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 پێڕست
 
 ٩ ...... ەرزادەعوم ستانێکو.......................................................................  مارۆک ەیکەادگاری ۆب -١
 ١١ ...............................................................ی گادان لیکورد کاک جل ینیرێد یرەشۆکێت ییدوا یچۆک -٢
 ١٢ ........................................ن کوردستتا یاتڕموکێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک ەیاننامەیب: ەورەگ یکێستۆک -٣
 ١١ ...... بە قەڵەمتی ۆتۆی...... ..................... یگتادان لیلەج رەشۆکێت ڕێیهاو ەاننامیژ ەل کەیەکورت -٤
  ١٩......  کردنی رەحمان نەقشی: ئا............. ........................ بەت و روانگەی هاوڕێ جەلیل گادانیچەند با -١
 

 ...ک - ژ  ەڵەیمۆک یزراندنەدام* 
 ...موکراتێد یزبیح یزرانەدام* 
 ...کوردستان یمارۆک* 
 ...١٣٤١ - ٤٤ یکان هڵسا ی کدارانه چه یبات ۆه* 
 ...کانییەاسیس چوونۆب دوید* 
 ...یتیەەاڵمۆک یپرس ەب یدانینگیو گر موکراتێد یزبیح* 
 

 ٥٦ .....الپەڕەی ......................  ەتی کوردیکۆمەڵێک دیدو بۆچوونی کەسای
 

 زادهن  سه حه ڵاڵبدو عه..................................................................................  ەورەگ یکێنێلەک -١
 مستەفا شڵماشی.......................................................................... ن ناچ ریب ەل زیرگەه یکانەوان -٢
 ن زاده سه حه ۆیئاس......................................................................  "!ش وه شتهیفر یریس ئه" یادی به -٣
 عەزیزی ماملێ........................................................... یە اڵبا یکەیەسەدرەم یگادان لیلەکاک ج یانیژ -٤
 رزادێش حمودەم......................................................................................  !ەسادقان یتەاسیس -١
 یتانڵسو رەنوەئ...................................................................  ستیوەشۆۆ یلیلەکاک ج ۆب کیەفاەو -٤
 عەبدولکەریم شتێاانی( ........................................ بۆ کاک جەلیل گادانی)ماندێالیەکی دی بەجێی هێشتین  -١
  مالەک کەریز........................................................ ....................ی گادان لیلەج ۆب کیەماەمنەۆ -٨
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 مستەفا چاوڕەش...........................................................  کوردستان ەیورەگ یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ۆب -٩
 ەوەتەاڵژهڕۆ ەل کێتاویپ............  یادانگ یلیلەکاک ج: یاوازیزگارڕ ەل کەیەشکیت ۆب ەژارەپ کیەایرەد ەل کێپڵۆد -١١
 حلیمە ئیسماعیلی....................................... ە کەمرگەجوان ەمارۆک ەیکەادگاریو  رەنگەس یریو پ ارۆس ەرۆش -١١
 عبدالله عمرنژاد..... .................................................................ی تیەو کوردا بێکت یریپ ئاواڵما -١٢
 نیعمەت مەال........................................................................................ ڵ د ەردەد نیمەدواه -١٣
 یاسیلەئ ۆئاک............................................................................... ە وەبوونەنڵکا ەل کیەمایس -١٤
 یتانڵسو ڵسووڕە................................................ ێ چەن ریبەل انیشەوەئ تەاڵژهۆر یرانەروەشتمانپین با -١١
 ...........................................................  گتادانى لىیل جه ۆب شان،ۆكێت  له كێناغۆق ۆب ك،ێنسانیئ ۆب -١٤
 ناەتانپڵسو الحەس.............  وتەک دانێل ەتر ل یکڵێتر د یکێجار ،یبار ێل یمەۆ یباران رگەم یورەه تریکێجار -١١
 مالەک کەریز........................................................................... ی گادان لیلەج ۆب کیەماەمنەۆ -١٨
 ئازاد عەبباسیان................................................................  نستاێکو وەرەب شۆۆ نۆب یکێتەمانەئت -١٩
 ئاشق ئیسماعیلی .............................................. یگادان یلیلەکاک ج شان،ۆکێو ت باتەۆ یلۆمبیس وااڵما -٢١
 یلەع ێقەف یدەممەمح.......................................... ............................. مەورەگ ەوێبن رەس ەئاسود -٢١
  ایور قادر.......................................................................  نیبزان انیدرەدان با ق انیژ ەل تاەه -٢٢
 شاهۆ حەسەن پوور.............................. .................................................. لیلەکاک ج ئاواڵما -٢٣
 ئەردەالن بەهروزی.................................................  وچان ێب گەێو موبارز شەاڵت ڵسا فتاەوه ه کینز -٢٤
 باتەۆ ۆئاس.............. .................................................................... !تەماڵس مانیشتین یرەس -٢١
 هیدی سوفی زادە............................................................................... ە ژارەو پ مەۆ یرمانەۆ -٢٤
 رەمانیبیژەن قا......................................  !یناسیب اتریتا ز ەوەنێاوێب ژووداێم یکانەرێد ەل ێبەد کۆڤێمر -٢١
 قادر حمد یعل.......................................................................................... ی گتادان لیلەج -٢٨
 ئەحمەد نەقشی.................................................................... ە ویەنیمەد ندویز مانداڵدەلهەمیشە  -٢٩
 ژادەدنەحمەئ نیمزەش......................................  ژن؟ێج ەب ێبەد نۆچ ەندانەبڕێ یدوو وەئ مانتانیو ئ منەئ -٣١
 ناسر باباۆانی....................................................  !ڕۆیی  انهۆیاستگڕهات و   ستانهیو نهۆۆ ی" مامه"و  ئه -٣١
 یمانێستل دەمەمح................  کوردستان یتەاڵژهڕۆ یو ناسراو ارید یرەشۆکێت" یگادان لیلەج" کاك تێشاد ب وحتڕ -٣٢
 ..................................................................... سیکورد له پار ۆیتینست ئه یکۆر نزان، سه ڵندا که -٣٣
 ................................................................. یدکور یایمیئاکاد یکارا یندامەئ ،یباقەمەح دەممەمح -٣٤
  ..................................................................................................ڵ سووڕە یەدکتور شوکر -٣١
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 ........................................................ .....................( لولەیئ یریشاع) ینگانڵکاروخ پ ستاۆمام -٣٤
 ................................................. ئوروپا ەکوردستان ل یۆشەبۆۆ یزێوڵبا یواندزڕە تەوکەش دیۆورش.د -٣١
 ............................................................. (کوردستان یباکوور) یاسیس یو چاالکوان رەشۆکێت یوقەش -٣٨
 برایم چۆکەلی.........................................................................  ماسەڵئ یلیوبیتا  ەوەمارۆک ەل -٣٩
 ژیوار رەسووڵی.. ................................................................. یتیەو کوردا ۆالقەئ  ەل کێرەبێر ۆب -٤١
 راندوستتیئ ەڵسەیف...................................................  کانەرزەو موەه ۆب کێسە، کیگادان یلیلەکاک ج -٤١
 عەلی سوورەچۆمی....................................... .ی گادان لیلەکاک ج رەشۆکێت یدان ستەد ەل یسارەۆ رەس ەل -٤٢
 رێبوار مەعرووفزادە..........................  رێرشگۆش یتیەراەبێر - کوردستان یموکراتید یزبیح یرێسکرت روحت شاد -٤٣
 ئاوات عەلیار ......................................................................................ە وەمرانەن یزڕی ەچو -٤٤
 برایم جەهانگیری...................................................... ی گادان لیلەجکاک  مرەن رەس ەل مەقس نییدوا -٤١
 موۆتار نەقشبەندی...............................  نین مانۆۆ یس که شمانۆیو ۆ نیزولم س و مه که ێکورد فره ب ی مهێئ -٤٤
 کاوە ئاهەنگەری................................................ ................................ بنووسم ۆب تینازانم چ -٤١
 عەلی فەتحی :و سۆگاچ سۆکین: عرێش..................................................  بنیجەن ەشیمەه کانەمانەقار -٤٨
 یئاگووش ەمزەه....................... .......................................ەی وەندنێو ۆو ستەبەڵه !مەورەگ ێیک ۆت -٤٩
 راند زارعی......................................................................................  ئارام بنوو. شاد حتۆر -١١
 رەحمان کەریم زادە..... ................................................یە ئازادياوازندا تايه له دلىەتا هەيادى بو ه -١١
 کەریم ئەالوەیستی.................................................  !کاەد یشتمانێو ن لەگ ەل ییمال ئاوا ەک کێقارمان -١٢
 یرابسوه رانەکام..............................................................................  ربوونێف ێل ۆب کۆڤێمر -١٣
 رەشید قازی.............................................................................  كدایرەروەس یمەو ۆ ەپرس ەل -١٤
 ۆالید محەمتمەدزادە......................................................  !تەاسیس ەل تەداقەس ییدوا یچۆو ك یگادان -١١
 فاروق فەرهاد................................................................................  شۆرووۆ وروەس یکۆڤێمر -١٤
 جەعفەر رەسووڵی...............................................  انیگ ەمام کانتەئاوات و ئامانج یاتنیهدەب یوایه ەب -١١
 سەالح گتادانی............................................................... .................... !انیگ یگادان -١٨
 یگادان ستانیکو.د..........  بوو کانەموکراتید یکانەپینسیپر ەب ندەو پاب ەییوەتەن یکێسەک یگادان لیلەج -١٩
 پوور نەسەح دیۆال..... ................................................................ ستیوەنۆو ۆ اەڕۆاک یکێاوێپ -٤١
  ئەحمەد رەحمانی....................................................................................... مامی هەموومان  -٤١
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 ٨١٢...  الپەڕەی ...... پرسەنامەی کەسایەتی سیاسیی و حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان کۆمەڵێک

 
 ...کوردستان یموکراتێد یپارت یکۆرەس ی؛بارزان سعودەم -١
 ...كوردستان ییشتمانین ییتیەكیە ییندەوەرژەو ب یاسیس یاڵبا ینەنجومەئ یكۆرەس ی؛لەع ڵسووڕە تەسرۆک -٢
 ...اقێڕع یمارۆک  کۆرەس ح،ڵسا مەرهەب. د -٣
 ...یبارزان سروورەم زەڕێکوردستان ب یمێرەه یتەحکووم یکۆرەس -٤
 ...کوردستان یمانەرلەپ یکۆرەس قیەفا وازڕێ. د -١
 ...کورد یارید یاسیس یتیەساەو ک دارەتمەاسیعوسمان س حموودەم -٤
 ...ییتێکیە یشووێپ یندامەو ئ رەنووس: یانیئازاد جوند -١
 ...كوردستان یشتمانین ییتیەكیە یكاستنڕێ یبەكتەم یپرسراوێل ،یرەسکەع یلەع یواڵشا -٨
 ...ییتیەکیە یشووێپ یندامەو ئ رکوکەک یزگاریپار میرەک نیدەجمەن. د -٩
   ...کوردستان یمێرەه یپارلمانتار ؛ونسی نیریش یامەیپ -١١
 ...سیپار ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکووم یرەنێنو ی؛رەمۆڵەد یلەع -١١
 ...یرەدەیمومتاز حەیی؛ وەتەن یکێستۆک -١٢
 ...کوردستان ییوعیش یزبیح یشووێپ یرێسکرت د،ەحمەئ میرەک -١٣
 ...فاەمست الەم ووقڕفا -١٤
 ...فاەمست روانیوشەن اینما و چ -١١
 ...یرانسەف یلوبنان ۆیزانک یکۆرەس یگرێج ن،یدەنور رەدکتور عوم -١٤
 ...خێباباش دویع -١١
 ...ۆسمک یلەع -١٨
 ...یرەئاز هادورەب -١٩
 ...الرەک - یناڵپا فارەغ -٢١
 ...یالنەت ولودەم -٢١
   ...ەتواتێب یگەربەنوەئ یانڕکو -٢٢
 ...کوردستان یباشور ڕینگوەم یزۆه ەل یرادۆم ڵەیماەبن -٢٣
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 ٢٢٥.......................  حیزب و الیەنەن سیاسییەکان

 
 ...کوردستان ییشتمانین ییتێکیە ییتیەکاۆرەس -١
 ...انۆڕگ ەیوەبزوتن -٢
 ...کوردستان یوعیش یزبیح ییاسیس یبەکتەم -٣
 ..."کوردستان یشانێتکەحمەز یزبیح" ییاسیس یبەکتەم -٤
 ...YNDKكوردستان  یموكراتێد ەییوەتەن یتێكیە ییگشت یرێسكرت -١
 ...یەسوور ێژەڕۆپاش الیپەش یپارت ییتیەراەبەوەڕێب ڵیبا -٤
  ...کوردستان یلەگ یموکراتێد ەیوەبزووتن یاسیس یبەکتەم -١
 ...تان ك ن كکوردس ەییوەتەن ەینگرۆک ییرەبەوەڕێب ەینسۆک -٨
 ...کوردستان ییئازاد یپارت یکۆرەس لک،ەزچۆئ فاەمست -٩
 ...کوردستان یستیالیسۆس یپارت -١١
 ...کوردستان یبوونێنو ەیوەبزوتن ییتیەرکرداەس ینەنجومەئ -١١
 ..."و الوان یریشنبڕۆ یتەزارەو" -١٢
 ...کوردستان ییشتمانین ییتیەکیە یکانییەکوردستان ییەندەوێپ یردۆب -١٣
 ...کوردستان یمانیشتین ییتیەکیە رکووکەک یکاستنڕێ یندەبەڵم -١٤
 ...یمانێسل یزگاێپار یشیئاسا یرەبەوەڕێب -١١
 ...کوردستان ینجانەگ یتێکیە ەیوەبزوتن ییاسیس ینەنجومەئ -١٤
  

 ٢٢٤...  الپەڕەی..... کوردستان رۆژهەاڵتی پەیامی حیزب و کەسایەتییە سیاسی و ڕووناکبیرییەکانی 
 
 ...رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار یندەناو -١
 ...رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یندەناو -٢
 ... "رانێئ یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک" -٣
 ...رانێئ یستیمونۆک یزبیح یکوردستان یکاراوڕێ ،ەڵەمۆک یندەناو ەتیمۆک -٤
 ...کوردستان یانشێتکەحمەز ەڵەیمۆک یامەیپ -١
 ...پژاک -کوردستان  یئازاد یانیژ یپارت ییتیەکاۆرەهاوس -٤
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 ...رانێئ یكوردستان یباتەۆ یسازمان -١
 ...کوردستان ێڕیشگۆڕش یبات،ەۆ یکاراوڕێ -٨
 ...کوردستان یتەاڵژهۆر یاوازانیمارۆک ەیوەبزووتن - ینگەهاوئاه یشوورا -٩
 ...یتیەرکرداەس ینەنجومەئ کوردستان یموکراتێد ڵاڕبیل یپارت -١١
 (...PAK)کوردستان ییئازاد یپارت سەرۆکی  -١١
 ...کوردستان ییستەربەس یپارت یکۆرەس -١٢
 ...کوردستان ییزگارڕ یزبیح یرێسکرت -١٣
 ...کوردستان یموکراتید ییتێکیە -١٤
 ...کوردستان ۆییۆەربەس یپارت یاسیس یرەفتەد -١١
 ...کوردستان یرانێشگۆڕش یتێکیە -١٤
 ...رانێئ یکەڵۆ یکگرتویە یکاراوڕێ ییندەناو ەیتیمۆک -١١
   ...کۆمیتەی نەرویجی پارتی سەربەستی کوردستان -١٨
 ...کوردستان یاوازانۆییۆەربەس ەیوەبزووتن -١٩
 ...تەاڵژهۆر -کوردستان  یرانەنووس یکانوون -٢١
 ...پەیامی ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان -٢١
 ... پەیامی هاوۆەمی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان -٢٢
 ...رانێئ یکوردستان یکانەکیموکراتێد ەکاراوڕێ یینگەهاوئاه ەیتیمۆک -٢٣
 ...سیپار ەکورد ل ۆیتیستینەئ -٢٤
   ...مانڵئا ەکورد ل یهانیج یکاراوڕێ یامەیپ -٢١
  ...کورد ۆڕهاشتاگ ف یندەناو -٢٤
   (...زاکای)کوردستان یانیزانا ییتیەکیە -٢١
  ...کوردستان یتەاڵژهڕۆ یناسراو یاسیس یتیەساەو ک دارەمتەاسیس یمیرەهاشم ک -٢٨
  ...کەسایەتیی سیاسیی کورد و کوڕی پێشەوا قازی محەممەدعەلی قازی  -٢٩
 ...یزیزەع ێناز ندەرمەهون -٣١
 ...کۆمەڵێک کەسایەتی رۆژهەاڵت -٣١
 

 ٢٦٥ ...........الپەرەی ............ ت دێموکراتی کوردستان لە دەرەوە و ناوخۆی واڵکۆمیتەکانی حیزبی 
 

 ...تاڵو ەیوەرەد ییرەبەوەڕێب ەیتیمۆکوردستان ک یموکراتێد یزبیح -١
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 ...یتیەەاڵمۆک یشەب ژ،ێروۆن یوالت ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەیتیمۆک -٢
 ...انمارکد ەیتیمۆک - کوردستان یموکراتێد یزبیح -٣
 ...كوردستان یموکراتێد یزبیح كامری ئه ی تهیكوم -٤
 ... پەیامی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان -١
 ...دیسو ەیتیکوردستان کوم یموکراتید یژنان یتێکیە -٤
 ...کرد انی"یگادان لیلەج"کاک  وانشادەر ڵەیماەبن یردانەکوردستان س یموکراتێد یزبیح یکێتەئەیه -١
   ...یرییەن ییئاوا ەل دێموکرات زبیح یندامانەئ -٨
 ...سنه ۆیر ەشار، ژاو م و چه یئاوا  ن سه حه ی چکهۆکوردستان له شار کحد یران انگهیندام و ال ئه یم هاوۆه یامی په -٩
 ...ەبان یشار یدانانەیم ەیناوچ یالتیشکەت ەیتیکوم ییمەهاوۆ یامەیپ -١١
 ... ەسەیو دو ڵەقوڵتوار، قو ،ەرەگاو یکانییەئاوا ەردستان لکو یموکراتێد یزبیح یندامانەئ -١١
 ...تاڵو ۆیوۆێن ەکوردستان ل یرەشۆکێت یکەڵۆ ییمەهاوۆ -١٢
   ...کرماشان یشار ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یینێنه یالتیشکەت یامەیپ -١٣
 ...دانمارک ەل" یگادان لیلەج"کاک  مرەن ینیمەمات ۆڕیک یچوون ەوەڕێب -١٤
 ...یان کرد"گادانی"هەیئەتێکی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە واڵتی سوئێد، سەردانی بنەماڵەی بەڕێزی  -١١
 ...ەیەه ەیژێدر دا یگادان لیلەکاک ج یکانەئامانج یهاتنیدەو ناوێپەل شانمانۆکێو ت باتەۆ: یزیزەع دیۆال -١٤
 

 ٢١١ .......الپەڕەی .. .........تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک  یبەشێک لە کۆمینتەکان
 
 ....... گتادان لیلەکاک ج ییدوا یچۆک ەینۆب ەب یمەهاوۆ ەل کێلۆپەش ەب تەبارەس حدک ییگشت یرێسکرت ەیسپاسنام -١

......................................................................................................................... ٣٨٤ 
 ٣٨٤........................................... ............................... سپاسنامەی بنەماڵەی کاک جەلیل گادانی -٢
 ٣٨٨.............................................. ی گتادان لیتلەکاک ج ینیهاوژ ،ەییگێد ەاێش ەنیۆاتوو ئام ینیزانێپ -٣
 ٣٨٩................................... ............................................... یدرەب رەسمەۆاتوو ئ ەیسوپاسنام -٤
 ٣٩١........ ئەحمەد رەحمانی ...........................................................  مڕێاوه یگادان ۆرکێش ەکاک ۆب -١
 ٣٩٢.. .....رەحمان نەقشی : ئا ................ دا ڵیسا ٨١ ینەمەت ەل -ی گادان لیلەج یباتەۆ ڵسا٤١ ەل نانێزلێر -٤
  ٤١١....... رەحمان نەقشی .......................................... .............من و هاوڕێی تێكۆشەر جەلیل گادانی  -١
  

----------------------------------------- 
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 بۆ یادگارەکەی کۆمار
 
 
 
 
  
 
 
 

 کوێستان عومەرزادە

 
 ەوەشتمانین ێیتو رەسەب ەگران ەندەچ ژڕۆ یئاوابون یمەۆ
 
 ەمەبتا تیتووناکڕ ینەمەت ەل ێپڵۆد و مێب رمەن رمەن یکیەچ با ەیسرو ەب ،یرانۆکام گ یزام ەب ،ەوش کامەب م،ێبدو یچەل
 م،ڕس ەیۆام رەس
 یزامتداران ڵتید یکتیە ەب کیەو  ەگرتتو یژنتەب ۆییتت ێبت یژان ڵەینا کڵێما رەه ەیرەنجەپ بنەل ک،ێو شار کەڕەگ رەه ەل
 ،ەکردو ڕس یشتمانین
 

متان و  رەه یمتزڕە تۆۆت ۆتت ،ەوەتێتبەد ێیج ئاساەشیفر ۆیت یتەفەاڵشان و ق ەکوا ل ەکنانێت وارەو ه چۆک مەئ ەمام ئاۆر
 یئتازاد یرمتانەه یژنەو ب ەڕباو یلهامیئ ۆگرتبوو، ت یژنەب داۆت ەل وتنەسرەن ڕپ ەیرادیو ئ یژێپشوو در ،یبوو وتنەسرەن

ئاستت  ەل ەکام وشت ڵێب ۆت گرتبوو،ەڵه داەرگەشمێپ یزۆریپ یرگەب وێنەل انتیژ یکانییەجوان یکیە ەب کیە یبوو ۆت. یبوو
 .دوان ەتێو ب ێگر ەین رمەنوورتا ش ڕو پ نیرێز ینەمەت مەردەبەناوت، ل

  
. یشتتمانین یبستت ەبستت ب یەیرماەست ۆیمل، ت ەکرد ایئالتون ەیشاخ، ملوانک یباتەۆ ت،اڵو ینجڕە داۆت یعومر ییژوێم ەل
 ۆبت ،ەدیستەقکتام  یشتان رەست ەتەیۆەد مارۆک یمزڕە ،ەزنەم ەدێز مەئ یژان گورد،ەڵه یزام ل،یندەق ڵەینا ،ڵێینا مێپ ۆت
 ؟ەیکەد ۆڵچ وارتەه ێکو



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

10 
 

 
   

 

 ینتاو رێتژەل بتوو،ەمانتدووبون ن یزێتو ه ستتانەو ەب تەڕبتاو ۆت ،ێگرەد رەنگەل ەژوێم مەئ ییکوەل تەڕو باو نگاوەه ەرمەن
 یکتیەرەه ۆتت موومتان،ەه ۆبت بووەن مترەئاسمان ک یکانەزۆریپ ەتەسور ەل ۆت ییزۆریپ گرت،ەد ڵ ەه مانەڕباو یژێسنوەد داۆت

 تۆۆت ،یتەاڵرهۆۆت ینتاەکتوردان، پشتت و پ متووەه یمتام ۆتت. یمتوکراتێد یرزەب یژنتەو ب مارۆک ەینێگل ۆدوو، ت ەب یبو نا
 ۆبتوون بت یو شتاناز ۆترەف یەیمتا نیریشت یو کتردارت، گفتت ەو وت وەشت یچتاو ەۆستتەد ەیفۆشتک ۆتت ەڕیو باو زێه یتزانەد

 .الوانت
 ن،ۆتت یهتاتن ەڕێیچتاو ەتاڵو مەئ یبستت ەبستت ب ەوەرەچتاو بتک ەدێستپ مەئ ،ێبتەن ناز ێب شتمانیبا ن ەوەڕێبگ یچەد ێکوۆب

 !یووناکڕ ەتەوڕیب انیچاو
 
 مەئ ێنتتو ەل رەو ستت انیتژ ێیتتتو رەستت ەتێتوەبتتا بک ەیشتتن ەڕێیچتاو داەبیتترەشتتووم و غ ەدێستپ مەل موومتتانەه رەه ەمتتام یئتا
 .ژڕۆ یداریو د دێئوم ەیفیتر ەل ەوەتێب ڕپ ەرەحەس
 ەل ڕپت یتتەفەاڵق ،یئتازاد یژنتەب ژوو،ێتم یکتانەکراوەن واوەت ەدیستەق شتتمان،ین ێرتوەس ینیبر دێز مووەمن، ه اینەت ەن
 .نیبوو کانتەرمەگ ەناسەه ەیوەانەڕگ ەێیچاو یموکراسێد یوایه
 
 .ناێه نینەکێو پ انیژ یکییەرانێو چ و بەزەپر غ یکەیەکەتۆمانگ چ م یشەش یئا
 متانیئ ەپتر ل ەڕیو بتاو اڵو ئا دێئامانج و ز ەکرد تیئازاد مارداۆک ۆیچر ەڵگەل یبوو ەژانێدر ژنەو ب رزەب ڵەاەیۆ وەل ۆت

 .انیژ یرماەس ەکرد وتنتەسرەو ن
 
 ،ەوەندۆهەد میموکراسێد یوایه ەل ڕپ یتەفەاڵو ق یئازاد ەیوەوشانەدر داۆت ەل انیگ ەمام
 
 ەۆستت یبتار و قتورس وگرانت یمەو متات ەمەت چتتۆک ،ەوەندێۆوەد شتمانمین ەیوەسانەح ڕپ یدێئوم نتیریش یو گفت ەوت ەل
 یتتابوت وێتن ەتیۆترا انیتو گر نیو شت ستکینەه ێبت ،ینتاز ێبتەب ،ینگەدێب ەمراد و ب ێب ەندێه چتۆک مان،یشتین ڵید رەس
 .یون کرا اوانچ رەبەل بیرەغ ەندەچ یکێنگڕە ەب ستانۆڕگ ەو ل رگەم
 
 .یبوو مارۆک یتەسرەح ەل ڕپ یادگاریو  رەس یتاج ۆت. یبوو یئازاد ەیوەسانەح ەیشکێب ۆو ت رەبڕی ۆو ت ستاۆمام ۆت
 .دووان ەب یو ناب یکیە رەه ۆت ست،یوەد شمۆۆ ەندێه رەه یبا شمیچاو ەینێگل رەگ ەیکەد ەڕو باو یزانەد ۆت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٨: ڕێکەوتی  -  ماڵپەری حدک میدیا: سەرچاوە
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 کۆچی دوایی تێکۆشەری دێرینی کورد کاک جلیل گادانی  

 
 
 

 
 
 
 
 

 ڕاگەیەندراوی خەبەری

 
 دار،ەتمەاستتتیس ،یگتتتادان لیتتتلەکتتتاک ج ژ،ێتتتالوەگ ی١٤ ،ەممەنجشتتتێپ ڕۆمتتتەئ ەک نینتتتەیەگەادڕ ەوەرۆز یکێرەستتتەداخ و ک ەب
 وتەکورد، پتاش ح ییاسیس ەیوەکوردستان و بزووتن یموکراتێد یزبیح ینیرێد یرەشۆکێکورد و ت ییاسیس یارید ییتیەساەک
 .کرد ییدوا یچۆک داەیکەوەتەن ییزگارڕ ناوێپەل یاسیس یشانۆکێت ەیەد
 

کوردستتان  یمێرەه یکانەشاانۆۆەن ەل کێکیە ەل ناۆرۆک ییشۆۆەن یرەسەچار ۆبوو ب کیەوتووەح ەیماو یگادان لیلەج کاک
 .ەوەمرانەن یکاروان یزڕی ەچوو ڕۆمەئ ەوەداۆەب ەبوو، ک دایشکیپز ییرێچاود رێژەل
 
 .ەوەکاتەد واڵب کەیەاننامەیب داییەندەوێپ وەکوردستان ل یوکراتمێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد
 

 کوردستان یموکراتید یزبیح
 
 ایسکرتار
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 کۆستێکی گەورە

 

 
 
 
 
 
 
 

 بەیاننامەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

 
 !کانەزەڕێب ەشتمانیهاون
 !کوردستان یرەروپە اتڕموکێد یکەڵۆ
 !کوردستان یاتڕموکێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 
 اتڕمتوکێد یرانەشتۆکێت کتداێکاتەل ێنتەیەگەادڕ ەوەرۆز یکێرەستەو ک داخەکوردستتان ب یاتڕمتوکێد یزبتیح یینتدەناو ەیتیمۆک
 ینتاودار یرەشۆکێت یانەیب ڕۆمەئ کردەد ەئاماد انەیکەزبیح یزرانەدام ڵەیسا ١١ یژنێج ماسەڵئ یلیووبی یگرتن ۆب انۆیۆ

 نتاۆڕۆک یووسیڕفا ەڵگەد ەملمالن وتووەدوو ح ەب کیزین یدوا یگادان یلیلەکاک ج اتڕموکێد یزبیح یجەوەب یندامەکورد و ئ
 .دا ستەدەل یانیگ
 
 یکێتەستارەکتورد ۆ ەیاوازانیزگتارڕ ەیوەبتزووتن متووەه ۆبت کووەڵب ات،ڕموکێد یزبیح ۆب رەه کەن لیلەکاک ج یستدانەدەل
 یمتتارۆک ەیکەنێتتڕیز ەورانەد ەل ەبتتوو ک ڵستتا ١٣ ایتتنەت ینتتەمەو ت یتتتەیەکەزبیح یرانەشتتۆکێت نیمتتەکیە ەل وەئ. ەیەورەگ

 یوتنەشتکێپ ەیورەگ یمتەغ یشتیانیژ ەیناستەبتوو و تتا دواه اتڕمتوکێد یزبتیح ییرەروەستڕپ یکتاروان ەب ەڵکێکوردستاندا ت
 .بوو ەیکەوەتەن ەیاناوازیزگارڕ ەیوەبزووتن یوتنەرکەو س ەیکەزبیح
 
 و  شێپ ەگرت یباتەۆ یکانەوێش مووەه یگادان یلیلەج داەیکەزبیو ح ۆیۆ یوێو نش ورازەهڕو پ ژێدوورودر یباتەۆ ەل
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 ەل ۆیۆت ینتەمەت یواوەت زب،یتح یئاشتکرا یشانۆکێت یکورت یکێورانەد ەل ەجگێب وەئ. گرت ۆیۆەل یکانییەتەهامەن مووەه
 دایرەستەرمەو چ یرەدەربەو د ەوەو دوورۆتران نتدانیکوردستتان، ز یشتانێتکەحمەو ز ارانیتجووت وێتن ەو کار ل ینێنه یباتەۆ
بترد  رەستەب دایتیەپاشا یمیژڕێ یکانەندانیز ەل ینەمەت ڵسا ەپازد  ەب کیزین ەویەمووەه ەو ب رایچوار جار گ. برد رەسەب

 یکتانییەلەگ یدژ ەزێته یتیزامین یرشتێو ه پبتارانۆو ت مبتارانۆب یدیشتاه داەکتدارانەچ یبتاتەۆ یژانتڕۆ ەجتار ل انەید ەو ب
 .ەویەاەڕگ رگەم یسنوور ەل رجارۆبوو و ز یسالمیئ یمارۆک
 

 ییتیەرپرستتاەتتتا ب ەویتتیەنێنه یکەیەشتتان ییتەنتتدامەئ ەل. نڕیبتت یکتتانەناغۆق متتووەه دایشتتەکەزبیح ەل متترەن یلتتیلەج کتتاک
و  ژێو پشتتتوودر ریلگێشتتت یکتتۆڤێمر ەیکتترد و نمتتتوون یکتتتار ەییشتتاوەوێلەب کانتتتداەدانەیم متتووەه ەل کتتتانەرۆراوجۆج ەرگتتانۆئ

 یتتیتیەراەبڕێ یمەردەست ەو ل اتڕمتوکێد یزبتیح یینتدەناو ەیتیمۆکت ینتتدامەئ ەبتوو ب ڵستا انەیتد ەب. بتوو نتاسنەییمانتدوو
 .بوو ەیکەزبیح ەل ەشەب وەئ یرێسکرت ڵسا ١ یورەد داێڕرشگۆش
 

 ەڵگەد وەئ. بتوو یتیەەاڵمۆکت یینتدەوێپ نینتتریرەو ب ەپتل نیتترەورەگ ینەۆتاو دایتتیەەاڵمۆک یبتوار ەل یگادان یلیلەج کاک
 لە …و دارانەتمەاستتیو س رانیو شتتاع رانەنووستت انڕیتتبازا نتتدان،ەکارم کتتاران،ێاران،کریجووت: ەڵمۆکتت یکتتانەژێو تو نیچتت
 یمتتەغ ەل ەڵمۆکتت وێتتن ەو ل زبیتتح وێتتن ەل. بتتووەه ییتەبیتتتا ەیگێوپتتەگێو ج زڕێتت شیمتتووانەه یالەبتتوو و ل دایتتندەوێپ
 یرەبتن ست ەو ل متووانەه ەیپرست یشتدارەبتوو، ب شتدارەب مووانتداەه ییشتۆو ناۆ یشتۆۆ ەل تتانەرەد ێیپەبوو، ب مووانداەه
 ەو ل بتوونەد کێتروگرفتیگ یتووشت ەبتوو ک ەوانەئ متووەه یرۆماەو غ رەاویو  اری ،ەوانەئ یربارەس. بوو کانەشۆۆەن مووەه
 .کردەدەن ییغێدر یەبوواەه کەمۆک ەب انییستیوێپ ەیسانەک وەب یوەعنەو م یمادد یتەارمی
 
 یینتدوویزەب یادیتو  شتنۆرەپەب ۆیبت متووەو ه ەمتووانەه یستتۆک لیتلەکاک ج یستچوونەدەل ،ەتانڵەسەۆ وەئ یمووەه رەبەل
 .گرنەادڕ
 
 ییەتیەستاەک وەئ یستتدانەدەل ەب منتاکبوونەغ  یاێتڕو ەوەمنتاکەغ ەنۆبت وەکوردستان ب یاتڕموکێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک
 ،یکانەرەنگەو هاوست ڕێهتاو مەرجەست ،ەیکەزەڕێتب ڵەمتاەبن ینتدامانەئ مووەه یشێشکێپ ۆیۆ یرمەگ یشۆۆەرەس ەدرگرانەق
و  کتتاەکوردستتتان د یرەرانستتەو س هابتتادەم ەیکەرەروەمتتانپەقار ەرشتتا یکتتەڵۆ ،یکتتانەژمارئە ێبتت ڵەو هتتاوا ستتتۆد یاڕکتتێت
 .کاەۆوا داوا د ەییبووردێل یشەو باو نیرەب یشتەهەب لیلەکاک ج یمرەن یانیگ ۆو ب یژێندرەمەو ت یبوورێس مووانەهۆب
 
  یرانەشۆکێو ت رانەبڕێ یواوەت کەو شییگادان یلیلەکاک ج یپاداش ۆب اتڕموکێد یرانەشۆکێت مووەو ه یندەناو ەیتیمۆک
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کتتاک  یانیتتگ ەڵگەد ەکیتتد یکێرو جتتا ێزانتتەد انەیتتکەباتەۆ یاڵئتتا یاگرتنەڕکاوەو شتت انەیتتگاکڕێ یدانتتەژێدر ەب ستتتچوو،ەدەل
 چیهتتت ەل داەنتتتاوێپ وەو ل ێبتت انەیتتتکەبازڕێ یرەدەژێتتدر رەتاستتتەه ەک ەوەکتتتاتەد ێنتتو متتتانەیپ دانیهەشتت متتتووەو ه لیتتلەج
 .کاەن غێدر کییەداکاریف
 
 ۆڕەتتتت یگتتتاڕێ ەل ستتتتانۆو د ێدانتتتانر یشتتتۆۆەرەس نتتتاۆڕۆک یتتتتاەپ ەیوەوبتتتووناڵب ۆیهتتتەب ەک نینتتتەیەگەادڕ شتتتداەرێل رەه
 .ننەیەگەادڕ انۆیۆ ییردەهاود ەوەکانییەتەیەاڵمۆک
 
 .یگادان یلیلەکاک ج اتڕموکێد یرەشۆکێتەورەگ یادیو  انیگ ەل واڵس
 
 .یکانەزۆریپ ەئامانج ۆب یرارەرقەو ب ۆیۆ یو ناو ادی ۆب یمرەن
 

 کوردستان یاتڕموکێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک
 

(٢١٢١ - ٨ - ٤) = ١٣٩٩ - ١ - ١٤ 
 

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤ 
 

--------------------------------------------------------------- 
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 ک لە ژیاننامە هاوڕێی تێکۆشەر جەلیل گادانیەکورتەی
 

 
 

لەشتتاری مەهابتاد لە بنەمتاڵەیەکی متتام  (ی زایینتی١٩٣٤ی متارچی ٣)ی هەتتتاوی١٣١٢ - ١٢ - ١٢جەلیتل گتادانی لە ڕێکەوتتی 
 .ە ۆوێندنی سەرەتایی و تا کالسی پێنجی دواناوەندی لە شاری مەهاباد ۆوێندوەناوەندی لە دایک بوو

 
ستاڵی دا بە کتوردایەتی گۆشتکراوە، لە قوتاباابیەکتانی مەدرەستەی گەالوێتژی  ١١ک و لە تەمەنتی  -لە زەمانی کتۆمەڵەی ژ 

اتە حتتاجی ئەحتتمەدی گتتادانی ک دا بتتۆ گتتوتنەوەی دەرستتی کتتوردی لە متتاڵی بتتاوکی و -شتتەوانە بتتووە کە هەر لە زەمتتانی ژ 
هەر لەو قوتاباتانە دوو . دواتر ئەو قوتاباانە بووتە رۆژانە و هەر بەنتاوی گەالوێتژ چتاالکی بەر چتاوی هەبتوو. دامەزراوە

 .لەدەستی پێشەوا قازی وەرگرتووە جار جایزەی
 

وە ویجتدانی ۆۆیتدا بەڵینتی داوە هەر چەند تازە الو بتووە بەاڵم لەو کتاتەوە تەرمتی پیترۆزی پێشتەوای بە ستێدارەوە دیتوە، 
 .رێگەی پێشەوا و باقی شەهیدانی ئەو سەردەم ون ناکا

 
ی دەستنووستتەکانی حیتتزب حەوداڵتتی دۆزیتتنەوەی رچەی ۆەبتتات دەبتتێ و لە رێتتگەی (بەیاننتتامە)دوای ۆوێنتتدنەوە ئیحالمتتیەی

 .عەبدوڵاڵ ئیسحاقی کە لە ناوەندی هاوپۆل  دەبن دەست دەکاتەوە بە ۆەبات
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ستاڵ بتتووە بەاڵم بەهتۆی تێکۆشتانی بەرچتتاوی بە ئەنتدامی حیزبتتی  ١٨هەر چەنتد تەمەنتتی کەمتتر لە ( ز١٩٤٨)١٣٢١لەستاڵی 
لە ئەنتدامی ستادە . دێموکڕاتی کوردستان وەردەگیرێ و لەو کاتەوە تا ئێستا بێ پسانەوە بەکار و چاالکی جۆی درێتژەی داوە

 .ی و سکرتێری، هەموو قوناغەکانی پیواونرا تا پێشمەرگایەتی و گەیشتن بە ئەندامی دەفتەری سیاس
 

ستتتاڵی (  ز١٩١٤)،١٣٣٣ستتتاڵی ( ز١٩١٣)،١٣٣٢لە پێنتتتاو ئەو ۆەبتتتاتە دا پێتتتنج جتتتار لە زەمتتتانی شتتتا دا گیتتتراوە، ستتتاڵی 
ساڵ لە بەنتدیاانە دا بتووە،  ١٣سەرجەم نیزیکەی ( ز١٩١٨. )ی هەتاوی١٣١١و ساڵی ( ز١٩٤٨) ١٣٤١ساڵی ( ز١٩١٨)،١٣٣١

دوو . شیرازو برازجان دا ماوەتەوە -ۆۆرەم ئاباد ( قزلقەلعە و قەسری قاج)تەوریز، تاران. ورمێ. مەهابادلە زیندانەکانی 
 .جار داوای ئیعدامی بۆ کراوە، جاریکیان دوو ساڵ لە ژێر ئیعدام ماوەتەوە و دواتر رزگاری بووە

 
هەر لە . ی و فەرانسەوی و عەرەبی ئاشنا بتووەلەگەڵ زمانی رووس. لە بەندیاانە دا هەوڵی داوە مەتاال بکا و زمان فێر بێ

کتێبێکتتی لە فارستتیەوە . ی کتێبتتی لە فەرانستتەویرا وەرگیتتراوەتە ستتەر فارستتی کە دوای ئتتازاد بتتوونی چتتا  بتتوون٣بەنتتدیاانە 
 .هەرگیز چا  نەکرا. کردوتە کوردی کە بەداۆەوە سەری تێداچوو

 
 .بێ مامۆستا دەۆوێنێ و لە تاقیکاریدا بەباشی دەردەچیجەلیل گادانی شەشی دەبیرستان لە بەندیاانەی برازجان 

 
دوای شتتازدە ستتاڵ دووری لە زیتتدەی ۆتتۆی گەراوتەوە مەهابتتاد کە هەستتتی بەوەی کتتردوە شتتارەکەی ( ز١٩٤١) ١٣٤٤لە ستتاڵی 

رنی ی نتتی یە بەقەرز و قتتۆڵە و پتتارەی ئەو کتێبتتانەی وەرگیتترانەوە و چتتاپی کتتردوە کۆدەکستتتانێکی متتۆدی(رەوەز)کۆدەکستتتان 
داناوە بەاڵم پاش دوو مانگ دەگیریتەوە دەبرێتە جەلدیان و فلک االفالکی ۆرم آباد و ساڵێک لە بەندیاانە دا دەمێنیتتەوە، 

 .کە هاتمەوە بەسەر هەواری ۆاڵی دا کەوت کودەستان نەما بوون
 

ەرستی بتۆ نەۆوێنتدەوار و کەم ناوبراو لە زیندانەکاندا هەم بۆۆۆی ۆوێنتدویەتی، هەم لە قەسترو هەم لە برازجتان کالستی د
 .سەوادان داناوە

 
ساڵ لەوێ دەگیرسیتەوە لەوێ دۆستان زەۆتتی دەۆەنە ستەر  ٩حەوتویک دوای ئازاد بوونی دوور دەۆریتە بۆ تاران بۆ ماوەی 

 باوینی، لە کونکور دا بەشداری دەکا لە بەشتی زمتانی فەرانستە وەک ۆوێنتدکاری مەدرەستەی عتالی تەرجەمە و وەرگیترای بە
 .سێ سااڵن لیسانس وەردەگرێ

 



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

17 
 

 
   

 

 منداڵ واتە سێ کۆڕو سێ کچیان هەیە بە  ٤هەر چەند لە تەبعید دا دەبێ هاوسەرگیری دەکا و دەگەڵ ئەسمەر ۆانم بەدری 
 .ناوەکانی شیرکۆ، دیاکۆ، گۆران و گالرە، ئاشتی و ژوان

 
 .دەگەڵ ۆەڵک تێکەاڵو بووەدەگەڵ ئەوەی هەوڵی داوە لە هەموو حاڵیکدا پەیوەندی دەگەڵ حیزب نەپچرێ 

 
دا کە هەوای سیاستتی بەرەو گتتۆران رویشتتت بە هاوکتتاری یتتارانی حیزبتتی تتتوانی جەمعیەتتتی کتتوردانی ( ز١٩١٨)١٣١١لەستتاڵی 

 .دانیشتووی تاران پێک بێنێ کە رۆلی زۆر بەرچاوی لە ۆۆپیشاندان و میتنگەکان دا هەبووە
 

کۆبتتوونەوەی کتتۆمیتەی ناوەنتتدی دا بەشتتدار بتتێ کتتراوەتە راوێژکتتاری  دا بتتێ ئەوەی بۆۆتتۆی لە( ز١٩١٨) ١٣١١هەر لە ستتاڵی 
 .کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

 
بەر لە گەرانەوەی هاوڕێیان دا بۆ ئێران، لە تاران و سنە و کرماشتان پتایەی حیزبتی دامەزرانتدوەتەوە و دواتتریش بە دڵ و 

مەینی بە دژی کتورد، بە گتویرەی پیویستتی کتاری حیزبتی هەر لە تتاران گیان هاوکاری کردوون هەتا راگەیانتدی جیهتادی ۆتو
بووە، بەدوای ستاز بتوونی شتەڕ هتاتووتەوە کوردستتان، لەشتەڕی ستێ متانگە دا بتووتە بەرپرستی تەشتکیالتی گشتتی حیتزب و 

 .هەتا دوای کۆنگرەی پێنج لەو بەرپرسایەتی یە دا ماوەتەوە
 

ستتێ جتتار بتتۆ کتتاری حیزبتتی دەگەڵ هەئتتیەت چتتووتە الی ۆتتومەینی و بازرکتتانی  .ئەو کتتات کە بەرپرستتایەتی لە تتتاران بتتووە
 .سەرۆک وەزیری کاتی

 
 .وەۆتی حیزبی دێموکڕاتە را تا ئێستا کادری تەواو( ز١٩١٨) ١٣١١لە ساڵی 

 
دەگەڵ پۆلێتتک لە ئەنتتدامانی رێتتبەری حیتتزب جیتتابوونەوە و بە نتتاوی حیزبتتی دێمتتوکڕاتی کوردستتتانی ( ز١٩٨٨) ١٣٤١لەستتاڵ 
 .ساڵ لەو حیزبە دا سکرتێر بوو ٨رێبەرایەتی شۆڕشگێر، ۆەریکی تێکۆشان بوو،  -ئێران 

 
بتابەتی لە وەرگیتران و نووستین  ٢١لە بواری فەرهەنگیشەوە ئەوەندی لە دەستی هاتووە ۆزمەتی کردوە، تا ئێستا بیتزیکەی 

 .ڕانی کوردستان و شۆرش و پێشمەرگەوە هەیەو ئامادە کران و باڵو بوونەتەوە کە زیاتریان پەیوەندیان بە حیزبی دێموک
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و بنەماڵەشتتم لە دەرەوەی دەژیتتن، بۆۆتتۆم هەر لە کوردستتتان متتاومەوە و ( ۆانەنشتتینم)ئێستتتاش ستتەرەرای ئەوەی بازنشتتتەم
ئەوەندەی لە دەستم بێ ۆزمەت بە حیزب و نەتەوەکەم دەکەم و تازە نە دەستم پێ لە سیاسەت هەلدەگیری و نەدەتتوانم لە 

بتتتتم و هەتتتتاهەم درێتتتتژەدەری ئەو ریگتتتایە دەبتتتتم کە لە تتتتتازە الویەوە (کەمتتتتتەرۆەم)بە گەل و نیشتتتتتمان غافتتتل  ۆتتتزمەت
 .ئاواتی بنەرەتیشم رزگاری گەل و نیشتمان و سەربەۆۆیی کوردستانە. گرتوومەتەبەر

 
 ی منابەۆەت و دەست نووسی هاوڕێ جەلیل گادانی لەسەر داو

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

 کۆچی دوایی
 
 

 
 
 
 
 
 

 یمتێرەه یکانەشتاانۆۆەن ەل کێتکیە ەل نتاۆرۆک ییشتۆۆەن یرەستەچار ۆبتوو بت کیەوتتووەح ەیمتاو یگتادان لیلەجهاورێ * 
 = کتوردیی ٢١٢١ی ژێتالوەگ ی١٤ ،ەممەنجشتێپ رۆژی ەوەرۆز یکێرەستەداخ و ک ەبوو، ب دایشکیپز ییرێچاود رێژەکوردستان ل

 ینتیرێد یرەشتۆکێکتورد و ت ییاستیس یاریتد ییتیەستاەک دار،ەتمەاستیس ،یگتادان لیلەج اوڕێه ،ی زایینی٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 ییزگتتتارڕ نتتتاوێپەل یاستتتیس یشتتتانۆکێت ەیەد وتەکتتتورد، پتتتاش ح ییاستتتیس ەیوەکوردستتتتان و بتتتزووتن یمتتتوکراتێد یزبتتتیح
 .ەوەمرانەن یکاروان یزڕی ەچوو .کرد ییدوا یچۆک داەیکەوەتەن
 
 یاەڕرەدا و ست ەستتیشا یکێستتمڕەوڕێ ەل ،(ی زایینتی٢١٢١ی ئاگۆستتی ٤)کتوردیی ٢١٢١ی ژێتالوەگ ی١٤ ،ەممەنجشێپ رۆژی* 
 یکەڵێمۆو کت یرەبڕێت یندامانەئ ر،ێسکرت یگرێج یبوون ەئاماد ەب یگادان لیلەکاک ج یرمەت نا،ۆرۆک یتاەپ یکانییەترسەم
 یشتار ەل متوکراتید یدانیهەش یستانۆڕگ ەل انکییەکوردستان ەکاراوڕێو  زبیح یرەنێو نو موکراتید یرانەشۆکێت ەل رچاوەب
  .ردراێکوردستان سپ یزۆریپ یۆاک ەب ۆیەک
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 ک -دامەزراندنی کۆمەڵەی  ژ

 
 
 

 
 ک -دامەزراندنی کۆمەڵەی  ژ* 

 
 ١٣٢١ی گەالوێتتژی ستتاڵی ٢١رۆژی " ک -کتتۆمەڵەی ژ "ۆۆە ئتتاڵۆز و نالەبتتارە دابتتوو کە لە کتتۆی ئەم هەلە رەۆستتاو و بتتارود

ریکاراوێکتی بە تەواوی " ک -کتۆمەڵەی ژ . "بە تێکۆشتانی یەگجتار نهێنتی کتردوی لە شاری مەهابتاد پێکهتات و دەستتی هەتا
نهێنی بوو و بەهۆی ژمارەیەک لە رۆشنبیرانی کوردی دانیشتووی شاری مەهاباد و لەسەر بناۆەی بەدەستەوە گرتنتی دەستەاڵت 

  :زرێنەر و کارگێرە سەرەکییەکانیشی بریتی بوون لەدامە. و حاکمییەتی کورد بە دەستی کورد دامەزراوە
 
 مەال عەبدوڵاڵ داودی،  -١
 حسێن فروهەر،  -٢
 عەبدولڕەحمان زەبیحی،  -٢
 عەبدولڕەحمان ئیمامی،  -٣
 . مەال عەبدولقادر مودەریسی -٤
 ئەجمەدین تەوحیدی،  -١
 محەممەد نانەوازادە،  -٤
 عەلی مەحموودی،  -١
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 محەممەد ئەسحابی،  -٨
 عەبدولڕەحمان کیانی،  -٩
 سەدیق حەیدەری،  -١١
 قاسم قادری،  -١١
 عەزیز زەندی،  -١٢
 . محەممەد یاهو -١٣
 ئەحمەد عیلمی،  -١٤
 میرحاج و  -١١
مستەفا ۆۆشناویش بە نوێنەری حیزبی هیوای کوردستانی عێراق بەشداری کۆبوونەوەی ئەسلی بوون کە رێبەری کتۆمەڵەی  -١٤

هەر چەنتتد زۆرتتتر باستتی یتتازدە کەس دەکتترێ کە . ی هەتاویتتدا بەستتتراوە١٣٢٢و لە بتتانەمەری ستتاڵی  تێتتدا هەڵبژێتتردراوە
 .پێکهێنەری کۆمەڵە بوون

 
لە الیەکەوە لەستتتەر کتتتۆمەڵی تینتتتوی ئتتتازادی و کتتتوردەواری کە بۆمتتتاوەیەکی دوور و درێتتتژ " ک  -کتتتۆمەڵەی ژ " دامەزرانتتتی 

دن هتتانی دان، لە الیەکتتی دیتتکەوە دەستتتی کتترد بە نزیکتتایەتی کتتردن و چەوستتابووەوە، شتتوێنەواری دانتتا و بەرەو ۆەبتتات کتتر
پێکهێنانی دۆستایەتی لەگەڵ هێزەکانی دیکەی کوردستان و بە تتایبەت لەو ستەردەمەدا لە گەڵ حیزبتی هیتوا لە کوردستتانی 

نی کوردستتتانی عێتتراق کە پێشتتتر بە هتتۆی چەنتتد کەس وەک رەفیتتق حیلمتتی و مەحمتتوود جەودەت لە کتتوردە نیشتتتمانپەروەرەکا
ئەم حیزبە بە شێوەیەکی جیددی تاوی دایە هاوکاری کردن لە گەڵ کۆمەڵە و بەشداری کردنتی میرحتاج و . عێراق دامەزرابوو

میرحتاج و مستتەفا ۆۆشتناو لە . مستەفا ۆۆشناویش لە کۆبوونەوەی سەرەکیی دامەزرانی کۆمەڵە دا هەر لەم پێوەندییەدا بوو
بتوون کە دوایەش لە راپەرینتی بارزانییەکانتدا بەشتدارییان کترد و لە کۆمتاری کوردستانیشتدا ئەفسەرەکانی ئەرتەشی عێتراق 

میرحتاج . بەرپرسایەتییان هەبوو و داوی رووۆانی کۆمتاری کوردستتان ستەرۆک مستتەفا بارزانییتدا مەهابادیتان بەجتێ هێشتت
او گەرایەوە عێتراق و لەگەڵ ستێ ئەفستەری دەگەڵ بارزانییەکانی چووە ستۆڤیەت و دوایتش لەگەڵ وان گەراوە، مستتەفا ۆۆشتن

 .عیزەت عەبدولعەزیز، معەممەد مەحموود قودسی و ۆەیروڵاڵ عەبدولکەریم: دیکە بەو ناوانە ئیعدام کران 
 

ک، رێکاراوێکی داۆراو بوو، بۆ غەیرە کورد و هەر کتوردێکێش کە ۆوازیتاری چتوون بتۆ نتاو رێزەکتانی کتۆمەڵە  -کۆمەڵەی ژ 
پاشتانیش بە قورئتان ستوێند . ی کتارییەکی دژوار تێتپەڕ بکتات و لە هەمتوو بتارێکەوە جێتی دڵنیتایی بتوایەبووایە دەبوو تتاق

ئەم شتتێوە وەرگتترتنەی ئەنتتدام و الیەنگتتر لە الیەن کتتۆمەڵەوە بە ستتەرنجدان بە هەل و مەرجتتی ئەو کتتاتی ۆەبتتات لە . دەدرا
و ستەردەمە بتوو، ستەرەڕای ئەم نهێنتی کتاری و بەر تەستک پێناو وەدیهێنانی مافی نەتەوایەتییەوە، شتێکی گونجاو لەگەڵ ئە
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ک توانیویەتی لە روونکردنەوە و راپەڕاندنی ۆەڵکتی کوردستتان دا دەوری  -بوونەی ئیمکانی تێکۆشانی بەرباڵو، کۆمەڵەی ژ 
اغەی بەم هۆیەشتتە کە زۆربەی هاوڕێیتتانی حیزبتتی و مێژوونووستتەکان لەستتەر ئەو بتتراویەن کە پتتایە و بنتت. بەرچتتاوی هەبتتێ

ک  -ڕەنتتگە بە بۆچتتوونێکی ئتتاوا ناسیۆنالیستتتییەوە کتتۆمەڵەی   . ە"ک  -کتتۆمەڵەی ژ " حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان هەر 
نەیتوانیبی زۆربەی رووناکبیرانی ئەودەم بۆالی ۆۆی رابکێشێ، بەاڵم لە کۆمەڵی کوردەواریی ئەوکتاتی کوردستتانی ناوەندیتدا 

بتتانە و هەروەهتتا لە بتتاکووری کوردستتتانی ئێتتران پەرەی ئەستتتاند و تتتوانی ببێتتتە بە تتتایبەت و تتتا رادەیەکتتیش لە ستتەقز و 
کتتۆمەڵە هەستتتی کتتوردایەتی تتتا رادەیەکتتی زۆر لە نێتتو ۆەڵکتتدا زینتتدوو کتتردەوە و بەهتتۆی . هێزێکتتی زۆر فەعتتال و تێکۆشتتەر

. ەبیتاتی کتوردیش ئاشتنا کتردپێوەندی لەگەڵ کوردستانی عێراق و هێنانی باڵوکراوەکانی ئەوێ وردە وردە ۆەڵکی لەگەڵ ئەد
" نیشتتمان " هەروەها بۆ باڵو کردنەوەی بۆچوون و سیاسەتی کتۆمەڵە، یەکەم گۆڤتاری کتوردی لە کوردستتانی ئێتران بە نتاوی 

 .ی هەتاوی درێژە کێشا١٣٢٤دەرکردنی ئەو گۆڤارە هەتا ساڵی . لە الیەن ئەم ڕێکاراوە چا  و باڵو کرایەوە
 

ۆمەڵە و هەروەها لە کاتی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا، دوو قوتاباتانەی کتوردیی لە دوویین ساڵی تێکۆشانی ک
لە گەرەکتتی قتتوولە قەبرانتتی مەهابتتاد بە بەرپرستتایەتیی مەال عبتتداللە داودی کە بە " گەالوێتتژ " شتتەوانە، یەکیتتان بە نتتاوی 

ی دامەزراوە و دوایەش گتوێزراوەتەوە بتۆ متاڵی مەالی حەجۆکی بەناوبانگ بوو و لە پێشتدا لە متاڵی حتاجی ئەحتمەدی گتادان
لە گەڕەکتی ئەرمەنیتان لە نزیتک متاڵی " ئتازادی " حاجی ستەید عبتداللە تەهتازادە هەر لەو گەڕەکەو، دووهەمیتان بە نتاوی 

لە پێشتتدا هێنتتدێک الوی ۆوێنتتدەوار لتتو قوتاباتتانەی گەالوێتتژ فێتتری کتتوردی بتتوون، دوایەش . حەمەدی مەولتتوودی، دامەزراوە
ک بە نیتتتوە نهێنتتتی شتتتەوانە لە دوو قوتاباتتتانە  -ابییەکتتتانی ۆتتتاوەن هەستتتت و رۆڵەکتتتانی ئەنتتتدامانی جتتتێ بتتتاوەڕی ژ قوت

 .*دەیاۆوێند
 

. ک ماوەی سێ ستاڵ تێکۆشتانی بەردەوام و نهێنتی ۆتۆێ درێتژە پتێ دەدا و پێگەیەکتی کتۆمەاڵیەتی پەیتدا دەکتا -کۆمەڵەی ژ 
ۆی بە شتتێوەیەکی زانستتتییانە نە هێنتتابووە گتتۆڕێ و باستتێکی ئەوتۆیتتان لە بەاڵم لە راستتتیدا لەبەر ئەوەی ئامانجەکتتانی ۆتت

دێموکراستتی و ۆودموۆتتتاری بتتۆ ۆەڵتتک پتتێ نەبتتوو، نەیتتتوانی بە تەواوی گەشتتە بستتتێنێ، بەتتتایبەت لەبەر ئەوەی کە فەزای 
کوردستتاندا کە ئەو  سیاسی ئێران بەرەو دێموکراتیزە بوون دەرٶیشت و لە زۆر شتوێن حیتزب و رێکاتراوی نتوێ پێکهتاتبوو لە

ک  –کات بە تایبەتی دانیشتووی زۆری غەیرە کوردی وەک ئازەری، ئەرمەنی و ئاسوری و کەلیمتی لتێ بتوو، بۆچوونەکتانی ژ 
لە پێوەندی لەگەڵ ئەم کەمایەستییانە دا ناسیۆنالیستتانە بتوو، پێویستت بتوو کە ئتاڵ و گۆڕێتک لە وەزعتی کتۆمەڵە دا بێتتە 

ک ۆەریکتی تێکۆشتان  –لەو متاوەدا کە کتۆمەڵەی ژ . ۆ کتارو تێکۆشتانی دوا رۆژی دیتاری بکرێتتپێشی و بەرنامەیەکی نوێ ب
دووجار هەیئەتی کتورد چتوونە . بوو، ژمارەیەک لە پیاوانی ناسراوی ئەو کاتە هێندێک سەفەریان بۆ دەرەوەی کوردستان کرد

زۆری هەبتتوو و، لەوێشتتەوە بتتۆ بتتاکۆ دەعتتوەت  تەورێتتز کە لەو ستتەردەمەدا فیتترقەی دێمتتوکراتی ئازەربایجتتان لەوێ تێکۆشتتانی



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

22 
 

 
   

 

ئەو ستتتەفەرانە دوو شتتتوێنەواری جیتتاوازی لەستتتەر ئەفتتترادی هەیئەتەکتتتان دانتتا، دیتتتارە بەشتتتی زۆری بەشتتتدارانی ئەو . کتتران
ئەو دوو تیتپە . هەیئەتانە لە مالیکە گەورەکان بوون و تەنیا ژمارەیەکی کەمیان رووناکبیری وەک قازی معەممەد لەگەڵ بتوو

ئەوەی روونتتتاکبیرێکی دێمتتتوکرات و بە بیروبتتتاوەڕ بتتتوو، رزگتتتاری و . ەفەرەکەیاندا دوو روانتتتگەی جۆراوجۆریتتتان هەبتتتوولە ستتت
بەۆتیاریی گەلەکەی بەالوە مەبەست بوو و ئاواتی ئەوە بوو کە رۆژێک لە رۆژان لە کوردستتانیش دامەزراوی ستەنعەتی گەورە 

ۆشی و کامەرانی بۆ گەلەکەی وەدی بێتت و بتۆ گەیشتتن بەم ئامانجتانەش و کارۆانەی بە سوود دابمەزرێ و ژیانێکی پڕ لە ۆ
بەاڵم بۆ مالیک و دەرەبەگەکان کە دەسەاڵتی ستەرەکیی کۆمەڵیشتیان لەدەستت . بەرنامەی کاری ۆۆیان لەسەر بنچینە دابرێژن

هەر . ۆانی سیستمەکەیان بتوودابوو، هیوا ۆواستن بە بوونی وەزعێکی ئەوتۆ بە مانای نەمانی دەسەاڵتیان و لە ئاکامدا روو
بتتۆیەش لەم ستتەفەرانەدا جیتتاوازیی بیروبۆچتتوون پەیتتدا دەبتتێ، روانتتگەی قتتای محەمتتمەد و هاوبیرەکتتانی لە حاستتت ئیستتالح و 
بەرەو پتتێش بتتردن و دێمتتوکراتیزە کردنتتی کوردستتتان، دەچتتووە پێشتتێ و، روانتتگەی ئەوانتتی دیتتکە لە چوارچێتتوەیەکی وشتتکی 

ئەوەی کە بارودۆۆی کۆمەڵ لە چوارچێوەیەکی بەرتەسکدا رابگرێ و حاکمییەتی ۆتۆی لە قتاڵبی  کوردایەتی داو تەنیا لەبەر
ئەو سەفەرانە و گێڕانەوەی باسی چاوپێکەوتنەکتان لە راستتیدا شتوێنەوای زۆر بەرچتاوی لەستەر . ئەم بۆچوونەدا دابین بکات

بیروبتتاوەڕ بتتوون زیتتاتر شتتتەکانیان وەردەگتترت و ئەو کەستتانەی کە بە . کتتۆمەڵی رۆشتتنبیرانی ئەو دەمتتی کوردستتتان دا هەبتتوو
بەرەو دێمتتتوکراتیزە کردنتتتی و پەرەپێتتتدانی ژیتتتانی هتتتاوبەش و پێشتتتکەوتووانە لەگەڵ ستتتەرجەمی دانیشتتتتیوانی کوردستتتتان و 
هاوکاری کردنی گەالنی دیکەی ئێران و ئەو رێکاراو و حیزبانەی کە تازە پێکهاتبوون، هەنگاویان دەنتا، وەک بتاس دەکترێ 

ێک لە ئەفترادی کتۆمەڵە، کەستانی بەرچتاو تەنتگ بتوون و لە چتوونی کەستایەتیی وەک قتازی محەمتمەد کە ۆتاونی ئەو هێند
 .بیروبۆچوونە بوو و ۆۆشەویستیی تایبەتیشی لە نێو ۆەڵک دا هەبوو، دەترسان

 
پێکهتاتبوو و رۆژنتامەو لە ئاۆروئۆۆرەکانی تێکۆشانی کۆمەڵە دا کە تارادەیەک زەمینەی فیکری لە نێتو ۆەڵکتی کوردستتاندا 

گۆڤتتار بتتاڵو دەبتتوونەوە و، بیروبتتاوەڕی چە  لە نێتتو بەشتتێک لەو رووناکبیرانتتدا بتترەوی پەیتتدا کردبتتوو، بۆچتتوونی دامەزرانتتی 
ئەم بۆچتوونە پێتی وابتوو دەبتێ بتۆ پێکهێنتانی حتزبێتک کە . رێکاراوێکی نوێ و گونجتاو لەگەل هەلتومەرج دا، هتاتە ئتاراوە

داۆتوازی ۆەڵکتی کوردستتتان وەدی بێنتێ و لە الیەکتی دیتکەوە هاوکتاری هەمەالیەنەی هەبتتێ لەگەڵ لەالیەک هەمتوو ویستت و 
گەلی ئازەربایجان کە ئەو کات ۆەریکی تێکۆشانی زۆر بەرچتاو و ۆەریکتی پێکهێنتانی کۆمتاری ۆۆیتان بتوون و، هەروەهتا بتۆ 

کێکتی دیتکەش کە دەکەوتە ئەستتۆی ئەو شتێوە ئەر. هاوکاری کردنی گەالنی دیکەی ئێران بۆ وەرگرتنی دەستەاڵت هەوڵ بتدرێ
بۆچتتوونە، پەرەپێتتدانی دۆستتتایەتی و ئتتاڵ و گتتۆڕێ بیتتروڕا بتتوو لەگەڵ هێزەکتتانی دێتتکەی کوردستتتانی لەبەشتتە جیاجیاکتتانی 

 .کوردستاندا
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ە ک هێنتدێک دەڵتێن کە ۆتۆی بەوە رازی نەدەبتوو کە ل -سەبارەت بە چوونی قتازی محەمتمەد بتۆ نێتو ریزەکتانی کتۆمەڵەی ژ 
بەاڵم بەهتۆی پێکهتتاتنی . لەبەر ئەوەی کە بۆچتتوونی دێموکتارتێکی کەم تێتدا بتووە. چوارچێتوە بەرتەستکەدا تێکۆشتانی هەبتێ

 .ئەو زەمینەیە کە باس کرا، سەرەنجام قازی محەممەد بڕیا دەدا کە بچێتە نێا کۆمەڵەوە
 

ماڵی مام ئەحمەدی ئیالهی و هێندێکێش دەڵتێن ک کە هێندێک پێیان وایە لە  -بەداوی وەرگیرانی وەک ئەندامی کۆمەڵەی ژ 
هەرەوک ژمتتارەیەک لە ئەنتتدامی ناوەنتتدی کتتۆمەڵەش پێشتتبینییان کردبتتوو، وەزعتتی . لە متتاڵی کتتاک دڵشتتاد رەستتووڵی بتتووە

قتازی . ک بەرەو دێموکراتیزە بوون دەڕوا و باسی پەرەپێدانی دێموکراستی و پاراستتنی بە تونتدی دێتتە ئتاراوە -کۆمەڵەی ژ 
 -د لە کۆبوونەوەکاندا بیروبۆچوونی ۆۆی باس دەکا و ئەو بۆچوونانە لەسەر بەشێکی زۆر لە ئەفترادی رێبەڕایەتتی ژ محەممە

بە تایبەت ئەم باسە دێتە گۆڕێ کە ئەگەر مافی ئەو ۆەڵکە غەیرە کتوردەی کە لە کوردستتان دەژیتن و . ک شوێنەوار دادەنی
لەبەرچتتاو نەگیتتری و بفەوتتتێ، ئەوکتتات جیاوازیمتتان لەگەڵ رێژیمتتی  .فەرهەنتتگ و داب و نەریتتت و متتافی جیاوازیتتان هەیە

بەڵکتوو دەبتێ بتۆ راکێشتانی نەزەر و . پاسایەتی چییە؟ بۆیە ئێمە نەتەنیا دەبێ وەک کورد مەسەلەی ۆۆمان لەبەر چتاو بتێ
هێتتتزە  لەم پێوەنتتتدییەدا دەبتتتێ بتتتۆ هاوکتتتاری کتتتردن لەگەڵ ستتتەرجەم. پشتتتتیوانی گەالنتتتی دیتتتکەی ئێتتترانیش هەوڵ بتتتدەین

ک هێنتدێک لە ڕێبەڕانتی ئەو  -لە الیەکتی دیتکەوە دوای پێکهتاتنی کتۆمەڵەی ژ . شۆڕشگێڕەکانی ئێرانی هەنگاو هەڵبێنینەوە
رێکاراوە لەگەڵ نوێنەرانی ئەو هێزانەی کە ئێرانیان داگیر کردبوو، وتووێژیان کردووە، تەنانەت ئەو نوێنەرانە چەنتد جتار 

ەی کە قتتازی محەمتتمەد ئەنتتدامی کتتۆمەڵەش نەبتتووە، تەنیتتا وەک کەستتایەتییەکی ناستتراو هتتاتوونەتە کوردستتتان و لەگەڵ ئەو
بتۆ وێتتنە یەکەمتتین چتتاوپێکەوتنی پێشتتەوا لەگەڵ نتتوێنەرانی . ۆتاوەن نەزەر چاویتتان پێکەوتتتووە و نەزەر ۆوازییتتان لێکتتردووە

وانی هەروا بە ستووک وئاستتانی بەوە ئەوان نەیتان دەتت. و لە مەهابتاد بتووە ١٩٤١ی ستیپتامبری ٢١ئەمریکتا و ئینگلتیس رۆژی 
لەم . ک بەو بۆچتتوونە غەیتترە دێمتتوکراتیکییەوە بنێنتتێ و بەنێتتوی کتتورد دەستتەاڵت بەدەستتتەوە بگتترێ -رازی بتتن کتتۆمەڵەی ژ 

کاتەشدا ۆەبات دژی رێژیمی پاشایەتی بۆ سۆڤیەت گرینگ بووە و بۆ ستەرجەم واڵتتانی داگیترکەری ئێترانیش الواز راگرتنتی 
بۆ ئەم مەبەستەش گەلی کورد، بەهۆی هێندێک تایبەتمەندی دەیتتوانی . ندی، وەک مەبەستێک لە ئارا دابووەدەسەاڵتی ناوە

لەم پێنتتاوەدا پێکهێنتتانی ئتتاڵ و گتتۆڕ لە بەرنتتامە سیاستتەتی ڕێکاتتراوی کوردیتتدا بەشتتێکی پێویستتت . دەوری بەرچتتاوی هەبتتێ
 .دەژمێردرا

 
ی هەتتتتاوی دا کۆبتتتوونەوەیەکی ١٣٢٤محەمتتتمەدوە لە هتتتاوینی ستتتاڵی  دوای هتتتاتنە گتتتۆڕی ئەو بیروبۆچوونتتتانە لە الیە قتتتازی

ک کە  -هاوبەشتتتی هێنتتتدێک کەستتتایەتی ناستتتراوی وەک قتتتازی محەمتتتمەد و بەشتتتێک لە ئەفتتترادی بەناوبتتتانگی کتتتۆمەڵەی ژ 
ەر قەناعەتیان بە بۆچوونەکتانی نتاوبراو هێنتابوو پێکهتات کە لەو کۆبتوونەوە دا هتاتنە ستەر ئەو بتراویە کە پێویستتە لەست

ئەساستتی رێزگتترتن لە دێمتتوکراتیەت و پاراستتتنی متتافی گەالنتتی دیتتکەی ئێتتران رێتتک بتتکەون و بنتتاۆەی حیزبتتی دێمتتوکراتی 
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کوردستتتان دابڕێتتژن، بتتۆ ئەم مەبەستتتە تۆمتتارێکی گەورەی پتتارچەیی لە ئەنتتدامانی کۆمتتوڵە کتتۆدەکرێتەوە کە داوای بتتوونی 
 .کۆمەڵە بە حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەن

 
 انی حیزبی دێموکراتدامەزر

 
ئتاگری شتتەڕی جیهتانگیر کە بە هتتۆی دۆژمنتانی ئتتازادی و لە ژێتر بینەرانتتی دێموکراستی هەڵگیرستتا بتوو، بەهێتتزی ستتەربازانی 

دنیتتتای دێموکراستتتی ستتتەرکەوت و دنیتتتای فاشیستتتتی کە هەوڵتتتی دەدا گەالن و . ئتتتازادی هاوپەیمتتتانی گەورەی ئتتتێمە کتتتوژایەوە
چەند نەفەر ملهور و سەرەڕۆ دا یەۆستیر بکتا، بە شتێوەیەکی قەتعتی تێکشتکا و لێتک بتاڵو  نەتەوەکانی جیهان لە ژێر دەستی

بوو و هەروەها کە چاوەڕوان دەکرا، بۆ ئازادی گەالن و نەتەوەکانی جیهان رێگا ۆۆش کرا، ئەمتڕۆ گەالنتی دنیتا لە گەورە و 
لەو بەڵێنتی یتانەی کە بەهتۆی مەنشتووری  بچووک دەیتانهەوێ لەو رێگتایەی کە بەرەو ئتازادی ۆتۆش کتراوە کەڵتک وەرگترن و

مێژوویی ئاتالنتیکەوە دراوە سوود ببینن و هەڵسووراندنی کاروباری ۆۆیان بە دەستەوە بگترن و چارەنووستی ۆۆیتان بە مەیتل 
 .و ویستی ۆۆیان دیاری بکەن

 
ستتەاڵتی نەتەوەیتتی و ئتتێمەی کتتورد کە لە ئێتتران دەژیتتن، ستتاڵەها و بەڵکتتوو چەنتتدین ستتەد ستتاڵە کە لە پێنتتاوی متتا  و دە

 .مەحەللی ۆەباتمان کردووە و قوربانیمان داوە
 

بەداۆەوە کاربەدەستتتانی ستتەرەڕۆی ئێتتران بە هتتیچ جۆرێتتک حتتازر نەبتتوون قستتەی حیستتیبی ئتتێمە قبتتووڵ بتتکەن و تەنتتانەت 
یەتەکتتان بتتۆ ئەیالەتەکتتان و ویال( یاستتای بنەرەتتتی)نەیانهێشتتتووە ئتتێمە لەو متتافەش کەڵتتک وەربگتترین کە قتتانوونی ئەساستتی

( راگتووازتن و دیلتی)و تەبعیتدو یەۆستیری( بەندیاانە)ئێران دایناون و بەردەوام وەاڵمی ئێمە گوللە و بۆمب و تۆ  و زیندان
 .بووە

 
بە تتتایبەتی لە ستتەردەمی بیستتت ستتاڵەی رەزا ۆانتتدا تەنتتانەت لە بەرکردنتتی جتتل و بەرگتتیش دا ئتتازاد نەبتتووین، بە زۆری 

ز و ۆتائین و تتااڵنکەرەوە هەمتوو دارایتی و ژیتانی ئێمەیتان تەفترو توونتا کتردووە چاویتان لە سەرنێزە بە هۆی ئەفسەرانی د
نتتامووس و شتتەڕەفی ئتتێمەوە بتتووە و بتتۆ لە نێتتو بتتردن و ۆاشتتەبڕکردنی نەستتڵی ئتتێمە لە هتتیچ نزمتتی و درنتتدەییەک ۆۆیتتان 

دەبتی متافی . کە المتان ۆۆشەویستتن ئاۆر ئێمەش ئینسانین، ئتێمەش مێتژوو، زمتان و شتوێنەواری ۆۆمتان هەیە. نەپاراستووە
ئێمە لە ژێر پێ بنرێ؟ بۆچی ناتوانین لە نێو ماڵی ۆۆماندا ئازاد و مەۆتتار بتین؟ بتۆچی رێگتا نتادرێ منتدااڵنی ۆۆمتان بە 

 زمانی کوردی پەروەردە بکەین؟ بۆچی ناهێڵن کوردستان ویالیەتێکی ۆودموۆتار بێ و لە الیەن نەنجوومەنی ویالیەتییەوە 
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 دیاری کردووە؟( یاسای بنەرەتی)بکرێ کە قانوونی ئەساسیئێدارە 
 

لە ئتتاۆر و ئۆۆرەکتتانی تێکۆشتتانی کتتۆمەڵە ژیتتانەوەی کتتورد کە تتتا رادەیەک زمیتتنەی فیکتتری لە نێتتو ۆەڵکتتی کوردستتتاندا 
کردبتوو، پێکهاتبوو و رۆژنامە و گۆڤتار بتاڵو دەبتوونەوەو، بیروبتاوەڕی چە  لە نێتو بەشتێک لە رووناکبیرانتدا بترەوی پەیتدا 

ئەم بۆچتتوونە پێتتی وابتتوو دەبتتێ بتتۆ . بۆچتتوونی دامەزرانتتی رێکاراوێکتتی نتتوێ و گونجتتاو لەگەڵ هەلتتومەرچ دا، هتتاتە ئتتاراوە
پێکهێنانی حیزبیک کە لەالیەک هەموو ویست و داۆوازی ۆەڵکی کوردستان وەدی بێنێ و الیەکتی دیتکەوە هاوکتاری هاوکتاریی 

و ۆەریکتی پێکهێنتانی کۆمتاری  نجان کە ئەو کات ۆەریکتی تیکۆشتانی زۆر بەرچتاوهەمەالیەنەی هەبێ لەگەڵ گەلی ئازەربایا
ئەرکێکتی دیتکەش کە . ۆۆیان بوون و، هەروەها بۆ هاوکاری کردنی گەالنی دیکەی ئێران بۆ وەرگرتنی دەستەاڵت هەوڵ بتدرێ

ەڵ هێزەکانی دیتکەی کوردستتانی دەکەوتە ئەستۆی ئەو شێوە بۆچوونە، پەرەپێدانی دۆستایەتی و ئاڵ و گۆری بیروڕا بوو لەگ
 .لە بەشە جیاجیاکانی کوردستاندا

 
ک هێنتتدێک دەڵتتێن کە ۆتتۆی بەوە رازی نەدەبتتوو کە لە  -ستتەبارەت بە چتتوونی قتتازی محەمتتمەد بتتۆ نێتتو ریزەکتتانی کتتۆمەڵە ژ 

هۆی پێکهاتنی ئەو بەاڵم بە. لەبەر ئەوەی کە بۆچوونی دێموکراتێکی کەم تێدا بووە. چوارچێوە بەرتەسکەدا تێکۆشانی هەبێ
 .زەمینەیە کە باس کرا، سەرەنجام قازی محەممەد بڕیار دەدا کە بچێتە نێو کۆمەڵەوە

 
ک کە هێندێک پێیان وایە لە ماڵی مام ئەحمەدی ئیالهی و هێندێکێش دەڵتێن  -بەداوی وەرگیرانی وەک ئەندامی کۆمەڵەی ژ 

نتتدامی ناوەنتتدی کتتۆمەڵەش پێشتتبینییان کردبتتوو، وەزعتتی هەرەوک ژمتتارەیەک لە ئە. لە متتاڵی کتتاک دڵشتتاد رەستتووڵی بتتووە
قتازی . ک بەرەو دێموکراتیزە بوون دەڕوا و باسی پەرەپێدانی دێموکراستی و پاراستتنی بە تونتدی دێتتە ئتاراوە -کۆمەڵەی ژ 

 -ایەتتی ژ محەممەد لە کۆبوونەوەکاندا بیروبۆچوونی ۆۆی باس دەکا و ئەو بۆچوونانە لەسەر بەشێکی زۆر لە ئەفترادی رێبەڕ
بە تایبەت ئەم باسە دێتە گۆڕێ کە ئەگەر مافی ئەو ۆەڵکە غەیرە کتوردەی کە لە کوردستتان دەژیتن و . ک شوێنەوار دادەنی

لەبەرچتتاو نەگیتتری و بفەوتتتێ، ئەوکتتات جیاوازیمتتان لەگەڵ رێژیمتتی . فەرهەنتتگ و داب و نەریتتت و متتافی جیاوازیتتان هەیە
بەڵکتوو دەبتێ بتۆ راکێشتانی نەزەر و . ێ وەک کورد مەسەلەی ۆۆمان لەبەر چتاو بتێپاسایەتی چییە؟ بۆیە ئێمە نەتەنیا دەب

لەم پێوەنتتتدییەدا دەبتتتێ بتتتۆ هاوکتتتاری کتتتردن لەگەڵ ستتتەرجەم هێتتتزە . پشتتتتیوانی گەالنتتتی دیتتتکەی ئێتتترانیش هەوڵ بتتتدەین
دێک لە ڕێبەڕانتی ئەو ک هێنت -لە الیەکتی دیتکەوە دوای پێکهتاتنی کتۆمەڵەی ژ . شۆڕشگێڕەکانی ئێرانی هەنگاو هەڵبێنینەوە

رێکاراوە لەگەڵ نوێنەرانی ئەو هێزانەی کە ئێرانیان داگیر کردبوو، وتووێژیان کردووە، تەنانەت ئەو نوێنەرانە چەنتد جتار 
هتتاتوونەتە کوردستتتان و لەگەڵ ئەوەی کە قتتازی محەمتتمەد ئەنتتدامی کتتۆمەڵەش نەبتتووە، تەنیتتا وەک کەستتایەتییەکی ناستتراو 

بتۆ وێتتنە یەکەمتتین چتتاوپێکەوتنی پێشتتەوا لەگەڵ نتتوێنەرانی . کەوتتتووە و نەزەر ۆوازییتتان لێکتتردووەۆتاوەن نەزەر چاویتتان پێ
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ئەوان نەیتان دەتتوانی هەروا بە ستووک وئاستتانی بەوە . و لە مەهابتاد بتووە ١٩٤١ی ستیپتامبری ٢١ئەمریکتا و ئینگلتیس رۆژی 
لەم . و بەنێتتوی کتتورد دەستتەاڵت بەدەستتتەوە بگتترێک بەو بۆچتتوونە غەیتترە دێمتتوکراتیکییەوە بنێنتتێ  -رازی بتتن کتتۆمەڵەی ژ 

کاتەشدا ۆەبات دژی رێژیمی پاشایەتی بۆ سۆڤیەت گرینگ بووە و بۆ ستەرجەم واڵتتانی داگیترکەری ئێترانیش الواز راگرتنتی 
 بۆ ئەم مەبەستەش گەلی کورد، بەهۆی هێندێک تایبەتمەندی دەیتتوانی. دەسەاڵتی ناوەندی، وەک مەبەستێک لە ئارا دابووە

لەم پێنتتاوەدا پێکهێنتتانی ئتتاڵ و گتتۆڕ لە بەرنتتامە سیاستتەتی ڕێکاتتراوی کوردیتتدا بەشتتێکی پێویستتت . دەوری بەرچتتاوی هەبتتێ
 .دەژمێردرا

 
ی هەتتتتاوی دا کۆبتتتوونەوەیەکی ١٣٢٤دوای هتتتاتنە گتتتۆڕی ئەو بیروبۆچوونتتتانە لە الیە قتتتازی محەمتتتمەدوە لە هتتتاوینی ستتتاڵی 

ک کە  -زی محەمتتتمەد و بەشتتتێک لە ئەفتتترادی بەناوبتتتانگی کتتتۆمەڵەی ژ هاوبەشتتتی هێنتتتدێک کەستتتایەتی ناستتتراوی وەک قتتتا
قەناعەتیان بە بۆچوونەکتانی نتاوبراو هێنتابوو پێکهتات کە لەو کۆبتوونەوە دا هتاتنە ستەر ئەو بتراویە کە پێویستتە لەستەر 

ێمتتوکراتی ئەساستتی رێزگتترتن لە دێمتتوکراتیەت و پاراستتتنی متتافی گەالنتتی دیتتکەی ئێتتران رێتتک بتتکەون و بنتتاۆەی حیزبتتی د
کوردستتتان دابڕێتتژن، بتتۆ ئەم مەبەستتتە تۆمتتارێکی گەورەی پتتارچەیی لە ئەنتتدامانی کۆمتتوڵە کتتۆدەکرێتەوە کە داوای بتتوونی 

 .کۆمەڵە بە حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەن
 

رانتتی ی هەتتتاوی لە کۆبتتوونەویەکی فەرمتتی دا کە بتتۆ بەرێتتوەبردنی رێورەستتمی دامەز١٣٢١ی گەالوێتتژی ٢١ستتاڵێک دواتتتر واتە 
 .حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوەندی حیزب گیراوە دامەزرانی ئەم حیزبە راگەیاندوە

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

 
 :کۆماری کوردستان

 
 کورتی  کانی کۆماری کوردستان به کاره

 
 : بواری سیاسی دا  له: م که یه

 
 .ت سۆڤیه تیی کیه یه و ت سۆڤیه ربایجانی ئازه کۆماری ڵ گه  له تیی ستایهدۆ نزیکی ندی پێوه -١
 .ربایجان ئازه کۆماری ڵ گه  له یمانی هاوپه -٢
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 .ئێران ی دێکه کانی یه سیاسی  هێزه ڵ گه  له  دۆستانه ندیی پێوه هاتنی پێک -٣
 وتتتووێژی و نی متته چاپه ی ڕێگتته  لتته گشتتتی بیتترورای  بتته کوردستتتان کۆمتتاری و کوردستتتان دێمتتوکراتی حیزبتتی ناستتاندنی -٤

 .یی رۆژنامه
 .کوردستان بۆ ۆاریجی واڵنیری هه هێندیک ڕاکێشانی -١
 و نم گته  دووکولته) حیتزب ئتارمی ر سته له  وه بوونته ستا  واکانی، ره مافته  بته دان ت ستمییه ره و کتورد ئتااڵی ی وه کردنته رز بته -٤
 .(رۆژ تێشکی و م له قه
 شتتێخ کانی شؤڕشتته شتتکانی تێتتک دوای ت تایبتته  بتته بار، لتته و گشتتتی کی یه شتتێوه  بتته تی کوردایتته ستتتی هه ی وه کردنتته رز بتته -١
 .سمکۆ و پاشا نووری ئیحسان حموود، مه
 

 بواری دێموکراسی دا  له: م دووهه

 
 .کوردستان ژنانی تیی کیه یه هێنانی پێک و دا ت سیاسه  له ژنان کردنی شداری به -١
 .تکێشان حمه زه مافی وگرتنیچا ر به وه -٢
  .بوو هه ئیمکانی و گونجاو ی راده و ئه تا بردنی رێوه به و یاسا و قانوون دانانی -٣
 .دا نگی رهه فه بواری  له ت تایبه  به کان یه سی مایه که مافی  به ۆدان بایه -٤
 .دا تی حکوومه باری کارو  له کان توێژه و چین موو هه کردنی شداری به -١
 

 تی دا اڵیه نگی و کۆمه رهه بواری فه  له: م ێههس

 
 .ئیداری باری کارو بردنی رێوه به و ۆوێندن بۆ کوردی زمانی پێدانی ت سمییه ره -١ 
 .جیاوازی و رق فه ڵکرتنی هه و کوردستان کۆماری ی بوودجه ر سه له قوتابیان رگی به و جل کردنی نگ ره ک یه -٢
 .دا کان شاره  له الوان و ندااڵنم بۆ ۆوێندن کردنی ئیجباری -٣
 .سااڵن  وره گه واریی ۆوێنده نه و بیکاری  له پێشگری -٤
 . تیوۆانه هه و  قیرۆانه فه دانانی -١
 . دیکه کۆڤاری ند چه و کوردستان ی رۆژنامه رچوونی ده و  چاپاانه زرانی دامه -٤
 .ت سۆڤیه تیی کیه یه و یجانربا ئازه ڵ گه  له نگی رهه فه نی نجوومه ئه زراندنی دامه -١
 .دا کوردستان  له ما سینه و تیئاتر ی بنچێنه دانانی -٨
 .وریز ته و باکۆ بۆ ۆوێندن پێدانی درێژه بۆ کورد قوتابیی ناردنی -٩
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  وه بواری ئابووری یه  له: م چواره

 
 .ت حکوومه ست ده  له رۆستنی ده و بازرگانی کرانی ئازاد -١
 .کوردستان بۆ جار م که یه بۆ تراکتور هێنانی و کال و کشت نوێی ی شێوه بردنی ێوهر به بۆ وڵدان هه -٢
 (قی ره ته) ناوی  به بازرگانی ی وره گه تێکی شیرکه پێدانی شه گه و زراندن دامه -٣
 شتتتتتنیفرو بتتتتۆ تی تایبتتتته  بتتتته ت ستتتتۆڤیه ربایجتتتتانی ئازه و ربایجتتتتان ئازه ڵ گتتتته  لتتتته بازرگتتتتانی نتتتتدیی پێوه زرانتتتتدنی دامه -٤

 .کوردستان بۆ تر ڵک که به لی په و ل گه هێندێک هێنانی و  تیره تووتن،ۆوری،که
 

 بواری نیزامی دا  له: م پێنجه

 
 .کوردستان کۆماری  له رگری به بۆ گشتی ی شیوه  به ڵک ۆه کردنی کدار چه -١
 .یئوسوول کی یه شێوه  به سمی ره ی رگه پێشمه زار هه دوو ی نزیکه دانی علیم ته -٢
 .سیستم هێنانی پێک و ندی به رجه ده -٣
 .لێهاتوویی و  جه ره ده پێی  به  وانه به تی یارمه دانی -٤
 پێشتی  هاتنته  لته بتاش کی یته رگری بته و ربایجتان ئازه شتی هاوبه  به قز،تکاب شت،سه رده سه ڕ، شه ی ره به سێ هینانی پێک -٤

 .ستانکورد کۆماری نی مه ته کانی رۆژه دویین تا دوژمن
 

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

 ٧٤٤١ - ٤٦ کانی ی ساڵه کدارانه باتی چه خه
 

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

 کداری باتی چه مانگ خه ٨١ئاکامی  

 
شا ئیتددیعای   مانگی ۆایاند که ١٨ی  کاتێکدا ماوه  کدارییان له هسیاسی چ  ی شۆڕشگێری حیزب و تێکۆشانی شێوه کاری کۆمیته

  شتا باستی لته. راستت اڵتی نێوه ی رۆژهته ناوچته  ت لته تایبته  ی ئتارامی دنیتا و بته دورگته  و بۆتته  کرد ئێران ئارامترین واڵته ده
 .کرد ی ئێرانی ده وره تی گه ی شارستانیه روازه ی ده وه کردنه
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  ستاته م کاره زوویتی بته  به  وه ره یانهێشت دنیای ده نه  که له سه ر دانانی مه سه  رپۆش له نگی ۆۆیان و سه بێ ده  بهدا   یه م ماوه له
تی  تایبته ر کوردستتان، به سته. وتبوو ی کته ۆتت و زۆره م زه ر ئته سته شێک له به  وه ره ده  اڵم دیسانێش جاروبار له ئێران بزانی، به

نیی دنیتا  مته نگرانی حیتزب، هێنتدێک حیتزب و چاپه نتدام و الیته ئه  ڵکێکی زۆر له کداری و گرتنی ۆه دوای دامرکانی کاری چه
ان یانێکی دا بته 8431ی  زبته ره  هاوڕێیتانی حیزبتی لته  دا بتوو کته  وه دوای ئته  ش زیتاتر بته وه شتتیان نووستی، ئته  که زعه وه  له
 :وی دا نووسرابوو رکرد و له ده
 

قوربتانی، بتۆ ترستاندنی   کتانی کتورد بکاتته الوه  بتێ هێنتدی لته ک زوحتاک ده موو رۆژی وه ی ۆتۆی، هته وه رێژیمی شتا بتۆ مانته
قز و  شتت، بۆکتان، سته رده ، ۆتانی، سه ده غته رمتێ، شتاپوور، نه هاباد، وه کانی مه شاره  کان به رمی بێ گیانی کوژراوه ڵک ته ۆه
 !( ری گه ته ت و چه ی ۆیانه نتیجه  وه ئه)نن  یه گه ڵک ڕاده ۆه  ا بهزۆرنهوڵ و  ده  گیڕن و، به و کرماشان دا ده  سنه
 
ی رێژیمتی شتا  ت و تاوانانته م جینایته ن لته وڵ بتده کترێ هته اڵنی جیهتانی ده هێزو کۆر و کۆمته  ها داوا له روه دا هه  یانه م به له

 .ربڕن پشێگیری بکرێ و بانگی ئیعترازی ۆۆیان ده
 

 ٧٤٤٦ - ٧٤٤١انی کانی تێکۆش زیان و سوده

 
ڕ و تێتک  شته  نتدی بۆیتان کرابتا لته وه یتی و سیاستی ستووربن، ئه ر کتاری رێکاراوه سته  بتوو زیتاتر لته موو شتت ده هه  ر له به -١

 .وت ڵێک گران که زۆر زوو تووشی هاتوون و گه  وه داۆه  اڵم به ڵچوون ۆۆبپارێزن، به هه
و  کانی ئته نیزامییته  رمانده ی شۆڕشگێر و کادر، فه ندامی کۆمیته ی ئه رانه تێکۆشه  و رۆڵه هید بوونی ئه ست چوون و شه ده  له -٢

. کوردستتان ۆتاڵی بتوو  تی لته تایبته  النی ئێران و بته رینی گه کاتی راپه  بوو جێگایان له  وره ی زیانێکی گه وه له  م جگه رده سه
 .گێڕا وری زۆر گرینگیان ده ر مابان، ده گه بێ گومان ئه

ر کتورد و  سته  و ئێتران بته  کانی تورکیته ڵ بۆچوونته گته  نتدی لته پێوه  کوردستتان لته  ت بته باره کانی شا سه رنامه تێکدانی به -٣
 .ی که نگه رهه ی ۆۆی و فه وه تواندنه

بۆچتوونی ر بیترو  سته  واری لته هێنتدێک شتوێنی کوردستتانیش شتوێنه  ڕاستتی لته به  نگی شۆڕشی سپی شا که ی ره  وه مکردنه که -٤
 . وه چووه بیر ده  ریک بوو له یی ۆه وه ته ی نه له سه مه. کان دانا بوو گوندنیشنه

  ر، کتته کانی داگیرکتته رێژیمتته  ر کتتام لتته ئستتیری هتته ژێتتر ته  تی، نیشتتاندانی زیتتانی چوونتته وایتته ته ستتتی نه ی هه وه جوواڵندنتته -١
ۆۆیی  ربه پاراستتتنی متتافی ستته  ندییانتته م پێوه می ئتته کتته رجی یه هر متت گتته مه. گتتا ستتلیم بتتوون ده شکستتت و ته  ی بتته کتته ئاۆرییه
 .لمێندرا زۆر شت دێترا و سه  وه کرده  ش به دوایه. یی بێ رێکاراوه
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ک  ستتبێ، وه ی ۆتۆی به کته وه ته نه  پشتی بته  لیدا که ر هێزێکی گه رامبه تی به تایبه  ی هێزی دوژمن به الواز کردنی رووحییه -٤
 .بن  رگه وێرا تاوونی پێشمه یانده ت نه کی زۆر پێش هێنانی هێزی تایبه یه دیتمان ماوه

کانیشتی زۆر  له ڵکوو گه ، بته ی ئتارام نییته نیا دورگته ی ئیدیعای شا، ئێران تته وانه پێچه  به  که  م ڕاستییه ئاشکرا کردنی ئه -١
 .ڵکی جیهان بۆ ۆه  زعه م وه ی ئه وه ن بووتهو روو  وارێک نییه دێموکراسیی ئاسه  ش و نارازین، له ژار و بێ به هه
ی  و هێتز و تاقمانته ۆشتین بته تی ئیلهتام به تایبته  کتانی کوردستتان و ئێتران بته نێتو الوه  پێکهێنانی رووحی شۆڕشتگێری لته -٨
  را بته 9431 ستاڵی  لته  کان و موجاهیتدین کته چریکته  تی بته تایبته  کتداری بته کاری چه  ر بروا به سه  ێنێک بوو هاتبوونه به

 .کداری بوون کاتی پێویست تووشی کاری چه  ی ویستی ۆۆیان زووتر له وانه پێچه
هێنتدێکیان   تی، راستته رووحتی برایته  کان بته للی گیروگرفتته بۆ هاوڕێیانی حیزبتی بتۆ حته  وره کی گه یه به جره رگرتنی ته وه -٩

و  ی پتته مینته ی ۆۆیتان زه وه کبوون و لێتک نزیتک بوونته یته  بته  ره بته  ره رگترت و بته زموونییان وه اڵم هاوڕییان ئته تێداچوون، به
 .پێدا  تییان درێژه  پیشوو حیزبایه  بارتر له کی له یه شیوه  ک دوو ساڵ به کانی حیزبیان پێکهێنا و پاش یه کردنی ریزه

 
 :بوون  وانه ئه  خراپانه  و کاره ی ئه نمونه

 
 .زگای رادیۆی پارتی د میتری ده ند سه چه  یری لهنج دیق ئه هید کردنی کاک سه شه -١
ر و  رێتژیم و بتێ سته  رمی به ی ته وه حویل دانه هید کردنی و ته وباش، شه لیل شه و ۆه (فایق)گرتنی کاک سلێمان موعینی  -٢

 .وباش لیل شه شوێن کردنی ۆه
نتدیی حیتزب  ی ناوه نتدامی کۆمیتته د، ئه حمته میرزا ئه  حیم وێردی، ناسراو به ال ره هید کردنی مه ک شه یه گرتن و پاش ماوه -٣
 . وێڵه نزیک ته  له
و  س لته شتان دوو کته رقه ستالح الجتانی و ستلیمان که  کانی حیتزب کته رگه ئتازاترین پێشتمه  ک لته یه سته ی ده وه حویل دانه ته -٤
 .ڵدیان ئیعدام کران جه  موویان له هه  بوو و دوایه  یه سته ده
  کێکی تتر لته و یته  لیچته  ستتی یوستفه ده  بته 8191ری  ڵوه زه متانگی ۆته  شتاری ستلێمانی لته  ریف له دنی قادر شههید کر شه -١

 .هاب ئۆترووشی بوون بدولوه ی عه رگه پێشمه
مین  ده متته ستتتی حه ده  بتته 8191متتانگی مارستتی   اڵدزی لتته قتته  لتته  کتتاوه  غتتانی ناستتراو بتته ال حوستتێن ماره هید کردنتتی متته شتته -٤
 .ردی وانمه جه
 

واو  اڵتی تته سته نی ده و کات ۆتاوه شوڕشی ئه  کاتێک و شوێنێک دا بوون که  له  و تێرۆرانه موو ئه هه  که  وه بیربێنێنه وه  پێویسته
 . بووه  م شوێنانه له
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 .لیل گادانی رێز کاک جه نووسینی به( م که رگی یه به)بات  ساڵ ۆه ١١:  رچاوه سه

 
 قشی حمان نه ره:  ادەکردنیو ئام تایپ دووباره

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

 
 

 :سیاسییەکان بۆچوون دیدو
 

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

 و رۆژهەاڵتی نێوەراست؟ هەوڵومەرجی هەنوکەیی نێونەوەییهەڵسەنگاندنێک لەسەر   
 
هاوکتاری ئەمریکتا و ئورووپتا تتارادەیەکی بەرچتاو ئتارامی لتێ چتاوەروان . دەبیتنم هەل و مەرجی نێونەتەوەیی زۆر ئالۆزە *

لەالیەکەی دیتکەوە ئەگەر تتا دوێنتێ تیروریتزم . دەکرا بەاڵم بە هاتنە سەرکاری ترامپ تا رادەیەیکی زۆر ئەم وەزعە گتۆراوە
ا ئێستتا ئورووپتای بەربەرینتی و تەنتانەت زیاتر لە رۆژهەاڵتی ناوەراست و بە تایبەتی لە الیەن ئێرانەوە رەواجی پتێ دەدر

 .ئەمریکاشی گرتووتەوە
 

بەکورتی دنیاکە زۆر شەڕاوی بووە، نتاکۆکی روستیە و ئتوکراین، ئازمایشتی مووشتەکی ئەتتومی کتووری بتاکوور کە نەتەنیتا تتا 
گرتووکتتتان و ئێستتتتا پێشتتتی پتتتێ نەگیتتتراوە بەڵکتتتوو رۆژ دەگەڵ رۆژ زیتتتاتر چاوستتتوور دەکتتتاتەوە و نتتتارێکاراوی نەتەوە یەک

ئەنجتتتومەنی ئاسایشتتتی نێتتتونەتەوەیی بە هێنتتتد نتتتاگرێ و هەمتتتوو رۆژی درێتتتژە بە تاقیکارەکتتتانی دەدا کە مەترستتتیەکی زۆر 
 .گەورەیە

 
هەر لەو بابەتەوە گەرچی بە زاهیر ئێران کۆنتروڵ کراوە بەاڵم لە بنەوە هەر ۆەرێکە بە هتیچ شتێوەیەک ریتگە بە کتونترۆل 

 .ارەگا نیزامی یەکانی ناداو چاوەدیری بەسەر بنکە و ب
 

 و . لە راستیدا نە رێکاراوی نەتەوە یەکگرتووکان و نە شورای ئەمنیەت و نە ناتۆ لیبراوی و بواری جارانیان نەماوە
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 .وەزعی دنیا ئالۆزتر دەبینم. دنیایەکی بی کونترۆل و بی بەرپرسانە دێتە بەرچاو
 

ران و ۆتاوەن دەستەاڵتانی گەورە کەم بتێ، بەاڵم رەنتگە ئەگەری ستاز رەنگە ئەگەری شەڕی جیهانی لەستەر مەستلەحەتی زۆردا
 .بوونەوەی شەڕی سارد و ساز بوونەوە قوتب بەندی جیهانی بە شێوەیەکی نوێ چاوەروان دەکرێ

 
رۆژهەاڵتی نێوەراست بە مانەوەی کۆماری ئیسالمی ئێران و ناکۆکی مەستلەحەتی و بەرژەوەنتدی زلهێزەکتان ئتالۆزتر لە چەنتد 

ئەوە داعشیان تیدا ساز کتردوە کە چەنتد ستاڵە هەمتوو ستەرمایە و ستەروەتی ستێ چتوار واڵتتی نەفتتاوی بە . ی رابردووەساڵ
دنیتتا تووشتتی بتتی . شتتێوەی جۆراوجتتۆر لتتێ ۆەرج دەکتترێ و بەو زوانەش ئەم ئتتاورە نتتاکوژێتەوە و جتتاری کاریتتان پتتێ یەتتتی

کرا کوشتووە و چەنتد میلیتون دەربەدەر کتردوە، واڵتەکەی ۆتۆی غیرەتێکی سەیر بووە، ئەوە ئەسەد نیو میلیون ۆەڵکی بە ئاش
بە ۆاتری مانەوەی لە دەسەاڵت دا بە هتیالک کترد و ویرانتی کتردوە کە چتی ۆتاوەن دەستەاڵتان بە حتورمەتەوە دەڵتێن دەبتی 

 !دنیایەکی سەیرە. بمینیەوە
 

ئەگەر دوای . ستەر دادێ بەاڵم هەر گتالتەیەدەڵێن سایکس و پیکو تەواو بووە، نەۆشەی رۆژهەاڵتی ناوەراست ئتاڵو گتۆری بە
ریفراندۆم شتێک بە کورد براو ئەو بەشە سەربەۆۆ بوو دەڵتیم وایە و ئتاڵوگۆر دەگۆرێتدایە دەنتا هەر لە چوارچێتوەی قستە و 

 .ۆەیاڵدا دەمینیتەوە
 

دەستتتی واڵتتتانی  ئەوەش روونە تتتا کۆمتتاری ئیستتالمی بمینتتێ تالەبتتان و نموەنەکتتانی وەک قاعیتتدە و داعتتش هەر دەمیتتنن و
زلهێزیشتتی لە پشتتتە و بازارەکتتانی چەک و چتتۆل و تانتتگ و تتتۆ  و تەییتتارە دەبتتی هەر گەرم بتتێ کە گەاڵڵەکەی لە الیەن 

 .ۆۆیانەوە دارێژراوە
 

کورد النتی کەم لە باشتوور بەو فیتداکاریەی لە بەرەنگتار بتوونەوەی داعیشتدا کردویەتتی، ئەگەر تەبایتان هەبتێ گەورەتترین 
دوو هەلتتی مێژوویتتی بتتۆ کتتوردی ئەو بەشتتە هتتاتە پێشتتی شتتەڕی . ە کە بەداۆەوە تتتا ئەمتترٶش ستتەری نەگرتتتووەشانستتیان هەی

هەروەهتا هتاتنی داعتش کە فیتداکاری پێشتمەرگە لە بەرانبەریتدا گەورەتترین نتاو و . کەنداو و ئاکامەکەی رووۆتانی ستەددام
 .باشوور پێکهینانیشانی بۆ کورد بە گشتی و بە تایبەتی بۆ حکومەتی هەرێم و کوردی 

 
هیوام زۆر بە سەرکەوتنی کورد لە رۆژئاوای کوردستان نییە، سیاسەتی پەیەدە زۆر غەلەت و نادروستتە و بەکتار و کتردەوانە 

 .دوای تەواو بوونی شەڕیش دەستیان لە هیچ بەند نابێ
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دەکتوژی دەبتڕێ و جتوولەی هێتزی ئەگەر بیرورای جیهانی دژی ئوردەغان لە تورکیە نەجووڵێ ئەو کەللەرەقە هەروا دەکرێ و 
یتا . پێشکەوتوو کوردەکان لە باکوور رۆژ دەگەڵ رۆژ زیاتر ستەرکوت دەکتا و ستەری ستازانی بە تتایبەتی دەگەڵ کتوردان نیتیە

رەنگە بە کودەتایەک بروا و ۆەڵک نەفەسێکی راحەت بکیشێ ئەو کابرایە حەیای تکاوە و رەنگە دەیان ستاڵ بتێ تتورکیە بە 
 .کوردستان بەتایبەتی رەفتاری ئاوا وەحشیانەی بە ۆۆیەوە نەدیبێ گشتی و باکووری

 
 ۆەبات لە رۆژهەاڵتیش زۆز الوازە و جاری نیوی لە نیو ناواندا نێیە و لە روانگەی منەوە نەجاتی ۆەڵکی ئێران تەنیا لە 

 وونی ۆۆی بااتە بەر دیدی رووۆانی کۆماری ئیسالمیدایە ئەویش ئوپوزیسینوێکی رێک و پێک نێیە کە بتوانی ئالترناتیوب
 .دەولەتان و ۆەڵکی جیهان

 
. متافیکی بتێ ئەم الو و ئەوالیە. پرسی سەربەۆۆیی یەکێک لەو کارە گرینگتانەی کە کتورد بە ئاشتکرا ویراویەتتی باستی بکتا

ۆ کتاری بەاڵم دەبێ لە دوو الوە کاری بتۆ بکترێ یەک ناومتاڵی کتورد رێکاترێ و ئتاوەدانتر بکترێتەوە، دوو هەوڵتی چڕوپتڕ بت
لە عەینی کات دا دەبێ وریتای پیالنتی واڵتتانی داگیترکەری کوردستتان بتین کە . دیپلۆماسی و ئامادەکاری زەینی واڵتان بدرێ

 .بە هەموو شێوەیەک دژی ئەم کارەن و لە پیالنگێری غافل نین
 

ەو فرستەتە و ئەو ئیعتبتارە ستاڵی دیتکەش ئ ١١بە باوەڕی من ئەگەر ریفراندۆم سەرنەکەوێ ئابروو چتوونێکی گەورەیە و تتا 
لە روانگەی متنەوە هەر کەس یتا حیزبێکتی دەگەڵ ئەو راپرستی یە نەبتێ . ناونەتەوەییەی بۆ کورد پەیدا بووە نایەتەوە ئارا

 .ۆزمەت بە داگیرکەرانی کوردستان دەکا
 

 شۆڕشی گەالنی ئێران و کورد
 
هەبتوو، دوای ستەرکەوتنی شۆڕشتیش ئەو پەری نتیەت  کورد سەرڕایی ئەوەی لە شۆڕشتی گەالنتی ئێرانتدا نەقشتی بەرچتاوی *

پاکی ۆۆی نیشاندا و چەند جار دەگەڵ ۆومەینی دانیشت بەاڵم کەمترین سەرنجیان بە ویستی گەلی کورد نەدا و شتەڕیان بە 
ەم دیتاریی ئ. کورد فروشت و ئەم شۆڕشە هیچ فایدەیەکی بە کورد نەگەیتان، بەوپەری بتێ ئەوستوولی دەگەڵ کتورد جتوواڵنەوە

 .ریژیمە بۆ کورد کۆشت و بڕو بێ ویدانانە گرتن و کوشتاری بە کۆمەڵ و پێ فرۆشتنی شەڕ بوو
 

 نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ئیران و کورد

 
 نەتەوە بندەستەکانی دیکە ئێران و تەنانەت نەتەوەی فارسیش مافی ئازادی و ۆوێندن بە زمانی زگماکی و لە هەموو  *
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لە بتنەرەت دا دا ریژیمتی کۆمتاری ئیستالمی لە گەڵ وشتەی نەتەوە و کەمتایەتی ئتایینی و . بەشتن مافە مرۆیەتییەکانیان بتێ
 .نەوەوەیی بیگانەیە

 
 گشتی داهاتووی كۆماری ئیسالمی ئێران ؟  زعی ئێستای ئێران به وه

 
ئێتتران لە ژێتتر  داهتتاتوویکی روون لە ئێرانتتدا بەبتتوونی کۆمتتاری ئیستتالمی بەدێ نتتاکرێ و تەنیتتا رێتتگەی نەجتتاتی گەالنتتی *

 .ساڵە نەمانی ئەم ریژیمە و گۆرینی بە سیستیمکی دیموکراتیکە ٤٩ئیستبدادی 
 

 ی سیاسیی ئێرانی لە داهاتوو ؟ ئیداره

 
ئیدارەی سیاسی ئێران لە داهاتوو دا بە پلورالیزمی سیاسی دیموکراسیەت جێ دەگرێ و دەبێ حکومەتێک بێتە ستەرکار کە  *

 .کەمی مافی نەتەوایەتی هەبێ باوەری بە دیموکراسی و النی
 

 ى کوردستانی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ره به

 
چەنتد . لە رۆژهەاڵتی کوردستان پێویستی یەکی مێژووییە، بەاڵم حیزبەکان ۆتۆی لتێ نتادەنپێکهێنانی بەرەی کوردستانی  *

 .یان لێ نەدازۆر بەشیان پێ یان باش بوو بەاڵم ۆۆ. ساڵ لەمەو پێش گەاڵیەکم تەقدیمی حیزبەکان کرد
 

 پێشمەرگە و خەباتی چەکداری لە رۆژهەاڵتی کوردستان

 
پێشمەرگە مرۆڤێکی پاکباۆتە و دڵسۆزی بۆ ئازادی نیشتمانە کە دەبێ لە داهاتووی کوردستتاندا نەقشتی هێتزی نیزامتی و  *

لتتومەرجی بەم وەزعە ۆەبتتاتەکەی پیتترۆز و جتتێگەی رێتتزە بەاڵم ئێستتتا هە. راگرتنتتی نەزم و ستتنوور کوردستتتانی لە عتتودە بتتێ
دەبتێ . ئەمنیەتی تەی کە لە کوردستان و بە تایبەت لە سنوورەکان ریژیم دایمەزراندوە دروست نێیە هێزمان بەهەدەر بتدەین

بەاڵم کە بۆ کاری تەشکیالتی ناو ۆەڵک بیگومان پیویستە بۆ . تەعلیمات و ئامووزشی هەموو الیەنە بۆ کاتی پێویست بدرێ
 . ر بندیفاع لە ۆۆیان چکدا

 
 دروشمی روخانی ریژیم

 
 بە باوەری من هەتا ئەو ریژیمە بمینێ سەری سازیش و رێکەوتنی دەگەڵ . دروشمی رووۆانی ریژیم لە جێی ۆۆیدایە *
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 .بروا بوون بە وتووێژ دەگەڵ ئەو ریژیمە و هیوادار بوون بە ئاڵوگۆر ۆۆ فریو دانەو بەس. ئۆپۆزیسیۆن نابێ
 

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

 
ۆەبتتاتی مەدەنتتی ئەرکتتی نتتاوۆۆی دانیشتتتوانی واڵتە کە زۆر جتتار دەتتتوانی کتتاریگەری باشتتی بتتۆ پەرەستتەندنی هەستتتی  *

هەر چەشنە جموجۆلێکی ئیعترازی لە هەر بواریتک دا کە بتتوانی ریتژیم . نەتەوایەتی هەبێ کە ئەویش بوارەکەی زۆر تەسکە
 .ینیتە ژیر پرسیار دەسکەوتی ۆۆی دەبێو ئۆرگانەکانی ب

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

 
تتتا بەرلە هتتاتنە . بە بتتاوەری متتن ستتەرچاوەی تیتترۆر و پەرەستتاندنی ئەم دیتتاردە دژی ئینستتانی یە کۆمتتاری ئیستتالمییە *

بەاڵم ئەوان ستتەرمایەکی زۆر ۆەڵکیتتان لەم . ێکتتی تیرۆریستتتی دەکتتراستتەرکاری ئەم ریتتژیمە، زۆر بەکەمتتی جارجتتار حەرەکەت
نە تەنیا لە ناوۆۆی ئێران بەڵکوو لە باشووری کوردستان و واڵتانی ئوورپتایی دەیتان و ستەدان کتاری . پێناوە دا سەر  کرد

 .تیرۆیستیان ئەنجام دا کە بەداۆەوە رێبەرانی کوردیشی گرتەوە
 

ار بۆ من کە ئەو کتات ستکرتێری حیزبتی دیمتوکراتی کوردستتان رێبەرایەتتی شۆڕشتگێر بتووم پیویستە ۆوێنەر بزانی کە سێ ج
بەرنامە ریزیان کترد تیترۆرم کەن کە دوو لەوان بە شتێوەی فتیلم مەوجتوودن و یەکیتان لە الیەن تەلویزیتونی ستوئیدەوە وەک 

 .بە کورد و فارسیش وەرگێردراوە. دوکومینت ئامادە کراوە و باڵو بۆتەوە
 

یەتی تیرۆریستی لە کۆنەوە لە گەڵ ئایینی شیعە تێکەڵ بووە و ریژیمی ئێستای ئێران بۆ لە نتاو بردنتی دژبەرانتی ۆتۆی ماه
کەس دەدا  ٢١١لە هەموو حیزب و هێزە سیاسی یەکانی کوشتووە و لە کورد زۆر زیاتریش لە ئەوانی دیکە کە ئامتارەکە ۆتۆی 

دەستێکی رەشیان لێ وەشتاندین و تەنتانەت جتگە لە گتولە تیتزاب، پەنایتان  بە تایبەتی لە سااڵنی پێشوو، لە نەودەکان دا
 .بۆ ژهریش بردو زۆر کەسیان لە کادر و پێشمەرگە ژهرۆوارد و دەرماندراو کرد

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

 
جیتتتابوونەوەی حیزبەکتتتان زیتتتاتر لەستتتەر رەفتتتتاری نادروستتتت و دیکتاتۆرییتتتانە بەریتتتوەنەبردنی ئوستتتول و  هۆکارەکتتتانی *

بتۆ نمتوونە یەکگترتنەوەی . پرەنسێبەکانی حیزبی و سیاسی یە، لێتک جیتابوونەوە هاستانە بەاڵم یەکگترتنەوە کتارێکی دژوارە
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اڵم بەداۆەوە هەر چەنتدی ئتێمە چتووینە پتێش و دوو بالی حیزبتی دیمتوکرات ویستتی ۆەڵتک و پێویستتی یەکتی مێتژووییە بە
 .گەاڵلەمان داوە الیەنی دیکە بە هێندی نەگرتووە و تا ئێستا هیچ ئاکامی نەبووە

 
 هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی ئێران تاچەندە لە بەرژەوەندیی كورد دایە؟

 
و ئتازادی لە ئێتران کردوویەتتی زۆر بەداۆەوە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بەرانبەر بەو هەموو فیداکاریەی کتورد بتۆ دیموکراستی  *

بێ گومان هێزە ئێرانییەکان هیچیان تەئیدی دیاری کردنی مافی چارەنووستی کتورد بە شتێوەی ستەربەۆۆیی بە . بێ تەفاوەتن
 .تەنانەت زۆربەیان دەگەڵ فیدراڵیریش دژایەتی دەکەن. رەوا نازانن

 
سیاسیی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان كاریگەریی  سیاسەتەكانی ئێران لەناوخۆی عێراق دا چەندە لەسەر خەباتی

 هەبووە؟

 
ئێتتران حەز دەکتتا بەهەر شتتێوەیەک بتتۆی بگتتونجی لە کتتارو بتتاری عێتتراق بە گشتتتی دەستتت تیتتوەردان بکتتا و هتتیچ کتتات لە  *

ر زەۆتت زۆر جار حکومەتی هەرێم و حیزبە ۆاوەن دەستەاڵتەکانی ۆستتوتە ژێت. کوردسیانیش بۆ پیالن دژی ئێمە رانەوەستاوە
 .و کەم و زۆر کاریگەری لە کەم بوونەوەی تێکۆشانی ئێمە هەبوە

 
 نەتەوە لەو ناوچەیە شکستی خواردوە؟ -ئایا پرۆسەی دەوڵەت 

 
ئتێمە لەوەتتی هەیتن نەتەوەیتن و هەمتوو تایبەتمەنتدیەکانی نەتەوەمتان بە . مەسەلەی دەوڵەت و نەتەوەم پێ نادروستتە *

 .تیدایە و نەتەوەشێن بەاڵم تا ئێستا دەولەتمان نییە و غەدرێکی گەورەیە لیمان کراوەپێی هەموو تاریفەکان لە نەتەوە 
 

 ی واڵت ؟ وه ره ده دیپلۆماسی کورد لهپێگەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و 
 
 .فیتتداکاری پێشتتمەرگە و ئیتتدارە کردنتتی ئەو شتتەڕە لە الیەن حکتتوومەتی هەرێتتم و مەستتەلەی کتتوردی زۆر بەرەو پتتێش بتترد *

بەشێوەیەک کە چەندین وەزیرو پارلەمەنتەر، و تەنتانەت ستەرۆک وەزیتر و ستەرۆک کۆمتاریش باشتووری کوردستتانیان بەستەر 
بەاڵم بەشتەکانی دیتکە و تەنتانەت بتاکووری . کردەوە و ئەو بەشە لە کوردستان زۆر کار و دیدار گرنیگێان تیدا بەرێوە چووە

. بەشتتی کوردستتتانە ئەو چەشتتنە کە پیویستتتە نەیتتانتوانیوە بچتتنە پتتێش کوردستتتانیش کە گەورەتتترین و پتتڕ حەشتتیمەترین 
بەتتتایبەتی رۆژهەاڵتتتی کوردستتتان لەم بتتوارە دا زۆر لە پاشتتە و زۆر جتتار پێشتتنیارم کتتردوە هەیئەتتتی دیپلۆماستتی هتتاوبەش 

 .بنێرنە هەندەران بەاڵم سەری نەگرتوە
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زۆر کەمرەنتگ بتۆوتەوە دەبتێ لە رێگتای دیپلۆماستی و کتاری  بۆ ئێمە رۆژهەاڵتیتان کە ئێستتا جتوواڵی نیزامیمتان یتا نێتیە یتا
هەم بتتۆ راگەیانتتدنی حەقتتانیەتی ۆەباتمتتتان و . سیاستتی دەگەڵ واڵتتتان و حیزبەکتتانی ئەوان پەیوەنتتدی زیاترمتتتان هەبتتێ

روانە بت. وەک دەزانن ئەو کارە پشوو درێژی هەوڵی زۆری دەوێ. گیانبازی رابردوومان هەم بۆئیفشاگەری لە ماهییەتی ریژیم
ی ١٣٤١ساڵ تازە رێکاراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر دەرۆستنی ئەو راستی یە قبووڵ دەکا کە ریتژیم لە ستاڵی  ٣١پاش 

 .هەتاوی هەزاران بەندی سیاسی کوشتووە
 

 پرسی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، ئاستەنگەکانی دەرەکی و ناوخۆی؟
 
شتنیاری ئتێمە رێبەرایەتتی شۆڕشتگێری حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان دامەزرانی یەکەم کۆنگرەی نەتەوەیی پرسی ئتێمەو پێ *

هۆیەکەشی هیژمتۆنی ۆتوازی   کتا کتا بتوو کەوا الوازی کتردوە کە ئێستتا لە بیتر . بوو کە پێک هات و بەداۆەوە بەالرێدابرا
و لەو رێکاتراوە  هەتا حیزبەکانی کوردستانی بەتایبەت   کاکا دەست لە هێژمۆنی ۆتوازی هەلنەگترێ. کۆنگرەیکی دیکە دان

دا دیموکراستتی و بەرچتتاوگرتنی مەستتلەحەتی نەتەوەی کتتورد بە گشتتتی بەرچتتاو نەگیتترێ، ئەم کتتۆنگرە پێتتک نتتایە و ئەگەر 
 ؛کاتی ۆۆی بەر لە پێک هاتنی کۆنگرەی نەتەوەیی ئێمە چەند مەرجمان دانا. پێکیش بێ کارایەکی ئەوتۆی نابێ

  
 . کیشی فەردپەرستی نەبێ -١
 بە مانای واقع بەرچاو بگێری و بەرێوە بچێ، دیموکراسی  -٢
 پاواناوازی و هێژمۆنی تەلەبی نەمینێ،  -٣
 دەبێ فەرق و جیاوازی بۆ هەموو بەشەکان . ئەو ئورگانە کە لە هەموو هێزەکان وەک نوێنەری نەتەوەی کورد پێک دێ -٤

و پارێزەریان بێ و رێز بتۆ هەر پێشتنیاریک وەک یەک کار بکا و بێ ترس و واهیمە لە بەرژەوەندی هەر چوار پارچە بدوێ 
 .دابنێ کە بە قازانجی کوردە

 
 میکانیزمێکی یاسایی بۆ خەباتێکی ئاشتیخوازانە لەگەڵ داگیرکەران کوردستان؟

 
داگیتترکەران باوەریتتان بە متتافی کتتورد نیتتیە، بە دریژایتتی تەمەنیتتان بە دژی کتتورد جتتوواڵونەوە و هەر جوواڵنەوەکیتتان بە  *

یەکێتک لەو . ئەگەر ئەوان باووەڕیتان بە متافی رەوای کتورد هەبتێ، رێتگە چتارەی ئاشتتێاوازانە زۆرە. وت کتردوەتوندی ستەرک
 .رێگەکان ئەوەیە کە دنیای دەرەوە بۆ دابین کردنی مافی مرۆڤ کە کوردیش مرۆڤە زەۆت باەنە سەر ریژیمەکان
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 سۆسیالیزم کێشەی نەتەوەیی چارەسەر دەکا؟

 
بۆ ئتێمەی کتورد لە پێشتدا حەللتی . نی وەک ئیدە زۆر باشە، بەاڵم تەتبیقی عادالنە شەریفانەی سەۆتەسوسیالیزم بە تە *

 .مافی نەتەوەیی مەترەحە رەوایە پیادە کردنی سوسیالیزم بە مانای واقعی ۆۆی
 

 رناسیۆنالی سۆسیالیست و پرسی کورد؟ ئینته  ڕێكخراوی

 
ئەنترناستیونالی . کورد دەڵێ بۆیە پیدەلیم ۆتاڵە چتۆلەکەم بتۆ بگترێ. شەبوونی کورد لە ئەنترناسیوناڵی سوسیالیست با *

سوسیالیست دەبێ بۆ مەسەلەی کورد بە گشتی زۆر لەو زیتاتر تێکۆشتێ و دەگەڵ ریژیمەکتان هەول بتدەن ددان بە متافی کتورد 
 .دابنینن و حەقانیەتی ۆەباتی ئێمەیان پێ بسەلمێنن

 
 جی ئێستای کوردستان؟ڕۆڵی توێژی رووناکبیری کورد لە هەلومەر

 
راستتتە ۆەفەقتتان هەیە بەاڵم بتتواریش بتتۆ هێنتتدیک . تتتویژی روونتتاکبیری کتتورد و تێکۆشتتانی لە ئاستتتی پێویستتت دانتتی یە *

روونتتاکبیر بتتۆیە روونتتاکبیرە کە بتتۆ زۆر شتتت . تێکۆشتتان هەیە کە بەداۆەوە بەتیکتترا کەم کتتارو تتتا رادەیەک بتتێ تەفتتاوەتن
 .پێشەنگ بێ

 
 و ئەرکی الوانی کورد ؟ یی وه ته پرسی نه

 
بەشی زۆری پێشتمەرگەی کوردستتان الون و لەجیتاتی هەمتوو چتین و تویژەکتانی کتورد . الوی کورد زۆریان فیداکاری کردوە *

دەبتێ هەم لە بتواری نەتەوەیتی هەم لە . من وەک موتور و موەلیدی لە هەموو بوارەکتان دا حیستاب دەکەم. گیانبازیان کردوە
وێندن ۆۆیان پێ بگەیتنن و بەرابەر بە ۆەڵتک و نیشتتمان هەستت بە بەرپرستایەتی بتکەن و متایەی بتۆ بواری فەرهەنگ و ۆ

جگە لەوە دەبێ دەگەڵ هەموو شتە ۆەراپانەی وەک ئیعتیاد و قومارو دیاردەی ۆەرا  زیانیارەکان بەربەرەکانی بکەن . دانین
 .ێکاەنو ۆۆیان بۆ ئەنجامدانی کاری باش و بەرنامە ئامادە بکەن و ۆۆ ر

 
 رۆلی کرێکاران و زەحمەتکێشان و جوتیارانی کوردستان؟

 
 بە واتایەکی دیکە نەتەوەی . هەر تاکێکی کورد لە هەر چین و تویژیک بێ دەبێ هەست بەوە بکا کێیە و لە کوێ دەژی *
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 .ۆۆی و نیشتمانی ۆۆی بناسێ و بە گویرە توانا و پسپۆری و لیزانی ۆۆیان ۆزمەت بکەن
 

 کوردستان؟ئەرکی ژنانی 

 
 ژنانی کورد ئەرکیان قورسترە، هەم دەبێ منداڵەکانیان بە هەستی کوردایەتی بار بینن، هەم ئاگاهانەتر لەو زەمان کە  *

ۆۆرێتتک ۆەن، پەیوەنتتدی ۆۆیتتان وەک ژنتتانی کتتورد بە . چاویتتان بەستتترا بتتوو لە متتافی ۆۆیتتان و نەتەوەکەیتتان دیفتتاع بتتکەن
لە ۆەباتیش پشتی براو ۆۆشتکانیان بگترن و بە . ەوکردنی پەیوەندی بنەمالەش بدەنهێزتر و لە هەمان حاڵدا بایخ بە پت

 .ۆوێندن و ۆۆێندنەوە ۆۆیان پێ بگەینن
 

 بۆچی جودایی دین لە دەوڵەت باشە ؟
 
دیتتتن ئەگەر دەگەڵ سیاستتتەت تتتتێکەڵ بتتتوو رستتتالەتی ۆتتتۆی لە دەستتتت دەدا و بتتتۆ پاراستتتتنی قتتتودرەت و دەستتتەاڵت وەک  *

 .دەست لە دین دەشۆن و بە قودرەت جاەو جەاللەوە دەنوسێن ئاۆوندەکانی ئێران
 

 دا؟  یی وه ته شوناسی نه  له  هەبووه وری  ده  نده ئایین تا چه

 
سەرۆکی شۆڕشەکان کوردستان بەشی هەرە زۆریان پیاوی ئایینی بوون و زۆریان بۆ پاراستنی هەستی نەتەوەیی هەوڵتداوە  *

 .کورد قەرزداریانە. نەبان رەنگ بوو کورد لە هەلومەرجی ئێستا دا نەبا لە راستیدا ئەگەر شۆڕشەکانی ئەوان
 

 چۆنیەتیی دروستبوونی داعش؟
 
نتاکرێ لە . بە باوەری من ساز بوونی داعش جگە لە دەولەتانی وەک سعودیە، ئێران و سووریە دەستی زلهێزەکانی تێدایە *

. امتی ببینتێ، چەکتدار بکترین بەاڵم لە چتاوی زلهیزەکتان ون بتێدنیای ئەمرۆ دا ئەو هەموو تیرۆریستە هەمە جۆر دەوری نیز
مالکیش بە تەحویلتدانی ئەو هەمتوو ئیمکانتات و چەک و چتۆلەی موست  و . بە مەبەستی تایبەتی ئابووری سیاسی ساز کراون

را گیتراوە شوێنەکانی دی هاوکاری کردن هەر کە کوردیش باستی ریفرانتدۆم و ستەربەۆۆیی کترد، داعیشتیان لە دەوری بەغتدا 
 .سەر کورد و شەڕیان پێ فروشت
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 مرۆڤەکان مێژوو دروست دەکەن، یان رێکخراو و حیزبەکان؟

 
مرۆڤەکتان نەقشتی ۆۆیتان هەیە هەر کەس بە . مترۆڤیش بەدی هیتنەری هەمتوو شتتێکە. حیزب لە مرۆڤەکان دروستت دەبتێ *

ەرنتامەی تتایبەتی هەمتووی ئەوانە، مترۆڤ و زمتان و پێی توانای ۆۆی رێکاراو و حیزبەکان وەسیلەی بۆ پێکتانی ئامتانج و ب
بەاڵم دەبتتێ ئەوە قبتتووڵ بکەیتتن کە رێکاتتراو بتتۆ . ژیتتنگە و تتتاک و حیتتزب و رووداوەکتتان بە تێکتترا مێتتژوو دروستتت دەکەن

 .سەرکەوتن چەکی هەرە گرینگە
 

 شانازى بە چییەوە دەکەی؟

 
بەدیهتتنەری یەکەم کۆمتتار، وشتتەی پێشتتمەرگە و ئتتااڵی شتتانازی بە ۆەبتتات و رابتتردووی ۆتتۆم و حیتتزبەکەمەوە دەکەم کە  *

 .کوردستان بە شێوە فەرمی یە
 

 بەنیازى نووسینەوەى بیرەوەرییەکانت نیت؟

 
دەگەڵ ئەو کتێبانەی تتا ئێستتا نووستیوومن هێنتدێک بیترەوەریم نووستیووە، بەاڵم ئەگەر کتاتم هەبتێ زۆر شتت متاوە بیتان  *

 .نووسم
 

 ؟ ست هێناوه ده مێژووییتان وه  وتێكی سكه چ ده بات دا خه  ی درێژه  و ماوه له
 
بەداۆەوە بە ئامتتانجی نەتەوەییمتتان کە ستتەربەۆۆیی کوردستتتانی گەورەیە نەگەیشتتتوین بەاڵم توانیومتتانە وەک ئەنتتدامی  *

وت زۆرمان ژیان و تەمەن ستەر  کتردوە و کەممتان دەستتکە. حیزبی دێموکراتی کوردستان ئااڵی ۆەبات بە شەکاوەیی رابگرین
. بە دڵنیایەوە ئەگەر ئەو ۆەبات و تێکۆشتانەی کتورد درێتژەی نەبتایە کتورد یتا نەدەمتا یتا هەر نێتوێکی لتێ دەمتاوە. هەبووە

 .ۆۆراگری کورد رەمزی مانەوەیەتی
 

 ؟هێماکانی گەلی کوردستان و مبۆل سه
 
 .هێماکانی گەلی کورد نیشتمان، ئااڵ، پێشمەرگە و سروردی ئەی رەقیبن *
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قاسمملوو، .قازی محمەد، شێخ سەعید پیران، سمکۆ شکاک، شێخ مەحموود، مستەفا بارزانی، د: ەر ئەم کەسایەتانەلێداوانت لەس
 پیرە مێرد، عەبدوڵاڵ گۆران، مامۆستا هێمن، عەبدوڵاڵ پەشێو، شێرکۆ بێکەس و سوارە ئیلخانیزادە؟

 
مان هەرکام لەو کەستانە بە پێتی توانتا، ئیمتان بێ گو. رەنگە من لەو حەدە دانەبم کە قەزاوەت لەسەر ئەو کەسانە بکەم *

بیروبتتاوەر و زانستتتی ۆۆیتتان چیتتان بە قتتازانجی نەتەوەکەیتتان بتتۆ کتتراوە کردوویتتان و هەر یەک لەوان لە بتتواری تتتایبەت بە 
ۆۆیاندا زەحمەتیان کیشاوە و ۆزمەتەکانیان بۆتە هۆی ئەوەی ناویتان لە دنیتای سیاستەت و ئەدەب دا بمینێتتەوە و لە دڵتی 

 .گەلەکەیاندا بچەسپێ
 

 پێشبینی و هەڵسەنگاندن بۆ داهاتووی کوردستان؟

 
بتتۆ داهتتاتووی کوردستتتان گەشتتبین و دڵاۆشتتم نەتەوەکەم زینتتدوە، لە سیاستتەتی رۆژهەاڵتتتی ناوەراستتت دا مەتتترحە ئەگەر  *

ی دوژمن نەۆوین و ۆتۆش یەکگرتوو بین، واز لە دەۆالەت لە یەکتر بینین، حورمەتمان بۆ بیرو بۆچوونی یەکتر هەبێ، فریو
 .باوەر نەبین و دۆست و دوژمنی ۆۆمان بناسین سەردەکەوین

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

 
کیتژان و کتوڕانی کتتورد دەبتێ بیتتر لە ۆۆیتان و چارەنووستتی نەتەوە و نیشتتمانەکەیان بتتکەنەوە، هەستت بە بەرپرستتایەتی  *

 .بکەن، باش باوێنن و ۆۆ رێک ۆەن تا بتوانن ۆزمەتی زیاتر بە دایک و باب و گەل و نیشتمان بکەن
 

