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 پێڕست
 

 ٤ ..... الپەڕەی...... ی کوردستان حیزبەکانی رۆژهەاڵتبەشێک لە پرشە و هاوخەمی کەسایەت و 
 
   ...زادە ئەدیب، نووسەر و سکرتیری پێشووی حیزبی دێموکرات ن سه حه بدوڵاڵ عه -١
 ...کورد دیاری کەسایەتی و سیاسەتمدار گادانی جەلیل -٢
   ...کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری مستەفا مەولوودی -٣
 ....مستەفا شەڵماشی ئەندامی دەفتەری سیاسی حدک -٤
 ...شیوەسەڵی ئەندامی ڕێبەری حدکا مەالحەسەن مامۆستا -٥
 ...دوکتور ئاسۆ حەسەن زادە جێگری سکرتێری گشتی حدک -٦
   ...کراتی کوردستانی ئێرانحیزبی دێموسکرتێری گشتی  هیجری مستەفا -٧
  ...  ئێران كوردستانی زەحمەتكێشانی شۆڕشگێڕی مۆهتەدی كۆمەڵەی عەبدوڵاڵ -٨
 ... ی کوردستانکۆمەڵەی زەحمەتکێشان سکرتێری ئێلخانیزادە عومەر -٩
 ...ئیران كوردستانی ی بات خه گشتی سازمانی ینی سكرتیری حوسه شیخ بابه -١١
   ...PAK کوردستان ئازادیی پارتی ۆکیسەر ناەزدانپیە نیحس -١١
 ...ئێران  كوردستان دیموكراتی كێتی یه گشتی ی سكرتێریر عفه جه یعوسمان -١٢
 ...ێمامل ڵەیماەبن یندەبەڵم؛ عەزیز ماملێ -١٣
   ...کوردستان رۆژهەاڵتی فەرهەنگی و سیاسی و مەدەنی چاالکوانی ١٥١ پرسەنامەی -١٤

 

 ٦٢ ............. الپەڕەی................. ی کوردستان کانی رۆژهەاڵتو رێکخراوە حیزبەمی هاوخ
 

 ... کوردستان دیموکراتی سیاسی حیزبی دەفتەری -١
   ...ئێران کوردستانی دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری -٢
  ...ئیران كۆمۆنیستی حیزبی كوردستانی رێكخراوی كۆمەڵە، ناوەندی كومیتەی -٣
 ...ئێران كوردستانی زەحمەتكێشانی شۆڕشگێڕی كۆمەڵەی ناوەندی كومیتەی -٤
 ...کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان -٥
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 ...کوردستان شۆڕشگێڕی خەبات،ی ناوەندیی ڕێکخراوی کومیتەی -٦
 ...(یارسان) کورد یاری رێکخراو ناوەندی کومیتەی -٧
 ...PAKوردستان ک ئازادیی پارتی ناوەندی کۆمیتەی -٨
 ...کوردستان دیموکراتی لیبرال سەرکردایەتی پارتی ئەنجومەنی -٩
 ...كوردستان ستیی ربه سه پارتی تی ركردایه سه نی نجوومه ئه -١١

 

  ٤٤............................... الپەڕەی  .......................... وتار و بابەتچەند 
  

 سەعید بەگزادە.... ......................................................................... !کوردان مامەی تۆ بۆ سپاس -١
 کەریمیی حەمەرەسووڵ.... ............ خەبات قۆناخەکانی هەموو سیاسی کەسایەتی و ینک سکرتێری جەالل مام سەرۆک -٢
 نستانی مەریوان....... .................................................................. !جەالل مام جەنابی شیاد ڕۆحت -٣
 عەبو راد.......... ......................................................................................گەوەرە  خەمێکی -٤
 برایم جەهانگیری.... ...........................................................خاڵدا  دوو لە تەنیا مامجەالل گەورەیی -٥
 کاکەوەیسی مەجید........ .............................................. کۆچی دوایی بەڕێز مام جەالل و چەند وتەیەک -٦
 عەلیی فەقێ محەممەدی... ......................................................نەتەوەکەم  دیکەی ڕێبەرێکی مااڵوای بۆ -٧
 تاهیر قاسمی..... ............................................... تەوافق هەڵوەشانەوەی و تەوافقی رێبەرێکی غەیبەتی -٨
  شیەرەفی سمایل........ .................................................. چارەسەری و سازان بۆ مەرجەعێک جەالل، مام -٩
 رێدواچ ؛ەنامید ............... "نا" تڵێب یتوانەید یمیقلیئ یتانڵەوەد رەرامبەبەل اللەمام ج :ییدەموهت ینیددەحەاڵس -١١
  خوازیئازاد لیلەج.................................. ..................... زمایكار یكانەتەكمیو ح اللەمام ج ەیوەانەڕگ -١١
 ایرو رداق ...................................................  وه الله مام جه یکبوونیدا  له ی هڵشتا سا هه یادی ی نهۆب  به -١٢
 وید خه نید الحه سه ......................................................... راقێئ یم دووه یمارۆو ک کێی رگه شمهێپ نهۆک -١٣
 یاسیل قادر ئه .......................................... ییكورد یاندنی و راگه یبان هڵالل تا مام جه زڕێ به ییمارۆرك سه -١٤
 وێین  رژانیه رانێیئ یکوردسیتان یکان شیاره یکیڵ الل خیه میام جیه زڕێ به یبوون مارۆرک سه به ڵیوا هه یاندنی راگه یدوا  دوا به -١٥
 یر دهی حه دیش ره ................................................................................................. کان قامه شه
 ەدازدەسەئ شڕۆش ................................. کورد بوو یزێهەب یاسیس یکێستاکارەو یاگرۆڕخ یمزڕە اللەمام ج -١٦
  ێون یناتسدروک .................................................................... اللەمام ج کۆرەس یباتەو خ انیژ -١٦
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 پەیامی هاوخەمی کەسایەتی سیاسی و حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان

 
 

 
 

 ئەدیب و نووسەر و سکرتیری پێشووی حیزبی دێموکرات ؛ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه

 
 
 
 
 

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

 !کوردستان نیشتمانیی یەکیەتیی سەرکردایەتیی و سیاسی مەکتەبی تێکۆشەری ئەندامانی
 !جەالل مام لەدەستچوو سەرۆکی بەوەفای هاوسەری خان هێرۆ بەڕێز خوشکی
 !اللجە مام نەمر جگەرگۆشەکانی بافڵ کاک و قوباد کاک بەڕێزان

 
 لەنییاخەوە ئێییوە هەمییووی وەک منیشییی جەالل مییام جەنییابی هەڵکەوتییوو ڕێییبەری و مەزن خەبییاتگێڕی دوایییی کییۆچی هەواڵییی
. بییێ خییۆی حیییزبەکەی یییان بنەمییاڵەکەی مڵکییی هەر کە گەورەتییرە لەوە بەناوبانیی  تێکۆشییەرێکی وەک جەالل مییام. هەژانیید

. عێیڕاقە نیشتمانپەروەرانی هەموو و کورد ئازادیخوازانی هەموو ورەیگە کۆستی دڵسۆز و لێوەشاوە وا ڕێبەرێکی لەدەستچوونی
 بیزووتنەوەی لەبردنەپێشیی کیاریگەری نەخشیێکی گەورەپیاوە ئەو کە دەزانن عێڕاق سەرانسەری و کوردستان باشووری خەڵکی
 دژواری هەلیومەرجی لە شهەربیۆیە و دەگێیڕا عێراقییەکانیدا و کوردسیتانییەکان نێیوان نیشتمانیی تەبایی و ئازادی و ئاشتی
 .دەزانن گەورە خەسارێکی بە نەبوونی الیەک هەموو ئەمڕۆدا

 
 زێڕینییی الپەڕەی زۆر کە کوردسییتان دێمییوکراتی حیزبییی و نیشییتمانی یەکیەتیییی نێییوان برایییانەی و خەبییاتگێرانە پێوەنییدیی
  و جەالل مام بەڕێز تەقەالی و هەوڵ یبەرهەم یەکەم پلەی بە کردوە تۆمار کورددا ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی لەمێژووی
  خۆیان کۆستی بە جەالل مام دوایی کۆچی یەکیەتییەکان هەروەک دێموکڕاتەکانیش بۆیە. بوو قاسملوو دوکتۆر نەمر ڕێبەری
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 .دەزانن
 

 یەکیەتییی تێکۆشیەرانی سیەرجەم و بەڕێیزان ئێیوە هەمیووی پێشکەشیی هیاودەردیم و سەرەخۆشیی پیڕبەدڵ خەمناکەوە بەوبۆنە
 هانیدەرێکی جەالل میام مەرگیی ئاواتەخوازم. دەکەم بەگشتی کورد گەلی و تاڵەبانی بنەماڵەی ئەندامانی هەموو و نیشتمانی

 لەم باشیوور کیوردی سیاسیییەکانی هێیزە هەمیوو یەکڕیزییی و" یەکیەتیی نیاو یەکیەتیی" پتەوکردنیی و پاراسیتن بیۆ بێ بەهێز
 .بن بەرقەرار ئامانجەکانی و بێ شاد جەالل مام ڕووحی. دەبێ تێپەڕ پێدا کوردستانی بەشەی ئەم کە ناسکەدا هەلومەرجە

 
 زادە حەسەن عەبدوڵاڵ دڵسۆزتان براو بەحوڕمەتەوە

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣

 
---------------------------------------------- 
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 گادانی سیاسەتمدار و کەسایەتی دیاری کورد جەلیل

 
 
 
 
 
 

 دڵسیۆزی و میهرەبیان و دۆسیت ڕفییق لێبیڕاو، خەباتکیار، جەاللی مام کورد، ناسراوی هەرە گەورە سیاسەتمەداری ەاللیج مام
 .هێشتین جێی و وەستا گەورەکەی دڵە نەناس ماندوویی جەاللی مام کوردستان، و کورد

 
 .دڵتەزێنە هەواڵێکی نکوردستا هەرچوارپارچەی لە بەشەڕەف کوردێکی هەموو بۆ مەزن ڕێبەری جەالل مام کۆچی

  
  نیشتمان و گەل بە گەورەکانی خزمەتە و چاوە لەبەر جەاللی مام درێژی و دوور و وچان بێ خەباتی تێکڕا بە کورد نەتەوەی

 .ناکا بیر لە کات هیچ
 
 .بوو ژیان پێکەوە و ئاشتەوایی و برایەتی و یەکیەتی هەوێنی جەالل مام
 
 کیاتەوە لەو. نەکیرد بییر لە خیۆی دۆستانی و نەبوو خۆبایی لە دا عێڕاق سەرکۆماری پۆستی لە نە و سکرتێری پۆستی لە نە
 و سییەری  ڕاسییتگۆ، وشیییار، وردبییین، مرۆڤێکییی کە ناسییی وام دانیشییتم لەگەڵییی جییار دەیییان و دیییتم نییزیکەوە لە و ناسیییم کە

 .بوو هەڵوێست و بڕیار خاوەن
 

 بە کوردسییتان نەدا مەودای مەرگ گییرانەوە بەداخێکییی لێیییداوە، تانکوردسیی و کییورد بییۆ کییات هەمییوو جەالل مییام دڵە گەورەکەی
 .بەخشی پێناویدا لە ژیانی هەموو کە ببینێ سەربەخۆیی

 
 بە و گەورەیە خەسییارێکی کە مەزنە ڕێییبەرە ئەو دوایییی کییۆچی جەالل، مییام چییوونی لەدەسییت گەورەی کۆسییتە ئەو بییۆنەی بە

 هەر تێکۆشیییەرەکانی حییییزبە هەمیییوو و کیییورد نەتەوەی لە گیییادانییەوە بنەمیییاڵەی و خیییۆم الیەن لە نیییابێتەوە پیییڕ هاسیییانی
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 بنەمیاڵەی لە تیر بەتیایبەتی و گشتی بە نیشتمانی یەکیەتی الیەنگرانی و ئەندام لە تایبەتی بە و کوردستان چوارپارچەی
 هەسییتی بە" ودەیفەرمییو جەالل مییام وەک هەر دارم هیییوا و دەکەم سەرەخۆشییی یەکیەتییی ڕێبەرایەتییی و تاڵەبییانی بەڕێییزی
 هییوادارم" بیکەن پتەوتیر و پیتەو ڕیزەکانتیان و بپیارێزن یەکیەتیی ناو یەکیەتی شۆڕشگێڕانە بەرپرسایەتییەکی و نەتەوەیی

 بیوو ئەو گەورەی هەرە ئامیانجی کە کوردسیتان سیەربەخۆیی و دیمۆکڕاسی بۆ جەالل مام خەباتی ڕێگەی برایەتییەوە ڕۆحی بە
 .بدەن درێژە

 
 درێیژەی مێژینەکیانی لە ئامیانجە هەمیوو هیاتنی وەدی تیا شیانازی لە پیڕ خەبیاتی ڕێیگەی و شیاد سیەرکردە جەاللی میام ڕۆحی
 .هەبێ

 
 جەالل مام ساڵەی چل دۆستی

 گادانی جەلیل
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣
 

------------------------------------------------- 
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 ی دێموکراتی کوردستان سکرتێری گشتیی حیزبمستەفا مەولوودی 

 
 
  
 
 
 
 

 !بنەماڵەی بەڕێز و تێکۆشەری مام جەالل
 !هەڤااڵن، کادیر و ئەندامانی خەباتگێڕی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان

 !هاونیشتمانان و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
  

ری گشیتیی یەکیەتییی نیشیتمانی خەباتگێری ناسراو و نەسرەوتووی کورد، سکرتێ ،هەواڵی کۆچی دوایی مام جەالل تاڵەبانی
کوردسیتان، دۆسیتی دێیرین و ڕۆژانیی تەنگیانەی حیزبییی دێمیوکراتی کوردسیتان و ڕێبەرانیی ناسیراوی حیزبەکەمیان و، سییەرۆک 

 .دینکۆماری پێشووی عێڕاق؛ لە ناخی دڵەوە خەمبار و بەپەرۆشی کر
 

ێنی خەبییاتی نەتەوەکەی بیییوو، خەمبیییار لە پەرۆشیییی نەدیتییینەوەی کەسییایەتییەک کە بەسیییەرهاتی ژییییانی ئییاوێنەی بیییااڵنو
ئاوایی کەسایەتییەکی کاریزما کە بۆ گەلەکەی هیوا و هۆمێید بیوو، خەبیاتگێڕێکی کیورد کە بە خەبیاتی بەبڕشیتی خیۆی  ژیان

قەڵەمبازێکی گەورەی بە جێگە و پێگەی پرسی کورد لە باشووری کوردستان دا و سیتاتوی کیوردی لە هاوکێشیەکانی عێیڕاق و 
 .بردە سەرێ ناوچەدا

 
مام جەالل دۆستی نیزیکی ڕێبەرانی حیزبی دێمیوکراتی کوردسیتان بە تیایبەت شیەهید دوکتیور عەبیدولڕەحمان قاسیملوو بیوو، 
خەمییی ئەو هەر سەرخسییتنی پرسییی کییورد لە باشییووری کوردسییتان نەبییوو، بەڵکییوو ڕزگییاریی نیشییتمانی کوردسییتان لە هەمییوو 

 .ەی مێژووییدا هەنگاوی بەکردەوەی بۆ ئەو پرسە گشتییە هەڵێناوەتەوەبەشەکان خەمی گەورەی بوو و لە زۆڕ بڕگ
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.wishe.net/details.aspx?=hewal&jmare=91603&Jor=1&psig=AOvVaw3G7xYh7RyLho_4SKcZjcpH&ust=1601918321313000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMClxIK5m-wCFQAAAAAdAAAAABAf
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خەباتی نەتەوەیی بۆ ڕزگاری لە ژێردەستی، بەربەرەکانی لەگەڵ زوڵیم و بییدادی و دیکتیاتۆری و، بیاوەڕ بە ئامیانجە بەرزە 
ام جەالل لە هەمیوو میاوەی مرۆییەکان و یەک لەوان عەداڵەتی کیۆمەاڵیەتی ئەگەر بەشیێک لەو بەهیا و بایەخیانە بیوو کە می

ژیانیییدا بییۆی تێکۆشییا و خەبییاتی بییۆ کییرد، هاوکییات ئەو بایەخییانە پرەنسیییپە نەگۆڕەکییانی حیزبییی دێمییوکراتی کوردسییتان بییۆ 
شیوێنکاری لە سیەر زۆر   خەبات و تێکۆشانن و، ئەو هاوبەشییە لە بیر و باوەڕی مام جەالل و ڕێبەرانیی حیزبیی دێموکڕاتیدا

 .ەباتی نەتەوەکەمان داناوەڕووداوی مێژوویی و خ
 

بێگومان کۆچی دوایی و نەمیانی میام جەالل بۆشیایی و کەلێنێکیی گەورە دروسیت دەکیا لە نێیو بیزووتنەوەی کیورد لە باشیووری 
کوردسییتان بەتییایبەت لەو قۆنییاغە هەسییتیارەی ئێسییتادا، چییونکی یەکێییک لە تایبەتمەنییدییە هەرە بەرزەکییانی مییام جەالل 

ن لە تەنیشت یەکتری و دیتنەوەی چارەسیەر لە هەنیاوی قەیرانەکانیدا بیوو؛ کە هییوادارین بە خەم و کۆکردنەوەی لێک دژەکا
پەرۆشییی گشییتییەوە پرسییی سیاسیییی کییورد لە هەرێییم لەو قۆنییاغە چارەنوسسییازەدا بەرەو چارەسییەری یەکجییاری هەنگییاو بنییێ، 

 .چارەسەرێک کە بێگومان خەون و ئامانجی بەڕێز مام جەاللیش بوو
 

گی مام جەالل کورد یەکێک لە ڕێبەرانی کاریزمای خۆی و حیزبی دێمیوکڕاتی کوردسیتان دۆسیت و پاڵپشیتێکی بەوەجیی بە مەر
بەبۆنەی ئەو پێشهاتە تاڵ و ناخۆشە جیارێکی دی لە قیوواڵیی دڵەوە هیاوخەمیی خیۆم و هاوڕێییانم لە حیزبیی . لە دەست دا

بەڕێزمییییان لە یەکیەتیییییی نیشییییتمانی کوردسییییتان و هەمییییوو  دێمییییوکراتی کوردسییییتان بە بنەمییییاڵەی بەڕێزیییییان و هەڤییییااڵنی
 .هاونیشتمانان ڕادەگەیەنم

 
 .یاد و بیرەوەریی مام جەالل هەمیشە گەش و هەرمان، ڕوحی شاد و ئامانجەکانی وەدی بێ

  
 مستەفا مەلوودی

 
 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
٢١١٧ - ١١ - ٣ 

 
----------------------------------------- 
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   حدک نوێنەری دەرەوەی واڵتی سیاسی دەفتەری ئەندامی شەڵماشی مستەفا

 
 
 
 
 
 
 کوردستان نیشتمانی تی کیه یه تی رکردایه سه هاوااڵنی ڕێزان به
 بانی تاڵه الل جه مام زن مه ری ڕێبه ڕیزی به ی ماڵه بنه
 
 ی بۆنیه  بیه م کیه ده لێ خۆشیتان ره سه هاوڕێیانم و خزمان مو هه و  ئاواره ال مه هید شه ی ماڵه بنه مان،  ماڵه بنه و خۆم ناوی  به
 الل جیه میام نابی جیه ، رکرده سیه و ر ڕێبه ، وره گه کوردستانی مو هه وتوی ڵکه هه تی سایه که و تان که حیزبه ری ڕێبه ستدانی ده له

  لیه ری روه نیشیتمانپه و یی وه تیه نه کیوردێکی مو هیه الل جیه میام نابی جیه دواییی کیۆچی  که  نییه دا وه له گومانم.  وه یه بانی تاڵه
 .کرد داغدار کوردستان ی پارچه رچوار هه
 
 ت حمیه زه به  کیه  بیووه  وره وگیه ر کاریگیه  نده وه ئه دا مان که وه ته نه ڕزگاریخوازی ی وه جواڵنه  له الل جه مام نابی جه ڕۆڵی و ور ده

 مو هیه ن الییه  لیه دا، جێهیانیش و ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه عێڕاق،  له ت نانه ته نابیان جه خشی نه.  وه ینه بکه پڕ لێنی که بتوانین
 پڕاکتیکییی و دیپلؤماسییی کییاری  لییه و ئییه لێهییاتویی.  نرخێنییراوه رز بییه  میشییه هه  وه کانییه ییه ناوچه و یی وه تییه نێونه  ڵه کۆیییه کییۆڕو

 نسیییبی  بییه ی وره گییه زۆر شییانازی ڕێزیان بییه. بییو جیهییانی یی ناوچییه کانی هرکرد سییه و رۆک سییه تێڕامییانی جێگییای دا سیاسییی
 و  وه تییه نه وای ڕه دۆزی پێشییی  بردنییه بییۆ کییرد رخان تییه خییۆی ژیییانی مو هییه  وه الویییه تییی هەڕه  لییه ر هییه و کییرد مان کییه له گه

 .مان که نیشتمانه
 

 کیورد لی گیه الوانیی باتی خیه ڕێگای م رده به ڕووناکی ، زنه مه  ره بهڕێ و ئه باتی خه کانی ڕێنوێنیه و تێکۆشان می رهه به هیوادارم
 . کوردستان ی پارچه رچوار هه  له بێ

 

 ڕێبوار  له بێ ژی ته ڕێگای و شاد ویست خۆشه اللی جه مام ڕوحی
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 شڵماشی فا مسته

 
٢١١٧ - ١١ - ٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ئەندامی ڕێبەری حدکا مامۆستا مەالحەسەن شیوەستەڵی

 
 
  
  
 
 
 
 ڕێزداران بۆ

 کوردستان نیشتمانیی یەکیەتیی ڕێبەرانی
 کورد هەڵکەوتووی ڕێبەری و بەناوبان  کارێزمای بەرێزی بنەماڵەی

 ،رەوانیڕێ و پەیڕەوان و هەواداران هەموو و تاڵەبانی جەالل مام جەنابی هەیبەت، و بەسام کێوی
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 وعەرزتیان بتانیدوێنم بیدەن ئیجیازەم خۆشیە پیێم ناسیکەدا هەلیوومەرجە لەو تیاڵەو ڕۆژە لەو شایسیتە حیورمەتی ڕێزو وێرای
 هەمیوو بەو ئەمنێکی کە بکەنن، پێ عەقلیەتم بە بەڕێز ئێوەی ئەگەر دەبێ سەیر پێشم نە و دەبێ ناخۆش پێم نە کە بکەم
 بێیت گەورە چاوان لەبەر خۆم ئەوەندە کۆمەڵەوە، پێگەی خوارترین لە دا حاڵ نیلەعەی و نابووتی و کەوچی و کەچ و وردی

 و کوردسیتانی دییاری بەرزو هەرە سیاسەتمەداری لەدەستچوونی بۆنەی بە کە بدەم نیشان خۆم لە هەڵمااڵویی ڕوو ئەوەندە و
 ئەو هەرگیییز نەبییێ ناچییاری گەرئە دا ڕاسییتی لە. بنێییرم سەرەخۆشییی پەیییامی جەالل مییام ڕێییزدار وەک جیهییانی و ئیقلیمییی

 خیۆم بە حەقەی ئەو بەاڵم.  نێیوان نێیو، بێینمە دا نێوانەی لە خۆم نێوی نادەم خۆم بە ئیجازەیەش ئەو و ناکەم جورئەتەی
 خییۆم وتازیەبییاری بەپەرۆشییی دڵ کییوردەی نەمییرە کاریزمییا ئەو یەکجییاری ئییاوایی مییاڵ تازیەبییارانی وێییڕای کە دەبییینم ڕەوا

 تیشیک نەهەنیگە ئەو ، شێسیتەکانەوە دووهەمیی نییوەی سیەرەتای لە ئەمین کە بکیات، پیێ بیاوەڕم کەس ەمک ڕەنگە. دەرببڕم
 دەسییتی لە وەاڵمیشییم و خزمەتییی داوەتە دێموکراتەکییانم ئینقالبییی کییۆمیتەی نییامەی ناسیییوەو سیاسییەتم دەریییای نێییو ئییاژۆیەی
 پییێ زیارەتەکییانیم دییدارو شییانازی و ئاشینایەتی و ناسیییاوی کەوتینم، لەکییار کیاتی هەتییا کیاتەوە لەو. وەرگرتییۆە بەڕێزییان
 ڕەشەکان ڕۆژە دەورانی لە وە پشتیوان هێزی ئێمەو هاوسەنگەری کاتی کەلە بەڕێزیان خەتی دەست بە زۆریشم نامەی بڕاوەو

 بە خییۆم بەحییاڵی بەش ئەمیین کە مییاون میین الی لە بایەخییدار سییەنەدی وەک نووسییراون خۆتییان بچییووکی بییرای بە خیتییا  دا
 نییم، پەرۆش بە جەالل میام بیۆڕێزدار تەنییا خۆم حاڵی بە بەش ئەمن. دەکەم پێوە شانازییان و دەزانم ئیفتخاریان ڵیمیدا

 ییاوەری ییارو سیاڵ٥١ لە زییاتر مێیژوودا سەرتاسیەری لە کە دەخیۆم کوردسیتان بەرزەکانی گەردن چیا بۆ گەورە خەمی بەڵکوو
 هێیزە ڕێبەرانیی بیاقی و جەالل میام جەنیابی دا ئەوان نێیو لە و ڕیبەران زۆربەی و دێموکرات چووی لەدەست ڕێبەرانی هەموو

 و بیییرەوەری بەالم دەبیین وون ئییێمە لە جەسییتە وەک ڕێبەرانمییان داخەوە بە. بییوون کییورد تێکۆشییەرانی هەمییوو و سیاسیییەکان
 و نەخییش وەک دسییتانکور کێوەکییانی و تەالنەکییان و تەخییت و ئەشییکەوتەکان لەگەڵ هاوبەشیییان مێییژووی و یادگارییەکانیییان

 .دەمێننەوە مێژوودا حافیزەی نێو لە زێرین نیگاری
 

 نێیو گابەردەکیانی نیاتوانێ نەیتوانییوەو هێزێیک هییچ نیابێ، کەڕ ئەشیکەوتەکان گوێی و نابن ووشک کانییەکان کە سەربەرزم
 ئێیوەی بە خیۆم هیاوژانی و یهیاوخەم و هاودەردی کە دەدەم خۆم لە تەکانێک لیرەدا. بلەقێنێ کوردستان سەربەرزەکانی کێوە
 کیۆرپە و هێرۆخیان تیایبەتی بە و جەالل میام ڕێیزدار بەخەمیی دڵ خانەوادەی و نیشتمانی یەکیەتیی ڕێبەرایەتی یەکی یەک

 . ڕادەگەیەنم ڕێبوارانی و ڕێڕەوان و وابەستەگان هەموو و تێکۆشەرەکانی
 

 بە خییۆم دا لەوێ هەرگیییز ئەمیین کە مییاڵەی گەورە ەوئ واتییا جەالل مییام جەنییابی ئییاوەڵەی بییاوەش مییاڵە ئەو کە خۆشییحاڵم
 و ڕووخۆشیی ومەکیۆی نەترسیی و سیەراحەت و بیوێری کێوی لەدەستچوونی. نەماوەتەوە میراتگر بێ خاوەن بێ نەزانی، بێگانە
 خیامۆش چیاوەروانی ئیێمە بیوو دەمێیک. نەبیوو نەکیراو چاوەڕوان ڕووداوێکی جەالل ما فەخامەتی ڕەوانی و وڕاست خۆشی قسە
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 و دۆسییتان و هاوسییەنگەران و کوردسییتان تێکییڕای توانییای بە بییازیگەری هەیبەتییی و بەسییام کێییوی و گەش ئەسییتیرەی بییوونی
 هەرگییز کە ئەوەی سیەرەنجام. ڕاگرتبیوو دا تاڵەی ساتە چرکە ئەو گەیشتنی و نیگەرانی لە کوردستانی خەڵکی و ئاشنیایان

 و ڕەوت پیێچەوانەی بە کە بیین ئەوەی چیاوەروانی رۆژگیار و سروشیت لە انەدەکیر دا ڕاستی لە. دا ڕووی بدا ڕوو نەبوو خۆش
 ڕووداوێکیی توانایەی بە سیاسیە بازیگەرە ئەو هێشتنەوەی و پاراستن بە و بترازێن خۆیان مەداری لە خۆیان ئاسایی گەڕانی

 وەک سروشیت یاسیای گیرانەوە داخی بە سەرەنجام. بکرێ تۆمار دا بەشەریەت مێژووی لە نەکراو چاوەروان و محاڵ وێنەی بێ
 . ڕوویدا ئاسایی بە ڕووبدا حەتمەن دەبوو مێژوویەو جەبری کە ئەوەی و ڕۆیشت خۆی
 
 هەژانت بۆ زەمانە بی زەرد ڕوو دە

 شەپۆلت شەقڵی لەنێو خنکا نەهەن 
 وەرخوالندت لەنجەو الرو بوو دزێو
 حۆلت مێشکی خەڵتەی لە ڕۆچووی وەها
 کانتکێوە شەیدای کوردی هۆی ئەرێ

 پۆلت کۆرو دەپۆشن ڕەش لەبەرچی
 کەوانت پشتی وەها چۆما بەچی
 گۆلت و ڕووبار دڵی شڵقا بەچی
 گابەردەکانت کوڵ بە دەگرین خوێن
 چۆلت دەشتی و لەکان حاجی گوڵی
 تاریک شەوگاری نێو شەمعی ئەی ئەرێ

 سۆرت خۆری سۆما بۆتە لەبەرچی
 

 .بن بەردەوام ڕێگاکەی بڕینی لەسەر ڕێبوارانی خانەوادەو هاوسەنگەران و دابێ لەفڕین هەر گەورە کاریزمای بەرزی ڕووحی
 

 کوردستان ڕۆژهەاڵتی ئەندامێی کەم
 

 ۲١۷۱ ئۆکتۆبەری ی٥

 
 شیوەسەڵی حەسەنی مەال
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 ئاسۆ حەسەن زادە جێگری سکرتێری گشتی حدک. د

 
 
 
 
 
 

 و دییییارترین لیییه کێک ییییه گشیییتی به کیییورد ی وه تیییه نه و کوردسیییتان باشیییووری لیییه مان کیییه له گه الل، مامجیییه دواییییی کیییۆچی بیییه
 بیوو سیاڵێک نید چه کیه دا وه ئیه ڵ گیه له. دا سیت ده له خیۆی مێژووییی ی جووڵیه و سیاسیی وجوودی کانی روخساره ترین سته رجه به

 و ئیه وه اخیهد به و مابوو نیه دا ناوچیه کانی ندنه سیه شه گه و ئیاڵوگۆڕ و کوردسیتان سیاسییی تیئیاتری لیه فێعلییی رۆڵیی الل مامجه
 ی رچاوه سیه م هیه ستیاره، هه کجار یه کورد م رجه سه بۆ که دا خته وه م له الل مامجه ستدانی ده له اڵم به بوو،  ڕوانکراو چاوه  کۆسته
 هلی کیه ژیا نیه سیاغی بیه  کاته و ئه تا هه الل مامجه که وه ئه تی سره حه. ڕوانی چاوه و یام په ڵگری هه م هه مه، خه و ت سره حه
 می ماتیه لیه کیورد نگیی کیۆده کیه  وه ئه ڕوانیی چاوه بێ؛ کارساز و ر شوێندانه کاندا، نووسسازه چاره نگاوه هه و بڕیار ساتی مه ده
 گرینگییی و یی وره گه موو هه ڵ گه له. پێویسته زیاتر کاتێک موو هه  له که ک کڕیزییه یه و بایی ته وێنی هه ببێته ستدانیدا ده له

 ییدا که له گه کانی ونیه خه دیهێنیانی وه و کیورد ی له سیه مه ناسیاندنی پێناوی لیه کیه ک خۆڕاگریییه و بات خیه موو هیه ڵ گه له خۆی،
 ئالی ئییده و کیورد ی له سیه مه ئیاڵۆزی و تیاڵ واقیعیی کانی ناخۆشیه ملمالنیێ و ما دیله ڵ گه له رگیر ده مرۆڤێکی الل مامجه کردی،

 مان کیه له گه کیه دا مێژوویییه  سیاته و کیات م لیه. بیوو ڕاسیتدا نێوه اڵتی رۆژهیه لیه دێموکڕاسیی هاتووی دینیه وه رگیز هیه و خت سه
 رێبیازی وانیی ریڕه کیه ییه وه ئه رزووم ئیاه کیا، ده ڕێ بیه دی بیه ئه ئیارامیی و ره به زنه مه رکرده سه و ئه رووحی و ڕێ په تێده پێیدا
 کیه نید هه ڕه فره و پاراگماتییک تکردنی سیاسیه لیه والتر ئیه کوردسیتان، وریباشیو له کورد تیی رکردایه سه گشتی به و الل مامجه
 پرسیییه و سیییک ته میییڕه و مشیییت و لیییه رزتر بیییه بیییوو؛ الل مامجیییه باتگێڕیی خیییه و سیاسیییی ی کارنامیییه دییییاری ره هیییه تی خیسیییله

 و رز بییه نگیزه ئییه و امییان ئ و ئییه خشیین، زیانبه کییورد م رجه سییه سییتراتژیی ئاقییاری و مێژوویییی بوونی هییه بییۆ ی نانییه کورتخایه
 کیورد مێیژووی ی پییاوه وره گیه و ئه سیاسیی ستیی روه ده و رخانکردن خۆته کۆتایی و م که یه ری پاڵنه که بێ بیر له یان پیرۆزانه

 ی هواد خانیه و کوردسیتان نیشیتمانیی تیی کییه یه رانی تێکۆشیه م رجه سیه ڵ گیه له خیۆم میی هاوخیه. بیوون ڕاسیت نێوه اڵتی رۆژهه و
 .بڕم رده ده قوباد کاک تی تایبه به الل مامجه ڕێزی به

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣
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 سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ؛مستەفا هیجری

 
 
 
 
 
 
سییکرتێری گشییتی حیزبییی دێمییوکراتی کوردسییتانی ئێییران، لە پەیامێکییدا سەرەخۆشییی خییۆی ئاراسییتەی گەلییی " مسییتەفا هیجییری"

 .ایەتی یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان و بنەماڵەی مام جەالل کردکورد، سەرکرد
 

 بەڕێزان ئەندامانی بنەماڵەی مام جەالل تاڵەبانی
 

 .دوایی کرد مام جەالل دوای تەمەنێک لە خەبات دژی پێشیلکاری مافی کورد و خەبات بۆ ڕزگاری نەتەوەکەی بەداخەوە کۆچی
 

و پێشییمەرگایەتی و ئەزمییوونێکی زۆر کە لەو بییوارانەدا بە دەسییتی هێنییابوو،  کەسییایەتی بەرزی مییام جەالل لە بییواری سیاسییی
هەموویان بەستێنسازی ئەو شوێندانەرییە بەرچاوە بوون کە لە ملمالنێی خەبات دژی دوژمنیانی گەلەکەی بەڕێزییانی کردبیووە 

 .خەباتکار و سیاسییەکی سەرکەوتوو و بەرچاوی دۆزی کورد و نێونەتەوەیی
 

ت دانیی میام جەالل بەتیایبەت لەم هەلیومەرجە ئەسیتەم و ناسیکەی خەبیاتی کیورد لە باشیوور خەسیارێکی گەورە بۆیە لە دەس
بوو؛ بۆ حیزبی دێموکراتی کوردسیتانی ئێیرانیش لە دەسیتچوونی دۆسیتێکی بەوەفیا و لەمێیژینە بیوو، کە لە سیەردەمی شیەهید 

