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 ناوەندی كومیتەی پلینۆمی شەشەمین بەڕێوەچوونی
خەبات سازمانی شەشەمی كۆنگرەی ژێردراویهەڵب  

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

 

                           ی زایینــیی زایینــی  و یەکو یەک  دوو هـەزار و بیستدوو هـەزار و بیست  مارسیمارسیی ی ٠٣٠٣  ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بەی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە  نۆنۆهەزار و سێســەد و نەوەد و هەزار و سێســەد و نەوەد و   ڕەشەمەیڕەشەمەی٠٣٠٣  مین ساڵ ،مین ساڵ ،شەشەشەشەسی و سی و 

ــی شــەممە یەك و شــەممە رۆژانــی  رێكەوت
ــبەر 0202/0/02/02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە بەرامـ
ــادەبوونی بە 2911/20/1/22 ــ ــ ــ ــ  ئامـ

ــنەی و گشــتی ســكرتێری ــدامانی زۆری  ئەن
ــەركردایەتی ــ ــنكەی لە ســـ ــ ــ ــدی بـ ــ ــ  ناوەنـ

ــازمانی ــات، ســ ــەمین خەبــ ــۆمی شەشــ ــ  پلین
ــومیتەی ــ ــ ــدی كـ ــ ــ ــردراویهەڵبژ ناوەنــ ــ ــ  ێــ
ــات ســـازمانی شەشـــەمی كـــۆنگرەی  ی خەبـ

ــتانی ــ ــران كوردســـ ــ ــ ــوە ئێـ ــ ــ ــوو بەرێـ ــ ــ  .چـ
ــاری ســـەرەتای ــ  بە پلینـــۆ  كـ  دەقیقەیێـ
 لە ڕێزگـــرتن بـــۆ فاتیحایێـــ  و وێســتان
 مامۆســتا ڕۆحـی و شــەهیدان پـاكی ڕۆحـی
ــنەری حوســـەینی، جەالل ســـەیید  دامەزرێـ
ــز پاشــان و پێكــرد، دەســتی ســازمان  بەرێ
 گشــتی یریسـكرت حوســێنی بابەشـێ  كـاك

 ڕاپــۆرتی كوردســتان، ی خەبــات ســازمانی
ــۆمی بــۆ خــۆی تەشــكییتی و سیاســی  پلین

ــە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكە  شەشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرد پێشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كـ
 و شـیكردنەوە گشـتی، سـكرتێری ڕاپـۆرتی
ــر باســێكی  دوایـــین لەســەر تەســـەل و تێ

ــاڵوگۆر ــ ــ ــ ات و ئ ــ ــ ــانی و پێش ــ  ڕووداوەكـــ
 ئێـران و كوردسـتان و نـاوچەیی جی ـانی،

ــزووتنەوەی و ــ ــ ــ ــ ــاری وازانە، بــ ــ ــ ــ ــ  و رزگــ
ــات ســازمانی  خــۆ لە كوردســتانی، ی خەب
ــا  هەر لەســەر گرتبــوو،  تەوەرانە لەو ك

ــد ــوون و دیــ ــدنەوەی و بۆچــ ــۆی خوێنــ  خــ
ــكە  ــۆمی بە پێشـــ ــە  پلینـــ ــرد شەشـــ  .كـــ
 باســی بە ڕاپــۆرتەكەی گشــتی، سـكرتێری
ــاواز سیاســەتی و هەڵوێســت و جی ــان  جی

ــدی لە ــ ــ ــوان پێوەنـ ــ ــ ــان نێــ ــ ــ  بە و وواڵتــ
ــایبەت ــدی لە تـ ــوان پێوەنـ ــانی نێـ  وواڵتـ
 لەو و پێكـرد دەسـت جی ـان هێزی خاوەن

ــدییەدا، ــ ــا  پێوەنـ ــ  تەوەرانەی لەو هەركـ
 :شیكردەوە

 پێوەندی ڕوسیەو ئەمریكا لەئێستادا.2

ــدی .0 ــ ــ ــ ــومەتی پێوەن ــ ــ ــ ــین حك ــ ــ  و چـــ
ــومەتی ــ ــ ــ ــ ــ ــوێی حكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا نــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئەمریكــ

ــاو. 9 ــا ئەمریك  پێوەنـــدیەكانیان ئوروپ
ــاكۆكی.4 ــ ــ ــی نــ ــ ــ ــاوخۆیی سیاســ ــ ــ ــ  لە ن

ــا ــ ــ ــ ــ      ..                      ئەمریكــ
ــی. 5 ــ ــاو نەخۆشـــ ــ ــانی كۆڕۆنـــ ــ  زیانەكـــ

ــاڵی ــ ــ ــیگەی خـ ــ ــ ــەرەن  جـ ــ ــ ــۆی سـ ــ ــ  لەكـ
ــان ــاریی تەوەرەكــ ــی لە گۆڕانكــ ــ  دەوڵەت

 جـۆ سـەركاری هـاتنە و ئەمریكـا سیاسی
ــدن ــ ــ ــ ــ ــایی و بایــ ــ ــ ــ ــ ــاتن كۆتــ ــ ــ ــ ــ ــ  بە ه

ــوو ترامـــ  دۆناڵـــد ســـەرۆكایەتی  كە بـ
ــان ــی بەرێزیـــ ــوو پێـــ ــی لە وابـــ  دەورانـــ

 بەرچـاو گۆرانكـاری بایـدن سـەرۆكایەتی
ــا سیاســەتی و لەهەڵوێســت  ڕوو ئەمریك

ــانی و جی ــان بە ــر وەاڵت  . دێ وەدی ت
ــۆرتی لە ــ ــكرتیری ڕاپ ــتی ســـ  لە دا گشـــ

ــەی ناوەراســـت، ڕۆژهەالتـــی باســـی  كێشـ
ــوان ــ ــ ــ ــتین نێــ ــ ــ ــ ــرایی  و فەڵەســ ــ ــ ــ  ئیســ

ــەنگاندنی ــ ــۆ هەڵســـ ــ ــرا بـــ ــ  دەوری و كـــ
ــی ــ ــ ــ ــ ــدن دەوڵەتـ ــ ــ ــ ــ ــا و بایـ ــ ــ ــ ــ  هەروەهـ

ــتێوەردانەكانی ــی دەســـ ــدی رژیمـــ  ئاخونـــ
 ئەو لەدرێــژەی هەروەهــا كــرا، توێتـاو

ــە ــی باسـ ــرایی  نزیكــ ــانی و ئیسـ  وواڵتــ
ــاتر عەرەب ــانەی و شــیكرایەوە زی  گریم

 لە .كـرا پێوەندییانە ئەو پەرەسەندنی
ــی نـــاوین ڕۆژهەالتـــی بەشـــی  ئەوە باسـ
 گرینگی كەمتر بایدن حكومەتی كە كرا
ــۆرهەاڵتی بە ــ ــ ــ ــت خــ ــ ــ ــ ــ  و دەدا ناوەڕاس

ــكرا ــ ــی ئاشــ ــ ــ ــانی كردن ــ ــ ــاو ن ێنیەك ــ ــ  ن
ــدەیپەروە ــامە نــ ــی رۆژنــ ــ ودی نووســ ــ  س

 عەرەبســتان ســەفارەتی لە كە خاشــق ی
ــوژرا تـــوركیە لە ــومەتی كێشـــەی. كـ  حكـ

ــدن  لە ســ ودی وەلی ەهــدی گەڵ لە بای
 نــاوبراوە لە كــردنەوە تــۆڵە بـۆ الیەك

ــد لە ــتیوانی بە پێوەنـ ــد لە پشــ  دۆناڵــ
ــ  ــ ــ ــومەتی ئەگەر.ترامـ ــ ــ ــتای حكــ ــ ــ  ئێســ
ــا ــ ــ ــەتەكانی ئەمریك ــ ــ ــت لە سیاس ــ  حاســـ

ــانە ــ ــێوەی بەو خاوەرمیـ ــ ــد ئە  شـ ــ  چەنـ
ــانگەی ــەرەتایی مـ ــ ، دا ســ ــان بــ  بێگومــ
ــاتر ــتە زی ــی هــۆی دەبێ  وواڵتـــانی نزیك
ــرایی ، و عەرەب ــ ــایبەت بە ئیسـ ــ  كە تـ

ــەكانی ــی هەڕەشـ ــران ڕژیمـ ــۆ ئێـ ــەر بـ  سـ
ــانی زۆربەی ــ ــ ــ ــۆڵی عەرەب وواڵتــ ــ ــ ــ ــ  نك

 

ــی تــر الیەكــی لە. لێنەكــراوە   بەردەوام
ــاوچەی لە ئەمریكــا هێزەكــانی حــزوری  ن

ــۆرهەاڵتی ــ ــ ــ ــت خ ــ ــ ــ ــوریە، و ناوەڕاس ــ ــ ــ  س
ــانی ــ ــ ــ ــ ــتان، و عەرەب وواڵتـ ــ ــ ــ ــ  ئەفغانسـ
 .كرا لەسەر شیكردنەوەی

ــژەی هەر ــ ــ ــ ــ ــی تەوەرە ئەو لەدرێـ ــ ــ ــ ــ  باسـ
ــوركیەو ــەربازی، دەوری تـــ ــابوری ســـ ــ  و ئـ
ــی ــ ــاوچەكەدا لە سیاس ــ ــرا ن ــ ــزوری. ك  حــ
ــا ــی لە توركیـ ــی وواڵتــ  و قەتەر لە لیبــ

 لە هاویشـتن پەل زیـاتر بـۆ هەوڵەكانی
ــی و نـــاوچەكەدا ــەكانی باسـ  لەگەڵ كێشـ

ــر  كــا،ئەمری ــارە، چیــای ســەر بــۆ هێ  گ
 هەوڵی و دیموكراسی و ئازادی نەبوونی
 لە كــورد گەلـی سـەركوتكردنی بـۆ تەواو

 بـوون تەوەرانە ئەو تـوركیە، كوردستانی
ــەی كە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر قس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرا لەس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .كـ
 كە كــرا بەوە ئامـاژە دا ســوریا باسـی لە
 چەنـدین و شێواوە وواڵتێكی وەاڵتە ئەو

 لە جیـاواز و هەیە بڕیـاردەر و دەسـەاڵت
 و ئێـران ڕژیمی ئەسەد، بەشار حكومەتی

ــوڵ ، ــ ــ ــدارانی حیزبـــ ــ ــ ــی چەكـــ ــ ــ  عێراقـــ
ــی بەكرێگیـــراوی ــا رژیمـ  و ئێران،ئەمریكـ

ــوركیە  نـــاوچەو لە كـــا  هەر ڕوســـیە و ت
ــدێ   كێشـــەو. دەســەاڵتن خـــاوەن مەڵبەن

ــاب  چارەســەر وواڵتە لەو نــاكۆكی ــا ن  ت
ــومەتی ــ ــار حكـــ ــ ــ ــ  بەردەوا  بەشـ ــ ــ  لە بـ
ــەركوت ــت و سـ ــانی و ویسـ ــ  داواكـ  خەڵـ
ــێ  ــات پێشـ ــژە و بكــ ــوكمرانی بە درێــ  حــ

ــاتۆری ــدات، دیكتــ ــ ــەو ب ــالۆزی كێشــ ــ  و ئ
 كۆتـایی سـوریە لە وواڵتان دەستوەردانی

ــ  ــ ــ ــ ــ ــایەت پــ ــ ــ ــ ــ  .                  نــ
ــەبارەت ــی ســ ــ ــورد بەگەل ــەی لەو كــ ــ  بەش

ــتان، ــرا كوردسـ ــتە وتـ ــورد پێویسـ  یەك كـ
 بەڕێــوەبەری بەتــایبەت و بــ  هەڵوێســت
ــەر ــامەو لە دوور خۆســ ــەتێ  بەرنــ  سیاســ

 و نەگەێنـ  پـێگەی بە زیـان كە بكا ركا
 ئوروپـایی وواڵتـانی ئەمریكاو پشتیوانی

 .نەدەن دەست لە
ــد لە ــ ــومەرجی بە پێوەنـ ــ ــرا ، هەلـ ــ  عێــ

ــی ــ ــ ــی لە باســ ــ ــ ــانی بەردەوامــ ــ ــ  الیەنەكــ
ــ  و كــرد ئێــران رژیمــی الیەنگــری  جۆرێ

ــگەزبوونەوە لە ــ ــ ــێ  لە پاشـــ ــ ــ  لەو بەشـــ
  الیەن، هێنـــدێ  ڕادیكـــااڵنەی سیاســەتە

 

ــ  هەســـتی مەترســـیانەی ئەو بەر لە  پـ
ــاتنی وەك دەكەن، ــومەتی هـ ــوێی حكـ  نــ

 سیاســەتی انــیِ  گــۆڕ ئەگەری ئەمریكـاو
ــت لە ــرا ، حاســـ ــی و عێـــ ــ  الیەنە ترسـ

 پشـتیوانی نەمـانی ئەگەری لە شی ەكان
ــاو ــ ــ ــارەیەك ئەمریك ــ ــ ــانی لە ژم ــ ــ  وواڵت

. عێـــرا  ئێســـتای حكـــومەتی لە عەرەب
ــا ــرا هەروەهــ ــومەرجی وتــ ــورد هەلــ  و كــ
ــیه حكــومەتی ــرا  كوردســتانی ەرێم  عێ
ــاڵوگۆری ــی ئ  .هـــاتووە ســەردا بە ئەرێن

ــژەی لە  گشـــتی ســكرتێری راپـــۆرتی درێ
ــازمانی ــات، ســـ ــی خەبـــ ــران دۆخـــ ــ  و ئێـ

 و كـرا بـۆ هەڵسەنگاندنی ئێران ڕژیمی
ــرین لە ــانی گرینگت  بەشــە ئەو تەوەرەك

ــاژە ــامە بە ئامــ ــیدارەكانی بەرنــ ــ  مەترس
ــا  كــرا، رژیــ   پێشــێلكاری چەنــد لە ب
 گەاڵڵەی بە پێوەنــد لە ژیـ ڕ الیەن لە

 نیگەرانــی هـۆی بـۆتە كە كـرا نـاوكەیی
 وواڵتــانی تـایبەت بە جی ــان وواڵتـانی
ــی)ڕۆژئــاوایی ــاوكەیی گەاڵڵەی( غەرب  ن

ــ  ــ ــ ــردودا لە وەك ڕژی ــ ــ ــەێكی ڕاب ــ  كێشـــ
ــانی گەورەی ــ ــووە جی ــ ــ ــ ــتادا لە ب ــ ــ  ئێس
ــاتر ــاڵۆزو زیــ ــ ــیدار ئ ــ ــووەو پرمەترس ــ  ب
ــرێ بـــۆتە ــااڵوتە. كـــوێرە گـ ــی پـ  كردنـ

ــاترە ســەد لە 24 كە ئۆرانیــو   لەو زی
ــژەیەی ــاژان  ڕێـــ ــگەی ئـــ ــداوە، ڕێـــ ــ  پێـ
 چــاالكی كـارو لە گــرتن ڕێـگە هەروەهـا

ــاودێرانی ــ ــ ــاژان  چـ ــ ــ ــران لە ئـ ــ ــ  و ئێــ
ــەكانی ــ ــد قسـ ــ ــود ئاخونـ ــ  عەلەوی محمــ
ــری ــ ــ ــاتی وەزیــ ــ ــ ــ  ئیتیعــ ــ ــ ــ  لە كە ڕژی

ــدا ــ ــی وتووێژێكـــ ــ ــاری ئەگەر ووتـــ ــ ــ  فشـ
 بــكەن ناچارمـان و ب ێنــدرێ بـۆ زۆرمـان

 .بكەین دروست ئەتۆ  بۆمبی لەوانەیە
ــانی هەڵوێســتی باســی .2  ڕژیـــ  باڵەك
ــی.0 ــ ــاری باســ ــ ــی بڕیــ ــ ــ  مەجلیســ ــ  ڕژیــ

ــەربارەت ــ ــ ــ ــ ــایی بە س ــ ــ ــ ــ ــان كۆت ــ ــ ــ ــ  هێنـ
ــی.9 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان بەردەوامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ئابڵوقەكـ
ــی.4 ــ ــ ــان بەردەوام ــ  بە و ناڕەزایەتیەكـــ

 دوایـــیە ئە  ناڕەزایەتیەكـــانی تـــایبەت
 تەوەرانە ئەو. هتــد ....بەلوچسـتان لە
  شیكردنەوەی تەسەلی تێرو بە كە بوو

 2بۆ الپەڕەی               

 تا ستەم  لە سەرە     رێی خەبات  لەبەرە

  902:  ژمارە
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 {١}پاشماوەی الپەڕەی یەک  
 ســەرجەمی لەبەرچــاوگرتنی بە و كــرا بـۆ...  

ــرانە ئەو ــ ــەرنەكراوانە، قەیــ ــ ــ ــی چارەس ــ ــ  دۆخ
ــتای ــ ــ ــەاڵتی ئێس ــ ــ ــدی دەس ــ  لەرزۆك بە ئاخونـــ
 گرینگی و زەرورەت دا باسە لەو هەر و زاندار

 و هێنــدرایەوە وەبیـر ئێـران گەالنـی یەكریـزی
ــازمانی و خەبـــات ســـازمانی هاوپەیمـــانەتی  سـ
ــدینی ــ ــی موجاهی ــ ــران خەڵق ــ ــ  بە ئێ ــ  و گرین
ــانە جــۆرە بەو پەرەدان و بەردەوامــی  هاوكاریی

ــی بە ــ ــوون زاڵ زامنـ ــ ــەر بە بـ ــ ــاتۆری سـ ــ  دیكتــ
ــدان ــ ــدرایەوە ئاخونــ ــ ــ ــكرتیری.لێك ــ ــتی ســ ــ ــ  گش

 مەرجـی و لهە بە پێوەند لە خەبات سازمانی
ــاری وازانەی جــواڵنەوەی ــی رزگ ــی نەتەوەی : وت

ــواڵنەوەی داخەوە بە ــورد جـ ــتانی لە كــ  كوردســ
 ئێســتا، تـا پێـنەە  پلۆنــۆمی مـاوەی لە ئێـران

ــاڵوگۆڕی ــ ــ ــی ئ ــ ــ ــۆوە بە ئەرێن ــ ــ ــوە، خ ــ ــ  نەبینی
ــاوبە  بەرنـــامەی و سیاســـەت نەبـــوونی  لە هـ

ــنێ ــاسیــسی هێزە وانـ ــل ەوەــمان و ەكانـ ــ ــ   ەـ

 

 كـا  هەر بەرپرسـی گشـتی، سكرتێری ڕاپۆرتی
ــیۆنەكانی لە ــاز كومیســ ــۆرتی مانســ ــاری ڕاپــ  كــ

ــاوەی خۆیــان ــۆ  دوو نێــوان لەم  پێشــكە  پلۆن
 قسـە بەشـەكان لە هەركا  بە سەبارەت و كرد
 خـاڵە و كـرا تەسەل و تێر و گەر  باسێكی و

ــانی ئەرێنـــی ــەكان ونەرێنیەكـ ــد و بەشـ  و كەنـ
 كردنـی باشـتر لەڕاسـت چارەكان رێگە و كۆس 

 كــرا پێشــكە  سـازمان ئورگانەكــانی كاروبـاری
ــالوگۆر چەنــدین و  بە پێویســت رێوشــوێنی و ئ

ــبەت ــا  هەر نیســ ــ ــان لە ك ــ ا ئۆرگانەكــ ــ  .چەس
 تەشـكییتی و سیاسـی ڕاپۆرتی ڕۆشنایی لەژێر
ــز ــاك بەرێـ ــێ  كـ ــەینی، بابەشـ ــازمانی حوسـ  ســ
ــامە خەبــات ــاری و بەرن  ســازمانی داهــاتووی ك
ــات ــ ــۆ خەبــ ــ ــردنە بــ ــ ــ ــەوەی ب ــ ــاتی پێشــ ــ ــ  خەب

ــان ڕزگــاری وازانەی ــرا دیــاری گەلەكەم  بە و ك
ــی ــوون بەردەوا  بەلێن ــارە و ئەرك لەســەر ب  ك

 رۆژ 0 دوای لە پلۆنـۆ  كـاری تەشكییتیەكان،
 .پێ ات كۆتایی

ــوەی  ــ ــ ــ ــ ــ ــەت چوارچێ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و سیاس ــ ــ ــ ــ ــ  و دروشـ
ــردنەوەی ــت بیركـــ ــدێ  و ناپێویســـ ــار هێنـــ  جـــ

 گەڵ لە وتـووێژ مەوزوعـی نمـونە بـۆ وون،نـاڕ
ــر و ڕژی ،خـــۆبینی ــدنەوە یەكتـ  هەر و نەخوێنـ

ــۆ الیەن ــ ــۆی ب ــودا بە خــ ــ ــەت ج ــ ــا سیاس . دەكـــ
ــا ــ ــ ــ ــی هەروەه ــ ــ ــ ــانەتیەكی زەرورەت ــ ــ  هاوپەیمـــ
ــزە واتـــاداری ــاو دیارەكـــانی هێـ ــواڵنەوەی نـ  جـ

ــاری وازانە، ــر رزگــ ــ ــدرایەوە بی ــی لە.هێنــ ــ  باس
ــی ــ ــاوخوی دۆخـــ ــ ــتان، نـــ ــ ــەكانی كوردســـ ــ  كێشـــ
ــەیگرانی،بێ ــ ــاد، كاری،كێشــ ــ  كۆمەاڵیەتی،فەســ

ــیكرانەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاژە و ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی بە ئام ــ ــ ــ ــ ــ ــ  گرتن
 و فـرت سیاسـەتی كوردستان، دەوڵەمەندەكانی

ــی ــ ــ ــەاڵت فێڵ ــ ــرتن و دەســـ ــ ــ ــانی و گ ــ  ڕاوەدونـــ
 لەو هەر. كـرا كوردسـتان مەدەنی چاالكوانانی

