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 تا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە بەرە
 

!.اپەالماردانی باڵوێزخانەی ئەمریکالە بەغد ،سەبارەت بە سازمانی خەبات ی گشتیکرتێرـامی سی هپ  

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  انــیانــیسـازمــسـازمــ  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

..ییی ژانوییەی دوو هـەزار و بیست ی زایینــی ژانوییەی دوو هـەزار و بیست ی زایینــ٢٢٢٢  ی بەفرانباری هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی بەفرانباری هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە٠٣٠٣  ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ،ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ، ..     
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ااباا لا اا اشاا حاینااسکراێاا گش گ اازاانراێاا     را اا اکاا باب ب 
 گی  ااشرائا اف رهاراێا اکگێگسگاوا راڕژیمابا اێا اراه ڕشراب ا ب اه 
واای و  گه رائاا اوێااڕا ا اا اا،اکاا ای    راباڵوکااگهوهاغاا اا اا اب اا ا 

كاااا  ی گی انس ااااا  راوارێ  اااااگاو اااکااااا اکااااا اهاوااههااه گشاااا 
 یشیوەییكگگشوەكاااا  ا یابیرا اااابیراێس ێاااایشراا گەشاااا وێک  یوا

 .ا اهی وێننرانس ه ابگگ ش   ەرا یك  راڕژیمرائ گ

  : اک باب ب ش حاینسکرااک ای   اقرا  اهه 
بە وەاڵمدانەوە بە هێرشی مووشەكی بۆ سەر بنكەی ئەمریكا لەسەربازخانەی 
كەیــوەن لە كەركــو ، و كــوژرانی كەســێكی ئەمریكــایی، هێزەســەربازیەكانی 
ئەمریكـــا چەنـــدین بـــنكەی چەكـــدارانی بەكرێەیـــراو، وە الیەنەـــری رژیمـــی 
ئێرانیان لە پارێزگاری ئەنبار لە عێراق و سوریە بۆمباران كردو لە ئاكامدا 
چەندین چەكداری حیزبواڵی عێراق كە ڕاسـتەوخۆ فەرمـان لە رژیمـی ئێـران 

بە دوای بۆمبـارانی چەكـدارانی سـەر بە ڕژیمـی ئێـران لە  .وەردەگرن كـوژران
اڕاســــتەوخۆ ، دەســــەالتدارانی ئەو رژیــــمە ڕاســــتەوخۆ و ن الیەن ئەمریكـــاو 

دەستیان داوەتە هاندانی بەكرێەیراوانیان لە عێراق بـۆ هێـرك كـردنە سـەر 
   هەر لەو چوارچێوەدا سەر لە بەیانی رۆژی سێ. باڵێۆێزخانەی ئەمریكا

ا
ا
 

یان لە شاری تاران داگیركردو جارێكی دیكە بە سەفارەتی ئەمریكا زایینی
داگیر كردنی سەفارەتی ئەمریكا، قانونە نێودەوڵەتیەكان پێ شێل بكەن 

بدەن و بە ئاژاوەو   وسیاسەتی ئاژاوەو گێرەشێوێنی لە ناوچەكەدا پەرەپێ
شێواوی ڕای گشتی ناوخۆ لە ئێراندا و جیهان بەگشتی بە الڕێدا بەرن و 

 .حكومەتی ملهوڕانەیان بەردەوامی بدەن بە

ئاشكرایە دەسەالتدارانی ڕژیمی ئێران بە كەڵك وەرگرتن لە نەبوونی 
یەكدەنەی و یە  هەڵوێستی كۆمەڵەەی جیهانی و بە تایبەت نەبوونی 
هەڵوێستی جیددی ئەمریكا لە ئێستاو لە ڕابردودا،بەردەوامە لە ئاژاوە 

. ەی خۆرهەالتی ناوەڕاستنانەوەو دەستێوەردان لە کاروباری ووالتانی ناوچەك
بێەومان هێرك بۆ سەر سەفارەتی ئەمریكا لە بەغداد كردەوێكی ناڕەوایەو 
زیان بە قازانجە درێژماوەكانی خەڵكی عێراق و گەلی كورد لەو ووالتە 

جێەەی خۆیەتی كۆمەڵەەی جیهانی و رێكخراوی . دەگەێنێ
كدەرانەكانی نەتەوەیەكەرتوەكان لە بەرانبەر سیاسەتی گێرەشێوێنانەو تێ

 .ڕژیمی ئێران هەڵوێستی جیددی بەرن

 باتی کوردستانی ئێران سکرتێری گشتی سازمانی خه، شێخ حسینی بابه

 

ی ٢٠٢١ی بەفرانبـاری ٢٣  ر بـه رامبـه به ٢٣٢٢  ی دیسامبری٠٢شەممە 
هەتاوی باڵوێزخانەی ئەمریكا لە شاری بەغداد بە توندترین شێوە 

زەرەریان بە باڵەخانەکە كەوتۆتە بەر پەالمارو هێرك و و زیان و 
ئاشــكرایە هێــرك بــۆ ســەر باڵوێزخــانەو ناوەنــدی سیاســی  .گەیانـد

پێچەوانەی بنەماو قانونە نێودەوڵەتیەكانەو دەسەالتدارانی ڕژیمی 
ئێران هەوڵ دەدەن لە ئاوی لێڵ ماسی بەـرن و هەروەهـا سـەفارەتی 

 ی  ٢٢٩٢وە  چۆن لە ساڵی  ئەمریكا لە عێراق داگیربكەن هەر

ــەنزادە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوڵ حەس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید رەس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ش
كوڕی برایم خەڵكی گوندی مامـاڵ، كـورە كـوردێكی 
ــاوی  ــ ــاڵەیەكی نەداردا چـ ــوو كە لە بنەمـــ هەژار بـــ
ــاو  بەدنیــای پــڕ لە ئــازار و ژان هەڵێنــا وكەوتە ن
ــانی نەداری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــژاوی ژیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .گێـ

هەر لە ســەرەتای ژیـانیەوە هەســتی  شـەهید رەسـوڵ
ــی حــاكم كردبـــوو و  ــم وســەرەڕۆیی زۆرداران بە زوڵ

ــاڵی  ــ ــ ــ ــۆی ئەوەك لە سـ ــ ــ دا بە 0361هەر بە هـــ
ــمەرگەكانی  ــزی پێشـــ ــاو ریـــ ــاتە نـــ ــانازییەوە هـــ شـــ
ــتێنی  ــۆڵە ئەســـ ــ ــی ت ــ ــاتەوە و چەك ــ ــازمانی خەب ــ س

ــان ــردە شــ ــمەرگایەتی كــ ــوڵ لە . پێشــ ــەهید رەســ شــ
ــ ــ ــانەدا ئازایــ ــ ــاوچەی بــ ــ ــەرەكانی نــ ــ انە زۆربەی شــ

ــوو ــرانەوە , بەشــداری هەب ــی زۆر گ بەاڵم بە داخێك
لە شـەڕێكی قارەمانـانەدا  9/01/0362لە رۆژی 

ــدن لەســاعەتی  ــن تۆقان دوای چەنــد ســاعەت دوژم
ی دوانیـــوەڕۆدا لە گردەگوێـــل پشـــتی شـــیوەڵەیی 5

ناوچەی بانە بە گوللەی دوژمنان پێكرا و دڵی پڕ 
ــۆ  ــاركەوت و بـــ ــداری بە گەلەكەی، لەكـــ لە ئەوینـــ

 .یشە لە هاوسەنەەرەكانی ماڵئاوایی كردهەم
ــەعیدی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید عەلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـ
ــدی ئــۆغەل ســەر بە  ــدوڵڵ خەڵكــی گون كــوڕی عەب
ــوو كە لە  ــورە كـــوردێكی هەژار بـ نـــاوچەی بـــانە كـ
ــوو لەگەڵ  ــ ــك بــ ــ ــایی لە دایــ ــ ــاڵەیەكی ڕەشــ ــ بنەمــ
ــاڵی  ــو، لە سـ ــانی گەورە ببـ ــری و نەداری ژیـ فەقیـ

ی كـرد هـاتە نـاو كە هەستی بە بەشخوراو 0361
ــات و دەســـتی  ــزی پێشــمەرگەكانی ســـازمانی خەب ری
كـرد بە خــزمەت كردنــی گەلەكەی، كەبــای ئەجەل 
 لە ناكاو هات ودەفتەری ژینی دڕی و گـوڵی ژیـانی 

 
 

  مابیا  را ا ماهەمامیاێایرا  یا  را
قیی  ا  كا ا ی  اکما،ا یراماب اای ما
                  !.ب واڵشماێیركیوێ

ــەوانی كـــوری كـــورد، پ ــمەرگەی كوردســـتان، پاسـ ێشـ
شەرەف وناموسی گەلە چەوساوەكەیەتی وهیچ كـات 
ــتاوە و  ــ ــ ــ ــ ــداكاری رانەوەسـ ــ ــ ــ ــ ــازی و فی ــ ــ ــ ــ لە گیانب
بەهەڵمەتـی شـێرانەی خـۆی وە  كێـو لە بەرانــبەر 
هێزە داگیركەرەكاندا وەسـتاوە و بە دەنەـی دلێـری 
ــەربەرزی  ــتی و ســ ــازادی و سەربەسـ ــانەی ئـ ــۆی بـ خـ

هەموو گەالنی جیهـانی  بەرز كردۆتەوە و بە گوێی
گەیاندووە، بە خوێنی پـاكی خـۆی مێـژووی گەل و 

ــردووە ــۆر ك ــانییەتی شۆڕشــەكەی م دوژمنـــانی . حەق
گەلەكەی كە لە دوژمن تـۆقێنی ئەو تۆقیـون و لە 
ــان چــووە، هەمیشــە  فیــداكاری ونەترســی ئەو زراوی

وایان بۆ داناوە و هەوڵی فەوتاندنی بە كۆمەڵی د
اوێـك ســەیری بـێ دی ــا  ئەو گەلەیـان داوە وبە چ

 .وبە دی اعیان كردووە

چاو خشاندنێك بە سەر مێـژووی كـاروانی شـەهیدە 
ــنە ــدا وێـ ــانی گەلەكەمانـ ــاوی هەزاران  و نەمرەكـ نـ

شەهیدمان وە بەرچاو دەكەوێت كە بۆ سـەربەخۆیی 
ــان  ــانی خۆیــ ــتمان پەروەری گیــ ــتی ونیشــ و سەربەسـ
فیـداكردووەو خەبـاتی گەلــی كوردیـان بە قۆنــاغی 

ــتا  ــرەدا بەو پەڕی ئێســـ ــێمە لێـــ ــدووە كە ئـــ گەیانـــ
ەوە یـادی گـواڵڵەی بــاغی خەبـاتی بـێ وچــانی رێـز

ــاغەی خەباتمـــان دەكەیـــن هەزاران ســـڵو . ئەم قۆن
 . لە گیانی پیرۆزیان بێ

 

 

 

 

هەڵوەرانـد، و لە رۆژی 0361/01/3 دا بەهـۆی 
نەخۆشـیەوە گیـانی پـاكی تەسـلیم بە پەروەردگــاری 
ــاكی  ــانی پـ ــڵو لە گیـ ــرد. هەزاران سـ ــورەواری كـ كـ
ــادری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیم ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەهید رەح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت. ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بێــ
ــوان  ــدی هەورازەی نێـ ــی گونـ ــەریی خەڵكـ كـــوڕی شـ
ــانە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .سەردەش
زەحمەتكێشـێكی كـوردپەروەر بـوو كە لە ســاڵەكانی 
ــمە  هەوەڵـــی شۆڕشـــی خەڵكەكـــانی ئێـــران دژی رژیـ
خــوێنڕ ژ و دیکتـــاتۆرەكەی حەمەشـــای گۆڕبەگـــۆڕدا 
نەخشـێكی بەرچــاوی هەبـوو و لە ســاڵی 0359دا 
ــات و وە   ــ ــازمانی خەبـــ ــ ــ ــری س ــ ــوو بە الیەنەـــ ــ ــ ب
ــاری ســازمانی بەو پەڕی  ــدامێكی ســازمان كاروب ئەن
شـانازییەوە رادەپەڕانــد. لە كاتێــك كە دوژمــن بــۆ 
گـــرتنەوەی جـــادەی بـــانە سەردەشـــت هێرشـــی كـــرد 
ــن لە رۆژی  ــۆر بــارانی وەحشــیانەی دوژم بەهــۆی ت
ــرا. شــەهید ســـەید  0361/01/03 دا شــەهید ك
ــی   برایمی نەبیزادە،پێشمەرگەی سازمانی خەباتـ

                

 
  
 

ــران، ــ ــ ــ ــ ــتانی ئێــ ــ ــ ــ ــ ــێ  كوردســ ــ ــ ــ ــ ــەوی ســ ــ ــ ــ ــ شــ
ــەممە ــ ــ ــ ــ ــی 2/01/0365.شـ ــ ــ ــ  71لە تەمەنـــ

ــوو)ســاڵیدا بە نەخۆشــی  شــەهید ( ســینە پەهل
ــوو ــاییزی . بـ ــرایم لە پـ ــەهید بـ دا  0351شـ

ــازمانی  ــ ــمەرگەكانی س ــزی پێشــ ــاو ڕیــ ــاتە نــ هــ
خەبـــاتەوە وبەوپەڕی دڵســـۆزی و قارەمـــانەتی 

ــرد ــوە ب ــی پێشــمەرگایەتی بەڕێ شـــەهید . ئەرك
ــانە و زۆر 31بـــرایم لەشـــەڕی  رۆژەی شـــاری بـ

لە شەرەكانی ناوچەدا بەشداری كرد و لەگەڵ 
هێـزی شـەهید سـەید خەلیـل لە بـانە و هێـزی 

ــانە ئەر ــ ــاوچەی بـ ــ ــا لە نــ ــ ــەهید وریـ ــ ــی شـ ــ كــ
ــد ــام گەیانــ ــمەرگایەتی بە ئەنجــ ــەید . پێشـ ســ

برایمی نەبیزادە بەراسـتی پیـاوێكی بە بڕشـت 
. و بریــار بــوو لە كاروبــاری پێشــمەرگایەتییدا

ــی  ــ ــەید برایمـ ــ ــوونی سـ ــەهید بـــ ــ ــتی شـ بەراســـ
ــوو ــ ــدا بەژان بــ ــ ــی هەاااڵنـ ــ ــزادە لەدڵـ ــ  .نەبیـ

ــزی  ــ ــانی بەرزی و بەرێـ ــ ــڵو لە گیـ ــ هەزاران سـ
 .بێت

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2020 یژانوییەی ٢٢.  ی کۆچی خۆری 1139ی  بەفرانبار ی ٠٣ .ساڵی سی و پێنجەم  { 316} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک .انـۆشـتێک 

 
 

 

 

  

  

  

      

      

       

       

 

   

  

   

 

 

   

   

    

 

   

  

 

 

 

  

  
   

   

   

   

  

 

      

   

    

     

      

   

    

 

    
   

 

 
 

   

 

 {ەبیەە،، زێنەب حوسەینیڕوەرگێڕانی لە عە } هاتووە؟ دەسەاڵتی ئاخوندی یایا كاتى کۆتایئ

 

ــــا لە  ــــوێنەری بریتانی ــــی کــــاتی ن ــــی گیران دوابە دوای بڵوبــــونەوەی هەواڵ
بۆڕڵ،بەرپرسی نوێی سیاسـەتی دەرەوەی هاوپەیمـانی ئوروپـا،  تاران،جۆزێب

بەفرانبــار، نیەەرانــی دەربــڕی و خوازیــاری  22ڕۆژی یەک شـەممە ڕێكەوتــی 
ـــوو ـــان بە کێشـــەکان ب                                             ..                                      کۆتـــای هێن
ســە،ناوبراو لە تویتێـا دا نوســیویەتی کە بەپێـی هەواڵــی هەواڵنێـری فەڕان

ـــــرتن لە  ـــــوێنەری بریتانیـــــاین لە ئێـــــران، ڕێزگ زۆر نیەەرانـــــی گرتنـــــی ن
 ..                                 کۆنوانســـیۆنی ویەن شـــتێکی پێویســـتیە

ـــنەوەی  هاوپەیمـــانی نێـــودەوڵەتی خوازیـــاری کۆتایهێنـــانی کێشـــەکان و دۆزی
 .ۆماسیەڕێەە چارەیەک بۆ کارو باری دیپل

ــــی  چەكــــی بە هێــــزی ئەمریکــــا لە بەرانــــبەر چەك
 .کامیل نورانی فەرد  .دا بەتاڵی ڕژیمی ئێران

ئەمریکـا و   انکێشە و ئاڵوزییەکـانی نێـو     
رژیمی ئێران دەربازی قۆناغێکی نـو  بـووە و 
لەمێـــــــژووی چـــــــوار دەیەی دەســــــــەاڵتداری 
ئاخونـدەکان ئەو هەل و مەرجەی ئێســتا کەم 

بەهاتنی ترامپ قۆنـاغە نـوێیەکە . وێنەبووە
رابـردووك بە   دەستی پێکرد و لەچەند رۆژی

کوشـتنی بەرپرســی سـپای قــودە گەورەتــرین 
نی ئێــران درا و ئەوەك زەربە لەدەســەالتدارا

لەپــــــاك رووداوی هێـــــــرك کـــــــردنە ســـــــەر 
بـــوو کە   باڵویزخـــانەی ئەمریکـــا لە بەغـــدا

بـووە هـۆی ئەوەی گــرژی لە پێوەنـدیی نێــوان 
ڕژیـم و ئەمریکــا خێرایـی و بەرینبــوونەوەێکی 
زیـــــــاتر بەخـــــــۆیەوە ببینـــــــی و ئەمریکــــــــا 
لەخوینـــــــدنەوەێکی درووســـــــت دا یەکســـــــەر 

پەالمـاردانە  پالندارێژەر و جێبەجێکاری ئەو
لە ئەنجامــدا هێرشــی   نایاســاییەی بناســێ و

مووشـــــەکی بوســـــەر کـــــاروانی ماشـــــینەکانی 
پاسدارقاســــم ســــلێمانی فەرمانــــدەی ســــپای 
قودســی ئێــران و ئەبـــو مەهــدی موهەنـــدی  
جێەـــــــری بەرپرســـــــی حەشـــــــدی شـــــــەعبی 

لە جەریــــانی دا کــــوژرانی   کە  جێبەجێکـــرد
ناوبراون وژمارەێیکی تـر لە سـپای پاسـداران 