 .ەردەوام بوودوکتور قاسملوو ئەو دۆستایەتییە بناغەی دامەزرا و تا ئاخر ب
 

بە بییۆنەی ئەم ڕووداوە پییڕ لە مییاتەمەدا سەرەخۆشییی خییۆم پێشییکەش بە گەلییی کییورد، سییەرکردایەتی و ڕیزەکییانی یەکیەتیییی 
نیشتمانی کوردستان و بەتایبەت بنەماڵەکەیان، بەڕێزان هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەدی هاوسەری و کوڕەکیانی کیاک پاڤیڵ و کیاک 

 .قوباد دەکەم
 ستانی ئێرانحیزبی دێموکراتی کورد

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.heloykurdistan.com/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=1808:kakm&catid=19:waty-roj&Itemid=21&psig=AOvVaw15AcQ4KhFzwwSlkhaIcM9-&ust=1601923038397000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi8xNPKm-wCFQAAAAAdAAAAABAL
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 سکرتێری گشتی

 
 مستەفا هیجری

 
 ی زایینی٢١١٧ی ئۆکتۆبری ٤ = ی هەتاوی١٣٩٦ی ڕەزبەری ١٢

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

 
 ...كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران ییگشت یرێسکرت ;عەبدوڵاڵ مۆهتەدی

 
 
 
 
 
 
 
 

 هەمیشە لە دڵماندا دەمێنێتەوەیادی مام جەالل بۆ   

 
 کەسیەی ئەو جیهیان، لە کیورد سیەفیری و دیپلۆمیات داهێینەر، شۆرشیگێری رۆشینبیر، و نووسەر شاخ، خەباتکاری و پێشمەرگە

 سییەرکردەیەکی رۆژهەاڵت، کوردسییتانی دێرینییی دۆسییتی چییوو، بەغییدا حییۆکمی هەتییا سییەربەرزەوە قەنییدیلی و رەزان چەمییی لە
 و عێییراق کییوردی کۆمییاری سییەرۆک یەکەم جیهییانی، سیاسییەتمەدارێکی بە بییوو و تێپەڕانیید سیینوورەکانی کە کییورد گەلییی مەزنییی
 تاڵەبیانی، جەالل میام سەرۆک دوا، کوردی زمانی بە یەکگرتووەکان نەتەوە گشتی کۆبوونەوەی تاالری لە کە مرۆڤێک یەکەم
 .کرد ژیان لە ئاوایی ماڵ
 

 و سیاسییی ئییازادی و کییورد نەتەوەی رزگییاری بییۆ نەناسییانە مانییدوویی و انوچیی بییێ سییاڵ ٦١ لە پتییر مییاوەی بییۆ جەالل مییام
. نەکەوت لێییوی لە بییزە و نەبییوو نییزم ورەی هەرگیییز بەاڵم ڕێ، هییاتە زۆری چەڵەمەی و تەنیی . تێکۆشییا خەڵییک مافەکییانی

 پیێچەوانە بە دەبیوو،نە بیڕاو هییوا دا رۆژەکانیش سەختترین لە.  چووەوه تێهەڵده نوێ سەرلە بەاڵم دادەهات، سەر بە شکانی

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://telegram.me/s/komalaparty?before=1662&psig=AOvVaw3V4sy_M0cjQwatZDU5zpvz&ust=1601923351025000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjCweDLm-wCFQAAAAAdAAAAABAR
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 دۆسییتی مییایەوە، خۆمییاڵی و خییاکی هەمیشییە بەاڵم بییوو، گەورە کاریزمییایی کەسییایەتییەکی. دەبەخشییی هەمییووان بە ئۆمێییدی
 . بوو ژنان مافی داکۆکیکاری و رۆشنبیران

 
 پشیتیوانی و دۆسیت تیایبەتی بە لەوانە و کوردسیتان پارچەکیانی هەمیوو خەمخیۆری و راسیتەقینە کوردسیتانییەکی جەالل مام

 و پەیوەنیییدی. کیییرد ئێیییران نیییاوخۆی رەوانەی دێمیییۆکرات و ئیییێمە ییییارمەتی بیییۆ پشیییتیوانی هێیییزی. بیییوو رۆژهەاڵت کیییوردی
 وریییاییەوە بە و دامەزرانیید ئێییران کوردسییتانی زەحمەتکێشییانی شۆرشییگێری کییۆمەڵەی لەگەڵ درێییژی و دوور دۆسییتایەتییەکی

 لە هەرگییز کە بیووە کیۆمەڵە ئیێمەی بیۆ زۆری چیاکەی تیایبەتی بە و ەهەی ئێیرانەوە کیوردی هەمیوو بەسەر حەقی. پاراستی
 لەگەڵیی و ناسییوە نیزیکەوە لە جەاللیم میام سیاڵ ٤١ نزییک بیۆ کە هەبووە ئەوەم شانازی خۆم شەخسی بە من. ناکەین بیری
 . بوو قایم شتیوانێکیپ و وەفا بە دۆستێکی جەالل مام بەراستی. وەرگرتووە سوودم ئەزموونی و تەگبیر و راوێژ لە و دواوم

 
 و خیان هێیرۆ بەرێیز بە پێشیکەش خیۆم سەرەخۆشیی دڵ بە پیڕ. کەوت کیوردان هەمیوو گەورەی کۆستێکی جەالل مام مەرگی  به

 .دەزانم خەمیان شەریکی بە خۆم و دەکەم یارانی و دۆستان و بنەماڵە هەموو و قوباد کاک و باڤل کاک
 

 مۆهتەدی عەبدوڵاڵ
 

 ٢١١٧ ئۆکتۆبری ی٣
 

--------------------------------------------- 
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  کوردستان یشانێتکەحمەز ەڵەیمۆک ییگشت یرێعومەر ئێلخانیزادە سکرت

 
 
 
 
 
 
 

 مام جەالل ئاکتەرێکی گەورەی مێژووی کوردستان بوو

 
 و نییاو بییوو سییااڵنێک. ەوتپییێک چییاو گیییراودا نییایلۆن بە شییڕی چییادرێکی نییاو لە و ناوزەنیی  خییری لە جەاللییم مییام یەکەمجییار
 سییەرکردەیە لەو هومێییدەم و هیییوا هەمییوو ئەو کە ئەوڕۆژە بەاڵم. دەویسییت خۆشییم دیتبێییتم، ئەوەی بییێ بیسییتبوو، ناوبییانگیم

 کە ناخۆشیییدا و خۆشییی لە جییار زۆر ڕۆژەش ئەو دوای لە. دڵییمەوە نێییو چییووە تەواوی بە و خۆشویسییت ئەوەنییدەم سییەد بینییی،
 و گەڵ بە بڕوامەنیید نەسییرەوتوو، ورە، بە ئومێیید، پییر دایییم بە بییووە، لەگەڵییی قسەوباسییم نەیکاتییا ئەو هەمییوو بینیییومە،
 .بووە بەرز ئاواتی هەڵگری و دڵگەورە هاندەر، کوردستان،

 
. کردبیوو زانسیت بیوونی فێیر و خوێندنەوە رۆشنبیری، تێکەاڵوی لەخۆرابینی و دڵگەورەیی بوێری، گەورە، ئاواتی کە بوو ئەو

 سییەرەرای کە بییوو ڕابەرانە لەو ئەو. پێییدەکرد بییڕوای خەڵییک کە رابەرێییک بە کردبییوو ئەویییان ایبەتمەنییدیانەت ئەو هەمییوو
 حیاڵی و جەمیاوەر نیاو بیۆ چیوون دەکیردو، دییالۆگی دەبیوو، تێکەاڵو نەدەگرت، خۆی کۆمەڵگادا، لە پلەی و جێگا هەڵکشانی

 کیرد جەاللیی میام خەباتیدا کورەی لە بوون قاڵ و ڕاوەستاوی بەرزانە، سیفاتە ئەو. خۆی کاری رێنوێنی کردبوە لێیانی بوون
 دژ جەنگیاوەرە پێشیمەرگە ئەو کە بیوو گەورەیییە و لێهیاتویی ئەو. بگیرن ڕێیزی بوون مەجبور دوژمنانیشی کە کاریسمایەک بە
 و ێکهییاتەپ هەمییوو بەسییەر سییێبەری و ئوتییۆریتە کە عێڕاقییدا لە کۆمارێییک سییەرۆک کییردە عێڕاقییی دەوڵەتییی و دیکتییاتۆری بە

 لە خیۆی کەسیایەتی و خەبیات بە جەالل مام. نەگرن هەڵوێستی و قسە لە گوێ نەیاندەتوانی بوو، دیار سیایەکاندا قەوارە
 لە پێشییکەوتنخوازی و ئەوڕۆیییی دێمییۆکرات، سیییمایەکی ناسییاندو، دنیییا بە زۆرتییر بییزاوتەکەی و کوردسییتان دژوارەکانییدا ڕۆژە

 .هەموان دیدەی ەرب خستە کورد ڕزگاریخوازی بزوتنەوەی
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 رێنوێنیەکیانی و یادگار بەاڵم دەستدا، لە گەورەیان دلسۆزێکی و دۆست ڕۆژهەاڵت لە کورد رزگاریخوازی بزوتنەوەی و کۆمەڵە
 ئاراسیتەی قوڵمیان هیاوخەمی زەحمەتکێشیانەوە کیۆمەڵەی ریزەکیانی هەمیوو و خیۆم الیەن لە. دەمێنێیتەوە الییان هەمیشە مام

 و سییەرکردایەتی و سیاسییی مەکتەبییی هەڤییااڵنی هەمییوو و تاڵەبییانی بنەمییاڵەی گشییت و قوبییاد اککیی و بافییڵ کییاک هێرۆخییان،
 .دەخوازین بۆ تەباییان و یەکریزی ئاواتی و دەکەین نیشتمانی، یەکێتی ریزەکانی

 
 بێ ڕێبوار پڕ ڕیگای و بەڕێز جەالل مام یادی

 
 کوردستان زەحمەتکێشانی کۆمەڵەی گشتیی سکرتێری

 ادەئێلخانیز عومەر
 

 ئۆکتۆبری مانگی ٣
 

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

 رانیئ یكوردستان یبات  خه یسكرتێری گشتی سازمان :ینێحوس خێشەباب
  
 
 
  
 
 
 ! كوردستان ی نیشتمانی كیتی یه سیاسی بی كته مه رێز به
 !بانی تاڵه قوباد كاك و پافێل كاك و خانم هیرۆ رێزان به
 
 نیشیتمانی یەکێتیی گشیتی سیکرتێری و کورد مێژوویی سەرکردەی تاڵەبانی جەالل مام بەرێز دوایی کۆچی هەواڵی بیستنی بە

 .یێنم گه راده پی تان كوردستان باتی خه سازمانی تی ركردایه سه و خۆم می هاوغه و خۆشی ره سه  وه ژاره په و داخ  به کوردستان
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 كوردسییتان نیشییتمانی كێتی یییه  لییه بوو نییه زیییان نیا تییه كییورد لی گییه ی یییه وره گه  ركرده سییه و ئییه دوایییی كییۆچی و سییتدان ده  لییه
 بوو ره قییه تێكی ربییه زه ها وره هییه كییوردو ڵكی خییه  لییه بییوو  كراوه نییه بوو ره قییه تی سییاره خه و زیییان ڵكوو بییه رێزی، بییه ی واده وخانییه

 .راست ناوه التی رههخۆ ی  ناوچه  له دیموكراسیخوازی وتی ره  له بوو  كراوه نه
 

  بۆیرانیه زۆر كوردسیتاندا  لیه تی الییه كۆمه می سیته حه زۆر رجێكی لومیه هه  له توانی  كه بوو  ره تیكۆشه  ركرده سه و ئه الل جه مام
  لییه  خنییه ره وتییی ره تییوانی ها روه هییه و بكییات كوردسییتاندا ئییازادیخوازی ی وه جواڵنییه  لییه تییان ئافره توانییای هێییزو  بییه شییداری به

 .كوردستاندا  له شۆرشگێڕی كانی پرنسیپه  له كێك یه  بكاته  وه چوونه خۆدا  به و خۆگرتن
 

 م كیه ئازادییدا و دیموكراسیی پێنیاو  لیه بات خیه و  مافخوازانیه شۆرشیی  لیه بیوون وام رده بیه  لیه الل، جیه مام ی وێنه م كه توانای
  ره تیكۆشیه و ئیه. بێیتەوە دروسیت  وه نانیه گمه ده نیدیە تمه تایبه و بیه  شێوەو و له ی ركرده سه داهاتووشدا له  ته حمه زه زۆر و ن وێنه
 كوردسیتان نیشیتمانی كێتی ییه زرانیدنی دامه  بیه و شۆرشیگێڕی ی وه جواڵنیه ییدانی مه  هاتیه  وه الوێتیه نی مه ته  له ر هه  وێنه م كه

 و وه نووسییه كیورد لی گیه بیۆ پرشینگداری میژوویێكیی كیوردو لی گیه ایو ره مافخوازنەی شۆرشی پانی گۆره  هێنایه نوێی كی یه شێوه
 تا هیه بیۆ تی مرۆڤاییه مییژووی كیوردو لی گیه مییژووی  لیه  كیه یی، وه تیه نه كاریزمای رێكی رێبه رو نیشانده  رێ و شق رمه سه  بووه
 . بێ ده وام رده به ئازادیخوازی و ری روه نیشتمانپه رێبازی و ناو  تایه هه
 

 دژی بات خییه کییوردو مییاڵی یەکریییزی و یەکێتییی پێنییاو لە هەمیشییە وەك کوردسییتان نیشییتمانی یەکێتییی سییەرکردایەتی ومییانبێگ
 .كۆشن تیده رابردوو  له زیاتر بەرێزیاندا بەرزەکانی ئامانجە و ئاوات هێنانی وەدی پێناو لە و رۆكان ره سه  اڵته سه ده
 
 وامم رده به ی ژاره په و م ماته و خۆشی ره سه و پرسه ل گه  له
 

 ئیران كوردستانی ی بات خه سازمانی
 گشتی سكرتیری
 

 ینی حوسه شیخ بابه
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣
 

----------------------------------------- 
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  PAK پارتی ئازادیی کوردستان سەرۆکی ناەزدانپیە نیحس

 
 
 
 
 
 

 بە کیاریگەری درێیژ و دوور دەمێکیی تیا و پێنیاهێنێ کۆتیایی مەرگ کاریزماکیان، کۆتیایی سیەردەمی کاریزمایەکی جەالل؛ مام
 . نابێتەوە پڕ نەبوونی کەلێنی هاوکات. دەمێنێ رووداوەکانەوە سەر
 

 بیۆ هێزێیک و کوردسیتانی تەبیایی بیۆ دەرفەتێک بکرێتە کۆستە ئەم دەشێ. تێناپەڕێ سانایی بە ژیانی وەک هەر ئەو مەرگی
 .گەمارۆکان شکاندنی و هەڕەشەکان بەرانبەر راوەستان
 بیێ سەرەخۆشیی" . کوڕەکیانی" گشت و قوباد کاک و باڤێڵ کاک هێرۆخان، لە بێ وسەرەخۆشی جەالل مام بۆ بەرین بەهەشتی

 .کوردستان خەڵکی هەموو و کوردستان نیشتمانی یەکێتی لە
 

 یەزدانپەنا حسین
 

 ٢١١٧ ئۆکتۆبری ی٣ = ٢٧١٧ رەزبەری ی١١
 

------------------------------------------- 
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 ئێران -كێتی دیموكراتی كوردستان  سكرتێری گشتی یهی؛ ر عفه جه یعوسمان

 
 
 
 
 
 

 الل جه مام نابی جه ی ماڵه بنه
 كوردستان نیشتمانی كێتی یه كانی رگه پێشمه كادرو و تی ركردایه سه نی نجوومه ئه و سیاسی   كته مه
 
 الل جیه میام نابی جیه كوردسیتان، لی گیه كاریزمیای رو ڕابیه و ركرده سیه دواییی كیۆچی و یی میشیه هیه ری فه سیه زێنی دڵتیه واڵی هه

 یی ئۆسییتوره ری ڕێبییه  وه دڵنیاییییه به ناكییات، ناسییاندن  بییه پێویسییت الل جییه مییام نابی جییه ژانییدم، هه نییاخی بیسییت، بانیم تاڵییه
 ڕۆحێكیی چ  كیه زانین ده دوژمین و دۆسیت بیوو،  كه ناوچه ئاڵۆزی سیاسی رپانی گۆڕه لێهاتووی و وره گه دیپلۆماتێكی و تی كوردایه

 هییوای  كیه ن ده ده  وه ئیه تی شیایه ی ناسیانه ماندوونه باتی خه درێژی دوورو مێژووی بوو، دیموكراتی و ئازادی و ئاشتی ی وره گه
 ی وره گییه ری تیییده یارمه و پشییتیوان الل، جییه مییام نابی جییه رخات، سییه ی كییه له گه تییوانی و بییوو ملێكراو سییته و بڕسییكاو لێكی گییه

 و نیاو كوردسیتان، دیرۆكیی و مێیژوو  لیه ین، ناكیه بیری له و كوردستان ی پارچه رچوار هه له بوو ن كه له گه ڕزگاریخوازی بزاوتی
  كۆسیته م ئیه خۆشیی ره سه و زانیم ده متان هاوخیه  بیه خیۆم كیات، ده  پێیوه شیانازی كیورد لی گه  میشه هه بۆ و كراوه تۆمار باتی خه
 . بێت وام رده به ڕێگای شاداڵو ڕۆحی م، كه ده كوردستان لی گه و ئێوه و خۆمان  له  یه ره گه

 ری عفه جه عوسمانی
 

 ئێران -كوردستان دیموكراتی كێتیی یه گشتیی سكرتێری
 

----------------------------------------- 
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  ێمامل ڵەیماەبن یمەڵبەند عەزیز ماملێ؛

 
 
 
 
 
 
 

 بەڕێزان
  

 :مەکتەبی سیاسی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان و بنەماڵەی بەڕێز مام جەالل تاڵەبانی
 

دوایی میام جەالل تاڵەبییانی، سیەرۆك كۆمیاری پێشیووی عییڕاق، سییەرۆكی  بیه خەم و پەژارەیەكیی یەکجیار زۆر خەبەری كیۆچی
ەتەوەی كورد، له مێدیاكانی جیهیان بیاڵو بیۆوه و داخ و یەكیەتی نیشتمانی كوردستان، تێكۆشەری هەڵكەوتوو و لەمیژێنەی ن

 .دەردێكی گەوره كەوته سەر دڵ و مێشك و هەست و گیانی هەموو كوردێكی نیشتمانپەروەر
 

وكیوڕی و زییانی گەورە دەخاتیه سیەر بیزوتنەوەی كیورد و لە هەمانکیاتیش دا شیوێنەواری  جێگای خاڵی بەڕێیز میام جەالل كەم
 .وەرگرتن بۆ نەوەكانی ئێستا و داهاتووی كورد انی دەبێته بنەمای پەند و دەرسخزمەت و لەخۆبردووییەك

 
وە وێیڕای دەربڕینیی زۆرتیرین هاوسیۆزی و هیاوژانی لەگەڵ  بەو بۆنەوه له الیان بنەماڵەی ماملێ و مەڵبەندی هونەریی میاملێ

 .ەالل بۆ به ئاوات دەخوازینئێوەی بەڕێز، سێبووری و سەركه وتنتان له رێگای پیرۆزی تێكۆشانی بەڕێز مام ج
 

 عەزیز ماملێ
 

 پاریس
 

٢١١٧ - ١١ - ٣ 
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 چاالکوانی مەدەنی و سیاسی وفەرهەنگی رۆژهەاڵتی کوردستان  ٠٥١پرسەنامەی 

 
 
 
 
 
 

 جەالل مییام دوایییی کییۆچی بییۆ پرسییەنامەیەک نووسییینی بە ئێییران، کوردسییتانی سیاسییی و مەدەنییی هەڵسییووڕاوی و چییاالک ١٥١
 کوردسییتان، هەرێمییی سییەرکردایەتی کوردسییتان، خەمبییاری کییۆمەاڵنی ئاراسییتەی خۆیییان سەرخۆشییی و ەمیهییاوخ تاڵەبییانی،
 .کردووە جەالل مام بنەماڵەی و کوردستان نیشتمانی یەکێتی الیەنگرانی و ئەندامان

 
 .کراوە واژۆ یەوەمەدەنی و سیاسی چاالکی ١٥١ الیەن لە کردووتەوە باڵوی موکریان هەواڵدەریی سەرەتا کە پرسەنامەیە ئەو

 
 بەناوی پەروەرندەی ڕووناکی

  
 نیشیتمانیی یەکییەتییی پەشیێوی دڵ الیەنگرانیی و ئەنیدامان کوردسیتان؛ هەرێمیی سیەرکردایەتی نیشیتمان؛ خەمباری کۆمەاڵنی
 !"جەالل مام" زیندوو هەمیشە سەرۆکی خەباتکاری بنەماڵەی کوردستان؛

  
 دەربڕینیی وێیڕای کوردستان، ڕۆژهەاڵتی ئەدەبیی و کۆمەاڵیەتی فەرهەنگی، سی،سیا خەباتی بواری هەڵسووڕاوانی وەک ئێمە
 و سیاسیەتمەدار دڵتەزێنیی و نیاوادە کیۆچی گومیان بێ. دەکەیین لیێ سەرەخۆشیتان بەدڵ پڕ خۆمان، هاوخەمیی سۆزی و هەست

 و خەم هەوری و شیڵەژاند ەکیدنییای بەڵکیوو ئیێمە، هەر نەک گەلەکەمیان، نەناسی ماندوویی شۆرشگێڕی و نووسەر و بیرمەند
 .هێنا دا خۆی شوێن بە قورسی تەمێکی

  
 لەم هاوسییەنگی چەشیینێک ڕاگرتنییی و دا سیاسییی لێییژی و هەوراز پییڕ دنیییای لە سییاڵ شەسییت سییەرووی تەمەنێکییی کردنی بەخییت

 کیار هەمیوو لە ڕەنگە تەندراوە، زۆرەملی و زوڵم وپۆی تان بە و داچێندراوە لێکدابڕان و دووبەرەکی تۆوی بە کە ناوچەیەدا،
 و بییێ ڕەهەنیید فییرە هێنییدە کە جەالل، مییام وەک هەیە وا مرۆڤییی کەم. بییێ دژوارتییر سییەرزەوییە ئەم هەنگییاوێکی و چییاالکی و
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 هەناسییەی هانییدەری و بەرێ لەمێییژینەی ئییاواتێکی ئاسییۆی بەرەو و بکییا چەوسییاوە گەلێکییی بییزووتنەوەی ڕێبەرایەتیییی بتییوانێ
 کارەسیات کۆمەڵێیک نێیو لە پسیانەوە بێ بتوانن کە سەرکردەیە ئەم وەک ئەوانەی ناوازەن زۆر. بێ خوازانەی سەربەستی ژیانی

 بییڕانەوەی بێ چارەنووسییی ببێییتە بەزییین و الدان نەدەن ڕێگییا و بییکەنەوە بەرز سییەر دیسییان ناخۆشییەوە، و تییاڵ ئەزمییوونی و
 .ئەبەدی

  
 ئیازاری و ئیێش پیڕ ڕووحیی وماڵی مشیت و خەبیات و اسەتسی بۆ بوو تازە و گەش ڕوانگەیەکی و نوێ جەمسەرێکی جەالل مام

 کە نەییاران، کراوی پێ خەیانەت جوواڵنەوەیەکی بووژێنەوەی و هەڵگر ئااڵ بە بوو دا نوێ شۆرشی لە. دەدا چەپۆکەی ژێر مرۆڤی
 شیەوەزەنگی ەتیهەڕ لە پێشەنگە ئەم. بوو پێی بڕوایان پشکووتوو تازە بیری و چیاکان تەنیا بوو ئەفسانەیەک هەستانەوەی
 ڕەوتییی و بگییرێ چییارەنووس مییافی هێنییانەدیی ڕێبییازی ملییی و دامەزرێنییێ ڕوونییاک قوتابخییانەیەکی تییوانی دا تاریکپەرسییتی
 و بنرخێنیییێ میییرۆ  پێشیییکەوتنی دەسیییکەوتی و بەرهەم وەک جییییاواز ئەندیشیییەی و دیییین و دابێنیییێ هێمنیییانە پێکەوەژییییانی

 خەسییڵەتی و بەدیهیات دەیییان لەگەڵ و داهێنیا قەڵەم بییۆ نیانی و ئییازادی رانییک دابین مانیفێسییتی کە بیوو ئەو. بیداتەوە لێکی
 .کردن زێڕوەشان پێ خەباتی مێژووی و چەسپاندنی دیکە بەنرخی

  
 غییابی و گیرانە زەبرێکیی مەزنە، و خۆشەویسیت کەڵەپییاوە ئەم کیۆچی دژوارەدا، و سیەخت وەختە ساتە لەم کە دەزانین ئێمە
 پڕاگماتیسییت تاقییانەی کاریزمییایەکی دەوری نەمییانی سییەلماند، دنیییای هەمییوو بە دا دوایییی یسییاڵە دووسییێ لەم جەالل مییام

 لە و ببینەوە کیوێر وردەکیان و بارییک ڕێچیکە نەهێڵیێ دەیتیوانی جەالل میام هەمیشیە گومیان بێ. بیداتەوە ڕەنی  چۆن دەتوانێ
 .ڕەوا مافی هاتنی وەدی لەمپەری ببنە تەگەرە و کۆسپ نەدا ڕێ و تێپەڕین شاڕێی سەر بیانباتەوە دەهات دەستی

  
 کیردووین، پەشیێوتری دا سەربەخۆیی ڕیفراندۆمی پاش هەستیاری ئاوا هەلێکی لە جەالل  مام دانی دەست لە کەسەری بەڕاستی
 الیەک هەمیوو هییوادارین بیۆیە ڕووداوەکان؛ ڕەوتی ئاوێتەی بوونە چەندبەرەکی و لێکدابڕان ترسی و ناڕەوا هەڕەشەی چونکە

 بە بارناسییکە ئەزمییوونە لەم نەتەوەیییی، بەرژەوەنییدیی دانەپێشییەوەی و بییارودۆخەکە هەڵسییەنگاندنی و گییرتن بەرچییاووە بە
 .بن دەرباز سەربڵندی

  
  بوو، ساالری  گەل و بەختەوەری و حەسانەوە و حاوانەوە و تەبایی هومای مەلی کە جەالل، مام دۆستانەی مرۆ  گیانی
 بەهەشییتی و سیەرکەوتن ترۆپکیی دەڕوانێییتە و بیوونە یەک و یەکییەتیی چیاوەڕوانی و ێتەوەدەخییول نیشیتمانەوە سیەر بە ئێسیتا

 .هەتاهەتایی
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 :کانی رۆژهەاڵتی کوردستانو رێکخراوە حیزب
 
  
 
 

 حیزبی دیموکراتی کوردستان دەفتەری سیاسی

  
 
 
 
 
 
 

 یەکیەتییی گشیتیی سیکرتێری و عێیراق پێشووی کۆماری سەرۆک جەالل، مام ،(١٣٩٦ ڕەزبەری ی١١) ٢١١٧ ئۆکتوبری ی٣ ڕۆژی
 .کرد دوایی کۆچی سۆسیالیست، ئەنترناسیۆنالی سەرۆکی جێگری و کوردستان نیشتمانیی

 
 بیۆ جەالل میام بێوچیانی اتیخەبی دەیە ش شه ئاگاداری نزیکەوە لە الیەنانەی و کەس ئەو هەموو وەک ئێمەشی هەواڵە، ئەم

 دان، عێییراق ئاڵوگۆڕەکییانی و کوردسییتان نەتەوەیییی بییزووتنەوەی لە سییەرکردەیە ئەو مێژوویییی ڕۆڵییی و نەتەوەکەی مافەکییانی
 و پشیکووت کوردسیتاندا باشیووری لە کیورد نەتەوەییی بزووتنەوەی هەناوی لە جەالل، مام ڕاستە. ماتەمەوە و خەم نێو بردە

 و ڕوانییین و سیاسییەتکردن پانتییایی هییۆی بە بەاڵم بییوو، کوردسییتان نیشییتمانیی یەکیەتیییی گشییتیی ێریسییکرت و دامەزرێیینەر
 لە نەتەوەییی بزووتنەوەی بە بایەخدانی و،  کاریگەریەکانی و توانا جیاوازەکانی ڕەهەندە بەرەکەتی لە و، بیرکردنەوەکانی

 و عێیراق لە دادپەروەرانە و دیموکراسییخوازی ووتنەوەیبیز پشیتیوانیی بە گرنگییدانی هەروەهیا کوردسیتان، دیکەی بەشەکانی
. شیوێندانەرەکان کەسیایەتییە و سیەرکردە لە یەکێیک ببیووە ناوچەیییدا، و نەتەوەییی ئاسیتی لە بیوو سیاڵ مێژ لە ناوچەکە،
 ینیشییاندان و دیپلۆماسییی کییاری بییۆ گونجییاوتری مەیییدانێکی و بەسییتێن دەسییت، گییرتە عێراقییی سییەرکۆماریی پۆسییتی کییاتێکیش

 پێکهییاتە حاوانییدنەوەی پییێکەوە و نییوێ عێراقییی بییۆ نێییودەوڵەتی پشییتیوانیی و سییەرن  ڕاکێشییانی لە خییۆی لێهاتووییەکییانی
 پێکهیییاتە حیییاوانەوەی پیییێکەوە و هاوسیییەنگی بەڕێزیانیییدا، نەخۆشیییکەوتنی دوای بە کە ئەوە. ڕەخسیییا بیییۆ جۆراوجۆرەکیییانی
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 باشییی بە بییوو، قەیرانەکییان گەورەتییرین تووشییی واڵتە ئەو و کەوت پییێ زیانیییان زۆرتییرین عێییراق واڵتییی سییەرەکییەکانی
 .بوو شوێندانەر و بەتوانا چەندە سەرۆکە ئەو کە دەیسەلمێنن

 
 سیەرۆک تێکۆشیانی و خەبیات بۆ پێزانینیان و قەدرزانی وێڕای کوردستان، ڕۆژهەاڵتی خەڵکی و کوردستان دیموکراتی حیزبی
 کەسیایەتییە ئەو بیۆ ئەمەگناسیییان و خۆشەویسیتی دیکەشیەوە ڕوانگەیەکیی لە دا، جیاوازەکان بەستێنە و بوار لە جەالل مام

 لەگەڵ کوردسیییتان نیشیییتمانیی یەکیەتییییی و جەالل میییام پشیییتگیرانەی و دۆسیییتانە پێوەنیییدیی ڕوانیییگەی لە. هەیە گەورەیە
 لە. زایینییییەوە ایهەشییت دەیەی سییەرەتاکانی لە تییایبەتی بە کوردسییتان ڕۆژهەاڵتییی شۆڕشییگێرانەی و نەتەوەیییی بییزووتنەوەی
 دا جەالل مییام و قاسییملوو.د شییەهید سییەرکردەی تییایبەتی بە و هیییزە دوو ئەو نێییوان لە گەرمەی پێوەنییدییە ئەو گۆشییەنیگای

 ئاسیتی سیەر لە و لیێکەوتەوە کوردسیتانیدا بەشی دوو لە کورد بزووتنەوەی هاوکاریی و پێوەندی زیاتری جۆشدانی کە هەبوو
 بییۆالی ڕۆژاواییەکییان کەسییایەتییە و هێییز پشییتیوانیی و دۆسییتایەتی ڕاکێشییانی بییۆ بییاش ایەکیسییەرەت بییووە نیییودەولەتییش،

 کۆمەڵکیوژی و کارەسات بەرەوڕووی کە تایبەتی بە عێراق لە کورد گەلی لەگەڵ هاوپێوەندییان و گشتی بە کورد بزووتنەوەی
 .ببۆوە

 
 لە سییەرەکییەکان هێییزە بییۆ ئێییران ڕێژیمییی گوشییاری و کوردسییتان باشییووری لە نییوێ بییارودۆخێکی پێکهییاتنی و ڕاپەڕییین دوای

 بیارودۆخێکی کەوتینە کوردسیتان بەشیەی لەو ڕۆژهەاڵت کوردی تێکۆشەرانی گشتی بە و دیموکرات حیزبی کوردستان،  هەرێمی
 ەمئ باشییوور، سییەرەکییەکانی هێییزە بەرپرسییایەتیی وەبیرهێنییانەوەی و ڕابییردوو ئییاوڕدانەوەی لە کە تییایبەتەوە و نەخییوازراو
 کیورد بیزووتنەوەی بە گرنگییدان لە جەالل میام کە هەڵنەگرە حاشا ئەمەشدا لەگەڵ. لەسەرکردنە هەڵوێستە جێگای دەورەیە

 ڕۆژهەاڵتییی الیەنەکییانی و هێییز هاوکییاریی و پشییتیوانی و دۆسییتانە پێوەنییدیی ڕاگرتنییی تییایبەتی بە و دیییکە بەشییەکانی لە
 .نەبوو غافڵ کات هیچ سەکانی،قور ئەرکە و بەرپرسیارەتی سەرەڕای کوردستان،

 
  واڵتدا، و بزووتنەوە و حیز  سەرکردایەتیی و ڕێبەری لە جەالل مام دەوڵەمەندی ئەزموونی و تێکۆشان و ژیان بێگومان،

 هەنگاونیان و نوانیدن ونەرمی گرێکوێرەکان ڕووبەرووبوونەوەی لە جەالل مام بوێریی. تێدایە فێربوونیان لێ جێگای شتی زۆر
 هەرێمییی سییەرۆکی کە ڕاسییتییەک. شییتانەیە لەو یەک نەتەوەییییدا تەبییایی و ئاشییتی پێنییاوی لە دەسپێشییخەری و ۆگدیییال بییۆ

 ئامیاژەی جیوانی بە دا، جەالل میام سیەرۆک دواییی کیۆچی بیۆنەی بە سەرەخۆشی پەیامی لە بارزانی مەسعوود بەڕێز کوردستان
 و تەبییایی بەرهەمییی کوردسییتان، بەشییەی لەو گەلەکەمییان ئەمییرۆی دەسییکەوتەکانی لە زۆر کە هێنییایەوە وەبیییری و دا پییێ

 .سەرکردەیەیە دوو ئەو نێوان هاوپشتیی
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 ڕیگیای بە حاوانیدنەوەیان پێکەوە و جیاوازەکان پێکهاتە نێوان باالنسی ڕاگرتنی جەالل، مام دیکەی تایبەتمەندییەکانی لە
 هەر ڕێبەرانیی بیۆ دەتیوانێ جەالل میام سەرۆکایەتیی یسەرکەوتوانە ئەزموونی. مافەکانیانە و خواست لە ڕێزگرتن و دیالۆگ

 ببێییتە بەرەوڕوون، ئییاڵۆز کێشییەی و قەیییران و وتیییژی تونیید و شییەڕ  گەڵ لە نیوخۆیانییدا لە کە پێکهییاتە فییرە والتێکییی
 .فێربوون لێ شیاوی وانەیەکی

 
 و ئاشیتی ئامیانجی بیۆ و ەوەکەینەت بیۆ پشیتیوان و دۆسیت دوای بە جیهانیدا سەرانسیەری لە کە کیاتەدا لەو هەر جەالل مام

