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 بەرە لە خەباتم رێی     سەرە لە ستەمم تا
 

 ؟دیكتاتۆرین یا،كۆماریی
 بابەشێخ حوسەینی : نووسینی                                                                                                                                                                            

 
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

..ییەی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیییەی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیفێورفێوری ی ٢٢٢٢  هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەهەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  رێبەندانیرێبەندانیی ی ٠٣٠٣  ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ،ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ، ..   

 

 پاریزگـاو فەرماندارەكانی و ئوستانداران گەڵ لە كۆبونەوە لە روحانی حەسەن ئاخوند پێش لەوە ڕۆژ چەند
 بـاڵی الیەن لە كە كـرد ڕێگریـانە و كۆسـ  ئەو و هەڵبـژاردن ئـاڵۆزی هەلومەرجی لە باسی ئێران شارەكانی

 .ڕیفۆرمخواز ناو بە باندی پاڵێوراوانی بەردەم دەخرێتە خامنەیی سەرۆكایەتی بە ڕۆیشتوو دەست
الیەنگری خۆی، بۆ شانۆی هەڵبژاردنـی مەجیـی  ڕۆحانی لە قسەكانیدا باسی لە ڕەدكردنەوەی پاڵێوراوانی 

ناڕەزایەتیەكـــان پەرە   ، كـــردو ڕایگەیانـــد كە ئەگەر ئەو شـــێوە هەڵـــ  و كەوت و ڕێگریـــانە بەردەوام بـــ 
، كە لە قـانوونی ئەساسـیدا پەسـەند كـراوە، دەكەوێتەژێــر (جمهــوریەت)و هەروەهـا كۆمـاریی بـوون  دەسـتێن 
 .پرسیار
 دەسـەتت، بـوونی كۆمـاریی بە پێوەنـد لە ڕژیـم ئەساسـی قانوونی  بنەماكانی یكردن بەباس روحانی ئاخوند

 الیەنگرانــی كە  بگەێنــ  ئەوە هەوڵیــدا بنەڕەتــی، یاســای ســەر لە ڕۆیشــتوو دەســت بــاڵی هەڕەشــەكانی وە
 پێشـێیكاریانە  ئەو وە دەكەن، ووالت بنەڕەتـی قـانوونی پێشێیی نیگەهبان، شۆڕای تایبەتی وبە خامنەیی
 لە بوونیشـی دواكەوتـوانە سـەرەرای دواكەوتـوانەیەو ئەساسـی قـانونی بنەڕەتـدا لە كە یاسـایە، انەیپێچەو
 ســەر نەكــردە هێرشـی ڕاســتەوخۆ ڕۆحــانی چـی ئەگەر. دەكــر  پێشــێ  دەسـەتتەوە پێكهــاتەی تێكـڕای الیەن

  بەتم. نـیە دروسـت  پـ  ئەساسـی قـانونی شـێیكردنی  پـ  ڕێـبەر تەنـانەت ووتـی، قسەكانیدا لە و خامنەیی
 ســەر بكــاتە هێـر   ناڕاســتەوخۆ بــوو ئەوە ئامـانیی نیگەهبــان، شـۆڕای ســەر بــۆ كـردن هێــر  لە ڕۆحـانی
 و دەسـەالت ڕۆیشـتووی دەسـت بـاڵی سـەر بـۆ هێـر  لە جیـاواز كۆبـونەوەدا لەو ڕۆحـانی قسـەكانی.خـامنەیی
 نــاو بە كە بیـانوەی بەو ڕژیـم، مەجییســی هەڵبژاردنـی شـانۆی داهێنـانی گەرم بــۆ بـوو هەوڵـیش خـامنەیی،

 لە چاالكانەیــان بەشــداری خەڵــ  ئەگەر مەترسـیدایەو، لە كۆمــاریخوازیی و جمهــوریەت و چاكسـازی بەرەی
 چاكسـازی و ڕیفـۆرم بەرەو دەسـەتت كـات ئەو دەنگـدان، سـندوقەكانی سـەر بچـنە و  ببـ  هەڵبـژاردن شانۆی
 موسەوی میرحسەین خاتەمی، محەممەد وەك یكەسان ساڵە چەندین كە ڕیفۆرمێ  و چاكسازی.  دەن  هەنگاو

 دەركەوت و بینـی ئەوبەڵێنیانەمـان ئاكـامی كە دەكـرد، بـۆ پڕوپاگەنـدەیان ڕەفسنیانی وتەنانەت كەڕووبی و
.  دێنــ  پێـ  خۆیـدا لە ئـاڵوگۆڕ و چاكسـازی دەسـەتت ونە بـكەن چاكسـازی و ریفـۆڕم دەتـوانن ئەوان نە كە

 پێكهاتەی و سیستم لە چاكسازی و ریفۆڕم لە باس دا ئێستا  لە ومانبێگ ، دەركەوت ڕابردودا لە هەروەك
 گشـتە ئەو و ئاخونـدەكان حكـومەتی سـاڵ چـ . نـیە دیكە شتێكی فریوكاری لە بێیگە ئاخوندەكان دەسەتتی
  ەــــــڕاستی ئەو بەرپرسن،  ل  جیاوازی  ب  دەسەتت باندەكانی كە تاوانەیان، و كوژی مرۆڤ و جینایەت

 

 
 

 .دواكەوتوانەیـان دەسـەتتی بـوونی بەردەوام بـۆ دێنن كاربە چاكسازیی لە باس ئاخوندەكان كە  دەسەلمێن 
 ئامــانیی دەكــا نــاوەرۆك بــی بــریوەدارو زریــوەو قســەی ڕابــردوو ســاڵی چەنــدین وەك هەر  ڕۆحــانی ئەگەر

 بەڵێنــی قسـە بە( كییــ ) نیشـاندانی بە ڕژیـم كۆمــاری سـەرۆك هەڵبژاردنــی لە چـۆن وەك هەر فریوكـاریە،
 و ئـازادی هەروەهـا و ئاسـایش و خۆشـگوزەرانی و ئێـران خەڵكی سەر لە ەكانداخراو دەرگا هەموو كردنەوەی
 حكـومەتی  مـاوەی لە ئێـران خەڵكـی بەڵكـو دیی، نەهێنایە بەڵێنیەكانی لە یەك هیچ نەك دا، دیموكراسی
 بـوونی زیـاتر بێكـاری، و گرانی بێدادی، و ستەم نەوعی بەزەییانەترین  ب  و ترین قورس گەڵ لە ناوبراودا

 ڕوو بەرەو ئێرانـدا لە گەنـدەڵی فەسادو بوونی زیاتر خانەوادە، ژیانی چوونی تێ  و كۆمەتیەتیەكان ەكێش
 كەوتۆتە( جمهوریەت) دەسەتت بوونی كۆماریی ڕایگەیاند كە ڕۆحانی قسەكانی لە بەشە ئەو بێگومان.بوون
 نەبوەو كۆماری بنەڕەتدا لە دەسەتتە ئەو كە جیاوازیەی بەو بەالم هەڵنەگرە، حاشا پرسیار،ڕاستێكی ژێر
 مەبەستی بە ئێران جەماوەری ودەنگی هەڵبژاردن پڕۆسەی ئاخوندان دەسەتتی سەر هاتنە سەرەتای لە هەر
 و دەسـەتت. هێنـدراوە كار بە جیهان دیموكراتیكی كۆمەڵگەی فریوی بۆ دیكتاتۆرانەو حوكمی كێشانی درێژە

 .جیاناكرێنەوە لێ  و دیكتاتۆری و یستەمكار بە بەستراوەیە ئێراندا، لە حاكمیەت

 كۆمـاریی و خەڵكـی حكومەتێكی بنەماكانی لە یەك هیچ گەڵ لە دەسەالتداری سیستمی كە هەڵنەگرە حاشا
 تەنـانەت هەڵبـژاردن، شـانۆی لە كـردن بەشداری بۆ پاڵێوراوان  نەسەلماندنی كردنەوەو پوچەل نایەتەوە،

 دیـكە، مـۆرەی زۆر موسـەوی و كەڕوبـی كردنی زیندانی یفۆرمخوازوڕ ناو بە باڵی و ڕۆحانی باڵی پاڵێوراوانی
 ناو بە دەسەتتی و سەربازی هێزی خاوەنی كە مافیاییە، دەسەتتێكی و سیستم ئاخوندی رژیمی كە  دەگەێن 
 لەو هەركــام لە كـراوە،كە قــۆر  ئـابووری خــاوەنی جینایەتكاریی،هەروەهـا كردنــی قـانونی بە بــۆ دادوەریـی

 خــــودی ناســـاندنەی پێناســـانەو بەو.  دێنـــ  كـــار بە مـــانەوەی بـــۆ و خـــۆی قـــازانیی بە انەتایبەتمەنـــدی
 ئێـران خەڵكـی  ئەركی ، دەسەتت سەرەوبەرەیی  ب  و بوون مەترسیدار بە سەبارەت دەسەالت، كاربەدەستان

 بە و نەكەن ڕژیـم مەجییسـی هەڵبژاردنـی شـانۆی بەشـداری ڕەشەممە، ی 2 ڕۆژی  ، که كوردستانە خەڵكی و
 لە دەســەالت كە بســەلمێنن، دەســەتت كاربەدســتانی بە و جیهانیــان بە ڕاســتیە ئەو نەكردنیــان، بەشــداری
 هەمـوو بە دژ رابڕدوشـدا، لە ئێستاو لە دەسەتتە ئەو و جینایەتكارە و مافیایی گروپێكی دەست بە ئێراندا

 .بووە كۆماریی حكومەتی جۆری بنەماكانی

 

 {حوسەینی زێنەب عەڕەبیەە،، لە وەرگێڕانی}  !عێراقیەوە بانکی الیەن لە ئێران نەوتی بردنی قاچا  بە بارەی لە سەرسوڕهێنەر ڕاپۆرتێکی
  

 
 

 ڕابــردودا ســاڵی دە مــاوەی لە ئێــران ڕژیمـی
 هەوڵـی سەپاوە، بەسەردا ئابوری سزای کە

 ڕێــــگەی لە اخقاچــــ بە ،نەوت داوە ئەوەی
 لە و دەســەتتدارە کەتێیــدا وتتــانەی ئەو
 بەسەر دەست ، میکەچین کە پیاوەکانی ڕێی

 نەوتەکەی و بگـــــر  جومگەســـــەرەکیەکاندا
 لەو یەکێــ .بکـات هەنـاردە ڕێگایـانەوە لەم

 بە پێوەنــــدیەدا لەم و بەغــــدایە شــــوێنانە
 سەرکەوتوو ئێران.دەکر  ئەژمار یەک پیەی

 و ەوتەکەین هەنــــــــــاردەکردنی لە بــــــــــووە
 و بەڵــــگە.وئاشــــکران ڕوون فاکتەرەکــــانیش
 هەنــــدێ  دەســــەلمێنێن ئەوە مەدارکەکــــان

 سات لەم عێراقی حکومی و ناحکومی بانکی
 .گالوون وتێوە هەیە نەخشیان سەودایەدا و

 ، بەنــــزین و گــــاز ڕۆنــــی)  هەنـــاردەکردنی
 وا کە( شـــیە گــازی ســـ ی، نەوتــی مــازوت،
 .بکەوێت دەست دۆالری بەرامبەردا لە دەکات

 بینیـــوە زۆری ســودی ئێـــران دڵنیــای بە
 ســزاکانی دەربەســتی و گرێبەســتانە لەو

 دەری بــــــــردنە بە. یەنـــــــ ئەمریکـــــــا 
 لەالیەن کە نرخێکـــــــی بە ســـــــوتەمەنی

 دۆالریشـی لێکراوەو پشتیوانی ناوەندەوە
 جیاوازی لە قازانییشی و خستوە دەست

 پێـــی کە کەوتــوە دەســـت دراودا بەهــای
  (.دراو هەڕاجـــــــی)  دەوتـــــــر 
 کە ژمـــــارانەی ســــەرچاوەو ئەو بەپێــــی
 بە دەکــات، لێــوە باســی نێــت عەرەبــیە
 کــۆی کە ئێــران، نەوتــی بردنــی قاچــاخ
 ئێـــران دەســـت پـــارەی بـــڕە ئەو گشـــتی

 تــــــــــا 2202 ســـــــــاڵی لە کەوتـــــــــوە
 مییــــار 20 گەیشــــتۆتە 2207/0/30
 .دۆالر

 پەیوەنــدیان ژێــر ژێــرەو کە بانکگەلێــ 
 :ئێرانن سەربە یان هەیە ئێرانەوە بە

 بانکێکی کە( هەرێمی هاوکاری)  بانکی
 عێراقە، و ئێران بەینی سەرمایەگوزاری

 ناوەنــــــدی انکیبــــــ لەالیەن بەڕەســــــمی
 کە دەدات دڵنیــای و پێــدراوە مــۆڵەتی
 بازرگــانی پیــاوانی بــانکە ئەو خــاوەنی
 بانکی.دەبەن بەڕێوەی عێراقی و ئێرانی
 مــــامەڵەی پێشــــتر ئیســــالمی، ئیالفــــی
 ئێرانـی هەناردەی گەشەی بانکی لەگەڵ
 بەســـــەردا ســـــزای ئەمریکـــــا و دەکـــــرد

 و 2202 ســـــــــــاڵی لە ســـــــــــەپاندبوو
 ۆبامـــــائ بـــــاراک لەســـــەردەمی 2203
 .هەڵگیرا لەسەری
 لە یەکێـــ  کە ئیســـالمی بـــالدی بـــانکی

 دەبات بەڕێوەی ئێران ڕژیمی نزیکەکانی
 گواســـتنەوەی بـــۆ دەکـــات ئاســـانکاری و

 لەگەڵ لوبنــــان، حیزبــــوتی بــــۆ پــــارە
لە  ســـەپێنراوە بەســـەردا ســـزای ئەوەی
   دیکە  بانکی چەندین.ئەمریکاوە الیەن

 .ئێـران بۆ پارەیە گواستنەوەی کاریان کە
 بـــــانکی ئەمریکـــــا ئەوانەدا ئەنیـــــامی لە

 و خـۆیەوە چاودێری ژێر خستۆتە ناوەندی
 ژێـــــــر لە کارەکــــــانی زۆربەی وردەکــــــاری
 کە دەکــات لەوە بــاس و دانــاوە چــاودێری
 قاچــــاخ بە تاوانبــــارە ناوەنــــدی بــــانکی
 .ێـــــــرانئ بــــــۆ نەقـــــــدی دۆالری بردنــــــی
 بـــۆ ســـەرۆک نـــوێنەری" شـــانزر جوناســـان
 دامەزراوەی لە لێکـــــــۆڵینەوە کاروبـــــــاری

 ئاشـکراکردنی لە بـاس  دیموکراتی بەرگری
 ژێــــر لە کە دەکــــات ناوەنــــدی بـــارودۆخی

 وەزارەتـــــــی لە پێشـــــــتریش چــــــاودێریەو
 کـــــردوە، کـــــاری ئەمریکـــــا خەزێـــــنەداری

 داهـاتوو، کـاری کە دەکات ئەوە پێشبینی
 کەس ئەو بەسەر ەیەدیک سزای سەپاندنی

 بـــــۆ کـــــار کە دامەزراوانەدا کارخـــــانەو و
 .نیشەجێن بەغداد لە و دەکەن ئێران
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 كۆچی بۆنەی بە گشتی سكرتێری سەرەخۆشی پەیامی
 .ڵوسەرقو شێخ مستەفای حاجی دوایی

 

 . ڕژیم هەڵبژاردنەکانی شانۆی لەسەر ، خەبات سازمانیی ٢ندراوی ژمارە ێراگە

ــه ــ ــی خـ ــ ــه ڵکــ ــ ــاتگێ خــ ــ ــه و ڕبــ ــ ــران ری تێکۆشــ ــ ــتان و ئێــ ــ  .                                                                                   !کوردســ
 !هیدان شه رزی ربه سه سوکاری که

 !کۆڵنەدەر و خۆڕاگر سیاسی زیندانیانی
 دا ڕۆژه و لـه ئێـران ڕیوی ڕاپه ڵکی خه. دا ئێران  له تی یه پاشا نیزامی و رژیم ر سه هب  ئێرانه ڕیوی ڕاپه النی گه شۆڕشی وتنی رکه سه ساڵڕۆژی ٢٠٣١ ندانی ڕێبه ی٢٢
 تۆمـاری و تێکڕووخانـد ر، ۆسـێنهڵداپ و ترسـناک ی(سـاواک) ئیتالعـاتی زگـای ده سوپاو و زگا ده و دام م رجه سه  به خۆباییان،  له و دیکتاتۆر شای ختی ته و تاج

                                                                   ..                                                                                          وه پێچایــه وییــان هیـه پــه تــی حکوومـه ی ســاڵه ٣٣ تەمەنـی
 زۆری و زوڵـم تـی حاکمییـه ژێـر لـه  یـه ده نـد چـه  کـه بوو، ئێران النی گه ئیعترازیی جمووجۆڵی و ڕین ڕاپه تی، زایه ناڕه ندنی سه ره په ئاکامی و م رهه به  شۆڕشه و ئه

 یانـدا کـه وتتـه  لـه شـیاو ژیـانێکی و ستی ربه سه ئازادی، و ن بکه ڕزگار دیکتاتوری  و ستی ژێرده له خۆیان بوو دا بڕیاریان و هاتووبوون زاڵه وه دا تی پاشایه ڕێژیمی
 دادپەروەری و دیموکراسـی و کسـان یـه مـافی و ئـازادی  کـه  بـووه،  ئامانیـه و ئـه بـۆ مێـژوو درێژایـی بـه ئێـران، النـی گـه بـاتی خه و ازیداخو و ویست. ن بکه دابین
 التـدارانی سـه ده  وه داخـه بـه تم بـه ئـارامی، نـاری کـه  نـه بگـه ڵـ  خـه و بێت پ  کۆتایی خوێنڕێژان و دیکتاتۆران و زاڵمان ڕۆیی ره سه و   ڕه تتی سه ده و س   بچه

 ئێـران النـی گـه شۆڕشـی و ربگـرن وه  سیاسـیه  بۆشـاییه و لـه سود ڵ ، خه بی زهه مه ستی هه   له رگرتن ڵکوه که به و ته رفه ده و ئه ی وه قۆسته  به توانیان ڕژیم ئێستایی
 .تت سه ده  به یشتن گه بۆ بازێ  پرده  به ن بکه
 قوربـانی و ئـازادیخوان و شۆرشـگێڕان بـاتی خـه می رهه به و هێنا ستیان ده به دا شۆڕشه و ئه نیامی ئه  له ئێران النی گه  که ی نهوتا سکه ده و ئامانج و ئه   شێوه م به

 تربـوون قێزێـونی کـی یـه نموونه مانیش ئه ڵکو به بوو، نه ئازادی و دیموکراسی  به ڕیان باوه ک نه  که سانێ  که ستی ده  وته که تر جارێکی بۆ کان وه نه خوێنی دانی
 ڵکـی خـه   شێوه م به و رستانه ل ه هه و ئه ڕکێفی ژێر  وته که  ،  دیکه جارێکی بۆ ئێران. دیکتاتۆری و شۆفێنیزمی فکری ی وه باڵوکردنه و  زاڵمانه تتداری سه ده  له
ــهێرش شاتوی ر به  وه وتنه که  دوباره ئازادیخوازان و شۆرشگێڕان   و  مدیده سته ــ ــندڕ یـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دیکتاتۆرو رست ل ه هه تتدارانی سه ده ی  دانهـ
 کوردسـتان و ئێـران ڵکـی خـه  شـێوه تـرین دڕندانه به ئاخوندی ڕێژیمی  ساڵه ١٢  له زیاتر. کرا ند به و دی  واوی ته به ئازادی ئاخوندی، ڕێژیمی رکاری سه  هاتنه به
  لـه گـه م ئـه ی ڕۆڵـه زاران هـه ڕژیـم، ی رسـتانه خۆپـه و  ڵـه هـه تـی سیاسـه نیـامی ئـه  لـه. دا کـه ناوچـه  لـه تیـرۆر و  ئاژاوه و نائارامی وێنی هه  بۆته و  وه وسێنێته چه ده

 م هـه ئێـران  لـه  فـارس  یـره غه تری کانی وه ته نه و تی مایه که زیاتری ی وه وسانه چه. چوون تاتن به کانیان سامانه و ت روه سه و کران ژار هه و برسی و ڕژا خوێنیان
 ئێـران کوردسـتانی ڵکـی خـه   شێوه م به و ڕژیم ڵی په چه تی سیاسه  له  تربووه شێکی به  ، وه کیتوریانه و زمان و ب زهه مه و قیده عه ڕوی له میش هه و ت میییه ڕووی له
 ڕژیـم ی ڵـه هـه تـی سیاسـه .کـر  ده داگیـر ماڵیـان و ت روه سه و کر  ده پێشێ  مانا واوی ته  به کانیان ئازادیه و ماف و دان ڕژیم وامی رده به هێرشی و فشار ژێر  له

 برینـی تـوان  ده  ڕژیمـه م ئـه ڕوخـانی پێنـاو  لـه دان قوربـانی و بـات خـه نهـا وتـه  یـه دواوه بـه کوردسـتان و ئێـران لکی خه بۆ زیاتری تی هامه نه سات دوای  له سات
 دژی کـان خۆپیشـاندانه و زایـی نـاڕه بێگومـان. بێنـ  دی وه الوان و ژنـان کـانی ئازادیه و ماف و بات خه بکاو، ڕێژسا ڵ  خه کانی داخوازیه و ویست ی ساڵه ندان چه
 هـیچ ڕژیـم و دایـه سـات و ئـان لـه  ڕژیمـه م ئـه ڕووخانی  که ن راستیه و ئه ری رخه ده مساڵ ئه فرانباری به و ر لوه زه خه مانگی ڕینی ڕاپه تیش تایبه به و ڕژیم تتی سه ده
 .ماوه نه ری ماوه جه کی یه پێگه و ها به
 