ئەوەی . دەســـت و پێوەنـــدەکانی لـــێکەوتەوەو
جێەەی تێرامان و سەرەنجە ئەمریکا زانیاریی 
و مەعلووماتی دەقیقی لەسەر جوولەی رژیمی 
ئێــران ودەســـت و پێوەنــدییەکانی ئەو رژێـــمە 
لەنــــاوچەکە هەیە و شـــــارەزایی تەواوی ئەو 
تـــــــــۆڕە جاڵجـــــــــاڵۆکیە هەیە کە رژیمـــــــــی 
ئێران،بەنــــــاوی جۆراوجــــــۆر لە وەالتــــــان و 
ە بەتــایبەتیل لە عێــراق پێکــی هێنــاوە و ل

ئەمریکا بە  .بەرژەوەندی خۆی بەکاریان دێنێ
باشــی دەزانــێ حەشـــدی شــەعبی و کەتـــائبی 
ئەهلـی حەق و دەیـان گرووپــی تروریسـتی تــر 
شتێا نین جەە لە گرووپەەڵێکـی دەسـتکردی 
رژێمـــی ئاخونـــدەکان و نـــاتوانن لە ژێرنـــاوی 

تی ئەو گرووپـــــانە خۆیـــــان لە بەرپرســـــیارە
لە الییکــی . کــردەوە قێزەونەکانیــان بــدزنەوە

ترەوە پەیامی ئەو هێرشە پەیامێکی گـور  و 
بــڕ و یەکالیــیکەرەوە بــوو و زیــاتر لەوەی کە 
کـێ لەو روداوە کــراوەتە ئامـانی پەیامەکــانی 
 .هێرشــەکە جــێەەی بــایەو و،لێوردبــوونەوەن

ئەمریکا بەدەسەاڵتدارانی ئێرانی نیشاندا کە 
کـــــات و لەهەر شـــــوێنیا دەتـــــوانێ لە هەر 

بـــیهەو  زەربەی گەورە لە رژیمـــی ئاخونـــدی 
بوەشـێنێ و بە بــێ دوودڵـی هێــز بەکـار بێنــێ 
. بۆ،وەسـتاندنی زێـدەرۆییەکانی رژیمـی تــاران

ئەوکـــاتەی کە هەڵوەشـــاندنەوەی عەملیـــاتی 
تۆڵەســــــــتاندنەوەی خســــــــتنە خــــــــوارەوەی 
پێهپادەکەی لە الیەن ڕژیمەوە بە،هۆی ئەوەی 

ن کە زیــاتر لە ســەد و چــل رێـژەی کوژراوەکــا
راگەیاند دەرکەوت کە ئەمریکا  ،کەە دەبوون

بەراســـتی ئەو تێبینــــیەی رەچــــاو کــــردووە و 
جـــــارێکی تـــــر و لەهەڵەێکـــــی تـــــر بـــــاجی 
هەڵەکـــانی دەســــەالت بە کوشــــتنی کەســــێا 
دەداتەوە کە هەتــا ئاســتی کەســی دووهەمــی 
. سیســــــــتەمی ئاخونــــــــدی بەرزکــــــــراوەتەوە

ســـلێمانی  ئەمریکـــابە ئامـــانی گرتنـــی قاســـم
لەوەستاندنی رژیم   دەیهەو  مکۆربوونی خۆی

نەک تەنیا لە راست بەرنامەی ئەتومی ئێران 
بەڵکــو سیاســەتی دەســتێوەردانە نــاوچەیی و 

سیاســەتی   جیهانیەکـانی رژێـم پێشـان بـدا و
فشـــــــاری لەرادەبەدەر لە،هەمـــــــوو شـــــــکل و 
. چوارچێوەێـــا بە پراکتیـــا جێەجـــێ بکـــات

نــامەی ئەتــۆمی ئەگەر دەستراگەیشــتن بە بەر
بە مەترسی دەزاندر  ئەوە بەهۆی سیاسەتە 
شەرئەنەێزەکانی ئاخوندان لە ئاسـتی نـاوچە 
و،جیهانــدایە و ئەو دەســەالتەی کە ئامــانجی 
دەستبەســـــــــــەرداگرتنی نـــــــــــاوچەکەی هەیە 
و،خولیــای رێبەرایەتــی شــی ەی لە جیهانــدا 
 هەیە، ناتواندر  رێەەی چوونەناو باشەای 

 

 

 

دنەوەی پـــێ بـــدر  و بـــۆ کەم کـــرنـــاوکەیی  
مەترســــیەکانیل هاوکــــات دەبــــێ لەهەر دوو 
 .بــابەت دەســتی ئاخونـــدان کــورت بکـــریتەوە

ئەوەنــدە چـــاوەروانەکراو بــوو بـــو   رووداوەکە
دەســــــەالتدارانی تــــــاران کە ژووری فکــــــری 

بەهــۆی    ئاخونـدانی بەتەواوی ئــاڵۆز کـرد و
شـــــۆکی روداوەکە تەنیـــــا هـــــات و هـــــاواری 

  انیگاڵتاجارانەیــــان لــــێ بینــــدرا و لە زمــــ
خۆیـــــان لە تـــــۆڵە ســـــەندنەوەێا هێرشـــــی 
مووشـەکیان کـردۆتە ســەر بنکەکـانی ئەمریکــا 
لە عێــــــراق کە لە هەردووکیــــــان زیـــــــان بە 
ئەمریکاییەکـــــــان نەگەیشـــــــتووە و وا لێـــــــا 
دەدرێتەوە کە ئەو هێرشە تەنیـا بـو بیـرۆرای 
نــاوخۆیی و رازی کردنــی نــاوخۆی سیســـتەمی 
ئاخونـــدی کـــراوە و دەســـەالت نەیتوانیــــوە و 

ەوێـــــراوە وەالمێکـــــی هاوکێشـــــی جـــــووڵەی ن
رژێمــی ئێــران چــۆتە نــاو . ئەمریکــا بــداتەوە

یـــــاریەکی ترســـــناک لەگەڵ هێـــــزی گەورەی 
جیهـــان و رکـــابەری هێـــز ودەســـەالتی لەگەڵ 
دەکـــات و بەهـــۆی چەنـــدین کـــردوەوە و بــــێ 
هەڵوێســـــتی ئەمریکـــــا ئەوەنـــــدەی تـــــر ئەو 
بــــڕوایەلەالی درووســـــت بـــــووە کە توانـــــایی 

ئەمریکــــای هەیە و بەبــــێ  رووبەروبـــوونەوەی
گو  دانە ئەو راسـتیانە کەوتبـوویە ملمالنێـی 
ئەو گەورە هێزەی جیهان و بە واتاییا یاری 
بە ئـــــــاگر دەکـــــــات و هەمـــــــوو ئەو دۆخەك 

لەبەراوردی هێــز و توانــایی   لەکاتێکـدایەکە
ســــــــــــەربازیی ئەو دوو وەالتە پێناســــــــــــەی 
سیاسەتی گەمژەیی بـو سیاسـەتی هەنـووکەی 

 .ەوەئێران بدۆزریت

بێەومـان دۆخــی ئێســتا دۆخێکــی هەســتیارە و 
ئەگەری روودانـــــــی شـــــــەرێکی بەرفراونتــــــــر 
لەئــــــــــــــــارادایە و بچــــــــــــــــووکترین هەڵەی 

گەورە و    دەســـەالتدارانی رژێـــم لــــێکەوتەی
گۆرانکـــاریی بەرچـــاو لە ئاســـتی نـــاوچەکەی 
بەدوو دا د  و ئەوەی روونیشـــــــــــــــە لە،هەر 
ئەگەر و بژاردەێێا دەسەالتدارانی ئاخونـدی 

نبـــــــاری یەکەمــــــــی رووداوەکــــــــانن و ئەو زیا
قونـــاغەی ئیســـتا دەســـەالت گیـــرۆدەی بـــووە 
  قونــــــــاغێکە کە روژ لەدووی رۆژ بـــــــــازنەی
قەیرانەکــــــان زیــــــاتر تەنــــــ  دەبــــــنەوە و 
دەربازبوون،و،چارەســـــەر کردنـــــی کێشـــــەکان 

ئەوەی روون و .ئەســـتەمتر و مەحــــال دەکــــات
ئاشـــــکرایە سیاســــــەتە شــــــەرئەنەێزییەکانی 

ن وبەتــایبەت،لەوەالتی دەســەالتدارانی تــارا
ســەرچاوەی کێشــەکانی ئەو وەالتە و   عێــراق

هوکـاری رووداوەکــانی باڵویزخــانەی ئەمریکــا 
بــــوون و سیاســــەتی کــــورتکردنەوەی دەســــتی 

سیاسـەتێکی درووسـت   تێکدەرانەی ئاخوندان
بەرەوپێل   و واق ییە کە لەالیەن ئەمریکاوە

ماوەتەوە ئەوە بوتر  کە ئەگەر ئەو . دەروات
ەتە بە درووســتی بەرەوپــێل بــڕوات و سیاســ

جـــــــــــارێکی تـــــــــــر ئەمریکـــــــــــا فریــــــــــــوی 
ئاخوندان،نەخوات و شوێن بەرنـامە و پالنـی 
دانووســــــتان ورێکەوتــــــن لەگەڵ ئاخونــــــدان 
نەکەو ، بێەومان دەوری تێکـدەرانەی رژێمـی 
ئاخوندی بۆ هەمیشـە کەمرەنـ  دەکـریتەوە و 
ئــاڵوگۆر و وەرچەرخـــانی ئەرێنــی لە ئاســـتی 

 .د ناوچەکە وەدی 

 

 

ــۆ ئەو . هاوکــاری کەنــداوو ئێســتا ئەگەڕێــمەوە ب
ــانی  ــل ئەوەیە بە کــورتی هەوڵەک خــاڵە، ئەوی
ـــــــونەوەی قەتەر لە  ئەم دوایــــــیە بــــــۆ نزیکب
دەوڵەتـــــی ســــــ ودیە، ســــــەلمێنەری ئەوەیە و 
ــــانی ئەدات کە قەتەر، دوای  ــــتەوخۆ نیش ناڕاس
ـــانی ڕێکخســـتوە،  ـــاریە جیاوازەک ئەوەی کە زانی

  .                      .ئێســــتا تێەەیشـــــتووە
ـــــایی  ـــــێ کە کۆت لەوانەیە هەســـــتی بەوە کردب
دەسـەاڵتی ئێـران نزیـا بـۆتەوە، هەربــۆیە وای 
بەباك زانیوە کە حیساب بۆ هەمـوو ئەگەرەکـان 
ـــاندنێا  ـــات چاوخش ـــاتودا، هاوک بکـــات لە داه
بکــاتەوە بە هێ ــی بەردەوامــی لەگەڵ مەجلیســی 
 .هاوکــاری کەنــداوو وەک پێشــتر باســم لێکــرد

ــردەوەی تــورکیە دێــت، کە هەوڵ  دوای ئەوە دژک
ــــــــا ــــــــی لیبی ــــــــۆ داگیرکردن   !!ئەدات ب

جا ئێوە نازانن لیبیـا پـێەەی چـۆنە لە بـازاڕی 
ئەو . ووزەی جیهانی دا، بە تـایبەت بـۆ ئوروپـا

وەاڵتە عەمبارێکی گەورەی بتڕۆڵ و گـازی هەیە 
ــــــــــــــانەوەیە  !!کە لەســــــــــــــەروو چاوەڕوانیەک

  لەسەر حاستی لیبیا بە پێنجەم وەاڵت دائەنر
ـــــــــی کە  جیهــــــــانی، لە ڕێــــــــژەی بەردی ڕۆن
ــوتەمەنی ــانی س ــۆ بەرهەمهێن  .بەکــاردەهێنر  ب

وا دیــــارە دەســــەاڵتی تــــورکیەك هەســـــت بە 
کۆتایهاتنی ڕژیمی ئێران دەکات، لەگەڵ کۆتای 
تەمەنی ڕژیم، خەونـی ڕژیمـی تـورکیەك بڕێـا 
دێـتەدی لە هەمــبەر بەڕێکردنـی گــازی قەتەر و 

ســـــت بەســـــەرداگرتن ئێـــــران و هەروەهـــــا دە
ـــانی  ـــانی ووزەی دەوڵەت وکـــۆنتڕۆڵی هاوکاریەک

 ..                                 ئوروپــــایی
ـــــا  ـــــۆ نزی ـــــانی قەتەر ب ـــــورتی هەوڵەک بە ک
ــــۆ جــــاری  ــــداوو ب ــــوونەوەی لە واڵتــــانی کەن ب
دووهەم و گرژیەکـــــانی تــــــورکیە کە وایکــــــرد 
پەرلەمانی واڵتەکەی دەنەبـدەن لەسـەر نـاردنی 

تەکەی ســەرا  کە پەیــڕەوی لە هێـز بــۆ حکـومە
ئیخوان دەکەن لە لیبیا، ئەوە دەگەێنـێ کە ئەو 
دەســەاڵتانە هەســـتیان بەوە کــردوە کە ڕژیمـــی 
ئێران لە ڕمـان نـزیکەو دەبـێ هەنەـاو هەڵەـرن 
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەنــدیە ئابوریەکــان، پــێل 

 ..                               لەدەســــتدانی
ــــــــانی ئەم ــــــــارە ئاڵۆزیەک دوایەی واڵتە  وا دی

یەکەرتوەکانی ئەمریکا و ئێران، کوشتنی قاسم 
ــا  ســلێمانی دوای گەمــارۆدانی ســەفارەتی ئەمریک
ـــــــت کە  لە بەغــــــداد، لەوانەیە یەکەم بزماربێ

 .بدر  لە ڕۆخی ڕژیمی ئاخوندی

لە مــــاوەی ئەو چەنــــد ســــاڵەی ڕابــــردوودا، 
ــــران شــــانازی بە  ــــەاڵتی دیکتــــاتۆری ئێ دەس
خۆیەوە دەکرد و بە بیرکردنەوەی خۆیان وایان 
لێا دەدایەوە، کە دەستیان بەسـەر بەشـێا لە 
ــۆ  ــوە، ب ــدا گرت ــانی عەرەبی ــانی واڵت پارێزگاک
ــەن ا . وێــنە دیمەشــب و بەیــروت و بەغــداد و س

ــــران گ ــــڵوی ڕژیمــــی ئێ ــــاڵ پ ــــتبووە خەی ەیش
ــــردە ســــەر  ــــی ک ــــی نیزام ڕادەیەک، کە هێرش
کــــارگەی ئــــارامکۆ ،کە ئەوەك بــــووە هـــــۆی 
 .دواکەوتنــی بەرهەمهێنــانی نەوت لە ســ ودیە

ـــــاودێری  ـــــکەوە ئەوانەی کە چ ـــــی دی لە الیەک
ڕوداوەکـــانن، بـــاك دەزانـــن کە دوای هـــاتنە 
سەرکاری تڕامپ و پاك ئەوەی ڕوخـانی ڕژیمـی 

ـــتە پـــێل کارە ـــانی، بەشـــار ئەســـەدی نەخس ک
خەونـی قەتەری لەبــاربرد، کە دەیوســت گــازی 

 -قەتەر)قەتەر لەڕێـی سـوریە بەرێـتە ئوروپــا
 -کوەیــت -سـوریا یـان قەتەر -ئـوردن -سـ ودیە
و لە کۆتایدا بەاتە تورکیـاو لە وێـوە ( عێراق

                      ..                    بیەـوازێتەوە بـۆ ئوروپـا
ـــبین ـــامی چـــاوەڕوانی پێش ی کـــراودا، لە ئەنج

ـــدا، لە  ـــاوەیەکی کورت دەســـەاڵتی قەتەر لە م
دوای ئەوەی تڕامــپ دەســەاڵتی گــرتە دەســت، 
ــــــەتیدا هێنــــــاو  ــــــەر سیاس ــــــاڵوگۆڕی بەس ئ

لە )پەیوەنـدیەکانی لەگەڵ ئێــران بە تــایبەت 
ــاك ( بــاری ئــابوریەوە پەرەپێــدا ئەویــل لە پ

ئەوە کە هاوکـاری هێــزە تونــدئاژۆکانی دەکــرد 
ــیا ئێر ــوریە و میلیش ــتیوانی لە س ــانی پش انیەک

ــــــــــــــــرد ــــــــــــــــز دەک  .ئەســــــــــــــــەدی بەهێ
تورکیە هەر لەو ماوەدا زیاتر خـۆی لە قەتەر 
ـــــا خەون و ئاواتەکـــــانی  ـــــردەوە ت ـــــا ک نزی
بهێنێتەدی و دەست بەر  بەسەر بەشێکی زۆری 
ــــاك  ــــا، پ ــــردرێتە ئوروپ ئەو وزەیەی کە دەنێ
ــــــــــــــی  ــــــــــــــازی قەتەر و ئێران ئەوەی کە گ
ـــــراو لە کـــــێ ەە هاوبەشـــــەکانیان  بەرهەمهێن

 ..                              رهەمهێنــــابە
لەو کـاتەدا کە پشـتیوانی لە هێـزە ســونیەکان 
ــی  دەکــرد لە دژی بەشــار ئەســەد، بەتەواوی لێ
ـــاوڕێی نزیکـــی  ـــووە دۆســـت وه ـــەەڕاوەو ب هەڵ

 ..                           دســەاڵتی ئێــران
زۆر ئاسان بوو چاودێری کردنـی سیاسـەتەکانی 

ــــــران -قەتەر ە، لە بەرزتــــــرین تــــــرکی -ئێ
ـــار و  ـــووە ســـەرۆک کۆم حاســـتدا، کە تڕامـــپ ب
 .خەونی گەیاندنی بۆری بۆ سـوریە لەنێـو بـرد

ـــ  هەن  ـــانەدا دوو ڕوداوی گرن بەاڵم لەم دوایی
 ە ــە لــــزیکــکە دەرخەری ئەوەن ڕژیمی ئێران ن

ـــانی کۆتـــایی  ـــتە ڕۆژەک ـــان و ئێس ڕوخ
ــــــــی نەریســــــــی دەژمێــــــــر  . تەمەن

ەوەی قەتەر بـــۆ باوەشـــی گەڕان:یەکەم
ـــان ڕەنـــەە  ـــداوو، بەپێـــی ئاماژەک کەن
ـــتی  ـــان هەس قەتەر جۆرێـــا لە جۆرەک
بەوە کردبێ ڕاکێشانی لوولەی گاز، بـۆ 
ـــتە  ـــەەی ئێـــرانەوە، دەبێ ئوروپـــا لەڕێ
تـــــــراویلکە لەو نزیکــــــــانە، لە دوای 

