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 ئەمریكـا كۆمـاری سەرۆك هەڵبژاردنی
 سیامەند :نووسینی       .دروست ڕوانگەی و
 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

ــی  ئۆکتۆبریئۆکتۆبریی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێســەد و نەوەد و هەزار و سێســەد و نەوەد و   ڕەزبەریڕەزبەری٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەی و ی و سس ــیدوو هـەزار و بیست ی زایین دوو هـەزار و بیست ی زایین  ٥٠٠: ژمارە         

 هەڵبژاردنی داهاتودا ڕۆژی چەند لە
ــوە ئەمریكــا لە كۆمــاری ســەرۆك  بەرێ
ــــدا كە ، دەچـــ  ــــدین تیای  كەس چەن
 كۆمـاری سـەرۆك وەرگرتنی بۆ خۆیان
 لە بەاڵم پــــــــــااڵوتووە، وواڵتە ئەو

ـــۆی ـــاڵێوراوان، ك ـــد پ  ترامـــ  دۆناڵ
 و كۆماریخوازەكــان حیزبــی كاندیــدی
ــــدن جــــۆی ــــیحی پــــاڵێوراوی بای  زب

ــوكڕا  ــارترین دیم  بەرچــاوترین و دی
ــــــــــۆ ســـــــــەرەكین پـــــــــاڵێوراوی  ب
 ســــــەرۆك پۆســـــتی بەدەســـــتیێنانی

 .ئەمریكا كۆماری
 هەڵبژاردنــــی پڕۆســــەی ئاشــــكرایە

 ئاكـامی ئەمریكـاو لە كۆمـاری سەرۆك
 كـاریگەری تەنیا نە هەڵبژاردنەكان،

ـــــو هەیە، ئەمریكـــــا ســـــەر لە  بەڵك
ـــاریگەری ـــەر بە ك ـــۆی س  پڕۆســـەی ك

 جییـان لە سەربازی و سیاسی،ئابوری
 ئەمریكــا چــونكە هەیە، دا تێكــڕا بە

ـــزی خـــاوەن وواڵتـــی گەورەتـــرین  هێ
ـــــابووری ـــــەربازیەو و ئ  زۆربەی لە س

ـــە ـــدا كێش ـــی بە چ جییانیەكان  الیەن
ـــی  دەوری پـــێاەوانەوە بە چ و ئەرێن
ـــدیە بەو .هەیە بەرچــاوی  تایبەتمەن
ـــاوخۆیی ـــا ن  بە كـــاریگەری و ئەمریك

ــابوری ســەر ــومەرجی و ئ ــیسی هەل  اس
 كۆمـاری سـەرۆك هەڵبژاردنی جییان،

ـــا،دەبێتە لە ـــۆی ئەمریك  كە ئەوەی ه
 تاكێكی هەر و سیاسی الیەنێكی هەر

 چــــاودێری گـــرینگیەوە كۆمەڵگـــا،بە
 كۆماری سەرۆك هەڵبژاردنی پڕۆسەی
ــا ــاو ئەمریك ــونی ڕاو بك  ســەر لە بۆچ
 . دەربڕێ ئاكامەكەی پڕۆسەكەو
 ئێـران كوردستانی ی خەبا  سازمانی

 و نەتەوەیــــــــی كیالتیتەشــــــــ وەك
ــــــتمانی  لە پــــــێگەیە خــــــاوەن نیش
  ەڵكیــخ وازانەیــــــــمافخ جواڵنەوەی

ــــی كوردســـتان،   پرۆســــەی وایە  پێ
ــــــاری ســــــەرۆك هەڵبژاردنـــــی  كۆم

 ئەو نــــاوخۆیی كــــارێكی ئەمریكــــا
ــــــــتیەی ئەو لەگەڵ وواڵتەیەو،  ڕاس

 كۆمـــاری ســـەرۆك هەڵبژاردنـــی كە
ـــاری ـــی ك  بەاڵم ئەمریكـــایە، خەڵك

ــا ، ســازمانی ڕوانــگەی  ئەوەیە خەب
ـــــام هەر كە ـــــاڵێوراوە دوو لەو ك  پ

 ڕەچــاوی پێویسـتە ، بـ  كەوتووسـەر
ــــــی كە بكــــــا  ڕاســــــتیە ئەو  ڕژیم

ــــــدی ــــــران، ئاخون  ســــــەرچاوەی ئێ
ـــــــــــی ـــــــــــودەوڵەتی ترۆریزم  و نێ

 مافەكـــانی پێشـــێركاری گەورەتــرین
 سەر بۆ هەڕەشە سەرچاوەی و مرۆف

ـــــایەتی ـــــان هێمن ـــــاوچەی و جیی  ن
 ناوەڕاســــتە،هەروەها خــــۆرهەاڵتی

ــــدی ڕژیمــــی ــــران ئاخون ــــی ئێ  دژمن
 ەتەوەكـانین تێكـڕای كوردو خەڵكی

ــنەری ــرانەو پێكیێ ــمە ئەو ئێ  لە ڕژی
ــــی ــــت هەوڵ ــــی دروس ــــۆمبی كردن  ب

ـــــــــتی كە ئەتـــــــــۆمە  بە لە مەبەس
  ئەتۆم، یـــــۆمبـــب انیـــــــــیێنـدەست

 لە بشـــــێوی و جەنــــ  ســــازكردنی 
ــــاوچەكەداو ــــدانی ن ــــاردنە پەرەپێ  ن

 .یە خــــــومەینی ئینقالبـــــی دەرەوەی
ــــــومەتی ئەگەر  هەر ئەمریكــــــاو حك

ـــــەاڵتی و حكـــــومە  ـــــكە دەس  لە دی
  ڕاستیانە ئەو ڕەچاوی جییاندا

 چەنـد تـا ئاخوندی ڕژیمی كە نەكا 
ـــــۆ مەترســـــیە ـــــۆمەڵگەی ســـــەر ب  ك
 ڕەوتی بە زیان بێگومان مرۆفایەتی،

 هێمنــایەتی و جییــان دیموكراسـی بە
 . دەگەێن  جییان

 خـاوەن تەشـكیالتی خەبـا  سازمانی
 لە بەخـۆیەو سـەر كـاری و هەڵوێست
ــاری ڕەوتــی ــدا،ئەركی سیاســی ك  خۆی
 ئــازادی پێنـاو لە موبـارەزە و شـۆر 
ـــ   بەگۆڕانكـــاری نیشـــماندا، و خەڵ

ـــــیەكان ـــــۆری سیاس ـــــومە  وج  و حك
 جییـــــــــــــان لە دەســـــــــــــەاڵتەكان
ــــــتێتەوەو  لە چــــــۆن هەروەك نابەس

 تـــا و پێكیــاتنی ســـەرەتای ڕۆژانــی
ـــرۆ  كـــاری ســـەربەخۆ شـــێوەی بە ئەم

  ەـل انـگومـــبێ ۆشاوە،ــتێك و ردوەــــك

 شــــــــــێوە بەو هەر داهاتوشـــــــــدا 
 جیـاواز خەبا  سازمانی.دەمێنێتەوە

 سـەربەخۆ، تێكۆشـانی و چاالكی لە
ــی ــ   دەبــ  وایە  پێ  هەمــوو لە كەڵ

 و فورســـــــــەتەكان و هەڵەكـــــــــان
 بە جییانیەكـان سیاسیە گۆڕانكاریە
 ســـتەمرێكراوی جەمــاوەری قــازان ی
ــــران و كوردســــتان ــــرێ ئێ  و  وەربگی

 قـازان ی بە هەلێـ  هەر لە كەڵ 
ـــــاوەری ـــــتان جەم ـــــران و كوردس  ئێ
ـــرێ  چوارچێوەشـــدا لەو هەر و  وەرگ

 چـــــــــــــاودێری گــــــــــــرینگیەوە بە
ــــار ســـەرۆك هەڵبژاردنـــی  لە یكۆم

 هەر هومێـدوارە و دەكـا  ئەمریكـادا
ـــــــــــاڵێوراوە دوو لەو یەك  ئەگەر پ

 حاســــــت لە بــــــوو، ســــــەركەوتوو
ـــەرەڕۆییەكانی ـــی س  ئاخونـــدی ڕژیم

ـــــڕاوانەی هەڵوێســـــتی ـــــ  لێب   هەب
ـــــــــــی ـــــــــــەركو  لە وچاوپۆش  و س

 گەلی و ئێران خەڵكی چەوسانەوەی
ـــــــــــورد ـــــــــــەاڵتی الیەن لە ك  دەس

 .نەكا ئاخوندەكانەوە

 تا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لەبەرە
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ــــژی ــــی وتەبێ ــــا دەرەوەی وەزارەت  ئەمریک
 ئەمریکـا یەکگرتووەکـانی ویـالیەتە: وتی

ــــا  ــــاگەرێتەوە هیاك ــــۆ ن ــــی ب  ڕێكەوتن
ـــاوكەیی  پێـــداگری و" بەرجـــام" ڕژیـــم ن
 بـۆ وتووێژە خوازیاری ئامریکا کە کردەوە

ـــوێتر ڕێکەوتنێکــی ـــان .ەباشـــتر و ن  مۆرگ
 دەرەوەی وەزارەتــی ووتــوبێژی ئۆرتگــاس،
 ڕادیــۆ لەگەڵ دا وتووێژێــ  لە ئامریكــا
ــاک  ــوز ف ــی: وتــی نی  نــاوکەیی ڕێکەوتن
ــوو  واڵتە بەم ڕێــگەی ئێــران لەگەڵ پێش
 بگـا  وکەیینا چەکی بە دەستی کە ئەدا
ــاژەی نـاوبراو. درەنگتـر کەمێـ  بەاڵم  ئام

 کـاتی تەنیـا رێکەوتـنە ئەم كە بەوەکرد
ــــــی بە ڕژیمـــــی دەسپێڕاگەیشـــــتنی  چەک

ـــاوکەیی ـــر دوورو ن ـــردووە درێژت  ئەو و ك
 دەوڵەتەکانی ئەستۆی دەکەوتە ئەرکە 
 .داهاتوو

 هەڕەشـە گەورەتـرین کە زانیویـانە نـاوچەکە واڵتـانی: وتـی ئەمریکـا بەرگـری وەزیری ئیسپەر، مارک
ــاوچەکە ســەقامگیری و ئاشــتی دژی لە ــردەوە ن ــانی ک ــی ئاژاوەگێڕیەک ــرانە ڕژیم  ڕۆژی ئیســـپەر،  .ئێ

 ڕاســتیە بەو ئــێمە: وتــی ئاتالنتیــ  ئەن ــومەنی کۆبــوونەوەی لە ڕەزبەر، ی02 ڕێكەوتــی سێشــەممە
 ئەوان و ئـێمە نیگەرانـی گەورەتـرین کە دەزانن ناوەڕاست خۆرهەاڵتی واڵتانی زۆربەی کە گەیشتوین

ــردە ــانی وەکــ ــ ــی ئاژاوەگێریەک ــ ــرانە ڕژیم ــ ــاوەی ئێ ــ ــوار ئەم لەم ــ ــاوە لە کە دەیەیەدا چ ــ ــا ئەفریق ــ  ت
ــتان ــ ــ ــەندووە، پەرەی ئەفغانســ ــ ــ ــ ــێمە س ــ ــ ــ ــەی ئ ــ ــ ــاوبە  هەڕەشــ ــ ــ ــ ــین ه ــ ــ ــ ــێکەوە و دەناس ــ ــ ــ  لەدژی پ
ــری .دەوێســتینەوە ــا بەرگـــری وەزی ــرین ڕوســـیە و چــین کە بەوەی ئامـــاژە بە ئەمریک  نەیـــاری گەورەت

 رژیمـی وەکـوو یـاخی واڵتـانی هەڕەشـەی هەمانکاتـدا لە: وتـی دا، یینێـونەتەوە بواری لە ئەمریکان
 کردەوە بە درێژە توندڕەوەکان ڕێکخراوە دا داهاتوو سااڵنی لە و بەردەوامە باکوور، کورەی و ئێران

 .ئەدەن توندڕەوەكانیان
 

 بۆ ناگەرێینەوە هیاكا : ئۆرتگاس مۆرگان
!ئێران ناوکەیی ڕێکەوتنی  

 
 بۆیــــان نــــاوچەکە واڵتـــانی: ئەمریکــــا بەرگــــری وەزیـــری

 .هەڕەشەیە گەورەترین ئێران ەک دەركەوتووە

ــ   ــ ــ ــ ــۆ مای ــ ــ ــ ــری پەمپێئ ــ ــ ــ  دەرەوەی وەزی
ــا،ئەمر ــ ــ ــا  یک ــ ــایی لەگەڵ هاوکـــ ــ  کۆتـــ

ــاتنی ــ ــ ــارۆی پێیـــ ــ ــ ــ ــەر گەمـ ــ ــ ــ  و چەک سـ
ــی ــران، ڕژیمـــی تەقەمەن  لەتویتێکـــدا ئێ

ــاژەی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردووە بەوە  ئامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : کـ
ــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاری کە هەرنەتەوەێیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  خوازی

ــۆرهەاڵتی ســـەقامگیری ــتە، لەخـ  ناوەڕاسـ
ــاب  ــی لەگەڵ نـ ــران ڕژیمــ ــانی ئێـ  بازرگــ
 چەکێـ  هەر و بکا  تەقەمەنی و چەک
ــمە ئەم کە ــ ــڕێ ڕژیــ ــ ــ ــت ، بیک ــ ــ  ەدەکەوێ

ــتی ــ ــروپە بەردەســ ــ ــ ــتیەکان گ ــ ــ . تیرۆریس
 ئامـادەین ئێمە: وتی لەدرێژەدا پەمپێئۆ

ــەاڵتی لە ــاوخۆیی دەســـ ــ ــان نـ ــ ــۆ خۆمـ ــ  بـ
ــارۆیی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان گەمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و دامەزراوەک
  وفرۆشتنە کڕین لەم کە کەسایەتیەکان

 گوڵخـانەیی گـازی کـۆکراوەی کە دەکـا  لەوە بـاس زانایـان، الیەن لە دۆزینەوەكان لەنوێترین
 بــ و و چــاالک وردە وردە دۆزراوەتەوە، ســیبری ڕۆژئــاوای ئــاوی قەراغ لە مــاوە لەم کە متــان

 ڕاپۆرتێکــدا لە خەزەڵەوەر، ی6 سێشــەممە ڕۆژی گــاردیەن بریتانیــایی ڕۆژنــامەی .دەبێــتەوە
 بەستوو متانی گازی كە هێناوە بەدەستیان ەودەركەوتو بۆ ئەوەیان تازەیی بە زانایان: نووسی

 متانی کۆکراوەی: دەڵێن لێکۆڵەران .دۆزیوەتە باکوور بەستوی ئۆقیانوسی لە سەهۆلیان ناو لە
 متـان .دەكەن بەراورد(کاربۆن چاخی خەوتووەكانی دێوەزمە) وەکوو باکور قوتبی لە سەهۆڵی

 هەوای لە ڕێــژەی کە دەناســرێ یگوڵخــانەی گــازی خراپتــرین بە کــاربۆن، ئۆکسـیدی دی دوای
 گازە لەم زۆر ڕێژەێکی ڕاپۆرتە، ئەم بەپێی .نیگەرانیە جێگەی ئەمە  بۆتەوەو زۆر دا زەوی
 لەوە لێکــۆلەران دۆزراوەتەوە، ڕوســیە لەنزیکــی" الپتــ  زەریــای لە مەتــری052 قــواڵیی لە

 متـانی بـوونەوەی وب  هۆی ببێتە هەوا و کە  نوێیەكانی گۆڕانکارییە لەوانەیە کە نیگەرانن
 هەوا و کە  ڕاپۆرتەکـانی .بکاتەوە خێراتر زەوی داهاتنی گەرم سەهۆڵداو، ناو لە بەستوو
 پێـن  تـاژوئەن، ژانـویە مـانگی مەودای لە سـیبری هەوای پرەی ناوەندی کەمام دەدەن پیشان
 دی زیگـا ب وبـوونەوەی بە هۆکارەكەی زانایان پێشووە،و سااڵنی ئاسایی ئاستی لە زیاتر پرە

  .دەزانن کارەساتە ئەم هۆکاری بە مرۆڤەکان و دەزانن متان و کاربۆن ئۆکسیدی

 عێراقـدا بەسـەر سـزا ئامریكـا هەیە ئەگەری: کـردەوە ب وی ئامریكایی ستراتفۆردی دەزگای
ــەپێنێت ــ ــانكی ئەگەر بسـ ــ ــدی بـ ــ ــرا ع ناوەنـ ــ ــارە ێـ ــ ــانی پـ ــ ــاران برۆككراوەكـ ــ ــداتەوە تـ ــ  .بــ

 بكڕێـت، عێـرا  لە دەرمـان و كـااڵ دەتـوان  ڕژیم ئێران، و عێرا  نێوان ڕێكکەوتنی بەپێی
ــ   بەهـــۆی و ئێـــرانە وزەی هەنـــاردەی پـــارەی قەرزەکە عێـــراقە، لەســـەر قەرزەی بەو ئەوی
 جێبەجێكردنــی ەل ڕێگەگــرتن هەوڵـی ئامریكــا: تـودەی ئــاوا.كــراوە برـۆك ئامریكــا سـزاكانی

 ئێـران پـارەیەی ئەو گشـتی کـۆی!عێراقدا بەسەر سزا لەڕێگەی ئەوی  دەدا ، ڕێكکەوتنەكە
ــەر کە ــ ــ ــ ــ ــراقە، لەس ــ ــ ــ ــ ــانەیی بە عێـ ــ ــ ــ ــ ــاتە گریم ــ ــ ــ ــ ــد دەگـ ــ ــ ــ ــ ــار چەن ــ ــ ــ ــ ــ  مریـ ــ ــ ــ                                                       .دۆالرێـــ
 . 

