هێــــــــز و الیه
ر و  ڕێبـــــــه  کان، کــــــه یاســــــیهس

یان  باتـــــه م خه نگی ئـــــه پێشـــــه
عاران زیـاتر  بێ لـه ، ده سته ده به
رپرســیاری زیــاتر  به  ســت بــه هه
نـدێ هێمـا و بـا   هه ن و له بکه

یا ی و نــاواق ی  مایی خــه و بنــه
و   ژێر ســــایه و لـــه  وه ره ده  بێنـــه

ترێکی واتـــــــــــــــادار و   ـــــــــــــــه
  وه دا پێکــــــــــــه ندانه هۆشــــــــــــمه

ن  خــــاوه  تــــا ببنــــهوه،  کۆببنــــه
کی گشــگیر  یه و پێناســه  رنامـه به

نگ و مانــــــادار بــــــۆ  و هاوســــــه
  باتکردن لـــــه ت و خـــــه سیاســـــه

هـی  هێــز و  .پێنـاوی ئـازادی دا
نێکی کوردســـــتانی ئێـــــران  الیــــه

  نیا ببێتــــــــه تـــــــه نـــــــاتوانێ به
   یدانه م مه هـــــــــــسواری ئ ۆڕهــــــش

 

 

  وه وانـه پێچه   کو به ، به فراوانه
مان لـــێ  وه م و واقـــع ئـــه رده ســـه
موومان  بــێ هـــه ده  خــوازێ کــه ده
و   وه ینـــــه و توانامـــــان کۆکه  وزه
ک گوتـــاری سیاســـی  و یـــه  ره بـــه
  نگاونانێ  کـه هـه. نگاو بنێن هه
ی  عێگــه  مــداربێ و ببێتــه رهه به

موو  هومێـــــــد و هیـــــــوایی هـــــــه
دروشــــــــمی ئــــــــازادی  .ک الیــــــــه

کوردســـتان و ئێـــران و ڕوخــــانی 
رکاری  ســـــــه  ڕژیـــــــم و هاتنـــــــه

ات و سـیکوالر دیمـوکڕ تێکی حکومه
ردی  به  با بۆمان ببێته ئێران دا، له

ە،  بات و کـاری هاوبـه ی خه بنا ه
م  هـه  وه تـه ک نه وێدا کورد وه له  که

م  رعه میە سـه ئازادی و هه بگات به
    اڵنی خــه مـا  و داواکــانی کۆمــه

ــه وه و تینــوو   وســاوه تێکی  ه ک میلل
ربکرێ و  به ســــته ئازادی بــــۆ ده بــــه

ندی ئاشتی و  ناوه  ینه کهکوردستان ب
 .  که ئارامی بۆ ناو ه

ـــان هه    نـــدێ هێـــزی کـــۆن و  بێگوم
ق  وتن و زه رکـــه پێناو ده نـــوێ، لـــه

ژێـر   تـه وتونه ی خۆیـان، که وه بوونه
ت  خزمــه  تێ  کــه ری سیاســه کاریگـه

. مان ناکــا کــه له وای گه دۆزی ڕه  بــه
ک خۆیـانی تێـدا  نـه  تێ  کـه سیاسـه
   کو بۆتــه ، بـه وه هکردۆتــ  ره دوو بـه

و  م ئــه رده بــه ە له وره کۆســشێکی گــه
تاکو   ی که شانه هاوبه  نگا و کاره هه

بێگومـان .  و یان بـۆ دراوه ئێستا هه
ـــه ده تی و بــه رایــه بــێ ڕێبه ده و  نی ئ

ـــۆ  و ی عــدی بــده هــه  حیزبانــه ن ب
ین  وڵ بده بتوانین هه  ی دووباره وه ئه

  ر پێناســــــــه ســـــــه کـــــــار له  کـــــــه
  و عۆره ین و ئه کانمان بکه شه هاوبه

   وه ینه هــــخۆمان دورخ ە له ڕوانگانه

 

 

، ڕژیمـی دیکتـاتۆر و  پێیان وایه  که
تکاری کۆمــــاری ئیســــ می  عینایــــه
تــوانێ مــافی کــورد بــدا و  ئێــران ده

ری  و ســـێبه  ژێر ســـایه ە لـــه ئێمـــه
ـــه   تـــوانین بـــه دا ده قیـــه تی فه وی ی

ـــه . ین کانمان بگـــه ئامــانە و ئازادی
تێ   هـی  خزمـه  ڕوانگانه  م عۆره ئه
  ی ناکا و به واکه ڕه  کورد و دۆزه  به