 
  

 

 سـەرکەوتنی ڕێبەنـدان،یادی ی٢٢ بـۆنەی بـه ، بـات خـه سـازمانی یـامی په
 .دا پەهیەوی دیکتاتۆری دەسەتتی سەر بە ئێران گەالنی شۆڕشی

 

  
 ئاخونـدی ڕژیمـی ڕوخـانی ، ئێـران کوردستانی باتی خه سازمانی دروشمی و ئامانج

 تنـی کۆمه کانی ئازادیه و ماف  له  پشتیوانیه و  دیموکراتیکه تی وڵه ده زرانی دامه و
  کــه  ئازادیـه ی ڕێگـه باتکــارێکی خـه و ر تێکۆشـه مــوو هـه رکـی ئــه. کوردسـتان ڵکـی خـه

ــی ڕاپــه  لــه پشــتیوانی ــا ڵــ  خــه رین ــه بــۆ وڵبــدا هــه و بک ــه ڕاســته دیهێنــانی ب  ی قین
  میــاره ئــه کــان شۆڕشـگێڕه  سیاســیه  نــه الیــه هێـزو .نــدان ڕێبــه ی٢٢ شۆڕشــی ئامـانیی

 بـۆ ڕێگـا   تاکـه. خـوێنڕێژ و دیکتـاتۆر سـانی کـه ست ده  وێته بکه ووتت بێڵن ناب 
 و تێکۆشـــان و ڵـــ  خـــه داواکـــاری و بـــات خــه  لـــه  پشـــتیوانیه  ، وه لـــه گـــرتن پــێش
ــه ــانیی  بـــه  شۆڕشــگێڕانه کڕیـــزی ی ــه ڕوخـــانی ئام ــی کیـــاره ی  و ئاخونـــدی ڕژیمـــی ک
 و ئێــران داهـاتوی بــۆ  دیمـوکرات و ســیکوالر تێکـی وڵـه ده زرانــی دامـه بــۆ  وڵـدان هـه
 ..                                                               ستانکورد

ــەرکەو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتی س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه وای ڕه خەب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی گ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ئێـ
 و سیاسـی ئامـانیە وەدیهێنـانی پێناوی لە کورد گەلی رەوای باتی خه و  رکه سه

ــانی  ..                                                        نەتەوەییەکـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بڕوخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدی ڕژیمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه ئاخون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ئێ

ــازمانی ــ ــ ــ ــه ســ ــ ــ ــ ــاتی خــ ــ ــ ــ ــ ــتانی ب ــ ــ ــ ــران کوردســ ــ ــ ــ ــه/ئێــ ــ ــ ــ ــ ــاوه ی کومیت ــ ــ ــ ــدی نــ ــ ــ ــ ــ  ن
 زایینی ی٢٣٢٣ فێورییەی ی٢٢  به ر رامبه به هەتاوی ی٢٠٣١ رێبەندانی ی٢٢
 

ـــــــــــــــــــــــانی     !نیشـــــــــــــــــــــــتمان ەروەر هاووتتی
ــــــــــــــازادیخوازانی  !کوردســــــــــــــتان و ئێــــــــــــــران ئ

ــــادارن وەک هەر ــــدی ڕژیمــــی ئاگ  مــــانگی لە ئاخون
 هەڵبژادنـی شـانۆی جـارێکیتر بۆ ئەمساڵ ڕەشەممەی
 دەسـتیان پـاڵێوراوان مەبەسـتە  ئەو بـۆ ڕێکخسـتوەو

 .کردووە ردنهەلبژا پڕوپاگەندەی بە
 و ســەرەکی بنەمــا لە یەکێــ  هەڵبــژاردن ئاشــكرایە
 و جیهـــان نــوێی نەزمـــی لە دیموکراســیە پایەکــانی
ـــافێکی  لەو کۆمەڵگـــایەو تـــاکێکی هەر ســـەرەتایی م
 خــۆی خواســتی و ئیــرادە و ویســت بە مــرۆڤ ڕێـگەوە
 بــ  بە هەڵبـژاردن پرۆسـەی بێگومـان بەتم. دەگـات
ـــوونی ـــ دیموکراســـی، پێوەرەکـــانی ب  حەقیوـــی ایمان
. ب ێک  ڕاستەقینەی ئامانیی وناتوان  دەبێت بەتاڵ
ــازادییە پێــی بە کە پێــوەرانەی ئەو  و تاکەکەســی ئ

 چاپەمەنی، ئازادی بەیان، ئازادی وەک، گشتیەکانی
 خۆنیشـاندان، و مـانگرتن ئـازادی ئەحـزاب، ئـازادی
 ئەدیان، ئازادی کۆمەڵگا، توێژەکانی و چین ئازادی
 و زەروری دەکـر ، دیـاری .... و نەتەوەیـی ئـازادی

ــــاتین ــــۆ حەی ــــوەبردنی ب ـــــەێکــرۆســپ بەڕێ  ڕەوا، یـــ
 بنەمایــانە ئەو بــوونی بەبــ  هەڵبــژاردن ئاشــكرایە

 و ئێران لە ڕێ  ڕاستیە ئەو .زیاترنیە گاڵتەجارێ 
ـــم هەڵبژاردنەکــانی پرۆســەی  ئەو و دەردەکەو  ڕژی
 دەسـەتتداران و پێـدا، غـایبن ئاماژەمـان پێـوەرانەی

 ویسـتی و بەقـازانج هەڵبژاردن پڕۆسەی تەواوی بە
  یـــــــــــــــــسیستەمێک و دەکەن موهەندیسی خۆیان

 
 

 

 و مــۆرە لە جــگە کە دەکــر  پەیــڕەو فیییترینــگ وەهــای 
 نـاتوان  ترکەسـی نەبـ  بەكرێگیـراوان بـاوەڕپێکراو کەسـە
 سەرەتای لە هەر و هەڵبژاردن بەناو پڕۆسەی ناو بچێتە

 لە. دەکـرێن دیـاری هەڵبژاردن ئەنیامەکانی پڕۆسەکە 
 گاڵتەگرتنی بە واتە هەڵبژاردن ئێران دیکتاتۆری نیزامی

ــــان هەســــتی ــــان ئــــامرازگرتنی بە و مرۆڤەک  بــــۆ تاکەک
ـــی  .داپیۆســـێنەرانە ڕەشـــی دەســـەتتی بە پێـــدان بەردەوام

ـــدەكان جینایەتکــاری یڕژیمــ  ســـاڵ 42 مــاوەی لە ئاخون
 ڕۆژانــی و نەهــامەتی لە بــێیگە خۆیــان دەســەتتداریەتی

 دزینــی و بــردن بەتــاتن و ئێــران پێکهاتەکــانی بــۆ ڕە 
 وەتتە ئەو ئاستی دابەزاندنی و گشتی سامانی و سەروەت

ـــۆ ـــدانی و پیەکـــان خـــوارووترین ب ـــی زین  باشـــترین كردن
ـــــانی ـــــان ژوورە لە ووتت ڕۆڵەك  ســـــەرکووتی و تاریکەک
ـــابیران ـــی و نەداری و برســـیەتی و جی  و بێکـــاری و گران
 كە نەهێنـاوە وەدی تریان قەیرانی و نەهامەتی هەزاران

ـــران وەتتـــی بەســـەر چاوخشــاندنێ  بە ـــین و ئێ  لە ڕوان
 دەردەکەو  بۆ ڕوونی بە ڕاستیانەمان ئەو کۆمەڵگا ژیانی
ـــــانی هەلــــومەرجی كە ـــــدا لە خەڵــــ  ژی ـــــد ئێران  ەچەن

 ڕەهەنـــدوو هەمـــوو لە ڕژیـــم ڕوونە، وەك .كارەســـاتبارە
 و کـۆمەتیەتی و وکیتـوری ئـابووری و سیاسـی ئاسـتەکانی

 دەسەتت ناو و نێوخۆیی و نێونەتەوەیی بەشی س  لەهەر
 کێشە قەبارەی ڕۆژ دووی لە ڕۆژ و گەورەدایە قەیرانی لە
 .دەب  چارەسەرنەکراوتر و گەورەتر ل  قەیرانەکانی و

 هەڵبـژاردن شـانۆی وەڕێخسـتنی بە ڕژیـم دۆخێکـدا لەوەها
 دەرەوە یــئاست ەــل وویــــچ ەکی ــــل ئێعتباری دەیهەو 

 
 

ـــــی بەبەشـــــداری و بکـــــات پەردەپـــــۆ    لە خەڵـــــ  پێکردن
 ویسـتی بە و خەڵکـیە نیزامێکـی کە دەریبخـات وا هەڵبـژاردن،

 .بەردەوامە کار لەسەر خەڵ 
 بـــــایەخە ولە یەکێـــــ  خەڵـــــ  مەشـــــروعیەتی پـــــارادایمی
 و وەردەگیر  هەند بە نێونەتەوەیی ئاستی لە کە گرینگانەیە
 ڕێـژەی بـۆیە دەنـر ، بونیـاد لەسەر وەتتانی گشتی سیاسەتی

ــــــان لە خەڵــــــ  بەشــــــداری  فشــــــارە ڕێــــــژەی هەڵبژاردنەک
 زۆر دەرەوە جیهانی و دەکر  دیاری لەسەر نێونەتەوەییەکانی

ـــران ڕژیمـــی کە گەیشـــتوون ڕاســـتیە لەو بەباشـــی  ڕژیمێکـــی ئێ
 تەختـــی لەســەر زۆر زەبــری بە و کـــوژە ئــازادی و دیکتــاتۆر
 ڕاســـتیە  ئەو زانینـــی ســـەرەڕای بەتم مـــاوەتەوە، دەســـەتت
 جیهانیەكـان ناوەنـدە الیەن لە هەڵبـژاردن شـانۆی وەڕێخسـتنی
 فشارهێنان ڕێگەی لە دەسەتت بۆیەشە هەر. دەكر  چاودێری

 هەوڵی ێگەیترڕ چەندین و وەبەرخستن تەماع یا و هەڕەشە و
 بـازاڕ و دەنگـدان سـندووقەکانی سـەر بێنێتە خەڵ  دەدا ئەوە

 .بکـــــــــــات قێزەونەکــــــــــانی ســـــــــــیناریۆ بــــــــــۆ گەرمــــــــــی
ـــــــۆ دۆخێکـــــــدا لەوەهـــــــا  و جەور و ســـــــتەم نەهێشـــــــتنی ب

 بـــایکۆتی تەواو وشـــیاریەکی بە پێویســـتە ناعەداڵەتیەکـــان،
 و ڕوخان تاویستی و بکر  ئێران وەتتی لە هەڵبژاردن شانۆی

 ئاشـکرایە و ڕوون .بێـتە دی ئاخونـدان دەسەتتی ونیلەناوچو
 بە لەدەسـتداب ، هێزیـان جـڵەوی ئاخونـدی دەسـەتتدارانی تا

 لەخراپیـدا هەروا خەڵـ  دۆخـی الباڵەکـانیەوە و بـاڵ هەمـوو
  .ناکر  چاوەڕوان باشبوونێ  چەشنە هیچ و دەمێنێتەوە
 خەڵکی کۆمەتنی لە داوا ئێران کوردستانی ی خەبات سازمانی
 ئوسوڵی دروستوو هەڵوێستی بەری گرتنە بە دەکات کوردستان

ــــی گـــاڵتە بە ویســــتی میـــی پــــ  ئەخالقـــی، و  شــــعوور گرتن
 لەڕێــگەی و نەبـن ئاخونــدانەوە الیەن لە خەڵـ  وتێگەیشـتنی

 پـڕ سیاسی وەتمێکی هەڵبژاردن تەحریمی و نەکردن بەشداری
ـــم، جینایەتـــانەی و چەواشــەکاریی گشـــتە بەو پێســت بە  ڕژی
 بۆ کار و قاوبدەن لە کوردستان لە زیاتر جینایەتی و تارکوش

 نە هەڵبژاردن تەحریمی.  بکەن  ئاخوندان ڕیشەی نەهێشتنی
 پڕواتای جوڵەێیکی بەڵکو سیاسیە و ئەخالقی ئەرکێکی تەنیا
  ئاخوندانی زۆری و زوڵم و ستەم ڕەدکردنەوەی بۆ سیاسی

ــــاتۆر  ــــدەری و دیكت  .ەدەســــەتت ڕوخــــانی پرۆســــەی یارمەتی
 کوردستان و ئێران خەڵکی ڕزگاریخوازانەی خەباتی سەرکەو 
ــــــوڕ ئاخونـــــدانی بێـــــدادی و ســــــتەم کۆشـــــکی بڕوخـــــ   .میه

ــــــــــــــات ســـــــــــــازمانی ــــــــــــــران کوردســـــــــــــتانی ی خەب  ،ئێ
 . ناوەندی کومیتەی

  
 

 

 بە سەرەخۆشی،  حەسەنی مستەفا شێخ حاجی دوایی كۆچی بۆنەی بە
 پێشكە  بانە ناوچەی لە ودۆستانی خزمان، خانەوادەی، ئەندامانی

 و نیشتمان و گەل  دڵسۆزی سەرقووڵ مستەفای شێخ حاجی. دەكەم
 شێخ مامۆستا نەتەویی ڕێبەری و ئێران كوردستانی ی خەبات انیسازم
 و غەم هۆی بووە مستەفا شێخ حاجی دوایی كۆچی. بوو حوسەینی جەالل
.  ب  بەرین بەهەشتی دوامەنزڵی داواكارم گەورە خوای ،لە پەژارەم
 ی خەبات سازمانی  هاوباوەڕانم و خۆم الیەن لە دیكە جارێكی

 ناوچەی خەڵكی بەڕێزیان خانەوادەی بە ۆشیسەرەخ ئێران كوردستانی
 حوسەینی ڕێبوار كاك و حوسەینی رەئووف شێخ مامۆشتا و بانە

 .دەكەم پێشكە 

 حوسەینی بابەشێخ

 ئێران كوردستان ی خەبات سازمانی گشتی سكرتێری
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( پول شویی)   
سپی کردنەوەی 
پوڵ، دەست 

قازانج و   خستنی
سودە لە 

ــــرا  وتــــویەتی كە  ــــری نەوتــــی عێ وەزی
وەتمــــــــــدەرەوەی   وتتەكەی دەتــــــــــوان 

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوان    لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بكــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریكـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك

انی ســەرەكی نەوتـــی هێنــدێ  لە كریــار
ـــران، هێنـــدێ  لە وتتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواكـردن، 
ـــــاد بـــــكەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو وتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن

ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری ه ەواڵـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی عێرا  راپۆرتی دا كە ئەو 
وتتە  لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــ ، توان كردنــــی ئۆپی
زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

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

ی نەوتــی خـــۆی پێویســتیدا بەرهەمهێنــان
ـــتە شـــە  مییـــۆن بۆشـــكە نەوت بگەیەن ێ
لەالیەكی دیكەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی وتتانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە 
لە ئامریكا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەنیـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە زانی

ێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم وتەب
ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه

بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێكەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریكــاو 
 وتتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــ 
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێ  وتت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچكات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  ە نۆ هەلومەرج
  .بكۆشن هەڵگرن و ت 

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

  .بكۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٢

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 

ێژەكــان، تێكــڕای چــین و تۆ
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــگا، 
خۆێندكاران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و كەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 

ەو گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــایف
 عەشیرەتێ  لە كوردستان 

 

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ە وتەی ـبـ
ــوەبەری  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەرێـ
رێكخـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 0335 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸١مییـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە كۆی ۱١۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  05 ــ ــ ــ ســ

وتتە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

 .نەخوێندەوارە
بە وتەی شاپوور محەممەدزادە، 
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 ٣۱تەمەنەک ــ ــاڵ ١۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

نـۆهەمین سـاڵوەگەڕی   لە خەبات، سازمانی اگەێندراویر
 .کۆچی دوایی،، مامۆستا شێخ عیززەدین حوسەینی دا

 

 !.انــــــسەوداك و سات تمانیشنی ، ستینەلەف
 بابە شێخ حوسەینی: نووسینی

 
 رێـبەری و پیـاو مەزنە دوایـی کـۆچی سـاڵڕۆژی

ــی ــایینی و نەتەوایەتـــ ــ ــتا ،، ئـ ــ ــێخ مامۆسـ ــ  شـ
  .ڕێزب  به رزو به حوسەینی، عیزەدینی

 رزگــاری رێگــای رچەشــکێنی مەزنەکــان، ۆڤەمـر 
ــتەوەری و ــ ــ ــ ــ ــ ــدوەکان، نەتەوە بەخ ــ ــ ــ ــ ــ  لە زینـ

 سـەرەڕای کە ئەوانەن مرۆڤایەتیدا، کۆمەڵگای
ــوو ــدو هەمـــ ــ ــ ەکانی کەنـ ــەر کۆســـ ــ ــگەی سـ ــ  رێـ

ــتن ــ ــدانی و پێگەیشـــ ــ ــ ــان، هەڵـ ــ ــ  هەر لە خۆیـ
ــاتر دا، چونێــ  پــێش بەرەو هەنگاونــانێكو  زی
ــەرەنییان ــ ــتۆتە سـ ــ ــەر خسـ ــ ــ  سـ ــ ــی بـ ــ  و بەشـ
ــان و گەل ژێردەســتەیی  داتن لە و نەتەوەکەی

 و دڵ چـاوی بە دا ئەندێشـەیان و بیر داتنی
ــاکی بەر لە  و پەیـــڕەو دا زانســت چـــرای روون

ــی ــاتی پڕۆگرامـــ ــان خەبـــ  گەتڵە رزگاریخوازیـــ
ــردوەو ــ ــ ــ ــانەتە ک ــ ــ ــ ــی كردوی ــ ــ ــ ــتی چەك ــ ــ  دەســـ

 پەیــڕەوەدا ئەو الپەڕەکـانی لە و شۆڕشـگێڕیان
ــرین ــات شــێوازی مەنتویت  دژی تێکۆشـــان و خەب

ــاتۆرانی و اریزۆرد ــان، دیکت ــۆ داگیرکەری  بە ب
ــانج ــتی ئامـ ــارەکی گەیشـ ــژاردوە یەکیـ  و هەڵبـ

 بـۆ شۆڕشـگێریان  رێبەری رێنوێنی کردویانەتە
  .چارەسەری و رزگاری

 نەتەوایەتــی خەبـاتی مێـژووی الپەڕەکـانی لە
ــتمانی و ــ ــ ــورد ەیونەتە نیشـ ــ ــ ــاوی ، دا کــ ــ ــ  نــ

 متمـانە جێـی رێبەرانـی سەرکردەو و مێرخاسان
 ، نەتەوەکەمــان توێژەکــانی و چــین بــاوەڕی و

ــار دەوری خـــاوەن و بەرچـــاون و زۆر  لە .ن دیـ
 لە دا، ئێران دەسەتتی دەستی بن کوردستانی

 خەبـاتی ئاسـمانی درەوشـاوەکانی ئەستێرە ناو
ــافخوازی ــ ــوردایەتی و مــ ــ ــانیلە  کــ ــ ــ  کۆتاییەک

 و بیســـت ســەدەی ســەرەتای و بیســتەم ســەدەی
 ەینی،حوســ عیـزەدین شـێخ مامۆسـتا دا، یەکەم
 درەوشاوەکانە و تیرێژ بە ئەستێرە لە یەکێ 

ــاتگێرانەی هـــزری بیـــرو روونـــاکی بە کە  خەبـ
ــۆی ــوفێکی وەک خـــ ــارەزا فییەســـ ــوو بە شـــ  هەمـــ

 رەگەزی هەردوو بە مــرۆڤ مــافی ڕەهەنـدەکانی
ــاویەوە، و ژن  شۆڕشــگێڕی مامۆســتاێکی وەک پی

ــاینی ــا و ئـ ــتی بە زانـ ــتی زانسـ  و یەکتاپەرەســ
ــنەوەی ــانی دۆزیــ ــر مافەکــ ــوێی دوو لە ۆڤمــ  تــ
ــاکانی ــتەوە ئەو یاســـ ــی وەک و زانســـ  رێبەرێکـــ
  بۆ رێنیشاندەر و ویست یەکسانی و ئاشتیخواز

   

 تێکڕای نێوان هاودەنگی و هاوکاری و یەکیەتی
 سیاسیەکان، خەباتگێڕە و خەمخۆر مرۆڤە

 هاوهەنگاوی و یەکڕیزی بانگاوازی و بانگەشە
 شێخ مامۆستا .دا قەبوڵکردنی یەکتیر و

 کە ئەوە سەرەڕای ڕاستی بە عیزەدین
 بەتوانا موجتەهیدێکی و ئاینی مامۆستاێکی

 خەمخۆرێکی و وێژ ڕاست ەرێکیرێب بوو،
 لەالی. بوو درێژ پشوو خەباتکارێکی و بەڕاوێژ
 سەرەکی بنەمای دیموکراسی و ئازادی مامۆستا

 هەر بە بوو مرۆڤەکان رزگاری و بەختەوەری
. دینێکەوە و مەزهەب نەتەوەو و نەژاد و رەنگ

 زۆر لە ئێران، کوردستانی خەباتی سازمانی
 فەلسەفی ڕوانگە و تێڕامان و ئەندێشە بارەوە

 بەوەجە و بەرز مرۆڤە ئەو نەتەوایەتیەکانی و
 کۆڵنەدەرەی و خەباتکار مامۆستا ئەو و

 کاری بەرنامەی و رێباز پەیڕەوی کردوونە
 هەمیشە بۆیە هەر. خۆی شۆڕشگێڕانەی

 و دەڕوان  ئەندێشەکانی بیرو لە بەڕێزەوە
 کەم رێبەرە ئەو و پیاوە گەورە ئەو نەمانی
 قەرەبوو خەسارەتێکی بە ەکەماننەتەو وێنەی

