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 بەرەتا ستەمم لە سەرە     رێی خەباتم لە 
 

 کانی ئێران و کوردستان کانی شاره ریه ماوه جه  خۆپیشاندانه  بات له پشتیوانی سازمانی خه 

 
بابەشـــێو حوســـەینی ســـزرتێری ســـازمانی  کـــا  پەیـــامی

 روردســتان و راپەڕیــوی خەبــات ی روردســتان بــۆ خەڵزــی
.                                           ئێران  

 

 ئـێـــرانئـێـــران  کوردستــانـــیکوردستــانـــی  خــەبـاتیخــەبـاتی  سـازمــانــیسـازمــانــی  ناوەنــدیناوەنــدی  کــومیتـــــەیکــومیتـــــەی  ئـــــۆرگانیئـــــۆرگانی

ــی و پێنچـەمین ساڵ ، ٠١٠١ی ی خەزەڵوخەزەڵوەریەری  هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە هەزار و سێســەد و نەوەد و هەشت ی کۆچی خـۆری بەرانبــەر بە ٥٥٠٠ی ی نوامبنوامبریری  دوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــیدوو هـەزار و نــۆزدە ی زایینــی.. ـــ ــی و پێنچـەمین ساڵ ، س ـــ  ژمارەژمارە::٠٠٣٠٠٣  س

 
هاونیشــــــــــــــــــــــتمانیانی 
 !تێزۆشــــەری روردســــتان

جەمــــــاوەری خــــــۆڕاگری 
 !ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

رەس و راری شـەهیدانی 
 !رێــــــــــــ ەی ئـــــــــــــازادی

ڕاپەڕینی پڕجۆشی ئێـوە 
جەمـاوەری وەزاڵەهــاتوو 
لە چەنـــد ڕۆژی ڕابـــردوو 
لە ئێـــران و روردســـتانی 
ئێــــــــــران، بەرانـــــــــــبەر 
حزــــومەتی ئیســـــتبدادی 
ئاخونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدە 
دەســـــــــــــــــــە تدارەران، 
جارێزی دیزە ناڕەوایی و 
نامەشـــــرون بــــــوونی ئەو 
دەســـە تە خۆســـەپێنەی 
نیشـــــــــــــــــــــــــــــــانداو لە 

ەریشــــدا بڕیـــــاری بەرانب
جەمـاوەری بـۆ ئـاڵوگۆڕی 
بنەڕەتـــــــی لە سیســـــــت  
وشـــــێوەی حزــــــومەت لە 
. ئێراندا خستەوە بەرچاو

درود بــــــــۆ هــــــــیممەت و 
بڕیــــاری رـــــۆڵنەدەرانەو 
. تێزۆشان و فیداراریتان

سـووی گەرم بــۆ خەڵزــی 
شــــــــــــــــــــارەجیاجیارانی 
روردســــــتان و ئێــــــران و 
درود بۆ ڕۆحی شەهیدانی 
ڕاپەڕینەرانی ئەم چەند 

شـــــــــــــــــــــارەرانی ڕۆژەی 
 .روردســـــــتان و ئێـــــــران

جەمــاوەری ســتەماێزراو  
 !ڕاپەڕیـــــوی روردســـــتان

 وانی خۆڕاگرو نیشتمان 
 !خۆشەویســـــــــــــــــــــــــــــــت

راپەڕینـــی چەنـــد رۆژەی 
ئێـــوە یە ی دەســــە تی 
دیزتــــــــــــــاتۆری لەرزۆ  
رردوە، ئەم ڕاپەڕینە رە 
بەدوای گـــــــران رردنـــــــی 
نرخــی بەنــزین لە  یەن 
دەســـــــــە تەوە هـــــــــاتە 
ئـــــــاراوە، لە ڕاســـــــتیدا 

نیـــــــــــــا بە هـــــــــــــۆی تە
بەرزرــــــردنەوەی نرخــــــی 
بەنـــزین نەبـــوو، بەڵزـــو 
بەرزرــــــردنەوەی نرخــــــی 
بەنزین وای ررد رە ڕیی 
پنــخ خــواردوی چەنــدین 
سـاڵەتان لە ئاخونــدانی 
دەســە تداری تــا نچی، 
گەنـــدەڵ، جینایەتزـــارو 
دیزتــاتۆر، وە  گررــان، 
وە  بروســـــــــــــــــــزە، لە 
مەیـــــــــــــدانی شــــــــــــــارە 
جیاجیارـــانی شـــارەرانی 
 روردستاندا،هەرەشـــــــــــە
لەیە ی ستەم و بێدادی 
حزـــــــومەتی ویالیەتـــــــی 
 فەییه بزـات و مەترسـی 

 

جیـــــــددیی بـــــــۆ ســــــــەر 
داهـــــــاتووی خۆیـــــــان و 
دەســـە تەرەیان دروســـت 

 .بزات
لەگەڵ دڵنیــــــــــابوون بە 
داهـــاتووی گە  و رۆژی 
ڕوون و گەیشـــــــــــــــتن بە 
ئازادی و بە مافی ڕەوای 
جەمــاوەر لە روردســتانی 
ئێــران و دڵنیــا بــوون لە 
ڕوخـــان و لە نــــاوچوونی 
حزـــــومەتی دیزتـــــاتۆری 
مەزهەبـــی، داوارـــارم بە 
شـــــــێوەی دروســـــــت و بە 
ڕێزخســـــتن و بەرنـــــامە، 
درێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــژە بە 
ناڕەزایەتیەرـــان بـــدەن، 
بەردەوام بوونتـــــــــــان لە 
نــاڕەزایەتی شــیا یرانە، 
دەتــان ەێنێتە ئامـــانج و 
هێزە سەرروت ەرەران لە 
بەردەوامـــی نــــاڕەزایەتی 
  یەر رتووانەتـــــان، بـــــ 

ا دەبـــن لە روبەروو توانـــ
بـــــوونەوەوەو ســـــەرروتی 
 .جەمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوەر

ئەررـــــــــی ئوســــــــــتادانی 
دانشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او 
مەدرەسەران،نووســەران، 
ڕۆشنبیران،شـاعیرەران و 
هونەرمەندانی تێزۆشەرە 
بە بەشـــــــــــــــــــداریان لە 
ڕاپەڕیــن و هەروەهــا لە 
ئاگــــــــــــــــــــــاداررردنەوەو 
ووشـــــــــــــــــــــیاررردنەوەی 
جەماوەر و زیـاتر رردنـی 
هەلــومەرجی تەبــایی لە 

نی خەڵزــی ڕیـزی رــۆمە 
روردســــــتان بە هەمــــــوو 
بیروبـــــــــاوەڕو ئـــــــــایینە 
جیاجیارـــــــــــــــــان دەوری 
گرینخ و چارەنووس ساز 

بێ ومـــان دەوری  .ب ێــڕن
ئێـوەی بەڕێـز حەیــاتی و 
یەرالیــــــــــی رەرەوەیە لە 
گۆڕانزاریەرــــــــــــــــــان لە 
ئێستاداو لە سەیام یری 

 .لە داهاتوودا

داوا لە مامۆســـــــــــتایانی 
و تێکڕای  ئایینی ئیسالم

لە  ئایننە جۆراوجۆرەکان
کە  روردســــــــــــتان دەرەم

وە  هەمیشــە  وە وپــێکە
بەرپرســـایەتی مێژوویـــی 
خۆیــــــان رە پێشــــــڕەوی 
رردنــــــــــی جەمـــــــــــاوەرو 
روبەڕوبــونەوەی ســـتەم و 
  بیعەداڵەتیەرـان بە جـ 

مامۆســــتایانی . ب ەێــــنن
ئـایینی لەم هەلــومەرجە 
ناســـــــو و مێـــــــژووییەدا 
ئەرری گەورەیان دیفان و 
پشــتیوانی لە جەمــاوەرو 
 وانـــــــی شۆڕشـــــــ ێڕەو، 
بەرپرسـایەتی نیشــتمانی 

ایینی یــان دەرەوێــتە و ئــ
سەرشـــــان و دڵنیـــــام بە 
هەســـــــت رردنیـــــــان بەو 
بەرپرســــــــــــــایەتیەیان، 
دەوری ســـەرەری دەگێـــڕن 
لە شۆڕشـــــــــــــــــــی ڕەوای 
جەمــــاوەر بەرانـــــبەر بە 
حزـــــومەتی دژی دیـــــن و 
دژی مروفـــــــــــــــایەتی لە 
 .ئێرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

هەروەهــــــــــــــــــــا داوا لە 
ئەنـــدامان و  یەن رانـــی 
تێزۆشــــــەری ســـــــازمانی 
خەبـــــــــات و تێزـــــــــڕای 

خوازان دۆســـتان و ئـــازادی
روردســـتان   لە شـــارو دێ

دەرەم بە شــــــــــــــــــــێوەی 
رــــــــــــــــــاری ەرو دوور لە 
دروشــــمی تەشــــزیالتی و 
ســــــازمانی و تەنیــــــا لە 
چوارچێوەی ویستی گشتی 
جەمــــــــــــــــــــاوەر، دەوری 

، وە  راری ەریــــان هەبــــ 
وە  هەمیشــــــــــــــــــــە لە 
هەوڵەرــــــــــــــان بــــــــــــــۆ 
یەر رتـــوویی و تەبــــایی 
 .بەردەوام بــــــــــــــــــــــــــــن
 !هاونیشتمانیانی خۆڕاگر

لەم لە هەلـــــــــــــومەرجە 
رەنووس ســـــــــازەدا چــــــــا

 یەر رتوویی و تەبایی و 

هــــاودەن ی پێویســــتێزی 
لە  حەتمــــــی و زەروریە،

ئێســـتادا بەررێ یراوانـــی 
رژیــــــــــ  هەوڵ دەدەن بە 
جیاوازی دانان لە نێوان 
خەڵزـــــــــی شـــــــــارەرانی 
روردســتان و مەرزبەنــدی 
 و دروست رردن، دیاردەی
دزێــــوی نــــاوچەگەرایی و 
شــــارگەرایی، یەرێتــــی و 
یەر رتــــوویی لە نێــــوان 
دانیشــــتوانی روردســــتان 

پێویســـــــتە . بشـــــــێوێنن
ڕەچــــــاوی ئەو ڕاســــــتیە 
بزەین رە خەڵزی هەموو 
شـارو گونــدێزی نیشــتمان 
تێزۆشــــــــــــەرو نەبەزن و 
هەمــــــوو لە خەبـــــــات و 
ڕاپەڕیـــــن لە بەرانـــــبەر 
دەســــە تی دیزتـــــاتۆردا 
هاوبەشــــــــن وزوڵـــــــــ  و 

دەســـە ت، ڕوی بێـــدادی 
و   لە هەمــــوو مـــــاڵ ودێ

شارێزی روردستان رـردوە 
جیــــاوازی، هەر   بە بــــ 

بــــــــــــــــۆیە هەمــــــــــــــــوو 
هاوچارەنووســـین و هـــی  
شـارو گونــدێزی نیشــتمان 
جیاوازی نەبوەو نەرردوە 
لە ڕاپەڕیــن بــۆ رۆتــایی 
هێنــــــان بە حزــــــومەتی 
مــرۆك رــوژو رــورد رــوژی 

 .ئاخوندی
هەروەهــــــــا پێویســــــــتە 
پێوەنــــــدی و هاورــــــاری 

ڕاپەڕیـــــــــوی  خەڵزـــــــــی
روردســـــــــــــــــتان لە گەڵ 
شــارەرانی دیــزەی ئێــران 
بە شـــــــێوەێزی تـــــــۆرمە 

و رێــــــ ە   بەردەوام بــــــ 
نەدەیـن ڕژیمـی ئاخونــدی 
و بەررێ یراوانــی رەلــێن 
و جیــــــاوازی لە نێــــــوان 
نەتەوەرـــان لە ئێرانــــدا 

 .بدەن  پەرەپ 
 

 ٥ل                

ڵکی   نی خـــــــــه کۆمـــــــــه
کانی  ری شـــــاره تێکۆشـــــه

ئێـــــــران و کوردســـــــتانی 
   ر وه هــــــــــه !ئێــــــــــران

ڕژیمـــــــــــی  ئاگـــــــــــادارن 
  ئاخوندی ب  گوێـدان بـه

باری دارایــی  وشـی نالـه ڕه
ژاری  یرانی هـــــــه و یـــــــه
ڵکی ئێـــــــــــران و  خـــــــــــه

   لـــــــــــه  کوردســـــــــــتان،
دا رژیــــــــــــ  بڕیارێکــــــــــــ

ی نرخـــــــی  وه رزبونـــــــه به
ی  نزینی بۆ س  هێنـده به

نرخـــــی ئاســـــایی خـــــۆی 
ی  وه ڵ ئــه گــه له.یانــد ڕاگه
نــد ڕۆژی ڕابــردوو  چه  لــه

ی زیـــادکردنی  ڕێ ـــه دا له
ر  کــانی نیزامــی ســـه هێزه
کان  ناو شـاره ڕژیـ  لـه  بـه

و کـــــــــــــــــــــۆنتڕۆڵکردنی 
و  م ڕێ ــــــــــــه رجه ســــــــــــه
کان، بــــــۆ  گشــــــتیه شوێنه

ی هێشـــتنی نـــارەزایەت نه
ریی و  ماوه جـــــــــــــــــــــــــــــه

بەرێـــــــــــــــــــــــــــــــوەبردنی 
   ر وه خۆپیشـاندان، هـه

   کرا له ڕوان ده چاوه

 

 
 
 

ر و  ڵکی تێکۆشــــــه خــــــه 
 انیـــــک شاره  مانی یاره

  وردســتان، بــهئێــران و ک
تێکی  ماســـــــه گـــــــڕ و حه

کان و  یدانــــــــــه مه  وه زۆره
کانی  گشـــــــتیه  نـــــــده ناوه
  شــــــــــــێکی زۆر لــــــــــــه به

کانی کوردســــتان و  شــــاره
گۆرەپـانی   ئێرانیان کرده

رووبەرووبــــــــــــــــــــونەوەی 
تی  زایـــه دەســـە ت و ناڕه

ڵکی  خـــــه . ریی ماوه جـــــه
شاری ئێران  ٣١  زیاتر له

ر  ســه  و کوردســتان ڕژانــه
و کان  یامه شـــــــــــــــــــــــــــه

لەبەرانــــبەر ئەو ســــتەم 
وناعەداڵەتیە بەرچاوەی 

 . وه ته رژیــــــ  وێســــــتاونه
نین  یـــه گه ڕاده  وه داخـــه به

  هێــــــــــــــــــــزه  کــــــــــــــــــــه
کانی ڕژیمــی  ره رکوتکه ســه

   میشـه   هه ئاخونـدی وه
  پاراسـتوه ستیان نه ده  که
ڵک،  کوشــــتاری خــــه  لـــه
 ران خۆپیشانده  له  یه ته
  واڵـه پێی هه ن و به که ده
نــدین  کان چه هتایی ره ســه
 .ن هید و بریندار هه شه

م  رێژیمـــی ئاخونـــدی بـــه
  کــــه  ی زاڵمانـــه  بڕیـــاره

ڵکی  خـــــه  ق بـــــه رحــــه ده
ئێــــــــران و کوردســـــــــتان 

 وێ  یهه ده  تی، داویه

واری  ئاســه  لێنێک لــه کــه
 م که  و سزا جیهانیانه ئه

نجامی  ئـه  لـه  کـه  وه کاتـه
کانی  ڵــــــه  هه  ته سیاســـــه

  وه ی ڕژیمهران سه
بێ ومان .  ئاراوه  هاتوونه

کارهێنانی  خراپ بــــه بــــه
ت و ســــــــامانی  روه ســــــــه
رج   نی ئێــران و خـــه گــه

کردنــــــی بــــــۆ تیــــــرۆر و 
  گێــــــــڕی لــــــــه  ئــــــــاژاوه

و   کـــه تانی ناوچه وڵـــه ده
  ردان لـــــــــــه ســـــــــــتێوه ده

  ، بوونـــه وو تــانی دیکـــه
ی  ڕێژه  ی که وه هۆکاری ئه

یران و  ژاری و یــــــه هــــــه
ناو  وری لــهداڕمــانی ئــابو

ڕۆژ  ڵک دا ڕۆژ بــــــه خــــــه
 .زیاد بوون داب  له

باتی  ســـــــــازمانی خــــــــــه
کوردستانی ئێـران وێـڕای 
پشـتیوانی هەمە یەنە و 
بـــــ  ووچـــــانی بـــــۆ داوا 

ڵکی ئێــران  واکـانی خـه ڕه
کـــا  و کوردســـتان، داوا ده

خۆپیشـــاندان و   لـــه  کـــه
زایی  ربڕینــــــــی نــــــــاڕه ده
بێ ومـــان . وام بــن رده بــه

وون، ڕێ ای رزگـارب  تایه
  م ڕژیمــــــه ڕوخـــــانی ئـــــه

  یــه دیکتـاتۆر و خوێنڕێژه
   ســـته به م مه و بـــۆ ئـــه
 بات و  خه  له  پێویسته

 

 .وام دابین رده تێکۆشانی به 

باتی کوردســـتانی  ســازمانی خــه
  نــده کـۆڕ ونــاوه  ئێـران، داوا لــه

کــا،  و تـان ده کان و ده جیهانیـه
داواکــــانی   پشــــتیوانی لـــه  کـــه
م دیتـووی ئێـران و  ڵکی سته خه

کوردســـتان بــــکەن و کوشــــتاری 
  ن هێــزه  یــه ران له خۆپیشــانده

  بــه  وه کانی ڕژیمــه ره رکوتکه ســه
 .ن حکوم بکه توندی مه

و  ره باتی بـــــه وێ خـــــه رکه ســـــه 
ئــــــازادی و ڕوخــــــانی ڕژیمـــــــی 

 ئاخوندی

ردســتانی باتی کو ازمانی خــهســ 
 ندی ی ناوه ئێران کومیته

 ی خەزەڵوەر٥٢

ــات و ۰۱لە  ــ ــ ــ ــ ــمانی خەبــ ــ ــ ــ ــ ــوەر دا لە ئاســ ــ ــ ــ ــ ی خەزەڵـ
ــی ــ ــ ــ ــارانی خەم ــ ــ ــکەی بە بــ ــ ــ ــانەوە هەورە بروســ ــ ــ  تێکۆشــ
ــەر  ــد بەســ ــوێنی بارانــ ــارانی خــ ــتمان بــ ــۆرانی نیشــ خەمخــ
مەزرای زەرد هەڵــ ەڕاوی پێدەشــتەکانی بەشــمەینەتی دا، 
ــامی ســـەروی  ــک لەو بـــارانە ، نەم ــارینی هەر دڵۆپێ لە ب
ڕەوانـی بە پێـوە ڕاوەســتاوی کـوردایەتی رسـکان و گــووران 
کە بە تەزوی ســـاردی هـــی  خەزەڵوەرێـــک گە ی با یـــان 

ــاو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب  و ه نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ەرێخەزەڵ نــ
ســوو لەو گیانـــانەی لەو ڕۆژەدا بـــوونە چراوگـــی رێ ـــای 
 نەوەســتان، تــا ســەرکەوتن و ڕزگــاری کــورد و کوردســتان،

 
 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 برینوامی ٥٠.  ی کۆچی خۆری 8139ەری  خەزەڵو ی ٠١ .ساڵی سی و پێنجەم  { ٠٠٣} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 
 

 

 

  

  

  

      

      

     

       

 

   

  

   

 

 

   

   

   

 

 

  

 

 

 

  

  
   

   

   

   

  

 

      

   

    

     

      

   

    

 

    
   

 

 
 

   

 

پێشمەرگە رەمـزی مـانەوەی 
نەتەوەیێزـــی ســـتەماێزراوە 
رە بە رەمتـــــــــــــــــــــــــــــرین 
ئیمزانـــــاتەوە بەرەن ـــــاری 
دژمنــــی تەیــــار بە چە  و 
تەیەمەنـــــی پێشــــــزەوتوو 
بـــــــۆتەوەو هەر بۆیەشــــــــە 
شـــــــــــــــــــــایەنی ئەوەیە رە 
لەیامۆســـــــــی خـــــــــۆراگری 
نەتەوەرەمـــان ئـــا رەی بە 
شــــەراوەیی بهێ ــــدریتەوە و 
بـۆ ئەو مەبەسـتە  رۆژێــو 
بە ئامــــانجی رێزگــــرتن لە 

انی ئەو زەحــمەت و تێزۆشـــ
مرۆڤە فیدارار و تێزۆشەرە 
  .دیـــــــــــــــــاری بزــــــــــــــــــرێ

هەر چەنــــد بەداخەوە تــــا 
ئێســـــتا رۆژێـــــو بە نـــــاوی 
هەمــــــــــوو پێشــــــــــمەرگەی 
روردستان دیاری نەرـراوە و 
لەنـــــاو ئەو رۆژانەی رە بە 
نـــــــاوی رۆژی پێشـــــــمەرگە 
دیـــــــــاریزراون ســـــــــازمانی 
خەبــات ی روردســتان رۆژی 

ی خەزەڵــــــــــوەری وە  01
رۆژی پێشــــــمەرگە دیــــــاری 
 .رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردووە

ی خەزەڵــوەر لە دیرۆرــی ٠١
ســــــــــــازمانی خەبـــــــــــــاتی 
روردسـتان و بە گشـتیل لە 
میــــــــــژووی خــــــــــۆراگری و 
یارەمـــــــــــانەتی هێـــــــــــزی 
پێشـــــــمەرگە لە مێـــــــژووی 
 خەبـــــــاتی مـــــــافخوازانەی

 ان ــــــــــوردستــی رــــزـــــخەڵ

 !.ی ئێرانی کوردستانـی خەباتـەی سازمانـەرگـوەر رۆژی پێشمڵـەزەـی خ٠١ی ـورەسمـی رێـوونـوەچـبەرێ
 

 ،ی نـوامبر٥٢پەیامی ڕێکخراوی ئافرەتانی خەبات بـ  
. ەتانڕۆژی بەرەن اربونەوەی توندوتیژی دژى ئافر  

 

ی خەزەڵـوەری 01بەرامـبەر بە 2102ی نـوامبری 0رۆژی هەینی 
، لەبارەگای ناوەندی سازمانی خەبات ی کوردسـتان، رۆژی 0328

 .پێشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمەرگە بەرز راگیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ی ریورەســمەکە بە دەیییەیێــک بێــدەن ی بــۆ رێزگــرتن لە ســەرەتا

روحی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد، و پاشـان بەرێـز کـا  کامیـ  
نـــورانی فەرد ئەنـــدامی دەفـــتەری سیاســـی وتـــاری ســـەرکردایەتی 
 .ســــــــــازمانی خەبــــــــــاتی کوردســــــــــتانی پــــــــــێل کەس کـــــــــــرد

 

بەرێـز نــورانیفەرد لە وتەکــانی دا وێـرای ئامــاژە دان بە مێــژووی دیــاری 
ی خەزەڵــــوەر وە  رۆژی پێشـــمەرگە کە تێیــــدا بەدەســــت و 01کردنـــی 

ەرگەی بەر فەرمانــدەیی مامۆســـتا شــێو جە لـــی مەچەکــی هێــزی پێشـــم
حسـێنی نەمـر زەربەێیکــی گەورەی نیزامـی و سیاســی لە رژیمـی ئاخونــدی 
درا، باســـی لەوەکـــرد کە پێویســــتە لە پێناســـە بـــاو و ســــوننەتیەکانی 
پێشــــمەرگە دەربازبوونێــــک هەبــــ  و بە ئامــــانجی پەرەدان بەهەســـــتی 

کە،هەســـــتی  بەرپرســـــیارەتی لەنـــــاو کۆمەڵ ـــــا هەر تـــــاکێکی کـــــورد
بەرپرسیارەتی هەب  و لە یەکێک لە بەستێنەکانی خەبـات لە تێکۆشـان 
 .دایە لەنــــــاو بــــــازنەی نـــــــاوی پیــــــرۆزی پێشـــــــمەرگە جــــــ  ب ـــــــرێ

 

لە بەشێکی تری یسەکانیدا وێرای ئاماژە  بەرێز کا  کامی  نورانی فەرد
دان بە دۆخـــــی جیهــــــان و نـــــاوچەکە، بەلەبەرچــــــاو گرتنـــــی جــــــوڵە 
مەترســـــــیدارەکانی رژیمـــــــی ئێـــــــران لە چوارچێـــــــوەی زێـــــــدەخوازییە 
شـــەرئەن ێزەکانی، رەوشــــی ئەو دەســـە تەی بە یەیرانــــاویی و ئاســــۆی 

ئەو بەردەمـی بە شکسـت و دارمـانی زیــاتر وەسـ  کـرد  بەرێزیـان وتیــان 
دۆخە هەستی بەرپرسیارەتیەکانی جو نەوەی رزگاریخوازانەی نەتەوەیی 

 .لەکوردستانی ئێران پەرە پێدەدا و ئەو راستیەمان وەبیر

دێنێــــتەوە کە پێویســــتە ئامادەکــــاریی بــــۆ یۆنــــا ی نــــوێ و 
 پێکهێنـــــانی یەکێتیەکـــــی گشـــــت یری هەمە یەنە ب ـــــریتەوە.
لەپا  یسەکانی کـا  کامیـ  نـورانی فەرد ئەنـدامی دەفـتەری 
سیاسی سازمانی خەبات، چەنـدین سـرود و شـیعری تـایبەت بە 
پێشـمەرگە پێشـکە  کـران و بە بــرگەی رێـژە رۆیشـتنی هێــزی 
پێشمەرگە، کۆتایی بە رێورەسمی رێزگرتن لە 01ی خەزەڵوەر 
 رۆژی پێشمەرگەی سازمانی خەبات هات..                .

