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وصسيت ذمارةيةك ضاالكي سياسي فةرهةنطي كورد لة ئاست كرداري ناأةواي حكومةيت ئصران دذي وصسيت ذمارةيةك ضاالكي سياسي فةرهةنطي كورد لة ئاست كرداري ناأةواي حكومةيت ئصران دذي لَلَهةهة
  ضاالكاين فةرهةنطي كؤمةآليةتيي كوردضاالكاين فةرهةنطي كؤمةآليةتيي كورد

 حکوومهمه کورد تیییهکۆمه - نگیرههفه چاالکانی دژی ئران تیحکوومه زۆری و ختزه
 

کۆشانی سیاسی و کۆمه مه ئازادیی بیه رجی ت که تی مافی ههگه  کۆمه  له ر ئینسان  ک که. داله ماف   
 بوونی یاسا   به که رچاو ناگیرت به به ر له ک هه تی ئیسالمیی ئراندا نه وومهتی حک سه ری ده ژر سبه

  ته م حکوومه ئه.  باسکردنیان تاوانه، رد ورانی به تداریی ده سه  ده ی کانی و شوه رستانه په کۆن و کۆنه
  زراوه و چاالکانی دامه الکی چا پش به،   وه ته  نه ک وتکی فره لماندنی بوونی ئران وه سه ڕای نه ره سه
... و  مافی ژن و مافی مرۆڤ، کانی منداڵ  مافه، وانی  رۆژنامه ک بواری کانی وه تییه نی و ناحکومه ده مه
تی و  منییه  ئه نده بانگکردن بۆ ناوه،   ک داخستنی بوکراوه جۆری وه ی جۆربه  شوه به.  گرێ ده

   چاالکی به دان به ت نه نجام مۆله ره  و سه ی حوکمی ناعادنه وه هدادگاییکردن و بین، کان  ئیتعاتییه
وڵ بۆ ترساندن و دامرکان و  هه، داواکاران " !! تی حییه سه" ی  وه دکردنه و ره" قانوونی"ی  شوه
 . بچت  ی تک که یه"گۆڕستانی "  ته منییه ک ئارامشی ئه وه نه.دات کردنیان ده نگ بده

تی  سه ی ژر ده کانی دیکه شه  به تر له ستکی ئاواه  ده  کوردستان به تی ئران له  حکوومهدا م بواره له
وانی   چاالکانی رۆشنبیر و پشره کردن به کشه ستی ترساندن و پاشه به مه یدان و به  مه ته هاتووه

کی  یه شوه  به که یه  ماوه وه ئه، ر  ماوه کردنی جه ترسن ها چاوه روه و هه، واری ی کورده گه سووڕی کۆمه هه
نگی و  رهه کانی فه جۆره جۆربه سانی چاالکی بواره کردنی که مکوت رکوت و ده  سه ربو قۆی له به

ردوم  یامی مه ی په بوکراوه، کانی خوندکاران    داخستنی بوکراوه که .  مایوه تی هه یه کۆمه
بانگکردنی چاالکانی ،  بۆ دادگا م بوکراوانه رانی ئه ر و نووسه به روه کردنی به و بانگ) کوردستان(

ری  گه و ئه کان  نده ئیتعاتییه کانی مرۆڤ بۆ دادگا یا ناوه منداڵ و مافه مافی، کانی ژن  بواری مافه
 ت بۆ ڕکخراوی ژنانی ی داخوازی موه وه د کردنه کی نزیکدا و ره  داهاتوویه گرتن و زیندانیکردنیان له

  له)  م رکخراوه ندامی ئه ئه(ری ئاشتی و مافی مرۆڤ و بانگکردنی خاتوو رویا تلووعی  کوردی پارزه
 .ن وته وکه س م هه ی ئه نموونه،  وه ندکی ئیتعاتییه ن ناوه الیه

، کان   سیاسییه هزه، کی کوردستان موو خه رنجی هه نگیی کورد سه رهه فه– چاالکانی سیاسی  ئمه
ترین مافی  تایی ره ی سه م پشل کردنه جیھانیی مافی مرۆڤ و گشت ئازادیخوازان بۆ ئه کانی نده ناوه
حکووم کردنی  کشین و ورای مه تدارانی ئران ڕاده سه ی ده کانی دیکه ڵ و تاوانه ندامانی کۆمه ئه

ودان بۆ  هۆی هه  به  کهی سانه وکه موو ئه ل هه گه نگیی خۆمان له هاوده، کانی   ت و کرداره حکوومه
  .بین  رده دان ده تی ئیسالمی سه  ژر گیر وگازی ده شنک له چه به نی ده ئامانجکی ئینسانی و مه

   به کشین که  راده و راستییه تی ئیسالمی بۆ ئه سه کانی ناو ده  کورده به ه ته رنجی ئیسح  سه ئمه
نیشان ،   ی دوایانه م ی ئه کردار ت تایبه ت و به کانی حکوومه یهر رکوتگه  ئاست سه نگیی خۆیان له بده
" کانی نیزام ندیه وه رژه به" و   نییه وه کانییه ندیه وه رژه لی کورد و به  گه کیان به ندیه  هیچ پوه ن که ده ده
کۆماریدا  رۆک کانی سه بژاردنه  هه  له  که وه ینه که  دنیایان ده بۆیه.  کانیاندایه ی ئامانجه وه  پشه له
  . وه گرنه رده ری کوردستان وه ماوه  جه می شیاوی خۆیان له وه
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موو   دی هه ته ترسی خستووه، ت باشووری کوردستان  تایبه  و به رجی ناوچه لومه هه  بوای ئمه به
و  ر له ب هه ده ش دوایانه م کانی ئه  و توند و تیژیه وه تی ئیسالمیی ئرانه سه  ده وانه ران و له داگیرکه
بۆ حاکمانی ) ئابروویی زۆرتر  ب  له بجگه( وتکی  سکه  بیگومان هیچ ده که.  بکرن دا پناسه بواره

