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تا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 بەرە
 

ۆژی كۆچی ڕمانی خەبات بە بۆنەی نۆیەمین ساڵیتەی ناوەندی سازراگەیەندراوی كوم
 .مامۆستا شێخ جەالل حوسەینی  دوایی

 

رکرده زاناو  سه ،الل ێخ جهمامۆستا ش
 .اڵت ی ڕۆژهه که خاکیه

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  ییسـازمــانــسـازمــانــ  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

ـــی و پێنچـەمین ساڵ ، ٠٢٠٢ی ی پووشپەڕپووشپەڕی هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ی هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٠٢٠٢ی ی جوالیجوالی  دوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــدوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــیی.. ــ ـــی و پێنچـەمین ساڵ ، س ــ  ژمارەژمارە::٠١٢٠١٢  س

ـــه ـــژووی  ب درێژایی مێ
ـــه ـــه مرۆڤای ناو  تی، ل
ــــــــــــه هـــــــــــه ک  ر ی

کانی  تـــــــــــــه میلله له
ـــــد جیهــــان دا، چه  ن

ــــــــــــــایه که کی   تیه س
ـــــه ده ـــــا و  گم ن و زان

ــــــــــــــــــــــــــاتوو  لێه
ـــــه ڵده هه ـــــه ک   ون، ک

رێنی و  ری ئــه کاریگــه
ـــــــان ده ـــــــ   گرنگی ب

ر پرس و بـاس  سه له
ــــــــــــــــــــــت و  و گرف

ـــــــــــــــه کانی  داخوازی
گشــتی  تی به مرۆڤایــه

ـــــاو کۆمـــــه ڵگای  و ن
ــان به ــه خۆی . تی تایب

ـــــــه ـــــــان ئ وان  بێگوم
ــه و  ئــه  نابنــه  خۆوه ل
زن و  مــه  تیه ســایه که

ــــــه ی  ڕاده.  هننانگی س
ـــایی  دنیادیـــدی و زان
و دڵســـــــــــــــــۆزی و 
ــــــــه و  فیـــــــداکاری ئ

ر  مبــه هه  لــه  ســانه که
ـــــــــــتی و  ئینساندۆس
ــــــافی  پاراســــــتنی م

ــان  یه ــان و تێکۆش کس
پێناو داخـوازی و   له

ـــــــــــــــــــــــــــــــافی  م
ــهدایانــ که ته میلله   ، ل
ــــه مان کــــاتی  دا  ه

ــــی  توانـــایی و لێزان
ــــوونی کاریزمـــا و،  ب

  لە ڕادە بەدەریان له
 دایانت سایه ئاستی که

و هێـوور لە بڕیــار و 
لە قەنــــاپەت پــــ  
ــی بەرامــبەر لە  کردن
زۆر بـــــــــــــــوواردا و 
حزوورێکــی هەمیشــە 
زۆر جێـــی متمــــانەی 

اڵنس اب بەهێزیان لە
ــــــــانی  ــــــــی زم کردن
ـــتە و  ـــووڵەی جەس ج
زمانی ووتار و فیکـر 
ــــــــــــــــ ی بە پرۆگرام

ــەرەنر راکــێ  بــۆ  س
ـــــان  گــــوێگران و دەی
بەهرەی تری گرنگی 
ـــایەتیانه و   ئەم کەس

 ر سه یان لهدنکر کار

 ریهـــــــــزرو بیـــــــــ
ندان و تـاک و  بیرمه

ـــــــــــــه ڵی دور و  کۆم
ـــــه خۆیان،  نزیــــ  ل

کـات  ده  و مرۆڤانـه ئه
نگین  ن و سه گمه ده به

ـــه ـــی  رکرده و س ی جی
ــــۆمەاڵنی  ــــاوەڕی ک ب
ــــ  بە گشــــتی . خەل

ـــت ده له ـــار دس ان و دی
ـــــــــه ـــــــــه ن و  مانی ئ

ــایه که ــه تیانه س   ش ب
ــــــــــــــــــه پێچه   وه وان
  وره تێکی گـه ساره خه
ی  کـه ته ب  بۆ میله ده

تی و  تایبه بهخۆیان 
ـــــــــــــــــــه تی  مرۆڤای

  .گشتی به
الل  مامۆستا شێخ جه

و  کێ  لـه حسینی یـه
و   رکرده ر و ســه ڕێبـه

ـــــــــــــــــــــه توانا و  ب
ــــه گمه ده ی کــــورد  نان

ـــــــــه  بــــــــوه ک  وه  ک
رێکی زانـــــاو  ڕێبـــــه

خـــــــــــــــــــــــــاکی و 
ـــتی کـــورد  خۆشه ویس
کوردســـــــتانی   لــــــه

ــــــران بۆمــــــاوه ی  ئێ
ـــــــدین ده چه   یـــــــه ن

وایی شــۆڕش و  پێشــه
کانی دژی  ره ربــــــه به

ران و  داگیرکــــــــــــــه
ـــــورد ـــــانی ک  یدوژمن

و تــــــا دوا   کـــــردوه
کانی ژیــانی  ناســه هه
  ت کردن بـه خزمه  له

ــه کانی  مــاو و ئازادی
ـــه ته میلله ـــه ک   ی دا ل

ـــــــاو ڕیزه کـــــــانی  ن
باتی  ســـازمانی خــــه
 دا ـــکوردستانی ئێران

 . تێکۆشاوه
الل  مامۆستا شێخ جـه

ــــــا  رکرده ســــــه و  زان
ـــــــــــــــــــــه خاکیه ی  ک
ــه اڵتــه ڕۆژهه ــه  ، ک   ل

رى  ى پووشــــــــــــپه٠٢
کــۆچی خـــۆری  ١٠٣١
ــــه به ی ٠١  ر بــــه رامب

ــــــه ٠٢١٢جــــــوالی    ل
ـــــــــــه ـــــــــــه ی   کێ  ل

کانی  خۆشــــــــــخانه نه
ختی  ولێری پایتـه هـه
ـــه ریمی کوردســـتان  ه

کــۆچی دوایــی کــرد و 
ـــه کجاری  ماڵئــاویی ی

ــــــردین ی کــــــۆچ.لێک
  ره و ڕێبه ختی ئه ناوه

ـــــه ـــــاو بلیم ـــــ زان   هت
تێکی  خاســــــــــــــــاره

ــه ــه وره گ ــه  بوو ل لی  گ
کـــــورد و ســـــازمانی 

ــه خــه ــه. وت  بات ک و  ئ
نی رۆشـنبیری و  خاوه

ـــــین و فی ـــــری  روان
  میشـه قـووڵ بـوو، هه

ـــــه ی ورد و  وه خوێندن
ــــــــــتی بــــــــــۆ  دروس

 . بووه کان هه ڕوداوه
واو  تــــه ســــێکی به که

مانا دڵسـۆز و خـاکی 
ر بــوو،  روه و کوردپــه
ــه ر و کــوردیزان  نووس

بزان و  ده و ئـــــــــــــــه
تواناو  شـاپیرێکی بــه

ــــــــه کـــــــه  .بوو م وێن
الل  مامۆستا شێخ جـه

باری ئـــــاینی و  لـــــه
دین دا،  زایی لـه شـاره
ــــه س هه م کــــه کـــه   ی
ــــــــه وه ــــــــا  ک ئ و زان

ــــــــــووبن ــــــــــه. ب و  ئ
ـــــــــــــــــــــــه مه کی  الی

 ری ســــــــــــه به جامانه
ــانی خــه ڕیزه  بات و ک

ـــــــوو ـــــــان ب . تێکۆش
ش  لێ ی به هێمای گه

 ێ راوـــــخووراوو زۆرل
 

  .بوو
ــــــه دوای خۆشــــــی   ل

  رێبازێ ی جێهێشتووه
ــــه  كــــه ــــه ئ لی  مڕۆ گ
ــتانی لە کورد كــورد س

  ئێـران شـانازی پێــوه
ــ ده   ڕێبازێــ  کــه. اک
تی و  مــزی کوردایــه ڕه

نگی کـــاروانی  پێشـــه
باتێکی پــــاک و  خـــه
و بۆ ئامانر   رده بێگه
ـــــــــــهو  کانی  داخوازی

نگاو  کــــــــورد هــــــــه
ـــــه به و  ره نگاو بـــــه ه

وتن  رکه ی ســه لوتکــه
ـــــــه ـــــــ  نگاو ده ه . ن

ـــه ـــ  ک ـــی    ڕێبازێ ه
  ن و باسـێکی لـه الیـه
ی  کـه ره ماوه ل و جه گه

ــاراوه ــه  ش و نزیــ   نی
ــــه ــــاڵه ٠٢  ب ، ڕۆژ  س
و پــێ   ره ڕۆژ بــه بــه
 .کـا ده  شه چ  و گه ده

ــــۆزان و درێــــژه   دڵس
ــــده رانی ڕێبــــازی  پێ
ری  ماوه تا و جهمامۆس

ــــــــتان بــــــــه   کوردس
ــــــه ــــــردن و  خزم ت ک

وامیان  رده باتی به خه
بات  سـازمانی خــه  لـه

ترین   وره دا گــــــــــــــه
فـاداری و  ی وه نیشانه
ــه قــه و  درزانیان بــۆ ئ

ـــــــاو   رکرده ســـــــه زان
ـــــــوێن ده  زنــــــه مه  .ن
ــوانترین و  وه ئــه ش ج

فـا  خترین وه پڕ بایـه
  کـــــــه  یمانـــــــه و په
ـــــــــه ده   تـــــــــوانین ل

ـــه ادی مین ســـاڵی نۆه
کۆچی دوایی مامۆستا 

ـــه الل دا شــێخ جـــه   ب
گیانی پاکی مامۆستا 

هیدانمان و  و شــــــــــه
مانی  کـــــــــه ره ماوه جه
ــازه ئــه. ین بــده   م ڕێب

باتێکی  ی خــه ڕێچکــه
ــــه ڕه ن و پیــــرۆزی  س

ـــــــــــــــه کوردایه و   تی
باتکردن و  خـــــــــــــــه
 سەر   هــــــــتێکۆشان ل

 5ل           بۆ   

كوردســـــــــــــــــــــــــــتانیانی 
 !نیشــــــــــــــــــــــــتمانپەروەر

خەباتگێڕانی رێی رزگاری 
 !نەتەوە و نیشـــــــــــــــتمان

دۆســــــــت و ئەنــــــــدامانی 
دڵسـۆزی رێبـازی مامۆسـتا 
 !شـــــــێخ جەالل حســـــــێنی

نۆســـــاڵ لەوەپـــــێ  و لە 
ی پووشــــــــــــــــــــــپەڕی 03

ی هەتـــــــــــــــاوی، 9031
مامۆســـتا ســـەید جەاللـــی 
حســـــــــێنی یەكێـــــــــ  لە 
رێبەرانی نەتەوەیی كـورد 

ســازمانی و دامەزرێــنەری 
خەبـــــــاتی كوردســـــــتانی 
ــــران، لە دوای زیــــاتر  ئێ

سـاڵ خەبــات  65لەدواى 
و تێ ۆشــــــان لە پێنــــــاو 
رزگاری كورد و كوردستان 

ی 03دا، بەداخەوە لە 
پوشپەر كۆچی دوایی كـرد 
ــــــــازەكەی بە  و رێ و رێب
كورد و رێبوارانی سازمانی 

مامۆســتا . خەبــات ســپارد
شـــیخ جەالل حســـێنی، لە 

بە هەڕەتــی مێرمنــداڵیەوە 
هۆی هەسـتی خۆشەویسـتی 
و دڵسۆزی بۆ نەتەوەكەی 
بــووە ئەنــدامی كـــۆمەڵەی 
ژێ ـــاو و وەو كــــوردێ ی 
دڵســـــــــۆز لە كۆمـــــــــاری 
كوردسـتاندا دەوری بینــی، 
لە دوای كۆمـــــــــــــــــــــاری 
كوردســــــتانی  هەمیشــــــە 
ـــــــــــوو بە  هومێــــــــــدوار ب
ســـەرهەڵدانەوەی شــــۆرش 
لە كوردســـــــــــتان بـــــــــــۆ 
ـــــــــــانی مـــــــــــافە  وەدیهێن
ــــــــــــــــــــــان و  نەتەوەییەك

رژیمــی بەرەنگـاربوونەوەی 
 .پاشایەتی

مامۆستای نەمـر، هەمیشـە 
پشــــــــــتیوانی خەڵ ــــــــــی 
زەحمەت ــــــــــــــــــــــــــێ  و 
بەشــــمەینەتی كوردســــتان 
ــــۆی  بـــووە و ئەوەنـــدەی ب
كـــراوە هەوڵــــی داوە دژی 
هەمـــوو زوڵـــم و زۆرێـــ  
بوەســتێتەوە، لە راپەڕیــن 
ــــوونە یەو لە دوای  و راب
یەكەكـــــانی كوردســـــتانی 
ئێــــــــــران، پشـــــــــــتیوانی 
ـــــــــووە و  شۆرشـــــــــگێڕان ب

ر و هەروەهـــــــا بە شـــــــێ 
پەخشــــــــان و نووســــــــین 
هەستی خۆی بـۆ نیشـتمان 
و نەتەوەو ئـــــــــــــــــازادی 
دەربریـــــــوە و هەمیشـــــــە 
تێ ۆشـاوە بـۆ هـاتنە دیـی 
ـــــازادیی و دادگەری لەو  ئ
ســــەردەمەدا كە زوڵـــــم و 
زۆری خانەوادەی پەهلەوی 
وەاڵتـــــی لە خەڵـــــ ەكەی 
ـــــــــــدان،  كردبــــــــــووە زین
جەماوەری ئێران راپەرین 
و خرۆشان، مامۆستا وەو 

رێــــ  لە پێشــــەوا و رێبە
ــانە و شــارەكانی  شــاری ب
دیــ ەی کوردســتان، پــێ  
جەمـــــــــــــــــــاوەر كەوت و 
سەركرایەتی راپەرینی لە 
كوردستان گـرتە ئەسـتۆ و 
تــــا روخــــانی یەكجــــاری 

 رژیمی شا درێژەی بە 

ـــبەری  ئەركــی پیـــرۆزی رێ
 .وەر داجەما

لە دوای روخـــــــــــــــــــــانی 
دەســــــــەاڵتی شـــــــــا و بە 
دەســـــــــەاڵت گەیشـــــــــتنی 
خـــــومەینی، مامۆســـــتا لە 
شاری بـانە شـۆرایەكی بـۆ 
بەرێـوەبەری كــار و بــاری 
خەڵ  دامەزراند و كـاری 
جیــــددی بــــۆ رێ خســــتنی 
هێـــــــزی پێشـــــــمەرگە بە 
مەبەســـــــتی پاراســـــــتن و 
پشــــــتیوانی لە خەڵ ـــــــی 

لەكــاتی . كوردســتان كــرد
و  وتووێژەكانی نێوان كورد

ـــوێ  نــوێنەری ح ــومەتی ن
لە ئێـران، مامۆسـتا سـەید 
ــــــوو لە  جەالل یەكێـــــ  ب
بەشداربووانی كۆبوونەوەی 
ــــۆ وتــــووێژ  مەهابـــاد و ب

فروهەر و  لەگەڵ داریوشی
مامۆســـــتا . هەیــــئەتەکەی

ــــر لە  ــــی نەم شــــێخ جەالل
كـاتی بشــێویەكانی شــاری 
ســـنەدا و هەوڵەكـــان بـــۆ 
چارەســــــەر و رێ ەوتــــــن 
لەگەڵ ح ــومەت، یەكێـــ  

رێبەرانی كورد بـۆ  بوو لە
چارەســەری ئەو كێشــانەی 
روویانـــــــــــــــــــدابوو و لە 
رێ ەوتـــــــــــــــــــــــن لەگەڵ 
تاڵەقـــــــانی و دانـــــــانی 
ئیبراهیمــــــی یونســــــی بە 
ــــاری ســــنە دەوری  پارێزگ

   .كاریگەری بینی
مامۆســـــــــتا و رێـــــــــبەری 
پایەبەرزی نەتەوەكەمان، 
هــــاوڕێ لەگەڵ مامۆســــتا 
شــێخ پــزەدین و مامۆســتا 
ـــدولرەحمانی زەبێ ـــی  پەب

ی 5309لە ســــــــــــــــاڵی 
هەتــــــــــاوی، هەوڵـــــــــــی 

تەشــــ یالتێ ی دامەزرانەوەی
ــــــــــــــــــــــــــــــــی و  نەتەوەی
نیشــــــــــــــتمانیاندا، بەاڵم 
بەهــــۆی هەنــــدێ كێشــــە 
لەالیەن نەیـــــــــــــــارانەوە 
پێ هــاتنی ئەو تەشــ یالتە 
ـــــــــ   سیاســـــــــیە كە گەلێ
گاریگەریی لە سەر ڕەوتی 

ـــو و ســـەری روداوەكــان دەب
نەگــــــــــــــــــــرت، لە دوای 

ـــدولرەحمانی گەرانەوەی  ەب
زەبێ ــی بــۆ پێــرا  و بــ  

ــــــــوونی، سەروو شــــــــوێن ب
مامۆســـــــتا شـــــــێخ جەالل 
ـــــــــــــــ  لە  لەگەڵ كۆمەڵێ
كەســــایەتیە تێ ۆشــــەر و 
دڵســـــۆزەكانی هــــــاوڕێی، 
دەفـــتەری مامۆســـتا شــــێخ 
پزەدینیان دامەزراند و لە 
چوارچێوەی ئەو دەفتەرەدا 
كاروچـــــاالكی سیاســـــی و 

 .پێشمەرگانەیان دەكرد
ــــوان  ــــاتی كێشــــەی نێ لەك
دەرەبەگ و رەپیەتەكـــانی 
ـــــــدەرە و  نــــــاوچەی دیوان

یلەكۆ دا، مامۆستا سـەید ت
ـــــــــــــی  جەالل بە بەردەوام
هەوڵــــــــی چارەســــــــەر و 
هێــــــــــــــــــــــــــوركردنەوەی 
ــــــانی دەدا بــــــۆ  ئاڵۆزیەك
ئەوەی ئەو كێشــــــانە لەو 

 دۆخەدا لەالیەن رژیمی 

ــۆ رزگــاری  و درێــژە بە خەبــات ب
ـــانی  كوردســتان لە پینــاو وەدیهێن

ـــــافە بنچینەییەكـــــانی نەتەوەی  م
سازمانی خەبـات لە  .كورد دەدەن

هەركـاتێ ی دیــ ە شــێلگیرانەتر و 
بە جیددیەتی زیاترەوە لە پێنـاو 
هێنــانەدیی هاــواو و ئاواتەكــانی 
مامۆســتای نەمــر كــار دەكــا و بــۆ 
ـــامە  سەرخســتنی سیاســەت و بەرن
شۆرشگێڕیەكانی تێدەكۆش  و كـار 

رەپێـــــــدانی بیـــــــری لەســـــــەر پە
نەتەوەیــی و كــۆكردنەوەی هەمــوو 
هێز و وزەكان بۆ رزگاری نەتەوەو 
ونیشـــــــــــــــــــــــــــتمان دەدات، ئەو 
هەنگاوانەشـــــــی رۆژ لە دوای رۆژ 
زیـاتر لەالیەن كـۆمەاڵنی خەڵ ــی 
 .كوردستانەوە پێشوازی ل  دەكرێ

مامۆســـتا شـــێخ جەالل بە هەســـت 
كـــردن بەو راســــتیەی كە رژیمــــی 

نایا و ئاخوندی گۆڕانی بە سەردا 
ئەو رژیمە ویست و داوای خەڵ ی 
كوردســــتانی پشـــــتگوێ خســـــت و 
ســەركوتی خەڵ ــی ئێرانــی كــردە 
بنەمای كارەكانی و هی  دەروێ ی 
بۆ ئازادی لە ئێـران و كوردسـتان 
نەهێشـتەوە و سیسـتەمی ویالیەتـی 
ــــد، پێــــداگری  ــــاى دامەزران فەقی
لەســـەر روخـــانی ئەو دەســــەاڵتە 
خـــوێنمژ و دی تـــاتۆرە كـــردەوە و 

ێــژە كێشــانی تەمەنــی نگریســی در
ـــــان بـــــۆ  ئەو دەســـــەاڵتەی بە زی
كــــۆمەڵگەی ئێــــران و نــــاوچەكە 
دەزانی،هەر لە سەر ئەو بنەمـایە 
وتــــــــووێژ و مــــــــوزاكرەی لەگەڵ 
دەسـەاڵتی ئێـران بە زیـان و سـەم 
ــــــازادیخوازی  بـــــۆ بـــــزوتنەوەی ئ
. نەتەوەكەمـــان پێناســـە دەكـــرد 

بەجێی هەوڵدان بۆ سازان لەگەڵ 
ەوام داوای ئەو دەســــــــــەاڵتە بەرد

یەكگرتوویی و یەكگوتاری الیەنە 
ـــزە  سیاســـیەكانی كوردســـتان و هێ
شۆرشــــگێڕە ئێرانیەكــــانی دژ بەو 
ـــــــرد و  ـــــــمە ســـــــتەمگەرە دەك رژی
یەكخســتنی تواناكــان بەمەبەســتی 
ـــــانی رژیمـــــی ئاخونـــــدی و  وەالن
دامەزرانـــی دەســــەاڵتێ ی خەڵــــ  
پەسـەند و دیموكراتیـ  لە ئێـران 
 و كوردستان و دابین كردنی مـافە
ــــان لە  ــــانی نەتەوەكم بنچینەییەك
كوردســتانی ئێــران بە رێگەیەكــی 

مامۆستا  .گونجاو دەزانیدورست و 
ینی خەبــاتی وســەســەید جەالل ح

پێشــمەرگانە و شۆرشـــگێڕانەی بە 
 پێویستیەكی حەتمی و حەیاتی بۆ
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تارانەوە كەڵ یان لێوەرنەگیرێ 
ـــگەوە درز و و نەتــوانن لەو  رێ

كەلــێن بــخەنە نێــو ریزەكـــانی 
 .گەلەوە

لەدوای ئەوەی رژیمـی خـومەینی 
كەوتە بیــانووگرتن و هەڕەشــە 
بـۆ سـەر گەلـی كـورد، مامۆســتا 
شـــــار بە شـــــار و نـــــاوچە بە 
نــــاوچەی كوردســــتانی ئێــــران 
بەتـــــایبەت بەشـــــی باشـــــوور، 
دەگەرا و بە گرتنــــــــــــــــــــــــــی 
ــــــــ   ــــــــوونەوە و میتین كۆروكۆب
و جەمــــاوەری لە رووداوەكــــان 

ئەگەرەكــــان و سیاســـــەتەكانی 
ـــــــــی نـــــــــوێ ئاگـــــــــادار  رژیم

لە دوای رووداوەكانی  .دەكردەوە
ی 9051ــــــــــ 9053ســـــــاڵی 

هەتاوی، مامۆستا سەید جەالل 
لەگەڵ كۆمەڵێــ  لە هـــاوڕێ و 
هاوبیر و كەسایەتیە دیارەكانی 
كوردستان بیریان لە دامەزرانی 
تەشـــ یالتێ ی سیاســــی ئەوتــــۆ 
كـــردەوە كە بتـــوانن زۆرتـــرین 

ی خەڵ ــی تێــدا رێکــبخەن رێــژە
بە مەبەستی بەرةنگاربوونەوەی 
هێزەكــانی رژیــم و پێشخســـتنی 
ـــــــــزوتنەوەی كوردســـــــــتان و  ب
هێنانەدیی ئاوات وگەیشـتن بە 
ــــــــــــــافە بنەڕەتیەكــــــــــــــانی  م

ــــان، هەر بــــۆیە لە  نەتەوەكەم
ی 9051پێنجــــی خەرمانــــانی 

هەتــــاوی ســــازمانی خەبــــاتی 
كوردســتانی ئێرانــی دامەزرانــد 

هێـرش كە هاوكات بـوو لەگەڵ 
ــــــــــــزە دژە  و پەالمـــــــــــاری هێ
مرۆییەكانی رژیمی خومەینی بۆ 

مامۆستای نەمر . سەر كوردستان
وەو سـ رتێری گشـتی سـازمانی 
ـــــزە  خەبــــات لە بەرامــــبەر هێ
داگیركەرەكانی رژیمی ئاخوندی 
و پەالماری نەیارانی نێوخۆیی، 
زۆرتـرین ئەركـی گرتەئەسـتۆ و 
ــــاڵ و گیــــان و بەو پەڕی  بە م

ە درێژەی دڵسۆزی و فیداكاریەو
لە كاتێ دا یادی  .بە خەبات دا

نۆیەمین ساڵرۆژی كۆچی دوایی 
مامۆســـــــتا ســـــــەید جەاللـــــــی 

ـــداكار و وســـەیح ـــبەری فی نی رێ
ــــــنەی نەتەوەی كــــــورد  كەم وێ
دەكەیــنەوە، كە رێبــازەكەی بە 
شێوەیەكی بەرچاو لە گەشەدایە 

ــــــۆ باشــــــوری  و لە بـــــاكوور ب
كوردســـــتانی ئێـــــران خــــــاوەن 
ــــن و پــــتەوی  ــــی بەری پێگەیەك

ەماوەریە و پۆل پۆل كوڕان و ج
 كچانی نیشتمان رووی تێدەكەن 

 :لە وتە بەنرخەکانی نەمر مامۆستا شێخ جەالل
 !الوە بە سەرەفەکانی کوردستان 

 دژمنایەتی رەگی گوللیە،
جەنگی ناوخۆیی بە قـازانجی دژمنەکـانی کوردسـتانە و بە  

 زیانی کوردە،
شـــەهیدەکانی کوردســـتان چـــاوەڕوانی ئێـــوەن کە نەهــــێ ن  

 خوینیان بە فیرۆ بڕوا،
 .بدەن تا سەرکەوتندرێژە بە ڕێگایان 

 !دای  و باوکی شەهیدان ناهومێد مەکەن 
 لە جەنگی ناوخۆیی مەهاڵێن، 
 .لوولەی چەکەکانتان با رووی لە دژمنانی داگیرکەر بێت 

 !گەلی کورد هەر پێتان سەربەرز بمێنی و نا هومێد نە بێت
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كـــــورد وتـــــووێژ  وەو كـــــورد
لەگەڵ ئـــــــێمە ب ـــــــات و بە 
هەڵوەشـــــــــــــــــــــــــــــاوە و لە 
یاسادەچووی دەزانین، ئەگەر 
باسیشــی لە مــوزاكرە دەكــرد 
تەنیـــا مەبەســــتی تیــــرۆر و 
حەزفــــــــــــــــی فیزی ـــــــــــــــــی 

كە . بەرامبەرەكـــــــانی بـــــــوو
زۆرمان دەلیل و بەڵگە هەیە 

لە دوای نزیــ   .ەو بــابەتەل
بە چــوار دەیە لە خەبــات و 
بەربەرەكــانێی رژیمــی ئێــران 
لەالیەن كــــــــــــــــــــــــــــــــورد و 
ئــــازادیخوازانەوە، كــــورد لە 
دوو ســاڵی رابــردوودا تــوانی 
ناوەنـــدێ  بـــۆ كـــۆكردنەوەی 
الیەنە سیاســــــیەكان پێــــــ  
بێنـــــــ  و مـــــــاوەیەكی  لەو 
 ناوەندەدا پێ ەوە كـارب ەن،
بەاڵم لە دوای ئەوەی 