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

 دیمانە دەگەڵ رەحمان نەقشی: سەرچاوە
  

 زایینی ٢١١١ ریۆبەتکئۆ - دیکور ٢١١١ری بەەزڕ
 

------------------------------------------------- 
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 حیزبی دێموکرات و گرینگیدانی بە پرسی کۆمەاڵیەتی

 
بتاکوور  یرکردنتیداگ یتەبیتتا ەب رانێتئ ۆب یهانیج یمەدووه ەڕیش یمانانەیهاوپ یزێه یهاتن رەسەب واوەت یکڵێسا شتاێه
کورستتان  ەل کێشتەب ەل رۆتکتتاید یزاشتاڕە یتیزامین یزێته یمتانەن ۆیه ەبوون ەسوور ک یشەتەڕئ نیەالەل رانێئ یژئاواڕۆو 
دا ١٣٢١ ڵیستتا یژێتتالوەگ ی٢١ ەل انیتتکورد ەیوەانیتتژ ەڵەیمۆکتت هابتتادەم یرشتتا ەکتتورد ل یرەشتتۆکێت یاوانیتتپ بتتوو،ەڕیپەن ێتتت
 .زراندەدام
 

 ەل کێنتتدێه ەب ەئامتتاژ زانتتمەد ستتتیوێپ ەب ،ەزراوەدام ەڵەمۆکتت وەئ یمتتاەبن رەستتەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح چونکتتو
 داەوەکتترد ەتتتاران ل یتەحکتتووم. ستتتاندەئ ەیرەزوو پ رۆز انیتتموکر ەینتتاوچ ەل ەڵەمۆکتت وەئ یشتتانۆکێت. مەبتتک یکتتانەکار

 وەل. ۆیۆتت کەڵتتۆ یرشتتانەس ەوتبتتوەک یتەحکتتووم یکتتانەرکەئ یرۆز یشتتەب. چتتوو بتتوو ستتتەدەل ەرەڤەد مەل ۆیۆتت یتییەحتتاکم
 ەب دانەرەو پ یاستتیس یشتتانۆکێت یاێتتڕو. ووکوردستتتان بتت یتتتەاڵژهڕۆ ەیتتیوەتەن یزبتتیح مەکیەک  - ژ ەڵەمۆکتت شتتدایمەردەس
ل ەح انیتکەڵۆ یکتانەگرفت ەیربۆز ،یکبتوونیدا ەل یدێتز هابتاد،ەم یشتار ەل یتەبیتا ەب نێشو رۆز ەل یتیەواەتەن یستەه
 .ەناوەڵێه ینرۆەب ینگاوەه ەوەشیو ئاسا ینگەرهەف یدوو بوار ەل یتەبیتا ەب. کردەد
 
 ۆستتتەئەو انیشتتار یشتتیو ئاسا تیتتیەمنەئ یرکتتەبتتوون، ئ تەۆتتزم ەیئامتتاد ژڕۆو  وەشتت ەۆشتتانەبۆک ۆ - ژ یکتتانە"ستتوورۆڵق"

 ۆبت رستتەلپەه یتەریشتەع کێندێه نیەال ەل نگبووڕە ەبوون ک کێرشێه رەه ەیوەنگاربوونەرەب ەیکات ئاماد مووەگرتبوو، ه
 .رشارەس ەتێبکر ڕۆو ب ناڵتا
 
 یرکتەئ کانەقامەو شت نۆاڵو کت ەکوچ ەل کەڕۆگ ەیوێش ەب شەوانەش. داندرابوون تەبیتا ەیشار بنک یکانەکەڕەگ ەیربۆز ەل
 یهانتا ەدابتا ب یووڕ شیترەوروبەد یهتاتێد ەل تەنتانەت کیزیدوور و ن ەل کێووداوڕ رەگەئ. داەد نجامەئ انیردراوێسپەئ ێپ
 .چوونەد ەوەکەڵۆ
 
 ەارەیتتت یزێتته مەو ک ەگچتتک یبمۆدوو بتت ەب دابتتوو ێتتیت ەیزێتته ەمتتووەه وەئ ەک ەربازۆانەستت کەو یتەحکتتووم یادیتتبن کێنتدێه
 نەۆتاو ێبت ەک یرەو ژانتدارم ۆلیس ایکردبوو،  انۆڵیو چ تبوونەاڵو ه یرەسەیق ەببوو ب ێل انیمشک ەکون تۆڤییەس ەیکەشڕە

 رانێتتو کانەدانتابوون تتتا ستاۆتومان ۆبتت یتەبیتتا یرەزێک پتار - ژ مەاڵکرابتتوون، ب ناڵتتا انیکێنتتدێه نتدەرچەه ،ەوەمتابوون
  ەکەربازۆانەس رەه ەنموون ۆب. نێکرەن رانێو اتریکرابوون ز ناڵتا اندایلبوونۆچ یکانەژڕۆ مەکیە ەل ەک ەیوەو ل نێکرەن
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 .ەۆانەرگەشمێپ یەدواتر کرا
 
 ەببتوون انیترۆز ەشتار ک یینگەرهەف یندامانەو ئ نێدابار بوونەه ەیندنگانێۆو وەئ داەن انیجالەم ەوەشینگەرهەف یبوار ەل
 .گرتەڵه انیشەورەگ ینگاوەه کووەڵب ون،ەدواک ندنێۆو ەل کانییەقوتاب شتێانهەینک  - ژ ەڵەیمۆک یندامەئ
 
و  نتدنێۆو مەودەتتا ئ ەک یکتورد یزمتان یرکردنتێف ۆبت "یئازاد"و  "ژێالوەگ" یکانەناو ەب ەوانەش ەیدوو قوتاباان یدانان ەب

 .الوان کرد ەب انیباش یکێتەبوو ۆزم اسا ی یواوەت ەب یکورد ەب نینووس
 
 الەم ییتیەکاۆرەستت ەب ان،ڕبتتەق ڵەقتتوو یکتتەڕەگ ەل یگتتادان دەحتتمەئ یحتتاج یۆتتانوو ەل "ژێتتالوەگ" ەرستتانەدەم وەل کیە
 ەب انیتنەرمەه یکتەڕەگ ەل انیتمەک و دووه - ژ ەڵەیمۆکت یرانەنێزرەدام ەل کێکیە الەم ڵەۆا ەناسراو ب ،یداوود الڵبدوەع

 ەل ەجتگ. چوونەد ەوەڕێب "ینیبەگولج یلەع" جەوەب یینگەرهەف یراوپرسێل ەب یولوودەم یدەممەمح ەیکوچ ەل "یئازاد" یناو
 ەب هتاەت دەحتمەئ ینوور ند،ەز میرەک ،یورد قێفۆت دەممەعوسمان دانش، مح وانشادانڕە زان؛ەڕێب ێییجۆۆ یستاۆمام ندەچ
 .ەوەگوتەد انیرسەد ەیەدوو قوتاباان وەل ەبۆن
 
پتاش  ەک نەبتک یکتورد یزمتان ینیو نووست نتدنێۆو یرێتف کێشتنەچەالو ب کۆڵێتپ مداەک یکەیەماو ەل انییتوان ەزانەڕێب وەئ
 .کرد انیباش یتەو ۆزم ەوەگوتن یکورد یستاۆمام ەبوون وانەل کێندێه انەیکەورەد یواوبوونەت
 

 .ەوەکرد ندوویز ییکورد ینۆک یتیرەن ینێریرمیک م -ژ ەبوو ک یتدارەحکووم ینیمرەت یستەبەم ەب اتریز وابزانم
 
 نیمتەدەمەح یتیتیەرایم ەب انیترەزگڕ یکەڕەگ ەل انیتریوەو ئ انینەرمەه یکەڕەگ ەل یرەاسیس فاەمست ییتیەرایم ەب انیکیە
 .چووەد ەوەڕێزارا ب نەسەح ەیمەح ای
 
 ۆبت انیتک -ژ یستوورۆڵق انیت ێڕو کتارگ جەوەب یالو کێتلۆپ رکتامەه. ستاز کرابتوو ۆب انییتەبیتا یرگەجو ب ەرانیدوو م وەئ

 .چووەد ەوەڕێب انیکردبا یکێحوکم رەبوو، ه ورەد ەل تییەمنەئ ینکردنیداب
 
و  ۆو شتن ەغتدەو ن هابتادەم ەل "شتتمانین یکتیدا"و  "نیدەالحەست تانڵستو" یشیدوو نما ۆیرشانەس ەنانێهەک ب - ژ ەڵەیمۆک
 و  ەییوەتەن یستەه یکردنەشەگ رەس ەل یرۆز ییرەگیدران، کار شانین ژڕۆ ندەچ ەشاران وەکام ل رەه ەل ەک کان،ۆب
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 .کرد کەڵۆ یبوون ۆۆەوابڕب
 

 داەمەردەست وەل ەڵەمۆکت یرگانۆو ئ تەاڵژهڕۆ ەل یکورد یکڤۆاڵب مەکیە کەو "شتمانین" یزێپەب یارۆڤگ ەیوەوکردناڵو ب چا 
 ەو ل زڕێتتوەت ەچتتوونەد ەژمتتار نتتدەچ یچتتاپکران ۆبتت ەبتتوو ک مەردەستت ییریوونتتاکبڕو  ینگتتەرهەف یکتتانەرچاوەب ەکتتار ەل کیە
 .ەوەکردەد انیواڵکوردستان و ب ەناوێانهەیو د کردەد انیچاپ ،ەبوو داەاانچا  و چاپ یکارەد انیستەد ەک کێستانۆد ەیگڕێ
 
 یتەحکتووم یکراویاریتد ی"رمانتدارەف" ەیقست ەب ایتنەتەن ەک بتووەک ه - ژ یکتانەکار ەب واڕب انەیندەوەئ کەڵۆ دایاستەڕل
شتتار  ەل شتتاندانیپۆۆ ەدوو جتتار ب کیە کتتوووەڵب نتتدران،ەداد کانەتەریشتتەع کۆرەستت ەل وکاتتتداەل ەک کتتردەدەن انیتترانێئ
 .نان انیرەدەو
 
 شتتترێپ وەرەب رۆک ز - ژ یزعتتەو ،ەکاتتراوڕێ مەئ ینتتدامەئ ەب یک و بتتوون - ژ ەڵەیمۆکتت وێتتن ۆبتت دەمتتمەمح یقتتاز یهتتاتن ەب

 ەل کێنتتدێه کەو رەه. کتتردێت انیتتووڕ کیتتزیدوور و ن ەلکوردستتتان  یکانییەتیەستتاەک مەو ه رەستت ەچتتوو یزنتتەو مەه. چتتوو
 .ەیەکاراوڕێ مەئ ینگیگر ەرەه ەیرۆم ەبوو ب دەممەمح یقاز کەیەماو یکردبوو دوا انیینیشبێپ یرەبەوەڕێب یندامانەئ
 
و  کیەال ەل جتانیرباەئاز یمتوکراتێد ەیرقیتف ەڵگەد ەستتانۆد یتیکیزیو ن تۆڤییەست یجتانیرباەئاز ۆبت رەفەدوو س کیە یدوا

 یرۆز ەرەه ەیربۆز ینگتەد ەب متان،ەو ز رجەلتومەه ییستتیوێپ یحتوکم ەک، ب - ژ یرانەبەوەڕێتب یرۆز یکتیەاڕرویکبەپاش ت
 ".کوردستان یموکراتێد یزبیح" ەبوو ب ەکاراوڕێ وەئ ،ەڵەمۆک یانەڕبڕێ
 
 و انەڕبڕێتتت ەل سەک انەیتتتد ۆیواژ ەب ١٣٢٤ - ٨ - ١ ەل ەک ەییمتتتاد ٨ یکەیەرنتتتامەب یانتتتدنەیاگڕ ەب ەرنێدۆمتتت ەزبیتتتح وەئ
 وەئ یکانییەستتیوێپ یرچاوەب یشەب داەاندراوەیاگڕ وەل. اندەیاگڕ ۆیۆ یبوون ەویەکرا واڵچا  و ب ەڵەمۆک یکانییەتیەساەک

 .گونجابوو ەگەڵمۆک یکات
 
 یو دوا ستتەب هابتادەم یشتار ەل رەه ەینگرۆکت مەکیە زرا،ەدام ەڵەمۆکت یماەبن رەس ەل ەک ەزبیح وەکورتدا ئ یکەیەماو ەل

 ەمتاد ٢٢ ەدرابتوو ب اتریتز رۆز یینگیگر داەیەنگرۆک مەل رەه ،یرەس ەل رۆز یکێو باس و ۆواس ەکەرنامەب یسبا رەب ەۆستن
 .ەماد ٢٢و   سەچوار ف ەبوو ل یتیبر ەک ەویەوکرااڵدا ب یتاوەه ی١٣٢٤ یزەماوەرەس یمانگ ەدواتر ل ەک
 
  وەل. ردرانێبژەڵه یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ سەک ٢٣و  ەڕبڕێو  زبیح یدرەس کەو دەممەمح یقاز داەیەنگرۆک وەل رەه
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 ەکتتراو ەادیتتپ تاڵو رۆز ەل ستتتاشێئ ەک وتوو،ەشتتکێو پ رنێدۆمتت یکەیەگەڵمۆکتت یکانییەستتتیداوێپ متتووەه داێیەنتتو ەرنتتامەب
 :ەوەگرتەد ییتیەەاڵمۆو ک یموکراتێد یبار اتریز ەک نەیکەد ەرنامەو بەل ڵۆا ندەچ ەب ەئاماژ ەنموون ۆب. کرابوو ینیشبێپ
 
 .ەکوردستان یموکراتێد یزبیح: زبیح یناو -١
 ەوەتەن کیەۆتتاک و  کیە ەکوردستتتان ب ەک ەکتتراوەن رانێتتئ ەل کێشتتەب انیتت رانێتتئ ەب ەئامتتاژ ۆیەبتت  داەرێتتمتتن ل ەڕیبتتاو ەب
 .ێندرێناسەد
 ".دونەمەت ت،ڵەداەع ت،ەقیقەح": ەزراوەدام ەیەبناۆ وەئ رەس ەل زبیح -٢
 .نێکرەئ ێجەبێج ،ەنگرۆک ەکران ل سندەپاش پ زبیح یکانەو قانوون ەزامنامین مووەه
 ەیوێشتتەو ب ێچتتەردەد یتیەااێو شتت ینشتتەاامێو کو یتیڕەشتتەو ع یستتەکەتاک یتتیرەبڕێ ەل زبیتتجتتار ح مەکیە ۆبتت یەواتتتا مەب
 .ێچەد ەوەڕێب یگشت یارڕیو ب کیموکراتێد
 ەدانێگو ێب ێبەئ. ێبکر چاوڕە کەڵۆ ینەاڵمۆک یکانەقازانج ،یموکراسێد ەینیبنچ رەس ەل ێبەکوردستان ئ ەل هاەروەه -٤
 .ێبەه انیکیە کەو یماف یللیم یاڕشو یسیجلەم ۆب رەنێنو یبژاردنەڵه ۆب ،یبەزهەو م یومەو ق یللیم ییاوازیج
 .یتیەاۆڤمر یشۆۆ ۆب ێشۆکەد ێت ەیەنیبنچ وەئ رەس ەل ،یموکراسێد یدانێپەرەپ ەل ییەتیبر زبیح یئامانج -١
 .تاڵو ەیوەکردن دانەئاو ەب کاەد سەد ەیەوەئ یللیم یتەحکووم ینگاوەه نیمەکیە -٨
  یکورد یزمان ەب ێبەد داراتدایئ ەل. کورد بن ڵو کشتوکا کانەریو دا یاسیو س یرەشویک یئمورانەم مووەه ێبەئ -٩

 .ێبنووسر
 نن،ێتهەئ یمتەرهەب نارایتجوت ەیروبتوومەب وەئ داەئ ڵوەو ه ڕێبکت نێماشت ڵکشتتوکا یدانێپەشتەگ ۆبت ێشتۆکەدێت زبیح -١١
 .ێشرۆبفر یباشەب
 کێتیەد ەل ۆهتاتوچ ڕێتی ەل ەیستپانۆک وەئ یشتتنێهەن ۆو بت هاتێد یشساغەل یو پاراستن یدانەئاو ۆب ێشۆکەدێت زبیح -١١
 .ەکید یکێیەد ۆب

و  ینگتتتەرهەو ف یو ئتتتابوور یاستتتیس یانیتتتژ ەل تیەمتتتایح یبتتتەزهەو م یومتتتەو ق یتتتتیەواەتەن یاوازیتتتج ێبتتتەب زبیتتتح -١٢
 .نیژەکوردستان د ەل ەک کاتەد شانێتکەحمەز مووەه ییاغشسەل

 ینتدەو ناو ییتاەرەست یکتانەناۆۆق ینتدنێکوردستتاندا ۆو یکتەڵۆ وێتن یتیەزانست و شارستان یدانێپەرەپ یستەبەم ەب -١٣
 .ێندرێۆوەد رسەد یکورد یزمان ەب کانداەقوتاباان مووەه ەو ل یجباریئ ەتێکرەئ

و  مەلەست یدژ یتونتدەب ت،ەحڕەو  رزانەه یگتاڕی ەکوردستان ب یکەڵۆ یکانییەستیوێپ یکردن نیداب ۆب یللیم یتەحکووم -١٩
 .ێستەوەادڕ کرانەو موحت یشۆگرانفر

 .ێبەه انیکیە کەو یماف اوانیپ کوەژنان و دایتیەەاڵمۆو ک یو ئابوور یاسیس یکاروبار مووەه ەل ێبەئ -٢١
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 نیدابتت یواوەتەب یو ئاشتتوور ینتتەرمەئ ،یجتتانیرباەئاز کتتووەو ن،یتتژەئ کوردستتتاندا ەل ەک کتتانەوەتەن ەمەک یمتتاف ێبتتەئ -٢٢
 .ێبکر
 
 ێبتەد": ەبتوو ل یتتیبر ەک ەراویتگەڵه شتووێپ ەیرنامەب ی١ ەیماد ەک ەیەوەئ ەرنامەب وەئ ینگیگر ییمن نوقستان ەڕیباو ەب
 نیدوو ال دابت رەه یژڕۆدوا ەک ێبکتر ندەستەپ کێتوتنەککڕێ کتداڵم نەو ۆتاو ێتیالد وانێن ییگشت یکێقانوون یساسەئ رەس ەل

 .ێبکر
 
 یرەدەژێتدر رەه کەن دایاستتەڕل. ستتەه نەۆتاو یکێکتورد متووەه یدێتئوم ێیج ەکوردستان بوو ب یموکراتێد یزبیح ەرۆج مەب
 وتووەشتکێو پ رنێدۆمت یایتدن ەڵگەل ەک ەئتاراو نتاێه ێینتو ەیلەستەم کێتلەگ کتووەڵبتوو، ب "ک – ژ" یکانەباشت ەکار مووەه
 .کراەدەن ێل انیشیباس رەوروبەد ییمارۆو ک یتیەپاشا یکانەمەستیس ەل کووەڵتاران ب یتەحکووم ەل ەن گومانێبو  گونجاەد
 
 سەک زارەه نتدەچ رمەگ یشتەباو ەب داەمەردەست وەئ ییرانتاوەیق یایدون ەل یتوان ەکوردستان بوو ک یموکراتێد یزبیح ەوەئ
 یتەحکتووم یشتەتەڕئ ەینتدانڕد یرشتێه یدوا ەک ێرگترەبتارزان و یشتۆڕش ۆینستک یدوا ەیوەڕیپ یرانەنگاوەو ج ڵەماەبن ەل

 یکانەشتار و گونتد ەل کتانۆتتا ب ەوۆشتن ەل رەه. تەاڵژهڕۆ ەکترد انیووڕ ایتانیبر یکانەزێه ییوانیو پشت راقێع ییتیەپاشا
  انیزگارڕبوو  انەیه ەیەیشپرز ەزعەو وەل زۆسڵد یکەڵۆ یتەمیه ەو ب ەوییەاڵئاوڵد ەڕیپ وەبکا و ب انیریگێکوردستان ج

 .بکا انیشدارەب داکوردستان یمارۆک ەل ۆوۆەاستڕ شیو دواتر ێنێزرەانمەید مەردەس وەئ یمکاناتیئ ێیپەبکا و ب
 
 یزرانتدنەدام وتتوو،ەکەڵه یتتەرفەگونجتاو و د یرجەلتومەه ەل رگترتنەو لتکەک موکراتێد یزبیح یشانۆکێت ەیلوتک گومانێب
و  فتتارڕە وەئ ەینۆبت ەب مەاڵب بتوو،ەه یکتورت رۆز یکتێنەمەت یدوژمنتان یالنتیپ ەب ەمتارۆک وەئ یرچتەگ. ەکوردستتان یمارۆک

کتتورد و  ییشتتاناز ێتتیج یتتیژووێم یکەیەمتتاد ەتۆداون بتت ینجتتامەئ دایتتبوون ەیکتتورت ەمتتاو وەئ ەل ەک ەیبتتاش و نتتاوازان ەکتتار
 .انیکوردستان

 
 ەیوێشتەکوردستان ب یاڵئا یکردنەڵه کەو ەییکاراوڕێ و یاسیس ینگیگر یکار کێندێه ەل ەجگ شیمارۆک یاندنەیاگڕ ەل رەب
 ەوەشتیتیەەاڵمۆک ،ینگتەرهەف یبتوار ەل شتتمان،ین یرەزێپتار یزێته یکردنتەروردەپ ۆبت ەۆانەرگەشتمێپ یکردنەئامتاد ،یسمڕە
 ەیوانەشت ەیستەدرەم یکردنت ەژانڕۆ ەکوردستان و ب ەیژنامڕۆو  ارۆڤگ ەیوەوکردناڵب ،ەچاپاان یدانان کەو ینگیگر ینگاوەه
 ەوەئ نگتتریگر ەوانەئ یمتووەه ەل. ەوەنرانەڵێه کانەقوتاباان مووەه ەل یکورد یزمان یندنێۆو ەدان ب تیەسمڕەو  ژێالوەگ

 کورد  یدوژمنان ەیسیسەد ەب شترێپ ەک ێنێب کێپ ەتانەریشەو ع لێع مووەه وەئ وێنەل یتیەو برا ییواەئاشت یتوان ەبوو ک
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 .ێنێزرەکوردستان دام یمارۆک یتوان ییەباەو ت یتیەو برا ڵیکدیە وەئ ینرۆەبوون و ب باەنات رۆز ەوەکێپ
 
 ێتیپەب دایتمارۆک ەیمتانگ ەازدی یکورت ینەمەت ەل ەک مەکەد ێپ انەیئاماژ یکورت ەب ەوەرێژ ەل ەیانییتیەەاڵمۆک ەرکەئ وەئ
 بتاەن زبیتح یزۆسڵد یندامانەو ئ نراەبەوەڕێب ەیرادیو ئ تەممیه رەگەئ گومانێب. چوون ەوەڕێب زبیح ەیرنامەب یکانەندەب

 .شتنەیگەدەئاکام ن ەب داەمەک ەماو وەل یەباەن ەرنامەب وەئ یکردنەادیپ ەب ڵقوو ەڕیو باو
 
 ."موکراتێد یانیای یتیەکیە" انی "ژنان یزبیح" یزراندنەو دام دایتیەەاڵمۆک یکار ەژنان ل یشدارکردنەجار ب مەکیە ۆب -١
 .ێشار و د شانێتکەحمەز یماف یرچاوگرتنەب -٢
 .کوردستان  یموکراتێد یالوان یکاراوڕێ یدانێپ تیسمڕە -٣
 ۆبتت زێتتورەو ت تۆڤییەستت یجتتانیرباەئاز یۆتتتەتێپ ۆیبتتاک ۆبتت کانەوارەنتتدێۆو ەالو ەل سەک ستتتەتتتا ش نجتتاەپ یکرانتتەڕێب -٤

 .ندنێۆو
 یکتورد یزمتان ەب یداریتئ یکاروبتار ینیو نووس ندنگاکانێۆو مووەه ەل یکورد یزمان ەب رسەد یندنێۆو ەدان ب تیەسمڕە -١
 .مارۆک یتەاڵسەد رێژ یکانەناوچ مووەه ەل
 .انۆیۆ یزمان ەب ندنێو ۆو بەکتەم یدانان ،ینییو ئا یزەگڕە یکانییەتیەماەک یماف ەب ەکردو ەب یۆدانیەبا -٤
 .مارۆک یچوێت رەس ەل انیقوتاب مووەه یرگەجلوب یکردن رمۆف کیەو  نگڕە کیە -١
 .ندنێۆو ینەمەت ەشتنەیگەد ەیانڕکچ و کو وەئ مووەه ۆب ندنێۆو یردنک یجباریئ -٨
 .ناڵسا ەورەگ یندنێۆو ۆب ەوانەش یکالس یدانان -٩
 .انیوکردنێۆەو ب رانەکڵسوا ەیوەکردنۆو ک ەرۆانیقەف یدانان -١١
 .کانەووداوڕ ەل کەڵۆ یئاگادارکردن ۆب F.M یۆیراد یدانان -١١
 متووەه ەبتوو ک ەوەئ کردبتووەین کێتتڵەوەد چیه استەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەل مەد وەو تا ئ یکرد مارۆک ەیکاران وەل کێکیە -١٢
 انڵیو ستوا ەوەناڵۆتوەبتازار د ەل ای نانۆاڵو ک ەکوچ ەل یدارەو ن یکارێو ب یمکاناتیئ ێب رەب ەل ەک ەیالوانەالو و تاز وەئ
و  ڕکتتو کەروەو ه نەبتتک انیرەیستت انۆیتتۆ یکانڵەدامنتت کەو ەکتردن ک یشتتەداب کانتتداەندەمڵەوەد ڵەمتتا رەستت ەب ،ەکتتردوەد ۆکت

 .شتنەیگێدا و پ ندنێۆو ەب انەیژێدر شیدواتر ەوانەل کێندێه. ەندنگێۆو ەرنێن انیو ب نەک انیوێۆ ەب انۆیۆ یکچان
 
 ەل ستتیوێپ ەیرێگتوەب مەاڵب ،ێرەب ەوەڕێتب متانڕڵەپا یبژاردنتەڵه یتتوانەیکتورت بتوو ن ەنتدەوەئ متارۆک ینتەمەت نتدەرچەه
 یگتتاڕێ ەو ل دراەد ارڕیتتب ەکیتتد ەیلەستتەم رۆو ز یشتتۆگرانفر ەل یریشتتگێپ لەلتتوپەک ینرۆتت ۆبتت ەوییەکتتورد یتتتڵەوەد نیەال
 ئاگادار  ەارانڕیب وەل کەڵۆ وازەبانگ ەیوێشەب ایشار  یکانەقامەو ش دانەیم ەل زراوەدام یکانۆندگڵیو ب یۆادڕو  ەژنامڕۆ
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 .چووەد ەوێەڕب یاستڕرەس ەدرابا ب یکێارڕیب رەه. کرانەد
 
 ەئامتاد ۆبت یشەستەرەکرا و ک یاریسازکردن د ماەنیس ینێشو ەنموون ۆب را،یگەڵباش ه ینگاوەه داەوەکردن  دانەئاو یبوار ەل

 ڵستا دەدووست ەل اتریز تریلومیک ێس ییژاێدر ەب  اڵساب یشار ەڕۆیئاو ،ەنموون ۆب انی. وتەکەسازکردن ن یایفر مەاڵکرا، ب
 ەبتوو، ب رەزارکێتب یویتنەگۆو ب شتتەڕۆیشتاردا د یاستتەڕوێن ەشتار تتا بتاکوور ب یشتووربا ەل ەوۆمتاب ڵەییئاوا رەسەوا ب رەه
و  یشتۆداپ انیتمووەو تاق ه ەپشتەڕسوور و ۆ یۆشت ەمانگدا ب ندەچ ەیماو ەل مەاڵب. ەڕیپەدێت شدایشار یبازر یاستەڕوێن

 .شاردا ەب انینێپاک و ۆاو ەل ەتاز یکێنەمیکرد و د زگارڕ ەلکاوەز وەل انیشار
 
 ایتنەت دیرشتۆروۆێش ەیشتاانۆۆەبتوو، ن ێلت "تتانەنێو" ینتاوەب یکێدوکتور اینەشار ت ەیوەئ یاەڕرەس ەوییەشکیپز یبوار ەل
 شیرانیتئ یشتەتەڕئ یکێو دوکتتور شتنەیگەادڕ کەڵۆ یردەد ەب بوو،ەن اتریز ێڵەیوەرەق ١١تا  ١١ ەشار بوو ک ەیشاانۆۆەن
 ەل ڵستا نینتدەچ شیبکتا و دواتتر یپزشتک یکتار دراێتپ یزنتیئ رابتوویگ لیتدەب قزداەست یکانەڕەش ەل ەک "یریسەموب"ناو  ەب
 .بووەه ەوەتەباب مەئ رەسەل یباش رۆز یرەگیو کار ەویەما هابادەم
 
جتتار  رۆز زبیتتح ینتتدامانەو ئ یکتتات یرانتتەبڕێ ،ەوەکتتردێپ ستتتەد یشتتانۆکێو ت ێپتت رەستت ەوەهتتات زبیتتح ەک شیمتتارۆک یدوا
 ۆبت هابتادەم ەل زبیتح یدایکاند ەل ەک ەوۆکردب ۆیۆ یگاێوا ج کداەڵۆ وێن ەل زبیح. کردەد انیکەڵۆ ییو هاوکار ینێنوڕێ
 نیەال ەل یتییەحەاڵستتت مەاڵب. ەنتتتاوێه یمتتتەکیە ینگتتتەد "یریتتتزەستتتادق و یستتتارم ۆتتتان" وانڕە، شتتتاد ١٤ ەیورەد یمتتتانەرلەپ

 .یانناسەید ەو ن انیبووید ەن کەڵۆ ەک مانەلڕپا ەنارد یگاێج ەل انیکێسەو ک ەویەکرا دڕ ەوەتەحکووم
 
 کانداەمکارەستت ەگەبەرەد رەرامتبەب ەل ٣١ ڵیستا ەک کتانۆب یتەبیتاەو ب هابادەم یکانەناوچ ەل کێشەب یارانیجوت هاەروەه
 ەل ەوانەل رۆکتردن ز انیرکوتەست میژڕێت یژانتدارم و ستوپا یزیته ەک شیدواتتر. بتوو انیتهاوکار زبیح ن،ەڕیاپڕو  ستانەاوڕ
 ۆیۆتت یرکتتەئ ەب متتوکراتێد یزبتتیح مەاڵب. کتترا ناڵتتتا انیشتتڵیما انیکینتتدێو ه رکتترانەد انیکانەگونتتد ەل ەوەکتتانەکیمال نیەال
 ینێشتو ۆیۆت یرجتەۆ ەقتاو دا و ب ەل ەوەتتاران یکتانەژنامڕۆ یگاڕێ ەکرابوو ل انێیل ەیدرەغ وەچوو، ئ ەوەانینگەد ەب یزان
 .بن انۆیۆ یتەالحەو کار و ف سبەک ەب دانەژێدر یکیرەکردن تا ۆ نیداب ۆب یبوونێجەشتین
 
 یکتانڵەما ەل رۆز یکێشتەسامناک هتات و ب یکێوێاڵس ەوەهابادەم یباشوور یال ەل ١٣٣٢ یهارەب ەو ل هابادەم یشار ەل رەه

و  زبیتح ینتدامانەئ یتتەممیه ەب مەاڵب. شتتەیگ ێپت انیترۆز یانیتئتاو و ز ەببتوون ل ڕپ "انینەرمەه"و  "ڕێۆ" یکەرەدوو گ
 یبتتاکوور ەل وێاڵستت ەک ١٣٤١ یهتتارەب ەل. کتترد ڵتتتاەب انیتتکانڵەما یئتتاو ییتاەرەستت ەیستتەرەک ەب رەه متتوکراتێد یالوانتت
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 زبیتح یکتانەو الو نتدامەئ رەه ەوەکتردەداگترت، ب ۆیۆ ەیگڕێ رەس یکانڵەما ەل کێشەو ب ستاەه هابادەم یشار یتەاڵژهڕۆ
 .بوون رەکێچاول تەحکووم یستانەدەبوون و کارب دایکاریهار یدانەیم ەل
 
 مەاڵب بتتوو،ەه انیتتواوەت یتەاڵستتەد یتتتڵەوەد یزگاکتتانەدامود تڵەواەڕب نتتدەرچەه شیتت ٤٤ - ٤١ ەیمتتانگ ەژدەه یشتتڕشو ەل
و  رستانەرپەب یال ەبتردەد انۆیتۆ یکتانڵەماەو بن یتیەەاڵمۆکت ەگترفت کتردنەد یهتاتوچوو ەرگەشتمێپ ەیناوچتان وەئ یکەڵۆ
 .نەبد شانین انیکانەموشکل یللەح ەگڕێو  ەوەزنۆبد ۆب انیرەسەتا چار مەردەس وەئ یکانەرگەشمێپ
 
 ینگرانتیەو ال نتدامەو ئ یدەن انۆیتۆ ەل انییشتۆۆ چکاتیه ەوەمارۆک یدوا ەل یندامانەو ئ موکراتێد یزبیح ەیوەئ یاەڕرەس
 ەل ڵستتا انەیتتد ەب ایتتکتتراون  عتتدامێئ وانەل کێنتتدێه راون،یتتگ ەڵمۆکتت ەجتتار ب نتتدەبتتوو، چ یرەدەربەو د نتتدانیز انیشتتەب
 .ستاونەوەن باتەۆ ەلو  ەداوەن انۆڵیک مەاڵب ،ەوەمان کانداەاانیندەب
 
 یووستفی زیتزەع ڕێهتاو یوتتەف ەیژڕۆ ێست ەل انیشتاندانیپۆۆ مەکیە ١٣١١ ڵیسا یردانەزۆج ەبوون ک زبیح یندامانەئ رەه
 متتتووەه ەشتتتاندانیپۆۆ وەزوو ئ رۆز مەاڵب. رانیتتتگ یستتتەک ٤١ یکێتەمتتتاعەج وداەئ یدواەۆستتتت و ب ەڕێو هابتتتادەم یشتتتار ەل

 .کرد رانێئ ەیکید یالنەگ ینگەد ەب وەاڵکێت میژڕێ یدژ ەب انۆیۆ ینگەو د ەوەگرت یکوردستان یکانەشار
 
 ێشتار و د ەل رانێئ یالنەگ یشۆڕش یمەردەس ەل یکەڵۆ یاڕشو یرەنێهیدەب مەکیە موکراتێد یزبیح یندامانەئ مڵێب توانمەد

 .بوون
 

 یدانیتتەارمی ۆبت کتانۆو ب هابتادەم کەو یشتار کێندێه ەکوردستان بوو ل یموکراتێد یزبیح ەوەئ شیشۆڕش یوتنەرکەس پاش
 ەیتیمۆبتتوون کتت ەئتتاوار قزەو ستت ەدەغەن یکانەشتتار ەل یستتالمیئ یمتتارۆک یشتتتنڕۆفێپ ەڕشتت یئاکتتام ەل ەک ەرانەنتتابەپ وەئ
 ێبت شیو کتورت مەک ەب کەڵتۆ ییتەارمیت یەوەکردنۆکت ۆبکا و ب یارید ۆب انیگاڕێو  ەگێج ێتا بتوان نابووێه کێپ یمدادیه
 .شتنەیاگڕ انێیکردن و پ داەیپ ۆب انیانیژ یمکاناتیئ
 
 نتدەرچەه. دانتا یکتورد یزمتان یرکردنتێف ۆب انیکالس ەۆشانەبۆۆ ییهاوکار ەب موکراتێد یزبیح شداەۆتەس ەرجەلومەه وەل
 نەستەح ستتاۆمام من،ێهت ستتاۆمام ییهاوکتار ەب مەاڵبتوو، ب داۆڕێتگ ەکتورد ل ەب یستالمیئ یمتارۆک یشتنڕۆفێپ ەڕش یرانەگین
 ەکتاک دەحتمەو ئ یستنجان نەستەح کەو یهابتادەم یانییتنگەرهەف ەل سەک نتدەو چ ەنزادەستەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام ،یجڵزەق
 .نەبک ەئاماد ییتاەرەس یمەکیە یلۆپ یرسەد یبێدرا کت ڵوەه یمەم
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و  رانشتاریپ ،ۆشن یکانەناوچ یکانەگەبەرەد ەل کێندێبازرگان ه یهدێم ییتیەکاۆرەس ەب یکات یتەحکووم یزراندنەدام یدوا
و  وتبتووەک ستتەدەو انیتکییەوەز ەشتادا پتارچ یمتانەز یشتکردنەداب ەل ەک نەبک ەارانیجوت وەب ەببەبوون د کیرەسندووس ۆ

و  تەحکتووم ەب انۆیتۆ ییداواکار ەیوەئ ۆب هابادەم ەبانگ کرد ەیارانیو جوتەئ یرەنێنو موکراتێد یزبیح. ەوەنێبست انێیل
 ەک ەرانێتد وەئ یرەنووست زب،یتح یرمتانەف ەب. تتاران ۆکتردن بت انەڕێیتو ب ێبکتر ێلت انیدرەغ ێڵێهەو ن ننەیەبگ ینەیۆوم
 ەتتاز ەتتاران بتووم ک یشتتووویدان یکتانەکورد ەڵیمۆکت یرپرستەب مەتاران و ه ەل زبیح یکاراوڕێ یرپرسەب مەکاتدا ه وەل
 ەک ینەیۆتتوم یال ۆقتتوم بتت ۆبتتردمن بتت مەو ه تەحکتتووم یکۆرەستت یال ۆبتترد بتت شتتداێپ ەل مەنراەنێنتتو وەئ نتتابوو،ێه کمتتانێپ
 .ەوەنەک وتەز انیکانییەوەز نێڵهەبگرن و ن کانەگەبەرەد ییژڕیستدەد ەل شێپ دانێپ  انیولەق
 
 گتتان،ەبرۆو یستتیجلەم یبژاردنتتەڵه ەل ەک ەیوەئ ۆیهتت ەبتتوون زبیتتح یدروستتت یتەاستتیو س ەانیتتتیەەاڵمۆک ەتەۆتتزم وەئ رەه

 ەل شیدواتتتتر. ێوەرکەستتت ێورمتتت ەل ستتتتیوێپ ینگتتتەد ەب زبیتتتح یدایتتتو کاند رێقاستتتملوو، ستتتکرت حمانڕەبتتتدولەدوکتتتتور ع
 یکانەشتار ەیربۆز ەل چتوو،ەوەڕێب ١٣١٨ ڵیستا ەیمەشتڕە ەل ەک شدایسالمیئ یمارۆک ەپارلمان ل یمەکیە ەیورەد یبژاردنەڵه

 .سیجلەم ەشتنەیگەن ەارید ەک ردران؛ێبژەڵه کانەشار ەیربۆز ەبوون و ل وتووەرکەس زبیح یداکانیکوردستان کاند
 
 ەو ب زبیتتو ح ەرگەشتمێپ ینتاەپشتت و پ ەتێتکوردستتان بب یهتاتێد داەمتتانگ ێست یپاوەکوردستتاندا ست رەست ەب ەڕیشت ەل ایت

 نتتتدەرچەه. )بکتتتا ژێوتتتتوو یداوا ۆدر ەبکتتتا و ب ینەیۆتتتوم ەب ەکشتتتەپاش یتتتتوان ەرگەشتتتمێپ یداکاریتتتو ف کەڵتتتۆ ییهاوکتتتار
 ۆبتت(. نەک ارترەیتت انیشتۆبکتا و ۆ ییبکتا هاوکتار یازڕ شەتەڕتتا ئ اەڕگەدا د ۆتتەو یدوا ەو ب رەست ەبتردەن انیتکانەولەق

 داەییتماد ٢٤ یکییەداۆواز ەل. هابادەم ەنارد ژێوتوو ۆب یتەاڵسەد ێب یکێتیەئەه ینەیو ۆوم رایاگڕ ەڕمانگ ش ندەچ ەیماو
 .کردەن ڵیقبوو مەاڵب ،ینەیو ۆوم( درەس ینەب) مارۆک روکەس ۆب ردراێن ەژانێوتوو مەئ یئاکام

 
 ەیەیمتاد ٢٤ وەئ ۆیکت ،ێنێلمەبست داەژانێوتتوو مەل ۆیۆ ییپاک تییەن ەک ەیستەبەم وەدواتر ب موکراتێد یزبیح ندەرچەه
 ۆیەبت .یزانتەد تەعمینت ەب ەڕیشت ینەیۆتوم ەچتونک بتوو،ەن یئاکتام شیستانید مەاڵب. نتاردن ۆیگونجاند و بت داەماد شەش ەل

 ەڕیئاشکرا شت ەکورد ب ەڵگەد کردنەڕپاسداران و ش یسپا ییهاوکار ۆب شەتەڕئ یکردنیازڕو  ێنو یمکاناتیئ ەب ید یکێجار
 .کوردستان رەس ەکرد یرشێه ەالو ندەچ ەل ەویەزێه مووەه ەو ب ەوەشتۆکورد فر ەب
 یناگتاەپ ەببتوو ب کتووەڵکوردستتان بتوو، ب یکردنەزیمتوکراتێد یکتیرەۆ ۆیۆت رەه کەکوردستتان ن ەبتوو ک دا کێکات ەل ەوەئ
 .شتبووێه ێجەب انیتاڵو یکانەنێشو یتاران و باق ینەیۆوم ستەد ەل ەیزانێه وەئ مووەه
 
  یکێرجەلومەه ەبوو ل ۆتەس کجاریە ێشار و د ەل انیژ. کوردستان رەس یەۆرا ەانیالەمەه ۆیمارەگ داەرشێه وەئ یدوا ەب
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 ەل کتا،ەن ەڕشتاردا شت ەدابتوو ل یارڕیتب کانەشتار یرانتێکوشتتار و و ەل یریشتگێپ ۆبت ستیوەدەین یاسیس یرەفتەد ەک هاداەو
 یتیەورکتاەگ ۆیجەویشت یگونتد ەو دواتتر ل یتیەاڕنگتوەم ەل اانێش ۆڵید یوتانەشکەئ ەل شداێپ ەل ،ەوەوتبوونەشار دوور ک

 .ببوون ێجەشتین شتەردەس
 
 ارینتتدازەئ وانشتادان؛ڕە یرۆز یتتەحمەزەو ب ەئتاراو ەهتات” ردستتانکو ینگتەد یتۆادڕ“ یدانتان ەیکۆریتب اانێشت ۆڵتید ەل رەه
دوکتتور  دیهەشت یامەیتپ ەکترا و ب ەئامتاد ١٣١٩ - ٣ - ٢١ یژڕۆ ەل هقتانەد ڵیستووڕە دەیو ست یگادان لیلەکاک ۆ ،یاتەیۆ

 ەیو ور زبیتتتح یکاروبتتتار رەستتت ەل یرۆز کجتتتاریە یکییەرەگیکتتتار ەککتتترد  یکتتتانەرنامەب ەیوەوکتتتردناڵب ەب یستتتتەقاستتملوو د
 ەیوەوکتردناڵب ەل گتاڕێ رەست یستپۆو ک نتدەک دانەست یاەڕرەست ڵەچتل ستا ەیمتاو ەوەئ. بووەکوردستان ه یکەڵو ۆ ەرگەشمێپ
 .ەوامەردەب یکانەرنامەب
 
و  هتاتنەد ێشتار و د ەل سەرکۆز. کتردەد زبیتح ەل انیتووڕ انۆیتۆ یکانەو گرفت ەگازند ۆب کەڵۆ رجارۆز داەرجەلومەوهەل
و  کەڵتۆ یتنتید رەب ەهتات ل ێلت یوا. ننیتدوکتتور قاستملوو بب کتردەد انیتزەبتوو، ح زبیتح یرێسکرت ەل انیووڕ انیشەربۆز
 .بوو تەحمەزەب ۆب ۆیۆ ەیرکەئ یبردن ەوەڕێب انەیوەمداناڵو
 وەو ئ نیبت کەڵتۆ یداواکتار یرەمتدەاڵو نیبتوان ەک ەوەنیزۆبد کەیەگاچارڕێ ەکراو ەوەل ریب یاسیس یرەفتەد ەیوەبوونۆک ەل
 یاستیس یرەفتتەد ،ەانێتڕد مەئ یرەنووست یاریشتنێپ رەست ەل نجێتپ ەینگرۆکت یدوا. نیگترەڵدوکتتور ه یشان رەس ەل ەتەحمەز
 .ێنێب کێپ ەانییتیەەاڵمۆک ەرکەئ وەئ یکردنێجەبێج ۆب کێنیۆسیمۆک زبیدا ح یارڕیب
 
 ەڵگەبتتا، د ڵتتید ەکردبتتا و ب کێتتکار ۆبتت یاریشتتنێپ سەک رەبتتوو ه ەوەئ شیتتوەئ بتتوو،ەه یکێتەدوکتتتو قاستتملوو عتتاد دیهەشتت
 ."ەبگر ۆستەئەو ەیکییەتەاریرپرسەب شتۆۆۆو ب ەباش رۆز": رمووەفەید ەکەاریشنێپ یسندکردنەپ
بتتووم،  زبیتتح ییگشتتت یکاستتتنڕێ یرپرستتەب نجێتتپ ەینگرۆکتت یدوا تتتاەه اڕ ەمتتانگ ێستت ەڕیشتت ەل ەمتتن ک ەوەوکتتاتەل رەه
 قۆو تتتاق و لتت رمانگتتاەو د ەشتتاانۆۆەن کەو یرگتتانۆئ کێنتتدێه شتتداێپەل نتتدەرچەه. نمێتتب کێتتپ ەنیۆستتیمۆک وەئ ردرامێاستتپڕ
 وەئ یرەنووست. کتراەد کتانەکار یۆستەش ەیقیلەست ەب اتریتو ز کرابتوونەن ستتمیس ەب مەاڵب بتوون،ەه ەاانینتدەو ب ەسەدرەم
 ستتتیوێپ ینتتیوانێڕپتتاش ت ەکتترد ک ەئامتتاد ەینیۆستتیمۆک وەئ یبردنەوەڕێتتب ییتیەنتتاۆچل ڵەیەاڵگ متتداەک یکەیەمتتاو ەل ەانێتتڕد
 .کرا سندەپ

 
 :ەبوون ل یتیبر ەهاتبوو ک کێپ شەب وتەح ەل ەننامییو ئا ڵەەاڵگ ێیپەب ەنیۆسیمۆک وەئ

 
  رکردنێو ف ەروردەپ ۆڕیک -١
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  ییزاەق -٢
  دانیهەش -٣
  یرمانەد -٤
 شووراکان  یشەب -١
 و زار  یوەز -٤
 .وبانەگڕێ -١
 
و  یو زانستتت رۆپستتپ ییتیەستتاەک ییشتتدارەب ەب نیتترەب یناریستتم ەشتتانەب وەل رکتتامەه ۆدوو مانتتگ دا بتت - کیە ەیمتتاو ەل
و  یتەحکتتووم یشتتووێپ یاستتاکانی یچتتاوگرتن رەبەل ەب هتتاەروەو ه رایتتگەد رچتتاوەب ەل انیتتاڕو  ریتتو ب کهتتاتنێپ زمتتووونەئەب
 ەب کراوەئامتاد کڵەیەەاڵگ ەیکەزگتارکراوڕ ەشتەب یتەبیتا ەب ستانکورد یوکاتەئ یرجەلومەو ه یوارەکورد یکانەباش ەتیرەن

 .کرا ەادیپ ەوەکرد ەب ەوییەاسیس یرەفتەد نیەال ەل یسندکردنەپ یدوا
 
و  میژڕێت ەیو دوژمنکتاران ەرپرستانەناب یستێوەڵه کیەال ەل مەاڵب بوون،ەن زبیح یکار چکامیه ەوانەئ اڕ تەڕەبن ەل ەارید
 ەکتراو شەبێتب ەکەڵتۆ وەئ ەییو ئامتاد یداکاریتف ەوەکیتد یکیەال ەل ،یکانەانیالەمەه ۆمارەو گ شتنۆفرێپ ەڕش یتەبیتا ەب
 وەتتا ئ ەرگەشتمێپ یزێته ەب کیەال ەل بتووەد ۆتا،ەن ێپاشتگو انیکانەزب گرفتیح ەک ۆواستەد ەیوەئ ،یکانەماف مووەه ەل
 ەنۆیستیمۆک وەئ یزرانتدنەدام ەب ەوەشیتیەەاڵمۆک یبوار ەو ل ێزێبپار شتمانیو ن ەوەتێدوژمن ب ینگارەرەب ێتوانەد یەیگاێج
 .ێبچ ەوەانیهانا ەب
 
 یینتتدەزامڕە ەیگێجتت رۆز ەک کرانەادیتتو پ ابتتوونڕژڕێدا ەناڵعتتاد ەنتتدەوەئ ەشتتەب وتەح وەل رکتتامەه یکانەستتندکراوەپ ڵەەاڵگ
 .ێریگەردەو ێل انیکەڵک ماورەج یندەژوەڕب ۆو ب ەوەتەماو ۆیۆ کەو ستاشێئ نێشو رۆز ەل ەکراو ەیوەبوون و ئ کەڵۆ
 ەک کترانەد یاریتد تەبیتتا یشتەو ب سەک کانەشارستتان ەتیمۆکت ەیربۆز ەل ەک ەوەنمێتب یزەڕێتب ینراەنێۆتو ریتبەو ەستتیوێپ
 .رنەب ەوەڕێب انیکانەرکەئ نیۆسیمۆک ەل کێشەب کەو
 
 ەل ەشتەب وەئ یکراویاریتد ەیبتودج یدانت ەل ەیوەنیدزۆو ۆت یستالمیئ یمتارۆک ەینیەالەمەه ۆیمارەگ ەیوانەچێپەب ەیوەئ ۆب

بتاس  ەیشتانەب وەکام ل رەه ۆبچن، ب ەوەڕێباشتر ب یرچەه کانەکار ستیوێپ یمکاناتیئ یکردن نیاو و دابئازادکر یکوردستان
 ەالو تەبیتتا ەب متانیئ ەب یرانەشتۆکێو ت نتدراەداد زانێتل یکادر یکردنەئاماد ۆب ەوەانۆڕپسپ نیەال ەل تەبیتا ەیورەکران د

  مووەه ەل یتیەکوردا یوەپت یمانیو ئ ییهاتووێو ل نێۆاو یستەه ەکوردستان ب یکانەرەروەو کورد پ نێۆو رسەو د پاکڵد
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 .بردەوەڕێب انۆیۆ یردراوێسپ ێپ یرکەئ ەورەد ەیوتووانەرکەس یواوکردنەپاش ت کانداەبوار
 
و  زرانەدام کیتموکراتێد یکەیەوێشتەب یکتەڵۆ یاکانڕئتازاد شتو یکوردستتان یرۆز ەرەه یشەب ەل داڵکسایە ەیماو ەل ەنێو ۆب

 .اندەڕپەادڕ انیکانەکار
 
 زارەه ١٢ - ١١ ەیکیزیتتن یشتتتنەیاگێڕپ ۆبتت کانەرستتەد یو بتتاق یکتتورد یزمتتان ەیوەگتتوتن رسەد ۆبتت ستتتاۆمام ١١١ ەل اتریتتز

 ەب ەبتانێکت وەئ داڵەچوار ستا ێس وەئ ەیماو ەل رەه ەرمیبەمن ل ەیندەوەئ. کران ەروردەپ کانەگوند ەل تەبیتا ەب یقوتاب
 :گرتنەردەو ێل انیکەڵک یو قوتاب ستاۆمو چاپکراون، ما ەئاماد یکورد

 
  کیە یلۆپ ۆب یکورد یزمان یندنێۆو -١
   کیە یرێژمەئ -٢
  زموونەئ یزانست -٣
 دوو   یرێژمەئ  -٤
   ناڵسا ەورەگ ۆب باتەو ۆ انیژ -١
  یکورد ەب ەویەفارس ەل ییتاەرەس ی٢ یلۆپ ۆب یفارس یعلووم یرانێرگەو -٤
 .یزانست ەیکورت یچا  کردن -١
 
و  A.M.i یکاتراوڕێدوو  یکانەرستتارەو دوکتتور و پ کتانەکورد ەدوکتتور یستەد رێژ ەل یرمانەد یکادر انەید داەماو وەل رەه
 ەل شۆڕشتت یرمانگتتاەد ٢١ ەیکیزیتتو ن ەشتتاانۆۆەن ێستت -دوو  یکاروبتتار ەب شتتتنەیاگێڕپ ۆبتت ستتنوور ێبتت یشتتکانیپز یکاتتراوڕێ

 ەیگێجت کانەرگەشتمێکتادر و پ ڵەیمتاەو بن کانەنداریبر ەرگەشمێپ یاتیلەمەع ەل ەجگێب ەشەب وەئ - کانەئازاد کراو ەناوچ
 چکاتیه کانەناوچ یکەڵۆ ییەوان مێپ. بوون کداەڵۆ تەۆزم ەل ەوییەزۆسڵد ەڕیپ وەب ەچوونک. بوون کەڵۆ یدێو ئوم وایه

 یکانەنێو شتو ۆیەکت و ێۆڵبت ،ەزێکتار ،ێشتتەد رد،ەز یکتان ناس،ێستو ،ێقتالو م،ەرەیتب ەل زبیتح ەیشتاانۆۆەن یکانەتەۆزم
 .ەوەرنەب ریب ەل ەکید
 
 رێتژەل یتیەرپرستاەب نەۆتاو یتیزاەق یکتادر انەیتد ،یگشتت یسزادان یاسای یسندکردنەپ ەل ەجگ ییزاەق یشەب ۆب هاەروەه

 وەل میژڕێت ەڕیشت یلتید زارەه نتدەچ ەینتدەروەپ ەب شتتنەیاگێڕپ ەل ەجگێب. کرانەد ەروردەپ داۆڕپسپ یانڕێیهاو ییرێدەچاو
ۆواردبتوو و  انیتمیژڕێ یویتفر یرەبەۆ ێو بت ییستتراوەچتاو ب ەب وتەکەردەد ەک ان؛یترۆز ەرەه یشەب یو ئازادکردن داەیەاوم

 .کورد ەڕیش ەهاتبوون



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

54 
 

 
   

 

 ەڵگەل رۆجتت چیهتت ەب ەبتتوو ک کەیەوێشتت ەب کانییەنتتدەب ەڵگەل ەاانینتتدەب یرپرستتانەب ەیرانێو جتتوانم ەانۆڤتتمر یینتتدەوێپ
 رەستتەل کانییەنتتدەب ەیوەکتتردن وونڕ ەل ەجتتگ داەاانینتتدەب ەل. ێنتتاکر ردەرئتتاوەب یستتالمیئ یمتتارۆو ک یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ

 ۆبتت انییتتزینگلیو ئ یو فارستت یکتتورد یکالستت ستتت،یوێپ یژگتتارۆامو ئ کتتانەژڕێنێۆو ەو ئاۆونتتد ییستتالمیئ یمتتارۆک یتییەمتتاه
 ەبتوونەو د زبیتح یزڕیت ەهاتنەزاد بوون دئا یدوا ەیانییندەب وەئ ربوونۆز. کراەد زێهەب داێت انییهاوکار یحڕۆو  ندراەداد
 ەنتدەناو ەل انیتووڕ انۆیتۆ یکتانەگرفت یرەستەچار ۆبت کەڵتۆ. بتوون دیهەکتردو شت انیشیانبازیگ وانەل کێندێه. ەرگەشمێپ
. بتوو زراەدام ەنگیتو ژ کەڵتۆ ەب تەۆتزم ۆبت یگشتت یسزادان یقانوون. کردەد کانەشارستان ەیتیمۆک ەل یرانەنێو نو ییزاەق
 وەئ متووەه رگترتنەو لیترتەبترا، ب ۆکتچ بت ینتدانێرۆوەب رددان،ێتمەب ەچتووک ەب ەورەگ گترتن،ەڵژن ه وار،ێڕەار و لد ینڕیب
 یکتێتەۆزم شەشتەب وەئ. کرابتوو یاریتد ۆبت ۆیۆت یستزا کێتتاوان رەکرابوو، ه ەغەدەق ییوارەکورد ەیو ۆراپان نۆک ەتیرەن

 .کرد یتەبیتا ەکورد ب یکراوێدرلەغ یو ژن یگشتەب ەگەڵمۆک ەب یباش
 
 ەزێتو ه هتاتەدڕۆ تیتعڕە ەئاغتا بتوو ل رەکردبتوو، ه داەیتپ یبتارەنال یکێزعەو شداۆڕش یتاەرەس ەل ەو زار ک یوەز ەیشێک
 ێکتتیە ەل انییتتوەز ستتانیگور ەو ب داەردەو ەیەلەستتەم وەل انیستتتەد ەرنتتامەب ێو بتت انۆیتتۆ یفتتەیک ەدواتتتر ب شیکتتانەوڕە  ەچ
 .بووەساز د رەسەل ییزڵۆاتر و ئ یکیە ەب انداەیو د ستاندەد
 
 ێتیپەب ەتەبتاب وەئ ۆڕیپستپ یستانەو ک تیتعڕەو  ربتابەئ یچتوونۆب ەیوەکتدانێو ل اڵموتا یکوردستان دوا یموکراتێد یزبیح
 یکەیەوێتتچوارچ وێتتن یەو ۆستتت شتتتڕدا ەرکەئ وەئ ۆبتت یستتتیوێپ ەیرنتتامەکوردستتتان ب ییتەبیتتتا یتتتیەزعەو ینگاندنەستتەڵه

و  ەرەق وێتن ەب ەناڵعتاد یکەیەوێشتەب یستابین یدەح ەل اتریتز یو زار یوەز کەیەنتاوچ رەه یتتییەزعەو ێتیپەو ب یئوسوول
. کتترا شەداب شتتداۆڕش یتەاڵستتەد رێتتژ یکتتانەناوچ ەل یوەز کتتتارێه زارانەکورتتتدا ه یکەیەمتتاو ەل. کتترد شەب ارانتتدایجووت

 ێبت رەیست رۆز ەنتگڕە. نەبک ەکار وەئ شینواەئ ەیکەگوند ەل نێب زبیح یکانڕەبا کو کردەد یداوا ۆیۆۆجار مالک ب کێندێه
 یقتتازانج ەب انیتتکێکیە ەک شتتتەیگ یتتیزاەو زار و ق یوەز ینیۆستتیمۆک ەب اڵدوو ستتکا دایتتوەز ەیکتتردن شەداب وەئ یواوەت ەل

 .درا رەسەل انیحوکم کەیەرەق ای اریجوت یسود ەب انیکێکیەو  کڵم نەۆاو
 
 ەنتاوچ ەل کانیەگونتد ۆیهتاتووچ یهاسان کردن ۆب داەانیشاۆاو ەناوچ وەل یۆاک یگاڕێ ترێمۆلیک دانەس ەب وبانەگڕێ یشەب

 انیتاستەاڵق یپترد ەنمتوون ۆبت ەوەچاک کتران ایدروست کران  نگیگر یپرد ندەچ ەستەبەم وەئ ۆب رەه. داێل کانەئازاد کراو
 ەقاجتار و ن یمتانەز ەل ەن. بتوو رەپەچ ەیکەرەست مەاڵبتوو، ب نەمەت ڵیستا ١١١ ەل اتریتز ەپرد وەئ. شتەردەس ەیناوچ ەل
 یتتەممیه ەب متوکراتێد یزبتیح یوبتانەگڕێ یشتەب. کراەن یستکارەد دایسالمیئ یمارۆک یمانەز ەل ەو ن دایوەهلەپ یمانەز ەل
 .ۆنتەمۆچ ەکرد یرەپەچ کەڵۆ
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بتوون  مەتتا ک. کتراەد ەئامتاد انەیتانامیژ نتدرا،ەیەگەادڕکوردستتان  ینگتەد یتۆادڕ ەل انیتبوون دیهەش ڵیواەه شیدانیهەش ۆب
 .ندراەداد انیشەنێو یشانگایجارجار پ. دراەد انیکانەنێو ەیوەکردنۆک ۆب ڵوەه. ەویەکراەد انیادی یۆادڕ ەل ڵسا ەب ڵسا
 
 ١١ ەب یدەنەک یدانەیتم ەل وتتووەکەڵه یکێنێشتو ەتتاران ل ەل زبیتح یلقت نیەالەل ەمانگ ێس ەڕیش ەل رەب شانگایپ مەکیە

 سەک زارەه ٤١١تتتا  ٣١١ ژداڕۆ ١١ ەیمتتاو ەدانترا و ل ٤٤ - ٤١ یشتتۆڕش یدانیهەو شت ارمتتۆک یمتتانەز یدانیهەشت ەینێتتو ٤١تتا 
و  دانراێتتپ انەیتتنگێو نو ەوەزرانێو کرماشتتان گتتو کتتانۆب هابتتاد،ەم یکانەشتتار ۆبتت ەنتتانێو وەئ رەه یەو دوا ماشتتاەت ەهتتاتن

 .کراێل یرمەگ ییشوازێپ
 ەل. دراەد کانەدیهەشت ڵەیمتاەبن ەب یمتزڕە یکییەتەارمیت مکتانیئ ەیرێگتوەب نیبوو تەاڵژهڕۆ ەبوون و ل مەک کانەدیهەش تا

 .یەدراەد انییەیمزڕە ییەتەارمی وەئ هاتنەد ردانەس ۆب ەیناڵماەبن وەئ کەیەماو ۆب شیباشوور یکوردستان
 
 ادەڕەالپ ٤٤٣ ەل( ێڕشتگۆڕش یتتیەراەبڕێ)کوردستتان  یمتوکراتێد یزبتیح نیەال ەل ١٣٤٨ ڵیستا ەل شیدانیهەش یبێکت مەکیە
 یکتتێزبیح چیهتت وکتتاتەتتتا ئ ەک ەویەوکتترااڵچتتا  و ب "لەو گ زبیتتح یمتترەن یدانیهەشتت" ینتتاو ەب دیهەشتت زارانەه ەینێتتو ەب

 .کردبووەن انیکانەدیهەش ۆب انیئاوا یکار یکوردستان
 کانەستتانەشار ەتیمۆکت ەل نیۆستیمۆک یرانەنێنتو یشتەب نیەال ەل یتیەەاڵمۆکت یکاروبار ینیۆسیمۆک ەیشەب وتەح وەئ مووەه
 ۆیو هتت ێبتت اریتتد انیتتکانەکار یشتتێپ ەچتتوون ەیادڕتتتا  نیۆستتیمۆک ینتتدەناو ەوەنتتاردەد انۆیتتۆ ەیمانگتتان یشتتانۆکێت یتۆڕاپتتڕ
 .ەوەتێزرۆبد ۆب ەیچار ەگڕێو  ێبکر ییارید شەکید ەیکەشەب یبوونەن ێجەبێج
 
 ندراێپەست زبتدایح رەست ەب ەبتوو ک یتتدارڵەوەد ەیوەکترد یکێدانەیتم ەوەکوردستتان ئ ەیستاواک ەمتارۆک یدوا نڵێیب نیتوانەد

 یگتتاێچتتوون و ج ەوەڕێتتب ەیتتیژێو ر یباشتتەب کتتانەرکەئ ستتتیوێپ ەیپتتار یبتتوونەو ن مکانتتاتیئ یمتتەک یاەڕرەستت مەاڵبتتوو، ب
 .کوردستان بوون یدراوۆمارەگ یکەڵۆ ییندەزامڕە
 

 یاگرۆڕۆ یەاڵکوردستان، ق یاتموکرێد یزبیح" یبێکتئەم بابەتە دواین نووسینی هاوڕێ جەلیل گادانی یە کە بۆ : تێبینی
 .ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان نووسیویەتی ١١بۆ یادی  "ەییوەتەن ەیناسنام

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 یل گادانیلماڵئاوایی هاوڕێ جە
 و

 ەتی کوردیڵێک دیدو بۆچوونی کەسایکۆمە
 

 

 
 

 کەلێنێکی گەورە
 
 
 

 ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه

 
 
 
 

و  ەتاست کیەایتدن ەب یگتادان یلتیلەکتورد ج ێڕیبتاتگەۆ ەورەگ ەژڕۆچتوار  ،ەاتڕموکێد یزبیح ەیورەگ یستۆک یژڕۆ نیمەچوار
 یاستتتڕ یچتتونک ،ەکتتردوەن مەڕبتتاو شتتتاێه مڵێانتت. ەستتپاردو یانڕێیتتهاوەب یکتتانەرکەئ ەیو پاشتتماو ەوەتەنتتاو یرەستت ەوەئتتاوات

 ەل ەک ەستامەب ەبترەز وەئ یژانت شتتاێه یاستتەڕب مەاڵب. نەیتبک ڵیوقبتو ێبتەو د ێنتاکر ەڵگەد یچتیه ێبت ڵتا شیندەرچەه
 ەتۆمتت وەئ یچتتەک م،ڕربتتەد کتتانمەمەغ ەل - کێشتتەب ێبتتەرنەه - کێشتتەب ێوەمەد. داومەن یرەب ەدراو کتتانمەئاوات یشتتکۆک

 کیتزین رودوو ەل ەیوانەئ متووەه ۆبت «انیگ ەمام» کانەنجەگ ڕێهاو یولەق ەب انی لیلەکاک ج یمردن. نادا رمەب ەسامناک
 ێتیجدا بە کوردستتان یاتڕمتوکێد یزبتیح یزرانتەدام ڵەیسا ١١ یژنێج یرەبەرەب ەل ەک و،ەئ. ەیەورەگ یکێسارەۆ ەانیویناس
 ەیژنتتامڕۆ. بتتوو ەیکەزبیتتح ینتتەمەت دەقەب استتتڕ -ی تەنتتدامەئ ینتتەمەت کەن -ی شتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ینتتەمەت نیشتتتێه
 یزانۆستڵد متووەه یەنت رەیست یەواەک. ەمانەیەقست مەئ ییو دروست یاستڕ ەیگەڵکوردستان ب یمارۆک یمەردەس ی«کوردستان»

 .بن شۆرەپەب ۆیب یکانییەزبیهاوح یتەبیتاەکورد و ب
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 ەڵتیگەد شتمانۆو ناۆ شۆۆت یتیرەوەریب انەیتد ن،یبتوو یهاوکتار ەوەکیزین ەل ڵسا انەید ەمن ک کەو یسانەمن و ک ۆب مەاڵب
 یترڵقتتوو یکیەمانتتا ەرەشتتۆکێت وەئ یستتتچوونەدەل یستتارەۆ ،ەانتتدوەڕپێت ەوەکێپتت نمانیریو شتت ڵتتتا یووداوڕ دانەو ستت ەیەه
. ەوەتێنتاب ێتیو دوو وتتاردا ج کێتوتار ەل لیتلەکتاک ج یکتانییەتیەەاڵمۆو ک ینستانیو ئ ەانێڕرشتگۆش ەتڵەسەۆ یباس. ەیەه
و  ێتتەدراوەن ۆیۆ یقەه ندەرچەه یانیژ ەیناسەتا دواه ەوەکوردستان یمارۆک یمەردەس ەل یشیشانۆکێو ت باتەۆ یابردووڕ
 ینتتیەدوو ال ەل ایتتنەت داەرێتتل ۆیەبتت. ەو گتتوتراو ەنووستتراو رەستتەل یرۆز ەژانڕۆ مەئ رەه مەاڵب ێگرەدەڵتته اتریتتز ەوەل رۆز
 :مێدوەد مانەستچووەدەل یەرماەس وەئ ییتیەەاڵمۆو ک یزبیح یانیژ
 

 رەه ەجتتا ل - یزبتتیح یکاروبتتار یزووتتتر و چتتاکتر یرچتتەه یبردنەوەڕێتتب رەستتەل ڕیو مکتتو یژێو پشتتوودر یریلگێشتت ؛یەکەم
 یزبتیح یرانەشتۆکێت متووەه ەیەوەئ یاویشت یاستتەڕب ەبتوو ک لیلەکاک ج یکانەرچاوەب ەرەه ییەندەتمەبیتا ەل -دا  کێبوار
 ۆبت کتانەتەرفەد نیچووکتر یتواندە ەیو ن یزاندە ەین ۆیۆۆب رەک هەن وەئ. بن رێف ەوێیەلو  ربگرنوە ێل یرسەد اتڕموکێد
 کتتانەو کار نەبتتد یتتڕۆف ەکتتات ب کتتردەدەن ڵقبتتوو یشتتییکانەو هاوکار ڕێهتتاو ەل کتتووەڵبتتدا، ب یتتڕۆفەکاروبتتار ب یانتتدنەڕاپڕ
 رجتارۆز بتوو،ەیه زبیح یرانەشۆکێت مووەه یالەل ییەیستیوەشۆو ۆ زڕێ مووەه وەئ ەڵگەد ەک رنۆز دمیشاه. نەبا نگەدرەو

 ەل ەجگێبتتت متتتنەئ. نەیرنتتتابەد ەڵتتتیگەد انگوتەیتتتد ەوەپتتتانەب ەچتتتونک نەبتتتک ەڵگەد یکتتتار بتتتووەئاستتتان ن انۆیتتتب کتتتانەکادر
بتووم  دا یتەۆزم ەکوردستان ل یندەناو ەل ١ ەژمار ییاسیس یرەفتەد ەل شیکڵێسا یورەد ،یاسیس یرەفتەد ەل مانیتڕێیەهاو
 یرەبەل شتتمۆۆۆب نێتتد ریتتبەدوو جتتارم ب ەک مبنتتێ ێلتت ێتتیپ ەقەه مەاڵب ر،ەستت ەوەتێتتب مەیتتیگل ەشتتتوهێ شتتمەن ەوییەشتتۆۆەو ب
 :ومیزەب
 
 نیەالەل کتتانۆب یشاستتان ەیتیمۆکتت وێتن یروگرفتتتیگ ێنتدێه یرەستتەچار دا دوو جتتار بتۆ مانتگ ێستت ەیمتاو ەل ١٣١٨ ڵیستا -١
 ردووەه. وۆواردنێشتت یدوا ەۆستتتەد متتانەکەبتتوون کار رۆز رەکۆهتتاتوچ ەژانڕۆ ەو چتتونک کتتانۆب ەنیچتتوو ەوییەاستتیس یرەفتتتەد

 ەب ەیژێتتدر وەو ئ شتتتمەڕۆید متتنەئ. مڕۆبتت ۆتتوازمەد زنیتتئ لیتتلەکتتاک ج مگتتوتەو د میتتزەبەد یانەیتتب ی٤ عاتەستت ەکەجتتار
 شتمیکێنیوتڕگو - ستتاێئ ەدوور ل - ەوکتاتەئ ەک مڵتێب شەوەبتا ئ. بووەد واوەت ندەچ عاتەس ۆنازانم ب ەک داەد ەکەوەبوونۆک
 .بوو رداەبەل
 
 ەل ٢ ەژمتتار یرەفتتتەد ەنیچتتووەد انێیتتپ ەب ەوەهابتتادەم ڕینگتتوەم ەینتتاوچ ەل ١ ەژمتتار ییاستتیس یرەفتتتەد ەل ١٣٤٢ ڵیستتا -٢

 ەل نیناچتار بتوو نرابتووەت میژڕێت یکانەکتدارەچ ەزێته ەیگێو پت ەبتنک ەب نەڵتێن ەینتاوچ ەچونک. شتەردەس یئاالن ەیناوچ
. نڕۆیبتت وەشتت ەبتتوو، ب داەرگەشتتمێپ ستتتەد ەل ەک «ویتتدبرەحمەئ» یگونتتد یپشتتت تتتاەه ەوە«رەو دووستت رەستتەپان» یایتتچ
 «ویتتدبرەحمەئ» یگونتتد یتتتا پشتتت ەوەشتتیشتەردەس - رانشتتاریپ ەیجتتاد ەو ل ڕێتتیە ەعاتەستت ٤ ۆبتت ٣ ەوەمەکەب ەکیەوداەم
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 مەادیتتبن ینگیزێوگتت تتتاەبتتوو ه «ەڕێکتتاروان» ەک گتتاشڕێو  رمتتاەو گ نیهتتاو. «ستتنێوارسوەه» ینتتاو ەب ڕەکتتوو یکتتێورازەه
 یتەعتاد ەب ن،یشتیدان کەیەقیقەد ندەداوام کرد چ ندجارەچ ابوو،بڕ ێل مەپرز بوو،ەن ەوەۆواردن ۆب شیبوو و ئاو ۆڵزوۆۆت
 ەرەفەست مەئ ۆبت رەمنتت ه لیتلەکتاک ج ێرەگتوتم ئ ەیکەئتاۆر. ەمتاوەن مانەنتدێه ەدەرمەب ەور ،ەنا کتاک گوتەید رەه ۆیۆ
 اڕ «لمانێشتت» ەیگێپت ەل استتتانڕۆواو تتاەه بتتوو،ەن یستوود ستانید م؟ێتتد لتکەکەب شەکیتتد یۆتتەو ۆبتت یەوا تێتپ انیت ێوەد
- انڵیتما. شتیدان ەقیقەد ێدووس یتیەمنەئ یبار رەبەل لیلەو کاک ج ووناکڕ یژڕۆ ەکرد یایدن ەک داەڵه کانێ«نورافگن»
 ەقیقتتەد ٤،١ یمتتووەه ەکتترد و ب واەحەد انیشتتەکید ەوەنیتوەک ەڕێو نڕۆیبتت نیستتتاەه رەه ،ێبتت دانەئتتاو - ەنتدەوەئ رەدەقەل

 .رەب ەوەهات کمەیەناسەو ه نیشتیدان
 

 ەشتیمەه. ێوەناک یانیگ ەب ینان اینەتەبوو ب اریوا د. ەیەه ییتیەەاڵمۆو ک ەییندەهەو د ینسانیئ یپتر بار ،دووەم الیەن
 کترد،ەد شتتنێبانگه یکتەڵۆ - تەبموناستە ێو بت تەبەموناستەب - کتووەڵب. داەد انیرەس ەک ەوانەئ رەه کەن بوو،ەه یوانیم
و  بتوو، دا متووانەه یمەغ ەل یکورت ەب. کردەد شتنێبانگه یکانەرگەشمێو پ درکا ەل رۆز یکەیەژمار دا کانەژنێج ەل رجارۆز
 .بوو «انینوائە ێب ینواەئ»و  «انیناەپ -ێ ب یناەپ» ەیکڵەما
 
 مەاڵب ،ەمتتووانەه یتتتەممیو ه ڵوەه ەب ییستتتیوێپ متتانەکەباتەۆ ەچتتونک ،ەوەتێنتتاب ڕپتت ستتمانەک ینتتێلەک ەجتتارم گوتتتو رۆز
 .ێوەد یرۆز ەیوەکردنڕپ ەک ەشتوێه ێجەب ەیورەگ یکێنێلەک لیلەکاک ج یاستەڕب
 
 ،یتتەفرەن ینتاۆڕۆک ۆوازمەو ئتاوات نمێتواز د ەندەوەب ەمجارەئ ۆب ۆیەب. ێناب واوەت ێبگوتر یندەچ داەاویپ وەئ یسنەپ ەل

 یکێستمڕەوڕێبتتوانن  ەاویتپەورەگ وەئ یستانیموۆل ێبت داەیتپ ۆبت یتیتەڕەبن یرەستەجار یتیزوو ەب یگتادان یلیلەکاک ج ڵیقات
کترا  ەڕێب نتازی ێو ب یبیرەغ ەب رۆز یاستەڕب ەچونک ەوەتێبکر یکانییەرەروەس یادی رترۆز دا ێوەتال ننێب کێپ ۆب یاویش
 . یتیەکانەرەنگەو هاوس ڕێهاو مووەه یمەغ ەمەئ ەک
 

 .داریەپا یادیشاد و  یووحڕ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

--------------------------------------------------- 
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 وانەکانی هەرگیز لە بیر ناچن

 
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شڵماشی

 
 یاتڕمتتوكێد یزبتیح  لته ،یگتادان یرز ربه سته ی هڵتما بنه  ، لتهیگتادان یلیل كتاك جته  ركرده سته ڕێیهتاو یتیدوا یچۆكت ی نتهۆب  بته

 یل مو گته هته  و لته لیل كاك جه رمان شهۆكێت ڕێیهاو یانیو ئاشنا ستۆمو د هه  ، لهاتڕموكێد ی وره گه ی هڵما بنه  كوردستان، له
  ناس، لته نته ییمانتدوو یلیل كاك جه  كه ی زانهۆریپ  و ئامانجه ئه ید  هاتنه  به وادارمیه. م كه ده یشۆۆ ره سه ییاڕكێت  كورد به

 یران شتهۆكێمو ت و هته لیل كاك جته ی وره گه یوحڕدا،  ده ۆب ڵیو دا هه نیمومك یك هیگاڕێر  هه  به داڵفتا سا حه  له اتریز ی ماوه
 .ێشاد ب  هیگاڕێو  ئه یچكردووۆك
 

 یق بته ر ته سته  تهێۆستتب  انهۆیو راستتگ  ستادقانه یك هی وهێش  به ۆیۆ ین مه ته یواو ته  كه كێس كه یابردووڕر  سه  كردن له  قسه
  كته كێست كه یابتردووڕ  ش گرنگترباس كتردن لته وه له.  هییئاسان ن یكێكار ی كه وه ته نه یوا هڕ یزۆد  تكردن به ۆزمه ۆب االسیئ
  وه  هیت كته تهاڵو یكتڵ ۆته ینیتۆلیم ینتاڵ متهۆك ن هیتال  و لته ێبت اریتد ی نجته په ێدا ج ی كه شتمانهین یكێقوژبن و نێل مو كه هه  له

بتاش و  ینتد تمه بهیتا  نتده وه مر ئه نه یلیل كاك جه  وه شه هڵو حا به. ۆڤمر یرشان سه  ۆاته قورستر ده یكێرك ئه سانید ێناسراب
و   لته ێتتوان س ده ركته هه  كته ، وه هیشاناز یگاێج ییند تمه بهیتا  بو به ند مه هڵو ده  نده وه ئه ی كه انهیبون وژ هه یسند په یگاێج
ر  ستته به  ستتاز بكتا كته ێلت انێڕیشتگۆڕش یكتێكۆریچ ۆیۆتت یتوانتا ێتیپ  و بته ێنجتتێڵ هته  هره بته كێنتدێه  هیتت وه انتهڕب ێبت ایتر ده
 . وه تهێنێباو یكه  وه ته نه ییزگارڕ یگاڕێ یبوارانڕێ ۆب  وه هیندڵیب
 
  ، وه مانه كه زبهیح ێیس ی نگرهۆگ یدوا  له  واته ، وه مهیالو ین مه ته  له  بوه م هه وه ئه یشاناز  بوم كه  سانه و كه له كێك هی شیمن
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 ۆدا بت زبیتح ییر بتهێر  لته  وه مانه كه زبهیح یچوار ی نگرهۆك یدوا  و له ێمان ئاشنا ب كه له گه ی زنه مه  اوهیو پ ئه یناو  به مێگو
  هنتد بتم و بت مه هره به یكان نرۆته به  چونتهۆب  لته. م بات بكته ۆته  ناسته نه ییماندوو  ره شهۆكێو ت ئه یشان شان به ژێدر یك هی وهما
 مڕۆیتی دهێتز. ربگترم وه كڵت كته یكان نرۆته  بته  هیتژگارۆئام  و لته وه مته كه ۆبات كت ۆته ۆبت  ووره ی كه انهێڕشتگۆڕش  وتته و كه سڵت هه
 ز،ۆستڵد ش،یئتاال ێپاك، ب نێست و داو ده ،یاسیس یۆالق ئه  به یكێر بهڕێ یناێو نیجوانتر لیل كاك جه مڵێب ر گه ئه  كردوه نه

  وه مانتهیئ یبتار  لته. بتو ۆیۆت ی انهێڕشگۆڕش یستێوڵ و هه  رادهین ئ ۆاوه  وه چونهۆب یبار  له. بو كار دامهیئناس و  نه ییماندوو
 .دا بات ده ۆه  به ی ژهێوتن در ركه سه یم رده سه ینیو ت ڕگو  ر به كان دا هه رجه ل و مه ن ههیدژوارتر  و له یناس ده نه یدێنا ئوم

  هۆیتترب هه.  وهۆب ده بات شتتل نتته ۆتته  دا لتته كێرج ل و متته هتته چیهتت  لتته  بو كتته وه ئتته لیل كتتاك جتته یانك هیتتند تمه بهیتا نیتر وره گتته
دا   وه ستتانه و هه شتكانێت  دا و لته یانیتژ یرۆراوجتۆج ینتاغۆق  لته  دروست بكا كه شانۆكێبات و ت ۆه یك هیژووێم یت هیویتوان
 ی قوتاناانته یزیتر م سته  ر لته هته نڵێتیب نیتتوان ده یگتادان یلیل جتهناس كتاك  نته ییماندوو ێڕیشگۆڕش. ێب ارید ی نجه په ێج
 ی لهیچ ستته كوردستتان، ده یمتارۆك یزران ودامته اتڕموكێد یزبیح یبات ۆه ینێڕیز یوران ده  ته وتوه كه یكێش به  كه  وه  هییتا ره سه
 ی وه گوتنتته  لتته كردنیشتتدار به  دا بتته كاتتته و لتته انیتتزڕێ بتته. مان كتته وه ته نتته یاوازیزگتتارڕ یشتتۆڕش یر ئتتاگر ستته  بااتتته ۆیۆتت

الوان  یت هیتك هی  و لته وه ناكاتته یبات ستارد ۆته  لته شیكوردستان یمارۆك یووۆانڕكا و دواتر  ده ێست پ ده كان هیشتمانین سروده
 یكان شتار و گونتده  لته و زبیتح یكتان كادره نیاوترڕستوڵ هته  لته كێك هیت  تهێب دواتر ده یناغۆق  له. كا ده یشدار به  دا چاالكانه

 یكاستتتنڕێو  یت هیتتكوردا یریتتب ی وه وكردنتتهاڵب یرم رگه ستته ،ییئاشتتكرا  و بتته ینێه نتته  بتته رۆراوجتتۆج ینتتاو  كوردستتتان دا بتته
 . ێب ده یزبیح یالتیشك ته
 
و   ندانتهڕد یرشتێر ه بته  تتهێو كه و ده ێناستر ده یت هیپاشتا یمتیژڕ یكان تته هییمن زگتا ئه ده ۆووچتان دا بت ێبت یشتانۆكێت یدوا به
و  ئته ماڵ بته. ێبت ده ینتدانیدا ز یت هیپاشتا یمتیژڕ یكان اچالهیست  لته ڵستا  زدهێس  له اتریدا ز ییتاۆك  و ئازار و له  نجه شكه ئه
ك  نته ن و كته ده یچتاالكتر  ن، بگتره نتاده ێپت ۆڵیكت این ك تته نته  نجانه شكه و ئازار و ئه و ئه  هی هه یر وداسه سه یكێر سه  زنه مه
 یزمتان  لته ستانسیل یك هڕد م مته هته. ر ده  تتهێد نتدانیز  لته  نانتهێز و دوژمتن به  وتوانه ركه سته كتوڵ ن بته نتاده ێپت یشكست این ته
ستت  تترس ده ێبت  بته ستانیو د یاگرۆڕۆت ی وه كردنته یتتاق كێبار هۆڵتم ك ر و هته ده  تتهێنێد نتدانیز  لته ۆیۆت ڵ گه  له  انسهڕ فه
 یزبتیح یبات ۆته یدانیت مته  لته كێدیتوار  ك تازه من وه  كه  هی دانه  نجه شكه و ئه یندانیمو ز و هه ئه یدوا. بات هۆ  به  وه كاته ده
 ینێه نته  تاران به  دوژمن دا له ی رگه و جه نا  له یگادان یلیل كاك جه  هك ێب ده ێل مێگو  وه ێس ی نگرهۆك یدوا  دا له اتڕموكێد

 یر تته ۆه  دانته ێگتو ێبت  دا بته ینێه نته یالتیشتك ته  ولته  هیتئازاد یر وداسته سه ستانید. ینتد ناوه ی تهیكوم یژكارێاوڕ  ته كراوه
 . وه ته كردوه شانۆكێت  به یست ده  وه درانه  جه شكه ئه و وه رانهیگ
 
 دا كاك  یت هیپاشا یمیژڕ یدژ  له كڵ ۆه یالن مهۆك یكان شاندانهیپۆۆ ی رمه گه  و له  هی وه انهڕب ێب لیل كاك جه یبات ۆه
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 یۆاك ستپاردن بته یستم هڕ وڕێت  لته. نگ شتهێپ  وه تهێب كورد و ده ی وه ته نه یرانێش چوهێب ی مهاباد النه  وه تهێن هی گه ده ۆیۆ لیل جه
  لتته ن هیتتژۆاێدر یینتتدانیز یمتتان و قاره متتوكراتێد یزبتتیح یترستت چاونه ی ركرده و ستته ر شتتهۆكێدا، ت یوستتفی یزیز كتتاك عتته

مان گترت و  كته له گه یدوژمنتان  له یدانی ترس مه ێو ب اێڕگ یر   نهڕێسوڵ هه ڕۆڵی لیل كاك جه ،یت هیپاشا یمیژڕ یكان هڵاچایس
 . وه هیدا ینگ ده اد كڵ ۆه یناڵ مهۆك یراۆئاپ وێن  له ی رانهێدل ینگ ده
 

، كتاك  وه ئاشتكرا كترده یبات ۆته  به یست ده كوردستان یاتڕموكێد یزبیح ی وه ئه یو دوا زاشا هڕ  مه حه یت حكومه یووۆانڕ پاش
 یزڕیت  لته. كرد نته ۆڵچت یبات ۆته یدانیت مته یانیتژ ی ناسته هه نیتیو تتا دوا گترتڵ هته یت بتهیتا یانیكار و ژ  له یست ده لیل جه
 یت هیركردا سته  جتوان لته یك هیت نهێو  و بو به اێڕگ ڕۆڵی كێر بهڕێك  كوردستان دا وه یاتڕموكێد یزبیح یباتكاران ۆه ی وه شهێپ

  واتته)اتڕمتوكێد ی وره گته ی هڵتما بنه  له كێش به یرێو سكرت یاسیس یر فته ده یندام ئه ،یند ناوه ی تهیكوم یندام ك ئه وه. كردن
كترد و  یكتار  ناسانه نه ییماندوو یك هی وهێش  و به یت و پاك داقه سه  به( ێڕشگۆڕش یت هیرا بهڕێ - كوردستان یاتڕموكێد یزبیح
 .كرد یبات پشودان ۆه ێب
 

 یۆستاندن هڕو  یت هیتال مهۆك یوتن شتكهێپ  بته ڵیقتو ڕی و بتاوه ئته. ۆتواز بتو یكسان هی یكێس كه  وه هڕی مو باوه هه  به لیل جه كاك
ك  وه  هاستتڕ.  وه هیتكان رهۆج ربهۆج  ژهێو تتو نیچت  و بته  وه اوهیتژن و پ  بته. بو هته ڵ متهۆك یكان مو تاكته هته ۆب كسان هی یت رفه ده
و  یت بتهیتا  كوردستتان بته یالت ژهتهڕۆ  كورد له ینوس چاره یكردنیارید یماف ۆب م كه هی ی پله  به  نهیق استهڕ یكێاتڕموكێمو د هه
 اتڕمتوكێد یزبتیح ستتیو ههی دا ده شیكتورد یل گته یئتازاد یدوا ینتاغۆق  لته ماڵ بته شتا،ۆك دهێت یگشتت  مو كوردستتان بته هته  له
و  لته. ێب هته انیك هیتك  وه یت رفته و ده ك هیتك  وه یمتاف گاڵ مهۆك یكان مو تاكه تا هه ێب هه یت هیاڵ مهۆك یوتو هشكێپ ی رنامه به
مو  دا هته ژڕۆدوا ی رنامته به یباست  لته  كته  ومتهی، د شتدار بتوه به داێیتت شیلیل شدار بوم و كتاك جته به داێیمن ت  دا كه  نگرانهۆك

  ستتهیوێپ اتڕدمتوك یزبتیح  كه  وه ته داگرتوه  وه ر ئه سه له ێیو پ كردوه كان هیستیالیسۆس  وشمهدر  له یرگر به لیل كاك جه ێجار
 كێك هیت لیل كتاك جته  وه شتهییژووێم یبتار  لته. بكتا ۆبت یو كار ێنێبگونج یت هیاڵ مهۆك یت هڵدا دا عه ۆیۆ یژڕۆدوا یئامانج  له
 ن هیتال  دا لته ش هڵو ستا ر لته و هته  دا كتردوه ١٣٣٢ ڵیستا  لته ارانیتجوت ی وه نهاڵجو  له  یوانیپشت  كه  بوه  انهیزبیح  و كادره له
 یكان چاالكته  ركرده سته  لته كێك هیتئاگتادار بتوم  ی نتده وه ئه لیل كتاك جته.  راوهیتگ  زاشاوه هڕ مه حه یمیژڕ یكان ره ركوتكه زگا سه ده
 یستتینالیۆناس یكێست كه  بته ۆیۆت  بتو كته یستتێپ  بته ڕپت  واتته  هك. اویژن وپ ۆب كسان هی یماف  له فاعید یبوار  له  بوه زبیح
 .بكا  ناسهێ  پ چه
 

 كهتاتبوێپ ی ۆكوردستتان دا بت یاتڕمتوكێد یزبتیح یاستیس یر فتته ده  لته  دا كته ین مته ته ی هڵستا ٨١ یاستمڕ مته  لته لیل جه كاك
 من  ڕی باوه  به. ێب ده شیرك و ئه رك بوه ، ئه ركه ا، ئهكوردستان د كورد و یزگارڕ ناوێپ  ووچان له  ێب یبات بات، ۆه ۆه: ڵێ ده
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 .  نه مه ته یدانێڕۆف  و به  ۆه هیبا ێب ،ێب دا نه تاڵ وه ی وه دانكردنه ل و ئاوه گه ی وه نهیان و ژیژ یناوێپ  له  كه كێانیژ
 

 ۆو بتت نیربگتتر وه ێلتت ینتتد و په ێچتتاو بتت ر بتته له ابردومتتانڕ ی ووداوانتتهڕو  ئتته ێبتت ده: ڵتتێ بات دا ده ۆتته ڵنجاستتا په یك شتتهێپ  لتته
و  زبیتتمو ح هتته وێتتن  لتته اتریتتز یت هیتتبرا یووحتتڕفاهوم و  تتته ینتتانێكهێكتتورد و پ یت هیتتك هیو  زبیتتح یكتتان زهڕی یوبون پتتته

 چكتاتیه ،ێكتر ده متانۆب ییبا و تته كگرتن هیت  بته ی وه ئه  كه ێب هه  وه به مانمانیو ئ ێب هه یكڵ دا كه كان هیكوردستان كاراوهێر
 . هیكناێپ یكۆو ناك یك ره دووبه  به
 
 ێتیپ دا وه كردنتهیتاق  لته  كته كێت ناعته قه  و بته ێزبۆستڵد ی هڵشتتا ستا هه یادیت یكان قسته ی وهێشت  بته  كته كێلیل كتاك جته جا
و  ئته یر سته هچار ۆبت گومتانێب. نتاداێل یزڕیك هیت ۆبت ڵتید نۆكتا، چت ده یبات دا باست ۆته ڵنجاستا په یك شتهێپ  ك له وه  شتوهی گه
رابتردوو  یكان شتهێك  باس لته  كه ڵێ بات دا ده ۆه ڵچل سا یك شهێپ  ر له هه.  كردوه ێپ ی شارهیئت دا  رفه ده رۆز  له ش شانهێك
تتا   كته نیت بگتهێت ێبت ده. ێكتان بت درزه ی وه كردنته وره حكوم كتردن و گه مته كتر هیت ۆبت ێنتاب. ێرگرتن ب وه ێرس ل ده ۆب  ستهیوێپ
 و وه نتهی دووپتات كته  وانته ئه ێناب. مانۆۆ یشكست ۆیه  نهیبو نۆوچ  ناوهێه كتر هیر  سه ، چمان به گوتوه كتر هی  مان بهچ ستاێئ
كتاك  یگتاڕێ ۆشته نه  هۆیترب هه.  هیتدا كگرتن هیت  وتن لته ركه و سته زێته  چونكته ن،یبگتر ك هیتو  نێیال ن وه  شانهێو ك ئه  ستهیوێپ

 . وهب یك ره سه یدوو شت لیل جه
 

 ۆك بت نته كان، هڵت هته ی وه كردنته دووپتات نه ۆبت ابردوو،ڕ  رگرتن له رس وه ده ۆب  گرانه  ۆنه هڕ یچاو  به ابردووڕ ی هڕۆڤش :ك یه
 .حكوم كردن و شكاندان مه كتر هی

 یشتتنڕدا یئامتانج  هبت. كتورد یۆۆد یوتن ركه سه ۆو ب زێه ی وه كردنهۆك ۆدا و ب یی وه ته نه یقازانج یناوێپ  له كگرتن هی :دوو
 .یی وه ته نه یو پته یك هیژیاتڕست
 

. كان بتتو ستته كه نیداگرترێتتپ  لتته كێك هیتت لیل دا كتتاك جتته شیاتڕمتتوكێدوو د ی وره گتته ی هڵتتما بنه ی وه كگرتنتته هی ی له ستته مه  لتته
ر چتاو  بته له متانۆۆ یو گروهت یزبیح یقازانج ێناب ن،یبگر ك هی ێو مانهه ر ده گه ئه  مهێئ  كرد كه ده  وه به ی شارهیئ شیرجارۆز
 . وه نهی مان بكه كه وه ته نه یقازانج  له ریب  ستهیوێو پ ێب
 
  لته  كته  بوه م هته و شانسته ش، ئته و شته نجێتچتوار و پ ی نگرهۆكت یدوا  دا، واتته یر بتهڕێ  لته  وره ده ێس ۆب  كه  مهیشاناز یگاێج
كوردستتان و  یاتڕمتوكێد یزبتیح یتیو هزر یاستیس یشتنڕر دا سه  مه باه مۆۆ ی لهیچ  سته ده لیل ك كاك جه وه یسان كه شتین ته
 یاتڕمتتتوكێد یزبتتیح یكان ره ندانهێنتتاودار و شتتو  هیت هیستتتا كه  لتته كێك هیتتك  وه لیل كتتتاك جتته  وه شتته هچارد ی نگرهۆكتت یدوا  لتته

. نیربگتر وه  هره بته یكان وه كردنتهیتاق  و لته ێبت نمتانێنوڕێ، زبیتو ح یكتورد یت استهیس یگتاێر یك هیستتاۆك مام كوردستان، وه
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ر  گتته و ئه ێگر ده رچاوه ستته  وه هیتتدانی متته ی وه كردنتتهیتاق  لتته م،ڵتتێب ی ره شتتهۆكێزن ت و متته ر ئتته ستته له یرچ هتته مڵتتێتتتوانم ب ده  هۆیتتب
 . هیین داێت یو هڕ ادهیز گومانێب ،ێنابێه  نه یشیكورت

 
مو  و هته ئته  بتو، كته زێته  به  ندهێدا ه یگادان یلیل جه  ركرده سه  مان له كه شاوراوه به  له گه یوا هڕ یزۆد  ت كرد به ۆزمه یست هه
كته وت  دوا نه وه ۆیۆت ینان مته هتاو ته  دا لته شیانێڕرگ و وه نینوس یدانی مه  له  هۆیرب هه. كرد ده نه یرێ، ت دانه نج هڕبات و  ۆه

 یكتورد ی وه تته نه ی باانهێو كت وه كرده ڕپ یكورد یر زمان سه ۆب انێڕرگ هو و وه ندنهێو ۆو نینوس  به یشیپشودان یكان اتهع و سه
هتاو   دا لته شیانێتڕرگ و وه نینوست یدانیت مته  لته  هۆیترب هه. كترد نتد مه هڵو رنج، ده سته یگتاێو ج كڵ كه به یم رهه به كێندێه  به
 و وه ندنتهێو ۆو نینوست  بته یشتیپشودان یكان عاته سته دابتو و ش وه شتهێپ یزڕی  له كوڵ به چ،یوت ه كه نهدوا  وه ۆیۆ ینان مه ته
رنج،  سته یگتاێو ج كڵت كته به یم رهته به كێنتدێه  بته یكتورد ی وه تته نه ی باانتهێو كت وه كرده ڕپ یكورد یر زمان سه ۆب انێڕرگ وه
 یستتێوڵ هته كێنتدێر ه رامبته هب  لته ۆیۆت یچتونۆب  داوه ڵیو دا هته كتان ووداوهڕ ییاستڕ یبێكت  له لیل كاك جه. كرد ند مه هڵو ده

 یاشتكاوڕ  دا، بته  وه وونكردنتهڕ و وه مدانهاڵ وه یبێكت  له. ژڕۆدوا ی وه نه  بدا به رترۆز ی وه وونكردنهڕو  ڕێربب ده  كهید یران نوسه
 یبتێكت  لته. ڕێبت رده ده  ۆنته هڕ یرگرتنت وه ۆبت ۆیۆت یی و ئاماده ێگر ده ۆنه هڕ ، وه گهۆالید  تهێو كه ده  انهیم رده سه یك هی وهێش  و به
 ۆیدر  تتتهێب بتا نه یبتتێكت  لته. ژۆدوار ی وه نتته ۆبت  وه تتتهێزێگو ده یكان وه كردنتهیو تاق ۆیۆتت یكان هیتاریبات دا، زان ۆتته ڵنجاستا په

 ی وه گواستتنه  هل. كردن  هۆڤشر ۆدا ب كا و هان ده ده  وه كردنهیش  زانهۆسڵو د نگاندن سهڵ هه یدانی مه  تهێد  رانهێپاش مردوو، بو
 یرگ دوو بته  لته ێگتر ده  دهۆعت  وه ژووێتم ی وه نهیو نوست كاستتنڕێ یرگ دا ئته یروزیتف یشتاپور  رمانده فه یدیه شه یكان ادداشتهی
 ك، وه یبتێكت نینتد چه  لته. كا ده مارۆت  رگه شمهێپ یاتب ۆه یكان نهێڕیز  هڕ الپه دا رگه شمهێپ ۆڵیشك كه  ها له ر وه هه. دا نێڕیز

غتول و   بتو بته نۆچت ۆڤ، متر انقالب مشروته  در استانه رانیۆانمان، ا یب ، هیش، شب س وه  كورد و ماد، فرشته یی وه ته هاونه
و   تتاوداوه ۆیۆت یستپ دا ئه یوردو كت یفارست ،یتی انستهڕ فته یكان زمانته  لته  وه انتهێڕرگ وه یبتوار  ژاره دا لته م و پته ۆه یرمان ۆه
  ر بته گته ئه  بتوه، لیل كاك جه یاسیس یچاالك یئاگادار  ك من كه وه یكێس كه ۆب.  كردوه ند مه هڵو ده یرسو فا یكورد ی باانهێكت

 ؟ ناوهێه ێكو  له ی مو كاته و هه ئه  كه اریپرس  تهێب ده ۆی، ب وه كاته ده ێل یریب یوورد
 

  لته كێمشتت ستتمیو این ومن تته  هینا ییتاۆك نی بكه  قسه یگادان یلیل كاك جه زدارێر یكان شانهۆكێو ت ڵو ر هه سه له ند رچه هه
 .ر باس به  نمهێب كێروار ۆه
  یبور سه یكورد داوا ی وه ته نه یزانۆسڵمو د كوردستان و هه یاتڕموكێد یزبیح ۆب ،یگادان یرز ربه سه ی هڵما بنه ۆب سانید
  ید بات وه ۆه یگاڕێ ی كهید یران شهۆكێو ت لیل مام جه یكان ئاواته نیبتوان  نه هیمو ال هه یشانۆكێت  به وادارمیم و ه كه ده
 .نینێب

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
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 "!ش وه سیری فریشته ئه"یادی  به

 
 
 
 
 
 
 

 
 ن زاده سه ئاسۆی حه. د

 
 انیر ستته له یتتتوان نتته ده ،یبنووستت انیر ستته له یتتتوان ن نتته ده وره نتتده گتته وه ئه ،ی ده ده انیستتت ده  له کێتتن کات س هتته کتته كێنتتدێه
و  زبتهیو ح لته یگادان لیل کاک جه اتڕموکێد ی رکرده سه ییدوا یچۆبه ک ێنێدو ییانی زنه که به مه  ستهۆو ک پاش ئه! ینووس نه

 ۆپتاک و بت شتهیم هه یر رووحت رامبته لته به مۆۆت ی منامتهیعز ته  ژارانته هه یكتیڤێ به پته م گه ادهڕ ێپ ازهوت، ت کورد که یل له گه
کوردستتان  یکتڵ ۆته یگشتت و به یانڕێیتهاو ڵ گته له مڵتد یت ستره بنووستم و حه دا ستتیو شهۆۆ یلیل اک جتهکت یکشاوڵ هه شهیم هه
 .م ش بکه به

*** 
 کێتو انڵیتپا رۆز یكتێکڵ ۆه. ١٣٤١ یزۆور نه یو شه ، سهڵۆ نه یوت مزگه: هییفسووناو ئه کێموو شت هه داڵمندا ینی چاو و زه له

 متانێل نتدوویز یرواح ك ئته وه یردێتو یال قتادر ال ئتاواره و مته و مته یقتاز وا شتهێپ ی نتهێوه و رمانه پشتت سته یواریتبه د. داوه
 ینۆبتت. وه تتتهۆروونتتاک ب وه کانتته هۆڕچرات ڕیو گتت سۆفتتان یستتکین داران و هه ی بهۆستت یزالکتت ی بتته گرفتته كتته هۆڵه . وانتتنڕ ده
 . داگرتووه یشیوت مزگه وێن یوا کردووه، هه  گهر شمهێپ ۆب انیواڵ نان و هه ی هۆڵباب ژۆر یواو که ته ێد یکان ندووره ته
 
لته  - یک نتهی عته یکێاویتپ". ئتازا یکورد ی ئه وه، شهێپ ۆب وه، که شێپ: "وه نهڵێ ده ێپ کمانێسروود کهید ڵیند مندا و چه من ئه
. قسته بکتا ی وهۆبت ێرپ سته هتێستت دهڵ ر، هته بته له یستپ و  لتهی مته یکۆڵێواپات ر و کته سته له یدان مته جه - مداۆۆ یستاێئ ین مه ته
پتاش  یکتانەنگیتیم ینۆفتڕۆکیپشتت م یماکانیس نیناسراوتر ەل کێکیە یکانەقس ۆب ێتا گو هه ن ده دهنگ  ده كتر هی که کهڵ ۆه
دوور لتته  تا بتته ره ستته اوهیتتو پ ئتته ،ێشتتێک ده دا راکتتهۆر ئاپ ستته به ڵبتتا ینگ دهێتتب كێتتکات. رنێتتراد اتڕمتتوکێد یزبتتیح ینقالبتتیئ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.awene.com/detail?article=32045&psig=AOvVaw2PVkp8F3AuB8lLcp_x5AA0&ust=1597433641871000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCxoqL2mOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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و لوولتدراو لته  ژیتت یک هیت کهیچر. زۆور نه یسروود ؛ڵێ ده کێوودسر( قایسۆم ێب به" )الێئاکاپ" ی وهێش و به کەڵۆ ییوانڕ چاوه
 . هیداینگ ده
 
، "وه داتته وق ئه ق شه فه شه ینگ هڕ دهیه شه ینێۆو وه، تهاڵو یرز به ین نده له به تاڵ هه ژۆوا ر" ڵێ که ده نهێو شو گاته ئه ده که
و  یواڵایت ۆته ییما نهیست یکێن متهیك د که وه ۆته وه ستاته. ێچت ده کان هۆڕچرات ییسپ یشکیک ت وه اوهیو پ ئه ینگ م ده كه ست ده هه
 . هۆیشك زستان به یدم ئاگردان یکێت هیکایک ح وه
 

 !بوو  لیلی گادانی و پیاوه جه ئه

  
 ستهڵۆ نته. بتوون وه کتهێر پ هته کانمان هڵتما بتاوکم و بنهو و  ئته رمتهیب له یت وه لته. تبتووید رۆز لمیل ش کاک جته  وه و شه ئه شێپ
حتازر  مانتداەج عه یرشتێر ه رامبته و کوردانته بتوون کته لته به موو ئته هته زبیتح. بتوو ێل یزبیح ی(١)ژماره  ییاسیس یر فته  ده

بتوون بته  متردن، ده ده شیکێکتات. بتوون رگه شتمهێبتا، پ ێپت انیک ر چته گته ئه. ت بشتمرن نانته ته وه، نته بکه كتر هیتر  سه بوون له
 . نیکێنێله شو ی ژهڕۆر  هه مهێئ یچۆکردووه و ب ێپ یست ده اڕ یچ و داستانه له ئه یزان مده نه اتریوه ز له ماڵ به. دیه شه
 
 ی پته ران کته ته مبته  قه مام ییلته کتان مان کته هڵما شێپت ینات قته: رهیب لته ڵو بتا ڵحا هابادم بته مته. نیهاباد بوو له مه شترێپ

 ی وه ئته شێغتدا پت به یکان متهۆبڵئا یو ناشتتن نیم رزهێتژ تنتهاڵ و هه قۆق و ت بوو، ته ارید ێل یشار ی وره گه یو پادگان یقاز
! كترد ده انیزاهورات تته ستابیح به ک هڕ گته ڵیش منتدا  وه ئته": وهێتکه ست قاسملوو له وه،ێتکه د له ینی ۆومه... "نێڵیب ێج شار به

 یک چته مه کتمیدا دا؛ڕ شه یدانی مه وێن به انێیپ  به ژڕۆت به  نانه و ته  اڵو یسوار  و به شه رۆز ،ێو د ئه ۆب ێم د وه له ئه یدوا
 .دا ده نه یر به چیگرتم و به ه توند ده

 
*** 

 داەد نگتمەبردبتا د ینتاو لیل س بته متام جته ر کته هته ن،یکرد ۆیۆ ییکجار هی یشتنۆیر یم و ماته کۆش یکه نوقم ێنێدو تا هه
ک  نته لیل کتاک جته. کتا ده وار نتدهێۆو نه ای ریپ یکێاویله پ ریعب ته یەن قتەه یمام ەک کێسەک ۆب" مام" ی من وشه ۆنکه بچو
لته  کێتکات ١٩٩١ ڵیستا یزییپتا. وه هیتر بته فکتر و بته کتار الو ما تا سته وه هته منته ی وانگتهڕو زانا بوو، له  وار ندهێر ۆو هه
و  حستاسیبته ئ یكتێالو"ک  ناستاند، وه  زادهیل عه یمیبرا دی به کاک سه یمن ئه لیل اک جهک ێمامل یزیز کاک عه یال له سیپار
لته  دواتتر لته مه کێتژۆر. دانتراون تۆۆۆب داڵس له ئه فاتهیسوا و مه ئه لیل گوتم کاک جه ر کسه هی. کردم ی ناسهێپ" ستعدادیئ به
رگ  مته ک جوانه متن وه ۆبت مڵتێتتوانم ب ت ده نانته ته. تید نته یریتپ  بته لمیل کاک جته کێژۆت ر من قه ئه ،ی که هییاستڕ. یزاندم به
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 وا،یتو ه ڕ بته هتزر و وزه، بته بتاوه لیل وا کتاک جته ناکامه، ئه یکێالو یرگ مه یرگ بوون به مانا مه ر جوانه گه ئه. هیوا ێبووب
 یکان و بته ئاواتته وه تتهێبچن ۆیۆت ی هڵشتتا ستا هه ینجت ره یر ش کته بته وه ئته شێپت. موومان الوتر بوو له هه ،ەو ور مانیئ ەب

 .  نیشتێه ێیج بگا، به
 

و  بن ئته لته. بتوون ێج شتتهین انینێشتو  لته ۆج وهیلته شت متهێئ یکان هڵتما ات،ڕمتوکێد ۆڵیر له د فته ده یکان بنکه یشتنۆیر پاش
 میحتت هڕو  یمام شتته نێحوستت اندیه شتته ووانتتداێن له) اتڕمتتوکێد یزبتتیح یران شتتهۆكێلتته ت ک هیتت دوکتتتور قاستتملوو و ژمتتاره ی وارهیتتد
مه  رده و سته ئته ڵیو هتاوا ڕێنتد هتاو و چه لیل کتاک جته ڵ گته له کم هیت نتهێو شیمن گرتتووه، ئته انڵی مهۆک به یک هی نهێو( ینجڕقا
 (. ووب نه ێو بابم له)من داناوه  یر شان سه له یست ده یچ که ،یت هینا په له ۆیۆ ی که هڕکو. وه بمه ورد ده که نهێله و. هی هه
 

 ".مامه"لیل بڵێن  قیان بوو به کاک جه کانیش هه رگه ڵێم پێشمه خۆم ده به

 
 ۆیۆت ۆیو چتر  لته چت ویتر داوه ۆیز و گه ڵ هار گه به. وه کرده ێپ یست بات ده ۆه ی وه بوونه ژێو در یتاڵو  دووره ی تازه ڕیسوو

 ێد وره گه. نینارد ده ۆب زداییبه پا ۆیۆ ی وه هاتنه یر به ۆه ن،یب نه ریگڵغاف ی وهۆب شیکا؛ زستان وه انۆیسپارد ک ده نیبه هاو
 یرۆما ۆه. بوو نه شۆووۆڕ یکێر مام هه لیل کاک جه یدیوجار ئ ئه. مهێو ئ لیل کاک جه یرهات سه به یم ههێس ی ستگهێبوو به و

 یشت مهێئ. وه ننتهێباو بێتکت ی وه ئته ۆبتۆستت  داده ۆیۆت یکان هڵتر مندا سته له یرگتا ده ێبوو له ژوور جار هه. شمان بوو رده روه په
 .نیب رێف تو ش وه نهینێدا که باو هان ده وهێمان ش هه به
 
 ڕپت ماڵ  رم بته نگه نته ده ماوه، ێج به لیل له کاک جه نمدای له زه اتریز ی وه ئه - دایانیژ ییدوا یناڵك له سا وه - ش نهاڵسا و له
 یانیت رۆته ئه یوام رده به یی ۆشنده ست له به موده بوو و ده ده تڵحا یایجو بانانه هرهێم شهیم هه وه هی گهێبوو که له ر ی که وزه  له
 لیل کتاک جته یدانیت هیشتا کڵت ۆته ی وه ئته شێپت رۆز. یر وه رهیتو ب یاریتله مشوور، لته زان ،ینێنوێۆشنده له ر به وه، هیکرد ده
کته  ش شتهیم ک هه وه. ستتبوویب متانێل ۆوۆ راستته متهێئ ،ێنتیبب انک نتهیۆفز له ته ی ر شاشته سته وه له کوردستتانه یمارۆک ی باره له
 .گرت ده یوک ئه انیگر وا، شهێپ یداردان له شتهی گه ده
 

*** 
 
 زب،یتح یران بتهێر ی وه شتهێره پ هته یزیتوه لته ر وشتانه وتن و دره رکته ده ک هیت هته پاش ده. وه نهیما وه کهێم پ که رۆز لیند قه له
 ۆوۆ رگترت و راستته وه یزبتیح یرکردنتێو ف  رده روه په ۆڕیک ییت هیرپرسا به - و سادقانه یددیج به رۆز -شت  هه ی نگرهۆک یدوا
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مان  وره گته یاویتپ".. شتتمانین"وه ببتوو بته " چرچته دیه و شته قیفتا دیه شته"له  یکه ناو مان که تاباانهقو یر به وهڕێ بوو به به
مان  م هته کته قوتاباانه یر بته وهڕێ م بته ده رنج ده دواتر، تتازه سته ڵسا یس:  گ رێژ تهێچ کا و نه نه چۆتاکوو ک ،ڵناود تهێناچ
. بتووه ژ،ێالو گته ی کورد، قوتاباانه یمارۆک نیم که هی ی كه هییکورد  قوتاباانه د،کور یئازاد ی قوتاباانه نیم که هی ڵینما ۆاوه

 .ەیەه مارداۆک یکوردستان ەیژنامۆر ەل یناو ەک ڵەرمنداێم وەئ رەه
 
 ڵیومتاێن یتی شتهیم هه ی شتهێکته ک نیشتتی گته رانه ستهڵۆ نته یوت مزگته ی که زهۆور له نه  وه ادکردنهیو  زۆور نه ی کهید یکێژنێج به

کته   وه ئته ڵ گته له. بتوو ده ینگت لته ده مێگتو انیۆیتجاروبتار لته راد. ر چتاوان ون کتردم بته له یلیل کتاک جته ڵنتد ستا چه ۆکورد ب
 یینێو زماناتاو یپتاکڵد شتدا ۆهۆو د و لته رنجم دابتوو ئته م، سته وده ئته ی کته اتهڕموکێدوو د وانێن وته که اویش گرژ و نه یکێش که
 .نابوو ال نه وه ۆیۆ
 

*** 
 

بته   هۆیتکوردستتان و لته ک وه ابوومتهڕ ر گته فه بته سته اڕ انستهڕ وه، لته فته وته که ک هیر سه وه اتڕموکێد ی وره گه ی هڵما بنه کێکات
. وه نهیستت به ده یکتێپ شیكان هییت انستهڕ فته  ستتهۆرهات و د سته رچاوه و به وجار زمتان و سته ئه. وه  شاد بوومه لیل کاک جه یدارید
متن  یشتکێم یچ دام، کته ده یدواتتر هتان یکان پلته ۆو بت یپرست ده یم کته ندنهێلته ۆو داگرانهێو پ ئه دا، هێینو رله سه   مانهیو د له
 !وه هیدا ده ێل ی هسڵۆ نه یوت مزگه ی که تهیر شر هه
 

فراوانتتر  نتدانایلته ز میئتازاد یریتب" :ڵتێ ده عیقتان داێتو له. هێڕییشتگۆڕش یستروود نیشتترۆمن ۆ یال مان سهڵۆ نه ی که سرووده
 بێتکت یاویت پ له ۆزمه زبیح ی" رجومه و ته قیحق ته" یش له به کێند مانگ چه اتڕموکێد یاڵ که له قه ١٩٩١ ینیهاو". ێب ئه

کتردووه و  یو انستهڕ فه یزمان یرێف ۆیۆ زاشادا هڕ مه حه یکان ندانهیله ز نۆکه چ وه امهێڕگ ۆیب لیل دا بووم، کاک جه و موتالعه
  ک هڵ چه هڕ به یی انسهڕ فه یر ژنه نووسه یكێمانڕۆ که بهێکت. اوهێڕرگ وه وه هییو انسهڕ له فه یشیکێبێکت ندانیر له ز ت هه نانه ته

 . یبه فارس یکردبوو" وش فرشته ریاس" یناو رێژ له ی، بوو که گادان"گوورێدوس سێنتۆک"رووس، 
 
 ڵ گته له ماڵ بته. چاشتبوو یکان ندانهیز وێن ییلید ،یانیژ یهار به یکێویو ن  هه ده هۆڤڵم ن ئه وێن یرێک کاراکت وه یگادان لیل جه
 ینیو ئته یریست ئه ،یئتازاد یشتقیع یریست بتوو، ئه  کتهید یکێشتت یستت ده یریست بتوو ئه اندایژ و تا له ئه ،ی که هییگ موو ئازاده هه
 ۆبتت زیتترگەرۆان کتترد و ه تتته ۆیۆتت یکتتڵ ۆتتاک و ۆتته ییرزگتتار ناوێپ بات لتته ۆتته ۆبتت یانیتتموو ژ کتته هتته کێشتتن هچ  به ،ی کتته له گه

 . وه وته که دوور نه یکان نازهێتاره ب له هاوقه رۆز یک هی ماوه
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 ۆووش نتدهڕو د یبت شیریست ئه ێکتر رسته کته ده و ده م ئته ناکته ڕ بتاوه ماڵ بته وه،ۆبنتدێۆو ی"ش وه شتتهیفر یریست ئه" لیل جه کاک
 ەیوەئ ەوییەانیتتتژ یتاەرەستتت ەل رەه. یزانتتتەید ۆیۆتتتۆب. ێبتتتووب رێتتتف ییەینگ ره فتتته هییشتتتراف ره ئه و نووستتته لتتته وەئ ،یب نتتته
 .لماندبووەس
 

*** 
 
رگرت،  وه زبمیح یم دووه ییت هیرپرسا به ڵسا ێس ی ماوه ۆب مۆۆۆب کێکات. بووەن یوجوود لیلەکاک ج یالەل کانەسلەن ەڕیش
ئاستان  انۆیتالوتر له ۆ یکێس که ییت هیرکردا سه یزم کردن شت هه نجا و هه په یسل نه یانێڕباتگ ۆه ی نهیرۆز ۆکه ب نهێو شو له
و  ینێنتتوێو بتته مشتتوور و ر کا م نتته وره گتته اڵ لتته قتته مۆۆتت ی کتته بوو لتته ژووره نتته ک هیتتوتوو حه چیهتت زڕێتت بتته یر روه ستته ه،یتتن

 نۆفتۆکریپشتت م له زبیتح ی دهڤ حه ی نگرهۆکه له ک بووەه ێنو ی وه به نه ڕ باوه ی نده وه ئه وەئ. کا نه رمم گهڵد یکان هییهاوکار
 ...وه نهی هبک دیکاند مانۆکرد ۆ یو تکا ایمندا گر ینانێناوه یله کات

 
 ۆیۆت یژووێتم یکان ره ناستراوه متزه هته لته ره کێک هیت اتڕموکێد یزبیح یدانگا لیل کاک جه یۆت ناوه یاستڕ به ییدوا یچۆک به
 یتتتاڵ ژهتتهۆر ییاستتیس ی وه و بزوتنتته اتڕمتتوکێد یران شتتهۆکێت ۆڕیکتت وێن لتته یگتتادان لیل کتتاک جتته یتتیکیزیف یمان نتته. ستتت دا ده له

 انتهیماێو ه ئته ین مته ته یر سته چوونه و انیتژ یبر جه ەیکوتڵەد یووڕ ووبهڕ اتڕموکێد یزبیردوو ح هه کهید یکێکوردستان جار
 ییکتاریتاق کانتداەدانەیموو م بتوون، لته هته ڵ گته له دا زبتهیو ح ئه یشانۆکێت یکان هییژووێم  ناغهۆق مەرجەس ەوه که ل کاته ده
 یبات ۆته یوانکتار  بته انیتعتباریو ئ رادهیتو ئ زێته ان،یکان هڕییتموکو شتبوون و که موو دابه هته یربار کردووه و سه ڕ پهێت انۆیۆ
 یکان ناغتهۆق ۆبت تاڵ ژهتهۆر یو کتورد اتڕموکێد یزبیح یگاێر ر سه یکان هیینگار که ئاله کداێم رده له سه. وهیۆش به  زبهیو ح ئه
کته هاوکتات  زبتدایح یزران دامه  ی هڵسا ١١له  یت هۆیۆ ێیو ترسناکترن، ج رترۆز وه نهی که ده ێل یریکه ب  وه له رۆودوا ز مه له
کان  ستله نه وانێن له ڵ شاه مه ی وه له گواستنه یددیج یکێمشوور ،ەشیکورد ییگشت ی هیکا وێن ۆب لیل کاک جه یهاتن ی هڵسا ١١
کتاک  یانیژ یت هیس ئاۆر وه. ێباور اتڕموکێد یزبیح ی وه كگرتنه هی نگتریش گر وه و تواناکان و له زێه مووەه یکارۆستنەو د
 یزووتتر یرچ هته ی وه کاستتنه هی یت هیست وه اتتدا،ڕموکێردوو د هته یماکانیرکرده و س سه ی نهستاۆد یدارید یت وهڵ له ۆه لیل جه
 .بوو اتڕموکێد یکان زهیر
 
  یرووح وانەب اینەت ەک انیردووک هه ماڵ کوردستان، به یینه رزگار ،ید یاتڕموکێد ی وه کگرتنه هی  نه لیل کاک جه ەوەداۆەب

 .ماندانۆست ۆ ده له ،ێبەشاد د دانیهەو ش لیلەکاک ج
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*** 
 
کوردستتان  یزۆریتپ یاڵتتازه بته ئتا یکۆڕێگت ڕی تته ڵتیگ ه،ۆیتلته ک اتڕموکێد یدانیه شه یستانۆڕگ یتاەرەو س استڕ سته ده له
 ییاگرۆڕپتتتاک و ۆتتت ییت هیتتتکوردا یمتتتاێکوردستتتتان، ه یمتتتارۆک ینتتتدوویز یادگتتتاری نیتتتیدوا ۆیکتتتڵگ هۆیتتتکڵو گ ئتتته. شتتتراوهۆداپ

 یو ئته ،یشتیرگ لته پتاش مه دا،یانیک له ژ وه ل،یل کاک جه ۆیکڵگ ینێشو ی وته  کهڵ هه. هی یگادان یلیل کاک جه ک، هی وه بزوتنه
 . کورد و کوردستان ییئازاد ۆبات ب ۆه یگا باره یگرانۆو ه رانیزائ یر نهێرهێۆ و به وانداریم  تهۆکرد
 
 یر ر سته گاتته سته زوو ده رۆز کته هێڵه ن،یشێو باکوور بک ره ست بهرا یکێڵێه اڕ لیل کاک جه ی که بره قه ی وه ۆواره یلێک   له ر گه ئه
 .. یۆشەب یانیگ اتداڕموکێد یاڵ قه یکباران که له مووشه لیل کاک جه ی که رتهۆسکیئ ،یرەکبەئ ڵما جه دیهەش
 
 . هاباد گاته مه ده نگ، دره رۆنه ز ه،ێڵو ه ئه ن،یشێبک تاڵ ژههۆو ر ره راست به یکێڵێه اڕ یش وه ره سه یلێله ک ر گه ئه
 
 چیلته هت ،ێوانتەڕد تاڵو یتتەاڵژهۆر ەچتوارچرا راکشتاوه و ل و ووهڕ اڕقتادر یحاج ی که دهێله ز ێجار ەک لیلەکاک ج یعش نه
 .کوردستان یکڵ ۆه ییستیو شهۆۆ یر ئ گه مه وه، تهێناب ێیج کداێکفن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

---------------------------------------- 
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 ژیانی کاک جەلیل گادانی مەدرەسەیەکی بااڵیە
 

 .هێمای خۆڕاگری و فێرگەی بەرزی ئەزموون و بڕوایە
 

 
 
 
 
  
 
 

 عەزیز ماملێ

 
 انستواڕف: "انتدەیگیاڕ ەانستەڕف یۆتتەووەئ یمتارۆک کۆرەست راکیژاک ش ران،ێتیم انسواڕف ییدوا یچۆک پاشەل رێکاتژم ندەچ
 "ەییەوەتەن یکێمەرهەب رانێتیم
 

 ادیتتكوردستتتان  یگتتاەڵمۆك ەیتتیوەتەن یکتتێمەرهەب کەو" یگتتادان لیتتلەج"كتتاك   ەل یرزەربەستت ەب ەک ەشتتەیمێئ یركتتەو ئ متتا 
 .نەیبک
 
و  شۆڕشتت یشتتدارەكتترد و ب یشتتتمانیو ن ەوەتەن یتتتەۆزم ستتتانەو و دادانەه ێبتتەب ڵستتا فتتتاەح ەل اتریتتز ەبتتوو ک كێستتەك
 :بوو یندەهڕە ندەچ لیلەكاك ج یکانییەندەتمەبیتا. كرد یكانەدانەڵرهەس
 

 :لە بواری سیاسی

 
 یبتتەکتەو م ناڵمنتتدا ەیقوتاباتتان ەبتتوو، ل وەگتترت و پتتت یكوردستتتاندا فرچكتت یمتتارۆك ەل لیتتلەكتتاك ج ییاستتیس یتیەستتاەك
 ەینیتتبنچ ەبتتوو ب شەیتتوەئ رەهبتتوو،  ەردەروەكتترد و پ ەڕپێتتت ینیۆرماستتۆف ،ەیکەنیەكورتاتتا ەزراوەدام یەاستتیس - ینگتتەرهەف

 .یاسیس یژۆلیۆدیئ ینیەژۆاێو در تواناەب یو بناوان یتیەكوردا یزێهەب ەڕیباو
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 ەب شتنەیو گ کانەزموونەئ ەیوەدووپات كردن ۆب لیلەكاك ج یدانڵوەو ه شانۆكێت ەل بووەن گرڕێ كێرەمپەو ل ەرەگەت چیه
و  وێو شت ۆڵو چت ایتو چنتا ەل انیتژ ەن عتدام،ێئ یحتوكم تەنتانەو ت ەنجەشتکەگرتن و ئ ەن ،یمنەئ یگوشار ەن كان؛ەئامانج

 تێتبب  انییتنێرەن یورەد یانتوانەیتن ،ییداچووڵستاەب ینتەمەت ەو ن ۆییاوۆن ەیشێك ەن ،یرەبەندێو کو یرەوەرێكو ەن ،ۆڵد
 .لیلەكاك ج رەس ەل
 

 ەچاکستتوار وەئ ەبتتوو ك ەشتتەب وەبتتوو ئ نتتگیگر رۆز ەک ەیوەئ رستتابوو،یداگ یاستتیس یبتتاتەۆ ەب لیتتلەكتتاك ج یانیتتژ یچتترا
 ەب ،یستتتپاكەو د یدروستتت ەب ،یتیەو ئتتازا ۆییاستتتگڕ ەب ،یو پتتاقژ یپتتاك ەب ،یژێپشتتوودر ەو توانتتا، ب ەوز ەب ەرێشتتگۆڕش
 یكێۆونكتار لیتلەكتاك ج. كوردستتان تتاو دا یتتەاڵژهڕۆ یكتانەچگشتت ناو ەل یبتاتەۆ یسپەئ بوونۆۆەبەتمانەو م نیپلیسید
و  رانەركیتتتداگ یژێلهتتتاوەپ ەدژ ب ەک ەوەئ ۆبتتت گتتترتەردەو یكتتتەڵك كێتتتتەرفەد رەه ەل ،یوانتتتەڕد یبتتتوو، دوور زنەم یاستتتیس
 یسازشتت ەل گتتوت،ەنەڵه یستتەك ەكتترد، ب چتتاوڕە یچتتاك یپتتاك و ئاكتتار یئامتتانج. تێتتبگر ستتتێوەڵه ردارانۆز یژێستتتدرەد
 ییواڕەو نتا کردەد ەئاراست ەیۆنڕە دا،یاسیس ەیزراوەدام وێن ەو ل داۆیۆ ێیج ەبوو، ل زارێب ەرانەكاڕی یالنیو پ ەرانەكدێت
 یکتتانەکاراوڕێو  زێتته ۆیکتت وانێتتن ەل كتتووەڵب زب،یتتح وێتتن ەل رەه كەن ،ییکگرتتتوویە ۆدا بتت یرۆز ڵتتیوەه. داەد قتتاوەل

 یرێستكرت كێتكترد، كات ێلت یپشتتڵكترد و پا زێتهەب ەیتیوەتەن ەینگرۆكت ی ەکۆریب ەبوو ک ەسانەك وەل كێكیەكوردستاندا؛ 
 كێتتلەكتترا و گ شتتتنێبانگ کانییەتاەرەستت ەوەبتتوونۆك ۆبتتوو، بتت ریشتتگۆڕش یتتتیەراەبڕێ - كوردستتتان یمتتوكراتید یزبتتیح یگشتتت

 .دا یرۆز ڵیوەه شتنەیكگێو ت شتنەیكگێپ ۆكرد و ب ەئاراست ینرۆەب یاریشنێپ
 
 انیتواڕب ەك زرانتدەدام ەنتانیەال وەئ ەڵگەل یكانیەنتدەوێبتوو و پ اوڕستووەڵه رۆز زبیتح یرێسكرت كەو داەمەردەس وەل رەه
 یلیستما ەڵگەل رۆز یكتێكردن مانتدوۆو ۆ تەحتمەز ەب. بتوو یرچتاوەب یچاالك ەوەرەد یاكانیدیناو م ەكورد بوو و ل یپرس ەب

 .دا انیچاپ ەكرد و ل ەئاماد انی«كوردستان یموكراتید یزبیح یدانیهەش» یبێكت ،ێمامل
 

 چیبوو؛ متن هت رەدەبەادڕ ەل اتڕموكێد یزبیح ۆب ییستیوەشۆوۆ نیوەئبوو،  یزبیح ینیپلیسید ەب ەفر یكێندامەئ لیلەج كاك
 لیتلەكتاك ج. تێتبگر ەیکەكاتراوڕێ ەل زڕێت انیگ ەو ب ڵو د نگاوەه ەب ،ەزمان و ۆام ەب ۆوتەو ئ ەیەوێش وەب تیدەن سمەك
و   ەاستپاردڕ كێچكاتیه. وبراوێن ستەردەب ەۆست یکراویارید یوێڕەو پ ەرنامەب ،ینەیۆوم ەڵگەل یوتنەكێچاوپ نیمەکیە ەل
 ۆو پاساو نتام انویب وڕب ەڵگەل لیلەكاك ج ؛ڵەزا ەهات و ن ڵەینا ەن ،ەوەکردەن دڕە ۆیۆ یستیوەشۆۆ یزبیح یکانەارڕیب

 ەدا ک ڵتتیوەه رۆز. گتترتەادڕ وورد یكۆو نتتاك ێملمالنتت ەل ۆیدا ۆتت زبیتتح وێتتن ەل. ەۆتەشتتوێپ یارڕیتتب ەڵگەل هتتاەروەبتتوو و ه
  زب،یتح یشتتەه ەینگرۆكت یبردنەوەڕێتب ەیوێشت ەبتوو ل یرۆز ەیۆتنڕە نتدەرچەو ه تەیێتن کێتدا پ زبیتح وێن ەل یكەرەدووب

 .پاەس رداەسەب ەیوەابوونیج ەک ەوەتەاوێڕگ یمن ۆجاران ب رۆز مەاڵب



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

72 
 

 
   

 

 ەستتێوەڵو ه کتانەبارەنال ەارڕیتب یبتار رێتژ ەچتووەن چکتاتیه متوكرات،ێد یزبتیح ۆب ینداریوەئ یاەڕرەس لیلەكاك ج زەڕێب
 ێتیپ ەبتوو ك ەستانەك نەگتمەد وەل كێتكیە.  ڕیبەدەڵته یتیەزاڕنتا ینگتەد ەانیتو ئازا رگەج ەب انیتلقاودان ۆو ب واكانڕەنا

 ؛ەرەرانكیو ڵما ەویەاسیس یووڕ ەل یسالمیئ یمیژڕ ەڵگەل ژێوو و وت شتنیوابوو  دان
 
. تێتب ڕۆوەئ یستتۆد ێنتێدو یدوژمنت ێنتاكر ەک وابتووێیو پ ەوەکتردەد دڕە انەڵیتگەل یزبیح یواکانڕەنا یەندەوێپ ەوۆیەه وەب
 یورانتەد ەل ”رانێئ یکانەبژاردنەڵه" یواوەت ەكوردستان بوو ل یکەڵۆ یشدارەب یكار ستەڵرهەب چووبم،ەن ەڵەه ەب رەگەئ
 .دا یسالمیئ یمیژڕ
 
 یرچتتاوگرتنەبەل ێبتت ەكوردستتتان، ب یاتڕمتتوکێد یزبتتیح یرەبەوەڕێتتب ەل شتتتووەیگێپ ەتتتاز ینتتدامەئ كێنتتدەه داەانییتتدوا وەل
 ەكوردستاندا بتووبن؛  وات یشۆڕش ەل ەشەب وەئ یشدارەب انۆیۆ ۆب ەک ەیوەئ ێو ب کانەووداوڕ یاستڕ ەیوانەچێپ ەب ژوو،ێم
و  نیددەزیتع خێش ستاۆو مام ەڵەمۆك ات،ڕموکێد یزبیو ح نەکەدا د"ەزاد یموفت" رەسەپاك ب یئاو ،یاریو زان یئاگادار ێب ەب
  ،ۆوتتتەئ یبتتارەنال یكێستتتێوەڵه یستتتنیپتتاش ب ەل كێوەشتت ەوۆیەهتت وەب. زانتتنەستتووچدار د ەب ەکیتتد یكانیەاستتیس ەنیەال
 ەوەئ یمتاڵو مەورەگ بترا رد،كت رزەع ێپت ەچوونانۆب ەرۆج وەل كانمیەتیەزاڕەكرد و نا لیلەكاك ج مەورەگ یبرا ەل نمۆفەلەت

 .ستمەوەادڕ ەستانیوەڵه و ەدژ ب مۆۆۆو ب یتیەراەبڕێ ۆب چمەد ستاێئ رەه: بوو
 

 .گەالنی ئێراندا كاك جەلیل دەوری گرنگی بینی لە ناو شۆڕشی

 
 ەل ڵستتتا نجێتتتو پ ستتتتیب ەیمتتتاو ەكوردستتتتان ک یاتڕمتتتوکێد یزبتتتیح ینتتتدامەئ ،یستتتفیۆ یزیتتتزەكتتتاك ع نتتتدوویادزی ەڵگەل

 ەل زیتتتزەكتتاك ع ،یزگتتاربوونڕ پتتاشەل. بتتوو انیتتكینز یتیەستتتاۆكرابتتوو د بتتسەدا ح یتیەپاشتتا یمتتیرژ یكتتانەگرتووۆان
 ەبتوو ب یرچاوەب رۆز یچاالك لیلەكاك ج زدایزەكاك ع ییدوا یچۆك ەل .ەماوەد لیلەكاك ج ڵیما ەتاران ل ۆب یكانەرەفەس
كتتاك  رەستت ەل یكێوتتتار ەبتتوو ک ەستتانەك وەل كێتتكیە لیتتلەستتابال  ، كتتاك ج یشتتار ەل یناشتتتن یستتمڕەو ڕێ یژڕۆ ەل تەبیتتتا
 كەڵتۆ یگرتنت ەبكترد  یستتەد تەحكتوم یئاکامدا ساواك ەل. شاهان دا یمێرژ یتەاسیس ەدژ ب یكەڵكرد و ۆ ەئاراست زیزەع

