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 بەرە لە تمخەبا رێی     سەرە لە ستەمم تا 

 

 كوردسـتانی ی خەبـات سـازمانی گشـتی سـررتێری سپاسنامەی
 ! كوردستان ریخۆڕاگ خەڵری بۆ ئێران

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ــــۆرگانیــــۆرگانیئـئـ

..ی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیی دوو هـەزار و بیست ی زایینــیمارس مارس ی ی ١٢١٢  بەبە  هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەرهەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر  ڕەشەمەیڕەشەمەیی ی ٠٣٠٣  ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ،ســـــی و پێنچـەمین ساڵ ،       ..  

 

 !تێرۆشەر هاونیشتمانیانی

 !شۆڕشگێر و ئازادیخواز الوانی

ــــۆنەی بە  ــــی ســــەركەوتنی ب ــــوونی زاڵ و مێژووی ــــرادەی ب  ئی
 و مافیــایی دەســەیتی ســەر بە كوردســتان و ئێــران جەمـاوەری

ــدی ســەركوتگەری ــانەوەی و ئاخون ــانۆگەری هەڵوەش ــاو بە ش  ن
 سـەلماندنی دیرە جارێری و یانزدەهەم مەجلیسی هەڵبژاردنی

 جەمـاوەردا نـاو لە پێگەێریان هیچ ئاخوندان كە ڕاستیەی ئەو
 دەسـەیتی بە درێـژە سـەركوت و سـتەم رێگەی لە تەنیا  نیەو

ـــان ـــا دەدەن، ناڕەوای ـــۆنەی بە هەروەه ـــدنی ب ـــامی گەیان  پەی
ــــی ڕەوای ــــتمانیانی مــــافخوازانەی شۆڕش  كوردســــتان  هاونیش

ــــبەر ــــوڕ،وە دەســــەیتدارانی بە بەران  و خــــۆران چڵرــــاو مله
ــتاندا، لە بەكرێگیراوانیــان ــان بە و گەرم سپاســی كوردس  تینت

 و ڕادەگەێـنم پـ  تان پیرۆزبایی  هەروەها و دەكەم پێشرەش
 گەورەتــر سـەركەوتنی مـایەی ەدەبێــت سـەركەوتنە ئەو دلنیـام

 .نزیردا داهاتوێری لە
 ساڵی ڕەشەممەی ی 2 هەینی رۆژی شانۆگەری  بایرۆتی

ـــۆچی ی8938 ـــژووی لە خـــۆری، ك  ســـەروەری لە پـــڕ مێ
ــــتەوە نیشـــتماندا نەتەوەو ــــایروتە ئەو.  دەمێنێ ــــار ب  تۆم
 بەرچـاوە رەوگەو ئەوەندە سەركەوتنێری و سەروەری  كردنی

ـــدە كە ـــەیتدارەكانی  ئاخون ـــوون، ناچـــار دەس ـــاری ب  بڕی
. بسـەلمێنن هەڵبـژاردن شـانۆی كردنـی بایروت بۆ جەماوەر
ــانەت ــارە تەن ــازی ژم ــی و س ــدە هەوڵ  تەبلیغیەكــانی ناوەن
 شـانۆگەریە ئەو كەساسی ڕادەی كردنەوەی كەم بۆ دەسەیت

ــــاڕی كــــاریگەریی لە نەیتـــوانی ــــاوەری بڕی ــــران جەم  و ئێ
ـــۆ ردســـتانكو ـــایروتی ب ـــاتەوە كەم هەمەالیەنەی ب  ئەو بر

 نەخێریان تێرڕا بە جەماوەر كە هەڵنەگرەی حاشا ڕاستیە
 سپاســی. ڕاگەیانــدەوە مافیــایی دەســەیتی بانــدەكانی بە

 و وێنەتـان كەم و نەتەوەیـی بڕیاری و هیممەت بۆ دووبارە
ــ  بە  هەروەهــا و تێرڕایــی وبڕیــاری ویســت گەیانــدنی  ج

 و هەڵبـژاردن شـانۆی بـایروتی بـۆ داوامان بە ەدانەو وەیم
ــــران لە ئاخونـــدەكان مافیـــایی دەســـەیتی بـــایروتی  .ئێ
ـــــازمانی ـــــات س ـــــتانی ی خەب ـــــران كوردس  تێرـــــڕای و ئێ
 خەباترارو كە دەكەن خۆیانەوە بە شانازی هاوباوەڕانم

 
 

 هیممەت خاوەن نەتەوەی ئازادیخوازی كاروانی تێرۆشەری
 شۆڕشی پێشڕەوی كە نەتەوەێك كوردن، نەبەزی و

 مەزهەبی و مافیایی دەسەیتی بە بەرانبەر ئازادیخوازیە
 .ئێراندا لە ئاخوندەكان

 ستەملێرراوی خەڵری بۆ دووبارەم ڕێزی و اسسپ گەڵ لە 
 .كورد خۆڕاگری گەلی و ئێران

 سازمانی خەبات ی كوردستانی ئێران

 سررتێری گشتی بابەشێخ حوسەینی

 ئافرەتان جیهانی رۆژی مارس ی 8 بۆنەی بە ستانكورد ی خەبات سازمانی گشتی سررتێری پەیامی
 

 ئافرەتــــــــــانی تێرۆشــــــــــەری كوردســــــــــتان و ئێــــــــــران!
ئافرەتــانی شۆڕشــگێر لە ســازمانی خەبــات ی كوردســتانی 
 ئێران!                                               

 گەرمتـرین ئافرەتـان، جیهـانی ڕۆژی مارس ی8 بۆنەی بە
 ســتەملێرراوی ئافرەتــانی بە دەكەم پێشــرەش پیرۆزبــایی

 هەروەهــا وە ئێـران، لە دیرتــاتۆری دەسـەیتداری سـتیدە
 خـــانەوادە كـــۆمەڵگەو دەســـتی ســـتەملێرراوی ئافرەتـــانی

                                        ..                                     دواكەوتوەكـــــــــان
 پیـــاوانی هاوكـــاری بە ئافرەتـــان، یەكـــانگیری خەبـــاتی

 بۆ جیهان سەرانسەری و انئێر تێگەیشتوو،لە پێشرەوتوو
 چـارەنووس قۆناغێری گەیشتۆتە مافەكانیان دیی هێنانە
 لە تێرۆشـەر ئافرەتانی كوردستاندا، لە تایبەت بە. ساز

 و پێشــمەرگایەتی،كۆمەییەتی و سیاســی كــاری مەیــدانی
 ڕادەیە ئەو كە هەیە، بەرچاویـان دەورێرـی پارێزی ژینگە
 ەوچەشــــــــــن هەمە گەشەســــــــــەندنە و پێشــــــــــرەوتن لە

 دامەزراوە كــــــــــــــــــــورد، ئافرەتــــــــــــــــــــانی هەمەالیەنەی
 زینـــدانی بە ئاخونـــدی، دەســـەیتداری ســەركوتگەرەكانی

 ڕێـــــگەی لە بەربەســــت دەدەن هەوڵ شـــــرەن ە، و كــــردن
 . برەن دروست ئافرەتان چاالكیەكانی

 لە چاالكیان لە جیاواز خەبات سازمانی ریزی لە ئافرەتان
 و بەش تێرـــــــڕای لە ئافرەتـــــــان، رێرخـــــــراوی ئورگــــــانی

 بەرچـــاوو ەورید خەباتـــدا ســـازمانی دیـــرەی ئورگانەكـــانی
 زیــاتر بوونیــان مانــدوو و لێهــاتویی هەیەو،بە كاریگەریــان

 . ســـــــــــەلماندووە وگرینگیــــــــــان بـــــــــــایە  ڕابــــــــــردوو لە
 كە كـــوژو، مـــرۆ  ئاخونـــدی، دەســـەیتداری هومێــدەی بەو

 كـۆمەڵگەی پیرهاتەكـانی تێرـرای بـۆ مەینەتیە سەرچاوەی
 مەینەتــی لە بــێ گە ناڕەوایــدا حــوكمی مــاوەی لە و ئێــران
 تـازەترین لە نەهێنـاوەو دیـاری بە ئێران خەڵری بۆ هیچی

 لە كۆڕۆنا نەخۆشی بوونەوەی باڵو هۆی بۆتە گەندەڵراریدا
 تێرـــــرای و ئافرەتـــــان نەبەزی و تێرۆشـــــان بە ئێرانـــــدا،
 .  بڕوخـــــ  و  نـــــاوبچ  لە كوردســـــتان و ئێـــــران خەڵرـــــی
 لە هاوبـــاوەڕانم تێرـــڕای و خــۆم نـــاوی بە دیـــرە جــارێری
 پێرۆزبـایی گەرمترین مارس ی8 بۆنەی بە خەبات سازمانی

 لە تێرۆشـەر ئافرەتـانی و ئێـران كوردسـتان، ئافرەتـانی بە
 . دەكەم پێشــــــــــــــــــــرەش خەبــــــــــــــــــــات ســــــــــــــــــــازمانی
 ئێــــــــــــــران كوردســــــــــــــتانی ی خەبــــــــــــــات ســــــــــــــازمانی

 گشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتی ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررتێری
 حوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەینی بابەشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێخ

 زایینی 2222 مارسی ی7 شەممە

 بــۆ كاركردنیــانە و تێرۆشــان ان،كوردســت ئافرەتـانی چــاالكی نمــونەی نــوێترین و تـازەترین لە
 روبەروبــوونەوەی بــۆ جۆراوجــۆر گروپــی كردنــی دروســت لە كــردن بەشــداری و خەڵــك هاوكــاری
 نەزانرـارانەی دژمنرارانەو سیاسەتی هۆی بە نەخۆشیە ئەو كە كۆرۆنا، مەترسیداری نەخۆشی
 ژیانی و گیان ەرس بۆ هەڕەشە بۆتە بۆتەوەو باڵو كوردستاندا و ئێران لە ئاخوندان، دەسەیتی
 ..                                                                  جەمــــــــــاوەر تێرـــــــــڕای
 و نەتەوەیــی خەبــاتی و بەرخــودان ســەنگەری لە پێشــمەرگە شۆڕشــگێرو ئافرەتــانی ئاشــررایە
 لە جۆراوجـۆر كۆسـپی بـوونی سـەرەڕای دا خەبات سازمانی لە تێرۆشەر ئافرەتانی و نیشتمانی
 پیـــرۆزی ئەركـــی لە ســەربەرزیان گەلێـــك خوێنـــاوی، شۆڕشــی ڕیزەكـــانی لە چاالكیـــان مــاوەی

 مافخوازانەی جوینەوەی پێشرەوتنی مایەی بوونە نەتەنیا كە كردووە، تۆمار پێشمەرگایەتیدا
 سـەندن گەشـە  هۆێ بوونە بەڵرو ئاخوندی، دیرتاتۆری ڕژیمی بە دژ ڕەوا شۆرشی و كورد گەلی

 كــــاری لە خۆیــــان ووشــــیاری و گەیشــــتن  تــــ  ڕادەی ســــەرچوونی بەرەو و نپێشــــچوو بەرەو و
 . بەڕێوەبردندا و ئیدارەكردن لە هەروەها و تەشریالتیدا
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 ئێران کوردستانی ی خەبات سازمانی سیاسی دەفتەری امیئەند فەرد، نورانی کامیل کاک گەڵ لە

  

  
  

      
      

       
       
  
   
  
   

 
 
   

   
    

 
   
  
 

 

 

  
  

   

    

   

   

  
 

      
   
    
     

      
    
    
   
    
   

 

 
 

 كـــوی لە بەتەواوی خەڵــك ئەمــرۆكە كە ئاخونــدی
 جـــــــۆرە هـــــــیچ دەســـــــەیت و بێـــــــزارن سیســــــتەم

 ئەو بەیم. نەمــــــــاوە سیاســــــــی مەشـــــــرو یەتێری
 كەم لەراســـت دابخـــات چاومـــان  نـــاكرێ راســـتیەش

 لەكــۆی هەم بێگومـان نەرێنیەكـان، خـالە و وكـوری
 سیاســـیەكان جەریـــانە بەتـــا  هەمـــی  و گشـــتی
 هاوكاریی نەبوونی و كورین و كەم و هەڵە خاوەنی

 خــــاڵە ئەو دیــــارترینی ئۆپۆزســــیون بەرەیێرــــی و
 .برەین پ  ئاماژەی دەتوانین كە مەنفیەیە

 لەگەڵ باشــــتان پەیوەنــــدیەکی ئێســــتادا لە ێــــوەئ
 لە بەشێکیشن و هەیە خەڵک جاهدینیمۆ رێکخراوی
 ئێــوەش روانــگەی ئایــا مۆقــاومەت، میللــی شــەورای
 مۆجاهێـدینی وەک دوایی ئاڵۆزیانەی بەو سەبارەت
 جیاوازە؟ ئێوە خوێندنەوەی یان خەڵکە
 ســـازمانی هاوپەیمــانی ئــێمە :فەرد نــورانی کامیــل

 ولە موقاومەتین میللی شۆرای و خەڵق موجاهیدینی
 هاوپەیمانیمــان و دۆســتایەتی خــاڵ چەنــدین ســەر
 كوردســتان خەبــاتی ســازمانی دیــارە. كــردوە ئیمــزا

 و سیاســــــی ســــــتراتژییەكی و بەرنــــــامە خــــــاوەنی
 ئەساسی لەسەر و خۆیەتی بە تایبەت رێرخراوەییی

 و هەڵویســـــــــت ، بەرنـــــــــامەیە و سیاســــــــەت ئەو
 تەبــایی و دادەرێــژێ خــۆی رۆژانەی سیاســەتەكانی

 بنەرەت و ئوسوڵ لەگەڵ بەرنامەكانمان و هەلویست
 بــۆ ســوورن هێلــی بنچینەییەکانمــان، ســتراتژییە و

 حیزبـی بەرژوەنـدیی پێنـاو لە هەرگیز و تەشریالت
 تەشــــریالتەكەمانی بنەمایــــانەی ئەو لەســــەر پـــ 

 دەسـەیت كـۆی ئـێمە. نـانێین نـراوە، بونیاد لەسەر
 هەیە راستیە بەو باوەرمان و دەبینین چاو یە  بە
 لە ئەرینـی الیەنـی بە ە گۆرانراریی جۆرە هیچ كە

 چارەســـەر تـــاكە و روونـــادا ئاخونـــدان دەســـەیتی
 ئەو بــو كــار و دەســەالتەیە ئەو نەمــانی و رووخــان
 و دۆســـــت و دەكەیـــــن سیاســـــیە خەتە و بەرنـــــامە

 دیسرۆرســـــــــە ئەو لەدەوری هاوپەمانەكانیشـــــــــمان
 كراوی بەدیاری روانگەمان نیسبەت بە.  دەبینینەوە

 پێمـــانوایە ئـــیمە مبەی چـــیە مەبەســـتتان نـــازانم
 نەبــوو بەنــزین نرخــی بــۆ هاواریــان تەنیــا خەڵــك
 حاســتی و  نـاوێ نیزامەیــان ئەو تەواویەتـی بەڵرـو

 ئیتـر كە قۆناغێك گەیشتووتە دەسەالت جینایەتی
 وە  گالتەجـــارانەی شـــانۆی و فێـــ  بـــۆ مەوداێـــك
 خەڵــك و نەمــاوە ریفــۆرم و ئیســال  و نەرم بەرەی

 . دەكەن دەسەیت رووخانی هاواری دەنگ یە  بە
 خەڵـــک مۆجاهـــدینی رێکخـــراوی ســـەرانی ۆرجـــارز

 و ئێـــــــران نەتەوەکـــــــانیتری مـــــــافی لە باســـــــیان
 کــردووە، مافــانە ئەو چەســپاندنی بــۆ پرۆژەکانیــان

 بە یــان درووشـمن قســانە ئەم ئایـا ئێــوە بـڕوای بە
 مـــــــافی بە دان و هەیە بەرنامەیکیـــــــان کـــــــردەوە

 دەنێن؟ نەتەوەکاندا
 ســازمانی بەرنـامەی و روانــگە :فەرد نـورانی کامیـل

 ئێران گەالنی مافی نیسبەت بە خەڵك موجاهیدینی
 جیاكـارییە  كە بەهیزانەیەتـی نوقتە لەو یەكێك
 دا سەرانسەری ئۆپۆزسیونی هەموو و خۆی لەنیوان
 بەنیسـبەت موجاهیـدین بەرنـامەی و دەكات دروست
 ئۆپۆزسـیونی ئەگەر و بووە بویرانە زۆر بابەتە ئەو

 زریـــــ ەدار پاشـــــناوی هەزار و كراتدیمـــــو بەنـــــاو
 باسـی پارێزەوە و ترس بە ئیستاشەوە بە تەنانەت

 مــــافی و نەتەوەیــــی ســــتەمی بەنــــاوی كێشــــەیێك
 دەســــــەالتی وە  زۆرجـــــار و دەكەن نەتەوایەتـــــی

 موجاهیـدین سـازمانی ئەوە بیردەكەنەوە، ئاخوندی
 ۰۴ لە زیــاتر ئێــران موقــاوەمەتی میللــی شــۆرای و

 بـــۆ خودمختاریــان مــافی كپەســەندكراوێ بە ســالە
 ســەرەرای و ناســیوە رەســمی بە كوردســتان خەڵرــی
 لە ئاشــررا بە ئێــران گەالنــی مــافی باســی ئەوەش

 سیاســـیەكانیان ناوەنـــدە و ئاكســـیون و كۆبـــوونەوە
 كردنــــــی جیبەجــــــ  بــــــۆ بەرنامەشــــــیان و دەكەن

 .راگەیاندووە
 وەکــــــوو ئێــــــوەش ئاڵۆزیەکــــــان ســــــەرووبەندی ەل

 بەکــردەوە کوردسـتان انیگۆڕەپـ لەسـەر حزبەکـانیتر
  ناوخۆی ڕووداوەکانی نیسبەتی بە کاردانەوەیەکتان
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 هەنـدێ لە و نەبـوو کوردسـتان ڕۆژهەیتـی و ئێران

 ئەمە ئایــا. مــایەوە قەتــی  بەیــانییەدا و لێــدوان
 ئەوەتــان ئامــادەیی ئێــوە کە نەبــوو ئەوە نیشــانەی

 مــۆداخلەی ئــاڵۆزدا هەلــوومەرجێکی لە نیــیە داتێـ
 بکەن؟ دۆخەکە
 ئەو لەگەڵ مـــــن بەراســــتی :فەرد نــــورانی کامیــــل
 حیزبەكـان و َ  خەلك جیاكردنەوەی و كاری دابەش
 ویســـت ئـــازادی خەڵرـــی كـــۆی دەبـــ  ئـــێمە. نـــیم

 بـــــازنەی لە حیزبەكـــــان و نـــــاوخۆ و لەتـــــاراوگە
 ەبەشـ هەر كە ببینین دا رزگاریخوازانە جۆالنەوەی

 ســالیانێری.  هەیە كــراوی دیــاری كــارێری و ئەر 
 كە بالودەكــــــرێتەوە هەڵەیە خوینـــــدنەوە ئەو زۆرە

 ئەوانە، ئەركی ئەوە و رزگاریدەرن تاكە حیزبەكان
 حیزبەكــانی  و خەڵرــن رزگاریــدەر كە لەكاتیرــدا
 ، دەگێـــرین دەور خەڵـــك لە بەشـــیك وە  دواجـــار
 گیانفــــدای هێزێرـــی حیزبەكــــان و ســـازمان دیـــارە

 كەڵریـــان پێویســـت كـــاتی لە كە هەیە تەیاریـــان
 نیـونەتەوەیی  ئاسـتی لە هەروەها و  لێوەردەگیرێ
 بەو كەواتە. گێــــــــران دەور بــــــــو واالیە دەســــــــتی

 و نەداوە رووی هەلەیێـــك بەراســـتی خوینـــدنەوەیە
 دەب  راستەوخو و یەكن گریدراوی بەشەكە سی هەر
 و پێشەوە ببەنە پرۆسەكە و وەربگرن لەیەكتر هیز
 ئەوانەی و ئەوەیە هەر بیندراویشــــــــــــــە كە ەوەیئ

 ئەوە هەر پێشمەرگە ، پێشمەرگەن شەقامن لەسەر
 ئەوە بــ  حیزبەكــان لەنــاو و بــ  پــ  چەكــی نیــیە
 بـــۆ كـــار پێویســـتە كە دروســـتەیە خوینـــدنەوە ئەو

  برـــرێ بەرپرســـیار خەڵـــك و  برـــرێ پەرەپیـــدانی
 و نەمێنــتەوە دا لەچــاوەروانی و كۆمەڵگــا لەدۆخــی
 دەســتی لەســەر راپەرینەكـانی  و شــۆڕش سـەرجەم
 توانیویــانە چەكــدارەكانی  هیـزە و كــراون خەڵـك
 ئەوە لەســـەر دووبـــارە مـــن بگیـــرن، خۆیـــان دەوری

 هیــزی نــاردنەوەی دا ئیســتا لە دەكەمەوە پیـداگری
 هەڵەیە كـارێری چەكـدار یەكەێری وە  پێشمەرگە

 پێــوەری ئەگەر پێــیەش بەو و نــاب  یارمەتیــدەر و
 بــ  ئەوە بەرێزتـان پرسـیاری لە ونەكەبـو نائامـادە

 . دەكەمەوە رەدی و دەزانــــــــم هەڵەی بە مـــــــن كە
 پارتەکـــانی لە هەنـــدێک رابـــردوودا ســـاڵی دوو لە

 کۆمــاری بەرپرســانی لەگەڵ کوردســتان رۆژهەیتــی
 ئەم دەگوترێـت وەک و وتـووێژەوە کەوتـنە ئیسـالمی

 ئێــوە هەڵوێسـتی بەردەوامــن، هێشـتاش وتـووێژانە
 گەلـــۆ چـــیە، دیپلۆماســـیانە هەوڵە بەم بەرانـــبەر
 دەبێت؟ ئاکامێکی
 تەشکیالتیکی خەبات سازمانی :فەرد نورانی کامیل

 ئەو ئاشـــکرابوونی لەگەڵ بێگومـــان و رووخـــانخوازە
 بەنیســـــــــبەت خۆمـــــــــان هەڵویســـــــــتی هەوینەش

 بە ئـــــێمە. نەشـــــاردەوە پرۆســـــەکە زیانبـــــاربوونی
 هەر لەئێران ئاخوندی دەسەالتی ناوەرۆکی ناسینی
 و دەزانـین بەزیانبـار ووتوێژێـک و دانووستان ەجۆر

 دەبینـ  رەوتە لەو سوود دەسەالت تەنیا پێمانوایە
 جـــوالنەوەی بردنـــی لەخشـــتە هەوڵـــی زیـــاتری  و

 سیاســی شــیواویەکی درووســتکردنی و رزگــاریخوازیی
 هەمــــــوو. دەدا الیەنەكــــــان خەبــــــاتی لەرەوتــــــی
 ئەو کوردســـتانی  و ئێــران کۆمەڵگــای روداوەکــانی

 دانووســـــتان رەوتـــــی کە پێشـــــاندەدا ەمانراســـــتی
 لەگەڵ ناتەبا و شکستخواردوو ناپەسەندو رەوتێکی
 هــیچ نــاتوان  دەســەالتە ئەو. کۆمەڵگــایە ویســتی

 خەڵکـــدا بەرەورووی باشـــی بەالیەنـــی کرانەوەێـــک
 دەرهێنـانی بەواتای گۆرینێک جۆرە هەر و بکاتەوە
 و بەالداهـــاتوویەتی و لەرزۆک لەدیـــواری خشـــتێک

 نەک دانووســتانەکە پروســەی پێمــانوایە ەبــۆی هەر
 و حیزبەکــــان بـــو زیـــانی بەڵکــــو نـــاب  ســـوودێکی
 بە كوردستان جەماوەری جوالنەوەکەو بۆ بەگشتی 

 . دەب  گشتی
 لە کە بـــوو حزبــانە لەو یەکێــک خەبــات ســازمانی

 زبەکــــــانییح هاوکــــــاری ناوەنــــــدی دامەزرانــــــدنی
 بەو پەیوەندی ئەمەش ئایا بوو، بەشدار رۆژهەیت

 یــان، بـوون ئــارادا لە کە بـوو نهێنیــانەوە تـووێژەو
 دوای ۆــــــــــب هاوکات بوو؟ پشتەوە لە تری هۆکاری

 کشانەوە؟ ناوەندە ئەم ئەندامیەتی لە ماوەیەک
 لەگەڵ یەکســاڵ مــاوەی ئــێمە :فەرد نــورانی کامیــل
 تا بناغەی بەردی لەدانانی هەر هاوکاریی ناوەندی
 کارمـان خۆمـان یەکالیەنەی هەڵوەشاندنەوەی کاتی
 درووســـتی ئەدای باســی ئەگەر ئینســـافیە بــ   کــرد

 ئەو ئـــێمە و نەکــرێ لەســـەرتاوە ناوەنــد کــارکردنی
 دەبینـــین گەورە بەشـــانازییەکی یەکســـاڵە مێـــژووی