لە ئامانجـــدا . ڕوخــانی ڕژیمـــی ئێـــران
ــــر   ــــا هەڵە ــــوو هەنەاوێ قەتەر دەب

ڕووبە واڵتـانی ئەگەرچـی سـادەك بێـت 
ــــــداو، بە تــــــایبەت  ــــــاریی کەن هاووک
ســ ودیە، تــاوەکو هەڵبژاردەێکــی تــری 
ــــاز لەدوای  ــــتنی گ ــــۆ ڕاگواس ــــێ ب هەب
ــــــــــــران  .ڕوخـــــــــــانی ڕژیمـــــــــــی ئێ

ـــم  ـــکی زۆرداری ڕژی ـــانی کۆش لەدوای ڕم
ــــــــیە    ــــــــا ن ئەو دەســــــــەاڵتە دڵنی
دەســەاڵتێکی تــر لە ئێــران دێــتە ســەر 

ـــوکم  ..                             ح
ـــدا باســـم  پێشــتر لە ـــابەتێکی دیکەم ب

لەوەکـرد کەپـاك ئەوەی قەتەر هەمـوو 
ــــــەبەتەی  ــــــتبووە س ــــــانی خس هێلکەک
دەسـەاڵتی ئێـران، لەمەبەوال ڕەوشــەکە 
بەو جـۆرە نـابێ کە بەدڵـی قەتەربـێ، 
چونکە تڕامپ هەڵوێسـتی تـازەی خـۆی 
ــــــانی ئەمریکــــــای  و واڵتە یەکەرتوەک
ڕاگەیانـــــــــد و ئامـــــــــاژەی بەوەدا کە 

دەوەشێنێتەوە و ڕێکەوتنی ئەتۆمی هەڵ
ــایەخی نــیە ئەوکــاتە زۆر زەحــمەت  .ب

ـــــەەی  ـــــازەکەی لە ڕێ ـــــێ قەتەر گ دەب
هەر ئەوەك . )ئێــــرانەوە بەــــوازێتەوە

تاکە هیوا وخەونە کە قەتەر هەیبووە 
ئەوکاتە .بۆ گواستنەوەی گاز بۆ ئوروپا

قەتەر ناچــــــــــــــــــــــــــارە لە زۆربەی 
ـــــیمان  هەڵوێســـــتەکانی پێشـــــوی پەش

بـۆ  بێتەوە و جـارێکی دیـکە بەەڕێـتەوە
 ی ـــیسـەجلـــەگەڵ مـــهاوکاریی کردن، ل

 لە الیەن بە گرتنی نوێنەری بریتانیا سەبارەتلە ،نیەەرانی یەكێتی ئوروپا
 .لە تاران ئێرانەوەرژیمی 
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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 

ــــراق وتــــویەتی كە  ــــری نەوتــــی عێ وەزی
وەاڵمــــــــــدەرەوەی   دەتــــــــــوانێ واڵتەكەی

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوانێ   لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك
هێنــدێك لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 
ـــران، هێنـــدێك لە واڵتـــان ئامـــادەیی  ئێ

ـــری ـــان دەرب ـــووکردنەوەی  خۆی ـــۆ قەرەب ب
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنەی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــ ودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکەرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی

ئەو  وەزیری نەوتی عێراق راپۆرتی دا كە
واڵتەك لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــك، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

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

ـــتە شـــەك ملیـــۆن بۆشـــكە نەوت بەەیەن ێ
كەوە رژیمی ئاخوندی لەالیەكی دی.دالەرۆژ

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

ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه
ی هەرجـۆرە لێكەوتەیەكـی بەرپرسـیاریەت

ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 واڵتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــێ
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێك واڵت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچكات لەبیر ناكات
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ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنەـاو  هەلومەرجە نۆ 
  .بكۆشن هەڵەرن و تێ

ـــــدامان و .٢   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــكیالتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن تێ
تی ئەنــــدامان و تەشــــكیال.٢

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 
تێكــڕای چــین و تۆێژەكــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــەا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە  ێســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 

گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و لە 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵەـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــای ەو 
 عەشیرەتێك لە كوردستان 

ا

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ
رێكخـراوی نێهــزەت 

ــوو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نی 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 0395 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەە لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  05 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .نەخوێندەوارن

ا

بەو پێـیەك رێـژەی ئافرەتـانی 
ــزیکەی دوو  ــ ــ ــدەوار نـ ــ نەخوێنـــ
ــاوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی بەرابەری پیــ

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

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

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ اەمـدەی ۆـ
ا

 

 یــناـاڕلمــو پ یااتروکـــمێی دــــکـێـەاڵتــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

 ســــــــازمانی خەبــــــــات، ســــــــەبارەت بە اگەێنــــــــدراوی ر
 !.ئۆکڕانیایی لە تارانکی خستنەخوارەوەی فڕٶکەێ

 

ـــــۆنەی كـــــۆچی دوایـــــی دوكتـــــور جەالل حـــــاجی زادە، كەســـــایەتی فەرهەنەـــــی و دڵســـــۆزی گەلـــــی كـــــورد، بەڕێـــــز  بەب
ــــــی  ــــــامێكی سەرەخۆش ــــــران پەی ــــــاتی كوردســــــتانی ئێ ــــــتی ســــــازمانی خەب ــــــەگنی ســــــكرتێری گش بابەشــــــێخ حوس ــــــا   ك
ــــــامەكە بەم  ــــــاوەڕۆكی پەی ــــــردووە، ن ــــــاری سەردەشــــــت ك ــــــی ش ــــــۆچكرد و هەروەهــــــا خەڵك ــــــاری ك ئاڕاســــــتەی كەە و ك
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێوەیەیە:                                                                                     :
ـــــــورد،  ـــــــژووی ك ـــــــور جەالل حـــــــاجی زادە كەســـــــایەتی دڵســــــۆزو غەم خـــــــۆری خەڵـــــــك و مێ ـــــــۆچی دوكت بە بــــــۆنەی ك
ـــــــــــتان ڕادەگەێـــــــــــنم ـــــــــــاری سەردەشـــــــــــت و كوردس ـــــــــــی ش ـــــــــــانەوادەی بەڕێزیـــــــــــان و خەڵك ـــــــــــی بە خ سەرەخۆش  
ـــــــتمان  ـــــــۆزی گەل و نیش ـــــــی و دڵس ـــــــانی نەتەوەی ـــــــ  و زم ـــــــاجی زادە بەردەوام لە خـــــــزمەت فەرهەن ـــــــور جەالل ح دوكت
ــــــــانەت  ــــــــر فشـــــــارو هەڕەشـــــــەدا بوو،تەن ــــــــدارەی بەدنـــــــاوی ئیتالعـــــــات لە ژێ بـــــــوو وە بە بەردەوامـــــــی لە الیەن ئی
ــــــــدان  زانیاریەكـــــــان بـــــــاە لەوە دەكەن كە ئیتالعـــــــاتی رژیمـــــــی ئاخونـــــــدی بە هـــــــۆی دەرزی لێـــــــدان و ژەهـــــــر پێ
 نـــــــــــــــــــاوبراوی شـــــــــــــــــــەهید كـــــــــــــــــــردوە.                                                                        .
ـــــــور  ـــــــازانی زانســــــت خــــــوازان و خەباتكـــــــارانی رێــــــەەی ئــــــازادی و دوكت بەو هومێــــــدەی خــــــوێنی تێكۆشــــــەران و رێب
ــــــران و وەدی هــــــاتنی مــــــافی ڕەوا بــــــۆ گەلــــــی  ــــــاجی زادە بە ڕوخــــــانی ڕژیمــــــی دیكتــــــاتۆری ئاخونــــــدی ئێ جەالل ح
 كـــــــــــــــــــورد بێـــــــــــــــــــتە دیـــــــــــــــــــی.                                                                                .
ـــــــی و  ـــــــران سەرەخۆش ـــــــتانی ئێ ـــــــات ی كوردس ـــــــاوەڕانم لە ســـــــازمانی خەب ـــــــاوی خـــــــۆم و هاوب ـــــــكە بە ن جـــــــارێكی دی
ـــــــــــی غەممـــــــــــان بە خـــــــــــانەوادەی دوكتـــــــــــور جەالل و خەڵكـــــــــــی سەردەشـــــــــــت ڕادەگەێـــــــــــنم.          . هاوبەش  
ـــــــێخ حوســـــــەینی، ســـــــكرتێری گشـــــــتی ســـــــازمانی خەبـــــــات ی كوردســـــــتانی ئێـــــــران.                        .  بابەش
                           

  
 

ا

 !.رژیمی ئاخوندی لەسەر لێواری ڕوخانە: ودی جولیانیر
 

ــافرا،  ــۆاڵی ئــ ــن و پــ ــیركەتی ئاسـ ــدی، شــ ــۆمی مەهـ ــیركەتی ئەلەمنیــ شـ
ــۆاڵی  ــ ــ ــیركەتی پ ــ ــادرملو، شــ ــ ــازی چــ ــ ــدەنی و پیشەســ ــ ــیركەتی مەعــ ــ شــ
ئیســ ەهان، شــیركەتی پیشەســازی و مەعــدەنی گــول گەهــر، شــیركەتی 
ــیركەتی  ــ ــران، ش ــ ــاژی ئێ ــ ــۆاڵی ئالی ــ ــیركەتی پ ــ ــان، ش ــ ــۆاڵی هورموزگ ــ پ

 ....و پـۆاڵی غەدیـری ئێرانیـان، ئەلەمنیۆمی ئێران، شیركەتی ئاسـن و
 .هتد

 پەیامی سەرەخۆشی سكرتێری گشتی بە بۆنەی كۆچی دوایی دوكتور جەالل حاجی زادە

 

 !.ەمارۆی تازەی ئەمریکا بۆسەر ڕژیمگ 

 

بۆینــ  ) ی هەتــاوی فڕۆکەیەکــی جــۆری ٢٠٢١ی بەفرانبــاری ٢١یانی ڕۆژی چوارشــەممە  بــه لهر  سـه
م  ئـه. کەوتە خـوارەوە  و  ن ڕژیمـه الیـه گەشتی تـاران ئـۆکراین، لە تـاران له   ی ئۆكراینی له(٩٠٩

ی ســوپای پاسـدارانی ڕژیــم پێکــرا و  فڕۆکــه  کی دژ  موشـه خــولەک به ٠دوای   ڵەر  رهــه فه نه  فڕۆکـه
لەسـەر ئەو رووداوە ئەو   هەر زوو. کەە بوون گیانیان لەدەسـتدا ٢٩١هەموو سەرنشینەکانی کە 
ــوو کە ــی   ئەگەرە درووســت ب ــی موشــەکەکانی رژیم ــرۆکەکە، بەرکەوتن ــنە خــوارەوەی ف هــۆ  کەوت

ئێـران بــووە و لەدوای ئەوەك ناوەنـدە ئەمنیەتــی وحکوومەتەکـانی جیهــان و یەک لەوان ســەرۆک 
ــی کەنە دا رایەەیانـــد کە بە پێـــی لێکۆلینەوەکـــان رژێمـــی ئێـــران ئەو فـــرۆکەی خســـتۆتە وەزیران

 .خوارەوە

ــی راســتیەکانیان دا  ــی دێــزە بەدەرخــۆنە کردن ــران لەســەرەتا دا هەوڵ و وەک  دەســەالتدارانی ئێ
ــروڕای   و  هەمیشــە ویســتیان ئەو کارەســاتەك بشــارنه و بەبیــانووی کێشــەی تکنیکــی فــڕۆکەکە، بی

ــان چەواشــ ــهگشــتی جیه ــدێئۆ و ڕای چەنـــد کەە لە .ن ە بک ــورتە ای ــدێا ک ــوونەوەی هێن بە بڵوب
ــان لەســـەر خســتنە خــوارەوەی فڕۆکه ــی گومانەک ــواری فڕۆکەوان ــه  پســپۆرانی ب   و  لەالیەن ڕژیمـــه  ک

زیـاتر بــوون، هەر بـۆیە چەنــد کۆمپانیــا و چەنـد واڵتێــا ئامــادەیی خۆیـان بــۆ لێکــۆڵینەوە لەو 
وام بانەەشـەی ئەوەیـان دەکـرد  رد  بـه   و  کانیه کار  واشه ی میدیا چه ەهڕێ  ڕژیم له .ڕووداوە دەربڕی

ــوومەتی  ــابەتە کــاری حک کە نــابێ لەســەر ئەو باســە گومــان درووســت بکــر  و لێکــۆلینەوە لەو ب
ی جیهــانی  و  بوونی تیمــی لێکۆڵینـه کان و ئامـاد  تیــه وڵه نێـو د   هۆی گوشــار  نجام بـه ر  ســه.ئێـرانە

دا  و  مریکا ڕژیـم دانـی بـه واڵەری ئـه زگای هه کانی د  ر  لمێنه سه  ڵەه ڕووی به  خسته و  و ڕووداو  له
 . پێکراو   و فڕۆکه ئه  و  کی سوپای پاسدارانه ن موشه الیه له  نا که

ــڕا وە  ــان بەتێك ــات ی کوردســتان هاوبەشــی غەم و پەژارەی كەە وكــاری قوربانیەك ســازمانی خەب
كوردوئێرانیەكان دەكاو داوا لە رێکخـراوی نەتەوە یەکەرتووەکـان  بەتایبەت كەە وكاری كوژراوە

ــانی ئەو تـــاوانە  ــا بهێنـــدر  و هۆکارەک ــنەوەی راســـتیەکان پێ ــات بە پەلە لێژنەێیکـــی دۆزی دەک
ــم، رێوشـــوێنه ــار بـــوونی ڕژێ ــاری بکـــر  و لەپــاك ســـاغبوونەوە و تاوانب کانی ســـزای  گەورەیە دی

ەسـارەتی زیانەكــانی ئەو کـردەوە جینایتکــارانەیە لە دەسـەاڵتدارانی ئاخونــدی دیـاری بکــر  و خ
 .دەسەالتدارانی ئێران بستێندر 

 سازمانی خەبات ی کوردستانی ئێران

 

ــت،  رودی جولیـــانی ســـیناتۆری ئامریكـــایی دەڵێـ
ــان ــ ــواری ڕوخـ ــ ــەر لێـ ــ ــدی لەسـ ــ ــی ئاخونـ ــ ە رژیمـ

بەمەرجێـك وەزارەتــی دەرەوەی واڵتەكەی لەخەو 
ــتێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .هەسـ

ــەممە  ــەرلەبەیانی ڕۆژی یەک شـ ــوز سـ ــاک  نیـ فـ
ــاری 22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، لەگەڵ ڕوودی 91ی بەفرانبــ

جوولیانی وتووێژێکی ڕێـا خسـتووە و هێنـدێا 
ــاندانەکانی  ــ ــد بە خۆپیشـــ ــ ــ ــیاری لەپێوەن ــ ــ پرس
ــردووە ــ ــ ــتان لێکــ ــ ــ ــران و كوردسـ ــ ــ ــی ئێـ ــ ــ  .خەڵکـ

ــوز دەڵێـــت ــاک  نی ــر: ف ان تـــوڕەی ئەمشــۆ لە ئێ
ــدر  ــی ئەو واڵتە   دەبینــ ــ ــدا كە خەڵك ــ لەكاتێك

ــاوبراویل لە  ــەقامەكان، نــ ــەر شــ ــاتونەتە ســ هــ
 ئــایە بینینـی ئەوە بــاك نــیە؟: وەاڵمـدا دەڵێــت

ــت ــدەریە دەڵێـ ــا ئەو هەواڵـ ــامنەیی : هەروەهـ خــ
ــردووە  ــی ئەو ڕاســتیە درۆی ک ــد بە وتن لەپێوەن
ــاران  ــا لەو مووشــەکانەیان بۆمب کە ئەوان یەکێ

 ەرەوڕوویان هاتووە کە یەکێاكردووە کە ب
 
 

سەرنشـین 076لەوانە فڕۆکەیەکـی ئـۆکڕاینی بە 
ــەر  ــ ــاتوونەتە س ــ ــان ه ــ ــتا ئێرانیەک ــووە و ئێســ ــ ب
ــوەرەوە  ــ ــ ــانەی خەزەڵ ــ ــ ــەقامەکان، ئەوان لە م ــ ــ ش
ــوون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەقامەکاندا ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لەشــ

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرنی :جوولیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ڕاکێشــ
ــوز ــاک  نیـــ ــ ــداران :ف ــپای پاســـ ــ ــی 0511س کەســـ

ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .کوشــ
ــردووە مەگەر :جوولیــانی شــەقامەکانیان چــۆڵ نەک

ــردووە؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان کـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  چۆڵیـ
ــوز ــ ــ ــاک  نی ــ ــ ــردووە:ف ــ ــان نەكـــ ــ ــ ــر چۆڵی ــ ــ  .نەخێ

ــانی ئەمە چـــی بە ئێـــوە دەڵێـــت؟ ئەمە بە :جوولی
ــا  ــ ــتی خەڵـ ــ ــکرایە ویسـ ــ ــت کە ئاشـ ــ ــوە دەڵێـ ــ ئێـ
بۆئـازادی لە ئێـران ئاشـکرا و بەهێـزە، مـن چـوار 

ئەمە دەزانـم، ئەم زنجیـرە خۆپیشــاندانانە  سـاڵە
ــاڵە  ــ ــێ س ــا ســ ــو تــ ــ ــاڵ و نی ــاوەی دوو ســ ئەوە مــ

ــران ڕووی 271بەردەوامە کە لە  ــ ــ ــ ــ ــاری ئێـ ــ ــ ــ ــ شـ
ــانێکی زۆر  ــ ــ ــوژراون بەاڵم خەڵک ــ ــا کــ ــ داوە،خەڵــ
دوبـارە هـاتوونەتەوە و خۆپیشـاندانیان کــردووە، 

خۆپیشــاندانیان ... پەرەســتارەکان، شــارەوانیەکان
ئاخونــدی ئێــران لەســەر کــردووە، كەوایە ڕژیمــی 

ــتەوە، بەاڵم  ــ ــ ــا دەبێــ ــ ــ ــان نزیـ ــ ــ ــواری ڕووخـ ــ ــ لێـ
ــێمە لەخەو  ــ ــ ــ ــری دەرەوەی ئ ــ ــ ــ ــك وەزی ــ ــ بەمەرجێــ