 لە جەمـاوەر بەزەییـانەی ب  بەشەدا،سەركوتی
ــانی الیەن ــی هێزەك ــدی، ڕژیم ــوونی ئاخون  نەب

ــاودەنگی ــ ــ ــیەكان، الیەنە ه ــ ــوونی سیاســـ ــ  نەبـــ
  دژمن بەرانبەر لە پێشمەرگە شەڕی و چاالكی
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ــونی و  ــ ــ ڕیبەرا نەبـ ــ ــۆ یەتێـ ــ ــدان بـ ــ  و هانــ
ــانی ڕێك ســـتنی ــاوەر، ناڕەزایەتیەكـ  وەک جەمـ
ــاڵی کۆمەڵێـــک ــدرا نەرێنـــی خـ ــی لە.زانـ  بەشـ
 بە پێوەنـد لە تەشـكییتی و سیاسـی ڕاپـۆرتی
 لە پــێگەی و كاروچــاالكی و خەبــات ســازمانی

 هەمومـان :وتـی گشـتی سـكرتیری كوردستاندا،
ــین ــ ــازمانی كە دەزانـــ ــ ــ ــات سـ ــ ــاو لە خەبـــ ــ ــ  نـ

ــاوەردا ــ ــ ــرو جەم ــ ــ ــێگەی الیەنگ ــ ــ ــاوی پ ــ ــ  بەرچ
 لە خەبــات سـازمانی هـۆگرانی هەیە،پێویسـتە

ــاوخۆدا ــ ــاتر نــ ــ ــاالك زیــ ــ ــ ــن چ ــ ــی و بــ ــ ــ  ئەرك
ــووكەیی ــ ــەرووی و هەن ــ ــەركردایەتی لەس ــ  و س

ــانی ســـەرجە  ــازمانی ڕیزەكـ ــات، سـ  پەرە خەبـ
ــاری ــكییتی بەكــ ــاالكی و تەشــ ــاوخۆدا چــ  لەنــ

 گرتنـی لەبەرچـاو بە چەكداری خەباتی.بدەن
ــی و هەل ــیاو، مەرجــ ــ ــاری ش ــ ــك ك ــ  ییتی،تەش

ــ  ــ ــ ــوێنی ژمارەیێ ــ ــ ــبەت بە ڕێن ــ ــ ــی نیس ــ  بەشـــ
ــمەرگە ــ ــا و پێشـ ــ ــی هەروەهــ ــ ــۆنگرە باســ ــ  و كــ
ــتەندورست بارودۆخی هۆی بە دواخستنی   یــ

 

ــانی  ــ ــ ــدین و جی  ــ ــار چەنـــ ــ ــرۆژەی و بریـــ ــ  پـــ
ــدانی ــار ســنووری پەرەپێ ســـازمان  چــاالكی و ك

 لەسـەر قسـەی دا گشـتی سكرتێری ڕاپۆرتی لە
ــرا ــین دوا .ك ــرگەی هەم ــۆرتی ب  ســـكرتێری ڕاپ

ــات ســازمانی باســی گشــتی  كوردســتانی ی خەب
ــران ــوو ئێ  تێروتەســەلی بە بەشــەدا لە  كە ب

ــۆرتی ــ ــار ڕاپـ ــ ــاالكی و كــ ــ ــووڕانی و چـ ــ  هەڵســ
 دا دووپلۆنۆ  نێوان ماوەی لە خەبات سازمانی

ــكە  ــ ــرا پێشـــ ــ ــت بە و كـــ ــ ــتن پشـــ ــ ــ  بەو بەسـ
ــاریی ڕاپـــۆرتە، ــردنەوەی پـــڕ و گۆرانكـ  كە  كـ

ــۆمی كــاری دەســتووری خــرایە كووڕییەكــان  پلۆن
ــات ســازمانی ناوەنــدی كــومیتەی شەشــەمی  خەب

ــتانی ی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرانەوە كوردســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ئێــ
 و سیاســی ۆرتیڕاپــ بە هــاتن كۆتــایی لەدوای

 باســێكی و قسـە گشـتی، سـكرتێری تەشـكییتی
ــەر گەر  ــ ــاوەرۆكی لەس ــۆرتەكە نـــ ــ ــرا راپ  و كـــ

ــۆرتی ــكرتێری ڕاپــ ــتی ســ ــۆی بە گشــ ــ  كــ ــ  دەن
ــردنــدكـەنـەســپ پا  لە. كرا پەسەند ــ ــ ــ ــ   یـ

 

 خۆمــاڵی میـدیا و ڕاگەیانـدن وتەی بەپێـی
ــاوچەیی و ــ ــانەت و ن ــ ــانی  تەن  جی انیەکـــ

 بە نزیــک ڕابــردوودا مــانگی یەک لەمـاوەی
ــەد ــ ــوڕان لە کە  سـ ــ ــانی و کـ ــ ــارو ک ـ ــ  شـ

ــدەکانی ــ ــ ــی گون ــ ــ ــتان ڕۆژهەاڵت ــ  بە کوردســـ
 و گیــراون نادیـار دیـارو بەهـانەی تـۆمەتی
ــەکانی ڕەوانەی ــی چاڵەڕەشـ ــیمیئی ڕژیمـ  ســ
ــراون ئێــران ــ  کە ئاشــکرایە و ڕوون.ک  بەب
ــرتن گومــان ــ  و گ ــردن شــوێن ســەرو ب  و ک

 ســاڵی چــ  بەدرێژایـی کوشــتن ئەشـکەنەەو
ــردوو ــ ــێک ڕاب ــا بەشـــ ــ ــوو, ن ــوو بەڵکـــ  هەمـــ
ــاوەرۆک ــا و نــ ــ ــەرەکیەکەی بنەم ــ ــی س ــ  ڕژیم
 ئە  بەاڵ , هێنــاوە پێــک ئێرانــی ئیســیمی
 نـوێیەی دەستبەسـەرکردنە و گرتن شەپۆلی

 لە رژیمەوە ئەو لەالیەن یانەدادوا لە  کە
ــی ــتان ڕۆژهەاڵتــ ــەری کوردســ ــداوە ســ ــ , هەڵ
ــری ــ ــ ــەکردن هەڵگـــ ــ ــ ــ ــدانەوەو و قسـ ــ ــ ــ  لێکـ

ــۆڵینەوەیەکی ــ ــ ــرە لێکـ ــ ــ ــدترە فــ ــ ــ  و ڕەهەنــ
 .هەمەالیەنەترە گشتگیرترو

ــاوازی ئەوەی یەکە  ــ ــ ــ ــ ــەپۆلە ئە  جی ــ ــ ــ ــ  ش
ــوێیەی ــدو نـــ ــ ــژی تونـ ــ ــی بەدژی تیـ ــ  خەڵکـ

ــتان ــ ــاڵەکانی لەگەڵ کوردسـ ــ ــووتر سـ ــ  پێشــ
ــەردەم کە ئەوەیە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دەڤەرو کە انێکســ

ــانی ــ ــ ــی باژێرەکـــ ــ ــ ــ ــتان ڕۆژهەاڵتـ ــ ــ ــ  کوردسـ
 مـاف وازانی و پێشمەرگە بوونی بەبیانووی
ــەرجە  ــ ــارت س ــانەوە الیەنە و پـــ  کوردیەکـــ
, ڕژیـمە ئەو پەالمـاری شااڵوو بەر کەوتبوە
 دەکــردە ئەوەیـان دا لەڕواڵەت کــات بـۆئەو
 و گەنـ  گرتنـی بـۆ بیانوو بەڵگەو هۆکارو
 .ناوچەیە ئە  الوانی
ــاوازی کە ئەوەی دوهە  ــ ــ ــ ــ ــرتن جیـ ــ ــ ــ ــ  و گـ

 خولە ئە  کوردی ک انی کورو ڕاوەدوونانی
ــەردەمانی لەگەڵ ــ ــووتر سـ ــ  کە ئەوەیە پێشـ

 و کوردخــوازی بەتــاوانی زۆرتــر ئەوکاتـانە
 الیەنە و پارت لە الیەنگری و ئەندامەتی

ــانی دژبەرو ــ ــاالک نەیارەکـ ــ ــۆی چــ ــ  لەنێوخــ
 تــۆمەتی تــا دەکــران دەستبەســەر ڕۆژهەاڵت

ــی وری وەک ــۆ سـ ــاوئە بــ ــونیز  مریکــ  و زایــ
ــدانی ــ ــی تێکـــ ــ ــردەوەی و واڵت ئاسایشـــ ــ  کـــ
 .تیرۆریســتی و ڕەشــەکوژانە ئەوان بەوتەی
 جیـا ئێسـتا ئیسـیمی کۆمـاری ڕژیمـی سێ ە 

ــەردەمانی لە ــوو سـ ــی پێشـ ــارە و جەردەیـ  پـ
ــوەرگ باج و ەوەــکێشان ــل و رتنـ ــ  ەوە ــ

ــر ــ ــرۆری گرینگت ــابیر تیـــ ــ ــوێژەر و جی  و تـــ
ــانی ــ ــ ــیکۆالر زانای ــ ــ ــواز و س ــ  و دیموکرات ـــ
 هەواڵگـری و سی وڕی بەبیانووی, ماف ارێز

ــی و ــ ــ ــ لە ئاسایشــ ــ ــ ــ ــاوێری و ۆ ڕووپ ــ ــ ــ  ک
ــەاڵتە و سیســـت  گەڵ لە دوژمنـــایەتی  دەسـ

ــور ــار دا زۆردارانەکەی و مل ــ ــ ــا بەدی ــ  .دەخ
ــدا لە بــۆیە هەر ــ  کە کاتێک  لەئاســتی ڕژی

 ئابڵۆقەو تواناوە بەوپەڕی دا نێودەوڵەتی
ــارۆ ــ ــتی دراوەو گەمـــ ــ ــاوچەیی لەئاســـ ــ  و نـــ
ــۆی  ــی ڕووبەڕووی دا نێوخـ ــ  قەیرانێکـ  بــ
ــنەو ــ ــمەنە وێــ ــ ــەیر زۆر, دەگــ ــ ــیە ســ ــ ــ  کە ن
 کە سـیی  و دەسەاڵت ب  خەڵکی بەگرتنی
 ژیــانی بژیــوی داواکاریـان تەنیــا زۆربەیـان

ــانە ــ ــوان , ڕۆژانەیــ ــ ــری بتــ ــ ــۆمەڵگە بیــ ــ  کــ
ــژی تونــدو بەئاراســتەی بکــا چەواشــە  و تی
 .وتۆقاندن ترساندن
ــی ــ ــاری بەپێـــ ــ ــدراو ئامـــ ــ ــ  لەالیەن ڕاگەیانـ

ــراوی ــ ــاودێری ڕێک ــ ــ ــ ــافی چ ــ ــر ڤەوە مــ ــ ــ  م
ــاڵی ــ ــ ــۆچی ی 2911 س ــ ــۆری کـــ ــ ــ ــڕ خ ــ  پـــ

 و ئەشــکەنەەکردن و گـرتن و قەاڵچـۆترین
ــین ــرین لەداردان و هەڵواسـ ــاڵ تـ ــووە سـ  بــ
ــی لەالیەن ــدەکارو ڕژیمـــ ــی دژی دڕنـــ  مرۆڤـــ
ــران بەســـەر زاڵ ئیســـیمی کۆمـــاری ,  دا ئێـ

ــژە ئە  ــ ــاوەی ڕێ ــدەکاری  بەرچـــ ــ ــ  درن  بـــ
ــان ــ ــاندەری گومـ ــ ــاوی نیشــ ــ  ڕۆژ لە ڕۆژ دامــ
ــاتری زۆرتـــرو ــتمە ئەو زیـ ــدەڵەو سیسـ  گەنـ

 هەرە و  ەبـوونەو سـەرەوژێر و هەنگاونان
ــان ــ ــ ــدانی بەرەو هێنــ ــ ــ ــژووە زبڵــ ــ ــ  ئە  .مێــ
ــەپۆلی ــ ــوێی ش ــ ــرتن ن ــ ــانەی و گ  ڕاوەدوونـــ
ــی ــتانی خەڵکــ ــ ــڕان کوردس ــ  ئەو لەالیەن ئی
 بۆ ب  ئاماژەیەکی  دەکرێ دڕندەوە ڕژیمە

ــوێرانەی هەڵوێســتی لە رژیــ  دڵەڕاوکەی  ب
ــڕۆژانەی ــ ــ ــ ــ ــک ئەم ــ ــ ــ ــ ــزە بە دژ خەڵ ــ ــ ــ ــ  هێـ

ــوتکەرەکانــسەرک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه و یــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اوکاتـ
 نــاوەرۆک لە جەمــاوەر رتــریزۆ تێگەیشـتنی

 هەناردەکردنی شی ەو هییلی ئیدئۆلۆژی و
 خـومەینی ڕێ کەی و میرات خۆیان بەوتەی

ــامەنەیی و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوی خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بەنــ
 ویییەتـی شـی ەی ڕاپەڕینـی هەنـاردەکردنی

 پێشــووتردا لەسـااڵنی ئەگەرچـی  .فەقی ـی
ــێوەیەکی ــالیتەو بەشـ ــی  فۆڕمـ ــ  ڕواڵەتـ  بـ
ــەی ــ ــادارکردنەوە و دادگەری پرۆسـ ــ  ەل ئاگـ

ــدادگای و ەتــۆمــت ــکردن یــ ــئاشک یــ  راوــ

ــر لەوانە  ــافی گرینگتــ ــداریەتی مــ  خاوەنــ
ــارێزەری ــۆ دڵ ــواز پ ــار هەر ب ــان تۆمەتب  ی
ــاو ــک بەنـ ــارادا تاوانبارێـ ــو لەئـ  بەاڵ , وبـ
ــتا ــتمی ئێســـ ــۆم ێنی سیســـ ــایبەت و لـــ  بەتـــ
 بــ  مل ــوڕانەو زۆر پاسـداران ســ ای مافیـای
ــ  و مـــنەت ــی هـــی  بەبـ ــک گرینگـ  بە دانێـ

ــروڕای ــ ــتی بی ــاری و گشـــ ــ ــانی داواک  چاالکـــ
ــۆمەاڵیەتی ــێ  کـــ ــ ــک هـ ــ ــادەنەوەو واڵمێـ ــ  نـ

 کە ســزایەی و تـاوان یاســای بەو تەنـانەت
ــێن وەک ــونکە دەڵـــ ــ ــانەوە لەالیەن چـ ــ  خۆیـ

ــەندکراوە ــ ــ ــ ــی وپەســ ــ ــ ــ ــان بەپێــ ــ ــ ــ ــ  و قوڕئ
 ویییەتی سیستەمی لە ئیسیمی بنەماکانی
ــ  ــ ــژراوە دا فەقیـــ ــ ــ ــار, داڕێـ ــ ــ ــاکەن کـ ــ ــ , نـ

 دەکەوێ ڕێ بەدەگـمەن زۆر کە هەرئەوەشـە
 ڕژیمی سی وڕیەکانی و هەواڵگری هێزە کە

ــدی ــوو ئاخونــ ــ ــوگڕافی نێ ــانە ئەو بیــ ــ  کەس
 هـی  هاوکات و گرتویانن کە بکەن ئاشکرا
 ڕەخســـێنننا بـــۆ دەرفەتێکیشـــیان و مـــۆڵەت
ــاکوو ــ ــ ــانەت تـــ ــ ــ ــ ــاڵەو لەگەڵ تەنـ ــ ــ ــ  بنەمـ

ــیان ــ ــ ــدی خێزانەکەشـــ ــ ــ ــرن پەیوەنـــ ــ ــ  و بگـــ
ــان جەســتەیی و دەرونــی بــارودۆخی  خۆیانی

ــ  ــ ــن پـ ــ ــکرایە.ڕابگەیەنـ ــ ــی کە ئاشـ ــ  گرتنــ
ــانەت ــ ــ ــێکی  تەنــ ــ ــ ــ ــێکەوتەو تاکەکەس ــ ــ ــ  ل
 لەسـەر جەسـتەیی و سـایکۆلۆژی دەرەنەـامی

ــاوک ــک و بـ ــداڵ و ژن و دایـ ــز  و منـ  و خـ
ــار و هـــاوڕێ و دۆســـت کـــارو و کە   دواجـ

ــەرجە  ــۆمەڵگەی سـ ــە ئەو کــ ــ  کەسـ  و دەبــ
ــان لە هەر ــ ــ ــی و ژیـــ ــ ــ ــی دۆخـــ ــ ــ ــ  تاکەکەسـ

ــاوبراودا  .نـــاکرێتەوە بەربەســت و کـــورت ن
ــی دا لەڕاســتی کە ئەوەیە ــان کە  گرتن  ی

ــانێک ــتە کەســ ــرتن دەبێــ ــدکردنی و گــ ــ  بەن
 دا خـۆی بەردەوامی لە و کۆمەڵگە بەشێکی
ــەنا بەرە بەرە ــ ــا تەش ــۆ دەکـــ ــو بـــ  وردە نێـــ

 لە بەدور تەنــانەت وەریجەمــا دەمارەکــانی
ــنە ــ ــ ــ ــاالکیەکی هەرچەشـ ــ ــ ــ ــاری چـ ــ ــ ــ  و ڕامیـ
ــانە ــ ــوردوتەنی .ناڕازیـــ ــ ــزانن هەر کـــ ــ  ناشـــ
ــەت ــکەو چ بەری سیاســـ ــا  دارێـــ  زەوی لەکـــ
ــورتی.  دەڕوێ ــ ــوردی و بەکــ ــ ــی بەکــ ــ  ڕژیمــ

ــدەڵی ــ ــ ــ ــیمی گەنــ ــ ــ ــ ــ ــتا ئیس ــ ــ ــ ــ  لە کە ئێس
 بە دەیــ ەوێ دایە مەرگ ســەرە پەلەقــاژەی
ــان ــرتن و ڕاوەدوونـ ــتنی و گـ ــی کوشـ  خەڵکــ
 و نێــودەوڵەتی کـۆمەڵگەی یـریب کوردسـتان

ــوخۆیــنێ ــکۆتای لە یـ ــهاتن یــ  تەمەنی یــ

 کە بکـا چاوترسـێن کوردسـتان بـوێری جەمـاوەری خاوی خەیاڵی بە بکاو چەواشە خۆی یستیفاش و مافیایی
. بگـڕێ لەنێوچـوونەکەی و ڕووخـان بە بەر خـاوی بەخەیـاڵی بەمەـۆرە و ڕێـگەی سەر کەندووکۆس ی نەبنە
 گیـراوان کـاری و کە  بنەمـاڵەو بەتایبەت, کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کوردی کۆمەڵگەی دا دۆخێک لەوەها

ــی  و ئەشـــکەنەەدراوان و ــر لەوانـ ــانبەختکردوانی گرینگتـ ــتی گیـ ــمە ئەو دەسـ ــت ڕژیـ ــەدە و کۆنەپەرەسـ  سـ
 و گەنــ  گـرتنەی و ڕاوەدوونــان نـوێی شــەپۆلی ئە  کە بـن دڵنیــا  تەنـانەت و بــزانن دەبـ  نێوەڕاسـتیە

 جی ـانی کە لەڕادەبەدەرەیە گوشـارە و زەخت ئەو بەدیارکەوتنی نیشاندەری داگیرکراوەکەیان واڵتە الوانی
 نـاوچەی ڕەشـەکوژانی لە سـەربازی و دارایـی پاڵ شـتی و شـۆڕ  کۆمەڵکـوژی پرۆسـەی لەبابەت پێشکەوتوو
ــاڤین ڕۆژهەاڵتــی ــوان و ن ــ وو پێشــێلی گرینگتــر لەهەم ــدانەی بەرب ــرۆ  مــافی دڕن ــنە ســەرکوتی و م  کەمی
ــدی ژیمــیڕ پاســدارانی ســ ای تیرۆریســتەکانی و فاشێســت لەالیەن جیابیرەکــانە و نەتەوەیــی . یەوە ئاخون
 چـین سـەرجە  و کوردسـتان خەڵکی یەکەی یەکە سەرشانی ئەرکی گرینگانەدا هەستیارو ڕۆژە لە  هەربۆیە

ــتمە ئەو دەســـتی لەبـــن ئـــازادی و ڕزگـــاری بە قـــوڵ بـــاوەڕێکی بەرزو ورەیەکـــی بە کە توێژەکـــانە و  سیسـ
 ئـاڵۆزو ڕێک سـتنێکی پێک ێنـانی و خۆیـان ڕیزەکـانی یەکگرتـووترکردنی یەکڕیزو لەگەڵ هاوکات مافیاییە
ــی ــاوەری ســـەرهەڵدانێکی. چــاالک و ن ێن ــکەن ســـاز وا جەم ــتە کە ب ــدەڕیکی ئـــامرازو ببێ  وەک بەهێـــز هان

ــۆ بەرایـــیەک و دەســـ ێک ــەرەکی ڕاپەریـــنە بـ ــدن بنەرەتـــیەکەی و سـ ــزا  ئە  نـــاوچوونی و لە ڕوخانـ  و نیـ
 .دەرندەیە دەسەاڵتە

 !خوێنەری بەڕێز و خوێن شیرینی تێکۆشان 
ـــــــــــــــــــی ورد وەبە  ـــــــــــــــــــان وەخـــــــــــــــــــوێنە، لێ و تێکۆش

تێیڕامێنە،بابەتەکــــــــانی هەڵســـــــــەنگینە و لە شـــــــــەن و 
کەویـــــــان بــــــــدە و کـــــــاکڵە و دانەی دەربێــــــــنە،بە ڕبەی 
ـــــــ  وچەوەڵ و  ـــــــوە و چەق ـــــــی پێ ـــــــی ب رەخـــــــنە و تیبین
ــــــــڕاگەێنە ــــــــان پێ ــــــــی و هەڵەکانیم ــــــــی و چەوێڵ . چەوت