 

 ســـاڵەکانی نێـــوان مەودای لە تـــورکیە ئیســـکاری شـــیركەتی ڕاپـــۆرتە، ئەم پێـــی بە
 رژیمــی دەسـتی دەگــاتە دیسـان بەرهەمەکــانی دەیزانـی ئەوەی وێــڕای ،٠٣٠٢ تـا٠٣٠٠

 دوو بە بەشـــە بەو تـــایبە  پێداویســـتی و بـــڕین ئـــامرازی بـــاری٠١١ بەاڵم ئێـــران،
ــورکیە لە دابەشــكەر ــا خەزێــنەداری وەزارەتــی .رۆشــتووەف ت ــی ئامریک  شــیركەتی: وت
 لە ئێـران لەگەڵ خـۆی دانوسـتانی پێشـوو، هۆشـیاریەکانی سەرەڕای تورکیە ئیسکاری

ــی بە .شــاردۆتەوە برکشــایەر  لە ئەوەی پــا  برکشــایەر شــیركەتی ڕاپــۆرتە ئەم پێ
ــاڵی ــد ٠٣٠٢ سـ ــردەوەیەی بەو لەپێوەنــ ــکار كـ ــادار ئیســ ــرایەوە، ئاگـ ــابەتەکە کــ  یبــ

ــی بە خـــۆبەخ  بەشـــێوەی ــا خەزێـــنەداری وەزارەتـ ــا .ڕاگەیانـــد ئامریکـ  ئەم هەروەهـ
 یاســاکان لە کـردن پەیـڕەوی ڕەوتـی و دەردەکـا  خەتابارەكـانی کارمەنـدە شـیركەتە
ــۆ ــ ــ ــ ــ ــ ــە بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانی بەش ــ ــ ــ ــ ــ ــۆی، دەرەکیەکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداچونەوەی خ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  پێــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .بۆدەک

ــــژی  ــــی وتەبێ ــــا دەرەوەی وەزارەت  ئەمریک
ــــاژە ــــام کە بەوەی بەئام  مریارهــــا بەرج

ــتۆتە الریدۆ ــی دەســتی خس  ئێــران، ڕژیم
ــــی هەروەهــــا ــــرین: وت ــــەی گەورەت  کێش
 خەرج شــــێوازی نــــاوکەیی، ڕێکەوتنــــی

 ڕژیمـــی لەالیەن پـــارەیەیە ئەو کردنـــی
 ئەم ئەگەر وتـــی، هەروەهـــا. ئێـــرانەوە
 کردنـــی درووســـت تێاـــوی بـــۆ پـــارەیە

ـــدنگا ـــگە و خوێن ـــان ڕێ ـــانی و وب  پێکیێن
 کێشـە بیێنرابـایە، دەرمان،بەکـار شوێنی

 گـرووپە بـۆ پـارەکە ئەوان بەاڵم بـوو،نە
ـــــتیەکان  ئەو دێـــــنن، بەکـــــار تیرۆریس

ــــــانە ــــــر  کە گرووپ ــــــەر دەكەن هێ  س
ـــتانی ـــدوودی عەرەبس  قازان ەکـــانی و س

ـــێمە ئــێمە،  پشـــتیوانی گەورەتــرین بە ئ
ـــان ترۆریســم ـــی تــا داوە پارەم  ترۆریزم

 .بكا  دابین و پەروەردە زیاتر

ـــــیركەتی  هـــــۆی بە" برکشـــــایەر" ئامریکـــــایی ش
.درا سزا ئێران، ەرس گەمارۆکانی پێشێرکردنی  

 

ــایەر شـــیركەتی: رایگەیانـــد ئامریکـــا خەزێـــنەداری وەزارەتـــی  برکشـ
 رێکەوتــووە بـافە، وارن ئامریکـایی میریـاردەری بە سـەر کە هاتـاوی،

ــ  كە ــ ــەکانی لە یەکێــ ــ ــوركیە لە بەشــ ــ ــۆی بە تــ ــ ــێرکردنیپ هــ ــ ــ  ێش
ــداتە دۆالر هەزار٠١٣ و مریــۆن چــوار ئێران،بــڕی ســەر گەمارۆکــانی  ب

 .یەكگرتووەكان واڵتە

ـــری هەڕەشـــەی ـــا دەرەوەی وەزی ـــارەی ئەمریک  لەب
ـــــانی ـــــی و چەک بازرگ  ڕژیمـــــی لەگەڵ تەقەمەن

                    .ئێران
 

 

ــن، ــ ــ  هاوبەشــ ــ ــ ــرین کەڵ ــ ــ  ئەمە .وەربگ
ــدایە ــ ــ ــ ــتر کە لەکاتێکـ ــ ــ ــ ــی پێشـ ــ ــ ــ  عەلــ

 کە ڕایگەیانـدبو تویتێکـدا لە خامنەیی،
ــی ئەگەر ــران ڕژیمــ ــ ــییەوێ ئێ ــی بــ ــ  چەک

ــاوکەیی ــ ــ ــ ــ ــ ، بەرهەم ن ــ ــ ــ ــ ــی  بێنـ ــ ــ ــ ــ  هـ
ــەاڵتێ  ــاتوان  دەســ ــ ــری ن ــا  ڕێگــ ــ . لێک

ــی و پەمپێئـــۆ مایـــ  ێـــوانن شـــەڕی  عەلـ
. هەبـووە درێژەی دا توییتر لە خامنەیی

ــایانی ــ ــ ــ ــە شـ ــ ــ ــ ــی باســ ــ ــ ــ ــران ڕژیمـ ــ ــ ــ  ئێــ
 کـڕین گەمارۆیی ماوەی کە ڕایگەیاندووە

 پێیـــاتووە، کۆتـــایی چەکـــی فرۆشــتنی و
ــی بەاڵم ــا دەوڵەتـ ــی بە ئەمریکـ  ئەو پێـ

ــەاڵتە ــ ــی، کە دەســ ــ ــانیزمی هەیەتــ ــ  میکــ
ــەی ــاالک ماشـ ــردۆتەوە چــ ــاس و کــ  لە بــ
 .دەکا  ئێران ڕژیمی اتریزی گەمارۆی

 کـۆکراوەی بـونەوەی لەچاالک زانایان نیگەرانی
     .باکوور قوتبی لەنزیکی متان گازی

 

 ڕژیمی کاریهاو عێرا  ئەگەر: دەڵ  ئامریکا
.دەسەپێنین بەسەردا سزای بکا ، ئاخوندی  
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان  پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   دەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەمیێن  بكــــــا  زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی رلەســـە  مەعــــافبوونی درێژنەك

 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ئامـــادەیی واڵتـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جییانــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و پێـدان هاوسـەنگی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەمیێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــدودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی تووییەکگر
 واڵتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن ئەو

ـــــتەرز هەواڵـــــدەری  لەزاری ئەمـــــرۆ رۆی
 ئەو كە دا راپۆرتی عێرا  نەوتی وەزیری
 تەئید و بازار پێویستی لەكاتی واڵتە 
ـــــ ، كردنــــی ـــــا ئۆپی ـــــادەیی و توان  ئام

 خــۆی نەوتــی بەرهەمیێنــانی زیــادكردنی
 هەیە

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

ـــتەبگەیەن  نەو  بۆشـــكە مریـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە عەرەبی واڵتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــم، نەوتـــی هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە بارە سە ئەوان نەزانی و ئامریكا لە

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەن ـــــــامی  زانی
 رژیــــــم دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــالمی جمی
 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسالمی جمیوری
ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵ  هێن
 .ناكا  لەبیر هیاكا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــا  ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە نۆێ هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵگرن
ـــــدامان و .٠   پێویســـــتە ئەن

یەكانی بەشـــــــە تەشـــــــكیالت
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكیالتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــكیالتی .٠

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

ـــــــــا یینی و كەســـــــــایەتیە ئ
دیارەكــــــان لە كوردســــــتان 

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــا  
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 
 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 نێیــزە  
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 5025 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸١مریـ

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  55 ــ ــ ــ ســ

واڵتە 
 .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  تەنیــ

ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ١۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

ـــــــانزەی ـــــــوبر پ ـــــــانی ڕۆژی ئۆکت  جیی
زێنەب حوسەەننی ئامادەکردنی .نشینە دێیا  ئافرەتانی

       

 
 ڕوداوێکـــی کە حاڵەتێـــ  و دیـــاردە هەر 

 بە یان سەرکەوتن و دژبەری یان گرین ،
 یـــان مێـــژوو هاوکـــا  و چـــوونەوە گـــژدا

 بەگشــتی ژیـان و کــۆمەڵ دیـاری الیەنێکـی
 ڕێکخــراوی و مرۆڤــایەتی الیەن لە بێــت،

 بۆ ڕۆژێ  و پێدراوە گرینگی نێونەتەوەی
 .کــــــراوە دیــــــاری یــــــادانە و بــــــۆنە ئەم
 ،کۆمەڵەی ناوزەدەکان ڕەوتی و درێژە لە

 ســــاڵی لە یەکگرتوەکــــان نەتەوە گشـــتی
 ئۆکتــوبر ی٠٥ ڕۆژی کە، اد بڕیــاری ٠٣٣٢
 ئافرەتـانی جییـانی ڕۆژی بە بکرێ دیاری
 بەرەو لە نەخشــیان و ڕۆڵ بەهــۆی.الدێــی

 و کشـــــــــتوکاڵی گەشـــــــــەی پێشــــــــبردنی
 کەم و خـــۆڕاکی دڵنیـــایی بەرزکـــردنەوەی

 و جـــــێگە چیـــــنە ئەم هەژاری بــــونەوەی
 هەربـــۆیە ارترینن،دیـــ و بەرزە پێگەیــان
 پــــــــێگە پێــــــــی بە.پێــــــــدراوە گرنگـــــــی

 یەکگرتوەکــان نەتەوەیە کــانیئەلکترۆنیە
 وشــــیارکردنەوەی و پێڕاگەیشــــتن بــــۆ کە

 کەسانی مامۆستاو کراوەو دیاری ئافرەتان
 لە بارانەوە لەو وانە وتنەوەی بە شارەزا

 دانیشــتووی ئافرەتــانی دەڵــێن، ئەرکــدان
 بەردەوام لە دەبینـین گرن  ڕۆڵێکی گوند

 گوندنشــین، کــۆمەڵگەی گەشــەی مـانەوەو
 ئافرەتــانە ئەو ۆریـنەیز کە تـایەبە  بە

 و کشـتوکاڵ هێنـانی بەرهەم لە بەشـدارن
 و پـــــــوڵ بەبـــــــ  بەردەوام، داهێنـــــــانی

 نێــــــــو ئامــــــــارە. مــــــــادی پاداشــــــــتێکی
 لە کە دەکەن لەوە بـــــاس نەتەوەیەکـــــان

 کــــار دانەیــــان یەک ئــــافرە ، ســــ  هەر
 یەک نشـــین، دێیـــا  ئافرەتـــانی.دەکـــا 
 ئافرەتـــان گشـــتی کـــۆی چـــواری لەســـەر
 .دەهێنن پێ  جییان ئاستی لەسەر

 لە داکۆکیکــــار نێــــونەتەوەی کـــۆمەڵگەی
 لەو پشــتیوانی نشـین، دێیــا  ئافرەتـانی
 کــــــاراو ڕۆڵــــــی کە دەکــــــا  ئافرەتـــــانە

 بەشـــــــداریان و دەبیـــــــنن بەڕێـــــــوەبەری
 سـتراتیژی یاسـایی داڕشتنی لە پێدەکا 

 بە پەیوەندیــدار بەرنــامەی و سیاســە  و
 هەیە کــــاریگەری کە الیەنەکــــان هەمـــوو

 وبەرەو ژیــــــــــان یچــــــــــۆنیەت لەســــــــــەر
 .پێشبردنیان

 
 

 پـــ  بارهێنانیـــان و ڕاهێنـــان ڕاســتایەدا
 بەکارهێنــانی چــۆنیەتی لەســەر و دەکـا 

 لەگەڵ بگـــــــــــــــون   کە تێکنرــــــــــــــۆژی،
 بە.دەدا  درێـــــــــــژە پێویســـــــــــتیەکانیان

 و دروســت بەرنـامەیەکی کردنــی پێشـکە 
 پێدانان، دان و گفتوگۆکردن بۆ پێویست،

 و کــــارا ڕۆڵێکـــی گونـــدی ئافرەتـــانی کە
 ژیـنگەی لەسـەر هەیە سـەرەکیان و گرنـ 
 گەاڵڵەیەکــــی تێیــــدا، کــــارکردن و زەوی

 بە و ئـــــــارادایە لە گرینـــــــ  و تـــــــۆکمە
 بوون باشتر ڕێگەی ەوەچوونپێش ئامان ی
 بــکەم بەوە ئامـاژە پێویســتە لێـرە.دەبـڕن

 شــێوەیەکی بە نشـین گونـد ئافرەتـانی کە
 هەیە هاوبەشــیان خــاڵی چەنــدین گشـتی

 و ژیانیـــــــــان چـــــــــۆنیەتی شـــــــــێوەی لە
 :لە بــــــریتین ئەویــــــ  کە مافەکانیــــــان

 کـــــاری کە نشــــین گونــــد ئافرەتــــانی -٠
 کــــــــارێکی هەر و مەڕداری و کشــــــــتوکاڵ

 بردنە ڕەوەی ڕەو بە پەیوەندی کە دیکە،
 دەسـتمایە بەبـ  خێـزانیە، ئـابوری پێشی

 بەڕێ ژیـان و کاردەکەن کرێ وەرگرتنی و
 ئەرکەیــــــان لە چـــــاو وا دەکەن،چـــــونکە

 و مــاڵ کـاری لە بەشـێکە ئەوە کە دەکـرێ
 ..                         خێـــــــــــــــــزان

 مـــــــافی لە گوندنشـــــــین ئافرەتــــــانی -٠
 ڕەوتـــــــــی بە ئاشـــــــــنابون و خوێنـــــــــدن

 .بەشـــــــن بــــــ  جییـــــــانی پێشــــــکەوتنی
 لەو دورکەوتـنەوە و ماڵ بەجێیێشتنی -٠

 ئەوەی بـووەو پیاوان بۆ بەردەوام ژینگە،
 لەســـەر خێزانـــی ئەرکـــی و مـــاوەتەوە کە

 .ئـــــــــــافرەتە چینـــــــــــی بـــــــــــوو کەڵەکە
ئافرەتـان لە پێڕاگەیشـتنی  ب  بەشـی -١

 . تی و دەرمانتەندرو
 هەمــوو لە هاوبەشــە خــاڵە، چەنــد ئەم

 لە گوندنشـــــین فرەتــــانیئا بــــۆ جییــــان
 جـا هەیە بـوونی ڕێژە پێی بە و ئارادایە
 دیـکە جێگەێکـی بـۆ نێ شـوێ لە لەوانەیە
 پێــی بە دەکـرێ و سروشــتیە.بێـت جیـاواز
 بۆ ناوچەیەکەوە لە جوغڕافیایی، پێگەی

 ئاسـیاو لە بـ ، جیـاواز دیکە ناوچەیەکی
 ڕێــژەی گەورە بیابــانی جنــوبی ئەفریقــاو

 ئەو ومیبەروبـــــ داهـــــاتی ســـــەدی لە ٠٣
 لە.دەهێـــنن مــیبەرهە ئافرەتـــان نــاوچە
 دەسەاڵتی تایەبە  بە دا، ئێران مێژووی

 سـود لە کە جییانیەکـان بۆنە ئاخوندان،
 دەســــــەاڵتداری پۆلێـــــ  بەرژەوەنـــــدی و

 میـدیاو لە پێـدانراوەو دان بێـت، حاکمدا
 و هەڵنــــــان خــــــۆ بــــــۆ ڕاگەیانــــــدنەکان

 بە بەاڵم دەکەن، پــــ  کــــاری چاوبەســــت
 مـــــافی لە خۆیــــان یهەمیشــــەی شــــێوەی
 بەم ب  تایبە  کە بۆنەکان و ئافرە 

 
                 . 

 

 لە ئەمە بــــــــواردووە، خۆیــــــــان چیــــــــنە
 ئابوری باری گرانی بەهۆی کە کاتێکدایە

 گشــــتی، بە ئێــــران لە یــــانژ ســــەختی و
 بەرپرســـــیارەتیان و ئافرەتـــــان ئەرکـــــی
 نـــاتوان  کەس و بــۆتەوە بەرابەر چەنــد
 دیــــاری و یــــادکردنەوە .لێبکــــا  نکــــۆڵی
 نشـین، گونـد ئافرەتانی بۆ ڕۆژێ  کردنی

 نەهامەتیەکــــــانی کە قۆناغێکــــــدایە لە
 گشـتی بە ئێـران گونـدەکانی لە ئافرەتـان

 ڕوی لە تــــــــایەبەتی، بە کوردســــــــتان و
 و ڕۆشــــنبیری و ئــــابووری و کـــۆمەاڵیەتی
 تــــا بەڕێــــوەبەری و لەبڕیــــار بەشــــداری
 لە کەو  و هەڵــــ  شــــێوەی ســــادەترین

 دوورن بە نەهامەتیدان، پەڕی لەو ژین،
 کـاری بـۆ پێشـکەوتوو سیسـتمێکی هەر لە

 لە و داهــا  و دەســتەکەو  و کشــتوکاڵی
 دیکەشـەوە شـتی زۆر و تەندروسـتی بواری

 .بەشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 کوردســــــتان گونــــــدەکانی لە ئافرەتــــــان
 ســواوی کرتــوری و فشــار بەهـۆی بەردەوام

 خەســــــــارن، بە ڕەنــــــــ  کـــــــۆمەاڵیەتی،
 و زۆر بەرهەمیـــــــــــان، و دەڕەتێنـــــــــــرێن

 .بێبایەخە و کەم پاداشیان
 و خێــــــــــــزان بەڕێــــــــــــوەبەری پەروەردەو

 ئەوانە  وێـڕای میـوان، بە پێڕاگەیشتن
 کـــــــــــــێ گە لە کردنـــــــــــــی بەشـــــــــــــداری

 و هاوکـــــــــاری بـــــــــۆ کشـــــــــتوکاڵیەکان،
 ئـافرەتی ئەرکی ژیان، بژێوی کردنیدابین
 کە کردوە گران یەکشێوە بە نشینی گوند

 هەر ژیــــانی ســـەرەتای.نــــایە  لەگـــوتن
 قەل شوانی بە گوندەکان لە کیژۆڵەیەک

 ئەرکـــــی و پێــــدەکا  دەســـــت مریشــــ  و
 وە خـــۆی لە باــوکتر منـــداڵی پاراســتنی
 لە دایکــی کــۆنی دەســماڵی بە و ئەسـتۆیە
 دەســپێکی و ســەرەتا ئەوە دەنــێن، کــۆڵی
 لەگەڵ دەبـ  و چیـنەیە ئەم ئەرکی و کار
 بە وقۆنـا  بـ  بەردەوام ژیانە شێوە ئەم

 ئەرکیشـی بوونیـدا گەورە لەگەڵ و قونا 
 هەر ژیـــــانی مـــــاوەی لە .دەبـــــ  زیـــــاتر

 نـــان فێربـــونی نشـــین گونـــد ئـــافرەتێکی
 و ئامــــــــــــادەکردن قــــــــــــاوڵتی کـــــــــــردن

 مەشـــکە تەویـــرەو ئـــاخوڕو پـــاککردنەوەی
 بەشــــێکی دەبێــــتە هتــــد،......و ژانــــدن
 تەواوکردنـی دوای و تەمەنیدا لە ئاسایی
 بەرەو دەبێـتەوە شـۆڕ کـارانە، ئەو هەموو
 کــــاری دروێــــنەو دەســــکەنەو بــــۆ مەزرا،

 لە و کوردســتان لە .گشـتی بە کشـتوکاڵی
 ڕێــــــــــژەی تــــــــــایەبە  بە گونــــــــــدەکان

 نەکردنــــــی تەواو یــــــان نەخوێنــــــدەواری
 کە بەرزە، کاانـــــدا، نـــــاو لە خوێنـــــدن

 پێداویسـتیە نەکردنـی ابیند هۆکارەکە 
 پێگەیانـــدنی ردەوپەروە ســـەرەتاییەکانی

 کاتــــدا هەمـــان لە .نــــیە پێویســـت وەک
 وایە پێی کە خێ ەکیەی بیرە ئەو بەهۆی
 ئەو نـــیە، خوێنـــدن بە پێویســـتی مێیــنە
 .هەیە بوەو هەڵکشاندا لە ەردەوامب ڕێژە

 

 لە ئێـــران ئــابوری پــوڵ، نێــونەتەوەیی ســندوقی
    !دەبێتەوە چكۆلەتر لەسەد پێن  ٠٣٠٣ ساڵی

 

 ئافرەتان کە لەوەکرد باسم چۆن هەروەک
 ئەو و کـــار حەقدەســـتی نەبـــونی بەهــۆی

 لە بەبەشــێ  ئەرکەو ئەوە کە تێـڕوانینە
 نەیـان کـا  هـی  دادەنـرێ، ماڵەوە کاری

 و ڕۆڵ و خۆیــــــان تواناکــــــانی توانیــــــوە
 و بنـــوێنن ئـــابوری بـــازاڕی لە نەخشــیان

 ڕەن ــــی بەری کە ئــــابوری، ســـەربەخۆیی
 .بێــــــــــــــــنن بەدەســـــــــــــــت خۆیـــــــــــــــانە

 ڕۆڵـــی گونـــدەکان لە ئافرەتـــان بەگشـــتی
 بەرهەمێنـــــانی لە دەبیـــــنن بەرجەســـــتە
 گەشەســــــەندنی و خۆمــــــاڵی بەروبــــــومی
 بـــــــــــ  بە وەاڵ  نـــــــــــاوچەو ئـــــــــــابوری

 .بێــــــــت شــــــــایانیان کە پشــــــــتیوانیەک
 لە کوردســـــتان گوندنشـــــینی ئافرەتـــــانی

 بـــــون ئـــــاوا خـــــۆر تـــــا بەیـــــان زەردەی
 ئەم بێگومــــان کـــاردەکەن، بێڕاوەســـتان،

 خۆشــــەیە بنێشــــتە کە مــــافە  و ئەرک
 کاریکدا هەر لەبەرانبەر بەرانبەر وچینی
 چینـــــی بــــۆ دەبـــــ  لێــــوەدەکەن، باســــی

