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 داواکاری
 

وێلاا  اڵلێوێ ی گەر ب بلۆ تلاوتۆ و کەنیەرلە  رووداو کلانی نولونەتەو   و  هاوڕێ کاک جەلیلل گلادانیزۆر بەڕێز 
رۆژهەاڵتللی نوو رااڵللک و کورداڵللگات بەگهللگی و هەرللوەەرجی رۆژهەاڵتللی کورداڵللگات بە تللایاەتیب  ە   ااڵللیارانە  

ەروک خوار و  کە بەدرنیایەو  بەرو ی زۆر   ە   ااڵیارانە هی چین و تویژ کانی خەر ن  ارااڵگە  جەنابک و کۆە
کەاڵایەتی اڵیااڵی حیزبی و غەیا  حیزبی رۆژهەاڵتی کورداڵگات د کەین و کلۆ   ە  دیاانلانە لە تلۆیی ناەیی ەیلک 

هەر بللۆیە داوا  لە جەنابگللات د کەیللن بە و اڵەللی  ەرینللی  ە  . د یخیللنە بەر دیللد  کللۆەەاڵنی خەر للی کورداڵللگات
 .بەرهە  د ورەەەندتا ب ەت

 
 . وهەکی زۆر اڵپااڵگات د کە 

 
 ێز و حورەەتەو  ر حاات نەقهیبەر

 
----------------------------------------------------------- 

 
 :پرسیارەکان

 
 

 و رۆژهەاڵتی نێوەراست؟ هەوڵومەرجی هەنوکەیی نێونەوەییهەڵسەنگاندنێک لەسەر  -١
 
تلاراد یەکی بەرچلاو  لاراەی لل  هاوکلار   ەەای لا و  وروو لا . هەل و ەەرجی نولونەتەو یی زۆر  لالۆز  د بیلن  -١

الیەکە  دی ەو   ەگەر تا لە.  ە  و زعە گۆراو  چاو روات د کاا بەاڵ  بە هاتنە اڵەرکار  تااەپ تا راد یەی ی زۆر
ر واجللی  لل  د درا  و لللگا  دوێنلل  تیاوریللز  زیللاتا لە رۆژهەاڵتللی ناو رااڵللک و بە تللایاەتی لە الیەت  وللاانەو 

 .ت  ەەای اری گاتووتەو  وروو ا  بەربەرینی و تەنانە
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اکۆکی رواڵللیە و  للوکااینب  ازەایهللی ەوورللەکی  ەتللوەی کللوور  بللاکوور کە نللبەکللورتی دنیللاکە زۆر رللەڕاو  بللوو ب 
نەتەنیللا تللا  و للگا  وهللی  لل  نەگیللااو  بەر للوو رۆژ د گەو رۆژ زیللاتا چاواڵللوور د کللاتەو  و نللارێ خااو  نەتەو  

و یی بە هوند ناگاێ و هەەوو رۆژ  درێلژ  بە تاقی ار کلانی د دا کە و  ەنجوەەنی  ااڵایهی نوونەتە یەکیاتووکات
 .ەەتااڵیەکی زۆر گەور یە

 
ریلیە بە  هەر لەو بابەتەو  گەرچی بە زاهیا  واات کۆنگاوو کااو  بەاڵ  لە بنەو  هەر خەرێ ە بە هیچ رلوو یەک

 .کونگاۆل و چاو دیا  بەاڵەر بن ە و بار گا نیزاەی یەکانی نادا
 

. ر  جارانیات نەەلاو ارورا   ەەنیەت و نە ناتۆ لیاااو  و بونە ا نە رێ خااو  نەتەو  یەکیاتووکات و لە رااڵگید
 .و زعی دنیا  الۆزتا د بین . و دنیایەکی بی کونگاۆل و بی بەر ااڵانە دێگە بەرچاو

 
بەاڵ  ر نللیە ر نللیە  ەگەر  رللەڕ  جی للانی لەاڵللەر ەەاڵللیەحەتی زۆردارات و خللاو ت د اڵللەاڵتانی گەور  کە  بلل ب 

 . ەگەر  اڵاز بوونەو   رەڕ  اڵارد و اڵاز بوونەو  قوتب بەند  جی انی بە روو یەکی نوێ چاو روات د کاێ
 

 بە ەانەو   کۆەار   ی الەی  واات و ناکۆکی ەەاڵیەحەتی و بەرژ و ند  زل وز کات  الۆزتا  رۆژهەاڵتی نوو رااڵک
کلادو  کە چەنلد اڵلارە هەەلوو اڵلەرەایە و اڵلەرو تی اڵل  چلوار  ەو  داعهیات تیدا اڵلاز . لە چەند اڵاری رابادوو 