 .هەستێت

ــا ــ ــنەداری ئەمریکـ ــی خەزێـــ ــی ڕۆژ, وەزارەتـــ ــ ــی ڕێكەوتـ ی 21ی هەینـــ
بەفرانبـار، لە کۆن رانسـێکی ڕۆژنامەوانیـدا، بە ئامـادەبونی هەریەک 
ــنەی  ــری گەنجی ــۆ و وەزی ــا پەمپێئ ــا، مای ــری دەرەوەی ئامریك لە وەزی
ــد ــم ڕاگەیان ــان بۆســەر ڕژی ــارۆی تازەی  .ئەمریکــا ســتینن منــوچن، گەم

ــد، دوای  ــ ــا رایەەیانــ ــ ــری دەرەوەی ئەمەریكــ ــ ــۆ، وەزیــ ــ ــك پۆمپێیــ ــ مایــ
ــ ــاری هێرشـ ــپ بڕیــ ــا، ترەمـ ــانی ئەمریكـ ــەر بنكەكـ ــۆ سـ ــم بـ ەكانی ڕژیـ

نـاوبراو ووتـی گەمارۆکـان . سەپاندنی سزای نوێی بەسەر ئێـران داوە
کـاریەەری جیـددیان دەبـێ و بەرپرسـانی پـلە بـااڵی ڕژیـم و هەنـدێا 
شیرکەت و ناوەندی بازرگانی دەگـرێتەوە کە لەگەڵ ڕژیـم مامەڵەیـان 

ــنەی .کــردوە ــات وەزیــری گەنجی ــردەوە، هاوک ــی لەوە ک ئەمریکــا جەخت
سـزاکانی ئەمریکــا بۆســەر ڕژیــم تـا ئەوکــاتەی ئێــران مــامەڵەی خــۆی 

بەرپـرە و كۆمەڵێـك ۰گەمارۆ نوێیەکـان .دەگۆڕێت بەردەوامیی دەبێت
بەپێـــی ڕاگەیانـــدراوەکە هەریەک . شـــیركەتی ئەو ڕژیـــمە دەگـــرێتەوە

ــزە  ــ ــ ــ ــتی هێــ ــ ــ ــ ــتادی گشــ ــ ــ ــ ــوڵڵهی،ڕێکخەری ســ ــ ــ ــ ــی عەبــ ــ ــ ــ لە، عەلــ
ــزە چەکــدارەکان،مح ەممەد ڕەزا ئاشــتیانی بەرپرســی ســتادی گشــتی هێ

ــانی  ــری پەیوەنـــدیە نێودەوڵەتیەکـ چەکدارەکان،موحســـین قـــومی جێەـ
ــم ، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبەری ڕژی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتەری ڕێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دەف
ــی شــەمخانی  ــاری کردنــی نیزام،عەل ــی بەڕێــوەبەری دی موحســین ڕەزای
ــی  ــی ڕژیم،غـــواڵمڕەزا ســـلێمانی بەرپرسـ بەڕێـــوەبەری شـــۆرای ئەمنیەتـ

ــیجی هەژاران ــ ــازمانی بەس ــ ــاو س ــری هـــ ــ ــدی جێە ــ ــمەد ڕەزا نەق ــ ،محەم
ئاهەنەی سپای پاسـداران و عەلـی ئەسـ ەر حیجـازی جێەـری دەفـتەری 
 .ڕێبەری ڕژیم لەو کەسانەن کە ناویان لەنێو لیستی گەمارۆکان دایە

ــێوەیەن:                      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیركەتەكانیل بەم شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوی ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هەروەه
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وەزی

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب
ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
واڵ

ــــــــی  ت
پـــــــــی

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــێ و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵكـی ئێـران و 

کــــــــا، كە  كوردســــــــتان د 
تی قوربــانی ســەرەكی دەســ
.   رەشـــی ســـپای پاســـدارانن

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

نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 
ـــران ــــــــوكراتیـدیم  ك لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێەی
 .بکر 

 
 

   

 .ردەوەـــــپێکان ــتیسدە ،انــــوردستــــران و کــــێـە ئــــان لکەـــەڕینــڕاپ
ا خـوارەوەی فرۆكەیەكـی ی مانەی بەفرانبار، خەڵا لە ئێران و کوردسـتان ڕژانە سەرشـەقامەکان، ئەم ڕاپەڕینـانە لە دوای کەوتـنە ۲۲و ۲۱ە ڕۆژانی ل

شـایەنی وتـنە ڕژیمـی ئێـران لەدوای کوشـتنی قاسـمی سـلێمانی . نەفەر هەڵەری ئۆکراینی کە زۆریـنەی سەرنیشـنەکانی ئێرانـی و ژمـارەیەک کـورد بـوون
ن ئامانجیـان نەپێکـا فەرماندەی سپای قودسی ڕژیمی ئێران، بەناو تۆڵەی کردەوەو چەنـد موشـەکێکی نـا بە عێـراق و هەرێمـی کوردسـتانەوە، کە هیچیـا

ــان بــا ب ێــین نەیدەویســت بیپێکــێ  ..                                                                                                            ی
سەرنشـینی  076ئـۆکراینی کە  تـرە و بیمـی ڕژیـم و شـ ەژانی لە هەمانکاتـدا، بـووە هـۆی ئەوەی کە موشـەکێا بنێـت بە فرۆكەیەكـی نەفەر هەڵەـری

مـر  ) دانپێدانانی ڕژیم بە کردەوە لە ئەنقەستەکەی، خەڵکی دڵبریندارو وەزاڵە هـاتوی هێنـا سەرشـەقام و بە دروشـمەکانی. ئێرانی و کوردی تێدابوو
و هەروەهــا بە دڕانــدن و لە ( ســپاە جنایــت میکـنە رهبــر حمایــت میکـنە. بترسـید بترســید، ماهمەبــاهم هسـتیم . بـر ســتمەر چەشـاە باشــد چە رهبــر 

مریكـا ژێرپانانی وێنەی خامنەیی و قاسم سولێمانی بەردەوامن لە ڕاپەڕین و هەروەها چەندین کەسایەتی گەورە وەک دۆناڵد ترامـپ سـەرۆ  كۆمـاری ئا
ـــــــــــــوە ـــــــــــــانی خەڵـــــــــــــك دەربڕی ـــــــــــــۆ ڕاپەڕینەك ـــــــــــــان ب ـــــــــــــوێنەری ئامریكـــــــــــــا، پشـــــــــــــتیوانی خۆی  .و لینســــــــــــی گراهـــــــــــــام ن

ەکانی ڕژیم تەقەیان لە خۆپیشاندەران کردووە و تائێستا چەندین کەە برینداربوون و خەڵکێکی زۆریـان دەستبەسـەر کـردووە وەک چاوەڕوان دەکرا هێز
ــــــــــــــان داوە ــــــــــــــپ كـــــــــــــردنەوەی ئەو ڕاپەڕینانەی ــــــــــــــژ هەوڵـــــــــــــی ك ــــــــــــــازی فرمێســـــــــــــك ڕێ  .و بە كەڵـــــــــــــك وەرگـــــــــــــرتن لە گ

ــاترکردووە و بە ب ــان چاالکیەکانیــان زی ــۆڕە کۆمەاڵیەتیەک ــا لە ت ــن بە هەروەهــا خەڵ ــت ب ــران دەکەن کە پەیوەس ــوو خەڵکــی ئێ ــت داوا لە هەم انەهێش
 .خۆپیشاندەران

 نیـــــا،اڕئۆک ی ی فڕۆکـــــه و  خـــــوار   وتنــــه که
ا.بوو   و  کی ڕژیمه هۆی موشه به

ــنی  ــ ــادا رۆژی پێ ــ ــری كان ــ ــەرۆ  وەزی ــ س
ــەممە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، لە ٢٢شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ی بەفرانبــ

كۆن رانسێكی هەواڵـدەری دا رایەەیانـد 
ــۆكراینیەكە كە رۆژی  ــ ــ ــ ــرۆكە ئــ ــ ــ ــ كە فــ
چوارشــەممە لە ئێــران كەوتە خــوارەوە، 

ــو  لە زەویەوە كە   بەهـــۆی موشـــەكێك بـ
ــرانەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــاوێژراوە لەالیەن ئێـ ــ ــ ــ ــ ــ  . ه

ــری  ــ ــەرۆ  وەزیــ ــ ــرۆدۆ، سـ ــ ــتین تــ ــ جاسـ
ــت ــ ــا دەڵێ ــ ــادا، هەروەه ــ ــاریم : كان ــ زانی

ــاواز هەیە،  ــ ــ ــەرچاوەی جیـ ــ ــ ــەر سـ ــ لەســـ
ــاوازەوە و  ــ ــ ــ ــ ــ ــانی جیــ ــ ــ ــ ــ ــ لەالیەن واڵتـ
ــان، كە ئەو  ــ ــاری خۆمـ ــراوی زانیـــ رێكخـــ
ــمەوە  ــۆی موشـــەكێكی رژیـ فـــرۆكەیە بەهـ

نـــاوبراو هەروەهـــا . كەوتـــۆتە خـــوارەوە
ــت، ــ ــ ــەكە بە  دەڵێــ ــ ــ ــ لەوانەیە ئەو موش

ــاریە  ــ ــ ــت، بەاڵم زانیــ ــ ــ هەڵە هاوێژرابێـ
ــتە  ــان دەڵـــێن كە پێویسـ نوێیەكـــان پێمـ
ــان لەو  ــ ــۆڵینەوەی تەواو و بەرینمـ ــ لێكـ
ــێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوەیەدا هەب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   چوارچێــ
ــت كە لەگەڵ  ــا دەڵێـــ ــ ــاوبراو هەروەه ــ ن
سەرۆ  كۆماری ئۆكراین قسـەی كـردووە 
ــداوە كە لەو پێوەنـــدیەدا  ــای پێ و دڵنی

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری تەواوی دەك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .اتهاوكــ
ــان  ــ ــت كە دیپلۆماتكارێكیـ ــرۆدۆ دەڵێـــ تـــ
لەڕێـــەەی توركیـــادایە بەرەو تـــوركیە و 
كاربەدەسـتانی ئێرانـی قەولـی ئەوەیــان 
داوە كە ویـــزا بـــدەن بەو دیپلۆماتكـــارە 
ــان لە  ــ ــ ــاران و بابەتەك ــ ــ ــتە ت ــ كە بچێــ

ــات ــ ــاودێری بك ــزیكەوە چـــ ــ ــاوبراو  .ن نـــ
لەپێوەنـد بەوەی كە ســەرانی رژیــم ئەو 

ــه هه ــه که د د  ڕ   واڵن و هەوڵ ئەدەن   و  ن
 كە هێندێك لە بەڵەەكان

ــێمە  ــ ــدی ئ ــی تەئكیــ ــاو بەرن، ووتــ لەنــ
ــدراوە وبە  ــەە پێ ــۆڵینەوە ڕێ لەســەر لێك
ــانە و  ــە نێونەتەوەییەكــ ــونی هاوبەشــ بــ
ــانیان داوە كە ئەوە  ــ ــ ــان نیش ــ ــ ئێرانیەك
ــی  ــ ــتانی ئێرانـ ــ دەر  دەكەن، كاربەدەسـ
ــران  ــندوقی ڕ  ك( لە ئێـ دەڵـــێن كە )سـ
ــدەكرێت، بەاڵم  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆڵینەوەی لێ ــ ــ ــ ــ لێكــ
ــوانن لەو  ــۆكراینیل دەتــ ــاودێرانی ئــ چـ
ــداربن. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆڵینەوانەدا بەشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لێكـ
ــێل لە  ــ ــ ــەوە و پـــ ــ ــ ــ ــی تریش ــ ــ ــ لەالیەك
ــادا،  ــری كانـــ ــ ــەرۆ  وەزی ــ ــەكانی س قســ
ــایل بە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتانی ئامریكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كاربەدەس
ــووە كە  ــان وتـ ــدنەكانی خۆیانیـ راگەیانـ
ــمەوە  ــ ــ ــ ــ ــ ــرۆكەیە لەالیەن رژی ــ ــ ــ ــ ــ ئەو ف
ــوارەوە. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراوەتە خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خ
ــانی  ــ ــ ــدنی واڵت ــ ــه كانی راگه یانــ ــ كه ناڵــ
ــدیۆییان  ــ ــ ــه كی ایــ ــ ــ ــاوا، گرته یــ ــ ــ خۆرئــ
ــه و    ــ ــۆ ئ ــ ــاژ   ب ــ ــه و   و ئام ــ بڵوكردوو  ت
ــاتی  ــ ــ ــ ــه  چركه ســ ــ ــ ــ ــه ن، تۆمار  كــ ــ ــ ــ د  كــ
ــه   ــ ــه  ل ــ ــه  ئۆكراینیه ك ــ ــكانی فڕۆك تێكشــ
ئاسمانی تـاران ئاشـكرا د  كـات، كـه  بـه  
ــان  ــ ــ ــ ــه ە گیانی ــ ــ ــ ــه و  )071( ك ــ ــ هۆیــ
ــایمز"  ــ ــ ــۆر  تــ ــ ــ ــه ی "نیویـ ــ ــ داوە.رۆژنامـ
ــه   ــ ــ ــ ــه  ل ــ ــ ــ ــه و  ، فڕۆكه ك ــ ــ بڵویكردوو  تــ
ــه  نزیـــك  ــد" ل ئاســمانی ناوچــه ی "باران
ــه   ــ ــ ــ ــاران كه وتوو  ت ــ ــ ــ ــه ی ت ــ ــ ــ فڕۆكه خان
ــاری میـــدیای  ــه  گـــوێر  ی زانی خــوار  و . ب
ــه ر  ــران بـ ــه كێكی ئێـ خۆرئـــاوایی، "مووشـ
ــه رد  وام  ــه اڵم بــ ــه وتوو  ، بـ ــه  كـ فڕۆكه كـ
ــی و دواتــر تێكشــكاو   و  بــوو   لــه  فڕین
 كه وتوو  ته  سه ر ز  وی.             .

 !.مــر ڕژی ۆ سهــی ئوروپا بـەمارۆكانـەڕانەوەی گــەری گــئەگ ،كۆتایی بەرجام و

  یانـدوو  ئاخرین لێدوانیان دا ڕایان گه  و بڕیارەی كە رژیم لهئێمە ناتوانین ئەا
هەوڵەكـانی رژیـم لەگەڵ ئەوەی كە لە : نـاوبراو ووتـی. ین ماشـا بکـه م ته که به

ــادی كــردو ، به ــەر كرابــوو یە  نــاگرنەوەو و زی ــه بەرجــام ڕێكەوتنــی لەس ك  م
شـێکی  به له.  کانی ئێـران شکسـتیان هێنـاو  وڵـه کان بۆ سنوردارکردنی هه وڵه هه

هەنەــاوی رژیــم بــۆ :  کــه  ڵمانــدا هــاتو  ی ئه و  ر  زیــری د  ی و  کــه تــری لێدوانه
هەڵوەشــاندنەوەی ڕێكەوتنەكـــانی بە بەرجــام، دەتوانێـــت یەكەم هەنەاوبێـــت 
  .بەرەو كۆتـــــــایی ڕێكەوتنـــــــی نـــــــاوكەیی كە زیـــــــانێكی گەورەی دەبـــــــێ

، بە بڵوكــردنەوەی ی بەفرانبـار٢٥رژیمـی ئاخونــدی رۆژی یەكشـەممە رێكەوتــی 
ــانەوەی  ــی لە هەڵوەش ــاودا، هەواڵ ــا هەنە ــین و كۆت ــك لە پێنجەم ڕاگەیەنراوێ

رژیم هەروەها ڕایەەیاندووە كە . ی دا(بەرجام) ڕێەریەكانی ڕێكەوتنی ئەتۆمی
ــەدی ٍ  ئیتــر هــیچ ر ــوەی چــاالكی وە  غەنــی ســازی، دەرس ێەریەكــی لەچوارچێ

ەوە و بەرفراوانكردن بۆ خـۆی غەنی سازی، رێژەی مەوادی غەنی كراو، لێكۆڵین
لەدوای دەركردنــی ئەو بڕیــارە، ســێ واڵتــی گەورەی ئوروپــایی .  بەڕەوا نـابینێ

وە  فەرەنسا و ئاڵمان و ئینەلی ، بە دەركردنـی ڕاگەیەنراوێـك، ڕایانەەیانـد 
كە رژیمی ئاخوندی پێویستە قازانجە گونجێندراوەكانی ناو ڕێكەوتنی ئەتـۆمی 

 . گەورەكان لەبەرچاو بەرێتەوەلەگەڵ هێزە  ٢٣٢٥ساڵی 

ەی وزەی ئەتــۆمی لە لەدوای هەڵسـەنەاندنی ئاژانســی نێــونەتەو
چـاالكیە هەســتەییەكانی تــاران، یەكێتــی ئوروپــا لەپێوەنــد بە 

ـــار دەدات ـــران بڕی ـــزادانی رژیمـــی ئێ ـــانی س وەزیـــری . ئەگەرەك
ــــار، ٢١دەرەوەی ئاڵمــــان رۆژی دوشــــەممە ڕێكەوتــــی  ی بەفرانب

ــــــدی لە  ــــــانی رژیمــــــی ئاخون ــــــاژەكردن بە هەوڵەك لەگەڵ ئام
ــاندنەوەی پێبەنــدیەكانی ڕژیــم بــه کانی  خــاڵ و بڕگــه  هەڵوەش

 : یاند که چاالكیە ناوكەییەكانی خۆی بەپێی بەرجام، ڕایەه

 !.هاوواڵتی كورد لەماوەی یە  ساڵدا 52لەسێدارەدانی 

ا  .هــاوواڵتیی کـورد لە زینــدانەكانی رژیمـی ئێــران لە سـێدارە دراون کە بە بەراورد لەگەڵ ســاڵی ڕابـردوو کەمــی کــردووە ٥٢بـردووی زایینــی دا نـزیكەی لەمـاوەی یە  ســاڵی ڕا
خۆراسـان لەسـێدارە دراون کە  هاوواڵتیی کورد لە پارێزگاکانی ئیالم، لوڕسـتان، کرماشـان، سـنە، ئـورمیە و ٥٢ی زایینیدا نزیكەی ٢٣٢٢لە ماوەی ساڵی : هەواڵدەری هەنەاو

 ..                                                                                           کەســی تریــان نـــاڕوونە ١کەســیان ڕوون بــۆتەوە و ناســـنامەی  ٤١ناســنامەی 
 ٪ کەمـــــــــی کـــــــــردووە٢١حـــــــــاڵەت واتە  ٢١جێبەجـــــــــێ کرابـــــــــوو هـــــــــاوواڵتیی کـــــــــورد  ٩٣کە حـــــــــوکمی ســـــــــێدارەی  ٢٣٢١ئەم ڕێــــــــژەیە بە بەراورد لەگەڵ ســـــــــاڵی 