 ئەسیتەمەکانی و سیەخت قۆنیاغە لە کە بیرنەکیرد لە کیات هییچ خەڵکەشیی ئەو دەگەڕا، دادپەروەریدا و دیموکراسی و ئازادی
 هەتیا ئەو. بیوون کیوردایەتی بیزووتنەوەی نییو تێکۆشیەرانی و خۆی پەنای و پشت چەکداریدا، شەڕی و پێشمەرگانە خەباتی

 بەسییەرکردنەوەی و نوانییدن وەفییا لە نەشیییواند، لییێ ڕۆژانەی ژیییانی بەرنییامەی و کییار ئاسییایی ڕەواڵییی نەخۆشییی، کییاتەی ئەو
 هەیە، دەسییکەوتەکانییەوە و سییەرکەوتن و کییوردایەتی بییزووتنەوەی سییەر بە حەقیییان کە تێکۆشییەرانێک و دلسییۆز خەڵکییی

 تووشیییی نەتەوەکەی و کیییوردایەتی وەیبیییزووتنە ئەگەر. نەدەناسیییی ناهومییییدیی و شکسیییت جەالل، میییام. نەبیییوو کەمیییتەرخەم
 و ئاسیییۆیی بیییێ پەڕی لەو و مەییییدان دەهیییاتەوە  وه پیییتەوه بیییاوەڕێکی و ورە بە و نەدەبیییوو ناهومێییید بیییوایەن، شکسیییتێکیش
 و ژییری و لێزانیی و خەبیات بە. بیوو هەمووالبین و فەرهەن  بە ئازادبیر، کەسایەتییەکی. دەخوڵقاند هومیدی ناهومێدیدا،

 لە ئییازادیخوازی خەبییاتی و نەتەوەکەی مێییژووی لە دەسییکەوت و ئییالوگۆڕ زۆر سییەرچاوەی تییوانی خییۆی یەکییانیتایبەتی توانییا
. جیهانیدا و ناوچە ئاستی لە بەڵکوو نەتەوەکەی نێو له هەر نەک خۆشەویست و بەڕێز کەسایەتییەکی ببێتە و بێ ناوچەکەدا

 .نەتەوەییە گەورەی خەسارێکی دەستدانی لە بێگومان بۆیە هەر
 

 و قیییووڵ هیییاودەردیی جەاللەوە، مییام سیییەرۆک دواییییی کییۆچی بیییۆنەی بە کوردسیییتان، دیمییوکراتی حیزبیییی سیاسییییی دەفییتەری
 نیشییتمانیی یەکیەتیییی ڕیزەکییانی تێکییڕای و سیاسییی مەکتەبییی بە تێکۆشییەرەکەی، بنەمییاڵە بە خییۆی، گەرمییی سەرەخۆشیییی
 دەسییکەوتە کە داییین بییاوەڕەش لەو. ڕادەگەیەنییێ ان،کوردسییت بەشییەکانی هەمییوو و باشییوور لە کییورد گەلییی بە و کوردسییتان
 بەشیەی لەو تیایبەتی بە نەتەوەییی یەکڕیزییی و تەبیایی سەر لە پێداگری بە جەالل، مام مەعنەویی میراتی و سیاسییەکان
 و اریهاوکی بە نەتەوەیییدا، و گشیتی بەرژەوەندی پێناوی لە گرووپییەکان و ڕێکخراوەیی بەرژەوەندە وەالنانی بە کوردستان،
 سییەر لە بەردەوامبییوون بە وەهییا هەر کوردسییتان، جیاجیاکییانی پییارچە لە کییورد گەلییی نێییوان برایییانەی و دۆسییتانە پێوەنییدیی
 لە ئێسیتادا لە کە ”خۆنووسیین چیارەی میافی“ جەالل، مام لەمێژینەی ئامانجی و ئاوات وەدیهێنانی هەتا تێکۆشان و خەبات
 ئەوەیە ئیێمە هییوای. دەپیارێزرێ دەبینێیتەوە، خیۆی سەربەخۆییدا بۆ گشتپرسی نیئاکامەکا جێگیرکردنی و چەسپاندن شێوەی
 مییااڵوایی و دواییی کیۆچی بییوو، دەسیکەوت و بەرهەم سیەرچاوە نەتەوەکەی بیۆ جەالل مییام سیەرۆک خەبیاتی و ژییان وەک هەر

 و پشییتیوانی خۆنوانییدنی و کییورد نەتەوەی ڕیزەکییانی لێکنزیکبییوونەوەی و یەکییدڵی بییۆ بییێ دیییکە دەرفەتێکییی یەکجارییشییی،
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 بیۆنەی بە کوردسیتان باشیووری لە کیورد کە دا ئێسیتا هەلیومەرجی لە تیایبەتی بە کیورد ڕەوای پرسی دۆستانی هاوپێوەندیی
 پیالنگێڕیییی و گەمییارۆ گەلەکییۆمەگی، ئامییانجی بە بییووە ڕەوایە، مییافە ئەم سییەر لە پیییداگری و بەخییۆیی سییەر بە دەنگییدان
 .ناوچە واڵتانی لە هێندێک

 
 وەدیهیاتنی و نەتەوەکەی بیۆ چیارەنووس دییاریکردنی میافی کە ئامانجەکیانی بیۆ بەرقەراری و بەڕێز و بەرز جەالل مام یادی

 .بوون دیارترینیان دیکە، نەتەوەکانی و کورد بۆ کۆمەاڵیەتی دادپەروەریی دیموکراسی، ئازادی، ئاشتی،
  

 کوردستان دیموکراتی حیزبی
 
 سیاسی دەفتەری

 
٢١١٧ - ١١ - ٥ 

 
 ١٣٩٦ ڕەزبەری ی١٣

 
---------------------------------------- 
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  دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

 
 

 
 
 
 
 

 لەدەستدانی مام جەالل، خەمێکی سەرتاسەرییە
 هاونیشتمانیانی بەڕێز

 خەباتکارانی کورد
 یەکیەتیی نیشتمانیی دۆستمان

 
ی زایینی، کوردسیتان کەسیایەتییەکی گەورەی لە دەسیت دا ٢١١٧ی ئۆکتۆبری ٣ی هەتاوی، ١٣٩٦ی ڕەزبەری ١١بەداخەوە ڕۆژی 

 .کە زیاتر لە نیو سەدە لە ژیانی لە پێناوی ڕزگاریی نیشتمانی و بەختەوەریی خەڵکدا تێپەڕ کرد
 

دسیتان لە بنیاری شیاخێک لەداییک بەڕێز مام جەالل تاڵەبانی، مام جەاللیی تێکۆشیەرانی کیورد، هەر چەنید لە گونیدێکی کور
بوو، بەاڵم خەبات و تێکۆشان و هەوڵە ماندووینەناسانەکانی لە پێناوی نیشیتمان و خەڵکەکەییدا کیردی بە کەسیایەتییەکی 

 .کوردستانی و ناوچەیی و جیهانی
 

سییتانی عێراقییدا بەڕێییز مییام جەالل سییکرتێری حیزبێکییی شۆڕشییگێڕ و خەباتکییار بییوو، کە لە قۆنییاغە دژوارەکییانی ژیییانی کورد
 .دایمەزراند و ئەم حیزبە چەندین قۆناغی گرن  و هەستیاری مێژوویی تێپەڕاند

 
بەداخەوە نەخۆشی مام جەاللی لە دونیای سیاسیەتی کوردسیتانی دوور خسیتەوە و بۆشیاییەکی بەرچیاوی لە ڕییزی سیاسیەت و 

کەسییایەتییە گەورەیە، زیییانێکی گەورە بە خەبییات لە کوردسییتانی عێراقییدا دروسییت کییرد و لەدەسییت دانییی هەتاهەتییایی ئەو 
 جەستەی خەبات و سیاسەت لە کوردستانی عێراق و حێزبە تێکۆشەرەکەیەوە دەبێ، کە تەنیا بە هاوئاهەنگی و تەبایی و 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://handeran.wordpress.com/2010/10/16/pdki-must-change-himsel/&psig=AOvVaw2FIP3cdqY0JaBBuFFk37jt&ust=1597052813354000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCE9cPrjesCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .پێکەوە بوون دەکرێ ئەو خەسارە تا ڕادەیەک قەرەبوو بکرێتەوە
 

ێران و خەبیات لە کوردسیتانی رۆژهەاڵت بیوو و لە ڕۆژە دژوار مام جەالل دۆستێکی گرانقەدری حێزبی دێموکراتی کوردستانی ئ
و سییەختەکاندا، دۆسییت و هاوپەیمییانی دوکتییور قاسییملوو و حیزبییی دێمییوکرات بییوو، کە لە دەسییت دانییی ئەو کەسییایەتییە بییۆ 

 .حیزبی دێموکراتیش داخێکی گەورەیە کە زامە گەورەکانمان دەکولێنێتەوە
 

سەرەخۆشی لە کەسوکار و بنەماڵەی بەڕێزی مام جەالل، بەتایبەت هاوسیەر و کوڕەکیانی، ئێمە لە حیزبی دێموکراتدا وێڕای 
. هاوخەمی خۆمان لەگەڵ مەکتەبی سیاسیی و سەرکردایەتی و هەموو ئەندامانی یەکیەتییی نیشیتمانیی کوردسیتان دەر دەبیڕین

پەژارەمییان بییۆ لە دەسییت دانییی ئەو  وێییڕای دەربڕینییی. سەرەخۆشییی لە گەلەکەمییان بەتییایبەت لە کوردسییتانی عێییراق دەکەییین
کەسایەتییە گەورەیە، دووبارە جەخت لە هاوئاهەنگی و تەبیایی و پیێکەوە بیوون چ لە نێیو ڕیزەکیانی حێیزبە دۆسیتەکەمان، 
یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و چ لە نێو هەموو حیز  و الیەنی سیاسی و خەباتکارەکانی کوردسیتانی عێیراق دەکەیینەوە، 

هەستیارەی مێژووی ئەو بەشە لە نیشیتمانمان، لە ژێیر خەمێکیی وەهیا گەورەدا تەنییا بە پێکەوەبیوون دەتیوانێ  کە ئەم بڕگە
 .بە سەرکەوتنی مەزن بگات

  
 ڕۆحی مام جەالل شاد،

 سەبووری و خۆڕاگری بۆ ئازیزانی،
 تەبایی و سەرکەوتن بۆ خەبات و تێکۆشان لە کوردستاندا

 
 نحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرا

 
 دەفتەری سیاسی

 
 ی هەتاوی١٣٩٦ی ڕەزبەری ١٢

 
 ی زایینی٢١١٧ی ئۆکتۆبری ٤

 
-------------------------------------------- 
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رانیئ یستینۆمۆك یزبیح یكوردستان یكخراوێر ەڵەمۆك یندەناو ەیتیكوم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیكرتێری تاڵەبیانی جەالل میام ،٢١١٧ ۆكتیۆبریئ میانگی ی٣ سێشیەممە ڕۆژی نییوەڕۆی پاش گرانەوە، پەژارەیەكی و داخ بە
 كیورد نەتەوەی رەوای خەبیاتی نەسیرەوتوی رێبەرێكیی عیراق، پێشوی كۆماری سەرۆك و" كوردستان نیشتمانی یەكێتی" گشتیی

 ٥ دوای ئیییران، كوردسیتانی خەڵكییی شۆرشیگێرانەی بیزوتنەوەی و كییۆمەڵە دێرینیی پشیتیوانی و دۆسییت عییراق، كوردسیتانی لە
 دواییی كیۆچی ئاڵمیان واڵتی لە بیرلین شاری لە مەغزی، سەكتەیەكی ئاسەوارەكانی گەڵ لە كردن نەرم پەنجە و ەستد ساڵ
 .كرد
 

 تەنیانەت و بیوو، ناسیازی تووشیی ماندووی لەشی كە ساتەی ئەو تا الویەوە تازە سەردەمی لە هەر جەالل مام ژیانی هەموو
. دابیوو كوردسیتان سیتەملێكراوی خەلكیی ئامانجەكیانی بە خیزمەت لە ەوت،ك لێیدان لە هەستی لە پڕ دڵی كە كاتەی ئەو تا

 سیرینەوەی و كوردسیتان خەڵكی رزگاریخوازانەی خەباتی گەیاندنی ئاكام بە جەالل مام سیاسی ژیانی ئەولەویەتی ئەگەرچی
 كە دەكیرد بەوە شیانازی مبەردەوا هەربۆیە. نەبوو بەرچاوتەن  نەتەوەپەرستێكی جەالل مام بەاڵم بوو، نەتەوایەتی ستەمی
 گەلە ئەو خەبییاتی بەرەی لە وەسوەسییەیەك هیییچ و فەلەسییتینە سییتەملێكراوی خەڵكییی عییاداڵنەی خەبییاتی پشییتیوانی و دوسییت

 پێوەنیدی كیورد، گەلیی بیزوتنەوەی رێبەرانیی لە یەكێیك وەكیوو پێشیەوە لەوە سیاڵ٥١ لە هەر. نەخستەوە دووری ستەملێكراوە
 هەمییوو بە و دامەزرانیید ناوەراسییت رۆژهەاڵتییی هەمییوو و فەلەسییتین و ئیییران شۆرشییگیری و چەپ هێزەكییانی گەڵ لە پییتەوی
 . بوو یارمەتیدەریان و دەخولقاندن بۆ فرسەتی تواناوە،

 
 پێوەنیدی پردی. بوو ئیران كوردستانی خەڵكی شۆرشگێرانەی بزوتنەوەی و كۆمەڵە ئەمەگی بە و وەفادار دۆستێكی جەالل مام
 و جەالل میام و كیۆمەڵە نێیوان پیوەنیدی. بوو عێراق كوردستانی لە كورد خەڵكی رەوای خەباتی و نەوەیەبزوت ئەو نیوان لە
 كیییادری ئیییازیزترین خیییۆینی و دامەزرا وە8791 سیییالی لە كوردسییتان، نیشیییتمانی یەكیتیییی گەل لە جەاللەوە میییام رێییگەی لە
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 پیوەنیدیەدا، ئەو سیێبەری ژێیر لە دەیە چوار بە یكنز ماوەی بۆ. كردنی پتەو هەوێنی بە بوو موعینی خانەی كاك كۆمەڵە،
 لە و بیڕی پیێكەوە جەالل میام گەڵ لە كوردسیتان، پیارچەی دوو هەر لە هەلیدانەوەمان سەر و نسكۆ نشێوەكانمان، و هەوراز
 و راشیكاوی بە پیوەنیدیە ئەو عێیراق، كۆمیاری سەرۆك بە بوو جەالل مام كە كاتەش ئەو تەنانەت و ساڵەدا٣٩ ئەو هەمووی

 ئەو سییاتەكانی و كییات. مییایەوە كییاریگەر و بەردەوام هاورێیییانە، دیپلوماسیییەكان، بەرژەونییدیە و پوروتۆكییۆل بە گوێییدان  بییێ
 . ناچنەوە بیر لە هەرگیز و كراون تۆمار هەموو مێژوە

 
 و دۆسیتان و ێییانهاور هەمیوو لە دڵ بە پڕ. خەمبارین جەالل مام دەستدانی لە گیان بە كۆمەڵە، ریزەكانی هەموو ئەمرۆكە
 هێیرۆ بەرێیز هاوخەمی بە خۆمان تایبەتی بە و دەكەین خۆشی سەرە هەن، شوێنێك هەر لە جەالل مام هاورێیانی و هۆگران
 یەكێتیی رێبەرایەتیی و ئەنیدامان و پێشیمەرگە هەمیوو و بنەماڵەكەییان ئەنیدامانی هەمیوو و قوبیاد كیاك و بافڵ كاك و خان

 .دەزانین كوردستان نیشتمانی
 

 كۆمەڵە ناوەندی كومیتەی
 ئیران كۆمۆنیستی حیزبی كوردستانی رێكخراوی

 
 ٢١١٧ - ١١ -  ٣ 

 
------------------------------------------------- 
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  رانێئ یكوردستان یشانێتكەحمەز ێڕیشگۆڕش ەڵەیمۆك یندەناو ەیتیكوم

 
 

 
 
 
 

  كەسیایەتییەكی  جەالل مام. پێگەیشت جەاللی مام ماڵئاوایی هەواڵی ۆرەوە،ز كەسەرێكی و داخ بە كۆمەڵە ناوەندی كومیتەی
 بە نزییك پیاش دواییشیی كۆچی. بوو ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتی و عێراق، باشوور، كوردستانی لە كورد شوێندانەری و ناودار هەرە
 . جیهاندا هەموو لە و كەناوچە و عێراق لە كوردستان، هەموو لە بووە گەورەی دەنگدانەوەیەكی نەخۆشی ساڵ پێن 

 
 كە نیییە لەوەدا گومیان بیۆیەش. بیوو كیۆمەڵە و ڕۆژهەاڵت كوردسیتانی بیزووتنەوەی وەفیای بە دڵسیۆزێكی و دۆست جەالل مام

 . كردووە ماتەمینی و خەم تووشی كۆمەڵەی كادرەكانی و ڕێبەری هەموو جەنابیان، دوایی كۆچی
 
 تیایبەت بە تاڵەبیانی، بەڕێیزی بنەمیاڵەی ئەنیدامانی هەمیوو  ئاراسیتەی میانخۆ هیاوخەمی و سەرەخۆشیی ئێمە  بۆنەیەوە بەو

 هەمیوو و سیەركردایەتی سیاسیی، مەكتەبی لە دەكەین سەرەخۆشی. دەكەین تاڵەبانی قوباد و باڤل بەڕێزان هێرۆخان، بەڕێز
 لە كیورد خەباتكیاری گەلیی ەل دەكەیین سەرەخۆشی كۆمەڵەوە هەموو الیەن لە هەروەها. نیشتمانی یەكێتی ئەندامانی و كادر

 . ڕۆژهەاڵت كوردستانی تایبەت بە دیكە پارچەكانی لەهەموو و باشوور كوردستانی
 

 خەباتكییارانەی یەكڕیییزی پێنییاوی لە حسییێن سییەدام دوای عێراقییی لە جەالل مییام وزەی و ژیییان شییێوەی بەو هەر  هیواخییوازین
 بێیت خۆشیكەر ڕێگیا شێوە هەمان بە هەر دواییشی كۆچی كرا، خانتەر ڕەواكانی مافە دەستەبەركردنی بۆ باشوور كوردی گەلی
 سیەر مەترسیییەكانی و هەڕەشیە بەرپەرچیدانەوەی بۆ و ئێستادا هەستیارەی قۆناغە لەو باشوور كوردستان گەلی یەكڕیزی بۆ

 .كوردستان
 

 ئێران كوردستانی زەحمەتكێشانی شۆڕشگێڕی كۆمەڵەی ناوەندی كومیتەی
 

 ١٣٩٦ خەزەڵوەری ی١٢ = زایینی ی٢١١٧ ئۆكتۆبری ی٤  
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 ی کوردستانکومیتەی ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشان

   

 
 
 
 
 
 

 ئەو کەسەی کە لەسەرەتای تەمەنی الوەتی بێ وچان . بە هەواڵی مەرگی مام جەالل گشت کوردستان خەم و ماتم دایگرت
 یەتی کرد و هاندەر و پاڵپشتی پێشکەوتنخوازیی بۆ رزگاریی گەلێک تێکۆشا، پشتیوانی لە دێمۆکراسی و دادوەریی کۆمەاڵ

. بوو، ئەو ڕابەرەی ژیرانە هەموانی لێک نزیک دەکردەوە و تەبایی و یەکێتی دێنا
 

مام جەالل قەاڵی قیایمی خیۆڕاگری و میعمیاری شۆڕشیی نیوێ بیوو، میام جەاللێیک کە حەولیی دا عێڕاقیی نیوێ سیاز بیێ و بە 
دی تا نەهامەتی روو لە گەالنیی عێیڕاق نەکیاتەوە و پێکهاتەکیانی عێیراق لیه جیگیای دڵگەورەیی و دوربینی چی بۆی کرا کر

 .رەق و دوژمنایەتی و شەر، ئاشتیانە پێکەوە بژین
 
 ئەو پێشییمەرگەیەی کە تەمەنێییک بییۆ رووخییانی دیکتییاتۆری لە عێییڕاق شییەڕی کردبییوو، کییرا بە سییەرۆک کۆمییاری عێییڕاق، وەک

کردنەوە نەکردەو که ئامادە نەبو تەنانەت حیوکمی لیه سیێدارەدانی سیەدام کیه دەییان سەرۆک کۆماری نە تەنیا بیری له تۆڵە
مییام جەالل لیه بەرامییبەر بیرجیییاوازان و نەییارانی سیاسییی ئەهلییی . جیار بییۆ کوشییتنی میام جییاڵل پیالنییی دارشیتبو، واژۆ بکییات

نیاوخۆیی تێییپەر بکییات و پێکهییاتە مییام رۆڵییی گەورەی گێییرا کیه کوردسییتان دەورانییی شییەری . دییاڵۆگ و پییێکەوە کییاردکردن بیو
 .سیاسیەکان هەر کام پێگە و دەوری یەکتر قەبوڵ بکەن

 
  ،بەاڵم مەخابن هەوڵەکانی مام جەالل بۆ عێراقێکی فیدرال و دمیۆکرات نەبیوو بە دەرفەت و دەرس بیۆ نەییارانی کوردسیتان

هەر . ەرگەیە چەنیدە حیکمەتیی تێیدا بیووجیلی داهاتووی عێیڕاق ڕۆژێیک دەیسیەلمێنن پەنیدەکانی ئەو سیەرۆک کۆمیارە پێشیم
ئەوە نیشان دەدا کە کەسایەتی مام جەالل چەند بەهێز و چەندە بیۆ کوردسیتان پێویسیت بیوو و بزاوتیی کوردسیتانی بە دنییا 
 .دەناساند، ئەوڕۆ بە جەستە لە ناومان نەماوە، بەاڵم ئاوات و ڕێبازی تاهەتایە لە مێژوو و خەباتی گەلەکەماندا زیندووە

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%84%D9%87&psig=AOvVaw0C-9YVFlFvBC85C07dYOTW&ust=1597053368904000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDLjtTtjesCFQAAAAAdAAAAABAu
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م جەالل دۆست، پشتیوان و دڵسۆزی کۆمەڵە و هەموو بزوتنەوەی رزگاریخوازیی لە کوردستان و ناوچە بوو، کیۆمەڵە دۆسیت ما
 .و پشتیوانێکی گەورەی لە دەستدا کە لە رۆژانی تەنگانە و قۆناغی سەختی خەباتدا متمانەی نێوانمان دروست ببوو

 
لە هێرۆخیان، کیاک بافیڵ و کیاک قوبیاد و گشیت بنەمیاڵەی تالەبیانی  لە الیەن هەموو رێکخستنەکانی کیۆمەڵەوە سەرەخۆشیی

هاوخەمی خۆمان بۆ هەوااڵنی تێکۆشەری مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و ریزەکانی یەکێتی نیشیتمانی دەردەبیڕین . دەکەین
وردسیتانی باشیور و و پەیمانی خەبات و تێکۆشانیان لەگەڵ نوێ دەکەینەوە، هەروەها سەرەخۆشی لە تەواوی خەباتکیارانی ک

 .هەموو گەلی کوردستان دەکەین
 

بەرز و بەڕێز بی یاد و ڕێبازی مام جەالل 
 

کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 
 

زایینی ٢١١٧ - ١١ - ٣ 
  

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

 ڕێکخراوی خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستان 
  

 

 

 

 

 

 

 
 ودای بەخشندەی مێهرەبانبە نێوی خ
 !سەرکردایەتیی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان: بەڕێزان

 !بنەماڵەی تێکۆشەری مام جەالل تاڵەبانی
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باڵوبوونەوەی هەواڵی کۆچی دوایی مام جەالل تاڵەبانی، سەرکردەی دییاری کیورد و سیکرتێری گشیتیی یەکیەتییی نیشیتمانیی 
وە جێی داخ و خەم و نیگەرانیی ئیێمە و تێکۆشیەرانی کیورد و خەڵکیی کوردسیتان کوردستان و سەرۆککۆماری پێشووی عێڕاق بو

 .بە گشتیی
 

ئییێمە لە ڕێکخییراوی خەبییات،ی شۆڕشییگێڕی کوردسییتان بە بییۆنەی ئەم کۆسییتە گەورەوە سەرەخۆشیییی گەرم لە ئێییوەی بەڕێییز لە 
کیی کوردسیتان و تێکۆشیەرانی نێیو ڕییزی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و ئەندامانی بنەماڵەی تێکۆشەری تاڵەبانیی و خەڵ

هیییوادارین خیودای گەورە سییەبر و ئییارامیی بە هەمییوو . بیزووتنەوە دەکەییین و خۆمییان بە هاوبەشیی خەم و کەسییەرتان دەزانییین
 .الیەك بدا و، ڕێگای خەبات و تێکۆشانی دەیان ساڵەی ئەو کەسایەتییە هەمیشە ئاوەدان بێ

 

  
 !بەڕێزان

 
ەسییایەتییەکی سیاسیییی کییاریگەر و ناسییراوی سییەر گۆڕەپییانی سیاسیییی کوردسییتان و نییاوچەکە و، مییام جەالل تاڵەبییانیی ک

ئەکتەرێکی دیار و بە هەڵسووڕی نێو بزووتنەوەی کوردستان بوو کە لە چەندین کات و قۆناغی هەستیاردا دەور و دەسیتی لە 
داڵییەوە تییا ڕێبەرایەتییکردنییی یەکیەتیییی مییام جەالل هەر لە مێرمنیی. ڕووداوەکییان و هێنییانەدیی دەسییتکەوتەکاندا هەبییووە

نیشییتمانیی و دوایییین قۆناغەکییانی تێکۆشییانی سیاسیییی کە سییەرۆککۆماریی عێییراق بییوو، سییەرکردە و کەسییایەتییەکی چوسییت و 
چاالك و بە زیپکوزاکونی کوردستان و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە، هەر بۆیە کۆچی دوایی ئەو زاتە، بە تیایبەت لەم 

ە تایبەتییەی ئێستا کە یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان و کورد و دەڤەرەکەی تێدایە، داخێکی بەژان و زییانێکی گیران قۆناغ
 .و کۆستێکی گەورە بۆ یەکیەتیی و کورد و گەالنی ناوچەکە بوو

 

 .جارێکی دیکە هاوخەمیی و سەرەخۆشیی خۆمانتان عەرز دەکەین
 

 انا للە و انا الیە راجعون
  

 خەبات،ی شۆڕشگێڕی کوردستانڕێکخراوی 
 کومیتەی ناوەندیی

 

 ی هەتاویی١٣٩٦ی ڕەزبەری ١١ = ی زاینیی٢١١٧ - ١١ - ٣
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 (ارسانی)رێکخراو یاری کورد  کومیتەی ناوەندی

 

 
 
  
 
 
 
رابەر،  و کردەسیەر میامی تێکوشیەری  ی ماڵیه بنه و كوردسیتان  نیشیتمانی  كێتی یه  تی ركردایه سه  نی نجومه ئه و سیاسی  بی كته مه 

 :کوردستان خەباتگیری خەڵکی
  
 رۆك سیه و کیورد نیاوداری و دڵسیوز سیەرکردەی بانی تاڵیه الل جیه میام ڕێز بیه دوایی كۆچی واڵی هه  وه زۆره پەژارەێکی و داخ به

 دڵ و كمنا خیه  بۆنیه و كۆسیت م بیه یشیت، پێگه كوردسیتانمان نیشیتمانیی كێتیی ییه گشیتی سیكرتێری و عێیراق پێشووی كۆماری
 کیومەڵگەی واوی تیه و خۆمیان می هاوخیه و پرسیه ها روه هیه و بڕین رده ده خۆمان تی سره حه و تاسه  وه دڵمانه ناخی له تەزێنەوە،

 نیشییتمانیی كێتیی یییه ڤااڵنی هییه م رجه سییه و تی ركردایه سییه نی نجومییه ئه و سیاسییی بی كتییه مه بییۆ( کییاکەیی) یارسییان کییوردی
 .خەمتانین هاوبەشی و دەدەین نیشان کوردستان پارچەی چوار هەر و جەالل مام رێزدار وشەریتێک بنەماڵەی و كوردستان

 
 و میز ره ك وه مان كیه له گه رزگیاریخوازی ی وه بزوتنیه تێكۆشیانی كیاروانی ناو لیه  یه ده سیه نیو له زیاتر الل جه مام نابی جه  دیاره
 زۆری كی قوربانیییه  وه شیه رێگایه و لیه و داوه  ناسیانه ماندوونه و خت سیه تێكیبا خیه ر بیه وه شیانی ر كاریگه دیارو كی تییه سایه كه

 ڕوونی بیه كانیدا ییه وه ته نه و نیشیتمانی  وته سیتكه ده ستهێنانی ده به و كان رووداوه وتی ره ر سه به ری كاریگه و خش نه و بەخشیوە
 .بکا لێ هاشای ناتوانێ کەس و دیارە

 
 و ئانکارا،بەغیداد تیاران، لە داگییرکەران کوشیکی کاتێیک هەر کە بیوو هوشیمەندە و گەورە رێیبەرە ئەو سەرکردە جەاللی مام

 ژوری بە ئەکییرد خییوی و دەدیییتەوە پەنجەرەێکییی ئەو دادەخسییت کوردسییتانیاندا و کییورد روی بە دەرگاکانیییان هەمییوو دمشییق
 ئەو لە هەناسیەی دوا هەتیا و دەگەیانیدن پیێ کوردسیتانیانی و کیورد رەوای دەنگیی شێوەکان لە شیوەێک بە و کوشکەکانیاندا

 و نەدا مەودای مەرگ داخەکەم نەسیرەوت، و کرد خەباتی بێوچان نیشتمانەکەی و گەل مافی بۆ و نەدا کوڵی پیروزەی ئەرکە

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2172976469630440&id=1837994396461984&psig=AOvVaw3KA9nLcYKHxbIury3CQHox&ust=1597054898140000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCV_6TzjesCFQAAAAAdAAAAABAD
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 شییاری لە سییاڵیدا ٨٤ تەمەنییی لە ٢١١٧ ی١١ ی٣ ئەورۆ سییەرئەنجام مەرگ گەڵ لە بەربەرەکییانی درێییژ و دور مییاوەێکی پییاش
 کوردسیتان و کیورد لە ئیاوایی میاڵ هەتیاێە هەتیا بیۆ و دانیا یەک سەر لە هەسرەتەکانی لە پڕ چاوە ئاڵمان واڵتی نیبەرلی
 ..نیشتمانەوە و گەل نەمرانی رێزی چوە و کرد
 

 گەلیی کە گەورەییت و دڵسیوز وا رێبەرێکیی جنابیت کیورد، شورشیگیری و گەورە سیەرکردەی ئەی پاکیت گییانی بۆ ساڵو هەزاران
 فەیلیی مەنیدەلی و خانەقین کوردەواری کەرکوکی و قامیشلی،هەولێر و دیاربەکر و ورمێ هەتاکو کرماشانەوە و ئیالم ەل کورد
 پیڕ مێیژوی بە شانازی و دەگیرن بۆ پرسەت و خەمبارن ناوەختت کوچی بۆ ئاینزاکانیەوە و ئایین و پێکهاتە هەموو بە نشین

 .بەرزە پێت سەریان و دەکەن سەروەیتەوە
 

 ئەتیوانین تەنییا دێینن کیورت پێنوسیەکانمان دڵنییان بنوسین بەرێزت گەورەی و تێکوشان و خەبات لە بمانهەوێ ئەگەر ئێمە
 تێکوشیەری میامی بنیوو ئاسیودە دڵسیوز، و گەورە میامی بنیوو ئیارام ئازاد، و ئازا سەرکردەی و مەزن ڕێبەری بنوو بڵین، ئارام

 .کورد نیشتمانی و گەل
 

 (یارسان)کورد یاری راورێکخ ناوەندی کومیتەی
 

٢١١٧ - ١١ - ٣ 
 ماڵپەڕی یاریکورد

 
-------------------------------------------- 
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 PAK پارتی ئازادیی کوردستان کۆمیتەی ناوەندی

 
 
 
 
 
 
 

 !تاڵەبانی سەرۆک بنەماڵەی: بەڕێزان
 !کوردستان نیشتمانیی یەکێتی سەرکردایەتی و سیاسی مەکتەبی: بەرێز

 !کوردستان نیشتمانی یەکێتی الیەنگرانی و ئەندامان
 
 و هییات و ئەگەر گەلێییک و رێییدایە لە چارەنووسسییاز و گرینیی  قۆنییاغێکی بەرەو خۆشەویسییتمان کوردسییتانی کە کییاتەدا لەو

 و زانا پێشسواری و سەرکردە ئاتاجی دیکە کاتێکی هەموو لە زیاتر نیشمان و نەتەوە کە دەمێکدا لە رێیە؛ سەر لە نەهاتی
 پییاوی سیەختەکان، قۆنیاغە سیەرکردەی تاشیەبەردەکان، بین پێشیمەرگەی میامجەالل، مەرگیی پیێگەیە، خیاوەن و ئەزموون بە

 و کوردسییتان لە دەروونییییە و سیاسییی قورسییی خەسییارێکی و زەبییر قووڵەکییان؛ قەیییرانە کلیلییی و عەقییڵ و گەورەکییان بڕیییارە
 .کوردایەتی

 
 سەرەخۆشییی و پرسییە کوردسیتان، ئییازادیی پیارتی ناوەنییدیی کیۆمیتەی نیشییتمانییەوە، و نەتەوەییی خەسییارەتە ئەم بیۆنەی بە

 و ئێییوەین تەنیشییت لە پەژارەیییدا، و خەم بییاری هەڵگرتنییی و دڵتەزێیینە کۆسییتە و کەسییەر لەم و دەکییا بەرێزتییان پێشکەشییی
 .دەکەین گەڵ لە هابەشییتان

 
 نێیوان یەکڕییزی و کوردسیتان نیشیتمانیی یەکێتیی گەورەی ڵباتیما تەباییی هەوێنی ژیاندا، لە چۆن وەک هەر ئاواتەخوازین

 تەبیایی و" یەکێتیی نیاو یەکێتیی" کیردنەوەی دەمەزەرد بۆ بێ دەرفەتێک تەرزە، بەو هەر مام، مەرگی بوو، سیاسییەکان هێزە
 وهیییوایەی اتئییاو ئەو وەدیهێنییانی بییۆ هەنگاوەکییان کردنییی خێییرا و هەڕەشییەکان بەپەرچییدانەوەی و نیشییتمانیی و نەتەوەیییی
 .سەردا لە بڕیاریان مێژووییەکەدا، رێفراندۆمە لە دا ئەیلوول ی52 لە کوردستان باشووری خەڵکی
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 .الیەکمان هەموو بۆ سەبوورییش و ئۆقرە و هەمووان مامجەاللی بۆ هەرمان بەهەشتی
 

 PAKکوردستان  ئازادیی پارتی
 ناوەندی کۆمیتەی

 
 5189ی ئۆکتوبری 4 = 5989ی رەزبەری 85

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

 
 پارتی لیبراڵ دیموکراتی کوردستان ؛ یتیەرکرداەس ینەنجومەئ

 
 
 
 
 
 

 بەڕێز بنەماڵەی بەرێزی مام جەالل
 مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەرێز

 برۆسکەی ماتەمینی   
 

رێزمام جەالل سیاسەتمەدار گەلەکەمان سکیرتێری یەکێتیی نیشیتمانی و بە داخ و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی داوای بە
 .سەرۆک کۆماری پێشووی عێراقمان پێگەیشت

 
مام جەالل سەرکەردەی قۆناخە سەختەکان سیاسەتمەدارێکی پڕاگماتیست و سەرکردەیەکی گەورەی گەلەکەمان کە دەیان سیال 