  

پێشـــــــــــــــــــــــمەرگە نەبەزو 
 !یارەمانەرــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تێزۆشەرانی رێ ەی رزگاری 
 !و ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازادی

هەمــوو میااەتێــو رەســانی 
پێشـــــــەنخ و تێزۆشـــــــەری 
هەیە، رە زۆرتــــــــــــــــــــرین 
بەرپرســـــیارەتی لەراســــــت 
دۆزی میااەتەرەیــــــــــــــــــــان 

رتـــــــــووەو رەمـــــــــز و هەڵ 
ســـــــــمبوڵی خــــــــــۆڕاگری و 
 .نەبەزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

میااەتـــــــــــــی رـــــــــــــوردیل 
پێشـــــــــمەرگەو رەســــــــــانی 
پێشـــــــرەو و خۆنەویســـــــتی 
هەیە رە ئەررــــــــی گەورەی 
دیفـــــــــان لە نیشـــــــــتمان و 
 .جەماوەریــــــــان لەســــــــەرە

جیــــــــاواز لە هەر جــــــــۆرە 
جۆراوجــــۆریەکی بیــــرورا و 
رێبـــاز، پێشـــمەرگە لەنـــاو 
دڵی تا  بە تاری میااەتی 
 رــــورد دا جــــێ ەی خۆیــــان
 .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردۆتەوە

پیرۆزیــــــــــی و گەورەیــــــــــی 
ووشــــەی پێشــــمەرگە لە ی 
خەڵزــــــــی روردســــــــتان بە 
رادەیێزــــــــــی بەرچــــــــــاو و 
گەورەیە، لە بەر ئەو نـــاوە 
بەرزو شـــــــــوێن و پـــــــــێ ە 
دیارەی، بـۆتە هـۆی ئەوەی 
رە دژمنی دڵ پڕ لەیین لە 
نــاوی پێشــمەرگەو توانـــای 
  پێشـمەرگە ترسـی زۆری لـ 

  . بنیشـــــــــــــ 
 

رابـــردوو  دا چەنـــدین ئــــالوگۆری 
راستەوخۆ  بنەرەتی روویان داوە رە

راری ەریان دەبـ  لەسـەر خەبـات و 
تێزۆشــــانی ئـــــێمە لە روردســـــتانی 
ئێرانـــــــدا و بەو پێـــــــیە ئەو دۆخە 
نــــوێیە هەســــتی بەرپرســــیارەتی و 
و   وریابوونی زیاترمان ل  دەخوازێ

پێویســــتە بەتەبــــایی و یەرریــــزی 
ەوەیــــــــی بــــــــۆ هەر چەشــــــــنە نەت

ئالوگۆرێـــــــــــــــو بە یـــــــــــــــازانجی 
 .میااەتەرەمـــــــان ئامــــــــادە بــــــــین

هەمــوو روداوەرــان ئەو راســـتیەمان 
وەبیـــــر دێنــــــنەوە رە یەرریــــــزی و 
تەبایی ناوخۆیی زامنی سـەررەوتن 
 .و دەســـــتەبەررردنی مافەرانمـــــانە

لەو یــــادە پیـــــرۆزە دا پیرۆزبـــــایی 
لەســەرجەم بنەمـــاڵەی ســـەربەرزی 

ی سیاســـی و شــەهیدان و زینــدانیان
بنەمـاڵەی ســەرفرازی پێشــمەرگە و 
سـەرجەم هێـزی پێشـمەرگە بە هەر 
بیروباوەرێــو و رـــۆمە نی خەڵزـــی 
روردســـتان دەرەیـــن و گومـــان نـــیە 
لەســـەر تێزۆشــــانی پـــڕ ئیــــرادە و 
بـاوەری هێــزی پێشـمەرگە شــاهێدی 
دەســـتبەر بــــوونی مـــافە رەوارــــانی 
نەتەوەرەمــان دەبـــین و دەســـە تی 

وومەتێزی و حزــ  ئاخونــدی دەروخــ 
پارلەمانی و خەڵزی و دیمورراتیو 

و گەلــــی   لە ئێـــران جێ یــــر دەبــــ 
  .رــوردیل بە مافەرــانی دەگـــات

و گەلـــــی رـــــوردیل بە مافەرـــــانی 
  .دەگـــــــــــــــــــات

 بروخی رژیمی دیزتـاتۆری ئاخونـدی
 ئــــازاد و ئــــاوەدان بــــ  روردســــتان
ســــازمانی خەبــــات ی روردســـــتانی 
 ئێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

ی خەزەڵــوەری 2رــومیتەی ناوەنــدی
 خۆری کۆچی 0328

 

ئەو دەســـــــــە تەو یاســـــــــا دژە 
ئینســانیەکان دەڵێــنەوە . داواو 
خواســـــــــــــتی ئافرەتـــــــــــــان بە 
ڕووبەڕوبـونەوەو هـاتنە مەیــدان 
مســــــــۆگەر دەبــــــــ  و ویســــــــتە 
ســـــــــەرەتای و با کــــــــــان هەر 
لەسەرەتای دەستپێکی ڕووخـانی 
ئەو دەسە تە، دەبێتە هەوێنـی 
ڕەهەنـــدەکانی ئـــازادی تــــا  و 
کۆمەڵ ــاو نەخــل و ڕۆڵــی ئەو 
 چیــنە دەبێــتە ڕەمــزی ئــازادی .
هەربـــۆیە ڕێکخـــراوی ئافرەتـــان 
بەهەلــــــی دەزانــــــ  کە داوا لە 
ئافرەتان بکات چیدیکە زوڵ  و 
ستەمی ئەو ڕژیمە یبـوڵ نەکەن 
و وە  هەمیشـــــــــــە جـــــــــــ ەوی 
هەن اوەکــــانی ئــــازادی وێــــڕای 
هەموو تاکەکانی کۆمەڵ ا ب رن 
و خواستە لە مێژینەیەکەی ئەو 
چیـــنە بە بەشــــداری بەرچــــاو، 
بهێنـــــنەدی و دژی هەرچەشـــــنە 
تونــدوتیژیە  بوەســتنەوە، تــا 
 ئازادی یەکجاری.            

 ڕێکخـــراوی ئافرەتـــانی خەبـــات
 24ی نوامبری  2102 

 

 
 

 !ئافرەتـــــــــــــانی کوردســـــــــــــتان
 !ماوندوویی نەناسشۆڕش ێڕانی 

ی نــــــــــــــــــــــــــــــــوامبر ڕۆژی 25
بەرەن ــــــــــــــــاربونەوەیە لە دژی 

ە ئافرەتــــان، تونــــدوتیژی دژ ب
مێـــــــــژووییە ئەو  ئەگەرچـــــــــی 

ولەنــــــــــــــــاو بــــــــــــــــزووتنەوەی 
مـــافخوازانەدا جـــێ ەی گرتـــووە 
،ڕۆژێکـــی پڕشـــن دارە وشـــیاوی 
گرین ی پێدانە، بەم بۆنەوە کە 
ڕۆژ ویــــادوارە و یۆنـــــا ێکە لە 
بەرهەمــــــی خەبــــــات، ڕێــــــز و 
پێزانینیمــان هەیە بــۆ خەبـــات 
کـــــاران و هەمـــــوو ئافرەتـــــانی 
کوردســــــــــتان وئێــــــــــران و لەم 

نــــدیەدا بەڵێنــــی خۆمــــان پێوە
لەگەڵ ڕەووتـــــــــی مـــــــــافخوازی 
 .دووپـــــــــــــــات دەکەیـــــــــــــــنەوە

ســەری ڕێــز ونەواز  بــۆ ڕۆحــی 
ئەو ئافرەتــــانە نەوی دەکەیـــــن 
کە لەپێنــــــــــاو دەســـــــــــتەبەری 
مافەکانیـــان گیانیـــان بەخشــــی 

ســوو وڕێزمـــان بــۆ ئافرەتـــانی .
خەباتکـــار لەڕیـــزی ڕێکخـــراوی 
ئافرەتـــان کە گیــــان فیــــدایانە 

انێکی تێدەکۆشــن و لەپێنــاو ژیــ
باشــــــتر بــــــۆ کۆمەڵ اکەمـــــــان 
 .تێکۆشــــــــــــــــــــــــــــــــــــان دەکەن

ی نــــوامبر  25بێ ومــــان ڕۆژی 
دوای خەبـــــاتێکی بێوچــــــان لە 
پێنــــاو دەســــتەبەرکرانی مــــافە 
مرۆییەکـــانی ئافرەتـــان دیــــاری 
کـرا، کە ئێسـتا خەباتکارانمــان 
یـــــــادی دەکەنەوە ودرێـــــــژە بەو 
پەیـــــــــــامە دەدەن کە دەبـــــــــــ  
تونــــــدوتیژی بنەبــــــڕ بکرێــــــت 

 .ر بێتومافەکانمان مسۆگە
ۆژە، ڕۆژی بەرەن ــــــــــــاری ئەم ڕ

و بێـــــــدادی  زوڵـــــــ  و ســـــــتەم
دەســــــە ت و کۆمەڵ ــــــا لەدژی 
چینێـــــــک، مــــــــرۆ ، دایــــــــک، 
داهێــــــنەر، ڕاگــــــری با نســــــی 
کۆمەڵ ـــــــــــا و ئـــــــــــافەرێنەری 

 .یە..و دادپەروەری و مهرەبانی
دیــاری کردنــی دوو حەوتــوو بــۆ 
 ڕووبەڕبونەوەی توندووتیژی دژ 

 
  

دەدرەوشـــــێتەوە و جـــــێ ەی 
ی خەزەڵـــوەرو ٠١ خـــۆیەتی

مێژووی ئەو یارەمانەتیەی 
ژەدا تۆمــــــارررا، رە لەو رۆ

نەوە لەدوای نەوە 
ب ــــــــــــــــــــوازرێتەوە و وە  
نمونەیێــو بــۆ ئـــازایەتی و 
نەبەردی و دانــایی رێــبەری 
نەمرمــــان مامۆســــتا شـــــێو 
جە لــــــــــــــی حســـــــــــــــێنی 

 .بهێندرێتەوە
ئەو ڕۆژە، رژیمــــــــــــــــــــــــــی 
جینایەتزـــــاری ئاخونـــــدی 
هێزێزـــــــی یەرجــــــــار زۆری 
لەشاری سەردەشتەوە بەرەو 
بـانە وەرێ خســتبوو تــا بە 

رۆتــایی بە  یەولــی خۆیــان
رێشـــەی روردســـتان بێـــنن، 
بە م لە سەر جادەی نیوان 
شارەرانی سەردەشت و بانە 
و لە نزیو شـاری بـانەو لە 
شـــــــــــــوێنێو بە نـــــــــــــاوی 
هەژدەدۆ ن رەوتــــــــنە بەر 
هێرشــی بەورئاســای هێــزی 
،  پێشـــــــــــــــــــــــــــــــــمەرگە،

بەرفەرمانــــدەیی مامۆســـــتا 
ســـــەید جە ل حوســــــەینی 
نەمـر زیــانی یەرجــار گەورە 

هەتـــا بە دژمــن گەیشـــت و 
 دەروازەی شـــاری بــــانە ئەو
هیـــزە رە بە نـــاوی گـــاردی 
جاویـــــــــدان دەناســـــــــرا بە 
 تەواوی لە  یەن هێـــــــــزی
 .پێشمەرگەوە تێو شزێندرا

بەداخەوە لەو حەماسە رەم 
 و

بە ئافرەتــان و وشــیارکردنەوەی 
بەشـێک لە کۆمەڵ ـا هەوڵــدانە 

ەڕووبـــــــــونەوە دژ بە بـــــــــۆ ڕووب
چەوســـــانەوە و ئاشــــــنابوون بە 
مـاك و ویسـتەکانی ئەو چیــنە و 
دەرخســــــتن و دیــــــاری کردنــــــی 
نەهـــامەتی و بێـــدادیەکانە بـــۆ 
ڕووی گشــــــتی دەســــــە تەکان و 

 .کۆمەڵ ا بە گشتی
لە ئێرانـــــی ژێــــــر حــــــاکمیەتی 
ئاخوندان دا مافەکانی مرۆ  بە 
گشـتی و ئافرەتـان بە تــایبەتی 

و بێــدادی لە نزمتـرین ئاســتدایە
و بــــــ  دەرەتــــــانی ئافرەتــــــان 
لەوپەڕی خراپیـدایە، هەربـۆیە 
پێویســـــتە چەیـــــی خەبـــــات و 
گەیانــدنی پەیاممــان بێــت و بــۆ 
 .چرکەێیـــــک لێـــــی دانەبـــــڕێین

نەبـــونی یاســـاگەل و داڕشــــتەی 
کاتوری ئاخوندان وای لە دۆخی 
ئافرەتان لە ئێران و کوردسـتان 
کــــــــــــــــــــــردوە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ، 

ونی لەمـپەربن بـۆ بەرەوپـێل چـ
ڕۆڵ و نەخشــــــیان ونەهــــــادینە 
بـــــوونی ئەو فەرهەنـــــ ە کە ژن 
 وازە، بـــۆیە پێویســـتە زیـــاتر 
دەوورمــــــــان لەڕۆشـــــــــن ەری دا 
 . هەبێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

لەم کـاتەدا کە ئەم یـادە و ئەم 
ڕۆژە بــــــــۆ ڕووبەڕووبـــــــــونەوەی 
توندوتیژی دەگیردرێ، خەڵکـی 
وەزاڵەهاتوو ڕژاونە سەرشەیام 
و ئافرەتــــــــــــــــــــــــــــانی دژبەری 

یەتی نـــــاعەدالەتی، پێشـــــەن ا
 خۆنیشاندانەکان دەکەن و نا بۆ 

 
 

   ی خەزەڵوەر رۆژی پێشمەرگەی 01ەرز و بەرێز ب  ب
 .! سازمانی خەبات ی روردستانی ئێران

 

 رۆڵەی پـــــــــــا  8وێـــــــــــنەیە دا  
خۆنەویســتی روردســتان تـــێزەڵ بە 
 .رـــــــــاروانی شـــــــــەهیدان بـــــــــوون

زەربەرە بە رادەیێــــــــــــــــو گەورە و 
چاوەروان نەرراو بوو رە دژمنـی لە 
مەیدانی سیاسی ناچار بە دژرردەوە 
رــرد و لە هەڵوێســتێزدا خــومەینی 

خەڵزــی روردســتان )انــد رە رای ەی
و داماوانە ( من دەن ی ئێوەم بیست

داوای ئـــــــــــاگربڕی لە خەڵزـــــــــــی 
 .روردســـــــــــــــــــــــــتان رـــــــــــــــــــــــــرد

هێزیــو بەو گەورەیـــی و پـــرچەریە 
لەبەرانــــبەر ئیــــرادەی پــــۆ یین و 
بــاوەر و ئیمــانی هێــزی پێشــمەرگە 
شزســـــــــتی پێهـــــــــات و ئەو وانەیە 
جــارێزی دیــزە تۆمــار رـــرایەوە رە 

ق بـوون بـاوەر و ئیـرادەو لەسـەر حە
ئەو پاڵنەرانەن رە مەحاڵ دەرەنە 
مـــــــــــــومزین و شــــــــــــــانازیی مەزن 

 .دەخوڵیێنن
 !خەڵزــــی تێزۆشـــــەری روردســـــتان

ئەمــرۆ بە پــێل رەوتــن و هـــاتنی 
سەردەمێزی نوێ پێناسەی چەمو و 
ئول ــــــو و شــــــێوەرانی خەبــــــات و 
تێزۆشـــــــــــــــانیل ئالوگۆریـــــــــــــــان 
بەســــــەرداهاتووە و پێویســـــــتە لە 
پێناســەی پێشــمەرگە  بە هەمــان 

دەربازبوونێــــو لە شوناســــی  شــــێوە
و بە مانـــــــا   ســـــــووننەتی بزـــــــرێ

ئەمــرۆییەرەی بەرگــی نــوێ بە بەر 
و ســـنووری   ئەو نـــاوە مەزنە بزـــرێ

پێشـمەرگە بەرفـراوان بزـرێتەوە بـۆ 
هەمـــــــــوو بە  و مەیــــــــــدانەرانی 
 .روردســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان

زۆر رەوایە ئەمــرۆ هەمــوو تـــارێزی 
بەرپرســـــیار لە راســـــت نەتەوە لە 
هەر بەســـــــــتێنێو رە لە پێنـــــــــاو 
بەرژەوەنــــدییەرانی میااەتەکەمــــان 
تێبزۆشــی و لەو رێــ ەبە  تووشــی 
زەحمەتـــــی و یوربـــــانی ببێــــــتەوە 
بخــرێتە نــاو بــازنەی پێشـــمەرگە و 
بەو پێناســە نــوێیە هەمــوو تارێــو 
لە شــــــانازیی ئەو نــــــاوە پیــــــرۆزە 

و هەســــــــــتی   بەشــــــــــدار بزــــــــــرێ
بەرپرســـیارەتیەران پەرەیـــان پـــ  

و هاورــــــــــات هێـــــــــــز و   بــــــــــدرێ
ات بەســـــەر پوتانســــێاەرانی خەبــــ

 .هەموو بەشەران دابە  بزرێت
 !پێشمەرگە یارەمانەران

لەراتێزدا رێز لە رۆژی پێشـمەرگە 
دەگــرین رە نــاوچەرە و جیهـــان لە 

 حالی گۆرانزارین و لەماوەی 
 

 پاشماوەی  پەڕەی  یە ٠
... تێزۆشان و خەباتی تێزڕایی خەڵـو لە 
ئێران و روردسـتان بـۆ ڕوخـانی ئەو ڕژیـمە 
ستەم ەرو دیزتاتۆرەو هێنانە دیی حزومەتی 
ــــــافی  ــــــدایە رە م ــــــو لە ئێران دیمورراتێ
ــــــین بزــــــات. ــــــران داب ــــــانی ئێ  نەتەوەر
لە گەڵ سوو درود بۆ رۆحی پاری شەهیدانی 
ــــــدی  راپەڕینـــــی دژ بە ئیســـــتبدای ئاخون
سەررەوتوب   ڕاپەڕینی تێزڕایی جەماور لە 
ــــــــــــــــــــتان. ــ ــــــــــــــــــــران و روردس ــ  ئێ
ــــتەم ەری  ــــاتۆرو س ــــی دیزت ــــی ڕژیم بڕوخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدی. ــ  ئاخون
 ســـازمانی خەبـــات ی روردســـتانی ئێـــران
ـــــــــــــــــــــــتی ــ ـــــــــــــــــــــــزرتێری گش ــ  س
  بابەشێخ حوسەینی
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( پول شویی)
پی کردنەوەی س

پوڵ، دەست 
قازانج و   خستنی

سودە لە 
سەرپێچیەکانی 

دارایی کە بە 
رواڵەت رێگە 

. پێدراوەو یاساییە
لێکەوتەی سپی 

ــــراق وتــــویەتی رە  ــــری نەوتــــی عێ وەزی
وە مــــــــــدەرەوەی   و تەرەی دەتــــــــــوان 

ــازاری نەوتــدا و  بەرـارهێنەران بێــت لەب
ـــــــــــوان    لەرــــــــــاتی پێویســـــــــــتیدا دەت
ــــــاد بزــــــات ــــــانی خــــــۆی زی  بەرهەمهێن
لەدوای راگەیانـدنی بریـارەرەی ئامریزـا 
ــــردنەوەی مەعــــافبوونی  لەســـەر درێژنەر
 هێنــدێو لە رریــارانی ســەرەری نەوتـــی
ـــران، هێنـــدێو لە و تـــان ئامـــادەیی  ئێ
ـــووکردنەوەی  ـــۆ یەرەب ـــری ب ـــان دەرب خۆی
بەشــی ئێــران لە بازارەرــانی جیهانــدا و 
راگرتنـی هاوسـەن ی پێـدان و داوارـردن، 
ـــــاد بـــــزەن ـــــانی خۆیـــــان زی  بەرهەمهێن
عەرەبســــــــتانی ســــــــعودی، ئیمــــــــاراتی 
یەک رتووی عەرەبی و بەحـرەین نمـونەی 
 ئەو و تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانەن

ـــــتەرز ئەمـــــرۆ لەزاری  هەواڵـــــدەری رۆی
وەزیری نەوتی عێراق راپۆرتی دا رە ئەو 
و تە  لەراتی پێویستی بازار و تەئید 
ـــــادەیی  ـــــا و ئام ـــــو، توان رردنــــی ئۆپی
زیــادرردنی بەرهەمهێنــانی نەوتــی خــۆی 

 هەیە
ناوبراو هەروەها وتویەتی رە و تەرەی 
ــــــــــای ئەوەی هەیە رە لەرــــــــــاتی  توان
پێویســتیدا بەرهەمهێنــانی نەوتــی خـــۆی 

ـــتە شـــە  مایـــۆن بۆشـــزە نەوت ەنب ەی ێ
لە یەری دیزەوە رژیمی ئاخوندی .دالەرۆژ

هەڵوێستی و تانی عەرەبی لە پشتیوانی 
ـــ ،  ـــاردەی نەوتـــی رژی لە گەمــارۆی هەن
بەنیشانەی پێرەوی رردنی روێر روێرانە 
لە ئامریزا و نەزانی ئەوان سەبارەت بە 
ـــــــوە  دەرئەنجـــــــامی ئەو هەن ـــــــاوە زانی

ەوەی رژیــــــ  وتەبێــــــژی وەزارەتــــــی دەر
ـــــــــــوری ئیســـــــــــالمی : وتــــــــــویەتی جمه

بەرپرسـیاریەتی هەرجـۆرە لێزەوتەیەرـی 
ئەو بــابەتە بە ئاگــاداربوونی ئامریزــاو 
 و تـــــــــانی نـــــــــاوهێنراو دەگەیەنـــــــــ 
جمهوری ئیسالمی دژایەتی و دوشمنایەتی 
ـــــــدێو و ت لەو دۆخە مێـــــــژوییەدا  هێن

 .هیچزات لەبیر نارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ــــــــــات رە  ســـــــــازمانی خەب
پێویســــــتە لە حاســــــت ئەو 

یە هەن ـاو  هەلومەرجە نۆێ
  .بزۆشن هەڵ رن و ت 

ـــــدامان و .٠   پێویســـــتە ئەن
بەشـــــــە تەشـــــــزیالتیەرانی 
ســــــــــازمان لە نــــــــــاوخۆی 
روردســتان لە پەرە پێـــدانی 
شــــــــــــــــانەو هەســـــــــــــــــتە 
تەشـزیالتیەران چا رــانەتر 

  .بزۆشن ت 
نــــدامان و تەشــــزیالتی ئە.٥

ناوخۆی روردستان، پەرە بە 
پێوەنــــــــــدیەرانیان لە گەڵ 
تێزــڕای چــین و تۆێژەرــان، 
مامۆســــتایانی مەدرەســــەو و 
ئوســـــــــــتادانی دانشـــــــــــ ا، 
خۆێندراران،مامۆســــــــتایانی 
ـــــــــایینی و رەســـــــــایەتیە  ئ
دیارەرــــــان لە روردســــــتان 

 .بدەن
تێزـرای چا رـانی نــاوخۆیی 

ـــ ئەو ڕاســـتیە   ســـازمان دەب
ازمانی خەبــات بـزانن رە ســ

لە گەڵ هـــــــــی  چــــــــــین و 
تــــــــــۆێژێزی رۆمەڵ ـــــــــــای 
روردســــتان و هەروەهــــا لە 
گەڵ هـــــــــــــی  تـــــــــــــایفەو 
 عەشیرەتێو لە روردستان 

 

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
رێزخـراوی نێهــزەت 
ــوونی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و فێرب
خوێندەواری ئێران، 
ــی ســـەرژمێری  بەپێ
ــتوان و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دانیشـ
پێناسی دانیشتوانی 
ــاری  ــ ــدی ئام ناوەنــ
ــاڵی  ــران لە ســـ ــ ئێ

ــت 0325 ــ ــ ، هەشـ
ــۆن و  ــ ــ ــ ــ ــ  ۰۸٣مایـ

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ەزارو ـ
کەس لە رۆی ۱٣۱

حەشـــیمەتی ســـەرو 
ــاڵی ئەو 05 ــ ــ ــ  ســ

و تە 
 .نەخوێندەوارن

 

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

 .نەخوێندەوارە
محەممەدزادە،  بە وتەی شاپوور

ــدەواری  ــ ــ ــاری خوێن ــ ــ ئەگەر ئام
ــی ــ ــ ــ ــی گرووپ ــ ــ ــ ــا بەپێ ــ ــ  تەنهــ

ــانی  ــ ــا ٢۱تەمەنەک ــ ــاڵ ٣۲ت ــ س
دیـاری بکرێــت، نەخوێنــدەواری 

ــبە رێژەی ی ــە  و نــ ــ  ەمـدەی ۆـ
 

دوو ئەنــــــــدامی رــــــــۆن رەی نەتەوە 
یەر رتووەرــــــان، لەبەرانــــــبەر ئەو 
ناڕەزایەتیە جەماوەریانەی خەڵزـی 
ئێـــران و روردســـتان، هەڵوێســـتیان 
 .دەربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری

تــــام رـــــاتن ســــیناتۆری جمهـــــوری 
خوازەرـانی ویالیەتـی ئاررـانزاس لە 

جەمـــــاوەری : تـــــویتێزی دا نووســـــی
وەی رە رژیـ  ویســت و داوا ئێـران لە

ســـەرەتای و رەوارانیـــان لەبەرچـــاو 
ێــــــت، و هەروەهــــــا ســــــامان و  ناگر

داهــاتی ئەو و تە خەرجــی گــروپە 
ترۆریســـــــتیەران لە سەرتاســـــــەری 
خاوەرمیـــــــــانەدا دەرـــــــــات، وەزاڵە 
 .هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتوون

پاڵپشــتی ئەو خەڵـــزە   ئــێمە دەبـــ 
یارەمانــــــــــانە بزەیــــــــــن رە داوای 

ان وەرگتنی وە می ویسـت و داوارانیـ
 .لە ئاخوندانن

 

 یــانـاڕلمــو پ یکاتروکـــمێی دــــکـێـە تــی دەســدنـەزرانـەرەو دامـەوە بـــشـۆ پێـــب

لە یەرــــی تــــرەوە ویایــــام هەرد، 
نـــوێنەری ویالیەتــــی تێ ــــزاس لە 
مەجایســـی نــــوێنەرانی ئامریزــــا و 
ئەندامی حزبی جمهوریخوازەران لە 
تویتیزــــدا بە پرســــینی ئەوەی رە 
بـــۆچی نارەزایەتیەرـــانی خەڵزـــی 
ئێـــــران گرن ـــــی هەیە  خـــــۆی لە 

تــــارە رێ ــــای : نووســــی وە مــــدا
ئەوەی رە ئـــێمە رژیمـــی ئاخونـــدی 
بوەسـتێنین لە پشـتیوانی ترۆریـزم 
و دەســـــت راگەیشـــــتن بە چەرـــــی 
نــاورەیی، گــۆرینی ئەو دەســـە تە 
بەســــەرچووە ه و ئەوە  راتێـــــو 
ڕوو دەدات رە خەڵزــــــــی ئێــــــــران 

 .راپەرن
نـــاوبراو هەروەهـــا نوســـی، ئــــێمە 

پەیــامی ئەو خەڵـزە بەهێــز   دەبـ 
وەی ئەو رژیــــــمە بزەیــــــن بــــــۆ ئە

 .تاررەوە لە راربزەوی

ســـەعد حەریـــری ســـەرۆ  وەزیـــری 
لوبنــــــان بەهــــــۆی درێژەکێشـــــــانی 
نارەزایەتیەکـانی ئەو وە تە دەسـتی 
 .لەکـــــــــــــــــــــار کێشــــــــــــــــــــــایەوە

ــــی  لەدوای دو حەوتـــوو لە بەردەوام
نـارەزایەتی جەمـاوەریی لە لوبنـان، 

ی خەزەڵــــــوەر، 7رۆژی سێشــــــەممە 
زیرانی ئەو سەعد حەریری سەرۆ  وە

 .وە تە دەستی لەراررێشایەوە
ـــــامێزی  نــــاوبراو هەروەهــــا لە پەی

ـــدا ووتـــی ئەوە ویســـتی : تەلویزیۆنی
ــــــانیە، ئەوە ئەررــــــی  هەزاران لوبن
ـــۆ  ئــێمەیە رە چەترێزـــی رزگــاری ب
هەموو وە ت و بۆ رێ ـری رـردن لە 
 .هەرەس هێنانی و ت دروست بزەین

ـــان یەرـــێزە لەو  حـــزل الـــاەی لوبن
بەشدارە لە حکومەتی گروپانەی رە 

ـــــانی ســـــەعد حەریـــــری و  هاوپەیم
نارازیان لە دروشمەکانیان دا رق و 
بێزاریــــان لە رژیمــــی ئاخونــــدی و 
دەســـــــتوپێوەندەکانی دەردەبـــــــڕی و 
خوازیاری دەرکردنی رژیمی ئێـران و 
کۆتایی هێنان بە دەستێوەردانەکانی 
ــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــوون  .لە لوبن

ــــــــــاوەی  شــــــــــایانی باســــــــــە لە م
ـــــــــــــــــان هێـــــــــــــــــزە  نارەزایەتیەک

یرۆریستیەکانی حزل الاە چەندین ت
جـار پە مـاری جەمـاوەری نارازیـان 
دەدا و رۆژی سێشـــەممە  رۆمەڵێـــو 
رەســی چەرــدار بە بــاتۆم هێرشــیان 
ـــــردە ســـــەر ناوەنـــــدی ســـــەرەری  ر
خۆپیشـــاندەران لەشـــاری بەیروتـــی 
ـــــــانی ئەو  پێتەخــــــت، و بوورراوەک
ــــــــۆ ســــــــەر  وە تە هێرشــــــــبەران ب
 نارازیانیان وە  ئەندامی جو نەوەی

ـــــــــانی ( ئەمەل)شـــــــــیعەی  هاوپەیم
ـــــــــــــــــــــان  خـــــــــــــــــــــامنەی ناوهێن

 

ـــــــری  ـــــــەعد حەری س
دەســــــــتی لە کــــــــار 

 !.کێشایەوە
 

ـــۆ چـــه  وه داخـــه به ـــده ب مین جـــار  ن
واڵ و  ی هـــه وه شـــاهێدی بووبونـــه

ڕاپۆرتی ناڕاست و لە چوارچێـوەی 
خــزمەت بە سیاســەتەرانی ڕژیمــی 
دیزتاتۆری ئاخوندەران لە ئێران، 

ــــــزو  یه ــــــه و بە دژایەتـــــی هێ   ن
کانی ئێران  شۆڕش ێڕ و ئازادیخوازه

 .و کوردستان بووین
دا،  م مـاوه لـه  کـه  یه ی ئاماژه جێ ه
ند  چه له  ناڵه و که ئهندین جار  چه

واڵ و  ، هـــــه  وه ی جیــــاوازه ڕێ ــــه
کاری و ناڕاستی  واشه ی چه رنامه به

سازمانی موجیاهیدینی   ت به تایبه
و  ئه  ، که وه  خەڵیی ئێران بووکرده

  ناڵــه م که لمێن ، ئــه ســه ده  ڕاسـتیه
زگــای جاسوســی  داوی ده  وتۆتــه که

ـــــه ســــه ئیتالعـــــاتی ڕێژیمـــــی   ر ب
ێ ومــان دروســتکردنی ب .ئاخونــدی

ـــه هـــه   شـــنه و چه واڵ و ڕاپـــۆرتی ل
ـــــازادیخوازان، وێـــــڕای  ســـــه له ر ئ
 ما  ئسوڵ و بنه  رپێچی کردن له سه

بەشداری لە مەراسیمی ساڵیادی رۆژی 
 .شەهیدانی یەکێتی

 

 بۆ تارە ڕێ ای: وێنەری رۆن رەی ئامریزان
ـــڕاپەرینی ج ،گۆڕانی حزومەت  !.ەماوەریەـ

 

 
شــــــاندێکی ،7/00/2102رۆژی پێـــــنج شــــــەممە  

پێوەدی هەولێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشان سەردانی 
شاندی . پێوەندیی هەولێری سازمانی خەباتیان کرد

 کــــــــــۆمەڵە بە سەرپەرشــــــــــتی بەرێــــــــــز کــــــــــا  
لەودیـــدارە دۆســـتانەیە دا چەجـــدین تەوەری جێـــی 

دوو  یەن ئاڵوگۆری بیروڕای لەسـەر کـرا و بایەخی 
لەناویشـــــیاندا پرســــــی یەک رتــــــوویی ویەکڕیــــــزی 

  .هەڵوەێســــــتەی زیـــــــاتری لەســـــــەر کـــــــرا
لەکۆتایی دا سازمانی خەبات ی کوردستانی ئێران و 
کــــــۆمەڵەی زەحمەتکێشــــــانی کوردســــــتان لەســــــەر 
پێوەنــــدیی و دوســـــتایەتی نێوانیــــان پێـــــداگرییان 

  .کردەوە

ازمانی دیداری نێوان پێوەندییەکانی س
لە  خەبات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشان

 .شاری هەولێر
 

ی ٥٢  ممه رشـــــــــه مڕۆ یه ئــــــــه
مین ڕۆژی  سـێهه  ر، لـه ڵوه زه خه

  کان دا زیــاتر لــه تیــه ناڕازیه
شـاری ئێــران و کوردســتان  ٢٥

. ربوو کرا دا خۆپیشاندانی به
ــــه له کانی تــــاران،  شــــاره  وان

مەشــــــــــــهەد، ســـــــــــــیرجان، 
پولــــــــــدوختەر، ئەهــــــــــواز، 
ـــــــــادان، خورەمشـــــــــەهر،  ئاب
بێهبەهان، ماهشەهر، تەورێز 
، شــــــــــیراز، ئیســــــــــفەهان، 
ـــــد، بەنـــــدەرعەباس،  بیرجەن
بووشــــێهر، شــــەهر یـــــودس، 

ـــــــــــد، دەماو ـــــــــــد، بیرجەن ەن
ــــدەرریخ، یەزد، بــــابول،  بەن
رەشت، گەرمسار، نەیشابوور، 
چابەهـار، ئەهەر، روودهـێن، 
ئیســـالم شـــەهر، گەچســـاران، 
ـــــ  کەرەج،  زاهیــــدان، فەردی
یەزویــــن، هەمەدان، خــــورەم 

ــــــــــاد،ی  و هــــــــــه ها  روه ئاب
شــارەکانی   کوردسـتانیل لـه له

ئیالم،کرماشان،ســـنە،مەریوان،
ن سەیز،ورم ،جوانڕۆ، کـامێرا
ــــه ،  و ســـەرپێ  زەهــــاو ، بان

ڵماس و  شــاباد، بۆکـــان، ســـه
  ریب و زۆرێکی تر له گێالن  ه

نجام  کان خۆپیشاندان ئـه شاره
ـــــــــــه . درا   واڵـــــــــــه پێی هه ب
ـــه تایه ره ســه  ٢١  کان زیــاتر ل
کـــانی  ی هێزه گولــه  س بــه کــه

   وانه هید کراون، له ڕژی  شه

یران و داڕمانی ئابووری  ژاری و یه ی هه ڕێژه  ی که وه هۆکاری ئه  ، بوونه وو تانی دیکه  ردان له ستێوه و ده  که ناوچه
باتی کوردستانی ئێران وێڕای پشتیوانی هەمە یەنە و ب   خهسازمانی  .زیاد بوون داب  ڕۆژ له ڵک دا ڕۆژ به ناو خه له

. وام بن رده زایی به ربڕینی ناڕه خۆپیشاندان و ده  له  کا که ڵکی ئێران و کوردستان، داوا ده واکانی خه ووچانی بۆ داوا ڕه
ات ب خه  له    پێویسته سته به مهم  و بۆ ئه  یه دیکتاتۆر و خوێنڕێژه  م ڕژیمه ڕێ ای رزگاربوون، ڕوخانی ئه  بێ ومان تایه
کا،  و تان ده کان و ده جیهانیه  نده کۆڕ وناوه  باتی کوردستانی ئێران، داوا له سازمانی خه.وام دابین رده و تێکۆشانی به

  ن هێزه  یه ران له م دیتووی ئێران و کوردستان بکەن و کوشتاری خۆپیشانده ڵکی سته داواکانی خه  پشتیوانی له  که
 .ن حکوم بکه توندی مه  به  وه کانی ڕژیمه ره رکوتکه سه

 

ی کـــورد  ڕۆڵــه ٥٢   نزیــک بــه 
ست خوێنڕێژان  ده تاکو ئێستا به

هید بـوون   دانی ڕژیـ  شـه و جـه
ران  خۆپیشــانده  دان لــه ســه و به

ــــــــه هـــــــه. برینـــــــدارن پێی  ر ب
س  که ٠٢١١  کان زیاترله واڵه هه
کانی  شاره  ران له نده خۆپیشه  له

ـــــــــــــــران و کوردســـــــــــــــتان  ئێ
باتی  هسازمانی خ. س یرکراون ده

ـــــــــه   کوردســــــــتانی ئێــــــــران ل
  یاند که ندراوێک دا رای ه یه ڕاگه
کانی ڕژیمــی  ره رکوتکه ســه  هێــزه

ــــه   میشـــه   هه ئاخونـــدی وه   ک
ـــــــه  پاراســــــتوه ســــــتیان نه ده   ل

  لـــه  یـــه ڵک، ته کوشـــتاری خـــه
ـــــه ران ده خۆپیشـــــانده ـــــه. ن ک   ل

ــــدراوی  یه شـــێکی تــــری ڕاگه به ن
  کـه  بات دا هـاتوه  سـازمانی خـه

ــاره ژیمـی ئاخونــدی بــهرێ   م بڕی
ــــه رحـــه ده  کـــه  ی زاڵمانـــه   ق ب

ڵکی ئێــــران و کوردســــتان  خــــه
لێنێک  وێ کــه یهــه ده  تی، داویــه
و ســــــزا  واری ئـــــه ئاســــــه  لـــــه

  لـه  کـه  وه م کاتـه که  جیهانیانه
کانی  ڵــه  هه  ته نجامی سیاســه ئــه

  هاتوونـــــه  وه رانی ڕژیمـــــه ســـــه
 . ئاراوه

انی کارهێن خراپ به بێ ومان به
 نی  ت و سامانی گه روه سه

رج کردنی بۆ تیرۆر  ئێران و خه
 تانی  وڵه ده  گێڕی له  و ئاژاوه

 
 
 

ووتەبێــــــژی وەزارەتـــــــی 
دەرەوەی ئامریزـــــــــــــا لە 
تویتێزـدا بە ئامـاژەرردن 
بە نــــــــــــــــــــــــارەزایەتیە 
جەماوەریەرـــــان ئێــــــران 

ئامریزا پشـتیوان : نوسی
خەڵــزە  و پاڵپشــتی ئەو

یارەمـــــــــــــــــان و وەزاڵە 
 .هــــــــــــاتووە دەرــــــــــــات

نـــاوبراو هەروەهـــا وتـــی 
ئامریزـــــــا ئەو هەو نەی 
رژیــ  بـــۆ برینــی خەتـــی 
ئینتێرنێتــــــی مەحزـــــــوم 
 .دەرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مایـو پەمپێۆــۆ، وەزیــری 
دەرەوەی ئامریزـــــــا  لە 
تویتێزــــــــــدا نوســـــــــــی، 
هەروە  ســـاڵ و نیوێــــو 
لەوە پــــــــێل وتبــــــــوم، 
ئامریزـــا لەگەڵ خەڵزـــی 
 .ئێـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرانە

ێدادی، لەدوای چ  ساڵ ب
خەڵزـی خـۆراگری ئێــران 
لەبەرانـــــــــــــبەر ســـــــــــــو 
ئیســــــــــــــــــــــــــــتفادەرانی 
حزومەتەرەیــان بێــدەنخ 
نـــابن، ئـــێمە  بێـــدەنخ 
نابین، من پەیـامێز  بـۆ 
: خەڵزـــــی ئێـــــران هەیە

و تە یەر رتووەرـــــــــــان 
،  دەن ـــی ئێـــوە دەبیســـت 

و تە یەر رتوورــــــــــــــان 
پشتیوانی لەئێوە دەرـات 

 .و لەگەڵ ئێوەیە

کانی کاری  یینه و ڕاسته ساسی ئه
ـــــــــه وانی ، پشـــــــــتیوانی  ڕۆژنام

  شــێک لــه کردنێکــی ئاشــکرای به
ــــــه کارمه ــــــدانی ئ   ناڵــــــه و که ن

 .ۆ ڕێژیمـی ئاخونـدیخـا بـ رده ده
باتی کوردســـتانی  ســازمانی خــه
و  حکومکردنی ئـه ئێران وێڕای مه

ناڵی بی  زیانبارانەی که  وڵه هه
ــــــی ســــــی فارســــــی له ر  ســــــه ب

ــــــــــی و  ئـــــــــازادیخوازانی ئێران
ــــه  یـــه گه کوردســـتانی، ڕاده ن  ک

  ناڵــــــه و که رپرســــــانی ئــــــه به
  وه ل  پێچینه  ست به ده  پێویسته

  واڵــه و هه ی ئـه وه بووکردنــه  لـه
ـــه بکه  ناڕاســتانه ـــه  وه ن هێ ن  و ن

  ناڵه و که ڕژیمی ئاخوندی ئه  که
کانی  ندیه وه رژه به  ت به بۆ خزمه
  .کار بێن   خۆی به

 
 

 
سـازمانی  ناوەندی راگەیاندنی 

 .خەبات

 .ر ڵوه زه ی خه٥٢ ، کانی کوردستان و ئێران کانی شاره واڵ و زانیاری خۆپیشاندانه هه
 

ــاندانە  دوا بەدوای خۆپیش
ــــران  بەرفراوانەکــــانی ئێ
ــ   ــوونی س ــاد ب لەدوای زی

ی بەنــزین، هێنـدەی نرخــ
خامنەیی، ڕێبەری ڕژیمـی 
ئاخونـــــــــــدی ڕۆژی یە  

ی خەزەڵــوەر 22شــەممە 
لە کۆبــــــــــــــوونەوەیێکی 
ئـایینی دا، لەپێوەنــد بە 
ــــی  ــــران رردن ــــاری گ بڕی
نرخــی بەنــزین بــۆ ســـ  

مــن لەســەر : هێنـدە وتــی
ــــوونی  ــــران ب ــــابەتی گ ب
بەنــزین شــارەزای  نــیە، 
بە م پشــــــــــــتیوانی لە 
بریــــــــاری بەرپرســــــــی 
ت بەشـەران دەرەم و دەبێـ

ــ  ــارە ج ــ   ئەو بری   بە ج
، نـاوبراو هەروەهـا  بزرێ

داوای لە بەرپرســــــــــانی 
پاراســتنی ئەمنــیەت رــرد 
رە ئەررەرــــانی خۆیــــان 

ــــ  ــــی ج   بە جــــ   بەباش
 .بزەن

کاربەدەستانی دەوڵەتی 
ڕۆژەکـانی رۆتایـدا و  لە

چەنـــــد جـــــار ڕایـــــان 
ـــاری  ـــدووە کە بڕی گەیان
زیــــاد بــــوونی نرخـــــی 
بەنزین بۆ سـ  هێنـدە، 
بەتەئیـد رردنـی شـۆرای 
بەرزی هاوئاهەن ی سـ  
ــــــــــووە ــــــــــاکە ب  .دەزگ

ئەم شــــــــــــــــــۆرایە لە 
ـــــــۆزەردانی ســـــــاڵی  ج

 بە بڕیاری 0327

 یــــعەلی خامنەی،دەست
ـــر  بەکــار کـــردووە و لەژێ

 چاودێری ئەو دا
 .کاردەکـــــــــــــــــــــــــــــات

خــامنەی هەروەهــا وتــی  
لەســەر ئەم بــابەتە وتــ  
رە من خاوەن بڕیـار نـی  
بە م ئەگەر لێپرسراوانی 
س  دەزگاکە بڕیـار بـدەن 
ــتیوانی دەکەم  .منــیل پش

مــــــــن ئەوەم وتـــــــــووەو 
 .پشتیوانیشی ل  دەکەم

ــــــــــــــــــــــــــای  زەوی لەرزە پارێزگ
 .ئازەربایجانی خۆرهە تی لەرزاند

 

ــانی  5.2زەوی لەرزەیە  بەهێــزی   ــای ئازەربایج ــای پارێزگ ــان چ ــاوچەی توررم ــتەر ن ریش
ـــــد  ..                                                               خــــۆرهە تی لەرزان

 07و  2ریشـتەر و رــات  5.2پێـوەری  ی خەزەڵـوەر، زەوی لەرزەیە  بە07هەینـی  رۆژی
ـــــد 3دەیە و  ـــــاوچەی توررمــــان چـــــای ئازەربایجــــانی خـــــۆرهە تی لەرزان  .ســــانیە، ن

توررمان چای ناوچەیەری پارێزگای ئازەربایجانی خۆرهە ت و ناوەنـدی شـارەدێی رەنـدوان 
ــدوانە ــارەدێی رەن ــدوان لە ش ــی رەن  .  .                                          و بەخش

ناوەنـدی تــوێژینەوەی زەوی لەرزە لە زانسـت ای تــاران دەڵێـت، ئەو زەوی لەرزەیە جــ ە لە 
 .ئازەربایجانی خۆرهە ت، پارێزگارانی ورم ، گـیالن، زەنجـان و ئەردەبێایشـی لەرزانـدووە

سەرۆری بەشی ئۆرژانسی نەخۆشخانەو بەرێوەبەری رارەساتەرانی زانست ای عاومی پزیشـزی 
رەس مـردوون و نـزیزەی 5بەهـۆی ئەو رارەسـاتە سروشـتیەوە تـا ئێسـتا : تەورێز وتویەتی

 .رەسیل بریندار بوون 250

 رۆژی پیــــــنج شــــــەممە رێکەوتــــــی 20/00/2102 
بەرامــــــــــــبەر بە 31/8/0328 ، هەیٸەتێکــــــــــــی 
پەیوەنـــدی ســـازمانی خەبـــات لە شـــاری ســـاێمانی بە 
سەرپەرەستی بەرێز کـا  بەختیـار عەزیـزی بەرپرسـی 
پەیوەنــــدی و لەســــەر بان هێشــــتی پەیوەنــــدییەکانی 
یەکێتـــی نیشـــتمانی کوردســـتان، بەشـــداریان کـــرد لە 
مەراســیمی ســاڵیادی رۆژی شــەهیدانی یەرێتــی کە لە 
 یەن مەکتەبـــــی شــــــەهیدانی یەکێتـــــی نیشــــــتمانیی 
کوردستان بەرێوەچوو. جێ ەی باسە پەیـامی سـازمانی 
خەبــــات بەو بــــۆنەوە پــــێل کە  بە بەرێــــوەبەرانی 
 رێورەسمەکە کرا.                      ..       .