 بە کاتیشدا هەمان لە. دەزان  نەکراوە
 بەخەبات درێژە بوونەە خۆ بە باوەڕ و دڵنیایی

 و ئاوات هاتنی وەدی پێناو لە تێکۆشان و
 و دەدا مەزنە رێبەرە و سەرکردە ئەو ئامانیی
 لە دەرسێکی وەک رێنوێنیەکانی هامیشە

 نەواز  و ڕێز سەری و دەنرخێن  بیرنەچوەوە
  ب  بەڕێز و بەرز. دادەنووێن  پاکی ڕۆحی بۆ

 شێخ مامۆستا دوایی کۆچی ساڵڕۆژی نۆیەمین
  .حوسەینی عیزەدین

 کومیتەی ئێران، کوردستانی خەباتی سازمانی
 كۆچی 0338 ڕێبەندای ی20، ناوەندی
 . خۆری

 

 0338 ڕێبەنــدانی ی8 شــەممە  سـ  رۆژی
 ئەمریكـا، كۆمـاری سـەرۆك خۆری، كۆچی ی
 و ئیسـرائی  نێـوان لە ئاشـتی مەبەسـتی بە

 ڕاگەیانـــد،كە ســەدی مەعــامەلەی فیســتین،
 كـاری ئەمریكایی بەرپرسانی زۆرە ماوەێكی

ــامەلەی ڕاگەیانـــدنی. دەكەن ســـەر لە  مەعـ
ــەدە ــی بە هەر ســ ــ ــود الیەن لە زووی ــ  مەحم

ــاس ــ ــەرۆكی عەببـ ــ ــتین ســ ــ ــی و فیسـ ــ  خەڵكــ
 پــێچەوانەی بە بەتم ڕەدكــرایەوە، فیســتین

ــتینیەكان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی فیسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  زۆری هەرە بەشــ
ــرائیییەكان ــ ــ ــ ــ ــایبەت بە و ئیس ــ ــ ــ ــ  الیەنە ت

ــتەكانی ــ ــرائی  ڕاسـ ــ ــوون ڕازی ئیسـ ــ  لە و بـ
ــاتی ــدنی كـــ ــ ــامەلەی ڕاگەیانـ ــ ــەدە مەعـ ــ  سـ
ــ  لەالیەن ــ ــنگتۆن لە ترامــ ــ ــامین واشــ ــ  بنیــ
ــاهۆنەتان ــادە یـ ــوو ئامــ ــاهوو. بــ  لە نەتانیــ

ــەكانیدا ــ ــ ــ ــی قسـ ــ ــ ــ ــەرۆكی زۆری س اسـ ــ ــ ــ  سـ
ــای ــرد ئەمریكــ ــ ــحاڵی و ك ــ ــۆی خۆش ــۆ خــ ــ  ب
 . ڕاگەیاند سەدە مەعامەلەی

ــرەدا ئەوەی ــاتر لێـ ــێگەی زیــ ــتە، جـ  مەبەســ
ــا ــرۆژەی باســی تەنی ــی و ســازان پ  رێكەوتن
ــەدە ــ ــ ــیە س ــ ــ ــی بە كە ن ــ ــ ــرۆژەو ئەو  پێ ــ ــ  پ

ــا، گەتڵەیەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــگە ئەمریكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە ڕێــ
 ئـابڵوقەدراو حكـومەتێكی دادە فیسـتینیەكان

ــوەو لە ــاێكی چوارچێـــ ــراودا جوغرافیـــ ــ  داخـ
ــت ــ ــ ــ ــ ــ ــكەن دروسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ . بـ ــ ــ ــ ــ ــ  لە حكومەتێـ

ــ  حەزیـــان كـــات هەر كە چوارچێوەێكـــدا   لـ
ــوو ــ ــ ــ ــاری لە ب ــ ــ ــخەن كـــ ــ ــ ــگە و بـــ ــ ــ  لە ڕیـــ

 لە. بگــرن ئــابووری و سیاســی هەناسـەدانی
ــڕۆژەكەی ــادا ســـەرۆكی پ  كە هـــاتوە ئەمریك

ــارد 52 ــاری دۆالر مییــ ــكە  هاوكــ  بە پێشــ
 ڕێـژە ئەو دیـارە ، دەكـر  فیستین یحكومەت
ــوڵە ــ ــاوە پـ ــ ــۆ بەرچـ ــ ــۆ  بــ ــ ــی دڵخـ ــ  كردنــ

ــتینیەكان ــ ــا و فیســ ــ ــتی بە هەروەهــ ــ ــ  مەبەس
 فیســـتینیەكانە بە ڕاســـتیە ئەو ســەلماندنی

 بە  جـ  لە جیـددیە ئەمریكـا حكـومەتی كە
 دۆناڵـد وەك كە سـەدە پڕۆژەی كردنی  ج 

ــ  ــ ــدوە ترامـــ ــ ــۆ 52 بە 52 ڕایگەیانـــ ــ  بـــ
ــتینیەكان ــ ــرائییە فیسـ ــ ــاوەرۆك . وئیسـ ــ  و نـ

 بە ئەمریكــا حكـومەتی پـڕۆژەكەی ئامـانیی
ــر  دیــكەیەو بــابەتێكی مەبەســتێكە چ   دەك
ــودا بە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەری لە جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوێین سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بـ
ــتی ئەوەی بەتم  ــ ــ ــەرەكی مەبەســـ ــ ــ  ئەم ســـ

ــابەتە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومەرجی كە ئەوەیە ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هەل
ــتینیەكان ــ ــ ــ ــۆچی فیس ــ ــ ــ ــتۆتە ب ــ ــ  ئەم گەیشـــ

ــاغە   0347ســـاڵی، لە و خــۆی كـــاتی.قۆن
ــۆیەك چ ــوو هــ ــ ــتینیەكان كە هەب  رازی فیســ

 و ، بــ  فیســتین  دراوســ  ئیســرائی  نەبـوون
 كە بـــوو تێـــدا گرینگیەكـــی چ و نهێنـــی چ

ــامەی ــ ــ ــۆمەڵی ی080 بریارنـ ــ ــ ــتی كــ ــ ــ  گشــ
 كە نەكـرد قەبـوڵ یەكگرتوەكانیـان نەتەوە

ــی ئەگەر بڕیارنـــامەدا لەو ــافی چـ  تەواو مـ
 بەشــێكی بەتم فیســتینیەكان، بە نەدرابــوو

ــدا ویســتەكانیانی لە زۆر ــی  جــ  تێ   جــ  ب
ــ ــان كە وو،كرابـ ــتادا لە بێگومـ ــی ئێسـ  بەشـ
ــی زۆری ــ ــتین خەڵكـــ ــ ــیەكانی و فیســـ ــ  سیاســـ

ــوڵ لە پەشــیمانن ــاوەرۆكی نەكردنــی قەب  ن
ــامەی 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  ی 080 بڕیاڕنـ

 جیهـانی ئەوە دوای لە.نەتەوەیەكگرتوەكان
 كەوتــنە دروسـت، بیركـردنەوەی  بـ  عەرەب

ــامەیەی ئەو دانەوەی بەرپەرچ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بڕیارنـ
  لە كە نەتەوەیەكگرتوەكان گشتی كۆمەڵی

 

 روبەڕوبـوونەوی قـورس و توندوتیژی ئاكامدا 
ــت ئیســـرائییدا و فیســـتینیەكان نێـــوان لە  دروسـ

ــوو، ــێكی كە بـ ــەرمایەو لە زۆر بەشــ ــوێنی سـ  شــ
ــانی ــ ــ ــ  ژیـ ــ ــ ــوتاو خەڵـ ــ ــ ــران سـ ــ ــ ــوو وێـ ــ ــ  . بــ

ــانگی ی 0 لە ــرا مەی مــ ــەربەخۆیی ئی ئیســ ــ  س
ــد خـــۆی ــای مـــانگی ی05 لە هەر و ڕاگەیانـ  مـ

 ســەر لە خــۆی چــاودێری ئینگیســتان و 0348
ــرت فیســتین ــدا لە ئەوە  هەڵگ ــوو كاتێك  كە ب

ــرائی  ــ ــازە ئیســـ ــ ــ  تـــ ــ ــاتبوو، پێـــ ــ ــ  زۆربەی هـ
 هێرشـیان و زانـی هەلیـان بە عەرەب ووتتـانی

 نەبــوون سـەركەوتو بەتم ئیسـرائی  سـەر كـردە
 مــۆرەی بــۆتە چەنــدە ینفیســت كە نــیە گومـان .

 خــاوەن ووالتــانی دەســتی سیاســی كردنـی گەمە
ــا وەك هێــزی ــدا لە ڕوســیە و ئەمریك  هەمانكات
ــۆتە ــ ــۆرەی ب ــ ــانی گەمەی م ــ ــاوچەكە ووتت ــ  و ن

 تەگبیرەكـانی  بـ  توندڕەوە ڕێكخراوە هەروەها
 .عەرەب

ـــد مەعـــامەلەیەی وئە ـــ ڕۆژ چەن   لەوەپێش
ــد ــ ــ  دۆناڵـــ ــ ــ ــد ترامـ ــ ــ  ڕایگەیانـــ ــ ــ  و روداوێـ
 و نەوعــیەت لە جیـاوازە و  نـو  ەێكیمەعـامەل

 فیسـتیندا كێشـەی مێـژووی لە بەتم شـێوەكەیدا
 لە دیـــكەی زۆری ســـەودای و ســـات مەعـــامەلەو

ــراوە ســەر ــوەو دروشـــمە. ك  بریوەدارەكـــانی زری
ــاع بــۆ عەرەب ســەركردەكانی و ســەرۆك  لە دیف
 نــاوخۆیی مەســرەفی بـۆ تەنیــا فیســتین خەڵكـی
ــی ــان خەڵك  پشــتیوانی ڕاكێشــانی و ووتتەكانی
ــ  ــ ــان لە خەڵــ ــ ــ ــۆ هەوڵ و خۆی ــ ــ ــانەوەی ب ــ ــ  م

ــان ــ ــ ــ ــووە حكومەتەكەیـ ــ ــ ــ ــانی . بـ ــ ــ ــ  حكومەتەكـ
ــانی ــ ــا ئەگەر عەرەب ووتتـ ــ ــی لە تەنیـ ــ  ڕۆژانـ
ــەرەتایی ــ ــاتنی س ــرائی  پێكهـــ ــێوەی بە ئیســ  شـــ

 لە دەنــا  كردبــ  فیســتین لە دیفاعیــان جیـددی
 دژایەتــی و فیسـتین لە دیفــاع دواییـدا سـاتنی

 بـوەو روشـمداد چوارچێـوەی لە تەنیا ئیسرائی 
ــانی زۆربەی تەنـــانەت ــدی عەرەب ووالتـ  پێوەنـ

ــی ــ ــان و دی یۆماســ ــ ــرائی  لەگەڵ ئابووریــ ــ ــ  ئیس
ــی لە .كـــردوە دروســت  ڕێكخـــراوە دیـــكەوە الێك

 ڕێكخـــراوە هەروەهـــا و عەرەبیەكـــان تونـــدڕەوە
ــدڕەوە ــ ــانیش تونــ ــ ــی بە مەزهەبیەكــ ــ ــ  هەڵگرتن
ــمی ــ ــ ــر كە گەورە دروشـ ــ ــ ــۆژیكی كەمتـ ــ ــ  لە و لــ
 هـۆی نەبـوونە نەك بـوو، كردەوەدا چوارچێوەی

ــی پــێش بەرەو  گەیشــتنی و فیســتین دۆزی بردن
ــی ــان بە ووتتە ئەو خەڵكــ ــ ــوو مافەكانی ــ  بەڵك
ــوونە ــ ــ ــۆی بــ ــ ــ ــ ــ  ه ــ ــ ــوونی تێــ ــ ــ ــ ــاتری چ ــ ــ ــ  زی

 ئاسـۆی كەوتـنەوەی دوور زیاتر هەلومەرجەكەو
 .فیستین كێشەی چارەسەری

 لە ئێـران ئاخونـدی ڕژیمـی سەركاری هاتنە بە
ــاڵی ــ ــی، 0373 س ــ ــی زایین ــ ــو  دەورێك  لە  نـــ
 چاوبەسـت، وە فریو و هەڵخەڵەتاندن دروشمی

ــاوی بە  كە ئـــاراوە هـــاتە فیســتین لە دیفـــاع ن
ــر  ــاغی  دەك ــاو بە قۆن ــاعی ن  ســاڵی چــ  دیف
ــی ــ ــ ــران ڕژیمــ ــ ــ ــ ــی لە ئێ ــ ــ ــتین خەڵكــ ــ ــ ــ  بە فیس

 .بژمێرین قۆناغەكان كارەساتبارترین
 
 

ــ ــران یڕژیمـ ــۆ ئێـ ــتی جوتنـــدنی بـ ــی هەسـ  خەڵكـ
ــایبەت بە و عەرەب  دایە دەســـتی فیســـتینیەكان ت

ــاری نــاو بە پڕوپاگەنــدەی  دەســت لە قــودس ڕزگ
ــرائی  ــانەت و ئیســ ــ ــۆ تەن ــ ــه ب ــ ــردن تەوجی ــ  و ك
ــرا ، لەگەڵ شــەڕ درێژەدانــی بە دان ڕەوایــی  عێ
ــاری لە باســـی ــگەی لە قـــودس رزگـ  كەربەالوە رێـ
  .دەكرد
ــمە ئەو هەر ــ ــتدرو بە ڕژی ــی ســـ ــ ــدین كردن  چەنـــ

 فیسـتین خـاكی نـاو لە ترۆریستی تاقمی دەستەو
ــان، لە و ــی نـــاوی بە لوبن  ئیســـرائی  لە دژایەت

 ڕەوایــی وناســنامەو فیسـتین كێشــەی كــرد كـارێكی
ــاتر ووالتە ئەو ــ ــتە زیــ ــ ــژاوی بكەوێــ ــ ــ  گەمەی گێ

 هەلـومەرجەی ئەو و جیهـانی و نـاوچەیی سیاسـی
 لە هەســت خـاوەن مرۆڤێكـی هــیچ كە  ببـ  تـوو 
 لە هەسـتەكان خاوەن مرۆڤە تەنانەت و جیهاندا

ــاری ئیســـرائیییش ــین خوازیـ ــان .نـ ــ  بێگومـ  كاتێـ
ــارەیەك ــ ــتینیەكان لە ژمـ ــ ــێیكەی فیســ ــ ــان هــ ــ  خۆیــ

ــخەنە ــەبەتەی بــ ــ ــی س ــ ــران ڕژیم ــ ــا و ئێ ــ  هەروەه
ــان چارەنووســی ــی بە ببەســتنەوە ووالتەكەی  ڕژیم

ــران، ــاتووی نەك ئێـ ــی داهــ ــتین خەڵكـ  روون فیســ
  نــاب  نزیـ  یەكانیــانئامان بە گەیشـتن و  نـاب 
 و  دەبــ  دابە  زیــاتر ئێســتا لە فیســتین بەڵكــو
ــەالتێ  كە ئەوەی هەر ــاوچەی لە دەســـ  غەززە نـــ
ــردنەوە نەوعە بەو هەیە ــ ــ ــ ــایبەتەی بیرك ــ ــ  و تـــ
 لە حكومەتێ  وهەروەها ئێران ڕژیمی لە نزیكی
ــی هەیە، ڕامـــوت ــتەوە ســـەرەكی بەشـ ــۆ دەگەڕێـ  بـ
 ونینەبــو و فیسـتین كێشــەی بـوونی ئــاڵۆز زیـاتر

 .فیسـتیندا لە سیاسـی دەنگی یەك و سەربەخۆیی
ــدا لە ــاب  كۆتاییـ ــتیە ئەو  نـ ــنە ڕاسـ  بەر نەخەیــ

 یەكگرتــوو فیســتینیەكان كــاتەی ئەو تــا كە چــاو
ــی لە بڕیـــاردان لە هەروەهـــا و نەبـــن  چارەنووسـ

ــی ــ ــان سیاسـ ــ ــەربەخۆ خۆیـ ــ ــن، سـ ــ ــان نەبـ ــ  بێگومــ
 وەك هەمیشــە و  نـاب  باشـتر لەوە هەلومەرجیـان

ــۆیەك ــ ــنە هـ ــ ــۆ وەدەمێنـ ــ ــامەلەی بـ ــ ــوان مەعـ ــ  نێــ
ــانی ــ ــاوەن ووتت ــزو خـــ ــاحكومەتە و هێـــ  هەروەهـــ

ــان ــ ــتادا لە كە عەرەبیەكـ ــ ــگ ئێسـ ــ ــرین گرینـ ــ  تــ
ــانیی ــانە ئەو ئامـــ ــازانج حكومەتـــ ــتی قـــ  و ویســـ

ــدی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوازیە بەرژەوەنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .خـ
 كە مەعـــامەلەێكە ســـەدە مەعـــامەلەی ووتە، دوا

 نەدەن هەوڵ ئەگەر فیســـتینەو خەڵكـــی بەزیـــانی
 گەڵـدا لە كەوتـی و هەڵـ  ژیرانە شێوەێكی بە

 تـــر ســـەخت قۆنـــاغێكی دەكەونە دیســـان بـــكەن،
 . دەپەڕن  ت  پێیدا ئێستادا لە لەوەی

 

ئێــــــران  خەڵکــــــی% ٢١زیــــــاتر لە 
 !داری لەهەڵبژاردن دا ناکەنبەش

ــەممە ڕۆژی ــکەوی شـ ــدان، ی26 ڕێـ ــمەد ڕێبەنـ ــادری ئەحـ ــی نـ ــی وتـ ــ  بەپێـ  لە کە لێکۆلینەوەێیـ
ــانگی ســەرەتای ــدان م ــراوە ڕێبەن ــی لەســەدی24.2 ک ــاران خەڵک  هەڵبژاردنەکـــان لە بەشــداری ت
 خەڵکــی لەســەدی33 كە کـردووە لەوە باســی فارس،نـاوبراو هەواڵنێــری واڵـیهە بەپێــی. نـاكەن
 هەروەهـا. نـارازین وەتت بەڕێـوەبەری لەبـارودۆخی کە گەیاند ڕایان لێکۆلینەوە لەم بوو بەشدار
ــی ــدراوی بەپێــ ــی ڕاگەیەنــ ــران،لە وەزارەتــ ــ ــی ئێ ــی هەڵبژاردنــ ــازدەهەم مەجییســ ــۆن 57 یــ ــ  و میی
 جـار یەکەم بـۆ کەس هەزار330 و مییـۆن ،دوو کە بدەن دەنگ دەتوانن کەس053و هەزار308

 ڕایـان ناڕازیـان لە زۆر خەڵکێکـی خەزەڵـوەر مـانگی ناڕەزایەتیەکـانی لەدوای.بدەن دەنگ دەتوانن
ــدانی کە گەیانــد ــایکۆت ڕژیــم مەجییســی دەنگ ــن ب  دەرەوەی سیاســیانەی ئەوالیەنە زۆربەی. دەکەی
ــایکۆتی وەتت 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 ــدانیان بـ 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 ــردووە دەنگـ 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  . کـ
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ەزیو

رانــــی 
ــــارو ك
ـــــــار ب

ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــ  و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵكـی ئێـران و 

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

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەلكــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدر  و   دیكتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکر 
 
 

   

 .یادی سەروەران
 شـــــــەهید گەل ســـــــەروەری

 -مەالیی عەلی
 نگینهی ڕه ی خامهه به 

 .ژار پهههههه مامۆسههههه ا
 نەخشین كۆرپەی و شیرین ڕۆڵەی   
 و جوانە چ دا باب و دای  ئامێزی لە
 بە چــــــــۆن نـــــــابینی. دتنە لەبەر چ

 ئاگاداری چاكی بە و ی ارێزندە دەست
 هەمــوو بە الوێنــنەوەو دەی. لێـدەكەن
 چەنـــدەیان. وێنـــنەوەال دەی كرانێـــ 
 جــوانە، پــ  چەنــدەیان دتنەو لەبەر

 بە و دادێـــــــنن شـــــــانە بە كـــــــاكۆڵی
 بەدوور بەدی چاوی لە شین كەالنكەی
 بـــۆ ئەتخێـــری پشـــمی حەتـــا دەكەن
 كە قـــــــرپەیەك هەر لەگەڵ و دەكەن

 هەر. دەڵـــێن  پـــ نۆشـــی دەیـــداتەوە
 فێردەبـــــــــــ ، قســـــــــــەیەك كە ڕۆژ 

 كە خێزانەوەو دڵی دەخاتە شادییەك
 دەخاتە پێكەنین پرسەی دەكا كارێ 

 چـــــاوان لەبەر دانیشـــــتنی. مـــــاڵەوە
 دەڵــ  كە. جــوانتر ڕۆیشــتنی جــوانەو
 بە دایـــ  ســـینەی گـــومبەزەیی دایـــی
 كە دەداتەوە دەنـگ ب  قوربانت دای 

 وەتم بـــــابە بەگیـــــانی بـــــابە دەڵــــ 
 و دەكــــر  بەخێـــو ئــــاوا ێـــتەوە،دەدر
 دەبـوور  نـازی. دەبـر  بەڕێـوە بەنـاز

 كـۆرپە ئەو. دەكر  چارەسەر گڕوی و
 تــووڵی و دەدا هەڵ جــوانە و شــیرین

 و دەكشــ  بەڕۆیـی قاشــی و ڕادەكێشـ 
 و دایــ  هیــوای. وبــارد  داد  بەخــۆ

 و داگەیـــــــن فریادڕەســـــــی و بابـــــــانە
 تەنگــــانەیەو ڕۆژی هیـــوایی. دامـــانە
 ئەو. بێگـــانەیە ەروداگیـــرك مەترســـی
 هیوای وبابان، دای  نازدارەی كۆرپە
 خــۆ. بابـانە و دایــ  تەنگـانەی ڕۆژی