 هەمـــووان و بزانـــدرێ بەڕەوا ئـــافرەتی 
 و کـــۆڵەکە کە بـــاوەڕەی ئەو ســـەر بێـــنە
 ئەرکــــدا و مـــاف لە دەبـــ  ژیـــان ڕاگـــری
 چەوسـاوەترو چینێـ  هـی  و بـن یەکسـان
 .نەبێت ماندووتر

 لە پێـن  ئێـران ئـابوری٠٣٠٣ سـاڵی لە: نوسـیویەتی دا ڕاپـۆرتی نـوێترین لە پوڵ نێونەتەوەیی سندوقی 
 ٠٣٠٠ ڵیسـا لە بێکـاری نرخی دا ڕاپۆرتە لەو سەد، لە٠٠/٠ دەگاتە بێکاری نرخی و دەبێت چکۆلەتر سەد
ـــــــــــابوری گەشـــــــــــەی و لەســـــــــــەد٠٠/١ ئێــــــــــران لە ـــــــــــراوە پێشـــــــــــبینی ســـــــــــەد لە ٠/٠ ئ  ..ک
 دابەزیـوە سـەد لە ١/١ جییـانی ئـابوری وتـی، ٠٣٠٣ سـاڵی لە جییـان ئابوری دۆخی بارەی لە سندوقە ئەو
 ڕەوتـــی پـــوڵ، نێــونەتەوەیی ســـندوقی ڕاپــۆرتی بەپێـــی.کرابــوو پێشـــبینی كە ڕادەیەی لەو کەمتــرە کە

 دۆخـی دیـکە جـارێکی ڕێکخـراوە ئەم ئەوەی هۆی بۆتە چین و جییان ئابوری زلیێزی تانیواڵ گەشەسەندنی
 بۆشـایی گەاڵڵەی بـوونی بەردەوام ئەگەری بە ئامـاژەی هەمانکاتـدا لە سندوقە ئەو. بکا  بەراورد ئابوری

 ەگـاتەد ٠٣٠٠ ساڵی لە ئابوری گەشەسەندنی نرخی كە کرد پێشبینی و کرد داهاتوو ساڵی لە کۆمەاڵیەتی
 لە٥/١ ئـابوری گەشەسەندنی نرخی ڕێکخراوە ئەم پێشوویی ڕاپۆرتی لە کاتێکدایە لە ئەمە  سەد، لە٥/٠

 .کرابوو پێشبینی سەد

 هێزەکـانی بەتەقەی سـنە شاری هاوواڵتیەکی 
 !کرا شەهید رژیم

 
 شـاری دانیشـتوی کـوردی هـاوواڵتیەکی ڕەزبەر، ی51 ڕێكەوتـی شـەممە پێـن  ڕۆژی

 و پێکـرا ئاخونـدی جینایەتکـاری ڕژیمـی سـەرکوتگەرەکانی هێـزە بەتەقەی تاران،
 کە وخۆپیشــاندان ڕژیــم بە دژ کۆبـونەوەێکی لە بەشــداری لە نـاوبراو .کــرا شـەهید

 لە تەقەیــان رژیــم هێزەکــانی بەرزکــرایەوە، ئاخونــدی دیکتــاتۆری دژی درووشــمی
 جێگەی.کرا شەهید ئیقباڵ کوڕی ئەڵماسی کەژوان بەداخەوە و کرد خۆپیشاندەران

 دەســتەی ئەنـدامی ئەڵماسـی کەمـاڵ کـاک بــرازای خۆشـبێت خـوالێی کەژوانـی باسـە
 بۆنەوە بەو .ئێرانە کوردستانی ی خەبا  سازمانی هەولێری ڕێکخستنی بەرێوەبەری

 هیــوای و دەڵێــین خزمــان و ناســیاو بــاقی و کەمــاڵ کــاک بە سەرەخۆشــی و پرســە
 ڕژیمـی جینایەتکـارانەی و دڕنـدانە کـردەوە ئەو هاوکـا  دەخـوازین، بـۆ سـێبووریان

                                                  .دەکەیــــــــــــــــــــــــــــن ممەحکــــــــــــــــــــــــــــوو بەتونــــــــــــــــــــــــــــدی ئاخونــــــــــــــــــــــــــــدی
 . 

 

  .دەژین دا هەژاری لە ئێران خەڵکی%  ٥٣

 داهــاتی تێاــوویی لەبــارەی ئێــران ئامــاری ناوەنــدی ڕاپۆرتەکــانی نــوێترین لە 
 هێ ــی ژێــر لە ئێــران حەشــیمەتی ســەدی لە52 کە دەركەوتــووە خانەوادەكــان،

 لەسەدی51 ،22لەساڵی فەرمی ڕێژەی بەپێی کاتێکدایە، لە ئەمە .هەژاریدان
 ،21 لەســـاڵی ڕێـــژەیە ئەم. دەژیــان هەژاری هێ ـــی لەژێــر ئێـــران حەشــیمەتی

 نرخی دابەزینی هۆی بە بەاڵم. لەسەد05 گەیشتە 21 لەساڵی و بو لەسەد02
 تـــمەن، هەزار ســـی بە تانزیـــ  دۆالر نرخـــی بەرزبـــونەوی و نەتەوەیـــی پــارەی

 هەژاری هێ ــی ئاسـتی کەمتـرین و تــمەن، مریـۆن52 بە هەژاری هێ ـی گەیشـتنی
 ئێران حەشیمەتی لەسەدی52 ئێستادا له تمەن، هەزار122 و مریۆن6 گەیشتە

 لە هەنـــدێ  خــواردنی ڕێـــژەی ئەمە، وێــڕای .دەژیـــن دا هەژاری هێ ــی ژێــر لە
 گۆشــتی خــواردنی و دابەزیــوە دا ئێرانیەكـان ەخــانەواد نێــو لە خواردەمەنیەکـان

 ئەمساڵدا، لە ئێران ئابوری قەیراناویەی دۆخە ئەم پێ  و 21 ساڵی لە سوور
 لە زیـــــاتر هەژارتـــــری  چینـــــی لە و لەســـــەدە55/6 مامناوەنـــــد بەشـــــێوەی

 دا ئێرانیەكـان خانەوادە لەنێو برین  خواردنی هەروەها .دابەزیوە لەسەد65/0
 دابەزیو لەسەد02/1 بە نزی  22 ساڵی  بەنیسبە 21 لەساڵی
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 گەرێ رواڵەت
. یاساییە پێدراوەو

 سپی لێکەوتەی
 کردنەوەی

  دراو،
 هەنگاوەکانی

 کەوتنی دەست
 نایاسایی پارەی

 بۆ ئەگۆڕێ
 یان دراوێک
 لە کە سامانێک
 بەڕێی ڕواڵەتدا
 بەدەست یاسایی
 شێوە بەو و هاتوە

 سپی پارەکە)
 و( دەکرێتەوە

 ئابوری بە تێکەڵ
 بە .دەبێت وەاڵت

 سپی گشتی
 دراو کردنەوەی

 ئەنجام رەجۆ بەو
 کە ئەدرێ

 سەرچاوەی
 ڕاستەقینەی

 نادیار دراوەکە
 پوڵ. بمێنێتەوە

 کردنەوە سپی
  بەفراوانی
 الوەکیە تاوانێکی

 کردنی ون بۆ

 سەرچاوەی
 راستەقینەو
 تاوانباری
 .سەرەکی

 

 
 
 
 

شي لة كةس و 
كار و بنةمالَةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 
ت بةرين شاد بكا

و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 یوە

حەو

 ئەو ناســاندنی ترۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەســــــەرجەم پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـپای رەشـــی

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

ــــــــدرێ و   دیكتـــــــاتۆر بیێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

 شەهیدەکان مامۆستای  وانەی کۆڵنەدان و خۆراگرین لە زانکۆی  رزگاری نەتەوە و نیشتمان دا،

 شــەهیدان: گەل ســەروەرانی 
 نـانەوا كـاوە ، قـادری عەتا

 .یسەجاد جەمیل و

 گــــــــــواڵنی مــــــــــانگی دوایەكــــــــــانی لە
 خـــــــــۆری کـــــــــۆچی( 1050)ســـــــــاڵی

 زایینـــــــــــی، ی 5222 بەرانــــــــــبەربە
 قارەمانەکانی پێشمەرگە لە دەستەیەك
 ئێـران، کوردسـتانی ی خەبـا  سازمانی
 كردبــووە دوژمــن هێزەكــانی لە ســنەیان
 و پـــــان شـــــارە لەو چـــــۆلەكە، چەرمە

 لێببــوە مشــكی كــونە دژمــن بەریــنەدا،
 ڕوو  ئەگەر ڕۆژانەدا لەو. قەیســــــەری

 شۆڕشگێڕی یپەروەر قارەمان شاری لە
 پــایتەختی كە شــارە ئەو بكــردایە سـنە

 بـوو ئەردەاڵن بەرینـی و پان حكومەتی
 لـــ  حەماســـەو پـــایتەختی ئێســـتا  و

 و خوێنــدەواری پــایتەختی بــووردوییە،
 خــوازانی ئــازادی مەکــۆی تێگەیشــتنە،
 و پــڕ دڵ شــارە بەو ئەگەر كوردسـتانە،

 ڕابووردیـــــــایە، دڵـــــــدارەدا و دڵ پــــــڕ
 و زەماوەند و  بڕك چاو نیگاو شاهێدی
 لەگەڵ دەبــــووی، پیرۆزبــــایی و شــــایی

 بـوو خەریـ  گـواڵن مـانگی كە ئەوەشـدا
 لەبەر و كااڵن و وكوڕ الوان و گەن  لە
 بەهـاری تا بكا، مااڵوایی كەژااڵن چاو

 دەتـدی بسـپێرێ، خودایـان بە داهاتوو
 ڕۆژگاری دەژێتەوە، گواڵن مانگی پڕ لە

 بەهـــاری ســـەرهەڵدەداتەوە، شـــادمانی
 پێشـمەرگەكانی دەتـدی دێتەوە، شۆڕ 

 چەكەكانیـــــان قریشــــكەی بە ســــازمان
 مزگێنـــی خەڵـــ  بە خەبـــا  بەهـــاری
 گوڵی چەپكە خۆیان خوێنی لە دەدەن،
 قارەمـان و دڵسـۆزو خەڵكە بە هەاڵڵە

 ئەگەر .دەكەن پێشـــــكە  پەروەرەکەی
 شـــارەدا ئەو شـــەقامی و اڵنۆكـــ بەنـــاو

 خە  ماشـێنی سـوار ئەگەر گەڕابایەی،
 بـاس باسـێ  هەر بوایەیـت تاكسی یان
 و ژن و پیـاو دڵـی شـادمانێ  هەر. بوو

. پڕكردبــوو شـارەی ئەو باـوكی و گەورە
 پێشـــــــمەرگەی قارەمــــــانیەتی باســــــی

 بە شـــــــادمانی و خەبـــــــا  ســـــــازمانی
 هەر بــــاس وێنەیــــان، بــــ  حەماســـەی

 جەنگەكــانی بە و تیژبـاڵ هەڵــۆ باسـی
 گەورەیــان شــارە ئەو كە بــوو، ســازمان

. مەترســــی لە وپڕكردبــــو دوژمنــــان لە
 شـــــــــاری لە ڕۆژ و شـــــــــەو1 مـــــــــاوەی

 تەنگیــــــــــان ســــــــــنەدا خەبـــــــــاتگێری
 وایـان .هەڵانیبـوو دوژمـن بەهێزەكانی

 ســـازمانی پێشــمەرگەی ســـەدان دەزانــی
 بۆ كەمیندان لە و شارەدان لەو خەبا 

 .ڕژێم هێزەكانی

 

 

 و سەد ونە نەهەزار دا ڕاستی لە بەاڵم
 لە بـــوون دەســـتەیەك كەس، دەیــان نە

 و ردسـتانكو هەزارەكـانی بە یەك ڕۆڵە
 پڕكردبـوو شـارێكیان خەبـا ، سـازمانی

 دوژمــن، هێزەكـانی لەســەر مەترسـی لە
 بــۆ شــادمانی لە كردبــوو پڕیــان هەروا
 .دۆستەكان شۆڕ  و خەباتگێڕ خەڵكە
 خەبـــا  ســـازمانی قارەمانەكــانی ڕۆڵە
 دا(5010) بـــــــــــــــــــانەمەڕەی 06 لە

( 0) ڕۆژی لە. ســـــــنە شـــــــاری دەگەنە
 ســنەدا شــاری لە( 5010)جــۆزەردانی

 و حەســـــانەوە خەریكـــــی و ەمێنــــنەوەد
 ڕۆژ یـان بـ  شـەو یـان دەبـن، شناسـایی
. دەوەشێنن دوژمن هێزەكانی لە زەربە 
 جــــــۆزەردانی 0 و 02 و 02 ڕۆژانــــــی
 قارەمــانی تیمــی خــۆری کـۆچی 5010
 هێزەكـانی لە زەربە  خەبـا  سـازمانی
 جــــــ  دە لە زیــــــاتر و دەدەن دوژمــــــن
 ڕۆڵە. دەبن دوژمن هێزەكانی بەرنگاری

 ئەوەندە خەبا  سازمانی مانەكانیقارە
 دوای بە ســــــنەدا شــــــاری لە بێـــــپەروا
 هەمـــوو لە كە دەبــن، ڕژێــم هێزەكــانی

 بە. دەبـــڕن شـــ  خەیابانێـــ  و كـــوچە
 نیــوەرۆ لە بەر ڕونــاك ڕۆژی بە و شــەو

 لە دەســــــت ئاشــــــكرا بە دوانیــــــوەڕۆ و
 سنە شاری .دەوەشێنن دوژمن هێزەكانی

 پێــــــی بـــــوو ســــــاڵ پێـــــن  چـــــوار كە
 نەكەتبـوو، لـ  كوردستانی پێشمەرگەی

 مـژی خەبـا ، سازمانی گیانبازی تیمی
 قریشـــــــكەی بە شـــــــارەی ئەو مـــــــاتی

 خەڵـــــــــكە. ڕەوانـــــــــد چەكەكانیـــــــــان
 كەتینــــووی ســـنە شـــاری تـــامەزرۆكەی

 بوون وەشین دەست پێشمەرگەی دیداری
 پەن ەرەكانیـــان و دەروازە لە ســـەریان

 دیـــــداری بە چاویــــان تــــا دەردەهێنــــا
 بەوە ، كەنەوە ڕوون پێشــــــــــــــــــــمەرگە

 دەرەوە دەهــاتنە و نەدەهــا  سـوكنایان
 بــا پێشـمەرگە كە دا زەماوەنـدە لەو كە

 دەنگـــــــی ســــــازی و خــــــوێن شاباشــــــی
 بـن، هـاوبە  دەیـانگێڕا، كەاڵشینكۆف
 یـان وێـل كەبەگولرـەی لەوە نەدەترسان

 كــورد دوژمنـانی ڕاســتەخۆی گولرــەی بە
 لە مەیئـ گیـانی كە دەیانگو . بپێكرێن
 كە .ترنیەئـــــازیز پێشـــــمەرگە گیـــــانی
 نەترسـەكان چاو پێشمەرگە بە چاویان
 گـــرە و دەبـــووە نـــوێ عومریــان دەكەو 
 و بگـــرن بـــاڵ دەبـــوو وەخـــت خۆشـــیان
 دەسـت و پێشمەرگەكان دەم بەر بپەڕنە

 مـاچكەن الچاویان و كەن ئەستۆیان لە
 لە اڵوەگێـــــــڕان بە ســـــــپەری ببــــــنە و

 شــانیان و دوژمنـدا هێزەكـانی بەرانـبەر
 كە چەكەكانیان لوولەی سەرینی بكەنە

 بە موقەدەســیان ئەركــی ببــ  دەســتیان ڕێــی
 زەكـانیبا گیـان پێشـمەرگە بەڵـ . بێنن ج 

 دەویسـت خەبا  بۆ ژیانیان خەبا  سازمانی
 لە وەشـــــاندن زەربە  بـــــۆ خەباتیشـــــیان و

 بگەیەنــن پــ  زۆری زیــانی یــان كە دوژمــن،
 شــەهادە  پـرەی بە ڕێـگەدا لەو خۆیـان یـان
 گیانیـان، دەینی كردنی ئەوەدا لەگەڵ. بگەن
 بەجـ  وەفـا بە هەڤـااڵنی بۆ موبارزە ئەركی
 ی خەبـــا  نیســازما قارەمانەكـــانی. بیــێ ن

 ڕژێمـــی هێزەكـــانی بە دەردێكیـــان خوێنـــاوی
 دوای ڕۆژی چەند ماوەو ئەو كە ڕێژدا، خوێن

 ســـــەر هێــــزە یــــ 5010 جــــۆزەردانی ی0
 ماشــــــێنی بە نەیانــــــدەوێرا كوتگەرەكــــــانی

 و پاســـــدار ڕەســــمی بەبەرگــــی و دەوڵەتــــی
 بە ناچــــار بگەرێـــن، بەســــی ەوە و پـــۆلی 
 شەخســـــی ماشــــێنی بە و شەخســــی بەرگــــی
 ســەرۆك یەكەمــی جێگــری حەبیبـی. دەگەڕان
 و ســنە بێــتە بــوو قەرار كە ئێــران كۆمــاری
 و نەیــــوێراب  كـــا، ئیفتتــــا  گـــاز مەركەزی
 لەو هەروا. تــــــاران بــــــۆ گەڕایەوە ناچــــــار
 ســنە شـاری بەرەو شـارانەوە لە كە ڕێیـانەوە

 ســــنە شـــاری كە دەگــــوترا خەڵـــ  بە دێـــن
 پێشـــمەرگە. هـــاتوون پێشـــمەرگە و شـــێواوە
 شــەری شــاردا تەواوی لەو ناوشــار هــاتوونە

 دوژمـــــــــــــن هێزەكـــــــــــــانی پێشـــــــــــــمەرگەو
 پێشـــــــــــمەرمەرگەكانی کە شــــــــــەڕانەدا لەو

 دوژمـــن هێزەكـــانی لەگەڵ خەبـــا  ســازمانی
 كوشــتەو كەسـی52 لە زیــاتر دوژمـن كردیـان

 ئەوانەی وابـوو پێـی كە ڕژێم. بوو برینداری
 تـازە(ئینقالب)شۆڕ  زیدی ناوون، ناوی كە

 لەوان وســنەوخە شــاری بــكەنە ڕوو نــاتوانن
 سـازمانی پێشـمەرگەکانی بە. ناب  هەراسان
 خەویــان هەڵگیرابــوو لــ  ئارامیــان خەبــا 
 بەنــدی هــاكە لەرزیــن كەوتە دڵیــان لێــزڕاو
 سـازمانی پێشـمەرگەی تیمێـ . بپسـ  دڵیـان
 ساڵ چەند دوای كرد، ڕزگار سنەیان خەبا 

 لە مەترســی بـ  و ئەرخەیـانی بە دوژمـن كە
 ئەشكەن ە و زەن  زەبرو خەریكی پێشمەرگە

 بــوو خــوازان ئــازادی و ناڕازیــان ئیدــدامی و
 و شــكاند تەلســیمیان و كــرد ڕزگــار ســنەیان
 ئەو خەڵكــی. شــرەقاند دوژمنــان لە شــاریان
 وفیــــداكارە ئــــازادیخواز و قارەمــــانە شــــارە
 لە گەل بردووەكانی خۆ لە ڕۆڵە كە ئامادەن

 وەك .بیانپــــارێزن گیانیـــان بە و ئـــامێزگرن
 دڵ و جەرگ وەك انخۆیـــــ عەزیـــــزی ڕۆڵەی
 دەكەی چ بەاڵم. گرن سنگیان قەفەزی لەناو
 ئەو لەسەر و ب  میررە  كەسی نیە كەس كە

 دەیەوێ، مــیررە  كە بكــا  موبــارزە ڕێــگەیە
 هەیە وەتی لە ئەوی  و سازمان تەنیا هەر
 درۆی تــۆڕی دەنێـنەوەو بـۆ پیالنـی ڕێكـان نـا
 ســەر لە دوژمنــانی داوی و دەتەنــن ســەر لە

 گەورە كـارە بەو خەبـا  سـازمانی .دەنێـنەوە
 كــرد ئیســباتی شــرەقاند شــارێكی تیمێـ  كە
 پێـــــ  گەل گیانبازەكــــانی لە ڕیــــزەكەی كە