 

ـــــی  ـــــیە، بە م: خـــــامنەیی وت ـــــارەزایی  نی  ش
 !!کەمی بەرپرسان دەپشتیوانی لە بڕیار



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 برینوامی ٥٠.  ی کۆچی خۆری 8139ەری  خەزەڵو ی ٠١ .ساڵی سی و پێنجەم  { ٠٠٣} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 
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وەزی

رانــــی 
ــــ ارور

ـــــــار ب
ی 
دەرە
وەی 
حەو
ت 
و 

ــــــــی  ت
پـــــــــی

ترۆریســت ناســاندنی ئەو  
ـــــ  و   دامەزراوەیە رادەگەێن

ــــــایی لەســــــەرجەم  پیرۆزب
 نی خەڵزـی ئێـران و رـۆمە

کــــــــا، رە  روردســــــــتان ده
یوربــانی ســەرەری دەســتی 
.   رەشـــی ســـپای پاســـدارانن

ئومێد دەرەین بە خەبـاتی 
یەرــــــان یرانەی خەلزــــــی 
ئێـران و بەردەوامـی فشـارە 
دەرەریەرــــان رۆتـــــایی بە 
ســــــــــتەمی ئاخونــــــــــدانی 

ــــــــدرێ و   دیزتـــــــاتۆر بهێن
نیزامێزـــــــــی خەڵزـــــــــی و 

ـــران ــــــــورراتیـدیم  و لە ئێ
ــــــــر ــــــــــو ر وردستان جێ ی

 .بکرێ
 
 

   

ــــانی ئیتالعــــات و ددان نــــانی  کۆددارەک
 !ەی وەزارەتــــاتـە پێکهـی بــــیونس

 بێهروز  ئەردەاڵن

دەســـە تە دیکتـــاتۆر و مـــرۆ  
ــان چەنـــد شــتی بێـــزراو  کوژەک
دەکەن بە کـۆڵەکە و پشـت بـۆ 

یەکێک لەو ساختار . مانەوەیان
و نیزامانە کە ڕژیمی دیکتاتۆر 
ــدیە  ــ ــ ــ ــ ــ ــوێنمژی ئاخونـ ــ ــ ــ ــ ــ وخـ
،بەدرێژایــی دەســە تی پشــتی 

وانکــاری بەکـاری ســیخوری و تا
ــاو حــوکمی  بەســتووە و لە پێن
ــانی دەســە تدا، چەنـــد  مە ک
ــردووە بە کـــۆڵەکە کە  شــتی ک
دزێوترینیـان بـڕەودان بەکــاری 
سیخوڕی وجاسووس تراشی بووە 

وەزارەتی ناوزڕاوی ئیتالعات . 
ــاوێکی ئاشــنا وهاووکـــات  کە ن
کابووسێکە بۆ ئێرانیانی ئازادە 
وخەڵکی کوردستان بەتایبەتی 

ییکــاری دەکــات و ، لەمێــژە تا
لەپێنــاو یــای  کردنــی پــایەی 
ــرۆ  وە   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ، م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڕژیــ
بـوونەوەرێکی بێنـرب بەکەڵــک 

 .دەهێنێت
ــانی ئەم وەزارەتە  ــ ــ ــ ــ ــ تاوانەکـ
ــار  ــ ــ ــ ــن کە لەئەژمــ ــ ــ ــ بەڕادەێکـ

ــایەت ــدا .نـــ ــ ــژووی ئێرانـ لەمێـــ
ــار  ــ ــی تۆمـــ ــ ــ ــترین دیرۆک ــ ــ ڕەش
کردووەو لەجینایەتەکانی ئەم 
دەسە تە سەبارەت بە خەڵکی 
ــکی  ــ ــ ــ ــرین پش ــ ــ ــران زۆرتــ ــ ــ ئێــ

ــووەبەرک ــ ــ ــ ــ ــی . ەوتـ ــ ــ ــ ــ وەزارەتـ
ئیتالعات کە پێک دێت لە مۆرە 
نیزامـی وئەمنـی و دڕنــدەکانی 
ــی  ــ ــداران وئەرتەش ــپای پاســ ســ
ــان  ــ ــ ــ  ،بە تاییکردنەوەی ــ ڕژیــ
ــۆری  ــ ــی جۆراوجــ ــ لەدەوورەگەڵــ
ــاری،  ــ ــ ــ ــ ــوژی وتاوانکـ ــ ــ ــ ــ مرۆڤک
ــوکمی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــپێکی حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لەدەسـ
ئاخوندانەوە تاویان دایە بوو 
ــۆی  ــ ــاد و تــ ــ ــردنەوەی فەســ ــ کــ
خراپەکاری و ئەوپەڕی  ەیرە 

خالییان لە ناو زیندانەکان ئە
بوو کردەوەو وە  هۆکارێکیل 
ــاد  بـــۆ بـــووو کـــردنەوی ئیعتیـ
ــاردەهێنرێن ــا بەکـــ ــ . لەکۆمەڵ 

تەجاوەز بە نێـرینە لەزینـدان 
ــرتن،  ــراك وەرگ ــاتی ئیعت ولەک
ــانیل وە   بـــووە نەریـــت و ژنـ
ــرانە  ــەیی کــ ــانی هەمیشــ یوربــ
ــاوی  ــ ــاراوە و نـ ــ ــی شـ جاسووســـ
پەرستووی کۆد دار لەوە تیان 

ان و لەم ڕێ ەوە زۆرترین وەرد
ــوو نەوەی  ــ ــ ــان لە جـــ ــ ــ زەبریـــ
ــاند ــتان وەشــ ــی کوردســ . خەڵکــ

ــمەکێل و ووردە  ــاتی کێشـ لەکـ
ناکۆکی نێوان باڵ وتەیفەکانی 
دەسـە ت ،سـەرانی ئەم ڕژیــمە 
ــر  ــ ــ ــەکانی یەکتـــ ــ ــ  پەڕە ڕەشـــ
ــاس لە ڕۆڵ  هەڵــدەدەنەوە و ب
ــی ئەم وەزارەتە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونەخشـ

ــاوزڕاوە دەکەن ــ ــ ــد . نــ ــ ــ ــ ئاخون
اتی ڕژی  یونسی وەزیری ئیتالع

لەکاتی دەوڵەتی ئاخوند محمد 
ــی ئەو  ــ ــاتەمی ، بە نەخشـ ــ خـ
وەزارەتە لە کوشـــت وکوشـــتارو 
. شـکەنجەی خەڵـک ئامـاژەی دا

نـاوبراو لە ووتوێژێـک لەگەڵ 
ــاران  ــومەتیی جەم مــاڵپەری حک

ــوتی ــتنە : ،گـــ ــاتی کۆشـــ لە کـــ
ــوت  ــ ــ ــ ــ ــدا گـ ــ ــ ــ ــ : زنجیرەییەکان

ئەگەرچـی وەزارەتـی ئیتالعــات 
ــی  ــ ــ ــتادا دامەزراوەێکـ ــ ــ لە ئێسـ

ــی ئەو ئەم ــیە،بە م بنەڕەتـــ نـــ
وەزارەتە دامەزراوەێکی نیزامیە 
ولە یـو یی دڵــی نیزامیەکــان 

زۆریــان لەســپاوە . هـاتۆتە دەر
ــیان لە  ــ ــ ــاتوون وبەشێکیشــ ــ ــ هــ

ئەمانە نەهاتوون . ئەرتەشەوە
ــری بـــکەن  ــاری هەواڵ  ــرە ک لێ
بەڵکوو هـاتوون کـاری نیزامـی 
بکەن،هاتوون دژە شۆڕ  ب رن 

 .وبیکوژن
 
 

ــارەی   ــ ــی لەبـ ــ ــد یونسـ ئاخونـــ
یەباحەتی کەڵک وەرگرتن لە 
ژنـــانی ئیتالعـــاتی بە بـــوونی 
ــارکردی  کـــۆدی پەرســـتوو لە کـ
ــوزی وەزارەت ــ ــ ــ ــیخوڕی ونف ــ ــ  ســ
ــرد  ــ ــابەتە کـ ــای لەو بـــ ،حاشـــ

ــا جێ ە ــ ــوتی تـ ــ ــن وگـ ــ ــک مـ ــ ێـ
 ئاگادارم کەڵک وەرگرتن لەو 
ــوو کە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ چەکە یەدە ە بـ
ــتووی  ــ ــ ەلێک وە  پەرسـ ــ کەسـ

بەرگی کارمەنـد یـا  کۆددار لە
ــاوبراو . مەئمــوور دابمەزرێــت ن

زیـــادی کـــرد ئەگەر گەرەکیـــان 
بێـــت خـــاڵی  وازی کەســـەکان 
ــەر  ــوانن لەســـ ــدۆزنەوە دەتـــ بـــ
ــاڵی  ــان مــ ــی یــ ــابەتی سیاســ بـ
ــخ  ــ ــێن وئەوە ڕەن ــ ــت دابن ــ دەس

ە لەحاڵێکدایە کە ئەم. پێبدەن
ــدی  ــ ــپای ئاخون ــ ــات وس ئیتالعــ
بەچەندجار لەناوخۆ ولەدەرەوە 
ــایبەت لەڕووداوی ژنە  ــ ــ ــ ــ ــ بەتـ
ئیتالعـاتیەکە و وەزیـری بکــوژ 
ــی  ــ ــد عەل ــ ــد بە محم ــ لەپێوەن
ــا لە  ــ ــ ــ ــ ــی وهەروەهـ ــ ــ ــ ــ نەجەفـ
ــی  ــ ــ ــ ــابڕووچوونی وەزیرێکـ ــ ــ ئـــ
ــۆروێژی کەبەهـــۆی پێوەنـــدی  ن
ــران و  لەگەڵ ژنێــک چبــووە ئێ
دوای ئاشکرا بوونی بەناچاری 
دەستی لەکار کێشاوە، هەمووان 
ــی  ــردەوەی چەپەڵــ ــاهێدی کـ شـ
ڕژیمی ئاخوندی بوون، کەچۆن 
ــی  ــ ــ ــام دان ــ ــۆ ئەنجــ ــ ــ ــان ب ــ ژنــ

... پیالنەکـانی بەکــار دەهێنــ 
ــارەی  ــ ــ ــی لەب ــ ــ ــد یونس ــ ئاخونــ
ڕێکخراوەکانی سەروە وەزارەتی 

ــی : ئیتالعــات گــوتی لەوەزاڕەت
ــر  ــ ــێج ە لەوەزیـ ــات بـــ ئیتالعـــ
هەموویان لێپرسراوی شـاراوەن 

 .اشکرایان نیەوپۆستی ئ
بەو پێـــیە بـــۆ ئەوەی ســـەرۆ  
کۆمار بزان  فون ئا ا وەزیری 
ئیتالعاتە یان نیە ،پاەی چیە 
ــێک  ــ ــ ــا ، لە  کەسـ ــ ــ وهەروەهـ
ــوان   ــ ــر دەتــ ــ ــێج ە لەوەزیــ ــ بــ

ــۆ ! بپرســـ   ــار بـ ــەرۆ  کۆمـ سـ
بەدەست هێنـانی ئەو زانیـاریە 
ــن بپرســـ  یـــان  ــا دەبـــ  لەم ی
لەگەڵ خوسرەو تارانی وڕەبیعی 

ــات ــژ بکـ ــ. ڕاوێـ اتەدا و لەم کـ
ئەوکـاتە مـن وەزیـر نــی ، ئەو 

 .دوو کەسە وەزیرن
جێ ەی بیر هێنانەوەیەکەعەلی 
ڕەبیعی کەیونسی ڕۆڵی گرین ی 
لە وەزارەتـی گـووی ئیتالعــات 
بیر دەهێنێتەوە ، وەزیری کاری 
ئاخونـد ڕۆحـانی بوو،ئێســتا  
. ووتەبێژی دەوڵەتی ناوبراوە

ــانی  ــ ــ ــ ــەرلەبەری وەزیرەکــ ــ ــ ــ سـ
ز لەم کابینەی ڕۆحانی کای  سا

مـۆرانەی ئیتالعـات پێکهــاتوون 
و ئێستا خەریکی تەکبیـرن بـۆ 

 .ئیدارەدانی گەل

 

رەس لە دەسە تدارە گەورەران و نزیزترین مۆرەرانی خامنەیی، لە رۆبونەوەیەری سەنای ٩هاورات لەگەڵ گەمارۆ خستنە سەر
یەران، ئامریزــادا بە ئامــادەبوونی ســیناتۆرەران، راوێژرــاران، پاەدارانــی پێشــوتری دەوڵەتــی ئهامریکــا و راگەیانــدنە گشــت

سـیناتۆر تێـد رــروز، ئەنـدامی رــومیتەی پێوەنـدیە دەرەریەرــانی سـەنای ئامریزــا و راندیـدای پێشــوی سـەرۆرایەتی جمهــوری 
ئاماژەی بە هەرەشە ترۆریستیەرانی رژیمی ئاخوندی لە ناوچەرە و سـەرروتی  ،٥١٠٩ی نوامبری ٢ئامریزا، رۆژی چوارشەممە 

ەی وەبیرهێنــایەوە رە ئەو رژیــمە  هاوشــێوەی بـایی رژیــمە دیزتاتۆرەرــانی تــر خەڵزـی ئێــران، عێــراق و لوبنــان رـرد و ئەو
 ..                                                                               بێ ومــــــــــــــــان لەنـــــــــــــــــاو دەچێـــــــــــــــــت

 .خــــــــامنەیی و ئاخونــــــــدەران ســــــــەرروتی درنــــــــدانە بەســــــــەر خەڵزــــــــدا دەســــــــەپێنن: نــــــــاوبراو هەروەهــــــــا وتــــــــی
بە ژنــان و پیــاوانی ئێــران دەڵــێ  رە ئــێمە لەگەڵ ئێــوەین، تێزۆشــانی ئێــوە لە بەرانــبەر رەســانی زاڵــ  و وەحشــی، وە مــن 

 ..                                                                            ســــــــــــەرروت ەر، بزــــــــــــوژ و دیزتــــــــــــاتۆرە
 .سانەوە ببینە خاوەنی ئێرانێزی ئازادی ب  ئاخوندانئازادی گرن ە و من لەوباوەرەدام رە دەتوانین رۆژێو دی

 

پێوەنــــدیەکانی ســــاێمانی ســــازمانی  بەشـــداری
.شاری ساێمانی  ەــــــــــلەسیمینارێک ل خەبات  

 

نـــــــارەزایەتی و خۆپیشــــــــاندانەرانی 
ـــر ـــایە رۆژی روردســـتان و ئێ ـــی ن ان پێ

 .حەوتەم
 

.سەپاندنی سزای نوێ بەسەر ئێران دا  
 

ــه نجینــه تــی گه زاره وه ـەمین ســاڵیادی  ١٣یــادی   مریکا، لــه ی ئ
ڵێک  تـاران کۆمـه  مریکا لـه ی ئـه ر باڵوێزخانـه هێرشکردن بۆ سـه

 دانی  ســتان و جــه ده  تبه سه ر ده سـه ری به سـزای نــوێ و کاری ــه
سـزا  ی کۆشـکی سـپی  کـه ندراوه یه پێی ڕاگه بـه. یاند ڕژی  دا ڕگه

 یی لی خامنـه یی، کوڕی عـه با خامنه موجته    له ریه هه  که نوێیه
ــبەری  و محمـــد محمـــدی گوڵپایـــه گانی ســـەرۆکی نووســـین ەی رێـ

ــکۆماری ئیسالمی ئێران، ئیبراهی  رەئیسی، سەرۆک  ی دەزگای ـ

مریزا چاودێریەرانی لەسەر بەرنامە ئە
 !.ئەتۆمیەرەی رژی  چرتر دەکاتەوە

 

نـــــــارەزایەتی و خۆپیشـــــــاندانەرانی خەڵزـــــــی 
وەزاڵەهـاتوی روردســتان و ئێـران، ئەمــرۆ پێــنج 
شەممە رێزەوتی ٠١ی خەزەڵوەر، پێی نایە رۆژی 
حەوتەم.لەماوەی ئەو حەوتویەی خۆپیشاندان و 
نارەزایەتیـانەدا، تــا ئێسـتا نــزیزەی ٠٣٢ شــاری 
ئێــران و روردســتانی گرتــۆتەوە، نــزیزەی 250 
رەســیل شــەهید رــراون،٠٠١١ رەســیل برینــدار 
 رـــــراون، و نــــــزیزەی ٠١١١ رەســـــیل گیــــــراون.
جێـی باســە ئەم نـارەزایەتی و خۆپیشــاندانانەی 
ئێـران و روردســتان جیهـانی بــۆتەوە و وەزارەتــی 
دەرەوەی ئامریزـا بە بوورـردنەوەی ویـدیۆیە  لە 
راپەرینی خەڵزی ئێران و روردستان و سەرروتی 
درنــــدانەی رژیــــ ، نووســــی: رژیمــــی دژە گەلــــی 
ئاخونــــــدی، بەشــــــێوەیەری درنــــــدانە وە مــــــی 
نــــارەزایەتی و خۆپیشــــاندانەرانی خەڵــــزەرەی 
داوەتەوە، ئەوە مــــاوەی چــــوار رۆژە رە خەتــــی 
ئینتێرنێــــت بــــراوە، بە م خەڵــــو لەبەرانــــبەر 
سەرروتزردنەرانی رژی  و رـردەوە درنـدانەرانیان 
 نافەرمــــــــــــانی دەرەن و بێــــــــــــدەنخ نــــــــــــابن.
راسـتیەران لەحـاڵی ئاشـزرابووندان و جیهــانیل 
 دەیانبین  .                                .

 

 بەرفراوانبوونی فشارەران لەسەر رژیمی ئاخوندی
 

ــاری بـــا ی   ــی، راوێژک ــبەر ویالیەت ــی ئەک ــران، عەل دادی ئێ
وەحیـد حەیانیـان، رێـبەری ئێـران بـۆ کاروبـاری نێودەوڵەتیی،

خامنەیی و  ـو م عەلـی جێ ری بەرپرسی نووسین ەی عەلی 
ــاریکردنی  ــ ــ ــ ــ ــ ــۆڕی دیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــدامی ک ــ ــ ــ ــ ــ ــادل، ئەن ــ ــ ــ ــ ــ حەدادی ع
ــا  ــ ــات خەزوری موجتەبـ ــران کە هاوکـــ ــ ــدییەکانی ئێـ بەرژەوەنـــ

ــه ــامنەییە، هــ ــەرۆ   روه خــ ــ ــایری، س ــێن بــ ــمەد حوســ ــ ها محەم
ئەرکـانی هێـزە چەکـدارەکانی ئێــران و  ـو م عەلـی رەشــید، 

  باسـهشـایانی . وه گرێتـه فەرماندەی ناوەندی خاتمول ئەنبیا ده
ــارۆی نـــوێی بەســەر بەشـــی  ــد رۆژ پێشــتر، ئەمریکـــا گەم چەن

ــد، کــه   شــه و به ئــه  نــۆژەنکردنەوە و بیناســازی ئێــران راگەیان
 . سوپای پاستارانی ڕژیمه  ر به سه

 
ڕۆژنــامەی واڵ ئێســـتریت ژۆرنـــاڵ لە بــارەی دیـــاری کردنـــی رافائیــ  گروســـی وەکـــوو 
ــــە  ــــیویەتی: بەرپرس ــــۆمی نوس ــــودەوڵەتی وزەی ئەت ــــازەی ئاژانســــی نێ ــــی ت بەرپرس
ــی ئەوەی داوە چــاودێری زیــاتر  ــودەوڵەتی وزەی ئەتــۆم بەڵێن ــوێیەکەی ئاژانســی نێ ن
 بخــــــــــــــــــــاتە ســـــــــــــــــــــەر بەرنــــــــــــــــــــامە ئەتـــــــــــــــــــــۆمیەکەی ئێـــــــــــــــــــــران.
دیپاۆماتەکـان باســیان لەوە کـردووە کە واشــن تۆن لەپشـتەوە هەوڵــی بـۆ هەڵبژاردنــی 
 ڕافائێــــــــــــــــــــ  داوە.                                                           .
رافائێـــــــ  گروســـــــی لە ســـــــێهەمین دەورەی مامالنێیەرـــــــی کەم وێــــــــنەدا بە 24بە 

ـــــــــــــت بهـــــــــــــێن.                               ـــــــــــــا بەدەس ـــــــــــــەر کورنـــــــــــــ  فروت ـــــــــــــەرکەوتنی بەس 01س
  

 

زیـاتر ،یانەرانی بڕینی ئینتەرنێـت ز
 .!لە یازانجەرانی بەنزین

 

هەواڵدەرێزی تایبەت بە راروباری ئازادی بەیان بە سی ئـێن ئێنـی 
ووت: برینــی ئینتەرنێـــت رــاری ڕێزخـــراوەی و پێوەنــدیەران لەرـــار 
 دەخـــــــــــــــات و یەرـــــــــــــــێزە لە هۆرارەرـــــــــــــــانی ســــــــــــــــەرروت.
وە ئەوە  دەری دەخات رە ڕژیمیل بەو رارەی تەنیا بەدوای بڕینی 
پێوەنـدی خەڵـو نــیە، بەڵزـو نــایهەوێ  تەنـانەت رەس لەنــاوخۆی 
ئێران شتێو بە دەرەوە ب    رە چی ڕوو دەدات.ئەوە  لەراتێزـدایە 
رە بەردەوامی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەرانی خەڵـو لەو و  تە، 
یەیرانی ئابوری و تی یوڵتر رردۆتەوەو زەربەیەرـی مـاڵی یورسـی 
لێـداوە.هەڵســەن اندنەران نیشــانی ئەدەن رە لەمــاوەی چــوار رۆژی 
رابـــردوودا، نـــزیزەی 0.5میایـــارد دۆ ر) لەگەڵ دۆ ری 02 هەزار 
تمەنی شتێزی هاوشێوەی 08 هەزار میایارد تمەن( لە ئابوری و ت 
و 211 میایــــــــــارد تــــــــــمەن لە ســــــــــ  ڕۆژی یەرەم لە دەرامەدی 
 ئینتەرنێتـــــــــــــــــــــــــــــی، زیـــــــــــــــــــــــــــــانی پێ ەشــــــــــــــــــــــــــــــتووە.
پێنج ڕۆژ تێدەپەڕێ  لە بڕینی خەتی ئینتەرنێت و تا ئێسـتا رەس 
نازان   رەی بارودۆخی خەتـی ئینتەرنێـت دەگەڕێـتەوە دۆخـی ئاسـای 
 خۆی.                                                    .

 

ــبەر بە  ــ ــ ــ ــ ــی 2/00/2102 بەرامـ ــ ــ ــ ــەممە رێکەوتـــ ــ ــ ــ ــ رۆژی ش
ــات  ــدی ســـازمانی خەبـ 08/8/0328 ، هەیٸەتێکـــی پەیوەنـ
ــار  ــ ــا  بەختی ــز کــ ــتی بەرێــ ــاێمانی بە سەرپەرەســ ــاری ســ لە شــ
ــتی  ــ ــەر بان هێشـــ ــ ــدی، و لەســـ ــ ــی پەیوەنـــ ــ ــزی بەرپرســـ ــ عەزیـــ
پەیوەنــدییەکانی یەکێتــی نیشــتمانی کوردســتان لە ســێمینارێک 
کە لە یەن بەرێز مە  بەختیار دەربارەی چەمکـی گەنـدەڵی و 
ــوو،  ــ ــدیا بەرێوەچــ ــ ــیال میــ ــ ــان یریی و سۆشـ ــ ــاری ەریی جیهــ ــ کـ
ــرد.                                      . ــ ــداری کـ ــ  بەشـ
بەرێـز مە  بەختیــار لە یسـەکانی دا تیشــکی خسـتە ســەر ئەو 
چەمکـانە و یەیرانەکــانی ئەم سـەردەمە کە تیایانــدا راپەریــن 
ــەردەمی  ــ ــ ــدیای لەســ ــ ــ ــیاڵ میــ ــ ــ ــی سۆشــ ــ ــ روودەدا و دەور گێرانـ
ــار  ــدانەوە و دواجـ ــەن اندن و لێکـ ــان یری دایە بەر هەڵسـ جیهـ

ــی لەیەڵەم دان.    ــوڵەی سیاســ ــانی جـ ــک لە کاراکتێرەکـ بەیەکێـ
. 

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 برینوامی ٥٠.  ی کۆچی خۆری 8139ەری  خەزەڵو ی ٠١ .ساڵی سی و پێنجەم  { ٠٠٣} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   
  

  

     

 

 

    

 

 

   

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 
   

    

 

  

 

    

 

 

  

  

 

   
 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 عةلي بارامي

بانةةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةةة  

نا  ك ية ا  ايةةاي  يةةان  

ه لَك  تو  له بة يي  

َةةةةاييَك  بةةةة     بةةةةاار 

ذمةةاي  بوةةو   بةةة َ   

 ي    خةةةةةةةوي       

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هام     

قاي ماني كة   بة ييت  

   لةةةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةةة  ي ت

َةةةةةةةة كان   َاخ س يك 

. ا  ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي 

بان ييةةةةةة كاا بةةةةةةة هو  

ه لَك  تةةةة   تاي ةةةةة ت  

َةةةةةةةةةاي ك ياا لةةةةةةةةة نيَو 

كويَسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اا   

َةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ ب يي   

ا يسةةةةةةةةةةة ان   ةةةةةةةةةةة    

ث   كةةةةةةةةةان ر خةةةةةةةةةا  ا 

ه سةةةةةةة   مو ةةةةةةة ا ا   

خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي       

مقا مةةة     ذيةةةاا بةةة  

 .س يب ييين

خةةة لَكيَك  خويَ مةةةة ي  

  ميو نةةر ير كةةة  هةةة ي 

لةة  هةة ي ت  م ر لَيةة    

 ةةة َد ا يا   ي نةةةة  ل 

  م ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ت  

 جوي  جوي 

 . 