 ۆو چتتووم بتت قزەستت یشتتار ەبتتووم ل رەزێكتتات پتتار وەمتتن ئ. ێورمتت ەیگرتووۆتتان ەبتتوو ل کتتانەراویگ ەل كێتتكیە لیتتلەج كو كتتا
 نتتدەچ تەبیتتتا ەب کانەنتتدكراوەب یواوەت. ەوەنتتدێۆو كانمەبستتكراوەح ەل سەك ٤٤ ەینتتدەروەو پ ێورمتت یربازەستت یدادگتتا

گتژ دام و  ەب ەبتوو ک زەڕێتب یلتیلەكتاك ج ەوانەل كێتكیە ،ەوەدابتو انیترەدادو یكانەاریپرست یماڵو ەرانێبو رۆز رۆز ك،ێسەك
 یکتتەڵۆ نتتدرابوو،ەیێاگڕ یزامتتین یتەحكتتووم ەک ەوەئ یاەڕرەستت وكتتاتەبتتوو، ئ شۆڕشتت یمەردەستت. ەوۆهتتاتب تتتداڵەوەد یزگتتاەد
 :كردەد انیو داوا ۆستەد کڕێ انیشاندانێپۆشار ۆ یكانەقامەش وێن ەل ژڕۆ مووەه كانەنجەگ تەبیتا ەب هابادەم
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 "زیندانیەکانمان بۆ بەردەن " 

 
. ئتازاد كتران شتداۆڕش یورانەد ەل ەبوون ک رانێئ یكانیەاسیس ەندكراوەب ەیستەد نیمەکیە ،ێورم ەل یغاڵساب یندكراوەب ٤٤
 لیتلەج كتاك ن؛یدا بوو كێنێماش ەو من ل یانەڕماو ینەسەو كاك ح لیلەكاك ج ،ێشار و د یكەڵۆ ەیکەرمەگ یەشوازێپ ەل
 :گوتەید ەوۆیەرۆ ەبەو ل ناێدەڵه كەڵۆ ۆب یستەد
 
 "ەیک ۆتەب ۆب ۆیۆ ەک ێبەد ەوەئ ۆب رەه ەکەڵۆ وەئ"
 

 ێڕەبتتاتگەۆ وەئ. بترد ەوەڕێتتب هابتادەم یمیۆستتاد ەل یاتڕمتتوكێد یزبتیح ییستتەک زارەدهەست ینگتیتیم نیمتتەکیە  لیتلەج كتاك
تتتاران  ەل کێتترەب ەو ل بتتردەد ەوەڕێتتب شتتداۆڕش یمەردەستت ەل یتیەزبتتایح یكوردستتتان كتتار ەل کێرەستت ەل ەناستتەنییماندوو

 یكتتانەكورد ۆڕیكتت یكاتتراوڕێ" یریتتزەستتادق و ینیدەستتارم زەڕێتتب ادینتتدوویز ەڵگەد. انتتدەیگەد ێجتتەب یالتیشتتكەت یكتتانەركەئ
 .یسالمیئ یمارۆك ەكورد دژ ب یدانۆرۆەو ب ەوەبزووتن ەبوو ب ەورەگ گجاریە یكێتەۆزم ەک زراندەدام انی"تاران یشتوویدان
 
 بێتكت نتدەچ ەل ەنتگڕە ەک ەواڵربەو ب ندەمڵەوەو د ڕوپڕچ ەندەوەئ لیلەكاك ج یوتەوک سەڵو ه یاسیس یشانۆكێت یابردووڕ

 .یکانەشداربوونەو ب یچاالک کەو ت،ێبکر ێل انیباس تێدا بكر
 
و  زبیتح ەل یتەنتدامەدا، ئ تەاستیس ەل یگالنت ەوێتت ل،یلەكاك ج ییاوڕسووەڵه ەک شمێابكڕ ەوەئ ۆب ەنجەپ توانمەد اینەت
. هتاتن یدەو یو پتاواناواز یمتارگرژەد ێبت ەب دا،یزۆستڵو د یتیەرپرساەب ەڕیپ وەل یتیەراەبڕێ یركەئ یگرتن ەوەستەد ەب

بتوو و  وتووەشتكێپ ێکیستەك ەوەشتیژۆلیۆدیئ ەینگۆست ەل تدا،ەاستیس ەل ۆتالقەئ یئوستوول یكردن چاوڕە ەل ەجگ لیلەكاك ج
 یداهتاتوو ۆبت. یتیەەاڵمۆكت یتیرەدادو یكردنت رەبەستتەد ەبتوو ل داگرێتستوور و پ رۆو ز بتووەه زمیالیستۆس ەب یقورس ەڕیباو
 ۆیۆت ینتەمەت یواوەو ت بتووەه اویتژن و پ یكتانەماف یکستانیە ەب ەڕیبوو، بتاو کییال یكێمیژڕ یو كوردستان داواكار رانێئ
 .ردك رۆانەكورددا ت ەیوەتەن ینووسەچار یماف یكردن یارید ناوێپ ەل
 

 ەوەشتتیواڕە یفتتتارڕەو  ەوەكتترد یووڕ ەل ،یچتتاك و پتتاك یسروشتتت رەبەل ،یكانەوتناوازەشتتكێپ ەنیەال ۆیهتت ەب لیتتلەج كتتاك
كوردستتتان  یایتتجوغراف  وێتتن ەل رەه كەبتتوو ن ەو متمتتان زڕێتت ەیگێبتتوو؛ جتت كتتراوێپ ەڕو بتتاو شتتناوۆناستتراو، ۆ یکیێتیەستاەك
 .دا یرانێئ یكانیەاسیس ەكاراوڕیو  رانێئ وێن ەل كوو،ەڵب
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 :لە ئاستی کۆمەاڵیەتی

 
 یتاەرەست ەل وکتات،ەئ. شتتمەیگ یگادان یلیلەکاک ج تەۆزم ەب ەوەمینجەگ یتاەرەس ەل رەه ەبوو ک مەورەگ ەشانس وەئ من
ستاواک  ینگتەو ز بترەو ز ۆتتەو ز یاستیس یواەهو  شەببتوو، ک یزگتارڕ یتیەپاشتا یمیژڕ ەیگرتووۆان ەل ەتاز ١٣٤٤ ڵیسا
 ەڵگەل یتیەستتتاۆد رەگەئ. نەبتتد یاستتیس یکتتانەئتتازاد کراو ەنتتدکراوەب ەل ۆۆتت راێوەانتتدەین سەک رۆز ەک بتتوو رۆز ەنتتدێه
 مترەجتاران ن رۆز. بتو رەنێته ڕرستوەس سەک کێنتدێه ۆبتوو، بت ییشاناز ەیگێمن ج ۆب یاسیس ۆیوتەو ئ ەورەگ یکیەتیەساەک

 یچت ۆگتوتم بت ێتیپ سەک ەناڵف: "ەوەامێڕگەد ۆیب ت،گرەدێل یزڕێ کێلەبوو و گ لیلەکاک ج یکینز یستۆد ەک ێمامل ستاۆمام
 " کات؟ەین یچۆب: مگوتێپ شیبکات؟ من لیلەکاک ج یشتنیو دان ستانەه" ەۆان" ێڵیهەد
 

 کێتمانگ نتدەپتاش چ ەل مەاڵبتوو ب وتووەرکەست کەڵێتو گ زراندەدام ییتاەرەس شێپ یناڵمنا ۆب یکەیێقوتاباان لیلەج کاک
 یزبتتیح ێڕیشتتگۆڕش یشتتە، ب٤١ - ٤٤ ەیوەبتتزووتن ەڵگەل ینتتدەوێپ ەل لیتتلەکتتاک ج وچتتوەن ێپتت ەینتتدێو ه استتتیستتاواک دا

تتتاران  ەل یپتتاش ئتتازاد بتتوون ەل. کتترا( بتتاد ێ ۆتترم) ەل( کفلتتک االفتتال) ەیگرتووۆتتان ەیوانڕەو  رایتتکوردستتتان گ یاتڕمتتوکێد
 یزمتان یسانستیو ل ناێه ستەد ەب یمەکیە ەیدا پل"تاران" ەل ەگانێب یکانەزمان ەیرگێف ەیوەکردن یتاق ەبوو و ل ێجەشتین
دوو  یبتتوویتوان ەگرتووۆتتان ەبتتوو و ل ەانستتەڕف یتیەو شارستتتان اتیتتبەدەزمتتان و ئ یگرۆهتت لیتتلەکتتاک ج. رگتترتەو ەیانستتەڕف
 .انسان غول شد ەچگونوش،  ەفرشت ریاس: ەوەتێڕێرگەو یفارس یزمان ەب بێکت
 
 یکتانەتەحمەز ەب ەئامتاژ ەستتیوێپ. بتوو ومتاوانەق ێو لت زاناوایئتازاد یتتاران کانگتا ەۆتانم ل رەسمەو ئ لیلەکاک ج ڵیما
ناسراو و ناوۆتاس،  ەندەوەئ لیلەکاک ج. کردەد وانیم ەل یشوازێپ وامەردەوچان و ب ێب ژ،ڕۆو  وەش ەک مەۆانم بک رەسمەئ

 انۆیتن هات و چکوردستا یتەاڵژهڕۆ یکانەشار یواوەت ەل کووەڵسابال  ب یارش ەل رەه کەن ەبوو ک ستیوەشۆو ۆ رەدەناو ب
 انیتاڕو  ریتب کترد؛ەد انیردانەست انیستتیوەشۆۆ یستتۆد یوتنەکێچتاوپ ۆبت انڕێیتو هاو رانیکورد، هتاوب یرانیووناکبڕ. کردەد
و  تتانەرەد ێبت یکتەڵبتوو، ۆ نانێهەدڵدا ینێشو هاەروەتاران ه ەل لیلەکاک ج ڵیما. کردەد ێپ انیاڕو پرس و  ەوۆڕیەگەد

 یشتۆیۆ ۆبت رەگەئ کترد؛ەدەن ەڕێب یشتۆناۆڵد ەب یستەو ک دانەد یتەارمیت شیتوەئ نتا،ێهەد لیتلەکتاک ج ۆبت انیتناەداماو پ
 .کردنەد ێل یکاریئال یو داوا ێوەو ل رێبوو ل رۆز یندەوێو پ ستۆد ،یەهاتباەن ستەد ەل یچیه
 

 ۆنتدووکردن بتما ەوێتپۆبتوو، ۆ ەنێتو ێبت یکێستەک ۆیۆ یستانۆد ۆب گەمەو ئ فاەو و یتیەستاۆد ەل زگرتنڕی ەل لیلەج کاک
 لێتلەکتاک ج ینرۆت ەب رۆز یکییەنتدەتمەبیتا وەو ئ مەئ یفکر دابوون ەو ل مەۆ ەلناسراوان،  ۆکووبڵ ەب ستانۆد رەه کەن
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دوو  ەیمتاو ۆبت انینایناب ەیسەدرەم ەل لیلەکاک ج ١٩١١ یکانڵەسا ەل. ەوەتێشەتر ناو یسەک ەو ل کراەد وەب اینەت ەبوو ک
 یکێستتۆد یرێتف ێبتتوان ەک ەستتەبەم وەب( لیتبر) ستەد یکانەقامک ەب ەوەندنێۆو یربوونێف ۆب ینووس یتاران ناو ەمانگ ل

تتاران  یرەفەست بتووەن ۆیبت ەک هابتادەم یشار ەناوبانگ ل ەب یریشاع( یبباغەد یفوورەغ الەم) یناو ەبکا ب ۆیۆ ینایناب
 ییەیترستەم ەل ڕپت ەۆۆد وەل تەنتانەت ەک کیەگتاێج ەشتتەیگ داەانییتدوا وەماندووبوون ل  ەوەکەڵۆ یرگەو م ردەد ەب. بکا
 یتووشت ەک یکتانڵەاڤها یردانەکترد، ست یتیەستتاۆد یدایتنا و ف الەو یبوونۆۆەو ئاگال پاراستنۆۆ لیلە، کاک ج١٩ یدیوۆک
 ەل یمانێستتل ەیشتتاانۆۆەن یۆتتتەت رەستتەل عستتوومەم رۆکتترد و ز رووسیتتو نتتاۆرۆک یتووشتت یشتتیوەئ نببتتوو ییەشتتۆۆەن وەئ

 .کرد یکانەپینسڕەو پ کانەهاتووەن یدەکوردستان و ئامانجه ب یدایف یانیکوردستان گ
 

 ەل یچتاو زۆستڵد یکتیێبتاوک و برا کەو بتووەه انەڵیتگەد یرچتاوەب ینتدەوێبتوو و پ ستتیوەشۆۆ کەڵۆ کەڵیگ لیلەج کاک
 یشتتتوویدان یکتتورد یگتتاەڵمۆک یرگتتەو م ردەد ەب ەفتتر ،یزانتتەد ۆیۆتت یهتت ەب یوانتتەئ ەیشتتێک کتترد،ەد کەڵتتۆ یگرفتتت و دژوار

 .ماندوو بوو ەوەتاران
 

 ڵستا ١٤ ەب کیتنز یکتیێابردووڕمتن،  ۆبتوو بت ەنیژێتم ەل ەیورەگ یکڵێاڤو ها زۆسڵد یکێستۆو د ەورەگ یکیێبرا لیلەج کاک
 ەب ەیمێئت یتیەراەنێنتو لیتلەو من دا، کتاک ج الەیسوه یشەهاوب یانیژ یکێسپەد یسمڕەو  ڕی ەل. یتیەکایو نز یتیەستاۆد
 .اندەیگ ێج
 
ستادق  یستارم ۆتان ینتابەج ەب یمنت ەبتوو ک ەوەئکرد،  یمن ەب ۆالقەو ئ یدوستۆڤمر ەیتەمیبل وەئ ەک یتەارمی نیترەورەگ
 .کرد ێمن چ ۆب یشاناز ەل ڕپ یکێانیژ یتاەرەناساند و س ۆیۆ یکینز یستۆد ،یریزەو
 
کتورد  یداهتاتوو ەیوەن ایتو بر ەزگۆۆت. "رۆچاو ۆت ەل ەکێمەو ش رۆز رەس ەل ەکێمەک" لیلەکاک ج رەس ەل ەیەستڕ ندەچ وەئ

 یەیستتۆو د کتتانەوەکرد ان،یتتژ. بکتتات چتتاوڕە ەزنەم ەاویتتپ وەئ ەیچڕو  رەب ەتێبگتتر لیتتلەکتتاک ج یو ئاکتتار وشتتتڕە ێبتتتوان
 .ەرزەب یکەیێرگێف ۆیۆ ۆب لیلەکاک ج یابردووڕو  یتیەەاڵمۆک-یاسیس
 

و   کێتو پ کڕێت یکتانەرکەکتورد دا، ئ ڤتیو بزا بتاتەۆ یگرئتا رەبەو ۆیۆت ەیلیچەستتەد ،ییهاتووێول یشاوێل ەب لیلەج کاک
و  ستتتانۆد ،یگتتادان یزەڕێتتب ڵەیمتتاەبن ەک ییەسروشتتت. انتتدەیگ ێجتتەو گومتتان ب ڕەقتت ەدوور ل ەدامتتان و تاستتان و ب ێبتت ەب

 ەل ل،یتلەکتاک ج یتیەساەک ەل امانڕ مەاڵب ت،ێب یسکاوێو فرم سیسکز و  انیچاو انیزبیو هاو ح انیباتەهاوۆ ان،ڕێیهاو
 ەپتل ێڕەبتاتگەۆ وەئ ەک تێنێلمەستەد مانێپ ،ەرزەبیەپا یەتیەساەک وەل گاەڵمۆک یشوازێپ ەل کدا،ەڵۆ وێن ەل ییستیوەشۆۆ
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  ێو ناکجتا یاریتادو ن متانەن ۆبت شتتەڕۆین لیتلەکتاک ج. کترد رەبەستتەکورد دا د یکۆرید وێن ەل یتەبیتا ەیگێو ج ەگێو پ
 .وردستانکورد و ک یژووێم ەیرگەناو ج ۆچوو ب باد،

 
 ەک یەنت داەوەو گومتان ل داەدێیتکتورد ل ەیوەتەن یکتانەئامانج یانتدنەیگێجەب ۆبت ەناستەدوا ه تاەه لیلەکاک ج یرمەگ ڵید

 :ەکردوو ۆیدا هات و چ یشکێم ەل" ییجودا ڵەینا" منێه ستاۆمام یعرێش نییدوا
 

 شۆو ه ریو ب ستڕب ێمبەه تاەه مێد
 شۆۆ ەوێو ئ یوارەگالشم کورد رەگ

 
 ێمامل زیزەع

 
 ەرانسەف

 
 ١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٨

 
 ٢١٢١ئووت  یمانگ ی٨

 
 ماڵپەڕی شارپریس: سەرچاوە

 
--------------------------------------------------- 
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 !سیاسەتی سادقانە

 
 
 
 
 
 
 
 

 مەحمود شێرزاد

 
. ینووستتتەمدەن ەوەیەبتتتارەل یەبتتتاینیبەن داێتتتت رۆتتتتا ز مەک کتتتانمییەهانیو ج نەستتتەر هتتتاەب ەل ێنتتتدەه ەوەکینتتتز ەل رەگەئ
 ەل ەکێکتتیە لیتتلەکتتاک ج. ونەکەدەڵتته اوچتتاکیپ کانتتداەبوار متتووەه ەبتتوون، ل شەداب کانتتداەبوار متتووەه رەستتەب اوچاکتتانیپ
 ێبتەو چتاالکن د شتدارەب داەبوار مەل ەیوانەئ شۆیەربەه. دستانداکور یتەاڵژهۆر ەل باتەو ۆ یتیەحزبا یبوار یاوچاکانیپ
 . رەب ەبگرن دایتیەو حزبا تەاسیس ەل ەسادقان یکەیەچکێر انۆیۆ یوازێش ەو ب ربگرنەوێل یلهامیئ
 
 یبتاتڵما. شتاۆکێت ەرانیلگێکترد و شت یبتاتەکوردستتاندا ۆ یکتەڵۆتاک و ۆ نتاوێپ ەل ڵسا 94 ەیکینز یگادان یلیلەکاک ج 

 ەل رەه. کوردستتتان بتتوو یباشتتور و تەاڵژهۆر یانێڕبتتاتگەۆ یانتتدنەیگێپۆو ۆ ەوەوانەح ۆیکتتەم هابتتادەم ەل لیتتلەکتتاک ج
 هابتاد،ەم ەکوردستان ل یمارۆک یاندنەیراگ یژۆر ەل. بوویمژەڵه ەیناسەه دایرۆماەو غ باتەۆ یواەشوهەک ەل  ەوڵییەمندا

 ەب ێبتتەد شیدواتتتر. کردبتتوو ییشتتدارەکردبتتوو، ب متتارۆت داەیتتادگی ەل ەیکەرووداو متتووەه ەک ایتتو ور تیتتز یکییەقوتتتاب کەو
 ەب ۆڵشتکەک لیتلەکتاک ج ،یتیەزبایح یسیر ەیوەو ۆاوبوون مارۆک یکوردستان و پاش رووۆاندن یموکراتێد یزبیح یندامەئ

 ۆیتانوپ ەیوەنینۆه ۆب ڵوەو ه ەوەتێزۆدەد موکراتێد ینگرانیەو ال ندامانەگوند، ئ وەئ ۆگوند ب مەل ستەدەب چانۆشان و گ
و  یزبتتیح یانیتتژ ەتتتا نهتتا ل ەوەستتات وەل. وتووبووەرکەستت دایشتتێت قەهەب ەک ،ەوەداتەد یتیەو کتتوردا یتیەزبتتایح یشتتەڕف
 . ەیەه ربوونێف ێو ل ستانەو رەسەل یانیمانادار و شا ەیستگێو دانەس لدایلەکاک ج یاسیس
 
 و  یاسیس یباتەۆ ەل انۆیۆ ینەمەت مووەه ەانیویتوان ادایدن ەو ل یوارەکورد ەل شیتریسەک رۆگومان ز ێو ب ەنگەر
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 ەنەمەت وەئ ینتیرەب یکییەپانتتا ەناستانەنییماندو ەانیویتوان انیمەک یکەییەژێگومان ر ێب مەاڵب ،ێابنێکاره ەب داەیوەتەن
 اتریز وەئ لیلەکاک ج ەک ەیەوەئ ەرەنێهڕرسوەس رۆز ەیوەئ شۆیەب رەه. ەوەنەبک ڕپ یرزەبەو ور ۆییو راستگ تەداقەس ەب
 وەل زیتترگەه داەدڵیتوەه کتراەد ۆیبت ەیەیگیجت وەتتا ئ ر،ەست ەبترد یرزەب ەو ور ۆییو راستتگ تەداقەست ەب ڵەیستا فتتاەحەل
 .داەالن ەانیماەبن
 

 ەیۆتنەر لیتلەکتاک ج یشتووێپ یکێستتێوەڵه رەسەل کێرەبراد ن،یبوو کەیەوەبوونۆک ەل دایتەۆزم ەل ٢١١٤ ڵیسا انیکێجار
چ  م،یرۆکتتتاتید یدژ بتتوو، متتن ییرۆکتتتاتید یدژ ەکاتمتتان ب وەئ ەیستتتێوەڵه مەئ انیتتگ ەکتتاک: "یگتتوت لیتتلەکتتاک ج گتترت،ێل
 یشتتینەداد ەڵتیگەل ێکتات ەوەل ەجتگ!" مییرۆکتتاتید یمتن دژ ناکتا، رقەمتن ف ۆبت ،ەمتانۆۆ یرۆکتتاتیچ د ەگتانیب یرۆکتاتید
. ەوەتیکتردەروون د ۆیو بت کتردەئاشتکرا د یکانەشتت مووەه یباش ەب ،یکردەباس د ۆب یکانییەراست. ەوەتیشاردەدەن ێل یچیه
 ،ەکتانەپاکژ ۆڤەمتر ینتدەتمەبیتا ،ییەنتدەتمەبیتا مەجتا ئ گتوت،ەد یکانەشتت متووەه سەک مووەه یو ال کێنێشو مووەه ەل
 ەل ەڵەمۆکتتت یتیەرکرداەستتت ەڵگەل کەیەوەبتتتوونۆک ەدا ل٢١١٤ ڵیستتتاەل رەه تریکێجتتتار. ێوا بتتت ێنتتتاتوان یوێاڵفتتت ۆڤتتتیمر

گتوتم کتاک  ەوەرەد ەنیهتات ەک. تگتو یمتووەه ،ەوەشتێهەن یچیه زبدایناو ح یکانەشێک یباسەل لیلەکاک ج. دابوومیتەۆزم
داننتان  ەب شەمێئ ،ەوەکترێسەک یزار ەتا ل ەباشتر سنیبیب ەوەمانۆۆ یزار ەل! انیگ ەمام یگوت، گوت کانتەشت مووەه لیجل
 . نەیکەد شیادیز تەنانەو ت نەیناک مەک مانۆۆ یکانڕییەموکوەک ەب
 

 وەئ نۆچت ماەدڕستو رتەکوردستان کردبا س یکەیەناوچ رەه ەل یبوو، روو ەیکەبوون ییتیەەاڵمۆک لدایلەکاک ج ەل تریکڵێۆا
 ەک ەیوەئ مەاڵبتوو، ب اریتد یکێاویتپ ڵرحتاەهەب بتوو،ەگرنگ ن رۆز بایناس انیوەئ کەڵۆ ەک ەیوەئ ،ێناسەد ەکەڵۆ مووەه
 وەبتتتتوو و ئ ستتتتتیوەشۆۆ رۆز کتتتتداەڵنتتتتاو ۆ ەل. بتتتتوو رەیستتتت ەوەمتتتتانال ەب یناستتتتەنتتتتاو د ەب ەیکەڵتتتتۆ ەمتتتتووەه وەئ و،ەئ
 ەل تتریکێکیە. بتووەه یمتوانەه ۆبت ەوەنتاۆ ەل ۆیۆت ەبتوو ک ییەستتیوەشۆۆ وەئ ەیوەنگتدانەو د ەوەنگتدانەر شییەستیوەشۆۆ
 ەیجتاران وەل کێتکیە دا،ەد ۆیۆت یشستاغەل ەب یگرنگ رۆز. بوو ۆیۆ یشکیپز ەبوو ک ەوەئ لیلەکاک ج یکانییەندەتمەبیتا
کترد  رمەیست ەوەرەنتجەپ ەل ،ێوێبنگ رانەس ەردەز ەیوەئ شێپ ،یانەیب یو روون کیدابووم، تار یتەۆزم ەل انۆیۆ ڵەما ەل
 ەڵتێب ەڵتێب: یگتوت ،یماو یباش ەوا ب ۆیەب ەوەگووتم قوربان ئ یانەیب یۆوان رەسەدواتر ل کرد،ەد یرزشەو ەوشەناو ح ەل

 .کرد نینەکێپ ەب ستمانەد ...ێد مەنگیزر نەدێل مەپت ستاشێئ! انیگ ەمام
 

کتتاک   انگوتەیتد ستتتیبەد مۆییۆت یکتتانەنەمەو هاوت انڕێیتهاو ەجتار ل رۆز مۆبتوو ۆتت ۆو راستتتگ پتاکڵد ەنتتدەوەئ لیتلەج متام
بتتوو مانتتا و  ەستتانەک نەگتتمەد مەل لیتتلەنتتا، کتتاک ج مەاڵب. ێنتتازان ێتت وفڕف یانیتت ،ێنتتاب تەاستتیو س یتیەحزبتتا ۆبتت لیتتلەج
 کێتر شەمەئ ،ەیبتک تەاستیو س یتەیحزبتا ەوەتەداقەست ەب ێکترەد یلماندەبتوو، ست ۆڕیگت یتیەو حزبتا تەاسیس یرەوهەگ
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 یتۆۆت ینگتەر یتتوانەد تۆۆت ،ەنتگەر ێبت یکێبتوار تەاستیس ،یتیەن ێت ف وڕفت تەاستیس. لیتلەکتاک ج یزێتهەب ڵیۆا ەببوو ب
 تەاستتیس بتتووەن ڵقبتتوو ەیوەئ ەوات ،ەوانەچێپتت ەب کەدا، ن تەاستتیو س یتیەزبتتایح ەل ۆیۆتت ینگتتەر لیتتلەکتتاک ج. ەیبتتدێل
 ەل شیتریستەک ێنتدەه. نەبتک یوێاڵوفڕفت انۆیتۆ ێبتەد نەتتمەح نەکەد تەاستیس ەک شەستانەک وەو ئ ێ وفڕف ەل ێب یتیبر
 نیزنتتترەم ەبتتوو ب ک،ێتتاوچاکیپ کەو ک،ییەگیتتۆ کەو ەوات ،ۆیتتیر شیوالتتترەئ ،یمهاتمتتا گانتتد ەنمتتون ۆبتت. ەوابتتوو ژووداێتتم
 ەوەتەاستیس ەیگێتر ەل ێوەمەد. مەکەد تەاستیس تەقیقتەح ۆبت میستیوەشۆۆ ەمن ل گوتەید ۆیۆ. یتیەاۆڤمر یژووێم یاسیس
کتار  ێنتەداد گتاەڵمۆک رەستەل یرەگیکار ەوەکیەروو مووەه ەو ل ەیەه ەوەکان ۆڤەمر یانیژ یکانەبوار مووەه ەب یندەوەیپ ەک
 ەوەیەگێتر مەل ایتنەت ێبزانت یدروستت ەب ەیەه ستتەدەو کارب دارەتمەاستیس مەک ەوەداۆ ەب. مەبک تەقیقەح یدانێپ ەرەپ ۆب

. ەوەنێبتتووژەو د نەدەپشتتوو د دایرەبێستت ەل کەڵتتۆتتاک و ۆ ەوەتەداقەو ستت یستتتیوەنۆۆ ەیگێتتر ەل ایتتنەت. ابتتدڵوەه ەدروستتت
 .ننێب ستەدەب ەکەڵۆ ڵید ەک ،ەنیقەراست یکورس تواننەد ەوییەستیوەشۆو ۆ ۆییراستگ ەیگێر ەل اینەت
 

 !ستنیوەنۆو ۆ ۆسادق و راستگ انداۆیۆ ەیکەبوار ەل ەیسانەک وەئ ڵیحا ەب شۆبوو، ۆ ەسانەک ەرۆج مەل لیلەج کاک
 
 .ەوەتۆب واڵب داێنو یکوردستان ەیژنامۆر ەل ٢١٢١ - ٨ - ١١ ەمەدووش ڕۆمەئ ەیژمار ەل ەوتار مەئ: ینیبێت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
 

-------------------------------------------------- 
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 وەفایەک بۆ کاک جەلیلی خۆشەویست

 
 
 
 
 
 
 
 

 وڵتانیئەنوەر س

 
 ەوییەرەدەنۆڵو کت یتیەئازا ۆیه ەب گوتراەشادا بوو و د یندانیز ەل ەک فتەژن ێکات مجارەکیە لمیلەکاک ج یوازەو بانگ ناو
 انیتتتدوور ەوەتتتتاران یستتترەق ینتتتدانیز ەل رەهۆفتتتر ینەیو حوستتت انیتتتبلوور ینەغەو متتتام یستتتفیۆ یزیتتتزەع متتترانەن ەڵگەل

 یئتتاو تەنتتانەت چ،یهتت ەیتتیپل ١١ - ٤١ یرمتتاەگ ەک ران،ێتتئ یباشتتوور ەل "زجتتانبورا" ینتتدانیز ەاننیتتو ناردوو ەوەتەۆستتتوون
و  انتدەڕپێت ەوییەرزەربەست ەب انەیەینتدانیز - نفتاەم وەئ متوو،ەه وانەئ مەاڵب وت؛ەکەدەن ستتەد ێل یشییئاسا ەیوەۆواردن

 رەست ەکردبتوو ەیمەرجەت ەوییەستنەرەف ەل ندانتدایز ەل ەک ینتیب شتمیکێبێکت. وانتدەنەشتا دان یدوو و ستاواک یوکنڕ ۆب انیمل
  .رانێئ یدراوێپ تۆڵەم یزمان ەتاق کەو یفارس

 
. مەبتک انیشتڵیما ۆیو هتاتوچ تێتوەبک ێتیتتاران چتاوم پ ەکرد ل داەیپ مەوەئ یۆتەب ندان،یز ەل یئازادبوون یدوا نگتر،ەدر
کتاک  ەیوەنتانێرهێۆەب ۆبت شیکێارجت کتران،ەئتازاد د کیە کیە کانییەاستیس ییەنتدانیز ەشتادا، ک یمتیژڕ ییتتاۆک یناڵسا ەل
 ەچتتووم ستتتمیوەشۆۆ یرەدوو بتتراد ەڵگەل ڕێهتتاو بتتوو،یزەداب وەئ ڵیمتتا ەئتتازاد کرابتتوو و ل نتتدانیز ەل ەک ،یستتفیۆ یزیتتزەع

 .انیردووالەه تەۆزم
 
دادگتا  یرارەق ەب ەک کێستانەک م،ەودەئ یاستای ێتیپەب. تاران ئتازاد کترام ینێڤیئ یندانیز ەل مۆمن ۆ ەبوو، ک ١٩١٤ ڵیسا

 ەوەبچتم کتراەن شیمنت ربگترن،ەو یتتڵەوەد یو کتار شیئ یتوانەاندەیبوون ن ئازاد یدوا ،ەوەندانیز ەوتبنەو ک تنێحوکم دراب
 کترد،ەکتارم د وەئ یستەد رەبەکاکمدا ل یدووکان ەبووم و ل کارێب کێمانگ ندەچ. کانۆب ەوەو چووم مەکییەستاۆمام یکار رەس

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.bokan.de/laperekan/nuseran/Kak Anwer/kak anwer.htm&psig=AOvVaw20_-hfO4r1awdYOGsihWJa&ust=1597432455818000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDAp-fxmOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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 وتەکەدەن ستتتەوا د ۆیۆەربەستت یکێو کتتار شیئتت کتتانۆب ەل. گتترتمەد یۆتتاتر کێتتلەگ بتتوو و بتتانەهریم مەڵتتگەل شیتترۆز ەک
دووکانتدار و بازرگتان  انیتمووەه مەکەوکتار سەک نتاەد بتوومەن شیبازرگتان یو کتار یدووکانتدار یزاەو شتار تێمن ب یکەڵکەب

 .مێزرەدابم کێنێشو ک،ەیەکیرەش ەل ێوەو ل مستانەجەع یکانەشار ەبچم کووەڵب ەوەکردەد ەوەل رمیب. بوون
 
و  ەکتردوو یفتونەلەت ەوەتتاران ە، ل(دواتتر یرانۆگت ستتاۆمام) ەووبزادەییتئ ینەسەکاک ح ،یبووەن ەرێل یکاکم گوت انیکێژڕۆ

 مۆۆت ەک "رانیتا یعمتوم یانبارهتا" ەیکیرەشت ەل ەرێتمتن، ل یتتاران ال ەتێب رەنوەبا ئ ەڵێد یگادان یلیلەکاک ج یتیەگوتوو
 یکییەشتوازێپ لیتلەکتاک ج. تتاران ەو چتووم ستتامەه! چتاتر ەوەل یگوتم، چ ،یائ. نمێزرەبمیدا متوانەد م،ەکەد داێت یشیئ
 ۆبت تەیتکەحوکم ستتاێئ رەه ،ەشتۆاێپ انتتیکام فتاڵو جو زێورەئابادان و ت ەل ەکەکیرەش یکانەلق ەل یو گوت کردمێل یرمەگ

 یحتتتوکم ەژڕۆ وەئ رەه. ەکتتتریکوردستتتان نز ەل ەباشتتت زێتتورەگتتوتم ت ،یتتیەن نمانێتتتاران شتتتو ەل مەاڵب رم،ێتتبنووستتم و بتن
 .کردم یزێورەت ەیوانڕەو  مینووس ۆب یزرانەدام
 
 کتارێکر زارانەه ەنتابوو و ب انەیتوەکێپ ڵییمتا ەیکیرەبانک و ش ١٤ ەیکیەرماەبوو، س الحەبەو ز ەورەگ کێلەگ ،ەکەکیرەش

 ەیکەریمتود. بردەدەوەڕێتب یرانتێئ یگتومرک متووەه یراتچەنتۆقت یرکتەئ ت،ەبیتتا یرتتەک کەو ەوەکیتد یریو کاد مباردارەو ع
 یگشتت ەب شۆیەبت رەبتوو، ه رانێتئ ەیتتوود یحزبت یرانتەبڕێ ەل کیە یبترائاستتارا و  یشتار یکتەڵۆ ،یهزادیب رۆدوکت یناو
کتاک  ،ەیەو چکار ێیەک ێک ناێهەدەن انۆیۆ رەسەو ب قووچاندەد کانەرەرمانبەف ییاسیس یستێوەڵه ەل انیجار چاو کێندەه
 .بوو رەرمانبەف یزراندنەدام یرپرسەو ب "ینیکارگز" یسیئڕە اندایتاران یرەفتەد ەل شیلیلەج
 
 یریمتود ەبتووم ب ەیوەتتا ئ ێرەست ەچتوو مەو پتل ەوەمتام ەکەشتیئ رەستەل داێتوەل اتریتز ڵستا ٣ ەیمن متاو ت،ێب کێنۆرچەه
 ەینتتدەوەئ رەه مەاڵب. گتترتەردەو شتتمیباش یکەیەمتتووچ شتتت،ەڕۆید ستتتەد کمێلتتەو گ زێتتورەت ەل جتتانیرباەئاز یلقتت ییداریتتئ
 یتۆڵەبازرگتان مت سینتدەموه ییکتات یتەحکتووم ووۆتا،ڕ یوەهتلەپ یمیژڕو  وتەرکەس رانێئ یالنەگ ی١٩١٩ ڵیسا ینەڕیاپڕ
 یکتار رەست ەوەچووم نیرەاپڕ یدوا کێدوو مانگ شیمن. انۆیۆ یو کار شیئ رەس ەوەنێرەدا بگ یکانییەاسیس ییەندانیز مووەه

 ەتبتووەک یزڵۆئتابتوو و  شۆڕشت یمەردەست. کتانۆب ەوەرنێتتتاران، داوام کترد بمن ەکارکردن ل ژڕۆ کیە یو دوا مەکییەستاۆمام
کترد و  متانەکەلەگ یتیەدژا ەب یستەد ڵیااەڵۆ یکانەعدامیو ئ ەسن ەڕیش ەب تاەرەس الکانەم یسینگر یمیژڕ. ەوەکوردستان

 یدوا ڵستتتا ٣١ ستتتتاێئ تەنتتتانەت ەک کییەرانێتتتو و عتتتدامیئ و ەڕشتتت. نتتتداڵئا ەڕشتتتەل یشتتتەکید یکتتتانەناوچ متتتووەه ەورد ەورد
 یستالمیئ یمتارۆک ەک شیکتێژڕۆتتا  امینڵو د ەپاوەس مانداەکەلەگ رەسەب رەه ش،یرانێئ ەل کانەکدارەچ ەحزب ەیوەرەدەچوون

 ینتدامەو ئ ەرگەشتمێپ ینتاو ەکتورد ب ڕۆڵەی رەگەئ یتالعتاتیو پاستدار و ئ کتاتەد داەیتپ ەیژێتدر رەه ت،ێتب تداەاڵسەد ەل
تونتد  انینتدانیز ەل یکتورد یزمتان یستتاۆمام ی"زارا" کەو و انکووژنەیتد رەبۆڵکت کەو ێبتەن چیه کووژن،ەن ەوەکدارەچ یحزب
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 ەهتاتم برا،ەدەوەڕێتب ێپت یباشت ەب یانمیتو ژ ەوەبتوومیزۆد ۆیب ەوییەبانەهریم ەب لیلەوا کاک ج ەیکار وەمن ل تریئ. نەکەد
 ییتتاۆو تتا ک ەرمتاوەه ڕۆمتەتتا ئ ەیکەبتانەهریم ڵەو د وەئ ۆبت میزانێتو پ زڕێت مەاڵب! انجتار ەیستاکۆمام ەوەو بووم ەوەرەد
 .تێنێمەد رەه شمینەمەت
 
 یکانیەدائیتف ەکیچتر‘ ەیکاتراوڕێ ەک ێشتدا، کتات١٩١٩ ڵیستا ەل رانێئ یالنەگ ینەڕیاپڕ یوتنەرکەس شێپ کەیەفتەه رواەه
 ەڵگەل بترد،ەد ەوەڕیتب” بتا ۆلتق کترد یهمبستتگ ەهفتت“ ینتاو ەب یەورەگ یکێرانستەنفۆک زێتورەت ەیزانستتگ ەل ’رانێتئ یلەگ
 یتیەراەنێنتو داەکەرانستەنفۆک ەل ەیوەئ ۆبت ەوەنەیبکۆبتاش کت یکێکانەڵدا ۆ مانەوەئ ڵیوەه یالمەس یمیرەک رۆدوکت زدارڕێ
 ێلت ەیکەتنشتێبانگه ێجتەب ستتەد. لیتلەکتاک ج ڵیمتا ەچتووم استتڕتتاران و  ۆمتن چتووم بت. نەو وتتار بتد نەکورد بتک یلەگ
 رەستەل یرەگیو کتار ێوجت ەڕێب یکێوتتار ،ەکەنەڕیتاپڕ یوتنەرکەست شێپت ژڕۆ کیە ایتنەو ت زێتورەت ەکتردم و هتات ڵبووەق
 (١).کرد ەکۆڵەناو ه یجانیرباەئاز یندکارێۆو دانەس ەب شەشکێکورد پ یلەگ ەیاوازانیزگارڕ یباتەۆ ەینیشێپ
 
 ەیلەسەم ۆب کووەبوو و باو یکانەستێوەڵو ه باتەکار و ۆ ەوور ئاگام لدووراود شیباشوور ەل لیلەکاک ج یانیژ یناڵسا ەل
 ەل مەۆتنڕەو  بتوومەن نتگەهاود داەڵیتگەحتزب، ل ییکەرەست یژنتەب ەل ەوەابوونیتو دوو جتار ج متوکراتید یحزب یبوون رتەک

 ۆبت یفتونەلەت رەه ەرجتار وبتا ەوییەئتاواڵد ەب لیتلەکتاک ج مەاڵب گترت،ەد یشتیکانەنینووس یرەوەریتب ەل کێندەه یکۆرەناو
کتاک  یحتڕۆ ەییورەو گ یپاکڵد. ناردم ۆب یارید ەب ی"پاش مردوو ۆیدر ەتێبەبا ن" یبێکت ەل کەیەنوسا تەنانەو ت کردمەد
 .بوو ەنێو مەک ێبگوتر ێکرەو د اتریز شەوانەل لیلەج
 
 کێتژڕۆ ک،ێتو نزم رزەو ب ستپۆک و نتدەک متووەه یاەڕرەبوو، ست ینیتاو وت ەب یکێبوارڕێ شیوەئ ەکورد، ک ەییوەتەن یبازڕێ
 ستتتاۆمام یادیتتنتتاو و  ەل زڕێتت، (٢)”اڵئتتا ننێکەشتتەد یرێبەنگەشتت“ ەک ،”اڵوا یژڕۆ یوەئ“و  لەگ یۆتتوازراو ینجتتامەئ ەگتتاتەد
 .تێریگەد ەبازڕێو ەئ یۆتکردووانەب انیگ مووەو ه یگادان یلیلەج
 

 !تێبەدوور ن ەژڕۆ وەئ یەوایه
 

٢١٢١ - ٨ - ١ 
 

 تەاڵژهڕۆ - کانۆب یتیسا ەل راویرگەو
 
 کورد  یلەگ ەڵگەبوون ل باتەهاوۆ یتیەگرنگا ەب تەبارەس مەکەرانسەنفۆک ەیوەکران یوتار شتر،ێپ ژڕۆدوو  شمۆیمن ۆ -١
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 .کردبوو شەشکێپ رانێئ یکوردستان یموکراتید یو حزب
 .ەراویرگەو( بوارڕێ) یسالمیاولئێش حیکاک موسل یکێعریش ەل -٢
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 (بۆ کاک جەلیل گادانی)ماندێالیەکی دی بەجێی هێشتین 
 

  
  
  
 
 
 
 

 عەبدولکەریم شێخانی
 

 ماندێالیەکی دیکەی کورد بەجێی هێشتین
 ماندێالیەکی دیکەى کورد لە ئەسپی ژینێ دابەزی

 ئەشکەنجەو زیندانی بەزاند، ئەو کۆڵی نەدا و نەبەزی
 بە ۆەبات و تێکۆشتتتانتی, ی شلکە نەمتتام بوو الوێک

 سەلماندی کوڕی مەیدانە کاکە جەلیلی گادانتتتتتتی
 نە ئەشکەنجەی دڕندانە, نە زیندان نە گرتووۆتتتأنە 

 هەنگاوی ئەویان شل نەکرد لەو هەموو قوربانی دانە
 حەفتا ساڵ تەمەنى لەڕێی کورد کوردستانی دانا

 ەڵەم بەدەست بێت و هەم داناکێ هەیە وەکو گادانی هەم ق
 

 مەهابادی شیرین، ڕووگەى کورد و کوردایەتى، النکەى ۆەبات و تێکۆشان لە پێناوی کورددا، شاری پاکی و ۆۆشەویستى و 
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هونەر و ئەدەب، کاک جەلیل کوڕی ئەو شارە پیرۆزەیە کە چەندان ۆێزانی کورد ناوى کچەکانی ۆۆیان بە ناوى ئەو شتارەوە 
 .نازیشى پێوە دەکەنشا ناو ناوە و

 
کاک جەلیل گادانی وانەى کوردایەتی و ۆەباتی پیرۆزی لەو شتارە ۆوێنتدووە و هەر لەو شتارەدا چتاوى بە بینینتی پێشتەواى 

لە دواى ڕووۆتانی کۆمتاری کوردستتان لە ۆەبتات و تێکۆشتان نەکەوتتووە و تووشتی . نەمری کورد قازیی محمتد ڕوون بتۆتەوە 
شکەنجەدانی زۆر بووە، بەاڵم بە ورەیەکی زیاتر بەڕەنگاری هەموو هەوڵ تەقەالیەکی ڕژێمی شتاو گرتن و زیندانی کردن و ئە

ساڵی تەمەنی لە زیندان بەسەر بردووە جگە لە دوو سالێ دیتکەى پچتڕ پچتڕ  ١٣یەکبینە . دارو دەستەکەى لە ساواک بۆتەوە
ی تۆقانتتد و چتتۆکی دانەدا و ئەوە چتتل ستتاڵی بتتۆ ترستتاندن و تۆقانتتدنی، بەاڵم ئەو بە بتتڕواى پتتتەوەوە تتترس و تۆقانتتدن

تەڕاش و دەوەنەکتتانی شتتاخ و داۆتتی کوردستتتان هەموویتتان ئەو پیتتاوە پیاوەیتتان دەناستتى و بە هەر . ڕەبەقیشتتە دەربەدەرە
 . کوێیەکدا بڕۆیشتایە دەست لەسەر سینگ لەبەری هەڵدەستان

 
بەاڵم , ی هێشتین و ئەو هەرچەندە بە لەش المتان نیتیە ئەو ماندێالیەى کورد جێ ٤ - ٨بە داخ و پەژارەیەکى زۆرەوە ڕۆژی 
بەاڵم بە ۆەبتات , هەزاران ستالو لە گیتانە پتاکەکەت ئەی پیتاوە ۆتاکەراکە بتێ فیتزەکە . هەمیشە پڕاوپری هزر و بیرمانە 

ن وۆۆیتان بە ڕفتارو هەڵسوکەوت مەزنتر لە هەموو ئەوانەی کە تازە فێری گڕوگاڵی سیاسەت بوو, بە ڕەوشت مەزن , گەورە 
مەۆتابن، مەۆتابنێکی گەورە . بە مەزن دەزانن و بتۆ چتوونە الیتان دەبتێ بەالی ستکرتیردا تێتپەڕی ئینجتا چتاوت پێتی بتکەوێ

کەستتانێک هەن تەقەیەکتتی ۆۆشتتییان بتتۆ ئەم متتیللەتە قوڕبەستتەرە نەکتتردووە و ئێستتتا هەمتتوو شتتتێکیان هەیە و تەنتتانەت 
ە و بە دەستت ئەوانە، ئەو ڕووحە پتاکەت شتاد بێتت کتاک جەلیلتی پتاک و کێشانى ۆەڵکیش لە دەستت عیزرائیتل دەرچتوو گیان

 . بێگەرد و ۆزمەتکاری میللەت
 

لە ستتەروبەندی دروستتت بتتوونى پەیوەنتتدی لە . لێتترەدا دەمەوێ شتتتێک بگێتتڕمەوە کە کتتاتی ۆتتۆی دۆستتتێکم بتتۆی گێتتڕاومەتەوە 
انی ستتەرکردایەتیی شتتۆڕش دەکتتات، یەکێتتک لە جارێکیتتان ئەفستتەرێکى ستتاواک ستتەرد. نیتتوان شۆڕشتتی کتتورد و ستتاواکی ئێرانتتی

ئتێمەو : بە ئەفستەرەکەى ستاواک دەڵتێ, ئەندامانی کتۆمیتەى ناوەنتدیی پتارتی بەرپرستی ستەربازى، کە ۆتۆی ئەفستەر بتووە 
فارس لە یەک بنەچەین و زۆریش لێک نزیکین، پێمان ۆۆشە ئەم بەشەى کوردستان کە بە عێتراقەوە لکێنتراوە باترێتە ستەر 

بتابە واز بێتنە، ئتێمە ئەوە مەهابتادە دەرەقەتتی : ستاواکەکە دەڵتێ. ردوو بەش ببن بەیەک و ستەر بە ئێتران بتینئیران و هە
 . نایەین، ئینجا نۆرەی ئەوەیە سلێمانیشی بێتە سەر
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 خەمنەمایەک بۆ جەلیل گادانی

 
 

 
 

 
 
 
 

 زیرەک کەمال
 

 ۆبت ەمنتامەۆ ینیئتاۆر نووست گرتتووم،یدا ڵقتو یکتێرزەتترس و ل نووستمەد ۆبت تەیەمنامەۆ مەئ کێکات رز،ەبیەپا یستاۆمام
 ەیورەگ یکییەتیەو ئتازا یرێو بتو تەجتورئ ناسەو زمتانزان و مانتدوون رەنووست یکۆیەتت ۆبت ،ێڕبتاتگەو ۆ ەرکردەست یکۆیەت
 .ێوەد
 
 ستتاۆمام ەینینووست وەئ رەکستیە ەیەمنتامەۆ وەئ ینینوست ۆبت نتووسێپ یەدا ستتمەد ەک ن،اڵد رەبەو ل نیریشت حڕۆ یستاۆمام
 ێتتیپ مەکەمەڵەق یگوتبتتوو ،ێبنووستت رزەبیەپتتا یمنتتێه ەیبتتار ەل یستتتبوویو کێتتکات ەوەوتەک ریتتب م"میتترەک الەم یدەمەمتتح"

 ەیەکتردەن یکێو کار ەقورس رۆز ەیمنێه وەئ ،ەریشاع یمنێه ینووسەد ەیبار ەل ۆت ەیوەئ ،ەمەح ەو ئاگادارب ەابیگووتم ور
 ێلت یستالم ۆبت ینتال ەیکەنتام یتەغتورب ێبتەد ،ێبت ۆتت ۆبت کەیەمنتامەۆ ەچونک ک،ەیەناسێپ چیه یرمۆف ەیوێچوارچ ەتێبچ
 ێبت ییجتودا ڵەینا ەیرامەو ب نۆو ب ەوەستوونێب ێڵیوەت رەس ەب ێب  رهادەف یستەد یۆشەن ێبەد کەیەمنامەۆ ،ەوەتۆڕێبچ
 یکتڵێد ەب ێمتامل ێبت کێتزەقادر و کاغ یحاج ەییئاوار ەل ێب بتریرەغ کەیەمنامەۆ من،ێه یعریش ینگڕە زارەه یهانیج ەل
 ینینووستت یزێتتو ه ەمتتن کتتوا توانتتا و وز یمتتەڵەق هتتاتەیه هتتاتەیه مەاڵب ،ێبینووستت یحتتڕۆ یالەیتتل ۆبتت ەوەنێۆتتو ەل ڕپتت
 .ەمنامەۆ ەکردم کووەڵب ەنام ناەناوم ن ۆیەب ،ەیەه ەیەیوێش وەل یکەیەمنامەۆ
 
 ستتانێو کو انیرمەگ ەیکەدەڕیگ ئاواڵما ،یو جوان مانیشتیو ن عریش ڵیما یدانەئاو ئاوا،ڵما ،یگادان لیلەج ژاێه  یستاۆمام

 .ۆئاس وەوڕ یکاروان ڵەیرقافەو س ندانیز یوانڵەو پا
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 ۆڤەیمتر وەئ ۆتت شتزانمەد نا،ێداه کێمانیشتین ەل زتییپا تەچۆک مەب ەزییپا یرەب ەرەب مەب ۆزمان، ت ڵیما یچرا ئاواڵما
 ەل شیمتردن ەیوەئ مەاڵب ،ینتاڵد ڵیمتا ەییشتیمەه ێیجەشتتین ۆتت ەچتونک ،یێنا ۆت یارووۆسڕ یونکردن یتەقەرەمردن د ەک
 .ێناکر ریبەو ل ەکێساتەکار یئاب کرد یشەش
 
 یایتتولەئ ەیتنامەاحیستت ەشتتۆاێپ رمۆز "متتالەک کەریتتز"گتتوتم  تێتتکتتردم و پ ۆبتت نتتتۆفەلەت ستتتاێئ شێپتت کەیەمتتاو ستتتام،ۆمام
نتترخ و  ەکێبتتێکت ەچتتونک ،ەوەتیچتتا  بکتتر یکتتورد ەب یناکتتام کردبتتوو دیعەستت ستتتاۆمام ستتتایئ شێپتت ڵچتتل ستتا ەک یبتتەلەچ
 .حمڕۆچاو و  رەس ەمەۆەد تەکیەداواکار ستامۆمام ۆیەب ،ەیەه یرۆز ییژوویم یکیەهاەب
 
 تەییشتیمەه ەیگەستتێو و ڵدوامتا ەکترد تیتریووناکبڕ یندەبەڵم ی”ۆیەک“ ەک ۆت شتمانین ەیژۆک رەب یچلچرا ،یگادان لیلەج
 :یگووتبوو زنەم "ینال" ستاێئ شێپ ڵسا دەس ەل اتریز ەبوو چونک تەوەئ رەبەل
 
 ێشار یۆاک ێچاو ناش ەیسوورم ۆب نۆچ
 
 ێجار ێداناب رەسەل ێیپ یحاج ەک
 
 .کرد ییدوا یچۆک ناۆڕۆک یتاەپ ەب ٢١٢١ یئاب یشەبوو، ش تەاڵژهڕۆ یزنەم یکێڕێباتگەۆ یگادان لیلەج: ینیبێت
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 بۆ کۆچی دوایی تێکۆشەری گەورەی کوردستان

 
 

  
 
 
 
 
 

 مستەفا چاوڕەش  

 
  ١١ ەیكیە یرپرسەبئەندامی سەرکردایەتی یەکیەتی و 

 
 یگادان لیلەکاک ج مەورەگ یبرا
 
 یتیەکتوردا یکانەورەگ ەرەه ەرەشۆکێت ەل ەیوەئ رەبەبنووسم، ل کێشت لیلەکاک ج رەس ەل ەک ەتەحمەقورس و ز رۆمن ز ۆب

 .ەبوو
 
 ەوەئ ەوەنەیدەڵته یتیەکتوردا یژووێتم رەگەئ. نەدەئ ۆبت ەیوەئ یدیشتاه ڵستا فتتاەح ەل اتریز یشانۆکێو ت باتەو ۆ مانەز
 یغتێدر ژانڕۆ ەل کێتژڕۆ ،یکتانەزێهەو ب ەورەگ ەکۆڵەکت ەل ەبتوو کێتکیە ەزراوەکوردستان دام یموکراتێد یزبیح ەیوەژڕۆ وەل
شتتار و  ەل ینتتێنه یبتتاتەۆ ەل ەو ن،ەدەئ ۆبتت ەیوەئ ییدیشتتاه رانێتتئ یکانەنتتدانیشتتا و ز یمتتانەز ،ەوتتتوەکەو دوا ن ەکتتردوەن
 ینتدانیز ڵستا انەیتد بتاتەۆ ەینتاغۆق وەئ رەبەو ل کتاتەن زبیتح ۆبت ینتێنه یکتار ەماوەن کیەگاێکوردستان ج یکانەهاتێد
و  ەوڕیتب یبتاتەۆ یکتانەناغۆق ەوەنیو نووست یبتەدەو ئ یاسیس یووڕ ەل بوو ەورەگ یکێسەک ەاویپ مەئ. شادا یمانەز ەل ەوید

و مانتان  ەمێئت مەاڵب ەکتردوەن ەڵگەل مییاستیس یمتن کتار ەاریتکوردستتان، د یمتوکراتێد یزبتیح ییرێستکرت ەتەشتوەیتاکوو گ
 یگاکتانەبار متوکراتێد یزبتیح ەک کتاتەد ێپت ستتەد ەوەژڕۆ وەل داەزەڕێب وەئ ەڵگەل شەمێئ ینیناس. نەیزەڕێب وەئ یشاگرد
 دوکتور قاسملوو،  یباتەۆ ڕێیهاو هاەروەبوون ه اللەمام ج ینابەج یکینز ڕێیهاو انیزەڕێب راق،ێع یکوردستان ەهات
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 .دنیشاه انۆیو ۆواروو بوو، ۆ تەاڵژهڕۆ یکوردستان یرەشۆکێت انەیو د ەزاد نەسەح یڵاڵبدوەع الەو م انیکاو تاحەف
 
 ێدەورەگ ەل انیتگاکانەبار ەک ەیکتات وەئ تەبیتتا ەب ان،یتگاکانەبار ۆبت نیچوو اللەمام ج ینابەج ەڵگەل کێجار ندەچ من
 رۆز اللەمتتام ج ینتتابەج کانداەشتتتنیدان ەبتتوون ل ێدەورەگ ەل ەک ەیکتتات وەئ. بتتوون یەانتتڕ یال ەیقڕە ۆڵەد ەل هتتاەروەو ه
: وتەیتدوکتور قاستملوو ئ دیهەش یشۆۆۆب ،بووەئ شۆۆ ەوەبوونۆپاش ک انەیکەسیجلەم گرت،ەد یکانڵەواەو ه ۆیۆ ەل یزڕێ

 .ەوتو ییشتمانین یکوردستان سروود یمارۆک ەل ەرۆز ینەمەت لیلەکاک ج
 
 ۆبت ن،یشتتێه ێتیجەکترد و ب یچۆکت ەک ڕۆمتەتتاکوو ئ ەوەمتوکراتێد یزبتیح یزرانتدنەدام ەل ەیەورەگ ەرەشتۆکێت مەئ ستمەبەم
 ۆبتوو بت کەیەقوتاباتان ۆیۆت لیلەکاک ج. ەوید رۆز یو ئازار تەحمەز شداەناوێپ وەل ،ەوتوەکەدوا ن باتەۆ ەل کەیەقیقەد
وتتم  ەوەشێپ ەل کەو رەه. کوردستان یموکراتێد یزبیناو ح ەل ەوەباتەۆ یزڕی ەتەهاتوون ەک رەشۆکێت دانەس یاندنەیگ ێپ

 .تێندرەدا د کیەستاۆو مام یتیەکوردا یکانەکۆڵەک ەل کێکیە ەب لیلەکاک ج
 

 ڕۆمتەئ ەک یەیەاڵئتا وەئ رەکوردستتاندا ه یاڵئتا رێتژەوت ل تییشتتمانین یستروود ەک مارداۆک یژڕۆ ەل مەورەگ یستاۆمام بنوو
 .یشراوۆداپ ێیو پ ەیەوەتەکەرمەت رەس ەب

 .بن تەکەبازڕێ یرەواوکەت کانتەندکارێۆو یەیوایه وەب ،ید ەهاتەن کانتەئاوات
 
 رەست ەب نتدانیو ز یرەدەربەد ەب تەکەللیمت یواڕە یداوا یناوێپ ەل انتیژ ەیربۆو ز ەویەنا رتەس یردەم ەب زەڕێب یستاۆمام
 .ەویەنا رتەس ەییورەگ ەب. برد
 
 .کوردستان یدانیهەش ەل واڵس. تێب شتەهەب گاتێو ج باتتەۆ ەل واڵس زارەه
 
 ەل تتانییزڕیکیە یەیمتا ەتێتبب تییفادارەو یەیوایه وەب م،ەکەئ یناڵاەڤه ەو ل ەیکەزەڕێب ڵەماەبن ەل یشۆۆەرەس ەوەشەرێل

 .داهاتوو
 

 شڕەچاو فاەمست
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 کاک جەلیلی گادانی: دڵۆپێک لە دەریایەک پەژارە بۆ تیشکەیەک لە ڕزگاریخوازی

 
 
 
 
 
 
 
 

 پیاوێک لە ڕۆژهەاڵتەوە

 
کتورد  یزۆستڵو د اوازیو ئازا ێڕشگۆڕو ش دارەتمەاسیو س ریووناکبڕ ۆڤیبا مر ش،یشتمانین یردەدار و ب ەل مەکەد یشۆۆەرەس
 .ێستەاوڕ ێوەل

 
 یوداەه متتانەز یرجەلتتومەه ێتتیپەب انیتتژ ،ەڕێگەد دایتتئازاد ەیۆتتان نجەگ ەیروازەد ەیوەنیتتزۆد نێشتتو ەب کێتتنجەگ ەیمەد وەئ
و  نێشتو ەک واڕبت رەبەل ڕێ ەیندەوەئ ێتوانەد رەه ،ێرەوب ێنێب یرەس وەئ یندەچ رەه یانی دا؛ەدوو د ەل یچوون شێوپەرەب
 .ێلوەد ۆیب ەو ن ێکرەد ۆب ەیکید یچ ەو ن داەد یتەرفەد مەردەس
 
 ەب شتتتنەیگ یبتتازڕێ. ێنتتاکر ۆبتت ەکەبتتازڕێو  ەوانتتگڕ ەڵگەل یچتت مەاڵب ،ۆڕێبگتت ەکەنەڕیتتپێت ەیوگڕە ێکتترەد متتانەو ز نێشتتو
 .ژێو ل ورازەله ه ڕو پ ژهێدوورودر. واەڕد ارداڕیب نەۆاو یزادیمەئاد ینەمەت یروونەد ەئامانج ب ەیلوتک

 
 !گەلۆ

 
 یدار؛ دار ەکتتاتەیو د ێداو ێپتت یلتتەو پ ێنەیەگەدێتتپ یو الو ڵیرمنتتاێو م ڵیمنتتا ینگەشتتلک و شتت یمتتامەن ەرەبەرەب نمتتاەز
. یژەد ۆڵیکرمت ەو ب رۆو کلت ستتوورەئ ک،یتبار ەکێتدارەووتڕ زادیمەئتاد یەوا یجتار. ێنست ەنتکەو ت رەب ێب انی رەبێو س رەبڕپ

 ! زادانیمەئاد ەیوارێڕەل مەل ەیه. ەویەاڕو ب ێنێشکەیو د ێنێردەد ەیشڕی و یرەس ەگاتەد مانەن یباەشڕە نجامەرەس ەکێدار
 .شتمانین یدانەڵو ه انیژ ەیشەو گ ریب ەیرەپ ۆب ێناب ێپ انیوا یو چ نەربۆز ەمانەئ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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و  دای ێڕشتتگۆڕش ەیۆتتان نجەگ وێتتن ەل یبتتوو کێتتنجەگ ۆتتت. شتتتمانین ەیکەرەبێو ستت رەبڕو بتت نگەشتت ەدارەریتتپ ەیئ! مەزکیتتزەع
 اێتڕگەرنەو ووتڕ. رەستەبرد تۆۆت یرجتەو م یبتوو دانەنۆڵو کت یتەکەشت ینیناستەن یشتنەرچەس ۆت. وچراەش یبوو کێرەوهەگ
 یوونتاکڕ ،ێمتاب ەوەرەب ەب یشتیندەچ وەوتتت شت ۆتت. ەڕێگەد رداۆۆت یپرشتنگ یدوا ەو ب ێچتەد وداەش گژەب ەک ەیوتڕە وەل
 ،ێبکتر شیاوستتێپ ینتدەچ رەه تەقیقتەح ەچتونک ،یقتەح رەستەل ۆت! یبوو قەح رەسەل ۆت یاستەڕو ب ێوێنگەد رەه ڵیبا
 .ێوەپشوو ناک ەو ل ەندوویز رەه
 
 یرگتەم ەب ،یبتووەن بیترەغ ۆتت. یزانتدمەت ت"ەبانیرەغ" یرگەم مەاڵب! یبووەن ممەۆ ەرێئ تاەه ؛یبوو اوڕبێل یکێبوارڕێ ۆت
. ەزامتار ەو دژوار ڵتتا ەکتات مەب انڵیتدشتانان،  ەب تبگترنەڵه بتووەد ەیانڕکتوڕەکو وئە ...وبتو "ەبتانیرەغ" رگتەم اینەت ۆت
 بتووەد ەک ۆتت ەیکەرمەتەدار مەڵتێو د ەوەمەدەد مۆۆت ییشتۆاڵد ...اکتەد زەح انڵیتد ستارانەپ ێبت ەینتدەوەئ مێتڕگەد ۆب نتیش
 .ەسپاردووەئ یۆاک ەو ب ەکردوو یبارانڵو گو ەداو ۆڵیک ەل اینەتەب ۆیۆ شتمانین یکیدا ،ێب ەوەشانان رەسەب
 
 ێبت ەڵگەل مانانتتەمێئ یستکێبتا فرم. یتیەکتوردا ەیکەرزەربەست ەبتوارڕێ ەیئ ،یبوو یرەفەس داەناواد یکیەسپاەئ انیگ ەل ۆت
 .یستیوەشۆۆ یستەه اینەت کەن ن،ەشیندەئ یرەوهەگ انۆیۆ ەک
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 یادگارەکەی کۆمارە جوانەمرگەکە شۆرە سۆار و پیری سەنگەر و

 
 
 
 
 
 
 

 
 حلیمە ئیسماعیلی

 
و  یۆاک ەاوێپ یگادان یلیلەکاک ج تەاڵژهۆر یکوردستان ەیکەمرگەجوان ەمارۆک ەیکەادگاریو  رەنگەس یریو پ ارۆس ەرۆش
 کوردستان ئاۆر ەیپارچ ارۆچ ەکورد ل ەیوەبزوتن ەبوو ل کێسارەۆ ۆتتەناو یچۆک تەاڵژهۆر ەیکەناسەو ماندو ن یکەڵۆ

 
 ەبتوو ل سەمتووکەه یئت یناستەدەن ەیسنوور پتارچ چکاتیبوو ه ەوەسەک مووەه یمەۆەبوو ب نەدگم رۆز یسروشت لیلەکاک ج
 مووکسەه ەڵگەد بووەن ەشێک لیلەکاک ج ۆب ر،ۆفسۆپر انی وارەندێۆوە، نڵەسا ١١١ یداچووڵساەب تاەه داڵەکسایە ڵیمندا
 ەک شتتداەنگانەت یکتتاتەبتتوو ل شیکتتەڵۆ یئتت بتتاەه یچتتیه گونجتتاەو د بتتووەه لیتتلەاک جکتت زدا،ەگەر متتووەو ه متتنەت متتووەو ه
کتاک  ەژۆر کیە ەیرگەشتمێپ ایتبتا  رێئتاۆر ستکرت یناسەد ناوەب یسەمووکەه اردۆبەدەن ۆیهاتبا ۆ یستەدەل ەیوەئ یبایزان
 ەیقتارەوەب وەرەۆگ ەکتار بتاتەۆ وەمن ئ دایگادان یلیلەکاک ج یو زات انیژ ەبوو ل ەگانێب یزان زلەب ۆو ۆ گرتنۆۆ لیلەج
 یحتوکم ەب ەبتووم ک ەچتووک رۆز میهتاتێد ڵیمن مندا ەویناسەن یگادان ڵەیما ەبن کەو انی موکراتداێد یزبیح ەل تمەاڵژهۆر
 وامەردەو پاشان ئازاد بتوو  ب ەبوو رۆگەربۆگ یشا یمانەز یاسیس یندانیز ەک یمیبراهیئ ینەسەح دیهەمامم ش یبوون یاسیس
 شۆفتتر ڵکوتتتا یوێتتنەب ێد رمیتتبەو ناستتمەبتتوو د لیتتلەکتتاک ج وانەل کێتتکیە ەبتتوو ک متتوکراتێد یرانەشتتۆکێت ەینکبتت متتانڵما
دا  هاتتانێد ەب یالتیشتکەت یزبتیح یرکتەئ ۆبت نینت ریتبەل متوومەبتووم ه ڵمنتدا رۆز ەکەیوەئ ۆیهەب  ەک تریناو رۆز وداروێج
 رتترۆز انەیوەستانەو ح ەوەبتوونۆک روۆکت متووەه نیایتژەد ێلت ەمیئت ەک ەیەینتاوچ هاتوێد وەئ ەیوتەکەڵه ۆیهەو ب رانەگەد

و کتاک  نەستەح ەلەکتاک م ەویەشتۆۆەب مۆۆت ەیەیقست وەئ یستپاتیئ ۆمتن بتوو بت یریباپ ڵیما ەیمووچ زراوەو م غیچادرو ج
 یتاەرەو ستت یناستت ەوکاتتتانەئ رەدوکتتتور قاسملووشتم ه دیهەشتت یرەبڕێتت ەک دنیشتاه  تریرانەشتتۆکێت ەل رۆز ینتتەدەم ینێحوست
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 ەل رتترۆز لیلەکاک ج  نەکەد یرەبڕێکوردستان  یتەاڵژهۆر یباتەو ۆ نەرگەشمێپ ەوانەئ ەک میزان شیرانیئ یالنەگ یرشۆش
 یلۆپت ەرمیتبەل ەمتاوەد مانڵماەل لیلەکاک ج اتریز ەکەناوچ ینگیو گر رکەئ یرجەم لووەه ێپ ەب رجارۆبوو ز کیزین ەمیئ
کتچ  انیترمنەکور بوون ه ٤١ ەل اتریز نۆێۆەد رسمەد ەقوتاباان ەل ەچ بووم کک اینەت ەمیئ ێد ەل نۆێۆەد میتاەرەس یارۆچ
 ەگتوت ک یو متام بتابمەکردم و ب یبانگ لیلەکاک ج یزانەدەن یبوو کورد یلورستان یکەڵۆ بووەه کمانیەبوو ماموستا ەڵگەل
 یکتورد شیبکات من  گوتم منت یردکو ێب لفوەئ یرێف تریکانڵەمندا ۆیۆ یندنۆێۆی راێو یکورد یماموستا ەتێبەب میحل یبەد

 یگتادان یالحەکتاک ست یمنتزور ەنتانێبتار ه وەردەروەپ یرۆکت یرپرستەب حەاڵست ەوەئ یرمووەجوابدا ف ەل ەوەنمۆێۆ ەنازانم ب
 ەوەداۆەب ەمامشتم ک یرەانوستیکاتتب  ەب بتوومەب هتاتێل یدام وا یتەارمیت انیترۆز تتریئ یتیەن تەحمەز رۆز کاتەد رتێبوو ف

 یلتیلەکتاک ج مەه ناۆکر یشۆۆەن ەوەداۆەبوو، ب رەهاند مووکاتەدا ه شیژنان یدانیم ەهاتن ەل لیلەکاک ج بووەن یوادەس
 ەک تێریبگ  ەتەۆزم مووەه وەل زڕێو  تێریبگ ۆب ۆیۆ یانیشا یکێکردنەڕێب لیلەکاک ج ەکەیوەل ەگرێر مەه نیستاندەئ یل
و  نیتترەب یکۆیەشتتکەب یزۆریتتپ یرمتتەت یدکتتر یتەبیتتتا ەب تەاڵژهۆو ر یگشتتتەب کتتوردۆب ەستتتیوەنۆروحستتوک و ۆ ۆڤەمتتر وەئ
 ەیستتیوەنۆۆ ەرەبڕێت وەئ یستتداەدەل ۆب مۆۆ یبوون داخەب یراێو ۆیەب تێردرێبسپ مانیشتین یزۆریپ یۆاکەب لەگ یحزورەب
 بتادوهاەم یشتار تریتەبیتتاەو ب یتەبیتاەب تەاڵژهۆو ر یکشتەکورد ب یلەگ ەل مەکەد یشۆۆەرەس ەوڵەد یناۆ ەل تەاڵژهۆر

 ەارۆست ەرۆئتارام بنتوو روحتت شتاد شت زۆریتپ چتۆک مەڵێد یرانەنگەسۆکوردستان و ها یموکراتێد یزبیح وڵەماەبن سوەک وۆزم
و  لەگ یزیتکریە ەن ەوەداۆەب اتیتۆپتر ه ڵتیماندوت د ەیستەماندو بوون ج رۆز کانتەئارام بنوو چاو تەاڵژهۆر ەیکەپاکڵد
 وتەح ەل ەیکەیتن متاەن چیهت ەکەناستەماندونەرەشۆکێت یدەنێتب کانتەراستپارد دارمایۆه تەاڵژهۆر یئازاد ەن تێد یکانەزبیح
 ەک وشەئ یدەنێتب کانتتەئاوات مووەه ەو داواکارم ک ادارمیۆه ۆیەب یداەن ێپ یزنیئ تریعومر چ تریۆوت ئ یشانۆکێت ەیهەد
و  لیتلەکتاک ج یپتاک ینتدو و روحتما ەیستتەچ ەک نێبت یدەو و نەک یواوەت ارانتتۆبڕێو  رانەشتۆکێت ەیبک یواوەت یتوانەن
 .تێب نێرەب یهشتەب گاتێج ەکەزۆسڵد ۆڤەمر ئاواڵما تێشادو ئارام ب لەگ یدانیهەش مووەه
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 ماڵئاوا پیری کتێب و کوردایەتی

 
 

 
 

 
 

 
 

 عبدالله عمرنژاد

 
 ەب ن،یکترد ترڵقتو یبتیرەو غ تەغتورب یکتانەزام بت،یرەغ یچۆک ب؛ێکت ەییشیمەو ه ەنیژێم ەل ڕێیو هاو ەباانێکت یوانیم
 تیتبیرەغ ەبتانیرەغ بتت،یرەغ یرەفەست ینگتاوەه مەکیە ەڵگ ەل واو،ێشت ینتەیو ز ستکێفرم ەل ڕپت یو چتاو ۆڵک ەل ڕپ ڵید
 ،ێبتەئتازار د ەب نتدەچ ومتانێن ۆبت تەوەانەڕگەن و یەکجتاریە ەشتتنڕۆی مەئ ان،یگر ەنیوتەک مووەبونت ه بیغا ەو ب نەیکەد
 !انیو گر ەییقرۆئێب ەبوو ل ڕپ مووانەه یروونەو د ڵکرا د شتنتڕۆی یباس ەک
 

و  شۆڕشت یکانییەجوان ەیلویج ەل امانێڕت ەب تیتیەکوردا یستانڵگو یکانەوان ەتا ل نیبوو تەوەهاتن ەڕێیچاو مووەه ئاۆر
و  نیۆشتەبێپ زێتو ه ەوور ەل شتبوونەب ێو بت ەوەانەڕگەن ەو قورست ۆتەست یکێرەدەچ ق ،ەیوونترکڕ رچاومانەب ،یتیەکوردا
 یستتتنیبەو ن ەوەتتتنیدەدوا ن وەمەل ؛یتیەو کتتوردا شۆڕو شتت یزۆستتڵد یمتتام" لیتتلەج ستتتاۆمام" یئتتا کانتتت،ەو وان یژگتتارۆئام
 یمتتەۆ ەل ەوەشتتەڕۆپ ەب نتتدەچ یهتتاتەد ەک ێجتتار متتووەه یئتتا ؛ەشتتۆناۆ یکێستتاتەکار نتتدەچ کانتتتەتەبیو موح نیپرستتڵواەه
 مەاڵن؛بیەنتتا ارژمتت ەل کانتتتیەتیەزناەو م یرێجتتوانم زانتتمەد ،یدواەد تەاڵژهڕۆ یاستتیس ەیوەبتتزوتن یکتتانەزڕی یکترازانتتێل
 ەیباتتانێکت ەل ەمێئتت ردانم،ەستت ۆهتتاتبوو بتت( بتتابم) ناڵستتا نتتدەپتتاش چ ەک ێنتتاچ ادیتت ەل زیتترگەه مەژڕۆ وەئ یبتتانەهریم

 !گرت زتێئام ەکرد و ل داێپ شتەباو ڕیگو رمووەگ ەب ندەچ ،یناساند ێو من بابمم پ یهات نابتەج ەک نیشتبوویدان
 
متتادام بابتتت  م،ڕۆو بتت مێدابنتت ەبێتتکت وەهتتاتبووم ئ: رمتتووتەف یبتتوو ەلەپ ەب رۆبتتوو ز اریتتبتتوو، د بێتتکت تەکەگتتبەه ژهڕۆ وەئ

 ڵستا نتدەو چ شۆڕش ۆب ۆیۆ یرۆز یکێنەمەت یکردن رۆانەتۆو ۆ ڕۆڵ یبابم باس ەک شم،ینەداد یتەۆزم ەل کێمەک ەهاتوو
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 ەورد وەقستەک ێتیەیج وەکتوردان و تتا ئ ۆڵەز ستتەد ەکترد ب ەیکڕەوکت یبتوون دیهەو شت رۆریتتتا ت یتیەرگاەشمێو پ باتەۆ
 شتتەڵیڕدابتوو ه ڵتید ەل ەیوەئ تیتزان ەاگترت،کڕ ۆبت تێتورد ورد گو نابتتەبتوو، ج نگەدێتبوون و بتابم ب واوەت یکانەییەگل

 ەو ب ەوەکتترد اباوکمتتد ەب زتێئتتام تیتتبانەهریم ەل ڕپتت یشتتەباو ەب ستتانیو د ەویەستتتاەه یرەبەل ەوۆو شتتک زڕێتت ەب ەدووبتتار
 ەب مەاڵب ش،ۆڕشتت ینتتاوچوون ەل ۆبتت کتتاەیو د یدوژمتتن کتترد یەیلتتالەقەو ت ڵوەه متتووەوهەئ یربارەستت: رمووتتتانەف ەوەشتتۆپر
 ش،ۆڕشت ۆبت نیوەعتنەم یەیرماەست انتانمەوێئ یداکاریف ەچونک یدەتیەنا تەق انیواڵگ یونەۆ ەو باوکان کیدا وەئ یداکاریف
 ەکتورد ل یاستیس ەیوەبتزوتن رەگەئ ،یەنتدوویز ەیکەکەڵتۆ یوانیپشتت ەب تەاڵژهڕۆ یاستیس ەیوەبزووتن یشانۆکێو ت باتەۆ

و  زێتته ەب یمتتانیو ئ ییبردوۆۆتتەل ،یژیتترتیو ب یرۆمشتتورۆ ،یرزەبەور ەیکەبەبەستت ،ەزتتترێهەب رانێتتئ ەیکیتتد یالنتتەچتتاو گ
 یداۆەیتب ستتاشێتتا ئ ەک یتیەکتانەالو یتیەو ئتازا کەڵتۆ یتەارمیتو  یاگرڕ ۆو ۆ انیکانڕۆڵە ۆاوکان بو ب کانیدا یهاندان
 ...  ەرزەو ب ەکاوەوا ش رەه تەاڵژهڕۆ یاسیس ەیوەبزوتن

 

 !مامە
 

بتوو و  مبتارەغ متووانەه ڵتید  شتتنتڕۆی ەیچترک مەکیە ەڵگەل ،ەتەحمەز ندەچ تەبیرەغ ەرەفەس وەئ ینێلەک ەیوەبوون ڕپ
  ەندەۆ ،یتیەکوردا یریپ یرەفەس یمەگرت و ۆ ینیمەمات یورەه تەاڵژهڕۆ یکوردان تەبیتا ەکوردستان ب مووەه یسمانئا

 .انیگر ەبوو ل ڕپ مووانەه یوکەمان و ئ سیتەق چاواندا ەل سکێتاراند و فرم مووانەه یوۆسارڕ ەل یشۆو ۆ
 

 .ردکەمام ن ێب یتیەو کوردا شۆڕش ێنەتەب بتیرەغ یرەفەس یراقیف
 

 یریتتپ یستتتەد یدیتتو چ ێشتتینەد رەستت ەل انیتتبیرەغ یزۆتتت شیکتتانەبێکت یرگتتەو ب نینووستت ەل ەزێتته ێبتت شینووستتێپ تتتریئ
 .ڵێاماڕ ەورەغ وەئ ێانگاتینا یتیەکوردا

 ...نیگرەد کانتیەزۆسڵو د یبانەهریم ەل انڕبەڵه ۆب رێت رێت ەبانیرەغ موومانەه بتیرەغ یرەفەپاش س ەل
کوردستتان  یئتاال یرەبێس رێژ ەل ەوۆو شک قاریو ەب ندەکوردستان، چ ۆییۆەربەس یماێو ه مارۆک یەکیەادگاری رێۆ رتەفەس
 .ییەتیەزناەو م ۆشک وەئ ێب زتۆریپ ؛ەویەنا رزتەب یرەس
 
 ێۆشتەبب شینتواڵو د برەکتات و ست تەقستم ەب شتتتەهەکاو ب شرتەح حانڵچاکان و سا ەڵگ ەل ستەداڵبا یۆودا مەکەد نزا
 .رانتۆماەۆ مووەه و سەۆزم و ک ەب
 

 (ەان شاءالل)
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
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 پۆلووی خەمەکان دەگەشێنەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد رەحمان

 
دوا  ەل یئتازاد یداەیش ڵید انەید داەیەکەلۆپەت مە، لەتانڵسو تەبەیو ه یباوج ینێو داو موکراتێد یدانیهەش ۆیکڵگ ەرێئ

 ەرێتتتتئ ێمانەردە، ستتتەردوونەگ مەئ یکتتتانەو جوان ابیتتتنا ڵەگتتتو ەرەه ەل ەکەیەاتتتانڵگو ەیەلکۆپتتتەت مە، ئوتتتتنەک ەتتتترپ
 !مرانەن ۆیکڵگ یلێک ەل ەکێباغستان ستاێئ مەاڵبوو، ب کێستانڵەقەچ
 
، ەبتتدەڵه نیرمتتەگ یکانیەستتتانێکو ەرگەم یاڵبتتاەب ەهزرتتتدا وشتت رویتتو ب ستتتەد یمتتووچەڕەپ ەل ۆییکتت یقتتادر یحتتاج ەرەوەد
 ەیهەهتتچەچ قیتتفۆت ریەتتتا ڵە، ۆتتانەکەد یبتتیرەغ ەب ستتتەو ه بنیتترەغ وانەئدا،  تەنراوۆهتت ێتتڕید وێتتن ەل ەوەنێواڵانیتتب

، ێبت ێلت یمتوکراتێد یدستتانیهەش یکتانۆکڵگ یلتێک ینۆبتا بت نگتتەد ێتیژ ەرەوە، دتتریئ یەبتوچ تەهارەب نیریبوولبووالن و ش
 ێڵەهتەو م ەنەبتژ ۆبت انییتبیرەغ ی، ئتاوازەنڕێتتو ێتی، تەوەرگێتف شتتینەت یجتاران یفلووت ڵەینا ەل ردارەس ستاۆمام ەرەوەد
 رتیتت، بەبتتاتەۆ ەل ەیەد وتە، ۆتتودان حییەفتتان ەانیهتتج مە، ئۆیەنتتام ەمەردەستت مەئ یوانیتت، منەبتتک ینگتتەتڵد ەب ستتتەه
 ەستتەه  ەوێست ڵە، ۆتاەوەستەج ەوتەکەد یشتمانین یستانێو کو ندڕەسام یواەه ەوەتەکەفلووت یدانێل مەدەب ەمام ەوەتیەنا
 ...یەدوا دا ەل یمانەۆ ەیژاوەک وەشانان رەس ەل انیگ ەمام یانیگ ێب یرمەت ەستە، هەرەحەس وەمەو د
 

 ەمتتام ەیەه ۆڕگتت مە، کێهتتاتبەدا ن رەستتەب یانیتتگەمام یبتتانەرێهم یستتتەد ەیەزارگەم مەل ەیەه لێتتک مە، کەبیتترەغ رۆز ەمتتام
 ...ێراندبەوەنەڵه رەس ەل یسکێفرم انیگ
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  ەب یکانەندەۆ وە، با بزەشانان رەس ەل ەمام یرمەت ڕۆمەبن ئ ورێه ە، دۆیەک یشتەد یباەشڕە مەد یکانەرمەگ یەبا ەپشوو
 !رنەوەنەڵه انیژ یدانەیش ەیمام یکانەندەبن، با ۆ نکیف یکیەبا ەشن رنەوە، دێپرووکەنەڵه ەوێئ ڕیگ ینیت
 

 ڵەستا کێتمە، دەوەنتنەڕد نێرمتەگ یکانیەستتانێکو ۆبت تتانۆۆ یرمتووەچ یپرچت ڵەستا کێتمەد ەوێتئ تانڵستو تەبەی، هیباواج
 ەیوەئ ۆ، بتننێبتارەدا د یمتوکراتێد یدانیهەشت یزارەم رەست ە، بنەبتک وڕە نێڵ، نا هتەوەنەدەگل د سکتانێفرم یئاوس یورەه
 ...ەوەنیەو بژ بنەن نوویت دانیهەش ۆیکڵگ رەس ڵیگو
 
 وارانێتئ ێکت مجتارەئ ۆالتان، ئتاۆ ۆب هاتەد ەوەکڵێگو ەپکەچ ەب موومانەه ەیمام وارانێئ رۆ، زدانیهەش یبیرەغ یستانۆڕگ
 .چاوان ەینێو گل ماۆس یانیگ ەمام ۆیکڵگ رەس ۆب ێنێب ڵێگو ەپکەچ ەوەمەۆ ۆڵێک ەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 دواهەمین دەردە دڵ
 
 
 
 
 
 
 

 نیعمەت مەال

 
. میبتژ نۆکتردم چت یرێکردم و ف ەیورەگ. باوکم بوو ەل زتریزمامم، ئا ەل اتریز وەئاۆر ئ ،ەمام مڵێب کردەد رممەش ەشیمەه

 انیتچ کەڵتۆ ەبەم رانەگینت انیتگ تەعمینت یوت. ئوروپا بوو ۆب یرەفەس نیمەو دواه ٢١١٩ساڵی  ییتاۆک دارمانید نیمەدواه
 .بووم شۆاڵد رۆز. یرزەربەمن س یچونکوو ال ،ێب رزەب رتەو س ەبک تۆۆ یکار ،ەیەدەم ێگو ەوتوو

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.rudaw.net/sorani/world/011020154&psig=AOvVaw2nY8jkFxOt7mHtpn-S7xvZ&ust=1597434372226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCn-_n4mOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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بتزانم  ڵتێب مێپت ەباشت یکرد، وت مانەگرت و قس میکات ەانیستاۆمام یوتەسوکەڵه ەل ینێنوڕێ کێندێه ۆب انیکێژۆڕ ێزستان
 رۆز. نیتژەد رانەنتابەپ یکتێمپەک ەل ەک مەکەد ەرانەنتابەپ وەئ یرێتف یمتانڵئا یزمتان کتمیرەۆ ەوتتم متام ؟یەچت ۆب تەوانەئ
 یستتاۆمام کووەو ینیب ەبوو ک شۆاڵد رۆکرد، ز ۆب فونمەلەت اەڕکەکالس ەل انیکێجار ؟ەیکەد رێف انینۆچ یوت. بوو شۆاڵد

 .ەوەمڵێد رسەد یمانڵئا یزمان
 

 کتانەتازەوان رەستەل یاڕبتزانم  ەیوەئ ۆکتاتم گترت بت ەکیتد ینێنتوڕێ کێنتدێه ۆبت وجارەئ سانید شێپەل وەمەل وتووەح دوو
 ەیکیتد یکانەرستەبتم و د رێتف شیمنت تتوانمەد نۆچت ەوەئ یدەئ انیتگ تەعمینت یوت وجارەکردم، ئ ینێنوڕێ یرۆز سانید ؟یەچ

 .تتدامەۆزمەلو  رمێنەد ۆب کانتەمن وان انیگ ەوتم مام. نمێباو
 
 ۆیەبت. موشتاق بتوو رۆز. کردەد ەڕێب ومەئ ۆب ێشێپ رمێبن یکانیەقوتاب ۆب ەیوەل رەو ب ناردەد ۆب کانمەوان تەبیتا یژانڕۆ
 کوا؟ ەتاز ەیوان یدەئ وتەید رەه
 
 شیکوردستتان و منت ەاوەڕگ وەو ئ نتدێۆو کمانێرستەد نتدەچ. نیبت رێتف ەوەکێبا پت ەرەو یوت انیکێجار شیوەانسەڕف یزمان ۆب
 یکتتێمرور ێبتتەد شیتتوەئ نیبتتەد یوستتڕ یزمتتان یکتتیرەبتتن ۆ واوەت ەوانەئ یوتتت. زانتتدەداب ەیکیەگوشتت ەل ۆبتت کتتانمەوان متتووەه
 .بچم شێپ وەرەب ەبوو ک رمەهاند ،یکەڵۆ یکردن رێبوون و ف رێف ۆبوو ب رمەهاند ەشیمەه. ەوەمەبک
 
 یبتوو وتت لەح ەک. ەیکەد یلتەح زانتمەد اریو وش یکەریز ۆت یەچ ن یوت. بووەن ێجەبێج یچەک دابووێپ کمێولەق کێکار ۆب

 ەل مۆۆت ەبەم رانەگینت نمیتبەد تەکەتتاز ڵەو متا مێتد یوتت. نەیتکەد رەستەل ەیقست ەوەکێو پت ردانتەس ۆب مێد یناڕۆک یدوا
 ێبتەوتتم د. ێبەن نۆبا ک ەگرەم یاڕ شیرۆز مێد ڕەکو یوت. مەناک ییشا ۆت ێبەب ەوتم مام. نەڕیپەدەڵه داەکەینەڵێب یژڕۆ
 .ێناب ێچەبێج ۆب کمێکار چیه مۆۆ یباب ێبەب منەئ. یب ەرێل
 
ستتاز  انۆیتتب ەیقستتان وەتتتاکوو ئ نڕیببتت ۆتەستت ەیگڕێتت متتووەبتتوو ه رارەق. نەبتتک ێجتتەبێج کتتانەکار نتتاڕۆک یبتتوو دوا رارەق

 . نەیبد انێیکردبوون پاش گو
 
 ەوتتوو انێیپ میزان کێو کات ەوەنەبک ریب کێسانەک ەیوەئ ێبەب ەاستڕدوور بووم،  ێیل ەاستڕ مابووم،ەن زبیح وێنەل ەاستڕ
 انیتکێژڕۆ رۆز یکەیەماو یو دوا نەڵێم ێیپ ەوەتێکڵنا ێل یوا یشت ڕەکو وەوتبوون ئ ێیپ ،ەرەسەل ینفەم ڵیۆا تەعمین ەک
  ەک ەوەشاردم ێیو ل وتمەن ێپ یچیه سانیمامم د ،ەوەامێڕگ ۆب ەیکەباس مووەه ێمامم زان ەیوەئ ێبەب ەراکەاجم یتیەشا
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 .بمەن تەحەمن نار
 

 یستتەد ێجتار متووەه ێبت چێهەب ستمیوێپ ەیوەئ کەبم ن زبیح یهاوکار ەکرد ک ەوەزبیح ەب میندەوێجاران پ ندەچ کێکات
 کتردەد رممەشت. مینت نتدامەئ مڵتێب کتردەد مۆۆەل رممەش ەک کردمەد ەڵگەد ەقس یوا ێرجا مووەه مەاڵدام ب ینگیس ەل انیدڕە
 .یەن زبیح ەکارم ب ەمام مڵێب
 
 . یچەد ێکو ۆو ب یهاتوو اێڕکو ەل ەبزان ،ەکەم ریبەل تۆۆ یابردووڕ ووتەید ەشیمەه
 
و  ەنتام ەل ەشتیمەه کترم،ەد ەڵگەد ەیبتاوک قست کتووەبتوو، و انمیتژ یستتاۆمام نیتترەورەبتوو، گ انمیتژ یرەهاند نیترەورەگ

 . تۆۆ ڵیحواەئ ەل ەکەم رمەبەاێب انیگ تەعمین وتەید کانداەقس
 

 بتووەه ایتۆول رتۆز ەیستەک وەئ ەتێبب. یدابووێپ ەڵێیب ەبکا ک ەوەئ داەد ێپ نتەڵێب ەوڕۆمەل تەکەبچووک ڕەکو انیگ ەمام
 . مەدەد ێپ نتەڵێب. ێبەکورداندا ه وێنەل ێکیە
 
 ەل ڕپت ۆیکتڵگ رەست ەمێبت کێکات ەوەمەکەد اتینڵو د مەناک ێل تییئاواڵنابم، ما تەحەو نار میناگر شم،ۆاپن شڕە ەوڕۆمەل

 .نمێبگ ێیجەبوو ب مانۆۆ یوانێن ەیوەئ مەدەد ێپ نتەڵێب تیشاناز
 
 .بوونت کردم نسانیئ یرێچونکوو ف ێیوەد شۆۆ رمۆز رۆز
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

--------------------------------------------------------- 
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 سیمایەک لە کاڵنەبوونەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاکۆ ئەلیاسی

 
 "یگادان لیلەج"کورد و کوردستان کاک  ییئازاد یگاڕێ یناسراو یرەشۆکێت یچۆک ۆب
 

*** 
 
 ندراوەکەڵه یکیەمایس
 ییۆۆت ەیوەبوونەنڵکا ەل
 سوور، یکێنگڕە
 یژووێم ێڵیوەت یۆتەت رەس ەب

 ژد،ڕو  نەقڕە... زرەب یکێشاۆ
 چراوێرپەو س وقوتاڵک
 ییورەه یناسک ەیجامان ەب
 باران، ەئاوس ب یکێورەه
 ندبڵ... دنڵب
 ەوەغوروور یچیبنم ەب

 ،یوامەردەب ەل کێنگڵەقو یژیت ینووک

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 بر،ەس ینگیس یژەک ینەتاب یردەگاب یندنەک ۆب
 یدانەئاو ەیژنڕۆواڵک ەب شتنەیگ تا
 نیچرمەدان ۆب کێارڕیب
 ووۆانڕ ینزما ینڕیب
 مان،ەوێپ ەب
 ک،ێژڕۆدوا بۆ... نمرد تاەه
 ،ەندەۆ ەیلیش
 !وانێل ەیمەک رەس ەتێژڕب

 پاک، یکێگفت
 ئاو ییشناڕۆ کووەو وانڕە
 شەگ یکێژڕۆ یالفاو مەد ەیقارقار ەل
 ندان،ەبڕێ وێن یکێهارەب ینگیس رەس ەل
 یکێرزەگشت و ەل اوازتریج
 کوردستان وێن ەیدەو س ڵسا یرێژژمڕۆ
 یرهاتووەد ەباق ەل ەتاز ینمەگڵەگو ەل وێوانلێل کەەیژێبان
 !تاوەه یشکیت رەبەل راوێت
 و،ەئ
 و "بیقڕە ەیئ"
 و ییایچ یکێسروود ندەچ
 و نمەگڵەو گو ۆو ئاس رۆۆ“
 سوور و وەلەیم یکێنووسێپ
 ”یفاەو و ندێسو ەیچاپاان وێن یکێبێکت
 ترسا، ەیکیتار ەوەش وەل
 یسپ یحڕۆ ەیفیتر ەل
 ،ەوەچابووێپ
 یەکردبوو” چوارچرا“ ەک
 ک،ێندەب نەردەگ
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 یردنەگ ەب
 یندراوەڕێبن پ ەل یرەس
 !ەوەژووێم
 و شتڕۆی وەئ
 وت،ەکەن ێپ لە …ووبارڕ کووەو

 ت،ەق ڵیدوود
 ەویەداەن ێپ یکڕێئاو
 ،ەڵۆه یشنەچ
 و داێپ یپشوو یرزەب وەرەب کشانەڵه ەن
 ،ەڕێرێکو ەن
 داۆیۆ یزۆت یتابووت ەل

 ەوییەشارد
 و ڕیداب ەیوەچوونەڵه ەل سکان،یۆل ەن
 ش،یمانەز ەن
 دا،ۆیۆ یینگەدێب یکفن ەل
 !ەویەچاێپ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

102 
 

 
   

 

 
 با نیشتمانپەروەرانی رۆژهەاڵت ئەوەشیان لەبیر نەچێ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەسووڵ سوڵتانی

 
 یكانەستاتەكار ۆبت ەوەتەگرتتوو ڕقتو انیكێشتتەۆودا ت ەیمیدا ان،ەیكەتاڵو ەیوەرەو د ۆوۆێن ەل تەاڵژهۆر یرانەروەشتمانپین

 ڵبتاەو. ێبتەد رەبەستەباشوور د ەل یكێوتنەركەو س وتەسكەد رەه ۆب یەدا ندێپشتو رەب ەل انیشیسوور یكەیەسرەباشوور و د
 یكتانییەرمەف ەنیەال یستتێوەڵه ەستتمەبەم داەرێتو متن ل كنییەوانیپشتت متووەه یاویباشتوور شت یینەدەم یكەڵۆ م،ۆستەئ ەب
 .شداەوەرەس رۆز یئاست ەل ەانیكانییەاسیس ییەتیەساەو ك مێرەه
 
و  یمەهتتتاوۆ یامەیتتتو پ یگتتتادان لیتتتلەكتتتاك ج ،یتیەكتتتوردا ڕێتتتی یوتووەستتترەن ێڕیشتتتگۆڕو ش رەشتتتۆكێت ەیكییەوااڵمتتتا دوا
نووستترابوون،  ڕیساردوستت ەب رۆز ەكوردستتتان، ك یمتتێرەه یكانییەاستتیس ەنتتدەو ناو یاستتیس ییەتیەستتاەك ەیربۆز ییشتتۆۆەرەس
 شتتانیكارەب رەگەو ئ نێدان ەسوور ەسرەو د ڕقوەشتەت وەئ تریئو  رەروەشتمانپین یكییەتەاڵژهۆر مووەه ۆب ێب كێرسەد ێبەد
 .بن تانۆۆۆبا ب نانێه
 

 وەل ەبتتوو، ك ەبتتازێر وەئ یكێبتتوارێكوردستتتان و ر یمتتارۆك یادگتتاری كتتووەڵب بتتوو،ەن زبیتتح ەیستتاد یكێكتتادر ل،یتتلەج كتتاك
 ییشتۆۆەرەس یامەیتپ ەماتابن ل یچەك بوو،ەن  ۆاف یكانەمەو ۆ شتمانین ەل شیكەیەچرك ۆب ابردووداڕ ڵەیسا نجێفتاوپەح
 ەوەپستان ێبت یباتەو ۆ شانۆكێت ەل ڕپ یانیژ رەسەو سانا ب سووك ەندەوەئ دایاسیس ییتیەساەو ك یسمڕە یندەناو ێندێه
 كتتداڵێحا ەل ،ید یچتتیو ه ەو متتردوو ەبتتوو كیتتدا ەل ڕكتتتوپ ەاویتتپ وەئ ڵێتتیب كەو ون،ەڕیتتپێت داەاویتتپ وەئ ۆییاستتتگڕ ەل ڕپتت

 ،ەویەدابتا یتیەورداك ڕێی ەیرەشۆكێت وەئ یباتەۆ یژووێم ەل انیكڕێئاو ێبەن رەه ەامانەیپ وەكام ل رەه كرا،ەد وانەڕچاو
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كتاك  یشتانۆكێت ەل كێشتەب یباست شەۆشتك ەب رەگەئ تەنتانەت ۆۆت. یتەیەكەشتتمانین ەیرگەشتمێپ ڵەستا نجێتپ فتاوەح ەك
 .چووەردەد ێل ەڕەیدوو الپ انەیكەامەیپ مەكیالن ،یەكردبا انیلیلەج
 
 مانتداۆۆ رەستەب كمتانڕێقو رەگەو ئ نەیتكەن رەك متانۆۆ تتریبتا چ ت،ەاڵژهۆر م،ڵێب ستمیو رەه م،ڕۆنا رەسەل یاتریز ەوەل

 .ێب واێپ مانۆۆ ۆب مانەكڕەكرد، با قو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 لیلى گادانى تێكۆشان، بۆ جه  بۆ ئینسانێك، بۆ قۆناغێك له
 
   
 

 
 
 
 
 

اڵو  الم تێكته  ، ڕۆژ، مانتگ و ستاڵ لته ماوه بیتر نته  مێتژووم لته  یته و كاتانه ناستى، ئێستتا ئته كتدیمان ده یه  وه كته یه كه نتازانم له
ڵ  گتته یانێك بتتوو، مرۆڤتتى تێتتدا ڕۆنرابتتوو، له بتته ره ر چتتاوى گرتتتووم، به ریمتتدا بتته وه یاده  هك لتت ك تارماییتته ى وه وه بتتوون، ئتته

پتڕى   و پتڕ بته  شى كتورد بتوو، النته به  ش كرابوو، كوردستان له كاندا، زمانى كوردیشى تێدا پژا بوو، جوگرافیاش دابه زمانه
و   موو كوردستتانیانیش بتووه بتوو، هتى هته  ك هتى ئێمته دستتان وهوماو بتوو، كور وێى لێقه و ئه  ى ئێره ڵكى دیكه كوردزمان و ۆه

 . یه هه
 
   تواناى بیركردنه  شى ۆۆشمان به به  له  بناسین، ئێمه  ڵكى دیكه بووین ۆۆمان و ۆه و ساكار، فێر نه  ساده  ، ئێمه وه و كاته له

   ناشێن ببنه  یشتوون، كورد ساكارن، بۆوه وا تێگه  هو مه كه ڕۆژى یه  وان له ۆشى، ئه دراوسێكانمان به  ییمان، به سته و جه
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ریكى ناشیرین كردنتى ژیتان  ر و دوژمنان ۆه ، داگیركه وه مه و ده له  ران، بۆیه گاوانى داگیركه  بن، ببنه ده  ر بۆوه وا، هه رمانڕه فه
متاڵن، بوارێتك  ڕووناكى داده  ى كورد، لهروون و ناۆى مرۆڤ ن، ده ده گۆڕن، مێژوومان تێك ده ن، سروشتمان ده و تێكۆشانى ئێمه

وزایى و ئتاو  ڵداوێرن، سته ن، نیگا و داڵن هه ده ى ویژدان تێك ده ۆشه ن، نه كه یشتن، هاوار و گریان كپ ده بۆ تێگه  وه ناهێڵنه
نتتگ و ڕۆژمتتان لتتێ ون ، ما ستتتێره ن، ئه ۆتته بینتتایى ده  ن، چتتاوان لتته ده ده  ت پێتتوه رفتته ن، ده كتته رمى و ستتۆز بتتۆژۆ ده نتتاهێڵن، گتته

نێتتوانى   لتته  وه ته ى هێشتتتوویانه وه ، ئتته وه نه كه رمى متتاڵى ۆۆمتتان لتتێ ستتارده ن، جتتێ ژوانتتى مرۆڤتتى كتتورد، كوانتتووى گتته كتته ده
 .وتوو پێ كه  لێكى له مووماندا، شارانى كاول بوو، گه هه
 

یتان  رده زه م بته ى ده وشتاوه یشیان لێ دزین، لێتوى درهو ساو  ت گاگۆڵكه نانه ن، ته كه ما پێمان نه ر و دوژمنان، شتێ نه داگیركه
یان  ر پێڵتوى كچانمتان هێالنته سته ى له و كۆترانته ن، ئه وت كه تیمان، ژنێتیمان لێ زه وڵێكیان دا، پیاوه موو هه لێ تۆرانین، هه

ر تتورك  سته تى و ئاشتتى به ى برایه امهى باڵ، ن قه شه  ن له ، تا دیسان بده وه كه یه نه ناو جامه  كردبوو، تۆران، تاران، چوونه
یان  ك نامته ، نته وه النته رچاوى تێكتڕاى گه بته  كى فراوانتدا، بته یته كۆنگره  ر سێ الیان، له ن، هه ش بكه ب دابه ره و فارس و عه

، بیان ناسێ، هێشتتا  بووه اڵم هێشتا كورد فێر نه نجنیان كردن، به نجن ئه ڵكێشان، ئه ڕیان كردن، باڵیان هه ، په وه ۆوێنده نه
 .وێ كه دا فریایان نه نگانه ته  ، له بووه فێر نه

 
ر و دوژمنتان  رچى داگیركته ، هته گێتڕاوه موومانى ده ، بتۆ هته هێنتابۆوه  میدیاوه  ، مێژووى له هاتبۆوه  وه ره و سه لیلى گادانى له جه

ك  تى، گیتانى كتوڕى وه ویستتى و مرۆڤایته یشتتمانى، ۆۆشهیى و ن وه تته باتى نه یان توانى، شا ڕێى ۆته اڵم نه پێیان كردین، به
 .رگیز دانامركێ الن، هه تى گه و بۆ كورد و برایه باتى ئه بگرێ، ۆه  لیلى گادانى تاوێك ئۆقره جه
 
 بوو، تێكۆشان بوو، ر نه لیلى گادانى تێكۆشه جه

 زین بوو به بوو، كانیى نه ز نه به لیل نه جه  كاكه
 ر ده  هاتبووه  النه  ، لهك زۆرى دى ویش وه ئه

 دان بوو ڵێكى كتۆڵنه شتتاه گادانیش، مه  بۆیه
 
 :رنج سه
 
 تێكۆشان   سێكى پاك له تى و سونبولێكى حیزبى دیموكراتى كوردستان، كه سایه مێژووى كورد، كه  له  شێكه  لیلى گادانى به جه

   هاباد له مه  له 8143  له. تى كورددا یدانى سیاسه مه  هوامى ل رده ى ۆۆڕاگرى و به تى و مرۆڤدۆستیدا، نموونه و كوردایه



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

105 
 

 
   

 

 .كۆچى دوایى كرد 0101ى ئابى 9،  ممه مڕۆ، پێنجشه ، ئه دایكبووه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
 

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

 .جارێکیتر هەوری مەرگ بارانی خەمی لێ باری، جارێکی تر دڵێکی تر لە لێدان کەوت
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەالح سوڵتانپەنا

 
 ەل ینتی، ژداەدێتل یشتتمانین ۆبت ڵتێکوردستتان، د یاڵبتا ەب ڕپت یکیەستیوەشۆ، ۆشتمانین ۆب یستیوەشۆۆ ەییورەگ ەب کڵێد
 تەڵتتگەل دایشتتۆۆ ەل ڵەید وەئ. ئاستتمان بردبتتوو یرشتتەتتتا ع داڵیتتد ەل یشتتتمانین یستتتیوەشۆکردبتتوو، ۆ شەشتتکێپ نتتاوێپ
 . ایگرەد تەڵگەلو  ناەداد شانترەسەل یستەد شدایمەۆ ە، لینەکەدێپ
 

 .ایو بر ەزگۆۆ ەبوو یداری، دایگر ەڵۆهەریپ ۆساو ب یئاسمان
 
 .پاک بوو ڵید ڵێیب تاەه و ۆاک بوو، لەگ ۆب یشینیژ بوو، نیژ ناوێپ ەل یمردن بوو، نیوەال ئ یشتمانین یستیوەشۆۆ
 

 .بوو نشتماین یمە،ۆیمەۆ .کوردستان بوو ینداریوەو ژان بوو، ئ شێئ یۆاراو
  ۆ، برەبێس ندایهاو ەل بوو، ەور ەبوو، ب ریکبەتەب. یزانەدەن یی، ماندوەلوتک وەرەب ینگاوە، هیوانەڕد یووناکڕ ۆب میدا
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 . بوو ڕەزستانتش گ
 
 ییستتیوەشۆۆ. بتوو تاڵو یزگتارڕ یئامتانج بتوو، بتاتەۆ ۆبت یو تاو نیت. بوو ژارەه ۆڤیمر ڕێیکار بوو ،هاو ەب باتاەۆ ەل
 . بوو تەاڵشت ۆگ ەیمێئ ڵید
 
 .داۆم زوو ئاوا بوو مەاڵئاوا بوو، ب تیڵێب ۆت ەیوەئ
 
 وەئ. یگتادان لیتلەکاک ج رەشۆکێو ت زەڕێکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ ینیرێد ێڕیباتگەو ۆ دارەتمەاسیس ییدوا یچۆک ەینۆب ەب
کترد و  ەیکەوەتەن ەب شەکشتێپ ەوەکوردستتان یمتوکراتید یزبتیح ەیکەزبیتح یگتاڕێ ەل یانیژ یرۆز ەرەه ەیربۆوا ز ەیسەک
 یستتتتانیوەشۆو ۆ ستتتوکارەک ەو دوور ل یرەدەربەو د نتتتدانیز ەل یانیتتتژ ەیربۆز ،یناستتتەدەن ییمانتتتدو باتتتتداەۆ ەل چکتتاتیه
 .بووەد نتریتەب باتداەۆ ەل یکانەنگاوەه هاتەد تاەو ه بووەن ڵدوود شیکێساتەچرک ۆو ب ربردەسەب
 
و ئولگتو  ستتیوەشۆۆ یەکردبتوو ەیکیەستتیوەنۆو ۆ یستیوەشۆو ۆ ڵەییئاوا ڵدو  فاە، ویبانەهریو م ەییساد ەک ەیسەک وەئ
 انیشتتۆۆ ڵدەب متووەو ه ەوەکردبتو ێجت کداێرەروەشتتمانپین متووەه ڵتید ەل ۆیو ۆت ەیکەشتتمانین یکتەڵو ۆ باتتانەهاوۆ ۆبت
 ەچۆکتت مەئ .انکوردستتت یتتتەاڵژهڕۆ ەل ەیکەلەگ یژووێتتم ەل کێشتتەب ەبتتوو یدانۆرۆتتەو ب بتتاتەۆ ەک ەیستتەک وەئ. ستتتیوەد
 .کوردستان یتەاڵژهڕۆ ەل یاوازیزگارڕ یباتەۆ ەل ەیەورەگ یکەیەسارەۆ
 
 یژێتتتدوور و در یکتتتیەژوێم ەک رەنگەو هاوستتت کیتتتدوستتتت و نز یکڵەیەمتتتاەبن کە، وناەتانپڵستتتو ڵەیمتتتاەو بن مۆۆتتت نیەالەل
 ەکتورد ل یلەگ یشۆۆەرەس ڵدەب ڕپو  نیزانەد متانەۆ یشەهاوب ەب مانۆۆ داەورەگ ەستۆک مە، لەیەه ەوەکێپ مانیتیەستاۆد
و  ەورەگ ڵەیمتتاەبن ەو ل یانڕێیتت، هاویباتتتانە، هاوۆرانەنگەهاوستت ،کوردستتتان یمتتوکراتید یزبتتیکوردستتتان، ح یتتتەاڵوژهڕ
ۆتانم، ژوان  یئاشت گالرا ۆانم، کانەۆانم و کچ ەنیئام هاەروەو ه یزانێۆ یۆانم رەسمەئ ەل تەبیتاەب یگادان ێڕیباتگەۆ

 رێتتت انیتباتکارەۆ یکبتتاو یتیەباوکتا یستتتەه ەل چکتاتیه ەک رانۆو کتاک گتت ۆاکیتتو کتاک د ۆرکێکتاک شتت  ینکتتاڕەۆتانم و کو
 هاەروەو ه تێب انەیکێڕەباتگەۆ ەباوک ەیباوکان یو سوز زێئام انەیوەوانەه ینێشو ەک ۆساەڕەن ۆب انەیلەه وەو ئ بوونەن

 .نیۆوازەد ۆب انیبوورەس یوایو ه نەیکەد ستیوەشۆو ۆ زەڕێب یدوست یگادان یالحەکاک س
 

 .تێب زێرەو ب رزەب یەتاەتاه یوێو ن ادیو  یکانەاتۆئا یهاتن یدەب یایۆه ەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 خەمنەمایەک بۆ جەلیل گادانی

 
 
 
 
 
 
 
 

 زیرەک کەمال
 

 ۆبتت ەاممنتتەۆ ینیئتتاۆر نوستت گرتتتووم،یدا ڵقتتو یکتتێرزەتتترس ول نوستتمەد ۆبتت تەیەمنتتامەۆ مەئ کێتتکات رز،ەبیەپتتا یستتتاۆمام
 .ێوەد ەیورەگ یکیەتیەوئازا یرێو بو تەجورئ ناسەو زمانزان وماندوون رەنوس یکۆیەت ۆب ،ێڕباتگەو ۆ ەرکردەس یکۆیەت

 
 ستتتاۆمام ەینینوستت وەئ رەکستتیە ەیەمنتتامەۆ وەئ ینینوستت ۆبتت نتتووسێپ یەدا ستتتمەد ەک ن،اڵد رەبەو ل نیریشتت حڕۆ یستتتاۆمام
گتووتم  ێتیپ مەکەمەڵەق یگوتبتوو ،ێبنوست رزەبیەپتا یمنتێه ەیبتار ەل یستتبوویو کێکات ەوەوتەرکیب ممیرەک الەم یدەمەمح
 ەتێتبچ ەیەکتردەن یکێو کتار ەقورس رۆز ەیمنێه وەئ ،ەریشاع یمنێه ینووسەد ەیبارەل ۆت ەیوەئ ،ەمەح ەو ئاگادارب ەابیور

 ێلتت یستتالم ۆبتت ینتتال یەکەنتتام یتەغتتورب تێتتبەد ت،ێتتب ۆتتتۆب کەیەمنتتامەۆ ەچتتونک ک،ەیەناستتێپ چیهتت یرمۆفتت ەیوێتتچوارچ
 ییجتودا ڵەینتا ەیرامەو ب نۆو بت ەوەستتونێب ێڵتیوەت رەستەب تێتب  رهتادەف یستتەد یۆشتەن تێبەد کەیەمنامەۆ ،ەوەتۆڕێبچ
 ەب ێمتامل تێتب کێتزەقتادر و کاغ یحتاج ەییئتاوار ەل تێتب بتریرەغ کەیەمنامەۆ من،ێه یشعر ینگڕە زارەه یهانیج ەل تێب
 ینینوستت یزێتتو ه ەمتن کتتوا توانتا و وز یمتتەڵەق هتاتەیه هتتاتەیه مەاڵب ،ێبینوست یحتتڕۆ یالەیتل ۆبتت ەوەنێۆتو ەل ڕپتت یکتڵێد
 .ەمنامەۆ ەکردم لکوەبەنام ناەناوم ن ۆیەب ەیەه ەیەوێش وەل یکەیەمنامەۆ
 
 ستتانێو کو انیترمەگ ەیکەدەڕیتگ ئاواڵما ،یو جوان مانیشتیشعر و ن ڵیما یدانەئاو ئاوا،ڵما ،یگادان لیلەج ژاێه  یستاۆمام

 .ۆئاس وەوڕ یکاروان ڵەیرقافەو س ندانیز یوانڵەو پا
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 ۆڤەیمتر وەئ ۆتت شتزانمەد نتا،ێداه کێمانیشتتین ەل زتییپتا تەچۆک مەب ەزییپا یرەب ەرەب مەب ۆزمان ت ڵیما یچرا ئاواڵما
 ەل شیمتردن ەیوەئ المەب ،ینتاڵد ڵیمتا ەییشتیمەه ێیجەشتتین ۆتت ەچتونک ،یێنتا ۆتت یوۆستارڕ یونکردن یتەقەرەمردن د ەک
 .ێناکر ریبەو ل ەکێساتەکار یئاب کرد یشەش
 
 یایتتولەئ ەیتنامەاحیستت ەشتتۆاێپ رمۆز متتالەک کەریتتگتتوتم ز تێتتکتتردم و پ ۆبتت نتتتۆفەلەت ستتتاێئ شێپتت کەیەمتتاو ستتتام،ۆمام
 یکیەهتاەنرخ و ب ەکیبیکت ەچونک ەوەتیجا  بکر یکورد ەب یناکام کردبوو دیعەس ستاۆمام ستایئ شێپ ڵچل سا ەک یبەلەچ
 .حمۆچاو و ر رەس ەمەۆەد تەکیەداواکار ستامۆمام ۆیەب ،ەیەه یرۆز ییوژویم
 
 تەییشتیمەه ەیگەستتێو و ڵدوامتا ەکترد تیتریروناکب یندەلبەم ی(ۆیەک) ەک ۆت مانیستین ەیژۆک رەب یچلچرا ،یگادان لیلەج
  :یگوتبوو زنەم( ینال) ستاێئ شێپ ڵسا دەس ەل اتریز ەبوو چونک تەوەئ رەبەل
 
  ێشار یۆاک ێچاو ناش ەیسورم ۆب نۆچ
  ێجار ێداناب رەسەل ێیپ یحاج ەک
 
 .کرد ییدوا یچۆک ناۆڕۆک یتاەپ ەب ٢١٢١ یئاب یشەبوو، ش تەاڵژهۆر یزنەم یکێڕێباتگەۆ یگادان لیلەج: ینیبێت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

-------------------------------------------------- 
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 ەو کوێستانئمەمانەتێکی بۆن خۆش بەر

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئازاد عەبباسیان

 
 .انیگ لیلەمام ج نۆڵک کانمەنجەپ تتەداقەو س ییئتاست پاک ەل 

------ 
 
 ستانێکو وەرەب شۆۆ نۆب یکێتەمانەئت
 

 یلکتتەپ ەوەغتتروور ەڕیپ وەب کێتتژڕۆ متتووەه کەو و تێتتب ەک رۆۆتت ەبتتدا ب ۆیۆتت ەیگێتتتا جتت شتتتەڕۆد ییئتتتاواڵوماەرەب ەوێکتتاز
 ەکیتد یکەیەستارەه وەرەو ب ەکنتاوێپ ەیبتارگ تگتووتەو د بووەن ارید رەه رۆۆ.دا ستانێو کو نێرمەگ رەس ەب ێشێاکڕ یشکیت
 ەو ن ەمتاو انیقۆشت ەن یکانەشتکیو ت ەشتتووڕ ەڵه یستکێفرم رێت وتنەک رەد شێپ ەژڕۆ وەئت رۆۆ ەک ەزانەم. ەوتووەک ەڕێب
 ۆیو ۆتت ێبنتت کێتتل یچتتاو ەداو رارەق یوا رۆۆتت یدیئتتت کتتاەد ییئتتتاواڵما یئتتتازاد یکێرۆۆتت ەژڕۆ وەئتتت نەڵتتێئتتتاۆر د. یرمتتەگ
 یشتوازێپ ەتتا ب ۆشتاندبووەن انۆیتۆ ەک یئتتازاد یرۆۆ ییئتاواڵما یستنیب ەبوون ب رۆز نەڵێد کەو. ەژڕۆ وەئت ەوەتێنێازەڕن

 ەل لکتتیوو چا ەستاز ب ەڵتێو د ۆرکێشت یال ەتێنەیەگەد ۆیۆ ێب کێنۆچ رەو ه کاتەگورج د ۆیۆ دیفەح یاێش. بچن ەوەمام
 وەرەب. نەیتک یۆاک ەیردەسپەئت ێوەو ل نیوەک ەڕێو ستانێکو وەرەب ێبەد ەیەه وامانەشێپ ەیکەمارۆک یکێتەمانەئت ەچاو ک
 . بوون ەڕێبوو چاو ژێم ەل ەوێس ەو ۆار یو سام دارڵد و نەڕۆد یحاج ەیکەشار
 
  ەیگڵنزەدوا م دانیهەش یزارەم. داۆیەک ەیکەالنیۆنج ەشار رەسەب ەشاوێاکڕ ینگیس ەک دانیهەش یزارەم ۆب وتنەک ەڕێو
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 ەتتتاز یکتتێلێک یدووەل ،کێتتزڕێو  کێواڵستت یدوا ەل. نینگتتڕەو  شۆۆتت نۆبتت یکڵێگتتو ەلتتق وەکیە رەه. تتتم،ەاڵژهڕۆ یمانتتانەقار
 ەڵێتید ەکەزێئتتام یزۆو ست یتیرمەگ ەک ەگرتتو یزێئتام ەل یتوند ەب ندێه. ەکردو داێپ یشەباو کیەاڵئتا ەک انەڕگ نێژڕئتاوپ

 وەل کێمستت. ەپتتر ەکاڵئتتا ینەمەت ەل ینەمەو ت ێزێپارەد یەاڵئتا وەئت ەکێناڵسا لیلەمام ج یچونک. ەیکەلەرپۆک ۆب ەکیدا
 کێستنووستتتەود ەیکەشتتتکیت ەل کەیەژڕو پتتت ەیکییەستتتوور ەل کێتتتپڵۆو د ەکاڵئتتتتا ییوزاەستتت ەل کێتتتو چنگ ەشتتتۆۆ نۆبتتت ڵەگتتت
 ێوەل. لتتالدەج یستتتەد یستتتکردەد یکێستتنور وەرەب وتتتنەک ەڕێو کیەیئتتتاواڵما ەو ب کەیەمبتتانەه وێتتن ەۆتتران ەیکەمەڵەقەل
 ەیکەرێستەئتت ەازدیتو  وانیترەم ەیستوار ەو دوانز ینیو موع ە،سوارێمامل ەیتارەو ق ژارەه ،انڕو کو ژیک یکەڵەشبڕەو  منێه
 یمتام یدێتو ز متانەارق ەشیمەه یهابادە،م ونەک ەڕێو یقاز ەیکەشار وەرەچوون تا ب ەوەکەتەمانەئت یشوازێپ وەرەب قزەس
 .نەک شۆۆ نۆب ێپ یتەاڵژهڕۆو گشت  ەورەگ
 
 یکوردستتتان یکانەگشتتت شتتار ەو ل تێتتب کێتتژڕۆ ڵەیبتت ۆبتتن؟ تتت بیتترەغ ۆڕگتت زانیئتتاز نینتتیبەن یدیتتو چ تێتتب کێتتژڕۆ ڵێتتیب ۆتتت
 ...ەنیریو ش ریگڵد ندەچ ەیئتاوا ک نەتەو یەۆوا: نڵێیب ەوەکێپ مووەه ستانێکو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

---------------------------------------------------- 
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 مااڵوا سیمبۆلی خەبات و تێکۆشان، کاک جەلیلی گادانی

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاشق ئیسماعیلی

  
 یبوو ستتانەوەن یمبولیسۆدا، ت یتیەکوردا ەیرگێف ەل
 یبوو ستتانەه یباتەۆ ڕیدا، گ یدێناهوم یوەش ەل
 دا مەقورس و ئاستت یۆۆد ەل ن،یب اگرۆڕۆ نیکرد رتیف
 دا مەۆت یوژمەت رەمبەه ەل ن،ەیدەدان کۆچ تەق نیناێه اتڕ

 بوون ارانی ۆڕیک یچلچرا ت،ەقس ت،ییشۆفاەشرەم ۆولقت،
 بوون ارانەین یرگەج یووڕد ت،ییژێپشوودر ،ڵوەه ر،ەاپڕ
 تاڵو ییزگارڕ ینیوەدا، ئ ماتیس ەد ەوشاوەدرەد
 باتەۆ ەیندنگێۆو ۆب نەوان ت،ۆییاستگڕو  یو پاک فاەو
 ینامر ۆو ت یمانەڵگەل ،ێڵیب مانێجەب شەستەجەب
 یگرەد ەتگێدا ج مانڵد ەو ل یژەدا د رمانیب ەل وجارەئ
 

 ٢١٢١ - ٨ - ٤ ئاشق
 

---------------------- 
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 مااڵوا سیمبۆلی خەبات و تێکۆشان، کاک جەلیلی گادانی

 
 . تاسام یادانگ یلیلەکاک ج یرێد یرەشۆکێت یچۆک ڵیواەه یستنیب ەب
 
 ەد ،ەورەو گ نتتتاوەئتتتاوا ب یکییەتیەستتتاەک یمردنتتت مەاڵب ،ێگتتترەد سەک متتتووەه یکتتتۆرەب نجامەرەو ستتت ەیەه رگەم ەاریتتتد
 ەل یشتیتەفەو ۆ مەۆ یشتکردنەب یستتیجلەو م داریتو د ۆهتاتوچ یتتەرفەد ەک نتا،ۆڕۆک یشتۆۆەن ەئتاوا دا و ب یکێرجەلومەه
 .بوو ژانترەب ییئاسا یکێرگەم ەل رۆز ،ەوڕیب یتیەاۆڤمر ەڵیمۆک
 
 ات،ڕکۆمتێد یگتاڕێ یبتوارانڕێ ەمێئت ۆبت. شتێه ێجەب موومانەه ڵید رەس ەل ەیژارەو پ مەۆ ەل کێرمانەۆ لیلەکاک ج یچۆک
و  یبتتوونەو ن یو بتتوون ەکتتردو شەداب ەڵگەل مانیو شتتاد مەۆ کێتتنەمەو ت نیبتتوو لیتتلەکتتاک ج یبتتاتەهاوۆ ڵستتا انەیتتد ەک
 .ەژانەب کجاریە ەچۆک وەئ ،ەوید ەوەکەیەب مانیرحانەو ف ەنگانەت
 

 کەو و متتارۆو ک واەشتتێکتورد و پ ەیوەتەن ییزگتتارڕ یگتاڕێ یفتتاەوەب یکێاتڕکۆمتتێد کەو ،ەیەد وتەح ەب کیتزێن لیتتلەج کتاک
 یستتەه فتا،ەو ،یزۆستڵد ،ەانێڕشتگۆڕش ەیور ەک ،یەدا نت ەوەکترد و گومتان د یبتاتەۆ وچتان ێبت وا،ڕبتەو ب ۆراستگ یکێرەبڕێ
 ەیوانەئ متتووەه ۆکوردستتتان و بتت ێینتتو ەیوەن ۆبتت لۆمبیو ستت شتتقەرمەس ەتێتتبەد ،ەاویتتپەورەگ وەئ ییستتتۆدۆڤو مر ینستتانیئ
  .نیئازاد ینداریوەئ
 
و  نیبتەد یەگتاڕێ وەئ یرەدەژێپشوومان در نییتا دوا یشیانڕییهاو ەیمێئ ،ێبەد بوارڕڕێپ لیلەکاک ج یباتەۆ یگاڕێ امینڵد
 .مانیژێو پشوودر ستانەوەن یۆشەلهامبیئ ەنەیکەد یادی
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------- 
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 ئاسودە سەر بنێوە گەورەم،

 
 
 
 
 
 
 

 محەممەدی فەقێ عەلی

 
 دا یگادان لیلەکاک ج مەکەمانیشتین یستاۆومام رەابڕو  ەرگەشمێپ یانیگ ڕیفەرزەب یزێراوەپ ەل ێسکینەه *
و  کتا ێژ یمانەردەست ەیکەڕەوبتاو ریتب ەو ب ۆڵگورجتو گت ەکتوردان، الو یتتانەرەد ێبت یمانیشتتین یژارانەه یازین ازوڕهاو* 
 . ندانەبڕێو  زەرماوەو س ژێالوەو گ واەشێو پ مارۆک
 
 . ژاندەه انیزاشاەڕەمەح یئارام ەیگڕدوو ە، ک...و ەفزادیرەو ش ینیو موع ەئاوار یورانە،دەیزێه ەب ەکانڕبو وەئ ەیپڵک
 
 ەیوشتاوەدر یمانەردەست ەیکەرگەشتمێو پ رەابڕ. رانەاویتن یشکۆک یرستانەپ کیتار یکانەشڵەڕەناو چا یەکەنێقڵۆو ەماسەح
 . مانمیشتین ەیکەماتکارۆپلید ،ەوەداچونێو پ نینوس ژووێم یدانەیم ەیکەتەمیئازا و بل ،یمانیشتین یرگرەب
 
 یتتەفەاڵق ێتتوانەد ایتنەت ەکەیەردەپ رگەم ،ێداد کۆچت ەدا ب ۆتت رەرابەب ەل ڕۆمتەئ ،ەانیتژ ەیوانەچێپ ەیژێو ەک رگ،ەم
 ەل ەک ،ەیەورەگ ەستتەک وەئ ایتتنەت. ەدژ دامتتاو دایستتتیوەشۆو ۆ ەیورەئاستتت گ ەل وەئ. ونکتتات رچتتاوەب ەل زنمتتانەم ۆیتتت

هتزر  یشتاوەگ یریتب یشتکیت ەبتنەد رگتداەم یترستناک یکایتار ەل کانەورەگ کا،ەدێپ ستەد یرمانەه یانیژ اڕ رگەم ەینوۆت
 ەل رەو ه یهتات ت،ەرگانەشتمێپ یانیتژ ەیدەست ەگەچتار ێسەب ۆت! مەکەرەبڕێ. نەکەد مانیرەبڕێ وتنەرکەس وەرەبو  شمانۆه
 ەل ایت ەک دا،ێتپ نتتەڵێو ب مانیشتتین یئتازاد ینتدکراوەب یکچت یژوانتێج یەچتو ەوەکوردستتان یستاوا یمارۆک ەیدارەدار یژڕۆ
 یەبتتەد یندەفکەرەو قاستتملو شتت یقتتاز یمالنتت ەل ستتتەد انیتت ،یگتترەد ۆبتت یپۆرچەستت تۆۆتت ا،یتتئازادبون ینتتدەماوەو ز ییشتتا
 ۆتت ،یزانست یرەوهەگ ڕپ یکێرتوکەپ ۆت! ستامۆمام. یمرەئ ۆیب ەوەتێیتوەئ یەناوێپ ەل کێشۆڕش یمراد ڵیتاو یگەستوندەئ
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 انمیشتتتیو ن یزۆو دلستت یستتتیوەنۆو ۆ یستتتیوەشۆۆ ەل پیتتپاولیل یکێمتتانۆر ۆتتت ،یتەمتتانەو قار ەماستتەح ەل ڕپتت یکێداستتتان
 ،یزۆستڵو د یستتیوەشۆو ۆ تەززێتع ەل ڕپ ەینوسراوەن یکەیەفسانەئ کەو ەمانیشتین مەئ یبچوک وەورەگ ەابینڵد ،یرەروەپ
 . ەوەتیبەد ترەورەگ وەورەناوماندا گ ەل ۆت ن،ەکەباست د یکتریە ۆب ەوەن یدوا ەل ەوەو ن ەنیس ەب ەنیس
 
و  منێو هت یقتاز یهابتادەم ەل کراتۆمید ەیرپۆک ەوەکات وەل ،یژێالوەگ یرمنەش یبووک یکۆرەب یشاناز ڵیدایم ۆت! مەورەگ
 ماەست اڵو وا شەگ ەو کتاروانکوژ ەرێستتەئ کەو ەویەنگیست رەست ەب ۆت ،ەکردو ەدارەدار ەب یستەد ەوەکافێژ ینگیژێب ەل ژارەه
 . ەیکەد
 
و  مەستتەو ب تیتپ ەل ەراوۆت نوسێل ،ێنانوس ۆب کمەیەوش ەو تاق ەوشک ڵید یرەوهەدا ج تەیورەئاست گ ەل نوسێپ! رمەابڕ

 . ۆگ ەتیەنا شیزمان مەکەداۆ ۆت یوااڵما ،ۆت یستیوەشۆ، ۆۆت ەیورەئاست گ ەل رمەبڕێ ،ێناگر ۆیۆەو انمیکەیەدان
 
 ەتیگتریب ێنتاتوان مەنۆاڵبچک ڵیو د ەگران وەورەگ رۆز تیوااڵما یمەۆ یبار م،ڵد یالتەژهڕۆ یشۆڕش ەیکەزنەم ەرەبڕێ وااڵما
 . کاەرئەس ماەدید ەل کۆتن کۆتن تاەوەئ ،ۆۆ
 
  ێب بواڕی ڕپ رەه کانتەئامانج یگاڕێ
 
  نمێوەنەدا داد شانتۆکێو ت باتەۆ ١١ رەرابەب ەل یزان یدرەو ق زڕی یرەس
 پاکت  یانیگ ەل واڵس

 ەل کێتنگاوەه نیتتوانەد ەک. ەدانەن ۆڵو کت یژێپشتوودر ەب ایتنەت ەک ن،یکترد یرێتف ۆتت یرەبڕێت م،ەورەگ ەوێبن رەس ەئاسود
 . ەوەنیب کیزین کانمانەئامانج

 
 یلەع ێقەف یدەممەمح

  
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

  
------------------------------------------------ 
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 هەتا لە ژیان دان با قەدریان بزانین

 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 ەل زڕێتتت دا انیتتتانیژ یمەردەستتت ەل ەک ەیەوەئ ک،ەڵێتتتمۆک رەو ه کێتتتزراوە، دامکێتتتزبیح رەه یکتتتانەجوان ەتیتتترەن ەل کێتتتکیە
 دا انیتتژ ەل رەگەو ئ نەبتتا انێیپشتتتگو یینتتدوویز ەب کەبگتترن، ن انیتتکانەباتکارەو ۆ تەۆتتزم ڕپتت ەوتەکەڵتته ییەتیەستتاەک
 .بگرن ێل انیزڕێکات  وەئ مان،ەن
 
 یرەبڕێتتت یماکانیستتت ەل کەڵێتتتمۆک. ەوەتەواڵجتتتووەۆتتترا  ن ەوەیەبتتتار مەل کیە رەستتت ەکوردستتتتان، ل یمتتتوکراتید یزبتتتیح
 ەو ل ەوەتەکتتردوو رەستت ەدا ب انیتتانیژ یمەردەستت ەل رەه ۆیۆتت ەینیژێتتمەل یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ یکتتانەارید ییەتیەستتاەوک
 ٨١ ەینۆبتت ەب ەبتتوو ک ەزبیتتح مەئ یژووێتتم یاریتتد یکەیەرکردەستت یگتتادان لیتتلەکتتاک ج. گرتتتوون ێلتت یزڕێتت داەنۆبتت کێنتتدێه
 یرەفتتەد نیەال ەل نتانێزلڕێ یوحتەهتات و ل کێتپ ۆبت ینتانێزلڕێ یستمڕەوڕێ ،یاستیس یرەفتتەد ەیبتنک ەل ،ینتەمەت ڵەییسا
 متتوکرات،ید یزبتتیح یستتتۆد یکانییەتیەستتاەو ک ەزبیتتح مەئ یکتتانەارید مایستت نیەال ەل داەکەستتمڕەوڕێ ەل. دراێتتپ ەوییەاستتیس
 ل،یتتلەکتتاک ج یرزەب ییتیەستتاەو ک وشتتتەو ر کتتانەتەو ۆزم شتتانۆکێت یابتتردووڕ رەستت ەجتتوان ل ەیوتتتار و وت کەڵێتتمۆک
 . کران شەشکێپ
 
 وەئ ەک مڵشتحاۆۆ. کترا ییەتیەستاەک وەب شەشتکێپ نتانێزلڕێ یوحتەل کەو ەک ەیەقەودەئ ،ەوەننێاوەید داەوەۆوار ەل ەیمەئ

 :اڕمن ب ەب ەکەقەد ینینووس ییکات شاناز
 

 ٢١٢١ ی ئاگۆستی٨
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 پیرۆزبایی و ڕێزلێنان
 