 حیـــــــز  هاوخەبـــــــاتی و هاوکـــــــاریی لەمێــــــژووی
 بەروحــــی کــــارکردن. یەکتــــری لەگەڵ والیەنەکــــان

 یەکتــــــر و بەرانــــــبەر رێــــــزی و یەکترقبــــــوولکردن
 وحیزبی سەلی ەیی جوراوجوری بۆ رێز و خویندنەوە

 و پەســەندکراوەکانمان بنەمـا و ئوسـوڵ پاراسـتنی و
 بەروحێکــی هــاوبەش سیاســی لەخەتێکــی کــارکردن

 ئـــێمە کە بـــوون بەهێـــزانە لەوخـــاڵە نەتەوەییــانە
 بە بەالم. بینیمــان کارکردنمــان ســەرەتای لەمــاوەی
 پێشـــــیێلکاریی و الرێـــــداچوو بە رەوتە ئەو داخەوە
 هەســـــتی و پەســــەندکراوەکانمان مــــادە و لەبەنــــد

 هەڵـدا سـەری یەکتر نەخویندنەوەی و خۆفەرزکردن
 لەو وتــوویژ پرسـی. لێکترازانمـان بەهۆکـاری بـوو و

 زۆری موناقەشــــــــــــــەێکی کە بــــــــــــــوو باســــــــــــــانە
 بــــابەتێکی. لەســـەرکرا کۆتـــایی لەکۆبوونەوەکـــانی

 پارادوکســـــــێکی و ناتەبـــــــایی و بـــــــوو هەســـــــتیار
 ، ردبــــووک درووســــت ناوەنـــد سیاســــی لەبەرنـــامەی
 رووخــانی ناوەنــد ســەرەکی درووشــمی کە لەکاتێکــدا
 دەکـرا،کە دانووسـتان و وتـوویژ باسـی بوو دەسەالت

 و زەقبوو هەڵەێکی سیاسیەوە ئوسولی لەباری ئەوە
 رێرەوتـــــــــنە بڕیــــــــارو پــــــــێچەوانەی هەروەهــــــــا

 دیـــرەوە الێرــی لە. بـــوو نێوانمــان ســەرەتاییەكانی
 بەالم بـ ، گشـتی بەرێکەوتنـی باسـەکان بـوو قەرار
. ئەکــرا زۆریــنە و کەمیــنە و دەنگــدان باســی دوایــی

 درووســــتکردنی بـــو بـــ  پردێـــک ناوەنـــد قەراربـــوو
 بەشـــداری بە کوردســـتانی بەرفراونتـــری بەرەییکـــی
 بنەمــا کردنــی بەپەســەند بەیم حیزبەکــان هەمــوو

 حیزبەکــــان بەرووی دەرگــــا بە ەمەلــــی گشـــتیەکان
 ئوســــول خــــاوەن حیزبێکــــی هــــیچ داخرا،چــــوونکە

 جــۆرە هـیچ کە هاوکـارییەک و توافـق نـاو تە،نـاچێ
. نەبــ  سیاســیەکەیدا خەتــی لەدارشــتنی رەوڵێکــی
 ناچــارکرد ئێمەیـان تـر هۆکـاری کۆمەڵێـک و ئەوانە

 لەناوەند خۆمان پێخۆشبوونی و مەیل بەپێچەوانەی
 .دەر ببێینە

. کەس نییەبــۆ تاسـەر دەســتەیت دەڵـ  کوردیـدا لە
 الوازبـوونی یـان ئـاڵووگۆڕیکیتر ڕوودانـی ئەگەری لە

 لە ئیســــــالمی کۆمـــــاری ڕوخـــــانی یـــــا دەســـــتەیت
 یەکەم چیــــیە؟ ســــتراتیژتان و پــــالن داهــــاتوودا،
 دەبن؟ چی هەنگاوەکان

 و پــالن وتــرا كە دا لەراســتی :فەرد نــورانی کامیــل
 كــاتی لە و  دابرێــژرێ وەخــت پــێ  ئەبــ  بەرنــامە
 پالنەكــان كردنـی جێبەجـ  بـۆ كـار ئەبـ  روودانەكە
 و گشــــــتگیر بـــــابەتێری لە بـــــاس ئـــــێمە.  برـــــرێ

 دوای قۆنــــاغی بــــۆ پــــالن و بەرنــــامە بەرفراوانــــی
 كە دەكەیـن كوردسـتان داهاتووی ئیدارەی و رزگاری
 پیـیەش بەو و گشتیە و هەمەگیر بابەتێری ئەوەش

 و هەیە گشـتگیر سـتراتیژی و بەرنامە بە پێویستی
 لەو فررییەكـــان و سیاســی رەوتە هەمــوو پێویســتە
 بە و هەبـــــ  بەرنامەیـــــان و هـــــاوفرری پێنـــــاوەدا
 زەرورە كە ئەوەی . برــــــرێ بـــــۆ كــــــاری هاوبەشـــــی
 و دەســـــرەوتەكان پاراســـــتنی بــــۆ كـــــار پێویســــتە

 و شــــۆرش دوای دۆخــــی زیانەكــــانی كەمرــــردنەوەی
 ئامادەكـاری و پالن و  بررێ بنەرەتی و قول گۆرانی
 خــــاوەنی بــــۆ هێــــز و دەســــەالت گواســــتنەوەی بــــۆ

 ســـــتێنیبە و  برـــــرێ خەڵـــــك واتە راســـــتەقینەی
 تـا و  برـرێ لەبـار دیموكراتیك و ئازاد هەلبژاردنی

 ئاسای  گوازەرەوەیە حروومەتی ئەركی كاتەش ئەو
 گشتی داهاتی و ماڵ و مولك پاراستنی و تەناهی و

 روداوی و ئالۆزی لە رێگە و ئەستۆ بگریتە كۆمەڵگا
 رەوتە ئێستاوە لە هەر پێویستە .  بگرێ نەخوازراو

   هاوبەشــــــی  تفــــــۆرمێریپال لەدەوری سیاســــــیەكان
ــۆ الپەرەی    ......  ــ ــ ــ ــ ــ ــ    9ب

 شـــــــــــــــــــەپۆلی بـــــــــــــــــــوونەوەی بەرز دوابەدوای
 سەرکوتی و کوردستان و ئێران لە ناڕەزایەتیەکان

 رژێمـــی بەرپرســـانی الیەن لە ناڕەزایەتیـــانە ئەم
 ، رۆژ شــــرۆ ەی و نــــووچە ناوەنــــدی ئێــــرانەوە،

 لە یارپرس کردنی ئاڕاستە رێگەی لە داوە هەوڵی
 رۆژهەیتــــــی چاالکەکــــــانی زبەیــــــح ســــــەرجەم
 بە حیزبـــانە ئەم روانــگەی و شــرۆ ە کوردســتان،

 بـۆ بەرنامەیـان هاوکات و رووداوانە ئەم نیسبەت
 شـــی زیــاتر کوردســـتانەوە رۆژهەیتــی داهــاتووی
 زن یـــــرە لە وتـــــووێژ دووهەمـــــین لە. بکـــــاتەوە

 ،،کوردستان رۆژهەیتی ئایەندەی،، وتووێژەکانی
" فەرد نــــورانی کامیــــل" ئاڕاســــتەی انپرســــیارەک
 خەبــــاتی ســـازمانی سیاســـی دەفـــتەری ئەنـــدامی
 دەقـی خـوارەوە ئەوەی. کـراوە  ئێـران کوردسـتانی

 :براو ناو گەڵ لە وتووێژەکەیە
 بە بەنـــــزین نرخـــــی بـــــوونەوەی بەرز یملەناکـــــا
 برینـی نـاڕەزایەتی ئێـران، کاربەدەسـتانی بڕیاری
 مــــاریکۆ. لــــێکەوتەوە ئێرانــــی گەالنــــی هەمــــوو
 بەزەیــانە بــ  و تونــد بەشــێوەی ئێــران ئیســالمی

 ئاکـامی لە. بـوویەوە نـارازی خەڵکی بەرهەڵستی
 سەربازییەکاندا و ئەمنی دەزگا و دام توندوتیژی

 گیانیــان کوردســتان ڕۆژهەیتــی خــۆویتی دەیــان
 ســەدان و بــوون برینــدار کەس ســەدان. لەدەسـتدا
 پەلکێشـــی لێپێچیـــنەوە بـــۆ یـــا گیـــراون کەســـی 

 نــا دۆخێکــی ئێســتا. کــراون ئەمنییەکــان ەنــدەناو
 ڕۆژهەیت لە جــــاران لە تــــر ئەمنــــی و یاســــایی
 و کـوردی ئۆپۆزیسیۆنی کاردانەوەی بۆچی .حاکمە

 شــێوەگەلی بــ  بــوو ســنووردار ئێــرانی  تەنـانەت
 باشــــــووری لە چــــــاالکی و نووســــــراو و زارەکــــــی

 لەم کەس هەنــــــــدێ. تــــــــاراوگە و کوردســــــــتان
 لەم بــــــا. هەبــــــوو ناڕەزایەتیــــــان ڕەهەنــــــدەوە
 پێشـــــمەرگە ئەگەر. لێــــبکەن چـــــاو ڕوانــــگەیەوە
 ئەی کوردســــتان ، ڕۆژهەیتـــی تــــاکی پـــارێزەری

 ڕوانــگەی نیــیە؟ ئەمەی ویسـتی یــا ئیمکــان بـۆچی
 چییە؟ پرسە ئەم نیسبەت بە ئێوە

 پرســــــیارە ئەو وەالمــــــی :فەرد نــــــورانی کامیـــــل
 دۆخــی و روداوەكــان كـۆی لە گشــتی خوێنـدەوەێری

 و ئاخونـــدان دســـەیتداریەتی مێـــژووی و ئێـــران
 دەسەیتەی ئەو لەهەمبەر نیونەتەوەیی سیاسەتی
 و كێشــــە بــــزانین ســــەرەتا گــــرینگە. پێویســــتە

 و قۆناغێرــــــدایە چ لە سیســــــتەم ئاریشــــــەكانی
. دەچــــ  كــــوێ بەرەو كێشــــەكانی  دوورەدیمەنــــی

 ئەم نارەزایەتیەكـــــانی كە دۆخەی ئەو بێگومـــــان
 ســـەتەسیا ئەو ئاكـــامی لە لـــێرەوتەوە دوایـــیەی
 و بەر گرتــوونیە ئێــران لە دەســەالت كە هەینەن

 زیـاتر و گەمارۆكـان سـەرهەلدانەوەی لەنوێ سەر
 ســــــپی، كۆشــــــری الیەن لە فشــــــارەكان كردنــــــی
 كردووە رووبەروو نوێ قۆناغێری لەگەڵ سیستەمی

 ئەو و( ئـابووری دارمـانی) دۆخی  دەوترێ پێی كە
  ونیوـــــــب گران و نرخەكان بوونی ناجێگیر رەوتی

 بە تەنیـــا دا نـــوێیە قۆنـــاغە لەو ســـتیەكانپێداوی
 بە نزیـــك زۆربەی بەڵرـــو نـــابە، کۆتـــایی بەنـــزین
 ســەرەتاییەكانی پیداویســتیە و پەل و كەل تەواوی
 دۆخێرـی چاوەرێی دەب  دەگریتەوەو خەڵك رۆژانەی
 لەالی راســــتیەش ئەو دیــــارە بــــین، تــــر خەمـــاوی

 هێنــــــــدێك تەنــــــــانەت و نیــــــــیە وون دەســــــــەیت
 تەقیـــنەوەی رووبەرووبـــوونەوەی بـــۆ ئامادەكارییــان

 و كردبـــۆوە دا حــالەتێری  وەهـــا لە خەڵــك رقــی
 و ئینتەرنێـت پچرانـدنی رێوشوینەكانی بەری گرتنە

 بــــۆ وەختــــی پــــێ  بەرنــــامەی خەڵــــك كوشــــتاری
 بێـــزار دەســەیت لە ئێــران لە خەڵــك. دارێژرابــوو

 لەو و دەبـ  بەردەوامـی دۆخە ئەو بێگومـان و بـوونە
 پانتـــایی و شـــرل بە رەپە خەڵـــك نـــوێیە قۆنـــاغە

 . دەدەن نارەزایەتیەكانیان
 نارەزایەتیەكان، بۆ ئێمە خوێندنەوەی و شیرردنەوە
 كـاتی بیزاریەكـی ئەوە پیمـانواب  كە نییە بەم ۆرە

 نـوێیە قۆناغە لەم كە پیمانوایە بەڵرو كتوپرە، و
 جوڵی و جم شاهیدی ئێمە نییە، بۆ گەرانەوەی كە

 بـــــــــــوونەوەیبەرفراوان و ئیعتـــــــــــرازی زیـــــــــــاتری
 دەسـەیت بـۆ داهـاتووش و دەبـین خۆپیشـاندانەكان

 بــۆ بـۆ جەمـاوەرو بـۆ بەرانـبەردا لە و دەبینـین لێـل
 بەو هەر و دەبــین روون بە رزگــاریخوازانە خەبــاتی

 هێزی راستەوخۆی بەشداری پێمانوایە خوێندنەوەش
 گون ـاو دا( ئێسـتا لە) چەكـدار هێزی و پێشمەرگە

 و شـانتاژ وەرێخستنی بە بەجۆرێك تەنانەت و ناب 
 بــــۆ پاســــاوهێنانەوە هەوڵــــی درۆ، پروپاگەنــــدەی

 نـــــاوی ژێـــــر لە زیـــــاتر جینـــــایەتی و ســـــەركووت
 نە  پێشــمەرگە چەكــدارو هێــزی روبەرووبــوونەوەی

 راســتیەش ئەو ســەرەرای. دەدەن مەدەنــی هــاوەالتی
 ســــەر رژاونەتە ئەوانەی برەیـــن فەرامۆشــــی نـــاب 

 یئەنــــــــدام الیەنگــــــــرو لە بەشــــــــێریان شــــــــەقام
 رەوتە بۆ سەمپاتیان و كوردن رێرخراوەسیاسیەكانی

 و تەشــــریالت لەچوارچیــــوەی و هەیە سیاســــیەكان
 خۆیـــان ســازمانەكان و حیـــز  نــاوخوی رێرخســتنی

 . دەكەن پێناسە
 دەرخەری خەزەڵوەر ڕووداوەکانی وانییە پێتان ئایا

 بەگشتیی ئیسالمی کۆماری ئۆپۆزیسیۆنی کە ئەوەبوو
 تێـــدانییە ئەوەی ئامـــادەی و الوازدایە دۆخێکـــی لە

 بکات؟ ناوخۆ بارودۆخی موداخلەی پێویست لەکاتی
 نــیم بۆچــوونە ئەو لەگەڵ مــن :فەرد نــورانی کامیـل

 بە  بـــــدرێ( الواز) پـــــلەی روداوەكـــــان لەكـــــۆی كە
 هەموو پێ .  بدرێ لەقەلەم الواز بە و ئۆپۆزسیون

 بەهێـــزی نیشـــانەی نارەزایەتیەكــان بـــوونی شــتێك
 دابەش سیاســـــی گۆڕەپـــــاتی ەرئەگ ئۆپۆزســـــیونە،

 بەرەی و دەســــــەالت بەرەی دوو ســــــەر بە برەیــــــن
 سیستەم لە نارەزایەتی بوونی شك ب  ، ئۆپۆزسیون

 ئەژمــار دێــتە ئۆپۆزسـیون بــۆ ئەرینــی خـالێری وە 
 داكـۆكی ئۆپۆزسیون گوتارەی ئەو  دێ ئەوە بەواتای

 پەرەی خەڵـــــك لەنـــــاو دەكـــــات، نـــــوێنەرایەتی و
 بــۆ ئەوە كەواتە. اوەتەوەپێــدر وەیمــی و ســەندووە

  یــــــــرژیم ئۆپۆزسیونی بۆ بەقوەتە نوقتەیێری خوی
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ــــرا  وتــــویەتی كە  ــــری نەوتــــی  ێ وەزی
وەیمــــــــــدەرەوەی   ویتەكەی دەتــــــــــوان 

ــازاری نەوتــدا و  بەكـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوان    لەكــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت

ــــــانی  ــــــاد برــــــاتبەرهەمهێن  خــــــۆی زی
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەكەی ئامریرـا 
ــــردنەوەی مە ــــافبوونی  لەســـەر درێژنەك
هێنــدێك لە كریــارانی ســەرەكی نەوتـــی 
ـــران، هێنـــدێك لە ویتـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ قەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەكــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەنگی پێـدان و داواكـردن، 

ـــــاد بـــــرەنبەرهەمه ـــــانی خۆیـــــان زی  ێن
 ەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەکگرتووی  ەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو ویتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن
ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی  ێرا  راپۆرتی دا كە ئەو 
ویتەش لەكاتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــك، توان كردنــــی ئۆپی

تــی خــۆی زیــادكردنی بەرهەمهێنــانی نەو
 هەیە

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

ـــتە شـــەش ملیـــۆن بۆشـــرە نەوت بگەیەن ێ
لەالیەكی دیرەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی ویتانی  ەرەبی لە پشتیوانی 
ـــم،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن

پێرەوی كردنی كوێر كوێرانە بەنیشانەی 
لە ئامریرا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەن ـــــــامی ئەو هەنگـــــــاوە زانی
وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەرەوەی رژیــــــم 

ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه
بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێرەوتەیەكـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریرــاو 
 ویتـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــ 

می دژایەتی و دوشمنایەتی جمهوری ئیسال
ـــــــدێك ویت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچرات لەبیر ناكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــات كە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەنگـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .برۆشن هەڵگرن و ت 

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

  .برۆشن ت 
ئەنــــدامان و تەشــــریالتی .١

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

 .بدەن
تێرـرای چاالكـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
بـزانن كە ســازمانی خەبــات 
لە گەڵ هـــــــــیچ چــــــــــین و 

ری كۆمەڵگـــــــــــای تــــــــــۆێژێ
كوردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــیچ تـــــــــــــایفەو 
  ەشیرەتێك 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
رێرخـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ

ــ ــران لە ســـ ــ اڵی ئێ
ــت 8935 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
کەس لە كۆی ۱٤۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو  85 ــ ــ ــ ســ

ویتە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

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

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

ــبە رێژەی ی ــەک و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

   2پاشماوەی الپەڕەی 

 كۆمەلێــك و بــگەن تەوافــق بە دیموكراتیــك...  
 لەوان یە  ســــوور هێلــــی وە  بەرنــــامە و خــــال

 لەراســــت چە  هینــــانی بەكــــار بــــوونی قەدەغە
 و كیشــــەكان كــــردنەوەی یەكالیــــی بــــۆ و یەكــــدی

 لە پێشــمەرگە هێــزی بنرەكــانی ســەقامگیركردنی
 بنەماكـــــانی بە بــــوون پێبەنـــــد و شــــار دەرەوەی

 كردنـــی دروســت و مــرۆ  مافەكــانی و دیموكراســی
 الیەنە لەگەڵ كوردسـتان دانووستانراری شاندێری

 پێویســتە تـر خــاڵی كۆمەلێـك و سەرانسـەریەكان
 . بگەین ریرەوتن بە ەریلەس

 کوردســتان رۆژهەیتــی زبەکــانییح زۆری بەشـێکی
 ئامــادە پەژاکەوە دامەزرانــدنی ســەرەتای لە هەر
 سیاســــەتی گۆڕەپــــانی لە حزبێــــک وەکــــوو نــــین

 بـکەن، لەگەڵـدا تە امۆلی کوردستان رۆژهەیتی
 هـیچ چـیە؟ حـزبە بەو بەرانـبەر ئێـوە هەڵوێسـتی

 هەیە؟ پەیوەندیەکتان

 و بــــوون هێــــزیرە پەژا  :فەرد نینــــورا کامیــــل
 پێاندا، نەنان دان و داننان و هەیە خۆی پێگەی
 ئەوە دواجـار و نـاگۆری بـابەتەكە ئەسـلی لە هیچ

 هەر بــــوونی لەســـەر كوردســـتانە خەڵرـــی مـــافی
 ئـێمە.  بـدەن كۆتـایی بریـاری رەوتێـك و جەریـان

 هەیە پەژا  سیاســـیەتەكانی لەســەر تیبینیمــان
 بـــابەتی بە تـــێرەڵ ەیەئـــێم نەكـــاری ئەوە بەالم

.  بــین لیســەندنەوەی یــان و پیــدان مەشــرو یەت
 تە امولمـان ئیران كوردستانی هێزیری وە  ئیمە
 . بووە هاودیتنیشمان و دیدار و لەگەلیان هەیە

 هێــــــــــــــزی کە حیزبــــــــــــــانەی ئەم ژمــــــــــــــارەی
 تــا بــۆچی. نــین کەم هەیە گەریالیــان/پێشـمەرگە
 هــــــــــاوبەش هێزێکـــــــــی نەدراوە هەوڵ ئێســـــــــتا
 شـار بچنەوە بەمشێوەیە ئەگەر ئایا. درێپێکبهێن
 ناخوڵ ێت؟ کێشە

 پرســــــیاری لە وە  هەر :فەرد نــــــورانی کامیـــــل
 كـرد لێـوە باسم داهاتووش قۆناغی بۆ خۆسازدان
 بـوونی هەرەشەكان و مەترسی لە یەكێك بێگومان
 و سیاســـیەكانە الیەنە الیەن لە چەكـــدار هێـــزی
 دیــاری و وەخــتە پــێ  ســازانە ئەو ئەوەشــە هەر
 راسـتیەكەی. دەكـات زەروری سوورانە هێلە ردنیك

 لە پێرهـــاتوو هــاوبەش هێزێرــی پێرهینــانی مــن
 زەحـــــمەت بە الیەنەكـــــان هەمـــــوو پێشـــــمەرگەی

 بە الیەنەكـــان بـــوونی بەنـــد پـــ  بەالم دەبیـــنم،
 حەیـاتی بە خۆكـوژی شەری بوونی قەدەغە خالی

 پێویسـتە و دەزانـم هەلنەگـر حاشا پێویستەكی و
 بـــوونی پێبەنــد و ســـپاندنچە بــۆ جیـــددی كــاری

 .  برـــــــــــــــــرێ خـــــــــــــــــاڵە بەو الیەنەكـــــــــــــــــان
 بــۆ ئێـو  دڵخـوازی کــۆمەییەتی و سیاسـی مـۆدێلی

 هــــیچ چیــــیە، کوردســــتان ڕۆژهەیتــــی ئیــــدارەی
 یـــان مەبەســتە ئەو بـــۆ کــردووە ئامادەکاریەکتــان

 کاغەزە؟ لەسەر هێشتاش

 و نەتەوەیـی الیەنێرـی ئـێمە :فەرد نـورانی کامیـل
 پێرهینـــانی بە ەواومــانت بــاوەری كە نیشــتمانین

 كەمــافی پارلەمــانی و دیموكراتیــك حرــوومەتێری
 ،  برـرێ دابـین تێـدا توێژەكـانی و چین سەرجەم
 هەلویســــــــــــتی و بەرنــــــــــــامە و كـــــــــــار و هەیە

. ئامــان ەیە ئەو وەدیهینــانی بــۆ تەشریالتیشــمان
 دیــــاری مــــافی بە باوەرمــــان ئەوەی لەگەڵ ئـــیمە
 و ئەمــال بــی مــافی بە و هەیە چــارەنووس كردنــی
 دەزانــــین كوردســـتانی خەلرـــی كـــۆمەالنی ئەوالی
 و واقــــــ  ئەمـــــری گرتنـــــی لەبەرچـــــاو بە بەالم

 نیزامیرــــی پێرهینـــانی دا ئیســـتا لە راســـتیەكان
 خودمختاری هەرێمیری چوارچێوەی لە دیموكراتیك
 دەزانـین شـیاو و پەسـەند بە ئێـران لە كوردسـتان

 و فەرهەنگـــی و سیاســی مـــافە هەمــوو تییــدا كە
 كوردســتان خەڵرــی كۆمەالیەتیەكــانی و ئــابووری
 خۆمــان توانــای پێــی بە ئــیمە. بــووب  دەسـتەبەر
 و دەكەیــــــــن بەرنامــــــــانە ئەو بــــــــۆ بانگەشــــــــە

 رێرەوتنەكانمان خالە لە یەكێك لەوچوارچێوەش
 بە ئیعتـرا  خەڵـق موجاهیـدینی سازمانی لەگەڵ
 ۱۲ لە خـوی كە كوردسـتانە بۆ خودمختاری مافی
 لە نووســــراو وەیشــــی بە و دەبینیــــتەوە دا خــــاڵ

  اماژەیـــــــــــئ موقاومەت میللی شۆرای ئەساسنامەی

 

 

 .پێرراوە 

 دەبێـــــتە ی کوردســــتانڕۆژهەیتـــــلە داهــــاتوودا 
 رۆژئاوا، یان باشوور؟ کامەیان؟

 بە ئێــــــران كوردســـــتانی :فەرد نــــــورانی کامیـــــل
 بێگومــــان ئەزمــــوون دوو هەر گرتنــــی لەبەرچــــاو
 كە دەبــ  خــوی بە یبەتتــا و تــر نــوێ مــودیلێری