 ل  كات  ي ث يي   

 

گشـــتی نێوخـــۆیی بژاردەیێزـــی 
یەرالیزەرەوە دەب  و مەجـالی 
خـــواردنەوەی جـــامی ژەهـــر و 
تەسـای  بـوون بە مەرجەرــانی 
ئەمریزـــــــــا و لە ئارامـــــــــدا 

تی هێشــــــــــتنەوەی دەســــــــــە 
ـــۆ  ـــدی ب دیزتــاتۆریەتی ئاخون
ماوەێزی تر و لە ئارامی سات 
ــــــــابووری و  وســـــــەودایەری ئ
 . سیاســـــــــــی نـــــــــــاهێاێتەوە

ئەمرۆ ئەر  و بەرپرسیارەتی 
گەورە لەسـەر شـانی ســەرجەم 
چـین و توێژەرـانی رۆمەڵ ـای 
ــــران بە هەمــــوو پێزهــــاتە  ئێ
ــــــــــــی و  نەتەوەیـــــــــــی و دین
ــــ ەی  ئیتنیزیەرـــانە رە لە رێ

بەرز رژانە سەرشــەیامەران و 
رـــــــــــــردنەوەی هــــــــــــــاواری 
ـــنەوەی  ئازادیخوازیــان و تەیی
ریـی پەن خــواردووی چەنــدین 
ســاڵەیان رۆتــایی بە حــورمی 
دیزتاتۆریەتی ئاخوندی بێـنن 
و ئەو دەســــــــــــــە تە  واز و 
تەریـو رەوتــووە بـۆ هەمیشــە 

 .بە  دابێنن
 

 نووسینی کامیل نورانی فەرد

هاوپەیمانەتیە ڵەمێژینەیە 
ی کارپێکردنەکەی ـــــــــپانتای

تەنیا لەچوارچێوەی ئەمریکا 
ناهێاێتەوە و ئەوە دەرفەتێزی 
زێرینە تا ئۆپۆزسیونی رژیمی 

ە ە ئامانجی بردنــران بـــــــئێ
ەبات و بۆ ــــەوەی خــــــــپێش

ەوەی پاڵپشتی و ـــــرۆرردن
ونەتەوەیی بۆ ــــــیارمەتی نێ

روبەرووبوونەوەی رژیمی دژی 
مرۆڤی ئاخوندی و بە پشت 

اسەتی ـــــە سیــــــەستن بــــب
روبەروبوونەوەی ترۆریس  رە 

ەخێزی ـــــایــــات بــــاورــــه
ەڵزی ــــــە رـــەوەیشـــونەتــنی

لەوەها دۆخێکدا  .لێوەرب رن
وان  گرەنتی ـــــــــــئەوەی دەت

یۆستنەوەی هەلەکە بدا بە 
ازادیخوازان ـــــــــەرەی ئـــــــب

یەک رتوویی و یەک ووتاریان 
لەدەوری درووشمی رووخان و 
نەهێشتنی سیستەمی ئاخوندی 

 .ئێران دەب 
 

ــــان،  ــــادرردنی هە وس ــــدارە بە زی ئەوان پێوەندی
ـــــــــی رـــــــــار، مـــــــــافی نەدراو ،  هەل و مەرج

راگەیشـتن بەرـار،  ئیستانداردەرانی ژیان، دەسـت
ــاو ــانی و ئ ــوو . خـۆرا  و پێراگەیشــتنی دەرم هەم

ــرە  ــامیۆنەوە ب  ــۆفێری ر ــا لە ش تارەرـانی رۆمەڵ 
ـــــەری و ت  تــــا مامۆســــتاو ررێزــــار لە سەرتاس

             ...دەستیان داوەتە نارەزایەتی دەربرین
ــــەران، نی ەرانیەرــــان  ــــۆی زیــــادبوونی کێش بەه

ــــا ــــرۆ  روو لە زی ــــافی م ــــد بە م دبوونە لەپێوەن
بەتـــــــایبەت مـــــــافی ئـــــــازادی گردبـــــــونەوەو 
 .خۆپیشـــــــــاندانی ئاشـــــــــتیانە لە ئێرانـــــــــدا

ــەررووت  ــد بە تونـدی س نـاوبراو هەروەهـا لەپێوەن
ـــرس و گرتنـــی چا رـــانی مـــافی مـــرۆ  لە  و ت

نمـونەگەلێزی نـی ەرانزەری تـرس، : ئێـران گـووتی
گـرتن، پێوشـوێنی یاسـایی و بەد رەفتـاری لەگەڵ 

ــانی پـارێزەرانی مـافی مـرۆ ،  وەریاەرـان، چا ر
ــــاندەری دژکردەوەیەکــــی  ــــافی ررێزــــاری، نیش م
                              رووبەســــــــــــــــــــــــەرەوەی توونــــــــــــــــــــــــدترە
مـن داوا لە رژیـ  دەرەم رە ئەو رەسـانەی بەهـۆی 
ـــــونەوەی  ـــــان، گردب ـــــازادی بەی ـــــانی ئ بەرارهێن

ڵک و  ری خۆیان بن و خـه پارێزه
 .رن بــه  هڕێو ی خۆیــان بــه ناوچــه

کانی مــــــــــان ی  خۆپیشـــــــــاندانه
کانی  شــاره مســاڵ له نۆڤــامبری ئه

تــــاکو   ئێـــران و کوردســــتان کـــه
  یــــــه وامی هه رده ئێســــــتا  بــــــه

  ن کــــه و ڕاســــتیه ری ئــــه رخــــه ده
و بورکــــــــانی  ره ڵک، بــــــــه خــــــــه
ن   ن او ده کجاری هه ڕینی یه ڕاپه
هێز     دا پێویسته و پێناوه و له
 کــــــوردی و  سیاســــــه  نــــــه و  یه

و   ن پـــــڕۆژه کان خـــــاوه ئێرانیــــه
ک رتووبن،  و یه  ی تۆکمه رنامه به

و  بتــــوانین لــــه  ی کـــه وه بـــۆ ئــــه
ســــــود   ن اوانــــــه ت و هه رفــــــه ده
باتی  ی خه بڕبڕه  رگرن و ببینه وه
ری  ر و پشتیوان و پارێزه ماوه جه

 . کانیان بن ویست و داخوازیه
باتی کوردســـتانی  ســازمانی خـــه 

ی ئێــران و کوردســتان  ئێــران، لــه
ڵکی  ســـازمانی موجاهیـــدنی خـــه

  ن کــــه و دوو هێــــزه ئێــــران، ئــــه
ر  ســـه ری زۆر له تــوانن کاری ــه ده
کوردسـتانی و   نـه و هێـز و  یه ئه

ئێســتا    دابنـێن، کـه  ئێرانیانـه
  یشـــتوون کـــه گه نه  و ڕاســـتیه بـــه
و  ناوبردنی ئـه نها ڕوخان و لـه ته

زامنـــی   تـــوان  ببێتـــه ده  ڕژیمـــه
بایی و ئاشــــتی و  هئــــارامی و تــــ

 نی ئێران  ڵک و گه یشتنی خه گه
واکــــانی  ڕه  مــــاك و ئازادیـــه  بـــه

کـوردی و   هێزه  پێویسته. خۆیان
ســــێکی  دره ئه  کان ببنــــه ئێرانیــــه

  وردبینتـــر لـــه  هێزتر و فـــره بـــه
ر ڕژیمـــی ئاخونـــدی داو  رامبـــه به

   یــــــــه و ڕێ ه بێ ومــــــــان ئــــــــه
ترۆپکـــــــی   ن  بـــــــه یــــــه مان ه ده

کی ئێــــران و ڵ خــــه .ئــــازادی
وکردن  ڕوانی پتـه کوردسـتان چـاوه

و پێکهێنــانی پالتفــۆرم و کــاری 
  و  موو  یـــه هــه  شــن لـــه هاوبه

و  رپرسیاری له رکی به بێ ومان ئه
ر شــانی  ســه  وێتــه که دا ده ئایــاره

ئازادی  ڕی به باوه  سێک که رکه هه
ب  و   نی ئێــران هــه و مــافی گــه

ی زران دا خوزیاری دامه و پێناوه له
تێکی دیمـــــــــــوکرات و  وڵـــــــــــه ده

سیکو رب  بۆ داهـاتوی ئێـران و 
 .کوردستان

 
 
 

ـــۆنەی جێژنـــی خاوەنزـــار پیرۆزبـــایی بە هاونیشـــتمانیانی  بە ب
 .یارسان لە روردستان و لە ئێران پێشکە  دەکەم

بە خەبـاتی یەرـان یری تێزـڕای خـاوەن باوەرەرــانی   هومێـدوارم 
ــات و ــافە ڕەوارــانی ب  ــی رــورد بە م ــی   روردســتان، گەل بە شۆڕش

و شۆڕشی هێزە تێزۆشەرەران لە کوردستان و ئێـران،   جەماوەریی
ــ  ــدی بڕوخ ــاتۆری ئاخون ــتەم ەرو دیزت ــزە .  ڕژیمــی س ــارێزی دی ج

پیرۆزبایی خۆم و هاوباوەران  لە سـازمانی خەبـات ی روردسـتانی 
ئێـــران بە بـــۆنەی جێژنـــی خاوەنـــدرار بە تێزـــڕای هــــۆگران و 

 .باوەڕدارانی ڕادەگەێن 

 ی خەبات ی روردستانی ئێرانسازمان

 سزرتێری گشتی بابەشێو حوسەینی 

 2102نوامبری  02رۆچی خۆری  0320ی خەزەڵوەری 20

 لەسەدی گەنجانی جیهان جوڵەی 81ڕێزخراوی تەندروستی جیهانی لە ڕاپۆرتێزدا دەڵێت رە 
ـــۆنن و ـــ  و تاویزی ـــیەو زیــاتر لە چـــا ریە جەســـتەییەکان، ســەریاڵی دانیشـــتن و رــامپیۆتەر و مۆبای   پێویســتیان ن
هەروەها دەڵێت رە چـوار لەسـەر پێنجـی گەنجـان لەئێسـتادا رەمتـر لە سـەعاتێو لە ڕۆژدا چـا ری جەسـتەیی ئەنجـام 
ئەو دامەزراوەیە هەروەها نی ەرانی خـۆی لەو پێوەنـدەدا دەربـڕی و وتـی رە ئەم دۆخە بـۆ تەندروسـتی گەنجـان  ئەدەن.
مەترسی هەیە .ئەو ڕاپۆرتە هەروەها باس لەوە دەرات رە رەم جوڵەیی لەنێو رچاندا 85 لەسەدە، ئەمە  ئامارێزی 
ـــــــرێ  بـــــــۆ چارەســـــــەری ئەو رێشـــــــەیە.  جـــــــێ ەی نی ەرانـــــــیەو پێویســـــــتە هەرچـــــــی زوتـــــــر هەن ـــــــاو هەڵ ی
ــــــــــــــــــــــــــــــــو روڕانـــــــــــــــــــــــــــــــدا 78 لەســــــــــــــــــــــــــــــــەدی  هەروەهـــــــــــــــــــــــــــــــا ئەم ڕێـــــــــــــــــــــــــــــــژەیە لەنێ
ئەوهەوڵ و راپرسیانەی رە لە 042مەدرەسەی و ت و بە ڕاپرسی لە 012 مایۆن گەنجـی 00 تـا 07 سـاڵە ئەنجـام 
دراوە، دەڵێـت رە و تـانی ئەنـدامی ئەو ڕێزخـراوەیە لەبەرنامەیانـدایە رە رەم جـوڵەیی لەنێـوان گەنجانـدا تـا ســاڵی 
ـــامەیەدا نەبـــووە. ـــژەی 05 لەســـەد رەم رەنەوە، بە م تـــا ئێســـتا پێشـــوە چـــونێزی ئەوتـــۆ لەو بەرن  2131 تـــا ڕێ
هێندێو لە و تانی وە  بەن الد ، سەن اپور، تایاەند، ئێرلەند و ئامریزا توانیویانە تا ڕادەیە  گەنجان هاندەن بۆ 
جوڵەو لەپێوەند بە روڕان تا ڕادەیە  نەتیجەیان وەرگرتووە، بە م لەپێوەند بە رچان دۆخەرە فەریێزی وای نەرردووە 
 و تەنیا لە سەن اپور و ئەفغانستان تۆزێو بەرەو باشتر چووە.

 

رەس  34لەمـاوەی یە  حەوتـوی بەردەوامـی نـارەزایەتی و خۆپیشـاندانەرانی ئێـران و روردسـتان، نـزیزەی  
 ..                                                             ە پارێزگـــــای ررماشـــــان رـــــوژراونتەنیـــــا ل

، هێزە چەکدارەکانی ئێران لەو شارە تەیەیان لە خەڵکـی کـردووە کە بـۆ ٥٠٠٩ی ڕەزبەری ٥٢ڕۆژی سێشەممە 
یــون  ”ک بە نــاوی چــوارەمین ڕۆژی یە  لە دوای یە  هــاتبوونە ســەر شــەیام و لەئەنجامــدا خۆپێشــاندەرێ

 ..                                                                   رــــــــــــــــــــــــــوژراوە“ عیزەتــــــــــــــــــــــــــی
 . هێـــــزە ئەمنییەکـــــان وتوویـــــانە کە یـــــون  عیزەتـــــی یەکێـــــک لە ســـــەرکردەکانی خۆپێشـــــاندەران بـــــووە

 . رـــــــوژرانی یــــــون  عیزەتـــــــی پشتڕاســــــت کـــــــردووەتەوە“ ڕوکنــــــا”هەروەهــــــا مــــــاڵپەڕی حکـــــــوومەتی 
ی سەماوەز، لە راپۆرتێزدا ناسنامةى هەشت رەس لەوانەی رە 2هەواڵدەری هەن او ئەمرۆ شەممە رێزەوتی 

نادربیژەنوەنـد _ 2محەمەد میرزایی _0: لە نارەزایەتیەرانی ررماشاندا روژراون، بوو رردۆتەوە بەم شێوەیە
سـەجاد _ 7 شـێرزادیان عەبـدولرەحم_ 2بورهان مەنسـور نیـا _ 5یون  عيزەتی _ 4مەزهەر زەهیری _ 3

 .موستەفا فەرزامی_ 8بایری 

نجامی  ئـــه  ڕژیمـــی ئاخونـــدی لـــه
و  ڵـــــــــــــــــــه تی هه سیاســـــــــــــــــــه

 وڵدان ی خۆی و هه کارانه واشه چه
کاروبـــاری   ردان لـــه ســـتێوه بـــۆ ده

  و درێــــژه  کـــه تانی ناوچه وڵـــه ده
تیــرۆ و تۆیانــدن و ڕێــز   دان بـه
ها سیاســــــی و  بــــــه گرتن له نــــــه

کان و ژێرپـــی خســـتنی  ئینســانیه
ڵک و  کانی خــــه مــــاك و ئازادیــــه

ڕۆژ   نی ئێــــــران ، ڕۆژ بــــــه گـــــه
و   وه ره رچاوی دنیـــــــای ده بـــــــه له
ری  ماوه تانی دراوس  و جـه وڵه ده

وتکـــراوی  زوڵماێکـــراو و مـــاك زه
کانی ئێـــــران  وه تـــــه ئێـــــران و نه

ڕۆژ . بــــ  شـــتر و یێزێـــونتر ده ه ڕ
ی  یینه ڕۆژ ڕووی ڕاســــــــــته بــــــــــه

س و هێـز  و که کان بۆ ئه ئاخونده
تـــاکو ئێســـتا   ی کـــه نانـــه و  یه

هیوای چاکسازی و گۆڕانکـاری  به
م و  نـــاو ئەم سیســــته  بـــوون لـــه

وانیل  هکەوێ و ئ رده دا، ده نیزامه
ڕیــان  باوه  کــه  وه ره و بــه ئــه  دێنــه
ڕووخــــان و   نها بــــه نها وتــــه تـــه
  دێنــه. یە م ڕژیمـه ناوبردنی ئــه لـه

  مێکــه زۆر ده  ی کــه ره و بـه نـاو ئــه
و توانــــــــاو  وزه  وڵیان داوه هــــــــه
ئایـاری ڕوخـان و   کان بـه وڵـه هه
مالو ی ڕژیــ   ناوبردنی بــ  ئــه لــه

ر کـــاری نیــــزام و  ســـه  و هاتنـــه
ستمێکی دیموکرات و سیکو رن سی

   .بۆ داهاتوی ئێران و کوردستان
ڵک و  ن ــــــــی نــــــــاڕازی خــــــــه ده

ری ئێـــران و کوردســـتان  ماوه جـــه
ندن  سـه ره په  ڕۆژ زیاتر له ڕۆژ به
ئومێـــــدی   ڵکی بـــــه خـــــه.  دایـــــه

و  ری کردنـی ئـه پشـتیوانی و ڕێبـه
  ڕیـــــان بـــــه باوه  ن کـــــه هێزانـــــه

تــوانن  و ده  یــه ڕوخــانی ڕژیــ  هه
ر و  داهـــاتودا ڕۆڵــی کاری ـــه   لــه

  ب  لـــــــــــه کیان هـــــــــــه ره ســـــــــــه
ی  و ت و  وه بنیاتنانــــــــــــــــــــــــــه

دامەزراندنی سیست  و نیزامێکـی 
  حیزبــی، کـــه  دیمــوکراتی و فـــره
  ڵک ئازادانـــــــه تیـــــــای دا خـــــــه

رانی خۆیــــــــــان بــــــــــۆ  نوێنــــــــــه
ت و  وڵــــــــــــه بردنی ده ڕێوه بــــــــــــه

حکـــــــــــومڕانی کردنـــــــــــی وو ت 
ن بـــــۆ  ڵبژێرن و کـــــار بکــــه  هــــه
و   ڵ ــــــــه ونی کۆمهوپشــــــــچو ره به

کانی  پاراســـتنی مـــاك و ئازادیـــه
نی دووجـــــــــار    تـــــــــا  و گـــــــــه

  نیزامێـک کــه. ی ئێــران وسـاوه چه
 نی ئێــران،  ب  گــه وه ڕی بــه بــاوه
ڵکی کـــــــورد  تی خـــــــه تایبـــــــه به

ی نیشتمانی   چوارچێوه له   ئازادانه
کانیان  دا مـــــــــــاك و ئازادیـــــــــــه

 ر و پارێزراوب  و بتوانن بڕیارده

ـــــــوردی و  بە خەبـــــــاتی هاوبەشـــــــی هێـــــــزە ک
 .ئێرانیەکان دەگەینە ئاوات و ئامانجەکانمان

  
 جەالل خۆشکەالم

، کـــوردانی دانیشـــتوی و تـــی 0328ی ســـەماوەزی 2رۆژی شـــەممە رێکەوتـــی 
ســـوی ، رێپێـــوانێکی جەماوەریـــان لە شـــاری زوریـــو رێکخســـت، شـــایانی باســـە 
ئەنــدامانی کــومیتەی سویســی ســازمانی خەبــاتی کوردســتان وە  هەمیشــە بـــۆ 

بە بەشـداریان گەیاندنی دەنخ و خواستی گەلی کورد لە کوردسـتانی رۆژهە ت، 
لەم رێپێــوانەدا، خوازیــاری هەرچــی زوتــر راگرتنــی یەتــت وعــامی هاو تیــان 
بەدەستی رژیمی دیکتاتۆری ئاخوندی بون وداوای ئازادکردنی ئەو هاو تیانەیـان 
کرد کە لە یەن هێزە سەرکوت گەرەکـانی دەسـە تی ن ریسـی ئاخونـدی خـراونە 

 .ناو زیندانەوە

 !.ە پارێزگای ررماشانـــدەران لــپیشانۆـە خـەس لـر 34روژرانی 
 

لەنــاوچوونی تێزــڕای پێزهــاتەی رژیمــی 
خەڵزی ئێران لە سـەرماوەزی  .ئاخوندیە

بەدواوە مێژوویەری نوێیان لە ئێران  22
. دژ بە تەواویەتـی ئەو رژیــمە نووســیەوە

رە رژی  بە هەر باند و باڵێـو مەحزـوم 
هەر وە  بینیومانە . بە روخان و نەمانە

ئەگەر چی رژی  توانیویەتی نـارەزایەتی 
و راپەرینەرــانی ســەرروت رــردووە بە م 
نەیتوانیــــوە ببێــــتە بەربەســــت لە رێــــی 

رــــــــــــــــان و نـــــــــــــــــارەزایەتیە راپەرینە
جەماوەریەرـــــــــــــان درێـــــــــــــژەی هەیە و 
راپەرینەرــــــــانی ئەم جــــــــارە رۆشــــــــزی 
دەســە تی ئاخونــدی وە لەرزە هێنــاوە و 
 لە ئێســـتا رژیـــ  پـــێ ەی خـــۆی لە هەر

رژیـ  . راتێزی دیزە بە لەرزۆرتر دەزانـ 
روو بە رۆتــــاییەو شــــۆر  و راپەرینــــی 
خەڵزی ئێران چووەتە دۆخێزی نوێ بووە 

دەرچـــوونی لە دەســــت  رە رژیـــ  رێــــ ەی
 . خەڵو نیە

لە بەشـــێزی دیـــزەی وتارەرەیـــدا عەلـــی 
بەهرامــی ئیشــارەی بە دۆخــی روردســتان 

لێــرەدا دەمەوێ ئیشــارە بە : رــرد و وتــی
 .بزەم 28دۆخی روردستان لە راپەرینی 

بات  یامی سکرتێری گشتی سازمانی خه هپ
 .نکار ی جێژنی خاوه بۆنه شێو حسینی به بابه

 

 ٥١٠٩نـــــــوامبری  ٥٠روژی شـــــــەممە 
کۆمیتەی نۆروێژی سـازمانی خەبـات 

ونەوەیەری بەشـــــــــداری لە گردبـــــــــو
جەماوەریــــــدا رــــــرد بە مەبەســــــتی 
پشتیوانی لە ناڕەزایەتی جەماوەری 
 .شــــــارەکانی کوردســــــتان و ئێــــــران

ئەنـدامانی ســازمان رە بریتـی بــوون 
عەلـــــی بەهرامــــــی بەرپرســــــی : لە

رێزخســـتنی دەرەوە، رـــا  مەحمـــود 
یوســـــفی و رـــــا  ســـــارۆ حوســـــێنی 
 . بەشــــــــــــــــــــــــــدار بــــــــــــــــــــــــــوون

لەو گردبوونەوەیەدا عەلی بەهرامـی 
پەیـــــــــــامی ڕێکخســـــــــــتنی دەرەوەی 
ســــــازمانی خەبــــــاتی بەو بــــــۆنەوە 

 . پێشکە  کرد
لە پەیامەرەیـــدا بەرێـــز بەهرامــــی 
ئیشـــــــــــــــــارەی بەوە رە رــــــــــــــــــرد 
گردبوونەوەرەیـــــــــــــــــــــــان لەبەردەم 
پارلمــانی نەروێــژ بــۆ پشــتیوانی لە 
نــــــــــارەزایەتی و راپەرینەرــــــــــانی 

هەروەها پەنـجەی خسـتە . ناوخۆیە
ەر ئەو خـــاڵەی رە راپەریــــوانی ســـ

 ئێران و روردستان بۆ روخان و 

خەڵزــی شـــارەرانی روردســـتانی ئێـــران 
لەگەڵ ناوچەرـــــانی دیـــــزەی هاورـــــات 

ئێـران خەڵــو لە مەیدانــدا بــوون و لە 
شـــــارەرانی وە  مەریـــــوان، جـــــوانرۆ، 
ررمانشــــا و ســــنە و شــــارەرانی دیــــزە 
خەڵو دژ بە تەواویەتـی رژیمـی ئێـران 

ئەگەر چــــــــی رژیــــــــ  . دروشــــــــمیان دا
توانیـــویەتی لە شـــارەرانی مەریـــوان و 
جـوانرۆ شـەهید و برینـدارێزی زۆری لە 

بە م هەر وە   راپەریــــــــوان ب ــــــــرێ
دەبینـــین شـــۆر  و راپەرینـــی خەڵـــو 

 . درێژەی هەیە
بە رای ئـــــــــێمە ئەو جــــــــــو نەوەی لە 
روردســتان لە ئــارادایە لەم یۆنـــا ەدا 
وە مێزــی دروســت بــوو بــرای رژیـــ  رە 
خەڵزــی روردســتان وەرــوو رابـــردوو رە 
روردستان سەن ەری ئازادی بووەو هەیە 
تەواویەتـــی ئەو رژیمەیـــان بـــردە ژێـــر 

ار و پەیـــامێزی زۆر روونیـــان بە پرســـی
هەنـــدێ دا رە خەڵزـــی روردســـتان بە 

رەســــانێو رە ســــازانیان  پــــێچەوانەی
لەگەڵ رژیـــ  دەوێ و دەیـــانەوێ لەگەڵ 
 ئەو دەسە تە بە حەلێو ب ەن، بە م 
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شـایەنی  . خان و لەناوچوونی ئەو رژیـمەنخەڵزی روردستان خوازیاری رو
باسە کە لە پەراوێزی ئەو گردبوونەوە جەماوەریەدا کا  عەلـی بەهرامـی 
   و چــاو پێزەوتنـــی لەگەڵ بەڕێــز پێتـــر ئایـــدە پارلمانتــار دۆســـتی کـــورد

بـزوتنەوەی ئـازادیخوازی لە ئێـران، لەو دیــدارەدا باسـی دۆخـی شــارەکانی 
 . دســــــتان و ئێرانـــــی بــــــۆ کــــــردکوردســـــتان و داواکــــــانی خەڵکـــــی کور

لەم خۆپیشـاندانەدا ژمــارەیە  لە کــادر و ئەنـدامانی کــۆمیتەی نــۆرویژی 
 . سازمانی خەبات بەشداریان کرد

لەمــاوەی چــوار رۆژی بەردەوامـــی نــارەزایەتی و خۆپیشـــاندانەرانی 
 ئێــران و روردســتان، زیــاتر لە 311 رەس لە روردســتان گیــراون .
لە ڕۆژی شــــــەممە رێزەوتـــــــی 25ی خەزەڵـــــــوەر، نـــــــارەزایەتی و 
خۆپیشاندان لە ئێران و زۆربەی شارە روردیەرـان دەسـتی پێزـرد لە 
 دژرــردەوەدا لە بەرانــبەر گرانبــوونی نرخــی بەنــزین بــۆ ســ  یــات .
لەماوەی ئەو چوار رۆژەی خۆپیشاندان و نارەزایەتیانەدا، زیاتر لە 
٠١١ هاوو تیی کورد لە شارەکانی کرماشان، جوانڕۆ، سنە، مەریوان 
 و بۆکان لە یەن ناوەندە ئەمنییەکانی حکوومەتی ئێرانەوە گیراون 
هەواڵدەری هەن او هەتا ئێسـتا ناسـنامەی ٠ کەس لەو گیـراوانەی 
 ئاشــــــــــــــــــــزرا رـــــــــــــــــــــردووە.                                  .
جــوانڕۆ :شــەعبان موریــدی ٥_ ڕێبــوار ســەید ڕمســتەمی ٠_ وەحیــد 
 عەبــــــــــدی ٣_ ئەمــــــــــجەد شــــــــــامحەمەدی ٢_ عــــــــــومران وەلەدی
 سنە: پەریسا سەیفی کە خەڵکی کامیاران و دانیشتووی شاری سنەیە
 مەریوان :مەیسەم محەممەدی.                               

 

ـــۆ ڕ ـــوی  ب ـــی س ـــاوەری لە و ت ـــوانێزی جەم ێپێ
 .پشتیوانی لە خەڵزی روردستان و ئێران

 

 .بەشداری سازمانی خەبات لە گردبوونەوەیە  لە بەردەم پارلمانی نەروێژ
 

ئامـــــــاری گیراوەرـــــــانی خۆپیشـــــــاندانەرانی 
 .روردستان
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وەگەڕخسـتۆتەوە 
ــــتە  و ئەمە دەبێ
هۆی ئەوەی ئەم 
بــــــــــارودۆخەی 
ـــران خراپتـــر  ئێ
  بێــــــــــــــــــــــــت
ـــــڕای مەوادی  وێ
خـــــــواردەمەنی، 
نرخــــی زێــــڕ و 
ســــکە بە هــــۆی 
زیادبونی نرخی 
دو ر و ئەرز لە 
 .ئێران زیاد بوە
بە پێـــــی وتەی 
هەنـــــــــــــــــدێک 
ــــــــــان،  لەچا ک
زیادبونی نرخی 
دو ر بە هـــــۆی 
هۆکاری دەرەکی 
وەکوو دابەزینی 
نرخـی نەوت لە 
ــــــــــــانی  بازاڕەک
ــــــــــــــــــــانە  جیه
،هەنـــــــــــــدێکی 
دیــکە  دەڵـــێن 
بەهـــــــــــــــــــــۆی 
ـــــــــــــادبوونی  زی
داواکاریەکــانە. 