 دووبـــــارە بەشـــــۆڕ  ئیمانیـــــان و هـــــاتووە
 بە. نــــــایە پســــــان لە و بــــــاداوە بەیەكەوە
 هاوبـاوەڕی خەباتی كە ڕاگەیاند كوردستانی
 ئەوە و كــورد ئــازادیخوازی و کــورد نەتەوەی

 شــــــەرەفی بە میررەتــــــی وانیپشــــــتی بە كە
 كوردسـتان لە ڕژێـم دەزگای و دام كوردەواری
. بیێنێــــتەوە مەرگــــی لەرزی لەرزەو بخــــاتە

 گیان زەربەتی خەبا  سازمانی قارمانەكانی
 شـــــاری لە دا دوژمـــــن لە زۆریـــــان مــــاڵی و

 ئەو و ڕووخاند تێ  هێزەكانی ورەی ،سنەدا
 گیان لە ڕۆڵەی 0 خوێنی بە سەركەوتنەیان

  كوردستان ئازادی باوەڕی هەڵگری بووردوی

 دڵ لە خوێناویان خەباتی یادگاری و مۆركرد
 بە سنەدا شاری شەرەفی بە خەڵكی دیدەی و

 وشـانازی سـەربەرز ڕۆڵە ئەوس  .هێشت ج 
 تــیم فەرمانـدەی لە. بــوون بریتـی بەخشـانە

 تـیم فەرمانـدەی جێگـری قـادری عەتـا كـاك
 ســەجادی جەمیــل وكــاك نــانەوا كــاوە كــاك

 .خەبا  سازمانی گیانبازی پێشمەرگەی
 بــ  تیمـی فەرمانــدەی یەكەم قـادری، عەتـا
 شــوكرواڵ كــوڕی ســازمان، قارەمــانی وێــنەی
 دێــــی لە خـــۆری یكـــۆچ ی(5022) ســـاڵی

 لە ژاوەڕۆ نــــاوچەی لە ســــەرەوە یەمەنــــانی
 خوێندنی. بوو دای  لە وەرزێر بنەماڵەیەكی
 كـرد، تەواو خۆیـان ئاواییەكی لە سەرەتایی
 ســـــیك ی و ســـــنە شـــــاری هـــــاتۆتە دوایـــــی

 کـــــــۆچی ی 5060) ســـــــاڵی. وەرگرتــــــووە
 رژێمــــی دژی موبــــارزە مەبەســــتی بە(خـــۆری

 ڕێكخـــــراوە لە یەكێــــ  دەچێــــتە ئاخونــــدی
 دووســاڵ بە نزیــ  وە كوردســتان ەپەكــانیچ
 هەســـتی پاشـــان و دەمێنێـــتەوە ریـــزەدا لەو

 كـورد نەتەوەی بـۆ دڵسـۆزیان و نەتەوایەتی
 ڕزگــاری بــۆ و كـورد گەلــی بــۆ كە دەدا هـانی
 قــا  چەنــد نەتەوایەتــی ســتەمی دەســت لە

 خەبـا  ئامان ە ئەم بۆ و ڕیزانە ئەو باێتە
 یسـازمان عەتا شەهید. تێدەكۆشن و دەكەن
 خۆی هەڵبژاردو ئێرانی كوردستای ی خەبا 
 پـــاییزی لە عەتـــا شــەهید. بینـــیەوە تێــدا
 سـازمانی ڕیـزی ناو هاتە دا(5065) ساڵی

 زیـرەك ئینسانێكی عەتا شەهید. خەباتەوە
 دوای ســازمان. بـوو وتێكۆشــان كـار ئەهرـی و

 كـــــــــــادری دەورەی نـــــــــــاردییە مــــــــــاوەیەك
 كـــادرێكی بە كە نەچــوو پێـــی. دەرمــانییەوە

. دەر هــاتە كــ  لە كەڵــ  بە دەرچــوو ســەر
 دەرمــانی ئەركـی كە ئەوەشـدا لەگەڵ ئەم ـار
 و ڕاگەیانــــــــدن بەشــــــــی یــــــــارمەتی دەدی،

 دا بــۆڵتنی  بەشــی لە و دەدا ب وكــردنەوەی
 عەمەلیـاتی تیمەكـانی كاتێـ . دەكـرد كـاری

 بەنــاوی عەتــا شــەهید دەردەكەوتــن نیزامــی
 بەاڵم .دەڕۆیــی تــیم لەگەڵ دەرمــانی كــادری
 وەك بەڵكـــو نەبـــوو ئەوەنـــدە كـــاری تەنیـــا

 بە لێیــــــاتوو و قارەمـــــان پێشـــــمەرگەیەكی
 لێــزان و وەشـێن دەسـت و دڵسـۆز و هەڵـمە 

 ڕێـــزی دەكـــردو بەشـــداری چاالكییەكانــدا لە
 شــەهید. هەڤااڵنــدا نــاو لە بــوو چــاوی بەر

 شــوجاعەتێكی واتە بــوو دلێــر و ئــازا عەتـا
 هەرمرـی خۆمـان بەكـوردی. هەبـوو ئینتحـاری

 دا بەرانــبەری لە تــرس دیـواری. دەنــا پێـوە
 لە عەتــــــا شـــــەهید. بـــــوو دووکە هەڵـــــمە

 خەبــا  ســازمانی پێشــمەرگەی چاالكیەكـانی
 بەشـــدار دا ومەریـــوان بـــانە ناوچەكـــانی لە

 تەداروك حەســـانەوەو لە چـــاالكی لە. بـــوو
 و تفەن  پێشمەرگەدا، بنكەكانی لە گرتن،

 پوزەوانەكـــــــــانی و دەدا لەخـــــــــۆ تــــــــاقمی
 دژی جەنــــ  ڕەپــــانیگۆ بەرەو هەڵدەكێشــــا
 دەسـتی لێـوی لەسـەر بـاری رژێـم، هێزەكـانی

 لە شـادمانی سـورایی کـردن بەڕا و دەكرد پ 
 و گەرم حەماســــــە بەو هەر .دەگەڕا لێــــــوی
 پێشـمەرگانەی ژیـانی نەبـووەوە، کول بڕیارە
 بـۆ چـون قادری عەتا شەهید. دا پ  درێژە

 و شـــایی بە دوژمـــن هێزەكـــانی مەیدانـــداری
 ســــــاڵی بەهــــــاری لە دەزانــــــی، زەماوەنـــــد
 لە هـــــــــــــــۆ هێنـــــــــــــــدێ بەر لە دا5012

 خەباتـــــــدا ســـــــازمانی لە هاوســـــــەنگەرانی
 دەسـەاڵتی ژێر چوونەوە بە وناچار هەڵبڕاو

 و كــرد زینـدانی لە و گرتـی ڕژێـم .بـوو ڕژێـم
 لە ئەشــــــــكەن ە ئـــــــازارو مـــــــاوەیەك دوای

  ئیددامیان حوكمی دا گۆپاڵی مەحكەمەیەكی

 بەهـــــــــــاری لە .ســـــــــــەپاند دا ســــــــــەر بە
 بــۆ دادگــا لە گێــرانەوەی لە دا5015ســاڵی
 فـڕێ خـۆی تـوانی بەندەوە دەست بە زیندان
 خـــــۆی و وهەڵبــــ  جەمــــاوەرەوە نــــاو داتە

 لە پــاك یكــورد برایەكــی مــاڵی بگەیەنێــتە
 پـــارێزی وقارەمـــان پەروەر قارەمـــان شــاری

 زۆرن پــــــاك كــــــوردی شــــــارە لەو. ســــــنەدا
 حەســـانەوە دوای دەكەنەوەو بــۆ دەســتبەندی

 لە هەڤـــــااڵن كـــــۆڕی نـــــاو دەكەنە بەڕێـــــی
 عەتــا شــەهید. خەبــا  ســازمانی بنكەكــانی

 شـــاد یەك بە هاوســـەنگەرەكانی بـــرا لەگەڵ
 بــــــــانەمەڕەی دواییەكــــــــانی لە. بــــــــوونەوە
 بەرەو تیمێــــــــ  فەرمانــــــــدەی بە دا5010
 بەڕێ دەرووبەری ســـنەو پاشـــان و مەریـــوان

 دەگەیەنــنە خـۆ بــانەمەڕەدا ی06 ،لە بـوون
 پەروەرەكەی كـــورد پـــارێزە قارەمـــان شـــارە
 و مــــانەوە شــــارە لەو ڕۆژ 1 مــــاوەی ســــنە،
 هێزەكــانی بە دژ عەمەلیاتیــان دە لە زیـاتر
 گــوترا ســەرەتادا لە وەك. دا ئەن ــام ڕژێــم
 لە كردبـــوو پـــڕ ســـنەیان شـــاری تـــیمە ئەو

 لە مەرگ. خەبــــا  ســــازمانی پێشــــمەرگەی
 هێزەكــانی ســەر لە وكۆاڵنێــ  كــوچە هەمــوو
 .دەگەڕا ڕژێم

ـــــــــــاوە شــــــــــەهید) ـــــــــــانەوا ك  (ن
 لە شــــەری  كــــوڕی نــــانەوا كــــاوە شــــەهید
 لە خــــــــۆری کــــــــۆچی ی( 5050)ســــــــاڵی

 بانە شاری لە هەژار ڕەن دەرو بنەماڵەیەكی
 شانازی لە پڕ و رەن  پڕلە دنیای بە چاوی

 كوردسـتانی لە سەرەتایی خوێندنی. هەڵێنا
 موشكیالتی بەر لە كرد، پ  دەست دا عێرا 
 نەیتــوانی زیــاتر ســەرەتایی ی5 لە خێــزان
 كە لەوەی جـــــوێ كــــاوە شــــەهید. بخــــوێنی
 كوردسـتان شۆڕشی لە بنەماڵەكەیان زۆربەی

 و بــــــوون خەباتــــــدا ســــــازمانی لەڕیـــــزی و
 یڕەوا شۆڕشــــی بە ڕیشــــەداریان پەیوەنــــدی
 بـــــوو، بەتـــــایبەتی خەبـــــاتەوە ســـــازمانی
 خــاوەن و پــاك و شـەرەف خــاوەن ڕۆڵەیەكـی

 دژایەتی و عەداڵە  بە ئیمان كە بوو باوەڕ
 و ئیمــان لە داگیــركەران ســتەمگەران لەگەڵ

 خوڵقاوە، پاك ڕۆڵە ئەو. بوو مەبەستەكانی
 ڕیــزی بــۆ هــاتنی لە بەر هــاتووە بــار چـاك

 بـــرای شـــەهادەتی شـــانازی پێشـــمەرگایەتی
 لەویــ  بەر و نــانەوا ناســر شــەهید گەورەی

 و نانەوا عەبدواڵ شەهید ئامۆزای شەهادەتی
 ئەبــووبەكری شــەهیدی خــاڵۆی ئیدــدامی بە

 دەســتی بە بــوو بــاوكی ئــامۆزای كە كەریمــی
 شۆڕشــی هەسـتی ، ڕژێــم جەالدەكـانی و هێـز
 خەبا  ڕێگای كردبوو، ڕیشەدار دەرونیدا لە
 ە شـــەهاد یـــان ســـەركەوتن، بە شـــانازی و

 هێــــزی لە لە  بە كاتێــــ  بــــوو ئامــــان ی
 لێیــــــــــان دڵ بە بــــــــــوو دوور پێشــــــــــمەرگە
 دەوری لە پەروانە وەك ڕۆحـی هەڵنەدەبڕا،

 بە خــــــــۆی .دەگەڕا چەكەكانیــــــــان گــــــــڕی
 و دەزانــــی خەبــــا  ســــازمانی پێشــــمەرگەی

 لە كە بـوو ئـاواتی دەكەتـن، سەر كە دادەنا
 نەســـــیبی شـــــەهادە  كە بـــــووایە گەڵیـــــان
 خۆی نەسیبی بە بوو اتیئاو دەبوو یەكێكیان
 لە پـڕ دەروونە بەو باوەڕە بیرو بەو. بووایە

 کـۆچی ی(5015) بانەمەڕی لە شانازییەوە
 ســازمانی پێشــمەرگەی ڕیــزی هــاتە خۆریــدا

 چـووە بارهێنـان و ڕاهێنان دوای .خەباتەوە
 كــاوە شــەهید. ســازمانەوە دووی مەڵبەنــدی

 دا(5015) ســاڵی چاالكیەكــانی لە نــانەوا
 بەشداری وئازاییەوە نەترسی اوچ پەڕی بەو
 فەرمانـــدەران و هەڤــااڵن ڕەزای جێــی. كــرد
 .بوو بەستنپ    پشت شیاوی بوو،

 

 دا(5010) سـاڵی بەهـاری لە كاوە شەهید
 گەڵ لە تــــــــیم فەرمانــــــــدەی جێگــــــــری بە

 خەبا  مانیساز قارەمانەكانی لە ژمارەیەك
 بەڕێ دەورووبەری و ســـنە و مەریـــوان بەرەو
 ســــــنەی شـــــاری لە ڕۆژ 1 مــــــاوەی. بـــــوون

 بە مــــــانەوە پەروەردا كـــــورد و خەبـــــاتگێڕ
 یەكیـــان دوای لە یەك و وێـــنە بـــ  چـــاالكی

 یەكە دڵـــی و تۆقانـــد دوژمنیـــان هێزەكـــانی
 و گەشـــاندەوە شـــارەیان ئەو خەڵكــی یەكەی
 بە گێـڕاوەو خەڵـكەكەی بـۆ شـادیان بەهاری
 وئـــاڵی ســوور خـــوێنی بە و پاكیــان خــوێنی
 ســــــنەیان شــــــەقامەکانی هەاڵڵەیــــــان وەك

 ڕژێمیـان هێزەكـانی پیسـی خـوێنی و ڕەنگاند
 لە پــــــــــــــڕ و وەرگەڕاو ماشــــــــــــــینە لەگەڵ

 خەیابانەكـــانی جەدوەلـــی بە كەالكەكانیـــان
 ڕۆژی دوانیوەڕۆی ی0 ساعە  تا.كرد سنەدا

 ڕووبەڕووی جەنگـــــــــــــــــــــــــــــی 0/0/5010
 هێزێكــی و خەبــا  انیســازم پێشـمەرگەكانی

 دا ئیقبـــاڵ مەیـــدانی لە دوژمـــن ژمـــاری بـــ 
 شـەرەف لە بـوودووە گیـان لە ڕۆڵە. ڕێـكەو 

 وایــان. دا قارەمانیـان دادی بووردووەكـان نە
 مێـــــژووی كە كـــــرد گەرم جەنـــــ  مەیــــدانی
 لە ناكـــاو لەبیـــر ســـەحنەیە ئەو كوردســـتان
 كوردســــتان شۆڕشـــی شـــانازییەكانی ســـەروی
 .بنووس 

 (جەمیل سەجادیشەهید سەید )
 محیەدین سەید كوڕی سەجادی جەمیل سەید
 دایــ  لە دا ســنە شــاری لە(5021) ســاڵی
 چــــووە ســـاڵ1 گەیشــــتە تەمەنـــی كە. بـــوو

 ســەید. خوێنــد ڕاهنمــایی ســ  تــا مەدرەســە
 ڕیـــزی نــاو هــاتە( 5015) ســاڵی جەمیــل

 و ڕاهێنـــــــان دوای. خەبـــــــاتەوە ســــــازمانی
 و پێشـــــــمەرگایەتی كـــــــاری لە بارهێنـــــــان
 ڕۆژی دوا ئامــان ی و ڕێبــازی لە نتێگەیانــد
 دووی مەڵبەندی ناو چووە خەبا ، سازمانی
 و دڵگەرمــــی پەڕی بەو. خەبــــا  ســــازمانی

 جـ  بە و دەسـتوور بیسـتی گوێ دڵسۆزییەوە
 شـەهید. بـوو پێشـمەرگایەتی ئەركی هێنانی
 دا نیزامـی گروپەكـانی و تـیم لەگەڵ جەمیل

 كـــاری بــۆ مەریـــوان و بــانە ناوچەكـــانی بــۆ
 ئـــازا پێشـــمەرگەیەكی بە و دەڕۆیـــی ینیزامــ
 لە جەمیـــــل ســــەید شـــــەهید. بــــوو ناســــرا

 دا(5010)بــــانەمەڕی مــــانگی دواییەكــــانی
 عەتا شەهید فەرماندەهی بە تیمێ  لەگەڵ
. سـنە شـاری نـاو گەیشـتە تـا كەو ، قـادری
 بە جەرگ بە و ئـــازایی بە جەمیـــل شـــەهید
 چاالكییەكـانی لە تیم فەرماندەی دەستووری

 ئەركــی و دەكـرد بەشــداری داسـنە شــاری نـاو
 بەدی بۆ گەورەدا شارە لەو دەبینی، ڕێنوێنی
 و حەســـــانەوە بـــــۆ متمـــــانە جێـــــی كردنـــــی

 چــــاالكی و هەلســــووڕان بــــۆ بەرنامەڕشــــتن
 دوانیوەڕۆی سێی سەعا  لە تا .بوو پێشڕەو
 ئاوا حاجی شەقامی لە(0/0/5010) ڕۆژی

 گەڵ لە ســنەدا شـاری لە ئیقبـاڵ مەیـدانی و
 شــەهید. شــەڕ كەوتە وژمــند زۆری هێزێكــی
 عەتــا شــەهید تــیم فەرمانــدەی لە جەمیــل
 شــەهید تــیم فەرمانــدەی جێگــری و قــادری
 ئەوڕۆڵە .نەدەبـــــۆوە جـــــوێ نـــــانەوا كـــــاوە

 بە جەنگەدا لەو خەبا  سازمانی قارەمانەی
. گەیشـت شەهاد  پرەی بە ناپاكان گولرـەی

 جێگـــری و عەتـــا شـــەهید تـــیم فەرمانــدەی
 بەرانبەر لە انیەوەقارم پەڕی بەو فەرماندە

 .جەنگین دوژمندا زۆرەی هێزە ئەو

 { 5} بۆ ال پەڕەی                    
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

و له بةةريي هةلَكةوتو

و بةةةةانر شةةةةاريَكي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةةَ   

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

و  ةةةةةةةةةةةةورةت ة لةةةةةةةةةةةة 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةلَكةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةنيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

 هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةلَكيَكي خويَنمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرالَيةةةوة 

لة ةةةةَد دةرد و رةنةةةة  

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی 
یەكالیكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 

ریم بـوون بە مەرجەكــانی تەسـ
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سا  
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێرێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێكیــــاتە  ئێ

ــــــــــــی و نەتەو ەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنگخــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ی ناهێرێتەوە و ئەوە دەرفەتێك

زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 
ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ

ەبا  و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش
ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن

ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ
روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێكی ـــــایــــا  بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

ــــان،  ــــادكردنی هەاڵوس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی كـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج

ار، ئیستانداردەكانی ژیان، دەسـت راگەیشـتن بەكـ
ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆراك و پێراگەیشــتنی دەرم هەم

ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵ   تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

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

ە  مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو بەتـــــــایب
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

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

نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـرس، : ئێـران گـووتی

 2پاشماوەی الپەڕەی 
 پێــــوە بە جەمیــــل شـــەهید...  