 ە   لاور  نلاکوژێگەو  و جلار  کاریلات  ل   واڵتی نەفگاو  بە رلوو   جۆراوجلۆر لل  خەرە د کلاێ و بەو زوانە 
  و چەنلد ەیییلوت و ەاڵەد نیو ەیییوت خەر ی بە  ار اا کورلگو  دنیا تووری بی غیا تو ی اڵەیا بوو ب  ەو. یەتی

کادو ب واڵتەکە  خۆ  بە خاتا  ەانەو   لە د اڵەاڵت دا بە هیالک کاد و ویاانی کادو  کە چلی خلاو ت  د ربەد ر
 !دنیایەکی اڵەیا . تات بە حورەەتەو  د رون د بی باینیەو اڵد اڵە

 
. و  ی لو تەواو بلوو ب نەخهلە  رۆژهەاڵتلی ناو رااڵلک  لارو گلۆر  بەاڵلەر دادێ بەاڵ  هەر گلالگەیە ی ساڵا د رون
دوا  ریفااندۆ  رگوک بە کورد بااو  ەو بەرە اڵەربەخۆ بوو د ری  وایە و  اروگۆر د گۆرێدایە د نا هەر لە  ەگەر 

 .چوارچوو   ق ە و خەیاردا د ەینیگەو 
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هەر د ەیللنن و د اڵللگی   ەو   روونە تللا کۆەللار   ی للالەی باینلل  تالەبللات و ناو نەکللانی و ک قاعیللد  و داعلل 
بازار کلللانی چەک و چلللۆل و تانللل  و تلللۆد و تەییلللار  د بلللی هەر گەر  بللل  کە واڵتلللانی زل وزیهلللی لە  هلللگە و 

 .گەاڵرەکە  لە الیەت خۆیانەو  دارێژراو 
 

کللورد النللی کە  لە بارللوور بەو فیللداکاریە  لە بەر نیللار بللوونەو   داعیهللدا کادویەتللیب  ەگەر تەبایللات هەبلل  
دوو هەللی ەوژوویلی بلۆ کلورد   ەو بەرلە . نەگاتلوو گەور تاین ران لیات هەیە کە بەداخەو  تلا  ەەلاس  اڵلەر  

هەرو هللا هللاتنی داعلل  کە فیللداکار   وهللاەرگە لە . کە  رووخللانی اڵللەددا هللاتە  وهللی رللەڕ  کەنللداو و  اکللاەە
بەراناەریللدا گەور تللاین نللاو و نیهللانی بللۆ کللورد بە گهللگی و بە تللایاەتی بللۆ ح للوەەتی هەرێلل  و کللورد  بارللوور 

 . و  ینا
 

اڵەرکەوتنی کورد لە رۆژ اوا  کورداڵگات نییەب اڵیااڵەتی  ەیەد  زۆر غەلەت و نادرواڵلگە و بەکلار و  هیوا  زۆر بە
 .کاد وانە دوا  تەواو بوونی رەڕی  د اڵگیات لە هیچ بەند ناب 

 
هەروا د کللاێ و د کللوژ  د بلل ێ و  قە ەگەر بیللاورا  جی للانی دژ   ورد غللات لە تللورکیە نەجللوور   ەو کەلللیەر 

وه ەوتوو کورد کات لە باکوور رۆژ د گەو رۆژ زیلاتا اڵلەرکوت د کلا و اڵلەر  اڵلازانی بە تلایاەتی جوولە  هوز   
یا ر نیە بە کود تایەک باوا و خەرک نەفەاڵو ی راحەت ب یه   ەو کاباایە حەیلا  ت لاو  و . د گەو کوردات نییە

 للاوا و حهللیانە  بە خللۆیەو   ر نللیە د یللات اڵللاو بلل  تللورکیە بە گهللگی و بللاکوور  کورداڵللگات بەتللایاەتی ر فگللار 
 .نەدیا 

 
خەبات لە رۆژهەاڵتی  زۆز الواز  و جار  نیو  لە نیو ناواندا نویە و لە روانیە  ەلنەو  نەجلاتی خەر لی  ولاات 
تەنیا لە رووخانی کۆەار   ی الەیدایە  ەوی   و وزی ینوێ ی رێک و  وک نویە کە بگلوانی  الگانلاتیوبوونی خلۆ  

 .تات و خەر ی جی اتبخاتە بەر دید  د ولە
 

ەلافی ی بل   ە  الو و . گاینیلانە  کە کلورد بە  ارل اا ویااویەتلی بااڵلی ب لا  ااڵی اڵەربەخۆیی یەکوک لەو کار 
بەاڵ  د ب  لە دوو الو  کار  بۆ ب اێ یەک ناوەلاری کلورد رێ خلاێ و  لاو دانگا ب لاێگەو ب دوو هەورلی .  ەوالیە
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لە عەینلی کلات دا د بل  وریلا   یالنلی واڵتلانی . ز ینلی واڵتلات بلدرێچ و   بلۆ کلار  دیپیۆەااڵلی و  اەاد کلار  
 .هەەوو روو یەک دژ   ە  کار ت و لە  یالنیوا  غافل نین داگیاکەر  کورداڵگات بین کە بە