وتووێژ لەگەڵ رژیـم دەنگۆی 
لەو ناوەنـــدە هـــاتە ئـــاراوە 
ئەو الیەنـــــــانە لە هەمـــــــوو 
بەڵینەكــــــــانی پێشــــــــوویان 
پاشــگەز بــوونەوەو ســازمانی 
خەباتی  هەڵوێستی گرت و 
لە كـــــاری هـــــاوبەش لەگەڵ 
ئەو الیەنـــــــانە كشـــــــایەوە، 
چــوون ە لە دوای كشــانەوەی 
ئامری ـــــــــا لە بەرجـــــــــام و 
زیادكردنی فشارەكان بۆ سەر 

ەســــــتی بە رژیــــــم، رژیــــــم د
جــــــــــووڵەی نــــــــــوێ لەگەڵ 
ئەحزابــی كوردســتانی ئێــران 
كـرد و ئەو الیەنـانەش حـازر 

نەبــــوون لە پێنــــاو یەكریـــــزی 
بزوتنەوەی كوردستان دڵی رژیم 

سازمانی خەبـاتی   بڕەنجێنن،
كە هەر لە كــــۆنەوە موخــــال ی 
سەرسەختی وتووێژ و دانیشتنە 
لەگەڵ ئەو دەســـــــــــــــــــــــــەاڵتە 
بەتــایبەت كە لە ئێســتادا ئەو 

بەرەو زب ــــدانی مێــــژوو رژیـــمە 
دەروا نەیـــــــــــــــــــــــــدەتوانی لە 
پێ هاتەیەكــــــدا كە خولیـــــــای 
دانیشــــــتن و مـــــــوزاكرە لەگەڵ 

لە . رژیمــــــــی ئێــــــــرانن بـــــــــ 
بەرامبەردا ئەو الیەنانە راستی 
ئەو بابەتەیـــــــان لە خەڵـــــــ  
دەشـــــاردەوە و حەشـــــایان لەوە 
دەكـــرد كە بیــــانهەوێ وتــــووێژ 
 .لەگەڵ دەسەاڵتی ئێران ب ەن

یەنــانە بەدەمەوە چــوونی ئەو ال
بــــــــــۆ مــــــــــوزاكرە لە الیەو و 
ئیمزاكردنــــی راگەیەنــــدراو بــــۆ 
مەح ــــوم كردنـــــی هەر جـــــۆرە 
پەالمارێــــ  بـــــۆ ســـــەر رژیـــــم 
لەالیەن دەسـتی دەرەكـیەوە، لە 

ئایــــا  ئێســــتادا مانــــای چــــیە 
رژیمـــی ئێـــران هەر ئەو رژیـــمە 
نــیە كە لە پەالمــاری بــۆ ســەر 
كوردستان بە هەزاران كەس لە 
ژن و منـــــــداڵ و پیـــــــر و الوی 

وردی شــەهید و بە هەزارانــی كـ
دی ەی بەند و لە سـێدارە دان  
ئایا ئەو رژیمە هەر ئەو رژیـمە 
نیە بە دەیان تێ ۆشەری كوردی 
لە هەرێمــــــــــی كوردســــــــــتان و 
 .وەاڵتـــانی دیـــ ە تیـــرۆر كـــرد

 ئایا ئەو كارەسات و دەربەدەری 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 

لە مـــاوەی چەنـــد رۆژی  
رابردوو دەنگۆی دانیشتن 
و دیداری نوێنەری چـوار 

ئوسلۆی  الیەنی كوردی لە
پێتەختی وەاڵتی نۆروێژ 
بە نێووەنــــــــــــــــــــــدگیری 
رێ خــــــــراوی نــــــــۆروێژی 

بــــــــــــــ و " نۆردیـــــــــــــ "
كـــراوەیەوە، هەر چەنـــد 
دانیشتن و وتووێژی یەو 
یەو و دوو دووی ئەو 
الیەنـــــانە لەگەڵ رژیـــــم 
لێـــــــرەو لەوێ و بە دوور 
لە چــــــــــاوی خەڵـــــــــــ  
پێشـتری  هەبـووە و زۆر 
و كەم لە وتــــــــــــــــووێژە 
تەلەفزیۆنیەكانـــــــــــــــــدا 

انیـــــــــان خۆیشـــــــــیان دی
بەاڵم ئەو  .پێـــــــــــداناوە

دانیشـــــــــتنەی ئێســـــــــتا 
جیــــاوازی هەیە هەم لە 
شـــــێوەی دانیشـــــتنەكە و 
هەم لە كـــــــــــــــــــــــــات و 

رژیمـی ئێـران . ساتەكەدا
یەو لەو رژیمـــــانەیە كە 
لە بـــــــابەت وتـــــــووێژ و 
دانیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتن و 
دیپلۆماســیەتدا زۆرتــرین 
گومانی لەسەرە، ئەوەش 
بۆ ئێمەی كورد لە گومان 
تێپەریــوە و لە راســتیدا 

رژیمێ ی مەترسیدار  وەو
سەیر دەكرێ و تا ئێستا 
چەنــــــــــــــــــدین كەس لە 
 ســـــــــــــــــــــــــەركردەی ئەو

لەو  الیەنـــانەی بەشـــداریان
دانیشـتنەی ئوسـلۆدا كـردووە 
بەدەســـــــــــتی دیپلۆمــــــــــــات 
تیرۆریســتەكانی ئەو رژیــمە 
و لە كـــــــــاتی وتـــــــــووێژ و 

 .موزاكرەدا گیانیان داوە
لەبــــارەی وتــــووێژ لەســــەر 
مەســـــــەلەی كوردســـــــتان و 

ورد لە پرســی نەتەوەیــی كـــ
ئێران، رژیمـی ئێـران سـاڵی 

و لەدوای  9171
هاتنەســــــەر دەســــــەاڵت بە 
نــاردنی نــوێنەری خــۆی بــۆ 
وتووێژ هەنگاوی كردەیەیـی 
هەڵگـــــرت و پێشـــــوازی لە 
چەند هەیئەتێ ی كـوردی و 

هەر لەو . حیــزبی  كــردووە
كــــاتەدا كە رژیمــــی ئێــــران 
دەیویســـت گـــوێ لە كـــورد و 
نــــوێنەرانی كــــورد بگــــرێ، 

و بۆ ش سـت الیەنی وا هەبو
پــــ  هێنــــانی تووێژەكـــــان 
پادگــانی مەهابــادی تـــااڵن 
دەكــــرد و الیەنــــی دیــــ ەش 
هەبــــــوون كە بە بیــــــانووی 
بــــابەتی ئیــــدۆلۆژی نەفــــی 
هەرجـــــــــــۆرە وتـــــــــــووێژ و 
موزاكرەیەكیــــان لەگەڵ ئەو 
رژیـمە دواكەوتــووە دەكــرد و 
هەر كەسی  لەو راستایەدا 
هەنگــــاوی هەڵگرتــــایە بە 
سازشــــــــ اریان دەزانــــــــی و 

رانیان وەدوا منــــــداڵی شــــــا
لە دوای ئەوە ئیتر  .دەخست

ئامادە نەبوو و ئەوە رژیم بو

، لە راست سیناریۆی نوێی رژیمی ئێران
 ئەحزابی کوردی لە کوردستانی

!             دا رانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێــــئ 
          

  
  

 

                 کەوتنێکی ڕەزیالنە،ڕێ
ــاوچونێـــیان لەن                 کی ــ

ـــجـــــەکــــی     !اری ـــــــ

 

  هەڕەشەی واڵتە ئوروپاییەکان لە رژیمی ئاخوندی
 
 

 
 

ی ۲۱رۆژی سێشـــــــــــــــەممە  
ــەی  ــانی هەڕەش ــپەڕ، رۆح پوش
ـــــدی  ـــــران پێبەن کــــرد کە ئێ
ـــاب ، و  ـــۆی ن ـــانی خ بەڵێنەک

ــــــا و ــــــی لە هەروەه ی ٦۲وت
ــــدنی  پوشـــپەڕ ئاســـتی پیتان
ــن و لە  ئۆرانیـۆم زیـاتر دەکەی

لەســــــەد  ۷٦و ۳ســــــنووری 
ـــاکتۆری  ـــدەپەڕێنین، و رئ تێی
ــــــــــی ئەراک  ــــــــــاوی قورس ئ
ــــارودۆخی  ــــۆ ب دەگەڕێـــتەوە ب

لەدوای ئەم قسانەی . رابردوو
ــایی دا  ــە وری ــانی فەڕانس رۆح
بە رژیم و وتەبێژی وەزارەتی 
ــــــی،  دەرەوەی فەڕانســـــە ووت

ــ ــپەڕین رژیمــی ئاخون دی بە تێ
لە بەڵێنەکــانی بەرجــام هــی  
ــــــتێ  بە دەس نــــــاهێن ،  ش
ــاژەی بەوەش کــرد  نـاوبراو ئام
كە رژیمـــــــی ئاخونـــــــدی بە 
لەبەرچــــــــــــــــــــــاونەگرتنی 
ـــتە  ـــا دەبێ ـــانی تەنی بەڵێنەک
ــــــەڕو  ــــــادبوونی ش ــــــۆی زی ه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدادان لە  پێک

 یــــوتەبێژی وەزارەت.ناوچەکە

و خـــــوێن و دەرد و رەنجـــــانەی 
بەهـۆی دژایەتــی رژیمــی ئێــران 
تووشــی نەتەوەكەمـــان هـــات و 
درێــــــــژەی هەیە، نەیتـــــــــوانی 
نــاوەرۆكی ئەو رژیـــمە بە ئـــێمە 
بناســـــێن  یـــــان ئەوەی ئـــــێمە 
نەتەوەیەكین هەرچیمان بەسەر 

  .!بێـنن زوو لە بیـری دەكەیـن
دیــــــارە ســــــیناریۆی رژیــــــم لە 
ئێســتادا هەر بــابەتی وتـــووێژ 

گەڵ ئەو چـــــــــــــــــــــوارالیەنە لە
نـــاگرێتەوە بەڵ ـــوو هەر ئەورۆ 
لە شـاری ســنە بە ئامــادەبوونی 
دەیــان پاســـدار و ب رێگیـــراو و 
مـــۆرەی دیـــاری ئەو دەســـەاڵتە 
كۆنگرەیەو لە زان ۆی سـنە بە 
نـاوی كـۆنگرەی نـاودارانی كـورد 
بەرێوەدەبـــــات كە بەشـــــێ  لە 
بەرێـــــــوەبەران و بەشـــــــدارانی 
كــۆنگرەكە ب ـــوژانی رۆڵەكـــانی 

وا دیـــارە ئەم . تەوەكەمـــانننە
جۆرە هەنگاوانەی رژیم بەوەوە 
ناوەسـت  بەڵ ـوو بــۆ ئەوەی بە 
هەنـدێ كـاری فۆرمــالیتەی لەو 
شـــــــــــێوەیە كەمـــــــــــ  لە ر  و 
توورەییەی كورد لە حاست خۆی 
كەم كاتەوە درێژە بەم چەشنە 

هەروەهـــــا لە . كـــــارانە دەدات
دوای هاتنەســـــــــــــــەركاری ئەو 
دەســــــــــــــەاڵتە كوردســــــــــــــتان 

ارازی بـــووە لەو نـــاوچەیەكی نـــ
رژیــــمە و سیاســـــەتەكانی و لە 
هەر دەرفەتێــ  بــۆ پاشەكشـــە 
پێ ردنــی رژیـــم لە نـــاوچەكەی 

لە  كەڵ ـــــــــــی وەرگرتـــــــــــووە،
ئێستاشدا كە رژیـم گ ـۆڵەی لە 
لێژیە بە جۆرێ ی دی ە هاتووە 
لەگەڵ بــــــــابەتی كوردســــــــتان 
 هەڵســـــــــووكەوت دەكـــــــــات بە
مەبەســــــتی ئەوەی لەم دۆخەدا 
كوردســتان نەبێــتە سەرئێشــەی 

حەتـــــا ئەگەر  زیـــــاتر بـــــۆی و
نـارەزایەتیە جەماوەریەكـان لە 
ناوچەكـــانی دیـــ ەی ئێـــران كە 
وەو ئاگری ژێر خۆڵەمێ  وان 
 گەشانەوە، یا خود رووبەرەووی 

 ٠ل                   بۆ
 
 

 .پـێ ەوە گرێـدانی بەشـەكانی سـازمان
پەری و بەشێ    ەی چەند ساڵ ت ماو

ـــــانی ســـــازمان و  لە بــــن ەو بارەگاك
الیەنەكانی دی ەی كوردسـتانی ئێـران 
ــــرا   لە ســـنوورەكانی كوردســـتانی پێ

لەو رۆژو دەورانەشـدا .بـوون  نیشـتەج 
توانــای   مامۆســتا مەالكەریــم بە پێــی

ـــــوو كە بە  ـــــی دەداو چـــــاالو ب هەول
ــــــرد  داخەوە نەخۆشـــــی روی تـــــ   .ك

ـــــێمە لە تەشــــری ی هـــــاتە  مــــاڵی ئ
ــۆ  سـلێمانی، نەخــۆش بــوو جێگەیــان ب
راخسـت مـاوەی چەنـد رۆژ لە جـێگەدا 

بردیـــانە الی دوكتـــور پـــومەر . بـــوو
شـــــەری  لە ســـــلێمانی دوكتـــــۆرێ ی 

ـــــدین تـــــاقی . شـــــارەزابوو دوای چەن
كـــــــــــــــــــــردنەوەی خــــــــــــــــــــــوێن و 

ــــوری ( ئەشــــەپە)پەكســــبەرداری دوكت
نـــــاوبراو بە مامۆســـــتای راگەیانـــــد 

چـــاو  نەخۆشــیەكەی زۆر كـــاریگەرەو
ئەو هەواڵە بـۆ  . بوونەوەی زەحمەتە

مامۆسـتا زۆر قــورس بـوو بە تــایبەت 
كە خێزانی لە گەڵ نەبوو تەمەنیشـی 

ئەو هەلــومەرجە نالەبــارە . زۆر بــوو
وای كـرد مامۆســتا مەالكەریـم ئیجــازە 
لە رێــبەری ســازمان و ســەركردایەتی 

بۆ ئەوەی ئەو ماوەی تەمەنی   بخوازێ
ـــ  ـــدا ب امۆســـتا م.  لە نــاو خاوخێزانی

رۆیشـــتەوە بـــۆ نـــاو خـــاوخێزانی بە 
ساڵ تەمەنـی  23خۆشیەوە زیاتر لە 

بردەسەرو خزمەتی ئەدەبیات و شی ری 
كـوردی كــرد و بە ددان ســازی ژیــانی 

 .دابین دەركرد
 
 5پاشماوە لە              ل  

!نوێی تڕاپ لە رژیمی ئاخوندیهەڕەشەی   
 

ــی  ــە ووت بەم : دەرەوەی فەڕانس
هۆکارە ئێمە و هاوپەیمانانمان 
لە یەکێتــی ئوروپــا بەجیــددی 
ــــــــدی  ــــــــی ئاخون داوا لە رژیم
ـــاوە کە  ـــا لەم هەنگ ـــن ت دەکەی
ـــــــــۆکردنەوەی ئۆرانیـــــــــۆمە  ک
ــــتەوە ولە  بکێشــــێتەوە و بگەڕێ
ــتە  ــوو کردەوەکــانی کە دەبێ هەم
ــــــــــــنە  ــــــــــــۆی الوازی بەڵێ ه
ـــــــۆی دەس  ـــــــانی خ ناوکەییەک

کشـە لە بەرجـام پاشە.هەڵگرێ
ــــــــــــــــــی  هەڵەی گەورەی رژیم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیە   ئاخون
ــــــری  بـــــۆریس جانســـــۆن وەزی
ــــــووی ئینگلــــــیس  دەرەوەی پێش
ــدی  ــی ئاخون ــەی رژیم ،پاشەکش
ــــــی  لە بەرجــــــام بە هەڵەیەك

ـــی ـــاوبرد و ووت داوا : گەورەی ن
ــــــدی دەکەم  ــــــی ئاخون لە رژیم
لەبارەی ئاکـامی پاشەکشـ  لە 
 بەرجـــــــــام و پێشـــــــــێلکردنی
بەڵێنەکانی زیاتر بیرکـاتەوە، 
ـــی بـــاوەڕم وایە  ـــا ووت هەروەه
ـــــ  لە  ـــــدی دەب ـــــی ئاخون رژیم

 بەرجام بمێنێتەوە و بە 
 

 
 

 پــــــێچەوانەی ئەمە تووشـــــــی 
 .هەڵەیەکی گەورە دەبێت

 ٣۹ی پوشـــــــــــــپەڕی ۲۱رۆژی 
ش،سەرۆک کۆماری ئامریکا لەم 
ـــــــ  لە  بــــــارەوە لە دژکردەوەێ
ـــــــــــبەر پێشـــــــــــێلکردنی  بەران
ـــارەی  بەڵێنەکــانی بەرجــام لەب
ــــــــــدنی  ــــــــــۆکردنەوەی پیتان ک
ــــــــۆم، روو لە رژیمــــــــی  ئۆرانی

ــــــــی ــــــــدی و ووت ــــــــا :ئاخون ب
ــــران کاربەدەســـتانی  ــــی ئێ رژیم

ــــــــــاگر نەکەن ــــــــــاری بە ئ  .ی
ـــــا لە  ـــــری دەرەوەی ئامریک وەزی

ـــدا ووتـــی رژیمـــی :ڕاگەێندراوێک
ـــوێ بـــۆ  ـــاوی ن ـــدی هەنگ ئاخون
بەرەو پـــــــــــــێ  بردنـــــــــــــی 
ــــــانی نــــــاوکەیی  زیادەخوازیەک
هەڵـــــدەگرێ ،و ســــــەرەکیترین 
حکومەتی پشتیوانی ترۆریزم لە 
جیهاندایە و بەکەڵـ  وەرگـرتن 
ــا   لە پڕۆگرامـی نـاوکەیی بـۆ ب

ــــــــــای وەرگـــــــــ رتن لە کۆمەڵگ
ـــــــەی  ـــــــونەتەوەیی و هەڕەش نێ
ــــژەی  ئەمنیەتـــی نـــاوچەیی درێ

 .ئەدات

ســـەرۆک کۆمــــاری ئامریکــــا رۆژی 
ی 91هەینــــــــــــی رێ ەوتــــــــــــی 

لە لێـــــــــــــدوانیکی پووشـــــــــــــپەڕ
ـــکە رۆژنـــامەوانی دا ، جـــارێکی دی

ــــردۆتەوە کە  ــــیار ک ئێرانــــی هۆش
ـــــت ـــــادار بێ . دەبـــــ  زۆر زۆر ئاگ

دۆناڵــد تڕامــر ســەرۆو كۆمــاری 
ــا، پــێ   ســەفەرەکەی بــۆ ئامری 

نیوجێرسی لەگەڵ هەواڵنێـران لە 
کۆشکی سپی قسەی کردووە، و لە 
وەاڵمی پرسـیارێ  لە پێوەنـد بە 

 :ئێرانەوە، ووتویەتی
دەیبینـــین کە لەبـــارەی ئێـــرانەوە 
چـی روو دەدات، ئێـران دەبـ  زۆر 
ـــــــــــــــــت  . زۆر ئاگـــــــــــــــــادار بێ

نــــاوبراو هەروەهــــا رۆژی چــــوار 
ـــــــــدا  شـــــــــەممەش لە کاردانەوەی

ســــەکانی حەســــەن لەبەرانـــبەر ق
ــادکردنی  رۆحــانی ــد بە زی لەپێوەن

ــۆم وکەم  رێــژەی پیتانــدنی ئۆرانی
 ە ــــــــەڵێنەکان لــــــــردنەوەی بــــک

چوارچێوەی رێکەوتنە ئەتـۆمیەکە 
 هۆشـــــیاری داو ووتـــــی كە

هەڕەشەکانی ئێران لە کۆتایی دا 
 .بەرۆکـــــــــی خـــــــــۆی دەگرێـــــــــت
: تڕامر لە تویتێ یدا نووسیویەتی

ران ئاگاداری هەڕەشەکانت بە، ئێ
ئەوانە دەتــوانن بەپــێچەوانەوە و 
بە جۆرێ  گورزتان لـ  بوەشـێنن 
کە تا ئێستا هی  کەسـێ  گـورزی 
ــــــ  نەوەشــــــێندراب  ــــــای ل   .وەه

لەالیەكی ترەوە حەسـەن رۆحـانی 
سەرۆک کۆمـاری ئێـران لە هەمـان 
رۆژدا وتبـــــــــــــــووی کە واڵتەكەی 
ــــــدنی ئۆرانیــــــۆمی خــــــۆی  پیتان

ـــا لە 0.67تر لە دەگەیێنێـــتە زی
ســـەد و هەتـــا هەر رێـــژەیەو کە 
خــۆی پێویســتی پێــی بێــت زیــادی 

 .دەکات

هەر لەو پێوەنـدیەدا بــاڵوێزی 
ــە  ــ ــم لەفەڕانســ ــ ــووی ڕژیــ ــ پێشــ

ــ  ــ ــ ــ ــ ــەرنجدانی : دەڵــ ــ ــ ــ ــ بە ســ
ــۆ  ــ ــ ــان بـ ــ ــ ــوێژەکە ئەوەمـ ــ ــ ووتـ
ــکەوتێکی  دەردەکەوێـــت کە دەسـ

ــۆی  ــووەو ئەوتـ ــزام نەبــ ــۆ نیـ بـ
ــان  وەک جارەکــانی دیــکە ک وی
ــەرمان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەتە ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . نــ

ڕۆژئاواییەکـان ڕایانگەیانــدووە 
ــوانین لەدوو  ــ ــا دەتـــ ــ ــ کە تەنی
ــوونەوە  ــ ــ ــدا چـ ــ ــ ــدا پێـ ــ بابەتـــ

ــن ــ ــ ــ ــتەش . بکەیــ ــ ــ ــ ئەو دوو شــ
لەوانەیە شــت ومەکــی خــواردن 
ــاوەرزی وفەالحەت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وکەشـ
ــڕەکەی  ــ ــ ــ  ب ــ ــ ــت،کە ئەوی ــ ــ بێ
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . لەوانەیە زۆر کەم بێ

ــی ن ــۆ کڕینــ ــا بــ ەووت و ئوروپـ
ــاووردە  گــۆڕینەوە وهەنــاردە وه
ــانە بەم  ــیە وگەرەکیــ ــدی نــ جیـ
جـۆرە دڵخۆشـمان بـکەن، ئەوان 
ــێمە  ــ  ئـــ ــتیان نیەودەبـــ ــ بەڕاس

سەرانی دیکەی ڕژیـم  .تێبگەین
ــات  ــ ــۆرە س ــان وایە ئەم جــ پێیــ
وسەودایە لەگەڵ ئوروپـا بـاش 
ــوابی نەداوەتەوە و  ــ ــ ــیە وج ــ نــ
ــاکتیکی  ــت وتـــ ــ  هەڵوێســـ ــ دەب

ــت ــ ــ ــ ــان هەبێ ــ ــ ــم ! دیکەیــ ــ ــ ــ ڕژی
ــۆتە خــۆ و لەچەنــ د الوە کەوت

ــام  ــ ــ ــتنەوەی بەرجــ ــ ــ ــۆ هێشــ ــ ــ بـ
ومـانەوەی ئەم دۆخە تەنــانەت 

 ەکش  لەکۆی لە هەڕەشە وپاش
 

 5 ل   بۆ                      

 :پێداگری کرد ونووسی 
ــەرنجدان بەوەی کە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەسـ

ــوونەو ــ ــ ــ ــ ــ ــامی کۆبـ ــ ــ ــ ــ ــ ەی ئاکـ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــیونی هاووبەش ــ ــ ــ کومیســ
ــام لەگەڵ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرجـ
ــانی نیـــزام ،یەک  داوخوازیەک
ــاری  ــاگرێتەوە ودوورە ، بڕی ن
ــان ئەوەیە کە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کۆتاییمـ
ــردنەوەی  ــ ــ ــاوی کەمکـــ ــ ــ هەنگـــ
ــام  ــ ــدیەکان بە بەرجـــ ــ پێبەنـــ
ــتایەدا  ــرین ولەم ڕاســـ ــ هەڵبگ
ــژە  ــات لە ڕێــ ــرین کـ بە زووتـ

ــی  ــ ــ ــ ــ ــۆ  033وڕەقەمــ ــ ــ ــ ــ کیلــ
ــااڵوتەکراو  ــ ــ ــومی پـــ ــ ــ ئۆرانیـــ
ــۆ  ــ ــابێ  بـ ــ ــپەڕین و حیسـ تێـــ

ــنک ــ ــا  ...ەس نەکەیـ ــ هەروەهـ
ــوومەتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــامەی حک ــ ــ ــ ــ ڕۆژنــ

ــی ــاڵەت نووســـ هەروەک : ڕەســـ
ــایی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئەوەی کە کۆتــ
ــا ی  ــام ،بـ کـــۆاڵنەکەی بەرجـ
ــایی  ــوو، کۆت ــ  ب ــڕلە هەرم پ
ــڕە لە  کــۆاڵنی ئینستکســی  پ
خــواردن وداو ودەرمــان و شــت 
ــازاڕی  ــ ــ ــ ــ ــەی ب ــ ــ ــ ومەک وگەشــ

ــان ــ ــ بەاڵم هەر دوو . نەووتمـــ
ــا  ــۆاڵنەکە داخــراوون، تەنی ک

لۆی بـون کەس گەلێ  کە تـاب
ــ  دژە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت دەبینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەسـ

ــانن ــ ــارە . ڕۆژئاواییەکـــ ــ دووبـــ
ــ   ــازان و بـــ ــ ــو ب ــ ــوی فێ ــ فری
بەزەییەکـانی ڕۆژئـاوا مەخــۆن 
ــۆاڵنێکی داخـــراوی  ومەچــنە ک

   ..دیکەوە

ــا  ــ ــ ــ ــدیەکانی ئوروپ ــ ــ پێوەنــ
ــەر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەگەڵ ئێران،لەسـ
ــازانر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنەی قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنچیـ
ــابووریە ــ ــدی ئــ ــ . وبەرژەوەنــ

ــۆی  ــ ــ ــ ــ ــم بـ ــ ــ ــ ــ ــا ڕژیـ ــ ــ ــ ــ هەتـ
ــیبێتن ، ئەوان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دادۆشـ
ــە  ــ ــ ــۆی پرس ــ ــ ــبەر ک ــ لەهەمــ
ــاژاوەگێڕی  ــ ــ ــ ــ ــ ــاڵۆز وئ ــ ــ ــ ــ ئــ
ــزم وگەاڵڵەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وترۆریــ
ــتیان  ــ ــ ــ ــۆمی ،هەڵوێس ــ ــ ئەتــ
ــتویانە  ــ ــووە و ویســ ــ نەرم بـ

ــدا لەهەر ق ــ ــاێ ودەمێکــ ــ ۆنــ
ــکەن  ــار ب ــم ڕزگ بووبێــت ڕژی
ــەریکە  ــ ــ ــێ ن ئەم شـــ ــ ــ ــ ونەه