 ئەو هەر باوكـــان و دایـــ  تەنگـــانەی
 كـــــــوردی لەگەلـــــــی كە تەنگـــــــانەیە
 یەكەو كـــورد تەنگـــانەی .چارەڕەشـــە
 لەو گەلەكەمــــان تەنگــــانەی هەمــــوو

 دەردی ئەویــــــــــــش تەنگـــــــــــانەوەیە،
 هەر كە بێگـــــــانەی ئەو بێگـــــــانەیە،

 دەردەخـاو خۆی دا پێستێ  لە رەوجا
 ڕە  ڕەشــەو و نــاگۆڕ  دڵــی كـردەوەو

 بەرچــــاو و چــــاوچنوك و ڕەشــــە هەر
 بەشــی بە نــاب  تێــر چــاوی. تەنــگە
 كـ  دەدا ئەو ئەمـوو پەالماری و خۆی
 كــۆڵە. كــا كۆتــا درێــژی دەســتی بــ 

. بدا ژان و خوێن سینگی لە پڕ مستی
 هەیە كـــ  نــازدارانە ڕۆڵە لەو جــو 

 و شـــــۆڕ  شــــانازی لە پـــــڕ ئەركــــی
 لەو جـــو  بســـ ێردر  پـــ  خەبـــاتی

 ســـــــوور كە كێـــــــیە خۆشەویســــــتانە؟
 دەوەشــێتەوە لــ  شــەهادەتی خەتتــی
 كە شــــــــــــیرینەی ڕۆڵە لەو جـــــــــــو 
 گۆڕی سەر هەتڵەی و وەك سەرگۆنای
 سەر بۆ نێر بەرخی بەڵ . شەهیدانە
 ڕۆژی بـــــــۆ شـــــــێر بێچـــــــوە بــــــڕینەو
 گیـانی ورەی بە كە كێـیە. تەنگـانەیە

  كوردستان اوانیفر سینەی بە و

 قـــۆچی بكـــا خـــۆ كە كێـــیە. ب ـــارێز  
 وەهێیـــ  بەرزی ســەری و گەل ربــانیقو

 نـــازدارانەی ڕۆڵە لەو جـــو . بەبەرزی
 نــــازدارانەی ئەو. بابــــان و دایــــ  الی

 وباوكـــــان دایـــــ . شـــــانازین شـــــایانی
 تەنگــانەی ڕۆژی بـۆ شـیرینیان كـۆرپەی

 دەســـــــــــــت دوو بە بــــــــــــۆیە دەو  گەل
 بــوونە ئێســتا كە باوەشــیان كۆرپەكـانی
 ســــــەنگەری بە پێشــــــكە  شــــــۆڕەالو،
 كـــورد گەلــی ریخوازانەیڕزگـــا خەبــاتی
 ناســــــیاوانی بــــــۆ كە كاتێــــــ . دەكەن
 نـازداری لە قسـە مەالیی عەلی شەهید

 و دایــ  الی لە دەكــر  خۆشەویســتی و
 خۆشەویســــتان هەمــــوو لە بەر باوكـــان
 بەرچــــاو بە مەالییـــان عەلـــی شـــەهید
 لە كە مەالیــــی عەلــــی شــــەهید. داد 

 ســــــــاڵی لە كرێكــــــــار بنەمـــــــاڵەیەكی
 دایـــ  لە بــانە شــاری لە دا( 0347)

 ســــــاڵیدا شـــــە  تەمەنــــــی لە. بـــــوو
 ڕاهنمایی تاسێی و قوتابخانە نێردرایە
 هەر مەالیی عەلی كاكە. خوێند دەرسی

 لە .بــــوو ورد كــــوڕێكی منـــداڵییەوە لە
 داگیركەرانـــی و كــورد گەلـــی چــۆنیەتی

 خۆشەویســـــتی نیشـــــتمانی كوردســـــتان،
 كە ڕانەوەســـتا دڵــی بــوو ئەوە. ڕادەمــا
 و داگیــــــــركەران ســـــــتەمی لە چـــــــاوی

. بـــ  گەلەكەی چارەڕەشـــی لێوەومـــاوی
 ســـــاڵی بەهـــــاری لە ڕانەگـــــرت خــــۆی

 ڕیـــــــــزی نـــــــــاو هـــــــــاتە دا( 0363)
 و خەبـــاتەوە ســـازمانی پێشــمەرگەكانی

 لە ماوەیەك بارهێنان، و ڕاهێنان دوای
 لە. كــــرد كـــاری دا چـــاپەمەنی بەشـــی

 نــــــاوڕیزی چــــــووە(0364) بەهــــــاری
 ســـەید شـــەهید هێـــزی پێشـــمەرگەكانی

 كە مەالیـــی لــیعە شـــەهید. خەلــییەوە
 بــوو، تێــنەپەڕی ســاڵ07 لە تەمەنــی

 دەمێـ  هەمـوو بوو جەرگ بە ئازاو زۆر
 پێشــــــــــــمەرگە لە كە دەدا هەوڵــــــــــــی
 عەلـی شـەهید. نەمێنێـتەوە ناودارەكـان
 جێــــی بــــوو ڕازدار و هێــــوا  الوێكــــی
 و شــۆڕ  دڵ بە. بــوو شــۆڕ  متمــانەی
 خەبـاتی سـازمانی ڕیـزی لەناو خەباتی

 ودانـــید خــۆ. خۆشدەویســـت خوێناویــدا
. پێشــــــمەرگایەتیدا ڕیـــــزی لە نەبـــــوو
 ببــــوە كە كاتێــــ  لە عەلــــی شــــەهید
 سازمانی هومێدی هیواو جێی لە یەكێ 

 لە گـــــــرانەوە داخێكــــــی بە خەبــــــات،
 ســــــــاڵی ڕێبەنـــــــدانی ی 23بەیـــــــانی
 دەشـتە یاكووباوای گوندی لە دا0364
 ئاوایی گەمارۆدانی كاتی لە بانە تاڵی

 ڕژیــم خۆفرۆشـەكانی و پاسـدار لەالیەن
 دا، پێشـــــــمەرگەكان بەربەرەكـــــــانێی و

 بە پێكـراو نەبـوو دەربـاز مەالیـی عەلی
 نــاو چــووە و گەیشــت شــەهادەت پــیەی
 خەتتــــــی ســـــوور شــــــەهیدانی كـــــۆڕی

 تەرمــــــی دوایـــــی ڕۆژی. كوردســـــتانەوە
 ســـاڵەی هەزار گۆڕســـتانی لە پیـــرۆزی

 بە خەڵكی ئیحتڕامی ڕێزو ناو لە شو 
 مامۆســــــــتایانی نــــــــاوچەوو شــــــــەرەفی
 خــرا دا، نەتــرس ازاوئــ و خواپەرەســت

 و خۆشەویســت كوردســتانی باوەشــی نــاو
 ئەو ئیمــــــــــانی لە پــــــــــڕ گیـــــــــانی بە

 هەزاران. چراخــــان كــــردە گۆڕســـتانەی
 عەلـــی شـــەهید پـــاكی گیـــانی لە ســالو

 ســـــوور شـــــەهیدانی گشـــــت و مەالیـــــی
   . كوردســــــــتان خەتتــــــــی

 

 یق سد شێخ, گەل سەروەری یادی 
 سدیوی شێخ بە ناسراو حوسەینی
 بابە شێخ حوسەینی: نووسینی .ساڵووك

 ناوچەی لە خوارو ساڵووكی خنییالنەی گوندی
 مەكۆی ڕازاوەیە، و جوان بانە لە(  ر  بەر)

 ئازادی فیدای یانماڵ و گیان كە تێكۆشەرانێكە
 شەهیدی چەند مەنزڵی. كرد نیشتمان و گەل
 كوردستانی ی خەبات سازمانی سووری ڕوو

 عابید شەهید عەبباسی، جەالل شەهید ئێران،
 چەكوشەیی، ئەبوبەكری شەهید فەیزیان،
 ئەمیر شەهید و عەبدوتنستانی شەهید

  خەڵكی ریزی لە ساڵووك خەڵكی. یە مەریوانی
 خزمەتی كە كوردستانن اوچەین گوندو هەزاران
 خەڵكی ناو لە كرد، پێشمەرگەیان زۆری

 حوسەینی سدیق شێخ كاك شەهید ساڵووكیشدا،
 ئەركترین پڕ و ماندووترین لە خانەوادەكەی و

 ئەگەر .كوردستاندابوون دێكانی خەڵكی
 هەوڵیان ساڵووك، دەكردە ڕوویان پێشمەرگە

 هەمیشە چونكە سدیق شێخ ماڵی بچنە دەدا
 تەنانەت پێشمەرگەو لە پێشوازی ەرمیبەگ

 رابردوودا، ساتنی لە. دەكرد غەوارە كەسانی
 هەبوو یان( لۆك )چراتۆڕ دێهات لە ماڵ كەم
 ڕوناكی تۆڕ، چرا دەكرد، كاری نەوت بە كە

 چراتۆڕەكەیان سدیق شێخ ماڵی  هەبوو، زۆری
 جمەی ماڵیان لە میوان هەڵدەكردو دیوەخان لە

 گەڵ لە نانی سدیق خشێ شەهید كاك. دەهات
 كەم پەزیریدا میوان لە دەكردو دابە  خەڵ 
 خولیای سدیق شێخ كاك شەهید. بوو وێنە

 سەردەمی لە بوو، ئازادیخوازی و كوردایەتی
 دەكردو تێكۆشەرانی یارمەتی شادا ڕژیمی

 جەندرمەكانی و ساواك دەست لە ماوەێكیش
 لە .بوو عێرا  كوردستانی ئاوارەی شاە ڕژیمی
 كاك ، شا ڕژیمی بە دژ ئێران گەالنی یخەبات
 بوو كەسە هەزار سەدان لەو یەكێ  سدیق شێخ
 لەڕاپەڕین بەشداری كوردستان شارەكانی لە كە

 جەالل شێخ مامۆستا سەری پشت لە كردو
 لە كە بوو كەسانە دەگمەن لەو. بوو حوسەینی
 چەك دەمانچەو بە ڕێ ێوانەكان و تەزاهورات
 جیهادی فەرمانی دوای لە. دەكرد بەشداری
 ڕژیم پاسدارانی هێرشی  كوردو دژی بە خومەینی

 ریزی لە سدیق شێخ شەهید سەركوردستان، بۆ
 كە بوو كورد نەتەوەی تێكۆشەرەی هەزاران ئەو
 بەشداری كوردستان لە دیفاع لە توانا  پ  بە

 خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی ڕیزی لە كردو
 ەندچ شەڕەی لە و كرد  پ  دەست تێكۆشانی
 شەری و هەژدەدۆتن شەڕی بانە، مانگەی
 بۆ دوژمن بۆری زۆر هێزی شكاندنی تێ  گەورەی

 كرد، بەشداری قارەمانانە سالووك دەوروبەری
 چەند ماوەی سدیق شێخ شەهید چی ئەگەر
 ڕیزی لە وەخت تەواو و ڕەسمی وەك مانگی

 هەمووكات بەتم بوو سازماندا پێشمەرگەكانی
 سازمانی و نێشتمان ەونەتەو بە خزمەت ئەركی

 ئەستۆ لە خۆبووردووییەوە لە پەڕی بەو خەباتی
 ئازادی بۆ تێكۆشانی سدیق شێخ شەهید .دەگرت

 لە و وگیانبازی فیداكاری بە نیشتمان،
 پێناوەدا لەو هەر كردو  پ  دەست خۆبووردوویی
. كرد تەرخان بۆ وژیانی ماڵ خانەوادەو
 ەكێكەی ئازادی پێناو لە فیداكاری و تێكۆشان

 رزگاری بە گەیشتن بۆ سەرەكیەكان هۆ لە
  شەهید كە بێدادی، و ستەم بە هاتن وكۆتایی

 

 لەو زۆر بەشێكی سدیق شێخ
 دیارو شێوەی بە تایەتمەندیانەی
 ئەو هەر. هەبوو تێدا حاشاهەڵنەگر
 نیشتمان هەستی و تایبەتمەندی

 سەر لە خۆشەویستی گەل و ویستی
 هۆی بووە خەبات سازمانی ڕێبازی
 بە  ل  ڕژیم بەكرێگیراوانی كە ،ئەوە
 داخەوە بە. دابنێن بۆ داوی بنو داخ
 لە خۆفرۆ  كەسی چەند پیالنی بە

 كەوتە زیاتر٢٠١١ ساڵی مانگی كۆتا
 الیەن لە داخەوە بە هەڕەشەو بەر
 لە ڕژیم سەركوتگەرەكانی هێزە

 ماوەی. گیرا ٢٠١١ ساڵی بەفرانباری
 ناوی بەد ئیدارەی لە حەوتوو چەند
 قورسترین ژێر كەوتە عاتئیتال

 بە و جەستەیی و رۆحی شكەنیەی
 جەلالدەكانی سەختی شكەنیەی هۆی
 شەهید ئاخوندی ستەمگەری ڕژیمی
 شێخ شەهید نەبەزی و قارەمانی .بوو

 حەوتوو چەند ماوەی لە سدیق
 نمونەی سەخت، ئازای شكەنیەو
 تێكۆشەرێكی هەر نەبەزی و ئازایەتی
 خەباتكارێكی و ئازادی ڕێگەی

 مەینەتی بە  گەلی و كوردستان
 ڕێبازی قارەماناەی ئەو هەموو كوردو

 كوردستانی ی خەبات سازمانی پیرۆزی
 نەبەردی مەیدانی لە هەم كە ئێرانە

 لە و زیندان لە هەم وە ڕوبەڕوو،
 هەلومەرجەكاندا ترین سەخت

 لە وێنە كەم قارەمانەتی و ئازایەتی
 شێخ شەهید .دەدەن نیشان خۆیان
   ساڵی لە بابەكر شێخ كوڕی شدیق
 ساڵووك  دێی لە خۆری كۆچی ٢٠٢٣
 داخەوە بە هەڵێنا دونیا بە چاوی
 دوایی كۆچی٢٠٢١ ساڵی لە باوكی
 . كرد

 و ڕەنج كەوتنە براكانی و سدیق شێخ
 شێخ. بوون گەورە تا زۆر زەحمەتی

 و لێهاتوویی كە بوو مێرمنداڵ سدیق
 نیشانداو خۆی لە ئازایەتی و ژیری

 خانەوادەكەی و براكان یسەرپەرەست
 كاری و ئەرك پاڵ لە كردو

 و كەسایەتی وەك خانەوادەكەی
 ناوچەی لە میوان و دیوەخان خاوەن
 جێگەی وە هەبوو دەوری ، ر  بەر

 .بوو خەڵ  متمانەی

 كەئامانیی رێبازێكە خەبات سازمانی
 گەلەو رزگاری و ختەوەری بە سەرەكی

 بەرزو تایبەتمەندیە ئەو بەر لە هەر
  ب  و پاك مێژووی بەر لە روەهاهە

 جەماوەر متمانەی هۆی بۆتە خەوشی،
 لە و قارەمان و تێكۆشەران هەروەها

 سدیق شێخ شەهید وەك خۆبوردووانی
 پێناو لە گیانیان و دەبن ئاویتەی
 ڕێبازەی ئەو دەكەن، بەخت ڕێبازیدا

 نیشتمان ئازادی و گەل رزگاری بۆ
 گەل پێناو لە هەر دارێژڕاوەو

 تا  دەب  بەردەوام انداونیشتم
 ئامانیەكانی بە گەیشتن و سەركەوتن

 .گەل

 شەهید پاكی گیانی لە ساڵو هەزاران
 مەیدانەكانی قارەمانی سدیق شێخ

 لە چاونەترس و قارەمان و نەبەردی
 .ئاخوندی دیكتاتۆری ڕژیمی زیندانی

 

 

  

 عەزیز شەهید گەل سەروەری
 رێبوار حوسەینی:نووسینی . عەبباسی

 جـوانی دیمەنی كوردستان ڕازاوەی خاكی   
 گەلـی شۆڕەالوەكانی خوێنی ڕەنگی لە خۆی

 ڕەوای شۆڕشی. وەرگرتووە كورد بەشخوراوی
 تــــــــابیۆ ئەو نەخشــــــــێنەری گەلەكەمـــــــان
 و مــات بینەرێـ  هەمـوو كە ڕەنگـاورەنگەیە

 تەماشـــا لە كـــات هــیچ و دەكـــات سەرســام
 كورد كوڕی گەشی خوێنی. تێرنابن كردنیان

 ســـەرەڕۆییان و زۆرداران دەســـت لە كە هەر
 سـەرخاكی بە و دەچێـت هەڵ هـات وەجۆ 
 هەر دەڕژێت جوانەكەیدا شتمانەنی پیرۆزی
 بێوچــانی خەبـاتی مێــژووی پەڕپەڕی بـۆیە
 شۆڕە هەزاران خوێنی بە قۆناغەشمان ئەم

 وتێكۆشـــــان خەبـــــات گۆڕەپـــــانی ســـــواری
 .ڕەنگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوە

 نەبەزو پیــاوێكی شــێرە یــادی لێــرەدا ئــێمە
 ئـــــاودێری بە بـــــوو كە دەكەیـــــن نەتـــــرس
 شــــەهید. گەلەكەمـــان خەبــــاتی بـــاخچەی
 خەڵكی ئەحمەد مەال كوڕی عەباسی عەزیز

 دووهەمــــین كوردســــتان شــــیمالی قوتــــوری
  بەبـاوەڕ كـوردێكی كـوڕە بنەماڵە، شەهیدی

 بنەمـــاڵەیەكی لە كە ،بـــوو پـــاك داوێــن و
 بە چـــــاوی ونەداردا و شۆڕشـــــگێڕ ئـــــایینی
 بەشــــــخوراوی و لەمەیـــــنەت پــــــڕ دنیـــــای

 بـــــ  ژیـــــانی لەگەل هەڵێنـــــاو كوردســــتان
 اهەت عەزیز شەهید .بوو ڕووبەڕوو بەشیدا

 دەرســــــی ڕاهنمــــــایی دووهەمــــــی کەالســـــی
 كوردستان سەر بۆ ڕژێم هێرشی پا .خوێند

 زۆری و زوڵــــم بە هەســــتی ئەوەی پـــا  و
 ژێــــــر و بەشـــــخوراوی و كــــــورد دوژمنـــــانی
 تەمەنــــــی لە كــــــرد، گەلەكەی چەپــــــۆكی

 شــــــــــــەرافەتی چەكــــــــــــی ســــــــــــاڵیدا05
 لە مــاوەیەك و شــانكرد لە پێشــمەرگایەتی

 انیبەربەرەكـ ڕژێـم موخـالفی هێزێكی ڕیزی
 ..                              كــــــــــــــــرد

 و ڕاســت یزابــڕێ بە بــوون ئاشــناپاش بەتم
 رێبــازەی ئەو ، خەبــات ســازمانی ڕەســەنی

 گەلەكەی گەیشــتنی بـۆ ڕێگـا باشـترین وەك
 و هەڵبــژارد خـۆی مێــژینەی لە ئـاواتی بە
 نــــــــــــاوڕیزی هــــــــــــاتە شـــــــــــانازییەوە بە

 ی خەبــــــــات ســـــــازمانی یکانپێشـــــــمەرگە
 بـــرا شـــانی بە شـــان و ئێـــران كوردســـتانی

 بەر عەمەلیــــــاتی زۆر لە پێشــــــمەرگەكانی
 عەزیـــز شـــەهید. هەبــوو بەشـــداری چــاودا

 ئازاو و سەرەخۆ لە و ڕاست پێشمەرگەیەكی
 ناوچەكـان خەڵكـی الی بوو، باوەڕ و بەورە

 مــاوەیەك عەزیـز شـەهید .بـوو خۆشەویسـت
 ئەركـــــی خەریكـــــی بـــــانە ناوچەكـــــانی لە

 فرانباریبە مانگی لە و بوو پێشمەرگایەتی
 و سەردەشـــــت نـــــاوچەی چـــــووە دا 0363
 شـانی بە شان دا سەردەشت هێزی لە لەو 

 دوژمنــــانی دژی هێـــزە ئەو پێشـــمەرگەكانی
 چەند لە و كرد شەڕی قارەمانانە گەلەكەی

 لە .كــرد بەشـداری ئازایـانە دا عەمەلیالـت
 دەورووبەر لە 0363/رێبەنـــدان/00 رۆژی

گونــــــدی نســــــتان لە نــــــاوچەی گەورکــــــی 
هەزاران ســاڵو لە .شــەهید بــوو.ی سەردەشــ

 .گیانی پاکی بێت 

 وەفـــا شـــەهید گەل ســـەروەری
 . ەریجەعف

ـــــــخوراو گەلە     نیشـــــــتمانە بەش
 مەودای لە بەشـــــــــــــــكراوەكەماندا

 خـوێن لە و سـوور خەباتی تەمەنی
 بەرەی بەرینــایی بە ،و دا شـەتڵی
ــــی  زۆردار، داگیــــركەری دژی جەنگ

ـــــــــــانی ـــــــــــە و دەدا قورب  حەماس
 شوێنێ  لە ڕۆژە هەر و دەخوڵوێن 

 تـــابیۆی چەشـــنێ  بە دەمە هەر و
 شۆڕشـــــــــــــگێری و فیــــــــــــداكاری

ـــــت  ڕۆڵە خـــــوێنی بە وەەودەڕازێنێ
 دێــڕی ســەر یانقارەمانەكــ و نەبەز

 و نەدەری كــۆڵ و زینــدویی زێرینــی
ــــاتگێری  پێنووســــی بە خــــۆی خەب

 مێـژووی تەتەڵەی سـەر لە ئـاگرین
 ئـازادی بۆ گەالن شێیگیری خەباتی

 ســـــــــــــــــازمانە. دەنووســــــــــــــــ 
 نـــــوێنەری كە خۆشەویســـــتەكەمان