 
اڵلاری دیل ە   ەو فااڵلەتە و  ەو  ٠٥بە باو ڕ  ەن  ەگەر ریفااندۆ  اڵەرنەکەوێ  اباوو چلوونو ی گەور یە و تلا 

لە روانیە  ەلنەو  هەر کە  یلا حیزبو لی د گەو  ەو . ناونەتەو ییە  بۆ کورد  ەیدا بوو  نایەتەو   ارا یعگاار  
 .را ااڵی یە نەب  خزەەت بە داگیاکەرانی کورداڵگات د کا

 
 بەشی دووهەم

 
وەک کەسایەتی سیاسی بە ئەزموون و دێرین رۆژهەاڵتی کوردستان دید و بۆچوون و * 

 :ااڵنەی خوارەوە چێیەهەڵسەنگاندن لەسەر ئەم خ
 

 شۆڕشی گەالنی ئێران و کورد
 
قهی بەرچاو  هەبووب دوا  اڵەرکەوتنی رۆڕرلی   ەو  ەر  نەکورد اڵەرڕایی  ەو   لە رۆڕری گەالنی  وااندا  -١

ر د گەو خلوەەینی دانیهلک بەاڵ  کەەگلاین اڵلەرنجیات بە وی لگی گەللی کلورد نیەت  اکی خۆ  نیهاندا و چەند جا
بە کورد فاورک و  ە  رۆڕرلە هلیچ فایلد یەکی بە کلورد نەگەیلاتب بەو ەر  بل   ەواڵلوولی د گەو  نەدا و رەڕیات

 دیاریی  ە  ریژیاە بۆ کورد کۆرک و ب و ب  ویدانانە گاتن و کورگار  بە کۆەەو و    فاۆرلگنی. نەو اڵکورد جوو
 .رەڕ بوو

 
 نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ئیران و کورد

 
دی ە  واات و تەنانەت نەتەو   فاراڵی  ەافی  ازاد  و خوێندت بە زەلانی زگالاکی و لە  نەتەو  بند اڵگەکانی -٢

لە بللنەر ت دا دا ریژیاللی کۆەللار   ی للالەی لە گەو ورللە  نەتەو  و . هەەللوو ەللافە ەاۆیەتییەکانیللات بلل  بەرللن
 .کەەایەتی  ایینی و نەو و یی بییانەیە
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 كۆماری ئیسالمی ئێران ؟گشتی داهاتووی   زعی ئێستای ئێران به وه

 
داهاتووی ی رووت لە  وااندا بەبوونی کۆەار   ی الەی بەدێ ناکاێ و تەنیا رێیە  نەجلاتی گەالنلی  ولاات لە  -٣

 . ە  ریژیاە و گۆرینی بە اڵی گیا ی دیاوکااتی ە ەانیاڵارە نە ٩٤ژێا  ی گاداد  
 

 ی سیاسیی ئێرانی لە داهاتوو ؟ ئیداره
 
اات لە داهاتوو دا بە  یورالیزەی اڵیااڵی دیاوکاااڵیەت جل  د گلاێ و د بل  ح وەەتولک بولگە  یدار   اڵیااڵی  و -٩

 .اڵەرکار کە باو ر  بە دیاوکاااڵی و النی کەەی ەافی نەتەوایەتی هەب 
 

 ى کوردستانی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ره به
 
ەوللژووییەب بەاڵ  حیزبەکللات خللۆ  للل   و  ونللانی بەر   کورداڵللگانی لە رۆژهەاڵتللی کورداڵللگات  ووی للگی یەکللی  -٠

زۆر بەریات    یات با  بوو بەاڵ  خۆیلات لل  . چەند اڵاو لەەەو  و  گەاڵیەک  تەقدیای حیزبەکات کاد. ناد ت
 .نەدا

 
 پێشمەرگە و خەباتی چەکداری لە رۆژهەاڵتی کوردستان

 
هاتوو  کورداڵلگاندا نەقهلی هولز  ە کە د ب  لە دا وهاەرگە ەاۆڤو ی  اکااخگە و در ۆز  بۆ  ازاد  نیهگاان -٦

خەبلللاتەکە   یلللاۆز و جللویە  رێلللز  بەاڵ   و لللگا . لە علللود  بلل نیزاەللی و راگاتنلللی نەز  و اڵللنوور کورداڵلللگانی 
 درواڵلکژی  دایاەزرانلدو  یلاڵلنوور کات ر ەهەلوەەرجی بە  و زعە  ەەنیەتلی تە  کە لە کورداڵلگات و بە تلایاەت ل