                                                                                                                ..                                                                                                             ژن ٤لە ســــــــــــــــــــــــــــێدارەدانی دوو مێرمنـــــــــــــــــــــــــــــداڵ و 
 ٤تووشی تاوان ببوون لە بەندیخانەکانی ئیالم و کرماشان و حوکمی سێدارەی ( ساڵ ٢١ژێر )دا حوکمی سێدارەی دوو الوی کورد کە لەتەمەنی مێرمنداڵی  ٢٣٢٢لەماوەی ساڵی 

 . کــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە و مەهابـــــــــــــــــــــــــــــــــاد جێبەجــــــــــــــــــــــــــــــــــێ( حــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت ٢)ژن لە بەنـــــــــــــــــــــــــــــــــدیخانەکانی ســــــــــــــــــــــــــــــــــنە ، ئـــــــــــــــــــــــــــــــــورمیە 
 ٪ی کـــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــان٢٣حـــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکـــــــــــــــــــــــــاتە  ٤٩: کوشـــــــــــــــــــــــــتنی ئەنقەســـــــــــــــــــــــــت :جیـــــــــــــــــــــــــاکردنەوەی تۆمەتەکـــــــــــــــــــــــــان

 ٪ی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٢٣حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٥: مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاددە ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــڕکەرەکان
 جیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکردنەوە بە پێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی پارێزگاکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 ٪ی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٠١,٥حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٢٢: پارێزگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورمیە
 ٪ی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٢٢دەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە  ٢٢: پارێزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای کرماشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 ٪ی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٢٥حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ١: پارێزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنە
 ٪ی کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٢٠,٥حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٩: پارێزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیالم

 ٪ی کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان٢٣حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٤: پارێزگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای لوڕســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان
 ٪ كـــــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەكــــــــــــــــــــــــــــــــــان٩,٥حــــــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت كە دەكـــــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٢٢: ربایجـــــــــــــــــــــــــــــــــانی رۆژئـــــــــــــــــــــــــــــــــاوا پارێزگـــــــــــــــــــــــــــــــــای ئازە

 ٪ی کـــــــــــــــــــــــــــــــۆی حاڵەتەکـــــــــــــــــــــــــــــــان١حـــــــــــــــــــــــــــــــاڵەت کە دەکـــــــــــــــــــــــــــــــاتە  ٠: پارێزگاکـــــــــــــــــــــــــــــــانی خۆراســـــــــــــــــــــــــــــــانی ڕەزەوی و بـــــــــــــــــــــــــــــــاکوور
 

 
 

 !خوێنەری بەڕێز و خوێن شیرینی تێکۆشان
مێنە،بابەتەکـــــــانی هەڵســـــــەنەینە و لە تێکۆشــــــان وەخـــــــوێنە، لێــــــی ورد وەبە و تێیڕا

ـــــی  ـــــدە و کـــــاک ە و دانەی دەربێـــــنە،بە ڕبەی رەخـــــنە و تیبینـــــی ب شـــــەن و کەویـــــان ب
ــــــــڕاگەێنە ــــــــی و هەڵەکانیمــــــــان پێ ــــــــڵ وچەوەڵ و چەوتــــــــی و چەوێ  . پێــــــــوە و چەق

ــــایز، لە دێــــبەری تیکۆشــــان دا، بەر و  ــــاوکۆڵ کردنــــی ئێــــوەی ئ بێەومــــان بە بــــژار و ن
 !.ێو دێتبەرهەمی باك و بە سوود ڕەن

 
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2020 یژانوییەی ٢٢.  ی کۆچی خۆری 1139ی  بەفرانبار ی ٠٣ .ساڵی سی و پێنجەم  { 316} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک .انـۆشـتێک 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

   
   

  

     

 

 

    

 

 

   

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 
   

    

 

  

 

    

 

 

  

  

 

   
  

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

له بة يي  ه لَك  تو  

َ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   

وي       خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

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 بژاردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەبێ و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون

امی سات ماوەێكی تر و لە ئاك
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

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

 .بە الدابێنن
 

ا ووێسکراک  سلا ورا رافیره

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانجی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەی پاڵپشتی و ەوـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆای ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربەرن
وانێ گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکەرتوویی و یەکەووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەبێ
 

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

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆرا  و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بە ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵە
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

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

 .اشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــداخۆپیشـــــــــاندانی ئ
ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرە و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆد لە  و ت

نمـونەگەلێكی نـیەەرانكەری تـرە، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆد، وەكیلەكـان، چاالك

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

 !.ئێوەشە چارەنوسی سلێمانی چاوەڕێی

 

 !ڵکی ئێران اڵنی خه کۆمه

 !هاونیشتمانیانی ستەملێكراوی كوردستان

هیدان و  رزی شــــه ربه ە و کــــاری ســــه کـــه
 !زیندانیانی سیاسی

ــــه  بەرەبەیــــانی ڕۆژی   ک ئاگــــادارن رو  ه
، لەڕێـەەی ٢٠٢١ی بەفرانبـاری ٢٠هەینـی 

هێرشــی فـــڕۆكەوە، پاســداری تیرۆریســـت 
ــی  ــپای قودس ــی س ــلێمانی بەرپرس قاســم س

ــتی ــا   تروریس ــدی و هەروەه ــی ئاخون ڕژیم
و ژمــارەیە    ئەبــو مەهــدی موهەنــدی ،
ـــــردو   تروریســــتی دیــــكە بــــه   ســــزای ک

. یشـتن نائینسانی و تیرۆریسـتیەکانیان گه
ـــلێمانی هـــهتیرۆ ـــت قاســـمی س   ر لـــه ریس
ــــه ر  ســـه رکاری ڕژیمــــی  ســــه  تاکانی هاتن

ی کوردســتانی ئێــران  وانــه ڕ   و  ئاخوندیــه
ــه ــه ر  کــرا و س ــه تای جینای کانی  ت و تاوان

ڵکی بـــێ  الماردانی خـــه کوشـــتن و پـــه  بــه
سـت پێکـرد و  تاوانی کوردسـتانی ئێـران د 

ـــه ـــاقی شـــار   پاشـــانیل ل ـــه ب ی  کانی دیک
ــا ــران، ت ــهئێ تی نائینســانی،  وان و جینای
ی  رانی ڕێەـه ڵکی ئێران و تێکۆشه دژبە خه
  تیرۆریسـته  ور  و گـه ئـه.نجام دا ئازادی ئـه

ــیار  به ــه  پرس ــه  ل ڵکی  زران خــه خــوێنی ه
ڕاسـت  اڵتی ناو  وەاڵتانی ڕۆژهـه بێتاوان له

و لوبنـان   تیل عێـراق و سـوریه تایبه و به
ژیــم لە می ڕ کــه ک بەرپرسـی یه و یەمەن و 

ــــتیوان و هاوکــــاری گروپــــه   دەرەوە و پش
پاسـدار . ناسرا کان د  و  توندڕ   تیرۆریسته

  بوو لـه قاسم سـلێمانی ڕۆڵـی سـەرەكی هـه
قامەیری لە وەاڵتانی دیكەو کوشـتنی  ناسه
رخسـتنی  پێنـاو سه  لـه  ڵکی بێ تـاوان خه

 کانی  دوژمنکاریه  پالنه

 

 

ا

رۆژنامەی سان لە راپۆرتێكدا دەنوسێت: ئەگەر ئاڵۆزیەكان لەگەڵ ڕژیم بەرەو 
شەڕ بڕوات، ژێردەریایی ئەتۆمی پێوەندیدار بە هێـزی دەریـایی سـەڵتەنەتی 
ــــــــــــــەكە لە ئێــــــــــــــران . ــــــــــــــدانی موش ــــــــــــــادەی لێ ــــــــــــــا ئام  بریتانی
ـــی  ـــێمە شـــەریكی غەم ـــی  ووتـــویەتی كە ئ ـــەرۆ  وەزیـــری ئینەل هاوكـــات س
ــــابین.                                     .  ژەنەڕاڵەكەیــــان ســــلێمانی ن
بۆری  جانسۆن، سەرۆ  وەزیری ئینەلی  ڕۆژی یەكشـەممە بە بڵوكـردنەوەی 
ڕاگەیەنراوێك وتویەتی: سلێمانی هەڕەشەیە  بوو بۆ سەر هەموومان و نەخشە 
 داڕێژەری بەرنامەی تێكدەرانەو هەڵسووكەوتی گێرەشێوێنانە بوو لە ناوچەكە.
هەوڵەكانی ئەو بووە هۆی کـوژرانی هەزاران هـاوواڵتی بێەونـا  و هەروەهـا 
 هێــــــزە ڕۆژاواییەکــــــان ، ئــــــێمە بــــــۆ مردنــــــی ئەو تازیەبــــــار نـــــــین .
ناوبراو لە درێژەدا دەنووسێ ، ئاشكرایە هەر جۆرە دژكردەوەیە  لە بەرانبەر 
مردنـی سـلێمانی، دەبێـتە هـۆی زیـادبوونی تونـدوتیژی لەنـاوچەكەدا، كە بە 
 قــــازانجی هــــیچ الیە  نــــیە.                                         .
نـاوبراو لەگەڵ ئامـاژە بەوەی كە ســلێمانی هەڕەشـەیە  بــووە بـۆ نــاوچەكە، 
ووتویەتی كە ئامریكا مافی خۆی بووە كە لە بەرانبەر هەڕەشەكانی سلێمانی 
ـــەیەكی گەورەبـــوو بـــۆ نـــاوچەكە، پارێزگـــاری لەخـــۆی بكـــات .  كە هەڕەش
نـاوبراو هەروەهــا لەگەڵ ئامــاژەدان بە هەڕەشــەكانی ڕژیــم لەدژی ئامریكــا، 
هۆشداری ئەوەی دا كە زیادبوونی ئاڵۆزیەكان لە ناوچەكەدا دەتـوانێ  ببێـتە 
 مەترسیەكی جددی.                                                    .

 

 !.ێمانیر کوژرانی پاسدار قاسم سل سه بات له یاندراوی سازمانی خه ڕاگه
ا
 

سەرۆک كۆماری ئەمریکا دەڵێت گەورەترین هێزی سەربازیمان 
ـــیان بکـــاتە ســـەر  ـــدا و ئەگەر ئێـــران هێرش هەیە لە جیهان

 .كە لە رابردوودا هاوشێوەی نەبوبێـت  گورزێکیان لێدەوەشێنێ
دۆناڵد ترامپ سەرۆ  كۆمـاری ئامریكـا لە هەژمـاری خـۆی لە 

ــەکانی ئێــران دەداتەو ــدی تــوویتەر وەاڵمــی هەڕەش ە و بەتوون
: ترامـپ دەڵێـت. هەڕەشە لە ئێران دەکات کاردانەوەی نەبێـت

ــران هێرشــی کــردە ســەرمان و ئــێمەك وەاڵممــان دانەوە" . ئێ
ئەگەر ئەمجـارە هێــرك بکــاتە سـەرمان کە مــن ئامۆژگارییــان 
ـــــان لێدەوەشـــــێنین كە  دەکەم کــــاری وانەکەن، ئەوا گورزێکی

 ".              .                        هاوشــێوەی نەبێــت
ناوبراو هەروەها دەڵێت، رژیمی ئاخوندی زۆر نەزانـانە بـاە 
ــا دەكــات،  ــەر بەرژەوەنــدیەكانی ئامریك ــرك كــردنە س لە هێ
ـــتنی قاســـم  ـــردنەوە لەســـەر كوش ـــاو تـــۆڵە ك ئەوەك لەپێن
سلێمانی،، دووبـارە دەی ێیـنەوە ئەگەر ئەمجـارە رژیـم پەنـجە 

،  یەكانمان بەر بــۆ یە  هــاواڵتی ئامریكــای یــان بەرژەوەنــد
بەنــدكراوی  52شــوێن لە ئێــران بەهێمــای  52ئەوە ئــێمە 

ـــــانجی  ـــــنە ئام ـــــراون، دەكەی ئامریكـــــایی كە ســـــااڵنێكە گی
ا. هێرشەكانمان

وەاڵمی ترامپ بۆ هەرەشەكانی 
 .رژیمی ئاخوندی

 

  وەزیــری ئینەلــی  راوی ســەرۆدڕاگەیەنــ
 .بە كوژرانی سلێمانی سەبارەتلە

 
موو  ی خۆشـحاڵی هـه بـووە جێەـه  واڵی کوشتنی نـاوبراو هه  ربۆیه هه. دا که ناوچه  م لهڕژی

ن  مـه ڵکی وەزاڵەهاتووی کوردسـتان، ئێـران، عێـراق، یه ی ئازادی و خه رانی ڕێەه تێکۆشه
 .و لوبنان و زۆربەی وواڵتانی جیهان بە گشتی

ـــهمانی پاســدار قاســـمی ســلێمانی هێمــاو شــکۆی ت نــه   بێەومــان بــه   یرۆریســتان و پالن
ــه گڵو  ــدی ز  کــانی س ــوبڕی به یــه ربه رانی ڕژیمــی ئاخون ــان  رکــه کی گورچ وت و وەک بینیم

لە کاتێکـدا قاسـمی ســلێمانی و . سـەرانی رژیـم لە ئێـران تووشـی شــۆک و شـ ەژان بـوون
هاور  تیرۆریستەکانی لە بەغداد بە سزای کردەوەکانیـان گەیشـتن کە لە یـادکردنەوەی 

راپەرینی مانەی خەزەڵوەری شارەکانی ئێران و کوردستاندا بـووین و خەڵکـی شەهیدانی 
ــــوون کە ئەو  ــــاری ئەم شــــەهیدانە ب ــــکەی ئێـــران ماتەمب کوردســـتان و ناوچەکــــانی دی
شەهیدانەك لەالیەن قاسم سلێمانی و پاسداران و پـارێزەرانی دیـکەی رژیمـی ویالیەتـی 

داهـاتووی   ڵکی کوردستان و ئێران له خه  و  دڵنیایه به.فەقیهەوە خوێنیان بە ناحەق رژا
م ڕژیمــه  ئــه  بــن، چونکــه ناوچوون و ڕوخــانی ڕێژیمــی ئاخونـدی د  نزیـا دا شــاهیدی لــه

و جیهـانە و چـی دیـکە لێـی قەبـوڵ  کـه ناوچه   گێڕی له قامەیری و ئاژاو  ی ناسه رچاو  سه
 .ناکر  و وەک دەبینین سیاسەتی وەدەرنانی لە وەاڵتان جیددی تر بووە

بەبـۆنەی بە ســزاگەیاندنی پاسـداری تیرۆریســت   باتی کوردسـتانی ئێــران سـازمانی خــه 
ڵکی کوردسـتان و ئێـران بەتــایبەت  اڵنی خـه رم بە کۆمـه قاسـم سـلێمانی، پیرۆزبـایی گـه

ــەهیدانی ــانەوادەی ش ــانەی  خ ــی جەمــاوەری م ــه  راپەڕین ــوەر و ه ڵکی  ها خــه رو  خەزەڵ
 .نێ یه گه اق، لوبنان، یەمەن و ناوچەکە ڕاد ، عێر مانی سوریه ر و قار  تێکۆشه

مانی کورد لە  لی قار  خەباتی خەڵكی ئێران گه  ڕژیمی ئاخوندی و سەركەوتوبێ  بڕوخێ 
 .واکان ڕ  پێناو گەیشتن بە مافه

ای بەفرانباری٢٠ندی  ی ناو  باتی کوردستانی ئێران کومیته سازمانی خه 

وەزارەتی بەرگری ئەمریکـا لەگەڵ بڵوكـردنەوەی عەكسـێك 
ــازەی قاســـم ســـلێمانی ڕوو بە ئاخونـــدان، نو وســـی، لە جەن

ــە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەڕێی ئێوەشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلێمانی چـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .چارەنوسـ
ــا لە ڕاگەیەنــدراوێا دا لەســەر  وەزارەتــی بەرگــری هەروەه
کوشتنی قاسم سلێمانی وتی کە ناوبراو ڕێەە خۆشـکەر بـوو 
بـۆ هێــرك كــردنە ســەر دیپلۆمــاتە ئەمریکاییەکــان و بــاقی 
ــاوچەکە خەریکـــی  ــڕاق و هەمـــوو ن ــزانەی کە لە عێ ئەو هێ
ــوون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی خۆیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . ئەرکـ

ــاوەتەوە کە قاســم ســـلێمانی و پێ ــر هێن ــاگۆن ئەوەی وەبی نت
ــوون بەرپرســـی  ــزی قــودە کە لە ژێرفەرمـــانی ئەو دا ب هێ
ــی  ــ ــ ــ ــدار کردن ــ ــ ــ ــایی و برین ــ ــ ــەدان ئەمریکــ ــ ــ ــ ــتنی س ــ ــ کوشــ
ــوون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی ئەمریکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . هاوپەیمانەکـ

ــامە  ــ ــ ــلێمانی بە بەرن ــ ــ ــم س ــ ــ ــدراوەدا قاس ــ ــ هەرلەم ڕاگەیەن
ــا و  ــ ــانی ئەمریکـــ ــ ــ ــەر بنکەک ــ ــ ــۆ س ــ ــ ــرك ب ــ ــ ــژەری هێ ــ ــ داڕێ

ــراوەهاوپەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی ناسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . مانەک
لە یەکەمـین کاردانەوەکــان دا بە کوشـتنی قاســم ســلێمانی، 
ــپای  ــووی سـ ــانی پێشـ ــدە بااڵکـ ــی لە فەرمانـ موحســـین ڕەزایـ
پاسداران لە تویتێا دا نووسـیویەتی  قـام سـلێمانی چـووە 
ڕێـــزی بـــرا شـــەهیدەکانیەوە بەاڵم تـــۆڵەی ئەم ڕووداوە لە 

ەرانـی کانــاڵە ئەمریکـا دەکەیـنەوە  هێنـدێا لە بەکـار هێن
ــیی  ــداران و بەســ ــپای پاســ ــان لە ســ ــان داوایــ کۆمەاڵیەتیەکـ
ــان  ــووە چەکەکانت ــا درەنــ  نەب کــردووە و نووســیویانە هەت
ــێن و دوای ژیـــانی خۆتـــان بـــکەون، دەنـــا چارەنووســـی  دابن

