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بذاردين سةرؤككؤمار بذاردين سةرؤككؤمار لَلَفةرهةنطي كورد بةبؤنةي هةفةرهةنطي كورد بةبؤنةي هة--ثةيامي ذمارةيةك ناوةندوضاالكي سياسيثةيامي ذمارةيةك ناوةندوضاالكي سياسي
  لة حكومةيت ئيسالمي ئصراندالة حكومةيت ئيسالمي ئصراندا

    
  !رز هاونیشتمانانی به

می  وری نۆهه نی دهبژارد بردنی هه ڕوه ستی به به  مه تی ئیسالمیی ئران به حکوومه
ت  سه ده تدار و ب سه ده ستانی  ده کاربه. یدان  مه ته  هاتووه واوی تواناوه ته به کۆماری رۆک سه
  ته وتوونه  که دیکه کانی بژاردنه موو هه ک هه وه  سته به م مه ت بۆ ئه ی حکوومه وه ره  ناو و ده له
ی  دان تا ڕژه وه وی ئه  هه له، ک یه که ه ر ئامر و ف و ته  هه رگرتن له ک وه که ال و به قه ته
  ک به نی خه  کۆمه بژاردن که ک دوو هه یه جیا له (م کوردستان به. ر  سه رنه ران به دهنگ ده

شدارانی  ی به مترین رژه نی که  خاوه میشه هه)  شداریان تدا کردووه  به وه ئامانجه
  .  کانی کۆماری ئیسالمی بووه بژاردنه هه
 ئاستی   له بات که  ده ڕوه رۆککۆماری به بژاردنی سه کاتکدا هه ت له  حکوومه م جاره ئه

ی جلیس مه (کانی بژاردنه ی دوایین هه ونهنمو  که.  رهمووکاتک ب پشتیوانت  هه نوخۆییدا له
  ی لهیشدار ی به  رژه لک که بژاردن گه هه. ی رابردو بوو)  شووراکانمی وری دووه ده وم وته حه

  . 100   له12  یشته گه نه) یی میشه لوبی هه قه  و تهردان ستوه ڕای ده ره سه (کوردستاندا
ی  ک ماکه تدارانی ئران وه سه ده.  ت له نوخۆ باشتر نییه عی حکوومه ز ش وه وه ره  ئاستی ده له

رجی سیاسی  لومه  گۆڕانی هه ییدا ناسروان و به وه ته  ئاستی نونه فاناتیکیی ئیسالمی سیاسی له
م  ئه کانی پۆله وژمی شه  تهمارۆی  گه کانیش له ئاخونده، ی جیھانری بوون مسه ک جه و ته
شه  ده که.  دا گیریان کردووه هوگۆرئاک ی و پیتاندنی یورانیوم و متۆ کی ئه ی چه ب
رچاوگرتنی  به له به.  پ زیاد بکرتوخۆی ئامریکاشی ی ڕاسته شه ڕه  هه و کانی ناوچه ڕانکاریهگۆ
کانی  شه کی به نو خه تکی له شرووعییه  کاتکدا هیچ مه له ت  حکوومه  که یه رجانه لومه م هه ئه

ر  سه کدار به رکوت و زیندان و پاپشتی هزی چه بری سه زه نیا به  و ته ماوه ی ئرانیشدا نه دیکه
کی  یه ه ڕژ پویستی به، ر خۆی سه یی له وه ته وژمی نونه ی ته وه واندنه ستی ره به مه به،  ماوه پوه

ر  هه. ی بۆ بکات شه بانگه تی خۆی شرووعییه ی مه گه ک به تا وه.  بژاردنه شدارانی هه زۆری به
بژاردن  شدارانی هه ی به  ژماره کوو وتوون تا به  رککهک ل یه گه  لهکانی موو باه  هه  که شه وه ئه
 و  شه ڕه  تا هه  بگره وه ییه وه ته ستی نه هبی و ه زهه ستی مه هه  له، دا ندیه م پوه له.  ر  سه  نه ببه
  . گرن رده ک وه  که شه گوڕه

  !هاونیشتمانان
وێ  مانه رشانمان ده رکی سه ک ئه نگی وه رهه  فه-ران و چاالکانی سیاسیی رۆشنب شک له  به ئمه
و مو ک و هه نی خه  کۆمه  ئاگاداریی ئوه دا ڕا و بۆچوونی خۆمان به ندیه م پوه له

  . نین یه خوازان بگه ئازادی
وام  رده کی به یه  شوه  به و تر چاالکانهبوو  کانی کوردستان ده  سیاسییه  هزه ڕی ئمه  باوه به
ی  له سه  مه که،  وه  دابایهان ناو کوردی کانی به نده ست و پوه کانی رژیم و ده هو رچی هه هرپ به