بێگومــــان بە بــــژار و نــــاوکۆڵ کردنــــی ئێــــوەی ئــــایز، لە 
دێـــــــبەری تیکۆشـــــــان دا، بەر و بەرهەمـــــــی بـــــــا  و بە 
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ــــری ــــرا  نەوتــــی وەزی  كە وتــــویەتی عێ
 وەاڵمــــــــــدەرەوەی  دەتــــــــــوان  واڵتەكەی

ــازاری بێــت بەكـارهێنەران  و نەوتــدا لەب
ـــــــــــوان د پێویســـــــــــتیدا لەكــــــــــاتی   ەت

ــــــانی ــــــاد خــــــۆی بەرهەم ێن  بكــــــات زی
 ئامریكـا بریـارەكەی راگەیانـدنی لەدوای
ــــردنەوەی لەســـەر  مەعــــافبوونی درێژنەك
 نەوتـــی ســەرەكی كریــارانی لە هێنــدێ 
ـــران،  ئامـــادەیی واڵتـــان لە هێنـــدێ  ئێ
ـــان ـــری خۆی ـــۆ دەرب ـــووکردنەوەی ب  قەرەب
 و جی انــدا بازارەكــانی لە ئێــران بەشــی

 داواكـردن، و نپێـدا هاوسـەنگی راگرتنـی
ـــــانی ـــــاد خۆیـــــان بەرهەم ێن  بـــــكەن زی
 ئیمــــــــاراتی ســــــــ ودی، عەرەبســــــــتانی

 نمـونەی بەحـرەین و عەرەبی یەکگرتووی
 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
ــادك  خــۆی نەوتــی بەرهەم ێنــانی ردنیزی
 هەیە

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

ـــتەبگەیەن  نەوت بۆشـــكە ملیـــۆن شـــە  ێ
 ئاخوندی رژیمی دیكەوە لەالیەكی.دالەرۆژ

 پشتیوانی لە عەرەبی واڵتانی هەڵوێستی
ـــاردەی گەمــارۆی لە ـــ ، ەوتـــین هەن  رژی

 كوێرانە كوێر كردنی پێرەوی بەنیشانەی
 بە سەبارەت ئەوان نەزانی و ئامریكا لە

ـــــــوە هەنگـــــــاوە ئەو دەرئەنەـــــــامی  زانی
 رژیــــــ  دەرەوەی وەزارەتــــــی وتەبێــــــژی

ـــــــــــوری: وتــــــــــویەتی  ئیســـــــــــیمی جم 
 لێكەوتەیەكـی هەرجـۆرە بەرپرسـیاریەتی

 ئامریكــاو ئاگــاداربوونی بە بــابەتە ئەو
 دەگەیەنـــــــــ  نـــــــــاوهێنراو واڵتـــــــــانی

 دوشمنایەتی و دژایەتی ئیسیمی جم وری
ـــــــدێ   مێـــــــژوییەدا دۆخە لەو واڵت هێن
 .ناكات لەبیر هی كات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات ســـــــــازمانی  كە خەب
 ئەو حاســــــت لە پێویســــــتە
 هەنگـاو یە ۆێن هەلومەرجە

  .بكۆشن ت  و هەڵگرن
ـــــدامان و .١   پێویســـــتە ئەن

بەشـــــــە تەشـــــــكییتیەكانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
كوردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـكییتیەكان چاالكــانەتر 

  .بكۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــكییتی .٠

ناوخۆی كوردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەكانیان لە گەڵ 

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

 .بدەن
تێكـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێكی كۆمەڵگـــــــــــای 
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــای ەو 
 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
رێك ـراوی نێ ــزەت 
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 

ــدی ئا ــاری ناوەنــ ــ م
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 2915 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٤ملیـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کە  لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  25 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

ــا بە ــ ــ ــیتەن ــ ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ  پێ
ــانی  ــ ــا ٥۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٤۲ت ــ س

دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 
ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ە ـدەی ۆـ

 

 ئێران كوردستانی شارەكانی لە سەرانسەری مانگرتنی بانگەوازی لە خەبات سازمانی پشتیوانی
 

 کە ئەوەی ســــــەرەڕای گەلێــــــک و نەتەوە هەر زمــــــانی
 نێـــوان پێوەنـــدی ئامرازەکـــانی و کەرەســـتە لە یەکێـــک

 و کــار لە بــوون حـاڵی لێــک و یەکتــر لەگەڵ تاکەکـانە
 بازرگــــانی، و ئــــابوری بوارەکــــانی، لە ڕۆژانە ئەرکــــی

 و داخوازیەکانیان دەربڕینی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
 و ناســـنامە شــین، و شــادی دەربڕینـــی و ناســاندن خــۆ

 بـوونی ڕەمـزی و تـاک کەسـایەتی پێناسـەی و کەرامەت
 و نەتەوەیـــــــــی هێماکـــــــــانی لە یەکێـــــــــک. نەتەوەیە

 لە بـــــێەگە یەکتـــــری، لە نەتەوەکـــــان جیــــاکردنەوەی
 نەتەوایەتیەکـــان، نەریــتە و داب و کلتـــور و نیشــتمان

            .                                                 نەتەوەکــــــــــــــــــــــــانە دایکــــــــــــــــــــــــی زمــــــــــــــــــــــــانی
 و زمـــان بردنـــی بەرەوپـــێ  و پەرەپێـــدان و پاراســـتن
 پێشـکەوتن نیشانەی گەلێک، هەر نەتەوایەتی کلتوری

: بوارەکــــانی لە ئەونەتەوەیەیە چــــوونی بەرەوپــــێ  و
 بــ  بە و کــۆمەاڵیەتی سیاســی، ئــابووری، فەرهەنگــی،

 بـ  و الوازی بەرەو نەتەوەکان زمان، پاراستنی گەشەو
 دا ئاکـا  لە و لەدەستی چاو و ەستەییژێرد و دەرەتانی

 گەلـی ئـێمە گەلـی.دەڕۆن چوون ناو لە و فەوتان رەوبە
 ســـــەرەڕای دا، بەریــــن و پـــــان کوردســــتانی لە کــــورد

 بـــــــواری لە داگیرکــــــراوی نیشـــــــتمان و دابەشــــــکراوی
 لە فەرهەنگــیەوە، ئـابووری، نیشـتمانی، نەتەوایەتـی،

 زمـان دا، کوردسـتان داگیرکراوەکانی پارچە لە هەرکا 
 یاســـا  نەتەوایەتیشـــی فەرهەنگـــی و نەریـــت و داب و

 کوردســتان دیکتاتۆرەکــانی رژیــمە لە کــا  هەر و کــراوە
  و جۆرێک بە جۆرەکاندا جۆراو سەردەمە و قۆنا  لە

 و ئێــران خەڵكـی كۆمەاڵیەتیەكـان، و ئـایینی و ئینسـانی بنەمـا هەمـوو لە دوور بەربـ و شــێوەێكی بە سـتەمگەرانەیدا دەسـەاڵتی سـاڵ 40 مـاوەی لە ئاخونـدی مل ـوڕی ڕژیمـی
 سـەردا بە زینـدانی نـاڕەوای حـوكمی شـكەنەەو بەر خستۆتە كەسی ملوێنەها و شەهید بێتاوانی مرۆڤی هەزاران ئێستا تا چەوسانەوەو و ستە  ژێر خستۆتە كوردستانی خەڵكی

 ئێـران دەسـەاڵتدارانی هەمیشـەییەو، كردەوەیێكـی دیـاردەو امیەكان،نیز و ئەمنیەتی سەركوتگەرە ناوەندە الیەن لە كوردستان خەڵكی چەوسانەوەی ئاشكرایە، وەك.سەپاندوون
 و ڕژیــ  الیەن لە كوردسـتان خەڵكـی چەوسـانەوەی و ســەركوت سیاسـەتی درێـژەی لە هەر.كوردسـتان دانیشــتوانی چەوسـانەوەی بـۆ وەردەگـرن كەڵــ  شـێوەیەک ڕێـگەو هەمـوو لە

ــی ئەمنیەتیەكــانی، ناوەنــدە ــانگی مــاوەی لە پاســداران، ســ ای ئیتیعــاتی و ئیتیعــات وەزارەت ــاتر ئەمســاڵ بەفرانبــاری م  شــارە لە مەدەنــی چاالكــانی لە كە  222 لە زی
 و زمـان بە خـزمەت كوردسـتان، ژیـنگەی بە خـزمەت بەر لە و بـوون كـورد بەر لە تەنیـا و تاوانێـ  هـی   بەبـ  و بەڵگەێـ  هـی  بوونی  ب  بە ئێران كوردستانی جیاجیاكانی

 ناوەنــدە نـیەو دەسـتدا بەر لە زانیـاریەك هـی  كەسـانە لەو ژمـارەیەک كرانـی زینـدانی شـوێنی و چـارەنوو  لە ئێسـتا تـا بەداخەوە كە كـراون، زینـدانی ینەتەوەیـ كولتـوری
 كـراوی دیـاری بە و كوردسـتان خەڵكـی سـەركوتی و جینـایەت ئێران كوردستانی ی خەبات سازمانی.نادەنەوە كاریان و كە  وەاڵمی كورد دژی دیكتاتۆرو ڕژیمی ئەمنیەتیەكانی

ــانی ــاوەری لە داوا مەدەنـــی، چاالك ــاو مەحکـــو  كوردســـتان جەم ــا، کوردســـتان جەمـــاوەری لە داوا دەك ــدان ی00 ڕۆژی لە گشـــتی مـــانگرتنی لە دەک  یـــادی كە ،(ب مـــن) ڕێبەن
 نەچـوون بە و سەرانسـەری مـانگرتنی و نـاڕەزایەتی ڕۆژی بـکەنە نـدان،رێبە ی٠٠ و بـن بەشـدار شاهەنشاییە دیكتاتۆری حكومەتی سەر بە ئێران خەڵكی ڕاپەرینی سەركەوتنی

 ڕزگـار بـۆ و ئاخونـدی دەسـەاڵتی جینایەتـانەی ئەو بەرانـبەر لە دەتـوانن، کە شێوەیەك هەر بە و ڕێبەندان، 00 بۆنەی و ڕەس  و ڕێ لە نەكردن بەشداری و كار شوێنی بۆ
 سەرانسـەری لە مەدەنیەكـان ڕێك ـراوە و ناوەنـد و مـرۆ  مـافی پـارێزەری جی انیەكـانی ڕێك ـراوە لە داوا بـۆنەوە بە  هەر.بـدەن نیشـان هەڵوێسـت مەدەنی، چاالكانی كردنی
ــن جی ــان ــانی لە پشــتیوانی دەكەی ــردوو مــانگی یەک دەســتگیرکراوانی بەتــایبەت كوردســتان مەدەنــی چاالك ــران دەســەاڵتی چەوســانەوەی و ســەركوت سیاســەتی و بــكەن راب  ئێ

ــبەر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوانیدا بەرانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــران نیشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتان و ئێـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو  كوردسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكەن مەحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ..                                                                           بـ
                                                                            .       .                                                                  خۆری كۆچی 2911( ب من)ڕێبەندان 00 چوارشەممە رۆژی سەرانسەری مانگرتنی سەركەوێ
ــی ــ ــ ــ ــی بڕۆخ ــ ــ ــدی، ڕژیمـــ ــ ــ ــان دژی ئاخونـــ ــ ــ ــ ــورد دژی و ئینس ــ ــ ــازمانی.كـــ ــ ــ ــات ســـ ــ ــ ــ ــتانی ی خەب ــ ــ ــران كوردســـ ــ ــ   ..                                                  ئێـــ

  خۆری كۆچی 2911 ڕێبەندانی ی29

 !بەڕێز کاک مەس ود بارزانی
  و و ڕێزس 
 پارتی دێرینی تێكۆشەری و پارتی سیاسی مەكتەبی ئەندامی شاوەی  نوری ڕۆژ دوكتۆر دوایی كۆچی بۆنەی بە

ــوکڕات ــای و دیم ــاری ڕێگ ــتان، ڕزگ ــدا و غە  لە و دەكە  پێشــكە  سەرەخۆشــیتان کوردس ــداری پەژارەتان  بەش
ـــۆچی بێگومـــان. دەكە  ـــی ک ـــارەتێکی ڕۆژ، دوکتـــور  دوای ـــۆ گەورەیە خەس ـــوکراتی پـــارتی ب ـــتان دیم  و کوردس

 جەنابتان و  ب  بەرین بەهەشتی دوامەنزڵی داواكار  گەورە خوای لە.  کوردستان ڕزگاری وازانەی بزووتنەوەی
 .بن درێژ تەمەن و س مەت

 

 ســـازمانی گشــتی ســکرتێری خۆشـــی ره ســ  یــامی پــ 
 نـووری ڕۆژ دوکتـۆر دوایـی کـۆچی ی بۆنـ  بـ  بـات خـ 

 شاوەی 

 

 نکـــۆلی ســـەرەڕای دژمنـــانە،، گەاڵڵەی و پـــیین بە
 و نەتەوایەتـــــــــی ئــــــــازادیە و مــــــــا  لە کــــــــردن

 لە و فەوتــــــــان هەوڵــــــــی لە نیشــــــــتمانیەکانمان،
 لە ئـێمە گەلـی  بەاڵ. بـوون زمانەکەماندا ناوبردنی
 نەتەوایەتی خەباتی قۆناغەکانی و سەردە  هەموو

 بەخــتەوەری، بە گەیشــتن و نەتەوەیــی ڕزگــاری بــۆ
 بە کـوردی، شـیرینی زمـانی پەرەپێـدانی و پاراسـتن
 زانیـوە نەتەوایەتیەکـانی ئەرکە و بنەما لە یەکێک

 دڵســۆزی زمانوانـانی و روونــاکبیران بـوارەدا، لە  و
 سەرەڕای نەتەوایەتیمان، هەنگیفەر و کلتور و زمان
 ڕێ، ســــەر لەم ەرەکــــانی و کۆســـ  و گرفــــت گیـــرو

 پاراسـتووە فەوتـان و بـوون الواز لە زمانەکەمانیـان
 نەوە دوای لە نەوە نەتەوەییەمانیان ناسنامە ئەو و

 خۆشـــحاڵیەوە بە ئێســـتا کە قۆناغێـــک گەیانـــدۆتە
 و بەرپرسیار بە خۆی بارەوە لە  کورد تاکێکی هەر

 و تەنــــ  لە ســـڵکردن بــــ  بە و دەزانـــ  ارد دەیـــن
 تۆقانــدنی و هەڕەشــە لە تــر  بــ  و چەڵەمەکــان

 فەرهەنگمان، و زمان و نیشتمان داگیرکەری دژمنانی
 زمــــــــانی خەمــــــــی لە بەرخــــــــۆیەوە لە هەرکــــــــا 

 نێـونەتەوەیی ڕۆژی سـاڵیادی لە. دان نەتەوەکەمان
 بــۆنە بە  گەر  پیرۆزبــایی وێـڕای دا، دایــک زمـانی

 نووسەران، ڕووناکبیران، تێکڕای لە داوا پیرۆزەوە،
 هەمــــوو بە هونەرمەنــــدان زمانوانــــان، و زمــــانزان
 و شــاعیران ڕاگەیانــدکاران، هــونەرەوە، بەشــەکانی
 ئەمـانەتەوە بەوپەڕی کە دەکەیـن دڵسۆزان تێکڕای

 دابین زمانەکەمان پەرەپێدانی و پاراستن خەمی لە
 گەاڵڵەی و بەپـــــــــــیین دژمنـــــــــــان نەهێڵـــــــــــین و

 فەرهەنگــی و زمــان هژمــونی ژێــر لە نەیاننەویســتا
  بشـێوێنن نەتەوایەتیمـان کلتـوری و زمـان دا خۆیـان
 .دایکی زمانی نێونەتەوەیی رۆژی پیرۆزب 

 خەبـــــــــــات ســـــــــــازمانی ناوەنـــــــــــدی كـــــــــــومیتەی
 خۆری کۆچی ی2911 ڕەشەممەی ی9

 ڕژیـ  یسـەربازێك بەفرانبـار، ی4 شەممە رۆژی
 شـاری نـوێنەری عەنابسـتانی ئەسـغەر الیەن لە

 چاودێری كاتی لە ڕژی  مەجلیسی لە سەبزەوار
 كەوتە تــاران خیابانەكــانی لە یەكێــ  كردنــی
 كـردەوەی. مەجلـی  نـوێنەرەی ئەو هێرشـی بەر
 لە بەرفراوانی لێدوانی مەجلی  نوێنەرەی ئەو
 تلویزیـــــۆنی ڕۆژنــــامەو و دەســـــەاڵتداران نــــاو

 ئەگەر كە جۆرێــــ  بە كەوتەوە،لــــێ دەســـەاڵت
 ئێراندا لە دەسەاڵت سیستمی ئاگاداری كەسێ 
 حكومەتێكی كە دەكاتەوە بیر شێوەێ  بە  نەب 

 بێگومـان. دەبا بەڕێوە وواڵت ئازاد و دیموكرات
 كەڵكــــی مەبەســـتیانە دەســـەاڵت ناوەنـــدەكانی

 نـــوێنەری كـــردەوەیەی لەو سیاســـی و تەبلیغـــی
 دەســەاڵتی پێناســەی ســتە .وەرگــرن مەجلــی 
 ســـــاڵ 40 مـــــاوەی لە كە ئاشـــــكرایە!ئێـــــرانە

 و ســــــتە  ئاخونــــــدەكان ڕژیمــــــی دەســــــەاڵتی
 زینــدانی و ئێ ــدا  و جینــایەت و بێ ەداڵەتــی

 بە ئێــران خەڵكـی و تـایبەت، بە الوان كردنـی
 پێك ێنەری چەوسانەوەی نەتەوەكانی و گشتی،
 بــاوەڕە بیــرو و دیــن بــاوەڕانی خــاوەن و ئێــران

 سـەرەكیەكانی و ئاسـایی دەدیار لە جیاوازەكان
 كـــردەوەی تــرین نــوێ لە هەر.دەســەالتەیە ئەو

 دەیـــان و دەســەاڵت ســـەركوتگەرەكانی ناوەنــدە
 كوردســـــتانی شــــارەكانی لە مەدەنــــی چــــاالكی
 گیــراون تاوانێــ  هــی  بــوونی  بــ  بە ئێــران،

 بلوچســتان نــاوچەی لە. نادیــارە چارەنووســیان
 و بەلــــوچ خەڵكــــی چەوســــانەوەی و ســـەركوت

 بەردەوامەو بلوچی تێكۆشەرانی ئی دامی ترۆرو
 و ســەركوت ئێــران، دیــكەی شـاروناوچەكانی لە

 .ئــــــارادایە لە خەڵـــــ  گرتنــــــی و ئـــــازاردان
 بەرانــــــبەر لە دەســــــەاڵت جینایەتــــــانەی ئەو

 نـــــاڕەزایەتی هـــــۆی بـــــۆتە ئێـــــران خەڵكـــــی
 لە هەر و مـرۆ  مـافی پارێزەری ڕێك راوەكانی

 رۆڤیم مافی كۆمیسیۆنی ڕاگەێندراوی نوێترین

ـــدراوی ـــومیتەی ڕاگەیان  خەبـــات ســـازمانی ناوەنـــدی ك
 دای  زمانی نێونەتەوەیی ڕۆژی بە سەبارەت

 

ــۆ  ــانگرتنی بـــانگەوازی لە پشـــتیوانی ب  لەشـــارەكانی سەرانســـەری م
ــتان ــ ــ ــ ــ ــانی لەالیەن كە كوردس ــ ــ ــ ــ ــی چاالكـ ــ ــ ــ ــتی مەدەنـــ ــ ــ ــ ــ  بەمەبەسـ

 دەسـتگیر و سـەركوت نوێی شەپۆلی مەحكومكردنی و اچوونەوەبەگژد
ــی ــانی كردنــ ــ ــ  هێزەك ــ ــدرا ڕژی ــوو، راگەیەنــ ــ ــازمانی ب ــ ــاتی س ــ  خەب

 بــ و كوردســتان خەڵكــی بە ڕوو ڕاگەیانــدراوێكی ئێــران كوردســتانی
 ئێـران كوردسـتانی خەباتی سازمانی ڕاگەیەندراوەكەی دەقی.كردەوە
ــێوەیەی بە  ــ ــ ــ ــ ــوارەوەیە ش ــ ــ ــ ــ ــتمانیان :خـ ــ ــ ــ ــ ــتان یهاونیش ــ ــ ــ ــ  !كوردسـ

ــەرانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمانی تێكۆشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت نیشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !خۆشەویسـ

 

 ەرــــــــــــستەمگ یــــدەسەاڵت و وونــقان   ـــب یـــوواڵت
 شنە کوردستانی: نووسینی                                           

 
 لە كە  02 ئی دامی ب وكرایەوە، ڕێبەندان ی22 ڕۆژی لە كە یەكگرتووەكان نەتەوە ڕێك راوی 

 لە ئامـان . كرد مەحكو  توندی ەب ئێرانن، نەتەوەییەكانی كەمایەتیە لە زۆریان بەشی كە ئێران
 !مەجلـــــــــــــــــــــــــــــــــی  نـــــــــــــــــــــــــــــــــوێنەری كـــــــــــــــــــــــــــــــــردەوەی ئەو گەورەكردنـــــــــــــــــــــــــــــــــی

 ئەی بەاڵ  وبێدادی، ستە  واتە ئاخوندی دەسەاڵتی پێك اتەی پێكردووە، ئاماژە  سەرەوە لە وەك
 كە كاتێكـدا لە كـراوەتەوە، گەورە ئەوەنـدە سـەربازێ  بە كـردن ڕێـزی  ب  و لێدان زللە چیە  هۆێ