بلۆ کە بەاڵ  . یالات و  اەووزرلی هەەلوو الیەنە بلۆ کلاتی  ووی لک بلدرێد بل  تەعی .نویە هوزەات بەهەد ر بلد ین
  .چ دار بن یوی گە بۆ دیفاع لە خۆیات بییوەات کار  تەر یالتی ناو خەرک 
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 دروشمی روخانی ریژیم

 
بە باو ر  ەن هەتلا  ەو ریلژیاە باینل  اڵلەر  اڵلازی  و رێ ەوتنلی . درورای رووخانی ریژی  لە جوی خۆیدایە -٧

بللاوا بللووت بە وتللووێژ د گەو  ەو ریللژیاە و هیللوادار بللووت بە  للاروگۆر خللۆ فایللو دانەو . د گەو  ۆ ۆزی للیۆت نللاب 
 .بە 

 
 ؟ نی ده مه  باتی خه  كانی و میتۆده میكانیزم خەباتی مەدەنی

 
هەاڵگی   ەر اڵەندنیخەباتی ەەد نی  ەرکی ناوخۆ  دانیهگوانی واڵتە کە زۆر جار د توانی کارییەر  باری بۆ  -٨

لە هەر بواریللک دا کە   یعگللااز  جاوجللۆلو یچەرللنە هەر . نەتەوایەتللی هەبلل  کە  ەویلل  بللوار کە  زۆر تەاڵلل ە
 .بگوانی ریژی  و  ۆرگانەکانی بینیگە ژیا  ااڵیار د اڵ ەوتی خۆ  د ب 

 
 ؟(تیرۆریزم بە گشتی و تیرۆزیزمی کۆماری ئیسالمی بە تایبەتی رێبەرانی کورد

 
هاتنە  لەتا بەر. و ر  ەن اڵەرچاو   تیاۆر و  ەر اڵاندنی  ە  دیارد  دژ   ین انی یە کۆەار   ی الەییەبە با -٤

بەاڵ   ەوات اڵەرەایەکی زۆر خەر یلات . کەتو ی تیاۆری گی د کاااڵەرکار   ە  ریژیاەب زۆر بەکەەی جارجار حەر 
باروور  کورداڵگات و واڵتانی  وور ایی د یلات و نە تەنیا لە ناوخۆ   واات بەر وو لە . لە   وناو  دا اڵەرف کاد

 .اڵەدات کار  تیاۆی گیات  ەنجا  دا کە بەداخەو  رێاەرانی کوردیهی گاتەو 
 

ەر بزانللی کە اڵلل  جللار بللۆ ەللن کە  ەو کللات اڵلل اتوا  حیزبللی دیاللوکااتی کورداڵللگات رێاەرایەتللی ن یوی للگە خللوێ
کیللات لە الیەت ەلەوات بە رللوو   فللیی  ەەوجللوودت و یرۆڕرللیوا بللوو  بەرنللاەە ریزیللات کللاد تیللاۆر  کەت کە دوو 

 .بە کورد و فاراڵی  و رگوادراو . تەلویزیونی اڵو ید و  و ک دوکوەینک  اەاد  کااو  و بێو بۆتەو 
 

ەللاهیەتی تیاۆری للگی لە کللۆنەو  لە گەو  للایینی رللیعە تللو ەو بللوو  و ریژیاللی  و للگا   وللاات بللۆ لە نللاو بادنللی 
دژبەرانللی خللۆ  لە هەەللوو حیللز  و هوللز  اڵیااڵللی یەکللانی کورللگوو  و لە کللورد زۆر زیللاتای  لە  ەوانللی دیلل ە کە 
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دا د اڵلگو ی ر رلیات لل  و رلاندین و  کە  د دا بە تلایاەتی لە اڵلااڵنی  وهلووب لە نەود کلات ٢٥٥ اەار کە خلۆ  
لە گولە تیزا ب  ەنایات بۆ ژهای  بادو زۆر کەاڵیات لە کادر و  وهاەرگە ژهاخوارد و د رەانلدراو  تەنانەت جیە

 .کاد
 

هۆکاری جیابوونەوە و دابرانی هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و میکانیزمی یەکگرتنەوە و 
 تێکەڵبوونەوەیان؟

 
و  هۆکار کانی جیابوونەو   حیزبەکات زیاتا لەاڵەر ر فگار  نادرواڵک و دی گاتۆرییانە بەریلو نەبادنی  واڵلول -١٢

بللۆ ناللوونە . نەو  هااڵللانە بەاڵ  یەکیللاتنەو  کللارێ ی دژوار  ا ن للواەکانی حیزبللی و اڵیااڵللی یەب لوللک جیللابوو
ولژووییە بەاڵ  بەداخەو  هەر چەنلد  یەکیاتنەو   دوو بالی حیزبی دیاوکاات وی لگی خەرلک و  ووی لگی یەکلی ە