 ران نابش به.ئنی خه ی وشیاریی کۆمه شه گه وندی رووله  ره و ناتوانن پ داریی نهک و ب یی  وه ته
   .بگرن 

  وری وتاندا له ده ری به به رۆیی و کشانی دیواری بخه ره ورانی سه ده، رجی ئیمرۆی جیھاندا  لومه  هه له
توانی دادی خۆی   و ده یه ۆی هه ب گه ندامکی کۆمه ر ئه ئیمرۆ هه .  ڕیوه  تپه وه ن حاکمانی دیکتاتۆره الیه

ختی  ی زه وه مترن کاردانه  که کارک که.  وه کانه ییه وه ته  نونه نده ر ناوه  به بباته، ران  دژی بدادگه
ر  کان بۆ سه  ئینساندۆسته ه کانی مافی مرۆڤ و کۆڕ وکۆمه نده ی جیھانی و ناوه گه زۆرتری کۆمه

   . ب حاکمانی ئازادی کوژی ئران ده

 کانیتاوانکاریه قاودانیله و تییهکۆمه -نگیرههفه چاالکانی له کردنپشتیوانی به موومانباهه
 دیکهچی که ینبده نیشان ئران حاکمانی به،  ییداوهتهنیونه و ناوخۆ ئاستی له ئیسالمی تیسهده

 .نبده تاوان و مسته به درژه خۆیان خواستی به ناتوانن

 

 "  تاراوگه ران له کانوون نووسه" ندامی و ئه ر وتوژه رنووسه  )ئامان (مورادی گومورادی دوکتۆر

  نستیتوی کورد له رپرسی ئه  و به ر وتوژه نووسه، چاالکی سیاسی  )سوید( لیقی  دوکتور حوسن خه
  سوید

  گی ن رهه ر و چاالکی سیاسی فه نووسه )سوید( )کوستانی ( عیدی کاوه سه

  چاالکی سیاسی )سوید( نی همه ق به فایه

  رۆشنبیر و چاالکی سیاسی )سوید( دی مه هیوا گۆموحه

  ر و چاالکی مافی مرۆڤ نووسه )ند هوله(د ممه حموود موحه لی مه عه

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )سویس( تی ئیبراهیمی حمه ره

  رگ ر و وه هنووس، چاالکی سیاسی  )ئامان( بدو ئیبراهیم الم عه سه

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )ئامریکا( هرامی مید به حه

  ری مافی ژن چاالکی سیاسی و تکۆشه )ژ نورو(  پوور لی م عه مریه

 چیرۆک نووس، نگی  رهه چاالکی فه )کوردستان( می عاله شرکۆ 

  تی یه خوندکار و چاالکی کۆمه )تاران( ئیبراهیمی کووشا 

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه گۆرانی بژ و )وروژن( لیاسی قادر ئه 

  تی یه خوندکار و چاالکی کۆمه ) کرماشان(   زاده ح ریبا ساله فه 

  سیاسی  چاالکی )ئامان( روا حیمی په ره 
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  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )سوید(  وی ت خوسره حشمه

  تی یه گی کۆمهن رهه چاالکی فه )  ڕانیه-باشووری کوردستان(بدو  سوول عه ڕه

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )سوید( لی گۆران عه

  نگی رهه خوندکار و چاالکی سیاسی فه )ند نیوزله (  ڕه نده بدولواحدی خه عه

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )نوروژ( تی مای عیزه که

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )سوید( هاب گون شه

   نگی رهه چاالکی سیاسی فه )الر که-ستانباشووری کورد(د حوسن  مه موحه

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه )ئوسترالیا(  زیزی خالید عه

 سیاسیوان و چاالکی  رۆژنامه )کانادا(  د خادمیانی ممه موحه

  ر نووسه  نگی رهه فه، چاالکی سیاسی  )سوئد(  یانی قاسم ره

   چاالکی سیاسی )سوئد( هانگیری جه دی مه موحه

   نگی رهه چاالکی سیاسی فه )ند هوله( ی زه هلیل غ خه

  نگی رهه  فه–گۆڤارێ سیاسی  ) کانادا-وانکۆڤر( گۆواری کورد 

   www.kurdistanz.com کوردستانز )بی ده  ئه-سیاسی (  ڕی ماپه

   www.hemid.com  برووسکه )ری  به خه سیاسی(  ڕی ماپه

   www.kakhiwa.com کاک هیوا )ری  به خه سیاسی(  ڕی ماپه

   www.panahjoo.co ناهجوو  په خانه) ری به خه سیاسی ( ڕی ماپه

   kurdstan.blogspot.com وبالگی کوردستان

    www.helwist.comوست هه) ری  به خه سیاسی(  ڕی ماپه

   

  com.yahoo@pshtiwani : پرسیار و پشتیوانیسی ئادره 
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