
  تی ئراق وه ندامانی کوردی ده بۆ ئهی کورد چاالکانی سیاسیی  کراوهی  نامه
 

 :ڕزان  بۆ به
  تی ئراق  وه کۆماری ده روک یس  جگری سه نووری شاوهرۆژ  دوکتور                 
  تی ئراق وه زیرانی ده وه روک ح جگری سه د ساه حمه م ئه رهه  دوکتور به                

  تی ئراق  وه ی ده وه ره زیری ده    هوشیار زباری وه              
  دا تی ئراق وه  ده  له کان ه کورد زیره موو وه هه                 

  .ت  ڵ ڕز و حورمه  گه له
کانی  وه ته ی گشتیی ڕکخراوی نه وه کۆبوونه) دسامبر( م  که ی کانوونی یه20 ک ئاگادارن رۆژی وه
م  ئه ،  و کردتی ئیسالمیی ئرانی ی  حکوومه سند کردنی بیارک ، ئیدانه  په توو ، بهکگر یه

ک  ی وه ی نامرۆڤانه شوه وتیان بههاڤ ،  کوشتنی ۆمر  پشل کردنی مافی به ی ته حکوومه
 ئازار ،  و نجه شکه  ، ئهکردن)جم ره( ارانردب بهکاندا ،   گشتییه نه شو قیل له سهڕ جه  واسین به هه

الواردنی  ری و هه کانی دادوه ییه وه ته  نونه ره شل کردنی پوهپتی ئینسانی ،  رامه شکانی که
   .  تاوانبار کرد " کان هنیم که" ت  تایبه بهدژی ژنان و  ڕکخراو به

   به) وت54( ک تییه مایه  ، کهدا وه م کۆبوونه شداری ئه ری  وتانی به ونه ن136 کۆی  له
   به که. نگیان دا   ده یه و بیارنامه  دژی ئه تی ئران به کانی حکوومه  تاوانکاریه کردن له پشتیوانی

  .  وه ه حاکمانی دیکتاتۆر ، دز و تاوانکار هبزۆری وتانکن 
حکووم   دژی مه ی بوو که و وتانه کک له تی ئراقیش ، یه ڕز حکوومه ی به بۆ ئاگاداریی ئوه

  که. ییدا دیار کرد  وه ته ی نونه گه نو کۆمه ی خۆی له  جگه یه م شوه نگی دا و به  ئران دهکردنی
  ته سه  ده ی که یه ره و به ئه .  هکانی مرۆڤ یارانی ئازادی و مافه ران و نه رکوتگه ی سه ره بهیش و ئه

  .یدا بوو وه شه پ  ریزیدامی ڕوخاویش له ی سه که تیه رو دژه مرۆڤایه داپۆسنه
ت  مافی مرۆڤ ، ئازادی و پاراستنی حورمه کانی همک  چه نگن که  هاوده ل ئمه گه ش له بگومان ئوه

ی   نو بازنه ربگیرێ و بخرنه وه کیان ل که ک ئامر ڵ ناب وه ندامانی کۆمه تی ئه رامه و که
  مۆ زۆر  ئه وه داخه  به ک که یه وه کرده.   وه ه دیکتاتۆران رزدان به قه ودای سیاسی و نان به سهو سات
تی ئراق چ   حکوومه: یه وه  ئه کیی ئمه ره ی سه پرسیار.ن  که دهچاوی  رهتداران  سه   ده له

کانی  الوه ر که سه وتکی ئازاد و دموکرات له بوو، ر بیار نه گه  ؟ مه یه  ههی م کاره پاساوکی بۆ ئه
ڕاست؟  تی ناوه  ڕۆژهه بۆ  نموونه ن به رزنن و بیکه کان دامه عسییه انی به تاو تی پ له سه ده
   به ینی  بهتی ئراق و پشتیوانانی وه ده   که ی و ئازادی و دموکراسییه  ئهی  نموونه یه مه ئه
   ؟ن ده دهڕاست  تی ناوه ی رۆژهه کی ناوچه خه