رونفرانســـێزدا پەردەی لەســـەر 
چا ریە مووشـەریەرانی سـوپای 
پاســداران  دا و رای ەیانــد رە 

ـــەری ناوە 42ســوپا  نــدی مووش
ـــــــــــــــــــــــــــدا  هەیە رە تیایان
ــایی رــردنەوە،  ــان، ت وەبەرهێن
ـــــــــــرتن، هاویشـــــــــــتن و  راگ
.  فەرمانــــدەیی ئەنجــــام دەدرێ

دانـانی ســوپای پاســدارانی 
رژی  لە لیستی تیرۆریستی 

 :  یـــەرانــــەریـــاری ــــو ر
هەر چەنـــد پێشـــتر و ســـاڵی  

وەزیرانــــــــــی دەرەوەی  2101
یەریەتــی ئوروپــا رێزەوتــن رە 

ــێو ــاوبە  فشــارەران بە ش ەی ه
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  هاورارانی
ــــرێ و حیســــابی  ــــنووردار بز س
ــــــــرێ ــــــــۆ  بز  . بانزیـــــــان با

ـــــتورالیا  یە   هەروەهــــا ئوس
ـــاوی رۆســـتەم یاســـمی   یەنە ن
فەرمانـــــــــــدەی یرارگـــــــــــای 

ــــــــوپای خاتەمولۆ ــــــــای س ەنبی
ـــــتە لیســـــتی  ـــــدارانی خس پاس
ــــــــۆیەوە، وە  گەمارۆرـــــــانی خ
ــــــــــنەداری  وەزارەتـــــــــی خەزێ
ئەمریزــــــا  لە چوارچێــــــوەی 
ـــی بریارنـــامەی  ـــ  رردن جێبەج

ـــایل 0222 ی ئەنجــومەنی ئاس
ــــــران،  فەرمانــــــدەی  دژ بە ئێ

سوپا و وەزیری بەرگـری لەگەڵ 
ـــدەیی  ـــی و فەرمان هێــزی هەوای
ــــەری ســــوپا و شــــیررەتی  موش

ـــــــازی ســـــــ وپانیر و نەوت و گ
ــیررەتی راه ســاحی  ســەر بە  ش
ـــــای خاتەمولۆەنبیـــــای  یەرارگ
خســــتە لیســــتی گەمارۆرــــانی 
خــــــۆیەوەو هێــــــزی یودســــــی 
ـــــی  خســــتبووە لیســــتی ئیجرای

بە م بە دانـــــــــانی  .03224
ــــاوی ســــوپای پاســــداران لە  ن
ـــا، بە  ـــرۆری ئەمریز ـــتی تی لیس
ــــاری ەریەی  هـــۆی ئەو دەور و ر

  ەــــــسوپای پاسدارانی رژی  ل
  ٧ۆ  پهڕەی  ب            

ســــــــوپای پاســــــــداران و لەو 
ــان  ــ ەوە پشــتیوانیەرانی خۆی رێ
ـــــروپە  دەگەیانــــدە تــــای  و گ
تیرۆریسـتەرانی سـەر بە خۆیـان 

ــەتانەی . لە فەلسـتین ئەو سیاس
رژیمـــــــــی ئێـــــــــران نە  هەر 
نەیتوانی یـودس رزگـار بزـات و 
ــاو بەرێ بەڵزــوو  ئیســرایی  لەن
ــاڵوێرانی زیــاتر  ــایەی م ــووە م ب
ـــــۆ فەلســـــتینیەران و دابە   ب
ــوون و زیــاتر رردنــی رێشــەی  ب
ـــــــەوە بە  نێوخۆییــــــان لەو  ش
ــــــی ســــــامانێزی زۆر و  فیرۆدان
 زەوەندی خەڵزی هەژاری ئێران

ـــــی  ـــــدارانی رژیم ـــــوپای پاس س
ــــان  ــــدی هەر زوو لە لوبن ئاخون
ــــــیعەرانی ئەو  ــــــۆ ش تـــــوانی ب
ــــــی تیرۆریســــــتی  وە تە گروپ

ــــات و لە حیزبـــو  درو ــــت بز س
ـــاری  رێــ ەی ئەوانیشــەوە پە م
ـــــــنزەی ئەمریزاییەرـــــــان لە  ب
ـــــــــــــدەن و لە  ـــــــــــــروت ب بەی
رردەوەیەرـــــی تیرۆریســـــتی دا 
ــایی  ژمـارەیە  سـەربازی ئەمریز

رژیــــــ  لە رێــــــ ەی . بزــــــوژن
ـــــووە  ـــــتی گرت حیزبــــو وە دەس
ــەر بەشــێزی زۆر لە هێــز و  بەس
ـــان داو  دەســە ت و خــاری لوبن
ــی رــردەوەی  ــام دان ــرای ئەنج وێ

ـــــــدامانی تیرۆ ـــــــتی بە ئەن ریس
ــــــــــــــــــــــــــو  لە وە تە  حیزب
ــاری خــاری  ــان، پە م جیاجیار
ــا  ئیسراییایشـی پـ  دەدەن رە ت
ئێسـتا چەنـدین جـار ئیســرایی  
ــــــــی ئەو  ــــــــدی بەپەرچ بە تون
ــو ی داوەتەوە  ــردەوانەی حیزب ر
ـــــــانی زۆر بە ژێرخـــــــانی  و زی
ـــابووری لوبنـــان گەیشـــتووە  . ئ

ســوپای تیرۆریســتی پاســداران 
ــان بـۆ زیـاتر بەهێـز بـوو نی خۆی

ـــامەی  ـــان بە بەرن گرین ــی زۆری
ــەری داوە و لە  ــاورەیی و مووش ن
ــــــاورەیی و  ــــــی ن دوای رێزەوتن
ــــی  ــــوپا فوروس ــــتنی، س پەرخس
تەواوی رـــــــــردووەتە ســـــــــەر 
بەرنامەی مووشـەری بالسـتیزی، 
ـــــــــــاودا  ـــــــــــوێترین هەن  لە ن
ـــــــی  نووســــــین ەی شــــــۆرای ما

 ۆن لە ــــــت ومەت لە واشینــمیا

ــــــــی هــــــــاوڕێ  ــــــــاد و بیرەوەری ی
ــــادەبووان  ــــۆ ئام شــــەهیدەرانیان ب

هەیۆەتەرانی سـازمان .  باس ررد
لە هەردوو چا ریەرەدا بروسزەی 
رۆمیتەی نۆروێژیان بەبۆنەی یادی 

ی خـــــــارەلێوە پێشـــــــزە  بە 01
 .بەرێوەبەرانی رێورەسمەران ررد

 

پەروەردە و پێ ەیاندنیان ئەرکی   وانی ئەمڕۆ،بەڕێوەبەرانی دوا رۆژی نەتەوە و نیشتیمانن،هەوڵ بۆ
 !بەڕێوەبەرانی ئەمڕۆیە

 

ـــــــــــــکراپۆرت لەســـــــــــــەر  ێ
پێشێازاری مافەرـانی مـرۆ  

ـــــــــتان  ئێـــــــــران  لە روردس
 .لەماوەی حەوتوویەردا

 .کـــــراوە حـــــاڵەتی پێشـــــێاکاری مافەکـــــانی مـــــرۆ  لە کوردســـــتان تۆمـــــار ٠٩لە مـــــاوەی حەوتـــــوی ڕابـــــردوودا  نـــــیکەم  
حاڵەتی پێشاکاری  ٠٩،  نیکەم ٥٠٠٩ی خەزەڵوەری ٥٣ی خەزەڵوەر هەتا ڕۆژی هەینی ٠٠لە ڕۆژی هەینی : هەواڵدەری هەن او

 مافەکــــــــــــــــــــانی مــــــــــــــــــــرۆ  لە کوردســــــــــــــــــــتان تۆمــــــــــــــــــــار کــــــــــــــــــــراوە کە بەم شــــــــــــــــــــێوەی خـــــــــــــــــــــوارەوەیە 
کــۆڵبەریل لە  ٩نشــار کــوژراون، لەمــاوەی حەوتــوی ڕابــردوودا دوو کــۆڵبەر لە ســنوورەکانی بــانە و پیرا.حــاڵەت٠٠ کــۆڵبەران

 .پیرانشــــــــــــــــــــــــــــــار، ســــــــــــــــــــــــــــــەو وا و مەریــــــــــــــــــــــــــــــوان برینــــــــــــــــــــــــــــــداربوونســــــــــــــــــــــــــــــنوورەکانی سەردەشت،
لەو مـاوەیەدا دوو هـاوو تیی خەڵکـی ورمـ  و ئەیـوانی ڕۆژئـاوا لە بەنـدیخانەکانی .حاڵەت ٠سێدارە و گیان دان لە بەندیخانە 

وەها، بەندکراوێک لە بەندیخانەی ورم  بە هۆی کەمتەرخەمی هەر.ورم  و ئیالم بە تۆمەتی کوشتنی ئەنیەست لەسێدارە دراون
 (حــاڵەت ٠٠)دەستبەســەر کــران و ســەپاندنی حــوک  .. بەرپرســان و درەنــخ گەیانــدنی بە ناوەنــدە دەرمانییەکــان گیــانی داوە

ە تـۆمەتی چـا کی هاوو تیی کورد لە یەن ناوەندە ئەمنییەکانی حکوومەتی ئێـرانەوە ب ٩لەماوەی حەوتوی ڕابردوودا  نیکەم 
هــاوو تیی کــورد بە تــۆمەتی چــا کی سیاســی و مەدەنــی و  ٣هەروەهــا، .سیاســی، مەزهەبــی و مەدەنیــیەوە دەستبەســەر کــراون

  .                                                                  مانــــــــــــــــخ بەنـــــــــــــــدکرانیان بە ســــــــــــــــەردا ســــــــــــــــەپاوە ٢ســــــــــــــــال و  ٠٠مەزهەبـــــــــــــــی ســــــــــــــــەرجەم حـــــــــــــــوکمی 
 .کەس لە شــارەکانی کوردســتان خۆیــان روشــتووە ٣لە حەوتــوی ڕابــردوودا  نــیکەم ( حــاڵەت ٠) وشــتن و کــوژرانی ژنــان خۆک

 .ژن بە دەســـــــــــــــــــــــــــتی کەس و کـــــــــــــــــــــــــــاری نزیکــــــــــــــــــــــــــی خۆیـــــــــــــــــــــــــــان کـــــــــــــــــــــــــــوژراون ٠هەروەهــــــــــــــــــــــــــا 
ەکێکیـان لە ی. لەو ماوەیەدا پێنج کرێکـاری کـورد لە کـاتی کـار و بە هـۆی ڕووداوی کـارەوە گیانیـان داوە( حاڵەت ٢) کرێکاری 

 .شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاری هەولێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر گیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانی داوە
 

 

ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ لەبەرەبەری رۆژی جیهــ
بنبڕکردنــی تونــدوتیژی دژ بە 
ژنان و ئاوردانەوەی جـددی لە 
ــدوتیژی دژ بە  ــ ــەلەی تون مەســ
ــتی و  ــران بە گشــ ــان لە ئێــ ژنــ
ــایبەتی،  ــ ــ ــ ــ ــتان بە ت ــ ــ ــ کوردســ

ەینێـک لە یەن چا کـانی کەمپ
ــتانی  ــ ــان لە کوردسـ ــ ــافی ژنـ مـــ

ــدرا ــ رۆژی . رۆژهە ت، راگەیەن
ــی ــ ــەممە، رێکەوتـ ــ ی ۳۲پێنجشـ

ــوەر ــ ــ ، (۳۱۰۲/۰۰/۰٣)خەزەڵــ
ناوەنـــدی ژنـــانی رۆژهە ت لە 
سـەکۆی ئـازادی شـاری ســاێمانی 

ی "بێدەن ی بشکێنن"کەمپەینی 
ــبەشبە  ــ ــەشێــداری بـ ــ ــک لــ ــ  ەــ
ــئ ــانــدامــەنــ  وەکان،ی ڕێکخراـ
 

ــد  ــنە بە .ڕاگەیانــ ئەم کەمپەیــ
ــیارکردنەوەی  ــ ــ ــتی هۆش ــ مەبەســ
ژنـان لە کوردســتانی رۆژهە ت 

ــوونەوە لەگەڵ  و ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ روبەروبـ
ــدوتیژییە   ــ ــ ــۆرە تونـــ ــ ــ هەرجـــ
ــبەر بە ژنـــان دەســـتی بە  بەران

ناوەنـدی ژنـانی .کارەکانی کرد
ــی وایە کە  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ڕۆژهە ت پێـ
شـکاندنی بێـدەن ی یەکێــک لە 
ــۆ  رێــ ە چــارە ســەرەکییەکانە ب
ــدوتیژی  ــوونەوەی تون روبەرووب

 .و هەوڵدان بۆ نەهێشتنی

ــــانی ێ،، بیــــدەن ی بشــــک راگەێنــــدراوی کەمپەینــــی نن،، لە  یەن ناوەنــــدی ژن
 .کوردستانەوە رۆژهە تی

مــــان ی ســــێبتامبر بــــوونە هاوپەیمــــانی  
لە نێــــو وە تــــانی ڕۆژئــــاوایی، .ئامریکــــا

ئوستڕالیا و ئین ای  بەناردنی کەشتی بۆ 
ناوچەکە بەئامانجی پاراستنی هاتووچۆی 
 .کەشـــــتیەکان ڕەزامەنـــــدیان دەر بڕیـــــوە

ئاڵبــــــانی نــــــوێترین وە تە لەنێــــــو ئەم 
مــــــــــانەتیەدا کە ڕۆژی هەینــــــــــی هاوپەی

حەوتـــــوی ڕابــــــردوو بـــــوونی خــــــۆی لەو 
 .هاوپەیمـــــــــــــــــانەتیەدا ڕاگەیانـــــــــــــــــد

لەگەڵ ئەوەی رە ســێنتین  : نــاوبراو وتــی
شـــــەرانە ِ  بـــــۆ بەرەورووبـــــوونەوەی هەرە

بە م ئامـــانجی دروســـت رردنـــی هەڕەشـــە 
ئــێمە رەشـتی ەلێزی بە هێزمــان بــۆ . نـیە

گەڕان و پشـــــزنین بەرهەمهێنـــــاوە بە م 
 ە ــــــەرتر لــدیفان رردن لە یجوێ لە 

 .خۆی و سەو وە ،پیرانشار ،ە سنورەرانی رینداربوونی چەند رۆڵبەر لب

یمـــــانی دەریـــــایی بە رێبەرایەتـــــی هاوپە
ئامریزـــا لە رەنـــداوی فـــارس دەســـتی بە 
 .رارەرــــــــــــــــــانی خــــــــــــــــــۆی رــــــــــــــــــرد

ی خەزەڵــــوەر، 25ڕۆژی پێــــنج شــــەممە 
هاوپەیمــانی ئامریزــا لە کەنــداوی فــارس 
بە ئامــــــانجی پاراســــــتنی کەشــــــتیەکان، 
 .دەســــــــــــــــتی بە رــــــــــــــــار کــــــــــــــــردووە

دەوڵەتـــــی ئامریکـــــا لە چەنـــــد مـــــان ی 
ەوێـت ئەم ڕابردووەوە ڕای ەیاندوە رە دەیه

هاوپەیمانیە بۆ پارێزگاری لە هاتووچۆی 
ناوگـــانی لە . کەشـــتیەکان دروســـت بکـــات

پێنجەمــی هێــزی دەریــای ئامریزـــا رە لە 
بەحـــــــرەین جێ یـــــــرە، لە ئاگۆســــــــتەوە 
. پەیوەســـــتی ئەو هاوپەیمــــــانییە بــــــووە

 ە ـــــعەرەبستانی سعوودی و ئیماراتیل ل

گرانبـــــوونی نرخـــــی بەنـــــزین لە ئێـــــران و 
 .ەڵوــی خـــــــــدانـۆپیشانــی و خــەتـارەزایـن
دەوڵەت چەند مانخ دەبێت رە  

ئامادەرـــــاری بـــــۆ گرانزردنـــــی 
م لەترسـی بەنزین رردبـوو بە 

راردانەوەرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان و 
نارەزایەتیەرانی خەڵو، دوای 
 .خســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبوو

بە م دوای چەنــد ســەعات لە 
بووبــــــــــــونەوەی هەواڵـــــــــــــی 
گرانبــوونی بەنـــزین، هەواڵـــی 
بووبــــــــــــــــونەوەی هێــــــــــــــــزە 
ئینتزامیەرـــان و پۆلیســـی دژە 
شـــۆر  لەناوەراســـتی شـــاردا، 
لە یەن خەڵـــــــــــــــــــــــــــــــزەوە 
 .راگەیەنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوە

لەدوای گرانبــــــــوونی نرخــــــــی 
ەتــایبەتی لەشــاری بەنــزین، ب

ئەهـــــــــواز، خەڵزێزــــــــــی زۆر 
دەســــــتیان دایە نـــــــارەزایەتی 
دەربــــــــرین، لەراتێزـــــــــدا رە 
ئۆتۆمبێاەرانیـــان لەبەرامـــبەر 
پــــۆمپی بەنـــــزین راگرتبـــــوو، 

 .نخۆیان بوارد لەررینی بەنزی
 هەروەهــــــــــــا لە هێنــــــــــــدێو 

 

لەشــــارەرانی تـــــری ئێـــــران و 
روردســتان وە  ســنە، ســەیز، 
مەشـهەد،، ئەهــواز و ســیرجان 
خەڵـــو دەســــتیان رــــردووە بە 
دەربرینـــــــــی نــــــــــارەزایەتی و 
خۆپیشــاندان و تونــدوتیژی و 
پێزـــدادان لەنێـــوان خەڵـــو و 
 .هێــزە ئینتزامیەرــان رویــداوە

لەشـــــــــــــــــاری ســـــــــــــــــیرجان 
د بــوون و نارەزایەتیەرـان تونــ

خەڵـــــو ویســـــتویانە هێـــــر  
بــزەنە ســەر ئەنبــاری نەوتـــی 
ئەو شــارە و بیســوتێنن، بە م 
هێــزە ئینتزامیەرــان رێ رییــان 
 .لێزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوون

هەروەهــا راپۆرتەرــان ئامــاژە 
بە رــــوژرانی خۆپیشــــاندەرێو 

 .دەرەن

 

، هێندە لەئێران  بەرزبونەوەی لەناراوی نرخی بەنزین بۆ س 
رە گەورەتــــرین زیــــادبوونی نــــرخە لەســــەردەمی چــــت ســــاڵ 

رە   دەســە تی ئاخونـــدان، و ئەمە لەراتێزـــدا رادەگەیەنـــرێ
نرخــــــی هە وســــــان لە ئێرانــــــدا گەیشــــــتۆتە رێزــــــۆردێزی 
 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوەرپێنەرراوی تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازە

راگەیانــــدنی   ئەو بەرزبـــونەوەی نــــرب و جیرەبەنــــدیە بەبــــ 
 .پێشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوەختە رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوە

رێژ دەستی راگرت رە لەو بـارەوە حزومەتی ئێران ماوەیەری د
، لەبەر ئەوەی نرخی سوتەمەنی راری ەری  هەن او هەڵنەگرێ

بەرهەمهێنراوەرـــان دادەنێـــت و  یـــوڵی لەســـەر هەمـــوو رـــا 
هە وســان بەرەو ســەرەوە دەبــات و دەورانــی پــووچی دروســت 
  .دەرــــــــــات رە راگرتنــــــــــی رــــــــــارێزی ئەســــــــــتەم دەبــــــــــ 

 

 .هاوپەیمانی دەریایی ئامریکا دەستی بەرار ررد 

ی ٠١ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە  
، هیــــــــــزە ٥٠٠٩خەزەڵــــــــــوەری 

چەکـدارەکانی ئێـران لە سـنووری 
پیرانشار و لە شوێنێک بە نـاوی 

ە تەیەیـــان ل“ شـــاخە ڕووخـــاو”
کۆڵبەران کـردووە و  نـیکەم دوو 
کۆڵبەر بەناوەرانی سەعدەت نیا 

ســـــــاڵ و خەڵزـــــــی  33تەمەن 
گەنـــــــــدی د وان، ســـــــــولەیمان 

ســـاڵە و خەڵزـــی  51ئـــابتین، 
 .، بریندار بوون گوندی بادیناوێ

ئەو دوو کـــۆڵبەرە بە مەبەســــتی 
چارەســــەریی پزیشـــــزی ڕەوانەی 
ناوەنـــدە دەرمانییەکـــانی شــــاری 

کوردســـتان چۆمـــان لە باشـــووری 
 .کراون

 

ئــــاوایی تــــوور، بە ســــەختی  
 .بریندار بووە
ق و دەســتی برینــدار نــاوبراو  

بووە و لە ئێستادا لە ناوەندی 
دەرمــــــــانی خــــــــۆی لە ژێــــــــر 
 .چـــــــــاوەدێری پزیشـــــــــکیدایە

لە یەکـــی دیـــکەوە ڕۆژی ســــ  
ی خەزەڵـــــــــــور، ٠شـــــــــــەممە 

هێزەکـانی سـپای پاسـداران لە 
ســــــــنووری تەتەی ســــــــەو وا 
تەیەیان لە کۆڵبەران کردووە 

کـــــــۆڵبەر  ٠و لە ئەنجامـــــــدا 
بەناوەرـانی یادگـار مەریــوانی، 

ەروێـــل ســـاحێبی و عوســـمان د
 .تەرخانـــاوا، برینــــدار بــــوون

ئەو ســـــ  کـــــۆڵبەرە خەڵزـــــی 
مەریــــــــــوانن و لەکاتێکــــــــــدا 
تەیەیــان لــ  کــراوە کە هــی  
جـــۆرە شـــت و مەکێکیـــان پـــ  
 .نەبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووە

 

لە ماوەی ڕۆژانـی ڕابـردوودا چەنـد کـۆڵبەر و کاسـبکار لە سـنوری 
شـارەرانی خــۆی و ســەو وا و پیرانشــار، بە تەیەی ڕاســتەوخۆی 
 .هێــــــــــــزە چەکــــــــــــدارەکانی ئێـــــــــــــران برینــــــــــــدار بـــــــــــــوون

ی خەزەڵوەر، هێزە چەکدارەکانی ئێران لە ٠٩ئێوارەی یەکشەممە 
نـاوچەی ئەلەنـدی شـاری خـۆی، تەیەیـان لە کـاروانی کــۆڵبەران 

 ساڵ و خەڵزی  24کردووە و کۆڵبەرێک بەناوی حەسەن تەمەن 

هـــــی  چـــــا ریەری  ئەگەری هەرەشـــــەدا،
 .هێرشــــــــــــــــــــــــەبەرانەمان نــــــــــــــــــــــــیە

فەرمانـــدەی هێـــزی دەریـــایی ئامریکـــا لە 
ناوچەی ڕۆژئاوای ئاسیا ووتـی رە ئامـانج 
لەم عەمەلیــاتە پارێزگــاری لە ئاوەرــانی 
 .کەنـــــــــــــــــــــــــــــــداوی فارســـــــــــــــــــــــــــــــە

نــاوبراو هەروەهــا وتــی بەڵێنــی ئــێمە لە 
، بەڵکو بەردەوام ناوچەکە کورت ماوە نیە

و درێـژ مـاوەیە و ئـێمە هەتـا ئەو کــاتەی 
پێویست بکات وەکوو بەشـێک لە سـنتینێ  

 .چا ریەرانمان درێژە پێدەدەین

 .. وەرـــــەزەڵـــخــۆب
  رێبـوار

 
 .ی خەزەڵوەر دا چرۆی ئاواتەکانی من دەپشکێن و خەڵفی داری خەباتی گەلەکەم، با  با  هەڵدەکشێن۰۱هەموو ساڵێک لە 

 .لە خەزەڵــــــــــــــــوەری هەر ســـــــــــــــــاڵێکا خەزڵ خەزانـــــــــــــــــی دژمــــــــــــــــنمە و، نەمـــــــــــــــــامی شۆڕشـــــــــــــــــ  دەگـــــــــــــــــوورێن
سەرمەست لە بناری چیای باوەڕەوە بە ناو دارستانی چڕی پڕ لە پەل و خەزەڵوەران، بەورەکانی بەیانەی سەربەستی، سەمەست 

پۆی جەماوەەرەوە بەرەو لوتکەی هەستانەوە، بە سن ی شاخا هەڵدەزنێن، تا لەوێوە لەسـەر لـوتکەی بەرزی نیشـتمانەوە ڕاوی 
 .یاڕ و کەمتیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و چەیەڵ و ڕێــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی دابەســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنەوەشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