  .بچێت ئابووریەیان لەکیس
ــوونی  ــ ــ بەاڵم لەدووی لێژبـــ

ــم ــی ڕژیــ ــۆڵەی تەمەنــ و  گ ـ
ــەودایانەی  ــ ــات وســـ ــ ــ لەم س
ــاش  ــانەدا لە پـــ ئەم دواییـــ
ــا لە  ــ ــوونەدەری ئەمریکــ ــ چــ
ــەپاندنی  ــ ــ ــ ــام و سـ ــ ــ ــ بەرجـ
گەمــارۆی ئــابووری و ئــاڵۆز 
بوونی ناووچەی کەنداو بە 

ــاتنی لەش ــ ــ ــ ــی و ه ــ ــ ــ کرکێش
ــک ــەشتیگەلی ئـ ــابــ ــڕاهـ  ام ـ

ــانی  ــ ــ ــۆڵێن و مانۆڕەک ــ لینکــ
ــتنە  ــدی وخسـ ڕژیمـــی ئاخونـ
ــ   ــ ــڕۆکەی بــ ــ ــوارەوەی فـ ــ خـ
فڕۆکەوانـی ئەمریکـا وجـدی 
ــی  ــ ــ ــ  دادانــ ــ ــ ــوونی پێــ ــ ــ بـ
ــدی  ــ ــ ــ ــ ــ ــی، پێوەنــ ــ ــ ــ ــ ــ نیزامـ
ــم  ــان لەگەڵ ڕژی ئوروپاییەک
ــام  ــۆ بەرجـــ ــ ــان ب ــ و ڕوانینی
ــدیەکان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وپێوەن
ــ   ــکەی لـ ــاگەلێکی دیـ ،هێمـ
ە بەدیار کەوتووە وبەم جۆر

ــاریە لەگەڵ  ــدیە ویـــ پێوەنـــ
ڕژیم و کایەێکی سیاسـی بە 
ــان  ــ ــی بەرجامەکەی ــ ڕێکەوتن
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــی دیکەی ــ ــ ــ ــ ــ ڕێگەێیک
ــارە بە  ــ ــۆتەبەر و وادی ــ گرت
ــپاییان  ــ ــانی ئەســـ ــ هەنگاونـــ
ڕێگەی ڕەزیل وداماو کردنی 

ــان گرتـــۆتە بەر ئەم . ڕژیمی
ــین وجـــۆری  سیاســەت و ڕوان
ــس وکەوتە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هەڵـ
ــاوخۆدا  ــ ــانی لەنــ ــ ،ڕژیمیەکـ
ــردووە و  ــ ــ ــدا کـــ ــ ــ بەگژیەکـــ

ــلیم ب ــ ــ ــ ــەر بەرەی تەسـ ــ ــ ەســـ
ــتەڵەب ی ــ  ان چۆکدانەدان ـ

  

لەدوایـین  .دابەشـی کـردوون
ــیونی  ــ ــ ــوونەوەی کومیس ــ کۆبــ
هاووبەشــی بەرجــام لەویەن 
ــی  ــ ــ ــی پێراقچ ــ ــ ،کە پەباس
جێگـری ممـدجەوادی زەریــ  
ــم  ــ ــ ــری دەرەوەی ڕژیـــ ــ ــ وەزیـــ
ــرین  ــ ــوو، زۆرتــ ــ ــدار بـ ــ بەشـ

ــ ــ ــ ــێکەوتە وکـــ ــ ــ ــ اردانەوەی ل
ــانی  ــ ــ ــ ــتی باڵەکــ ــ ــ ــ هەڵوێسـ
ــ   ــێکەوتەوە و بەب ڕژیمــی ل
ــ   ــ ــتن بە ڕێکەوتنێـــ ــ ــ گەیش
ــی  ــ ــووک کردن ــبەر ســ لەهەمــ
ــی  ــان بەڵێنــ ــان ،یــ گەمارۆکـ
ــان لەم  ــ ــ ــ ــانەوەی وەاڵتـ ــ ــ مـــ
ڕێکەوتـنەدا ، ڕژیمــی بەرەو 
ــاتری  ــی زیــ ــدێرو گالنــ هەڵــ
ــاڵ  ــاوخۆیی پـــ ــی ونـــ دەرەکـــ

هەواڵــدەری ســوپای  .پێوەنـا
ــاش ئەم  ــ ــ ــداران ،لەپـ ــ پاســـ

ــیونی کۆبـــوونەوەیەی  کومیسـ
ــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــاووبەش ،لەزمـ ــ ــ ــ ــ ــ هـ
ــاداری  ــ ــەرچاوەێیکی ئاگـــ ــ ســـ
ــگەی  ــەر ڕێــ ــەاڵت ،لەســ دەســ

ــــزەربەدان لەخ ــ  ۆ لەڕاســتایـ
ــپێشێل کردن ــ ــ ــ  ی بەرجام ـ
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( پول شویی)
سپی کردنەوەی 
پوڵ، دەست 

قازانج و   خستنی
سودە لە 

سەرپێچیەکانی 
دارایی کە بە 
رواڵەت رێگە 

. پێدراوەو یاساییە
لێکەوتەی سپی 

ــــرا  وتــــویەتی كە  ــــری نەوتــــی پێ وەزی
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   واڵتەكەی دەتــــــــــوان 

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوان    لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد ب ــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامری ـا 
ــــردنەوەی مەپــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك

  لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی هێنــدێ
ـــران، هێنـــدێ  لە واڵتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــ ەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
پەرەبســــــــتانی ســــــــ ودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی پەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 

 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەنئەو 
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی پێرا  راپۆرتی دا كە ئەو 
واڵتەش لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

 هەیە
ناوبراو هەروەها وتویەتی كە واڵتەكەی 
ــــــــــای ئەوەی هەیە كە لەكــــــــــاتی  توان

ەرهەمهێنــانی نەوتــی خـــۆی پێویســتیدا ب
ـــتە شـــەش ملیـــۆن بۆشـــ ە نەوت بگەیەن ێ
لەالیەكی دی ەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی واڵتانی پەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامری ا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 

ـــــــوەدەرئەنجـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە ز  انی
وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه
بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێ ەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامری ــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــ 
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێ  واڵت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچ ات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .ب ۆشن هەڵگرن و ت 

ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــ یالتیەكانی 

مان لە نــــــــــاوخۆی ســــــــــاز
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـ یالتیەكان چاالكــانەتر 

  .ب ۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــ یالتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێ ــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 

ـــــــــایینی و كەســـــــــ ایەتیە ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێ ـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێ ی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــای ەو 
 پەشیرەتێ  لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ
رێ خـراوی 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
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 9015 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٠ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە كۆی ۱٠۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی 95 ــ ــ ــ ئەو  ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور م ەممەدزادە، 
ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٥۲تەمەنەک ــ ــاڵ ٠۱ت ــ س
یـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری د

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

 .بەشێــ  لـە هــەواڵ و رووداوەکـانـــی کـوردستـان و ئـێـــران و جـیـهـــــــــان

كەمبــونەوەی خێــرای 
ـــــــــــــــــت و  ئینتەرنێ
فیلترینگـــی کانـــاڵە 
هەواڵـــــــــدەریەكان، 
ــــۆتە هــــۆی ئەوە ی ب

خەڵــ  دەســـتیان بە 
هەواڵ و راســــتیەکان 
رانەگــات، و مێشـــکی 
خەڵکــی بە ریکـــالمە 
ـــــــــــــان و  ژەهراویەك
بەرنــامە خراپەكــانی 
ـــــــی  ـــــــ  و رەنگ دەن
ـــان بشـــۆنەوە، و  خۆی
ــــــــاردنی  ــــــــرای ن وێ

 شـــەپۆلی بەردەوامــی
 پاڕازیت،تەڵقین و

ــانگی  ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەی مـ ــ ــ ــ ــ ــ لە مـ
ــی دا، بە  ــردووی زاینـ رابـ
شێوەیەكی مامناوەنـد هەر 
ــاوواڵتی  ــ  رۆژ دوو هـــ ــ س
کورد بە تۆمەتی چـاالکی 
ــی و  ــ ــ ــ ــ ــی، مەدەن ــ ــ ــ سیاســ
ــی لەالیەن دام و  ــ مەزهەب
ــانی  ــ ــ ــ ــا ئەمنییەکـ ــ ــ ــ دەزگـ
ــرانەوە  ــ ــ ــوومەتی ئێــ ــ ــ حکــ

 .گیراون
ــاو ــدەری هەنگـ لە : هەواڵـ
ــانگی ژو ــ ــاوەی م ــ ــی م ئەنـــ

ــانگی ) ٠٢١١ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی ٦م
ــی ــیکەم (زایینـــ  ٠٦، النیـــ

هـاوواڵتیی کــورد لەالیەن 
ــانی  ــ ــ ــدە ئەمنییەک ــ ــ ناوەن

ــحکوومەتی ئێرانەوە ل ــ ە ـ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــارە جیاجیاکـ ــ ــ ــ ــ شـ

 .کوردستان گیراون
ــی ــ ــ ــاکردنەوە بە پێــ ــ ــ  جیـ

ــت ــۆمـ ــەتــ ــەکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    انـ
  

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

ـــتمی راهێنـــانی  ســـیخوری سیس
ی ڕنیـزام بـۆتە هۆكـاری بێبـاوە

 !ەیەکترخەڵ  ب
 

کەمکــردنەوی حــافزە، 
ـــۆکی و نائومێـــدی  خەم
لەگەڵ كۆمەڵێــــــــــــ  
كێشـــــەی رۆژانە وەو  
گرانی، بێ اری پەرەی 
ـــــــــــــــــــــــــــدراوە.  پێ
ئێســـتا کە بازوەکـــانی 
ئابووری و سیاسی ئەم 
دێوەزمەیە الواز بووە، 
سەداســــــەد لێــــــدانی 
کـــۆڵەکەی فەقەراتـــی 
نیزام ئەتوانێت هیواو 
ــــووڵە لە خەڵ ــــدا  ج
 بەهێز ب ات.        

 

ەماوەی ـــهاواڵتی كورد ل 16گیرانی 
 .!انگداـەو مـی
 

ــی  ــ ــ ــانی سیاســـ ــ ــ ــ  ٠٠: چاالک
ــاتە  ــاڵەت کە دەکـ ٪ ی ١٠حـ

 .کۆی حاڵەتەکان
ــی ــ ــ ــ ــ ــانی مەدەن ــ ــ ــ ــ  ٠: چاالک
ــاتە  ــ ــاڵەت کە دەکـ ــ ٪ ی ٠حـ

ــۆی حاڵە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .تەکـ
ــی ــ ــ ــ ــانی مەزهەب ــ ــ ــ  ٠: چاالک
ــاتە  ــ ــاڵەت کە دەکـ ــ ٪ ی ٠حـ

 .کۆی حاڵەتەکان
ــی  ــ ــ ــ ــ ــاکردنەوە بە پێـ ــ ــ ــ ــ جیـ
ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  پارێزگاکــ

 .حاڵەت ٥: پارێزگای سنە
ــ  ــ ــ ــ ــ ــای ورمــ ــ ــ ــ ــ  ٠٠:  پارێزگــ

ــاڵەت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ح
ــان ــ ــ ــای کرماشـ ــ ــ  ١٦: پارێزگـ

ــاڵەت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ح
 .حــاڵەت ١: پارێزگـای ئــیالم

زۆرترین هاوواڵتی لە شـاری 
سەالســی باوەجـــانی گیـــراون 

 ەحاڵەت بوو ١کە 
 

ــــــــــــــاوەلی لە  ــــــــــــــدا ك لی
 !نەخوشخانەیە

 

ـــدا  ـــۆرتی هەواڵدەریەكان،لی ـــی راپ بەپێ
ــاتوو،  ــواری لێه ــ یل س کــاوەلی، ژنە پاس

ـــــی  ی پوشـــــپەڕ وون  ۱۲کە رۆژی هەین
ببــــــــــو،د زراوەتەوە و ئێســــــــــتاش لە 
ــــــــــــــــدراوە  .ناخوشـــــــــــــــخانا خەوێن

ـــوور، دۆکۆمێنتـــار لە  ـــەمەد پ ـــاهین س ش
ــــــــــــتاگرامەکەٸالپەرەی  یدا لەگەڵ ینس

ـــدا  ـــنەوەی لی ـــی دۆزی ـــدنی هەواڵ راگەیان
کــــاوەلی لەالیەن پۆلیســــی ئاگــــاییەوە 
ـــــدا  ـــــوونی لی ـــــابەتی وون ب نووســــی  ب
رفانـدنێ ی ســەیر بــووە و بە ئامــانجێ ی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەیرتر  .س

هەواڵی وون بوونی لیدا کاوەلی لە تۆرە 
کومەاڵیەتیەكاندا ب و بۆوە، و كۆمەڵێ  
ـــــدانەوەی جیـــــاواز لەپێوەنـــــد بەم  لێ 

ـــــــرد ـــــــاوبرا و ك ەوەیە و چارەنوســـــــی ن
 .راگەیەنرا

ـــــی  ـــــوژرانی كچێ   93ك
ســــــــــــــــــــــــاڵە لەالیەن 

 !.دای یەوە
 

کچێ ی منداڵ بەناوی نەدا م ەممەدی، 
  بەدەســـــــــــتی دای ــــــــــــی دەكــــــــــــوژرێ

ئێـــوارەی رۆژی : هەواڵـــدەری هەنگـــاو
  بە ی پووشــــپەڕ، ژنێــــ١٢دووشـــەممە 

کــچە تەمەن ” فریشــتە مەلەکـی”نـاوی 
 .ســــــااڵنەکەی خــــــۆی خنکانــــــدووە ١٢

بە وتەی ســەرچاوەیەکی ئاگــادار، ئەو 
رووداوە لە گەڕەکـــی گوڵشـــەنی شـــاری 
ســــنە رووی داوە، ســــەرچاوەکە باســــی 
لەوەش کــــردووە کە پێشــــتر چەنــــدین 
جار بێهزیستی بەپێی ئەو راپۆرتانەی 
لەســـەر ئەو کــــچە پێــــی گەیشــــتووە و 

کە ئازار دراوە، سەردانی ماڵی  وتراوە
ئەو ژنەیـــان کـــردووە، بەاڵم بە هــــۆی 
شایەتی درۆیینی درواسێکانیەوە رێگری 
 .لە مەحکــووم کردنـــی فریشـــتە کـــراوە

جێـــــی باســــــە دایـــــ  و بــــــاوكی نەدا 
چەنــــدین ســــاڵ بــــووە كە لێــــ  جیــــا 
بـونەوەتەوە و بـاوکی چەنـدین جـار لە 
رێـــــــــگەی دادگـــــــــاوە هەوڵــــــــــی داوە 

ەکە وەر بگرێتەوە، سەرپەرەستی منداڵ
بەاڵم نەیتوانیـــوە و یاســـا ئیزنـــی ئەو 

 .کارەی پ  نەداوە

ـــر   ـــاتوانین :تڕام ـــێمە ن ئ
ــــــگە بــــــدەین رژیمــــــی  رێ
ــدی چەکــی ئەتــۆمی  ئاخون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهەب    ێ
 

دۆناڵد ترامر، سـەرۆک کۆمـاری 
ــەممە  ی 99ئامریکــا، رۆژی سێش

ـــپەری  ،لە وتوێژێ ـــدا 17پووش
لەگەڵ تەلەفیزیۆنی فاکس نیوز 
جارێکی دیـکە دووپـاتی کـردەوە 
ـــی  ـــادەین رژیم ـــگە ن و ووتـــی رێ
ــــــران دەســــــتی بە چەکــــــی  ئێ
ـــــــــــــــــاوکەیی بگـــــــــــــــــات  .ن

ـــــتەی ترامـــــر دوا  ئەم هەڵوێس
ەدوای بڕیاری رژیمـی ئاخونـدی ب

بــــۆ زیــــادكردنی پاشــــەکەوتی 
ئۆرانیۆمی پـااڵوتە کـراو زیـاتر 
ـــدا  ـــژەیەی كە لە بەرجام لەو رێ

  .دیاری كراوە، بووە

ماس لەالیەن هاوكاری كردنی حە
 !رژیمەوە بۆ لێدانی تونێل

 
ئێران بۆ هەڵکەندنی تونێـل لە 
ــــــــــــزە  ــــــــــــارمەتی هێ  ەززە ی
  .چەكـدارەكانی حەمــاس دەدات

ــــــــــامەی  راپۆرتێـــــــــ  لە رۆژن
 ئەلریســـالە  کە پێوەندیـــدارە 
بە حەماســــــــــــــــــەوە و لەزاری 
ئیسماپیل ئەبوشەناب، ئاماژەی 
ــــۆ  ــــران ب ــــانی ئێ بە یارمەتیەك
ـــــــان لە  ـــــــدنی تونێلەك هەڵ ەن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە  . ەززە ك

بەپێـــــــی راپـــــــۆرتی دەنگـــــــی 
ئەمریکا،وێبسایتی ئارۆتێزشاوا 
لە ئیســـڕائیل، رۆژی دوشـــەممە 

كردن ی پووشپەر، بە ئاماژە93
بە :بەم هەواڵە نوســـــــــــیویەتی

وتەی ئەبوشــــــــــەناب،كۆمەڵێ  
گروپـــــــــی حەمـــــــــاس لەالیەن 
ئێرانەوە بۆ چاالکی جاسوسی و 
کــــــــــــۆکردنەوەی زانیــــــــــــاری 
 .رادەهێنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرێن

هەروەهـــــــا :نــــــاوبراو ووتـــــــی
سەرچاوە داراییەكان بۆ دروست 
کردنی تونێل لە  ەززە لەالیەن 
ــــــین دەکــــــرێن ــــــرانەوە داب  .ئێ
س ئەو سەرچاوەی سەر بە حەما

 هەروەهــا وتــوویەتی كۆمەڵێــ 
گروپــی بچــووک لە چەكــدارانی 

   ۆـــــــحەماس لەالیەن رژیمەوە ب
 

ــــــی موشــــــەک و  دروســـــت کردن
ــــــــــــــــی مــــــــــــــــاددە  دابین ردن
ــــــان  ســـــەرەتاییەکانی راهێنانی
 .پێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەکرێت

جێـــــــی باســـــــە كە ئاخونـــــــد 
پەلەوی،وەزیـری زانیـاری رژیـم 
لەم دواییانەدا لەگەڵ رێبەرانی 
رێ خـراوی حەمـاس لە بەیــروت 
چــــــاوپێکەوتن و وتووێژیــــــان 
 .کردبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوو

ـــارمەتیە ه ـــی ی ەواڵــی بەردەوام
ماڵیەكانی رژیم بۆ حەمـاس لە 
ـــــۆتەوە کە  ـــــ وو ب حاڵێکـــــدا ب
هەواڵنێرێکــی نــاوخۆیی مــرووز 

پیشــەوەران،مووچە:نووســیویەتی
خۆر و بێکارانی ئێرانـی لەگەڵ 
ـــــــی بـــــــ  پێشـــــــینە  هەژاریەک
  .بەرەوروو بـــــــــــــــــــــــونەتەوە

ســــندوقی :ئیلنــــا نووســــیویەتی
داهــاتی کرێکــاران وکرێکــارانی 

لە چـــــاو ســـــاڵی خانەنشـــــین 
. ،چـوار ملـوێن کەمـی کـردوە17

بەم پــلەیە لە ســەختی هەژاری 
لە ناو کرێکاران و خانەنشینان 
ئەتوانی خراپی وەزپی داهـاتی 
کرێکـاران یـان کـار بەدەســتانی 

لە وواڵت .ناڕەســــــــمی بکــــــــرێ
 ئاشکرا 

 

نرخی یەو کیلۆ بیباری 
 23شیرین گەیشتە 
!هەزار تمەن  

 
ـــــــامەی هاوبەشـــــــی ســـــــین ی  ـــــــی نرخن بەپێ
بارفرۆشانی میـوە و تەڕەبـاری تـاران، ئەمـرۆ 
ـــدانەكانی میـــوە و  گرانتـــرین ســـەوزی لە مەی
تەڕەبار، یەو كیلۆ بیباری شـیرینی چـاک بە 

رزانترینیـان یەو هەزار تمەن و هە ۱۱نرخی
ــــووە ۱۱٣کیلـــۆ شـــووتی بەنرخـــی   .تـــمەن ب

ـــــار فرۆشـــــەکانی میـــــوە  ـــــی ســـــین ی ب یەکێت
وتەڕەبـاری تـاران ئەمـرۆ لە نرخنـامەی خـۆی 
. نرخی زۆرترین سـەوزی فرۆشـراوی راگەیانـد

ــــو  ــــوان ئەو ســــەوزیانە نرخــــی یەو کیل لەنێ
ـــــووە ٦۲گەاڵمێــــوی چــــاک   .هەزار تــــمەن ب

،کەلەمـی یەو كیلۆ پیازی زەرد،کاهوی فەرمی
سپی و کەلەمـی سـور هەر یەكەیـان بە نرخـی 
هەزار تــمەن و هەرزانتــرین ســەوزی ئەمــرۆی 
ـــــــار بـــــــوون ـــــــوەو تەڕەب ـــــــدانەكانی می  .مەی

ـــــوان نرخـــــی  ـــــاژەیە، مەودای نێ جــــێگەی ئام
مەیـدانەكان و وردە فرۆشـەكانی ئاسـتی شـار، 
بە سەرنر دان بە قازانجی قانونی لەبەرچاو 

 .ر ب لەسەد زیات ٥۱لە   گیراو، ناب 

ـــــــیەکان بـــــــۆ  ـــــــی حوس هێرش
پەرەبســــــــتان و هەڕەشــــــــەی 
!ئەمریکا لە سپای پاسداران  

 

ـــتان رایگەیانـــدوە  پەرەبس
هێرشـی دوبـارەی پێهبـادی 
ـــۆ  ســەرلەبەیانی دوێنـــ  ب

ــــانەی  ، (ئەبهــــا)فڕۆکەخ
ـــتی  ـــی تیرۆریس کردەوەیێک
ـــــــــــا  ـــــــــــوە و دژی یاس ب
ــــــــــــــان لە  نێودەوڵەتیەك

ـــــــــــی  .قەڵەم دراوە بەپێ
ــــامەی  نوســــراوەیەكی رۆژن

ەوسەت، کـابینەی شەرقولئ
ــــــ وودی  ــــــتانی س پەرەبس
ــکە رایگەیانــد  ــارێکی دی ج

 ە هێزەکانی یەمەن بەــــــک
پشـــتیوانی رژیمـــی ئێـــران 

 سەر فڕۆکەخـانەی هێرشی
 .داوەئەبهایان ئەنجام

 شورای وەزیرانی س ــوودی
 
  
 

حوســــــیەکان و ئەوانەشـــــــی 
. پشتگیری دەکەن بوەستێتەوە

ـــــکەوە نەتەوە  لەالیێکـــــی دی
ــــــــان هێرشــــــــی یەکگرتوە ک

 ۆ سەرــــــــگروپێکی یەمەنی ب
 ەـەبها کــەخانەی ئـــڕۆکـــف  

لەالیەن رژیمـــــی ئێـــــرانەوە 
پشــتیوانی دەکــرێن مەحکــووم 

ـــ  لە . کـــرد ـــی هەواڵێ بەپێ
دەنگـی ئەمریکـاوە، وتەبێـژی 
وەزارەتـــــــــــــی دەرەوەی ئەم 
وەاڵتە لە راگەیەندراوێکـــــدا 
ـــــی لەوە کـــــرد کە ئەمە  باس

ەی ێهەمین هێرش بووە لەاوس
ـــــــــــــویەی  دئەم چە حـــەوتــ

ــــــــنوو ئاخـــــــــر دا، ئەم :یس
ــانــە ژیـانـــــــــــــرشــــێـــه ــ  یــ
 

ــــــــــــــــــــــاتە  زۆر کەس دەخ
ـــــــــیەوە مۆرگـــــــــان . مەترس

ــــــــــدی  ئۆرتگــــــــــاس تەئکی
ــــــێمە بە تەواوی :کـــــردەوە ئ

ـــــــــــــــــە  لەگەڵ ئەو هاوبەش
ـــــۆ  ـــــان ب ســـــ وودیانەی خۆم

ن دژ بەرگری لە سـنوورەکانیا
ـــانی  بە هەڕەشـــە بەردەوامەک
ـــۆ جــ  بەجـــ   حوســیەکان ب
ــێوە هێرشــانە  ــی ئەم ش کردن
دەوەستین ئەو حوسیانەی کە 
لەالیەنـــــــــــی کەل و پەل و 
ـــۆ  ـــت ب ـــای پێویس تەکنەلۆژی
ئەم هێرشانە،پشــــــــتیان بە 

 .ئێرانەوە گەرمە

ــــەی یەمەن ل ــــو هەڕەش ەر ــــــــسەــلەنێ
ەوەیئەوانەی بـوونە هـۆی هێرشـی ــــــــئ

لە باشــــووری (ئەبهــــا)فڕۆکەخــــانەی 
داوای لە  پەرەبســــــتان ســــــزادەدرێن،

ــــردووە  ــــی ک ــــو دەوڵەت ــــای نێ کۆمەڵگ
 یـــــــــــــــــــــــێرشــــــــــەڕووی هـــــــرووب
ــەکــــــــــووشــــــــادی و مــــبـــهـێـپ ــ ــ ــ  یـــــ

گەمارۆی نەوتی  هێزی 
ست دەریایی ئینگلیس دە

.بەکار بوو  
ــــــــــایی   هێـــــــــزی دەری

ــــــــــــــــــــــــــــیس و  ئینگل
کاربەدەســـتانی جەبەل 
تـــاریە،نەوتهەڵگرێکی 
گەورە کە هەڵگـــــــــری 
ـــــوو  نەوتــــی ئێــــران ب
بەرەو ســـــــــوریە وەڕێ 
کەوتبوو، لە ئاوەکانی 
ئەم نـــــــــــــــــاوچەیەدا 
دەســــــتیان بەســـــــەردا 

بەپێــی هەواڵــی . گـرت
 زی ـــــــــــــــگاردیەن ،هێ

ـــــــیس  ـــــــایی ئینگل دەری
دەســـتی بەســــەر نەوت 
هەڵگرێـ  کە دەوتـرێ 
هەڵگری نەوتی ئێـران 
و ســـــــــــوریە بـــــــــــوو 

هەواڵەکــان  .داگرتـووە
ـــــاس لەوە دەکە  ن کەب

ئەم کەشـــــــــــــــــتیە لە 
ئێــــــــــــــــــرانەوە بەڕێ 
کەوتـــــــــــــــــــــــــــووە و 
ـــــانی رێگـــــا  زانیاریەک
 دۆزەرەوە دەری دەخات 

  

بەجێی  کە ئەم کەشتیە
بڕیاری رێگای نزیکتـر 
رێگای سوئێز رێگایێکی 
دوورتـــری لە لـــووتکە 
شــــاخەکانی ئافریقــــا 
هەتــا جەبەل تــاریقی 
ــــــــــ  کە  بڕیوە رێگاێی
لەوانەیە بۆ شوێن وون 

 .کردن هەڵبژێردراب 
کاربەدەستانی ئینگلیس 
نیشــــــتەج  لە جەبەل 
تــاریە رایــان گەیانــد 

ری تەواومــان لە هۆکــا
بەردەست دا بووە هەتا 
هاوشێوەی گەمارۆکانی 

 .وواڵتە
ــــــــــــــانی  هاوپەیمانەك

 ی ــــــــەشتـــــک ئوروپا،

گریسی 9کە هەڵگری 
نەوتی خـاوو بـووە و 
دەبـردرایە پــااڵوگەی 
ــــاس لە ســــووریە  بنی
بیوەسـتێنن. دەوڵەتـی 
ـــــــاریقی  لە  جەبەلت
بەیاننامەیێــــــــــ  دا 
رایگەیاند کە بەپێـی 
هەڵگــــــری نەوتـــــــی 
ئێران بۆ گواستنەوەی 
ــــ  لە  بـــۆ پااڵوگەیێ

ســــــــــووریە بــــــــــوە.        
. 
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وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی
شــــــــە
ســــــاز

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــ  و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵ ـی ئێـران و 

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

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەل ــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 

كیەكــــان كۆتـــــایی بە دەرە
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دی تـــــــاتۆر بهێن
نیزامێ ـــــــــی خەڵ ـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

بوونی ، ویالیەتی فەقیە  لەسایەی
 !.ملیۆن نەخوێندەوار لە واڵتدا٣

ـــــــوو   بەپــــــێچەوانەی هەم
ئیـــــــدی ا بەتاڵەكـــــــانی 
وەزارەتــــــــــی پەروەردە و 
ــــــــــی  ــــــــــانی رژیم بارهێن
ئاخوندی ئیران لەپێوەنـد 
ــــــــــاربوونەوەی  بە بەرەنگ
نەخوێنــــــدەواری لەواڵت، 
یەکێـ  لە کاربەدەسـتانی 

لە : حکـــومەت ووتـــویەتی
ملیـۆن  ٣ئێسـتادا النـیکەم 

ـــــدەوار لەواڵتـــــدا  نەخوێن
ـــــــی  .بــــــوونی هەیە بەپێ
: ی ئیســـــــــــناراپـــــــــــۆرت

ـــــــــوەبەری گشـــــــــتی  بەرێ
دەفـــــــتەری دەورەکـــــــانی 
 بارهێنانی سەواد ئاموزی

دەرســـەدێ  نەخوێنـــدەوار 
ــــــ . ــــــادا هەب  لە کۆمەڵگ
ـــــــارو ئەژمـــــــارە  ئەم ئام
لەحاڵێکـــدا راگەێنـــدراوە 
کە زۆربەی کارناســـــــانی 
بابەتی پەروەردە، نرخـی 
راســـــــــــــــــــــــــــــــتەقینەی 
نەخوێنـدەواری لە ئێرانـی 
ــــدان  ژێردەســـەاڵتی ئاخون
ــــاتر هەڵدەســــەنگێنن.  زی
ـــــــــۆیە رێـــــــــژەی زۆری  ب
نەخوێنــــــــــــدەوارەكان لە 
ــــی فەقیــــرو هەژار و  چین
کەسانی دێهاتی وپەراوێز 
نشــــــینی شــــــارەکانن کە 
ــــوو  فەقـــرو فەاڵکەت هەم
 ژیانیانی گرتۆتەوە.    .