 دەكاتە دووبەش هەر الوازییەكانی و بەهێز خاڵە
 داهــــاتوو بەرێـــوەبەری و ئیــــدارە لە و ئەزمـــوون
 .لێوەردەگرێ كەڵری

 بـــۆ دەرســـێکیان چ ڕۆژئـــاوا و باشـــوور ئەزمـــوونی
 پێیە؟ کوردستان ڕۆژهەیتی داهاتووی

 الیەنەكـــــــانی لەوانەیە :فەرد نـــــــورانی کامیـــــــل
 بـن زۆر یەك ـار ئەزموون ودو هەر هەلسەنگاندنی

 لەهەردوو خــاالنەی ئەو  دەكــرێ گــرینگە ئەوەی و
 بە تیپەریـــون دا مەســـیر بەیە  و یەكـــن وە  ال

 و یەكریـــزی نەبــوونی بێگومــان. بینیــنەوە نمــونە
 دەب  كوشندە دەردێری ناوخۆیی كیشەی و تەبایی

 و ئـــــــاوات و هیـــــــوا كۆشـــــــری وایە جـــــــاری كە
 ئەزمـوونی و اتدەك خاپوور میللەتێك خەونەكانی

 بە هەڵچنین هیوا. دەكات تۆمار ناخۆش یەك ار
 هیوا ب  كە گەورەیە هەلەێری دەرەكیەكان الیەنە
 ئەوراســتیە پێویســتە و دەبــ  شــین تیــدا بــوونی
 پـ  پشـت بـۆ متمـانە جـیگەی هێزی تاكە بزانین

 پێویســــــتە و خەڵــــــرە و گەل تەنیــــــا بەســــــتن
 نكەوتیا و هەڵ  واقی  پێی بە تر فاكتەرەكانی

 بەرژوەنـدی كردنـی دروسـت بـۆ كار و  بررێ لەگەڵ
 هیــوا زەمیـنە بــ  بە ئەوەی نە   برـرێ هـاوبەش

 جــووڵێنەری برــرێتە خەیــاالنە خــۆش هەلچنینــی
 پێشـــی گــرتنە بە پێویســـتمان. سیاســیمان كــاری

 دەب  و هەیە واقگەرایانە و رئالیسم سیاسەتێری
 ئوســـــولی و دروســــت پێـــــوەری و بنەمــــا لەســــەر

 و ئێـــران پێرهاتەكـــانی بـــاقی ڵلەگە تە ـــامول
 لەسـەر كـردن كـار. برەین سەرانسەریەكان الیەنە
 خســـتنی پـــێ  و نەتەوەییەكـــان وبەهـــا ئینتمـــا

 فەرهەنگی و كۆمەالیەتی و ئابووری ژیرخانەكانی
 رۆژەكـانی یەكەم بەرنامەی و كار دەب  سیاسیی و

 بەرەدوامی بە و ب  كوردستان هەرێمی حروومەتی
 خسـتنی پـێ  بۆ نوێ پرۆژەی و بەرنامە خاوەنی
 . داب  بوارەكان هەموو لە كوردستان زیاتری

 بەربەســتن کوردســتان باشــووری پاڕتەکــانی ئایــا
 بە ئێــوە؟ چەکــداری و سیاســی چــاالکی لەبەردەم
 بە ڕاگەیاندوون؟ پ  بووارەوە لەم هیچیان فەرمی
 دوواییە؟ ئەم ڕووداوەکانی دووایی تایبەت

 قۆناغیرــدا هــیچ لە نەخیـر :فەرد نــورانی کامیـل
 بە كـراو، دیـاری الیەنیری یان هەریم حروومەتی

 پــ  بارەیــان لەو شــتیك هــیچ نارەســمی و رەســمی
 و خواسـت لەسـەر بووشـە ئەوەی و رانەگەیانـدوین

 ئــیمە. بــووە خومــان هەلســەنگاندنی و لیرـدانەوە
 لەراســـــــــــت بەرپرســـــــــــیارەتیمان پێمـــــــــــانوایە

 و هەیە كوردســـــتان هەریمـــــی بەرژوەنـــــدییەكانی
 پشـــتی وە   ێـــرا  كوردســتانی هەرێمـــی  نــاكرێ

 كوردسـتانی خەبـات پێشـەوەی بردنە بۆ جیبهەیك
 كەوتــــنە هـــوی ببیـــنە و بێنــــین كـــار بە ئێـــران

 . كوردســتان هەرێمــی بەرژوەنــدییەكانی مەترســی
 کوردستان ڕۆژهەیتی جوگرافیای ئێو  ڕوانگەی لە
 مەیــــدانی و دەگرێــــت خـــۆ لە گەلێــــک نـــاوچە چ

 گەلـــــــــــێکن؟ اوچەنـــــــــــ چ ئێـــــــــــوە خەبـــــــــــاتی
 كــــــوردانەی لەو جــــــگە: فەرد نــــــورانی کامیــــــل

 رۆژهەالتـــــی بەشـــــەكانی بـــــۆ دوورخـــــراونەتەوە
 تـــری شـــارەكانی لە هێنـــدیك و ئێـــران بـــاكووری

 چـوار هەر ئێستا دابەشرارییەكانی پێی بە ئیران
 ئــیالم و كرماشــان و كوردســتان و  ورمــ  پارێزگـای
 ئـێمەش خەبـاتی و ئێرانن كوردستانی جوگرافیای

 جوگرافیـایەیە ئەو نیشـتەجێی كوردانی هەموو ۆب
 پیناوەشـــــدا لەو و جیـــــاوازییە  هـــــیچ بـــــ  بە

 . دەكەیـــن بـــۆ كـــاری و هەنگـــاودەنیین بەكــردەوە
  ێراقـــــــدا لە ۲۰۰۲ ســـــــاڵی لە ئەوەی ئەگەر

 هێزێکــــی بێــــتەوە، دووبــــارە ئێــــران لە ڕوویــــدا
 ئیســالمی کۆمــاری دژی لە ســەربازی هاوپەیمـانیی

 لەڕێگـــای حکـــومەت وێـــتبیهە و پێکبێـــت ئێـــران
  کاردانەوەیەکتان چ ئەوە. بگۆڕێت سەربازییەوە

 

 

 .باشوور هێزە وەکوو. دەبێت

 دەکەن؟ ئێران دژی هاوپەیمانییەتی یارمەتی

 بەوە تەواومـان بـاوەری ئێمە :فەرد نورانی کامیل
 خومــان گەلـی هێـزی بە پشـت پێویسـتە كە هەیە

 سیاســـەتی چـــاوەریی نـــاب  هەرگیـــز و ببەســـتین
 ئەساســــــــی لەســـــــەر ەكەیبنــــــــاغ كە دەرەكـــــــی

 نــاو بخەیــنە خەباتەكەمــان و ببــین بەرژوەنــدییە
 بـ  و كۆتـا بـ  چـاوەروانیەكی كوشەندەی فازێری
 هیچ ناب  ئێمە راستیەش ئەو لەگەڵ بەیم. سوود
 كەینەوە رەد یارمەتی دەستێری و هاوكاریی جۆرە
 لەم بریــارێری ئەمریرــا كە حالەتێرــدا وەهــا لە

 ئۆپۆزسیون بریاری ی چاوەرو بێگومان بدا چەشنە
 بە. پــــێ  دەبەنە خۆیــــان سیاســــەتی و ناكــــات
 بەو بـوون تـێرەڵ سیاسـەت باشترین ئێمە باوەری

 وەیتــانی هاوكــاریی دەســتی گرتنــی و هەڵــمەتە
 وە  هۆكـــاری چەنـــدین بە ئەوەش كە رۆئـــاواییە
 بـــــۆ دان هەول و زیـــــاتر زیـــــانی لە پیشـــــگرتن
 رەخســـــاو دەرفەتـــــی قۆســـــتنەوەی و پاراســـــتنن

 . دروستە و ژیرانە ەتێریسیاس

 گەمارۆکـــانی و گوشـــار بە ســـەبارەت بۆچوونتـــان
 بە چیـــیە؟ ئێـــران حکـــومەتی ســـەر بـــۆ ئامریکـــا

 ئابوورییەکــــان ئــــابلۆقە ئەوەی لەبەرچــــاوگرتنی
 هەبـوو ؟ خەڵـک ژیـانی لەسـەر نەرێنی کاریگەری

 چ چــــاوەڕێی بــــن بەردەوام گوشـــارانە ئەم ئەگەر
 دەکەن؟ ئەن امێک

 ئابووریـــانەی گەمـــارۆ ئەو :ردفە نـــورانی کامیـــل
 ترامــ  ســەركاری هـاتنە بە دووبــارە كە ئەمریرـا
 ســاڵ چــل مێــژووی لە ئێــران رژیمــی ســەر خــرایە

 ئێرانـی رژیمی ئابووری و بووە وینە كەم دەسەالت
 وەهــــا لە بێگومــــان و كـــردووە فەلەج تەواوی بە

 دەبیـنن زیـان هاوەالتیانی  و خەڵك حالەتێردا
 تاوانبـــاری و هۆكـــار. دەبـــ  لەســـەر فشـــاریان و

 تەنیـا لەم ۆرە دۆخێری هاتنی وەدی لە سەرەكی
 سیاســـەتە بە كە ئێـــرانە رژیمـــی دەســـەالتدارانی
 و ئەتۆمیەكانیـــــان زیـــــدەخوازییە و شـــــەرئەنگێز
 و تــــــرۆر لە پشــــــتیوانی سیاســــــەتی هەروەهــــــا
 زۆربەی لە نــانەوە ،ئــاژاوە ترۆریســم داڵــدەدانی
. تەوەخســتۆ تەریــك ئیرانیــان جیهــان، وویتــانی

 مەترسـیەكی كـاركردی و سیاسەت بە ئیران رژیمی
 و جیهـــان وەیتـــانی تەنـــاهی ســـەر بـــۆ گەورەیە

 ئەو لەراســـــت جیهـــــانی  كۆمەلگـــــای بێگومـــــان
 ئەو كردنـی هەوسـار بـۆ و نـابن بیدەنگ مەترسیە
 لە س  و لەبەردەمە بژاردەێریان هەموو دەسەالتە

 بە نـــاتوانین ئـــێمە. نـــاكەنەوە كردەوەێـــك هـــیچ
 مەترسـیانە ئەو لەحاسـت بلیـێن جیهـان نیوەالتـا

 خەڵـك لەسـەر فشـار ئەوەی بـۆ بن هەڵویست ب 
 كێشــەیە ئەو بــۆ چارەســەر تــاكە نەبــ ، دروســت

 كۆشـــری رووخانــدنی بـــۆ سەرانســەری خەبــاتێری
 ملۆزمێـك بـوونەتە نەتەنیا كە ئاخوندانە ستەمی
 جیهــان تەواوی ئەمــرۆ بەڵرــو خەڵــرەوە بەســەر
 دەكەن فاشیزمە تەمەسیس ئەو مەترسی بە هەست

 كردنـــی دروســـت گەمارۆیـــانەش ئەو پەیـــامێری و
 و سیســـــتەم لە بێزاریــــی و نـــــارەزایەتی كەشــــی

 . دەسەیتە

 ئاســتی ســەر لە کــردن سیاســەت بــۆ بەرنامەتــان
 ئێراندا چوارچێوەی لە بمانەوێت گەر چیە، ئێران

 گشتیشــتان سیاســەتێکی دەبــ  هەر خــۆ بمێنـنەوە
 هێزەکـانیتر مـۆڵکی بە مەیدان  ئەو یان هەبێت،
 دەزانن؟

 حیزبێرـــــی ئــــیمە دیـــــارە :فەرد نــــورانی کامیــــل
 بـاقی لە خەبـات پێـیەش بەو و نین سەرانسەری
 ، نازانین خۆمان ئەركی بە ئێران تری بەشەكانی

 كە كوردسـتانین رێرخراوێرـی ئـیمە بێگومـان بەالم
 وەالتــی لەچوارچێــوەی كــورد خەڵرــی بــۆ خەبـات
 چارەنووســــــی پێــــــیەش بەو و دەكەیــــــن ئێــــــران

 و ئیــرانە كــۆی چارەنووســی گرێــدراوی كوردســتان
 مـادام كە .دەبـ  مان لەسەر كاریگەری راستەوخۆ
 هەوڵ ستراتیژییەكانیشــمان و ئامــان  لە یەكێــك

 بـــــ  ئاخونـــــدان دەســـــەیتی رووخـــــانی بـــــۆ دان
 و هاوپەیمــــــــانی و كــــــــۆدەنگی بە پێویســــــــتمان
  ریـــــــــت بەشەكانی سەرجەم لە دەب  یارمەتیدەر

 چوارچیـــــــوەیەش لەو و ئێـــــــران
 حیــــــــــــزبە لەگەڵ تە ـــــــــــامول

 و ئێرانیەكـــــــان سەرانســـــــەرییە
 نەتەوەكــــانی بــــاقی نــــوێنەرانی
 و زەرور ئەركێرــــــــی بە ئێــــــــران
 پشتیوانی ئیمە. دەزانین پێویست
 ئـازادیخوازانی سـەرجەم خەباتی
 انیتیـوەرد دەسـت ب  بە ئێرانین

 چۆنـایەتی و شیوە لە راستەوخو
 تــری بەشــەكانی بــاقی خەبــاتی
 یەكەوە بە وایە پێمـــان و ئێـــران

 و ئـــــازاد وەالتێرـــــی دەتـــــوانین
 تاكەكـان هەمـوو كە دیموكراتیك

 و ئـــــازادی بە هەســـــت دا تێـــــی
 مافەكانیان پارێزراوی و تەناهی
 لەو و بــــــــــدەین هەوڵ بــــــــــرەن
 بــۆ هاوكـاریی دەســتی پێناوەشـدا

 لەو هەســتێری كە الیەنێــك هەر
 هەبـ  كـورد بە بەرانـبەر جۆرەی
 بە خۆمــــــان و دەكەیــــــن درێــــــژ

 هاوچارەنووســــــی و هاوخەبــــــات
 . دەزانین

 نیســــــــبەتی بە کاردانەوەتــــــــان
 و ئێــران پەرلەمــان هەڵبژاردنـی
 لە گونــدەکان و شــار ئەن ــومەنی

 کوردســـتان ڕۆژهەیتـــی و ئێـــران
یـا   ؟بەشداری یا بایکۆت چییە؟

  مەشروت؟

 لە زیـــاتر :فەرد ینـــوران کامیـــل
 رژیمــی دەســەیتداری ســاڵە چــل

 ئێــــــران وەیتــــــی لە ئاخونـــــدی
 بە گەیشــتن بــۆ باشــە مەوداێرــی
 بـــان بـــایرۆت پرســـیاری وەیمـــی

 دەســــــــــەیتە ئەو بەشــــــــــداری؟
 ســـــاالنە ئەو هەمـــــوو لەمـــــاوەی

 مــافی بـ  و سـەركووت لە بـێ گە
 و جینــــــایەت و نـــــا ەداڵەتی و

 بــــۆ تــــری خەالتێرــــی كوشــــتار
 و گشــــــتی بە ئێــــــران خەڵرــــــی
 نەهینـاوە تایبەتی بە كوردستان

 و فەقیــــــــ  وەلــــــــی بــــــــوونی. 
 پــڕن كە ئیـران رژیمــی یاسـاكانی

 و  ەداڵەتـــــــــــــــــی بــــــــــــــــ  لە
 جیابیر خەڵرانی نەخوێندنەوەی

 و چــــــــــاودێری سیســـــــــتەمی و و
 نیگابـــــان، شــــۆرای فلتێرەكــــانی
 تەنیـــــا هەڵبـــــژاردن پرۆســـــەی
 تراژیــدیە و گالتەجــار شــانۆێری

 و فی  و فرت بە جارە هەموو كە
 فریــــو پــــ  خەڵرــــی چاوبەســــت

 دەب  راستیەكە،كە ئەوە و دەدەن
 بەنـــاوی شــتێك برەیــن قبــووڵی
 چاكســــازیخواز و ریفــــۆرم بەرەی
 بە دڵمـــــان تـــــا نیـــــیە بـــــوونی

 خــۆش سیسـتەم لەنــاو جیـاوازیی
 نەهێشـتنی بـۆ كار پێویستە. ب 

 ئاخونـــدی سیســـتمی تەواویەتـــی
 بە كۆتـــــــــــــــــایی و  برـــــــــــــــــرێ

 لە پــــڕ و رەش دســـەیتداریەتی
 ئاخوندان جینایەتی و انەتخەی
 بە تەنیا و  بهێندرێ هەمیشە بۆ

 كە خەتەیە ئەو پێشەوەی بردنە
 ئاواتەكانمــــــــان بە دەتــــــــوانین

 و ســەردەمێك هــاتنی بە. بگەیـن
 خەبــــــــات نــــــــوێی قۆنــــــــاغێری
 ئەركــــــــی رژیــــــــم لەبەرانــــــــبەر
 لە زیــــــاتر خەڵــــــك كـــــۆمەالنی
 و دەبێـــــــت هەســـــــتیار جـــــــاران
 كە وەهــادا لەدۆخێرــی پێویســتە
 كــردووە، رژیــم لە شــتیپ جیهــان

 ســـــندووقی ســـــەر نەچـــــوونە بە
 نامەشــرو  تــر جــارێری دەنگــدان
 دەنگێرـــــی بە دەســــەالت بــــوونی
 . برەینەوە دووبارە بەرزتر

 

ــــــــداری ــــــــردن بەش  بــــــــایکۆتی و نەک
 لە ئاخونـــدی ڕژیمــی هەڵبژاردنەکــانی

 .کوردستان بەتایبەت و ئێران

 

 بە ڕەشـەممە ی۲ ڕۆژی لە ئاخونـدی ڕژیمـی هەڵبژاردنەکانی
 هەمـوو وێـڕای. چوو بەڕێوە خەڵک بەشداری ڕێژەی کەمترین

ــدیا چەواشــەکارییەکانی ــەیت، ناوخۆییەكــانی مێ  ئەوەی دەس
ــــایکۆتی دیـــارە ــــوو لە بـــوو هەڵبژاردنەكــــان ب  شــــارو هەم

 سەربە ڕاگەێیندراوەکانی هەواڵی پێی بە. ئێران گوندەکانی
 یەزد ،قوم، ئیسفەهان تاران،: وە  لەشارەگەورەکانی ڕژیم

ــهەد ،شــیراز ــداری بە ،مەش ــۆزدە بەش ــەد ن ــووە، لەس  ئەم و ب
ــــژەیە ــــر شــــارەکانی لە ڕێ  کە بــــووە کەم ڕادەێیکــــی بە ت
 وتویـانە و نەکـردووە ئامارەکـان لە باسـیان ڕژیـم مێدیاکانی
ـــاچینە ـــو ن ـــانی لە. وردەکارییەکـــانی نێ ـــداری هۆکارەک  بەش
ـــایکۆتی و نەکــردن ـــم شــۆرای مەجلیســـی هەڵبژاردنــی ب  رژی
 شـارە لە نـارازی خەڵکی کوشتنی و سەرکوت لە باس دەکرێ
  بکرێ.... رژیم مەشرو یەتی نەمانی ئێرانو ۆرەکانیجۆراوج
ـــاوەڕوان وەک ـــژەی دەکـــرا چ  دڵنیـــاییەوە بە بەشـــداری ،ڕێ

 ســنە لەشــارەکانی. بــووە کەمتــر زۆر کوردنشــینەکان لەشــارە
ــاد ،شــنۆ ســەقز ،کامیــاران، ــان جــوانڕۆ ،پــاوە ،مەهاب  وبۆک
 هۆکارەکـان کوردسـتان لە.  بـووە بەشداریان ڕێژەی کەمترین

ـــۆ ـــنەداندەن ب ـــران نیســـبەت بە گ ـــاترە ئێ  لە کە ئەوەی. زی
ــــاوەی ــــاڵدا م ــــان ئەمس ــــۆڵبەری دەی ــــاوان ک  تەقەی بە بێت

 الوانـی ئێسـتای .  دا گیانیـان ڕژیـم هێزەکـانی ڕاستەوخۆی
ـــدیخانەکانی لە کوردســـتان پەروەری نیشـــتمان ـــم بەن  بە ڕژی
 کە ئاگـــاداربوو ڕژیــم.  دەدرێــن شــکەن ە شــێوە خراپتــرین
ـــــارە خەڵـــــک ـــــایکۆت بە ئەم  ـــــن ب ـــــوازی بەرەو دەچ  پێش

 ڕۆژێــک کڕۆنــا هەواڵـی باڵوکــردنەوەی بە بــۆیە. هەڵبـژاردن
 هۆکارێـک وەکـو نەخۆشـیە ئەم دەیهەویسـت هەڵبـژاردن پێ 
ــک دەنگنەدانــی بــۆ ــتر خەڵــک بەیم. بناســێن  خەڵ  بە پێش

 هەڵوێسـتی(دەنگـدان بۆ نا) درووشمی و کەمپەین و هەشتەگ
ـــان ـــان. دابـــوو نیشـــان خۆی  و  یـــدیو کـــورتە ەل راپۆرتەک

ــدێک کە دەکــات لەوە بــاس ئێــران نــاوخۆیی فیلمەکــانی  هەن
 خۆیـان دەنگـی دەنگدان سەندووقی سەر چونەتە کە لەوانەی

ـــتووە ـــی بە فرۆش ـــمەن۱۰۰ تـــا۲۰ نرخ  پێـــی بە. هەزارت
ـــژەی گەیشـــتو هەواڵـــی ـــارەکانی لە خەڵـــک بەشـــداری ڕێ  ش
 ئێـران دیـکەی شارەکانی لەچاو زۆرتر بەڕادەێیکی کوردستان

 نوســینی و درووشـم بە و ، دابەزیبــوو پێشـتر چاوسـاینی لە
ــــانەتە دەنگـــدان کە ســـەردیوار  شــــەهیدان خـــوێنی بە خەی
 جـێگەی کە ئەوەی. دەربـڕی هەمیشە وەک خۆیان ناڕەزایەتی
ـــــــدیاکانی لە و کۆمەییەتیەکــــــانە تـــــــۆڕە ســــــەرن ی  مێ

 بـو، سـنە لەشـاری  یـدیوێک کـورتە باڵوکـراوە نێـونەتەوەیی
ـــوێرانە  یـــدیۆیەدا لەو خەڵـــک کە ـــایکۆت و دەنگـــنەدان ب  ب

ـــرو یەتی لەدەســـتدانی واتـــای بە ئەمە. دەگـــرن جەژن  مەش
 . نزیکتردەکاتەوە ڕوخان ڕەوتی و ئاخوندیە، رژیمی
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( شویی پول)
 کردنەوەی سپی
 دەست پوڵ،

 و قازانج  خستنی
 لە سودە

 سەرپێچیەکانی
 بە کە دارایی

 رێگە رواڵەت
. یاساییە وپێدراوە

 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 بنةمال ةي 
كاك عةلي 
دةكةين و لة خوا 
داواكارين روحي 
بة بةهةشتي 
بةرين شاد بكات 
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ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــ  و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
كـۆمەالنی خەڵرـی ئێـران و 

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

ئومێد دەكەین بە خەبـاتی 
یەكــــــانگیرانەی خەلرــــــی 

ن و بەردەوامـی فشـارە ئێـرا
دەرەكیەكــــان كۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیرتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێرـــــــــی خەڵرـــــــــی و 

ـــران ــــــــوكراتیـدیم  ك لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ك وردستان جێگی

 .بکرێ
 
 

   

 .یادی سەروەران

 و ببینـ  خـۆ شـەهیددا، خوێنی تەرازوی تای لە ئەوەی ڕاستیدا لە    
 شــەهید خـوێنی لەگەڵ موسـڵمانانەدا شۆڕشـگێڕانەو هەڵسـەنگاندێکی لە

 گیانـانە ئەو بارتەقـای ئەوەیە. نەتەوەکەیەتـی ڕزگـاری تەنیـا بێتەوە،
 هەزارانـی کە نڕۆیشـتو مافێکدا پێناو لە ژیانوو پاکیدا و ڕاستی لە کە
 ئەوەی. نەکـــراوەتەوە کـــوێر شـــوێنیان پـــ  و ڕۆیشـــتون پەیســـەرەوە بە

 دێــڕە دەگێــڕێتەوە، داهــاتووان و مانــان ئــێمە بــۆ ســەرداریان داســتانی
 .ڕاســـــتیان کۆگــــای نـــــاو چــــوونە کە خەبـــــاتن مێــــژووی زێڕینەکــــانی

 ۆبـــ و دەوێســـت  داگیـــرکەردا ســـتەمگەرو بەرامـــبەر لە کە کەســـەی ئەو
 دەکــــــا، خەبــــــات ســـــتەم الچــــــونی و ڕەوا مـــــافی یهێنــــــان وەدەســـــت