 . واە چووینە  و  و گەاڵلەەات داو  الیەنی دی ە بە هوند  نەگاتوو  و تا  و گا هیچ  اکاەی نەبوو 
 

 هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی ئێران تاچەندە لە بەرژەوەندیی كورد دایە؟
 
 وللاات  ۆ دیاوکاااڵللی و  للازاد  لەبەداخەو   ۆ ۆزی للیۆنی  واانللی بەرانللاەر بەو هەەللوو فیللداکاریە  کللورد بلل -١٣

ید  دیلار  کادنلی ەلافی چار نوواڵلی کلورد ە ەات هوز   واانییەکات هیچیات توب  گ. کادوویەتی زۆر ب  تەفاو تن
 .تەنانەت زۆربەیات د گەو فیدراریای  دژایەتی د کەت. ر وا نازاننبە روو   اڵەربەخۆیی بە 

 
لەسەر خەباتی سیاسیی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی سیاسەتەكانی ئێران لەناوخۆی عێراق دا چەندە 

 كوردستان كاریگەریی هەبووە؟
 

 واات حەز د کا بەهەر روو یەک بۆ  بیونجی لە کارو بار  عوااق بە گهگی د اڵک تیلو ردات ب لا و هلیچ کلات  -١٩
کانی خ گوتە زۆر جار ح وەەتی هەرێ  و حیزبە خاو ت د اڵەاڵتە. لە کورداڵیانی  بۆ  یالت دژ   واە رانەو اڵگاو 

 .ژێا ز خک و کە  و زۆر کارییەر  لە کە  بوونەو   تو ۆرانی  واە هەبو 
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 پرسیارە گشتی یەکان

 
 نەتەوە لەو ناوچەیە شکستی خواردوە؟ -ئایا پرۆسەی دەوڵەت 

 
 لللواە لەو تلللی هەیلللن نەتەو یلللن و هەەلللوو تایاەتاەنلللدیەکانی . ەەاڵلللەلە  د ورەت و نەتەو    للل  نادرواڵلللگە -١

 و گا د ولەتاات نییە و غەدرێ لی  ەوو تاریفەکات لە نەتەو  تیدایە و نەتەو رون بەاڵ  تاەنەتەو ەات بە  وی ه
 .گەور یە لیاات کااو 

 
 چ ئاستێک دایه؟ ی واڵت له وه ره ده دیپلۆماسی کورد لهپێگەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و 

 
ح ووەەتی هەرێ  و ەەاڵەلە  کلورد  زۆر بەر و  لو   رەڕ  لە الیەتفیداکار   وهاەرگە و  یدار  کادنی  ەو  -٢

و تەنللانەت اڵللەرۆک و زیللا و اڵللەرۆک کۆەللاری  بارللوور   بنگەرەەەو زیللاو  للارل ینبەرللوو یەک کە چەنللد. بللاد
بەاڵ  . تیللدا بەرێللو  چللوو کورداڵللگانیات بەاڵللەر کللاد و  و  ەو بەرللە لە کورداڵللگات زۆر کللار و دیللدار گانییوللات 

 ەو چەرنە  ەدی ە و تەنانەت باکوور  کورداڵگانی  کە گەور تاین و    حەریاەتاین  بەری کورداڵگانبەرەکانی 
بەتللایاەتی رۆژهەاڵتللی کورداڵللگات لە  بللوار  دا زۆر لە  ارللە و زۆر جللار .  یوی للگە نەیللانگوانیو  بچللنە  للو  کە

 .گاتو  وهنیار  کادو  هەیئەتی دیپیۆەااڵی هاوبە  بنوانە هەند رات بەاڵ  اڵەر  نە
 

بۆ  واە رۆژهەاڵتیات کە  و گا جوواڵ  نیزاەیاات یا نویە یا زۆر کەەا نل  بلۆوتەو  د بل  لە رێیلا  دیپیۆەااڵلی و 
هە  بللۆ راگەیانللدنی حەقللانیەتی . ی  ەوات  ەیو نللد  زیاتاەللات هەبلل بەکللانزیح و کللار  اڵیااڵللی د گەو واڵتللات

 هللوو درێللژ   و ک د زانللن  ەو کللار . ەللاهییەتی ریللژی خەباتاللات و گیاناللاز  رابادووەللات هە  بۆ یفهللاگەر  لە 
اڵلاو تلاز  رێ خلااو  نەتەو یەکیاتوو کلات لەاڵلەر د رخ لگنی  ەو رااڵلگی یە  ٣٥باوانە  ا  . د وێهەوری زۆر  

 .  هەتاو  هەزارات بەند  اڵیااڵی کورگوو ١٣٦٧قاووو د کا کە ریژی  لە اڵاری 
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 ئاستەنگەکانی دەرەکی و ناوخۆی؟پرسی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، 