 نەبەز گەلە ئەو تەقینەیڕەســــــــــــ
ــــان لەو ، نەوەســــتەیەو  بە یەقورب

 بەرچاوی و بەنرخ بەشێكی بەهایە
 كـــورتەی تەمەنە بەو و بەخشـــیوە

 غــــونچەی و گە  شــــاگوڵی خـــۆی
ـــــدەی تــــازە ـــــاوی خەن  زۆری خوێن

 و گەلەكەی بــــۆ دیــــاری كــــردۆتە
ـــات مەجییســی  پـــ  شۆڕشــی و خەب

 كـردوە، شـەو  لە پـڕ و خۆ  بۆن
 كۆڕەكەمــان تەنیـا لێـرەدا ئـێمە كە
ـــدن بە ـــاندنی و نوان ـــونچەی ناس  غ

ـــۆن پشــكووتوو تــازە  بەرامە و پڕب
ـــــــن، ـــــــكە كە دەكەی  ســـــــاواو پەل
 ەیکگێژەڵــو بە تــازە ســوورەكانیان

 شــۆڕە باســی. هەڵوەریــوە زۆرداری
ـــــی  ئیمـــــان بە و قارەمـــــان الوێك

ــــا كـــاك ئەویـــش دەكەیـــن،كە  وەف
ــفەری  خەڵكــی ســەدیق كــوڕی جەع

 لە جەعـفەری وەفا شەهید..بانەیە
 لە داو 05/5/0360 ڕێكەوتــــــی
ـــاو تەهــا دا ســاڵی 07تەمەنــی  ن
ــــــزی  مــــــاوەی لەو و ســــــازمان ڕی

ــــــــمەرگایەتیەی  زۆربەی لە دا پێش
 سـەقز و بۆكـان ناوچەی شەڕەكانی

ــــانە و ــــت و ب  بەشــــدار دا سەردەش
ــــوو، ــــازایەتی بە ب ــــی و ئ  و لێزان

. بــــوو بەناوبانــــگ هاوســــەنگەری
 بەهــــــۆی گــــــرانەوە بەداخێكــــــی
 میــراوا ســەراو لە مــین تەقیـنەوەی

ــەهید 00/00/0364 ڕۆژی لە  ش
 .پاکی گیانی لە ساڵو انهەزار.بوو
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه لَك  تو  له بة يي  

ن، شةةةةاييَك  بةةةة    بةةةةا

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   ةةةةةةةةةةة  ي ت   لةةةةةةةةةةة  

شاخ س يك شةةةةةةةة كان  

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كان بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

شةةةةةةةةةاي ك يان لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ان   

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ، خةةةةةةةةةا  ن 

ه سةةةةةةة   مو ةةةةةةة ا ن   

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي       

مةةة     ذيةةةان بةةة  مقا 

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَ مةةةة ي  

  ميو نةةر ي، 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 دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـییم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەتتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێیێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ

سەرشــەقامەكان و بەرز  رژانە
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنگخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دیكتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێیێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانیی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵ شتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــوەیشەـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

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

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ

ـــــەری وتت تــــا مامۆســــتا و كرێكــــار لە سەرتاس
             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین

ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆڤ روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا
ــەرك ــد بە تونـدی س ووت نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن

ـــرس و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆڤ لە  و ت
نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـرس، : ئێـران گـووتی

 فڕۆکە ڕەشی سندوقی دەب  ئێران
.ەوەبکات ڕادەست ئۆکراینیەکە  

 

شۆڕ  حاجی ئەندامی کومیتەی  کاک کوردپا، لەگەڵ بەڕێز ئاژانسیوتووێژی 
 .ناوەندیسازمانی خەبات،سەبارەت بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی رژیم

ـــەروەری  ـــەهید گەل س ـــدوڵاڵ ش  عەب
 .پوور ئەحمەد

 ڕاپەڕینـی و خوێنـاوی خەباتی مەودای لە 
 تــا شــخوراوەكەماندا بە گەلە درێژخــایەنی

 ئەو ـــ مێشـ  دەبیسـتین، و دەبینـین بـڕۆین
 ڕێبازی لە بیركردنەوە بە خەریكن مێشكانە
 دەپـڕژێن، زیـاتر زادیـدائا هێنانی وەدەست
ــــ خــوێن  ڕوونـــكەرەوەی كە خوێنــانەی ئەو ـ
 و لێــــژوهەوراز و هەڵـــدێر لە پـــڕ ڕێگـــای
 هەر جــا دەپــڕژێن، زیــاتر شۆڕشــن نشــێوی

 ئێســــتای و ڕابـــردوو دەڕوانیـــنە پێـــیە بەو
 خەڵكــی هیــوای تــاقە كە ڕێكخراوەكەمــان

 ســـتەمی بـــاری ژێـــر لە ڕزگـــاری بـــۆ كــوردە
 و هەبـــیمەز و نەتەوایەتـــی قـــاتی چەنـــد
 عەبـدوڵاڵی شەهید... و سیاسی و ئابووری
 سـاڵی لە محەمـمەد شا كوڕی پوور ئەحمەد

 بـانە شـاری خـواروی گەڕەكـی لە( 0353)
 نێـــردرایە ســـاڵی شـــە  لە بـــوو، لەدایـــ 

 بە ڕاهنمـــــــــــایی دەورەی و بەرخوێنـــــــــــدن
 ســـــــاڵی لە كـــــــردو تەواو ســــــەركەوتوویی

 ڕیزەكـانی هاتە یەكەم جاری دا( 0366)
 كـــــــــــــردنەوەی ڕوون واید ســـــــــــــازمانەوەو

 و تەبییغـی كـاری و شـار نـاو بـۆ نێردرایەوە
 بەهــــاری لە .ســــ ێڕدرا پــــ  تەشــــكیالتی

 بـــوو ئاشـــكرا ئەوەی دوای( 0372)ســـاڵی
 بكــات، كـار خـۆدا لەنـاو نەیتـوانی تـر چـی

 دوای و پێشـــــــمەرگایەتی ڕیـــــــزی هـــــــاتە
 و نیزامـــــــــــــــــی دەورەی تەواوكردنـــــــــــــــــی
 لە سیاســـــی كـــــادری وەك پێشــــمەرگایەتی

 پــــ  كــــاری ســــازماندا یەكــــی مەڵبەنــــدی
 بۆ دڵسۆزی لەبەر عەبدوڵاڵ كاك. س ێڕدرا
 موبــــارزە، بە پــــتەوی ئیمــــانی و ســــازمان
 یەك دوای لە یەك بەرپرسیارەتی پیەكانی
 نوێـــدا ئەركێكـــی هەر لە ئەســـتۆ دەخـــرایە

 .دەدا نیشــان خــۆی كــارزانی و لێوەشــاوەیی
 عەبدوڵاڵ كاك دا نیزامی كاری مەیدانی لە

 بــوونەوە ڕووبەڕوو وێــنەی كەم قارەمــانێكی
 زۆر لە. بــــــوو دوژمــــــن هێزەكــــــانی لەگەڵ

 بەرچـــاوی بەشـــداری دا گەورە عەمەلیــاتی
 سـاڵی هـاوینی لە عەبدوڵاڵ شەهید هەبوو
 كۆنفرانســـــــی گیرانـــــــی دوای بە دا0375
 كـــــومیتەی مشـــــاوەری بە ســــازمان گەورەی
 كـاك پیەیەشدا لەو و هەڵبژێردرا ناوەندی

 بــــۆ خــــۆی لێهــــاتووی و پــــاكی عەبـــدوڵاڵ
 كـاك هەروەها. دەرخست وسازمان هەڤاتن

 دەنگـــــی لێوەشــــاوەی كــــادرێكی عەبــــدوڵاڵ
 ئەنیام بێژەری قورسی ئەركی .بوو خەبات
 كۆنفرانســی لە داو 0377 سـاڵی لە. دەدا

 كــومیتەی ئەنــدامی وەك ســازماندا بەرینــی
 زۆریـــــنەی لەالیەن لە ســـــازمان ناوەنـــــدی
 كـاك. هەڵبژێردرا كۆنفرانسەوە ئەندامانی
 ئەندامی بە هەڵبژاردنی دوای لە عەبدوڵاڵ
 بەشــی لە ئەنـدامیەتی ناوەنـدی، كـومیتەی

 سـ ێردرا پـ  سازمان پەیوندییەكانی گشتی
 بە خـــــۆی لێوەشـــــاوەیی ئەركەشـــــدا لەو و

 زۆر. نیشــــــــاندا دۆســــــــتانی و هەڤــــــــاتن
 ئەو تـــــــا نەدا مەودای مەرگـــــــی بەداخەوە
 و گەل بە خــزمەت زیـاتر بەنـرخە هەڤـاڵە
 گــرانەوە داخێكــی بە بكـا بــاتخە سـازمانی

 دا( 0377/ڕێبەنـــــــدان/02) شـــــــەوی لە
 گەیشـتە زیندوو دەستە كارەساتێكی بەهۆی

 بـۆ موبارەزەی ئەركی و شەهادەت دەرەجەی
 .بەجێهێشــــــــــــــــــــــــــت هەڤــــــــــــــــــــــــــاتنی

 عەبـــدوڵاڵ كـــاك گیـــانی لە ســـاڵو هەزاران
 شـــــەهیدانی ســـــەرجەم و پـــــوور ئەحـــــمەد
 ڕێـگەی شـەهیدانی گشت و خەبات سازمانی
    .ئازادی و خەبات

 .خدرنژاد قادر شەهید گەل سەروەری
 رێبوار حوسەینی: نوسینی
 وردبیــنەوەو سروشــت ڕازاوەی تــابیۆی لە ئەگەر
 ســەرنج ڕەنگینــی ڕوخسـاری و نەخشــین دیمەنـی
 و نـــاخۆ  و خـــۆ  ڕوداوە لە ئەگەر.  بـــدەین

 روودو مێــــژووی شــــیرینەكانی و تــــاڵ داســــتانە
 وردی، بە وپـــانە بەریـــن جیهـــانە ئەم درێـــژی

 لە وەك مــرۆڤ، بـایی و نـرخ ئەگەر. وردبیـنەوە
 بۆمـــــان ، دەیـــــنەوە لێـــــ  وا هەیە ڕاســـــتیدا
 دیمەنـــــــی لە دیمەنێـــــــ  هــــــیچ كە دەردەكەو 

 پێناوی لە كە كاتێكدا لە. نییە جوانتر شەهید
 بـزەی بە دەكـاو فیـدا گیـانی دا پیـرۆزی ئاواتی

 و لەگەل ماڵئـــاوایی تیكــا لە خـــۆی ســەرلێوی
 هەمیشـە بـۆ باوەڕەكانیـدا و هـاوبیر و نیشـتمان
 لە هەمیشـەیی ژیـانی و دادێنـ  چـۆك بە مەرگ
 لە ڕەنگێ  هیچ. دەكات دەستەبەر خۆی بۆ نو 

 شەهید پاكی لەشی گەشی خوێنی سووری ڕەنگی
 لە كــــــاتەدا لەو كە نیــــــیە و نــــــاب  جـــــوانتر
 و خـــوار  دێـــتە لێـــزمە بە پیـــرۆزی جەســـتەی

 دوژمنـــان زراوی و دەرەنگێنـــ  نیشـــتمان كیخـــا
 گــــوڵە ســــوورە لەو گوڵێـــ  هــــیچ. دەتـــۆقێن 

 و دەگــۆڕ  شــەهید خـوێنی بە كە نــاب  جـوانتر
 مـرۆڤ كـۆمەڵی لە ئەنـدامێ  هـیچ. دەب  پاراو
 بە كە شـەهید نرخـی پـیەو ناگـاتە ونرخـی پـیە

 كە خـــــۆی دەســـــتمایەی باشـــــترین بەخشـــــینی
 لە داو ایتێكڕ بەرژەوەندی ڕێگای لە گیانیەتی
 پــیەی بەرزتــرین پیرۆزیــدا بیروبــاوەڕی پێنــاو

 ژیـــــانی وەرگرتـــــووەو خـــــۆی بـــــۆ مرۆڤـــــایەتی
 هــیچ. كڕیــوە گیــانی قیمەتــی بە ڕاســتەقینەی
 وبە شـــیرینتر شـــەهید داســـتانی لە داســـتانێ 
 شـــــەهید یـــــادی. نیـــــیە تـــــامتر بە و نرختـــــر

 باوەڕمـــان ورەو و دەبەخشـــ  پـــ  تینووتاومــان
 هەتــا خەبــات گریئــا وگــڕی كڵــ ە. دەكــا زیــاد

  . ناكا كەم قەت و دانامرك  ئاوات بە گەیشتن
 مەیـدانی شۆڕەسـوارێكی یـادی ئەمیارەمان یادی

 قــــادر شــــەهید ئەویـــش تێكۆشــــانە و خەبـــات
 نـاوچەی گونـدی خەڵكـی ڕەحیم كوڕی خدرنژاد
 لە قـــــــادر شـــــــەهید. سەردەشـــــــتە گەوركـــــــی

 هــاتە نسـتان گونـدی لە هەژاردا بنەمـاڵەیەكی
 منــــــــداتنی زۆربەی وەك هەر دنیــــــــاو ســــــــەر

 بێــــــــــدەرەتانی و هەژاری لەبەر كــــــــــوردەواری
. بەشــدارب  خوێنــدەواری بەهــرەی لە نەیتـوانی

 پەیــدا بــۆ كە بــوو ناچــار منــداڵییەوە لە هەر
 خـۆی بـ ، كاسـبی و كـار خەریكی بژێوی كردنی

 كە بــوون منــداڵ هەر هێشــتا بــراكەی چەنــد و
 ژیــــان بــــاری و كــــرد دوایــــی كــــۆچی باوكیــــان
 سەرەتای لە هەر. شانیان سەر خستە قورسایی
 ســـەر بـــۆ ئاخونــدی ڕژێمـــی هێزەكـــانی هێرشــی

 الیەنگـــری بە بـــوو قـــادر، شـــەهید كوردســـتان
 الیەنگــری چەكــی و خەبــات ســازمانی دڵســۆزی
 بەڕێـــوە بەباشـــی ســـازمانی ئەركـــی و هەڵگــرت

 پێشــمەرگەی بە بـوو دا 0362 ســاڵی لە بـردو
 نـــاوچەی عەمەلیاتەكـــانی زۆربەی لە ڕەســـمی،

 زۆر نەتەوایەتـــی ئەركێكـــی وەك دا ەردەشـــتس
 و ئازایەتی نمونەی و كرد بەشداری قارەمانانە

 شەهید چاكی و پاكی. بوو دڵسۆزی و ورەیی بە
 لە بــۆیە  بــوو، ڕوون الیەك هەمــوو بــۆ قــادر

 بە دا هاوســــــەنگەرەكانی و خەڵــــــ  نــــــاودڵی
 بە قادر كاك. كردبۆوە خۆی جێگەی تەوەاوەتی

 ئەوینــــــــداری و خۆشدەویســــــــت ســــــــازمانی دڵ
 دا 00/00/0363 ڕۆژی لە. بــــوو كوردســــتان

 خۆیـان كـۆخی لە قـادر شـەهید كە كاتێكـدا لە
 لە نەخۆشــی هــۆی بە نســتان گونــدی خــوار لە

 ڕژێم دڵی لە قین هێرشكارانی كەوتبوو جێگادا
 دەوروبەری و نسـتان سـەر كردبـووە هێرشیان كە

  .كرد شەهیدیان و سەری چوونە
 ساڵو لە گیانی اکی ب 

( ڕەشـــەمە ی٢) داهــاتوو مـــانگی ســەرەتای
 لە مەجیــی  هەڵبژاردنــی خــولی هەمــین٢٢

 زۆربەی ئێستا هەتا. دەچێت بەڕێوە ئێران،
 کوردســـتانی سیاســییەکانی الیەنە و حیــزب
 ڕاگەیەنـــــدراو، اڵوکـــــردنەوەیب بە ئێــــران،

 پرســــی بە ســــەبارەت خۆیــــان هەڵوێســــتی
 زۆربەی کە دەربڕیـوە مەجیی  هەڵبژاردنی

 داوای و بایکۆت سیاسەتی ڕێکخراوانە، ئەو
 لە دەنگــدانیان ســەندووقی ســەر نەچــوونە

 . کــردووە ئێــران کوردســتانی هاووتتییــانی
 هەواڵــدەریی ئاژانســی پەیوەنــدییەدا، لەو

 کەسـایەتییە لە ژمـارەیەک لەگەڵ کوردپـا،
 دیـــکە کەســـایەتیی چەنـــد و سیاســـییەکان

 سـەرنیی کە هێناوە، پێ  وتووژێکی چەند
 ئەم بــــــۆ کوردپـــــا ئاژانســـــی خـــــوێنەرانی

 . ڕادەکێشــــــــــــــــــــــــین وتــــــــــــــــــــــــووێژانە
 هەواڵــــدەریی ئاژانســــی وتــــووێژی ســـێیەم
 ئەنــدامی" حــاجی شــۆڕ " لەگەڵ کوردپــا،

 بەرپرســــــــــــی و ناوەنـــــــــــدی کـــــــــــۆمیتەی
 خەبـــــــــاتی مانیســـــــــاز پەیونــــــــدییەکانی

 .هەولێر لە ئێران کوردستانی
 ئێــــران، ڕووداوەکــــانی: کوردپــــا ئاژانســــی
 گشــــتیی وتــــی ڕه لەســــەر بانــــدڕۆ چەنــــدە

 دادەنێــــــــــــــــــــــت؟ هەڵبژاردنەکــــــــــــــــــــــان
 دوایــیەی ئەم ڕووداوەکــانی: حــاجی شــۆڕ 

 و نێوخۆ ئاستی لە چ ئێران بە پێوەندیدار
 هەڵبژاردنەکـــــــانی دەرەوە، ئاســـــــتی لە چ

 گرینگتـــــــرو دەســـــــەتت بـــــــۆ ئەمیـــــــارەی
 زیــــاتر جــــاران لە و کــــردووە پڕبــــایەختر
 ســــــندووقی ســــــەر هــــــاتنە بە پێویســـــتی
 ئێــران خەڵکـی. هەیە خەڵـ  هەڵبژاردنـی

 کوردســتان خەڵکــی بەتــایبەتی و بەگشــتی
 لە و بێــــــــزارن دەســــــــەتتە لەو بەتەواوی

 خەزەڵـــــــوەر مـــــــانگی ناڕەزایەتییەکـــــــانی
 و دا پیشــــــان ڕاســــــتییەیان ئەو بەتەواوی
 لەالیەن خەڵـ  ڕهێنەریسەرسـوو کوشـتاری

 بـــوونی نـــاخەڵکی لـــووتکەی ئاخونـــدانەوە
 کاتێکــدا لە بــۆیە هەر و دەرخســت ڕێژیمــی

 ڕێژیم دەبینن ڕاستییانە ئەو جیهانییان کە
 هەڵبــــــــژاردن شــــــــانۆی وەڕێخســــــــتنی بە

 ڕێگەی لە و بکەن چەواشەکاری دەیانهەوێت
. دەرخەن خۆیان مەشروعییەتی دەنگدانەوە
 ئەوەین شاهێدی  دەرەوە لەئاستی هاوکات

 تەریـــــ  جــــاران لە زیــــاتر دەســــەتت کە
 بوونی ناخەڵکی جیهانییان و کەوتووەتەوە

 کوشتنی ڕووداوی و دەرکەوتووە بۆ ڕێژیمیان
 پێشــهاتی گەورەتــرین وەک ســیێمانی قاســم

 ڕووبەڕووبـــــــوونەوەی ڕەوتــــــی لە سیاســــــی
 جیـددی تـر ئەوەندەی ئێران لەگەڵ ڕۆژئاوا
 تێرۆریزمـی لە پێشـگرتن بۆ ئامریکا بوونی

 لە و دەردەخــــات ئاخونــــدان نێـــونەتەوەیی
 ئاشــــــکرایە چەشــــــنە لەم هەلـــــومەرجێکی

 بـــــــایەخی بـــــــۆ دەگەڕێـــــــتەوە دەســـــــەتت
 بۆ چەکێ  وەک و ناوخۆیی مەشرووعییەتی

 و دەڕوانــ  لێــی ڕۆژئــاوا ڕووبەڕووبــوونەوەی
 هەمـــــــــــــوو لە لەوانەیە بۆیەشـــــــــــــە هەر

 بــــــــۆ هانــــــــدان و فشــــــــار ئامرازەکــــــــانی
 کەڵـــ  گەرم بژاردنێکـــیهەڵ بەڕێـــوەبردنی

  . وەردەگر 
   هــــل مەجیی  نوێنەرانی: کوردپا ئاژانسی

 
 
 

 و گرفت ر لەسه کاریگەری دەتوانن چەند ئێراندا 
 دابنێن؟ ئێران  له كان سیاسییه  ته بابه

 ئاخوندی دیکتاتۆری نیزامی لەناو: حاجی شۆڕ 
 دەزگاکــانی دەسـەتتی و سیسـتەم نـاوی بە شـتێ 

 هەمـــوو و نیـــیە بـــوونی حکـــوومی و ەڕێـــوەبەریب
 لەنـــاو بەڕێوەبەرییەکـــان و ئییرایـــی دەســـەتتە

  تەنیا مەجیی  دەزگای و دایە فەقیه وەلی دەستی
 دێموکراتیکەکــان پێــوەرە بە نــاتوانن ڕواڵەتــین

 دەوڵەت کاروبــــــاری لەســــــەر نەخشــــــیان و دەور
 بـــــۆ چـــــاوەڕوانی نیزامێـــــ  وەهـــــا لە. هەبـــــ 

 قـــازانیی بە پێشـــکەوتن و ئـــاڵوگۆڕ وەدیهـــاتنی
 پارلمانتــاران دەســتی لەســەر کۆمەڵگــا و خەڵــ 

 ســـــەرەڕای. ڕاســـــتییە لە دوور و وەدینەهـــــاتووە
 کە کەسـانێکن پارلمان ناو دەچنە ئەوانە ئەوە 