خ  م بایه  ئهبۆیهر  هه. نونن ی  و ناسیاسی دهن که  ده واشه تی کورد چه وایه ته سیاسی و نه
 وا نیشان  رستانه لپه  هه کههنا  بانی کورد پک له ته  ناو ئیسح  به بۆییدانی مانۆڕ مه،  دانه نه
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 بۆ !! بناسنن ی کورد" گان خوبره"ک  لی کوردن و خۆیان وه کانی گه مخواری مافه خهگۆیان  بده
  نه که خۆیان ده، خساندون ت بۆی ره سه ی ده  ئیمکانه و رگرتن له ک وه که  ش به سته به م مه ئه

مافی "لی کورد واتا  کیی گه ره ری کوردستان و خواستی سه ماوه ی جه ری خواست و ئیراده نۆنه
ی   چوارچوه له" ندی هروه حقوق شه"و" قوام ئرانی ئه"تائاستی مافی " نووس دیاریکردنی چاره

ک رۆشنبیر و  یه ک ژماره یه  شوه به. زنن به داده" ساسیی ئرانی ئیسالمیدا ئهقانوونی "
  کاریه واشه م چه  دژی ئه بورانه،  نوخۆی کوردستان خۆ له ربه ری سه ند و نووسه رمه هونه
کیان  یه  ژماره که ی کورد نین به"گان خوبره"ر  ک هه  نه مانه وستیان گرت و نیشانیاندا ئه هه
  . حیساب دن مان به که وه ته دژی نه، ت رکوتی حاکمییه ت و سه نایه ریکی جه هش

  هزه بوونی می و زۆرجاالک نه رخه مته که هیچ پاساوک بۆ  وه م باره ی له وه ڕای ئه ره  سه ئمه
  : نین که یه گه راده، کان نابینین سیاسیه

  . ی"وم قه"ک  یین نه وه ته کانیشی مافی نه  و مافه یه وه ته کورد نه، ک یه
 و  وه ته نه ڕی به بی باوه زهه تکی ئیدئولوژیک و مه سه ک ده کۆماری ئیسالمیی ئران وه، دوو
تدا  سه  ده رچی له گه  ئه ته م حکوومه ئه.   نییهیشکان خوازه ی ئیسح که ه"وم قه"ت  نانه ته
 و  تیی ناسیونایزمی فارسه رایه شدا نونهمانکاتی هه م له به، کات چاوده  ره بی شیعه زهه مه
  . کانی تری دانیشتووی ئراندا نانت وه ته  مافی نه ک دان به یه هیچ شوه به
ح، سه ته ئیس زی  وه سته ده ساڵ به8ی  ماوه له) یری کورد چ کورد و چ غه (کان بهبوونی ه

ییان  وه ته ی نه ر جارکیش باسی کیشه ک هه نه، ) جلس مه ( ساڵ هزی یاسادانان4ئیجرایی و 
هیچیان ، لی کورد ت گه تایبه کان و به وه ته رکوتی مافخوازیی نه  کوشتار و سه  له که به،  وهکرد نه
 باسی  رستانه لپه ر ئیمۆ هه گه  ئه مانه ئه.  وههنا متر نه که) ریان به ڕکه (قیبیان  بای ره له

لی   مافی گه  بهیداکردن  پهڕ  باوه  له نه، ن که نگی پ ده ن و سوای ده هک ده" ومی  قه"ی  کشه
 تووشی   که ت باشووری کوردستانه تایبه  و به رجی ناوچه لومه  گۆڕانی هه وه  ئه که به، کورد
  لی کورد و داخوازه وخۆ دژی گه ڕاسته "حفظ تمامیت ارضی " ستی  به مه کردوون و به ترسی

  .  وه هپچن ی کورد ده وه ته بوونی نه" وم قه"ی  نوسخه" نووس مافی دیاریکردنی چاره" ی  واکه ره
کی  ره ک دووبه یه له سه رمه ر هه سه ر له گه دا  تاوانی نی پ له مه ته  تی ئیسالمی له سته ده، چوار

رکوتی  سه  وه که پ کانی موو باه هه  و ست بووه کده لی کورد یه دژی گه  له، بووب و ناکۆکیی هه
موو  هه، کانی ندیه وه رژه لی کورد و به  بۆ گه بۆیه.  کانیان کردووه  و داخوازهکی کورد خه
  . ک وان ک یه وه ی ئرانتی ئیسالمی حکوومه کانی باه