 !هاوڕێی تێکۆشەر کاک جەلیل گادانی
 
 یمتانۆۆ یرکتەئ ەدا ب شەتەبیتتا ەادی مەل. نەیکەدێل تییزباۆریپ یرمەگ ەب ،ەوەکبوونتیدا ەل ڵیسا نیمیەاشتەه ەینۆب ەب
 :   نڵێیب ەوەنیزانێو پ زڕێ ەب نیزانەد
 
. ەکتردو ەڕپێتکوردستتان دا ت یمتوکراتید یزبیح یکانەزڕی ەل باتەوۆ شانۆکێت ەل تۆۆ ینەمەت ڵسا ٨١ەل ڵسا٤١ زتانەڕێب
 ەچتتوون ،ینتتێنه یانیتتژ یدا، تووشتت تەکەوەتەن یواڕە یبتتاتەو ۆ متتوکراتید یزبتتیح یشتتانۆکێت یشتتچوونێپوەرەب ینتتاوێپ ەل
و  اوازیتج یبتوار ەل. یبتوو ەانێڕشتگۆڕو ش ەرگانەشتمێپ یانیژ یکانییەترسەو م ەشەڕەوه یتاڵوەو دوور ەییئاوار ،ەاانیندەب
 ەل دایەگتتاڕێ مەو ل ەبتتردو ەوەڕێتتب تەانێڕبتتاتگەۆو  یزبتتیح یگرنگتت ییتیەرپرستتاەکتتارو ب ردا،ۆراوجتتۆج یو ئاستتت ەپتتل ەل
 یکەڕێبتتاو ەب و رزەب یکتتەیەور ەب نتتد،ەمڵەوەد یکێزمتتوونەئ ەب ستتتاشێئ. ەکتتردوەن غتتتێدر ێهتتاتب ستتتتەد ەل یکتتێتەرۆزمەه
و  یوامتەردەب بتاتەۆ رەست ەدا ل کوردستتان یمتوکراتید یزبتیح یرانەشتۆکێت ەیوەشێپ یزڕی ەو ل شانۆکێت ۆڕیک ەل ،ەوەوەپت
 .  ەیکەد رانتەنگەو هاوس انڕێیهاو یرێف یرەروەشتمانپیو ن یفادارەو ەیانو
 
و  نیبگتر شتانتۆکێت کێتنەمەت ەزلڕێت ،ەوییەگناستەمەو ئ نیزانێتپ ەب ەیوەئ ۆب نیزانەد تەرفەد ەب کبوونتیدا ەل ڵەیسا ٨١
 .نیئاوات باواز ەب تیژێندرەمەو ت یتەماڵس
 

 کوردستان یموکراتید یزبیح
 یاسیس یرەفتەد

 
 "١٣٩٢ ەیمەشڕە ی١٢
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 ماڵئاوا کاک جەلیل

 
 
 
 
 
 
 

 شاهۆ حەسەن پوور

 
 ێد وەئ ۆبت ێد مەل زبیتح یکتانەرەقەم یو بتارکردن( ٤٣ - ١١) ەناڵسا وەئ یکانەڕەش ۆیه ەب ەییئاوار ڵسا نیندەچ یدوا
 تێتتگوونجەد انۆیتتب رەگەئ ستتپاردبوویرا زبیتتح. ەوەنیرستتایگ لتتوانیو ژ جتتارۆگ یایتتچ ینتتێداو ەشتتاخ ل وەئ ۆشتتاخ بتت مەو ل
 کتتانەو باب کیتتبتتوو دا داەمەردەستت وەل رەبتتدات و ه شۆڕشتت ەب ەژێتتدر ێبتتتوان زبیتتح ەیوەئ ۆبتت رانێتتئ ەوەبچتتن کتتانڵەماەبن
 ۆبتتت انەینتتتدنگێۆو یداوا کتتتووەڵب بتتتوونەن یراز ەوەب رەه وانەئ. بتتتوونەن ەستتتتیو مەئ یمیستتتلەو ت یربتتترەد انییتتتتیەزاەنار
 نتاێه یاستیس یرەفتتەد ینتدامانەئ رەست ۆبت انیفشتار ەناڵمتاەبن مەئ یتەارمیت ەب لیتلەج کتاک داەوێتن وەل. کردەد کانڵەمندا
کتاک  نتدێماناوەد کتانەچادر رێتژ ەل ێکتات ەوەتێناچ ریب ەل تەق مەژانۆر وەئ. هاتێل یواش رەو ه ێداندر ەقوتاباان تاەه
 .ەوەنیینێو باو نینێباو نیداەد یو هان ەوەنیکردەد یرەسەب ەشیمەو ه هاتەد لیلەج
 
 رەست ەل یکتێدار ستتاکانۆو مام یقوتاب ەیمێئ یاێڕو لیلەکاک ج نەدرووست بک ۆب مانەکەدرا قوتاباان اریبر ەک ەیژۆر وەئ

 رەست ەبکتات ل ریلگێشت ۆڤمر کاتەوا د ەک ەکێستیو و ەچ وز. بوو ەئاماد ەقوتاباان یدرووستکردن ینێشو ەدانابوو و ل یشان
 ایتنەت وەئ کترد،ەد ۆیۆت ییتیەرپرستاەب ەب یستتەبتوو، ه رۆماتەئتاوا بتوو ۆ لیتلەکتاک ج ،یرۆماتەۆ گومتانێچتاک؟ ب یکار
کتاک  ینتانێداه ەل رشۆو شت انیتژ. ەستتانۆد ۆڤو متر ێجتەب یارڕیتب. داەد یشیاریو بر ناێد یشیفشار کووەڵب داەدەن ڵیوەه
 . بوون وەئ یرانیو هاو ب لیلەج
 

 یاستیس یرەفتتەد ەب یاریشتنێپ لیتلەکترد کتاک ج واەت نتدنمانێوکوردستتان ۆ یمتێرەه یکتانۆزانک ەل ندکارێۆو کێلۆپ ێکات
 یرەد یتەارمیت کتردەد یو داو نیداەد یالمان و هان ەهاتەبوو د وەئ رەو ه نڕێدابب زبیح ەل ەو کچان ڕکو وەئ ێناب ەکرد ک
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و  ەنتدەپاب ەنتدەچ میکرد و د لیلەکاک ج ەڵگەکارم د ەوەکینز ەبووم ل وزشئامو ینیۆمسۆک ەل ەک ەیناڵسا وەئ. نیب زبیح
 . کاتەد یهاوکاران یکانییەتوانا رەس ەل سابیح ەندەچ
 
 زانتمەد ردانمەست ەتێتد لیتلەکتاک ج تتاەنتابم ه ێرەچتاو ەوەکرد مۆیەک یردانەس ەکید یکێدا و جار یتەرفەد انیژ رەگ یدیئ
 .  یزارەم رەس ەبچم ەوڵەگو کێپکەچ ەب ێبەمنم د ەوەئ ەجار وەئ
 

 یمتتەۆ ەوێتتئ یمتتەۆ .مەکەد ێلتت تانیشتتۆرۆەس ەوەمڵتتد ینتتاۆ ەل زیتتزەئ یرانۆو گتت ۆاکیتتد ،ۆرکێن، شتتگتتالرا ۆتتا ر،ەستتمەئ ەداد
  ،ەشەمێئ
 

 .بن شۆۆ ەوێشاد و ئ لیلەکاک ج یرووح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 نزیک وه هەفتا ساڵ تەاڵش و موبارزەێگ بێ وچان
 
 
 
  
 
 
 

 ئەردەالن بەهروزی

 
ر شا و ەوه رانوەت لەو مقاوم یو شاناز یرەروەله س ڕپ گەڕیرد باوەوچان و گ ێب گەێو موبارز شەاڵت ڵفتا ساەوه ه کینز
س هتاوردن ەدەو اەڕزنتدان ئ یکتیزیو ف یوانتڕە ەینجەو شتک یفتەۆەو نەشت رێتلته ژ ڵستا ١٣وه  گینز خ،ێش یبەزهەسالت مەد
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س دان و کتتوچ ەلتته د د،ێەحستتاو تتتەو ایتتوه ل دونەتەن نیتتتر یقتتوقح ێلتته بتت یکتتیە ەیکتته ۆتتو گێتتتەمل ڤو متتا یق ئنستتانەح
 ڵد ستاەوران نتاو ستەد ەیزنتد خیلته تتار کیویرنوشتت ستازه جتوور ئارشتەستاس وه سەۆت حەو ەیل یگادان لیمام جل"ۆت ەناو
 ەیلته ۆتوفره گتران  گێردەمناک و دەۆ گێسارەالت ۆەوژهڕکوردستان  یگشت ەیناوچ اەڕتر ئەو فر یت کورد و گشتەمل اەڕئ
رنوشتت ەوه س نیستەرا رەموبتارزه ئ کتارڕێو  ییت و ئاگتاەعترفەلته م ڕپت گێتبار هڵتکه و کو گترهین له الەر چەدا، ه شانین
 .هێشتێه ێیجەو ەیت کورد له شوون ۆوەمل
 
 یستتەرەرپەوه س رانیتئتاموزش حتزب دمتوکرات کوردستتان ئ ونیستیکوم لەیت کارەله ۆزم کێجوور کادر کێتەمن مود کهەێوەئ

 ەید هڕنتاو لەیتمێئا نیو پتاکتر نیستوزترڵلته د یکیەو ەکه ئ شمیبو سیبا م،یب هۆیک ەیله ناوچ ١١ لەیله سال لیلەمام ج
قابتل  ایتنەحتزب نته ت ەیوەرەله نتاو حتزب و لته د یفتاره ل ئجتماعڕەو  یندەوەێت پەکه له باو یحزب دموکرات ب یرەابڕ
حزب دموکرات کوردستتان  ۆڵمبەو س یقیقە، حنیاستڕ ەیرگەشمیک پیە مام که ر گشت سفاته لەو ت کهێله ال ،یب نیحسەت
 چیهت یگتادان لیتلەمتام ج یتەویت تتایەۆستەۆتالق و شەنتاو ئ له لهەیرامەم یئ نییر وه ۆاتر بوەه ...ادیوه ژمار هات رانیئ
س هتتاوردن ەدەو وکتتردن  زگتتارڕ اەڕئ یاوستتانڕبتتات و ەۆ ێدا نتتوا هڵستتا فتتتاەه یئتت لیتتلتته تو ادینتته توانستتت کێنتتدو کوستتپەک

 ،ەیکڵەمتاەبن اەڕئ یتەماڵو ست یستاق ییو، لته کوتتا تتهەێبک یمانیشتەپ ایتد و ێەب ۆڵک گێساعات اەڕئ ەیکەتەمل لیداۆواز
 .شاد بودن یوانڕەو  بوارڕێله  ڕپ یرەنگەس هەڕجور یر ئەو ه میندەت کورد ئارزومەو گشت مل یلەیرەنگەەهاوس

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

 
------------------------------------------------ 
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 !سەری نیشتیمان ساڵمەت

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ خەبات

 
 رەب ەپتتر و پتتر ل ەوەکتردەد رمیتب اتریتتتا ز! مەبتک ێپت ەیمانیشتتین مەئ یرزەبەڕباو یکۆڤێمر  یسفەو امەڕگەد کەیەوش له

 . سفتەو ۆبن ب مەک کانەوش یوا بژ ەک ەشۆۆ ێنەچ! سکێفرم کەگرتبووم، و یچاو شێپ کێشت ەک هاەو! کردەد یاڵچاوم با
 ،ۆاستتگڕستادق، پتاک،  زب،یتح ەیکۆڵەکت ،یاستیس یینتدانیز ن،یرێد ێڕیشگۆڕش ر،ەنگەس یریپ ،ەرگەشمێپ مار،ۆک یادگاری
 !مووانەه ی"انیگ ەمام"باوک و برا و دواجار  ،ڕێهاو ،یسپ شڕی ،ەرکردەس ر،ێسکرت نپاک،ێداو ستپاک،ەد فادار،ەو
 

و مانتدوو  تەیتبک یتتەۆزم کییەوانەڕچتاو چیهت ێبتەب نتتەمەت ڵیسا فتاەح ەک یب فادارەو ەمانیشتین وەب ێنەچ ێبەد ئاۆر
تتا متردن  ەینڕۆاڵ وەبتن  ئ زنەم ێنتەچ ێبتەد ەیئ! کتردن یتتەمتردن ۆزم یو بتاب کیتا دا یناڵف: نەڵێد ەسمڕە کەو! یبەن

 !ەوەتێنێبم ێرپەو له س ندوویتا ز نەکەد مانیشتین یکیدا یتەۆزم
 
 ەهاوکتتات ک انیتتگ ەئتتاۆر متتام! بتتدات ییەداکاریتتف  یو چتتاک یپتتاک  متتووەه وەئ یقتتەح ایتتنەت ەب ێنتتاتوان کەیەوشتت چیهتت

و  رەنگەو هاوست ڕێهتاو ەب بتووەد ەژانڕۆ ەک ک،ێترەبڕێو  ەرکردەس! بوو شتۆۆ ینەمەبوو، هاوت رانتیباو و باپ ینەمەهاوت
 !ستاتۆمام
 
و  نتاێهەد کتانڕەکو ۆبت یژنت ێبتاوک کەو مەاڵب ،ەمتام گووتەد مانێپ... بوو سانیجلەم یااودەیو ک یسپ شڕی ەک کێڕێشگۆڕش
  ەیوانەئ مووەه یسەک! کردنەدێت یووڕ یسەکێب ەیوانەئ مووەه ۆو کار بوو ب سەک یکێمام وەئ... شوو ەب دانەئ یکانەکچ
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 ! ێبەن لیلەج اکک ،ەوەکردنەدەن ێل یرگاەد سەو مانگ ک ڵسا ەب
 ...ەمێئ ەل شیانیگ ەمام ەببوو و ن ریپ یلیلەله مام ج مانیشتین ەن! نابن ریپ انڵیمندا ۆو باوک ب کیدا: نەڵێد
 یکێبتوارڕێ یچۆکت اریتد ەو الو، ب ریتپ ،ەیەد وتەح ەل اتریز یدوا ەکوردان، ک یواەشێکومار و پ ۆب ەیەورەگ یکییەشاناز چ
 !نەدەد یباتەۆ یاڵئا یاگرتنڕ ەکاوەش ینەڵێو ب نیگرەد ەوەبازڕێ وەئ یگەمەئ ەب
 
 !شۆڕو ش انیژ یکییەو جوان یچاک مووەه ۆبوو، ب کێنێوەه ان،یگ ەمام
 
 .انمانیژ ەیو ئاکارت وان ریو ب مرەو ناوت ن رزەب ادتی
 

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

 خەرمانی خەم و پەژارە
 
 
 
 
 
 
 

 هیدی سوفی زادە

 
بتوو  ڵسا ١١ نمەمەت. یکورد یزمان رەس ەابوێڕگیرەو یگادان لیلەکاک ج ۆیۆ یکات ەکەکێبێکت یناو ەژارەو پ مەۆ یرمانەۆ
 یشتیمەرهەدواب. نتدانیز ەبتوو ل لیتلەکاک ج ینینوس یمەرهەب مەکیە ەبێکت وەئ بمەن ەڵەه رەگەئ. ەندوێۆو مەبێکت وەئ ەک
 . یتۆیەۆ یچۆک ەیژارەو پ مەۆ
 
 یتتتەاڵژهڕۆ یکتتەڵۆ ۆبتت ەستتتۆک نیژانتتترەب لیتتلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆقاستتملو کتت. د دونتتیز ەشتتیمەه یرۆرێتتت یدوا یەوا الم

  ێنیبب ۆیۆ یچاو ەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ یئازاد کراەد ێڤیه مەاڵب کشابووەڵه ینەمەت لیلەکاک ج یرچەگەئ. کوردستان
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 .یەبواەن ناڕۆک ەیدۆریگ رەگەئ
 
 کەموشت یژڵڕۆستا کەو یستتیوێناپ ەەیبتونۆک وۆڕکت ێنتدەه ەب ەک مەحتدک بتک یستانۆد ەل ێیگل زانمەد یستیوێپ ەب داەرێل

و  یهداشتتێب یبتوار ەل ێبتەد یاستیس یکتێزبیح. ەوییەترستەم ەنەۆەئ انۆیۆ یکانەندامەئ یانیگ.... و مۆنیپل ووەاڵق یباران
 ،ێببت ەدۆریتگ یگتاەڵمۆک کەو ۆیۆت کەن گتاەڵمۆک یئولگتو ەتێبب ێبەد تەنانەت ،ێبزان اریرپرسەب ەب ۆیۆ ەوەشیندروستەت

 . ەییەوەتەن یکێسارەۆ کوەڵب ییەن کێزبیح وڵەماەبن ۆب سارەۆ اینەت لیلەکاک ج کەو یسانەک یچوون ستەد ەل ەچونک
 
 .یزانیو ئاز رانەنگەهاوس ۆب یندروستەت یوایه زەڕێب رزوەب لیلەکاک ج یناو ادوی
 

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

 !دەبێ لە دێرەکانی مێژوودا بێخوێنەوە تا زیاتر بیناسیمرۆڤێک 
 
 
 
 
 
 
 

 بیژەن قارەمانی

 
 یلتیلەکتاک ج رەستەل رووەس یناڵکاو یستاۆمام« ندەرمەهون» ییدایف میرەک الەم ستاۆو ۆوناس مام رێو عالم و شاع عار 
 .....یتیەکوردا ەل تیماندوو ناب ۆب ییەکابرا وەئ: یگوتبوو ستاێئ شیپ کیناڵسا یگادان

 
 ....مام ەبوو ب مانێتا ل مانیناس لیلەکاک ج ەب نەمەت  یحوکم ەب یانیموکر ەیمێئ
 

  یشامات و چوم ەیناوچ یکەڵۆ ۆب یرەماوەج یکەیەوەبوونۆک دابوویارڕیب زبیح یتاوەه ١٣٤١ ڵیسا ینیهاو ەریبەل باشم
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دوکتتتور بتتوو  کیەرهتتووەه ەب مەاڵ، بتیتتنیب کێتتدوکتتتور قاستتملوو پ ۆبتت« ەمێئتت ینتتاو بتتاغ ەل واڵتتتا» یگونتتد ەل دۆانیتتجەم
 تانڵستو ڵیمتا ەل ەوەبتوونۆک یشتون ۆب نییب ەیوەئ شێهاتبوو پ یگادان یلیلەکاک ج یگاێج ەب تێبشدار ب یتوانێقاسملوو ن

 ....ەکەنگیتێم یشون ەبوون پاشان هاتن انییغار یاریو  ستۆد ییئاغا خێش یئاغا
 
 ......ستاێئ کەو رەبوو ه رۆز ەرگەشمێپ ۆب میستیوەشۆو ۆ اۆڵیۆ ڵسا« ەزدای ۆب ەد»بوو  مەک رۆز نمەمەکات ت وەئ
و چ  ڵەمتتاەبن کەچ و ۆیۆتت کەچ و« مانەناڵستتا وەئ یمتتاممزوو،  یناڵستتا یلتتیلەکتتاک ج» ەنتتاو وەئ ەدواوەبەوەرێتتل تتترێئ

 ەل  کمتتانەلەگ  بتتاتەۆ یستتپۆو ک نتتدەک ەل ڕپتت یوێو نشتت ورازەه ەیەد وتەح یژووێتتو م یتیەزبتتایو ح تەاستتیس یدراوێتتگر
 ....تید یگادان لیلەکاک ج یتووش ەب تووشت کەیەرەالپ رەه ەیوەدانەڵه ەب کانداەمەستەح ەقوناغ

 
 ڵو د یداکاریتتف ۆییو راستتتگ داقتەستت یکتتانەڕەو باو رویتتب رەستتەستتوور بتتوون ل بتتوونەو مانتتدوو ن وتنەستترەن یژێتتدر پشتتوو

کردبتوو  ۆتتاپ داۆییتۆەل یمتووانەه کیترۆج ەب لیتمام جل ەوون کب ەستانۆد ۆڤمر یتڵەسەۆ يکەڵمۆک یفراوان ڵو د ەییورەگ
 ....بوو ارید ەوویۆسارۆر ەب
 
 ەیانیینتدەتمەبێتا وەب« لیتلەمتام ج» لیتلەکتاک ج کردەدێتل انەییتوەئ ەینتدەو گاز ەییلەگ یکانیزێو ن ستانۆد ەل کیرۆز
 ەمتن ب مەاڵب« ؟!تتانۆۆۆب ۆڤەیشتر» ەیتیراستت و ستادق ن ۆڤتیمر ەب یستتیوێپ تەاستیس دبتووەکتردن ن تەاستیس ۆبت ەوەرەس
 ۆمترەئ بتاتەۆ ەل ڵستا دەپتاش ست ەمێو ستادق بتان تتا ئت ۆراستگ تداەاسیس ەل کانۆڤەمر مووەه ایبر ەوەکمەردیب ەوانەچێپ
 بتتووەن مەک یستتادق و راستتتگو ۆڤتتیمر بتتاتەو ۆ رشۆشتت یزڕیتت ێنتتاگرەڵۆتتوا ه ەاریتتد» نییبتتا شتتتریپەل کیتتنگاوەه نتتدەچ
 .....بوون  دانیهەش یکاروان ەب ەڵکێت ەوییەنا ناییرەس ەوەتەداقەسەبەک
 
 متووەه ەبتوو ک کیەگتاێر یبوراێبوو ر ڵسا فتاەح نۆچ امییگر ۆیب ەوڵەد ەل یانەییبەرلەس ڕۆمەئ ستیب میرگەم ڵیواەه ەک
 ...... کردنەدەن یدیناهوم تەق باتەۆ یدانەژێدر ۆب داەهاند یالوان ەوەدیو ئوم وایه ەب کیژۆر
 
 ... مووانەه یستیوەشۆمام و ۆ ەب یدکر شەوەئ رەه
 
 یزبتتیحو کوردستتتان  تەاڵو ەیوەرەد ەل یگتتادان ڵەیمتتاەبن رجمەستت تەبێتتتاەب زانتتمەد کیەال متتووەه یمتتەۆ یکیرەشتتەب مۆۆتت
   رانێئکوردستان  موکراتێد یزبیکوردستان و ح موکراتێد
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 ێستەحەو  بتاتەۆ یرەستەرمەپتر چ یژگتارۆر یژێترەدووروو د یگتاێر ەیکەماندوو ەاویپ ەیئ گاتەب یدەبەئ یئارامەب رووحت
 ..... یسەحەو یەتکا ەکردوت تییکیب بووەد ەیوەئ ەتەوەسانەح یکات ترێئ
 

 مووانەه یکاک و مام غرۆئ فرتەس
 

 دیسوئ/  یمانەقار نەژیب
 

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

 جەلیل گمادانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 علی قادر حمد

  
 یشتتتاۆ یکتتتولل یورەتە، بەبتتتوو باتتتتداەۆەل وامەردەب ڵەستتتا ٤١ ەوەوکتتتاتەئ یدواەل ەبتتتوو ەشتتتا یمەردەستتت ینتتتدانیز ڵستتتا ١٣
 یمتارۆک یەاڵپشتت وق مهابادەل کانییە، گادانتدابوونەاڵژهۆر یشانۆکێت یتەۆزمەل ەیکەوادەۆان یواوەو ت ۆی، ۆەداوەرنەب

 یکتانەوێژوکەک نتاوەل انیتژ مەاڵبتوو ب(  یدیو ستتو ینستاوەرەف) یرتۆستاپەدوو پ یگترەڵه ەیوەئ یاەڕرەکوردستان بتوون، ست
 ەستتتۆد ەیوەرکردنەستتەب ۆبتت مەه ێکردبتت یئوروپتتا یکتتەیەولەج یکانیەرەستتەو چار یشتتۆۆەن ۆجاروبتتار بتت رەگەم بتتژاردەڵه
 ی٢و  زەرماوەستتتتت ی٢٤ ژوێتتتتتالوەگ ی٢١ یکتتتتتانەادی یکانەناریمیوستتتتتۆڕک یانتتتتتێڕگ ۆبتتتتت شیمتتتتتەه متتتتتوکراتید یکتتتتتانەنیرێد
 (مارۆک یزراندنەدام ،ەرگەشمێپ یژۆر موکرات،ید یزراندنەدام)ندانەبێر

  

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 وکتتتاتەئبتتتوو  ێوەحتتتدک ل یاستتیس یرەفتتتتەد ەک ەدەیستتتەاڵق یگونتتتدەل انیتتکێجار ەومیتتتنیب ەوەکینتتتزەدووجتتتار ل انمتتدایژەل
 یژێوتتووۆستت و   ستتەدەب مەرچاوەست ێندەه ۆقاسمل. د رەسەبووم ل کێتەباب یکردنەئاماد یکیرەبووم ۆ ۆزانک یندکارێۆو
 نتاێه کمێبتێکت انەیتکەباانێکتەل(حتدک یگشتت یرێستکرت یگترێج ستتاێئەک) یمولتود یفاەکتاک مستت لەگەل نجامداەئ میکەزار

کتتاک  ەوەئ انیت؛ وتێیەک ەوەئ میپرس ەوەۆوارەهاتەد ەوەکێچانۆگەب ەساد یکێسەک ەوییەرزاەبەل ێوەرلەکوردستان و کورد، ه
 .بوو ١٩٩١ڵیسا یهارەب یتاەرە، سیەگتادان یلیجل
 

 ەوارێتئ ەهتاتبوو ل کێردانەستەبتوو ب مستاەن ینزیل یشارەبوو ل ٢١١٨ - ٩ - ٢١  ەممەش یژۆر ەیوارێئ مینیب ەک مەدوو یجار
 یرانتیا وەکەنتاوچ یۆتۆد یکتردن باست ەیقست ێنتدەه لیتکتاک جل کردبوویحدک ساز یشیئوتر ەیتیمۆکەک کانەکورد یکێژنەج

 نتدەچ( متتانەڵئ یشتتویو دان کتانۆب یکتەڵۆ) یگتزەل کترەکتاک ب رەنگەس یندامەئمەو ک شۆنگاەد یندەرمەکرد، پاشان هون
 . ڕیچ بووانەئاماد ۆب ەیکەشۆۆ ەنگەدەب یکیەرانۆگ
 
 ینجتەگ ەتتاک. کترد یتیدوا یچۆکت نتاۆرۆک یتتاەپ ەب یگتادان لیتکتاک جل ینتەمەت ەل ڵستا ٨١پاش  ٢١٢١ - ٨ - ٤ شڕۆمەئ
، ڕۆمتەتتاکو ئ ەوەپستان ێبتەب ەوەتەمتاو متوکراتید یحزبت لەگەل شیوامتەردەب و ێمتاب انتدایژەلەک ەمهابتاد یمارۆک یمەردەس

 . بوون ەیەرکردەس وەئ یکانەجوان ەفاتیسەل یستۆو وطن د یو ۆتاک یستیوەنۆو ۆ ەییساد
 

 .وامەردەب تەگێشاد و ر وانتەر
 

 قادر حمد یعل
 

 ەچتوارقورن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

----------------------------------------------- 
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 هەمیشە لەدڵماندا زیندو دەمینیەوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد نەقشی

 
 یزبتیح ی٤ ەنگرۆکتەل. یبتو رەبێتر ەشتیمەه رم،یتب ەوەتێد کانتڵەوەکردار و ه انتیژ ویژوێم ەوەمەدەئاور د رەگ م،ەورەگ* 
 روێتد ەچتاو، چتاو رەبیەهتاتەد مەکەی یستەک ەیەنگرۆک مەئاشنابوم، ل تیهربانیجوان و م یمایس ەڵگەکوردستان ل یموکراتێد
 بتتوو،ۆت ەل انیتترو کیتتو را پتترس متتوەهۆ بتت ەنگرۆکتت یشتتدارانەب. بتتردەد ەوێتترەبت ەنگرۆکتت یکتتانەکتتارو پالن متتوەهەب یرەکتتاێر
 . د، قاسملو لەگەل یدابو یژکارێراو ەل یوامەردەبەب یبو شۆرتەه
 

 ییمانتتدو تیەهاوکتتارت بتتوم متتودر لینتتدەقەل یاستتیس یرەفتەدەربەستت یکتتانەمالەبن یرکردنتتیگێج روەقەم یکردنتت دروستتتەل* 
 یوەشت مەکیە وتەکەرنەب مڵمتن متا شتکرانەداب کتانڵەما کێتکات اتریتزە وەل وت،ەکرەد مۆب اتریز ۆت یتەداقەس و تیناسەن
 یەرانت ەنیتچەد یانەیتب رمتوتەف مەبکیتمتن چ یکتردیل ارم؟یپرست ،ەوەدام تیشتۆاڵد تتانۆۆ ڵیمتا ەوەبونتتان منتت بترد ریگێج

 یگتوت ،ەیکەاریشتنێپۆب مبتواردۆۆ نەیتکەد نیدابۆبت کتتڵێتاما نیبتەد ەوەکەیەب وەرێئۆبت نینتێد کانڵەمندا و تەسمیع ەنبراژ
 داەیەومتتاوەل نیبتتو ڵهاومتتا ەوەکەیەب یکەیمتتاو ەقوتاباتتان ەبچتتن ەوەکەیەب ێبتتەبتتون د نەمەتوهتتاەک ،ەدیتترەکتتالراو ف یقشتتەن
 زێتترەب یۆوشتتک یتەجتتابەن و ۆیۆتت ەرەستتەل و یدێتته متتان،ڵەیماەنب یوانیتتن ەوتەکەن یتەحەنتتار و یشتتۆناۆ شەچتترک کۆیەبتت
متن  کەو ەیکاستان وەل زانتمەد م،ەناک رتیبەل شمۆرەپەب تۆب ۆیەب. تگریج مانداڵدەل لیلەکاک ج یقاەۆانم بارت رەسمەئ
 داون،  تیتەارمی وە وەتەداونێلت ئاور ەوەتیەاریسررپەبە بەک نیمنەک
 

 ،ەویەنیمەد ندویز مانداڵدەروحت شاد ل
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 ئەمن و ئیمانتان ئەو دووی ڕێبەندانە چۆن دەبێ بە جێژن؟

 
  
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنەژاد

 
 یگادان لیلەجەمام کان،ڕەکو یانیگ ەمام ز،ۆریپ یشانۆکێت یمام یادەیب شەشکێپ
 
 ەوەتەو ن مانیتشتیۆتاک و ن رەرامتبەب یکێستتەروەد چیه ەکورد ک ینسانیئ نیترەغەغدەد ێو ب نیترڵاەیاێب رچاوان،ەب ەنێب
 ەیورەستەت ەوەو ئ ەنێبشتک ێلت ڵیاەیتاێب یمەستەلەت کێتکەۆوول نتدەچ ۆبت ایتنەو ت ایتنەو ت کێۆتەوەستات ۆب اینەت. ییەن
 ەژڕۆ وەل. واتڕو بت تێتب ڕو کتتوپ ێبت ەییناستنام ەییشتەن کێترۆج ەوەئ ێدابن!. ەرکراویداگ ەیکەتاڵو ەک ەدرووست بک داێت
 ەییشتەن وانێتن ەو ل کێستاتەچرک ندەچ ۆب اینەت ەرێد وەئ! یرکراویداگ تاڵو ەل ەشترۆۆ مردن" ەڵێد ەوەڕێل امینڵد ەیشڕە
 .تێنێکەتەدەڵو ه ێنەتەد ۆڤەمر وەئ یوانڕەرووح و  ،ییزاەهاک یکەیەوەاربوونیغەو ئ
 
 ەب ەک کتداێحال ەل شیتوە، ئەوەبکتات وەشت یژڕۆ مانیشتین یبوونەلۆیک یشۆناۆ ڵیاەیو ۆ ورەسەت ەب ڵسا ١١ کێسەک یدەئ

 وەل. ێبتەد دانەو ئتاو نێفڵڕجوان و د ندەئازاد چ یمانیشتیئازاد و ن یکورد یتێتبیو د ێتبید یکوردستان یمارۆک ۆیۆ یچاو
 ەیژڕ نتتداۆزەڤیلەت ەو ل ەویتتد یتتتاناڵو ۆییۆەربەستت یژڕۆ ەیمتتانەد وەئ ت؟ێشتتتبێچ یچتت ێبتتەد داەژڕۆ ٢١١١١ وەل دا،ەیەد ١
 یاڵبتن ئتتا ەل یەیتتیجریو ن یینتاەغ ،ییگانتداۆئ ،ۆیینافاستتیرکۆب ،ڵینپتا ،یمتانڵئا ،ییکتتایمرەئ ووس،ڕ یربازەست یربازەست
 ەڕپێتتت دایرەستتەب نۆچتت ەژانڕۆو  وتتتووەو مانتتگ و ح ڵستتا وەئ ۆلتتەگ ەکتتردوو رەیستت ەویەربازەستت یتەحتتورم ەو ب انیتتکانەتاڵو

 ڵێتیب ژارەه یکێتاڵوڵەقتو رەه یاڵئا ەیوەکانەش ەڵگە، دتاناڵو ۆییۆەربەو س یزگارڕ یژڕۆ یکێنەمید مووەه ەڵگەبووبن؟ د
کوردستتان و  یاڵئتا ارید ەب یواەشێپ یرەس رەسەو ل نگیس رەسەل یستەجار د ندەمهاباد و چ ەوەتێجار چووب ندەچ ڵیاەیۆ

 یزووەجتار ت زارانەه امیتنڵد! ەوەتێماب داڵحا یمانەز ەل ەل ەیستەج اینەو ت ەوەتێهاتب ریبەب یمارۆک یزامینەسوار یهاتن
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 ەب ژان،ەراد ەوەدار ەب رزتترەب رەرکیتداگ یاڵبتا ەل انیتاڵبا یقاز یفەیو س درەو س واەشێپ ەچوارچرا ک ەیسارد یەناەیب وەئ
 یریتب یدێتناهوم ەیۆتەو ش ەوەبوونەسارد ن یکانەڕەباو تەق ،یریپو  نەمەت ەل ووڕ یو گادان ەوەتۆهات اندایگەمام یژنەب

 .کردەن ڕس یاوازیئازد
 ڵیاەڤتهڕێو  داڕیتشتان ف ەل! ینیمتوع ەیکەنتگەتف ڵبتوو ئتاوا ەییشتور ێتیپ متوکراتێد یکتانڕەکو یانیتگەمام امینڵو د زانمەد

 !بوو ادیز ێل ەیکید یکەیەفسانەئ کانیەکورد ەفسانەئ یژووێو م ەویەما وەئ. تێنێمەن مرەن یانیکاو
 

 ەل یرەستت ەوەزەرەم یستتور یکتتێواڵك ەب. بتتوو یئتتازاد یتتتەقیرەت ەینتتدەو ب یتیەکتتوردا یریتتب یستتتەم کتتانڕەکو یانیتتگەمام
 یتتاڵو ەل یرکردنتەد نتدان،یستال ز ١٣. رەشتەب یانیتنتاو ژ ۆب ەمۆکوانت یشکڕیپ تکوتەو د ۆوراەد رەرکیداگ ەل رانێگەسەڵق
و  وانیتتو م ەنگرۆکتت ،ەڕشتتاخ، شتت ،یاستتیس یرەفتتتەو د ینتتدەناو ەیتیمۆو کتتادر، کتت ەرگەشتتمیپ ،یدیتتبعەت ینتتاو رێتتژەل ۆیۆتت
 رەستتەب تتتوو؟ید کێتتجار ایتتنەدوور دوور و ت یاویناستت ەل ێو بپرستت ەوەبتتدات کەڵتتو ۆ ەرگەشتتمێپ ڵتتید ێکتت یدەئ ،یماستتۆپلید

. تێتوەکەد ژوورەو اڕپت ەو ل ەشتۆۆەن یهابەشت ڕیکتو  ش؟ۆڕشت وێن ۆب ەتاز ڵەیماەبن یرهاتنکردنێۆەو ب ەژنانێج ەیوەکردن
 یمتام ێیۆوەۆان موکراتێد یکانڕەکو یمام یمانەیسول ەو ل یەانڕ یئاغاۆئاک یبرا ینیدەدرەس خێش ڵیما یوانیم ێالدزەق ەل
 !....یتیەکیە
 
 اڕکتێو ت ێوەکەد یشتامات دەستعەئە رمانتدەف ڵەما یژوورەو ەوەورد ینگاوەهەب نیریش نێۆو یرەبەل ۆڵکاوپانت یکیەاوداەیک
 وانێتتن ەل!. ەتەداو متتداڵد ەل شیمنتتەو ئ ەمتتاچک انیتتگەمام یستتتەد شۆتتتەئ النیتتد ان،یتتگەباب ەزۆریتتپ! نیستتتەدەڵه یرەبەل
 یستابەق دیتۆال کەو و تێشتینەداد نیفشتەو عوستمان ئ زیتزەع دەیس وانێنەل رد،ەبەن یواەشێپ یزێه یکانەادگاری ەرماندەف

 !کاتەد کانمەوانیم یرهاتنێۆەب شیانیگە بابم، مام
 

 تەحبۆست ێبت ؟ەوەیەبکێستتپەد تەکەنتدنێۆو یوانیتهەب انیتگە متام یدەئ ەڵێو د یەمندا یندنێۆو رسەد یمەۆەد ێوەل هههه
 ؟ۆکوتەن هامانێک ەب یوا
 
 ۆبت ستتمەد .کتردووم رامەح ێلت یانیتو ژ کتردوومێپ یژانت ەویەانەیتبەل یندانەبڕێ یدوو ەیکیەپۆرچەس مەڵێن تانێپ ۆب ێرەئ

 ڕێهتاو یزانتێۆ ؟ێبەن یپۆرچەسەل مارۆک یادگاری ەیکەشۆۆ وڕرووەس ەاویپە ریو پ تێب ندانەبڕێ یدوو ێکرەد. تێکار ناچ
 ەمتتا، ن ڕێهتتاو ەن متتنەداد ل ەیه ت؟ێتتوانەڕن یپۆرچەستت یستتتەد ەیستترەد ەل ەقاقتتاو ەب ڕێو هتتاو یستتتەد ەتێتتچەن یاانێشتت
 ژن؟ێج ەب ێبەد نۆچ ەندانەبێر یدوو وەئ مانتانیو ئ منەئ ەیئ! تێبگر یپۆرچەس ەماو شیمام ەو ن ێرەپەدەڵه ۆوبەش
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 !ڕۆیی  یانههات و ڕاستگۆ  ویستانه ی خۆنه" مامه"و  ئه

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر باباخانی

 
 ڕی بتاوه كتووڵ بته م،ڵتێب  وه ئته  وه هییتاڕ ۆاكته یووڕ  لته ڵێیك ب ش نه وه ئه ،ییتا تاهه هه یك هی قوتاباانه ، هی رگهێمن ف ۆب انیژ

 انیت ده  نووكته تتا هه  وه نمه مه ته یتا ره سه  ر له هه  هۆیب نم،ڕدانا مۆر ۆ به له یقوتاب یرگ مردن به یژڕۆو تا  یت هێیپ مڵیق عه
 یواو تته انۆیتۆ  بتم كته ك هیت گتهڕێ یبتوارڕێگرتتووم  انیستت و ده كتردوومێپ انیت داره داره  كته  بووه هه م دهید و نه  دهید یستاۆمام

و  كانۆوتتن و نستك ركه موو سته هه  و به ژێورازول موو هه هه  به  كردووه  هی چكهڕێو  بازڕێو  ڕێم  ئه یۆت به انین مه ته یكان ساته
 ...  وه هییكان هڵییو تا نیریموو ش هه  به
 
و  رۆتتاسێم م لتته كێتترۆت ز ۆزمتته  بتته  وه كتتهیزین  لتته  بووه نتته بینستت م به وه ئتته یشتتاناز  كتته  منتته یشتت هڕ یۆت بتته  لتته ش وه ئتته
موو  هته  لته ماڵ ، بته بتووه لیتو موبا یجاز مته یك هی وهێش  ر به هه  كه هییند وهی م و په بگه  وه كهیزین  م له كه وه ته نه ی اوانهیپ وره گه
  لته ،یتیاڕ ۆالق و ۆاكته ب و ئته ده ئته یتنتید ك هیتال  لته. متن بتووم  بتووه بینست به یقتازانج  ره دووسته ی وه ئته كانتدا هییند وهی په
 . كان ووداوهڕ ی شاراوه یویو د ژووێو م ت اسهیس  وه شهیتر یك هیال
 
كتاتم گرتتوون   جتاران كته رۆز ماڵ بته ومیت گته نه  تانته مهیو بل ئه یت ۆزمه  به زیرگ هه  وه كهیزین  من له  وه داۆه باسم كرد به ك وه
ستتم  ، هه كتردووه اتریتز یك هییقورستا  ستتم بته كانمان هه قسته یواو بتوون ته یدوا  له ێموو جار ، هه وه كردوومه انیر سه به انی

 این تته  ادداشتتهی م كورتته ئته.  داوهڵت هته یر سته نمتدای زه  لته ێنتو یكێباست ی ره كته چه ت نانته بتووم و ته رێاتر فیز یشت  كردووه
 یكان هییاستیس  هییت هیستا كه نیستتتریو نهۆو ۆ نیستادقتر  لته ێك هیت یگتادان لیل جته  مامته یادی ۆب  نانه وه نگهیس  به زڕێ یست ده
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 رێتف ێلت یشتت ت قتهیق حه به نۆف لته ته  جاران به رۆز  كه ی تانهو سا ئه یسپاس ۆموكرات، بێد یزبیح یارید یمایكوردستان و س
  وه داۆته به  بتوو كته یكان تنتهڤموو ئاۆا هته یك ره سته ی وشته لیتدوو كل لیل جه  مامه ی كه هۆییاستگڕو  ییاڕ من ۆاكه یاڕ  به. بووم
وها  و ئته ننێتب تداۆیاستتگڕ  دان بته ارتیت و نته اریت  كته  هی نهێم و كه یكێایاب رۆز یاستڕ نن، چون به گمه ده رۆدا ز مه رده م سه له
 ینتێدواكتام  مته ئه! ێبت ك هییاستیموو س هه بینس به  زگهۆئاوا ۆ یشتنڕۆیت،  كه وه ته نه  ت به ۆزمه یكان چركه  واننهڕب  وه زهڕێ به

 ...   یتێویسنوو ییدوا یچۆك  ر له به  فته وت هه من حه یكێستۆپ رێژ  له  بوو كه یگادان لیل جه  مامه
 
 ت مهاڵرت ست سته. م كته ده متوكراتێد زبیتح یانڕێیتو هاو یگتادان یر روه شتمانپهین ی هڵما بنه یندامان م ئه رجه سه  له یشۆۆ ره سه
 !لیل جه  مامه رێۆ زاران جار به هه زتیئاز یادی شتمان،ین ێب
 

 8411الوێژی  ی گه89یانی  مریكا، چواری به ئه
 

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

 .تێکۆشەری دیار و ناسراوی ڕۆژهەاڵتی کوردستان" جەلیل گادانی" ڕوحت شاد بێت کاك
 
 
 
 
 
 
 
 

 محەمەد سلێمانی

 
و  تێتب" یگتادان لیتلەج"کوردستان کتاك  یتەاڵژهڕۆ یاسیس یاوڕناس یمایس یاگرۆڕو ۆ باتەۆ ەیەد ودەو ح ەیورەگ ەل واڵس
 . ەوەتێنێمەد یندوویز ەب مەردەه یو ناو ادی
 
  ەب ەیورەگ یکێسارەۆ گوومانێب" یگادان لیلەج" کورد کاك یلەگ یاسیس ەیوەناڵجوو وێن یارید یرەشۆکێت ییدوا یچۆک
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 . اندەیگ داڕۆمەئ كەو یاریستەه یکێۆۆد ەکوردستان ل یتەاڵژهڕۆ یشۆڕش
 
 ەیتیکتتتوم ینتتتدامەئ ەورەد نتتتدەو چ ەبتتتووەه یورەد یاستتتیس ەیوەناڵجتتتوو ینگەشتتتێپ كەو کانداەمەدژوار و ئاستتتت ەنتتتاغۆق ەل

و  یپتتاك و ۆتتاک نێتتو داو زۆستتڵد یکتتۆڤێمر كەو و ەبتتوو رانێتتئ یکوردستتتان یکراتۆمتتێد یزبتتیح یاستتیس یرەفتتتەو د ینتتدەناو
 .ناسرا بوو زبدایح یکانەزڕی وێن یکەڵۆ
 

 یتتەاڵژهڕۆ ەکوردستتان ل یتەحکتووم یکچوونێپاش ت ،ەیکەلەگ یاسیس یماف ەب ەڕو باو اگرۆڕۆ یکێرەبڕێ كەو لیلەج کاك
 وەئ یناستتراو یکتتۆڤێمرو  ەراویتتگ ەیورەگ ڕۆڵتتی اتڕکۆمتتێد یزبتتیح یالتیشتتکەت ەیوەو بتتووژان ەوەکاستتتنێر ۆکوردستتتاندا، بتت

 . ەبوویەاسیس ەمەردەس
 

و  یاستتیس یو الواز یرستتتەلپەو ه یزانتت زلەب ۆۆتت یدژ بتتوو،ەه ەیوەتەن یاستتیس ینووستتەچار یمتتاف ەب ڵیقتتوو یکێرەبتتاو
 .ەداوەژێدر یکانیەالتیشکەو ت یاسیس ەناغۆق ەسادقان رۆو ز زبدایح یکانەزڕێ وێن ەبوو ل یتیەەاڵمۆک
 

کوردستتان، پتاش  یتتەاڵژهڕۆ ێڕیشتگۆڕو ش یاستیس ەیوەبتزووتن وێتن یرچتاوەو ب اریتد یکێرەشۆکێت كەو یگادان لیلەج کاك
 ەل كێتکیە ەل نتاڕۆک یتتاەپ ۆیهتەب ەوەداۆەب دا،ەیتوەتەو ن یاستیس یزگتارڕ ینتاوێپ ەوچتان ل ێب یباتەۆ ەل ەیەد وتەح
 .کرد یستانۆو د ڕێکوردستان و هاو یکەڵۆ ەل یئاوا ڵکوردستان ما یمێرەه یکانەشاانۆۆەن
 

و  یئتازاد ەوەداۆ ەو ب ستتداەد ەل ۆیۆت یکانەناستراو مایست ەتتر ل یکێکیەکوردستان  یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل یاسیس ەیوەناڵجو
 .تیدەن یکانەچاو ەب یکورستان ەیشەب وەئ ەییوەتەن یاسیس یستەربەس
 
 .نیزانەد ەیکڵەماەبن یمەغ یشەهاوبەب مانۆۆ ەوەنۆب وەب رەه
 
 .کورد ەینیرێد ەرەشۆکێت وەئ ەینیژێم ەل یئاوات یهاتن یدەب یوایه ەو ب تێشادب لیلەکاك ج یوحڕ
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 نستیتۆی کورد له پاریس رۆکی ئه نزان، سهنداڵ  که

 
 
 
 
 
 
 
 رانمتانێکتورد لته ئ یل گته ییاگرۆڕۆت یزن مته یمایست ،یگتادان لیل کتاک جته یتیدوا یچۆکت ڵیوا هته وه رهۆز یكێر سته و که داخ به
 .شتی گه ێپ
 

و لته  ئته. بتوو ستتیو شهۆۆ رۆا زئورووپتاد یکتورد یراۆاستپید وێن موو کوردستتان و لته بوو که له هه ک هییت هیسا که لیل جه کاک
کتته لتته کوردستتتان  دا  انهییو انستتهڕ فتته  رۆتتوازهێۆ شتتکهیو پز ئتته وێن  م لتته کانتتدا و هتته کورده وێن م لتته هتته یستتتۆد رۆز انستتهڕ فتته

و  بتتان هرهێو م شۆووۆتتڕ شتتهیم کتته هه هییستستتنایئ اوهیتتو پ ئتته یستتتدان ده له ۆبتت ک هیتتال موو ههتت. بوو کردبتتوو، هتته انیت ۆزمتته
 .من غه  بوو  به نیششب گه
 
و مافته  یئتازاد ناوێپ کتورد لته یل گته یبات ۆته ۆبت ۆیۆ یانیکوردستاندا ژ یمارۆک ی هیسا رێژ و له وه هڵییرمنداێر له م هه و ئه
 یدانیه و شتته انێڕباتگ ۆتته یژێتتدوور و در یلتته کتتاروان کێشتت به  ر بتتوو بتته رۆان کردبتتوو و تتتا ستته تتته یواکتتان هڕ  هییتتت  هیوا ته نه

 .کوردستان
 
ره  هته ییم و هاوۆته یزۆبتوو، هاوست یفتادار وه یكێستتۆو د وه کته ئته کتورده ۆیتینستت ئه یناو دا، بته ئازاره بته  کتات و ستاته م له

 یتیر وه رهیب یاگرتنڕرز بته ی وهێش نیباشتر. نیرێن ده لیل کاک جه ییزبیح یانڕێیو هاو کانیو نز  هڵما بنه ۆب مانۆۆ ی سادقانه
 .کوردستانه ییئازاد ۆب و ئه یبات ۆه یاند ژهێدر یو
 

 سیکورد له پار ۆیستیند ئه یکۆر نزان سه ڵندا که
 

 ٢١٢١ یئووت ی١١ س،یپار
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 محەممەد حەمەباقی، ئەندامی کارای ئاکادیمیای کوردی

 
 
 
 
 
 

 
 
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد زەڕێب

 ،ەزانۆسڵد یواڵو س زڕێ یدوا
 
 ەل لیتتلەج ستتتاۆمام متتان،ەکەلەو گ تتتانەکەزبیح یناستتراو یرەشتتۆکێت یرگتتەم یمتتەۆ یشتتەهاوب ،ەوەرۆز یکیەەو کستتپ مەۆەب
 شیمۆۆت ەکاتتدا ل متانەه ەو ل تانەکەرەشۆکێت ەزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ یرەبەرلەو س یتیەرکرداەس یندامانەئ مووەه
 ەو ب ەستتەج ەب ۆڤەیمتر وەئ ؛ێبتەه دا لیتلەج ستتاۆمام ڵەگەل مەنیرێد یتیەستاۆد وتبوو،ەرکەب مەوەئ ییشاناز ەک م،ەکەد
 وەکترد و ل رۆتانەت ەیکەشتاوراوەو ب ەستتەردێژ ەوەتەن یواڕە ەیشێک ۆب ،یانیژ ڕیرومەو س یتێالو ینەمەت مووەه م،ەڵەق
و  ەاوقپشتتوو، ئتت کیەو  نیبتت کیەو  ەدانیتتگەع مەاڵببتتوو، ب ڵزا دایرەستتەب ،یدژوار ەب رۆز ەک دا،ەیتتباتەۆ ەل ڕپتت ەنەمەت

 ستتتاۆمام کتردەد یستتەه ،ێبتووب دایتتەۆزم ەل یکتینز ییاویناستت کێستەک رەه کێترۆجەببتوو، ب ەیکەوەتەن ەیشتێک ەیتێئتاو
 ستتتەه دا،یوتەستتوکەڵه متتووەه ەو ل یتتتەیەکەوەتەن ەیشتتێک ەینیقەاستتتڕ یرەنێو نتتو ردەگێپتتاک و بتت یکەیەنێئتتاو لیتتلەج
 یستتانەاوڕ کەو ،ەستتاوەاوڕ ەوێتپەب ەشتیمەو ه واڕە ەشتیمەه ،ەوونتدیز ەشتیمەه یکەیەشتێکتورد، ک ەیوەتەن ەیشتێک کرا،ەد

 .یو ئاشت یئازاد ەب شتنەیگ ۆب دا،ەیکەوەتەن یانێڕباتگەۆ یکاروان ەڵگەل ل،یلەج ستاۆمام ەیرانێجوام
 

 .باتەۆ ۆب نیبژ رەه
 

 یباق ەمەح دەمەمح زتانۆسڵد
 

 یکورد یایمیکادەئ یکارا یندامەئ
 

 ٢١٢١ - ٨ - ١١ رێولەه
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 تور شوکریە ڕەسووڵدک

  
  

 
 
 
 
 
 !دانەنۆڵو ک شانۆکێوت باتەۆ ەدەس وینەپتر ل یگادان لیلەج
 

 یوەرزەست ینتەمیهرەئ یۆتوا کتردەن مەڕباو زیرگەه. بووم کۆش یتووش یگادان لیلەج ستاۆمام بەکۆچی 0101 - 1 - 9ڕۆژی 
 ەپتتر ل ،ەبتوو باتتداەو ۆ شتانۆکێت ەل یانیتژ متووەنتاوبراو ه ییتیەستاەئتاۆر ک. ەوەتێنێبست ێلت یانیگ ناۆڕۆک ییشۆۆەن ەب
 ییەاگرۆڕو ۆتت ەاانینتتدەب ەینجەشتتکەئتتازار و ئ متتووەه وەو ئ ەوبتترد رەستتەشتتادا ب یمتتێژڕێ ەیاانینتتدەب ەل ینتتەمەت ڵیستتاەد
ئتاۆر . گترتەن ەیمەردەست مەئ یتتاەو پ یشتۆۆەن ەیرگەب یچتەک شتت؛ەکورد چ ۆب یۆودموۆتار یماف ینانێستهەدەو ناوێپەل
و  ازارئتت داەد رگتتاەد ەل ێناناستت سەک ەکیەەاڵب ەمەئ. ەوتتتوەکتتورد ک رەب یشتتیو پشک ەبتتوو یتتتێگ یتووشتت ەکیەەاڵچ ب ەمەئ
 نەمەت. ترستتنەد ێتتیل هتتانیج متتووەو ه ەکتتردو ڵرقاەستت ەوۆۆتتەب یهتتانیو ج ەرکتتردویداگ ۆڤتتیمر یانیتتگ ەیوەنتتاو ەنجەشتتکەئ

. ێرۆگتتەد نتتگەد ،ێنێشتتکەد کێتتت ەوەنتتاو ەل شەل یداماننتتەئ متتووەه. یەدا یرانبتتازۆز ەل ریتتو پ ڵوکتتا نتتجەگ ەڵگەل ،ێناناستت
 یانیتتگ یوەز رەستت ینتتەمیهرەشتتا و ئ یمتتێژڕێ ەینجەشتتکەئتتازار و ئ وەل ەوبتتو اوازیتتج واوەت ستتتاۆمام ەیئتتازار مەئ ۆیەربتتەه
 .ەوەکانەزبیو ۆزم و ح ستۆد یروونەو د ڵد ەۆست ەیورەگ یکێو و ئازار ەوەندەس ێل
 

  ۆیۆ ەڵگەو ل مڵما ەتۆهات رجارۆز. بوو مەڵەق نەئازا و ۆاو یکێرەشۆکێو ت دارەتمەاسیس یکییەتیەساەک لیلەج کاک
 یکتەڵەچڕەو  ژووێتم رەستەل یرانتێرگەو یبتێکت یکردووم، چجتا شەشکێپ ەیکەنینگڕە ەمەڵەق ەب "باتەۆ ڵسا نجاەپ" یبێکت

 ۆبت یانیتبلور ینتەغ یشتانۆکێت یباست ەرمیتب. بتوو تەکەرەو ب ستوودڕپ یکۆڕێکت ەمچیبوو ن مانڵما ەل ەیمەک ەماو وەئ. کورد
 ۆبت رەمتاوەج یئتاپورا ەتتاران ب ەل یگتادان لیلەج ڵیما ەئازاد کرا ل ێکات. رەس ەسجندا بردبوو ەل ینەمەت ەیوین ەکردم ک

 ەتەو چتوو ەنتراو یشتانۆکێو ت بتاتەۆ ەل زڕێو  ەکراو بارانڵگو ،یرەپەد ێت داێیپ یکانەشار مووەه ەل. کرا ەڕێکوردستان ب
بتاس و . ەداو سەزارکەه ستتەش ەل ۆیۆت رەمتاوەج یاڕئتاپوو. نیتژەد تتداەللیم ڵتید ەل ەیوانەو نتامرن ئ ەوەتەللیم ڵید وێن
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کتتورد و  یرۆەهتاوچ یژووێتم متووەه یزاەشتار یاستتەڕب. ۆڕێگت یەنتاێه مانۆقاستمل. د ەیکەبێتکت ،"بتاتەۆ ڵچتل ستا" یۆواست
ک و . ژ یزرانتدنەو دام یهتانیج یمتەدوو یرەکوردستان و ش یکردنشەو داب مەکیە یکانەڕەو ش یتڵەوەودێن یکانەالنیپ مووەه
 ڵستا نجتاەپ ینینووست ینتێوەه ەبتوون ەتتانەباب مەئ تریئ. بوو هابادەم ەکوردستان ل یمارۆکوردستان و ک یموکراتێد یزبیح
 یرزەربەو ست  ەرەشت ەب زب،یتح یرێستکرت ەیتتا پتل موکراتتداێد یزبتیح ەل یالو ینتەمەت متووەه ەوەکیزین ەل وەئ. باتەۆ
 ەیەرکردەست مەئ یستتدانەدەلەب زبیتو ح مۆستتاند و ۆت ێلت یانیتگ نتاۆرۆک یتیتەعلەن یتتاەپ مەاڵب دا،ەن ۆڵیبرد وک رەسەب

 .بوو کۆش یتووش
 
و  ژووێتم ەب ەڕیبتاو ەرەدەنۆڵکت ەزنەم ەاویتپ مەئ ەچونککردم،  نداریبر ڵیچوو، د سیک ەل ەیورەگ یکێرەشۆکێکورد ت ەڵێب
و  زبیتتح یتیەویتتو توان ەبتتوو شیرەکتتدێو ت انکتتارۆڕگ ەک ەبتتوو ۆڤمتتر ژووێتتم یکانەستتتەرەک ەویەالەب. بتتوو ژووێتتم ەیفەلستتەف
 ەمەئ مەاڵب ،ەیکەرەمتتاوەج ۆبتت ییەکتتات یکێشکستتت کۆرەستت یستتتدانەدەل یاستتتەڕب. ێنتتێب ستتتەدەو متتا  ب ێنتتێزرەدام کاتتراوڕێ
 زارەه زارانەه ەو ب ەاهتتاتوڕ یرانەشتتۆکێت یانستتتدەدەل ەکوردستتتان ب ەل زبیتتح نینترۆکتت کەو متتوکراتید یزبتتیح. ەژووێتتم
 .یەان ستەدەل چمیو ه ێناب ژێسار یئاسانەب ەنیبر مەئ ۆیەربەه. ەوەتێستەدەڵنادا ه ۆڵو ک ەداو یدیهەش
 

 یگتتادان لیتتلەکتتاک ج: مەڵتتێو د مەکەد دڕکتتو یلتتەگ یواوەو ت ەیکەوادەو ۆتتان متتوکراتید یزبتتیح ەیئاراستتت مۆۆتت یمەهتتاوۆ
 ڕۆڵە ەل زارانەه ەب یەبتتتتواەن ەشتتتتۆناۆ ەبتتتتار مەئ ەابیتتتتنڵد. تێتتتتب شتتتتتەهەب گتتتتاتێو ج تێتتتتب رتێتتتتۆ یوەۆ! رەدەنۆڵکتتتت

 ینگەدێتتتب ەو ب تیتتتایژ ەرزانەربەستتت ت،ۆڕگتتت ەل تەحتتتمڕە. بتتتردەد زارتەم وەرەب ەوۆشتتتکەب انۆیتتتت یرمتتتەت کتتتانەرەروەکوردپ
 ...ائاوڵو ما ەڵگەکرد، ۆوات ل تییئاواڵما
 

 ڵسووڕە یەشوکر. د
 

 ٢١٢١ - ٨ - ١١ رێولەه
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 (شاعیری ئەیلول)مامۆستا کاروخ پڵنگانی 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .یگادان لیلەکاک ج ینابەج شبووۆاێۆوال یرزەب یەو پا زەڕێب یسوکارەو ک ڵەماەبن ۆب
 
 .رموونەبف ڵقبو میتەبیتا یتەو حورم واڵس
 
و  ناڵاەڤته یواوەو ت زەڕێتب ەیوێتئ ەل یشتۆۆەرەس ،ەوەرۆز یکێمەمتات ەوەژارەپ ەو ب رەستەو ک مەۆ ەل ڕاوپڕپ یکێستەه ەب

 .مەکەد ەیەورەگ ەزات مەئ یرانەنگەهاوس
 
و  یئتازاد ڤتیبزا یچوونڤەشتێو پ بتاتەۆ یوڕێتڕە ۆبت زانمەد ەورەگ رۆز یکێانیز ەب یگادان لیلەکاک ج ینابەج ییدوا یچۆک
 .مانیتیەواەتەن یۆواز یزگارڕ
 
حاشتتا  رز،ەب ڕۆڵتتی ەوانتتمەڕد کتتراوەرنیب ەل زیتترگەو ه رۆز ینتتیزانێو پ زڕێتت ەب ر،ەروەشتتتمانپیو ن ەوەتەن یکێکتتورد کتتووەو
 ەانیتژ متووەه ،ەناستەتتا دوا ه ەویتیەتیالو ینتەمەت یتاەرەس ەل رەه ەک ،ەاویپ ەزنەم وەئ ەرانێو جوام ەکوردان یگرەنەڵه
 .ەیکیەتیەواەتەن ەزۆریو پ واوڕە ەئامانج ەب شتنەیکورد و گ یتەۆزم ۆکرد ب یرۆانەو ت یۆشەب ۆیۆ
 
 ینگتتتەرهەف ەل یزلزانەبۆو ۆتتت یستتتتەرەپۆۆ ەبتتتوو ک ەوەئ لیتتتلەکتتتاک ج ینتتتابەج یکتتتانەجوان ەتڵەۆستتت ەل ەکیتتتد  یکتتتێکیە
و  یتیەستتاۆد ەب انییشتاناز ەشتیمەه یکتانەڵەو هاو اویو ناست ستتۆد ۆیەبت بوو،ەن یکێوارەنێو شو گاێج وداەئ ەیوەرکردنیب
 .وانەبووم ل کێکیە مۆمن ۆ ەک کرد،ەد دایتەۆزم ەل یندەوەیپ یبوونەه
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 نتدەچ مەو ئ نمێتمەچەداد زێتتامەو حورم زگترتنڕێ یرەست لیتلەکتاک ج یرزەب یو ناو زۆریپ یانیگ رەرامبەب ەل داییتاۆک ەل
 ەب مەکەد انیتنابەج یو پتاک ردەگێبت یانیتگ ۆب ەمەوەانڕب ێب یتیەستاۆو د یستیوەشۆۆ یستەه یواڵقوەڵه ەک شەعرێش ێڕەد
 .یارید
 
 .زتانەڕێب ۆب یرساغەکوردستان، س یکورد بژ یبژ
 
 ەردانەم ەرێش وەئ یمەو مات ەپرس رەسەمن ل یامەیپ
 ەووچاندان ێب یباتەۆ یزۆو س ەوەکردن ێنو نەڵێب
 
 من یژێدر یعومر یسزا یەوا رەدەق یزاواتەق
 ەزانیزەئ یچون ستەد ەو ل رگەم یتنید یچ مڵێب
 
 دا یدێئوم ێب یانیژ یزۆپوتەت ڕپ یزراەم ەل
 ەساتانەکار وەئ ەڵگەل مەکەڵه ێبەد یناچار ەب
 
 مەک ەڵکێت ڵەنا ەین ەڵگەل( منێه) کووەو نمێب باەد
 ەرانیگ ەشۆگ مێڕبگ ەستیشا یکێنیش تاەه
 
 ێناو ینەویش ێب زنەم ەندێه دیهەش ۆۆ زانمەد
 ەستامان یناو یرچەه ەک شمدایتەروەو س ڵما ەل
 
 مەشک ناب ەکیدیچ رەدەب( للوەیئ یریشاع) یعرێش ەل
 ەدانیهەش یماێه ەمەکیب ەنڵیگو ەتاج کەو ەک
 

 لولەیئ یریشاع
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
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 باڵوێزی خۆبەخشی کوردستان لە ئوروپا خورشید شەوکەت ڕەواندزی.د

 
 
 
 
 
 
 
 

 یواندزڕە تەوکەش دیۆورش. د ییمەهاوۆ یامەیپ
 
 شتتانداێپ ەو ل تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان یرانەروەکتتوردپ متتووەه ۆبتت یادانگتت لیتتلەج ڵاەڤتته رمیو هتتاوب بتتاتەهاوۆ یتتیدوا یچۆکتت
 .ەیەورەگ یکێستۆکوردستان ک یموکراتێد یزبیح یستانۆو د نگرانیەو ال ندامەئ

 ەرکردەست شیتوەل رەب. ەویناست مەییەنمتوون مەک ەاویتپەڵەک مەئ ڵەستا 41 یورەد ەیوانەل کمێکتیە یوانتدزڕە دیۆورش. د من
 ێبت. بوویناس سیپار ەل یندەفکەرەش. د هاەروەقاسملوو ه حمانڕەبدولەع. د ایکوسلوفاکیچ -پراگ  ەل ترم یکانەناوبانگەب
بترا و  مەاڵب. ێریبگ ێل انیزڕێ شیکتریە کەو ەزمەو ح مەبک انینیناس ەب یزشانا کدایە کووەو انیکێس رەه توانمەئ ەردەپ

 .یەبکردا ییئاواڵمامن  ەمندا و دوور ل شێپ ەل بواەئەن زدارمڕێ ەدێز یستاۆمام
 
و  چکردوۆکت ۆبت ەشتمیکەرەس یرکتەو ئ یتیەو الشتم گتران ن یتیەن انتدایژ ەل تەزەو ل یشتۆۆ ۆمن بت یژێندرەمەت ەاریواد مەاڵب

جتار داوام  نینتدەچ. مەبتک داەتتانەحڕەنا ەسات مەل انەیکەزبیو ح ڵەماەبن یشەهاوب ەبم و ل مبارەکوردستان ۆ یمانانەقار
و  ەوەکتردەئ یتتڕەستوپاس کتردنم  ەل ەجتگ مەردەه ،ێرەب رەستەب انیتژ رێولەه ەمن ل ەیکەۆانوو ەل ەکردو لیلەکاک ج ەل
 .نیو بمر نیبژ ەوەکیە ەب مانداۆۆ یانڕێیهاو ەڵگەل ێبەد وتەیئ
 
 لیتتلەج ڵەیمتتاەبن ەیئاراستتت متتانڵەماەبن ینتتدامانەئ( 411) ەل اتریتتو ز مۆۆتت ینتتاو ەب یشتتۆۆەرەو س ەپرستت ەوەیەنۆبتت مەب
 یشتار ەل تەبیوتتا ویتودەئ ەل یباتکتارانەو ۆ ریو هتاوب تەاڵژهڕۆ یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیو ح ستمیوەشۆۆ ییتەحمڕە

  رکەئ شیمن ۆب کووەروەه انۆیب ەنموون ەتێکردنا و بب فتارڕە ەل نەبک وەچاو ل نجانەالو و گ ەو ئاواتم مەکەمهاباد د

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 .تێبەد
 

 زتانۆسڵد
 

 یواندزڕە تەوکەش دیۆورش.د
 

 ئوروپا ەکوردستان ل یۆشەبۆۆ یزێوڵبا
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 (باکووری کوردستان)شەوقی تێکۆشەر و چاالکوانی سیاسی 
  
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیمۆک زەڕێب
 
 لیتلەکاک ج. بوو ژارهەله پ ڕو پ نێژەهڵو د ڕرگبەمن ج ۆب یگادان لیلەکاک ج وتووەسرەن یرەشۆکێت ییدوا یچۆک یرەبەۆ
 کانمانتتداەوتنەکێلتته چاوپ. بتتوو زیو ئتتاز ورهەو گ زدارڕێتت ەینیژێتتمەل یکڵیاەڤتتکوردستتتان ه یبتتاکوور یکێکتتورد کەمتتن و ۆبتت
 یکێکتورد لیتلەکتاک ج. چاواندا بتوو وێنەل ییشاد کیەماۆک وت،ەکەردەد ێل یوایوره و ه کیەایدن سیپار ۆب رەفەس یکاتەل

 .بوو نهیقەاستڕپاک و 
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 مۆۆت ییشتۆۆەرەپرسته و س داەرێمن ل. کوردستان ۆکورد و ب ۆب هەیورەگ یکێستۆک باتەۆ یدانەیم رەسەل لیلەکاک ج یمانەن
و  وهێتتتئ ەیورەگ ەمەۆ مەئ ەڵگەکتتته ل نتتتمەیەگەادڕ تتتتانێو پ مەکەکوردستتتتان د یمتتتوکراتێد یزبتتتیح یتتتیتیەراەبڕێ ەیئاراستتتت

 .شدارمەب یواوەتەکورددا ب ەیوەتەن
 

 یوقەش
 

 ٢١٢١ئووت  یمانگ ی٤ سیپار
 

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

 لە کۆمارەوە تا یوبیلی ئەڵماس
 
 
 
 
 
 
 

 برایم چۆکەلی

 
 ەب رەه کؤشتانێوت بتاتەۆ ڵستا ١١، زانتنەن یتیپ یانێیتو هاور ستتانۆد مووەه ەک یەن کێشت لیلەکاک ج یرزەب یتیەساەک

 رانەرکیتداگ یدژ دا دانەیتم ەل ڵەستەن ٣ ۆیۆت ۆبت مەاڵب ەمەک کەیەوەتەن یژووێم ەل ەراست ،ێباس بکر ەشۆۆ مەدەو ب ەقس
 .باەد ەوەڕێوچان ب ێب یباتەۆ
 
 یکێتەستارەکتورد ۆ ەیاوازانیزگتارڕ ەیوەبتزووتن مووەه ۆب کووەڵب ات،ڕموکێد یزبیح ۆب رەه کەن لیلەکاک ج یستدانەدەل"
 یمتتارۆک ەیکەنێتتڕیز ەورانەد ەل ەبتتوو ک ڵستتا ١٣ ایتتنەت ینتتەمەو ت یتتتەیەکەزبیح یرانەشتتۆکێت نیمتتەکیە ەل وەئ. ەیەورەگ

  یوتنەشکێپ ەیورەگ یمەغ یشیانیژ ەیناسەبوو و تا دواه اتڕموکێد یزبیح ییرەروەسڕپ یکاروان ەب ەڵکێکوردستاندا ت
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 .بوو ەیکەوەتەن ەیاوازانیزگارڕ ەیوەبزووتن یوتنەرکەو س ەیکەزبیح
 
و  شێپت ەگترت یبتاتەۆ یکانەوێشت متووەه یگتادان یلتیلەج داەیتکەزبیو ح ۆیۆت یوێو نشت ورازەهڕو پت ژێدوورودر یباتەۆ ەل
 ەل ۆیۆت ینتەمەت یواوەت زب،یتح یئاشتکرا یشانۆکێت یکورت یکێورانەد ەل ەجگێب وەئ. گرت ۆیۆەل یکانییەتەهامەن مووەه
 دایرەستەرمەو چ یرەدەربەو د ەوەو دوورۆتران نتدانین، زکوردستتا یشتانێتکەحمەو ز ارانیتجووت وێتن ەو کار ل ینێنه یباتەۆ
بترد  رەستەب دایتیەپاشا یمیژڕێ یکانەندانیز ەل ینەمەت ڵسا ەپازد  ەب کیزین ەویەمووەه ەو ب رایچوار جار گ. برد رەسەب

 یکتانییەلەگ یدژ ەزێته یتیزامین یرشتێو ه پبتارانۆو ت مبتارانۆب یدیشتاه داەکتدارانەچ یبتاتەۆ یژانتڕۆ ەجتار ل انەید ەو ب
 .یندەناو ەیتیمۆک ەیاننامەیبەل کیشەب." ەویەاەڕگ رگەم یسنوور ەل رجارۆبوو و ز یسالمیئ یمارۆک
 

 ێشاد ب روحت
 

 بۆ رێبەرێک لە  ئەخالق و کوردایەتی
 
 
 
 
 
 
 
 

 ژیوار رەسووڵی
 

١ 
 
 وەوەتەپتاکم کتردوو وەوینووست مرێتدوو د کیەجتار  ەد یەمتواێبنووستم، پ یگتادان لیتلەمتام ج رەستەل ێوەمهەد ەژۆدوو ر ەوەئ
 رەستەب میپرڵد زوۆو س ستەه ەنگەو ر داومەن یرەب ەرەبێر وەئ یستچوونەدەل یکۆش ێجار مێلەد رەه. ەناو الەو مەکەبتابەل

 یشتۆۆ یکتات ەوەمەکەدێتل یریب ەک ستاێئ مەاڵب. مەباس بک لیلەمام ج یتیەساەک یعیواق توانمەو ن تێب ڵزا مداەکەنینووس
 ەک یەداەوەل ەیەرکردەست وروەبێتر وەئ ەیتیورەجتا گ ،ینووست رمەستەبوو، متن ل شدایانیژەل لیلەمام ج ەک رەوبەمەل ڵسا ێس
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 نەدگتتتم وەل لیتتتلەجمتتتام . ەیەه یمانتتتا متتتانەه ەوشتتت ەب ەوشتتت روێتتتد ەب رێتتتد نیو نووستتت چتتتوونۆب متتتانەه یشتتتیمردن یدوا
 یدواەب یکردنەناستێپ ۆبت دایرگەم یدواەناکات ل ستیوێپ چیه داوەد ەناسێپ مانەه دایبوونەو ن بوونەهەل ەک ەیەرانێرشگۆش
 یئامتانج رەه یشتییدوا یچۆکت یدوا ژۆدوو ر ستتاێئ لیتلەمتام ج ۆب شێوپەمەل ڵسا ١١ ەیوش مانەه ەچوونک ،ێیرەبگ داەوش
 .ەبوو، تاقان ەانتاق لیلەمام ج. ێکێپەد ۆیۆ
 
 ۆیۆت ن،یمتام بتوو یتووشت ەتروسک ەڵگەل لۆم یفامل یماەنیس یکانەلۆه ەل کێکیە مەردەب ەل ستاێئ ەل رەب کڵێسا ەیکینز
 ن،یهتاتوو ێپت ەب ەوەرەقەم ەل یوتت ،یوا مانتدوو ۆبت ەمانتدوو بتوون، وتتم متام رۆز انیتردووکەه ەبوون ک کەیەرگەشمێو پ
 یلمتتیف یرەیستت مێبتت ەک نمتتدابووێلەب ەچتتوونک ستتتمەراو کتتراەدەبتتوو، نەن ستتتەردەبەل شیزبیتتح  یهتت وەۆرابتتوو مەکەلیمبۆتتتۆئ
جتا . بتمەن ەئامتاد کێپاستاو رەه ەبتم و ب ەرگەشتمێپ رەسەل کێلمیف یشینما یشتێبانگه ێناکر م،ەبک ماەنیس ەل ەرگەشمێپ
 .کردشارمان  یباش یکەیەاسیپ ەو تروسک مۆو ۆ کەیەرگەشمێمام و پ ەکەلمیف یرکردنەیس یدوا ەوەش وەئ رەه
 
 ێوەمتتهەئوروپتتا د ۆبتت چتمەد ەیستتب ەوەئ انیتتگ ەمتتام یتتکتتردم و و ۆبتت یفتتوونەلەت لیتلەمتتام ج شیەنتتاۆرۆک یتتتاەپ وەئ شێپت
 ەڵگەبتا ل ،ەبتک ەئامتاد ۆوردم بت یاریتئامتارو زان ویۆدڤیت کێندەه ەلەپەب ێکرەد رەگەئ نم،ەیەبگ رانەبۆڵک ینگەد ەمجارەئ
 ێکت یباس ەل ەیەدوو نموون وەئ زاننەد. نمەیەگەد ەرانەبۆڵک وەئ یازارئ ەوەۆانەکۆفر ەل رەو ه مەبب ەیرەفەس وەئ ۆب مۆۆ
 وەجتار رەکترد، ه رزمەع کێتژۆر. ەشتانۆکێت یکتیرەۆ ڵەسا ١١ ەل اتریو ز یتییەنەمەت ڵسا ٨١ ەل اتریز ەک کێسەک ،یەدا

 .ەوەمەکەماندوو بوون د ەل ریب ەک مەکەد مۆۆەل رمەش وەوەتێردیبەو نابتمەج بم،ەد تەتاق ێماندوو و ب
 

٢ 
 
 ەروانتگەل رەمتبەغێپ رن،ەمبەغێپ زمایكار ەبنەد ەوەانیكانییەسەك یندەتمەبیتا ۆیهەب ەیسانەك وەئ رەبڤێماكس  ەیروانگەل
 ەوەجتا ئ ت،ێتد ێلت انیترەمبەغێپ كتووەبتوون و سەادریتو فر یسەك یندەتمەبیتا یبوونەه ۆیهەب كوەڵب ن،ین ەوەیەكییەنیئا
 ەل ڵیقتتوو یكەیەشتتیر زمتتایكار یۆتتود ەك یەواێیتتپ شیرەبڤێتت شەوەئ ەڵگەل ت،ێتتب انیتتژ یكتتانیەبتتوارو كا متتووەهەل ێكتترەد
 انیكانییەۆستتەش ییەنتتدەتمەبیتا ۆیهتتەب كێستتانەك ەك ەیەوەئ زمتتایكار ۆبتت ەیكییەكەرەستت ەناستتێپ شەوەئ ەڵگەل. یەنتداییئا
 ەل ێبتەد ییەنتدەتمەبیات وەئ كوەڵب زما،یكار ەتێناب ەویەكانڵەوەو ه یوارەنێۆو ۆیهەب اینەت كۆڤێمر چیه. زمایكار ەبنەد

 ەئتازار یهتاوار زماكتانیكار. بكتات یرەورووبەد یرەیست ەوەكیتد یكێدیتدەب مەاڵب ت،ێتب رداەمتاوەج وناەل ێبەد ،ێبەه دایزات
. نەكەد ەوەمتتان روەستتەچار ەبتتاس ل یگشتتت یئتتازار ەدروستتتكراو ل یكتتێزێه ەب وانەئ كن،ەیەگەڵمۆكتت وەوەتەن یكانییەگشتتت
  یركردنیداگ. نەكەد ڵقبوو ەوەانیوجوود مووەه ەب ییەركاریداگ وەئ شیرەماوەج ن،ەكەد ریداگ رەماوەج یناۆ زماكانیكار
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 . كاتەد ەییو ئاسوود یئازاد ەب ستەه داێیت ۆڤمر ەك ەكییەركاریداگ ەتاك ەزماویكار نیەالەتاك ل یناۆ
 
 روەداگێتئامانجدار، پ ست،یوەنۆۆ یکێرەبک کووەو انۆیۆ ان،ەیکەامەیو پ انۆیۆەل ەجگ یەن انیچیه زمایکار ەبنەد ەیوانەئ
 انیت ێبەدروست د ەزماکیکار ۆیب کردنەشەو بانگ ڵوەه یکاتەل ەک ەیەئامانج وەئ انیشەکەامەیکاتدا پ مانەهەل ر،ەدەنۆڵک

 یئاستتت تتتاەو ه نێریتتگەردەو یمتتاد یکییەروانەچتتاو چیهتت ێبتتەب ەوەرەمتتاوەج نیەالەل زماکتتانیکار. تێتتوەکەردەد نێتتیبل ەباشتتتر
 کتتارەب شیکتتێیەملەرۆو ز یناچتتار چیهتت ەو ن نەدەد یەپتتا وەپتتل ینتتێلەب ەن کتتردنیرەبێر ۆبتت وانەئ ن،ێکتترەد شیستتتا ستتتنەرەپ
 ،یەزمتایکار یکتێرەبێر یکەرەست یندەتمەبیتا ەکەوەبزوتن وەوەجوالن ەب بوونەڵکێت ۆب کانەنگەردەب یستکردنەربەس. ننێهەد

 وەستتتوویوەن انۆیتتۆ ۆبتت انیتتچیه زماکتتانیکتتات کار چیهتت ەک یەدا ەوەل کانەرکردەستت روێستتکرت ەڵگەل انیشتتەکییەاوازیجتتا ج
 ییتتتتاۆک یئامتتتانج کتتتانەوەرێر ەچتتتونک کتتتان،ەوەرێر یرکردنتتتەوەۆتەب ۆبتتت ێبتتتەد داهتتتاتووداەل وەیەه ستتتتاێئ ەیوەئ ت،ێتتتناو
 .یەزمایکار یکێرەبێر کێرشۆش هاەو ینگەشێپ ۆیەربەه ن،ەکەباتەۆ
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 وەویەربتووەب ستبەئ ەل ندەتلۆستك ەیكەزێتهەو ب ستیوەشۆپاشا ۆ مێیەس یرەكساندیلەئ ینیزائ ی8019 ڵیساەل ەیوەئ یدوا
 ەل شیتوەئ مەاڵب ،ەوەگترت ەیگێجت تێناسرەد ژێروۆن یشاژن ەب ستاشێئ ەك ەیكڵییەسا 4 ەوەن یتێمارگار ستدا،ەدەل یانیگ

و پترس و  ینگەمتاهەه ەب ەك انتدایارڕیب تێتمارگار یریباپ یكانەژكارێورا تریئ ستدا،ەدەل یانیگ كییەشۆۆەن ۆیهەب 8011
 ێیرەچتاو كانییەندەتلۆستك ەك كتداێژۆر ەرابگترن، ل ێپ رەسەو ل زێهەب ندڵەتۆسك كان،ەزینگلیئ ەیۆتەشوێپ ینێلەو ب ژێراو

 یالمتتتارەپ كتتتانەزینگلیئ ەیورەگ یكتتتێزێه مەاڵب  ون،ەكتتتبكێر ەیوەئ ۆبتتتوون، بتتت زیتتتنگلیئ یمتتتەكیە یدواردیتتتشتتتا ئ یهتتتاتن
 لیتلەمتام ج یكتات وەئ ینەمەهتاوت یكڵێواالس منتدا مایتلیكتات و وەئ. ناێه وانەئ یتەوحكومەب انییتاۆدا و ك انیندڵەتۆسك

 ۆیۆت یچتاوەب یكانەركردەو ست یشتتمانیهاون یكوشتتار لیتلەمتام ج كتووەكوردستتان بتوو، واالس و یمارۆك یمەردەسەل یگادان
و  تێبناستتر كانییەندەتلۆستتك یرەروەشتتتمانپیو ن یۆتتوازەوەتەن یمتتاێه ەواالس ب امیتتلیو ەك كتتردیوا شەرق وەئ رەه ت،یتتد
 مەاڵب ،ەویەكترا ایتج ەالشتەل یرەست نیوتیتگ ەب ۆیۆت یداوا رەستەو ل ركراەستەستبەد ەكەلەو ت لێف ەب داییتاۆكەل یرچەگەئ
 .ەوەرگرتەو انۆیۆەربەس تریكێجار ینیزائ ی8483 ەو ل كییەندەتلۆسك مووەه ینێوەه ەبوو دانەنۆڵك وەزۆریپ ەرق وەئ
 
 8131 ڵیستا ۆیەربتەبكتات، ه ڵقبتوو متانەڵئ یركاریداگ یتوانەین دایهانیج یمەدوو ەڕیش ەشارل دوگل ل ن،ۆیرەدوور ن رۆز
 ینستتاەرەف یانیتتتاڵهاوو ەروو ب ەوێتتوەدوگتتل ل انتتد،ەیراگ یئتتازاد ینستتاەرەف ەیوەبتتزوتن ێوەبتترد و ل ایتتتانیرەب ۆبتت ینتتاەپ
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دوگتتل  ەك كتتردیوا ەەیستتتەر وەئ رەه." داەكەڕەشتت متتووەه ەل كەن ،ەدووۆتتوار یشكستتت كداێرەشتت ەل ایتتنەت نستتاەرەف:" گتتوتەد
 . بوو وتووەركەس دایشێو ت ستەد ەتێبگر یركاریداگ یدژ یكەیەوەبزوتن ینگەشێپ
 
 ەك یەنت ۆییرەدێتز انیت نەدگتم وەل وەئ ،ییەگتادان لیتلەج یكۆریچ مانەواالس ه امیلیو تەبیتاەشارل دوگل و ب ەیكەكۆریچ

 یكتییەرووەگ ەب روەت یچتاو ەب ڵستا 97 ەبتوو، ك هابتادەم ەكوردستتان ل یمتارۆك یزۆو ست ستتەو ه ستتیو یراتگتریم ەتتاك
 لیتلەمتام ج یداگرێتو پ ەیوەمتان ینتێوەه ەتتاك نێتیبل ەك یەنت ۆییرەدێتز چیهت ،ەوییەگواست ەوەنێو ێب یكەیەماسەوشك و ح

ستتارد  كێتتزقالۆت ەیەماستتەح وەئ انیتت ەوەتێتتبچ یریتتبەل وستتتەین زیتترگەبتتوو، ه وامانەشتتێپ یدراوەدارێستتەل ەینێتتو متتانەه
 ینتاێو و بتاتەۆ یرەنێبتزو واەشتێپ متاروۆك انینابەج یال. ەنێو ێب یكیەزمایكار ەكرد ب یلیلەمام ج شەوەئ رەه ،ەوەبكات

 یمتارۆك ەك رگترتەو ەستات ەچترك وەل ەیتیوەتەن یو شوناست ۆییۆەربەست ،یئازاد رەسەل یداگرێبوون، پ ەیكەلەگ یداهاتوو
 ەب ەڵەكێتت ەك كییەرابتردوو ەل رگرتبتوو،ەو متارۆك ەل یهاكانەب وەئ. درا ەدارێسەل ەیواكەشێو پ ناوبراەل داێیكوردستان ت

بتوون،  ەكەنیرێتز ەمەردەو ست ایژیستتالۆن تەۆتزم ەل واەشتێپ متاروۆك یایدیتراژ لیلەج مام یجا ال ا،یژیستالۆو ن ایدیتراژ
 ەمەردەست وەئ ەیوەكردنەناستێپ ەكیتد یكێرۆجتەو ب دانێتورلەد ێبەو ب لۆو گ ێگر ێبەب دا،ەد ەیناسەو ه ایژەد یەوایه وەب
ۆواستت و  ەل مەردەست وەئ ەیوەكتردن نتگەمرەك یكەرەست یكێگرێر لیلەمام ج قەح ەب مەاڵب انیكرد ەركردەو س سەك رۆز ەك

 .كوردستاندا بوو ییئاسا یكەڵۆ وەنوۆب ەیریزاك
 

 انۆیتۆ كتانەوەرێر ەیكتات وەئ ،ێتیەپ انیتواەر یكتێكۆریچ زماكتانیكار ێلەد داەبوار وەل 8118 ەل ییكایمرەئ یرینتیمس جان
 داێتتت یانۆیتتۆ سەك متتووەه ەك نەدەد ێگتتر ەكەكۆریتتچ ەب انۆیتتۆ كتتنیرەۆ عتتدایواق ەل ،ەوەبستتتنەد ەكەرەبێتتو ر زمتتایكار ەب
كوردستتان و  یمتارۆك ینتاێو یپاراستتن مەكیە یمانتدوو بتوون كترد ێبت و كیە رەستەل ڵسا 97 لیلەمام ج ەیوەئ ،ەوەننیبەد
 ،ەوییەو ئامتانج لەكەیته متانەه ەب زرانتدبووەمیدا واەشتێپ ەیزبیتح وەئ ەیوەشتتنێه نتدوویز شیوەئ یبوو، دوا ەیواكەشێپ
 ەمێئت مەاڵوتتن، بەك ویتتەه موومتانەه شێكوردستتان پت یمتارۆك ەیكەو گوتتار كتانەوەرانێگ لیتلەمتام ج یمانەن ەب ۆیەربەه

 .ێوەبك نیوتڕگ ەل وتنەركەس یژۆر تاەه مارۆك ەیكەماسەح انینابەج یدوا نەیبد ەگێر ێناب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
 

------------------------------------ 
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 کاک جەلیلی گادانی، کەسێک بۆ هەمو وەرزەکان

 
 
 
 
 
 
 

 
 فەیسەڵ ئیراندوست

 
 ەل یشتتانۆکێو ت نیشتتتێه ێتتیجەب اردایستتتەو ه تەبیتتتا کجتتاریە یکیرجەلتتومەه ەل لیتتلەکتتاک ج ەوەرۆز یرەستتەداخ و ک ەب
 .سپارد یانڕێیهاو ەدا ب ەیکەلەگ ییزگارڕ یناوێپ
 

گرتبتوو  ەیرچاوەست ەویتیەوەو پت ڵقووەڕیباوەل یکردار.و پاک بوو زۆدلس.بووەه ەینیوێو ب رزەب یکییەتیەساەک لیلەج کاک
 دانتداەیم ەل ەوەکترد ەب یۆتو ەبتوو ک ەرانەبڕێت وەل لیتلەکتاک ج. ەکوردستتان دانتاو ەیوەبزووتن رەس ەل یرۆز یوارەنێو شو
 رجەو م لەه نیۆتترەست ەکوردستتان و ل یتا جنوب مالیشەل زب،یح یکاروبار یکردنێجەبێج ۆ،بیەبوا ستیوێکات پ رەبوووه

 .دا، حازر بوو
 
 ەل لیتلەکتاک ج ،یبتارەکوردستتاندا د رەس ەئاگرو ئاسن ب ەوییەوەئاسمان وز ەل ەیکات وەدا و ئ ەمانگ ێس ەڕیش ی رمهەگ ەل
 ەمێئت وکاتەئ. بوو ۆشاه یزێو ه کانەتیمۆکادرو ک یکاستنڕێو  ەوەبوونۆک ڵیرقاەو س نوراماەهەاندبووەیگ ۆیۆ ەوەهابادەم
 یزامتیو ن یاستیس یکتار یبردنەوەڕێتب یکتیرەۆ ،"وستوودەن" یشار یسنوور کینز ەو ل "سازان" یسنوور رەس ەل ن،ێدوو شو ەل
. ”رەدزاو“ یگونتد ەانتدەیگ مانۆۆ ەوەسازان ەو من ل رەدروودگ زاڕەدەیس مرەو ن یبارام ڵاڵبدوەع دیهەش. نیدابوو ەناوچ ەل

 ەوەشت وەئ رەه لیتلەکاک ج. بوونێوەل وانەج یرەفسەئ ندەپوورقوبادوچ یمیرەو کاک ک ایچ نگەرهەس لەگ ەل لیلەکاک ج
 یورامان هته یشارستتان ەیتیمۆک لیلەکاک ج .نیکادر بوو ەزدیتاس ەدوازد کینز. نیکرد لەگەل ەیوەبوونۆگوند ک یوتەمزگ ەل
 گرت،  ییانەیب یرەبەرەتا ب ەوەوارێئ ەبوو و ل ژێدر ەکەوەبونۆک.کرد شانیستنەد یکان ەناوچ ەتیمۆو ک ەوەۆست کڕێ ەووبارد

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 .بووەه ەیوەبوونۆشکەرگەشمێپ یشەب ەڵگەل ەیەوەبوونۆک وەپاش ئ لیلەکاک ج شڵەوحاەب
 
 یدوا. کترد ەیقست لتکەۆ ۆشتار بت یوتتەمزگ ەل لیتلەکتاک ج وستوودوەن یشار ەنیو پاشان چوو ەوەنیما رەدزاو ەل ژڕۆ ندەچ
 ەک کتردەد ییداگرێتپ لیتلەکتاک ج مەاڵبتوو، ب رەتەدور و پتر ۆ ەگتاکڕێ. نەیبتد شینگتانیبا ەیناوچ یرەس ێبەد یگوت ەوەئ

گتترت و  انیت"دووئتتاو" یو پاستگا شەرتەئ ەیگێپتت کانەرگەشتمێپ ەوژڕ وەئ رەه. نیوتتتەک ەڕێدواتتر و یژۆر نجامەرەستت .نیبچت
 .ەوەکرد کترینز نگانیبا وەرەب انەیمیئ یگاڕێ
 

 ەب یناچتار ەشتار، ب وێتن ەنیتبچ یتوانەد متانەن. نیشتتڕۆی ەپتاو یشتار یکتینز وەرەدوئاو، ب ەل میژڕێ ەیگێپ یردانەس پاش
 ۆو بت "ەدشت" یگونتد ەاندەیگ مانۆۆ ن،یچوو "ۆرەپاو" یمۆچ وەرەجاش و پاسدار، ب ەبوول ڕپ ەدا ک "اویرۆن" یگوند شتینەت
 شەشت نجێتپ یۆتوار و دوا ەنیشتتڕۆیشتاۆدا  یویتد وەب ر،ەبەگرت مان"شگاەئات" یشاۆ یورازەپاشان ه. ەوەنیما ێوەل هارەن

 یشتتەه رێکتاتژم یکتانڵەواەه ەل متانێگو. نیبوو واڵدا ب کانڵەما ەل ێوەو ل "یاریسات" یگوند ەنیشتەیگ وان،ێپڕێ رێکاتژم
 واڵبت ،یکتورد یرانتەبراد ەیلەسەم یلەح ،ۆیۆ یولەق ەب ەب تەبارەس ینیەمۆۆ یامەیتاران، پ یۆیادڕ ەک اگرتبوو،ڕ ەوارێئ

 ییتتاۆک داەگونتد وەول ەوەشت وە،ئەمێئت ۆبت ەمتانگ ێس یرەش. یشۆۆ ەیقەت ەبوو ب یاریسات ییئاوا یرەرتاسەس ەل. ەوەکرد
 ەل رۆز یکەیەارژمتەڵگ ەکترد و پاشتان ل ەیقست ینێحوست فاەمستت دیهەشت ۆڕیگت رەست ەل لیتلەدواتتر کتاک ج یژڕۆ. هتات ێپت
 .نیوتەک ێرەو نگانیبا ەیچکۆشار وەرەب یاریسات ییئاوا یکەڵۆ
 

کترد و  لتکەۆ ۆبت ەیقست لیتلەکتاک ج وتەمتزگ ەل. شتتبووێه ێجتەب انینگانیبا شبوون،یرۆز کجاریە ەک کانەو پاسدار جاش
 لەگ ەدان و ل ێپت یستتیوێپ یینینوڕێکرد، ەیوەبوونۆک کانەرگەشمێو پ ەرماندەوف نگانیبا ەیناوچ ەیتیمۆک لەگ ەدواتر  ل

و  زێته ەیەوێشت وەو ب وتەک ێرەو ەپتاو یشار یرەوروبەد یکانەگوند وەرەب زبیح یکانەرگەشمێکادر و پ ەل ەکید یکەیەژمار
 .بوو داێت ەیمێئ ەیرگەشمێکادر و پ ەکوردستان، ک ەیناوچ نیۆوارووتر ەل زبیح یشانۆکێکار و ت ییەۆشەب ەیوز
 

و پتاش  شتتمەیگ یتتەۆزم ەبتووم،ب شتدارەبتوو، ب یرەبەوێترەب لیتلەکاک ج ەک ،ۆجڕەۆ ەکادر دا، ل یکالس ەل کێدواتر کات
 ەستتتێوەڵه یدیو شتتاه ەوەبتتووم کیتتنز  یتتێل رتتترۆز ش،ێڕیرشتتگۆش یتتیتیەراەبڕێ یستتتیوەڵو ه شتتتەه ەینگرۆکتت یکتتانەووداوڕ
 ەیوەبتزووتن رەست ەل انیتگرنگ یوارەنێومتن شت ەڕیبتاو ەب ەک مەکەبتاس د ەستتانێوەڵه وەل کێنتدێبووم وه یکانەانێڕشگۆڕش
 .ەبوەه یگشت ەب ەورەگ یو کوردستان تەبیتاەب ت،ەاڵژهڕۆ
 
  ەل ،یرمەف ەیوێش ەب ،ەڵەمۆک یشەبێو س موکراتێد یزبیح یشەدوو ب ننیبەد ەک نڵشحاۆکوردستان ۆ یکەڵۆ گومان ێب
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 نەڵتتتیوەه. بردبتتوو نەیتتب ەل ەیتەرفەد مەئ کێتتتمانەدا، ز ەڵەمۆو کتت زبیتتح وانێتتتنەل ەڕشتت. ەوەتەبتتوونۆدا ک ەرەب کێتترۆج
و  لیتتتتلەکتتتتاک ج یتتتتیرەبڕێ ەب ،ێڕشتتتتگۆڕش یتتتتیتیەراەبڕێ ران،ێتتتتئ یکوردستتتتتان یاتڕمتتتتوکێد یزبتتتتیح ێتتتتیج ەب یستتتتتێوەڵه

 ەڵگ ەل ۆیۆت یوتنەککڕێ،ڵستا کیە ەب کیتنز ینتەڕیپێپتاش ت زبیتح ەیکیتد ینیەال. بوو ەڕەش مەب نانێهییتاۆ،کیانڕێیهاو
 .الچووەو ردستانۆک یکەڵۆ یباتەۆ رەس ەل ەشۆناۆ ەڕەش مەئ یرەبێو س اندەیاگڕ سەئاگرب

 
 م،ەبتراک ەچتاوم ب متامەتەب ەک کردبوو ئاگادار ستگارمڕە ینەسەکاک ح زەڕێب ەئاوا بوو ک ەکەلەسەم: مەکەد یباس ژووێم ۆب
 ؟ەنۆچت سەئتاگرب رەست ەل شەهتاوب یکێانتدنەیاگڕ رەست ەل ەڵەمۆکت یچتوونۆب ەبتزان یگتوت. ێوەبتوو، بتک ەڵەمۆک یکادر ەک
 یۆتانەمەکتاک ح ەڵگ ەل. بتوو ەڵەمۆکت یتیتیەراەبڕێ یچوونۆب یاگادارو ئ کردەد یکار ەڵەمۆک ەیرۆانیبەد ەبرام ل یالحەس

 یکانەلەستەم رەست ەل و نیشتیدان ەکید یکادر ندەو چ مەکەبرا لەگەل ەڵەمۆک یکانەرەقەم ەل کێکیە ەو ل نیشتڕۆی یتەمرو
 ەڵەمۆکتت یستتتانۆد یتتیرەبڕێ یچتتونۆب ەل کەیەادڕکتترد و تتتا مانەقستت ەڵەمۆکتت و زبیتتح وانێتتن یکانییەنتتدەوێپ ەوانەو ل ژڕۆ
و  کتتاەد یزێپتتارۆۆ ەڵەمۆگوتمتتان کتت. نیشتتتیدان ینتتەدەم ینێو کتتاک حوستت نەستتەکتتاک ح ەڵگ ەل داەوەانەڕگ ەل. نیشتتتەیگ ێتتت
بتدا و  ەمێئت ەب ازیتمتیئ ێویەنتا ەوەبتار مەل ۆیەربتەه. ێبتەد نۆچت ەمێئت یو داهتاتو نیچتەد ۆێکت وەرەب ەمێئ ێنازان شتاێه

کتاک  ەڵگ ەل انیتگوت و متن بتوون و ۆتانەمەکتاک ح یکانەقست لەگ ەل نیکاک حس مەکاک حسن و ه مەه. ناکا ەلەپ ێجار
 یژڕۆ ییانەیتب. نینتەیەگەادڕ ەڵەمۆکت لەگ ەل ەنیەکتالیە یستەئاگر ب وەمشەئ رەو ه نەیکەد ەقس انڕێیهاو ییو باق لیلەج

 یکردنتت رەستتەمئەک ۆبتتوون و بتت ریگڵغتتاف ەڵەمۆکتت یستتتانۆد. کتترد ەیکتتار وەئێڕشتتگۆڕش یتتیتیەراەبڕێ رات،متتوکێد یزبتتیدواتتتر ح
 کیتپاش نز ش،یزبیح ەیکید ینیەال. اندەیاگڕ انیستەئاگرب اتڕموکێد یزبیح ینیەال ردووەه لەگ ەل زب،یح یندراوەیەاگڕ
 یتیرەبڕێ ەب کرات،ۆمتێد یزبتیح ییرەشاێستپەد ەب ەشۆناۆ ەڕەش وەکرد و ئ ڵقبوو ەڵەمۆک لەگەل انیسەئاگرب ڵسا کیە ەب

 ۆبت. ەوەتتاز یکێنتاغۆق یەنتا ێتیپ ەڵەمۆو کت زبیتح یکانییەنتدەوێهتات و پ ییتتاۆک ەشتیمەه ۆبت ،یانڕێیو هاو لیلەکاک ج
 کتتردایە ییشتۆناۆ یشۆۆ ەل موکراتیو د ەڵەمۆک دابوو، رزەب یکێئاست ەدووال، ل رەه یکانەردانەو س ۆهاتوچ رۆز یکەیەماو
 ەوارەنێشتتو یدیشتتاه ،ەوەکینتتز ەل ۆمتترەئ ەویەشتتۆۆ ەب .کتتردەد انیتتکتریە ییهاوکتتار رۆراوجتتۆج ەیوێشتت ەبتتوون و ب ەوەکێپتت
 .نەیارڕیب وەئ یکانەباش
 
 ینتاغۆق ەوەو هتات ەویەکترا استتڕرەس ەک بتووەن ەمێئت وەڵەمۆکت وانیتن یینتدەوێپ اینەدا ت لیلەکاک ج ییرەبێر یورانەد ەل

 ،یرگترەب یتیللیم یاۆڕشت ەل زبیتح یرکردنتەپتاش د. ەوەگترت یکانەنیەو ال زێه ەیربۆز ەیەسۆپر مەئ کووەڵب ،ۆیۆ ییئاسا
 رەست ەکتردەد انیرشتێدا ه انۆیتۆ یکانییەگشت ەنەیەاگڕ ەل ەژانڕۆو  وۆراب بو رۆز نیدیموجاه یکاراوڕێو  زبیح ییندەوێپ
 یتیەستتاۆو د ەوەکردنییئاستا رەست ەل ن،یدیموجاه یرانەبەڵڕێگ ەل ۆیۆ ییتیەو ئاشنا ابردووڕ ێیپ ەب لیلەکاک ج .کتریە
و  ەوەبتوون ییابردووئاساڕ کەو نیدیو موجاه زبیح ەل ەشەب مەئ یکانییەندەوێپ. بووەه یمەکیە یورەد نیدیموجاه لەگ ەل
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دا، دواتتتر  نیدیتتوموجاه زبیتتح یکتتان ییەونتتدێپ ەیژێتتدر ەل. ەوەکتترد ێپتت یستتتەد ردووالەه یتتیتیەراەبڕێ وانیتتن ەل ۆهتتاتوچ
 تەنتتانەکوردستتتان و ت ەیوەبتتزووتن یقتتازانج ەب انیتتتوان یانڕێیتتو هاو لیتتلەکتتاک ج ەک ،ەئتتاراو ەهتتاتن ووداوڕ کێنتتدێه
 کیشتتەب شیکانییەو کوردستتتان یرانتتێئ ەنیەوال زبیتتح یینتتدەوێپ ەب ەوەداچوونێتتپ. رگتترنەو ێل یلکتتەک نیدیتتموجاه یکاتتراوڕێ

 یو پتتارت زبیتتح وانێتتن یکتتانییەزڵۆئا. بتتووەه انیباشتت یکێنجامەرئەستت ەک ،یانڕێیتتو هاو لیتتلەکتتاک ج ڵتتیوەه ەبتتوون ل
 ش،یکوردستتتان ییشتتتمانین یتتیتیەکیە ەڵگ ەل.ەویەکتترا انیتتوانێن ەل ێنتتو یکتتەڕەیەو الپ هتتات ێپتت انیییتتتاۆک ات،ڕمتتوکێد
 ۆو بتت ەوەکتترد ێپتت یستتتەد یهاوکتتار کتتانییەرانێئ ەزێتته ەڵگ ەل. بتتوون رمتتترەگ شیجتتاران ەل تەنتتانەو ت ییکانئاستتاییەندەوێپ

 یکانیییەدایتف ەکیچتر یکانەرگەشتمێپ ەل میدا، دوو تت زبیتح ەل ەشتەب مەئ یتیزامین - یاستیس یشتەگ نەڵیوەه ەل ،ەنموون
 زبیتح یال ەوەانەڕگ کتانەراوۆت ەگەشتمێکتادر و پ ەل رۆز داەمەردەست وەل رەه. بوون شدارەب ر،ەرگکا یاهڕ یکاراوڕێو  لەگ

 .ەوەگرت انییندەوێپ ەدووبار ندام،ەئ رۆو ز
 
 انەیتبنک نیدیتموجاه ،ەوییەکوردستتان ەیرەب یکانەرگەشتمێپ نیەالەکوردستتان، ل یکانەشتار یزگارکردنڕو  نەڕیاپڕ یکات ەل
 وەئ. ەوەببتتات انیتترانێئ وەرەب و ێبگتر ەوانەئ ەک اەڕگەدا د تەرفەد یدوا ەب رانێتتئ ییستتالمیئ یمتارۆک و بتتووەه یمانێستل ەل

 یتتیەکیە ەیجتهەو ەل یبرەزەاریتبوو و د یکوردستان ەیرەکوردستان وب ەیوەووتنبز یرەرەز ەب رۆز ەوەپینسڕێپ یبار ەل ەکار
 داۆیتۆ یدوا ەب یۆراپت ەیوەنگتدانەکرابتوو و د ەوەرانێتئ ینگرانتیەال نیەال ەل ەکار وەئ الر،ەک ەیناوچ ەل. داەد شییوپارت

 یاەڕرەو ست ۆڵتێد ەل زبیتح یمپەک ۆب ەوەانگواستر یمانێسل ەل نیدیموجاه یندامانەئ ل،یلەکاک ج ییرەشاێستپەد ەب. ناێه
 ەب ژڕۆ نینتتتدەچ یو دوا زرانێپتتتار درابون، هتتتان ەوییەستتتالمیئ یمتتتارۆک نیەال ەل ەک کەڵتتتۆ کینتتتدێه ەیشتتتڕەگو و ەشتتتەڕەه
 .ەوەدران نیدیموجاه یکاراوڕێ یلیحوەکران و ت ەڕێب رکوکەتا ک موکرات،ێد یپارت یکانەرگەشمێپ ییتەارمی
 
 ەشتار وەئ یدا، ئازاد کردن ەرگەشمێپ ەڕیو ش کەڵۆ ینەڕیاپڕ یکاتەل. ەنگیگر یکێشار کوردستان، یەوەبزووتن ۆب رکوکەک
 ەڕیپ وەب ەرگەشتمێو پ رابتوویگ یورەد رکتووکەک ەبتوو ک ژڕۆ نتدەچ. بتوو کیژێراتیستتیو ئ ەورەگ یکێئامانج ەیەرەب وەئ ۆب

 ەیورەگ یکتتەیەگێپ یبتتوون مەاڵبتتوو، ب ەور ێبتت راقیتتع یشتتەتەڕئ .کردەرانتتدەرکیداگ یدژ ەڕیشتت ،ەوییەداکاریتتو ف یتیەئتتازا
 ەل ۆبت زبیتح ییرەبەڵڕێگەل یکوردستان ەیرەب کێکات. دروست کردبوو ەگەشمێپ یزێه ۆب ییشار، گرفتار وێن ەل نیدیموجاه

 یداوا و نناردیدیتوجاهم یرەبڕێ ،یوەجڕە یسعوودەم زێرەب ۆب یامەیپ لیلەگرت، کاک ج انییندەوێپ ەیەشێک وەئ یبردن وێن
بتوو و  رەستەل انیتراقێع یتڵەوەد یۆتەز ەوەکیەال ەل ن،یدیموجاه. نەبک لۆبوو، چ ەورەگ شیرۆز ەک ،ەیەگێپ وەکرد ئ ێل
 یلۆو نتاتوانن چت ێتیەوەل انەیتو ئازووق ۆڵکوچتەچ ەیربۆو ز ەیەمێئت ەیگێپت نیترەورەگ ێوەئ گوت  انەید ەوەتر یکیەال ەل
 یرێستکرت وانین ەبوو، ل غداەب ەل زبیح یرەفتەد یرپرسەب ەک ،ەوییەقادر نگەرهەکاک س یگاڕێ ەل امەیپ نیندەچ. نەبک

 ەو ب ەلەپ ەب نیدیتموجاه ل،یتلەکاک ج یرۆز ییداگرێپ ەئاکامدا وب ەکرا و ل ۆڕوگڵئا نیدیموجاه ییرەبێو ر زبیح ییگشت
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 یکوردستتان ەیرەب یکانەرگەشتمێکترد و پ لۆرکوکچتەک ەل انەیەیتگێپ وەئ ان،ۆیتۆ ییستتیداوێو پ کەشتوم رۆز یشتنێهێج ەب
 .ئازاد کرد انیبکراویعرەت یرکوکەئاسانتر ک

 
 نیەال ەل رکتتووکەک یلڕۆنتۆکتت ەڵگ ەل ،ێبتت لەگ ەل یستاشتتێئ ن،یحستت دامەستت یدژ ەیرەب یکتتانەزێزله یرورایتتب نتتدەرچەه

 ەل ستتەکتورد د ەدا ک ینشتاێو پ بووەه ۆیۆ ییژووێم یمانا ،ێبووب شیکێژڕۆ ندەچ ۆب رکووکەک یگرتن مەاڵب ،یەن ەوەکورد
 .ێناگر ەڵه رکوکەک
 
 یزێتتته وانێتتتن ەل چتتتونەڵکهێو ت رەشتتت ،یو کفتتتر الرەک ەینتتتاوچ ەدا، ل یکوردستتتتان ەیرەب یکانەوتنەرکەستتت یکتتتات ەل رەه
 تەبیتتا ەب زب،یتح یتیرەبێر شیکتات وەئ رەه. بووەه تەسارەۆ ردووالەه ەل. دا یدا رو نیدیموجاه یکانەزێو ه ەرگەشمێپ

 ەل لیتلەکاک ج سانید. دا ەکەزعەو ەیوەکردن ورێه ۆب یرۆز ڵیوەه ،یکوردستان ەیرەب یداوا رەس ەل ،یگادان یلیلەکاک ج
 تاەرەستت.نەبتتک شتتتنیدان ،ەگرفتتتان وەب تەبارەبوونستت یازڕ نیدیتتو موجاه رگتترتەو یلکتتەک ۆیۆتت یکانییەۆستتەش ییەنتتدەوێپ
 ەزێته یرەنگەست ەل ،یشتتمانین ییتیەکیە ەیرگەشمێپ یتسکوریئ ەب ،یروزیف یکاک شاپور مرەن ییرستەرپەس ەب کێتەئەیه

 انیتتتژێوتوو نیموجاهتتتد ەیوەرەستتت یرپرستتتانەب ەڵگ ەو ل وانەئ یتەاڵستتتەد رێتتتژ ەینتتتاوچ ەشتتتتنەیگ ن،ەڕیپێتتتت کتتتانییەکورد
 وەب نتانێهییتاۆک ۆبوون،بت متانەیهاوپ نیدیتموجاه ەڵگ ەل ەک ت،ەاڵژهڕۆ یکتانییەکورد ەزێته ەکلێکتیە یرپرسەب شترێپ.کرد
کتاک شتاپور و  ەل انییشتوازێپ نیدیموجاه. ەوۆکردب انەیوانڕەو  گرتبووەن ێل انێیگو مەاڵب ن،یدیموجاه یال ەچووبوو ،ەڕەش

 ەرەڤەد وەل ینگەهتاواه ۆبت هتاتو ێپت ییتاۆک ەیەناوچ وەل ەڕو ش یزڵۆئا وتوو،ەرکەس یکێژێکردبوو و پاش وتوو یانڕێیهاو
 کێتکیە نیو موجاهتد یشتمانین ییتیەکیە یرانەبڕێ ەل حموود،ەم یحاج یرەنوەئ ،یکوردستان ەیرەب ،یئارام یپاراستن ۆو ب
. ەوەانەڕگ یانڕێیتکترد و کتاک شتاپوور و هاو یاریتد انیتوانێن یینتدەوێپ ۆبت ،ڵاڵفتحو یناو ەب ،ۆیۆ یکاناڵبا ەرەفرماند ەل
 .بووەه ییەزڵۆئا وەئ ینبردنەیب ەل ۆب یباش رۆز یورەد لیلەکاک ج مرەن مانۆگ ێب
 

 ەکوردستتان ب یکانەشتەب متووەه ۆبت کتووەڵب ت،ەاڵژهڕۆ ەل متانەکەلەگ یباتەۆ ەب رەرامبەب رەه کەن ،یگادان یلیلەج کاک
 .کرد ەیهاتبا د ستەد ەل ییچ دا،ەشانەب وەل باتەو ۆ ەوەبزووتن یزکردنێه ەب یناوێپەبوو و ل شۆرەپ
 
 متووەه کەو اتڕمتوکێد یزبتیح ەل ەشتەب مەئکوردستتان،  یباشوور ۆیوۆێن یکانییەزڵۆو ئا ەڕو ش ەشێک یکات ەل شۆیەربەه
 یتتیرەبڕێ لەگ ەجتتار ل انەیتتکتتار، د ەۆستتت ۆیۆتت یتواناکتتان متتووەدا،ه ڵتتیوەه ەزعەو مەب نتتانێهییتاۆک ۆبتت ل،ەگ یزانۆستتڵد
 ۆیهتتت ەبتتتووەد شیجتتتار رۆز. انیتتتمەردەب ەۆستتتتەد یگونجتتتاو یاریشتتتنێوپ کتتتردەد ەڕیروبتتتاویب ۆڕیوگڵئتتتا شتتتت،ینەداد ردوالەه
 یەیگتتاێج وەتتتا ئ ەک شتتانۆکەد ێتتت یانڕێیتتو هاو لیتتلەکتتاک ج. انتتدنەیگەد یانیتتکانەامەیو پ کتتتریە ەڵگەل انیگرتنینتتدەوێپ
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دواتتر  ،ەوییەشتۆۆ ەب. ننێۆستڕەب ییەاستیس ەزێدو ه وەئ وانێن ەل ژێوتوو ۆب خۆو د ەوەنەک مەکانکییەزڵۆئا ،یبەه تەرفەد
 رەدەق ەب وەستەک رە،هیشتتمانین ییتیەستاەو ک یاستیس یزێته رۆز متانگوێب.ئاکتام ەشتەیگ ەستەبەم وەئ کایمرەئ ڵیوەه ەب

 .گرنەد ێج داەوانەئ وێن ەل یانڕێیو هاو لیلەکاک ج ەک ،ەبووەه انیشەب داەرێۆ ەکار وەل ،ۆیۆ ییو قورسا ییتوانا
 

چتل  ەل اتریتز ەک ەیژڕۆ وەئ. بتوو تترسەدا ن کتات متانەه ەو ل ەڕبتاوەب یکێستەدابتوو، ک یشتانێپ رجتارۆز کەو لیتلەکاک ج
 شتتاێه ل،یتلەکاک ج کرد،ەبومباران د ،ۆڵید ەل انەیکەکەپ یگاەو بار رەقەجاردا، م ندەچ ەل کانەتورک یرەرکەش ەیکۆفر
 کتداڵێحاەو ل نیشتتڕۆی لیتلەکتاک ج لەگ ەل شیحستن پتوور و منت دیتۆالکتاک . کتردن یردانەست ەک هتاتەد کانەکۆفر ینگەد
 ەل کێشتەو ب کیتبا لیتمەکاک ج نیەال ەو ل وانەئ یال ەنیشتەیگ ،ەوۆبیوەڕەن انیانکەبنک رەس ەل مبارانۆب یزۆپوتەشتاتێه
 یرمتەگ ەبتوون و ب ڵشتحاۆۆ ەکتاوەن ەل ەردانەست وەل رۆوانتزەئ. کترا ەمێو ئت لیتلەکتاک ج ەل یشوازێپ ،ەوەکەکەپ یرانەبڕێ

و  رکەئ یانتدنەیگێجەو ب ەانڕێیهاو وەئ یشانۆکێو ت باتەۆ ەل یوانیپشت ،ەردانەس وەللیلەکاک ج یستەبەم.کرد انیسوپاس
 .بوو یباتەهاوۆ ەیفیزەو
 
 یژڕۆ بتترد،ەد ەوەڕێتب ینگتتیگر یکێداریتد انیتت ،ەویەاەڕگەد کەیەرکردەست ەیوەبتتوونۆک ەل یگتادان یلتتیلەکتاک ج ەک ەیژڕۆ وەئ

 ەل انیت ،ێگترەد ێلت انێیتو گو کتاتەد ەقست کانەرگەشتمێکادر وپ ەڵگ ەل ەک ینیب یب زبیح ەیساد یکەیەبنک ەل کراەدواتر د
 شەستتتێئ اون،یتتژ ۆڵتتێد یمپتتەک ەل ەیوانەئ. ێستتیبەد ەکڵەنمتتاەۆاو ڵتتید یردەو د ەشتتتویدان شیتکتتەحمەو ز ریتتقەف یکڵیمتتا
 .ەانیریبەول نەکەد ێپ ستەه ەورانەد وەئ ییستیوەشۆۆ و زڕێ ،یکسانیە
 
 .بوو کانەرزەو مووەه یسەو ک ەنێو مەک یکییەتیەساەکورددا، ک یلەگ یباتەۆ وێن ەل لیلەدا کاک ج یاستڕ ەل
 

 !ێبەه ەیژێدر یگاڕێو  زەڕێب رزوەب یادی            
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢١: ڕێکەوتی  -  ماڵپەری حدک میدیا: سەرچاوە
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  لە سەر خەساری لە دەست دانی تێکۆشەر کاک جەلیل گادانی

 
 

 
 
 
 
 
 

 عەلی سوورەچۆمی

 
 !بنووسم یچ ێوەمهەد ،ەوەش ەیوین وەب نازانم

 
 ...ەتانێش یکێتەسارەج
 

  ییەئاسان ن یکێکار باتەو ۆ شۆڕش ەیورەئاوا گ یکەیەرکردەس رەس ەل نینووس
 
 ،بوردنێل یداوا تاەرەس
 
 ەیستتەج رەست ەۆستت یژانت ەب یکتێداۆ نتاڕۆک یتاەپ"دا،  موکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا ١١ یرەبەرەب ە،ل ەژانڕۆ وەئ

 .ەییوەتەن یزگارڕ ۆکورد ب یلەگ یباتەو ۆ موکراتێد یزبیح یماندوو
 
 یگرانۆئت ەمیئت ڵتید رەست ەداخ ل ەتۆبت ەکیتد ەینتدێه ستتاێئ! ەوەکتردەد" ەستۆریاڤ وەئ یبتوون داریترسەم ەل رمیب ەیندەوەئ

 .یئازاد
 انتدایژ ەل ەکیتد ینتدەچ ەبتاتەو ۆ زمتوونەئ ەل ڕپت ەرەشۆکێت  وەئ باەن ەییەزەو ب حمڕە ێب ەسۆریاڤ وەئ رەگە،ئ ڵێیب ۆت
 !یەبا
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 ! ییەن یمەاڵو ەک کێاریپرس
 
 .دێئوم یچاو اتریز شەوەبوو ،ل ەکەاوازیج ۆڤەمر شتاێه ،بوو  نیت وڕگو شتاێه وەئ" لیلەکاک ج ینەمەت یاەڕرەس ،مەاڵب

 . موکراتێد ،نیتر"موکراتێد: گووترا
 

 ....مۆب ەمانادار ەندێه ۆب ەوۆب ەدووبار ەکورت ەدوو وش وەئ نازانم
 
 یایتج ەکیتد یوانتەجتوان ل یتەفیست انەیتد ەوەرکردنیب مەکیە ەب ەک کۆڤێمر ۆب ێنێنوەواتا د ەب ندەچ مەکەد ستەه، مەاڵب
 . ەوەکاتەد
 
 .نەبژارد ەوانەئ! ەوەتێنێمەد ڵیۆا یگاێج ێوەکەد ەکانۆڵەک وەل کیە رەه ەیوەئ رەب ە، لیۆتەبێب ەل یئا
 !ەدرووست ستاێئ ەیناۆۆق وەئ ۆب مەک یالن مۆۆ ەڕیباو ەب مەاڵب! تێبەن شۆۆ ێپ ەیەیسق وەئ بنەه ەنگڕە
 .ەوەتێسترەناب ستاێئ ێبەد رەب کێستەد رەه: مەڵێد من
 ...ناێه یرانەگین ەل ەلۆپەش وەئ ۆ؟ بێیەک ،وەئ
 .ییتاەه تاەه یرەفەدواتر س مە،ه یشۆۆەن ەب یتووش بوون ڵیواەه ەیوەبوون واڵب یدوا مەه
 .کاتەد ریداگ ەورەگ یکییەپانتا ەک ەکێباس یکۆکر ەاریپرس وەئ یمەاڵو ییاینڵد ەب
و دوور  یاستیس ەڕیباو رەس ەل ندانیز ڵسا ەزدێ،س داەماو وەل. ەوەپسان ێب باتەۆ ڵسا فتاەح ،کوردستان یمارۆک یادگاری

 ...کورد ەیشێک رەس ەل“بێکت انەید یرەنووس ،ەوەۆران
 بوو کێتەرفەد یدانگا لیلەکاک ج ۆب ندانیز

 .ەیەاانیندەب ەب یوایه ەیدوژمن وەئ رەس ەب ڕقوو: ەڵێد ریشاع
 رێتزمتان ف داێتوەبتوون ،ل وتترەپت نداندایز ەل“لیلەکاک ج یرەباو یکانیەئاۆر پا. ەیەرێل ەیکەنیقەاستڕراست مانا  ەڵێید
 .ێوانەڕدوور د وەئ ،ەوڕەپ یستەد ەب. ەیبک انێڕرگەو یکار ،و دایرانسەف یزمان ەل سانسی،ل تێبەد

 ت!تێبوو ب ترەو ئاسوود ترەساوەح یانیژ یکێکات مووەه ەل ەماو وەئ ەنگڕە ەک ەوەمەکەد ریوا ب فکرمەدێت کێکات
 .نەبک موکراتێد یزبیح یباتەۆ یژووێم ەل کێچاو ەچوونۆب وەئ ۆب

 . کرد یالو یکەیەنێو ندەچ ەل چاوم
 ەوەانێیتتپ وتنەرکەستت ەب ەڕغتروور و بتتاو ەک - چتتووەد ایتتدن یالنتتەگ یکێرێشتگۆڕش نتتدەچ ەینێتتو ەالم ل ەل ،جتتوان یکیەمایست
 .چرکاون وتنەرکەس یدوا کانەنێو ،و ەارید
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 ەیوەئ رەب ەل ،ەمەستتەئ یکێکتار باتتداەۆ یوێنشت ورازوەو ه یاستیس یانیتژ یژێدر یکەیەسۆپر ەل لیلەکاک ج یکردن باس
 .ەبوو مەکیە یسەک وەلووتک ەجار ل رۆز ،ەبوو کانەووداوڕ یکارا یکێرەکاراکت ،ەبوو انێڕگڕۆڵ وەئ
 .تێبەد اتریبوون ز اوازیو ج یستیوەشۆۆ یستەه ەوەنمێۆوەد وەئ یزمان ،ەوەمەکەد ریب ندەچ رەه

 وەئ یرەگیکتار ەب ستتەه ،دا زبیتح یژووێتم ەب کێانێڕچاوگ ە، بێگرەدەڵه رۆز کانەلیلەکاک ج یسلەن رەس ەکردن ل ەقس
 عتدامیئ کێشتەب ،بتنەد ەورەگ یکێستەرەه یتووشت ەک متارۆک یشکستت یدوا تەبیتتا ەب ،نەیتکەد وانەئ یقوورس یرکەئ وەسلەن
 .ەوەمارۆک کۆرەس یواەشێپ ەب نێکرەد
 
 .یندانیز ەکید یکێشەو ب بنەد ەئاوار کێندێه
 
 لیتلەکتاک ج ەوەرێتل. ەوەچتوونەڵهێت ڵیاەیتۆ تێتب تەحتمەز ەنتگڕە ەک ەشتاوێک ڵیبتا کێشکستت ەویتیەوانڕەو  یوحڕ یبار ەل

 .ۆیب کیەایۆوول ەب بنەد یئازاد یکانەناسەو ه مارۆک ەیکەکوورت ییەئارام یکانەشۆۆ ەژڕۆو  یزگارڕ ەب ەڕو باو ێستەناو
 . ڕێبب کانەستەربەو ب ێستەوەن ێتوانەد ۆڤمر. بنەد رگرتنەو ێل رسەد ۆشکست ب یدوا یکانەناۆۆو ق زبیح یژووێم
 
 .ەوەکاتەدێپ ستەد ینێهەن یتییەعالەف ەکید یکێجار ەوەتکاەدرووست د یکانەاکراوڕێ ،موکراتێد یزبیح
 
 ەڕەبتاو وەئ یگرانتەڵه اڵو ئتا رانەشتۆکێت یپشتت کەڵتۆ کاتەوا د یچ نیبپرس مانۆۆ ەل ێبەد نەیبک تەققید کێمەک رەگەئ
 یکتتانگاڕێ ێبتتەد ەیبتتک یعلتتێف ەب ەستتتیو وەئ ەیوەئ ۆبتت مەاڵب ، ەکتتورد یکێتتتاک متتووەه یستتتیو یئتتازاد یونتتەۆ! داتەرنەب
 .ەوییەزۆبد
 
 .ەوەتێنیبەد داێت ۆیۆ یونەۆ کەڵۆ ەک کەیەمتمان ەیشێهاوک ەبنەد گاەڵمۆک یتیەواقع ینینیو ب یکردار یدرووشم تاەوەئ
 .ەمتمان یرەواوکەت ەب بنەد زنداەم یکەڕێباو ەیوێچواچ ەبوون ل یکەڵۆ یکانەنساڵو با یندەتمەبیتا ەیدووان ەوێوەل
 
 .کاتەد نەستێوەڵه کەڵێمۆو ک امانڕ یتووش ەیوەندنێۆو ەیفەلسەف ەبوون ک کێئازار یمەرهەب“لیلەکاک ج کەو یکانەالو
 یکتیەووڕ ەب. یتیەن یندەهەر کەت ،وانەئ یتیەساەک ەک نەیگەد ەوەب یگادان لیلەکاک ج یکانەتەۆسل ەل ەساد یکڕێئاو ەب
 .نانێداه وەوز ەل ڕەپ یکێنێستەو ب ارید یتەیساەک ەیبک ۆب ەیوەندنێۆو ەوەکێندەهڕە رەه ەل: مڵێب ەستمەبە، م داەکید
 

  یمەرەو ه ێڕیکارگ ەیپل ەل یترازان ەو ب دایاسیس یکێزبیح یتیەساەک ەل ییەن کیەیەزاو ەیستەرجەب اینەت ەک کڕۆڵێ
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 ەل ەستتانەک ەرۆجتت وەئ ەشتتنەچ ەمەه یتەۆستتل یگتترەڵه ەک نەیتتکەد ەقستت کەیەناستتنام رەستت ەل ەرێتتل. تێتتون ب تەاڵستتتەد
 یتیەستتتاەک ەیستتتتەرجەو ب ەڵمۆکتت ەب ڕۆڵتتتی وانەئ: نڵێتتتیب ەمتتاو ایتتتنەت. نتتتنەگمەد یەفشتتار دا رێتتتژ ەل ەک کیەەوەناڵجتتوو

 .بوون انەیکەزبیح
 
 .نێبنووسر ێبەد ەیفاتیس وەئ رنۆز
 
 .تیب کانەدژ ەیوەرەکۆک شتاێبن و ه شەگ واکانتیه" ۆیەک یشتەد ەل نداەمەت یکانەستگێدوا و ەل
 
 .ناەد ینگاوەه ەوەدێئوم ەب رداەگەئ ێس ۆیئاس مەد رەب ەل لیلەمن کاک ج ەڕیباو ەب
 

 موکراتێد ڵەیماەبن ەیوەگکرتنیە خاڵی یەکەم؛
 زێه ەیوەکردنۆو ک کەیەرەب ینانێه کێپ دووهەم؛
 ۆڤمتر نڵێتیب ێبەد ڵۆا تاۆک ۆب. یزگارڕ یونە،ۆ شتێچەد ۆب یژگارڕۆ یرمەو گ یبوو سارد ڵسا انەید ەیئاوات وەئ سێهەم؛

 .ێنێنوەد شەگ وتنەرکەس ەب وایه یچەک ،ینەمید ەدوور یاێڕو تێناب وایه ێکات ب چیه
 
 ەوەل ریتتو ب نەیبتتد متتانۆۆ ەب تەرفەبتتا د نەکەد متتانەورەگ یانیتتز یو تووشتت نەڕۆد کێتتراتیم کەو ەانۆڤتتمر وەئ ەک ستتتاێئ
 ...ەرزەب ەگێپ وەئ ەشتنەیگ نۆچ ەوەنەیبک
 
  نێیبتراز زۆدرووشم و س یقالب ەل با
 ..کەیەوش ندەچ ەب
 ...مووانداەه یمەۆ ەل کۆڤێو مر یتیەەاڵمۆ، کپاک نێداو ،سادق ،موکراتێد

 . ەیگەن ێیپ بووەن کێستەد... و یۆاک
 !!!!تەفیس یوڕێ بوونەدا ه ییەیشۆرەو پ یپاک ازین وەئ ەیژێدر ەگرت و ل یرانۆز یستەد وەئ
 .ەییەندەۆشەب ەل ەورەگ یکەیەادڕ ەرەشۆکێت وەئ مەاڵب
 . ێگرەدەڵه رۆز یکانیەندەوێپ یرەگیو کار لیلەکاک ج... یتیەەاڵمۆک ەیگێپ رەس ەل
بتاش و کتار  یکتێتەرفەد ەب ببتوو" ەنتوۆب تەبیتتا ەب ،گتاداەڵمۆک یکتانەژێو تو نیچت یواوەت وێن ەل لیلەکاک ج یتیەساەک

 .ەیکەزبیح تاەو ه کێکانەڵۆ ۆب یئاسان
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 ەتێتتبب یزبتتیح یتیەستتاەک یاەڕرەستت ێتتتوانەد ێڕشتتگۆڕش یتیەستتاەک ەک نەیتتگەد ەوەب ینتتدەمڵەوەد ەل ەنتتگەرهەف وەب ستتتاێئ
 .ەوەتێشکەسوود د ەب زبیح ۆئاکام ب ەک ،کانداەرۆراوجۆج ەنێستەب ەل رەندانێشو روەگیکار یکڕۆڵێ
 نەدەن گتاڕێبتن و  رێتف ێتیل ێبتەد ەوۆبت دایترەبەوەڕێو ب تیەریموود یئاست ەل زبیح یکانییەتیەساەک ۆب" لیلەکاک ج ڕۆڵی

 .بکات ییئاواڵما ەتوورلەک وەئ
 .ەارید ینێلەک کێرەوێپ مووەه ەب ەک نیکردێت یووڕ ەورەگ یکێسارەچ ۆ نیبزان ەوەئ ێبەد

 یشتتەب وەئ ەیەوەئ ەوەتێتتنێمەد ەیوەئ. ەکیتتد ەیورەگ ەیرکردەو ستت یاستتیس رۆز کەو ەبتتووەن ەڵەه ێبتت لیتتلەکتتاک ج ،دواجتتار
 .نەیبک ەوێپ یشاناز دەبەتا ئ ەک ەنگدارەشڕپ ەندەوەئ
 
 .... ەقس تاۆک
 
 کانەنگڕە مووەه ەیوەرەکۆک ەب نیبب ەیوۆب نۆڕیبگ کاننەوەرکردنیبا ب رنەو: نەڵێید ەندەوەئ اینەت
 ،ەوەبکتات ەمێئت ۆڵکت ەل ەشتێک رۆز ێتتوانەد ەک کیەگتاڕێ ەۆشتەن ەب نەیبک کانیەشەو هاوب گۆالید یزمان نیب رێبا ف رنەو
 ! ەساتەبچووک کار ڵیقەئ یکورت ەب. نمانکاەرکردەس یتیەساەک یواندنێو ش چوونەڵه کەن
 .نەیون بک ەورەگ یندەوەرژەب ەیەوەبچووک ئ ڵیقەئ
  

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٤: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 شۆرشگێر رێبەرایەتی -روحت شاد سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان 

 
 
 
 
 
 
 

 رێبوار مەعرووفزادە

 
. ۆییوۆتێن یستتەرەو تاکپ یرەروەنادادپ یدژ ەل مەو ه ەستاوەدوژمن و یو زوردار یرکاریداگ یدژ ەل مەه یگادان لیلەج کاک

 یدژ ەب بتتاتەۆ ەل ستتت،ەد ەگتترت یرێرشتتگۆش یتتتیەراەبێر یرێستتکرت شتتت،ەه ەیکتتونگر ەل انەیتتوەابوونیج یدوا ەل ەک وەئ
و  ەلەکتوم لەگەل ستتەئاگرب یانتدنەیراگ رێرشتگۆش یتتیەراەبێر یکتانەن کاریباشتر ەل کێکیە. بوو وامەردەب یسالمیئ یمارۆک

 یانیتژ یامەیتپ نیتترەورەگ. بتوو ۆییوۆتێن یرەشت یدوا ەلەو کتوم متوکراتید وانێتن ینتدەوێپ ەل ێنتو یکتەیەرەالپ ەیوەکردن
 . ەوەتەو ن شتمانین یمەۆ ەل ەبچووکتر کێزبیو ح سەک مووەو ه ەروزیپ شتمانین  اینەت ەبوو ک ەوەئ ،یاسیس
 
حتدکا و  ەل ١٣ ەینگرۆکت یدوا ەل ستانید انیتمووەه ،ەوەابوونیتدوکتور قاستملوو ج ەل شتەه ەینگرۆک ەل ەیوانەئ یەن رەیس

 و یهاوکتتار ەیئامتتاد مەبتتوو و ه ەوەابوونیتتج ەیئامتتاد مەه لیتتلەکتتاک ج. وتەحتتدک ک لەگەو ل ەابوویتتج یجتتریه فاەمستتت
 . بوو کانەنیەو ال زبیح وانێن ییکگرتوویە
 رەگەئ. یکتتردەبتتاس د ۆبتت یپتتارت یکتتانەتاوان متتووەه ەوەتتترس و شتتاردن ێکردبتتا، بتت ێلتت تتتتەموق ەیادیتتق یاریپرستت رەگەئ