 ئێــران خەڵكــی بەرانــبەر تــاوانە و ڕێــزی  بــ  ئەوەی زیــاترە ســاڵ 42 دەســەاڵتە ئەو پێك ــاتەی
 ودەرونـی، جەسـتەیی شـكەنەەی و لێـدان زلـلەو بەر ئێـران خەڵكی هەموو گشتی بە داوەو ئەنەامی
 كـۆمەاڵیەتی نـابەرابەری و فەسادی بەرب وبونی بێكاری، و گرانی گەندەڵی، هەمانكاتدا لە داوەو
 بێگومــان .كــردووە نەكـراوە قەرەبــوو كارەسـاتی قورســترین تووشــی ئێرانـی یخەڵكــ پێـداوەو پەرە
 لە بەشـــێ  و دەســـەاڵت ناوەنـــدەكانی لە بەشـــێ  الیەن لە ســـەربازێ  لێـــدانی كـــردنەوەی گەورە

 پێك ـاتەی كە ڕوونە. دیموكراسـیانەیە ژسـتێكی سـەرنەەو جـێگەی دەسەاڵت تلوزیۆنی و چاپەمەنی
 ئەو كردنــی قوربــانی و زڕانــدن نــاو بە ئەویــ  ، وەرگــرێ ەتەبــاب لەو كەڵــ  گەرەكــیە دەســەاڵت
 بێدەن  كردەوەیە ئەو بەرانبەر كە بدەن نیشان خەڵ  بە خەیاڵ بە تا ڕژی ، مەجلیسی نوێنەرەی
 !كۆتــــــایی ووتەی.نـــــاپێكن ئامـــــان  ڕاگەیانــــــدنەكانی و ڕژیـــــ  هەوڵەی ئەو بێگومـــــان نـــــابن،
 كات هی  دیموكراسیانە ژستی و نواندن خۆ و ەاڵتدەس جاریانەی گاڵتە كردەوە ئەو نیە تێدا شكی

 كـوژی مـرۆ  و جینـایەت سـاڵ چـ  كارنـامەی سـەر لە ڕەشـەكان خـاڵە البردنـی هۆی ببنە ناتوانن
 و دیموكراســـی درۆزنـــانە، هەڵوێســـتە كـــردوەو بەو هەروەهـــا و ئاخونـــدی دیكتـــاتۆری دەســـەاڵتی
 لە بەشـــداری بە كوردســـتان ەڵكــیخ ڕێبەنـــدان، ی 00 لە هومێــدوار . نـــاب  ناشــیرین عەداڵەت
 دەسـەاڵتی و خۆیـان كە ڕابگەێـنن دەسـەاڵتدارانی بە دیـكە جارێكی بەرین مانگرتنی و ناڕەزایەتی

  بـ  زلـلەو دەست لە كوردستان خەڵكی و ئێران جەماوەری و دێت  پ  كۆتایی جینایتكاریان و ستە 
 .دەب  ڕزگاریان چەرمەسەری و ڕێزی
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( شویی پول)

 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە 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 جۆرە 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 
بةرين شاد بكات 
و سيَبووري 
كةس و كاري 

 . بيَ 
 

انا للة و انا الية 
 راجعون

    
وەزی

 رانــــی
ــــارو ك
ـــــــار ب

 ی
دەرە
 وەی
حەو
 ت
واڵ

 ئەو اندنیناســ ترۆریســت 
ـــــ  دامەزراوەیە  و  رادەگەێن
ــــــایی  لەســــــەرجە  پیرۆزب

 و ئێـران خەڵكـی كـۆمەالنی
 كە کــــــــا، ده كوردســــــــتان

 دەســتی ســەرەكی قوربــانی
.   پاســـدارانن ســـ ای رەشـــی

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

ــــــــ و   درێدیكتـــــــاتۆر ب ێن
نیزامێكـــــــــی خەڵكـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم    لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

ــریە  شــەهید لە ســیوێک و کیادێــ  م
 !.نیشتیمان گوڵەباخەکەی قادری،

 .رێبوار حوسەینی: نووسینی

 

 ئەو گولەبەەەا  شەەەەهی    
 فیەە اکارەی کەەوردە کیەە ە

 سەەەانمانی ریزەکەەەانی نەەاو
 ئێران کوردستانی خەباتی

 ی3 ی5 رۆژی لە کە بەەەوو
 شەەەەاری لە 1991 سەەەەا ی
 راپەریەە   دەروانەی رانەیە 

 چەپە ەەەەەەەەی بەدەسەەەەەەەەتی
 کەەەەەاتی لە بەعسەەەەەیەکان

 سەەەەەەەەر بەەەەەەەۆ هێەەەەەەەر 
 ەرانەەەەەەەی جەلالدخەەەەەەانەکی

 کەورتە ئەم.  بوو شەهی 
 و یەەەەەاد وەک پەخشەەەەەانە

 بە پێشەەە ە  سەەەکوێ 
 ئەوشەەهی ە پاکی گیانی

 .دەکەم نرخە بە
 نیشـــتمانی نێـــو  لـــ  مـــرۆ ئـــ 

  لـــ ! کــرد ردشــ  گــ  ، دڵمــدا
 نگـاو  هـ  هیواکانما قامی ش 
 .دڵمـــدا خـــاکی ر ســـ  بـــ  نـــا

 پــاراوی مێــژووی  کــ  خاکێــک
 تۆمـار خوێنی دڵۆپ  زاران ه 
 کــان خوێنــ  ڵۆپــ د. بــوو کـراو
 ێـــــک کۆرپــــ  ک وه رکــــا  هــــ 
  وه ناخمـ  النکی پشتی ر س  ب 

 دا خاکێــــک ر ســــ  بــــ ! بــــوون
 ک وه   خــــ   کــــ  رۆیشــــت  ئــــ 

 پــــــانی گــــــۆڕه  لــــــ   ســـــێداره
  بـــ  دا رگ مـــ  تبــاری فـــره نــ 
 دار ر هـ  نزیـک  ل . بوو  پێوه

 کـی فیش   قاوخ  ێک سێداره و
 ر ســ   لــ  بێــداد و ر  و زوڵـ 
. کردبــــوو ی  شـــتان پـــ  ک یـــ 

 ی رگـــ  جـــ  نێـــو  بـــ  رۆیشـــت 
 ت ک  ش  و پیر واڵتێکی خاکی

 واڵتـــی  کـــ  لێبـــڕاو، وپشـــوو
 و رگ م  و نیسک ه  و  ژاره پ 

 ی کــــزه واڵتــــی. بــــوو گریــــان
 و دایـــک رگـــی جـــ  ســـووتانی

 و باوک پشتی شکانی ی قرچ 
 و خۆشــک بــراو هــاواری نــزاو

 بـ  ی رۆڵـ  فرمێسکی لێشاوی
 دوعــــــای و وهـــــاوار ک بـــــاوه
 و مێـــرد بــ   بــ  ژنــی  جوانــ 
  تـــازه الوچـــاکی تـــی ســـره حــ 
 .بوو ست وو ده  ل  بووک زاوای
 سـوتمان ر بـ   لـ  دا خاک    ل 
 مـاڵوێرانی، تۆمانی و   ت  و

 دی بــــ  هی یــــان کــــان  چـــاوه
 و مــاوی تــ  ئاســمان.کــرد ده نــ 

  چــــره  لــــ  پــــڕ و خۆڵبـــاران
  وی،ـــــــ ـــــخ  ل  بێزار وری ه 

  هیوا ب  ۆڤێکیمر ک وه بێزار
 

 تیوێکی ه  ک وه  ، دۆشداماو  و
 بـــۆ ڕوان چــاوه و زیـــو تــ  و ســڕ

 ک وه. تاوێـــــــک هـــــــ  تیشـــــــکی
 ڕی تـ  بـۆ سـاڵی  وشک  رزێکی وه
. بارانێک ئاوی دڵۆپ  نوێری زه و
  نـ . گـوڵ و چـ   ن  و  چرۆی   ن 

 ی غم  ن   ن  و  ی مۆسیقا و ئاواز
. چــ  ر ســ   لــ  بولبــول و هـوزار
  نـــ  ێـــک، ناســـکۆڵ   ئاســـک   نـــ 
  نـ  خشـینێک، نـ  بـاڵ  پوولـ  پـ 

ــــژۆڵێــــــــکی نــازی و  عیشــوه  کـــ
 نیگــای  نـ  گوڵێـک،  سـووره  نـ ،

  لـــ  پــڕ منـــاالنی فســووناوی ئــ 
 نـــانێکی بـــۆنی  نـــ . ت رائـــ  بـــ 
 رزی وه هارووی ب  و ن  گ  رمی گ 
  بـ  مانـدوو جوتیـاری مـی ه ر ب 
 ژنـــی شـــۆڕه ی نەـــ  پـــ  و ســـت ده
. نــدوورێک تـ  ر سـ   لــ  بـانوو کـ 
 ی تـــــووڕه و شـــــوان  مامـــــ   نـــــ 

 بێــری و ڕ مــ   رانــ   نــ  شمشـاڵ،
  نـ  خڕخـاڵ،  ب  پ  ڕی م   بان 

 ر ســـــ  و کــــان نمـــــ  گــــ   کێڵگــــ 
 و رمانـــان خــ  رزی وه رمــانی خــ 
 کـاتی نیاری ش  ی بالۆره و  هۆره
 شایی  ن  رمان، خ  وی ک  و ن ش 
 و الوک و ند گۆب  ڕێکی ڵ   ه  و

 ر سـ  سووری تارای  ن . یران ح 
. بـووک سـووری رووی رووخساری

 ی شــــن  نـــ  و ل مــــ  نگـــی ده  نـــ 
 مـــانگە ی تری ـــ  نـــ  ، تـــاو شـــ 
 و تیشــــک  نـــ  زســــتان، وی شـــ 
  نــــ  .هــــاوین خــــۆری رمــــی گــــ 

  و یـــــــــس  ر سـ  رزی بـ  ی لوتک 
. شین و وز س  ر س  تیش پێده  ن 

 ی چرکــــــ  نگــــــی ده  لــــــ  گـــــوێ 
  لــــــــ  و ن مــــــــ  زه کــــــــاتژمیری

  ســووره ر ســ  لــی مــ  ی ناســ  هــ 
 ســـــرتی  ســـــرت   لـــــ  و گـــــواڵن

 پێــــی نگـــی ده  لـــ  و جێژوانـــان
 ی الیییــــ   لـــ  و، ران ماکـــ  ســـ 

 یــاری هۆریــای راو هــ  و دایکــان
 نگـــی زه ی زڕه و کـــۆاڵن منـــاالنی

 و، رخ بــ  و کـار ملــی ی نگۆڵـ  زه
 ی شــن  و وت مزگـ  بـانگی نگـی ده

 ی هـــــاژه و  خـــــوڕه و ســـــی  نـــــ 
 شـــــیری ڵـــــ  کـــــ  کـــــان رووبـــــاره

 ژاکـاو کـان باخ .بوو ن  یانیان ب 
 الرەمـ  و سی  گوڵزار وشک، و
 وشـکارۆ، ریا ده.   ه  ب  ر س  و

 نــدوری تــ  سروشــت. قــاقڕ ژ بــ 
  لـــ  شــت مــوو هـــ . گــڕ  لــ  پــڕ

 .کرابــوو مۆمیــایی خــۆی شــوێنی
  و  داخراو،  ره نە  پ  و رگا ده

  لـــ  و باالبـــان و موســـیقا نگـــی ده  لــ  
 بــــاڵی ی قــــ  شــــ  و الن مــــ  ی جریــــوه
 وێران ژیان خانووی ی قوق  و باڵندان
  ویرانــ  پشــوودان کــانی واره هــ  . کــراو

 نگـاو  هـ . پـوو پـ  ی النـ   وچۆڵ،ببون 
   کالـ  شـڕبوو رگـ  بـ  بـڕی، ،رێگا  نا

   ئ  کۆتایی تا کان خوێن   دڵۆپ . دڕی
 گوڵەبـــــاخە  گواڵڵـــــ  ک وه  نیشـــــتمان 

 و بیتــوێن شــتی ده نازەکـانی بــ   سـووره
 داپۆشـــی دڵمیـــان نیشـــتمانی پشـــدەر،

 پـ   لـ  رێبـواری ک وه خولیاکـان . بـوو
 مرۆڤێکی ک وه هێز، و تین ب  وتوو ک 

 ئازیزێـک هـاتنی بـۆ ڕێ چاوه ڕێ، چاوه
  داوه  دواوه بــۆ ئــاوڕ . بــوون ئــۆقره  بــ

 ر هـ . بینـی ده لـدێراو  هـ  پێـی شوێنی
 دە  و کـــــــرد ده بـــــــانگ  و ڕۆیشـــــــت  ده

 خــــاکە، ئە  و نیشــــتیمان ئە :پرســـی
 واڵتە ئە  پــــــاکە، و هەژار گەلە ئە 

 حـاڵی بـۆ وێـرانە  بـۆ تـاکە، و دڵگیـر
 هەردە  ئــێمە بــۆچی گریــانە  هۆزمــان
 پـڕ رێـی رێبواری برسین  دای  ماندوی

 هەستانە،بۆ و راسان مەترسین کارمان
 .زیندانە  و کۆت بەشمان

 رێـک بیسـ   نـ  اڵ ، بـ  را  گ  ده واڵ  بۆ
 و خــۆ  و بــوو  خــۆ  ر هــ . واڵمێــک نـ 
 ڵــدێراوی هــ  خولیــای و خــۆ . رونــ  ده

 یـــری ســـ   کـــ . پـــروون  هـــ  پـــرون هـــ 
 نـــ  بێـــده کـــان چرکـــ  کـــرد کـــاتژمێر 

 و اســۆرن نگــاوی هــ  نێــو  لــ  نــ  بێــده
 چــاوم . پێـوا دە رێیــان مـن ک وه ژانـدا

 ئێ  ناخی  ب  زیاتر  م  ل  تا نووقاند
 ژمێـری رۆژ پـڕ لە ، چـ  رۆنـ  ئازارا و

 ،ســــاڵرۆژی نەجــــات بەرەو فیـــداکاری
 کــرد  نیشــتیمانی باشــووری راپەرینــی
 بردیـــانمەوە ، ئـــاوات تاســـەو. خەاڵت
 ئەو تێکۆشــانی و فیــداکاری کــۆڕی نـاو
 گـواڵڵەی لەنـاو.باتخە سازمانی دەمی

 دا کیـــــــوەڕە  بەربنــــــاری و النــــــواڵ
 لە پـــــڕ دڵ بەدەســــتە چەک کیــــژۆڵە

 خۆشەویســـــــــــــــــتە گەل هەســـــــــــــــــتە
 کوردســــــــــــــتان، خۆنەویســــــــــــــتەکەی

 پــڕ ،کە دی نیشـتیمان  گوڵەبـاغەکەی
 رانــــیەی شـــاری و بیتـــوێن دەشـــتی بە

 کە دا کاتێـــــک لە راپەڕیــــن دەروازەی
 جەلیدخانەکــــــــانی و مــــــــۆڵگە بەرەو

 دەبـــرد، هێرشـــی رێـــژ خـــوێن بەعســـی
 دەمــــــی:  وت دەی و دەکـــــرد هـــــاواری
 بە هەتاکەی راپەڕین، دەمی راپەڕینە
 بــۆ بەرزە. بــژین پەســتی بە و سســتی

 ئە  رێی لە کردن، فیدا گیان وەتەمان
 بـوونی بەیەک. مـردن کـۆمەڵ بە خـاکە
 بوون بەیەک.  پشت پتەوبوونی گشت،
 بــــۆیە هەر.ســــەرکەوێ گەلێــــک ئەبـــ 
 مەزاری روەو ئی تیـــــار بەبـــــ  منــــی 

 زیکــری کــۆڕی دەروێشــی وەک پیــرۆزی،
 :وت  دڵسۆزی
 گوڵەبـــــــاخ بەرزت گیــــــانی لە ســــــ و

 سەرشــــاخ تەواری و دەشــــت گــــواڵڵەی
 کوردســـتان و کــورد پێشــمەرگەی کیــژە

 نیشـــــــتیمان و گەل خۆشەویســـــــتەکەی
 روونــــــــاکە ئاســـــــۆ بنـــــــوو ئاســـــــوودە

 پــــاکە خــــاکە ئە  رەنگــــا خوێنــــت بە
 خەبــــات شــــەهیدی کــــوردەکەی کیــــژە

 ئـــــــاوات بە دەگــــــا گەلــــــت مژدەبــــــ 
 

 فیــدا گەلەكەیــان ســەربەرزی بــۆ گیانیــان ئەوانەی   
 خۆیـان بەخوێنی و دەکرێن سەیر ڕێز بەچاوی ئەكەن،

 بـۆ پیرۆزترن شتێ  هەموو لە ئەپارێزن، نیشتمانیان
 و  ب ــ یــاد لە شـەهیدانی هەرگەلێــ . كۆمەڵەكەیـان

 شـەهیدان خـوێنی بە كە نەگـرێ دەسكەوتانە لەو ڕێز
 دواكەوتــــووی گەلەكــــانی لە شـــ  بــــ  دی، هـــاتۆتە
 بـۆ وسـەربەرزییەكانیان شـەهید لە تەعریف. جی انە

 بە ئەتـــوانین كە وابـــ  پێمـــان نەك بیرهێنـــانەوەیە
 هەڵـــــدەگرێ،بۆمان و پێویســـــتە ئەوەی تەعری یـــــان

 دایە سانئین سەرەوەی هەرە پلەی لە شەهید. گوتبن
 گەلێــ  هەر نەتەوەیە، ســەربەرزی و فەخــر وجێگــای
 ڕزگــار وخوێنــدان ڕۆڵەكــانی فیــداكاری بە نیشــتمانی
. سەربەرزن و ڕێزن جێگای تردا گەالنی لەناو بوبێت،
 ڕۆڵەكانیــــان فیــــداكاری بە كە گەالنەی ئەو نمـــونەی

 ڕزگــار بێگــانە دەســت لە نیشــتمانیان و ســەركەوتوون
 بە تـــرەوە واڵتـــانی الیەن ەل داوە نیشـــانی كـــردووە،
 گەل تەواوكەری شـــەهید. دەكـــرێن ســەیر ڕێـــز چــاوی

 نیشـــــــتمان نەبێـــــــت، شـــــــەهید ئەگەر. ونیشـــــــتمانە
 كە كوردســــتان. داگیـــركەران دەســـت لە ناحەســـێتەوە

 و داگیركەران غارغارێنی مەیدانی بۆتە ساڵە ساڵ ای
 خــاوەنی ببــنە بتــوانن بەڵكـو كــردووە لێ ــۆ  خۆیـان

 كوردســـــتانە ڕۆڵەكـــــانی و انشـــــەهید خـــــوێنی هەر،
 داگیركەران و خۆشە پاروە ببێتە نیشتمان نەی ێشتووە
 .وبی اڕن بەرددانیدەن

 فیــداكاری ڕۆڵەی ســەربەرزە بــۆیە نیشــتمانمان بەڵــ 
 لێبــــڕاوی بە بــــ  كەســــی  بــــ  ئەگەر كــــورد. هەیە

 لە بەخشـــــینیان خـــــوێن و فیـــــداكاری و ڕۆڵەكـــــانی
 ەمەحـــــاڵ و نـــــیە ئاســـــان فەوتانیـــــان و نـــــاوچوون

 بە كوردســـتانە، نەمـــانی ئـــارەزووی كە داگیـــركەران،
 هیوایەیــان ئەو قەت كوردســتان ڕۆڵەكــانی فیــداكاری
. كـــوردە حەیســـییەتی پــارێزەری شـــەهید. نــایەتەدی

 چـرای شـەهید. مـیللەتە عەزەمەتـی نیشـانەی شەهید
 شـــەكاوەی بەرزو هەمیشــە ئـــااڵی گەلە، فــرازی ســەر

 هـــۆی وە،پــارێزرا ئێســتا تـــا كــورد بــۆیە .نیشــتمانە
 وەك مـــــانەوەی كــــورد. بــــووە ڕۆڵەكــــانی فیــــداكاری
 ڕۆڵەكـــانی خـــۆبردوویی لە و فیـــداكاری بـــۆ نەتەوە،

 بەر دەكەوێـــتە نەبێــت فیــداكاری ئەگەر. دەگەڕێــتەوە
 لە ناوێــــ  و تۆزێـــ  دەبــــووە داگیـــركەران بەرداشـــی
 هەموومــانە شــانی ســەر لە. نەدەمــا وكــورد كوردســتان

 بتـوانین تا نەدەین وكۆڵ ڕاگرین بەرز شەهیدان یادی
. كەین ڕزگار نیشتمانمان و بێنینەدی شەهیدان ئاواتی

 ش  ب  ئێران كوردستانی خەباتی سازمانی شەهیدانی
 چــونكە كوردســتان شــەهیدانی بــاغ ەی لە گــوڵبژێرن
 كوردســـــتانیان هە  كە. بـــــوون كەرانێـــــ  خۆبەخــــت
. هەبــــــوو باوەریـــــان ئیســــــیمی  بە وهە  دەویســـــت
 شـەهیدی یـادی. گەلـن ۆڵەكانیڕ پاكترین و چاكترین

 نیشــان كە شـەهیدانەیە لەو نمــونەیەك ئەمەارەشـمان
 ڕاســــتەو ڕێگــــای خەبـــات ســــازمانی بەڕاســـتی ئەدات

 ئەویـ  كە .كوردسـتانە نیشتمانمان ڕێگای ڕەسەنترین
 مـا  كە. ڕەحمانیە شەریف ما  شەهید گەل سەروەری
 لە و كــــــۆڵنەدەر پێشــــــمەرگەی ڕەحمــــــانی شــــــەریف
 ســاتەكانی ئــاخرین تــا خەبــات نیســازما خــۆبردووی

 .ئەدا ئەنەا  دەغدەغەیەك هی  ب  ئەركەكانی ژیانی
 بەرەجــــۆی ئــــاوایی لە 2920 ســـاڵی شــــەریف مـــا 

 لە كوردستان هەژاری هەرە بنەماڵەیەكی لە مەهاباد
 ژیانیان جوتێری بە شەریف ما  بنەماڵەی. بوو دای 
 زۆر ڕەنەكێشـانی بە شـەریف مـا  بـاوكی. سەر دەبردە
 لە ماڵئـاوایی كەن تـی سـاڵ چەند دوای لێبڕاو نیتوا
 دوایـی كـۆچی نەچـوو پـ  هێندەی دایكیشی. كرد ژیان
 بە خوشــكی چەنــد گەڵ لە منــداڵیان شــەری ی و كــرد