 بە و دەدا خەبــــــــاتی شــــــــیداری
 وەك داهاتوو گەرم كەاڵشینكۆفی

 لە خــــۆی عەتــــا شــــەهید دڵــــی
 بە وەردەگێــڕاو دوژمــن هێزەكـانی
 و خەبـا  سـازمانی بـژی دروشمی

 ورەی و دەخولقانـــــد حەماســـــەی
 خۆفرۆشــــــی جاشـــــی و پاســـــدار

 كـــــــاوەی یدشـــــــەه. دەڕوخانــــــد
 جەنگی لە نەدەماوە، قارەمانی 

 قریشـكەی لەگەڵ نەماندا و مان
 دا  لە پـڕ ونركەی كەاڵشینكۆف
 بزوێنــــــــی شـــــــەرەف درووشـــــــمی
 تیكـــــــرار خوێنــــــاوی خەبــــــاتی

 بـــــــــوونی پەلە بە دەكـــــــــردەوە،
 كۆڕی ناو بۆ فڕین سەركەوتنیان

 خوێنــدا لە هەڤــااڵنی و شــەهید
 قارەمـــــــان دووك هەر شــــــەاڵڵ،
 نــۆ عەتــا هیدشـە بــوون برینـدار

 هەڵگــــــر  كــــــاری برینـــــی دانە
 عەتـــا شــەهید. لێبــڕا فیشــەكی
 زینـدوویی بە كە كێشـا نارن ۆكی

 ئەم بەردەســـــــــــتی نەكەوێــــــــــتە
 كوردســـــــــــــتان كە دوژمنـــــــــــــانە
 شـــەهید وەك هـــی و دەیانناســـ 

 ئازاریــانی ئەشــكەن ەو كە عەتـا
 بێـــدادیان ڕادەی و دیـــوە زۆرتـــر

 كە چەســــــپێ  بەاڵم دەناســــــ ،
  ۆكەكەینــارن ماشــەی لە زووتــر

 بتەقێـــتەوە، نـــاهێر  هااڵنــدبوو
 بێیۆشــی زۆر خــوێنڕێزی هاوکــا 
 بە قارەمـــــانی  كـــــاوەی. دەكــــا

 زەخیرەی و فیشەك ب  برینداری
 دووك هەر دەمێنـــــــــ ، دیفـــــــــا 
 دەكەونە برینـــداری بە قارەمـــان

 و كوردسـتان دوژمنانی دەست بەر
 برینەكانیـان دەبرێن .مرۆڤایەتی

 دادگــا لە پاشــان و دەكەن تیمـار
 دووك هەر ڕژێمــدا ۆپاڵیەكــانیگ
 لە دیفـــــا  ســـــەر لە نـــــاڕەوا بە

 بێگــــانەی بەرانــــبەر كوردســــتان
 مەحكـــــووم مەرگ بە داگیـــــركەر
 بە خۆیـــــــــــان وەك. دەكـــــــــــرێن
 گوتــــووە زینــــدانیان هاوڕێیــــانی

 پەروەنــــــــــــــــدەكەدایە لە ئەوەی
 دەســـت و نیـــیە ئەوان ئیدترافـــی

 شـــەهید. جەلــالدە قــازی تاشــی
 لە كـــــــاوە، شـــــــەهید و عەتــــــا
 نـــــاو بەربەرەكـــــانی و ەموبـــــارز
 لەوەی نەبــوون كەمتـر دا زینـدان

 و ئیقبــاڵ مەیــدانی لە بــوون كە
 بیـــر لە. ســـنەدا خەیابانەكـــانی

 پڕلە دروشمە ئەو ناچ  هەڤااڵن
 كە عەتا شەهید حەماسەییانەی

 خەبـا  سـازمانی بـژی: دەیگوو 
. قارەمانەكانی پێشمەرگە بژی و

 بە و مەتــانە  ئەو نـاچ  لەبیـر
 شــەهید یمــانییەیئ بە و جەرگـی
 دوو. ژیانیدا دواییەكانی لە كاوە

 و خەبــــا  ســــازمانی قارەمــــانی
 ڕەزبەری ی51 لە كوردســـــــــــتان

 لە خۆریـــــــدا کـــــــۆچی ی5010
 گیـانی و كران ئیددام سنە شاری

 شەهیدانی كۆڕی بۆ فڕی بەرزیان
 خەبـاتی سـازمانی خەاڵتی سوور

 سـ و هەزاران. ئێران کوردستانی
 و عەتـا شـەهید پـاكی گیـانی لە

 ســـەید شـــەهید و كـــاوە شـــەهید
 .شەهیدان گشت و جەمیل

شەهیدتۆفیق  : گەل سەروەری
کەرین پوورناسـراو بە تۆفیـق 

 .ب ەسەنی
 مـــوو هــه و الدێ خەڵکــی ، پۆشــیوه شــی ڕه شــار
 هیــدانی شــه و  رگــه پێشــمه مــی غــه لە ی وانــه ئــه

 چیـا ، گێـڕاوه یان تازییه و مبارن ماته ئازادین،
 شـوێنی زۆر و كـان كانیـاوه وار، لێـره و شت ده پ 
  چونكه ماتەمدان،  له نگین ڕه نیشتمانی  له  دیكه
 ر هـه  كـه دێرینمـان ڤـاڵێكی هـه دیـداری  بـه ئیتر
 الیـان ، بوایه می  كه كی یه ماوه بۆ ر گه ئه  ساڵه
 پیـــرو و منـــداڵ.  وه نابنـــه شـــاد بـــوو ده میـــوان
  بــه ی وانـه ئـه مـوو هــه و بێـری  نگـه شـه كـان، الوه
 ویماندو شۆڕشگێڕی و پاك بیری و خۆ  ی قسه
 جــارێكی ئیتــر بــوون، ده دڵخــۆ  نیشــتمان ڕێــی
 و ئــه ئیتــر ڵــ  بــه.  وه نــه ناگــه دیــداری  بــه  دیكـه
 و دۆڵ ردوو هـه زای شـاره  كـه ی نیـه سه ب ه تۆفیق
 بـوو،  رگـه پێشـمه كـی یـه وه وانه حه ج  و وار لێڕه
 بـوو، شـت پێـده بـاڵی تیـژ ڵـۆی هه چیاو پ نگی
 شـــت ده پـــ   لــه چیـــا مـــا، نــه ناومـــان لـــه ئیتــر
 كــوو چــه میــوانی واڵــی هــه  بیســتووته پرســ ، ده
 ، بـووه هیـد شـه بوێرمـان ئـازاو و كـۆڵ  بـه خت ڕه
 نیشــتمان، خۆفرۆشــی جاشــی بەدەســتی ویــ  ئــه
 سـتڕێژ ده و  قـه تـه م كه یه  به  كه وابوو پێی و ئه

 ســـــت ده توانــــای و خ  ــــ  ده تۆفیــــق شــــەهید
 یـــاڵی خـــه  نـــده چــه اڵم بـــه نـــامێن ، ی وه كردنــه
 ن الیه  له زوویی  به ر هه ، خۆفرۆشه و ئه ووخاوب
 ی شانه ڕه ڕوو نی مه ته  به دوایی  وه مانه قاره و ئه

 ینـی، هـه شـەوی  وه گرانـه داخـی  بـه ڵ  به. ها 
/ 0 بەرانبەر خۆری کۆچی ی٠٠٠٠ ری زبه ره ی٠٠
 ریـم كـه تۆفیق شەهید زایینی، ی 0220/ 52
  لــه نیسـازما تـی ئمووریـه مــه ن ـامی ئـه  لـه پـوور
 كـانی كرێگرتـه ن الیـه  لـه  بانه سوورێنی ی ناوچه
  بـــه كــوو چـــه ســتڕێژی ده ر بــه  وێتـــه كــه ده ڕژێــم
 برینـداربوونی   بـه  كـه بـ ، ده برینـدار ختـی سه

 و  وه كاتــه ده سـت ده و ج ـ  ناخــه تۆفیـق شـەهید
 نـاوی  بـه ڕژیـم نـاوزڕاوی پاسـدارێكی ن  رهه سه
 نـ  یـه گـه ده تی نهیا خه سزای  به هرامی به میر ئه
 شـەهید. دەبێـت هیـد شـه   سـەعه ند چه دوای و

 و  وره گـه سـەروەریی رز، ربه سه  میشه هه تۆفیقی
 زای ڕه و ر مـاوه جـه و شـۆڕ  ڕیـزی ویسـتی خۆشـه
 .بوو سیب نه  به خوای

 !هاونیشــــــــــــــــتمانان ئـــــــــــــــازیزان یـــــــــــــــاران
 چی ر گه ئه ئێران کوردستانی ی با  خه سازمانی

 و كـــورد كــانی ڕۆڵــه انترینمــ قــاره  لــه كێــ  یــه
 شانازی دا ر رانبه به  له بوو، هید شه ی كه ڕێبازه

 بـوێر و پـاك ئاوا ی ڕۆڵه تی توانیویه كه  یه وه ئه
  لـــه ســـتێكی بـــه مـــه هـــی   كـــه بكـــا   رده روه پـــه

  له خۆفیداكردن و كردن با  خه  بێ گه ، موبارزه
  . بـــووه نــه یـــدا كــه ســـازمانه و نیشــتمان ی ڕێگــه
 سـاڵی  لـه( نـی سـه ب ه)ریمپوور كه تۆفیق شەهید
 نـــی ســـه ب ـــه ئــاوایی  لـــه خـــۆری كــۆچی 5021
  لـــه ڵێنــاو هـــه دنیــا  بـــه چــاوی  بانـــه ی ناوچــه

 ســازمانی ڕیــزی  هاتـه  وه ســاڵییه 52 نـی مــه تـه
 نـی مـه تـه ی، وه ئـه ر بـه لـه رەتادا سه  له. با  خه
 ، وه ماڵــه  وه ڕێتــه بگــه كــرا ده لــ  زۆری بــوو م كـه
  وه مانـه ر سـه له بوو سوور  منداڵه مێر و ئه ماڵ به
 كارێكی ر هه بوو  وه ئه داوای سازمانداو ڕیزی  له
 كـانی بنكـه  لـه ی رتـه شه و به  یه ئاماده بكرێ پ 

  شەهید تایی ره سه ساڵی ند چه  له. ب  سازماندا

 
 

 سازماندا كی ره سه ی بنكه  له تۆفیق
 و ڕاهــــا  واوی تــــه  بــــه تــــا بــــوو
  لــه دوایـی سـەر، وەچـو نیشـی مـه تـه

 لقـی و لیـل خـه ید سه هید شه هێزی
 و ف ره شــــه كــــی چــــه تــــاڵ  شــــته ده

 .كرد شان له تی رگایه پێشمه
  ڕۆژه و تــی رگایــه پێشــمه ی مــاوه  لــه
 و ڤــــااڵن هــــه  لــــه كانــــدا ختــــه ســــه

  لــه مــاو ده نــه جــ   بــه هاوڕێبــازانی
 و ئاخونـــدی ڕژێمـــی دژی  لـــه شـــەڕ
 یســازمان تــی وجودیــه مــه  لــه دیفــا 
 و ن الیـــه ر رانبـــه بـــه  لـــه بـــا  خـــه
 بـوێرو  موبـارزه یـدانی مـه كـانی هێـزه
 تۆفیــق شــەهید. بــوو تــرس چاونــه
 كــــــانی ســـــاڵه  لـــــه نــــــی ســـــه ب ـــــه

 نـــــاو  ڕوداوه و تـــــی رگایـــــه پێشـــــمه
  لـه رچـی گـه ئـه سازمان، كانی خۆییه
 كـاری ویستیان ك یه ژماره تادا ره سه
 ســازمانی ڕێبــازی  لــه رو ســه  نــه بكـه
 اڵم بـه دایبڕن، ك اری یه  هب با  خه

  بــــــــه  شۆڕشــــــــگێره  ڕۆڵــــــــه و ئـــــــه
 وتنــی ركـه ده و دروسـت ی وه بیركردنـه
 ڕابـــردوو  لـــه زیـــاتر كـــان، ڕاســـتیه
  بـه تی خزمه باشتر و یدان مه  هاته

 خــۆی ك یــه شــێوه  بــه. كــرد ســازمان
 كـرد ده ی كـه ڕێبـازه و سازمان فیدای

 و ڤـااڵن هـه  لـه  یه هه س كه م كه  كه
 لــــ  یــــان وه ئــــه رانــــی نگــــه هاوســــه

 سـازمانی پێشکەوتنی  كه بیستب  نه
 بـــۆ شـــتێ  هەمـــوو  لـــه بـــاتی خـــه

 تــــــۆفیقی شــــــەهید. گرینگتربــــــوو
 ویستی خۆشه ر، تێكۆشه و  رمانده فه
 و  رگـه پێشمه ی خانەواده و ڤاالن هه

 ســــازمان ئۆردوگــــای لە فیــــداكاران
 واڵی هه بیستنی  به  بۆیه ر هه بوو،
 .بوون ماتەمبار هەموان تی هاده شه

 فـای وه  بـه ی ڕۆڵـه نـی سه ب ه تۆفیق
  لـه كـورد لـی گـه و بـا  خـه سازمانی

 زووی ئــاره نیـا تـه ئێـران كوردسـتانی
 تێكـڕای ڕزگـاری و نیشـتمان ئازادی
  بـــه هاوکــا  بــوو، ئێــران النــی گــه

 خەبا  سازمانی نێوان  له هاوكاری
 دڵخـۆ  گەلێ  سیاسیەکان هێزە و

 تۆفیقی شەهید تی هاده شه  به. بوو
 با ، خه سازمانی زیندوو،  میشه هه
 تی كردایه سه ندامی ئه ڵكترین كه  به

 زاو شـــاره یەكـــی رمانـــده فـــه و خـــۆی
 اڵم بـــه ســـتدا، ده  لـــه ترســـی چاونـــه

  لـه  یـه وره گـه  زیانـه و ئـه چی ر گه ئه
 شۆڕشــــــی و بــــــا  خــــــه ســــــازمانی

 كوردســتان ڵكـی خـه ی ئازادیخوازانـه
  كــــه رزیـــن ربــــه ســـه  وه بــــه و ، كـــه
 تی هاده شه  به كوردستان ماوەری جه

. بـوون نـیگەران پور، کەریم تۆفیق
 شۆڕشـــــگێری الوی زۆر گومــــان بــــ 

 رزی ربــه ســه ڕیــزی  دێنــه كوردســتان
 ن ده ده وڵ هـــه و بـــا  خـــه ســـازمانی
 و تۆفیــق شــەهید ی جێگــه و شــوێن

 اڵتـی خـه سـوور شەهیدانی سەرجەم
 و  وه نــه بكــه پــڕ بــا  خــه ســازمانی

 دانتـــر ئـــاوه و دان ئـــاوه ی كـــه زهڕێبــا
 .ڕاگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن

 مـر نه هیدی شه پاكی ڕۆحی بۆ س و
 لێیاتووی و ڵ  كه  به ی رمانده فه و

 بـــــۆ ســـــ و بـــــا ، خـــــه ســـــازمانی
 بــــا ، خـــه فـــاو وه بــــه ری مـــاوه جـــه

  بـــه  كـــه كوردســـتان ویســـتی خۆشـــه
 میـان ماتـه تۆفیـق كـاك تـی هاده شه

 بــا  خــه ســازمانی ڵ گــه لــه و گێــڕا
 .كــــــــــــــــرد نردیــــــــــــــــا هـــــــــــــــاوده

 خۆران چ كاو بۆ مان نه و مردن

 .عەبدول عومەر شەهید: گەل سەروەری یادی
 دەردو هەزار بە و بــابن و دایــ  خۆشەویســتی چــاوگە ، منـدااڵنی
 خەم لە تـا  دەچـ   پـ  و  دەوێ زۆری و دەكـرێن گەورە بـوون ماندوو

 و مـــاڵ ڕونــاكی ئەوان ژیــان، ڕێـــڕەوی ســەر دەكەونە و دەڕەخســێن
 داهـــاتووی و كــارن و كەس هومێــدی گەیجـــێ و خــانەوادەن كــۆڕی

 ..                                              پڕشـــــــــــــــنگدارن
 ســەر بە زاڵ هەلــومەرجی لەبەر كوردســتان چاوگەشــەكانی منـداڵە

 داگیركەرانـــی و ســـتەمگەران زوڵمـــی غەدرو هـــۆی بە كوردســـتانداو
 ەیژیـان ئەو ئاسـایی، ژیـانی لە بـوون بێبە  داخەوە بە نیشتمان،

 و دەكەن گەشــــە تیایــــدا هەیــــانەو ئــــازاد گەالنــــی منــــدااڵنی كە
 دەربەدەری و ئاوارەیی لە یان كورد مندااڵنی  بەڵ . دەبن پەروەردە

 لەسـەر ئەگەر یـان ژیانـدان، حەستەمترین و ئاڵۆزترین و جەن  و
 سروشـتیان ژیانی و ئاسودەیی حاڵە  بەو باوانیانن، حاڵی و ماڵ
 پێكیــاتەی تەواوی تێكــڕا بە و ەورەكــانگ وەك هەر و حەرامە  لـ 

 منداڵن داخەوە بە .چەوسانەوە و زوڵم بەر كەوتونە كورد نەتەوەی
 بەرانــبەر ناڕەواییــان و دەچێـژن ســتەم تــاڵی تـامی زیــاتر گەلێـ 
 نیشـــتمانی گونـــدەكانی الوانەی و منـــداڵ ئەو تـــایبە  بە.  دەكــرێ
 تـاقی ریانكەندوكۆسـپت لە پڕ و سەختتر ژیانی جار دەیان ڕەنگین

 بـدەن، خوێنـدن بە درێـژە پێویسـت وەك توانیویـانە نە کردۆتەوە،
 كەوتـونە ژیـانەوە سەرەتای لە هەر. هەبوە ئاسودەیان ژیانێكی نە

 تـاقە  و قـورس كـاری چەشـنەو هەمە ئـازاری بەرتەنگوچەڵەمەو
 دیـارو مەڵبەنـدی ئازیزمان كوردستانی لە ڕەبە  ناوچەی .پڕوكێن

 و گەل قارەمانـــانی مەكــۆی ئــازادیخوازی، و كــوردایەتی بەرچــاوی
 ئەو و مافخوازی و كوردایەتی ڕێگەی شەاڵڵی خوێندا لە شەهیدانی

 جـــــــواڵنەوەی چاونەترســـــــانەی وێـــــــنەو كەم نەبەزو پێشـــــــمەرگە
 لە كامیـــــان هەر كە كـــــوردە، بەشـــــخوراوی گەلـــــی مـــــافخوازانەی
 پێشــمەرگانە نەبەزی و ســەروەری و دەگــمەن داســتانی تۆمــاركردنی

 قارەمــانی یــادی ئەم ــارەدا بیــرەوەری و یــادو لە .گێــڕاوە یــاندەور
 شەهید دەكەینەوە، ئەحمەد مام كوڕی عەبدولی عومەر شەهید گەل

 ناوچەی لە شەمۆڵە گوندی لە خۆری كۆچی ۷۴۱۱ ساڵی لە عومەر
 زۆربەی. هەڵێنـا دونیـا بە چـاوی هەژار، خانەوادەیەكی لە ڕەبە 
 مــام چــونكە بــوو، ئاوارەییــدا و دەربەدەری لە عــومەر كــاك ژیــانی

 و شاهەنشـــاهی ڕژیمــی بەرانـــبەر لە خەبــا  لە بـــاوكی ئەحــمەدی
. بـوو چـاالك ڕژیـمە ئەو بەكرێگیراوانـی بەرانبەر لە ڕوبەروبوونەوە

 ناوچەی لە سازمان ئەندامی الیەنگرو وەك ماوەیەك عومەر شەهید
 خــۆری كــۆچی ۶۶۱۱ ســاڵی لە و دەكــرد چــاالكی  قەالدزێ ڕانــیەو
 و دەنـ   بـ  و لەسـەرخۆ الوێكـی. خەبـا  سـازمانی ڕیزەكانی هاتە
 و پێشـمەرگایەتی ئەركی باشی بە. بوو ڕەوشت بە و ئەخال  خاوەن

 لە ئەوە هۆی ببوە دەنگیەكەی  ب  و ئارامی. دەهێنا  بەج  سازمانی
 عـــــومەر شـــــەهید . بــــ  خۆشەویســـــت پێشـــــمەرگە هەڤــــااڵنی الی

 وێـــنەی كەم جەنگـــی لە بـــوو چـــاونەترس ئـــازاو پێشـــمەرگەیەكی
 خەبـا  سـازمانی ڕیزەكـانی لە كوردسـتان قارەمانەكـانی پێشمەرگە

 نێوان بەرزاییەكانی لە خۆری كۆچی ۷۶۱۱ ساڵی ڕەزبەری ی۵ لە
 كە مەهابـــاد گەوركـــی و ســەروو ی ن نـــ  ســیوچ، ســـەدبار، گونــدی
 ئـاب وقەی كەوتبـوونە سـازمان پێشمەرگەكانی بەرەبەیانەوە هەرلە
 كێشـا، درێـژەی شـەو تـاریكی تـا جەنـ  و وژمـند بۆری زۆرو هێزی
 لە كەس ۱۱۱ لە زیــــــــــاتر وێــــــــــنەدا كەم جەنــــــــــگە لەو بەاڵم