ا. قاسم سلێمانی چاوەڕێتانە

 !.ئێران بەهایێکی زۆر قورە دەدات:تڕامپ
امـپ ســەرۆ  كۆمـاری ئامریكــا، دۆناڵـد تڕ 

ڕژیمــی ئێرانــی بەوە تــۆمەت بــار کــرد کە 
هۆکار بووە بۆ هێرشەکەی سەر سەفارەتی 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  .واڵتەكەی لە بەغ

ڕژیمـی :ناوبراو لە تویتێا دا نوسـیویەتی
ئاخونــــــــدی بە شــــــــێوەیەکی گشـــــــــتی 
بەرپرسیارەتی ئەو کەسانەی کوژراون یان 
ــــێمە  ــــانەی ئ ئەو زەرەرانەی بەر باڵوێزخ

ـــــــــــــــــتۆ دایە،کەوتـــــــــــــــــوو  ە لە ئەس
ئەوان بەهـــــایێکی قـــــورە دەدەن، ئەمە 
 .ئاگــــــادار کــــــردنەوە نیە،هەڕەشـــــــەیە

ــــوی  ــــەممەی حەوت ــــا ڕۆژی یەک ش ئامریک
ــەر  ــرك بۆس ــاردانەوە بە هێ ــردوو لە ک ڕاب
ـــــی لە کەرکـــــووک و  ـــــایێکی نیزام پایەگ
ــــــــــــــــــوژرانی هــــــــــــــــــاوواڵیەتیەکی  ک
ــــــەر  ــــــردووەتە س ئامریکایی،هێرشــــــی ک

ـــای ـــەربازی ســـەر بە کەت بی بنکەیەکـــی س
حیزبوڵڵ کە گرووپێکی چەکـداری سـەربە 
ـــــــــــــــــــــــــدین ـــــــــــــــــــــــــی ئاخون  ڕژیم

ــــــــانەدا بەالیەنــــــــی کەمەوە   لەم هێرش
نەفەری 55چەکداری شێ ە کوژراون و 25

ســـەرۆک کۆمـــاری  .دیـــکەك برینـــدابوون
 ەیدا بەمــــــە تازەکـــویتــــە تـــئامریکا ل

ڕژیمـی ئاخونـدی : جۆرە ئیشارەی بە ڕووداوەکـان کـردووە
پەیمانکارێکی ئەمریکایی کوشت و زۆر کەسیشـی برینـدار 
ـــێمە بە هێــز جـــوابی ئەو هێرشـــانەمان دایەوەو  کــرد، ئ

ردەوامیل دەبین، ئێستا ڕژیم هێرشـی کـردووەتە سـەر بە
ــیارەتی  ــا لە عێــڕاق و بەرپرس ســەفارەت خــانەی ئەمریک
ئەم هێرشە لە ئەستۆی ڕژیمە، تاوانی هێرشـەکەی ڕژیـم 
بۆسەر بنکە نیزامیەکان لە عێڕاق و کوشتنی پەیمانکارە 
 .ئامریکایەکە پێشتریل باسی لێوە کرابوو و ڕژیم ڕەتی
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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 
هەنـــــــــــــــــدێا 
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکەك دەڵـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

كون رانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
مووشـەكیەكانی سـوپای چاالكیە 

پاســداران الدا و رایەەیانــد كە 
ـــەكی  22ســوپا  ناوەنــدی مووش

ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاقی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەنجــــام دەدر 

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریەــــو ك
ســـاڵی  هەر چەنـــد پێشـــتر و 

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2101
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبەك فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــێ بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیە   سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــر  ــــــــۆ  بك  . بانكیـــــــان بل

ـــــتورا لیاك یە  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــاك لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــێ كردن جێبەج

ـــایل 0929 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 را  ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بەاڵم بە دانـــــــــانی  .03222
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس

ــــاریەەریەی هـــۆی  ئەو دەور و ك
  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل

  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــەەوە پشــتیوانیەكانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ
تیرۆریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نە  هەر 
نەیتوانی قـودە رزگـار بكـات و 
ــاو بەر  بەڵكــوو  ئیســراییل لەن

ــاڵوێرانی ــایەی م ــووە م زیــاتر  ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابەك  ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێكی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵكی هەژاری ئێران

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 بك حیزبـــواڵ دروس

ـــاری رێــەەی ئە وانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــەەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس

ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە حی زب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـێ دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی

ـــا ـــامەی گرینەــی زۆری ن بە بەرن
ــەكی داوە و لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەكخس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنە لە ن
ـــــــی  نووســــــینەەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتەومەت لە واشینــمقا

ــــــــی هــــــــاوڕ   ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــ ــــۆ ئام ادەبووان شــــەهیدەكانیان ب

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

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــكەك بە 01
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەكان كرد

 

مانن،هەوڵ بۆ پەروەردە و پێەەیاندنیان ئەرکی وەبەرانی دوا رۆژی نەتەوە و نیشتالوانی ئەمڕۆ،بەڕێ
 !بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیە

 

ڕۆژی دوی ڕەشەمە دیاری کـراوە 
ـــــــی  ـــــــانۆی هەڵبژاردن ـــــــۆ ش ب
مەجلیســــی رژیمـــــی ئاخونـــــدی 
ئێــران و مەجلیســی خیبرەگــان، 
بێەومان هەڵبـژاردن و دەنەـدان 
و پرۆسەی هەڵبژاردن بەگشـتی 

ــا و پایەکــانی یە ــا لە بنەم کێ
دیموکراسیە لە واڵتانی خـاوەن 
پێوەرەکــــــانی دیموكراســــــیدا، 
هاوواڵتیـان دەتـوانن سیســتەمی 
سیاسی واڵت یان هەر پرسێکی 
ـــــــــاز  ـــــــــ  و چارەنووسس گرین
ـــــر  و  ـــــەر بک ـــــدانی لەس دەنە
ئــازادانە بەشــداری بـــكەن و بە 
ئــــازادانە دەنـــــ  بـــــدەن و بە 
دەنەـی خۆیــان ئـاڵوگۆر دروســت 

ــان ــی  بــکەن ی ــەکان یەکالی پرس
ـــــــکەنەوە ـــــــی . ب بەاڵم لە واڵت

ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ویالیەتی 
فەقـیە، بە بـوونی سیســتەمێکی 
دیکتـــــــــــــــاتۆری و بە دوور لە 
ــــانی دیموکراســــی، کە  پێوەرەک
هەمــــــوو ئــــــازادییە تــــــاک و 
گشـــــتیەکانی تێـــــدا پێشـــــێل 

ــــــی  دەكــــــر  ، بێەۆمــــــان پرس
هەڵبژاردن، تەنیا گاڵتە کردن 

ــــانە  ــــ ووری هاواڵتی و نە بە ش
دەنەەكە كاری پێـدەكرێت و نە 
ـــا  و  ـــ ، واتە ت خـــاوەنی دەن
كـۆی كــۆمەڵەە نـاتوانێ مــاف و 
ــــێ ــــت بێن ــــتەكانی بەدەس   .ویس

ـــــا  ـــــااڵوتنیل تەنی ـــــۆ پ وە خ
گەمەیەکە لەالیەن 
ئاخوندەکانەوە ڕێا دەخر  بـۆ 
ڕەواییدان بە شانۆ و ئەو کـایە 
سیاســـیەی کە هەر چـــوار ســـاڵ 
جارێـــــا وەڕێـــــی دەخەن بـــــۆ 

اوی ڕای گشــــتی خـــۆڵکردنە چـــ
ــــــــونەتەوەیی،  جیهــــــــانی و نێ
چونکە هیچ خۆ بەربژێرکردنێا 
لەو سیســـــــــــتمەدا بەپێـــــــــــی 
پێوەرەکــانی دیموکراســی نــیە و 
ــرن  ئەوانەشــی کە بەنــاو بەربژێ
ــدەکانی  ــت و پێوەن ــۆرە و دەس م
خۆیـــــانن و کەســـــانی غەیـــــرە 
ــــــــیل  خۆیشــــــــیان ئەگەر هەڵ
بژێردرێن ئەوا هیچ دەسـەاڵت و 
ێ مـافێکی یاســاییان نــیە و دەبــ

بەو پێناســـە . لەســـافی بـــدرێن
 هەڵبژاردنەکانی ورتە ــــــک

هەڵبژاردن لەسیستمی ڕژیمـی 
 شیالن موحەممەدی .ئاخوندی دا

 
                                     

 .ئەمریکا پێنی بنکەی حەشدی شەعبی لە سووریا و عێراق بۆردوومان دەکات
 

ـــی ـــاو شـــۆرای  مەجلیس بەن
ــا  ئیســالمی و خیبرەگــان تەنی

ســــــــــیناریۆیەکی  شـــــــــانۆ و
قێزەونی دەسەاڵتە کە هەموو 
چــوار ســاڵ جارێــا دووبــارە 

ـــــــــــــــــتەوە لەگەڵ ئەو . دەبێ
راسـتیەك بە پێــی سیســتەمی 
ویالیەتی فەقیـه كە بێەومـان 
بنەماکــــــانی هەلبژاردنێکــــــی 

ەمانكاتـدا ئەو ئازاد نیە لە ه
بەناو مەجلیسە نـاتوانێ هـیچ 
 کـــــاریەەرییەکی ئەوتـــــۆی بە
ــــێ و  ــــا هەب ــــازانجی خەڵ ق
هەمـــــــوو دەســـــــەاڵتەکان لە 
چوارچێــــوەی وەلــــی فەقیــــه 

 . کورت دەبێتەوە
لەالیەکـــی تریشـــەوە دەکـــر  
ــین کە بە بــوونی نیزامــی  ب ێ
ــــای  ــــران و یاس ئاخونــــدی ئێ
بنەڕەتــــی ئێســـــتا، نـــــاکر  
ــاوەروانی هــیچ ئاڵوگۆرێــا  چ
ــــــین بەالیەنــــــی بــــــاك و  ب

لەنیزامـی . بەقازانجی خەڵـا
ئاخونـــــدی هەمـــــوو دەزگــــــا 
ســــــەرەکیەکانی حکـــــــوومەت 
هــــاوتەریبی بەرژەوەنــــدیی و 
فەرمانەکــانی وەلــی فەقیـــه، 

كەوایە دەنــ  . دەرۆنە پـێل 
ــــــنەوەیە بە  دان، بەڵــــــێ وت
سیسـتم و دەسـەاڵتێك كە تــا 
ــــەر ئێســــقان خــــوێنڕێژ و  س
دیكتــــاتۆرە، دەســــەاڵتێك كە 

ــــــۆرە ئــــــازادی و دژی هەر  ج
ئــــازاد ژیــــانێكە، بەشـــــداری 
ــانۆی هەڵبــژاردن  ــردن لە ش ك
بەڵـــــــــــێ وتـــــــــــنەوەیە بە 
دەسەاڵتێكی دژە گەلی و ماوە 
بەسـەر چـوو، بەڵـێ وتـنە بە 
ــــــــــــــــەاڵتێك كە رۆژانە  دەس
ــــــــــــانی وواڵت لەگەڵ  رۆڵەك
ــــكەنجە   ئێ ــــدام و مەر  و ش
ــــــــــــــــــــــاتەوە  .روبەروو دەك

بەشداری لە دەنەـدان لەوەهـا 
دا نەک سیستم و دەسەاڵتێا 

هیچ گۆڕانکاریەک نـاخوڵقێنێ 
و بەرەو باشتری نابا، بەڵکـو 
ـــی  بە پێـــی وتەی خـــودی وەل
ـــــــــدنەوە و  فەقـــــــــیە، بوژان
ــە و رۆحــدانەوەیە بەو  هەناس
 . دەســـــــــەاڵتە خوێنـــــــــاویە

بــۆیە بــایکۆت کــردن و دەنــ  
ــترین بــژاردەیە بــۆ  نەدان باش
ــاکێکی ئــازادی ویســتی  هەر ت
ــــــران و تەواوی  ــــــی ئێ خەڵک

و واڵتە، پێکهاتەکــــــــــانی ئە
ــــــــنە  ــــــــی لەوچەش لەنیزامێک
ـــــــانی  ـــــــنەدان بەکارهێن دەنە
ــــــــافەیەو  ــــــــتی ئەو م درووس
پاراستنی کەرامەت و ش ووری 
مـــرۆاە لە بێرێـــزی و بەکەم 

 .گرتن و بە كەم زانین

ی ٢٠٢١ی بەفرانباری ١ئێوارەی ڕۆژی یەکشەممە 
هەتـاوی هێـزی ئاســمانیی ئەمریکـا بە فەرمــانی 

ــا ڕاســتەوخۆی  ــەرۆکی ئەمریک ــد ترامــپ، س دۆناڵ
ــــانی هێز  ــــیانکردە ســــەر بارەگاک کــــانی  هێرش

ن  الیـه ڕژیمی ئاخوندین و له  ر به سه  حیزبواڵ که
  سـێ لەو بنکەکانـه. کـرێن پشتیوانی د   و  وانه ئه

بنکەکـانی دیـکەك لە   بوون و دوو له لە عێراق 
ــی. ســووریا بــوون ــەکە بە فــڕۆکەی ئێ ی ٢٥هێرش

ــاتژمێرێکی بێ ــڕۆکەوان ئەن جامــدراوە و چەنــد ک
ــتا . خایانــدووە بەپێــی ئەو ئامــارەی کە تــا ئێس
چەکدار کـوژراون  ٢٥، لە هێرشەکەدا  و  بڵوبۆته

ـــاڵی ســـکای .چەکـــداریل برینـــداربوون ٥٢و  کەن
ــــــــــــــــــوز لە زاری ســــــــــــــــــەرچاوەیەکەوە  ,نی

بڵویکـردووەتەوە، لە بۆردوومـانەکەی ئەمریکــادا 
شـارۆچکەی لە یەکێا لە بارەگاکانی حزبواڵ لە 

قائیم، ئەبوعەلی خەزعەلی، فەرمانـدەی بـااڵی 
حزبــواڵ و دۆســتی نزیــا لە قاســم ســولەیمانی، 

ی ڕژیــم کــراوەتە  -فەرمانــدەی ســوپای قــودە
 .ئامانی

بەپێـی راگەیەنـدراوی وەزارەتـی بەرگریـی ئەمریکـا، کەتیـبەی حیزبـوڵڵ پەیوەنـدییەکی نزیکــی لەگەڵ 
 .کــر   سـەر بە سـپای پاســدارانی ڕژیـم هەیە و لەالیەن ئەوانەوە پشـتیوانیان لـێ د  هێزەکـانی قودسـی

بەوەکاڵەت داوە کە هێرشەکانیان بۆسەر هێزەکانی ئەمریکا   پێنتاگۆن هۆشداریی بە ئێران و هێزەکانی
و هاوپەیمانــان بوەســتێنن و رێــز لە ســەروەری عێــراق بەــرن، تــاوەکو ئەمریکــا هێرشــی دیــکە ئەنجــام 

هەرکاتێـا ژیـانی ئەمریکییەکـان بکەوێـتە مەترسـییەوە، "ەزیری دەرەوەی ئەمریکا رایەەیانـد،  و .تنەدا
 .وەاڵممان دەبێت، هێرشەکەی رۆژی یەکشەممەك لەو چوارچێوەیەدابووە

مایــا پۆمپەیــۆ، وەزیــری دەرەوەی ئەمریکــا لە هەاپەیننێکــی تەلەازیۆنیــدا لەگەڵ کەنــاڵی فۆکســنیوز 
ی یەکشەممەی هێزەکانیـان بۆسـەر کەتـایبی حیزبـوڵڵ رایەەیانـد، ئەو هێـزانە لەبارەی هێرشەکەی رۆژ

 هێرشیانکردووەتە سەر بنکەیەکی ئەمریکی، ئەمریکاك وەاڵمی داونەتەوە

بەرپرســانی ئەمریکــا دەڵــێن لە ســاڵی 
گەمارۆکــــــانی ســــــەر رژیمــــــی  2121

 !.ئێران زیاتر دەبێت
 

هاوكـات لەگەڵ قسـەکانی نــوێنەری تـایبەتی ئەمریکـا بــۆ کـارو بـاری ئێــران 
، كانـاڵی سـی ئـێن 2121لەپێوەند بە فشاری زیـاتر بۆسـەر رژیـم لەسـاڵی 

پرســـانی وەزارەتـــی دەرەوەی نەتەوە یەکەرتووەکــــان بـــی ســـی، لە زاری بەر
 .گەمارۆکــــــــــــــان بۆســـــــــــــەر رژیــــــــــــــم زیـــــــــــــاتر دەبــــــــــــــن: دەڵێـــــــــــــت

ئەو هەواڵدەریە لەزاری كاربەدەستێكی بااڵی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکـا كە 
لە وتووێژێکی تەلەفۆنی دا لەگەڵ هەواڵنێران باسی لێوە کـردووە وتـویەتی 

ابووری ئێـــــران و ڕوو بەڕوو کە گەمــــارۆی زیــــاتر لە ڕێــــدایە و کێشــــەی ئــــ
 .زیـــــــــــــــــــــاتر دەبێـــــــــــــــــــــت2121بوونەوەکـــــــــــــــــــــان لە ســـــــــــــــــــــاڵی 

هاوکات لەگەڵ ئەم هەواڵە،لە ڕۆژی نۆی سەرماوەز دا برایان هۆک،نوێنەری 
وەزارەتـــی دەرەوەی ئەمریکـــا بـــۆ کاروبـــاری ئێـــران لە وتووێژێـــا دا لەگەڵ 
تەلەفیزیـــۆنی ئەلحـــوڕە دا کوتبـــووی كە ڕژیمـــی ئێـــران لەگەڵ گەورەتـــرین 

یرانی ئابووری مێژوویی خۆی ڕوو بەڕوو بۆتەوە و ئەم قەیـرانە لە سـاڵی قە
دەوڵەتی تڕامپ تەئکیدی کردۆتەوە كە ئامانجی  .گەورەتر دەبێتەوە 2121

ئەم گەمارۆیــانە گەڕانــدنەوەی ئێــرانە بــۆ ســەر مێــزی وتــووێژ بــۆ بەدەســت 
هێنــانی ڕێکەوتنێکــی گشــتی کە پــێل بە بەرنــامە ئەتــۆمی و نیزامــی،بەرەو 
پـــێل بردنـــی مووشـــەکی بالســـتیا وهەڵســـووکەوتە خراپەکـــانی ڕژیــــم لە 

 ..                                        نـــــــــــــــــــاوچەکەدا بەرێــــــــــــــــــــت
ڕێـــبەری رژیمـــیل بریـــاری وتـــووێژی نـــو  و ڕاســـتەوخۆی لەگەڵ دەوڵەتـــی 