 كە شەریف ما  مامی. قەدەر قەزاو كەوتە و جێ ێشت
 تــــا كــــرد، سەرپەرەســــتی بــــوو خــــرا  لەگەڵ زۆری
 لە. ژێركــارەوە خســتیە ڕەحمــانە بــ  زۆر و ســاڵی25
 نەگـرت ئەسـتۆ بە مەسئولییەتی مامیشی ساڵیەوە25
 پەنـایە سـەر ب  مێرمنداڵە ئە  كرد، دەری ماڵ لە و

  سەر بتوان  ئەوەی بۆ. كرد الوال لە  ڕووی ناچار
 

. ســەر بەرێــتە لــ  ژیــانی تــا بــدۆزێتەوە ایەكــــــــپەن
 كــاری مـااڵن بــۆ دەربە توانـا لە و زۆر كــاری بە بـۆیە
. بـدا مەرارەتـی پڕ تەمەنی بە درێژە بتوان  تا. كرد
 لە كە كــار قورســترین بەر كەوتە مێرمنــداڵییەوە لە

 گەرمــا و ســەرما بە. دانەبــوو گەورە  كەســی توانـای
 ســەختەی ژیــانە ئەو .دەكــرد كــاری هەر شــەریف مــا 
 لە. هـات سـەربازی كـاتی تـا پێـدا درێـژە ساڵ چەند

 ناردیـــــانە زۆر بە پاشـــــایەتیدا یحكـــــومەت مـــــاوەی
 بــ  لەگەڵ ســەربازیدا مــاوەی لە و شــایەتی خزمەتـی
 بەرەوڕوو دای  كوردەكان غەیرە عاتی ەی ب  و ڕەحمی
 مـا  شەریف، ما  لەگەڵ ناڕەواییانە ئەو هەموو. بوو

 ببێــتە هەبـوو دەرفەت كاتێــ  هەر لێكـرد وا شـەری ی
 اوبەرچـ دەسـت لە نیشـتمانی، ڕزگـاری بـۆ پێشـمەرگە،

 پێكردنـــی دەســت بە هەر. پەرەســـتان ڕەگەز و تەنــ 
 مـــا  شـــایەتی، ڕژێمـــی دژی ئێـــران گەالنـــی شۆڕشـــی
 كوردســتان تـری ڕۆڵەكـانی لەگەڵ دەنــ  هـاو شـەریف

. بـــوو شـــایەتیدا دژی خەبـــاتی پێشـــەوەی ســـەفی لە
 كـورد وابوو پێی شەریف ما  ئەدا، هەوڵی شێلگیرانە

. سـێتەوەناچەو چیتـر و دەبێـت ڕزگـاری شـا نەمانی بە
 كە شــا دژی خەڵكـی سـەركەوتنی بە بـوو دڵ ـۆ  زۆر
. دی نەهــــاتە شــــەریف مــــا  ئــــاواتەكەی داخەوە بە

 دژی و بەســــتەمگەران ئـــاڵوگۆڕ تەنیــــا شـــا ڕوخـــانی
 سەر هاتنە گۆڕبەگۆڕ شای دوای ئەوانەی. بوو كوردان
 كردنــی وێــران و كــورد فەوتــانی بــۆ قۆلیــان و حــوك 

 ســــەركاری ەهــــاتن بە بەڵـــ . هەڵمــــاڵی كوردســـتان
 كەوتە كـــورد گەلـــی ئێـــران ئیســـیمی نـــا حكـــومەتی

 پاســدارو هێرشــی بەزەییـانەترین بــ  و بەرتونـدترین
 شەری ی ما . یەوە نائیسیمی كۆماری خۆرەكانی چڵكاو

 ســەربازی دەبــ  دابــوو خــۆی بە بەڵێنــی كە قارەمــان
 و كــرد شــان لە كەرامەتــی و شــەرە  چەكــی كوردبێـت

 بەو خـــــۆبردوو لە و شۆڕشــــگێر پێشــــمەرگەیەكی وەك
 بـــوو گــران ئەرك چــی دڵســۆزییەوە و لێبــڕاوی پەڕی

 چەكی دا2952 ساڵی لە شەریف ما . ئەدا ئەنەامی
 داگیـركەران هێرشـی لە كـردن بەرگـری بۆ كرد شان لە
 ئێـران كوردستانی خەباتی سازمانی دامەزراندنی لە و
 یەكەمــــین لە بــــوو یەكێــــ  دا2951 ســــاڵی لە. دا

 ئیمـان بە شـەریف مـا . ڕێك راوە ئە  پێشمەرگەكانی
 چەكـــــی قارەمـــــان كـــــوردی گەلـــــی بـــــۆ موبـــــارزە بە

 چــــــی دلێــــــرانە و مەردانە زۆر بــــــۆیە هەڵگرتبــــــوو
 ئەنەــامی دڵســۆزانە بــوو پێشــمەرگایەتی ئەركەكــانی

 كــادری وەك 02 و 02 ســاڵی لە شــەریف مــا  .ئەدا
 لە خەبـــــــاتی ســــــازمانی ب وكراوەكـــــــانی تەبلیغــــــی
 بـــ و مەهابـــاد و ردەشـــتسە و پیرانشـــار ناوچەكـــانی
 غەیـرە بەرچاوتەنگـانی لەگەڵ ماوەدا لە  و دەكردەوە
 بەرەنگـاری تەنـ  بەرچـاو و زلـزان بە خـۆ و خەباتی
 هــاتوو ڕێگــای و دا گەمارۆیــان كەڕەت چەنــد. دەكــرد
 مـا  بەاڵ  لێسـتاند، ب وكراوەكانیـان و لێگرت چۆیان

 و زیـــــــاتر كـــــــردارانە نـــــــوعە ئەو لەگەڵ شـــــــەریف
 لە چـــونكە شـــەریف مــا  بەڵـــ . دەكـــرد جــدیتركاری

 شـۆڕ  لە دەكرد كاری پسانەوە ب  منداڵییەوە ژیانی
 ئــی بە شۆڕشـی كــاری .دەكـرد كــاری هەمـوو بێــزوو بـ 

. ئەدان ئەنەــــامی دڵ ۆشــــییەوە بە و دەزانــــی خــــۆی
 چونكە كوردە گەلی سەربەرزی جێگای خەبات سازمانی

 لە هەژاری هەرە چینــــــی لە ریــــــزە ئەو ڕۆڵەكــــــانی
  گیانیان دا خەبات لە ئەوانەی. گەلن ووییخۆبرد

 ودڵســـــــۆزترین پـــــــاكترین لە ئەكەن فیـــــــدا
 و چـــــاكی نمـــــونەی و نیشـــــتمانن ڕۆڵەكــــانی
 .فیداكارین

شەهید ما  شەریف نمونەی یەكێ  لەو ڕۆڵە 
گیان بەخشانەی كوردستانە لە ڕیزی سازمانی 
خەبات كە ژیانی لە منـداڵییەوە بە مەیـنەت 
و چارەڕەشی بـردە سـەر. سـازمانی خەبـات بە 
جێگای حەسانەوەی خۆی دەزانی و پێی وابوو 
ئەو مـاوەیەی كە لە سـازمانی خەبـاتە ژیــانی 
ئاسـوودە بـووە. چـونكە ویژدانـی ڕاحەت بــوو. 
شــــەهید مــــا  شــــەریف لە 2ی ڕەشـــــەممەی 
2920 دا لە یەكێـ  لە بنكەكــانی ســازمانی 
خەبــــات لە شــــاری ســــلێمانی بە دەســــتی بە 
كرێگیراوانــــی ڕژێمـــــی ئاخونــــدی لە مـــــانگی 
ڕەمەزاندا شەهید كراو ڕۆحی بەرەو بەهەشتی 
 .شـــــــــــــەهیدان لە شـــــــــــــەقەی باڵیـــــــــــــدا
هەزاران س و لە گیـانی پـاكی شـەهید مـا   

شـــــــەریف و نەفــــــــرین بــــــــۆ ترۆریســــــــتان.           
 .                         

 نووسینی: سیامەن         

 

 دوایــــی بـــــرای كــــۆچی
ـــــدامێكیئ ـــــازمانی ەن  س

 شــــــاری لە ، خەبــــــات
          سەقز

 

ــــدانی ی20 یەكشــــەممە رۆژی  رێبەن
ـــۆری، كـــۆچی ی2911  بەداخەوە خ
 هــاوڕێی بــرای ەردەاڵنئ عەتــا كــاك

ـــان  ەردەاڵنئ بێ ـــروزی كـــاك بەرێزم
 ســـــەركردایەتی پێشـــــووی ەنــــدامی

ــــــات ســــــازمانی  بەرپرســــــی و خەب
ــان،ئ كــومیتەی ــەقز شــاری لە اڵم  س
ــــی كـــۆچی  عەتــــا كــــاك.كــــرد دوای

ـــــ  ەردەاڵنئ  كەســـــایەتیە لە یەكێ
ــانی  و ەردەاڵنئ خــانەوادەی بەرێزەك
ـــــــــــاوچەی ـــــــــــەقز ن  .بـــــــــــوو س
 ســــــــازمانی دەرەوەی رێك ســــــــتنی

 بەبـۆنەی ێـرانئ كوردستانی خەباتی
 ەردەاڵنئ عەتـای كـاك دوایـی كۆچی
 بێ ـروز كاك بە سەرەخۆشی و پرسە

ــــاوچەی و ەردەاڵنئ خــــانەوادەی و  ن
 خە  لە  و دەكــات پێشــكە  سـەقز

 دەبــ  خەمیـان هاوبەشـی کۆسـتەدا و
ــــ و  خــــوای لە ارامیــــانئ و ەبوریس

 .داواكـــــــــــــــــارە بـــــــــــــــــۆ گەورە
 ســــــــازمانی دەرەوەی رێك ســــــــتنی
ـــــــاتی ـــــــتانی خەب ـــــــرانئ كوردس  ێ
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 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

ه بةةريي هةلَكةوتوو ل

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 

را  ي و خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو

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 

 

تی نێوخـــۆیی بژاردەیێكـــی گشـــ
یەكییكەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلی  بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریكـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەاڵتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیكتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێكی تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەرك و بەرپرسیارەتی 
ورە لەسـەر شـانی ســەرجە  گە

چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێك ــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیكیەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادی وازیــان و تەقی
رقـی پەنگ ــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان كۆتــایی بە حــوكمی 
دیكتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 

ئەو دەســــــــــــــەاڵتە الواز و  و
تەریـ  كەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێكی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامانەی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵ شتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
خوندی و بە پشت مرۆڤی ئا

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  كە 

ەخێكی ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵكی ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادی وازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەکگرتوویی و یەکگووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 

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

ــاوخـۆراك و پێراگ ــانی و ئ ــوو . ەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری واڵت  تــــا مامۆســــتاو كرێكــــار لە سەرتاس

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

دبـــــــونەوەو بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گر
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەركووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــر  و گرتنـــی چاالكـــانی مـــافی مـــرۆ  لە  و ت

نمـونەگەلێكی نـیگەرانكەری تـر ، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 
ــانی  پـارێزەرانی مـافی مـرۆ ، وەكیلەكـان، چاالك

 مرۆڤە پێوەندی هۆی وگرینگترین یەکەمین زمان

 ئاناد حوسەینزادە: نووسینی                                                   

ــــاریداوا ــــا ك ــــۆ ئامریك ــــەندكردنی ب  پەس
!ئێران ڕژیمی لەدژی بڕیارنامەیەك  

 

ئەگەر ژیــــانی سەربەســـــتانە ومـــــا  و ئـــــازادی مرۆڤەکـــــان،    
لەبارتەقای فیداکاری و خوین خەالت کردن زیاتر نەبوایە،گەلی 

مـــاف وراوی نیشـــتمان دابەشـــکراو،هێندەی  کـــوردی بـــن دەســـتی
مــــاڵوێرانی و شــــۆڕ  و دەربەدەری نەدیبــــا و دایکــــان هێنــــدە 
جەرگیـــــان نەســـــووتابایە و باوکـــــان هینـــــدە بە لەدەســـــتدانی 
جگەرگۆشـەی ئازیزیــان پشــتیان نەچەمــایەوە و لە دوای شــەهید 
بـوونی رۆڵەکانیـان هینـدە بە خـۆڕاگری و شـانازیەوە سـەربەرز و 

نـاو جەمـاوەری گەلەکەیـان دا، درێژەیـان بە ژیـانی  روو سوور لە
پـڕ لە ئــاوات و خۆزایــا بە وەدی ـاتنی ئامــانەی بەرز و پیــرۆزی 

هەر بـــۆیە دایـــک و بـــاوکی . شـــەهیدە تاقانەکانیـــان نەدابـــایە
شەهید کاک کەری  زەربەنەیی  تـا دوا هەناسـەکانی ژیـانی پـڕ 

 .ژیان لە مەینەت وکوێرەوەریان، بەو شانازی و سەرفرازیەوە
 زەربەن ، گوندی خەڵکی حسێن کوڕی زادە حسێن کەری  شەهید
 کەریـ  شـەهید. بـوو پـاک دەست و دڵ اک هەژارو کوردێکی کوڕە
 خـــــــوراوی بە  و نەداری لەگەڵ ژیــــــانیەوە لەســــــەرەتای هەر

 بە زۆر کەریمــی شــەهید نەداری ڕۆژگــاری دەســتی بــوو، ڕووبەڕوو
 .دەگەیانـــد پــ  ئـــازاری و دەگوشــی ڕێــک خۆیـــدا لەنــاو تونــدی

 شـایەتی ڕژیمی دەزگای و دا  دژی ئێران گەالنی شۆڕشی دوای لە
 سەر بە جەنگیان و داگیرکرد ئینقیبیان ئاخوند کە ئەوە دوای و

 ..                                      ســـــەپاند کوردســـــتاندا
 شـــەهید بەربەرەکــانی، دایە دەســتی کــورد، لێکــراوی زۆر گەلــی
 و شـــــەرە  چەکــــی کوردســـــتان ڕۆڵەکــــانی لە زۆر وەک کەریــــ 

 خــوێن و زۆرداران گــژ بە ئازایــانە زۆر کــردو شــان لە جــوانمێری
بە  و جەرگ بە پێشــمەرگەیێکی کەریــ  شــەهید.دەچــۆوە مژانــدا
 لە زۆر و بــانە مەڵبەنــدی شــەڕەکانی لە بــوو، نەتــر  و ئیمــان

 نمـــونەی نەمـــرە شـــەهیدە ئەو سەردەشـــت، و بۆکـــان شـــەڕەکانی
 ..                                           بــــــوو ئــــــازایەتی

 پشــتی لە دا ۱٦۱۱/۱۲/٤۲ ڕۆژی لــ  گــرانەوە زۆر داخێکـی بە
 دوای لە یەک گەلەکەی دژمنـــانی کاتێکـــدا لە یاکوبـــاوا گونـــدی
 دژمنـــانی فیشـــەکی بە دەگەوزانـــد، خۆیانـــدا خوێنـــاوی لە یەک
 یگەلەکە مێــژینەی لە ئامــانەی فیـدای پیــرۆزی گیــانی و پێکـرا

                 .                                               .کــــــــــــــــــــــــــرد
 .بێت پاکی گیانی لە س و هەزاران

 رێبوار حوسەینی: نووسینی

 تەرازوی تـــــــای لە ئەوەی ڕاســــــتیدا لە    
 لە و ببینـــــــ  خـــــــۆ شـــــــەهیددا، خـــــــوێنی

 خوێنی لەگەڵ داشۆڕشگێڕانە هەڵسەنگاندێکی
 ڕزگـــــــاری تەنیـــــــا ،هـــــــاو تەراز شـــــــەهید

 ئەو بارتەقــــــــای ئەوەیە. نەتەوەکەیەتــــــــی
 لە و ژیــان پاکیــدا و ڕاســتی لە کە گیانــانە
 بە هەزارانـــی کە ڕۆیشـــتون مافێکـــدا پێنـــاو

و   شــــوێنیان پــــ  و ڕۆیشــــتون پەیســــەرەوە
 داســــتانی ئەوەی. ڕچەیــــان ڕە  نەبــــۆتەوە

نەوەی  و مانـــــــان ئـــــــێمە بـــــــۆ وەریانســــــەر
 زێڕینەکـــانی دێـــڕە دەگێـــڕێتەوە، داهــاتووان
 کۆگــــای نــــاو چــــوونە کە خەبــــاتن مێـــژووی
 .و بــــوونە ڕەمــــزی خۆشەویســــتیان ڕاســـتیان

 ســـــتەمگەرو بەرامـــــبەر لە کە کەســـــەی ئەو
 هێنــانی دەسـتبە ۆبـ وڕادەپەڕێ  یـرکەرداداگ

 ســتە کــۆت و بەنــدی   الچــونی و ڕەوا مــافی
دەبێتەسەرمەشــــــە ورێــــــبەری دەکا، خەبـــــات

 . کـــاروانی بەرەو رزگـــاری و بەرەو ســـەرچوون
 شـەهید یـادی ئەمەـارەدا سەروەرانی یادی لە

 دژمــن مەیــدانی ســوارچاکی عەباســی جەاللـی
 پانیگۆڕە لە پیاوانە چۆن کە دەکەین ڕاونان

 دژمنـــانی بـــۆ مەرگیـــان کەمەنـــدی خەباتـــدا
 کـــــاتەی ئەو تـــــا ئەهاویشـــــت، کوردســـــتان
 ئەنەامــدانی بـۆ ئازایـانە هەبـوو، سـ اردەیان
 خۆیـــــان، ئـــــایینی و نەتەوایەتـــــی ئەرکـــــی

 بە خەباتیــــــــــــان چەکــــــــــــی و ڕۆیشــــــــــــتن
 .ســــــــــــــــــــــــــ ارد هاوســــــــــــــــــــــــــەنگەرانیان

 ئەحـــمەد کـــوڕی عەبباســـی جەاللـــی شـــەهید
 لە ســـاتاوا، گەڕەکـــی بـــانە شـــاری خەڵکـــی
 نەداری بنەمــــــاڵەیەکی لە دا ٤٤۱۱ ســــــاڵی

 و ژان لە پـــڕ دونیـــای بە چـــاوی کـــوردەواری
 کەوتە ژیاندا، بەحری لە هەڵ ێناو مەرارەت
 سـاڵ دوو هێشتا جەالل شەهید. مەلە باسکە

 کـۆچی دایکـی کە بـوو تێـنەپەڕی تەمەنی لە
 نـــازی بەبـــ  شـــیرینی ڕۆڵەی و کـــرد دوایـــی

 کەوتە ەئەو دوای جەالل شەهید. بەجێ ێشت
 ســاڵی لە،بــاوەژنەوە نــازی بــ  باوەشــی نــاو
 لەگەڵ بــوو، بەڕێ قوتاب ــانە بەرەو ۰٥۱۱

 بـــــوو، بێـــــبە  دایـــــک نــــازی لە کە ئەوەدا
 لە خــــــــۆی ســــــــەرەتایی دەورەی ئازایــــــــانە
 تەواو بــانە شـاری" می رەکــانی" قوتاب ـانەی

 تـــا ڕاهنمـــاییەوە دەورەی نـــایە پێـــی و کـــرد
 شــــەهید. خوێنــــد دەرســــی نەزەری ئەوەڵــــی
  بەهۆ  ژیرو قوتابیێکی کە لەوە جیا جەالل

 

 وەک تەزاهوراتێکدا هەموو لە کە بوو قوتابیانە  لەو بوو
 لەگەڵ هاوکـــــات .دەکــــرد بەشــــداری قوتابیەکــــان هەمــــوو

 جەالل شــەهید خەبـات، ســازمانی مەوجـودیەتی ڕاگەیانـدنی
 پەروەر نیشــتمان ڕۆڵەیەکــی وەک دا ۹٥۱۱/٦/۲۹ ڕۆژی لە

 چەکـی و خەبـاتەوە سازمانی پێشمەرگەکانی ڕیزی ناو هاتە
 بەرەو تــــر  بەبـــ  ئازایــــانەو زۆر و شـــان کــــردە شـــەرەفی

 بەشــــــــــانی شــــــــــان زۆرداران، لەگەڵ شــــــــــەڕ بەرەکـــــــــانی
 بـــــانەو شـــــەڕەکانی زۆربەی. کەوت وەڕێ هاوســـــەنگەرەکانی

 شــێرە ئەو ئــازایەتی مەیـدانی سەردەشــت، و بۆکــان و سـەقز
 پێشــمەرگایەتی ئەرکــی لە جیــا جەالل شــەهید. بــوون کـوڕە

 بە خەلیلیشـی سـەید شـەهید هێزی ماڵی بەرپرسی ماوەیێک
 ل  دارایی بەرپرسیارەتی کە دەکرد حەزی بەاڵ . بوو ئەستۆ

 گیـان و نیزامـی کـاری لە خـۆی توانـای هەموو وەرگیرێتەوە،
 بەرپرسـیارەتیەکەی نەکـرا دڵـی ب . کار ب اتە بەختکردندا
 کە بــوو قارەمانێــک عەباســی جەاللــی شــەهید. لێــوەرگیراوە

 و هەڤـــااڵن ســوپەری دەرکــردە خـــۆی ئیمــانی لە پــڕ ســنگی
 پەرەستیشـــی خــودا ئەرکــی پێشــمەرگایەتیدا ئەرکــی لەگەڵ
 شـانازیەوە بە و هەڤـااڵنی بـۆ گـرانەوە دەهێنابەداخی بەج 
 شـــــــــەڕێکی لە دا ۲٦۱۱/۱۲/۱۱ ڕۆژی لە خـــــــــۆی بـــــــــۆ