 بە بەاڵم كـوژران، و گەینـدران سـزا بە ڕژیـم هێزەبەكرێگیراوەكـانی
 شـەهید و دوژمـن چەكـی گولرـەی بەر كەوتە عومەر شەهید داخەوە

 ۱ خەوەدا بە وێنەدا، كەم قارەمانەتیە ڕوبەڕوبوونە لەو هەر. بوو
 كادری فەرماندەو شەهیدان، قارەمان، پێشمەرگەی لە دیكە كەسی

 محەمـمەد قارەمـان شـەهیدی و كەریمـی حوسـەین شـەهید لێیـاتوو،
 فیـدای گیانیـان و بـوون شـەهید نـانەوا ناسـر شەهید و هەنداوەیی

 ڕژیمی بەرانبەر لە ڕەوا خەباتی و كوردستان ڕزگاری و گەل ئازادی
  .كــــــــــــــــــــــرد یـــــــــــــــــــــدافەقی ویالیەتــــــــــــــــــــــی مریـــــــــــــــــــــوڕی

 گەلی شەهیدانی و عەبدولی عومەر شەهید قارەمان شەهیدی یادی
 شــــەهید ڕەبە ، نـــاوچەی لە خەبـــا  ســـازمانی ڕێبـــازی و كـــورد

 ســەید شــەهید نســتانی، عەبــدواڵ شــەهید هەنــداوەیی، محەمــمەد
 قــادر شـەهید و مـاوەڵۆیی تەهـا ســەید شـەهید مـاوەڵۆیی، تـاهیر
 جیگەیـــان و  شـــادب  كەدیــ ســـەربەرزی شــەهیدی دەیـــان و نســتانی
 . ب  بەرین بەهەشتی

 .ی داـــەی نەتەوایەتـی مافخوازانـۆی خەباتــە زانکـەدانن لـۆڵنـداکاری و کـۆڕگری و فیـەی خـامۆستای وانـشەهیدان م 

 تـایبەتی بە و كوردسـتان خەڵكی مافخوازانەی جواڵنەوەی لە
 خەبـاتی ڕابردوو،جواڵنەوەو دەیەی پێن  بە نزی  ماوەی لە

ــۆدی لە هـــاتوەو بەســـەردا بەرچـــاوی گۆڕانكـــاری كـــورد  و مێتـ
ــاتی تەنیـــا بە شــێوەی ــۆ چەكـــداری، خەب  خەبـــاتی شـــێوەی ب
ــرە چەشـــنەو هەمە ــدی،وەك فـ ــی،: ڕەهەنـ ــكیالتی سیاسـ ) تەشـ

 بەرچــاوتر هەمــوو لە ب وكــراوە، و ڕاگەیانــدن و( ڕێكخســتن
ــنی ــوون هەمەچەشـــ ــداری و بـــ ــ ــی بەشـ ــدامان تێكڕایـــ ــ  لە ئەنـ

ــەندكرانی و بڕیـــاڕا  ــاوخۆیی پەیـــڕەوی پەسـ ــانە  و نـ  تەنـ
 جەمسـەرەكانی تێكـڕای كردنـی ئیـدارە و بەڕێـوەبەریی شێوەی

ــ  بەرچــاو لە تەواوی بە ئەگەر تەشــكیالتدا،  بەاڵم  نەگیراب
 كـاری پێـدراوەو گرینگـی گیراوەو چاو بەر لە زۆر الیەنی بە
 كــار بە دەسـت ســەرەتای ڕۆژانـی لە مــن چەنـد هەر. كـراوەپێ

 چـاالكی یـا و ئەنـدام خەبا ، سازمانی سەرهەڵدانی و بوون
 ئەنـدام وەك سـاڵە بیسـت لە زیاتر بەاڵم نەبووم، ڕیزەكانی

ــازمانی كـــادری پێشـــمەرگەو و ــازمانی ڕیـــزی لە خەبـــا  سـ  سـ
ــدا ــار خەباتـ ــم و دەكەم كـ ــاوەی لە ئەوەی و تێدەكۆشـ  ئەو مـ

 گرتنـی چاو بەر لە بوو، سەرن  جێگەی من بۆ ساڵەدا بیست
 بە گرینگیـدان و تێكڕایـی كاری و كردن قەبوڵ یەكتر ڕۆحی
 دیـاردەی نەبـونی گرینگتـر هەمـووی لە یەكترو كاری و ئەرك
 لە خـزمێنە خـزم ودۆسـتایەتی نـاوچەگەرایی و بەندی دەستە
ــاردەی. ســازمانیدا كــاری ــۆزۆتیفی دی ــر پ ــوڵكردن یەكت  و قەب
ــی بەرچــاو لە و مەلگرایــیعە ــانی گرتن  دیموكڕاســی، بنەماك

ــەرچاوە ــوو ســـ ــ ــامەو لە گرتـ ــ ــودی بەرنـ ــ ــكەوتنانەی مێتـ ــ  پێشـ
 ڕێبەرایەتـی. ئێـرانە كوردسـتانی ی خەبا  سازمانی رەهبەری
ــازمانی ــا  سـ ــ  بە خەبـ ــوردوانەو لە ڕادەێـ  لە دوور بە خۆبــ
ــی ــ ــەپێنی ئیحساس ــ ــوڕاون خۆس ــان هەڵســ ــ ــردوەو، وكاری ــ  لە ك

 مەســئولیتی گیـانی بە ســازمان ئەنـدامانی وپێشــمەرگە حاسـت
ــواڵونەوە، ئەخالقـــی ــا  كە جـ ــوونی گەڵ لە هاوكـ  و خە  بـ
ــامەو ــ ــژووی بەرنـ ــ ــنگداری مێـ ــ ــازمان،ئەو پڕشـ ــ ــال  سـ ــ  و ئەخـ

ــتی ــ ــ ــانەی هەڵۆێسـ ــ ــ ــبەری بەرپرســ ــ ــ ــازمان ڕێـ ــ ــ ــاردەو ســ ــ ــ  دیــ
ــاوازێەكی ــ ــكەی جی ــو بە دیـــ ــ ــون كەڵك ــێگەی لە و پۆزۆتیـــ  جـــ

 كــاری ڕەوتــی لە بنەڕەتــی خــاڵی بە و گرینگــی بە خۆیـدایە
ــا  ســـازمانی لە تەشـــكیالتی ــتا. بكـــرێن ســـەیر خەبـ  كە ئێسـ

 دامەزرانـی سـاڵی یەكەمین و چل ناوەتە  پ  خەبا  سازمانی
ــارە هەروەهــا و ــانی لە بڕی ــۆنگرەی داهــاتوو مانگەك  حەو  ك

ــاتە ســازمانی ڕیزەكــانی تێكۆشــەرانی ســەر لە ، ببەســت   خەب
 لە لێبــڕاوانە پەسـندو بڕیـاری بە و زیـاتر تێكۆشـانی بە تـا

 تەشــكیالتی میكانیزمەكــانی و ســازمان زیــاتری گەشەســەندنی
 داهـاتوو.  بـ  دیـار پەن ەیـان  جـ  نەتەوەیی و دیموكراتی 

 ئێـران خەڵكـی تێكـڕای و كوردسـتان مەینەتـی بە  گەلی بۆ
 خكـومەتی دامەزرانـی و ئاخونـدی حكومەتی ڕوخانی دوای بە

 چـۆن وەك هەر  خەبـا وسـازمانی  دەبـ  گەشـاوە دیموكڕاتیـ 
ــاوەی لە ــی مـــ ــوازانە شۆرشـــ ــ ــۆزی بە حەقخـ ــانی دڵســـ ــ  تێكۆشـ

ــردوە بەردەوام ــ ــدا لە ك ــۆ داهاتوشـــ ــی دامەزراوە بە بـــ  كردنـــ
ــوەبەری دەســەاڵتی  كوردســتان لە دامەزراوی و كوردســتان بەرێ
 .فەعالیە  كارو لە  دەب  بەردەوام

ـــــــازمانی  و خەبـــــــا  س
 .سەردەمیانە تێكۆشانی

 .شۆڕش حاجی: نووسینی
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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 نەو  لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیی
،هەنـــــــــــــدێکی 

 لەســـەر پەردەی كونفرانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رایگەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 20 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

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

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رۆریستی رژیم لە لیستی تی

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  0252
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
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
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بك س
ــــــــرێ ــــــــۆك بك  . بانكیـــــــان بر

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــای  ی ئەن ــومەنی 5202 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  نەو  و گ
ــیركەتی راه ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

انـــــــــانی بەاڵم بە د .50002
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ۷بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران ســــــــوپای
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاقم دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـا  رزگـار قـودس نەیتوانی
ــاو ئیســراییل  بەڵكــوو بەرێ لەن

ــووە ــایەی ب ــاڵوێرانی م  زیــاتر م
ـــــۆ  دابە  و فەلســـــتینیەكان ب
ــوون  كێشــەی كردنــی زیــاتر و ب

ـــــــەوە لەو نێوخۆییــــــان  بە الش
ــــــی  و زۆر ســــــامانێكی فیرۆدان

 ئێران هەژاری خەڵكی زەوەندی
ـــــوپ ـــــی س ـــــدارانی رژیم ای پاس

ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیدەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــا  و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــرو  ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــم لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە حیزبــــ ـــــتی گرت واڵوە دەس

ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵ  و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەاڵم جیاجیاك
ــا  ئیسراییریشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل 
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون

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

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

 ۆن لە ــــــتگومە  لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد باس
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكە  خـــــــاكەلێوە ی52

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

 

 .ا ــیـپێ یـۆتایـــك ەبا ــخ یـــازمانـس یــەتـەرگایــــشمـپێ ەیــرگــفێ ەیــكـدی یـــەكــــدەورەی
 

 

 رەزبەری ی02 ریکەوتـی شـەممە پێـن  رۆژی. پێیـا  كۆتـایی خەبـا  سـازمانی بەریزەكـانی بوو پەیوەست تازە پێشمەرگەی سەرەتایی دەورەیەكی
 و چـاودێری لەژێـر بـوو، پەیوەسـت تـازە مەرگەیپێش پۆلێ  چەكداركردنی و سەرەتایی دەورەی هاتنی كۆتایی ڕێورەسمی خۆری، کۆچی ی5022

 .بەرێوەچوو" مورادی نووری"  شەهید دەورەی ناوی لەژێر و پەروەردە و نیزامی سیاسی كۆمیسیۆنەكانی بەرێوەبردنی

 کامیـل كـاك بەرێـز الیەن لە وتەیەك چەنـد پاشـان و پێكرد دەستی شەهیدان رۆحی لە رێزگرتن بۆ بێدەنگی دەقەیەك بە رێورەسمەكە سەرەتای 
 و گەل لەپێنـاو تێکۆشـان گرینگـی ئەرکـی لە باسـی تێیـدا كە كـرا، پێشكە  کوردستان ی خەبا  سازمانی سیاسی دەفتەری ئەندامی نورانیفەرد،

 ێـیپ بە و کـرد گەلەکەمانی جواڵنەوەی و ئێران رژیمی دۆخی بەتایبەتی و ناوچەکە هەستیاری دۆخی لەسەر هاوکا  و کرد پێشمەرگایەتی ژیانی
 لەدوای. هێنــایەوە وەبیـر پێشــمەرگەی هێـزی هەنــووکەیی ئەرکـی و لێکـدایەوە گەشــبینیەوە بە گەلەکەمـانی خەبــاتی دوورەدیمەنـی لێکـدانەوەکان

 و خوێنـدرایەوە فێـرگە مامۆسـتایانی لە پێـزانین و سـپاس پەیـامی پێشـمەرگە هاوڕێیانی لە یەکێ  لەالیەن ، فەرد نورانی کامیل کاک ووتەكانی
ــكە  دەورەكە بەرپرســانی و مامۆســتا لەالیەن كەرامە  و شــەرەف چەكــی دا اشــانپ لە ــانی بووەكــان پەیوەســت تــازە پێشــمەرگە بە پێش  بەریزەک

 .كرا خەبا  سازمانی

             .  
 

بە پێی هەواڵ و ڕاپۆرتە میدیاییەکان, ئەمڕۆ شەممە ڕێكەوتی 06 ی ڕەزبەر, میریشیا بەكرێگیراوە عێراقیەکانی سەر بە ڕژیمی ئاخوندی ئێران, هێرشیان كردۆتە 
سەر بارەگای پارتی دیموكراتی كوردستان لە بەغداد, كە بە داخەوە ئااڵی كوردستان و بارەگای پارتی دیموكراتی کوردستانیان سووتاندووە. سووتاندنی ئااڵی پیرۆزی 

کوردستان کە هێماو درووشمی نەتەوایەتی گەلی کوردە و نەتەوەکەمان بە درێژایی مێژووی خەباتی ئازادیخوازی و گەیشتن بە پرەی ڕزگاری و داماڵینی زن یری 
ژێردەستی لە گەردنی خۆی, تا گەیشتۆتە ئەمڕۆ, دەریایەک خوێنی باشترین ڕۆڵەکانی لە پێناودا ڕشتووە و زۆر کارەساتی دڵتەزێنی بینیوە و ڕەن  و ماڵوێرانی ب  

ئەژماری تێاووە. ئاشکرایە سووتاندنی ئااڵی نەتەوەێ  کە بە پێی قانون لە چوارچێوەی حکومەتی فیدڕاڵی عێرا  دا کە مافەکانی و ئااڵکەی پەسندکراوەو بە ڕەسمی 
ناسراون, کردەوەێکی قێزەونی شۆڤێنیستیانەیە کە تەواو ناقانوونی و لە پێناو ئاڵۆزکردنی زیاتری بارودۆخی سیاسی و ئەمنی عێرا  و ناوچەکەدایە و لە سەر 
حکومەتی عێرا  پێویستە بە کردەوە ڕێگە لە بەکرێگیراوانی ڕژیمی ئاحوندی بگرێ و ئەن ام دەرانی ئەم جۆرە کردەوانە ئاشکراو دادگایی بکاو بە سزای تاوا لە 

هەمان کاتی  دا بە ئەرکی نەتەوایەتی و نیشتمانی و شۆڕشگێڕی هەموو الیەکی دەزانین کە بۆ بەرپەرچ دانەوە و ڕیسواکردنی ئەم جۆرە کردەوە نەشیاو و 
ترۆریستیانە, یەک دەن  و یەکگرتوو هەڵوێست بگرین و نەهێ ین نەویستانی گەل و داگیرکەرانی نیشتمانمان لە رێگەی بەکرێگیراوانیانەوە, هەروا بە سووک و ئاسان 

 بە ئامان ە نگریسەکانیان بگەن.                                                                                                                  .
سازمانی خەبا  ی كوردستانی ئێران, كردەوەی نامرۆڤانەی بەكرێگیراوانی ڕژیمی ئێران و داگیرکەرانی کوردستان و دژایەتی بەردەوامیان لەگەڵ گەلی كورد مەحكوم 

دەكا  و داوا لە تێکڕای چین و توێژەکانی کوردەواری دەکا کە یەکگرتوانە بەدژی ئەم جۆرە کردەوانەدا باینەوە ولە هەمان کاتی  دا داوا لە ناوەندە جییانیەكان و 
وواڵتانی خاوەن هێزی جییان و هێزی هاوپەیمانان دەکەین ، ڕێگە بگرن لە هێرشە بەردەوامەكانی ڕژیمی ئێران بۆ سەر هێزەكانی كوردستانی و ئێرانیەکان و 

 وپەیمانان لە ناوچرکردا.                                                                                                                    .
 سازمانی خەبا  ی كوردستانی ئێران.                                                                                                       .

 06 ی ڕەزبەری 5022 

 

 پـارتی بنكەی و ، كوردستان ئااڵی سوتاندنی
 مەحكــــوم بەغــــداد لە كوردســــتان دیمــــوكراتی

                 . دەكەین

 
ـــای ـــاری دەزگ ـــرا  ســـوپای زانی ـــت ڕاگەیاندراوێكـــدا لە عێ ـــانی کە دەڵێ ـــایە ئەم هێزەک ـــای لە دەزگ  دیـــالە پاڕێزگ

 ئاشـکرا بـکەنە و دەسـتی بەسـەردا بگـرن   عێـرا  بـۆ ئێـرانەوە لە دەرمـان قاچـاخی كـردەوەی گەورەتـرین توانیویانە
 جـۆر هەزار سـەد و کـانتینێر ۱۱ قاچـاخی بـاری كە: هـاتووە دا عێـرا  سوپای زانیاری دەزگای دراوەكەیڕاگەیان لە

ــڕی بە كە دەرمــان ــرخەکەی   ب ــت، دۆالر هەزار ســەدن ــای لە خــانەقین لە نەســیمیە ڕێــگەی لە دەبێ ــالەوە پارێزگ  دی
ادی مـاوە بەسـەرچوو لە ئێـرانەوە شـایانی باسـە نـاردنی کەل و پەلـی قاچـاگ و مەو .عێـرا  خاكی ناو هێنراوەتەوە

بــۆ عێــرا  بــتە دیــاردەیکی رووتینــی و لەم بــوارەدا گــروغ ا تــاقمە قاچــاغایە پــانوانخواز و بــی دەربەســتەکان بە 
تەندروســتی خەلـــ  و بــاری ئـــابووری واڵتەکە لە پینــاو بەرژەوەنـــدیە مادییەکــانی خۆیانـــدا لە هــی  کردەوەیکـــی 

 .یاسا و رێسانیکی گشتی نادەن نامرۆڤانە ناس ەمنەوە و گوی بە هی 

 

    مــــــامەلەی کانــــــاڵی گەورەتــــــرین ئاشــــــکرابوونی
   .عێڕا  لە ئێران  دەرمانسەربە و داو قاچاغی
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــالفەتێكی نـــــــــــــــیە

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

ێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێ  ه
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبە  
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 !شیاو سەرکردەیەکی ، الو ئەندامێکی
 ماردنن زاهیدی  :نووسینی                     

 بە بڕیــــارە دەرکردنــــی قۆنــــاغی بە الویەتـــی
 ژیــــانی لە ەســــتیاریەکانه æ کــــاتی پەلەو

 .... دەناســـــــــــــــــــــــــــــرێت مرۆڤـــــــــــــــــــــــــــــدا
 هەنـــدێ  کە بڕیارگەلێـــ  و غـــرور بە مـــرۆد
 بــــ  بەهـــۆی دێـــت دوادا لە پەشـــیمانی جـــار

 کەسانێکی جار هێندێ  بەاڵم,  ئەزمونیەکەی
 دا الوی تـــــــــافی لە کە دەردەکەون جیـــــــــاواز
 تەمەنیـــان بڕیــاری پەســـەندترین و باشــترین
 ڕوونـاکی یچـرا بە ئەبێت کە بڕیارێ , دەدەن
 درێـــژەدەری مرۆڤـــی هەزاران و خـــۆی ڕێـــگەی

 و یادیــــان هەتــــایە هەتــــا کە,  ڕێگاکەیــــان
 ئەبێــت و دەمێنێـت زینـدوو دڵمانـدا لە ناویـان

 پڕ مێژووی لە وەرچەرخانێ  و بەڵگەیەک بە
 یەکێ  . تێکۆشان و خەبا  ڕێگای شانازی لە
 و الوی تەمەنـــــی لە کە کەســـــایەتیانەی لەو

 و خەبــا  ڕێـگەی لە ەیهەناســ دوایـین هەتـا
 کوردســـتان و کـــورد ئـــازادیخوازی بـــزوتنەوەی
 نـاوی بە بەنـر  کەسـایەتیەکی, بـوو بەردەوام
 لە کە, حوســـەینی جەاللـــی ســـەیید ماموســـتا
 ئەنــــــدامی بە بــــــوو ســــــاڵیدا 51 تەمەنـــــی
 ســەرەتای کــاتەوه لەو هەر و ک-ژ کــۆمەڵەی

 ئەو بــۆ بــوو زێــڕین هەلێکــی و وەرچەرخانێـ 
 هەســـــتی بەهــــۆی کە یویســـــتانە و خواســــت

 بـــــابی بەهـــــۆی ڕیشـــــەداو لە کە نەتەوەیـــــی
 بەردەوام بۆ, هۆکارێ  خولیای ببوە ڕەحمەتی