 

وەزارەتی بارهێنان و پەروەردە بە ئاماژەكردن 
کە بوونی کەسانێکی کە لەدەرس  بەو خاڵەی

خوێنـــدن دواکەوتـــون لە هەر کۆمەڵگایەکـــدا 
شـتێکی ئاسـاییە، ئیـدی ای ئەوەی كــردووە کە 

 ەـــــــەوەی کــــۆی ئـــــەم بابەتە ئەبێتە هـــئ

كوژرانی ژنێ ی 
بۆكانی بەدەستی 

 !.مێردەكەی
 

خەڵکــی بۆکــان لەالیەن  ژنێکــی
  .مێــردەكەیەوە بە چەقــۆ کــوژرا

هەواڵـــــــدەری هەنگـــــــاو  رۆژی 
ی پووشـــپەڕ، ژنێکـــی ١٠هەینــی 
مریەم ”ساڵ بە ناوی  ٥٢تەمەن 
بە دەســتی مێــردەكەی “ خــدریان

“ پەبـــدەزادە کەریـــم”بە نـــاوی 
 .ســـــــــاڵ کـــــــــوژراوە ٥٥تەمەن 

 
 

ســـــەرچاوەیەکی ئاگـــــادار 
لەوبــــارەوە راگەیانــــدووە 
کە ئەو ژنە بە هـــــــــــــۆی 
کێشـــــــــەی خێـــــــــزانیەوە 

ئەو سـەرچاوەیە . كوژراوە
هەروەهــــا وتـــــویەتی کە 
وە کەریــم خــانوویەکی بــو

کە بە نـــــــــــــاوی ژنەکەی 
کـــــــردووە، بەاڵم ژنەکەی 
ئامادە نەبـووە بی رۆشـێت 
و قەرزەکــانی بــداتەوە و 
مــاوەی چەنــد مانـــ  بەو 
 .هۆیەوە کێشەیان هەبووە

کەریـــم پەبــــدەزادە دوای 
کوشـــــتنی ژنەكەی خـــــۆی 
رادەســتی پــۆلیس کــردووە 
 .و ئێســــتا دەستبەســـــەرە

 

 !ڵبەرێ ی خەڵ ی سەردەشتكوژرانی كۆ
کـــــــــاروانێکی کـــــــــۆڵبەران  

کـــــــــردووە و لە ئاكامـــــــــدا 
کــــــۆڵبەرێکی الو بەنــــــاوی 

تەمەن ( مەنســــــــور گەرژە)
 .، کــــــــوژراوەســــــــاڵە 29

یەکێـــــــــ  لە کـــــــــۆڵبەران 
لەمبارەوە رایگەیاندووە کە 
ئەو کـــــــــــــــــــــۆڵبەرە الوە، 
کۆڵەکەی سیگار بـووە و لە 
مەودایەکی نزیکەوە تەقەی 
 .لـــــــــــــــــــــ  کــــــــــــــــــــــراوە

 

ری کــۆڵبەرێکی الو لە ســـنو
شاری سەردەشت بە تەقەی 
راســــــــــــتەوخۆی هێــــــــــــزە 
ئینتزامیەكـــــــــانی رژیــــــــــم 
 . دەكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوژرێ
: هەواڵــــــــدەری هەنگـــــــــاو

نیـــوەڕۆی رۆژی یەکشـــەممە 
ی پووشــــــــپەڕ، هێــــــــزە ١٦

ئینتزامیەكـــــانی رژیــــــم لە 
ســــــــــنوری کــــــــــانی زەردی 

 ەردەشت تەقەیان لەــــــــــس

یاری راوی ئامری ـا پەالماری دەرەكی و بە د
بوویەوە، كوردستان وەو مەترسی نەب  بـۆ 

  .ســــــــــــــــــــــــەری
لە کۆتاییـدا پێویسـتە ئەو راسـتیە بــزانین 

 13كە رژیمــــی ئێـــــران هەر ئەو رژیـــــمەی 
ســـــاڵی رابــــــردووەو لە ناوەرۆكــــــدا هــــــی  
نەگۆراوە، باش وایە خەڵ ـی كوردسـتانی  
حیسابی خۆیان لەو حیزبانە جیا بـ ەنەوە 

ەچــن و خەری ــن ببــنە بە دەم رژیمــێ ەوە د
فریادرەسـی رژیمێـ  كە چـل سـاڵە بە ئــاگر 
و ئاسن وەاڵمی هەر داوایەكیان دەداتەوە و 
كەم ماڵ هەیە دەرد و ئازاری بەدەسـت ئەو 

 .دەسەاڵتەوە نەدیب 
 نووسینی عەلی بەهرامی          

 ٠پاشماوەی الپەرەی    
 

جـــــاش و ئەنـــــدامی 0کـــــوژرانی 
 !.سپای پاسداران لەپیرانشار

قادری بە سەختی پێکراوە. جێی  
باســە كە ئەو چواركەســـە لەنـــاو 
ماشـــــــینەكەیاندا لە شــــــــەقامی 
سەردەشـت و لە نزیــ  ترمینــاڵی 
سەردەشت لەالیەن پۆلێ  كەسـی 
نەناســـــــــــــــــراوەوە دراونەتە بەر 
 دەســـــــــــــــــــتڕێژی گـــــــــــــــــــوللە.
حاســــو ئەحـــــمەدی یەکێـــــ  لەو 
ئەندامانەی سپای پاسـدارانە کە 
لە ئەزیەت و ئــازاری بنەمـــاڵەی 
چاالکـــانی سیاســــی و مەدەنــــی و 
هەروەهــــا تیــــرۆری ئەنـــــدامانی 
حیـــزبە کوردســـتانییەکان ڕۆڵــــی 
هەبـــووە. هەواڵـــدەری هەنگـــاو: 
میــــــدیاکانی نزیــــــ  لە ســــــپای 
پاســـــداران کـــــوژرانی ئەو ســــــ  
ئەنـــدامەی ســـپای پاســــدارانیان 

پشتڕاســــــــــــت کـــــــــــــردووەتەوە.         
.     

 

س  ئەندامی سپای پاسـداران لە 
الیەن چەکـــــــدارانی نەناســــــــراو 
درانە بەر دەســـــتڕێژی گـــــوللە و 
 .کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوژران
ی ١٣ئێـــــوارەی رۆژی سێشـــــەممە 
اری پوشـــپەر، گرووپێکـــی چەکـــد

نەناســــراو هێرشــــیان کــــردووەتە 
ئەندامی سـپای پاسـداران  ٠سەر 

 .و ســــــــ  کەســــــــیان کــــــــوژراون
ســەرچاوەیەكی ئاگــادار ئامـــاژەی 
بەوە كـــــردووە كە لەو هێرشـــــەدا 

ناســــراو بە “ حاســـو ئەحـــمەدی”
حاســ ە شــێت ســەرهەنگی ســپای 
پاســــــــــــــداران و بەرپرســــــــــــــی 
ئۆپراسیۆنەکانی سپای پیرانشـار 
ە و دوو ئەنـــدامی دیـــکەی ســـپا ب

ناوەکـانی سـتار پیرۆتـی و ئومیـد 
مەالزادە کـــوژراون و ئەنــــدامێکی 

 ۆڕش ــاوی شــە نـــا بـــەی سپـــدیک

    ئوروپا یەكەم سزاكانی خۆی 
 !.بەسەر ئێران دا سەپاند

 

هەواڵـــــــــدەری ڕۆیـــــــــتەرز 
رۆژی ســــــــ  : رایگەیانــــــــد

ی پووشــــپەڕ، 93شــــەممە 
واڵتە زلهێــــــــــــــــــــــــــــــــــزە 
ئوروپاییەكـــــــــــــان، یەكەم 
هەنگاویـان پـاش ســزاکانی 
ســــەر رژیمــــی ئاخونـــــدی، 
بەهـــــــــۆی پێشـــــــــێلکردنی 

ڵگــــــــرت، و بەرجــــــــام هە
رێگەیەکـــــی نوێیــــــان بــــــۆ 
چارەســەری خــاڵ و بەنــدە 
پێشــــێلکراوەکانی بەرجــــام 

وەزیرانــــــــــی . گــــــــــرتەبەر
 ئیـنـگلــستـــــــــــــان  دەرەوەی

فەرانســــــــەو ئاڵمــــــــان 
لەگەڵ ســــــــــــــــــــەرۆكی 
سیاســــــــــــەتی دەرەوەی 
هاوپەیمــانی ئورووپـــا، 
راگەیەنراوێ یـــــــــــــــــان 
ب وکـردەوە و ئاماژەیـان 
بەوەدا كە رژیمی ئێران 
كۆمەڵێـــــــ  چــــــــاالكی 

 ە ـــەر کـــەبـــــۆتـــــرتـــگ

پـــــێچەوانەی بەرجـــــام 
ئەو هەواڵدەرییە . بووە

 :هەروەهـــــــــا ووتــــــــــی
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
بە دروســــــــت کردنــــــــی 
کۆمیسـیۆنێکی هـاوبەش 
لەوانەی بەرجامیـــــــــان 
واژۆ کـــــــــــردوە، یەكەم 

 ن کە لە دوای هەنگاویا

هەنگـاوی ئەو پڕۆسـەی 
کە لە بەرجــــــــــــــامی  
هـــاتوە هەڵگرتـــوە کە 
پێــدەچێت ببێــتە هــۆی 
گەڕانەوەی گەمـــــــــــــارۆ 
 .نێودەوڵەتیەکـــــــــــــــان

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی 
داوای لە رژیمــی ئێــران 

 وە تا توانا سازیە کردو
 

زیادەکـــانی کە دەبێــــتە 
پێشــــێلکردنی بەرجــــام 
بگەرێنێــتەوە حـــاڵەتی 

 هەواڵــــــــــدەری. یەکەم
رۆیــتەرز ئامــاژەی بەوە 
داوە كە وتەبێژێکــــــــــی 
ئەم یەکێتیە وتویەتی  
ئــــێمە داواکاریمــــان لە 
ئێــــــــــــران دووپــــــــــــات 
دەکەیــــــــنەوە و یـــــــــان 
بەردەوام دەبــــــــــــین لە 
داواکانمــــان لە رژیمــــی 
ئێــــران تــــا هەنگــــاوی 

   ـــیـۆ زەپـــر بـــاتـــزی

کردنی بەرجام هەڵ نەگرێـت، داوا لەم رژیـمە دەکەیـن 
تــا هەمـــوو ئەو چاالکیــانەی کە لەگەڵ بەرجـــام یەک 

 ناخوێنێتەوە بوەستێنێت و بیگەڕێنێتەوە

  لە ئێستادا هی  کاناڵێکی :وتی برایان هۆک
!.ئێران و ئامریکادا نیە پێوەندی لەنێوان   

 
نـــــــوێنەری تـــــــایبەتی 
وەزارەتـــــــــــــی دەرەوەی 
ئامریکـــا بـــۆ كاروبـــاری 

لە : ئێـــــــــران دەڵـــــــــ 
ئێســـــــتادا کانـــــــاڵێکی 
پێوەندی لەنێوان ئێران 
و ئامریکـــــــادا بـــــــوونی 

هەروەها وتەبێژی . نیە
وەزارەتـــــــــــــی دەرەوەی 

شەممە ئامریکا رۆژی سێ
 ەڕ، ـــــــــــــشپووـــی پ٣۲

دژكـــــردەوەی خـــــۆی لە 
بەرانـــــبەر راپۆرتێـــــ  
لەبارەی چـاوپێکەوتنی 
دەســــەاڵتدارانی هەردو 
واڵت لە هەولێر نیشان 

برایـــــان هـــــۆک،  .داوە
نـــــــوێنەری تـــــــایبەتی 
وەزارەتـــــــــــــی دەرەوەی 
ویـالیەتە یەکگرتوەکـان 
بۆ كاروباری ئێران، بە 

 ەواڵدەری ـــی هــــاناڵــک

ئەل ەرەبــــــــــیە، كە لە 
ئیمـــاراتی یەکگرتـــووی 
پەرەبــــــــی جێگیــــــــرە، 

ئێران بە دەیان : وتووە
جار پێشنیاری وتـووێژ 
و گەڕانەوە بـــــــــــــــــــــــۆ 
دیپلۆماســـــــــــی لەالیەن 
ئامریکـــــــــــــــــــــــــای رەد 
کردۆتەوە و لە ئێستادا 
هــــــی  کاناڵێــــــ  بــــــۆ 
 پێوەندی لەنێوان ئێران 

 .و ئامریکــــــــادا نــــــــیە
دۆناڵـــــــد ترامـــــــر کە 
ســـــــــاڵی رابـــــــــڕدو لە 

وکەیی کە رێکەوتنــی نــا
لەکـــاتی ســــەرۆکایەتی 
بـــاراک ئۆبامـــا تۆمـــار 
کرابوو هاتە دەرەوە، و 
خوازیـــــاری وتــــــووێژی 
نـــوێ بــــۆ گەیشــــتن بە 
رێکەوتنــی بەرب وتــر و 
بە وتەی دۆناڵـــــــــــــــــد 
ترامـــــــــر باشـــــــــتر لە 
رێکەوتــــــــنە پـــــــــڕ لە 
 .هەڵەكەی رابڕدوو بوو

  : ەتیــــویــر وتــرامـــت

 ئامـــادەیە بەبــــ  هــــی 
پــێ  مەرجێـــ  لەگەڵ 
رژیمی ئاخوندی وتووێژ 

مایــ  پەمپێئــۆ . بکــات
،وەزیـــــــــــــــری دەرەوەی 

مەر  و  ۲۱ئامری ــــا، 
داواکاری بۆ گۆران ـاری 
لە کردەوەکـــانی رژیمـــی 
ئاخونــدی راگەیانــدوە، 
کە زۆرێـــــــــــــــــــــــــ  لە 
بابەتەکــانی بەرنــامەی 
ناوکەیی و موشـەکی تـا 
هێرشـــــــی ســــــــایبری و 
دەســـــــــــــــــــــــــــتێوەردان 

 ۆ ـەخـە لـــەکـــــەناوچـــل

برایـــان هـــۆک لە وتـــووێژ لەگەڵ ئەل ەرەبـــیە  .دەگرێـــت
،تەئکیــدی کـــردە ســـەرئەوەی کە رژیمــی ئاخونـــدی دەبـــ  
کردەوەکـانی خــۆی بگــۆڕێ ،هەروەهــا رژیمــی ئاخونــدی بە 
هۆکـاری هێـرش و هەڕەشـەکانی زۆربەی قاڕەکـانی جیهـان 

رێکەوتنــــی نــــوێ دەبــــ  هەمــــوو :لەقەڵەم دا و دەڵێــــت
 .بگرێت هەڕەشەکانی سەرئاشتی و ئاسای  لە خۆ

 !ك  لە خوێندن لە شاری تی اب 76بێبەش بوونی 
 

بەرپرسێ ی حکوومی لە 
شـاری تیکــابی ســەر بە 
پارێزگـــــــــای ورمـــــــــ ، 

 ٦٦ئامــاژەی بە بــوونی 
کــ  کــردووە کە بەهــۆی 
ی نەبـــــوونی پشـــــتیوانی

مــــــــــــاڵی و دەســــــــــــت 
رانەگەیشـــــــــــــــــتن، لە 

 .خوێندن بێبەرین
پەلـــــــــــــــی "بە وتەی  

، ئەو کچانە "موکەڕەمی
 ١٣تەمەنیـــــــان ژێــــــــر 

ساڵە و بەهۆی هەژاری 
 خانەوادەكانیانەوە و 

نالەبــــــــــاری دۆخــــــــــی 
جەســـــــــــــــــــــــتەییەوە، 
 .نەیــانتوانیوە بخـــوێنن

فەرمانـــــــداری شـــــــاری 
تیکــــاب وتـــــویەتی كە 

کــچە، خەڵکــی  ٦٦ئەو 
گوێخــــا ، "گونـــدەکانی 

چــــــــۆپلی، ئــــــــا ەرە، 
قـــــۆجە، قزقاپـــــان و 

 .ن"ئەحمـــــــــــــــــــــــــــــاوا
: هەواڵـــدەری كوردپـــا 

بەپێــــــــی بەرنــــــــامەی 
پێنجەمــی پەرەپێــدان، 

 هەتا کۆتاییەکانی 

ســـاڵی ١٠ی هەتـــاوی، 
دەبــ  دیــاردەی بێکــاری 
لە ئێــــــــــران بنەبــــــــــڕ 
بکرێــــــــــــــــــــــــت، بەاڵم 
ڕێکخـــــراوی بازڕەســـــیی 
گشـــــــــــــــــــتیی واڵت لە 
ڕاپۆرتێکـــــــدا بـــــــ وی 
کـــــردەوە کە ســـــەرەڕای 
رەوتــــی کەمکــــردنەوەی 
نەخوێندەواریی ئێـران، 
٦٥ ســــــــــاڵی دیـــــــــــکە 
دەتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانین 
نەخوێنـــدەواری بنەبـــڕ 
 بکەین              .

  

رخی دۆالر و زێڕ لە ن
 بازارەكانی تاراندا

 

بەپێــی راگەێنــدراوی یەكگرتــوی زێــرو 
خشو، نرخی جۆرەکانی سکە و زێـر لە 
بازارەكانـــــدا كەم بـــــۆتەوە، هەر بەم 
پێــیە لە بــازاری تــاران دا ســ ەیەكی 
تەواوی بەهــــــاری ئــــــازادی شـــــــێوازە 

 693ملیــــۆن و٠نـــوێیەکەی بە نرخــــی 
مەن،و ســـــــ ەیەكی تەواوی هەزار تـــــــ

بەهــاری ئــازادی شــیوازە کــۆنەکەی بە 
هەزار تـــمەن،  133ملیـــۆن و1نرخــی 

 .کــــــــــڕین و فرۆشــــــــــتنی پێکــــــــــراوە
نرخـــــی ئەرزی بـــــازاڕی ئـــــازاد، رۆژی 

پوشپەردا بەم شـێوەیە  96یەکشەممە 
 :بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە

  90233بەرانـــبەر بە دۆالر ( تــمەن)
 91325یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆرۆ 

 0515درهەمـــــــــــــــی ئیمــــــــــــــــاراتی 
 پۆند

برای كادرێ ی سازمانی خەبات لە 
!دشاری بانە كۆچی دوایی كر  

 

ــی هەواڵ رۆژی  ــ ــ بەپێ
سـ  شــەممە رێ ەوتــی 

ــپەڕی 91 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی پووش
ــاوی، 9013 ــ ی هەتـــ

كــاو قــادری شــەری ی 
ــاو  ــ ــ ــ ــراگەورەی ك ــ ــ ــ ب
ــەری ی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جەالل شــ
ــۆمیتەی  ــی كـــ بەرپرســـ
ــازمانی  ــدی سـ فیندالنـ
ــتانی  ــاتی كوردسـ خەبـ
ــۆی  ــ ــ ــ ــ ــران، بەه ــ ــ ــ ئێــ
ــی لە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نەخۆش
ــاری  ــ ــخانەی ش نەخۆشــ

 76سـنە لە تەمەنـی 
كـۆچی دوایـی  سـاڵێدا
ــرد ــ ــادری  .ك ــاو قـــ ــ ك

ــی  ــ ــ ــ ــەری ی خەڵ  ــ ــ شــ
كانی سووری نـاوچەی 
ــی  ــ ــ ــانە و مرۆڤێ ــ ــ ــ بـ
ــتمانپەروەر و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ نیش
ــازی  ــ ــ ــۆزی رێبـــ ــ ــ دڵســـ
 سازمانی خەبات بوو

ــە  ــا دوا هەناســـ ــ و هەت
ــادار بە رێ ــ ــازی وەفـــ ــ ــ بـ

ــی  مامۆســتا شــێخ جەالل
ــازمانی  ــ ــەینی و سـ حســـ
ــایەوە و  ــ ــ ــ ــات مـ ــ ــ خەبـــ
ئەمرۆ لە نێـو ئـاپۆڕای 
ــار  دۆســتان و كەس و ك
ــانی  ــ ــ ــتانی ك ــ لە گۆرســ
 .ســـوور ئەســـپەردە كـــرا

ــاتی  ــ ــ ــازمانی خەبـــ ــ ــ ــ س
ــران،  ــ ــتانی ئێـــ ــ كوردســـ
بەبـۆنەی كـۆچی دوایـی 
ــەری ی  ــادری شـ كـــاو قـ
پرسە و سەرەخۆشـی بە 
ــان بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خانەوادەیــ
تێ ـــڕاو كـــاو جەاللـــی 

ــایبەت و شــەری  ی بە ت
ــی  دۆســـتانیان رادەگەێنـ
ــۆی  ــتەدا خــ و لەم كۆســ
ــەری ی خەم و  ــ ــ ــ ــ ــ بە ش

 .پەژارەیان دەزان 
 نالله وانا ألیه راج ون
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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   

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێ ـــی 
یەكالی ەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 

ە ئاكامـــــــــدا ئەمری ـــــــــا و ل
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دی تــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێ ی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەرو و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێ هــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین

ــــگەی ئیتنی یەكـــانە كە لە ر ێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنگخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دی تاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و 
تەریـ  كەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە الدابێنن
 

 نووسینی کامیل نورانی فەرد

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێ ی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێ ی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵ ی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکگرتوویی و یەکگووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەب 
 

 {ەردکامیل نورانی ف}    

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

ــاوخـۆراو و پێراگەیشــت ــانی و ئ ــوو . نی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێ ــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆد روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن

ەوەو بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــون
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆد لە  و ت

نمـونەگەلێ ی نـیگەران ەری تـرس، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆد، وەكیلەكـان، چاالك

ــــافی كرێ ــــاری،  ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی م نیش
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـم دەكەم كە ئەو كەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەكارهێن

  . ئاشتیانە گیراون ئازاد ب رێن
ــی    ــاوبراو وت ــاڵی : ن ــاتی  2390لەس وە و لەك

ـــی  19گــۆرینی مــادەی   29كەم بــۆ قــانون، الن
ــی  ــۆ دەرچــووە، و الن ــدامیان ب ــداڵ حــوكمی ئێ  من

ــاریە . منـداڵ ئێ ـدام كـراون 00كەم  بەپێـی زانی

 

 یــانـاڕلمــو پ ی اتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

ــــــراوی ئافر ــــــانی پەیــــــامی رێ خ ەت
خەبات بە بـۆنەی نـۆیەمین سـاڵیادی 
كۆچی دوایی جەنابی مامۆسـتا سـەید 

 .جەالل ەوە

 

ــــــــــــژووە پــــــــــــڕ لە   ئەو مێ
دەتوانین ئاستی  سەرفرازیە، 

ـــبەرە  كاریزمــا بــوونی ئەو رێ
ــــــنچـــــازانە مەزنـــــدە  . ب ەی

مامۆســــتا بــــردنە پێشــــەوەی 
شۆڕشــــی كوردســــتانی خســــتە 
ـــــــایەێ و  ـــــــوو ب پـــــــێ  هەم
ـــــــــــانی ژیـــــــــــانی و  الیەنەك
لەئازیزترین كەسەكانی نرخی 
دا، هەمــوو پــێگە و داهــات و 
بوون و نەبوونی خستە پێنـاو 
ــــــردنە  خــــــزمەت بە گەل و ب
پێشـــــــەوەی ئەو ئامـــــــانر و 
مەبەستانەی بە دڵەوە باوەری 
 پێیـــان بـــوو و دلســـۆوزانە و
راستگۆیانە كاریانی بۆ كرد و 
ـــــــانجە  ـــــــاوی ئەو ئام لە پێن
ـــانی یەكجـــار  پیـــرۆزانە قورب

مامۆستا كانگاێ   .گەورەی دا
ــــوو بــــۆ لێــــوە فێربــــوون و  ب
ئەزمــوون و هێمــا و ســونبوڵی 
سداقەت و پاكی و تێ ۆشانی 

نوێبوونەوە و . راستەقینە بوو
ــۆ ئــالوگۆر و  دەستپێشــخەری ب
وەرچەرخـــــــــــــــانی گەورە لە 

ـــــانی تایبەتمەنــــ دییە دیارەك
مامۆســـتای هەمیشـــە زینـــدوو 
ــــــاوەی تەمەنــــــی  ــــــوو، لەم ب
ـــــــــارەزەی دا چەنـــــــــدین  موب
دەستپێشـخەری بەرچـاوی كــرد 
كە بە قــــازانجی ســـــازمان و 
بردنەپێشــــەوەی جـــــواڵنەوەی 
رزگــاریخوازانەوەی نەتەوەیــی 

