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 ٧٧١ ......................و دەرەوەی واڵت  چاالکیی ناوخۆ
 

 بانە لە خەرمانان ی١١ ساڵڕۆژی یەکەمین بۆنەی بە تەبلیغی چاالکیی* 
 ئەیوان شاری لە خەرمانان ی١١ شەییاانی یادی بەرزڕاگرتنی* 
 سەحنە شاری لە خەرمانان ی١١ شەییاانی لە یادکردنەوە* 
 بانە شاری لە خەرمانان ی١١ کارەساتی بۆنەی بە لە تەبلیغی چاالکیی* 
  تاران شاری لە خەرمانان ی١١ شەییاانی یادی بەرزڕاگرتنی* 
  بانە شاری لە خەرمانان ی١١ کارەساتی بۆنەی بە لە تەبلیغی چاالکیی* 
  سنە شاری لە انخەرمان ی١١ شەییاانی یادکردنەوەی* 
 کرا تەبلیغی چاالکیی خەرمانان ی١١ یادی بۆ شنۆ شاری لە جار دوویەمین بۆ* 
  شیرین قەسری شاری لە خەرمانان ی١١ جەنایەتی کردنی مەحکووم* 
 شەییاان مەزارگەی لە خەرمانان ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بەڕێوەچوونی* 
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 سەیمینارێکی دێمەوکرات قەاڵی مووشەەکبارانی سەاڵەی ١ بەۆنەی بە تانکوردسە دێموکراتی حیزبی ژنانی یەکییەتی* 
  بەڕێوەبرد

 خەرمانان ی١١ کارەساتی ساڵڕۆژی بەبۆنەی ئیالم شاری لە تەبلیغی چاالکیی* 
 دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانی ساڵیادی یەکەم بەبۆنەی ڕەبەت دێموکراتاۆستی شاری لە تەبلیغی چاالکیی* 
 دێموکرات قەاڵی لە خەرمانان ی١١ شەییاانی پێشانگای کرانەوەی* 
 بەرزڕاگیرا خەرمانان ی١١ شەییاانی یادی دیکە جارێکی بۆ بانە شاری لە* 
 خەرمانان ی١١ بۆنەی بە لەیالخ ناوچەی لە تەبلیغیی چاالکیی* 
  خەرمانان ی١١ کارەساتی ساڵڕۆژی بەبۆنەی ئیالم شاری لە تەبلیغی چاالکیی* 
 ئیسەالمی کۆمەاری تێرۆریسەتی ڕژیمەی باڵوێزخەانەی بەردەم لە حەاک الیەانگرانی و دۆسەت ام،ئەنا خۆپیشاناانی* 

 لەلەناەن ئێران
 سوئیس واڵتی لە خەرمانان ی١١ یادی رێوەچوونی بە* 
  خەرمانان ی٢١ مێژوویی مانگرتنی بە تایبەت سمینارێکی بەڕێوەچوونی* 
 کانادا دەوڵەتی کابینەی گەیشتەوە دیکە جارێکی کراتدێمو سەربەرزی قەاڵی خەرمانانی ی١١ شەییاانی پرسی* 
 بەڕێوەچوو خەرمانان ی١١ و میکۆنۆس تێرۆری ساڵەی٢١ بۆنەی بە کۆڕیادێک فینالنا واڵتی لە* 
 و یاوڕێیەانی و شەەرەفکەنای سەاد . د شەەییامان ڕێەبەری تێەرۆری سەاڵیادی بەۆنەی بە کۆڕیادێک بەڕێوەچوونی* 
 ئوتریش والتی لە رمانانخە ی١١ موشەکباری سالەی یەک
  بانە ناوچەی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ئەناامانی تەبلیغی چاالکیی* 
 سویا واڵتی پایتەختی ستۆکهۆڵم،ی لە خەرمانان ی١١ شەییاانی و میکۆنۆس شەییاانی کۆڕیادی بەڕێوەچوونی* 
 دانمارک واڵتی لە خەرمانان ی١١ کۆڕیادی بەڕێوەچوونی* 
 راگیرا بەرز خەرمانان و میکۆنووس شەییاانی بیرەوەریی و یاد ێژنۆڕو واڵتی لە* 
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 ی خەرمانان لە مەزارگەی شەهیدان٧١بەڕێوەچوونی یەکەمین ساڵیادی کارەساتی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 خەرمانەەەان ی١١ کارەسەەەاتی قوربانیەەەانی و شەەەەییاان یەەەادی دێمەەەوکرات، تێکۆشەەەەرانی و شەەەەییاان مەزارگەی لە

 .بەرزڕاگیرا
 
 ئامەەادەبوونی بە( یی زایینەە٢١١٩ی سەەێپتەمبەری ٨) یەتەەاوی ی١٣٩٨ خەرمانەەانی ی١١ شەەەممە ڕۆژی نیەەوەڕۆی  شپەەێ

 شەییاان سەبەرزی بنەماڵەی و ئەناامان و کوردستان دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەکانی و کادر لە بەرچاو بەشێکی
 .ڕاگیرا بەرز دێموکرات قەاڵی شەییاانی یادی دا یوڕەسمێک لە خەرمانان، ی١١ شەییاانی گڵکۆی لەسەر

 
 بەۆ بێەاەنگی سەاتێک بەڕاگرتنەی بەوو، ئامەادەکرا حیەزبەوە یەونەریی کەوڕ  الیەن کە شەەییاان ئەی سەروودی پاش

 .پێکرد دەستی ڕێوڕەسمەکە کوردستان شەییاانی پاکی گیانی لە ڕێزلێنان
 

 .خوێناەوە سۆزی و بەیەست پێشەکییەکی ڕێوڕەسمەکەی پێشکەشکاری زادە حەکیم سۆما سەرەتا
 
 ڕێوڕەسەمی تاجەگوڵینەی کوردستان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری مەولوودی مستەفا بەڕێزی بڕگەدا یەکەم لە

 .دانا شەییاان گڵکۆی لەسەر خەرمانانی ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین
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 کە کوردسەتانی ێمەوکراتید حیزبەی سیاسیی دەفتەری پەیامی حیزب گشتیی سکرتێری مستەفامەولوودی بەڕێز پاشان
 .خوێناەوە بوو ئامادەکرا یادە ئەو بۆ
 
 مەەەانگی ڕووداوەکەەەانی لە ئەەەاوردانەوە بە کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی سیاسەەەیی دەفەەەتەری پەیەەەامی سەەەەرەتای لە

 :بوو یات ڕابردوودا ساڵی خەرمانانی
 
 و تاوانبەەار دەسەەەاڵتاارانی دا، مەئەەێ حیزبەەی ناوەنەەایی کەەۆمیتەی پلێنەەۆمی مووشەەەکبارانی ڕۆژی بەرەبەیەەانی لە یەر

 بە تا دا دار لە کوردیان دیکەی الوێکی دواتریش رۆژ دوو و، کورد سیاسیی بەنایی ٣ ، ئیسالمی کۆماری تاوانکاری
 لە یاوکەات کوردسەتان رۆژیەاڵتەی ئازادیخوازیی و نەتەوەیی بزووتنەوەی بەشاارانی و بەڕێوەبەران خۆیان خەیاڵی

 .بکەن چاوترسێن کوردستاناا، ەرەوەید و نێوخۆ ئاستی دوو
 
 ی١١ پەاش کاردانەوەکەانی چەاوگرتنی بەر لە بە کوردسەتان دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری پەیامی درێژەی لە

 و کوردسەتان خەڵکەی بەربەرینی یاودەردی ؛ لە بوون بریتی کە بوون درا پێ ئاماژەی گرینگ خاڵی چەنا خەرمانان
 حیزبەەەی گەڵ لە کوردسەەەتان باشەەەووری و ڕۆژیەاڵت بەشەەەی دوو یەر لە بەتەەەایبەتی نسیاسەەەییەکا ڕێکخەەەراوە یێەەەزو

 ی٢١ لە کوردسەەتان یەاڵتەەی رۆژ خەڵکەەی سەرانسەەەریی مەەانگرتنی یەروەیەەا شەەەییاەکان، بنەمەەاڵەی و دێمەەوکرات
 یەیمەەا ئەەارامکەرەوەو خەمییەکەەی یەەاو یەروەیەەا و تەەاران دەسەەەاڵتاارانی بەەۆ بەەوو ئاشەەکرا پەیەەامێکی کە خەرمانانەەاا
 .شەییاان بنەماڵەی و دێموکرات تێکۆشەرانی بۆ بوو دڵگەرمی

 
 ئیسەالمی کۆمەاری بەردەم قەیرانەکانی و سیاسی دۆخی لە کردن باس بە سیاسی دەفتەری پەیامی کۆتایی بەشی لە
 تەەاوانەی ئەو یەەاتبوو؛ دێموکراتەەاا حیزبەەی پێشەەەنگایەتیی بە کەەورد گەلەەی ڕەوای خەبەەاتی مەەانەوەی پێ سەەەر لە و
 لە دا، ئەنجەامی کوردسەتان دێموکراتی حیزبی ناوەنایی کۆمیتەی پلێنۆمی لەدژی لەمەوبەر ساڵێک ئیسالمی ماریکۆ

 زۆر ، ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری دیەارە. بەوو بێەوێنە دا خەۆی نەیەارانی لەگەڵ ڕێژیمە ئەو بەرەنگاربوونەوەی مێژووی
 یەمەوو دێمەوکرات حیزبی بەاڵم بوون، وێنە کەم ێنەوبێو کە داون ئەنجام دێموکرات حیزبی دژی لە دیکەشی تاوانی
 زیەاتر شت دوو دێموکرات بەردەوامیی و یەستانەوە نهێنی یەستێتەوە، گەورانە زەبرە ئەو بن لە توانیویەتی جار 
 تاسەرکەوتن، شەییاەکان ڕێگای درێژەدانی بە حیزبە ئەو ئەناامانی و تێکۆشەران و رێبەران پانایی یەکەم نییە،
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 بێسەنووری پشەتیوانی و خۆشەویسەتی بە دڵگەرمبەوونی و کوردسەتان خەڵکی نێو لە حیزبە ئەم خۆشەویستیی مدوویە
 .کوردستان خەڵکی

 
 سەوڵتانی ڕەسەووڵ دۆسەت، پێشەمەرگە و ناسەک یەسەت شەاعیری دا دیکە بڕگەیەکی لە سیاسی، دەفەری پەیامی دوای

 .کرد پێشکەش شەییاانی بە وەفاداری و کوردایەتیی سۆزی لە پڕ شێعرێکی
 

 ڕێکخەەەراوەیە ئەو سەەکرتێری مەحمەەوودی شەەلێر الیەن لە کوردسەەتان دێمەەەوکراتی ژنەەانی یەکیەتیەەی پەیەەامی پاشەەان
 .خوێنارایەوە

 
 تێکۆشەەەرانی لە کە کارەسەەاتە ئەو قەەۆاڵیی بە ئامەەاژەدان بە کوردسەەتان دێمەەوکراتی ژنەەانی یەکیەتیەەی پەیەەامی لە

 .بوو کرا دێموکرات ژنانی شۆڕشگێڕانەی باوەڕی و بەرز ورەی ەل باسی کەوت، کوردستان خەڵکی و دێموکرات
 

 یەکیەتیەی یەکەکانی دوای لە یەک سکرتێرە بەرچاوی ڕۆڵی لە ئاوردانەوەیەک بە پەیامە ئەو درێژەی لە یەروەیا
 منەەەاااڵنی پەروەردە و باریێنەەەان لە قەەەادری سەەەویەیال و حەداد نەسەەەرین شەەەەییاان کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی ژنەەەانی
 و کچەەان بەەۆ یێمەەایەک بەەۆنەتە واڵت نێوخەەۆی لە ئێسەەتاش تێکۆشەەەرە دووژنە ئەو کە کرابەەوو لەوە بەەاس کرات،دێمەەو
 .تێکۆشان و خەبات بە درێژدان بۆ کوردستان ڕۆژیەاڵتی ژنانی

 
 پێشەکەش مووسەیاایەکی پەارچە کەمان ژەنینی بە ”عەزیزیان کوردستان“ بەیرەمەنا تازەالوی دیکەدا بڕگەیەکی لە
 .کرد ادەکۆڕی بەو
 
 لەگەڵ دووبارە کردنی سەرەخۆشی وێڕای ئامادەبووان خەرمانان ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بڕگەی دوایین لە

 .کرد خەرمانان ی١١ شەییای ١١ گڵکۆی بە پێش وەفادارییان گوڵی چڵە شەییاان، بنەماڵەی
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 تۆڵە
 
 
 
 
 
 

 ڕەسووڵ سوڵتانی: نووسینی

 
 یەڵاەماڵم قەڵەم قۆڵی
 خەیاڵم بای دەدەمە تین
 دەران و دەشت و شاخ بە شاخ

 سەنگەران شوێنی دەگەڕێم
 چیایان بەردی بە بەرد بن
 مەودایان بێ نزیك و دوور
 باخان و دار و دەوەن نێو

 شاخان لووتكەی و دەشت سینەی
 چنار  یەر سێبەری لە
 ڕێبوار  لێی دابێ وویپش
 
 داران پەنا و پنچك بن

 پەساران بەر و بەربەڕۆچكە
 باو و بەیت بۆ یەڵاەخەم گو 
 پیاو و ژن و منااڵ زمان لە



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

9 
 

 كیژۆاڵن مل جامانەی لە
 كۆاڵن و كووچە نێو سرتەی لە

 شەییاان دایكی الی دەچمە
 دان وی دڵی لە خەمانەی بۆو
 یەموویان لە ڕادەگرم گو 
 زوویان و ستەئێ چیرۆكی لە
 

 تاسەیەك بە یەركامەیان
 حەماسەیەك دەگێڕنەوە
 یەزار یەزار نا داستانێك

 زار لە یەڵاەڕژێن نوقڵ وەك
 ئەفسانەن وەك بەاڵم چیرۆك

 كوردستانەن ئەم الوی ئی
 ڕۆمانێكە و سەنگەرە یەر

 قارەمانێكە سەربردەی
 گاشەبەرد  و ڕەوەز یەر

 نەبەرد  باسی لە كتێبێ
 كوردی ریشێع دێری بە دێڕ

 وردی بە دەیانپشكنم
 یاوارێكە وشەیەك یەر
 دەردەدارێكە زامی ئی

 دەبینم شانازی چەنای
 دەبینم گیانبازی و ورە

 پێیە جوان چیرۆكی چەناەم
 لێیە برین ئەوەناەم سەد

 گۆڕ  دێتە باس تا ئێستاش
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 دەچۆڕ  لێ خوێنی سمكۆ
 یەڵخرا بۆ سێاارەمان

 چوارچرا بۆكان، سەقز، لە
 

 سەردار چوونە پاڵەوانان
 سەردار بەچۆكاانەیاتن

 كوشتن كۆتوبەنا، و زیناان
 خوێنڕشتن و پەالماردان

 تاران ئەیریمەنی فتوای
 گوللەباران و سێاارە بۆ

 چاوی لە دەچۆڕا خوێن بەرد
 خوێناوی سنەی ئاستی لە
 پاوە یەتا ورمێوە لە
 یەڵكێشراوە ئاڵ خوێنی لە

 سەروشوێن بێ پەنجاونۆالو
 كوێن لە زانینەی یەر ساباڵخ
 مێژووە قەاڵتان و قاڕنێ
 ڕۆیوە لێ خوێنی دەریای

 بێستوون لە باەم سەر  با
 گۆشتەزوون یێناویە دڵم
 دەباغی كەماڵ یادی بە

 باغی و دەشت بكەم بۆنێ
 دوور و نزیك بەرم سوژدە
 شاپوور شەییا زێاەكەی بۆ
 كۆسااڵن بۆ بێمەوە جا

 یەڤااڵن كۆنە لە یاد 
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 یسەر تەمە یەر كۆسااڵن
 مینبەری نیەری دەچمە

 شێران النی الدەدەمە
 دلێران سەربەرزی مەكۆی

 كورستانە ئەم سەرانسەر
 نیشتمانە ئەم بست بە بست

 خوڵااوە لێ حەماسێكی
 نێژراوە لێ شەییاێكی
 یەمزە شەییا الی دێمەوە

 رەمزە نوێمان خەباتی بۆ
 راسان شەو لە بوون ئەوان چون
 تاسان دییش جارێكی دوژمن
 دەزانێ مێكەدە دوژمن
 رانێ خۆی قەوتر بە چەنای
 بترسێنێ من ناتوانێ
 ناڕمێنێ الوم ورەی
 رژاون خوێنانەی ئەو چون
 نێژراون خەباتن تۆوی
 نەسرەوتن بۆ گوڕن و تین

 سەركەوتن بۆ یەوێنێكن
 ساتێ یەموو ئەوەتانێ

 رۆژیەاڵتێ لە یەڵا  خۆر
 

 قازی ڕێی وەفادارانی
 گیانبازی بۆ شانازی بە

 ڕزگاری ڕێی ڕێبوارانی
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 شاری و الد  كیژی و كوڕ
 شەییاانن وەفاداری

 ئاوەدانن یەر سەنگەریان
 كاڵ و كوڕ دێن پۆل پۆل ئێستاش

 تیژباڵ یەڵۆی و پڵینگ وەك
 یەستن و باوەڕ و بەبیر
 دەبەستن پەیمان لێرە دێن

 

*** 
 

 خەرمانانە مانگی دیسان
 برینانە و خوێن مانگی
 غەزریوە ئەیریمەن دیسان
 دابەشیوە ڕقی و قین

 كوردە ئاڵی خوێنی تینووی
 دەستوبردە بە كوشتن بۆ

 دەشكێ خوێن بە تاسەی خوێنمژ
 دەمر  نەمژ  خوێن داخان لە

 قەاڵ سەر باراناە مەرگی
 بەاڵ سووڕەی و ئایەت لە

 خوێنن خەڵتانی پاڵەوان
 دەنەخشێنن خوێن بە مێژوو
 كراون ریز شەییا پۆلێ
 داپۆشراون ئااڵیێ بە

 گەشە ریە زێوەیی بزەی
 بەشە مەرگی دوژمن دەڵێ
 مەنسوور و پێشەوا و جەماڵ
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 حەسەنپوور و نەسرین لەگەڵ
 عوسمانی عوسمان شێركۆ، مام

 شانی تفەنگەكەی و یاوڕ 
 لەوێیە عەزیزیش یاشم

 پێیە خۆشی قسەی حەتمەن
 یەمیشە وەك گەش گەش سۆیال

 ڕیشە قالە لەوالوەتر
 موختار و فاڕوو  و پیرۆتی
 یەوار وبەرە دەچێ كاروان
 كزی بە ئەسپایی بە دێم

 سەقزی كەریم الی دەچمە
 چۆپانی شێخ حەماسەی تا

 یەڤااڵنی بۆ وەرگرم
 

 تاو  ناكەوم ئەو فریای
 الو  شۆڕە دەكا بانگم
 كەمێ شیعر سەروای ڕاگرە
 دەمێ نوێت یەواڵێكی با
 

 مەخوێنەوە شیعرت جار 
 بالوێنەوە عەلیش و برایم
 مەكە تەگبیر بەبێ كاری
 مەكە بیر لە ساد  و بایز
 قارەمانیی نەكەی لەبیر
 نستانی ئەمیر و ئازاد
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 خەمینە دڵ و خەرمانانە
 برینە لە پڕ واڵت دڵی

 سوێیە بە دڵ نیشتمانم
 توێوێیە یەناوی و جەرگ
 زامە ئەو ناخا من بەاڵم

 بەسامە و ژان بە یەرچەنا
 داداوم دەرسی قاسملوو

 كێشاوم بۆ نیشانی و ڕ 
 اسیدیموكر مامۆستای لە
 ناسی پیرۆزەم وانە ئەم

 شەییاانە ئەو پاداشتی
 ڕێگەیانە درێژەدانی

 كردووم فێری شەرەفكەنای
 خوێناووم گو  لە وانەیەی ئەو
 پێااگرین ڕێمان سەر لە
 ناگرین شەییاانمان بۆ

 داوە بڕیارم من ئیتر
 خاوە دوژمنم خەیاڵی
 بوێرەم گەلە ئەو ڕۆڵەی
 لێرەم و ناكەم چۆڵ سەنگەر
 چاوی نێو لە چاڵێ دەبمە
 ئاوی و نان دەكەم تاڵ لێی

 دەزڕێنم خۆشی خەوی
 دەستێنم ئارامی و ئۆقرە
 دەكەم ناڵ بۆ گەڕی جاشی
 دەكەم تاڵ لێ ئاوی و نان
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 نانەوم بایە بەو چیام
 سەردەكەوم من د  ڕۆژ 
 د  بێبەشان گەشی ڕۆژی
 د  ڕووڕەشان سزای ڕۆژی

 دەخوێنمەوە ژین تۆماری
 دەستێنمەوە شەییا تۆڵەی

 مەیاانان لە د  و شار لە
 زەمانان دەورو پەنای بۆ

 یەڵاەوەر  جاش گەاڵ وەك
 بەر  سەران و بێ خوێن دەبێ

 خۆرن دژی وا ئەوانەی
 زۆرن و زوڵم الیەنگری

 شەون یاوڕێی سەولەیەك بۆ
 ناكەون لێبوردن وەبەر
 شەییاەکەم یاور  بنوو
 دیاەکەم سۆمای بە ئارام

 تۆ شوێنی نابێ چۆل یەرگیز
 تۆ خوێنی بەفیڕۆ ناچێ
 ڕۆیی زامە لەو خوێنەی ئەو

 سەربەخۆیی بۆ یەوێنە
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
 

------------------------------------------------ 
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 دا”قەاڵی دیموکرات“بەبۆنەی تێپەڕینی ساڵێک بە سەر تاوانی مووشەکبارانی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 !کوردستان خەباتگێڕی کیخەڵ
 !ئێران و کوردستان ئازادیخوازەکانی کەسایەتییە و  الیەن و  یێز

 !کوردستان دیموکراتی حیزبی الیەنگرانی و  ئەناامان! تێکۆشەران
 

 قەوواڵیی لە تێەرۆر، و  تاوان ڕێژیمی پاساارانی سوپای ،(سێپتەمبەر ی٨) خەرمانان ی١١ ڕۆژی لەمەوبەر، ساڵێک
 کوردسەتان دیمەوکراتی حیزبەی دژی لە گەورەی تیرۆریسەتیی و  دەستارێژکارانە تاوانێکی کوردستاناا، یەرێمی خاکی
 بەۆ چاوسەاغییان و  دەخوالنەوە ناوچەکەدا ئاسمانی سەر بە پەیبادەکانی کاتێکاا لە پاسااران، سوپای. دا ئەنجام
 لە "دێمۆکرات قەاڵی" لە ئێمەی حیزبی ناییناوە کۆمیتەی پلینۆمی پێکهاتنی شوێنی ئێرانەوە، نێوخاکی لە دەکرد،
 .دووریاوێژەکانی مووشەکە نیشانەی و  ئامانج کردە کۆیەی شاری نزیک

 
 و  کەار ناوەنەای و  حیەزب مەدەنییەکەانی دامەزراوە و  ڕێکخراو جێگیربوونی شوێنی دیموکرات، قەاڵی کە یۆیەوە بەو

 کە یۆیەوە بەو وەیا یەر نیزامییە، غەیرە کەسانی و  منااڵ و  ژن یاتوچۆی و  پیاو و  ژن سەدان ڕۆژانەی تێکۆشانی
 یەوڵێکەی ئەێمە حیزبەی دەبەسەترا، دیەکە واڵتێکەی لە کە حیەزبە سیاسەیی چەاالکییەکی ناوەنەای، کۆمیتەی پلینۆمی
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 ئیسەالمیی کۆمەاری بەڕێەوەبەرانی بەاڵم. نەدابەوو ئێرانەاا ڕێژیمەی یەوایەی یێرشەی بەرامەبەر لە بەرگری بۆ ئەوتۆی
 دیەەکە الیەکەەی لە و  ناناسەەن ئەخالقەەی و  عەەورفی نێەەودەوڵەتی، سیاسەەی، سەەنوورێکی یەەی  الیەکەوە لە کە ئێەەران

 دەرفەتەیەان ئەم یەبەوو، زانیەارییەوە و  نیزامەی ڕووی لە یێز نیشاناانی و  مووشەکەکان بە خۆڕانان بە پێویستیان
 تەاوانە ئەو ئاکەامی لە. کەرد مووشەەکباران تانیانکوردسە دیمەوکراتی حیزبی ناوەنایی کۆمیتەی پلینۆمی و  قۆستەوە

 شەەییا ئەێمە، حیزبەی ڕێبەریەی ئەنەاامی ١ نێویانەاا لە دیمەوکرات، بەوەجی تێکۆشەرانی لە کەس ١١ گەورەیەدا،
 ڕووداوەکە شەوینی دەوروبەری لە حەازر منەااڵی و  ژن و  پێشەمەرگە و  پلینۆم بەشاارانی لە کەس ٤١بە نزیک و  بوون

 .ونبو بریناار
 
 و تاوانبەەار دەسەەەاڵتاارانی ئەەێمەدا، حیزبەەی ناوەنەەایی کەەۆمیتەی پلینەەۆمی مووشەەەکبارانی ڕۆژی بەرەبەیەەانی لە یەر

 بە تەا دا دار لە کوردیان دیکەی الوێکی دواتریش ڕۆژ دوو و،  کورد سیاسیی بەنایی ٣ ئیسالمی، کۆماری تاوانکاری
 لە یاوکەات کوردسەتان ڕۆژیەاڵتەی ئازادیخوازیی و  نەتەوەیی یبزووتنەوە بەشاارانی و  بەڕێوەبەران خۆیان خەیاڵی

 .بکەن چاوترسێن کوردستاناا، دەرەوەی و نێوخۆ ئاستی دوو یەر
 

 وێەەەڕای ناوەنەەەاییەوە کەەەۆمیتەی و  سیاسەەەی دەفەەەتەری نەەەاوی بە دا، ڕووداوانە ئەم دووی یەر یەکسەەەاڵەی لە و  ئێسەەەتا
 ئەو سەەەەرجەمی دەسەەەتاانی لە بەەەۆ خۆمەەەان بەداخبەەەوونی دیەەەکە جەەەارێکی گەورانە، تەەەاوانە ئەو مەحکەەەوومکردنەوەی

 وەک یەر و،  دەکەیەنەوە نەو  سەەربەرزەکانیان بنەماڵە لەگەڵ خۆمان یاوخەمیی. دەکەینەوە دووپات ئازیزانەمان،
 لە و نەاکەنەوە شەل پەێ یەنگاومەان تاوانەانە جەۆرە ئەم کە دەکەیەنەوە دووپەاتی دابوون، پێ بەڵێنمان خۆی کاتی
 ئەو سیمای و  بیرەوەری و  یاد دا یەکساڵە لەم. دەکەن شێلگیرترمان دڕناەیە، و جینایەتکار ڕێژیمە ئەو یدژ خەبات

 بەەۆ بەەوون نەتەوەکەمەەان و دیمەەوکرات حیزبەەی تێکۆشەەەرانی بەوەجتەەرین و باشەەترین لە دڵنیەەاییەوە بە کە شەەەییاانە
 و  ڕێگاکەیەەەان درێژەدانەەەی بە تەنیەەەا کە دێنەەەنەوە وەبیەەەر ئەوەمەەەان بەردەوام و  نەیێشەەەتووین جێیەەەان بە سەەەاتێکیش

 لە نەتەوەکەمەان ڕۆڵەکەانی دژی تیەرۆر و  تەاوان و  بێمەافی و  سەتەم بە کۆتاییهێنان یەتا خەبات لە بەردەوامبوون
 .باەینەوە پاداشیان و  بستێنینەوە تۆڵەیان دەتوانین کوردستان، ڕۆژیەاڵتی

 
 خەاڵی چەنەا وەسەەر ئەاوڕ خەۆیەتی جێەی دیموکراتاا، قەاڵی مووشەکبارانی تاوانی سەر بە ساڵێک تێپەڕێنی دوای

 :باەینەوە پێوەناییەدا لەم  گرینگ
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 و  ڕۆژیەاڵت بەشەی دوو یەر لە بەتەایبەتی سیاسەییەکان ڕێکخەراوە و یێەز و   کوردسەتان خەڵکەی بەرینەی یاودەردیی
 خەڵکەەی سەرانسەەەریی و  تیگشەە مەەانگرتنی وەیەەا یەر شەەەییاەکان، بنەمەەاڵەی و  دیمەەوکرات حیزبەەی لەگەڵ باشەەوور

 و ڕێەز پەڕی بەو و، شەانازی مەایەی ئەێمە بەۆ خەرمانەان، ی١١ تاوانەکانی مەحکوومکردنی بۆ کوردستان ڕۆژیەالتی
 و  یەکگرتەەەوویی یەەەاوخەمی، ئەو ڕادەی بە کەەەردەوەیەک دژ و  کەەەردەوە یەەەی . کەەەردنەوەن یەەەاد شەەەیاوی پێەەەزانینەوە

 ئەو تەا شەەییاەکان، سەەرجەم بنەمەاڵەی و  کوردسەتان دیموکراتی بیحیز بۆ نەیاەتوانی کات، ئەو یاوپێوەناییەی
 مەانگرتنە ڕادەی بە نەیەاەتوانی جەووڵەیەکیش یەی  کاتەشەاا لەو یەر. بەێ دڵگەرمەی مەایەی و  ئارامکەرەوە رادەیە
 ڕێژیمەی بە بەیێەز ئەوەنەاە نەتەوەیەی واڵمێکەی کوردسەتان، ڕۆژیەاڵتەی خەرمانەانی ی٢١ سەرانسەرییەکەی و  گشتی
 بەباشەی  زۆر دەکەن، سیاسەییەکان ڕووداوە بەدواداچەوونی ئەوانەی جیهەان، و  ئێەران خەڵکی. بێت ئیسالمی کۆماری
 قەاڵی" لە تێکۆشەەەەرانەی ئەو کە وەرگەەەرت کوردسەەەتانیان ڕۆژیەاڵتەەەی خەڵکەەەی ڕاشەەەکاوانەی و  ڕوون پەیەەەامە ئەو

 کچەی و  کوڕ دەستێنار ، لێ گیانیان سێاارە ەتیپ و  تیرۆر و  مووشەک بە ئێران، بەنایخانەکانی لە یا "دیموکرات
 ڕۆڵەکانمەەان بەرامەەبەر تەەاوان کە نەەاو  ڕێژیمەمەەان ئەو و، ئەوانەەاایە لەگەڵ یەڵوێسەەتمان و  دڵمەەان ئەەێمە. ئەەێمەن
 الیەنە و یێەەەز یەکهەڵوێسەەەتیی و  یەکەەەاەنگی یەکگرتەەەوویی، بەریەمەەەی خەرمانەەەان، ی٢١ حەماسەەەەی. دەدا ئەنجەەەام

 و ئاگایەانە وەدەسەتهاتنی و نێوخەۆ خەباتکەارانی و چاالکەان بەرپرسەانەی و وشەیارانە ەوەیاتنیبەدەنگ و، سیاسییەکان
 ئەم بەەۆ سەەاڵو و ئەەافەرین دووبەەارە دا یەەادە لەم. بەەوو کوردسەەتان رۆژیەاڵتەەی دانەیەەاتووی بەچەەۆک خەڵکەەی دڵسەەۆزانەی
 .دادەنەوێنین ئاستی لە انینپێز و ڕێز سەری و دەنێرین مێژووییە یەڵوێستگرتنە و یاوپێوەنایی و یەکگرتوویی

 
 ڕۆژیەاڵتەی لە کەورد بەزووتنەوەی بەۆ یەم و  کوردسەتان دیمەوکراتی حیزبی بۆ یەم تێپەڕی، بەسەرماناا کە ساڵێک

 تەاوان، و  تەقیەنەوە و  تیەرۆر کە بسەلمێننەوە ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی بە تا بوو تاقیکردنەوەیەک کوردستانیش،
 ڕەواکەانی مەافە و داوا پێنەاوی لە و  بناەسەتی و  دیکتەاتۆری دژی خەبات لە ناتوانن بن، گەورە ڕادەیەکیش یەر بە

 سیاسەییەکانی ڕێکخەراوە و  دێموکرات یۆگرانی و  تێکۆشەران دا، ڕابردوو یەکساڵی لە. بکەنەوە شلمان نەتەوەکەمان،
 قاسملوو.د مەزن ڕێبەری ریتیرۆ ساڵەی ٣١ لە وەیا یەر خەرمانان، ی١١ کارەساتی دوای بە تایبەتی بە دیکەش،

 ڕۆژاواییەان واڵتەانی گەورەکانی شارە و  پێتەخت کوردستاناا، خەڵکی دژی خومەینی جەیادی فتوای ساڵەی ٤١ لە و
 ڕۆژیەاڵتەی حیزبەکەانی. ئێران ئیسالمیی کۆماری تاوانەکانی لەقاودانی بۆ چاالکی و  دەنگهەڵبڕین مەیاانی بە کرد

 بە یەاوبەش تێکۆشەانی و  سیاسەی دیالۆگی یاناەری پتر یاوکاریاا، ناوەنای رچێوەیچوا لە تایبەتی بە کوردستان
 ناڕەزایەتیەاەربڕینی کوردسەتانیش، ڕۆژیەالتی نێوخۆی لە. بوون دایاتوو ئاڵوگۆڕەکانی بۆ خۆئامادەکردن و  یەکەوە
 ڕاشەەکاوانەتری ربڕینەەیدە و  زیەەادبوون لە ڕووی بەڵکەەوو نەکەەردوە، کەمەەی تەنیەەا نە خەڵەەک، جەمەەاوەریی و  مەدەنەەی
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 بە ڕۆژیەاڵتەیش نێوخەۆی لە ڕێەژیمە ئەو تاوانکارەکەانی و چەکەاار مەۆرە لە کۆمەڵێک کوژرانی. کردوە داخوازەکانی
 ئیسەالمی کۆمەاری کە دەسەلمێننەوە ڕاستییە ئەم دا، ڕابردوو یەکساڵی ماوەی لە گەلەکەمانەوە ئازاکانی ڕۆڵە دەست
 سەەنوورەکانی، دەرەوەی لە بنکەکانیەەان تۆپبەەارانی و  حیزبەکەەان دژی تەەاوان و ۆرتیەەر و  تەقیەەنەوە مووشەەەکباران، بە

 ئەو کەەاتەی ئەو یەتەا. بکەا دابەەین کوردسەتان لە خەۆی بەکرێگیراوەکەەانی یێەزە بەۆ ئاسەەوودەیی و  ئەمنەیەت نەاتوانێ
 بە بێەتەوە، سەتانکورد خەڵکەی مەافخوازانەی خەبەاتی بەرەوەڕووی ئیعاام و  مووشەک و  تیرۆر و  سەرکوت بە ڕێژیمە
 .نابینێ خۆیەوە بە ئەمنیەت و  ئاسوودەیی کوردستان لە بنوێنێ، دڕناەیی ڕادەیەکیش یەر
 
 زێەەاەخوازانەی و دەسەەتارێژکارانە و  تیرۆریسەەتی نێەەوەرۆکی و  تاوانکەەارانە سەەیمای یەم ڕابەەردوودا، سەەاڵی یەک لە

 ڕێەژیمە ئەو سەەر بۆ ئابووری گەمارۆی و  سیاسی یگوشار یەم بووەتەوە، ڕوون پتر دنیا بۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری
 قۆنەاغێکی ناوەتە پێی ناوچەدا، لە یاغیگەری لە یەڵگرتنی دەست و  نێودەوڵەتی ئیرادەی بۆ ملاانی مەبەستی بە

 گەورە لە دیەکە کەۆمەڵێکی. ناسراوە تیرۆریست بە ئەمریکاوە الیەن لە ڕیژیمە ئەو پاساارانی سپای. چارەنووسساز
 لە ئەمریکەەا یەەاتنەدەرێی دوای ڕێەەژیمە ئەم. سەەەر خەەراوەتە تەحریمیەەان ئەمریکەەاوە الیەن لە ڕێەەژیم تانیکاربەدەسەە

 بەرپەرچەاانەوە بۆ. دەدایەوە خۆی دڵی بەرجاماا، لە ئەناام دیکەی واڵتانی مانەوەی بە بەرجام، ڕێککەوتننامەی
 دەسکردەکانی چەکاارە تاقمە بە یاریکردن ەب خۆی، لەسەر ئابوورییش گەمارۆی و  دەرەکی گوشاری بەربەرەکانیی و 

 لە نەوتهەڵگرەکەەان کەشەەتییە یەەاتوچۆی لە ڕێگەبەسەەتن و  مووشەەەکییەکەی جبەخەەانەی و  نەەاوچە واڵتەەانی لە خەەۆی
 بەم دڵخەەواز یەەاریی نەیتوانیەەوە کە دیەەارە ئاشەەکرا بە دواییەەاا مەەانگەی چەنەەا لەو بەاڵم. دەخەەوڕی فەەارس کەنەەااوی
 بە ڕۆژ نەاوچەدا، ئاسەتی لە یەم کە دەبینەین کەردەوەش بە. بێنەێ وەدەسەت پێ دڵخوازیان ئاکامی یا بکا، کارتانە

 بەەاری لە یەم دەشەەکێنارێن، تێەەک و  دەچنەەر  یەڵ پەەێ تەنگیەەان تێکەەاەرانەکانی، و نیزامەەی مەچەکە و  دەسەەت ڕۆژ
 تەقینەوەی مۆتەکەی وەکرد لێ وای بارودۆخە ئەم.  بێوێنەدایە گوشارێکی لەژێر دیپلۆماتیکەوە، و سیاسی ئابووری،

 بۆ دەروویەک دوای بە و  ببینێ خۆی بەروەڕووی دەرەکی، گوشاری لەژێر تێکشکان و، لەنێوخۆدا خەڵک ناڕەزایەتیی
 .بگەڕ  ڕزگارکردن خۆ
 
 مەبەسەتی بە نێودەوڵەتی یەوڵێکی یەر لە پێشوازی کوردستان دێموکراتی حیزبی کە دێنینەوە وەبیر بارەیەوە لەم

 تەئکیەایش. دەکەا ئیسەالمی کۆماری تیرۆریزمی و  ناوچەییەکان دەستێوەردانە و  زێاەخوازی بەردەم لە نبەربەستاانا
 یاوکەەات کە دەبەەن ئێەەران خەڵکەەی ڕەزامەنەەایی جێگەەای و  دەبەەن کەەاریگەر کاتێەەک یەواڵنە جەەۆرە ئەم کە دەکەیەەنەوە

 لەگەڵەاا دیموکراسەیەوەیان و  ئەازادی یبەارە لە ئێەران خەڵکەی داخوازەکەانی بۆ ملاان بۆ ڕێژێمە ئەو ئەرکاارکردنی
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 مانگەانەی لەم ئێەران کوردسەتانی لە کەورد پرسەی بەارەی لە ڕێەژیم مانۆڕەکەانی و  تاکتیەک لەگەڵ پێوەنەای لە. بێ
 سیاسەەیی مەەانۆڕی کۆمەڵێەەک دیەەکە الیەکەەی لە و   الیەک لە نیزامەەی یەڕەشەەەی لە بەەووە تێکەاڵوێەەک کە ڕابردووشەەاا
 و  نەتەوەیەی بەزووتنەوەی دانەیەاتنی بەچۆک و  بەردەوامی بەڵگەی یەر ئەمانەش کە ینڕادەگەیەن ئێمە جۆراوجۆر،
 سەەرکوت و  شەڕ  وەک یەر کە دایە باوەڕە لەم  کوردستان دێموکراتی حیزبی. کوردستانن ڕۆژیەاڵتی لە خەباتگێڕی

 خاشەەبڕ کوردستان لە شۆڕشگێڕانە بەرەنگاریی و  نەتەوەیی بزووتنەوەی نەیانتوانیوە یەڕەشە، و  ئێعاام و  تیرۆر و  
 لە دەستهەڵگرتن و  کورد گەلی مافەکانی بە ئیسالمی کۆماری داننانی بێ دیکەش، مانۆڕێکی و  تەرفەنا یەر بکەن،

 لە چ ئەەەێمە بەەەۆ ئەسەەەل کە دێنیەەەنەوە وەبیەەەر دیەەەکە جەەەارێکی ئەەەێمە. نەەەابێ ئاکەەەامێکی ئێسەەەتای، تەەەا سیاسەەەەتەکانی
 سیاسەەیی دایەەاتووی بە پێوەنایەەاار یەوڵێکەەی یەر لەگەڵ چ و، ئیسەەالمی مەەاریکۆ ڕێژیمەەی لەگەڵ ڕووبەڕووبەەوونەوە

 .نەتەوەیەیە ئەو مافەکانی قبووڵکردنی و  نەتەوەکەمان ڕەوای پرسی بە داننان ئێراناا،
  

 !خەرمانان ی١١ شەییاانی سەربەرزی بنەماڵەی
 !کوردستان دیموکراتی حیزبی دلسۆزانی و دۆستان! ئەناامان! تێکۆشەران

 !ئێران و کوردستان ازادیخوازانیئ
 
 کوردسەتان، دیمەوکراتی حیزبەی ناوەنەایی کەۆمیتەی پلینەۆمی لەدژی لەمەوبەر سەاڵێک ئیسالمی کۆماری تاوانەی ئەو

 نەیەەارانی گەڵ لە ڕێەەژیمە ئەو بەرەنگەەاربوونەوەی مێەەژووی لە دا، ئەنجەەامی ئێەەوە خۆشەویسەەتانی و ئەەازیزان لەدژی
 ئەنجەام دێمەوکرات حیزبەی دژی لە دیکەشی تاوانی زۆر ئێران، ئیسالمیی کۆماری دیارە. بوو بێوێنە خۆیاا، سیاسیی
 گەورانە زەبەەرە ئەم لەبەەن توانیەەویەتی جەەار  یەمەەوو دێمەەوکرات، حیزبەەی بەاڵم. بەەوون کەمەەوێنە و بێەەوێنە کە داون

 .  نییە زیاتر شت دوو دێموکرات، بەردەوامیی و یەستانەوە نهێنیی. یەستێتەوە
. سەەرکەوتن تەا شەەییاەکان ڕێگەای درێژەدانەی بە حیزبە ئەو ئەناامانی و تێکۆشەران و ڕێبەران ەناییپاب یەکەم،

 بێسەنووری خۆشەویستیی و  پشتیوانی بە دڵگەرمبوونی و  کوردستان خەڵکی نێو لە حیزبە ئەم خۆشەویستیی دووهەم
 بەردەممەەان ڕێگەەای بەرزەوە، ییەەوای و  ورە بە یۆکەەارە، دوو بەم قەەایم پشەەت کە دەکەیەەنەوە دڵنیاتەەان. خەڵەەکە ئەم

 .دی دێتە کوردستان شەییاانی یەموو و خەرمانان ی١١ شەییاانی ئاواتی و، ئێوە ئاواتی ڕۆژەی ئەو تا دەبڕین
 

  دڕناەییەوە پەڕی بەو ئیسالمی کۆماری ڕابردوو، ساڵی خەرمانانی کە یاوڕێیانمان ئازیزترین پاکی گیانی بۆ ساڵو
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 سەەرجەم بەۆ تەواو چەاکبوونەوەی ییەوای و بنەماڵەکانیەان ئێەوە خەۆڕاگریی بۆ ساڵو و شانازی. ئەستانان لێ گیانی
 .بریناارەکان

 
 و یەاوخەم گەورەیەدا کارەسەاتە لەم کە سەپاس و،  شەەییاانە ئەم ئامانجەکەانی و  ڕێگەا بە وەفەادار ئێەوەی بۆ ساڵو

 .بوون یارمەتیاەرمان و پشتیوان
 

 .ئێران ئیسالمیی کۆماری اوانخولاێنیت و تێرۆریست ڕێژیمی بۆ نەمان
 

 کوردستان دێموکراتی حیزبی
 

 ١٣٩٨ خەرمانانی ی١١
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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ی ٧١اڵیادی کارەساتی پەیامی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان بە بۆنەی س
 .خەرمانان

 
 

 
 
 
 
 

  خۆشەویست ئامادەبوانی
 شەییاان سەربەرزی بنەماڵەی

  تێکۆشەر و کۆڵنەدەر ژنانی
 

 بەیۆی کارەساتەدا لەم کە. دەکەینەوە خەرمانان ی١١کارەساتی قوربانیانی و شەییاان ساڵی یەکەمین یادی ئەمڕۆ
 لەم. برینەەاار تەەریش چەنەەای و بەەوون شەەەییا ئەەازادی ڕێگەەای تێکۆشەەەری پۆلێەەک دێمەەوکڕات قەاڵی مووشەەەکبارانی

 ڕێکخراوەکەمەان یەکەی لەدوای یەک سەکرتێری دوو کە لەێکەوت گەورەی گیەانی زیانێکی ژنان یەکیەتیی دا کارەساتە
 .بوون بریناار بەسەختی ڕێکخراوەکەمان بەڕێوەبەری ئەناامانی لە پۆلێک و بوون شەییا

 
 ئەو سەەلمێنەری ئەوە کەواتە بەاات، ئەازادییەش ئەو نرخەی دەبەێ بەو  ئەازادی لێەکگە: دەفەرمەو  قاسەملوو دکتۆر

 جەەارەو یەر ئیسەەالمی کۆمەەاری و دەبەەن کارەسەەاتانەش جەەۆرە لەو بەەین بەردەوام خەبەەات لە ئەەێمە تەەا کە ڕاسەەتیەیە
 افەکەانیم و نێەودەوڵەتی قەانوونێکی یەی  ڕەچەاوکردنی و پێاان گو  بەبێ دەدات، لەنێوبردنمان یەوڵی بەجۆرێک

 .بەرەوڕووین دڕناە و زاڵم دوژمنێکی لەگەڵ ئێمە کەواتە مرۆڤ
 

http://www.kurdistanukurd.com/?attachment_id=45432
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 یەمیشەەە وەک ،بەاڵم بەەوو دێمەەوکڕات پەەۆاڵینی قەاڵی لەنێەەوبردنی ئامەەانجی خەرمانانەەاا ی١١ لە ئیسەەالمی کۆمەەاری
.  ۆیبە بەوو وەاڵم باشەترین رۆژیەاڵت سەرتاسەریەکەی مانگرتنە خەرمانانە ی٢١ بەڵگەش نەگەیشت بەئامانجەکەی

 کچەانی و ژنەان وخەۆڕاگری پشەتیوانی بە و دێموکرات دەستەکانی لەسەر گیان پێشمەرگە پۆاڵینی ورەی لەوەش جگە
 .تێکۆشان و خەبات لە سووربوونمان و لەسەرپێبوون بۆ بوو تر یۆکارێکی دێموکرات شۆرشگێرەکانی بنەماڵە

 
 بەڕێزان

 
 بەپێەەی دا شۆڕشەەەکان لە پیەەاوان بەشەەانی شەەان یشەەەیەم ژنەەان دەبینەەین بکەیەەن کەەورد مێەەژووی سەەەیرێکی ئەگەر

 . بوون بەشاار کۆمەاڵیەتی و سیاسی یەلومەرجی
 

 کۆماری لەسەردەمی کە شۆرش دایکانی و شۆڕشگێر ژنانی لەشێرە نیە بێبەش ئیمەش حیزبی مێژووی حالیەوە  بەخۆش
 .ئێستا تاوەکو پێکردوە دەستی کوردستانەوە