 
داەەزرانی یەکە  کۆنیا   نەتەو یی  ااڵلی  لواەو  وهلنیار   لواە رێاەرایەتلی رۆڕرلیوا  حیزبلی دێالوکااتی  -٣

کەوا الواز  کلادو   هۆیەکەری هیژەۆنی خواز  د کا کلا بلوو. کورداڵگات بوو کە  وک هات و بەداخەو  بەالرێداباا
هەتا حیزبەکانی کورداڵگانی بەتایاەت د کاکلا د اڵلک لە هوژەلۆنی خلواز  . کە  و گا لە بیا کۆنیا ی ی دی ە دات

رێ خااو  دا دیاوکاااڵی و بەرچاوگاتنی ەەاڵلیەحەتی نەتەو   کلورد بە گهلگی بەرچلاو نەگیلاێب  وهەلنەگاێ و لە
کللاتی خللۆ  بەر لە  وللک هللاتنی کللۆنیا   . یەکی  ەوتللۆ  نللاب  ە  کللۆنیا   وللک نللایە و  ەگەر  و للی  بلل  کللارا

دیاوکاااڵی بە ەانا  واقع بەرچلاو بیولا  و  -٢. کیهی فەرد ەراڵگی نەب  -١ .نەتەو یی  واە چەند ەەرجاات دانا
 ەو  ورگلانە کە لە هەەلوو هوز کلات و ک نلوێنەر   -٩ لاوانخواز  و هوژەلۆنی تەلەبلی نەەینل ب  -٣بەرێو  بچل ب 

د ب  فەرق و جیلاواز  بلۆ هەەلوو بەرلەکات و ک یەک کلار ب لا و بل  تلا  و واهلیاە لە .   کورد  وک دێنەتەو 
 .و رێز بۆ هەر  وهنیاریک دابن  کە بە قازانجی کورد  بەرژ و ند  هەر چوار  ارچە بدوێ و  ارێز ریات ب 

 
 ؟میکانیزمێکی یاسایی بۆ خەباتێکی ئاشتیخوازانە لەگەڵ داگیرکەران کوردستان

 
 یاتکجوواڵنەو باو ریات بە ەافی کورد نییەب بە دریژایی تەەەنیات بە دژ  کورد جوواڵونەو  و هەر  داگیاکەرات -٩

.  ەگەر  ەوات باوو ڕیلات بە ەلافی ر وا  کلورد هەبل ب رێلیە چلار    ارلگوخوازانە زۆر . بە توند  اڵەرکوت کادو 
ەلاۆڤە ز خلک بلخەنە اڵلەر  یەکوک لەو رێیەکات  ەو یە کە دنیا  د ر و  بۆ دابین کادنلی ەلافی ەلاۆە کە کلوردی 

 .ریژیاەکات
  

 سۆسیالیزم کێشەی نەتەوەیی چارەسەر دەکا؟
 
بللۆ  للواە  کللورد لە . اڵللیالیز  بە تەنللی و ک  یللد  زۆر بارللەب بەاڵ  تەتایەللی عللادالنە رللەریفانە  اڵللەخگەاڵو -٠

 .بە ەانا  واقعی خۆ   وهدا حەلیی ەافی نەتەو یی ەەتا حە ر وایە  یاد  کادنی اڵواڵیالیز 
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 رناسیۆنالی سۆسیالیست و پرسی کورد؟ ئینته  ڕێكخراوی

 
. بللۆیە  یللد لی  خللارە چللۆلەکە  بللۆ بیللاێ کللورد د رلل .  ەنگانااڵللیوناری اڵواڵیالی للک بارللەبللوونی کللورد لە  -٦

و د گەو ریژیاەکلات هەول  تو ۆرل  زیلاتا  ەنگانااڵیونالی اڵواڵیالی ک د ب  بۆ ەەاڵەلە  کلورد بە گهلگی زۆر لەو
 .بد ت ددات بە ەافی کورد دابنینن و حەقانیەتی خەباتی  واەیات    ب ەلاونن

 
 رووناکبیری کورد لە هەلومەرجی ئێستای کوردستان؟ ڕۆڵی توێژی

 
رااڵللگە خەفەقللات هەیە بەاڵ  بللواری  بللۆ . تللویژ  روونللاکایا  کللورد و تو ۆرللانی لە  ااڵللگی  ووی للک دانللی یە -٧

رووناکایا بۆیە روونلاکایا  کە . هوندیک تو ۆرات هەیە کە بەداخەو  بەتی اا کە  کارو تا راد یەک ب  تەفاو تن
 . وهەن  ب بۆ زۆر رک 

 
 یی و ئەرکی الوانی کورد ؟ وه ته پرسی نه

 
جیلللاتی هەەلللوو چلللین و لە  کورداڵلللگات الوت و بەرلللی زۆر   وهلللاەرگە. الو  کلللورد زۆریلللات فیلللداکار  کلللادو  -٨