 کوژران، دژمن هێزی لە کە  ۲۰ لە زیاتر کە قارەمانانەدا
 بە ماســیدەر گونـدی نزیـک لە ئـارمردە -بـانە جـادەی لەسـەر
 ســەرچیا بە پـاکی گیـانی پێکـراو مێـژوو ناپیـاوانی فیشـەکی

 .گــرت بـاڵی بەریـن بەهەشــتی بەرەو کوردسـتاندا بەرزەکـانی
 

 .بێت پاکی گیانی لە س و هەزاران
 رێبوار حوسەینی: نووسینی

 

 نەخشین كۆرپەی و شیرین ڕۆڵەی   
 و جوانە چ دا باب و دای  ئامێزی لە
 بە چــــــــۆن نـــــــابینی. داڵنە لەبەر چ

 ئاگاداری چاكی بە و دەی ارێزن دەست
 هەمــوو بە الوێنــنەوەو دەی. لێـدەكەن
 چەنـــدەیان. وێنـــنەوەال دەی كرانێـــ 
 جــوانە، پــ  چەنــدەیان داڵنەو لەبەر

 بە و دادێـــــــنن شـــــــانە بە كـــــــاكۆڵی
 بەدوور بەدی چاوی لە شین النكەیكە

 بـــۆ ئەاڵخێـــری پشـــمی حەتـــا دەكەن
 كە قـــــــرپەیەك هەر لەگەڵ و دەكەن

 هەر. دەڵـــێن پـــ  نۆشـــی دەیـــداتەوە
 فێردەبـــــــــــ ، قســـــــــــەیەك كە ڕۆژێ

 كە خێزانەوەو دڵی دەخاتە شادییەك
 دەخاتە پێكەنین پرسەی دەكا كارێ 

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

 وەاڵ  بـــــابە بەگیـــــانی بـــــابە دەڵــــ 
 و دەكــــرێ بەخێـــو ئــــاوا دەدرێـــتەوە،

 دەبـوورێ نـازی. دەبـرێ بەڕێـوە بەنـاز
 كـۆرپە ئەو. دەكرێ چارەسەر گڕوی و

 تــووڵی و دەدا هەڵ جــوانە و شــیرین
 و دەكشــ  بەڕۆیـی قاشــی و ڕادەكێشـ 

 و دایــ  هیــوای. وبــاردێ دادێ بەخــۆ
 و داگەیـــــــن فریادڕەســـــــی و بابـــــــانە
 تەنگــــانەیەو ڕۆژی هیـــوایی. دامـــانە
 ئەو. بێگـــانەیە داگیـــركەرو مەترســـی
 هیوای وبابان، دای  نازدارەی كۆرپە
 خــۆ. بابـانە و دایــ  تەنگـانەی ڕۆژی

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

 دەردی ئەویــــــــــــ  تەنگـــــــــــانەوەیە،
 هەر كە بێگـــــــانەی ئەو بێگـــــــانەیە،

 دەردەخـاو خۆی دا پێستێ  لە جارەو
 ڕە  ڕەشــەو و نــاگۆڕێ دڵــی كـردەوەو

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

 . بدا ژان و خوێن سینگی لە پڕ مستی

 ئەركـی هەیە كـ  نازدارانە ڕۆڵە لەو جوێ
 پــــ  خەبـــاتی و شــــۆڕ  شـــانازی لە پـــڕ

 كێـیە خۆشەویسـتانە  لەو جـوێ بسـ ێردرێ
 لـــــــ  شـــــــەهادەتی خەاڵتـــــــی ســـــــوور كە

 كە شــیرینەی ڕۆڵە لەو جــوێ دەوەشــێتەوە
 گــــۆڕی ســــەر هەاڵڵەی و وەك ۆنایســــەرگ

 ســـەر بـــۆ نێــر بەرخـــی بەڵـــ . شــەهیدانە
. تەنگــانەیە ڕۆژی بــۆ شــێر بێ ــوە بــڕینەو
 ســـــینەی بە و گیـــــانی ورەی بە كە كێـــــیە
 خـۆ كە كێـیە. ب ـارێزێ كوردسـتان فراوانـی

 بەرزی ســەری و گەل قوربــانی قــۆچی بكــا
ــــــــــــ   ڕۆڵە لەو جــــــــــــوێ. بەبەرزی وەهێل
 ئەو. بابـــــــان و دایـــــــ  الی نـــــــازدارانەی
 وباوكان دای . شانازین شایانی نازدارانەی
 گەل تەنگانەی ڕۆژی بۆ شیرینیان كۆرپەی
 كۆرپەكــــــانی دەســــــت دوو بە بــــــۆیە دەوێ

 شـــــۆڕەالو، بـــــوونە ئێســـــتا كە باوەشـــــیان
 خەبــــــــــاتی ســـــــــەنگەری بە پێشـــــــــكە 

 كاتێـ . دەكەن كورد گەلی ڕزگاری وازانەی
 مەالیـــی عەلــی شـــەهید ناســیاوانی بــۆ كە

 لە دەكـرێ خۆشەویستی و ارینازد لە قسە
 هەمــــــــوو لە بەر باوكــــــــان و دایــــــــ  الی

 بە مەالییــان عەلــی شــەهید خۆشەویســتان
 لە كە مەالیی عەلی شەهید. دادێ بەرچاو

( 2942) ســاڵی لە كرێكــار بنەمـاڵەیەكی
 تەمەنی لە. بوو دای  لە بانە شاری لە دا

 و قوتاب ــــانە نێــــردرایە ســــاڵیدا شــــە 
 كـــاكە. نـــدخوێ دەرســـی ڕاهنمـــایی تاســـێی
 كـوڕێكی منـداڵییەوە لە هەر مەالیی عەلی
 و كـــــورد گەلـــــی چـــــۆنیەتی لە .بـــــوو ورد

 نیشــــــــتمانی كوردســــــــتان، داگیركەرانـــــــی
 ..... دڵی بوو ئەوە. ڕادەما خۆشەویستی

 6بۆ الپەڕەی                     

 چێـژ واتـای لە زمـان لە وەرگـرتن کەڵک بە
 ئەویـن دوژمنـایەتی، و دۆسـتایەتی ئازار، و
. ەینتێـدەگ کۆیییەتی و سەربەستی قین، و

 زمـــانەوە  لە تێگەیشـــتنێ  و چەمـــک هەمـــوو
ــرێ ســەرچاوە ــان گشــتی بە. دەگ ــوارێکە زم  ب
 لە سـەرەتای لە. دەکـا واتـادار بـۆ دونیامـان

 مـرۆ  هـزری لە سیستێ  وەک بوونەوە دایک
ــر دا ــ ــ ــ  جێگیــ ــ ــ ــ ــا و دەب ــ ــ ــ  لە ڕۆژەی ئەو ت

ــداین ــان لە ژیان ــای لە هەر .دەژی گەڵم  ڕێگ
ــان. ئـــاراوە دێتـــ  تێگەیشـــتن زمانیشـــەوە  زمـ
ــاوێنەی ــااڵنوێنی ئـ ــور بــ ــزری و کولتــ  ئەو هــ
ــەی کە نەتەوەیە ــدەکا قسـ ــەرهاتی. پێـ  بەسـ

 واتــا هەڵگـری کە ئەفسـانە و چیـڕۆک کـۆن،
ــێوەی و ــ ــ ــانن ش ــ ــ ــای لە هەر ژی ــ ــ ــان ڕێگ ــ ــ  زم

ــترێنەوە ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .دەگواس
 

ــاری ەیگــوێر بە  شــارەزای کە  هەر ئێســتادا ســەردەمی لە یۆنســکۆ ڕێک
ــژووی و زمــان ــ ، خــۆی مێ ــدەوارە نەب ــوو و نەخوێن ــ  کەســێک هەم  دەب

 جـگە. ب ـوێن  خـۆی دایکـی زمـانی بە سـەرەتایی قۆناغەکـانی النـیکە 
 هۆکــاری دەبێــتە خــاڵە ئەو ڕەهەنــدەکانی و دایکــی زمــانی گرینگــی لە

ــەی ــایەتی گەشـ ــزر و کەسـ ــدا لە هــ ــانی و مرۆڤـ ــتێنن تواناکـ . پەرەدەســ
ــک ــداڵێک کاتێــ ــاڵەکانی یەکە  لە منــ ــدا ســ ــانی بە ژیانیــ ــانە زمــ  بێگــ
ــی و سەرلێشــێواوی تووشــی ب ــوێن ، ــ  گەورە گرفت ــۆ. دەب ــنە ب ــۆ وێ  ب

ــتن ــک هەر لە تێگەیشــ ــ  بابەتێــ ــ  دەبــ ــک تێبکۆشــ ــکیدا لە جارێــ  مێشــ
ــەر وەریگێـــرێتە ــۆی زمـــانی سـ ــی دواتـــر و خـ ــک بەاڵ  تێبگـــا، لێـ  کاتێـ
 و نـابێتەوە گـرفتە ئەو تووشی هەب  خۆی زگماکی زمانی بە خوێندنی
 چـوونکە دەبـ  فێـر وشـەکان تەنیا تری  زمانی فێربوونی بۆ تەنانەت

 ئێمەدا سەردەمی لە .هەیە دا مێشکی لە پێشترەوە لە ناوەرۆک و واتا
 ســەر بـ  هێــز ناوەنـدەکانی فەرمــانڕەوایی و میـدیا سۆشــیال بـوونی بە
 دەسـتیان کە زمانانەی ئەو لەناوچوونی خێراییژیاندا، جەمسەرەی ئە 
 زۆر نـیە، پشـتیوانیان هێـزی کە زمانـانەی ئەو و ڕاناگا ناوەندانە بەو
 هەسـتیار زۆر دۆخێکـی لە کـوردی زمانی ئێستادا لە.لەڕابردویە ترزیا
 تەواوی بە کـورد ئەوڕۆی جیلـی. سەرە لە لەناوچوونی مەترسی و دایە

ــانەیە  وەک کـــوردی بە قســـەکردن. خـــۆی ویمێـــژو و زمـــان گەڵ لە بێگ
ــاری ــەرمەزاری هۆکـ ــویی و شـ ــرێ دواکەوتـ ــۆیە  هەر. دەبینـ ــان بـ  و زمـ
 لە ئەوانە  کــردووە، لە  کـوردی زمـانی بــ  جێـی داگیـرکەر کولتـوری
ــانی بە پەروەردە ســـۆنگەی ــانە زمـ ــاراوە هـــاتۆتە بێگـ ــبەت. ئـ  لە  هەڵـ
ــژارە ــ ــدێ دا مـ ــ ــاڵی هەنـ ــ ــاو خـ ــ ــاکرێ کە هەن بەرچـ ــ ــدرێن نـ ــ  :نەبینــ

 

 كارێـ  هەمـوو پـێ  کورد ساسیەکانی الیەنە وایە با 
 نەتەوەیـــــی( تئەدەبیـــــا) وێـــــژە بەرەوســـــەربردنی بــــۆ

 دیکتـاتوری دەوڵەتانی سیاسیەکانی ئەوەی بۆ تێبکۆشن
 داخەوە بە. بكــرێتەوە پــوچەڵ کوردســتاندا بەســەر زاڵ
 بـ  داگیـرکەران سیاسـی ئەدەبیاتی كە دەبینین جار زۆر

 ئەوەی بەجێـــی کـــورد و زاڵە دا کـــوردی گوتـــاری ســـەر
 هەبــ  خــۆی بــ  تــایبەت سیاســی ئەدەبیــاتی و گوتــار

 گـرێ بـ  عەرەبیەکـی یان تورکی ارسی،ف بە تێدەکۆشن
 و دانەر شـوێن گشتی بە هۆکاره ئەو بکەن، قسە گۆڵ و

 .ژیـــــــان ڕەهەنــــــدەکانی تەواوی ســــــەر لە کــــــاریگەرە
 و ئەڕۆ جیلـــی کـــوردی زمـــانی بـــ  پەروەردە نەبـــوونی -

 کــوردی زمــانی ئەنەــامەی ئەو گەیانــدۆتە بنەماڵەکـانی
 . دەینبـ فیـڕۆ بـ  پێـوە کـاتی ناکـا پێویست و بێکەڵکە
 دەبــین کـوردی فێـری هەر مـاڵ  لە ئـێمە ئەوەی بیـانوی

 هاوکـاری نـیە، فێربـوون بە پێویستی خۆمان زمانی یان
 لە و ســڕینەوە زیــاتر بــۆ دیکتاتورەكــانە رژیــمە کردنــی

 .ناوبردنمان
 ناشـــارەزا، میـــدیای کـــادری و نابەرپرســـیار میـــدیای -

 لە کوردی زمانی لە شارەزایی بۆ مەرجێک هی  نەبوونی
 ئەوە  هەر. دەکــاتەوە ڕاســت پشــت دا کــوردی میـدیای
 .کوردی زمانی ئافەتی بۆتە
 زمــانی لە ئەدەبیــات چــوار و دیالێکتیــک چــوار بــوونی-

 بەڵکـــوو نەبینـــراوە دەوڵەمەنـــدی وەک نەک دا  کـــوردی
 کـــوردانی کەوتــنەوەی دوور لێــک زیــاتر هۆکــاری بــۆتە

 بــۆیە هەر.کــردن یەک بە گــاڵتە جــار زۆر و کوردســتان
 زمــانی بـۆ هەبــ  خێرامـان ئــاوڕدانەوەیەکی گـرینگە ۆرز

 کـار و بـڕوانین لێـی نیشـتمانی پڕۆژەیەکی وەک. کوردی
 وەک زمانمـــــان بەرفراوانـــــی بـــــوژانەوەی بـــــۆ بکەیـــــن

 .ببینین دەوڵەمەندی

 ی٧ پێنەشـــەممە ڕۆژی رۆیــتەرز، پــلەبەرزی هەواڵنێرێکــی و بلــوومبێرگ هەواڵــدەری
 دەســـت کە دا نووســـراو نــامەێکی بەڵـــگە لە: یانەنووســیو ڕاپۆرتێکـــدا لە ڕەشــەممە،
 بـۆ دەکـات نێـونەتەوەیی ئاژانسی بەرزی شۆڕای ئەندامانی لە داوا ئامریکا کەوتووە،
 و ناوکەییەکانی بەڵێنە جێبەجێکردنی مەبەستی بە ئێران ڕژیمی سەر لە زیاتر فشاری
 شۆڕایە ئە  وەیکۆبوونە.بکات پەسەند ئیران ڕژیمی دژی لە بڕیارنامەیەک بارەوە لە 
ـــوە داهـــاتوودا حەوتــووی لە  جـــۆزەردان، ی٠٣ لە پێشـــتر شـــۆڕایە ئە  دەچێــت، بەڕێ

ــــین ــــامەی یەکەم ــــران ڕژیمــــی دژی لە بڕیارن ــــرد، پەســــەند ئێ  بڕیارنــــامەیە ئە  ک
 تـا نەداوە ئاژان  پشکێنەرانی بە ڕێگەی کە ئێران ڕژیمی دژی لە بوو کاردانەوەیەک

 ڕژیـ  کۆتاییـدا لە و بکەوێـت، گومـان و شـک ایجێگـ نـاوکەیی بەشی دوو بە چاویان
 ..                          دا چـــــاوپێکەوتنی ڕێــــگەی بڕیارنــــامەیە ئە  پــــا 
 ناوکەییەکـانی دامەزراوە ڕێگەنادات ڕژی  کە بەوەی سەبارەت خۆی نیگەرانی ئورووپا
 ەریهەواڵـد ڕەشـەممە، ی٠ ڕۆژی و دەربـڕی ب شکێندرێن، ئاژانسەوە هەیئەتی لەالیەن
 گوماناوییان بەشی دوو ئاژان  پشکێنەرانی کە کرد لەوە باسی ڕاپۆرتێکدا لە ڕۆیتەرز

 ئەوەوەیە دوای بە نێـونەتەوەیی ئاژانسـی و لێیە ئۆرانیۆمی ئاسەواری کە دۆزیوەتەوە
ــارەوە لە  لێکۆڵینەوەیــان نەدانەوەیـان، وەاڵ  هــۆی بە ڕژیـ  دەســەاڵتدارانی تـا  لە ب

 .بکرێ گەڵدا
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئە  
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 
هەنـــــــــــــــــدێک 
ــــــــــان،  لەچاالک
زیادبونی نرخی 
دوالر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جی 
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکە  دەڵـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 

 لەســـەر پەردەی كون رانســـێكدا
 سـوپای مووشـەكیەكانی چاالكیە

 كە رایگەیانــد و الدا پاســداران
ـــەكی ناوەنــدی 40 ســوپا  مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا كە هەیە  تیایان

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

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  0222
یەكیەتــی ئوروپــا رێكەوتــن كە 
ــاوبە  فشــارەكا ــێوەی ه ن 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 بل

ـــــتورالیا  یەك  هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتە  قاســـمی  الیەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی قرارگـــــــــــای 
ــــــــوپای  ــــــــای س خاتەمولئەنبی

ـــــد ـــــتە لیســـــتی پاس ارانی خس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆكـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریكــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  كردن جێبەج

ـــای  2101 ی ئەنەــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

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

ــیركەتی  راه ســاحی  ســەر بە ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیەرای

بەاڵ  بە دانـــــــــانی  .29004
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریك ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

 لەو و پاســــــــداران وپایســــــــ
ــگەوە ــان پشــتیوانیەكانی رێ  خۆی

ـــــروپە و تــــاق  دەگەیانــــدە  گ
 خۆیـان بە سـەر تیرۆریسـتەكانی

ــەتانەی ئەو. فەلسـتین لە  سیاس
 هەر نەك ئێـــــــــران رژیمـــــــــی
 و بكـات رزگـار قـود  نەیتوانی
ــاو ئیســرایی   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
ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــی ەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەاڵتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بك حیزبـــواڵ دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەاڵم
ـــــــنكەی ئەمریكاییەكـــــــان  لە ب

ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
كردەوەیەكـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیەك سـەربازی ئەمریك

رژیــــــ  لە رێــــــگەی . بكــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــواڵوە دەس
ــەر بەشــێكی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەاڵت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــا  دان ــرای ئەنە وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــواڵ لە وەالتە  حیزب

ــاری خــا ــان، پەاڵم كی جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـ  دەدەن كە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــواڵی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ك
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان  بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوونی خۆی
ـــامەی  ـــان بە بەرن گرینگــی زۆری

ــەكی داوە و ــاوكەیی و مووش لە  ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێكەوتن
ــــی  ــــوپا فوكوس ــــتنی، س پەك س
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیكی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــمقا

ــــــــاد ــــــــی و ی  هــــــــاوڕێ بیرەوەری
ــــۆ شــــەهیدەكانیان ــــادەبووان ب  ئام

 سـازمان هەیئەتەكانی.  كرد با 
 بروسكەی چاالكیەكەدا هەردوو لە

 یادی بەبۆنەی نۆروێژیان كۆمیتەی
 بە پێشـــــــكە  خـــــــاكەلێوە ی22

 .كرد رێورەسمەكان بەرێوەبەرانی

 

سانمانی خەبات ی کوردستانی ئێران  بە بۆنەی رۆژی  راگەێن راوی کومیتەی ناوەن ی
 نێونەتەوەیی ئافرەتانەوە

 

 

 5پاشماوەی الپەڕەی 
 ســــــتەمی لە چــــــاوی كە ڕانەوەســــــتا...  