ســەرانەوە لەنــ ەر دەگــرن، بســت بە بســتی خــاکی و تیــان لێــدیارە و ئێشــکی خەزەڵــوەران هەر هەڵــۆ و تەوارن لەو بەرزی و 
                                                 .                                                                                                          هەرچی چەوت و نالەبـــــــارە، لە خەزەڵـــــــوەر ســـــــەرەو خــــــــوارە،خەزەڵـــــــوەران ، خەزانـــــــی عـــــــومری نەیــــــــارە.دەگـــــــرن

ی خەزەڵوەر دا لە ئاسمانی خەبات و تێکۆشانەوە هەورە بروسکەی بە بارانی خەمی خەمخۆرانی نیشتمان بارانی خوێنی ۰۱لە 
مـامی سـەروی باراند بەسەر مەزرای زەرد هەڵ ەڕاوی پێدەشـتەکانی بەشـمەینەتی دا، لە بـارینی هەر دڵۆپێـک لەو بـارانە ، نە

ڕەوانی بە پێوە ڕاوەستاوی کوردایەتی رسـکان و گـووران کە بە تەزوی سـاردی هـی  خەزەڵوەرێـک گە ی با یـان خەزەڵ نـاب  و 
 .                                                                                                  .ه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوەرێ

 دا بـــــوونە چراوگـــــی رێ ـــــای نەوەســـــتان، تـــــا ســـــەرکەوتن و ڕزگـــــاری کـــــورد و کوردســـــتان،ســـــوو لەو گیانـــــانەی لەو ڕۆژە
 .ی خەزەڵوەر، ڕۆژی پێشمەرگەی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران۰۱پیرۆز ب  

 



  

 

 

    

 ی زاینی 2019 برینوامی ٥٠.  ی کۆچی خۆری 8139ەری  خەزەڵو ی ٠١ .ساڵی سی و پێنجەم  { ٠٠٣} ژمارە .  ردستانی ئێرانوئۆرگانی کومیتەی ناوەندی سازمانی خەباتی   .انـۆشـتێک 

 

 

  

  

   

  

    

  

  

 
  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 
  

  

 

 
 

  

   

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

  

 

   

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

 

ئێســـــتا بە .خـــــۆی راب ەیێنـــــ 
فەرمــــی بــــوونی جێ یررردنـــــی 

سپای پاسداران لە نـاو لیسـتی  
ترۆریســــــــــــــتی ئامریکـــــــــــــــا، 
وادەردەکەوێـت کە کــۆن رە هــی  
 . موخـــــــــــــــالفەتێزی نـــــــــــــــیە

کۆمەڵێـــــــــــک لە فەرمانـــــــــــدە 
نیزامیەکانی رژیمیل هەڕەشەی 
ئەوەیـــان کــــردووە کە ئامریکــــا 
بەم کـــــــــــارەی، ئەمنیەتـــــــــــی 

هەنــدێک  هێزەکــانی خۆیــان لە
و تــــــی دونیــــــا،بە تــــــایبەت 
هێزەکـانی فەرمانـدەی ناوەنـدی 
ئامریزــــــــــــــا، ناســـــــــــــــراو بە 

ۆتە ســــــــــــتســــــــــــوننەتزامی خ
 .مەترسیەوە

 

 سیەکانی کوردستانی ئێران لەم هەل و مەرجە دا لە هەموو دەم زیاتر خۆی دەنوێن پێویستی یەک رتن وهاوهەڵوێستی  یەنە سیا

وتوو وێژی رۆژنامەی زاری کرمانجی، لەگەڵ شیالن محەممەدی، ئەندامی  کومیتەی ناوەندی 
ۆ پیشاندانەکانی ـــی و خـــە ناڕەزایەتـــئێران سەبارەت بسازمانی خەبات ی کورستانی 

 ن محەممەدیشیال                                     .وردستانــخەلکی ئێران و ک

ـــــوونی نرخـــــی  ـــــران ب بەهــــۆی گ
وردستانی سوتەمەنی لە ئێران و ر

رۆژهە ت چەنـــــــــــد رۆژێـــــــــــزە 
خۆپیشـــاندان دەســــتی پێزــــردوە، 
رۆماری ئیسالمی لە رێـ ەی هێـزە 
ئەمنیەرـانیەوە بە دەیـان خەڵزــی 
ــــدار  بـــ  تــــاوانی شــــەهیدو برین
رــردوە، رۆژ بە رۆژیـــل باێســـەی 
ئەو ناڕەزایەتیــانەی هاوو تیــان 
ـــانجی  گەرمتـــر دەبێـــت، زاری ررم
ـــــانی  بۆچـــــوونی چـــــین و توێژەر

ــــبەر رۆژهە ت  و باشـــوری لەهەم
ئەو دۆخەی ئێستا هەیە لە ئێران 
ـــــــــــــــــوە  .بەگشـــــــــــــــــتی وەرگرت

ــــــدامی  ــــــمەدی، ئەن شـــــیالن محەم
رـــــۆمیتەی ناوەنـــــدی ســــــازمانی 
خەبــاتی روردســتانی ئێــران، بــۆ 
" زاری ررمــانجی ئەوەی خســتەڕوو

خەڵزی ئێران ماوەی چوار دەیەیە 
بەهۆی هاتنە سـەرراری رژێمێزـی 
دیزتـاتۆر و سـەررووت ەر، لەگەڵ 

یـــــانێزی پـــــڕچەر مەســــــەری و ژ
نەهـــــــــــــــــامەتی روبەروون و لە 
ئێستادا دەیان یەیرانـی ئـابووری 
و رــۆمە یەتی و سیاســی خەڵزــی 
ئێــــران بەگشــــتی و روردســـــتانی 
ــــــار و  تووشــــــی دۆخێزــــــی نالەب

 ەخت ـــــــــەرجار ســــی یـــژیانێز

رردۆتەوە، سا نێزی زۆرە خەڵو 
ــــانبڕیوە رە ئەو  بەرـــردەوە دەری

ــــاوێ ــــان ن ــــار  رژێمەی ی و خوازی
 گـــۆڕینی دەســــتە تن، و رژێمــــی
ــــــــــدی هــــــــــی  جــــــــــۆرە  ئاخون
ــــــاوە و بە  مەشـــــروعیەتێزی نەم
زەبری چە  و سەررووت دەسـتی 
. بەســـەر دەســـتە ت دا گرتــــووە

ـــــــدی " دەشــــــ ێت رژێمــــــی ئاخون
ســـــــــــا نێزی زۆرە خەریزـــــــــــی 
بەتا نبردنی سەروەت و داهاتی 
ئەو وو تەو خەڵزە رەین، بۆیە 
خەڵــو تەنیــا هەفــتەیە  نیــیە 

یـون و هەسـتیان بە بـ  رە راپەڕ
ــــردووە،  مـــافی و چەوســــانەوە ر
ئەوان مــاوەی چــت ســاڵە دەچەو 
ســـــــــــــــــــــــێندرێنەوە، ئەوان لە 
تەواویەتی پێزهاتە و نـاوەڕۆری 
ــــــــــزارن و  ئەو دەســـــــــتە تە بێ
ئامانجیی سەرەریشیان رووخـانی 
ئەو دەســـــــــتە تە و هێنـــــــــانە 
سـەرراری حزـومەتێزی خەڵزـی و 
دیمورراتیزە، دەتوان  باێ  گران 

ی بەنـزین تەنیـا هۆرـارێزە بوون
بــۆ ئەوەی خەڵــو جــارێزی تـــر 
هـــــاواری ئازادیخوازانەیـــــان بە 
گـــوێی جیهـــان و دســـتە تدارانی 
ــــــنن ــــــدی ب ەێ ــــــوری ئاخون .      ماه

دەربارەی یە  دەن ی حزبەرانی 
رۆژهە ت و رـــــــورد بەگشــــــــتی 

بەداخەوە نەتەوەی " گووتیشــــــــی
ـــــی تـــــاوانی  رــــورد بە بەردەوام
ـــــوون و پەر  و بـــــووی  یەرنەب

 راوە ــــاشا لێنەرـخۆی ئەدات، ح

 

ـــــــــڕۆ لەســـــــــەر   ئەوەی رە ئەم
 شـەیامەرانی روردسـتان و ئێـران
ــــــــمەو سیاســــــــەتە  دژی ئەو رژێ

مــردن بــۆ  هەڵەرانیــان دروشــمی
رەســـــانێزن   ،دەســـــتە ت دەدەن

خۆشەویســــتیان بــــۆ حیزبەرــــان 
هەیەو لەو ســـــۆن ەوە بێ ومـــــان 
یەرڕیــزی و یەر ووتـــاری هێـــزە 
دژبەرەرـــانی رژێـــ  بە گشـــتی و 
ـــــــــــــــــزە  بەتـــــــــــــــــایبەتیل هێ
روردســـــــتانیەران لە ئێســـــــتادا 
یەرێو لە فارتەرە سەرەریەرانی 
گەشەسەندنی جوڵەی نارەزایەتی 

ەرەدان جەمــاوەر و رێزخســتن و پ
بە پانتـــایی مەیـــدانی رووبەڕوو 

ئەوەی رە  بـوونەوەی دەسـتە تە،
دەیبینـــــین ئەو یەر ووتــــــاری و 
هاوئاهەن یە بوونی نـیە لە نێـو 
ــــــان و لە هەر  ــــــزە روردییەر هێ
ئەگەرێزیل زیانەرانی ئەو دۆخە 
روبەروومـان دەبێــتەوە، پێویســتە 
ــــــــــزە روردســــــــــتانیەران بە  هێ
بەرپرسـیارەتیەری زیـاترەوە لەو 

ە ناسو و هەستیارە بـڕوانن دۆخ
ـــاو یەرخســـتنی هێـــز و  و لە پێن
 .توانارانیــان هەن ـــاو هەڵ ـــرن

شــــــــــیالن محەمــــــــــمەدی لە دوا 
" پەیڤەرانیــدا ئامــاژە بەوەدەدات

ـــــــــاس لە  زیــــــــاتر لەوەی رە ب
ـــــانی ســـــەررەوتن و بە  ئەگەرەر
ئەنجـــــــام گەیشــــــــتنی جــــــــوڵە 
ناڕەزایەتیەرانی خەڵـو بزەیـن، 
پێویستە ئەو  یەنە بخەینە بەر 

 او ــــەرنج رە ئێران رەوتۆتە نس

ــــ  لە یەن خ ـــــدەرانـــۆپیشانـــســــوتاندنی رونســــوڵ ەری رژی        .ەوە لە نەجەكــ
  

 

ەری ســازمانی خەبــات بوو،هەروەهــا پشــتیوان و حوســەینی دامەزرێــن
 .دڵســۆزی بەنــدەو تێزــڕای هــۆگرانی رێبــازی ســازمانی خەبــات بــوو

ــاوەڕان  لە سـازمانی خەبــات ی  جـارێزی دیـزە بە نــاوی خـۆم و هاوب
روردستانی ئێران سەرەخۆشی و هاوبەشی  ەم و پەژارەم بە ئەندامانی 
ــــــــــــــــــــــــــــان ڕادەگەێــــــــــــــــــــــــــــن   .خــــــــــــــــــــــــــــانەوادەی بەرێزی

و تێزۆشــەرە دێــرینەو ئەو ئەنـدامە دڵســۆزەی ســازمانی دوامەنزڵـی ئە
ــــــــن بــــــــ  ــــــــران بەهەشــــــــتی بەری ــــــــات ی روردســــــــتانی ئێ  . خەب
ــــــــــــــــــــران  ســـــــــــــــــــازمانی خەبـــــــــــــــــــاتی روردســـــــــــــــــــتانی ئێ
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرتێری گشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتی

 بابەشێو حوسەینی

بەپێـی هەواڵەکــان خەڵکــی 
ــــاڕازی شــــاری نەجەك لە  ن
عێــراق دوای ئەوەی چــوونە 
ــــو کونســــول ەری ڕژیمــــی  نێ
ــــران، ئاگریــــان بەردایە  ئێ

 .نی کونســوڵخانەکەســاختما
بەپێی هەواڵ کارمەندەرانی 
ـــــــــی  کونســــــــوڵخانەی ڕژیم
ـــــــــدی لە نەجەك لە  ئاخون
ـــــاتی ڕووداوەکە لە نێـــــو  ک
 بیناکەدا نەبوون و چەند 

ی ســـەرماوەزی 8رۆژی هەینـــی 
ی کــــــــــۆچی خــــــــــۆری، ٢۱۳۱

بەداخەوە عەلـــــــــــی بەگــــــــــــی 
رەسووڵی پێشـمەرگەی دێـرین و 
ڕێبـــــواری بەوەفــــــای رێبــــــازی 

نەمــر ،مامۆســتا شــێو  ڕێــبەری
جە ل و ئەنــــــدامی دڵســــــۆزی 
سازمانی خەبـات ی کوردسـتانی 

 .ئێران رۆچی دوایی ررد

ڕەوانشـــاد کـــا  عەلـــی بەگـــی 
ڕەســوڵپور کــوڕی ڕەســوڵ بە ، 
مرۆڤێکــــی دڵپــــا  و دەســــت و 
دڵبــــــاز و خــــــاوەن هەســــــت و 
میهرەبــــــان بــــــوون، دۆســــــت و 
دڵسۆزی مامۆستا شـێو جە لـی 
نەمــر و جێــی متمــانەی هەمــوو 

ەوانە بـــوو کە کـــا  عەلیـــان ئ
لە ســـەرەتای دەســـت . دەناســـی

پێکردنــــی ڕاپەڕینــــی گە نــــی 
ئێــران لە دژی دەســە تی گـــۆڕ 

 ەهاەوی ــــپ بەگۆڕی پاشایەتی

..   .پرسەنامەی بەرێز را  بابەشێو بۆ خانەوادەی عەلی بەگی رەسووڵپوور  

 
بەرێـز سـزرتێری گشـتی ســازمانی 
ـــی  ـــۆنەی رــۆچی دوای خەبــات بەب

رەسووڵپوور فەرماندە  عەلی بەگی
و پێشــمەرگەی دێرینــی ســازمانی 
ـــــوو  ـــــات پرســـــەنامەیەری ب خەب
 .رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردەوە

بەرێـــــــز رـــــــا  بابەشـــــــێو لە 
بروسـزەرەیدا روو بە خــانەوادەی 
ـــــــی رەســـــــووڵی لە  ـــــــی بەگ عەل
فەیســــــبووری تــــــایبەتی خــــــۆی 

ــــۆنەی رــــۆچی : ویەتینووســــی بەب
دوایــی عەلــی بەگــی روســووڵپوور 
سەرەخۆشـــی و مـــاتەمی خـــۆم بە 
ئەندامانی خانەوادەی بەرێزی لە 
شـاری بـانە و نـاوچەی مەیـدانان 
 .بەتــــــــــــایبەت رادەگەیەنــــــــــــ 

بەرێزیـــان لەبـــارەی رەســـایەتی 
را  عەلـی بە  : عەلی دەنووس 

یەرێـو لە تێزۆشــەرانی ســازمانی 
ـــات ی روردســـتانی ئێـــران  و خەب

 پشتێوان و دڵسۆزی مامۆستا 

ســـــــــــەید جە ل حوســــــــــــەینی  
ـــنەری ســـازمانی خەبـــات  دامەزرێ
بوو،هەروەها پشتیوان و دڵسـۆزی 

ی هـۆگرانی رێبـازی بەندەو تێزـڕا
ــــات بـــوو دەیــــی . ســـازمانی خەب

پرســـــەنامەی مـــــاتەمینی رـــــا  
بابەشـــێو ســـزرتێری گشــــتی بەم 

بە بــۆنەی رــۆچی دوایــی :شــێوەیە
ــــی ڕســــوڵپوور  ــــی بەگ ــــا  عەل ر

بەرپرســـی رــــومیتەی ( ســـەریوڵ)
مەیــدانان و رـــادرو پێشـــمەرگەی 
ـــــی ســـــازمانی خەبـــــات ی  دێرین
روردســتانی ئێــران سەرەخۆشــی و 

ــــــدامانی مـــــاتەمی خـــــۆم بە ئ ەن
ــــزی لە شــــاری  خــــانەوادەی بەرێ
ـــــدانان بە  ـــــاوچەی مەی بــــانەو ن
ـــــــــــــــــن   .تــــــــــــــــایبەت ڕادەگەێ

ـــــی بە  یەرێـــــو لە  ـــــا  عەل ر
تێزۆشــەرانی ســازمانی خەبــات ی 
ـــران و پشـــتێوان و  روردســتانی ئێ

 دڵسۆزی مامۆستا سەید جە ل 

 

و پێشمەرگەیێکی دێـرین و  ی دوایی فەرماندەکۆچ
 .ەـــــانـی بشار ەـی خەبات لـــــی سازمانـــــبەوەج

 

ـــــو رە لە پڕۆســـــەیەری  یۆنا ێ
زەمەنی دا حەتمەن شزانی گەورە 
ـــتە بەرهەم،  ـــۆ دەســـتە ت دێنێ ب
لەوانەشـــە جـــوڵەی نـــاڕەزایەتی 
ئەمجـارە  رـب بزـرێتەوە، بە م 

پڕ لە بێزاری  هەرگیز ئەو دۆخە
و ناڕەزایەتی و رێشەیەی ئێسـتا 
ناگەڕێتەوە بـۆ دۆخـی ئاسـایی و 
ــــر  ــــان و ئیت پـــێل ناڕەزایەتیەر
ـــــ   ـــــر ب ـــــاتوانن چیت خەڵـــــو ن
دەربەســــتی و نەزانزارییەرــــانی 

لەگەڵ  رژێـــــ  یبـــــووڵ بـــــزەن،
ئەوە  دا پێوەندیـــــدار بـــــوونی 
زۆربەی هۆرارەرانی نـاڕەزایەتی 
بە بەشی ئابووری و هۆرارەرانی 

ی و نەبـوونی رـار و بژێـوی گران
شتێو نییە رە خەڵو بتوانن بە 
ئاســـانی لەبەرچـــاوی نەگـــرن و 
ــــــــــــــــــــــــازار و  رۆژانە لەگەڵ ئ
ـــجە  ناخۆشـــیەرانی دەســـت و پەن
نەرم دەرەن، ئەوەی رە شـــیمانە 

سیاســــــــــــــــــەتە   دەرــــــــــــــــــرێ
زێــــــدەخوازییەرانی رژێــــــمە رە 
بوونە هۆی سەپاندنی تەحری  و 
گەماڕۆرـــان لە یەن ئامریزـــا و 

هەروا بەردەوام دەب  و رۆژئاوا، 
بەو پێیە  فشارە ئابوورییەران 
ــــــاتر و  ــــــران زی ــــــۆ ســــــەر ئێ ب
پەرەســەندووتر دەبــن، بێ ومــان 
ئەو جوڵە ناڕەزایەتیانە بەوەندە 
ــــایە و بەردەوامــــی  ــــان ن رۆتایی

 .بەخۆیەوە دەبینێت

کــاتژمێر پــێل ئەو ڕووداوە 
. کردبــوو شـوێنەکەیان چــۆڵ

ــــــان  هەر بەپێـــــی هەواڵەک
هێــزە ئەمنیەکــان هەوڵیــان 
دابوو بە گازی فرمێسک ڕێژ 
و تەیە کــــردن، پـــــێل بە 
ــــۆ  خۆپیشـــاندەران ب ــــرن ب

 .وونە نێو کونسـوڵخانەکەچ
ــــــــــان و  بەپـــــــــ  هەواڵەک
زانیاریەکـان زیـاتر لە دوو 

 ۆ ـــــرەس لە هێرشبەرەکان ب

سـەر کونسـوڵخانەکەی ڕژیـ  
ـــوون لەدوای ئەم . شــەهید ب

ڕووداوە لە شــــــاری نەجەك 
بڕیاردرا هاتووچۆ ڕاگیرێ، 
بەرپرسـانی نەجەك لەڕۆژی 
پێنج شەممەوە کارو چا کی 
ـــــان  ئۆرگــــانە حکوومیەکانی

گرتــووە، خۆپیشــاندەرانی ڕا
عێڕایـــــــــــی پــــــــــــێل ئەم 
ڕووداوە  هێرشیان کردبووە 

 ی ــــــسەر کونسوڵ ەری ڕژیم
 .ئێران لە کەربە 

کە لە کوردســـــــــتانی ئێـــــــــران 
ەشــــێکی زۆری ئەو ڕاپەڕیــــنە ب

مامۆســتا شـــێو جە ل ڕێـــبەری 
دەکــــــرد، رــــــا  عەلـــــــی وە  
دڵســــــۆزترین کەس و نزیکــــــی 
ڕێــــــــــــــبەری نەمرمــــــــــــــان لە 
ڕاپەڕانـــــــــــدنی ئەرکە پـــــــــــ  
ســـــــــیپێردراوەکانی کۆتــــــــــایی 
نەکــــرد، وە  پێشــــمەرگەیێکی 
بەبــــاوەڕی کـــــوردایەتی و وە  
پــــــارێزەر و فیــــــداکارێک بــــــۆ 
مامۆستا شەو و ڕۆژ لە هەوڵ و 

کـــا  عەلـــی . اندا بـــووتێکۆشــ
ڕەوانشـــاد ســـەرەڕای ئەوەی کە 
خاوەنی ماڵ و منداڵێکی زۆر و 
دەســت کــورت بــوو ، هــی  کــات 
خــۆی لە ئەرکــی شۆڕشــ ێڕی و 

ئەو  .پێشمەرگایەتی نەدەبـوارد
مــــــــــــرۆڤە بەهەڵوێســـــــــــــت و 
نیشــــــــتمانپەروەر و ســـــــــازمان 
خۆشەیســــــــتە نە  هەر بـــــــــۆ 
کاروبـاری پێشـمەرگایەتی جێـی 

بەڵکـو بـۆ متمانە و باوەڕ بوو، 
 حەلاـــــــــی کێشـــــــــەی نێـــــــــوان
هاوو تیــــــان و کوژانــــــدنەوەی 
فیتنە و دوژمنایەتی، دەمڕاست 
و کەیخـــودا و جێــــی متمــــانە و 

 .باوەڕی خەلک بوو

کـــــا  عەلـــــی بە  نمـــــوونەی 
کـــــــوردێکی خـــــــاوەن بـــــــاوەڕی 
نەتەوەیـــــــــــــی و پیـــــــــــــاوێکی 
کۆمە یەتی و نەبەز بوو، وە  
کـــــــــــــوردێکی دڵســـــــــــــۆز وە  

ەرگەیێکی بەبــاوەڕ، وە  پێشــم
باو  و سەرپرستێکی بەمشـوور 
بنەماڵەیێکی پاکی پێ ەیاند و 
ئەوەندی توانی کوڕانی خەڵکی 
دڵســـۆز و دەر و جیرانـــانی بـــۆ 
هەســتی دڵســۆزی بــۆ نەتەوە و 

ئــێمە وە  . نیشــتمان تێ ەیــان
ســازمانی خەبــاتی کوردســـتانی 
ئێــران، وێــڕای سەرەخۆشــی لە 
بنەمــــاڵەی ســــەربەرزی کـــــا  

بەگـی ڕەحمەتـی، کـۆچی  عەلـی
دوایـــــــی ئەو مـــــــرۆڤە بەوەج و 
دڵســــــــــۆزە و ئەو ئەنـــــــــــدامە 
بەوەفـــــــــــایەی ســــــــــــازمان بە 
خاســارەتێکی گەورە دەزانــین و 
لە خـــــــوای گەورە داواکـــــــارین 
ڕۆحـــــی پـــــاکی بە بەهەشـــــتی 
نەمـــــران شـــــادبکا و ئـــــاوات و 
 .ئامانجەکــــــــــــانی بێــــــــــــنەدی

نــــــامرن ئەوانەی وا لە دڵـــــــی 
 .میااەتــــــــــــــــــــا دەژیــــــــــــــــــــن

 ە راجیعـــونانـــا لـــاە وانـــا الـــی
 

 .ەڵک لە عێڕاقــــی خـــدوایین زانیاریەران لە خۆپیشاندانەران
ــک لە   ــاندانەرانی خەڵــ خۆپیشـ

عێــڕاق دژ بە کەس و دەســت و 
پێوەنـدەرانی ویالیەتـی فەیـیە 
ــان و  بەهــۆی دەســت تێوەردانەر

ــ ــامەو هەڕەشـ ــردەوە بەرنـ ە و رــ
ــ ، بە  ــەرکوت ەرانەرانی ڕژیــ سـ
ــین و  ــ ــ ــوو چـ ــ ــ ــداری هەمـ ــ بەشـــ
ــراق و بە  ــ ــ ــ ــ ــانی عێ ــ ــ ــ توێژەرــ
ــانی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــۆراگری گەنجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خـ
ــرین  ــ ــ ــ ــ ــ ێڕ،لە گرین ت ــ ــ ــ ــ شۆڕش
ــی  ــڕاق بەردەوامـ ــارەکانی عێـ شـ

 .هەیە
ی 21ڕۆژی دوشەممە رێزەوتـی 

ــدێو  خەزەڵــوەر، بە ــدا و هێن
ــڕاق  لە شـــارە گرینزەرـــانی عێـ
ــریەو  ــ ــ ــرە و ناس ــ ــ ــوو بەس ــ وەکــ

ــ  ــ ــوانیەو باب ــەماوە و  دیــ ــ و س
ئەلموسەننا و نەجەك شـاهێدی 
ــدادان  ــ ــ ــ ــاندان و پێزـ ــ ــ خۆپیشـــ
ــوون ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ب