 ..                                         ئەمریکـــــــــــــا ڕەد کـــــــــــــردۆتەوە
تۆمەتە ڕەد دەکاتەوە کە دەستی هەبوبێت لە کارو باری ڕژیمی ئاخوندی ئەو 

وەاڵتان و هەڵسوو کەوتی خراپی هەبووبێت و دەڵێت كە نایهەوێت دەست لە 
  بەرنامە مووشەکیەکەی کە بە مەسەلەیەکی بەرگری وەس ی کردووە هەڵبەرێت
مایا پەمپێئۆ،وەزیری دەرەوەی ئەمریکا،لە الیەکی دیـکەوە ڕایەەیانـدووە کە 

جــۆرە هێرشــێکی هێزەکـــانی ســەر بە ڕژیـــم لە عێــڕاق بـــۆ ســەر هێـــزە هەر 
 . هاوپەیمانەکانی ئەمریکا بە توندترین شێوە ڕوو بە ڕوویان دەبنەوە

 

ـــــرد کە   ـــــانى ک ـــــۆمەڵەەک جیه ئەمریکـــــا داواک لە ک
 .حیزبواڵک لوبنان بخەنە نێو لیستى تیرۆرەوە

 

ـــی  ـــاوی، مایـــا ١۱۳۱ی بەفرانبـــاری ١۲لە ڕێکەوت ی هەت
پەمپیــۆ وەزیــرک دەرەوەک ئەمریکــا لە پێنجەمــین ســاڵڕۆژی 

وشــتنی دادوەری ئــارژانتینی لە بــۆین  ئــایری  کە گومــانی ک
ــــــانى  ــــــوالوە هەیە، داواک لە واڵت ــــــتنی لەالیەن حیزب کوش
جیهانیکرد کە حیزبـواڵک لوبنـان بـخەنە نێـو لیسـتى گـرووپە 

ئەم داوایە پاك ئەوە بـو کە، بریتانیـا . تیرۆریستییەکانەوە
 لە ڕۆژی هەینــی ڕایەەیانــد کە حیزبــواڵی، بە هەردوو لـــقە
. سیاسى و سەربازییەکەیەوە خستووەتە نێو لیستى تیـرۆرەوە

، دارایـــی ١۲۲۲ئەمە لە کاتێکــدایە کە بریتانیـــا لەســـاڵی 
پێشـتر هنـدێا . باڵی سەربازی حیزبواڵی لوبنانی داخسـتبوو

ــا،  ــانی ئامریک ــالیەتە یەکەرتوەک ــو وی ــکە وەک ــانی دی لە واڵت
بوە ئیسرائیل، کانـادا و ئـۆتریل و هولەنـد، حیزبـواڵی خسـت

 .نێو لیستی گروپە ترۆریستیەکانی جیهانیەوە



  

 

 

    

 ی زاینی 2020 یژانوییەی ٢٢.  ی کۆچی خۆری 1139ی  بەفرانبار ی ٠٣ .ساڵی سی و پێنجەم  { 316} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی ک .انـۆشـتێک 

 

 

  

  

   

  

    

  

  

  
  

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

  

 

 
 

  

   

 

  

  

   

  

  
 

 

 

  

 

  

 

   

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابەەیێنـــــێ
فەرمــــی بــــوونی جێەیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنەرە هــیچ 
  .موخـــــــــــــــال ەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــا لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمیل هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێا 
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

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

ــــلەی لوبنــــانی بە  ــــزب ال ــــتان، حی ئینەلس
 .رۆرەو ــــی تیــــــــــە لیستـــەواوی خستــــــت

 
ـــی  ـــو گرووپێک ـــانی وەک ـــواڵی لوبن ـــد کە، حیزب ـــتان ڕایەەیان ـــنەی ئینەلس وەزارەتـــی خەزێ

ووری لێیـان، خـراوەتە پشتەیری ئاب  تیرۆریستی، لە ژێر یاساکانی ئابووری تیرۆریستی و
 .ئەو لیستەوە و هەموو داراییەکانیان داخراون

هاتووە  ٢٠٢١ی بەفرانباری  ٢٩هەینی  رۆژیلە ڕاگەیەندراوی خەزێنەداری ئینەلستان لە  
حیزبواڵی لوبنانمان بە هۆی یاسـای پشـتەیری دارایـی تیـرۆرەوە، بە یەکجـاری خسـتە : کە

ــەر . وننێــو ئەو لیســتەوە و داهاتەکانیــان داخــرا ئینەلســتان پێشــتر گەمــارۆی خســتبووە س
جێ  جێبه   و  ینیه ڕۆژی هه  له  م بڕیار  ئه. لقێکی نیزامی حیزبواڵی شەیتان و داراییەکانیان

ر  هـه  یندرا که ڕاگه  کراو  غه د  قه  تیرۆرستیه  و ڕێکخراو  کی ئه چاالکیه  ر جۆر  کر  و هه د 
انی ســاڵ زینـــد ٢٣ســـزای تــا   م ڕێکخــراو  ێــت لــهم ب ندامـــه ســێا پشــتیوانی یــاخود ئه که
 .گر  رد  و 

ـــانی : نیۆیــۆرک تــایمز نووســـیویەتی  ئینەلســتان داخســتنی داراییەکـــانی حیزبــواڵی لوبن
ـــوو بەشـــەکانی ئەم گـــرووپە ـــارۆی خســـتووەتە ســـەر هەم ـــدوەو گەم ـــه. ڕاگەیان ـــه ئ   م گروپ

  مریکاو  ن ئـه الیـه ر زوو له و هـه  زراو  دامـه  و  ن سـوپای پاسـدارانی ڕژیمـه الیه له  تیرۆرستیه
 . و  ناو لیستی ترۆر   خرانه

  .و  هــبکرێت ، که هـانیڕئوک  ی فڕۆکهــــــش ی ڕ ــو  سندوق هــڕژیم نایه
ەرە هێرشــی مووشــەکی ســپای پاســداران لە فـــڕۆکە نەفەرب 

ــتانی ڕژیمــی  ــاردنەوەی لەالیەن کاربەدەس ــۆکڕاینیەکە و ش ئ
ئاخونـدی،ناڕەزایەتی بەدوای خۆیــدا هێنـا، کاربەدەســتێکی 

سـندووقی ڕەشـی بـوینەی : سازمانی فڕۆکەوانی ڕژیـم گـوتی
و نایشـمان هەوێـت بینێـرینەوە بـۆ وەاڵتـی   لەئێرانه737 

پێی هەواڵــــــی ئیرنا،حەســـــــەن ڕەزای فەر،  بــــــه. دوهەم
ی ڕووداوەکــانی ســازمانی فڕۆکەوانــی وەاڵت، باســی بەرپرسـ

لەوە کـردووە ســندووقی ڕەشــی فــڕۆکەکە لەئێســتادا لە الی 
 . و  نــــه بکه  که و هەوڵ دەدەن لە ئێــــران ســــندوقه وانــــه ئه

ڕۆژی هەینی وادیم پریستایکۆ، وەزیـری دەرەوەی ئـۆکڕاین، 
لەگەڵ محەمەد جەواد زەریی وەزیری دەرەوەی ڕژیمی ئێـران 

ـــان و  لەســـەر ـــانیە ئۆکڕاینیەک ـــی قورب ـــدنەوەی تەرم گەڕان
ــــــــــــوونی  ــــــــــــۆکڕاین لە بەدواداچ هەروەهــــــــــــا دەوری ئ
ـــندوقی  ـــتن بە س ـــت پێڕاگەیش هابەك،بەتـــایەبەت لە دەس

 ی دەرەوەی ـــــــرانــــــوەزی.  ڕەشی فڕۆکەکە، گ توگۆیان کردو 

 

  یانـد کـه ڕایـان گه٩٥٢بە فـڕۆکەی  وەاڵتی پەیوەنـدپێنی   
ـــتۆی  د  ـــیارەتیەکە بەـــرێتە ئەس ـــوو بەرپرس ـــم هەم ـــێ ڕژی ب

یانـد  بەفرانبـار ڕایەه٢٩جاسـتێن تـرۆدۆ ڕۆژی هەینـی .خۆی
ــندوقی ڕ  ــدنەوەی ئەم س ــۆ خوێن ــارەزایی ب ــی  کە ئێــران ش ش

نـیە و تەنیــا چەنـد وەاڵتێکـی کەم لە دونیــادا هەن   فڕۆکـه
زوترین  بـێ ڕژیـم بـه د   ر بۆیه هکە ئەم توانایەیان هەیە، ه

ی ئێـــران  و  ر  د   زوترین کـــات لــه بــه  بــدا کـــه  کــات ڕێەـــه
 .بکر   که شی فڕۆکه بۆ سنودوقی ڕ   و  خوێندنه

ی  و  سـپای پاسـدارانی ڕژیـم بـه  ی که و  زایان به گومانی شار 
ــــته  کــــه ــــه ڕاس ــــه نقه ئه  وخۆ و ب ــــت فڕۆک ــــه ئوکرانیه  س ی  ک
ــار .  زیادبوونــه له ڕوو  و  ردابێتــه به ــه  زایان پێیــان وایــه ش   ک
ــــا و  تیه مریکا دۆســـتایه تی ئـــوکراین و ئـــه وڵـــه د  کی نزی
ــه یان هه مێژینــه له ــه ی ــه ، ه ــتویه ر بۆی ــم ویس ــه ك ڕژی و  تی ل

 .مریکا بـدات کانی ئـه یمانـه دۆسـت و هاوپه  له  ربه ز   و  ڕێەه
  

 

كان  هاوكاری نێوان مرۆاه
  . رونییه یی د  هۆكاری ئاسود 

 
ــه ــوێترین توێژین   ریتانی بـــه  ئۆكســ ۆردی  ی زانكـــۆی و  ن

خات  ریـد  كان، د  نێـوان مرۆاـه  نـدی یو  په  ت بـه  بار سه
ــاریی  هاوســۆزیی ــه مرۆاــه  و هاوك ــه كان ل ،  كتری نێوان ی
  زانكۆی  وانی ر  توێژ . رووونی د   ری و  خته بۆ به  هۆكار 

  ی نزیكـه پشـتیان به یانـدا كه كه و  توێژینه  ئۆكس ۆرد له
ــه 211 ــ ــ ــتر به  ی و  لێكۆڵینـ ــ ــ ــتوو  پێشــ ــ ــ ــان  ســ ــ ــ ، بۆیــ
ــه رامبــه كان به مرۆاــه  هاوســۆزیی  وتوو  ركــه د    كتریی ر ی

و  یـــه مـــرۆد هه  روونـــی ر د  ســـه له  رچاوی بـــه  ری كاریەـــه
. بـاك  كـاری  نجامدانی هێز بۆ ئه به  رێكی پاڵنه  بێته د 

ــه ــر به  و  وبار  لـــ ــالە البیـــ ــه ڕێو  دوگـــ ــدی ناو   ری بـــ   نـــ
ــدانی ر  په ــ ــ ــه  پێــ ــ ــ ــه ڕایەه  مریكی ئــ ــ ــ ــ ــد، ئ ــ ــ   ینجام یانــ

ما  بنـه  ی زۆربـه كه  و  كاته دووپات د   و  ئه  كه و  توێژینه
ــردوو  كان پێشــتر ئاماژ  فیه لســه و فه  ئــایینی . یــان پێك

  لـــه  ئۆكســـ ۆرد داوایـــان كـــردوو   زانكـــۆی  رپرســـانی به
ــاتوودا توێژینـــه ــه  ی و  داه ــت ب ــاتر بكرێــ   ئامـــانجی  زی

زیاتریــان   ری كاریەـه  ی ئیجابیانـه  و كـار  ئـه  رخسـتنی د 
 . یه مرۆد هه  رونی ر د  سه له

 .زرانی کۆماری کوردستان هـمین ساڵڕۆژی دام٩٤ی  بۆنه به، بات  ی خهــیاندراوی سازمان هــڕاگ
 !یست هاونیشتمانیانی خۆشه 

 !خەباتەێر و تیکۆشەری کوردستان جەماوەری

ی کــۆچی ٢٠٢٤ی ریبەنــدانی ســاڵی ٢بیـرەوەری 
ــرەوەری  ــ ــ ــران، بی ــ ــ ــتانی ئێ ــ ــ ــۆری لە کوردس ــ خــ

ــه ــ ــ ــژووی خــ ــ ــ ــی مێـ ــ ــ ــی گرینەــ ــ ــ باتی  رووداوێکـ
ــاوە و  شـــتمانی گەلـــی چهنەتەوایەتـــی و نی وسـ

ــوردیکی  ــۆ هەر کـــ ــ ــوردە، کە ب ــکراوی کـــ ــ دابەش
ــای  ــ ــەریکی رێە ــ ــتمان پەروەر و هەر تێکۆش نیشــ
ــت و  ــ ــن دەس ــی بــ ــتەوەری گەالنــ ــاری وبەخــ ڕزگــ
ــتی  ــتەوەری و سەربەسـ ــاو بەخـ ڕاپەڕیـــو لە پێنـ

  ێەـای ســەرنیدا، بـایەخی تـایبەتی هەیە و ج
 .دان و رێز لێەرتنە

ــۆچی٢٠٢٤ی ڕێبەنــدانی ســاڵی ٢ خــۆریل،  ی ک
ــەرتای  ــانە و ســـ ــێکە لەو رووداوە مێژوویـــ یەکـــ
ــاوە کە  ــ ــ  و بەرچــ ــ ــۆرانێکی گرینــ ــ ــوختە گــ ــ نـ
ــاتی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــژووی خەب ــ ــ ــ ــ ــ ــان لە مێــ ــ ــ ــ ــ ــ گەلەکەمــ

لەو ڕۆژە .کردوە رزگاریخوازانەی خۆیدا تۆماری
ــراوی  دا گەلــی بەشــمەینەت و نیشــتمان داگیرک

ــێا ــ ــ ــورد لە بەش ــ ــ ــتمانی   ک ــ ــد و نیشـــ ــ ــ لە زێ
ــێا لە  ــ ــ ــوانی بە بەشـــ ــ ــ ــراوی دا، تـــ ــ ــ ــ داگیرک

افەڕەواکانی بەا و کۆماری خودموختـاری خـۆی م
ــی ــ ــ ــ ــ ــۆمەاڵنی . دامەزرێنــ ــ ــ ــ ــ ــۆیەوە کــ ــ ــ ــ ــ بەم هــ

ــدادی لەم   وەزاڵەهـــاتووی دەســـتی ســـتەم و بێـ
کی  بەشـــەی کوردســـتان دا، توانیـــان هەناســـەیه

ــی  ــ ــاری گرانــ ــ ــر بــ ــ ــژن و لە ژێــ ــ ــازاد هەڵمــ ــ ئـ
زنخواز دا خۆیـان قوتـار  دەسەاڵتی داسـەپاو مـه

 .و تامی شیرینی ئازادی بچێژن  نکە

ــ ــۆ یەکەم جـ ــوانی رێکخراوبـ ــی ێار تـ ــی سیاسـ کـ
کـۆمەڵەی ژیـانەوەی کــورد   بەنـاوی کوردسـتانی

ــه  ک ،،. ،، ژ  ــ ــاد دام ــ ــاری مهاب . زرێنێ لە شــ
ــدنی ــورد،   دامەزرانـــ ــ ــانەوەی کـ ــۆمەڵەی ژیـــ ــ کـ

ــوو  ــ  و بەرچــاو ب خــاڵێکی وەرچەرخــانی گرین
ــژووی خەبـــاتی سیاســـی گ ەلـــی کـــورد لە لە مێ

 راوە کەئەو سازی و رێکخـ .کوردستانی ئێراندا
ــاوە ــ ــر و بـ ــ ــای بیـ ــ ــەر بنەمـ ــ ــنەی ڕلەسـ ــ ی زۆریـ

ــاوگرتنی  ــوردەواری، بە لە بەر چـ کـــۆمەاڵنی کـ
ــی، بە  ــ ــوری نەتەوایەتــ ــ ــت و کلتــ ــ داب و نەریــ
ــاوەدانی و  ــ ــ ــاری نەتەوە و ئـ ــ ــ ــتی رزگـ ــ ــ مەبەسـ

ــوو، لە الیەن   پێشـــکەوتنی نیشـــتمان دەمەزرابـ
ــوردەوە پێشــوازی ــی ک ــانی گەل   چــین و توێژەک

ی تیکڕای رێز و متمانە لێکرا و بوو بە جێەای
ک . کــۆمەلەی ژیــانەوەی کــورد ،، ژ  .جەمـاوەر

ی کــۆچی خــۆری  ٢٠٢٢،، لە بــانەمەڕی ســاڵی 
یەکەم کـۆنەرەی خــۆی گــرت و بــڵو کــردنەوەی 

ــا لە د ــاری نیشـــتمان یەکێ ەســـتکەوتەکانی گۆا
 .ئەم کۆنەرەیە بوو

ــاتی  ــ ــەرکەوتنی خەب ــ ــان و س ــ ــکانی ئاڵم تێکشــ
ــیزم و ــ ــەر فاش ــاوانخوازی دا و   گەالن بە ســ ــ پ

ــه شه گه ــ ــازادی س ــ ــری ئ ــێوەێکی   ندنی بیـــ بە شـــ
ــی  ــ ــ ــران دا، هەل و مەرجێکــ ــ ــ ــاو لە ئێـ ــ ــ بەرچـ
ــاغی ــێواز و قۆنـ ــاڵوگۆر لە شـ ــۆ ئـ  گونجـــاوی بـ

 .خەباتی گەلی کورد دا پێا هینا

ا8  شم وەا یاال یڕە اااا
 

ئەم هەل و دەرفەتە بـۆ گەلەکەمــان لە بــارو دۆو و قۆناغێــا دا هــاتەدی کە شــەڕی 
نی نازی بۆ سـەر یەکیەتـی شـووڕەوی دوای هێرشی ئاڵما ،می جیهانی هەڵەیرسا و دوو 

کی بە هێز لە نێوان ئەمریکا و شـووڕەوی  و رێککەوتن و دامەزراندنی بەرەیه  ئەوکات
بریاڕیــان   م و ئیتالیـا و ژاپــۆن دا هـاتە ئـاراوە و و بریتانیـا لە دژی ئاڵمـانی ئەود 

ــرك بـــکەنە ســـەر ئێـــران کە ئەودەم هاوکـــارێکی نزیکـــی ئاڵمـــان بـــوو، تێکـــی   دا هێ
بەەیەنـنە شــووڕەوی شـکینن و لە رێەـای ئێــرانەوە کەرەسـتە و ت ــاقی پێویسـتی شــەڕ ب