 جۆرێـــ  بە و دەرچـــوونە ڕێـــژیم فییتێرەکــانی لە
 و دەخـــۆن پــ  ڕێژیمیــان بـــو وەفــاداری ســوێندی
 وەنـدییەکانیبەرژە پـێچەوانەی بابەتێ  ناتوانن
 . بکەن پەسەند ئاخوندی نیزامی
 هەڵبـژاردن بـۆ ئێـوە سیاسـەتی: کوردپا ئاژانسی
 بۆچی؟ بایکۆت، یان کردنە بەشداری
 ڕاسـت لە ئێمە سیاسەتی بێگومان: حاجی شۆڕ 
 بەڕێـــــوەبەری لەژێــــر هەڵبژادنێــــ  جــــۆرە هەر

 خـۆی واتای هەڵبژاردن. دەب  بایکۆت ئاخوندان
 دێموکراسییە نیزامی نیپایەکا لە یەکێ  و هەیە

 دێمــوکراتی پێـوەرێکی هـیچ کاتێکـدا لە نـاکر  و
 تێگەیشــتنی و شــعوور بە بێڕێــزی و نیــیە بــوونی
 پەیـڕەو چەواشـەکردن سیاسەتی و دەکر  خەڵ 

 و بەشـــــداری و هەڵبــــژاردن لە بـــــاس دەکــــر ،
 بە ڕێــــژیمە ئەو. بکــــر  گۆڕانکــــاری وەدیهـــاتنی

 لە جگە کە دەریخستووە حوکمرانییەکەی درێژایی
 ســــەرکوت و کوشــــتار و جینــــایەت و نەهــــامەتی
 هەمـوو و بکـات پێشـکە  ناتوان  تر دیارییەکی

 هەڵبــــژاردن نــــاوی لەژێــــر شــــانۆگەرییانەی ئەو
 چەواشـەکاری بۆ تەنیا و تەنیا دەبات، بەڕێوەی

 و خەڵــــــــ  دەنگـــــــی و چاوبەســــــــتە و فێـــــــ  و
 ڕەوایـــی بـــۆ ئامرازێـــ  وەک تەنیـــا بەشـــدارییان

 . دەڕواندر  لێی دەسەتت بە پێدان
 کوردییەکـان نـاوچە لە بێكـاری: کوردپـا ئاژانسـی

  لـه ریـی كاریگه  پرسه م ئه ئایا.  یه وه ره سه  له زۆر
 ؟ یه هه جیی  مه كانی ڵبژاردنه هه ڕەوتی
 هەموو لە بەڵکوو بێکاری نەتەنیا: حاجی شۆڕ 
 و سیاســـــــــی و ئـــــــــابووری ئاســــــــتەکانی و بە 

 خەڵکــــــی ژیــــــانی کولتووریــــــدا و کــــــۆمەتیەتی
 هەتا کوردستان و خراپیدایە لەوپەڕی کوردستان
 لەالیەن بــــووە قەدەغەکـــراو نــــاوچەی ئیســـتا 
 لە نەک ســـاڵە چـــ  ئەو مـــاوەی لە و دەســـەتت
 نەدیــوە بەخــۆیەوە پێشــکەوتنی ئــابووری بــواری

 و گەڕێنـــدراوەتەوە بەرەودواوە بەردەوام بەڵکـــوو
 هێشتنەوەی دواکەوتوو لە مەبەستی بە سیاسەتی

 بـۆیە. دەکـر  لـ  پەیڕەوی ئێستا  تا ووریئـاب
 خەڵـکەوە کـۆمەتنی لەالیەن هەڵویسـت باشترین
 و هەڵبــژاردنە شــانۆگەریی تەحریمــی و بــایکۆت

 خەڵکـی سیاسـی وشـیاری پێویسـتە ڕێگەیەوە لەم
 خەبـات و بـدر  جیهـان و دەسـەتت پیشـان کورد
 پ  گڕی گەلییە دژی سیستەمە ئەو نەهێشتنی بۆ

 خۆیـان کوردسـتان خەڵکـی مـن بـاوەڕی بە. بدر 
 کــــــایەی بەشــــــداریی و کــــــردووەتەوە یەکالیــــــی

 ئـامرازی نـابنە و نـابن دەسەتت چەواشەکارانەی
 . ئاخونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان دەســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتی

 
 

 پێــنج بەرپرســانی ڕێبەنــدان ی١۲ شــەممە ڕۆژی
 خۆیانـــــــــدا کۆبــــــــونەوەی دوهەمــــــــین لە وتت

 بە ئێــران وەتمــدانەوەی لەســەر کــرد پێــداگریان
ـــــیارە ـــــانی پرس  داوای و ڕوداوە ئەم جۆراوجۆرەک

 ئۆکراینیەیـان فـڕۆکە ئەو ڕەشـی سندوقی ناردنی
ــۆ کــردوە ــونەوەی .وتت دەرەوەی ب  هاوبەشــی کۆب
 ،ئەفغانسـتان ،ئـۆکراین کانـادا دەرەوەی وەزیـری

 پیەبەرزێکــــــی و ســــــوئێد بەرگــــــری وەزیـــــری و
ــــــی ــــــا دەرەوەی وەزارەت ــــــزی لە بریتانی  پەراوێ
 ،کە بەڕێوەچـــوو مـــۆنیخ ئەمنیەتـــی کۆبـــوونەوەی
ــامەکەی ــی ئاک ــدراوی دەرکردن ــادەیی دو ڕاگەێین  م

ــــــــــــــــــــــــــــوو   . ب
ـــــدراوە ئەم ـــــ  فڕانســـــوا ڕاگەێین  ام ینشـــــ فییی

 لە کە خوێنــــــدیەوە کانــــــادا دەرەوەی وەزیــــــری
ــدراوەکە نــاوەڕۆکی ــران لە داوا ڕاگەێین ــراوە ئێ  ک

ــــــــــانی ــــــــــی خــــــــــۆی ئەرکەک  بەڵێــــــــــنە بەپێ
ـــــــــــان ـــــــــــ  نێونەتەوەییەك  . بکـــــــــــات جێبەج

 خـــــۆی وتەکــــانی لە کانـــــادا دەرەوەی وەزیــــری
 پێـــنج ئەم بەرپرســـانی کە کـــرد بەوە ئامـــاژەی

ــــــــونەوەدا لەم وتتە ــــــــداگرن کۆب  لەســــــــەر پێ
ــــیارەتی و کــــردنەوە ڕوون و دادپەروەری  بەرپرس

  . ئێـــــــــــــــــــــران تەواوی
 جەواد محەمـــــمەد لە داوامـــــان ووتـــــی نـــــاوبراو
 كە بـوە کۆبـونەوە ئەم میوانی کە كردووە زەریف
 وەتمـــــی کـــــات زووتـــــرین بە دەبێـــــت ئێـــــران

 ناخۆشــــــە ڕوداوە بەو پێوەســــــت پرســـــیارەکانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتەوە  . ب

 ەمئ ڕەشــی سـندوقی لەنــاردنی ئێسـتە تــا ئێـران
 کۆنفڕانســـــی لە و کـــــردووە پێشـــــگیری فــــڕۆکە

 ســــندوقە ئەم ڕایگەیانـــدووە مـــۆنیخ ئەمنیەتـــی
 ،ئەمە دەرەوە نـــــــــاڕواتە ئێـــــــــران لە ڕەشــــــــە

 خوێنــــدنەوەی توانـــای ئێـــران کە لەکاتێکـــدایە
ــمەد و نــیە فڕۆکەیــ   ئەم ڕەشــی ســندوقی  محەم
 ئەم دەبێـــــــــــت وتـــــــــــویەت  زەریـــــــــــف جەواد

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

كونفرانســـێكدا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 

و رایگەیانــد كە  پاســداران الدا
ـــەكی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش

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

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژیم لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2202
ەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە یەكی

ــاوبە  فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیەك  سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی
ــــر  و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــر  ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بی

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـم ی الیەنە ن

فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــایش 0323 ی ئەنیــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای

ــــەكی  ســــوپا و شــــیركەتی موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئییرای

بەتم بە دانـــــــــانی  .03224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــارانی رژیم لسوپای پاسد
  ٧بۆ  پهڕەی              

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

ــەتانەی ئ. لە فەلسـتین ەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نەك هەر 
نەیتوانی قـودس رزگـار بكـات و 
ــاو بەر  بەڵكــوو  ئیســرایی  لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابە   ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێكی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵكی هەژاری ئێران

ـــــدارانی ر ـــــوپای پاس ـــــی س ژیم
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەتتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــوت دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەتم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــتی گر ـــــووە حیزبــــوتوە دەس ت

ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەتت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنی وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــوت لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەتم جیاجیاك
ــا  ئیسراییییشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــوتی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك

ـــــــا نی زۆر بە ژێرخـــــــانی و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

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

ـــــــــــوێترین هە ـــــــــــاودا لە ن نگ
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای می

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــموا

ــــــــی هــــــــاوڕ   ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

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

ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــكە  بە 02
 .ردبەرێوەبەرانی رێورەسمەكان ك
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 !ڕێبەنـدان ی 22 دوای ئێران دۆخی
              بێهروز ئەردەاڵن: نووسینی

 

 .کۆمەڵگایەکە و دامەزراوە و بنەماڵە هەر بناغەی پەروەردە، چەمکی
 .فرمێسک رەزایی: نووسینی 

 پێکهاتوو ئێران، گەالنی ئاخێزی و ڕاپەڕین 
 شۆڕشـــێکی توێژەکـــان، و چـــین هەمـــوو لە

 ی 22 لە کە بـــــــــوو مەزن و بەرفـــــــــراوان
 تۆمـــــاری و ئەنیـــــام گەیشـــــتە ڕێبەنـــــدان
 لــــێکەوتەوەو پاشــــایەتی ڕژیمــــی مێژوویـــی
 پـــاڵی مێـــژوو زبڵـــدانی بەرەو و پێچـــایەوە
 کە حەمەڕەزا یەتیپاشـــا ڕژیمـــی. پێوەنـــان
 پەنـــا بە بـــوو، حـــاکم دەیە ســـ  لە زیــاتر
 بەهێـــزی بەســـتن پشـــت و بەردەوام بردنـــی
 و ســەرهەڵدان کردنــی فەرامــۆ  و دەرەکــی
 شــارە نێـوو لە چینـایەتی جیـاوازی گەشـەی
 ڕۆژەکــــانی بچوکەکــــان، تەنــــانەت و گەورە

 گەلــیش ژمـاردو و کـرد دیــاری خـۆی کۆتـایی
 وەتت ستەییوابە و ستەم لە بوون بێزار بە
 هەلێکــی و دەرفەت لە بــوون، چــین چــین و

 بە و مەیـدان هـاتنە یەکـانگیرانە زێڕیندا،
 دەســــــەتتەیان ئەو وێـــــنە کەم فیـــــداکاری

 زوڵم ستەموو لە کە ئێران خەڵکی. ڕوخاند
 و بــوون بێــزار پەهــیەوی بنەمــاڵەی زۆری و

 ڕەد گشــتی بە نیزامەیــان ئەم حــاکمیەیەتی
 ترناتیڤیشــــیانئاڵ ڕاســـتیدا لە دەکـــردەوە،

 بــوون ڕزگـار وابــوو، پێیـان بەڵکــوو نەبـوو،
 لە بـــــــوونە ڕزگــــــار شــــــا، دەســــــەتتی لە

 و بەخــــتەوەری بەپــــێچەوانە و نەهــــامەتی
 .دەب  دابین بۆ باشتریان ژیانێکی

 گرینگــــی و ئەولەویەت ئێــــران گەالنــــی بـــۆ
 ڕزگاریـان و بـڕمێنن کۆشـکە ئەم بـوو لەوەدا
 ئەم دووی لە وابـــوو پێیـــان خەڵـــ . بێـــت
 و دیموکراسی بە دەگەن پاشایەتیە، نیزامی
 دەدەن، خۆیـان چارەنووسی لە بڕیار خۆیان

 لەوەی تــرس بەبـ  و بــوێرانە زۆر هەربـۆیە
 دەڕوات، ئاقارێکـــــــــــدا بەچ شـــــــــــۆڕ  کە

 سەرخسـت شۆڕشـیان و گەیاند پەیامەکەیان
 و خەون چــاوڕوانی لە کەم مــاوەیەکی بــۆ و

 و بــ  دەســتەبەر بۆیـان کە بــوون، ڕوئیایـان
 و کڕوســــــــانەوە ســــــــاڵ ســــــــاڵهای ەدوویل

 بەتم. بــدەن پشــوویەک ئیتــر چەوســانەوە،
 بــــدەن، وچــــان نەیـــانتوانی نەک بەداخەوە
 شۆڕشـەکەیان و فیـداکاری بەرهەمی بەڵکوو
 و خــــۆین و هەوڵ هەمـــوو و ڕۆیشـــت هەدەر

 خوێنڕێژ، خومەینی. بەفیڕۆچوو ئارەقەیان
 بەرگێکــی بە دوورخراوەیــی، ســاڵ 25 دوای

 گەورە پاڵ شــــــــتی بە و رهەڵخەڵەتێــــــــنە
 لە و کــــــرایەوە ئێــــــران ڕەوانەی هێــــــزان،
 پاڵ شـتیکارانی، پالنی بە کەمدا ماوەیەکی

 لە پــــــاردە وەک ئەوان بــــــۆ خـــــومەینی کە
 سوار دەکرا، ئەژمار شۆڕەوی نفوزی بەرانبەر
 هەوڵ هەموو بەسەر دەستی کراو شەپۆلەکە

 و گــرت ئێرانــدا گەالنــی مانـدووبوونەکانی و
 ئێرانـــدا، گەالنـــی ێزانینـــیپ و پـــادا  لە

 ئازادیخواز، تێکۆشەرانی بۆ سێدارەی پەتی
 و ســـــــــــادەیی هـــــــــــۆی بە و هەڵخســـــــــــت

 هێنــــــدێ  نەزانکــــــاری و فریووخــــــواردوان
 مـــــاوەدا لەم داکوتـــــاو ڕیشـــــەی خەڵـــــ ،
 کوردستان و بەگشتی ئێران بەسەر بەتیەکی

 هێنا، بەتایبەتی دیکە ناووچەی هێندی  و
 وتانەیانهەڵســووکە ئەم مەغۆلەکــانیش کە

 .نەکردووە

 تـــاکی ئـــازادی هێنـــدێ  کە پێشـــوو ڕژیمــی
 و بەســـتراوەیی لەبەر و دەگـــرت لەبەرچــاوو

 زاهیـــر بە ڕۆژئـــاوا، لەگەڵ پێوەنـــدیەکانی
 ئەم خــــومەینی ڕژیمــــی بەتم دەجـــوتیەوە،

 بە خســتوو گــو  شــتپ تایبەتمەندیانەشــی
 و خـۆی فتـوای و ئاینەکەی بە بەستن پشت

 کـردە تونـدی هێرشی لەخۆی، بەر ئیمامانی
 بە و تاکەکەســـــی و گشــــتی ئـــــازادی ســــەر

 مرۆڤایەتیەکــان، بنەمـا و بنچیـنە تێکـدانی
 چــاخی بـۆ گەڕانــدەوە ئێرانیەکـانی و ئێـران

 و ســــــنوور کردنــــــی دیــــــاری بە و بەردیــــــن
 ئەو کــــــردە ئێرانـــــی خـــــۆی، پێوەرەکـــــانی

 نەتــوان  بیرێــ  ئــازاد هــیج کە گۆڕســتانە
 خومەینی ڕۆژەوەی لەو. ڕابگرێت تێدا خۆی

 ئێعـدام سـەرکار، هـاتنە دەستەکەی داروو و
 پێوەرێکی شکنیە، و زیندان و باران گولە و

 و هەتت هەتت و بینـــی خـــۆوە بە دیـــکەی
 بردنـــــی لەنێـــــو بـــــۆ فەرمـــــان و قڕکـــــردن

 سـایییا و ئاسـایی کـارێکی بووە نەتەوەیەک
 بەســـەر بـــاڵی برســـیەتی.. دەســـەتتە ئەم

 خەڵـــــ  گیرۆدەکردنـــــی کێشـــــاو خەڵکـــــدا
 پــالن بە و سیســتم بــووە هۆشــبەر بەمــادەی

 تـــــــــــایبەت بە نەتەوانە و خەڵـــــــــــ  ئەم
 پەلکـــێش گێــژاوانە ئەم الی بــۆ کوردســتان

 و کـوڕان سـەر بـۆ جنسـی دەسـتدرێژی. کران
 جەالدانـی پیشەی بووە ئازادیویست، کچانی
 و فەرهەنـــگ پێشــەوەی ێنــانەه بە و ڕژیــم

 پەرەی وەحشـــــیگەری بـــــازاڕی ڕەووتێـــــ ،
 و خـــومەینی ســـەرکاری هـــاتنە .ســـتاندووە

 دۆخە و ئێــران ســاڵ دەیــان دەســەتتەکەی،
 ئــــــابووریەکەی و سیاســــــی و کــــــۆمەتیەتی

 ئەم ڕاسـتکردنەوەی باری لە و پا  بردۆتە
 هاووکات و ئەرک چەندین نەخوازراوە، بارە

 و شـان سەر وتۆتەکە قورس لێ رسراویەتی
 و ئازادیویســـــتان و شۆڕشـــــگێڕان ئەســـــتۆی

 دواڕۆژی لە خەم ئەوانەی هەمـــــــــــــــــــــــــــوو
 هێـــــزو پێویســـــتە. دەخـــــۆن وەتتەکەیـــــان

 ئێستاشــەوە بە مێـژووە ئەو کــۆی الیەنەکـان
 گەتڵەیەکـــــــی و پـــــــالن بە وانەو بـــــــکەنە
 کە کەن نیشــان دەســت هــێاڵنە ئەو تــۆکمە،
 لەو ئەزمـوون بە. بـرد ئاقارەدا بەو شۆڕشی
 لە نــــــــــــــــــو  الپەڕەێکــــــــــــــــــی و دەورانە

 بەهێزتــر ئاڵترنــاتیڤەکە پێوەنـدیەکانیان،
 و دەســـــــەتت ڕەدکـــــــردنەوەی بە و بـــــــکەن

 مەجمووعەکــــانی، ژێــــر و شــــا هەیــــمەنەی
 و بگـرنەبەر ڕژیم ڕووخانی ڕێگەکانی هەموو

 باشـــتر دنیـــاێکی داهـــاتوو، بـــۆ ڕوانـــین بە
 دۆخی.بهێنن پێ  کۆمەڵگادا هزری و لەبیر
 و ڕاپەڕیــن!  ڕێبەنــدان ی 22 دوای ئێــران
 هەموو لە پێکهاتوو ئێران، گەالنی ئاخێزی
 و بەرفــراوان شۆڕشــێکی توێژەکــان، و چــین
 گەیشــتە ڕێبەنــدان ی 22 لە کە بــوو مەزن

 پاشایەتی ڕژیمی مێژوویی تۆماری و ئەنیام
 زبڵـــــدانی بەرەو و پێچــــایەوە لــــێکەوتەوەو

 پاشـــایەتی ڕژیمــی .پێوەنــان پــاڵی مێــژوو
 بوو، حاکم دەیە س  لە زیاتر کە حەمەڕەزا

 بەســـتن پشـــت و بەردەوام بردنـــی پەنـــا بە
 کردنــــــی فەرامــــــۆ  و دەرەکــــــی بەهێــــــزی

 چینـایەتی جیـاوازی گەشـەی و سەرهەڵدان
 بچوکەکان، تەنانەت و گەورە شارە نێوو لە

 ژمـاردو و کـرد دیاری خۆی کۆتایی ڕۆژەکانی
 و ســـــــتەم لە بــــــوون بێـــــــزار بە گەلــــــیش

 لە بـــوون، چــین نچــی و وەتت وابەســتەیی
 یەکـــانگیرانە زێڕینـــدا، هەلێکــی و دەرفەت
 ئەو وێنە کەم فیداکاری بە و مەیدان هاتنە

 لە کە ئێران خەڵکی. ڕوخاند دەسەتتەیان
  پەهیەوی بنەماڵەی زۆری و زوڵم ستەموو

 ئەم حاکمیەیەتی و بوون بێزار
 لە دەکردەوە، ڕەد گشتی بە نیزامەیان
 نەبوو، ئاڵترناتیڤیشیان ڕاستیدا
 لە بوون ڕزگار بوو،وا پێیان بەڵکوو

 لە بوونە ڕزگار شا، دەسەتتی
 بەختەوەری بەپێچەوانە و نەهامەتی

. دەب  دابین بۆ باشتریان ژیانێکی و
 گرینگی و ئەولەویەت ئێران گەالنی بۆ

 و بڕمێنن کۆشکە ئەم بوو لەوەدا
 لە وابوو پێیان خەڵ . بێت ڕزگاریان

 دەگەن پاشایەتیە، نیزامی ئەم دووی
 لە بڕیار خۆیان و یدیموکراس بە

 هەربۆیە دەدەن، خۆیان چارەنووسی
 کە لەوەی ترس بەب  و بوێرانە زۆر

 دەڕوات، ئاقارێکدا بەچ شۆڕ 
 شۆڕشیان و گەیاند پەیامەکەیان

 لە کەم ماوەیەکی بۆ و سەرخست
 کە بوون، ڕوئیایان و خەون چاوڕوانی

 ساڵهای لەدووی و ب  دەستەبەر بۆیان
 ئیتر ەوە،چەوسان و کڕوسانەوە ساڵ

 نەک بەداخەوە بەتم. بدەن پشوویەک
 بەڵکوو بدەن، وچان نەیانتوانی
 شۆڕشەکەیان و فیداکاری بەرهەمی
 خۆین و هەوڵ هەموو و ڕۆیشت هەدەر