 
 رەگەزیەان خەبەاتی و نەتەوەیەی خەبەاتی وێکەرا ئەوان ، بەوون خەبەات مەیەاانی یژن شێرە دوو سویەیال و نەسرین
 نەوەسەەتان بەوەشەەەوە یەر کەەرد دێمەەوکرات ڕۆڵەکەەانی پێگەیانەەانی بە دەسەەتیان وێکەەڕا یەردووکیەەان پێکەەرد، دەسەەت

 ەمەەووی دوای. مافەکانیەەان کەەردنەوەی ووشەەیار و خوێنەەاەواری لەڕووی یەم ژنەەان پێگەیانەەانی لەسەەەر کەەرد وکاریەەان
 ئۆرگانەکەانی لە کەارکردن و کەردن خەزمەت بەۆ دێمەوکرات الوانەی و کچەان مەیەاانی یێنەانە بە کرد دەستیان ئەوانە
 .دا حیزب

 
 . گەل و حیزب بۆ بوون خەمخۆر و لەخۆبوردوو و گەورە چەناە کە دەیسەلمێنن ئەوانە یەموو

 
 و خەباتمەان یەوێنەی بیەانکەینە ژنە ئەێمەی رکیئە ئەوە بەاڵم نەبنەوە دروست وازوو سویەیالکان و نەسرین رەنگە
 کایەکەانی لە ژنەان زیەاتری یاتنەمەیەاانی بەۆ باشتر پێگەیانانی و باشتر خزمەتی لەپێناو بکەین ئەرکاار خۆمان

 ئەوەی بەەۆ ژنەەان زیەەاتری مەیەەاانی یینەەانە بەەۆ بکەەات کەەار جەەای پالنەەی بەرنەەامەو بە حیزبیشەەە ئەرکەەی وە. خەباتەەاا
 .ببنەوە دروست زوو زۆر نەسرینەکان ویەیالوس وەک ژنانی نمونەی
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 دواییاا ساڵەی چەنا لەو ئێمە ژنانی کە دەبینین بکەم رۆژیەاڵت لە ژنانمان تێکۆشانی و خەبات لە باسێک ئەگەر
 دان، مەدەنەی و فەریەنگەی و سیاسی یۆشیاری بەرزی لەئاستێکی بوێرانەو زۆر رابردوودا ساڵی یەک لە وبەتایبەت
 بوێریەوە بە چەناە نیشتمانن خاک خەمخۆری چەناە کە دەبینین چاالکیەکانیان رۆژانە یەموومان وەئە بۆ بەڵگەش
 دەدەن یەوڵ و دەخەۆن دایکەی زمەانی فێربەوونی لە خەم دەکەن،چەناە واڵت بااڵی بەرپرسی کەسانی البردنی داوای

 نیشەتمان کەچەکەی یاوشەێوەی ەبینەوەد بەنایخانەدا کونجی لە خۆیان کە دەزانن باش ئەوان بکەن،خۆ فێر مناااڵن
 یەربەردەوامەن ئەوان بەاڵم. دان ئیسەالمی کۆمەاری زینەاانەکانی لە ئێسەتا کە ژنانەی ئەو سەرجەم و محەمەدی زارا

 .ڕەگەزی و نەتەوەیی زۆرداری و زوڵم دژی لەخەبات
 
 تەا خەباتمەان یەوێنەی ەیەنەدەک خەباتیەان شێوازی دەکەینەوەو نو  ڕێبەر شەییاانی لەگەڵ پەیمان دا کۆتایی لە

 .ئامانجەکانمان وەدیهاتنی
 

 . ئاوەدان خەباتیان و بێت شاد ڕزگاری رێگای شەییاانی سەرجەم رۆحی
 

 کوردستان دێموکڕاتی ژنانی یەکیەتیی
 یەتاوی ی١٣٩٨ خەرمانانی ی١١

 
 ٢١١٩ەمبەری ی سێپت١: ڕێکەوتی  -  کوردستان دێموکراتی ژنانی یەکیەتیی ڕاگەیانانی پەیجی: سەرچاوە

 
----------------------------------------------------- 
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پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی یەکەمین ساڵوەگەڕی 
 خەرمانان٧١تاوانەکانی 

 
 

 
 
 
 
 
 

 !کوردستان خەڵکی خۆڕاگری کۆمەاڵنی
 !ئێران و کوردستان خەباتگێڕەکانی ڕێکخراوە و حیزب

 
 وحیزبەی کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی بنکەکانی یەتاوی، ی١٣٩١ ساڵی خەرمانانی ی١١ رۆژی لەمەوبەر ساڵ یەک

 کۆمەاری پاسەاارانی سەپای مووشەەکیی پەالمەاری بەر کەوتەنە کەۆیە شاری لەدەوروبەری ئێران کوردستانی دێموکراتی
 لوقمەان" و، "پەنەایی حوسەەین ڕامەین" لەه کومەه ناسەراوی سیاسی زیناانی دا، ڕۆژ یەمان لە یەر. ئێران ئیسالمیی
 یێرشەەی ئاکەەامی لە. کوردسەەتانەوە شەەەییاانی کەەاروانی ڕیەەزی چەەوونە و دران سەەێاارە لە "مەەورادی زانیەەار" و "مەەورادی

 پێشەمەرگەی و کەادر و رێەبەری ئەنەاامی ١٤ دیمەوکرات حیزبەی بارەگاکانی بنکەو سەر بۆ پاسااران سپای مووشەکیی
. شەەەەییابوون ئێەەەران، کوردسەەەتانی دیمەەەۆکراتی حیزبەەەی فێەەەرگەی مامۆسەەەتای ٢ و کوردسەەەتان مەەەۆکراتیدی حیزبەەەی

 سەەێاارەدانی لە یاوکەەات و دیمەەوکرات حیزبەەی بارەگاکەەانی بەەنکەو بەمووشەەەکبارانی ئیسەەالمی کۆمەەاری دەسەەەاڵتاارانی
 و ئێەەران کوردسەەتانی یحیزبەکەەان خۆیەەان خەیەەاڵی بە دەیانهەویسەەت کەەورد تێکۆشەەەری و شورشەەگیر الوانەەی لە پۆلێەەک
 نێوخەەۆی بە پەیەەامە ئەو و، بترسەەێنن سەەنوورەکان دەرەوەی و نێوخەەۆ لە کوردسەەتان نیشەەتیمانپەروەرانی و چاالکەەان
 توانەای دا حالەتێەک یەمەوو لە بەیێەزەو ئیسەالمی کۆمەاری کە بەاەن ئێران سنورەکانی دەرەوەی و کوردستان ،ئێران
 رۆژی لە کوردستان خەڵکی دیتمان بەاڵم. یەیە کوردستانی اتگێڕەکانیخەب الیەنە و یێز سەر بۆ پەالمار و یێرش
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 خەباتگێرەکانیەەەان سیاسەەەییە یێەەەزە لە پشەەەتیوانی بە و یەەاتن خۆیەەەانەوە حیزبەکەەەانی دەنگەەەی بە دا خەرمانەەان ی٢١
 الیەنەسیاسەیەکانی و حیەزب بەانگەوازی لە پێشەوازییان کوردستان، خەڵکی. خست وەڕ  وێنەیان کەم حەماسەیەکی

 بە و کەەرد "ئێەەران کوردسەەتانی حیزبەکەەانی یاوکەەاریی ناوەنەەای" تەەایبەتی بە و گشەەتی بە کوردسەەتان ۆژیەاڵتەەیر
 ی١١ ڕۆژی تەەەاوانی دوو یەر لە خۆیەەەان نەەەاڕەزایەتیی و تەەەووڕەیی گشەەەتی، و سەرانسەەەەری مەەەانگرتنێکی وەڕێخسەەەتنی
 چەشەنێک بە خەڵەک یەاتنەی ەنەگەوەد بە و پێشەوازی ئەو. ڕاگەیانەا ئیسەالمی کۆماری دەسەاڵتاارانی بە خەرمانان
. دایەوە پێشەان شەێوە باشەترین بە کوردسەتانی خەڵکی نێو لە ڕێژیمە ئەو بێزراوبوونی کە بوو سەرانسەری و بەرین
 الپەڕەیەکەی یەتەاوی، ی١٣٩١ سەاڵی خەرمانەانی ی٢١ گشەتیی مەانگرتنی کە بڵێەین راشکاوی بە دەتوانین بۆیە یەر

 کۆمەاری بەرانەبەر لە کوردسەتان خەڵکەی جەمەاوەریی خەبەاتی و گشەتی دەربڕینی یناڕەزایەت مێژووی لە پڕشنگاارە
 کە سەەلماناەوە ئیسالمیی کۆماری دەسەاڵتاارانی بە دیکە جارێکی سەرانسەرییە و گشتی مانگرتنە ئەم. دا ئیسالمی
 زەبروزەنگەی و سەەرکوتکەرانە سیاسەەتی ساڵ ٣٩ و، کوردستانن ڕۆژیەاڵتی حیزبەکانی پشتیوانی کوردستان خەڵکی
 خەرمانەان ی٢١ پەیەامی. داببەر  لێەک خەباتگێڕەکانیان سیاسییە یێزە و کوردستان خەڵکی نەیتوانیوە ڕێژیمە ئەو

 لە تێکۆشەری الوی سێ و شەییا پێشمەرگەی و کادر و سەرکردە پۆلێک دەستاانی لە ئازاری و ژان لەالیەک ئەگەر
 ئیسەالمی، کۆمەاری دەسەەاڵتاارانی گیەانی نێەو خسەتەوە خەۆفی و تەرس دیەکە الیەکەی لە کەردەوە، کەم سەێاارەدراوی
 کوردسەەتان لە سەەەرنێزە و تۆپخەەانە و مووشەەەک سەەێبەری ژیەەر لە دەزگایەەانەی و دام و کاربەدەسەەت ئەو بەتەەایبەتی
 .دەکەن حوکمڕانی

 
 و تیرۆریسەتی کۆمەڵکەوژانە، نێەوەرۆکی و دڕنەاەیی کە رادەیە بەو یەر رابردوو، ساڵی خەرمانانی ی١١ تاوانەکانی

 شۆڕشەەەگێرانەی و ئەەەازادیخوازی بەەەزووتنەوەی بەرامەەەبەر ئیسەەەالمی کۆمەەەاری تاوانەکەەەانی و ییەەەرش دەسەەەتارێژکارانەی
 بەربەرەکەانی و خەبەات ناوەنەای وەک کوردستان لە ڕێژیمە ئەو وەحشەتی سەلمێنەری دایەوە، پێشان کوردستانیان

 زۆرتربەوونی سەەرەڕای دا، رابردوو یەکساڵی ماوەی لە کە بەربەرەکانییەک و خەبات. بوون ئیسالمییش کۆماری دژی
 یەڵکشەان لە ڕووی و یەبەووە درێەژەی کوردستان، لە سەرکوتکەرەکان دەزگا و دام و یێز زەنگی و زەبر و دڕەناەیی
 .کردوە

 
 وێەەەەڕای دا، خەرمانەەەەان ی١١ تاوانەکەەەەانی یەکسەەەەاڵەی لە ئێەەەەران، کوردسەەەەتانی حیزبەکەەەەانی یاوکەەەەاریی ناوەنەەەەای
 گەڵ لە خەۆی یەاوخەمیی و  دەنێەر  شەەییاەکان سەەرجەم پەاکی گیەانی بەۆ سەاڵو تاوانەانە، ئەو ومکردنەوەیمەحکو
 یەر. دەکەاتەوە دووپەات کوردسەتان شەەییای تێکۆشەەرانی لە گەورە پەۆلە ئەم یاوسەەنگەرانی و یەاوڕ  و بنەماڵە
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 دەربڕینەەەی و کوردسەەەتان ەڵکەەەیخ ئازایەەەانەی و وشەەەیارانە یەڵوێسەەەتی ئاسەەەت لە خۆمەەەان پێزانینەەەی دا بەەەۆنەیە لەم
 ئەم لەەەوتکەی خەرمانەەەان ی٢١ گشەەتیی مەەەانگرتنی کە خۆیەەان سیاسەەەییەکانی یێەەزە لە پشەەەتیوانییان و یاوپیوەنەەای
 الیەن و یێەز سەرجەم بۆ خۆمان سوپاسی دیکە جارێکی دا بۆنەیە لەم جێیە بە. ڕادەگەیەنینەوە بوو، یەڵوێستەیان

 و یاوکەار و یەاوخەم یاودەنەگ، دا، کارەسەاتە لەم کە ئێەران و ردسەتانکو خەباتکارەکەانی و سیاسی کەسایەتیە و
 .بکەینەوە دووبارە بوون، پشتیوانمان

 
 و نەتەوەیەەەی بەەەزووتنەوەی کە دەکەیەەەنەوە دووپەەەاتی جەەەارێکیتر دا، خەرمانەەەان ی١١ تاوانەکەەەانی یەکسەەەاڵەی لە

 بە ئەسەتوور پشەت و دڵەگەرم نەوەیە،بەزووت ئەو نێەو سیاسەییەکانی ییەزە ئەێمە خەبەاتی و کوردسەتان ئازادیخوازیی
. دەبەێ درێەژەی ئیسەالمی، کۆمەاری ڕێژیمی شوومەکانی یەوڵە و پیالن یەموو سەرەڕای کوردستان خەڵکی پشتیوانیی
 یێەزە بەۆ کوردسەتانی خەڵکەی یەمیشەەیی پەیەامی دا، پڕشەانازییەش ئەرکە ئەو درێژەدانەی و بەردەوامی لە بێگومان

 ون لەبەرچاومەەان بەووە، یەکتەر بە بەسەتن پشەەت و یاوپەیمەانی یاوخەبەاتی، وویی،یەکگرتە داوای کە سیاسەییەکان
 .نابێ

 
 بەەزووتنەوەی ئامانجەکەەانی ی لەپێنەەاو کە شەەەییاانەی ئەو یەمەەوو و خەرمانەەان ی١١ شەەەییاانی یەەادی تەەر جەەارێکی

 زیەاترەوە لێبڕاویەی بە کە دەدەیەن بەڵەێن و، ڕادەگەرین بەرز کەردوە بەخت خۆیان گیانی کورد گەلی ئازادیخوازانەی
 .بکۆشین تێ بەرزەکانیان ئاواتە وەدیهاتنی بۆ
 

 ئێران کوردستانی حیزبەکانی یاوکاریی ناوەنای
 

 ٢١١٩ سێپتەمبری ی٨ - یەتاوی ی١٣٩٨ خەرمانانی ی١١
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------- 
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یەکساڵەی تاوانی مووشەکبارانی قەاڵی دیموکرات، بۆنەیەک بۆ سەلماندنی 
 بەردەوامبوونمان لە خەبات

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 !کوردستان ومافخوازی یەڵوێست خاوەن خەڵکی
 !کوردستان ڕۆژیەالتی لە ئازادیخوازی و نەتەوەیی بزووتنەوەی پشتیوانانی و بەشااران

 
 بەۆ ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری ڕێژیمەی مووشەەکیی یێرشەی سەەر بە یەکساڵ ،(سێپتەمبر ی٨)ئەمساڵ خەرمانانی ی١١
 .ڕادەبر  دێموکرات حیزبی سەر
 
 حیزبەەەی ڕێبەریەەەی کۆبەەەوونەوەی ئێەەەران، ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری پاسەەەاارانی سەەەپای یەتەەەاوی، ی١٣٩١ خەرمانەەەانی ی١١

 جارێکی تاوانە بەم و ئامانج کردە دستان،کور باشووری لە یەڵکەوتوو دێموکرات، قەاڵی لە کوردستانی دێموکراتی
. سەلماناەوە الیەک یەموو بۆ کوردستان خەڵکی مافخوازانەی بزووتنەوەی ئاست لە خۆی وەحشەتی و دڕناەیی دیکە
 ١١ کوردسەتان، دێمەوکراتی حیزبەی سەەر بەۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری تێرۆریستییەی و دەستارێژکارانە پەالمارە لەم
 لە کەس دەیان بە و بوون شەییا بوون، حیزب ڕێبەریی ئەناامی کەسیان شەش کە دیموکرات یتێکۆشەران لە کەس
 .بوون بریناار دێموکرات حیزبی تێکۆشەرانی بنەماڵەی بە سەر منااڵی و ژن پێشمەرگە، و کادر
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 ۆمەاریک ڕێژیمەی ترسەی نیشەانەی کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی پلینەۆمی سەەر بۆ خەرمانان ی١١ مووشەکیی یێرشی
 کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی جەمەاوەریی پەێگەی و کوردستان خەڵکی مافخوازانەی بزووتنەوەی لە ئێران ئیسالمیی

 مێشەەکی و دڵ دەتەەوانێ دێمەەوکرات، حیزبەەی سەەەری بەئامەەانجگرتنی بە وابەەوو پێەەی کە ئێەەران ئیسەەالمی کۆمەەاری. بەەوو
 واڵمێکەەی تێرۆریسەەتییە، کەەردەوە ئەو دوای ڕۆژ ٥ یەر بخەەات، لەکەەار کوردسەەتان خەڵکەەی مەەافخوازانەی بەەزووتنەوەی
 وەڕێخستنی بە یەتاویاا ی١٣٩١ خەرمانانی ی٢١ لە کوردستان خەڵکی. وەرگرتەوە کوردستان خەڵکی لە ددانشکێنی
 ڕوانەگەی لە بەۆیە یەر. دایەوە دیمەوکرات قەاڵی مووشەەکبارانی تەاوانی بە واڵمیەان کاریگەرترین گشتی، مانگرتنی
 و نەتەوەیەەەی حەماسەەەەیەکی کوردسەەەتان، خەرمانەەەانی ی٢١ گشەەەتیی مەەەانگرتنی کوردسەەەتانەوە، یدێمەەەوکرات حیزبەەەی

 بەۆ پشەتگیرییان لە کوردسەتان خەڵکەی یەاودەنگیی ڕاگەیانەانی بۆ ڕێفراناۆمێک ڕۆژیەاڵت، پڕشکۆی خەباتگێڕانەی
 .بوو کورد نەتەوەیی بزووتنەوەی تێکۆشەرانی

 
 پەنەایی، حوسەێن ڕامەین کەورد؛ سیاسەیی زینەاانیی سەێ سەێاارەدانی لە وەبیەریێنەرەوەی وەیەا یەر خەرمانان، ی١١

 دیمەوکرات، قەالی مووشەکبارانی گەڵ لە یاوکات کە نژادە ئەحمەد کەماڵ دواتر ڕۆژ دوو و مرادی لوقمان و زانیار
 حیەزب یەڵوێسەتیی یەک و یەکاەنگی. ئەستینارا لێ گیانیان ئێرانەوە ئیسالمیی کۆماری سێاارەی ڕێژیمی الیەن لە
 لەوان، کوردسەتان خەڵکی یاوپێوەنایی و پشتیوانی و، ڕووداوانە ئەم دوای بە رۆژیەالت سیاسییەکانی ڕێکخراوە و

 وێڕای تاوانانەدا، ئەم یەکساڵەی لە خۆیەتی جیی بۆیە. کەوتەوە لێ خەرمانانی ی٢١ وێنەی بێ گشتیی مانگرتنی
 یاویەڵوێسەتیی و یەکەاەنگی مووشەەکباران، شەییاانی و راولەسێاارەد زیناانیی چوار یەر ناوی و یاد لە رێزگرتن
 بەەۆ ئەوان بەەانگەوازی لە کوردسەەتان خەڵکەەی پشەەتیوانیی و پێشەەوازی و کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەی سیاسەەییەکانی یێەەزە

 .بێنینەوە خۆمان وەبیر پەیامەکانیان و دەرس شانازییەوە بە و بنرخێنین بەرز گشتی، مانگرتنی
 

 !کوردستان بەئەمەگی خەڵکی ت،خۆشەویس یاونیشتمانانی
 !دیموکرات حیزبی یۆگرانی و دڵسۆزان

 
 شەەییاانی یەادی بەرزڕاگرتنەی و دێمەوکرات قەاڵت دژی لە ڕێەژیم مووشەەکیی تەاوانی مەحکوومکردنەوەی پێناوی لە
 نەیداردا لە تەایبەتی بە ڕێەژیمە ئەو سەەرکوتکەرانەی سیاسەەتی لە دەربەڕین بێەزاری بەۆ یەروەیا خەرمانان، ی١١

 دوای کوردسەەتان خەڵکەەی خەرمانەەانی ی٢١شەەکۆیەکەی پەەڕ گشەەتییە مەەانگرتنە لە ڕێزگەەرتنێکیش وەک کەەورد، الوانەەی
 .یەبێت یەڵوێستمان بۆنەیەدا لەم یەکگرتووانە و پێکەوە یەموومان پێویستە دیموکرات، قەاڵی مووشەکبارانی
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 بەزووتنەوەی یەۆگرانی و دلسەۆزان شەااران،بە سەەرجەم لە داوا کوردسەتان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 :دەکا کوردستان رۆژیەالتی لە ئازادیخوازی و نەتەوەیی

 
 لە بەەازار، و دووکەەان لە) دەبەەن کەەوێیەک یەر لە( سەەێپتامبر ی٨)خەرمانەەان ی١١ یەکشەەەممە، ڕۆژی ی١١کەەاتژمێر -١

 ی١١ شەییاانی گیانی لە ڕێزگرتن بۆ.( …یتا و ئیاارە لە و ماڵ لە مەزرا، و مووچە سەر لە ماشێن، نێو و ڕێگا
 .ڕاوەستن خۆتان شوێنی لە بێاەنگی بە دەقیاەیەک کوردستان، شەییاانی گشت و خەرمانان

 .بکەن دیکە شەییاانی و خەرمانان ی١١ شەییاانی بنەماڵەی سەردانی دا ڕۆژە لەم -٢
 مووشەەکبارانی بیرەوەریەی بە بەتتەای پۆسەتێرەکانی و تراکەت دا، خەرمانەان ی١١ لە دواتر و پێشتر ڕۆژانی لە -٣

 .بکەنەوە باڵو کۆمەاڵیەتییەکان تۆڕە لە دێموکرات قەاڵی
 لە مەۆم داگیرسەانانی گشەتییەکان، شەوێنە لە تەایبەت درووشمی نووسینی بە دەگونجێ؛ بۆتان شێوەیەک یەر بە -٤

 بەکاریێنەەانی یەتییەکەەان،کۆمەاڵ تەەۆڕە سەەەر لە تیرۆریسەەتییە تەەاوانە ئەو شەەەییاانی وێەەنەی دانەەانی و مالەکانتەەان
 .بکەنەوە خەرمانان ی١١ کارەساتی یادی ماوەیەدا، لەم دیکە جۆراوجۆری چاالکیی و شین ڕەنگی

 
 کوردستان، شەییاانی یەموو و خەرمانان ی١١ شەییاانی ڕێگای و ئامانج و یاد لە ساڵو
 نان،خەرما ی٢١ گشتیی مانگرتنی حەماسەی ،خولاێنەرانی کوردستان خەڵکی لە ساڵو
 .کوردستان دێموکراتی حیزبی ڕاستەقینەی قەاڵی کوردستان لە ساڵو

 
 کوردستان دێموکراتی حیزبی

 تەشکیالت کۆمیسیۆنی
 یەتاوی ی١٣٩٨ خەرمانانی
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 ناکەدید و بۆچوون
 

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

 کانی پلینۆم ڕبووه ڕپه ڕێکردنی گوڵه په  می به ده
 

 
 

      
 
 
 
 

 زاده ن سه ئاسۆی حه

 
 یەەی ر، حشەەه مه ڕۆژی کتەەوپڕی ئەەاپۆرای نێو لەەه. بەەوو دێمەەوکڕات پلینەەۆمی کانی ڕبووه پەەه ڕ په گوڵەەه ژێرگڵنانی لەەه کەەاتی

  ئاسەەمانه و ئەەه ژێر لەەه بیەەنن، ده نەەاخۆش ونێکی خەەه وابەەوو پێیەەان یێشەەتا کەەه کان ییاه شەەه سەەوکاری هک و یاوڕێیەەان
 دم لەەه کان زینەەاووه ڕووحەەی سەەووتماکی ی وێنەەه مجار ئەەه وه؛ خوالنەەه ده تێیەەاا روا یەەه کەەان کوێره  مه مشەەه شه ی نەەه خاوه بێ

 رشەییی ئه بەۆ چاوچنۆکیەان رانی سەه به  چەارۆک غەیتی ژێر لەه کان ئاشەاه دڵه قاشبوونی و كان مردووه کۆستی ئاگردانی
 .کرد ده تۆمار تاوان و در غه
 
  نێوماناا به زیاتر گڵکۆی نانی ڵکه یه بۆ شۆفڵ. یات ده ک یه دوای له ک یه یان نازه جه بوون؛ زۆر کان ییاه شه



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

32 
 

 کێ و کێ الی بچیه زانی تاه نه …بوو کۆیه ڵکی خه و ئێمه ناوی یه بوو، نه رز عه یکۆڵی ده ی وه ئه. کرد ده یاتوچۆی
 ر یەه کەرد ده زووی ئەاره بەا خەۆی سەت ده به ر گەه ئه کەه وه ناچێتەه بیر لەه م ییاه شەه ژنەه و ئەه ی وته رگیز یه. وه بالوێنیه

 بیر لەه ی دیکەه کانی ییاه شەه منەااڵی و ر یاوسەه دا دۆخەه و له چی که بکا، ی که ره یاوسه ستی یوه په که شۆفڵه وساته ئه
 …موویان یه الی وانیش، ئه الی بچۆ: گوت منی به و بوو
 

 نا پەه  له. کەردن قبەووڵ می ماتەه بەه دابوو نەه خەۆی جێەی کەردن ڕ بەاوه شۆکی یێشتا بوون، رم گه زۆر جار  کان برینه
 کەەرد، ده خەەۆی لکێشەەی په ڕووحەەی و یەەن زه ریب یاوتەەه جیهەەانێکی کانەەاا ژاکاوه ڕوخسەەاره و ن شەەیوه و پوتۆز تەەه واقیعەەی

 و رم نەەه نگەەی ده ی ڵەەه زایه ڵ گەەه له کان ییاه شەەه ی بەەزه و یەەێمن نیگەەای ودا لەەه کەەه جیهانێەەک مری، نەەه ئەەارامی یهەەانیج
 کەه بەوو ک گۆرانییەه ئەاوازی دا ده ڕێیەان شەتێکی نیا تەه. مزان شەه ده نه شەتانه و به و ببوون ک یه ی ئاوێته نینیان پێکه
 …بگرم لێ گوێی پاییزه و ئه گرتبوو ڵم یه
 
 شەریتی که شەریته. وه درایەه ده لەێ مێشەکماا لەه وام رده بەه کان ییاه شەه لەه ک یەه ر یەه ڵ گه له ریم وه بیره دوایین میفیل

 وه وته بیرکه خۆمم منااڵیی ی ڕۆژه و ئه. اڵت ڕۆژیه کوردی شی به یی دێموکڕات، حیزبی نووسی چاره یی. بوو مێژووش
. ن بەاه پەێ ناخۆشەیان واڵێکی یەه ی وه ئەه بەۆ وه کرده کۆ ماناا که تابخانهقو یۆڵی نێو له کانیان وره گه نایل قه له که

 دوکتەەور: ئاسەەمان یشەەته گه شەەێت گڕکەەانێکی تاوی بەەه و پڕ لەەه یەەااڵوی ک وه کەەه ڵکه خه ترسەەناکی و سەەت كاه یه یەەاواری
 چیی که وه یاته بیر وه ستێرۆکان ئه له ییاان شه گۆڕستانی  له عیایشم سه دوکتور اڵم به. کردبوو ییا شه قاسملوویان

 ر سەەه بوایەەه ده. وین ربکەەه ده یێز بەەه بوایەەه ده. بەەوو لێمەەان چاویەەان کوردسەەتان ڵکی خەەه و ییاان شەەه ی ماڵەەه بنه. گەەوت
 .نیاییمان ته تی ڵوه خه بۆ ڵگرین یه کان ژانه یه. ڵێنین یه
 
 گیەانی لەه گەڕی دنیا، رچاوی به بووینهڕایکێشا مێژوو، ڕاستی نێوه یێنابۆوه ی ئێمه دابوو ڕووی پێشتر ڕۆژێک ی وه ئه

 دنیایەه، م له ڕۆیشتن قانوونیی بێ ژیان، مانای: وه کردبووینه شی دیکه شتێکی ڕووی ڕووبه اڵم به. ردابۆوه به شۆڕشمان
 ین یریمەه ئه ترین دڕناه ر رامبه به له خۆڕاگری ی وه پێشه تی خه  له ی شۆڕشگێڕانه و ئه بۆ تی تایبه به. رگ مه ئاسانیی
 .وه ماونه مڕۆدا ئه جیهانی

 
 ی لوتکه دابوو، نه ڕووی نێوماناا له پێشتر که شنه چه م له تێکی جینایه بۆ که یاد وه یاته ڵاام یه وی شه ی وه قینه ته

 لەەه ریبیەەاا غه زسەەتانی کی یانییەه به ره به لەەه مازیغ ئەەه پیەاوێکی پیره ی وتەەه. بەەوو  ئیسەالمی کۆمەەاری می وده ئەەه  یی دڕنەاه
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 تێکی جینایەەه تر، تەەازه تەەاوانێکی پیالنەەی میشەەه یه. نییەەه سەەنووری ت رییەەه ربه به" یگەەوت ده کەەه وه زرینگایەەه مەەااگوێ
. نەادۆڕێنین خۆمەان نەا، …د ؟ ر سەه به چیەان ئێمه کانی ئاله ئیاه و ئامانج وایه ر گه ئه. "ڵاایه باخه له تری وره گه

 .ن بکه لێ خۆیانمان ک وه وان ئه نابێ اڵم به بین ده وام رده به كرد، ده ڕاستی مارکێز گارسیا ل گابریه
 
 پشەەتت کەەه برێەەک زه یگەەوت ده وه باپیریەەه زمەەان لەەه موختەەاردا ر عومەەه ڕۆڵەەی لەەه کەەه وه وتەەه که بیەەر م"کەەوین ئەەانتۆنی"
 كانمان، فیاەەه ڕه ڵی كۆمەه به و پڕ لەه رۆیشەتنی بەەه. بەوون چاومەان و سەت ده کان ییاه شەەه. کەا ده یێزترت بەه شەکێنێ، نه
 باتمان خه تاوڵی کی ستوناه ئه بوایه ده. ببوو قورستر مووشمان یه رشانی سه باری ئازاره، و زام موو یه و ئه رباری سه
 کەەاری دنیەەا، نینەەه یه بگه نگمەەان ده ین، بکەەه سەەاڕێژ کان زامەەه وه، ینەەه بخه ڕێەەک خۆمەەان وه، ینەەه بکه ڕاسەەت نو  رله سەەه
 …کێنین بته کان کتێبه وه، قێنینه بچه کان مامه نه و ڕۆز هگوڵ ین، باه درێژه کان ییاه شه جێماوی به
 
 .چین رده و تاقیکارییه قورسه ده مزانی له ده. ین كه وانه ده موو ئه مزانی هه ده

 
 دانەی درێژه ر گەه مه كبوون، یەه ر گەه مه ناکەا سەووک کان ییاه شەه ی ماڵەه بنه دڵەی ر سەه داغەی شەتێک یی  که شمزانی ده

 کۆنفرانسەەێکی لەەه کەەه دواتەەر ڕۆژ نەەا چه کەەه نەەاچێ بیر لەەه م سەەاته و ئەەه ت قەەه. وتن رکه سەەه تا یەەه ییاان شەەه ڕێگەەای
 مجار ئەه. پێاام اڵتی ڕۆژیه گشتیی مانگرتنی وتنی رکه سه كانی واڵه یه ستم ده نا په یاوڕێی وه ڕاینه گه ده وانی ڕۆژنامه

 مەەاڵی داڕمەەانی دوای لەەه جەەار م کەەه یه بەەۆ ش که ییاه شەەه ری یاوسەەه بیسەەتم وه یشەەتمه گه کەەه. گریەەاین خۆشەەیان لەەه
 .نیبوو پێکه ببوو، خۆش دڵی ریی، وه خته به
 
 اڵ، قەه ڕبووی ڕپەه په گوڵی چارده ڕووحی ر به له. پێشوو له باشتر بڕۆین، بێ ده ڕێگایه و ئه. وامه رده به کاروانه و ئه
 کانی شەەه گه  چەەاوه ر بەەه له ،"وشەەه نه وه" کانی چکۆلەەه سەەته ده ر بەەه له فێرگەەه، ی که ییاه شەەه دوو و "ڕامەەین" دایکەەی ر بەەه له
 …"بانه" ی ئایناه ر به له ،"ژیوار"
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 (کاریگەرییەکان، ئەزموونەکان)ی خەرمانان ٧١کارەساتی 
 

 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 :پێشەکی

 
 یێرشەەەی تیەەەرۆر، و تەەەاوان ڕێژیمەەەی پاسەەەاارانی سەەەوپای ،(خەرمانەەەان ی١١)سەەەێپتەمبر ی٨ ڕۆژی لەمەوبەر سەەەاڵێک

 شەەوێنی کە دێمەەوکرات قەاڵی لە. کوردسەەتان دیمەەوکراتی حیزبەەی ناوەنەەایی کەەۆمیتەی پلینەەۆمی سەەەر کەەردە مووشەەەکیی
 کەس ٤١ بە نزیک. بوون حیزب ڕێبەریی ئەناامی کەسیان ١ کە بوون شەییا کەس ١٤ بوو پلینۆمەکە بەڕێوەچوونی

 دیمەەوکراتی حیزبەەی نیزامیەەی سیاسەەیی فێەەرگەی لە. بەەوون برینەەاار یەەۆیەوە بەم پێشەەمەرگەش و کەەادر منەەااڵ، و ژن
 بەرەبەیانی لە یەر. بوون شەییا ڕۆژە ئەو مووشەکیی پەالماری یۆی بە فێرگە، مامۆستای دوو ئێرانیش کوردستانی

 دیەکەی بەناییەکی خەرمانانیش ی١٩ ڕۆژی واتە دواتر ڕۆژ ٢. دران دار لە کورد سیاسیی بەنایی ٣ ۆژیشااڕ یەمان
 .درا دار لە سیاسی تاوانی بە کورد،

 
 هۆکار و هاندەرەکانی مووشەکبارانی پلینۆمی حیزبی دیموکراتی کوردستان

 
 دا؟ کوردستانی دیموکراتی حیزبی ەل دووریاوێژ مووشەکی بە خەرمانان، ی١١ڕۆژی ئیسالمی کۆماری بۆچی
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 ئیسەالمییەوە، کۆمەاری ڕێژیمەی سەەرکاری یەاتنە یەکەمی ڕۆژی لە یەر کوردستان بزووتنەوەی: نێوەرۆکەوە ڕووی لە
 بە داننەەانی بەەێ نەبەەووە ئامەەادە و گوتەەوە پەەێ ی"نەەا" سەەەرەتاوە لە یەر چەەونکە. بەەووە ڕێەەژیمە ئەو چەەاوی چەقڵەەی
 و سەەرکوت بەۆ ئیسەالمی کۆمەاری یەوڵێکەی یەمەوو سەەرەڕای. دانەوێنەێ میەتەکەیحەاک بۆ مل کورد، گەلی مافەکانی

. ڕێەژیم مەانەوەی سەەر بەۆ یە”بەالاوە“ یەڕەشەەیەکی و بەردەوامە یەر بزووتنەوەکە بزووتنەوەیە، ئەو تێکشکانانی
 بە و وتنەوەیەبزو لەو زەبر بکەو ، یەڵ بۆ گونجاوی دەرفەتی کات یەر ئیسالمی کۆماری کە چاوەڕوانکراوە شتێکی

 .بوەشێنێ بزووتنەوەیە ئەم نێو شوێناانەرەکانی و چاالک یێزە تایبەتی
 
 بەوو، بەرەوڕوو خەڵەک ئابووریی و سیاسی ناڕەزایەتیی لەگەڵ نیوخۆ لە یەم ئیسالمی کۆماری: سیاسییەوە باری لە
 لە ئەمریکەا یەاتنەدەری. ۆوەببە ئەابووری گەمەارۆی و سیاسەی گوشاری لە تازە دەورێکی بەرەوڕووی دەرەوەڕا لە یەم

 لەئاسەەەتی. بەەەبن نەەەاڕازی پتەەەر خەڵەەەک و بەەەێ شەەەپرزەتر ئێەەەران ئەەەابووریی دۆخەەەی لەنێوخەەەۆ کردبەەەوو وای بەرجەەەام
 بەخەڵکەی کە یەبەوو بەوە پێویسەتی ئیسەالمی کۆمەاری. دەکەرایەوە تەنەگ پتەر ڕێژیمە لەو مەیاان نێودەوڵەتیشاا،

 نەاوچەدان، لە دەسەتێوەردانەکانی و ئاژاوەگێڕی دژی ڕێژیمانەی و واڵت بەو تەنانەت و یاوپەیمانەکانی بە ئێران،
 دنیەا بەۆ حیسەێب و بەیکەم بەێ خۆش پێم غەڵەتێکی یەر سنوورەکانیشم دەرەوەی لە دەتوانم و یەیە م"اقتاار" بڵێ

 !ناکەم
 
 بەوە تییەسە یەرکەات. دەخەوڕ  خەۆی مووشەکسەازیی توانەای بە ساڵە لەمێژ ئیسالمی کۆماری: نیزامییەوە ڕووی لە

 سەووریە، لە مەیاانەاارییەکانی و ناوچەییەکان دەستێوەردانە بەرامبەر جیادی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی خەریکە کردوە
 بە جەا. خەۆی مووشەەکیی توانەای نیشەاناانی بەر بەردووەتە پەنەای دەکەو ، وەڕ  یتەا و عێەرا  یەمەن، لوبنان،

 لە ی"ڕەقە" و "دیرالەزور"( ٢١١١)پێشەتر. دیەکە واڵتێکەی وبەرە یاویشەتنیان یەا بەووە، مووشەکەکانی تاقیکردنەوەی
 - بەەێ ناچەەار ئەگەر - کە بەەاا نیشەەان دەبەەوایە ئەمجەەاریش. مووشەەەکەکانی ئامەەانجی کردبەەووە  سەەووریەدا نێوخەەاکی
 بەکەەار مووشەەەکانە ئەم -خەەۆی سیاسەەیی ئۆپۆزیسەەیۆنی - خەەۆواڵتییش بەریەڵسەەتکارانی و نەیەەاران دژی لە ئامەەادەیە

 بەۆ یێەرش لە. دەدا نیشەان گەورە زۆر خۆیشی پەیبادیی توانای مووشەکەکانی، لە جگە ساڵێکە چەنا رەدیا. بێنێ
 بەۆ ئێەران سنوورەکانی دەرەوەی لە خۆیشی پەیبادەکانی مووشەکیەکەی، توانا نوانانی وێڕای دیموکڕات قەاڵی سەر
 .یێنا کار بە نیزامی کاری

 
  دیاریکراو شوێنێکی لە یەم کوردستان، دیموکراتی حیزبی ناوەنایی کۆمیتەی پلینۆمی: تەبلیغاتییەوە باری لە
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 شەوێنی و کەات شەاراوەبوونی بەۆ ئەوتەۆی یەوڵێکەی دێمەوکرات حیزبەی. دا دیەاریکراو کەاتێکی لە یەم دەچوو، بەڕێوە
 جێەی لە کە نییە مانایە بەو ئەمە) نەکردبوو خۆی لە یەوایی بەرگریی بۆ ئامادەکارییەکیشی. نەدابوو پلینۆمەکەی

 سوود بوو، چاوەڕوانکراو و پێشبینیکراو زیاتر کات ئەو تا ئەوەی(. نەبێ ڕەخنە جێگەی کەمتەرخەمییە ئەم خۆیاا
 بەاڵم. بەوو بۆمەب دانانەوەی وێنە بۆ تیرۆریستی، کردەوەی و وەشانان زەبر دیکەی شێوازەکانی لە ڕێژیم وەرگرتنی

 زەبەرە یەم. بەاا پلینەۆم پێکهەاتنی شەوێنی لە مووشەەک بە بەوو گرنەگ زۆر ئیسەالمی کۆمەاری پاسەاارانی سەوپای بۆ
 سەەر لە ڕەوانییەکەانی کەاریگەرییە و دەنگەاانەوە یەم دەبەوو، گەورەتەر دێمەوکرات حیزبەی لە نیەزامییەکە و سیاسی
 مووشەەەکە پێکەەانی ئامەەانج ڕادەی و وردی سەەەر لە دەیتەەوانی کاتەشەەاا، لەو یەر. دەبەەوون زیەەاتر خەڵەەک، و حیەەزب
 بەڕێوەچەوونی شەوێنی و کەات لە وردی زانیەاریی گەوایە کە - خەۆی ئیتالعەاتیی  توانای وەیا یەر ێژەکانی،دووریاو
 .باا مانۆڕ - یەیە پلینۆم

 
 :ی خەرمانان٧١کاریگەرییەکانی تاوانەکانی 

 
 ی١١ ڕۆژی لە کەەەورد سیاسەەەیی بەنەەەایی پۆلێەەەک ئێعەەەاامی یاوکەەەات و دێمەەەوکرات حیزبەەەی بنکەکەەەانی مووشەەەەکبارانی

 و لەبەراورد جیەەەەەەاواز ئاکەەەەەەامێکی کەەەەەەوردەوە، خەبەەەەەەاتخوازیی و نەتەوەیەەەەەەی سیاسەەەەەەی، لەبەەەەەەاری نانەەەەەەاا،خەرما
 :چونکە. کەوتەوە لێ ئیسالمیی کۆماری دەسەاڵتاارانی یەڵسەنگانانەکانی

 
 نەهاتوویی بزووتنەوەیەک بوو داننان بە مانەوە و لەشکان

 
 سیاسەییەکان یێزە بەردەوامیی و مانەوە بە بوون ژیمڕێ داننانی جۆرێک خەرمانان، ی١١ ڕۆژی یاوکاتەکانی تاوانە

 نیەیە گۆڕێەاا لە بزووتنەوەیەک ئەگەر. خەڵکاا نێو لە نفووزیان و تێکۆشان و چاالکی لە بوو ترس نیشاناانی و،
 بەۆ دانەانرێن، مەترسەی بە ڕێەژیمە ئەو سەر بۆ و،  نییە نفووزیان خەڵک لەنێو بزووتنەوەیە ئەو نێو یێزەکانی و،
 دەدا؟ لێیەان ئێەران سەنوورەکانی دەرەوەی لە ئەوتەۆ چەکێکەی ناباوی بەکاریێنانی یا "متعارف غیر" چەکێکی بە چی
 دەکا؟ ئێعاام الیەنگرانیان و ئەناامان چی بۆ
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 پرسێکی نەتەوەیی و سیاسی چووە ئاستێکی گشتی و ئاشکرا

 
 بە کەۆمەڵ لەنێەو پێشەتر کە ەباتەکەیەانخ و سیاسەییەکان حیەزبە پرسەی ئەوە یۆی بووە خەرمانان ی١١ کارەساتی
 و الیەنگەەران ئەنەەاامان، بەەازنەی لە زیەەاتر) دەکەەرا لەسەەەر قسەەەی ژێەەرەوە لە و داخەەراو سەەنوورێکی لە و پەەارێزەوە
 قسەەی ئاشەکرا بە و، گشتی سەرنجی جێگای بە ببێ سەرەوە، ئاستی بێتە( سیاسییەکان ڕێکخراوە و حیزب نزیکانی

 .بکر  سەر لە
 

 اوپێوەندیی گشتی و نەتەوەیی و، هەڵوێستی جەماوەریی شیاوی لێ کەوتەوەهاوخەمی و ه

 
 لە خەڵەک ترسەانانی و، سیاسی یێزێکی لە زەبر گەورەترین وەشانانی ئامانجی بە کە خەرمانان ی١١ تاوانەکانی

 ئاسەتی لە .کەوتەوە لەێ پێچەوانەیەان ئاکەامێکی چووبەوون، بەڕێوە سیاسییەکان یێزە پشتیوانیی و یاوکاری درێژەی
 لەم ڕێکخەەراوانەی و حیەەزب ئەو و کوردسەەتان دیمەەوکراتی حیزبەەی بەرامەەبەر یاوپێوەنەەای و یەەاوخەمی جۆراوجەەۆردا،

 یەرێمەەەی لە یەم ڕۆژیەاڵت، نێوخەەەۆی لە یەم. کەوت وەڕ  ئەسەەەتانان، لەەەێ قوربەەەانیی ئیسەەەالمی کۆمەەەاری دا، ڕۆژە
 گرنگتەر یەمەووی لە بەاڵم. بەووین یەاوخەمی و نەاییاوپێوە شەاییای کوردیاا دیاسپۆرای ڕادەی لە یەم کوردستان،
 خەڵکەەی: یەبەەوو مانەەای یەک کە بەەوو ڕۆژیەاڵت خەڵکەەی خەرمانەەانی ی٢١ ڕۆژی سەرانسەەەریی و گشەەتی مەەانگرتنی
 .ناو  ڕێژیمەیان ئەو رابردوو وەک یەر و خۆیانن سیاسییەکانی یێزە پشتیوانی کوردستان ڕۆژیەاڵتی

 
 سییەکان کە هاندەری جوواڵندنی توانای بەربەرەکانی خەڵک بووبووە هۆی یەکهەڵوێستیی هێزە سیا

 
 وەک یەڵوێسەتیان سیاسەییەکان، ڕووداوە بەارەی لە کوردسەتان، ڕۆژیەاڵتی ڕێکخراوەکانی و حیزب یەبووە وا کەمتر
 ی١١تاوانەکەانی دوای بە بەاڵم. ڕاگەیانەابێ خۆیەان یەکەی وەک یەڵوێسەتی یاودەنەگ و یەکەوە بە یا بووبی، یەک

 وەک چاوەڕوانیی و داوا ڕووبەڕووکردنەوەی لە بوون یاوکار و کۆدەنگ ڕێکخراوانە، و حیزب ئەو زۆربەی خەرمانان،
 پێشەەاناانی و گشەەتی مەەانگرتنی وەڕێخسەەتنی لە بەەوو بریتەەی کە کوردسەەتان ڕۆژیەالتەەی خەڵکەەی لە خۆیەەان یەکەەی

 بەەۆ بەەوو خەڵەەک یانەەاەری یەەاودەنگییە، و یەکهەڵوێسەەتی و یەکگرتەەوویی ئەم. تاوانەەانە لەم خۆیەەان نەەاڕەزایەتیی
  لە پشتیوانی بە سەرانسەری و گشتی مانگرتنێکی کە جۆرێک بە خەرماناناا ی٢١ لە یاتن دەنگەوە بە باشترین
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 .بخەن وەڕ  خۆیان بزووتنەوەکەی
 

 :ئەزموونەکان

 
 و خەرمانەەەان ی١١ کارەسەەەاتی ڕووبەڕووبەەەوونەوەی لە کوردسەەەتان ڕۆژیەاڵتەەەی حیزبەکەەەانی ئەزموونەکەەەانی یەگەەەبەی

 .نەرێنی الیەنی یەم تێاایە، ئەرێنیی الیەنی یەم لێکەوتەکانیاا،
 

 :ئەزموونە ئەرێنییەکان

 
 سەلماندنی بەردەوامی لە خەبات و تێکۆشاندا

 
 دیەکەش سیاسەییەکانی یێەزە وەیا یەر کەوتبوو، و  زەبری گەورەترین دا ڕۆژە لەم کە کوردستان دێموکراتی حیزبی