 چارەڕەشــــــی لێقەومــــــاوی و داگیــــــركەران
 بەهــاری لە ڕانەگــرت خــۆی. بــ  گەلەكەی
 ڕیـــــزی نـــــاو هـــــاتە دا( 2909) ســـــاڵی

 دوای و خەبـاتەوە سازمانی پێشمەرگەكانی
 بەشــی لە مــاوەیەك بارهێنــان، و ێنــانڕاه

 بەهــــاری لە. كــــرد كــــاری دا چــــاپەمەنی
 پێشـــمەرگەكانی نـــاوڕیزی چـــووە(2904)

 شـــەهید. خەلــیلەوە ســەید شــەهید هێــزی
 ســــاڵ22 لە تەمەنــــی كە مەالیــــی عەلـــی

 بــوو جەرگ بە ئــازاو زۆر بــوو، تێــنەپەڕی
 لە كە دەدا هەوڵــــــــی دەمێــــــــ  هەمــــــــوو
 شـەهید .نەمێنێتەوە ناودارەكان پێشمەرگە

 جێــی بــوو ڕازدار و هێــوا  الوێكــی عەلــی
 و شــــۆڕ  دڵ بە. بــــوو شــــۆڕ  متمــــانەی
 خەبـــاتی ســـازمانی ڕیـــزی لەنـــاو خەبــاتی
 نەبـوو دودانی خۆ. خۆشدەویست خوێناویدا

 عەلــی شـەهید. پێشــمەرگایەتیدا ڕیـزی لە
 هیـواو جێـی لە یەكێـ  ببوە كە كاتێ  لە

 داخێكـــی بە خەبـــات، ســـازمانی هومێـــدی
 سـاڵی ڕێبەندانی ی 09بەیانی لە گرانەوە
 دەشــــتە یاكووبــــاوای گونــــدی لە دا2904
 ئــاوایی گەمــارۆدانی كــاتی لە بــانە تــاڵی

 و ڕژیـــ  خۆفرۆشـــەكانی و پاســدار لەالیەن
 عەلــــی دا، پێشــــمەرگەكان بەربەرەكــــانێی

 پـــلەی بە پێكـــراو نەبـــوو دەربـــاز مەالیـــی
 كــــۆڕی نــــاو چــــووە و گەیشــــت شــــەهادەت
. ســـتانەوەكورد خەاڵتـــی ســـوور شــەهیدانی

 گۆڕســتانی لە پیــرۆزی تەرمــی دوایـی ڕۆژی
 ئیحتڕامـی ڕێزو ناو لە شوێ ساڵەی هەزار
 مامۆسـتایانی نـاوچەوو شەرەفی بە خەڵكی

 نـاو خـرا دا، نەتـر  ئـازاو و خواپەرەسـت
 گیانی بە و خۆشەویست كوردستانی باوەشی
 كـــــردە گۆڕســـــتانەی ئەو ئیمـــــانی لە پـــــڕ

 یپـــاك گیــانی لە ســـیو هەزاران. چراخــان
 شــەهیدانی گشــت و مەالیــی عەلــی شــەهید
   . كوردستان خەاڵتی سوور

 مامۆسەەەەەەەتا پەژار: نووسەەەەەەەینی
 

ـــــــانی ـــــــەر ئافرەت  !مـــــــاف واز و تێکۆش
ــاتیخە خەباتکــارانی ــانی ب ــوازی یەکس  خ

ــان  و مــا  بە گەیشــتن پێنــاو لە ئافرەت
ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــان  ئازادی  !ڕەواکانی

 !ب  پیرۆز ل  مار ،تان ی٨ رۆژی
ــانی بەدەســت بــۆ خەبــات ڕەوتــی لە   هێن

 ڕوداو و بـۆنە زۆر دا، مرۆ  مافەڕەواکانی
ــــانن و ســــەرن  جێگــــای کە هەن  و تێڕام
ــۆ دەبــ  ــاتنی وەدی و ســەقامگیربوون ب  ه
 و ێندربگیـر هێنـد بە یان،ئاوات و ئامان 

 .بنرخێنـــــــــــــــــــــدرێن پیـــــــــــــــــــــرۆز
 ئافرەتان، نێونەتەوەیی ڕۆژی مار ، ی٨
ـــــامی لە  دانـــــی خـــــوێن و خەبـــــات ئاک

 ما  هێنانی دەست بە پێناو لە ئافرەتان
 هەر.  ئـاراوە هاتۆتە دا ئازادیەکانیان و

ـــــۆیە ـــــای ب  ڕۆژە ئە  کە خـــــۆیەتی جێگ
 دەسـتکەوتێکی وەک و بکرێ یاد بەڕێزەوە
ــی  بەرابەری پێنــاو لە رۆڤــایەتیم گرینگ
 ڕێــــــزی دا پیــــــاو و ئــــــافرەت مــــــافی

ـــی و هەل ئەگەرچـــی . لێبگیـــردرێ  مەرج
 لە ڕەگەزە ئەو گەیشــــــتنی و ئافرەتـــــان

 دوای دا جی ان پێشکەوتووەکانی کۆمەڵگا
 و هەوڵ و نشـــێو و هەوراز و ســەختی زۆر

ــاتی ــاوی خەب ــا خوێن ــی ت ــاو ڕادەێک  بەرچ
ـــــدی جێگــــای  ئە  و ئافرەتـــــانە ڕەزامەن
 سیاسی و کۆمەاڵیەتی ڕەهەندە لە ڕەگەزە

 دەسـەاڵتی بەدەسـتەوەگرتنی و ئابووری و
                                           ،دەگێڕن بەرچاو دەوری ، دا بەڕێوەبەری

ـــــــــــــا لە بەاڵ    و داخـــــــــــــراو کۆمەڵگ
 سـێ ە  جی ـانی وەاڵتـانی دواکەوتوەکانی

ـــایبەت بە دا، ـــانەی ئەو ت ـــیتەمی واڵت  س
ــــــاتۆری ــــــی دژی و دیکت  جــــــڵەوی خەڵک
 بەگشـتی ئافرەتان بەدەستە، دەسەاڵتیان

 مرۆڤایەتیەکـــان ئــازادیە و مــا  لە نەک
 مـوڵکی و کەرەسـتە وەک بڵکـو بەشـن، بـ 

ـــایبەتی ـــ  ت ـــانبەرابە زی ڕەگ ـــنە ، ری  دێ
 و دەکــرێ لەگەڵــدا یــان مامەڵــ  و ئەژمــار

 پڕۆژەکـــانی و بەرنــامە لە کـــا  هــی  لە
ــــــــوەبەری،  ، زانســــــــتی پەروەردە، بەڕێ

 و دەور دا کــــــــــــــــــۆمەاڵیەتی و دادوەری
 ڕێدەسـتیان ،و نـاگێرێ بەهێنـد توانایـان
ـــادرێ ـــا پێن ـــان ڕەگەزی وەک ت  بەرانبەری

ــــــرن بەرپرســـــیارەتی و ئەرک  لە و وەرگ
ــ  کۆمەڵگاکەیانــدا وتنــی  پێشــک بەرەو  ج

 کردوە وای هەرئەوە  .دیارب  پەنەەیان
 لە بــــواردا زۆر لە کۆمەڵگایــــانە ئەو کە

 و پێشــــنەکەوتن و دواکەوتـــوویی جغـــزی
  یــــدەست اولەــچ و ژێردەستەیی و هەژاری

 و داخـــــــــــــــراو ەڵگــــــــــــــاکۆم لە بەاڵ  
ــانی دواکەوتوەکــانی ــانی وەاڵت ــێ ە  جی   س

ــــانەی ئەو تــــایبەت بە دا، ــــیتەمی واڵت  س
ـــــــاتۆری ـــــــی دژی و دیکت ـــــــڵەوی خەڵک  ج
 بەگشــتی ئافرەتـان بەدەســتە، دەسـەاڵتیان

 بـ  مرۆڤایەتیەکان ئازادیە و ما  لە نەک
ــــن، ــــو بەش ــــتە وەک بڵک ــــوڵکی و کەرەس  م

ــــان زی ڕەگــــ  تــــایبەتی ــــنە ، بەرابەری  دێ
 لە و دەکـرێ لەگەڵـدا یان مامەڵ  و رئەژما
ـــــا  هـــــی  ـــــامە لە ک ـــــانی و بەرن  پڕۆژەک

 دادوەری ، زانستی پەروەردە، بەڕێوەبەری،
 بەهێنــد توانایـان و دەور دا کـۆمەاڵیەتی و

ــتیان ،و نــاگێرێ ــادرێ ڕێدەس ــا پێن  وەک ت
ـــــــــــــــــــــــــــــان ڕەگەزی  و ئەرک بەرانبەری

ـــــــــرن بەرپرســـــــــیارەتی  بەرەو لە و وەرگ
ــــــی پێشـــــک   جــــــ  انـــــداکۆمەڵگاکەی وتن
 کــردوە وای هەرئەوە  .دیــارب  پەنەەیـان

ــــــانە ئەو کە ــــــواردا زۆر لە کۆمەڵگای  لە ب
 و پێشــــنەکەوتن و دواکەوتــــوویی جغــــزی
 یــــدەست اولەــچ و ژێردەستەیی و هەژاری

ــەاڵتە خــاوەن و پــاوان واز دەســەاڵتە   دەس
ــــابووری ــــەربازی و ئ ــــۆژی تــــ  و س  دا کنۆل
 یمـیڕژ ژێردەسـتی کۆمەڵگـای لە. بمێنـنەوە
ــــدی ــــدا، لە ئاخون ــــەرەڕای ئێران  ئەوەی س
 نەتەوە تــــــــــوێژی و چــــــــــین هەمـــــــــوو

ــــــــان ــــــــافە لە واڵتەدا لە  جۆراوجورەک  م
 بەشـن بـ  نیشـتمانیەکانیان و نەتەوایەتی
 یــــــــــەتتـــــۆنیـــــچ ەـــل تەنانەت

 بـ  دا کەسـی  تـاکە ژیـانی بەڕێوەبردنی 
 مــا  قـات چەنـد بە ئافرەتـان. سـەاڵتن ده

 .دەستەترن ژێر و وترپێشێلکرا
ــی ــێمە گەل ــورد گەلــی ئ  کوردســتاندا، لە ک

ـــد گەلێـــک ســـەرەڕای ـــ  و کەن  و دار و کۆس
 و هێندراو فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی لەلەی

ــــ  لە دوور داســـەپاوی ــــوری و فەرهەن  کلت
 ئەو شــوێندانەری هـۆی بە نەتەوایەتیمـان،

 پیـاو فەرهەنگـی کلتورەوە، و نەریت و داب
ـــــــرەوی انــــــداکۆمەڵگاکەم لە ســــــاالری  ب
 هژمونی بەرچاو شێوەێکی بە و پەیداکردوە

 ەاڵ .کێشـاوە کۆمەڵگاکەمانـدا سەر بە خۆی
 لە زیـاتر کـورد ئافرەتی دا کات هەمان لە

 دەست  ک  واڵتانێک نەتەوەکانی ئافرەتانی
ــوە لە بــوون، تــر بەرچــاو و ئــاوااڵتر  بەڕێ
ــــانی پێداویســــتیەکانی و ئەرک بردنـــی  ژی

ــــی، ــــاتی لە خێزان  و ڕزگــــاری ایڕەو خەب
 نیشـتمانی و نەتەوایەتـی مافە بە گەیشتن

ــــدەی نەتەوەکەمانـــدا،  پشــــتیوانی کە هێن
 ئەنـدازە  بەو بـوون، بەرانبەریان ڕەگەزی

ــــــــــــــوەبرنی لە ــــــــــــــات ئەو بەڕێ  و خەب
ــــــــداکاریانەدا ــــــــردەوە فی ــــــــدار بەک  بەش

 گەلەکەمـان خوێناوی خەباتی مێژووی.بوون
ــا  لە پــڕە ــی و ب ــانی خواس  کە وا ئافرەت
ــــات بەشــــداری هەر نەک  تێکۆشــــان و خەب

ـــوون، ـــ   ب ـــو ب  و هەل و قۆنـــا  زۆر لە ڵک
ــبەر دا، مەرج  بــزوتنەوە بەڕێــوەبەری و ڕێ
ـــــــــــــــــــــــــانی دوای لە یەک و ڕەوا  یەکەک

 خەبــاتی و شــۆڕ  لە. بــوون نەتەوەکامـان
  بەشداری نەتەوەکەماندا قۆناغەی ئە 
 
 

ـــــان ـــــزاڤە لەو ژن ـــــاوان لە ئەگەر ەداڕەوای ب  پی
ـــ  زیــاتر ـــیە کەمتــر نەب ـــاتی ســازمانی .ن  خەب

ـــــــــتانی ـــــــــران کوردس ـــــــــەرەتای لە هەر ئێ  س
ـــــدنیەوە ـــــا دامەزران ـــــتا ت  بەردەوامـــــی بە ئێس

 دەوری سـازماندا بردنی پێ  بەرەو لە ئافرەتان
 و هەوڵ و فیـداکاری هی  لە و هەبووە بەرچاویا

ــــــــدەکانی و ئۆرگـــــــان لە تێکۆشـــــــانێک  ناوەن
ــازماندا، ــان ەکن س ــردوە کۆتایی ــو نەک  لەو بەڵک
 ،کە بـوون شەهید و فیداکردوە گیانیان پێناوەدا
ـــینانەی گیـــان و فیـــداکاری ئەو نمـــوونەی  بەخش

 شـــەهیدان دا، خەبــات ســازمانی لە ئافرەتــان،
 ە،( گوڵەبـا )  قـادری مـریە  و فەرەجی مریە 

ــان گیــانی لە ســ و هەزاران ــازمانی.بێــت پاکی  س
ـــاتی ـــتانی خەب ـــەر لە ئێـــران کوردس ـــای س  بنەم

ـــاوەڕبوون ـــافی بە ب  رەگەزی دوو هەر بەرابەری م
ــافرەت ــا لە پیــاو و ئ  کە وایە پێــی دا، کۆمەڵگ

 و هەڵـــــــــدان و پێگەیشــــــــتن قۆناغەکــــــــانی
 بەشــداری بـ  بە کــوردی کۆمەڵگـای پێشـکەوتنی
ــان ئافرەتــان ــانی بە ش ــاگەنە پیــاوان ش ــی  ن  ه

ــــــــزی لە کۆمەڵگــــــــایە ئەو و ئامانەێـــــــک  جغ
ـــەرنەکەوتن ـــوییدوا و س  و دەخـــولێتەوە دا کەوت

ــــی ــــا بە نەتەوایەتمــــان بەخــــتەوەری مەل  تەنی
ــــاتوانی باڵێـــک ــــوتکەی بەرەو ن ــــایەتی ل  مرۆڤ
 بـاوەڕە و تێڕامـان ئەو سـەر لە بـۆیە هەر.ب ڕێ

 لە بەر خەبـات سازمانی خۆی، پێشکەوتن وازەی
 ، رێک راوێـک و ناوەنـد دەمەزراندنی بۆ ساڵ ١٨
ـــ  ـــراوی" نـــاوی ب ـــانی ئـــافره ڕێک   بـــاتی خـــ  ت

 لە ئافرەتـان دا لەو تـا دا، وڵـی ه   "کوردستان
ــانی دەســت بە پێنــاو ــان و مــا  هێن  ئازادیەکانی
ــۆ ــک خ ــ ەن رێ ــان و هەوڵ و ب  بــ ەنە تواناکانی
 نەنـا ، ماندوویی ئافرەتانی هیمەتی بە  کار،

 بەرپرسـیاریەتیە و ئەرک ڕاپەڕانـدنی  سـەرەڕای
ــان ئە  ســازمانیەکانیان، ــێوەێک بە رێک راوەی  ش

ـــــــــــــوهب  وەک دا ئێســـــــــــــتا لە کە بەرن وە ەڕێ
 ئازادیەکـانی و مـا  لە کـار داکۆکی رێک راوێکی
ـــامە خـــاوەن ئافرەتـــان  شـــیاوی پـــڕۆژەی و بەرن
ـــۆیەتی ـــدامێکی وەک و خ ـــاالک ئەن ـــاوەن و چ  خ
ــار ــاوەن و بڕی ــت، خ ــدامی هەڵوێس  ناوەنــدی ئەن

ـــەرەڕای. کوردســـتانە رۆژهەاڵتـــی ئافرەتـــانی  س
 دا ئێسـتا  ەرجیهەلوم لە ڕێک راوە ئەو بوونی

ــان ــژەی بە ئافرەت ــاو زۆر ڕێ ــانی لە بەرچ  ڕیزەک
 و پێشـمەرگە و کـادر و ئەندا  وەک چ دا سازمان

 و چـاون بەر و دیـار سـازمان ڕێبەرایەتی وەک چ
 بە هزرمانـدا و دڵ لە هیوایە ئەو ڕێژەیە  ئە 

ـــــــات ـــــــازمانەکەمان کە هێزدەک ـــــــ  بە س  لە ب
 و چەتـر بـۆتە ڕەگەزی، جیـاوازی بەرچـاوگرتنی

ـــان تـــا ماڵێـــک ـــا و هێـــز دا لەو ئافرەت  و توان
 ڕێکـی نا دیواری و بدەن نیشان لێ اتوییەکانیان

 سـەر لە و بـڕۆخێنن پیاو و ژن ڕەگەزی جیاوازی
 سـیری پیـاو پەردووی دارو ب  کۆختەی وێرانەی

ــــتەیی و ــــان، ژێردەس ــــکی خۆی  بــــااڵبەرزی کۆش
 مڕۆڤــایەتی بەخــتەوەری و یەکســانی و بەرابەری

 بـ  پیـرۆز.بنـێن بونیاد ڕەگەزی ازیجیاو ب  بە
 !ئافرەتان نێونەتەوەیی رۆژی مار  ی٨

ــــــومیتەی ــــــدی ک ــــــازمانی ناوەن ــــــات س  ی،خەب
ــــــــــــــــــــــــــــــران کوردســـــــــــــــــــــــــــــتانی  .ئێ

 ٠٣٠١ی مارسی ٧

 

 کـردە هێرشـیان جەیشـول ەدل هێزەکـانی ڕەشـەممە، ی١٠ سێشەممە ڕۆژی
 نـــاوچەی لە شـــەهێر ئە  پاســـداران، ترۆریســـتی ســـ ای ماشـــینی ســەر

 ئەوە. ڕوویــداوە سـەراوان شـاری بە سـەر" پشـت بە  بەشـی لە کەشـتگان
 ترۆریســتی سـ ای هێزەکـانی سـەر بــۆ گـرووپەیە ئە  هێرشـی چەنـدەمین
 پاســـداران ســـ ای ماشـــینەکانی لە یەکێـــک هێرشـــەدا لە . پاســـدارانە
 هەروەهــا. کەوتــوە جیشــول ەدل هێزەکــانی دەســت یەکێکیــان تێکشــکاو
 کەسـی  یەک و کـوژرا پاسـداران ترۆریسـتی سـ ای زەکانیهێ لە یەکێک

 راپەڕیــن ڕژیـ  دژی لە سـەراوان خەڵکــی کە لەومـاوەدا. گیـراوە دیـ  بە
 بڕاوە شارانە ئە  ئینتەرنێتی و ، ڕژی  هێزەکانی پەالماری بەر کەوتنە

 دەسـتی بگـاتە خەڵـک و شـار هەلـومەرجی لە هەواڵیـک هی  ناهێڵین و
 بــۆ سیاســی و مەدەنــی رێک ــراوی و ناوەنــد نچەنــدی و هەوالــدەرییەکان

 .داوە ڕاگەیندراویان بەلووچ خەڵکی لە دی اع

 سەەەر بەەۆ جەیشەەولدەد  هێرشەەی
پاس اران   ترۆریستی سپای  

 

 لە با  ڕژی  ئەرتەشی فەرماندەیەکی
 .دەکات خەڵک سەرکوتی لە بەشداریان

 

 ئێـران ڕژیمـی ئەرتەشـی زەوینی هێزی فەرماندەی حەیدەری، کەیومەر 
 لە ١٠٣٧ ســاڵی راپەڕینــی لە خەڵــک ســەرکوتی لە بــا  ئاشــکرایی بە

 ڕێبەری خامنەیی عەلی ماڵ ەڕی لەگەڵ لەتووێژ ناوبراو.دەکات ئێراندا
 ناڕەزایەتیەكــــانی ســــەركوتی لە ئەرتەشــــی كردنــــی بەشــــداری ڕژیــــ ،

 شــانازیەكانی پــڕ مەئمــوریەتە لە نمــونەیەك وەك ،2912 بەفرانبـاری
 ئەرتە  بە ئەرکە ئەو هەرچەند کە دەڵێت هەروەها و ناوبرد ئەرتەشی

: دەڵێــت حەیــدەری.بــوو ومــانتەوا ئامــادەیی ئــێمە بەاڵ  نەســ ێردرابوو،
 خەڵـک سـەرکوتی بە تێدابوو، ئاڵۆزی کە شارانەی لەو توانی ئەرتە 
 ڕاپەڕیـن شەپۆلی دا، ڕابردوو ساڵی چەند لەماوەی.بکات جێگیر ئارامی

 کە لـووتکە، گەیشـتووتە( خامنەیی عەلی) ڕژی  ڕێبەری و ڕژی  دژی لە
. بووە١٠٣٨ ساڵی یخەزەڵوەر و ١٠٣٦ بەفرانباری مانگی لە گرنگترینیان

 پێشــــتر.کــــوژراون ڕاپەڕینــــانە لە  ئێــــران خەڵکــــی لە کە  ســــەدان
 بەسـی  و پاسداران ترۆریستی س ای کە دەکرد لەوە باسیان ڕاپۆرتەکان

 ئەرتە  یەکەمەـارە ئەمە دەکـرد، سـەرکوت خەڵکیان ئینتزامی هێزی و
 .دەکات ڕاپەڕینانە لە  خەلک سەرکوتی لە با  ئاشكرا بە
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

س ای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــی  
 . موخـــــــــــــــال ەتێكی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
ەشەی نیزامیەکانی رژیمی  هەڕ

ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بە  کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێک 
واڵتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریكــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتكامی خ
 .مەترسیەوە

 

 مار  ی٨ نەیبۆ بەئێران، کوردستانی باتی خ  تانی ئافره ڕێک راوی پیرۆزبایی یامی پ 
 

ــەرانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــای تێکۆشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازادی ڕێگ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !اف وازیم
 !بەهەڵوێست و کۆڵنەدەر ئافرەتانی

ــی لە ــاتی ڕەوت ــ  خەب ــرۆ  وچــانی ب ــاو لە م ــانی بەدەســت پێن ــا  هێن ــازادیە و م  و تـــاک ئ
 لە مـار  هەشـتی دا، ڕەگەزی بەرابەری و ڕزگـاری و کـۆمەاڵیەتی انییەکسـ و، جەماوەریەکان

ــان نێـــونەتەوەیی ڕۆژی وەک دا خەبـــاتە ئەو مێـــژووی ــا  بە گەیشـــتن پێنـــاو لە ئافرەتـ  و مـ
 پیرۆزبــای خەبــات، ئافرەتــانی ڕێک ــراوی وەک بــۆنەوە ە ب.کــراوە دەستنیشــان ئازادیەکانیــان

 و کوردســتان لێکــراوی سـتە  ئافرەتــانی و یبەگشــت ئـازادی وازان هەمــوو بە پێشــکە  خۆمـان
ــاری و خــوازی یەکســانی هــزری خــاوەن کەســانی ــافی داکۆکیک ــان ڕەوای م ــایبەتی، ئافرەت  بەت
ــن پێشــکە  ــی لە چـــۆن وەک هەر. دەکەی ــات مێـــژووی ڕەوت ــانی بـــۆ خەب  و نـــاعەداڵەتی نەم
ــهێنان بەدەست ــک  رۆژ   یەکسانی و گەیشتن بە پلەی بەرزی رزگاری و پێشکەوتن، گە یــ ــ ــ  لێ

 
 

ــرۆز و دیــار بــۆنەیو   ــانی ئــازایەتی و چاونەترســی و خــۆڕاگری ڕەمــزی مارســی  ی2 هەن، پی ــاوەڕی بیــرو خــاوەن و زینــدو و هەڵوێســت بە ئافرەت  ب
ــاو لە خــوازیە یەکســانی ــای پێشــکەوتنی و گەشــە پێن ــ  بە مرۆڤــایەتی کۆمەڵگ ــاوازی بەرچــاوگرتنی لە ب  پێشــکەوتنی ســەرەڕای وەبەداخە.ڕەگەزی جی
 لە. نەگەیشــتون خۆیـان ڕەوای مــافی و پـلە بە ئافرەتــان پێویسـت وەک دابــ  لەگەڵ ئێستاشـی تــا ، دا مرۆڤـایەتی کۆمەڵگــای لە تیکنۆلـۆژی و زانسـت