  کهن ووکرد کوریتی  ی حکوومه ت و پله سه و دهزو هندمۆی ئراق  ستانی ئه ده ئایا کاربه
 ر کام پوه به  ندراوانه یه ت گه سه ده  به م تازه ئه؟   چی ڕوویداوه دا م وته  له وه ته بیریان چووه له
 دژی پروتستۆکردنی  تی پشوو و به کوومهح ج پی  نه ئاسانی پ بن  بهواورن  ده
  ؟ مشکدایه یان له عس تی به سه ی ده وه یای زیندووکردنه ئایا خه. ستن  وه ڕاتکاران  نایه جه
 تۆتالیتر  ئیدئولوژیکی  توکراتیک و تکی  حکوومهدا  ئران   ئستا له  نییه س شاراوه که  هیچ له
 تاوان  له  و،  تکه نییه ده  سکۆالریزم و مه شنه رچه  دژی هه ته م حکوومه هئ . یه وه سته ده تی به سه ده

 وای  تک که حکوومه. هدام حسن   سهتی گی حکوومه مه  ئه کی به برایه سته دهتدا  نایه و جه
 تی کوردستان،  رۆژهه لی کوردمان له ت گه تایبه  و بهی دانیشتووانی ئران رکوتی درندانه سه
 باشووری  وانه ر و له وروبه هوتانی دگشتی و  ت به ر عیلمانییه سه بۆ  ترسییه کی پ مه یه شه ڕه هه

  ی کورد له وه ته نه ت تایبه  و بهالنی دانیشتووی ئران   گه بۆیه. تی تایبه به ق ئراکوردستان و



دام  ک سه مکارک وه ستی سته ده  رزگاربوو لهکانی وه ته نه  ڕوانن که  چاوهتی کوردستان ، ڕۆژهه
ک  نه.  بن خۆریانم خهدا  م کاتانه م له که النین و  هتیان بک ینه  ئازار و مه ست به حسن ، هه

   . بپژننر برینیان دا  سه  خوێ به ی ئوه که ته ی حکوومه شوه به
  !ڕزان  به
ک هاونیشتمانیی   وه  و بگومان بۆ ئوه وایه  کردارکی ناڕه،تی ئراق ی حکوومه وسته وهه ئه 

   به وه ئرانهتی  حکوومهن  الیه  کوردستان له شک له  به اه س25  وه  ئه چوونکه .  واتره کورد ناره
  کرێ و رۆژ نییه رکوت ده سه  ییانه زه کی ببه یه شوه بهقی و  ڕی ده وپه له  ،خوازی تاوانی ماف

 کانی رئستا زیندانه ک هه یه شوه به.  چ  نه ڕوه به دا شه م به مان له که له دژی گه بهتاوانک 
الوکدا  شۆڕه ی مل ر رۆژ له ی هه ناره ت وقه په و  ی کورد و سداره  ڕۆله  له  پهتی ئران  مهحکوو

  .کرن  توند ده
ر  گه تان بوون یا نا ؟ ئه که ته وه ی ده وسته و هه  ئاگاداری ئه  ئایا ئوه  هی وه دا پرسیار ئه لره

النی دانیشتووی ئران و   گه  داوای لبوردن له ورای تی بورانه ی خۆیه جگه، ئاگادار بوون
  .  وه  ڕاست بکاته یه ه و هه یش بخوازن ئه تی ئراق  حکوومه تی کوردستان ، له ت روژهه تایبه به
  ن به ده ده  چۆن ئیجازهبوون ،  نه الوی  عه-ر  ی یاوهت ه حکوومی وسته م هه ی ئهر ئاگادار گه ئه
دام تان  تی سه کانی حکوومه کارتۆنییه"  هکورد"زیره  و وه" عرووف دین مه یهامحتاه "ی  که رده ده
  . بوو  کیان نه عبییه هیش ش تی جه سه  توانا و ده  که .ن ببه
بژاردنی  ازادی و ههبوونی ئ نهشل کردنی مافی مرۆڤ و  ترین قوربانیی پ وره  گه ، کوردلی گه

ی  پۆکه کانی ژر چه رد و ژانی خه دهب  ده  ک کوردک،  وهئوه   رکام له  هه بۆیه .  ووسهن چاره
 .لکی کیمیاباران کراون  ی گه  خۆتان ڕۆه چوونکه. ن  کهرک ب ڕۆیی باش ده ره تی و سه هدا ناعه
روشونیان  سه  و ب رشتووه ڵ  هه"زیل" پشت  ڵ له ک ئاژه تانیان وهس وکار  و که نفال تان دیوه ئه

داکۆکی ،  یشتووانی  ار و تگهو خوندهت  یبهات هیچ کوردک ، به ڕووان ناکرێ  چاوه  بۆیه .کردوون 
   . تی  بکات وه ی ده تروریزمتکار و نایه  جه له