 سـوارچاکی  ەباسی جەاللی شەهید یادی ئەم ارەدا سەروەرانی یادی لە
 خەباتـدا گۆڕەپـانی لە پیـاوانە چـۆن کە دەکەیـن ڕاونـان دژمن مەیدانی
 کــاتەی ئەو تــا ئەهاویشــت، کوردسـتان دژمنــانی بــۆ مەرگیــان کەمەنـدی
 ئایینی و نەتەوایەتی ئەرکی دانیئەن ام بۆ ئازایانە هەبوو، سپاردەیان
 .ســــپارد هاوســــەنگەرانیان بە خەباتیــــان چەکــــی و ڕۆیشــــتن خۆیــــان،
 گەڕەکــی بــانە شـاری خەڵکــی ئەحـمەد کــوڕی  ەبباسـی جەاللــی شـەهید
 چــاوی کـوردەواری نەداری بنەمـاڵەیەکی لە دا ٤٤۱۲ سـاڵی لە سـاتاوا،

 کەوتە ا،ژیانــد بەحـری لە هەڵهێنــاو مەرارەت و ژان لە پـڕ دونیـای بە
 بـوو تێنەپەڕی تەمەنی لە ساڵ دوو هێشتا جەالل شەهید. مەلە باسکە

. بەجێهێشــت نـازی بەبــ  شـیرینی ڕۆڵەی و کـرد دوایــی کـۆچی دایکـی کە
 لە،بــاوەژنەوە نــازی بــ  باوەشــی نــاو کەوتە ئەوە دوای جەالل شــەهید
 نــازی لە کە ئەوەدا لەگەڵ بــوو، بەڕێ قوتابخــانە بەرەو ۰٥۱۲ ســاڵی
 قوتابخــانەی لە خــۆی ســەرەتایی دەورەی ئازایــانە بــوو، بەشبێــ دایــک

 تـا ڕاهنمـاییەوە دەورەی نـایە پێـی و کرد تەواو بانە شاری" میهرەکانی"
 قوتـابیێکی کە لەوە جیا جەالل شەهید. خوێند دەرسی نەزەری ئەوەڵی
 تەزاهوراتێکــدا هەمـوو لە کە بـوو قوتابیــانەش لەو بـوو بەهـۆش ژیـرو
 .دەکـــــــــــــــــــرد بەشـــــــــــــــــــداری انقوتابیەکـــــــــــــــــــ هەمـــــــــــــــــــوو وەک

 شـــەهید خەبـــات، ســازمانی مەوجـــودیەتی ڕاگەیانـــدنی لەگەڵ هاوکــات
 هاتە پەروەر نیشتمان ڕۆڵەیەکی وەک دا ۹٥۱۲/٦/۲۹ ڕۆژی لە جەالل
 شان کردە شەرەفی چەکی و خەباتەوە سازمانی پێشمەرگەکانی ڕیزی ناو
 شـان زۆرداران، لەگەڵ شـەڕ بەرەکانی بەرەو ترس بەب  ئازایانەو زۆر و

 و سەقز بانەو شەڕەکانی زۆربەی. کەوت وەڕێ هاوسەنگەرەکانی بەشانی
 شــەهید. بـوون کــوڕە شـێرە ئەو ئـازایەتی مەیــدانی سەردەشـت، و بۆکـان
 هێــزی مــاڵی بەرپرسـی ماوەیێــک پێشـمەرگایەتی ئەرکــی لە جیـا جەالل

 کە دەکــــرد حەزی بەیم. بــــوو ئەســــتۆ بە خەلیلیشــــی ســــەید شــــەهید
 کـاری لە خـۆی توانـای هەمـوو وەرگیـرێتەوە، لـ  یدارایـ بەرپرسـیارەتی

 نەکــــــرا دڵــــــی بــــــ . کــــــار بخــــــاتە بەختکردنــــــدا گیــــــان و نیزامــــــی
 قارەمانێــک  ەباسـی جەاللـی شــەهید. لێـوەرگیراوە بەرپرسـیارەتیەکەی

 لەگەڵ و هە ـاین سـوپەری دەرکـردە خـۆی ئیمـانی لە پـڕ سـنگی کە بوو
 دەهێنــــا جـــ بە پەرەستیشـــی خــــودا ئەرکـــی پێشـــمەرگایەتیدا ئەرکـــی
 ڕۆژی لە خــــۆی بـــۆ شـــانازیەوە بە و هە ــــاینی بـــۆ گـــرانەوە بەداخـــی

 لە کەس ۲۰ لە زیاتر کە قارەمانانەدا شەڕێکی لە دا ۲٦۱۲/۱۲/۱۱
 گونــدی نزیــک لە ئــارمردە -بــانە جــادەی لەســەر کــوژران، دژمــن هێــزی

 سـەرچیا بە پـاکی گیـانی پێکـراو مێـژوو ناپیاوانی فیشەکی بە ماسیدەر
 .گــــــرت بــــــاڵی بەریــــــن بەهەشــــــتی بەرەو کوردســــــتاندا بەرزەکــــــانی

 
 .بێت پاکی گیانی لە ساڵو هەزاران

 مامۆستا پرژار: نووسینی

 ئەكەن، فیدا گەلەكەیان سەربەرزی بۆ گیانیان ئەوانەی   
 نیشـتمانیان خۆیـان بەخـوێنی و دەکـرێن سـەیر ڕێز بەچاوی

. كۆمەڵەكەیــان بـۆ پیرۆزتـرن شـتێك هەمـوو لە ئەپـارێزن،
 دەسـرەوتانە لەو ڕێـز و بچـ  یـاد لە شەهیدانی هەرگەلێك

 لە شــك بــ  دی، هـاتۆتە شــەهیدان خــوێنی بە كە نەگـرێ
 شــــەهید لە تە ریــــ . جیهــــانە اكەوتــــوویدو گەلەكــــانی

 كە وابـ  پێمان نە  بیرهێنانەوەیە بۆ وسەربەرزییەكانیان
 و پێویســـــــــــــتە ئەوەی تە ریفیـــــــــــــان بە ئەتـــــــــــــوانین

 سەرەوەی هەرە پلەی لە شەهید. گوتبن هەڵدەگرێ،بۆمان
 هەر نەتەوەیە، ســەربەرزی و فەخــر وجێگــای دایە ئینسـان
 ڕزگـار وخوێنـدان یڕۆڵەكـان فیـداكاری بە نیشتمانی گەلێك
. ســەربەرزن و ڕێــزن جێگــای تــردا گەالنــی لەنــاو بوبێــت،

 ڕۆڵەكانیــــــــان فیــــــــداكاری بە كە گەالنەی ئەو نمــــــــونەی
 كـردووە، ڕزگار بێگانە دەست لە نیشتمانیان و سەركەوتوون

 سـەیر ڕێـز چـاوی بە تـرەوە ویتـانی الیەن لە داوە نیشـانی
 شەهید گەرئە. ونیشتمانە گەل تەواوكەری شەهید. دەكرێن
. داگیــــركەران دەســــت لە ناحەســــێتەوە نیشــــتمان نەبێـــت،
 غارغـــارێنی مەیــدانی بــۆتە ســاڵە ســاڵهای كە كوردســتان
 ببــنە بتـوانن بەڵرــو كـردووە لێخــۆش خۆیـان و داگیـركەران
 كوردســـتانە ڕۆڵەكــانی و شـــەهیدان خــوێنی هەر، خــاوەنی

 داگیـــركەران و خۆشــە پــاروە ببێــتە نیشــتمان نەیهێشــتووە
 .وبیهاڕن یدەنبەرددان
. هەیە فیـداكاری ڕۆڵەی سـەربەرزە بـۆیە نیشتمانمان بەڵ 
 و ڕۆڵەكــــانی لێبـــڕاوی بە بـــ  كەســــی  بـــ  ئەگەر كـــورد

 فەوتانیــان و نــاوچوون لە بەخشــینیان خــوێن و فیــداكاری
 نەمــانی ئــارەزووی كە داگیــركەران، مەحــاڵە و نــیە ئاســان

 وئە قەت كوردســـتان ڕۆڵەكــانی فیــداكاری بە كوردســتانە،
. كوردە حەیسییەتی پارێزەری شەهید. نایەتەدی هیوایەیان
 سـەر چـرای شـەهید. مـیللەتە  ەزەمەتـی نیشـانەی شەهید
 .نیشــتمانە شــەكاوەی بەرزو هەمیشــە ئــایی گەلە، فــرازی
 ڕۆڵەكـانی فیـداكاری هـۆی پـارێزراوە، ئێستا تا كورد بۆیە
 لە و فیــــداكاری بـــۆ نەتەوە، وە  مـــانەوەی كـــورد. بـــووە
 نەبێـت فیـداكاری ئەگەر. دەگەڕێتەوە ڕۆڵەكانی وییخۆبردو

 ناوێـك و تۆزێـك دەبووە داگیركەران بەرداشی بەر دەكەوێتە
 یادی هەموومانە شانی سەر لە. نەدەما وكورد كوردستان لە

 ئــاواتی بتــوانین تــا نەدەیـن وكــۆڵ ڕاگــرین بەرز شـەهیدان
 شـەهیدانی. كەیـن ڕزگـار نیشتمانمان و بێنینەدی شەهیدان

 لە گـوڵبژێرن شـك بـ  ئێـران كوردسـتانی خەباتی مانیساز
 كەرانێــك خۆبەخــت چـونرە كوردســتان شــەهیدانی بـاغچەی
 ئیســالمی  بە وهەم دەویســت كوردســتانیان هەم كە. بــوون

. گەلــن ڕۆڵەكــانی پــاكترین و چــاكترین. هەبــوو باوەریــان
 كە شەهیدانەیە لەو نمونەیە  ئەم ارەشمان شەهیدی یادی

 ڕاســـتەو ڕێگــای خەبــات ســازمانی اســتیبەڕ ئەدات نیشــان
 ئەویــــ  كە .كوردســـتانە نیشـــتمانمان ڕێگـــای ڕەســـەنترین
 مـــام كە. ڕەحمـــانیە شـــەری  مـــام شـــەهید گەل ســەروەری
 خــۆبردووی لە و كــۆڵنەدەر پێشــمەرگەی ڕەحمــانی شــەری 
 ئەركەكــانی ژیـانی سـاتەكانی ئـاخرین تـا خەبـات سـازمانی

 .ئەدا ئەن ام دەغدەغەیە  هیچ ب 
 لە مەهاباد بەرەجۆی ئاوایی لە 8982 ساڵی ەری ش مام

. بـــــوو دایــــك لە كوردســـــتان هەژاری هەرە بنەمــــاڵەیەكی
. سـەر دەبـردە ژیانیـان جـوتێری بە شـەری  مـام بنەمـاڵەی

 دوای لێبـڕاو تـوانی زۆر ڕەن رێشانی بە شەری  مام باوكی
 دایریشـــی. كــرد ژیـــان لە ماڵئــاوایی كەنفتـــی ســاڵ چەنــد
 منـداڵیان شـەریفی و كـرد دوایـی چیكۆ نەچوو پ  هێندەی

. قەدەر قەزاو كەوتە و جێهێشت بە خوشری چەند گەڵ لە
 سەرپەرەسـتی بوو خراپ لەگەڵ زۆری كە شەری  مام مامی
. ژێركــارەوە خسـتیە ڕەحمـانە بـ  زۆر و سـاڵی85 تـا كـرد،
 و نەگـرت ئەسـتۆ بە مەسئولییەتی مامیشی ساڵیەوە85 لە
 ناچـار پەنـایە سـەر بـ  ەمێرمنداڵ ئەم كرد، دەری ماڵ لە

  ایە ــــــپەن سەر بتوان  ئەوەی بۆ. كرد الوال لەم ڕووی
 

 و زۆر كـاری بە بـۆیە. سـەر بەرێـتە ل  ژیانی تا بدۆزێتەوە
 بە درێـژە بتـوان  تـا. كـرد كـاری مـاین بـۆ بەدەر توانـا لە

 بەر كەوتە ەمێرمنـداڵییەو لە. بـدا مەرارەتـی پـڕ تەمەنی
 بە. دانەبـوو گەورەش كەسـی توانـای لە كە كـار قورسـترین

 ژیــانە ئەو .دەكـرد كـاری هەر شـەری  مـام گەرمـا و سـەرما
. هـات سـەربازی كـاتی تـا پێدا درێژە ساڵ چەند سەختەی

 خزمەتـی ناردیـانە زۆر بە پاشایەتیدا حرومەتی ماوەی لە
 بــ  و ڕەحمــی بــ  لەگەڵ ســەربازیدا مــاوەی لە و شــایەتی
 ئەو هەمـوو. بـوو بەرەوڕوو دایـم كوردەكان غەیرە  اتیفەی

 هەر لێررد وا شەریفی مام شەری ، مام لەگەڵ ناڕەواییانە
 ڕزگــــاری بـــۆ پێشـــمەرگە، ببێـــتە هەبـــوو دەرفەت كاتێـــك

. پەرەســتان ڕەگەز و تەنــگ بەرچــاو دەســت لە نیشــتمانی،
 ڕژێمــی دژی ئێـران گەالنـی شۆڕشــی پێرردنـی دەسـت بە هەر

 تــری ڕۆڵەكــانی لەگەڵ دەنــگ هــاو شــەری  مــام ،شــایەتی
. بـوو شایەتیدا دژی خەباتی پێشەوەی سەفی لە كوردستان
 بە كـورد وابـوو پێـی شـەری  مـام ئەدا، هەوڵـی شـێلگیرانە
 زۆر. ناچەوســـێتەوە چیتـــر و دەبێـــت ڕزگـــاری شـــا نەمـــانی
 داخەوە بە كە شا دژی خەڵری سەركەوتنی بە بوو دڵخۆش

 تەنیــا شــا ڕوخــانی. دی نەهــاتە شــەری  مــام ئــاواتەكەی
 دوای ئەوانەی. بــوو كــوردان دژی و بەســتەمگەران ئــاڵوگۆڕ

 فەوتــانی بـۆ قۆلیــان و حـوكم سـەر هــاتنە گۆڕبەگـۆڕ شـای
 هـاتنە بە بەڵـ . هەڵماڵی كوردستان كردنی وێران و كورد

 كەوتە كــورد گەلـی ئێـران ئیسـالمی نـا حرـومەتی سـەركاری
 چڵرـاو پاسـدارو هێرشی بەزەییانەترین ب  و بەرتوندترین

 قارەمـان شـەریفی مـام. یەوە نائیسـالمی كۆمـاری خۆرەكانی
 چەكـی كوردبێـت سـەربازی دەبـ  دابـوو خۆی بە بەڵێنی كە

 پێشــمەرگەیەكی وە  و كــرد شــان لە كەرامەتــی و شــەرە 
 دڵسـۆزییەوە و لێبـڕاوی پەڕی بەو خـۆبردوو لە و شۆڕشـگێر

 سـاڵی لە ری شـە مـام. ئەدا ئەن ـامی بوو گران ئەر  چی
 هێرشـی لە كـردن بەرگـری بـۆ كرد شان لە چەكی دا8958

 كوردستانی خەباتی سازمانی دامەزراندنی لە و داگیركەران
 یەكەمـــین لە بـــوو یەكێـــك دا8953 ســـاڵی لە. دا ئێـــران

 بە ئیمــان بە شــەری  مــام. ڕێرخــراوە ئەم پێشــمەرگەكانی
 بـۆیە هەڵگرتبـوو چەكـی قارەمـان كـوردی گەلی بۆ موبارزە

 بـوو پێشـمەرگایەتی ئەركەكـانی چی دلێرانە و مەردانە زۆر
 68 و 62 ساڵی لە شەری  مام .ئەدا ئەن امی دڵسۆزانە

 لە خەبــاتی ســازمانی باڵوكراوەكــانی تەبلیغــی كــادری وە 
 دەكـردەوە بـاڵو مەهاباد و سەردەشت و پیرانشار ناوچەكانی

 خـۆ و خەبـاتی غەیرە بەرچاوتەنگانی لەگەڵ ماوەدا لەم و
 كەڕەت چەنـد. دەكـرد بەرەنگاری تەنگ بەرچاو و زلزان بە

 و لێگـــــــرت چۆیـــــــان هـــــــاتوو ڕێگـــــــای و دا گەمارۆیـــــــان
 ئەو لەگەڵ شـــەری  مــام بەیم لێســتاند، باڵوكراوەكانیــان

 مـــام بەڵــ . دەكـــرد جــدیتركاری و زیـــاتر كــردارانە نــو ە
 كــاری پســانەوە بــ  منـداڵییەوە ژیــانی لە چــونرە شـەری 
 كـــاری .دەكــرد كـــاری هەمــوو بێــزوو بـــ  شــۆڕش لە دەكــرد
 ئەن ــامی دڵخۆشــییەوە بە و دەزانــی خــۆی ئــی بە شۆڕشــی
 كــوردە گەلــی ســەربەرزی جێگــای خەبــات ســازمانی. ئەدان

 لە هەژاری هەرە چینــــی لە ریـــزە ئەو ڕۆڵەكــــانی چـــونرە
  فیدا گیانیان دا خەبات لە ئەوانەی. گەلن خۆبردوویی

 نمـونەی و نیشـتمانن ڕۆڵەكـانی ودڵسـۆزترین پـاكترین لە ئەكەن
 .فیداكارین و چاكی

شەهید مام شـەری  نمـونەی یەكێـك لەو ڕۆڵە گیـان بەخشـانەی 
كوردستانە لە ڕیزی سازمانی خەبات كە ژیانی لە منداڵییەوە بە 
مەیــنەت و چارەڕەشــی بــردە ســەر. ســازمانی خەبــات بە جێگــای 
حەســـانەوەی خـــۆی دەزانـــی و پێـــی وابـــوو ئەو مـــاوەیەی كە لە 
سازمانی خەباتە ژیـانی ئاسـوودە بـووە. چـونرە ویژدانـی ڕاحەت 
بـــوو. شـــەهید مـــام شـــەری  لە 7ی ڕەشـــەممەی 8972 دا لە 
یەكێـــك لە بنرەكـــانی ســـازمانی خەبـــات لە شـــاری ســـلێمانی بە 
دەســتی بە كرێگیراوانــی ڕژێمــی ئاخونــدی لە مــانگی ڕەمەزانـــدا 
 .شەهید كراو ڕۆحی بەرەو بەهەشتی شەهیدان لە شەقەی باڵیدا
هەزاران ساڵو لە گیانی پاكی شەهید مام شەری  و نەفرین بۆ  
 ترۆریستان.                                          . 

 نووسینی: سیامەند

 

ئەگەر ژیــــانی سەربەســـــتانە ومـــــا  و ئـــــازادی مرۆ ەکـــــان،    
لەبارتەقای فیداکاری و خوین خەالت کردن زیاتر نەبوایە،گەلی 
کـــوردی بـــن دەســـتی مـــافخوراوی نیشـــتمان دابەشـــکراو،هێندەی 
مــــاڵوێرانی و شــــۆڕش 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 
روو سوور لە نـاو جەمـاوەری گەلەکەیـان دا، درێژەیـان بە ژیـانی 
پـڕ لە ئــاوات و خۆزایــا بە وەدیهـاتنی ئامــان ی بەرز و پیــرۆزی 

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

 .لە مەینەت وکوێرەوەریان، بەو شانازی و سەرفرازیەوە ژیان
 زەربەن ، گوندی خەڵکی حسێن کوڕی زادە حسێن کەریم شەهید
 کەریـم شـەهید. بـوو پـاک دەست و دڵپاک هەژارو کوردێکی کوڕە
 خـــــــوراوی بەش و نەداری لەگەڵ ەژیــــــانیەو لەســــــەرەتای هەر

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

 شـایەتی ڕژیمی دەزگای و دام دژی ئێران گەالنی شۆڕشی دوای لە
 سەر بە جەنگیان و داگیرکرد ئین البیان ئاخوند کە ئەوە دوای و

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

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

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

 پشــتی لە دا ۱٦۱۲/۱۲/٤۲ ڕۆژی لــ  گــرانەوە زۆر داخێکـی بە
 دوای لە یەک ەکەیگەل دژمنـــانی کاتێکـــدا لە یاکوبـــاوا گونـــدی
 دژمنـــانی فیشـــەکی بە دەگەوزانـــد، خۆیانـــدا خوێنـــاوی لە یەک
 گەلەکەی مێــژینەی لە ئامــان ی فیـدای پیــرۆزی گیــانی و پێکـرا

                 .                                               .کــــــــــــــــــــــــــرد
 .بێت پاکی گیانی لە ساڵو هەزاران

 رێبوار حوسەینی: نووسینی

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

بانةةةةةةةةةةةةةةةةة وةك بةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ناوةكةيةةدا ديةةارة يةةاني 

هةل كةوتوو له بةةريي 

و بةةةةانر شةةةةاري كي بةةةةة 

ذمةةارة بوةةووك بةةةة    

ورة و خةةةةةةةورا  ي و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهامةت و 

قارةمانيةكةةي بةةريت  

ة لةةةةةةةةةةةة و  ةةةةةةةةةةةةورةت 

شاخةسةركةشةةةةةةةةةكاني 

. دةورووبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري

بانةييةةةةةةةكان بةةةةةةةةهوي 

هةل كةوتةةةةةي تايبةةةةةةتي 

شةةةةةةةةةارةكةيان لةةةةةةةةةةني و 

كوي سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتان و 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخةبةري و 

دارسةةةةةةةةةةةتانة  ةةةةةةةةةةة  و 

ث  ةكةةةةةةةةةانير خةةةةةةةةةاوةن 

هةسةةةةةةةتي ملنةةةةةةةةدان و 

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورا  ي و 

مقاومةةةةت و ذيةةةان بةةةة 

 .سةربةريين

خةةةةل كي كي خوي نمةةةةةر  

و ميوانةةرارر كةةةة هةةةةر 

لةةة هةةةرةتي منرال يةةةوة 

ةل  دةرد و رةنةةةة  لة ةةة

و مةينةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتي 

 جوراوجور 
 . 