و  یزێتتهەب ۆبتتوو بتت ەئامتتاد انیتتدل و گ ەب ،ەیکەد مێتترەه یتەحکتتووم و یبتتارزان یریپشتتگ ستتتاێکردبتتا، ئ ێلتت ارتیپرستت
 کتان،ەرەبێر. بتوو تترەورەگرنگتتر و گ کێستەو ک زبیتح متووەه ەل ەوەتەو ن شتتمانین وەئ ۆبت. کتار بکتا باشتوور ۆییۆەربەس
 . گرتنەۆنڕە یانیشا مەبوون و ه زگرتنێر یانیشا مەه ،ۆیۆ ۆب ەوانەل
 . ەوەننێمەد ییندوویزەکورد ب یرۆەهاوچ  یژووێم ۆب کەیەرچاوەس کەو مەو ه یادگاری کەو مەه یکانەرانێرگەو و بێکت

 وامەردەکوردستان ب ۆب باتەۆ یگاێشاد و ر روحت
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 چوە ڕیزی نەمرانەوە

 
 
 
 
 
 
 

 ئاوات عەلیار

 
 یتۆکتتت ەستترت ەهتتتات ب کمانیەستتتاۆمام. نتتدۆێماەبتتتوم د رمنتتدالیم. مهابتتتاد بتتو ەل ستتتیب لمیلتتەمتتتام ج یجتتار نتتاو مەکیە

 ەرانستەف یرەنوست ەل« وش ەفرشت ریاس» ەیناو ەب یکێبیوکت ەربوەب ندانێز ەل ەتاز یگادان لیلەج یناو ەب کمانیەهاوشار
 یشتەدان ل،یتلەکتاک ج ەب ەکیەتەارمی کوەو کرنیب تواننەد ەیەه یمەۆات یشۆفر بێکتە، لیفارس ەتۆکرد گورێس ۆد سینتۆک
 ەچتاوم ب... .ڕیکت بمێتکت دڵتچتوم دوج بتوێبترامم پ یناستر ەیفتتانەه ی١و  مۆۆت ینەتم ١ ەرمیب ەل شیمن ،ەنەتم نجێپ ەب

 یکتیلکەو ۆ لیتجلکتاک  کێتکات رستتانۆل یمتاواەرۆۆ ەفلتک االفتالک ل ینتدانیز ەل ١٣٤١ یهاتتاکو ستال وتەکەن لیتلەکاک ج
 یلتیۆل یحتاج کانیەنتدانیز یمالقتات ۆچتون بت یکتات ەل رابتون،یگ داەنۆیشت وەل شیمن یۆزمان ەس لەک ٢١ ەوان ەتر ل یرۆز

 یتتا ستال ەوەتێتدەن لمیلتەمام ج... مناساندێپ یلیلەمام ج شیوەو ئ یناس یندانیز ێالقاتۆم ێنۆسال ەل شیلیلەمام ج یبرا
چتاوم  کتایمرەئ ۆهتاتبو بت لیتلەمتام ج ەک شیت ١٩٩٤ یسال ەل ...کراتۆمێد یحزب یتیەراەنێنو یرەفتەد ەل سیپار ەل ١٩٨٤

 ...شتمەیگ یتەۆزم ەئالمان ب یلنۆک ەل ٢١١٤ یسال ەئاۆر جار ل. وتەک ێیپ
 
 ەیشتتاانۆۆەن ەل ینتتامراد ەب ۆمتترەئ کتتردیپ یستتتەالوانتتدا د ێتتتیەکیە ەل رەب وەمەستتال ل ١٤ لیتتلەمتتام ج ەک ەیرەفەستت مەئ
 متترەو ک باشە زمونەئ موەه نیرێد ێکێرەشۆکێت موەه کوەو و نیکردێل ییئاوا ڵما یگادان یلیلەو ج اتێهپ ییتاۆک یمانێسل

 .نیشتێه ێجەب ۆب ۆیۆ ینیریو ش ڵباش و تا
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 دوایین قسەم لە سەر نەمر کاک جەلیل گادانی

 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
 یچت ێبتەد لیتلەکاک ج ۆئاۆ ەورووژاند ک انەیاریپرس وەئ سەک ێندەدا ه یگادان لیلەکاک ج یچۆک یدوا ەیژڕۆ ندەچ وەل

 یکێستتەبەم ەنتگڕە ەیوەئ ێبت و ەڵەهەب شیستەک ێنتدەه. کوردستتاندا یمتارۆک ەل ێکترەد یکتانیەادگاری ەبتاس ل ەک ێبووب
 انیتنەیز وانەئ ەنگڕە ؟ێهاتب ستەدەل یچ ێبەدا د ەمەک ەنەمەت وەل لیلەکاک ج ەبوو ک اریپرس انۆیب ێبووبەه انیتەبیتا
! ێبتووب ییاستیس یکێرەبڕێ و ەرکردەکات س وەئ نەتمەح ێبەد مارۆک ەیکەادگاری ێگوترەد ێکات ەک ێچووب ەوەئ یال ۆب رەه
و  متتعەج کێتتولەق ەب تتتواننەو د زانتتنەد رنەدەب شیاتڕکۆمتتێد ەیبتتازن ەل ەیوانەو ئ کراتۆمتتێد ەیوانەئ متتووەه کتتداڵیحا ەل
 .ەبوو گونجاوەو ن ەبووەن رەبڕی ۆو ب ەبوو ندەچ ینەمەت لیلەکاک ج یکات وەئ ەو بزانن ک نەبک کێقیفرەت
 

 یکەیەوەناڵو جتتوو تەکەرەح رەه ایتئا ؟ێکرەدەوێتتل یکوردستتتان باست  یمتارۆک یکیەادگتتاری کەو یچۆبت یگتتادان یلتیلەکتاک ج
 ەید ؟ێبکتر وێستەبتوون ح شتدارەدا ب ەتەکەڕەح وەل ەک ەستانەک وەئ متووەه ۆبت کییەادگتاری ەب ێنتاب داەمارۆک وەل ەکوردان
 کەیەستەدرەم وەقوتاباتان. ێبەد شدارەب ەوەتێکرەد واەشێپ یرمانەف ەب ەک یکورد ەیقوتاباان مەکیە ەل مرەن یلیلەکاک ج

. ێبتەد ەیەقوتاباتان وەئ یکتانیەقوتاب ەل کێتکیە وەو ئ  ەوەتێکترەد ژێتالوەگ یوێتن ەدا و ب یگادان یدەحمەکاک ئ ڵەما ەل
 ەکوردستتان یمارۆک یکانیەادگاری ەل یگادان یلیلەکاک ج ەک ێکردب ەیکید یکەیەئاماژ چیه اتریز ەوەل شیسەک مەناک ەڕباو
 .ەرچاوەو ب قەز ەک ەبوو شدارەدا ب یشتمانین یکێبزاو ەل وەو ئ
 

 کڕێتبتا ئاو ەیەاوازانیرزگتار یکێبتاتەۆ ۆیۆت یکتورد یزمتان ەب ندنێۆو ەک ەیەه ەوەل انیگومان ەیسانەک وەئ مووەه ۆجا ب
متن ! یەچتوون دا نتاوەل یئان و سات ەل نۆچ مانەکەزمان نیبزان ەوەنەیکوردستان بد ڕۆیوەئ یاندنەیگێوپ ندنێۆو یئاست ەل
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 ارۆڤتتو چتتوار گ اتیتتبەدەوئ عریشتت رەستت ەل ایتتنەت ەیتتیوەتەن ەیناستتنام یکەرەستت ەیکۆڵەکتت کەان وزمتت یپاراستتتن ۆبتت زیتترگەه
زمتان  یبا بزانن ئاست نیبیب ەداناو ەوۆدیو ەب کمێتەباب مەکەڕەالپ رەسەل ێنۆید رەنا ه نەڵێید. ستمەناب نتراتۆق کڤۆوبال

 . ەستاوەاوڕ ێکو ەدستان لکور یمارۆک ینەڕیپێت ەل ڵسا ١١ یدوا ڕۆوەئ کیدا یزمان یو پاراستن
 
 ەهتاتوو داێتت یگتادان یلتیلەکتاک ج ینتاو ەک مارۆک یکوردستان کات ەیژنامڕۆ یکانەنێو ندەچ داێڕەد ندەچ وەئ ییتاۆک ەل 

 سەک چیرهەست ەکتردن شێتڕه ۆیهت ەتێتبەن تەبتاب وەئ یەتکاشتم وا. زدارمێتر یانڕێێتوهاو ستتانۆد یوونڕ رچاوەب ۆب مێنەداد
و  ێجتەب یکتڕێمشتت وم کێژڕۆنتدەچ ەک ەیەتەبتاب وەئ یستاکار وەستاد ەیوەبتوون وونڕ ایتنەمن ت یستەبەم لکووەب کێنیەوال
 .ساز بوو رەسەل ێیجەناب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٣
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 سی خۆمان نین زولمین و خۆیشمان که س و مه ی کورد فره بێ که ئێمه

 
 
 
 
 
 
 
 

 موختار نەقشبەندی

 
بات  و ۆته رشۆشت یکیر ۆته انین مته مو ته کته هته کێستان و تاله کته که شۆناۆ یراست الم به به نیمر مومان ئه قه و هه حه مردن

نا  پته لتانۆر ست نوه و کاک ئته یگادان لیل کو کاک جه وه وهیوام فره د یس که ن،یبژ انۆیۆ یتوانن له ناو شار و گوند بوگن نه
بون  نته میستل دا و ته نته انیلۆک هی وه  ئه نگیالم گر به ننیبب الت ژههۆر یرزگار یتوان انی نه باته سال ۆه انی ده یکه دوا.. ..و

 ند لهۆبات له ه سال ۆه انی ده یدوا( یمیر مال که کاک که یباوک) شمیکیدا یباوک وه، تهێکورد ناتو هی وه ئه یکارۆه شهیو و ئه
متان شتا  برد، لته زه انیو ساواک هاتن باوک ١ یکالس ۆکرد بروات ب حازر ئه ۆیۆکه مندال بو و  راوهێگیئ کمیکرد، دا یوت فه
 ینیمۆۆت یمتیرژ انیتو مال لتکۆمو م و هته یبیر و غته یئتاوارگ ستانید ١١ یرشتۆش یو دوا ینجه و دادگاه و شکه ندانیز یمو هه
 و  ، له٢١١٨ - ٨ - ٢١ یه نهێو و ئه ن،ین مانۆۆ یس که شمانۆیوه ۆ داۆه الم به به نیس که ێکورد فره ب ی مهێکرد، ئ یریداگ
 
 
 
 
 
 

 میزبیتح انێیتستئوالن و هاور و مه یر بتهێت لته ر قته هتتان،ۆو ب شتهێک یله ترست مێدابن سبوکیله ف نهێو و ئه رهێم و کاته نه
 یالم لته ترست بوگته، بته لیل اک جتهکت ۆبت زمێتر کێتکتو کورد بو کته وه نته شۆناۆ ێس پ و که ن بگهێت مێترساوم که ۆرا  ل نه
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 تێب وتن ئته ۆته شێو پت و و شته لستان لته ۆته هه یانی لکه و به ۆه ی وه تواندنه انین که ئاوات و دوژمه شۆۆ نه کێتاقم ی قسه
کتتورد  ی متتهێئ ژمیتتکتته ئ هیتت وه جتتا ئتته!!! شتتهێک نتته کهیب وه زنتتهۆد ئه کێن بتتزانن شتتت متتن بکتته ینستتتاگرامیو ئ ستتبوکیف یردان ستته
 زگتهۆۆ. کتر هیت یلته ترست نیت بکته رۆسانست متانۆر ۆ هته تێب ئته نیبتژ شیلته ئوروپتا چتون نی حم ناکه ره مانۆبه ۆ شیمانۆۆ
و  یباشتت ن،یبو ئتته نه ١و  ١١١ زگتتهۆش نتتاکرد، ۆ ر بتتاش و ۆتترا  دابتته ستتمان بتته ستته که مو ، هتتهینتتاد یش و ستتپ موشتتتمان ره هه

کتاک  یحتۆبو، ر رو نته ٢بتو و  یو ۆتاک ستا ک بتو چتون  ره گته شۆۆ لمیل اک جهک هۆیمن ب ،ید ئه وه که هی لکمان به ۆه یۆراپ
بترد  نیایل کاک جه یفره باش ناو کی وهێبه ش زبیح یاندنی وه که راگه به شحالمۆحدکا فره ۆ یکێندام کو ئه شاد و وه لیل جه

 یلیستائ و مه نیر بگتر رس وه ده متانۆۆ یژوێتکتورد لته م ی متهێر ئ گته ئه. رو بتدات وه کگرتنته هیکات کته  ترم ئه شۆوه دلا و ئه
 ک هیتل  لته گته نیت که و دلمان پاک وه نیۆش ببه مانۆۆ مانۆو ۆ نی باه یۆس و شه یو گروپ یزبیح یلیسائ مه شێپ یئ وه ته نه
   تێو رزگارمان ب نیر بگر لک وه کان که ته رفه له ده نیتوان ئه نیب کگرتوو هیو 

 
  ٢١١٨ - ٨ - ٢١ یه نهێو و ئه

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

 
 نازانم چیت بۆ بنووسم

 
 
 
 
 
 
 
 

 کاوە ئاهەنگەری

 
. نیوت کتته ڕێ وه هۆیتتو ک ره بته وه کانتتهۆلته ب متتوکرات،ێد ی هڵتما لتته بنه رم شتهۆکێت یک هڕێیتتهاو ڵ گته له یتاو هتته  8418 یزۆور نته
. شتتمی گته ه د انیت بوو به ۆزمته شیجار م که هی.  وره گه یلیل مامه جه ڵیما نهیچوو ر هکس هی هۆیب نێیر درابوو که د به ۆه شترێپ
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( ک هیت  ژماره)هاباد  مه یارۆڤگ. رچاو هاته به رم کاهێکارر کار،ڕرووح سووک، پ یک هییت هیسا که. وه مامه انڵیله ما ژۆند ر چه
کتته دامتته . کتتردمێل ی کتته ارهۆڤگ یو داوا یبتتوویر، زان تتتازه هتتاتبووه ده وه،ۆوکرابتتاڵب یفارستت یبتته زمتتان کمێوتتتار داێتتو کتته له
 یر سته. وه ندهێۆو راێۆ یمن ی که کرد و وتاره که ارهۆڤله گ یکێگرتوو و چاو یست وه له ده سته و به هه ۆییزر به تامه یت ۆزمه
 .یچووۆب یجوان ه،یوا ،یرموو و فه ناڵی هه
 
نتدامبوونم  ئه به یسپاردبوو که کاروبار ی ن قادرزاده سه به کاک حه. ندام بوو ان، بوون به ئهرام قه. بووم "حاکم"و کاته  ئه تا
. کتانۆب یالتیشتک ته ینێه نته ینتدام و بوومته ئه نیشتیدان کێله ژوور وه کهێپ نین هات و چوو سه کاک حه کێو شه. باات کێر

 ڵ گتته له ینتتێبتته کتار ب "کتاوه" یناستتناو شتهۆماێپ ،یرموو فتته ییزبتتاۆریپ یاێتڕو لیل مامته جتته ،ێر ده نتتهیهات  کته کته لتته ژووره
و  یمانێبچمته ستل اڕ هۆیتبوو لته ک ده کان،ۆب وه مهڕێ که قرار بوو بگه ژۆند ر چه یدوا. رزم کرد سپاس عه. وه تهێد شت که ته هۆڕش
لته  ڕپت  وشه له حه. نیو من بوو لیل مامه جه این کرد ته ده کێل مانییئاوا ڵکه ما ێو شه. گاێر یباق تریو ئ مانۆچ ۆب اێڕو له
 یر بترا و لته سته وهێر وه بگته ئته شێهاتته پت شیکێر شت گه ، ئه به مه کێشت چیه یران گهین": یرموو و فه کردمێت یروو ی که هڵگو
 ."ت دام و له ۆزمه  بکه سابیح تۆۆ
 

 ،یرم گتته ستتتاشێتا ئ هتته. کتتردم یم و متتاچگتترت یزێلتته ئتتام. هییتتت هیمن ئه ی شتتهێشتتف بتتوون و ک که یحتمتتالیئ یستتت به مه میزانتت
 .وه ته ر له ناۆمدا ماوه و باوه ژێک چ وه لیل مامه جه یی وره ت و گه داقه سه
 

 نتاوێلته پ ت هڵفتا ستا هته یشتانۆکێبات و ت ۆته ایتتت  داقه و سته یپتاک ت،ییت وره گته ڵد ایم  بوونت بکه ماندوونه یباس نازانم
کتتوردان  یژڕۆدوا یم و ۆتته ۆورپتته هڵد شتتکیک ت م کتته وه بکتته ت رگانه شتتمهیو پ بتتان هرهێم یگتتایکامتته ن ینتتازانم باستت. شتتتمانین
 .انتی یقوتاب یناو هه تهێۆش به ده وایو ه وه تهێنێو هڕ ده
 
 یلته چتوارچرا نتتێڕیز یر کتهی ر پته رده لته سته پته یو الدانت یبه ئازاد شتنی به تا گه اینڵئاوا و د ڵما ان،یئاوا مامه گ ڵما
 .هی هه ی ژهێدر دانۆرۆ بات و به د، ۆههابا مه
 

 ت مهاڵس کوردستان
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 قارەمانەکان هەمیشە نەجیبن

 
 
 
 
 
 
 

 نیکۆس گاچۆس: شێعر
 

 عەلی فەتحی: و
 

 قارەمانەکان هەمیشە نەجیبن
  بنەد کیداەل ێۆتەو ئاۆر
 ییەتوونڵئا انینگڕە
 و ەورەه یستکردەد انیکانەونەۆ

 ....ەکێۆاک ڵیودێن یناوردیش انیشیدێهوم
 بنیجەن ەشیمەه کانەمانەقار
 ەماوەن ریبەل انیکییەکارەورد چیه ەک ننێنوەواد وانەئ
 ێگرەد انیشەباو ەل وەش ینگەدێب کێۆتەو مەاڵب
 ....ەوەونەۆەد وجارەو ئ ەوەنێڕگەد کانەندڵبا ۆب انیکانیە یماسیح ەکۆریچ
 .وتنەسرەن یمبولیو س باتەۆ یرۆماەۆ ،ەکەستۆدۆڤو مر زۆسڵد ییەاسیس اوائڵما
 
  یگاێر ست،یوەشۆۆ یو مام بیجەن یرەشۆکێت ەورەگ ،ەقورس ستدانتەدەل یمەۆ یبار یگرتنەڵه ل،یلەج ەشاد مام وحتڕ
 . ێب بوارڕڕێپ تیزۆسڵو د تەداقەس
 

 .ۆوازمەئاوات د ەب شیمام یزانیئاز ۆب یبوورێو س ێب کیەال مووەه یمەدواۆ وادارمیه
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 !تۆ کێی گەورەم

 
 
 
 
 
 
 
 

 هەمزە ئاگووشی: هەڵبەست و خوێندنەوەی
  

 پێشکەش بە روحی هەرگیز نەمری کاک جەلیل گادانی

 
 !"مەورەگ ێیک ۆت"

 یئاگوش ەمزەه: ەوەندنێو ۆو نینووس
 ەباۆت دیعەس: نتاژۆم
 م؟ەورەگ ێیک ۆت
  ن،ۆتشەد تانۆب وەریزەج یچاو یکسێفرم ەب ەک ێیک ۆت 
  دات،ەد نتیقەڵت ەورەگ یالەم

 و   نەکەد ژتڕێکەاێم ێکوبان یکچان
 ؟یەچوارچرا یشان رەسەل تابووتت

 ....ڵێب مێپ ەد
  ؟یو گوند ێڕکام باژ یکەڵۆ

  ؟یو کام دوند ایکام چ ەیلوتک
 ،ەویدەرنۆۆ ەتاڵو وەئ یو جوان ریو پ ڵما ەب ڵما

 و  تێپ ەیچرپ
 و  نگەد یزۆس
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 مرادت ی"ێش" یسپەئ ەیمڕو پ کدانەشیو ف کەچ ەیۆرم
 ،ەوەناسنەد
 ؟ەوەتشارنەد انیکانەچاو ەینێو ناو گل ڵد ناوەل
 ...ڵێب مێپەد
 م؟ەورەگ ێیک ۆت
 ؟ەیاانیندەکام ب ییندەب ۆت

  ؟یکام دار و قامچ رێژ ەینرک
 ،ێکردبەن زارتەرمەش ییەن سەفەق ئاۆر

 .....!ێبردبەن اتەیو ح ووڕشک نابا، ئاب ەیەپچەلەک سەک
 ڵێب مێپەد
 ....مەورەگ ێیک ۆت
  ،یژۆکام مانگ و ر ەیزاد ۆت
  ،ێۆشەبەد زتەرماوەس ەب ژێالوەگ ەک ،ڵیسا یرزەو ەکام ەینێو
 و  ێنێۆشەنەد ێپ ندانتەبێر زەرماوەس

  ؟ینڵێمەۆەد رتیهزر و ب ەوێلەۆاک
 ڵێب مێپەد
 م؟ەورەگ ێیک ۆت
  ،ەاردووۆو زۆریپ یبیکام کت ەب ندتێسو
  ،ەگرتووەڵه یکام کان ەل نتەڵێو ب فاەو یژێستنوەد
  ا،یچ ەکام یوتەشکەئ ەتات و ل رەسەل

 ؟ەدواندوو تیو پاک یچاک یۆوا
 م؟ەورەگ ێیک ۆت
 یماو ێج یۆان یدەحمەئ یوانید ەل ەڵێد ێکیە
  یداو یفرچک ۆیۆ یعریش ەقادر ب یحاج ەڵێد ێکیە
 .یناو ێل یناو واەشێپ ،یویباراندا بار ەڵگەد ەڵێد ێکیە
 !یکراو شەچوار ب ەک ۆیتەئ ،یتاڵو تۆۆ ەڵێد شیکیە
 م؟؟؟؟؟؟ەورەگ ێیک ۆت
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 .ئارام بنوو. رۆحت شاد

 
 
 
 
 
 
 
 

 راند زارعی

 
 یمتاف یکێرەشتۆکێو ت ێڕشگۆڕش ەینموون. ەوەکێبار مووەه ەل رزەب یکییەتیەساەک. بوو یزۆسڵو د یو پاک ەور یەاڵو ق وایه
. کتورد ەیتیوەتەن یبتاتەزمتان و ۆ ەب تەۆتزم ۆبوو ب رەنڵو پا رەهاند. بووەن ەینێو داەڕۆییۆاک ەل. وبو یکسانیەو  ۆڤمر
و  رزەب ەینمتوون ەو پتاک بتوو ک نێۆتاو ەنتدێه وتداەستوکەڵه ەپتاراو و ل مانداز ەل. بوو یژێو پشوودر یفادارەو یستاۆمام
 دایناستەنییو ماندوو انڕستووەڵه ەل دا،یکێکوپێو ر زمەن ەل. بووەه ەیانۆیپاراو و راستگ ز،ێهەب یکێنووسێپ. بوو شقەرمەس
 .  بوو ەنێوێب

کتردم  ێپت یاریشتنێپ دار،یتد نتدەچ یدوا. یتتەۆزم ەچتووم بێتکت یانتێڕرگەو ەب تەبارەست رگترتنەو یتەارمیت ۆب ٢١١١ ڵیسا
. اێتڕرگەو مەکەبێتکت. یفستیۆ زیتزەع دیهەشت ۆبت کیەفتاەو کەو: یرمووەف. یکورد ەمەبک ،ەمعلم مدرس کی یادداشتهای: یبێکت
 .کراەچا  ن داڵوەه رمانۆز
 

 زیتزەکتاک ع ۆبت کیەفتاەو هتاەروەبتووم و ه نابتتداەج تەۆتزم ەل ەیستاتان وەئ مووەه ۆب کیەفاەو کەو ان،یگ لیلەج کاک
 . ەوەمەکەد واڵب ەکەبێکت ەمزووانەب ،یسفیۆ
 

 . دا وشتەو ر تەاسیس ەب شان،ۆکێت ەب ان،یژ ەمانات ب ۆت
 

 !ەیەه ەیژێدر بازتێو ر ەرزەب ادتی. ئارام بنوو .شاد حتۆر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 يادى بو هەتا هەتايه له دلى ئازاديخوازندايه

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 رەحمان کەریم زادە

  
ى ەبتو متاو رنستهەهى ئيمته لته فوو متاۆم بارى كردم لەر ۆۆكورونا ز تاىەليل گادانى به هوى پەزدار كاك جێچى دوايى رۆك

رمويتان لته ەپرستى ف حتوالەگى و ئەميشتەتى هەربرينتى لوتتف و متوحبەپتاش د فتونى كتردەلەنتينه بوين تەرەقدو مانگ له 
 ۆرى كورونتتاوه زەلتته بتتار نستتهەرەزعتتى فەليتتل وەرزم كتترد كتتاك جەيتتاره نيتته بتتيم عەت المەيتته بەرارى دوكتتتورم هەرنستته قەف

ش ۆۆتەوى و پيتاو نەنتاك ستتەپاراستتن دۆلكتول بتو ۆەت ماستك و ئەنتانەلى هاتوه ت ك زيندانيمانەو ڵباره ئيمه له ماەنال
وه و ەبمينيتن ڵيته لته متاەوەنيتا ريگتا ئەن تەويروسى كورونا ئتالودەكان بەچون بيمارستان شاانهۆۆەوى ناويرى برواته نەبك
 وان ماسك و ژلى بهداشتى زورهەرموى الى ئەليل فەكاك ج مان بپاريزينۆۆ
 

 رى ريگاى رزگارى ەدەكه سونبلى ئازادى ۆوازى و كول ن موانىەويستى هەليلى ۆوشەتايه چون كاك جەو پەنازانم ئ
 .مه ساندێكوردستان بو له ئ

 
 ئازادياوازندايه تايه له دلىەتا هەيادى بو ه ت وێليل شاد بەروحى كاك ج

 .مەكەرفرازى گادانى دەو س زێرەى بڵەماەى بنەشى ۆوم ئاراستۆرۆەوه سەنۆم بەب
 

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



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

168 
 

 
   

 

 
 !قارمانێک کە مال ئاوایی لە گەل و نێشتمانی دەکا

 
 
 
 
 
 
 

 
 کەریم ئەالوەیسی

 
 یشتتەکەلەو گ ەزبیتت، حکتتردەد ەیکەکتتراوێملۆڵز ەلەکوردستتتان و گ یمتتوکراتید یزبتتیح ەب یشتتاناز ەک یگتتادان لیتتلەکتتاک ج

 ۆتالقەو ئ کوشتانێت ەب. یبتووب ستتیوەشۆۆ رۆئتاوا ز نمینتاب سەمتن ک. نەناک ریب ەل یتەو ق ەکردوێپ انیشاناز مووکاتەه
 یگرۆئتت ێتبتتید یلتتیلەکتتاک ج کێتتجار ینینتتاب سەکوردستتتان ک یاوڕکتت تەل ەیارپتتارچۆچ ە، لچتتووەد الیو مانتتد یگانتتد ەل
 ننتدایو ز یرەوەرەشتتمانپێو ۆتاک و ن یدوستتڤو مرو یو چتاک یباشت ۆبت انیتکام رەه نڕێبتەڕد ەعتاجزن ل کانەوشت. ێبووبەن
 ڵد ەل ەک ەک کێتقارمان. نیگتادان ێشانۆکێو ت باتەسال ۆ ١١ ەل اتریز یوانەپال ەیستیشا ەمێئ نەڵێد ،ەانەیشێک ینێزەب

ژانتدرم و ستاواک و  یتتەاڵه تەاڵو ه نتدانیز یبتاتەۆ متووەه وەل رۆز یداۆ. ەوەتێنێمەد یەتاەه تاەه ۆکورد دا ب یرونەو د
و  یشتۆرۆەس تۆۆت ڵتید ەب یتوانەن نتەنانەو ت ەیبد انیگ ناۆرۆک یشۆۆەن ەب یوبرزگار بو دۆێیس ەل رۆرێبمباران و ت رۆز
 ! ییدابن ۆکورد ب یداکاریف یکەڕێبڕێو  کێقارمان ەورەو گ تمدارەاسیس ەل یزگرتنێر ەینامەڕب
 
 !مال ئاوا. ستیوەشۆۆ رۆز یگادان لیلەئاوا کاک ج ڵما
 

 چۆن سیاسەتمدار جێگەی خۆی باش دەکاتەوە؟

 
 !          ێکردب رۆانەت شتمانێو ن ەڵگ ەییوئاسود یشۆۆ  ۆب یانیژ کۆڤێمرەک کێکات
 !      ێپاراستبەن ۆیۆ کێداکاریف چیه ەل ەیکەلەگ یرازەفەو س وتنەرکەس ۆب کێکات
 !                     ێبەه یتەداقەو س یپاک ەب انەڕیباو لكەۆ ینەاڵمۆک کێکات
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کتورد  یناستۆش ەب پیتپاولیو ل یستوزڵو د یستتیوەنۆۆ ەل ێبت ڕپت یتیابردووڕ ەنکۆچت نەبتک یتنتیدەب زەح زارانەه ەب کێکات
 .بوون
  یرۆریژاندرم و ت یدانێل  ینداۆۆو ق ینمەهەج یساواک ەینجەشکەئ  یزێه ەب یرەباو رەب ەل کێکات
 .     ەوەتێکردبەسارد ن یتەۆزم ەل یوەئ لومهکۆست
 !                                             ێکردب شتمانێو ن ەڵگ ەب ەیکەزبیح یگاڕێ ەل ەیورەگ یتەزمۆ دانەو س ێب ەیکەلەو گ زبیح ەب فادارەو کێکات
 !  ێکردب یکورد یو تاک ەرگەشمێپ دانەس یتەارمی ێب سانەک ێ، بیسەک کێکات
بتتوون،  کاڵچتتا .ییزانتتا، یترستتە، نییاەڕ، ۆتتاکیستتتیوەنۆۆ کە، وەوەتێکتتردب ۆداکتتۆۆ ەبتتاش ل ینتتدەتمەبیتا رۆز کێتتکات
 !      دا ەگێپ نیرزترەب ەبوون ل یتیەەاڵمۆک
 
بناستم و  یباش یتیەۆزما رەبەرا ل یسال ١١ یمندال ەل بووەه مەوەئ یشاناز ەک ەستیوەشۆۆ یگادان لیلەکاک ج ەرەبێر وەئ

 ستتیوەشۆۆ رۆز یلتیلەکاک ج مرەن ۆیەب م،ەبک شتمانمێو ن لەگ یتەۆزم موکراتید یرانەشۆکێو ت وەئ یتەۆزم ەل ەسال ٤٢
 !        ناسمەباش د رۆز

 !       باتمانەو ۆ تەکارو ۆزم ۆب شقەرمەس ەنەیبک لیبا کاک جل
                         

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------ 
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 .مرۆڤێک بۆ لێ فێربوون

 
 
 
 
 
 
 

 کامەران سوهرابی

 
 ەشتت وەئ  نیبت لیتلەکاک ج کەو نیبتوان ەک ەتەحمەز رۆز مەاڵب  نیلیلەکاک ج مرەن یقوتاب نڵێیب ەمێئ ەک ەئاسان کێلەگ
 .ەنەگمەد رۆز رۆز
 
 میزبیتتح یرپرستتەب مەک ەمتتن ل مەک یو النتت تێتتد سەک مەک ستتتەد ەل قەحەکتترد، ب ەید وەو ئ هتتاتەد وەئ ستتتەد ەل ەیوەئ
 ..ەتووید
 

 ێپتاک و بت  یکڵێد ۆیۆ یباتەو هاوۆ ڕێو هاو ستۆد ۆب مەاڵبوو ب غرورەم سقانێئ رەدوژمن تا س تەسبین ەب لیلەکاک ج
 .بووەه یغرور ەو دور ل ردەگ
 
متتن  ەل یوڕ هتتاتەو ن تیمتتدەن شیجتتار کیە ۆبتت تەنتتانەت مەاڵب گتترتەد ێلتت مەۆتتنڕەجتتار  رۆدا ز یتیەزبتتایح یانیتتژ ەل متتن
 یشتۆۆ اتریتجتار ز ەڵگ ەجتار ل ،یزبتیح ێیو هتاور سرپترەب رۆز ەیوانەچێپت ەب  کتوەڵ، بتێتستارد ب مەڵتگ ەل انیت ۆڕێبگ
 ؟ینۆچ ەیکەچ د انیگ ەمام گوتەید تمیدەید ەک رکاتەو ه ستمیوەد
 
  شمۆۆ ەوەژڕۆ وە، لۆڵێب ەل زبیح یزامین یاسیس ەیرگێف ەبوو ل ١٩٨٤ ڵیئاشنا بووم سا ەڵیگ ەو ل تمیجار د مەکیە ەک
 ستتمەجتار ه کیە ۆدا بت ەژێتدوورو در ەمتاو وەئ متووەه ەبتوو، ل ١٤ ەیرنگۆک ەل تمید ٢١١٤ ڵیسا ەل ەو تا دواجار ک ستیو
  مۆۆ ینەمەهاوت یکێسەو ک کێقیفڕ کەو ەشیمە، هفمەرەت یرەبڕێ یکێسەک  ای کێرپرسە، بکێکادر ەڵگ ەمن ل ەک کردەن



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

171 
 

 
   

 

 .کردمەدەن یشەب ێب یکانییەنێنوڕێ ەل شیتەق مەاڵکردووم، ب ەڵگ ەل یوتەسوکەڵه
 
 رەگ شتقەرمەئولگتو و س ەبکتات لیتلەکتاک ج یزبتیح یو کتادر زبیتح یکەیەرکردەست متووەه ەۆوازم ک ەواتو ئا ەشۆاێپ رمۆز
 .دا یزبیح یکار ەل تێب وتوەرکەو س ستیوەشۆۆ وەئ کەو تێوەیهەد
  

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 لە پرسە و خەمی سەروەریكدا
 

  
 
 
 
 
 

 رەشید قازی

 
 ١ەزێبپار دكارانەب یستەد ەسنورم ل یوویودەئ یستانەدەبەڵشاەو م ەبگر زێئام ەل مارمۆك ەیكەادگاری ۆییك یقادر یحاج

 
 .تنەاڵژهڕۆ یواناڵ یاكانیو ۆول زەح یتەمانەو ئ یئازاد یترۆك وانەئ

 كرد  انیچۆمن ك یندەبەڵم ەل یستەرەپەنۆو ك ستبدادیئ یشڕە یورەه كێكات
 كرد شۆرۆەو س ستەرمەس انیمن یو كوران ژیك ١٤ یوەمانگش ەیفیتر رێژ ەل ێمامل ەیتارەق كیكات و
  كەلەشبڕە انیتڕك منێو ه ژارەو ه دەحمەئ یرۆگ رەسەل كێكات و
بكتات  نتترینگڕە فەیو ست درەو س واەپئش یرۆگ رەس ەل دمیهەش یرانەروەس ەینیگول ەتاج بئەد مارمۆك ەیكەادگاری وكاتەئ
 بچرپئنن شتمانماندایگوئ ن ەب یزادئا یبوك ەیغمەن ارانمیو 
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 ێبژاك یگادان یرەدەنۆڵك مەاڵماندوو ب ەیستەج ەیدەن زنیئ یحاج واەد
 ۆشئەبەد  یرووناك ەوەدوور ەل ەك ەالتەژهڕۆ یكیو تار شڕە یئاسمان ەیشاوەگ یكەیەرێستەو ئ یناوێۆو یمئژوو وەئ ۆرەئ
 كانەهاتەهات و نەب
 
 .بنین نگاوەه ەلوتك وەرەب ەوەبئ پسان رواەه رەسەل ەتا جامان مارنۆك ەیكەدگارای یزگرتنێئام ەل یانۆرەچاو واناڵ
 

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 !گادانی و كۆچی دوایی سەداقەت لە سیاسەت
 

 
 
 
 
 
 
 

 خالید محەممەدزادە

 
  رەه ەو ل شتتوونەیگێت لێتفرتوف وۆدر ەب تەاستیدوروو، س و زنۆدر یاسیس یرۆز یكەیەژمار یكاركرد ۆیه ەب لكەۆ ەیربۆز

 !ۆدر یانی تێلەد تێو دوو پ كیە ێب ؟یچ یانی تەاسیس تیبپرس شیكییەهاوالت
 
 یتنتید و شتتنیدان كجتاریە مەاڵب ت،ەداقەو س ۆالقەئ ەل یتییەنیكوردستان دامال ەل شیتەاسیس ەیورەگ یدا گرفت یراست ەل
 نتگەر تەاسیس ەل یلیاویماك ەیناسێپ تریئ و ەوەببن ەوانەچێالت پ ەل ەنانێو مەئ مووەه ەیوەئ ۆبوو ب سەب یگادان لیلەج

  .الت ەبدات ل ستەد ەل ۆیۆ یو روو
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 ەقوتاباتتتان ۆبتتت ەوەتێتتترەگەد یشتتتیتەداقەس مەئ ەیشتتتیو ر ،ییەكتتتورد یتەاستتتیس ەل تەداقەو ستتت یپتتتاك یرەزهەم یگتتتادان
 نگترویەال ەك كەیەقوتاباتان رانتدبوو،ەپێت داێتت ۆیۆت یوانتەوجەو ن یمنتال ینتەمەت یگتادان ەك دەمەمتح یقاز ەیكییەاسیس
 .نسادق و پاك ب تەللیم لەگ ەل ەك داەد ندێسو یندامانەئ
 
 .ەویەما شیپاك ەو ب كردێپ یستەد یپاك ەب یگادان ۆیەب رەه
 

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 ۆشمرۆڤێکی سەروو رووخ
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاروق فەرهاد

  
 ستتمیبتوو، ب المەدوو مانتگ ل ەب کێتزیالم و ن ۆرا هاتبوو ب رانیئ ەبوو، بابم ل ژێروۆن یتاڵو "وڵسۆئ" ەل مڵما ١٩٩١ ڵیسا
 ؟ینیبب یلیلەکاک ج ەشۆۆ تێپ ەباب: بابم کوت ەب و،ڵسۆئ یشار ەهاتووت یگادان لیلەکاک ج ەک
 

 ژێالوەگ ەیسەدرەم ەشاگردم بوو ل ر،ۆز: یکوت
 ؟یال ۆب نیبچ ەیەه یبزانم کات گرمەد ەوێپ یندەوێپ ستاێئ: کوتم

  ەتێب ەشۆاێپ یرۆو ز ەیەرێل یفیشرەبابم ت لیلەکوتم کاک ج شۆۆ ەیقس ندە، چرمەگ یکێواڵس یدوا لیلەکاک ج ەڵگەل
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 ؟ەیەکاتت ه ێک تانەۆزم
 

متن  م،ەستتاکۆمام یتەۆزم ەمێب ەمن ەیفیزەمن، و یتەمۆز ەتێب مەستاکۆمام نۆجا چ: یبوو، کوت شۆاێپ یرۆز لیلەج کاک
 .مەوێئ یالەل ەکید یعادتەس کیەتا 
 بوو،  شۆاێپ کجاریەبابم  ،ەوەگرت انیکتریە ڵسا ١١ یدوا کڕێ کێو قوتاب ستاۆالمان، مام ۆهات ب تەساع کیە ەل مترەک
 .....کرد  تەاسیو س مارۆو ک ژێالوەگ ەیسەدرەم یباس انیرۆز
 . ناەداد سەک مووەه ۆب یرۆز یزڕێو  حترامێئ ەب ش،ۆرووۆ رووەس یکۆڤێمر ست،یوەد شۆۆ لمیلەکاک ج ڵدەب مۆۆ من
 
 .رێۆەب ادتیشاد و  وانتڕە ر،ەشۆکێو ت ناسەماندوون یلیلەکاک ج ئاواڵما
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 وات و ئامانجەکانت مامە گیانبە هیوای بەدیهاتنی ئا
 
 
 
 
 
 
 
 

 جەعفەر رەسووڵی

 
زار و زمتتان  ەب ایتتنەت تەکەشتتتمانین یستتتەربەو س یزگتتارڕ ۆبتت نتتتەمەت ڵیستتا ٨١ ەل ڵستتا ١١ ەب دانەئامتتاژ ز،یئتتاز یمتتام

 .ەئاسان
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 متووەه ەل وادارتریتو ه ترەو سادقان ترەزانۆسڵد رتر،یلگێش زتر،ێهەب داینەمەت ڵیسا نیم ٨١ی رەبەرەب ەل مووانەه یمام
 .بوو وامەردەب شانۆکێو ت باتەۆ ەکات ل

 
و پتتاش  نیشتتتەیگ یتتتەۆزم ەالوان ب یتتتێکیە ەل انمڕێیتتهاو ەڵگەل ژێوۆڕنتت یتتتاڵو ۆبتت یردانەستت ەل رەوبەمەل ڵستتا نتتدەچ
و  یتتتیژووێم ەنێو شتتتو ۆستتتلۆئ ینتتتاو شتتتار یکێردانەبکتتتات ستتت زەح رەگەئ ەکتتترد ک انیتتتزەڕێب ەب ارمانیشتتتنێپ ەوەبتتتوونۆک
 ەل ،ۆئوستل ینتاو شتار ەل انەڕگ شتتوەگ رێکتاتژم نتدەکترد و پتاش چ ڵیقوبتوو ەوڵییەۆوشحا ەمام ب ن،ەیبک کانییەاریشتەگ

 ەنێشتتو ەییئاستتوود ەو ب گرمەردەوێتتل یژێتتچ ەک ەوەرەو د ژێوۆڕنتت ۆبتت ەرمەفەستت مەکیە ەوەئ" یرمتتووەمتتام ف داییتتئاواڵما یکتتات
 "مەڕێگەو د نمیبەد کانییەگشت
 
 یکتتورد ەیوەبتتزووتن یشتتەشکێپ ەیوەل رتتترۆز ەمتتام ەک امیتتنڵد ،یەستتتانداەنێل ەیمتتام نتتاڕۆکو یتتتاەو پ لەجەئ رەگ امیتتنڵد

 ەب رسەو د ەوان ەبکتتتات و ب یرانەنگەو هاوستتت ڕێهتتتاو یشتتتەشکێپ ەمتتتابوو ک دایشتتتکێهتتتزر و م رویتتتنتتتاخ و ب ەکردبتتتوو، ل
 . ەوەتڵێب یکانیەقوتاب

 .شانتۆکێو ت باتەۆ کەیەدەس کینز ۆب نمێوەنەداد زڕێ یرەس
 
 یاتڕمتتوکێد یزبتتیح یشتتووێپ یرێو ستتکرت اتڕمتتوکێد یزبتتیکتتورد و ح یلتتەگ یدارەم تەاستتیس یگتتادان لیتتلەج ەمتتام یحتتۆر

 .شاد( ێڕشگۆڕش یتیەراەبڕێ)کوردستان
 
 انیگ ەمام کانتەئاوات و ئامانج یاتنهیدەب یوایه ەب
 
  نیژەڵڕێه نۆچ مانڵد ڵیکو نینازان انیگ ەمام
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------- 
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 !گادانی گیان

 
 
  
 
 
 
 

 سەالح گادانی

 
 داۆیتۆ وێتنەل کردۆبت یبتاتەۆ انیتگ ەمتام ەک کەیەوەتەبتا ن ،ێرینتاگەڵه یشار ەب ەقورس و گران ەندێه ەکەردەد

 وەئ یگترەڵه یگشتتەب شەمێئت. ێۆم ن ەل ۆب یرانۆو س ێن شەه ەل ۆب یرە، سشان داکا ەب ۆب یۆاککا،  یشەداب
  وەشتەرگەس شیو من شۆپ شەر اتیبەدەئ یایو دون شۆو کوردستان ۆ شۆۆ شتمانیو ن شۆۆ یحاج. نەیمەمات
 ...."شۆت ەڵگەل مبارمەغ شۆهێب
 

  .ەوڕیربەد ۆیۆ یستەئاوا ه ،ەوەتاڵو ۆیناوۆەکورد ل یزگارڕ یکێگرۆه (انیموکر ینیش)
 

  مەورەگ وااڵما
 یبوو یستیوەشۆۆ ینێوەه ۆت
 ەڕباو ەل یبوو کیەەاڵق ۆت
 دادا ەمێئ ێیگو ەب یتیەکوردا ەیوان ۆت
 دا ەمێئ یشانین مارتۆک یبازڕێ ۆت
 شتێه ێجەت ب ۆۆ پاشەل تێنو یکەیەوەن ۆت
 یژەد لداەگ ەیرادیئ ەل ۆت
 ...ینامر ۆت
 



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

177 
 

 
   

 

 
 جەلیل گادانی کەسێکی نەتەوەیی و پابەند بە پرینسیپەکانی دیموکراتەکان بوو 

 
 :گادانیدکتۆر کویستان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 متوکراتید یحزبت یکتانەنیرێد ەرەه ەنتدامەئ ەل کێتکیەو  کتانەکورد ەرەشۆکێت ەل کێکیە یگادان لیلەج رەوبەمەل ژڕۆ ندەچ
 .کرد ییئاواڵما ەهانیج مەل

 ەمەئ. بتوو نتدانیز ی81 شتدایەماو وەو ل ەیکەلەگ یتکردنتەۆزم ۆکردبتوو بت رۆتانەت ینتەمەت ەل ڵیفتتا ستاەح لیتلەج کاک
 .نەکەد یباس یستانۆو د االنەڤه کوەو ۆڤەمر وەئ یانیژ ەل ەکێشەب
 

 کردبوو؟ رۆانەت داەیکەلەگ یکانەماف یناوێپ ەل دایانیژ ەل ڵسا ١١ ەک ەیسەک وەئ ەتێوانەڕد نۆچ ۆڤمر ۆئاۆ
 

 ؟ەوەکردەد یایحزب ج یتر یرانەبێو ر رانیکاد ەل یوەئ کێچ شت اۆودیو  بووەه یکییەندەتمەبیچ تا لیلەج کاک
 
 بوو؟ کەیەوێچ ش ەب رانێئ یکوردستان ەکورد ل یلەگ یباتەۆ ۆب وەئ ینیوانڕ
 
 ؟ەیەوەنۆابیو ج شبوونەداب مەب بارتەس وەئ ینیوانڕ ەو بووەه کانداەموکراتیناو د ەل یکڕۆڵێ چ
 

 ەک کێتلەگ ۆبت ەکەیەچ وان ەمەئ ،ەبتردوو رەستەب نتدانیز ەل ڵیستا ١١ مەک یالەب ەک ەبتاتەۆ ڵستا ١١ ینەۆتاو لیلەج کاک
 ؟یکانەوانەوجەالوان و ن ۆب تەبیتا ەو ب تێشۆکەدێت یکانییەتاەرەس ەماف ۆب شتاێه
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 ەک ەوەتێتتبب ڵوا کتتا یتتتیەواەتەو ن یتیەکتتوردا یستتتەه ەکتتردوویوا کتتانییەکورد ەنیەپتتارت و ال وانێتتن یکۆنتتاک نتتدەچ تتتا
 ماشتاەت ەکاتراوێفتالن ر انیتفالن پتارت،  یندامەئ کوەو ن،ێبکر ماشاەت یکورد یکیەساتەک کوەو ەیوەئ یاتیج ەل کانۆڤەمر
 ن؟ێکرەد
 

 کتداێنەیڤیپەڤه ەل یگتادان لیتلەج یکوردستتان و بترازا یمتوکراتید یحزبت ینتدەناو ەیتیمۆکت یندامەئ یگادان ستانێکو رۆدکت
 وەئ یوانتڕب ەئاستان رۆز ەبتوو ک ەیتیوەتەن یکێنستانیئ ەنتدەوەئ لیتلەکتاک ج ":تەڵێتد کتایرەمەئ ینگەد یکورد یشەب ەڵگەل
 متارۆک یورانتەد ەل لیتلەکتاک ج ت،ێشتێبک شتانداۆکێو ت بتاتەۆ ەل ڵستا ١١ ینجتڕە یتتوان ەوەکێرەو بتاو ریتچ ب ەب ەنسانیئ

 ەیتیوەتەن یرزگتار ۆبت ەۆتواردوو یندێستو ەوەشتەکات وەل رەو ه ەبتوو دەمەحەم یقتاز واەشتێپ یقوتتاب ،ەبتوو مارۆک یقوتاب
 ۆیۆت یدووا یکتانەوەنکتورد و  یلەگ ۆب ەکۆیەئولگ ەوەئ ەک ەوەتۆبەن مەک ەڕیاوو ب ریب ەل شیکەۆول کیە ۆیەب ت،ێشۆبکێت

 ،ەیتیوەتەن یکیەتیەستاەک ەک وتەرکەد متانۆب رتترۆز ەوەکتانیەتیەەاڵمۆک ۆڕەتت ەیگڕێت ەل تەبیتا ەو ب داەژانڕۆ مەل رەو ه
 ".ەنیقەاستڕ یاسیو س ستیوەنۆۆ
 
  ەوڵیەرمنداێم ەل یاسیس یکییەو چاالک یندەوەیپ کردبوویوا لیلەج کاک یبوون ەییوەتەن :تەڵێد هاەو رەۆانم ه ستانیکو
 رانێتتکوردستتتان و ئ وێتتن ەل ینتتیرەپتتان و ب( یکتتێوورک تێتتن) کردبتتوویوا یەیماستتۆپلیو د یەاستتیس ەکتتار مەئ ە، ک بکاتێستتتپەد

کتار  ەۆشتانەبۆو ۆ تێتبەن داۆیتۆ ینتدەوەرژەب نێشتو ەکتات ب چیهت ەک ەکردوویوا ەییەیوەتەن ەبار مەئ ەدروست بکات و بگر
 .بکات

 
 شیو پاشتان رێستکرت یئاستت ەب شتتنەیتتا گ کتانەموکراتید وێن ەل دایکانەپل مووەه ەل لیلەکاک ج :تڵێشەد ستانێکو رۆدکت
 رەه کانتتتداەموکراتید وێتتتن ەل وەئ ڕۆڵتتتی ،ەاوێتتتڕگ ۆێۆتتت یۆشتتتەن رەشتتتۆکێو ت نیرێتتتد یکێکتتتادر کتتتوەو ک،ێنتتتدامەئ کتتتوەو
 متوکراتید ڵەیمتاەبن ەبتوو، و کانتداەموکراتید یکێژێو تتو نیچ مووەه رەسەل یرەگیکار وەئ ،بووەن رگرتنەو یتەاریرپرسەب
 ەیوێتچواچ ەل ەبتوو ستپلنید نەۆتاو یکیەتیەستاەک ەو ەاریتد کتدارەچ ەڕیالوان، ژنان و شت وێن ەل ەینجەپ نێو شو یگشت ەب

 .کانەموکراتید وێن ەل دایکار
 

 کایرەمەئ ینگەد یکورد یشەب
 

 ٢١٢١ئاگۆستی   ی٨
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 پێاوێکی خاکەڕا و خۆنەویست 

 
 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور

 
. بە داۆەوە بیستم کاک جەلیل گادانیش نەۆۆشی کڕۆنای گرتتوە و ۆەریکتی دەستتووپەنجەنەرم کتردن دەگەڵ ئەو ویرووستەیە

ە تیشتکی مێهرەبتانی و من ئارەزوو دەکەم و دەپاڕێمەوە کاک جەلیل گادانی، بەسەر ئەو نەۆۆشیەدا زاڵبێ و جتارێکی دیتکە ب
من لەسەر ئەو بروایەم کە دڵتی مرۆڤەکتان بە دووالدا . ۆۆشەویستی و وەفادارێکەی دەوروبەری وەک هەمیشە رووناک بکاتەوە

کتاک جەلیتل گتادانی . لێ دەدا، دڵێ بەشێکیان بە الی ئاشتی و سولح و سەفا و، دەڵتی بەشتێکیتریان بەالی شتەڕ و ئتاژاوەدا
میشە دڵی بەالی ئاشتی و ئاشتەوای و سەفادا لیەیداوە و، دەگەڵ ئەوەی بێ مێهریشی دەرحەق کرابتێ، لەو مرۆڤانەیە کە هە

بەراستتتی لەرۆژگتتارەدا کە وەک ماموستتتای بەرێتتز بێتتبەش . لە پێنتتاوو باڵوکتتردنەوەی تتتۆوی پتتێکەوە هەڵکتتردن نائۆمێتتد نەبتتوە
ایەتتتی و پتتێکەوە هەڵکتتردن و پتتێکەوە ژیتتان بتتاڵوو دەڵتتێ، زۆر کەس پەیکتتی تتتاریکی و تەوەالی هەڵتتدەدا، گتتادانی تتتۆوی بر

 . دەکاتەوە
 

متتن هەتتتا ئێستتتتا هتتیچ کەستتم نەدیتتتوو بەرادەی ئەو متترۆڤە، لە پێنتتاوو نەتەوە و ۆاکەکەیتتتدا وەک شتتمع بستتتووتێ و، لەو 
وو لە تایبەتمەنتتدیە بەرچاوەکتتانی کتتاک جەلیتتل، پێوەنتتدی بەڕبتتاڵ. پێناوەشتتدا ئامتتادەی هەمتتوو فیتتداکاری و گووزەشتتتێک بتتێ

ئەوەی جتارێکی ستاڵوی لە کتاک جەلیتل . دەگەڵ ۆەلک لە هەموو چین و تتوێژ و جیلێتک و پێراگەیشتتن بەو پێوەنتدیانە بتوە
بەراستتی دەکترێ بڵتێم وەک ماستی چتۆن بە ئتاوو دەژی، . کردبێ، یان چاێکی دەگەڵ ۆواردبێتەوە، هیچکات لەبیتری نەکتردوە

زۆر جتار دیتتوومە . پێاوێکی ۆاکەڕا و ۆۆنەویست هەتا ۆوودا حەزبکا. دەژی گادانیش ئاوا بە پێوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانیەوە
 و بیستوومە لەالیەن زۆر کەسەوە لۆمەو لەقەمی لێدراوە کە، سادەیە، بەاڵم هیچکات ئەوە کاری تێنەکردوە کە ۆۆی لە 
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 .ۆەڵک بە زیاتر بزانێ و دوور بگرێ و یان ۆۆی بەسەر ۆەڵکدا فەڕز بکا
  

چ ئەوکتاتەی مستئولییەتی هەبتووبێ و . کاک جەلیلم ناسیوە، هەمیشە لە ئاستی بەرزی بەرپرستیارەتیدا بتوولەو کاتەوە کە 
زۆرجتار . ئەو هەمیشتە ۆتۆی لەبترامبەر گەلەکەی و حیزبەکەیتدا بە بەرپرستیار زانیتوە. چ ئەوکاتەی ئەندامێکی سادە بتووبێ

وە و تەنانەت بتێ ئێحتڕامتی پێکتراوە، بەاڵم قەتتم نەدیتت دیوومە و بیستوومە کە لەلەیەن هێندێک کەسەوە تیەی هەڵپێچرا
بەراستتی ئەو پیتاوە دەگتمەنە، لە کۆمەڵگتای ۆتوار و چەواشتەی . و نەبیست کە ئەو پیاووە تتۆڵە لە برامبەرەکتانی بکتاتەوە

 . ئێمەدا، ۆیالفی مەسیری ئاوو مەلە دەکا
 

رمانەوەبێ، و لە مێهتر و متووحیبەت و کەلتتوور و کالستی هیوادارم ستێبەری ئەو پیتاوە مەزنە هەتتا ئەیتامێکی زۆر هەر بەستە
 .بەرزی ئینسانی، کوردایەتی و شۆڕشگێڕی بێ بەشمان نەکا

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٢

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

 
 .یادگاری کۆمار، ئااڵ و پێشمەرگە، کاک جەلیل گادانی بەجیەی هێشتین

 
بە لەدەستدانی کاک جەلیل گادانی، نەتەوەکەمتان رێبەرێکتی ۆۆشەویستت و . بەرزو رووحی پاکی هەزاران ساڵو لە یادو ناوی

جەلیتل . حیزبەکەمان سەرکردێکی ۆەڵکی و ۆاکەڕا و ماندویی نەناس و نیشتیمانی کورد رۆڵەێکی وەفادار بەۆتۆی لەدەستتدا
. پستتاوەی لە کۆمتتار پێشتتانی جیلەکتتانی دواییتتداگتتادانی هەودای نێتتوان کۆمتتار و جیلەکتتانی دوایتتی بتتوو و وێنەێکتتی زینتتدوو نە

 . گادانی پیەی نیشانداین کە دەکرێ ۆوێنی کۆمار ئێستاش لە رەگەکانماندا جاری بێ
 

هەروهتا . بەو بۆنەوە سەرەۆۆشی لە هەموو گەلی کورد دەکەم، چوون کاک جەلیل گادانی مڵکی هەموو ۆەڵکتی کوردستتان بتوو
م کە کەسێکیان بە نەتەوە وحیزبەکەیان بەۆشی کە بوو بە رێتبەر، دڵستوز و رۆڵەێکتی سەرەۆۆشی لە بنەمالەی گادانی دەکە

 .بەوەفای بۆ هەموو کورد
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 مامی هەمووممان

 
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد ڕەحمانی

 
 ژانە خەمێکی تر

 
 یستتکێفرم ەیرەبۆنتت ەرەحەستت مە، ئوتەک دانێتتل ەل مانیشتتتین یئتتازاد یداەیشتت یکتتڵێ، دکتتردەڵیه ێمتتەۆ ەیشتتن ەرەحەستت مەئ
 !انیگ ەمام ەیوەتنید یداکانەیش ڵەد یژوان ەوەژان هاتن داەرەحەس مەتر ل یکێبوو، جار موومانەه ەیدید
 
، کتاەد ریتگ متانڵد ەل یژیتت یگاستن و چنگت نۆ، چێنێفەڕد ێل زداێئام ەل ستانمانیوەشۆۆ نۆ، چەددارەغ ەندەچ ەرگەم مەئ
 ،کاەد سکێفرم ەناوێۆو یەلەگۆج یقارەو ش ڕدەڵه ڕدەڵه مانڵد نۆچ
 
 یمتارۆو ک دەمتمەحەم یقتاز واەشتێپ ەیکیەادگتاریکتورد، روحتت شتاد  یلەگ ەیوەناڵجو یپشت ڕەیبڕب لیلەشاد کاک ج وحتڕ

 .دانیهەش مووەو ه یندەفکەڕەش رۆقاسملوو، دکت رۆدکت یبازڕێ ەیکەگدارەمەئ یەکوردستان، قوتاب
 

 .موومانەه ەیدید یماۆو س ەنێشاد گل وحتڕ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------------------------- 
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 :پرسەنامەی کەسایەتی سیاسیی و حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان کۆمەڵێک
 

 

 
 

 مەسعود بارزانی، سەرۆکی پارتی دێموکراتی کوردستان
  
 

 
 
 
 
 
  

 یگتتادان لیتتلەج متترەن یتتیدوا یچۆکتت ەینۆبتتەب کتتداێامەیپ ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یپتتارت یکۆرەستت ،یبتتارزان ستتعودەم کتتاک
 .ەکردو یرانەنگەو هاوس ڵەماەبن ەل ییشۆۆەرەس
 
 انۆڤو دل زنەم یۆودا یناو ەب
 یگادان لیلەکاک ج یزەڕێب ەیوادەۆان ۆب
  
 متان"یگادان لیلەج" شبووۆاێکوردستان، ۆوال یریشنبڕۆناسراو و  یرەروەپ شتمانیو ن رەشۆکێت ییدوا یچۆك ڵیواەه ەوەداۆەب
 .شتەیگ ێپ
 

 نتمەیەگەادڕ ستوكارتانەۆزم و ك مەرجەو س لیلەکاک ج یانڕێیو هاو تان كه ره شهۆكێت ەوادەۆان ەب مۆۆ ییشۆۆەرەو س ەپرس
 .متانمەۆ یشدارەو ب
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 كەیال متتووەه ەب شییو ئتتارام یتتیواەنڵو د ۆیۆتت ییانۆڤتتدل رەب ەببتتات  لیتتلەکتتاک ج یپتتاک یانیتتداواكتتارم گ ەورەگ یۆتتودا ەل
 .تێۆشەبب
 
 راجعون هیلله و انا ال انا

 یبارزان سعود مه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 کۆسرەت ڕەسووڵ عەلی، 
 

 سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی سیاسی و بەرژەوەندیی یەكیەتیی نیشتمانیی كوردستان
 
 
 

 
  






 ەلیل گادانیی تێكۆشەرۆانەوادەو بنەماڵەی مامۆستا ج: بەڕێزان


 .پەروەری كورد مامۆستا جەلیل گادانیم بیست بەداۆێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی تێكۆشەر و سیاسەتمەدار و نیشتمان
 

 كرد بۆ ۆەبات و تێكۆشان لە پێناوی میللەتەكەی، بەداۆەوە ئەمڕۆ بە   ئەو تێكۆشەرەی حەوت دەیە لە ژیانی ۆۆی تەرۆان
 .ی كردنەۆۆشی كۆچی دوای



 بۆ ۆەمی لەدەستدانی ئەم كەڵە پیاوە هاوۆەمی قووڵی ۆۆم دەردەبڕم، هیواۆوازم ۆوای گەورە سەبووری هەموومان بدات و 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://kurdistanmedia.com/so/news/%DA%A9%DB%86%D8%B3%D8%B1%DB%95%D8%AA-%DA%95%DB%95%D8%B3%D9%88%D9%88%DA%B5-%D8%B9%DB%95%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%95-%D8%A8%DB%86%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%95-%D8%B3%DB%8E%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%95-%DA%A9%DB%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7-%DA%95%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8E%D9%86%D9%86&psig=AOvVaw1Nd6L8utLxaJANPUvfPjkM&ust=1597414086135000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODG9LCtmOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .كۆچكردوو بەر دلۆڤانی و ڕەحمەتی ۆۆی باات

 
 كۆسرەت ڕەسول عەلی

 سەرۆكی ئەنجومەنی بااڵی سیاسی و بەرژەوەندیی 
یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان 

 
 ٢١٢١اگۆستی ی ئ١

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

 
 کۆماری عێڕاق بەرهەم ساڵح، سەرۆک . د

 
 

 
 
 
 
  

 
 !بەڕێزان بنەماڵە و هاوڕێ و دۆستانی ۆوالێاۆشبوو جەلیل گادانی

 
ەتیی بە داخ و پەژارەیەکتتی زۆرەوە هەواڵتتی کتتۆچی دوایتتی ۆوالێاۆشتتبوو جەلیتتل گتتادانی، سیاستتەتمەدار و تێکۆشتتەر و کەستتای

 .پەروەری کوردستانمان بیست دیار و نیشتمان
 

بەم بتتتۆنە ۆەمبتتتارەوە پرستتتە و سەرەۆۆشتتتیی ۆۆمتتتان ئاراستتتتەی ۆتتتانەوادە و کەستتتوکار وبنەمتتتاڵە و هتتتاوڕێ و دۆستتتتانی 
ۆوالێاۆشتتبوو، دەکەم و داوام لە ۆتتودای گەورە ئەوەیە بەر ڕەحمەتتتی ۆتتۆ باتتات و بە بەهەشتتتی بەرینتتی شتتاد بکتتات و دوا 

 .ەماڵە بەڕێزەکەتان بێت و سەبووری و دڵنەوایی هەموو الیەک بداتکۆستی بن
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 انا للە و انا الیە راجعون
 

 بەرهەم ساڵح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەڕێز مەسروور بارزانی
 

 
 
 
 
  
 
 

 یرەشتۆکێت ،یگتادان لیتلەج یتیدوا یچۆکت ۆبت یکەیەنام ەکوردستان، پرس یمێرەه یتەحکووم یکۆرەس ،یبارزان سروورەم کاک
 .ەوەکرد واڵکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ ینیرێد
 
 ینتیرێد یرەشتۆکێت یتیدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکێداۆەب ،ەکوردستاندا هاتو یمێرەه یتەحکووم یکۆرەس ەیکەنام ەپرس ەل
 یۆتوا وادارمیته. مەکەد ەیکەزەڕێتب ڵەمتاەبن ەل یشتۆۆەرەو س ەپرست. ستتیب م"یگتادان لیلەج" ستاۆکوردستان مام یتەاڵژهڕۆ
 .تێۆشەبب یناڵاەڤو ه سوکارەک ەب شییشاد بکات و ئارام شتەهەب ەب یانیگ زن،ەم
 
  ەك ەیەنانیرێد ەرەشۆكێت وەل كێكیە ،ەبوو كیداەكوردستان ل یتەاڵژهڕۆ یهابادەم یشار ەل١٩٣٤ ڵیسا ەل ،یگادان لیلەج
 .ەكردو ێپ  ستەد یاسیس یشانۆكێت ەوەكات وەو ل ەبوو ڵرمنداێم هابادەم ەكوردستاندا ل یمارۆك یمەردەس ەل
 
  دایشکیپز ییرێچاود رێژەکوردستان ل یمێرەه یکەیەشاانۆۆەن ەل ناۆرۆک ییشۆۆەن یرەسەچار ۆبوو ب کەیەفتەه ەیماو
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 . ست دا ده له یانیگ ،یندروست ته یبار یكچوونێت ۆیه  به ڕۆم ئه مەاڵبوو، ب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 ڕێواز فایەق سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان. د
 

 
 
 
 
 
 
 

 (یگادان لیلەج)ستاۆمام شبووۆاێۆوال ڵەیماەبن وەوادەۆان زانەڕێب
 
 شتت،ەیگێتت متان پ( یگتادان لیتلەج) ستاۆمام مانەکەلەگ ێڕیشگۆڕش داروەتمەاسیس ەورەگ ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەداۆەب رۆز
، نەیتکەد یکتانەباتەهاوۆ ستتاوۆمام یزانیو ئاز سوکارەک وەوادەۆان ەیاستڕئا مانۆۆ یشۆرۆەس وەپرس ەوەمناکەۆ ەنۆب مەب

 .شاد بکات ۆیۆ ینیرەب یشتەهەب ەب چکردووۆو ک ێۆشەبب ێپ تانیبوورەو س یئارام ەورەگ یۆواەل نیداواکار
 

 "عونراج یەوانا ال ەلل انا"
 

 قیەفا وازڕێ. د
 

 کوردستان یمانەرلەپ یکۆرەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
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  دیاری کورد سیاسی مەحموود عوسمان سیاسەتمەدار و کەسایەتی

 
 
 
 
 
 
 
و  ەپرست. ستتیب تمتانەاڵژهڕۆ یکوردستتان یدارەتمەاستیس "یگادان لیلەج" ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەداخ و پ ەب
 .مەکەکورد د ەیوەتەکوردستان و ن یموکراتێد یزبیو ح ەیکەوادەۆان ەیاستڕئا مۆۆ یشۆۆەرەس
 

 یکتانییەو چاالک بوومیناست ەوەکینز ەل ش،ەوەرەد ەشار و ل ەشاخ و ل ەبوو ل ناسەن ییماندوو یناسراو یکێرەشۆکێت ناوبراو
 مەل یدان ستتەدەل ،ۆیۆت یتیتیەاوەتەن یچتاالک ۆیهت ەب رانێتئ ەبتوو ل ینتدانیز ڵستا نینتدەچ. بتوون نیزانێتو پ زڕێ یگاێج

 .ەیەورەگ یکێۆدا یگاێج ناۆرۆک یتاەپ ەب داەاریستەه ەکات
 
 .یپاک یانیگ ەل واڵس زارانەه
 
 .مانەکەوەتەن ینووسەچار یماف ینانێهیدەب ۆتر ب یکانەپارچ مووەو ه تەاڵژهڕۆ یکوردستان یباتەۆ ێب وتووەرکەس
 

 عوسمان حموودەم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------- 
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 ییتێنووسەر و ئەندامی پێشووی یەک: ئازاد جوندیانی

 
 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح ییتیەراەبڕێو  یاسیس یرەفتەد یستانیوەشۆو ۆ زانەڕێب
 
 "یگادان لیلەج" ەکاک چکردوومانۆک یرەشۆکێو ت ستاۆمام یباتڵما یزانەڕێب
 
 متتانیگادان یلتتیلەج ەکتتاک ییتیەکتتوردا یناستتەو ماندوون اریتتد یرەشتتۆکێت ییئتتاواڵدواما ڵتتیواەه ەویتتیەنگەتڵو د یمبتتارەۆ ەب
 لیتتلەکتتاک ج. تانمەکییەدارەپرستت یشتتەو هاوب متتتانمەۆ یشتتەهاوب ەوڵەد ەبتتوو، ل نێتهتتەفەۆ یکتتڵێواەه یاستتتەڕب ستتت،یب
 کەو یرانەشتۆکێت ەیوەئ ۆبت ەستەب ایتنەت ەب ەوەئ رەه ەک ،ەوێاڵه ێجت یتیەکتوردا یکتانەوەن ۆبت یزموونەو ئ رسەد کیەایدن
 .ەوەننێبم ەییوشاوەدر ەب داییتیەکوردا یکانەمارۆت وێن ەو ل ماندایرەوەادی ەو ل ڵد ەل ییندوویز ەب وەئ
 
و  ستتاۆمام کەو یکتەمەئ ەب یبتوارانڕێ ەل ێب ڕاوپڕو پ ندووەسەرەو پ وامەردەب شییتیەکوردا ژ،ێدر نەمەو ت تەالمەس ەوێئ
 .بن رفرازەس رەه. ستانکورد یدانیهەش
 

 یانیجند ئازاد
 

 ٢١٢١ یئاب ی٤
 

 رێولەه
 

--------------------------------------------------- 
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 شااڵوی عەلی عەسکەری، لێپرسراوی مەكتەبی ڕێكخستنی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان

 
 
 
  

 
 

 
 بەڕێزان ۆانەوادەی تێکۆشەر و ۆەباتگێڕی جلیل گادانی

 سەرکردایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانبەڕێزان 
 

بە داۆێکتتی زۆرەوە هەواڵتتی کتتۆچی دوایتتی تێکۆشتتەر، ۆەبتتاتگێڕ، سیاستتەتمەدار و کەستتایەتیی دیتتاری کوردستتتان و ئەنتتدامی 
بتتۆنە ۆەمنتتاکەوە هاوبەشتتی ۆەمتتتان و پرستتە و  م بیستتت، بەم" جلیتتل گتتادانی"پێشتتووی ڕێبەریتتی حیزبتتی دێمتتوکرات کتتاک 

کردایەتیی حیزبی دێموکرات دەکەم، ۆوازیتارم تەی ۆانەوادە و بنەماڵە تێکۆشەر و ۆەباتگێڕەکەتان و سەرسەرەۆۆشیم ئاڕاس
ۆتتوای گەورە ئتتارامی و  دوا کۆستتتی بنەماڵەکەتتتان بتتێ و ڕۆحتتی پتتاکی کتتاک جلیتتل گتتادانییش بە بەهەشتتتی بەریتتن شتتاد بتتێ،

 .سەبووری بە ۆانەوادەکەتان بدا
کتتتاک جلیتتتل گتتتتادانی تێکۆشتتتەرێکی کتتتۆڵنەدەر و ۆەبتتتاتگێڕێکی ڕوونتتتاک فکتتتتر و  تێکۆشتتتەر، ۆەبتتتاتگێڕ و سیاستتتەتمەدار

سیاسەتمەدارێکی بە توانا و پڕ ئەزموون بووە و کەسایەتییەکی دیار و نیشتمان پەروەرێکتی کتورد بتوو، ئەو هەمتوو تەمەنتی 
ردوە و یەکێتک بتووە لە بەۆشییە کتورد و کتوردایەتی، مێژوویەکتی پتڕ ستەروەری بتۆ ۆتۆی و بنەمتاڵەکەی وگەلەکەی تۆمتار کت

، بتتۆیە لەدەستتتدانی جلیتتل گتتادانی داۆێکتتی قتتوڵ و پڕئتتازاری ۆستتتە دڵتتی "متتام جەالل"دۆستتتە دێتترین و نزیکەکتتانی ستتەرۆک 
 .هەموومان

 
 شااڵوی علی عەسکەری

 

 لێپرسراوی مەكتەبی ڕێكاستنی یەكیەتیی نیشتمانی كوردستان
  

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2016/10/شاڵاو-عەلی-عەسکەری.jpg
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 ییکەرکوک و ئەندامی پێشووی یەکیەت نەجمەدین کەریم پاریزگاری. د

 
 
 
 
 
 
 
  :زانەڕێب
 

 !یگادان لیلەج رەشۆکێت ەیوادەۆان
 !چکردووۆک یرانێباتگەو هاوۆ انڕێیهاو
 !کوردستان یموکراتید یزبیح ەل ناڵاەڤه
 
 متتانمەکەلەگ یاریتتد یرەشتتۆکێو ت دارەتمەاستتیس ،یگتتادان لیتتلەج زەڕێتتب یتتیدوا یچۆکتت ڵتتیواەه ،ەوەرۆز یکتتەیەژارەو پ داخەب
 یمتتوکراتید یزبتتیح ەل چکردووۆکتت یبتتازانڕێو هاو ستتتۆو د ڕێیو هتتاو ەوادەۆتتان ۆبتت مۆۆتت یشتتۆۆەرەو س یمەهتتاوۆ..شتتتەیگێپ

 .ێۆشەبب ۆیۆ یئارام یشتەهەب ەب چکردووۆک مداواکار زنەم یزدانیە ەهاوکات ل. مڕبەردەکوردستان د
 
 !زانەڕێب
 

 ەل متتانەکەلەگ ەیاوازانیئتتازاد یبتتاتەۆ یگتتاڕێ یکتتانەارید ەرەشتتۆکێت ەبتتوو ل کێتتکیە یگتتادان لیتتلەکتتاک ج شتتبووۆاڵێۆوا
 ژووش،ێتو م نینووست یبتوار ەل ەیوەل ایتج ،یتیەکوردا ڤیبزا ەب ودانەبر ەل ەبووەه یرچاوەب ڕۆڵیکوردستان و  یتەاڵژهڕۆ
و  یریشتنبڕۆ ڤتیزاب ەب ەورەگ یکێتەستارەۆ یتیدوا یچۆکت ەب ەک بتوو،ەه متانەکەتەللیم یرەشتنگڕۆ یوتتڕە ەل یاڵبا یکێستەد
 .وتەک یگشت ەو کوردستان ب تەبیتا ەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ ەل انمانیبرا یاسیس
 
  یگادان لیلەکاک ج یبازانڕێو هاو ستۆو د ڕێیو هاو ەوادەۆان ۆب مۆۆ یمەو هاوۆ یشۆۆەرەو س ەتر پرس یکێجار ەوێڕەل

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/160620191&psig=AOvVaw22cuJ3mbN0ZCkMYvYZwDbI&ust=1597095438012000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiWy7iKj-sCFQAAAAAdAAAAABAT
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 .شاد بکا ۆیۆ یئارام یشتەهەب ەب چکردووۆارم کداواک ەورەگ یۆودا ەو ل مڕبەردەکوردستان د یموکراتید یزبیح ەل
 

 اجعونڕ یەوانا ال ەالل انا
 

 میرەک نیدەجمەن رۆدکت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 پەیامی شیرین یونس، پارلمانتاری هەرێمی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 زانەڕێب
 
 کوردستان یموکراتید یزبیح
 

 موکراتید یزبیح ەل ستانمیوەشۆو ۆ ڕێهاو
 
 ەیکەنیریشتتە ادگتتاریو  ەرگەشتتمێو پ تەاڵژهڕۆ ینتتیرێد یرەشتتۆکێت یگتتادان لیتتلەج ستتتاۆمام یدوا یچۆکتت ڵتتیواەه ەوەداۆەب
  ۆب نینگەتڵو د مبارەۆ ەوڵەد ەل ستیب تمەاڵژهڕۆ ەل شانۆکێو ت باتەۆ ڵسا فتاەحەب کینز یرەبڕێو  هابادەم یمارۆک

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/0707201915&psig=AOvVaw3HWqjwH0Zq1rHk__afw3lc&ust=1597090290292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDEs5D3jusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .ەورەگە ستۆک مەئ
 
 یەیو متتا زیتتزەئ ۆیەکتت یشتتار ەل شەمێئتت یباشتتوور و ال ۆبتت کتتوەڵب بتتوو،ەن متتوکراتێو د تەاڵژهڕۆ یستتتیوەشۆۆ رەه ستتتاۆمما

 .بوو مانیشاناز
 
 یکانەرگەشتمێو پ نتدامانەئ یواوەو ت یتیەرکرداەست ەیتیمۆو کت یاستیس یرەدفتت ەیاستتڕئا یشتۆۆەرەو س ەپرست ەوەنۆب مەب

 نیترەب یشتتەهەب ستتاۆمام ەیگێداواکارام جت ەورەگ یۆواەل. مەکەد تەاڵژهەڕۆل انیانشتمیکوردستان و هاون یموکراتید یحزب
 .بدا کیەو گشت ال ەوێو ئ ەمێئ یبورەو س تێب
 

 ونسی نیریش
 

 کوردستان یمانەلەڕپ یندامەئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 کوردستان لە پاریس عەلی دۆڵەمەری، نوێنەری حکوومەتی هەرێمی
 
 
 

 
 
 
 
  مانۆۆ یشۆۆەرەو س ەپرس نسا،ەڕەف ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکووم یتیەراەنێنو یندانەکارم یواوەو ت مۆۆ یناو ەب
  ییدوا یچۆک ەینۆب ەب نەیکەکوردستان د یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامەئ یواوەو ت ەوادەۆان ەیاستڕئا
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 .یگادان لیلەج شبووۆاێۆوال
 

 .یتیەکورد و کوردا ۆب ەکردوو ۆتەب ۆیۆ یانیژ یواوەو ت ەیکەلەگ یتەۆزم ۆب ەیەه یشاناز ەل ڕپ کیەژووێم ناوبراو
 
 .کوردستان یزگارڕ یگاڕێ یدانیهەش یواوەو ت یپاک یانیگ ۆو درود ب واڵس زارانەه ت،ێب رێۆەب ەشیمەه یادیشاد و  یحڕۆ
  

 یرەمۆڵەد یلەع
 

 سیپار ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکووم یرەنێنو
 

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

 کۆستێکی نەتەوەیی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مومتاز حەیدەری

 
 لیتلەکتاک ج نیرێتد یرەشتۆکێو ت رەروەمانپیشتتین ەورەگ ٢١٢١ - ٨ - ٤ی وتتەکڕێ ڕۆمتەئ ،ەوەرۆز ەرەه یکەیەژارەو پ داخەب

 .کرد ییدوا یچۆک ،ەناوۆڕۆک یتاەپ یهوەب یگادان
 
  فتاەح ەل اتریز ەیماو ۆب ۆڤمر ییئازاد شتمان،ین ییئازاد ەیگڕێ یرانەشۆکیت ەورەگ ەل ێکیە ەب ،یگادان لیلەج ککا

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2017/05/مومتاز-2017.jpg
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 لیتلەکتاک ج کەو ەیینمتوون یکێرەشتۆکێت ینێشتو ێرۆجت چیهت ەبتوو و، ب ۆشەب انیز ەدێز ەیکەچۆک ،ۆیەب ێردرێژمەد ڵسا
 .ەوەتێناب ڕپ
 
 .ەییەوەتەن یکێستۆک ەیکەچۆک یکورتەب
 .کورد و کوردستان یئازاد ەیگڕێ یکانەمرەن ەرەشۆکێت یکراێو ت لیلەکاک ج ۆب یرزەربەو س یمرەن
 

 یدرەیح مومتاز
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 کەریم ئەحمەد، سکرتێری پێشووی حیزبی شیوعیی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد ەل زانەڕێب
 .ەییگێم پ(یگادان لیلەج) مانەکەلەگ یناودار یتیەساەک ییدوا یچۆک ڵیواەه
 یمەبتووم و هتاوۆ مبارەۆ ەوڵەد ەل ،ەیکەشتمانین ۆبوو ب شانۆکێت یانیژ مووەه ەاویپ مەئ ەبووم، چونک رانەگین ەوڵەد ەل
 .مڕبەردەد مۆۆ
 

 دەحمەئ میرەک
 

 ردستانکو ییوعیش یزبیح یشووێپ یرێسکرت

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/azaditvKCP/photos/a.199821737490449/500223370783616/?type=3&psig=AOvVaw3wGx9mr2tWe9VS9nTAiUfy&ust=1597511293329000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIim58uXm-sCFQAAAAAdAAAAABAN
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 فاڕووق مەال مستەفا

 
 
 
 
 
 
 

 !ڵاڵبدوەع الەم ڕێهاو نابىەج ر،ەشۆكێو ت ويستەشۆۆ رۆز براى
 
 .مەکەد تانەکەزەبەن ەزبیکورد و ح یناسراو یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ەل متانەۆ ییشدارەب ەوەمەۆ ەل ڕپ یکڵێد ەب
 
 یژانتتڕۆ ەب ن،ەیتتکەد ەوێتتپ تانیو شتتاناز ەوێتتئ ۆبتت ەیەه متتانییژووێم یکییەستتتیوەشۆۆ ەمێئتت ڵەیمتتاەبن ینتتدامانەئ متتووەه

 نابتتتتەدوکتتتتور قاستتتملوو، و ج چوومتتتانەادنەیل ەیورەگ یدیهەشتتت ەو ب یگشتتتت ەب تتتتانەڵگەل متتتانیتڕێیەو هاو یتەاویناستتت
 .مانەکەلەگ ۆب مانیستیوەشۆۆ یانیمەل نێینەداد ەورەگ یکییەرزەربەس ەب مانۆۆۆب ەوەئ ،ەوەزوو یکێناڵسا ەل یتەبیتاەب
 
 .یکانڕێو گشت هاو یسوکارەک ۆب وماڵس ەڵگەو ل یگادان لیلەج ەورەگ یرەشۆکێت ۆب یرمەن
 

 براتان
 

 فاەمست الەم ووقڕفا
 

   ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

----------------------------------------------------------- 
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 پەیامی سەرەخۆشیی نما و چیا نەوشیروان مستەفا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یموکراتید یزبیح ییاسیس یرەفتەد زێرەب
 
 !یگادان لیلەج ستاۆمام مانەکەلەگ ەیورەگ یرەشۆکێت ڵەیماەبن
 
 مانیاستتیس یینتدانیشتار و شتاخ و ز یگرێبتاتەو ۆ نیرێتد یرەشتتۆکێت یگتادان لیتجل ستتاۆمام یتیدوا یچۆکت ڵتیواەه ەوەداۆەب
 .نیکرد یمبارەۆ ەوەناۆەل ڵەواەه وەو ئ شتەیگێپ
 
 متانۆۆ یشتۆۆەرەس ەوەشەوێئ ەیگڕێ ەو ل نێنەیەگەادڕ ێپ مانتانۆۆ ەیژارەو پ مەۆ ەفاوەمست روانیوشەن ەیڵماەبن یناوەب
 .نینەیەگەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ ەل مانەکەلەو گ تانەکەرەشۆکێت ەزبیح یندامانەئ یواوەت ەب
 
 مانەکەشتتمانین یووڕ ەیانیتنگارڵئا وەئ رەرامتبەبەل متانەکەلەگ یواوەت یزیتکریە ۆیهت ەتێتبب ەنیمگەغ ەنۆب مەئ نیواداریه

 .ەوەتەبوو
 

 .تێب وامەردەب ەیگڕێشاد و  یحڕۆ
 

 فاەمست روانیوشەن ایو چ نما
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

https://www.kurdistanpost.nu/images/article/2017_06/83215/chiya_nima_l.jpg
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 دکتور عومەر نورەدین، جێگری سەرۆکی زانکۆی لوبنانی فەرانسی

  
  

 
 
 
 
 
 
 .دا ستەدەل ەیوتەکەڵه یکێاوازیو  ئازاد هاتوێل یکێریشنڕۆو  نینگەس یکێدارەتمەاسیکوردستان س یلەکورد وگ ەیوەتەن
 
 .ەوەننێمەد ییندویزەب ەشیمەو ناوت ه ادیو  یگادان لیشاد کاک جل وحتڕ
 

 نیدەنور رەعوم دکتور
 

 یرانسەف یلوبنان ۆیزانک یکۆرەس یگرێج
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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  عیدو باباشێخ

 
  

 
 
 
 
 
 
 شتتتدارىەبيستتتت، ب” گتتتادانيم ليتتتلەج“ زەڕێتتتب ر،یوونتتتاکبڕو  رەو نووستتت دارەتمەسياستتت یتتتیدوا یچۆكتتت رىەبەۆ وهەداۆەب رۆز
 .ێب شۆكورد ۆ لىەو گ ێب ازيڕ ێیل ورهەۆوداى گ متانم،ەغ
 

 باباشيخ عيدو
 

 المانيا ايسن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

--------------------------------- 
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 عەلی سمکۆ

 
 
 
 
 
 
 
 

 یۆتوا ەل یو، داوا ەوڕیتربەد یگتادان لیتلەکتاک ج یتیدوا یچۆکت ۆبت ۆیۆت یمتەو ۆ ەژارەپ د،ێسو یتاڵو ەل ۆسمک یلەع کاک
 ۆبتت ییتەماڵو ستت یستتاۆ یئتتاوات داەیتتکەامەیپ ییتتتاۆک ەل. ێبتت شتتتەهەب یگتتاێو ج ۆیۆتت ەیتتیزەب رەب ەاتتاتیب ەکتتردو ەورەگ
 .ەۆواستو موکراتێد یزبیو ح یگادان ڵەیماەبن
 

 :ۆسمک یلەع ەیکەامەیپ یقەد
 

Bo koça dawî a Celîl Gadanî 
XWeda rehmatê lê biket, birastî gelek hayf bû. ciyê wî biheşt bît û serê malbata 
rahmati û hizba demukrat sax bît. 
Alî Simko/ Swêd 

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

 
--------------------------------- 
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 ەریبەهادور ئاز

 
 
 
 
 
 
 
 
 ەینتاوچ یکتەڵۆ هتاەروەو ه ەیکڵەماەو بن ۆیۆ نیەال ەل ەویە" یگادان لیلەج"کاک  ییدوا یچۆک ەینۆب ەب یرەئاز هادورەب

 یینتدەناو ەیتیکتوم ینتدامانەو ئ یاستیس یرەفتتەد ەل ییشتۆۆەرەو س ەپرست کتداێامەیپ ەل ەوەکوردستتان یتەاڵژهڕۆ یباکوور
 .ەوکوردستان کرد یموکراتێد یزبیح
 

 :ەیەرۆج مەب ەیکەامەیپ یقەد
 

İro xebera tekoşere mezıne pdk celil gadani gehışte me ez le terefe xo u bıne 
mala xo u hemü heskıriyi xısbı le shımala kurdıstana rojhelat ser xoşiyi le 
deftera siyasi u komita navendi ya hızbı dikem 
Bahadır Azeri 

  ------------- 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

 
--------------------------------- 
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 کەالر -غەفار پااڵنی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 بانەهریم وەورەگ یۆوا یناوەب
 
 موکراتید یزبیح یزەرکەم ەیتیکوم زێرەب
 
 یگادان لیکاک جل شبووۆاێۆوا ل ەیوادەۆان زێرەب
 
 .ستێب لمیکاک جل شبووۆاێۆوال زۆسڵو د ەورەگ یبرا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەداخ و پ ەب
 

 یناستتراو یمایکتتورد و ستت یلتتەگ یو زانتتا ستتتاۆو مام رەو نوستت ریوونتتاکبڕو  رێشتتگۆڕو ش رەشتتۆکێو ت دارەتمەاستتیس لیتتجل کتتاک
 .بوو موکراتید یزبیح
 

 موکراتتداید ینکتاەزڕی ەل شتمانیو ن لەگ ەب تەۆزم ۆکرد ب رۆانەت ۆیۆ یرەروەسەل ڕپ ینەمەت ەل ڵسا 97 شبووۆاێۆوال
 یواەر یمتتتاف ینتتانێه ستتتەدەب ۆبتتوو بتتت شتتانۆکێو ت ڵوەه ەل ییەتەفتترەن ییەشتتتۆۆەن مەب یتتتا توشتتبوون ەناستتانەو ماندون

 .ەیکەلەگ
 
 زبیتح یستتانۆو د نتدامانەو ئ ەرگەشتمێکتادر و پ مووەو ه ەیکەرزەربەس ڵەماەو بن زێرەب ەیوێئ ەل یشۆۆەرەس ەوەنۆب مەب
 .زانمەد تانەژارەو پ مەغ یژدارەب ەب مۆو ۆ مەکەد
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 .کیەال مووەه ەب ێۆشەبب یبوورەو س یشاد کا و ئارام ۆیۆ ینیرەب یشتەهەب ەب شبووۆاێداواکارم ۆوال ەورەگ یۆوا ەل
 لیکاک جل ەرکردەس یپاک یانیگ ەل واڵس زارانەه
 

 راجعون هیوانا ال انالله
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
 

 الرەک - یپاالن غفار
 

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

 مەولود تەالنی
 
  
 
 
 
 
 
 
 بانەهریو م ەورەگ یۆودا یناو ەب تاەرەس
 زنەم یڵاڵبدوەع ستاۆمام زێرەب
 !یرانەنگەو هاوس ڕێو هاو لیلەج ەمام یسوکارەک
 
 وا،ەشتێپ یبتازڕێ یبتوارڕێ یناسەماندوون ەیرگەشمێو پ ەرکردەس ەیناواد ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەو پ مەۆ ەب

 ەوەشتۆناۆ ەنۆبت وەب. شتتەیگ ێمان پ لیلەج ەکورد مام یلەگیزگارڕ ەیوەبزوتن وێن یارید ییتیەساەک ر،ێباتگەو ۆ رەنووس
 .متانمەۆ یکیرەش یشەبو هاو تتانەۆزم ەرمینەد یشۆۆەرەو س ەپرس
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  ییگاێج ییەئاسان ن رواەه .ەزنەم رۆز ەیکەستۆو، ک ەزنەم یانیز ەکەناوچ النهەگ یواوەکورد و ت یلەگ ۆب ەیناواد یچۆک
 .ەوامەردەب یو کاروان ەوید رۆز ەیتەبیموس ەرۆج وەکورد ئ یلەگ مین واشیه ێب مەاڵب ،ەوەتێبکر ڕپ
 

 .تانەۆزم ەرمێنەد یشۆرۆەس ەدوبار
 

 راجعون یەوانا ال ەلل انا
 

 یالنەت ولودەم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 ەنوەربەگی بێتواتەکوڕانی ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد ،ۆب
 
 زڕێو  واڵس
 
 متانۆۆ ییشتۆۆەرەو س ەپرست یگتادان لیتلەج ستاۆمام ینابەج زەڕێب مانەکەلەگ یرەشۆکێو ت ەرکردەس ییدوا یچۆک ەینۆبەب
 .نینەیەگەادڕ چکردووۆک ەیوادەو ۆان زتانەڕێب ەب
 
  زنەم یزدانیە ەل. نەکەدرووست د باتداەۆ یدانەیم ەل ەورەگ یکیەشاۆو ب کێتەسارەۆ کانەرکردەو س ێڕشگۆڕش یستانەد ەل
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 .بدات کیەال مووەه یبوورێشاد بکا و س ۆیۆ ینیرەپان و ب یشتەهەب ەب ەوەنڕێیپاەد
 راجعون یەو اناال ەانالل

 

 یانڕکو
 

 ەتواتێب گەربەنوەئ
  

 ٢١٢١ی ئابی ١
 

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

 بنەماڵەی مۆرادی لە هۆزی مەنگوڕی باشوری کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 

 ەیوادەۆتان ەب متانەکەوادەو ۆان متانۆۆ یشتۆۆەرەو س ەکوردستان پرس یباشور ڕینگوەم یزۆه ەل یرادۆم ەیوادەۆان یوێنەب
 .نینەیەگەادڕ لیلەج ەمام یرانەنگەو هاوس رانەشۆکێت مووەو ه موکراتید یو حزب یگادان لیلەج ەمام
 

 ەیکەوادەۆتان ەبتدا ب شیبوورەشاد بکتات، ست ۆیۆ ینیرەب یشتەه ەبەب لیلەج ەمام یپاک یحۆر ەورەگ یۆودا ەل نیداواکار
 .یرانەنگەو هاوس

 

 راجعون یەوإنا ال ەلل إنا
 

 کوردستان یباشور ینگورەم یزۆه ەسوەباب ر ەیفیتا یرادۆم ەیوادەۆان
 ٢١٢١ یئاب ی١

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ


 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

205 
 

 
   

 

 
 :حیزب و الیەنەن سیاسییەکان

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

 
 سەرۆکایەتیی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان 

 
 
   
 

 
 
 
 ینتتدامەکوردستتتان و ئ یاریتتد ییتیەستتاەو ک دارەتمەاستتیو س ێڕبتتاتگەو ۆ رەشتتۆکێت ،یگتتادان لیتتلەج یتتیدوا یچۆکتت ەینۆبتتەب
 ەوادەۆتتتتان ەل یشتتتتۆۆەرەو س نینتتتتەیەگەادڕ متتتتانۆۆ ڵیقتتتتوو ییمەو هتتتتاوۆ ەپرستتتت ت،متتتتوکراید یحزبتتتت یتتتتیرەبڕێ یشتتتتووێپ
 .نەیکەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ یرانەشۆکێت و موکراتێد یزبیح یندامانەو ئ یتیەرکرداەو س ەیکەرەروەپ شتمانین
 
 ەل ەبتتوو ک شیتتت اللەمتتام ج کۆرەستت ینتتیرێد یستتتۆد. کتتورد بتتوو یرەروەپ شتتتمانیو ن اریتتد یکییەتیەستتاەک ،یگتتادان لیتتلەج
ئتتازار و  یجتتار تووشتت نینتتدەچ شتتدایەگاێر وەل.  ەبتتوو یتیەکتتوردا یبتتاتەو ۆ تەاستتیس یکتتار ەب ەڵکێتتت ەویتتیەتێالو ینتتەمەت
 ۆیەکتتتورد؛ بتتت ییاستتتیس ەیوەو، بتتتزووتن بتتتاتەۆ ۆڕیکتتت ەل ەبتتتوو وامەردەب ەژانێپشتتتودر مەاڵب ،ەبتتتوو یتەهتتتامەو ن نتتتدانیز
و  تێتب یشتۆدواناۆ ەمەئ یەوا وامتانیو ه ەۆتەست یکتێداۆ ن،یرێد یکێرەشۆکێو ت رەروەپ شتمانین یکییەتیەساەک یستدانەدەل
 . تێشاد ب ەشیمەه ۆب چکردووشۆک یوحڕ
 

 کوردستان ییشتمانین ییتێکیە ییتیەکاۆرەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 بزوتنەوەی گۆڕان

 
 

 
 
 
 
 
 لیتلەج) شتبوۆاێکوردستتان ۆوال یموکراتید یبزیح ینیرێد یرەشۆکێکورد و ت یدارەتمەاسیس ییدوا یچۆک ڵیواەه ،ەوەداۆەب

 .ستەیگێمان پ( یگادان
 
 یانڕێیتتو هاو ستتوکارەو، ک نگتترانیەو ال نتتدامەو ئ تانەکەرەشتتۆکێت ەزبیتتح ۆبتت متتانۆۆ یشتتۆۆەرەو س ەپرستت ،ەستتتۆک مەئ ۆبتت

 .نیرێنەد شبوۆاێۆوال
 
 یحتۆر نیداواکتار ەورەگ یۆتوا ەو ل نینێنترۆەد رزەکوردستان ب یتەاڵژهۆر ەینیرێد ەدارەتمەاسیس مەئ یو ماندوبوون باتەۆ
 .تێشاد ب نیرەب یشتەهەب ەب چکردوۆک
 

 انۆڕگ ەیوەبزوتن
 

 ٢١٢١ ی٨ ی٤
 

----------------------------------------- 
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 مەکتەبی سیاسیی حیزبی شیوعی کوردستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد زەڕێب
 

 !یگادان لیلەج ستاۆمام زێەڕب ەیوادەۆان
 
 یانیتژ متووەه ەاویتپ وەئ ەچتونک ن،یکترد یرانتەگین ەوڵەد ەل( یگتادان لیتلەج) مانەکەلەگ یناودار ییتیەساەک ییدوا یچۆک
 ییوعیشتت یزبتتیح ەل ەمێبتتوو، ئتت متتانۆۆ یکتتیزین یکێستتتۆو د زمتتوونەئەب یکێریشتتنبڕۆ وەئ. شتتتمانین ۆکتترد بتت رۆتتانەت ۆیۆتت

 .نەیکەد مانۆۆ یکێسەک یستدانەد ەل ەب ستەو ه نیرانەگین ن،یمتانەهاوۆ ەوەانڕێیو هاو کادر یواوەتەکوردستان ب
 
 .نیبوو مبارەو ۆ نگەتڵد ەوەناۆ ەل. ێب موومانەه یستۆدوا ک ەوەئ ەدمانێمۆئ
 
 .نینەیەگەادڕ زەڕێب ەیوێئ ەب مانۆۆ ییشۆۆەرەو س ەپرس ەوەمناکەۆ ەنۆب مەب
 

 دستانکور ییوعیش یزبیح ییاسیس یبەکتەم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

----------------------------------- 
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 "حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان"مەکتەبی سیاسیی 

 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد: زەڕێب
  
کوردستتان  یکراتمتوێد یزبتیح ینتیرێد یرەشتۆکێکتورد و ت ییاسیس یارید ییتیەساەک ،ییئاواڵما ڵیواەه ەوەگران یکێداۆ ەب

 یزبتتیح ییاستتیس یرەفتتتەد ەب متتانۆۆ ییمەو هتتاوۆ ەپرستت دا،ەمنتتاکەۆ ییەنتتدەوێپ وەل ستتت،یب متتان  یگتتادان لیتتلەکتتاک ج
 .نینەیەگەادڕ ەیکەزەڕێب باتهڵو ما موکراتێد یزبیح یرانەشۆکێت مووەکوردستان و ه یموکراتێد
 

 ەوەكتتات وەو ل ەکوردستتتان بتتوو یمتتارۆك یمەردەستت یدیشتتاه ەك ،ەیەنتتانیرێد ەرەشتتۆكێت وەل كێتتكیە ،یگتتادان لیتتلەج کتتاک
 یتتەۆزم ەل یژێتدوورودر یکتێنەمەت ،ەبوو ندانیز ەل ڵسا 84 زاشا،ڕە ەمەح یمەردەس ە،لەكردو ێپ ستەد ییاسیس یشانۆكێت

 .کرد ەڕێب یتیەواەتەن یمەتس ەیوەنگاربوونەرەکورد و ب یلەگ یاوازیزگارڕ ڤیبزا
 
 یزبتتیح ۆبتت رەه کەن ،ەو ناستتراو اریتتد ەتوانەاستتیو س نیرێتتد ێڕەبتتاتگەۆ وەئ ،یدانگتتا لیتتلەکتتاک ج یکردنتت ییئتتاواڵما
 .نیزانەد ەورەگ یکێتەسارەۆ ەکورد ب ییاسیس ەیوەبزووتن ۆب کووەڵکوردستان، ب یموکراتێد
 
 .کیەال مووەه ۆب یو ئارام برەس بوار،ڕێ ەل ڕپ ەیکەشاد و کاروان یگادان لیلەکاک ج یحڕۆ
  

 ییاسیس یبەکتەم
 

 کوردستان یشانێتکەحمەز یزبیح
 

 ٢١٢١ یئاب ی٤
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 YNDKیەكێتی نەتەوەیی دێموكراتی كوردستان   سكرتێری گشتیی

 
 
 
 
 
 
 
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت یزیزەع دیکاک ۆال زمانەڕێب براى
 نکوردستا موکراتىێحزبى  د ىیگشت رىێسکرت گرىێج ولوودىەم فاىەکاک مست زمانەڕێب براى

 کوردستان موکراتىێحزبى  د ىیاسیس رىەفتەد ەل زانەڕێب
 گادانى لیلەج شبووۆاێۆوال مانەلەناسراوى گ رىەشۆکێت ىڵەماەبن زانەڕێب
 !رمەگ ىەانیبرا یكێواڵس
 
 لیتتلەج)کتتاک  متتانەکەلەناستتراوى گ رىەشتتۆکێو ت ریشتتنبڕۆ روەنووستت یتتیدوا یچۆكتت ڵتتیواەه ەوەرۆز یكتتەیەژارەو پ مەۆ ەب

کوردستتان کردبتوو،  شتتمانىین اوازىیزگتارڕ ىڤتبزا قفتىەو ىۆۆت انىیتژ متووەگتادانى ه لیتلەکتاک ج شتت،ەیگێپمتان (گادانى
 وامەردەب کێرەنووست کەو چ و رۆتودانەب رىەنگەسست کىەیەرگەشتمێپ کەبتوو، چ و ژێو پشتوودر منێهت اوەڕۆاک کىێرەشۆکێت
 .کمانیەال مووەه ستىیوەشۆۆ ەتێبب کردبوویوا لیلەکاک ج تىیەساەکوردستان دابوو، ک لىەگ واىڕە زىۆد تىەۆزم ەل
 
 یمتوكراتید ەیتیوەتەن یتتێكیە ینتدامانەئ یواوەو ت یتیەركرداەست ەیتیمۆو كت یاستیس یبتەكتەم یندامانەو ئ مانۆۆ یناوەب

 متتوکراتىێحزبتتى  د نىاڵاەڤتته واوىەو ت زەڕێتتب ىەوێتتئ ەیئاراستتت متتانۆۆ یرمتتەگ یشتتۆۆەرەس وەپرستت YNDKكوردستتتان 
 ەوەئ نەیتتكەد دێتتو، ئوم نیزانتتەد متتتانەهاوۆ ەب متتانۆۆ و نەیتتكەد شتتبووۆاێۆوال ستتوکارىەۆتتزم و ک وڵەمتتاەبنکوردستتتان و 

 شیشتبووۆاێو ۆوال تێۆشتەبب كمتانیەال متووەه ەب یو ئتارام یتیواەنڵد ەوەنڕێیپتاەد زنەم یزدانتیە ەو، ل تێب تانیشۆدواناۆ
 .ۆیۆ یانۆڤو دل تەحمڕە رەب ەباات

 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.yndk.com/index.php/news/item/391-yndk.html&psig=AOvVaw1bozmQq5EBE_RHOBiJk0bQ&ust=1597095244570000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjNo9eJj-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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 براتان
 

 یۆموورەم فوورەغ
 

 ییگشت یرێسكرت
 

 YNDKكوردستان  یموكراتێد ەییوەتەن یتێكیە
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 باڵی بەڕێوەبەرایەتیی پارتی شەپیال پاشەڕۆژێ سووریە
  
 
 
 
 
 
 
 ستانکورد یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت د،یکاک ۆال زیئاز یبرا ۆب ەوەزەڕێب
 
 یگادان لیلەکاک ج ۆب داییتاۆک ەل ەوکوردستان یموکراتێد یزبیح ییندەناو ەیتیکوم یانیبرا ۆب
  
 ەل انیتت یگتادان لیلەکوردستان، کاک ج ینیرێد یانڤتەاسیو س رەشۆکێت ییدوا یچۆک ڵیواەکوردستان ه مووەه ەکورد ل یلەگ

 یژێتالوەگ ی١٤ ەممەشت نجێپ یژڕۆ ەکوردستتان ل یتتەاڵژهڕۆ ەل داەیتکەوەتەن نتاوێپ ەل ییرەستەرمەئتازار و چ کێنەمەت یدوا
 .ستیتدا، ب٩٩

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 ەل یکوردستتان یمتوکراتێد یزبتیح یرانتەبڕێ نیارتریتد ەل کێتکیەو  ەورەگ یکەیەرگەشتمێپ ،یگتادان لیتلەکورد کاک ج یلەگ
 ۆبتوو و، بت شدارەکورد ب یپرس ەل یکۆداک ەل ەوەکات وەل لیلەکاک ج. کوردستان بوو یمارۆک یزرانەدام یدیەشا ەدا ک ستەد

 وەبتوو، ئ نتاسەن ییمانتدوو ەک کێترەبڕێبتوو،  رانتداێو ئ( یتیەپاشتا) یمتیژڕێ یکانەندانیز ەل ڵسا ەپازد ەب کیزین ەیماو
 .داەیکەلەگ یناوێپ ەل باتەۆ ەیرگەج ەل ەیوەمان ەب ێب فادارەو یانیژ یکانەدوا سات تاەدابوو ه ۆیۆ ەب ینەڵێب
 
 یستتەو، ه نەیتورەگ ەستارەۆ مەئ یمتەئتازار و ۆ یشتدارەب یەسوور ێژەڕۆپاش الیپەش یپارت ییتیەراەبەوەڕێب یلق ەل ەمێئ

 رەب ەاتتاتیب ەورەگ یۆتتوا. نڕیبتتەد رەد متتوکراتێد یزبتتیح یکتتانەو کادر نتتدامانەئ متتووەه ۆبتت متتانۆۆ ییمەو هتتاوۆ یردەهتتاود
 .ێب شتەهەب ەیگێو ج ۆیۆ یانیپا ێب ییانۆڤدل

 شلوویقام
 

 یەسوور ێژەڕۆپاش الیپەش یپارت ییتیەراەبەوەڕێب ڵیبا
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی دێموکراتی گەلی کوردستان
  
  
 
 
 
 
 
 رەشۆکێکوردستان ت یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد ز،ەڕێب
 یگادان لیلەج ستاۆمام مانەلەگ یرەشۆکێت و دارەتمەاسیس ەیوادەۆان زان،ەڕێب
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ


 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

212 
 

 
   

 

 لیتلەکتاک ج متانەکەلەگ یرەشتۆکێو ت ێڕشتگۆڕش یتیدوا یچۆکت ۆبت نینەیەگەادڕ مانۆۆ یمەهاوۆ ەوەرۆز یکەیەژارەو پ داخەب
 .یگادان

 
 یانیتتژ ەویتتیەتێالو ینتتەمەت ەل رەکوردستتتان ه یاریتتد یریشتتنبڕۆو  یاستتیس یتیەستتاەو ک دارەتمەاستتیس یگتتادان لیتتلەج کتتاک

 یکتۆرید ۆیەربتەه. ەوەکتردەن ڵیست زیرگەو ه یۆشەب یرۆز ییقوربان داەناوێپ مەو ل یو ئازاد یزگارڕ یگاڕێ ۆکرد ب رۆانەت
 .نەاویپ ەڵەک مەئ یاگرۆڕۆ یرەدیواهەگ مانەکەلەگ یشانۆکێو ت باتەۆ
 
 یکێانیتتز ییەانکتتارۆڕگ یوانەڕو کوردستتتان چتتاو ەکەنتتاوچ ەک داەرجەلتتومەه مەل ەدارەتمەاستتیو س رەشتتۆکێت مەئ یستتتدانەد ەل
 .موکراتێد یزبیکورد و ح ییاوازیزگارڕ ڤیبزا مەرجەس ۆبوو ب ەورەگ
  
و کتتارو  سەو ک انیتتزەڕێب ڵەیمتتاەبن ەیئاراستتت یشتتۆۆەرەو س ەکوردستتتان پرستت یلتتەگ یمتتوکراتێد ەیوەبتتزووتن کەو ەمێئتت

 .نیزانەد نتانەویو ش مەۆ یشەهاوب ەب مانۆو ۆ نەیکەد یرانەنگەهاوس
 
 .ەوەتێنێمەد یمرەن ەب دایتیەکوردا یئاسمان ەل ڕیفەرزەب یانیو گ ەادمانی ەل مەردەه یادی
 
 

 یاسیس یبەکتەم
 

 کوردستان یلەگ یموکراتێد ەیوەبزووتن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------------------- 
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 کۆنسەی بەڕێوەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان ك ن ك

 
 
 
 
 
 
 

 یگادان لیلەج زەڕێکوردستان، ب یموکراتید یحزب یکێرەبێر ییدوا یچۆک
 
 کوردستان یلەگ

 یگادان لیلەج زەڕێب ەیوادەۆان
 
. شتتەیگێکوردستتانمان پ یمتوکراتید یحزبت یتیرەبێر ینتدامۀ  ي یگتادان لیتلەج زەڕێب ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوۆەز یکێداۆەب
کوردستتاندا  یلەگ ەیاوازانیرزگار یباتەناو ۆ ەل. ستائێ تاەه وەوەکوردستان یمارۆک یمەردەس ەل رەه یگادان لیلەج زەڕێب

 رەب ەوتەک ەوییەاستیس یشتانۆکێو ت بتاتەۆ ۆیهتەب یگتادان لیتلەج. بتووەه یاریتد یکیەگاێکوردستاندا ج یتەاسیس ەل. بوو
 ەل داەوەرەستت ەرەه ئاستتتی ەل ش،یرانئێتت یشتتا یمتتێرژ یرووۆتتان یدوا. بتتوو ندانتتدایز ەل ڵستتا 84و  رانئێتت یمتتێرژ یالمتتارەپ
 .بردەوەڕیب یفراوان یکێشانۆکێت شتمان،ین ەیوەرەد ەچ ل وۆناوۆ ەچ ل شدا،ۆڕش یکانەرەنگەس
 
و  یتتتێکیە ۆبتت یشتتیرۆز یکتتار کتتردوەڕیکوردستتتاندا ب یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ەل ۆیۆتت یژێتتدر ینتتەمەت یگتتادان یلتتیلەج زەڕێتتب
 -ك .ن.ك- کوردستتان ەیتیوەتەن ەینگرۆکت یکتانەوەبوونۆو ک نفرانسۆکت یرشداەب شیجار نیندەچ. کرد ەییوەتەن ییزڕیکیە
 .بوو
 
 .ەیەورەگ یکێانیکوردستان ز یشۆڕو ش لەگ ۆب ،ەمئێ ۆب یگادان لیلەج یستدانەدەل
 
  وەب. نیانیزەڕیب یو هاوکاران ستۆد وەوادەۆان یمەۆ یشەهاوب. کرد مبارەۆ رۆز ەیمئێ یگادان لیلەج زەڕێب ییدوا یچۆک
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 .نەیکئە انیزەڕیب ەیوادەو ۆان شۆڕش یباتکارانەۆ ەکوردستان، ل یلەگ ەل مانۆۆ یشۆۆەرەس ەوەنۆب
 .نینێد یدەب ەوێي یتیەسەو و نیوامەردەب ەوێي ێیر رەسەل ەمێي ،ێبەن متەۆ لیلەج کاک

 
 کوردستان ك ن ك ەییوەتەن ەینگرۆک ییرەبەوەڕێب ەینسۆک

 
 کسلۆبر ٢١٢١ - ٨ - ٤

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
 مستەفا ئۆزچەلک، سەرۆکی پارتی ئازادیی کوردستان

 
 
 

 
 
 
 
 یمتوکراتێد یزبیح ەل ییشۆۆەرەس ،ەوییەگادان لیلەکاک ج ییدوا یچۆک ەینۆب ەب لکەزچۆئ فاە، مست"پاک" ییگشت یکۆرەس

 ەکوردستان کردو
 

 ەب ،ەیکەزبیتتح ینتدامانەو ئ یرەبڕێتت ەل یانڕێیتهاو متتووەو ه ۆیۆت ەیژارەو پ مەۆ ینتتڕیبرەد یاێتڕو داەامەیتتپ مەل نتاوبراو
 یتیرەبڕێ ینتدامەو ئ رەبڕێتکتادر،  ،ەرگەشتمێپ" کەو یگادان لیلەکاک ج یکانییەداکاریو ف باتەو ۆ انیژ ەل یکێباس یکورت

 دا،ەیتکەامەیپ ییتتاۆک ەو ل ەویتوانڕ یبراونتاو یشتانۆکێت ەل ەوەزڕێ یچاو ەو ب ەکردو "کوردستان یموکراتێد یزبیح ینیرێد
 .ەکوردستان ۆواستو مان،ەکەشتمانین ۆب یرساۆەو س یتەماڵس یوایه
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 :ەهاتو ەوەۆوار ەل یکورمانج ەیزاراو ەب انەیکەامەیپ یقەد
 

–Em Bi Koça Dawîya Kak Celîl Gadanî Xemgînin 
–Ma Wefatkerdişê Kek Celîl Gadanî Ver Xemgîn ê 

Em Bi Koça Dawîya Kak Celîl Gadanî Xemgînin 
Kadro , pêşmerge, rêber û serkirdayekî dêrîn yê têkoşer, dilsoz, fedakar, Kurdistanî kak Celîl 
Gadanî roja 06.08.2020an jiber nexweşîya coronayê koça dawî kirîye. 
Kak Celîl Gadanî pêşmerge, kadro, rêber û endamê serkirdayetîyê  yê  dêrîn ê Hizba 
Demokrat a Kurdistana  Îranê ye. 
Kak Celîl Gadanî di 87 saliya xwe de koça dawî kir, lê eve 70 sale li Rojhilatê Kurdistanê her 
wek rêber, kedkar, serkirda, xizmetkar û têkoşerekî doza azadîya Kurdistanê xebitîye. 
  
Em bi wefata kak Celîl Gadanî gelekî xemgînin. 
Xwedê bi rehma xwe şad bike. Cîhê wî biheşt be. Li ser navê xwe û li ser navê hemû rêvebir û 
endamên PAKê , sersaxîyê ji malbat û heval û hogirên kak Celîl Gadanî re dixwazim. 
Serê gelê Kurdistanê sax be. 

 
Mustafa Özçelik 

 
Serokê Giştî yê PAKê(Partîya Azadîya Kurdistanê) 

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

 
--------------------------------- 
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 پارتی سۆسیالیستی کوردستان

 
 
 
 
 
 
 
 

 نیتتتر نەمەت ەب" ەیناستتێپ ەب یگتتادان لیتتلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت ەدان ب ەئامتتاژ یاێتتڕکوردستتتان، و یستتتیالیسۆس یپتتارت
 یوتتووەکەڵه یوان تەاستیو س رۆڵەکتێو ل رەکوردستتان، نووست یموکراتێد یزبیح ینیرێد یندامەئ وا،ەشێپ یبازڕێ یرەشۆکێت

 .ەوڕیربەد ەوەیەبار مەل انیانۆیۆ ەیژارەو پ مە، ۆ"کورد
 
 یارنتدیوەئ" یکێستەک ەب انیتو ناوبراو ەکتردو لیتلەکتاک ج یکییەنتدەتمەبیتا نتدەچ ەب انەیئاماژ انداەیکەامەیپ ەیژێدر ەل

 .ەناو بردو "کوردستان یستیالیسۆس یپارت ینیرێد یستۆد" ەب هاەروەو ه "نیریو زمان ش شۆووۆڕ موکرات،ێکوردستان، د
 
 و کادر و  ندامەئ ل،یلەکاک ج یرانەنگەهاوس ەل انییشۆۆەرەو س ەوڕیربەد انۆیۆ ییمەهاوۆ داەکەامەیپ ییتاۆک یشەب ەل
 وەئ ینینتاوبراو و هتاوژ ڵەیمتاەکوردستتان و بن یتتەاڵژهڕۆ ەل یتەبیتتا ەکورد ب یلەگ کان،ەموکراتێدوو د رەه ەیرگەشمێپ

 .ەکردو نیئام ەداد ەوات
 

 :ەیەوێش مەب ەکەامەیپ یقەد
 
PSK: Kak Celîl Qadanî Nemir E 
Xeberekê gelek nexweş û xembar gihîşt. Yek ji bi tementirin tekoşerên rêka azadiya 
Kurdistanê, tekoşerê gernas a rêbaza Pêşava, endam û xebatgerên derîn a Hizba Demokrata 
Kurdistana Îranê, nivîskar û lekolîner û siyasetmedarên jêhatî Kak Celîl Qadanî çûye dilovaniya 
xwe. 
Kak Celîl evindarê Kurdistan, demokrat, mirovekê rûxweş, zimanşîrîn û mirovhez bû. 
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Kak Celîl dostê derîn û dilsozê Partiya me bû. 
Em serxweşiya xwe Pêşkeşê hevsengerên Kak Celîl, endam û kadr û peşmergeyên PDK 
(Rojhilat) û HDKİ, li gelê Kurdistan, bi taybeti a Rojhilatê û malbata Kak Celîl, bi taybetî hevjîna 
wî Dadê Amîn dikin. 
Şirikê xema wan in. 
Kak Celîl û şehîdên Kurdistanê nemir in. 
Rûhê wî şad be. 
PSK-Partiya Sosyalîst a Kurdistan 

60 Ağustos 2020 
  

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 ئەنجومەنی سەرکردایەتیی بزوتنەوەی نوێبوونی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یموکراتید یزبیح ییاسیس یرەفتەد زەڕێب
 !یگادان لیلەج اوشبووێۆوال ەیوادەو ۆان زانێۆ زەڕێب
 
 لیتلەج متانەکەلەگ ێڕیبتاتگەو ۆ رەشتۆکێو ت ەرکردەو ست دارەتمەاستیس یتیدوا یچۆکت ڵیواەه ەوەزنەم یکەیەژارەو پ داخەب

 متانۆو ۆ نەیتکەکوردستتان د یلتەگ یواوەو ت زتانەڕێب ەیئاراست مانۆۆ ییشۆۆ ره سه ەوەمناکەۆ ەنۆب مەب. ستیب مان یگادان
  بااتته یو ئتارام یبوور سته  وره گته یو ۆتوا ێبت تانیشتۆدوا ناۆ  وه ئته نیداواکار ەورەگ یۆواەل. نیزانەد متانەۆ یشەهاوب ەب
 .شاد بكا ۆیۆ ینیر به یشت هه به  به شبووشۆاێرونتان و ۆوال و ده ڵد وێن
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/113744183311828/photos/a.113762886643291/137638884255691/?type=3&psig=AOvVaw1aEuctc2LZDm9uDJzaNWLR&ust=1597510794799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJip99SVm-sCFQAAAAAdAAAAABAU
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بتوو  ەورەگ یکێانیتز ایتنەت کەن یستدانەدەل ۆیەکرد، ب ەڕێب ەیکەلەگ اونێپەل ۆیۆ ینەمەت مووەه یگادان لیلەج ستاۆمام
 یلتتەگ ییاوازیزگتتارڕ ڤتیبزا ۆبتوو بتت ەورەگ یکێتەستتارەۆ کتووەڵکوردستتتان، ب یتتەاڵژهڕۆکوردستتتان و  یمتوکراتێد یزبتتیح ۆبت

 .کوردستان
 

 کوردستان یبوونێنو ەیوەبزوتن ییتیەرکرداەس ینەنجومەئ
 

 زایینیی ٢١٢١ ی٨ی ١
 

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

 
 

 "وەزارەتی ڕۆشنبیری و الوان"
 
 
 
 
 
 
 
 'یگادان لیلەج" ستاۆمام ێڕرگەو و رەو نووس ێڕباتگەۆ ڵەیماەو بن ەوادەۆان ۆب
 
 ەک شتتەیگێپ متانێڕرگەو و رەنووست وێڕبتاتگەۆ "یگتادان لیلەج" ستاۆمام ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەو پ مەۆ ەب
 .کرد ییانئاوایژ ناۆرۆک یشۆۆەن ەب
 
و  نڕیبەردەد مانۆۆ یمەهاوۆ ،ەوەکوردستان یمێرەه یتەحکووم یو الوان یریشنبڕۆ یتەزارەو یناو ەب ،ەوەمناکەۆ ەنۆب وەب
 .نەیکەکوردستان د یرانیووناکبڕو  رانەو نووس ەوێئ ەل یشۆۆەرەس

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 .تێب تانەکەرەرەشتمانپین ڵەماەو بن ەوادەۆان یشۆناۆ و مەو دوا ۆ ێشاد و ئارام ب یگادان ستاۆمام یحڕۆ
 

 و الوان یریشنبڕۆ یتەزارەو
 

 ٢١٢١ یئاب ی٤
 

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

 بۆردی پێوەندییە کوردستانییەکانی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 !ستانکورد یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد زەڕێب
 
 !رمەگ یواڵس
 
کوردستتان کتاک  یمتوکراتێد یزبتیح ینیرێد یرەشۆکێو ت یاسیس یتیەساەک ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەو پ داخەب
 .شتەیگێمان پ(یگادان لیلەج)
 
 یشتۆۆەرەو س ە، پرست(ک-ن-ی)یاالنەڤته یواوەو ت یتیەرکرداەست ینەنجتومەو ئ کانۆرەهاوست یناو ەب ەوەمناکەۆ ەنۆب مەب
 .شاد بکا ینیرەب یشتەهەب ەب نیداوا کار ەورەگ ییۆودا ەل. نینەیگەادڕ  ێپ مانتانۆۆ
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://kurdistantv.net/ku/2019/12/26/kurdistan/%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%95%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%95%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%DB%95%D9%83%DB%8E%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%95%DB%8C%DB%95%D9%86%D8%B1%D8%A7&psig=AOvVaw2Z1TlRfF-sTengYoKma5IM&ust=1597508957902000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjPxuKOm-sCFQAAAAAdAAAAABAU
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 رۆز ەو ل ەبتوو اللەمتام ج کۆرەست یکتینز یستتۆد ەیانیاستیس ییەتیەستاەک وەبتوو ل کێتکیە( یگتادان لیتلەج)کتاک تەبەڵه
 یزۆد یتتەۆزم ەۆستت ۆیۆت ینەمەت وومەه لیلەکاک ج کەروەه. بوون یکدیە یوانیو پشت اڕهاو دایاسیس یباتەۆ ەیستگێو
 .ەشاوۆکێت وچانێب دا مانەکەلەگ یکانییەموکراسێد ەماف مووەه ینانێهیدەب ناوێپ ەو ل مانەکەلەگ یواڕە
 

 .تێب بوارڕێ ڕپ یباتەۆ یکاروان نیدوارێو ئوم نینەیەگەادڕ ێپ مانتانۆۆ یمەهاوۆ ەدووبار
 

 زداڕێ ەڵگەل
 

 ونسی ەفیلەۆ دەرحەس ساالر
 

 کانییەکوردستان ییەندەویپ یردۆب یاوپرسرێل
 

 (ک.ن. ی)یتیەرکرداەس یندامەئ
 

   ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
 

------------------------------------------ 
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 مەڵبەندی ڕێکخستنی کەرکووک یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان

 
 
 
 
 
 
 
چتوار  رەه ەل یشتۆۆەرەو س ەپرست( یگتادان لیتلەج ستتاۆمام) یکوردستتان یدارەتمەاستیو س رەشتۆکێت یتیدوا یچۆکت ەینۆبەب

 .نەیکەد شبووۆاێۆوال یانڕێیو هاو ڵەماەکوردستان و  بن ەیپارچ
 
 یرۆز یشتەب ەبتوو، و( اللەمام ج ڵاەڤو ه یقاسملوو، بارزان ،یقاز) یکانەرکردەس یامەیپ یگرەڵه یگادان لیلەج ستاۆمام
 نتتاوێپ ەل شتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ەل وچتتانێب ستتاڵ ١١لە  اتریتتز ەردستتتان کتترد ککو یۆتتاک ەب شەشتتکێپ داەنتتاوێپ وەل ینتتەمەت

 .کردبوو رۆانەت  النەگ یانیژەوەکێو پ یو ئاشت یموکراتێو د یئازاد
 

 ەب ٢١٢١ - ٨ - ٤ڕۆ متتەتتتا ئ ەویەمتتا دایتترزەب ەل ەور ەل کێتتوێک کەو ،یوەز ەل داەن یکۆچتت نتتدانیو ز دونتتانەاوڕو  فشتتار
 .وتەک دانێل ەل ەیکەورەگ ڵەد ناۆڕۆک یشۆۆەن
 
کوردستتان  یمتوکراتید یزبتیح یانڕێیتو هاو سوکارەک ەکوردستان و ل یکەڵۆەل مانۆۆ یشۆۆەرەس ەو دووبار ەوەنۆب مەب رەه
 .نەیکەد
 

 رکووکەک یکاستنڕێ یندەبەڵم
 

 کوردستان یمانیشتین ییتیەکیە
 

 کەرکوک ٢١٢١ ئابی ی٤

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/kzkirkuk/posts&psig=AOvVaw0RQ0JdyFxW5mAm64CCcmNa&ust=1597081757270000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiXhK3XjusCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 بەڕێوەبەری ئاسایشی پارێزگای سلێمانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 یبزافت یرانەشتۆکێو ت ەوادەۆتان ەیئاراستت متانۆۆ ییشتۆۆەرەو س ەپرست ەوییەمانێسل یزگاێپار یشیئاسا یرەبەوەڕێب یناوەب
کتاک  متانەکەوەتەن یرەو نوست ریشتنبڕۆو  رەشتۆکێت یتیدوا یچۆک ەینۆبەب نەیکەکوردستان د مووەو ه تەاڵژهڕۆ یانێڕشگۆڕش
  .یگادان لیلەج
 
 .مانەکەلەگ ۆبوو ب ەورەگ یکێنایز انیزەڕێب یستدانەدەل
 
 .تێب ەرزەربەس ەوادەۆان وەئ یشۆشاد بکا و دواناۆ نیرەب یشتەهەب ەب شبووۆاێۆوال نیداواکار ەورەگ یۆوا ەل
 

اجعونڕ هیلله وانا ال انا 
 

 یمانێسل یزگاێپار یشیئاسا یرەبەوەڕێب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.awene.com/detail?article=1602&psig=AOvVaw2v95SPOvSt4TxpxW1yU0XB&ust=1597090697769000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCyh9f4jusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ئەنجومەنی سیاسیی بزوتنەوەی یەکێتی گەنجانی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 
 :ۆب
 

 !یگادان لیلەج ستاۆمام رەشۆکێت ەییوادەۆان
 !کوردستان یموکراتید یحزب زانێرەب ۆب
 .شتەیگ ێپ دارمانەتمەاسیو س رەشۆکێت یگادان لیلەکاک ج ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەلۆق یکەیەژارەو پ داخەب
 

 .نەیکەد اوشبووێۆوال یسوکارەو ک زتانێرەب ەیئاراست مانۆۆ یشۆۆەرەسو  ەپرس
 
 دوا  ەوەئ نیداواکار ەورەگ یۆواەو ل نیزانەد متانەۆ یشەهاوبەب مانۆۆ. نیکرد یگرانڵد لیلەکاک ج ییدوا یچۆک

شتاد  ۆیۆت ینتیرەب یتشەهەب ەب شبووشۆاێو ۆوال رونتانەو د ڵد وێن ەباات یو ئارام یبورەس ەورەگ یو ۆوا ێب تانیشۆناۆ
 .بکات

 
 . اجعونڕلله و انا اليه  انا

 

 یاسیس ینەنجومەئ
 

 کوردستان ینجانەگ یتێکیە ەیوەبزوتن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.regaykurdistan.com/index.php/chalaky-hizby/28286-2020-07-01-20-12-49&psig=AOvVaw0ttu8QlaIfY8H_7_t3dUu7&ust=1597091217953000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCM5uH6jusCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 کوردستان رۆژهەاڵتی پەیامی حیزب و کەسایەتییە سیاسی و ڕووناکبیرییەکانی 
 
 

 

 
 

  پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
 

 
 
 
 
 
 
 ینتتاودار ییتیەستتاەک یتتیدوا یچۆکتت ڵتتیواەه ەیوەوبتتووناڵب ١٣٩٩ یژێتتالوەگ ی١٤ یوتتتەکڕێ ،ەممەنجشتتێپ ڕۆمتتەئ ەڕۆیویشتتنێپ

 ،یگتادان لیتلەکوردستتان، کتاک ج یموکراتێد یزبیح یکانەو ناسراو نیرێد مایس ەل کێکیەکوردستان و  ییاسیس ەیوەبزووتن
 .کرد مبارەغ یکمانیەال مووەه
 
 یگترەڵه ەکوردستتان بتوو ک یکتەڵۆ ەیتیوەتەن یاستیس ەیوەبتزووتن ەڕیبتاو ەو ب ریلگێشت یکێباتکارەۆ یدانگا لیلەج ەکاک
 ەک وەئ. کورستتتان بتتوو یمتتارۆک ەکوردستتتان، وات یکتتەڵۆ یرۆەهتتاوچ یژووێتتم یووداوڕ نیزنتتترەم یکتتانییەرەوەادیو  امەیتتپ
 نیتتیکردبتتوو، تتتا دوا رۆتتانەت  ەیکەوەتەن یکتتانەئامانج ینتتانێهیدەو و یستتتەربەس ۆبتت ،ینتتەمەت ەل ەیەد وتەح ەل اتریتتز

 ،ەیکیە یاستیو س یزبتیح مایست ەل ایتج لیتلەکتاک ج. بتوو وامەردەب دایەگتاڕێ مەل ەاوانڕبتێو ل وچتان ێب ەب یانیژ یکانەسات
 مەرجەو ست نکوردستتا یکتەڵۆ ینەاڵمۆکت یحترامێو ئ زڕێ ێیج ،یتیەەاڵمۆک یقورس ەیگێوپەگێج نەۆاو یکییەتیەساەک کەو
و  انێتتڕرگەو و نینووستت یبتتوار ەل ،یاستتیس یتەبیتتتا یچتتوونۆب نەۆتتاو یکییەتیەستتاەک کەو یگتتادان متترەن. بتتوو کتتانەنیەال
 نینتتدەچ ەب یکتتورد ەیباتتانێکت ەبتتوو ک نینگەڕەو ۆتتام توانتتاەب یکێستتەک داەیتتکەوەتەن یژووێتتم یکتتانەڕەالپ یمتتارکردنۆت
 .ەوەتەندراوێازڕ انیمرەن یکێمەرهەب
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 یداگرێتپ دا کانییەاستیس ەنیەال ەڵگەو ل ەوەبوونۆوکۆڕک ەل وامەردەب ەک لیلەکاک ج یکانەرچاوەب یەیندەتمەبیتا ەل کێکیە
 ەل کێتتكیە ەب یکوردستتتان یکانییەاستتیس ەزێتته یتتیدوور کێتتو ل ییکگرتوویەنتتا وەئ. بتتوو ییکگرتووۆتتوازیە کتترد،ەد رەستت ەل
و  یتتتتێکیە دا  کتتتانەوەبوونۆوکۆڕک ەل وامەردەب ۆیەبتتت. یزانتتتەد ردستتتتانکو ییاستتتیس ەیوەبتتتزووتن یکتتتانەرچاەب ییەستتتیەماەک
 یکهتاتنێپ ەل ەوەدێتو هوم وایته یچتاو ەب داییەنتدەوێپ مەو ل یزانتەد ستتیوێو پ یروورەز ەب یکتانەزبیح وانێن ییکگرتوویە
 .یوانەڕد یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار ییندەناو
 
 یاڕکتتێت ەل یشتۆۆەرەس ەویە یگتادان لیتلەکتاک ج یتیواد یچۆکتت ەینۆبت ەب رانێتئ یکوردستتان یکتانەزبیح ییهاوکتار ینتدەناو
 .کاتەد یرانەنگەو هاوس ەیکەزەڕێب ڵەماەکوردستان، بن یکەڵۆ
 

 رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار یندەناو
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ناوەندی سیاسیی  
 
 
 
 
 
 
 

 ی٢١٢١ یئاگوستت ی٤ ەب رەرانتبەب یتتاوەه ی١٣٩٩ یژێتالوەگ ی١٤ یوتەکڕێ ەممەنجشێپ ڕۆمەئ ەوەرۆز یکەیەژارەداخ و پ ەب
  موکرات،ێد یرانەشۆکێت ییاگرۆڕو ۆ باتەۆ ڵەیسا انەید ڕێیکورد و هاو ەیوەبزووتن ینیرێناسراو و د یرەشۆکێت ینییزا

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://handeran.wordpress.com/2010/10/16/pdki-must-change-himsel/&psig=AOvVaw0M_TEdrHsX_Z1c-bRa4sau&ust=1597492654542000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjKuorSmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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  یمێرەه یکانەشاانۆۆەن ەل کێکیە ەل ەریگەمەه ەاڵب مەئ ەڵگەل ێکانەرەربەب کیەوتووەو ح ناۆڕۆک ەپاش تووشبوون ب
 .کرد ییدوا یچۆک داڵیسا ٨١ ینەمەت ەکوردستان ل

 
 ییئتتازاد یگرۆئتت ەویەکتتات وەل رەه ەکوردستتتان بتتوو ک یمتتارۆک یمەردەستت ەیالوان ەتتتاز وەل کێتتکیە یگتتادان لیتتلەج کتتاک

 .بوو رانێئ یکوردستان ەکورد ل یکانییەتیەواەتەن ەو ماف یئازاد یهاتنیدەو ناوێپەل باتەو ۆ ەیکەوەتەن
 
 کانەشتار و گونتد ەل متوکراتێد یزبتیح ینتدامانەئ ەیوەکاستتنڕێ ۆب ەبوو ک ەرانەشۆکێت وەل مارۆک یرگبوونەمەپاش جوان ەل
پتتاش  کێتتجار رەکتترا و ه ینتتدانیو ز ریستتتگەجتتار د نتتدەچ داەشتتانۆکێت وەئ یوتتتڕە ەدابتتوو ل وامەردەب یشتتانۆکێو ت ڵوەه ەل

 .ەوۆچەدەڵهێت باتەۆ ەیژێو در شانۆکێت ۆئازادبوون ب
 

 ینتتدامانەئ ەل کێتتکیە کەو ڵستتا نتتدەچ ۆبتت متتوکراتێد یزبتتیح یشتتانۆکێت یو ئاشتتکرابوون یتیەپاشتتا یمتتیژڕێ یووۆتتانڕ پتاش
 .دابوو شانۆکێو ت ڵوەه ەل ەناسانەن ییماندوو زبیح ییاسیس یرەفتەو د یندەناو ەیتیمۆک
 

 ەرەشتۆکێت مەئ یستتچوونەدەبتوو، ل یکتەڵو ۆ یتیەەاڵمۆکت یکییەتیەستاەبوو، ک یاسیس یکێرەشۆکێت ەیوەل ایج لیلەج کاک
 .ییەمبارەو ۆ شۆرەپ یگاێج کیەال مووەه ۆب
 