د بل  هە  لە . ەن و ک ەوتور و ەو لید  لە هەەوو بوار کلات دا حی لا  د کە . تویژ کانی کورد گیاناازیات کادو 
و بەرابەر بە خەرلک و نیهلگاات هەاڵلک بە  نەتەو یی هە  لە بوار  فەرهەن  و خوێندت خۆیات    بیەیننبوار  

جللیە لەو  د بلل  د گەو هەەللوو رللگە خەرا للانە  و ک  یعگیللاد و قوەللارو . بەر ااڵللایەتی بلل ەت و ەللایە  بللۆ دانللین
بلا  و بەرنلاەە  اەلاد  بل ەت و خلۆ  دیارد   خەراد زیانیار کات بەربەر کانی ب ەت و خۆیات بۆ  ەنجاەدانی کار 

 .خەترێ 
 

 رۆلی کرێکاران و زەحمەتکێشان و جوتیارانی کوردستان؟
 
بە واتلایەکی دیل ە . هەر تاکو ی کورد لە هەر چین و تویژیک ب  د ب  هەاڵک بەو  ب ا کولیە و لە کلوێ د ژ  -٤

 .ی خۆیات خزەەت ب ەتنەتەو   خۆ  و نیهگاانی خۆ  بنااڵ  و بە گویا  توانا و   پۆر  و لیزان
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 ئەرکی ژنانی کوردستان؟

 
ژنانی کورد  ەرکیات قوراڵگا ب هە  د ب  ەندارەکانیات بە هەاڵگی کوردایەتی بار بیننب هە   اگاهلانەتا لەو  -١٥

خۆیلات و ک  خۆرێلک خەتب  ەیو نلد . ز ەات کە چاویات بەاڵگاا بوو لە ەافی خۆیات و نەتەو کەیلات دیفلاع بل ەت
لە خەبلاتی   هلگی . بلای  بە  گەوکادنلی  ەیو نلد  بنەەلالە  بلد ت هوزتا و لە هەەلات حارلدا ژنانی کورد بە

 .بااو خۆر انیات بیات و بە خوێندت و خۆێندنەو  خۆیات    بیەینن
 

 بۆچی جودایی دین لە دەوڵەت باشە ؟
 
قلودر ت و د اڵلەاڵت و ک دین  ەگەر د گەو اڵیااڵەت تو ەو بوو راڵالەتی خۆ  لە د اڵلک د دا و بلۆ  ارااڵلگنی  -١١

 .د رۆت و بە قودر ت جا و جەاللەو  د نواڵون  اخوند کانی  واات د اڵک لە دین
 

 دا؟  یی وه ته شوناسی نه  له  هەبووه وری  ده  نده ئایین تا چه
 
اڵەرۆکی رۆڕرەکات کورداڵگات بەری هەر  زۆریات  یاو   ایینی بووت و زۆریات بۆ  ارااڵگنی هەاڵگی نەتەو یی  -١٢

کللورد . هەورللداو  لە رااڵللگیدا  ەگەر رۆڕرللەکانی  ەوات نەبللات ر نلل  بللوو کللورد لە هەلللوەەرجی  و للگا دا نەبللا
 .قەرزداریانە

 
 چۆنیەتیی دروستبوونی داعش؟

 
. بە باو ر  ەن اڵاز بوونی داع  جیە لە د ولەتانی و ک اڵعودیەب  واات و اڵووریە د اڵگی زل وز کانی تودایە -١٣

ۆ دا  ەو هەەوو تیاۆری گە هەەە جۆر د ور  نیزاەی باینل ب چەکلدار ب لاین بەاڵ  لە چلاو   ەەا ناکاێ لە دنیا 
ەال ی  بە تەحوییدانی  ەو هەەوو  یا انات . بە ەەبەاڵگی تایاەتی  ابوور  اڵیااڵی اڵاز کااوت. زل یز کات وت ب 

   و اڵللەربەخۆیی کللادبو چەک و چللۆلە  ەواڵللش و رللوێنەکانی د  هاوکللار  کللادت هەر کە کللوردی  بااڵللی ریفاانللدۆ
 .گیااو  اڵەر کورد و رەڕیات    فاورک داعیهیات لە د ور  بەغدا را
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 مرۆڤەکان مێژوو دروست دەکەن، یان رێکخراو و حیزبەکان؟

 
ەاۆڤەکلات نەقهلی خۆیلات هەیە هەر . ەاۆڤی  بەد  هیلنەر  هەەلوو رلگو ە. حیز  لە ەاۆڤەکات درواڵک د ب  -١٩