 لة كاتي راثةريني 

 

 گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێرـــی
یەكالیرەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـلیم بـوون بە مەرجەكــانی 
ئەمریرـــــــــا و لە ئاكامـــــــــدا 
هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــەیتی 
ـــۆ  ـــدی ب دیرتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێری تر و لە ئاكامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەكی ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێلێتەوە

ئەمرۆ ئەر  و بەرپرسیارەتی 
 گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم
چـین و توێژەكـانی كۆمەڵگـای 
ــــران بە هەمــــوو پێرهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــگەی  ئیتنیریەكـــانە كە لە رێ
رژانە سەرشــەقامەكان و بەرز 
كـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەقی
رقـی پەنگخــواردووی چەنــدین 

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی ی کارپێکردنەکەـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێلێتەوە و ئەوە دەرفەتێری 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ئامان ی بردنە ــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــكۆكردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆ ی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــستن بەــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریسم كە 

ەخێری ـــــایــــات بــــاوكــــه
ەڵری ــــــە كـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەربگرن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

قۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 

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

ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆرا  و پێراگەیشــتنی دەرم هەم
ــرە  ــامیۆنەوە بگ ــۆفێری ك ــا لە ش تاكەكـانی كۆمەڵگ
ـــــەری ویت  تــــا مامۆســــتاو كرێرــــار لە سەرتاس

             ...یان داوەتە نارەزایەتی دەربریندەست
ــــەكان، نیگەرانیەكــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه
ــــادبوونە  ــــرۆ  روو لە زی ــــافی م ــــد بە م لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

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

 مـریەم شەهید لە سالوێک و یادێک
 !.نیشتیمان گوڵەباخەکەی ،قادری

 .رێبوار حوسەینی: نووسینی

 ئەو گولەباخ شەهید    
 فیدداکارە  کوردە کیژە
 سداممانی ریزەکدانی ناو

 کوردسدددددتانی خەبدددددا ی
 رۆژ  لە کە بددوو ئێددرا 

 1991 سددددا ی  3  5
 راندددددددددیە  شددددددددار  لە
 راپەریدددددددددد   وامە دەر

 چەپە ددددددی بەدەسددددددتی
 کدددا ی لە بەعسدددیەکا 

 سددددددەر بددددددۆ هێددددددر 
 راندددددیە جەلالدخددددانەکی

 ئەم.  بدددددوو شدددددەهید
 وەک پەخشددانە کددور ە
 سددددددددد وێ  و یددددددددداد

 گیددددانی بە پێشددد ە 
 بە ئەوشدددەهیدە پددداکی
 .دەکەم نرخە
 نیشــتمانی نێــو  لــ  مــرۆ ئــ 

  لـ ! کـرد ردشـم گـ  ، دڵمدا
 هیواکانمـــــــا قـــــــامی شـــــــ 
 خـاکی ر سـ  بـ  نـا نگاوم ه 

 .دڵمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
 پاراوی مێژووی  ک  خاکێک
 خــــوێنی دڵۆپــــ  زاران هــــ 

. بـــــــــوو کـــــــــراو تۆمـــــــــار
 رکــام هـ  کــان خوێنـ  دڵۆپـ 

 ر ســــ  بـــ  ێــــک کۆرپـــ  ک و 
  و  ناخمـــــ  النکـــــی پشـــــتی
 دا خاکێــک ر ســ  بــ ! بــوون
 ک و  م خــ   کــ  رۆیشــتم ئــ 

 پــــانی گــــۆڕ   لــــ   ســــێدار 
  بــ  دا رگ مـ  تبـاری فـر  نـ 

 ر هــ  کنزیــ  لـ . بــوو  پێـو 
  قاوخـــ  ێـــک ســـێدار  و دار

 و ر  و زوڵـــــم کـــــی فیشــــ 
 ک یـــــ  ر ســـــ   لـــــ  بێـــــداد
. کردبـــــــوو ی شـــــــتان  پـــــــ 

 ی رگــ  جــ  نێــو  بــ  رۆیشـتم
 و پیـــــر ویتێکـــــی خـــــاکی

  ک  لێبڕاو، وپشوو ت ک  ش 
 نیســک هـ  و  ژار  پـ  ویتـی

. بـــــوو گریــــان و رگ مــــ  و
 ســـــووتانی ی کـــــز  ویتـــــی

 ی قرچـــ  و دایــک رگــی جــ 
 نـزاو و باوک پشتی شکانی

 و خۆشـــــک بــــراو هــــاواری
 ی رۆڵــ  فرمێســکی لێشــاوی

 دو ای و وهاوار ک باو  ب 
 و مێـرد بـ   بـ  ژنـی  جوان 
  تــاز  الوچـاکی تــی سـر  حـ 

 ســتچوو د   لــ  بــووک زاوای
 ر بــ   لـ  دا خاکـ  م لـ  .بـوو

 تۆمــانی و م تــ  و ســوتمان
 کـــــانم چـــــاو  مــــاڵوێرانی،
 دی بــــــــــــــــ  هیچیــــــــــــــــان

 و اویمـ ت  ئاسمان.کرد د  ن 
  چــر   لــ  پــڕ و خۆڵبــاران

  خوی،  ل  بێزار وری ه 
 

 بــــ  مرۆ ێکــــی ک و  بێــــزار 
 ک و   ، دۆشــــداماو و هیــــوا
 و زیــو تــ  و ســڕ تیــوێکی هــ 

 تیشـــــــکی بـــــــۆ ڕوان چـــــــاو 
 رزێکــــی و  ک و . تاوێــــک هـــ 

 و ڕی تــــ  بـــۆ ســـاڵی  وشـــک 
 ئـــــــاوی دڵۆپـــــــ  نـــــــوێری ز 
  نـــ  و  چرۆیــ   نـــ . رانێــکبا

 و ئــــاواز  نــــ . گــــوڵ و چــــ 
 ی غمـــ  نـــ   نـــ  و  مۆســـی ای 

. چ  ر س   ل  بولبول و هوزار
  نـ  ێـک، ناسـکۆڵ   ئاسـک   نـ 
 خشــینێک، نـ  بــاڵ  پوولـ  پـ 

 نـــــــــازی و   یشـــــــــو   نـــــــــ 
ــــژۆڵێــــــــکی   ســـوور   نـــ ، کـــ

 نیگـــــــــای  نـــــــــ  گوڵێــــــــک،
  لـ  پـڕ مناالنی فسووناوی ئ 
 نــانێکی بـۆنی  نــ . ت رائـ  بـ 
 هــارووی بــ  و نــم گــ  رمــی گــ 
 جوتیــاری مــی رهــ  بــ  رزی و 

 ی ن ـ  پـ  و ست د   ب  ماندوو
 ر ســ   لــ  بـانوو کــ  ژنــی شـۆڕ 
 شـوان  مامـ   نـ . ندوورێک ت 
  رانـ   نـ  شمشـاڵ، ی تـووڕ  و
 پـ  ڕی مـ   بانـ  بێری و ڕ م 
  کێڵگــــ   نــــ  خڕخــــاڵ،  بــــ 
 رمـانی خـ  ر سـ  و کـان نمـ  گ 
 و  هــۆر  و رمانــان خــ  یرز و 

 ن ش  کاتی نیاری ش  ی بالۆر 
 شـایی  نـ  رمـان، خـ  وی ک  و
 و نـــد گۆبـــ  ڕێکـــی ڵپـــ  هــ  و

 تــارای  نـ . یـران حـ  و الوک
 رووی رووخساری ر س  سووری
 نگـــی د   نـــ . بـــووک ســـووری

 ، تــاو شــ  ی شــن  نــ  و ل مــ 
 وی شــــ  مـــانگە ی تریفـــ  نـــ 

 رمـی گـ  و تیشـک  ن  زستان،
 ی لوتکــ   نــ  .نهــاوی خــۆری
  نــ   و یــــــــــسپ ر ســ  رزی بــ 

. شین و وز س  ر س  شتی پێد 
 ی چرکــــ  نگــــی د   لــــ  گـــوێم

  لـــــ  و ن مـــــ  ز  کـــــاتژمیری
  سـوور  ر سـ  لی م  ی ناس  ه 

 ســـرتی  ســـرت   لـــ  و گـــوین
 پێــی نگـی د   لـ  و جێژوانـان

 ی الیالیــ   لـ  و، ران ماکـ  سـ 
 هۆریــــای راو هــــ  و دایکــــان
 ی زڕ  و کـۆین النیمنـا یـاری
 و کـار ملـی ی نگۆڵ  ز  نگی ز 

 بــــــانگی نگــــــی د  و، ر  بـــــ 
 و ســیم نــ  ی شــن  و وت مزگــ 
 کــان رووبــار  ی هــاژ  و  خــوڕ 
 یانیــــان بــــ  شــــیری ڵــــ  کــــ 
 و ژاکـــاو کـــان باخـــ .بـــوو نـــ 

 و ســــــی  گــــــوڵزار وشــــــک،
. ش هــــ  بـــ  ر ســــ  و الرەمـــل

. قــاقڕ ژ بــ  وشــکارۆ، ریــا د 
. ڕگ  ل  پڕ ندوری ت  سروشت

  خۆی شوێنی  ل  شت موو ه 

  ر  ن   پ  و رگا د . کرابوو مۆمیایی 
 و موســـی ا نگـــی د   لـــ  و  داخــراو،
 و الن مــــ  ی جریــــو   لــــ  و باالبـــان

 ی قوقــ  و باڵنــدان بـاڵی ی قــ  شـ 
 . اوکــــــر وێــــــران ژیــــــان خــــــانووی

  ویرانـــــ  پشــــوودان کـــــانی وار  هــــ 
. پـــــوو پـــــ  ی النـــــ   وچۆڵ،ببونـــــ 

 رگــم بـ  بـڕی، ،رێگــام نـا نگـاوم هـ 
  دڵۆپــــــــ . دڕی م کالــــــــ  شــــــــڕبوو
 م ئـــــ  کۆتـــــایی تـــــا کـــــان خوێنـــــ 
 گوڵەبــاخە  گویڵــ  ک و   نیشــتمان 

 بیتـوێن شـتی د  نازەکـانی ب   سوور 
 دڵمیــــــان نیشــــــتمانی پشــــــدەر، و

 ک و  خولیاکـــــانم. بـــــوو داپۆشـــــی
 و تـین بـ  وتـوو ک  پ   ل  رێبواری
 ڕێ، چـــــاو  مرۆ ێکـــــی ک و  هێـــــز،
 بـــ  ئازیزێــک هـــاتنی بــۆ ڕێ چــاو 
  داو   دواو  بـــۆ ئــاوڕم. بــوون ئــۆقر 
. بینــی د  لــدێراوم هــ  پێــی شــوێنی
 و کـــرد د  بـــانگم و ڕۆیشـــتم د  ر هـــ 
 ئەم و نیشـــــتیمان ئەم:پرســـــی دەم

 پـــاکە، و هەژار گەلە ئەم خـــاکە،
 بـــــۆ تـــــاکە، و یـــــردڵگ ویتە ئەم

 گریـانە؟ هۆزمـان حـاڵی بۆ وێرانە؟
 دایــم مانــدوی هەردەم ئــێمە بــۆچی

 پـــــــڕ رێـــــــی رێبـــــــواری برســـــــین؟
 و راســــــــــــان مەترســــــــــــین؟کارمان

 و کـــــــۆت بەشــــــمان هەســــــتانە،بۆ
 .زیندانە؟

  نــــــ  یم، بـــــ  رام گــــــ  د  ویم بـــــۆ
 بووم خۆم ر ه . ویمێک ن  رێک بیس 

 خولیــای و خــۆم. رونــم د  و خــۆم و
  ک . پروونم ه  پرون ه  یڵدێراو ه 
 کــان چرکــ  کــرد کــاتژمێرم یــری ســ 
 نگـاوی هـ  نێـو  لـ  نـگ بێد  نگ بێد 

 رێیــــان مــــن ک و  ژانــــدا و ناســــۆر
  مـ  لـ  تـا نووقانـد چـاومم. پێـوا دە

 ئـــازارا و ئـــێ  نـــاخی  بـــ  زیـــاتر
 ژمێـــــری رۆژ پـــــڕ لە ، چـــــم رۆنــــ 

 ،سـاڵرۆژی نەجات بەرەو فیداکاری
 کردم نینیشتیما باشووری راپەرینی
 ، ئــــــــــــــاوات تاســــــــــــــەو. خەیت

 و فیــداکاری کــۆڕی نــاو بردیــانمەوە
 ســـــازمانی دەمـــــی ئەو تێکۆشـــــانی

 و النـــواڵ گــویڵەی لەنـــاو.خەبــات
 کیـــــژۆڵە دا کیــــوەڕەش بەربنــــاری

 هەســتە لە پــڕ دڵ بەدەســتە چەک
 خۆنەویســـتەکەی خۆشەویســـتە گەل

 گوڵەبــــــــــــاغەکەی کوردســــــــــــتان،
 دەشــتی بە پــڕ ،کە دی نیشــتیمانم
 دەروازەی رانـــیەی شــاری و بیتــوێن

 بەرەو کە دا کاتێـــــک لە راپەڕیــــن
 بە ســی جەلالدخانەکــانی و مـۆڵگە
 هـاواری دەبـرد، هێرشـی رێـژ خـوێن
 راپەڕیـنە دەمـی:  وت دەی و دەکـرد
 سستی بە هەتاکەی راپەڕین، دەمی

 بــــــۆ بەرزە. بــــــژین پەســـــتی بە و
 رێـی لە کـردن، فیدا گیان وەتەمان

 بەیەک. مردن کۆمەڵ بە خاکە ئەم
.  پشـــت پتەوبــوونی گشــت، بــوونی
 گەلێــــــــک ئەبــــــــ  بــــــــوون بەیەک

 بەبــ  منــی  بــۆیە هەر.ســەرکەوێ
 وەک پیرۆزی، مەزاری روەو ئیختیار

 دڵســـۆزی زیکـــری کـــۆڕی دەروێشـــی
 :وتم

 گوڵەبــــا  بەرزت گیــــانی لە ســــاڵو
 سەرشـا  تەواری و دەشـت گویڵەی

 کوردستان و کورد پێشمەرگەی کیژە
 نیشـــتیمان و گەل خۆشەویســـتەکەی

 روونــــــاکە ئاســـــۆ بنـــــوو اســـــوودەئ
 پــاکە خــاکە ئەم رەنگــا خوێنــت بە

 خەبــات شــەهیدی کــوردەکەی کیــژە
 ئـــــاوات بە دەگــــا گەلــــت مژدەبــــ 

 

ــات ســازمانی  سپاســنامەی ــران، کوردســتانی ی،خەب ــۆ ئێ  ب
 !.وردستانــــــک یـــــهەڵوێست ەــب و رـــــۆڕاگــــــــخ یــــخەڵک

 
 !تیکۆشەر نیشتمانیانی هاو

 ! کوردستان نەبەزەکانی و هەڵوێست خاوەن توێژە و چین

 ئەو ئینسانیەکان، مافە هێنانی بەدەست و ئازادی
 ب  بە مرۆ ەکان کە حاشاهەڵنەگرانەن پێداویستیە

 ئاسوودیی و  دڵنیایی و ەختەوەریب بە ناتوانن بوونیان
 بەو گەیشتن بۆ بێگومان. بگەن

 بە تیکۆشانی و خەبات  بە تایبەتمەندیانە،پێویستی
 بۆ. هەیە چەشنە هەمە هاوکاری و پشتگیری و بڕیار
 دەسەیتی دەستی بن کوردستانی لە کورد گەلی ئێمەی
 بن ژیانی درێژایی بە دا، ئێران بەسەر حاکم شوومی
 ئازادی و ما  و داگیرکراوی شتماننی و دەستی

 و ناو تەنها ، دەسەیت دوای لە پێشێلکراویدا،دەسەیت
 ئەو گۆڕاوە، زاڵمانەیان حکومکردنی جۆری  و قەوارە

  ب  نیشتمانی و ئازادی و ما  بەرانبەر لە حرومەتانە
 و خوێنڕێژتر یەکتری لە یەک و بوون دەربەت

 اوخوازییەد جوابی و بوون دڕندەتر و دیکتاتۆرتر
 . داوینەوە داپڵۆسین و بەسەركوت ئاشتیخوازانەکانیان

 رەوا مافە بە گەیشتن پێناو لە کوردی  ئیمەی بۆیە هەر
 و خۆمان مانی و بوون لە دیفا  بۆ و ئینسانیەکانمان و

 و نەتەوایەتی خەباتی نیشتمانمان و نەتەوە
 و پێداوە دریژە نەوە دوای لە نەوە نیشتمانیمان،

 دژمنانی و داگیرکەران بۆ ەرمانس هیچکات
 پیرۆزەدا رێبازە لەو دانەنەواندوەو نەتەوایەتیمان

 کێشە کردنی چارەسەر بەئاشتی داوای سەرەڕای
 و فیداکاری هیچ لە قۆناغەکاندا، هەموو لە رەواکەمان
 ئەم خەباتی لە.نەکردوە کۆتاییمان دانێک قوربانی

  خوندیئا رژیمی هاتنەسەرکاری دوای لە قۆناغەماندا
 گەلی رەواکانی داوخوازییە ویمی کە فەقیە، ویالیەتی

 و ناڕوا هێرشی و جیهاد فتوای بە ئێمەی بەشمەینەتی
 دانیشتوانی بۆیە هەر ، دایەوە کوردستان کردنی وێران

 نیشتمان و نەتەوە مانی و بوون لە دیفا  بۆ كوردستان
 ناچاری بە ئازیز، کوردستانی ئاوەدانی و ئازادی و

 دژی  خەبات سەنگەری و چەک دایەوە انتاوم
 کوردستان خەلکی کۆمەینی هەڵبژاردەوە، داگیرکەریمان

 پشت نیشتمانمان دانیشتوی توێژەکانی و چین تێکڕای و
 ئامان  یەک هاوچارەنووس،تێکڕا و هاوسەنگەر پەناو و
 بۆ تیکۆشان و خەبات ئەوی  کە هەبوو مان هیوا یەک و

 بە.بوو بەرانبەری و ئینسانی مافی بە گەیشتن و ئازادی
 و گەل راپەرینە و خەبات ساڵ چل ئەم درێژایی

 و خوێن وەک و دەریا و ماسی وەک شۆڕشگێڕەکانی،
 یەکتری ب  بە ساتێکی  بۆ جەستە یەک دەمارەکانی

 و پەنا و پشت کات هەر و هەردەم گەلەکەمان. نەبوون
 خۆڕاگری و دڵگەرمی مایەی و رێپیشاندەر و داڵدەدەر

 کـــــــــگەلێ. وونـــــب ەرگەکانیانــــپێشم و ڕانـــــباتگێخە

 

 

 و جەماوەر ناو خستنە کەڵین بۆ ئاخوندی خوێنڕیژی رژیمی دا قۆناغ و مەرج و هەل زۆر لە و جاران
 نگریسیان گەیڵەی و شووم پیالنی گەل، گەیجەر ناو هەڵ ویوی کانی الیەنەسیاسیە و پێشمەرگە هێزی

 رزگاریخوازانەی بزا ی راستەقینەی دڵسۆزانی جەماوەر، توێژەکانی و چین بەخۆشحاڵیەوە بەیم داڕشتووە،
 دژمن نەیانهێشتووە و ئاو سەر بڵ ی کردونەوە دژمنیان نەخشەکانی و پالن جاران، هەموو نەتەوەکەمان،

 و هاوکاری و یەکیەتی ئەو زیندوی و بەرچاو هەرە نموونەی. بگات چەپەڵەکانی وئامان ە ئاوات بە
 توێژەکانی و چین تێکڕای بەدەنگەوەهاتنی ، کوردستان خەباتگێڕانی و خەبات بۆ گەل هاوهەڵوێستی
 شانۆی ،کە ەوە جوتیار و خوێندکار و مامۆستا و رووناکبیر بە و شاری و گوندی بە نەتەوەکەمانە

 گەلیەکانی دژی دەزگا و دام هەڕەشەکانی و داوخوازی ویمی و بکەن بایکۆت رژیم هەڵبژاردنەکانی
 و بڕ و کوشت بە درێژەدان بۆ نا دەنگدان، بۆ نا:  بڵێن هەلوێست یەک و دەنگ بەیەک و نەدەنەوە
  .هەژاری و برسییەتی و ماڵوێرانی

 !کۆمەینی بەشەرەفی کوردستان 

 بە چۆک دەتوانن بتانەوەێ هەرکات داوە نیشانتان کە ەنگرتوو یەک و هەڵوێست خاوەن گەلە ئەو ئێوە
 ورەی و پۆییین ئیرادەی و هێز. بدەن دا ئینسانی، دژی ناڕەوای یاسای و گەلی دژی هێزی بەهێزترین

 و خەبات  ساڵ چل نشێوی و هەوراز پڕ رێگای ماندویەتی کوردانەتان، هەڵوێستی و خۆڕاگری بەرزی
 و یەکیەتی بەو ئێوە. دەرکرد ئازیزمان نیشتمانی نەتەوەو رزگاری رێگای نیرێبوارا جەستەی لە بەرخودانی

 تێکڕای و کوردستان و کورد دژمنی زەندەقی و کردەوە بەرزتر بەرزو خەباتگێڕانتان ورەی یەکگرتنەتان
 و خوێنڕێژ دەسەیتە و نیزام ئەم کە سەلماندتان و دا نیشانتان.برد ئێرانتان بەشخوراوی گەالنی
 و نەبووە  بەتایبەتی دا کوردستان لە و بەگستی ئێران لە  جەماوەری پێگەیکی و رەوایی هی  ۆرە،دیکتات
 .نیە

 شانازی بەوپەری کوردستانە، جەماوەری  جەرگەی ناو هەڵ ویوی کە ئێران، کوردستانی خەباتی سازمانی
 و پشت  ئێوەی  مرۆ انەی و مەردانە بڕیاری و هەڵوێست و مەزنایەتی بۆ پایان  ب  رێز سەرفرازیەوە، و

 و ئاوات بە گەێشتن بۆ یەکڕیزیتان و تێکڕایی خەباتی و دادەنوێن  خەباتگێڕان و خەبات خاوەنی و پەنا
 ، ستای  و سپاس وێڕای پیرۆزەوە بۆنە بەم. دەنرخێن  بەرز  نەتەوەکەمان مێژینەی لە ئامان ی

 و یەکیەتی بوونی پتەوتر هەرچی و پێشتر بەرەو هەنگاوی و سەرکەوتن هیوای و پێدەڵ  پیرۆزباییتان
 و چین برایەتی و یەکیەتی هێزی یەکگرتوترب . دەخوازێ الیک هەموو بۆ هەنگاوی هاو و هاوکاری

 رژیمی بۆ نەمان و مردن. ئاخوندی دیکتاتۆری رژیمی دەستی بن کوردستانی لە کوردەواری توێژەکانی
 .ئاخوندی مەزهەبی دیکتاتۆری

 .کورد گەلی ەقخوازانەیح خەباتی سەرکەوی

 .ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی ندی ناو  ی کومیت 

 

 

 

 .دێرینی سازمانی خەبات پێشمەرگەێکیایی کۆچی دو
ــمەرگەیەكی ــاتی ســازمانی دێرینــی پێش  لەشــاری ئێــران، كوردســتانی خەب

 ..                                            كــرد دوایــی كــۆچی تەورێـز
ـــبەربەرا 8938ڕەشـــەممەی ی7 ڕێرەوتـــی چوارشــەممە ڕۆژی / 27/2 بە م

 پـاكزاد، ڕەحـیم بەنـاوی خەبات سازمانی دێرینی پێشمەرگەیەكی ،2222
 کەوت لێـدان لە دڵـی درێژخایەن نەخۆشی بەهۆی چرۆل رەحیمە بە ناسراو

ــرد کــۆچی ئەبەدی دوامەنــزڵگەی بەرەو و  ..                             ک
ـــازاو پێشـــمەرگەیەكی چرـــۆل ڕەحـــیمە ـــاوە بە و بەجەرگ ئ ـــوو ربیروب  کە ب
ــمەرگایەتی لەمــاوەی ــتی دا پێش ــی و هاورێیــان خۆشەویس ــاوچەکەی خەڵک  ن
 ..                                                                بــــــوو
 سـلێمانبەگی گۆرستانی بۆ هێنراوەتەوە تەورێزەوە شاری لە ناوبراو تەرمی

ــــــــانە شــــــــاری ــــــــرا نیشــــــــتمان خــــــــاكی ئەســــــــپەردەی  لەوێ و ب  . ك
 سـازمانی ڕیزەكانی لەناو هاوباوەڕانی و كار و كەس بە سەرەخۆشی ەوپرس

ـــــــــــــــــــاتی ـــــــــــــــــــران كوردســـــــــــــــــــتانی خەب  . دەڵێـــــــــــــــــــین ئێ
 

 .راجیعون الیە انا و للە انا
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ــی بەزمانێکـــبەزمانێک     ززیـ

 
 
 
  

 
  

 
 
 
  
  

 
  
   
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
  

 
   

 

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

كونفرانســـێردا پەردەی لەســـەر 
چاالكیە مووشـەكیەكانی سـوپای 
پاســداران الدا و رایگەیانــد كە 

ـــەكی  42ســوپا  ناوەنــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە كە تیایان
ــاقی كــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەن ــــام دەدرێ

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
یستی رژیم لە لیستی تیرۆر

 :  یـــەكانــــەریـــاریگــــو ك
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2282
یەكیەتــی ئوروپــا رێرەوتــن كە 
ــاوبەش فشــارەكان  ــێوەی ه بە ش
ــدی پەرە  ــی ئاخون ــەر رژیم بـۆ س
پــ  بــدەن و بــۆ ئەو مەبەســتە 
ــارەیە   سـەفەر و هـاتووچۆی ژم
لە ئەنــــــــــدامانی ســــــــــوپا و 
ـــــــــان بـــــــــۆ دەرەوە  هاوكارانی

ــــنو ــــرێ و حیســــابی س وردار بر
ــــــــرێ ــــــــۆ  بر  . بانریـــــــان بل

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

ـــ8323 ای  ی ئەن ــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەكی ســــوپا و شــــیركەتی  موش
ـــــــازی ســـــــوپانیر و  نەوت و گ
ــیركەتی را  ســاحیل ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولئەنبیـــــای  قەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆكــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی قودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئی رای

نی بەیم بە دانـــــــــا .89224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریر ـــتی تی لیس
ــــاریگەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ك

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژیم ل
  ٧بۆ  پهڕەی              

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــگەوە پشــتی ــان رێ وانیەكانی خۆی

ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــاقم و گ
تیرۆریسـتەكانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نە  هەر 
نەیتوانی قـودس رزگـار برـات و 
ــاو بەرێ بەڵرــوو  ئیســراییل لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەكان و دابەش  ب
ــوون و زیــاتر كردنــی كێشــەی  ب

ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو الش
ــــــی ســــــامانێری زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵری هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەكانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وەیتە گروپ
ــــات و لە  ــــت بر حیزبـــوی دروس
ـــاری  رێــگەی ئەوانیشــەوە پەیم
ـــــــنرەی ئەمریراییەكـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی

تیرۆریســـــتی دا كردەوەیەكـــــی 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریر

رژیــــــم لە رێــــــگەی . برــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــویوە دەس
ــەر بەشــێری زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســەیت و خــاكی لوبن
ــی كــردەوەی  ــام دان ــرای ئەن  وێ
ـــــــدامانی  ـــــــتی بە ئەن تیرۆریس
ــــــــــــــــــــــــــوی لە وەالتە  حیزب
ــاری خــاكی  ــان، پەیم جیاجیاك
ــا  ئیسراییلیشـی پـ  دەدەن كە ت

ێسـتا چەنـدین جـار ئیســراییل ئ
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــویی 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 لە  ــاوكەیی و مووش ن
ــــــاوكەیی و  ــــــی ن دوای رێرەوتن

ــــی پەك ــــوپا فوكوس ــــتنی، س خس
تەواوی كـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەكی بالسـتیری، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەنگ لە ن
ـــــــی  نووســــــینگەی شــــــۆرای مل

 ۆن لە ــــــتگومەت لە واشینــم ا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەكانیان ب

هەیئەتەكانی سـازمان .  باس كرد
لە هەردوو چاالكیەكەدا بروسرەی 

ۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی ك
ی خـــــــاكەلێوە پێشـــــــرەش بە 82

 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەكان كرد

 

 ی ســـەرا  شـــارەدێ نەیقارەمانـــا شـــەڕی بیـــرەوەری
 .بۆكان
 بابەشێخ حوسەینی: نووسینی

 