تانی تروریست و  وه  ڕیزی ده خۆی لهی  جگه بیاری بت و   هو  ئه تک  حکوومه  وایه  پمان ئمه
ی خۆیدا  که نیوخۆی وته ت له  سیاسهنما  ههب تانی هه ره ر ده هگ  ، وه ببینتهڕۆدا  ره سه
  . هارکاری بت وشان و  ها کورد نییه وه شیاوی ئهوا  تکی حکوومه.  وه ژینته ده
   !ڕزان به
 ،و  نی کورد وساوه لی چه گهمی  رده ی سه ڕۆهن   نیشان بدهوستی خۆتان  چاوکردنی هه ڕه   به

ک کورد   وه دا مه رده م سه ک له یه وه ته  هیچ نه چونکه. دات  دهر ئینسانک ئازارتان ههئازار و ئشی 
   . چشتووه تانی نه ره سی و بده بکهو  و داپۆسینرکوت  سهمانای 

 .ل ڕزماندا  گه له
  

  چاالک لهی ند ناوه           CHAK  لی آورد نفالكردن و جينوسايدی گه  ئه به  دژ  بجه له ندی هه ناوه
 بواری مافی مرۆڤدا

  نگیی کورد ، سوئید رهه نستیتوی  فه نه
  ی روشنبیریند                     ناوه)ند هوله( وتنخوازی کوردستان  ری رۆشنبیرانی پشکه نته سه

   ر ر و توژه سیاسی ، نووسه   چاالکی    لیقی       دوکتور حوسین خه
  ری بواری مافی مرۆڤ  تکۆشه،     چاالکی سیاسی رمیان                  الح گه سه
   ر  ،  نووسهسیاسی  چاالکی    )   کوستانی (  عیدی کاوه سه
  ر  نووسه،  چاالکی سیاسی  د       مه حموود موحه لی مه عه



 نگی رگه فه ،تی                     چاالکی سیاسی  مای عیزه که
    خوندکار                  زاده ح ریبا ساله فه

       چاالکی سیاسی   کۆماسی                ق  فایه
 وان   ، رۆژنامه    چاالکی سیاسیوی              سرهت خو حشمه

 سیاسی   چاالکی          )   ر ئاویه( روا  حیم په ره
 ر دی               چاالکی سیاسی و نووسه ممه موحه هیوا گوڵ

  خوندکار              ئیبراهیم کووشا       
   ر ، نووسه) تاتر(ر رهنه   ، دهسیاسی    چاالکی    رشی              ئیبراهیم فه
 نگی   رهه  فه،سیاسی      چاالکی    تحی                  نادری  فه

    رگ  خوندکار و وه ی ،سیاس چاالکی        ش ڕه نده بدولواحیدی خه عه
 ر چاالکی سیاسی و نووسه                  زیزی   ی  عهخالید

                چاالکی سیاسی فارووقی  معمارزاده
  وان  ڕۆژنامهچاالکی سیاسی و                       نه رسه ریم مه که

 چاالکی سیاسی           هانگیری دی  جه مه موحه
    نگی هره سیاسی ، فه  چاالکی  دی                 هحم ئاکامی ئه

  نگی  رهه سیاسی ، فه   چاالکی    ریفی بھروز                 شه
  ی                      چاالکی سیاسی  زه لیل غه خه

  
     tk.hiwa-kak.www                   سایتی  کاک هیوا

                 de.rojhalat.wwwت ڕۆژهه) بۆکان( سایتی
           com.kurdistanz.wwwنیوزیالند    -ڕی کوردستان ماپه

  com.spotblog.kurdstan://http                 وبالگی کوردستان
   http://nekerooz.blogspot.com                   رۆز که وبالگی نه

   org.rojhilat.www   رگ         ئو.ت سایتی رۆژهه
  com.kurdistansite.www                   کوردستان سایت

                     com.helwist.wwwوست سایتی هه
 

 ca.hawdengi@yahoo            :   ندیی سی پوه ئادره
 
 

  : بۆ  ونه
  انی ئراقزیر وه روک ک کۆمار و سه رو جگرانی سه

  تی کاتیی ئراق وه کانی ده  کورده زیره وه
  ت و باشووری کوردستان کانی روژهه  سیاسیه حیزبه

  ولر و سلمانی ی هه رمی کوردستان، ئیداره کانی هه ته زیرانی حکوومه وه روک سه
    نی و ئینترنتی مه  چاپهکانی ره نه یه راگه

 
   