مامۆستا  لەناو هەموو تا .بوو
كانگاێ  بوو بۆ لێوە فێربوون 
 و ئەزموون و هێما و سونبوڵی
سداقەت و پاكی و تێ ۆشانی 

نوێبوونەوە و . راستەقینە بوو
ــۆ ئــالوگۆر و  دەستپێشــخەری ب
وەرچەرخـــــــــــــــانی گەورە لە 

 تایبەتمەندییە دیارەكانی 
 

 
 

 !ئافرەتـــــــــانی شۆڕشــــــــــگێر 
 !كـۆمەاڵنی خەڵ ــی كوردســتان

نۆ ساڵ بەر لە ئێستا، رێبەی 
لێوەشـاوە و زانـا و فیــداكاری 
نەتەوەكەمان جەنابی مامۆستا 
ســـــــــــەید جەالل حســـــــــــێنی 
دامەزرێنەری سازمانی خەبات 
ــــران، ئەم  ی كورودســــتانی ئێ
ـــــــانەی بەرەو مەنزڵـــــــی  جیه
  .ئەبەدی بەجێهێشــــــــــــــــــــت

نی ئەو رێـــــــبەرە لەدەســـــــتدا
مەزنەی كوردســــــــــــــــــــــــــتان 
خەسارەتێ ی قەرەبـوونەكراوە 
ـــاتی رزگـــاریخوازانە  ـــۆ خەب ب
دژی رژیمی ئاخوندی و خەبات 
بۆ وەدیهێنانی مافە نیشتمانی 
ـــــوو ـــــان ب   .و نەتەوەییەكانم

مێـژووی خەبــات و تێ ۆشــانی 
ـــاری  ـــر لە كۆم مامۆســتای نەم
كوردستانەوە دەسـتی پێ ـرد و 
ــــــــــــــــــــوونەش  هەر ئەو ئەزم

ــــــــــــی داهێنـــــــــــا نی دامەزران
رێ خراوێ ی بە ف ر و بۆچوون 
ـــــاقی هێـــــز و  ـــــاواز لە ب جی
الیەنەكـانی تــری خســتە نــاو 

ـــــر و زەینـــــی مامۆســـــتا و  بی
توانیـــــــــان بە پێ هێنـــــــــانی 
ســــــــــــازمانی خەبــــــــــــات ی 
ــــوێی  كوردســـتان، خەتێ ــــی ن
ــــــــری و موبــــــــارەزاتی لە  ف 
جــواڵنەوەی رزگـــاریخوازانە و 
 ،دژی دی تاتۆری زیاد ب ەن و

كێشـــــی خەڵ ێ ــــی زیــــاتر را
تێ ۆشان و هەوڵ بۆ ئازادی و 

مامۆستا لە . دیموكراسی ب ەن
ـــاوەی زیـــاتر لە  ســـاڵ  63م

خەبــات و تێ ۆشــان بەوپەری 
دڵســـــــۆزی و فیـــــــداكاریی و 
راستگۆیی الپەرەكانی مێژووی 
    تێ ۆشانی خۆی پڕ كردەوە و

 بە چاوخشاندنێ  بەسەر

مامۆســتای هەمیشــە زینـــدوو  
ــــــاوەی تەمەنــــــی  ــــــوو، لەم ب
ـــــــــارەزەی دا چەنـــــــــدین  موب
دەستپێشـخەری بەرچـاوی كــرد 
كە بە قــــازانجی ســـــازمان و 
بردنەپێشــــەوەی جـــــواڵنەوەی 

 خوازانەوەی نەتەوەیــیرزگــاری
ـــــوو یبەتمەنـــــدییەكانی دا  .ب

گرین  و بایەخی مامۆستا بۆ 
ـــــان لە ســـــەفی  بەشــــداری ژن
خەبــــــات و تێ ۆشــــــان و بە 
خەمەوە بــوونی بەرێزیــان بــۆ 
مافەكــــانی ئافرەتــــان ، ئەو 
ـــوو تـــاكێ ی  الیەنەیە كە هەم
ـــ  شـــانازیی پێـــوە  كـــورد دەب
ــــر بــــ  . ب ــــات و لێــــوەی فێ
ە مامۆستا بە كردەوە باوەری ب

مافەكانی ئافرەتـان هەبـوو و 
هەمیشــــــە لەراســــــت هەوڵ و 
ـــۆ  تێ ۆشـــان و زەمینەســـازی ب
بــردنە پێشــەوەی دۆزی رەوای 
ـــووە   .ئافرەتــان بە مشــوور ب

جێگەی خۆشیە كە نیشانەكان 
و تەحلیــل و شــرۆڤەی دۆخــی 
ئێران باس لە نزی بـوونەوەی 
وەدیهــاتنی بەرهەمــی رەنــر و 
ـــدین ســـاڵەمان  ـــاتی چەن خەب

ــــران لە دەكـــات و رژیمــــ ی ئێ
خراپترین دۆخی چـوار دەیەی 
ـــردووی دایە، و ئەســـتەمە  راب

وا بەئاسـانی بە ســەر   بتـوان 
قەیرانەكانی دا زاڵ ب ، هەر 

هەمـوو   ئەو دۆخەش دەخـوازێ
پێ هـــــــــــاتە و جەریـــــــــــانە 
سیاســــــــــیەكان لە پێنــــــــــاو 
ـــایی زیـــاتر  ـــزی و تەب بەكری
ـــان بـــۆ هەر  تێب ۆشـــن و خۆی
جــۆرە وەرچەرخانێــ  ئامــادە 
  .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ەن

 خراوی ئافرەتـانی خەبـات رێ
ـــرای  ـــران وێ ی كوردســتانی ئێ
ــــــــی نــــــــۆیەمین  بەرز راگرتن
ــــی  ســـاڵیادی كــــۆچی دلتەزین
جەنابی مامۆستا سەید جەالل 
ــــی  حســـێنی رێـــبەری نەتەوەی
گەلــی كــورد، بەڵــێن و وەفــا 
نوێدەكەینەوە كە لەسەر رێباز 
و رێچـــــــ ە و قوتابخـــــــانەی 
ــــاتی  بەرێزیـــان لەســـەر خەب
ـــین و تـــا ـــان بەردەوام ب  خۆم
ــــافە  وەدیهێنـــانی ســــەرجەم م
ـــــــان لە تێ ۆشـــــــان  رەواكانم

   .نەوێســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتین
ی  رێ خــــــــراوی ئافرەتـــــــــان

سازمانی خەبات ی كوردستانی 
   .ئێران

ـــــــــی  ـــــــــراوی الوان ـــــــــامی رێکخ پەی
ــــــــۆهەمین  ــــــــۆنەی ن خەبــــــــات بە ب
ســـــــــــاڵیادی کــــــــــــۆچی دوایــــــــــــی 
ـــــــــــــــــــــــتا  جەنـــــــــــــــــــــــابی مامۆس
              .ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەییدجەالل
          

 

الوانـی شۆرشــگێر و بەهەســتی 
 !ردســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتانکو

کـادر و ئەنـدامانی رێکخـراوی 
ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــی خەب  !الوان

بەڕێــزان ئەمــڕۆ یــادی کــۆچی 
دوایی رێبەرێکـی نەتەوەیـی و 
ئایینی دەكەینەوە کە هەر لە 
سەرەتای تەمەنی الویەتی بە 
هەســت كــردن بە بەشــخۆراوی 
ــــــاری و  ــــــۆ ڕزگ نەتەوەکەی ب
ـــــوردو  بەخــــتەوەری گەلــــی ك
ـــازادی تـــ    دەســتەبەركرانی ئ

ــــانی و دەســــت   ب ۆشــــ  لە ژی
خۆش و ب  کێشـە بـۆ خـۆی و 

و ژیانی   بنەماڵەکەی هەڵگرێ
پر لە شانازی پێشمەرگایەتی 
ـــــــــــــــــان  لەگەڵ  و بەربەرەک
داگیرکەرانــــــــــی خـــــــــــاک و 
ــــژارد و لەو  نەتەوەکەی هەڵب
رێگـایەدا هەمـوو ژیـانی خــۆی 
ـــــــــــــــــانی  .کــــــــــــــــردە قورب

بەرێــزان مامۆســتای رێــبەر و 
دامەزرێنەری سازمانی خەبات 

نە نـاو هەر لە سەرەتای چوو
ـــــدا  کــــاری سیاســـــی و حیزبی
ــــــاوەرێکی تەواوی بە وزە و  ب
ــــــــوو بە  توانـــــــای الوان هەب
ــــــــــــــــــــــــــردەوەش لە دوای  ک
دامەزراندنی سازمانی خەبات 
ـــــرۆکەی ســـــەلماند و  ئەوە بی
الوان بە بەردەوامــــــی دەور و 
نەقشی خۆیان لە بەرێوەبەری 
ئەرک و کـارە ســازمانیەکاندا 
پــــ  ســــپێردراوە و الوانــــی  

ــــان لە بەرپرســــیارەتی دی اری
ــــانی  ــــووە و ئەرکەک ئەســـتۆ ب
خۆیان بە باشـی راپەرانـدووە 
و ســــــــــــــــــــەلماندوویانە کە 

 زری ـــــــر و هــــکاریگەری فک

 جەنـــــــابی مامۆســــــــتایان بە
 .بەردەوامی لەسەر بووە

ـــن  مامۆســـتا ســـەیید جەاللەدی
ـــــا رێبەرێکـــــی  حســـــێنی تەنی

ـــــــ ـــــــوو سیاســــــی نەب وو بەڵک
بیرمەند، ئەدیب و شاپیرێکی 
ــــانە کە  ــــای گەلەکەم بە توان
ــــــانی ســــــەرچاوەی  بەرهەمەک
بەكەڵ  و گرینگن و پێویستە 

ێمە کەڵکـی لـ  وەر ٸالوانی 
بگـــــرن و وانەی کـــــوردایەتی 
یەکگرتوویی و پـیکەوە ژیـانی 
ــــــن و فکــــــر و  ــــــر ب ــــــ  فێ ل
ئەندیشـەی خۆیــان بە بەهــرە 
وەرگـرتن لە زانســتی ئەدەبــی 

امۆسـتا بەهێزتــر و وسیاسـی م
ـــــــــــــــــــکەن  .کــــــــــــــــــام تر ب

ــــابی  ــــازی جەن هــــۆگرانی رێب
 !مامۆســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتا

لە کاتێکدا بە دڵێکـی پـر لە 
خەم و پەژارەوە نــــــــــۆهەمین 
ســــــاڵیادی کــــــۆچی دوایــــــی 
ـــبەر و ئەدیبـــی  مامۆســـتای رێ
ناوداری گەلەکەمان دەکەینەوە 
کە بارودۆخی رژێمی ئاخوندی 
ئێـران لە هەمـوو کـات زیـاتر 
لە قەیرانـــــــــی سیاســـــــــی و 

  دەچـ   ریدایە و زۆر وێئابوو
رۆژەکـــانی کۆتـــایی تەمەنـــی 
نگریســی خــۆی تێــپەر بکـــات 
هەر بۆیە دەسـەاڵتدارانی ئەو 
ڕژیــمە فشــارەکانیان بــۆ ســەر 
خەڵــ  بە گشـــتی و الوان بە 
ــــردووە و  تـــایبەتی زیـــاتر ک
ـــــــوو الێـــــــکەوە  الوان لە هەم
ــــاری  کەوتــــوونەتە بەر پەالم

بێگومان . هێزەسەركوتگەرەكان
کـردارە دژە رژێـم بەم چەشـنە 
 ت ــــــەوێـمرۆییانەی خۆی دەی

الوان لە ئەرک و کــــــــــــــاری 
 ســــــــــەرەکی خۆیــــــــــان دوور
بخــاتەوە، بەالم بە خۆشــیەوە 
ــــان بــــۆ  ــــێمە چۆکی ــــی ئ الوان
 داگیـــــــــــرکەران دانەداوە ولە
ئێستادا لە هەموو کات زیاتر 
وشـیارانە ئەرکــی ســەر شــانی 
خۆیان بەڕێوەبردوەو و رۆژ لە 
ــــــاتر دەگەنەئەو  دوای رۆژ زی
ــــاوەرەی کە تــــاکە رێگــــای  ب

ەم و کۆتـــــایی هـــــاتنی ســــــت
چەوسـاندنەوە کۆتـایی هێنـان 
بە دەســـەاڵتی رەشـــی رژێمـــی 
ئاخونــــــدییە و تـــــــاکوو ئەو 
رژێمە نەڕوخی نە گەلی کورد 
و نە هی  کام لە نەتەوەکانی 
ـــران بە مـــاو و داوا  تـــری ئێ
ـــــاگەن  .رەواکــــانی خۆیــــان ن

لە کۆتاییــدا جــارێکیتر ئــیمە 
ـــــوارانی رێگـــــای پـــــر لە  رێب
شــانازی جەنــابی مامۆســتا و 

ـــــــانی  قوتابخـــــــانەی قوتابی
ـــــات بەڵـــــێن  ســـــازمانی خەب
ـــــــــنەوە کە  دووپــــــــات دەکەی
درێژەدەری ئەو رێبازە پر لە 
شــــــانازیە بــــــین و تــــــاکوو 
رووخانی رژێمی کۆنەپەرەسـت 
ـــــدی لە  و دیکتــــاتۆری ئاخون
هەوڵ و تێکۆشـــــــان بەردەوام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین  .ب

جارێکیتر بەرز و بەرێز بێـت 
ــــۆهەمین ســــاڵیادی کــــۆچی  ن
دوایی جەنابی مامۆستا سەیید 

ــــــــــــن حســــــــــــێنیجەاللەد  .ی
بروخـــــ  رژێمـــــی ئاخونـــــدی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران  .ئێ

ــــــاتی رەوای  ســـــەرکەوێ خەب
 .گەلەکەمان

  
  رێکخـــراوی الوانـــی خەبـــات

 دەستەی بەڕێوەبەری
پاشماوەی 

 ١الپەڕەی  
ــازە ، شــانازی و ئەم رێب

.  رفرازی و ڕوســـوریه ســه
ری  ی ڕێبـه ساڵه ١یادی 
ــه له رزی گه بــه پایه مان  ک

ــه ــێخ جــ ــتا شـ الل  مامۆسـ
ــه ــه حســـینی بـ ڕێز  رزو بـ

 .ب 

 نووسینی جەالل خوشکەالم

 
 

ی  که هابه بـــــۆ یادی نۆ ساڵەی راخوشینی شه
   !ئاسمانی نیشتــــمانم

 
ـــــــــــــــــه  و،  ڕه وا دیســـــــــــــــــان پووشـــــــــــــــــپه ئ
 ان،م رزی خـــــــــــــــه مجاڕی وه خــــــــــــــه  لــــــــــــــه
ــــــــه رمانی خــــــــه ر خــــــــه ســــــــه  !کــــــــۆن  مان ب

ــــــــــــانی چــــــــــــاوی خــــــــــــه  مخۆر، بـــــــــــۆ گری
 !ب و هــــــــــۆن به مخۆر ســــــــــه می خــــــــــه خــــــــــه
ـــــــــــه ی خــــــــــه مخانــــــــــه خه  لــــــــــه  و دا، می ئ
ـــــــــه ری خـــــــــه ســـــــــه ـــــــــرم خـــــــــم ده  مان ل  !گ

 م، کـــــــــــه ســـــــــــتم شـــــــــــین ده ســـــــــــۆرانی هه
ــــــــــه ــــــــــی کــــــــــوێنم ل  !گــــــــــرم پــــــــــۆڕ ده  مل

ــــــــــــه ــــــــــــادی ســــــــــــه  ل ــــــــــــۆڕی ی  ر دا، روه ک
ـــــــــــه  ر دا، یـــــــــــادی بـــــــــــاوک و رێبـــــــــــه  ل

ـــــــــــــــه ک وه ـــــــــــــــوارێکی رێگـــــــــــــــای ئ  و، رێب
ــــــــــــــــــــــــــ  واز و دۆڕاوی، ســـــــــــــــــــــــــه  ری ب

ــــــــــه نــــه ــــــــــان لـــــ ــــــــــس نـــزمـــــ قـــــــــــوڕ   فـــ
 !ــــــــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــگــــــــــــــــــــــــــــــ ده
 

 !تـــــــــــــــــــــــــاو  هـــــــــــــــــــــــــۆ خـــــــــــــــــــــــــۆره
ـــــــــــه که ماڵه شــــــــــه  !جـــــــــــۆش و تـــــــــــاو  ی ب

ــــــــــــــــــد وه دارســــــــــــــــــتانی چــــــــــــــــــڕ و زه  !ن
ـــــــاری خـــــــوڕ، هـــــــۆ ده ـــــــای مه رووب  !نـــــــد ری

 !رد شـــــــــت و هــــــــــه پووشـــــــــی وشــــــــــکی پێده
ـــــــــه وه مــــــــامزی ره ـــــــــه وی ســـــــــه ک، ک  !رد ر ب

 !وی کـــــــــــۆ ئاســـــــــــکی ســـــــــــرکی تیـــــــــــژ ره
 !تر و بــــــــــۆ ی خــــــــــۆش پــــــــــه که ســــــــــیمه نه

ـــــــــــــــــــــــه  رون، ســـــــــــــــــــــــت و ده ری هه بزوێن
ـــــــــه  !نم و جـــــــــۆ ی گـــــــــه روێشـــــــــکه ی که مای

 !مان ی گــــــــوێ چـــــــــه زیزه و گــــــــه  سوێســــــــنه
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوڵ و  الب ـــــــــــــــــت کـــــــ ری گـشــــ

 !.مــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــهخـــــ
 

 !بات نـــــــــدی شـــــــــۆڕش و خـــــــــه ڵبه هـــــــــۆ مه
 !رمیان و کوێســـــــــــــــــــــــتانی واڵت گــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــدم شـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاژێڕ و گون  !قام و ب

ــــــــــدم  ر ملـــــــــه کوێســـــــــتان و ســــــــــه  !و دوون
ــــــــــه ــــــــــه م ــــــــــا  و هۆب  !وار و هــــــــــه  زرا و ب

ــــــــــــزار چیـــــــــــاو چــــــــــــۆڵ و ده  !شـــــــــــت و ن
 !ژار ر و هـــــــــــه نجــــــــــده لکی ره هــــــــــۆ خـــــــــــه

 !گونــــــــــد نشــــــــــینان، دانیشــــــــــتوی شــــــــــار
 !نر و پیــــــــــــــــــــــــــــــــــــران گــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 !کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆڕی ژیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
ـــــــــــــــه  !خوێنــــــــــــــدکاری ریــــــــــــــی قوتابخان

  !نــدیـخــــانـــــه خـــــۆ راگـــــری نـــــــــاو بــه
ــــــــــــــــــاری پشــــــــــــــــــت چــــــــــــــــــه  !ماوم کرێک

ــــــــــــاوم ــــــــــــاقوالنی خــــــــــــۆش ن ــــــــــــاو م  !پی
ـــــــــــــــــه  !هیدانم س و کـــــــــــــــــاری شـــــــــــــــــه ک

ـــــــــــــــــــــــــــــرای خـــه ڵــکـــــــــــــــــــــــــــــــی  تــــێکـــ
 !ــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــمنــیــشــتــــمــ
 ن  ک مـــــــــن دڵ پـــــــــڕ تاســـــــــه ش وه ئێـــــــــوه

 ن  ناســــــــــــــه روون پــــــــــــــڕ ســــــــــــــۆز و هه ده
 

ـــــــــــــه ـــــــــــــادی گ ـــــــــــــاوی کـــــــــــــورد  وره بۆی  پی
ـــــــــــــه  رز و، بــــــــــــۆ یــــــــــــادی مامۆســــــــــــتای ب

  !دیــــــــــاری کـــــــــــــورد  ری رێــــگـــه رێـبـــه
 

 ری رێـــبـــــاز روونــــــی، هی رێـــبـــــــ ئـــــــــــه
ـــــــــــــــــــرۆزی خـــــــــــــــــــه رێگـــــــــــــــــــه  !باتم ی پی

 ی نیشــــــــــــــــــــــــــتمان، که ویســــــــــــــــــــــــــته خۆشه
ـــــــــــــــــــــــــــــه ره رێبه  !اڵتم ی رۆژ هـــــــــــــــــــــــــــــه ک

ـــــــــــــــــــــــات،  لە هەر هەنگـــــــــــــــــــــــاویکی کە ن
ــــــــــــڕین ــــــــــــردین چـــــــــــۆن ڕێ بب  !فێـــــــــــرت ک
 لە هەر تێــــــــــــــــــــــــڕوانین و نیگــــــــــــــــــــــــات،
 !پێــــــــــت نیشـــــــــــان دایــــــــــن ســـــــــــەرهەڵبڕین
ــــــــــــــــبەت و هێمــــــــــــــــا و بــــــــــــــــااڵت،  لە هی
 راوەســـــــــــــــــــــــــــــــتان و ســـــــــــــــــــــــــــــــەرفرازی

 وتـــــــــــــــــــــــــــــار و لە کـــــــــــــــــــــــــــــردارت،لە 
هــــــــەڵــــــــــــــــــس وکـــەوتــــــــــــــــــی پـــــــــــــــــــــڕ 

 .!شـــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــازی
 

ـــــــــــــــــــــــــــ  وەکـــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــۆ،  ک
ـــوو  ـــۆ گەل و نیســـتمان ب  هەمــم و خەمـــی هەر ب
ـــــــــــــــــــــــــــ  وەکـــــــــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــــــــــۆ،  ک
ـــوو   خەمــی کـــورد و کوردســـتانی لەســـەر شـــان ب
 نــــــــــــــــازانم چــــــــــــــــۆن دەســـــــــــــــــتی ئەجەل،

  !ری رۆحــــــــــــــــــی بەزانــــــــــــــــــدیســــــــــــــــــنوو
ــــــــــــــــوو خەمخۆرانــــــــــــــــت، ــــــــــــــــاد لە هەم  زی
  !بە تەنهـــــــــــــــــا لەمنـــــــــــــــــی ســــــــــــــــــتاندی

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەرم بەرزە و ،
  !ئێســــــــــــتاش ،، رێبــــــــــــوار،، ی رێگــــــــــــاتم

 و،  ڵی دەســـــــــــــــــتمانه یــــــــــــــــادت مشـــــــــــــــــ ه
 !.جــــــــاتـــم رێــــبــــازت رێــــــــگای نــــــه

 
 

 رێبوار.  ح . ک 

اتینا دائێمی سزای ـــــــــــئ
 !راـــۆ دەرکــی بــدانـــزین

 

ئاتینــــا دائێمــــی چـــــاالکی 
ســاڵ و  0مەدەنــی، ســزای 

مانـ  زینـدانی بەسـەردا  7
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەپا
: هەواڵـــــــــدەری هێرانـــــــــا

براهیمــــــــــی گــــــــــوڵڕۆێ ئی
ئیریایی،زینــــدانی سیاســــی 
پێشــوو و ئاتینــا دائێمـــی، 
چــــــاالکی مەدەنــــــی، كەلە 
زینــــــــــــدانی ئەویــــــــــــن دا 
راگیـــراون، لەپێوەنــــد بەو 
دۆســــــیەیەی كە لەکـــــــاتی 
گیرانەكەیانـــــدا لەدژیــــــان 
ســــــــاز كرابــــــــوو، لەالیەن 
دادگـای ئینقالبـی تــارانەوە 

ســــــــــــــــــاڵ 0هەر یەک بە 
مانــ  زینــدانی كــاتی و 7و
ە ســاڵ بێــبەش کــراون ل 2

ئەنـــدام بـــوون لە گـــروپ و 
 .حیزبەكان

دانیشــــــــــــتنی دادگــــــــــــا و 
پێڕاگەیشــــــــــــــــــــــــــــتن بە 
تاوانەکــــــــــــــــــــانی ئەم دو 
هـــــاوواڵتیە، لەرێکەوتـــــی 

ی جــۆزەردان لە بەشــی 23
ی دادگــــــای ئینقالبــــــی 26

رەســـــتی تـــــاران بە سەرپە
قــازی ئیمــان ئەفشــاریبەوە 
 .بەڕێــــــــــــــــــوە چــــــــــــــــــوو

ئاتینا دائێمی، لە ئێستادا 
لە زیندانی ئەوین خەریکی 
تەواو کردنـــــــــی مــــــــــاوەی 
زینــــــــــــــــــدانیەکەیەتی، و 
گـــــــــوڵڕۆێ ئیریـــــــــایی لە 
خــاکەلێوەی ســاڵی پــار بە 
تەواو کردنـــــــــی مــــــــــاوەی 
حــــــوکمەکەی وبە دانــــــانی 
کەفـالەت بـۆ ئەم دۆسـیەیە 

 .لە زیندان ئازاد کرا

كۆڵبەر لەسنوری  ٠كوژران و برینداربوونی 
 .سەردەشت

 

ی هێــــــزە ئینتزامیەكــــــان .
رژیم لە سنووری سەردەشت 
تەقەیـــــان لە کـــــاروانێکی 
کــۆڵبەران كــردووە و بــۆتە 
هــــۆی کــــوژران و برینــــدار 

 کـــۆڵبەر ٠بــوونی النــیکەم 
: هەواڵــــــــدەری هەنگــــــــاو

ســـــــــەرلەبەیانی ئەمـــــــــڕۆ 
ی پووشــپەڕ، ٠٠دووشــەممە 

هێزە ئینتزامیەكانی ئێـران 
لە ســـــــنووری سەردەشـــــــت 
تەقەیـــــان لە کـــــاروانێکی 
کــــــــــۆڵبەران کــــــــــردووە و 

 ەوەـــــــۆیــــــــــەهـــــــــــــب

کۆڵبەرێــ  بەنــاوی بریــا  ئیبــراهیم زادە، كــوری خــدر و خەڵ ــی گونــدی گەوەاڵنــی 
 .سەردەشــــــــــت، كــــــــــوژراوەو ســــــــــ  کــــــــــۆڵبەری دیــــــــــ ەش برینــــــــــدار بــــــــــوون

هەتا کاتی ئامادە کردنى ئەم هەواڵە،ناسنامەی ئەو س  کۆڵبەرە کە بریندار بوون، 
 .ئاش را نەكراوە

ــــێ دام كردنی چئ ـــــ ـــ ــ ـــ وار ـ
 زیندانی لە زیندانی شاری ورم 

 

ســـــــــــــــــــــــەرلەبەیانی رۆژی 
 1ی پوشـپەر، 25سێشـەممە 

كوشــتن بەنـدکراو بە تـاوانی 
لە زیندانی ورم  لە سێدارە 

 دراون
ئەم بەنـــــــد کـــــــراوانە رۆژی 
پێشــــووتر بــــۆ جــــ  بەجــــ  
کردنـــــی حوکمەکەیـــــان بـــــۆ 
ژووری تاکەکەســــــــــــــــــــــــــی 
 گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوازراونەوە
بەپێــی هەواڵــی هەواڵــدەری 
هێرانا،ئۆرگــانی هەواڵــدەری 
کۆمەڵێــــ  چـــــاالکی مـــــافی 
مــــــــرۆد لە ئێــــــــران، رۆژی 