 . دایک زمانی ڕۆژی بەبۆنەی ئێران کوردستانی خەباتی ئافرەتانی ڕێکخراوی پەیامی

 

 رابردووی ،و هەڵبژاردن پرسی
.ەترارـــایــــجینیـــــــرـدەسەیتێ  

شٶڕ  خەبات: ینیسنوو ـــــــانگی ی 22 ڕۆژی  زووی بەیــــــانی لە ســــــەر   م
 شارســتانی كــومیتە بــنرەی لە 8962 جــۆزەردانی
ـــــات ســـــازمانی  خەو لە پەلە بە بۆكـــــان لە خەب
 دژمن هێزی ڕاگەیاندین پێان كردینەوە، خەبەریان

 شـەڕ سـەرا لە هێنـاوەو هێرشـی سەقزەوە شاری لە
 بەرپرسی ئارام  ەبدوی مامۆستا كات ئەو. گەرمە
 بـوو  خەبـات سـازمانی ی ۆكانب شارستانی كومیتە

 لە یەكێـك قەدیـم  ەبـدوی مەال مامۆستا هەروەها
 .بوو شارستان كومیتە بەرپرسانی

 وپێشـمەرگەدا خەڵـك هێزی دەست لە بۆكان شاری
 كـومیتە لە سـازمان پێشـمەرگەكانی لە بوو،جیاواز
 ناوچەكانی پێشمەرگەی ژمارەێك بۆكان، شارستانی
ـــرەی ـــا كوردســـتان دی ـــا و یەتمەئمـــور بە ی  بـــۆ ی

 ئەم نووسـری بەنـدەش بووین بۆكان لە مەرەخەسی
 و كرد ئامادە خۆمان زوویی بە. بووم  لەوێ دێڕانە

  شـــاردێ بەرەو النــدەروێر ماشـــینی دوو ســواری بە
 نەكەوتـین فریـا ئەوەی بەر لە. بەڕێرەوتـین سەرا
ــابۆڵە كەســەو هەر بخــۆین نـان  گەڵ لە پەنیــری ب
 گونــدی نێـوان لە ئێمەیـان ماشـینەكان. هێنـا خـۆی

 ئـێمەش دابەزانـد،  سـەرێ كوچری و  خوارێ كوچری
 بەرەو بــاڵوی بە و بۆكـان سـەقز جـادەی قەراغ بە

 نەڕۆیشتین زۆر هەڵگرت، هەنگاومان  سەرێ كوچری
 كە بــوو تــووش الیەنێرمــان پێشــمەرگەی دەسـتەێك
  پـ  یـان جیـ  ماشـینێری سـەر بە 826 تفەنگێری

ــۆ ئێــوە خەبەرەو چ نەپرســین لێمــان بــوو،  لێــرە ب
 دەچــوو  وێ نەپرسـی، هیچیـان ئەوانـی  ڕاوەسـتاون
 رێگەی بە درێژەمان. بوبن دیرە كەسانی چاوەڕوانی
 ماڵەكـانی نێـو گەیشـتینە ماوەێـك دوای و خۆماندا
 . سەرێ كوچری گوندی
 تەقەمـان دەنگی دەبووینەوە نزیرتر تا ماوەدا لەو

 اسەرود كوچری  دێ ماڵەكانی ناو بە زیاتردەبیست،
 هەنگاومــان باغەكانــدا دارو نــاو وبە پەڕیــن  تــ 

 چەنــد كە قەیسـیە  بـاغە گەیشـتینە. هەڵـدەگرت
ـــدەی پێشـــمەرگەو ـــی فەرمان  مـــان دیمـــوكرات حیزب
 سـەروان لە بـوون ،بریتـی  بـ  بیـرم لە  بینی،وە 

. تــــــوركە ڕەمەزانە وە چیــــــا سیروان،ســــــەرهەنگ
 كەوتیــنە بــوو، خۆێنــاوی لیباســەكانیان زۆربەیـان

  ل  شەرەكەمان زانیاری و وهەواڵ گەڵیان لە قسە
ــــرتن، ــــان وەرگ ــــای شــــەو ووتی  ی ئــــاڵتون پایەگ
 هێنـانی پایەگـاكەو گرتنـی دوای گرتـوو سـەقزمان

 پـــێ  ووتیـــان ســـەرا، هـــاتینەوە دەســـترەوتەكان
 و دوژمـن پەالماری بەر كەوتوینە بوونەوە ڕوونا 
ــــك كـــراوەو شـــەهید پێشـــمەرگەمان چەنـــد  ژمارەێ

 داومان كراون، محاسرە بڵوقەوئا دیرە پێشمەرگەی
 مانــدوو هـۆی بە بەیم بـێن گەڵمــان لە كـردن  لـ 

 بەرزایـــی بەرەو ئـــێمە. نـــاتوانین ووتیـــان بـــوون
ـــبەر لە و هەڵگـــرت هەنگاومــان  لە و ســـەرا بەران

 هێــزی پاسـدارو ژمارەێــك ، سـەرێ كــوچری بەریـی،
 نەدەدا رێگەیان ژمارەیە ئەو بوو، جێگیر  ل  ڕژیمی

ـــــاودێ لە دیمــــوكرات یزبــــیح پێشــــمەرگەكانی   ن
 .كەن ڕزگار موحاسرە لە خۆیان و برەن پاشەكشە

 نزیــك دوژمــن هێـزەی لەو ســازمان پێشـمەرگەكانی
 شەمســوی خەلــیفە شــەهید  دێ بیــرم بە بــوونەوە،

 كە دا دوژمـن خومپـارەی لە جـی  ئارپ  گولە یەكم
ـــمەد ،شــەهید دابەســترابوو ســەرا، بەرانــبەر  محەم
 پێشـمەرگەێری گڵۆالنی باس ەب هەروەها و نانەوا
 پاسـدارەكان لە تەقەیـان خەبـات سازمانی دیرەی

 چەنــد .كــرد خومپــارەكە دەوروبەری وخۆفرۆشــانی
 لە ئێسـتا كە خەبـات سازمانی دیرەی پێشمەرگەی

 ناویان ئەمنیەت باری بەر لە و كوردستانن ناوخۆی
 ئەو قارەمانانە یەخەو دەستەو شەڕێری لە ناهێنم
ـــارە ـــراو ژم ـــان ەیبەكرێگی ـــبەر لە دوژمنی   دێ بەران
 بە.گەیانـدن سـزا بە كەسیان چەند وەدەرناو سەرا
 بەرانــبەر لە دوژمـن هێــزی وەدەرنـانی شــران تێـك
 لە دیمـوكڕات حیزبـی پێشـمەرگەی چەنـدین سـەرا،

 لە داخەوە بە چـی ئەگەر. بوو ڕزگاریان مەحاسرە
 بەكرێگیـران زوودا، بەیانی لە سەر هێرشی یەكەم

 چەنـد و بـرەن شەهید پێشمەرگە ندچە توانیبویان
ـــل بە پێشـــمەرگەش  دەســـتەو شـــەڕە لەو. بگـــرن دی

ــــــات ســــــازمانی پێشــــــمەرگەكانی یەخەی  لە خەب
 بەرزاییەكــانی تەواوی بە دوژمـن، هێـزی بەرانـبەر
 بەرچاو خەسارەتی كراوەو پا  سەرا  دێ بەرانبەر

 ڕوخـانی هـۆی بـووە تەنـانەت و گەیشـت دوژمـن بە
ـــیبەكرێ و پاســداران ورەی ـــاو گیراوان   دێ شـــارە ن

ـــــــراوانەی ئەو هەورەهـــــــا ســـــــەرا،وە  لە بەكرێگی
 .وونــــــــرابـــك رـــجێگی ەیـــــــدیر بەرزاییەكانی

 

 ئــارپی گـوللەی و فیشـە  تەقەمەنیەكانمـان ئـێمە
 بە و ناچــاری بە هــاتبوو،  پــ  كۆتــایی مــان جــی
 و بۆكان شاری ناو بۆ ناردەوە پێشمەرگەمان پەلە
 هەروەها و تەقەمەنی هێنانی بۆ سازمان بنرەی بۆ
 ماندو كە دیموكڕات حیزبی گەیپێشمەر ژمارە ئەو
 . داین  خۆیان فیشەكەكانی بوون
 شەهید نیوەڕۆ ی 82 دەوروبەری سە ات لە

 دیرەمان،بە فەرماندەێری و شەمسوی خەلیفە
 هێرش بڕیاری باشتر ئامادەكاری و خۆڕێرخستنێك

 شارە ناو و سەرەكی جادەی سەر بۆ دوژمنی سەر بۆ
 هێرشەكانمان ەبەرنام  پ  بە. دەركرد سەرایان  دێ

 بوو ئەوە بوو خۆشی جێگەی ئەوەی پێ ، دەچووە
 بووین  ل  ئێمەی سەنگەرانەی و شۆێن ئەو كەو

 هێرشی  تەنانەت و بوون ئاو بەندی زیاتر
 خەسارەتمان نەیدەتوانی دوژمن هیلیرۆپتێرەكانی

 سەر بۆ دووهەم هێرشی كاتی لە.  بگەێن   پ 
 مەال اهیمئیبر لێخۆشبوو خوا یەكەم ار بۆ دوژمن

 ئەو بوو  لەوێ چە   ب  بینی،بە م مەحمودی
 بە زۆری بوو،ناوبراو دیموكرات حیزبی الیەنگری

 دا خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی قارەمانەتی
 مەال ئیبراهیم .كردین سپاسی زۆر و هەڵدەگوت
 سازمانی پێشمەرگەی بووە دوایی مەحمودی
 شەڕی چەندین فەرماندەیی و خەبات

 خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی قارەمانانەی
 بۆكاندا ناوشاری لە و بۆكان ناوچەی لە ی
 پێشمەرگەكانی دووهەمی هێرشی لە. كرد

 ناو و سەرەكی جادەی سەر بۆ خەبات سازمانی
 ورەیان تەواوی بە دوژمن هێزەكەی سەرا،  دێ
 تواندارا دووهەمدا هێرشی لە دابوو، دەست لە

 گەورەتر شرستێری تووش دوژمن هێزی
 كە بوو خێرا ڕادەێك بە هێرشە ئەو. بررێ

 باڵ نەكەوت فریا دوژمن هەلیرۆپتێرێری
 بۆ سەرا جادەی سەر لە كاتێك  بگرێتەوەو

 هەر بۆ یا و بریندارەكانیان هەڵگرتنەوەی
 سەر گەیشتینە وە، نیشتبۆ دیرە مەبەستێری

 سەرا، قاوەخانەی ناو و ئەسڵی جادەی
 سەر بە دەستیان پێشمەرگەكان

 زوتر خەلەبانەكانی و گرت رۆپتێرەكەداهەلی
. برەن دەرباز خۆیان فریاكەوتن

 پ  شرست دوای سازمان پێشمەرگەكانی
 چەندین كردنی ڕزگار و دوژمن هینانی

 لە و مەرگ لە دیموكڕات حیزبی پێشمەرگەی
 ناو پەلی كەلو وردە دوژمن، ئابڵوقەی

 كاڵو و  ەینە  بێسیم، وە  هەلیرۆپتێرەكە،
 هیلیرۆپتێرەكە لە دیرەیان یشت چەندین و

 .ئاوردا هەلیرۆپتێرەكەیان دوایی دەرهێناو
 شەڕەكە، هاتنی كۆتایی دوای لە داخەوە بە

 هەلیرۆپتێرە سیاسیەكان الیەنە لە یەكێك
 و بۆكان شاری ناو بۆ بردەوە سووتاوەكەیان

 پێشمەرگەكانی كە ڕاگەیاند خەڵریان بە
 هەر بەیم سووتاندوویانە، ئەوان الیەنەكەی

 كە ڕاگەیاندبوون، یان  پ  خەڵك زوو
 جەنگە ئەو خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی
 قارەمانەو شەڕە ئەو. كردوە قارەمانانەیان

 خەبات سازمانی پێشمەرگەكانی وینەی كەم
 خەڵك خۆشحاڵی هۆی بووە بۆكان ناوچەی لە
 موحاسرە لە انەیپێشمەرگ ئەو سپاسی و

 چونرە ازیەشان بەندەش بۆ ..كرابوون رڕزگار
 شەهید وە شەمسوی خەلیفە شەهید هاوڕیبازی
 دەوریان شەڕەدا لەو كە نانەوا، محەممەد
 نەبەزو پێشمەرگە ئەو  هاوڕێ هەروەها هەبوو

 خزمەت لە بەردەوامن ئێستا یا كە لێهاتوانەم
 سازمانی ریزەكانی لە نیشتمان و گەل بە

 ناوخۆی لە پێشمەرگە وە  یا و خەبات
 سپاسی كۆتاییدا لە. دەكۆشنتێ كوردستاندا

 چەند  كە دەكەم زادە ئەسەد شۆڕش كا 
 .ناردم بۆ زانیاری

 

 هەمـوو بـ  ساڵدا،۰۴ ل  زیاتر ماوی ل  ئێران ئاخوندی رژیمی
 گرانـــی، بێکــاری،. دەچەوســێنێتەو  ئێــران ڵرــیخە شــێوەیە 

 دەیـــان و هۆشـــبەرەکان مـــاد  بە الوان واداركردنـــی و ســـاد فـــ 
  و وامــ  رد  بــ   و  ڕژیمــ  ن الیــ  لــ  كــۆمەییەتی دیــرەی دیــاردەی

 تووشـــی كوردســـتانیان و ئێـــران خەڵرــی ڵکـــی خـــ  واوی تـــ  بــ 
 لە مرژیـ ئەوانە لەگەڵ هاوكـات.  کـردو  تـی برسی  و تی هام  ن 

 و دەرد تووشـــی ئێرانـــی خەڵرـــی ئاسایشـــەوە و سیاســـی بـــاری
  نــاتوان  ئێــران لە كەس هــیچ جۆرێــك بە كــردووە، نەهــامەتی

 هــیچ بە رێـگە گشـتی بە و برـات بـاس خـۆی ئازارەكـانی و دەرد
 تی ویالی  کانی ندی  و  رژ  ب  و ت سیاس   ل  جیاواز بیروبۆچونێکی

 نگێکـی د  مـوو ه    ل  ڕێگری و نادرێ ڕژیم ی ست  دارود  و  قی  ف 
 .کرێ د  ئازاد

 ئەمنیەتەوە و ئاسای  باری لە رژیمە ئەو  دیرەو  لەالیەكی
 بە هەست كەس هیچ كە كردووە دۆخێك تووشی ئێرانی خەڵری

 خەڵری ئەوەش نەكات، كۆمەییەتی و ئابووری ئەمنیەتی
 گشتی بە و كردووە دەروونی شڵەژانی و هەڵچوون تووشی
. كردووە ساز ئێرانیەكان بۆ كێشەی پڕ و اسەقامگیرن دۆخێری

 خەڵری، خەڵری دژە و هەڵە سیاسەتی بە كە رژیمە ئەم
 ئازارانە و دەرد هەموو ئەو تووشی كوردستانی و ئێران خەڵری
 لە چ و ئێران خۆی نێو لە چ رژیمەكەی ئێستادا لە كردووە،

 خەڵری .بووە بونبەست تووشی دا نەتەوەیی نێو كۆمەڵگەی
 ئەو دژایەتی بۆ هەلێك و دەرفەت هەر ساڵە دوو ماوەی ئێران

 ساڵی خەزەڵوەری لە بەتایبەت دەقۆزنەوە، دەسەیتە
 ئێران لە جەماوەری راپەرینی و رابوون هەتاوی ی8938
 و سەركوت هەموو ئەو وێڕای جیددی، قۆناغێری چووەتە

 و نارەزایەتی بەیم ، دەچ ، بەرێوە خەڵك بە دژ جینایەتەی
 و دروشم و دەبێتەوە بەرین زیاتر دێ تا بوونەكانرا

 كۆی و شرێنانەتر ساختار ئێران جەماوەری شیعارەكانی
 كۆمەڵگەی لە هەروەها.ئامان  دەكاتە ئاخوندان دەسەیتی

 دیرە یــــــــــــــكاتێر هەر لە ئاخوندەكان رژیمی نێونەتەوەییشدا

 

 

 و  و  بۆت  فشار و گۆشەگیری تووشی زیاتر
 ئابووریەكانی فشارە دەبینین وە  هەر 

 سیاسەتی لەسەر رژیمە ئەو سەر بۆ ئەمریرا
 و ناوچە و ئێران لە ئاخوندان پاوانخوازانەی
 ناوكەیی چەكی بەدەستهێنانی بۆ هەوڵەكانی

 مەوداكان، درێژ مووشەكە و روژكۆمەڵ و
 جۆرێك بە شراندووە، دەسەیتەی ئەو پشتی
 نزیرتر حەتمی روخانی لە رژیمی ئێستادا لە

 رژیمی كە دۆخێردا وەها لە .كردووە
 خەریری دەسەیتە ئەو تێرەوتووە،
 ناوی بە دیرە شانۆگەریەكی بەرێوەبردنی

 ا ـم هیچ كە كـــــرژیمێ هەڵبژاردنەوەبە،
 نابین ، رەوا بە ئێران خەڵری بە  وئازادیە
 وەها وەرێخستنی بە هاتووە ئێستا

 لە. بێن  وەدەست چی دیهەوێ شانۆگەریك
 رژیم هەڵبژاردنانە بەناو بەو راستیدا
 بەڵروو بررێ، گۆرانراریك هیچ نایهەوێ

 لە رژیم دیومانە، رابردوودا لە وەكوو هەر
 بە تەنیا خەڵك بەشداری و هەڵبژاردنەكان

 خۆیەوە مەشرو یەتی ەدەستهێنانیو دوای
 بۆ دێن  كار بە خەڵك بەشداری بووە،
  ــــــل یــــــــپشتیوان ئێران خەڵری بڵ  ئەوەی

 سـیناریۆكانی لە بـۆیە دەوێ رژیمـی خەڵك و دەكەن
  .دەكەن بەشداری دا

 چـــــاودێرانی  و برەیــــن چــــاوەرێی دەكــــرێ ئەوەی
 نە  ئێـــران خەڵرـــی كە ئەوەیە دەكەن مەزەنـــدەی

 رژیـم بەڵرـوو نـاچن، رژیـمەوە سیاسەتەكانی بەدەم
 روخان رێگەی ئێران جەماوەری و لیژیە لە گڵۆگڵەی

 لە و دەگــــــرنەبەر دەســــــەیتە ئەو لەنــــــاوچوونی و
 لە ئـازادی و رژیـم روخـانی بـۆ خەبـات داهاتووشـدا

 نزیرــــــدا داهـــــاتوویەكی لە و دەدەن نێـــــ  ئێـــــران
 لە سیاسی سیستەمی لە بنەڕەتی ئاڵوگۆڕی شاهیدی
 ەیــنەتم چەوســاوەو خەڵــرە ئەو دەســتی بە ئێــران
 .دەبین دیتوە

ــوریە ی 28 ڕۆژی کردنــی دیــاری  لەالیەن فێ
 و پەیـام دایکـی زمـانی ڕۆژی وەکـو یونسکۆوە

 مەترســـــــیەکانی لەســـــــەر دژکـــــــردەوەیە،
 بەردەوام کە زگمـــــاکی زمــــانی لەنــــاوچونی

 ئەم ڕوبەڕوی مرۆ ـــــایەتی و شارســـــتانیەت
ـــــــــــــــــــــــــردۆتەوە دیــــــــــــــــــــــــاردانە  .ک

 دایکــی زمـانی مرۆ ــایەتی، زانسـتی ڕووی لە
ــاکتەرە و هۆکــار گرنگتــرین و یەکەمــین  لە ف

ــک   لە هەر کە مــرۆ  کەســایەتی گرتنــی ش
ـــاوەڕ ســـەرەتاوە ـــ ب ـــدا وونیبەخۆب ـــک تێ  پێ
 نەتەوەیـی بـۆ دایکـی زمـانی پرسی.دەهێنێت
 سـەپێنەکانەوە خـۆ دەسەیتە لەالیەن کورد،

 ەویســتوویان و بــووە پەراوێــزدا لە بەردەوام
ــی زمــانی ــورد وەک مەزن نەتەوەیەک ــو ک  لەنێ
 کـورد بـۆ دایکی زمانی بە ئاخاوتنیان. بەرن

ــــــردووە قەدەغە ــــــات و ک ــــــگەی هاووک  لەڕێ
ـــدا هەوڵـــی هەڵخەڵەتـــاوان ـــردن بەالڕێ  و ب

 کە دەسەیتدار، ڕژیمەکانی. دراوە شێواندنی
 کاریــان وسیسـتماتیک ڕێــژ پـالن بەشـێوەێکی

ــاوی بــۆ ــان زمــانی پاکت ــردووە دایکیم  ئەم ،ک
ـــان  بـــوونی لەدایـــک ڕۆژی لە هەر هەنگاوەی

 هەر. کـردووە پەیـڕەو لەسەرمان کورد مناڵی
 دواتــــــر دایەنـــــگەو چــــــوونە و لەناونـــــان
 جیـاوازتر نـاوی و زمـان خوێنـدن، چوونەبەر
ـــان لەئـــی  هەر و ســـەپاندوین بەســـەردا خۆم
ــــاتانەوە لەم  الوازیــــان و بێهیــــوای چرکەس

 منـاڵی پێـیە بەم. کردووە دروست لەناوماندا
 و پێنـاکرێ کاری زمانەکەی دەبین  کە کورد
 حکـومەت شـوێنەکانی بـاقی مەدرەسەو لەنێو

ـــمی ـــیەو ڕەس ـــانەت ن ـــەەیە، دەچێـــتە تەن  ب
 بـۆ بەدواداچوون لەجیاتی و قوڵەوە بیرێکی
ـــدن، خـــۆ و خوێنـــدن ـــوو پێگەیان  بیـــرو هەم
  دەب  ۆــــب دەبێت، ئەرێ ئەوە لەسەر هۆشی

ــــەر ــــدا بەس  لەگەڵ بەیم. دەڕوخێنێــــت یەک
ــــوو ــــە ئەم هەم ــــدانەیەی هێرش ــــم، دڕن  ڕژی

ــــــــدووتر نەتەوەکەمـــــــان ــــــــردوو زین  لەڕاب
 بەرانــبەر لە دیـوارن ودایکـان، لەمەیدانـدایە

 بە بەهەســتکردن چینەکــان. دا شــەهێر ئەم
ــۆمەڵگە کــاریگەری و ڕۆڵ ــەر ک ــان لەس  کە زم

 لەنێویانــدا هەیە، خــۆی بە تــایبەت گرنگـی
ـــــان ڕۆڵ یەکەم  و دەکەن بەرجەســـــتەی دایک
 کـــۆرپەلە، بــونی لەدایـــک لەســەرەتای هەر

 ئەوەشـەوە لەسـەروی و دایـک سۆزی و باوەش
 منــداڵ، بەرگــوێی دێــتە دایــکە، ئاخــاوتنی

ــــــــــــــ کەوایە  .لێــــــــــــــرەدایە ەنگیەکەپێش
ــــەی و ڕۆڵ ئەو  و فێربــــون لە دایــــک نەخش

ـــڕێ پەروەردە ـــر دەیگێ ـــیە کەمت ـــی لە ن  ڕۆڵ
ــدکارەکانی بــۆ زانســتگە مامۆســتایەکی  .خوێن

 توێژەکــان، و چــین هەمــوو و دایکــان ئەرکـی
ــی، زمــانی پەرەپێــدانی هێشــتنەوەو بــۆ  دایک

ـــا بەردەوامەو ئەرکێکـــی ـــان ت ـــ  ژی  ئەو هەب
ـــــــــــــانزم و بەردەوامە ئەرکەش  نەک انەکەم

ــــاچ  ــــو لەناون ــــدتر بەڵک ــــ  دەوڵەمەن  دەب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدەدرێ وپەرەی  .پێ
 دایکـان پێویسـتە قورسەو کورد دایکی ئەرکی

ـــین و ـــای توێژەکـــانی و چ  کـــوردی، کۆمەڵگ
ـــان لەخەمـــی ـــن کـــوردی زارەوەی و زم  بە و ب
ــانازی و فێربــون ــردن ش ــانی ک ــیرینی بەزم  ش
ـــکەن گـــۆش ڕۆڵەکانیـــان کــوردی ـــانگی و ب  ب
 و بـدەن بەگوێـدا هیوایان و ڕزگاری و ئازادی
 خۆشە چەندە کە بڵێن پێیان و بکەن فێریان
ـــازادی ـــن و ئ ـــتی ژی ـــدن و بەسەربەس  و خوین

ـــــەکردن ـــــانی بە قس ـــــاکی زم ـــــۆت زگم  ..خ
ــراوی ــانی ڕێکخ ــاتی ئافرەت  کوردســتانی خەب

 ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران
 ۱۲۹۱ ڕەشەممە ی۱
 

ــــبەزمانێک    ـــاواز یــ ـــانی لە جی ـــۆی زم  خ
 بەزمـانی نەخوێنـدن. وبخوێنێـت بکات قسە
 لەگەڵ هەیەو خراپــی زۆر کــاریگەری دایـک