  !ویست هاونیشتمانانی خوشه
  ت ئوه تایبه ن و به رای گشتی ئرا داین که ڕه و باوه  له ئمه،  و ڕاستیانه رچاوگرتنی ئه به له به
  کک له  یه بژاردنه م هه  ئه وایه  و پمان بژاردنه کردنی هه شداری نه ر به سه کوردستان له له

  وه ن خۆمانه الیه  له  ئمه بۆیه. ب  دهی ئرانتی ئیسالمی سه کانی ده بژاردنه قترین هه ونه بره
  . ین که ده) حریم ته (ش بژاردنه م هه ئه،  هت وومهحکم  ئهی  کانی دیکه بژاردنه موو هه ک هه وه
 سوئید، نگیی کورد رهه فه نستیتوی هئ

   چاک-نفال و ژنوسایدی کورد  ئه  دژ به بجه له ندی هه ناوه
 تی کوردستان کی رۆژهه باتی خه  خه ی پشتگیری له کۆمته

   چاالکی سیاسی)  رانسه فه (ن رده دوکتور تاهر ئه
 ر و چاالکی مافی مرۆڤ نووسه) ند هوله (د مه حموود موحه لی مه عه
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  ر توژه ر و نووسه، چاالکی سیاسی) سوید (لیقی دوکتور حوسن خه
    تاراوگه ران له  نووسهیکانوون ندامی و ئه ر وتوژه رنووسه) ئامان (مورادی گوموراد دوکتۆر

  نگی رهه یاسی فهر و چاالکی س نووسه) سوید) (کوستانی ( عیدی کاوه سه
  ری مافی ژن تی و تکۆشه یه چاالکی کۆمه) کوردستان (دوکتور رویا تلووعی

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه) نوروژ (تی مای عیزه که
  نگی رهه چاالکی سیاسی فه) ئوسترالیا (زیزی خالید عه

  خوندکار، تی الیه چاالکی کۆمه) کوردستان (سۆران شیرزادیان
  خوندکار) کوردستان (یبدوه شاهۆ عه

  ر نووسه، چاالکی سیاسی) سوئید (دی مه هیوا گومحه
) ئالمان (تحی فه  نادریر نووسهو) تاتر (ر رهنه ده، سیاسی چاالکی) ئالمان (رشی ئیبراهیم فه

  نگی رهه  فه- سیاسی چاالکی
  نگی رهه فه، وان و چاالکی سیاسی رۆژنامه) ئیتالیا ( مه رسوشۆڕش 

   ۆڤ وسووڕی بواری مافی مر هه، ر نووسه) ژ نورو (جانی عارف باوه
  خوندکار، تی یه ری کۆمه تکۆشه) کوردستان (بدونژاد د عه حمه ئه
  نگی رهه چاالکی سیاسی فه) سویس (تی ئیبراهیمی حمه ره

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

  چاالکی سیاسی) سوید( بورهان رۆحانی
  چاالکی سیاسی) سوئد( هانگیری جه دی مه موحه
   چاالکی سیاسی) سوید (نی همه به) ق فایه (نادر
 سیاسی  چاالکی) ئامان (روا حیمی په ره

 نگی رهه چاالکی سیاسی فه) سوید (وی ت خوسره حشمه
 ر  و توژهرگ وه، ر نووسه، چاالکی سیاسی  هاوئ مین هدوکتور کامران ئ

  نگی رهه چاالکی سیاسی فه) فنالند ( دزاده حمه ماڵ ئه جه
 نگی رهه چاالکی سیاسی فه ری خاک ری ماپه به روه به هیوا

  خۆ ربه وانی سه ر و رۆژنامه نووسه) ند هوله (بدو همن عه 
  نگی رهه یاسی فهچاالکی س) ند هوله (ی زه لیل غه خه

   www .kak-hiwa. tk کاک هیوا) ری به سیاسی خه (ڕی ماپه
  www. rojhalat. de) بی ده ئه -سیاسی  (ت ڕۆژهه) بۆکان (ڕی ماپه
   www. panahjoo. co ناهجوو  په خانه) ری به سیاسی خه (ڕی ماپه

  kurdstan. blogspot. com وبالگی کوردستان
www. hetawikurdistan. it تاوی کوردستان  ئیتالیایی هه-ڕی کوردی  ماپه
  www. khaknet. com خاک نت) ری به سیاسی خه (ڕی ماپه
   www. helwist. comوست هه) ری به سیاسی خه (ڕی ماپه
   pshtiwani@yahoo. com :ندی ی زانیاری و پوهس ئادره
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