 مەئ یستتتتچوونەدەل ۆبتتت ۆیۆتتت ەیژارەو پ مەۆ ینتتتڕیربەد یاێتتتڕو رانێتتتئ یکوردستتتتان یمتتتوکراتێد یزبتتتیح ییاستتتیس ینتتتدەناو
 ەک نیۆتوازەد وایو ه کاتەد یرانەنگەو هاوس انیو ئاشنا ستۆد مووەو ه یگادان یزەڕێب ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس ،ەرەشۆکێت
 .ێشاد ب یکانەامانجئاوات و ئ یهاتنیدەو ەب ەنیرێد ەرەشۆکێت مەئ یووحڕ
 

 رانێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 یاسیس یندەناو
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ینییزا ی٢١٢١ یئاگوست ی٤
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  کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران

 
 
 
 
 
 
 
 "یگادان لیلەج"کاک  نیرێد یرەشۆکێت یکردن انیژ ەل ییئاواڵما
 
 یدوا متتوکرات،ید یزبتتیح یرەبڕێتت یشتتووێپ ینتتدامەو ئ یتیەکتتوردا ینتتیرێد یرەشتتۆکێت ەک نیئاگتتادار بتتوو ەوەرۆز یکتتێداۆ ەب
 .کرد انیژ ەل ییئاواڵما ەشیمەه ۆب ڕۆمەئ نا،ۆرۆک یسۆریوا ەڵگەل ێکانەرەربەب کیەوتووەح
 
 یزبتیح یکتانەزڕیو  یرەبڕێت ،یزەڕێتب ڵەیمتاەبن ەیاستڕئا مانۆۆ یشۆۆەرەو س ەپرس ەوەڵەمۆک یندەناو ەیتیمۆک نیەال ەل
 .نیزانەد انیمەغ یکیرەش ەب مانۆو ۆ نەیکەکوردستان د یموکراتید
 
و  یاستتیس یشتتانۆکێت ەیەد نینتتدەبتتوو و چ تەاڵژهڕۆ یکوردستتتان ەیوەبتتزووتن یاریتتد یکییەتیەستتاەک لیتتلەکتتاک ج انگومتتێب
 ەورەگ یکێستارەچ ۆ ومتانێن ەل انیتبوونەو ن ەشتارانۆکێت وەئ ەیگێج یبوون ۆڵچ ەک نەدەد ەوەئ ۆب یتیەناوبراو شا یزبیح
 یبتوارانڕێو  ێنتێمەد دانەئتاو رەکتورد ه ەیاوازانیزگارڕ ەیوەزووتنب یرەنگەس نیاینڵد مەاڵب ،ێنەیەگەد مانەکەوەبزووتن ەب
 .بنەد وامەردەب رەه کانەنیرێد ەرەشۆکێت مووەه یکانەئامانج ەب شتنەیتا گ یەگاڕێ وەئ
 
 یگادان لیلەکاک ج یو ناو ادی تێب زەڕێو ب رزەب
 

 رانێئ یکوردستان یشانێتکەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆک
 

 یندەونا ەیتیمۆک یتیەسکرتار
 

 ینییزا ی٢١٢١ یستۆئاگ ی٤

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://ckb.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%86%D9%85%DB%95%DA%B5%DB%95%DB%8C_%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DA%AF%DB%8E%DA%95%DB%8C_%D8%B2%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AA%DA%A9%DB%8E%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw0CrjeV9skHmAi2MFMVBc5W&ust=1597416452218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAq-O2mOsCFQAAAAAdAAAAABAg
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 کۆمیتە ناوەندی کۆمەڵە، ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمونیستی ئێران

 
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد: زێرەب
 
 رم،ەگ یکێواڵس
 
 ەب یاستتیس یداننتتیکوردستتتان، ز یگتتاەڵمۆک یناستتراو ییتیەستتاەک ،یگتتادان لیتتلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت ۆبتت نەیتتوەداۆ ەب رۆز

 یشتۆۆەرەس ڵد ەب ڕپت ەوەنۆبت مەب. متوکراتێد یزبتیح یتیەرکرداەست ینتیرێد ینتدامەو ئ یتیەپاشتا یمتیرژ یستەد یناوبانگ
 ەب متتانۆو ۆ ەزیئتتاز وەئ ڵەیمتتاەبن ینتتدامانەئ متتووەه ەل ان،کوردستتت یمتتوکراتێد یزبتتیح یکتتانەزڕی ەل ،ەوێتتئ ەل نەیتتکەد
 .نیزانەد متانەۆ یکیرەش
 

 ەڵەمۆک یندەناو ەتیمۆک
 

 رانێئ یستیکومون یزبیح یکوردستان یکاراوڕێ
 

 یتاوەه١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
  

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimprOctpjrAhWy4YUKHXyvCrMQjRx6BAgBEAQ&url=http://nasser1848.blogspot.com/2017/12/blog-post_24.html&psig=AOvVaw0G3NcvENRGGJEWgeM7hLIK&ust=1597416471147246
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 پەیامی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

 
 
 
 
  
 
 
 ەب ن،یرێتتد یرەشتتۆکێناستتراو و ت ییتیەستتاەک ،یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ژێتتالوەگ ی١٤ ەممەشتت نجێپ ڕۆمتتەئ ەوەگتتران یکتتێداۆ ەب
 .دا ستەد ەل یانیگ ناۆرۆک ییشۆۆەن
 

 ەل. بتوو ندانتدایز ەل رۆز یکێناڵستا. داییتو ئازاد یزگتارڕ نتاوێپ ەبتوو ل باتەۆ ڵسا ١١ ینەۆاو ەوییەشاناز ەب لیلەج کاک
 یزۆستڵپتاک و د یکێنستانیئ. بتوو اریتد باتتداەۆ یکتانەبوار متووەه ەبتوو، ل رەدەن ۆڵو کت وتووەسترەن داڵەسا ١١ وەئ مووەه
 ەکوردستتان ب یکانییەاستیس ەزبیتح ییزڕیکیە ۆب ەبوو ک ەستانەد ەو کار ب رەابڕ وەل کێکیە. بوو ەیکەباتەۆ کورد و یلەگ
 یستتتۆبتتوو، د متتوکراتێد یکتتانەزڕینتتاو  یاریتتد یکییەتیەستتاەو ک رپتترسەب ەک ەوەل ایتتج. بتتوو ستتتێوەڵه نەو ۆتتاو شۆرەپ
 ەوتڕەدوو  وەئ یینتدەوێتتا پ ەڕگ ەۆستت رۆز ۆیۆت ڵتیوەو ه نتاەداد ەستتانۆد یینتدەوێپ ۆبت یرۆز یتینگیبوو و گر شەڵەمۆک
 .ێبچ شێپ وەرەب
 

 متتووەو ه متتوکراتێد یزبتتیح یکتتانەزڕی متتووەو ه یرانەنگەکوردستتتان، هاوستت یکتتەڵۆ ەیئاراستتت متتانۆۆ ییشتتۆۆەرەس ەوەرێتتل
 .نەیکەد لیلەکاک ج یزەڕێب ڵەیماەبن
 

 .ێب زەڕێو ب رزەب ،ەنیرێد ەرەشۆکێت وەئ ل،یلەکاک ج یو ناو ادی
 

 کوردستان یشانێتکەحمەز ەڵەیمۆک یتیەسکرتار
 

 ١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ یستۆئاگ ی٤

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.komala.com/9885&psig=AOvVaw0CrjeV9skHmAi2MFMVBc5W&ust=1597416452218000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAq-O2mOsCFQAAAAAdAAAAABAU
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 پژاک -هاوسەرۆکایەتیی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان 

 
 
 
 
 
 

 
 بووەکوردستان ه یشانۆکێت ەل یژێدورودر یکیەژووێم یگادان لیلەج: پژاک

 
 ەڵگەل یکتتتانەرەربەو ب شتتتانۆکێت ەل یژێتتتدورودر یکتتتیەژووێم ەک یگتتتادان لیتتتلەکتتتورد ج یرەشتتتۆکێت یتتتیدوا یچۆکتتت ڵتتتیواەه

و  ستتانۆو د ڵەمتاەبن ۆبت متانۆۆ یشتۆۆەرەس ەوەنۆب مەو ب نیکرد یمبارەۆ بوو،ەکوردستان ه رەس یرکاریو داگ یتڵەداەناع
 انێڕشتگۆڕش یتتەمیه ەبتو کوردستتان بتوو، ب یئتازاد ەک لیلەکاک ج یئاوات نیواداریو ه نینەیەگەراد لیلەکاک ج یرانیهاوب

 .ەییئاسود ۆیکەم ەتێبب رەشۆکێت یکۆڤێمر مووەه ۆب شیئازاد یکێو کوردستان نینێبهیدەب
 

 پژاک -کوردستان  یئازاد یانیژ یپارت ییتیەکاۆرەهاوس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------------- 
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 سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران

  
  
 
  
 
 
 
 یگتادان لیتلەكتاک ج. كترد یتیدوا یچۆكت یۆتواز یو ئازاد یتیەكوردا ەیگڕێ یارید ییتیەساەك یگادان لیلەكاک ج ەوەداۆ ەب
و،  رانێتئ یكوردستتان ەكتورد ل یلتەگ ەیۆوازان متا  یبتاتەۆ  ت بته ۆزمته ۆرۆان کترد بت تته ۆیۆ یانیژ  هی وت ده حه  به کینز
 لیلەكاک ج. رانداێئ ەل كانەئاۆوند ییرۆكتاتید یمیژڕێ رەرانبەب ەل واڕە یباتەۆ
 

 یبتاتەۆ ەب ەڕیو بتاو  ێو دانوستان بكر ژێوتوو رانێئ ەل كانەئاۆوند یتەاڵسەد ەڵگەل  ێوا بوو ناب ەڕیباو ەشیمەه یگادان
 نراێتئ ەل یرۆكتاتید یتەاڵسەد ییكجاریە یووۆانڕوا بوو،  ەڕیباو هاەروەبوو، ه یكانەماف ەكورد ب یشتنەیگ ۆب ەرانیگ لێش

 .ییەتەڕەبن یكێرەسەچار
 

 واڕە یشتۆڕكوردستتان و ش ەیۆوازن متا  ەیوەناڵجتوو ۆب انیز ەب لیلەكاک ج ییدوا یچۆك رانێئ یكوردستان یباتەۆ یسازمان
 خێشتەباب“كتورد،  یلتەگ ینتیرێد یرەشتۆكێت یگتادان لیلەكاک ج ییدوا یچۆك ەینۆب ەب.  ێزانەد رانێئ یتەاڵسەد رەرانبەب ەل

 رانێتئ یكوردستتان یبتاتەۆ یستازمان یانەڕهاوبتاو یاڕكتێو ت بتاتەۆ یازمانست ییتیەركرداەو س یگشت یرێسكرت ،”ینەیحوس
 انتداەیژارەو پ مەغ ەو ل نینتەیەگەادڕكوردستتان  یمتوكراتێد یزبتیح ەل ینتاڵواەو ه لیتلەكتاک ج ەیوادەۆتان ەب یشۆۆەرەس
 .نیشدارەب
 

 رانێئ یكوردستان یباتەۆ یسازمان
 

 یرۆۆ یچۆك ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/sazmanikhabat/&psig=AOvVaw3pYG-Q0HJfSakAnoeBfKMG&ust=1597493425166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvk_XUmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 

 ەلیل گادانییەوەپەیامی ڕێکاراوی ۆەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک ج
 

 بە نێوی ۆودای بەۆشندەی مێهرەبان
 

بە داۆەوە تێکۆشتتەری دێتترین و کەستتایەتیی سیاستتیی  ١٣٩٩ی گەالوێتتژی ١٤هەواڵمتتان بیستتت کە بەرەبەیتتانی پێنجشتتەممە 
 .کوردستان، کاک جەلیل گادانیی، کۆچی دوایی کردووە

 
دەیان ساڵ ۆەباتی زیندان و شار و شاخ، لە کەستایەتییە کاک جەلیل گادانیی یادگاری سەردەمی کۆمار، ۆەباتگێڕی ۆاوەن 

ئەو شۆڕشتتگێڕێکی . ناستتراوەکانی نێتتو ڕیتتزی بتتزووتنەوەی کتتورد لە ڕۆژهەاڵت و لە ڕێبەرانتتی دیتتاری حیزبتتی دێمتتوکڕات بتتوو
ی کتاک بە کتۆچی دوایت. نەسرەوتوو، کوردێکی سادق، ئاشقی ئازادیی، دژبەری دیکتاتۆرییەت و الگری ئاشتتیی و تەبتایی بتوو

جەلیتتل کتتورد لە ڕۆژهەاڵت ڕۆڵەیەکتتی دڵستتۆز و ۆۆنەویستتت و، حیزبتتی دێمتتوکڕات ڕێبەرێکتتی بەئەزمتتوون و ئتتێمەش دۆستتتێکی 
بێگومتتان لەدەستتتدانی کەستتایەتییەک بەو هەمتتوو تایبەتمەنتتدییانەوە، ئەویتتش لەم کتتات و دۆۆەی . دێرینمتتان لە دەستتت دا

 .الیەکمانە ئێستادا، داۆێکی گران و برینێکی بەژان بۆ هەموو
 

ئێمە لە ڕێکاراوی ۆەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستتان بە بتۆنەی ئەم کۆستتە گەورەوە سەرەۆۆشتیی گەرم لە ۆەڵکتی کوردستتان، 
لە تێکۆشەرانی ڕیزی شۆڕش، لە هاوسەنگەرانی کتاک جەلیتل لەنێتو حیزبتی دێمتوکڕات و لە ئەنتدامانی بنەمتاڵە تێکۆشتەر و 

 .ەریکی غەم و کەسەر دەزانینکوردپەروەرەکەی دەکەین و ۆۆمان بە ش

https://www.facebook.com/1795338260795262/photos/a.1795351024127319/2616258882036525/?__cft__%5b0%5d=AZXGdV_TDYEeD0iirHGLLUc7P5JuQcPry5t7j0QPEpjsJ1TkHXOYj2GkDX7fhgEmty5r_uhm7j4xnT-QLMPizxTfW591aCKk5HfFJFMmc5TEH0OTiBczXUgqkOkpZ4roPk6c0HUDhzBYqLw6NsPoHNvQdaSvXCjt24WQ2WWfz1lD_EgJPt-z7PRrUdONKsAFoH8i2uf2GOHfJpk5pQgZwhDxpW9zx-yKS-72Qg4wop6uNQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/1795338260795262/photos/a.1795351024127319/2616258882036525/?__cft__%5b0%5d=AZXGdV_TDYEeD0iirHGLLUc7P5JuQcPry5t7j0QPEpjsJ1TkHXOYj2GkDX7fhgEmty5r_uhm7j4xnT-QLMPizxTfW591aCKk5HfFJFMmc5TEH0OTiBczXUgqkOkpZ4roPk6c0HUDhzBYqLw6NsPoHNvQdaSvXCjt24WQ2WWfz1lD_EgJPt-z7PRrUdONKsAFoH8i2uf2GOHfJpk5pQgZwhDxpW9zx-yKS-72Qg4wop6uNQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/1795338260795262/photos/a.1795351024127319/2616258882036525/?__cft__%5b0%5d=AZXGdV_TDYEeD0iirHGLLUc7P5JuQcPry5t7j0QPEpjsJ1TkHXOYj2GkDX7fhgEmty5r_uhm7j4xnT-QLMPizxTfW591aCKk5HfFJFMmc5TEH0OTiBczXUgqkOkpZ4roPk6c0HUDhzBYqLw6NsPoHNvQdaSvXCjt24WQ2WWfz1lD_EgJPt-z7PRrUdONKsAFoH8i2uf2GOHfJpk5pQgZwhDxpW9zx-yKS-72Qg4wop6uNQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/1795338260795262/photos/a.1795351024127319/2616258882036525/?__cft__%5b0%5d=AZXGdV_TDYEeD0iirHGLLUc7P5JuQcPry5t7j0QPEpjsJ1TkHXOYj2GkDX7fhgEmty5r_uhm7j4xnT-QLMPizxTfW591aCKk5HfFJFMmc5TEH0OTiBczXUgqkOkpZ4roPk6c0HUDhzBYqLw6NsPoHNvQdaSvXCjt24WQ2WWfz1lD_EgJPt-z7PRrUdONKsAFoH8i2uf2GOHfJpk5pQgZwhDxpW9zx-yKS-72Qg4wop6uNQ&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/1795338260795262/photos/a.1795351024127319/2616258882036525/?__cft__[0]=AZXGdV_TDYEeD0iirHGLLUc7P5JuQcPry5t7j0QPEpjsJ1TkHXOYj2GkDX7fhgEmty5r_uhm7j4xnT-QLMPizxTfW591aCKk5HfFJFMmc5TEH0OTiBczXUgqkOkpZ4roPk6c0HUDhzBYqLw6NsPoHNvQdaSvXCjt24WQ2WWfz1lD_EgJPt-z7PRrUdONKsAFoH8i2uf2GOHfJpk5pQgZwhDxpW9zx-yKS-72Qg4wop6uNQ&__tn__=EH-y-R


 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

233 
 

 
   

 

 .لە ۆودای گەورە دەپاڕێینەوە کاک جەلیلی کۆچکردوو بااتە بەر ڕەحمەتی ۆۆی و سەبر و ئارامییش بە هەموو الیەک بدا
 

 انا للە و انا الیە راجعون
 

 ڕێکاراوی ۆەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان
 کومیتەی ناوەندیی

 
 ی هەتاویی١٣٩٩ی گەالوێژی ١١

 
 زایینیی ی٢١٢١ - ٨ - ١

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

 
 بزووتنەوەی کۆماریخوازانی رۆژهەاڵتی کوردستان -شوورای هاوئاهەنگی 

 

  
 
 
 
 
 
 
 (حدک و حدکا)موکراتێد ەیورەگ ڵەیماەبن یتیەرکرداەس یزانێرەب

 موکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ەرگەشمێپ  و کادر
 .یگادان لیلەکاک ج چکردووۆک یزرەربەس ەیمالەبن یزانێرەب
 
 یزبتتیح یکتتانەورەگ ەکۆڵەکتت ەل کێتتک یەکتتورد و  یناستتراو یمایو ستت ستتتیوەشۆۆ یاستتیس یتیەستتاەک یتتیدووا یچۆکتت یوالتتەه
و  زێتتر یگتتاێج ەک یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ینتتابەکتتورد و کوردستتتان، ج یرزگتتار یگتتاێر یناستتەماندوون یرەشتتۆکێت متتوکرات،ێد
 .مانینو دلگرا یمبارەۆ یەیما ەو، بوو ببو کمانیەگشت ال یستیوەشۆۆ
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 یرکردنەبەستتەد نتاوێپەل یوێو نش ورازەهەپر ل یکێلەقوناغگ ،یووچانێب یباتەو ۆ نەمەت ییژووێم ییژاێدرەب لیلەج کاک
 یرانەشتۆکێت یزێتر ەل ۆیۆت یرەوەرەست ەل ڕپت ینتەمەت ڵستا ١١ ەب کیتنز شتبووۆاێۆوال ،ەركردووەپێکورد ت یلەگ یکانەماف

 . کرد رۆانەکوردستان دا ت یموکراتێد یزبیو ح نکوردستا یتەاڵژهۆر ەکورد ل ەییوەتەن ەیوەبزووتن
 
 یمتارۆک یرووۆتان یدوا ەل زبیتح یکتانییەنێنه ەشتان ەیوەانتدنیو ژ کاستتنێتا ر ،یرەدەربەو گرتن و راودوونان و د ندانیز

 یتتتر یکانەشتتەب یرانێرشتتگۆو ش رانێتتئ یکتتانەزاوایو ئازاد كراتۆمتتید یەتیەستتاەک ەڵگەل ینتتدەوەیپ هتتاەروەکوردستتتان ، ه
 . ننێكدێپ ەیناسانەماندوون یباتەۆ ەیئاراستەل كێشەکوردستان ب

 
الوان  ۆبتوو، بت متوکراتێد یزبتیح یگانەرگەشمێکوردستان و کادر و پ یکەڵۆ ینەاڵمۆک یستیوەشۆۆ یگادان لیلەکاک ج مرەن

 کەو یگتتادان لیتتلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت ۆیەبتت رەه. بتتوو یرێرشتتگۆو ش یزێتپتتاراڵو و یراگرۆۆتت ینتتێوەو ه لگتتووۆو ئ وانیپشتتت
 كەبتوو، و موکراتێد یزبیح یتەبیتا ەو ب تەاڵژهۆر ەکورد ل ڵیناوما ییکگرتوویەو  یزیکریە یرۆماەۆ ەک ک،،ێتییەساەک
  ،ەکردوو ژاندنەشوک و ه یتووش یکیەگشت ال ەک نرۆاندنەتێد ەکراوەبوونەرەو ق ەورەگ یکێسارەۆ
 
و  سەو ک ەمتالەو بن ژاێته ەیوێتئ ەل یشتۆۆەرەکوردستان، س یالتەژهۆر یاوازانیمارۆک ەیوەبزووتن دا،ییەندەوەیپ مەل ۆیەب

 ەو ل نیزانتەد تتانەژارەو پ مەغ ەکیرەشت ەب متانۆۆ کتات،ەد متوکراتێد یزبتیح ەیورەگ ڵەیماەو گشت بن شبووۆاێۆوال یکار
 یارانیتو  زانیتزەو ئ رانەنگەشتاد بکتات و هاوست نیترەب یشتەهەب لیلەج کاک مرەن یروح ن،یهاوتا داواکار ێب یناو ەرزەب
 .ێرابگر دوورەب یو ئاسمان یرزەع یتەبیو مووس الەب ەل
 

 نیۆوازەئاوات کتانیەگشت ال یوتنەرکەو س یشساغەو ل تەعادەو س یبوورەس
 زمانێر لەگەد

 
 کوردستان یتەاڵژهۆر یاوازانیمارۆک ەیوەبزووتن -ی نگەهاوئاه یشوورا

 
 ی هەتاوی(١٣٩٩)ی کوردی ٢١٢١ی گەالوێژی ١٤

 
 ی زایینی٢١٢١ئاگۆستی  ی۶
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 پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان ئەنجومەنی سەرکردایەتی

  
 
  
 
 
 
 
 
 یگادان زەڕێب ڵەیماەکوردستان و بن یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد: زانەڕێب
 
 ینتتیرێد یرەشتتۆکێکتتورد و ت ییاستتیس یاریتتد ییتیەستتاەک دار،ەتمەستتایس یتتیدوا یچۆكتت ڵیوا هتته ەوەرۆز یکتتەیەژارەو پ داخەب
 .شتەیگێپ مان" یگادان لیلەج"کاک  زەڕیکوردستان ب یموکراتێد یزبیح
 
 ڵەیمتتتاەبن ەیاستتتتڕئا متتتانۆۆ یشتتتۆۆ ره کوردستتتتان سه یکراتۆمتتتید ڵاڕبتتتیل یپتتتارت ییتیەرکرداەستتت ینەنجتتتومەئ ینتتتاو ەب

و  نەیتتکەد متانەکەلەو گ رانەنگەو هاوستت انڕێیتهاو متووەکوردستتتان و ه یکراتمتوێد یزبتیح ییاستتیس یرەفتتەد شتبوو،ۆاێۆوال
 .نیمتانەۆ یشەهاوب

 
 ەبتتوو ک متتانەکەلەگ یاوازیزگتتارڕ ەیوەبتتزووتن یاریتتد یکییەتیەستتاەو ک ۆوشەئتتارام و قستت یکتتۆڤێمر "یگتتادان لیتتلەج کتتاک"
 ستتیوەشۆۆ  یگتادان لیتلەکاک ج یوتنەسرەو ن دانەنۆڵکرد و ک یباتەۆ داەیکەلەگ یواکانڕە ەماف ناوێپ ەل ینەمەت مووەه
 متانەوەو مان هاکتانەب یو پاراستتن یوامتەردەب یرێتو ف ەۆشتەب لهتامیئ ەیکەوەتەن یزگتارڕ ۆو ب موکراتداێد یزبیح یزڕی ەل
 ەیوەو بتتتزووتن متتتوکراتێد یزبتتتیح ۆبتتت ەیەورەگ یکێستتتتۆک یگتتتادان لیتتتلەکتتتاک ج کەو یکێرەشتتتۆکێت یستتتتدانەدەل کتتتا،ەد
 .کورد و کوردستان ەیاوازانیزگارڕ
 

 ێب بوارڕێ ڕپ یگاڕێشاد و  یوحڕ
 

 کوردستان یموکراتێد ڵاڕبیل یپارت

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kurdipedia.org/default.aspx?q=2011101012272162269&psig=AOvVaw1CDxkp6YRJ6JAkisIhRjC_&ust=1597093957670000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMie2-OEj-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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 یتیەرکرداەس ینەنجومەئ
 

 یکورد٢١٢١ یژێالوەگ ی١٤
 

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

 (PAK)سەرۆکی پارتی ئازادیی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 انۆڤوره و دل گه یۆوا یناو  به
 
  كتتورد لتته یشتتانۆكێت یژووێتتم  بتتوو لتته ك هیتت نتتهینج گه  كتترد كتته انیتتژ  لتته ییوااڵمتتا كۆڤێتتمر ڕۆم ئتته ، وه رهۆز یر ستته داخ و كه  بتته
 .شتمانین یتاڵ ژههۆر
 
و  یرێو ستتو ڵیتتتا یر شتتهۆكێكوردستتتان و ت یجمهتتوور یت هڵتتو ده یم رده ستته ی وه نتته یكتتان ادگارهی  لتته  یگتتادان لیل جتته ستتتاۆمام

 .كوردستان یتاڵ ژههۆر ییت هیزبایح یانیژ یناسراو یتكار اسهیو س  ركرده كوردستان و سه ییئازاد یگاێر یشتووێئازارچ
 
 یدرگران فا و قته وه بته یكێستتۆد  ش متهێو ئ ریلگێو شت استتڕر پتاك، سه یكێڕێباتگ كوردستتان ۆته ل،یل متام جته ییدوا یچۆك  به
 .سدا ده  له كانمان هییشۆو ناۆ یشۆۆ
 
  ییت هیسا كه  له نانێزلێو، ر ییئازاد یگاێر  له یكان ته نهی نج و مه ره ۆفا ب ك و وه مه ك ئه بوو وه ده یگادان لیل م جهما یرم ته

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2nNeYbPpv10nAOvFnLuJkx&ust=1597494258402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDFgYLYmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 انیشتتۆۆ ی وانتته ئه یت هڕێیتتهاو  رشتتان و بتته سه به ،یكان هییتتت هیاڵ متتهۆك  هییتتند وهێبات و پ و و ۆتته انیتتژ یكان جوانتته  ته فهیو ستت
 یتا پته  كته ێداۆمتان نتاچ ماڵ بته.  هیتوام با رده بته ژانۆر  بته یارانیت ی پرسته ۆڕیو كت  وه تهێزرێبگو ،ڵنز هدوا م و ره به ستیو ده
 .نیدانا ڵر د سه  له ی ركانه و ئه ئه ینانێهێج به یت سره حه نا،ۆڕۆك
 
  بته ی وانته و گشتت ئه یستتانۆد  و ڕێلته هتاو متوكرات،ێد یزبتیح  ، لتهی كته زهڕێ بته  هڵتما بنه  لته مان؛ۆۆ  م له كه ده یشۆۆ ره سه
 .تبارن فه ۆه یرگ مه
 
 .داواكارم  وره گه یۆوا  له یباران هیتاز ۆب  قرهۆبر و ئ و سه ستیو شهۆۆ یلیل مام جه ۆب نیر به یشت هه به
 

 نا زدانپه هی نیحس
 

 ك٢١٢١ یژێالو گه ی١٤
 

 ز ٢١٢١ یستۆئاگ ی٤
 

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

 سەرۆکی پارتی سەربەستیی کوردستان  
 
 
 
 
 
 
 
 یتیدوا یچۆکوردستان کت یتەاڵرهۆۆ ەکورد ل یلەگ ینیرێد ییتیەساەو ک ەرکردەس ،یگادان لیلەکاک ج زەڕێب ەوەداۆ ەب رۆز

 .کرد
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.kdp.info/a/d.aspx?l=13&a=53604&psig=AOvVaw01PYtDaGhgB4F4ei2MwSt-&ust=1597494511436000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDK_vvYmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ەتاڵو ەیکیتتتتد یکیەتیەستتتتاەک یستتتتتدانەد ەل یژووێتتتتم ،ینتتتتیزا ٢١٢١١ یکتتتتورد ی٢١٢١ یژێتتتتالوەگ ی١٤ ڕۆمتتتتەئ ەوەداۆەب
 ەل کێتتتکیە ەل نتتتاۆرۆک یتتتاەپ یشتتتۆۆەن ۆیهتتتەب ەک ،ییەگتتادان لیتتتلەکتتتاک ج زەڕێتتب شیتتتوەئ متتتارکرا،ۆت متتانەکەرکراویگدا
 .کرد ییدوا ێچۆکوردستان ک یمێرەه یکانەشاانۆۆەن
 

 ەل ادیتز دایتباتەۆ ڵەیستا ١١ وەل ،ەبتوو شانداۆکێو ت باتەۆ ەل ەناسانەو ماندوون وچانێبەب ڵسا ١١ ەل ادیز لیلەج کاک
 ستتیوەشۆۆ یلتیلەمتام ج. ەبوو ۆستەئەل یکراتۆمێد یزبیح ییگشت یرێسکرت شیکڵێسا ندەو چ یتیەرکرداەس یرکەئ ڵاس ١١
و  ەییوەتەونێتتن ینگەو ئاستتت شۆنتتاۆ یووداوڕ زارەه ١١ نڵتێب تێتتکرەد: دایتتباتەۆ یزمتوونەئ ژووێتتم ڵەیستتا ١١ ەل ادیتز وەل
 ەب ەوەتەبتتوو ەیکەلەو گ ۆیۆتت یووەڕووبڕ ەک ن،یەژۆتتاێدر یداننتتیز ،یرانەنگەهاوستت یدکردنیهەو شتت رکتتردنۆرێو ت المتتارەپ

 ستاردڵد ایتو  ەوەتێکشتب شتانداۆکێوت بتاتەۆ ەل ەک ،ەناوێهەن دایکۆچ ەب ەووداوانڕ وەکام ل چیه مەاڵب. ەویینیب ۆیۆ یچاو
 .ەبوو یرانەنگەهاوس یرەو هاند رزەبەور ەشیمەه ەبگر ،ەوەتێب
 
 .ژووداێم ەل موومانەه ۆب کەیەوان ەتێبب ەاویپ ەڵەک مەئ یزموونەئ ەک یەوایه وەب
 
 ژووداێتم ینینووس ەو ل تێبدرێپ ۆیۆ یقەکوردا ح یلەگ یکانەوەناڵجوو یکۆرید ەل ەورەگ ەاویپ مەئ ەک واۆوازمیه هاەروەه
 .ێکرەن ێل یدرەغ
 
 ەل مجتتارەکیە ۆبت ١٩٩٤ ڵیستا ەئاگتتادار بتووم، ل ەزەڕێتب ەاویتپ مەئ یرزەب ەور یو پتاک یستتادق ەل ەوەکینتز ەل مۆۆت ۆبت متن

 یستال ەل جیتروەن یتتاڵو ۆبت یکانەردانەست ەدواتتر ل شتتم،ەیگ یتتەۆزم ەکوردستتان ب یباشتوور یەیانتڕ ەب رەست یکەیەناوچ
 یگتادان دەممەکاک موح یۆاک سپاردن ەب یمراسم ەل ەک ٢١١١ ڵیسا ەل شتم،ەیگ یتەۆزم ەجار ب نیندەچ ەوەرەس ۆب ١٩٩١
 ەبتوو ب کڵێکات سا وەئ شتم،ەیگ یتەۆزم ەب ەیکییەشۆۆەرەس یسیجلەم ەل شداربوو،ەب جیروەن یۆتەتیپا ڵۆیسۆئ ەل یبرا
 رەرامتبەب ەل تێناب ەک کردمێل یداوا کردنم،ێل ییزباۆریپ یرێبوو، و ەڕپێکوردستاندا ت ییستەربەس یپارت یزراندنەدام رەس

 .ەوەتیب سارد داینگەو ئاست یئابور یکانەشۆناۆ ەشهاتێو پ نەندەوپاگڕپ وەقس
 
   یزرانتدەدام رەست ەب ڵیستا ١١ ستتاێتتا ئ ەک ەینتدانەپ وەبتوو ل کیکیە ندوو،یز ەشێمەه یلیلەکاک ج ییەیژگارۆئام وەئ

 .ەرگرتووەو ندمەه ەمن ب ت،ێبەدەڕپێس ک دا ت
 
 .مەکەحدک و حدکا د یکانەزڕێ ەل یرانەنگەو هاوس ڕییو گشت و هاو یگادان یزەڕێب ڵەیماەبن ەیئاراست مۆۆ یشۆۆەرەس
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 .لەگ یناسەو ماندوو ن زموونەئ ەب یشاد مام حتڕۆ
 

 کوردستان ییستەربەس یپارت یکۆرەس
 

 یجانەباو عار 
 

 .ینییزا ی٢١٢١ - ٨ - ٤ ،یکورد ی٢١٢١ یژێالوەگ ی١٤
 

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

 سکرتێری حیزبی ڕزگاریی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەد زانێرەب ۆب
 
 .یگادان لیلەکاک ج مانەکەتەللیم یرێباتگەو ۆ ەرکردەس وانشادڕە ییدوا یچۆک ڵیواەه ەب نیبوو گرانڵد
 
کوردستتتان  یمتتوکراتێد یزبتتیح ەل یناڵاەڤتتو ه ستتتۆو د ەیکەزەڕێتتب ەوادەۆتتان ەل یشتتۆۆەرەو س ەپرستت ەوەمنتتاکەۆ ەنۆبتت مەب
 .نەیکەد
 
و  ستتۆو د ەوادەۆتان ۆو ئاراميش بت برەشاد بکا و س شتەهەب ەب ،یگادان لیلەج رەشۆتيك ەوەنێیپارەد زنەم یردگارەروەپەل
 .یاالنەڤه

https://kurdistanmedia.com/so/news/حیزبی-ڕزگاریی-کوردستان-پەیامی-پیرۆزبایی-بۆ-حیزبی-دێموکرات-نارد
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 کوردستان ىیزگارڕحيزبى  رىێزرارى، سكرت ژارەه براتان

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
 یەکێتیی دیموکراتی کوردستان

 
 

 
 

 
 کوردستان یموکراتید یزبیح یتیەرکرداەس یندامانەئ زانەڕێب
 یگادان لیلەکاک ج زەڕێب ڵەیماەبن
 
 یشتتۆڕش یکتتێرەبڕێو  ێڕبتتاتگەو ۆ رەشتتۆکێت یتتیدوا یچۆکتت ەینۆبتت ەب نەیتتوەداۆ ەب رۆکوردستتتان، ز یمتتوکراتید یتتیتێکیە کەو
و  زەڕێتتب ەیوێتتئ ەیئاراستتت متتانۆۆ یشتتۆۆەرەو س ەو پرستت یگتتادان لیتتلەکتتاک ج چکردووۆکتت رانێتتئ یکوردستتتان ەکتتورد ل یلتتەگ
 .رانێئ یکوردستان ەل نەیکەد مانەکەلەگ مەرجەس
 
و  یو ئتتازاد یزگتتارڕ ۆبتت ەبتتووەه یهاتووەپستتانن یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ەیەد وتەح ەب کیتتزێن یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ەاریتتد
 ەیناستەبتوو و تتا دوا ه متوکراتید یزبتیح یکتانەزڕی وێن یارید یکێرەبڕێو  رەو کاراکت ەیکەلەگ ۆب یموکراسید یسپاندنەچ
  یکیەتاەو پ موارەناه یکێۆۆد ەل ۆابنەم ستا،ەوەانڕ مانەکەلەگ ۆب شانۆکێت ەو ل ەویەما باتداەۆ یزڕی ەل یانیژ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/DemocraticUnionOfKurdistanIran/?fref=nf&psig=AOvVaw3iRDaQoMfz9OvjxqSCWNYS&ust=1597495655930000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiP8JzdmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 . کوردستان یئازاد یگاڕێ یمرانەن یکاروان ەسپارد ب یانیکرد و گ یچۆک یهانیج ەیندەشۆک
 
 ڵد ەب ڕو پتت نینێنتتوەداد یگتتادان لیتتلەکتتاک ج یبتتاتەۆ ەیەد نینتتدەچ ۆبتت زڕێتت یرەکوردستتتان ستت یمتتوکراتید یتتیتێکیە کەو
 و  انڕێیهاو یمەهاوۆ ەب مانۆۆ ەکوردستان، دووبار یمارۆک ەیادگاریو  اوازیئازاد ەرەشۆکێت وەئ یستدانەد ەل ۆب نیمبارەۆ
 .ندویز ەشیمەو ه تێب ناڵد ەل یادی. نینەیەگەادڕ ێپ مانتانۆۆ یشۆۆەرەو س ەو پرس نیزانەکوچکردوو د ڵەیماەبن
 

 کوردستان یموکراتید ییتێکیە
  

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
  

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

 پارتی سەربەخۆیی کوردستان دەفتەری سیاسی
 
 
 
  
 
 
 
 
 ەورەگ یکوردستان یناوەب
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح یاسیس یرەفتەد زەڕێب
 !تەبیتا یزڕێو  واڵس
 

 یزبتتیح یزمتتوونەئ ەب ێڕیشتتگۆڕو ش نیریتتد یرەشتتۆکێت ەک ەوەنیئاگتتادار کتترا ەوەداۆ ەب رۆز ستتتیوەشۆۆ یانیتتو برا ۆوشتتک
 یناڵاەڤته ەیئاراستت متانۆۆ یشتۆۆەرەو س ەپرست ەوەنۆبت مەب. کترد یتیدوا یچۆکت یگتادان لیتلەکوردستتان کتاک ج یموکراتێد

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://kurdipedia.org/default.aspx?q=2010110516405710577&lng=1&psig=AOvVaw0L2LT0346y6ZEIqhFQ4FN2&ust=1597494784323000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiarPzZmusCFQAAAAAdAAAAABAI
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و  نەیتتکەد یگتتادان لیتتلەکتتاک ج چکردووۆکتت ڵەیمتتاەو بن یگشتتت ەب راتمتتوکێد یزبتتیح یرانەشتتۆکێت متتووەو ه یاستتیس یرەفتتتەد
 .نیۆوازەد کیەگشت ال ۆب یبوورەس یوایه

 
 یزبتتیح ێڕیشتتگۆڕو ش اریتتد ییتیەستتاەک یچۆکتت یو ئتتازار ێزانتتەد متتتانەۆ یکیرەشتت ەب ۆیکوردستتتان ۆتت ۆییۆەربەستت یپتتارت

 ەمێئت ۆیەبت ت،ێتبەد ژڕێستا متانەکەلەگ یواڕە یۆواستتو  ستیو یرکردنەبەستەو د وتنەرکەس ەب اینەکوردستان، ت یموکراتێد
 مەئ ەنیتوانەڕد ەیتیوەتەن یکتێحڕۆ ەو ب نەیتکەد ژێتدر ۆبت تتانیرو هاوکا یتتیەبرا یستەکوردستان د ۆییۆەربەس یپارت کەو
 ەیئاراستت مانۆۆ ەیژارەو پ یمەدا هاوۆ ییتاۆک ەل ،یگادان لیلەکاک ج ەیۆتەناو یچۆک ەب نیمەۆەب ڵو د ەۆتەناو ەچۆک
 .نەیکەکوردستان د یموکراتێد یزبیح ەل نانمانێهاوۆو مووەه
 

 یاسیس یرەفتەد
 

 کوردستان ۆییۆەربەس یپارت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------------------- 
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 یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 
 
 (کوردستان یمارۆک یادگاریو  ژووێم ەبوو ل هاەب ڕپ یکێنەمەت)
 
 یگادان لیلەج رەشۆکێت یچۆک ەینۆب ەکوردستان ب یرانێشگۆڕش یتێکیە ینیمەمات یامەیپ
 
 !کوردستان یاتڕموکێد یزبیح یرانەنگیەو ال ندامەکادرو ئ زانەڕێب
 !کوردستان یتەاڵژهڕۆ ەیکێڕەشگۆڕش ەلەگ
 
 یتتیدوا یچۆکتت ەکوردستتتان ب ییاوازیزگتتارڕ یتبتتاەۆ یزڕیتت یکتتەنیرێد ەرەشتتۆکێت استتت،ەڕوێن یالتەرهۆۆتت ەل تەاستتیس یریتتپ

 شۆڕشت ەیورەگ یکەێستارەۆ یگتادان لیلەج رەشۆکێت یچۆک ۆکوردستان، ب یتەاڵژهڕۆ اتریکوردستان و ز ۆب ەواوەت یکێمەمات
 .ەکوردستان یتەاڵژهڕۆ ەل ەباتەو ۆ
 
 کورد و  یلەو گ انیزەڕێب ڵەیماەبن ەیئاراست تەبیتا ەۆومان ب ییشۆرۆەو س ەنیزەتڵد ەووداوڕ مەئ ەینۆب ەب
 .نەیکەکوردستان د یموکراتێد یحزب یکانەزڕیو  یتیەرکرداەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://xakelewe.blogsky.com/1391/01/29/post-6/&psig=AOvVaw2l9pH891CFtwac6tpc4Ct3&ust=1597093199063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjzl_uBj-sCFQAAAAAdAAAAABAD
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 کۆمیتەی ناوەندیی ڕێکخراوی یەکگرتوی خەڵکی ئێران

 
 
 
 
 
 
 
 .شتەیگێپ مانیگادان لیلەاک جک نمیرێد ڕێیهاو ییدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکەیەژارەو پ داخەب
 

 ەنتتدەرچەه ،ەکتتردوو زمتتوونەئ یکوردستتتان یمتتارۆک دایتتنجەگ ینتتەمەت ەل ەک کەیەوەن یکتتانەزگاربووڕ ەل ەکێکتتیە لیتتلەج بتترا
 ڵتیوەه یتتێنجەگ ێینتو یناڵستا متانەه ەل ،ەیەه لەگ یواڕەو  ۆڤمتر یمتاف ەب ەڕیبتاو ڵیقتوو ەب وەئ. تێکورت و پوۆت ب

بکتتوژ و  نیەال ەل رۆریتتت یترستتەو م اکتتردنڕ ،ەنجەشتتکەو ئ نتتدانیز. ەانیتتداواکار مەئ ینتتانێهیدەب ۆبتت ەکتتردو ەڕیو شتت ەداو
 یو متاف یئتازاد یگتاڕێ ەل ەیرەکەڕشت مەئ ەڕیروبتاویب رەست ەۆستتەن یکەیەشتێک رەه کەن ،ەویەسالمیئ یتەحکوم یکانەجاش
 .ەچکڕێ داەدژوار مەکرد ل زترێهەب ،ەوەلەگ

 یتتتیەواەتەن یبتتاتەۆ وانێتتن ەل کێکەڵەستتتەب یدروستتتکردن ۆبتت دانڵتتوەو ه یتیەەاڵمۆکتت یتتتەدالەع ەب ەڕیبتتاو لیتتلەج بتترا
 مەئ یزیتفێب یفتتارڕە. دایموکراستیو د یئتازاد یرانەشتۆکێت یکتانەکینز ڕێهتاو وێتنەل ران،ێتئ ەل یهانیج ەیوەبزووتن ەڵگەل

 کتتتوەڵحتتتزب ب نتتتاوەل رەه کەن ت،ێتتتب زەڕێتتتو ب ستتتتیوەشۆو ۆ ناوبانتتتگەب یکێوۆستتتارڕ ەک کتتتردێل یوا زیتتتفێب ەیرەکەڕشتتت
 .ەوتناوازانەشکێپ یاسیس یتر یچاالکوانان

 
 ڵەستتا نتتدەچ ەک متتوکراتید یزبتتیح یرانەشتتۆکێت متتووەه ۆبتت ەرەشتتۆکێو ت نتترخەب ەرەشتتۆکێت مەئ یبتتوونەن ۆبتت ەیەه ممتتانەۆ
و ئامتانج و  ۆڤمتر ەک یەوا متانەڕباو ییاڵقتوو ەو ۆزمان ، و ب ستۆو د ڕێهاو مووەه زان،ێۆ ،ڕێهاو ،ڕێهاو ،یتیەرەابڕ

 .نێکرەد ێجەبێج کانڵییەاڕدیو ف یلمانە، ع کانەموکراتیئازاد و د ییەرانێئ ەل ،یکانەئاوات
 

 رانێئ یکەڵۆ یکگرتویە یکاراوڕێ یندەناو ەیتیمۆک
 

 ٢١٢١ یستۆگۆئ ی١=  ١٣٩٩ یردادۆم ی١١ ینەیه

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 کۆمیتەی نەرویجی پارتی سەربەستی کوردستان

   
 
 
 
 
 
 

تەی نەرویجی پتارتی سەربەستتی ۆۆمتان بە شتەریک و هتاوۆەمی هەمتوو ئتۆگران، ۆۆشەویستتان و وەفتادارانی ئێمە وەک کۆمی
ازیزیان،تتتاک بە تتتاکی ڕێبتتازەکەی متتامە جەلیتتل گتتادانی دەزانتتین و هەروەهتتا سەرەۆۆشتتی ۆۆمتتان ئاراستتتەی بنەمتتاڵەی ئ

ئاماژەیە کە متامە جەلیتل جێگەی . وردستان دەکەینکوردستانیان، واڵتپارێزان و پێشمەرگە فیداکارەکانی حیزبی دێموکڕاتی ک
گتتتادانی بە حەق متتتامی هەمتتتوان بتتتوو و بە حەق دڵە گەورەکەی بتتتۆ کتتتورد و کوردستتتتان لێیتتتدەدا کە الی هەمتتتوو حیتتتزب و 

هەر ئەمەش . ئەو پیتاوە گەورە دەکترابیر و بۆچوونی تەواو جیاوازەوە، هەست بەو مەزنتایەتیەی ڕێکاراوێکی کوردستانی بە 
کرد کە هەردەم ۆۆشەویستی ئێمەومانان بێت و لەدەست دانتی ئەو پیتاوە مەزنە بە ۆەمێکتی گەورە و ئتازارێکی بتێ هاوتتا وای

ێتژووی ستەردەمی ۆتۆی بتوو کە هەگبەیەکتی وای لە دوای لە ڕاستی دا مامە جەلیتل یەکێتک لە کەڵە پیتاوانی م. سەیر بکەین
 .ۆ نەوەکانی داهاتووی بگوازینەوەئێمە هەردەم لێی فێر بین و بۆوی جێهشتووە تاکوو 

 
 .ڕوحی پاک و بێگەردت هەدەم شاد و تەمەننا لە ۆوای گەورە دەکەین سۆز و ڕەحمەتی ۆۆی بە سەرت دا ببارێنێ

 
 .کۆمیتەی نەرویجی پارتی سەربەستی کوردستان

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

 
----------------------------------------------- 
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 بەخۆییخوازانی کوردستانبزووتنەوەی سەر

  
 

 
 
 
 
 
 
 کورد و کوردستان ییئازاد ەیگڕێ یانەڕشۆکێت

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییاسیس یرەفتەو د یرەبڕێ یندامانەو ئ ەرگەشمێپ ران،یهاوب
 یگادان ێڕیشگۆڕو ش رزەربەس ڵەیماەبن
 
و  یئتازاد نتاوێپ ەل شتانۆکێو ت بتاتەۆ ەیەد وتەحپتاش  یگادان لیلەج ەکوردان، مام یمام ەک ەوەنیئاگادار کرا ەوەداۆ ەب
 .نیکردێل ییئاواڵما ەشیمەه ۆو ب وتەک دانێل ەل ەیکەورەگ ڵەکورد، د ەیوەتەن ییستەربەس
 

 شتتنەیو گ بتاتەۆ ۆب یستیوەشۆو ۆ ەور ەبوو ل ڕاوپڕکورد، پ ەیوەتەن یدارەتمەاسیناسراو و س یمایس یگادان لیلەج کاک
 ۆبت ەیکەبتازڕێو  ەگڕێتو  وحڕ ەب مەاڵن،بیشتتووێه ێتیج ەو ب ەمتاوەناومتان دا ن ەل ەستەج ەب ڕۆمەئ یرچەگەو ئ یئازاد ەب
 .ەرمانەو ه ندوویناوماندا ز ەل ەشیمەه
 

 مترەن یواەشتێو پ متارۆک یبتازڕێ ەب ۆیۆ ییفادارەو ەناسەه نییتا دوا ەوەکوردستان یمارۆک یمەردەس ەل یگادان لیلەج کاک
و  رەدێتپ ەژێدر قەح ەب وەبوو و ئ یکانەو کردار ەوت ەیتێئاو ەشیمەه شتمانین ۆییۆەربەو س یازاویئازاد یریو ب لماندەس
 .کوردستان بوو یمارۆک یماێو ه مایس
 
 ەیوەبتتزووتن ەل ەیەورەگ یکێستتارەۆ یستتتدانەد ەو ل نیکتترد یمبتتارەو ۆ شۆرەپ لیتتلەکتتاک ج یناکتتاو ەو ل ەنتتاواد یچۆکتت
 .تەاڵژهڕۆ یکوردستان ەل مانەکەلەگ یاوازیزگارڕ

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://kurdnation.com/%D9%BE%DB%8E%DA%95%DB%95%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DA%95%DB%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%DB%8C-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%A8%DB%95%D8%AE%DB%86%DB%8C/&psig=AOvVaw2fzbOLd3Rd_zfvdIan5GZo&ust=1597495475973000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLichMzcmusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 یبتتازڕێ یرانەشتتۆکێو ت متتوکراتێد یزبتتیح ینتتدامانەئ مەرجەستت ەو ل متتانۆۆ ەل یشتتۆرۆەس ەوەامەیتتپ وەئ ەیگڕێتت ەل ۆیەبتت
 .نیزانەد ەژانەقورس ب ەمەۆ مەئ یشدارەو ب کیرەو ش شەهاوب ەب مانۆو ۆ نەیکەد یزەڕێب ڵەیماەو بن یتیەکوردا

 
 کوردستان یاوازانۆییۆەربەس ەیوەبزووتن

 
 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤

 
 ینییزا ی٢١٢١ یستۆئاگ ی٤

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

 
 رۆژهەاڵت -کانوونی نووسەرانی کوردستان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 !یکورد یبەدەو ئ نگەرهەف یزانۆسڵو د رانەنووس
 
 ییاستیس ییتیەستاەک ،یگتادان لیتلەج یتتاوەه ی١٣٩٩ یژێتالوەگ ی١٤ ەممەنجشتێپ ڕۆمتەئاگادارن، ئ کیەال مووەه کەو رەه

 ٨١ ینتتەمەت ەل ەوییەشتتۆۆەن ۆیهتتەب توانتتا،ەب ێتتڕیرگەو و رەکوردستتتان و نووستت یتتتەاڵژهڕۆ ییاستتیس ەیوەبتتزووتن یناستتراو
 .کرد ییدوا یچۆک داڵیسا
  

  ەماف یرکردنەبەستەو د یاسیس ڤیو بزا باتەۆ ناوێپەل ۆیۆ یانیژ ەیەید وتەح ەل اتریز ەیوەل ایج ،یگادان لیلەج کاک

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/Kanunofficial/&psig=AOvVaw2mu3LMUA-Wagtu8mJ-F9ZM&ust=1597496940057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKChrYPimusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 ەوییەژێپشتوودر ەو ب ەانیاەڕو ۆاک ەگناسانەمەئ داەبوار مەکردبوو، ل رۆانەکوردستان ت یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل یکانەییەوەتەن
 نەو ۆتتاو ەزمتتوونەئ نەۆتتاو یکتتێڕێرگەو و رەو نووستت یتیەەاڵمۆکتت یناستتراو یکییەتیەستتاەهاوکتتات ک ،ەگرتتتووەڵه ینگتتاوەه
 . ەنرۆەب یرتووکەپ نیندەچ
 

 مەاڵب ،ەکتراو یندانیز ڵسا ١٣ ەیماو ۆب یتیەپاشا یمێژڕێ یمەردەس ەل ەکوردان ەڕەیروباویب ناوێپەل رەشۆکێت یلیلەج کاک
 ینستەڕەف یزمتان یرێتف ێوەو ل ربتوونێف ۆبت کەیەقوتاباتان ەوەتەکتردوو یشتیندانیو ز ەداوەن ێپ انۆڵیک ندکرانەگرتن و ب

 .ەبوو
 

د لەدایتک بتووە و ۆوێنتدنی ستەرەتایی و ناوەنتدی لە مەهابتاد تەواو کتردووە، ستاڵی ی هەتاوی لە شاری مەهابا١٣١٢ساڵی 
و  یفارست یکتانەزمان ،یکتیدا یزمتان ەل ایهاوکات ج ،ەرگرتووەتاران و ۆیزانک ەل ینسەرەف یزمان یسانسیبڕوانامەی ل ١٣١١

 .ەویزان یتورک شیکەیەادڕ تاەو ه ینسەڕەف
 
بتوو و  کتانەییەوەتەن هتاەب یو پاراستتن یکتورد یبەدەزمان و ئ یکێرۆماەۆ ،یگادان لیلەکاک ج ناسەن ییماندوو یرەشۆکێت
 یشتۆڕش یکتانەنتێمیۆکیو د ەگەڵتب یپاراستتن ەل ،ەنتاوێهەڵه یدیتج ینگتاوەه ەوییەژێپشوودر ەو ب ەانیاەڕۆاک شداەبوار مەل

و  کراتۆمتتێد یزبتتیح یژووێتتم ەل کێشتتەب ەیوەنینووستت تتتاەه ،ەبگتتر ەوەانکوردستتت یمتتارۆک یمەردەستت تەبیتتتاەکوردستتتان و ب
( یگتادان لیتلەج)کتاک  یکتانەنرۆەب ەکتار ەکتورد ل ەیوەبتزووتن ڕەیبتڕب کەو ەرگەشتمێپ یشانۆکێو ت باتەۆ ەل ەوەدانڕئاو
 .ەوینووس ینرۆەب یبێدوو کت ەوەمبارەل ەک ژمارەئ ەنێد
 
 :ەل نیتیبر ندایو نووس انێڕرگەو یبوار ەل یکانەمەرهەب کێشەب
 
 (وەرگێڕان) -بوونی قەومی کورد و ماد  یهاونەتەوەی -١
 (کورتەیەک لە مێژووی حیزبی دێمۆکرات)پەنجا ساڵ ۆەبات - ٢
 ڕاستیی ڕووداوەکان -٣
 مردوو  پاش ۆیدر ەتێبەبا ن -٤
 ەرگەشمێپ ۆڵیشکەک -١
 ەوەوونکردنڕو  ەوەمداناڵو -٤
 غول شد ەانسان چگون -١
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 (ەوەکردنۆو ک کردنەئاماد)قهرمان  شمرگیپ کیداستان  -٨
 
 ییریشتتنبڕۆو  ینگتتەرهەو ف یاستتیس یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ینرۆانتتدن رزەب یاێتتڕکوردستتتان، و یرانەنووستت یکتتانوون کەو ەمێئتت
 ەینۆبت ەهاوکتات ب ،ەگرتتووەڵیه داەیتکەوەتەن ییستتەربەو س یئتازاد نتاوێپەل ەک یگتادان لیتلەکتاک ج نگەشتێپ یرەشۆکێت
 متووەو ه انیزەڕێب یسوکارەو ک ڵەماەبن ەیئاراست مانۆۆ ییمەاوۆو ه یشۆۆەرەس ،ەوەاوازیئازاد ەرەنووس مەئ ییدوا یچۆک
 .نیزانەد انیمەۆ یشەو هاوب کیرەش ەب مانۆو ۆ نەیکەد شتمانین یبانیدەو ئ رەکورد و نووس ەیوەبزووتن یرانەشۆکێت
 
 ێلت ۆبت ەکێشتقەرمەو س ەووننمت ر،ەشتۆکێت یلتیلەکتاک ج ییاەڕو ۆتاک یتیەەاڵمۆکت یفتتارڕەو  یۆالقەئ یندەهڕە یەوا مانێپ
 .کوردستاندا یینگەرهەو ف یاسیس ەیوەبزووتن یدانەیم ەل کردنڵبووەق کتریەو  ەییبووردێو ل ربوونێف
 

 کوردستان یرانەنووس یکانوون
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ینییزا ی٢١٢١ یستۆئاگ ی٤
 

------------------------------------------------------ 
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  پەیامی ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
 

  
 

 
 
 
 
 

کەستایەتیی نتاوداری بتزووتنەوەی سیاستیی کوردستتان و تێکۆشتەری دێرینتی  ١٣٩٩ی گەالوێژی ١٤شەممە  بەداۆەوە ڕۆژی پێنج
ن بە هۆی نەۆۆشتیی کۆرۆنتا لە یەکێتک حیزبی دێموکراتی کوردستان، کاک جەلیل گادانی داوی حەوت دەیە ۆەبات و تێکۆشا

 .لە نەۆۆشاانەکانی هەرێمی کردستان بۆ هەمیشە مااڵوایی لە هاوڕێ و هاوسەنگەرانی کرد
 

گەرمانە بوو کە هەر لە سەرەتای دامەزرانتی کۆمتاری کوردستتان لە شتاری مەهابتاد دەستتی  کاک جەلیل یەکێک لەو الوە ۆوێن
ۆستتنەوەی تێکۆشتەرانی  کتردنەوە و ڕێک کۆمتاری کوردستتانیش کتۆڵی نەدا و لە ڕووندوای ڕووۆتانی . بە ۆەباتی سیاستی کترد

یەکتتتانی ڕێژیمتتتی  هەر بتتتۆیە لەو پێناوەشتتتدا چەنتتتدین جتتتار لە الیەن هێتتتزە ئەمنییەتی. دێموکراتتتتدا ڕۆڵتتتی بەرچتتتاوی گێتتتڕا
ستاڵ لە تەمەنتی پتڕ لە ١١ە پاشایەتییەوە دەستگیر دەکرێ و ڕەوانەی سیاچاڵەکانی ئەو ڕێژیمە دەکترێ و بۆمتاوەی نزیتک ب

لەو مەیدانەشتدا کتاک جەلیتل بە حەق هێمتایەک بتوو لە . سەروەری ۆۆی لە زینتدانەکانی ڕێژیمتی شاهنشتاهیدا بەستەر دەبتا
 .وگووڕتر لە جاران دەستی بە ۆەبات و تێکۆشان کردەوە  ۆۆڕاگری و بەرۆۆدان و دوای ئازادبوونی لە بەندیاانە گەرم

  
کردنی ۆەبتتتاتی ئاشتتتکرای حیزبتتتی دێمتتتوکرات لە زۆربەی هەرە زۆری  پێ کۆمتتتاری ئیستتتالمی و دەستتتتدوای هتتتاتنە ستتتەر کتتتاری 

کۆنگرەکتتانی حیزبتتدا بە ئەنتتدامی کتتۆمیتەی ناوەنتتدی و دواتتتر بە ئەنتتدامی دەفتتتەری سیاستتی هەڵبژێتتردرا و لەو مەیدانەشتتدا 
 .گەیاند  پاکییەوە ئەرکەکانی بەجێ ماندوونەناسانە بەوپەڕی سەداقەت و دڵ

 
ی هەتاوی دوای دامەزرانتی ئەنجتومەنی زینتدانییە سیاستییەکانی ڕۆژهەاڵتتی کوردستتان، کتاک جەلیتل یەکێتک لە ١٣٨٤ساڵی 

ۆەماۆرانی دامەزرانتی ئەو ڕێکاتراوە بتوو و هەر لە ستەرەتاوە بتوو بە ئەنتدام و بتۆ متاوەیەکیش بەرپرستایەتیی ئەنجتومەنی 
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هەر بتۆیە کەستایەتی و تایبەتمەنتدییەکانی کتاک جەلیتل . ستەر شتان بتوو زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لە
 .ۆۆرییەوە کاری بۆ سەرۆستنی کارەکان دەکرد کاریگەری لە سەر کار و چاالکییەکانی ئەنجومەن هەبوو و بە ۆەم

 
ەزنە، هتاوۆەمی ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وێتڕای بەداخ بتوون بتۆ کتۆچی دوایتی ئەو مترۆڤە م

ۆۆی ئاڕاستەی حیزبی دێموکراتی کوردستان، هاوڕێ و هاوسەنگەران و بنەماڵەی بەڕێتز گتادانی و هەمتوو ۆەڵکتی کوردستتان 
 .دەکا

 
 ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
  ١٣٩٩ ی گەالوێژی١٤

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

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

 
 یامی هاوخەمی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستانپە

 
 

 
  
 
 
 

 !کۆچی دوایی مرۆڤێکی دادپەروەر
بەداخ و کەسەرێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی کاک جەلیل گتادانی ستەرکردە، تێکۆشتەر، ئەدیتب و نووستەری نەتەوەکەمتان 

وەدەستهێنانی ئازادی و دادپەروەی تەرۆتان دەکەن، ژەکتی  ئەو مرۆڤە ڕووناکبیرانەی هەموو ژیانیان بە ۆەبات بۆ. پێگەیشت
 .هەرمانیان چێژتووە و قەت نامرن
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 ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 ١٣٩٩ی گەالوێژی ١٤

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١

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

 
 کوردستانی ئێرانکۆمیتەی هاوئاهەنگیی ڕێکخراوە دێموکراتیکەکانی 

 
 
  
 
 
 
 
 

 !زەڕێب یانیمانیشتیهاون
 
 ییتیەستتتتاەک ،یگتتتتادان لیتتتتلەکتتتتاک ج یتتتتتاوەه ی١٣٩٩ یژێتتتتالوەگ ی١٤ ەممەنجشتتتتێپ یژڕۆ ،ەوەرۆز یکێرەستتتتەداخ و ک ەب
 یکتاروان ەب ەڵکێدا و تت ستتەد ەل یانیتگ نتاۆکر ییشتۆۆەن ۆیهت ەب متوکراتێد ینتیرێد یناستراو یرەشۆکێو ت رەروەشتمانپین
 .بوو شتمانین ییزگارڕ یبازڕێ یانمرەن
 

 یبتاتەۆ یکتاروان ەبتوو ک متوکراتێد یزبتیکتورد و ح ەیوەبتزووتن یکتانەزڕی وێن یناسراو یکییەتیەساەک یگادان لیلەج کاک
 ەوەکوردستتان یمتارۆک ەکتوردان وات یوایته یرۆۆت یهتاتنەڵه مەکیە ەیدێستپ ەو ل ڵیرمنداێم یتەڕەه ەل ۆیۆ ەیوتوانەسرەن
 ەزۆریتپ ەبتازڕێ وەئ یگرۆئت ۆیۆت ییاستیس یانیتژ یکانەستات نیتیتتا دوا کان،ەوێو نشت ورازەه مووەه یراەرەو س کردێپ ستەد
 .ەویەستاەوەن مانەکەلەگ یواکانڕە ەئامانج ەب تکردنەۆزم ۆب ەناسانەن ییماندوو یشانۆکێو ت ڵوەه ەو ل ەویەما
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 مەب رەدا و ه یکانییەاستیس ییەچتاالک ەب ەیژێتدر زبتدایح یکتانەزڕێ ەل ینێنه ەیوێش ەب مار،ۆک یبوون رگەمەپاش جوان ەل
 یواز شتداەرجەلومەه وەل مەاڵبترد، ب رەست ەب دایتوەهلەپ یمتیژڕێ یکانەنتدانیز ەل ۆیۆ ینەمەت ەل ڵسا نیندەچ ەوەشۆیەه
 .بوو یوەرانسەف یزمان یرێف شداێوەل رەو ه ناێهەن ۆیۆ یاندنەیگێپ ەل
 

 نتدەچ ۆبت لیتلەکوردستتاندا، کتاک ج یتتەاڵژهڕۆ ەکتورد ل یلتەگ یبتاتەۆ ێینتو یناغۆو ق یتیەپاشا یمیژڕێ یووۆانڕ پاش
 .بوو شدارەب ەچاالکان داەباتەۆ وەئ یوتڕە ەل موکراتێد یزبیح ییرەبڕێ یندامەئ کووەو ەورەد
 
کتاک  ییاتیستەک ەیکیتد یکتێنیەال کانتداییەنگەرهەف ییەو چتاالک ۆڕکت ەل وامەردەب ییشدارەو ب رانێرگەو و نینووس ۆب یگرۆئ
 .ەشتووێه ادگاری ەب یکورد ەیباانێکت ۆب ۆیۆ یدوا ەل ینرۆەب یانێڕرگەو و نینووس کەڵێمۆک ەبوو ک لیلەج
 
 ەبتوو ک ەستانەک وەل کێتکیە موکرات،ێد یزبیح یکانەزڕی وێن یرەندانێو شو ارید یکییەتیەساەک کووەو لیلەکاک ج هاەروەه
بتوو و  کانەکیموکراتێد ەکاراوڕێ یریلگێش یکێکاریکۆو داک ربوونێف ۆب شتوانەیگێپەالوان و تاز یرەو هاند پشتڵپا وامەردەب
 زبتتتدایح وێتتتن یکتتتانەکاراوڕێ یزڕیتتت ەل ەک ەیباتکتتتارانەۆ وەئ متتتووەه ۆبتتت داەنتتتاوێپ مەل وەئ یوچتتتانێب یبتتتاتەو ۆ ڵوەه
 .یەئاشکرا شتوون،ەیگێپ
 
 وەئ یتتیدوا یچۆکتت ەل داۆبتتوونەب یاێتتڕو رانێتتئ یکوردستتتان یمتتوکراتێد ینتتدکارانێژنتتان، الوان و ۆو یکتتانەکاراوڕێ ەمێئتت
 متتانۆۆ ییشتتۆۆەرەو س ەپرستت متتوکرات،ێد ەیکتتورد و قوتاباتتان یتتیتیەواەتەن یبتتاتەۆ یکتتانەزڕی وێتتن ەیزۆستتڵد ەرەشتتۆکێت

 ەب متانۆو ۆ نەیتکەکوردستتان د یرەروەشتتمانپین یکتەڵۆ متووەهو  یرانەنگەکوچکردوو و هاوست یداۆدار ڵەیماەبن ەیئاراست
 یکاستتنیەو  متوکراتێد یکتانەزڕی ییتیەکیە یهاتنیدەو ۆب نیزانەد رکدارەئ ەب مانۆو ۆ نیزانەد یستدانەدەل یمەۆ یگرەڵه
 دایتانیژ یکانەتسا نییدوا ەل لیلەکاک ج ەیورەگ یونەۆ ەک یتیەواەتەن ییزگارڕ یرزەب یئامانج ەب شتنەیگ ۆب کانڵەوەه

 .نیشۆکبێت ،ەیەزۆریپ ەبازڕێ وەئ یزانۆسڵد مووەه یو ئاوات
 

 رانێئ یکوردستان یکانەکیموکراتێد ەکاراوڕێ یینگەهاوئاه ەیتیمۆک
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ - ١ - ١٨
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
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 ئەنیستیتۆی کورد لە پاریس

 
 

 
 
 
 
 
 
 کورد یرەدەنۆڵک ەورەگ ،یگادان لیلەج ییدوا یچۆک
 
 ینتەمەت ەل ،0101ی ئووتی 9لە  ەکورد ک ییاگرۆڕۆ ییتیەساەک ،یگادان لیلەج یییدوا یچۆک ەوەرۆز یکەیەژارەو پ مەۆ ەب

 .نینەیەگەادڕبوو،  ناۆڕۆک یمیسلەکوردستان ت یمانێسل یشار ەیشاانۆۆەن ەو ل داڵیسا 19
  

ی تتتا نتتوامبر ییەژانتتو)کوردستتتان ەیمتتاو کورت یمتتارۆک یۆتتتەتێپ هابتتاد،ەم یشتتار ەل 8143 یمارستت یمتتانگ ەل لیتتلەج کتتاک
 .ەبوو کیداە، ل(8139

 
 .داەد شانین لیلەکاک ج ییاسیس ییستەروەو د انیژ ،ەداوووڕ وەئ
 

  ەب ەک ێبەد( PDK)کوردستان یکراتۆمێد یزبیح ەب ستەوەیپ ینێنه ەبوو، ب نەمەتساڵی  83، کاتێ تەنیا 8131ساڵی 
 .بوون ەزبیح وەئ یو چاالک فاەوەب یکێندامەئ ان،ینەمەت ییژاێدر

و  یوانیپشتت ۆیهت ەب رازجتان،ەب ەل تەبیتتاەب. کرد ەڕپێت رانداێئ یکانەداننیز وێنەل ۆیۆ یانیژ ەل ڵسا 84 ل،یلەج کاک
 یکتانییەزامیدادگتا ن ەل تەنتانەو ت(  PDK)کوردستتان یکراتۆمتێد یزبتیح ەل یتەنتدامەکتورد و ئ یواڕە یزۆد ەل ینگریەال
 .ەوەتێشکەد ییتاەتاهەه یپسەح ەب داییتاۆک ەو ل ێکرەد حکوومەم عدامیئ ەب ینشاهەشاه یمیژڕێ
 
  رانداێئ ەل ەزمان وەئ کەیەپاش ماو ەک یوەانسەڕف یزمان یربوونێبه ف کاەد ستەبوو، د رەسەستبەد ەیناڵسا وەئ ەیماو ەل

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rojikurd.net/%DA%A9%DB%86%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8E%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%95-%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%95%DA%AF%DB%8C-%D8%A6%DB%95%D9%86%D8%B3%D8%AA%DB%8C/&psig=AOvVaw15n_12xRG4C-Wb-ov_mEdm&ust=1597081352910000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjGperVjusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .کاەد شۆۆ وبانگێن ینگەرهەف یکێزمان کەو
 
 .ەوەتێڕێگەردەو "ۆڕگێس نتسۆک" یبێکت نیندەچ ندان،یز ەل رەه
 

 یژێلۆکت" ەل" ەانستەڕف ینگتەرهەزمتان و ف" ەیوانتامڕب 8190 ڵیستا ەو ل ادەد نتدنێۆو ەب ەژێتدر نتدان،یز ەل ییئتازاد پاش
 .ێگرەردەو "تاران یکانییەانیب ەزمان
 
 زیتتزەع" یستپاردنەئ ۆاک ەب یستمڕەوڕێ ەچتون ل ،ێکترەد ینتدانیو ز ریستتگەد لیتلە، کتاک ج8191 ڵیستا ینتەئۆژ یمتانگ ەل
 .دابوو یوتار "یسفیۆ
 
ئتازاد  کتانییەتڵەوەودێن ەکاتراوێر یگوشتار رێتژەل نتدان،یز ڵستا 07پاش  ەورد بوو کک ییاسیس یکییەندانیز ،یوسفی زیزەع
 ینتەدەم یگتاەڵمۆک یگرنگت یکییەتیەستاەو ک یاستیس یکتێڕێگڕۆڵ ل،یتلەکتاک ج. کتاەد چۆکت ،یپتاش ئتازاد کڵێو ستا ێکرەد

 .ەبوو یکەرەس ڕۆڵی رانداێئ یالنەگ یشۆڕش ەکوردستان بوو و ل
 
 ،"یریتصتادق وز نیالد صتارم"کتورد، یناوبانگەو ب چکردووۆک یلیکەو: کەکورد، و یکییەتیەساەک دنەچ ییتەارمی ەب انیزەڕێب
 ۆیییۆەربەستت ەب تەبارەکتتورد و ستت یاستتیس یبتتاتەۆ ەل ییپشتتتڵپا یستتتەبەمەب یتتتاران یشتتتوویدان یکتتانەکورد ینەنجتتوومەئ
 .ۆست کڕێ ینگەرهەو ف یداریئ
 
 ییکتارەئاماد یشتدارەو ب ەبتوو دایتندەوێپ ەل س،یپتار ەل رانێتئ یکوردستتان یموکراتید یزبیح ییتیەراەبڕێ ەڵگەل هاەروەه
 .ەبوو یزەرکەم ەتیمۆک یندامانەو ئ کراتۆمێد یزبیح یگشت یرێسکرت ەیوەانەڕگ
 

  ڕێدوو جار هاو 8191 ەیمارس و م یمانگ ەل ران،ێئ یکوردستان یموکراتید یزبیح یاسیس یرەفتەد یندامەئ ل،یلەج کاک
 .کاەد ینەیۆوم ڵاڵتویەئا ەڵگەل کێژێوتوو یشدارەب ،یکورد یکیەەژنێل ەڵگەل
 

 ۆبتتت بتتتاتەۆ یرۆتتانەت ،ۆیۆتتت یانیتتتژ ەل ڵستتا 91 ەل اتریتتتکتتتورد، ز یپرستت یستتتتەروەد یتیەو شتتتا رەکتتتەئ ل،یتتتلەج کتتاک
 ەب تەبارەست داۆیتۆ یبتێکت نینتدەچ ەل لیتلەکتاک ج ەک کییەستتەروەکورد کرد، د ینگەرهەو ف یاسیس یماف یرکردنەبەستەد
 .یتیەلماندووەس "رانێئ ەکورد ل یرۆەهاوچ یژووێم"
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 رەستەل ۆوگ گفتت ۆبت وتەکەد سیپتار ەل انیتگاڕێ رکتاتەبتوون، ه "کورد ۆتینستەئ"ی گەمەئەب یستۆد هاەروەه ،یگادان لیلەج
 .داەد انۆیتینستەئ یرەس ان،یکانەرنامەو ب ەژۆپر رەسەل دوانێل هاەروەکوردستان و ه یۆۆبارود

 
کترد و  انیشدارەب "ۆتینستەئ ەل یوانیپشت ینەیمپەک" ەل انیزەڕێببوو، ب ڵیما یرانەیق یتووش ۆتینستەئ ێتکا 0187 ڵیسا
 .کراەن ڵبووەق ەوەمێئ نیەالەل یەئاشکرا ەدا، ک انۆیۆ ییۆسەش یلێمبۆئوت یشۆفر یاریشنێپ
 

 ەیانیوەانستەڕف وەئ متووەه ینەیز ەو ل کێکورد مووەه ییرەوەادی ەل ەبوو ک ستیوەشۆۆ کجاریە یکییەتیەساەک لیلەج کاک
 .ەوەتێنێمەد ییندوویز ەب ،ەوتووەله کوردستان ک انڕێی کێژڕۆ یتەارمی ۆب
 
 ەوییەندرووستتتتەت یرجتتتەوم لەه ۆیهتتت ەب ەک ە-لیتتتلەکتتتاک ج یستتتتانیوەشۆو ۆ ستتتوکارەو ک ڵەمتتتاەبن یال رمتتتانیو ب شۆهتتت
 .بن شدارەب چکردووداۆک یرمەت یسپاردنەئ ۆاک ەب یمیراسەم ەل ەویانتوانەین
 

 سیپار ەکورد ل ۆیتیستینەئ
 

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

 پەیامی ڕێکخراوی جیهانی کورد لە ئاڵمان
 
 
 
 
 
 
 

 نامرن ئەوانە، وا لە دڵی میللەتا دەژین

 
  ەب یگادان لیلەکاک ج زڕێ ان، بهکوردست یو ئازاد یزگارڕ یگاڕێ یرەشۆکێکورد و ت یناودار یتیەساەک ییدوا یچۆک ڵیواەه

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.worldkurdorganisation.com/category/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86/&psig=AOvVaw0fxN3dzT8J8f6lCJmjqgdU&ust=1597090047859000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjwt5_2jusCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .نیکرد یمبارەۆ نا،ۆڕۆک یتاەپ ۆیه
 
 یمتارۆک یمەردەس ەو ل یت هییالو یتەرەه ەل ەبوو ک ەرانەشۆکێو ت باتکارەۆ نەگمەد وەل کێکیە ،یگادان لیلەکاک ج زەڕێب

 هتاەروەو ه کتانییەمتا  و ئازاد یرکردنەبەستتەد ناوێپ ەو ل یرستەپەنۆو ک یرکاریداگ یدژ باتەۆ یدانەیم ەل ەوەکوردستان
 .بوو داڵوەه ەل وچانێو ب ەناسانەنییماندوو ا،د شتمانیو ن ەوەتەن یستەربەو س یرەروەس
 

 ەیدەستت ویتتن ەل اتریتتز یکتتانەووداوڕ رەستتەب ەینجەنپێشتتو ەبتتوو ک یتیەەاڵمۆو کتت یاستتیس یرزەبیەپتتا یکێتیەستتاەک نتتاوبراو
داهتاتوو،  ی وه ها نه روه کان و هه نج و الوه گه رەسەل ییرەگیکار یکانەنرۆ ەب ەمەرهەو ب شانۆکێو کار و ت ەاریکوردستاندا د

 .یکانەشانۆکێو ت ڵوەه ەتێوانەڕد ەوەایبا ەب مانەکەوەتەن ەیاوازانیزگارڕ ەیوەناڵجوو یژووێو م ێنەداد
 
و  ڵەمتاەبن ەیئاراستت ۆیۆت یشتۆۆەرەو س ەپرست یگتادان یلتیلەکتاک ج مترەن یتیدوا یچۆکت ەینۆب ەکورد ب یهانیج یکاراوڕێ
 .ێزانەد کیەمووالەو ه زەڕێب ەیوێئ یمەۆ یشەهاوب ەب ۆیو ۆ کاەد یرانەنگەو هاوس ستانۆد
 

 مانڵئا ەکورد ل یهانیج یکاراوێر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

-------------------------------------------------- 
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 ناوەندی هاشتاگ فۆڕ کورد

 
 
 
 
 
 
 
 

 نیژەد تاەللیم ڵید ەوا ل ەانوەئ نامرن
 
 یرەشتتۆکێو ت انڤتەاستتیس ر،ەنووستت ،یگتتادان لیتتلەنتتاودار ج یتیەستتاەک ،یکتتورد ی٢١٢١ یژێتتالوەگ ی١٤ ەممەنجشتتێپ یژڕۆ

 ویتن ەکوردستتان ل یتتەاڵژهڕۆ ییاوازیزگتارڕ ەیوەبتزووتن یرانتەبڕێ ەل کێتکیەکوردستتان و  یمتارۆک یادگاریکورد،  یناسراو
 .کرد یییدوا یچۆک یمانێسل یشار یکەیەشاانۆۆەن ەوچان، ل ێب یباتەۆ ڵسا فتاەح ەل اتریش زپا ابردوودا،ڕ ەیدەس
 
 یگتاڕێ یرانەشتۆکێت مەرجەکوردستتان، ست یتەاڵژهڕۆ یکەڵۆ ەل یشۆۆەرەکورد، س ۆڕهاشتاگ ف یندەناو کەو ،ەوەیەنۆب مەب
 یتتتەاڵژهڕۆ ییزگتتارڕ ۆبت شتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ینکتاروا نیواداریتتو  ه نەیتتکەد یرانەنگەو هاوست ستتوکارەکوردستتتان، ک ییزگتارڕ

 .ڵنزەم ەزووتر بگات یرچەکوردستان، ه
 

 کورد ۆڕهاشتاگ ف یندەناو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.dengiamerika.com/a/diaspora-activists-hashtag-four-kurd/5518179.html&psig=AOvVaw2geSdMaxKf9ErcWiWbbzy2&ust=1597502004007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDcou_0musCFQAAAAAdAAAAABAD
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 (یزاکا)پەیامی یەکیەتیی زانایانی کوردستان

 
  
 
 
 
 
 
 

 "یگادان لیلەج"کاک  مان،ەکەلەگ ینیرێد یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ەینۆب ەب "زاکای: "یمەو هاوۆ ەپرس
 
 ترجعون نایالموت ثم ال ەنفس ذائق کل
 
 انۆڤدل یۆودا یناو ەب
 
پتاش  ،یگتادان لیلەکاک ج موکراتێد یزبیح ینیرێد یرەشۆکێت یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤ یوتەکڕێ ەممەش نجێپ ڕۆمەئ
 .کرد ییدوا یچۆک ناڕۆک یتاەپ ۆیه ەب داەزبیح وەئ ینکاەزڕی ەل شانۆکێت ڵسا ١١ ەب کینز
 

 نینتدەچ شتبووۆاێکوردستتان بتوو، ۆودال یتتەاڵژهڕۆ ەکورد ل یلەگ یکێدارەتمەاسیو س رەشۆکێت یکۆڤێمر یگادان لیلەج کاک
 شەانییتواد مەل بتوو،ەکوردستتاندا ه یموکراتێد یزبیح ەل یندەناو ەیتیمۆو ک یاسیس یرەفتەد یندامەئ کەو یگرنگ یستۆپ
 ەڵگ ەل یکتانەرەربەب ژڕۆ ١پتاش  ەوەداۆەب. داەد ەیکەلەگ یواڕە یبتاتەۆ ەب ەیژێتدر ەجرووبەت ڕپ یکێدارەتمەاسیس کەو
 .کرد ییدوا یچۆک ناڕۆک یتاەپ
 
و  ەپرست متوکراتێد یرانەشتۆکێو ت انیتزەڕێب ڵەیمتاەبن ەڵگەل یمەهاوۆ یاێڕو رانێئ یکوردستان ینییئا یانیزانا ییتیەکیە
 .شاد بکا نیرەب یشتەهەب ەب یحڕۆ ەوەنڕێیپاەد زنەم یۆودا ەو ل کاەد انیکیەال مووەه ەل یشۆۆەرەس
 

https://kurdistanmedia.com/so/news/پەیامی-یزاکا-بەبۆنەی-ی-گەلاوێژ
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 راجعون یەوانا ال ەلل انا
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 اسراوی ڕۆژهەاڵتی کوردستانهاشم کەریمی سیاسەتمەدار و کەسایەتی سیاسی ن

  
 

 
  
 
 
 
 
 یرەشتۆکێو ت ەورەگ یبتراو دوستت ێتیدوا یکتوچ یبترەۆ ۆمترەستالو ئ لەگ ەکوردستتان ل یمتوکراتێد یزبێح یتێەراەبێر زێرەب
 ۆدابوو بت یزبێو ح یاسیس یکوشانێت ەل ڵسا ١١ ەیکێزێن ەک لێلەکاک ج ێیدوا یچۆک شتەێگێپ مێگادان یلێلەکاک ج نێرێد

و  زێترەب ەیویئ ەل یشۆرۆەس دلەپر ب ەوەنۆب مەب کمان،ەوەتەن ەیوەنبزوت ۆبوو ب ەورەگ یکێەسارەۆ ،ەیکەلەگ ەب تەۆزم
 .تێب بوارێپر ر ەیگێر وادارمێه مەکەد یگادان ەیمالەبن
 

 یمیرەهاشم ک تانیهاور
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------------- 
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 یی سیاسیی کورد و کوڕی پێشەوا قازی محەممەدعەلی قازی، کەسایەت

 
 
 
 
 
 
 

 
 پەیامی هاوۆەمیی بەڕێز عەلی قازی بە بۆنەی کۆچی دوایی کاک جەلیل گادانی

  
بەداخ و کەستتەرێکی زۆرەوە قوتتتابی بە وەفتتای کۆمتتاری کوردستتتان و شۆڕشتتگێڕی دڵستتۆزی نیشتتتمان، دۆستتت و بتترای ئتتازیزم 

 .هۆی پەتای کڕۆنا کۆچی دوایی کرد ئەمڕۆ بە "جەلیل گادانی"مامۆستا 
 

 بەو بۆنەوە سەرۆۆشی دەکەم له هەر چوار پارچەی کوردستان، ڕووحی بەرزی شاد، یادی پیرۆز و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ، 
 

 .بژی کورد، بژی کوردستان
 

 عەلی قازی
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

--------------------------------------------- 
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 زێ عەزیزیهونەرمەند نا

 
 
 
 
 
 
 
و  ەڵگ متتووەو ه ەستتتیوەشۆۆ ەزبیتتح مەئ ینتتدامانەئ یواوەو ت متتوکراتێد یزبتتیح ەل یشتتۆۆەرەس مۆۆتت ەیرۆنتت ەب شیمنتتەئ
 ییو مانتتدوو نیرێتتد ەیرگەشتتمێپ ،یگتتادان لیتتلەج متترەن ڵەیمتتاەکوردستتتان و، بن ێتتیشتتار و الد ەیگەڵمۆکتت یکتتانەژێوتو نیچ
 ەیوەل یبتەمانتدوو ن. انیگ ەکاک یبەماندوو ن مەڵێد ێیپ. نمێوەنەداد ۆب یوازشەو ن زڕێ یرەو س مەکەد مانەکەلەگ یناسەن
 ۆبتتت. واێتتتپ کانتتتتەنگاوەه ەب یمتتتووەکوردستتتتانت ه یکانەشتتتاۆ ەک ەیوەل ،یئتتتازاد ڕێتتتی ەل یۆشتتتەب نتتتتەمەت وچتتتان ێبتتت ەک

 یمتتارۆک یادکتتاری ەیکەستتوارەرۆش ەشتتۆشپڕەکوردستتتان  شتتتنتڕۆی یمتتەت ەل ستتتا،ەشتتار و ڵتتید یئتتازاد ەیستترو ەیوەنتتدنێۆو
 .وردستانک
 
 ۆییۆەربەست یکتات امیتنڵد. یبتەماندوو ن. تکا ێل ینێۆو موکراتمانێد ڵیشکاند، د یکورد زارەه زارانەه ڵید شتنتڕۆی ێل

 .ەوەتێکرەد رزەچوارچرا ناوت ب ەل کانتەدیهەش ڕێهاو ەڵگەو ل ەوەتێیکوردستان د ییو ئازاد
 

 یزیزەع یناز
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
 

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

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rudaw.net/sorani/culture/1003201511&psig=AOvVaw2xPAmt4Ihqzn8POGhWLLZP&ust=1597508509817000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCG6pmNm-sCFQAAAAAdAAAAABAg
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 کۆمەڵێک کەسایەتی رۆژهەاڵت

 
 
 
 
 
 
 
 

 !یادی کاک جەلیل گادانی تێکۆشەری دێموکرات بەرز و هەتاهەتایی بێ

 
 نتتتاسەن ییمانتتتدوو یرەشتتتۆکێت یگتتتادان لیتتتلەکتتتاک ج ٢١٢١ - ٨ - ٤ یوتتتتەکڕێ ەممەشتتت نجێپ یوژڕ رۆز یکێرەستتتەداخ وک ەب
 لیتلەکتاک ج.کرد مبارەمات یشتمانین یرفرازەوس یئازاد یگاڕێ یبوارانڕێ یواو ەکرد و ت ییدوا یچۆک مانەکەلەگ یر ەد ەنۆڵوک
 تتتا ەبتترد و ه رەستەکوردستتتان ب کتورد و یرفرازەو ستت ینتاو ئتتازادێپ ەل ۆیۆتت یشتاناز  ەل ڕپتت ینتتەمەت ڵستا فتتتاەح ەل اتریتز

 .ەویەما فادارەو  یەگاڕێ وەب ەیناسەه نییدوا
 
 متتانۆۆ یۆوشتتەرەس  ەو ەرۆز یکتتەیژارەوپ مەۆ ەب متتان،ڵئا یتتتاڵو ەل چكردوۆکتت یانڕێیتتوهاو ستتتانۆد ەل کێشتتەب کەو ەمێئتت

 .نەیکەد یئازاد یگاێر یرانەکوشێت یواو ەو ت رەنگەوهاوس ڕێهاو ها ەرو ەه ،یگادان یزەڕێب ی ڵەماەبن ی ەئاراست
 
 .تێب زەڕێو ب رزەب یادی
 
 ترانیم ەالهیئ  -١
 ترانیم دونیرەف  -٢
 ترانیم اڕۆی  -٣
 رووخەف زاڕە. د  -٤
 ندەفروم نیهەش  -١
 بەسەن یوارەح لیلەۆ  -٤

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.aljazeera.net/blogs/2019/11/13/%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&psig=AOvVaw2vJbpDQqAx0JlJ9n7yMVby&ust=1598017259143000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi737b0qesCFQAAAAAdAAAAABAQ
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 یدەلەب یدیە  -١
 نژاد نیمەناسر ئ  -٨
 انیشیروەد نەهمەب  -٩
 ییداەشوه قیدەس  -١١
 یعبانەش ونیهوما. د  -١١
 ییسارا رهادەف  -١٢
 ییدەحمەئ قیدەس  -١٣
 یمەستڕۆ هانباشەج  -١٤
 رهونەب ریتاه  -١١
 ییسروورەم حسنۆم  -١٤
 یدەمەمح یلەع  -١١
 زارع ڵماەج  -١٨
 زارع نارڵگو -١٩
 ییوەولەسروور م  .د -٢١
 یانەڕماو نەسەح -٢١
 ترانیم تارەس  -٢٢
 یکانۆب یمەستڕۆ رەعفەج  -٢٣
 ەئاو نیمەکامران ئ. د  -٢٤
 یهرابۆس قیفۆت  -٢١
 ینیموع دیوەن  -٢٤
 ورکوردپو ڵاڵبدوەع  -٢١
 یورامەه ورامانەه  -٢٨
 ینێحوس دەحمەئ  -٢٩
 

   ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

----------------------------------------------------------- 
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   کۆمیتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەرەوە و ناوخۆی واڵت
 

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

 دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی بەڕێوەبەریی دەرەوەی واڵت حیزبی
 
  
 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یرەشۆکێت یکەڵۆ

 !یگادان لیلەکاک ج یزانیو ئاز ڵەماەبن ران،ەنگەهاوس
 
 یناستتراو یمایو ستت نیرێتتد یرەشتتۆکێت ،یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ژ،ێتتالوەگ ی89 ەممەشتت نچێتتپ ڕۆمتتەئ یانەیبەرلەستت ەوەداۆەب

 و  رانەنگەهاوس ۆڕیک ەل ییوااڵما ەشیمەه ۆو  ب وتەک دانێل ەل ەیکەورەگ ڵەد موکرات،ێد یزبیو حکورد  ەیوەبزووتن
 .کرد یزانیئاز
 

 یلتەگ یواکتانڕە ەمتاف یهتاتنیدەو نتاوێپەل بتاتەۆ ۆبت ۆیۆت یرەروەست ڕپت ینتەمەت ەل ەیەد وتەح ەل اتریز ەک لیلەج کاک
 یکانەناستەتتا دوا ه وچتانێب ەبتوو، ک ەنتانەگمەد ەباتکتارەو ۆ رەشتۆکێت وەئ یرزەب ەرەه ەیکردبوو، نموون رۆانەکورددا ت

 ەل شەستتەبەم وەئ ۆو ب ەیکەشاوراوەب ەلەگ یکانییەو داۆواز ستیو رەسەبوو ل داگرترێو پ ترڕمکو ژۆر یدوا ەل ژۆر یانیژ
 .کردەن یغێدر کێشانۆکێو ت ڵوەه چیه
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و  مەستتت گتتژەب ەوەکانەاانینتتدەب یکتتونج ەل ،ییاگرۆڕۆتت یکتتێمزەر کەشتتا، و زاەڕەمەح یمتتیژێر یمەردەستتەل لیتتلەج کتتاک
 ەهتاتن یدوا. کوردستتان یکتەڵۆ یکتانییەمتا  و ئازاد یۆتەرستەس یکێکتاریکۆو داک رەهاند ەو بوو ب ەوەچوو داەوەوساندنەچ
 وچتانێب یشتانۆکێت ەب متوکرات،ێد ەیشتاوەوێو ل اریتد یکەیەرکردەس کەو ،یگادان لیلەکاک ج ش،ی یسالمیئ یمارۆک یرکارەس

 یتتیوامەردەب یکێگرەڵهاڵو ئتتا وتنەستترەن یمتتزەر ەبتتوو ب باتتتدا،ەۆ ێتتیر یکتتانییەو دژوار نتتدەو ل نتتدەک رەستتەب وتنەرکەو ستت
 .  رانێئ یسالمیئ یمارۆک یکورد ەدژ یمیژێر یکانەڕۆییەرەو س یرستەپەنۆک یدژ ەل باتەۆ
 
 یکێتەستارەۆ یبتوونەو ن ەیەژارەداخ و پ یگتاێج متووانەه ۆبت داەۆتەوەستات مەل یگتادان لیتلەکاک ج یدان ستەدەل گومانێب
 متتووەو ه لیتتلەکتتاک ج یروحتت نیتتتوانەد وامەردەب یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ەب ایتتنەو ت ایتتنەکتتورد و ت ەیوەبتتزووتن ۆبتت ەیەورەگ
 یزبتیح ییرەبەوەڕێتب ەیتیمۆکت کەو ،ەوەنۆبت مەب.  نەیتشتاد بک ،ەویەنتا انیرەست یرزەربەسەب لیلەکاک ج کەو ەک ەیوانەئ
 مەرجەو ستت ەیکەزەڕێتتب ڵەمتتاەکوردستتتان، بن یکتتەڵۆ ەیئاراستتت متتانۆۆ یشتتۆۆەرەس تەاڵو ەیوەرەد ەکوردستتتان ل یکراتمتتوێد

 . نەیکەد لیلەکاک ج یستانۆو د رانەنگەهاوس
 

 .ێب وامەردەکوردستان ب یکەڵۆ یواکانەر ەماف یهاتنیدەو ۆب یباتەۆ یگاێشاد و ر مووانەه یستیوەشۆۆ یلیلەکاک ج یروح
 

 زداێر ەڵگەل
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 تاڵو ەیوەرەد ییرەبەوەڕێب ەیتیمۆک
 

 ٢١٢١ یگوستۆئ ی٤
 

-------------------------------------- 
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 کۆمیتەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە والتی نۆروێژ، بەشی کۆمەاڵیەتی 

 
  
 
 
 
 
 

 یکەیەرێستتتەئ نگداەزەوەشتت یکتتیە یکیتتتار ەل. شتتاێدا ک یرواەکتتورد یئاستتمان رەستت ەب ڵیبتتا مەۆ یمتتژ و مەتتتر ت یکێجتتار
 .یاۆوشڕ یواکانەرەماف ەب شتنەیگۆب مانەکەلەگ یدانۆرۆەو ب باتەۆ یئاسمان ەتر، ل یشدارەگ
 

 ! زێرەب یانڕێیهاو
 
 وەمکتارا یرانتەبێر ەل کێتکیە ،یگتادان یلتیلەکتاک ج یتیدوا یچۆک ڵیواەه ەوەرۆز یکێرەسەداخ و ک ەب! ستیوەشۆۆ یستانۆد

 . شتەیگێپ مانەکەلەو گ زبیح یناسەماندوو ن
 
ستادق و  یکێدارەتمەاستیس ر،ێرشتگۆش یکتۆڤێمر ەینمتون ەک یگتادان یلتیلەکاک ج کەو یکیە یتیەساەک ییدوا یچۆک گومانێب
و  یگشتت ەکوردستتان ب یکتەڵۆ یرەمتاوەج ۆبت ەیەورەگ یکێستتۆبتوو، ک مانەکەوستاوەچ ەلەگ یناسەن ییماندوو یکێرێباتگەۆ
 ەیوبتووناڵب ۆیه ەب ۆابنەم. ەوەتێرناچیب ەو ل ێناب ژێسار ەیکەزارئا ەزوان مەب ەک ،یتەبیتا ەب مانەکەستیوەشۆۆ ەزبیح
 . نێدابن یحزوور ینانێل زێر یسمەو ر ێو ر ەپرس نیناتوان ،ییگشت یتەالمەس یپاراستن ۆب نا،ڕۆک یرووسیو
 
و  ەکتردو رەپێتت یشتیکوردستان یتتەاڵه رۆۆت تەنتانەو ت زبیتح و ڵەمتاەبن یستنوور ەژێتم ەل یگتادان لیتلەکاک ج یتیەساەک

 لۆکت ەل یکوردستتان متووەه یمەۆ ەک ەناسەن ییماندوو ۆڤەمر وەئ. کورد ەیوەبزووتن مووەه یارید یکیەتیەساەک ەب ەتەبوو
 یستتمەرو  ێرکوردستتتان  یکتتەڵۆ یتتتیەواەتەن ەیوەبتتزووتن یاریتتد ەرەه یکەیەرکردەستت کەو ەبتتوو ک ەوەئ یانینتتابوو، شتتا

 یزبتتیح یژێروۆنتت ەیتیمۆکتت. نتتادات ێپتت متتانەوەئ یتتتەرفەد ەکەرجەو م لەه ەماتتابن ک مەاڵب ،یەچووبتتا ەوێتترەب ۆبتت یتەبیتتتا
  یشەشکێپ ۆیۆ یرمەگ یشۆرۆەس مانکاتداەه ەل ،ێزانەد ۆیۆ یه ەب ەکەمەۆ ساسداەئ ەل ەکوردستان، ک یموکراتێد
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 .یزانەد شەهاب ەدا ب نایمەۆ ەل ۆیو ۆ کاتەد یگادان یباتکارەۆ ڵەیماەبن
 

 ڵەیمتاەبن ەکردن ل یشۆۆەرەوس ەو پرس یمەهاوۆ ینڕیربەد یستەبەم ەب ەک نەیکەئاگادار د شیستانۆو د یزبیح یانڕێیهاو
 :زانێرەب. بگرن ەوەنانۆفەلەت ەژمار مەب یندەوەیپ تواننەئ ژ،ێروۆن یتاڵو ەل لیلەکاک ج یزەڕێب
 
  19888131 - یگادان ۆرکێش -١
  39091711 - یگادان انستێکو -٢
  37110979 - یگادان رانۆگ -٣
  17190407 - یگادان ۆاکید -٤
  31083039 - یگادان یئاشت -١
 

 یتیەەاڵمۆک یشەب ژ،ێروۆن یوالت ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەیتیمۆک
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 کۆمیتەی دانمارک -اتی کوردستان حیزبی دێموکر
 
 
 
 
 
 
 
 

 انیمانیشتیهاون
 اوازنیکورد و ئازاد یرانەشۆکێت
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 کانییەکوردستان یەاسیس ەنیەو ال زێه
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 ەادگتتاریو  متتوکراتێد یزبتتیح ینتتدامەئ نینتتترەمەت ەب یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ەوەرۆز یکێرەستتەداخ و ک ەئاگتتادارن ب کەروەه
 .وتەک دانیل ەل یمانیشتیو ن دێز یئازاد یداەیش ڵیکوردستان د یمارۆک ەیکەنرۆەب
 
 ەکوردستتتان ب یاوازیئتتازا ڤتتیبزا ەبتتوو ل ەورەو گ زنەم کێتتلەگ یکێستتارەدا ۆ ەرجەلتتوومەه مەل لیتتلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح ۆب تەبیتا
 
 یستتەدەڵدانمتارک ه یتتاڵو ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەیتیمۆک مانەورەگ یمام ۆب فاەو و گەمەو ئ کەو ەوەیەنۆب مەب
 ینتەمەت ەل ڵستا ١١ ەک ێدابت یگتادان لیتلەکتاک ج ەیتیورەئاست گ ەل ەک یشۆۆ ەرەو س ەپرس یکێمیراسەم یبردنەوەڕێب ەب
و  ۆشتتک ەیشتتانین دایەنیمەمتتات ەادیتت مەل تانیشتتدارە، بیۆشتتەب ەیکەمانیشتتتیو ن زبیتتو ح لەگ ۆبتت ەوەتەۆاوەستت ەڕیوپەب
 .دا دانا ەیکەلەگ یئازاد یناوێپ ەل ۆیۆ ینەمەت مووەه ەک ەکێڕێباتگەۆ ەییورەگ
 

 دانمارک ەیتیمۆک - کوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
  

------------------------------------------------ 
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 موکراتی كوردستانمریكا حیزبی دێ ی ئه كومیته

 
 
 
 
 
 
 
 

 كوردستان یر روه شتمانپهین یكڵ ۆه
 كوردستان یموكراتێد یزبیح ینگران هیو ال  رگه شمهێو پ كادر

 
 یمتوكراتێد یزبتیح یاستیس یناستراو یمایو ست ستتیو شهۆو ۆ اریتد یت هیسا كه یگادان لیل جه  مر مامه نه ییدوا یچۆك گومانێب

  مامته  كته ێبت  هییاستتو ڕ ئته یر رۆته مووان ده هته یمتام ینازنتاو  نگته هڕ.  ژانته  بته رۆز یكێم و ۆته  وره گته یكێسار كوردستان، ۆه
 ،ێعت و ده زیتف ێبت یك هیت ركرده ك سته وه  نتده و چه  بتووه كیتزین ۆیۆت یل و گته كڵت ۆته  لته یت هیتاڵ متهۆك یبار لته  نده چه لیل جه
 یاستیس یك هیت ركرده سته ی ارانهیرپرست به یووحتڕو  انگیت  واته  مه ئه.  بووه هه ۆیۆ ی وه ته نه ڵ گه له ی انهیاڕ ۆاكه یوت لسوكه هه
 !ێب بوون ده رێف ێل ۆب  كه
 
 متانۆب ن،یت بكته ادیتز  هرزییت ئاكاربهم  بته لیل جته  مامته یوچتانێب یاسیس یبات ۆه ڵفتا سا هه  له اترر زی گه شدا ئه مه ئه ڵ گه له
  انهییت هیستا كه  رهم جتۆ ئته یر بتوون سته  وه تهڕێ گه ده شوی ئه ، هی وهێر پ ر به هه ستاشئێتا   هی وه ته م نه ئه یچۆب  كه ێو كه رده ده
 ن،یبت اڕ باتتدا ۆاكته ۆه ی ژهێورازول هته ڕپت گتاڕێم  ن لته كته ده رمتانوان فێ ئه. كورددا یل گه یكیموكراتێد یللیم ی وه بزووتنه  له
  یر ر به سه له انمانین گ كه ده رمانێف رمان بهڕێ یدانیه و شه دانمانیه شه. نیوام ب هرد و به نیب و ماندوو نه نیب ستیو نهۆۆ
 . مان كه وه ته نه یزگارڕ ۆب نێیستمان دابن ده
 
  شتتهڕیو  گ هڕموومان  هتته ماڵ بتته كانمان هییتتاوازیج ورده یاڕ ره ستته  دا كتته یشتتانین ش هییتتم و هاوۆه ردی موو هتتاوده م هتته ئتته ۆیكتت
   به وامانیو ه  وه بنه ده نیش ماناڵ و گه ۆو چر نی كه رده ده  ۆلقوپ ژڕۆ ڵ گه له ژڕۆو   هیبن نا له زیرگ هه  كه نیكێدار ۆته سه
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 . ێب ده زترێه داهاتوو به
 

 یمتتوكراتێد یزبتتیمان، ح كتته وه ته نه ی ئاراستتته متتانۆۆ یشتتۆۆ ره سه كامری ئتته ی تتتهیكوردستتتان كوم یمتتوكرات ده یزبتتیح ینتتاو  بتته
  بتازهڕێو   چكتهم ڕێ ئته گی مه ئه به یبوارڕێ  ناسه تا دواهه  وه نهی كه ده ێنو نڵێ و به نی كه ده یگادان یزڕێ به  ماله دستان و بنهكور
 .نیب

 
 كامری ئه ی تهیكوم

 كوردستان یموکراتێد یزبیح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
 

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

 دێموکراتی کوردستانپەیامی یەکیەتیی ژنانی 
  

 
 
 
 
 
 

متین ستاڵوەگەڕی ۷١لە کاتێکدا ئێمە ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات، بەرەوپیلی پیرۆز کردنی یتووبیلی ئەڵمتاس و 
دوایتتی ستتیمای ناستتراوی کتتورد و  هەژێنی کتتۆچی  دامەزرانتتی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان دەچتتووین، بەداۆەوە هەواڵتتی نتتاخ

 .ی دێموکرات، هەموومانی ماتەمبار کردتێکۆشەری دێرین
 

نەناس و  ی هەتتاوی، کەستایەتیی سیاستی نتاودار و تێکۆشتەری مانتدوویی٩٩ی گەالوێتژی ۱٤زۆر بەداۆەوە ڕۆژی پێنجشەممە 
 نیشتمانپەروەری دێموکرات، بە هۆی نەۆۆشی دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و بۆ هەمیشە مااڵوایی لە هاوڕێ و 
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 .هاوسەنگەرانی کرد
 

کاک جەلیل گادانی، ۆەباتگێڕێکی بە ورە و کەسایەتییەکی ڕاستتگۆ و هێمتای بەرزی کتۆڵنەدان و ۆتۆڕاگری بتوو و زیتاتر لە 
 .حەوت دەیە بوو لە پێناو دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد، لە ۆەبات و تێکۆشانی بێوچاندا بوو

 
توو و پشتوودرێژ بتوو، لە هەمتان کاتیشتدا کەستایەتییەکی نەمر کاک جەلیل جیا لەوەی سیاستەتڤان و شۆڕشتگێڕێکی نەسترەو

 .چوونی ئەو بەرزەمرۆڤە بۆ هەموو الیەک جێگای داخ و پەژارەیە کۆمەاڵیەتی، ۆەڵکی و ۆاکەڕا بوو، هەر بۆیە لەدەست
 

یەکیەتیتتتی ژنتتتانی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان، وێتتتڕای دەربڕینتتتی پرستتتە و سەرەۆۆشتتتی لە بنەمتتتاڵەی بەڕێتتتز گتتتادانی و هەمتتتوو 
تێکۆشەرانی دێموکرات، بەڵێن دەدا کە پشوودرێژتر لە پێشوو بۆ گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکتانی نەمتر کتاک جەلیتل گتادانی 

 .و هەموو شەهیدانی کورد و کوردستان، تێدەکۆشێ
  

 .هیواۆوازین کە ڕوحی ئەم تێکۆشەرە دێرینە بە وەدیهاتنی ئاوات و ئامانجەکانی شاد بێ
  

 راتی کوردستانیەکیەتیی ژنانی دێموک
 

 ی هەتاوی١٣٩٩ی گەالوێژی ١١
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

------------------------------------ 
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 یەکێتی ژنانی دیموکراتی کوردستان کومیتەی سوید

  
  
 

 
 
 
 
 نیمتت ١١ئەڵمتتاس و  یلیووبیتت یکردنتت زۆریتتپ یلتتیوپەرەب کتتداێکات ەل. اتڕمتتوکێد یکتتانەزڕی وێتتن ەڵتتۆیه ەریتتپ یتتیدوا یچۆکتت
 کەو و شتاێک شتتمانداین یعاستمان رەستەب ڵیبا شڕە یکێورەه ن،یچەکوردستان د یاتڕموکێد یزبیح یزراندنەدام ەڕیگەوڵسا
 ژ،ێتتتالوەی گ١٤ئەمتتتڕۆ،  یانەیتتتب ەل رەستتت ەوەداۆەب رۆز. ردکتتت مەو متتتات مەۆ ەب ەڵکێتتتت یمانیشتتتۆو ۆ ییجتتتار شتتتا متتتووەه
 یزڕیت وێن یناسەن ییو ماندوو ەورەب یکێڕێباتگەکورد، ۆ یلەگ یتوانا ەب یکێتوانەاسیس مان،ەکەزبیح ینیرێد یکێرەشۆکێت
 ۆبت ەیژارەو پ مەو ۆ نیکترد ێلت ییئتاواڵما ،یگتادان لیتلەوچتان، کتاک ج ێبت یشتانۆکێو ت باتەدەیە ۆ ١ ینەو ۆاو شۆڕش

 ەنۆبتت وەب دێستتوئ-کوردستتتان یاتڕمتتوکێد یژنتتان یتتتیەکیە یرەبەوەڕێتتب ەیتیکتتوم. شتتتێه ێجتتەب یرانەنگەو هاوستت ڕێهتتاو
 ڵەیمتاەبن ینتدامانەئ متووەه ەیئاراستت ۆیۆت یشۆۆەرەس ،ەاویپ ەڵەک وەئ یستدانەد ەل ۆداخ بوون ب ەب یاێڕو ،ەوەمناکەۆ

 ۆو بتت شتتووێپ ەل ژتتترێپشتتوو در ەک داەد نەڵتتێو ب کتتاتەکوردستتتان د یکتتەڵۆ یاڕکتتێو ت یرانەنگەو هاوستت ڕێو هتتاو یگتتادان
 یگتاڕێشتاد و  یرزەب یحتڕۆ. تێتب دانیهەشت متووەو ه لیتلەکاک ج یگاڕێ یرەدەژێرو د بازڕێ ەب فادارەئامانج، و ەب شتنەیگ
 .بوارڕێ ڕپ یرەروەس ەل ڕپ
 

 دێسوئ - کوردستان یاتڕموکێد یژنان یتیەکیە
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

274 
 

 
   

 

 
 

 یان کرد"جەلیل گادانی"رەوانشاد کاک هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان سەردانی بنەماڵەی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 یستتەرەرپەس ەکوردستتان ب یمتوکراتێد یزبتیح یژێوۆڕنت ەیتیمۆکت یکتێتەئەی، هینتییزا ی٢١٢١ یئتوت ی٤ ،ەممەنجشێپ یژۆر

کتورد و  یناستەنییو ماندوو رەشتۆکێت ،یاستیس یتیەستاەک یتیدوا یچۆک ەینۆب ەب ،ەتیمۆک یرپرسەب "یمەستۆهاشم ر" ڕێهاو
و  یشتتۆۆەرەس ەو ەکینتتز ەکتترد و ل انیتتچکردووۆک ڵەیمتتاەبن یردانەستت ،یگتتادان لیتتلەکوردستتتان کتتاک ج یمتتوکراتێد یبتتزیح

 ەل. انتتدەیراگ انیتتزەڕێب ڵەیمتتاەبن ەب انیتتژێوۆڕن یتتتاڵو ەکوردستتتان ل یمتتوکراتێد یزبتتیح ینتتدامانەو ئ ەتیمۆکتت ییمەهتتاوۆ
 ەب کێستات ان،کوردستت ییئتازاد یگاێر یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ەینۆب ەب ،ڵەماەبن یشدارانەو ب ەتیمۆک یانڕێیهاو تاداەرەس
 ەل انییستتیوەشۆو ۆ زێتر ەینڵیگوەو دواتر تتاج ستانەو ەوێپ ەب دا" یگادان لیلەج"کاک  مرەن ەینێو رەرانبەب ەل ینگەدێب
 یردەو هتتاود یمەهتتاوۆ یامەیتتکورتتتدا پ یکێباستت ەل ،"یمەستتتۆهاشتتم ر" زەڕێتتپاشتتان ب. دانتتا لیتتلەکتتاک ج متترەن ەینێتتو رێتتژ
 یکتەیەوت نتدەو پاشتان چ انتدەیراگ لیتلەکتاک ج مترەن ڵەیمتاەبن ەب یژێروۆنت یتتاڵو ەل زبیتح یگشت ەیتیمۆو ک ندامانەئ
 ١٣ ینتەمەت ەل یگتادان لیتلەکتاک ج یبتاتەۆ یکتانەرۆراوجۆج ەنتاغۆو ق یتیەەاڵمۆو کت یاستیس ەیگێو پت یتیەستاەک رەسەل

 ەۆواستت ک یوایتو ه رتگت لیتلەکتاک ج مترەن ەیەید ١ یبتاتەۆ ەل یزێتکترد و رباس  یانیژ یکانەسات نییتا دوا ەوڵییەسا
و  رگترنەو زمتوونەو ئ ەوان لیتلەکتاک ج یبتوونیکەڵو ۆ یۆتاک ،یتیەکتوردا ،یرێشتگۆڕش ،یپتاک ت،ەداقەس ەل کیەال مووەه

 یتیەستاەک ەکترد ک شەوەل یباس یمەستۆهاشم ر ڕێهاو. نیب یگادان لیلەکاک ج یکانەو ئامانج گاێر یفاەوەب یکییەقوتاب
 وەو ئ ەکتردوو ەڕپێتت یشتیکوردستان یتتەاڵژهۆر تەنتانەو ت زبیتو ح ڵەمتاەبن یسنوور ەژێم ەل یگادان لیلەکاک ج وانشادەر

 .کوردستان یکەڵۆ مەرجەس یتیەواەتەن ەیوەبزووتن یناسەنییماندوو یرانەبێر ەل کێکیە ەببوو
 
 کوردستان و  یموکراتێد یزبیح ەل انۆیۆ یشۆۆەرەس اڕکێت ەب "یادانگ لیلەج"کاک  مرەن یزێرەب ڵەیماەبن رداەرانبەبەل
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 یمتوکراتید یزبیح ۆب انیکانەئامانج ەب شتنەیو گ وتنەرکەس یوایو ه ڕیربەد انۆیۆ یمەکرد و هاوۆ کانەرگەشمێکادر و پ
 .ۆواست لیلەکاک ج یرانەنگەو هاوس انڕێیکوردستان و هاو

 
ستتوپاس و  ل،یتتلەکتتاک ج وانشتتادەر ڵەیمتتاەبن مەکوردستتتان و ه یمتتوکراتێد یزبتتیح ەیتیمۆکتت یتتتەئەیه مەه داییتتتاۆک ەل
 ەب دا" لیتلەج"کتاک  ییشتۆۆەن ەیمتاو ەل ەک ڕیربتەد یگشتت ەب ستانۆو د رانەنگەو هاوس ڕێهاو مووەه ۆب انۆیۆ ینیزانێپ
 یکچت "یگتالرا گتادان"توو ۆتا ۆبت انۆیتۆ یتەبیتتا یسوپاست هتاەروەه. ەگرتتوو انیینتدەوێپ ەوەرۆراوجۆج یگاێر ەل ەوەشۆرەپ
 .ەبووەن  غاف ێیل شیکێسات ۆو ب ەبوو دا" لیلەج"کاک  تەۆزم ەل ژۆو ر وەش داەیەماو وەل ەک ڕیربەد لیلەکاک ج مرەن
 

 .ێب بوارێر ڕپ یباتەۆ یگاێشاد و ر یگادان لیلەکاک ج یروح
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح یژێوۆڕن ەیتیمۆک
 

 یتاوەه ی١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٤
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

--------------------------------------------- 
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 ئەندامانی حیزب لە ئاوایی نییەری

 
 

 
 
 
 
 
 
 الو من ەج نیرشەب ارانیها  ڵەد

 چوون نەیب ەقەفرەت گرد
 نەارید ەئان چشانۆمن گرد ک ڵیاەیۆ
 نەرارەق ۆنۆچ ۆب میوێاڵل کەد
 
و  یزگتتتارڕ یگتتتاڕێ یناستتتەن ییمانتتتدوو یباتکتتتارەو ۆ رەشتتتۆکێت ڕێیهتتتاو یتتتیدوا یچۆکتتت ڵتتتیواەه ەوەرۆز یکێرەستتتەو ک داخەب
 .نیتاسا ەۆتەناو ەچۆک مەب ڵدەبڕو پ ستیب مانمانەکەوەتەن یستەربەس
 

 ەیگەڕێتتتتل ەپستتتتاوەو ن وچتتتتانێب ەیەد نینتتتتدەچ ەبتتتتوو ک متتتتارۆک ەیرەب یباتکتتتتارانەۆ ەل کێتتتتکیە یگتتتتادان یلتتتتیلەج کتتتتاک
 وەئ ینتتانێهیدەو یاڵو ئتتا شتتانۆکێت یزێتترەتەم ،یتتیدوا یچۆکتت ەکتترد و ب یبتتاتەۆ ەیکەوەتەن یستتنووەچار یگرتنەوەستتتەدەب

 .مانەکەوەتەن یرانەشۆکێو ت باتانەهاوۆ یستەد یەدا ەیئاوات
 
 یبتتتاتەکتتتورد ۆ ەیوەتەن یبتتتاتەۆ ەک ەوەۆتتتاتەردیب متتتانەوەئ متتتانەکەوەتەن ێڕەیشتتتگۆڕش وەئ یرگتتتەو م بتتتاتەۆ ان،یتتتژ
 یرکتەئ شەوەو ئ ەکانەۆوازڤەڕۆپاشت ییەهتانیو ج ەیینتاوچ ەتەاڵستەد مووەو ه اکانیژۆلۆدیئا مووەه ەڵگەل ەوەنگاربوونەرەب
 ۆیستتەئ ەتێتوەکەد شەبتاتەو ۆ شتانۆکێت مەئ ییکەرەو ست قتورس یرکتەو ئ ەوەکاتەقورستر د مانەکەوەتەن یکێنیەال مووەه

 .باتەو ۆ شۆڕو ش مارۆک یحزب ەوات مانەکەوەتەن ەیوەمان ەیکۆڵەو ک ستیوەشۆۆ یحزب
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 ەب متانۆۆ متان،ەکەوەتەن ەیقورست ەستۆک مەئ ییشۆۆەرەس یاەڕرەس ێڕشگۆڕو ش اگرۆڕۆ یریەن یگوند یندامانەئ کووەو ەمێئ
 ەرەنگەستت وەئ ستتتمانیوەشۆۆ یحزبتت ینتتیەال ردووەه ەیوەکگتترتنیەزووتتتر  ەب نیواداریتتو ه نیزانتتەد ەیەپرستت مەئ ینتتدارەۆاو
 .ەوەتێو هاسانتر ب کترینز مانەکەوەتەن یکانەئامانج ەب شتنەییگ یگاڕێو  دانەئاو ۆیەشکەب
 

 موکراتێد یزبیح یندامانەئ
 

 رییەن ییئاوا
 

 ١٣٩٩ یژێالوەگ ی١١
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 رانی حیزب دێموکرات کوردستان ندام و الیانگه می ئه یامی هاوخه په
 

 رۆی سنه شار، ژاوە م اوای و چهئ ن  سه ی حه له شارۆچکه 

 
 
 
 
 
 
 
 لیل کتتاک جتته ی هڵتتما بنه ی استتتهڕئا متتانۆۆ یشتتۆۆەر کوردستتتان پرستته و سه متتوکراتێد یزبتتیح یران انگتتهینتتدامان و ال ئه متتهێئ

 متانۆۆ نیت کته ەکوردستتان د متوکراتێد زبیتله ح مانۆۆ یران نگه ، هاوسه رگه شمهێ، کادر و پزبیح یر بهڕێ یندامان ، ئهیگادان
  .نیزان ەد انیم ۆه یکیر به شه
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کوردستتان تتا  یمتارۆک یمەرد کوردستان لته سته یالت ژههڕۆ ی ازانهۆقا حه ەیو بزووتنه وێن یناسراو یمایس یگادان لیل جه کاک
کوردستتان  یالت ژهتهڕۆکتورد لته  ڵتی گته ۆییۆ ربه و سته یئتازاد ینتاوێلته پ ۆیۆت یانیتلته ژ هەیتوت د لته حته اتریتکه ز ستاێئ

 .رۆان کردبوو ته
 
 .کوردستان یالت ژههڕۆ یاوازیزگارڕ ەیو و بزووتنه موکراتێد زبیح یدانیه موو شه و هه لیل کاک جه یپاک یحڕۆله  واڵس
 

 ی چکهۆله شار موکراتێد یزبیح یران انگهیو ال ندامان ئه
 

 سنه ۆیرەم شار، ژاو و چه یئاوا  ن سه حه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 پەیامی هاوخەمیی کومیتەی تەشکیالتی ناوچەی مەیدانانی شاری بانە
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان یاتڕکۆمێد یزبیح یرانەشۆکێو ت ندامانەئ
 
 یتیەستاەک یدانت ستتەدەلۆب متانۆۆ یشتۆرەو پ یمەۆتاوۆ یامەیتپ ەبتان یشتار یدانانەیتم ەیناوچ یالتیشکەت ەیتیکوم ەمێئ

 یزبتیو ح تەاڵژهڕۆ یرەروەپ شتتمانیون یفەرەشت ەب یکەڵۆ مووەه ەنیرێنەد یگادان لیلەکاک ج مانەکەلەگ یجهەوەناوداروب
 اتڕکۆمێد
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 ێب ەژارەو پ ستۆک تاۆک نیواداریو ه نیزانەد مەۆ یکیرەش ەب مانۆۆ
 
 .ێب بوارڕێ ڕپ یزۆریپ یگاڕێشاد و  یوانڕەو  وحڕ
 

 ەبان یشار ینانداەیم ەیناوچ یالتیشکەت ەیتیکوم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
----------------------------------------------- 

 
 ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئاواییەکانی گاوەرە، توار، قوڵقوڵە و دوەیسە

 
 
 
 
 
 
 
و  بتاتەۆ یدانەیتم ەیکەناستراو ەاویتو پ متوکراتێد یزبتیح ەیو وز ەور ەو ب ناسەمانتدوون یرەشتۆکێت ییدوا یچۆک ڵیواەه
 رەبەو یشتتتتان ەیەد وتەح ەل اتریتتتتز ەک متتتتانەکەلەگ ەینێتتتتو مەک ییتیەستتتتاەک "یگتتتتادان لیتتتتلەکتتتتاک ج" متتتترەن دانەنۆڵکتتتت
 داەزنەم ەاویتپ وەئ یقامووست ەو ماندووبوون ل ستانەاوڕ شیکەیەچرک ۆو ب  داەیکەوەتەو ن شتمانین یزگارڕ ییتەاریرپرسەب
 ەبتوو ک کتداێکات ەل یتیەکتوردا یدانەیتم ەینیقەاستتڕ ێڕیشگۆڕش ەیناواد یچۆک ن،یکرد یمبارەو ۆ نیکاندڵەچیاڕ گونجا،ەن
 یامەیتتپ یوانەڕکردبتتوو و چتتاو مانەکەستتتیوەشۆستتاڵەی حیتتزبە ۆ ١١ی گەالوێتتژی ٢١پێشتتوازی لە  ڵیرقاەستت متتانۆۆ ەمێئتت
و  یشتتۆۆەرەکوردستتتان  س یاتمتتوکرێد یزبتتیح ینگرانتتیەو ال نتتدامانەئ کتتووەو ەمێئتت. نیبتتوو متتوکراتێد ڵیدوو بتتا یکگرتنتتیە
کوردستتتتان و کتتتادر و  یرەشتتتۆکێت یکتتتەڵو ۆ مانەکەستتتتیوەشۆۆ ەزبیتتتح ەیاستتتتڕئا  ەگتتتران ەچۆکتتت وەل متتتانۆۆ یداۆبتتتوونەب
و  یفتتادارەو یمتتانەیپ ەوەرێتتل رەو ه نەیتتکەد لیتتلەکتتاک ج یرو کتتا سەو ۆتتزم و ک ڵەمتتاەو بن متتوکراتێد یکانەرگەشتتمێپ
 یزگتارڕ ەک متوکراتێد یزبتیح یو ئامتانج نتدوویز ەشتیمەه یلتیلەو کتاک ج دانیهەشت متووەه یرەروەست ڕپت یگتاڕێ یدانەژێدر
  یوانەڕچاو ن،یستەوەادڕ موکراتداێد یزبیح یرەنگەس ەجاران ل ەوترلەو پت ەوەنەیکەد ێنو ەمانەکەشتمانیو ن ەوەتەن
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 .نیموکراتێد ڵیدوو با یکگرتنیە
 

 ،ڵەقوڵتوار، و قو ،ەسەیدو ،ەرەگاو یکانییەئاوا ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 

 ٢١٢١ی گەالوێژی ١١
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
  

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

 خەڵکی تێکۆشەری کوردستان لە نێوخۆی واڵت
 
 
 
 
 
 
 
 کجتاریە ەیژارەداخ و پ نتدراو،ەیەاگڕو  ەنتام یناردن ەب تاڵو ۆیوۆێن ەکوردستان ل یتەاڵژهڕۆ یگناسەمەو ئ زۆسڵد یکەڵۆ
 وەئ ۆبت انیتداۆبوونەب یاێتڕو و انتدەیاگڕ یگادان لیلەکاک ج یتیەو کوردا دانەنۆڵک یستاۆمام  ییدوا یچۆک ۆب انۆیۆ یرۆز
دووپتات   انیو کوردستتان موکراتێد یزبیح یدانیهەش مووەو ه ەمرەن وەئ یبازڕێ و گاڕێ یدانەژێدر یمانەیپ ەیەورەگ ەستۆک

 .ەوەکرد
 
 یستتیوەشۆۆ یکتەڵۆ  ییمەهتاوۆ یامەیتپ ەوەهابتادەو م کتانۆب قز،ەست ،ەکرماشان، ستن یکانەشار ەل داییەندەوێپ وەل رەه

 یزانۆستتڵو د نگترانیەو ال نتتدامانەئ مەرجەست ەک ەشتتتوەیکوردستتان گ یمتتوکراتێد یزبتیح یانتتدنەیاگڕ ینتدەناو ەکوردستتان ب
 ڵستا ١١ ەل اتریتز یکێزمتوونەئ ەک ەیزنەم ۆڤەمتر وەئ یتیدوا یچۆکت ۆب انیونداۆبوەب یاێڕو داەشاران وەکورد ل ەیوەبزووتن

 ەیو وز ەور ەبتتتوو ل ڕو پتتت یۆشتتەب متتتانێپ یەیگتتاڕێ وەئ یکانییەشتتتۆو ناۆ یشتتتۆو دژوار و ۆ ۆتەستت یشتتتانۆکێو ت بتتاتەۆ
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تتتا  ستتتانکورد یمتتوکراتێد یزبتتیح یکتتانەو  ئامانج لیتتلەکتتاک ج ەیکەبتتازڕێ ەڵگ ەل انییتتمانەیپ ،یرزەربەو ستت وتنەرکەستت
 .ەوەکورد و کوردستان دووپات کرد یزگارڕ یگاڕێ یدانیهەش مووەه یکانەئاوات و ئامانج ەیلووتک ەب شتنەیگ
 
 ەامەیتپ وەو ئ ستتێوەڵه ۆبت متانۆۆ ینتیزانێو پ یشتۆساەد ەوەکوردستتان یموکراتێد یزبیح یالتیشکەت ینیۆسیمۆک نیەال ەل
 ەیکەبتتازڕێ لیتتلەکتتاک ج یرانەنگەهاوستت ەک ەوەنەیتتکەد انیتتاینڵد ن،ینتتەیەگەادڕ تاڵو ۆیوۆتتێن ەل انمتتانڕێیهاو ەیزانۆستتڵد
 .ەوەتێنێمەد مانداڵد ەل ەشیمەه ۆب مانەکەلەگ ەیزنەم ەرەشۆکێت وەو ئ نەرنادەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١
 

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

 ن لە شاری کرماشانپەیامی تەشکیالتی نهێنیی حیزبی دێموکراتی کوردستا
 
 
 
 
 
 
 
 
 شار کرماشان ەحزب دموکرات کوردستان ل ییۆفەم التیشکەت امەیپ
 
 "یگادان لیلەج"کاک  نیرید رەشۆکێکردن ت انیژ ەل ییئاواڵما
 
 یدوا ەحتتزب دمتتوکرات، و یتتیرەبڕێ یبلتتەق نتتدامەو ئ یتیەکتتوردا ێنتتیرید رەشتتۆکێت ەک متتنبتتۆ  ردارەوەۆ ەوەفتتر یکتتێداۆ ەو
 .کرد انیژ ەل ییمالئاوا ەشیمەه یراەئ مرویئ نا،ۆرۆک ێسۆریو ردەکردن و رمەن ەنجەپ سوەد کەیفتەه
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 کتتانەزڕیو  یرەبڕێتت ان،یتتزێرەب ڵەیمتتاەبن ەیئاراستتت متتانۆۆ ییشتتۆۆەرەو س ەپرستت ەوەکرماشتتان یتتیۆفەم التیشتتکەت نیەال ەو
 .منیزان انیمەۆ کیرەش ەو مانۆو ۆ منەیحزب دموکرات کوردستان ک

 
 یشتانۆکێت ەیەد نینتدەو چ یەۊب تەاڵژهڕۆکوردستان  ییۆواز یجونبش ئازاد ینام ئاشنا یێتیەساەک لیلەکاک جگومان  ێب
 ەو ەورەگ کێتەستارەچ ۆ وانمتانێن ەو انیتبوونەو ن ەرانەشتۆکێت وەئ ێجت ێنیبتۆ ۆڵک چت نەیەئ یتیەشتا انییتو حزب یاسیس

 وەئ بتوارانڕێنتو  ێدێتنیم دانەئتاو رەکتورد ه ییۆتواز یزادجتونبش ئتا رەنگەست نیاینڵد ێلەو ،ێنێسڕە یۆواز یجونبش ئازاد
 .ننیم وامەردەب رەه سەنیرید ەرەشۆکێت ێرچەه لەیئامانج ەو نیسڕەتا  ڕێیە

 
 "یگادان لیلەج"و ناو کاک  ادیبودن  زەڕێو ب رزەب

 
 کرماشان -حزب دموکرات کوردستان  ییۆفەم التیشکەت

 
 ٢١٢١ یئاگۆست ی٤

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

 
 لە دانمارک" جەلیل گادانی"چوونی کۆڕی ماتەمینی نەمر کاک  بەڕێوە

 
 

 
 
 
 
 
 

ی زایینتی، لە الیەن کتۆمیتەی دانمتارکی ٢١٢١ی ئاگۆستتی ٨ی هەتتاوی بەرانتبەر بە ٩٩ی گەالوێتژی ١٨ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 
 ۆ کەسایەتیی دیاری سیاسیی گەلی کورد و تێکۆشەری دێرینی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆڕێکی پرسە و سەرەۆۆشی ب
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 .واڵتی دانمارک بەڕێوە چوو "اگیهکۆپێن"لە  "جەلیل گادانی"حیزبی دێموکراتی کوردستان کاک 
 

بە مەبەستتتی هتتاوۆەمیی ئەنتتدامانی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لە واڵتتتی دانمتتارک لەگەڵ بنەمتتاڵەی گەورەی گتتادانی، 
وەک نوانتدنی  "جەلیتل"پەروەری کوردستان و هاوڕێ و هاوڕێبازانی نێو مەتەرێزی ۆەبتاتی حیتزبەکەی کتاک  ن ۆەڵکی نیشتما

ساڵی تەمەنی ۆتۆی لە ڕێگتای جتواڵنەوەیەکی ڕەوادا بەۆتت کترد،  ١١کە  "جەلیل گادانی"وەفا و ئەمەگ بۆ کەسایەتیی کاک 
ی هەمتتوو ڕێکتتارە تەندروستتتییەکان بتتۆ ستتەالمەتیی ئەو کتتۆمیتەی دانمتتارکی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان لەگەڵ ڕەچتتاوکردن
 .کەسانەی کە بەشداری کۆڕیادەکە بوون، کۆڕێکی پرسەی بەڕێوە برد

 
شایانی باسە کۆمەڵێکی بەرچاو لە نوێنەرانی هێز و الیەنە سیاسی و کوردستتانییەکان، کتوردانی تاراوگەنشتین لە دانمتارک، 

 .ئەندامانی حیزب لەو واڵتە بەشداری ئەم کۆڕیادە بوون فیدڕاسیۆنی کۆمەڵە کوردییەکان و هەروەها
 

کتۆڕەکە بە . ، بەۆێرهتاتنی بەشتداربووانی کتۆڕەکە کترا"سیروان شەڵماشتی"سەرەتا لە الیەن پێشکەشکاری کۆڕیادەکە، بەڕێز 
ردستتان دەستتی دەنگی بۆ ڕێز گرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کو و ڕاگرتنی ۆولەکێک بێ "ئەی ڕەقیب"سروودی نەتەوایەتیی 

پێشتتکەش بە  "جەلیتتل گتتادانی"کتترد و پاشتتان ستتیروان شەڵماشتتی کتتورتە مێژوویەکتتی لە ستتەر ژیتتان و کەستتایەتیی کتتاک  پێ
 .بەشداران کرد

 
ڕەحتیم "پێشکەش کردنی پەیامی کۆمیتەی دانمارکی حیزبی دیموکراتی کوردستان بەو بۆنە ماتەمینەوە لە الیەن بەرێتز کتاک 

 .کۆمیتەی دانمارکی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بەشێکی دیکەی کۆڕەکە بوو، بەرپرسی "ۆالید نژاد
 

کتترد لە مێتتژووی بزاڤتتی  'جەلیتتل"کتتاک ڕەحتتیم لە پەیتتامەکەدا ئامتتاژەی بە زۆر ڕەهەنتتدی مێژوویتتی ژیتتانی سیاستتیی کتتاک 
 .ڕزگاریاوازیی گەلی کورددا

 
یادی دامەزرانتتی حیزبتتی دێموکراتتتدا، بەداۆەوە دەبتتێ ئەمتتڕۆ لە بەرەبەری ستتاڵ": لە بەشتتێک لە قستتەکانی نتتاوبراودا هتتاتبوو

تاڵیادی لە دەستچوونی تاقە یادگتاریەکەی کۆمتاری کوردستتان و تێکۆشتەری دیتاری بزاڤتی ڕزگتاریاوازی گەلەکەشتمان تۆمتار 
بکەیتتن کە تتتا دوایتتین پشتتووی ژیتتانی ۆتتۆی، نەک هەر پتتڕ بتتوو لە ۆتترۆش و وزەی کتتوردایەتی، بەڵکتتوو هێمتتایەک بتتوو لە 

 تابلۆیەک بوو لە ۆەباتی هاوچەرۆی کورد لە ڕۆژهەاڵت  "جەلیل گادانی"کاک . زی، ڕاستگۆیی، کۆڵنەدان و شۆڕشگێڕیدڵسۆ
 ".و تەنانەت پارچەکانی دیکە و بگرە نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ڕۆهەاڵتی ناڤین
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ردستتتتان و یەکێتتتک لە ، ستتتیمای ناستتتراوی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کو"ناستتتر پیرانتتتی"لە بڕگەیەکتتتی دیتتتکەی کتتتۆڕەکەدا کتتتاک 
باستەکەی . دوا "جەلیتل"هاوسەنگەرانی نەمر کاک جەلیل گادانی، زۆر بە باشی لە سەر وێستگەکانی ژیتانی شۆڕشتگێڕی کتاک 