 بەەواری لە تێکۆشەەانیان و خەبەەات لە یەروا ڕووداوەش ئەو دوای ڕێەەژیمەن، ئەم پیالنەکەەانی و یێەەرش بەردەنگەەی کە
 بۆ خۆیان، مافەکانی لە داکۆکی بۆ ڕاشکاوانەتر پێشوو لە ڕۆژیەاڵت، نێوخۆی لە خەڵکیش. بەردەوامن دا جۆراوجۆر
 و کوردسەتان ئەازادیخوازیی و ینەتەوەیە بەزووتنەوەی دیەکەش جارێکی بۆ. مەیااناان لە خۆیان شوناسی لە بەرگری

 ژانبوونەکەیەەان، بە یەمەەوو لەگەڵ زەبەەرانە جەەۆرە ئەم کە سەەەلماناەوە ئەوەیەەان دێمەەوکرات، حیزبەەی دیەەاریکراوی بە
 .دەکەن شێلگیرتر ڕێژیمە ئەو دژی خەباتی سەر لە ئەوان

 
 

 ناسینی زیاتری دڕندەیی ڕێژیم

 
 بەریەڵسەتکارەکانی یێزە بەرامبەر پتر دڕناەیی بێ، یگەرانن خۆی مانەوەی و دایاتوو لە پتر ڕێژیمە ئەم یەرچی
 خەاوەن چاالکی سیاسیی یێزی بوونی بە ڕێژیمە، ئەو لەگەڵ بەربەرەکانی ساڵ ٤١ پێشینەی بە کوردستان. دەنوێنێ
 یەمیشەەە سیاسەەییەکان، یێەەزە لە پشەەتیوانی بەەۆ خەڵەەک ئامەەادەیی بەەوونی بە جەمەەاوەری، پەەێگەی خەەاوەن و ڕابەەردوو
 و تیرۆریسەەەتی دەزگەەەا و ییەەەز پیالنەکەەەانی و بەرنەەەامە ئامەەەانجی بەردەوام و ئیسەەەالمی کۆمەەەاری گەرانیەەەینی جەەەێگەی

 تەنەەەانەت و ببەزینەەەێ سەەەنوورێک جەەەۆرە یەمەەەوو ئامەەەادەیە ڕێەەەژیم وەشەەەانانیش، زەبەەەر بەەەۆ. سەەەەرکوتکەرەکانیەتی
 ئەوەش. بێنێ بەکار ن،سنوورەکا دەرەوەی لە تیرۆریستی پیالنی و یێرش پڕمەترسیترین و چەکەکانی کاریگەرترین
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 سەەر لە بەاڵم یەبەێ ئێەران لە کەورد پرسەی ئاشتیخوازانەی چارەسەری و شێواز بە بڕوای کورد سیاسیی یێزێکی کە
 ئامەانجی بە دەیکەا زیەاتر و مەترسەییە پتەر ڕێەژیمە ئەو ڕوانەگەی لە بەێ، شەوێناانەر و شەێلگیر نەتەوەکەی پرسی
 .پیالن و یێرش

 
 تیی تەبایی و یەکگرتووییبەرجەستە بوونەوەی پێویس

 
 بەۆ بەوو پەیامێەک کوردسەتان، دیمەوکراتی حیزبەی دژی لە خەرمانەان ی١١ تەاوانی یەۆی بە ڕێەژیم نوانانی دڕناەیی
. ببەەنەوە دووپەەات دایاتووشەەاا لە تەەاوانە و یێەەرش جەەۆرە ئەم نیەەیە دوور: ڕۆژیەاڵت سیاسەەییەکانی یێەەزە سەەەرجەم
 و نەاکۆکی بەردەوامیەی ئەگەری لە ئاکامەکانیشەی، و چەشنە لەم ەورەیگ پیالنی و یێرش لەگەڵ بوونەوە ڕووبەڕوو

 کە پەیامێک وەیا یەر الیەک، لە پەیامە ئەم. دەبێ دژوارتر زۆر ڕۆژیەاڵت، سیاسییەکانی ڕیکخراوە پەرتەوازەیی
 حیەەەەزبە بەەەەۆ خەرمانانەەەەاا ی٢١ ڕۆژی لە خۆیەەەەان یەکگرتەەەەووانەی مەەەەانگرتنی بە کوردسەەەەتان، ڕۆژیەاڵتەەەەی خەڵکەەەەی

 الی بەەەۆ حیزبەکانیەەەان ئەنەەاامانی و تێکۆشەەەەران ڕێەەبەران، لە زیەەەاتر ڕێژەیەکەەەی سەەەرنجی نەەەارد، سەەییەکانیانسیا
 ئەو بەرەوڕووی کە ڕاشەەکاوانەیە داوایەکەەی ئەمە. ڕاکێشەەاوە یێەەزانە ئەو نێەەوان یەکگرتەەوویی و تەبەەایی پێویسەەتیی

 .ەنیی یاسان پێشوو، وەک لێبواردنیشی خۆ و کراوەتەوە ڕێکخراوانە و حیزب
 

 :ئەزموونە نەرێنییەکان

 
 ڕێژیم تاوانەکانی کەیسی نێودەوڵەتیکردنی بە بۆ جیادی و پالنمەنا یەوڵی نەبوونی

 
 تەنەانەت و، دەرەکەی گوشەاری ژێر کەوتبووە زیاتر کات یەموو لە ئێران ئیسالمیی کۆماری دا ڕابردوو ساڵی یەک لە

 لە کوردسەتان، ڕۆژیەاڵتەی خەڵکەی دژی ڕێەژیمە ئەو انیتاوانەکە لە یەبەووە ڕۆڵی گەورەترین کە پاسااران سوپای
 و خەرمانەەان ی١١ کارەسەەاتی گەورەیەەی سەەەرەڕای لەبارەشەەەوە، زەمیەەنە بەو. ناسەەرا تیرۆریسەەت بە ئەمریکەەاوە الیەن
 داخەوە بە داون، ئەنجەەامی کوردسەەتان خەڵکەەی بەرامەەبەر پێشەەتر ڕێەەژیمە ئەم کە تاوانەەانەش یەمەەووە ئەو وێەەڕای

 کەیسەانە جەۆرە ئەم بردنەی بەۆ ڕۆژیەاڵت ڕێکخراوەکانی و حیزب الیەن لە پالنمەنا و بەیەکەوە جیادی، یەوڵێکی
 .نەکرا بەدی نێودەوڵەتی، کۆمەڵی و کۆڕ نێو بۆ
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 درێژەی ملبەملەی ڕێکخراوەیی

 
 (ناحیزبییەوە و حیزبی بە) سیاسی چاالکیی و تێکۆشان لە بەشاار خەڵکی زۆرینەی و ڕۆژیەاڵت شەقامی ئەگەرچی
 و ڕێکخراوەیەی ملەبەملەی یێشتا بەاڵم سیاسییەکانن، ڕێکخراوە و حیزب نێوان یاوپەیمانیی و یەکگرتوویی داواکاری
 بووە ڕێگر ، -حیزبەکاناا سەرووی یەرە ئاستی لە -گشتیاا بەرژەوەنای سەر بە ڕێکخراوەیی بەرژەوەنایی زاڵبوونی

 ڕۆژیەاڵتەی حیزبەی چەوار نێوان یاوکاریی بەردەوامیی ەوەیئ لەگەڵ. یومێاخوڵاێن و گەورە گۆڕانێکی پێکهاتنی لە
 سەەەەنوورێکی لە یێشەەەەتا یاوکەەەەارییەش ئەم  بەاڵم ئەرێنیەەەەیە، شەەەەتێکی دا، ”یاوکەەەەاری ناوەنەەەەای“ چوارچێەەەەوەی لە

 .نەبڕیوە بەرزی ئاستێکی و بەرتەسکاایە
 

 نزماا یئاستێک لە سیاسییەکان ڕێکخراوە نێوان ئەمنیەتیی و پێشمەرگانە یاوکاریی مانەوەی
 

 سەەەر بەەۆ ڕێەەژیم ئەمنیەتییەکەەانی و سەەوپایی ناوەنەەاە یەڕەشەەەکانی و مەترسەەییەکان بەرجەسەەتەبوونەوەی سەەەرەڕای
 ئەاڵوگۆڕی پێشەمەرگانە، چەاالکیی بوارەکەانی لە یاوکەاری جێگیرن، کوردستان یەرێمی لە کە ڕۆژیەاڵت حیزبەکانی
 یەی لە بەرزتەر ئاستێکی نەچووە ڕێژیم، پیالنەکانی و یەرەشە بەرپەرچاانەوەی بۆ ئەمنیەتی یاوکاریی و زانیاری
 .پێشوو

 
 :دەرئەنجام

 
 وەشەەانانی سەەەر لە ئیسەەالمی کۆمەەاری سەەووربوونی بەەۆ بەەوون بەیێەەز ئامەەاژەیەکی ئەگەر خەرمانەەان، ی١١ تاوانەکەەانی

 اوازەکەانیجی ڕەیەنەاە بەردەوامیەی و خەرمانان ی٢١ مانگرتنی سیاسییەکان، ڕێکخراوە لە قورستر جاران لە زەبری
 نێەوان بەیێەزی پێوەنەایی سەەلمانانی بۆ بوون ڕاشکاو پەیامێکی سنوورەکانیش دەرەوەی و ڕۆژیەاڵت نێو لە خەبات
 لە شەەێلگیری و بەچۆکەەاانەیاتن و، الیەک لە خۆیەەان ئەەازادیخوازیی و نەتەوەیەەی بەەزووتنەوەی و کوردسەەتان خەڵکەەی
 بە پێویستی ئیسالمی کۆماری کە قۆناغێکاا لە تایبەتی بە ەبەردەوامبوون ئەو بەاڵم. ڕێژیمە ئەو بەرامبەر خەبات
 و یاوکەاری یەکگەرتن،: پێویسەتە دیکەشەی گرنگی شتێکی خەباتگێڕانە، ئیرادەی لە جگە زیاترە، دڕناەیی نوانانی

 یەکتەر بە پشتبەسەتوو و پێکەوە تێکۆشانی و خەبات و، یەکتر لەگەڵ سیاسییەکان ڕێکخراوە و حیزب یاوپەیمانیی
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 و حیەەزب ئەو ئەگەر یەسەەتانەوەیە، و کەوتەەن خەرمانەەانی وانەی گرنگتەەرین ئەمە. بوارەکانەەاا و ئاسەەت یەمەەوو لە
 !تێگەیشتبن لێی باشی بە ڕێکخراوانە

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 

 و، بژاردەی خەوتووکۆمەڵگەی زیندو
 

  
  
 
 
 

 مادح ئەحمەدی

 
 و تەەەاڵ ڕووداوە لە یەکێەەەک ئێەەەرانەوە، ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری الیەن لە دێمەەەوکرات قەاڵی مووشەەەەکبارانکردنی ڕووداوی

 بە ئەمەش یۆکەاری. یەیە تەایبەتی گرنگییەکی کە دێموکراتە حیزبی و کورد نەتەوەیی بزاوتی مێژووی گەورەکانی
 کوردسەەتانەوە، داگیەەرکەری واڵتێکەەی الیەن لە ئاسەەتەدا لەو جەەار یەکەم بەەۆ کە ئەگەرێەەتەوە ئەوە بەەۆ یەکەم پەەلەی

 نێەوان شەەڕی و گەورەکەان جەنەگە بۆ کە چەکە، ئەم پیشتر واتە،. مووشەکی پەالماری بەر کەوتە کوردی حیزبێکی
 کوردسەتان بەشەەکانی لە کەام یەی  لە سیاسەی یێزێکەی یەی  یەان کەورد بەزووتنەوەی دژی دەیێنەر ، کار بە واڵتان
 بەۆ پەالمەارە ئەم. کرایەوە تاقی کوردستان حیزبی بەتەمەنترین پەیکەری لەسەر جار یەکەم بۆ و نەیاتبوو بەکار
 قەووڵ لێکەاانەوەی سیاسەییەوە و سەەربازیی ڕووی لە بەتەایبەتی یەیە، جۆراوجەۆری الیەنەی دیموکرات حیزبی سەر

 لە بەراوەردێەەکە وتەەارەیە، ئەم سەەەرەکی مەبەسەەتی ئەوەی. کەەراوە لەسەەەر قسەەەی جیەەاوازدا ئاسەەتی لە و یەڵەەاەگر 
 . دا کوردستان ئاستی لە رووداوە بەم بەرانبەر پەرچەکرداردا دوو نێوان
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 . گشتی رای وەک کۆمەڵگە، گشتیی یەڵوێستی و دژکردەوە :یەکەم
 کە پرسەیارگەلە ئەم سەر ەبهاوێژین تیشک ئەتوانین سۆنگەیەوە، لەم. کۆمەڵگە بژاردەی توێژی یەڵوێستی :دووەم
 بەرانەبەردا لە زینەاووین؟ کەۆمەڵگەی خەاوەن بڵێەین کە ئاسەتەی ئەو گەیشەتووەتە ئەێمە کەۆمەڵگەی دژکردەوەی ئایا
( رۆژیەاڵت لە بەتەایبەت) کەورد ڕوونەاکبیریی و سیاسەی بەژاردەی تەوانیی قەاڵ، کردنەی موشەکباران کارەساتی گەلۆ

 نا؟ یان بوو کارەساتەکەدا گەورەیی ئاستی لە کۆمەڵگە بژاردەی یدژکردەوە بەگشتیی یان بێنێ؟ وەخەبەر
 

 کاردانەوەی کۆمەڵگە

 
 چەشەەنە یەر دەرەتەەاتی و دایە ملیتاریسەەتی و داخەەراوە دەسەەەاڵتێکی بناەسەەتیی لە کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەی ئەگەرچەەی

 ببێەەتە و دامرکەەێ یەاڵتڕۆژ ئەوەی یەەۆی نەبەەووەتە ئەمە بەاڵم داخەەراوە، بەڕوودا سیاسەەیی ئەەازادانەی چەەاالکییەکی
 لە یەکێەەەەک سیاسەەەەی، جموجەەەەۆڵی ئەەەەازادیی کە بەوەی بەسەەەەەرنجاان. یەڵوێسەەەەت بەەەەێ و دەسەەەەتەمۆ کەەەەۆمەڵگەیەکی

 و سیاسەی سیسەتمی داخراوی پەڕی لەو کوردستان ڕۆژیەاڵتی زیناووە، و مۆدێڕن کۆمەڵگەیەکی تایبەتمەناییەکانی
 بابەتییەانەی نموونەیەکی و بخا جێ خۆیاا لە بەتمەناییەتای ئەم توانیویەتی ئەمنییەتیاا تەواو کەشێکی ژێر لە

 بیەری بەردەوامەی گەشەەی بەۆ ئەگەڕێتەوە زیناوویەتییەش ئەم سەرەکیی یۆکاری بێگومان. بێ زیناوو کۆمەڵگەیەکی
 .کوردستان بەشەی لەو ڕابردوودا سەدەی ماوەی لە سیاسیی و ڕێکخراوەیی کاری بەردەوامی ئەزموونی و نەتەوەیی

 
 :ئەزانم پێویست بە خوارەوە نموونەی چەنا بەم ئاماژە راستییەش ئەم ەلمانانیس بۆ

 
 رابەردوودا سەاڵی ١٥ مەاوەی لە قاسەملوودا.د تیەرۆری سەاڵرۆژی لە( سەاڵێک یەموو) خەڵک گشتی مانگرتنی یەکەم،
 وەک و کەەار سەەەر نەەاچنە زۆر خەڵکێکەەی گشەەتیی بەشەەێوەی پووشەەپەڕدا، ی٢٢ ڕۆژی لە و کەوتەەوە جەەێ نەریتێەەک وەک

 . دادەخەن بازار و دوکان و ئەمێننەوە ماڵەکانیان لە ناڕەزایەتییەک
 سەاڵی لە "قەادر سەەیا شوانەی" کوشتنی دژی کوردستان جۆربەجۆرەکانی ناوچە و شار خەڵکی ناڕەزایەتیی دووهەم،
 . دا ٢١١٥

 سەاڵی لە یاوڕێیەکەانی و "کەمەانگەر فەرزاد" سەێاارەدانی لە دوای خەڵەک گشەتیی مەانگرتنی و نەاڕەزایەتی سێهەم،
 . دا ٢١١١
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 سەاڵی لە خوسەرەوانی فەرینەاز کوشەتنی و مەیابەاد تارای یۆتێل ڕووداوی بە بەرانبەر خەڵک ناڕەزایەتیی چوارەم،
٢١١٥  . 
. دا٢١١١ سەاڵی لە کەۆڵبەران کوشەتنی دژی بەانە شەاری خەڵکەی بەتایبەتی و کوردستان خەڵکی ناڕەزایەتی م،پێنجە

 شەەری  بەوونی شەەییا ڕوودای دوای بەتەایبەتی مەریەوان شەاری و بەگشتیی کوردستان خەڵکی یناڕەزایەتی شەشەم،
 . دا٢١١٨ ساڵی لە کۆنەپۆشی ئومێا و باجوەر

 قەاڵی کردنەەی مووشەەکباران بە بەرانەەبەر کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەی کەەۆمەڵگەی یەڵوێسەەتی و گشەەتی مەەانگرتنی تەم،حەو
 حوسەەێن رامەەین ناوەکەەانی بە سیاسەەی زینەەاانیی سەەێ لەسەەێاارەدانی یەروەیەەا و خەرمانەەان ی١١ ڕۆژی لە دێمەەوکرات
 و خەڵک یەڵوێستی لووتکەی نموونەی تازەترین ڕاستیاا لە کە رۆژدا یەمان لە مورادی لوقمان و زانیار پەنایی،
 سیاسەەەتی ڕابەەردوودا سەەااڵنی مەەاوەی لە بەەاەین سەەەرنج ئەگەر. بەەوو ڕۆژیەاڵت کەەۆمەڵگەی زینەەاوویەتیی لەەووتکەی

 کەمەی نەتەنیەا کوردسەتان، رۆژیەاڵتی جۆربەجۆرەکانی ناوچە و شار بەسەر زاڵ میلتاریستی کەشی و ووتکردنسەرک
 نەتەنیەا کە خەڵەکە پەرچەکەرداری گەرنگە نێوانەدا لەم ئەوەی بووەتەوە، دڕاناانەتر و توناتر بەڵکوو نەکردووە،
 زیەاتر ئەاگر وەک بەڵکەوو دامرکەێ، و شێتەوەبک ئەوەی یۆی نەبووەتە سیاسی سیستمی ڕۆژی دوای لە ڕۆژ داخراویی
 و گوشەار چی یەر سەرەوە، نموونانەی ئەو بەپێی بێژین ئەکر  دیکەدا، بەدیوێکی. بووە گڕدارتر و سەناوە بڵێسە

 بەیێزتر و بەرفراوانتر کۆمەڵگە پەرچەکرداری بەرانبەردا لە ئەوا بووبێ، دڕاناانەتر و زیاتر حکوومەت پەالماری
 کەۆمەڵگەش پەرچەکرداری رووداوەکە، گەورەیی بەقەرا پار، ساڵی خەرمانانی ی٢١ ڕۆژی نموونەدا ییندوا لە. بووە
 .بوو کاریگەر و گەورە

 
 رۆڵی بژاردەی کۆمەڵگە

 
 و نەکەر  ڕچەاو کەۆمەڵگە بژاردەی ڕۆڵی ناکر  ئەیەژێنن، کۆمەڵگە کە گەورانەدا ڕووداوە ئەم لەگەڵ لەپێوەنایی

. بەکەن ڕووداوەکەان ئاراسەتەی و بگێەڕن پێشەەنگ ڕۆڵەی ئەشەێ کۆمەڵگە بژاردەکانی باوە کە جۆرەی بەو ڕاستیاا لە
 و ئاگەەایی لە ئاسەەتە ئەو گەییشەەتووەتە ئەەێمە یزریەەی و سیاسەەیی بەەژاردەی گەلەەۆ کە ئەوەیە پرسەەیار لێەەرەدا بەەۆیە

 بەپێەی ئەگەر بکەا؟ فراوانتەر ڕوانینەی و بیرکەردنەوە مەودای و بکەا دەربەاز تەسەکەکان سەنوورە بتوانێ کە وشیاریی
 ئەشەەێ کەەۆمەڵگە ڕووناکبیرەکەەانی و بەەژاردە وایە پێەەی کە بکەیەەن بەەابەتەکە لە چەەاو "سەەەعیا ئێەەاوارد" بۆچەەوونی
 پرسەیارەکە وەاڵمەی ئەوا پێەوەر، بەکەنە مرۆییەکەان بەیەا و ئەخەال  و یەبەێ یەڵوێسەتیان ڕووداوەکان بە بەرانبەر

. فراوانبیەری و ئاگەایی لە ئاسەتە ئەو نەگەیشەتووەتە یێشەتا ەدائەێم کەۆمەڵگە لە بژاردە توێژی مەخابن و یە ”نا“
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 دەرەوەی لە کە بەەەژاردەیە ئەو ئەبینەەەین بەتەەەایبەت بکەیەەەن، ڕۆژیەاڵت کەەەۆمەڵگەی سەەەەیری ئەگەر ڕوانەەەگەوە لەم
 جیەەەادی گرفتەەەی لەگەڵ و بگێەەەڕ  خەەەۆی مێژوویەەەی ڕۆڵەەەی نەیتوانیەەەوە ئەژی، کوردسەەەتان ڕۆژیەاڵتەەەی سەەەنوورەکانی
 جیاجیەادا ناوەنەای و بچەووک گرووپەی چەناین بەسەر ئێمە کۆمەڵگەی توێژەی ئەم دیکەدا، یوێکیبەد. بەرەوڕوویە

 دا”ڕووکەش کوردایەتییەکی“ لەبەرگی و ناتراز  بچووکانە بازنە لەو یەڵوێستیان و ڕوانین مەودای و بوون دابەش
 .ئەنوێنێ خۆی جاروبار کراوە، بارگاویی خەیاڵ و وەیم بە کە

 ڕۆژیەاڵتەەی جوغرافیەەای دەرەوەی لە کە بەەژاردەیەدا ئەو نێەەوان لە بکەیەەن دابەشەەکارییەک پێویسەەتە لێەەرەدا یەڵەەبەت
 ئەکەن لێ تەعبیری ڕۆژیەاڵت سەرەکییەکانی حیزبە کە سیاسییە بژاردەی: یەکەم ئەویش کە نیشتەجێیە کوردستان

 بەواری لە کەام یەر کە ۆراوجەۆرج کەسایەتیی و دەموچاو کۆمەڵێک لە د  پێک کە رووناکبیرییە بژاردەی: دووەم و
 ڕۆژیەاڵتەەی سەەەرەکییەکانی حیەەزبە کە ئەوەی یەکەمەەاا، ئاسەەتی لە. پەەێگەن و ناوبانەەگ خەەاوەن و ناسەەراون خۆیانەەاا
 یەاتن داواکارییەکەیەانەوە بەدەم خەڵەک خەرمانان ی٢١ ڕۆژی و کرد مانگرتنیان داوای دەنگ یەک یەموو کوردستان

 لەگەڵ نەبەوون ناتەبەا ئێەرە تا و بوون باش یەنگاوی بینیمان، یاوبەشەکان وەراگەیەنارا چوارچێوەی لە ئەوەی و
 ئەوەی. وەرگەرتەوە خەرمانانەاا ی٢١ لە پێکەوەبەوونە ئەو بەۆ کۆمەڵگەشەیان وەاڵمی و پەیام و کۆمەڵگە چاوڕوانیی
 کە ئاگەەایی لە ئاسەتە ئەو نەگەیشەەتووەتە کەورد سیاسەی بەەژاردەی کە ئەوەیە سەەلمێنەری و رەخەەنەیە جێگەای لێەرەدا
 ملمالنێەی بە تەێکەڵ خەرمانانیەان ی١١ کارەسەاتی جۆراوجەۆردا ئاسەتی لە کە ئەوەیە بکەا، فراوانتەر بینینی بازنەی
 .بکرێتەوە کەم ڕووداوەکە گەورەیی لە دەدرا یەوڵ و کرد حیزبی

 
 بەەژاردەی لە کبەشەەێ شەەێوەی یەمەەان بە ئەەێمە ڕوونەەاکبیریی بەەژاردەی بێەەژین ئەکەەر  بەداخەوە دووەمەەاا، ئاسەەتی لە

 واتە،. سیاسەییەکان بەژاردە نێەو جیاجیەای گرووپەی پاشەکۆی ئەبەنە جار زۆر و کورتە فرە ڕوانینی مەودای سیاسی،
 کپکەەەراوی دەنگەەەی یەەەاواری ببێەەەتە بگێەەەڕ  خەەەۆی دەوری نەیتوانیەەەوە ڕۆژیەاڵت دەرەوەی لە تەەەوێژەش ئەم بەداخەوە

 یەیە گەورەمان سینەماکاری ئێمە وێنە بۆ. بێ رۆییەکانم و ئەخالقی بەیا و حەقیاەت داکۆکیکاری و کۆمەڵگەکەی
 بەرانەبەر کەچەی خۆیاا، بواری لە پێگەیە و ناوبانگ خاوەن و ناسراوە نێودەوڵەتییەکاناا فستییاڵە ئاستی لە کە
 ناودارمەەان نووسەەەری و یونەرمەنەەا ژمەەارەیەک. نیەەیە یەڵوێسەەتێکی یەەی  خەرمانەەان ی١١ وەک گەورەی ڕووداوێکەی بە

 بەاش زۆر ڕۆڵەی ئەیەانتوانی کاتێکەاا لە بەوون، یەڵوێسەت بەێ و بێەاەنگ گەورەدا وا ڕووداوێکی ئاست لە ەک یەیە
 زیەەاتری یەرچەەی بەگژداچەەوونەوەی بەەۆ نەتەوەکەیەەان، مەەافی لە داکەەۆکی بەەۆ خۆیەەان پەەێگەی و قورسەەایی و بگێەەڕن

 مەخابن،. بێنن بەکار دونیا، و گ بە گەلەکەیان ڕەوای یاواری گەیانانی بۆ یەروەیا و ئیسالمی کۆماری سیاسەتی
 لەم بەشێک کرداری لە ئەوەی لەگەڵ نامۆیە زۆر توێژەیە ئەم ڕاستەقینەی ئەرکی ئەوەی و ئەکر  چاوەڕوان ئەوەی
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 زۆر ئاخاوتنەکانیانەەاا و دەرکەوتەەن لە تەەوێژە ئەم دەموچاوەکەەانی لە ژمەەارەیەک لەوەدایە، سەەەیر. بینیمەەان تەەوێژە
 بەر کەواسەەووری" ڕۆڵەەی یەمیشەەە دیەەکە، پارچەکەەانی کێشەەەکانی و ڕووداو بەەۆ و ەوندەردەک ڕادیکەەاڵ و نەتەوەیەەی
 دوژمنەەی مەترسەەیاارترین و دڕنەەاەترین الیەن لە لەشەەیان پەەارچەیەکی بەوەی بەرانەەبەری کەچەەی ئەگێەەڕن، "لەشەەکەر

 .بێاەنگن و کەڕ ئەکر ، ئەنجن ئەنجن سەردەمەوە
 

 کاردانەوەی بەشەکانی دیکەی کوردستان

 
 کوردسەەتانە دیەەکەی پارچەکەەانی گشەەتیی ڕای و بەەژاردە کەەاردانەوەی بکەەر ، پەەێ ئامەەاژەی گەەرنگە کە کەدیەە خەەاڵێکی
. ڕۆژیەاڵت لە کەەورد بەەزووتنەوەی و دێمەەوکرات حیزبەەی سەەەر کەەرایە خەرمانانەەاا ی١١ لە کە یێرشەەەی بەو بەرانەەبەر
 بەو بەرانەبەر کات یی  و ەبوو پێشەنگ یەمیشە نەتەوەییەکان پرسە بۆ ڕۆژیەاڵت کە یەڵنەگرە حاشا ڕاستییەکی
 پەرچەکەەرداری دەسەەبەجێ و نەبەەووە یەڵوێسەەت بەەێ داوە ڕوویەەان کوردسەەتان دیەەکەی پارچەکەەانی لە کە ڕووداوانەی

 ڕێفرانەاۆم و فیەارالیزم چەسپانانی بۆ رۆژاوا، لە کۆبانێ و عەفرین بۆ باکوور، ڕووداوەکانی بە بەرانبەر. یەبووە
 لە بەاڵم نوانەاوە، چاالکەانەی و بەوێرانە یەڵوێستی ڕۆژیەاڵت کۆمەڵگەی یەمیشە باشوور، لە … و شوبات ی١ و

 بە تەنیەەا حیزبەکانەەاا، ئاسەەتی لە. وەرنەگرتەەووەتەوە جەسەەتەی دیەەکەی بەشەەەکانی لە وەاڵمەکەی قەت بەرانەەبەر
 اچەنە و کەسەایەتی چەنەا لە جیەا ڕووناکبیریشەاا، بەژاردەی ئاسەتی لە و تێەپەر  ڕاگەیەناراوێک چەنا دەرکردنی
 ،"مەکگەۆرک برێەت" رووداوەکە دوای رۆژ چەنەا تەنانەت نەدی، ئەوتۆمان بەدواداچوونێکی و یەڵوێست یی  ناوێک،
 کۆنفراسەێکی پەرێس“ و کەرد کوردستانی یەرێمی سەردانی ناوچەکە لە ئەمریکا سەرۆکی ئەوکاتی تایبەتی نوێنەری
 چەنەەا لەمەوبەر، ڕۆژ چەنەەا مەکگەەۆرک ڕێەەزبە بپرسەەێ کە نەدا لەوە خەەۆی رۆژنەەامەنووس یەک بەداخەوە یەبەەوو،
 ئەسەتۆی لە کەۆنترۆڵەکەی کە) بەزانەا عێراقەی ئاسەمانی سەنووری ئێەران ئیسەالمیی کۆماری لێرە، دوورتر کیلۆمەتر

 زۆری شێوەیە لەو پرسیارێکی ئایا چییە؟ ئێوە یەڵوێستی بەکاریێنا،  کوردی یێزێکی دژی موشەکی و( ئەمریکادایە
 گشەتیی ڕای لەئاسەتی بەێ؟ پرسەیاردا یەک تەنەانەت ئاسەت لە کە نەبەوو گەورە ئەوەنەاە وەکەڕوودا ئایەا تێاەچوو؟
 لە کەام یەی  لە ،"قەادر حەاجی" شارەکەی خەڵکی یاتنی بەیاناوە لە جیا کوردستاناا، دیکەی پارچەکانی خەڵکی

 ڕووداوە ئەم ئەگەر یە،دا کاتێک لە ئەمەش. نەبینی ئەوتۆمان کاردانەوەیەکی یی  کوردستان پارچەکانی شارەکانی
 یەزاران خۆپێشەاناانی ڕۆژیەاڵت لە دڵنیەاییەوە بە ئەوا باابایە، ڕووی کوردستان دیکەی بەشەکانی لە یەرکام لە

 ئەم ڕۆژیەاڵت بەاڵم ئەکەران، تاریکخانەکەان ڕاپێچەی و دەکەران دەسەتگیر کەسەیش بەدەیەان و دەخرا رێک بۆ کەسی
 .بوونەدە تێچووشی لێرە کە نەدا تێچوویەی
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 ئەنجام

 
 ئەێمە واڵتەی لە بەداخەوە بەاڵم مێژوویەی، وەرچەرخەانی و گۆڕانکەاریی سەەرچاوەی ئەبێتە بچووک ڕووداوی جار زۆر

 جیەاوازە زۆر کەورد سەایکۆلۆژیای دی واتەایەکی بە. نەادا ڕوو یی  و ئەپرێنرێن تێ ئاسانی بە گەورەکانیش ڕووداوە
 پێویسەتە نەیە، وەخەبەر ژێنۆسەایا و کیمیابەارن و ئەنفەال بە وەیەکنەتە. ڕاینەاچڵەکێنێ گەورەکانیش رووداوە و،

 ڕەوڕەوی چۆن ڤیێتنام و ژاپۆن کرد، چییان یۆلۆکاست دوای جوولەکە. بااتەوە کەڵەکەبوو پرسیاری گەلێک وەاڵمی
 فێەر یەانلێ ئێستا تا کورد دەبوو و بەنرخن و گەورە ئەزموونی یەمووی ئەمانە گۆڕی، خۆیان قازانجی بە مێژوویان

 یەی  لە و خەۆیەتی وەک یەر ئەبینەی ئێسەتاش یەاتوە، کەورد بەسەەر کە کارەسەاتەی یەموو ئەو دوای مەخابن. ببا
 .باا میژوو لە خۆی مۆرکی و وەربگر  کەڵک نەیتوانیوە چارەنووسسازەکان و گەورە ڕووداوە لە کام

 بە خەرمانەەانیش ی١١ وەک گەورەی اوێکەەیڕوود کە بەالتەوە نیەەیە سەەەیر زۆر ئەدەیەەتەوە، رابەەردوو لە ئەەاوڕ کاتێەەک
 رۆژدا، یەمەان لە کەورد سیاسەی زینەاانیی سەێ لەسەێاارەدانی و خەرمانەان ی١١ موشکبارانی. ئەپڕێنر   تێ ئاسانی

 و( سیاسەەی بەەژاردەی وەک) بەەزووتنەوەکە یەڵگرانەەی ئەەااڵ نەیتەەوانی بەداخەوە کە بەەوو بەەزووتنەوەیەک پەالمەەاردانی
 کە بەەوو گەورە یەلێکەەی خەرمەەان ی١١. بێنەەێ وەخەبەر کوردسەەتان کەەۆمەڵگەی لە ریشڕوونەەاکبی بەەژاردەی یەروەیەەا
 تەبایی و یەکگرتنەوە بۆ وەرچەرخان خاڵی بیکەنە و وربگرن لێ کەڵکی بەباشی نەیانتوانی ڕۆژیەاڵت حیزبەکانی

 اوەڕوانییچەە ئاسەەت لە دیەەکە الیەنەکەەانی یەکەم بەپەەلەی راسەەتیاا، لە. نەەو  سەەەرەتایەکی دەسەەتپیکردنی و زیەەاتر
 ڕۆژی لە خەڵەک گشتیی مانگرتنی پەیامی بۆ رێزیان و نەکرد رووداوەکە لەگەڵ مامەڵەیان بەرپرسیارانە خەڵکاا،

 ئەو نەگەیشەەتووەتە یێشەەتا ئەەێمە بەەژاردەی بێەەژین ئەتەەوانین دیەەکە، جەەارێکی کە لێەەرەدایە.  دانەنەەا خەرمانەەان ی٢١
 ئەوەنا ئێمە رووناکبیریی بژاردەی بەشێکی بەتایبەتی،. بنێ بنیات دایاتوو و بڕوانێ فراوان کە ئاگایی لە ئاستە

 بەەژاردەی بەپەەێچەوانەی. ئەکەەا پێشەەێل خۆیەەاا پێنەەاو لە ئەخالقییەکەەان و مرۆیەەی بەیەەا یەمەەوو کە بەرژەوەنەەاخوازە
 الی بە ئاسەەەانی بە کە بەەەوو ڕۆژیەاڵت گشەەەتیی را  پەرچەکەەەرداری تێرامەەەانە، و ییەەەوا جێگەەەای ئەوەی کەەەۆمەڵگە،
 و شەەییاان بنەمەاڵەی بەرزی ورە و خەۆڕاگری ئەمەشەاا الی لە. ئەمێنێتەوە یەمیشە بۆ و نەبوو تێپەڕ ارووداوەکەد

 کەۆڵنەدانی و دێمەوکرات راسەتەقینەی تێکۆشەەرانی قارەمەانێیەتی خەرمەان، ی١١ مووشەەکی پەالمەاری بریناارەکانی
 .ئەمێنێتە زێڕین پەڕەیەکیال وەک یەمیشە بۆ لەسێاارەدران، کە سیاسییەی بەناییە سێ ئەو بنەماڵەی

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 "اڵ قه"  رگری له بۆ به "شار"مێتۆدی 
 

 
 
 
 
 

 زاده ن سه شاڕوخ حه

 
. کان فییه لسەه فه و زانسەتی  تەه بابه کردنی و نوکه شه و کردن باس بۆ  یه فه لسه فه کانی سه ره که  له کێک یه دیالێکتیک

 کرد، پێاه کاری ئالیست ئیاه سێکی که ک وه و یانا گه خۆی ی پۆپه چڵه  به ی پرسه م ئه ناسراو ناێکی بیرمه ک وه یێگڵ
 ڵکی کەه نتێز سەه و تێەز ئەانتی و تێەز فۆرمەۆلی و تێەرم  لەه یێگەڵ یاوڕێبەازی ک وه بەوو " فیشەته یویەان"  وه ئەه اڵم به
 تا، ره سەەه دا دیالێکتیکەەه  شەەێوازه م لەەه. نەەر  داده ییگەەڵ شەەاکاری  بەەه زۆرتەەر دا فه لسەەه هف مێەەژووی  لەەه کەچەەی رگەەرت؛ وه

  پارادۆکسەه دوو م ئەه وتنی رکەه به ئاکەام  لەه و "تێەز ئەانتی"  بێتەه ده ی که ره دژبه نر ، داده "تێز"  به دیار کی یه گوزاره
 .خولاێنێ ده "نتێز سه"

 
 ئەەانتی اڵ، قەەه تێەەز،  بێتەەه ده ک مووشەەه فۆرمۆڵەەه، م ئەەه نێەەو  ینەەه بخه رمانەەان خەەه ی٢١ مێژوویەەی ڕووداوی  ئێمەەه  گەەه ئه

 و چەین موو یەه  بەه اڵت ڕۆژیەه پڕشکۆی مانگرتنی  واته! نتێز سه  بێته ده اڵتیش ڕۆژیه ڵکی خه مانگرتنی و یتی که تێزه
 .بوو دێموکرات اڵی قه بارانکردنی ک مووشه حسوولی مه و م ریه به وخۆ ڕاسته  وه که توێژه

 
 یێرشەی ک مووشه  به ئێران ئیسالمی ترسنۆکی و کالوچی ڕێژیمی تاوی، یه ی١٣٩١ رمانانی خه ی١١  له  یکه وه ئه دوای
 کادر ، رگه پێشمه خوێنی و بوو زاماار اڵت ڕۆژیه  له کورد سیاسیی ی وه بزووتنه ی سته جه دێموکرات، اڵی قه ر سه  کرده
 دران  سەەێااره  لەەه   ناحەەه  بەەه  کەەه نێوخەەۆ ری تێکۆشەەه الوی سەەێ وێەەڕای کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی تیی رایەەه ڕێبه و

 و پالتەۆن ی دینەه مه یەا پەۆلیس شەار،  لەه سەت به مه دا لێەره) کەرا ئەاودێر پەێ شەاری قامی شەه و بوون کتر یه ڵی تێکه
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 بەۆ ی پێناسەه کەۆن ونانی یەه  لەه نەی ده مەه و سیاسەی نێکی نجوومەه ئه ک وه و  ژیاره می ریه به گشتی  به  که  توویه رسه ئه
 و سیاسی  تییه سایه که و گ مه ئه  به ڵکی خه اڵم به تاسانا، موومانی یه بوو کاری و قورس  ییناه  برینه و ئه(.  کراوه
 و ت خەه ر سەه  بێنەه تەر جارێکی کرد اڵت خۆریه ڵکی خه  له داوایان و وتن که خۆ وه اڵت ڕۆژیه  له کورد کانی نییه ده مه
  وه اڵت ڕۆژیەه فتیوی خەه گرکەانی ڕۆژ چەوار دوای. ربگەرن وه ڵوێست یه خۆیان باتکارانی خه یاوکاریی و پشتیوانی بۆ
  به و  وه کرده تاران  له دێمۆکراتیان رانی تێکۆشه ی تۆڵه ت شارستانییه و ژیار  له پڕ و رز به نگێکی ده  به و وت که گڕ

 سەەپای و ئیتالعەەات ی ئیەەااره سەەاوی په حه چەەاوی ر بەەه  لەەه و ڕوونەەاک ڕۆژی  بەەه رمانان خەەه ی٢١ ی که گشەەتییه  مانگرتنەەه
 ، قورسەەه  مەەه خه م ئەەه ی وه سەەاڕێژکردنه ڵ گەه ده و کەەرد ڕێەەژیم ری ڕێبەەه یتی بەه ی ئاراسەەته کیان مووشەەه دان سەەه پاسەااران

 رزین لەه  وه  دیکتەاتۆره  نیزامەه و ئەه یکان کەه کۆڵه ڵکوو به یان سته جه ر یه ک نه ژیوانی په  به  که بوون وان ئه  مجاره ئه
 .وت که
 
 می خەەه  بەەه زۆرتەەر کوردسەەتان  لەەه  شەەه به م ئەەه ڵکی خەەه ، کەەه گیەەرا ده اڵت خۆریەەه ڵکی خەەه  لەەه  وه ئەەه ی خنەەه ڕه جەەار زۆر

 تیی ۆنیەهچ و سیاسەی نی الیەه  مه ئه  ناه رچه یه ، ماته و کپ نگی ده اڵت ڕۆژیه شایی و م خه بۆ و  یه وه تره کانی پارچه
 نەاین چه ی مەاوه  لەه اڵم بەه ، وه گرێتەه ده شەکراو دابه کوردستانی کانی شه به ت نیسبه  به کان دیکتاتۆره  ناه ناوه ڕوانینی
 کوردسەتانی  لەه   حەه  بەه ری وه تەه اڵت ڕۆژیەه مکی چەه ڵمانایان سەه دوایی ی ساڵه سێ م ئه ت تایبه  به ڕابردوو ساڵی
  کەه  اڵتەه ڕۆژیه ڵکی خەه تی نیەه ده مه  له پڕ تێگێشتنی و سیاسی شعوری رزی به ئاستی  وه ئه ماڵ به  پێیه ر سه له ئێران
 ر سەه  چتەه ده بەاکووری کی یه رکرده سەه بەۆ  له و گێڕ  ده شین شوبات کی یه  له جارێک و کا ده شایی باشوور بۆ جارێک

 اڵت ڕۆژیه ڵکی خه تر، ڕوانینێکی  به. نێن داده جۆراوجۆر ی رنامه به و شێعر  وه شه کۆبانی بۆ کان نه نجومه ئه و قام شه
 ن نایەه  وه بوونەه نەزم و داڕمەان تووشەی و ون ناکه ر یه ک نه دا نگانه ته و یران قه کاتی  له کانی سیاسیه  وه بزووتنه و
 .بن ڕاده وام رده به و بن ده چاالک زیاتر دا تانه حاڵه م له  وانه پێچه  به ڵکوو به
 
 ناسروشەتی، کێکیش یەه و بەوون و سروشتی دووانیان  که دا ڕوویان اڵت ڕۆژیه  له  ساڵه سێ م ئه ی ماوه  له داوڕوو سێ
 وێرانکرنەی  لەه  جگەه  رزه بوولەه یەاتنی یۆی بەه  وه داخه به  که کرماشان ی١٣٩١ ی که سرووشتیه  ساته کاره ردووک یه  له
 دان سەه خابن مەه مەاڵی، زۆری ری ره زه و اڵت ڕۆژیەه کوردسەتانی یخەواروو شەی به  لەه برایانمان و خوشک حاڵی و ماڵ
  لەه تەر ی کەه ڕووداوه  له یا بوون، بریناار سیش که زاران یه  به و دا ست ده له گیانیان کورد یاونیشتمانیانی  له س که
 بەۆ اڵت ڕۆژیەه ڵکی خەه ی وه ئەه لۆرسەتان، و ئەیالم الی ری بەه  له لێمشت و الفاو ستانی یه یۆکاری  به ١٣٩٨ ورۆزی نه
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 ی٢١  گەه ئه رمانانیش خەه ی١١ ی ناسرووشەتیه  ڕووداوه و ئەه ، وه شێته وه ده  وه ته نه متر که  له کرد خۆی یاونیشتمانیانی
 !ببا؟ چ بوو ده یاتبا، نه دا دوا به رمانانی خه

 رزی بەەه کی یەەه پێگه ن خەەاوه و نووسەەێ ده کاناا سیاسەەیه  زانسەته سەەتێنی به  لەەه زۆرتەەر  کەەه  که تییه سەەایه که بێرتەۆن ڕۆالن
 سەەێکی که کەەانی ره پێوه باسەەی دا کتێبەەه و لەەه نەەاوبراو. " سەەیته  تنەەه ئه" نەەاوی  بەەه  یەەه یه کتێبێکەەی ،  سیاسەەییه بۆچەەوونی

 ک وه تا یەه بکەر  دی بەه تێەاا ی خااڵنەه م ئەه بەێ ده ئاگەا ناسیونالیسەتی سەێکی که  وایه پێی و ئه.  کا ده ناسیونالیست
 : ناسین  بێته لاۆست گه و ر روه نیشتمانپه ێکیس که
 

 و بزانەێ باشەی به دایکەی زمەانی  واتەه می کەه یه زمەانی بەێ ده م یەه ناسیۆنالیست سێکی که  واته ، زمانه پرسی ،م که یه
 الفی  که وسیڕو سێکی که  وێنه بۆ بیانناسێ،  کردوه  زمانه و به تیان خزمه زمانیاا ی وزه حه  له ی سانه که و ئه مژی، یه

  وه خوێنابێتەه کانی مەه ریه به و بناسێ داستایوفسکی فێئۆدر میناک؛ بۆ بێ ده دا ده لێ بوون ڕووسی و ری روه نیشتمانپه
  درووسەته،  پرسه م ئه راش گه وه ته نه کوردی سێکی که بۆ و  شێوه مان یه به لێک گه موو یه له. ناسیبێ تۆلستۆی لێئۆ یا

 سەانی که بناسەێ خەۆی یەی وێژه کانی تییه سەایه که دایکەی زمەانی زانینەی  لەه جیەا ر روه نیشەتمانپه کەوردێکی بەێ ده  واته
 .  …و یێمن و جاف گی به ئێل قوبادی، خانای ک، وه
 

  یەه یه خەۆی ڵکی خەه و خەاک ویسەتیی خۆشه ئیەایعای ی سەه که و ئه بێ ده  شێوه مان یه  به ش مه ئه.  یه"مێژوو" م، دووهه
 گومانەت بەێ ده یناسەێ نه و  کێیەه بناپەارت ناپلئۆن بپرسێ وی رانسه فه سێکی که  له  گه ئه بزانێ، خۆی وویڕابرد بێ ده
 کەا ده تی کوردایەه  کەه کەورد سەێکی که  واته ، ڕاسته  مه ئه کوردیش بۆ دیسانی بێ، یه  سه که و ئه بوونی وی رانسه فه  له
 و کان میرنشەینه و کان ماڵباتەه تا یەه و مەاد مانەا، ئورارتەوو، ی،میتەان گەوتی، کاسەی، لۆلەۆ، بزانێ، م النیکه بێ ده

 . بێ ئاگادار لێی و  کردوه چیان و  بوونه کێ بیست، و ١٩ ی ده سه کانی شۆرشه
 

 م ئەه بزانەێ و بناسەێ خەۆی واڵتەی کانی الدێیەه و شەار و شەوێن و جوگرافیەا بێ ده  واته ، جوگرافیایه ناسینی ،م سێهه
 رچی گەه ئه.  جۆرێکەه چ  بەه کەانی زاراوه و ریت نەه و داب و کەو   وێتەه که ده و  وتوه ڵکەه یه کو   له  اهن ڵبه مه و  ناوچه
 سەتی یه ، وه پێچینه ده  ڕایه م ئه ، گرینگه زۆر  که خاڵ مین چواره  به  ئێمه اڵم به کا ده باس تریش نی الیه زۆر بێرتۆن