 لە خوێنـدکار کەسی ودەروونی ڕۆ  داڕمانی
 قەدەغەکــراو، زمـان و دەسـت ژێـر نەتەوەی
ــــــەی  .دەوەســــــتێندرێت فەرهەنگــــــی گەش
ــــــی  کۆمەڵناســــــیەکان لێکــــــۆڵینەوە بەپێ
ـــان فێربــونی ـــانی فـــرە و زم  کـــاریگەری زم
 و فەرهەنگ گەشەکردنی بۆ هەیە ئەرێنیان

ــا، پێشــکەوتنی ــێمە کۆمەڵگ ــۆ ئ ــتن ب  گەیش
 لەم پێشـکەوتن بە پەرەدان ومەبەسـتە بەم

 خەبــاتێکی قۆنــاغی چــووینەتە بــوارەوە،
 لەم بـوون ڕزگار بەئامان ی ودژوار، سەخت
ــــا دۆخە ــــارەی ن ــــدین کە لەب  ســــاڵە چەن

ــــــــــــــــــــــەرماندا ــــــــــــــــــــــەپیوە بەس  .س
ـــەردەمی لە  ڕژیمـــی دواتـــر و پەهـــلەوی س

 زمــانە لەنــاوبردنی هەوڵــی ،دا ئاخونــدی
 هێرشــە ئەم و هەبــووە هەر جیاوازەکانیـان

. بەردەوامە چـــڕ بەشــێوەێکی ئێســتاش تــا
 تاســەر ڕژیمێکـی کە ئێــران ئێسـتای ڕژیمـی

ـــ ان ـــورد بە دژ ئێس ـــانی ک  ئەم وجیاوازیەک
ــدین نەتەوەیە ــاڵەوە لەچەن  خەریــکە کان

 ســەرهەڵدانی پـایەیی کــۆڵەکەو وەک زمـان
 ۆمەڵگاــــــــــک پێکهاتەی ژێرخانی نەتەوەو
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ئێســـــتا بە .خـــــۆی رابگەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێگیركردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆنگرە هــیچ 
 . موخـــــــــــــــالفەتێری نـــــــــــــــیە

ک لە فەرمانـــــــــــدە کۆمەڵێـــــــــــ
نیزامیەکانی رژیمی  هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 
هێزەکــانی خۆیــان لە هەنــدێک 
ویتــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریرــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەترامی خ
 .مەترسیەوە

 

 ئێران کوردستانی خەباتی الوانی ڕێکخراوی پەیامی
 .دایک زمانی ڕۆژی بەبۆنەی

 
 لەو ڕێزلێنـــــان بــــۆ هەنگاوێــــک وەک یونســــکۆ

 زمــانی پاراســتنی ڕێگــای لە کە خوێنـدکارانەی
 بــــــــۆ و کــــــــوژران دشبەنگــــــــال لە دایکیــــــــان

 زمــــــانی کە نەتەوانەی ئەو وەبیرهێنــــــانەوەی
 وەک فێبریوەری ی۲۱ مەترسیدایە، لە دایکیان
 بـــۆنەوە بەم. کـــرد دیـــاری دایکـــی زمــانی ڕۆژی

 و هــۆگران بە خــۆی پیرۆزبــای الوان ڕێکخـراوی
 پێشــکەش دایکیــدان زمــانی خەمـی لە ئەوانەی

 .دەکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 کانەسەرەکیە فاکتەرە لە یەکێک زمان بێگومان

 بەدرێژایی بۆیە نەتەوەیەک، هەر پێناسەی بۆ
 نەتەوەکــان لەنــاوبردنی بــۆ داگیــرکەران مێـژوو

  ئەو دایکــــی زمـــانی ســــەر کـــردوەتە هێرشـــیان
 

 خاوەن تەنیا نەک کورد وەکو ئێمە. نەتەوانە 
 زۆر کەمـــانزمانە تەنـــانەت خۆمـــانین، زمـــانی

 دەوڵەتە لەالیەن ئەمە دەوڵەمەنـــــــــــــــــــــــــدەو
 مەترســــــــــــیەک وەکــــــــــــو فاشــــــــــــیزمەکانەوە

 قۆنــــــــــــاغە هەمــــــــــــوو لە و دەدرێ.لەقەڵەم
 زمـــانی لەنـــاوبردنی مێـــژوودا جۆراوجۆرەکـــانی

 دەیەی چەنــــد لە. ئامــــان  کــــردوتە کوردیــــان
 محەمــــمەد دەســــەیتی ســــەردەمی لە ڕابـــردوو،
 هــاتنە لەســەرەتای هەر و پەهــلەوی ڕەزاشــای

 چـل کە ئێسـتا تـا و ئاخونـدی ڕژیمـی رکاریسە
 هەمـــــوو تێپەریـــــوە، دەســـــەیتداری لە ســـــاڵ

. کـوردی زمـانی لەنـاوبردنی بۆ داوە هەوڵێکیان
  یــــــــبەسەرکردن دەست بە ئاماژە دەکرێ کە

 هەڵپێچـــانی بکـــرێ، کـــوردی زمـــانی مامۆســتایانی
 کلتـــوری لەنـــاوبردنی کـــوردی، زمـــانی فێرگەکـــانی

 شارەکانی بۆ کوردان گواستنەوەی و کوردی ڕەسەنی
 بــۆ کــورد غەیـری خەڵکــانی هێنـانی کــوردو غەیـرە

 . کوردســـــــــــــــــــــــــــــــــــتان شـــــــــــــــــــــــــــــــــــارەکانی
 زمــانی چاالکــانی کۆســپانە، ئەم هەمــوو ســەرەڕای
 و کــوردی زمــانی ئەوەی بــۆ داوە هەوڵیــان کــوردی

 لە بـۆیە. بمێنـ  زیندوو زکماک زمانی بە ئاخاوتن
  ەـــــــل باس انـــتەکــــبابە و لێکۆڵینەوە زۆربەی

 

 کە دەکــــرێ دایکــــی زمــــانی بە ئاخــــاوتن قازان ەکــــانی
 گەشــــەکردنی و هۆشــــی ئاســــتی کە ئەوەیە گرنگترینیـــان

 دەکــات، قســە دایکـی زمــانی بە کە ئەومنــداڵەی مێشـکی
 بـ  خـۆی زمـانی لە دایکی کە منداڵەی لەو بەرزترە زۆر

 فێرنەکردنـی و دایکـی زمـانی بیرکردنـی لە. دەکـات بەشـی
 دایکی یزمان بە ئاخاوتن بە ژیانەوە سەرەتای لە منداڵ

 ئەو الوازەکـانی خـاڵە لە یەکێـک پێشکەوتویی بەبیانوی
 بـۆی داگیـرکەر پیالنەی ئەو نێو کەوتۆتە کە کۆمەڵگایە
 و سیاســـەت ڕوویـــی لە فاشـــیزمەکان دەوڵەتە. داڕشـــتوە
 نــــاو خســــتۆتە بیرکردنەوەیــــان شــــێوازە ئەم زانســــتەوە
 بە قسـەکردن مافی منداین قوتابخانەکان لە کۆمەڵگەو
 لەبەرچـــاو دەبـــ  کە ئەوەی بەیم. نــیە کیـــاندای زمــانی
 و گواســتنەوە پڕۆســەی لە دایکــانە گرنگــی ڕۆڵــی بگیـرێ

 .منـــــــــــداین بـــــــــــۆ دایـــــــــــک زمـــــــــــانی فێرکردنـــــــــــی
 کۆمەییەتیەکــــان تــــۆڕە ئێســــتادا، لە دیــــارە کە ئەوەی

 زمـانی پاراسـتنی چاالکـانی یارمەتیـدەری وەک تاڕادەێک
 لە وڕابــردو ســاڵی تاچەنــد مەیــدان، هــاتوونەتە دایکـی

  فارسی زمانی ئیالم و کرماشان وەک کوردستان شارەکانی

 بەهـۆی ئێستا بەیم سەندبوو، پەڕەی زۆر تاڕادەێکی
 بـوترێ دەکرێ زیاتربووە نزانیاریا خەڵک کە ئەوەی

 زمـــانی بە ئاخـــاوتن) کە بیرکـــردنەوە شـــێوە ئەم کە
 ،(پێشــــکەوتوییە پێــــوەری دایکــــی زمــــانی غەیــــری

 ئەمە .بـــوەتەوە کەم کـــۆمەڵگەدا لەنـــاو لەوشــارانەو
 هەر هەڵگرتنــی بــۆ چــونکە گەورەیە بەرەنگــارییەکی
 .بگـــــــــۆڕێن بیرکردنەوەکــــــــان دەبــــــــ  هەنگاوێــــــــک

 کوردسـتانن، داهـاتووی وکـاریگەر ڕۆڵـی الوان توێژی
 بەرەوپێشـبردنی بـۆ هەوڵەکانیـان پێویسـتە هەربـۆیە

 .چڕتـــــــــــــــــــــرکەنەوە زکمـــــــــــــــــــــاکی زمــــــــــــــــــــانی
 خواسـەکانیان و باس کۆبونەوەکان کۆڕۆ زانستگەو لە
 نەسـتە  قسـەی بـڕازێننەوەو کوردی زمانی گرنگی بە
 لە کـــــوردی ڕەســـــەنی وتەی و پێشـــــینان پەنـــــدی و

 و زمانیـان سـەر وێـردی بکەنە نوسینیاندا و ئاخاوتن
 تــاکو نەکەن، کــوردی زمــانی بــونی پــوختە لە شــەرم
 .کــۆمەڵگەدا لەنــاو پەرەبســتێنی و نــۆرم ببێــتە ئەوە

 ئێـــــران کوردســـــتانی خەبـــــاتی الوانـــــی رێکخـــــراوی
 . بەرێوەبەری دەستەی

 .!کوردیدا کۆمەڵگای لە ژن دژە ەدەبیاتیئ

 
 مافی پارێزەرانی چاالکی و هەوڵ هۆی بە ڕەنگە
 تەنــانەت و ڕەگەز هەردوو تێکۆشــەرانی و ژنــان
 بە گەیشـــتن پێنـــاو لە ژنـــان فیـــداکردنی گیـــان

 تــــا ڕابــــردوو لە بەرابەری و خــــوازی یەکســـانی
 و جیهــانی کۆمەڵگــای هۆشــیاری ،ئاســتی ئێســتا

 ،بەرز تاڕادەیێـک کوردستان جەماوەری هەروەها
 لەبەرە درێژمان دورو ڕێگاێیکی بەیم ، بوەتەوە

 بە ژنــــان ڕەواکـــانی مـــافە دەســـتەبەرکردنی بـــۆ
 .بەردەوامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 مـارس هەشـتی ڕۆژی وەک ڕۆژانێـک کردنی دیاری
 بــــارودۆخی وەبیرهێنــــانی مەبەســــتی بە زیــــاتر

 و ستەم ئەو و جیهاندا لە ژنانە ژیانی ئەستەمی
 ســەدەی لە هەیە، ژنـان ئاسـتی لە کە سـەرکوتە

 کــــویلە بە و دەســــدرێژی هێشــــتا دا بیســـتویەک
 و کـــڕین کـــردن، تیـــژی تونـــد ئـــازارو و زانـــین

 و نـــاموس یــانوییب بە ژنـــان وکوشــتنی فرۆشــتن
 دەرخەری هتــــــد.... و ژن دژە یاســــــای هەزاران
 کۆمەڵگــــاێیکی جیهــــانی کۆمەڵگــــای کە ئەوەیە

 ئــازارانە لەو نمـونەێیکن هەمـووان و پیاوسـاالرە
 کۆمەڵگــــا چەوســــاوەی چینێکــــی وەک ژنــــان کە

 .دەبـــــــــــــــــــــــــنەوە ڕویـــــــــــــــــــــــــی بەرەو ڕۆژانە
 لە گرفتــــــانە، و کێشــــــە ئەو هەمــــــوو وێــــــڕای

 کە هەیە دیــکە ێیکیکێشـە کوردسـتان کۆمەڵگـای
 ئەویـــ  بەرچـــاوترە، تــر نەتەوەکـــانی چــاو لە

 لە ژنە دژە و نەشـــــیاو گوفتمـــــانی و ئەدەبیـــــات
 و هـــــزر و یاســـــا گـــــۆڕینی وێـــــڕای.کوردســـــتان
 ئەوەی کۆمەڵگــا، لە سـاالرانە پیــاو بیروبـاوەڕی

 کلتـــورانە یاســـاو ئەو لەگەڵ هاوکـــات دەبـــ  کە
 لە جێکەوتــووە نەشــیاوی ئەدەبیــاتی بگــۆڕدرێ،

 ژن دژە ئەدەبیــاتی سـەرچاوەی. ئـێمە مەڵگـایکۆ
 دابـونەریتی بـۆ دەگەڕێتەوە ئێمەدا کۆمەڵگای لە

 بەرچـــــاوە و ڕوون زۆر کە ئەوەی. ئـــــێمە کـــــۆنی
 و شـــــا یران لە هەنـــــدێک وەرگرتنـــــی کەڵـــــک

 لە ژن دژە ڕســــتەی وشــــەو لە کــــورد نوســــەرانی
 تەنـــــانەت و کـــــوردی فۆلکلـــــۆری گۆرانیەکـــــانی

 لەبەر بـــــــــ بە خۆیــــــــان چیرۆکەکوردیەکــــــــانی
 .ژنـــــانە کەرامەتـــــی و کەســـــایەتی چــــاوگرتنی
 حاشاهەڵنەگرە کتێ  و  یدیۆ و میدیا کاریگەری

 و شــــا ێران ژنــــان، بــــواری چاالکــــانی دەبـــ  و
 لەســـــەر خۆیـــــان گرنگـــــی ڕۆڵـــــی لە نوســـــەران
 کە ئەوەی ســەرەڕای ئاگــادارکەنەوە، کۆمەڵگــادا

 دوورودرێــژی ڕۆمــانی و کــورت چیرۆکــی و گـۆرانی
 بەیم ، بەنـرخن و دەوڵەمەند ۆرز کوردی زمانی
 بە زۆرجار کورد فولکلۆری گەورەو بێژانی گۆرانی
 بەبــــ  و گون ـــاو ئەدەبیــــاتی ڕەچـــاوکردنی بـــ 

 چ کە ئەوەبــــــــــن ئاگــــــــــاداری خۆیـــــــــان ئەوەی
 داهـــــاتوی نەوەکـــــانی بە گەورە خەســـــارەتێکی

 وتنـــی بـــۆ هەڵبڕیـــوە دەنگیـــان ئەدەن، خۆیـــان
 وێڕای. نخۆیا بەرهەمەکانی باڵوکردنی و گۆرانی
 پـــــــــــــێگە هـــــــــــــاتنی بە ئیســـــــــــــتا کە ئەوەی

 بــــۆ زۆرە ڕێگــــا میــــدیاکان، و کۆمەییەتیەکــــان
 دەربڕینـی چۆنیەتی و ژنان پرسی لە تێگەیشتن

  ئەم بەداخەوە بەیم گون ـــــــــاو، گوفتمـــــــــانی و
 

 هەربەردەوامە لە ئێســــــــــــــتای  تــــــــــــــا ڕەوتە
 لە کوردسـتان بەناوبانگی فولکلۆری گۆرانیەکانی

 لە ئێسـتاش تـا و دەبەن نـاو ئامرازێـک وەکو ژن
 بیــــنەری زیــــادکردنی بـــۆ ئامرازێــــک وەک نژنـــا

 هەنـدێک. وەرگرتـوە کەڵکیان خۆیان  یدیۆکانی
 کەسـانی چـاوەدێری بـ  بە شیعرەکان و کتێ  لە

 بە ڕســتە،  کــراون چــاپ ژنــان مــافیی  شــارەزا
 پـێگەی و جێگە بە ڕێزیە ب  بەدێڕ دێڕ و ڕستە
 گـــرتن، گــوێ جـــاری یەکەم لە لەوانەیە. ژنــان
 بەداخەوە بەیم بکـرێ  لـ چاوی گۆرانێیک وەک
 ناوکۆمەڵگادا نەشیاو کلتورێکی وەک درێژماوە لە

 ئەوە ئێســــتاش دیــــارە ،هەروەک دەگــــرێ جیــــ 
 پێــدانی پەرە هـۆی بـوەتە بـوەتەوەو زۆرئاسـایی

 کــورد خەڵکــی زۆربەی کە ئەدەبیــاتە شــێوە ئەم
 ئاســایی کردنــی قســە لە ژنــان خــودی تەنــانەت
 کە دیـــکە خـــاڵێکی .دەبـــن هەڵە توشـــی ڕۆژانە
 نـــوکتەی و مەتەڵ بکـــرێ پێـــی ئامـــاژەی دەبـــ 
 ، دێـت بەکـار زۆر ئـێمە ئەدەبیاتی لە کە خۆشە
 بەکاریشــمان تەنــانەت و بیســتوە زۆرمــان ڕەنـگە

 مەتەینە لەم هەنـــــــدێک هەروەهـــــــا هێنـــــــاوە
 بــۆ.لەنـاوبردوە ژنانیــان کەسـایەتی بەتەواوەتـی

 ئەم کردنــی ،کەم النــیکەم یــان هێنــان کۆتــایی
 دەبـــــ  دا، کۆمەڵگـــــا لە ەئەدەبیـــــات شـــــێوازە
 لەهەر نوســــەر و شــــارەزا وکەســــانی میــــدیاکان
 ئاگـادارکردنەوەی و پەروەردەکـردن بۆ دەرفەتێک

 و سـەیرکردن هەروەهـا و وەربگـرن کەڵک خەڵک
 ڕێـزیە بـ  کە گۆرانیـانە شـێوە ئەم گرتنی گوێی
 بێژانـــی گـــۆرانی تـــا بکـــرێ، بـــایکۆت ژنـــان بە

 ەمەکــانیبەره کــردنەوەی بــاڵو بـۆ ڕەگەز هەردوو
 واتـای و بـنەڕەت و بـدەن سـەرەن  زیاتر خۆیان
 مرۆ ـانە پێـوەری بە کتێبەکان ناوەڕۆکی و شیعر

 خۆیــان بەرهەمەکــانی زانیــاریەوە بە و بنوســرێ
 خەبــاتی هەروەهــا. کەنەوە بــاڵوی و هەڵبژێــرن

 ژنــــــان مــــــافی پــــــارێزەری پیــــــاوانی و ژنــــــان
 بــــۆ بەن هەوڵ و بـــ  ڕابـــردوو لە وردبینـــانەتر

 و ئەدەبیات شێوە ئەم کەندنی ڕیشە ەل و نەمان
 ئەو بــۆ بــدۆزنەوە دروســت وجێگــرەوەی گوفتمـانە

. هەیە ژنیــان دژە واتــاێیکی کە ڕســتانە و وشــە
 بەرەو بـۆ و جـدیترب  ژنـان بـزوتنەوەی خەبـاتی

 ڕوناکبیر کۆمەڵگاێیکی وەدیهاتنی و بردنی پێ 
 دور کـردەو چوارچێـوەی لە و پتەوتـر ،هەنگـاوی

 . بێت درووشم لە
 فرمێس  رەمایی: نووسینی

 

.ئافرەت جیهانی ڕۆژی مارس ی٨ بۆ ئێران، کوردستانی خەباتی ئافرەتانی ڕێکخراوی اگەیەندراویر  

  ئافرەتانی خۆڕاگر و تێکۆشەر! 

 نێــونەتەوەیی ڕۆژی مــارس، هەشــتی
 و ئازادیخوازان هەموو لە ئافرەتان،

 کەسانی و کوردستان لێکراوانی ستەم
 و خـــوازی یەکســـانی هـــزری خـــاوەن

 ڕەگەزایەتـــــی، مـــــافی داکۆکیکـــــاری
 ..                     پیرۆزبــــــــــــ 

 و خـــۆڕاگری ڕەمـــزی مـــارس هەشـــتی
 ئافرەتــانی ئــازایەتی و چاونەترســی

 خـــــاوەن زینـــــدوو، و هەڵوێســـــت بە
 و خـــــــــــــوازی بەرابەری ئەقڵـــــــــــــی

 ڕۆژی جیــــاوازترین و پێگەیشــــتوویە
 بــۆ ئافرەتـانە، بـزوتنەوەی مێژوویـی

 سەرکەوتن و نا ەداڵەتی بە وتن نا
 ئەو بەردەم کۆســــــــپەکانی بەســــــــەر
 .چەوســــــــــــــاندنەوە دژی لە ڕەگەزەو
 بەبەردەوامـــــی ئافرەتـــــان بەداخەوە
 الیەن لە دەکــــــرێ، لـــــ  ســـــتەمیان
 هەروەهــــــا و خێـــــزان و کۆمەڵگـــــاو

. دیکتاتۆرەکــان سیســتمە و تدەســەی
 چیــــــنە ئەو کە وایکــــــردووە ئەمەش
 تێکوشــانداب  و خەبـات لە بەردەوام

 و زەوتکــردن مــا  لە بەرەنگــاری بــۆ
 بۆ هەوڵدان و سەری نەهامەتیەکانی

 و مـــا  خـــاوەن تــاکێکی وەک ئەوەی
 بوونی گۆمەڵگا تەواوکەری و هۆشیار
 .بسەلمێن  خۆی

 ئافرەتانی هۆشیار و بەهەڵوێست،
 بندەســـــــتی ئێرانـــــــی لە ەمـــــــڕۆکەئ

 لەگەڵ داپڵۆســـــــێنەر، ئاخونـــــــدانی
 مەینەتـــــیەک و قەیـــــران کـــــۆمەڵە
 سیســـــــــــــــــــــتەمە ئەو کە ڕووبەڕوون
 ســـەرکاری هــاتنە لەگەڵ دیکتــاتۆرە

 کاری هێناوەو کۆمەڵگای بۆ یاسا بە
 . دەکــــــــــــــــــــــــــــــات پــــــــــــــــــــــــــــــ 

 دەسەیتەوە و سیستم ئەو سایەی لە
 ڕەگەزێکــــی و تاکێـــک وەک نـــاتوانن
 هیچکـام لە شـیاننەق دەورو کاریگەر

 گشـتی کـۆی و پێکهاتە و ڕەهەند لە
 وەگەڕخسـتنی لەبات هەبێت، ویتدا

 هەمـــــوو بە لێهاتووییـــــان، توانـــــاو
 بـۆ گەڕانـدنەوەیان هەوڵی شێوەیەک

 و دواکەوتــــــــــــووی قۆناغەکــــــــــــانی
 . دەدرێـــــت هتـــــد.... و کـــــۆیالیەتی

 

 تــا ئێرانــدا کۆمەڵگــای لەنــاو ئــافرەت 
 هێنـــانی دەســـت بە پێنـــاو لە ئێســـتاش

 بـــاجی بـــ دە مافەکـــانی ســـەرەتاییترین
 بـــــــــــــۆ و بـــــــــــــدات گەورە یەک ـــــــــــــار

 چەوت یاســا و نەریـت بەرەنگـاربوونەوەی
 خەبــــات لە بەردەوام نا ادیالنەکــــان، و
 ئاســــایی ژیــــانی ڕەوتەی ئەو و بێــــت دا

 دەڕوا، پێیدا کۆمەڵگەدا لە تاکێک هەر
 و نـــــیە ڕەوت هەمــــان چیــــنە، ئەو بــــۆ

 ویتە ئەو بەســەر زاڵ دەســەیتی.دژوارە
 ژێر خستۆتە کیخەڵ ساڵە چل ماوەی دا

 پێـڕەو یاسـا و سیسـتم خراپتـرین فشـارو
 و بەگشــتی خەڵکــی بەرانــبەر لە دەکــات

 دۆخـــــــی.  یەکەم بەپـــــــلەی ئافرەتــــــان
 دژوارەو پــــاتە چەنــــد کــــورد ئــــافرەتی

 و خوێنــــدن و پێشــــکەوتن هۆکارەکــــانی
 بە کۆمەڵگـــــا چینەکـــــانی پێگەیانـــــدنی

 نـیەو پێویست وەک ئافرەتان بۆ و گشتی
 سـەدەی اریەکـانی،خزمەتگوز خوێندنگەو
 ئەو شێوەیەک بە ڕۆژە هەر و ناوەڕاستین
. دەدەن بــــاجەکەی خەڵــــکەکەی چیــــنەو
 ئەو هەموو لەگەڵ خۆشیە جێگەی ئەوەی
 و هۆشیار زۆر ئافرەتان ناهەموارە دۆخە
 و چاونەترسـن ئـازاو و هەڵوێست خاوەن

 خۆیان بێزاری و ڕاپەڕیون بەردەوامی بە
 هەمیشـــــە و دەربڕیـــــوە دەســـــەیتە لەو

 ئەو پێشـــــەوەی لەســـــەفی و پێشـــــەنگن
 جار و بوون دا ناڕەزایەتیانە و ڕاپەڕین
 جـۆراو تازەو دەستکەوتی جاری  لەگەڵ
 و ڕاپەڕینەکــان بەپێــی هەروەهــا و جـۆر

 تــــازەو هەنگــــاوی قۆنــــاغ دوای قۆنــــاغ
 الپەڕەی ســــــەر خســــــتۆتە جیاوازیــــــان