 ."جەلیل گادانی"ناوبراو ئاماژەیەکی مێژوویی بوو بە ژیانی دەیان ساڵ لە ۆەباتی کاک 
 

، پەیامگەلێتتتک لە الیەن نتتتوێنەری حیتتتزب و ڕێکاتتتراوە "جەلیتتتل گتتتادانی"جێتتتی ئامتتتاژەیە بە بتتتۆنەی کتتتۆچی دوایتتتی کتتتاک 
 :کوردستانییەکان ۆوێندرانەوە کە بریتی بوون لە

  
 .پەیامی هاوۆەمیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کۆمیتەی دانمارک- ١
 .پەیامی هاودەردیی ناوەندی یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان -٢
 .وردییەکان لە دانمارکپەیامی هاوۆەمیی فیدڕاسیۆنی کۆمەڵە ک- ٣
 .پەیامی هاوۆەمیی پارتی سوسیالیستی باکوور-٤
 .پەیامی پارتی ئازادی کوردستان- ١
 .پەیامی هاودەردیی یەکیەتیی دێموکراتی کورد لە سووریە- ٤
 

 :هەروەها ئاماژە بە برووسکەی هاوۆەمیی چەند حیزب و الیەنی سیاسی درا کە بریتی بوون لە
 
 .(ک ن ک)ی کورد کۆنگرەی نەتەوەی -١
 .حیزبی دادپەروەری و یەکسانیاوازیی گەالنی ئێران -٢
 .کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان- ٣
 .کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان- ٤
 .پارتیا پێشڤەرۆیێ کوردێن ل سوریە- ١
  

 .پێشکەش کرا "ەد ڕەحمانیئەحم"لە الیەن بەڕێز  "پۆلووی ۆەمەکان دەگەشێنەوە" پاشان پەۆشانێک لە ژێر ناوی
 

سپاسی هەموو ئەو ڕێکاراو و هێتز و الیەن  "گادانی"بە نوێنەرایەتیی بنەماڵەی  "ئەحمەد ڕەحمانی"لە دوا بڕگەی کۆڕەکەدا، 
و کەستتایەتییانە و هەروەهتتا ئەنتتدامانی حیزبتتی بەتتتایبەت کتتۆمیتەی دانمتتارکی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتانی کتترد کە لەم 

 نەناسانە ئەرکەکانی ۆۆیان بۆ بەڕێوەبردنی ئەم کۆڕیادە بەو پەڕی دڵسۆزی و باوەڕ بە ڕێبازی پیرۆزی  ماوەیەدا ماندوو
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 .بەڕێوە برد "جەلیل"کاک 
 

 .کۆتایی پێ هات "ئەی شەهیدان"ڕێوڕەسمەکە بە سروودی 
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 یان کرد"گادانی"لە واڵتی سوئێد، سەردانی بنەماڵەی بەڕێزی  حدکهەیئەتێکی 
 

 
 
 
 
 
 
 

ی هەتتتاوی، ١٣٩٩ی گەالوێتتژی ٢٢بە مەبەستتتی هتتاودەردی و هتتاوۆەمی دەگەڵ بنەمتتاڵەی بەڕێتتزی گتتادانی، ڕۆژی چوارشتتەممە 
ی حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و یەکیەتیتتی ژنتتانی ی کتتۆمیتەی ستتوئێدەتێکتتی هاوبەشتتهەیيی زایینتتی (٢١٢١ی ئاگۆستتتی ١٢)

ۆتاتوو کوێستتان بابتایی بەرپرستی کتومیتەی ستوئێد و : کە پێک هتاتبوون لە بەڕێتزان ێددێموکراتی کوردستان لە واڵتی سوي
ێمتتوکرات و کتتاک ستتولێمان ستتەعیدی بەرپرستتی کتتومیتە نتتاوچەی ئتتۆرێبرۆ و ۆتتاتوو شتتوعلە قتتادری نتتوینەری یەکێتتتی ژنتتانی د

ستۆران "و کتاک  "ستەالح گتادانی"مامۆستا سیروان حەفیدی کادری تێکۆشەر و دێرینی حیزب، سەردانی بنەماڵەی بەڕێزی کاک 
لەو دیتدارەدا، هەیئەتتی هتاوبەش . یەوە بەگەرمی پێشوازیییان لێ کترا "گادانی"یان کرد و لەالیەن بنەماڵەی بەڕێزی  'گادانی

 "گتتادانی"بتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و یەکێتتتی ژنتتانی دێموکراتیتتان بە بنەمتتاڵەی بەڕێتتزی هتتاوۆەمی کتتومیتەی ستتوئێدی حیز
راگەیەند و باسیان لە ۆەبات و تێکۆشان و ڕۆڵی کارای کاک جەلیل گادانی لە ۆەبتاتی ڕزگتاریاوازانەی ۆەڵکتی کوردستتان 

لە الیەکی دیتکەوە . اوەیان بەرز نرۆاندساڵی ئەو ۆەباتگێڕە ناسر ١١ و حیزبی دێموکرات کرد و ۆەبات و تێکۆشانی زیاتر
ەتتتی هتتاوبەش، ئەوانتتیش وێتتڕای ستتوپاس لە ستتەردان و بەستتەرکردنەوە و هتتاوۆەمیی هەیي" گتتادانی"بەڕێزانتتی بنەمتتاڵەی 
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اوڕێکی کورتیتان لە تێکۆشتان و ڕۆڵ و کتاریگەریی کتاک ئتسەرەۆۆشی ۆۆیان لە حیزبی دێموکرات و ۆەڵکی کوردستان کترد و 
یی ۆەڵکتتی ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان دایەوە و کتتۆچی دوایتتی ئەو کەستتایەتییە گەورەیتتان بە تی ڕزگتتاریاوازلە ۆەبتتا "جەلیتتل"

 .ۆەسارێکی گەورە بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریاوازیی گەلی کورد بەگشتی و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی زانی
 

 دێکۆمیتەی سوي -حیزبی دێموکراتی کوردستان 
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٢
 

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

 : خالید عەزیزی
 

 دا درێژەی هەیە خەبات و تێکۆشانمان لەپێناو وەدیهاتنی ئامانجەکانی کاک جەلیل گادانی
 

 
 
 لیتلەکتاک ج مترەن ڕیکتو ،یگتادان ۆرکێکتاک شت ەڵگەل یتڕێیەهتاو ەکوردستتان ب یمتوکراتێد یزبتیح یایستکرتار یکێتەئەیه

 .کرد انی یگادان لیلەکاک ج ۆیکڵو گ موکراتێد یزبیح یدانیهەش یزارەم یردانەس یگادان
 

کتاک  ڕیکو ،یگادان ۆرکیکاک ش ی زایینی(٢١٢١ی ئاگۆستی ١٢)ی هەتاوی ١٣٩٩ی ژێالوەگ ی٢١ ،ەممەدووش ڕۆمەئ ەڕۆیویدوان
 .کرد یدانیهەش یزارەکوردستان و م یموکراتێد یزبیح یایسکرتار یردانەس یگادان لیلەج
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 یمرانتەن یکتاروان یکتانەئامانج ەڵگەل ل،یلەکاک ج یمرەن یوحڕ ۆب واڵس یو ناردن ڵگوەپکەچ یدانان یاێڕو داەردانەس وەل
 .ەویەکرا ێنو فاەو ینەڵێکوردستان ب یموکراتێد یزبیح
 
کتاک  .کترد شێشتکێپ یکتورت یکتەیەوت یگتادان لیتلەکاک ج یزارەم رەسەل موکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت داەردانەس وەل

و  بتتاتەۆ یشتتنگدارڕپ یژووێتتو م لیتتلەکتتاک ج یاریتتد یکییەنتتدەتمەبیتا نتتدەچ ەیوەنتتانێرهیبەو یاێتتڕو یزیتتزەع دیتتۆال
 متوکراتێد یزبتیح ۆب ەورەگ یکێسارەۆ ەب یکوردستان یموکراتێد یزبیح ەیناسراو مایس وەئ یرگەم ل،یلەکاک ج یستانەوەن

 .کورد ناو برد ەیوەناڵو جوو
 

 ەک انتتدەیگیاڕکتتورد،  ەیوەناڵجتتوو یقتتەرحەب یو ئامتتانج واڕە یبتتاتەۆ رەستتەل یداگرێتتپ ەب هتتاەروەه یزیتتزەع دیتتۆال کتتاک
 کاک  یئامانج ەکورد ک یکانەماف یهاتنیدەو و یزگارڕ ەب شتنەیگ تاەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح یدانڵوەو ه شانۆکێت
 .ێبەد ەیژێدر ؛ەموکراتێد یزبیح ەیکید یدانیهەو ش لیلەج
 

 ٢١٢١ی ی ئاگۆست١١
 

------------------------------------------------- 
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 تۆری کۆمەاڵیەتی فەیس بووک یبەشێک لە کۆمینتەکان

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

 
Saeid Bigzadeh 

  
 !تەفاکەوەب ۆڵەر ۆب نتینێۆو یفرميسک ەیژنێکوا ر شتمانمین یئاسمان

 
 ەزبیتح ڵەیستا ١١ یمۆمت مەک یالنت یستاەوەران ۆب ر،ێو سکرت رەبێر نیو ماندووتر فاەوەب ر،ۆماەۆ! کوردان یمام
 !ەوییەنێبکوژ تەکەستیوەشۆۆ

و  لەه رەبەل کانتییەداکاریتتو ف تەحتتمەز ەب اویشتت یمتتاڵو ۆورەئ رەگەئ متتوان،ەه یرۆماتتەو ۆ رەبێتتر یلتتیلەج کتتاک
 .نەناک ادی ەل تەق بازتێو ر ادی انتێیو هاور وارانبێرو  انیگومان قوتاب ێب ،ەوەتێنادر هانگرەج یتاەپ یرجەم
 
 .نەکەباران د ڵگو نتیرێز یکرەیپ ناشتمین یگناسەمەئ یالوان ۆیۆ یژۆر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Madeh Ahmadi 

 

 ەیەد ١ یدوا متوکرات،ێد یزبتیکتورد و ح ەیوەبتزووتن یناستراو یمایست ،یگادان یلیلەکاک ج ڕۆمەئ یانەیبەرلەس ەوەداۆەب 
 . شتێهێج ەب یانڕێیهاو ۆڕیک ەشیمەه ۆب یاگرۆڕو ۆ باتەۆ
 

  ێنێوەه ەببوو شەمەئ رەو ه ڵزا داەیکییەتیەزبایح رەسەب ەیکییەتیەکوردا ەبوو ک ەسانەک نەگمەد وەل لیلەج کاک

https://www.facebook.com/madeh.ahmadi.1?__cft__%5b0%5d=AZXzfbC2GT92cIFCYevCBnAhVH_G_GW_thncpS3k87DdsCrMGs3nTVk9XUNFx96b5WQkXO_GLC2pQOIJOGhPRM95_mfwb-g4K3wmfSfuneqBsHWDsr4xZilr6aha4Le51SA&__tn__=-UC%2CP-R
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 .گاەڵمۆک یکانەژێو تو نیچ مووەه ەڵگەل یریو رووناکب یاسیس ،یتیەەاڵمۆک ییندەوێپ یرفراوانەب یکۆڕێت یدروست کردن
 

 یبتاتەۆ یاگرۆڕۆت یلۆمبیو ست نێتوەه ەبتوو ب ،ەوەاانیندەب ەیرگەناو ج ەدا، ل یتیەپاشا یمیژێر یمەردەسەل لیلەج کاک
 ەیکەزبیتتح یبتتازێر رەستتەل یوامبتتوونەردەب ەب لیتتلەکتتاک ج ش،یستتالمیئ یمتتارۆک یکتتار رەستت ەهتتاتن یدوا. شتتاوراوەب یکتتێلەگ
 .شانۆکێت یوامەردەو ب سروتنەن یمزەر ەبوو ب ستان،ردۆک یمارۆک یکانەو ئامانج واەشێپ
 
 یستتانۆو د زانیئتاز  مەرجەستەل یشتۆۆەرەس. نمێتوەنەدا داد لیتلەکتاک ج یوچتانێب یشانۆکێو ت تەئاست ۆزم ەل زێر یرەس

 .مەکەد یگادان ڵەیماەبن یتەبیتاەو ب لیلەکاک ج
 

 .ەندوویدا ز یرووناک یگاێر یرانەشۆکێت ڵید ەل یەتاەه ۆب ادتیشاد و  روحت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

rahman ebrahimzade 

 
 .کوردستان یکراتۆمێد یزبیح یرەشۆکێت یندامانەئ مووەو ه یندەناو ەیتیمۆو ک یاسیس یرەفتەد ەل ستمیوەشۆۆ یانییهاور

 
 .ستیوەشۆۆ یگان یلیلەکاک ج مرەن یزێرەب ڵەیماەبن
 

 یشتدارەگ یکەیەرێستەئ نگداەزەوەش یکیە یکیتار ەل. شاێدا ک یوارەکورد یئاسمان رەس ەب ڵیبا مەۆ یومژ مەت تر یکێجار
 .یاۆوشڕ یواکانەرەماف ەب شتنەیگۆب مانەکەلەگ یدانۆرۆەو ب باتەۆ یئاسمان ەتر، ل

 
یکراتۆمتتێد یزبتتیح یکتتانەزیناور یرێبتتاتگەو ۆ ەرکردەو ستت رەنگەهاوستت یتتیدوا یچۆكتت ڵتتیواەه شیوجتتارەئ ەوەرۆز یكتتێداۆەب 

 یشتتەكتتردم، هاوب یمبتتارەو ۆ گتترانڵد ڵەواەه وەئ ینەستتتی، بشتتتیگێپ میگتتادان لیتتلەکتتاک ج زمتتانەڕێب یکوردستتتان، بتترا
  ەورەگ یۆوا ،ێب یشۆو ناۆ ستۆدواك ەمەئ واۆوازمیه م،ەكەد ەستئارا متانۆۆ یمەو هاوۆ یشۆۆەرەس وەپرس متانم،ەۆ
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 تێب نیرەب یشتەهەب یگاێج چكردووۆبدات و ك كیەال مووەه یبوورەس
 

 ەوەزێرەب
 

 ەزاد میبراهیئ حمانەر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٩
 

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

khalid gerdi 
 
 وەپرست ەوەمڵتد ینتاۆ ەل یگتادان لیتلەکاک ج زدارێر ییدوا یچۆک ەینۆب ەب ،یرانەنگەو هاوس یگادان یزێرەب ڵەیماەبن ۆب
 کانتتان،ەزێرەب ڵەمتاەبن مەرجەست ۆب یبوورەس برووەس زانم،ەد متانەۆ یکیرەش ەب مۆو ۆ نمەیەگەادێڕپ متانۆۆ یشۆۆەرەس

 ڵتینتاو د ەۆستت یتتەفەو ۆ مەۆ یگتادان لیتلەکتاک ج یتیدوا یچۆکت. ێب نیرەب یشتەهەب یگاێو ج ێشبۆۆ ێیل ەورەگ یۆوا
 یگتاێر یناستەن ییمانتدوو یکێرەشتۆکێت لیتلەکتاک ج بوو،ەه ەرەشۆکێت وەئ ەڵگەل انیئاشنا ەوەکینز ەل ەک ەیوانەئ مووەه
 انیتتزێرەب تان،کوردستت یرانتتەرکیداگ یدژ ەبتتوو ب دایتتکانەرەربەو ب بتتاتەۆ ەل ینتتەمەت ەیربۆز ەکوردستتتان بتتوو ک ییزگتتارڕ
 روەنگەو ئاشتناو هاوست اویو ناست سەۆتزم و ک کتداێرجەو م لەو ه تیراەشت متووەه ەبتوو و ل یسادق و پاک و ۆتاک یکێسەک
 ینەاڵهتتتاو متتتووەه ەل یگتتتادان لیتتتلەکتتتاک ج ەیەوەکتتترد وەئ ن،یپرستتتەد ڵتتتیواەه وەوەکتتتردەد رەستتتەب یدانیهەشتتت ڵەیمتتتاەبن
 ەورەگ یۆتوا وادارمیته. ێکرەد مارۆت یەتاەه تاەه ۆناوبراودا ب یانیژ ەل ەستەرجەباش و ب ەرەه یکڵێۆا ەب وەوەکردەادیج
 . ەوەبکات یگاێج داۆیۆ ینیرەب یشتەهەب ەو ل ۆیۆ ەییزەو ب حمەر رەب ەااتیب
 

 یردەگ دیۆال ییتاۆک ێب یزڕێ ەڵگ ەل
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨
 

------------------------------------ 
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Osman kawkabishad 

  
 پرسە و سەرەۆۆشی

 
  ۆبت ەیەرەگ رۆز یکێتەستارەۆ یگادان لیلەکورد کاک ج یلەگ یرێرگەو و رەنوس دار؛ەتمەاسیس ر؛ەشۆکێناودار، ت ییدوا یچۆک

 ینووستۆۆ ەیو چتار یزگتارەر نتاوێپ ەبتوو ل نتاسەمانتد و ن ژ؛ێئتازا؛ پشتودر یکتۆڤێمر لیتلەکتاک ج. کورد یلەگ ەیوەبزوتن
 یزگتارەر نتاوێپ ەل لیتلەکتاک ج. کوردستتان بتوو ینەاڵمۆنتاو کت یزێتر یگتاێج بوو؛ەه یرزەب رۆز یکێتیەساەک. کورددا یلەگ

 ەیوەو دوور ۆستتتن ەنجەشتتکەو ئ نتتدانیز ؛ەمەڵەو چ ستتپۆک ؛یرەوەرێکتتو و؛یشتتیو ن زوراەه ؛یرێو ستتو ڵتتتا رۆکوردستتتان دا ز
 . ستاەوەکردن ران رشۆو ش باتەۆ ەل یتیەکوردا ەیورەگ ڵەد زیرگەه شەوەئ یراەرەس. ەوید
 

 مۆو ۆ مەکەد یکار سەو ک ڵەماەبن ەل یشۆۆەرەس
 زانمەد انیمەغ یکیرەش ەب

 
 شاد یبەوکەک عوسمان

 
 ٢١٢١ۆستی ی ئاگ٨ :رێکەوتی

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

 
smko bekes 

 

 پەیامی هاوۆەمی
 

 بۆ بنەماڵەی بەرێز گادانی لە دەرەوە و ناوۆۆیی کوردستان
 

 انیگ لیلەکاک ج ەگران ندێه چتۆک یمەغ
 گومانێب ماناڵد ەل ەژان ەب کێلەگ یکێردەد
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 یدابوو یقاز یبازێر ەل یپر شاناز نەمەت مووەه
 .یبوو لمانەگ یەیرماەچون س ەژان ەب رۆز چتۆک یەبو
 
 یانیتتژ ینتتەمەت متووەه ەک متتانەکەلەگ یو نتتاودار یاستیس یتیەستتاەک یگتتادان لیتلەکتتاک ج زدارێتتر ەینتاواد یچۆکتت ەینۆبت ەب
 ۆییو نتتاوۆ ەوەرەد ەل یگتتادان ڵەیمتتاەبن متتووەه ەب شەشتتکێپ مۆۆتت یمەهتتاوۆ یامەیتتپ ،ەیکەوەتەن یبتتاتەۆ ەب یۆشتتەب

 ڵتید ەب یبوورەست ەورەگ یۆتوا. تێتب نیترەب یشتتەهەبتوو ب شۆاتێۆوا ل ەیگێداواکارم ج ەورەگ یۆوا ەو ل مەکەکوردستان د
 .نیئام ەاللەشیئ تێب تانەکڵەماەبن یمەۆ نییدوا ەمەو ئ ێۆشەبب تانەکڵەماەبن مووەه
 

 سەکێب ۆسمک. دا زمێر لەگ ەل
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٨ :رێکەوتی
 

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

aziz ahmadi 

 
 ەنەیەاگەڕبتوومل وانڕچتاو .ستمیبب ەرەنێژەه ەچۆك وەئ ڵیواەه ستیوەد مەبووم ن ڕكاس و و ەنێزەتڵد ڵەواەه وەئ یستنیبەب

  مانەورەگ یكاك ەل مانێگو  ەوەببن وونڕچاوم  لیلەكاك ج ەیزانۆسڵودەانێڕشگۆڕش یمایس یتنیدەكوردستان ب یكانیەگشت
 .بكاۆب مانیەشۆۆەن وەئ یو ئازار ەیوەچاكبوون یسبا ێب
 كتتاكی باستت تاڵوە دوورەل كیە تەاڵژهەڕۆل كیە ڕێیدوو هتتاو ەڵگەد ەرەنێتتژەه ڵەواەه وەئ یستتتنیب شێپتت ەقیقتتەد ستتتیب
 ییئتاوا ڵما یستنیبەبدا  ێیل فونێلەت ینگەز سانید مەك یكێسات كردەد مانەوەزووتر چاك بوون یزووەئار كردەمان د لیلەج

 .بووم كۆش لیلەكاك ج
 
 .ەوەم ەبد مەك ڕێهاو یماڵو یتوان مەن ەقیقەد ندەچ ۆب
 ؟ێكەل یانڕێیهاو ەل ،یشانۆگ رەجگەل یرەهاوس ەل مەبك ێك ەل یشۆۆەرەنازانم س ماومێت ستاێئ

  مەكەد مۆۆ ەل یشۆۆەرەس شداێپەد یەاڕوەئ رەس ەهاتم
 .یكار و سەك وڵەماەبن ەو ل زبیح ەل وجارەئ
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 .ێب شتەهەب تەگێج ێشادب ووحتڕ لیلەكاك ج وادارمیه
 

 .ید ەتێكوردو كوردستان بوو ب یزگارەڕزووت ك ەئار و ئاوات
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

diako sheikh aghaei 
 

 !ئاوایی لە هاورێی دێرینم مال
   

 ژاوێتتتته یرەشتتتتۆکێت نمیرێتتتتد یرەنگەو دوستتتتت و هاوستتتت ێورهتتتتا ییمالئتتتتاوا یوالتتتتەه وروەئ ەوەزور یکێرەستتتتەک و  داخەب
 ەوەدل ییقتوالەل زانتمەد ی ستتیوێپەب ەویەهتوەربەکتردم ه یبارەتاست یگتادان لیتلەج زکتاکێرەب ناسەمانتدون یرەروەشتمانپین
 یرەروەمانپیشتتتین ەیمتتالەو بن یرەروەودادپ یازادئتت یگتتاێر یرانەشتتۆکێت متتووەو ه متتانەکەلەگ ەیۆتتوم ئاراستتت یۆوشتتەرەس

 ەک یکتانێرەوەریب لەگەل میتو دا زانتمەد متانەکەلەگ ەیورەگ ەمەوۆەل کێشتەبەو ۆتوم ب مەبتک لیتلەکاک ج زمێرەب یستاۆمام
و  تێترناچەد دلتمەل ەمترەونەئ یادیت  شیکێسات بو تەو ق میژەد یتیەالەکوم یونیسیکومەل نیهاوکاربو ەوەکیزینەسال ل شەش

 ەیکەناستتەمانتتدو ن ەرێستتتەئ ەیئتتاوا ئ مال مێهتتاور میلتتەد یەربتتوەه نیژەئەتەلیمتت ڵتتیوا د ەیوانەنتتامرن ئ ەانیتتوتوەک ەراستتت
 کانتتت،ێئاموژگار ت،ەکەنێتتو ێبتت یپشتتتکار ،کانتەوشتت شتتانت،ۆکیت یژەلتتدادەگ ڵتتیدەل یتونتتامر المەب ،یواقازەشتتێپ یگتتاێر

 و ێ رئتاویو م نێلتەن و  رانیتو زمز کراتۆمتێد ی لتۆد  یوانەشت  ێیهتاور ەی بنتو ئ ئتارام ،ەەتێردرێتگەدە تتاز یلیپشتاوپشتت بتوج
  تن،یشانازڕپ یگاێر یرەدەژێدر نەون ناک گاتێوالتمان ر یالوان ەئارام ب  و واوانم، ئالواتان

 
 .زمێرەب ێیهاور شاد وانتەر و  روح

 
 .ییئاغا  خێش ۆاکید متانەهاوۆ

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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 luqman zahrai 

 
 ۆالق و ئته  بته یکێاستیس و یو ۆتاک یکتڵ وۆته وشتت هڕ  ناس، به نه ییاندووم دان، لنهۆک ،یپاک ست ده ،یپاک نێداو ،ۆییراستگ

 یتتاڵ ژهتهڕۆ یزگتارڕ ۆبت ۆیۆت ین مته ته  له ڵسا 91  که نیگادان لیل کورد کاک جه یاویپ  وره گه ی ناسهێپ ستیو شهۆۆ شتمانین
  هیتما یانیتژ  و لته ۆیۆت  لته یرۆول کترد و زمم حته ته  هیتگاێو ر لته یرۆز یۆت وسته ت حمه هنج و ز رۆان کرد و ره ته یرکراویداگ
 .دانا
   که اڕب نه ێپ یۆاک تریند م چه کان هییقاز ۆڕیگ ستێن ته  له یماروقازۆک یهاباد مه  له ،یبوون کیدا  له یدێز  له  وه داۆه به
دا ئتارام  یزامتدار یشتمانین یناوێۆو یۆاک ێدل  له  هیتا تاهه هه ۆب یو روح  وه تهێدابنێت یر سه یست ربه سه  وبه یی ئاسوده  به
 .ێبگر
 

 یگادان لیل کاک جه ت هینسانیئ و یت هیکوردا ی رگهێف یستاۆمام  ندووهیر ز موو کات هه هه ادتیو ناو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Kemal Gerwise 

   

 یستتتیوەشۆۆ ەیرکردەستت د،ەمەمتتح یزقتتا واەشتتێپ یبتتازێر ەیکەفتتادارەو ەبتتوارێر ،یگتتادان یلتتیلەکتتاک ج ،ەوەگتتران یکتتێداۆەب 
و  یئتازاد یگتاێر یباتکتارەو ۆ نتاسەن ییمانتدوو یکێرێکوردستتان، ستکرت یموکراتێد یزبیح یندامانەکوردستان و ئ یکەڵۆ

 .بوو یندەفکەرەقاسملوو، ش ،یقاز دیهەش یرانەبێر یکاروان ەب ەڵکێت مان،ەکەوەتەن یرزگار
 

دا و  بتاتەو ۆ یاستیس یکتار ەب ەیژێتوچتان در ێبت دا ینێئاشکرا و نه یباتەو ۆ شانۆکێت ڵسا فتاەح ەیماو ەل لیلەج کاک
 .اندەڕپێت یکانەئاست مووەه ،یرێسکرت ەیپل ەگاتەرا تا د یزبیح یساکار یتەندامەئ ەل
 
 ەل کێتتتتکیە ەل ەنتتتتاوۆرۆک یشتتتتۆۆەن ۆیهتتتت ەب ییتتتتتاوەه ی١٣٩٩ یژێتتتتالوەگ ١٤ یوتتتتتەکێر ەممەشتتتت نجێپ ڕۆمتتتتەئ ەوەداۆەب
 .کرد بارەتاس یموومانەکرد و ه ییدوا یچۆکوردستان ک یمێرەه یکانەشاانۆۆەن

https://www.facebook.com/kemal.gerwise?__cft__%5b0%5d=AZXcMQOrXksnmyGtks76kuBw46imMnTVh8WFGJ4SxGutOrWy18V-zMKTMqqTAXukC1306Dvj2qVHbcJBX_C-NRlQkFlM_0ZjHDGr8EcaOK0EPiiUulKHbxaWsHAuBC1OHpc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/kemal.gerwise?__cft__%5b0%5d=AZXcMQOrXksnmyGtks76kuBw46imMnTVh8WFGJ4SxGutOrWy18V-zMKTMqqTAXukC1306Dvj2qVHbcJBX_C-NRlQkFlM_0ZjHDGr8EcaOK0EPiiUulKHbxaWsHAuBC1OHpc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/kemal.gerwise?__cft__%5b0%5d=AZXcMQOrXksnmyGtks76kuBw46imMnTVh8WFGJ4SxGutOrWy18V-zMKTMqqTAXukC1306Dvj2qVHbcJBX_C-NRlQkFlM_0ZjHDGr8EcaOK0EPiiUulKHbxaWsHAuBC1OHpc&__tn__=-%5dC%2CP-R
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 .مەکەکوردستان د یکەڵۆ یاڕکێو ت یرانەنگەو هاوس ڕێهاو ان،یزەڕێب ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس ،ەوەشۆناۆ ەنۆب مەب
 

 ەل تۆۆت کەو و ێبتەد ەیژێتدر تەکەزۆریتپ ەبتازێئامتانج، ر ەب شتتنەیتتا گ ەابیتنڵد ستت،یوەشۆۆ یلتیلەشاد کتاک ج رووحت
 .نیستەناو شانۆکێت

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
Goran Amiri 

 
 موکراتێد یزبیح یژاێه یستانۆو د یگادان یرزەربەس ڵەیماەبن مووەه ۆب
 
 مۆۆتت ڵەمتتاەبن ەو ل مۆۆتت ەل سەک متتووەه ەل رەب لیتتلەکتتاک ج زدارێتتر یستتتدانەد ەل ۆبتت زانتتمەد یمۆۆتت یمتتاف ەب یاستتتڕ ەب
 . مەبک یشۆۆەرەس

  ەتەسارەۆ مەئ یکەرەس یندارەۆاو کووەڵب ،ەبووەو ن ییەن موکراتێد یزبیوح یگادان ڵەیماەبن یکڵم اینەت ەب لیلەکاک ج
 وەئ ێوەکەدەڵته نەگتمەد ەب. بوو دانۆرۆەو ب یتیەکوردا یباتەۆ ەیکەلۆک لیلەکاک ج. ەکورد یلەگ یمووەه گراێتەب ەمزن
. نیشتتێه ێتیج بتانیرەو ماتابن ئتاوا غ فەیتح زارانەه. ەوەتێبۆکت کتداۆڤێمر ەیستتەج ەل ەاتانیبا ڕپت ینتدەتمەبیتا ەگشت
 کانەرزەربەست ەرگەوکتادر و پئشتم دکتور یلتەگ مووەه ەیئاراست مۆۆ یشۆۆەرەو س ەپرس یگشت ەب ەوڵەماەو بن مۆۆ نیەالەل

کتورد دا  یلتەگ یژووێتم ەل لیتلەکتاک ج یئتازاد ۆبت بتاتەۆ ەکارنتام امیتنڵد. مەکەکوردستان د یموکراتێد یزبیح ندامانەو ئ
 .ەوەتێنێمەد ەشیمەه ۆب نێڕیز یکەیەرەپال کەو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

https://www.facebook.com/gamiri2?__cft__%5b0%5d=AZWbZoBsyFNvR9D_s83SGkBrTPtNPYWg7QkLUHaMdSBU21Y_nCldVvnt0gCaow1krJ-I00k5cdgboSog6bt3ljyfdSmDXFE4snmmK2OwViinNLdPo-QpaTBjkwQz9yApKNg&__tn__=-UC%2CP-R
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Aram Modaresi 

  
 ...مەۆابن بۆ ئەو مەرگە نابەوەۆت و غەریبانەیە

 
 یانیشتمانیو هاون رانەنگەاوسو ه ێو هاور ەپساوەن یباتەو ۆ انیژ ەل ییئاواڵما یگادان لیلەکاک ج ۆمرەئ ەوەداۆەب رۆز
 .کرد ۆیۆ
 
 باتانمتان،ەو هاوۆ ێو هتاور یتیەستاەک یرگتەم کتورد، یلتەگ یاوازیرزگتار ەیوەبتزووتن یباتکتارانەۆ ەیمێئت ۆب ندەچ رەه

  ەیەستیشا ەیرۆج وەنادا ئ ەتەرفەد وەئ ناۆرۆک یتاەپ ەوەداۆەب ێل ،ییەن ییتاۆو ک رەنێرووۆ مەاڵ،بەنێزەتڵو د شۆناۆ
 .ێبکر ەنیرێد ەباتکارەۆ وەل ییئاواڵدواما

 
 بتوو، ریلگێو شت بتراوێل یکێباتکتارەو ۆ یوەهتلەپ یورانتەد یکانەناستراو یەنتدانیز ەل کێتکیەن،یرێد یرەشۆکێت ل،یلەج کاک
و  فتاەو ەیژاوەک ەو ب دایاوانیو ناست ستتانۆد ەیرۆئتاپ ەل ەوۆشتک یرەوپەکتورد ب یکییەتیەستاەک ەورەگ کەبتوو و ۆیۆت یماف
 ۆبت ۆتابنەم ۆیەنادا،ب ەجالەم وەئ ێبەد ەیرۆوجەئ ستاێئ یبارەنال یۆۆد ۆابنەم مەاڵب ،ێبکر ەردەسپەئ ەوەزێر ڵیگوەتاج
 .ەیەبانیرەو غ ۆتەوەناب ەرگەم وەئ
 

 .ادتیناو و  یبژ ،"انیگ ەمام"لیلەکاک ج ئاواڵما
 

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

Allan DayStar 

  
 .دا مانەکەلەگ ییرزگار ناوێپ ەل شانتۆکێو ت باتەۆ ەیەد وتەح ۆسپاس ب ان،یگ ەمام
 

  ،یدوور ڵسا انەید یدوا ت،ەکەهابادەم ت،ەکەالتەژهۆر مابوو،ەن یرۆدا بوو و ز رگەمەرەس ەل تەکەدووژمن ان،یگ ەمام
 .ەوەتێبگر زتێئام ەل ەکید یکێجار
 
  ەستەکورد، د یو کوران ژیک ،ێد شیکێژۆو ر ەوەننێمەد تەکەبازێنج و رئاما ەب فادارەو ان،یژ ەیناسەتا دوا ه ەب اینڵد
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 .تەکەزارەم رەس ەوەننێه ەد یستەربەس ڵیگو
 
 ێبت یبتاتەۆ ڵستا فتتاەح یتبتارەمن ن،ینتابتەج ییپتاکڵو د ستتەو د ۆییۆەرەس ەو ل یبانەرەهێم یرزدارەق موومانەه ،ەمێئ

 .نیتەوەپسان
 
 .مەکەد زانتیو ئاز رەنگەو هاوس ڵەماەبن ەل یشۆۆەرەس ەوەمڵد یناۆ ەل
 

 . ێب دانەئاو رەه رتەنگەو س بوارێر ڕپ گاێر رز،ەب ادتیشاد،  روحت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

hosein bakhchi  
 

 .دیدارت هەمیشە وزە و دڵگەرمی بۆ درێژەدانی ۆەبات پێدەباشین
 
. ەشتۆناۆ رگەم شەنتدەوەئ ،ەشتۆۆ انیتژ ەینتدەوەئ. ەکبتوونیدا ەل ەیدووان رگەم. ێنتێد کێمووشتەه ەب ییو دوا ێد رگەم
 .ەدژوار رۆز یکردنەڕباو ،ەسانەک وەئ یرگەم. ەارید کێنێشو مووەه ەل انیو بوون ەنجەپێج ەک کێسانەک یرگەم تەبیتاەب
 

کوردستتان  یکتانەووداوڕ رەستەب ەینجەپنێشتو ەک ەیەانییتتیەەاڵمۆو ک یاستیس ییەتیەستاەک نەگتمەد وەل یگتادان یلتیلەج کاک
 .ەاریو د رچاوەب رۆز یتەبیتا ەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆو  یگشتەب
 
 .تێداب ناومانەل اتریتا ز داەن یوداەم ناۆڕۆک یتاەپ ەوەداۆ ەب
 
و  کتتتانیو نز ستتتانۆو د یزێتتترەب ڵەیمتتاەبن ەل یشتتتۆۆەرەس شتتمۆرەپەب ەنتتتاودار ەرەشتتۆکێت وەئ یتتتیدوا یچۆکتت ۆبتتت ڵدەبڕپتت
 .کمیەال مووەه یمەۆ یشەو هاوب مەکەد یرانەنگەوسها
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 .یو ئازاد یزگارڕ یگاڕێ یبوارڕێو  مارۆک یادگاری ئاواڵما
 

  ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Esmaell Mameli 

  
 یگتادان یلتیلەکتاک ج: زێرەکورد ب ەیوەتەن یاسیس یرەبێر و ۆڤمر نیرترەشۆکێو ت نیدلسؤزتر ەل ێکیە یمەمات و یادی ەل
بکتات  کێتاویپ ەورەگ یستفەو ێوانیتتتا ب ەک نتووسێپ ەو ن ێرەگەزمتان د ەن یکارۆوپشت یوێشەو پ کۆش رەبەل ەکات وەئ تا
 یکێرێبتتتاتگەو ۆ یزۆستتتڵد یرەوپەئ ەیشتتتانین یمتتتووەه ەک ەوۆبتتتەه داەیتتتکەلەگ وێتتتن ەل یهتتتاتووەن بتتتنەل یستتتتیوەشۆۆ ەک
 ینتتاۆ ەل ەک داەوەئ ەڵگ ەل. کتترد ر ەستت ەڵگ یئامتتانج ینتتاێه ەیدەو ۆبتت ینتتەمەت ڵستتا ٤١ ەل اتریتتژ ەبتتوو ک وتووەستترەن
 زێتر یرەس ەوەرەسەوک مەۆ یرەوپە، بمەکەد یشۆۆەرەس یگادان یرەروەو کوردپ رەد یوقوربان رەشۆکێت ڵەیماەبن ەل ەوەمڵد

 مەکەد یلتیلەج ککتا یبنتاەج ەڵگ ەل کتانمیە ێشتۆۆ یە یرەوەریتداهتاتوودا ب ەل. نمێنوەداد یزارەم ۆب شۆو کرن شیوازەو ن
 . دا یەژاێه و زنەم ۆڤەمر وەتر ل یکەیەادواری ینێوەه ەب
 

 .ینێمەد ادمداەیل رەه شمیماو تاەرووحت شاد و ه انیگ لیلەکاک ج
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 Mstafa Amiri 

 
 ەب رەو ست یئتازاد ۆبت انتتیژ متووەه ەۆتەست نتدەچ. انیتگ ەمتام شتتنێه تێج یبیرەغ ەب ندەو چ یایژ یرزەب رەس ەب ندەچ
 ینگتەد ەجتارم ل رۆز ەچونك انیگ لیلەكاك ج یو نامر یمردووەن ۆت. یشتەیگەئاواتت ن ەب مەاڵدا ب ولتەح تەكەلەگ ۆییۆ
و  یریرشتگۆو ش یداكاریتف یرەزهەم ۆتت. نیژەدا د تەلیم ڵید ەل ەیوانەنامرن ئ تكوتەد ەك ەستویب ەسروود وەئ تۆۆ یشۆۆ
 رەستتەو ب ردانەستت متتووەه كانتتتێادگاری متتووەه. انیتتگ ستتتاۆمام موومتتانەه ۆبتت یبتتوو یتیەستتتاۆپتتاك و جتتوان و د یۆالقتتەئ

https://www.facebook.com/esmaell.mameli?__cft__%5b0%5d=AZWjlAWc6gf4U4_g5tOWvR6WYWJ07zd5YPsDbkZ-pldsaeoOgiBp8qmKBvQBCEvi9mB3zdjXKyq9GSmAifUTILnOF7xwXTNuOohhbpQ-zVEsI358jKb71fIMAWmVjNceYvQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/esmaell.mameli?__cft__%5b0%5d=AZWjlAWc6gf4U4_g5tOWvR6WYWJ07zd5YPsDbkZ-pldsaeoOgiBp8qmKBvQBCEvi9mB3zdjXKyq9GSmAifUTILnOF7xwXTNuOohhbpQ-zVEsI358jKb71fIMAWmVjNceYvQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/esmaell.mameli?__cft__%5b0%5d=AZWjlAWc6gf4U4_g5tOWvR6WYWJ07zd5YPsDbkZ-pldsaeoOgiBp8qmKBvQBCEvi9mB3zdjXKyq9GSmAifUTILnOF7xwXTNuOohhbpQ-zVEsI358jKb71fIMAWmVjNceYvQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
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 نەینتتاك شۆرامتەف تتتەو ق ێنتتێمەدا د ادمتانی ەل یەتتاەه تتاەه تیتتپاكڵو د ەییو ستاد تەۆاوەست یرەپ وەو ئ كانتتەوەكردن
 .مانڕێو هاو ڕۆڤم نیستریوەشۆۆ ەیئ
 
 و  یتەبیتا ەب یگادان یزێرەب ڵەیماەبن مووەه ەل یشۆۆەرەس ەوڵەماەو بن مۆۆ نیەالەل ەوەتەنێزەتڵد ەچۆك مەئ ەینۆب ەب
  .مەكەد یگشت ەكورد ب یلەگ مووەو ه موكراتید یزبیح
 
 ێشاد ب وحتڕ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 ڕەسووڵ سوڵتانی

  
 یاگرۆڕۆ یرزەب یماێه
 یداگرێپ یوونڕ ەیگەڵب

 ەندوویز رەه رتیو ب هزر
 ینامر تەق یمانداڵد ەل
.. 
 ڵەیرقافەو ست نگەشتێپ ەو بوون اگرتڕ ێپ رەسەل واتانەشێپ ەیكەزبیح ەیسلەن وەبوو، ئ ەوەئاواتم ئ مووەه من
 یدێتتو ز شتتتمانین یزێئتتام ەو ل ەوەبچنتتن تتتانەكەباتەۆ یدار یرەب ،ەوتووەستترەو ن هاتووەشتتكاننەل ەكتتاروان مەئ
 .ەوەنێسەبح تانداۆۆ
 
 .نیوەسرەو ن نەیدەن ۆڵك نیكرد رتێف. وااڵما انیگ ەمام وااڵما
 

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



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

300 
 

 
   

 

Hamerasoul Karimi 

 
 .ەندوویز مەردەدا ه ناڵد ەل ەاویپ ەزنەم وەئ یو ناو ادیشاد و  یرووح

 ۆگت ەو ل نینووست ەو زمتان ل مەڵەو ق یەنتا نینووست ەل ەک ەژانەو ب ەورەگ نتدێه ەیکەستتۆو ک لیتلەکاک ج یچۆک
 .وتوونەک
 

 کورد یشناوۆۆ یرەبێو ر یتیەکوردا یستاۆشاد مام رووحت
 
کوردستتان و  یمتوکراتێد یزبتیح ەل یرانەنگەو هاوست ێو هاور یگادان یرەشۆکێو ت زێرەب ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس
 ەل یتیەستتاەک ەینمتتون ەک وادارمیتتو ه مەکەد یانیو ئاشتتنا ستتتانۆدستتتان و دکور یزۆستتڵو د گەمەئ ەب یکتتەڵۆ ەل
 .دابن ادبوونیز ەل رەکورد دا ه وێن ەل انەیکڵەماەو بن یگادان لیلەکاک ج ەییورەگ یشنەچ
 
 ەیرەشتۆکێت ەزنەم وەئ یکتانەماوێجەب ەکتار نیبتتوان ەیکەبتازێو ر لیتلەکتاک ج یانیقوتاب ەمێئ ەک ەوەئ یوایه ەب

 .نیب ەیکەزۆریپ گاێر یرەدەژێو در نەیبک واوەت لیلەاک جکورد ک
 

 یمیرەک ڵسووەرەمەح
 

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

Khadija Maazuri 

  
 ێب انەیجار مەئ ،ەوەیەو ۆزمان شاد ک ستانۆو د انێیو هاور رانەنگەهاوس ڵید ەوێیەرەوابوو بگ رارەق انیگ ەمام
 چتتتۆک مەاڵب دان،یهەشتت یهاتووەپستتانن ەل یکتتاروان ەب یبتتوو ستتتەوێو پ ،ەویەراەگەو ن نیکتترد ەڵگەل تیتتنەڵێب
 ێپت تەکەزبیتح ەک زۆریتپ یکڵێستا ەل زۆریپ چ تدا،ەکەوەتەن ناوێپ ەل باتەۆ ساڵ ١١ نەۆاو یرەشۆکێت! زۆریپ
  نیشتێه تێجەدا ب باتتەۆ ینەمەو ت تەکەزبیح ینەمەت ینیرێز یکییەلیوبی ەل رەیچ س. باتەۆ ڵسا ١١ ەتێنەد
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   بات،ەۆ ڵسا ١١ یرەشۆکێت زۆریپ چتۆک تەکەوەتەن یبووەوەنگەت ەو ب ناسەن ییماندوو یاویپ ئاواڵما. ەکاک
 

 شاد ووحتڕ
 

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

Rahim Kaderi 

 
و راده لته ەکه بگاته ئ هین یەانیندەتمەبیو توانا و تاەس ئەموو کەه هیالم وا یستبیوەشۆنده ۆەوەچ بکا که ئ ێبەد ۆڤمر
لتته  یشتتۆۆەرەس. کتتردم یمبتتارەر ۆەلتته راده بتته د لیتتلەمتتر کتتاک جەن یوتتتەف. شتتتبوویەگ یتتیپ لیتتلەکتته کتتاک ج یستتتیوەشۆۆ

 . مەکەالح دەو کاک س ستانێت ۆوشکه کوەبیتا هب یگادان یەورەه گڵمابنە
 

 شاد یرووح
 

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

Nasser Ghazizadeh 

 
دل  نمتئەرى ەرانتبەزانتم و هيتوادارم لته بەمتان دەۆ یريكەم به شۆوه ۆ ەو گيان ڵازيز له قواليي دئ ز وێرەالحى بەس كاك
لە میتژە ر ۆديتاره متن لته ز! تتان بيتت یبر و توانتايەست ،وهردمبار كەۆ یكورد یلەگ وموەقورس و گرانه دا كه ه ین وزەتدڵ

 ەیوانئەيه كه نتامرن ەو باورم ه .ەوەكانم له بير ناچيتەوريەت بيرەليلم بوه و قەكاك ج یەتیڕێو هاو یتەدوستاي ێشاناز
 .........دا دژين . تەميلل ڵیوا له د

 
 رۆزی زێل رەله گ .......ون بوەکاموكراتێد وموەه یستوراست و در یموكراتێد. نياەم كه كاك جليل تەم باورئەر ەس له

 زاده یقاز ناسر
 

-------------------------------------------- 
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Reza Mohammad Amini 

  
 ەییشتتیمەه ییوااڵکتتورد متتا یلتتەو گ زبیتتح ینتتیرێو د ناسەمانتتدوون یرەشتتۆکێت یگتتادان لیتتلەکتتاک ج ەوەداۆەربۆز
 متانەکەوەتەن یزگتاربوونڕ ۆبت یتیەرگاەشتمێو پ بتاتەۆەل رزبتوونەبەو ور یاگرۆڕۆ ەینموون لیلەکاک ج. نیکردێل

 یوتنەرکەست ۆب شەناسەدواه تاەو ه ووب شانداۆکێو ت رشۆش یرەنگەسەل ەوەکوردستان یمارۆک ەل ەک کێسەبوو، ک
 . داەن یوچان ەزۆریپ ەئامانج وەئ
 
 تەبیتتتاەب ،یزانیو ئتتاز انێیتتهاور ەل یرستتاۆەس ل،یتتلەکتتاک ج یرگتتەم ۆبتت مۆۆتت یرەستتەداخ و ک ینتتڕیربەد یاێتتڕو
کتتورد و  یستتتەربەو س یئتتازاد ەک لیتتلەکتتاک ج یکتتانەرزەبەئامانج مواداریتتو ه مەکەد یگتتادان یزێتترەب ڵەیمتتاەبن

 .نێبیدەزووتر و یرچەه مانەکەلەگ یکانەرەشۆکێت ڕۆڵە یتەممیهەکوردستان بوو، ب
 

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

Kamal Hassanpour 

  
 ەب شەشتکێپ مۆۆت یشتۆۆەرەو س ەستپر یگتادان لیتلەمتام ج متانەکەلەگ ینتیرێد یرەشتۆکێت ییدوا یچۆک ەینۆب ەب
گومتان  چیهت. مەکەکورد و کوردستان د ییزگارڕ یندارانیوەئ مەرجەو س اتڕموکێد یزبیح ،یگادان یزەڕێب ڵەیماەبن
  ەرەدەنۆڵک ەرەشۆکێت وەئ یو ناو ادی مەاڵب ،ەماوەناوماندا ن ەل ەستەج ەب لیلەمام ج یرچەگەئ ەک ییەدا ن ەوەل

 .ەوەتێنێمەد مانداەکەلەگ یژووێم یکانەنیێڕز ەڕەالپ ەل یەتاەتا ه
 

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

Wirya Mamlê 

  
  یردەگێپاک و ب یکێدارەتمەاسیس ەینێو لیلەکاک ج. کردم یمەۆەبڵد یگادان لیلەکاک ج ییدوایچۆک ڵیواەه
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و  ایتژ یتیوەتەن. رەست ەوەتهتاەن یکەیەوشتەۆ چیه انییرفرازەس ەو پر ل یاسیس ینەمەت ییژاێدر ەب ەکورد بوو ک
 ەکتورد و ل یکێرەشتۆکێت متووەه ەل یشتۆۆەرەس ڕەرگبتەج ەچۆکت وەئ ەینۆب ەب. داەن یال کا ێو ژ مارۆک یبازڕێ ەل
 .مەکەد انیزەڕێب ڵەیماەبن
 

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

Omar Mohammad-Pour 

 
 یشتەهاوب تیشتادب کمتانیەموالەه یستتیوەۆوش زویئتاز یلتیلەکوردستان کاک ج یکومار ەیکەادگاری وەرکردەس یروح
 ەل التەو ۆینتاوۆ ەکتان ل یەگتادان ەیرەگ ڵەیمتاەبن مەرجەو ست نابتانەج ەل یشۆۆ ەرەس تانمەیەورەگەکوست وەئ
 ەیەورەگەکوستت وەئ یشتەهاوب ەۆتوم ب مەڵتید یگشتت ەکتوردب یلتەگ مەرجەو ست متوکراتید یزبیح ەل التەو ەیوەرەد
 تیکورد شادب یلەگ ەیەیکردەس وەئ یروح زانمەد
 

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

Osman Jafari 

 
 مۆۆت ،یموکراستیو د یئازاد ۆب ەپساوەن  یشانۆکێو ت باتەۆ ڵتاساەڤح ،یگادان یلیلەکاک ج ییدوا یچۆک ۆب ەوەداۆەب رۆز
 زۆریتو پ رزوەو ب وامەردەب یگتادان ستتاۆمام یگتاێر زانتمەد یموکراسیو د یئازاد یگاێر یرانەشۆکێت مووەه یمەۆ یکیرەش ەب
کتردن و  ادی ۆکوردستان ب یتەاڵژهۆر یکەڵۆ یکردن تەداو ۆب نێدان کێژۆر مەکەد تەاڵژهۆر یکانەزبیح مووەه ەداوا ل ت،ێب
 انیتگاێرو  تێتب نتدوویز ەشتیمەه انیادی مان،ەکەلەگ یرێرشگۆش یستاۆو مام وەرکردەس یندوویز ەشیمەه یادی یراگرتن رزەب

 .تێب یموکراسیو د یئازاد یبوارانێر ەپر ل
 

---------------------------------------------- 
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Ali Mazoudji 

  
 لەچ. بووەه یلیلەکاک ج ەڵگەد میرەوەریب رۆز منەئ. کردم یگرانڵد یگادان یلیلەکاک ج ەورەگ یرەشۆکێت یرگەم

 ەکتتردن و ل نەێقستت یوستتفی زیتزەع ۆڕێگتت رەستت ەل هابتادەم یرشتتا ەل. ئاشتنا بتتووم ەڵتتیگەد شێپتتەێوەل ڵو دوو ستا
 یشۆۆەرەس. نیدووست بوو رۆز ەوەکێئ ەم بیدائ ڵەییماەبن یتیەئاشنا یحوکم ەب. ناساند ێپ مۆۆ شیمنەئ ییدووا
 .مەکەد ەێکڵەماەبن تەبێتا ەو ب کیەال مووەه یشەشکێپ مۆۆ
 

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

Syamak Wakily 

  
پتتتاک،  حۆو ر ی، ۆتتتاکرەدەنۆڵو کتتت ژێتتتپشتتتوو در ن،ڕیربتتتەد ستتتتێلوەه ەل رێ، ئتتتازا و بتتتوەنێتتتو مەک یکێشتتترۆکێت
 ەڵگ ە، ستتادق و پتتاک لکیەمتتووالەه یزیئتتاز ستتت،یوەشۆۆ ەرگەشتتمێپ یکەیەرگەشتتمێپ ،ەنیقەراستتت یکێکراتۆمتتێد

 ەۆست ەیورەگ یکێداۆ چتۆک وردک ەیکالێماند انیگ لیلەکاک ج. ڵگو یجنس ەل کۆڤێدا، مر یناڵاەڤه وەوەبزووتن
 .کوردستان یمارۆک ەیکەادگاری وااڵما. نیژاندەه ڵید. مووانەه ڵید
 

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

Hassan Ghazi 

  
کتتاک ! ێڵتتێب ێجتت ەب ۆیۆتت یدوا ەل یشتتناوۆۆ یکتتانەوەکرد ەمتترو ب ەیەوەئ نتتگێگر نتتگ،ەدر انیتتزوو  ێد رەه رگەم
 متووەه ،یکانڵەو منتدا رەهاوست ەل مەکەد یشتۆۆەرەس ەوەیەنۆبت وەب. شتێه ێج ەب ۆیۆ یدوا ەل ەیوەئ شیلیلەج
 !یگادان حەاڵکاک س یتەبیتاەب ،یگادان زەڕێب ڵەیماەبن
 

-------------------------------------- 
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Kamal Afarin 

  
 لیلەمام ج تێروحت شاد ب

 
 یتەاڵرهۆۆتت ەیوەبتتزووتن یپتتاکڵو د ەڕبتاو ەب ،ەنیژێتتم ەل یرەشتتۆکێت یگتتادان لیتلەکتتاک ج ڕۆمتتەئ یانەیتتب ەل رەست

 .کرد انیژ ەل ییوااڵما ناۆڕۆک یشۆۆەن ەکوردستان ب
 
 .ێنیبب ەوۆیەۆ ەب اتریز لیلەمام ج کەو یتیەساەکوردستان ک ەیوەبزوتن وادارمیه
 
 .مەدەد یانڕێیو هاو یو کار سەک ەل ێشۆۆەرەس
 

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

Ebdullah Fettahi 

  
وچانتت  زیترگەه ۆتت .تەکەوەتەن یکتانەو ئاوات ئامتانجەب رەتاس یفادارەو ناس،ەن ییماندوو یرەشۆکێروحت شاد ت

 تبتووەه یرچتەه شۆتت .داەدێتپ ەژێتدر تۆۆت یشتانۆکێت ەاترویتز ینیو ت ڕگوەب مەردەه ،یبووەماندوون تەق دا،ەن
 .کرد تەکەستیوەشۆۆ ەلەگ و شتمانین یزگارڕو ەڕو باو ریب یۆتەب.... و انیو ژ ڵو ما انیگ برت،ەشکت د یرچەه
 

تتترت  یچتتیه متتابوو،ەن ترتیچەنکۆچتت ،ەماوەنەوەرەستتەب کتتتەڵۆتتاک و ۆ یکتتێرزەق چیهتت ۆتتتەئ ستتتاێئ شتتاد، روحتتت
 یژێتتم ەل یندڵیربەو ستت یرزەبەب رواەناوتتتان ه .تەکەشتتتمانین یئتتازاد یقوربتتان ەیەکەب شیتتوەئ تتتاەه بردەدەشتتکن

 .ەوەتێنێمەد تداەکەلەگ
 

------------------------------------------- 
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Muhiddin Sharifzadeh 

  
 یزبتتیح یرێكوردستتتان و ستتكرت یمتتارۆك یفتتاەوەب ەیرگەشتتمێپ و درەنۆڵو كتت رەشتتۆكێت یهتتاور ەوروەئ ەوەداۆەب رۆز
 یوەناڵجو یرەبێر نیتر سادقتان كورد و كوردس یناودار یرەشۆكێرتێرشگۆش یتیراەبێر رانێئ یكوردستان یموكراتێد

 تتاەه ۆبت ەوۆزەئتاوات ئتار زارنەه ەب وتتوەك دانێتل ەل ەیكەورەگ ڵد یگتادان لیتلەكتورد كتاك ج ەیۆتوازان یرزگار
  نیكرد یئاوا ڵما یتاەه
 

  یرێرشگۆش یۆالقەئ یستاۆشاد مام رووحت
 

 بوارڕێ ڕپ بازتڕێو  تێشاد ب رووحت
 

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

Avin Rostami 

  
 کەو کترد،ەد میتد یکێداریتد یزووەئتار دووێئوم ۆتت،ەناو یچۆک ەب گرانمڵد رۆز. انیگ لیلەکاک ج تێب شاد حتڕۆ
 کێکیە. ەیبکێل کانممەژۆپر ندنوێو ۆو انیکاروو ژ یاریپرس. یگر رمەو شۆۆ یکیێوڕ وەکراو یکێشەباو ەب ەشیمەه
ستووپاس . نینتاێهەد ۆبت نتاڵمنتدا یارۆڤو گ ۆڵێد ەویەاەڕگەد ۆت ەک نەانوکاتەئ مڵیمندا یکانەۆاتر نیشترۆۆ ەل
 یو ئاشتت ستتۆدۆڤمر حناەم واوەت ەب ۆت کەو نەه ۆڤمر مەک. مانیشتین ۆب تیفادار ەو و یزۆسڵد ت،یبانەرهێم ۆب

 . ۆواز بن
 

 نیژەد تداەللیم ڵید ەل ەیوانەنامرن ئ
 

------------------------------------------- 
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  هانا وريا

  
 ! انیگ ەمام
 
  ،یبوو بانەرهیو م زۆسڵمانا د واوەت ەب یكێو مام ستاۆمام ەمێئ ۆب
 
. مەبتد كانەرۆراوجۆج ەارۆڤو گ بێكت ەیوەندنێۆو ەب یگرنگ ،ەندنگێۆو یكانەوان ەیوەندنێۆو ەل ەكردم جگ رتێف
 ینرۆت انیتكانەرەورووبەد ەك یبتوو ەوانەئ یرەهاند نیباشتر تۆۆۆب كەروەبگرم، ه كانەرەهون ڵە زڕێكردم  رتێف

 . یزانەدەن انیكانەرەهون
 
  ەوۆبەدێج داێت یكانییەبانەرهیم مووەه زتێئام
 
 . نیگرەادڕ ندوویز مانۆۆ یال ەل ەشیمەه ۆب كانت،ییەرەوەریب

 !مووانەه یئارام بنوو مام
 

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

Qadr Meklawei 

  
 .مبارکردەغ بارویەتاز تتەاڵژهڕۆ یکەڵۆ رانتەنگەهاوس و ڕێهاو مووەه تیتاۆک یرەفەس ڵیواەهەب
 .رەدەنۆڵک ناسوەماندوو ن ەیمام واڵس
 
 ەزبیتتح ەینتتام ستتاسەئ وەرنتتامەب ەوەئ فەرمتتوت ١١کتتۆنگرەی  ینڵۆستتا ەل ەک تێتتجاچ ریتتب ەل مەوشتت مەئ زیتترگەه
 .داندامەیمەل موەکەکارد و موانەه تەقەب ستاشێئ ناەد مەبک تیکاند مۆۆ ناداتێپ مەجازیئ
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 .لیلەشاد مام ج وحتڕ
 
 .تێب وامەردەربەه بازتڕێ گاوڕێ
 
 .لیلەمام ج ەئاو ڵئاوا ما ڵما
 

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

Ali Hashimi 

  
 ییاستیس یاریتد ییتیەستاەک دار،ەتمەاستیس ،یگتادان یلتیلەکتاک ج مترەن یتیدوا یچۆک ڵیواەه ،ەوەرۆز یکێداۆ ەب

 وەکترد،ب مبتارەۆ مەۆ ەب ڵد ینتاڵواەو ه ستتۆد متووەه متوکرات،ێد یزبیح ینیرێو د گەمەئ ەب یرەشۆکێکورد و ت
 .زانمەد انیمەۆ یشەهاوب ەب مۆو ۆ مەکەد ەشناوۆۆ وەئ ڵەیماەوکار و بن سەک ەل یشۆۆەرەس ەوەنۆب
 

 .ێب رێۆەب ەشیمەه یادیشاد  یروح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Mohammed Xambar 

  
 !یتاساندم ڵەواەه وەئ! ەوەداۆەب رۆز
 
 ەرەه ەل یکتیەو  زنەم یکێرۆماتەو ۆ کەیرکردە، ستەرەوەگ یکێتیەستاەک متوکراتێد زبیتح تەبیتتا ەکتورد ب یلەگ
 .ستداەدەل ەیپاک و سادق ۆڤەمر
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 .تێب زێرەو ب رزوەب یناو ادویشاد و  یروح
 

 .انەیکەوەتەو ن تەاڵو یسمبول ەتەبون ەک ەیانۆڤمر ەورەگ وەهموو ئ ڵپا ەتێچەد ەزنەم ەاویپ وەئ  یادیو  ناو
 

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

Rasool Pishnemaz 

  
 ەنام ەپرس

 
 یلیلەکاک ج مڵیسا فتاەح ەل اتریز وەنیژێم ەل یرەشۆکێو ت ێهاور یرگەم یرەبەۆ ستاێئ رەه ەوەگران یکێداۆەب

 انیزیئاز ڵەیماەبن یواوەت یمەۆ یکیرەو ش مەهاوۆ ەب مۆۆ ەوەنۆب مەب. یتاساندم واوەت ەک شتەیپئ گ میگادان
. بتتن بورەستت داەیەژارەپ مەئ ەڵگەو ل تێتتب انیتتۆرئا یمتتەۆ کیەگشتتت ال وامیتتهەب م،ێنتتەداد کتتانیەزبیح ێو هتتاور

کتاک  مرەن یحۆر. ەوەکینز ەل تانیمەهاوۆ وەپرس ەمەناگ ەوەداۆەب ەوەتەوالت ماوم ەیوەرەد ەل ەک ەیوەئ ۆیهەب
 .مانداڵد ەل ێنێمەد ندوویز ەشیمەه یشانازەل ڕپ یرەوەریب ادووی، یب وونڕ یبازێو ر ێشاد ب لیلەج
 

 ڵسوڕە الەم
 
 مانڵئا

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
 



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

310 
 

 
   

 

 دانا حاجی

  
 نیشتێه یێج دەبەئۆب تەاڵژهڕۆ ەکەزنەمەاویپ
 
 یرەنگەو ستت وتەک دانێتل ەل ەیکەورەگ ڵەد ۆمتترەئ ەوەداۆ ەب یگتادان لیتتلەکتتورد، کتاک ج یباتکتارەو ۆ رەشتۆکێت
 .شتێهێجەب یکانێهاور ۆب یباتەۆ
 
 .نیمتانەۆ یکیرە، شمەکەد یرانەنگەو هاوس انێیو هاور ستۆو د یزیئاز ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس ەوەرێل
 

 دانەئاو انیرەنگەشاد و س انیرزەب یروح
 

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

Arsalan Yarahmadi 

  
 کورد  یلەگ یکانەماف ناوێپەل شانۆکێت ەیەد وتەح
 
 یتاەرەست ەل رەه ەکتورد ک ەیوەنتاو بتزووتن یناستراو یمایس ل،یلەمام ج ەناسراو ب یگادان لیلەکاک ج ەوەداۆەب

 کیەوتتتتووەپتتتاش ح ،ەبتتتووەه یچتتتاالک متتتوکراتێد یزبتتتیح یکتتتانەزیر وێتتتن ەل ەوەکوردستتتتان یمتتتارۆک یزرانتتتدنەدام
 ەکوردستان چتوو یمێرەه یکانەشاانۆۆەن ەل کێکیە ەل ژێالوەگ ی١٤ ڕۆمەئ نا،ۆرۆک ییشۆۆەن ەڵگەل ێکانەرەربەب
 .ەوەمرانەن یکاروان یزڕی
 
 یرانەنگەو هاوس ڵەماەبن ۆب یژێدر نەمەشاد و ت لیلەمام ج یحڕۆ
 

----------------------------------------- 
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Naser Pirani 

  
 .ەنامەپرس

 
 .بوو رەنێه مەۆ یکڵیواەه
 
و  زنەم ەیرکردەو ست نێریتد یرەشتۆکێت یگتادان یلتیلەکتاک ج زمتانەڕێب یو متام ڕیهاو ەوەرۆز یکێرەسەو ک داخەب

 .کرد گرانڵو د مبارەۆ یموومانەکوردستان ه یلەگ ەیاوازانیرزگار ەیوەبزووتن یناودار
 
 متووەکوردستتان و ه یکراتۆمتید یزبیناو ح یانڕێیهاو مووەو ه یگادان یزێرەب ڵەیماەبن ەل یشۆرۆەس ەوەبون وەب
 .مەکەد کانەمانەقار ەرگەشمێپ
 
 .تێنێبم یندووێز ەب یادیشاد و  لیلەکاک ج یوحڕ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Kawe Emin 

  
 کێتجار ندەچ ەمێئ. کردییدوا یچۆکوردستان ک یباشوور ەل یگادان لیلەکوردستان، کاک ج یرنێد یرەشۆکیت ۆمرەئ
 ەل ستتاێئ شێپت ڵستا ێس ەک مارکردۆت داەڵگەل رۆمەنجەپ ەیرنامەب ەل کمانەیەقەڵئ ندەو چ نیبوو دایتەۆزم ەل

 واەشتێپ یرمتەت ۆیۆت یچتاوەب ەک ەبتوو ەوەئ یانیتژ یکتات نیشتترۆناۆ: گتوتەید لیتلەکتاک ج. ەویەکرا واڵرووداو ب
 یرەشتۆکێت رۆز کتوەو ەوەداۆەب. کوردستتان بتوو یو رزگتار ۆیۆەربەست یئتاوات. ەوویتنیب یکانێو هاور دەمەمح یقاز
 . مەکەد یکانەرەنگەو هاوس ێو هاور سوکارەک یمەۆ یشەهاوب.  گ رێژ ەبرد ەیکەئاوات ەکید
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 .تێب رێۆەب یادی

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
Mistefa Shekhe 

  
 شتۆۆ یولفت گوفت ەل واڵس
 کانتەنیو شر ڵتا یەرەرویب ەل واڵس
 جوانت یحترامیو ئ زێو ر یوانداریو م ەل واڵس
 باتتەۆ ڵەیسا فتاەح یژووێم ەل واڵس
 ردتەگ ێپاک و ب ڵید ەل واڵس
 یستنیب یوانەڕچاو موومانەه ەبکێپ وامانڕب کراو، تەل یشتمانێن وێن یربەغۆڕگ یلیلەج ەجوانت مام یروح ەل واڵس
 .نیبوو تەوەبوون چاک ڵیواەه
 

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

Abdullah Hicab 

 
 .نیشتێهەدەن تێج ەئاوا ب اینادا، بر ندارمانیبر ڵید ییسوکنا انیگر انیگ ەمام
 
 .تداەکەلەگ یکانەماف یناوێپ ەل دانتەنۆڵبوون و کماندوو ڵسا ١١ رەرامبەب ەل نمێوەنەداد زڕێ یرەس
  
 کورد کاک  ەیورەگ یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ەینۆب ەکوردستان ب یکانەزێه یهاوکار یندەناو ەک مەکەد اریشنێپ
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 ۆبتت شیمتتەو ه وەئ یبتتاتەۆ ڵستتا ١١ ۆبتت کیەفتتاەو کەو مەه. ێنتتەیەابگڕ یگشتتت یەیتتتاز کێتتژڕۆ ەویەگتتادان لیتتلەج
 .ینەدەم یتباەۆ ەب دانێوپەبر
 

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

Mahamad Rashidi 

  
 ەل نتدمەماوەز یپۆرچەست ڕۆوەئ: نڵتێب انمڕێیتهاو متووەهەب»: ەڵتێدا د یانیژ ەیناسەدوا ه ەل یگادان لیلەکاک ج

 « بگرن ۆب ۆیەک
 
 یتیواەنڵد یستتەبەمەب ێباس کردم کات ۆیب لیلەکاک ج ەیورەگ ڕەکو یگادان ۆرکێش ەکاک لیلەکاک ج ەیوتان وەئ
و  ڕێهتاو ۆبت یشتیانیژ ەیدوا وت یبابم نووس رەس ەل کتێتەباب رەگەئ انیگ دەحمەئ یکرد ، گوت ۆیب فوونمەیلەت

 .بوون میتەحمڕە یباوک یکانەدوا وت ەوەئ ەک ەبنووس ەوەگەمەئەب یبازانڕێهاو
 

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

Azad Narsti 

  
و  ەیبک باتەۆ دایناوێپ ەل ساڵ ١١کە ! ێبو شۆۆ تتەاڵۆاک و و ەندەچ! یب ۆڤمر ەندەچ! یکورد ب ەندەچ ێبەد
 .ێڵیهەن ێج شۆڕو ش شتمانین شیکێسات ەچرک ۆو ب یشێبک یندانیز ڵسا انەید
 

 .داهاتووش یکانەوەن ۆب یو شاناز یرەروەس ەپر ل کیەژووێم !ژووێم یەبوو ەشیمەه ۆب ۆت انیگ ەمام
 

 .نیگرەراد ندوویز مانداڵد ەناوت ل ادویو  ێشاد ب یروح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Arazu Qaderi 

  
 !!یستیو شهۆمردن و ۆ

 . ۆتنەناو یوانیدوو م
 !ەاریناد انیهاتن یکات
  ەیەه انەیگێکار ك هی انیردووک هه
 با دلمان ده انیکێک هی
 ....!!!بات دلمان ده ی تر ترپه یو ئه
 یقادر زووەئار
 

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

Pezhman Rasolzadeh 

  
 واوەت نتتامێه تۆئوروپتتا بتت ەل ەیمەڵەق وەتتتا ئ ەویەشتتاباێک متتداڵد ەل مەستتمانەر وەئ ایتتبر ،انیتتگ لیتتلەج ڵەۆتتا
 یناڵمنتتدا یرۆماتتەغ مەو ه یبتتوو تەکەوەتەن یریفەستت مەئوروپتتا ه ۆبتت یچتتووەد کێتتکات ۆتتت انیتتگڵەۆا بتتوو،ەدەن
 ڵەۆتا مەکەد رتیتب رۆز بانتت،ەهرێپتاک و م یحۆر ەب مەکەد شەشکێپ کانمێقاشەن مووە، هەرگەشمێپ یمکاناتیئێب
  انیگ لیلەج
 

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

Zahir Qadrhaji 

  
 !تەفاکەوەب ۆڵەر ۆب نتینێۆو یفرميسک ەیژنێکوا ر شتمانمین یئاسمان
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 ڵەیستتا ١١ یمۆمتت مەک یالنتت یستتتاەوەران ۆبتت ر،ێو ستتکرت رەبێتتر نیو مانتتدووتر فتتاەوەب ر،ۆماتتەۆ! کتتوردان یمتتام
 !ەوییەنێبکوژ تەکەستیوەشۆۆەزبیح
 

و  لەه رەبەل کانتییەداکاریتتو ف تەحتتمەز ەب اویشتت یمتتاڵو ۆورەئ رەگەئ متتوان،ەه یرۆماتتەو ۆ رەبێتتر یلتتیلەج کتتاک
 .نەناک ادی ەل تەق بازتێو ر ادی انتێیو هاور بوارانێرو  انیگومان قوتاب ێب ،ەوەتێنادر هانگرەج یتاەپ یرجەم
 .نەکەباران د ڵگو نتیرێز یرەکەیپ شتمانین یگناسەمەئ یالوان ۆیۆ یژۆر
 

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

Halgurd Farhad 

  
  مووانەه یرۆۆ مەۆ ئاواڵما
 یتمدارەاسیو س نیرێد یرەشۆکێتۆب ەوەداۆەب رۆز
 تەرەوەگ یکتێنەلەک یراستتەکوردستتان ب یکتانەپارچ مووەه یرۆۆ مەو ۆ ستۆد یگادان لیلەجەمام اوازیج وەورەگ 

 کورد  ڵیناو ما ەۆست
 انیگ لیلەج ەمام ئاواڵما

 ەان شاءالل تێپاکت شاد ب یروح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Dylan Hardy 

  
 ەل ڕۆمتتەئ شتتانۆکێت ەل کێتتنەمەت یدوا  لیتتلەمتتام ج. دا کەیەنێتتو نتتدەچ ەل یگتتادان لیتتلەمتتام ج ییاستتیس یانیتتژ
 ەوەنتتدانیز ەل رەبتتوو و ه رانتتداێئ یمتتیژێر ینتتدانیز ەل ڵستتا ١٣نتتاوبراو . کتترد یتتیدوا یچۆکتت داڵیستتا ٨٤ ینتتەمەت
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 یزیتتر ەویەاەڕگ ەووبتتارد شینتتدانیز یو دوا ێربگتترەو یانستتەڕف یزمتتان ەیوانتتامڕب یدا و تتتوان نتتدنێۆو ەب ەیژێتتدر
 .شانۆکێت
 

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

Kawa Taib 

 
و  یرەدەربەد ەدەست ەگەچتار ێست ر،ێتۆ غرتۆئت یوارەکوردو کتورد یگاێر ەیکەماندوو ەبوارێر یگادان لیلەج ستاۆمام
بتوو  متارۆک یادگتاری وەئتاۆر ئ ن،یبتردێل ەیەیورەگ ەمتزەر مەئ یتتەفرەن ینتاۆرۆک ،یداەدانێتپ یکۆچ یو نزم رزەب
 .ەمێئۆب
 

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

Said Xdr Mirsaydi 

  
 ۆمانتدووبونت بت ۆبت نمێتوەنەداد شۆکرنت یرەکرد، ست تبارەفەۆ یموومانەه تەوەرانەگ ێب یچۆک ڵیواەه انیگ ەمام
 .وااڵما ناڵردەسەلو  بانەهرێم ەیمام! نتشتمایو ن لەگ یرزگار ناویپەل! تیتیەرگاەشمێپ ڵسا ١١
 

-------------------------------------------- 
Anwar Karimi 

  
 !رەشۆکێت یلیلەمام ج تانەچۆک وەئ ەژان ەو ب ۆتەس ەندەچ
 
 ینانێهیدەو ناوێپ ەوچان ل ێب یباتەۆ ەیەد وتەح نەو ۆاو نیرێد یرەشۆکێت ەوەرۆز کجاریە یکێرەسەداخ و ک ەب
 یۆتواز یزگتارڕ ەیوەو بتزوتن اتڕمتوکێد یناستراو یمایست ر،ەشتۆکێو ت زەڕێتب رۆ، زردکتو یلتەگ یکانیە  و ئازادما
  یرانەشۆکێت مووەه ەنێژەناخ ه ەچۆک وەب. کرد ییدوا یکوچ ناسەسادق و ماندوو ن یگادان لیلەکورد مام ج یلەگ
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 .ئازار بوون ەب ڵبار و د تەفەکورد ۆ یسوانڵو د اتڕموکێد
 
 .ەوەتێنێمەد یندوویز ەب مەردەه تیتیەکوردا یزۆریپ  یبازڕێو ناو و  ادی رەشۆکێت ەشیمەه یگادان لیلەج مام
 یستتتیوەشۆۆ یگتادان لیتلەمتام ج اتڕمتتوکێد یبتازڕێ یریلگێو شت ژێتپشتتوو در ێڕیشتگۆڕش ەیپاکتت ئ یانیتگ ەل واڵست
 !مووانەه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Aram Qadri 

  
 ! ردەنام ەیمانەز یئا
 !ەشۆناۆ ندەچ ستدانتەد ەل ەب واکردنڕب یئا
و  یندەفکەڕقاستملوو و شت دانیهەشت ەب شتتەباو ،یشتاد بتوو واەشێپ یتەزرەح یداریدەب ارانت،ی یال یەچوو شۆیت

 انەیتو د مترەن ۆیکتەکتاک چکاشفپور  یلەو ع یقادر یبەنو  یروزیف ڕشاپو ستوونێب ەڵۆیو ه انیکاو تاحەکاک ف
 ! تەکید یارانی
 
 ! ەرزەربەس ەمردن وەل یئا
 مەکەماچ د تۆڕەگ وەئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

----------------------------------------- 
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Azad Mohamadzadeh 
 

 ەرمانەه یادیشاد و  یروح
 
و  متتوکراتێد یاریتتستتراو و دنا یتیەستتاەک یکتتادان لیتتلەکتتاک ج یرزەب یروحتت ،ەیەورەگ ەستتارەۆ مەئ ۆو بتت ۆتتابنەم

 ڵەیمتاەو بن رانەنگەو هاوست ێهتاور ۆبت یرستاغەو س یبوورەس ت،ێب نیرەب یشتەهەب یگاێو ج تێکوردستان شاد ب
 ەل یشتۆۆەرەس ت،ێتب بتوارێر ڕپت یشانۆکێت یگاێو ر ەرمانەه یادی، هاوتا داواکارم ێب یناو ەرزەب ەل انیرزەربەس
 . مەکەد لیلەکاک ج یانێیو هاور ستۆو د انیزێرەب ڵەیماەو بن موکراتێد یزبیح ەل نگرانەو هاوس ێیهاور مووەه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Shilan Salehie 

  
 .نیکرد یرێف دانتەن ۆڵو ک وتنەسرەن یرسەد ۆت رەبڕێ ستاوۆمام ینامر ۆت
   ێمرەد نۆچ وایئاۆر ه یبو وایه ۆت
  تۆۆ یلکەۆ ۆاک و یرۆماەۆ

  یدەد کانمەنێو ستوویب تمەکیە یشۆۆەن ڵیواەه کێکات
  مەک ڵیبوەق یتوانەمدەن
   مەۆ نیترەگەڵەک ەتیبەد یزانەمدەن
  ەوامەردەب تەکەبازڕێو  یناچ ریب ەل ەابینڵد
 یئازاد روەس وداەس یئاشق ەیئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Asso Mukriyani 

  
  ،زانەڕێب
 
 یواەشتتێپ یبتتازڕێ یستتتیوەنۆو ۆ ستتتیوەشۆۆ یرەشتتۆکێت ،یگتتادان لیتتلەکتتاک ج وانڕەادشتت یتتیدوا یچۆکتت ەینۆبتتەب
 ەل یشۆۆەرەس. مڕبەردەد ەباتکارەو ۆ زۆسڵد ییەتیەساەک وەئ یستدانەدەل ۆب مۆۆ یشەو هاوب یمەهاوۆ، مرمانەن
 . مەکەدستان دکور یکەڵۆ مەرجەس ەو ل زانەڕێب یرەشۆکێت ڵەیماەبن ەو ل رانەنگەو هاوس انڕێیهاوەو ل مانۆۆ
 .تێب بوارڕێ ڕپ زمانۆریپ یئامانج ەب شتنەیگ ۆب یشانۆکێو ت یزگارڕ یگاڕێو  زەڕێب رزوەب یادی
 

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

Aras Kurdy 
 

 دوکتۆر تەها ڕەسوڵ 

 
 ەداک سەدەل یشتانۆکێو ت بتاتەۆ یبوڵقتا یکەيەرکردەديمتوکرات ست یکوردو حيزبت ڕۆمەئ ەوەرۆز یيکەژارەپ داۆوەب

 ۆتتتتەکوردوکوردوستتتتانا ب نتتتاوێپەل ريتتتداەدەربەزينتتتدان و  د ەل یژيتتتان یرۆز ەیربۆزەک ەگتتتاداني ليتتتلەج ڕێهتتتاو
 .راتديموک یحيزب ەل یيانڕێهاو سوکاروەوک زانێۆ روەهاوس ۆب یبورەکرد،س

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

 
-------------------------------------- 
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Fereydun Khosrawi 
  

  انیگ ەمام
و  بتاتەۆ ڵستا انەیتد یجوواب ستیوێپ کووەو کراەو ن یمانتووانەن ەناوڕۆک یریگەمەه یتاەپ ۆیه ەب ڕۆمەئ ەببور
 ەبتتانیرەغ رۆز نەیتتبک ییوااڵجتتار متتا تتتاۆک ۆو بتت ەوەنەیبتتد تەکەبتتازڕێ  یگناستتەمەو مانتتدو بتتوون و ئ شتتانۆکێت
 !! نیشتێتهێج
 .نەیناک ادی ەل  بتتازتڕێ  وەگتتڕێ  گومانێب
 .......... ێب نەڵێب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Nasrine Hassan Zadeh 

  
  ڵەیمتتاەبن ردووەه ەل مەکەد یشتتۆۆەرەس یگتتادان یلتتیلە، کتتاک جاتڕمتتوکێد یاویتتپ ەورەگ یستتتدانەد ەل ەینۆبتت ەب
 ەوئامتانج ێشتاد بت لیتلەکتاک ج یو رووحت ێبت انیبوورەست وادارمیتوه انمیمەۆ یکیرەو ش ەییگێو د یگادان یزێرەب
 .ێب یدەو یکانەزۆریپ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Soran Sherzad 

  
 .کوردستان یموکراتێد نیتر موکراتێئاوا د ڵما
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 .هانیج ۆڤیمر نیپاکتر نێداو ئاواڵما
 .یتیەکوردا یگاێر یناسەماندوون یرەشۆکێت ئاواڵما
 .ۆڤمر نیپاکتر ستەد ئاواڵما
 .سانەک ێب یسەک ئاواڵما
 .کوردان مووەه یمام ئاواڵما
 .موکراتێد یئاسمان ەیکەشەگ ەرێستەئ ئاواڵما
 تەاڵژهۆر ەکاو .ن
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Kamal Afarin 

  
نەکەید کێسانەک ستاێئ ییەن یتیەزبایح ەوەئ یزانەیباش د لیلەمام ج 

 لیلەمام ج ەیوت ندەچ
 
 نێبنتت انیتتالەو ەیەه انیتتتیەمغار یحزبتت یئوستتول ەڵگ ەل ەک یشتتت کێنتتدێو ه یرەزەن نتتگەت کێنتتدێه ەل رەگەئ
 .ەکوردستان یموکراتێد یزبیح ڕیی رەس ەل وونڕ یکەیەندیئا
 
و  ەوەرەد ەل انیتتتژ ەب ەوەمۆڕنتتتاگ وانەئ ڵەگەل انیتتتو ژ ەیەه یزبتتتیح یتیوکتتتادر و متتتوح ەرگەشتتتمێبتتته پ مەالقەع
و  یزبیح ەو کردوومن ەداو ولمەح ەک زانمەد ەفرادەئ وەئ یرزدارەق ەب مۆۆ ەیەوەئ ەیکەکارۆه(ەاڵق)ەرێل شتنمیدان
 متووەه م،ێڵبت ێجت ەو کوردستان ب مێڵب انێیج ەبئاوا  یکێزعەو ەل یەنسافیئ ێب ەڕیپ وەئ مێکردوون، پ قمیشوەت

 مێردرێۆاک بسپ ەب وانەئ یشتینەت ەو ل دانیهەش یستانۆڕگ ەل ەشۆۆ مێبمرم پ ێژڕۆ شیرەگەئ ەکات وتووم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Osman Jafari 

  
و  یئتتازاد ۆبتت ەپستتاوەن ێبتت یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ڵتاستتاەڤه ،یگتتادان یلتتیلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت ۆبتت ەوەداۆەب رۆز
 یگتادان ستتاۆمام یگتاێر زانتمەد یموکراستیو د یئازاد یگاێر یرانەشۆکێت مووەه یمەۆ یکیرەش ەب مۆۆ ،یموکراسید
 یکتەڵۆ یکردن تەداو ۆب نێدان کێژۆر مەکەد تەاڵژهۆر یکانەزبیح مووەه ەداوا ل ت،ێب زۆریو پ رزوەو ب وامەردەب
 یرێرشتتگۆش یستتتاۆو مام وەرکردەستت ینتتدوویز ەشتتیمەه یادیتت یراگرتنتت رزەکتتردن و ب ادیتت ۆکوردستتتان بتت یتتتەاڵژهۆر
 .تێب یموکراسیو د یئازاد یبوارانێر ەپر ل انیگاێو ر تێب ندوویز ەشیمەه انیادی ان،مەکەلەگ
 

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

Latif Haddad 

  
 یمشتوور و ۆتاک ەب یتیەستاەک رۆۆ مەۆ یناسەن ییماندوو کراتۆمێد یژێپشوو در یرەشۆکێت لیلەئاوا کاک ج ڵما

 ەل یکتانەرەربەو ب نتدانیو ز شتانۆکێت ەیەد وتەح ەل اتریتز یبنتوو دوا ەارام، ئاستوودرووحت شتاد و ئت. یکەڵو ۆ
 ەب شێشتکێپ متانۆۆ یشۆرۆەو س ەپرس ەوەمناکەۆ ەنۆب وەب. کراتۆمێد یحزب ەو ب تاڵو و لەگ ەب تەۆزم یگاێر
 .نەیکەد یئازاد یگرانۆه مووەو ه کراتۆمێد یو حزب یگادان ەییورەگ ڵەیماەبن
 

 ڵەماەو بن ددداەح فیتەل
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

------------------------------------------ 
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Shikofeh Ghobadi 

  
 نامهەپرس

 
  یگادان ەیورەو گ زێرەب ڵەیماەبن یندامانەئ زانێرەب
 
 ڵپتر بته د لیتلەکتاک ج ستتیوەشۆو ۆ زێترە، بکتورد یلتەگ ەیورەگ یاوازیو ئازا رێباتگەۆ ییدوا یچۆک ەینۆب به
 .زانمەد متانەۆ یشدارەو ب کیرەبه ش مۆو ۆ مەکەد شەشکێپ متانۆۆ یشۆۆەرەس
 
 . تانهڵەماەبن یندامانەئ یباق یژێندرەمەت وامیه
 
  زانیئاز ەوێئ ۆب انمیپا ێب یتەو حورم زێر ەڵگەل
 

 یقوباد فهۆشک
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Taher Hosseinpour 

  
 ان،یگ ەمام رێۆ ترەفەس
 
 مانەکەستیوەشۆۆ ەزبیح یچاالک یندامەئ ەیەد وتەح ەل اتریز ەک یگادانان یلیلەکورد کاک ج یناودار یتیەساەک
 ستتمانیوەشۆۆ ێیهاور یستانەدەل ەویەایدلنەب ن،یکردێل ییمالئاو ۆمرەئ ەوەداۆەکوردستان بو ب یموکراتێد یزبیح

 .کوردستان یالتەژهۆر ەکورد ل ەیوەبزوتن و موکراتێد یزبیح ۆب ەیەورەگ یکێسارەۆ یگادان یلیلەکاک ج
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 ...زۆریپ بازتێر گاوێو ر ێشاد ب روحت
 

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

Kordnejad Houssein 

 
 یگادان لیلەج

 
 ۆڤەمتر وەئ.ستتیب میگتادان لیتلەج مانەکەلەگ یناودار یریشنبڕۆو  مانەو قار رەشۆکێت ییدوا یچۆک ڵیواەه ستاێئ
 ەنتتانیعبیواق وتەکەردەستت ینتتەمەت نتتدەرچەه ەکوردستتتان ک یئتتازاد یگتتاڕێ ەیرەدەنۆڵو کتت تتترسەو ن ریوونتتاکبڕ
 . نیندەسێیل ناۆڕۆک یتاەپ بوو،ەد ستترۆاندیژ
 
 .ێنێمەد تداەکەتەللیم یژووێم ەل ەشیمەه ادتی یو ئازاد یزگارڕ یگاڕێ یرەدەنۆڵو ک نێزەب ندانیز ۆڤیمر
 

 ٢١٢١تی ی ئاگۆس٤
 

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

Shahryar Amini 

  
ژانتتتر  ەب وەل .انیتتگ ەمتتام نابتتتەج کەو یرەبڕێتت ەورەو گ اویتتپ ەورەگ یدانتت ستتتەد ەل یستتپۆکەژان ەب نتتدەئتتاخ چ

 ەینێتتو یتیەن سەک مڵتێب رەگەئ ،نینێۆشتتەدا د یتیەرگاەشتمێپ ینتەمەت یکتتانەنێو یمۆبڵئتا ەچتاو ب کێتکات ەیەوەئ
 یرانتەبڕێ ەوێتئ ەک ەوەنەیتکەد ریب کێکات ەژان ەب ندەچ.ییەن ەموبالغ تێبەن تاەڵگ ەل یرەوەریو ب تێبەن تاەڵگەل
 ەک شتانتانۆکێو ت بتاتەۆ ەیهترەنادا ب وداەم نەمەت مەاڵب وەناوێه ڕۆمەئ تاەه کتانێتەللیم یشۆڕش ەیقافل زنەم

 .نیستتتاندباەن ێلتت ۆیتتت ویەبتتواەه یرمەشتت کڵێستتقاۆت نەمەت ەزگۆۆتت.ننیتتبب تتتانۆۆ یچتتاو ەب ەتەاڵژهڕۆ یئتتازاد
 .ەژانەب ندەچ بوونتەن انیگ ەمام یئا. مۆت یکانەتەمەو ز یشناوۆۆ یرزدارەق ندنمێۆو ینەمەت یکێشەب
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Mohammad Khizri 

  
 یرێشتگۆڕش ڵەیماەبن یانیوۆوشکوبرا لیکاک جل ینی، هاوژۆانم ستانۆیک ،ۆرکێش ،یگادان الحەکاک س زێرەب یبرا
 ینت موومتاەه ل،یتلەکتاک ج متوکراتێد  یبتازیر یناستەن ییمانتدوو یستروتووەن یرێبتاتگەۆ ینتاوەل یچۆک. یادانگ

 یەتکتتا. متتتانمەو هاوۆ زانتتمەد بتارییەتازەب مۆۆتت ەوێتتئ یرایتتو ستتان،یوەشۆۆ. تاستتان ەپتتر ل یکتتیەژارەپ ناوەۆستت
 یگتادان ەیمتالەو گشت بن لیسما یاجح زیرەب وەورەگ یبرا یرزەع ەمن ب یشۆۆەرەو س ەپرس تەحورم زوێر یراێو
 .رێۆەب ییندوویز ەشیمەه یادیشاد و  لیلەکاک ج یو روح مەکەد ۆب تانیرساۆەس یداوا. ننەیەبگ
 

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

Hamina Rasuli    

  
 ۆیۆت یانیتژ متوەه ەک کێرەشتۆکێت هتاەو یستتانەدەل ەب ،یگتادان لیتلەکاک ج زدارڕێ یستدانەدەل ۆب ەوەداۆەب رۆز
 ردستانڕکو یتەاڵژهڕۆ یتەبیتاەو ب یکورد یگاەڵمۆو ک یباتەۆەل ۆڕز یکێرەرەزدانا  داەیکەلەگ یکانەماف ناویپەل
 یشتۆۆەرەس ڵدەب ڕپت. کتورد یلتەگ یمتاف یهاتنیدەو ۆب کانتڵەوەه مووەه ۆب زڕێو و سپاس  ێروحت شاد ب. وتەک
 ڵەیمتتاەبن ینتتدامانەئ مەرجەستت انیتتزەڕێب یوادەۆتتان و یگتتادان الحەستت ستتتاەمام یتەبیتتتاەب انیتتزێرەب ڵیمتتاەبن ەل
 . زانمەد شدارەب تانداەقورس ەمەۆ وەل مۆو ۆ مەکەد لیلەکاک ج یانەڕنگەهاوس موەو ه یگادان ەیورەگ
 

 .کورد یلەگ یمافکان ینانێهیدەو ناوێپ ەل یگادان لیلەکاک ج یباتەۆ ۆب نمێادنود زڕێ یرەس ڕەدووبا
 

 ٢١٢١ۆستی ی ئاگ٤
 

-------------------------------------------- 
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Mariwan Nisstany 

  
 .رسایدا داگ موکراتێد یرانەبڕێکوردستان و  یرانەشۆکێت یئاسمان ەل شەگ ەیکید یکەیەرێستەئ
 
 یاوازانیئتتازاد متتووەه ڵتتید ەل ەوێتتئ ەابیتتنڵد. ەوێتتئ یشتتانۆکێو ت بتتاتەۆ ۆستتوپاس بتت! لیتتلەشتتاد، متتام ج حتتتڕۆ

 .ەوەننێمەد ییندوویزەب ەشیمەکوردستاندا، ه
 

 ستت،یوەشدۆۆ یمتووانەه. بتوو بتانەهریو م زەڕێتب یکتۆڤێو مر زمتوونەئ ەب یکێرەبڕێ ،یۆاک یکۆڤێمر ل،یلەج کاک
 .ێوەد انیشۆۆ مووانەه شۆیەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Hassan Hatemi 

  
 یکاکتان، متام یکتاک ئتاوا،ڵما ئتاوا،ڵما ئتاوا،ڵما: مەکەهتاوار د ،ەوەمڵتد یناۆ ەل ەوەشۆرەو پ داخەب رۆز رۆز رۆز

 . کوردستان یمارۆک ەیکەناسەو ماندوون رزەربەس ەادگاریناسراو و  مایمامان، س
 
  یکوردستان یتەاڵژهۆر ەیوەبزووتن ییلەگ یرەبێر ،یگادان یلیلەج ەکاک
  یمووانەه یناوەو ه ڵد وێن ەل مەاڵب ،یین ومانێنەل ەستەج ەب ندەرچەه
 کورد و کوردستان،   یمرانەو ن دانیهەش مووەه و لیلەج ەکاک یادی
 
 ێب زەڕێو ب رزەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Said Tahir 

  
 دار،ەتمەاسیس ،یگادان لیلەکاک ج ژ،ێالوەگ ی١٤ ،ەممەنجشێپ ڕۆمەئ ەک نینەیەگەادڕ ەوەرۆز یکێرەسەداخ و ک ەب
کتورد،  ییاستیس ەیوەکوردستتان و بتزووتن یمتوکراتێد یزبتیح ینتیرێد یرەشۆکێکورد و ت ییسایس یارید ییتیەساەک

 .کرد ییدوا یچۆک دا،ەیکەوەتەن ییزگارڕ ناوێپەل یاسیس یشانۆکێت ەیەد وتەپاش ح
 

 یمتێرەه یکانەشتاانۆۆەن ەل کێکیە ەل ناۆرۆک ییشۆۆەن یرەسەچار ۆبوو ب کیەوتووەح ەیماو یگادان لیلەج کاک
 .ەوەمرانەن یکاروان یزڕی ەچوو ڕۆمەئ ەوەداۆەب ەبوو، ک دایشکیپز ییرێچاود رێژەان لکوردست

 
 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤

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

 
Ahmad Labady 

 
و  نمەیگەادڕ یگادان یلیلەکاک ج یتیەکوردا یفاەو ەب یرەشۆکێو ت وەرکردەس ییدووا یچۆک ەل مۆۆ یرەداخ و کاس

 یزبتتیستتابال ، ح یلکتتەکتتورد، ۆ یلتتەگ یمتتووەه ەیئاراستتت مۆۆتت یشتتۆۆەرەو س زانتتمەد یشتتۆۆەرەس بیستتاح ەب مۆۆتت
 یشتۆۆەرەس بیستاح ەب مۆو ۆت مەکەد یدانگتا یرەروەو کوردپ رزەربەس ڵەیماەو بن ەوڵێەالبا ردووەه ەب موکراتێد
. ەوەتێنتاکر بتووەرەق یئاستان ەو ب مانەکەشتەب ێب ەوەتەن ۆب ەیەورەگ یکێتەسارەۆ لیلەکاک ج ییمالئاوا. زانمەد
 یگتاێر یرانەشتۆکیت یرەهانتد ەشتیمەه کەو و ێنتێمەد نتدوویز رەه ەیکەبتازڕیو  لیتلەکاک ج یوارەنێگومان شو ێب

 یراێتو ستتیوەشۆۆ یۆانم ستانیكو. یتیەکوردا یبازێر ەیرکردەس یلیلەمالئاوا کاک ج. یبەد مانەکەوەتەن یرزگار
 .مەکەد ۆب تانیبورێس یداوا یشۆۆەرەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Rashid Haidari 

 
 !یگادان الحەکاک س ژاێه یبرا
 
 ەوەمتتتانەکڵەماەو بن متتتانۆۆ ینتتتاو ەب ەویە"یگتتتادان لیتتتلەج"کتتتاک  رەشتتتۆکێو ت زەڕێتتتب یتتتیدوا یچۆکتتت ەینۆبتتت ەب
 ۆبت ۆیۆت ینرۆتەب یانیتژ لیتلەکتاک ج. نیزانتەد تتانەژارەو پ مەۆ یشدارەب ەب مانۆو ۆ نەیکەد ێل تانیشۆۆەرەس
 داەیتکەوەتەن یاوازانیئتازاد ڵتید وێنەل یەتاەتا ه نیاینڵکرد و د رۆانەکورد ت یستەبند ەیوەتەن ییا  و ئازادم
 .تێشاد ب یمرەن یحڕۆو  ندوویز مەردەه لیلەکاک ج یو ناو ادی. ەوەتێنێمەد ییندوویز ەب
 

 :ەوەتەو حورم زەڕێب
 

 یرەدەیح یەهەو ب دیشڕە
 

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

Sultan Gulawi Schamati 

  
كتتاك  ەرێرشتتگۆش ۆڤەمتتر وەئ .گتترتەد زمتتانڕێ و ستتتیوەشماندۆۆ موومتتانەه رەه نەیتتكەراستتت د موومتتانەجتتار ه وەئ
   .دا كێتیەرپرساەوب ەپل رەه ەل لیلەج
 

  .گرتەد یسەك مووەه یزڕێ وەئ دابا
 
 یگتەمەوئ فتاەبتوو و لیتلەكتاك ج یاویشت ەك ەیوێوشتەب نییناۆنتات ەناسازگار ەرجەلومەه وەئ رەب ەل ەوەداۆەب رۆز
 .نڕرببەد وەئ یزنەمئاست  ەل ەوەگردبون روۆكەب مانۆۆ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Kawe Perawan 

  
 یرەاویتتو  اریتتو قیدەمحمتتد موستت ۆڕدکتتت یورانتتەد یزێتتهەب یکێاوڕستتوەڵکوردستتتان وه یمتتارۆک ینرۆتتەب یکێادگتتاری

 یبترەق رەست ەل لیتکتاک جل یانڕنەستوۆ یستفیۆ زیکاک عز یوتەف ەگاتەتاد و 39و  39 ەیانێڕشگۆڕش ەیوەبزوتن
 یرۆز یشەبەل ەشڵیسا  چ ەوەو ئ تانکوردس یرەرانسەسەل ەیوەنگدانڕە هابادەم یژواندنڵەش رەشۆکێت یزیکاک عز

 ەسەوکە، ئەشاوەوێل یکێرەبڕێ یتیەەاڵمۆو ک رینبەوشڕە یکێسەو ک ەدا بوو دانەیم ەل وتووەکەڵه ێیرەبڕێ کوەدا و
، نیکترد ێل ییئاوا ڵما یەتاەتاه ۆدانان و ب کیە رەسەل یکانەچاو ەممەش نجێپ یانەیب ەکبوو  یگادان لیکاک جل

 .ڵەسا 97 ماسەڵئ لیبیۆتا  ەوەکوردستان یمارۆک ەل. انیگ ەشاد مام وحتڕ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

 سەالح شەشە
 

 ەورەکۆستێکی گ

 
کتتورد  ەیاوازانیزگتتارڕ ەیوەبتتزووتن متتووەه ۆبتت کتتووەڵب ات،ڕمتتوکێد یزبتتیح ۆبتت رەه کەن لیتتلەکتتاک ج یستتتدانەدەل"
 ەورانەد ەل ەبتوو ک ڵستا ١٣ ایتنەت ینتەمەو ت یتتەیەکەزبیح یرانەشتۆکێت نیمتەکیە ەل وەئ. ەیەورەگ یکێتەسارەۆ
 یشتیانیژ ەیناستەبتوو و تتا دواه اتڕمتوکێد یزبتیح ییرەروەسڕپ یکاروان ەب ەڵکێکوردستاندا ت یمارۆک ەیکەنێڕیز
 ."بوو ەیکەوەتەن ەیاوازانیزگارڕ ەیوەبزووتن یوتنەرکەو س ەیکەزبیح یوتنەشکێپ ەیورەگ یمەغ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

---------------------------------------- 
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Mala Gharib Rahimi 

  
 خەمی کۆچت زۆر بە ژانە گەورەم

 
 وەرکردەستت ەوەگتتران یکتتێداۆەب ییتتتاوەه ١٣٩٩ - ١ - ١٤ ەب رەرامتتبەب یالدیمتت ی٢١٢١ - ٨ -٤ یووتتتەکڕێ ڕۆمتتەئ

  یگتادان لیتلەکوردستان کتاک ج یمارۆک یادگاریو  یئازاد یگاڕێ یبوارانڕێ یفاەوەب یاری روەشۆکێت زنەم یستاۆمام
 وەب نیشتتتێهیجەب ەشتتیمەه ۆو بتت ووتەک دانێتتلەل ەیکەورەگ ڵەدکوردستتتان  یئتتازاد ۆبتت بتتاتەۆ ەیەد وتەح یتتیدوا
 یکتتەڵۆ یواوەتو  انەیکەرزەربەستت ڵەمتتاەو بن اتڕمتتوکێد یرانەشتتۆکێت ەیئاراستتت مۆۆتت یمەهتتاوۆ وەپرستت ەوەنۆبتت

 ادتیت ستتیوەشۆۆ یلتیلەکتاک ج ئتاواڵما ێبت نیترەب یشتەهەب ەیگڵنزەمداواکارم  ەورەگ یۆوا ەل مەکەکوردستان د
 .ێب زەڕێب رزوەب ەشیمەناوت ه

 

 .راجعون یەالانا  ەو ەلل انا
 

 یمیحڕە بیرەغ الەم
 

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

Mahbube Rahimi 

  
و  متارۆک یادگتاری لیتلەکتاک ج انیتگ لیتلەکتاک ج ێبنوست چتتۆک ۆبت ەک ەیەه ەیوەئ یتوانتا نتوسێو پ ستتەکتام د

و  نیستتریوەشۆۆ لیلەک جکا. یبو ێنو ەیوەن یوەشرێو پ نگەشێپ ەشیمەه ۆت. موکراتێد یزبیح ینیرێز یورانەد
 ەب نیفتادارەو انیتژ یتتاۆتتا ک ،ینتاچ ادیت ەل تەق ۆکوردستان، ت یکەڵۆ ینەاڵمۆک وێن یتیەسا ەک نیبانترەهرێم
 .بازتێرو  ێر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

----------------------------------- 
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Ebrahim Ghazagh 

  
  ناسەماندوو ن یرەشۆکێت یلیلەکاک ج ێروحت شاد ب

 .ڵاەیۆ ونەۆ ەوەبوون  کانمانیە یشۆۆ مووەه تەۆتەوەنا ب ەچۆک وەب
 .بم رتێگ نیو ش نمیکاوت بب ەن ەل یرگەم هاتەدەدا ن شکمێم ەب مەاڵ، بەوەنمیب تانەن کردەد ممۆۆ یمردن یریب

  .ێب رتێۆ یوەۆ بنوو
 

 بمەد فاتەوەب یکێگر ەڵه راتیم بنوو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Salim Rashid 

  
 ۆنيا بت وانى تته ۆوا ئه ىێك بل وه ،يان كه له ئازادى گه ناوێپ  باتن له ريكى ۆه ژيانيان ۆه ژايىێدر  ن به هه كێسان كه
 تى ريكى دزى و دژايته وان ۆته ئته ى وانته چهێپ 811ى  نمتره  بته رۆز كىێستان كه ش وانته چهێپ  ، به ۆشين دروستكردوه به
 الت ژههۆرى ر روه كوردپه( ادانىگ)، روحت شاد دروستكردبن تى ۆيانه ۆب نيا تهۆوا   يه وه ك ئه ، وهياننۆلى ۆ گه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Hassan Ahwen 

 
  یکانەسلول مووەه ەک ەستانکورد یتەاڵژهۆر یاوازیرزگار یشۆڕش ەیرانەبێر نەگمەد وەل یگادان یلیلەکاک ج ژاێه
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 یکانەستتنوور یرێشتتگۆڕو ش یرەشتتۆکێو ت ۆییو راستتتگ تەداقەستت یو ناوبتتانگ کتتاەهتتاوار د ییتیەکتتوردا ۆبتت ینتتەدەب
کوردستتتان  یاتڕکۆمتتێد یزبتتیح ...ننێتتدا د یە یراستتت وەدان ب یشتتیکانەدوژمن تەنتتانەو ت ەانتتووەڕپێت یکوردستتتان

 ەڵگەد یماستۆپلید ینتدەوێپ یبتار ەدا ل کێتەرفەقونا  و د مووەه ەل ەبوو ستیوەڵه نیو پاکتر نیجوانتر ینەۆاو
 یملتت ۆیۆتت ییتیەزبتتایح ینتتدەوەرژەب ۆبتت کەیەپتتارچ چیهتت ینتتدەوەرژەب یدژ ەب زیتترگەو ه ێیبتتووب ەک کێتتتاڵو رەه
باشتتوور و بتتاکوور و  یکتتانیە یکوردستتتان ەزبیتتح متتووەه یرەدیتتتەارمی زبیتتح ەک ەیەوەل ەجتتگ ەوەئ ...ەشتتاوێکەران
تتا  ەشتیمەه ەباشتوور ک یکتێنیەبتاکوور و ال یزێته ەیوانەچێپت ەب ...یە یراستت وەئ یدیشاه ژووێو م ەبوو ئاواژۆر
 ەیعیشت یستالمیئ یمتارۆک ەکتورد وات یکەرەست یدوژمنت ەڵگەد انەیلیموعام تەاڵژهۆر یکورد رەس ەل ەبوو انیتەرفەد
 .ستیفاش ەیعیش یسالمیئ یرانێئ یزێرپارسنوو ەو بوون نەدەد ەیژێدر یرمەش ێب ەو ب ەکردوو یمامیئ ەزدێس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Said Shams 

 
 ەیرکردەو س ەرگەشمێپ ،یتیەو کوردا یرەروەدادپ ەینیقەاستڕ یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ۆیه ەب الح،ەکاک س زێرەب
 .مەکەد یگادان ڵەیماەبن مووەو ه ەوێئ ەیئاراست مۆۆ یشۆۆەرەس یگادان لیلەج ێهاور مرەکورد ن ەیورەگ یاسیس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Kwestan Ftoohi 

  
 رەبەپتاک ل یکێمۆچت کەو ۆییاستتگڕو  زڕێت. چتووەدەن کییەاستیس چیهت ەل لیلەکاک ج ن،یداۆ ەب ۆیب ەندێه ۆیەب
 . ەڕۆیید



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

333 
 

 
   

 

و   تەداقەو ستتت ۆییاستتتتگڕ ێبتتتەد وانەئ. کانییەاستتتیس ەرکردەستتت ۆبتتت کەیەانقوتاباتتت ەتێتتتبب ێبتتتەد وەئ یوشتتتتڕە
 .بن رێف ێل ی...و کانەرگەشمێپ ۆب شتمان،ین ۆب ییستیوەشۆۆ
 
 ێپت یانیتەاستیس یئتاو ەگۆجتو  ەنیو ک قڕ ەنەکەید یگرەد ێل انەیۆنڕە نیچووکتر ەک بووەن ەسانەک وەئ کەو وەئ
 . نەکەد انیل
 
 .کرد یچۆبوو و ک تەاسیس یوشک یایدن وێن ۆڤیمر نیو جوانتر نیسادقتر ن،یبانترهرێم ن،یتراڵئاوا  ڵد وەئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Babaali Golani 

 
 ەیوان یانیتقوتاب و یئتازاد و ۆییۆەربەست و یتیەکتووردا یگتاڕێ ەیکێڕەشتگۆڕش ەزەبەن ڵەمتاەگشتت بن و زانەڕێتب

 مەردەه یلتتتیلەج ەکتتتاک وانشتتتادڕە و یتتتتەحمڕە ەشتتتیمەه ەک متتتانەکەوەتەن یرفرازەستتت و یئتتتازاد ۆبتتت یتیەکتتتوردا
 رنۆز ەنتتتدەوەئ کتتتانیەادگاری، بتتتوون یتیەکتتتوردا یدارەستتتڵێب ەڵیشتتتاەم ڕیگتتتەڵه یگتتتادان ەیۆتتتانواد یستتتتیوەشۆۆ
و  تێتتناکر داەیتتل تەق نتتتانیوتڕگ ڕپتت ارویتتد ەینتتجەپ ستتتوەو د دایتتۆواز یزگتتارڕ ەیوەبتتزوتن  یپستتاوەن یبتتاتەۆەل
 یرەد ێپت ەژێدر ەک کانمانەوەن یدوا ەوەن ۆب یەتیەکوردا ەیوان ەشیمەه یتەحمڕە یلیجل ەکاک یشانۆکێت و باتەۆ
 ڕیگتت یکیەپشتتکو لیتتجل ەکتتاک ییئتتاواڵ، مامتتانەکڤەبزا ۆرگتترن بتتەو انتتدنەیگ ێپۆۆتت یستتاڵک یرستتەد و بنەبتتازڕێ وەئ
 ەپرست تمەزوحتورمڕێ یاێڕو ستانیوەشۆ، ۆردتتانمەهاو د ،متانمەهاوۆ موماندا،ەه ڵیو د رگەج ناوەنا ب ەیورەگ

 یو داوا مەکەد ەوەوێتتئ ەیگێتتر ەل تانەکەرزەربەستت ڵەمتتاە، گشتتت بنیگتتادان ەیۆتتانواد یکتتەیەب کەیەل یشتتۆرۆەو س
 ، تێب نیرەب یشتەهەب ی ێج شیتەحمڕەو  زنەم یۆواەل مەکەد ۆب تانیرساغەس
 
 .رموونەبف ڵاحترامم قبو ەتکاوەب



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

334 
 

 
   

 

 
Kaveh Abdali 

 
 وەئ ،یگتادان لیتلەکاک ج شبووۆاێۆوال ییدوا یچۆک ڵیواەه یستنیب ەب ستان،ێۆاتوو کو زمێرەب یو ۆوشک ێهاور
و  نابتتانەج ەل یشتۆۆەرەس ەوەنۆبت مەب. بتووم مبتارەو ۆ شۆرەپ ەب کێتلەکوردستتان گ یمارۆک یادگاریو  یقوتاب

و  ێبت زەڕێتو ب رزەب یادیت. زانتمەد متتانەۆ یکیرەشت ەب مۆو ۆت مەکەد یگتادان یزێترەو ب ەورەگ ڵەیماەبن مەرجەس
 .تێب وامەردەب انیباتەۆ یبازێو ر گاێر

 تەو حورم زێر
 ڵیبداەع ەکاو

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

Pirot Xidir Isa 

 
 ەینیقەاستتتڕ یبتتازڕێ یستتتاۆو مام یقوتتتاب یگتتادان لیتتلەکتتاک ج زدارڕێتت یردەگێپتتاک و بتت ی، روحتتەوەداۆەب رۆز

 ڵەیمتاەو بن زێترەب ەیوێتئ ەل متانڵەماەو بن مۆۆت یشتۆۆەرەس وەپرس یگادان ستانێۆاتوو کو. تێشاد ب یتیەکوردا
  .نەیکەکوردستان د یکەڵۆ مووەکوردستان و ه یموکراتێد یزبیح تەبیتاەو ب یگادان زێرەب ەیورەگ
 

 .رمانەه یادیشاد و  یروح
 

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

Khalid Gerdi 

 
 ەب مۆۆت شیمن ان،یکانڵەماەبن مووەه ۆب یبوورەس برووەس ،ێب نیرەب یشتەهەب یگاێو ج ێشبۆۆ ێیل ەورەگ یۆوا
 روەشتۆکێت یکیەتیەستاەک لیتلەبتن، کتاک ج تەماڵست انیکانەسەۆزم ک وڵەماەبن وادارمیه زانم،ەد انیمەۆ یکیرەش

 .بوو ەییوەتەن ییرزگار ەیوەناڵو جوو موکراتێد یناسەن ییماندوو
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Omid Jaf 

 
 ؛یگادان لیلەمام ج

 
 دەق ،یپتاک ش،ۆڕو شت دانۆرۆتەبتوون، ب یو کوردستتان یزێتپتاراڵو ت،ەستداق یربتوونێف ۆبت کەیەتاباانۆو ق ەوان

 لیتلەمتام ج ڵیاۆڕو مت وشتتڕە. کەیەوەتەن یزگتارڕ یباتەۆ یسپۆکڕپ یگاڕی یکردن شنڕۆ ۆب ەل ەکیەو چرا ێنامر
 .شتمانیو ن ەوەتەن یزگارڕ یگاڕێ یباتکارانەۆ مەردەب یکیتار ەوەرنگاربوونەب ۆب ەکیە یشنائڕۆ
 

 تەق متانەکەۆواز قەح ەوەبتزووتن یرانتەبڕێ مەرجەو ست یقتاز وامانەشتێو پ رەبڕێ نۆرچەه ،ینامر ۆت انیگ ەمام
 .ندوونیز ەیەستاوەراو ێپ ەب ەلەگ مەئ یرانۆماەو ۆ اوازانیئازاد یتاک تاک ڵیدەنامرن و ل

 
 .تێد یدانێل ەیترپ ادتەیب ڵد
 

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

Hassan Qadirzada 

 
 ،مۆۆت یو ئتازار ردەد یراەرەست ،ەوەشتۆناۆ ەنۆبت وەب ،ەئتازار ەو ب شۆنتاۆ کیتلەگ یکیوالەه ،ەوەداۆ ەب رۆز رۆز
 رەب یشتانۆکیتو  بتاتەۆ یدوور یگتای، رمتتانمەغ یکیرەشت ەوەدلتم ینتاۆ ە، لژمێترەلنەه ۆبت یستکیرمەف یمتوانەن
 .ێشاد و ئارام ب یروح ،ێب بوارێو پر ر وامەد
 

--------------------------------- 
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Parvane Ahmadin 

 
 ی، روحتبووم بارەتاس شتمانین یرەدەنۆڵک یاویپ ەورە، گستیوەشۆۆ یلیلەکاک ج ییدوا یچۆک ڵیواەه یستنیب ەب

 تەبیتا ەب یستانیوەشۆو ۆ یگادان ڵەیما ەکورد و بن یلەگ ەیئاراست مۆۆ یشۆرۆەس ،ێب بوارڕێ ڕپ ەیگڕێشاد و 
 .بدات تانیبوورێۆودا س وادارمی، همتانمەۆ یکیرە، شمەکەد زێئاز ەیوێئ انیۆانم گ ستانێکو
 

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

Jamila Hassankhali 

 
  ێشاد ب یوانڕە وادارمیه ەنیمەۆ مانڵد ایوند مووەه دەق ەب یگادان یرەشۆکیت یزێرەب ەیمال ەو بن انیگ ستانۆیک
 . ەۆتەس رۆز ەیکەکردن ڵبووەو ق چنەو د نێدا د نمەیز ەل یکانیەرەوەریب وەئ یواوەت
 
 .نەیکەد ێل تانیشۆۆەرەس ڵد ەب ڕپ سانید
 

 لگتاەمۆک یو داهاتوو ۆین ەیوەن ڵێد ەل وانەئ ۆڕیگ ەیوەئ رەب ەنامرن؛ ل کانەناوبانگەو ب ستیوەشۆۆ ێتیەکسا
 .یەدا
 
 ەلیجم زمێر ەڵگەل
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

----------------------------------- 
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Tofiq Behruz 

  
و  ژانتتدەه یکمتتانیەال متتووەه ۆتتتتەنتتا و یچۆکتت ز،ێتترەب یلتتیلەکتتاک ج بتتوارێپتتر ر باتتتتەۆ یگتتاێو رشتتاد  وانتتتەر

 .نیکرد یبارەتاس
 

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

Yusif Shamati 

 
 ەپترل یکتەیەوز یراستتەب ،ەکاتراوێر مەئ یچتاالک یستتانەو ڵستا نیندەچ یالوان دوا ەینگرۆک مەکیە ر،ێۆەب یادی

 .شابووێک داەنگرۆک یشداربووانەب مووەه رەسەب ڵیبا دێئوم
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

Esmaeil Hossein Pour 

 
و  ەرمتانەه یادیتو  تێتشتاد ب متوکراتێکتورد و د یوناسترا یمایس نیرێد یرەشۆکێت یگادان لیلەمام ج یرزەب یروح
 .تیبواربێر ڕپ یگاڕێ
 

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

Ahmed Padgani 

 
 متتووەه ەل مەرجەو ستت لیتتلەکتتاک ج یزیتترەب ەیمتتالەبن ەل یشتتۆۆەرەو س تێتتشتتاد ب رێرشتتگۆش یلتتیلەکتتاک ج یحتتۆر
 م،ەکەد کراتۆمێد یزیح یرانەشۆکێت
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Sadegh Zarza 

 
کتتاک  یانییتتو هاور ستتتانۆو د یگتتادان یریرشتتگۆش ەیمتتالەبن ەل یشتتۆۆەرەس. انشتتاال شتتتەهەب یگتتایشتتاد و ج یروحتت
 یرەوەریتشتاد و ب یروحت. بتوو تەداقەو ست یریرشگۆش ەینمون چکردوۆک یلیلەکاک ج .مەکەد ندویز ەشیمەه یلیلەج
 .زۆریپ
  

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

Hadi Rostami 

 
  گاڕیو  تێشاد ب لیلەکاک ج یوحڕ. مەکەد یگادان یزەڕێب ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس متانمەۆ یکیرەش. داۆمەب رۆز
 .نەیناک رێب ەل یبازڕیو 
 

Simin Nasrollahi 

 
 ۆتانم، ستتانیم کوەکەد ەڵمتاەبن ەۆتوت و ل ەل یۆوشتەرەس سناەمانتدون و ریشورشتگ یلتیکاک جل بوەو ەداۆەب ۆڕز
 .متانمەغ یکیرەش
 

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

Alla Shangapor 

 
 یکەڵموو ۆەو ه یگادان یەڵماەله بن یشۆۆەرەس ،یب بواریپر ر یەگیشاد و ر یروح هیەورەگ یکێستۆداۆم کەب رۆز

 .مەکەد یرانەنگەو هاوس ێکوردستان و هاور
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Loghman Husseini 

 
 تێشاد ب یپاک یروح .میگادان زێرەب ەیورەگ ەیمالەبن یمەۆ یکیرەش ،ەاویپ ەورەگ وەئ یەدا ناڵناو د ەل یادی
 

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

Shilan Adib 

 
روحتت بته . لیتلەت و باشتور ۆالته جەاڵروژه یمتو کتوردەه یستتیوەشۆۆ. زمۆستڵو د رەشۆکێت یۆال ۆگرانم ب یداۆ
گور  یشا یمیست رژەله د ینجەم به گەه تێیوه ساەحەن ڕبات و پەۆ ڕپ یانیژ ۆداۆم ب .ێشاد ب نیرەب یشتەهەب

 .یئاۆوند یمیست رژەله د یریپەم بەبه گور و ه
 

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

Alan Zadeh 
 
 ەیژێتتدر یبتاتەو ۆ دانۆۆتەب ەیگێتشتتاد و ر لیتلەکتاک ج یرووحت ....نییمتتتانەۆ یکیرەو شت مەکەدێتل تانیشتۆرۆەس
 ....تێبەه
 

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

Pakshan Ahmadi 

 
 ەوەنۆبت وەب. کتورد یلتەگ ۆبتوو بت ەورەگ یکێستارەۆ ،یگتادان لیتکتاک جل بانەهریناودار و م یتیەساەک یستدانەدەل
 . مەکەکورد د یلەگ مووەو ه کانەموکراتید ردووکەه ست،یوەشۆو ۆ زەڕێب ڵەیماەبن ەیئاراست مۆۆ یشۆۆەرەس
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 .تێب بوارڕێ ڕپ انیباتەۆ ەیگڕیو  ندوویز انییادی
 

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

Fariba Waysi 

 
و  اتڕمتتوکید یرانەشتتۆکێم تەرجەو ستت هڵتتماەبن متتووەو ه وهێتتلتته ئ یشتتۆۆەرەو س تێتتشتتاد ب یحتتۆر. ەوەداۆەب رۆز
 .مەکەکوردستان د یتاڵەژهڕۆ
 

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

Soran Zaki 

 
 . ستیوەشۆو ۆ نینگەس یلیلەکاک ج ەندوویز ەشیمەه ادتی. ەزەڕێپاک و ب ۆڤەمر وەئ یچۆک ۆب مەوەداۆەب رۆز

 .یپاک یانیگ ەل واڵس. ەموومانەه یمەۆ لیلەکاک ج یچۆک. زانیئاز متانمەۆ یشەهاوب
 

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

Shorsh Amini 

 
 ستتتتیوەشۆۆ رۆز یلتتتیلەج ەمتتتام یستتتتانیوەشۆۆ ۆمتتتەو ه ەمتتتالەو بن نابتتتتەج ەل یشتتتۆرۆە،سەوەداۆ ەب رۆز رۆز
شاد  ی،رووحییوەپسان ێب یشانۆكێو ت باتەۆ موەه ۆب نیزانێو پ ،سپاسۆب نێزەدلت رۆز یكێولەه یراستەم،بەكەد
 ...تەسالم یزانیو ئاز ەمالەو بن ێب
 

------------------------------------------ 
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Abbas Vali 

 
 ۆ نەویشت ەل ۆ مەکەد ێلت تانیۆوشتەرەس ،ێستالمت بت زێترەب یکاک قتادر ۆ ەوێئ ەڕیشاد، س یوانڕە ،ەوەداۆەب رۆز
 شدارمەب متانداەغ
 

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

Hassan Nazari 

 
 زارانەکتورد ه ەیوەتەن ۆبت ەیەه یشتاناز ەپتر ل یکتیەژوێبتو م نتاسەماندو ن یکیەرکردەس لیلەشاد کاک ج یروح
 .ەوەداۆەزندو زور ب ەشیمەه ادی یپاک یروح ەل واڵس
 

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

Bedreddin Salih 

 
 .تەسالم یو کار سەۆانم و ک یەوزەو ف تانۆۆ
و  ەیکەلەگ ۆبت یوانجت یژووێتو م یرەروەست ایتژ ەیستاالن وەل اتریتز رۆز لیتلەکتاک ج المەزوو بتوو ب شتاێه یچەک

 شاد یحۆر. ەکردو مارۆت ەیکەمالەو بن ەیکەحزب
 

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

Alan Kamos 
 

 ینگتیگر یکتێورەد یگتادان لیتلەکتاک ج یتیەستاەو ک شتانۆکێت ەوییەایتنڵد ەب! ێب بوارڕێ ڕپ یگاێ،رێشاد ب یرووح
  !بوو نێزەتڵد و شۆناۆ یکڵێواەه موکرات،ێد یزبیح یژووێم ەل بووەه
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Shorsh Haji Omer 

 
 داەیتکەلەگ ینتاوێپ ەل یانیتژ یراپاەست ەرەشتۆکێت ەاویتپ وەئ. ەیەورەگ یکتێداۆ یگتاێج لیتلەکتاک ج یتیدوا یچۆک
 ەل زڕێت یرەست. ەویەبمابتا رەه مارۆک ەیجوان ەادگاری وەئ ەزگۆۆ. شاێک یرۆز یتەحمەز دایەگاڕێ وەکرد و ل ۆتەب
 ...ێشاد و ئارام ب یوحڕو  نمێوەنەداد یزۆریپ ۆیگلک رەرامبەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Qasm Ghazi 

 
و  رێۆەب یادی .کوردستان یئازاد یگاێر یناسەماندون یکیرەشۆکێو ت ستیوەشۆۆ ەورەگ یکێتیەساەک ێشاد ب یروح
 .بن تەماڵس یو کار سەک
 

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

Chnor Fotoohi 

 
 .بن  تەماڵس تانۆۆۆو ب ێئارام ب یرووح ست،یوەشۆۆ یلیلەکاک ج یدوا یچۆک ۆب داۆمەب
 

----------------------------------- 
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Jamal Rahmani 

 
شاد بێ و رێگای ۆەباتت پڕ  بەداۆەوە بۆ لەدەست دانی کەسایەتی تێکۆشەر و یادگاری کوماری کوردوستان، رووحت

 .سەرەۆۆشی لە ۆومان و بنەمالەی بەریزی گادانی و هەمو تێکۆشەرانی دێموکرات و گەلی کورد دەکەم. رێبوار بێ
 

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

Hussein Shabak 

 
 یلەگ ەیوەبزووتن ەل یە ەورەگ یکێسارەو ۆ ۆتەناو یکڵێواەه یگادان لیلەکاک ج ییدوا یچۆک. ەوەداۆەب رۆز رۆز

 .ۆوازمەد ۆب تانیبوورەس یوایو ه یانێیهاور مووەه هاەروەو ه یزێرەب ڵەیماەبن ەوێئ ەل مەکەد یشۆۆەرەس. کورد
 

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

Shahla Hasani 

 
م بته ۆم و ۆەکەد یگادان یهڵماەله بن یشۆۆەرەس یگادان لیلەر کاک جەشۆکێو ت زیرەب یدوا یچۆک ۆداۆم بەر بۆز
  .زانمەمتان دەۆ یکیرەش
 

 . تیشاد ب یروح
 

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

Miro Ghaderi 

 
  موەه یمەۆ لیلەج ەمام یچۆک متانم،ەۆ یکیرەش ،یگادان یرازەرفەس ەیمالەوبن ەویئ ۆب یببورێس یوایه

https://www.facebook.com/jamal.rahmani.7?comment_id=Y29tbWVudDozNjU4MTQzNjk0MTk2MzI0XzM2NTgzOTE5OTQxNzE0OTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZXF_rsvCCXUiazuSErmW4d5k8gnIOTkYyl8Mm_lomrGWBIYS3A-9Lb69tBfGMdnT1GzSWJfOEjwFkZiiRaqyITThYUC9kLKh1XO1MHE48AWoS9Sc8bTokUJ2itrQMcN2Qg&__tn__=R%5d-R
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 ،ەرەروەپ شتمانین یکێالتەژهۆر
 

 .شاد یروح
 

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

Shamal Mamleh 

 
 .زانمەد متانەۆ یکیرەش ەب مۆۆ ەوڵەد ییقوال ەو ل ێشاد ب ستیوەشۆۆ یلیلەکاک ج یووحڕ ،ەوەداۆەب رۆز
 

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

Rawand Rojhalat 
 
 ستانێمتانم داده کوەۆ یکیروش تێشاد ب یحومان رەرەوگ یمام ۆب ەوەداۆەب رۆز
 

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

Jafar Shariati 
 
 یرووحت شتتمان،ین ییئتازاد ڵتیوداەع یانێڕباتگەۆ مەرجەس ڵید رەس یەنا یگران یکێداۆ لیلەکاک ج ییدوا یچۆک
 .نیمتانەۆ یشەو هاوب ێشادو ئارام ب مەردەه مانەورەگ یمام یئاساەپوولەپ
  

---------------------------------- 
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Soraya Haji 
 
 .بوارێپر ر یگاێور رزەب انیو ناو ادی ،ەوەداۆ ەب رۆز رۆز. ۆانم ستانێکو نیمتانەۆ کیرەش
 

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

Mohammad Rahimi 
 

Zor ba daxm. Kak jalili xoshawist. Sad haef. Shariky xamtanm. 

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

 
Azad Mirzarostami 

 
 ۆلەه ەریشاد پ حتۆم رەکەمو کوردو کوردستان دەه ەل یشۆۆەرەسالم س ٣١ ێیشاد براو هاور حتۆر
 یژێوتار ب یو شاۆ ندانیز ەیکرد رەس ۆت
 یژێالوەگ یکراتومید یرەراب ۆت
 یژێالوەه ێنو ەل زبیح یرتوکەوابوو پ نێلەب

 یژێبر ێپ سکمێفرم ەژنەچ کیم نزەبوو ل رارەق کوا
  

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

Bahra M Pour 

 
و  کچتان ەوێتئ ۆیبت ەپتر رۆز مڵتد ،ینێبست کەڵو ۆ ۆاک ەل ەزنەم ەاویپ وەئ تیتوان نۆچ نا،ۆکر یب تەعلەن ەب

 .کێال مووەه ۆب یبورەس .تێکورد سا  ب یتەمل یرەس بن، تەماڵس یکوران
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Mohammad Salehi 

 
 .ۆانم ستانێکو.نیمتانەۆ یشدارەب. ەموومانەه یمەۆ ەیناواد یچۆک .تێشاد ب یوانڕە
 

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

Xecic Qadirpur 
 

 .تێب یدەو یکانەئاوات وادارمیه ەکمانیال گشت یمەۆ لیلەج ەمام یدان ستەدەل یمەۆ ێشاد ب یپاک یروح
  

-------------------------------- 
Sozan Fathi 

 
ۆتانم  ستتانێبتن کو تەماڵست تتانۆۆۆو ب ێئارام ب یرووح ست،یوەشۆۆ یلیلەکاک ج یدوا یچۆک ۆب داۆمەب رۆز رۆز
 انیگ
  

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

Mansour Shafeie 

 
کورد و کوردستتان  یلەله گ یشۆۆەرەتانم و سمەۆ یکیرەوه شەر به داۆۆر زۆ، زێشت بەهەبەی گیشاد و ج انیروح
 .مەکەد
 

----------------------------------------- 
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Aram Zaheri 
 
 ۆوازمەئاوات د ەب یئازاد ەیگڕێ یرانەشۆکێت مەرجەس ۆب یبوورەو س تێب ەئاسوود انیمرەن یحڕۆو  ەوەداۆ ەب رۆز
 

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

Shehin Zadahmad 
 
 ستتەد ەل ۆبت مەکەد یگتادان یزێترەب ەیمتالەو بن متوکراتێد یزبتیح یتەبیتتاەکورد و ب یلەگ مووەه ەل یشۆۆەرەس
 .شاد یزۆریو پ رزەب یروح ،شتمانیو ن لەگ یاویپ ەورەگ یدان
 

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

Shaxawan Abdipour 

 
 ەمتام تێتروحتت شتاد ب. شتتمانمانین ەیەید ١ ەیرگەشمێو پ رەبێر ستمانیوەشۆۆ یمام یچۆک ۆب ەوەداۆەب رۆز رۆز
 وەئ تێتدا میراێکتو اۆوای. مەکەکورد د یلەو گ موکراتێد یزبیح یرانەشۆکێت مووەه وڵەماەبن ەل یشۆۆەرەس. انیگ
 .الم ەۆتەس ندەچ تەچۆک
 

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

Ahmad Saida 
 
 ئامتانجەتتا ب تێتبواربڕێ ڕپت یگتاڕێشتاد و  یوانتڕە متتانم،ەۆ یشتەهاوب ل،یتلەج ەمتام یرگتەبتوو م ڕرگبەج ڵێیتاب
 .ەۆتەزوو و ەرگەم وەئ ۆب ەوەداۆەب رۆز ،ەیکەکاروان یشتنەیگ
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Heshmat Khosrawi 

 
 گێتتمێەئا ،ییو ئشتتتما یۆتتاک گێتتمێەئا ستتانا،ەڵو ه فتتتنەک ەل گێتتمێەئا ،ەوڕێتت ەو گێتتمێەئا یکجتتاریە ییئتتاواڵما
 ەێۆتو انیتژ ەل نەڕق مینت ەل تترەفر گێشتمانین تەرامەک زانێپار اڕ گێمێەئا ت،ەرافەو ۆاون ش تەهورم راپاەس
 .بوود گێسوپاس ەڕێوەچ ەگەێوەئ ێب یۆشەب
 

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

Rufia Ramazanali Abassi 
 
 رێئتاۆ وادارمیته مەکەئ ەل تانیرۆوشتەس ەڵد ەب رەپ زتتانێرەب یمام ێیدوا یچۆک ەینۆب ەب ستیوەشۆۆ یستانێکو
 .بن المتەس تانۆۆ ت،ێب متانەۆ
 

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

Chia Madani 

 
متانم  هاوۆتته. مان بتتوو كتته له گه یبات ۆتته یكان هۆڤتتمر نیپتتاكتر  لتته لیل كتتاك جتته. بتتوو نێز تتتهڵد یكڵێوا هتته  كتته یئتتا
 .انیگ ستانێكو
 

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

 ئەسعەد خزری

 
  یرووح. یگادان لیلەکاک ج مانیشتیو ن لەگ یفاەوەو ب ناسەماندوو ن یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ۆب ەوەداۆەب رۆز
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 مانیشتتین و ەڵگ یرزگتا نتاوێپ ەل یو ئامتانج گتاڕێ. بتن تەماڵست یتەبیتتاەب متوکراتێد و یگشتتەب شتاد و کتورد
 .بوارێپرر
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
  

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

Kwestan Omarzada 

 
 یپتر جتوان یفتۆمر رەبتاو ەب ەیرگەشتمێپ متارۆک یادگتاری ،ۆتت یروحت رەس ەتێوەمردن بک ەچ گوناه ،ەوەداۆەب رۆز
 رمەگ ەشیمەه کانمانداەمال ناوەناو دل و ل ەل ادتی
 

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

Ashraf Karami 
 

Rohey shade bet xoman besharyke xamtan dazani kak jalil bra gawray hamoman bo 

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

 
Peri Rashidian 

 

Sed mixabin. Riha mam Celîl şad be. Serê gelê kurd sax be. 