 و سۆز و م نیژاده و ز گه ڕه و به ر سه من بڵێ مادام ڕوانینێک و ئایین و ڕ بیروباوه ر یه  به سێک رکه یه ناسیونالیستی،
 و کەەوردم مەەن بڵەەێ سەەێک که ر یەەه  جیهانەەه م ئەەه شەەوێنێکی ر یەەه  لەەه ، ناسیونالسەەیته سەەێکی که  وه ئەەه بێ یەەه بەەۆی سەەتی یه

 م ئەه بەێ ده ناسیونالسەی سەێکی که بێرتەۆن ڕۆاڵن ری پێەوه  بەه) ر روه نیشەتمانپه سێکی که ی خانه  وێته که ده کوردستانی،
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 و ناسیۆنالیستی ی وه بزووتنه نگی پێشه ک وه کوردستان دێموکراتی حیزبی(. بێ وجود مه تێاا کرا باس ی خاڵه چوار
 رسەەی ده و  وانەەه ک وه کانیەەاا فێرگه  لەەه و  داوه باسەەانه و بەەه تی رفەەه ده  مێکەەه ده کوردسەەتان اڵتی ڕۆژیەەه  لەەه رایی میللیگەەه
 . کۆشاوه تێ ناسیونالیستی ستی یه و بیر ی شه گه بۆ و  وه انڵێتهی ده گرینگ

 
 و سەت یه و کەوردم مەن  کەه  وه خواتەه ده نگ پەه تێەاا یان سەته یه و ئه م النیکه خۆ کوردستان اڵتی ڕۆژیه  له کورد تاکی
 و سیاسەی رزی بەه شەعووری یەینهێن  یەه مه ئه.  یەه یه  جیهانەه م ئه شوێنێکی ر یه  له کوردێک موو یه بۆ م عاتیفه و سۆز

  لەه ، شەپرزه و ئەاڵۆز جیهەانێکی می رده سەه  لەه و دا نێەوه م لەه. اڵت ڕۆژیەه ڵکی خەه تێگێشەتوویی و پێگێشتوویی ئاستی
 م ئەەه کەەانی مافخوازه  وه بزووتنەەه و نیشەەتمان اڵتی خۆریەەه لکی خەەه ری، گەەه ختی چەەه و کوشەەتار و کوشەەت تیەەرۆر، چەەاخی

 و تەی بنەڕه ی فه لسەه فه ک وه تونەاووتیژی  له دوور و نی ده مه باتی خه شێوازی  به بوون نا مهڕ باوه حوکمی  به ، شه به
 .یه یه تیشیان القیه خه ت نانه ته و ن گه ده تێ  مێتۆده م له باش خۆیان، نی سه ڕه
 
 چەاالک دا سەتێنه به م هلە پراگماتیەک و زانسەتی ی شەێوه  بەه  ساڵه یان ده ئاکادێمی کی تییه سایه که کوو وه "شارپ جین"

 واڵتەانی و ئورووپەا اڵتی ڕۆژیەه  لەه نی ده مەه و ڵکی خەه ی وه بزووتنەه نەاین چه ری داڕێەژه  رنامەه به ک وه کە ئەو.   بووه
 "دێموکراسەی بۆ  وه دیکتاتۆرییه  له"ناوی  به یاا که کتێبه  له  ، کردوه وخۆی ڕاسته شااریی به وێنزوئیاڵ ک وه دیکتاتۆری

 تەوانێ ده نی ده مەه ڵگەی کۆمەه گشەتی  بەه و یەی ڕێکخراوه چاالکەانی و کان وه بزووتنه  که کا ده مۆدێل جۆر ١٩٨  له باس
  گەه ئه بڵەێم،   کەه  نییەه فەری  رزه بەه. داڕمێنیت دیکتاتۆران ستوونی ئه و  پایه و بکا پێ کاری تووناوتیژی  له دوور به

. ببەا نی ده مەه باتی خه تری کانی جۆره فێری و رابا گه کوردستاناا کانی ارهباز و قام شه  له بوو ده ئێستا مابا ناوبراو
 مێەەژووی  لەەه شەەار ک یەەه مەەانگرتنی درێژتەەرین( ١٣٩١ سەەاڵی  لەەه) اڵت ڕۆژیەەه تەەری کانی شەەاره و  بانەەه  لەەه  نییەەه  وه ئەەه

 و بازارییەکەان و کەارانکرێ ئێەرانیش تەری کانی شەه به  لەه و مەۆد  بەووه تاڵ بەه ی سەفره ڕاخسەتنی و خوڵاەا دا، ناوچه
 . وه کرده یان پاته سناف ئه
 
 ڕی شەەەه  دوژمنەەەه  وه ئەەەه و  رگرییەەەه به بەەەۆ  پێمانەەەه ی کەەەه چه و ئەەەه و نەەەین خەەەواز ڕ شەەەه ، گوتومانەەەه  ئێمەەەه جەەەار زۆر
 اڵم بەه ، پاوه سەه رماناا سەه به و  بژاردوه نەه ڵمان یەه بۆخۆمەان کەااری چه باتی خەه مۆدێلی  واته پاناووین، رداسه سه به

 ئەاخی  کەه کەوردان ر سەه به زاڵ و دیکتاتۆر  ڕێژیمه و  وه جووڵێته ده مێشکماناا و خوێن ناو ده نی ده مه باتی خه شێوازی
 و ماف  له تێگەێشتن و نی ده مه شعووری ئاستی بواری  له م یه  چونکه تۆقیون،  مۆدێله م له  کردوه داگیر کوردستانیان

 شەەااری به میش یەەه و گەەر  ده خەەۆ  لەەه رباڵوتر بەەه جوغرافیەەایی پانتەەایی م یەەه کەەر ، ده ری نگه وشەەه ڕه کانیان خواسەەته
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 یاسەانی  به وا و  یه یه بوونی تر کانی شێوازه ت نیسبه  به زۆر کی یه ڕداه  به  پێواژۆیانه و وت ڕه م له ڵک خه ی زۆرینه
 و بات خەه کەانی مێتۆده نێەوان  لەه  نییەه گەوزاری شرز ئه و خاانان بایه دا لێره من ستی به مه رچی گه ئه. ناکرێن وگیر ڕه

 باتی خەه و ربگەر  وه ڵک کەه مکانیزمێەک و ت رفەه ده موو یەه  لەه  یەه یه بەۆی کەورد ڵای خه ، وه بوونه وڕوو ره به شێوازی
 ٢٣٥ و ٢٢٢  ومارهژ  به کان کگرتووه یه وه ته نه ڕێکخراوی کانی ناکراوه سه په  له  که  یه مێتۆدانه و له کێک یه کاارییش چه
 مەەافی دیەەاریکردنی مەەافی  بەەه گەیشەەتن بەەۆ  دانەەاوه کەەااری چه باتی خەەه وایەەی ڕه  بەەه دانەەی ١٩١٨ و ١٩١١ سەەاڵی ی

  لەه خەۆی کانی شەروعه مه  داخوازییەه کردنی ر به سته ده بۆ  یه یه ی مافه و ئه کوردیش لی گه  واته که. الن گه نووسی چاره
 .رگر  وه ڵک که کااری چه باتی خه وان له ک یه تێکۆشان کانی جۆره موو یه
 
 تنیکێکی ئەه ویسەتی و مەاف یێنەانی سەت ده وه و سیاسەی باتی خەه  لەه  تەره کی یەه ڕێگه دیالۆگ و دیپلۆماسی شێوازی یا

 .دیاریکراو
 
 نەا چه م لەه ک وه ر هیە کان تیەه اڵیه کۆمه  وه بزووتنەه یا کان نییه ده مه  تییه ناڕەزایه جۆری لی پتانسیه و  وزه ماته اڵم به

 و ن پەال  بەه تەوانێ ده نیشەتمان اڵتی خۆریەه  لەه تی تایبەه  بەه کەورد لی گه  که لمێنێ سه ده و ، که رده ده دواییاا ی ساڵه
  سەەتێنه به  لەەه نی ده مەەه ی زراوه دامەەه و ڕێکخەەراو یەەان ده بەەوونی. رگەەر  وه لەەێ ڵکی کەەه باشەەتر  ناانەەه زمه ئاوه تی سیاسەەه

  وه بزووتنەه بەوو یێز بەه رێکی فاکتەه ک وه نی ده مەه ڵگەی کۆمەه تێرمەی ی شه گه یا روه یه ڵگە، کۆمه نێو کانی جۆراوجۆره
  شەەێوازه م ئەەه پاڵپشەەتی نەەاایی پرۆپاگه یێەەزی  بەەه پەەارتنێری ک وه کانیش تیەەه اڵیه کۆمه  ڵەەه ڕایه و کان تیەەه اڵیه کۆمه
 . یه باته خه
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 ی خەرمانان شکۆی شار١٧
 

 
 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی

 
 
 جۆرێەەک بە یەرکەەام کە یەن بەەۆنە و ڕۆژ زۆر کەەورددا گەلەەی مەەافخوازانەی و ئەەازادیخوازانە بەەزووتنەوەی مێەەژووی لە

 .یەیە تایبەتییان جێگای کورددا گەلی مێژووی لە و ویینمێژو گەورەی ڕووداوێکی دەرخەری
 

 و داوە رووی کارەسەاتێک کە وابەووە جەاری واتە بەرنگاری، و کارەسات لە دوانەیەکن ڕێکەوتانە و ڕۆژ ئەو زۆربەی
 کارەساتەدا ئەو دڵی لە کەچی نەماونەتەوە کارەساتەکەدا لە نەک کە نواناوە یەڵوێستێکیان گشتی بە گەلەکەمان
 لە زێەڕین الپەڕەیەکەی بەووەتە خەۆی مێژووییەانە یەڵوێسەتە ئەو کە خولااناوە بەرنگارییان و بووژانەوە و ژیانەوە
 .گەلەکەماناا مێژووی

 
 کەۆمیتە کۆبەوونەوەی بەڕێوەچەوونی شەوێنی و دێمەوکرات قەاڵی کردنەی مووشەەکباران واتە خەرمانەان ی١١ کارەساتی
 سیاسەی زینەاانیی چەنەاین سێاارەدانی لە و کەوتەوە لێ شەییای شازدە ەک کوردستان دیموکراتی حیزبی ناوەنایی

 بەوو، کۆسەت سەەرەتا کە بەوو چەشەنە لەم دیەکەی ڕووداوێکەی ئێرانەاا جۆراوجۆرەکەانی نەاوچە بەنەایخانەی لە کورد
 لە سەەەەاڵە چەەەەل ئەم مەەەاوەی لە ئەگەرچەەەەی دیەەەارە. یێنەەەەا خۆیەەەەاا بەدوای خەرمانەەەانی ی٢١ شەەەەکۆی دواجەەەار بەاڵم

 پەالمەەاری بەر بەەکەونە کەەورد تێکۆشەەەرانی کە نیەەیە جەەار یەکەم ئەوە ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری تاارەتییدەسەەەاڵ
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 دەگمەن لەو یەکێک خەرمانان ی١١ کارەساتی بەاڵم کەو ، بەر زەبریان سۆنگەیەوە لەم و ڕێژیمە ئەم تێرۆریستیی
. باسەهەڵگرە و بێەوێنە گرینەگ، وچەشەاانا تەنەانەت و کەورد بەزووتنەوەی مێەژووی لە بڵێین دەکر  کە ڕووداوانەیە

 جیهانیشاا لە بگرە و ناوچەیە لەم ڕێژیمێک کە حاڵەتانەیە دەگمەن لەو و جار یەکەم ئەوە کە بارەوە لەم بێوێنە
 بکەاتە دیەکەدا واڵتێکەی خەاکی لەنێەو ئەویەش دووریەاوێژ مووشەەکی بە خەۆی ئۆپۆزیسەیونی حیزبێکی سەرکردایەتیی

 پەالمەارە ئەو بەرپرسەایەتیی ڕوویەڵمااڵوی بە زۆر ئێران ئیسالمیی کۆماری کە جارە کەمیە ئەوە یەروەیا. ئامانج
 دیمەەوکراتی حیزبەەی سەەەرکردایەتیی نێەەوبردنی لە پەالمەەارە لەو ئامانجمەەان کە دەڵەەێ ڕاشەەکاوانە و ئەسەەتۆ دەگەەرێتە
 .بوو کوردستان

 
 شەەەش و کەوت کوردسەەتان یمەەوکراتید حیزبەەی وە کە بەەوو قەەورس زەربەیەکەەی تیرۆریسەەتییە تەەاوانە ئەو ئەگەرچەەی
 بەاڵم سەتانا، کەورد بەزووتنەوەی لە حیزبەی ئەم لێهاتووی پێشمەرگەی و کادر یەشت و، رێبەری بەوەجی ئەناامی
 بەۆ و ڕابوەسەتێ خۆی پێی لەسەر قورسە برینە ئەو یەڵگرتنی سەرەڕای توانیی کە بوو دیموکرات حیزبی یەر ئەوە
 .نەوەستێ انتێکۆش و کار لە ڕۆژیش یەک تاقە

 
 چەوار یەر. کردبەوو زامەاار نیشەتمانێکی راستیاا لە بەڵکوو یەڵیگر ، حیزب کە نەبوو برینێک یەر کارەساتە ئەم
 یەڵوێسەەەتێکی لە کە بەەەوون کوردسەەەتان مەەەافخوازانەی بەەەزووتنەوەی و خەڵەەەک ئەوە ڕێەەەژیم تەەەاوانەی ئەم دوای ڕۆژ

 و خەرمانەەان ی٢١. گەلەکەمەەان سیاسەەیی مێەەژووی انیپاشەەخ سەەەر خسەەتە دیکەیەەان پڕسەەەروەریی ڕۆژێکەەی ئازایەەانەدا
 ڕۆڵە و حیەزب لە پشەتیوانی و ئێەران ئیسەالمی کۆمەاری ڕیسەواکردنی بەۆ یەر کوردسەتان خەڵکی بەرباڵوی مانگرتنی

 خەاوەنی و کەوێیە کوردستان بڵێ یەمووان بە تا بوو ڕێفراناۆمێک بەوالوەتر بەڵکوو نەبوو، خۆیان خەباتکارەکانی
 نێەەوان جیەەادیی زۆر زۆرانێکەەی بەڵکەەوو نەبەەوو، سەەادە مەەانگرتنێکی و ڕۆژێەەک تەنیەەا خەرمانەەان ی٢١ بەڵەەێ! کەەێن

 !براوەن کامیان دواتر بوو دیار کە بوو، ئێران لە ئیسالمی کۆماری و کورد بزووتنەوەی
 
 بەچۆکەەاایێنانی و شەەکان یەروەیەەا و حیزبەکەەان و خەڵەەک نێەەوان خسەەتنە کەلەەێن بەەۆ ئیسەەالمی کۆمەەاری سەەاڵە چەەل
 .کردوویەتی یاتووە دەستی لە یەرچی کوردستان وتنەوەیبزو
 
 ڕەشەکوژیی و تیرۆر یەتا بگرە کوردستان لە حیزبەکان سەرکردایەتیی دەرپەڕانانی بۆ یەمەالیەنەکانی یەوڵە لە

 کوردسەەتان خەڵکەەی لە حیزبەکەەان کە داوە یەوڵەەی ئیسەەالمی کۆمەەاری کوردسەەتان، پێشەەمەرگەکانی و کەەادر و ڕێەەبەران
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 لەو یەڵەەبەت. نیەەیە ئێرانەەاا لە کەەورد پرسەەی نەەاوی بە شەەتێک کە بڵەەێ دەرەوەش و دەوروبەر دنیەەای بە و داببەەڕ 
 بەڵەگەی یەتەاویش ی١٣٩١ خەرمانای ی٢١ و بووە، ئیسالمی کۆماری یەر مەیاانە ئەو دۆڕاوی ساڵەدا چل ملمالنێیە
 .ئیادیعایەیە ئەم زیناووی

 
 جەار یەکەم ئەوە رابردوودا ساڵەی چل لەم تایبەتی بە و کوردستان رزگاریخوازانەی بزووتنەوەی درێژایی بە دیارە
 یەمەوو سەەرەڕای بڵێەین دەکەر . دەنەوێنن یەڵوێست جۆربەجۆرەکاناا رووداوە بەرانبەر لە کوردستان خەڵکی کە نیە
 سەەر لە بەردەوام خەڵەک حەرەکەتانە جۆرە ئەو رێکخەرانی و چاالکان راوەدوونانی و گرتن و فشار و زەنگ و زەبر
 پشەتیوانی بەۆ تەنەانەت و سەرشەقام یاتنە بە وابووە جاری خەڵک یەڵوێستەی ئەو. بوون یەڵوێست خاوەن و پێ
 بەو بەرانەبەر بەازاڕ و دوکەان داخسەتنی و مانگرتن بە یەبووە واش جاری و کوردستان تری پارچەکانی خەباتی لە

 خەڵکەەی یەڵوێسەتی بە ئامەەاژە دەکەر  ئەوە ونەینمەەو. چەووە بەڕێەەوە کوردسەتان لە ئیسەەالمی کۆمەاری سەەرەرۆییانەی
 خەڵکەی مێژوویەی کەۆچی یەان کوردستان سەر بۆ ئیسالمی کۆماری سپای و ئەرتەش پەالماری سەرەتای لە کوردستان
 سیاسەی زینەاانیانی دواتر و قاسملوو دوکتور شەییا تیرۆری بە بەرانبەر دان نیشان ناڕەزایەتی دواتر یا مەریوان،

 خەڵەەکە یەمەالیەنەەی و یەکگرتەەوو ئەوخەبەەاتە و نوانەەانە یەڵوێسەەت ئەو بەاڵم چەشەەنە، لەو ویروودا چەنەەاین و
 .لووتکە گەییشتە خەرماناناا ی٢١ لە بڵێین دەکر 

 
 زۆر پەیەەامێکی دەبەن، نەەاوی کوردسەەتان خەڵکەەی ڕێفرانەەاۆمی بە سیاسەەی چەەاوەدێرانی لە زۆرێەەک کە خەرمانەەان ی٢١

 کە بەوو ئەوە تەاران دەسەەاڵتاارانی بەۆ ڕۆژە ئەو پەیامی بەتایبەت. الیەک وویەم بۆ بوو ڕاشکاو و ئاشکرا و ڕوون
 لە ئەوان نەاتوانێ سەەرکوت شەێوەیەکی و ئەامراز چەشەنە یی  و ناکا خۆی خەباتکارەکانی ڕۆڵە لە پشت گەلە ئەم

 .نابن چاوترسێن بالستیکیش مووشەکی و تێرۆر بە و وەدەربنێ مەیاان
 

 بە جوابەاانەوە وێەڕای سەراسەەری مەانگرتنی بەۆ حیزبەکەان داوای جەوابی لە وردستانک خەڵکی رۆژەدا لەو یەڵبەت
 ئەگەر بەوو ئەوە ئەویەش یەبەوو، حیزبەکەان بەۆ پەیامێکیشەیان راسەتیاا لە حەماسەیە ئەو خولاانانی و داواکەیان

 .گەڵتانین لە ئێمەش بن یەکتر پاڵپشتی و یەکرتوو ئێوە
 

 حیزبی بە گولی خەونی ئیسالمی کۆماری لەگەل یاوتەریب کە بوو الیەنانە ەوئ بۆ خەرمانان ی٢١ دیکەی پەیامێکی
 حیەەزبە بەم بەرانەەبەر ناوزڕانەەاێک و دژایەتەەی چەشەەنە یەەی  لە سەەاڵە چەنەەاین و دەبیەەنن کوردسەەتانەوە دیمەەوکراتی
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 و حیەزب نئەوا کە دا نیشەان الیەکیەان یەمەوو بە و سەەلمانایان کوردسەتان خەڵکەی ڕۆژەدا لەو نەکردوە، درێغییان
 وەک تێکۆشەەرەکانیان ڕۆڵە و حیزبەکەان لەگەڵ ئەوان پێوەنەایی و یەیە خۆیان ڕیشەداری و متمانە جێ ڕێکخراوی
 .دەمێنێتەوە یەرواش و خۆرە و خاک و، ماسی و ئاو پێوەنایی یەمیشە

 
 مێەەەژووی لە زێەەەڕین الپەڕەیەکەەەی وەک یەمیشەەەە بەەەۆ ڕۆژە ئەم ڕێفرانەەەاۆمەکەی و خەرمانەەەان ی٢١ ڕۆژی بەەەۆیە یەر

 ."شار" "قەاڵفەتی" و "قەاڵ" شکۆی لە واتایە پڕ و جوان تابڵۆیەکی و دەمێنێتەوە کورددا بزووتنەوەی
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 کوردستان، هەرێمی خوێن و هەستانەوە
 

 
 
 
 
 

 کەریم فەرخەپوور

 
 .یەستانەوە و بەرخۆدان و یەژان و ژان و فرمێسک و خەم مانگی و خەرمانانە خوێنە، خەنەبەناانی

 
 لەبەر میکۆنەووس لە ئەمەڕۆ و قەاڵ دەمەی لەبەر نیشتمان باشووری لە شەییاان دوێنێ خەزان، مانگی و خەرمانانە

 خەامۆش چەوارچرا چراکانی دوێنی. بێرلین شەقامەکانی لە ئەمڕۆش و نیشتمان ڕۆژیەاڵتی لە دوێنێ. قانوون دەمی
 یەقەەاا پێنەەاو لە و یە  لەسەەەر قاسەەملوو دەر ، دار لە نیشەەتماناا دڵەەی لەنێەەو کەەورد سەەەرداری پێشەەەوای دەکەەر ،
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 نەانێ پەاروە لەسەەر کەۆڵ لە کەۆڵ کەۆڵبەرێکی دەدر ، ئەێمە سەری لە بۆمبا بە دێموکڕات قەاڵی لە دەکر ، تێرۆر
 تەەاڵەدا ڕۆژە لەم ئەمەەڕۆش و دەنێەەتەوە سەەەر ئازادییەەاا دیەەااری لە ئەەازاد دوێنەەی دەدر ، فیشەەەک یڕەیەەێلە وەبەر

 .دەدر  خاچ لە شەڕەفکەنای کلیسادا لەبەردەمی
 
 کەورد تەاوانی بە دەکەر ، ئەنفەال قورئەان ئەایەتی بە کەورد دەدر ، سێاارە لە تاوانبار لەجێی قازی من زێای لە

 کەەورد خەمخەەۆری و پزیشەەک یەتەەا دەدرێەەن شمشەیر و نەشەەتەر وەبەر دوکتۆرەکەەان دەسەەووتێ، گەلێەەک ناسەەنامەی بەوون
 .نەمێنن

 
 و پیرۆزتەر تۆ لە چی فڕی، ڕوحمان ئەستێرەکان ژمارەی بە دای، بۆ خوێنمان ڕووبارەکان بارتەقای! نیشتمان ئەی
 .ێندەدر ئاو فرمێسک بە داریەنارەکانت و خوێن بە گوڵەکانت کە مەزنتر و ئازیزتر تۆ لە چی
 

 لە مەردن یەژێەنە نەاخ چ. پەنەاین بەێ و کەۆڵ لە مەاڵ یەر داوێنتەاا لە و بەێکەس تەۆدا باوەشەی لە! نیشتمان ئەی
 لەسەەر بەزە حەرامکردنەی دڵتەزێەنە چ. باوانەاا ماڵە لە غەریبی و نیشتماناا داوێنی لە ئاوارەیی و دایکاا باوەشی

 گەورەتەر شەانازییەک چ بەاڵم نیشەتمان، لە مەااڵوایی و خنا لە پێکەنین و دڵاار ئامێزی لە دڵبەر ڕفانانی و لێو
 .نیشتماناا و زێا پێناو لە ڕوح بەخشینی و ئازادی لەڕێی لەمردن

 
 نە و دەخنکەێن کانیاوەکانمەان نە دەدر ، دار لە چیامەان نە دەچەمەێ، قەاڵمەان نە دڵنیەابە، ئەتەۆش! ڕەقیب ئەی

 بەەێ پێشەەمەرگە نە و پێشەەمەرگە بەەێ کوردسەەتان نە و، ەنگیبێەەا دەنگەەی دەبیەەنە ئەەێمە. دیەەل دەکەەرێنە مان قەنەەایل
 .دەبێ کوردستان

 
 قەازی نە. ئەاو دەبێەتە خەوێن نە و دەگەرن بەر منەاا نیشەتمانی لە تۆ ییواکانی نە بە، دڵنیا و بزانە! ڕەقیب ئەی

 کەەانیقاتڵە نە و دەسەەڕێنەوە  قاسەەملوو وانەکەەانی نە دەکەەرێن، فەرامەەۆش کۆمەەار نە و وەسەەیەتەکەی نە و دەمەەر 
 دایک نیشتمانی بەرەو پێرالشێز گۆڕغەریبەکانی سبەی یا ئەمڕۆ دڵنیا، دڵنیابە. دەخولێنەوە ئازادیی بە میکۆنووس

 تەەەۆرەمەی لە ئەەەێمە. دەشەەەەکێتەوە کۆمەەەار کۆشەەەکی لەسەەەەر قەەەازی چەەەوارچرای لە سەەەەرکەوتن ئەەەااڵی و دەگەڕێەەەنەوە
 گشەەت سەەووردا خەرمانەەانی لە. دەبینیەەنەوە یەک تەەۆڵەدا ڕۆژی لە. دەڕوێیەەنەوە خاکەەاا دڵەەی نێەەو لە نەتەوەیەکەەین

 یەوێنەی دەکەیەنە پێشەەوا پەییەکەانی. دەڕازێنیەنەوە مەێخەک و گەوڵ و مۆم و شێعر بە نیشتمانم شارەکانی شەقامی
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 لەسەەر شەەڕ شەوومی دێەوەزمەی ئێەوەی ئاسەەواری گشەت و دەنێەین بونیەاد کەوردی دەوڵەتەی. یەستانەوە و نەسرەوتن
 و نیشەتمان و یەرمەان سەروودی دەنەگ یەک یەموومەان ئەازادی لەووتکەی لەسەەر. دەسەڕینەوە نیشتمانم داروپەردووی

 .دەڵێینەوە ڕەقیب ئەی
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-------------------------------------------- 
  
 

 دا دێموكڕات ۆشەریتێك شازده كرانی شەهید یەكساڵەی بیرەوەری له 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شڵماشی

 
 دا تێكۆشەەەانمان و بەەەاتەخ ڕێگەەەای كەەەانیەریەوەبیر تەەەاڵترین لەەەه كێەەەكەی رەسەەەەب سەەەاڵێك رمانەەەانەخ ی١١ وڕۆەئ

 لەه جەار ئەاخرین بۆ كه وهەزرینگێتەد دا گوێم له نایەناو یەكومیت ییایەش ناامانیەئ نگیەد ئێستاش. ڕ تێاەپە
 تكەاریەجینای كۆمەاری كبارانیەموشە پەێش كێەكەخول نەاەچ دا، كوردسەتان دێموكڕاتی حیزبی یەكەخوێناوی پلینۆمه
 ئێسەتاش. بەڕی رده ده ئێەران و كوردسەتان كانیەسیاسەی لهەسەم به تەبارەس خۆیان سیاسی بۆچونی ئێران ئیسالمی

 و بو سامناك كیەنگیەبێا نوقمی پلینۆم و بوون نگەد بێ تێیاا یاوڕێیانمان كه وهەدێن بیر وه مەساتان چركه وەئ
 و دێمەوكڕات رخۆدانیەب اڵیەق بوی اڵڵەش دا خوێن له یەوێن له پڕبوون كانەتیەاڵیەكۆم تۆڕه كەخول ناەچ دوای
. بەۆوهەد تەرەورەگ كبارانەموشە واریەئاسە كەخەول بەه كەخول و چركه به چركه. مانەكەلەگ اڵتیەسورخ ییاانیەش
 یەقەەافڵ. بەەۆوهەد بەەاڵو كەیەرگەپێشەەم و كەیەرمانەەاەف ،كەیەركردەسەە بەەونی ییاەشەە ریەبەخ و سەەاته چركەەه رەی
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 كەاره برینەی قەۆاڵیی واویەت بەه كاتێەك. رینتەرەب قافڵەه لەه جێمەاو بەه یەئەێم ناسۆری و بۆوهەد درێژتر ییاانشە
 یێرشەه وەل دێمەوكرات جەیەوەب یەرگەپێشەم و كەادر ده و ریەڕێەب نەاامیەئ شەشە زانیمەان كه وتەركەد بۆ ساتمان
 كەه نیشەتمانه و لەگ دڵسەۆزانی له دیكه سیەك چل له زیاتر و كردوه ختەب گیانیان دا ڕژیم یەیەدڕناان كیهەموش
 .بوون بریناار مان
 
 ەاڵتیڕۆژی قامیەش به قامەش له و وهەناچێت بیر له مانەتەجینای وەئ رگیزەی كه بزانێ دڵ له قین دوژمنی بێەد

 موشەەه دوای ڕۆژێەەك نەەاەچ نیەەاەت چەەۆن كەروەی وه،ەگەەرێتەد وهەتەجینەەای وەئ اڵمەەیەو دا ویسەەتەخۆش كوردسەەتانی
 . وهەدرای ڕژیم به رەزێنەت و یێزەب اڵمێكیەو كوردستان، اڵتیەڕۆژی ریەرانسەس له دا رمانانەخ ی٢١ له كباران،

 
 نوێنمدادە ییاانەش پاكی گیانی بۆ ڕێز ریەس دا دێموكڕات ریەتێكۆش شازده كرانی ییاەش یەكساڵەی ریەوەبیر له
 .بم ڕێگایان ریەد درێژه ژیانم یەناسەی دوا تا كه وهەمەكەد تازه ڵێنەب و
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---------------------------------------- 
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 دا ژنی کورد و خەباتەکەی لە دوو سەنگەری بەبایەخ
 

 
 

 شەونم هەمزەیی

    
 دوو کەورد، سیاسەیی چاالکی دوو حەداد، نەسرین و قادری سۆیال شەییاان لە یادێکە بابەتە ئەم نووسینی ویبیانو

 ڕێکخەراوی لیەاەری دوو و، کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی شەەییای سەەرکردەی دوو یەکسانیخوازی، بواری تێکۆشەری
 سەەر بەۆ ئێران ئیسالمیی کۆماری ەکییەکەیمووش یێرشە لە ڕابردوو ساڵی کە کوردستان دێموکراتی ژنانی یەکیەتیی
 .بوون شەییا دێموکرات قەاڵی

 
 سەەتەمی ڕاپەڕیبەەوون، چەوسەەانەوە و سەەتەم و زوڵەەم دەسەەت لە کوردسەەتان کەەۆمەڵگەی ژنەەی دوو وەک نەسەەرین و سەەۆیال

 ژن وەک خۆیەەان لە و کەەورد وەک نەتەوەکەیەەان لە مێەەژوو درێژایەەی بە کە سەەتەمێک ڕەگەزی؛ سەەتەمی و نەتەوایەتەەی
 بەەۆ کە بەەوون جەەوواڵنەوەیەک و شەەۆڕش کەەاروانی لە سەەەرکردە یەم و پێشەەمەرگە یەم و چەەاالک یەم ئەوان. کەەراوە

 و خولیەا بەاڵم کەرد، بەخەت گیانیەان گەالن، مەسەیرەدا لەو شۆرەسەوارە دوو ئەو. بەڕێەوەیە سەتەمانە ئەم نەیێشتنی
 .یەموومانە بڵێم ر دەک و ئێمەمانان بەرنامەی و باوەڕ و خولیا بەرزەکانیان؛ ئامانجە
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  ژنانی بزووتنەوەی دیاری کەسی دوو یاوکات بوون، دێموکرات حیزبی پێشمەرگەی کە نەسرین و سۆیەیال
 ڕۆژیەاڵتەەاا، ژنەەانی بەەزووتنەوەی دیەەارەی کەسەەایەتییە دوو ئەم شەەەییابوونی سەەاڵەی یەک لە. بەەوون کوردسەەتانیش

 یاوکەەەات و یەەەاوبەش خەەەاڵی و کوردسەەەتان ژیەاڵتەەەیڕۆ لە کەەەورد ژنەەەانی بەەەزووتنەوەی لە دەکەیەەەن باسەەەێک کەەەورتە
 .ئێراناا لە ژنان بزووتنەوەی لەگەڵ جیاوازییەکانی

 
 ئاسەتێک بە دەگەا مرۆڤێەک وەک ژن تێیەاا کە یەلومەرجێک کۆمەاڵیەتی، یەلومەرجی لە تابعێکە ژنان بزووتنەوەی

 نیزامێکەەی زەوتەەکەر الیەنەەی جەەا کەەراوە، زەوت لێەەی کە مرۆییەکەەانی و سروشەەتی مەەافە فەەامکردنی و تێگەیشەەتن لە
 دەخەن، ڕێەەک خۆیەەان ژنەەان یەلەەومەرجەدا لەو. دژەژن سیاسەەیی نیزامێکەەی یەەان بەەووبێ، پیاوسەەاالر کەەۆمەاڵیەتیی
 نافەرمەانی، خەبەات، بە دەکەن دەسەت کەۆمەڵگەدا یەنەاوی لە و یەک سەەر دەنێەنە گرووپیەاا کاری لە تواناکانیان

 .گۆڕان بۆ یەوڵاان و گشتی وشیارکردنەوەی
 

 ژنەان تێیەاا و دەگەڕێەتەوە زایینەی ی١٩١١ سەاڵی لە مەشەرووتە شۆڕشەی بەۆ مێەژووەکەی ئێران لە ژنان بزووتنەوەی
 زوو زۆر بەاڵم. دەگێەەڕن سەەەردەماا ئەم کۆمەاڵیەتییەکەەانی و سیاسەەی کەەایە لە بەرچەەاو ڕۆڵەەی و دەردەکەون دیەەارتر

 بە پەاڵی نەریتەی کەۆمەڵگەی بایەخەکەانی و ابەی تۆخکردنەوەی یەم و سەرکوت سیاسیی نیزامی یەم زاڵبوونەوەی
 .نەبوو دەستەوەستانی و کۆڵاان وەستانە ئەم بەاڵم کرد، وەستانی تووشی و نا ژنانەوە

 
 یەکەم دەبێەەەتە ئەردەاڵن مەسەەەتوورەی تێیەەەاا کە دەگەڕێەەەتەوە سەەەەردەمە ئەو بەەەۆ کەەەوردیش ژنەەەانی خەبەەەاتی مێەەەژووی

 و نەقیەب حەفسەەخانی بەدرخەان، ڕەوشەەن وەک ژنانێکی ەردەمەیس ئەو بۆ نێوەڕاست، ڕۆژیەاڵتی ژنی مێژوونووسی
 .دەدەن یان زانست فێربوونی و خوێنان بۆ کچان و دەکەنەوە کچان قوتابخانەی میناخانمەکان

 
 و وەردەگەر  خەۆی بە تەایبەت مۆرکی ژنان بزووتنەوەی کوردستاناا کۆماری سەردەمی لە و کوردستان ڕۆژیەاڵتی لە
 سیاسەیی ژیەانی و خەبات لە دی قۆناغێکی سیاسی و فێرکاری و پەروەردەیی کاری و ژنان اوەیڕێکخر دامەزرانی بە

 سیاسەی تێکۆشەانی و خەبات ئیای ئێران گەالنی شۆڕشی دوای و مێژووییاا دیکەی بڕگەیەکی لە. دەنووسێتەوە ژنان
 پەراوێەز ژنەان نەاتوانر  و نەاکر  ئیەای و دەدرێتەێ خەۆی تەایبەتیی ئیتیکێتەی کەورد ژنی مافخوازانەی و مەدەنی و

 .بخرێن
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 دژی شەۆڕش سەەرکەوتنی دوای ڕۆژ ٢١ ،١٣٥١ ڕەشەەممەی ی١١ بەرینەی خۆپیشاناانی لە بەشااری ئێراناا ئاستی لە
 و سیاسەەی چەەاالکییە لە کەەورد ژنەەانی گەەوڵکردنی دواتەەر و زۆرەملەەێ حیجەەابی بە ”نەەاگوتن“ بەەۆ پاشەەایەتی ڕێژیمەەی

 ژنان بزووتنەوەی خست دەریان کە بوون ئاماژەگەلێک شۆڕش؛ دوای ووداوەکانیڕ سەردەمی کوردستانی مەدەنییەکانی
 نادیاە ناکر  وە ناخرێن، پەراوێز ئیای ژنان کە سەلمانای. دیوەتەوە خۆیان ڕێگەی و ڕچە کوردستان و ئێران لە

 و شەەەاناانخۆپی پێشەەەەوەی یەرە ڕیزەکەەەانی لە ژنەەەان بەشەەااریی و مەریەەەوان مێەەەژووییەکەی خۆپیشەەەاناانە. بگیەەرێن
 پەروەردە و ژنەان بە پێکەردن بەشەااری بواری لە جۆراوجۆرەکان کارگرووپە دروستبوونی سیاسییەکان، ناڕەزایەتییە

 کەسەەایەتیی نەتەوەییەاا و سیاسەی تێکۆشەانی و پێشەمەرگانە ڕیەەزی لە ژنەان بەشەااریی یەروەیەا و؛ فێرکردنیەان و
 کە بەیێەەەزن، کە سەەەەلماناوویانە بەوالوە قۆنەەەاغە ولە ژنەەەان. بەخشەەەی کەەەورد ژنەەەانی جەەەوواڵنەوەی بە تەەەایبەتیی

 تێچەەەووی و یەزیەەەنە و بەەەا  ئامەەەادەن و ویسەەەتن شوناس و ئەەەازادخواز کە خەلالقەەەن، و بەفیکەەەر کە شەەەوێناانەرن،
 .باەن خۆشیان خەباتگێڕیی

 
 یحیزبە و نەگیەرێن لەبەرچەاو کوردسەتان سیاسەییەکانی حیەزبە ڕۆڵەی نەاکری ژناناا خەباتی لە بەشە لەم یەڵبەت

 قەڵەمبەازەی لەو یەبەووە گرینگیان ڕۆڵی خۆیان پێشکەوتنخوازانەی بیروباوەڕی بە کۆمەڵە و کوردستان دێموکراتی
 خۆیەان لە ڕەگەزی یەکسەانیی بەۆ خەبەات و نەتەوایەتەی خەباتی لە ژنان نوێیەی پێناسە ئەم. ژناناا بزووتنەوەی

 و گەرت ئیسەالمی کۆماری ئیاۆلۆژیی و بەرنامە زۆر ەل ڕێی بوون، پشتیان لە کوردستان سیاسییەکانی حیزبە و کرد
 دەسەتی کورددا ژنانی بزووتنەوەی لە ڕەوتێک بەمەش. ئێران لە بوو جیاواز ناوچەیەکی کوردستان پێوەناییەدا لەو

 .یەیە درێژەی جۆراوجۆردا گۆڕمی لە ئێستاش تا کە پێکرد
 

 ژینگەپارێزییەکەان، و ئەدەبەی چەاالکییە ەنییەکەان،مەد و سیاسەی کەایە نافەرمانییەکەان، یەمەوو لە ئەمەڕۆکە ژنان
 شانبەشەەانی بەاڵم نەبەەووبن، پێشەەەنگیش ئەگەر ناڕەزایەتییەکەەان و نافەرمەەامی نیشەەتمانییەکان، و نەیەوەیەەی بەەۆنە

 ئێسەتا کە محەمەمەدی زارا بەۆ بنێەرین سەاڵو خەۆیەتی جێەی لێەرەدا یەر جەا. سەنگەردان لە نیشتمانەکەیان پیاوانی
 خۆشویسەەتنی تەەاوانی بە تەەاوان؟ کەەام بە نەەاڕوونە، چارەنووسەەی و دایە ئیتالعەەات زینەەاانی لە مەەانگە سەەێ لە زیەەاتر

 کولتەەەووری و ئەدەب پاراسەەەتنی تەەەاوانی بە منەەەاااڵن، بە کەەەوردی زمەەەانی فێرکردنەەەی تەەەاوانی بە نیشەەەتمانەکەی،
 دەیپەارێزن بەبەایەخەوە اننیشەتم زاراکانی کە نەسرینن و سۆیال مەعنەویی سامانی و میرات ئەوانە وە. نەتەوەکەی

 .تێاەکۆشن بۆی و
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 کەم بێمافییەکان و توناوتیژی لە و یەاڵواردنەکان لە ئێران، لە کورد ژنی مەینەتییەکانی و دەرد ئەوەشاا لەگەڵ
  میللی ستەمی ژنان دەسەاڵتەوە، و قانوون بەدەست چەوسانەوە و حکومەت توناوتیژیی و یەاڵواردن لە بەدەر و نین
 کە مرۆیەی و کەۆمەاڵیەتی گەشەەی لە کوردستان پشتگوێخستنی و یێشتنەوە یەژاریاا لە. لێاەکر  ییشیاننەتەوە و

 ئێستا تا ییچمان: بێنمەوە نموونە دوو یەر با. ژنانن قوربانییەکانی سەرەکیی بەشی دەکر ، دەسەاڵتەوە لەالیەن
 دیەکەش جەاری چەنەا کوردسەتان لە کە تێککارەسەا ببەیەنەوە، خۆمەان لەبیر شیناو  کچانی سووتانی نەمانتوانیوە

 یەڵەاێران یەان پێیەاا بەن لە مەین تەقیەنەوەی ڕاسەتەوخۆ، تەقەی یەۆی بە کۆڵبەرێک ئەگەر یان. بۆتەوە دووپات
 ئەو یەمەوو بە مەاڵ، ژنەی شەانی سەەر دەکەوێەتە خێەزانە ئەم ژیەانی قورسەایی بەاری دەبەێ، ناوسەتان یەان دەکوژر 

 یۆشەبەرەکان، مەادە بە توشەبوون تەاڵ ، زۆربەوونی بێکەاری، و یەژاری. د  سەریبە سۆنگەیەوە لەو مەینەتییانەی
 بەسەەر ئیسەالمی کۆماری سیاسەتەکانی سۆنگەی لە یەموو کۆمەاڵیەتی خەساری دەیان و خۆکوشتنەکان پەرەسەنانی

 .دێن کورد ژنانی
 

 قەەانوون و بکەر  تێەاا سەازییانتوانا ژنەان نیەیە ئەوە بەۆ کوردسەتان لە بەتەایبەت ئیسەالمی کۆمەاری سیاسەەتەکانی
 و سیاسەەەەت یەمەەەوو بەڵکەەەوو کۆمەاڵیەتییەکەەەان؛ و ئەەەابووری و سیاسەەەی کەەەایە لە بەەەن یەەەاوبەش و بگەەەر  پشەەەتیان

 و سەەەەربزێوی تێچەەەووی کە بڵەەەێم ئەوەش وە. مافەکانیەەەانە و ژنەەەان سەەەەرکوتی خەەەزمەت لە حکەەەومەت بەرنامەکەەەانی
 لە کوردسەتان لە ژنەان بەزووتنەوەی حەاڵەش بەو بەاڵم ە،زیەاتر ژنەان بەۆ کوردسەتان لە دەنگهەڵبەڕین و نافەرمانی

 .بەردەوامە مرۆییەکانیان مافە دەستەبەری و بەناانە و کۆت ئەم پسانانی پێناو
 
 دەسەەاڵتی سەایەی لە و واڵتێکەاا لە بەڵکەوو نیەیە، فمینیسەتییەکەی تایبەتە مانا مەبەست بزووتنەوە، دەڵێین کە

 نەاڕەزایەتییەک، یەرچەشنە دەچێژن، دڵ و گیان بە بێمافییەک و یەاڵواردن ویەمو تاڵی تامی ژنان کە ڕێژیمێکاا
 و دووچەرخەسواری یان لەچکەفریاان بە ڕێژیم بایەخەکانی و نەریت دەمەالسکەی تەنانەت و جموجۆڵ چەشنە یەر

 .دەگرن جێ بزووتنەوەدا ڕیزی لە شاخەوانییەکیش
 

 تێکۆشەرەکانی ژنە و زاراکان لە کورد، ژنی چاالکانی لە کە نبکەی ناحەقییەکیش لە باس کە خۆیەتی جێی لێرەدا
 :زاراکانە کوردبوونی سۆنگەی لە تاوانەش ئەو یەموو و دەکر  کورد دیکەی
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 سەڕینەوەیەی و سەەرکوت ئەم ڕەنگەاانەوەی کەچەی چەنەاقاتە، ژنان لە سیستم و دەسەاڵت ستەمی ئەگەر بەداخەوە
 بەەۆ. ڕێەەژیمە دژبەری ئۆپۆزیسەەیونی میەەایاکانی تەنەەانەت مەبەسەەتم نیەەیە، یەک وەک میایاکانیشەەاا لە کەەورد ژنەەانی
 بەایەخە، و بەنەرخ کارەکانیان کە ئێرانن لە ژن سیاسیی زیناانیی دوو ”داییمی ئاتنا“ و ”ستوودە نەسرین“ نموونە
 نیەەو کنە دەخوێنەەارێنەوە، مەەرۆڤەوە مەەافی کۆمەڵەکەەانی و کەەۆڕ و میەەایا لەالیەن و دەکەەرێن بەەاس ئەوەنەەاەی بەاڵم

 زارا باسەەی یەەان دراوەتەەێ، ئەبەدی سەەزای کە نەەاکر  جەاللیەەان زێەەنەب باسەەی ئەوان یەکەەی سەەەتا بەڵکەەوو ئەوەنەەاە
 سەەەۆنگەی لە یەمەەەووی ئەوانە. کەەەراوە بێسەروشەەەوێن منەەەاااڵن بە وانەگەەەوتنەوەی تەەەاوانی بە کە نەەەاکر  محەمەەەمەدی
 ناوەنەەاتەوەر جەەوواڵنەوەی ئەوەی ئەویەەش: گرینگیشەەە ڕاسەەتیی یەک دەربەەڕی یەروەیەەا و زارایە و زێەەنەب کوردبەەوونی

 .بێ کورد ژنانی لەوان یەک و نافارسەکان نەتەوە ژنانی گوتاری و خواست یەڵگری ناتوانێ قەت
 

 لە ژن ئەی لە جیاوازە کورد ژنی گوتاری و کورد ژنی مافی و کورد ژنی داڵغەی و کورد ژنی دەردی دەڵێ پێمان ئەوە
 چەنای سەر لە کوردستان بەسەر زاڵ ئەمنیەتیی ڕوانگەی دەڵێ پێمان. مەشهەد و ئیسفەیان لە تاران، لە ناوەنا،

. دانەاوە نەرێنەی کاریگەریی چەناەی کورد ژنانی نەدیتنی و ژنان سەرکوتی لەسەر ژنان، مافی زەوتکردنی چۆنیی و
 ڕێکخەراوەی نێەو ەل و دێموکراتیەاا حیزبی ڕیزەکانی لە ژنان خەباتی ئەوەی ئەویش. پێاەڵێن دیکەشمان شتێکی وە

 و بەجەێ چەنەاە ژنانەاا یەکیەتیەی و حیەزب گوفتومانی چەتری لەبن کۆبوونەوەیان و، دێموکراتاا ژنانی یەکیەتیی
 لە و کەورد نەتەوەیەی و سیاسەی جوواڵنەوەی ڕیزی لە کورد ژنانی بەشااریی چونکی. دەقیاە یەمانکاتاا لە و ڕەوا
 نیەەیە، ڕەگەزی یەکسەەانیی بەەۆ ئەوان خەبەەاتی لەگەڵ اتەبەەاییەکین یەەی  نەک ژنانەەاا یەکیەتیەەی ڕێکخەەراوەی ڕیەەزی