 عـادەتێکی و عـور  جـۆرە هەر لە دوور بە و دادپەروەرانە نا یەکەار مەرجێکی و هەل لە ئافرەتاندا ،  انـــراوەکــداخ و ەوتووـدواک نیزامە کۆمەڵگاو
 و تــایبەت مـوڵکی و کــااڵ وەک تەنـانەت و خــوار دەرەجە مرۆڤـی وەک و دەچەوســێندرێنەوە بەردەوامـی بە و دەکــرێ لەگەڵ کەوتیـان و هەڵــ  مرۆیـی
 ئەو بەرچــاوترینی.دەگیــرێ انمافەڕەواکانیــ و خۆیــان ناســینی پێنـاو لە کردارێکیــان و جــوڵە هەر لە بەر و دەژمێــردرێن، بەرابەریــان ڕەگەزی شەخسـی
 ئێـران کوردسـتانی لە ئافرەتـان ئـێمەی بـۆ ئەوەی.ئاخوندیە دیکتاتۆری ڕژیمی دەسەاڵتی و سیبەر ژێر ئێرانی داخراوی کۆمەڵگای نیزامانە، و کۆمەڵگا

 مانــدوو و هەوڵ بە کە مافیـانە بــ  و نەهـامەتی ئەو کردنــی خاشـەبڕ پێنـاو لە ئافرەتــانە هەوڵـی و خەبــات دڵ ۆشـیە، مــایەی و شـانازی جێگـای دا
  هێز پشتیوانی بە و ئافرەتان بوونی

 خەبـــاتی ئافرەتـــانی رێک ـــراوی کە ، دامەزرێـــنن خۆیـــان مافەکـــانی لە داکۆکیکـــار و ســـەربەخۆ رێک ـــراوی توانیویـــانە رژیـــ  دژبەری الیەنەکـــانی و 
 لە. تێدەکۆشــ  ئازادیەکانیــان و مـا  بە گەیشــتن بــۆ ژنـان بــاتیخە ســەنگەری لە سـاڵە 22 مــاوەی کە ڕێک ــراوانەیە لەو یەکێـک ئێــران کوردسـتانی
 هەوڵەکانمـان و چـاالکی بردنـی بەرەوپـێ  بـۆ ئامـادەكردن خـۆ زیاتر هەرچی پێناو لە خەبات، ئافرەتانی رێک راوی وەک ئێمە مارسدا، ی2 ساڵیادی

 خێزانــی، پــێگەی و شــوێن لە هەرکـا  کە دەکەیــن کۆمەڵگاکەمــان لە  ـۆرخەم خاتونــانی گشــت لە داوا کوردسـتاندا، لە هاوڕەگەزەکانمــان هانــدانی پێنـاو لە
 لە  خـۆی بەنـۆرەی هەرکە  و بـن پشـتیوانمان و کـار هـاو کۆمەڵگـا، چینەکـانی تێکـڕای و تەندروسـتی ناوەندەکانی قوتابی، و مامۆستا بە خوێندن ناوەندەکانی

 دڵنیاین. بگەین بەرزەکانمان ئامانەە و ئاوات بە خەم ۆریەمانەوە و هاوکاری و گشتگیری ئە  ەیسۆنگ لە بتوانین تا بکا، ئەدا خۆی دەینی تێکۆشانەدا و خەبات
 بەرەنگـاربوونەوەی بە بـا .دا ژیـان لە هێمنـایەتی و دڵنیـایی و پێشـکەوتن و یەکسـانی و بەخـتەوەری لـوتکەی دەگەیـنە ڕەوایەمـان بزاڤە ئە  گشتگیرکردنی بە کە

 پێوەندی کۆمەڵە و کۆڕ لە کردن بەشداری و دەرخستن خۆ و کۆکردنەوە زانست و پێگەیاندن خۆ بۆ هەوڵدان کۆمەاڵیەتیەکان، ەتیەناعەداڵ و چەوت یاسا و نەریت
 .بکەیـن دەکـات، بوونمـان مـرۆ  بەرزی پلەی بە خزمەت کە وا سەردەمیانەی شێوەی بە دا ژیانمان شێوازی لە تێڕامان و ڕەوت لە ئاڵوگۆڕ هێنانی پێک و دارەکان
 بــۆ دا ژیـان قوتاب ـانەی لە مامۆسـتا یەکە  و دایـک وەک کۆمەڵگاکەمــانە نـوێی نەوەی بارهێنـانی و پەروەردە ڕزگـاری، بـۆ خەبــات سـەرەڕای ئـێمە ئەرکـی چـونکە

 .مرۆڤایەتی
 ..   ئێران کوردستانی خەباتی ئافرەتانی ڕێک راوی

 0202 مار  ی2

 رەتانــــئاف یـــانــجی  ڕۆژی ار ،ـم ی2 ەیــۆنـب ەـب ەباتـخ یـــالوان راویـــڕێک  یـــەیامــپ
 

ــانی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــازادی واز ئافرەتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !ئ
ــی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــەر الوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدوویی و تێکۆشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  مان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  !نەنـ

 لە وەرچەرخــانە خــاڵی مــار ، ی2 نێــونەتەوەیی ڕۆژی بێگومــان
ــۆ دەگەڕێـــتەوە کە جی ـــان ئافرەتـــانی خەباتکـــارانەی مێـــژووی  بـ
 و ئەســـتە  نالەبـــارو هەلـــومەرجی کە زایینـــی، ی2252 ســاڵی

 ڕسـتن کـارگەی لە کرێکـار انیئافرەتـ کەمـی حەقدەستی هەروەها
ــاری لە چنـــین و ــۆرکی شـ ــووە ئامریکـــا، نیۆیـ ــۆی بـ ــی هـ  دەربڕینـ

ــاڕەزایەتیی ــادادپەروەری دژی لە نــ ــتە  و نــ ــەرکوت، و ســ ــ  ئە  س
ــانە ــوونی بە ناڕەزایەتییـ ــات تێ ەڕبـ ــێوەیەکی کـ ــتماتیکی شـ  سیســ

 . کارگەیە ئە  ئافرەتانی مانگرتنی هۆی بووە و لەخۆگرت

 ئامریکـا، وەکـوو واڵت چەنـدین لە ئاشکرا و ن ێنی بەشێوەی ساڵێک هەموو جووڵەیە ئە . دران شکەنەە و زیندانی و پۆلی  بەرپەالماری کەوتنە ماف واز ئافرەتانی بەاڵ  
 ٫سوسیالیسـت ئافرەتـانی ئەنـدامی" زتکـین کـیرا 2122 لەسـاڵی کۆتاییـدا لە.دەکـران دەسـتگیر برینـدارو ژنـان لە زۆر ژمـارەیەکی سـااڵنە و دەچوو بەڕێوە ئاڵمان فەڕانسە،
 ئافرەتــان، ڕۆژی وەکـوو یەکگرتووەکـان نەتەوە ڕێک ــراوی لەالیەن 2122 سـاڵی لە کە.بکـرێ دیــاری ئافرەتـان ەوەیـینێــونەت ڕۆژی وەکـوو مـار  ی2 ڕۆژی دا پشـنیاری
 ئامانەەکـانی وەدی ێنـانی تـا و نەبـووە ئـابووریەوە لەبـواری تەنیـا ژنـان مـافی بێگومـان.ڕادەگیرێ ەرزب جی ان واڵتانی ریهەرەزۆ زۆربەی لە ئێستا و کرا دیاری بەفەرمی

 سـتەملێکراو یئافرەتـان چەوسـێندراوی دەنگـی کە ئەوەی هـۆی بـووە لەوسـااڵنەدا، بوێر ئافرەتانی خەباتی بەاڵ  لەبەرە، درێژمان و دوور ڕێگایەکی ئافرەتان، بزووتنەوەی
ـــاتە ـــانجی هەمـــوو بگ ــتا.  ــار ، ی2 ڕۆژی لە ئێسـ ــان مـ ــوو و پیـــاوان و ئافرەتـ ــین هەمـ ــانی چـ ــان کە کـــۆمەڵگە وتوێژەکـ ــازادی بە باوەڕیـ ــ  هەیە، دادپەروەری و ئـ  بەبـ

 ســەرەڕای. دەکـرێ ائافرەتانـد لەدژی نادادپەروەرییــانەی ئەو نیشـاندانی بـۆ هێمــایەک بە کردوویـانە و دەکەن ڕۆژە ئە  یـادی بیروبــاوەڕ، و ئـایین و ڕەگەز لەبەرچـاوگرتنی
 لە ئافرەتـان بەرزی ورەی نـایە پـ  کۆتـایی کە ئەوەی و دەچەوسـێندرێنەوە، جی اندا هەموو لە ئافرەتان بەاڵ  ڕادەگیرێ، بەرز مار  هەشتی یادی ساڵێک هەموو کە ئەوەی
 و ئێـران لە ئافرەتـان هەلـومەرجی سـااڵنەدا ە  !خـۆڕاگر الوانـیو پەروەر   نیشـتمان بـوێری و ئـازا ئافرەتانی.مرۆڤێکە هەموو بۆ ئەمن جی انێکی بە گەیشتن بۆ خەبات

ــر هەتادێـــت کوردســتان ــوونی پیاوســـاالری، سیســتەمی دەبێـــت، خراپت ــدوتیژی زۆرەملـــ ، هاوســەرگیری منـــداڵ، وسەرپەرەســتی تەاڵ  مـــافی نەب  و زۆر کـــاری و خاوەنکـــار تون
 بـووەتە بنەمـاڵە هەنـدێک پیاوسـاالرانەی و دەمـارگرژانە بیـری و کـۆمەڵگە داخـراوی پیاوان، و ئافرەتان اننێو بەرابەری و پشتیوانی بۆ یاسایەک نەبوونی کە ، حەقدەستی

 ڕۆژانێـک و گرتـووە، بەسـەرکۆمەڵگەدا دەسـتی ئافرەتـان بەچەوسـاندنەوەی ئاخونـدی، دژەمرۆڤـی دیکتـاتۆرو ڕژیمـی.خۆکـوژی و ژنکوژی وەکوو ردەگەلێکدیـا هەڵکشانی هۆی
ــێت بەفەرمـــی مـــار  هەشـــتی وەکـــوو ــافی پـــارێزەرانی و چاالکـــان دەنگـــی و ناناسـ ــوق  زیـــاتر لەهەمووکـــات ئـــافرەت مـ ــات شـــکەنەەیان بەندی انەکانـــدا لە دەکـــات نـ .                                                                                      دەکـ

                                                                                                                                            !                                                                                                         !                              کۆڵنەدەر ئافرەتانی .
ــیال ڕێک ــراوی ــات وان ــات خەب ــانی ڕەنەــی هەمووک ــوە هــاوبە  ڕەنەــی بە کوردســتانی ئافرەت ــاو لە و زانی  تێکۆشــان و لەخەبــات ە ســت و چەوســاندنەوە ســڕینەوەی پێن
 ڕێگــای شـەهیدی ەتــانیلەئافر یـادکردنەوە و کوردســتان، تێکۆشـەری ئافرەتــانی بەتـایبەت و ئافرەتــان هەمـوو لە ئافرەتـان نێــونەتەوەیی ڕۆژی پیرۆزبـایی وێــڕای.الیـنەداوە
 ئــازادی لە کـۆمەڵگە ئـازادی وایە باوەڕمـان و دەبـین پشـتیوانتان بارودۆخێکـدا لەهەر و هەمووکـات ڕایـدەگەیەنین خەبـات الوانـی ڕێک ـراوی وەکـوو ئـێمە ڕۆژەدا لە  ئـازادی،

 .دەبیندرێتەوە ئافرەتاندا
 .ئێران کوردستانی خەباتی الوانی ڕێک راوی

 0202ی مارسی 2

 

یـــــنێونەتەوەی ئاژانسی بااڵی ۆرایــش دراوەتە دیــئاخون ڕژیمی ەدژیــل ڕەشنووسێ   

 ئاژانسـی بـااڵی شـۆرای داوەتە ئێـران ڕژیمـی دژی لە یـانبڕیارنامەیەک ڕەشنوسـی ئوروپاییەكـان زل ێـزە 
 پەسـەندکردنی) بـۆ ئامریکـا هەڵوێسـتی لە پشـتیوانی بـۆ ئاڵمـان و فەڕانسـە بریتانیا،. نێونەتەوەیی
 لە  ئەندا  والتانی نوێنەری ٠٥ بە بڕیارنامەیان ئە  ڕەشنووسی(  ئێران ڕژیمی دژی لە بڕیارنامەیەک

 زل ێـزە رۆیـتەرز، و فەڕانسـە هەواڵـدەری دەستی دراوەتە دەقێکی کە دا ەیەبڕیارنام لە . داوە شۆرایە
ــان ــیگەرانن ئوروپاییەك ــی كە لەوەی ن ــران ڕژیم ــد لە ئێ ــنەوەی بە پێوەن ــۆ  دۆزی ــی دوو لە ئۆرانی  بەش

ــاوکەیی ــی  دا، ن ــی ه ــ  ئە . نەداوە ڕوونكردنەوەیەك ــۆ واڵتە س ــتی لە پشــتیوانی ب ــا، هەڵوێس  ئامریک
 .بێنێت ناوکەیی رێکەوتنی پێشێلکردنی بە کۆتایی کردووە ڕژی  لە داوایان
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ـــی ـــزیكەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میللـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــكە  كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــكاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  مق

ـــ ـــەمای رێورەســمەكە لە پــا  پەی ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵ ەرك ا  و شــێ ری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ
 . نەتەوەكانی ئێران

 وەاڵتی سارپسبۆرگی شاری لە نەورۆز رێورەسمی بەرێوەچوونی
 نۆروێژ

     
 

 تەلەفونی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران ژمارە ئادرە  و

 :تەلەفون
 22104252441292:کومیتەی ناوەندی
 221042520422021 :ێرپێوەندی هەول

 22104220440411 :پێوەندی سلێمانی

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 
  ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی ناوەندی بنکەی لە مار  ی2 ڕەسمی و ڕێنی ووـــچ بەڕێوە

 

 ناحیەی لە سەرەکی بنکەی لە ئافرەتان جی انی ڕۆژی مار  ی2 بۆنەی بە بەشکۆی ڕەسمێکی و ڕێ خەبات، سازمانی گشتی سکرتێری حوسەینی بابەشێ  کاک بەڕێز ئامادەبوونی بە مار ، ی0 شەممە ڕۆژی خەبات، ئافرەتانی  روایڕێک
 ڕێبواری کاک الیەن لە ئافرەت، جی انی ڕۆژی بەبۆنەی ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی پەیامی پاشان.پێکرد دەستی قوربانی ئافرەتانی گیانی بۆ وەستان دەقەیەک بە بەرنامەکە سەرەتای.بەڕێوەبرد هەولێر پارێزگای بە سەر ڕزگاری

 .خوێندەوە ئافرەتانی ڕێک راوی ،پەیامی ڕێک راو بەڕێوەبەری دەستەی ئەندامی هاوکاتا و دیناوەن کومیتەی ئەندامی محەممەدی شیین خاتوو پرۆگرامەکەدا، درێژەی لە.کرا پێشکە  سیاسی دەفتەری ئەندامی حوسەینی،
 س ا  بەرنامەکەدا، درێژەی لە.درایەوەخوێن الوان ڕێک راوی ئەندامی بابەکری کەری  کاک الیەن لە ئێران، کوردستانی ی خەبات الوانی ڕێک راوی پەیامی هەروەها. کرا پێشکە  هونەری کۆڕی الیەن لە مار  ی2 بەبۆنەی سرودێک دواتر
 نامەی س ا  ئافرەتان، ڕێک راوی دیکەدا بڕگەیەکی لە.فەرەجی ئەوین وخاتوو محەممەدی شیین لەخاتوو یەک هەر بەخشرایە سازمان، سیاسی دەفتەری ئەندامی فەرد نورانی کامیلی کاک الیەن لە خەبات، سازمانی ناوەندی کومیتەی نامەی

  0202 مارسی ی2. ئێران کوردستانی خەباتی ئافرەتانی ڕێک راوی. کرد پێشکە  تێکۆشاون، ئەركەکانیان پێشبردنی بەرەو بۆ چاالکانە کە خۆی ڕیزەکانی نێو لە ئەندا  یخاتون دوو بە
 
 
 

 ایکد زمانی جی انی ڕۆژی بۆنەی بە خەبات، الوانی و ئافرەتان ڕێک راوەکانی هاوبەشی پەیامی

 پاکسـتان رۆژهەاڵتـی کـاتی ئەو ی( داکـا) شـاری خوێنـدکارانی زایینـی، ی ١٣٥٠ ساڵی لە 
 کەسـیان دەیـان ئاکامـدا لە کە کـرد نیشـاندانیان خـۆ دایـک، زمـانی دەسـتەبەری پێنـاو لە
 ئە  دژبەری هەروەهـا و مـا  لەسـەر پێـداگری و ملـ  بە مـ  سااڵنێک دوای لە. کوژرا ل 

ــتە ــات و خواســـ ــید  ئەوەی لەدوای هاوکـــ ــ ــەربەخۆیی بەنگـ ــرت، ســـ ــەر وەرگـــ ــ  داوای لەسـ
ــوری ٠١ یونســـکۆ ١٣٣٣ ســـاڵی لە بەنگـــید  ــک زمـــانی ڕۆژی وەک ســـاڵێکی هەر ەیفێـ  دایـ

ــاری ــرد دیـ ــان .کـ ــاریکردنی لە ئامــ ــک دیـ ــۆنەوە، بەو ڕۆژێـ ــردنە بــ ــەری بـ ــیاری سـ  و هۆشــ
ــرە بە ئاشـــنابونە ــانی فـ ــرە و زمـ ــدا لە فەرهەنگـــی، فـ ــا بەداخەوە کە جی انـ ــتا  تـ  ئێسـ

 دایـک سـەرەڕێ، کۆسـ ەکانی هەموو لەگەڵ. لێدەکەن حاشای حاک  بااڵدەستەکانی نەتەوە
ــانیئا و ــ ــۆمەڵگە فرەتــ ــ ــی کــ ــ ــ ــەرەکی ڕۆڵ ــ ــنن ســ ــ ــتنی لە دەبیــ ــ ــ ــانی پاراس ــ ــک زمــ ــ ــ  و دای

ــدوویەتیەکەی  تێکۆشـــانی و هەوڵ بە پێویســـتی نەتەوەیەک هەر زمـــان، مـــانەوەی بـــۆ.زین
 فەرهەنگــی و کـۆمەاڵیەتی ژیـاری مـانەوەی و زیـاتر گەشـەکردنی و مـانەوەی بـۆ بێوچـانە،

 گـوتنە نا دیکتاتۆرانەو و اگیرکەراند ڕوبەڕوبونەوەی گەشەکردن، مانەوەو ڕێگەکانی ،...
 . کلتورەکەیەتی و دایکی زمانی هێشتنەوەی و نەتەوەیی بااڵدەستی ڕەفتاری بە،

ــان دەســەاڵتە ــی سەروشــیانەوە لە دیکتاتۆرەک ــران، ڕژیم ــای لەســەر ئێ ــی بنەم  کردنـــی دژایەت
ــانیج نەتەوە ــران، یاوازەک ــایبەت بە ئێ ــورد، ت ــرتە دەســەاڵتی ک ــا و دەســت گ  ئێســـتا  هەت
 و دایک زمانی بە خوێندن لە ڕێگری  . دەدات کورد گەلی نەتەوەیی شوناسی سڕینەوەی هەوڵی
 و سـزادانیان و نەتەوەیی و کلتوری و فەرهەنگی چاالکی کەسانی و کوردی زمانی مامۆستایانی گرتنی

ــژەی وارهە کردنیـــان، مەحکـــو  ــانی بەاڵ  هەیە، درێـ ــی کەسـ ــتی بە و نەتەوەیـ  وەک هەڵوێســ
ــتا ــوحەممەدی، زارای مامۆسـ ــاتر مـ ــنە زیــ ــدان دێـ ــی و مەیـ ــ  نیەتــ ــارتر ڕژیـ ــۆ.دەخەن بەدیـ  بــ

ــونەوەی ــانە، ئەو ڕوبەڕوبــ ــ ــانی پین ــ ــی چاالک ــانەوانی و فەرهەنگــ ــ ــکە، زم ــ ــن دی ــ  و بەردەوام
 .پێ  دەچێتە وەچە بە وەچە پێگەیاندن، و فێرکردن و پاراستن بۆ هەوڵەکانیان

ــانی ــ ــان ڕێک راوەک ــتکردن بە الوان، و ئافرەتـــ ــیارەتی بە هەســـ ــداریان، و بەرپرســـ  لە ئەرکـــ
ــی ــردن هەوڵــ ــتنی و فێرکــ ــان پاراســ ــوری و زمــ ــداین کلتــ ــبەر لە و نەتەوەیــ ــەتی بەرانــ ــ  سیاس

 بە کـورد الوانـی و ژنـان بەهانـدانی و گەڕ دەخەنە هەوڵێک هەموو سڕینەوەی، و هەاڵواردن
 بە هەروا زمانەکەمـان هێشـتنەوەی و پاراسـتن ڕێگەی کوردانە ئاخافتنی و نووسین ونیبو فێر

ــدوویی ــاوەتر زینــ ــر و وگەشــ ــێمە.دەکەن فراوانتــ ــراو، هەردوو وەک ئــ ــرۆز ڕۆژە ئە  ڕێک ــ  پیــ
 .دەکەین نەتەوەکەمان تاکی بە تاک لە پیرۆزبایی گەرمترین بۆنەوە بە  و ڕادەگرین

 انی خەباتالوان و ئافرەت: رێ خراوەکانی

http://www.sazmanixebat.org/
http://www.facebook.com/sazmanixebat
http://www.khabatmedia.com/
http://www.facebook.com/lawanixebat
mailto:sazmanikhabat@hotmail.com