 
---------------------------------------- 
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Sh Eida 

 
، متتوکراتید یستتتیو شتتهۆۆ یمتام یستتت دانتتەلته د ۆ، بتترمانەشتتۆکێت یاویتتوره پەگ یستتت دانتەه دلتت ۆوه بتەداۆەب رۆز

 .انیۆانم گ ستانیکو تێب بوارێر ڕپ انیگاێو ر تێشاد ب یرووح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Shola Qadiri 
 
و  یگادان ڵەیماەبن ەل یشۆۆەرەس. شاد مانەکەلەگ یرەشۆکێت یروح. شۆناۆ ڵێیب تاەه یکڵێواەه ،ەوەداۆەب رۆز

 .تێب وامەردەب یباتەۆ یگاێر. مەکەکوردستان د یتەاڵژهۆر ەکورد ل یکەڵو ۆ رانەنگەو هاوس ڕێهاو
 

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

Azad Rostami 
 
 انیزەڕێب ڵەیماەبن ۆب یبوورەس یوایو ه زەڕێب یادی ،ەوەداۆەب رۆز
 

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

Kani Sardashti Alidost 

 
 یشاد و ئارام ب یروح .متانمەغ یکیرەش ەوەدلم یناۆ ەل .ەناۆوش کیلەگ یکیوالەه ەوەداۆ ەب زور
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Karim Daneshyar 

 
کتاک  ۆتت یبەکتەم. مانیئ ەب و زۆسڵد یکیەستاۆو مام یبوو ندەتمەافەڕو ش فیرەش رۆز!  وااڵما انیگ لیلەج کاک
 زم؟ەڕێب ەوەکات ڕپ گاتێج ێب ێک. بوو رەشۆکێت زارانەه یاندنەیگێپ ێیج انیگ لیلەج
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Majid Palani 

 
 مانەناستەتتا دواه شەیتمەێکترد، ئ یتیدوا یچۆکت یگتادان لیلەکاک ج زەڕێب رەروەشتمانپین ەیرگەشمێو پ رەشۆکێت
 .نەیناک ریبەل یشانۆکێو ت تەحمەو ز ەوەنینێمەد فادارەو یتیەکوردا یبازەڕێب
 
 .تێشاد ب نیرەب یشتەهەبەبوو ب شۆاێۆوال یشتەهەب یانیگ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Ahmad Ebrahimi 

  
 مەکەد یرانەو هاوستنگ انییتوهاور یمتالەبنەل یۆوشتەرەکترد س انیژەل ییاماالو یگادان لیلەج ەکاک ەوەداۆەزوور ب
 یشادب یرووح کاتەشاد ب یشتەهبەب ەورەگ یۆوا
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Aso Muhamadi 

  
 ەل ەیشۆۆەرەس یگادان لیلەکوردستان ج ەیازانۆایزگارڕ ەیوەبزووتن ینیرێد یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ۆب ەوەداۆ ەب
 مەکەد یرانەنگەو هاوس ڵەماەبن
 

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

Behrami Alan 

  
 !ەبوو مام ەچۆک مەئ یکوا کات

 
 .ەویەنێبکوژ ەڵگەل انیتەکەزبیح یماسەڵئ یلیوبی یمۆبوون م وانەڕچاو بازانتێهاور

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

 
Mohammad Piroti 

  
،  متارۆک ەیکەادگاری ەیئ، یگادان لیلەج ستمانیوەشۆۆ یکوردان، مام ەی، مامێشاد ب تەانێڕشگۆڕپاک و ش یحڕۆ
  تۆۆتت یچتتاوەب تەاڵژهڕۆ ەکوردستتتانت ل یلتتەگ ەیوەتەن یزگتتارڕماتتابن  رۆ، زیبتتوو موومتتانەه یستتتیوەشۆۆ  ۆتتت
 ....تیدەن
 

--------------------------------------- 
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Karim Aghabawa 

 
 .. یگادان لیجل ستاۆمام مانیشتین یئازاد یگاڕێ یناسەو ماندون رەشۆکێت ەورەگ یپاک یوحڕ ۆب واڵدرود و س

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

 
Mustafa Ebrahimi 

 
 شاد و  یحۆبوو، ر رورەپ شتمانیو ن ستیوەشۆ، کورد ۆماندوونناس ر،ەشۆکێت یکۆڤێمر لیلەکاک ج ەوەداۆەب رۆز
 .تێب ندوویز رەه یادی
 

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

Yousef Khalil 

 
 یزیترەب ەیمتال ەبن ەیئاراست مۆۆ یشۆۆ ەرەبووم س مناکەۆ کیلەگ لیلەکاک ج ییدوا یچۆک یستنیب یرەبەۆ ەب

 تێتب زێترەب رزووەب. بتن تەالمەو ست شۆۆ یزانیئاز یباق وادارمیه مەکەد یانێیهاور و ستۆد مووەه و لیلەکاک ج
 .یزیئاز یادی
 

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

Naser Feyzullabeygi 

 
 ڵەیمتاەو بن یگشتت ەب ردوستتانۆک: یگتادان یکراتۆمتی ڵەیمتاەو بن زەڕێتب یالحە، کتاک ستۆتانم ستانیکو! زانەڕێب
 ەڵدەب رەپ. هتات ەورەگ یکێستارەۆ یتوشت لیتلەکتاک ج نیرێتد یرەشتۆکێت یدوائت یچۆکت ەب یتەبیتا ەب کراتۆمید
 .تێب بوارێر ەڕپ یگاڕێشادو  چکردوۆک یحۆر زانم،ەد متانەۆ یکیرەش ەب مۆۆ موەکەد رزەع تانیشۆرۆەس
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Amed Sharifi 

 
 .تى و سيبووريانهەالمەى گادانى و هيوام سەورەى گڵەماەم له بنەكەره ۆوشى دەس. زور جيى داۆه

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

 
Mohammad Mahmodian 

 
 یناڵاەڤه مووەه ەو ل انیزێرەب ڵەیماەبن ەل مەکەد یشۆۆەرەس. ندویز ەشیمەه ۆب یزیئاز یادیو  تێد بشا یروح
 

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

Karim Farkhapur 

  
 یگادان لیلەکاک ج

 
و  ەو ستاد یۆتاک یکێاویتپ شتان،ۆکێت بتاتەو ۆ تەۆتزم ەل یژەت کێتنەمەت متوکرات،ێد یزبتیح ینتیرێد یرەشۆکێت

 .زۆسڵو د ناسەن ییماندوو پاک،ڵساکار و د
 

 .وامەردەب باتتەۆ ەیگڕێشاد و  روحت
 

---------------------------------------- 
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Hussain Hajiahmadi 

  
 ێتتا کتورد متاب ۆتت ان،یگ لیلەکاک ج مێهاور وەورەبراگ م،ەرکردەس م،ەڵێد اینەت ،ەوەزمۆناد نینووس ۆب کەیەوش
 .ەوێنێمەد ییندوویز ەب مانداڵدەل مییو دا یناچ دای ەل
 

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

Abbas Karimzadeh 

  
 .شۆۆ ەوێئ یوارەو کورد انیگ لیلەئارام کاک ج انتیشاد و گ حتۆر
 ،،،ەیەه ەیژێکورد در ەیشێک
 

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

Mohammad Walladbegi 

  
 ستتەد ەل( یگتادان لیتکاک جل) یۆو یکانەلۆر نیو فداکارتر نیپاکتر ەل کیکەیکورد  یەوەالنجو سانید ەوەداۆەب

و  یزیترەب یڵەمتاەبن ەش بەکیپت مۆۆت یشتۆۆەرەس ەوەن ۆم بتەب، یدیهەش یرانەنگەسمران و هاەن یزیر ەدا و چوو
 .تیب کیمو الەه یئاۆر یمەۆ وادارمیو ه مەکەد یفکرانهاو
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------- 
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Kamran Shafei 

 
 یگادان یزازیئ ڵەیماەبن الح،ەكاک س

 وامیتتو ه کمیرەشتت متانتتداەۆ ەل .بتتن ژێنتتدرەمەو ت تەالمە، ستتستتتانتانیوەشۆو ۆ ەوێتتئشتتاد و  لیتتلەکتتاک ج یوحتتڕ
 ەکتانیەموالەه یبوورەس
 ەشن یکیدا ەورەگ یباب ڵیسووڕە دەیکاک س یزانێۆان ۆ امانەئ
 

 ٢١٢١اگۆستی ی ئ٤
 

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

Jamiil Aziz 

 
 داەکتتات مەل ۆو راستتت گتت ستتتیوەنۆو ۆ یو ۆتتاک ەو ستتاد زمتتونەئەب یگتتادان لیتتلەج كەو یکێوەشتترێپ ێدانتت ستتتەدەل
  .ردوامەب ەیکەبازێشاد و ر یکوردستان ،روح یاسیس یپانەرۆگ ەل ەورەگ یکێنێلەک ەتێبەئ
 

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

Pola Nanvazade 

  
تتتا  ەوەمتتارۆک یورانتتەد ەل ەک ناسەمانتتدوون یکێڕێبتتاتگەۆ ،یگتتادان یلتتیلەکتتاک ج یتتیدوا یچۆکتت ۆبتت مەوەداۆەب رۆز
. زانتمەد مەۆ ەکیرەشت ەب مۆۆت. بتن تەالمەس یانڕێیو هاو زانیشاد و ئاز یووحڕ. ڕیب یگاڕێ ستانەو ێب ەب ستاێئ
 .شا یووۆانڕ شیمانگ پ ندەچ ١٩ ڵیسا ،ەراویگ ێورم یندانیز ەل ەنێو مەئ
 

------------------------------------- 
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Mohammad Khoshchehreh 

  
و  رێشتتگۆڕش تێتتبەد ڵد ەل ەشتتیمەو ه رزەب ادتی،ینتتدوویز تتتداەکەوەتەن ڵتتیدەل ۆتتت یمتتردووەن ۆتتت لیتتلەمتتام ج

 .ەکیزێن وتنەرکەس یژڕۆ ەابینڵد ەوێسەکورد، بنوو و بح یلەگ ەیکڵەسا انەید ەرەشۆکێت
 

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

 سيديان

  
نگرانتى ەالي و نتدامەئو  ستتانى رژژهتالتتى كوردەى كوردستتان بته تتايبەڵکتتيكرا ۆى ەژارەمو پەريكى ۆەشەۆؤم ب

ليلتتى ەى كاكتته جڵەمتتاەبن ۆبرو توانتتا بتتەستتى پتتاكى شتتادو حتتزانتتم روەد دو بتتالى حيزبتتى ديمتتوكراتى كوردستتتان رەه
 .له ناودلماندا زيندوميشه ەه
 

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

Ali Balaki 

  
 یتیدوا یچۆو کت رگەم یچتەک ستکمێفرم ەب چتاو و مەۆەبڵتد رەهکتاک ابتوبکر  ستتمیوەشۆۆ یبرا یچۆک ۆب ستاشێئ

 ،یگتادان لیتلەکوردستتان، کتاک ج یمتارۆک یادگتاریدوا  وااڵمتا کتردم یمبتارەۆ شەکیتد یوندەئ یگادان لیلەکاک ج
 ێروحت شادب  مرەن یواەشێو پ اتڕموکێد یزبیح یفاەو ەب یاری
 

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

Sofi Ahmed 

  
  ەوەئ توانمەد اینەت یەایرەدەل کێپڵۆد نووسمیب یرچەه  ستیوەشۆۆ یمام و ەیەورەگ ەاویوپەئ یدان سەدەل ۆب
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 نیکوردستتان ئتام یتارزگار نیب گاتێر یرەدەژێدر نیبتوان شەمێئ و تێب یدەئاواتت و ەمام تیب شۆۆ تێۆوال مڵێب
 نیمەببلعالەاری
 

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

Soleyman Saeidi 

  
 یفتاەو ەب یاریت ،یگتادان لیتلەج کتاک شتان،ۆکێو ت باتەۆ ساڵ ١٤ۆاوەنی کوردستان،  یمارۆک یادگاریدوا  وااڵما
 !مرەن یواەشێو پ اتڕموکێد یزبیح
 

Golala Pishnemaz 

     
 .ێنوور ب ڕپ یبازڕێو  ێکوردان شاد ب یمام لیلەمام ج یوحڕ زانمیبن ئاز تەسالم ەوێئ
و  انیتمەۆ تتاۆک وادارمیته مەکەد یناڵاەڤتو ه موکراتێد یباتانەو هاوۆ انیزێرەب ڵەیماەبن یواوەت ەل یشۆۆەرەس
 .ێب انیمەۆ ەل ڕپ ڵید یوانیم یبورەس
 

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

Maria Sendosi 

  
 یگادان لیکاک جل مانەکەلەگ ینیرێد یرەشۆکێت ییدوا یچۆک ۆب ەوەداۆەب

 مەکەد یرانەنگەکورد و هاوس یلەگ مەرجەو س یوکار سەک ەل یشۆۆەرەس ت،ێشادب یروح
 

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



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

359 
 

 
   

 

Ali Haidari 

  
 ڵمتا ەنتاوۆکر یستۆارڤ ۆیهت ەب یگادان لیلەکاک ج زیرەب تەاڵژهۆور کراتۆمید ینیرید یرەشۆکیت ۆمرەئ ەوەداۆەب

 تیب بواریپر ر یبازیر گاویشاد و ر یحۆکرد ر یرانەهاوسنگ ەل یئاوا
 

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

Mostafa Rastegar 

  
 بتتازتڕێ گتتاوڕێ ،انیتگ لیتتلەشتاد متتام ج وحتتتڕ .کتتردن ێلت ییئتتاوا ڵمتتا موومتانەه یزۆستتڵد روۆماتتەو ۆ ستتیوەشۆۆ
 .ەوامەردەب
 

Mansur Samar 

  
 .ەوەتێنێمەد ەییورەگ ەب ەشیمەه ادتیناو و ەئارام بنوو چونک شان،ۆکێوت باتەۆ یژووێم یاویپ ەورەگ ئاواڵما
 

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

Mamosta Tahir 

 
 و یرانەهاوستتنگ و ێکتتوردو هتتاور یلتتەگ ۆبتت یستتاغ رەو ستت تێشتتادب یرووحتت ەوەتێتتنێمەد ینتتدوویز ەب مەد رەه یادیتت
 یزانیئاز و ەڵماەبن
 

-------------------------------------- 
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Saeed Baxte 

  
 رەبێبرا، باب، ر ،ڕێهاو ،بوو ۆتەوەناب تەکەچۆک
  کراوەن واڵب یگادان لیلەکاک ج یکانەقس ەل کێشەب
 .ەوەتێبەد واڵداهاتوو دا ب ەل ەک ەڕەییالپ ٤١١ یکێبێکت ۆیت ەدا ل یباتەو ۆ انیژ ەیمساحب ەل
 

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

Mariwan Chawshin 

  
 .موکراتێد ەیکەستیوەشۆو ۆ رەدەنۆڵک ەرەبڕێ مار،ۆک ەیکەادگاری اینەئاوا ت ڵما
 

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

Wahab Yousifi 

 
 ...زموون،ەئەو ب رەبڕێ ست،یوەشۆۆ ،یدێه داکار،یف ز،ۆسڵد ر،ەشۆکێت دان،ەنۆڵک یمانا ەب کۆڤێمر
 ...ەشتمانین یئاسمان ەیشەگ ەرێستەئ یو ناو ادی
 
 .ەندوویز رەه اندامڵد ەو ل تێنامر وەئ مەاڵب. نیشتێه ێیجەب مانەکەستیوەشۆۆ ەرەبڕێ ەوەداۆ ەب رۆز
 
کتاک  یرەنگەهاوست ەک ەیانڕێیتهاو وەئ ن،یزانتەد متانەکەلەو گ انڕێیتهاو یکتانەمەۆ یکیرەش ەب مانۆو ۆ نەیوەداۆ ەب رۆز
 یو نتاو ادیت. کردبتوو رۆتانەت دایتزگارڕ ینتاوێپ ەل یانیتژ مووەه یگادان لیلەکاک ج ەک شەلەگ وەبوون و ئ یگادان لیلەج

   .تێب زەڕێو ب رزەکوردستان ب یدانیهەگشت ش
 

------------------------------------ 
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Faruq Sohrabi 

 
 یزۆریترز وپ و بته یر روه پتر سته یبتازێو ر ێئازاد شاد ب یو كوردستان نیر به یشت هه به  به یگادان لیل مام جه یحۆر
 م كه كوردستان ده یۆوازان یموو رزگار و هه موكراتێد ی هڵما بنه ی ئاراسته مۆۆ یشۆۆ ره و سه ێوام ب رده به
 

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

Hiva Mostafaie 

 
. لیتلەکتاک ج یتیدوا یچۆکت ۆبت ەوەداۆەب رۆز. بتن ژێنتدرەمەو ت رستا ەوکتار س سەو ۆزم و ک تانۆۆ الحەس ەکاک
 تێب شتەهەب انیگاێشاد و ج انیروح
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Omar Amini 

 
 و الحەکتتاک ستت نابتتتەج تەتتتابەب یگتتادان ەیمتتالەبن ۆمتتەه ەل یشتتۆرۆەس هتتاەروەو ه یشتتاد بتت لیتتلەکتتاک ج یروحتت

 نیەکەد زیئاز یرەسەئەبراژن و یکانەروکچۆک
 

------------------------------------- 
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Osman Eliassi 
 
کورد  یلەگ. بدات  یسوکارەک ڵید یبورەۆوا س یگادان لیلەکاک ج رەشۆکێو ت زێرەب ییدوا یچۆک ۆب نیداۆەب رۆز
 .دا ستەد ەل ەیورەگ یکۆڤێمر
 

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

Mohammad Aghayari 

 
 کورد، یلەو گ انێهاور ۆب ەقورس یکێمەۆ چتۆک
 یمتتتارۆک یادگتتتاری ،و متتتوکراتێد یکانەدیهەو شتتت ەرگەشتتتمێپ ،و تەاڵژهۆر ەیکردنتتتت بتتتوو؟ متتتام چۆکتتت ەێواد ەێک

 ...کوردانم
 

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

Chnoor Mehrparvar 

  
  ست،ۆد نسانیئ. ەانمانیژ یشقەرمەس ەشیمەه كانتەباش یە یندەتمەبیتا. رەشۆكێت یلیلەئاوا كاك ج ڵما
 .شاد حتڕۆجار  زارانەه. جوان یوشەو ر ۆالقەئ یكانگاو  قیساد بان،ەهریم
 

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

Kwestan Gadani 

 
 ...موکرات،مالئاواێد یواەر یباتەسال ۆ ١١ یگەمەئ ەب یوانیو پشت رێرشگۆکوردستان،ش یمارۆک یفاەوەب یقوتاب

 .كوردستان یاڵئا ەییشیمەو ه ەرزانەربەس ەیوەکانەتا ش نیب تیتیەکوردا یبازێر گاوێر یرەدەژێدر تێب مانەیپ
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Mardin Mirkhzri 

  
 ،وەوەننێبتتراز ەیکەنێشتتو ەستتتاوێئەل..ەمتتام ڵتتینزەدوام ێوەستتوور، ئ یو پتترد لیتتکائیم یبتتاغ ەنیتتبچ موومتتانەبتتا ه
 .ەوەتێد رەه وەئ ن،ەبک یژێرڵگو
 

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

Mrad Ahmadi 

  
 . موکراتێد یوەر شێو پ رەشاندێن ێو ر مارۆک یادگاری وااڵما
 . موکراتێد ەیکەدوست ەڵو گ یکەڵو ۆ ەێیوەتەن ەرەبێر وااڵما
 . ناسەن ییو ماندو ۆو راستگ زۆسڵد یلیلەکاک ج وااڵما
 .ینامر ۆت ،ەگرتو تەگێدا ج مانڵد ەود ەرمانەشاندێن ڕی رتێب ،ێلێب مانێج ەب شەستەجەب
 

Ahmed Rasuli 

    
  ژان ەب یکێزام وەورەگ یکێستۆک
  کوردستان یموکراتێد یزبیرد و حکو ینیرێد یرەشۆکێت یدوا یچۆک
 یگادان لیلەکاک ج زێرەب
 

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

Karim Kakesouri 

 
  ەل اتڕکۆمید یزبیح یکانەزڕیناو  یوێشنۆۆ یتیەساەک یگادان یلیلەکاک ج ۆمرەئ ەوەرۆز یکێرەسەداخ و ک ەب
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 . کرد ییدوا یچۆک ەکرناو یشۆۆەن ۆیهەدا ب ەیکەلەگ یزگارڕ یگاڕی ەل یاسیس یشانۆکێت کینەمەت یدوا
 
و  مەغ یکیرەشتتت ەب مۆو ۆتتت مەکەد یرانەنگەو هاوستتت انیتتتزەڕێب ەیمتتتالەبن ەل یشتتتۆۆەڕەو س ەپرستتت ەویتتتڕەل ەڕه
 .زانمەد انەیژارەپ
 
 تێب زەڕێو ب رزەب یو ناو ادیشاد و  لیلەکاک ج یحڕۆ
 

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

Kamran Sohrabi 

  
 چتتۆک ۆبت یابتادهو م تەاڵژهڕۆو  انتدەیگ لینتدەو ق گتوردەڵه ەیلتوتک ەب یرگتتەم ڵتیواەه تانڵسو ەبەیه ڕۆمەئ

 .اندیگر
 
 .گرت زێئام ەدا ل ۆیۆ یۆاک ەل یکوردستان یمارۆک ەیکەادگاری ەوەتەمانەئ ەقادر ب یحاج ەیکەشار ۆیەک ڕۆمەئ
 

Sardar Amin 

 
 یزبتیح ەل یشتۆۆەرە، سیستتەد ەل ۆمتریکوردستتان ئ ەک یتیەکتوردا ەیزنەم ەاویتپ یستدانەدەل ۆب مەوەداۆ ەب رۆز
 ەیکەوادەکوردستان ۆان یموکراتید
 

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

Bebash Piroti 

  
 .یتاوەه وەروو یکاروان ینگەز یکانەنگەد نیرزترەب ەل کێکیە ۆت
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 .رێۆ رتەفەس مەکەنێزەب رگەمەمام
 

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

Iraj Sami 

  
 ێو ر لهتتامیو ئ رسەد ەشتتیمەه وامتتتەد رەب یرشتتۆش یکتتانەوتەو ک لتتسەو ه بتتوارێر ڕوا پتت رەه بتتازتێو ر گتتاێر
 انیگ لیلە، کاک جتێبەد رانەشۆکێت یانیژ یرەشاندین
 

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

Akam Xosrawi 

  
 نیستەراو مانۆۆ ێیپ رەس ەل ۆت یدوا نیبتوان ەک نیکرد رتێف
 نیب ەکوردان نیکرد رتێف
 تێب ریب ەل مانەکەکەڵکات ۆ مووەو ه نیبەن ستەرەپ ۆسەش نیکرد رتێف
 نیستەوەن وتنەرکەتا س نیکرد رتێف
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Ahmad Mirzae 

  
 .کوردستان یمارۆک یەکیەفاەدلسوزو باو ەادگاری موکراتێل و دەگ یەکەۆڤمر نیسادقتر ەروحت شادو مال ئاو
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Omar Alli 

  
  ندونیم زەر دەکورد دا ه یکانەتاک یشکیو م ژویکورد له م یاوانیوره پەگ

 بواریپر له ر گاتیر یگادان لیمامه جل تیشاد ب روحت
 

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

Nihmat Mella 

  
و  ێتتیبتتوو ب رارەبتتم، ق قوربانتتتەب مەکەد ریتتب تۆز ستتم،ەک ێبتت ۆتتت ێبتتەب ستتتاێمتتن بتتوو، ئ یایتتدن متتووەه کانتتتەبز
 ستتاێئ وانمیپشت ەب یبوو ۆکردم ت ێت انیپشت مووانەه ەیکات وەئ. بم تەبز یقوربانەب. یب المەل کاندایەشۆۆەل
   م؟یبژ نۆچ ؟مەچ بک ۆت ێبەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Mardin Abdollahi 

  
 .دانەنۆڵو ك یاگرۆڕۆ یلۆمبێس ەبوو ب یەتاەتاهەه ۆبكوردستان  یمارۆك ەیكەزنەم ەادگاری
 
 یگادان لیلەشاد مام ج ووحتڕ
 

------------------------------------------ 
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Mstefa Shamamy 

  
 ل،ەو گ زبیتح یستتیوەشۆزانتا و ۆ یدارەتمەاستیو س ناسەمانتدوون یباتكارەناسراو و ۆ یتیەساەك ەوەداۆەب رۆز

 .كرد ییدوا یچۆك یگادان لیلەكاك ج
 

 تێبواربێپر ر یبازێگاورێو ر ندوویز ییشاد، ناوو یوانەو ر روح
 

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

Karim Babakri 

 
 ،ەوەداۆەب رۆز رۆز
 
 یکیرەش ەب مۆ، ۆ ید ەتێب یو ئاوات و ئامانج یشانۆکێو ت باتەۆ ۆب زێ، سپاس و ر یپاک یرووح ەل واڵس زارەه
 یزانیئاز ۆب یتەماڵو س یبوورەو س زانمەد متانەۆ
 

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

Rambod Lotfpoory 

  
 ەی، مامکورد و کوردستان ەینیقەراست یزۆسڵو د واەشێپ یبازێر یگناسەمەئ یبوارێو ر یبقوتا ەوەگران یکێداۆ ەب
 .بوو مرانەن یکاروان ەب ستەوەیو پ نیشتێهێج ەب یەتاەه تاەه ۆب یگادان لیلە، کاک جکراتۆمید
 
 ێب زەڕێو ب رزەب یزیئاز یادی
 

--------------------------------------- 
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Rauf Veysi 

 
 ۆکترد بت رۆتانەت تۆۆت یانیتژ ڵستا ١١ ەل اتریتز ە، کشتتمانین یناستەن ییمانتدوو یرەشۆکێ، تمەورەشاد گرووحت 
 لیتلەکتاک ج وااڵمتا مەورەگ وااڵمتا. ەوەتێتنێمەد مانتداڵد ەل یینتدوویزەب دەبەئ ۆبت رتیتوب ادیت تەکەوەتەن یرزگار

 رووحت شاد انیگ
 

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

Ahmad Hosseini 

  
 ۆبت ەکراوەن ێل ینکول یکەیەگەڵب تەکەوەتەن ناوێپ ەل شانتۆکێت ەیەد وتەح ،کوردستان یمارۆک یادگاری ئاواڵما
 . ەکەپاکڵو د ەساد ۆڤەمر ەیئ گراننڵد تەوەانەڕگ ێب یچۆک ۆب موانەو دوژمن، ه ستۆد
 

 .شاد حتڕۆ
 

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

Mawlud Ibrahim 

 
 کیەاڵهته متوو  یمتەدوا ۆ یباتتانەهاوۆ وڵەمتاەو کتارو بن سەک ۆبت یبورەس ندوویز یشاد ناو یوحڕ وەداۆەب رۆز
 تێب
 

----------------------------------- 
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Bafrin Mahmoodi 

  
 ۆب ەک ڵەیسا وموەه وەئ وەئ ۆب شۆنڕو ک زێر. ەندوویز ندااڵد ەل ەشیمەه ۆو ناوت ب ادیروحت شاد و ! انیگ ەمام
 .کرد رۆانتەت یواکانەر ەکورد و ماف ەب تەۆزم
 

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

Osman Nobari 

  
 .بوو ەورەگ یکێسارەچ ۆ

 
 ە، لەنێتزەتڵچ د نیشتتێه ێجتەب ەیەوێش وەب باتەۆ ڵسا فتاەپاش ح یگادان لیلەکاک ج زێرەب نیرێد یرەشۆکێت
 .ستاەوەن باتەۆ ەل کێسات ستاێتا ئ ەبگر ەوەندانیز ەلو  ەوەکوردستان یمارۆک
 
 .فادارەو و گەمەئ ەب یلیلەئاوا کاک ج ڵ، مایو شاناز دانەنۆڵک ەل ڕاوپڕپ کێنەمە، تژێدوور و در یکێنەمەت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Parosh Ghaderi 

  
 یگادان لیلەکاک ج

 
و  ەو ستاد یۆتاک یکێاویتپ شتان،ۆکێت بتاتەو ۆ تەۆتزم ەل یژەت کێتنەمەت متوکرات،ێد یزبتیح ینتیرێد یرەشۆکێت

 .زۆسڵو د ناسەن ییماندوو پاک،ڵساکار و د



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

370 
 

 
   

 

 .وامەردەب باتتەۆ ەیگڕێشاد و  روحت
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Yousef Rahmani 

 
 یگرانۆو ئتت ستتتانۆو د ەیکڵەمتتاەبن یزێتترەب ینتتدامانەشتتاد و ئ یگتتادان لیتتلەکتتاک ج متتوکراتێد یرەشتتۆکێت یروحتت

 .بن تەالمەس
 

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

Jamal Banayi 

  
 ەل نەدەکتتول ن تەگتتاکیر یبتتوارانیر یەیوایتته وەب .داگتترتم ەیستتتەج.مانتتدو  یکیاویتتپ یدانتت ستتتەد ەل یرەبەۆ
 .رەب ەنید انتکەئاوات یروژ ەئارام بگر .تەکەبازیر
 

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

Kamran Sohrabi   

  
 .یوناکڕ یۆشەبەید می، دابوو رۆۆ کەو ەک کۆڤێمر ۆب یب شۆپ شڕە ەدرەغ

 تێب وایه ڕو پ میقورس و قا وەئ کەو تێبەد لیلەمام ج یگاڕێ یبوارڕێو  یقوتاب
 

---------------------------------------- 
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Wrya Rahmani 

  
 ..!مارۆک ەیکەادگاری.. ئاواڵما
 .بوو یتیەکوردا ییقیقەح یناێو ۆت ییتیەزبایح

 .دایو ئازاد یرزگار یناوێپەوچانت ل ێب یباتەۆ ڵسا ١١ ۆب سپتاس
 

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

Ismail Ismail Agdam 

  
 متتوکراتێد یزبتتیح ەل رانتەنگەکوردستتتان و هاوستت یکتتەڵۆ یالنەمۆکتت یستتتیوەشۆ،ۆیگادان لیتتلەروحتتت شتتاد کتتاک ج

 ،کوردستان یمارۆو ک دەحمەم یقاز واەشێپ ەیکیەادگاریروحت شاد 
 

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

Chiicho Mahmudzadeh 

  
  ڵید رەس ەل ەیورەگ یکێمەۆ ،ێبەن مبارەۆ لیلەکاک ج کەو یکێرێرشگۆش یچۆک ۆب ەک مەبەشک د سەک مەک
 یکانەتەحمەز یسپاس کا،ەد لیلەکاک ج ەب یشاناز موکراتێکورد و د یژوێم ،دانا ۆیۆ یگەمەئ ەب یبوارانڕێ موەه
 کورد، ناوێپ ەل باتەۆ ۆب ،کاەد
 

 موان،ەه ەیکەسیوەشۆۆ تێروحت شاد ب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

--------------------------------------- 
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Nariman Manbari 

 
 ڕێهتاو متووەو ه انیزەڕیب ڵەیماەبن ەیئاراست مۆۆ یشۆۆەرەس وەپرس ،یگادان لیلەکاک ج یدوا یچۆک ەینۆب ەب

 .مەکەد یرانەنگەو هاوس
 
 تێب بوارێر ڕپ یگاێشاد و ر لیلەکاک ج یحۆر
 

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

Mosa Meriwani 

 
کتورد  یتینتاو دار ەیتیکرد رەو ست یتیەستاەک کەو نیرێتد ییکتار بتاتەۆ روەشتۆکێت کەو لیلەمر کاک ج ەداۆم ن ەب رۆز رۆز
 ێستاکار دل ستا  دل پتاک بت ەستاد یکتۆڤیمر شەیتوەئ لەگ ەل رەروەپ شتمانیۆواز ن وتوەشکێپ رویروناک ب ندوەم ریب کەو
 یتەئاراست مۆۆت یشتۆۆ رەست وەپرست ەوەمۆۆت نیەال ەداۆم ل ەب رۆز وبو ۆراست گ رێبو ترسەن ژێواقع ب نیواقع ب بوورەکەت
 مترەن ەیمتالەبن یگتادان لیتلەکتاک ۆ مترەن ەییمتالەبن یگتادان یلیسما یحاج ەیمالەوا بن رەه لیلەکاک ج مرەن ەییمالەبن

 ەکتورد ب یلتەگ ەل مۆۆت یشتۆۆ رەست وەوا پرس رەه زانمەد انەیژارەپ مووەۆ یشەهاو ب ەب مۆۆ مەکەد یگادان ییدەکاک محم
 ەچ زارانەه ەوەنتابن متانەکەوەتەن ەییرانۆۆت مەۆ زوۆدل ست ۆڤەمر وەئ ەپاکان ۆڤەمر وەئ ۆداۆم ب ەب رۆز رۆز مەکەد یگشت
 .تێب زێرەب رزوەب ییادی ییزۆریپ یزارەم رەس ۆگول ب ەپک
 

Majid Sadafi 

 
س و ەرکه کتان و کەشتمیپ و زبیتوه شتاد و حەیوجتود یواوەستوز بته تڵو د یواقعت یر بته مانتاەکوشتیزن و تەم یاویتپ یروح
 .سالمه ت بن یزیئاز یکار
 
 وهەیسته داەد زتیئاز یرەوداسەس یرەس ینیوەو پر له ئ ڵد یباران سکهیبه فرم سانید

 وهەردەگیجوان و پاک و ب یکیرمه بارانەم و به نەۆ ینووسیپ ینوک
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 زمانیئاز یمام یروح یشاد بوون بو
 .ژاندەه شتیئازاد ینندارایموو ئه وەه یڵد و رانیو زنو ستانێم و کوەبه ت رەس یایچ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Hiva Mostafaie 

 
 یپتاکڵو د یزۆستڵد ۆبت یستتیوەشۆو ۆ زێتر زارانەه. لیتلەج ەکاک یناسەن ییماندوو یباتەپاک و ۆ یروح ەل واڵس زارانەه

 یرکتەکوردستتان ئ یرزگتار ۆبت لیتلەکتاک ج یزۆستڵو د بتاتەو ۆ ادیت. یگتادان ڵەیمتاەبن ۆبت تەحوورم زارانەه. لیلەکاک ج
 .تێب بوارێر ڕپ گارێر وادارمیو ه ەۆوازان ۆییۆەربەس
 

 .ید ەتێبوو ب تاڵو ۆییۆەربەو س یرزگار ەک انیزێر ەب یۆوازم ئاوات وایو ه لمیلەکاک ج یانێیو هاور زانیئاز یمەهاوۆ
 .تێب شتەهەب یگاێشاد و ج یروح
 

 ٢١٢١تی ی ئاگۆس٤
 

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

Aziz Ramazani 

 
 متانێپ مووەه ەک یشەکەچۆک رەس ەویەدا ینگەل،ریلەکاک ج ەیرانێشگۆڕو ش وێو نش ورازەه ەل ڕو پ ژێدوور و در ەیربردەس
 ەل کەڵتتۆ ینەاڵمۆو کتت زبیتتح یانکتتەزێر وێتتن ەل ییکوردستتتان رۆز. کتتانییەگادان ایتتنەت کەچتتوو، ن متتوانەه ستتتەد ەل یەوا
 یانێیتتو هاور بتتاتەۆ ەل ،یکجتتاریە ییئتتاواڵما ۆبتت شیتتوەئ کیەوتتتووەح ایتتنەت ینتتەمەت یتتیژاێدر ەب ا،ێتتڕگ یورەد دانتتداەیم
 ێئتاوا نتاب یشتانۆکێت و ناو و کتار و ادی مەاڵب.چوو موومانەه ستەد ەل لیلەکاک ج! الحەبوو کاک س واەک. رگرتەو یتۆڵەم

 .شاد یحۆر. ژنێهاو گنەشڕپ مەد رەو ه
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Shamal Ovrami 
 

.  نیبتار ێەتتاز انێتو هاور ستۆو د هڵەماەبن کەو ەمێئ.  ەمبارەۆ لیلەکاک ج یۆتەناو یچۆک ۆسابال  ب ان،ێگ الحەس کاک
 بوارێر ڕپ ەێکەزۆریپ گاێو ر ێنێمەد رەه یادێ. نێورەگ ەمەغ وەئ شەهاوب

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

 
Shamal Ovrami 

 
.  نیبتار ێەتتاز انێتو هاور ستتۆو د هڵەمتاەبن کەو ەمێئ. ەمبارەۆ لیلەکاک ج یۆتەناو یچۆک ۆسابال  ب ان،ێگ الحەکاک س
 بوارێر ڕپ ەێکەزۆریپ گاێو ر ێنێمەد رەه یادێ. نێورەگ ەمەغ وەئ شەهاوب

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

 
Hossein Kawlani 

 
 هه  شۆیەهه ر ب رکراوبوویداگ یکیلەگ یکڵم لیلەکاک ج ۆیەب ەهه موان یمەۆ گوومانیب ەیەورەگ رۆز ەکەمەسالح ۆ ستاۆمام

 .انیگ ەبن کاک تەماڵس ەویشاد ئ یووحڕ ەمەۆەب ڵد بارویەتاز لیلەکاک ج ۆب کیلەگ وابووەک رۆانکردەت ۆب ینەمەموو ت
 

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

Soran Amini 

 
 ،یکتانییەتیەالەمۆک ەوتەوکەلستەه ،یۆالقتەئ ،ەیکەروبتاوریب ،ەیگتاکڕێ ،لیتلەکتاک ج ۆبت کیتفاەو ایتنەت ،ێشتاد بت یرووح
 ەو ل ەژیتتم ەمتتن ل .متتانیانیژ ینتتیوەه و یشتتقەم رەستت ەنەیتتبک انیتتژ یکتتانەۆۆبارد متتوەه ەل یبتتوون ریلگێشتت بتتوون و یۆتتاک

 ،ێون ب ێیپ ێج لمیو ناه ،ەکەوەتەن ۆب ەااریفیئ و یشاناز لیلەج کاک م،ۆرەدا د ەیەچکێر وەبووم ب شیکوردستان
  

-------------------------------------------------- 
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Omar Azizi 

 
اک کت تەۆتزمەجتار ب کیت ەک یستانەکۆئ ۆمتەه ۆبتو بت ەورەزور گ یکتیمەۆ لیتلەکاک ج یناوۆت یکوچ انیگ الحەکاک س سالو
 ەمتام یروحت کمەد زتانیرەب یسوکارەک و مالەبنوو مەه و نابتەۆ یئاراست یشۆۆەرەس ەوەدلم یناۆ ەمن ل تیشتبەیگ لیجال
 .تیب زیرەب ۆرزەب یادیشادو  لیلەج
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Omed Ghalandari 

 
 ۆبت تانیبورەست یوایته نیزانتەد یگتادان ڵەیمتاەبن ەیورەگ یمتەغ یکیرەشەب مانۆۆ ەگران رۆز لیلەکاک ج یچۆک الحەس کاک

 .لیلەج ەمام تێشاد ب یروح. تێبەد زانتانیئاز یچۆدوا ک ەوەئ اڵانشا نیۆوازەئاوات د ەب
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Khaled Seyedi 

 
 یریشورشتگ وره وەگ یڵەمتاەنابتت بنەلته ج یۆؤشتەرەتاستاوم س ده شوک دام و. ژاومەند روژه شلەچ. زمیئاز یسالح برا کاک
فتتا ستال بته ەلته ح اتریتمالته زەبن یندامانەئ وومەه و یۆبه ۆ لیلەم که ۆاله جەکەکوردستان د یلکەم ۆەرجەس و یگادان
ۆالته  و لیتلەۆالته ج یروحت، دانتا انیتەکەوەتەن ییترەوەۆتەب و یرزگتار یگتایر رەله ست انیۆۆ یانیژ وومەه یمعنو و یماد
 یانیتدانتدا گۆرۆەب و متوکراتید یزبتیح یزکتانیر ویتکته ن .ێبت شتاد اوازانیدائتاز و دانیهەشت وومتەه ۆاله محمد و و لیلۆە
 وه وەتیکتتوژەن ینگتتادا یە:متتاەبن یاوازیرزگتتار دان وۆرۆتتەب یچتترا زیتترگەنابتتت هەج یۆتتوازم بتته بتتونەد دیتتهوم، دانتتا انیتتپاک
 .یید تهیب انیئامانج ون وەۆ و .ێروناکتر بەم ردەه
 



 ؛ تۆ لە ئیرادەی گەلدا دەژیە گیانمام
 

376 
 

 
   

 

 .شتمانین و لیلەۆاله ج یندارانیوەئ وومەه سان وەک ۆزم و ه وڵماەشت بنەگ نابت وەج ۆب یژیندرەمەت و یتەالمەس رەس
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
  

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

Jafar Mangori 

 
 متانەییوەتەن ەیرکردەست یرووحت. کانتتانەو ئازار شێئتەل نیشتدارەو ب نیزانتەد متتانەۆ یکیرەشتەب متانۆۆ انیگ الحەس کاک
 مانتدارێو ئ ێڕرشتگۆو ش هتاتووێوج و ل ەب یکەیەرکردەست لیتلەکتاک ج. تێتب رێتۆەب رزوەب یادیتو  ێب بوارێر ڕپ یبازڕێشاد 

و  ایتتژ ەستتاد. متتانەکەلەگۆبتتوو ب یو شتتاناز ۆتترەف یەیومتتا انیتتژ رزەربەستت. بتتوو دەمتتمەمح یقتتاز متترەن یواەشتتیپ یبتتازەڕێب
 . ەرزانەربەس مەاڵب نیکردێل ییوااڵما شەییسادەب
 

 .ردەگێپاک و ب ەیرکردە، رووحت شاد سمەورەرووحت شاد گ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
  

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

Rahim Amini 

 
 ەیوێتئەب مۆۆت یمەۆهتاو ەوەنۆبت مەب. کترد مبتارەۆ یستەک رۆز ڵەواەه وە، ئستتیب لمتانیلەکتاک ج یچۆک ڵیواەه ەوەداۆەب
  .نمەێگەادڕ لیلەکاک ج یارانی و ستانۆد و زتانەڕێب ڵەیماەبن یندامانەو گشت ئ زەڕێب
 
 .تێب زەڕێب رزوەب یادی
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
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Khider Mohammdi 

 
 یگتادان لیتلەکتاک ج نمیرێتد یستتۆو د ێورهتا یدانت ستتەد ەل رموونەبف ڵبوەق میردەهاو د ستیوەشۆو ۆ زێرەب الحەس کاک
 ێشادب یروح نەمەک ەلەگۆبوو ب زنەم یکێسارەۆ
 

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

Mohammad Amin Ghadri 

 
 ا لله وإنا إليه راجعونإن
 

 ؛یتەرکەو ب ژاێه Salah Gadani یگادان یالحەکاک س ،زیئاز ەدێز یبرا
 
 ،واڵس
 
 و  ەمبارە، ۆتێبید یگادان یلیلەکاک ج شبووۆاێکوردستان، ۆوال ۆیۆەربەس یمارۆک یادگاری ،ەوەکیزین ەل یکێجار ەیوەئ
 .ێزانەد ەپرس نەو ۆاو مانەۆ یکیرەش ەب ۆیۆ
 
 ،یکناسەمەئ ەیشانیکوردستان ن یکەڵۆ یرەماوەج یشۆرەو پ ەژارەپ
 
 ،ۆۆتەب رەست یکوردستتان یدیهەشت یمارۆک رەس یفاەو ەب یکێقوتاب یوچان ێب یشانۆکێو ت تەحمەز ەل نانێل زێو ر نیزانێپ
 !ەمرەن یدەممەموح یقاز واەشێپ ینابەج
 
 .نمەێگەادڕ یگادان یزەڕیو ب ەورەگ ەیمالەبن ەب نابتەج ۆیه ەو ب نابتەج ەب مۆۆ ەیو پرس یشۆۆەرەس
 
 !ێب داریەو پا رزەب یوێو ن ادی و ێشاد ب مەد رەه یرووح. ێب شۆۆ زیزەع یلیلەکاک ج ەل انۆڤو دل زنەم یۆوا اڵنشایئ
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 !ێب تانمانەبیموس یریئاۆ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ٤
 

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

Shlera Bapiri 

 

Kurdistan lost a great leader & a true Politician Jalil Gadani. 

 
#JailGadani , one of the main Kurdish political factions & Kurdish self-determination struggle  
that participated in Kurdish politics for seven decades, ascended to the Iran Kurdish 

Democrat’s party, sadly has lost his life to Covid_19 in a hospital in Sulaymaniyah today after 

his health rapidly deteriorated, He was 86. 

He was a close friend of the Kurdish political leaders, president Masoud Barzani , Mam Jalal 

and Dr.Ghassemlou etc. 

He Functioned as the rare politician who could talk to anybody even in a heated crisis. 

Gadani was genuinely optimistic about a Kurdish unity and independence.  

Gadani was an active and highly regarded comrade within the Kurdish nationalist parties, He 

is sadly missed and will long be remembered for his unwavering lifetime commitment to his 

country, to their struggle, for their unity, and for his humanity which allowed him to bring 

people together in dialogue and peace. 

Jalil Gadani was born in Mahabad 1934, in the eastern Kurdistan. In his younger years, Gadani 

was a Peshmerga, a Kurdish fighter who battled Irani forces, one of the main Kurdish political 

parties from 1946 until now. 

Rest In Peace great leader   
 

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

 
Nûredin Sofîzade 

  
Riha te şad be xebatkarê nevest 

Xebatkarê kevnare kurd bi nesaxiya korona yê koça dawî kie 
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Roja Pêncşemiyê 6ê Tebaxa 2020 an, xebatkarê kevnare nava tevgêra rizgarîxwazane ya 

Kurdistanê, rêzdar Celîl Gadanî, bi sedema Vîrûsa Korona yê, canê xwe ji dest da. 

Gorî zaniyariyan, Kak Celîl Gadanî, siyasetmedarê xuya ye Kurd piştî nêzîk bi 7 dehkan xebata 

siyasî û berçav, koça dawî kir. 

Xebatkarê kevnar kak Celîl Gadanî, bo çendîn dehkan endamê PDKÎ û çend devran jî endamê 

rêberî û endamê Deftera Siyasî a PDKÎ bû. 

Gorî zaniyariyan kak Celîl Gadanî heyamê hefteyekê bû bona çareseriya nexweşia Korona yê, 

di yêk ji nexweşxanêt Herêma Kurdistan ê li jêr zêrevaniya pizişkî de bû ku mixabin bi sedema 

wê nexweşiyê canê xwe ji dest da. 

 

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

 

 

Arash Lorestani 
 

It is the wish of every human being to be free and live honest and pure, but alas, it is not 

easily possible to achieve such a thing. There is only one way to stand on the heart of honor 

and humanity, the same way you went and did not doubt your choice until your last breath. 

In your memory, the source of clear eyes of purity and goodness, brother Jalil is always alive. 

 
 ------

   

بۆیە پێم باش . لەبەر ئەوەی چەندین جار وتووێژم هەبووە لە گەل نەمر کاک جەلیل کە هندێک میوانی غەیری کوردیش بەشدار بوون
 .بوو ئەم پۆستە بە زمانی فارسی بێ

 

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

 

 
 

Beri Shalmashi 

     

As my father said over the phone 'No one was loved by everyone the way he was.' Today we 

mourn the death of Mam Jalil Gadani, as we remember him as a spirited, optimistic, dedicated 

intellectual. He devoted his life to the Kurdish struggle, and sadly lost it to Covid-19. My 

condolences to his wonderful family and all his friends. 

 

  ------------------------------------------------------------ 
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Madjid Moshayedi 

  

Friends of Kurdistan Democratic Party 

 

I received the news of the death of Mr. Jalil Gadani today. Jalil Gadani, a political activist who 

started his activity in the Kurdistan Democratic Party since 1327 For more than seventy years 

against the two king and the Sheikh of the fight, and they were always the leader of this party. 

He spent about 13 years of his life in different prisons of the royal oppression regime and went 

to execution twice. I had seen them closely in Switzerland meetings several times, and how 

much I am fond of their humility and humility that is the characteristic of successful and 

popular personalities. My condolences on Jalil Gadani to his family, friends in Kurdistan 

Democratic Party and all liberals. 

2020 August 2020 

Majid Mashidi 

 

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

 

 

Ebrahim Rasolzadeh 

  

On Thursday morning Jalil Gadani, one of the leaders of Iranian Kurdistan, died from the 

Corona virus. Born in 1933, Jalil Gadani was the most experienced member of the leadership 

of the Kurdish Democratic Party and one of the most influential people in the fight against the 

Islamic Republic and popular among the Kurds. 

 

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

  
 

Hemn Seyedi 

 

Just now 

 

Brother Jalil Gadani, the old Kurdistan fighter, who has less area of fighting in Kurdistan that 

has no trace of him, became eternal today. 

The memory of Jalil Gadani when founding the Kurdistan Democratic Party, was a youth who 

has been active and active in the ranks of this party since the same time. 

Before the revolution, he spent more than ten years in prison, years before the arrest were 

semi-public fighting years and even in cases, underground. He spent ten years after his 

freedom, in exile from his hometown, Mahabad. 
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But on the verge of revolution and in the funeral demonstration of the funeral of his friend, the 

late Aziz Yousefi, who had spent more than twenty years in prison, brought his brother Jalil 

again to Mahabad and came to the field with a young sugar and finally, again in June 1357 He 

was arrested. 

After the revolution, the Democrat party has joined the leadership level of this party and has 

fought with an indescribable passion for the rights of the Kurdish people. 

The plan for the assassination of brother Jalil at the peak of the terrorists of the th of the 

Islamic Republic in Europe failed during a trip to Sweden. 

The life of Gadani until the week ago, when she was suffering from Corona, on the verge of 

years old, more than ten hours of time every day to work and party affairs, compilation, and 

translation of political texts as well as strengthen and regulation of relationships with You will 

leave other Kurdistan parties. He never neglected the growth of youth, and with the transfer of 

experiences of more than seventy years of fighting, it became a live history for the new 

generation of fighters. 

In November, its chance. I had a college conversation with them about the events before and 

after the revolution, which was very useful and I use it in ′′ Iran within two revolution ′′ 

My condolences on his death to the Gadani fighter family, members of the Kurdistan 

Democratic Party and all the liberals of Kurdistan and Iran. 
 

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

Mansour Piroti 

  

After seven decades of struggle and uninterrupted effort to achieve the rights of the Kurdish 

nation in eastern Kurdistan, at the age of 87, Jalil Gadani died our only realised equality on 

the ground. The word death but definitely loses its meaning about it. Because he is not only 

alive in the hearts of the nation and thousands of his hand-raised fighters, but he is one of the 

few people who found the path of freedom, right and justice in the highest and downs of the 

contemporary history of Kurdistan and put it on a strong foundation. He educated and 

educated the society to accept these values and responsibilities. 

His colorful and effective role in the Kurdistan Democratic Party made a special and unique 

place in the hearts and minds of members, fans, Kurdish nation, fighters, intellectuals, 

liberals, and progress for themselves and their thoughts. His heritage-fight and hope-is 

precious, and his peak is in the way to come, so that his true series, in the history of the 

freedom struggle of our nation. 

As one of the followers of this honorable path, I want his thought and thinking dynamic and 

alive; and his memory and eternal. 
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-------------------------------------------------------------- 

 

 

Abdolrahman Khademyani 

  

The image of Mam Jalil Gadani stayed a character of the revolution and every expression of 

democratic, radical opposition, and passionate action in Rojhelat (Eastern) Kurdistan   . 

Gadani was one of the incredible Eastern Kurdistan politicians for almost seven decades, from 

the witnessing of the Republic of Kurdistan in Mahabad to being senior position members in 

both KDPI and KDP. That's it made him the most exceptional and unprecedented leader of a 

national movement . 

Gadani was born in 1943 in the city of Mahabad, and he completed his primary and secondary 

school in the same town. He got involved in politics from an early age and during the time of 

Komala "JK." After being a member of KDP in 1948, during the Pahlavi's regime was 

sentenced to 13 years in prison for his political activity. Also, the regime of the Islamic 

Republic had planned to assassinate him three times   . 

Mam Jalil was active until the last few weeks of his life and continued to work in the political 

path that Qazi Mohamad had set in his time and in his honorable party that he has. Likewise, 

he hoped to be able to make the world aware of their demands and requests and the part of 

their rights that have been violated by the Islamic Republic of Iran. He believed that one day 

all the people of Iran and Kurdistan would get acquainted with the true nature of the regime of 

the Islamic Republic and not allow the regime of the Islamic Republic to abuse the rights of 

the people and drag them under its arrogance and tyranny    . 

Gadani's long journey of political life was that both Iranian and Kurdish nations have been 

working for years to realize their rights and overthrow the Islamic Republic regime. He hoped 

that one day they could establish a democratic system in our country with the help of Iranian 

and Kurdish people, a system that can respect everyone's rights. And pay special attention to 

the violated rights of people. 

 

 

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

 

 

Azad Aza 

  

A joint statement on the occasion of the death of Mr. Jalil Gadani's tireless fighter. 

The death of the precious fighter, Mr. Jalil Gadani, is a pity and touching. 

Jalil Gadani was one of the old fighters of Iran and Kurdistan liberation, who spent 13 years of 

his life in Pahlavi regime prisons, and after the revolution of people in 1357, also in the ranks 

of Kurdistan people's struggle against oppression and oppression. He was one of the past 
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faces of the history of Iranian people's struggle, who spent almost 70 years of his life in the 

ranks of Kurdistan liberal struggle of Iran and has been a member of the Central Committee 

and Political Office of the Kurdistan Democratic Party for years. 

Gadani died on August 6, 2020 in a hospital in Sulaymanieh at the age of 87 

We are the signers of this statement, the loss of a fighter face like Mr. Jalil Gadani, who was 

the symbol of the resistance of the Kurdish people and the youth of the fight against the 

injustice of Iran's integral governments until the last moments of life, is an unreparable loss 

and to all rights fighters. Our condolences to the national and democratic people of Kurdistan. 

May their path be full so that the Iranian people will be saved from the bad regime of the 

Islamic Republic and the secular and federal Democratic Republic will be established in 

Iranabad with free human beings with peace and stability. 

May his path be filled with the leader! 

Congress of nationality of Iran federal 

The Council of Democracy in Iran 

Solidarity for freedom and equality in Iran 

Friday 17th of Mordad 2020 7 August 1399 

 

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

 

Mouloud Swara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today Kurdistan lost a great leader Mr Jalil Gadani who spent 75 years of his life fighting for 

the Kurdish struggle. Deepest condolences to all Kurdish people who have lost a great man 

and leader. We miss you. Rest in peace 

August 6 2020 
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سپاسنامەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە شەپۆلێک لە هاوخەمی بە بۆنەی کۆچی 
 دوایی کاک جەلیل گادانی

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 یزبتیح ان،ەیتکەزبیح یزرانتەدام ڵەیستا ١١ یادی ەینۆب ەب ژداێالوەگ ی٢١ یرەبەرەب ەل موکراتێد یرانەشۆکێت دا کێکات ەل
 ییتیەستاەک یتیدوا یچۆکت ڵتیواەه ەوەداۆەب کترد،ەد ەئاماد ەادی مەئ یاگرتنڕرزەب یتیەنۆچ ۆب انۆیکوردستان ۆ یموکراتێد
 لیتتلەکوردستتتان، کتتاک ج یمتتوکراتێد یزبتتیح یناستتراو یمایو ستت نیرێتتد یرەشتتۆکێکوردستتتان و ت ییاستتیس ەیوەبتتزووتن یاریتتد

 مەئ ەیگێو پتتت ڕۆڵ ەو ئاشتتتنا ب یستتتناەد انیتتتلیلەکتتتاک ج ەوەکینتتتز ەل ەیوانەئ متتتووەه. کتتترد مبتتتارەۆ یموومتتتانەه یگتتتادان
 یزبتیو ح ەوەبتزووتن ۆب انیمرەن یستدانەدەل ەک زاننەبوون، د دا  موکراتێد یزبیو ح مانەکەلەگ ەیوەبزووتن ەل ییەتیەساەک
 ەستتتتۆک مەئ ڵتتتیواەه ەیوەوبتتتووناڵب رەستتت ەب نەڕیپێتتتت رێکتتتاتژم نتتتدەچ یدوا رەه مەاڵب. بتتتوو ەورەگ یکێستتتارەچ ۆ ەمێئتتت
 ەک ەویەبتتوو واڵبتت دا لیتتلەکتتاک ج یرانەنگەو هاوستت انڕێیتتهاو ۆڕیکتت وێتتن ەب یغتتورور و شتتاناز ەل ڕپتت یکێتستتەه دا،ەیەورەگ
 .بوو دا کەڵۆ ڵید وێن ەل ەنسانیئ مەئ ییتیەساەک ەییورەو گ ییرزەب یرەرۆەد
 
 یامەیتتتپ ەل نیتتترەب یکێلۆپەشتتت ژدا،ڕۆ ێستتت ەل متتتترەک ەیمتتتاو ەل  لیتتتلەکتتتاک ج یتتتیدوا یچۆکتتت ڵتتتیواەه ەیوەوبتتتووناڵب یدوا
و  زبیتح نیەال ەل یستمڕە یامەیپ انەید ەب. کرد زبیح یکانەرۆراوجۆج ەرگانۆو ئ یرەبڕێ ەل یووڕ ییمەو هاوۆ یشۆۆەرەس
 ییەتیەستتتاەک ەل سەک دانەستت ەب ردران،ێتتتن زبیتتح یتتتیتیەراەبڕێ ۆبتت ەوەکوردستتتتان یشتتەچتتتوار ب رەه یکانییەاستتیس ەنیەال
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و  یگناستتەمەئ ینتتڕیربەد یاێتتڕو ۆوۆەاستتتڕ یینتتدەوێو پ فتتوونەلەت ەو ب ەبرووستتک ینتتاردن ەب کتتانییەرانێو ئ یکوردستتتان
 یتتتەاڵژهڕۆ یکتتەڵۆ ەل سەک زارانەه ەکتترد و ب ەیکڵەمتتاەو بن زبیتتح ەل انییشتتۆۆەرەس لیتتلەکتتاک ج ۆبتت انۆیتتۆ ییفتتادارەو

 ۆبتت انییتتمەهاوۆو  یفتتادارەو یامەیتتپ ەوەزبیتتح یکتتانەرگانۆئ یگتتاڕێ ەل زبیتتح ینگرانتتیەو ال نتتدامانەئ تەبیتتتاەکوردستتان ب
 .نینارد
 
 ییشتتتدارەحتتتوزور و ب ەل ستتتتاداێئ ەو چ ل ابتتتردووڕ ەچ ل ەوییەشتتتۆۆ ەب ەکوردستتتتان ک یمتتتوکراتێد یزبتتتیح ەل ەمێئتتت ۆبتتت
 یە یتیەستاەک وەل کێتکیە یگتادان لیتلەکاک ج مرەو ن نیندەمڵەوەد دا ن کانماەزڕی ەکورد ل یکانەو ناودار رزەب یە ییتیەساەک
 ینتاو ەب ۆیەبت. نیزانتەد متانۆۆ یوەعتنەم یرزەب یکیەیەرماەست ەب یە یمەو هتاوۆ یشتۆۆەرەس ەل ەلۆپەشت مەبوو، ئ ەارانید
و  زێتکوردستتان، ه یمتێرەه یکتانیە یزبیو ح یحکتووم ییەتیەستاەک ؛ەب شەشکێپ نمانیزانێسپاس و پ ەوەانمڕێیهاو مەرجەس
و  ینگتەرهەو ف یاستیس ییەتیەستاەک کتان،یە یرانێئ ییەتیەساەو ک زێکوردستان، ه ەیکید یکانەشەو ب تەاڵژهڕۆ یکانەنیەال
 مەرجەکوردستتتتان و ستتت یمتتێرەه ییندروستتتتەت ییتیەراەبەوەڕێتتب شتتتتمان،ین یکانەشتتتەب متتووەه ەکتتتورد ل یکتتانییەتیەەاڵمۆک
 .نەیکەکوردستان د یاکارانیدیو م ایدیم زب،یح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 
 دا یایتدن متووەو ه ەمێئت رەستەب نتاۆرۆک یتتاەپ ەیوەوبتووناڵب ەک یتندروستەت یتەبیتتا یکتێۆۆد یبوونڵزا ۆیه ەب ەوەداۆەب
 نیترەب ەوەڕێتب انیمرەن ەل زگرتنڕێو  ەپرس ۆڕیک ستیوێپ کەو کراەبوو، ن لیلەکاک ج یاویو ش ستیوێپ کەو ،ەپاندووەس

 نەیبب ەوەڕێب ەوۆشک ەب ،ەرەشۆکێت ەورەگ مەئ یادی نیدا بتوان داهاتوو ەل نیواداریو ه
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 یزیزەع دیۆال
 

 ١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٩
 

 ٢١٢١ یئووت ی٩
 

----------------------------------------- 
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 سپاسنامەی بنەماڵەی کاک جەلیل گادانی  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاونیشتمانییانی بەڕێز لە سەرانسەری کوردستان 

 
 ی١٤ ەممەنجشتێپ یژڕۆ ەل ،یگتادان لیتلەج متان،ڵەماەکوردستتان و بن یکتەڵۆ ینەاڵمۆکت یستتیوەشۆۆ یتیدوا یچۆکت ڵتیواەه
 ەل دەمتتمەمح یقتتاز واەشتتێپ ییگ متته ئه به یک هییتتقوتاب کەو ،یانیتتژ ەیو تتتا دوا چتترک ەیەد وتەح ەل اتریتتز ەک ژدا،ێتتالوەگ
کترد  یبتاتەکوردستتاندا، ۆ یکراتۆمێد یزبیح ەکورد ل یلەگ یکانەییەوەتەن ەماف یکردن نیداب ۆکوردستاندا ب یمارۆک یبازڕێ

مبار  ماتته هاندایکوردستان و ج یرەرانسەس ەل یرانیو هاوب رانەنگەهاوس ان،ییتاڵهاوو ەوێئ کەو یشەمێئ ، وه هیفادار ما و وه
 .مبار کرد و ۆه

 
 ەیوەرەتان و دکوردست یرەرانستەس ەل یرانەنگەو هاوست انڕێیتکورد، هاو یکەڵۆ ینەاڵمۆک ،ەوێئ ەیو پرس یردەهاود یلۆپەش
 یامەیتتپکوردستتتان،  یمتتێرەلتته ه یزبتتیو ح یحکتتووم یاڵبتتا یرپرستتانەو ب یتیەستتاەک یمەهتتاوۆ هتتاەروەو ه یگشتتتەب تاڵو
 ەیارچچوار پ رەه یکانییەاسیس ەڵەمۆو ک ۆڕو ک زبیح مەرجەس
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  کەو ەمێئ شتێنهاەین کان،ەکورد ەرەیکورد و غ ییەتەاڵمۆو ک ینگەرهەو ف یبەدەو ئ یاسیس ییەتیەساەک کوردستان،
 .نیب ەقورس و گران ەمەۆ مەئ یگرەڵه اینەت ەب ڵەماەبن
 
 اددا،ەینتدیز یبتاتەۆو  یتیەستاەک یستفەو ەل کان،ەجتوان و وشت یستتەه کان،ەقەد کان،ەرتۆاپڕ کان،ەوکراواڵب کان،ەامەیپ

 ایتنەتەب کەن "لیلەکاک ج" ەئاشکرا کرد کو  وونڕ ەیمێئ ۆب کرد،ەدێپ ستمانەو ه ینیب مانەد ەمێئ ەک کێمەو ۆ یزۆهاوس
  یکێو سامانو کوردستانه  لەگ یزیئاز زمانیئاز کوو،ەڵب ،ییەن کوردستان ەل کێشەب انی کێزبیح ،ڵەماەبن یکڵم رەه
 .ەییەوەتەن
 

 یمتاڵو ەل ۆیەبت. بوونڵەمتاەبن یرەستەو  ک مەۆ ەل ڕپت ڵتید یرەنێالو ،ەوەکوردستان ەیچوارپارچ ەل انییتاڵهاوو یمەهاوۆ
و  ەنووستتتراو ،ەدا گتتتوتراو "لیتتتلەکتتتاک ج" زمتتتانیئاز یرەوەریتتتو ب ادیتتت ەل ەک کداەیەستتتتڕوتتتتار و  رەه ،یردەهتتتاود یاڕکتتتێت
  یکتەڵۆ یتتاک تتاک یتەماڵرستەس یو داوا نینێنوەداد وازشەو ن شۆنڕوک یرەس ن،یزانێو پسپاس  ەڵگەهاوکات د ،ێگوترەد
 ".شۆو کوردستان ۆ شۆۆ ەوێئ": نەڵێیو د نەیکەد یتەبیتاەب رانمانەروەو س یگشتەکوردستان ب یگەمەئەب
 

 تاڵو ی وه ره ده له  یگادان ی هڵما بنه
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١١
 

-------------------- 
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 پێزانینی خاتوو ئامینە شێخە دێگەیی، هاوژینی کاک جەلیل گادانی

 
 

 ئامین شێخە دێگەیی
 
 
 
 
 
 
 
 کوردستان، ەیچوارپارچ رەه ەل واڵس
 بن، هانیج یکێیەکو رەه ەل انیکوردستان ەل واڵس
 
 ەشتت ل رۆز مومتانەه. بتوور ستتامانۆمام مەه رەهاوست مەه نینیهتاوژ ڵەستا ٢٢ کوردستتان بتو، متوەه یکڵمتو "یگتادان لیجل"
 ەل یشتۆۆ ستتەد ەوەریتل.نیبتەد ەیگتاکێر یرەدێتپ ەژێتدر و نەیرنتادەب متوکراتێد یزبتیح یبازێتا مردن ر .نیبوو رێف ەوەوەئ
 .تانیمەهاو ۆ ۆب مەکەکوردستان د ەیوەرەد وەناو یانێیو ۆزمان وهاور ستۆد ومەه
 

 ەییگێد ەاێش نیئام.... زێر ەڵگ ەل
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٣
 

--------------------------------------------- 
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 یسوپاسنامەی خاتوو ئەسمەر بەدر
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 بۆ کاکە شێرکۆ گادانی هاوڕێم

 
 
 

 ئەحمەد ڕەحمانمی

 
 
 
 
 
 

 ڵیکتتو انیتتمووە، هبتتوو ستتکێفرم ەل ڕپتت انیتتچاو انیتتمووە، هتۆکتتڵگ رەستت ۆبتت نیهتتات بازانتتتڕێهاو ەڵگ ەل ێ، کتتاتانیتتگەباب
 ...دابوو رووەگ ەل انیانیگر
 

 ەل کمێشتە، باوەویەنگتایدا زر مێگتو ەل بانتەرهێم ینگەجاران د یجاران کە، وتۆکڵگ رەس ەبووم ل اینەت ەب ێکات انیگ ەباب
 داۆتت ەڵگ ەل انیتگە، بابەوەتیەزار دانتا رەست ەب تەمێئت ینتاو تتریچ ەرتغتەو ئ رەفەدوا ست یمزانتە، ندا تۆکتڵگ رەس یۆاک
 !راندەوەدەڵدا ه تۆکڵگ رەس ەباران ب کوەو شمیسکێ، فرمدوان ەوتمەک
 

 ۆبتت انیتتمەۆ ەیلکیزۆمتتن کتت کتتوەو شیوانتتەئ تمەیتتد ڕپتتە، لدانتتا تۆکتتڵگ رەستت ەو ۆوشتتک و براکتتانم ل یەدا یکەیەنڵێگتتو ەتتتاج
 ە، ملتوانکامتاونڕ تێتل ەوەستکێفرم ەل ڕپت یچتاو ەب تەکەنڵیگتو ەتتاج یزەکتاغ رەست ەینووسراو کوەو شیوانە، ئەوەتیگرتوو

 .ەوەننۆهەمن د کوەو اندایگرتووڕگ یناۆ ەل مانتەۆ یژان
 
 ١١ یبتازڕێ وێتن ەیرگەشمێو پ ردارەس رۆ، زشتبووێه ێج ەب ەستەج ەب تەکەزبیح یبووەن ۆت رەه ەستانۆڕگ مەل انیگ ەباب
 مەکتترد ئ ستتتمە، هێبتت ستتتانۆڕگ ەرێتتئ کتتردەن ستتتمە، هتیتتگرتبوو ۆبتت ەمێئتت کتتوەو انیتتمەۆ ەژوان ەیەلکۆپتتەت مەل تەکڵەستتا
 .نووسراون تانۆکڵگ رەس یپشتۆڵەک یلێک ەل تانەکیە رەه یناو ،ەستانڵو گو نەوێئ یگاکانەبار وەکەبن ەیەکۆڵگرد
 

 ، ەوەتەیناک مانیوانەڕچاو یرگاەد یقولبابەان تجار یجار کوەو ۆت شتمەیگێت تریئ ەوەکانمەرمەگ ەسکێفرم اریدەب انیگ ەباب
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 .ەوەتەیناک مانیبانەرهێم یشەباو ەتر ل یکێجار تریئ
 

 ٢١٢١ی ئاگۆستی ١٨
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .زمێانپارەید کانمەدید ەینێو گل ماۆس کوەو شیردووم، مننا ۆیب موکراتێد یدانیهەش ۆیکڵگ رەس ەل یگادان ۆرکێش ەکاک ەنانێو وەئ :ینتتتیبێت
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 دا دایکبوونی  ی له ساڵه ١٢  لیل گادانی له باتی جه ساڵ خه ٦٥  ڕێزلێنان له
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و بات ۆتته ستتاڵ ٤١  لتته ڕێتتز دا، گتتادانی لیل جتته کتتورد ری تێکۆشتته دایکبوونی لتته ی ستتاڵه 11  لتته و دا ت تایبتته ستتمێکی ڕێوڕه  لتته
 .نرا کورددا ئازادیی و ڕزگاری پێناو  له و ئه تێکۆشانی

 
 لیل جته کتاک حیتزب، ی مێژینه له ری تێکۆشه دایکبوونی  له ی ساڵه 11 ی بۆنه به کوردستان دێموکڕاتی حیزبی سیاسیی ری فته ده

 . گرت ناوبراو تیی پاشایه یڕێژیم کانی زیندانه نێو و  شاخ شارو باتی ۆه ساڵ 97  له ڕێزی گادانی،
 

 ری فتتته ده ی بنکتته  ی زایینتتی لتته٢١١٤ی متتارچی ١٣ =ی هەتتتاوی ١٣٩٢ی ڕەشتتەممەی ٢٢ ، ممه پێنجشتته ڕۆژی  کتته دا ستتمه ڕێوڕه و لتته
 کتادرو  لته س کته دان سته و کتورد ڕوونتاکبیریی و سیاستی تیی ستایه که یتان ده شتداریی به به و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی سیاسیی
 دێمتتوکڕاتی حیزبتتی سیاستتیی ری فتتته ده ی ڕێزنامتته و  گتتوڵ  پکتته چه چوو، ڕێوه بتته کوردستتتان ێمتتوکڕاتید حیزبتتی کانی رگه پێشتتمه

 .کرا کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له کورد ی وه بزووتنه دێرینی ری تیکۆشه گادانی، لیل جه کاک  به پێشکێش کوردستان
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  یه و بۆنه ری سیاسیی حیزبی به فته یامی ده یی حیزب پهزیزی، سکرتیری گشت دا کاک خالید عه سمه و ڕێوڕه تای ئه ره سه  له

 . وه خوێنده

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

 
 دەقی قسەکانی کاک خالید عەزیزی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 

 
 
 
 
 
 
 

 !میوانانی بەرێز
 !هاوڕێیانی حیزبی

 
انی رێگای رزگاری کوردستتان لەهەر شتوێنێک هەن کە کادرو ئەندامان و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات و سەرجەم تێکۆشەر

رەنتگە بتۆ متن کتاری زۆر ئاستان نەبتێ ! تەمەنی ۆۆتان لە پێناو حیزبایەتی و لە پێناو رزگتاری ئەم متیللەتە دا بەۆتت کترد
و زۆر زیتتاتر لە تەمەنتتی متتن لە ۆتتزمەت حیزبتتی دێمتتوکرات و بیتترو بتتاوەری  ٨١لەستتەر کەستتێک قستتە بتتکەم کە پێتتی نتتاوەتە 

 نتدامی ئه کە شتانازییەو  ئیفتاتار ردایەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستتان و رێبتازەکەی کۆمتاری کوردستتان دابتووە بەاڵم جێگتایکو
ستازی و کتادر ستازی  چێهرەبەو تەمەنە دوور و درێژەی ۆۆی دەیان تێکۆشەری وەک کاک جەلیل پەروەردە کردوە بە  حیزبێکم

ئەو کەستانە تۆمتار بکتاو زۆر زۆر جێگتای شتانازییە  بە وەسیلەیکۆشانی ۆۆی توانیویەتی مێژوویەکی زیندوو لە ۆەبات و تێ
بۆ من بۆ جارێکی دیکە لە ساڵوەگەری لە دایک بوونی کاک جەلیل دا قسە بکەم کە دەیان کەسی وەک کاک جەلیتل ئێستتاش 

ایتتتک بوونیتتتان دا لە رۆژهەاڵتتتتی کوردستتتتان رەنتتتگە مەجتتتالی ئەوەیتتتان بتتتۆ نەرەۆستتتا بتتتێ حیزبتتتی دێمتتتوکرات لە رۆژی لە د
پیرۆزباییان لێ بکا بۆیە لێرە لە هەمتوو ئەو تێکۆشتەرانەی رێگتای رزگتاری کوردستتان کە تەمەنتی ۆۆیتان لە پێنتاو حیزبتی 
دێموکرات و دۆزی رەوای نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان بەۆت کردوە و زەحمەتێکی زۆریان کێشاوە بە ئیجازەی کتاک 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://rudaw.net/sorani/kurdistan/1111201621&psig=AOvVaw2BCpmWk7Gw0cphQ2GQzfqj&ust=1598383235645000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCCjvfHtOsCFQAAAAAdAAAAABAE
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ەکەم و رۆژێتتک لە وانەی کە ئێستتتا لە شتتازرو گونتتدەکان رەنتتگە دەنگیتتان بە ئتتێمە رانەگتتاو جەلیتتل پیرۆزبتتایی لەوانتتیش د
 .نەتوانن لەو کۆر و کۆبوونەوانە دا بەشدار بن

 
کاک جەلیل بەو جۆرەی کە منیش بیستوومە و رۆژی لە دایک بوونەکەی ئاشکرا دەکەم دیارە بەشێکی زۆر لە هاوڕێیتانی کتاک 

ی هەتتاوی لە دایتک بتووە، هەر بەو جتۆرە ١٣١٢ - ١٢ - ١٢ێمتوکرات و هاوتەمەنەکتانی دەزانتن جەلیل تێکۆشەرانی حیزبتی د
ک و  -ئاشتتنا دەبتتێ و لەستتەر کتتۆمەڵە ژ ( ک -ژ ) ستتالە بتتووە کە بە کتتۆمەڵە ژیتتانەوەی کتتورد ١٢کتتاک جەلیتتل تەمەنتتی 

ەستتتتە لە ماڵەکتتتانی رۆژهەاڵتتتتی کتتتوردایەتی دا دەگەڕان و ئەو ه( شوناستتتی)بیروبتتتاوەری کتتتوردایەتی دا بە دوای هتتتۆییەتی
ۆتتۆی دا گەڕاوە و ئەویتتش هتتۆی  هتتۆییەتیکتتاک جەلیلتتیش یەکێتتک لەو کەستتانە بتتووە بە دوای  کوردستتتان دا شتتکلی دەگتترت،

لەگەڵ هاوڕێیتانی دێتکە چتاالکی . بکتاتەوە( گریتی)جا نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستتان چتۆنی وەستل . کوردایەتیەتی
حیزبی دێموکراتی کوردستتان ( ک -ژ )ارچەکانی دیکەی کوردستان بە دوای کۆمەڵەی ژیانەوە کوردسیاسی نەتەوەی کورد لە پ

جمهتووری کوردستتان ئیعالمتی  "پێشتەوا قتازی محەمتمەد"سەرکۆماری کوردستتان . دادەمەزری و کۆماری کوردستان رادەگەیەندرێ
ک هەی بتتووە، بەچتتاوی ۆتتۆی دیتتتی کە  -ەی ژ دەکتتا، کتتاک جەلیتتل ئەو جتتار بە کتتردەوە ئەو فکتترو بیتترەی کە لەستتەر کتتۆمەڵ

جێبەجتتێ بتتووە و کۆمتتاری لەستتەر دامەزرا، لە تەمەنتتی زۆر گەنجتتی دا کۆمتتاری کوردستتتانی بینتتێ، پێشتتەوای کتتوردانی بینتتی، 
، کتاک جەلیتل لەستەر رێبتازی ۆتۆی چتوو پێناسە و هۆییەتی کوردی کە بتوو بە موئەسیستە و دامەزرا ئەوانەی تەجتروبە کترد

ەمتتاڵەی گتتادانی کە بنەمتتاڵەیەکی نیشتتتمانپەروەر بتتوون دیستتانەکە بە شتتێوەیەکی ڕێتتک و پێتتک و رێکاراوەیتتی پتتێش وەک بن
جتار گیتراوە کە ئەگەر بیتان ۆەیتنەوە ستەریەک  ١لەستەر یەک ئەو جتۆرە بتزانم دەوری . دا ئیتدامەۆەبات و تێکۆشانی ۆۆی 

ان و بە سەردەمی بیری کوردایەتی و بە لە دایک بتوون بە زیند ١٢ رەقەمیساڵ، بۆیە ئێستاش  ١٢دەبێتە  تەقریبەنئەویش 
ستاڵی دیتکە  ١٢هەمووی لە کاک جەلیل دا ۆڕ بوونەتەوە بە ئیجازەی ئێوە داوای تەمەن درێژی بۆ دەکەم و هیتوادارم دەیتان 

 .لە نێومان دا بێت
 

ێیتتانەی هتتاو تەمەنتتی کتتاک نێتتو حیزبتتی دێمتتوکراتە دیستتان زۆر کەس هەیە بەتتتایبەت ئەم هاوڕ چێهتترانەیکتتاک جەلیتتل لەو 
جەلیل کە کاریان لە گەڵ کردوە لە ژیتانی حیزبتایەتی و ژیتانی سیاستی و زینتدان دا لە گەڵتی بتوونە رەنتگە لە متن ۆتاوەن 
قسەتر بن بەاڵم لە ژیانی حیزبایەتی دا تەبیعەتەن کاک جەلیل کۆمەڵێک شوێنەواری لە ۆتۆی نیشتان داوە و هیتوادارم ئەم 

کتاک جەلیتل ئەو . ە کە کاک جەلیلی پێ پێناسە دەکرێتەوە لە ژیانی حیزبایەتی دا هەر بە قوەت بێشوێنەوارانە ئەم شتان
ساڵی دا هەر ئەرکێکی حیزبەکەی پێی بسپێرێ لەسەر ستەران  ٨١کادرە لە مێژینەی حیزبی دێموکراتە، ئێستاش لە تەمەنی 

شتتن لە تتێکەاڵوی لەگەڵ هاوڕێیتانی حیزبتی و لە کتاک جەلیتل ئەم کەستەیە کە لە هەستتان و دانی. و چاوان قەبووڵی دەکا
کۆمەڵگا دا ئیسانێکی زۆر موتەوازیعە، تەوازەعی کاک جەلیل کۆمەاڵیەتی بوونی کاک جەلیل و هەستان و دانیشتتنی ئەو لە 
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نەستلە  دەدا بە ئتێمە و هیتوادارم لە نێتو ئەو( گتڕوتین)ژیانی حیزبایەتی و رۆژانە دا ئێنرژی دەدا بە ئتێمە، شتوور و شتەوق 
ل کتاک جەلیت ئەم ۆتوو ۆەستلەتانەیو ئەوانەی تەمەنی نێونجیان هەیە لە درێژایی تەمەنتی ۆۆیتان دا ( نەوەی نوێ)جەوانە

 .حیزبایەتی و فێداکاری کە بۆ نەتەوەکەی کردوویەتی زۆر بە رۆژ پەڕە بستێنێکە لەکاری جەمعی و تەعەهوداتی 
 

ێگای کوردایەتی کە کتاری سیاستی لە پێنتاو دۆزی رەوای نەتەوەی کتورد دا هەموو ئەو تێکۆشەرانەی ر! هاوڕێیانی ۆۆشەویست
نەتەوەکەی ۆۆیتان  لە دنیای ئەمتڕۆ ئەو واڵتتانەی بتوون بە دەستەاڵت و دەوڵەتیتان هەیە رەنتگە کاتێتک دەیتانهەوێ! دەکەن

ەزاران کەس لە نەتەواییەتیتتان دەبتتزوێ و بە ه( هەستتتی)ئیحساستتی( یتتاری تتتوپێ پێتتی)نیشتتان بتتدەن موستتابەقی فووتبتتال
دەکەن رەنگە زۆر نەتەوە بوون مەجتالی ئەوەیتان بتۆ هەڵکەوتتووە و  مەیدانەکانی فووتبال دا تیمی نەتەوەی ۆۆیان تەشویق

کە ئەو نەتەوەیە پێناستتە دەکتترێ یتتان بە متتوۆتەریعی ۆۆیتتان  ستتەنعەتی و کشتتاوەرزیبتتوون بە دەوڵەت بە دەستتکەوتەکانی 
بیتر ۆەڵکتانی دیتکە دێنیتتەوە، نەتەوەی کتورد کە ئەم مەجتالەی پتێ نەدرا یتا بتۆی نەتەوەیتی ۆۆیتان وە( هەستی)ئیحساسی

نەگونجێنتتدرا دەڵەتتتی ۆتتۆی رابگەێنتتێ و مەیتتدانی ۆتتۆ پێناستتاندن و کێبرکێتتی نەتەوەکتتان و دەوڵەتانتتدا بەژن و بتتااڵی ۆتتۆی 
کەستایەتی ئتێمەیە بتۆیە ( شتوناس)توانای باتاتە نێتو ئەو بتازارە، بێگومتان ۆەبتات و تێکۆشتانی ئتێمە ستەرچاوەی هتۆویەت

ئێمە ۆەباتکاران و تێکۆشەرانی رێگای کوردایەتی لە هەمتوو پارچەکتانی کوردستتان ئەوانتی وەک کتاک ( سیماکان)چێهرەکانی
جەلیل مێژووی ئەو میللەتەن بۆ ناتوانی ئاورێک لە مێتژووی میللەتێتک بتدەیەوە بەاڵم لە نێتو هێنتانی کتاک جەلیتل و دەیتان 

( بەڵگەیتان)بە ۆەبات و کتارو تێکۆشتانی ۆۆیتان ئەو حیزبەیتان هێنتاوەتە ئێترە و بتۆ ئتێمە ستەندەیانوەک کاک جەلیل کە 
و ئیفتاتتار ئتتاوری لێنەدەیتتنەوە، هتتێچ شتتتێک لەوە ۆۆشتتتر نیتتیە نەتەوەیەک بە گشتتتی و حیزبێکتتی سیاستتی . بەجتتێ هێشتتتووە

 .ۆۆیەوە بکا چێهرەکانیشانازی بە 
 

کرات شتتانازی بە ۆەبتتات و تێکۆشتتانی جەنابتتت دەکەیتتن داوی تەمەن درێژیتتت بتتۆ ئتتێمە لە حیزبتتی دێمتتو! بتتۆیە کتتاک جەلیتتل
دەکەیتتن و هیتتوادارین لە ژیانتتت دا لەش ستتا  و ستتەالمەت بتتێ، لە ۆەبتتات و تێکۆشتتان لە ریزەکتتانی حیزبتتی دێمتتوکرات دا 

لەگەڵتی ( ک -ژ )ەوە کوردسەرکەوتوو بێ لە پێناو وەدیهێنانی ئامانجەکانی نەتەوایەتیمان دا کە جەنابت لە کۆمەڵەی ژیان
دا بووی لە زەمانی کۆماری کوردستان دیتوەتە، زیندانیت کێشاوە دەربەدەریت بۆ کێشاوە، دڵنیتام کتارو تێکۆشتانی جەنابتت و 
ۆەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات و ئاواتەکانی نەتەوایەتی ئێمە بە هیمەتی هەمووالیەکمتان وەدی دێ و جتارێکی دیتکە 

 .ەکەم و داوای تەمەن درێژی بۆ دەکەم و هیوادارم نموونەت زۆر بێ هەر سەرکەوتوو بێپیرۆزباییت لێ د
  

 ی زایینی٢١١٤ی مارچی ١٣
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 :کی پێشکێش کرد یه وته  وه یه و بۆنه به  زاده ن سه بدوڵال حه دا مامۆستا عه سمه و ڕێوڕه ی ئه کی دیکه یه بڕگه  له

 
 

 سەن زادەدەقی قسەکانی بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ حە
 

 
 

 !دۆستانی ۆۆشەویست
 !میوانە بەڕێزەکان

 میوانانی ۆانەۆوێ
 

ساڵوتان لێ بێ زۆر سپاس کە بۆ مناسبەتێکی ئاوا پیرۆز بۆ سپاس و رێز گرتن لە ۆەبات و قارەمانەتی شۆڕشگێری ناستراو 
ئێمە ئامتادە بتوون، دەستاۆشتی لە کەناڵی ئەویشەوە بۆ رێز گرتن لە ۆەباتی هەموو تێکۆشەرانی رێی ررزگاری لێرە لەگەڵ 

ساڵەی لە دایکبوونی کاک جەلیل گادانی دا ئەم کتۆرە  ٨١بۆ دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە بە موناسبەتی 
 .ۆنجیالنەتان بۆ ئێمە پێک هێنا

 
ە هەمتوو بەشتەکانی کاک جەلیل ناوێکی ئاشنایە نەک هەر بۆ تێکۆشەرانی دێموکرات بەڵکتوو بتۆ هەمتوو تێکۆشتەرانی کتورد ل

کوردستتتان دا، هەموومتتان بە کتتورتی دەیناستتین، بەاڵم ئەگەر بمتتانهەوێ کەمێتتک وەرتتتر بیناستتین، کەمێتتک ئیتتزافە دەکەم بەو 
 .قسانەی کە بەرێز سکرتێری گشتی ئاماژەی پێ کردن
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رەحمەتتی بتابی کتاک جتاجی ئەحتمەدی گتادانی . کاک جەلیل بە بنەماڵەوە لەگەڵ کتوردایەتی و حیزبتی دێمتوکرات ئتاوێتەیە
ک و دواتتر حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان  -جەلیل و تێکۆشەرانی دیکەی گتادانی، لە ئەنتدامانی هەر پێشتەوەی کتۆمەڵەی ژ 

کتوردی کە لە متاڵە حتاجی ئەحتمەدی گتادانی دانتراوە ( قوتاباتانە)بوون، ئەو شانازییە کە پێش دامەزرانی کۆمار مەدرەسەی
جالبیشتە وەۆتێتک داوا دەکترێ ئەو مەدرەستەیە . ۆیتان فێتری ۆوێنتدن و نووستینی کتوردی بتنتا رۆڵەکانی کتورد بە زمتانی ۆ

بگوازرێتەوە بۆ شوێنێکی دیتکە لە دوای ئەوەی دا دیستان یەکێتک لە نتاودارانی کتورد و رێبەرانتی کتورد مەال مستتەفا بتارزانی 
دەزانتی کە بنەمتاڵەی گتادانی هەمتوو . بتووە ماڵەکەی دەباتە ماڵە حاجی ئەحمەدی گادانی کە پێشتر مەدرەسەی کوردی تێدا

حیزبی بوون، ئەوەش دەزانی کە دوو برای کاک جەلیل یەکیان لەۆۆی گەورەتر مەرحتومی کتاک ۆەلیتل گتادانی و یەکیتان لە 
 .ۆۆی چوکتر کاک محەممەد گادانی تا ئاۆر نەفەسی ژیانیان لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دا تێکۆشان

 
ل گتادانیم لەبیتر نتاچێ کە بەرپرستی بەشتی فەنتی بەرق لە بتنکەی دەفتتەری سیاستی بتوو، ستەرەرای قەد دیمەنی کاک ۆەلیت

ئەوەی ۆەڵکی لەبەردستی بوو کتۆمەکی بتکەن زۆرجتارم دەدیتت یەک حەلتقەی گەورەی کتابڵی بەرقتی پتێ بتوو دەیگواستتەوە و 
 !پێی عەیب بوو داوای نەفەر بکا و بۆۆۆی نەیکا

 
ر نەلێم لە دامەزرێنەرانتی حیتزبە  یەکێتک لە ئەنتدامانی پێشتەوەیە، یتادی بەۆێتر قستەیەکی باسی ۆۆی ئەگەر بکەین ئەگە

متتام جەاللتتم وەبیتتر هتتاتەوە، گۆیتتا جتتارێکی لە موفتتاوەزاتی کەرکتتووک ئەفستتەرێک لێتتی پرستتیوە تەمەنتتت چەنتتدە؟ گوتتتویەتی 
شیەوە ئەوەندە نەقشتی لە ۆەبتاتی ساڵە ناوت دەبیسم ئی کاک جەلیلیش بە ۆۆ ٤١ساڵی چی من  ٤١ساڵە دەلێ  ٤١تەمەنم 

ستاڵەی دوایتی هەر کەستەمان  ٣١ئەوە . رزگاری ۆوازی هەلی کورد دایە کە زۆر لە مێژە لە هەمتوو بەشتەکان ۆەڵتک دیناستێ
بە بەشی ۆۆی کەم و زۆر کاک جەلیل دەناسێ لەگەڵی ژیاوین هەوڵ و تێکۆشتانی، فیتداکاری و دڵستۆزییەکەی بتۆ هەموومتان 

ئتتێمەش و بەتتتایبەتی الوەکانیشتتمان وەکتتوو سەرمەشتتق چتتاوی لتتێ بکەیتتن و بیکەیتتنە ئۆلگتتو لە ۆەبتتات و  روونە، بتتۆیە دەبتتێ
ستاڵەکەم قەبتوول  ٨١تێکۆشانی ۆۆمان دا بەاڵم ئەگەر ئاوڕ بدەینەوە جارو بار کاک جەلیل لێم تورە دەبێ کە دەلتێم تەمتن 

. ک کە ستروودی ۆوێنتدوتەوە و کتۆمەکی متادی کتردوەلە رۆژنتامەی کوردستتان دا نتاوی کتاک جەلیتل هەیە وەکتوو کەستێ! نییە
ستتاڵیەوە، هتتاتۆتە نتتاو کتتاری سیاستتی، لە پاشتتان کە متتاڵی  ١٣و  ١٢راستتتە وەکتتوو قوتتتابییەک بەاڵم لەو وەۆتتتەیەوە یتتانی 

جتارێ . ئیقبالی کورد لە دوایە دا دەرووۆێ و ماوەیەک ئەو ۆەباتە پاشەکشە دەکا دەست پێ دەکاتەوە بە ۆەبتاتی نەهێنتی
کە لە ( کەستایەتە هەڵستوراوەکان) ەمێک الوترە بێتە ریزەکانی هەرە پێشەوە دیستانیش یەکتێکە لە عەناستورە فەعالەکتانک

تێکۆشتتانی نەهێنتتی بتتۆژانەوەی دێمتتوکرات دا نەقشتتیان هەیە جتتا لە پاشتتان ئەو وەۆتتتی لەگەڵ زینتتدانی دەبێتتتە بتترا بەش، 
 .داهەروەک ئەوەیکە ۆۆشەویستێکی لەوێ یە و دەبێ سەری ب
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ستاڵ و  ٩کە ئەم جارەیتان بتۆ متاوەی  ١٣٣٨جارێتک گیتراوە ستاڵی  ١٣٣٣جارێک گیراوە ساڵی  ١٣٣٢هەروەک باس کرا ساڵی 
لە دوای راپەرینە پرشکۆکەی کتۆمیتەی شۆڕشتگێری حیزبتی دێمتوکرات دا جتارێکی دیتکە کتاک جەلیتل  ١٣٤١نێو گیراوە، ساڵی 

نەدا لە شارەکەی ۆۆیدا دانیشی راستە حەقی هاتوچۆی هەبوو بەاڵم حەقتی  گیرا و ماوەی ساڵێک، بەاڵم کە بەربوو ئیزنیان
لە جەریانی فەوتتی  ١٣١١ساڵ . بۆیە ئەو سااڵنەی تا راپەرین لە تاران گوزەراند .ئیقامەتی هەبێنەبوو لە شارەکەی ۆۆی 

ماوەیەکی و بۆ متاوەیەکی چەنتد کاک عەزیز یوسفی رەحمەتی جارێکی دیکە ساباڵغی شێواند و لە نەتیجە دا دووبارە گیرا و 
نەبووە کاک جەلیل وا نەبووە کە بتوانی بحەسێتەوە، بتوانی لە ( بەندیاانە)مانگی لە زیندان بوو ئەو وەۆیە کە لە زیندان

دەۆتتوازم تەنتتانەت لە ( داوای لیبتتووردن)متتاڵی ۆتتۆی بتتێ، کتتاک جەلیتتل لە ۆەبتتاتی نەهێنتتی دایە کتتۆچە و کۆالنەکتتان عتتوزر
لە تتارانی، لە . لە ئەمانتدا بتێ( نەهێنتی)بێ ببنە شوێنی حەسانەوەی بۆ ئەوەی لە دەست پۆلیستی مەۆفتی کادێنەکانیش دە

مەنتەقەی سەردەشتی، لە پیرانشاری، لە مەهابادی، لە بۆکانی، لەسەقزی، لە هەمتووی ئەوانە کتاک جەلیتل وەک کتادرێکی 
لەگەڵ ۆتۆی پێتوە کترد و  تە بتووبێ کە رەفیقەکانیشتینەهێنی دەگەرێ رەنگە بۆ ماوەی چەندین ساڵ حەسانەوەی وی ئەو کا

 .هەموومان کەوتینەوە شاخ
 

نەکتتووە هتیچ زیتادم نەکتتووە ئەگەر  هەروەک ئیشارەی پێکرا کاک جەلیل چەندی تەسەور بکەی ئینسانێکی ئیجتماعی زیتادم
نێتو کوردستتانی ۆۆمتان دا نە لە  بلێم هیچ کەسمان ئەوەندە پەیوەندی کۆمەاڵیەتی بەرینتی نیتیە نە لە نێتو ۆۆمتان و نە لە

باشووری کوردستان، لە پاشان چەندە لە غەمتی ۆەڵکتی دایە، کتاک جەلیتل لەبتن ستەری هەمتوو نەۆۆشتەکانمان لە جەژن و 
شادی هەموو کچ و کورەکانمان دا ئامادەیە، لەسەر گلکۆی هەمتوو شتەهید و جتوانەمەرک و پیترو بەستاڵ داکەوتووەکانمتان کە 

پێتتی دەلتتێم ئەگەر روحمتتت بە ۆتتۆت  بەۆسوستتیمتتاڵێکی هەیە زۆر جتتار ئەمتتن لە زۆمەتتتی دا . ئامتتادەیە کتۆچی دوایتتی دەکەن
دانایە روحمت بەو ۆانمە بەستە زمانە دابێ بەسە با ئەوەندە ماندوو نەبێ ئەوەندە ۆەڵکی وەسەر مەگێرە هەمیشتە پتڕە لە 

 .میوان تەنانەت ئیوایە لێی میوان دەبێ بە مانگ و ساڵ
 

دا بە دوو کەس قەرز دارە  ۆەستلەتانەلێرە حەقی کەس نەفەوتێنم کە قسە دەکەم کاک جەلیتل لە هەمتووی ئەو پێم ۆۆشە 
و ۆەباتی نەهێنی و لە بەشتێک لە ۆەبتاتی شتاخ دا، ئەستمەر  زیندانلە تەواوی دەورانی . کە هەر دووکیان شەرێکی ژیانین

ئێستتاش ئەو زەحمەتتانە لەسەرشتانی . ناسی یەوە باسی بکرێو هاوڕێ بوە و دەبێ بە ئەمەگ غەماوارۆانمی ۆێزانی یار و 
ستوپاس لەوان دەکەم و لە هەمتوو . و هاودەمێک و هاوکارێکی یەکجتار باشتە رەفیقێکبەراستی . ئامینە ۆانمی ۆێزانی یەتی

لیتل بەبەر پێماۆشە ئەوەش زیاد بکەم کتاک جە. ۆانمەکان کە بەشێکی زۆر لە پیاوەتی هەموومان ئیی ئازایەتی ۆانمەکانە
 جەنبەیەکتتیچ لە ۆەبتتاتی نەهێنتتی چ لە ۆەبتتاتی شتتاخ و پێشتتمەرگایەتی دا لە  زینتتدانهەمتتووی ئەم کتتارانەوە کە چ لە 

و ئتتاوری لە کاروبتتاری ئەدەبتتی داوەتەوە کتتاک جەلیتتل تتتا ئێستتتا پتتێم وابتتێ زۆربەی ئتتێمە  نەبتتووە غافتتلدیتتکەی ژیانیشتتی دا 
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بتتا نەبێتتتە درۆی پتتاش "ستتاڵ ۆەبتتات، کتێبێکتتی باڵوبتتۆتەوە بە نتتاوی ١١اوی بەرگتتی کتێتتب نووستتیوە بە نتت ٢ۆوێنتتدومانەتەوە 
بەرگتتتی دووەمیشتتتی هەیە و بەم زووانە چتتتاپی دەکتتتات دوو بەرگتتتی یاداشتتتتی یەک پێشتتتمەرگەی قارەمتتتان  گویتتتا، کە "متتتردوو

ەرگەکانە، و بەستتەرهاتی پێشتتم ۆتتاتراتبەرگتتی لە کەشتتکۆلی پێشتتمەرگەوە کە  ٢بە " شتتەهید شتتاپووری فیروزیتتی"یادداشتتتی 
فارستییەوە وەۆتتی ۆتۆی دەرستی فەرانستەوی  کە" ایران در آستانە انقالب مشتروطیت"کتێبی تەرجومەکردونە کە لەوانە چەند 

لە " ئەستیر فرشتتەوش، پایتان شتب ستیە، بتێ ۆانمتان " ۆوێنتدوە کردوویەتتی بە فەرانستەوی، چەنتد کتێبێتک بە ناوەکتانی 
یان مرۆڤ چۆن بوو بە غتول لە فەرانستەوی " انسان چگونە غول شد"دیکەی هەیە  تێبێکیفەرانسەویەوە کردونی بە فارسی، ک
ۆەرمانی ۆەم و پەژارە و کتێبێکی دیکەی بەناوی هاونەتەوەیی کورد و ماد لە فارستی را . ڕا کردوویەتی بە کوردی و فارسی

 .کردۆتە کوردی
 

کاک جەلیل گیتان تەمەنتت درێتژ . م ۆەرمان بەرەکەتئەمنیش هەروەکو بەرێز کاک ۆالید گوتی هەر ئەوەندم پێ دەمێنێ بڵێ
 .بێ ۆەرمانی هەوڵ و ۆەبات و تێکۆشانت هەروا پڕ بەرهەم بێ

 
 .هەربژین بەشادی

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

 
 :ن الیه هیام ل ی شێعرو په وه کان، خوێندنه سیاسییه  نه و الیه تی  سایه یامی که ند په ی چه وه خوێندنه* 

 
  ری، پشده ریب غه *
  یی، اڵدزه قه  سواره* 
  لی عه مام بدوڵال عه* 
    ره شه  شێخ الح سه* 
 

 حمتتان ره: ن الیتته له ۆوێنتتدکاران یی وه تتته نه تیی کیتته یه یامی پتته دا درێتتژه  لتته و  بتتوون  ستتمه ڕێوڕه و ئتته ی دیکتته کی یتته بڕگه نتتد چه
 . وه ۆوێندرایه عزوور مه  دیجه ۆه ۆاتوو ن الیه له ش بێبه مامۆستا شیعرێکی و،  لیمی سه
 
  زیزی، عه ۆالید کاک ن الیه له کوردستان دێموکراتی حیزبی سیاسیی ری فته ده ی ڕێزنامه دا سمه ڕێوڕه و ئه کیی ره سه ی بڕگه  له
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 بتدوڵال عه مامۆستتا ستتی ده  لته کیشتی یه ڕێزنامه ڕێزیان بته کتراو گتادانی لیل جته کتاک  بته پێشکێش  وه حیزبه گشتیی سکرتێری
 .کرد لیل جه کاک  به پێشکێش  یه بۆنه و به ۆۆیان دیاریی شداران به و میوانان دا درێژه  له و؛ رگرت وه  زاده ن سه حه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پێنتاو  لته کژیانێت گتوتی و ربتڕی ده  جێژنته و ئته ی بۆنه به ۆۆی سۆزی و  ست هه دا کورت یامێکی په و قسه  له لیل جه کاک پاشان
 . نه مه ته فیڕودانی به و ۆه بایه بێ بێ، نه دا واڵت ی وه دانکردنه ئاوه و  ل گه ی وه ژینه و  ژیان

 
 و یتته بۆنه و ئتته پێکهێنتتانی ی بۆنتته به دێمتتوکڕات حیزبتتی سیاستتیی ری فتتته ده بتتۆ ۆتتۆی سپاستتی ربڕینتتی ده وێتتڕای لیل جتته کتتاک
 :گوتی شداران به بوونی ئاماده

 
 

 
 
 
 
 
 
 و،  نیشتتمان رانی داگیرکته دژی بات ۆته دانتی درێژه و نگی  کتده یه و  کگرتوویی یته نرۆتی  بته کوردستان کوردو ڕزگاری واتمئا
 . دایه  پێناوه و له هیدان شه ۆوێنی کرانی بیرنه له
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 کامیتارانی عید سته نگتی ده  بته ک گۆرانییه نیاو  باس عه الن رسه ئه ن الیه له شێعرێک ی وه ۆوێندنه  به  کۆڕیاده و ئه  باسه شایانی
 .پێهات کۆتایی  یه بۆنه و به گادانی لیل جه کاک  به شداران به گوتنی  پیرۆزبایی و  ۆۆشی نێو  له و 

 
٢١١٤ - ٣ - ١٣ 

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

 
 ەرساڵەی لە دایکبوونی کەسایەتییەکی خەباتکار و نیشتمانپەرو ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
. دڵستۆزم و نیشتتمانپەروەر بەڕێتز، کەستایەتییەکی دایکبتوونی لە ستاڵەی 11، 8410 - 80 - 80هاتنی  چاوەڕوانی مێژە لە
 شانستە ۆتۆش جەلیتل کتاک دیتارە.بێتت ناساندن بە پێویستی ناسراوترە لەوە زۆر کە گادانییە جەلیلی کاک کەسایەتییە ئەو
 .یە8480ی ساڵی 80ی مانگی 80ڕۆژی  ئەویش تایبەتییە، کە بووە کدای لە دا ڕۆژێک لە کە

 
 لە 8480ی 80ی 80لە  گتادانی جەلیتل کتاک بیستتم جتار یەکەم بۆ کە کوردستانەوە دیموکراتی حیزبی پێنجەمی کۆنگرەی لە

 دیتارە. ۆۆشەویستتە و بەڕێتز مترۆڤە ئەو دایکبوونی لە یادی نەکەوتبمە دا ڕەشەمە ی80 لە کە هەبووە ساڵ کەم بووە، دایک
 ئەم پیرۆزبتایی دا، فەیستبووک لە ۆتۆی الپەڕەکەی ستەر لە دا، دوایی ساڵەی دوو یەک لەم تایبەتی بە هەبووە واش جاری
 و شتتا هه نێتو  نێتته ده پتێ و ستاڵە هەشتتا دەبێتتە جەلیتل کاک چونکە جیاوازە، بیرەوەرییەکە ئەمساڵ بەاڵم. لێکردوە یادەم
 .یکبوونیدا  له ساڵی مین که یه
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  کته ۆۆشحاڵتریشتم و  یته هه گتادانیم لیل جته کتاک ک وه ی وره گته مرۆڤێکتی ریی نگه هاوسه و باتی هاوۆه شانازیی کە ۆۆشحاڵم
 نمتوونەکەی. دەزانتێ ۆتۆی وەفادارەکانی و دڵسۆز و بەئەمەگ تێکۆشەرە قەدری و ڕێز و پێزانە و قەدرزان حیزبێکم ئەندامی
 ڕێتتتزلەو و بێنتتتێ پێتتتک تتتتایبەتی ڕێوڕەستتتمێکی دا جەلیتتتل کتتتاک دایکبتتتوونەی لە هەشتاستتتاڵەی یتتتادی لە دەیەوێ کە ئەوەیە

 دوورەواڵت، ستەفەری لە نەگەڕانەوەی و جەلیتل کتاک نەبتوونی ماڵ لە هۆی بە ڕێوڕەسمە ئەو چی ئەگەر بگرێ، کەسایەتییە
 تەمەنتی هەمتوو ئەوانەی لیلەکتان،جە کتاک و جەلیتل کتاک بەاڵم. دەکەوێ دوا ڕۆژێتک چەنتد و ناچێ بەڕێوە ۆۆیدا ڕۆژی لە

 دیمتوکرات حیزبتی لە کتروە، تەرۆان نەتەوەکەیاندا وئامانجەکانی ئاوات پێناوی  له بات وۆه حیزبە ئەم ۆزمەتی بۆ ۆۆیان
 تتایبەتی جێگایەکی دا کەسانەش جۆرە ئەو نێو لە جەلیل کاک ند چه ر هه. نین کەم ۆۆشییەوە بە کورددا نەتەوەی نێو لە و

 لە نەناستین مانتدوویی شتتێک هەمتوو لە بەر. مترۆڤە ئەو تایبەتمەنتدیی هێنتدێک بۆ دەگەڕێتەوە تایبەتییبوونەی مئە.هەیە
 لە ۆەماۆربتوونی و بەرز ئینستانیی هەستتێکی و ڕەوشت بە سەبارەت پاشان. دا نەتەوەکەی و دیموکرات حیزبی ۆزمەتکردنی

 بە و کتتتتورد نەتەوەی بە کوردستتتتتان، ڕزگتتتتاریاوازانەی ەیبتتتتزووتنەو بە حیتتتتزبەکەی، بە کە کەستتتتانە ئەو هەمتتتتوو ئاستتتتتی
 .بوون ماندوو مرۆڤایەتییەوە،

 
 و تەکەببتوور نەیناستێ، و نەیزانتێ ئەوەی دا، ڕابتردووە و ۆۆشەویستتی و ناوبانتگ نتاوو هەمتووە ئەو گەڵ لە جەلیتل، کاک

 .پەڕی ئەو هەتا سادەیە و بێفیز. ۆۆپێزۆرییە
 
  لته و  تییته اڵیه کۆمه کتا، ده ز حه ۆوا ندی چه.تێکەاڵوە جۆراوجۆردا کەسایەتیی و کەس و ەڵکۆم و کۆڕ و توێژ و چین گەڵ لە
 و نووستین و کتێتب و ر هونته دری قته. نییته غافت  بیربتوونن،  لته شایانی ی سانه که و ئه و ئاشنایان و دۆستان ی وه رکردنه سه به

 و دۆۆێتتک هەر لە متترۆڤ. تیتتنە و گتتوڕ ومتتایەی ورەدەر الکییە،چتتا و تەبتتایی و چتتاکە هەوێنتتی هەمیشتتە. زانتتێ ده  وه ۆوێندنتته
 مێنتێ،ورەی ڕاده ی باتکارانته ۆه ئیمتانی و ڕ بتاوه  لته یتا دەبتێ، قستەکانی لە گتوێی و جەلیتل کتاک دەگتاتە کە دابێ، وەزعێک
 . مرۆڤدۆسته و ر روه ادپهد و دیموکرات  قینه ڕاسته مانای  به و  که یه وه وسانه چه و م سته  شنه چه ر هه دژی. بەر دێتەوە

 
 بتۆ بتوو س با،بته هه دا تێکۆشتان ریی روه پڕسته کتاروانی و بات ۆته کتۆڕی  لته لیلیان جته کتاک نیا تته ر هته ر گه ئه کان، گادانییه

 بات ۆته نییتدا مه له  دانه ۆانه م ئه ری تاسه هه ڕێبواری  تاقه لیل، جه کاک اڵم به. ن بکه رزی ربه سه و شانازی  به ست هه ی وه ئه
 ی وشتاوه دره ی ستتێره ئه کانیشتی، هیده شه بترازا و د ممته محه کتاک و لیل ۆته کتاک مران نته براکانیشتی،. بووه نه دا قوربانیدان و

 وتۆ ئته کی یه ئاوێنه ناتوانم بنووسم، ندی چه ر هه.ئازادیاوازیدا باتی ۆه و تی کوردایه ی ستێره پڕئه ئاسمانی  له کانن گادانییه
 و ئته. بنتوێنم تیتدا  ، وه دڵپاکانه و بێدریغ تی ۆزمه رمانێک ۆه  به ، یه هه ی جۆره و به و واوی ته  به لیلی جه کاک  که نمباوڵقێ
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 ک مێژوویته یی، ئتاواره و  ندیاانته به  چوونته و ری ده ربته ده  لته پتڕ ک مێژوویته دان، کۆڵنته و تێکۆشتان  لته  که مێژوویه نیا ته  به
 و کورد ی وه ته نه و دیموکرات حیزبی پێناوی  له مووشی هه وتن، رکه سه و شکان ناۆۆشی، و ۆۆشی ، وه تانهس هه و وتن که تژی

 .دا مرۆڤدۆستی و ری روه دادپه و ڕزگاری کانی رزه به  ئامانجه و کوردستان ناوی  به واڵتێک و نیشتمان
 

  جوان واڵتی کانی کوێستانه کانی جوانه  گوڵه  له شێک باوه  به و  ێڕهد ند چه و به دێ ست ده  له م نده وه ئه ر هه دا  یاده م له من،
 و بته و  وه گادانییته لیل جته مامۆستتا ی ساڵه شتا هه یادی ی رقاپیه به  بچمه لیل، جه کاک ک وه باتکارانی ۆه  وره گه ۆشینی نه و

 .باوازم بۆ دا تێکۆشانی و بات ۆه کۆڕی  له وامی رده به و تی ساڵمه و ندرێژی مه ته زووی ئاره  وه پێزانینه و ڕێز ڕی په
 

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

 رگێتڕی وه و کتورد قتازیی، د ممته محه مر نته یی شتاستاڵه هه بتۆ  کته نی دکته که فیعیی شته ی جوانته  شتێعره م به ر گه ئه گرن مه لێشم
 :بگرم  باسه م ئه ری سه ، وتوه ئێرانی ناسراوی

  
 رادا بزرگا و مردا نادره ، قاضیا
  بادا مبارک تو بر یکم و هشتاد سال
  تو شادی بود چو ایران مردم شادی

  شادا کامت به ایام همه بینم که بو
  امروز نبینم دهر در تو چو دیری پیر
  بغدادا در به تا گزین بلخ در از
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  دشهرن ایران دل کردان و کردانی شمع
  بادا افزون پرتوت ما دل شمع تو ای

  مهین ایران پروردن دایه و مایه
  مادا ملک و بادی مها آیین بود
  زکرد ماست همه تبار و تاریخ فار
 اکرادا از دوتن نظامی و اشراق شیخ

  باشید جان وطن فرهنگ به دوست ای  عمری
  بیدادا هر و بد هر صاعقه قلمت،
  بزی پیشه نسا و هشیوار و شاد همچنین

 .هشتادا این سر بر دگر هشتاد نیز
 

٢١١٤ - ٣ - ١٣ 
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 براگەورەی بەڕێزم کاک جەلیل گادانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دەکەم پڕ بەدڵ پیرۆزبایی هەشتایەمین ساڵوەگەڕی لەدایکبوونت لێ
 

 ئاشق ئیسماعیلی
 

 بە نتاتوانێ دەکتا هەرچی دا ڕاستی لە و دەمێنێ تێ مەبەستێک درکاندنی بە سەبارەت دا، وشە هەڵبژاردنی لە مرۆڤ زۆرجار
 .دام ئەوتۆ وەزعێکی و دۆخ لە ئێستا من. گەیەنێ بی دایە بیری و دڵ دە ئەوەی ڕستە و وشە
 

 متتاوەی لە لەۆۆبووردووییتتت و اریفیتتداک هەوڵتتدان، تێکۆشتتان، باستتی دەمەوێ بتتکەم، بەرهەمتتت پتتڕ ژیتتانی باستتی دەمەوێ
 ستتتااڵنێکی متتتاوەی لە کە بتتکەم کوێرەوەرییتتتانە و ئتتازار و دەردەستتتەری ئەو باستتتی دەمەوێ بتتکەم، دا ۆەباتتتتت دەیانستتاڵەی
 ڕێگتای لە و نەهتات هتاوارت قەتتیش و کێشتاتن بتووی، تووشتیان دا شتا دەستەاڵتی ستەردەمی بەندیاانەکانی لە دوورودرێژ،
 .کردن قبووڵت واڵەییەوەداڵ بە دا ئامانجەکەت

 
 فیتدابوونی باستی دەمەوێ  بوو، هاوڕێیانتەوە و تۆ سەرسەری بە ئیعدام حوکمی سێبەری کە بکەم ساتانە ئەو باسی دەمەوێ

 ستەردەمی ببتنە بتۆت ئەوەی جیتاتیی لە و پەڕی تتێ دا پێیتان دا الوەتیتت هەڕەتتی لە کە بتکەم ژیانت سااڵنەی باشترین ئەو
 تۆیتان ژیانی دژواری و تووش هەرە قۆناۆی و هێشتن بەجێ دا تێ منداڵت و ماڵ و ۆێزان ئاسوودەیی، و تنژیانوەرگر لە چێژ
 .هێنا پێک
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 هەبتووە گەڵت لە دا حیزب ئۆرگانەکانی لە هاوکارییم و جیرانەتی هاوڕێیەتی، شانازیی کە بکەم سااڵنە ئەو باسی دەمەوێ
 ستتەرڕۆژە دەچێتتتەوە ستتەرچاوەیان کە بگێتتڕمەوە ناۆۆشتتانە و ۆتتۆش رییەبیتترەوە ئەو و فەرحتتانی و تەنگتتانە ئەو هەمتتوو و

 دە چەنتد و دەکتردین بەش گەڵ لە ناۆۆشتییەکانت و ۆۆشتییەکان چتۆن کە ڕادێترم ئەوە بتۆ قامتک و چیتا ژیتانی سەۆتەکانی
 .بووی شەریک دا هاوڕێیانت شادیی و ۆەم

 
 حیزبتی زۆری کتاری ستەرەڕای کە. بکەم وەرگێرانەکانت و ەکاننووسین مێژووییەکان، و ئەدەبییەکان بەرهەمە باسی دەمەویست
 .کردوون کوردییت کتێباانەی بە پێشکەش و کێشاون پێوە شەوناوونییت و زەحمەت

 
  .بکەم ڕاستگۆییت و ویژدان و داڵواڵەیی پاکی، ئەمەگناسی، وەفاداری، لەۆۆبووردوویی، ماندوویینەناسی، باسی دەمەویست

 بارتەقتای و بکتا ئەوانە هەمتووی بەیتانی بتتوانێ کە ئتاوا نێتوەرۆکێکی و دەق نووستینی.  بەڕێتزم ڕییهتاو براگەورەم، بەاڵم
 .زەحمەتە من بۆ دا، کورتە دەرفەتە دەو ئەویش بێ، تۆ گەورەیی و دڵسۆزی

 
 باستی ەوەبتننەی بەو و بتوایەم بەشتدار هتاتووە، پێک تتۆ لە ڕێزلێنتان مەبەستتی بە کە دا کتۆڕە لەو بتوو ۆۆش پێم ڕاستی بە

 کە کتتراوم ئاگتتادار نە داۆەوە بە بەالم بتتکەم، هاوڕییانتتت کتتۆمەڵی و نەتەوەکەمتتان بتتۆ فیتتداکارییەکانت و دڵستتۆزی ۆتتزمەت،
 ئەڵتتبەت. بتتم بەشتتدار کە دەهتتات پێک ئتتارەزووەم ئەو مەودا، دووری هتتۆی بە نە و بنێتترم بتتۆنەیەوە بەو نووستتراوەیەک زووتتتر
 تتۆی ۆەبتاتی و ۆتزمەت کە هەیە ساڵ ڕۆژی کام ۆۆیەتی؟ جێی بکەمەوە، یادت ساڵیش ڕۆژەکانی هەموو ئەگەر وایە باوەڕم

 .نەبووبێ دا تێ
 
 تێتدا سەرمەشتقبوون و فێربتوون لێ بۆ شتی زۆر تۆ ۆەباتی و ژیان گوتم وەک. جەلیل کاک براگەورەم. بڵێم دا کۆتایی لە با

 کەستایەتییەکی سیاستی، ڕێبەرێکتی شتتێک هەموو لە اترزی کە تایبەتمەندییەک. بووە سەداقەت شتانەش لەو یەکێک و بووە
 هەمتتوو پتتێش نتتوێ نەوەی هیتتوادارم. دێڵێتتتەوە زینتتدوویی بە نتتاوی و دەکتتا ۆۆشەویستتت کتتۆمەالیەتی ڕوومتتایەکی و نەتەوەیتتی

 .بن فێر لێ دڵپاکییەت و ڕاستی ئەو شتێک
 

 !بینە ۆەم تووشی قەت و بژی ۆۆشی و لەشساغی بە دیکەش ساڵی دەیان هیوادارم
 

 ئاشق بچووکت برای
 

-------------------------------------------- 
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 ماندوو نەبووی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بێبەش پیرۆتی
 

 ڕێبواری ڕێ 
 پێشکەشە بە بەڕێز و تێکۆشەر کاک جەلیلی گادانی

 ,ماندوو نەبووی
 ,ماندوو نەبی ڕێبواری ڕێی کاروانی دوور

 ,ماندوو نەبووی
 .هەتاو و نوورماندوو نەبی یاری غاری 

پشووت درێژ وەک ڕێی ۆوێناویی مێژووی سوور، وەک ئازاری زامی دڵی دایکی شەهید، وەکوو بااڵی هیوای واڵت، وەکوو 
 .ۆەبتات

 .بیرت ڕوون وەک فرمێسکی ڕنووی کوێستان، وەکوو چاوی دڵداری یار بەدیی کردوو، وەکوو دڵی تامی شیرنی ئاکام چێشتوو
 .ئازارت کردە نەسرەوتن، ۆەمی نەمانی یارانت کردە توێشوو بۆ بڕینی ڕێی سەرکەوتنبەندت کردە هۆی ۆرۆشان، 

 تۆ کە دڵت کەیلی ۆۆشەویستی کورد و هیوای بەرزت ڕزگار بوونی کوردستانە،
 تۆ کە تۆماری تەمەنت دێڕ بە دێڕی ڕەنج و ۆەبات، کۆڵنەدان و تێکۆشانە،

کڕنۆش دەبەن، دوڕڕی وشە دەدۆزنەوە و بۆ تۆماری ڕێز لێنانت  لە بەرانبەر هەیبەتت دا، تەنانەت، هەست و ۆەیاڵ
 .دەیهۆننەوە

 ,ماندوو نەبووی
 ,ماندوو نەبی ڕێبواری ڕێی کاروانی دوور
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 ,ماندوو نەبووی
 .ماندوو نەبی یاری غاری هەتاو و نوور

 
٢١١٤ - ٣ - ١٢ 

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

 
 

 ڕێزلێنان پیرۆزبایی و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !هاوڕێی تێکۆشەر کاک جەلیل گادانی
 

لەم یادە تتایبەتەش دا بە ئەرکتی ۆۆمتانی . بە بۆنەی هەشتایەمین ساڵی لە دایکبوونتەوە، بە گەرمی پیرۆزباییت لێدەکەین
 :دەزانین بە ڕێز و پێزانینەوە بڵێین

 
لە ڕیزەکتتانی حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان دا تێتتپەڕ ستتاڵ تەمەنتتی ۆتتۆت لە تێکۆشتتان وۆەبتتات  ٨١ ستتاڵ لە ٤١بەڕێزتتتان 

لە پێنتتاوی بەرەوپێشتتچوونی تێکۆشتتانی حیزبتتی دیمتتوکرات و ۆەبتتاتی ڕەوای نەتەوەکەت دا، تووشتتی ژیتتانی نهێنتتی، . کتتردوە
لە بتواری . چوونە بەنتدیاانە، ئتاوارەیی و دوورەواڵتتی وهەڕەشتە و مەترستییەکانی ژیتانی پێشتمەرگانە و شۆڕشتگێڕانە بتووی

جیاواز و لە پلە و ئاستی جۆراوجۆردا، کارو بەرپرسایەتیی گرنگتی حیزبتی و ۆەبتاتگێڕانەت بەڕێتوە بتردوە و لەم ڕێگتایەدا 
ئێستاش بە ئەزمتوونێکی دەوڵەمەنتد، بە ورەیەکتی بەرز و بە بتاوەڕێکی . لە هەرۆزمەتێکی لە دەستت هاتبێ درێغت نەکردوە
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دا لە ستەر ۆەبتات بەردەوامتی و  ەی تێکۆشتەرانی حیزبتی دیمتوکراتی کوردستتانپتەوەوە، لە کۆڕی تێکۆشان و لە ڕیزی پێشەو
 .وانەی وەفاداری و نیشتمانپەروەری فێری هاوڕێیان و هاوسەنگەرانت دەکەی

 
ساڵەی لە دایکبوونت بە دەرفەت دەزانین بۆ ئەوەی بە پێتزانین و ئەمەگناستییەوە، ڕێتزلە تەمەنێتک تێکۆشتانت بگترین و  ٨١

 .مەندرێژیت بە ئاوات باوازینساڵمەتی و تە
 

 حیزبی دیموکراتی کوردستان
 

 دەفتەری سیاسی
 

 ١٣٩٢ی ڕەشەمەی ١٢
 

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

 ساڵ ۆەباتی جەلیل گادانی ٤١کتێبی رێزلێنان لە : سەرچاوە
  ساڵی دا ٨١لە تەمەنی 
 

٢١١٤ - ٣ - ١٣ 
 

 اوڕێ قادر وریا وەرگیراوەنوێنەکانی رێزلینان لە دیوار فەیس بووکی ه
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 من و هاوڕێی تێكۆشەر جەلیل گادانی

 
 
 
 
 
 
 
 

 رەحمان نەقشی

 
لە میتژ بتتوو نتتاو و ناوبتتانگی بنەمتاڵەی گتتادانی بەتتتایبەت هتتاوڕێ جەلتتیلم بیستتبوو، باستتی ۆتتزمەت بە نیشتتتمان لە هەمتتوو 

ان بە زیادوە کردیتیبەتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان سانە دەرحەق بە کورد و کوردستان بە گشتی و بەتابوارەکاندا ئەمەگنا
رۆژ و مانتگ و ستتاڵ تیتتپەڕین تاستتاڵی . هەر بتتۆیە لە دڵەوە و ئتتاواتم ئەو بتتوو لە نیتزیکەوە کتتاک جەلیتتل ببیتتنم. و دەیتکەن

  و لته  ڵکی هەولێتر ۆته( ئتازاد)ارمەتی مامۆستتا محەمتمەدئێمە کۆمەڵێک مامۆستای شۆڕش و قوتابی بە بیرۆکە متن و یت ١٩٨١
پتاش . بریاریمتان دا شتانۆی کتاوەی ئاستگەر بەرێتوە بەریتن. ژیتا ده  بێتورانلە و   تی عێراقتێ رای کردبتۆوه ستی حکومته ر ده به

یالتی بتتۆ بەرێوچتتوونی ئەم شتتانۆیە لە ناوەنتتدی دەفتتتەری سیاستتی حیتتزب لە دۆڵتتی شتتێوەجۆ دەگەڵ تشتتكکە شتتانۆ یپتترۆڤە
ئامتتادەگی ۆۆیتتان الیەنتتی پێوەنتتدار وە کە بەۆۆشتتیەوە نەسەردەشتتت باستتمان کتترد تتتا برادەرانتتی دەفتتتەری سیاستتی ئاگتتادار کتتا

و کی دوور  یته دوای بڕینتی رێگهو  شوێنە دیاری کراو بەرێ کەوتێن ۆبۆبەرێوەبردنی شانۆکە لە رۆژی نەورۆز دەربڕی ئێمەش ب
ی پێنجتدا  جێی ساڵۆنی کتۆنگره  رۆژ و کاتی دیاری کراودا له  ری سیاسی و له فته ده بنکەی  یشتینه ورۆزدا گه پشوی نه  لهدرێژ 

 .وروو بوو ره بوان به م ئاماده رجه رمی سه کی گه ڵ پێشوازیه گه له  شانۆکه. ش کرا پێشکه  شانۆکه
 

تی بتوو  اڵیه رپرسی کۆمیسیۆنی کۆمه وکات به ئه  لیل گادانی که هاوڕێ بەرێز جه  واو بوونی شانۆکه دوای ته  که  بیرمه چاکم لە
و  م ئتته رجه ستته  لێنێشتتی دا کتته ، به کتته گروپه ستتپاس و پێتتزانین لەستاۆشتتی گتتوتن و  و، وێتترای ده ستتەکۆی شتتانۆکەر  ستته  هاتتته
ز ێر نتتدی بتته زامه و ره  وتووی شتتانۆکه رکه ی ستته ش نیشتتانه متته ئه. کردبوومتتانن  و شتتانۆیه بتتۆ کتتاری ئتته  کتته  وه نتته مان بده رجانتته ۆه
بتتوو،   ینیبم ور دهکە متتن هاکتتدا  ژده ئه ۆڵتتیر هتتاوڕێ گتتادانی بتتۆ . بتتوو بە گشتتتی و بە تتتایبەت کتتاک جەلیتتل ری سیاستتی فتتته ده
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یکتدنیا شتاد و ۆۆشتحاڵ بتوو کە بە ئتاواتی لە میتژینەم واتتا دیتدار و چتاوپێکەتنی  منتیشدەستاوشی و ئافەرینی پێگتوتم، 
 .دەگەڵ ناوبراو بوومن یەکەم  بوو، ئەمە یەکەم دیدارە هاوڕێ جەلیل گادانی رێزدار

 
دووهەم دیتتدار لە کتتۆمیتەی حیتتزب لە کونتتدی کتتاژی نتتاوچە سەردەشتتت، کە جتتادە پیرانشتتار سەردەشتتت لە الیەن هێزەکتتانی 

 .گیرابووە و ناوەندی دەفتەری سیاسی دۆڵی شێوەجۆی چۆل کرد بوو ی کۆماری ئیسالمییداگیرکەر
 

مانتتگ جتتار ئەنتتدامێکی  ٤دفتتتەری نتتوێنەراتی حیتتزب لە پتتاریس لەستتەر بریتتاری دەفتتتەری سیاستتی هەر  ستتیهەمە دیتتدار؛ لە
بتتۆ  بتووئەم جتارە نتۆرەی هتتاوڕێ جەلیتل گتادانی . ابتاری حیتزب رەوانەی واڵتتی فەرانستتا دەکتر و دەفتتەری سیاستی بتۆ کتتاری

منیش وەک هاوکاری بەشتی . ی حیزبی دێموکراتنوێنەرایەتی کردی کارو باری سیاسی، دیپلۆماسی و تەشکیالتی دەرەوەی والت
 .بە دیداری یەکتر شاد بۆینەوە بوو بۆ جاری سێهەم لە وێچاپەمەنی 

 
و جتاریکتر دیتدارمان رووی دا ی ڕێبەرایەتی شۆرشگیر لە دوڵەرەقی رانیە باشووری کوردستان ٩لە کۆنگرەی چوارەمین دیدار؛ 
لیل دڵسۆزانە هەل و مەرجی ناوچەکە و حیزبی بتۆ شتی کتردینەوە و داوای ئەم جارەش کاک جە .تازە کردەوەچاوپیکەتنمان 

 .کارو چاالکی زیاتر بۆ ۆزمەت بە حیزب گەل لێ کردین
 

پێنجم دیدار؛ لە واڵتی هۆلەند هاوڕێ جەلیل وەک سکرتێری ڕێبەراتی شۆڕشگیر بۆ ستەردانێکی سیاستی تەشتکیالتی هتاتبوو 
 ،کۆمەلێتک دیتدار چتاوپێکەوتنی باشتی دەگەڵ نتوێنەرانی حکتوومی و ۆڵەنتدیش کتردسەردانی واڵتتی ه لەم سەفەرەدا. ئۆروپا

کە ئاشتنا ( کە ئێستتا وەزیتری دەرەووی عێتراقە) شایانی باس دوکتور فواد حوسێن. پارلمانتار و رۆژنامە و هتد ئەنجام دان
بتۆ ۆتزمەت بە کتورد کەم تەرۆەمتی ئەوێش لە هۆڵەند دەژیا و چاالکۆانێکی هەڵسۆری کتورد بتوو هەبوو لەگەڵ و دۆستایتیم 

داوای ئەم دیتتدارانە شتتانازی . پێوەنتتدیان وحمەتتتی کێشتتا بتتۆ ئەەزۆر زنەدەکتترد کتتاک فتتواد لەم ستتەفەرە کتتاک جەلیتتل دا 
ڕێ نەبتتی قتتادری و میوانتتداریە لە متتاڵی نەمتتر هتتاو رۆژێتتک متتانەوە بتتۆ ئاڵمتتان، دانیمتتارک و چەنتتد مستتەفەرێکی دور و درێتتژ

بوو و متالەژیادا  تکە ئەوکا گادانی و دواتر بۆ واڵتی نۆروێژ لە ۆزمەت کاک محەمەد .ەم بنەڵەیەەکەی جێ پێزانین ئگەرم
و مانەوەمتتان لە متتاڵی هتتاوڕێی تێکۆشتتەر رەحتتیم  ، پاشتتان بتتۆ واڵتتتی ستتوئیدلێکتتردین گەرمەکەیتتانمیوانتتداری  کەیبنەمتتاڵە

ی زۆریتان کێشتا بتۆیە جتێ دەستت ۆۆشتی و ستپاس و لەم ماوەیە کاک رەحیم و جەمیلە ۆانم میوانداری زەحمەت. محەممەدزادە
 .و دواتر بەجێهشتنی کاک جەلیل و گەرانەوە بۆ هۆلەند .پێزانین

 
 و سەفەردا هەڵسۆ کەوتن هاوڕێ جەلیل لە باری کۆمەاڵتی و سیاسی جێ سەرسوورمان بوو، هەموو فکر لەم من بۆ بەراستی 
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ی گەلتی کتورد و ئەم زۆڵتم زۆریەی کە کتانپێشتیل کردنتی متا  رەوا رلەستە و باستەکانی لیداوان بوو، ی الی کوردیرهوش و ب
داوای یتتارمەتی و پشتتتیوانی لەم گەلە بەشتتاوارە و لەقتتاو دەدا  ای کوردستتتان دەکتترانتتدەرحەق بەم نەتەوە لە الیەن داگیرکەر

انە هەمتوو کتاری بتۆ ماندوونەناستو . لە هەموو دانیشتن و دیتدارەکانی دەگەڵ کاربەدستتانی حکتوومی نتاحکوومی بتاس دەکترد
 .ۆزمەت بە گەل و نیشتمان بوو

 
لە سیڵمانی باشووری کوردستان لە رێورەسمی بە ۆاکسپاری بەرێتز متام جەالل بتوو، کە وەک نتوێنەری حیزبتی شەشەم دیدار؛ 

ووری ئاسۆ حەسەنزاد، حەسەن قتادرزادە و ستۆران نت.د و هاوڕییەتی گادانی دێموكراتی کوردستان بە سەرپەرشتی کاک جەلیل
 .پێبراریورەسمی دەباشان دەگەڵیان ئەم بەشداری شانازی هاتبوونەوە سڵیمانی منیش 

 
هاوڕێ جەلیل گادانی زۆر جار پێوەندی تەلیفوونی پێوە دەکردم لە حاڵ و گۆزەرانی منتی دەپرستی و دەستت ۆۆشتی بتۆ کتارو 

ەم متاوەیە دا وتتوێژێکی دوردرێتژم دەگەڵ کترد و چاالکییەکانم لێدەکردم و هانی دەدام هەر بەردەوامتی ئەم چاالکیتانە بتم، ئ
لەسەر داوام متن کتورتە ژیاننتامەی پتڕ لە . لەسەر کارو چاالکییەکانم بابەتێکی جوانی بۆ نووسیم. وەک نامیلکە باڵو کردەوە

متمەد هەروەها پێشەکێکی بۆ کتێبێک کە قەرار بۆ لە سەر پێشەوا قازی محە. شانازی ۆۆی بەۆەت و قەڵەمی ۆۆی بۆ ناردم
 .و کۆماری کوردستان چا  بکری بۆ نووسیبووم کە بەداۆەوە چاپی کتێبەکە نەگۆنجا و جێ بەجی نەبوو

 
و  چاومتتان بەیەکتتتتر کەوی، بەاڵیەیەدا جتتاریکتر دا ئەو متتتاوەبەداۆەوە بەاڵی کۆرۆنتتا و هەلتتومەرجی هتتتاتوو چتتوو ڕیتتگە ن

ارانی کۆماری ئیسالمی دژی شۆڕشگێرانی کورد بۆسەر بتۆ کتاک نەۆۆشی کۆرۆنا وەک هەموو کارو کردەوە تیرۆریستیەکان و بۆمب
یەکیک لە شۆرشگیرترین و سادق تترین کەستایەتی جەلیل دانایەوە و دوای یەک حەوتە بەربەرەکانی دەگەڵ ئەم نەۆۆشیەوە 

د بە هەمتتوو هاوڕییتتان و دۆستتتان و بنەمتتاڵەکەی بە گشتتتی و گەلتتی کتتور ئەم مەرگ و کتتۆچە. نەتەوەکەمتتان لیئەستتتاندین
هتاوڕێ جەلیتل  پیترۆزەکەیلە میتژینەوە و ئتاواتە  بەداۆەوە ئەم مەرگە نتاوادەیە نەیهشتت. تایبەتی تووشی ۆەم پەژار کرد

 رێتژ ەببتات ۆیۆت ڵەگدەئتاوا و ئتاواتە دێتئومبەچاوی ۆۆی ببینێ و بەم شێوەیە ئەم  کوردستان بووبۆ کە سەربەۆۆی  گادانی
   .گل

 

 .ۆدانی پڕ ڕێبوار بێترووحی شادو رێگای ۆەبات و بەرۆ
 

 بژی کورد، ئاوەدان بێت کوردستان
 

 ی زایینی٢١٢١ی ئاگۆستی ٢٤ =ی کوردی ٢١٢١ی ۆەرمانانی ٣
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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی
 

 ی زایینی٢٢٢٢ئاگۆستی = ی کوردی ٢٢٢٢خەرمانانی 

 
 
 
 