ەکانی ژیییانی لە پێنییاو لە پێنییاو گەلەکەی پشییووی نەدا، لە لە پێنییاو رزگییاری نەتەوەکەی خەبییاتی کییرد و تییا دوا سییات
خەمێکییی وپەژارەیەکییی گەورەیە بییۆ گەلەکەمییان لەم دەسییتدانی سییەرکەردەی بە توانییا و سیاسییەتمەداری گەورەی گەلەکەمییان 

 .ەسفی شیاوی مام جەالل بکاتقۆناغە هەستیارەدا کە هیچ قەلەمێکی ناتوانی بارتاقای و
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ی بنەمییاڵەی  خۆشییی خۆمییان ئاڕاسییته ره و سه  رکردایەتی پییارتی لیبییراڵ دیمییوکراتی کوردسییتان پرسییهبە نییاوی ئەنجییومەنی سییە
ری  ماوه نیدام و جیه و هەموو دۆسیت و ئه (كێتی نیشتیمانیی كوردستان یه)تی  ركردایه بی سیاسی و سه كته و مهبەرێز مام جەالل 

 ..زانین شی خەم و پەژارەتان دە هاوبه ین و خۆمان به كه یەکێتی ده
 
 هەموو شەهیدانی ریگای رزگاری کورد و کوردستان .بانی الل تاڵه گیانی پاكی مام جه زاران ساڵو له هه
 

 پارتی لیبرال دیموکراتی کوردستان
 ئەنجومەنی سەرکردایەتی

 
 ی کوردی٢٧١٧ یڕەزبەر ی١١ = ٢١١٧ یئوکتۆبەر ی٣

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

 
 ستیی كوردستان،  ربه پارتی سه یت هیركردا سه ین نجوومه ئه

 
  

 
 
 
 
 
  كیه بانی تاڵیه الل جیه مام ڕێز به جیهانی، و كوردستانی ناوداری ی ركرده سه دوایی كۆچی واڵی هه  وه زۆره كی یه ژاره په و داخ به

 .لێكردین یی سته جه ماڵئاوایی ٢١١٧ ری ئوكتۆبه ی٣ رۆژی
 
.  كوردسییتانه خۆیی ربه سییه ی پرۆسییه ویش ئییه ڕوات ده مێژوویییی گرنگییی نگاوێكی هییه و ره بییه مان كییه له هگ  كییه دا سییاته و كییات م لییه
 كوردسیتانی ناسیراوی و وره گیه تزانێكی سیاسیه مخابن اڵم به ، ئاگاداره و رقاڵ سه كورد لی گه ی نگاوه هه و به جیهان ری رتاسه سه
 .هێشتین جێێ  به  میشه هه بۆ  سته جه  به كردو دوایی كۆچی دا گرنگه  پرسه م ئه كاتی  له الل جه مام ك وه جیهانی و

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc2s2bgenWAhXLHJoKHUmXAVUQjRwIBw&url=http://www.psk2006.org/&psig=AOvVaw2ODHMLfjaT1ASftxty8Xil&ust=1507826394932251
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 و كان مییه رهه به اڵم بییه مان، كییه له گه بییۆ  یییه وره گه كۆسییپێكی دا كاتییه م لییه الل جییه مییام دوایییی كییۆچی  كییه  گره ڵنییه هه حاشییا
 مخۆری خییه كی تییه سییایه كه موو هییه هییزری  لییه گشییتی كی زانكۆیییه  تییه بوونه  پیییاوه  ڵییه كه م ئییه كانی، ته سیاسییه و كان زموونییه ئه

 .كوردستانی
 
  بیه كیورد لی گیه موو هیه ی ئاڕاسیته خۆمیان خۆشیی ره سه و پرسیه كوردسیتان، ستیی ربه سه پارتی تی ركردایه سه نی نجوومه ئه ك وه

 .ن كه ده كوردستان نیشتیمانی كێتی یه ندامانی ئه گشت و سیاسی بی كته مه ها روه هه و گشتی
 

 مان، كییه له گه ی نییاوداره  سییه كه م بییه ر رامبییه به  شایسییته كی ویسییتیه خۆشه و رێییز ك وه كان، سیاسییییه  نییه الیه گشییت  كییه داواكییارین
 مانیدووبوونی زوو ئیاره و ئیاوات دیهێنانی بیه بیۆ ن كاربكیه  وه پێكه. بكرێت هێزتر  به كوردستان باشوری  له بایی ته و كریزی یه

 .الل جه مام ی هد نیوسه  له زیاد
 

 .مان كه له گه رزی ربه سه ی ركرده سه ی ئه شاد رۆحت
 

 كوردستان ستیی ربه سه پارتی تی ركردایه سه نی نجوومه ئه
 

٢١١٧ - ١١ - ٣ 
 

------------------------------------ 
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 وتار و بابەتچەند 
 

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

 !امەی کوردانسپاس بۆ تۆ م
 
 
 
 
 
 

 
 سەعید بەگزادە

 
 میام بە و پێشو رێبەرانی هەموو بەالم. نییە بەریی لێی جەاللیش مامم. بووبێ هەڵە بێ نایا شک پێ کوردم سیاسی رێبەری

 تەنییا. دەکەیین سیەیر میللەتەکەییان بیۆ گەورەیییان و پەنجەیان جێ و نەخش و باشەکانیان کارە رابردوو، کە جەاللیشەوە،
 .بۆدانەوێنین رێزیان فیداکاریەکانیاندا، سەری و زەحمەت و گەورەیی دەبەرانبەر توانیندە
 

 جەالل میام هەتیا بەالم تێیدابێ، وسیاسیی فیکیری جۆراوجیۆری تەیفیی نیشیتمانی یەکێتیی ئەنیدازەی بە ناناسم حیزبێک هیچ
 خییۆی، وشیییاری و زیرەکییی و دیییرایەت بە حیییزبەی ئەو یەکدەسییتی و یەکییدەنگی هەبییوو، نیشییتمانی بییۆیەکێتی کییاتی و هێییز

 زۆر والتەدا لەم یاسیا پێیی بە کۆمیار سیەرۆک ئەوەی هەیە،دەگەل بوونی ئێستا ئێراقی وەک کێشەی پڕ والتی کەم. پاراست
 .بحاوێنێتەوە یەکتر نەیارەکاندەگەل الیەنە زۆری النی توانی کۆماریدا، سەرۆک دەپۆستی جەالل مام نییە، بەدەسەاڵت

 
 جیهانییان بە کیورد ناسیاندنی و رێیبەری نەخشی. بووە کورد سەفیرەکانی باشترین لە یەکێک گەنجێتیەوە لە هەر جەالل مام
 .شکاند باشور لە کوردی خەباتی تاریکی شەوەزەنگی جەالل مام. دەکەوێ جەالل مام بەر زۆری

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?p=27322&psig=AOvVaw3Jk1zeJe80EN81d8a5nphC&ust=1601928414223000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjVhNXem-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .بێ ئۆغر سەفەرت مامە بۆیە، هەر
 باشدەبێ زۆر جەالل مام شایستەی کردنی بەرێ بۆ
 
 وەدیهێنیییانی بیییۆ مامییییان حییییزبەکەی و دەن فیییرێ خۆییییان تاکیەکیییانی بەرژەوەنیییدیە یەکێتیییی سیییەرکردەکانی و بیییال هەمیییوو 

 .بکەنەوە دەست یەک بوو، کورد رزگاری کە جەالل مام ئاواتەکانی
 
 والتیان انیسیەر راکێشیانی زییاتر هەرچیی بۆ خۆی هەوڵی هەموو دەبێ باشور لە کورد دپلۆماسی بەشی مەرجەدا، و هەل دەم
 .کوردستان راکێشنە کورد رێبەری و ئێراق کۆماری سەرۆک کردنی بەرێ باشتر هەرچی بۆ
 
 بێ دەگەل دوژمانی دانی دەم لە دەرفەتە ئەم با
 

 کوردان مامی شاد روحت
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣
 

---------------------------------------- 
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 .و کەسایەتی سیاسی هەموو قۆناخەکانی خەبات کۆچی دوایی کردسەرۆک مام جەالل سکرتێری ینک 

 

 
 
 
 
 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی

 
 ٨٤ تەمەنیی لە کوردسیتان نیشیتمانی یەکێتییی گشتی سکرتێری جەالل مام سەرۆک ٢١١٧ - ١١ - ٣ ڕێکەوتی شەممە سێ ڕۆژی

 .کرد دوایی کۆچی ئاڵمان واڵتی نەخۆشخانەکانی لە یەکێک لە مێشکەوە سەکتەی نەخۆشی هۆی بە ساڵیدا
 
 بییاری عێییراق یەکەمییی کەسییی عێییراق کۆمییاری سییەرۆک وەک جەالل مییام ٢١١٢ - ١٢ - ١٧ ڕێکەوتییی لە کە ئەوە دوای بە دوا

 و توونید چیاوەدێری میاوەیەک پیاش و دەنێیردرێ ئاڵمیان بەرەو پزیشکی چارەسەری بۆ غداوە بە لە تێکدەچێ، تەندرووستی
 لەو و پزیشیکی چیاوەدێری ژێر دەخرێتە خۆی ماڵی لە سولێمانی شاری لە و کوردستان رێتەوەدەگە ژیان بۆ پزیشکی تۆکمەی
 چارەسیەری بیۆ و ئاڵمیان بیۆ سیەردان جیار چەنیدین دوای و نەبیۆتەوە بیاش جەالل میام تەندرووسیتی باری بەداخەوە ساتەوە
 ئیازادی ئەوینیدارانی جەسیتە بە هەمیشیە بۆ و کەوت لیدان لە گەورەکەی دڵە ٢١١٧ ئۆکتۆبری سێی ئەمرۆ بەداخەوە پزیشکی
 .جێهێشت بە کوردستانی نیشتمانی یەکێتیی تایبەت بە و کوردستان

 
 بە کوردسیتان و گشیتی بە عێیراق ئاسایشیی و ئیارامی بیاری و سیاسیی بااڵنسیی بیوو، نەخۆشیی تووشیی جەالل مام ئەوە دوای

 یەکان کوردسیییتانی و عێراقیییی یە سیاسیییی ەرکردەسییی لە یەک هییییچ هەنیییووکەش و تێکچیییوو تەواوی بە پێشیییووەوە نیسیییبەت
 ئەو بۆشیایی و دییارە تەواوی بە جێگیای جەالل میام دا قۆناخەش لەم و بکەنەوە پڕ جەالل مام بۆشایی جێگای نەیانتوانیوە

 . دەبێ دیار کوردەوە نەتەوایەتی خەباتی بە و کوردی دەسەاڵتی بە گەورەیە سەرکردە
 
  بوو، ناوەراست ڕۆژهەاڵتی مەدەنی و چەکداری و سیاسی خەباتی مێژووی سەرکردەکانی دیارترین لە یەکێک جەالل مام
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 گشییتی سییکرتێری وەک دا کوردسییتان نیشییتمانی یەکێتیییی کییۆنگرەی سییێ لە هەبییوو، نێونەتییوەیی و جیهییانی یەکی کەسییایەتی
 نیییوەی لە و کوردسییتان شییووریبا ڕزگییاری دوای بییووە، کوردسییتانی بەرەی سییەرەکی ئەنییدازیاری و پێکهێیینەر هەڵبژێییردراوە،

 لە جیار یەکەم بیۆ عێراقیدا مێیژووی لە بیووە، سیولێمانی ئییدارەی لە کوردسیتان هەرێمیی سەرۆکی دا نەوەد سااڵنی دووهەمی
 سیەرۆک خیول دوو جەالل میام سیەریەک لە بیوو، جەالل میام بەرێیز ئەوییش کە کۆمیار سەرۆک بە بوو کوردێک دا ٢١١٥ ساڵی
 .بوو فیدراڵ عێراقی کۆماری

 
 جۆراوجیۆری زمیانی چەنید سیەر بە شیارەزایی بوو، پێشمەرگە و سەرکردە ڕۆژنامەنووس، وەرگێر، نووسەر، جەالل مام سەرۆک
 قۆناخەکییانی هەمییوو خەباتکییاری و درێییژ پشییوو و دووربییین بییوو، خییۆراگری و نەبەزی لە تەژی مرۆڤێکییی هەبییوو، دا جیهییانی
 خوێندەوار بوو، نێوەرۆک پڕ گوتاری و لێدوان و سیاسی وتاری سەدان ساحەبی بوو، ئێستا سەدەی و ڕابردوو سەدەی مێژووی

 .بوو شۆڕشگێر و ڕووناکبیر و
 
 هاوبەشیی ژیانی ئەحمەد ئیبراهیم کورد ناسراوی کەسایەتی کچی هێرۆ خاتوو لەگەڵ دا زائیینی ی١٩٧١ ساڵی لە جەالل مام

 تیا نەژییا زییاتر جەالل میام بەداخەوە. جێهێشیتوون بە خیۆی دوای لە پاڤێیڵ و قوبیاد ناوەکیانی بە کیوڕی دوو بوو، پێکهێنا
 کیرد، دواییی کیۆچی ساڵیدا ٨٤ تەمەنی لە و ببینێ دا کوردستان لە بوو خۆنووسین چارەی مافی کە خۆی مێژینەی لە ئاواتی

 .دەدرەوشێتەوە دا کورد مێژووی لە درەوشاوەیی بە جەالل مام نەمر تێکۆشانی و خەبات و ناو شک بێ
 

 یەکێتییی لە هاوخەباتییانی و هیاورێ بنەماڵەکەی، ئەندامانی ئاراستەی خۆی سەرەخۆشی دڵەوە ناخی لە گیارەن  ماڵپەری
 هیوا و دەکات تایبەتی بە تاڵەبانی جەالل سەرۆک ئەویندارانی و گشتی بە کوردستان خەڵکی هەموو و کوردستان نیشتمانی
 الیەک هەمیوو هیممەتیی بە بیوو خۆنووسین چارەی مافی و سەربەخۆێی و زادیئا کە جەالل مام سەرەکی ئاواتی کە دەخوازین
 .وەدیبێ

 
 تێکۆشیان پیڕ و ڕێبیوار پیڕ کوردسیتان سەربەخۆیی بۆ تێکۆشانی و خەبات ڕێگای و بێ بەرین بەهەشتی جێگای و شاد ڕووحی

 .بێ
 

 ٢١١٧ی ئۆکتوبەری ٣گیارەن  
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 !ڕۆحت شاد جەنابی مام جەالل

 
 
 
 
 
 

 نستانی مەریوان

 
 سیەرکردەیەکی جەالل میام. ویسیتووە خۆشیم هەمیشە" نەبێ جاران هێندێک" و بیستووە جەاللم مام ناوی دێ وەبیرم ئەوەتەی

 هەبیوو، جیهیانی پانتیاییەکی بەڕێزییان فراوانی پێوەندی و لێوەشاوەیی توانایی، بوو، کوردستان گەلی کاریزماتیکی و مەزن
 .ڕێزلێگیراوبوو مرۆڤێکی دنیادا ئاستی سەر لە هەربۆیەش

 
 کیاتی لە بیوو پیاریس لە ٢١١١ سیاڵی ئەوییش گەیشیتووم بەخزمەتیی نیزیکەوە لە یەکجیار من شادبووە، و قسەخۆش مرۆڤێکی

 ئەم سییەرۆکی جێگییری بەڕێزیییان ئەوکییات سۆسیالیسییت، ئینتێرناسیییۆنالی ڕێکخییراوی کۆبوونەوەکییانی لە یەکێییک بەڕێوەچییوونی
 بەرامیبەر یەدا نێیونەتەوەیی ڕێکخیراوە لەو کوردێیک دەمیدیت کە بوو خۆش زۆر من بۆ بوو، ێراقع کۆماری سەرۆکی و ڕێکخراوە

 .پێدەکەن دەست قسەکانیان جەنابیان لە وەرگرتن ئیزن بە قسەکەران هەموو و دانیشتووە بەشداران هەموو بە
 

 میاوەی خیۆی، مانەوەی شوێنی بۆ نگکردبووبا یەکانی کوردستانی حیزبە هەموو نوێنەرانی جەالل مام کۆبوونەوەکە، دوای ڕۆژی
 سیەرۆککۆماری کاتدا یەک لە من من، بۆ بوو ئامۆژگاری پەندو پڕ و خۆش کاتێکی دابووین، خزمەتی لە دووسەعات بە نزیک
 دەیگێیڕێتەوە جەالل میام وەک مرۆڤێکیی کاتێیک بەاڵم خۆشیە کیات هەمیوو نوکتە. دی کوردم کاریزمای سەرکردەیەکی و عێراق
 .هەیە دیکەی لەززەتێکی و تام
 

 ! دادەنوێنم جەالل مام جەنابی خزمەتەکانی و گەورەیی بۆ ڕێز سەری
 
 .هەستپێدەکرێ زیاتر هەمووکاتێک لە بوونی پێویستی کە هێشتین ی بەجێ کاتێکدا لە جەالل مام *

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://lawan.com/malpari-peshoo/ku/16-baiannama-ragaiandraw/1278-%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%95%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%8C-%DA%A9%DB%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%DB%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%95%DB%8C-%D8%AD%DB%95%D9%88%D8%AA%DB%95%D9%85%DB%8C-%DB%8C%DB%95%DA%A9%DB%8E%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8E%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DB%86%DA%98%D9%87%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html&psig=AOvVaw0bGXJF85uWvHQT8sesnj23&ust=1601929044173000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDP9fngm-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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 .دەمێنێتەوە زیندووی بە دا گەلەکەمان ڕزگاریخوازی لەمێژووی بۆهەمیشە تاڵەبانی جەالل *
 
 کیۆڕێ بکیا، گەلەکەی بە گەورە خزمەتیی دواییین نیشیتیمان، خاکی لەسەر مانەوەی ساتەکانی دوایین لە دەتوانێ جەالل مام

 .بدا سیاسی گەورەی مانۆڕێکی کوردستان ئەوەی بۆ گەورەبێ دەرفەتێکی دەتوانێ جەنابیان لە مااڵوایی
 
 بۆخیۆی کە کیرد ی بەجیێ کیارێکی مەسیعود کیاک جەنیابی یە، نیشیتیمانی پرسیەی و کۆڕییاد گەورەتیرین شیایانی جەالل مام -١

 نیوێنەرانی و بیاڵیۆز. بیدەن نیشیان دنییا بە خۆییان یەکهەڵوێسیت و یەکپیارچە کوردسیتان پێویستە. ڕاگەیاند گشتیی ماتەمی
 مەسیعود اککی جەنیابی تاڵەبیانی بەڕێزی بنەماڵەی دوای و داوەتبکرێن جەالل مام لە مااڵوایی کۆڕی بۆ دنیا واڵتانی هەموو
 .بێ پرسەکە خاوەن کوردستان خەڵکی نوێنەرایەتی بە بارزانی

 هەمیشییە وەک یەکێتییی و کییۆببنەوە یەکگرتییوودا و تییۆکمە یەکی سییەرکردایەتی چەتییری ژێییر لە یەکێتییی باڵەکییانی هەمییوو -٢
 .بمێننەوە بەهێز هەمیشە وەک و کوردستان سیاسی گۆڕەپانی نێو بهێننەوە

 و بهێیینن کەللەڕەقییی لە واز بییزانن خۆیییانی ئەرکییی بە کوردسییتان، حیزبەکییانی هەمییوو ەرکردایەتیسیی بییۆنەیەوە، بەم هەر -٣
 .یەکبخەنەوە ئێستادا بارودۆخەی لەم بەتایبەت کورد نێوماڵی هەوڵبدەن

 .هەنگاوبنێن کوردستان سەربەخۆیی بەرەو پێکەوە و بدەن بەڵێن الیەک هەموو -٤
 

 :تێبینی
 

 .مەدەن ئازار جەالل مام ڕۆحی پیاوان، و ژنان یپرسە جیاکردنەوەی بە تکایە
 

----------------------------------------- 
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 خەمێکی گەوەرە

 
 
 
 
 

 
 عەبو راد

 
 بیییۆنەوە بەو. خەمبیییارکرد هەموومیییانی نەتەوەکەمیییان دیارەکیییانی سیییەرکردە لە یەکێیییک جەالل میییام مەزن تێکۆشیییەری کیییۆچی

 وبە کوردسییتانی هێزەکییانی و کوردسییتان نیشییتمانی یەکیەتییی لە هاوڕێیییانی هەڤییااڵن و یییانبەڕێز بنەمییاڵەی لە سەرەخۆشییی
 .دەکەم کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی گشتی

 
 مەزن سیەرکردەی بەاڵم نیابێ، هەڵە و کەمووکیۆڕ لە خیاڵی خیۆڕاگری و بەرخیۆدان و تێکۆشیان سیاڵ شێست زیاترلە بێگوومان

 سیەر لە دییاری کیاریگەری. بیوو ئەزمیوون بە و لێهیاتوو سەرکردەیەکی و وشیار وریا، لێزان، مرۆڤێکی ڕاستیدا لە جەالل مام
 .دیارە بەڕوونی نەتەوەکەمان ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی لە جێدەستی پەنجەو شوین و هەبوو کوردستان بەشکانی هەموو

 
 کۆسیتەدا لەو نیشتمان و گەل ڕزگاری بۆ ەسەرکردەی ئەو باشەکانی و نرخ بە ئەزموونە و سەروەری لە پڕ ڕابردووی هیوادارم 

 بۆ کوردستان، جەماوەری تێکڕای و کوردستان باشووری حزبەکانی   کۆدەنگی و یەکڕیزی و یەکبوون هەوێنی ببێتە ماتەمینەدا،
 . سەربەخۆیی سەقامگیرکردنی

 
 .بێ بەڕێز و بەرز هەمیشە بۆ یادت و شاد ڕوحت

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤

 
-------------------------------------------- 
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 گەورەیی مامجەالل تەنیا لە دوو خاڵدا

 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
 هەیە منیدالێم تەمەنیی و گییانی دۆستێکی گرتبێ، یەکیتی لە ڕەخنەی من قەد بە دەگرن ڕەخنە لەوانەی کەس ناکەم باوەڕ 
 و دەمیییارگرژ یەکجیییار تێپەڕانیییدووە ی٦١ تەمەنیییی ئێسیییتا ئەگەرچیییی هەڵنیییاگرێ خیییودا هەڵیییبەتە و سیییلێمانییە خەڵکیییی کە

 تیۆ کە باسیەکانمان لە هەالتین نبیۆ بەهیانە دەکیردە ئەوەی هەمیشیە لەیەکێتیی ڕەخنەکیانم لەسیەر دۆسیتەم ئەو. ویشکەڕۆیە
 هەڵیدێر بەرەو یەکێتیی خەرێکیی تیۆ تیۆ، تیا یەکێتییم دۆستی پتر من بکە باوەڕ نا دەمکوت منیش! ویەکێتی سلێمانی دوژمنی

 .دەکەمەوە وشیاری خەریکم مەن و ەیدەب
 
 دەناسییێ منییش ئەوەی و بیووم یەکێتییی گیری ڕەخینە چەنیدە میین کە بیزانن دۆسیتانە ئەو تیا گێییڕایەوە بیۆیە قسیەیەم ئەو جیا

 .دەکەم باسی خۆی جێگای لە شتەو هەر و النادەم هەق لە هەرگیز من بەاڵم نوسیون لەسەر زۆرم یەکجار کە دەزانی
 

 مین بەاڵم هەیە یەکێتیی نیاو هەمووهەڵەکیانی سیەرەکی بەرپرسیایەتی نیشتمانی یەکێتی سکرتێری وەک لجەال مام ئەگەرچی
 براکیوژی شیەری میاڵوێرانی و شەڕ ماکەی کە بووە دا یەکێتی ناو توندڕەوەی الیەنە ئەو گوشاری ژێر لە بەشێکی دڵینام لەوە
 .شتمانییەنی و کورد کەسایەتیەکی کە داوە نیشانی جەالل مام دەنا بوون،

 
 چییای وەک کوردسیتان سینوری و کەرکیووک بە سیەبارەت گوتارەکیانی و قسیە و حیوکم مەجلیسیی لە جوغرافییا و سنوور شەڕی

 دووهێیزەی ئەم نێیوان لە براکوژی شەڕی ساڵەها دوای کوردستان هەرێمی سەرۆکایەتی لە پشتیوانی لە وتارەکانی و حەمرین
 لێزانییی و سیاسیییی کییارامەیی لە جییودا ئەوە. بڕوانییێ لێیییان زۆر نرخێکییی بە مییرۆ  دەبییێ کە کییارانە لەو بەشییێکن کوردسییتان
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 لە داکیۆکی کە دا وتارێکی لە. الیەیەناکان و دەوڵەتان دەگەل کردن مامەڵە چۆنیەتی و دا تاکتیک وهەڵبژاردنی ستراتیژی
 سیەروکی دەیگیوت و دەکرد بارزانی لە دیفاعی حەماسەوە بە وا کە ئەمەی بەتایبەتی هەرێم، سەرۆکی بۆ دەکا مەسعوود کاک

 قسییەی ئەمییڕۆی ئەمییانەی وەک دەبییوو دەنییا نەبییوو دووالیەنە سییەوادی خییۆ نەدەدا، بەقەرز نییانی خییۆ داهاتووشییمانە و ئێسییتا
 دەکیرد، قسیەیان سیەربەخۆیی و رێفرانیدۆم بە سیەبارەت بەدڕدۆنگیی ڕیفراندۆم ئەنجامدانی لەڕۆژی یەکێتی ناو لە کە کردبا

 . ڕاگەیاند هەمووان بە پارتی دەگەڵ براکوژی شەڕی کۆتایی لەراستیدا پەیامەی بەو لجەال مام نا
 

 الی جەالل میام ئەوەی بیۆ بەسیە بلیێم تیا هەڵیدەبژێرم مەبەستەم ئەو بۆ دوونوکتە من بگوزەرێین شتانە ئەو لەهەموو ئەگەر
 .دەمنێتەوە بەگەورەیی وا هەر من
 
 میامجەالل ئەوە ، کیوژی کیورد شیەڕی هیاتنی کۆتیایی بیۆ مەسیعوود کیاک نواندنی رمینە وێڕای براکوژی شەڕی وەستانی بۆ -١

 لە کیوردی جیوواڵنەوەی بیوو سیاڵەها کە داکیرد ئاگرە بەو ئاوێکی چوونەشی بەو هەر و مەسعوود کاک الی چووە خۆی کە بوو
 بەوییژدانەوە ڕۆژان لە ڕۆژێیک ینیشیتمان یەکێتیی لە کەسیێک ئەگەر دا کیاتی لەو جەالل میام چیوونی. دەسیووتا پێوە باشوور

 هیاتی کۆتیایی بیۆ میام بڕییاڕی بەاڵم بیوو بەڕەوڕوو یەکێتیی نیاو تونیدرەوەکانی موخیالیفەتی دەگەڵ کیاتیش ئەو بیگێڕێتەوە
 .بوەستێ کردنانە موخالیفەت بەو نەبوو بڕێاڕێک وئاشتەوایی ودابینکردنی براکوژی شەڕی یەکجارەکی

 
 بە سیییەبارەت و جەالل میییام الی دەچییینە ڕیفرانیییدۆم بیییزووتنەوەی بیییااڵی لێیییژنەی ٢١١٤ لە دەنووسیییێ کەرییییم ئاسیییۆ کیییاک -٢

 ئەنییدامانی کە پاشییان دەداتییێ، هاوکارێیەکیییان هەمییوو بەڵێنییی ئەویییش و لێییدەکەن هاوکییاری داوای ڕیفرانییدۆم بییزووتنەوەی
 دەوڵەتیم کیێ: " دەلێ جەالل امم دا حەویزی شەماڵ کاک سەرنجێکی واڵمی لە بکەن لێ حادفیزی خوا هەوێ دەیان لیژەنەکە

 ".ئەوم پێشمەرگەی ئەمن بکا دروست بۆ
 

 نەفییرەتەوە و ڕق بە هەرگیییز میین نییایە، پێییوان لە مەزنایەتیییان کە هەن کییردەوە و قسییە هەنییدێ و هەن شییت هەنییدێ بەڵییێ
 دەییزانن ەکیتییی لەسیەر ئێیوە ئەوەی نەبەسیتووە، کەس دەگەڵ بیرکیردنەوە بیۆ و سیاسیەت بیۆ قۆنتراتیشم و ناکەم سیاسەت
 الی ئەوەی و نەکردبیێ هەڵەی کە نیییە سیەرکردەیەک هییچ دووهەم و خیۆی جێگای لە هەرشتەو یەکەم بەاڵم دەیزانم، منیش
  چاویلکەی بە شتێک هەموو و ببڕیتەوە نەریتە ئەو با دەکرێ، سەیر تاوانبارێک وەک دیکە خەڵکی الی موقەدەسە تۆ

 .دا ماڵئاواییان و کۆچکردنیان کاتی لە کەم النی بگرین سەرکردەکانمان ەل ڕێز کەم با نەکرێ، سەیر حیزبییەوە
 

 کوردان مامی دەمێنێتەوە زیندووی بە وا هەر ناوت و یاد
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  لە دڕدۆنگی بە کە ئەوکەسانەش هەموو و لێکردبووم گلەیی کە مەهاباد لە ڕ کاک بۆ بێ واڵمێک با ئەوە: تێبینی
 .دەڕوانن ومامجەالل یەکێتی بە سەبارەت من هەڵویستەکانی

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤

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

 
 کۆچی دوایی بەڕێز مام جەالل و چەند وتەیەک

 
  

            
  
 
 

 مەجید کاکەوەیسی

 
کییۆچی دوایییی سییەرکردەیەکیتری مەزنییی مەیییدان و خەبییاتی کییوردایەتی و مەردایەتییی، نییاودارێکیتری سیاسییەت و مێییژوو،  -

فەرهەنیی  و کولتییور، پێشییمەرگە و دیپلۆمییات، قسییە خییۆش و قسییەزان و مەجلیییس خییۆش، بەڕێییز؛ مییام جەالل تاڵەبییانی، 
ی کوردستان و سەرۆککۆماری دوو دەورەی پێشووی عێراق، دوای سەکتەی مەغزی و الدانیی لە سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمان

لە نەخۆشخانەیەکی سەرەکی واڵتیی ئاڵمیان چیاوی لێکنیا و  ٢١١٧ - ١١ - ٣خەباتی کردەوەیی بۆ ماوەی چوار ساڵ، بەرواری 
 .کورد و جیهان ماڵئاوای کرد بەیەکجاری لە بنەماڵە و کەس و کار و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی و سەرجەم گەلی

 
ڕاستی هەرچەند بۆ هەموو الیەک ئاشکرا بوو کە بەڕێزیان میاوەی چیوار سیاڵە لە هەر چەشینە کیارێکی مەییدانی و وتەییی  -

دابڕاوە؛ بەاڵم بوونی بەو جۆرەش هێشتا پاڵپشیت و هییوا بیوو بیۆ گەل و ئەوییدارانی و هەردەم چیاوەڕوانی دەرکەوتنەوەییان 
وای گەورە قەدەری وا دییاری نە ئەو هەلە ڕەخسا و نەش کرا بەو شێوە بهێڵیرێتەوە؛ بیۆیە ئەجەلیی هیات و خی داخم  ئەکرد؛

 ..کردبوو کە هەر ئەوەندە و بەوجۆرە ببێ
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بە قەدەری خوای گەورە و ئەجەلەکانی ڕازین؛ بەاڵم من وەک کەسێکی دڵسۆزی گەل و نیشتمان و تاکێکی کورد بە بیسیتنی  -
هیوابەخشیەکانی، زار شییرینی و کانم فرمێسکیان باراند و کەوتمەوە یادی جارانی و وتە و کار و چیاالکیە کۆچی دوایی چاوە

 .لە ناخی دڵەوە هەژاندمی و خەمباری کردین.. سەرن  ڕاکێشەکانی کە هەردەم هیوا بەخش بوون بۆ کورد
 
دیارە، لە سەر کەسایەتی و ژیاننامەی دوور و درێژ و پیڕ لە هەوراز و نشیێو و پیڕ لە سیەروەری ئەو پییاوە مەزنە نە مین  -

دەتوانم هەقی خۆی پێبدەم بەم چەند دێیڕە و نەش کیار و پسیپۆڕی مینە لە وەهیا شیاکارگەلێکدا بیکەومە مەلەی دەرییای بیێ 
بەاڵم تەنییا بیۆ ئاسیوودەیی ... ێمەمانان ئەتوانین و نە لە خۆمانڕا ئەبینینپەی و مێژووی پڕشانازی، کە نە قەڵەم و نە ئ

 ..وێژدان و خەم ڕەواندنەوە ویستم چەند دێڕێک لەو مەزنە بدوێم
 
ساڵ تەمەنی پڕ سەروەری زۆر قیازان  و بەرژەوەنیدی  ٨١النی کەم زیاتر لە نیو سەدە خەباتی بێوچان و نەبڕاوە و نزیک  -

ن بە جێهێشتووە کە وەک سیەرمایەی نەتەوەییی و نیشیتمانی دەبیێ ببێیتە ڕێیڕەوی خەبیات و مەردایەتیی و بۆ کورد و کوردستا
 ...کوردایەتی و بە شانازییەوە بۆ نەوەی نوێ تا کورد مابێ درێژەی ببێ

 
بیژارد، خەون و خەیاڵ و ڕوئیای ئەو پیاوە کە لە دیوەخانی شێخایەتی و ئاغیایەتیەوە دەرکەوت و ڕیچیکەی جییاوازی هەڵ -

و وەک الیەنگییری خەبییاتی ڕەش و ڕووتییان و یەکسییانی و دادپەروەری، دەسییتی کییرد بە شۆڕشییی مەدەنییی و سیاسییی و دواتییر 
چەکداری، و پێشمەرگایەتی، و لە شارەوە بۆ شاخ و لە شیاخەوە بیۆ ئیاوارەیی و دیسیان شیاخ و دیسیان شیار و ڕاپەڕیین، لە 

سیییەرۆککۆماری واڵت و لەوێیییوە بیییۆ کیییۆمەڵەی نەتەوەیەکگرتووەکیییان و پێشیییمەرگایەتیەوە بیییۆ سیییەرۆک حییییز  و لەوێیییوە بیییۆ 
، هیزر و بییر و هۆشییاری ئەو پییاوە خیۆی و کیوردی گەیانیدە پیلە ..ئەندامەتی لە ڕێکخراوی ئینترناسینال سوسیالیسیتیەکان

 .هەرەبەرزەکانی دەسەاڵت و سەروەری و شانازی بۆ گەل و نەتەوەکەی تۆمار کرد
 
، هەر دوای چەند مان  و سیاڵی ١٩٧٥خی بێهیوایی و خەبات و پێشمەرگایەتی، نسکۆی کورد لە ساڵی لە تاریکترین قۆنا -

چیارەنوس "ز بە یەکەم بەیاننامە و یەکەم شریخەی گولەی پێشمەرگە و یەکەم دەنگی گەلی کوردستان و یەکەم دروشمی ١٩٧٦
ی ئەو کوردسیتان دایسیاند و بە دۆسیت و دوژمنییان خەبیاتی نوێییان بە هاوکیاری و هیاوڕێی دەییان پییاوی مەزنی "بۆ گەلەکەی

هییوایەکی وای بە کیورد و خەبیاتی پێشیمەرگە و ... سەلماند کە کورد زیندووە و نامرێ تا سیەرکەوتنی یەکجیاری ڕێیدەپێوێ
شییاخ و شییاردا کە لە مییاوەیەکی زۆر کورتییدا و بە چەنیید سییاڵ هەر لە منییاڵی نییاو بێشییکەوە تییا پیییری پەکییکەوتە بە دەنگییی 