ــۆمەڵی  ــ ــ ــ  کــ ــ ــ ــاری بابــ ــ ــ لە شـ
خۆپیشاندەران بە وتنی دروش  
دژ بە یاســ  ســاێمانی،تووڕەیی 
خۆیان دژ بەم کەسە جەلـالد و 
ــامنەیی و  ــ ــ ــارەی خــ ــ ــ جینایەتکـ
ــانی لە  ــ ــ ــ ــت تێوەردانەکـ ــ ــ ــ دەسـ
ــان دا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــڕاق پیش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .عێــ

ــەرشــبەدرێژای رۆژی ی  ە، ـمـەمـ

ــوو ــریەی باشـ ــڕاق لەناسـ ری عێـ
ــوان  ــ ــک دادان لەنێ ــ ــەڕ و پێ شــ
ــوێن  ــ ــ ــ ــزە خ ــ ــ ــ ــان و هێ ــ ــ گەنجــ
ــامنەی  ــ ــی خ ــ ــانی دەوڵەت مژەرــ

 . بەردەوام بوو

ــان لە  ــک دادانەکــ ــەڕو پێــ لەشــ
ــوبی ناســریە  ــدانی ئەلحەب مەی
ــزە  ــولاەی هێـ ــج بە گـ ســـ  گەنـ
ــوژران ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــان ر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ئەمنیەک

ــی  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــی هەواڵـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بەپێـ
بەهــۆی بەردەوامــی :ئەلعەرەبـیە

شـەڕ و پێـک دادانەکـان، هێــزە 
ــان  ــ ــ ــ ــەیان ئەمنیەکــ ــ ــ ــ ــ پاشەکش

ــانی  ــ ــ ــ ــ ــردووە، ئۆتۆمبیاەر ــ ــ ــ کــ
ــاوەی دو  ــ ــ ــۆ م ــ ــ ــاکەوتن ب ــ فریــ
ــانەیان  ــ ــ ــ ــ ــەعات ئەو کەس ــ ــ ــ ــ س
گواستۆتەوە بۆ نەخۆشـخانەران 
ــون،  ــ ــ ــان بب ــ ــ ــی خنک ــ رە تووشــ
ــتیەکان  ــ ــ ــ ــەرچاوە تەندروس ــ ــ ــ س

رەس برینــدار 05وتویـانە رە 
ــانی  ــ ــ ــ ــوون، زۆربەی گەنجــ ــ ــ ــ بـ

ســکای .ســاڵە بــوون 24تەمەن 
ــک لە  نیـــوز لەســـەر زاری یەکێـ

ــی ــ ــ ــانی بەش ــ ــی س کارناســ ــ ــ یاس
وئەمنیەتی وتی  ڕژیمی ئێران 

ــت کە ئـــاگری خۆپیشـــان  دەزانێ
دانەکانی عێـڕاق بەم نزیکـانە 

ــدەگاتە تارانی پایتەخت ــ ــ ــ  ی ـ

ــد ب رێـــت لەبەرانـــبەر  ــران و ئەمە  ڕژیمـــی ناچــار رـــردووە رە هەڵوێســـتی تون ئێ
خۆپیشــاندەراندا و فشــار هێنــان و ســەرکوت کــردن و بەکارهێنــانی هەڕەشــەو دەســت 

ــا ــەر خۆپیشـــاندەران بەردەوام دەبێـــت و ئەم بـ ــۆی درێـــژی کـــردنە سـ بەتە بـــوەتە هـ
ــتنی  ــ ــ ــ ــک بە 311کوشــ ــ ــ ــ ــدارکردنی نزیــ ــ ــ ــ ــ ــکە05رەس و برین ــ ــ ــ ــ  .هەزار رەس دی

ــا  ــەنای ئامریکــ ــانی سـ ــان لە پاڕلەمــ ــوێنەری دیموکڕاتەکـ ــرز نــ ــری پیتێـ ــێناتۆر گــ سـ
پشت یری لە خۆپیشاندەرانی عێڕایی دژبە دەسـتێوەردانەکانی ڕژیمـی ئاخونـدی لەم 

 .                          .                                    وە تە کرد
ــن پشــت یری لە داخوازیەکـــانی  ــویتەری خـــۆی نووســیویەتی م ــاوبراو لە پەیجــی ت ن
خەڵکـی عێــڕاق دەکەم ئەوان شـایانی ئەوەن کە دەوڵەتێــک هەڵبژێـرن کە دووربێــت 

  .لە دەستێوەردانەکانی ڕژیمی ئاخوندی
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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                  112247724424224:پپێوەندی ساێمانی   
             telegram /sazmanixebat      www.facebook.com/lawanixebat    112247512487212 :پێوەندی هەولێر             
  112247514427٠38 :کومیتەی ناوەندی   

ـــ ـــزیزەوە هەیۆەت ـــان بە یلە ن ـــازمان جەژنە پیرۆزەی ـــۆرای میااـــی  س ـــدین و ش ـــازمانی موجاهی ـــانی س ـــدامان و بەرپرس ئەن
ـــــــــــــــــــــزە  رـــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــزاندیناوی پێش ـــــــــــــــــــــانی س ـــــــــــــــــــــۆروێژ و وە ت ـــــــــــــــــــــاومەت لە ن  می
ـــەمای  ـــ  و رەیــ  و س ـــان رــرا بە شــادیی و هەڵپەرر ـــام و شــێعری تــایبەت بە نەورۆز تەرخ رێورەســمەرە لە پــا  پەی

 . نەتەوەرانی ئێران

بەرێوەچوونی رێورەسمی نەورۆز لە شاری سارپسبۆرگی وە تی 
 نۆروێژ

 .بەشداری لە خەباتی رەوای رزگاریخوازی دا بکەن ,ەکانمان،پێویستە ژن و پیاو یەکسان و هاو هەڵوێستبۆ بەدەست هێنانی ئازادی و مافە نەتەوایەتی

ــانەکەی چەنــد ت ــی و ســەرەنجێک لە ســەر دێم ێبین
 .بەڕێز  خالید عەزیزی لە روداو تی ڤی

 عەلی بەهرامی
لە دیمانەیەرـــــــدا لەگەڵ 
تاویزیــــــــــۆنی ڕوداو و لە 
گەڵ هیـوا جەمـال، رــا  
خالیـــدی عزیـــزی چەنـــد 
خــــــــــاڵێزی لەبــــــــــارەی 
بـــــزوتنەوەی روردســـــتان 
باس ررد رە بە پێویست  
زانـــی چەنــــد تێبینــــی و 
راســـــــــــــــتزردنەوەیەریان 

 .لەسەر بنووس 
 بەرێــــــز عەزیــــــزی لە .
باســی بەرنــامەی خــۆی و 
حیـــزبەرەی بـــۆ وتـــووێژ 
لەگەڵ رژیمــــــی ئێــــــران، 
ووتـــی: بـــا بە راشـــزاوی 
ئەوە ب ـــــــێ  نەئـــــــێمە و 
نەهی  رام لە یەنەرانی 
روردســــــتان وتووێژیــــــان 
لەگەڵ حزومەتی رۆماری 
ئیســــــــــــــــــــــــــــــــالمی رەد 
 نەرردووەتەوە!        
روون و ئاشــــزرایە رــــا  
خالیـــــد بە پـــــێچەوانەی 
ڕاســــتیەران ئەو یســــەی 
ررد، چونزە ساڵێو لەوە 
پــێل ســازمانی خەبــاتی 
روردســــتانی ئێــــران وە  
یەرێو لە دامەزرێنەرانی 
ناوەنـــــــدی هاورـــــــاریی، 
رۆتـــــــایی بە رـــــــاررردن 
لەگەڵ چــــوار  یەنەرەی 
دیزە هێنا، هەم بە هۆی 
ئەوەی ئەو  یەنــــــــــــــانە 
پشـــتیان لە بنەمارـــان و 
خــــاڵە ســـــەرەتاییەرانی 
پێزهێنـانی ناوەنـد کـرد و 
هەم لەبەر ئەوەی باســـی 
ووتـــووێژ لە گەڵ ڕژیمـــی 
ئێرانیـان لەو رۆبــونەوەی 
 کە لە هەیبەسوڵتان.
بەرێوەچــــوو و ســـــازمانی 
خەبـــاتیل بەشـــدار بـــوو 
هێنـــــایە بەربـــــاس. ئەو 
یســـــەی رــــــا  خالیــــــد 
دەرــرێ  ئەو خوێنــدنەوەی 
بــــــــــۆ بزــــــــــرێ  رە هەر 
 یەنێو ئامادەی وتـووێژ 
لەگەڵ رژیمـــــــی ئێـــــــران 
نەبـــــ  و رەگەڵ ڕەوتـــــی 
تەسای  خوازی و موزاررە 
نەبــــــــ  ، بە پێــــــــوانەی 
خۆســـــــەپێنانەو بیـــــــری 
هەڵەی تا  ڕەهەندی و 
 تارــەســـــواری مەیدان 

 
 

ئەندامانی سـازمانی خەبـاتی روردسـتان ئێرانـی 
لە بـــــرلین بەشـــــداریان لە گردبـــــوونەوەیەری 
ـــــــــاوەری بە مەبەســـــــــتی پشـــــــــتیوانی لە  جەم
نارەزایەتیەرــانی نــاوخۆی ئێــران و روردســـتان 

 . ررد
ی هەتاوی، 0328ی سەرماوەزی 2رۆژی شەممە 

ــــــــی ئاڵمــــــــان لە  شــــــــاری برلینــــــــی پێتەخت
ــــــوونەوەیەری جەمــــــاوەری بە مەبەســــــتی  گردب
ـــاوەری شـــارەرانی  پشــتیوانی لە راپەرینـــی جەم
روردسـتان و ئێـران لە یەن ژمـارەیەری بەرچـاو 
لە چا رانی سیاسی رورد و ئێرانـی بەرێوەچـوو 
رە ژمارەیە  لە ئەندامانی سازمانی خەبات بە 

  بە هاوکاری نسەرپەرستی را  بێهروزی ئەردە 
  .                    

                     

                             . 
                                      .    

 

لەو گردبـوونەوەیەدا بەشـداران بە دانـی دروشـمی   . را  رەمال هادی و را  سـمزۆ مەهابـادی بەشـدار بـوون
هەروەها دەن ی خەڵزی ئێرانیان بە . جیاجیا پشتیوانی خۆیان بۆ خەڵزی راپەرینی ئێران و روردستان دەربڕی
نێـونەتەوەیی رـرد رە پشـتیوانی لە  حزومەت و ناوەندەرانی ئاڵمان گەیاند و داوایان لە ئاڵمان و رۆمەڵ ەی

شایانی گوتنە گردبوونەوەرە لە یەن سازمانی موجاهیدین و شۆرای مای میاومەتی ئێرانەوە . خەڵزی ئێران بزەن
 .ئامادەراریان بۆ ررابوو

ـــدامل ـــرلین ئەن ـــازمانی ە ب انی س
ــــــــــــداریان لە  ــــــــــــات بەش خەب
 .گردبوونەوەیەری جەماوەردا ررد

 

 . دـــــــــــــەهیــش ۆــــب
ــــــــوار: نووسینی   ـــــ  رێبـــ

 
 !ئەی شنەی شەماڵی دڵ  وێنی بەهاری هەر بوون، اپڕ تیرێژی هیو ئەی چراوگەکانی

 !نی رێی  سەربەستی و باوەڕ بە ڕزگاری و ڕابووننائەی روو سووری هەر دوو گێتی،پاڵەوا
 !ی هە ڵە و بەیبوون لە داوینی چیای خەبات و تیکۆشان ، چۆن  خەمووە  جاڕە گوڵ بە خوینی ئێوە بڕوانە

 !ئەی سەروەرانی گەل
گەلـی خـۆراگر و  و ئاڵتـان،  فـاوی بە تەوژمـی بەرخـودان و بزاڤـی کـۆڵنەدەرانەی دڵۆپ دڵۆپی خوینی گە  بڕوانن لە

ێنڕێژانی بەرەو پەسـیو و ون و خ،هەستاوە وپوو  و پە شی خۆفرۆشاراپەڕیو بۆ ئازادی و سەرفرازی نەتەوە و نیشتمان 
 .!وەریسوایی ڕاماڵیزەندۆڵی 

ئەی خـۆری بە تینـی ئاسـمانی مرۆڤـایەتی، ئەی روونـاکی دەری شـەوی تـار و ئەن وسـتەچاوی بـی بەشــان ! انئەی شـەهید
ئەی گـوڕ و تـین و پشـت و پەنـای هەڵ رانـی ئـا ی بەخـتەوەری و !. ەم و بێدادیێردەستەکانی دەستی دیکتاتۆری و ستوژ

 !.ئازادی
لەسەر بەرزیـی  ئێوە .لە نووری رێ ای دووری بەرەو ژوورنی بەرەبەیانی ئاسۆی سووری پڕ ەانئەو ئەستێرە بە شەوی ێوەئ

ــان ــب و بێــدەن ی بێدەربەســتیەوە، ب ــتمانی ســەرفرازی ورزگــاریەوە ڕوو بە دنیــای ک  ی خــۆڕاگری و هەســتانەوە، ڕوەو نیش
بـات و رزانەوە، هـۆبە و هەواری  خەلەو بەرزی بە.  ەرەمسـۆیانی هەسـت خەوتـو دا دەدەنتمان داگیرکراون بە گوێی کنیش

 .بەرخۆدان و هەرمان هەڵدەدەن
ئاسـمانی بـ   کە بە پەڕ و باڵی خوینـاویەوە، لە نەندژمن یڕە گرجو بڕە تیژبا  ڕەئەو هەڵۆ بەرزەفڕە جنخ بەگ! ئێوە

ــدەدن و لە گەڵ ــاڵ لێ ــایی دا ب ــەفەرانت کۆت ــتیەوە  انهاوس ــتی و خۆنەویس ــوتکەی مرۆڤدۆس ــەر بەرزی ل لەن ەرتــان  لە س
 .!توە و لە دیمەنی دڵ ری پڕ لە جوانی سروشتی کوردستان دەڕواننگر

دا زینـدوو دەبـنەوە و لە مـردن  ئێـوە!.  بـۆ هەر مـان نمامۆستای وانەی بەڕێوە ژیان و بە پێوە مردن ێوەئ! انئەی  شەهید
 !.ە رووگەی ئەویندارانبە دەریای خوێندا دەپەڕنەوە و لە نیشتمانی نەمری دا دەبن

ئەی نموونەکانی ئازایی، دەن ی ئەو گولاەی کە لە لوولەی چەکی شانازی دیفـان لە بـوون و مـانی نەتەوە ! ئەی شەهیدان
ردســتان و دزێــوی خــوێنڕێژانی داگیــرکەری کو  انەکەتان کە وە  تەتەری مەر  بەرەو رووی یە فەتــی نەحــو نیشــتم
بنـار و  پـاڵ ونسـار و نـزار و ئەشـکەوتی  ە هەمـوو بـن بەرد وکرد، نـۆتەو ئـاوازی سـروودی ئـازادی بـوو کە لتان رەوانە
 .یەوەهەڵس ەمتمان دا دەن ی دایەوە و  ڕەوە بەراز و بزەڵەی دژمنانی داگیرکەری، پ  نیش

لە دڵــی خــوڵیینەرانی حەماســەکانی  لە  پەڕکــانی مێـژووی ژیــان و ژینــدا،، ئێــوە لە پانتــایی بوونــدا ! ئەی سـەروەران
،،تایــانەیی تایــانە،،دا، هەر دەم زینـدوی یەت نەمــردوون، ســەریاف ەی کــاروانی بەرەو ئامــانجی  مێـژوودا، لە دیــوانی
 .یەت نەسرەوتوون

رووی سوورەوە  بەرەو پیری مەرگـی پـڕ  و ەنینلەو کاتەدا کە ئێوە بە پێک !ئەی ڕچەشکێنانی ڕێی بەرەو تروپکی ڕزگاری
 .و واژوو کردوایی بۆ خۆ فۆشان بە داگیرکەرانی ئیشتمانتان ریستاپۆی  لە شانازیتان چوون، سەرفرازیتان  بۆ گەل و،

 .گەی کانی ژیانە، رەمزی بوونی نەتەوەیە، مەشغ ی رێی تیکۆشانەوشەهید چا
 .نیشتمانە یە ی بەرزی بەرخۆدانە،هێما و  شوورەیناسەی شۆڕشە،شەهید پێ

 .بەرەو بەرزی و هەرمان بران. هەزرا سوو لەو گیانانە،لە پێناو ئەم نیشتمانە، پێشکە  بە ئازادی کران
 

 بـــــــــوون، بە  یەنـــــــــی 
سیاســــی نــــازان .  یــــانی 
هێزی سیاسی لە روان ەی 
بەرێزیـان تەنیـا ئەوانەن 
رە سازشــزارن و ئامــادەن 
لەگەڵ ئەو دەســــــــــە تە 
بچــــــــنە ســــــــەر مێــــــــزی 
 وتووێژەوە!           
لە بەشــــــــێزی دیـــــــــزەی 
دیمانەرەیــــــــدا بەرێـــــــــز 
عەزیـــــزی وتـــــی: ئـــــێمە 
تاران بە یە  چاو سەیر 
نــــــــارەین و نــــــــاب  ئەو 
رێشانەی لەوێن نادیـدەی 
ب ــــرین! وە هەر لە دوای 
ئەوە چـــــــووە ســـــــەر ئەو 
باســـــەی رە لە ئێرانـــــدا 
ئەو جەمــــــعەی لە دەوری 
وەلـــــــــی فەیـــــــــیهن ئەو 
 مەجالە بە هی  رەس.
نـــــادەن لەو دەرفەتـــــانە 
رەڵـــــــــــو وەرگـــــــــــرێ و 
بەجۆرێو ئاڵووگۆرێو لە 

 .ئێرانــدا پێــو بێنـــ 
ئەگەر چــی رــا  خالیـــد 
بەم یســــەی دوایــــی بــــ  

ی و بــ  نــاوەرۆری بنەمــای
بەرنــــــــامەی وتــــــــووێژی 
نیشــــــــــــــــاندا، بە م بە 
شــــــێوەیە  هەوڵـــــــی دا 
گاەیـــــــــــــــــــــــــــیەرەی لە 
دەورووبەری وەلـی فەیـیە 
بــ  و نەیخســتە ئەســتۆی 
شەخســـی خـــامنەیی وە  

هەر  .وەلی فەییهی ڕژی 
بــــۆیە لە رــــا  خالیـــــد 
دەپرســـ ، راتێـــو رێـــ ە 
نــــــــادەن ئــــــــاڵووگۆر لە 

، ئەی  ئێراندا دروست بـ 
ەگـــرێ و بە دوای چیــدا د

بە تەمـــــایە لە رێـــــ ەی 
رێـــــوە لەو دەســـــە تەدا 

لە   دەســــتزەوتی هەبــــ 
راســـــــــتیدا سیاســـــــــەتی 
وتـــــووێژ لەگەڵ رژیمــــــی 
ئێران سیاسەتێزی شزست 
خــــــــواردووەو چەنــــــــدین 

 یــــــەنفــەی مــــەتیجـــن
 
 

و خراپــــــــــــــــــــــــــــی داوە 
بەدەســــتەوە، هەر بــــۆیە 
لەگەڵ ئەو دەســــــــــە تە 
وتـــــووێژ رــــــردن بــــــۆتە 
عەیبەیێزـــــــــــــی گەورە و 
پێویســــتە رەدی وتــــووێژ 
لە ی حیــــــــزل و  یەنە 
سیاســـیەرانی روردســــتان 
ببێتە پرێنسیبێزی نەگۆر 
تــــا روخــــانی یەرجــــاری 
دەســـــە تی دیزتـــــاتۆر و 
دوارەوتــــــــــووی وەلــــــــــی 
فەییەنــــــــــــــــــــــادەن لەو 
دەرفەتــــــــــانە رەڵــــــــــو 
وەرگـــــــرێ و بەجۆرێـــــــو 
ئاڵووگۆرێـــو لە ئێرانـــدا 
ئەگەر چـی  .پێـو بێنـ 
رــا  خالیــد بەم یســەی 
دوایـی بـ  بنەمـایی و بـ  
نـــــــاوەرۆری بەرنــــــــامەی 
وتووێژی نیشاندا، بە م 
بە شــێوەیە  هەوڵـــی دا 
گاەیـــــــــــــــــــــــــــیەرەی لە 
دەورووبەری وەلـی فەیـیە 
بــ  و نەیخســتە ئەســتۆی 
شەخســـی خـــامنەیی وە  
وەلی فەییهی ڕژی . هەر 
بــــۆیە لە رــــا  خالیـــــد 
دەپرســـ ، راتێـــو رێـــ ە 
نــــــــادەن ئــــــــاڵووگۆر لە 
ئێراندا دروست بـ  ، ئەی 
بە دوای چیــدا دەگـــرێ و 
بە تەمـــــایە لە رێـــــ ەی 
رێـــــوە لەو دەســـــە تەدا 
دەســــتزەوتی هەبــــ   لە 
راســـــــــتیدا سیاســـــــــەتی 
وتـــــووێژ لەگەڵ رژیمــــــی 
ئێران سیاسەتێزی شزست 
خــــــــواردووەو چەنــــــــدین 
نەتــــــــیجەی مەنفــــــــی و 
خراپـی داوە بەدەسـتەوە، 
هەر بــــــــــۆیە لەگەڵ ئەو 
دەســە تە وتــووێژ رــردن 
بــۆتە عەیبەیێزــی گەورە 
و پێویسـتە رەدی وتـووێژ 
لە ی حیــــــــزل و  یەنە 
سیاســـیەرانی روردســــتان 
ببێتە پرێنسیبێزی نەگۆر 
تــــا روخــــانی یەرجــــاری 
دەســـــە تی دیزتـــــاتۆر و 
 دوارەوتووی وەلی فەییە.
بەپــێچەوانەی ووتەرــانی 
رـــا  خالیـــد، ســـازمانی 
 خــــــەبات سوورە لەسەر
 

 
 
 

دروشــــــــــــــــمی روخــــــــــــــــان و 
رەدرـــردنەوەی وتـــووێژ لەگەڵ 
رژیمــی ئاخونــدی چـــونزە ئەو 
رژیـــــــــــمە لە جینـــــــــــایەت و 
مرۆڤزوژی، چەوسانەوەی چین 
و تووێژەرـــــــانی رـــــــۆمەڵ ە، 
جینــــــــایەت دژ بە خەڵزــــــــی 
روردســــــــتان و بـــــــــزوتنەوەی 
روردستان دەست هەڵنـاگرێ  و 
هەمیشــــــــــــــە ووتــــــــــــــووێژی 
بەرارهێنــــــــــــــــــاوە بــــــــــــــــــۆ 
مەشـروعیەتدان بە دەســە تە 
نــــــاڕەوارەی و بــــــۆ حەزفــــــی 
فیزیزـــــــی بەرامبەرەرـــــــانی و 
شــــــەهید رردنــــــی چەنــــــدین 
بەرپرسـی رـورد. مێـژووی 41 
ســـاڵی دەســـە تداری رژیمــــی 
ئاخونـــدی، ئەزمـــوونی باشـــی 
نیشــان داویــن رە ئەوانەی بە 
پیـر ئەو رژیــمەوە چــوون و بە 
هەر بیانوویە  لەو دەسە تە 
خـــــوێنرێژە نزیـــــو بـــــوونەوە 
چارەنووســــــــــــــــــــــــــیان بەرەو 
هەڵــــــــــدێرچووە، چریزــــــــــی 
ئەرســـــــــەریەت لە ئێـــــــــران، 
حیزبــی تــودە و لە روردســتان 
حیزبــــی دیمــــوررات بە نــــاوی 
تایمی حەوت رەسی چوونەوە 
بـــــۆ  ی رژیـــــ  وە  دیمــــــان 
 خراپیان بەسەر هات .    
ئەوانەی دڵیـــــان بە وتـــــووێژ 
لەگەڵ ڕژیمـــــــــی ئاخونـــــــــدی 
خۆشـە، حەتــمەن دەزانــن ئەو 
دەســــە تە رەحمــــی بە مــــۆرە 
هەرە گرینــخ و راری ەرەرــانی 
خۆشــــــی نەرــــــردووە، هەر لە 
مــــــــــــونتەزری، رەروبــــــــــــی، 
میرحوســــــــەین مووســــــــەوی و 
تەنـــــــانەت رەفســــــــەنجانی و 
دەیــــان ئاخونــــد و پاســــداری 
بەرچــــاوی دیـــــزە رە تەنهـــــا 
لەسەر رەخنە یان نارەزایەتی 
بە سیاســەتێزی وەلــی فەیــیە 
راپێچـــی بەنـــدیخانە رـــراون. 
رۆتـــــــــــا یســـــــــــە ئەوەیە لە 
روردستان هێزی زۆر شۆرش ێڕ 
و بە ئەزمــــــــــــــــوون هەیە رە 
راســـتەو راســـت و بـــ  پـــێ  و 
پەنـــــا سیاســــــەتی روخــــــانی 
دەســە تی ئاخونــدان پەیــرەو 
دەرا و بەب  لە دان و راڕایی 
بـــــــــــــوون لە سیاســـــــــــــەت و 
بەرنامەرــــــــانی، درێــــــــژە بە 
خەبـــــــات و تێزۆشـــــــان بـــــــۆ 
ئامــــــــانجە نەتەوەییەرــــــــانی 
خەڵزی روردستان و ئـازادی و 
دیمورراسی لە ئێـران، دەدات. 
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