 پێشەەەنگ حەدادی نەسەەرین و قەەادری سەەۆیال کە مەتەرێزێەەک و سەەەنگەر. مەتەرێزیشەەە و سەەەنگەر باشەەترین بەڵکەەوو
 .دانا گیانیان سەنگەرەشاا لەو و بژارد یەڵیان

 
 :دوا قسە

 
 نەیەنە کۆمەڵ نیوەی وەک یەتا نابن، دەستەبەر کانیانمافە کوردستان ڕۆژیەاڵتی لە کورد ژنانی و ئێران لە ژنان
 و بەشەااری ڕوونە یەڵەبەت. مەدەنییەکەان و کەۆمەاڵیەتی و سیاسەی کەایە لە بەشەاارییان و بەکەردەوە مەیاانی نێو

 وەک مەافی پیەاوان و ژنەان کە د  وەدی کاتێەک کۆمەڵگە مەدەنییەکانی و سیاسی جومگە یەموو لە ژنان یاوبەشیی
 بەدواداچەەوونی بەەۆ یەبەەێ کۆمەاڵیەتییەەان و سیاسەەی دامەزراوەی کۆمەاڵیەتیەەاا، بوارەکەەانی یەمەەوو لە بەەنیە یەکیەەان
 یەبەەەێ، مەیەەەاانییان تێکۆشەەەانی و بەکەەەردەوە ئەەەازادیی دامەزراوانەش و ڕێکخەەەراو ئەو مەبەسەەەتەکانیان، و ئامەەەانج
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 ئیسەالمیاا کۆمەاری بەوونی لە کە ساختارین و بنەڕەتی شتی کۆمەڵێک ئەوانەش وە یەبێ، ئازادی یەبێ، ئەمنییەت
 …ژنان بۆ نە و کۆمەڵگە بۆ نە …نایەن وەدی

 
 لەپێنەاو ئامەانج، یەک و مەبەسەت یەک و یەکڕیەز و یەکتر دەستی لەنێو دەست دەبێ یەموومان قۆناغەدا لەو بۆیە

 و ریننەسەە شەەەییا سەەۆیالکان، و سەەۆیال شەەەییا گەورەی خەونەەی و بکۆشەەین تەەێ ڕێەەژیمەدا ئەم نەمەەانی و ڕووخەەان
 .بێنین وەدی نەسرینەکان

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

  
------------------------------------------- 
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 "قەاڵ"لە پشت  "شەقام"
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر باباخانی

 
 كی یەه وه لێكاانه  یەاتوه  وه ئەه كەاتی و كوردسەتان دێمەوكراتی یحیزب اڵی قه ی كه كبارانه مووشه ر سه به ڕی تێپه ساڵێك
 . تیرۆریستییه  ڕووداوه م ئه پاش دۆخی بۆ بێ یه ترمان سارناسانه خه كاتاا یمان له و وردتر

 
 و ئەه تی تایبەه به و كوردسەتان، اڵتی ڕۆژیەه ڕابەردووی كانی نییەه ده مه  جووڵەه و كان مانگرتنه بۆ ئاوڕێك سووكه  نگه ڕه
 رمانانی خەەه ی٢١ ی كه حیماسەەییه  مانگرتنەەه ی شەەرۆڤه بەەۆ بتەەوانێ گەەرن ده شەەكڵ تێیەەاا كان مانگرتنەەه ی بەەواره و سەتێن به

 .بێ ر تیاه یارمه  كه پاره
 
 خۆیەان نگەی ده ی وه ئەه بەۆ ڵك خەه  بەه دا ده بزاڤێك و  جووڵه یا وه خسانی ڕه تانی ره ده  كه ی بواره م ئه ، ستێنه به م ئه
 ! كردوه م پێناسه "قام شه" ك وه من ،ڵبڕن یه
 
  دایمەه شەاا وه ئه ڵ گەه له اڵم به ، بینیوه  وه خۆیه  به داكشانی و ڵكشان یه جاران زۆر كوردستان، اڵتی ڕۆژیه  له قام شه
 باتی خەەه قەەاڵبی  لەەه اڵت ڕۆژیەەه كانی قامه شەەه... ەو تریشەەه كانی پارچەەه ت نیسەەبه به ت نانەەه ته ، بەەووه ت خەەه ر سەەه له
 .دا پارچانه م ئه كانی جۆره جۆربه  بۆنه  له  كردوه ڕۆژئاوا و باكوور و باشوور  له داكۆكییان وام رده به نیاا ده مه
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 دووكەان تی، تایبه ی بۆنه  به اڵت، ڕۆژیه ناوخۆی  له نیاا ده مه رمانی نافه و خۆڕاگری قاڵبی  له  وه تریشه كی الیه  له
 ئیسالمیاا، كۆماری ڕۆی ره سه اڵتی سه ده نگی بروزه زه و خت زه ژێر  له. كا سازده ری راسه سه مانگرتنی و خا داده بازاڕ و
 قەادر، یا سەه ی شەوانه ییاكردنی شەه ر، مانگەه كه رزاد فەه ییا شەه دانی سێااره  له قاسملوو، دوكتور ییا شه تیرۆری بۆ

 .دا ده بۆ قورسیشی تێچووی و گر  ده مان و بڕ  ڵاه یه نگ ده  بوێرانه ...و یاباد مه شاری الوی ٥٩ ئیعاامی
 

 نەا  یه  كەه زینەاوو رێكی وه بوونەه.  جیەاوازه مكێكی چەه اڵت ڕۆژیەه  له قام شه ن، كه ده  وه له  گوزاره  نموونانه م ئه كۆی
 كانی نەهپیال و پەالن و كەا ده مەات و كەش ئیسەالمی كۆمەاری اڵتی سه ده نگی بێاه  به جار نا  یه و باڵغی ره قه  به جار

 ! چووه لێی زراوی ئیسالمی كۆماری  كه  شوێنێكه نیا ته قام شه.  وه كاته ده ڵ پووچه
 
 بتەوانێ ی وه ئه بۆ تی، خۆیه دروومانی و ڵ قه ته ریكی خه كوردی، ناسیۆنالیزمی  كه  قامه شه ر سه له  وه ئه ڕاستیشاا له
 ر گەه ئه  كەه  یەه وه ئه لكاوی وه پێكەه  لەه سەتم به مه. نێ یەه بگه كەامئا  به ست، به دوامه ك وه "ناسیۆنالیزمی لكاوی وه پێكه"

 بینەین ده  وه، سارناسەانه خه كی یه ڕوانگه  له ی بكه كوردستان اڵتی ڕۆژیه  له كورد لی گه یی وه ته نه ی وه بزووتنه یری سه
 لكاویی وه پێكەەه ڕێەەی ر سەەه له  بەەووه ر مپەەه لەەه  دایمەەه  كەەه  بەەووه ڕوو رەو بەەه "لێن كەەه" ناوی بەەه گرفتێەەك ڵ گەەه له وام رده بەەه

 .ناسیۆنالیزمی
 
 كەلێەنە مەزیەبییەكەان، و ئەایینی كەلێەنە حیزبییەكان، كەلێنە چینایەتییەكان، كەلێنە:  له بریتین  لێنانه كه م ئه

 دەبن رشوێناانە كۆمەڵگە سیاسی ڕەفتاری لەسەر دواجار كەلێنانە ئەم كۆی ...و جیلییەكان كەلێنە جێناەرییەكان،
 ر سەەه له كوردسەەتان اڵتی ڕۆژیەەه ڵكی خەەه حەەزووری م یەەه چێ وێەەاه اڵم بەەه. دەكەن بەرفراوانتەەر سیاسەەییەكان كەلێەەنە و
 تەا نەا رچه یه - و داپۆشەێ اڵت ڕۆژیەه كانی جۆره جۆربەه  لێنەه كه  ریكەه خه كان، قامه شه چۆڵكردنی م یه و كان قامه شه
 باسەم ی ناسەیۆنالیزمییه  لكاوییەه وه پێكه و ئەه ڕاسەتیاا له - ئارادان لەه تەریش كۆسەپی لێ گه  سته به مه م ئه بۆ یشتن گه
  لەه م یه یاا، كه نێوخۆییه  ناه یه ڕه  به م یه كر ، پێاه ستی یه ئێستادا ی خته وه ساته م له ڕاشكاوی  به زۆر كرد،  لێوه
 .کوردستانیش ی دیکه كانی پارچه ڵ گه له نای یوه په
 
 زیاترمەەان كی رچاوڕوونییەەه به بتەوانێ نموونەەه دوو ك یەه  لەەه كەردن بەەاس  نگەه ڕه ، كەەه نێوخۆییه  نەاه یه ڕه  بەەه ت باره سەه

 :بااتێ
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 ی وه لێكاانەه و  زه وه ره یەه م ئەه وردی ی وه خوێنانەه و كرماشەان ی رزه له بومه ساتی كاره بۆ یی وه ته نه زی وه ره یه م؛ كه یه
 باشووری و اڵت ڕۆژیه باكووری  كه ن ڕاستییه م ئه ری رخه ده اڵت، ڕۆژیه كانی قامه هش ر سه كانی نیشانه و دال م رجه سه

  له ل گه ی ئیراده دراون، گر  لێك یارسان و ب زه مه شیعه كوردی و ب زه مه سوننه كوردی ری مسه جه دوو ك وه اڵت ڕۆژیه
  بەه. واری كەورده ڵی كۆمەه و تەاك ڵ گەه له  ریبەه هیاوت یەی، وه دژكرده كی یه شەێوه  بەه حەاكم اڵتی سەه ده خواستی رووی سه

 بڕینەی ڵ گه له ، وه گواسته ده كان لێاراوه رزه له بومه  ناوچه بۆ پێویستیان لی لوپه كه ی ڵگرانه باریه و ئه دی، كی واتایه
 مێژوویەی ازانەیلێكتر دروومەانی و ڵ قەه ته ڕاسەتیاا له كوردسەتان، اڵتی ڕۆژیه كانی شاره نێوان سنووری تاكی  به تاك
 .نێوخۆدا  له خوازی وه ته نه مكی چه ی وه كردنه روونی ده  به  واته  مه ئه. بوو كان ناوچه و شار
 

 ی کە سەێكوچكه نێەوان نایی یوه یاوپه  له جۆر  رمانان خه ی٢١ ڕۆژی  له كانیان ماڵه  له ڵك خه رێی ده یاتنه نه م، دووه
  لەه و  نی تەه كانی قوژبنەه و لێن كه موو یه میایا سۆشیال  له ر ده مه نایه - ڵما له - من # یاشتاگی سازكرد، باتی خه
 نیی ده مەه و سیاسەی چاالكەانی! رباڵو به كی یه وه دژكرده بۆ كرد  ئاماده واوی ته به نێوخۆی ینی زه ڕۆژدا چوار سێ ی ماوه

 كوردستانی كانی حیزبه یاوكاریی نای ناوه ریت چه ژێر له كوردستان كانی سیاسییه  نه الیه و حیزب وازی بانگه نێوخۆ،
 نگاری ره بەه گوتەار ك یەه  بەه ، وه ره ده  لەه سیاسەی چاالكەانی و نووس ڕۆژنامەه و ر نووسەه خواسەتی نجام رئه سەه و ئێران
 دنیەەای  لەەه  واتەەه شەەاا لێره! ك مووشەەه ڕی شەەه  چوونەەه یاشەەتاگ  بەەه وان ئەەه.  وه بوونەەه ئیسەەالمی كۆمەەاری كانی كه مووشەەه

 .خا رده ده خۆی ڕوونی به ناسیۆنالیزمی لكاویی وه پێكه كانی، الوازه  خاڵه موو یه ڕای ره سه جازیاا مه
 

  لەه ی ناسیاوییه و ئه پێی به گینا ئه. كرد شۆك تووشی ئیسالمیی كۆماری  كه بوو رباڵو به و خێرا  ناه وه ئه  كه وه دژكرده
  وه لەه حاشەا نەا رچه یه. ترسەیاارتردا مه ئاقەاری  به بوو ده ی درێژه  ستییهتیرۆری  یێرشه م ئه ، یه یه ئیسالمی كۆماری
 كۆسەتێكی و اڵت ڕۆژیەه كەوردی ی وه بزووتنەه بەۆ بەوو زیانبەار سەاتێكی كاره دێمەوكرات، اڵی قه ر سه ی كه یێرشه ناكر 
 ڵك خەه رێی ده یاتنەه نه و سەتانكورد اڵتی ڕۆژیه  له ری رانسه سه مانگرتنی گومانێك و شك یی  بێ اڵم به بوو،  وره گه
 نجی گەه سەێ ئێعەاامی و دێمەوكرات حیزبەی ی رگه پێشەمه و كەادر پۆلێك ییابوونی شه برینی ساڕێژی كانیان، ماڵه  له

 بەرخەۆدانی و خەۆڕاگری ڕۆژی بە بكەر  بەێ ده خەرمانەان ی٢١ ڕۆژی  بۆیەه.  وه كرده نیشتمانی ی سته جه ر سه جیابیری
 !نەتەوەیی

 
 ی وه دژكەرده و سەت یه باسەی و  بمانەه  كەه  ئاشەكراتره  وه لەه زۆر  الموایەه شەاا، دیکه كانی پارچه ڵ گه له نای یوه په  له

 زار یەه یەان ده یەاتنی ڕابەردوودا سەاڵی بیسەت ی مەاوه  لەه. ین بكەه كوردستان ی دیكه كانی شه به ت نیسبه  به اڵت ڕۆژیه
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  كەه ن ڕاسەتییه م ئەه ری لمێنه سەه كان، قامه شەه ر سەه بەۆ كوردسەتان تیاڵ ڕۆژیه كانی جۆره جۆربه  شاره ڵكی خه  له س كه
 ریكی خەه و  كەردوه گئەاژۆی ڕه و دی كانی پارچەه  یاویشەتۆته لوپۆی پەه واوی تەه به اڵت ڕۆژیەه  لەه كوردی ناسیۆنالیزمی

 یەەان عێەەرا   لەەه الیزمفیەەار سەەنای په بەەۆ ڕۆژێەەك. وه سەەۆزدارییه و ینەەی زه باری لەەه  كانه سەەنووره دروومەەانی و ڵ قەەه ته
 كۆبەانی بیانووی  به ڕۆژێك قام، شه سەر  دێته باشوور  له ڕیفراناۆم نجاماانی ئه ی بۆنه  به یان شنگال  له پشتگیری

 ش مانەه ئه موو یەه بەۆ …و بەاكوور  لەه كەورد ی وه بزووتنەه رۆكی سەه ركردنی سەه سبه ده بیەانووی  بەه ڕۆژێەك ڕۆژاوا، بۆ
 .ژیان و ماڵ و یانگ  به  داوه بۆ تێچووی

 
 دێمەەوكراتی حیزبەەی اڵی قەەه ر سەەه كەەرایە یێەەرش بەەۆچی  كەەه  یەەه وه ئه  وه بێتەەه ده قەەوت دا لێەەره  كەەه گرینەەگ پرسەەیارێكی
 دا؟ خته وه ساته م له كوردستان

 
 :ك وه ئیسالمی كۆماری یێرشی بۆ  كراوه سنیشان ده یۆكار زۆر  دیاره

 
 یران، قەه خوڵاانەانی  بەه و  یەه ده خەۆی، ئاشەكرای و  شەاراوه ستراتیژیی ك وه دا كاته م له ئێران ئیسالمی كۆماری -

 .بكا ڕزگار یران قه  له خۆی
 
  شه ڕه یه ك وه كر  ده  كه یمانان یاوپه بۆ یامێك په و رێم یه سیاسی اڵتی سه ده بۆ یامێك په مریكا، ئه بۆ یامێك په -

 !ین كه ی دێكۆده
 
 تێك رفەه ده  لەه ، سەره به لە كۆنسەوڵخانەکەی سەووتانانی  بەه ئێەران ئیسەالمیی اریكۆمە ی ئۆتۆریته شكانی دوای  له -
 .تێكشكاوی ی سومعه بووی ره قه بۆ ڕا گه ده
 
 .ئێران نێوخۆی  له سیاسی و تی اڵیه كۆمه و ئابووری دۆخی داڕمانی -
 
 مریكا ئه مارۆكانی گه تی تایبه به كان، رەكییه ده  گوشاره -
 
 .ت تایبه ستێكی به مه بۆ ت تایبه نێكی الیه ئامانجكردنی به -
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 .تر یۆكاری زۆر ...و
 
 : وه ته وه لێكه گرینگی ئاكامێكی نا چه بێ بن، ك رچییه یه كان یۆكاره اڵم به
 
  اڵته سەەه ده م ئەەه و ئیسەەالمی كۆمەەاری دژی حیزبێكەەی ینی مابەەه  لەەه ت رعییه شەەه مكی چەەه  لەەه كەەردن بەەاس نەەا رچه یه -

 واوی تەەه به اڵ، قەەه ر سەەه بەەۆ ئیسەەالمی كۆمەەاری تیرۆریسەەتیی یێرشەەی اڵم بەەه چەەێ ده پەەارادۆكس  لەەه رزۆرتەە  دیكتەەاتۆره
 .كرد ر مسۆگه و ر به سته ده كوردستان دێموكراتی حیزبی بۆ شۆڕشگێڕی تێكی رعییه شه
 
 كوردسەتان اڵتی ڕۆژیه  له ئیسالمی كۆماری اڵتی سه ده سیاسی تی رعییه شه بوونی نه ر سه له خت جه و  وه دووپاتبوونه -
 !(بڕوانین لێی ر داگیركه واڵتێكی و داگیركراو واڵتێكی نایی یوه په جۆری ك وه زیاتر توانین ده)
 
 .نێوخۆ ڵكی خه كگرتوویی یه و كڕیزی یه -
 
 پێشیش وه له ساڵ چل  كه ئیسالمی كۆماری  به بوو ”نا“ ڕیفراناۆمی چوونی ڕێوه به  مه ئه س كه نا  یه عبیری ته  به -
 !نا: گوت ئیسالمییان كۆماری  به ئێران ڵكی خه واوی ته ی وانه پێچه به كوردستان اڵتی ڕۆژیه ڵكی خه
 
 و بەێ ده ...اكە ده اڵچۆت قەه  كەه اڵتێك سەه ده فرۆشەێ، پێاه ڕت شەه  كه اڵتێك سه ده) كااری چه باتی خه  به واییاان ڕه -
 .( وه ببییه نگاری ره به ك چه  به كر  ده
 
 بەێ ده یەات، لەێ شۆڕشەگێڕی ریتێكی نەه ك وه  كەه پاره تی تایبەه به و ڕابەردوودا سااڵنی  له  مانگرتنه م ئه چۆن ك هو -
 اڵتی سەه ده ی وه نگاربوونەه ره به بەۆ بەێ رپێ سەه له وام رده بەه و بەێ  وه ڵكەه خه سەتی ده به ”ر ده مەه نایه ماڵ لەه مەن“ كی چه
 !ئازادیکوژ و ر ركوتكه سه
 
  كه مووشه ڕووی ڕووبه یاشتاگێك  به تا خسانا ڕه ڵك خه بۆ ئۆنالینی ڵبڕینی نگهه ده بواری و ستێن به میایا سۆشیال -

 . وه ببنه ئیسالمی كۆماری كانی ڕووسییه
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 ین بكەه كوردسەتان دێموكراتی حیزبی سیاسی تی ركردایه سه ی ئاراسته  پرسیاره م ئه بێ خۆی جێی  نگه ڕه كۆتاییاا  له
 ؟ كراوه چ  ناییه یوه په م له و  یوه گه كو   به اڵ قه ییاانی شه ی هدۆسیی  كه
 
 بەێ و وخۆ ڕاسەته كان، كگرتووه یەه  وه تەه نه  لەه مریكا ئەه كەاتی و ئەه بەاڵوێزی یێیڵەی نیكەی ، بیرمانه له ك الیه موو یه

 مێەژووی  لەه بەوو جەار م كەه یه  مەه ئه  واتەه كەرد، دێمەوكرات حیزبەی اڵی قه ر سه بۆ كی مووشه یێرشی باسی نا پێچوپه
 كان كگرتووه یەه  وه تەه نه ئاسایشی نی نجومه ئه  له دێموكرات حیزبی ناوی - ئاگادارم من ی ناه وه ئه - كورددا ی وه ته نه

  هكە  پرسەه م ئەه  كەه  بووه یەه  یێزه به  له پتانسییه و ئه وابوو كه تی، وڵه ده تیرۆریزمی قوربانی  ته بووه  كه گۆڕ   بێته
 تیرۆریزمەی و ئیسەالمی كۆمەاری دژی  بەه جیەادی زۆر یسەێكی كه  بكرێتەه ڕوو،  تەه خراوه دنیا واوی ته بۆ دا ئاسته م له
  بەه ر یەه شیان مه ئه و كرد باشیان ڕووماڵێكی  كه یێرشه ت نیسبه  به جیهان میایاكانی كاتیشاا مان یه  له. تی وڵه ده

 تیرۆریسەت تێكی وڵەه ده ڕوخساری ر سه  له دمامك زیاتر ی وه ئه بۆ بێ ر تیاه یارمه توانێ ده ڵگر ناخاایه له كی یه شێوه
  لەه خەوار  كانی پلەه تەا  بگەره  وه ئیسەالمییه كۆمەاری ری ڕێبەه و پاسەاراران سەپای  لەه ئێسەتا  كه تی تایبه  به الدر ،
 !مریكادان ئه تیرۆری لیستی

 
 بێگومەان اڵم بەه بەوو، برینەاار تەر جەارێكی كەورد یی وه ته نه ی وه زووتنهب ی سته جه رچی گه ئه  دواوته ك وه رحاڵ یه به
 نای پەه و پشەت قام شەه  میشەه یه ك وه کە دا نیشەانیان و  وه كرده ساڕێژ كانیان زامه  كه بوون كوردستان ڵكی خه  وه ئه
 ! اڵیه قه
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قوڕگی مانگرتن  یامێك پڕ به په
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نیژاد ڕزگار ئەمین

 
 گشەت له.  كەراوه بەۆ زۆریشەی یاانیی مه كاری ت نانه ته و  گوتراوه زۆر شۆرش كانی وته ركه ده و شۆرش ی دیارده لەسەر
 ئاكامەەەاا  لەەه و بینەەەار  ده گرژیەەاا ی دیەەەارده و شەەۆرش ی دیەەەارده نێەەوان  هلەەە مانەەاار كی ناییەەەه پێوه كانەەاا وه توێژینه
 بێگومان كر ، نه تاوتو  خۆیاا واقعی و ینی عه ستێنی به  له گرژی ی دیارده ر گه ئه.  كراوه بۆ تی تایبه ی وه خوێنانه

 گرژیەاا و شەۆڕش نێەوان  لەه ماناار كی ناییه پێوه ڵێین ده كاتێ  وایه كه. كر  ده شۆڕش تی مایییه  له  وره گه درێكی غه
  لەه ك یەه زۆر  لەه. ن كەه ده سەاز  ناییەه پێوه م ئەه  كەه ڕێین بگەه  فاكتۆرانەه و له یشتن تێگه دوای له كا ده پێویست ، یه یه

  كەەه  كەەراوه  پێناسەەه «گەەرژی» و «شەەۆرش» ی دیەەارده جۆشەەاانی یۆكەەاری ك وه «ناكەەامی» فەەاكتۆری كانەەاا وه توێژینه
  بۆچوونەه م ئه پێی به. ڵگەدا كۆمه  له گرژینوانان یۆكاری بۆ  وه سته ده  به باا نتیای مه پاساوێكی یاخۆ مواڵ توانێ ده
 ئەم شەەوێنێکی یەەی  لە. كەەا ده دیەەاری سیاسەەیش گەەرژی تیی چۆنیەەه و تی ناایەەه چه شەەۆرش، داواكەەانی ناكەەامی ی ڕاده

 کە دەکەن یەڵسەوکەوت نامەدەنیەانە خەڵەک انەداواڵتە لەو تەنیەا و نەاکەن نامەدەنیەانە ڕەفتەاری خەڵک جیهانەدا
  نەه و  موومكینەه  نەه گەرژی  لەه شەۆڕش ی وه خۆجیاكردنەه یەا شەۆڕش  لەه گەرژی ی وه جیاكردنەه. نەابێ واڵمەاەر دەسەاڵت

 و  یێمنانەه ڕێپێەوانی مەانگرتن، رین، ڕاپەه  نموونەه بۆ. سیاسی گرژیی  له  بریتییه ڕاستیاا له شۆرش  چوونكه ، وایه ڕه
 دواتەر  كەه  یەه دیكه كی یەه دیارده كەااریش چه باتی خەه ت ڵبەه یه ، شۆرشه دالی دا لێره گرژی و شۆڕشن دلوولی مه تا،ی
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  كه شۆرشن ئیمكانێكی یان ركامه یه پێارا، یان ئاماژه  كه ی نموونانه و ئه گشتی به. ر سه  خرێته ده تیشكی دا وتاره م له
 فەازی  چنەه ده كەاتێ  ئاكسەیۆنانه م ئەه اڵم بەه. ن كەه ده نگتەر پڕڕه سیاسەی تی اەهقی حه كۆنتراسەتی گشەتیاا قامی شه  له

  شەەنه رچه یه  لەەه ڕ  و ببەەا نی ده مەەه ئاقەەارێكی و ره بەەه كان گرژییەەه بێ نەەه ی وه ئەەه تی رفییەەه زه ت حكوومەەه  كەەه پێكەەاادان
 .كان ەچڕژاو تێک و ئاڵۆزاو  پرسه ركردنی سه چاره بۆ گر  ده دێمۆكراتیك عامولێكی ته
 

 چ  واتەه. در  ده گەرژی كانی تەه رفه ده و سەتێن به  به زیاتر رنجێكی سه بێگومان كر ، ده سیاسی گرژیی  له باس كاتێ
 و ره بەه قام شەه نگەی ده ی وه ئەه بەۆ كراون نەه چەاو ڕه  كەه چەین  تانەه رفه ده و ئەه و كەا ده خۆش گرژی بۆ  مینه زه یۆكارێك
 بەەۆ ت ڵبەەه یه. سیاسەەی اڵتی سەەه ده سەەتۆی ئه  وێتەەه كه ده تی رپرسەەایه به زۆرتەەرین ێكەەاادۆخ یەەا وه  لەەه. چێ نەەه پێكەەاادان

 ر وێبەه مەاكس. ین بەاه «ەو تەه نه - ت وڵەه ده» تیەۆریكی تی مایییەه  بەه رنج سه كا ده پێویست  بۆچوونه م له یشتن تێگه
   وه تەەه نه - ت وڵەەه ده كەەاركردی  واتەەه. كەەا ده  پێناسەەه  وه تەەه نه - ت وڵەەه ده كانی ناییەەه تمه تایبه  لەەه كێك یەەه ك وه گەەرژی
 ر مسەۆگه ڵگەدا كۆمەه  لەه نایی تەه و ئاشەتی ی وه ئەه بەۆ  وه پاوانیەه  وێته بكه نوانان گرژی كانی ئامێره گشت  كه  یایه وه
  لەه رژیگە كەانی ئامێره ی وه ئەه بەۆ و خەۆی پەاوانی  خاتەه ده گەرژی كەانی ئامێره گشەت ت وڵەه ده مەاا كه یه فازی  له. بكا

 می دوویەه فەازی و ره به  پێویسته بێ، نه یی وه ته نه اڵواردنی یه یاخۆ ست بااڵده چینی نایی وه رژه به پاراستنی تی خزمه
  وه خۆیەه  لەه تا ره سەه بەێ ده ت وڵەه ده  سەته به مه م ئەه بۆ. گرژی كانی مینه زه یێشتنی نه ؛ واته بچێ،  وه ته نه - ت وڵه ده
 ڵ گەەه له  نیانەەه ده مه فتەەارێكی ڕه و لمێنێ بسەەه خەۆی دێمەەۆكراتیكی وایەەی ڕه بەەێ، ر واڵمەاه بەەێ، نا امهیاسەە پێبكەەا، سەت ده

  واتەه م دوویەه فەازی و ره بەه  كەه بووە نەه ی وه ئەه ئیسەتعاادی ئێەران  لەه  وه تەه نه - ت وڵەه ده بنیاتنانی. بكا یاواڵتیان
 ئەامێری كردنەی پەاوان  واتەه ، وه تەه نه - ت وڵەه ده می كەه یه زیفەا  لەه ر یه و بچێ دێمۆكراتیك تی وڵه ده زرانانی دامه

 ئیناالبەەیش، دوای ڕێژیمەەی. ئێرانەەاا  لەەه نوانەان گەەرژی «تی عیللەەه»  بەەه بەەوو بۆخەۆی ڕاسەەتیاا  لەەه و قیوە چەەه گرژیەاا
 ریێنەا ده ت وڵەه ده یپەاوان  لەه گرژیەی كانی ئامێره ،   وه كشایه  وه ته نه - ت وڵه ده می كه یه فازی  له زیاتر نگاوێك یه

 ئێران كولتووریی و سیاسی پلۆرالیزمی ی وه ئه بۆ ئیسالمی تی ئومه پاوانی  خستیه و رعی شه تێكی زیله فه  به  ،كردی
 ی٢٨  لەه ینی خومەه توڵاڵ ئایەه جیهەادی فتەوای. بكەا ركوت سەه كوردستان دێمۆكراتیكی میللی ی وه بزووتنه و ببا بار له
 .رعی شه نوانانی گرژی كانی نموونه  له  كێكه یه كوردستان، ر سه بۆ ١٣٥٨ الوێژی گه
 
 م یەه ت وڵەه ده  چوونكەه كەا، ده دیەاری سیاسەی ی گەمەه ڕێسەای ت وڵه ده ؛ كه ئاشناین دا تیۆرییه م ئه ڵ گه له موومان یه
 مێتەۆدی و یەاان مه كان تەه وڵه ده  تیۆرییەه م ئەه پێی به.  دایه ست ده له كانی ته رفه ده كۆنتڕۆڵی م یه و  یه یه اڵتی سه ده
 وڵ یەه نێەوانگر مەۆدێمێكی ك وه نی ده مەه ڵگەی كان،كۆمەه دێمۆكراتیكه  واڵتەه  له. ن كه ده دیاری ئۆپۆزیسیۆن بۆ بات خه
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  بەه كەا ده ش«(٢)عمەوومی ی وزه حەه» و(١) وه كۆمۆنیكاتییه فتاری ڕه فازی  بخاته ئۆپۆزیسیۆن و ت وڵه ده ی كێشه دا ده
  بەەه جال مەەه  نەەه ن، ناكەەه دێمۆكراسەەی كانی سەەتاناارده چەەاوی ڕه  كەەه ی ڕێژیمانەەه و ئەەه اڵم بەەه. كەەردن ری داوه نیسەەتێ به

 و ره بەه ئۆپۆزیسەۆن ن ده ده ده وڵ یەه  وایەه كه ، یەه یه كۆمۆنیكاتیییشیان فتاری ڕه مای ته  نه و ن ده ده نی ده مه ڵگەی كۆمه
  لەه  كەه) گەرژی ئەامێری بەۆ سەت ده ئاسەانی  بەه زۆر دۆخێكەاا یەا وه  لەه  ونكهچو نێن، پێوه پاڵ وانان گرژین ی وه كرده

 .ئۆپۆزیسیۆن ركوتكردنی سه بۆ با ده( پاوانیاایه
 

 كەااریی چه باتی خه مێتۆدی دا وڵی یه  تاوه ره سه  له ئیسالمی كۆماری  كه  نموونانه و له  كێكه یه ئێران  له كورد پرسی
 فتەوای  تا ره سەه. پەێش  بباتەه ك یەه  به ك یه خۆی كانی شوومه  پالنه  وه سیناریۆسازییه ێگایڕ  له و پێنێ بسه ردا سه به

 كان سیاسەییه  عەه رجه مه بۆوەی داوە بەردەوامی یەوڵی دواجار و كوردستان ر سه  كرده یێرشی دواتر ركرد، ده جیهادی
  لەەه كێك یەەه. كوردسەەتان كردنەەی كەەۆنترۆڵ ۆبەە بێ یەەه باشەەتری جالێكی مەەه ی وه ئەەه بەەۆ  وه بكاتەەه جیەەا ڵگە كۆمەەه  لەەه
 ڕێسەەای و مێتەەۆد كان ڕێژیمەەه  كەەه  وتووه ركەەه ده دا تاڵەەه  تەەه قیاه حه م لەەه ، وه داخەەه به كەەورد شۆڕشەەی كانی سارناسەەییه خه
 بەۆ  وه هباۆزرێت ك ڕێگایه ی وه ئه بۆ ین بكه قبووڵ  یه خنه ڕه م ئه ناچارین  ئێمه. پێنن سه ده ردا سه به باتیان خه ی گەمه
 . ڕووكردییه  گرفته م له ربازبوون ده
 

 م ئەه ڕێەژیم و  بووه نەه كان حیزبەه ئامەانجی كەااری چه باتی خەه  كەه كەۆكن  بۆچوونەه و ئه ر سه له كوردستان كانی حیزبه
 باری لەه م یەه و  ڕاسەته  وه تیۆریكەه باری لەه م یه  بۆچوونه م ئه(. دوژمن ی گەمه ڕێسای) پاناوون سه ردا سه به ی مێتۆده

 ك وه كەەەاارییان چه باتی خەەەه كوردسەەەتان كانی حیزبەەەه  لەەەه كەەەام یەەەی   وه تیۆریكەەەه باری لەەەه.  لمێنراوه سەەەه  وه مێتۆدیكەەەه
 و وا ڕه كی داوایەه می ریەه به  حیزبانەه م ئەه  چوونكەه گرتبوو نه رچاو به له بات خه سپێكی ده بۆ دیالیكتیك تێكی رووره زه
  ناه وه ڕه م ئه.  بردوه ك چه بۆ ستیان ده رگریكردن به بۆ دواتر و زراون دامه دا نیانه ده مه شێكی كه  له بوون، ریی ماوه جه
 م لەەه.  كەەا ده  پناسەەه ئیناالبەەی دیەەالیكتیكی ك وه كەەااری چه باتی خەەه  كەەه  بایەەه ناته كان مائۆئیسەەتییه  تیۆرییەەه ڵ گەەه له

 ییەەەوان  بەەەه و  شەەاره ی كه ئاراسەەەته  كەەەه كەەراون دیەەەاری تبا خەەه ی خماخەەەه چه ك وه كان گونەەەاه یەەاخۆ شەەەاخ دا تیۆرییەەه
 باتی خەەه سەەپێكی ده ك وه ١٣٤٩ نەەاانی رێبه ی١٩  لەەه ل سەەیایكه ری شەەه  نموونەەه بەەۆ. بسەەتێنێ  ره پەەه و  لەەه  كەەه وه بزووتنه
 ت قەه اڵم بەه بەوو، شەار رینی ڕاپەه یان كەه ئامانجه و پێكرد ستی ده  ڕۆمانتیكه  ڕوانگه م ئه پێی به كان، فیااییه  چریكه

 .بوو یه  دیكه واڵتانی و كوبا و چین ڵ گه له زۆری كی جیاوازییه ئێران دۆخی  چوونكه دی؛ یاته نه  ئامانجه م ئه
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 بات خەه ئاقاری م كه یه: بوو یه تیان ڕه بنه كی جیاوازییه یۆكار دوو  به  وه مێتۆدیكیشه باری له كان كوردستانییه  حیزبه
 باتی خه تی خسڵه بوو؛ بات خه تی مایییه م دوویه. كرد رگرییان به شاخاا  له و نا سه یان ره په شاردا  له وان ئه بوو؛
. بەوو كەورد كانی سیاسەییه و نی ده مه  وته سكه ده و ئازادی پاراستنی و رگریكردن به كان كوردستانییه  حیزبه كااریی چه
  چۆنەه ، بووه یەه ڕۆڵەی باتەاا خه مێتەۆدی دیەاریكردنی  لەه ژمەندو ر گەه ئه  كەه  ئەاراوه  دێتەه نتای مەه پرسیارێكی دا لێره

 ؟ داناوه بۆ ی ڕێساكه دوژمن  كه كاا یه گەمه  له بوون وام رده به ر سه له مكووڕن یا وه كان كوردستانییه  حیزبه
 
 گەۆڕانێكی دا، هحیزبە و ئەه ی١٤ ی كەۆنگره دوای بەه م النیكەه كوردسەتان، دێمەۆكراتی حیزبەی  كەه  نییەه  شەاراوه س كه  له

 كی یه شەێوه  بەه یا روه یەه و كرد كوردستاناا و ئێران مڕۆی ئه كانی واقعه ڵ گه له خۆی سیاسی عامولی ته  له یی بنچینه
 دوور بات خەەه ڕۆمەەانتیكی دۆخەەی  لەەه زیەەاتر ی حیزبەەه و ئەەه  كردكەەه ده مایی بنەەه نسەەیبی پره ڵێ كۆمەەه چەەاوی ڕه یەەی ڕێژه
  رخانەەه رچه وه م ئەەه نجەەامی ره ده.  بەەۆوه ده نزیكتەەر ت سیاسەەه ی ڕێئاڵیسەەتیانه دۆخەەی  لەەه ش هڕاد مان یەەه به و  وه خسەەته ده
 : وه بینێته ده ییاا وه كرده ڕووكردی سێ  له خۆی م النیكه  عامولییه ته
 
. بەەوو ئێەەران كوردسەەتانی گشەەتیی قامی شەەه  لەەه سیاسەەی تی قیاەەه حه كۆنتراسەەتی كردنەەی تەەۆختر م؛ كەەه یه ووكەەردی ڕه

  مه ئێكۆسیسەته م ئه ی وه نگاانه ڕه و كوردستان نێوخۆی كانی نییه ده مه و سیاسی  چاالكییه ناگرتنی یه  به و  وه انهئاوڕد
  كۆنتراسەته م ئەه ی وه ئەه بەۆ بەوو جیەادی یۆكەارێكی كوردسەتاناا دێمەۆكراتی حیزبەی كانی یانانەه ڕاگه  لەه  نیشتمانییه

 .و  ركه ده جاران  له زیناووتر و ترنگ پڕڕه ئێراناا كوردستانی  له  قیایه حه
 

 پڕاگماتیەك حیزبێكەی بەۆ  وه دسەیپلینییه كی یەه پێهاته  له ی حیزبه م ئه  كه بوو سیاسی كولتوورێكی م؛ دوویه ڕووكردی
 حیزبەی دیسەیپلینی و  ئاسەاییه پەارادایمی روون ده ی خنەه ڕه کوردسەتاناا دێموکراتی حیزبی كانی یانانه ڕاگه  له. گۆڕی
  قیبەه ڕه ڵ گەه له   یەه یه ئیسەتعاادی نەا چه تەا  كەه  داوه پیشانی  حیزبه م ئه یا وه ر یه. ناكا یان به ئازادیی  له یڕێگر

  بەه  نگەه ڕه. بكەا خەۆش كاركردن وه پێكەه و نگی كەۆده ی مینەه زه نجامەاا ئه  لەه و بەێ عاموولاا ته  له خۆی كانی سیاسییه
  لەه  سیاسەییه  وه كرانەه م ئه اڵم به بكر ، موكوڕی كه  به ست یه حیزبی روون ده سییدێمۆكرا ماكانی بنه ڵ گه له راورد به

 .كر  ده یری سه  وه یومێاه چاوی  به ڵگەشاا كۆمه  له و كرد شتر گه ی”حاك“ سیاسی كولتووری ی رچاوگه به خۆیاا
 

 یێز بەەه حیزبەەی ڕێتەەۆریكی نتای مەەه و ئیسەەتااللی نەەای یه ڕه  كەەه دا حیزبەەه و لەەه  ڕێتۆریكەەه گەەۆڕانێكی م، سەەێهه ڕووكەەردی
 و وتۆریتاری ئەەه زمەەانی  لەەه ڕۆمانتیەەك، و پرۆپاگانەەاایی زمەەانی  لەەه د  تەەا كوردسەەتان دێمەەۆكراتی حیزبەەی.  كەەردوه
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 پێی بەه  ڕێتۆریكەه  ناه وه ڕه م ئه.  وه بێته ده نزیكتر زمانی تی نسبیه  له ش یه ڕاده و به و  وه وێته كه ده دوورتر زاعی ئینته
 مەانۆری  بەه زیەاتر یەاانێكی مه و كەا ده زۆرتەر ڵگە كۆمەه ر سه له حیزب ریی كارتێكه تی، اڵیه كۆمه رانی توێژه چوونیبۆ

 .دا ده كان حیزبه سیاسیی
 
  وتۆتەه كه ك یه شێوه موو یه  به و وتوون كه كوردستان دێمۆكراتی حیزبی ر سه له گران زۆر  گۆڕانكاریانه م ئه رچی گه ئه
 كەرد ده ڕزگەار شەووم نووسێكی چاره  له خۆی  وه ڵوێستانه یه م به ڕاستیاا  له اڵم به یارانی، نه و یاران یه ی جمه یه ر به
  كایەه دوژمەن ی گەمەه ڕێسەاكانی پێی بەه یویسەت نه و بكەا دیەاری بۆ باتی خه مێتۆدی دا نه ڕێژیم  به جال مه چیای  كه
 ڵگەی كۆمەەه و  نییەه  شەاراوه س كەه  لەەه كوردسەتان دێمەۆكراتی حیزبەی ڕ مەەه له ڕێەژیم كانی ته ساسەییه حه ت ڵبەه یه. بكەا

 دێمەەوکراتی حیزبەی ی وه ئەه بەۆ بەا ده شەووم كی یەه وه كرده  شەنه چه ر یەەه بەۆ نا پەه ڕێەژیم چەۆن  كەه ئاگەادارن كوردسەتان
 م ئەه بەۆ. وێەر  ده پێەی ر شەه كنۆلۆژیای تەه  بەه سەتن پشتبه  بەه  كەه  وه بكاتەه ڵكێش پەه  یاانەه مه و ئه و ره به کوردستان

 ی كانه مووشەه و ئەه دواجەار و كەا ده تیەرۆر كەانی كادره ، حیزبەه و ئەه سیاسەیی ری فته ده م رده به بۆ با ده بۆمب  سته به مه
 . وه بسرێته جیهان ی خشه نه ر سه له پێ ئیسرائیلی راربوو قه  كه گر  تێاه

 
 كی یەەه پێكهاته ر یەه  چوونكەەه  ئاسەاییه كی یەه دیارده حەەاك كانی یەهڕووكردی  گۆڕانكارییەه ڕ مەەه له یاران یەه تی ساسەیه حه

 ك یەەه جمه یه یەا وه تووشەی بەن ده جیەاواز كانی ڵوێسەته یه و كەا ده كەان دیارده بەۆ نەو  كی یەه وه خوێنانه كەاتێ سیاسەی
 و ر ده  بێنەەه ت عەەاده ی ۆتكەەهل مه  لەەه و  نایانهەەه  یەەه پێكهاته و ئەەه كارانی جمەەه یه  كەەه  یەەه وه ئه ش كەەه یۆكاره ، وه بێتەەه ده
 . وه نه بكه تاقی دایێنان داری داره
 

 كی نیگایه گۆشەه  لەه ر گەه ئه كەورد، مێەژووی  لەه بەوو رخان رچەه وه خەاڵێكی ١٣٩١ رمانانی خەه ی٢١  له گشتی مانگرتنی
 و ره بەەه كەەورد پرسەەی  كەەه ینبینەە ده ژد ڕ كی یەەه ئیراده  ئێمەەه مێەەژوودا  لەەه مجار كەەه یه بەەۆ. ن بكەەه یری سەەه  وه ڵناسەەیانه كۆمه
 نگەی ڕه كان شەاره  لەه بەازار و دوكەان داخستنی. شێوێنێ ده دوژمن ی گەمه ڕێسای و كا ده بانگێشت «عموومی ی وزه حه»

 سەینفی، نی، ده مه سیاسی،  پێكهاته گشت  كه  وه كرده ئاگادار ڕێژیمیان و كرد تۆختر سیاسیی تی قیاه حه كۆنتراستی
 ی وه ژووره  لەەه چ و كان سەەنووره ی وه ره ده  لەەه چ كوردسەەتان، كانی ئایینییەەه و بی ده ئەەه ری، ونەەهی كرێكەەاری، بەەازاری،
  بەه نەین، مسەارد خه حانایانەاا  لەه كوردسەتان ڵكی خه و نیشتمانی می ئێكۆسیسته  له گرنگن شێكی به بن، كان سنووره
 سیاسەی، چەاودێرانی بۆچەوونی  بەه مەانگرتن، یامی پەه گرنگتەرین ر گەه ئه. ن كەه لێاه رگرییان به و زانن ده خۆیانی یی

 ی ڕوانگەەه. بەەێ نیشەەتمانیش نێوخەەۆی كانی پێكهاتەەه ڵ گەەه له بەەێ ده  كگرتنەەه یه م ئەەه ڕاسەەتیاا  لەەه بەەوو، كگرتن یەەه پرسەەی
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 ر سەه به نیشەتمان  نییەه بەۆی سیاسەی یێزێكەی یەی  و  نییەه جێی كوردستاناا عموومی ی وزه حه  له ت سیاسه سەلیاەیی
 جنەاای ئه و ئامانج وێاا له و گشتی قامی شه بۆ  وه ڕێته بگه بێ رده یه كورد پرسی  ڵكه به بكا ش دابه چاكاا نه و چاك
 .درێن ده ك حه مه  له كان سیاسییه  نه الیه
 

 كەه کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی بەۆ بەوو ش یامه په م ئه ڵگری یه كوردستان ڵكی خه مانگرتنی و ڕێژیم كانی یێرشه
 . جیادییه زۆریش و كا ده كار تان كه حیزبه یژییسترات

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

77 
 

 
 

 بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکرێتە ئامانج؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

 
 ،”دێمەوکرات قەاڵی“ لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی ڕێبەریی کۆبوونەوەی یەتاوی، ی١٣٩١ نانیخەرما ی١١ ڕۆژی

 ئیسەالمی کۆمەاری ڕێژیمەی پاسەاارانی سەپای مووشەەکیی یێرشەی ئامەانجی کەرایە کوردسەتان باشەووری لە یەڵکەوتوو
 شەەییا بەوون حیەزب یەیڕێبەر ئەنەاامی کەسەیان شەەش کە دێمەوکرات تێکۆشەرانی لە کەس ١١ ئاکاماا لە و ئێران
 یەر. بەوون برینەاار حیەزب بنەماڵەکەانی سەەربە ئەنەاامانی و، پێشمەرگە و کادر لە دیکە کەسی دەیان بە و کران
 دیەەکەی پەالمەەارێکی یەتەەاوی، ی١٣٩٥ سەەەرماوەزی ی٣١ ڕۆژی ئێەەوارەی تێرۆریسەەتییە، یێرشەەە لەم پەەێش سەەاڵ دوو

 دوکتەەور ڕێەەبەر، شەەەییای لەدایکبەەوونی سەەاڵرۆژی ەبەەۆنەیب کە یەلەەاا شەەەوی ڕێوڕەسەەمی سەەەر کەەرایە  تێرۆریسەەتی
 زوو یەر کە تەقینەوەدا دوو ئاکامی لە و، خرابوو رێک دێموکراتەوە تێکۆشەرانی الیەن لە قاسملوو عەباولڕەحمان