 ەوانەب  رێ خااو و حیزبەکات و اڵییە  بۆ  و انی  اەانج و بەرناەە  تایاەتی هەەلوو کە  بە  وی توانا  خۆ  
بەاڵ  د ب   ەو  قاووو ب ەین . ەاۆە و زەات و ژینیە و تاک و حیز  و رووداو کات بە تو اا ەوژوو درواڵک د کەت

 .کە رێ خااو بۆ اڵەرکەوتن چەکی هەر  گاینیە
 

 شانازى بە چییەوە دەکەی؟
 
  بە خەبات و رابلادوو  خلۆ  و حیلزبەکەەەو  د کە  کە بەدی لنەر  یەکە  کۆەلارب ورلە   وهلاەرگە و راناز -١٠

 . ااڵ  کورداڵگات بە روو  فەرەی یە
 

 بەنیازى نووسینەوەى بیرەوەرییەکانت نیت؟
 

رلک   ب بەاڵ   ەگەر کلات  هەبل  زۆروەن هونلدێک بیلا و ری  نوواڵلیوود گەو  ەو کگواانە  تلا  و لگا نوواڵلیو -١٦
 .ەاو  بیات نوواڵ 

 
 ؟ ست هێناوه ده مێژووییتان وه  وتێكی سكه بات دا چ ده خه  ی درێژه  و ماوه له

 
و ک  بەداخەو  بە  اەللانجی نەتەو ییاللات کە اڵللەربەخۆیی کورداڵللگانی گەور یە نەگەیهللگوین بەاڵ  توانیوەللانە -١٧

زۆرەلات ژیلات و تەەەت اڵلەرف کلادو  و . بیلاین ەنداەی حیزبی دێاوکااتی کورداڵگات  ااڵ  خەبات بە رەکاو یی را
بە درنیایەو   ەگەر  ەو خەبات و تو ۆرانە  کورد درێژ   نەبایە کورد یلا نەد ەلا یلا . کەەاات د اڵگ ەوت هەبوو 

 .خۆراگا  کورد ر ەز  ەانەو یەتی. هەر نووێ ی ل  د ەاو 
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 ل هێماکانی گەلی کوردستان لە دیدی جەنابتان کامانانە؟مبۆ سه

 
 .هوااکانی گەلی کورد نیهگااتب  ااڵب  وهاەرگە و اڵاورد   ە  ر قیان -١٨
 

قازی محمەد، شێخ سەعید پیران، سمکۆ شککاک، شکێخ مەحمکوود، : لێداوانت لەسەر ئەم کەسایەتانە چێیە
قاسملوو، پیرە مێرد، عەبدوڵاڵ گۆران، مامۆستا هێمن، عەبدوڵاڵ پەشێو، شێرکۆ بێکەس .مستەفا بارزانی، د

 سوارە ئیلخانیزادە؟ و
 

بل  گوەلات هەرکلا  لەو کەاڵلانە بە  ولی . ر نیە ەن لەو حەد  دانەبل  کە قەزاو ت لەاڵلەر  ەو کەاڵلانە بل ە  -١٤
تواناب  یاات بیاوباو ر و زان گی خۆیات چیات بە قازانجی نەتەو کەیات بۆ کااو  کادوویلات و هەر یەک لەوات لە 

یهللاو  و خزەەتەکانیللات بللۆتە هللۆ   ەو   ناویللات لە دنیللا  اڵیااڵللەت و بللوار  تللایاەت بە خۆیانللدا ز حاەتیللات ک
 . ەد   دا باینوگەو  و لە دری گەلەکەیاندا بچەاڵپ 

 
 پێشبینی و هەڵسەنگاندن بۆ داهاتووی کوردستان؟

 
بۆ داهاتوو  کورداڵگات گەراین و درخۆر  نەتەو کە  زیندو ب لە اڵیااڵەتی رۆژهەاڵتلی ناو رااڵلک دا ەەتلاحە  -٢٥

ە یەکگا بینینب حورەەتاات بۆ بیاو بۆچوونی یەکگا هەب ب فایو  دوژەلن للە د خالەت   ەگەر یەکیاتوو بینب واز
 .نەخوین و خۆ  باو ر نەبین و دۆاڵک و دوژەنی خۆەات بنااڵین اڵەرد کەوین

 
 وەک کەسایەتی بەئەزموون چ لێدوان و پەیامێکت بۆ کچان و کوڕانی الوی کورد هەیە؟

 
کللوڕانی کللورد د بلل  بیللا لە خۆیللات و چار نوواڵللی نەتەو  و نیهللگاانەکەیات بلل ەنەو ب هەاڵللک بە  کیللژات و -٢١

بەر ااڵایەتی ب ەتب با  بخوێنن و خۆ رێک خەت تلا بگلوانن خزەەتلی زیلاتا بە دایلک و بلا  و گەل و نیهلگاات 
 .ب ەت

 
                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   زایینی٢٥١٧ ۆکگۆبەر    -  کورد  ٢٧١٧ڕ زبەر  