 .درێژایی مێژووە زیانی لێ داوین

ری پرسـی کـورد  سـه سـی  اره دره ئـه 
 ن  خاوه  ، که یه و هێزانه الی ئه

  رن لــــــــه ماوه و عـــــــه  ئیـــــــراده 
کۆشـن  ه کوردستانی ئێران و، تێد

بــۆ ڕوخــانی ڕژیمــی ئاخونــدی و 
ک  یه هی  شـێوه ە به و دروشمه ئه

باسی   رمنانه و شه  وه نه کاڵ ناکه
ری  سـه سی  اره دره ئه. ن لێ ناکه

  یــه و هێزانه پرسـی کــورد الی ئــه
بات و کـاری  خـه  ڕیان به باوه  که

و  و لــه  یــه هه  شــی برایانــه هاوبه
 وێست  وڵ بۆ هه ە دا هه پێناوه

ن  ده ە ده و ئامـــــانوێکی هاوبـــــه
ی  و دروشـــمه ژێر ڕۆشــنایی ئــه لــه
  .م پێدا ئاماژه  وه ره سه له  که

  که  یه و هێزه بات ئه سازمانی خه
  یه سـه رهد و ئه  م ڕێگـه نی ئه خاوه
و  و ڕۆشنایی ئـه  ژێر ڕوانگه  و له

توانین  ده  موومان ە هه ته سیاسه
و  خە ــــ  ئەرکـــدار بکەیــــن  کـــه

هەوڵ بـــــدەین بە ئـــــاوەاڵکردنی 
 . مەیدانی خەباتمان

 

 نووسینی ئارێز خەبات  

 

 !کوردستانی ئێران  ری پرسی کورد له سه  ی  اره ڕێگه  یه لێروه 
 

لە سۆتـایی مـانگی عــۆزەردانی 
ســـۆ ی خـــۆری  2364ســا ی 

لە دوای هەوڵ و 
مانـــــــــــــــــــــــــــدوبوونێكی زۆری 
رێبەرایەتـی ســازمانی خەبــات 

بە تــایبەت مامۆســتا ســەید  ،
رادیــــــــۆ  ،عەالل حوســــــــەینی

دەنگـــی خەبـــاتی سوردســــتانی 
ەســـتی بە پەخشـــی دامەزراو د

بەرنــــــــــــامەی ئەزمــــــــــــونی و 
 .تاقیكردنەوەســـــــــانی ســـــــــرد

دەنگیــــــــ  بە شــــــــەپۆلەکانی 
هەوادا گەیشتە ماڵ بە ماڵ و 
گونـــــدبە گونـــــد و بـــــاژێڕ بە 

بـۆ بە نەوا . باژێری نیشتمان 
و میلۆدی و مایەی حەسانەوەی 
وەرزێـــر و خوینـــدکار و فەال و 
عوتیـــــار و  گشــــــت عــــــین و 
تویژەکـــــــــــانی کۆمە گـــــــــــای 

لە کوردســـــــتانی کـــــــوردەواری 
ئێـــــران بـــــاقی نــــــاو ە دورە 
دەســـتەکانی بندەســـتی رژیمـــی 

 ە ـلـدی وانــاخــــــــــــئ دژی م

دەســـــت بە ســــــار ئێـــــران دا، 
بـــــــوونی دەنگـــــــی خەبـــــــاتی 
سوردســـتانی ئێـــران لە هەلـــو 

سە عــواڵنەوی  مەرعێكــدا بــوو
شۆڕشــــــــگێرانەی سیاســــــــی و 
 ەســداری خە كــی سوردســتان 
لە بەرانـــــــــــــــبەر هێـــــــــــــــزە 
 داگیرسەرەســــــانی دەســــــەالتی
ـــــوری وی یەتـــــی فقـــــیە، بە  مبه
ـــارادا  شــێوەیێكی شـــێلگیرانە لە ئ

هەر لەو پێوەنــدەدا ســادرو  بـوو،
پێشـــــــــمەرگە قارەمانەســـــــــانی 
ــــات سە بەوپەری  ســــازمانی خەب
گیانبـازی ولێهـاتوی لە مەیــدانی 

ەبـاتی سیاســی و  ەســداری لە خ
سوردسـتان،  عیاعیاسانیناو ە 

لە الیەك سیاســــــــــــــــــــــــــــــەتە 
دوژمنكاریەســــانی دەســـــەالتداری 
ـــــۆ خە ــــ  شـــــی  ئاخونــــدیان ب
ــــــكە  ــــــی دی دەســـــردەوە لە الیەس
ـــــان لە  ـــــور  و بڕی زەربەتــــی گ

ــا لەو . هێزەداگیرسەرەسـان دەدا ئ
هەلــــومەرعەدا دەســــت بە ســــار 

 ۆ دەنگی ـــــــــبوونی پەخشی رادی
 

ــــووە   خەبـــات ی سوردســـتانی بب
هانـدەرەێكی مە ـنەوی گەورە بــۆ 

ـــوارا نی خە كــی سوردســتان و رێب
ـــــات و تێكـــــرای  ســـــازمانی خەب

ــــ ــــاریتێكۆشــــەرانی رێ  .گەی رزگ
دەنگـــی خەبـــاتی سوردســــتان نە 
تەنیــا بــۆ هــۆگران و رێبــوارانی 
ــــــازی ســــــازمانی خەبــــــاتی  رێب
 سوردستان، بە كو بۆ تێكرای ئەو
تێكۆشەرە ئازادی وازە سورد و 
فـــــــــــــار  زمانــــــــــــــانەی لە 
ناو ەسەدا لە خەباتـدا بـوون 
دەورێكـــی ســــاریگەرو گرینگــــی 