 پێشەمەرگەی ٢ و حیەزب پێشەمەرگەی و کەادر ٥ پشەتە، لە ئێرانەی ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی ڕەشی دەستی سەلمێنارا
 بە دواییەاا سەاڵەی چەنا ئەو ماوەی لە یەر. کران شەییا کوردستان باشووری یەرێمی ئاسایشی ێزەکانیی بە سەر
 ڕێژیم پیالنانەدا لەم یێناێک ئاکامی لە بەداخەوە کە دێموکرات حیزبی سەر کراونەتە تێرۆریستی پەالماری دەیان

 شەەەییا پێشەەمەرگە، یێەەزی بەوەجەەی فەرمانەەاەی تێەەرۆری یاوچەشەەنی خەەۆی ئامانجەکەەانی لە بەشەەێک توانیەەویەتی
 .بپێکێ قادرقادری،
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 لە ئێەەرانەوە ئیسەەالمیی کۆمەەاری ڕێژیمەەی الیەن لە لێگرتنەی سەەێرە و کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی ئامەانجگرتنی بە
 ڕێەەەبەری دوو تێەەرۆری ڕێەەژیمەیە؛ ئەم بەەااڵی بە پەەڕ و ئەسەەەتوور دۆسەەیەیەکی ڕابەەردوودا، چەەواردەیەی ئەم مەەاوەی

 کۆماری دەوڵەتیی تێرۆریزمی الیەن لە شەرەفکەنای دوکتور و قاسملوو دوکتور شەییاان؛ حیزبە، ئەم یەڵکەوتووی
 و تێەرۆر پیالنەی و سەاڵەدا ٤١ ئەم مەاوەی لە سەنوورەکانی لە حیەزب بارەگەانی و بەنکە تۆپبەارانی ئێەران، ئیسالمی

 و پەیالن دەیەان بە و، کوردسەتان باشەووری لە حیەزبە ئەم پێشەمەرگەی و کەادر سەەدان و دەیەان بە دەرمانااوکردنی
 .کراون تۆمار و سەلمێنارا دێموکرات حیزبی بە بەرانبەر ڕێژیمە ئەم تێرۆریستیی دیکەی کردەوەی

 

*** 
 

 کوردسەتان خەڵکەی نەتەوایەتیەی ڕەوای پرسەی بە بەرانەبەر بێت گەڵاا لە ئێستایشی تا کە ئێران ئیسالمی کۆماری
 و کوردسەەەتان سەەەیری ئەمنیەتیەەیەوە ڕوانەەەگەی لە داوە یەوڵەەی و بەر تەگرتەەۆ گەلیەەەانەی دژی و ئینکەەار سیاسەەەتی
 کوردسەتاناا خەڵکەی نێو لە پێگەیەکیان یی  کوردییەکان حیزبە کە نیشانااوە وای یەمیشە بکا، کورد بزووتنەوەی

 یەەۆیبە کە ڕابەەردوودا دەیەی دوو لە زیەەاتر مەەاوەی لە بەتەەایبەت. بەەردوون نەەاوی نەمەەاو، و یەڵوەشەەاوە بە و نیەەیە
 لە جموجۆڵیەەان پێشەمەرگانەوە، حەزووری ڕووی لە حیزبەکەان یەرێمەەی، فەاکتەری و تەایبەت یەلەومەرجی کۆمەڵێەک
 و کەورد بەزووتنەوەی کە گەڕ خسەتبووە خەۆی تەبلیغەاتیی یەوڵێکەی یەموو ڕێژیم بۆتەوە، کەمڕەنگ واڵتاا نێوخۆی

 بە و تەبلیغاتیەەاا بەرینەەی ئاسەەتێکی لە ۆیەبەە. بکەەا وێنەەا نەمەەاو و نەبەەوو بە کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەی لە حیزبەکەەانی
 نەیەەەاری الیەنەەەی کۆمەڵێەەەک پاڵپشەەەتیکردنی بە تەنەەەانەت و ئینسەەەانی مەەەاڵی، زۆری یەزینەیەکەەەی تەرخەەەانکردنی
 لە یاوکەات. دەدرا کوردستان لە بەشە لەم کورد پرسی لەپەراوێزخستنی یەوڵی کوردستان، ڕۆژیەاڵتی حیزبەکانی

 کوردسەتان، ڕۆژیەاڵتەی لە کەورد سیاسەیی بەزووتنەوەی بە بەرانبەر ڕێژیم ارییانەیدوژمنک و پیالن ئەم یەموو گەڵ
 لە ڕادەیەک تەا لێکترازانەوە دواتر و نێوخۆیی کێشەی یۆی بە دێموکرات حیزبی لەوان یەک و حیزبەکان بەداخەوە
 حیزبەەی ڕێبەریەەی پێوەنەەاییەدا لەم. دەبەەوویەوە کەم کوردسەەتان خەڵکەەی ڕەفتەەاری سەەەر لە کاریگەرییەەان و قورسەەایی

 ڕوانگەیەکەەەی بە کەمایەسەەەیانە، و پیالنگێەەەڕی ئەم یەمەەەوو بە یەسەەەتکردن گەڵ لە یاوکەەەات کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی
 کەمایەسەییەکان، لە تێگەیشەن بە دا یەوڵەی خەۆی، سیاسەەتەکانی و یەڵوێست بەسەر پێااچوونەوە و ڕەخنەگرانە
 بە درێەژە تەازەوە رویکەردێکەی و ڕوانەین بە ومکینەکەان،م و دەرفەت بەۆ خوێنەانەوە و کوردەواری کۆمەڵی پتانسێلی
 .باا خەبات
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 حیەزب پێشەمەرگەکانی و کادر پێشمەرگانەی حزووری سەر لە پێااگری لەگەڵ یاوکات کوردستان دێموکراتی حیزبی
 چوارچێەەوەی لە کوردسەەتان، خەڵکەەی کەەۆمەاڵنی بە ییوابەخشەەین و تەبلیغەەی چەەاالکیی مەبەسەەتی بە واڵت نێوخەەۆی لە
 ڕووبەڕووی کوردسەتان خەڵکەی جەماوەریەاا بەربەرینەی پانتەاییەکی و ئاست لە کۆشا تێ گشتگیردا، نوێی وتارێکیگ

 یێەەزی تیمەکەەانی ئەوەیەەکە گەڵ لە کە بەەوو ئەوە. بکەەاتەوە گەلییەکەەانی دژی سیاسەەەتە و ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری
 پەیەامی و دەبەخشی خەڵک بە یومێایان و ییوا خۆیان، حزووری بە کوردستاناا ناوچەکانی زۆربەی لە پێشمەرگە
 بە ڕوو بەردەوام حیەزب ڕێبەریەی دەگەیانەا، کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی بە مافخوازانەیەان بەزووتنەوەی یەرمانی
 و ئەدەبەەەەی ڕێکخەەەەراوە خوێنەەەەاکاران، مەدەنەەەەی، سیاسەەەەی، چاالکەەەەانی کەەەەۆمەڵگە، توێژەکەەەەانی و چەەەەین سەەەەەرجەم

 نەەابێ کوردسەەتان خەڵکەەی و خەەاک چارەنوسەی بە بەرانەەبەر کە دەکەەردن لەەێ وایدا ژنەەانی و الوان ژینگەپارێزییەکەان،
 و ویست بەرزکردنەوەی مەبەستی بە گونجاو مەجالێکی و دەرفەت یەر کە پێویستە و بن پەراوێزخراو و کەمتەرخەم
 .وەربگرن کەڵک نەتەوەکەیان و خۆیان داخوازییە

 
 گوتەەەەەاری چوارچێەەەەەوەی لە کوردسەەەەەتان دێمەەەەەوکراتی حیزبەەەەەی بڕیەەەەەارانەی و یەڵوێسەەەەەت ئەم کە نەخایانەەەەەا زۆری
 کوردسەەتانەوە؛ کەەۆمەڵگەی و دڵ نێەەو خسەەتنە سەرنجڕاکێشەەیان و بەرچەەا جموجەەۆڵێکی و یێەەوا دا”ڕۆژیەاڵتمێحەەوەری“

 و کەرا لەێ پێشەوازییان کوردسەتان ناوچەکەانی لە ئەاوەاڵوە باوەشەی بە کوردسەتان دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەکانی
 کە خەڵەکەی ئەو چەووکەی و گەورە سەەرزمانی وێەردی بە بەوو ”دێمەوکرات پێشەمەرگانی ەیاتنەو یاتنەوە“ سروودی
 دیەەکەوە یەکەەی لە. دەیانحەوانەەانەوە و دەکەەردن میوانەەاارییان خۆیانەەاا دڵ لە و دەکەوت پێشەەمەرگەکان بە چاویەەان

 ناوەنەەەاە و ئەنجەەەومەن و ڕێکخەەەراوە بەەەوون، گەشەسەەەەناناا و پەرەسەەەەنان لە گەڵ لە ڕۆژ مەدەنییەکەەەان جموجەەەۆڵە
 دڵەڕاوکێەەوە و گومەەان چەەاوی بە چیەەایکە ئاسەەایی خەڵکەەی. بەەوونەوە ئەەاوەدانتر و زیەەاتر مەدەنییەکەەان جۆراوجەەۆرە
 دێمەوکراتی حیزبەی پشەتیوانیی و پشەگیری بنەمەای سەەر لە نەخایانا زۆری و واڵت نێوخۆی چاالکانی نەیاەڕوانییە
 لە ئەمە کە بەخشەی مەدەنییەکەان ڕێکخراوە و چاالکان ەب بتمانەیان خەڵک واڵت، نێوخۆی چاالکانی لە کوردستان

 .نەتەوەیی گشگیری بزووتنەوەیەک بۆ جەماوەرییە بەرزی دەسکەوتێکی خۆیاا نوعی
 لە بەتەەایبەت کوردسەەتان، خەەوارووی ناوچەکەەانی بەەۆ شەەۆڕبوونەوەی و کوردسەەتان لە نەتەوەیەەی گوتەەاری پەرەسەەەنانی

 بەم گرینگیەاان ڕووی لە چ پێنەاوەدا لەم و دەکەا گوتەارە ئەم ەرایەتینەوێن دێمەوکرات حیزبەی کە کرماشەان و ئیالم
 دا، ڕاگەیانەەەانی دەزگاکەەەانی و میەەەایا لە ناوچەەەانە بەم گرێنگیەەەاان ڕووی لە چ یەڵوێسەەەتیاا و گوتەەەار لە ناوچەەەانە
 زیەیقە لە بەتەایبەت. کەرد بەرفراوانتەر سیاسەەتەکانی و رێەژیم بە بەرانبەر خەڵکی ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕەپانی

 نەتەوەیەی یەڵوێسەتێکی لە کوردستان خەڵکی کە کرماشان پارێزگای بە سەر ئەزگەلەی شاروچکەی بوومەلەرزەکەی
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 مێژوویەی حەماسەەیەکی خۆیەاا نەوعەی لە چەوون، لێەاراوانەوە بەوومەلەرزە خەڵکی یانای بە جەماوەریاا گشتگیری
 .لەبیرنەکراوبوو

 
 ئاکام بە بۆ ئێران ئیسالمی کۆماری کە کوردستان ڕۆژیەاڵتی لە ردکو نەتەوەیی پرسی پەراوێزخستنی لە سیاسەتی
 حیزبەی ی”مێحەوەری ڕۆژیەاڵت“ گوتەاری و سیاسەەت ئاکەامی لە کەرد، بۆ یەزینە زۆری و گێڕا پیالن زۆری گەیانانی
 ەرگەپێشم ییمەتی ئەگەر بێگومان کە گەورەیە سیاسییە سەرکەوتنە ئەمە. کرایەوە پووچەڵ کوردستاناا دێموکراتی

 حیزبەەەی بەەەۆ نەدەیەەەات، وەدەسەەەت نەبەەەا گەڵ لە لەبیرنەکراومەەەانی یەرگیەەەز شەەەەییاانی گیانبەەەازیی و قارەمانەکەەەان
 ڕێژیمەی کە پەێگەیەک. یەیە حیەزبەدا ئەم مێژوویی پێگەی لە ڕیشەی و گەورەیە شانازییەکی کوردستان دێموکراتی

 سیاسەەتە و دواکەتوانەکانی تێفکرینە سەر بۆ ووبەڵک نیە، دیتنی چاوی نەتەنیا ئێران ئیسالمی کۆماری گەلیی دژی
 و ڕەشەەەەەکووژی بە غێەەەەک قۆنا ڕێبەرانەەەەی، تێەەەەرۆری بە جارێەەەەک بەەەەۆیە. دەبینەەەەێ مەترسەەەەی بە ناپەسەەەەەناەکانی
 بە دیەکە جەارێکی بەنەاکراوی، تێکۆشەەرانی سەێاارەدانی لە بە دەرفەتێەک پێشەمەرگەکانی، و کادر دەرمانااوکردنی

 .ئامانج دەیکاتە بالستیک مووشەکی ڕۆژ، چەکی پێشکەوتووترین بە جاریش دوایین و تەقینەوە
 
 ئەم سیاسەەتەکانی و یەڵوێسەت کەاریگەریی بە ڕاستەوخۆی پێوەنایی کوردستان دێموکراتی حیزبی ئامانجگرتنی بە

 لەنێەو حیزبە  ئەم جەماوەریی پێگەی بە پێوەنای یەیە، کوردستانەوە خەڵکی یەڵوێستی و ڕەفتار سەر لە حیزبە
 کە یەیە مەعەریفییەوە و سیاسی دەوڵەمەناە پاشخانە ئەو بە پێوەنای یەیە، کوردستانەوە خەڵکی کۆمەاڵنی ڵید

 .کوردستان کۆمەڵگەی سیاسیی کولتووری لە بەشێک کردۆتە دێموکراتیان حیزبی
 یێرشەی و یەتەاوی ی١٣٩١ خەرمانەانی ی١١ لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی ڕێبەرێەی کۆبوونەوەی بەئامانجگرتنی

 دێمەوکرات حیزبەی جەمەاوەریی بەیێەزی پێگەیەکەی بەوونی سەەلمێنەری دێمەوکرات، قەاڵی سەەر بەۆ ڕێژیم مووشەکیی
 سەەر لە دیەکەیە الیەنەکەانی و حیەزبە ئەم یەڵوێسەتەکانی و سیاسەەت کاریگەربوونی و کوردستان کۆمەڵگەی لەنێو

 گشەتییە مەانگرتنە بە ئامەاژە پێویسەتە تەنیەا یەشئیایعا ئەم سەڵمانانی بۆ. کوردستان خەڵکی کۆمەاڵنی ڕەفتاری
 و ڕۆژەدا لەم کوردستان خەڵکی. بکەین( دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانی دوای ڕۆژ چوار) خەرمانان ی٢١ پڕشکۆکەی

 ئیسەەالمی کۆمەەاری بە ددانشەەکێنیان واڵمێکەەی بێەەوێنەدا گشەەتیی مەەانگرتنێکی لە کوردسەەتان حیزبەکەەانی داوای سەەەر لە
 .کرد ڕیسوا و مەحکووم خەرمانانیان ی١١ رۆژی تێرۆریستییەکەی کردەوە و دایەوە ئێران
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 برایم چووکەڵی

 
 بە ئەگەر زیەادبوونە، لە ڕوو مەیبەردەوا بە کوردستان ڕۆژیەاڵتی لە کورد گەلی ڕەوای خەباتی زێڕینەکانی الپەڕە

 ئەگەرچەەەی ، یەەەاد دێەەەتەوە ناخۆشەەەمان و تەەەاڵ بیرەوەریەەەی سەەەەدان و  بەدەیەەەان ڕابەەەردوو، لە کەەەورت ئەەەاوڕدانەوەیەکی
 بەۆ زیەاتر دڵگەرمیەی یەۆی دەبەنە و  وەردەگیەر  لێ پێویستیان ئەزموونی بەاڵم دێڵن؛ بەجێ بۆ زۆرمان حەسرەتێکی

 خەبەاتی مێەژووی بیرەوەرییەکەانی تەاڵترین نێەوەدا لەم بێگومەان. سەەرکەوتن نیلەناەکا و کەنا لە پڕ رێگا بڕینی
 لەپێناو کە خۆ دەگرێتە ڕۆڵەکانی لە دەستە ئەو شانازیی پڕلە ژیانی کراوە، زەوت لێ ماف و بناەست نەتەوە ئەم

 .کردوە ئازادی بارەگای بە پێشکەش خۆیان ئازیزی گیانی گەلەکەیاناا ڕزگاریی
 

  بەه اڵم بەه گەیاناوە، حیزبە بەم زیانیان ئەگەرچی کە یەبووە زۆری ی نگانه ته ڕۆژانی کوردستان تیدێموکرا حیزبی
 . یه ڕۆژانه و له ک یه رمانان خه ی١١ کردوون؛ تێپەڕی ڕووسوورییەوە و رزی ربه سه
 

 و بناەسەت گەالنەی یەمەوو بەسەەر زەبروزەنەگ و سەەرکوت کەشەێکی کە سەەردەمەدا لەو دێمەوکرات حیزبەی دامەزرانی
 تەوانی یەمەیش و نەتەوایەتەی شوناسەی سەڕینەوەی بە بەرامەبەر بەوو دژکەردەوەیەک یەم بوو، زاڵ ئێراناا کەمینەی
 ئەم. بەتەایبەتی کوردسەتان ڕۆژیەاڵتەی لە و بەگشەتی کەورد نەتەوەی سیاسەیی بزاڤەی لە وەرسووڕان خاڵێکی ببێتە
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 و ئەازادیخواز کۆمەڵگەیەکی کپی دەنگی توانی خۆی ەکانیشۆڕشگێڕ ڕۆڵە دەستیی لەسەر گیان و گیانبازی بە حیزبە
 پتەر بەدرێژایەی دێمەوکرات حیزبی پیرۆزەدا پێناوە لەم. جیهان یەموو گوێی بیگەیەنەتە و بکاتەوە بەرز ستەم دژە
 بەگژ گەلە ئەم سەربەستیی بارەگای بە شەییاان ڕادەی زیاترین پێشکەشکردنی بە و خۆی خەباتی دەیە حەوت لە

 .ڕاگرتوە شەکاوە خۆی شانازیی پڕلە خەباتی ئااڵی ئێستا بە یەتا و؛ چۆتەوە دڕناەدا دوژمنی یگەروو
 

 ڕێبەەازی و نەەاو و یەەاد ئەوە یەەۆی نەبەەووە نەک کوردسەەتان، کۆمەەاری سەەەرۆک یەکەم محەمەەمەد قەەازی پێشەەەوا ئێعەەاامی
 تێکۆشانە بەم درێژەدان بۆ نێکیەوێ بووە بەڵکوو بنیشێ، لەسەری کردن لەبیر تۆزی ساواکەی کۆمارە و حیزبەکەی
 ڕاسەتییە ئەو دەرخەری دا٤١ و ٤١ سەاڵەکانی لە پاشەایەتی مەنەایی گەۆمی شەڵەژانانی. دایەاتوو نەوەکانی لەالیەن

 بەنەاو دەمەی لە بەوو تونەا مسەتێکی و کەردوە چەکەرەی کوردسەتان خەڵکەی یەنەاوی لەنێەو دێموکرات ڕێبازی کە بوو
 .ناوین ڕۆژیەاڵتی ژاناارمەکەی

 
 لەو و وەسەەتاوەتەوە ئیسەەالمی کۆمەەاری ڕێژیمەەی دژی کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی کە سەەاڵە ٤١ لە زیەەاتر ێسەەتائ

 بۆ ئێران ئیسالمیی ڕێژیمی. بڕیوە جۆراوجۆری قۆناغی و، پێااوە درێژە خۆی خەباتی جۆراوجۆر شێوەی بە ماوەیەدا
 ئینسەانی دژە ڕەفتەارێکی و رێەگە یەمەوو و ەنەپرینگەاوەتەو جەنایەتێەک یەی  لە کەورد جوواڵنەوەی کردنی سەرکوت

 لە یەر. کەەردۆتەوە تەەاقی بە کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی و  کوردسەەتان خەڵکەەی دایێنەەانی بەچەەۆک بەمەبەسەەتی
 و د  و شەار خۆمپارەبەارانی و  تەۆپ و  ئەابووری ئەابڵۆقەی یەتا بگرە کوردستانەوە بێایفاعی خەڵکی قەاڵچۆکردنی

 … و دان لەسەێاارە و ئەشکەنجە و زیناان و ناپاڵم بۆمی کاریێنانی بە و  دێهات لکردنیکاو و  مەزراکان و مووچە
 ٤١ مەاوەی لە. بکاتەوە کەم پێشمەرگە یێزی و خەڵک پواڵیینی ورەی لە نەیتوانیوە دا ئەوانە یەمووی لەگەڵ بەاڵم
 و کوردسەتان دێمەوکراتی یزبەیح بردنەی لەنێەو لەبیەری بێپسەانەوە ئیسەالمی کۆمەاری سەەردەماارانی ڕابەردوودا ساڵی

 بەرێەتە خەۆی گاڵوەکانی پیالنە توانیویەتی جار یێناێک بەداخەوە پێناوەشاا لەو بووە؛ بەرحەقەکەیاا جوواڵنەوە
 .دەکەین یێناێکیان بە ئاماژە کە سەر
 
 ئامەاژە بەاڵم کەوتەوە، بەر خەسەاریان زیەاترین دوژمەن یێزەکەانی یەمیشەە شەەڕدا مەیەاانی لە ڕووبەڕووبوونەوە لە

 .دێڕانەیە ئەم مەبەستی وێکەوتوە قورس زەبری پێشمەرگە یێزی لەوێاا کە بەشێک بەچەنا
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 لە دێمەوکرات قارەمەانی چەل بە نیزیەک ڕێژیمەاا یێەزی و پێشەمەرگە یێزی نێوان شەڕێکی لە و شۆڕش سەرەتای لە
 و قارەمەەان پێشەەمەرگەی وپێەەنج بیسەەت عەمەلیاتێکەەاا لە ١٣١٣ سەەاڵی موکریەەان نەەاوچەی لە بەەوون، شەەەییا ورمەەێ
 قوربەانیی بەوونە لێهاتوو کوڕی ١١ سنە ناوچەی لە ١٢ ساڵی گەالوێژی مانگی کۆتاییەکانی لە و، شەییا فیااکار
 و یەبەێ پێشمەرگە یێزی لەسەر کارتێکەرییان کەمترین نەیانتوانی ییچکام ئەوانە بەاڵم ڕێژیم؛ دڕناانەی یێرشی
 .بکەنەوە یاورێکانیان تۆڵەی یەمیش و اووزین یێزەکانیان یەم توانییان زوو زۆر
 

 و، بکەا تێەرۆر قاسەملوو دوکتەور گەورەمەان ڕێەبەری تەوانی گاڵوەکەانی پەیالنە بە ئیسالمی کۆماری خوێنڕێژی ڕێژیمی
 دوژمەن. بێنەێ پێەک ئاڵوگۆڕێک خۆیاا دژەمرۆیی کردەوەی و ڕەفتار لە و ڕەش نێوەرۆکی لە نایهەو  کە خست دەری
 تەنیەا بەاڵم نەامێنێ، دێمەوکرات حیزبەی و جەوواڵنەوە لە ئاسەەوارێک قاسەملوو دوکتور کردنی یاشەی بە وابوو پێی
 سەرانسەەری لە و بەر بگەرنە قاسەملوو ڕێبەازی کە دا بەڵێنیەان دێمەوکرات تێکۆشەەرانی بوونی شەییا دوای ڕۆژ دوو

 .یناووەز یەر یێشتا دێموکرات کە دا نیشانیان ڕێژیم یێزی لە لێاان زەبر بە کوردستان
 

 خەبەات مەیەاانی لە دێموکرات حیزبی کە بوو ڕاستییە ئەو سەلمێنەری شەڕەفکەنایش، ساد  دوکتور تێرۆری دواتر
 لە گەرییانەی وەحشەەی و تێەەرۆر بەم تەەاران ڕێژیمەەی. ئێەەرانە پەرەوەری تێرۆریسەەت ڕێژیمەەی چەەاوی چاڵەەی بەکەەردەوە
 .ببا نێولە بەگشتی دێموکرات حیزبی دەیهەویست خۆیاا خاوی خەیاڵی

 
 بنکەکەانی سەەر بەۆ زەمینەی پەالمەاری و یەتاوی ی١٣ ساڵی لە دێموکرات حیزبی پلینۆمی سەر بۆ فڕۆکەیی یێرشی
 لە یەلەاا شەەوی تەقیەنەوەی و دیەکە قیزەونەی کەردەوەی دەیەان و ١٥ گەالوێژی لە یەرێم خاکی قوواڵیی لە حیزب
 لە یەر شەەوەدا؛ ئەو ڕێوڕەسەمی لە بەشەااربوو ااڵنیمنەا و ژن یەاتوچووی ڕێگەای لەسەر و دێموکرات قەاڵی نیزیک
 .بوو کوردستان ڕۆژیەاڵتی خەڵکی ئیلهاماەرەی حیزبە ئەم سڕینەوەی پالنی یەمان درێژەی

 
 لە جیای لێاانێکی زەبر بۆ بوو حەولێک یەتاویش ی١٣٩١ ساڵی خەرمانانی ی١١ شەممە ڕۆژی مووشەکیی پەالماری
 رانی تێکۆشەه چونکی بوو، کوتان سارد ئاسنی یەر کردەوەیەش ئەم و دیسانیش ماڵ به کوردستان، دێموکراتی حیزبی

 .داوە مانەوەیان بەڵێنی باتاا خه یاانی مه  له وتن رکه سه قۆناغی دوا تا یه بڕاوانە لێ دێموکرات
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 دڵەی ولەنێە ڕیشەەی دێمەوکرات حیزبەی کە دەرکەوت بەۆ تەاڵەی ڕاسەتییە ئەم پێش لە پتر ئیسالمی کۆماری بێگومان
 ئەم دوای لە ڕۆژ سەەێ تەنیەەا چەەونکی دەبەەێ، شەەێلگیرتر تەنیەەا کەەردەوانە و یەڕەشەەە بەم و کوردسەەتاناایە خەڵکەەی
 شەەکۆمەنایان مەەانگرتنی بە و؛ نەکەەرد لەبیەەر خۆیەەان شۆڕشەەگێڕەکانی ڕۆڵە کوردسەەتان ئەمەگەەی بە خەڵکەەی یێرشەەە،
 سیاسەەەتە قەبەووڵیی مەەۆرکی زەنگێەک، و رزەبەە یەمەوو سەەەرەڕای خۆیەان الیەنەی یەمە پشەەتیوانیی دەربڕینەی لەگەڵ

 .کرد زیاد یەتایە یەتا بۆ دێموکرات حیزبی شانازیی پڕلە کارنامەی لە خۆیان حیزبەکەی دروستەکانی
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قەاڵی لە گیران نەهاتووی دێموکرات
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی

 
 .تێپەڕی خەرماناناا ی١١ کارەساتی سەر بە یەکساڵ

 
 حیزبەەی سەەکرتاریای خەرمانەەان ی١١ پێشەەنیوەڕۆی دەقەەیاەی ٤٥ و ١١ کەەاتژمێر و ڕۆژێکەەاا وەیەەا لە رابەەردوو سەەاڵی

 شەەاری نیزیەەک لە دێمەەوکرات قەاڵی لە حیەەزبە ەمئ ناوەنەایی کەەۆمیتەی کۆبەەوونەوەی شەەوێنی و کوردسەەتان دیمەوکراتی
 ڕۆژ یەمەان یەر سەەرلەبەیانیی. ئێەران ئیسەالمی کۆماری مووشەکیی پەالماری بەر کەوتە کوردستان باشووری کۆیەی
 سەپای مووشەەکبارانەی ئەو ئاکەامی لە.  دران لەسێاارە کەرە  شاری ڕەجایی زیناانی لە کورد سیاسیی زیناانیی سێ

 ڕێبەریەی ئەنەاامی کەسەیان شەش کە بوون شەییا دێموکرات حیزبی پیشمەرگەکانی و کادر لە کەس ١١ پاسااراناا
 و پێشەەەمەرگە و کەەەادر لە کەس دەیەەەان یەروەیەەەا. بەەەوون ناوەنەەەای کەەەۆمیتەی کۆبەەەوونەوەی بەشەەەاارانی لە و حیەەەزب

 کوردسەتان ێمەوکراتید ژنەانی یەکیەتیەی رێکخەراوی تەایبەت بە و دێمەوکرات سەەربەحیزبی رێکخراوەکەانی ئەناامانی
 .بوون بریناار بەسەختی

 
 تایبەتی بە ناوەنای کۆمیتە ئۆرگانی و گشتی بە کوردستان دیموکراتی حیزبی کە نەبوو جار یەکەم ئەوە ئەگەرچی
 دەکەەر  بەاڵم ئیسەەالمی، کۆمەەاری ئەمنیەتیەکەەانی ناوەنەەاە و پاسەەااران سەەپای تیرۆریسەەتانەی یێرشەەی بەر دەکەوتە
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 دەکەەر  تەنەەانەت. یەەاتوە کوردسەەتاناا دێمەەوکراتی حیزبەەی سەەەر بە کە ڕووداوانەیە دەگەەمەن لەو ڕووداوە ئەو بڵێەەین
 بە ڕێژیمێەەەک جەەەارە یەکەم ئەوە چەەەونکە. نەداوە ڕووی جیهانیشەەەاا و نەەەاوچەکە کەەەوێی یەەەی  لە وا ڕووداوی بڵێەەەین

 واڵتێکەی خەاکی لە ۆیخە ئۆپوزسەیۆنی حیزبێکی سەرکردایەتیی نێودەوڵەتییەکان یاسا و رێسا یەموو پێخوستکردنی
 کە ڕادەگەیەنەێ راشکاوی بە پەالمارە ئەو گرتنی وەئەستۆ وێڕای یاوکاتیش و مووشەک ڕەیێڵەی بەر دەداتە دیکەدا

 باڵوکەەردنەوەی بە ڕۆژدا یەمەەان لە پاسەەااران سەەپای. بەەووە سەەەرکردایەتییە ئەو لەنێەەوبردنی کەەارە لەو مەبەسەەتی
 و کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی لە لێەەەاان پاسەەەااران سەەەپای سەەەتیمەبە کە دا جەەەاڕی بەئاشەەەکرا ڕاگەیانەەەاراوێک
 پاسەەاوی بەەۆ ڕاگەیانەەاراوەدا لەو پاسەەااران سەەپای. بەەووە گشەەتی بە دیمەەوکرات حیزبەەی سەەەرکردایەتیی لەنێەەوبردنی

 .مەترسییەوە خستووەتە ئەوانیان ئاسایشی و ئەمنیەت کوردستان دێموکراتی حیزبی کە دەڵێ پەالمارەکەیان
 

 پێی پاسااران سپای کە جوواڵوەتەوە شێوەیەک چ بە و چۆن کوردستان دیموکراتی حیزبی کە ئەوەیە یارپرس لێرەدا
 دیەەکە واتەەایەکی بە یەەان بەەووە؟ سەەەر لە یەڕەشەەەی و پرسەەیار ژێەەر چەەووەتە ئیسەەالمی کۆمەەاری ئەمنیەتەەی بەوە وایە

 بەرچەاو لە بەێ بە و دڕنەاانە اوائە کە چەووە زراوی دێموکرات حیزبی سیاسەتێکی و جموجۆڵ چ لە ئیسالمی کۆماری
 لە حیەەزبە ئەو سەەرکردایەتیی و بارەگەا و بەنکە نێودەوڵەتییەکەان پەیماننەەامە و دیەکە واڵتێکەی سەەروەریی گرتنەی
 دەگرێتە تیرۆریستییەش کردەوە ئەو ڕوویەڵمااڵوی بە زۆر و مووشەکەکانی پەالماری بە دەداتە دیاا واڵتێکی خاکی

 سەەەر کەەردووەتە یێرشەەیان کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی کە گەەوتی پاسەەاودا یەکەم لە پاسەەااران سەەپای ئەسەەتۆ؟
 ڕا بنەی لە گەوتی پاسەااران سەپای ئەوەی لەجێەاا یەر بەاڵم کوشتوون، لێ پاساارێکیان چەنا و ئەوان پایەگایەکی

 ەنێکەەیالی یێرشەەە ئەم پەەێش مەەاوەیەک دەکەەرد باسەەی پاسەەااران سەەپای ڕووداوەی ئەم چەەونکی. بەەوو ناڕاسەەت و چەوت
 ئاشەکرایە و ڕوون دیەارە. گرتبوو وەئەستۆ خۆیان کردەوەی ئەم بەرپرسایەتیی بەئاشکراش و کردبووی دیکە کوردیی

 گەورەی یێرشێکی بۆ پاساو ناتوانێ نەبووبێ، ئەمنیەتییەکانیش ناوەناە گەپچاڕانەی سیناریویەکی ئەگەر ئەمە کە
 .بێ دێموکرات حیزبی قەاڵی سەر بۆ چەشنە لەم
 

 بەوو، جەرگبەڕ کارەسەاتێکی کوردسەتان سیاسەیی بەزووتنەوەی و دێمەوکرات حیزبەی بۆ ئەگەرچی خەرمانان ی١١ ڕۆژی
 و بوو زاڵ ڕووداوەکەدا سەر بە دەمودەست قورسە کارەساتە ئەو سەرەڕای توانیی کە بوو حیزبە ئەم یەر ئەوە بەاڵم

 .بوەستێ ۆرەکانیجۆربەج ئۆڕگانە چاالکیی و کار نەدا ڕێگای ڕۆژیش یەک بۆ تەنانەت
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 لە کەۆیە شەاری خەڵکەی بەتەایبەتی و دێمەوکرات حیزبەی دڵسەۆزی خەڵکەی ئەاپۆرای نێو لە شەییاەکان دواتر ڕۆژی
 بە دەسەتیان دواتەر ڕۆژی یەر دیمەوکرات پێشەمەرگەی و کەادر و سپێردران خاک بە دێموکرات شەییاانی قەبرستانی

 دێمەەوکراتی حیزبەەی ناوەنەایی کەەۆمیتەی دواتەەریش ڕۆژ ازدەپە و کەەرد خۆیەەان ئورگانەکەانی کەەردنەوەی خەەاوێن و پەاک
 کۆبەەەەوونەوە دیەەەەکەدا، کۆبەەەوونەوەیەکی لە خەەەەۆی ئەنەەەەاامانی لە کەس شەەەەش دەسەەەەتاانی لە سەەەەەرەڕای کوردسەەەتان

 سەرەڕای کە نییە رێکخراوێک وەیا حیزبە ئەو کە دا نیشان الیەکی یەموو بە و گەیانا ئاکام بە تەواونەکراوەکەی
 .بێ بەچۆکاا ئاسانی بە وا مارەکانپەال دڕناەترین

 
 سەرەخۆشەەەیی و پرسەەەە لە کوردسەەەتان، سیاسەەەیەکانی الیەنە و خەڵەەەک گەرموگەەەوڕی بەشەەەااریی لەگەڵ ڕۆژانە ئەم

 و دێمەوکرات حیزبەی سەکرتاریای لە سیاسەییەکان الیەنە و خەڵەک بەردەوامەی سەەردانی خەرمانەان، ی١١ شەییاانی
 یەڵوێسەت، پڕواتەاترین و گەورەتەرین کوردسەتان، دێمەوکراتی حیزبەی بەۆ خۆیەان پشەتیوانیی و یاوخەمی دەربڕینی

 .بوو کوردستان رۆژیەاڵتی دێهاتی و شار لە خەڵک خەرمانانی ی٢١ مانگرتنەکەی
 

 سەرتاسەەەەری مەەەانگرتنێکی بە کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەەی خەڵکەەەی خەرمانانەەاا ی٢١ لە و کارەسەەەاتەکە دوای ڕۆژ چەەوار
 نەچوونە و بازاڕ و دوکان داخستنی بە و کرد زیاد خۆیان سەروەریی لە پڕ مێژووی بە زێڕینیان دیکەی الپەڕەیەکی

 .دا ئیسالمی کۆماری بە تایبەتی بە و الیەک یەموو بە ڕاشکاویان و ڕوون زۆر پەیامێکی سەرکارەکانیان
 

 و انحیزبەکەە و خەڵەەک نێەەوان خسەەتنە کەلەەێن یەوڵەەی لە شەەێوەیەک یەمەەوو بە سەەاڵە چەەل ئێەەران ئیسەەالمیی کۆمەەاری
 گەیشەەتنی دەسەەەاڵت بە سەەەرەتای لە یەر. نەکەەردوە درێغیەەی یەەاتبێ دەسەەتی لە ئەوەی و بەەووە ئەوانەەاا لێکەەاابڕانی

 سووتانی یەتا بگرە کوردەوە تێکۆشەرانی ئیعاامی کوشتن و کوردستان سەر بۆ یێرش بۆ خومەینی فەرمانی و ئەوان
 دەگەەەاتە تەەەا کەەەوردەوە ڕێبەرانەەەی تێەەەرۆری و نەەەانڕاوەدوو و خەڵەەەک کۆمەڵکەەەوژکردنی و گونەەەاەکان کردنەەەی وێەەەران و

 لە ئاسەەەەوارێک کە بەەەووە ئەوەدا یەوڵەەەی لە ئێەەەران ئیسەەەالمیی کۆمەەەاری ڕێژیمەەەی خەرمانەەەان١١ مووشەەەەکبارانەکەی
 دا ڕووی خەرمانەەان ی٢١ لە ئەوەی بەاڵم. نەیێڵەەێ بەەزووتنەویەوە ئەو ڕێبەرانەەی و کوردسەەتان سیاسەەی بەەزووتنەوەی

 بە چەەۆک نە نەیتوانیەەوە ئیسەەالمیە کۆمەەاری تۆقانەەانی و تیەەرۆر و جینەەایەت چەەی سەەاڵە چەەل کە سەەەلمانا ئەوەی
 .داببڕ  یەک لە گەلە ئەم سیاسیی تێکۆشەرانی و خەڵك نە و باا کوردستاناا بزووتنەوەی
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 قورسەەی برینێکەەی کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی. تێەەاەپەڕ  خەرمانانەەاا ی١١ ڕووداوی بەسەەەر سەەاڵ یەک ئێسەەتا
 رێەگە جەاران لە یێزتەر بە کوردسەتانیش بزووتنەوەی خەباتاایە، مەیاانی لە قایم و قورس وایەر بەاڵم یەڵگرت
 کەردەوە ئەو دواجەار و یەبووە ئیسالمی کۆماری بۆ دەسکەوتێکی چ خەرمانان ی١١ ئەر  کە ئەوەیە پرسیار. دەبڕ 

 شکایەوە؟ ڕوویاا بە چۆن تیرۆریستییە
 

 و چەین بکەر  لێ چاوی دەسکەوت وەک مەیاانە لەو دەکر  ئەوەی و وتدەرکە چۆن ڕووداوەدا لەم دێموکرات حیزبی
 کەوت؟ الیەن کام بەر
 
 یەڕەشەەی جەار چەنەاین دیسەان پاسەااران سەپای و ئیسەالمی کۆمەاری بەرپرسەانی ڕابەردوودا سەاڵی چەنەا ماوەی لە

 چەەەل سیاسەەەەتی و نەەەیە تەەەازە ئەوە یەڵەەەبەت کەەەردووە، کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی لە لەنێوبردنیەەەان و لێەەەاان
 ئەگەر کە ناکەین پرسیارەش ئەو بردوە، ناو لەنێوچوو بە دێموکراتیان حیزبی جاریش زۆر تەنانەت و ساڵەیانەوە

 یەروەیەەا دەکەن، حیەەزبەی لەو لێەەاان بەەۆ چیەەیە قورسەەە تێچەەووە یەمەەوو ئەو ئەی نێوچەەووە لە دیمەەوکرات حیزبەەی
 کوردسەتانی بەزووتنەوەی و دێمەوکرات حیزبی لەنێوبردنی توانای ئیسالمی کۆماری ئایا کە ئەوەیە سەرەکی پرسیاری
 یەیە؟

 
 سەەەردەمیانەی داخەەوازیی و ویسەەت بە واڵمەەاانەوە دامەزرانەکەی بنەڕەتەەاا لە دێمەەوکرات حیزبەەی ڕوونە، واڵمەکەی

 درێەژە و دوور مێەژووە ئەم پەاش کە گوتارێەک و دەیە حەوت لە پتەر تێپەڕینەی دوای کە ویستێک بوو، نەتەوەیەک
 .کوردستانە کۆمەڵگەی بنەڕەتیی شوناسخوازیی گوتاری و خەڵک سەرەکیی ویستی یەر اشئێست

 
 لە خەەۆی ریسەەالەتی و نەەایە بەەن لە کەەورد دژە ڕێژێمێکەەی یەەی  بە نە و ئیسەەالمی کۆمەەاری بە نە حیەەزبە ئەم بەەۆیە

 .دەگەیەنێ ئاکام بە دواجاردا
 

 ٢١١٩ەری ی سێپتەمب١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 "باڵەکانی قەاڵی پێدەشتان سپی"
 
 
 
 
 
 
 

 هەردی سەلیمی

   
 تەقیەنەوەی بەۆ دەگەڕێتەوە بوو، "دێموکرات قەاڵی" دەستەواژەی لە گوێم کەوا جارانەی یەکەم لەو بێ لەبیرم وەک

 یەواڵنێرییەکەانی کە کاتێەک. ئامەانج کرابەووە لەوێەاا وردسەتانک دێمەوکراتی حیزبەی کە یەلەاا شەەوی تێرۆریستیی
 فەرمیەی بارەگەای بەردەم لە کە دەکەرد لەوە باسەیان و دەکەردەوە باڵو تەقینەوەیان ئەو یەواڵی کوردستان باشووری

  ؛دەناسەر دێمەوکرات قەاڵی بە کە دەکەرد بەوە ئاماژەیان و، داوە ڕووی تەقینەوەیەک کۆیە شاری لە حیزبەدا ئەم
 یەمەوو و خەۆڕاگری سەیمبولی و یێمەا ببێەتە ڕۆژێک دەتوانێ وشەییە پێکهاتە ئەم نەدەکردەوە لەوە بیریان ییچکات

 دەسەەتەواژەی بەاڵم نەەا، بەتەنیەەا قەاڵ وشەەەی حیەەزبیش یاوڕێیەەانی بەەۆ تەنەەانەت. بگەەرێتەوە ڕۆژیەاڵت کوردسەەتانی
 تاکسەییەکانی شەۆفیر بەۆ یەر ناسەیاوییەکەی ڵەێمب دەتەوانم ڕەنەگە و، بەوو نەامۆ بڕێەک پەێکەوە، "دێموکرات قەاڵی"

 .بوو کۆیە شاری
 

 کۆمەاری ڕێژیمەی بەدژی کوردستان دێموکراتی حیزبی خەباتی دەیەی چوارەمین لە دەستەواژەیە ئەم بۆ و چۆن بەاڵم
 یخەبەات مێەژووی لە جیەانەبوو بەشەێکی بەووەتە بڵەێم بەڕاشەکاوییەوە دەتەوانم و، لەووتکە گەیشەتە ئێران ئیسالمیی

 کوردستان؟ ڕۆژیەاڵتی لە کورد بزووتنەوەی بەرەنگاریی
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 مێەژوودا لە ناویەان نەین کەسەایەتییەکان تەنیەا کە دەبینەین یەڵەاەدەینەوە مێژووییەکان ڕووداوە لەسەر الپەڕە کە
 یەەان سەەتالینگراد شەەاری نمەەوونە بەەۆ دەبەەێ بەخۆیەەان تەەایبەت گرینگیەەی جێگەەاش و شەەوێن زۆر بەڵکەەوو دەبەەێ، یەرمەان
 ڕۆژیەاڵتەەی خەڵکەەی بەەۆ النەەیکەم دێمەەوکرات قەاڵی. دەمێنێەەتەوە زینەەاوویی بە ناویەەان یەتەەایە یەتەەا ...و کۆبەەانی
 و بیەر و دێمەوکراتە حیزبەی ئیەااریی کاروبەاری شەوێنی قەاڵیە ئەم. نیەیە نەامۆ جێگەایەکی و شەوێن ئیتەر کوردستان
 خەڵکی کە خۆی بەردەنگەکانی لەگەڵ پێوەنای جۆراوجۆرەوە لەڕێگەی و دەگر  بیچم لێرەوە حیزبە ئەم ئەناێشەی
 وەبیەەر دێمەەوکرات قەاڵی. دەبەخشەەێ پەەێ تەوەرانەیەەان ئازادی و مرۆیەەی ئاڕاسەەتەیەکی و دەکەەا دروسەەت بەەن کوردسەەتان
 .بێپسانەوەیە تێکۆشانی و نەیاتن بەچۆکاا یێنەری وەبیر یەستانەوەیە، و ئیرادە یێنەرەوەی

 
 کەەراوەتە جەەار چەنەەاین بە قەاڵیە ئەم دێمەەوکرات، قەاڵی سەەەرلە نەبەەوو یێەەرش و یەڕەشەەە یەکەم خەرمانەەان ی١١

! ئیسەالمی کۆماری ڕێژیمی یەتا بووە دێموکرات حیزبی بۆ زیاتری دەسکەوتی پەالمارانە و یێرش ئەم بەاڵم ئامانج
 ڕۆڵەکەانی باشەترین لە پۆلێک خەرماناناا ی١١ مووشەکبارانی لە چ و یەلاادا شەوی تەقینەوەی لە چ ئێمە ڕاستە

 تاراوگەشەاا لە تەنەانەت تێکۆشەان لە ڕاوەسەتاوی و زینەاووبوون مەۆری تەر جەارێکی لەێ ستێنارا؛ لێ گەلەمان ەمئ
 .کوردستان دێموکراتی حیزبی کارنامەی بن یاتە

 
 بەری گەەەرتنە و خەبەەەات جۆراوجۆرەکەەەانی پتانسەەەیێلە و شەەەێواز کردنەەەی ڕەچەەەاو بە کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی

 و جووتیەار لە کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی زۆربەی یاوسۆزیی یەستی توانیویەتی یەتواقع بە ئاوێتە سیاسەتێکی
 ئەدەبەەی، یەەونەری، کولتەەووری، بوارەکەەانی لە چەەاالک کەسەەانی و کەەۆمەڵگە بژاردەکەەانی یەتەەا کەەۆڵبەرەوە و کرێکەەار
 بەدەسەت ەخەۆڕاییل جەمەاوەرییە پێگە ئەم. ڕابکێشێ خۆی الی بۆ ...و ژینگەپارێزی کۆمەاڵیەتی، ئایینی، سیاسی،
 ڕێگەەای شەەەییاانی خەەوێنی بەریەمەەی کردارانەیە؛ ڕاسەەت خەبەەاتی سەەاڵگارێک دەسەەکەوتی و بەریەم ئەمە و نەیەەاتووە
 .نیشتمانەیە ئەم سەربەستیی

 
 خەەولەک یەک تەنیەەا نەک تێکەەڕای بە کوردسەەتان خەڵکەەی خوێنەەاوییە یێرشەەە ئەم لەدوای ڕۆژ ٤ تەنیەەا کە کاتێەەک
 و پرسەە خەاوەنی دەکەنە خۆیەان و، ڕادەگەرن شەەییاان نەاوی و یەاد لە ڕێەز بۆ اەنگیبێ ڕۆژ یەک بەڵکوو بێاەنگی