ی پووشــــپەڕ، 25سێشـــەممە 
بەنـــــــدكراو لەزینـــــــدانی  1

ورمـــــــ  لە ســـــــێدارەدراون، 
ناسنامەی بەنـدکراوە ئی ـدام 

هـــــــــــــــێمن ")کراوەکـــــــــــــــان
خەڵکـــــــــــــــی (بناوەنـــــــــــــــد

ئیمــــــــــــــان )پیرانشــــــــــــــار،
 کوڕی رەسووڵ، (م ەممەدی

ی زینـــدانی ور 91بەشـــی  
م ەمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمەد 

نەجەفیـان (جیهـانگیر)پارو
،وخالیـــــد 1-0لە بەشـــــی 
 .یە"رویان لە م 

جێــــــی باســــــە كە هــــــێمن 
وە 10بناوەنـــد لە ســــاڵی 

بەتـــــــــاوانی كوشــــــــــتن لە 
زینــــــــــــــــدانی ورمــــــــــــــــ  

ئی ــــــــدامی ئەم .راگیـــــــراوە
چەنــــد کەســــە تــــا کــــاتی 

ڵـه دروسـت کردنـی ئەم هەوا
لە الیەن بەشــــــــــــــــــەکانی 

 ەوەپەیوەندیـــــــــــــــــــــــــــدار
 .رانەگەیەندراوە

پە پێـی هەواڵــی ناوەنــدی  
چاپ و ب وکردنەوەی چاالک 
بە پێـــی هەواڵـــی ئۆرگـــانە 
نێودەوڵەتیەكــــــــــــــان،ئێران 
بەپێی رێـژەی دانیشـتوانی و 
رادەی ئی ــــــــــــــــــــــــــــــــدامی 
هاوواڵتیانی، پلەی یەكەمی 

 . لە جیهاندا هەیە
انـی مـافی مـرۆد، لە ئێـران 

ی یەک ســـاڵدا واتە لەمـــاوە
ســـــــــــەرەتای ژانــــــــــــویەی )

ی دێسـامبری 23تـا 2393
بە النـــــی کەمەوە ( 2393
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 کەسی دیکەش 915دراون و 
 
 

لەبەرچــاوی خەڵــ  دا بــوو   
حـــــــوكمی ئێ ــــــــدامیان بــــــــۆ 

 .دەركراوە
لە کــۆی ئی ــدام کراوەکانــدا، 

منـــــــــداڵی 6ئی ـــــــــدامکردنی 
كردنـی   بە جـ   تاوانبار، ج 

می لە ســــــێدارەدان حــــــوک90
هەر بەپێــــی . نیـــان هەبــــووە

لە 72ئەم هەواڵە زیــــاتر لە 
ســـەدی ئەو ئێ ـــدامانەی جـــ  
بەجــــــ  كــــــراون لە ئێــــــران 
لەالیەن دەوڵەت یـــــــــــــــــــــان 
دادگاکانەوە ب و نابێتەوە کە 
بە قســــــــــــەی خۆیــــــــــــان بە 

 .ئی دامێکی شاراوەی دەزانن

،،ریکەوتێکی رەزیالن  2پاشماوەی لەپەرەی     .ە،
   

ـــــ  وەردەگرێــــت ـــــی . موپاهــــدە وڕێکەوتنەکــــان کەڵ لەدووی پەرەگرتن
ــد  ــان ،ئاخون ــازنەی گەمارۆک ــککردنەوەی ب ــام وبەرتەس کێشمەکێشــی بەرج

ــانگەی دا بە ئوروپــا  ــۆڵەتێکی دوو م ــداگری .ڕۆحــانی م ــۆڵەتەدا پێ لەم م
کـان نەکەن لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە ئەگەر کار بۆ ڕەواندنەوەی گەمارۆ

ــــت ــــدیان دەبێ ــــی ئەم . هەڵوێســــتی جی ــــان وەاڵم ــــد ئوروپاییەک هەرچەن
ـــرد، بەاڵم  ـــ  دانووســـتاندیان ک ـــری  بڕێ هەڕەشـــەیان دایەوە و ژێربەژێ
ـــاری ئـــاڵۆزی ڕژیـــم لە مەســـائیلی دەرەکـــی ونـــاوخۆیی، هـــێ   لەبەر ب
ڕێکەوتنێ  نەهاتە ئاراوەو بە گرینگی نەدانـی ئوروپـا بە ڕژیـم وگەاڵڵە 

کیلـۆ ئۆرانیـومی  033ەکانی، ڕژیمی ئاخوندی باسی گوزەر لە دیاری کراو
ــااڵوتەکراوی هێنــاوەتە ئــاراو بە دانــی ئۆڵتیمــاتۆمێکی چەنــد ڕۆژە ،  پ

ـــــکەدا دەڕوات ـــــارێکی دی ـــــ  و ب ـــــکە دۆخەکە بە الی ـــــدڕەوی . خەری تون
ـــان  ـــۆاڵنە داخراوەک ـــازبوون و نەچــوونەوەی ک ـــم بــۆ دەرب وهەوڵــدانی ڕژی

رانی ڕژیم لە ڕێـنەکەووتن وئەم هەڕەشـانە لەکاتێکدایە کە زۆرێ  لەسە
لەگەڵ ڕۆژئاواییەکان دەترسن ودەڵێن کە ڕێـنەکەوتن پاشـهاتێکی قـورس 

ــ  ــوو نەکــراوی دەب ــ   .وقەرەب ــم دەڵ ــدامێکی کومیســیونی ئاسایشــی ڕژی ئەن
ــۆ  ــیەکەی ب ــوێنەوارە سیاس ــازانێکە کە ش ــارو س ــتکێس ڕێک ــی ئینس ڕێکەوتن

ـــــــردنەوەی دەرکە  تێپەڕبــــــوون لە داوی توندڕۆشــــــتن گرینگتــــــر لە ک
لەهەر دوو . ئابووریەکەیەتی، دەب  بە هەرجـور بێـت ،مەجـالی پێبـدەین

بەپێی هەڵوێست و نیشانەکان وێ . یاریەکەدا کات بە قازانجی ڕژیم نیە
ــونەتەوەییەی  دەێـت لەکۆتاییـدا ڕژیـم کە بەم بێهێـزی ئـابووری وپـێگە نێ

لـیالنە کە هەر کەهەیەتی ، مل بدات بە ڕێکەوتنێکـی سـووک وڕەزیـل وزە
  ..ئەمەش بۆ ئاوخوندان چاوەڕێ دەکرێت

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

              
.    

كون رانســـێ دا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 
پاســداران الدا و رایگەیانــد كە 

ـــەكی  12ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا هەیە كە تیا یان

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

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2393
یەكیەتــی ئوروپــا رێ ەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش

ــ ــدی پەرە بـۆ س ــی ئاخون ەر رژیم
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەو  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار ب  س
ــــــــرێ ــــــــۆو ب   . بان یـــــــان بل

ـــــتورالیاش یەو  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی

ـــــدارانی  ـــــتە لیســـــتی پاس خس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمری ــــــاش لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــای  9121 ی ئەنجــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ

ــیركەتی راه ســا حیل ســەر بە ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .90221
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمری  ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــگەوە پشــتیوانیەكانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ

كانی سـەر بە خۆیـان تیرۆریسـتە
ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس

رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نەو هەر 
نەیتوانی قـودس رزگـار ب ـات و 
ــاو بەرێ بەڵ ــوو  ئیســراییل لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابەش  ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێ ی زۆر و  فیرۆدان

 هەژاری ئێران زەوەندی خەڵ ی
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــی ەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت ب  حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــن ەی ئەمری اییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەو سـەربازی ئەمری 

ژیــــــم لە رێــــــگەی ر. ب ــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێ ی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون

ــر ــواڵی داوەتەوە ك دەوانەی حیزب
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

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

مووشـەكی بالسـتی ی، بەرنامەی 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

هەیئەتەكانی سـازمان .  باس كرد
لە هەردوو چاالكیەكەدا بروس ەی 
كۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــ ەش بە 93
 .رانی رێورەسمەكان كردبەرێوەبە

 

و  هەڵوێست و بنەما سیاسیەكان لە هزر
!داباوەری مامۆستا شێخ جەاللی نەمر  

 

مانگی پووشپەرەو جـارێ ی دیـ ە ئەو 
رۆژە پــڕ نەهــامەتیەی كە مامۆســتای 
زانا و رێبەری بلـیمەت و سـەركردەی 
ــــای نەتەوەكەمــــان جەنــــابی  كاریزم
مامۆسـتا شـێخ جەاللـی حســێنی بەرەو 
دوامەنــزڵگەی ئەبەدی كــۆچی كــرد و 
ـــــاوایی لێ ـــــردین   .بەجەســـــتە ماڵئ

ـــانی  مامۆســـتا شـــێخ كەســـایەتی و ژی
جەالل، لەهەمــوو رەهەنــدەكان پـــڕن 
لە الپەڕەی هەڵـــــــــنەدراوە و تـــــــــا 
هەنـووكەش نەتوانـدراوە بنەمــاف ریی 
و هزرییەكانی و هاوكات پراكتی  و 
كرداری بەرێزیان و بە گشـتی ژیـانی 
و   سیاسی بە تەواوی شەن وكەو ب رێ

ـــــــوو  تیشــــــ  بخـــــــرێتە ســــــەر هەم
الیەنەكـانی مێــژووی پــڕ لە شــانازی 

  .تا هەرگیــــــــــز نەمــــــــــرمامۆســــــــــ
مامۆستا داهاتێ ی نەتەوەیی بـوو كە 
لەماوەی ژیانی سەربەرزانە و پـڕ لە 
ـــــداكاریی و شۆڕشـــــگێرانەی  وانەی فی
روحی بەبەر باوەر و تیئۆرییەكانیدا 
كـــرد و ئەوەی بـــڕوای پێـــی هەبـــوو 
توانی بە كردەوەش لە كـاری سیاسـی 
و شۆڕشــگیرانەدا كــاری پــ  ب ــات و 

ـــــــد   .اتنرخــــــی تێچووەكانیشـــــــی ب
ـــیەو زۆری پێویســـتە لە  ـــ  بـــۆنە ن ب
ــازاری شــێواوی جــواڵنەوەی  ئێســتای ب
ـــــــــی لە  ـــــــــاریخوازانەی نەتەوەی رزگ
كوردســــتانی ئێــــران تەوەری بنەمــــا 
ــــابی مامۆســــتا، و  ــــانی جەن ف رییەك
هەڵویستی شێلگیرانە الی بەرێزیان و 
مانەوە لەسەر ئوسـولە سیاسـەكان بە 
باشی لێ  بدرێتەوەو بۆ ئەمرۆ ببێتە 

ــــ   .  بــــۆ لێــــوە فێــــر بــــوونوانەیێ
بنەماكـــــانی دەرس و ئەزمونەكـــــانی 
مامۆستا پێ هێنەری نەزم و ئۆرگانی  
و سیســتەمن و بــۆ بەردەوامــی ژیــانی 
ــــایەخێ ی  كــــۆمەالیەتی گرینگــــی و ب
زۆریـان هەیە، بـۆیە تـاكی ئەمرۆیــی 
لەســـەر ئەساســـی ئەو بنەمـــا پــــێ  
ـــــراوانە هەنگـــــاو  ـــــاری ك وەخــــت دی

ایـانە و بەو بنەم  بەرەوپێشـەوە دەنـ 
 ئەوانی تر دەیناسنەوە و پێناسەی بۆ 

دەكەن و دەتـــــوانین وەو بەشـــــێ  لە 
یاســـــــا گشـــــــتیەكان، و رێ ەوتنـــــــی 

  .كۆمەاڵیەتی پێناسەی بۆ ب ەین
ئەگەر بنەمـــا ســـەرەكیەكان هەر رۆژە 
ــــــ  نەزمــــــی  ــــــان بەســــــەردا ب گۆڕانی

و ب    ئۆرگانی ی كۆمەڵگا دەشێوێندرێ
ـــــــــــــالۆزی پەرەی  پرەنســـــــــــــیپی و ئ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەدرێ    ،پێ
ەو لە ئاســتی گشــتی دا ئەو راســتیە ن

بەڵ و لە ئاستی تاكی  دا هەر راستە 
ــــ  پێویســــتە لە رەوتــــی  و هەر تاكێ
ژیــانی دا خــاوەنی كۆمەڵیــ  بنەمــا و 
هەڵوێســـتی روون بـــ  و بە ئامـــانجی 
ــــی زیــــاتری  خــــزمەت و پــــێ  كەوتن

ـــــ  ، و ئەو  كۆمەلگــــا بە كاریــــان بێن
ـــــــابەتە بـــــــۆ تـــــــاكی سیاســـــــی و  ب
ە بەتـایبەتی  بـۆ رابەر و سـەركردە ب

حــوكمی ئەوەی ژیــانی كەســانی دیــ ە 
دەخـــاتە ژێـــر كـــاریگەریی، یەكجــــار 

هەر بۆیەشــــە . حەیـــاتی و زەروریـــیە
نەبـــوونی بنەمـــا و بە پێـــی قـــازانر 
گۆرینی بنەماكان لە كەرتـی سیاسـەت 
ـــۆ كۆمەلگـــا بەدواوە  ـــانی گەورەی ب زی

 .دەب 
سیاســـەت زانســـتێ ی تیئـــۆرییە كە لە 
رێــگەی فێركـــارییەوە دەگـــوازرێتەوە و 

ـــا بەشـــێ ی زۆر كەمـــی تەرخـــان ت ەنی
كــراوە بــۆ ئەوەی زانســتەكە بە باشــی 
ــــــــــــارە  بگـــــــــــوازرێتەوە و ئەرو و ك
سەرەكیەكە دوای چوونە ناو سیاسەت و 
دونیای سیاسەت لە الیەن تاكەكانەوە 

سیاســەت بــریتیە لە . دەسـت پێــدەكات
ـــــــ  و  ـــــــاریی و تاكتی كــــــۆمەڵە زانی
رێوشێنێ  كە مرۆد بۆ خزمەتی باشتر 

ــــــــدارەی ك ــــــــا پێویســــــــتە و ئی ۆمەلگ
. و بەكاریان بێن    لەبەرچاویان بگرێ

بەاڵم لەو زانیـــــاریی و رێوشــــــوینانە 
گرینگتــــر خــــودی ئەو تاكــــانەیە كە 
دەچنە ناو مەیدانی سیاسەت و ئەركی 
ـــــرنە  بەرێــــوەبەرایەتی كۆمەڵگــــا دەگ

زانیــاریی و رێوشــوێنەكان لە . ئەســتۆ
ــــــرن و  ــــــۆرن و جێگی زۆر بەش دا نەگ

 وحیان ئەوەی رەن  و بۆ و ر

كەســـــــــــــایەتی و  پێدەبەخشــــــــــــ ،
تایبەتمەنـدییە كەسـیەكانی ئەكــتەرە 
  .سیاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیەكەیە

رەزایی لە فەننـی بەو پێیە تەنیا شـا
سیاســــەت تەواو نیــــیە بــــۆ كەســـــی 
سیاسی ار، بەڵ و كەسێتی بەرز و پڕ 
لە ئەخــــــال  و رەوشــــــتی پەســــــەند 

دواجــار لەســەر سیاســی اری   دەتـوان 
بـــاش و ســـەركەوتوو و سیاســــی اری 

 .نەشیاو یەكالی ەرەوە ب 
ـــامە و پرۆگرامەكـــان زۆر جـــار  بەرن
وێرای كەم و كوری  بوونەتە مایەی 

بۆ كۆمەلگای مرۆڤایەتی،  خێر و بێر
بەاڵم زۆرجـــار كەســـایەتی ئەكـــتەرە 
بەرێوەبەرەكــــــــــــــانی بەرنــــــــــــــامە 
جۆراوجۆرەكان دەوری سەرەكیان بووە 
لە پێشـاندانی جۆرەكـانی بەرنــامە و 

ـــــژوو . پرۆگرامەكــــان بەدرێژایــــی مێ
مەكتەبە جۆراوجۆرەكـانی ئاسـمانی و 
ــــان  ــــرۆد بەرزی و نزمی دەســــ ردی م

و  بینیــــوە لە ئاســـــتی خۆشەویســـــتی
خەڵ  پەسەندی و یان ناخۆشەویست 
ــــــوون و بێــــــزاری لە بەرنــــــامە و  ب
ـــــان، و ئەوەش تەنیـــــا بە  مەكتەبەك
ــــــــارە  هــــــــۆی سیاســــــــی اران و رەفت
ـــووە، و  كەســـێتیەكانی سیاســـی اران ب
كەســــایەتیەكان دەوریــــان بــــووە لە 
چۆنیەتی نیشاندان و سەرخستن یـان 
ــــانی ئەو مەكتەبــــانە  .ش ســــت پێهێن

اسـتیەیە كە ئەوەی مەبەستمانە ئەو ر
ــــرینگە لە  كەســـێتی تاكەكـــان زۆر گ
ـــــــانی  ـــــــدەكانی ژی ســــــەرجەم رەهەن
مرۆڤــایەتی و لەســـەر شـــ و پێـــدانی 

ئــێمە وەو نەتەوەی كــورد . كۆمەڵگــا
ــــبەری  خـــاوەنی دەیـــان و ســـەدان رێ
مەزنــین كە هەر كامەیــان بە نــۆرەی 
ـــــــــــان دەور و نەخشـــــــــــیان لە  خۆی
. پێشخستنی دۆزی رەوای كورد بینیـوە

ل حســــێنی ئەو مامۆســــتا شــــێخ جەال
ـــــــارەكتەرە  ـــــــا و ك رێــــــبەرە كاریزم
درەوشاوەیە بوو كە تـوانی لە مـاوەی 
ژیانی سیاسی خۆی باشـترین نمـونەی 
 .كەســــێتی بەرز پــــێ  كەش ب ـــــات

مامۆســتا هەم تــوانی گوڵبژێرێــ  لە 
ــــــــــــانەترین و  باشــــــــــــترین و مرۆڤ
پادیالنەترین بنەماكان بۆ تێ ۆشانی 
لەرێــی ئــازادی ب ــاتە ســەرلەوحەی 

لەوەش گرینگتر هەموو ئەو  ژیانی، و
بنەمــــا و بــــاوەرانە بخــــاتە بــــاری 
جێبەجێ ــردن و پەمەلەوە و كاریــان 
پ  ب ات، و تێچووی زۆر گەورەشیان 
ـــــــــــــــــــــــدات ـــــــــــــــــــــــاو ب   .لە پێن

لێبڕاوی و فیداكاریی و بەخشندەیی و 
سداقەت و پاكی و پەداڵەت تەوەری 
وێرای زانایی و بڕشت و بەرێوەبەری 
ــــــــوون ك ە ئەو تایبەتمەنـــــــدییانە ب

كەسایەتی كەم وێنەی مامۆستای ش و 
پێــــــــــــــدابوو و تـــــــــــــــێ ەاڵوی ئەو 
تایبەتمەندییانە، مێژویێ ی لێوانلێـو 
لە شــانازی لەســەر دەســتی جەنــابی 
ــــــــــاوە و  ــــــــــ  خوڵق مامۆســـــــــتای ل
بەرهەمەكەی قوتابخـــــــــــانەیێ ە كە 
هەموو ئەو بایەێ و بەها نەتەوەیـی 
ـــدا دەوتـــرێتەوە و  ـــانەیەی تێ و مرۆڤ

 .درێژەی پێدەدرێ
 هەڵوێستە ا لە پێناو بنەما ومامۆست

 

نەتەوەییەكان و پاراستنی ئەو بایەێ 
و بڕوایــــانە هەمــــوو ژیــــانی خــــۆی 
تەرخـان كـرد و بە پێشـ ەش كردنــی 
جگەرگۆشــــەكانی نرخــــی پاراســــتنی 
بنەماكانی دا، هەموو پێگە و سـامان 

پلەی بەرزی ناو كۆمەڵگـای خسـتە  و
خـــزمەت پـــێ  خســـتنی دۆزی رەوای 
نەتەوەكەی و ئەو ئوســـولە بەرزانەی 
تــا دوایــین هەناســەی ژیــانی درێــژە 
ــــــــز پاشەكشــــــــەی  ــــــــدا و هەرگی پێ

یەكێــ  لەو بنەمایــانەی . لێنەكــردن
كە یەكجـار زۆر بــاوەری پێــی بــوو ، 
بــابەتی دانــی مــافی كــورد لە الیەن 

بـاوەری وابـوو رژیمەوە بوو، مامۆستا 
ــــز زەرفیەتــــی  ــــمە هەرگی كە ئەو رژی
ئی تراو بە بنەما دیموكراتی ەكـان و 
هاوبەشــــی كــــردن لەگەڵ ســـــەرجەم 
ـــیە و  ـــدا نی ـــی تێ پێ هاتەكــانی ئێران
مەسئەلەی ماو لە رێگەی وتـووێژەوە 
ــــــــــــــــــــــان بە تەواوی  لەالی بەرێزی

لەسەرەتای سەركەوتنی  .رەدكراوەبوو
راپەرینــی گەالنــی ئێــران كاتێــ  كە 

ز و الیەنە سیاســیەكان دەســەاڵتی هێـ
كوردسـتانیان بە دەسـت بـوو و هێــزی 
پێشمەرگە لە ناو شارەكان پارێزەری 
مــاڵ و گیــانی هاوەاڵتیــان، رژیــم بە 
ـــای  درۆی مــوزاكرە و دانووســـتان تەم
ــــــــایی هێنــــــــان بە  ــــــــائیلەی  كۆت
كوردستانی بوو و بۆ ئەو مەبەسـتەش 
ــوو بـۆ دانیشــتن  شـاندێ  دیـاری كراب

نـــوێنەرایەتی گەلـــی لەگەڵ شـــاندی 
ــــــــــــاوێ ی . كـــــــــــورد بەاڵم لە هەنگ

ـــــ  داریوشـــــی  سەرســـــوورهێنەر كاتێ
ـــــم  فــــروهەر ســـــەرۆكی شـــــاندی رژی
سـەردانی شــوێنی مــانەوەی مامۆســتای 
شێخ جەاللی رابەرمان لەشـاری بـانە 
دەكـــات، داوای دانیشـــتن و وتــــووێژ 
ـــان دەكـــات ، وەاڵمـــی  لەگەل بەرێزی
مامۆستای نەمر یەكجار هۆشـیارانە و 

مامۆستا زۆر . لێوردبوونەوەیەجێگەی 
بە ئاســانی لەوە دەگــات كە شــاندی 
ـــــــا ئەو  نــــــوێنەرایەتی رژیــــــم تەنی
داوایەیان بە ئامانجی دروست كردنی 
درز و كەلەبەرە لەنێو هێز و الیەنە 
سیاســیەكانی كوردســتان و هەر بــۆیە 
وەاڵمــی ئەو داوایە بەوە دەداتەوە كە 
پێویستە لەگەڵ شـاندی نـوێنەرایەتی 

ورد بە سەرۆكایەتی مامۆسـتا گەلی ك
شـــێخ پیزەدینـــی بـــرای كـــۆببنەوە و 
ـــــــانی هەیئەتـــــــی  ـــــــدوان و داواك لێ
ـــــان داوا و قســـــەی  كوردســـــتان هەم

لە دوای  دا كاتێ  هێـز و . ئێمەشە
ــــان، كوردســــتانی ئێرانیــــان  الیەنەك
  بەرەو باشــــووری كوردســــتان بەجــــ 
هێشت، خەڵخاڵی نامەی بۆ جەنـابی 

ەوەی مامۆســـتا نووســـی و داوای گەران
ـــــی  بــــۆ كوردســـــتان لێ ـــــرد و بەلێن
ــــوەبەرایەتی  ــــی بەرێ پێشــــ ەش كردن
كوردستانی بە جەنابی مامۆسـتا دا ، 
مامۆســتا لەنامەیێ ــدا بە تونــدترین 
شـێوە وەاڵمــی ئەو داوایەی خەڵخــاڵی 
حـاكمی شـەرپی رژیمـی لە كوردسـتان 

بەو خــوایەی ئێــوە :)) دایەوە و وتــی
نایپەرستن تا نەستاندنەوەی دوایـین 

ی بە نــاحە  رژاوی رۆلەكـــانی خــوێن
 دانی خەبات چۆڵ ـــەیـــوردستان مـــك
 

 ((.ناكەین
ئەو بنەمـــــایە وەو ئەســــــ ێ  لەالی 
ــــاری پێ ــــرا و  جەنـــابی مامۆســــتا ك
لەماوەی هەموو ئەو سااڵنەی خەبات 
و تێ ۆشانی بۆ جارێ ی  لێـی النەدا 
و فریوی وەپد و بەلێنە درۆینەكـانی 
ئەو رژیمەی نەخوارد و هەمیشە پێـی 

ـــزامە جینای ەت ـــارە وابــوو كە ئەو نی
هەرگیــز ئامــادە نــاب  لەســەر مــافی 
كــورد نەرمــی نیشــان بــدا، مەبەســتی 
دانی مافی كوردی نیـیە و بـۆ وەالمـی 
ئەو كەسانەش كە پێیان وایە وتووێژ 
ـــــاب  وەو ئەســـــلێ ی سیاســـــی رەد  ن
ب ـرێتەوە، وتەیێ ــی بە نرخــی هەیە 

ـــــ   هەر كاتێـــــ  رژیـــــم : ))كە دەل
ویستی حەقی كـورد بـدات بـا بیـدات 

ەرانەی كە لە فیلتێرەكـــانی بەو نــوێن
خــۆی دەرچــوون و دانــدراو و جــێگەی 

ئەوەش ((. متمـــانەی خـــودی رژیمـــن 
ــــانووبڕین و  باشـــترین وەاڵمە بـــۆ بی
ــــانی  وەاڵمێـــ  بـــۆ فەلســـەفە بافیەك
الگیرانی وتووێژ و دانووستانە لەگەڵ 
 .رژیمی جەهل و جینایەتی ئاخونـدی

ــــانەوە  ــــراتە گرانبەهــــایەی م ئەو می
نەمـا ئوسـولیەكان لەسەر بـنەرەت و ب

لە رێبەری كاریزما و زانا و بلیمەت 
بۆ هەموو قوتابیانی مامۆستا بە ج  
ماوە و لە قوتابخانەی مامۆستا وەو 
ـــــــاری  وانەیێــــــ  دەوتـــــــرێتەوە و ك
   .پێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەكرێ

ئەوتایبەمەنــدیە یەكێــ  لە هەزاران 
تایبەتمەندی دیار و جێگەی شانازیی 
مامۆسـتا شـێخ جەاللـی نەمـرن كە بــۆ 

اســـــی وەو زەرورەتێ ــــــی تـــــاكی سی
حاشاهەڵنەگر وایە و پێویستە رەچاو 

 .و لێوەی فێر بین  ب رێ

 

 نووسینی کامیل نورانی فەرد 
 

 1ەپەڕەی پاشماوەی ل
مامۆسـتا ســەید جەالل حوســەینی 
ــــــــــاتی پێشــــــــــمەرگانە و  خەب
شۆرشـــگێڕانەی بە پێویســـتیەكی 
حەتمی و حەیـاتی بـۆبزوتنەوەی 
ـــوو  كوردســـتان دەزانـــی و بە هەم
شێوەیەكی  هەوڵی پەرەپێـدانی 
ریــــزی پێشـــــمەرگەی ســـــازمانی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتی دەدا   .خەب