 ....دۆستانی پڕ هیواکرد و دۆژمنای تۆقاند.... و خەبات و شۆڕشی نوێ، ئاشنا بوون "اللیجە"
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ز گوێم لە ڕادیۆ بوو، تەنانەت بە دزیەوە و لە نزیکەوە شایەتحاڵی ٨١ئەو دەمانەی کە من تازە الوێک بووم و ساڵەکانی  -
بەتی و شیارەزوور، کە ڕۆژ نەبیوو سیوپای عێیراق و دەیان قارەمانێتی پێشمەرگە بووم لە کوردسیتانی بەشیی گەرمییان بە تیای

تەنیانەت ئەو خەبیاتە و ترسیی جەاللیی و شۆڕشیە نیوێیەکەی دڵیی کاربەدەسیتانی ... بەعسیەکان نەترسێنن و لێیان نەکوژن
 خەباتی بە گوڕ و تینی پاک و خاوێنی پێشمەرگە و سەرکردەکانی ئەو کات هنیدەی هیواییان!!.. بەغدایان وەلەرزە هێنا بوو

و نەوەکیییانی بیییۆ خەبیییات و   بەخشیییێبوو بە کیییورد کە هەر کەسیییێکی کیییورد و هەر بیییاوک و دایکێیییک بە شیییانازیەوە خیییۆی
 ..ەی شاخیان ئەکرد بۆ بڵێسەدارتر کردنی خەبات و ئاسۆکانی سەرکەوتنپێشمەرگایەتی تەرخان ئەکرد و ڕەوان

 
اوڕێ و حیزبەکانیان تۆماری دەنگی و ڕەنگی کراون و ئەمڕۆ بە خۆشیەوە تەواوی ئەو کارو چاالکیانەی هەم خۆی و هەم ه -

 ... بە تۆمار کراوی هێشتوویانەتەوەو ماونەتەوە، پێویست بە زیاتر ڕوونکردنەوە ناکات
 
میین هەر بییۆ خییاڵی نەبیییوون لە ئییارامکردنەوەی رۆ  و ویییژدانم ویسییتم هنێیییک لەو سییەرکردە مەزنە بییدوێم و خیییوێنەران  -

 ...ا بوون لە خەبات و کار و چاالکیەکانی ئەو سەرکردانەسەرنجڕاکێشم بۆ زیاتر شارەز
 
ئەمڕۆ لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیمان بە یەک بوون و هاوکیاری و یەکدەسیتیە بیۆ ئەوەی دوژمنیان نەتیوانن زەبەرمیان  -

و دڵسیۆزانی ژییرو داوا لە هەموو شۆڕشیگێڕان .!. پێبەرن، و لە بۆشایی ئەو کەسایەتیانەدا لە پشتەوە خەنجەرمان لێ نەدەن
وریای گەلەکەمان ئەکەین کە زیاتر پێکەوە کۆ ببنەوە و چارەنوسی گەلەکەیان گرنگتر بێت تیا بەرژەوەنیدی تیاکی حیزبیی و 

بییا .... دوژمیین هەردەم لە پچییڕان و ناکۆکییدا کەڵکییی خرابییی وەرگرتیووە و کییوردی بییۆ پاشیەوە گەڕانییدووەتەوە... بنەمیاڵەیی
ەل و مەرجەدا مەرگیییی ئەم پییییاوە بە گەورەتیییر سیییەیر بیییکەن و بییییکەنە ئەزمیییونی یەکێتیییی و ئەمجیییارە و بە تیییایبەت لەم ه

ئاشیییتەوایی گشیییت حییییز  و ڕێکخیییراوە سیاسیییی و کۆمەاڵیەتیەکیییان بیییۆ سیییەرکەوتن بە سیییەر کەنییید و کۆسیییپەکانی نیییاوچە و 
خوانەخواسیتە ئەمجیارە ... چارەنووسی گەلەکەمان ئەمڕۆ لە هەمیوو کیاتێکیتر لە حەساسیترین قۆنیاخی خۆییدایە.... ناوخۆدا

 !... کورد نەتوانێت ئەم هەلە بقۆزێتەوە دیسان ئەیهۆۆۆۆی گەرەکە
 

 ..رۆحی مام جەالل بە بەهەشت شاد بێت و خوا لێی خۆش بێت -
 

 ... ئەم پارچە هۆنراوەیە پێشکەشە بە ڕۆحی مام جەالل، سەرکردە و پیاوی ئازا و پێشمەرگە و دیپلۆمات -
 

 ە راجیعونانا للە و انا الی
 

 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤
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 .بۆ مااڵوای ڕێبەرێکی دیکەی نەتەوەکەم

 
 
 
 
 
 

 محەممەدی فەقێ عەلی

 
 !نیشتیمانێکە ژیانی هێڵەکانی هەژانی! ئەمڕۆ
 .ناگوزەرێ دەن  تارەکانی لە گران، گەورەو غەمێکی هۆزانی! ئەمڕۆ
 .کردەوە مااڵوای شاباڵی ئەبەدی دنیای بەرەو چیا، دوندی سەر تیژباڵی هەڵۆیەکی! ئەمڕۆ
 ئەو سیەردانەوەی بیۆ جارەییان ئەم دەکیا، یاخیەکانیدا خیودای تەکیەگیای لە نیزا" مامەندە" چیای بناری لە" ناوزەن !" ئەمڕۆ

 نیشییتیمانی سییەر دەخسییتەوە نسییێی ژیییان، ئییازادی بە پییاکی هەسییتی وەک بەرز بەرز, دا لییوتکەی لە سییااڵنێ شییاهەڵۆیەی
 .داگیرکراو

 
 غەمییاوی چیییای شییۆڕەوەبووی سییێبەری ئێییوارە ژێییر لە خییۆی و دایە دێرینییی یییاری سییەردانەوەی چییاوەڕوانی لە" ەشییێنی" ئەمییڕۆ
  سەردەمی، و شاخ سااڵنی ڕێبەرەکەی مااڵوایی نامۆیی پەڵەهەورێکی فرمێسکەکانی مژوتەمی. حەشارداوە دا مامەندە
 .هەستانەوە خۆڕاگری و قارەمانەتی دەڤەری سەرپۆشی کردۆتە

 
 .ئەخواتەوە خۆی خەریکە دا چیا داوێنی لە م،"توژەڵ" سەرچاوەکەی! پێشمەرگە ڕابەرێکی جێژوانی بۆ جارەیان ئەم
 

 دۆڵییی و دەر سییاکارەکانی و سییادە مییاڵە بە ناکییاتەوە سییەر و گیییان مییامە جەسییتەی نییاچێتەوە دەڤەرە لەم ژیییان جارەیییان ئەم
 .مانەوە و ڕاپەرین و خەبات و شۆرش

 
  کۆبونەوەیک و کۆڕ دا، گوندەکان هەژارانی المپای چرا دەوری لە و تێناپەڕێ ناوەوە لەم ناوە، بەم کڕێبەرێ ئەمجارەیان
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 .ناکاتەوە
 

 یاخیەکیانی گیوێی بە هەسیتانەوە و ژییانەوە پەیڤیی شۆڕشیگێریەوە، خەسیڵەتە بەم ڕابەر پێشیمەرگەو سەروەرێکی ئەمجارەیان
 .ناداتەوە دا واڵتەکەم دەستی ژێر ژیانی

 
 .بکا وێنا دەرونیا خیزی و وردەبەرد سەر لە خۆیدا، پاکی و ڕوون دڵی لە سەروەرە ئەم وێنەی ناتوانێ ڕووبار رەیانجا ئەم
 

 و زانیین هیزرو دەرییای لە وشەیەک چەند تا دابڕاوە، ژیان لە کەسانم هەمو بێکەسی شاعیر" جوامێری" مخابن، ئەمجارەیان،
 دێیرینەی ییارە ئەم گەردنیی لە دییاریەک وەک و بهیۆنێتەوە ئەدەبیی جیوانی کییپەلکەیە و ملوانکەیەک بکاتە خۆیدا، ئەدەبی

 .بکا
 

 ناکیاتەوە، گیۆرانی و هیۆنراوە کییژی جێژوانیی گەلم و پێشمەرگە و شاخ چریکەی جەزای حەمە جارەیان، ئەم داخانم، داخی
 بیردنەوەی بیۆ چاوڕوان شەهیدێکی گۆری قەراغ لە خۆ یا پێشمەرگەیەک سەنگەری نیزیک لە لوتکە، بەرزیترین بناری لە تا

 .بچڕێ ڕێبەرم ئەم دوامااڵوای بۆ سرودێ دا، شاخ هونەرمەندانی گروپی ئاپۆڕای ناو لە زێدەکەی،
 

 و دوور کییاروانێکی گەڵ کەوتییۆتە ئەو. دێ بەالتانییدا مییامەیە کییاروانی ئەوە! سییەرپێ هەسییتنە هەموتییان هەر جارەیییان ئەم
 و میامەیە ئەوە. دەکیاتەوە نیشیتیمانی ڕۆژهەاڵتیی لە شیەرەفکەندی قاسیملو و قیازی گایبارە سەردانی و گەل نەمرانی درێژی

  شێخ و بارزانی نیشتیمانی بەرەو ڕاگرتوە شەهیدی سەدان بیری هزو دا خۆی سوتاوی نیشتیمان بۆ دڵی هەگبەی لە
 .بەڕێوەیە کەرکوک و مەهاباد و دێرسیم قامیشلو بەرەو سەعید

 
 .ئەدەن بۆ ناتەبایمان بانگی دا خۆمان کەلەسەری لە بەرزەوێژ بە کە ئەوکەسانەدا، مەجلیسی لە دامەنیشن ئەمجارەیان
 بییارزانیەک و مییامەیەک نیشییتیمانەدا، لەم هەرهەمومییان بییابزانن داپۆشییێ، نەیییارە هەرچییی سییێبەرتان بییا سییەرپێ هەسییتنە

 .پێشەمەرگەیەکین و گریالیەک و وقاسملویەک
 

 بڵییێن محەمییمەد عەزیییز و نەوشیییرەوان و بییارزانی ڕێییبەران بە تێییپەڕی، دا التییان بە نەکییاروا ئەم ئەگەر سییەرپێ هەسییتنە
. شیارە و شیاخ سیەرکردەکەی کیراوە، ئەسییر نیشیتیمانی گشتپرسیی دوای ڕابەری یەکەم ئەوە بکەنەوە، ئارامتر هەنگاوەکانتان

 بێیداری خەوی ناو وەرنەوە جارێ بوە حیشرو بە هەرهەموتان بڵێن و بکەن هاوار گەرو بە پڕ. بەڕێوەیە گیانەش مامە ئەوە
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 بییا. بییێ ئاسییودە دا ئێسییتامان ڕێبەرانییی سییێبەری ژێییر لە نیشییتیمان بییا. کەنەوە دوور لییێ بێگانەیییان بیییری و هییزر و کییورد
 .نەبێ جیهاد و ئەنفال و خوێن و شەهید نیشتیمانی تەنیا کوردستان

 
 !ڕابەرەکەم ئەی
 

 .بێ بەهرە پڕ سودمەندو هەروا ژیانت وەک نیشتیمانت بۆ مەرگیشت دەبا
 .سەردەنێنەوە ئارامی بە نیشتیمانەش ئەم شەهیدی هەزاران و تۆ کە ئەوکاتەیە

 !پێشمەرگە ڕابەرەکەی ئەی مااڵوا
 !ئاودان نیشتیمانت و پێز بە بیرت و هزر
 

  ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤
 

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

 فقی و هەڵوەشانەوەی تەوافقغەیبەتی رێبەرێکی تەوا

 
 
 
 
 
 
 

 تاهیر قاسمی

  
 دەسییتە لەو جەالل میام. تەوافقییی و تەشیکیالتی فکییری، دەکیرێن؛ دابەش دا دەسیتە سییێ سیەر بە گشییتی بە سیاسیی رێبەرانیی
 ێیژوویم گەڵ لە سیازان و تەوافیق. تەوافقیی مانیا تەواو بە رێبەرێکی. دەکرێن پۆلێن دا سێهەم دەستەی لە کە بوو رێبەرانە
 کیۆمەڵە سوسیالیسیت، رەوتیی سێ بە کوردستان نیشتمانیی یەکێتیی پێکهێنانی. کراوە متوربە دا جەالل مام سیاسیی خەباتی

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://soundcloud.com/ahirasimi&psig=AOvVaw1-2CEC-bxd7urCS4wS4eu7&ust=1601931015262000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIistp3om-wCFQAAAAAdAAAAABAD
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 خەبیاتی کارنیامەی بەرچیاوی هەرە وێنەی ساڵ، دەیان درێژایی بە یە یەکێتی ئەو کردنی رێبەریی و پاراستن و پان خەتی و
 دووپییات و نوانیید خییۆی جییار چەنییدان دا دیییکەش شییێوەی و شییکڵ لە جەالل مییام دیەیتایبەتمەنیی ئەم. یە تەوافقییی رێبەرێکییی
 سیتروکتوری داڕشیتنەوەی سیەرەنجام و کوردسیتانی بەرەی دواتیر و جوقید بەرەی پێکهێنیانی بیۆ دەسپێشخەری لەوانە. کرایەوە
 .تەوافق بنەمای سەر لە عێراق سیاسیی

 
 بیاز دا جیاوازیەکیان سیەر بە بنەڕەتیی، چارەسەری بێ و ئاسانی بە کە یەئەوە تەوافقی رێبەرانی تایبەتمەندیی گرینگترین

 و هەڵکیردن پیێکەوە و سیازان کیاراکتەری یەک سیەر لە و دەکەن چارەسیەر خۆش قسەی بە ناخۆشیەکان نێوان کێشەو دەدەن،
 پیییێکەوە ێرەکییانیکو گییرێ بەردەوام کە بیییوو جەالل مییام وەک تەوافقیییی رێبەرێکیییی تایبەتمەنییدیانەی ئەم. گرێییدانن لێییک

 خییۆی دەسییتی بە هەر حوسییێن، سییەدام دوای عێراقییی لە و کوردسییتان باشییووری لە یەکێتییی، نییاو لە ناتەباییەکییان نەسییازانی
 دوایییی سییاڵەی چەنیید ئەم نەهامەتیەکییانی زۆربەی وایە پێیییان سیاسییی چییاوەدێرانی لە بەشییێک کە ئاسییتێک تییا. دەکییرانەوە

. بییێ درووسییت دەتییوانێ زۆر رادەیەکییی تییا کە بۆچوونێییک. دەگەڕێییتەوە جەالل مییام غەیبەتییی بییۆ کوردستانیشییەوە، بە عێییراق
 دەسیتی سیەر لە کە سیازانێک پیێکەوە و رێککەوتن تەوافق،. یە تەوافقی رێبەرانی رێبەریی الوازی هەرە خاڵی مەرگ، چونکە
 جێگییای نەکییردنەوەی پییڕ و گۆڕەپییانەکە سییەر لە نەمانیییان دوای. بپییارێزرێ دیییکە کەسییانی بە ئاسییتەمە دێ، پێییک ئەوان

 مەرگییی دوای بییۆیە هەر. بتییرازێ جیاوازیەکییان وەسییڵی ئییاڵقەی کە ئەوەیە وەک هاوشییێوە، رێبەرانییی یییا رێییبەر بە بەتاڵیییان
 .دەتەقێنەوە سەرەنجام و دەبن کەڵەکە یەک سەر لە کێشەکان کێشە، بە دەبنەوە سازانەکان ئەوان،

 
 ئەو رۆڵیی دەیتوانی دا عێراق لە چ و کوردستان باشووری لە چ یەکێتی، ناو ەل چ جەالل مام نەخۆشکەوتنی دوای کە کەسێ
 .بوو ساڵ  بەرهەم. د زۆر ئەگەری بە بکاتەوە، پڕ جێگای و بگێڕێ

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤

 
--------------------------------------- 
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 مام جەالل، مەرجەعێک بۆ سازان و چارەسەری

 
 
 
 
 

 
 

 یسمایل شەرەف

 
  ڕاستەوخۆ کاریگەریی و شوێنپەنجە سەدەیە نیو لە زیاتر کە تاڵەبانی جەالل مام وەک کەسایەتییەکی سەر لە قسەکردن

 سیاسیییی، تێکۆشیییانی رەهەنیییدی چەنیییدین لە و هەبیییوە میللەتیییێکەوە بیییزووتنەوەی ئەساسییییی بەشیییێکی سیییەر بە عەمەلییییی و
 بییۆیە. نیییە ئاسییان هەروا کییارێکی بییووە، گۆڕەپانییانە ئەم ەیییدانییم کییارەکتەرێکی دا، رۆژنییامەوانی و نووسییین پێشییمەرگانە،

 سیووچێکی لە قسیە تەنییا لێیرەدا و، جەالل میام ژییانی الیەنەکیانی سیەرجەم سەر بپەرژێینە دەفەتەدا لەم ناگونجێ النیکەم
 بە کێشییەکان نەوەیکییرد یەکالیی بە باوەڕمەنییدبوونی لە بییریتییە ئەوەیییش کە دەکەییین کەسییایەتییە ئەم تایبەتمەنییدییەکانی

 ."چارەسەری" ئامرازی
 

 سییەر بە هەڵکەوتییووەن رێییبەرە ئەم رۆڵییی ئاگییاداری ئەوانەی و ناسیییوە تاڵەبانییییان جەالل نییزیکەوە لە ئەوانەی هەمییوو
 ناکۆکییەناوخۆییەکییانی ئاسییتی سییەر لە چ و کییورد بییزووتنەوەی نییاوخۆیی ئاسییتی سییەر لە چ کێشییەکان، حەللییی چییۆنیەتی
 بەغییدا، لە سیاسییی دەسییەاڵتی گەڵ لە میییللەتەکەی کێشییەی چارەسییەری چییۆنیەتی ئاسییتی سییەر لە نییانەتتە و، حیییزبەکەی

 لە قسییەی هەمیشییە و کەوتییووە ناکۆکییەکییان و کێشییە وەژوور چارەسییەرییەوە دەروازەی لە هەمیشییە جەالل مییام کە دەزانیین
 ئەو بیۆ کیردۆتەوە، دووپیاتی هەمیشیە وەک و دابنیێ مایە خۆی لە داوە، هەوڵی هەمیشە ئەمەیش بۆ. کردوە چارەسەرییەکان

 ژییانی شانازییەکانی لە بەشێک دا، نەتەوەیی و گشتی قازانجی ئاراستەی بە کێشەکان چارەسەریی پێناو لە کردن" تەنازول"
 .بووە سیاسیی

 
  بۆ بووە جداریئامان بەهێزو چاشنییەکی و ئامیان دا، کۆبوونەوەکان و کۆڕ لە قسەخۆشەکانی و جەالل مام خۆشیی مەشرەف

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://www.rojikurd.net/%D8%A6%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%88%D9%86%DB%95%D9%88%DB%95%D9%80%DA%A9%DB%95%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%DB%95%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A6%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%95%D8%A8%D9%88%D9%88/&psig=AOvVaw2kUy96IaQefwbPxHIpEDYR&ust=1601931191693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjerPXom-wCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 کیار چارەسیەرییەکان لە قسیەکردن و پێکەوەبیوون لە بیرکیردنەوە مەبەستی بە گەردەوە بێ و پاک نیەتێکی بە بتوانێ ئەوەی
 و دڵ لە خییۆی جێییی داوە هەوڵییی هەمیشییە قسەخۆشییەکانی و نییوکتە بە جەالل مییام. بکییات تاکەکییان دەروونییی و رۆ  سییەر لە

 ئینسییانی کە داوە دژبەیەکەکییان هەمییوو بە پەیییامەی ئەو ناڕاسییتەوخۆ و، بکییاتەوە دا بەرانبەرەکییانی و بەردەنیی  دەروونییی
 پێنیاو لە نەتیوانێ کە بێیت گەورەتیر لەوە زۆر دا ناکۆکییەکیان و کێشیە ئاسیت لە دەروونیی و دڵ دەبێ شۆڕشگێڕ، و خەباتکار

 .بکاتەوە چارەسەری لە بیر پێکەوەبوون
 

 نێییو متمییانەی و بییاوەڕ جێییی کەسییایەتییەکی کردبییووە جەاللییی مییام سیاسییییە، و ئینسییانی بەرزە تایبەتمەنییدییە ئەم هەر
 دانووسییتانی پرۆسییەی لە. کوردسییتان بەشییەکانی هەمییوو لە بەڵکییوو کوردسییتان، باشییووری لە هەر نەک کییورد بییزووتنەوەی
 بەسییەردا کوردیییان کە واڵتییانەی ئەو ناوەنییدیی دەسییەاڵتی گەڵ لە کوردسییتان بەشییەکانی لە هەرکییام لە کییورد بییزووتنەوەی

 چارەسییەریی بییۆ بییووە خەالق و پێکییراو متمییانە کییارا، عونسییورێکی تاڵەبییانی جەالل گومییان، و شییک بییێ بە بییووە، دابەش
 پشییتیوانی و دۆسییت کردبییووە کوردسییتانی نیشییتمانیی یەکێتییی حیییزبەکەی، و جەالل مییام پییێگەیە، و رۆڵ ئەم هەر. کێشییەکان

 .کوردستان بەشەکانی وهەمو لە کورد بزووتنەوەی راستەقینەی
 

 تەنیییییا هەر کوردسییییتان دیییییکەی بەشییییەکانی لە کییییورد بییییزووتنەوەی گەڵ لە تاڵەبییییانی جەالل پشییییتیوانیی و دۆسییییتایەتی
 نەتەوەییی و ئیازا دا هەمانکیات لە و دڵئیاوەاڵ دا پشتیوانیکردن لە بەکردەوە ئەو بەڵکوو نەبوو، سیاسی رووتی پشتیوانییەکی

 لە کە دەکییرێ حیییزبەکەی لە داوا کوردسییتانەوە رۆژهەاڵتییی لە کییورد بییزووتنەوەی ەرکردایەتییسیی الیەن لە کە کاتێییک. بییوو
 لیێ پشیتیوانیان پێشیمەرگانە کوردسیتان، سیەر بیۆ ئێرانیدا ئیسیالمیی کۆمیاری رێژیمیی سەکوتکەرەکانی هێزە هێرشی بەرانبەر
 لەم و دەدات پشیتیوان هێیزی نیاردنی سیەر لە بڕییار ئازاییانە کوردستان نیشتمانی یەکێتی سکرتێری وەک جەالل مام بکرێ،

 سییەروەرییەکی و شییانازی مییایەی کوردسییتان نیشییتمانی یەکێتییی هێییزی بە سییەر پێشییمەرگەکانی ئییێمە بییۆ": دەڵییێ پێوەنییدییەدا
 ."بکەین جێبەجێ سەروەرییە و سەربەرزی بە خۆمان نیشتمانیی و نەتەوایەتی ئەرکی رۆژەدا لەم کە گەورەیە مێژوویی

 
 رۆژهەاڵتیی پێشمەگەی هێزی کردنی هاوکاری بۆ حیزبەکەی پشتیوانی هێزی ناردنی بە چ دا قۆناغەکان هەموو لە لجەال مام

 هەمیشییە تییاران، رێژیمییی گەڵ لە رۆژهەاڵت کییوردی بییزووتنەوەی مزاکییرەی پرسییی لە دەستپێشییخەریکردنی بە چ و، کوردسیتان
 پێشیووی سیکرتێری زادە، حەسیەن عەبیدولاڵ مامۆسیتا بەڕێیز وەک رهە بۆیە. دەرکەوتووە راستەقینە پشتیوانێکی و دۆست وەک

 جەالل مییام" وتییوویەتی، هەڵکەوتیووەوە رێییبەرە ئەم دواییی کییۆچی بیۆنەی بە دا پەیییامەکەی لە کوردسیتان دێمییوکراتی حیزبیی
 ڕێبەرێکیی یلەدەسیتچوون. بیێ خیۆی حییزبەکەی ییان بنەماڵەکەی مڵکی هەر کە گەورەترە لەوە بەناوبان ، تێکۆشەرێکی وەک
 یەکیەتیییی نێییوان برایییانەی و خەبییاتگێرانە پێوەنییدیی. کییوردە ئییازادیخوازانی هەمییوو گەورەی کۆسییتی دڵسییۆز، و لێوەشییاوە وا
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 کیردوە تۆمار کورددا ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی لەمێژووی زێڕینی الپەڕەی زۆر کە کوردستان دێموکراتی حیزبی و نیشتمانی
 .بوو قاسملوو دوکتۆر نەمر ڕێبەری و جەالل مام بەڕێز وتەقەالی ڵهەو بەرهەمی یەکەم پلەی بە
 
 بە مەولیوودی مسیتەفا بەڕێیز کوردسیتان، دێمیوکراتی حیزبیی گشیتیی سیکرتێری هاوخەمیی پەیامی لە وەک هەر دا کۆتایی لە

 ڕێبەرانییی لە یەکێییک کییورد جەالل، مییام مەرگییی بە“ هییاتووە، دا میللەتەکەمییانە بەرزەی کەسییایەتییە ئەم دوایی کییۆچی بییۆنەی
 و تییاڵ پێشییهاتە ئەو بەبییۆنەی. دا دەسییت لە بەوەجییی پاڵپشییتێکی و دۆسییت کوردسییتان دێمییوکڕاتی حیزبییی و خییۆی کاریزمییای
 بنەمیاڵەی بە کوردسیتان دێمیوکراتی حیزبیی لە هاوڕێیانمیان و خۆمیان هیاوخەمیی دڵەوە قیوواڵیی لە دی جیارێکی ناخۆشەوە
 ".ڕادەگەیەنین هاونیشتمانان هەموو و کوردستان نیشتمانی یەکیەتیی ەل بەڕێزمان هەڤااڵنی و بەڕێزیان

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 :سەاڵحەددینی موهتەدیی

 "نا"مام جەالل لەبەرامبەر دەوڵەتانی ئیقلیمی دەیتوانی بڵێت  
 
 
 
 
 
 

 جیهیان و هەرێمیایەتی دەوڵەتیانی هەبو، جیهانی و هەرێمی كەسێتییەكی جەالل، مام پێیوایە، كورد، ناسراوی سیاسەتكارێكی
 تێیدا كیوردی بەرژەوەنیدیی و نیاكەین ئەوە ،"نیا" بڵێیت دەیتیوانی هەرێمی دەوڵەتانی بەرامبەر لە هەروا دەكرد، بۆ هەژماریان

 .دروستببێت  ملمالنێ كە ەدانتێكنەد لەگەڵیشی بەاڵم نییە،
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 باڵودەكییییاتەوە، دەقەكەی یییییش"چییییاودێر" كە ،(مەدەنیییییەت رادیییییۆی) لەگەڵ دیالۆگێكیییییدا لە :سەەەەەاڵحەدینی مەەەەوهتەدی
 هەر بییۆیە دەوڵەت، یەك نییابێتە ئاسییان كەمە، دەوڵەت یەك بە بییون پێداویسییتییەكانی عیییراق لەگەڵ ئاماژەبەوەدەكییات،

 .دەبێت كاتی ێككەوتنێكیر بەغداد لەگەڵ رێككەوتنێكمان
 
 
 
 
 
 
 
 

 كییوردانی بییارودۆخی ژیییاون، لەناویانییدا و ئاگییادارن كوردسییتان رۆژهەاڵتییی شۆڕشییەكانی و لەخەبییات زۆرە سییااڵنێكی :چەەاودێر
 دەبینن؟ چۆن  ئەوێ حزبەكانی تایبەتیش بە رۆژهەاڵت،

 
 كوردسیتانی تیایبەتیش بە كوردستان ارچەكانیپ دەنگوباسەكانی لەگەڵ لەمنداڵیمەوە ئەوەی هۆی بە :سەاڵحەدینی موهتەدی

 تیاڕادەی بوم، كوردستان باشوری و رۆژهەاڵت بەشی هەردو ئاگاداری ئەوە لەبەر بوم، ئێران خەڵكی خۆشم و بوم تێكەڵ عیراق
 ییارمەتی چ پیارچەیەو ئەم ئەدەبییاتی خوێنیدنەوەی چ كارەكانییدا، لەهەمیو دەكیرد دەسیتێوەردانم خۆشیم تێگەیشیتنی توانیاو
 بەتەواوی نە بیارودۆخەوە هەنیدێك بەهیۆی بەاڵم بیوم، بیارودۆخەكە ئاگیاداری بیۆیە بو، بەشداریكردن و كۆمەككردن و بۆناردن
 .یش -كوردستان رۆژهەاڵتی لەسەر نە بوم حسا  كوردستان باشوری لەسەر

 
 ساغنەكردۆتەوە؟ خۆت نێوانەدا لەو بۆ :چاودێر

 
 فراوانیی بە كە بیو ئەوە خیۆم ئیارەزوی و مەییل بیكەمەوە، یەكالییی خۆم ەمدەتوانین پێگەكەم هۆی بە :سەاڵحەدینی موهتەدی

 چییونكە فەرامۆشییبكەم، كوردسییتان رۆژهەاڵتییی نەمییدەتوانی ئەوەشییدا لەگەڵ كوردسییتاندا، باشییوری لەكاروبییاری بەشییداریبكەم
 دەگیرت ئەوەم بەرگەی حیاڵ بەهەر بەاڵم بیوم، تیێكەڵ ئەوانیش چارەنوسی لەگەڵ و بون  لەوێ خزمەكانم بنەماڵەو كەسوكارو

 .بگرم هیچیان بەرگەی ناكەوم ئەوە فریای كە ئێستا كاتەی ئەو تاگەیشتۆتە بكەوم هەردوكیان فریای كە
 

  حزبایەتییەوە، روی لە هەم دەیانبینی، ئاستێكدا لەچ چۆنەو كوردستان رۆژهەاڵتی كوردانی بارودۆخی بۆ تۆ رای :چاودێر
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 كورد؟ گەلی مافەكانی سەندنەوەی و ئازادی بۆ كانیانكۆششە و هەوڵ روی لە هەم
 

 سیەردانم ئەوانیش و دەكەم سەردانیان خۆشەو نێوانم كوردستان رۆژهەاڵتی حزبەكانی هەمو لەگەڵ من :سەاڵحەدینی موهتەدی
 اودەگرن،لەبەرچی مین دۆخیی ئەوانییش بێیت ئاوا ماڵیان دەكەم، سیاسەت لەسەر قسە هەموشیان لەگەڵ نا زۆر بەاڵم دەكەن،

 گەنی  تیمێكیی كە باشیە زۆر ئەوە لەئێستاشیدا ناتوانم، زۆر وتون پێم خۆم بەاڵم الم، بۆ دێن قسەكردن و راوێژ پرسیارو بۆ
 .پێخۆشە ئەوەم من دەنوسن، و قسەدەكەن و سیاسەت هاتونەتەناو و پێگەیشتون

 
 لە تیاڕادەیەك میام نەخۆشیییەوە بەهیۆی ئێسیتا هەیە، جەالل میام لەگەڵ زۆرتیان نزیكیایەتییەكی ئێیوە پێیەی بەو :چاودێر

 بە عییراق لەسیەر هەم یەكێتیی، لەسیەر هەم بیزانم، كاریگەرییەكیانی دەمانەوێیت دورە، حزبیایەتی كیاری و سیاسی گۆڕەپانی
 گشتی؟ شێوەیەكی

 
 دەڵیێن رچەنیدەهە بەركەوتیوە گەورەی خەسارەتێكی میللەت چونكە گەورەیە، زۆر داخێكی ئەوە  جارێ :سەاڵحەدینی موهتەدی

 خەڵكیی بیۆ دەبێیت قسیەیەو ئەوە بەاڵم هەیە، كۆمەڵمیان بە سیەركردایەتی ئیێمە و نابرێیت بەڕێیوە كەسێك تەنها بە حزبێك
 میام ناكرێیت،  پیێ كەسیێكیان ئیشیی كەس هەزار بە هەیە واش جاری دەكات كەس هەزار كاری كەسێكە هەر بكرێت، ساویلكە
 كە ئەوەی لەبەر بەڕێیوەبردون، بیۆ رۆژانەی كیاری كە نا ئەوە لەبەر هەر بو، هەزار بە یەك خۆیدا حزبەكەی لەناو جەالل،
 وازی بەرنەدەدا ورەی كە بیییو ئەوە جەالل، میییام لەتایبەتمەنیییدییەكانی یەكێیییك دییییاریكردون، بیییۆ دروسیییتی و راسیییت رێبیییازی

 هەڵەسیاسییییەتێك بە شجییییارێكی ئەگەر هەڵەبكییییرایە كییییارێكی جییییارێكیش ئەگەر نەدەهێنییییا، راسییییت رێگییییای لەدۆزییییینەوەی
 پێییان و هاوكارەكیانی و لەخەڵیك لەخیۆی رەخنەبگرێیت كە دەترسیا نەش بكیاتەوە، راسیتی دەیتیوانی زو بەاڵم پەیرەوبكرایە،

 دەوێرێیت، كەسیش نە و دەتوانێت كەس نە ئێستا بوایە، تر شێوەیەكی بە دەبو بوایە ئاوا نەدەبو كردمان كە كارەی ئەو بڵێت
 جەالل، مییام جەنییابی ئامادەبكییات، دوژمنییایەتی بییۆ خییۆی دەبێییت بگرێییت لەسییەركردایەتی و ەیەكێتیییل رەخیینە یەكێییك ئێسییتا

 دەوڵەتییانی لەبەرامییبەر هەروا دەكییرد، بییۆ حسییابیان جیهییان و ئیقلیمییی دەوڵەتییانی هەبییو جیهییانی و ئیقلیمییی كەسییایەتییەكی
  ملمالنیییێ كە تێكیینەدەدان لەگەڵیشییی بەاڵم ە،نیییی تێیییدا كییوردی بەرژەوەنییدی و نییاكەین ئەوە" نیییا" بڵێییت دەیتییوانی ئیقلیمییی

 رویكیردۆتە كە گەرەیە كێشیەیەكی ئەوە بیۆیە بیوە، كێشیە توشیی لەگەڵییان دروسیتبوە ئەوە جیار چوار  سێ راستە دروستببێت،
 و سیاسیەت باری ئەوەی بۆ هەیە سنورێكی و هەیە تەمەنێكی مرۆڤێك هەمو چونكە بكرێت چارەسەر ئەوە هیوادارم و یەكێتی ناو

 میام ئییدارەكردنی میراتیی كە ئەوەیە گیرنگە سیتاٍ  ئیێ كە ئەوەی بەاڵم پێش، بەرێتە ئەمانەتەكەش و بەڕێوەبەرێت كێشەكان
  ملمالنیێ بیو، یەكێتی ناو ملمالنێكانی ئیدارەكردنی گرنگی تایبەتمەندی جەالل مام نەگۆڕ، جێگیرو میراتێكی بە بكەن جەالل
 دەبێیت  ملمالنیێ بەاڵم بیزوتنەوەیەكە، و حیز  هەمیو بەڕێیوەبردنی سیونەتی یاسیەتكردنەس سیونەتی  ملمالنێ چونكە دەبێت هەر
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 كێشیەو ئەو ئەو بتوانێیت یەكێتیی ئێسیتای سەركردایەتیی هیوادارم من هەڵقۆزنەوە، لێك نەهێڵرێت و بەڕێوەببرێت و رێكبخرێت
 كێشیەیە لەو یەكێتیی و بكیاتەوە نزییك لێكییان تبتوانێ و چارەسەربكات جەالل، مام خودی وەكو هەر یەكێتی ناو ملمالنێیانەی
 . رزگاربكات

 
 و چەك نە هەبیو گەورەی سیوپای نە بیو سیەرۆككۆمار نە بیو، ئۆپۆزسیۆن لەعیراق كاتەی ئەو جەالل، مام عیراقیش لەئاستی