 بەرەو دەزانەەەی و دەبەەەێ خۆشەەەەت یەسەەەتە ئەو کەەەاتەدایە لەو خۆیەەەان؛ بەختکردووەکەەەانی گیەەەان ڕۆڵە سەرەخۆشەەەیی
 ارەکانیش کە کاتێک. مەبەست دواوێستگەی بە گەیشتن یەتا نەماوە زۆرت و یەڵکشاوی ئامانجەکانت وەدەستهێنانی
 لەوەی دەکەنەوە دڵنیەەا یەکتەەر و "دێمەەوکرات قەاڵی" دەبەەنە ئەەیالم یەتەەا مەەاکۆوە لە و یەک دوای لە یەک کوردسەەتان
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 خەڵک یاودڵییەی و یاوسۆزی ئەم کۆی ئاوەدانە؛ تێکۆشان سەنگەری واتە بوو ئاوەدان قەاڵش کە و ئاوەدانە قەاڵ
 …الچێ خەم با کەواتە کرا کوردستاناا ییایشە ١١ دانی لەدەست خەمی ئاوری بەسەر و ئاوێک بووە

 
 کەورد گەلەی مافخوازانەی بزووتنەوەی لەسەر دێموکرات حیزبی کارتێکەرییانەی و جەماوەری پێگە و جێگە ئەم یەر
 و دێمەەەوکرات قەاڵی و بەگشەەەتی حیەەەزبە ئەم بەەەوونی بەسەەەیبل ڕازی لەسەەەەر پەردە کە کوردسەەەتانە، ڕۆژیەاڵتەەەی لە

 دەبەێ، تێپەڕ دێموکرات حیزبی خەباتی لە دەیە یەشت بە نیزیک کە ئێستا. الدەدا بەتیبەتای سەرکردایەتییەکەی
 ییچکەات و دەکاتەوە تاقی نەیاتووەوە لەبڕان پشوودرێژییەکی بە خەبات مێتۆدەکانی یەموو پێشوو لە لێبڕاوانەتر

 کۆمەاری ڕێژیمەی یەربۆیەش نییە؛ دیار تێکۆشانییەوە ڕوخساری بە "کۆیە دەشتی لە بوون نیشتەجێ" و دووری تۆزی
 .دەکا سەیری خۆی دوژمنی سەرەکیترین چاوی بە و تێگەیشتووە ڕاستییە لەم شێوە باشترین بە ئیسالمی

 
 پێشەمەرگەدا سەەرەتایی دەورەی لە دێموکراتەاا قەاڵی مووشەەکبارانی کەاتی لە کوردسەتان الوەکانی لە پۆلێک ئێمە

 دەورەی بە ئەێمە دەورەی بەۆنەیەوە بەو یەر نەبەووین، دڵتەزێنە وداوەڕو ئەم شایەدی نیزیکەوە لە و بووین بەشاار
 دوژمەەن کەوا خەەاکێکین چەکهەڵگەەری دەکەەرد یەسەەتمان کە لەوەی بەەێجگە و کەەرا نەەاودێر خەرمانەەان ی١١ شەەەییاانی
 ئەەازادی بارەگەەای پێشکەشەەی خۆیەەان پیەەرۆزی گیەەانی کە یەڵگرتبەەوو یاوڕێیانێکمەەان چەکەەی ئەمجەەار زاڵە؛ لەسەەەری
 نەبەەوو؛ ئەەێمە و ئەوان سەەەنگەری تەنیەەا بە ئیتەەر کە بەەوو سەەەنگەرێک کەەردنەوەی ئەەاوەدان بەڵێنمەەان بەەۆیە. کردبەەوو
 و کوردسەتان خەڵکەی لێبەڕاوانەی پشەتیوانیی بە ئەاوردا و تەۆز و دووکەڵ لەنێەو کە دێموکراتەی قەاڵی ئەو بەڵکوو

 نەەو  سەەەرلە و داتەکانەەابوو ۆیلەخەە وێرانەەی تەەۆزی حیەەزبە ئەم ئەنەەاامانی یەکەی یەکە ییممەتەەی بە یەروەیەەا
 .سەرپێ یەستابۆوە

 
 یەکیان یەبێ؛ دڵاا لە حەسرەت دوو تێاەپەڕ  دڵهەژێنەدا ڕووداوە ئەم بەسەر کە ساڵێک دوای لە و ئێستا ڕەنگە
 و؛ دیەەارە لە دیەەارتر شەەەییاان سەەەرجەم و شەەەییاانە ئەم بەتەەاڵی جەەێگەی ئازادیەەاا بەرەبەیەەانی لە کە ئەوەیە

 .با دڵ بە بەاڵم بم شەییاانەدا تازەترین ئەم خزمەتی لە نیزیکەوە لە نەمتوانی شەخس وەک کەئەوەی دوویەمیان
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

  



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

92 
 

 
 

 لە بەر بانێژەی قەاڵوە
 
 
 
 
 
 
 

 کەریم فەرخەپوور

  
 و پێشەەەەنگ ژنەەەانی و کچەەەان قەاڵی و مێرخەەەاس مەردانەەەی قەاڵی شەەەەییاان، قەەەامەتی قەاڵو دێمەەەوکرات، قەاڵی

 بیرویەەزری و کەەوردایەتی بیەەری نەەوێنگەی و نیشەەتمان ڕۆژیەاڵتەەی ئەەازادیی قیەەبلەی دێمەەوکرات، قەاڵی یەکسەەانیخواز،
 .پێشەوایە حەزرەتی و ژێکاف

 
 و نەبەەڕاوە قەسەەیاە و بەزێەەن یۆالکەەۆ یەولێەەری قەاڵی و زێەەڕین لەپ خەەانی بەرەنگەەاریی قەاڵی دێمەەوکرات، قەاڵی

 خاچەکەی و قەاڵتان و قاڕنێ کوشتاری و مەریوان سوارەی دوازدە چیرۆکی و قازی سێاارەکەی و کۆمار نەپساوەکەی
 و الوانەانەوە و شەەییا دایکەی نەیەۆنراوەی و سەپی پرچەی و شەەڕەفکەنای خوێنەاوییەکەی کراسەە و قاسەملوو بااڵی

 و داگیەەرکەر دەسەەتی گۆڕغەریبەکەەانی شەەەییاە پێشەەمەرگە و مەەن زێەەاەکەی نازلێشەەێواوەکانی نەوبەەووکە حەسەەرەتی
 یەزاران بەرخۆدانی سەنگەری و یادەوەری و خاک زامااری جەستەی و دارستان و باغ و مەل و گوڵ و گەنم سووتانی
 .نیشتمانە ڕزگاریی و ئازادی ڕێگەی سەربەرزی شەییای یەزار

 
 باواجی بەرەو کۆچ بۆمبا گرمەی و باڕووت نیبۆ لەبەر قەاڵ پەڕەسێلکەکانی خەونەکانە، کۆچی مانگی و خەرمانانە

 سەەرقافڵەی ڕێەبەر، شەەڕەفکەنایی و خەرمانەانە یەڵکشەانە، لە شەەییاانمان خەرمانی و خەرمانانە یەڵیگرتوون،
 جەمارانەاا فتەواکەی بەردەم ئاگری بەنێو و تێاەپەڕ  خوێناا و فرمێسک و یەنیسک ڕووباری نێو بە کە کاروانێکە
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 و سەینگ ڕووسەوورە کەچە کەژاوەی خەرمانەان دەچەۆڕ ، کورد زامااری جەستەی لە خوێن و انانەخەرم. دەنێ یەنگاو
 .بناەستە گەلێکی بەژانی زامی و پەڕپەڕ پووشپەڕی و خوێن خاکەلێوەی دەستەخوشکی خوێناوییەکەی ڕوومەت

 
 سەپای و ڕەش ێلەیخ یەوروژمی بەر کەوتەمە گەرچەی دوژمەن، دەسەتی ڕمەی نیشانەی کرایە سەرم گەرچی و خەرمانانە

 گیانبازیەاا، و خەوێن مەانگی لە نیشەتمان، ئەوینی و تین و گڕ لە پڕ دڵ کوڕانی و کچان بەاڵم دڵڕەشان، و دۆزەخ
 مەۆم نەمەران یەادی بەۆ کەۆمەڵ، کەۆمەڵ و کەاروان کەاروان دەسەتە، دەسەتە و پۆل پۆل خەرماناناا، خەنەبەناانی لە

 چیەادا و سەەنگەر و ئەشەکەوت بە بەاوەش دەزگیەران، و دڵەاار یژوانە لە پشەت دەچێەنن، تەۆڵە تۆوی دادەگیرسێنن،
 ئەااڵی تەاکوو واڵت قوربانیی قۆچی دەبنە پێشمەرگە، و پێشەنگ دەبنە دەست بە مەشخەڵ و شان لە چەک دەکەن،
 .بێ  بەپێوە و لەسەرپێ و سەربەرز یەر دێموکرات قەاڵی و شەکاوە یەر کورد

 
 و تەخت و بورکان دەبنە کورد الوانی بەاڵم تەنراوە، تەناف و باڕووت و رئاگ بە ڕێگەیە ئەم گەرچی و خەرمانانە
 و ڕەقیەەەب ئەی سەەەروودی بە و پەەەۆاڵیین ئیەەەرادەی بە گەلە ئەم ڕۆڵەکەەەانی ئەەەازاترین لەرزە، دێنەەەنە زۆردار تەەەاجی

 ئاسەن کەاڵەی قەاف، کێەوی بەرەو دەدەن، تەاو خەبەات سەرکێشەی ئەسەپی لەکەۆڵ نیشەتمان شۆڕشەگێرانەوە بیرویزری
 و دەڕەنگێەنن خەوێن بە کوردسەتان نەخشەەی دەبەزێەنن، دەسەکردەکان سەنوورە دەپێون، نشێو و یەوراز. یەڵاەبەستن
 دوژمەن گیەانی بەۆ قەاڵ، دەبەنە سپەر دەبنە دەخوێنن، خۆڕاگری و خەبات وانەی پێشەوادا مەکتەبی لە. دەنەخشێنن

 پەۆاڵیینی شەوورەی و قەڵغان و قەنایل دەبنە ڵە،تۆ و ییممەت و یەڵمەت و یاوار و گوڕ و گڕ دەبنە بەاڵ، دەبنە
 و تەەۆڵە چەکەەی قرمژنەەی دەبەەنە چیەەا تروپکەەی سەەەنگەری لە و بەنەەایخانە لە شەەەقام، و شەەار لە و نیشەەتمان قەاڵی
  غەریبەکەانی گەۆڕ و سەێاارە بەردەم شەییاانی ڕوحی و دی بێتە کورد خەونی تا ئازادیخواز و یەراو گەلێکی دەنگی
 بێستوون، و قەنایل و یەڵگورد چیاکانی بناری و بەنایخانە سەنگەری گیانبازەکانی ڕۆڵە و وانتا و تێرۆر دەستی
 و زام زاگرۆسەی داوێنەی تێکۆشەەرانی و یەرمەان یەورامەانی سەرکەشی چیای و موکریان پێاەشتی سوورەکانی گواڵڵە
 .بگرن ئارام سوڵتان یبەیە بناری قەاڵی و قەنایل و پێرالشێز و چوارچرا شەییاانی و ئاربابا و ئاگری
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 لە پەنجەرەی ژووری تەنیاییمەوە
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی فەتحی

 
 وەرزە ئەو وەختی ئێوارە زۆر

 تەنیاییمەوە ژووری پەنجەرەی لە کاتێک
 دەکەم غەریبیم ئاسمانی سەیری

 سروشت گرژییەکانی
 و گەالوێژ ئەنگوتنی چەشنی لە

 و ڕەش یەوری گرمەی
 و پاییزی بای ورشەی

 دیاردەن تەنیا زەرد خەرمانانی
 

 .دەکەم  بەدییان یەکیەک
 ژوورەدا، لەو یەر دیسان
 پێاەکەم ماڵ گردسووزی چرای ساتێک
 و کتێب نێو ئوستوورەکانی سەرجەم
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 ئازادی خولیای انانیقارەم تەواوی
 نیان، و نەرم گشتیان

 و ڕووناک ڕوخساریان
 لێویان لەسەر زەرد بزەیەکی

 چراکەم ڕووناکیی دەوری لە
 و کۆدەبنەوە لەگەڵم
 منیش،
 بتوێمەوە ئەواناا ئەبەدییەتی جیهانی لە بۆوەی
 ئەسپایی بە و بێاەنگ
 و دەدەمێ دەست یەست قەڵەمی

 .دەکەم  ڕەیا و سەربەست خۆم
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 خشین ی واڵتی گیان به هاوار بکه ئه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن زاده سه ئاسۆ حه: و

  
 خشین به گیان واڵتی ی ئه بکه یاوار
 خشین نه سوور خاکی ت که شه خاکی ی ئه
 و نیسک یه وی شه
 سێلکانه ڕه په باڵاانی ی قه شه له
 م یاوخه ماڵی کوێیه له کوا

 گریانه پڕی شێعرم قورگی
  سێااره و تیرباران مووه یه و له
 ئازاره و ت ینه مه و فرمێسک موو یه و له
 وتوو خه خوێناا له ی ئاشاه موو یه و ئه
 وتوو سره نه خاکی نابیسم ت ڕه نه

 تا په و قاتی و گوڵ ژولیانی خاکی
 اڵ به و رگ مه و پرسه نوقمی نیشتمانی

 یاران وی شه
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 وێرانی و زیناان وی شه
 یاوڕێیان بوونی ییا شه وی شه
 جوانی و ڕووناکی و ژین اڵنی یاوه

 
 (زاده ن سه حه ئاسۆ رگێڕانی وه - عطائی جنتی ایر )
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 بۆ چی کۆماری ئیسالمی حیزبی دیموکراتی دایە بەر پەالماری مووشەکی؟

 
 
 
 
 
 
 

 )*(قادر وریا

 
. بەرد وەحشەیانەیە کەردەوە ئەو بەۆ پەنەای ئیسەالمی کۆمەاری ئەوە یەۆی بەوونە کە یۆکەارانە ئەو سەر بچمە دەمەو 
 خەۆی دۆخەی قەیرانەاویترین گەڵ لە دا نێوخەۆی لە  ئێسەتا تەایبەتی بە ئیسەالمی کۆمەاری ڕێژیمی کە دەزانن شئێوە

 قەیرانەەی گەڵ لە نێوخەەۆ لە ئەوەنەەاە ئێسەەتا قەت بە کەەات یەەی  دا ئیسەەالمی کۆمەەاری مێەەژووی لە یەەانی. بەرەوڕووە
 بەریەن ئێعترازاتێکەی کەردوە وای ئەمە. وەنەبەو بەرەوڕوو دا، نێەودەوڵەتی گوشەاری گەڵ لە دەرەوەش لە و جۆراوجۆر

 ڕێەژیمە ئەو بەرەوڕووی ئێرانەوە جۆراوجۆرەکانی شارە لە خەڵک الیەن لە دیومانە دا ڕابردوو یەکساڵی لە ئێمە کە
 چارەسەر کێشەکان نەیتوانیوە یەر نەک نەبووە، بۆیان واڵمێکی نەک سەرکوت لە بێجگە ڕێژیمە ئەو بەاڵم. بۆتەوە
 کەەردنەوە، زینەاوو ئێەران سەەەر لە سەەرلەنو  گوشەارانەی ئەو و دەر چەەووە بەرجەام لە ئەمریکەا ەوەیئ دوای بکەات،

 ژوورەوەش لە و دەرەکەەەی فشەەاری ژیەەەر کەوتەەووەتە دیەەەکەش ئەوەنەەاەی و تەنگەەەانە کەوتەەووەتە دیەەەکەش ئەوەنەەاەی
 .زیادبوونن لە ڕوو یەر کێشەکانی

 
 لە ئەوەش بۆ و، سنوورەکانی دەرەوەی الی بۆ نێودەوڵەتی کۆمەڵگەی و خەڵک سەرنجی ڕاکێشانی بۆ ئێران ڕێژیمی
 بە ئەوەی بەەۆ الیەک لە. بەەاا مەەانۆڕ دەیەەهەو  سەەنوورەکانی دەرەوەی لە بکەەا، سەەەرکوت بتەەوانێ ڕاحەتەەی بە ژوورەوە
 الیەکەی لە نەو ، ییچتەان و بگرن دا خۆتان بە دان پێویستە و داین دەرەکی یەڕەشەی ژێر لە ئێمە کە بڵێ خەڵک
 بە سەەنوورەکانی دەرەوەی لە دەیەەهەو  ئۆپۆزیسەەیۆن، یێزەکەەانی چاوترسەەانانی و خەڵەەک چاوترسەەانانی بەەۆ دیەەکە
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 ژێر کەوتووەتە دا ناوچە واڵتانی لە دەخالەتی بۆنەی بە کە الشەوە لەو. بنوێنێ تیژی و تونا شێوە دڕناانەترین
 .دەکەم قودرەتنەمایی ەیەداناوچ لەو ئەوەتا و دەکەم ئەناام عەرزی و یەم ئەمن بڵی دیسان گوشار،

 
 دیمەەەوکراتی حیزبەەەی و دا خەەۆی تەواویەتەەەی لە کوردسەەتان بەەەزووتنەوەی دیکەشەەەوە الیەکەەەی لە و الیەک لە ئەمەەانە
 دەزانەێ چەونکە. ڕێەژیمە ئەو حەاکمیەتی بەۆ مەترسەیەکن ئیسەالمییەوە، کۆماری ڕوانگەی لە تایبەتی، بە کوردستان

 لە کە پشەتیوانن خەاوەن ئەوەناە پوتانسیەلن، خاوەن ئەوەناە دارن، ڕیشە ئەوەناە حیزبە ئەم و بزووتنەوەیە ئەم
 بە کۆتەایی و خەن ڕێەک کوردسەتان خەڵکەی کەۆمەاڵنی دەتەوانن ئاسەانی بە دا، مەرکەزی دەوڵەتی الوازبوونێکی یەر

 دیموکرات یزبیح دژی لە گەورە پیالنی دوو دا کەم ماوەیەکی لە دەبینین ئێمە نیە شۆخی. بێنن ڕێژیمە ئەو تەمەنی
 کۆمەڵێک کە دیموکرات حیزبی دژی لە بووین تێرۆریستی تەقینەوەیەکی شاییای لەمەوبەر ساڵ دوو. چوون بەڕێوە

 وێەەڕای یەبەەوو، کۆمەڵکەەوژانەی یەدەفێکەەی ئەمجەەارە یێرشەەەی ئەم وەک ئەویەەش. ئەسەەتاناین لەەێ تێکۆشەەەرانی لە
 یەمووی. بکا شەییایان و بستێنێ ئێمە لە تێکۆشەران زیاتر چی یەر دەیەویست دیموکرات حیزبی لە زەبروەشانان

 و نیشاناان دڕناەیی و سەرکوتکردن بکەوێتە سنوورەکان دەرەوەی لە ئیسالمی کۆماری کە ئەوە یۆی بە بوون ئەوانە
 بە بێنەێ، کەار بە دووریەاوێژ مووشەەکی سنوورەکان دەرەوەی لە کورد ئوپۆزیسیۆنی یێزەکانی دژی لە جار یەکەم بۆ
 لە کەورد سیاسەییەکانی بەنەاییە لە کۆمەڵێەک دا رۆژە لەو یەر دیەکەوە الیەکەی لە. بوەشەێنێ لەێ زەبریان شەکموو

 .بستێنێ لێ گیانیان و بکا ئێعاام دا ڕێژیمە ئەو زیناانەکانی
 
 کە ئیسەتا بەاڵم بکەا، مەرعەووب کوردسەتان خەڵکەی تەواوی بە بەوو ئەوە بەۆ دا، نیشانی یاوکات کە دڕناەییە ئەو
 دیەکە جەۆرێکی بە کەورد گەلەی و سیاسەییەکان یێەزە دیتمەان ئەێمە ڕابەردووە، دا کارەسەاتە ئەم سەەر بە وتوویەکحە

 ئەوەی جیەاتی لە ، بەن چاوترسەێن ئەوەی جیەاتی لە. بوونەوە ئیسالمی کۆماری دڕناانەیەی تاوانە ئەو بەرەوڕووی
 ڕووگەی کە کوردسەتان خەڵکەی کەردەوە ویەانڕو دیەکە جەارێکی بەن، بێەاەنگ و خۆیان قاپێلکی نێو بەرنەوە سەریان
 دەفەەتەری بەیاننەەامەی یەکەم لە وەک یەر و دیەەکەن سیاسەەییەکانی یێەەزە و کوردسەەتان دیمەەوکراتی حیزبەەی ئەسەەلیی
 ی١١ تاوانەەانەی بەو شەەیاو واڵمێکەەی دەبەەوایە کوردسەەتان خەڵکەەی یەەاتبوو، دا کوردسەەتان دیمەەوکراتی حیزبەەی سیاسەەیی
 ئێەەوە بەەوو، دروسەەت دا سیاسەەییەکان یێەەزە نیەەو لە یەەاودەنگییە ئەو خۆشەەیەوە بە ەک دواتەەریش. بەەااتەوە خەرمانەەان
 دەکەر  کوردسەتان خەڵکەی لە داوا دا ئێەرانیش کوردسەتانی حیزبەکانی یاوکاریی ناوەنای بەیاننامەی لە کە دەبینن

 گیەەانی تەوانێنە بەاا، سیاسەییەکان بەنەەاییە کوشەتنی بە درێەژە دیەکە چەەی نەتەوانێ ئیسەالمی کۆمەاری ئەوەی بەۆ کە
 مەانگرتنە ئەو. بەارێتەوە ددانشەکێنی واڵمێکەی پێویسەتە ، بسەتێنێ دڕنەاانەیە شەێوەیە بەو کورد گەلی تیکۆشەرانی
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 خەڵکەی بەۆیە. دایەوە کوردسەتان خەڵکی کە بوو ددانشکێنە واڵمە ئەو چوو، بەڕێوە خەرمانان ی٢١ رۆژی کە گشتیە
 و دیمەەوکرات حیزبەەی کە بەەاەن نیشەەانی دەبەەوو. دا ئەنجامیەەان بەەوو ئەرکیەەان ئەوەی بەەبن، چاوترسەەێن بەەاتی لە ئەەێمە

 دەرەوەی لە ئەوانەی دەکەەەرێن، ئیعەەەاام سیاسەەەیی بەنەەەایی وەکەەەوو زینەەەاان لە ئەوانەی کەەەورد، گەلەەەی تیکۆشەەەەرانی
 پشەتیان خەڵەکە ئەو و ئەوانەن ڕۆڵەی دەستێنار ، لێ گیانیان بۆمب بە و مووشەک بە و دەکرێن تێرۆر سنوورەکان

 .دا کوردستان خەڵکی نێو لە نیە پێگەی ڕێژیمە ئەم کە بسەلمێنن ئیسالمی کۆماری بە ەبوود. ناکا تێ
 
 سەەاڵی خەرمانەەانی)میکۆنەەووس تیەەرۆری و دیمەەوکرات قەالی شەەەییاانی ڕێوڕەسەەمی لە قسەەەکانم لە بەشەەێک )*( 

 (ئەڵمان - کۆڵن رابردوو،
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی -فیس بووکی نووسەر  : سەرچاوە
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 ساڵڕۆژی مووشەک بارانی قەاڵی سەختی دیموکراتە لەالیەن دوژمنەوە  
 
 
 
 
 
 
 

 شۆڕش ئەسەدزادە

 
 سەەەەختی قەاڵی بەەەارانی مووشەەەەک سەەەاڵڕۆژی ٢١١٩ سەەەێپتامبەری ی٨ بە بەرامەەەبەر ،١٣٩١ی خەرمانەەەان ی١١ ئەمەەەڕۆ

  دوژمنەوە لەالیەن دیموکراتە
 

 قەاڵی سەەر کردە مووشەکیان یێرشێکی .ئێران پاساارانی تیرۆریستی سوپای ڕۆژەدا، لەم ئێستا پێش ساڵێک ڕاست
 یەرێمەی حەریمەی بەزانەانی سەەرڕای .(کەۆیە) شەاری نزیەک لە کوردسەتان باشەووری خەاکی لەنەاو دیمەوکرات شێرانی

 چەەۆنیەتی و فەەیلم بەەارانەکە مووشەەەک دوای یەر ی،نێەەودەوڵەت یاسەەاکانی یەمەەوو نەگرتنەەی بەیێنەەا و کوردسەەتان
 .باڵوکردەوە خۆیەوە لەمێایاکانی لێاانەکەی

 
  .مەالکان ڕژیمی بۆ یەبووبێ سەرەکی یۆی دوو دەبێ لەوکاتاا لێاانە ئەم

 باشەەووری ی١٩٩١ سەەاڵی ڕاپەڕیەەنەکەی وەکەەوو کوردسەەتان، خەڵکەەی ڕاپەڕینەەی لە ڕژیەەم دڵەڕاوکەی و تەەرس یەکەم
 .سەدام و بەعس ڕژیمی ژیبەد کوردستان

 
 گێەەژاوی کەوتەەۆتە ڕژیەەم لەکاتێکەەاا ١ئیسەەڕائیل ئەمریکەەاو بە خەەۆی نەەوقتەزەنی مووشەەەکی یێەەزی پیشەەاناانیدووەم 

 ١نەوتە فرۆشتنی کە کردووە وشک لێ حەیاتیان ڕەگی و ئەمریکا ئابلوقەکانی
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 سیاسیەکانەەەەی یێەزە دواتەەر ڕۆژ ەەەەچواربە پاسااران، تیرۆریستەەەی سوپای قێزەونەی دڕناانەو کارە ئەم دوای بەاڵم
 سەرتاسەەری خەرمانەان ی٢١ لەڕۆژی .(بگەرن مەان) ڕژیەم کردەوەیەی ئەم بەدژی کرد خەڵک لەەەەە داوایان ڕۆژیەاڵت

 یەڕەشەەەەو سەەەەرەڕای بەەەوێرانەدا شۆڕشەەگێڕانەو لەیەڵوێسەەەتێکی یەکتەەەرو لەناودەسەەتی دەسەەەت کوردسەەەتان ڕۆژیەاڵتەەی
 دڵەی سەەردەمانە مەدەنیەانەو زمەانێکی بە و داخسەت بازاڕیەان و دوکەان کوردستان خەڵکی یەموو .ڕژیم گوڕەشەکانی
 کەەارە بەم .دا ئەنجەەام یەان( ڕیفڕانەەاۆم) لەڕۆژیەاڵت کەەورد لەڕاسەتیاا .کەەردەوە بەەاران مووشەەک تەەاران لە دوژمنیەان

 حیەەزبە تەقینەیڕاسەە پشەەتیوانی یەموومەەان .یەەن( پێشەەمەرگە) یەموومەەان ئەەێمە گەەووت بەدوژمنیەەان شۆڕشەەگێڕانەیە
 .کوردیەکانین

 
 ئەم لەمەاوەی شەێوەیەک بەیەی  و نەین ڕژیم لەگەڵ کوردستان خەڵکی کە تێگەیشت دڵەوە بەچاوی لەوڕۆژەوە دوژمن
 لەدڵیەان کوردسەتان حزبەکەانی خۆشەویسەتی یەان .ڕابکێشەن خۆیان بۆالی کوردستان خەڵکی نەیانتوانیوە ساڵەدا ٤١

 .دەربێنن
 
 وەربگەر  دەرس و فێربەێ دەبەێ دوژمەن .نەاکوژێتەوە یەرگیز بەاڵم کزدەبێ شۆڕش ئاگری ننبزا باش دوژمنان دەبێ 
 .نەابەزین بەاڵم دەبەین شەەییا پەۆل پەۆل .نەاڕوخێ ڕژیەم مووشەەکی بە دیمەوکرات پۆاڵیینی قەاڵی ورەو یەرگیز کە

 بەەبەز  و بڕوخەەێ بەەڕواو دەبەەێ ئەوەی .دەدەیەەن خۆمەەان حەقخەەوازانەی تێکۆشەەانی و بەخەبەەات درێەەژە دواپشەەوو یەتەەا
 .خوێنە سێاارەو و پەت کۆماری اهتەن
 

 .کورد ڕاوەستانی بێ خەباتی سەردەکەو  دیموکرات، حیزبی بژی
 .بەڕێز بەرزو کوردستان شەییاانی یەموو و خەرمانان ی١١ شەییاانی ناوی یادو
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  گەلێک ئیرادەی و کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەتین شاهۆ
 

یەک ساڵ لەمەو بەر لە بەربەیەانێکی تێکۆشەانەوە، لە قەاڵی حیزبەی دێمەوکڕاتی کوردسەتانەوە، لە سەاتی بەاس و 
ەۆ ئەەازادی و عەداڵەتەەی گەلێکەەی داڕێەەژە بەەۆ خەبەەات دژی تاریکپەڕەسەەتانی جەیەەل و نەزانیەەی کۆمەەاری ئیسەەالمی، بەە

چەوساوەی دەستی ڕێژیمی مەاڵکان؛ ئیڕادەی نەتەوەیەک دەکڕێتە ئامانجی یێرشی مووشەکە بالیستیکەکانی کۆمەاری 
ئیسالمی ئیران و بەداخەوە شازدە کەس لە ڕۆڵە قاڕەمانەکانی نەتەوەی کەورد شەەییا بەوون و زیەاتر لە چەل کەس 

 .زاماار بوون
 

ئێەەران کە یەر لە سەەەرەتای دامەزڕانەەیەوە، واڵمەەی داوا ڕەواکەەانی کەەورد و حیزبەەی دێمەەوکراتی کۆمەەاری ئیسەەالمیی 
کوردسەتان، کە داوای ژیەانێکی ئەازاد و سەربەسەتە، داوای پاڕاسەەتنی شەوناس و بەدیهێنەانی مەاڤە، ویسەەتێکی ڕەوایە 

ێعەاام ای کردوون، بە زەبری ئیەم بەپێی یاسا گەڕودنی و ئینسانیەکان، بە میکانیرمی دێالۆگ و شاڕەستانیەت داو
چۆنکی لە مانییێستی ڕێژیمێکی وا ملهووڕ و دڕەناە، نامۆ بە ئازادی و دادپەڕوەری جێی . و کوشتن وەاڵمی داوتنەوە

 .نابیتەوە
 

حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە ساتەوەختی دامەزرانیەوە، وەک حیزبێکی بەرپرس و زمانحاڵی نەتەوەی کەورد لە 
 ، بە خوێنانەوەیەکی ڕێالیستانە لە پرس و دۆخی کورد، وابووتە چاڵی چاوی ڕێژیمی مانتڕۆژیەاڵتی نیش
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 "پێی خۆشە کوێر بێ و، نەیبینیت": ئاخونای، وەک کورد وتەنی
 

حیزبێەەک وەک ئیەەرادەی نەتەوەیەک، کە حەەازر بەەێ خەەوێن ببەخشەەێ لە ئاسەەتی ڕێبەرانیەەاا، . بەاڵم خەیاڵیەەان خەەاوە
ڕەواکانی لە سەر خاکی کوردستان و بۆ خەڵکی کورد دەمێنی و ڕەسالەتە مێژووییەکەی، تاگەشتن بە ئازادی و مافە 

 .کە کچان و کورانی نیشتیمان پێیان بەخشیوە، دەگەیەنیت بە سەر مەنزڵگەی بەختیاری و یەکسانی
 

مافەکانی ، چۆن پاش زیاتر لە حەوت دەیە لە تێکۆشان بۆ وردستان بۆیە ئیڕادەی نەتەوەیەکەحیزبی دێموکراتی ک
کەورد گەرم و گەەورڕتر لە جەەاران لە مەیەەاان دایە و ڕۆژانە الوانەەی نیشەتمان پەیوەسەەت بە ڕیزەکەەانی ئەم حیەەزبە بەەۆ 

 .خەبات دژی حکومەت دەبن
 

 .بۆیە ئیرادەی نەتەوەیەکە، چۆن توانیویەتی دژی دوو دیکتاتۆری پاشایەتی و ئاخونای درێژە بە خەبات باات
 

 .چۆن سێاارە، زیناان، شەییا بوون و دەربەدەری نەیانتوانیوە چۆکی پێاادەنبۆیە ئیرادەی نەتەوەیەکە 
 

 .بۆیە ئیرادەی نەتەوەیەکە چۆن موشکباران، سوورتر و خۆراگرتری کرد لە سەر داواکانی گەلی کورد
 

دسەتان بۆیە ئیرادەی نەتەوەیەکە چۆن ستراتیژ و بەرنامەکەی شوێناانەرترین کاریگەریی لە پانتایی سیاسەتی کور
 .و نێو کۆمەاڵنی خەلکاا یەیە

 
لە یەک ڕستەدا بۆیە ئێرادەی نەتەوەیەکە چونکی خەڵکی کوردستان حیزبی دێموکراتە و حیزبی دێموکرات، خەڵکی 

 .کوردستانە
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 .چواردە سوارەی قەاڵی دێموکرات
 

 
 
 
 
 
 
 

 وەستا رەحمان
 

  دێموکرات، قەاڵی  سوارەی چواردە
 بەرخۆدان، قەاڵی

 
  نیشتیمان خۆشەویستی و خۆر قەاڵی

 
 خۆر واڵتی یەتاوی بۆ  دەبرن رێگا دان، رێگا لە مێژە لە زۆر

 خۆر جێژوانی ەنەدەگ تا ناگر  پێشیان بەربەستێک یی  نادەن، پشوو نابن، ماناوو
  دەزانن خاک، و خەڵک یۆ

 ئەو گەیشەەەتنی لە دەترسەەەن، زۆر پەرەسەەەتی رەش پاسەەەاارانی تەەەاران، شەەەاری حاکمەەەانی گەل، رەشەەەی دڵ دوژمنەەەانی
 دایە پێش لە رێبەریان سێ و کۆیە قەاڵی سوارەی چواردە بەرێوە، وا کاروانەی

 خەڵکینە یۆ
 بە ، تەیارە بە و موشەک بە فێڵ، بە و درۆ بە تاران، و قوم یئاخوناان و پادشاکان ساڵە، دەیان و ساڵە سەدان
  دایە کار لە کاروانە ئەم وەستانی بۆ دایە دەستیان بەر لە یەرچی و داگیرکراو سەروەتی بە کوژی، رەشە تیرۆرۆ
 بن دڵنیا و بن چاوەر  بن، چاوەر  و بن دڵنیا خاک، و خەڵک یۆ بەاڵم



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

106 
 

 بە گەورتر، بە زۆر کەوتنێەک، یەر دوای ، ناوەستێ قەت و دایە لەش دە وێژیگەال خوێنی ئێمە گەلی کاروانەکەی
  دەبر  رێگا سەرکەوتن بۆ و دەکا پتەو یەنگاوەکان باوەرتر، بە ئیمانتر،
 بۆ دەزانن
 کە پێەیە، کوردیەان رزگەاری ئەااڵی و سەربەسەتی گەوڵی یەیە، ژوانەی خۆردا گەڵ لە ئێمە گەلی کاروانەکەی چونکە
 بەیان خۆری تیژی تیری یەکەم گەڵ ەل یەڵهات خۆر

 سوارچاکی سێ و بەرز مێژووم بااڵی قەد بە شەییاانی درێژەکەی کاروانە و دێموکرات کۆیەی قەاڵی سوارەی چواردە
 شەەاخی و دونەا و کێەەو و کەژ پەاڵی قەد بە یەڵەەاەگەرێن پێشەمەرگەکان، شەەانی بە شەان کەەاروانە، ئەو سەەرقافڵەی

 خۆر وەاڵتی
 دێەتە ئاسەۆ لە خەۆر ئەوسەا و دادەنەێن کوردسەتان پیەرۆزی ئەااڵی و سەربەسەتی گوڵی دا واڵتم کەیلوت بڵینترین لە

 دێموکرات شەییاانی قیبلەی رۆژیەاڵت، کوردستانی گونای و شار و دۆڵ و دەشت دەکات رووناک دەرو
 
 کۆیە شاری لە دێموکرات قەاڵی خەرمانانی ی١١ رۆژی شەییاانی ساڵەی یەک یادی لە
 

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

   بەرە یاوارە
 
 یاوارەبەرە یۆ

 مەوەسەتێنن یەواڵەکەان و برینەاارە مەرە قەاڵە شمشەاڵەکەی بڵێ، پێ و کوردستان دەنگی رادیۆ بۆ بەرە من یاواری
 بەرە یاوارە یۆ

 بەاەن سەرنج و زامەاارە وا کوردسەتانمان رۆژیەاڵتەی بڵەێ، پێیەان خە ، خوشەکە بەۆ شەێربەگی، بەۆ بەرە من یاواری
 مەوەستێنن باەن سرنج
 بەرە یاوارە یۆ

 ، وەفاتەان بە رازدارانەی رێبەازەکەو، رێبوارانی بڵێ، پێیان شەرەفکەنای، قاسملو، بۆ پێشەوا، بۆ بەرە من یاواری
 التان دێنە پشوودان بۆ بەرێوەن وا نازتان بێ رەفیاانی
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 لە زیەەن و............. مەم ەیداسەەتانەک جەزیەەری مەالی* ٢* دەو  ئەەاوی و تینەەویەتی و برینەەاارە دم دم قەاڵی
  دەو  ئاوی و تینویەتی و دەنوسێتەوە کۆیە
 یاوارەبەرە یۆ

 ئەازادی بەووکی: دەکەن یەاوار و کەردوە سەاز ییوایەان بەارانەی بووکە ئومێا، لوتکەی مناااڵنی بۆ بەرە، من یاواری
  دەو  ئاوی و تینویەتی بارانە بووکە............. دەو  خوێنی
 رەبە یاوارە یۆ

 با داگرن باران لە چاوێک رامەوەستن بڵێ، پێیان نیشتیمانم، رۆژیەاڵتی کانیاوەکانی رووبارو بۆ، بەرە من یاواری
 دەو ، ئاویەەان و تینویەەانە دێمەەوکراتم کەەۆیەی قەاڵی کەەۆیە، قەاڵی کەەاروانەکە ئەمجارەمەەان، شەەەییاانی ببەەار ،
  دەو  ئاویان و تینویانە

 
 بە یەموومەان بەا شەەییاانم، سەوری رێگای کاروانیانی شارم، و شاخ خەباتی ەڵیمەشخ یەڵگرانی ئەی ئێوەش، دە

 بەرزتەرین سەەر بە جارەمەان، ئەو سورخەاڵتی شەییاانی گیانی تەرمی یەنگاو، یەک بە و دەنگ یەک بە یەکەوە،
 و شار موویە سەر بە و بێ سەرکەوتن ئاسۆی بە تێکەڵ خۆریان تیشکی تا بخەین، سەر نیشتیماناا چیای و لوتکە
 بێتەوە باڵو کوردستاناا رۆژیەاڵتی دۆڵی و دەشت و گونا
 

 ماڵپەڕی گیارەنگ: سەرچاوە
 

٢١١٨ - ٩ - ١٥   
 

---------------------------------------------------- 
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 خەرمانان و دوو ڕووداوی لەبیرنەکراو
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەنپوور

 
اڵی و سەەوێرییەکانی چەەووە نێەەو مێەەژووی حیزبەەی دێمەەوکرات و گەلەەی کەەورد لە ی خەرمانەەان بە یەمەەوو تەە١١ڕۆژی 

لەو ڕۆژەدا کۆمەەەاری ئیسەەەالمی یەم یێرشەەەی کەەەردە سەەەەر قەاڵ وەک مەکەەەۆی پارێزگەەەاری لە . ڕۆژیەاڵتەەەی کوردسەەەتان
 تێکۆشەرانی دێموکرات و یەم بە ئێعاامی چەنا ڕۆڵەیەکی تێکۆشەری سیاسیی کورد ویستی گەلی کورد لە ڕۆژیەاڵت

نەفسەەەی ئەم کەەەارە بەەەێجگە لەوەی نیشەەەانەی لێکگرێەەەاراویی ئەو دوو بەسەەەتێنەیە، یەڵگەەەری دوو . چاوترسەەەێن بکەەەا
 . پەیامیشە لەو پێوەناییەدا

 
ویستی بە حیزبی دێموکراتی کوردستان بڵێ کە چیای تەحەممولی گوتاری سیاسی و تێکۆشەانی ڕێکخراوەیەی  یەکەم؛

 .سیاسی و ڕێکخراوییی ڕوو بە ڕۆژیەاڵتی کوردستان دابنێ ناکا، و پێویستە سنوورێک بۆ یەڵسوکەوتی
ویسەەتی بە خەڵکەەی کوردسەەتان و الوانەەی کەەورد بڵەەێ کە ئەگەر وەدوای حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتان کەون  دوهەم؛

ئەم قەاڵیە ئەگەر لە . ڕێژیم لە خۆڕا قەاڵی دێموکراتی بە ئامانج نەگەرت. بەرەوڕووی ئەو مەترسییانەش دەبنەوە
بەەنکەی سەەەرەکی حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتانە و حیزبەەی دێمەەوکراتیش یەکێەەک لەو یێەەزانەیە کە گوتەەار و الیهەەک 

سیاسەت و پڕاکتیکەکەی لە نێو خەڵکەاا زۆرتەرین پێشەوازیی لەێ دەکەر ، لەالیهکەی دیەکەوە ئەو قەاڵیە سەهمبولی 
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دە قەاڵیە، بەاڵم لە ڕێگەەای بەەۆیە ئەگەرچەەی ڕووی پەیەەامی کۆمەەاری ئیسەەالمی . خەەۆڕاگریی پەەارێزەرانی ڕۆژیەاڵتە
 .قەاڵشەوە پەیامێکە بۆ یەموو الیهنەکانی نێو بزووتنەوەی کورد و گەلی کورد لە ڕۆژیەاڵتی کوردستان

 
شەەییابوونی ژمەەارەیەکی زۆر لە ڕۆڵە یەڵکەوتووەکەەانی حیەەزب لەو یێرشەەەدا، بەەێجگە لەویەەی کەلێنێکەەی ڕێەەبەری و 

یەرکەام لەو شەەییاانە بەریەمەی سەێ تەا . بنەماڵە سەربەرزەکانیان مودیریەتییە بۆ حیزب، کەلێنێکی گەورەشە بۆ
چوار دەیە تێکۆشانی یەمەالیەنە لە بەستێنی جۆراوجۆری خەباتی چەکااری، کاری مەیاانی و سیاسی و دیپلۆماسی 

نیو،  ئەو شەییاانە لە ڕێژی ئەو تێکۆشەرانەدا بوون، کە بۆماوەی زیاتر لە دوو دەیە و. و یەرویا ڕێکخستن بوون
ئەو کەەاتە کە بەەزووتنەوەی کەەورد لە ڕۆژیەاڵت لە نێەەو ڕکەەوودێکی سیاسەەیاا بەەوو، بە پشەەوودرێژی لەو بەسەەتەڵەک و 

یەر ئەوانە بەوون کە . بنبەستەدا، بە ییواداری بە دایاتوو بەرگەیان گرت و ئااڵی بەربەرەکانییان شەەکاوە ڕاگەرت
دەشەتی ›‹انجیەان تەێ دەگەرتن و پێیەان دەگەوتن کە لە بەرگەی تیری لۆمەی یار و نەیاریەان گەرت، کە تەوس و تو

؛بەاڵم تەوس و تەەوانجی یەەی  الیهەەک کەەاری لەسەەەر ورەی پەەۆاڵیین و پشەەوودرێژیان نەکەەرد، ‹‹کەەۆیە زەمینگیەەر بەەوون
ئەوان و یاوڕێیهکانیەەەان بە ئێسەەەک و . چەەەونکە دییەەەانزانی کە لە کەەەو  ڕاوەسەەەتاون و چ ئااڵیهکیەەەان بەدەسەەەتەوییە

رک کردبوو کە، بۆ ئەوەی دڵی حیزبی دێموکرات وەک یێزێکی کەاریگەر لە جەوواڵنەوەی کەورد، پێستەوە ئەوییان دە
بۆیە یەرچەنەا . لە لێاان نەکەو  و بە گەشاوییی بمێنێتەوە، پێویستە ئەوان ژیانی خۆیان بکەنە قۆچی قوربانی

ی شەڕ دژی یێزەکانی کۆمەاری خۆڕاگری و فیااکاری یەرکام لەو شەییاانە و یاوڕ  زیناوویکانیان لە گۆڕەپانەکان
ئیسەالمی لە کوردسەەتاناا، الپەڕییهکەی زێەەڕینە لە ژیەانی ئەوان و حیزبەکەیانەەاا، بەاڵم لەوەش گرینگتەر مەەانەوه و 

ئەو خۆڕاگری و پشوو درێژییە بە سەرنجاان . خۆڕاگرییە لە نێو قەاڵی دێموکرات لە بیست و پێنج ساڵی ڕابردوودا
و سەربازی ڕێژیم لە نێوخۆ و دەرەوەدا، دەچێتە خەانەی خەۆڕاگرییهکی کەمەوێنە لە  بە باناۆری سیاسی، ئیتالعاتی
 .چەشنی خۆڕاگری قەاڵی دمامەوە

 
یەکێک لەو الپەڕە زێڕینانەی دیکە کە بەدوای ئێعاامی الوانەی کەورد و مووشەەکبارانی قەاڵی دێموکراتەاا ڕووی دا، 

ئەو مەەانگرتنە ئەگەرچەەی . وو لە ڕۆژیەاڵتەەی کوردسەەتانی خەرمانەەانی گەلەەی کەەورد بەە٢١مەەانگرتنە گشەەتییەکەی ڕۆژی 
لەالیەن ناوەنای یێزەکانی کوردستانی ئێران بە ڕاوێژ دەگەڵ چاالکانی بوارە جۆراوجۆرەکان لەنێوخۆ بانگەشەی بۆ 
کرابەەوو، بەاڵم قەەوواڵیی سیاسەەەتی درووسەەت و ئوسەەوولی حیزبەەی دێمەەوکراتی لەەه مهەەڕ خەبەەاتی مەدەنەەی و جەمەەاوەری 

حیزبەەەەی دێمەەەەوکراتی کوردسەەەەتان لەسەەەەەر بنەڕەتەەەەی . نیەەەەزیکەی یەک دەیەیە بانگەشەەەەەی بەەەەۆ دەکەەەەا دەرخسەەەەت، کە
خوێنانەوییهکی درووست لە بەارودۆخی جەوواڵنەوەی کەورد لە ڕۆژیەاڵت و، یەڵسەەنگانانی وەزعەی نیزامەی ڕێەژیم، 
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انە و لەوەش خەڵکەەی کوردسەەتان و یێزەکەەانی ڕۆژیەاڵت، بەو ئاکەەامە گەیشەەت کە دەگەڵ ئەوەی خەبەەاتی پێشەەمەرگ
بەرباڵوتەەر خەبەەاتی چەکەەااری بهەەرامبەر بەو ڕێەەژیمە کە لە یەمەەوو شەەێوازەکانی سەەەرکوت کەلەەک وەردەگەەر  ڕەوایە، 
بەاڵم بەسەەەرنجاان بە گەەۆڕانی پارسەەەنگی یێەەزی سەەەربازی بە سەەوودی ڕێەەژیم، پێویسەەتە لە پتانسەەێلەکانی دیەەکەی 

گەرتنەبەری . ەلەی کەورد لە ڕۆژیەاڵت کەلەک وەرگیەر خەبات و تێکۆشان دژی ڕێەژیم و بەۆ بەدیهێنەانی مافەکەانی گ
سیاسەەەتێکی ئەوتەەۆ پەیوەنەەای بە دوو فەەاکتۆری دیەەکەوە یەبەەوو، کە یەکیەەان سیاسەەەتی ڕۆژیەاڵت تەوەری و ئەوی 

دەگەڵ ئەوی ئەو دوو تەوەرە پێوەناییهکی . مەدەنی بوو - دیکەش وێژمانێکی نو  لهباریی شێوازی خەباتی سیاسی
. ڵێین مەنتیاییان پەێکەوە یەیە، بەاڵم لە عەینەی حاڵەاا یەکیەان بەسەتراوەتەوە بەوی دیەکەوەسروشتی و دەکر  ب