 خومەینی. بەفیڕۆچوو ئارەقەیان و
 ساڵ 25 دوای خوێنڕێژ،

 بەرگێکی بە دوورخراوەیی،
 گەورە پاڵ شتی بە و هەڵخەڵەتێنەر

 لە و کرایەوە ئێران ڕەوانەی هێزان،
 پالنی بە کەمدا ماوەیەکی

 بۆ خومەینی کە پاڵ شتیکارانی،
 نفوزی بەرانبەر لە پاردە وەک ئەوان

 شەپۆلەکە سوار دەکرا، ئەژمار شۆڕەوی
 و هەوڵ هەموو بەسەر دەستی کراو

 گرت ئێراندا گەالنی ماندووبوونەکانی
 گەالنی پێزانینی و پادا  لە و

 بۆ یسێدارە پەتی ئێراندا،
 و هەڵخست ئازادیخواز، تێکۆشەرانی

 و فریووخواردوان و سادەیی هۆی بە
 ڕیشەی خەڵ ، هێندێ  نەزانکاری
 بەسەر بەتیەکی ماوەدا لەم داکوتاو
 هێندی  و کوردستان و بەگشتی ئێران

 کە هێنا، بەتایبەتی دیکە ناووچەی
 هەڵسووکەوتانەیان ئەم مەغۆلەکانیش

 ێندێ ه کە پێشوو ڕژیمی..نەکردووە
 و دەگرت لەبەرچاوو تاکی ئازادی
 پێوەندیەکانی و بەستراوەیی لەبەر
 دەجوتیەوە، زاهیر بە ڕۆژئاوا، لەگەڵ
 ئەم خومەینی ڕژیمی بەتم

 خستوو گو  پشت تایبەتمەندیانەشی
 فتوای و ئاینەکەی بە بەستن پشت بە

 هێرشی لەخۆی، بەر ئیمامانی و خۆی
 و گشتی ئازادی سەر کردە توندی
 و بنچینە تێکدانی بە و ەکەسیتاک

 و ئێران مرۆڤایەتیەکان، بنەما
 چاخی بۆ گەڕاندەوە ئێرانیەکانی

 و سنوور کردنی دیاری بە و بەردین
 ئەو کردە ئێرانی خۆی، پێوەرەکانی
 بیرێ  ئازاد هیج کە گۆڕستانە
 لەو. ڕابگرێت تێدا خۆی نەتوان 
 دەستەکەی داروو و خومەینی ڕۆژەوەی
 باران گولە و ئێعدام سەرکار، هاتنە

 دیکەی پێوەرێکی شکنیە، و زیندان و
 و هەتت هەتت و بینی خۆوە بە

 بردنی لەنێو بۆ فەرمان و قڕکردن
 و ئاسایی کارێکی بووە نەتەوەیەک

 برسیەتی.. دەسەتتە ئەم یاسایی
 کێشاو خەڵکدا بەسەر باڵی

 هۆشبەر بەمادەی خەڵ  گیرۆدەکردنی
 و ەڵ خ ئەم پالن بە و سیستم بووە

 الی بۆ کوردستان تایبەت بە نەتەوانە
 .کران پەلکێش گێژاوانە ئەم

 

 ڕەووتێ ، و ەرهەنگف پێشەوەی هێنانە بە و ڕژیم جەالدانی پیشەی بووە ئازادیویست، کچانی و کوڕان سەر بۆ جنسی دەستدرێژی
 و سیاسی و کۆمەتیەتی دۆخە و ئێران ساڵ دەیان دەسەتتەکەی، و خومەینی سەرکاری هاتنە. ستاندووە پەرەی وەحشیگەری بازاڕی

 کەوتۆتە قورس لێ رسراویەتی هاووکات و ئەرک چەندین نەخوازراوە، بارە ئەم ڕاستکردنەوەی باری لە و پا  بردۆتە ئابووریەکەی
 کۆی الیەنەکان هێزو پێویستە. دەخۆن وەتتەکەیان دواڕۆژی لە خەم ئەوانەی هەموو و ئازادیویستان و شۆڕشگێڕان ئەستۆی و شان سەر
 بە. برد ئاقارەدا بەو شۆڕشی کە کەن نیشان دەست هێاڵنە ئەو تۆکمە، گەتڵەیەکی و پالن بە وانەو بکەنە ئێستاشەوە بە مێژووە ئەو

 هەیمەنەی و دەسەتت ڕەدکردنەوەی بە و بکەن بەهێزتر ئاڵترناتیڤەکە پێوەندیەکانیان، لە نو  ڕەێکیالپە و دەورانە لەو ئەزموون
 هزری و لەبیر باشتر دنیاێکی داهاتوو، بۆ ڕوانین بە و بگرنەبەر ڕژیم ڕووخانی ڕێگەکانی هەموو مەجمووعەکانی، ژێر و شا

 .بهێنن پێ  کۆمەڵگادا

 

 بەسـەر دەسـت توانیویەتی چەند ڕژیم
ــانە ــ ــ ــێوازی و قوتابخــ ــ ــ  پەروەردەی شــ
ــداتنی ــ ــ ــدکاری منـ ــ ــ ــاغی خوێنـ ــ ــ  قۆنــ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت؟ دا بنەڕەتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بگرێــ
ــەتت ــوو دەســـ ــای بەهەمـــ ــۆی توانـــ  خـــ

ــوری ئەدات هەوڵ ــ ــ ــاوا دژە کیتـ ــ ــ  ڕۆژئـ
 هــاتۆتە ڕژیـم لەوەتــی. پێبـدات پەرە

ــەرکار، ــ ــ ــ  س ــ ــانی و چەمـــ ــ  بایەخەکـــ
 اکۆمەڵگـــ بەســـەر زاڵکـــراوە دەســـەتت

ــایبەت بە ــ ــ ــ ــ ــاری ت ــ ــ ــ ــ  پەروەردەی لەبـ
 بنەمـافکریە ئەو لەسـەر. قوتابیانەوە
ــۆرە هەر کە دامەزراوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جــ

ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاواز بیرکردنەوەێکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە جیـ
 خۆیـان، دواکەوتوانەکەی بیرکردنەوە

ــزانن بەهەڵە ــ ــان و بــ ــ ــ  بە جیاوازیەک
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــەر مەترسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــایەخە بۆسـ ــ ــ ــ ــ ــ  بـ

ــانی ــ ــ ــان دواکەوتوەکــ ــ ــ ــ  لەقەڵەم خۆی
ــونکە ــ ــ ــ ــ ــن دەدەن،چ ــ ــ ــ ــ ــا دەزان ــ ــ ــ ــ  بەه
ــا ــووە پەرەی ندیموکراتیەکـ   .گرتـ

ــوو ــ ــ ــ ــ ــران لە کە ئەوانەی هەمــ ــ ــ ــ ــ  ئێــ
ــوبێتێن خوێنـــدکار ــا بـ ــاغی چ جـ  قۆنـ
ــی ــان بنەڕەتــ ــۆ یــ ــن زانکــ ــ  کە، ،دەزان
ــوو ــ  هەمــ ــ ــێش رۆژێ ــ ــ ێکردنی پ ــ  دەس

 دروشــمی قوتابخانەکــان لە وانەکــان،
ــۆ مەرگ) ــ ــ ــا ب ــ ــۆ مەرگ و ئەمریکـــ ــ  بـــ

ــرایی  ــ ــ ــی  و ئیســ ــ ــ ــارە( ئینگیــ ــ ــ  دوبــ
ــکی دەکـــراوەو ــدکاریان مێشـ  بەم خوێنـ
 هۆکـارانەو ئەم. ەشـۆردەوەد دروشـمانە
ــوونی  میـــدیای لە جیـــا میـــدیاێ  نەب

 بــوو ئاشـکراکات، ڕاسـتیەکان کە ڕژیـم
ــ  بە ــدێ  کە هۆکارێ  بە منـــداڵ هێن

 درووشــمانە ئەم خــاو مێشــکێکی بیــرو
  بەب  بگرێت، جێگە مێشکیدا لە

 .بزانێت مانای ئەوەی
ــرە  ــتە رســـیارێ پ دا لێ  کە پـــێش دێ

 دڵی لە توڕەیی و ڕە  تۆوی چاندنی
 قـازانیی بنەڕەتـی قۆناغی منداڵێکی

ــۆ ــ ــەتتە ئەو ب ــ ــە دەس ــیە؟ نگریســ ــ  چ
ــدە ــ ــویە تاچەنـــ ــ ــێوازە ئەم توانیـــ ــ ــ  شـ
ــی پەڕە پەروەردە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــات پێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؟ بـ
 ســەرکەوتوو توانیـوە چەنــدە هەروەهـا

 بێت؟
 دروونناسـی باسـی بۆ دەگەڕێتەو ئەمە

ــم یبــۆئەوە هەروەهــا کۆمەڵگــا  لە ڕژی
ــوو ــ  هەم ــر  کەڵــ  دەرفەتێ  وەرئەگ
ــۆ ــ ــ ــا پەروەردەی ئەوەی ب ــ ــ  بە کۆمەڵگ

 لە تەنــانەت. بگۆڕێـت خــۆی قـازانیی
ــاوخۆیی ــ ــران نـ ــ ــارگەی ئێــ ــ  بەرهەم کــ
ــاتی هێــنەری ــا ئ  ئیســرایێ  و ئەمریک
ــۆ هەیە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئەوەی بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خەڵــ

ــەریدابڕۆن ــ ــ ــ ــ ــازانیی. بەسـ ــ ــ ــ ــ  ئەم قــ
ــم کە پیالنـــانە ــدە ڕژیـ ــەر ئەوەنـ  لەسـ
 چـین ئەم کە، ئەوەیە سوورە داڕشتنی

ــوێژە و ــ ــدکارە تــ ــ ــاتودا خوێنــ ــ ــ  لەداه
ــت ــ ــ ــتن بتوانێ ــ ــ ــانیە بە بۆگەیش ــ  ئامـــ

ــان خــۆی نەخوازراوەکــانی ــی کەڵکی  لێ
 قوتابخانەکـان لە هەروەها وەربگرێت

 دانش بەسییی کارتی کردنی باڵو بە
 ئیمتیـاز هەنـدێ  بەخشینی و ئاموزی
ــانە بەو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوەنی کە قوتابیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خـ

ــارتەن  جیـــاوازی ڕەفتـــارە بەم.  .ئەوک
ــتوتەخ ــ ــ ــوان س ــ ــ  نێـــ ــ  کە قوتابیانێـــ

ــتا ــ ــای لە هێشـ ــ ــارتەو مانـ ــ  ئەو ئەوکــ
 نەگیشــتوون، تێــی دەیــکەن کە کــارەی

ــانەت ــ ــۆ تەن ــدێ  بـــ ــاقی لە هەنـــ  تـــ
ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەرەتایی کردنەوەک ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لە س

ــانە ــ ــابی قوتابخـ ــ ــتی قوتـ ــ  بە پێویسـ
ــارتی ــییی کـــ ــش بەســـ ــاموزیە دانـــ . ئـــ
ــەرەڕای ــوو ئەم سـ ــم هەوڵەی هەمـ  ڕژیــ
ــارە کە ئەوەی ــ ــانی لە دیـ ــ  ڕاپەڕینەکــ
ــیە، ئەم ــدکاران دوای  نەڕۆیشـــتن خوێن

ــاتی بەســەر ــا ئ  ئیســـرایێ ، و ئامریک
ــان ــ ــ ــەلماند ئەوەیــ ــ ــ ــ ــی کە س ــ ــ ــ  هەوڵ
  نەگەیشتوەتە نادروستی، پەروەردەی

 بـۆ ڕاسـتیەیان ئەو دەمـێکە و ئامـانج 
 و اننەتەوەکــ حیسـابی کە دەرکەوتـوە
 هەروەهـا، و جیـایە لێ  دەوڵەتەکان
ــمی ــ ــان و مەرگ درووشـ ــ ــۆ نەمـ ــ  ئەو بـ
 نـیە بۆیـان دەسکەوتێکی هیچ وتتانە

 قـازانیێکی هـیچ کیـنە و ڕ  بێیگە و
 .نیە

ــاری ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتنەی ئەم هۆکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تێگەیشـ
ــدکاران ــ ــ ــ ــ ــۆتە کە خوێن ــ ــ ــ ــ ــۆی ب ــ ــ ــ ــ  هـ
ــاندنی ــانی هەڵوەشـــ ــ ــم، پیالنەکـ ــ  ڕژیـ

ــتەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆ دەگەڕێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  پەروەردەی ب
 .یەتیەکـانکۆمەت تـۆڕە و بنەماڵەکـان

 تـۆڕە گرنگـی ڕۆڵی بە دەکر  لێرە 
ــان ــ ــاژە کۆمەتیەتیەکــ ــ ــر  ئامــ ــ  و بکــ

ــ  ــ ــدەینەوە ئاوڕێی ــ ــێمە کە لەوە ب  ئـــ
ــد ــانە تاچەنـ ــۆ توانیومـ ــنگەری بـ  ڕۆشــ
ــ  ــ ــی خەڵـ ــ ــی کەڵکـ ــ ــرین لێـ ــ  .وەربگــ
ــاتر دەرەکــی میــدیای کە ئێســتا  لە زی

 دەبــ  نـاوخۆدایە، خەڵکــی بەردەسـتی
ــای لە ڕاســـتیانە ئەو هەوڵبـــدر   ڕێگـ

ــانەوەتوڕەکۆ ــن مەتیەتیەکــ ــ  و دەرخەی
ــان ــ ــان و دایکـــ ــ ــداتنیان و باوکـــ ــ ــ  منـ

 ڕژیـم پیالنەکـانی تا ئاگاداربکەینەوە
 و ئاشکرا منداتن مێشکی تێکدانی بۆ

ــدر  ــ ــگە و لەقاوبـ ــ ــتنەوەی لە ڕێـ ــ  شـ
 بــۆ دەســەتتە ئەو الیەن لە مێشــکیان

ــازانیی ــ ــان قـــ ــ ــێتەوە خۆیـــ ــ . هەڵوەشـــ
ــت ســـەرقاڵی دەبێـــت منـــداتن  و زانسـ

ــوون ــ ــ ــ ــ ــرێن فێربـ ــ ــ ــ ــ ــر و بکـ ــ ــ ــ ــ  لە بیـ
ــاێیکی ــۆ  کۆمەڵگــ ــاتوێیکی و خــ  داهــ

ــکەنەوە گە  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  .بــ
ــ  کە ئەوەی ــر دەبـ ــاو لەبەر زۆرتــ  چــ
ــر  ــت کە ئەوەیە، بگیـ ــیچ بە نابێـ  هـ

ــداتن شــێوەێی ، ــ  وەکــوو من  ئامرازێ
ــتن ــانیی بە بۆگەیشـــ ــان ئامـــ  گەورەکـــ
ــی ــ ــ  کەڵکــ ــ ــر  لــ ــ ــافی و وەربگیــ ــ ــ  م
ــان ــانی لە هەیە ئەوەیـ ــداڵی جیهــ  منــ
 ووهەمــ لە دوربــن و بمێنــنەوە خۆیــان
 .سیاسەتێ  جۆرە

 !خوێنەری بەڕێز و خوێن شیرینی تێکۆشان
تێکۆشـــــان وەخــــــوێنە، لێــــــی ورد وەبە و تێیڕامێنە،بابەتەکــــــانی 
ــــــدە و کــــــاکڵە و دانەی  ــــــەن و کەویــــــان ب هەڵســــــەنگینە و لە ش
دەربێــــــنە،بە ڕبەی رەخــــــنە و تیبینــــــی بــــــی پێــــــوە و چەقــــــ  
. وچەوەڵ و چەوتـــــــی و چەوێڵـــــــی و هەڵەکانیمـــــــان پێـــــــڕاگەێنە

بێگومـــان بە بـــژار و نــــاوکۆڵ کردنـــی ئێــــوەی ئـــایز، لە دێــــبەری 
 !.تیکۆشان دا، بەر و بەرهەمی با  و بە سوود ڕەنێو دێت
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
وونی جێگیركردنـــــی فەرمــــی بــــ

س ای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــ  لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمیش هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  
وتتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 

فەرمانـدەی ناوەنـدی هێزەکـانی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 اسیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێن پێویستی یەکگرتن وهاوهەڵوێستی الیەنە سی

 مافی واتای بە ئافرەتان، بۆ اندەنگد مافی
 .دا بەڕێوەبەری جومگەکان  هەموو لە بەشداریانە

 زینەب حوسەینی: نووسینی

 
ــداری ــافی و بەش ــدان م ــۆ دەنگ  چینــی ب

 کۆمەڵگـــــا، ینیـــــوە وەک ئافرەتـــــان
ــــافی بەواتــــای ــــی، بەشــــداری م  سیاس
 ئابووریــانە و وکــۆمەتیەتی فەرهەنگـی

 بەشـداری پێـیە بەم هەر.کۆمەڵگادا لە
ـــان  لە هەڵبـــژاردن شـــانۆی لە ئافرەت

ـــیچ ئێـــران ـــاێکی ه ـــیە، وات ـــونکە ن  چ
ـــــاتوانن  بە و هەبـــــ  کاریگەریـــــان ن

 ڕابـردوو وەک هەر دۆخەکە بەشـداریان،
 افیـــانم ســاڵە دەیــان کە دەهێڵــرێتە،

ــــــراوە زەوت ــــــیا وەک و ک ــــــکر س  لەش
ــــــۆ بەکـــــاردەهێنرێن ــــــی گەرم ب  کردن

 . هەڵبژاردن شانۆی تەنووری
ـــــدێ  لە پــــێچەوانەوە بە  وەتت، هەن

ـــافرەت بــۆ دەنگـــدان مــافی  بەکـــردار ئ
ــــاری چەســــ اوە ــــدەکرێت، وک  بەتم پێ

ــای بە ئەوە  و خواســت کە ئەوەنــیە مان
 کۆمەتیەتیەکانیـان و سیاسی داواکاریە
 کەلێنێـ  و بووبێت جێبەج  بەتەواوی

 ئاقـــاری بە تێکۆشــان بــۆ نەمــابێتەوە
ـــــــــۆی دەســـــــــتەبەری ـــــــــان ک  .مافەک

 ئافرەتان بزوتنەوەی ۰١۱۰ ساڵی لە
ــــــــۆ ــــــــافی ب ــــــــدان م  وەتتە لە دەنگ

ــــوە یەکگرتوەکــــان، ــــی ب  بزوتنەوەیەک
 لە بەشـێ  کە بەرفراوان، کۆمەتیەتی
ــــانی وتتــــانی  وتــــوانی گــــرتەوە جیه
 .دابنێت بەهێز کاریگەری

 مــــافی ئێســــتا  تــــا کە تانێــــ وت
ــــا دەنگــــدان ــــۆ تەنی ــــاوان ب  بەڕەوا پی
 ســــعودیەو عەرەبســــتانی وەک دەبینـــ 
ــان، ــان نەیــاتوانیوە واتیک  لەژێــر خۆی
ــــاریگەری ــــاتی ک ــــان خەب ــــۆ ئافرەت  ب
ـــــاری ـــــوو وەالدەن ڕزگ ـــــاری ،بەڵک  فش
 بەسـەردا سـێبەری وتێکۆشانمان خەبات
 لە خۆب ـارێزن چیتـر ناتوانن و داناون
 .. ئافرەتـان بەشداری تتەنانە و ناو

 لە پێشــکەوتن ڕەوتەکــانی لە یەکێــ 
ــدا ــداری جیهان ــین بەش ــانە و چ  توێژەک

ــــــــــانی لەدوا یەک کـــــــــایە لە  یەکەک
ــــدا، و دەســـەتت ــــۆ ئەوە بەڕێوەبەری  ب
 گەشـە و پێشکەوتن نیشانەی ئافرەتان

 چەرخـــــــی و ژیــــــان وســــــەرهەڵدانی
 هەربـۆیە بوارەکـان، گشـت لە داهێنانە

ــــزی ئەوە ــــی هێ ــــانەئافر مەزن  ئەم ەت
 هێزێـ  هـیچ و کردووە دروست گۆڕانەی
 .پێبگرێت بەری ناتوان 

ــــــای  دەســــــەتتە و دەوڵەت لە بەدڵنی
ــــدا ــــ  دیموکراتەکان ــــی بەجۆرێ  نەخش

ـــۆ و دەگیـــر  چـــاو لەبەر ئافرەتـــان  ب
 جێگیرکردنی پێناو لە کردن، بەشداری

ــــتی، و ئاســــایی ڕێچکەێکــــی  کە سروش
 پــێگەو لەهەر هاوبەشــیکردنە ئەویــش

ـــی ـــی جێگەیەک  و کـــۆمەتیەتی و سیاس
ــــــــــــــــــابووری  .وفەرهەنگــــــــــــــــــی ئ

ــر ئێرانــی لە ــاکمیەتی دەســەتت ژێ  وح
ـــدەکان و فەقـــ  ویالیەتــی  لە و ئاخون

 ،دۆخــی ئێــران گەالنــی ڕاپەڕینـی دوای
 لە ڕوو ڕۆژ دوای لە ڕۆژ ئافرەتـــــــــــان

 قـازانیی بە ڕژیـم نەک و بـووە خراپی
ــــنە ئەم ــــاێکی چی  دەرنەکــــردووە، یاس

ــوو ــت بەڵک ــازنەی تادێ ــازادی ب  ژنــان ئ
ـــــــات تەســـــــکتر ـــــــ  هەر و دەک  ڕۆژێ
 زنییرێـ  و تکـۆ بنەمـا بـ  بەپاساوی

 . دەئاڵێنێت پێیان لە
 ئەو دامەزرانــــــــی لەســــــــەرەتای هەر

ــەتتە، ــاو دەس ــانی یاس  بەدژی قانونەک
 و می  زۆرە حییابی داڕێژراو ئافرەتان
 ەتفعـیف کێشی کێشمە و دەرونی فشارە

ــــــوە ئەدەب، و  خۆشــــــەی بنێشــــــتە ب
 پاسـاوەوە بەم کە ڕژیمە، ئەو سەرزاری
 انهەمـ لە.داو ئەنیـام تاوانی هەزاران
 هەڵسـەنگاندن بەجێی ئافرەتان کاتدا