 هەر  ملمالنیێ و خەبیات پرۆسیەی لەبەرەوپێشیبردنی ئەوكیاتیش بەاڵم بیو، لەبەردەسیتدا پارەی نە بو لەبەردەستدا جبەخانەی
 هەبیو تایبەتمەنیدییەی ئەو هەمیشیە بیوم، بیرادەری و بوم شارەزای گەنجییەوە لەكاتی لەكۆنەوە جەالل مام بو، یەكەم كەسی
 بە نیاڵێم بیون، عەمەلیی رێگاچیارەی رێگاچارەكانی دەیبردەوەو ئەو قسەی هەر هەمیشە دەهاتەپێش كە كێشەیەكدا هەمو لە

 خییۆی هەڵەكییانی توانیییویەتی بەاڵم دەبێییت، ئەوە توشییی كەس هەمییو نەبییوە،  الڕێ توشییی و بییوە هەڵە  بییێ پیییاوێكی تەواوی
 .هەڵەبو كردمان كارەی ئەو  بڵێ وێراویەتی و راستبكاتەوە

 
 بیو گەورەتیر لەوان تەمەنییش بە جەالل، میام بیون، پیارتی و یەكێتیی كە هەن گەورە حزبی دو باشور لەكوردستانی لەكۆنەوە
 لەگەڵ بیارودۆخەكە بیزانییایە ئەگەر نەدەكیرد لەوە شیەرمی بەاڵم بیو، تیر خوێنیدەوار لەوانیش و بو اترزی لەوانیش ئەزمونی
 بارەگییای بییۆ دەچییو و دەبییرد خییۆی لەگەڵ پێشییمەرگەیەكی چەنیید و دەبییو سییەیارەیەك سییواری خییۆی بنبەسییت، گەیشییتۆتە پییارتی
 تیۆ ئەگەر بیكەی، ئیاوا بتیوانی تیا هەبێیت تییەتكەسیایە ئەو خیۆت دەبێیت دەكردن، چارەسەر لەگەڵ كێشەكەی خۆی و پارتی
 نەبیو، ترسیەی ئەو جەالل میام بیو، پیارتی تەسیلیمی یان نەهات، دەرەقەتیان وەاڵ دەڵێن ئەوكات نەبێت كەسایەتییەت ئەو

 دەڵێیت جەالل میام بیزانین بیا دەییانگوت لەبڕیارێكیدا شیەرێكدا لە ییان لەكێشیەكاندا جارێك هەمو زانیبو ئەوەی یش-پارتی
 چی؟ دەڵێت بزانین با بڵێن  كێ بە ئێستا ئەی ی،چ
 

 پیێگەی لەسیەر كیاریگەریی زۆر تیاڕادەیەكی ئێسیتا كە ملمالنێییەی كێشیەو ئەو دەتیوانن سەركردایەتییەكەی و یەكێتی :چاودێر
 گۆڕانكیاری بە بەاڵم بییكەن، ئەوانییش كیردوە یەكێتیی بیۆ میام كە كیارەی و رێبیاز ئەو و  بكەنەوە، راستی دروستكردوە یەكێتی
 بێت؟ سەردەمەكە پێی بە و  نوێ
 

 كە هەیە لەچارەنوسییدا حیزبێكیش هەمیو بكیات، كارێیك هەمو هەیە توانایدا لە مرۆ ! ناتوانن؟ بۆ :سەاڵحەدینی موهتەدی
  دەوێ زۆری كیییاری بەاڵم دەشیییتوانن، و بتیییوانن دەبێیییت ئەوانییییش بیییۆیە بێیییت، زاڵ رابەرەكەشییییدا نەمیییانی بەسیییەر بتوانێیییت
 ئەو جیێگەی وردە وردە دەتیوانن بەاڵم بین، جەالل میام وەكیو نەتیوانن رەنیگە بشییكەن ئەگەر هەتیا ، دەوێ زۆری دنیلەخۆبور

 و لەخۆبیییوردن ئەو لەئێستاشیییدا دەوێیییت فییییداكردنی خیییۆ و لەخۆبیییوردن وتیییم وەك بەاڵم بتیییوانن ئومێیییدەوارم مییین بگیییرنەوە،
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 سیەركردایەتیی كە نیییە گومیانم رابكێشیێت، خیۆی الی بیۆ و تبەرێی خیۆی بەشی دەیەوێت كەس هەر  جارێ نییە، خۆفیداكردنە
 بەرەو بگەڕێینەوە دەبێیت كە دەزانین ئەوكیاتە دەبین، بیێچەك و بێدۆسیت، بێهێز، الواز، كە دەزانن خۆیان بۆ یەكێتی ئێستای
 .یەكڕیزی و تەبایی

 
 و عیییراق بییۆ داعییش هییاتنی .ە"داعییش" تێرۆریسییتی رێكخییراوی ئەویییش تییر، تەوەرێكییی سییەر بێییینە بییا مامۆسییتا :چەەاودێر

 و دروسیییتبون پێتیییوایە. وەسیییتاندنیان پێشیییمەرگەو بەرگرییەكیییانی و كوردسیییتان هەرێمیییی هاتنەنیییاوەوەی بیییۆ هەوڵەكانییییان
 عیراق؟ بۆ دەپەڕنەوە بەاڵم دروستدەبن، كە سوریا لە نمونە بۆ بێت، چی هۆكارەكەی دا"داعش" سەرهەڵدانی

 
  بڵیێ هەڵنەسیتاوە كوردێیك هییچ نەدەكیرد، كیورد شیەڕی توشی خۆیان نەبوایە عەقڵ  بێ ئەگەر داعش :سەاڵحەدینی موهتەدی

 نەكیات ئەوە كورد ئەگەر جا دەكوژم، داعش دەچم شیعەن دژی چونكە یان سەلەفین چونكە یان سوننەیە ئەهلی داعش چونكە
 گیرت سیەرچاوەی لەوەوە نەوەمی بەالی عەقڵییەش  بیێ ئەو خۆییانە، سیاسیی عەقڵی  بێ ئەوە دەگرێت، كورد بەرۆكی بۆ داعش
 پشیتیوانی و تەییارە و تیۆپ وایە، هەر ئێسیتاش لەعییراق بیو دو ژمارە نەتەوەی كورد لەڕابردودا بو، كەم  پێ زۆر كوردیان كە
 كە دەركەوت بەاڵم قوتییدەدرێت، ئاسییان خۆشییەو پییارویەكی ئاسییانەو زۆر پێیییانوابو هاوسیینورە، ئەوانیییش لەگەڵ بییوەو كەم

 دژایەتییدی هۆكییاری بە نەبێییت یییش-داعییش شییەڕی بكەییین هاوكییاری بەیەكەوە بییزانین ئییێمەش ئەگەر كییورد ۆبیی بەاڵم وانییییە،
 نەك بییو كییورد لەقییازانجی داعییش هییاتنی لەكۆتایییدا داومییانە كە شییەهیدەی هەمییو ئەو سییەرەڕای میینەوە بەالی ناوخۆمییان،
 لەگەڵ پەیوەنیدیمان لەكۆنەوە و شەڕدەكەین ەوەكۆن لە ئێمە راستە ناساند، دەرەوە دنیای بە كوردی داعش چونكە لەزەرەری،

 .نەبوە كورد بە ئیشی دەرەوە دنیای بەاڵم هەیە، دەرەوە دنیای
 

( نەوت) بییابەتی كە بەتییایبەت چارەسییەربكرێت، ناوەنیید و هەرێییم حكییومەتی نێییوان كێشییەی ئاسییانییە بەو پێتییوایە :چەەاودێر
 نەمییانی و كوردسییتان هەرێمییی حكییومەتی كییابینەی لە ئۆپۆزسیییۆن بەشییداریكردنی لەسییەر ئێییوە رای: دوەمیییان هاتۆتەپێشییەوە،

 كوردستاندا؟ هەرێمی لە حكومڕانی لەسەر دەبێت كاریگەرییەكی چ هەرێم لە ئۆپۆزسیۆن
 

 هەر بییییۆیە دەوڵەت، یەك نییییابێتە ئاسییییان كەمە، دەوڵەت یەك بە بییییون پێداویسییییتییەكانی :سەەەەەاڵحەدینی مەەەەوهتەدی
 دەبێیت نیا رێكنەكەوین، لەگەڵیان كە ناگەیەنێت مانایە ئەو ئەوە دەبێت، كاتی ككەوتنێكیرێ بەغداد لەگەڵ رێككەوتنێكمان
 لەهەمانكاتیدا بەاڵم كوردسیتان، سیەر بگەڕێنیینەوە خۆشیمان خاكی و بپارێزین خۆشمان بەرژەوەندیی و رێكبكەوین لەگەڵیشیان

 و پاسیاو هییچ  بەبیێ وەزییر سەرۆك یەك وایلێبێت كمەملەكەتێ ئەگەر جا كورتخایەنە، رێككەوتنە ئەو كە بزانین ئەوە دەبێت
 یەك بە نابێیت ئاسیانی بە ئەومییللەتە ئەوەیە مانیای ئەوە بكیات، برسیی میللەتێیك بیدات خیۆی بە دەسیەاڵتە ئەو بیانویەك
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 نەیەییین، بەشییەڕ لەگەڵیشیییان و تێكییینەدەین عیییراق لەگەڵ بێییت ئەوە دەبێییت هەوڵێكمییان هەمییو پێمییوایە میین بییۆیە دەوڵەت،
 بیروبیاوەڕە، لەسەر نییە نەوتیش لەسەر كێشەیە ئەو چونكە بكەینەوە، جیا خۆمان رێبازی دەبێت رۆژێك لەئەنجامدا ونكەچ

 دەكەیین، لەدەوڵەت ئیاین جییاكردنەوەی داوای دەكەیین سییكۆالریزم داوای ئێمە دەكەین، پیاو و ژن مافی یەكسانی داوای ئێمە
 نەوتییش لەوەش جیگە نیییە، ئاسیان پێكەوەبونمیان دوارۆژ بۆ ئەوە لەبەر دەكەین، گەورە دەوڵەتانی لەگەڵ رێككەوتن داوای
 نەگبەتیی شیەڕو بیۆ هۆكارێیك ببێتە دەشتوانێت كورد، سەركەوتنی بۆ گرنگە هۆكارێكی نەوت چۆن وەكو هەر كێشەیەك، بۆتە
 . كورد بۆ
 

 میین حكییومەتەوە، بێتەنییاو خییراپە زسیییۆنئۆپۆ بڵێییت ناتوانێییت كەس لەحكییومەت، ئۆپۆزسیییۆنیش بەشییداریكردنی بە سییەبارەت
 ئەو بیا جیا دەكیاتەوە، كەم هاواڵتیان ناڕەزایی دەنگی كە دەبێت ئەوە كاریگەریشی حكومەت، هاتنەناو بو باش زۆر پێموایە
 خۆپیشییاندان و رەخنەنەگییرین ئەگەر دەڵییێن و دیموكراسییین عاشییقی هێنییدە كە نیییم ئەوانەدا لەگەڵ میین ببێییتەوە كەم دەنییگەش
 .پیادەنابێت دیموكراسی شەقامنەگرین رۆژێك هەمو و نەكەین

 
 ٢١١٥ی جانێوێری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە

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

 
 گەڕانەوەی مام جەالل و حیكمەتەكانی كاریزما

 
 
 
 
 
 

 
 جەلیل ئازادیخواز

  
 تەاسیییس یگشییت ۆیكییەل تەاسیییس یایییدنەل یودوور یشییۆخەن ەڵگەل اللەمییام ج ێیییوملمالن تییوانەه ڵسییا دووەب كییینز یدوا
بیوون  ینییرەبەرەه یشیەب ەتەبیوو ەك ەیوشیارەكوردستان و ئ ەویەاەڕتر گ یكیمان  جار ی١٩ەممەش یژۆر نجامەرئەس. داۆیخ
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 یسیتەد ێجی داۆییخ ینیەمەت یییدوا ڵەیسیا ستەشەل شێوەئ نینێرام ەوشارەل ەوەشیژدانیوەب رەگەئ. یبانڵەتا یایژۆستالۆون
 كورددا  ڵیو ناوما راقیو ع هانیج وەكەناوچەل تەاسیسەل اللەمام ج یانڕداب. ەارید ەویەژنەب مووەهەب اللەمام ج

 . شتێهێجەب ەیورەو گ رچاوەب یكییەشاۆب
 

 یمەردەسییەل ەك باشییورەكییورد ل یشییۆڕش یكەیەركردەسیی اییینەت كەو. ەدژوار یراسییتەب یبییانڵەتا یتیەسییاەكییارو ك ەل دووان
 ،ەوەكیورد یاریشیۆوه یینیدەوێن ینییچ ینیاوەه یەشیاێك ۆیكیورددا خی ەیوەبیزوتن ەل ەوەرنیدۆمی ەیكراو یكیگوتار ەب تدایرەن
 شۆڕشیی یانییدنەڕراپ یكییانەكارۆوئییامرازو ه ەشییێندەئ ۆیكیی ەك ێانیید داەشییەب مەكییورددا ل ەیوەبییزوتن ەل یانیییرەب یمییاەبن
كیورد  یكیانەوەابوونیو ج انڕدابی یژووییم ەل. تێیاوازبیكیورد ج ەیوەبیزوتن یژوویم یشترێپ یكانڵەوەه مووەه ەل یتەاسیوس
 ەب انیییتەخزم انییداۆیخ ینییدەبۆودوا ك نجییامەرئەئاكییام و د ەل یزبیییح یانییڕدوو داب مڵییێب تییوانمەد دایییكانەوەبزوتن زوێییه ەل
 ەیوەرەسی ەوچیوون یاسییس یكراسیۆمێد ەیرەكەو چ ێنو یگوتار یدانەڵرهەكوردو س ەییوەتەن ەیوەبزووتن یاڵبا یندەوەرژەب

 یشیینەچ ەفییر یراتییرێخ یدانەڵرهەسیی ەینیییمەز یخسییانەكییورد ور ینییەدەم یگییاەڵمۆك ەب تەوخییزم ەییییوەتەن یاریشییۆه یئاسییت
 ەل یاسییس یبیەكتەم ەیوەابوونییج ەانانڕو داب ەوەابوونیج وەل كیەمن  ەڕیباو ەب. نەكەب دایاسیس یئاقار ەل یلماندنەوس

 یخسیانەر اللەمیام ج ەیكییەارینیدازەبیوون وئ ۆیكی ەك یانییرەب ەكیردو دواتیر بیوو یتیەركرداەسی اللەمام ج ەبوو ك یپارت
دوا ئاكیام  مەاڵ، بیهیان داۆییخ یدواەب یدییج ەیژەنیگەوت سیارەوخ رچاوگرفیتەب یكۆیەكی ەانییرەب مەئ ەراسیت. داێپ یچمێوب
 ەك كیاتەچاونەر ەیوتەسیكەد میووەوهەو ئ یی تێزۆپ یبار ێناتوان سەكورددا ك یژووێم ەل داۆیخ یندەبۆك ەلەو نجامەرئەود
 . یناێه  داۆیخ یدواەب
 
 ەڵەیمۆكیی ی٢١١١ ڵیسییا ەیوەابوونیییج یاریو وشیی انیییرەب یرەنێو خییولق ییی تێزۆپ ەیوەابوونیییج نیمییەمیین دوو ه ەڕیبییاوەب
 ەوەابونیییج مەئ ەیوەكییدانێل تەبییاب داەرێییچییوون ل. سییتیمنۆك یزبیییح ەبییوو ل رانێییئ یكوردسییتان یشییانێتكەحمەز ێڕیشییگۆڕش
 . نمێوازد ەئاماژ ەندێه وەوب ۆیخ یكات ەمەخەد یباس خستن رەب ،یەن ەیكەهاتن داواداەوب
 

 كەو دایراسیت ەل زاوەشیار یكێمیاتۆپلید كەو هیاەروەه ،وتووەركەسی یكێمارۆركەوسی زمیوونەئەب یكەیەركردەس كەو اللەج مام
 وزداەسیی ینییۆكوردسییتان و ز ەل اییینەت كە،ن ەیەه یكیزمییاتیارك یكێرەوكییاراكت یتیەسییاەك ەك ،ەكییار كوشییت یكێسییتیژیسترات

 مەئ ەیوەانەڕگ ۆیەبیی. ەكێزنییەبییوون وو هیاەئاو ینەخییاو اللەمییام ج داەكەنییاوچ یكانیەاسییس ەزێییو ه راقیییع ۆیكیی ەل كیووەڵب
پشیوو  ۆبی سیتاێئ ەییسیتەج یترسیەم یژانیۆر یانیدنەڕپێپیاش ت ەك یەناسیاز نی یكەیەركردەسی یئاسا یكەیەوەانەڕگ ەركردەس
 ەل ێتیوانەد ۆیوخەراستو رچاوەب یرەگیكار اللەمام ج ەیوەانەڕگ ەانیراست مەئ یماەبن رەسەل رەه وێیەپ مەب. تاڵو ەوەتێد
  مەئ رەسەل یبانڵەتا یرەگیكار یتیەنۆوچ ەندەهەر ێس مەب نەیكەد ەئاماژ یكورتەب ەك تێبەه ارید یبوار ێس رەس
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 . ەندانەهەر
 
 نیرترەگیوكیار مەكیە ڵیمیا كەكوردسیتان و یشیتمانین یتیێكیە ەیوەوگوتیاركردن نی ەد كیەو  ەوەكخستنیەو ەوەساخكردن -١
 . یبانڵەتا یو هژمون ارڕیب یزمیكانیم
 
 ەوفییر ژانڵەشیی ەرۆجیی یكوردسییتان دووچییار یشییتمانین یتییێكیە یبییانڵەتا یوتنەشییكۆخەن یدواەدواب رەه ەروون مییوانەه یال
 . ەنراویبەون ەبووەوا ن یدا شت یتێكیە یاسیس یانیژ یژووێم ەل ەك ەبوو كێرەمنب
 
 یدوو چییار یوارەكییورد ەڵیمۆو كیی یفسییەن ییتەالمەسیی یندروسییتەت یجییاردا بییار رۆزەل یەگوتییارەوفر ژانڵەشیی مەئ ەوەشییارمینا
 ارییناد یكیەداهیاتوو یوانەڕچیاو كیاەڕییەوناباو ینائیارام ەكیورد ل یتیاك ەك ەكیردو یواییه ێو تیرس وبی ێاوكڵەڕد ەل ێرۆج
  .تێب ییژووێم ەیوەو دووپات بوون ساتەكار یبارگاو ەنگەر ەك تكاەد
 
 یتیانڵەوە،د كیانەیەناوچ ەزێیه لەگەل یتییكیە یكانیەندەوەیپ یمینزەو ت مێرەه یتڵەوەد ینانێكهێو پ كانەبژاردنەڵه ەل

گرنی   یپرسی هیاەروەه. راقییع ۆینیاوخ ەیانیییدوا مەئ یكانەورووداو یو گرژ یندەناو یتەاڵسەو د كانیەكوردەزیوه ێدراوس
 یرەگیكیار یتییكیە ەك ەگرنگیان ەنیدەهەور تەبیاب مەئ ۆیكی.  یكیورد یتیڵەوەد یدروسیتكردن یژیوسیترات ییمیاەبن ەیلەسەوم

 دایییراناوەیق یكیێدوخەل رمیووەه دایییبانڵەتا یابییغ ەل تێیبەد وەیەوه ەبییوو انیرەسیەل یكیراوەن نكییاریوئ یدییوج ۆوخەراسیت
 یكیانەزێه رەسی ەل یرەكێكیارت یتییكیەجیاران  رەگەئ. تێیبكر ەڵگەل انیختەو ەوب ندروستەت یكەیەلەمام ەتوانراوەبوون ون

 رێیژ ەوتەك كیوەڵب ماەن یەیرەگیكار مەئ رەه كەن یتێكیە اللەمام ج یدوا بردنەوێرەوب نساڵوبا یرەسەچار ۆب بووەه ەكید
كاتیدا  ێنیدەه ەو ل ەوەانۆیخ یرەگیكار ریژ ەخستەد انیوانەئ كانیەراقیوع ەییناوچ ەزێجار ه ێندەو ه ترانید یرەگیكار
 .كردنەشنهاد دێپ ۆب انیگاێر ەخشەن
 
 ۆیو كی رخیاتەد ۆیخ یرەگیكار ەكید یكێجار ێتوانەد مەبوو ه ستیوێپ مەه یبانڵەتا ەك ەیەساتەچرك وەئ ەساتەچرك مەئ
 ەب اویشی یكیەگوتار كیەو یتێكیە ێو بتوان ۆیخ ەیچكێر رەس ەوەتێنێڕێبگ یتیكیە داەوات كیە ەل وەندانەهەو ر تەوبابەئ
 .ەوەتێخشەبب یتێكیە
 
 یئاسیت ەكوردستان ل یكانیەاسیس ەزیه یتیكیە یكردن وەو پت یكورد یگوتار یكخستنیەو ەییوەتەن یتێكیە یزكردنێهەب -٢

 .كوردستان ەیكید یكانەكوردستان وپارچ یباشور
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 ئاكییامەب بییاكورو باشییور و ئییاوا و راۆخیی یكانەشییێ، كیتگشیی ەكوردسییتان ب یئاسییت رەسیی ەل ەییییوەتەن ەینگرۆكیی یسییتنەب ەن
 یشیتمانین یاڵبیا ینیدەوەرژەب ەل كیردنیرگرەوب یریوهیاوب یهاوكیار ۆب زێهەب یندەوەیپ یبوون ەون كانەدانوستان یشتنەگەن
، كوردسیییتان یمیییێرەوه نیییدەناو یتەحكیییوم یكانەشیییێك. ەاردانییییود ینیییدەوەیپ مەئ ینیییاوەنیییاو ه یكیییانیەزڵۆوئا رانەییییوق
 نییدەناو یسییتێوەڵو ه راقێییع یخۆبییارود سییتاێئ یزڵۆئییا. كییانەاوڕداب ەنییاوچ ی، پرسیییوپییارت یتیییكیە وانێیین یكانیەنییدەویەپ

 ۆیكی ەل انییبوون ەوئامیاد یرەگیكیار ەیوراد ێرواسیەد یتیان}و وەكەكوردو ناوچ یكانیەندەوەیوپ ێهاوس یتاناڵكوردستان و و
 یزرانیدنەدام یپرسی ەوات ەك ەكیوردو نیاوچ یكیژیسیترات ەرەوه گرنی ەرەو ه ییمیاەبن یدواتر پرسی داوەشانێو ك تەباب مەئ
 ۆبی ۆیخی یزمیایكار ۆڵییور تێیبەئاماد انیداییت یبیانڵەتا خیوازنەد ەك نەاردانییود ندەهەور تەباب وەئ ۆیك یكورد یتڵەوەد

 گومیانێب اللەمیام ج یادو یتییكیەو یپیارت یكیژیسترات یندەوەیپ. تێنیبب ەتانەباب مەئ ەیوەككردنینز ەچار ەول كردنەچار
 یكانەباسیكراو ەاردیید ۆیكی رەسیەل یڤییتەگین یكردنێكیارت ۆیخی ەمەوئ ەوەتۆبی یگیرژ رداەرووب ێنیدەه ەول یسارد یدووچار

 ەیمتمییان ەیگێوجیی زمییایكار یكێسییەك كەوچ و یتییێكیە ەیركردەسیی كەچ و یبییانڵەتا یتیەسییاەك ۆیەبیی ،ەیەوه ەبییوو ەوەرەسیی
 ادایییت تێیبكر ەك ریگێئارام و ج یكێقوناغ ۆب ەوەتێزێبگو یەرواناوەیق زوڵۆئا ەناغۆق مەئ ێتوانەد یوبارزان یپارت یاویش
 .ەوەانۆیخ یگونجاو یبڵقا ەو بچن نێبكر رەسەچار كانەاردید ەویەندەزمەوئاو كیژۆلەب
 
 ندروسیتەت یتیێكیەو  یپیارت وانێیو ن ەوەرەسی یكانەواسیرواەڵه كیراوەن ەچیار ەاردیید ۆیك ەیچار یزمیكانیم نیتر یكەرەس 

 وەئ ێتیوانەد یبیانڵەتا ەك ەكیورد ەیسیاز نوسەگرنی  و چیار ەزێیدوو ه مەئ وانێین ینیدەوەیپ یبیوون ەمتمیان ی اویبوون وشی
 ەباشیور وكوردسیتان ببیات یكانەزێه یكانیەندەوەیپ ۆیك كووەڵب ەانیندەوەیپ مەئ اینەت كەن تێبەزێه ەب ەرەفاكت زمیكانیم
 .ۆیخ یوگونجاو اویش ینێشو
 
 ەبەئامیاد سیتاوێئ ەیزڵۆئیا ەخۆد مەئ ەیوەوركردنێیه و راقێیع یسیتاێئ یرانیەیق ەیوەككردنینزەچیار ەكیردن ول رەسیەچار -٣

 .راقێع یستاێئ یكانەزێه ۆیك یدانوستان كردن
 
 یركردنیەچیارو د گیاێر ەیوەنییزۆد ۆبی رەه غدادەب ۆب یبانڵەتا یستاێئ شێمان  پ ندەو چ كڵێسا ەل ەیوەانەڕگ دایراستەل
 یەبیەزهەم ەنیەكیان وال وەتەن زوێیه یرۆزەرەه ەینییرۆز ینانیتمیوئ ەڕباو وتبوو،ەكێت ەبوو ك كییەاسیس یرانەیقەل اقرێع
 مووەه یهاسان ەب ێتوانەد ەك ەسازداو یوا یكیخۆد اللەمام ج یمارۆركەناغ سۆدو ق یزموونەو ئ یبان ەتاك ەب راقێع یكان
 ەبگییات تێییبتوان كییانەنیەال مییووەه ۆینییاوك ینییدەوەرژەب ینانێسییتهەدەب ەمییدا بئاكا ەول ەوەكییاتۆك كیە یورەد ەل كییانەنیەال
 .راقێع یستاێئ یكانەژەنگەگرفت وت ۆوگونجاو ب اویش ەیچارەگێر
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  یزۆهاوس وتراەد ێیپ ەك ێشت ییتاۆك وەعیوش یسون ەینیژێمەل ەیشێك. كانداەرەرووب ندووەهەر مووەه ەل راقێع یمانڕدا
 یكیانەكیە یدوا ەل كیە ەڕەوكوسیت و شی ەوەوسیانەچ ۆبیوو بی ێكیارۆه ایینەت ەو بیووەن یكیەرەد یونبیو دایراست ەول یراقێع
 مەئ ێبتوانەگونجاو ك یكەیەچار گاێو ر زمیكانیم یركردنەبەستەد داەخۆد مەل. كانەنینش ەعیش ەو كوردستان و ناو چ راقێع

 ییتییاۆك ایییتراژد مەئ ۆبیی تێییب ییتییاۆك یكێكییارێور تێییرابگر یرانییێو و ەڕشیی ەیەیشیییمەه ەیوەرهییاتنەو ب نێخییو یرووبییار
.  تێیینێگرنیی  بب ەرەه ۆڵیییر دایییكردنەچار زوێییهەدروسییت بییوون و ب ەل ێتییوانەد یبییانڵەتا ەك ەكێییرەگەئ راقێییع ەیهییاتووەن

،  ەكیراو نینفیر ەنیوەرزەسی مەئ ەیوەشیانەوەڵو ه راقێع ەیوەمان رەسەل یبانڵەتا یستەڵۆیوه ەوەكدانێل یەن ادایت یگومان
 كیەرگیاەد ێتیوانەو د تێیبەد یكراوۆبی سیا یفیراون و گرنی  وح ەرەه یرەگیكار داۆو ناوخ ەییو ناوچ یهانیج یئاست ەل ەك
 یبیانڵەتا یژكیارێراو ەورەگ یكانەقس ێیپ ەو ب ەاریواش د. ەوكوشتن ەڕش یكارگا مەئ یداخستن انی ەوەئاوادانكردن ۆب تێب
ئامیان   ێنیدەه ەب ەوەراقێیع ەیبیارەل ایمانەڵئ ۆب یو چوون یشۆخەن ەب یدووچار بوون شێپ یبانڵەتا میرەك یخرەف ۆیخ

 .ەشتوەیگ ەتاز ینجامەرئەو د
 
گومیان  تێیبەد تییدەبەئ ەب ەڵكێو تی تێد ییتاۆك كداێساتەچرك ەل ەنیوەز ۆیگ مەئ رەس یكێنیو كائ ەوەبوون مووەه ینەمەت
 مەئ یباشیی ەب ۆیخیی زمییایو كار ییەتییاۆك ەروو ل بنخییاەم ەویەكانەیەسییتەج ەگییرفت مییووەه ەب شیبییانڵەتا ینییەمەت ەك یەنیی

 ۆبی میووەه ێخیوازەد ۆیەبی ت،ێیببو ەوەروانیگ مەل رەه شیكانیەژۆستالۆن یشار ۆب ەیوەانەڕگ ەیلەپ ەنگەو ر تێزانەد یەراست
 یراسییتەچییون ب نیزمییابیكار یكییانەتەكمیح نییییدوا یوانەڕچییاو كانەشییێك ەیچییار ەوەكییردن مەك وەرانییانەیق مەئ یرەسییەچار
 یبییانڵەتا یكانەسییتەدەل شێییوەئ ەك ییەزمییایكار یكییێمردن یتێمییاب ێبییەد نیییبییوون و ژ ەل ەك ییەداخییواز اییینەت یبییانڵەات
 .یەداۆیخ
 

 ٢١١٤ی جووالی ٢١: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت   یماڵپەڕی ئاسۆ: سەرچاوە
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  وه الله دایکبوونی مام جه  ی له شتا ساڵه ههی یادی  بۆنه  به

 
 
 
 
 
 

 تیی کیییه یه گشییتیی سییکرتێری و عێییراق کۆمییاری رۆک سییه الل جییه مییام  کییه  وه خوێندمییه دا"  ماالمییه" ڕی ماڵپییه  لییه رابییردوو وی شییه
 تیا زانیی ت رفیه ده  بیه م ییه ۆنهب م ئیه.  وه شتاسیاڵییه هه نی میه ته  وه تیه ناوه پێیی دا  مانگیه م ئیه ی١٢  لیه کوردستان، نیشتمانیی

 تیی کییه یه پاراسیتنی  له مێژوویی رۆڵی بۆ وتن رکه سه هیوای و نابیان جه بۆ ندرێژی مه ته و تی سالمه ئاواتخواستنی  به وێڕای
 کیاتی  کیه هۆگران و دۆستان رچاوی به  مه بخه خۆم وتارێکی نوێ، عێراقی وپێشبردنی ره به و کوردستان رێمی هه  له یی وه ته نه

 ی بۆنیییه  بیییه دیمیییوکرات، حیزبیییی ئۆرگیییانی ی" کوردسیییتان" ی رۆژنامیییه ی٤١١  ژمیییاره روتاری سیییه ک وه( ٢١١٥ ڕی میییه بانه) خیییۆی
 : بۆوه باڵو عێراق رکۆماری سه  به ڵبژێرانی هه
 

 وێك خه  زینده  تر له والوه به

 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
   به كورد  لی گه و عێراق  مێژووی  له  وێنه بێ  ساتێكی غدا، به  كاتی  به ٢١:١١ مێركاتژ ، زایینی  ی٢١١٥  نیسانی  ی٦ ، مه چوارشه
 رۆك سیه به  كیوردێكی دا دیموكراتییك و ئیازاد  ڵبژاردنێكی هه  له عێراق  نیشتمانیی  نی نجومه ئه دا، خته وه  ساته و له. دابوو  گشتی
  جیارێكی بیۆ دا واڵتیه و ئیه  سیاسییی  ژییانی  لیه  نیوێ  مێكی رده سه  پێكرانی ست ده  ینگ زه  جۆره م به و بژارد ڵ هه  واڵته و ئه  كۆماری
 . وه زرینگایه  دیكه

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kdpmedia.org%2F%3Fp%3D655&psig=AOvVaw3zSEGMNVbS3SK24pUcBWlB&ust=1601989519147000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDP85vCnewCFQAAAAAdAAAAABAH
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  ركۆماری سیه  به ن، نجومه ئه  بووی ئاماده  ندامانی ئه  نگی ده ٢٥٧  كۆی  له ن  ده ٢٢٧ به عێراق  نیشتمانیی  نی نجومه ئه  كه كوردێك
  لیه كیورد  لی گیه  ی رزگاریخوازانیه  ی وه بزووتنیه  كانی زموونه ئه به  ركرده سه  له كێك یه و دێرین  اتگێڕیب خه الل جه مام بژارد، ڵ هه

  كیه بان دانیه گۆڕێ له ش ندانیه هه ره و ن الییه و ئیه ر گیه ئه عێراق،  ركۆماری سه  به الل جه مام  ڵبژاردنی هه. بوو عێراق  كوردستانی
  مێیژووی  له عێراق  واڵتی  كه  وه له بێگومانم  چونكه. دابوو عێراق  مێژووی  له گرن   رووداوێكی  كه نهدیسا م، كه ده پێ یان ئاماژه

 بیڕوا  لیه و  ری رێبیه و  دیپلوماسیی ، سیاسی  زموونی ئه  له  كه  بووه نه  وتۆی ئه  ڵبژێردراوی هه  رۆكێكی سه و ر رێبه دا، خۆی  ی ساڵه ٨١
 و بیه رێك رێبیه  بیوونی  بۆییه ر هیه.  بیووبێ الل جیه میام  هاوشیانی دا، كان جۆراوجۆره  یه ئازادی و ماف و زمپلۆرالی و  دیموكراسی  به

  شیتێكی  بۆخیۆی دا، عێیراق ك وه  واڵتێكیی  تیی اڵتداره سیه ده  ی پۆپیه چڵه  لیه ، نی هه الل جه مام  كه  وه سییانه كه  یه ندی تمه تایبه
 : چونكه ، تره والوه به زۆر  مه له  رووداوه و ئه  رنگییگ اڵم به.  یه وێنه بێ و گرن 

 
  ی ئییراده و بڕییار  تیی كییه یه و كیورد  لی گیه  كڕیزیی ییه  می رهیه به  وه كیه الیه  لیه عێیراق  كۆمیاری رۆك سیه  بیه كوردێك  ڵبژاردنی هه

  هاوژییانیی  لیه  نیوێ  مێكی رده سیه  سیتپێكردنی ده  ی شیانهنی  وه شیه دیكه  كی الییه  لیه و،  عێراقیه  كوردسیتانی  لیه  لیه گه و ئه  سیاسیی
  سیاسییی  ی ئییراده و بڕییار  تیی كییه یه  گرنگییی  ی بیاره  لیه.  داییه  واڵتیه و ئیه  ی دیكیه  كیانی جۆراوجۆره  پێكهاتیه و ئیایین و  وه ته نه
 و  دیكتییاتۆری  ڵ گییه له  نگاری ره بییه  لییه مێییژوو ێژتییریندر  رچی گییه ئه: ڵییێم ده  نییده وه ئه ر هییه دا عێییراق  لییه كییورد  تیی ركردایه سییه

 ، بیووه كیورد  لی گیه  هیی دا، عێیراق  ی چوارچێیوه  لیه  ئازادیخوازانیه  باتی خیه  له نرخ گرانترین و  قوربانی زۆرترین و، دا زۆرداری
  ڵ گیه له  ی مێژینیه  لیه  اڵویی تێكیه و دا بات خیه  لیه  نیدی مه وڵه ده  زموونی ئیه  حیوكمی  بیه  له گه م ئه  كه دا ش وه ئه  ڵ گه له ها روه هه