, تێکۆشــان و خەبــا  لە پـڕ ژیــانێکی لە بـون
 لە پڕ ڕێگەی بە درێژەی شێوە باشترین بە کە

 گەلەکەی ڕەوای تێکۆشــانی و خەبــا  شـانازی
 ســـــــــاڵڕۆژی گەالوێـــــــــژ ی ۶۲ ئەمـــــــــڕۆ .دا

 بە یـان کورد ژیانەوەی ڵەیکومە دامەزراندنی
 ڕێکخـراوی یەکەم کە ژێکـافە کومەڵەی کورتی
   یـــساڵ ەــــل ڕێکخراوە ئەو سیاسیی بەهێزی

 ٠١١٥ ســاڵی لە و پێکهــا  مەهابــادلە  ٠ز٠١
 ماموستا کە دا ئەوە  لەگەڵ .پێها  کۆتایی

 ئەنــدامەتییەکەی ک-ژ کــۆمەڵەی کۆتــایی بە
 بووە ەــــــقۆناغ ەوـــــئ بەاڵم هەڵوەشایەوە

 کەســــــــایەتی گرتنــــــــی بــــــــیام دەســـــــپێکی 
 و هەست ئەو ماموستاو جەنابی شۆڕشگێڕانەی

 دروســت بـۆی ک_ژ ڵەیکـۆمە لە تیـنەی و گـڕ
 سیاسـی ژیـانی داهـاتووی قۆناغەکـانی لە بوو

 .هەبـــــــــــــــــــــــــــــــوو ڕەنگـــــــــــــــــــــــــــــــدانەوەی
, نەبــوو ماموســتا سیاســی ژیــانی کۆتــایی ئەوە

 ژیــــانێکی پێکردنــــی دەســــت بە بــــوو بەڵکـــوو
 و خەڵــ  ڕێگـای لە شــانازی لە پـڕ و جیـاواز

 لە چــــــاالکی و کــــــار درێــــــژەی دا نیشــــــتمان
 لە و 21 و 26 ســــــاڵەکانی جواڵنەوەکــــــانی

 دەفــتەری و ئێــران گەالنــی شۆڕشــی ســەرەتای
 ئەو درێـــــژەی لە, عێــــزەدین شـــــێ  ماموســــتا
 ی 5052 خەرمانــــــانی ی 5 لە دا ڕێــــــگەیە
 لە هێنــــــدێ  هاوکــــــاری بە خــــــۆری کـــــۆچی

 و دیکتـاتور ڕژیمـی بە دژ ئـایینی ماموستایانی
 خەبـــــاتی ســــازمانی, خــــومەینی خــــوێنڕێژی
 بە بــــــوو و پێکیێنــــــا ئێرانــــــی کوردســــــتانی
 هەتــا کە نیشـتمان و گەل بـۆ شـیاو ڕێبەرێکـی
 و بەردەوام ســــــاڵە چــــــل بە نزیــــــ  ئەمـــــڕۆ

  .خەباتــــــــدایە ســــــــەنگەری لە ســــــــەرفەراز
 ڕێبەرێکــی حوســەینی جەاللــی ســەید ماموســتا

 و خــــــــۆی ژیــــــــانی کە بــــــــوو کاریزماتیــــــــ 
 گەورەی کوڕی و دارایی هەموو بە بنەماڵەکەی

 لێیـاتووی فەرمانـدەی,  عەبـدولکەریم شەهید
 ماموســـتا .کـــرد ئـــازادی یڕێگـــا بە پێشـــکە 

 و دیموکراسی ڕیگای فیدای خۆی ژیانی هەموو
 ساڵی 10 تەمەنی لە و کرد گەلەکەی ئازادی

 لــه تێکۆشــان و خەبــا  ســاڵ 65 دوای بە دا
 بــــۆ و ســــپارد پــــاکی گیــــانی 0252 ســــاڵی
 ئەمڕۆ الوانی بۆ سەرمەشقێ  بە بوو هەمیشە

 لە پـــڕ ڕێگـــایەک,  ڕێگـــاکەی درێژەدەرانـــی و
 ئــاواتی ئــازادیخواز مرۆڤێکــی هەر ەک شـانازی
 ئـازادیخواز الوانی هەیەو ڕێگەیەدا لەو بوونی
 و ڕێبـازەکەی ناو دێنە زۆرتر ڕۆژ دوای لە ڕۆژ

 .ە رێبـــــــــــــــــــــــازەکەی دەدەنب درێــــــــــــــــــــــژە
   .دەمێنێتەوە بەبەرزی وناویان یاد

 

 

 برایم حاجی سەنگەر پیری یادی
 فەنزنانکەرنم : نووسینی         .فیروزی

 

 سەر كرایە هێر  مووشەك شەو،بە نیوی و 1 كاتژمێر ڕەزبەر، ی2 ڕێكەوتی چوارشەممە شەوی
 ســەرچاوە زانیــاری بەپێــی. کوردســتان هەرێمـی پــایتەخی هەولێــری نێــودەوڵەتی فرۆكەخـانەی
 هاوكـا  .هاوێژراون هەولێر فڕۆکەخانەی بۆ موشەک شە  کوردستان، هەرێمی انیئەمنیەتیەك
ـــاوخۆی وەزارەتــی  ئەم ی 1:02 کـــاتژمێر: دەڵێـــت ڕاگەێیندراوێکـــدا لە کوردســـتان هەرێمـــی ن
 خۆشبەختانە کە ئامان ، کردۆتە هەولێریان نێودەوڵەتی فڕۆکەخانەی موشەک، شە  ئێوارەیە،

 شێ  گوندەکانی نێوان لە( بەرتەلە)  سنووری لە موشەکەکان. ەنەکەوتووەتەو ل  زیانێکی هی 
 دەڤەرە  ئەم. هــاوێژراون پیکابێــ  لەســەر و موســ  پاریزگــای بە ســەر تەرجەلەی و ئەمیــر

 تـیمە کوردسـتان، هەرێمـی ڕاگەێنـدراوەکەی بەپێی.شەعبی حەشدی 02 لیوای سنووری دەکەوێتە
ـــۆ وردن لێکــولینەوەی خەریکــی تایبەتەکانیــان  کاتێكـــدا لە.زیــاتر زانیــاری دەســتیێنانی ەب ب

 لە کردوەو، ئیدانە ترسنۆکانەیەی تێرۆریستیە هێرشە ئەم شێوە توندترین بە هەرێم حکومەتی
 هەیە دەستدرێژیەک هەر بەرپەچدانەوەی بۆ تەواویان ئامادەیی کە گەیاندوە ڕایان هەمانکاتدا

 جــ  بە دەسـت کە دەکــا  یـدڕاڵیف حکــومەتی لە داوا  کوردسـتان، هەرێمــی سـەر دەکـرێتە کە
 .بكەن پێوەندیەدا لەو پێویست ئی رائاتی

 ڕادەبەدەری لە بێـدادی و سـتەم, زۆر و زوڵـم
 لە یەک خۆســـــــەپێنە و داگیــــــرکەر رژێــــــمە

 وایکـردووە, کوردسـتاندا سـەر بە دوایەکەکان
, جیاوازەكـان تەمەنە وهەمـو لە کورد خەڵکی

 وەک, بەتەمەنەكـــــــان و الوان, پیــــــاو و ژن
 رزگــاربوونی بـۆ کە پیــرۆزدا شۆرشـی لە یەک
 لە گەلەکەیـان ئـازادی و داگیرکـاری لە واڵ 

 زۆریــــان, مەیــــدان هــــاتوونەتە ژێردەســــتی
 لە تەمەنیــان کۆتـایی تــا یـان بــوون شـەهید
, بــــوون بەردەوام نەتەوەکەیــــان بە خــــزمە 

 ژیــانی هەمــوو کە کەســەی نهەزارا لەو یەک
 لە گەلەکەی بە خـــزمە  و شـــۆر  بـــۆ خــۆی

 خەباتــــــدا ســـــازمانی تێکۆشـــــەرانی ریـــــزی
 بـوو برایم حاجی خوالێخۆشبوو, کرد تەرخان

 تێکۆشــانی و رەنـ  بە پێــزانین بـۆ ئەمـرۆ کە
 کە فیـــرووزی بـــرایم حـــاجی ســـەنگەر پیـــری
 حاجی) یان پیرۆز برە حاجی بە بوو ناسراو
 وەک و ئەکەیـــنەوە ادییــ( قــاوەچی برایمــی

 تێکۆشــــــەرە لەم دەگـــــرێن رێــــــز وەفـــــایەک
 و لە  لە هێـز کـاتەی ئەو تـا کە قارەمـانە

 خــزمە  لە, بـوو چاوەکانیــدا لە ترووسـکایی
 پێشــــــمەرگە ریــــــزی لە شــــــۆر  بە کـــــردن

 بــــۆ ، خەباتــــدا ســــازمانی قارەمانەکــــانی
 بــــــۆ ســـــەردەمیانە دەســـــتەبەرکردنیژیانێکی

 .ەدان هەدای بەرخۆدان لە ، گەلەکەی
 ئەم پــاکی ڕۆحـی بـۆ ئەنێـرین سـ و و دروود
 تەمەنتــــــــــــــرین بە لە کە پیــــــــــــــاوە کەڵە

 ســـــازمانی ســـــەفی لە بـــــوو پێشــــمەرگەكان
 بـانە شـاری خەڵکـی بـرایم حاجی . خەباتدا

 شـــــــارە ئەم شۆرشــــــگێری بنەمــــــاڵەیەکی لە
 چاوی کوردستان رۆژهەاڵتی قارەمانپەروەرەی

 بـــــــۆی خـــــــۆی وەک ر هەڵیـــــــێن دنیـــــــا بە
 دژواری و مەیــنە  پــر ژیــانێکی دەگێــراینەوە
 پەهرەویــدا رژێمـی ســەردەمی لە تێپەرانـدبوو

 رژیـــــــمە ئەو الیەن لە جاریـــــــ  چەنـــــــد ،
 و ئەزیە  و گیــــــران تووشـــــی خـــــوێنڕێژەوە

 .هاتبوو ئازاردان
 ەــل رووی  ــئەوی اریــــناچ ەـب ۆیەــــب هەر
 

 لە ئیزیـدیەكان ڕۆحـی ڕێـبەری بابەشـێ ، بەڕێز دوایی كۆچی بۆنەی بە
 لە هاوبـاوەڕانم و خـۆم هـاوغەمی و سەرەخۆشـی جییان لە و كوردستان
 لە ئێزیــــدیان ســــەرجەم بە ئێــــران كوردســــتانی ی خەبــــا  ســــازمانی
 بابەشــێ ، دوایـی كــۆچی.ڕادەگەێـنم كوردســتان دەرەوەی لە و كوردسـتان
 تایبە  بە گەورەیە، خەسارەتێكی ئیزیدیان مەعنەوی و ڕۆحی ڕێبەری

 و ســتەم گەڵ لە بەردەوامـی بە ڕابــردودا سـاڵی چەنــد لە ئێزێـدیان كە
 لە ئێــران ڕژیمــی بە ســەر تونــدئاژۆكانی تــاقمە و داعــ  بێدەداڵەتــی

 ئیدارەی دەرەوەی ناوچەكانی لە ئێستاشدا  لە و بوون ڕوبەروو عێراقدا
 داهاتوویان و ژیان و هەڕەشەدان ژێر لە كوردستان، هەرێمی حكومەتی

 جەمـاوەری بـۆ گشتی بە و كورد ئیزدیانی بۆ هەروەها مەترسیدایە، لە
 .نەكراوەیە قەرەبوو زیانێكی کوردستان هەرێمی لە كورد

 ئەزمونەكــانی لە وەرگـرتن كەڵـ  بە ئێزیــدی هاوبـاوەڕانی  هومێـدوارم
  دوایــی كــۆچی نیزیانەكــا لە جێــدار، كردنــی دیــاری بە ،وە بابەشــێ 
 .بكەنەوە كەم بەڕێزیان

 كوردســتانی ی خەبـا  ســازمانی دووبـارەم، سەرەخۆشــی پرسـەو لەگەڵ 
 ئێران

 بابەشێ  حوسەینی سكرتێری گشتی، 
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ــەو یــامیپە ــكرتێری سەرەخۆشــی پرس ــازمانی گشــتی س  س
ــران، كوردســتانی ی خەبــا  ــی كــۆچی بــۆنەی بە ئێ  دوای

               .ئیزیدییەكان ڕێبەری
 

 پیزەی خولە بە پێوەندی و کرد  دەربەدەری
 حـــاجی. شــاوەدەگرێ رژیمــی دژی قارەمــانو

 و خــــــــــــــــولەپیزە ئەوەی دوای بــــــــــــــــرایم
 بــــۆ, دەبــــن شکســـت توشــــی جەمـــاعەتەکەی

 لە تەگەران گونــــــدی دەچێــــــتە مــــــاوەیەک
 هـــۆی بە, قەاڵچـــووااڵن نـــاوچەی شـــارباژێر
 و ڕادەبــرد کــولرەمەرگی ژیــانێکی کە ئەوەوە

 بە بــانە شــاری بــۆ بگەرێــتەوە نەیــدەتوانی
 دەچێــتە خــۆی دۆسـتێکی یــارمەتی بە ناچـار
, بــانە نــاوچەی لە ئــارمردە قادرخــانی الی

 دەمێنێــتەوە قادرخـان الی لە زۆر مـاوەیەکی
 شــــــا رژێمــــــی لێبــــــوردنی بەر دواتــــــر ، و

 و بانە شاری بۆ دەگەرێتەوە حاجی .دەکەوێ
, دەکـا  رقاڵسـە چاییخانەوە کاری بە خۆی

 ببــــوە کە بــــوو پیــــاوە ئەو بــــرایم حــــاجی
 دایـــم, گونـــد و شـــار خەڵکـــی خۆشەویســـتی
 لە, مشــتەری لە دەهــا  جــمەی چاخــانەکەی

 بــانە شـاری جـوانی و پیـر رەمەزانـدا مـانگی
 شــــەوێکی تــــا و کۆدەبــــوونەوە حــــاجی الی

 جۆراوجۆریـان كـایەی پاشاوەزیرێنەو درەن 
 لە خۆشـــــــی بە شـــــــەوەکەیان ، و دەکـــــــرد

 شــــارەکە خەڵکــــی .دەبردەســــەر ریــــیەکدەو
 پاشەکشــەیان و کــرد چــۆڵ شــاریان نەگــا 
 دوای .شــار دەوروبەری گونــدەکانی بــۆ کــرد
 هـــــاتنەدەرەوە شـــــار لە پێشـــــمەرگە ئەوەی
 ســـەرەکی بارەگـــای بـــۆ گـــوازرایەوە حـــاجی

 لەنــاوچەی کــاتە ئەو کە مامۆســتا دەفــتەری
 گونــدی نزیـ  لە ســوورکێو بنـاری لە برەکـ 
 بە شـــوێنە ئەم .کرابــوو یـــرجێگ مــامر کــانی
 کە دواتـر و نـاودەبرا کانیمـامر مقەری ناوی

 بۆ گۆرا ناوەکەی راگەێندرا خەبا  سازمانی
 ئەم زەمـــان تێپەربـــوونی بە, خەبــا  قەاڵی
 دروست تێدا بارەگای و بنکە چەندین شوێنە
 قەاڵی لە مــــــانەوە ســــــاڵێ  دوای . کــــــرا

 بە گەورە زۆر خـــــــــــــانوویەکی خەبـــــــــــــا 
 هێــــزی هاوکــــاری بە یــــنبەر پانتــــاییەکی

 نــاوچەکە خەڵکـی و پێشـمەرگەکان, بەرگـری
 بـــۆ مــزگەو  وەک شــوێنە لەم, کــرا دروســت

 لــــ  کەڵکــــی هەمانکاتــــدا لە و جەمـــاعە 
 کۆبــــوونەوەی و کــــۆنفران  بــــۆ وەردرگیــــرا
 رێکخســـــتنی و پێشـــــوازی ئەرکـــــی, بەریـــــن

 خالیــد کــاک شــەهید ئەســتۆی لە بارەگــاکە
 بۆ س  ماوەی, بوو برایمدا حاجی و سەقزی
 بارەگاکـانی خەبـا  سـازمانی کە ساڵ چوار
 قــایمی کـۆڵەکەی حــاجی, بـوو نـاوچەیە لەم
 لە مانەوەمان ماوەی لە, بوو بارەگایانە ئەم

  یــلێ ەکــاوەیـــم خۆم نـــم کە خەبا  قەاڵی

 

 

 تەمەنــم مــن ئەوکـا , هەیە دا بــرایم حــاجی گەڵ لە خۆشـم زۆر بیــرەوەری مـامەوە 
 حـاجی لە بـوو باـووکتر مـن لە تەمەن بە کە پێشـمەرگە برایەکی ، بوو ساڵ حەڤدە

 .ساڵ سی جار س  :وتی دا والم لە حاجی چەندە، تەمەنت ، سیپر
 لە .کـرد شـۆخی یـان بـوو بەراستی گوتی ئەوەی نازانم بەاڵم بوو زۆر حاجی تەمەنی

 بوون هیوا بە و بوون گەن  زۆربەیان کە کۆببوونەوە جەماعە  مزگەوتەکە بانی سەر
 حاجی, داکردبوو ەرەکەوەمەق بەوبەر نیشانەێكیان, بنێن نیشانەوە بە فیشەکێ  چەند
 بە نەکەوی ب  خۆ  لە ئاگا : کرد هاواری, دنیادیدە هەم و بوو باز شۆخی هەم کە

 تۆغ حاجی بۆ: وتی جەماعەتەکە لە یەک ، پێکەنین پڕمەی دایانە جەماعە , پشتا
 قسـەکەی گـوتی حـاجی ئەوەی .وایە تـۆغ وەک تازەکار بۆ: گوتی حاجی ئەتەقێنین؟

, کەو  پشــتا بە, نیشــانەکە گــرتە یەکەمــی فیشــەکی کە کەس ڵئەوە .دی هـاتە زوو
 زۆربەمـان سـەرەتاوە لە, بـ  پشتەوە لە ئاگا  نەوتی پێم, عاق  هەی گوتی حاجی
 هەر بوو خوار چەخماخەکەی بەاڵم, بوو برنۆ وەک هەر کە درایە( پەرەشوتمان) چەکی

, دەرنەدەچو و ەکردد کوێرەی جاری  زۆر, بوو تەکان بە زۆر, دەخوارد برنۆی فیشەکی
 و بکەیـن بـاس بـرایم حاجی مەرحوومی قسەخۆشەکانی و بەسەرها  بمانەوێ ئەگەر

 قسـە و تێکۆشـان دەریای لە قەترەیەکە ئەمە, دورودرێژە و دەوێ وەختی بینوسینەوە
ـــا  قەاڵی لە . .حـــاجی خۆشـــەکانی ـــوو خەب ـــی لە و حەوتـــویەک هەم  هەینـــی رۆژان
 چــۆنی کەسـەو هەر, دەدرایە خـۆی گۆشـتی بەشــە هەرکەسـەو و سـەردەبری حەیوانیـان
 دەخوارد کۆنەکەی گۆشتە بەشە جەماعە  پێاەوانەی حاجی, دەخوارد وای پێخۆشبایە

 کەم تەمەنەوە بەو .نەمزانــی مــن بــوو تێـدا رازێکــی چ ئەوە, هەڵــدەگر  تـازەکەی و
 یئاو بە, ئەتاشی ریشی مزگەوتەکە الی کانی سەر لە جارێکیان .کەوێ نەخۆ  وابوو
 تــ  زۆر لـۆچێکی و چــرچ گـۆپی, ریشتاشـین ف ــاەی بـ  بە, ســابوون تۆزێـ  و سـارد

 لە مارە دەتگو  زمانی و گوپی دەکردە فوی زوو زوو, داپۆشیبوو چاوی دەموو كەوتبوو
ـــدا ـــۆ چیـــیە؟ ئەوە حـــاجی پرســـیم, دەچـــوو و دەهـــا  دەمی  و دێـــت ئـــاوا زمانـــت ب
 تۆزێ  و سارد ئاوی بە, ئەتاشی ریشی مزگەوتەکە الی کانی سەر لە جارێکیان دەچ ؟
 چاوی دەموو كەوتبوو ت  زۆر لۆچێکی و چرچ گۆپی, ریشتاشین ف اەی ب  بە, سابوون