 دادپەروەری چەســــــــــــــــــــــــــ اندنی و
 حـــــاڵەتی لە بەردەوام کــــۆمەتیەتی،

ــری ــردن بەرگ ــوون ک  خــۆ و بەهەوڵ و ب
ـــــتن  لە بەڕۆژ ڕۆژ ڕژیـــــمە، لەو پاراس
 دوور داســەپاوی سیاسـەتی و فەرهەنـگ

ـــــوونەتەوە ـــــی. کەوت ـــــامی بەپێ  ئەنی
ـــــاری هەڵســـــەنگاندنی ـــــداری ئام  بەش

ــــــــی  شــــــــانۆی لە ئافرەتــــــــان کردن
 دەرئەکەوێـت وا مەجیـی ، هەڵبژاردنـی

 سـەر ناچنە ئافرەتان لەسەدی ۲۲ کە
ـــــــــدان، ســـــــــندوقەکانی  ئەو کە دەنگ

ــــــژەیە  ــــــدێن ڕێ ــــــتاو لە پێک  مامۆس
ـــــدکار ـــــار و خوێن  ... کرێکـــــار و بێک

ـــــــان ـــــــا لە لێکۆڵەرەک ـــــــاس ئوروپ  ب
ـــــدەرانی کە لەوەدەکەن  ئـــــافرەت دەنگ

ــــــــــۆ زۆرتــــــــــر گەرایشــــــــــیان  الی ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارانە  . موحافزەک

 سیاسـی ڕەجوڵی) لە باس ئێرانیش لە
 دەسەتتەکانی پێیەپێگەو بەم( دەکر 
 وێنــای وا و بــڕاوە پیــاوان بە دەوڵەت
 بــۆ تەنیــا بەڕێــوەبەری و وتت دەکەن،
 بـۆ بەسە واتایە ئەم کە نێرە، ڕەگەزی
ـــــی ئەوەی ـــــیاری چین  کـــــۆمەڵگە هوش

ــــۆ هەبێـــت خـــۆی خوێنـــدنەوەی  ئەم ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگەیە  . ڕوان

ــــــ  ــــــاتیل کە حەوزانەی لەو یەکێ  ەک
 زۆرتـــرین ڕووبەڕوی هەڵبژاردنەکانـــدا

  ئافرەتان بەشداری دەبێتەوە، ئاڵوگۆڕ

ــانیەتی، و ئافرەتــان ــونکە کاردانەوەک  چ
 کە دەبەخشــن ئومێــد هیــواو جۆرێــ  بە

ــترکردنی و ئــاڵوگۆڕ بــۆ هەوڵ ئەوان  باش
ـــــــۆمەتیەتی و سیاســـــــی پـــــــێگەی  و ک
 . نەبوە پێشتر کە ئەدەن، فەرهەنگی

 کێشـە ەکو حییـاب، کێشەی ماوەدا لەو 
ـــابینر   ئافرەتگەلێـــ  بینینـــی بگـــرە ن
ـــــ  ـــــون، پابەنـــــد بەب  تەنیشـــــت لە ب

ــــــــــدەکان  و تەلەفزیــــــــــۆن لە و کاندی
ـــــان ـــــرێن، کاناڵەک ـــــدا لە دەبین  حاڵێک

 ئێــران شــوێنێکی هــیچ لە پێشــتر ئەوانە
ـــیەو بــونی  بەشـــێ  ئەوانە ئەوەی وەک ن

ـــــــــــــــــوبن ـــــــــــــــــایە لەو نەب  .کۆمەڵگ
ــانەی ئەو ــیەی بە کە ئافرەت  دەســت پەن

 حکومەتیدا، پۆستی پیەو لە ێندەژمێردر
ــــوە نەیـــان  تواناکــــانی و نەخـــش توانی

 ئێســـتا تـــا بەڵکـــوو بنـــوێن، ئافرەتــان
 داوەڵ وەک زیــاتر و بـوون بەبەربەسـتێ 
ـــــانڕوانیون ـــــاتی.لێی  ســـــەرکەوتنی لەک

 پێشـینەی کە پیـاو و ئـافرەت بەربژێران
 بە بـاوەڕ هەیە، یەکسانیشـیان خوێندنی
ــاک ئــافرەتەکە مــودیریەتی توانــاو  ر ،ن
 ئەمە کە دەڕوانـن لێـی شێوە بەو بەڵکوو

ــــــاوازی بەهـــــۆی ــــــی جی ــــــووە ئەرێن  .ب
ــــدایە لە ئەوە  گەرم لەکــــاتی کە حاڵێک

ـــــــــــووری شــــــــــانۆ داهێنــــــــــانی  وتەن
ـــان هەڵبژاردنەکــان،  کە لێـــدەکر  داوای

ـــــــنە مــــــاڵ لە  لە پشـــــــتیوانی دەرو بێ
ــــــژاردن ــــــدەکان و هەڵب ــــــکەن، کاندی  ب

 لە داوا شــــەڕدا لەکـــاتی چـــۆن هەروەک
 پیــاوان لە پشــتیوانی دەکــرا ئافرەتــان

ـــکەن  خـــولی لە ئافرەتـــان چاالکـــانی .ب
ــــی ــــدا دەیەم  کەم ەینــــی هەڵبژاردنەکان
 و ڕاگەیانـد پیاوانەیـان سیمای ئاڵوگۆڕی
ــــافرەتە هــــانی ــــدەکانیان ئ  کە دا کاندی

ــــان ــــڕ داواکانی ــــکەنەوە، چ ــــا ب  هەروەه
 نەکردنــی جێبەجـ  لەکــاتی دا وریاییـان

ـــــان، ـــــی ئەوا داواکانی  ئافرەتـــــان دەنگ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  .ئەدەن لەدەس

ــانە  ئەو ــافی ماف ــبەرو م ــۆڕینی بەرام  گ
 پاراســتنی چەسـ اندنی و تەبعیـز یاسـای
ــــافی ــــم فشــــارەکانی .ئافرەتــــانە م  ڕژی

 کــاری پێویسـت وەک نەیهێشـتوە هیچکـات
ــدەکانی ڕێکخــراو ــان وناوەن  ئەو و ئافرەت
 هۆی بۆتە بەڵکو پێش، بچێتە کەم ەینە
ـــــاتر ـــــەرکوت زی ـــــارکردنە و س ـــــەر ک  س

 بیروبۆچـــونی ســـتیاربونیهە کۆمەڵگـــاو
ـــــــبەر گشــــــتی  خواســـــــتە بەداواو بەرام

 ئاشــــکرایە ئەوەی.ئافرەتــــان ڕەواکــــانی
 هیچ سیتمەدا لەو و ئێران لە هەڵبژاردن

 ناکــات، ئـافرەت دۆخــی بە خـزمەت کـات
ـــ  ئەم ـــالنە  تاکتی ـــۆ وپ  پەلکێشـــی ب

 شـانۆی سـندووقەکانی سـەر بۆ ئافرەتان
ــژاردن، ــان درێــژەی لە هەڵب  پالنــی هەم
ــــــووە ــــــای بە.پێش  وهۆشــــــیاریەوە ووری
 هەڵــــ  پــــیالنە ئەم لەگەڵ ئافرەتــــان

ـــــــی کە دەکەن، وکەوت  ئەم ڕای وەرگرتن
ــۆ چیــنە ــداری لە ڕێژەیــان ب ــانۆی بەش  ش

ـــــــــــژاردن ـــــــــــتێکی هەڵب  ڕوون هەمووش
 .کردۆتەوە

 لە پشــتیوانی بــۆ ئەمریکــا كــۆنگرەی بڕیارنــامەی
 .ئاخوندی رژیمی کردنی مەحکووم و ئێران خەڵكی

 
ـــــــوێنەرانی مەجییســـــــی  ن

 ژمارە بریارنامەی ئەمریکا
ــــــــــــــانگی لە كە 752  م

ــردوو ســاڵی دیســامبری  ڕاب
 خســــتیە كردبــــوو گەتڵە

ــــدانەوەو ــــنە بە دەنگ  زۆری
ـــــــــرا پەســــــــەندی  لەو.ك
ــتیوانی بڕیارنــامەی  لە پش

 و ئێران خەڵکی فەکانیما
ـــومکردنی ـــەرکوتی مەحک  س

 پشـــــت ناڕەزایەتیەکــــانی
ــــــــــــــراوە ڕاســــــــــــــت  .ک
 رۆژی ئەمریکــا نــوێنەرانی
ـــدانی ٣ چوارشــەممە  ڕێبەن

ــــــۆچی 0338  خــــــۆری ك
 پەســەند بڕیارنامەیەکیــان

ــرد ــامەدا و لە کە ك  بڕیاڕن
  افـم لە پشتیوانی وێرای

 ئێــــران، خەڵکــــی ئازادیەکــــانی  
ــــدیان ڕژیمــــی دەســــەتتی  بە ئاخون

ـــاڕەزایەتی ســـەرکوتی هــۆی  ڕەوای ن
ــ  ــرد مەحکــوم خەڵ  بڕیارنــامەی .ک
ــــــــوێنەرانی ی752  مەجییســــــــی ن

ـــۆێنەرانی ـــا ن ـــامبری لە ئەمریك  دێس
ــــردووڕا ســــاڵی ــــۆدۆر لەالیەن ب  تێئ
 ئەمریكا دیموكراتی حیزبی دویچ،لە

 جـۆ هەروەها وە دەرەوە كاروباری بۆ
ـــــــــی دانەری ویڵسۆن،یاســــــــا  حیزب
ـــرا پێشـــکە  کۆماریخوازەكـــان  لە.ک

ــانـــــەتیەکـــــــــاڕەزایـــــــن  یــــــــــــــــ
 

ـــــانگی ـــــو م  لە کە ەرخەزەڵ
ـــــــی  گرانبـــــــوونی بەردەوام

 پێکـرد،نەک دەسـتی بەنزین
ـــــــــــا ـــــــــــت تەنی  ئینتەرنێ

 وەتت لەسەرتاســـــــــــــــەری
ـــــــــــــــــــرا،ئەو  هەواڵە داخ

ــتگیرانەی ــەرکوت لە گش  و س
ــــــردن تەقە  لەخەڵکــــــی ک

ـــــاڕازی  بـــــ  خەڵكـــــی و ن
ـــــــەتت ـــــــدرا دەس  .ڕاگەیەن

 ئێســتا تــا ئاخونــدی ڕژیمـی
 کوژراوەکــــــــانی ژمــــــــارەی

ــارەیەک ڕانەگەیانــدووە،و  ژم
ــــــــــــــــــاتنەیبنە لەو  کە م

ـــــــــت ـــــــــە دەیانویس  و پرس
 شــەهیدەكان بـۆ سەرەخۆشـی

 .کراون زیندانی دابنێن

ــــــین کە نەخۆشــــــخانەیەی ئەو ــــــاوەی لە چ  م
 !.کرد کار بە دەستی کرد دروستی دا ڕۆژ02

 ووهـان شـاری لە کڕۆنـا ویروسـی بەرەنگـاری بـۆ چـین دەوڵەتی کە تەختی هەزار نەخۆشخانەی 
ــی مــاوەی لە ــتی ڕۆژ02 نزیک ــار بە کر،دەســتی دروس ــرد ک ــات لەهەمــان. ک ــت لەگەڵ دا ک  دروس

 ئێسـتا تـا كە کەسـانەی ەوئ ژمـارەی ڕایانگەیاندووە چین بەرپرسانی نەخۆشخانەیە ئەم کردنی
 بـاڵو هـۆی بە کە ڕێژەیەی لەو زیاترە ژمارەیە ئەم كەس،360 گەیشتۆتە مردوون ویروسە بەو

ـــوونەوەی .                                                                        مـــردوون 2223 و2222 لەســـاڵەكانی چـــین وەتتـــی لە سارســـەوە نەخۆشـــی ب
ــدنە . ــانی ڕاگەیان ــین دەوڵەتیەک ــێن چ ــخانە دەڵ ــوێیەکەی نەخۆش ــاری ن ــانی ش  پارێزگــای ئۆه

 ئەمــرۆ( 2203-وایــرۆس کڕۆنــا)کڕۆنــا نــوێی ویروســی نەخۆشــی ســەرەکی هۆبئی،ناوەنــدی
 کرد توشبووان وەرگرتنی بە دەستی ڕێبەندان ی04 دووشەممە

 ئێران النی گه شۆڕشی وتنی رکه سه یادی رزڕاگرتنی به بۆ خۆپیشاندان
 .تی یه پاشه ڕژیمی دژی

 
 شاری  تاوی،له هه ی٢٠٣١ ندانی ڕێبه ی٢٣  ممه شه ڕۆژی یانی به له ر سه

 و  ئازاده ئێرانیانی  له زۆر شێکی به  شداری به به سوید ختی پایته ستۆکهۆڵمی
 ڵ  خه موجاهیدنی سازمانی و بات خه سازمانی ندامانی ئه و واداران هه

 شۆڕشی وتنی رکه سه رزڕاگرتنی به یادی بۆ شکۆداریان و  وره گه خۆپیشاندانێکی
 چاالک کی یه شێوه  به شداربوان به.پێکهێنا تی پاشایه ڕژیمی  به دژ ئێران النی گه
  نیزامه م ئه ڕوخانی و ئاخوندی ڕژیمی و تی پاشایه ڕژیمی دژی  باتکارانه خه  و
 داوایان داو، دروشمیان و شوعار ئێران  له کان ئاخونده ئ دیکتاتۆره و ڵ نده گه
  که کرد سوید تی وڵه ده تیش تایبه به  ناوچه تانی وڵه ده و  وه ره ده ووتتانی  له
 تنی کۆمه ی قینه ڕاسته پشتیوانی و ب چڕێنن ڕژیم ڵ گه له کانیان ندیه یوه په
 دۆستان و داران تمه سیاسه له زۆر شێکی به دا خۆپیشاندانه م له.بن ئێران ڵکی خه
 النی گه ئازادی و ڕزگاری خوازیاری کردو   پێشکه یامیان په  ئازادی یارانی و

 ئەندامانی لە رچاو به ژمارەیەكی. وه وسانه چه و زۆر و زوڵم دژی بوون ئێران
 .كرد مەزنەدا یادە لەو بەشداریان سکاندیناڤی وەتتانی لە خەبات سازمانی
 دەرەوەی رێكخستنی بەرپرسی بەهرامی عەلی بۆنەوە بەو گوتنە شایانی
 گەالنی شۆرشی سەركەوتنی ساڵرۆژی مین١٢ یادی بۆنەی بە خەبات سازمانی
 بەو سازمانیان دەرەوەی تەشكیالتی پەیامی پاشایەتی رژیمی بە دژ ئێران
 كرد پێشكە  بۆنەوە



  
 

 زاینی ی 2020 فێورییەی ی21.  خۆری ۆچی ک ی 8139 رێبەندانی ی 30 . پێنیەم و سی ساڵی {  317}  ژمارە.  ئێران ردستانیوک خەباتی سازمانی ناوەندی کومیتەی ئۆرگانی .تێکـۆشـان 

 

 

 
   

 
     

 

 
    

    
       
    
    
   

 

      
    
    

 
    
        

  

    
   
  
  

   
 
 

   
   

   

 

 

The Organ of Central Committee The  Organization Struggle of Iranian Kurdistan  

  
 

 

 

 

 

                          

 

.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                     :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

   htt//www.lawan.info           http://www.khabatmedia.com                                                                                                  
   پ ێوەندی                                                                                                                                                                     22364772446433:سیێمانی

  telegram /sazmanixebat     www.facebook.com/lawanixebat    223647526487223 :هەولێر پێوەندی             

  223647524437٢38 :ندیکومیتەی ناوە   

ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــان س ـــدامان و بەرپرس ـــۆرای میییـــی ئەن ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ی س
ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مو
ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵ ەرك ـــام و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــا  پەی

 . نەتەوەكانی ئێران

اری سارپسبۆرگی وەتتی بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە ش
 نۆروێژ

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

 .پێهات ۆتاییك خەبات سازمانی پێشمەرگایەتی فێرگەی دیكەی دەورەیەكی
 

ــەممە پێــنج رۆژی ــی ش ــدانی ی02 ریکەوت  رێبەن
ـــمی ، 0338 ـــایی رێورەس ـــاتنی كۆت  دەورەی ه

 پێشـمەرگەی پۆلێـ  چەكـداركردنی و سـەرەتایی
ــــازە ــــوو، پەیوەســــت ت  و چــــاودێری لەژێــــر ب

 و نیزامــی سیاسـی كۆمیسـیۆنەكانی بەرێـوەبردنی
 حەسەن"  دشەهی دەورەی ناوی لەژێر پەروەردەو

 .بەرێوەچـــــــــــــــــــــــــــوو" ســـــــــــــــــــــــــــەلیمی
 بـۆ بێدەنگی دەقەیەك بە رێورەسمەكە سەرەتای
ــرد دەســتی شــەهیدان رۆحــی لە رێزگــرتن  و پێك
ــد پاشــان ــز الیەن لە وتەیەك چەن ــاتوو بەرێ  خ
  سازمانی رێبەرایەتی ئەندامی محەممەدی شیالن

ـــــرا پێشـــــكە  خەبــــات  ـــــدا كە ك  لە روو تێی
ـــمەرگە ـــازە پێش ـــت ت ـــان پەیوەس  :ووتـــی بووەک

ــازی ــازمانی ڕێب ــاتی س ــتانی خەب ــران، كوردس  ئێ
 هەسـتی كە تاكێـ  هەر بـۆ گەورەیە شانازیەكی

ـــی ـــوردایەتی و نەتەوایەت  لەال شۆڕشـــگێری و ك
ــت  مەیــدانی نــاو هــاتنە بڕیــاری و  دەبــ  دروس
 ســـازمانی ڕێبــازی . دەدات تێكۆشــان و خەبــات
ـــات ـــنەرە و خەب ـــدەکەی، و مەزن دامەزرێ  بیرمەن
 حوســێنی، جەاللەدیــن دسـەیی مامۆســتا جەنـابی
ــ  ڕێبــازێكی ــژووی لە پەڵەیە ب ــودان مێ  و بەرخ

ــــی تێكۆشـــانی  ئەو تێكۆشــــەرانی كـــورددا، گەل
 و ســـــادقانە و بــــردووی لەخـــــۆ بە ڕێبــــازە 
ــانە  بەگژداچــوونەوەی و تێكۆشــان ئەســ ی ئازای

ــاتۆرو ــەتتی دیكت ــتەمگەر دەس ــان و س  خوێنڕیژی
 و ئـازادی و مـاف بە گەیشـتن لەپێناو داوەو تاو
ــــان و نەتەوە داواكــــانی و یســـتو ــــۆ گەلەكەی  ب

ـــــیش ـــــان دەقەیەك  پاشەكشـــــەیان نەداوەو كۆڵی
ــــاو كـــورد گەلـــی خەبـــاتی . نەكـــردووە  لەپێن
ــــــــت ــــــــانی بەدەس ــــــــاف هێن ــــــــازادی و م  و ئ

 ی،ـــــــــــناعەداڵەت و ەمـــــست بەرەنگاربوونەوەی
 

ـــــــاڵە ســـــــەدان بە  بە گەلە ئەو و بەردەوامە س
ـــــی ـــــەتت لەالیەن بەردەوام  و دیكتـــــاتۆر ەدەس

 ئەوە  بــۆیە كــراوە، ئاســمیال فاشیســتەكانەوە
 و كــورد تــاكێكی وەك ئــێمە لە هەریەكە ئەركــی
ــــی بە كە تێكۆشــــەرێكە وەك ــــ  و بەردەوام  بەب

 لەتێكۆشـان و  بـدەین  تـاو پێناوەدا لەو دابڕان
 یەكیــاری گەیشـتنی و سـەركەوتن تـا نەوێسـتین

 .یـــئامانیەكان و ویست و ماف بە نەتەوەكەمان
ــــان ــــران ئاڵوگۆڕەک ــــتیەکانی و خێ ــــۆ پێویس  خ
 كیــــــــزەرورەتێ ئاڵوگۆڕێ ، هەر بۆ ئامادەکردن

ــژووییەو ــی و پێویســتە مێ  هەســتی کە ئەوەیە ئــێمە لە یەک هەر ئەرک
ـــ  دروســـت لەال بەرپرســیارەتیمان ـــۆ ب ـــدیە لە پارێزگـــاری ب  بەرژەوەن

 ئەولەویەتــی ببێــتە نیشـتمان پێنــاو لە دان قوربــانی و نەتەوەییەكـان
ـــانیە بەو گەیشــتن وەســـییەی بە ســـازمان و کارەکانمــان ـــزانین ئام  . ب

ــانی وایلەد ــاتوو وتەک ــیالن خ ــرودی محەمــمەدی، ش ــن س  پێشــمەرگەم م
ــت تــازە پێشــمەرگە لەالیەن ــکە  بووەکــان پەیوەس ــان و کــرا پێش  پاش
 لە یەکێـ  لەالیەن سـەلیمی حەسەن شەهید خولی پێشمەرگەی پەیامی

 کە  پـێش شـنۆیی ئەمیـر کـاک بەنـاوی بوو پەیوەست تازە هاورێیانی
 و ئەرک لە ئاورێـــ  مامۆســتایانلە دەستخۆشــی وێــرای تێیــدا کە کــرا

ـــــانی ـــــمەرگە کارەک ـــــامی لەدوای. درابـــــوویەوە پێش  پێشـــــمەرگە پەی
 پێشـكە  عـارفی ئەیووب كاك پێشمەرگە هاورێی الیەن لە پەخشانێ 

ــین و كــرا ــڕگە  دوای ــی ب ــەرەف چەک ــدامانی لەالیەن کەرامەت و ش  ئەن
ــی ــرا دابە  دەورەکە لە دەورگێــر رێبەرایەت  کــردن پیرۆزبــایی بە و ک

 .هات رێورەسمەکە بە کۆتایی لەیەکتر
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