  ی رۆڵییه  وه وپێشییه مه له  یییه ده نیید چه  لییه ، خییۆی  نییدی مه وڵه ده  لتووری كییه و مێییژوو و،  مرۆڤدۆسییتانه و  وتنخوازانه پێشییكه  بیییروڕای
  خۆوه بیه  شیی وتانه سكه ده و لیه متر كیه زۆر و،  رۆژه و ئیه اڵم بیه ، بووه هیه دا واڵت  ئاسیتی  له  تی رۆكایه سه و  ری رێبه بۆ  ی شاوه لێوه
  ركۆماری سیییه ك وه ر هیییه. كردبا نیییه دابیییین دا نێوخیییۆی  لیییه  سیاسییییی  ی ئییییراده و بڕییییار  تیی كییییه یه و  كڕیزی ییییه ر گیییه ئه ، دی ده نیییه
 بیۆ و ئیه  كاندییداتۆریی  پێشینیاری كیرد، پێ  ی ئامیاژه دا"االوسی  الشرق"  ڵ گه له  خۆی  وتووێژی م كه یه  له عێراق  ڵبژێردراوی هه
  پیارتی  رۆكی سیه ، بیارزانی سیعوود مه ڕێز بیه ن الییه  لیه جیار مین كیه یه عێیراق،  اڵتی سیه ده  كانی رزه بیه  ره هیه  پۆسیته  لیه كێك یه

 و دیمیوكرات  پیارتی ، بارزانی ێزدارر بووین شاهید دا رابردووش  مانگی ند چه  له ك وه.  گۆڕێ  هێنرایه  وه كوردستانه  دیموكراتی
 نجام رئه سیه و،  وه مانه مكور  وه باره م له خۆیان  پشتیوانیی و پێداگرتن ر سه  له كوردستان،  یمانیی هاوپه نێو  ی دیكه  كانی نه الیه
 .نن یه بگه عێراق  واڵتی  ی گرنگه و رز به  پۆسته م به كوردێك توانیان بێدرێغ  هاوكاریی و  هاودڵی ، تی كیه یه  به
  ژییانی  وه پێكیه  لیه  نیوێ  مێكی رده سیه  پێكردنیی سیت ده  ی نیشیانه گیوترا ك وه عێیراق،  ركۆماری سیه  بیه الل جیه میام  ڵبژێرانی هیه
  تی تایبیه  بیه و  گشیتی  بیه اڵت سیه ده  ئیدی دا نوێ  عێراقی  له.  دایه  واڵته و ئه  ی دیكه  كانی جۆراوجۆره  پێكهاته و ئایین و  وه ته نه

  جۆراوجۆرییانیه و ئیه  ی وه نگدانیه ره ودوا، میه له اڵت، سیه ده. نیین دا ئیایین و  وه تیه نه ك یه  پاوانی  له كان رزه به و  كی ره سه  پوسته
 و  دیموكراسییی   نیهاكا بییه و رێوشییوێن  ڵ گییه له با ناتییه دا كاتییه و لییه ر هییه و  مێژینییه له  ریتی نییه.  هێنییاوه پێییك عێراقیییان  كییه  بییێ ده
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 و شۆڤینیسیت   رێژیمیه  میراتیی  كیه دا سیێ  پلیه و دوو  پلیه و ك ییه  پلیه ر سیه  بیه هاونیشیتمانان  شیكردنی دابه  ییانی ، تی هاوواڵتیه
  یركردنی سیییه چیییاو ك ییییه به دا نیییوێ  عێراقیییی  لیییه. مێیییژوو  زبڵیییدانی  خرێتیییه ده  ریكیییه خه دا نیییوێ  عێراقیییی  لیییه ، كانیییه دیكتاتۆره

  فیره و  وه تیه نه  فیره  واڵتێكیی  یی كپارچیه یه  ری به سیته ده  بێتیه ده  ریكیه خه وان، ئیه بیۆ كسیان یه  میافی  دابینكردنی و ونیشتمانانها
 . نرێ داده ر سه له  ی دڵخوازانه و  ئاشتی   به  هاوژیانیی  ی بناغه  ردی به و، ئایین 

 
 ق حیه  بیه دا دواییی  ی مانگانیه م لیه كیورد  لی گیه  رانی نوێنیه و ران رێبیه و سیعوود مه كیاك و الل جه مام ش دیكه  جاری ند چه ك روه هه

  سییپاندنی چه.  نایییه  كۆتییایی رز، بیه ئییاوا  پۆسییتێكی  سیتهێنانی ده وه به دا، نییوێ  عێراقییی  لییه كیورد  لی گییه  وتی سییكه ده ، گوتوویانیه
  ركردنی سیه چاره و، دا پلیۆرال و دیمیوكرات و  فییدراڵ  عێراقیی  نیوێی  یاسیای  هلی  لیه گه و ئیه  رابردووی  ساڵی ند چه  كانی وته سكه ده
 و لییه  دیكییه  شییێكی به هتیید، و  رگه پێشییمه  هێییزی و  دیكییه  كانی ناوچییه و ركووك كییه ك وه  ی كێشییه هێنییدێك  ی رانییه روه دادپه و وا ره
 . هیواداره و شبین گه اندیی  هاتنه  به و كا ده داوایان كورد  لی گه  كه ن وتانه سكه ده
 

  شیوێندانانی و عێیراق  دراوسیێی  واڵتیانی  لیه كورد  لی گه  باتی خه ر سه له  ریی كاریگه ، یه وێنه بێ  رووداوه م ئه  ی دیكه  كی یه گرنگی
  سییتهێنانی ده وه بییۆ ێییراقع  لییه كییان كورده  ی سییاڵه یییان ده  باتی خییه  یشییتنی گه ئاكییام  بییه.  یییه واڵتانه م ئییه  كییانی ئاڵوگۆڕه ر سییه له

  ی وه تیه نه  باتی خیه  كیه  نییه تێیدا  ی قسیه هییچ دا، واڵتیه و ئیه  اڵتی سه ده  بردنی ڕێوه به  له ریان كاریگه  شیی هاوبه و، كانیان مافه
  روانینیی و بۆچیوون ر سیه  هكاتی ده كیار ت نانیه ته. كیا ده گوڕتر بیه ردا وروبیه ده  واڵتانی  له و كوردستان  ی دیكه  كانی شه به  له كورد

 و ئیه ر گیه ئه دا  نیشیانی عێیراق،  لیه كیورد  ی كێشیه  زموونی ئیه  چونكیه. دا سیووریه و ئێران و  توركیه  له  له گه و ئه  هاونیشتمانانی
  خیۆی  كانی یه تی وایه ته نه  هماف  به و  كرێ نه ركوت سه و  ناوێردرێ ڵ هه  كانی هاونیشتمانه  له  وه جۆراوجۆره  ناوی و بیانوو  به  له گه

  ی بناغییه ر سیه له واڵت  یی كپارچیه یه  پاراسییتنی  لیه و  فییدراڵ و دیمیوكرات  سیسییتمێكی  بنیاتنیانی  لیه  وه یییه ئۆگری و ز حیه  بیه بگیا،
 م ئیه  كیه  واڵتانیه م ئیه  سیتانی ده اڵتبه سیه ده ئاییا اڵم بیه. كا ده  شی هاوبه دا گرتن لێك رێز و  كسانی یه  به  ڵ تێكه  ژیانی  وه پێكه
 ییا گیرن رده وه رسێك ده ، وه ننه ته ده ڕاست نێوه  اڵتی رۆژهه ریكن خه و ن ده ده روو دا وان ئه  واڵتی  تیی دراوسێیه  له  قوواڵنه  گۆڕانه
 بژێرن؟ ده ڵ هه خۆیان بۆ عێراق  گۆڕكراوی  رێژیمی  نووسی چاره

 
  لیه عێیراق،  ڵكی خیه  لیه ، ڕێزه بیه و لیه  پیرۆزبیایی عێراق،  ركۆماری سه  به الل جه مام  ڵبژێرانی هه  ی بۆنه به ، وه رنجانه سه م به
  لی گیه و عێیراق بیۆ و، دا ی پۆسیته م لیه وتن ركه سیه ، نابی جیه بیۆ و ین كه ده كوردستان  كانی شه به موو هه  له و عێراق  له كورد  لی گه

 .خوازین ده ئاوات به كورددا  ركۆماری سه  ركۆماریی سه  ی ماوه  له نرخ به  وتی سكه ده و وتن ركه سه و گۆڕان ، واڵته م له كورد
 

 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ١٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 می ئێراق ێیک و کۆماری دووه رگه کۆنه پێشمه

 
 
 
 
 
 
 

 دیو دین خه الحه سه: ر سهنوو

 
 ڕێناس جاف: رگێڕ وه

 
 بییه و پێکیرا س ده زایینیییی ١٩٥٨ سیاڵی ی ژوئیییه لیه قاسییم ریم بدولکیه عه ی تاکییه کۆده بیه ئێییراق، می کیه یه کۆمییاری می رده سیه

 .پێهات کۆتایی ٢١١٣  مارسی له دام سه تی حکومه ڕووخانی
 
 زێتیر عس، بیه حیزبیی وری رده سیه هاتنیه و ١٩٦٨ سیاڵی پیاش ت تایبیه به که دا مه رده سه و له خواس و باس کی ره سه ری وه ته

 سیەر تیایبەتی تیاقمێکی دەس بیه اڵت سیته ده که بوو بی ڕه عه ناسیۆناڵیزمی و سۆسیالیزم مۆدێڕنیته، ر سه له رخست، ده خۆی
 کیانی، لیێ کیورده و شییعه وەک ئیایینی و قەومیی گرووپەکیانی گرینگیی میابەقی پەراوێیزەوەی و کەوتنیه بیوو قەومیێکەوه به

 .کەوتەوه
 لێکچییوونی بەاڵم دا کییرد واڵتیه ئەو سییەر بیه کۆمار،حوکمیییان سیەرۆک پێیین  ئێراقییدا، یەکەمیی کۆمییاری سیەردەمی لییه ئەرچیی

 میاوه، ئەو درێژاییی بیه واڵت جڤیاکی سیاسیی، دیرۆکیی، مەندییەکانی تایبەت و ئەوان دەستەاڵتدارێتی و حکومەت شێوەکانی
 .دابەشکارییه، دەڕەخسێنێ چەشنه وئە بۆ هەل

 
 بیه یەک کۆمیاری وحکومەتەکیانی فەڕەنسیه واڵتیان، شۆڕشیەکەی سیاسیی ژیانی دابەشکارییەی چەشنه ئەو سەرچاوەی بێگومان
 و سیەرەکی گیۆڕانی ،"کۆماری" تیی ڕه بنه یاسای ت تایبه به سیاسی ناسنامەی دەبێت کارا و کاریگەر کاتێکیش کدایه، یه دوای

 .بکرێ تێدا یی،بنچینە
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" شۆڕشیگێڕانه" باتی خیه ی مێژینیه بیه کوردێیک دیاریکرانی گۆڕانکارییه، موو هه و ئه ئارای هاتنه رباری سه مڕۆدا ئه ئێراقی له
 لیه ی"م دووه کۆمیاری" نیاوی واڵتیه، ئەو سیاسیی ژییانی نیوێی خیولی هەتیا دی هۆکارێکی بۆته کۆمارێتی، سەرۆک پۆستی بۆ

 .دانرێ سەر
 
 و کیردن لیه حاشیا تژیییه سەرانسیەر، که هەبێت ئێراق هاوچەرخی دیرۆکی دەگەڵ یەکمان شارەزاێتی و ئاشناێتی کهسوو گەر

 لیه کەمتیر ئەوەنید کیاره، ئەم بیایەخی دەردەکەوێ المیان دەم ئەو کیوردان، بەردەوامی  کردنی سەرکوت و خستن گوێ وەپشت
 .نییه بنەڕەتی یاسای

 
 .ێیکی بزاڤی کوردستان دێته ئەژمار" کۆنه پێشمه رگه"جەالل تاڵەبانی 

 
 و خەبیات ئەو مەبەسیتەکانی و ئامان  له چەکدارانه، شێوەی به دەڵێن  مێلشیایانه بەو پێشمەرگه دا، کوردی بزوتنەوەی له

 باشیووری ڕێبەرانیی الی ڕێکیار تاقیه چەکدارانیه خەبیاتی که مەوبەر له ساڵ چەن هەتا. دەکەن الگری و بەرەوانی ، شۆڕشه
 .بوو بەرخۆدان و خەبات سەمبولی پێشمەرگه بوو، دستانکور
 
 و پلییه بییانترین هەتییا تییایبەت کەسییێ چەن و یەک ناجارێییک، جییار  دەگییمەن بییه کوردیییان تیایییه، کەمییینەی واڵتییانەی ئەو

 وهبە پێویسیتی سیەرەتا ئەوتیۆ، درێیژی و دوور ڕێگەێیکی بڕینی بێگومان بەاڵم. هەڵکشاون دەوڵەتی و حکومەتی پۆستەکانی
 لییه بییوون نغییرۆ و تییوانەوه ئەوەش دوای بییه دوا و ئاسییایی کییاری بییاری ژێییر چوونییه و" خۆیبییوون" پرۆسییەی نییانی سییەر پشییت

 لیه ئەرچیی کیه ترکییا لیه" ئیۆزال تۆرگۆت" سەردەمی هەندەرانی وەزیری" چیتین حیکمەت" کە بووەوه فەرمی زوانی و کەلتوور
 یەوه پیشییەیی پەیییامنێران و وردبییین نووسییانی ڕۆژنامییه ڕێییی لییه تەنیییا بەاڵم ببییوو، دایییک لییه" دیییاربەکری" بنەمییاڵەێیکی
 و شیییۆڕش دڵیییی لییه پێچەوانەییییه، ئەو بییه ڕاس تاڵەبیییانی جەالل الی خاڵیییه ئەم بەاڵم کییورده بە ڕەگەز کیییه تێدەگەیشییتی

 اڵتانییه،و چەشیینه ئەو قەومییی ناسیینامەی و سیاسییی سیییمای گییۆڕینی بییۆ چەکدارانییه، کییه هەڵییداوه ری سییه  بییزوتنەوەێیکەوه
 .کردووه خەباتی

 
 تێپەڕینیی پیاش کیه ناوینیه خیۆرهەاڵتی نێیو نیوێی خیولی دەسیپێکی و گیۆڕان ڕوونەکیانی هەره نیشانه له یەک خۆی بۆ ئەمه
 هاوکێشیەکانی و ڕۆژ بیارودۆخی گیوێرەی بیه سییماێیک، هەتیا دەچیێ قۆناخێیک و سیاسیی، بەره هێیوری نیوسیەده، بیه نێزیک
 .ببینێ خۆوه به جیهانی، و ناوچەیی نوێی
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 و عەفییوو فەرمییانی بییوو، گەرم یەوه دەسییتەاڵتدارێتی وبییاری کییار بییه سییەری ئێییراق، دیکتییاتۆری دەمییانەی ئەو ١٩٨٦ سییاڵی
 نییه تاڵەبییانی عەفوواتییه، ئەو چییی کییه دەرکییرد خییۆی جییۆری بییه جییۆر و گەوره و ورد نەیییارانی هەمییوو بییۆ گشییتی لێبییوردنی

 .دەکاتەوه ڕوون هەمووان الی لەو، پێشوو کۆماری سەرۆک اریبێز و نەفرەت ڕادەی خۆ بۆ ئەوهدەگرتەوه، 
 
 بیه له)" اڵچواالن قه" له خۆ ی که واره هه هاوینه یان هاوینی ی بنکه ئێرانی، له هێزی تی یارمه به بانی تاڵه دا مه رده سه و له

 .پێکرا دەس عس، به سوپای به دژ پارتیزانی شەڕێکی( سلێمانی بەری و دەور کانی رزاییه
 

 سییەرۆک الشییەوه لەو و کییران دادگەیییی چەمەڕای کییانەوه، ئەمریکییییه زینییدانی سییووچێکی لییه پێشییوو، کۆمییاری سییەرۆک ئێسییته
 .ئەو پێشووی کۆشکەکانی له یەک  نێو بچێته یه ئاماده( بانی تاڵه) نوێ کۆماری

 
 و دۆسییتاێتی و نکسیۆناڵیسییتهفۆ سیاسییەتمەدارێکی سییەلماندووه  ئەوەی خۆیییدا، ڕابییوردووی سیاسییی خەبییاتی لییه تاڵەبییانی
 .نین هەمیشەیی و گۆڕ نه کانی یه دوژمناێتی

 
 سیەرکەوتنی ڕازی بیه تاڵەبیانی، سیاسیەتەی جیۆرەی ئەو الگرانیی،. بیووه شیێوه هەمان به هەر ناکۆکییەکانیشی و دۆستاێتی

 .کەوتووه لێ فرەی زەبری یکورد بزاڤی ڕێگەوه لەو هەر ڕەخنەگرانی، الی حاڵێکدایه له ئەوه نێن، داده" جەاللی مام"
 

 مییام دەخییاتەوە دەس گونجییاوتر و شیییاو هەلێکییی و باشییتر دەرفەتێکییی ئێییراق، کۆمییارێتی سییەرۆک پۆسییتی ئاشییکرایه و ڕوون
 ئێسیتای بەردەی و بگیره لیه پیڕ و هەسیتیار بەڕەوشیی سیەرن  بیه سیاسیەتەی ئەو. بچێیت خیۆدا سیاستەکەی دوای به جەالل،
 .نەبێت ناکارا ئەوەندەش ڕەنگه واڵته، ئەو نێو... و ومی قه سیاسی، ئایینی، جۆری به جۆر گرووپەکانی و ئالی و ئێراق
 .بکەین جەالل مام له چاو" یاوەر غازی" وەک نابێ ئەوەی تایبەت به
 

 ی رگه پێشییمه هێییزی ک وه زموونی ئییه خییودان و کارامییه و خۆ ربه سییه سییوپاێیکی و هێییز بییه ئێراقێکییی بییاکووری بییه پشییتی مامییه
 .ئەکاتەوه جوێی هاکەزایی،  و ڕوواڵەتی رۆکێکی سه له و وه کاته ده رز به ی پێگه ش مه ئه ر هه رمه، گه ردستان،کو
 
 هەتاوی ١٣٨٤ خاکەلێوەی ٢٢دووشەمه، شەرق، ی ڕۆژنامه: ر ژێده 

 
 ٢١١٥ی ئەپریلی ١١: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی گیارەن : سەرچاوە



 مام جەالل؛ كاریزمای نەتەوەیەک

 

 

78 
 

 
 یاندنی كوردیی بانی و راگه الل تاڵه ڕێز مام جه ركۆماریی به سه

 
 
 
 
 
 
 
 لیاسی قادر ئه

  
 و نیاوخۆ كانی ییه گشیتی  ره نه یه راگه ن الیه  له فیدراڵی عێراقی ركۆماری سه  به الل جه مام ڕێز به ڵبژێرانی هه واڵی هه كاتێك

 نید گۆڤه  به  كردووه ستی ده و  وه شاردۆته نه خۆیان شادمانی لوابێ، بۆی كوێ ر هه  له كوردستان كیڵ خه ، وه كرایه إلو به  وه ره ده
 .شایی و
 

 یمانی هاوپییه لیسییتی ن الیییه  لییه ڵكوو بییه  بووه نییه كوردسییتان نیشییتمانی تی كیییه یه نیا تییه پییاڵێوراوی الل جییه مییام  چوونكییه
 خیۆی ی ڵبژارده هیه  بیه اللی جیه میام ، وه ییه سیاسیی بۆچیوونی و بییر جییاوازی بێ  به ڵك خه  بۆیه.  كراوه كاندید  وه كوردستانه
  رژانیه ڵك خیه ئامیان ، ك ییه و نی  ده ك یه  به قین خانه تا  زاخۆوه  له ، واڵه وهه ئه ی وه إلوبوونه به ڵ گه  له. زانێ ده و  زانیووه

 نگیی ره  وه كوردسیتانه باشیووری كانی سینووره دییو و لیه  یه نگی كده یه انیگی م ئه. كرد كتر یه  له یان پیرۆزه ژنه جه و قام شه ر سه
 كوردسیتان ئیازادی تینیووی ڵكی خه ران، داگیركه نگی ئاسته ڕای ره سه كراودا، ش دابه كوردستانی ی دیكه كانی شه به  له و  وه دایه
 و بیوون شیدار به  ییه شیادی و لیه ش تاراوگیه كانی كورده. ردك  یه مێژوویی  وته سكه ده و له یان پێشوازی گۆرانی و ڕكێ ڵپه هه  به
 .گێڕا ندیان گۆڤه كانیان ونه خه دیهاتنی وه بۆ
 
 و خیۆی  لیه پیرۆزبیایی ، وه ییه بۆنه م بیه كدا یه بروسیكه  لیه بارزانی سعوود مه كاك ڕێز به دا، كوردستان تی رۆكایه سه ئاستی  له
 بیێ  به  كه بوو  یانه خۆماڵی و كوردستانی  نده وه ئه سعوود مه كاك بۆ الل جه مام ڕێز به میإل وه. كا ده كورد لی گه و الل جه مام

 دا، الل جیه میام ڕێز بیه ی كیه إلمه وه  بروسیكه دوای  به. زانێ ده حاڵ مه  به  وتنه ركه سه و ئه دیهاتنی وه بارزانی، ڕێز به هاریكاری
  بیه الل جیه میام ڕێز بیه ڵبژێرانی هیه: ڵیێن ده و  وه نه كه ده  یه راستی و ئه دووپاتی سووڵ ره ت كۆسره و جوندیانی ئازاد ڕێزان به

https://www.google.iq/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/AduG92JoCDA/maxresdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v=AduG92JoCDA&tbnid=lSuoEzmLxarAGM&vet=12ahUKEwj0tszAtp3sAhWNlRQKHTDCC-IQMygUegUIARC-AQ..i&docid=V-0kDiEF8emiDM&w=1280&h=720&q=%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1 %D8%A6%D9%87%E2%80%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&ved=2ahUKEwj0tszAtp3sAhWNlRQKHTDCC-IQMygUegUIARC-AQ
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 لی گیه م رجه سه باتی خه می رهه به ڵكوو به  یه نی كوردستان نیشتمانی تی كیه یه نیا ته وتی سكه ده فیدراڵ، عێراقی ركۆماری سه
 .وه یه كانی رێكخراوه و حیز  موو هه  به  كوردستانه

 
  لیه. درێ ده پیشیان  ییه نگی كیده یه و ئیه ی وانیه پێچه ی، كیه ده kurdistan tv و  kurdsat كانی شاشیه یری سیه  كیه مإل بیه 

 خیۆ  وه ییه نی الییه ك ییه تی رواڵیه و وز سیه ڕۆی پیه  بیه  كیه كیامێرا رچاوی بیه  خرێته ده ڵكێك خه  ڵه كۆمه دا kurdsat ی شاشه
  كیییامێرای چیییاوی  لیییه. درێ ده ڵكی خیییه پیشیییانی  سیییازكراوه  نیییه دیمه و ئیییه زاخیییۆ، تیییا  وه هقینییی خانه  لیییه  رۆژانیییه. ن خیییه رده ده

kurdistan tv و ئییه ڕ مییه  لییه  كیه فیزیۆنه له ته دوو ر هییه كییورتی  بییه. درێ ده پیشیان حیزبییی هێمییای و رد زه ڕۆی پیه ش وه یییه 
 و ئیه بیوو ده. ریی ماوه جیه و گشیتی ك نیه حیزبیی راپیۆرتێكی إلم بیه  وه كرده إلو به راپۆرتیان مان، كه له گه باتی خه ی وتنه ركه سه
 بیوو ده.  قۆسیتراباوه نه  جیۆره و بیه ، ییه تی كیه یه و پارتی باتی خه می رهه به شێری شی به شك بێ  كه  مان كه له گه ی وته سكه ده
  بیه كیوردی گشیتی نگێكیی ره و كوردسیتان اإلیئی  بیه و هێنابیا پێیك ییان ش هاوبیه نگی ئاهیه كوردسیتان، ی وه نیاوه و  وه ره ده  له

 .چووبان  وه وتنه ركه سه و ئه پێشوازی
 
 ڕ میه له م كیه وه ته نه شیادی و جێیژن شیداری به و كیورد لی گیه واكیانی ره  ئامانجیه  به یشتن گه رێگای دای ڵوه هه كوردێكی ك وه من
 نی  ده  بیه( تی كییه یه و پارتی)  یه كوردی  هێزه دوو و ئه ی وته كه و ڵس هه و ئه  ڕوانمه ده  وه یه رانی نیگه  به ، وتنه ركه سه و ئه
 و كگرتن ییه  بیه پێویسیتی زییاتر كاتێیك موو هه  له كورد  كه دا كاته م له.  وه شه kurdistan tv و kurdsat كانی نگه ره و
 ی كیه یه تی راییه رێبه و كیورد قورسیی نگی سیه  بیه یفییدراڵ عێراقیی تی حكومیه  كیه دا رۆژانه م له ، یه هه نگی كڕه یه و نگی كده یه
 كوردسیتان رێمی هیه تی حكومیه ی كیه ئیداره دوو  كیه درێ ده ڵك خیه  بیه  وه ئیه ی میژده و نیێ ده نگاو هه قامگیری سه و ره به  ریكه خه
 و خیۆی بیاری ی شیه بانگه و  سیه كه ر هیه ك نه. باوێن نگاو هه دا پێناوه و له كوردستان كانی ندنه یه راگه  پێویسته ك، یه  وه بنه ده

 .بكا خۆی یاری
 

 پییانی گۆڕه  لییه یان نجییه په  شییوێنه  كییه  وێ ده خییۆش م كوردسییتانه و ئییه خوشییكێكی و  كاكییه و  مامییه موو هییه و الل جییه مییام منیییش
 وێ كیه رده ده گونجیاوتر و باشیتر اتێكك  یه ویستی خۆشه م ئه إلم به.  دیاره  وه مانه كه له گه وای ره باتی خه ر سه  به دا تی كوردایه

 .وه یه تی حیزبایه سكی ته باری ژێر  چینه نه دا كان یه گشتی  وتنه ركه سه  له  كه
 
 و  بجییه ڵه هه یییانی، هییاوڕێ و د ممییه موحه واقازی پێشییه دانی سییێداره  لییه ك وه دا كان یییه تی هامییه نه و سییات كاره  لییه چییۆن ك وه
 خۆمیانی كۆسیتی و م خیه  بیه جییاوازی بیێ  به و ن  ده ك یه ، هاتووه مان كه له گه تووشی  كه دا باتشو ی١ هیدانی شه و نفال ئه
 .بزانین موان هه هیی  به كانیش وتنه ركه سه با ده زانین، ده
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  باتیه خه و مان كیه هو ته نه قیازانجی  بیه نیا تیه  نه را، و بیر جیاوازی رچاوگرتنی به له  به كورد، ی ئێمه نگی كڕه یه و نگی كده یه
 چییدی بیا. س بیه و  مانیه كه له گه دوژمنیانی وێ، كیه ده وێ زییانی  یه نگی كده یه و ئه ئاكامی  له ی وه ئه ڵكوو به تی، یه كه پیرۆزه

 ادی،ئیاز  كیه هیدان شیه پییرۆزی ئامیانجی و كوردستان ئاإلی. كان یه تایبته  ویسته قوربانی  ینه كه نه كان پیرۆزه و گشتی ها به
 .المان ئێستاو ی نگاوانه هه و ئه گشت ی بناغه ردی به  به ببێ بێ ده ، یه ستی ربه سه و ئاشتی

 
 كورد ی وه ته نه وای ره باتی خه وێ كه سه 
 كوردستان بێ دار پایه 
 
 كورد ی وه ته نه م رجه سه و ڕێزی به  له الل جه مام ركۆماریی سه پۆستی بێ پیرۆز 
 

 ٢١١٥ی ئەپریلی ٩: ڕێکەوتی  -  یارەن ماڵپەڕی گ: سەرچاوە
 

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

کانی کوردستانی  ڵکی شاره الل خه ڕێز مام جه رکۆمار بوونی به سه واڵی به یاندنی هه دوای راگه  دوا به
 کان قامه نێو شه  ئێران رژانه

 
 
 
 
 
 
 
 

 ری یده شید حه ره

 
  م له. بوو کورددا لی گه تیی وایه ته نه باتی خه  له مێژووی و گرین  رۆژێکی زایینی، ی٢١١٥ یلیئاور ی٦ ، ممه چوارشه رۆژی

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://pmnews.se/?p=27742&psig=AOvVaw0fqwXOJxy1Wr9mZofhcWXz&ust=1601986595964000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjmo6a3newCFQAAAAAdAAAAABAD


 مام جەالل؛ كاریزمای نەتەوەیەک

 

 

81 
 

 و ئیه رکۆماری سیه  بیه بیوو کیورد باتکاری خیه کی یه رکرده سیه دا، عیراق نی مه ته ی ساڵه یان ده مێژووی  له جار م که یه بۆ دا، رۆژه
 .ند سه ی شه گه و ر به  هاته زیاتر عیراق کوردستانی  له کورد لی گه راویئاود خوێن  به ئازادیی داری ش مه به و  واڵته

 
 رخان رچیه وه خیاڵی  وه عیراقیه مانی پارلیه نیدامانی ئه ن الیه له فیدراڵ عیراقی رکۆماری سه ک وه الل جه مام ڕێز به ڵبژاردنی هه
  دیکیه چیی کیورد  کیه خیات ده ری ده ڕوونی بیه ک الییه له  اردنیهڵبژ هه م ئیه. بیوو  وه بیه ره عه و کیورد  به عیراق النی گه مێژووی  له

  دیکیه کی الییه له. بێیت شیدار به دا واڵت کردنیی  ئییداره  لیه توانێ ده عیراق، دانیشتوانی باقیی ک وه و  نییه دوو  پله هاوواڵتیی
 خێیر و قامگیری سه ئاساییش، ش مه به و عیراق باقیی بۆ کوردستان دیموکراتیکی زموونی ئه ی وه گواستنه بۆ کات ده خۆش رێگا
 موو هیه  لیه کیورد بیۆ زن مه وتنێکی رکه سه ک وه دا، کاته و له ر هه  نگاوه هه م ئه. کان یه عیراقی م رجه سه میوانی  بێته ده خۆشی و

 .دێت حیسا   به کوردستان کانی پارچه
 
 کوردسییتانی کانی شییارۆچکه و شییار دانیشییتوانی ، میشییه هه ک وه ییشییتوون، گه وه ئێرانه کوردسییتانی  لییه ی وااڵنییه هه و ئییه پێی بییه

 قام شیه نێیو  رژانیه  وه وێنیه م که خرۆشێکی و جۆش  به الل، جه مام ڕێز به بوونی رکۆمار سه به واڵی هه یاندنی راگه دوای ئێران،
 .گرت جێژن یان زنه مه  وتنه رکه سه و ئه جۆراوجۆر دروشمی دانی و کوردستان پیرۆزی ئااڵی ی وه رزکردنه به  به و کان کۆاڵنه و
 خۆپیشیاندان  بیه سیتیان ده پیرانشار و  سنه ریوان، مه قز، سه ، بانه هاباد، مه کانی شاره ڵکی خه دانشجوو، ڕی ماڵپه ی گوێره به

. بیوون دا ئێیران  لیه دیموکراتییک گۆڕانکیاریی خوازییاری ئیسیالمی، کۆمیاری رانی رێبیه و رێژیم دژی  له دروشم دانی به و  کردووه
 دا ئاکیام  لیه. لێکرا یان قه ته ها روه هه و دران المار په  وه ئاساییشه کانی هێزه ن الیه له ر هێنه فرمێسک گازی  به ران خۆپیشانده

 .گیران س که یان ده دا خۆپیشاندانانه و له هیندێک  له و بوون بریندار س که ند چه
 
 : هاتووه دا که واڵه هه ی درێژه  له
 
 کانیان ییه تی وڵه ده بینیا و ئاساییش کانی هێزه ئوتومبیلی الماری په ران خۆپیشانده دا، رێژیم کانی هێزه توندوتیژیی اڵمی وه  له
 داگییر یان ئاسیاییش کی بیناییه نید چه داپۆشییبوو خۆیان چاوی رو سه  که ران خۆپیشانده  له شێک به. یاندن گه پێ زیانیان و دا

 بکیات، رکوت سیه هیاتوو  زاڵیه وه ڵکی خیه ی وه ئیه بیۆ دواتر. ن بکه ک چه ئاساییش کانی هێزه  له س که ندین چه توانییان و کرد
 .هێنا  وه ریوانه مه  له ری تیده یارمه هێزی رێژیم

 
 ر سیه  که( تا باز) ڕی ماڵپه  له و  وه بشارێته ئێران کوردستانی کانی شاره ڵکی خه خۆپیشاندانی یتوانی نه رێژیم  باسه شایانی

 . وه ته کردووه باڵو کانی خۆپیشاندانه  له شێک به واڵی هه ، پاسدارانه سپای  به
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 نووسیی چاره ک ییه کیورد  کیه لمێنێ سیه ده  یه راسیتی و ئیه  دیکیه جیارێکی ئێیران کوردستانی ڵکی خه شایی و جێژن و خۆپیشاندان
 . کوردستانه کانی پارچه موو هه وتنی کهر سه کوردستان کی یه پارچه ر هه وتنی رکه سه و  یه هه
 

 !الل جه مام ڕێز به بوونی رکۆمار سه به بێ پیرۆز
 !کوردستان پیرۆزی ئااڵی بێ  کاوه شه ر هه
 !ئێران کوردستانی  له کورد کانی رۆڵه باتی خه بێ وتوو رکه سه
 

 ٢١١٥ی ئەپریلی ٧: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی گیارەن : سەرچاوە
 

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

 ووب دروک یزێهەب یسایس یکێراکاتسەو یرگاڕۆخ یزمەڕ لالەج مام
 
 
 
 
 
 
 

 ەدزادەسەئ شۆڕش

 
 ڕگییی شۆڕشی یئیاگر گیرتەن ەینیدێ، هشۆڕشی ۆینسیک یدوا رەه، میرەن یبیارزان یتیەرکرداەسیەب ١٩٧٤ ڵیسا یشۆڕش یدواەل
پشیوو دان  ێوچان و ب ێب ەوەژڕۆ وەل ەوەرگرتەو انەیرگەشمێپ ەیاوانیپ ینگڕەو  ن ەکوردستان د یکانە، شاخەوەکرد ەیپڵگ
و  یتیەرگاەشیمێپ یزڕیینیاو  ەهاتن لۆپ لۆکورد پ یاوانیژن و پ نیمانترەو قار نیباشتر .واێپەد انیشۆڕش یکانەختەس ەژڕۆ
 زرانیدەدام انیی( کوردسیتان یشیتمانین یتییەکیە) ەک ەوەوکیاتەبیوو ل کێسیەک( اللەج ممیا) ،بوون دیهەش داەزۆریپ گاڕێ وەل
 یتییەکیە یدانەییم ەهیاتن ەچیونک .داکووتیا انەڕییباو یگیاێو ج یسیتیوەشۆخ ەیشیڕیکوردسیتان دا  یکیەڵخ ینەاڵمۆک نیییاوەل
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بیوو دوژمنیان  ووخیاڕدا( یبیارزان) یشیۆڕش کەو ەیورەگ یکێشیۆڕش ەبیوو ک داەدژوار ارویسیتەه ەوکیاتەکوردستان ل یشتمانییییین
 زارانەهەب ژداڕۆ٢ ەیمیاوە، لمابووەن یکیەوایه سەک، ووخابووڕ انەیور ییاڕکێتەب کەڵخ .کردەد ەوەووتنەرکەسەب انیشاناز