ــدی  ــی ئاخون لە ئێســتادا كە رژیم
ــاس و  ــی حەس ــووەتە دۆخێ  كەوت

تەم و لە مـاوەی چـل ســاڵی حەسـ
ــــدە  رابـــردوودا هـــی  كـــات ئەون
گۆشەگیر و پەراوێـز نەخـراوە لە 
كۆمەڵگەی نێونەتەویی و لە نێـو 
ـــــاوەر بە  ـــــرانی  جەم خـــــۆی ئێ
تەواوی لەو رژیــمە بێـــزارن و لە 
ــــی  هەر دەرفەتێـــ  بـــۆ راپەرین
یەكجـــاری دژ بە رژیمـــی ئێـــران 
ـــر و  ـــەر پـــێن، بی ـــادە و لەس ئام

ەید ئەندێشــــەكانی مامۆســــتا ســــ
 ر رێی ــاتــەینی زیــــوسـەالل حـج
 

بەشداری كۆمیتەی سویسی سازمان لە 
گردبوونەوەیەكی جەماوەری لە شاری 

 .لۆزان
 
 
 

ئەگەر رژیم پێبەندی بەرجام : ئانگێال مێركل
 .، دەرئەنجامێ ی خراپ چاوەرێی دەكات نەب 

 

 دیارنەمانی نەوت هەڵگرێ 
 نگەی هورمز لە تە 
 .ئەگەری پێکدادانی زیاتر 
 
 
 
 
 

 !خۆكوژی ژنێ  و كچێ  لە پیرانشار و سەقز
 

ـــــــەركەو ـــــــان دەدا و س تنمان نیش
ەسەر ـــپێویستە پێداگری زیـاتر ل

ـــــــــــــــــــــــئەو بەرن     امە و رێ وــــ
ــان  ــنەوە كە جەنابی شــوێنانە ب ەی

ـــۆیەمین . بــۆی دانــاوین لەیــادی ن
سـاڵرۆژی كـۆچی دوایـی مامۆسـتای 
ــەید جەالل حــ ــر مامۆســتا س و نەم

نی، بەڵـــــــێن دووپـــــــات ســـــــەی
دەكەينەوە كە تا هاتنەدیی هاواو 

ــــژە  ــــازی ئاواتەكــــانی درێ بە رێب
پیــرۆزی بــدەین و خزمەت ــاری بە 
ــــای نەتەوەو نیشــــتمانەكەمان  وەف
  .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین

ـــــاوی مامۆســــتا ســـــەید  یــــاد و ن
ینی رێبەری خەڵ ی ەسوجەاللی ح

ـــداكاری  ـــۆز و فا و راســـتگۆ و دڵس
  .نەتەوەكەمان بەرز و پیرۆز بـ 

ــازمانی  ــ  ئــااڵی س هەر شــەكاوە ب
ـــــران ـــــتانی ئێ ـــــاتی كوردس  .خەب
ــــ ــــاتی نەتەوەی ی ســــەركەوێ خەب
 .كورد و ئازادیخوازان لە ئێران دا

 
كـــــۆمیتەی ناوەنـــــدی ســـــازمانی 

 .خەباتی كوردستانی ئێران

هاوکــــــــــــــــــات لەگەڵ 
دیارنەمــــــــــــــــــــــــــانی 
نەوتهەڵگرێـــــــــــــ  لە 
بـــــــــاریکەی هـــــــــورمز 
،پێکـــدادان لە نێــــوان 
ئێــــــــران و ئامریکــــــــا 
 .زیـــــــــــــــــــــــــــاتربووە

بەرپرســـانی دی ـــاپی 
ئامریکـــــــــــــــــــــــــــا بە 
هەواڵـدەری ئاسۆشــێتد 
پرێســــــــــیان ووت،ئەو 
دوودڵــــــــــــیە هەیە کە 
رژیمــــی ئاخونـــــدی لە 
دیارنەمــــــــــــــــــــــــــانی 

 ی ئیماراتی نەوتهەڵگر

بە  .هورمز بەرپرسە  
پێــــــی راپــــــۆرتی ئەو 
هەواڵــــــــدەریە، دورۆژ 

لە ئاوەکـــــــــــــانی  لەد
ــــــــــــــــــــــت وای ەنگەی ـــ

دیارنەمــــــــــــــــــــــــــانی 
نەوتهەڵگـری ئیمـاراتی 
لەکـاتی تێپەڕبـوون لە 
تەنــــــــــگەی هــــــــــورمز 
،بەرپرســـــــــــــــــــــــانی 
ئامریکـــــایی وتویـــــانە 
ئەگەری رفانـــدنی ئەم 
نەوتهەڵگـــــرە لەالیەن 
ە ســـــپای پاســـــدارانەو

 ا ــــــــــەروەهـــــزۆرەو،ه
 

راداریـــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ووتەی کوژانـدبێتەوەبە 
 .ئامریکاییە دەبێت

رژیمـــی ئاخونـــدی زۆر 
ە ــــــهەڕەشەی کردوە ک

ئەگەر نــاردنی نەوتــی 
ە راو ـــــــــــەم واڵتـــــــــئ

ەســـت  لەبەرانبەریـــدا 
 اردنی ن

کەشـتییە  ەمــــــــکـان ئ
لە نزیکـی شــاری قشــم 
بـــــــوە کەیەکێـــــــ  لە 
بنکەکــــــــانی ســـــــــپای 

لە . پاســـدارانی لێـــیە
 ان ــــــــیـژەدا وتــــــدرێ

بەتێپەڕکردنی کات   
و هەروەهـــا نەبــــوونی 
پێوەندی، نیگەرانیمان 
لەپێوەنـــــــــــــــــــــــد بە 
بـــــــــــــــــــارودۆخی ئەم 
نەوتهەڵگـــــرە زیـــــاتر 
نەوتـــــــــی واڵتـــــــــانی 
پەرەبـــــــی نـــــــاوچەی 
کەنداوی فارس لە پ  
دەخـــــــــات. نەوتـــــــــی 
واڵتـــــــانی پەرەبـــــــی 

نـــــاوچەی کەنــــــداوی.    
    

 

هەڕەشــەی کردبـــوو کە  
دزی کردنــــــــــــــــــــــــــــی 
ئینگلیســـەکان بـــ  واڵم 
نــــاب فــــارس لە پــــ  

لەکاتێکــــــدا  .دەخــــــات
ئەمـــــــــــــــــــــڕۆ لە دوای 

ی خامنەیی، هەڕەشەکان
ئینگلـــــــیس ســــــــێهەمین 
کەشــــتی شــــەڕی خــــۆی 
بۆکەنـــــــداوی فــــــــارس 
 .نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردوە
 خامنەیی پێشتر ێت

ــواره ی رۆژی شــەممە  ئێ
 ٠٢١١ی ژوالی ٠٢

ــبەر بە  ــ ــ ــ ــ ــ ی ٠١بەرامـ
ــه ١٠١٣ پووشــپەڕی    ل

ــۆزان و  ــ ــ ــ ــ ــاری لـ ــ ــ ــ ــ شـ
ــه به ــادی  بۆنـــ ــ  ١٦ی یـ

ــاڵه ــ ــ ــه ی په ســـ ــ ــ   یمانـــ
ــومه ــ ــ ــۆزان  که شـــ ــ ــ ــ ی لـ
ــه وه گردبونه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کی  یـ

ــه ــه ری له ماوه جـــ ــ ن  الیـ
ــه نوێنه شـــێ   تی به رای

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــراوه  لـ ــ ــ ــ ــ ــ   ڕێکخـ
ــیه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کان و  سیاس

ــه ــ ــ ــوردانی سویس ــ   وه  کــ
ــر  ــه. اپێکهێنـ ی  کومیتــ

ــازمانی  ــ ــ ــ ــی س ــ ــ ــ سویس
و  شـداری لـه بات به خـه

دا کرد و  یه وه گردبونه
ــه ــ ــ ــ ــه و په ئ ــ ــ ــ یان  یمان

ــتۆ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و    پرۆتێس
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەو  .حکومکرد مـ
 اوەریەدا ـــــەمــگردبوونە ج

 

ــومیتەی  ــی كــ هەیئەت ــ
ــی ــ ــازمان كە  سویسـ ــ سـ

ــوون لە  ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ بریتـــ
ــوان  ــ ــ ــزان كەیـــ ــ ــ ــ بەرێ
ئـــازەرپوور و مـــ ەمەد 
ــانی بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رەحمـ
ــااڵی  ــ ــ ــی ئـ ــ ــ هەڵگرتنـ
ــات و  ــ ــازمانی خەبــ ــ سـ
ــدار  ــ ــتان بەشـــ ــ ــ كوردس
ــۆنەی  ــ ــ ــوون و بەبــ ــ ــ بـ
ــەمی ــ ــ ــ ــ ن نەوەد و شەشـ

ــانی  ــ ــاڵرۆژی پەیمــ ــ سـ
لۆزانەوە ر  و بێزاری 
خۆیان بۆ واژۆكەرانـی 
ــڕی  ــانە دربـ ئەو پەیمـ
ــی  ــۆیەوە گەل كە بە ه
كورد بـ  بەشـ را لەو 

ــه ــ ــ ــ ــانەی کــ ــ ــ ــ لە   مافـ
ــێ ەردا  ــ ــانی ســـ ــ ــ پەیم
ــاو  ــ ــ ــ ــۆی لەبەر چـ ــ ــ بـــ

  .گیرابوو
ــاڵــە ســل  ،  ١١٠٠ی ــ

ــێ  لە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كۆن رانسـ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الیەن واڵت

ــا، ) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەریتانیــ
ــۆن،  ــ ــ ــا، ژاپـ ــ ــ فەرەنسـ
ــا،  ــ ــ ــ ــان، ڕۆمانی ــ ــ ــ یۆن
ــا،  ــ ــ ــربیا، كرواتیـ ــ ــ سـ

لە ( اسـلوانیا و توركیـ
ــاری  ــ ــ ــۆزان لە "شـــ ــ ــ لـــ
ــرا ــ ــترا، " سویســـ ــ بەســـ

  مەبەســت لە بەســتنی
ــەكە كە بە  ــ كۆن رانسـ

ــۆزان) ــ ــانی لـــ ــ ( پەیمـــ
ــرد،  ــ ــ ــ ــ ــاوی دەركـ ــ ــ ــ ــ نـ
ــتنەوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ داڕش
ــەرلەنوێی قەوارەی  ــ سـ
ــوگرافی  ــی و جـــ سیاســـ
ــی ناوەڕاســت  رۆژهەاڵت
ــاش ئەوەی  ــ ــوو، پـــ ــ ــ ب
ــال ئەتـــا  مســتەفا كەم
ــەرۆو و  ــ ــ ــورو، سـ ــ ــ تـ
ــنەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دامەزرێ
 دەوڵەتی توركیا، بە 

هەوڵـــی دیبلۆماســـی و 
ــی  ــ ــ ــتی یەكێتـ ــ پاڵپشـــ
ــاران  ــ ــ ــۆڤیەتی جـــ ــ ــ ســـ

ــوانی  ــ ــ ــانی )تـ ــ ــ پەیمــ
ــی ەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( سـ

  .هەڵبوەشێنێتەوە
ــۆزان، ــانی ل ئەو  پەیم

ــانەیە كە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پەیمـ
ــتانی گەورەی  ــ ــ كوردســـ
ــاری دووەم لە  ــۆ جـــ بـــ

ــەڕی   دوای ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ش
ــاڵی  ــ ــ ــدێرانی س ــ ــ چاڵ

ــوان   ی ١٥١٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نێ
هەردوو 

ــۆریەتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئیمپراتـ
ســـەفەوی و پوســـمانی 
ــارچە  بە ســەر چــوار پ

ــداب ــ  ەش ردەوە و بوو ـ

ــتەی  ــ ــ ــ ــر دەسـ ــ ــ بە ژێـــ
ــانی  ــ دەوڵەتە زلهێزەك

لەو رۆژەدا بە  .جیهان
ــاكی  ــ ــ ــ ــ ، خ ــ ــ بڕیارێــ
ــرای  ــتان و تێ ــ كوردسـ
ــتوانەكەی لە  ــ ــ ــ ــ دانیش

ــوان ــ ــ ــ ــوار  نێ ــ ــ هەر چـــ
واڵتی ئێران، پێرا ، 
ــووریا  ــ ــ ــا و ســ ــ ــ توركیـ

ــ را ــارچەی . دابەشـــ پـــ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ پێنجەمـ
ــتانی  كەبە  ــ ــ ــ ــ كوردسـ
ــوور  ــ ــ ــتانی ســ ــ ــ كوردســ
ــر  ناســراوە، كەوتە ژێ
ــی  ــ ــ ــ ــ ــتی یەكێت ــ ــ ــ دەســ
ســۆڤێیەتی پێشــوو كە 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە ـئێسـ

ــئ ــرم ەـ ــتـسـەنــ ــ ــ ــجـایــازربــئ ان ، ـ ــان ، گـ ــستــورجـ ــــان نــەنستــمـوركــان و تـ   .اسراونـ
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــال ەتێ ی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
ی بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــ

هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامری ــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەت امی خ
 .مەترسیەوە

 

 نوێن پێویستی یەکگرتن وهاوهەڵوێستی الیەنە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دە

یر و ئەندێشەكانی مامۆستا شێخ ب
جەالل چۆڵەچرای رێی رزگاری 

!نەتەوەكەمانن  

 

پووشــپەڕ یــادی نــۆیەمین ســاڵرۆژی 
كۆچی دوایی مامۆستا شـێخ جەاللـی 
حســـــەینی یەكێـــــ  لە رێـــــبەران و 
پێشــــەوایانی كەم وێــــنەی رێبــــازی 
كوردایەتی لە كوردستانی ئێران كە 
لە راســـتگۆیی و ســـەداقەت دا بـــ  
وێنە، لە زانست و پـیلم دا دەریـای 
بـ  بـن، لە مقـاومەت و خۆراگریــدا 
 .وگــــــــــــــوڵی ســــــــــــــەرچو بــــــــــــــو

مامۆســــــتا لە شــــــاری بــــــانە و لە 
خانەوادەیەكی ئـایینی و دیـاری ئەو 

ی هەتــــــاوی 9037نــــــاوچەیە لە 
لەدای بووە، لە هەڕەتی مێرمنداڵی 
دا بـــــۆ خوێنـــــدن روو لە نـــــاوچەی 
موكریان دەكاو هەر لەوێی  لەگەڵ 
كـــۆمەڵەی ژێ ـــاو ئاشـــنا دەبــــ  و 
دەبێتە ئەندامی ئەو كۆمەڵەیە، لە 

ە و دوای هەڵوەشـــــــاندنی كـــــــۆمەڵ
ســـــەپاندنی حیزبـــــی دیمـــــوكرات و 
دامەزرانی كۆمار، دەچێتە مەهابـاد 
و بە شـی ر و نووسـین بـۆ رۆژنـامەی 
كوردستان، وەو دڵسۆزێ  بۆ كۆمار 
 .و ســــــــــەرۆكەكەی دەور دەبینــــــــــ 

لە دوای كۆمــــــار و لەســــــێدارەدانی 
ســـــەرۆك ۆماری مەزنـــــی كـــــوردان، 
مامۆسـتا لە حوجرەكانـدا درێــژە بە 

ەداو خوێنــــــــدنی ئەو ســـــــــەردەمە د
لەگەڵ هەڵ شانی زیـاتری تەمەن، 
زیـــــاتر هەســـــت بە زوڵـــــم و زۆری 
رژیمــــــی پاشــــــایەتی دەكـــــــاو هەر 
چۆنێ ی لە دەستی هاتب  دژایەتـی 
ئەو دەســـــــــــەاڵتە داگیــــــــــــركەرەی 

لە كــــــاتی . كوردســــــتانی كــــــردووە
راپەرینی جوتیاران و كەشاوەرزانی 
نــــاوچەی موكریــــان پشــــتیوانی لە 
كەشـــــــــــــاوەرزان و جوتیـــــــــــــارانی 

دەكا دژ بە ئا اوات و  زەحمەت ێ 
فئودالەكــان كە لەالیەن دەســەاڵتی 
پاشـــــایەتیەوە پشــــــتیوانیان لــــــ  

 .دەكرا
مامۆســـــتا لە دوای گەرانەوەی بـــــۆ 
بـــانە، بەشـــێوەیەكی تـــایبەت و بە 
پشتیوانی لە تێ ۆشەرانی كورد، بە 
نووســـــــــینی شــــــــــی ر و پەروەردەی 
خوێنــــــدكارەكانی لەســــــەر بیــــــری 
نەتەوەیی و هاندانی خەڵـ  دژ بە 
دەسەاڵتی شا، درێژەی بە خەبـاتی 
خــۆی بـــۆ گەیشــتن بە ئاواتەكـــانی 
دەدا، هەر ئەوەش وای كردبـــوو الی 
چاالكـــانی سیاســـی و تێ ۆشـــەرانی 
كــورد و ئێرانــی جێــی متمــانە بــ  و 
لە دوور و نــــزی ەوە پەنایــــان بـــــۆ 

 .دەبرد
بە ك پەكردنـــــــــی ر  و تـــــــــوورەیی 
خەڵــــ  لە ح ــــومەتە گەنــــدەڵ و 

شـــــــا،  دی تــــــاتۆرەكەی حەمە رەزا
مامۆستا سـەید جەالل بەشـێوەیەكی 
لێبڕاوانە كەوتە رێ خستنی خەڵ ی 
نـاوچەی بـانە و لە هەر دەرفەتێـ  
بــــــــۆ الوازكردنــــــــی پــــــــێگەی ئەو 
دەســـــەاڵتە لە نـــــاوچەكە كەڵ ـــــی 

بەشـــــــداری كــــــــۆڕ و  .وەردەگـــــــرت
كۆبــــوونەوەی نــــاوچە و شــــارەكانی 
دیـــــ ەی كوردســـــتانی دەكـــــرد و بە 

شۆرشــــگێڕانە  وتــــاری حەماســــی و
 راپەرین و جەماوەری دەدا بۆهانی 

هەر چـــۆنێ ی بـــۆ ب ـــرایە كـــورەی 
خەبــــــــــــاتی دژ بە دەســــــــــــەاڵتی 
خانەوادەی پەهلەوی نێو دەداو بـۆ 
ئەو مەبەســـتەش وەو پێشـــوایەو 

و بە  وەپــــــێ  جەمــــــاوەر دەكەوت
گردبـوونەوە و رێپێـوانی جۆراوجــۆر 
راپەرینیـان لە كوردسـتان بەگشـتی 
و شــــــــاری بـــــــــانە بەتـــــــــایبەتی 
 .رێبەرایەتـــــــــــــــــــی دەكـــــــــــــــــــرد

لە دوای روخــــــــــــــانی رژیمـــــــــــــــی 
پاشـــــایەتی، هەر زوو شـــــۆرایەكی 
بەرێــــوەبەری بــــۆ نــــاوچەی بــــانە 
پێ هێنا بە مەبەسـتی رایـی كردنـی 
كـار و بــاری خەڵــ  و رێ خســتن و 

پێشـــمەرگە  پۆشــتەكردنی هێزێ ـــی
بە مەبەســتی پاراســتنی ئــارامی و 
  .ئــــــــــــــــــۆقرەیی نــــــــــــــــــاوچەكە

لە دوای هاتنەسەركاری ح ومەتی 
خـومەینی و هــاتنی هەیئەتــی ئەو 
دەسەاڵتە بۆ مەهاباد بە مەبەستی 
وتــــووێژ لەگەڵ كــــورد، مامۆســــتا 
یەكێـــ  لە ئەنـــدامانی هەیئەتـــی 
كـورد و بەشـدار لە كۆبــوونەوەكە و 

ریزی پشتیوانی و الیەنگری لە یەك
كــورد و دوور كەوتـــنەوە لە چەنـــد 
دەســـتەیی و تەفـــرەقە بەتـــایبەت 

 .لەو سەردەمەدا دەكرد
ی هەتـــــاوی دا 9053لە ســـــاڵی 

حیزبــــــایەتی كــــــاریگەری تەواوی 
لەسەر رەوتی كارەكـانی كـورد دانـا 
و خەتەكــــــــــــــــــــــان تەواو لەیەو 
جیابوونەوە، بۆیە لەگەڵ مامۆسـتا 
شـــێخ پـــزەدین و پەبـــدولرەحمانی 

یـــــــــــــــــان لە زەبی ـــــــــــــــــی دا بیر
دامەزرانەوەی كۆمەڵەی ژێ او یان 
هاوشێوەی ژێ او كردەوە و بـۆ ئەو 
مەبەســــــــتە ئەساسنامەكەشــــــــیان 
نووســـیەوە، بەاڵم دوای پەشــــیمان 
بــوونەوەی مامۆســتا شــێخ پــزەدین 

لە . هەوڵەكان سەركەوتوو نەبوون
دوای ئەوە، مامۆسـتا ســەید جەالل 
هـــــــــاوڕێ لەگەڵ ژمـــــــــارەیەو لە 

لە  هـــــاوەاڵنی و كەســـــانی نزیـــــ 
مامۆســــــــــتا شــــــــــێخ پــــــــــزەدین، 
دەفتەرێ یان لە ژێر ناوی دەفتەری 
مامۆستا شێخ پزەدین دامەزرانـد و 
لەو چوارچێــــوەیەدا درێژەیــــان بە 

 .كاری سیاسی و سەربازی دەدا
لەدوای ش ســــتی وتــــووێژی كــــورد 
لەگەڵ دەســـــــەاڵتی خـــــــومەینی و 
هەڕەشــــــە و گوڕەشــــــەی رژیــــــم و 
لەش ەركێشـی بــۆ سـەر كوردســتان، 

ید جەاللــی حســەینی مامۆســتا ســە
بریــــاری بەرنگــــاربوونەوەی لەگەڵ 
هێزەكــانی رژیمــداو شــاربە شـــار و 
ناوچە بە ناوچە دەگەرا بـۆ ئەوەی 
ویســـــت و مەرامەكـــــانی رژیـــــم بە 

هاوكــــــــات . خەڵــــــــ  بگەیەنــــــــ 
ســەركردایەتی هێــزی پێشــمەرگەی 
دەفتەری مامۆستا شێخ پزەدینی دژ 
بە هێزەكــــانی رژیــــم دەكــــرد و لە 

 كامیــاران، چەنــدین نــاوچەی وەو
دیواندەرە، سەقز و بانە خۆراگری 
و مقاومەتی ب  وێنەیان نیشـانداو 
توانیـــان زەربەی گــــورل و بــــڕ لە 

 دەن،ــــــــــــــی رژیم بـــــــــزەكانــــهێ

ی 93بەتــــــــایبەت لە داســـــــــتانی  
 33خەزەڵــوەردا تـــوانرا زیـــاتر لە 

ماشێن لە هێزێ ی تایبەتی رژیم كە 
كەس دەبـــــوون بە  733زیـــــاتر لە 

یەكجـــاری تەفـــرو تونـــا بـــ ەن، كە 
ئاكــــــــــــــــــــــــامی ئەو زەربە گەورەیە 
پاشەكشــەی ســەربازی و سیاســی بــۆ 
رژیــم بە دواوە بــوو و رژیمــی ناچــار 
 بە ئــــاگربڕ لەگەڵ نەتەوەی كــــورد،
 .كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

ی هەتــاوی 9051ســەرەتای ســاڵی 
مامۆسـتا شــێخ پـزەدین راگەیانــد كە 
هێـــزی ســـەربازی نـــیە، وە حاشـــای 
لەبـوونی ئەو هێزەكــرد كە زیــاتر لە 
ســاڵێ  بــوو ســازماندەیی كرابـــوو و 
چەنـدین قارەمـانەتی گەورەی دژ بە 
هێزەكــانی رژیـــم خولقانـــدبوو، هەر 
بـــــــۆیە مامۆســـــــتا شـــــــێخ جەالل و 

ە دامەزرانــــی هــــاوبیرانی بیریــــان ل
سازمانی خەبـاتی كوردسـتانی ئێـران 
كـــــــــــــــــــردەوە و تێ ۆشــــــــــــــــــــان و 
چاالكیەكانیانی خۆیان لەو سازمانە 

بە دامەزرانــی . نــوێیەدا رێ خســتەوە
ســـازمانی خەبـــات كـــار و خەبــــاتی 
مامۆستا شێخ جەاللی حسەینی چووە 
قۆنــا ێ ی نوێــوە، ســەرەتای كــاری 
رێ خراوەیــــی، ســــەرەتای خەبــــاتی 

مەرگانە و پـــــــــــارتیزانی و پێشـــــــــــ
دووركەوتـــــنەوە لە وەاڵت و ژیــــــانی 

 .ئاوارەیی
بە دامەزرانـــــی ســـــازمانی خەبـــــات 
لەالیەن ئەحزابـی دیـ ەوە كۆمەڵێـ  
كۆســـــــــر و تەگەرە و بەربەســـــــــتی 
جیـــــددی لەبەردەم كـــــارو چـــــاالكی 
رێ خراوەیی سازماندا سـاز دەكـران و 
رێگەیـــان نەدەدا جـــوێ لە نـــاوچەی 
بـــــــــانە لە ناوچەكــــــــــانی دیــــــــــ ە 

ەبـــ ، كێشـــەیان بـــۆ هەڵســـورانی ه
كــادر و ئەنــدامانی دروســت دەكــرد و 
پەالمــــــــاری بــــــــن ە و مقەراتــــــــی 

هەر بۆیە سـازمانی . سازمانیان دەدا
خەبــــــــــات وێـــــــــــڕای دی ـــــــــــا  لە 
مەوجــــوودیەتی خــــۆی لەبەرامــــبەر 
پیالنـــی نەیــــارانەی ئەو الیەنــــانە، 
دەبـــــــــــوو لەبەرامـــــــــــبەر هێـــــــــــزە 
داگیركەرەكـــانی رژیمــــی ئاخوندیــــدا 

كوردسـتان  دی اپی لە خاكی پیرۆزی
ب رادیە، كە ئەوە دۆخێ ی تایبەتی 
بــــۆ ســــازمانی خەبــــات و شەخســــی 
مامۆستا دروست دەكـرد كە بە دووری 
كــردن لە شــەڕی براكــوژی و ئــالۆزی 
زیــــاتر لە نێــــو خــــۆی بــــزوتنەوەی 
كوردســــتان، پــــالن و بەرنــــامەیەكی 
وەهــا دارێــژی بتــوان  ســازمانەكەی 
لەو هەلومەرجـــانە دەربـــاز ب ـــات و 

ە بە كــاری سیاســـی و هاوكــات درێــژ
رێ خراوەیـی خــۆی بــدات پارێزگــاری 

لە مــــاوەی . لە نیشــــتمانی  ب ــــات
رێبەرایەتی كردنی سـازمانی خەبـات 
لەالیەن مامۆســــــتاوە ســــــەداقەت و 
راســتگۆیی لە سیاســەت و ئیمــان بە 
رەوایـــی خەبـــاتەكەی بە شـــێوەیەو 
بـــوو كە كورەكـــانی خـــۆی لە كـــاری 
پــــــــارتیزانی و پێشــــــــمەرگانە، لە 