 و دەهــا  دەمیـدا لە مـارە دەتگـو  زمــانی و گـوپی دەکـردە فـوی زوو زوو, داپۆشـیبوو
 کانی سەر لە جارێکیان دەچ ؟ و دێت ئاوا زمانت بۆ چییە؟ ئەوە حاجی پرسیم, دەچوو
 ف ــاەی بــ  بە, ســابوون تۆزێــ  و ســارد ئــاوی بە, ئەتاشــی ریشــی مــزگەوتەکە الی

 زوو زوو, داپۆشـیبوو چـاوی دەمـوو كەوتبوو ت  زۆر لۆچێکی و چرچ گۆپی, ریشتاشین
 حـاجی پرسـیم, دەچـوو و دەهـا  دەمیـدا لە مـارە دەتگو  زمانی و گوپی دەکردە فوی
 ئەو سەر بێتە تەمەنت با: گوتی جوابدا لە دەچ ؟ و دێت ئاوا زمانت بۆ چییە؟ ئەوە
 قوپــاوییەی و چــۆڵ و چــاڵ ئەو ریشتاشــینەکە تیخــی كە ئەوە بەر لە, دەزانــی كــا 

 پـ  ریشـی نارەحە  بە ئاوا فەقیرە بگرێتەوە شوێنانە  ئەو ئەوەی بۆ, نەدەگرتەوە
 و دەكـرد جـوان خـۆی حـاجی رۆژێـ  هەموو, زەحمەتەوە هەموو ئەو سەر لە, دەتاشرا
 کە زۆرن ئەوەندە پێشمەرگایەتیدا ماوەی لە خوالێخۆشبوو بەسەرهاتی .دەتاشی ڕیشی

 بۆ دڵی دەالقەی حاجی پاییزاندا درێژی و دوور شەوانی لە, نایا کۆتایی گێرانەوەیان
 دەگێراینەوە بۆ خۆی ڕابردووی ژیانی شیرینی و تاڵ بەسەرهاتی و باس و دەکردینەوە

 پێشمەرگایەتی ئەرکی حاجی .دەگر  ەکانیوت بۆ گوێمان تامەزرۆییەوە بە زۆر ئێمە 
 سەرکردایەتی, خەبا  قەالی, وەک, دەسپێردرا پ  سازماندا سەرەکییەکانی بارەگا لە
ـــــیە, چوارتــــا, مــــاوە , میــــراوا لە  ئەوەی .ســـــرێمانی و بەکرەجــــۆ, شــــەیبان , ران

 .ناسیوە و دیوە برایمی حاجی دڵنیاییەوە بە کردب  خەباتی سازمانی پێشمەرگایەتی
 کـاتەی ئەو تا مایەوە سازماندا پێشمەرگەکانی ریزی لە برایم حاجی لێخۆشبوو واخ

 چووەوە سازمان ئیزنی سەر لە,  بوو کەم زۆر بینینی توانای چاوەکانی و برا ل  هێزی
 گیـانی بـۆ س و و دروود هەزاران,  کرد دوایی کۆچی ماوەیەک دوای و بانە شاری بۆ

 . زیندوو هەمیشە برایمی حاجی پاکی

 

 
             هەولێر فڕۆکەخانەی سەر بۆ موشەکی هێرشی
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میررـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــاو ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــردمق ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت  مە  لە ن

ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێدری تــایبە  بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــا  پەی
 . نەتەوەكانی ئێران

 وەاڵتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبا ،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرەس و

 :تەلەفون
 22262152222101:کومیتەی ناوەندی
 222621526211022 :پێوەندی هەولێر
 22262110226222 :پێوەندی سرێمانی

http://www.sazmanixebat.org 
www.facebook.com/sazmanixebat 
http://www.khabatmedia.com 
   htt//www.lawan.info 
www.facebook.com/lawanixebat             
telegram /sazmanixebat      

sazmanikhabat@hotmail.comEmail:   TEKOSHAN 
 نادیــار وشــەیەکی تونـدووتیژی

      !دا جینایە  دڵی لە

شانستە موحەممەدی: نووسینی   
 

 كۆمەڵگەی كە ئەوەیە خوازیاری عەرەبستان
 ئێران بەرانبەر لە جددی هەڵوێستی جییانی

                 .بگرێ دا
 

 ساڵەی هەزار نشێوی هەورازو لە مرۆد شارستانیەتی و مێژوو
 ئەم درێـژەی لە هـاتووەو سـەردا بە ئـاڵوگۆڕی بەردەوام خۆیدا

 هی  کە پڕۆسەیەکە ئەمە  دەوامەوبەر نەوێستاوەو ڕێگەیەشدا
 ڕونـاکبیری و هێشـتن ڕۆژ بە خۆ و بوون ڕۆژ بە.ناوەستێت کا 
 بـــۆ خەڵـــ  ئەمە  هەر کە کۆمەڵگـــایە پێداویســـتیەکانی لە

 بەم خــوگرتن بە پێویســتیان و ڕەیــرە ئەم لەســەر پێشــکەوتن
 مرۆڤــــایەتی پێشـــکەوتوی کــــومەڵگەی.دەدا  هـــان ئـــاڵوگۆڕە
 و شێوەیەک بە کامیان هەر کە اوانێ پی و ژنان لە پێکیاتووە

 بۆ دان تێکۆشان و هەوڵ لە خۆیان کارایی و توانایی حەدی لە
 کۆمەڵگـا ئاواتەکانی و هیوا. کۆمەڵگایە ئەم پێشبردنی بەرەو
 هەر و هەبـ  خـۆی بە تایبە  مانای ئەتوان  کەسێ  هەر بۆ

 توانـای پێـی بە دەتـوان  ڕەگەزی لەبەرچـاوگرتنی ب  کەسی 
 لە بەاڵم. بێـــت کـــاریگەری ڕۆڵێکـــی پێشـــکەوتنەدا ملە خـــۆی

 لە زۆرداران زاڵبـــوونی پێـــی بە بەردەوام ئێســـتە تـــا ڕابـــردوو
 ژێـــر لە ژنـــان بوارێـــ  هەمـــوو لە و کـــا  زۆربەی کۆمەڵگـــا،
 ئی ــــــازەی مکە زۆر و بـــــوونە پیـــــاوان گوشـــــاری ســـــەرکوتوو
 هەڵەو بیرکـردنەوەی هێنـدێ  پێـی بە.دراوە پ  سەرکەوتنیان

 لەم پیــــــاوان لە هێنــــــدێ  بیرکــــــردنەوەی هەڵە بە و کــــــۆن
 شــــێوەیەکی بە ژنــــان لەگەڵ کە ئەوە هــــۆی بــــۆتە بەهانــــانە
 مــاڵی و موڵـ  وەکـو تەنــانە  بکـرێ، هەڵسـوکەو  نەگون ـاو
 بە و ئەمڕۆیی پێشکەوتوی کۆمەڵگای لە بەاڵم.دابنرێ پیاوان

 پوچانە و مانا ب  بیرەوەریە ئەم تەواوی کۆمەڵگا، ڕوناکبیری
 بە خـۆی جێگەی و هاتووە پ  کۆتایی دا کەس زۆر کیمێش لە

  بە تەنانە  و اوانـــــپی وــــوەک ژنانی  کە داوە ڕاستیەکان
 
 

 

 نمافیــــا ئەبــــ  پیــــاوان لە زۆرتــــری  کــــۆمەاڵیەتی عەدالەتــــی
 بە کە ئەوانەی بــۆ بــ  تــاڵ ڕاســتیەکی ئەتــوان  ئەمە. پێبــدرێ

 .ماوە ج  دا یەکەم هەزارەی لە بیرکردنەوەیان دڵنیاییەوە
 شـــێوازی ژنـــان، دژی ڕەفتاڕەکـــانی هـــۆی گرینگتـــرین لە یەکێـــ 
 لە بێــت کـاریگەر زۆر ئەتـوان  کە بنەماڵەکانـه نێـو لە پەروەردە
 و دەوروبەر کەســـانی لەگەڵ هەڵســوکەو  و بیرکـــردنەوە شــێوازی
 و کـــردن ســـوک خــود یـــا ئـــاژاوە شــەڕو و تونـــدوتیژی. کۆمەڵگــا

 منـــدااڵن چــاوی پــێ  لە ژن، لەگەڵ ڕێـــزانە بــ  هەڵســوکەوتی
 ڕێگە هۆی ببێتە و داهاتویانا لە بێت خراپی کاریگەری ئەتوان 

 بە و داهـــــاتودا لە گەورەتـــــر جینـــــایەتی زۆر بـــــۆ ئاســـــانکردن
 بنەمــاڵەیەک کــردنەوەی بیــر کە هەرچــیەک ئەوە  پــێاەوانەی

 ڕۆڵی.داڕێژێت هەڵسوکەو  شێوازی جوانترین دەتوانێت بێت بەڕۆژ
 ئەو دەبـــ ، دروســـت خـــانەوادەدا بنەمـــای لە پەروەردە ســـەرەکی
 یـان ئەکـا  هەڵسـوکەو  خێزانـی لەگەڵ چۆن باوک کە شێوازەی
 لەگەڵ شـێوازێ  چ بە کە ئەکـا کـوڕەکەی فێری چۆن دای  خودی

 خـۆی مـافی کە بکـا  کـاەکەی فێـری یـان کەو هەڵسو ئافرەتان
 چـــاکترین ئەتــوان  شــتانە ئەم دانــ ، خــۆی بــۆ ڕێــز و بناســێت
 .کۆمەڵگا  تەنانە  و منداڵەکان داهاتوی لەسەر بێت کاریگەری

 و مـــــاف کە ڕادەیەک هەر بە وایە بنەمــــاڵە وەکـــــو کۆمەڵگــــا 
 بەو بکـــرێ ڕەعـــایە  کەســـێ  هەمـــوو بـــۆ یەک وەکـــو یاســـاکان
. ئەبێــت بەرقەرار کۆمەڵگــایە لەو ئاشــتی و ەمنــیە ئ ڕەوتەیــ 
 هەڵسوکەو  خراغ و ژنان دژی توندوتیژی وەکو گەلێ  جینایە 

 یاســای بەهـۆی دیکتـاتۆری و دواکەوتــوو کۆمەڵگـای نێـو لە کـردن
 بە کە بــووە زیــاد ڕادەیەک بە ئوســوڵی، غەیــرە و ســاالری پیــاو
 اســـاییئ ژیـــانی نێـــو لە بوونیـــان ئاســـایی و گـــرتن خـــوو ڕوونـــی

 ســاڵە دەیـان ژنـان مـافی لە پشـتیوانی ڕێکخراوەکـانی. ئەبینـدرێ
 نێـو لە ئاگـایی و ڕۆشـنبیری هـۆی بـوونەتە چاالکیەکانیـان بە کە

 کە مەنتقـی بیرکردنەوەیەکی داخەوە بە بەاڵم جییانی کۆمەڵگەی
 بەڕێــوەبردنی ســەرەکی ڕۆڵـی و ئافرەتــان بەرچـاوی ڕۆڵــی بتـوان 
 نیەو بوونی دیکتاتۆریەکان حکومەتە نێو لە ڕوونکاتەوە حکومە 

. نــیە کۆنــانە بیرکــردنەوە ئەم بــوونی دروســت بە هومێــدێ  هــی 
 ڕاوەسـت  ئەبـ  چاالکیانە ئەم کە نیە مانایە بەم ئەمە ئاشکرایە
 ڕێگــایە لەم ئەبــ  ژنــان کە ڕاســتیەکە نیشــاندەری ئەمە بەڵکــوو

 یگۆڕین بۆ خۆیان هەوڵی تەواوی و بکەن پتەوتر هەنگاوەکانیان
 لە نەدەن کــــۆڵ قە  و بــــدەن هەاڵنە بیرکــــردنەوە ئەم ڕیشــــەی
 مــافی ژنــانی  کە بیســەلمێنن دونیــا بە و خۆیــان مــافی ســتاندی
 لـ  چاویـان مروڤێـ  وەکـو ئەب  هەیە، پیاوانیان وەک بەرابەری
 ڕوانــگەی و پێبــ  کۆتــایی دواکەوتــوانە یاســا ئەم ئەبــ  بکــرێ،
 تەواوی بە دابوارەکانــــ هەمــــوو لە ژن مــــافی و بگــــۆڕێ خەڵــــ 
 .بگیرێ لەبەرچاو

 

 عەرەبســــتانی پاشــــای عەبــــدولدەزیز بــــن ســــەلمان
 لە داوای خەزەڵوەڕ، ی05 چوارشەممە ڕۆژی سدودی،

 لەبەرانــــــبەر كە كــــــرد نێــــــونەتەوەیی کــــــۆمەڵگەی
 وشەکیم بەرنامەی پەرەپێدانی بۆ ئێران هەوڵەکانی

  .بگــــــــــرن جــــــــــددی هەڵوێســــــــــتی نـــــــــاوکەیی، و
 لەكـــاتی عەبـــدولدەزیز ڕۆیـــتەرز، ڕاپـــۆرتی بەپێـــی

 ڕاوێژکـاری، مەجریسـی کـاری سـەرەتای لە قسـەكردن
 ناوچەییەكــانی مەترســیە لەسـەر عەرەبســتان: ووتـی
 لە ڕژیــــمە ئەم دەســـتێوەردانی واتە ئێــــران، ڕژیمـــی
 و ترۆریــــزم پەرەپێــــدانی دیــــکە، واڵتــــانی دۆخــــی
 عەرەبسـتان پاشای .دەكاتەوە پێداگری ەندیدەستەب

 جـددی هەڵوێسـتی خوازیاری ڕیاز،: ووتی لەدرێژەدا
 دەستپێڕاگەیشــتنی بە پــێ  تــا جییــانیە کــۆمەڵەی
 وپەرەپێـــدانی کۆمەڵکــوژی چەکـــی بە ئێــران ڕژیمــی

 ڕژیمــــی هەوڵەکـــانی و بگــــرن، موشـــەکی بەرنـــامەی
 سـەقامگیری و ئاشـتی بـۆ هەڕەشـەێی  وەکـوو ئێرانی

 گشتی وتاری دوهەمین ئەمە .دا لەقەڵەم ییانج لە
 نیـــــوی و مانــــ  یەک مـــــاوەی لە ســــەلمان مەلیــــ 
  ی0 ڕێكەوتی لە دا پێشووی وتاری ولە کۆتاییە،

 

 مـاڵپەری01: ڕایگەیانـد خەزەڵـوەر، ی55 شـەممە پێـن  ئەمـڕۆ سـەرلەبەیانی ئەمریکـا، دادوەری وەزارەتـی 
 وەردەگیــرا، لـ  کەڵکـی نێـونەتەوەیی هەڵمەتــی لەسـەر کـاریگەری بـۆ نیێنــی بەشـێوەی کە پاسـداران سـپای

 ڕژیمـی دەسـەاڵتدارانی کە کاتێـ  تا: وتی نەتەوەیی نیەتیئەم دۆخی دادوەری جێگری دمرز، جان .ڕاگیراوە
 لە ئـێمەی  ب ، گرتنەوە بەدیل تیرۆریزمو لە کردن پشتیوانی ڕێگای لە لەجییان ئاژاوەگێڕی بەدوای ئێران

 .بەردەوامین ئێران ڕژیمی لەدژی یاسایی کردەوەی و گەمارۆکان ڕێژەی بەرزکردنەوەی

.ڕاگر  پاسدارانی سپای ماڵپەری01 ئەمریکا  
 

ــایمز نیۆیــۆرک  ــوار لەزاری ڕاپۆرتێکــدا لە ت  چ
ــانی هێــزە: نوســی ئاگــادار ســەرچاوەی  ئەمنیەک
ــراییل  یداوا لەســەر گەالوێــژ، ی51 ڕۆژی ئیس
 ژمارە کەسی" المیسری محەممەد ئەبی ئەمریکا،

 یەکێـ  لە کـاەکەی لەگەڵ ئەلقاعیدەیان دووی
ــــەقامەکانی لە   .کوشــــتووە تــــاران شــــاری ش

ــــی لە المیســــری ــــدەیە دامەزرێنەران  و ئەلقاعی
 سـەفارەتەكانی سـەر هێرشـی پیالنـی داڕێـژەری
ـــا لە ئەمریکـــا ـــووە 5211 ســـاڵی ئەفریق   .ب
ــۆرتی ــۆرک ڕاپ ــایمز نیوی ــارەی ەل ت  کــوژرانی ب
ـــی ـــدە دوهەمـــی کەس  کـــاەکەی لەگەڵ ئەلقاعی

 ی51 هەینــی شــەوی کە بــۆوە بــ و لەکاتێکــدا
 باسـیان لەتـاران ئەمنیەکان سەرچاوە گەالوێژ،
 تەقەی بە لوبنـانی کاێکـی و بـاوک لەکوژرانی
ــــد لەالیەن فیشـــەک  و نەناســــراو کەســــی چەن
 نیشـتەجێبوونی شـوێنی لەنزیکـی مـاتۆڕ لەسەر

 .کردووە موهەندی  مەهدی بوئە بنەماڵەی

 ئێران ڕژیمی لەبارەی یەک اری چارەسەرکردنی بۆ ڕێگاێی  داوای ڕەزبەر،
 هەڵوێستێکی ەلمانس بن وتارەی ئەم لەبارەی ئێستا تا ئێران ڕژیمی .بو

 نەتەوەکان، ڕێکخراوی گشتی کۆبونەوەی لە ڕژیم نوێنەری تەنیا و نەبووە
 عەرەبســــتانی پاشــــای و نــــاوبرد دژایەتــــی بە ســــەلمانی بــــن وتەکــــانی
 .ئێران ڕژیمی سەر خستۆتە بنەمای ب  تاوانی کە تاوانبارکرد

 دووەمــــــی کەســــــی ئیســــــراییل،
   .كوشـــت تـــاران لە ئەلقاعیــدەی

         
 

 لەنێـــوان بەنـــزین هەڵگــری كیتـــانکەرێ تەقیــنەوەی
             .سنە بۆ مەریوان جادەی

 

 تەقینەوەی هەواڵی ڕاگەیاندنی لەگەڵ سەواڵوا فەرمانداری
: ووتی سنە بۆ مەریوان ڕێگای لە بەنزین هەڵگری تانکەری
 لە دیـــکە  کەســی چەنـــد و کــوژراوە تـــانکەرەکە شــۆفێری
  .برینداربوون دیکە ماشینەکانی سەرنشینی

 سـنە لە کە بەنزینە هەڵگری تانکەرە ئەو ناوبراو، وتەی پێی بە
 لە خەزەڵــوەر، ی00 هەینـی شـەوی بـووە، ڕێگـادا لە مەریـوان بـۆ
 پـژۆی و ڕانـا ماشینی لەگەڵ نیاباد، گەردەنەی ی55 مەتری کیرۆ
 تــــانکەری ڕووداوەدا لەو و بـــون، هـــاتوچوو ڕووداوی توشـــی225

  .دەتەقێــــــــــــتەوە دواتــــــــــــر و دەگرێـــــــــــت ئــــــــــــاگر بەنـــــــــــزین
 بــارهەڵگری تــانکەری شــۆفێری کە وتــی درێــژەدا لە باشــی یوسـ 

 سەرنشـــــینی و ســــپاردووە گیـــــانی تەقیــــنەوە بەهـــــۆی بەنــــزین،
 نەخۆشـــخانەی بـــۆ گـــوازراونەوە و برینـــداربون دیـــکە ماشــینەکانی

 بــۆ لێکــۆڵینەوە كە وتــی هەروەهــا نــاوبراو .ســەواڵوا لە چەمــران
 لەمــاوەی تـانکەرانە ئەم هـاتوچووی .دەکـرێ ڕووداوە ئەم هۆکـاری
 دەنگـــی و چـــۆ هـــاتوو ڕوودانـــی هـــۆی بـــونەتە دا ســـاڵ چەنـــدین

  .رزکــــــردۆتەوەبە مەریــــــوانی شــــــاری هاواڵتیــــــانی نـــــاڕەزایەتی
 بەم شـــۆفێرەکان و ئەســتەمە ڕێگــاێیکی ســنە بــۆ مەریــوان ڕێگــای
 .ڕوودەدا  تێدا زۆری هاتوچووی ڕووداوی و نین شارەزا ڕێگایە
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