 ڕەواکەیـــا و بەرحە  بـــروتنەوە ژوویمێـــ
 دەســــــــــــــــتکەوتە ئەو بێگومــــــــــــــــان کە
 و دان قوربـــــــــــانی بە ژووییــــــــــانەشمێ

 بە ڕێگەیەدا لەو شەهیدبوون و فیداکاری
 .بـــــــوون جێگیـــــــر و هـــــــاتوون دەســـــــت

 زۆر ئـــــــــێمە ئەرکـــــــــی ئەوە هەربــــــــۆیە
 پێنــــــــاو لە دەکــــــــاتەوە بەرفراوانتــــــــر
 تێکۆشـان و خەبات لەسەر بەردەوامبوون

 و ســــــتەم بەرانــــــبەر لە وێســــــتانەوە و
 هەمــی  و نـا ەداڵەتی و چەوسـاندنەوە
 و هێشــــــــتنەوە زینــــــــدوو و ڕێزگــــــــرتن
 ڕۆژە و دەســـــتکەوت بەو دان بەردەوامــــی
 بە ئافرەتـــــان کە گرنگـــــانەی مێـــــژوییە
 و کردووە تۆماریان قوربانیدان و خەبات

 .دەیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکەن
 پیـــــــرۆزی و ســـــــەرکەوتن ئومێـــــــدی بە

 ئافرەتـــانی ڕەوای و نەپســـاوە خەبـــاتی
 .تێکۆشـــــــــــــــــــــــــەر و هۆشـــــــــــــــــــــــــیار

 کوردستانی خەباتی ئافرەتانی ڕێکخراوی
 .ئێران

 کوردســـــــتانی بـــــــارودۆخی
 .کۆڕۆنا قەیرانی و ئێران

 
 

. یە۱۹ کۆ یــد كۆڕۆنـا  ایروسـی رۆدەبـوویگی سـەرەکی وویتـی سـێیەمین ئێـران
 ڕژیــــــمەوە لەالیەن کۆرۆنــــــا نەخۆشـــــی تووشــــــبوانی ڕاســــــتەقینەی ئامـــــاری

 ڕژیم  ک   زیاتر   و  ل  زۆر كۆڕۆنا توشبوانی و قوربانیان ی ژمار . باڵوناكرێتەوە
  .و  کاتــــــــــ  د  بــــــــــاڵوی  و  کانیــــــــــ  کاریـــــــــ  واشــــــــــ  چــــــــــ  میــــــــــدیا  لـــــــــ 

 بـوون،   ایروسـ  ئەو گیـرۆدەی شێوە ەهەمانب كوردستانیەكانی  شارە بێگومان
 لەم کــورد هــاوویتی ۱٨ النــیکەم كە باڵویــانرردۆتەوە هەواڵــدەریەكان سـایتە
 کە داوە، ســت د  لــ  گیانیــان کۆرۆنــاوە  ایرۆســی بە توشــبون هــۆی بە مــاوەدا
 ٤٠ کرماشـان و قـز سـ  شاری ل  نها ت . بوون پیاو کەسیان۰٦ و ژن کەسیان۲۱
                                           ..                                           داو  ســـت د   لـــ گیانیـــان س کـــ 

 ڕژیمــی الیەن لە ئێرانــی هاوویتیــانی ژیــانی بە نەدان گرنگــی و کەمتەرخەمـی
 بــ  دا، ئێســتا قەیرانــاویەی بــارودۆخە لەم و نــیە نــوێ شــتێکی ئاخونــدیەوە
 کە ئەوەی هــۆی بــۆتە و لــوتکە گەیشــتۆتە ڕژیــم بەرنــامەیی بــ  و دەســەیتی
 ..                         خۆیــان پاراســتنی بــۆ بــدەن هەوڵ خۆیــان خەڵــک
 و پێداویســتی نەبــوونی هــۆی بە کوردســتان بــارودۆخی کە کاتێکــدایە لە ئەمە

 و  وتـو  رکـ  بـ  زیـانی زیـاتر نەخۆشـیە ئەم لەگەڵ بەرەنگـاربوونەوە کەرەسـتەی
 ڕێـژەی و گرتـۆتەوە، کوردییەکـانی شـارە زۆربەی گشتی  تای  پ  و  ایروس م ئ 

 ،بۆکــان ،مەهابـاد ،سـەقز کرماشــان سـنە شـارەکانی لە هەریەكە لە توشـبوون
  .دایـ  زیـادبوون  لـ  وقوروە شنۆ ،جوانڕۆ، باوەجانی ،سەالسی کرماشان ،بانە

 کە کـــردوە پــ  ئاماژەیـــان خەڵــک و بیســـراوە زۆرجــار مانگـــدا یەک لەمــاوەی
 لە خەڵـک زۆربەی تەنـانەت. دیکە شارەکانی بۆ دەکرێن هاوردە قوم مەالکانی

 سـەدی نزیکی لە ماڵەباخێک هاتوونەتە مەالکان کە کردوە باسیان سنە شاری
 کوردستان تاوانی ب  خەڵکی لەسەر زۆرە مەترسی ئەمە کە شارە ئەم گاوشانی

 ڕژیـم پیالنەکـانی و کەمتەرخەمـی بـاجی ئازیزانیـان و خۆیان گیانی بە دەب  و
 ..                                                         بـــــــــــــــــــــــــــدنەوە
 پـارکینگی ڕژیـم.  نەمـاوە نەخۆشـەکان بۆ جێگای شارانە ئەم نەخۆشخانەکانی
 ی و  وانــ  حـ  ی جێگـ  بـۆ کۆرۆنــا توشـبوی نەخۆشـانەی ئەم بـۆ نەخۆشـخانەکان

 و کـردن ن  ش  ت  هۆی دەبێتە ش م  ئ   ک  کاردێن ،  ب    ایرۆس  م ئ  تووشبوانی
 نەخۆشـخانەکان کادری دۆخی هەروەها  .تای  پ  م ب  زیاتر ڵکی خ  تووشبوونی

 نـیە کیـان کەرەستەی  و پێداویستی هیچ پەرەستارەکان و دوکتۆر نالەبارە، زۆر
 دەبـــ  دەســـتەوانە و ماســـک کڕینـــی بـــۆ و مەترســـیدایە لە خۆیـــان گیـــانی و

 دا ش ڕ  بازاڕی لەدەستی تەنیا و ڕەش لەبازاڕی ئەوەش و نبدە زۆر کی ی  پار 
 .هەیە

 گەشـــتیاری لەهـــاتنی الوەکـــان... و جـــوانڕۆ و شـــنۆ و مەهابـــاد لەشـــارەکانی
 و ماشــــینەکان و داخســـتوە ڕێگاکانیـــان و دەکەن پێشــــگیری دیـــکە شـــارەکانی
 زۆربـاش خەڵـک کوردیەکـان لەشـارە.  دەکەن ئیسـتریل و پـاک شار کۆینەکانی

 کۆرۆنــا قەیرانـی کردنــی چارەسـەر بــۆ بـن ڕژیــمە ئەو چـاوەڕوانی نــاب  انـندەز
 ئێــران کوردســتانی نــاوخۆی لە گەیشــتوو هەواڵــی پێــی بە و هـۆیەوە هەربەم.

 شــارە ئەم الوەکـانی کرماشـان، پارێزگـای ســەربە باوەجـانی سەالسـی ،لەشـاری
 ژیــان بـۆ هەنگاوێیــک) نـاوی بە کەمپەینێـک دروســتکردنی بـۆ داوە هەڵمەتیـان

 شــۆردنی.۱: وەک لەسەرشــانە گرنگیــان ئەرکــی کەمپەیــنە ئەم ئەنــدامانی کە(
. شــار کۆینەکـانی هەمــوو پـاککردنی.۲. نیوەشـەو و بەیــانی لەدوکـاتی شـەقام

. فرۆشـخانەکان و مزگەوت وەک گشتیەکان شوێنە کردنی ئیستریل و پاککردن.۲
 هاکاری و بن وام رد  ب   شێو  م ل  تی ڵم  ه   ل  کوردستان ڵکی خ   ک   پێویست 

 زیـاتر  لـ  ن بکـ  ڕێگـری خۆیـان  شێو  باشترین ب  بتوانن ی و  ئ  بۆ ن بک  کتر ی 
 .کڕۆنا  ایرۆسی ی و  باڵوبون 
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.ئادرەس و ژمارە تەلەفونی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران   
                     :sazmanikhabat@hotmail.comEmail                                                                                                                                                       :تەلەفۆن         

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

   htt//www.lawan.info           http://www.khabatmedia.com                                                                                                  
   پپێوەندی                                                                                                                                                                     22364772446433:سلێمانی

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

  223647524437٢98 :کومیتەی ناوەندی   

ـــی ـــزیرەوە هەیئەت ـــان بە لە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میل س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس لـــی ئەن
ـــــــــــــــــــــرەش كـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــراندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وەالت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  م 
ـــەمای  ـــ  و رەقــ  و س ـــان كــرا بە شــادیی و هەڵپەرك ـــام و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەكە لە پــاش پەی

 . نەتەوەكانی ئێران

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وەیتی 
 نۆروێژ

 .پەیامی سکرتێری گشتی سازمانی خەبات،ی کوردستانی ئێران سەبارەت بە  یرووسی کرۆنا

 !بەڕێـــــــــــــــــــــــــــــز هاونیشــــــــــــــــــــــــــــتمانیانی
 !نەخۆشـــخانەكان تێرۆشــەری دریكـــا دوكتــورو

 و كوردستان لە كۆڕۆنا نەخۆشی ئاشررایە وە 
 داخە جـێگەی باڵوبـۆتەوە، ئێـران سەرانسـەری

 ســەدان نەخۆشــیە، ئەو باڵوبــونەوەی هــۆی بە
 دواییـــان كـــۆچی كوردســـتان و ئێـــران لە كەس

 نەخــــــۆش دیــــــرە كەســــــی هەزاران كــــــردوەو
 ژیانیان نەخۆشەكان لە ژمارەێك كە كەوتوون،

  حەستەمەدا، هەلومەرجە لەم. مەترسیدایە لە
 ملهــوری ڕژیمــی دەســەیتدارانی دیــرە جــارێری
 ئەو بەرانبەر لە دەربەستانە  ب  زۆر ئاخوندی
 ئێران خەڵری ژیانی و چارەنووس نەخۆشیەو

 شاری لە كۆڕۆنا نەخۆشی كە ڕۆژانەی لەو چین وویتی بۆ ئێران فڕۆكەكانی وچوونی گەشتیاران چووی هاتوو بوونی بەردەوام. بەرپرسن ئێراندا لە باڵوبوونەوەی نەخۆشیەكەو هێنانی لە تەنانەت بوون،وە كەمتەرخەم
 .ئێران خەڵری بە بەرانبەر ڕژیمە دەسەیتدارانی كەمتەرخەمی و نەزانراری دەرخەری بۆوە، باڵو وویتە ئەو دیرەی شارەكانی ەیزۆب و ووهان

 !                                         !                                                                                                                         خـــــــــــــــــــــــــــــــــۆڕاگر هاونیشــــــــــــــــــــــــــــــــتمانی
 !                                 !                                                                                                                            نەنـــــــــــــاس مانـــــــــــــدویی پزیشـــــــــــــری كـــــــــــــادری
 لە زیاتردەكا نەخۆشخانەكان كادری و پەرەستارەكان دوكتورو تایبەت بە و كۆمەڵگە، لە تاكێك هەر بەرپرسایەتی هەیە، ئێراندا وسەرانسەری كوردستان شارەكانی لە ئێستا كە زراوەینەخوا هەلومەرجە ئەو بێگومان

 كە ڕابگەێنم كوردستان لە مەدەنی چاالكانی تێرڕای و نەخۆشخانە كادری و پزیشك بە پایانم  ب  سپاسی خۆیەتی جێگەی.مردووەكان ژمارەی بوونەوەی وكەم كۆڕۆنا نەخۆشی بە هاتن كۆتایی و نەخۆشەكان چارەسەری
 لە ژمارەێـك كە نەیپێوەنـدیا لەو. نەخۆشـەكان چارەسەری و خزمەت سەر بخاتە كاریگەری نەیتوانیوە نەخۆشیە ئەو هەستیاری تەنانەت و دەكەن نەخۆشەكان خزمەتی بەرپرسایەتی بە هەست و دڵسۆزی پەڕی بەو

 ئەو و بـدەن تەندروسـتیان بـاری بە زیـاتر گرینگـی كە بـرەم  لـ  داوایـان و بنێـرم هاونیشـتمانیان بـۆ خەبـات سـازمانی و خـۆم پەیـامی كرد داوایان كردووە، ئێمەوەیان بە برایان و خۆشران و كەسایەتی و مامۆستایان
 هەروەهـا. بمێنـنەوە ماڵەكانیان ناو لە دەتوانن تا و نەكەن، كۆبوونەوەێك هیچ و بن دەوروبەریان و خۆیان ئاگاداری دەكەم بەڕێز هاونیشتمانیانی لە داوا ەوەبۆن بەم هەر.برەن  ج  بە  ج  پزیشرەكان ڕاسپاردانەی
 نزیك لە خۆ هەروەها و برەن خۆیان بۆ پشرنین كات زوترین بە بدەن وهەوڵ یاوانیانناس و دۆستان سەردانی لە بپارێزن خۆ بدەن هەوڵ گرتووە كۆڕۆنای نەخۆشی كەسانێریان یا كەس خانەوادانەی، ئەو ئەندامانی
 اوكـاریه هەسـتی و سەخاوەت پەڕی بەو كۆڕۆنا نەخۆشی سەرهەڵدانی ماوەی لە تایبەت بە ڕابردودا،وە لە یەكتر كردنی یارمەتی ئەن امدانی لە چۆن داواكارم تێرۆشەر هاونیشتمانیانی لە. بپارێزن خەڵك بوونەوە

 هاوكـاری حەستەمەدا قۆناغە لەم بوون، هاونیشتمانی و بەرپرسایەتی كردنی ڕەچاو بە دەكەم كوردستان بازرگانەكانی دەوڵەمەندو لە داوا هەروەها. بن بەردەوام یەكتر هاوكاری لە داهاتوشدا ئێستاو لە تێرۆشان،
 ئەو نـاوچوونی لە شـاهێدی زوویـی بە و  دەبـ  زاڵ كۆڕۆنـادا نەخۆشـی سـەر بە جیهـان سەرانسـەری و ئێـران جەمـاوەری كە بێگومـانم. نەكەن بیـر لە یان نەتەوەیی و نیشتمانی ئەركی و برەن هەژار خەڵری و نەخۆش
 خـانەوادەی بە سەرەخۆشـی ئێـران كوردسـتانی ی خەبـات سازمانی الیەن لە كۆتاییدا لە. كۆڕۆنایە لە زیانبارتر قێزەونترو جار دەیان كە دەبن ئاخوندی ڕژیمی ناوچوونی لە شاهێدی هەروەها مەترسیدارەو نەخۆشیە

 چارەڕەشـیەكانی و نەیـامەتی زۆربەی سـەرچاوەی كە ئاخونـدی سـتەمگەری حرـومەتی بەرانبەر لە بەرەنگاری تۆڵەو قینی ببێتە ئازیزانیان دانی دەست لە غەمی هومێدوارم و ڕادەگەێنم كۆڕۆنا نەخۆشی كردوانی كۆچ
 .مرۆ ـــــایەتی كـــــۆمەڵگەی تێرـــــڕای و ئێـــــران سەرانســـــەری جەمـــــاوەری و كوردســـــتان هاونیشـــــتمانیانی هەمـــــوو بـــــۆ ســـــەالمەتی بە هومێـــــد و نەخۆشـــــەكان بـــــوونەوەی چـــــا  بە هومێـــــد لەگەڵ. جەمـــــاوەرە
   .                                                                           .                                                                                   ئێـــــــــران كوردســـــــــتانی ی خەبـــــــــات ســـــــــازمانی
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 .تمانیانی خۆڕاگر و تیکۆشەرت،بۆ هاونیشپەیامی نەورۆزی سکرتێری گشتی سازمانی خەبا
 !بەڕێز  هاونیشتمانیانی

 !شەهیدان سەربەرزی کاری و کەس 

 !خەبات سازمانی پیرۆزی ڕێبازی هۆگرانی 

 خــۆری، كـۆچی۱۲۹۹ سـاڵی نەورۆزی نیهـات بـۆنەی بە کە خۆشـحاڵم
 پێشـکەش پیرۆزباییتـان گەرمتـریین سروشت بونەوەی  نوێ نوێ، وەرزی
 نـوێ چـاوەڕێی و دەگرین جێژن نەورۆز كە ئێستادا لە بەداخەوە. بکەم

 پــێ  لەوە سـاڵ چـل ڕازاوەیــن،وەک سروشـتی و بەهـار وەرزی بـونەوەی
 دیکتـــاتۆر هـــۆڕومل دەســـەیتێکی و حکـــومەت ئێرانـــدا و کوردســـتان  لە

 داهـاتی و نیشتمان وبڕۆی وتاین خەڵک چەوساندنەوەی لە بەردەوامە
 لە بــێ گە سەردەســەیت، هــاتنە لەکــاتی ملهــۆڕە ڕژیــمە ئەو.نیشــتمان
 خەڵکــی بــۆ هیچــی وێرانــی مــاڵ و جەنــگ ،زینــدان، ،ئــازار مەینەتــی
 هەمـــو ســەرچاوەی ڕژیــمە ئەو.نەهێنــاوە بەدیــاری ئێــران و کوردســتان
 ناردنی دەبن، توشی کوردستان و ئێران خەڵکی کە کێشەکانە و قەیران

 دەســـــــتێوەردان دەوروبەر، ویتـــــــانی بە ترۆریســـــــتیەکان ڕێکخـــــــراوە
 ودەروەی ئێــران لەنــاوخۆی ،ئاژاوەنــانەوە نــاوچە ویتــانی لەکاروبــاری
 ملهــــــــۆڕەو ڕژیــــــــمە ئەو گەنــــــــدەڵەکانی و دیــــــــار ئەرکە لە ئێــــــــران

 بەدەست ساڵە چل ماوەی ئێران کوردستانی خەڵکی. دەسەیتەکانیەتی
 بێــــدادیەوە و ســـتەم دەســـت بە و ملهـــوڕەوە و نگـــری  حکـــومەتە ئەم

 .دەناڵێنن

 و ئێران لەبەرانبەرخەڵکی بێدادی و ستەم زۆری ڕژیمە ئەو ئەگەرچی
 و بوون نەبەز خەڵک بێگومان ،بەیم داوە ئەن ام کوردستان
 و وێستاون ژیمداڕ گاڵوەکانی و چەپەڵ سیاسەتە لەبەرابەر قارەمانانە

 ئەو. دادات کوردستاندا خەڵکی بە چۆک نەیتوانی کات هیچ ڕژیم
 پەیڕەو ئێراندا و کوردستان بەسەر دەسەیتی لەسەرئەوەی ڕژیمە

 لەسەرەتای هەر کوردستان خەڵکی خواردوە، بکا،شکستی
 چل ئەو ،ولەماوەی وتوە یان" نە" ئاخوندی ڕژیمی هاتنەسەرکاری

 لەجێژن دا، لەنەورۆز ٫ێك وەرز لەهەموو و جارێک هەموو ساڵە
 . وتوە ئاخوندی بەڕژیمی یان" نە" بۆنەیەکدا لەهەموو و وشادیدا

 

 

 ! بەڕێز هاونیشتمانیانی

 بۆ باوەشمان ڕازاوە سروشتی و ڕادەگرین بەرز نەورۆز لەکاتێکدا
 بەرەو دیکە قەیرانێکی لەگەڵ نیشتمانمان داخەوە بە دەکات، ئاوەی
 کوردستان خەڵکی هەموو بە بەربینگی کە کێشەێیک ،لەگەڵ ڕوە

 کۆڕۆنا نەخۆشی. کۆڕۆنایە نەخۆشی ەیبونەو باڵو گرتوە،ئەوی 
 گیانی سەر بۆ مەترسی هۆی بۆتە ترس، سەرچاوەی بوەتە لەئێستا

 بو دەربەست ب  ڕژیم ،ئەم ارەش و کوردستان هاونیشتمانانی
 نەخۆشی لەقەیرانی. ئێران و کوردستان خەڵکی چارەنوسی لەحاست
 بونەوەی، باڵو لە بوون بەرپرس هەم ڕژیم، دەسەیتدارانی کۆڕۆنادا،

 خەڵک دانی یارمەتی و لەچارەسەرکردن بون کەمتەرخەم هەم وە
 توێژەکانی و چین بەهەموو کوردستان خەڵکی خۆشبەختانە بەیم.

 وێنە، کەم بەربەرەکانی و م اومەت بە یەکتر ویەکدەنگی ،بەهاوکاری
 سەلماندیان کارەیان ڕاوەستاون،وبەو نەخۆشینە ئەم لەبەرانبەر

 و خۆیان ئیدارەکردنی و بەڕێوەبەری ەل چەندەبەتوانان
 و ئێران کوردستانی لە کە  یدیوییانە گرتە و ڕاپۆرت ئەو.نیشتمانیان

 ئەو دەگەن،دەرخەری پێمان خۆشەویستان و ئەندامان و دۆستان لە
 و بەتوانا و بەهێز چەندە کوردستان هاونیشتمانانی کە حەقی ەتەیە
 جێگەی . ۆسپەکانداک و ەکێش لەبەرانبەر یەکڕەنگن یەکدەنگ،و
 ڕێکخراوە و ناوەند بە پێشکەش پایانم ب  سپاسی  خۆیەتی

 ،ئەوە جیاوازی بەب  کوردستان شارەکانی هەموو لە بکەم مەدەنیەکان
 شارو لەخەمی چاالک بەشێوەێیکی دڵسۆزانە ئەو دڵخۆشیە جێگەی

 بوین شاهیدی ئێمە ماوەدا لەم ئەوەی. کوردستاندان گوندەکانی
 و ئێمە ڕۆشنبیری جیلی و خەڵک کە واقعیەتەیە ئەو دەرخەری
 سپاسی.تێگەیشتوون و پێگەیشتو چەندە مەدەنیەکان ناوەندە

 شارو خەڵکی لەخەمی چاالک کەبەشێوەی دەکەم ئایینی مامۆستایانی
 زانستگاکان لە مامۆستایان سپاسی ،هەروەها دان گوندەکان

 ڕێنوێنی بە پێکەوە هەموو کە دەکەم لەمەدرەسەکان ومو ەلیمەکان
 بە دەکۆشن ت  و دەدەن هەوڵ کۆمەڵگە وتوێژەکانی چین و خەڵک
 نیە گومانم .کۆڕۆنا مەترسیداری نەخۆشی بەسەر بن زاڵ تێکڕایی
  ساڵە چل چۆن وەک کوردستان تێکۆشەری و بەشەرە  خەڵکی
 ،دا  دیــــــئاخون دەسەیتی بێدادی و ستەم لەبەرابەر دەکەن م اومەت

 

 ئاخوندیدا،زاڵ نگریسی دەسەیتی بەسەر وهەم دەبن زاڵ کۆڕۆنا نەخۆشی بەسەر هەم م اومەتەیان، بەو گومان ب 
 ئەوکات ئیتر دێت، ئاخوندی ڕژیمی دەسەیتی بە کۆتایی هەروەها و کۆڕۆنا نەخۆشینی بە کۆتایی بێگومان. دەبن
 و ئازاد نیشتمانی لە پێکەوە هەموو.دەگەن ئازادی و شادی بە ئێمە یوخەڵک دێ پ  کۆتایی ئازارەکان هەموو

 پەیڕەو دەسەیتداریە  سیستەمی و کردن حکومەت شێوەی و ژیان ڕێچکەی ئەدەین هەوڵ و خەڵکدادەبین لەخزمەتی
 الوان و پیاوان و ،ئافرەتان کۆمەڵگە توێژەکانی و چین هەموو و نەمێن  وجیاوازی و،فەر  ستەم و کەزۆڵم بکەین

 .سەر بەرێتە ژیان بەختەوەری و بەئازادی کۆمەڵ وهەرتاکێکی

 بەتەواوی لەسەدساڵە زیاتر كورد بەسەرکەوتن، دڵنیایە کورد میللەتی هەروەها و بەسەرکەوتن دڵنیاین ئێمە
 ئەو دەرخەری کوردستان و ئێران خەڵکی خۆڕاگریەی و م اومەت ،ئەو هەڵنەگرتوە م اومەت لە دەستی و چەوساوەتەو
 دەگەین دڵنیام و دی دێتە ئامان ەکانمان،بەدڵنیایی و ئازادی ترۆپری دوا بە گەیشتن و کە،سەرکەوتن حەقی ەتەیە

 تێکۆشەرانی و کوردستان دانیشتوانی لەهەموو نوێ سەرساڵی و نەورۆز پیرۆزب  تر جارێکی ئاواتەکانمان، هەموو بە
 .ئێران وردستانیک خەباتی سازمانی ڕێبازی هۆگرانی و ئازادی ڕێگەی

 .ئێران کوردستانی خەباتی سازمانی سکرتێری 

 حسێنی بابەشێخ 

 خۆری کۆچی۱۲۹۹ کوردی۲٧۲۰ نەورۆزی
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