ی کـۆچی خـۆری دا هێزەکـانی  ٢٠٢٣ی خەرمانـانی سـاڵی ٠لە رێکەوتی  .هاوپەیمانیان
هێزەکانی ئەمریکـا وئینەلیسـیل لە باشـووری ئێـرانەوە ،بە بـێ   وی لە باکوور و شوڕ 

ی دیکتـاتۆری حەمە رەزا شـاوە، هـاتنە نـاو لە الیەن رژیمـ ک  هیچ جۆرە بەر هەڵسـتیه
حکـومەتی رەزا شـای خـوێنڕێژ رووخـا   ئێران و دەستیان بەسـەردا گـرت و لە ئاکـام دا

  هەلیان بۆ رەخسـا و  کۆمەالنی ماف پێشێلکراوی کوردستان دەلیوە و  و، بەم هۆیەوە
ازیە لە زۆر نــاوچە و مەلبەنــدی نیشــتمان هێرشــیان کــردە ســەر بــنکە و بارەگــا ســەرب

کی کــورتی چـاوەڕوان نەکــراو دا کۆتاییــان بە  لە ماوەیـه  دژی گەلیەکـانی حکــومەت و
 .کانی حکومەتی ڕەزا شا هێنا او دەسەاڵت و پاشم

 گەلی کورد لە کوردستانی ئێران  ی کۆچی خۆری دا،٢٠٢٢ی خەرمانانی ساڵی ٢٥لە 
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.ئادرەە و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                 :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

        htt//www.lawan.info           http://www.khabatmedia.com                                                                                                  119627722262992:پپێوەندی سلێمانی     
             telegram /sazmanixebat      www.facebook.com/lawanixebat    119627516217219 :پێوەندی هەولێر             
  119627512297٢31 :کومیتەی ناوەندی   

ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكەك كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

ـــام و شــێ ری تــایبەت بە  ـــەمای رێورەســمەكە لە پــاك پەی ـــێ و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك نەورۆز تەرخ
 . نەتەوەكانی ئێران

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەاڵتی 
 نۆروێژ

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

شداربن انانی ئاسیا بهلە یاریەکانی لیەی قارەم  له  رانی ڕژیم بۆیان نیه ئەیئێی سی نوێنه   
ا

ێاا  ڕیژ ااک  اا ر اکورهێاان  اا47  شاام وە اا
ا4 یاال یرە ا

ــالی ٢١لە  ــەرماوەزی ســ ــۆری دا، ٢٠٢٤ی ســ ــ ــۆچی خ ی کــ
ئاخرین پاشماوەی دەسەاڵتی حکـومەتی ناوەنـدی کە لە 

لە الیەن جەمـاوەری راپەڕیـو ، شارەوانی مهاباد دا بوو 
ــاف پەروەری کـــوردەوە دەســـتی بەســـەردا گیـــرا و بە  و م

ــر دتەواوی شـــ ــاد و نـــاوچەکە لە ژێـ ــەاڵتی اری مهابـ ەسـ
ــرا ــار کـ ــومەت رزگـ ــی حکـ ــدانی ٢لە رۆژی . رەشـ ی ریبەنـ

ــاڵی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت  دا، واتە حەوت رۆژ  ٢٠٢٤س ــ ــ ــ ــ ــ ــ دوای دەس
ــکەو   بەســەرداگرتنی ،  شــارەوانی مهابــاد لە الیەن خەڵ

ــد،، لە  ــازی محم ــد ق ــورد،، شــه هی ــری ک پێشــەوای نەم
ــرای  گۆڕ  ــ ــوار چـ ــانی چـــ ــومەتی  پـــ ــ ــاد حکـ ــاری مهابـــ شـــ
ــداری هەزارانخود ــتانی بە بەشــ ــاری کوردســ کەە   موختـ

ــانی  ــارچە داگیرکراوەک ــڕای پ ــورد لە تێک لە نــوێنەری ک
ــد ــ ــان، راگەیان ــ ــورد لە . کوردس ــی کـــ ــ ــۆیەوە گەل ــ بەم ه

مێژووی خۆیدا، کۆمـاری خۆبەڕێـوەبەری خـۆی دامەزرانـد 
ی و و گـوڵی سەربەســتی و بەخـتەوەری لە یەخەی ئــازاد

ریبەنــدان بــوو بە  ی٢ ،و بە ئـاوات گەیشــتینی خـۆی دا
ــتەەیه ــرۆز و وێســ ــر   کی پیــ ــ ــی لە بی ــی گرینەــ ــ ڕوداوێک

ــوو بە  ــورد و بــ ــی کـ ــانی گەلـ ــژووی ژیــ ــوەوە لە مێـ نەچـ
سەردێڕێکی زێڕینی میژووی خەباتی رەوای ئازادیخوازی 
ــتەوەری  ــاو بەخـ ــاوەدانی لە پێنـ ــارێزی و ئـ ــتی پـ و ئاشـ

ــاوچەکە و ــایەتی لە نـــ ــانیل دا مرۆاـــ بە بەاڵم  . جیهـــ
بێ ئەزموونی کـورد بـۆ دەسـەاڵت داری   داخەوە بە هۆی

ــانی و  و خۆبەڕێـــوەبەری و هەل و مەرجـــی سیاســـی جیهـ
ــت و  ــ ــاو دۆس ــ ــی بەن ــ ــێ بەڵێن ــ ــایبەتی و ب ــ ــاغی ت قۆنــ

ــتیوانانی گەل و کۆمارەکەمان، ــ ــەرەڕای ئەوەی کەپشــ ــ ــ  س
، مانەی دا جـوانە مەر  کـرا ٢٢مەنی ئەم کۆمارە لە تە

ــاریەەری بەاڵم ــ ــتا کــ ــ ــەوە تائێسـ ــ و  بەو تەمەنە کەمەشـ
ــی،  ــ ــ ــانی، سیاس ــ ــانی لە بوارەکــ ــ ــ ــوێنەوارە ئەرێنیەک ــ شــ
ــۆمەالیەتی،  ــ ــاکبیری، دادپەروەی ک ــ ــۆمەاڵیەتی، روون ــ ک
بەرانبەری و یەکسانی، لە هەست و بیری کورد دا کـاڵ 

ــۆونەوە و ــاوت و   نەبـــ ــ ــاتی ئـ ــ ــۆ وەدیهـ ــان بـــ ــ گەلەکەمـ
ــانی کۆمـــارە خۆشەویســت و تاقانەکەمـــان  لە ، ئامنجەک

ــتاوە  ــ ــان رانەوەس ــ ــات و تیکۆش ــتن بە خەبــ ــا گەیشــ ــ و ت
ــاری ــی ئـــازادی و رزگ و بەخـــتەوەری ئەو رێەـــایە  ترۆپک

 .دەبڕ 

ــران ، کە  ــتانی ئێــ ــاتی کوردسـ ــازمانی خەبــ ــیمە لە سـ ئـ
ــۆمەڵەی  ــانی ک ــدامە بە وەفاک ــا لە ئەن یادگــاریی یەکێ
ــتان واتە  ــاری کوردســ ــاری کۆمــ ــورد و یادگــ ــانەوەی کــ ژیــ

ی ریبەنـدان ٢مامۆستا شێخ جەاللی حوسەینی یە، یادی 
ــان بە بەرز  ــوادارین گەلەکەمـ ــرین و هیـ و بەرێـــز رادەگـ

ــزی  ــ ــۆڕاگری و یەکری ــژە بە ،خــ ــ ــڕ لە   درێ ــ ــازی پ ــ رێب
سەروەری و شانازی شەهیدانی کـورد و کوردسـتان بـدا و 
ــی  ــ ــدی و نیزام ــ ــی ئاخوان ــانی رژیمــ ــ ــان و نەم بە ڕووخــ

، بەسـەرکەوتنی   فەقـیە یدیکتاتۆری مەزهەبی ویالیەت
 .یەکجاری بەەین

ــرەوەری  ــ ــ ــێ بیـــ ــ ــ ــ ــاڵرۆ٢پیرۆزب ــ ــ ــدان، ســـ ــ ــ ژی ی ریبەنـــ
ــتان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری کوردســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدنی کۆمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .                                                 دامەزرانــ

ــاتی کو ــ ــازمانی خەبــ ــ ــومیتەی ســ ــ ــ ــران، ک ــ ــتانی ئێــ ــ ردســ
 .ناوەندی

 .کۆچی خۆری ٢٠٢١ندانی  ی ڕێبه٢

 

 

 

ــه ــاڵی ئاســـیا ترین هـــه پێێ تـــاز  ب   یانـــد کـــه ڕایەه AFCناســـراو بە   واڵ کۆن ێدراســـیۆنی فوتب
ریان  شـداربن و نوێنـه کانی ئاسـیا به رشـتیاری یاریـه رپه ی سه سـته د   له  رانی ئێران بۆیان نیه نوێنه
  یـان بـه و بڕیار  رمی ئـه کی فـه یـه نامه به  یاند کـه ی ئاسیا ڕایان گهکۆن ێدراسیۆنی فوتباڵ . بێ هه

ــپێێ ئ ها به رو  هه.  یاندو  رزشی ڕژیم ڕاگه سمی و  تیمی ڕ  ــهیچ تیپێ  و بڕیار  هــ ــۆی نیــا بـ ــ    هــ

تی  رایه نوێنه  له  شی که و تیمانه نجام بداو ئه ناو ئێران دا ئه کانی له یاریه
ان ،سپاهانی ئیس ەهان، ئیستیقاللی ک پێرسپۆلیسی تار ن و  که یاری د   و  ئێرانه

تاران و شار خۆدرۆی مەشهەد مافی ئەوەیان نییە لە ئێران یاری بکەن و دەبێ لە 
 .ن واڵتێکی بێ الیەن یاری بکه

ک  ، و  که تانی ناوچه وڵه د   یاند که کۆن ێدراسیۆنی فوتباڵی ئاسیا ڕایەه  
کانی خۆیان بنێرن  و  تیپه یانههها وواڵتانی تریل نا رو  و هه بستانی س ودیه ر  عه

کێا  یه. بێ ترسی داد  ژێر مه بۆ ئێران بۆ یاری کردن، چوون ئاسایشیان له
  که  یه و  ئه  ندراو  یه و ڕاگه پێی ئه ك به و بڕیار  کانی تری ئه گرنەه   هۆکار  له

  نهوت که  له  بو  ستی هه وخۆ د  و ڕژیم ڕاسته  یه ئێران هه  کی زۆر له ئاڵۆزیه
و ئاسایشی هاوواڵتیانی  من و ڕژیم ناتوانێ ئه  که  ئۆکرانی  ی فڕۆکه و  خوار 

دووکەڵی سیاسەتەکانی ڕژیم ڕاستەوخۆ دەچێتەوە لە چاوی خەڵکی ئێران .بپارێز 
و دەرئەنجامەکانی خستنە خوارەوەی فرۆکەی ئۆکراینێکە تا دێت زیاتر داوێنی 

 .خەڵا دەگرێت

 

  .که یایەانڕئوک  ی فڕۆکه و  خوار  خستنه سەر لهی نو   ڵەه ئاشکرا کردنی به
ا

ر ڕژیـم،  بۆسـه  کـه ئوکراینه  ی فڕۆکـه و  خوار   ر خستنه سه کان له  تیه وڵه نێود     ژێر گوشار  له
هاوالتیـانی   کـه  ا وچـوار والتـی دیکـهو کانـاد  ئوکڕاینـه.  زیادبونـه ڵ ڕۆژ ڕوو له گه ڕۆژ له
ــه ــه ئ ــان لـــه که ســاته کار   وان ل ــه و  ســتدا داوای لێکۆڵێنه د   دا گیانی ــه هه"کی  ی ،  نـــه الیه  م
ــاز   لـــه. ن کـــه ، د "خۆ و ڕوون ربه ســه ف انســـتان،  ی ئه و  ر  زیرانـــی د  ترین لێـــدوان دا و  ت

ی ٢٩ی  و  رکــرد، دوای ئــه شـیان د  اوبهلیــدوانێکی ه  بریتانیـا، کانــادا، سـوید، وئوکڕاینــه
ــه ــه مــانەی ی ــه نــد  له  کی زاینــی ل ــه ســه  نــه گوشــار بخه  کــه  و  ن کۆبوون ــۆ ئ ی  و  ر ئێــران ب

  نێ کــه یـه گه ڕژیــم ڕاد .رپرســیار بزانێـت به  واوی خــۆی بـه تـه  ڕوو و بــه  کان بخاتـه ڕاسـتیه
ڕێـژیم . ی واڵت بنێرن و  ر  ە بۆ د ئۆکرانیاک  شی فرۆکه سندوقی ڕ   که  هیچ پالنێکیان نیه

  که واوی ڕاسـتیه و  تـه و نایهـه  و  کان بشـارێتهه ڕاسـتیه  دا که وڵ د  ک هه یه موو شێو  هه  به
 .ئاشکرا بکات  که ی فڕۆکه و  خوار   هۆکاری خستنه  له

ــادیم بریســتایکۆ وتــی ڕادەســتکردنی دوو ســندووقە ڕەشــەکە  وەزیــری دەرەوەی ئۆکرانیــا ا
 بۆچی   و  که که رد  مان کات دا بۆیان د  هه ڕوو، له  خاته کان د  وو ڕاستیهم هه

واوی  هاوکـاری تـه  دا کـه اـادیم بریسـتایکۆ هـانی ڕژیـم د . ئامانی  ته  کراو   که ئوکراینه  فڕۆکه 
ی ئێـران  و  ر  د  لـه  کـه شی ناو فڕۆکه بدات تاکو سندوقی ڕ   کان بکات و ڕێەه تیه وڵه نێود   تیمه

ك  ر بۆیـه و هـه  کان دایه تیه وڵه نێو د   تان و تیمه وڵه د ژێر گوشاری توندی   ڕژیم له. و  بکرێته
ئاشـکرا   کـه ی فڕۆکه خـوارو   خسـتنه  نـدێا راسـتی لـه ر هه سـه له  رد  پـه  ی کـه و  کر  به ناچار د 

Tor-کی جـۆری  هۆی پێکـان دوو مووشـه بـه  که ئوکرانیه  واڵ فڕۆکه ترین هه پێێ تازد  به. بکات
M1  زگــای  ن د  الیـه له  کـه  کی تـر  ایدیۆیــه  ی گرتـه و  پـاك بڵوبونـه  یانانــهم دیـان پ ئـه.  بـو
  . و  بڵو کرایه  مریکاو  واڵەری ئه هه
و   و  ڵەایی جیهـانی بشـارنه کۆمـه  لـه  ور  گـه  و تاوانه تا ویستیان ئه ر  وایی ڕژیم سه زگایی هه د 

هۆی  ک دا بـه ی مـانەی یـه١  ئـوکرانی لـه ی ی فڕۆکـه و  خوار  وتنـه هۆکاری که  وا نیشانیان دا که
ی  و  خـوار   خسـتنه  بێ لـه سـتیان هـه د   کـه  و  تی کرد  توندی ڕ  ڕژیم به.  بو   و  کنیکیه گرفتی ته
  لــه  بو  ســتیان هـه وان د  ئـه  لماند کــه یان سـه و  ژێر فشـاردا ئــه اڵم لــه  دا، بـه کــه ئوکرانیه  فڕۆکـه
 .دا ی فڕۆکه و  خوار  خستنه

 ن؟ـــــــــزیــــارێـــەر بپـــــوتـــۆمپیــی كـــــــی بەكارهێنانــــــان لە مەترســـــۆن چاوەكانمـــــــچ

ا
كەن و زۆربەی ئەوانەی كار لەسەر كۆمپیوتەر دە

ماوەیەكی زۆر لەسەر كۆمپیوتەر دەمێننەوە، بە 
دەست ئازارەكانی، ژانە مل، سووتانەوە و ماندوو 
بوونی چاو و سەر ئێشەوە دەناڵێنن و ئازار 
دەچێژن، هەربۆیە لێرەدا بەكورتی چەند 
شێوازێك باە دەكەین بۆ كەمكردنەوەی ئەو 
ئازارانە و رێنمایی كردن سەبارەت ماندووبونی 

مۆنیتۆر  -. ەكاتی كاركردن بە كۆمپیوتەرداچاو ل
ئەگەر شاشەی : واتە شاشەكەت بەباشی رێك بخە

كۆمپیوتەرەكەت بەباشی و لە شوێنی خۆی 
 75هەتا  51دابنێیت، واتە بە مەودای دووری 

سم دوور لە چاوەكانت، تا رادەیەكی زۆر 
بەشی  .پێشەیری لە ماندووبوونی چاو دەگرێت
ە ئاستی سەرەوەی شاشەكە دەبێ ل

 چاوەكانتدا بێت، 

 

 .لەسەرەوە واتە كاتێك سەیری دەكەیت دەبێ رووی شاشەكە لە خوارەوە بێت نە 
ئەو ژوورەی كۆمپیوتەرەكەی : رووناكیی ژووری كۆمپیوتەر دەبێ رێكبخرێت - 2

لێیە، دەبێ رووناكی گ ۆپەكان بەجۆرێك بن كە تیشك لەسەر مۆنیتۆرەكە 
نەدەنەوە، لە هەندێك كۆمپانیا و ئیدارەكاندا هەرچی گلۆپە هەڵیدەكەن نازانن 

رووناكیی گلۆپەكان لەسەر شاشەكە  هەڵكردنی ئەو گلۆپانە دەبێتە هۆی ئەوەی كە
 21-21-21لە یاسای  -3  .تیشك بدەنەوە و زیان بە چاوەكانتان بەەیەنن

هەنەاو لە تۆ  21خولەكێك سەیری شتێك بكە كە  21واتە هەر : سوود وەربەرە
ئەوە وە  وەرزشێك وایە بۆ . چركەك سەیری بكە  21دوورە، هەتا 

ەیە دەتوانیت لەسەر كۆمپیوتەرەكە دایبنێت پرۆگرامێكی تایبەتیل ه. چاوەكانتان
سوود لە چاویلكەی  -2  .و ئاگادارت دەكاتەوە لەكاتی ماندوبوونی چاوەكانتان

تیشكی گ ۆپەكان و رووناكیی شوێنی كارەكەت دەبێتە هۆی : تایبەت وەربەرە
ئەوەی زەخت بكەوێتە سەر چاوەكانت، بۆیە پێویستە چاویلكەیەكی تایبەت بۆ 

 .ی ئەو رووناكییە لە چاوبكەیتكەمكردنەوە
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