انی هەرە پێشەوەی شەڕدا سەنگەرەك
بـــــــــوون و فەرمانـــــــــدەیی دەیـــــــــان 
قارەمانەتی و داستانی گەورەیان دژ 
بە هێــزە تاری پەرەســتەكانی رژیمــی 
ئاخونــــــدی كــــــردووەو مامۆســــــتا لە 
خانەوادەكەیــدا شـــەهید و چەنـــدین 
برینـــــداری پێشـــــ ەش بە رێبـــــازی 
سازمانی خەبات و كورد و كوردستان 

لەدوای داگیركـــــــردنەوەی  .كـــــــردووە
ردســتان لەالیەن رژیمــی ئاخونــدی كو

و دەســــت پێ ــــی ژیــــانی تــــاراوگە، 
مامۆســتا ســەید جەالل ژیــانێ ی زۆر 
هەژارانە و پێشمەرگانەی هەڵبژارد 
و وێــڕای دەرفەتەكـــان بــۆ ژیـــانێ ی 
ئـــــارام و خـــــۆش، بـــــۆ ســـــاتێ ی  
ئامــادەنەبوو ریـــزی پـــڕ لە شـــانازی 
پێشمەرگایەتی بەج  بێ   و تا دوا 

گەری هەناســـــە ســـــەربەرزانە ســـــەن
پێشمەرگایەتی بەرنەداو سـەربەرز و 

مامۆسـتا شــیخ  .مەرد و ڕەنـد مـایەوە
ون ــــجەالل رێبەرێ ی بە زیب  و زاك

شـــاپیرێ ی ،  گۆـــــــو دڵســۆز و راست
هەســـت ناســـ  و لێـــزان، لە بـــاری 

شـارەزایەكی  پـیلمەوە خوێنـدەوارێ ی
وێــــنە لە زمـــــانی بەتوانـــــا لە  كەم

   مێژووی كورد و ناوچەكە و ئەدیب و

بەرێوەچوونی رێورەسمی نۆیەمین ساڵیادی كۆچی 
 دوایی جەنابی مامۆستا سەیید جەالل حسێنی

 
 

. كـــوردی و فارســـی و پەرەبـــی بــــوو
مامۆســـــتا شۆرشـــــگێرێ ی نیشـــــتمان 
خۆشەویست و ئازادیخوازێ ی ساد  و 

بیــــــری . بـــــ  گـــــرێ و گــــــۆڵ بـــــوو
نەتەوەیـی مامۆســتا تـێ ەڵ بە هــی  
جۆرە ئیدۆلۆژیەو نەبوو پێـی وابـوو 
كە دەكــــــــــرێ تێ ــــــــــڕای بیــــــــــر و 
ئیــــــــــــدۆلۆژیەكانی مەوجـــــــــــــود لە 

ی خەتــــــــــــی كوردســــــــــــتان لە دەور
نەتەوەیی كە ئامانجی رزگاری خـاو 
و نەتەوەی كــــورد بــــ  كــــۆ بــــنەوەو 
هەمـــــوو هێـــــز و وزەكـــــان بـــــۆ ئەو 
مەبەســتە تەرخــان ب ــرێ و كارێــ  
نەكرێ بە بیانووی خەباتی ف ـری و 
تەبەفــــــــاتی و ئیســــــــالمی ریــــــــزی 

  .شۆرشگێڕانی كورد دابەش ب رێ
لە كـــــۆنگرەی چـــــوارەمی ســـــازمانی 
ی خەباتـــــدا مامۆســـــتا لە وتــــــارێ 

تـــــایبەت و مێژووییـــــدا بە روونـــــی 
ئیشــــــــارەی بەو بــــــــابەتە كــــــــرد و 

گەورەترین خەباتی ئـێمە : فەرمووی
خەبــــــاتی نەتەوەیـــــــی و رزگـــــــاری 
نەتەوەی كـــــــــوردە، هەر رێـــــــــیەو 
تێ ڕای نەتەوەی كورد لە خۆ بگرێ 
و بەتــوانن بەشــداری تێــدا بــ ەن و 
ئەو موبـارەزە بـۆ هەمـوان بــ ، ئەوە 

و  خەبـاتی تەبەقـاتی. رێـی ئـێمەیە
ئیسالمی پێوەندیەكی تایبەتیـان بە 

ئـــــــێمە . خەبــــــاتی ئــــــێمەوە نــــــیە
نەتەوەیەكــــــی كیـــــــان مەح ـــــــوز و 
جو رافیــا مەح ــوز نــین، داگیــركەر 
لە هەمــوو الیەكەوە دەمــی ژانــدۆتە 
كوردســـتانەكەی ئـــێمە، ئـــێمە دەبـــ  
خەتێ  بگرین كە تێ ڕای جەمـاوەر 

  .لەگەڵمان ب 
مامۆستا هەروەها بـاوەڕی قـوڵی بە 

سم و تولێرانس هەبوو، پێی پلۆرالی
وابوو دەكرێ فرەحیزبی و رەقابەتی 
ســــالمی حیــــزبی  بــــوونی هەبــــ ، 
روانــگەی جەنابیـــان بـــۆ ئەو پرســـە 

كوردســتان هــی : بەوشــێوەیە بــوو كە
هەموومـانە و هەموومـان لێـی دەژیـن 
پێویستە هەموومان هەوڵ بۆ رزگاری 
كوردســتان بـــدەین، لە دوایـــی دا لە 

دا هەمــوو هەڵبـژاردن ب ــرێ و تیایــ
جۆرە حیزبێ  بە حیزبی ئیسـالمی و 
 ەیــــرە ئیســــالمی  بەشــــدار بــــن، 
مـیللەت دەنگــی بە كــ  دا و بردیــوە، 
ئەو كـــــاتە ئەو ح ـــــومەت دەكـــــا و 
نــــــــــوێنەری هەمــــــــــوو حیــــــــــزب و 
سازمانەكانی  لە پارلماندا دەبـن و 
هەموو كەس شەری ە لە ح ـومەت و 
 .پارلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دا

بە حە  مامۆســــتا ســــەید جەاللــــی 
كێـــــــ  لە رێـــــــبەر و حســـــــەینی یە

ســـەركردە دیارەكـــانی نەتەوەكەمـــان 
بــــــوو كە هەمــــــوو ف ــــــر و زكــــــر و 
هەوڵێ ی بۆ رزگـاری نەتەوەی كـورد 
و پاراســــــــتنی خــــــــاكی پیـــــــــرۆزی 
كوردســــــتان لە دەســــــت دژمنــــــان و 
داگیركەران بوو، هەر بۆیە پێویستە 
ژیـــــــان و سەرگوزەشـــــــتە و بیـــــــر و 
ئەندێشـــــــــەكانی بخــــــــــرێنە بەردەم 

تووی نەوەكـــــــانی ئێســـــــتا و داهـــــــا
نەتەوەكەمـان، بــۆ ئەوەی كەڵــ  لە 

ســـــــاڵ  65ئەزمـــــــونی زیـــــــاتر لە 
خەباتی سادقانە و پاو و لێوانلێـو 
لە فیــــداكاری ئەو شـــــۆرە ســـــوارەی 
خەبـــــاتی كـــــوردایەتی وەرگـــــرین و 
بیــــــان ەینە چــــــۆڵەچرای رێــــــگەی 
خەبـــاتی رزگـــاریخوازانەی نەتەوەی 

 .كورد
 

 نووسینی عەلی بەهرامی

ـــــی  ـــــوارەی رۆژی هەین ئێ
 9013ێــژی ی گەالو23

بەرانــــــــــــــــــــــــــــبەر بە 
لەبارەگـــا91/7/9123

ی ناوەنـــــدی ســـــازمانی 
ـــــــات، رێورەســـــــمی  خەب
رێزگــــرتن لە نــــۆیەمین 
ســاڵرۆژی كــۆچی دوایــی 
مامۆســـتا ســــەیید جەالل 
حســـــێنی دامەزرێـــــنەری 
ســـــــازمانی خەبـــــــات و 
رێبەری نەتەوەیی گەلـی 
كـــورد، بە ئامـــادەبوونی 
ئەندامانی سەركردایەتی 
ــــدامانی  و بەشـــداری ئەن
ـــــات، بە  ســــازمانی خەب
 ووتەی بەخێرهـــــاتن لە
الیەن كـــــــاو شۆڕشـــــــی 
حـــــــــــاجی ئەنـــــــــــدامی 
رێبەرایەتـــــی ســـــازمانی 
خەبـات دەسـتی پێ ــرد و 
ــــــــ   پاشـــــــان دەقیقەیێ
بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 
روحـــی پـــاكی شـــەهیدان 
راگەێنـدرا و و دواتـری  

ئەی مامۆســتای )ســرودی 
ـــــات لە ( شـــــۆڕش و خەب

الیەن كـــــۆری هـــــونەری 
ســازمانی خەبــات پـــێ  

پاشـــان داوا  .كەش كـــرا
ـــز كـــاو كام یـــل لە بەرێ

نــــورانی فەرد ئەنــــدامی 
دەفتەری سیاسی سازمانی 
ــــات ی كوردســــتانی  خەب
ـــامی  ئێــران كـــرا كە پەی
ســـــــــــــــەركردایەتی بەو 
ــــــــۆنەوە پــــــــێ  كەش  ب

ــــــــــان . ب ـــــــــات بەرێزی
لەووتارێ ــــــدا تیشــــــ ی 
خســــتە ســــەر چەنــــدین 
الیەنی بەرزی كەسایەتی 
ـــــر و بە  مامۆســـــتای نەم
ــــــــــــــــــــــــاوردانەوە لە  ئ
كەسایەتیە دەگـمەنەكەی 

ین مامۆســتا باســی چەنــد
وێستگەی گرینگـی ژیـانی 
. جەنابی مامۆسـتای كـرد

ـــورانی فەرد لە  ـــز ن بەرێ
ئێمە : قسەكانی دا ووتی

ــــــــــــورد  وەو نەتەوەی ك
خـاوەنی دەیـان و سـەدان 
رێـبەری مەزنـین كە هەر 
كامەیـــــــان بە نـــــــۆرەی 
خۆیان دەور و نەخشـیان 
لە پێشخســـــــــــتنی دۆزی 
ـــــــوە  .رەوای كــــــورد بینی

مامۆســــــتا شــــــێخ جەالل 
ـــــــبەرە  حســـــــێنی ئەو رێ

 كاریزما و كارەكتەرە 

درەوشاوەیە بوو كە توانی لە 
ژیــانی سیاســی خــۆی  مــاوەی

شـــترین نمـــونەی كەســـێتی با
بەرز پـــــــــــــــــــــــــــــێ  كەش 

مامۆســـتا هەم تـــوانی .ب ـــات
گوڵبژێرێـــ  لە باشــــترین و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــانەترین و  مرۆڤ
پــادیالنەترین بنەماكــان بــۆ 
ــــازادی  ــــی ئ تێ ۆشــــانی لەرێ
ب اتە سەرلەوحەی ژیانی، و 
لەوەش گرینگتــر هەمــوو ئەو 
بنەما و باوەرانە بخاتە باری 
جێبەجێ ــــردن و پەمەلەوە و 

و تێچووی  كاریان پ  ب ات،
ـــــاو  زۆر گەورەشـــــیان لە پێن

لێبـڕاوی و فیـداكاریی . بـدات
و بەخشــندەیی و ســداقەت و 
پـــــــاكی و پەداڵەت تەوەری 
ــــایی و بڕشــــت و  وێـــرای زان
ـــــــــــــــــــــــــــــوەبەری ئەو  بەرێ
ــــوون كە  تایبەتمەنـــدییانە ب
كەســــــــایەتی كەم وێــــــــنەی 
مامۆســـتای شـــ و پێـــدابوو و 
تــــــــــــــــــــــــــــــــــێ ەاڵوی ئەو 
تایبەتمەنـدییانە، مێژویێ ــی 

ە شــانازی لەســەر لێوانلێــو ل
دەستی جەنابی مامۆستای ل  
ـــــــــــاوە و بەرهەمەكەی  خوڵق
قوتابخــــانەیێ ە كە هەمــــوو 
ئەو بایەێ و بەها نەتەوەیی 
ـــــــــــانەیەی تێـــــــــــدا  و مرۆڤ
ـــــــــژەی  دەوتــــــــرێتەوە و درێ

  .پێدەدرێ
هەوڵـــــــــی دیبلۆماســـــــــی و  

پاڵپشــتی یەكێتــی ســـۆڤیەتی 
ـــــانی )جــــاران تـــــوانی  پەیم

 هەڵبوەشـــــــێنێتەو( ســـــــی ەر
ــــــــــۆزان، ــــــــــانی ل ئەو  پەیم

 پەیمـــــــــــــــــــــــــــــــــانەیە كە 
بەرزی ناو كۆمەڵگـای خسـتە 
خــزمەت پــێ  خســتنی دۆزی 

 ەوــەی و ئــەتەوەكــرەوای ن

جاری كوردستانی گەورەی بۆ  
شــــــــــــــــەڕی   دووەم لە دوای

  ی ١٥١٠چاڵـــدێرانی ســـاڵی 
نێوان هەردوو ئیمپراتۆریەتی 
سەفەوی و پوسمانی بە سـەر 

ـــچـوار پـارچە داب ەش ردەوە ــــ
ــــوو  مامۆســــتا لە پێنــــاو و ب

ــــــــــــا و هەڵوێســــــــــــتە  بنەم
ــــان و پاراســــتنی  نەتەوەییەك
ئەو بایەێ و بڕوایانە هەموو 
ژیـانی خــۆی تەرخـان كــرد و 
بە پێشـــــــــــ ەش كردنـــــــــــی 
جگەرگۆشــــــــەكانی نرخـــــــــی 

ــــــانی دا، پاراســــــت نی بنەماك
هەموو پێگە و سامان و پلەی 
ئوسولە بەرزانەی تـا دوایـین 
هەناسەی ژیـانی درێـژە پێـدا 
ـــــــــز پاشەكشـــــــــەی  و هەرگی

لە بەشــێ ی تــری  .لێنەكــردن
وتەكانی دا وێرای ئاماژە دان 
بە دۆخی هەستیاری ناوچەكە 
ــــــران باســــــی دوایــــــین  و ئێ
ئالوگۆرەكـانی پێوەندیـدار بە 
ــــــــــــــــران و  ــــــــــــــــی ئێ وەاڵت

ــــزی بەرپر ســــیارەتیەكانی هێ
وێــرای   ئۆپۆزســیونی كــرد و

باســـــی هەر دوو ســـــیناریۆی 
ئەگەری شـــــــــــــەر و ئەگەری 
ــــران  ســــازانی ئەمری ــــا و ئێ
 سیاسەتی سازان و موماشاتی 
بە سیاســـــــــەتێ ی ش ســـــــــت 
خواردوو زانی و هەنگاو نانی 
چەند حیزبی كوردستانی لەو 
مەســیرە بە هەڵەێ ـــی زە  و 

ە و ئیســــــتراتیژی لێ ــــــدایەو
 ارەسەر بۆ دەربازبوونتاكە چ

قەیـــــــرانەی وەاڵتـــــــی لەو  
ئێرانی داگرتووە بە یەكریزی 
 ئۆپۆزیسیون و هەنگاو نان بۆ
 لە رێگەی رووخان و هەولدان
لەناوبردنی رژیمـی ئاخونـدی 

 اریــــــــــەركــــاتنە ســــو ه

ــــــــی و دەســـــــەاڵ   تێ ی خەڵ 
 .دیموكراتی  زانی

ـــــــز  ـــــــانی بەرێ لەدوای ووتەك
نورانی فەرد ئەندامی دەفتەری 
سیاســـی ســـازمانی خەبـــات ی 
كوردســـتانی ئێـــران، پەیـــامی 
رێ خـراوی ئافرەتــان لە الیەن 
بەرێز خاتوو شیالن م ەممەدی 
ـــــــــدامی رێبەرایەتـــــــــی و  ئەن
دەســـــــتەی بەرێـــــــوەبەرایەتی 
رێ خــراوی ئافرەتــانەوە پــێ  

، و هەوەرها پەیامی كەش كرا
ـــات ی  ـــی خەب رێ خــراوی الوان
كوردســــتانی ئێــــران لە الیەن 
بەرێــز كـــاو ســـارۆ حســـێنی، 
ــوەبەری  ئەنـدامی دەسـتەی بەرێ
رێ خــــراوی الوان پــــێ  كەش 

مامۆســــــتا فەرهــــــاد . كــــــرا 
برادۆســــــــــتی لە نــــــــــۆیەمین 
ـــــی  ـــــۆچی دوای ســـــاڵوەگەری ك
جەنابی مامۆستا شی رێ ی بەو 
بـۆنەوە هۆنیبــوویەوە كە پــێ  

شـی كــرد و بـوو بە جــێگەی كە
ســـــــــەرەنجی ئامـــــــــادەبووانی 

لە ناوئـــاخنی . رێورەســـمەكە 
رێورەسـمەكە چەنــدین شــی ر و 
ـــز لە یـــادی  پەخشـــانی بە پێ
مامۆســـتای نەمـــر پـــێ  كەش 

رێورەسمەكە بە سرودێ ی . كرا
شۆڕشــــگێرانە لە الیەن كــــۆری 
هــــونەری ســــازمانی خەبــــات 

  .هـــــــــات كۆتـــــــــایی پـــــــــ 
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 .ەوەی ئێرانیانی ئازادە لە دژی رژیمی ئاخوندی لە شاری ستۆکهۆڵمی پایتەختی واڵتی سوئێدپرسانی سازمانی خەبات لە گردبوونئەندامان و بەربەشداری 

ـــی ـــزی ەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــ ەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــ اندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

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

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی 
 نۆروێژ

 !پێگەیاندنیان ئەرکی بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیەی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و وا رۆژالوانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی د
 

ی ژوالی 23رۆژی شـەممە 
ــــــــــبەر بە  2391 بەرام

ی پووشــــــــــــــــــپەڕی 21
ــــــــــــــــــەر 9013 ، لەس

ــــــازمانی  بانگهێشــــــتی س
ـــــی  ـــــدینی خەڵ  موجاهی
ئێـران و شـۆرای مقــاومەت 
ــــاو لە  ــــارەیەكی بەرچ ژم
ـــدامانی  بەرپرســـان و ئەن

نی خەبــــــات لە ســــــازما
ــــانی ســــ اندیناوی  وەاڵت
ـــــــــــــــــــــــداریان لە  بەش
ـــوونەوەیەكی بەرینـــی  كۆب
ـــاوەری كـــرد كە بـــۆ  جەم
ـــات و  ـــتیوانی لە خەب پش
خۆراگری خەڵ ی ئێران و 
ــزوتنەوەی شۆرشــگێڕانە  ب
ـــەاڵتی  ـــانی دەس تـــا روخ

 .ئاخوندی بەرێوەچوو
ــــــــــــــــــــوونەوە  لەو گۆدب
جەمــاوەریەدا ژمــارەیەكی 
ــــایەتی  ــــاو لە كەس بەرچ

ــــــدام انی سیاســــــی و ئەن
پارڵمــــــانی وەاڵتــــــانی 
ــــــدار  ــــــ اندیناوی بەش س
ــــــــــان  ــــــــــوون و وتاری ب
پێش ەش كرد، پشتیوانی 
خۆیان بۆ خەبـاتی رەوای 
خەڵ ـی ئێــران لە پێنــاو 
ــی  ــانی رژیم روخــان و نەم
ــــدی و  دی تـــاتۆری ئاخون
ــی  بەرنامەكـانی شـۆرای مل
ــریەم  ــانم م مقــاومەت و خ
ــردەوە  ــات ك رەجەوی دووپ
و داوایـــــــــــــــــــــــــان لە 
ــــــــرد  ــــــــان ك وەاڵتەكانی

تایی بێنن بە پشتگوێ كۆ
ــتی خەڵ ــی  ــتنی ویس خس
ـــــازادی و  ـــــۆ ئ ـــــران ب ئێ
سیاسەتی قـازانر خـوازی 
لەگەڵ رژیمـی دی تـاتۆری 
ئاخوندی بێنن، هەروەها 
 خوازیاری پشتیوانی و بە 

 

رەســـمی ناســـینی شـــۆرای 
ــــــــی مقــــــــاومەت وەو  مل

وی ئاڵترنــــــــــــــــــــــــاتی
ــــــی  دیمــــــوكراتی ی رژیم

ــــــوون ــــــاو  .ئێـــــران ب ك
رێبــــــــواری حوســـــــــێنی 
ئەندامی دەفتەری سیاسی 
ســـــــــازمانی خەبـــــــــات 
ـــــــــــارێ ی بە هەردوو  وت
زمــانی فارســی و كــوردی 

بەرێزیـان . پێش ەش كرد
ـــ ی  ـــانی دا تیش لە وتەك
  خستەسەر سیاسەتەكانی

ـــازمانی خەبـــات دژ بە  س
: رژیمـی ئاخونـدی و وتـی

ــــێمە وەكــــوو ســــازمانی  ئ
ــــــاتی ك ــــــتانی خەب وردس

ــــــــدانی  ئێـــــــران لە مەی
خەبـــــات دژ بە رژیمـــــی 
ـــاتۆری و مەزهەبـــی  دی ت
ئاخوندی لە ئێران زیاتر 
لە چـل سـاڵە بە كـردەوە 
لە مەیــــدانی خەبــــات و 
ــدا بــووین و هەیــن  شۆرش
ـــــــــەر خەبـــــــــات و  لەس
هاوئاهەنگی لەگەڵ ئێـوە 
پشــــتیوانانی مقــــاومەتی 
ــن ــانازی دەكەی ــران ش  .ئێ

ئێمە چل : هەروەها وتی 
ــان ســاڵە بە تە واوی جیه

ـــمە دژی  دەڵێـــین ئەو رژی
ـــــــــــــــــی، دژی  دیموكراس
ئـازادی، دژی مرۆڤــایەتی 
ـــ   ـــرۆڤە و دەب ـــاڤی م و م
بـــــروا و دەبـــــ  لە دژی 

ــــرێ ــــات ب  ــــێمە . خەب ئ
 رد و ـــــــــەباتمان كــــخ
 
  
 

ــا  ــ  داو هەت درێژەمــان پ
رۆژی سـەركەوتن درێــژەی 

ـــــن ـــــز .پـــــ  دەدەی  بەرێ
ـــــێنی لە بەشـــــێ ی  حوس
ـــ ەی وتارەكەیـــدا رو و دی

ـــانی ئوروپـــایی  بە وەاڵت
ئێــوەی ئوروپــایی : وتــی

ــــێمە دروشــــمتان  لەگەڵ ئ
 دا، هاودەردیتان لەگەڵ 

ـــــاتی  كــــردین، ئیتــــر ك
ـــــــــــــــردەوە  ئەوەیە بە ك
پشــتیوانیمان لــ  بــ ەن، 
هەنگاوێـــــ  زیـــــاتر لە 

ــــــنن، لەم  دروشـــــم هەڵێ
كـــــاتەدا كە رژیمــــــی ئێــــــران 
لەســـــەر لێـــــواری روخـــــانە و 
جیهـــان پرۆتســـتۆی دەكـــات و 

ێ ی مەترسـیدار وەو بوونەوەر
لە قەفەســــــــێ ی بچوكیــــــــان 
هاویشــــــــتووە، رێ ەوتــــــــن و 
وتووێژ و سات و سەودا جـوێ 
لە كات كوشـتن و پەشـیمانی، 

 .ئاكامێ ی ناب 
ســـــازمانی ئەنـــــدامانی ئــــێمە 

 خەباتی كوردستانی ئێران،
ی زانـــــای قوتــــابی و شـــــاگرد

نێـــــــوداری نەتەوەی كـــــــورد، 
مەرحوم مامۆستا سەید جەالل 

 نۆهەمین ەمرۆـــحوسێنین كە ئ
 

ساڵی كـۆچی دوایـی بەرز 
ــــــۆ  ــــــرین و درود ب رادەگ

ــاكی ــرین، رەوانــی پ  دەنێ
ـــائەو رێ ـــاتی لە گ ی خەب

ســــــــــــــــەرەتاوە دژ بەو 
دەسەاڵتە تا ئـاخر رۆژی 
. سەركەوتن نیشان داویـن

دڵنیا بن ئـێمە ئەگەر بە 
ــــای  لە مەیــــدانی  تەنی

ئەو خەبــــــات بمێــــــنن، 
ــــان و دڵ  ــــگەیە بە گی رێ
درێژە پـ  دەدەیـن و دژی 
هەر جـــــۆرە وتــــــووێژ و 
مــــوزاكرەیەو لەگەڵ ئەو 

 .رژیمە دەوێستینەوە
ــژەدا  ــوار لە درێ ــاو رێب ك
ــــات و  ــــارەی بە خەب ئیش
ـــوونی نەتەوەی  ـــدوو ب مان

خەڵ ـی : كورد كـرد وتـی
كــــورد بە درێژایــــی ئەم 

سـاڵە خەبـاتی كــرد  13
و خـــــــــــــــــــــــوێنی دا و 

اڵم بە ،ئەش ەنجەی بینی
خەڵ ی كورد . كۆڵی نەدا

پاداشی خەبات و خـوێنی 
رۆڵەكــانی بە دانیشــتن و 
 وتووێژ لەگەڵ دژمنانی 

ـــــــاوێ،  ـــــــیللەتەكەی ن م
ـــاتی  خەڵ ـــی كـــورد خەب
ـــانی  دەوێ تـــا رۆژی روخ

ـــــەاڵتە ئـــــێمە . ئەو دەس
وەو ئەندام و الیەنگـر و 
ــازمانی  پێشــمەرگەكانی س
ـــۆ  خەبــات، خەباتمـــان ب
رزگاری گەلی كـورد و بـۆ 
ــــــافی  بەدەســــــتهێنانی م
ـــــــــــی كـــــــــــورد لە  گەل

رچێــــوەی ئێرانێ ــــی چوا
ــــ   جیــــوازی ،دیموكراتی

ـــــــــــــــــن،  دەوڵەت لە دی
سێ ۆالر و پارلەمـانی كە 
مافی هەموو نەتەوەكـانی 
ئێــران وەو یەو بناســـ  
ــــــانی  و هەمـــــوو ناوچەك
ـــــاو  ـــــران وەو یەو چ ئێ
ــــــۆ ئەوەش  ــــــات، ب لێب 
ــــــردووە و  خەباتمــــــان ك
 یخوێنمان بۆ داوەو خوێن

 دەین و خەباتی بۆ بۆ 

ــــــــن  ــــــــوادارم  .دەكەی هی
ئاكــــــــــامی خەبــــــــــاتی 
گەلەكەمــان ســـەركەوتن و 
ـــــاری یەكجارەكیمـــــان  رزگ

ـــــزی  .بــــ  لە پەراوێ
كۆبوونەوەكەی سـتۆكۆڵمدا 
ــــــــوار لەگەڵ  ــــــــاو رێب ك
ژمـاریەو لە كەســایەتی و 
پارلمـــــانتێری وەاڵتـــــان 
ــووێژی كــرد و  ــدار و وت دی
ــــانی ــــگە و بۆچوونەك  روان
سازمانی خەباتی بەباشـی 
و  بـــــــۆ روون كـــــــردنەوە

هەروەها لە وتووێژیـ  دا 
لەگەڵ تەلەفزیـــــــــــــۆنی 
ـــاری  ـــازادی هۆک ـــیمای ئ س
ـــدامانی  بەشـــداربوونی ئەن
ــــــــــــــــــــــــــازمانی لەم  س

 .گردبوونەوەدا خستە روو
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