(  ێنییو) یکێشییۆڕش داەندەروبەسیی وەل، انیییکانڵەما ەوەانەڕگ وەوەکییرد دوژمیینەب میسییلەت انیییکانەکەچ ەرمانییدەو ف ەرگەشییمێپ
 انەییاوانیپ یکیەچ وەوەکیرد شیاخەل انیوڕ کانەالو نیباشترەل ۆیەب، بوو ەمانانەقار زوۆریپ یکەیەوەستانەه ەوەتێدروست بب

میام ) .سیتیوەد ەینگیانەت یژڕۆ یاوییپ بیووەن کێسیەک میووەه یکیار یتیەرگاەشیمێپ داەشیانڕە ەژڕۆ وەل ەکیی انیشیان ەوەکرد
 انەییژێدر ننێیب انییناو کێیتاڵو چیه ەیوەئ ێب ناوەپشت و پ ێو ب یبوونەو ن یژارەه ەڕیوپەئ ەل یرانییییییییو هاوب( اللەج
 ژمیاروەئ ێب یکێزێه ەڵگەل یرچەگەو ئ نیزەبەن دانەیمەل مەاڵکرد ب ڵبوەق انیکیەتەهامەن مییووەه .دا شۆڕو ش باتەخ ەب
 ەیزەفییرەم نییدەچ ەل ەرگەشییمێپ یکییدارەچ یزێییه ەنییدەرچەه مەاڵبییون  ب ووەڕووبڕ غییروورەم روۆز یکێمکانییاتێی ەب وەشییتۆپ

و  کیانەاویکان ینیشیۆکوردسیتان و داپ یکانەگونید یو سیووتاندن نفالەکرد ئ انینگارەرەب انیرەرامبەبەل نەڕیپەدەنێت ەچووک
 یالنییپ زارانەو ه یملیەرۆز یردوگیاۆئ ۆب کانیەشاخاو ەناوچ یکەڵخ یاگواستنڕباران و  ایمیکوردستان و ک یکردن  ەرەع ەب

 شۆڕشیی نییاوەل انیییووڕکوردسییتان  یکییانەالو ژڕۆ یدواەل ژڕۆ کییووەڵب نەدابیید ەرگەشییمێپ ەب کۆچیی یانتوانەیییتییر ن ەیدوژمنییان
 ەشینەچ وەل کێشیۆڕش .ڕۆمیەئ ەانیانیدەیگ تیاەه داێیپ ەیییییییژێدر انەیشیۆڕش مە، ئگرتەدەڵه انیتیەرگاەشمێپ یکەچ کردوەد
 یکیەتیەسیاەک ینەخیاو ەچیونک بیووەه یشانس داەرێکیییییورد ل ..ستیوەد یستیوەشۆخ روەدەنۆڵو ک یاسیو س ترسەن یکێرەبڕێ
 سییعودەم)کییاک  کەو یزۆسییڵد یکیەتیەسییاەک ینیییییەخاو ەکوردسییتان و یمییوکراتید یپییارت نیەالەبییوو ل( اللەمییام ج) کییووەو

 یرچییەه کێشییتنیدان ەب یەبییوا سییتیوێپ رکییاتەه انیییکانڕیەموکوەک مییووەه یاێییڕو ەرەشییۆکێت ەرەبڕێییدوو  مەئ .بییوو( یبییارزان
دا بیوو  انییژەل تاەه اللەمام ج ەندەرچەدا ه ستەدەل ەیورەگ رۆز یکیەتیەساەکورد ک .کردەد انیلەح یەبواەه کێروگرفتیگ

 یبیاتەخەکیورد ل یاسیس یکار ەیچکڕێ ۆب وەپت یکەیەو بناغ شێپ ەتێرەکورد ب یکار کێرۆز یتوان بووەه یکارکردن یتوانا
،  ێنێسیپەکیورد بچ یقیازانج ەقیانون ب نیرتیرۆز راقێیعەکیورد ل یمیارۆک کۆرەسی مەکیە کیووەو هیاەروەه .ێژڕێداب یحوکمدار

 وەب تییاەه ەوەوتەو کییار دوورک تەاسیییسەل رۆز یکەیەهییات و مییاو یشییۆخەن یدا تووشیی یمییارۆک کۆرەسیی یکییاتەل ەوەداخەب
 میام مەاڵب .مرد شیکورد ۆربەکردو ه یووتەف شەدانکور اویژ ەکردو کوردان مومانەهەل ییئاوا ڵکردو ما یووتەف یە یشۆخەن
 ...ەوەتێنێمەد یمرەن ەب ەشیمەه ۆ، بکوردستان یکانەمرەن ەرکردەس یزڕیناو  ەچوو ەشیمەه ۆب اللەج

 
 ٢١١٧ یرەبۆتکۆئ ی٩ :یتوەکێڕ  -  رەسوون یکووب سیەف یراوید :ەواچرەس

 
 -----------------------------------------
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 سەرۆک مام جەالل ان و خەباتیژی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تپاڵی قیه ی(لكان كیه) گوندی  له ١٩٣٣ ساڵی هاوینی. فوور  غه شێخ ی كوڕ نوری شێخ ی كوڕ دین حیسامه شێخ ی كوڕ الل جه مام
 دواتیر و بیردووه ر سه به  گونده و له منداڵی نی مه ته ساڵێك ند چه. دوكان ی ریاچه ده  وانێته ڕ ده  كه ، دایكبووه  له ت كۆسره چیای
 واو تیه خوێنیدنی وتوویی ركه سه  به و تایی ره سه ی قوتابخانه  چۆته وێ له.  كۆیه  له بانی تاڵه ی كیه ته ری ێبه ر به  بووه باوكی
  وتووه ركیه لێده  جیۆرێ  بیه تی ركردایه سه كانی نیشانه  وه منداڵییه نی مه ته  له ر هه ، بووه لێهاتوو ك زیره خوێندكارێكی ، كردووه

 ریزبیوونی كیاتی  لیه یانیان بیه چیوون، ده  ێوه ڕ بیه دا مه رده سیه و لیه ی بۆنانیه و ئه و  پرسه ی كۆڕ بۆ وت كه ده ێكانی هاوڕ پێش  كه
 .یی وه ته نه و ینیشتمانی شیعری ی وه خوێندنه بۆ بژارد ڵده هه ویان ئه مووان هه پێش مامۆستاكان قوتابیاندا،

 
 می چیواره پۆلی  یشته گه  كه بوو، زاڵ ریدا سه به  ورده  ورده لێهات وای تا كرد ی ره كه چه و ئه الی تی وایه ته نه ی بیرۆكه  وێوه له
 و كییرد ده  قوتابخانییه كانی چاالكیییه  لییه شییداری به  وه رۆشییه په  بییه  كییه خوێنییدكاران كانی نگه پێشییه  لییه بییوو كێك یییه تایی ره سییه
 .كرد ده شانۆدا و وه خوێندنه وتار  له شداری به
 
 لی گیه شیدا وه ئه ڵ  گیه له اڵم بیه بیوو، یاسیاخ  وه عیراقیه كانی كیه یه دوای  لیه ك ییه  ته حكومه ن الیه  له ورۆز نه ژنی جه رچی گه ئه

  كیه كیورد الی  ژنیه جه م ئیه پیرۆزییی هیۆی  به ویش ئه ، ووه كرده ده یادیان ن  ئاهه  به ساڵێك موو هه ئاداری ی٢١  له كوردستان
 . وه وساندنه یچه ده ی زاڵمانه و ئه ر سه به نێن داده كورد لی گه وتنی ركه سه رۆژی  به
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 تێیدا شیداری به بیوو سیاڵیدا  سییانزه نی میه ته  له  كه بانی تاڵه سازكرا، ورۆز نه بۆ  كۆیه  له میللی نگێكی ئاهه: ١٩٤٥ ساڵی* 
 .شداربووان به و مامۆستا مانی رسۆڕ سه ی مایه  بووه ، وه خوێنده ماسئامێزی حه ی وته و كرد
 

 فێركیاری كی ییه ڵه كۆمه مامۆسیتاكانی  لیه كێك ییه ئامۆژگیاری  بیه و خوێنیدكار كی ێییه هاوڕ نید چه ڵ  گیه له دا ١٩٤٦ سیاڵی  له* 
 ئامیانجێكی ڵبژاردرا، هیه سیكرتێری  بیه الل جیه میام و (k.p.x) (وه خوێندنه پێشخستنی ی ڵه كۆمه)  ناوی  زراندبه دامه نهێنی
 .كی ره ده ی وه خوێندنه بۆ بوو خوێندكاران هاندانی  كه ڵه كۆمه

 
 پیارتی ی رنامیه به ری كاریگه ژێر  وته كه ١٩٤٦ ئابی ی١٦  له كورد دیموكراتی پارتی زراندنی دامه دوای و ساڵدا مان هه  له* 
 . خوێندكارانه چاالكی  وته كه كانیدا هرێكخستن ی چوارچێوه  له و
 

 وتیاری  كورتیه كرد، رییده ده نهێنیی  بیه كیورد دیمیوكراتی پیارتی  كه( رزگاری) ی رۆژنامه ، وه سیاسییه كاری ناو  چوونه دوای* 
 . وه كرده ده باڵو بۆ دا( ئاگر) نازناوی ژێر له
 

  رمانییه فه و رك ئییه و لییه بییوو لێهییاتوو و چییاالك و كییورد راتیدیمییوك پییارتی  لییه نییدام ئه  بییه بییوو ١٩٤٧ سییاڵی: مییام جەالل* 
 .سپێردران ده پێی ی حزبیانه

 
(  سییبه وه) سییاڵی  بییه  سییاڵه و ئییه خوێنییدكار،  بییه بییوو  كۆیییه نییدی ناوه  لییه و كییرد واو تییه تایی ره سییه خوێنییدنی ١٩٤٨ سییاڵی* 
 وخێنیێ بڕ بر جه ساڵ  تی حكومه و وه شێنێته ڵبووه هه (تسماوسپۆر) ی یماننامه په توانی عیراق لی گه  كه ناسرابوو،( ین ڕ راپه)
 ، وه كایییه  هاتییه(  ینییه ڕ راپه) م ئییه ی سییایه  لییه  كییه دا ئازادیییه وا هییه و ش كییه و لییه زرێنێو دابمییه در سییه د مییه محه تی حكومییه و
 .گشتی ی كۆنگره رانی نوێنه ڵبژادنی هه بۆ نجامدرا ئه خوێ،دكاران گشتی ڵبژاردنێكی هه
 

 خوێنییدكارانی ی كییۆنگره مین كییه یه  لییه شییداری به و ڵبژێردرا هییه  كۆیییه خوێنییدكارانی ری نوێنییه  بییه بانی تاڵییه الل جییه بییوو  وه ئییه
 .سترا به غداد به شاری ی(السباع) پانی ه گۆڕ  له ١٩٤٨ نیسانی  له  كه كرد عیراقدا

 
 ی كیه ناوبانگه  بیه  شییعره  كیه بیوو،( واهیری جیه هیدی مه د مه محه) نز مه شاعیری  له گوێی جار مین كه یه بۆ دا یه كۆنگره م له* 
 بانییدا تاڵه ژییانی  لیه  سیاتانه و ئیه. وتبیووی  سیبه وه هیدانی شیه بیۆ و بیرای ری فیه ع جیه بیۆ  كیه ، وه خوێنیده ی(هید شه رۆژی)
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  تیه دۆسیتایه و ئیه و دۆسیتی ئیازیزترین  بیه بوو دواتریش و و ئه شیعری كانی مریده  له كێك یه  ببێته كرد وای و بوون مێژوویی
 .بوو وام رده به شاعیر ژیانی كانی ساته دوا تا
 

 . كۆیه ی ناوچه ی لیژنه ندامی ئه  بووه و وت ركه سه حزبدا  له* 
 

 اڵم بیه ێردرا،ڵبژ هه ندی ناوه ی لیژنه ندامی ئه  به كوردستان، دیموكراتی پارتی می دووه ی كۆنگره  له و دا ١٩٥١ شوباتی  له* 
  لیه شیداری به زینیدانی  لیه رچیوونی ده دوای  كیه خشیی به خیۆی ڤاڵێكی هیه  بیه خیۆی ی كیه پله پارتی كانی ریزه پاراستنی ر به له

 .كردبوو دا كۆنگره
 

 وام رده هبی سیاسییدا باتی خیه  لیه وێش لیه ، وه خراییه دوور موسیڵ شیاری بۆ گیراو ڤاڵێكدا هه ند چه ڵ  گه له دا ١٩٥١ ساڵی  له* 
 رپرسیی به  بیووه و حیز  كانی رێكخسیتنه ی وه زراندنیه دامه نوێ لیه ر سیه و خوێنیدن واوكردنی تیه بیۆ ركوك كیه  چووه دواتر و بوو

 تیا ستۆ ئه  گرته نهێنی كی یه شێوه  به كانی باڵوكراوه ی وه باڵوكردنه و چاپ ركی ئه ساڵیشدا مان هه  له. ركوك كه كانی رێكخستنه
 . وه گیرایه ی رۆژه و ئه
 

  وازه رتیه په كیورد دیمیوكراتی پیارتی كانی رێكخسیتنه  میه ده و ئیه  كیه غیداد به  لیه(  حقیوق)  ماف كۆلیژی  چووه ١٩٥٢ ساڵی* 
 . وه بكاته  تۆكمه حز  كانی رێكخستنه توانیی الل جه مام اڵم به بوو،
 
  بیه و كیرد كوردستانی دیموكراتی پارتی می سێیه ی كۆنگره یشداری به دا ١٩٥٣ می دووه كانوونی  له: هەڤاڵ جەالل تالەبانی*
 كوردسیتانی قوتابییانی كێتی ییه ی كیۆنگره مین كیه یه رشیتی رپه سه شیوباتدا مانگی  له و ڵبژێردرا هه ندی ناوه ی كۆمیته ندامی ئه

  لییه بییوو كێك یییه ساڵیشییدا مان هییه  لییه و ڵبژێردرا هییه كوردسییتان قوتابیییانی گشییتی سییكرتێری  بییه دا یییه كۆنگره  لییه و كییرد
 و نهێنیێ  حزبیه ی زۆربیه الی بیوو پیارتی ری نوێنیه دا كاتانه و له ر هه ،(كوردستان دیموكراتی الوانی كێتیی یه) رانی زرێنه دامه

 .عیراقی ئاشكراكانی
 

 .ڵبژێردرا هه سیاسی بی كته مه ندامی ئه  به ١٩٥٤ ساڵی* 
 

  وێوه لیه و كرد شداری به وارشۆ  له جیهانی قوتابیانی و الوان فیستیڤاڵی  له و كرد یعیراق ی وه ره ده ری فه  سه ١٩٥٥ ساڵی* 
 .كرد چینی و وسا ئه وی شووره كێتی یه ردانی سه
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 خوێنییدن فییدا مییا می چییواره پییۆلی  لییه بییوو ناچییار و مینییی زه ژێییر باتی خییه  وتییه كه بییوو، وون چییاوان ر بییه له ١٩٥٦ سییاڵی* 
 .جێبهێڵێت به
 

 سیوریا بیۆ هیاتنی و كرد شداری به مۆسكۆ قوتابیانی و الوان فیستیڤاڵی  له و كرد مۆسكۆی و سوریا ری فه  سه ١٩٥٧ ساڵی* 
 عییراق  وه اییه ڕ گه ساڵیشیدا مان هیه  له. دروستبوو سیاسی كی ندیه یوه په و  وێوه ئه كانی كورده  به ندی یوه په بۆ زانی ت فرسه  به
 ی رۆژنامییه رپرسییی به  بییه بییوو و كییرد كگرتوو یییه كوردسییتانی دیمییوكراتی پییارتی سیاسییی بی كتییه مییه كییانی كاره  لییه شییداری به و
 .كرد ده ریان ده نهێنی  به سلێمانی  له  كه( كوردستان باتی خه)
 

 خۆپێشییاندانی رێكخسییتنی رشییتی رپه سه ،١٩٥٨ سییاڵی الوێژی گییه ی١٤ شییی شۆڕ وتنی ركه سییه رۆژی مین كییه یه  لییه: مییام جەالل* 
 كاروبییاری  لییه شییداریی به و غییداد به  چییووه پاشییان شییاردا، نێییو  لییه حییز  ڤااڵنی هییه هاوكییاری  بییه و كییرد سییلێمانی ری مییاوه جییه
 نێیو  لیه  كه گرت ستۆ ئه  له ی باته خه و ئه ركی ئه ها روه هه كرد، دا( التحریر( )رزگاری) گۆڤاری ركردنی ده و سیاسی بی كته مه

 كان ییه پێشیییه  رێكخیییراوه و كوردسیییتانی وی ه پێشیییڕ حزبێكیییی بیییوونی كی پێویسیییتییه ك وه وو،بییی ده فیییراوان حزبیییدا كیییانی ریزه
 .عیراقی حزبێكی پاشكۆی  نه بكه كوردستان دیموكراتی پارتی یانویست ده  كه ی واڵنه هه و ئه كردنی ڵستكاری رهه به
 

  لیه و ڵبژێردرا هیه سیاسیی بی كتیه مه و كوردستان دیموكراتی پارتی ندی ناوه ی كۆمیته ندامی ئه  به تر جارێكی ١٩٥٩ ساڵی* 
 كیرد ده دا( بات خه) ی رۆژنامه ركردنی ده  له شداری به ها روه هه بوو، تانك می چواره ی تیبه كه كی ده یه ری فسه  ئه كاتدا مان هه
 . هو كرده باڵوده تێدا وتاری  وه ه( پیرۆت) ناوی  به  وه چوو، رده ده بی ره عه زمانی  به  كه
 

 . وه كرده كان كادێره بۆ هۆشیاری خولێكی  كه بوو سیاسی بی كته مه ندامی ئه و سلێمانی لقی رپرسی به ١٩٦١ ساڵی* 
 

  لییه بییوو راوونییان دووچییاری بات خییه ی رۆژنامییه داخسییتنی دوای و( كوردسییتان) ی رۆژنامییه ری رنووسییه سه  بییووه ١٩٦١ سییاڵی* 
 كیرد خوالێخۆشبوو بارزانی  له رگری به و وه خوێنده ت دیكتاتۆریه دژی وتارێكی ساڵدا مان هه ورۆزی نه وی شه  له اڵم به غداد، به
  وه اییه ڕ گه نهێنیی  بیه و رچیوو ده گرتنیی رمانی فیه دا وه ئیه نجامی ئیه  لیه پیاڵ  دابیۆوه تیاوانی ڵێك كۆمیه قاسیم  مه رده سه و ئه  كه

 .كرا یلوولدا ئه ی شه شه  له  كه كرد گشتیدا مانگرتنی رێكخستنی  له شداری به و  وه شارده خۆی و سلێمانی
 

  ی بنكه مین كه یه بوو، سلێمانی ی ناوچه رپرسی به ڵگیرسا، هه ش شۆڕ  كه دا ١٩٦١ یلولی ئه  له* 
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 زۆر تلێهیا وای تیا كیرد سیلێمانی لییوای ی رگه پێشیمه هێیزی یی رمانیده فه و كیرد رشتی رپه سه و وه كرده رێزان می چه  له شی شۆڕ
 .كوردستان ی رگه پێشمه هێزی لێپرسراوی  به كرا بوو  وه ئه ، وره گه هێزێكی  بووه و بوو فراوان

 
 رۆژێكیدا نید چه ی میاوه  له و  شارباژێڕ ی ناوچه ر سه بۆ كرد ی فراوانه ر به  شه هێڕ و ئه تی ركردایه سه دا، ١٩٦٢ ورۆزی نه  له* 
 واو تیه و بیرد پێنجیوێن زای قیه  و ره بیه كیانی هێزه و گییرا چوارتادا و  سووته بناوه ی ناحیه پۆلیسی ی بنكه موو هه ر سه به ست ده

 .كرد ئازاد یان كه ناوچه
 

 - ١٩٦٢  لیه. تی ركردایه سیه و ش شۆڕ ندی ناوه دوو  بوونه پێنجوین و  شارباژێڕ ی ناوچه ردوو هه  یه شێوه م به: جەالل تالەبانی
 هێیزی ی رمانیده فه الل جیه میام  میه ده و ئیه. كیران ئیازاد نگاو سیه و رمیان گه و  اڵسێوكه قه و داغ ره هق كانی ناوچه ی زۆربه ١٩٦٣
 .كرد ده ی بیاره و  وێڵه ته و  بجه ڵه هه و مۆ به كانی نده ناوه زراندنی دامه رشتی رپه سه كاتیشدا مان هه  له بوو، رزگاری

 
 ڵ  گیه له گفتوگیۆ بیۆ كیرا ستنیشیان ده كیوردی فیدی  وه رۆكی سیه  به الل جه مام ات،شوب ی كه شه ره تا كوده دوای و ١٩٦٣ ساڵێ* 

 ها روه هیه نیشیاندا، كیورد وای ره ی كێشیه ی ئاشتیانه ری سه چاره و گفتوگۆ ر سه له ندیان زامه ره رتادا سه  له  كه دا تازه تی حكومه
 وروپای ئیه ردانی سه ساڵیشدا مان هه  له و وت كه بێال بن و ناسربدول عه  به چاوی و كرد زائیری جه و میسری كۆماری ردانی سه
 بییارودۆخی كردنییی ئاشییكرا و كییورد ی كێشییه ناسییاندنی بییۆ بییوو وتوو ركه سییه و كییرد كوردسییتانی شییی شۆڕ تی رایییه نوێنه و كییرد

 .مسا نه و فاكیا چیكسلۆ سیا،رو ڵمانیا، ئه نسا، ره فه واڵتانی  له ش شۆڕ بۆ هاوكاری و تی یارمه ی وه كۆكردنه و كوردستان
 

 .ستۆ ئه  وه گرته رزگاری هێزی كردنی یی رمانده فه  له خۆی ركی ئه و كوردستان  وه ایه ڕ گه ١٩٦٤ ساڵی* 
 

 ی ربیاره ده پێیزی  بیه زۆر كی ییه وه لێكۆڵینه و زائیر جیه  لیه كیرد(   ره عیه كانی ئیشیتراكیه) ی كیۆڕ  لیه شیداری به ١٩٦٧ ساڵی* 
 .شكرد پێشكه   ره عه و كورد نێوان تی دۆستایه و كورد لی گه رزگاریخوازی ی وه بزووتنه تی رعیه شه و دكور ی كێشه

 
 دوو  ببوونیه پێشتر  كه كوردستان دیموكراتی پارتی باڵی ردوو هه ی وه كگرتنه یه  له بینی خۆی ری كاریگه رۆڵی ١٩٧١ ساڵی* 
 .بوو هه دانێوانیان  له خوێناوی و تاڵ كی ناكۆكیه و باڵ
 

 شیی شۆڕ رووخانیدنی دوای و  وه ماییه سیوریا و میسیر و لوبنیان  لیه ك ییه ماوه و كیرد عیراقی ی وه ره ده ری فه  سه ١٩٧٢ ساڵی* 
  و له ر هه بانی تاڵه كرا، ئیمزا زائیر جه  له ١٩٧٥ ئاداری  له ئێران شای و دام سه نێوان ی وتننامه رێكه نجامی ئه  له  كه كورد
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 . وه مایه دا ناوچانه
 

 بیۆ ی خشیه نه و زراند دامه كوردستانیی نیشتمانیی كێتیی یه ڤااڵنیدا هه  له ك یه سته ده ڵ  گه له شق دیمه  له ١٩٧٥ - ٦ - ١  له* 
 .كێتیی یه گشتی سكرتێری  بووه و نرا یه راگه ١٩٧٦ یرانی حوزه ی١  له  كه دانا نوێ شی شۆڕ ی وه ڵگیرسانه هه
 

 ڵ  گییه له بییوو وام رده بییه ش شییۆڕ و حییز  تی ركردایه سییه و سیاسییی چییاالكی ر سییه له كێتی یییه زرانییدنی دامه واید سییااڵنی  لییه* 
 .ژیا ده كوردستاندا كانی وته شكه ئه و چیا  له كانی ڤاڵه هه
 

 نێیو  لیه كان بۆچوونیه ی وه كردنیه نزییك لێك بۆ كی ره سه ری بزوێنه  له  بووه كێك یه كان سیاسیه  چاودێره  له زۆر واهی گه  به* 
  كییه ش وانییه ئه دوای كانی دانیشییتنه موو هییه و دین اڵحه سییه و ن نییده له و نیویییۆرك كییانی كۆنگره  لییه عیراقییی ئۆپۆزسیییۆنی ریییزی
  لیه  وه كیرده كانی عیراقییه  هێیزه زۆری ی زۆربیه میوانیداری بوو، هیه  وه عیراقیییه ماڵی ی وه نزیكبوونه و رێكخستن  به ندی یوه په

 .كردوون ی جۆره  مه هه پشتگیری و كوردستان
 

 و  وه كییرده وڵەتی نێییوده ئیشییتراكی ی وه كۆبوونییه و  كییۆنگره نییدین چه شییداری به بانی تاڵییه تیش، وڵییه نێوده پییانی ه گۆڕ ر سییه له* 
 . وتووه كه جیهانی واڵتانی زۆر كانی تیه  وڵه ده نێو  سیاسیه  ركرده سه  به چاوی

 
  لییه نووسییێكیش رۆژنامه ك وه ، یاساناسییه و ر نووسییه و ند هۆشییمه باتگێرێكی خییه  سیاسییییه كی تیه سییایه كه  هكیی ی وه لییه  جگییه* 

 عیراقییی نووسیانی رۆژنامه ندیكای سیه نی نجوومیه ئه نیدامی ئه  بیه ١٩٥٩ سییاڵی  لیه و تی نووسییویه ئاشیكرادا نهێنیی و ی رۆژنامیه
 .بوو قیبی نه واهیری جه هدی مه د مه محه زن مه شاعیری  كه ڵبژێردرا هه
 
  بییه و  ناوداریشییه رێكی نووسییه كییان، دیاره  ره نووسییه رۆژنامه و دیپلۆماسییی و سیاسییی  لییه  كێكییه یه ی وه لییه  جگییه بانی تاڵییه *

 سیاسیی ی وه بزووتنیه و  كیه ناوچه و عییراق سیاسیی ی وه بزووتنیه ای تێكیڕ ر سیه  خسیته تیشیك  لیه شیداری به ر كاریگه كی یه شێوه
 نید مه وڵه ده كیوردی و بی ره عیه ی كتێبخانیه  كیه  نووسییوه جیاجییادا می رده سیه  لیه كتێبیی ندین چه شدا بواره م له ، وه كرده وردیك

 .عیراقیدا و كوردی سیاسی ی وه جواڵنه مێژووی بواری  له  وه لێكۆڵینه بۆ گرن  كی یه رچاوه سه  ته بوونه و  وه كرده
 
 تی رۆكایه سییه دا ٢١١٣ ری مبییه نۆڤه مییانگی  لییه و ڵبژێردرا هییه حییوكم نی نجوومییه ئه نییدامی ئه  بییه عیییراق ئییازادكردنی دوای *
 .نیشاندا حوكم كاروباری اندنی ڵسوڕ هه  له خۆی یی كارامه دا یه ماوه م له و كرد نی نجوومه ئه
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 سەرۆک کۆمار

 
 و سیتهێنا ده  بیه عیراقیی نیشیتمانی ی ڵه كۆمه ندامانی هئ نگی ده ٢٤٨ كۆی  له نگی ده ٢٢٧ الل جه مام ،٢١١٥ نیسانی ی٦  له *
 فراوانتییرین  لییه بانی تاڵییه  جییۆره م بییه ڵبژێردرا، هییه عییراق ڵبژێراوی هییه رۆكی سییه مین كییه یه  بییه وخۆ راسییته ڵبژاردنێكی هییه  بیه
 نییاودارترین  لییه و عیییراق مێییژووی نییاو  چییووه  وه شییه روازه ده جییوانترین  لییه ها روه هییه و كییورد مێییژووی نییاو  چییووه  وه كانییه روازه ده
  خاتیه و ده شیه و بێوچیان وڵی هیه ر سیه له  وامیه رده به ئێسیتاش ، وه جیهانیه دیموكراسیی و سیاسی مێژووی نێو  چووه  وه شه روازه ده
 فیراوان نیدی یوه په و تیرۆریستان اڵچۆكردنی قه و ی وه بیاتنانه و عیراق كردنی شه گه و كورد كانی فه ما دی هێنانه بۆ رۆژ ر سه
 ..یمانان هاوپه رۆژئاواو و ئیسالمی و بی ره تانی عه وڵه ده و دراوسێ رو ده ڵ  گه له یداكردن په
 
 . ڵبژێردراوه هه عیراق كۆماری رۆك سه ك وه خول دوو بۆ ٢١١٤ ساڵی تا  ٢١١٥ ساڵی له *
 

 خێزانی تاڵەبانی

   
 هەیە کچێکییان و کیووڕ دوو و پێکهێنیا هاوسیەرگیری ژیانی ئەحمەد براهیمئی کچی ئەحمەد ئیبراهیم هێرۆ گەڵ لە تاڵەبانی

 ئەنجیوومەنی و لەئامریکیا هەرێیم نیوێنەری وەک کوردسیتان هەرێمیی سیاسیەتی لەنیاو قوبیاد کە پاڤێڵ و قوباد، بەناوەکانی
  .وەزیرانە سەرۆک جێگیری ئێستاش و وەزیرانیش

 
 تەندرووستی تاڵەبانی

  
 دووچیییاری کە بیییوو ٢١١٢ یەکەمیییی کیییانوونی ی١٨ لە نەخۆشیشیییی دواییییین نەبیییووە جێگییییر اڵەبیییانیت تەندروسیییتی کیییات زۆر

 نییاوبراو تەندرووسییتی جێگيربییوونی ڕاپییۆرت  پییاش سییەرئەنجام بەغییدا لە بییوو تونییدا چییاودێري  لە وە بییوو  جەڵتەيێكیی 
 ٢١١٤ تەممیووزی ی١٩ ڕۆژی لە کەرییم نەجمەدیین دوکتیۆر بەییاوەری زۆرتر چارەسەری بەمەبەستی ئاڵمانیا واڵتی گەیەندرایە

 لە و سیییلێمانی گەڕایەوە ئاڵمانییییاوە لە تاڵەبیییانی جەالل ئاڵمانییییا نەخۆشیییخانەکانی لە میییانەوە مانییی  ١٩ نیییزیکەی دوای
 هیاتنە عێیراق و هەرێیم ئاسیتی لە بیااڵ سیاسییی کەسیایەتی چەنیدین گەڕانەوەشیی لەدوای و نیشیتەجێبوو خیۆی ماڵباتەکەی

 .پێشوازیکردنی
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  لییه ك یه خۆشیخانه نه  نراییه یه گه ر سییه چاره بیۆ پاشیان بیوو، مێشییك ی ڵیده جه توشیی غییدا به  لیه 5185 دێسیەمبەری ی89  لیه *
 .سلێمانی شاری  وه ڕایه گه  وه باشه كی ندروستیه ته  به ك یه ماوه پاش و ڵمانیا ئه واڵتی

 
بەداخەوە لە . كیرد ڵمانیای ئیه واڵتیی ردانی سیه ر سیه چاره سیتی به مه بۆ جارێك ند چه كرد، دوایی كۆچی تا  وه شه كاته و له *

 دواجیار بیۆ بەئیازار، زۆر میاوەیەكی دوای ئەڵمانییا، شیاریتەی لەنەخۆشخانەی ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٣ رۆژی  له دواین سەفەر دا
 .كرد دوایی كۆچی و وتوو كه و لێدان  له ی كه روه گه  دڵه و لێكردین، ماڵئاوای جەالل مام سەرۆك

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە

 

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

 
 الل  رۆك مام جه سه  دوا ماڵئاوایی  یمسەڕوێر

 
  وه یشییته گه  وه ه -رلین بییه  لییه الل جییه مییام رۆك سییه رمی تییه شییكۆدا پییڕ سییمێكی رێوڕه  لییه ٢١١٧ی ئۆکتییۆبەری ٦رۆژی هەینییی 

 .خاكسپێردرا به سلێمانی  له باشان ده  له س كه زار هه دان سه بوونی ئاماده  به و سلێمانی ییت وڵه نێوده ی خانه فڕۆكه
 
 كان كگرتووه ییه  وه تیه نه و واڵتان  له ك یه ژماره ری نوێنه زیرو وه و عیراق و كوردستان بااڵی لێپرسراوانی  كه دا كه سمه ڕێوڕه  له
 رزی ربه سییه سییوكاری كه و كییان جیاوازه  پێكهاتییه و كییان توێژه و چییین م رجه سییه هل س كییه زار هییه دان سییه و واڵتییان بییاڵیۆزی و

 كیرا، الل جیه میام رۆك سیه رمی تیه  لیه پێشیوازیی ربازیدا، سیه سمێكی ڕێوڕه  له  خانه فڕۆكه  له تا ره سه یبوون، ئاماده هیدان، شه
 دانیرا، واڵتیان ری نوێنیه و كان سیاسیییه  نیه الیه و سراوانلێپر فای وه رێزو ی گوڵینه تاجه دانانی پرۆتۆكۆلی سمی رێوڕه پاشان
 پیڕ چیاوی  بیه كوردسیتانییان رو ماوه جیه ، رێگیه درێژایی بیه ڕێكراو بیه  وره گیه وتی مزگیه و ره به الل جه مام رۆك سه رمی ته دواتر

  بییه یشتنیشییی گه  بییه وڵبییارانكرد،گ یییان الل جییه مییام رۆك سییه رمی تییه و بییوون پێشییوازیدا  لییه  وه مییه خه له پییڕ نییاخی و فرمێسییك
 نێو لیه ركرا، سیه له میردووی نیوێژی ی وه ئیه دوای لێكیراو پێشیوازیی رمی گیه  بیه  وه سیه كه زار هیه دان سه ن الیه له  وره گه وتی مزگه

  بیه دا وره گیه شیكۆدارو سیمێكی رێوڕه  لیه ڕێخراو بیه باشیان ده گیردی  له ی نزڵگه مه دوا و ره به ردا ماوه جه فراوانی كجار یه ئاپۆڕای
 .خاكسپێردرا
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 قوبییاد پاشییان شییكرا، پێشكه سیاسییی بی كتییه مه وتییاری باشییان، ده گییردی  لییه الل جییه مییام رۆك سییه رمی تییه خاكسییپاردنی به دوای
 نیهاوواڵتیییا و بووان ئامییاده سوپاسییی یامێكییدا په  لییه ، وه ه-الل جییه مییام رۆك سییه سییوكاری كه و واده خانییه ناوی بییه بانی تاڵییه

 ی كیه رێبازه ری پێیده درێژه و بپیارێزین كڕیزیی ییه و بایی ته با مان، وره گه مامی بۆ ك فایه وه ك وه: یاند رایگه كردو كوردستانی
 و واده خانیه نیاوی  بیه  دووباره» شدا وه به ی ئاماژه بوو، مووان هه مامی الل، جه مام رۆك سه: وتیشی بین، ده الل جه مام رۆك سه
 ری رتاسیه سه پاشیان ولێرو هیه و سیلێمانی  له ی كه پرسه مڕۆش ئه ین، كه ده كتان یه  به ك یه سوپاسی  وه ه-الل جه مام سوكاری كه
 .«چێت ده  ڕێوه به كوردستان كانی ناوچه و شار
 

 .رووحی شاد و جیگای بەهشتی بەرێن بێت
 

 ---------------------------------------
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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی
 

 ی زایینی٧١٧١ئۆکتۆبەری =  ی کوردی  ٧٢٧١رەزبەری 
 