او تـا ئیسـتاە ئەوانەی دەگێر
لە ســـاالنی رابـــردودا گوێیـــان 
لە بەرنامەسـانی رادیـۆ دەنگــی 

بــــا  لە  ،خەبـــات رادەگـــرت
الیەنەسانی زمانەوانی سوردیی 
و بابەتی سیاسـی و ئەدەبـی و 
ســــۆمەاڵیەتی ئەو بەرنامــــانە 
دەسەن و دەنگـــــــی خەبــــــــاتی 

لە  سوردســــــــتان بە یەسێــــــــ  
 ۆ ــــــــــوترین رادیـــــەوتــــسەرس

سوردیەکــــــــان لە دەیەســــــــانی 
 .رابردوو ناو دەهێنن

دەنگــــی خەبــــاتی سوردســــتان 
عیاواز لە بەرنامەی سیاسی و 
 ووتـــــــــــــار و لێكــــــــــــــدانەوی
روداوەســــــــانی رۆژانەو بــــــــاڵو 
سـردنەوەی  ـاالسی پێشــمەرگە 
قارەمانەســـــــــانی ســـــــــازمانی 
خەبــات،  ەنــدین بەرنــامەی 
هەمەرەنــــــــگ و بە سە كــــــــی 
هەبـــــــــوو، وەك بەرنـــــــــامەی 
گۆشــــــەی پێشـــــــمەرگە سە بە 
ســــــــــــەرهاتی پێشــــــــــــمەرگە 
قارەمانەســان و رێنــوینی ســار 

و بـــابەتی تـــایبەت بە ســـردن 
پێشمەرگەی بە گوێی هۆگرانی 

هەروەها بەرنامەی . دەگەیاند
خەبــــــــــــات و خە ــــــــــــ  سە 
بەرنـامەیێكی تـایبەت بــوو بە 
بەشـــدرای هاونیشـــتمانیان لە 
خەبــــــــات و شــــــــێوەسانی ئەو 

 .پشتیوانیانەی شی دەسردەوە
 
 

بەرنامەی وەالمی نامەسـان سە 
تـایبەت بــوو بە والم دانەوەی 
نامەســـــــــــانی گـــــــــــوێگران، و 
هەورەهـــا بەرنـــامەی ئەدەبـــی 
سە بەرنــامەیێكی حەوتــوانەی 
پــــڕ بیســــەر بــــوو، بەرنــــامە 
ئــــایینی سە هەمــــوو رۆژانـــــی 

ەن یەسێــــ  لە هەینــــی لە الی
مامۆســــتایانی ئــــایینی و یـــــا 
بێژەرســـانی دەنگــــی خەبــــاتی 
سوردسـتان ووتـاری بە سە كــی 
ئــــایینی لە ســــەر ناســــاندنی 
رژیمـی ملهــوری ئاخونــدی وەك 
دوژمنــی مرۆڤــایەتی و ئیســ م 
بە گـوێگران و هاونیشــتمانیان 

بێگومــــــــــــــان  .دەگەیانــــــــــــــد
رێبەرایەتــی ســازمان و ســادرە 
تێكۆشـــــــــــەرەسانی دەنگـــــــــــی 

ان ـــــــــــــوردستــی ســــــــــەباتـــخ
ســـەرەسیان لە بەرێــــوە دەوری 

 ـوونی سـاری دەنگـی خەبــاتی 
 ە ماوەی زیاتر لە ـسوردستان ل

 

ســـــــاڵ ســـــــار سردنیـــــــدا  ٩٥
ئەو کـــــــــــــادر و .گێـــــــــــــراوە

بەڕێـــوەبەر و بەر پرســـانەی 
کە لەم دەســـــــتگایەدا بـــــــی 
پســـــــــــانەوە و مانـــــــــــدویی 
نەناســـانە کاەریـــان کـــردوە، 
هەر کــام بە نــۆرەی خۆیـــان 
لە راپەڕانـــــــــــــــــدنی ئەرکە 

راوەکانیان دا بەو پێســــــشێرد
پەڕی ورد بینـــــــــــــــــــــــــــی و 
د گەرمـــــــــیەوە لە پینـــــــــاو 
خزمەت بە سازمانی خەبـات 
دا د ســـــۆزانە لە هەو ــــــدا 

م دەوری ماموسـتا اڵبە بوون،
ســــــەیید عەالل حوســــــەینی 
دامەزرێـــــــنەری ســـــــازمان و 
 ەنــــد سە  لە بەرپرســــان 
دەوری ســەرەسیان لە بەرێــوە 
 ــــــــوونی ســــــــەرسەوتوانەی 
رادیــــــــــــۆی نیشــــــــــــتمانی و 

ی دەنگــی خەبــاتی شۆرشــگێر
 .سوردستان گێراوە

رادیـۆ  سا ەی ٤٣ێ یادی ـرۆز بـیـپ
 !ران دەنگی خەباتی کوردستانی ئ
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