مەدەنەی بە بەێ دیەاریکردنی چوارچێەوییهکی وەک ڕۆژیەاڵت  - لەو یەلومەرجەدا بەتەنێ گوفتمانی خەبەاتی سیاسەی
مەوکراتی کوردسەتان لە چەوونکە دەگەڵ ئەوەی ئەوشەێوازە خەبەاتە پەێش گوفتمەانی حیزبەی دێ. تەوەری زەحمەت بەوو

بەاڵم یەم ڕێژیمەی کۆمەاری ئیسەالمی و یەم یێنەاێک الیەن خەریەک . ڕۆژیەاڵتی کوردستان کەم و زۆر دەگۆڕێاا بوو
 بۆیە وێژمانی ڕۆژیەاڵت تەوەری لەالیهک خۆی کردە ساحەبی جوواڵنەوەی مەدەنی. بوون بەمالوالدا بە الڕێیاا ببەن

و و، لەالیهکەەی دیەەکەوە نەەووکە ڕمبەەی ئەو شەەێوە خەبەەاتەی لە نێوەخەەۆی سیاسەەی کە لە حەەاڵی پەرەگرتنەەاا بەەو -
ڕەنگبەێ ئەوە . ڕۆژیەاڵتی کوردستانەوە بۆ دەرەوەی کوردستان گۆڕی و ڕووی پێ لە حاکمییەتی کۆماری ئیسالمی کرد

 .مییەکێک لەو یۆکارانە بێ کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو چەنا ساڵەدا بۆتە نووکی یێرشی کۆماری ئیسال
 

حیزبەەی دێمەەوکراتی کوردسەەتان بە دەرککردنەەی ئەو ڕاسەەتێە کە ڕێەەژیم لەو چەنەەا دەیەی ڕابەەردوودا، یەم لە نێوخەەۆی 
ئێران و یەم لە ئاستی ناوچەدا پەرەی ئەستانابوو، و بە کردەوە یێزەکانی کوردی ڕۆژیەاڵتی لە بەسەتێنی خۆیەان 

ە ڕێەژیم بەۆی یەڵبەژاردووە و لە چوارچێەوەی بەازنەیهکی دوور خستۆتەوە، یان دەبوو تەسلیمی ئەو چارەنووسە بێ ک
داخراودا بسووڕێتەوە، یان دەبوو ئەوچارەنووسە بگەۆڕ  و بە سەەر ئەو ئۆردووگایەانەدا لە ڕووی فکەرییەوە بەاز بەاا 

ئەوە . و، سیاسەت بەرێتەوە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و دەور و نەقش بااتەوە کەۆمەاڵنی خەڵکەی کوردسەتان
ە تەەاکتیکی کەلکەەوەرگرتن لە دەرفەتەکەانی وەک تەوەری سەەەرەکی خەبەەات و تێکۆشەان بەەۆ خەڵەەک دەستنیشەەان بەوو ک

بەو کەەارەش حیزبەەی . کەەرد، کە ئەو شەەێوازە بەکەەردەوە دەگەڵ یەلەەومەرجی خەبەەاتەکە و ژیەەانی خەڵەەکەکە دەگونجەەا
مەانگرتنی گشەتی لە الیەن ئەگەرچەی بانگەشەەی . دێموکرات یەنگەاوێکی درووسەتی لە ڕێگەایهکی درووسەت یەڵێنەاوە

ناوەنای یێزەکانی ڕۆژیەاڵتەوە یاتە کەایەوە، بەاڵم بێگومەان ئەو مەانگرتنە بەبەێ ژێرسەاختێک کە لە سەەر شەانی 
چاالکانی مەدەنی پێکهەاتووە و یەرویهەا ئینتیمەایهکی کە ئەو ژێرسەاختە لە ڕووی سیاسەییەوە دژی ڕێەژیم یەیبەوو، 
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ە کە لە چەنا ساڵی ڕابردوودا حیزبی دێموکراتی کوردستاناا لە تەشەوی  و ئەوە یەمان جوواڵنەویی. نەدیهاتە دی
 .یاناانیاا دەوری یەبووە و زۆرجاریش لەسەری پیاوخراپ بووە

 
ی خەرمانان دۆست و دوژمن چاوی بە یەستانەوەی گەلێک کەوت کە کوشتاری بەکۆمەڵ، ئێعەاام ٢١لە ڕاستیاا ڕۆژی 

ی بزووتنەوەکەی، یێشتا لە پێی نەخستووە و بە بەژنی برینەاار و شەەاڵڵی و ئەشکەنجەی ڕۆڵەکانی و لێاانی سەر
ئەوە وەک داسەەتانی ئەو قارەمەەانەی . خەەوێنەوە، خەریەەکە بەەه گەەژی ڕکەبەرەکەیەەاا کە کۆمەەاری ئیسەەالمییە دیچێتهەەوه

ئارەقە و ڕانا لە ژێر زەبری ڕکەبەرەکەی دایە، لە ڕانای سێزدە لە حاڵێکاا  ١٢مشتەکۆڵە دەچێ، کە دوای ئەوەی 
خوێن لە یەموو لەشی دەتکێ، بە یێزی بیروباوەڕ خۆ دەگرێتەوە و ڕووبەڕووی حەریفەکەی دەبێەتەوە و بە سەەریاا 

 .زاڵ دەبێ و شکستی دەدا
 

 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------- 
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 و دەرەوەی واڵت   چاالکیی ناوخۆ
 

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

 ی خەرمانان لە بانە٧١چاالکیی تەبلیغی بە بۆنەی یەکەمین ساڵڕۆژی 
 

 
  
 
 
 
 
 
 قەاڵی سەەەر بەەۆ یەوایەەی یێرشەەی و پاسەەااران سەەپای تیرۆریسەەتییەکەی کەەردەوە سەەاڵرۆژی یەکەمەەین بەرەبەری لە

 لە کەەەردن پشەەەتیوانی و ئیسەەەالمی کۆمەەەاری سەەەەرلەنو  مەحکەەەوومکردنی مەبەسەەەتی بە بەەەانە شەەەاری لە کرات،دێمەەەو
 .کرا تەبلیغی چاالکیی دێموکرات، تێکۆشەرانی

 
 نووسەەەراوەی و تڕاکەەەت باڵوکەەەردنەوەی بە کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی الیەنگرانەەەی لە بەشەەەێک دا چەەەاالکییە لەو

 خەرمانانیەان ی١١ شەەییاانی بەتەایبەتی کوردسەتان ئازادی ڕێگای شەییاانی وییادونا کارەساتە، بەو دار پێوەنای
 .کوردستانە خەڵکی خۆڕاگری قەاڵی دێموکرات، قەاڵی کە ڕایانگەیانا دیکە جارێکی بۆ و ڕاگرت بەرز

 
 خەمخەەۆری خەڵکەەی بە پێشەەکەش خەەۆی پێزانینەەی و سەەپاس کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی تەشەەکیالتی کۆمیسەەیۆنی
 .دەنێر  بۆ ساڵویان و، دەکا بانە شاری ئەمەگناسی خەڵکی بەتایبەتی ن،کوردستا
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------------------------------------------- 

 
 

 ی خەرمانان لە شاری ئەیوان٧١بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی 
  

 
 
 
 
 
 
 
 چەاالکیی خەرمانەان ی ١١ دڵهەژێنەی کارەسەاتی سەاڵی یەکەمین بۆنەی بە ئیالم پارێزگای بە سەر نئەیوا شاری لە

 .کرا تەبلیغی
 
 باڵوکەردنەوەی بە ئەیەوان، شەاری لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی دۆستانی و الیەنگران دا تەبلیغییە چاالکییە لەو

 .مەحکوومکرد یان خەرمانان ١١ کارەساتی بکەرانی دیکە جارێکی بۆ دار پێوەنای نووسراوەی و تڕاکت
 

 شەەاری لە گەلەکەمەەان ڕەوای بەەزووتنەوەی خەمخەەۆرانی و الیەنگرانەەی یەتەەاوی ی٩٨ خەرمانەەان ی١١ ڕابەەردوو شەەەوی
 لەگەڵ یاوکەات تڕاکت باڵوکردنەوەی و دروشم نووسینی بە شارە ئەو بەرچاوی شوێنی چەناین لە سەربەرز ئەیوانی
 لە حیەەزبە، ئەو پێشەەمەرگەکانی و کەەادر لە پۆلێەەک شەەەییاکردنی و دێمەەوکرات یقەاڵ سەەەر بەەۆ یەوایەەی یێرشەەی

 و دێمەەوکرات قەاڵی لە خۆیانیەەان پشەەتیوانی وەبیریێنەەاوەتەوەو کوردیەەان سیاسەەیی بەنەەایی و الو سەەێ سەەێاارەدانی
 .دەربڕیوە کورد ئازدایخوازانی سەرجەم
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 قەدیەم، تونێەل تەنیشەت کەۆاڵنی ؛ لە بەریتین اونکەر تەبلیغەی چەاالکیی تێیەاا کە ئەیەوان شاری لە شوێنانەی ئەو
 شەەاری دیەەکەی گەڕەکەەی و شەەەقام چەنەەاین گەڵ لە تەەازە، تەەونێڵی تابلووکەەانی ئەناێشەەە، شەەارەکی سەەەراو، تەەابلووی
 .ئەیوان

 
 مەانگرتنی بە کوردسەتان خەڵکەی تێکەڕای وێنەدا بەێ یەڵوێستێکی لە خەرمانان ٢١ لە ڕابردووش ساڵی باسە شیاوی
 ئیسەەالمییەوە کۆمەەاری الیەن لە کوردییەەان الوی سەەێ سەەێاارەدانی لە و خەرمانەەان ١١ تیرۆریسەەتی ەیکەەردەو خۆیەەان
 .کرد مەحکووم
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------------------------------------------- 

 
 

 سەحنەی خەرمانان لە شاری ٧١یادکردنەوە لە شەهیدانی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەۆ ڕاگیەراو بەرز خەرمانەان، ی١١ کارەسەاتی شەییاانی یادی کرماشان پارێزگای لە سەحنە کوردپەروەری شاری لە
 .مەحکوومکرد ئێرانیان ئیسالمیی کۆماری جارێکی

 
  نکوردستا دێموکراتی حیزبی قەاڵی سەر بۆ مووشەکی یێرشی ساڵڕۆژی یەکەمین بۆنەی بە چاالکییەکان درێژەی لە
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 و الیەنگەەران یەتەەاوی ی٩٨ خەرمانەانی ی١١ ڕابەەردوو ڕۆژی حیەەزبە، ئەو پێشەمەرگەی کەەادرو پۆلێەەک شەەییابوونی و
 گەوڵی چەپەکە و شەییاان وێنەی دانانی و مۆم بەیەڵکردنی کرماشان سەحنەی شاری لە دێموکرات حیزبی دۆستانی
 ڕێبەار بە خۆیانیەان وەفەاداریی دڵهەژێەنە، تەکارەسەا ئەو قوربانیەانی و شەەییاان یادی بەرزڕاگرتنی وێڕای سوور،

 .کردەوە دووپات خەرمانان ی١١ شەییاانی بەتایبەتی کوردستان، شەییاانی وئامانجی
 
 قەاڵت سەەەر بەۆ یەوایەەی یێرشەی سەەاڵیادی بە دار پێوەنەای تڕاکتەەی و پۆسەتێڕ کۆمەڵێەەک دا تەبلیغیەیە چەاالکییە لەو

 .باڵوکرایەوە سەحنە شار نێو لە ، دێموکرات
 

 چەنەا ئیالم و کرماشان یەستیاری و گرینگ دووپارێزگای لە کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی باسە شایانی
 و بەڕێەەوەدەچێ نەتەوەییەکانەەاا بەەۆنە لە کە کوردسەەتان رۆژیەاڵتەەی لە تەبلیغییەکەەانن چەەاالکییە پێشەەەنگی سەەاڵە

 چاالکییەکەانی کرماشەان و ئیالم شارەکانی لە انخەرمان ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بەرەبەری لە ئەمساڵێش
 وپێزانینەی سەپاس کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی یەربۆیە پێکردوەو دەستی یادە بەو تایبەت
 .دەنێر  بۆ ساڵویان و دەکا ئیالم و کرماشان لە دێموکرات تێکۆشەرانی و النگران بە پێشکەش خۆی
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------------------------------------------- 
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 ی خەرمانان لە شاری تاران٧١بەرزڕاگرتنی یادی شەهیدانی 
  

 
 
 
 
 
 
 

 وەینووسەرا و تراکەت باڵوکەردنەوەی بە تەاران، شەاری نیشتەجێی کوردستان دێموکراتی حیزبی دڵسۆزانی و دۆستانی
 .کرد مەحکووم یان خەرمانان ١١ کارەساتی بکەرانی دیکە جارێکی بۆ دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانی بە دار پێوەنای

 
 شەەاری لە گەلەکەمەەان ڕەوای بەەزووتنەوەی خەمخەەۆرانی و الیەنگەەران یەتەەاوی ی٩٨ خەرمانەەانی ی١١ ڕابەەردوو ڕۆژی

 بە تراکەت باڵوکەردنەوەی و دروشەم نووسەینی بە شەارە ئەو بەرچەاوی شەوێنی چەناین لە ، ئێران پایتەختی تاران،
 ئێەران، ئیسەالمیی کۆماری ڕیژیمی الیەن لە دێموکرات قەاڵی سەر بۆ مووشەکیی یێرشی بە دژ و یاوخەمی نیشانەی

 کوردیەان سیاسەیی بەنەایی و الو سەێ سەێاارەدانی لە و حیەزبە ئەو پێشەمەرگەکانی و کەادر لە پۆلێک شەییاکردنی
 .دەربڕی کورد ئازدایخوازانی سەرجەم و دێموکرات قەاڵی لە خۆیان پشتیوانی و وەوەبیریێناوەتە

 
 دێموکراتاۆسەتی کەوردانی بە پێشەکەش خەۆی پێزانینی و سپاس کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 دەنێر  بۆ ساڵویان و دەکا تاران نیشتەجێی
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 ی خەرمانان لە شاری بانە٧١چاالکیی تەبلیغی لە بە بۆنەی کارەساتی 
 

  
 
 
 
 
 
 
 و دێمەەەوکرات قەاڵی مووشەەەەکبارانی کارەسەەەاتی سەەەاڵڕۆژی یەکەمەەەین بەەەۆنەی بە بەەەانە دێموکراتاۆسەەەتی شەەەاری لە

 .بەڕێوەچوو تەبلیغی چاالکیی کوردستان دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەی کادرو پۆلێک شەییابوونی
 

 حیزبەی دۆستانی و الیەنگران لە بەشێک خەرماناناا ١١ بەرەبەری لە یەتاوی ی٩٨ خەرمانانی ی١٣ ڕابردوو شەوی
 .وەکرد باڵو بۆنەوە بەو پێوەنایااریان نووسراوەی و تڕاکت بەبەرباڵوی بانە شاری لە کوردستان دێموکراتی

 
 دروشەەەمی نووسەەەینی بە بەەەانە شەەەاری لە کوردسەەەتان دێمەەەوکراتی حیزبەەەی دڵسەەەۆزانی و الیەنگرانەەەی چەەەاالکییەدا لەو

 سەەەرجەم لەگەڵ یەروەیەەا و مەحکەەوومکرد پاسەەاارانیان سەەپای و ئیسەەالمی کۆمەەاری دیەەکە جەەارێکی بەەۆ شۆڕشەەگێرانە
 .کردەوە نو  رییانوەفادا پەیمانی خەرمانان ی١١ شەییاانی بەتایبەتی کوردستان شەییاانی
 نەمەان و مەرگ دێمەوکراتەو قەاڵی بەانە،“ کە ڕایانگەیانەا بانە شاری لە دێموکرات حیزبی الیەنگرانی و ئەناامان

 .ئێران ئیسالمیی کۆمار بۆ
 تێکۆشەەرانی سەەرجەم بە پێشەکەش خەۆی پێزانینەی و سەپاس کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی تەشەکیالتی کۆمیسیۆنی

 .دەکا بانە شاری لە بەتایبەتی واڵت، وخۆینێ لە دێموکراتاۆست
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 ی خەرمانان لە شاری سنە٧١یادکردنەوەی شەهیدانی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 یقەاڵ سەەر بەۆ یێەرش کارەسەاتی سەاڵیادی یەکەمەین بەۆنەی بە شەارە ئەو دەوروبەری ئەاوایی چەنا سنەو شاری لە

 .بەرزڕاگیرا خەرمامان ی١١ شەییاانی ناوی یادو ڕێگایەوە لەو کراو تەبلیغی چاالکیی دێموکرات
 
 و الیەنگەەران یەتەەاوی ی٩٨ خەرمانەەانی ی١١ ڕابەەردوو شەەەوی خەرمانەەان ی١١ بەەۆنەی بە چاالکییەکەەان درێەەژەی لە

 یەەادی بەرزڕاگرتنەەی وێەەڕای دا تەبلیغەەاتی چەەاالکییەکی لە سەەنە شەەاری لە کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی دۆسەەتانی
 .کرد مەحکووم ئێرانیان ئیسالمیی کۆماری دیکە جارێکی بۆ شەییاان،

 
 و بێعسەەت شەارەکی فەیزاوا، گەڕەکەکانی و شەقام لە کوردستان دێموکراتی حیزبی بە وەفادار دۆستانی لە بەشێک
 بە تەایبەت وێەنەی و تڕاکەت نەوەیباڵوکرد بە نەنەڵە، ئاوایی یەروەیا سنەو شاری دیکەی شەقامی و کواڵن چەنا

 و پشەت ئەوانەیش دێمەوکراتەو قەاڵی کوردسەتان ناوچەکەانی و شەار یەمەوو کە ڕایانگەیانا خەرمانان ١١ شەییاانی
 .دێموکراتن تێکۆشەرانی پەنانی

 و دەکەەا خوێنەەاویی سەەنەی شەاری لە خەەۆی الیەنگرانەەی سپاسەەی کوردسەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی تەشەەکیالتی کۆمیسەیۆنی
 .دەنێر  بۆ یانساڵو

 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

119 
 

   
 

 ی خەرمانان چاالکیی تەبلیغی کرا٧١بۆ دوویەمین جار لە شاری شنۆ بۆ یادی 
 

 
 

      
 
 
 

 لە نخەرمانەەا ی١١ سەەاڵڕۆژی یەکەمەەین بەەۆنەی بە کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی الیەنگرانەەی لە دیەەکە دەسەەتەیەکی
 .کرد مەحکووم ئیسالمییان کۆماری سەرلەنو  و کرد تەبلیغییان چاالکیی شنۆ ناوچەی

 
 نەاوچەی لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبی تێکۆشەرانی لە دیکە دەستەیەکی خەرمانان ی١١ لەسەر ١٥ یەێنی شەوی
 بەۆ و سەەلمانا گەل و یەزبح شەەییاانی بە خۆیانیەان وەفەاداریی بەوشێوەیە و بەڕێوەبرد دیکەیان چاالکییەکی شنۆ

 .کرد ڕیسوا پاساارانیان سپای دیکە جارێکی
 
 ترمینەەاڵ، ورمەەێ و نلیەەوان شەنۆ، تڕمینەەاڵ، فەلەکەی لە بەەریتین کەەراوە تەبلیغەی چەەاالکیی تێیەەاا کە شەوێنانەی ئەو

 روبەریدەو و شنۆ شاری دیکە شوێنی و گەڕەک چەناین و ڕەحمان سیامەنا مەیاانی شاوانە، مەدرەسەی شنۆ، ورمێ،
 .ئەوشارە
 شەنۆ لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی ئەنەاامانی دیەکەدا یەڵمەتێکەی لە ١٥لەسەەر ١٤ پێنجشەەممە شەوی یەروەیا
 دێموکراتیەان بەژی دروشەمی یەڵکردوەو کوردستانیان ئااڵی شنۆ بەشاری سەر چەپەراو  و نەڵۆس شارەدێی لەنێوان
 .کراوە نەڵۆس ڕەوانەی کوردستان ئااڵی وەیکۆکردنە بۆ زۆر یێزێکی دواتر کە کردووتەوە باڵو
 
 بە کوردسەتان خەڵکەی سەەرجەم لە پێەزانین و سەپاس وێەڕای کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی.

 دێموکرا حیزبی چاونەترسی تێکۆشەرانی لە دەستخۆشی گەرمی
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 ی خەرمانان لە شاری قەسری شیرین٧١کردنی جەنایەتی  مەحکووم
 

 
 

      
 
  
  
 
 دێمەوکرات قەاڵی سەەر بۆ یێرش ساڵیادی یەکەمین بۆنەی بە کرماشان پارێزگای لە شرین قەسری دێرینی شاری لە

 .کرا تەبلیغی چاالکیی
 
 ناوەنەاە شەیرین قەسەری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی و ویەڵوێست یەست بە وانیال دا چاالکییە لەو

 .نووسی لەسەر شۆرشگێرانەیان دروشمی و ئامانج کردە شارەیان ئەو ئینتزامییەکانیانی و ئەمنی
 

 بۆسەەر ایەییەو یێرشەی بە تەایبەت نووسەراوەی و تڕاکەت شەیرین قەسری شەاری نێو لە خەرمانان ١١ ڕابردوو شەوی
 دروشەمەکانی لە باڵوکەرایەوەو حیەزبە ئەو پێشەمەرگەی و کەادر پۆلێەک بەوونی بریناار و شەییا و دێموکرات قەاڵی
 .کرد مەحکووم ئێرانیان ئیسالمیی کۆماری تونای بە دا خۆیان

 
  ی١١، اوەنووسر شیرین قەسری نێوشاری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی ییمەتی بە کە دروشمانە لەو
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 قوربانیانی و شەییاان یەمبەر لە داوەو، قەڵەم لە کورد گەلی ئاستی لە ترسنۆکانە کردەوەیەکی بە خەرمانانیان
 .نواناوە وەفادارییان کارەساتە ئەو
 

 لە حیەزبە ئەو الیەنگرانی سەرجەم لە پێزانین و سپاس وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 .دەنێر  بۆ ساڵویان و، دەگر  شیرین قەسری شاری لە دێموکرات حیزبی الیەنگرانی لە ڕێز ، کرماشان پارێزگای
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اڵەی مووشەکبارانی قەاڵی س ٧یەکییەتی ژنانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی 
 دێموکرات سیمینارێکی بەڕێوەبرد

 
 
 
 
 
 
 
 

 بە خەرمانان ی١١ شەیێاانی تایبەت بە کوردستان شەییاانی بیرەوەری و یاد لە ڕێزگرتن بۆ سیمینارەکە سەرەتای
 .پێکرد دەستی بێاەنگی ساتێک

 
 بەرچەاو بەۆ کەرد خەرمانەان ی١١ ارەسەاتیک ڕوودانەی شێوەی و چۆنیەتی بە ئاماژەی سیمینارەکە بەڕێوەبەری پاشان
 لە سیمینارەکە کردنەوەی وتەی دواتر و خوێناەوە ڕۆژە ئەو بریناارانی و شەییا لە ئامارێکی بووان، ئامادە ڕوونی
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 لە قەادری سەۆیەیال و حەداد نەسرین شەییاان ڕۆڵی لە باس تێێاا کە کرا پێشکەش مەحموودی شلێر خاتوو الیەن
 ئەو ئەنەەاامانی دەوری باسەەەکەدا دیەەکەی بەشەەێکی لە و کەەرا ژنەەان یەکیەتەەی ڕێکخەەراوەی و دێمەەوکرات حیزبەەی نەەاو

 موشەکبارانی پاش چاالکییەکانی و ئەرک لە دەوامبوون بەر لە کارەساتە ئەو بریناارانی تایبەت بە و ڕێكخراوەیە
 .نرخانا بەرز

 
 ژنەانی یەکییەتەی ئەنەاامانی و ژنەان بواری چاالکی یەمزەیی شەونم خاتوو الیەن لە سمینارە، ئەم یەکەمی پانێلی

 .کرا پێشکەش دا بایەخ بە سەنگەری دوو لە خەباتەکەی و کورد ژنی ناوی ژێر لە کوردستان دێموکراتی
 

 و دەسەەتپێکرد باسەەەکەی ڕۆژیەاڵت و ئێەەران لە ژنەەان خەبەەاتی مێەەژوی لە کەەورت ئەەاوڕدانەوەیەکی بە شەەەونم خەەاتوو
 ژنەانی چەاالکی لە باسەی بەچەڕی و ڕەگەزی و نەتەوەیەی بەوواری دو لە کورد نانیژ کاروچاالکی سەر پڕژایە پاشان
 .کرد مەدەنیانە شێوەی بە ڕۆژیەاڵت لە ناوخۆ

 
 شەەەییا پێوەنەەای و ڕۆڵ نەەاوی ژێەەر لە چەتەەر ڕێکخەەراوەی سەەەرۆکی ڕەنەەایخانی یاوکەەار الیەن لە دوویەم پەەانێلی
 و کەەەار بەو ئامەەەاژەی ڕەنەەەایخانی یاوکەەەار بەڕێەەەز. اکەەەر پێشەەەکەش باشەەەوور ڕێکخراوەکەەەانی لەگەڵ قەەەادری سەەەۆیەیال
 و ئەنجامەاراون یاوبەشەی بە ژنەان یەکییەتەی ڕێکخەراوەی لە سەۆیەیال خەاتوو سەکرتێری مەاوەی لە کرد چاالکییانە

 کە وابوو پێی و کرد ڕۆژانەی کاروباری ڕاپەڕانانی و سۆیەیال شەییا نەناسی ماناوویی و ئازایەتی لە باسی زیاتر
 .کوردستانن ڕۆژیەاڵتی لە کورد ژنی ئازایەتیی لە جوان نموونەیەکی سۆیەیال و سریننە شەییاان

 
 کەرا، پێشەکەش ڕێکخەراوەیە ئەو بەڕێەوەبەری ئەنەاامی عەلیپەوور موژگەان خەاتوو الیەن لە کۆتایی و سێهەم پانێلی
 لە پەەڕ مێەەژوو ئەو کە وابەەوو وپێەەی کەەرد ڕۆژیەاڵت لە ژنەەان خەبەەاتی سیاسەەیی مێەەژووی لە باسەەێکی موژگەەان خەەاتوو

 کە یەبەوون ڕێگەایە ئەو لە زۆر خەباتکاری ژنانێکی و یەیە نو  خوێنانەوەی و یەڵوێست بە پێویستی سەروەرییە
 سەۆیەیال و نەسەرین ڕێەبەر شەەییاانی ناسانانی بۆ بایەوڵەکان و ماوەتەوە شاراوەیی بە ون سەربازی وەک ناویان
 .بناسرێن جیهان بە تا بین خەمخۆر زیاتر
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 ی خەرمانان٧١چاالکیی تەبلیغی لە شاری ئیالم بەبۆنەی ساڵڕۆژی کارەساتی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 و بەڕێوەچەوو تەبلیغەی چەاالکیی خەرمانەان ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بەبۆنەی ئیالم کوردپەروەری شاری لە
 .کرد مەحکووم ئیسالمییان کۆماری ەدیک جاریکی بۆ
 

 لە پۆلێەەک شەەەییابوونی و دێمەەوکرات قەاڵی موشەەەکبارانی دڵتەزێنەەی کارەسەەاتی لە سەەاڵ یەک تێپەڕبەەوونی دوای
 ئیالم سەربەرزی شاری لە دێموکرات ئازای ئەناامانی و الیەنگران دێموکرات، حیزبی باوەڕەکانی و بەبیر پێشمەرگە
 خەبەاتی ڕێبەازی و شەەییاان لەگەڵ بەڵێنیەان و وەفەا پەیمەانی دیەکە جارێکی بۆ و برد بەڕێوە تەبلیغیان چاالکیی
 .کرد مەحکووم ئیسالمییان کۆماری یەروەیا و کردەوە زیناوو دێموکرات حیزبی

 
 بە ئەیالم شەاری لە دێمەوکرات حیزبەی ئەنەاامانی و یاوڕێیان ، خەرمانان ی١١ بۆنەی بە ڕابردوو ڕۆژانی و شەو لە

 بە تەایبەت نووسەراوەی کەردنەوەی باڵو و شار نێو کۆاڵنەکانی و شەقام لە درووشم نووسینی و تراکت ەوەیباڵوکردن
 ڕۆژیەاڵتەەەی لە بەشەەێک وەکەەەوو کە سەەەلمانایان دیەەەکە جەەارێکی بەەەۆ مووشەەەکباران دڵهەژێنەەەی کارەسەەاتی سەەاڵیادی
 شەەییاان درێەژی و دوور ڕێبەازی و دێموکرات حیزبی بە نیشتمان و گەل سەربەستیی ڕۆژی و کۆتایی تا کوردستان،
 .دێموکراتن تێکۆشەرانی پاڵپشتی یەردەم و وەفادارن
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 خەڵکەی سەەرجەم بەۆ پێەزانین و سەپاس کردنی پێسکەش وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 بەۆ سەالویان و ێەاەکال دەستخۆشییان ئیالم، شاری لە دێموکرات حیزبی الیەنگرانی بەتایبەتی کوردستان رۆژیەاڵتی
 .دەنێرێت
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چاالکیی تەبلیغی لە شاری دێموکراتدۆستی ڕەبەت بەبۆنەی یەکەم ساڵیادی 
 مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات

 
 

 
 
 
 
 
 

 ی١١ لەسەەەر ١١ ڕابەەردوو شەەەوی ڕەبەت قارەمەەانی شەەاری لە کوردسەەتان دێمەەوکراتی حیزبەەی یەنگرانەەیال و ئەنەەاامان
 دەوروبەری، و ڕەبەت شەاری لە دێمەوکرات قەاڵی مووشەەکبارانی سەاڵیادی یەکەم بەبۆنەی یەتاوی ی٩٨ خەرمانانی
 ئیسالمییان کۆماری و ڕاگرت ەرزب خەرمانانیان حەڤاەی شەییاانی ناوی و یاد و برد بەڕێوە تەشکیالتییان چاالکیی
 .کرد مەحکووم

 
 حیزبەەی الیەنگرانەەی خەرمانەەان، ی١١ سەەاڵڕۆژی بە تەەایبەت پۆسەەتێری و کەەارت کەەردنەوەی بەەاڵو بە چەەاالکییەدا لەو

 .نوێکردەوە وەفادارییان پەیمانی شەییاان ڕێبازی و ئامانج گەڵ لە ڕەبەت شاری لە کوردستان دێموکراتی
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 دڵسەۆزانی و ئەنەاامان سەرجەم لە دەستخۆشی کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی ۆنیکۆمیسی بۆنەوە بەم یەر
 سەەرکەوتنیان ییەوای و دەکا ڕەبەت شاری لە دێموکرات حیزبی الیەنگرانی بەتایبەتی کوردستان دێموکراتی حیزبی

 .دەخواز  ئاوات بە بۆ
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 ی خەرمانان لە قەاڵی دێموکرات٧١کرانەوەی پێشانگای شەهیدانی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پێشەەانگای زایینەەی، ٢١١٩ سەەێپتامبێری ی٩ بە بەرابەر یەتەەاوی، ی١٣٩٨ سەەاڵی خەرمانەەانی ی١١ یەکشەەەممە ئەمەەڕۆ
 .کرایەوە قەاڵ مووشەکبارانی ئاسەواری و شەییاان وێنەی

 
 سەەەەربەرزی بنەمەەەاڵەی بەشەەەااریی بە دێمەەەوکرات قەاڵی مووشەەەەکبارانی ئاسەەەەواری و کەلەەەوپەل و وێەەەنە پێشەەەانگای
 .کرایەوە دێموکرات حیزبی پێشمەرگەکانی و کادر و ڕێبەری ئەناامانی لە بەشێک و شەییاان

 
 کەارتی شەەییاەکان، پێشەمەرگە ەختەیڕ و چەک و پەووزەوانە پێشمەرگایەتی، خاکی بەرگی و جل پێشانگایەدا لەو

 سەەردەمی ڕادیەۆی خۆڕاگری، ڕۆمانەکانی و پەرتووک خوێنانەوەی چاویلکەکانی و پینووس جامانە، و کاڵو پێناس،
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 لینەەانی ڕێەز و تەقەایر لەوحەی پێشگیانبەخشەین، بەجێماوەکەانی وێەنە بەربەرەکەانی، و شەەڕ و شەاخ حەماسەەکانی
 لە شەەییاەکان دڵەی لەگەڵ ئیتەر کە کەاتژمێرانەی ئەو و شاخ بەجێماوەکانی وەپێال سەروەری، و فیااکاری ڕۆژانی
 .کەوتن کار
 
 دیمەەوکڕاتی حیزبەەی گشەەتیی سەەکرتێری مەولەەوودی مسەەتەفا بەڕێەەز پێشەەانگاکەدا، کەەرانەوەی دیەەکەی بڕگەیەکەەی لە

 دەسەتچوونی لە بۆ نبەداخبوو و یاودەردی وێڕای ناوبراو و کرد شەییاان کەسوکاری و بنەماڵە بۆ قسەی کوردستان
 لە بەردەوامبەوون و شەەییاان ڕێەگەی بە درێەژەدان و قەاڵ مووشەکبارانی کارەساتی لە باسی گەلەکەمان، ڕۆلەکانی
 .کرد خەباتاا

 
 مووشەکبارانی شەییاەکەی ١١ یادی لە شەییاانەوە کەسوکاری الیەن لە نەمام ١١ ناشتنی بە دیکەدا بڕگەیەکی لە

 .یات پێشانگاکە کرانەوەی بە یکۆتای دێموکڕاتاا قەاڵی
 

 .ئاواڵەیە سەردانکەراناا و میوانەکان بەڕووی پێشانگایە ئەو دایاتووشاا لە کە باسە شایانی
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 ی خەرمانان بەرزڕاگیرا٧١رێکی دیکە یادی شەهیدانی لە شاری بانە بۆ جا
 

 
 
 
 
 
 
 
 .کرا تەبلیغی چاالکیی خەرمانان ی١١ کارەساتی بۆنەی بە بانە شاری لە جار سێیەمین بۆ
 

 و ئێەران ئیسەالمیی کۆمەاری ڕێژیمەی الیەن لە دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانی کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بەبۆنەی
 ئەنەەاامانی و پێشەەمەرگە و کەادر لە کەس دەیەەان برینەااربوونی و دێمەەوکڕات تێکۆشەەەرانی لە پۆلێەک بەەوونی شەەییا

 لە دیەەکە دەسەەتەیەکی ئیسەەالمییەوە، کۆمەەاری پاسەەاارانی سەەپای دەسەەتی بە حیەەزب، بنکەکەەانی نێەەو بنەماڵەکەەانی
 بەانە، شاری روبەریدەو شوێنی چەناین و بانە شاری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ئۆگرانی و دۆستان ئەناامان،
 .بەڕێوەبرد تەبلیغییان چاالکیی

 
 کەانی شەارەدێی لە خەرمانەان، ی١١ لەسەر ١١ شەوی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی دڵسۆزانی کە سەرنجە جێگای
 و کوێزەلی نوێژگە، ماماڵ، یەمزەاڵن، بەرز، کانی یەڵووژە، کانی دووڕای و بەنەژاژ گونای سیاومە، گونای سوور،
 و یەاد لەگەڵ و بەردووە بەڕێەوە چاالکیەان بانە ناوچەی دیکە شوێنی چەناین و خواروو زەرواوی پاسگای ریدەوروبە
 لەو یەروەیەا. کەردەوە نەو  وەفاداریەان پەیمەانی خەرمانەان ی١١ شەەییاانی بەتەایبەت کوردسەتان شەییاانی ناوی

 و مەحکەەووم دیەەکە جەەارێکی بەەۆ مییانئیسەەال کۆمەەاری تەەایبەت، ڕاگەیەنەەاراوی و دروشەەم نووسەەینی بە چاالکییەەانەدا
 .کرد شەرمەزار
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 الیەنگرانەەی بە پێشەکەش خەۆی دووبەارەی پێزانینەی و سەپاس کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی تەشەکیالتی کۆمیسەیۆنی
 .دەنێر  بۆ ساڵویان و دەکا بانە دێموکراتاۆستی خەڵکی بەتایبەتی واڵت، نێوخۆی لە دێموکرات حیزبی
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 ی خەرمانان٧١چاالکیی تەبلیغیی لە ناوچەی لەیالخ بە بۆنەی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بەۆنەی بە سەنە لەیالخی ناوچەی بڵواناوەی شاری لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ئۆگرانی و الیەنگران و ئەناامان
 لە دێموکڕات قەاڵی مووشەکبارانی کردنی ئیاانە و شەییاان لەگەڵ وەفا پەیمانی نوێکردنەوەی بۆ خەرمانان، ی١١

 قەاڵی یەیە، درێەژەی قاسەملوو ڕێبەازی وەک دروشمی کۆمەڵێک و برد بەڕێوە تەبلیغییان چاالکیی رابردوودا، ساڵی
 ئەو نێەەو لە دێمەەوکڕاتە قەاڵی کوردسەەتان و یەیە درێەەژەی خەرمانەەان ی١١ شەەەییاانی ڕێگەەای نەەاڕووخێ، دێمەەوکڕات
 نیشەەتمان باشەەووری لە دێمەەوکڕات قەاڵی ئەگەر کە سەەەلمانا دژمنیەەان بە تەەر جەەارێکی بەەۆ و باڵوکەەردەوە شەەارەدێیە

 لەنێەەو ڕیشەەی کوردسەتان دێمەەوکراتی حیزبەی ئەوە دەکەرێن، تێەرۆر دێمەەوکرات تێکۆشەەرانی و دەکەر  موووشەەکباران
 نە مووشەەەکباران و تێەەرۆر بە و کوردسەەتاناایەوە خەڵکەەی دڵەەی نێەەو لە حیەەزبە ئەو شەویسەەتیخۆ و ڕۆژیەاڵت خەەاکی
 .دەچێ لەنێو حیزبە ئەو نە و دەبێ الواز دێموکرات حیزبی پێگەی
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 الیەنگرانەەی بە پێشەکەش خەۆی دووبەارەی پێزانینەی و سەپاس کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی تەشەکیالتی کۆمیسەیۆنی
 .دەنێر  بۆ ساڵویان و دەکات بڵواناوا شاری خەڵکی بەتایبەتی واڵت، ینێوخۆ لە دێموکرات حیزبی

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 

 ی خەرمانان٧١چاالکیی تەبلیغی لە شاری ئیالم بەبۆنەی ساڵڕۆژی کارەساتی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 و بەڕێوەچەوو تەبلیغەی چەاالکیی خەرمانەان ی١١ کارەساتی ساڵیادی یەکەمین بەبۆنەی ئیالم کوردپەروەری شاری ەل
 .کرد مەحکووم ئیسالمییان کۆماری دیکە جاریکی بۆ
 

 لە پۆلێەەک شەەەییابوونی و دێمەەوکرات قەاڵی موشەەەکبارانی دڵتەزێنەەی کارەسەەاتی لە سەەاڵ یەک تێپەڕبەەوونی دوای
 ئیالم سەربەرزی شاری لە دێموکرات ئازای ئەناامانی و الیەنگران دێموکرات، حیزبی باوەڕەکانی و بەبیر پێشمەرگە
 خەبەاتی ڕێبەازی و شەەییاان لەگەڵ بەڵێنیەان و وەفەا پەیمەانی دیەکە جارێکی بۆ و برد بەڕێوە تەبلیغیان چاالکیی
 .کرد مەحکووم ئیسالمییان کۆماری یەروەیا و کردەوە زیناوو دێموکرات حیزبی

 
  بە ئیالم شاری لە دێموکرات حیزبی ئەناامانی و یاوڕێیان ، خەرمانان ی١١ بۆنەی بە ڕابردوو ڕۆژانی و شەو لە
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 بە تەایبەت نووسەراوەی کەردنەوەی باڵو و شار نێو کۆاڵنەکانی و شەقام لە درووشم نووسینی و تراکت باڵوکردنەوەی
 ڕۆژیەاڵتەەەی لە بەشەەێک وەکەەەوو کە سەەەلمانایان یەەەکەد جەەارێکی بەەەۆ مووشەەەکباران دڵهەژێنەەەی کارەسەەاتی سەەاڵیادی
 شەەییاان درێەژی و دوور ڕێبەازی و دێموکرات حیزبی بە نیشتمان و گەل سەربەستیی ڕۆژی و کۆتایی تا کوردستان،
 .دێموکراتن تێکۆشەرانی پاڵپشتی یەردەم و وەفادارن

 
 خەڵکەی سەەرجەم بەۆ پێەزانین و پاسسە کردنی پێسکەش وێڕای کوردستان دێموکراتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 بەۆ سەالویان و لێەاەکا دەستخۆشییان ئیالم، شاری لە دێموکرات حیزبی الیەنگرانی بەتایبەتی کوردستان رۆژیەاڵتی
 .دەنێرێت

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 

پیشاندانی ئەندام، دۆست و الیانگرانی حدک لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیمی خۆ
 تێرۆریستی کۆماری ئیسالمی ئێران لەلەندەن

 
 

 
 
 
 
 
 

  بریتانیەا لە کوردسەتان دێمەوکراتی حیزبەی پاشەنیوەرۆ ی٢ کەاتژمێری ٢١١٩ سپتامبری ی٨ رێکەوتی یەکشەممە ڕۆژی
 سەاد  دکتەور زینەادوو، یەمیشەە و زانەا رێەبەری نەاجوامێرانەی ۆیتێەر سەاڵیادی مەین٢١ کردنەی ڕیسوا مەبەستی بە
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 یەمیشەە قەاڵی مووشەەکبارانی سەاڵوەگەری یەکەمەین یەروەیەا و میکۆنەوس لەرێسەتورانی یاورێیەانی و شەرەفکەنای
 لە کەس سەەدان بەبەشەااری خۆپیشەاناانێکیان ئێسەالمی، کۆمەاری تێرۆریسەتی ڕژیمی دەستی بە دێموکرات خۆڕاگری
 باڵوێزخەانەی  دەم بەر لە یاوپەیمەان، و دۆسەت ڕێکخەراوی چەنەا نەوێنەری و حیەزب الیەانگرانی و دۆسەت م،ئەناا
 .  ڕێکخست لەناەن شاری لە ئیسالمی ڕژیمی

 
 ئەری سەەروودی دواتەەر و پێکەەرد دەسەەتی بەشەەااربوانەوە لەالیەن بێەەاەنگی چەەرکەیەک بە گەورەیە خۆپیشەەاناانە ئەم

 کەیەوان بەرێەز پاشەان بەوو بەرنەامەکە دەسەتپێکی بەووانەوە بەشەاار لەالیەن ییاانشە ئەی سروودی دواتر و رەقیب
 و کەرد کەورد وگەلەی دێموکرات حیزبی بە دژ ئێرانی تێرۆریستی ڕژیمی ساڵەی ٤١ سیاسەتی باسی کۆرتی بە شێرزاد
 تەقیەەنەوەکەی و دێمەەوکرات قەاڵی مووشەەەکبارانی یەروەیەەا وە  یاورێیەەانی و شەەەرەفکەنای دکتەەور تێەەرۆری چەەۆنێتی
 رۆژیەاڵتەەی لە رابەەردوو حەوتەەووی لە حیزبەکەمەەان ئەنەەاامی ٤ کردنەەی شەەەییا یەروەیەەا و خوێنەەاوی یەلەەاای شەەەوی

 وەفەا رێەزو بەنیشەانەی مەۆم یەلکردنەی. بەربەاس یێنەایەوە بەشااربووان بۆ فاشیستە ڕژیمە ئەو لەالیەن کوردستان
 .بوو خۆپیشاناانە ئەو دیکەی بەشێکی بەشااربووانەوە لەالیەن بۆشەییاان

 
 سەروودی و پەخشەان چەنەاین یەروەیەا ئینگلیەزی و فارسەی و کەوردی جۆراوجۆری دروشمی بە خۆپیشاناانەکە دواتر

 . کێشا درێژەی تێرۆریستیانە کردەوە ئەو مەحکومکردنی بۆ شۆرشگێری
 

 کوردسەتانی ێمەوکراتید حیزبەی کەۆمیتەی پەیەامی لەبریتانیەا حیەزب کەۆمیتەی بەرپرسی فەرامەرزی ئەدیسۆن بەرێز
 کرد بووان بەشاار پێشکەشی

 
 ئەیەەەواز تەزامەەەون حیزبەەەی سیاسەەەی دەفەەەتەری ئەنەەەاامی فەەەازلی حەەەافز بەرێەەەز خۆپیشەەەاناانەکە دیەەەکەی بەشەەەێکی لە

 کردنەەی مەحکەەوم وێەەڕای و کەەرد پێشەەکەش پێوەنەەایەدا لەو ووتەیەکەەی خەەوازان دێموکراسەەی شەەورای بەنەەوێنەرایەتی
 تێرۆریسەەتی ڕژیمەەی دژی دەبێەەت ئێەەران نەتەوەکەەانی یەمەەوو کە لەوەکەەردەوە جەختیدێمەەوکرات، قەاڵی مووشەەەکبارانی

 .بن یەکاەنگ و یەکرەنگ ئێران ئێسالمی کۆماری
 
 خەۆێنی بە دا بەڵێنەی و کەرد بەشەااربووانی سپاسەی کەۆمیتەوە لەالیەن مودەرسەی کەاوە بەرێز بەرنامەکە کۆتایی لە

  لە کورد گەلی رەواکانی مافە بە گەیشتن بۆ تێکۆشان و اتخەب لە بن بەردەوام یەناسە دوا تا کە شەییاان
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 .کوردستان رۆژیەاڵتی
 

 وێەنەی یەروەیەا و شەەییا رێبەرانەی وێەنەی و دروشەم و ئەارم و بەئەاال خۆپێشاناانەکە شوێنی کە ئاماژەیە جێگای
 بیەانی خەلکەانی ێەولەن سەپتامبر ی٨ رووداوەکەی لەسەەر بەئینگیزی پەیامێك یەروەیا و خەرمان ی١١ مووشكبارانی
 .بالوکرایەوە
 .یات خۆپێشاناانەکە بە کۆتایی پاشنیوەرۆ ی٤ کاتژمێری

 
 بریتانیا کۆمیتەی - کوردستان دێموکراتی حیزبی

 
 

 :دەقی پەیامی کاک ئیدیسۆن فەرامەرزی بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لەبریتانیا لە خۆپێشاندانەکە

 
  جیهان گشتیی بیروڕای

  اندۆستەک مرۆڤ کۆڕوکۆمەڵە
  کوردان بزووتنەوەی لە خواز ماف بەشاارانی
   کوردستان رۆژیەاڵتی تێکۆشەرانی بەڕێز، بەشاارانی

 
ی ٢١١٨ سەەێپتامبری ی٨ لە کە گەلەەی، دژی و سەەامناک کارەسەەاتێکی سەەاڵیادی لەیەکەمەەێن یەتەەا کۆبەەووینەوە، لێەەرە

 دا، رۆژە لەو. بنەرخێنیین بەرزی زۆر و بگەرین رێز خوڵاێنرا، ی یەتاوی١٣٩١ خەرمانانی ی١١ بە بەرانبەرزایینی 
 لە کەەورد گەلەەی بەەزووتنەوەی لە زەبرلێەەاان بەەۆ ئێەەران، ئیسەەالمی کۆمەەاری گەلەەی دژی و دینەەی سەەەرەڕۆیی  رێژیمەەی

 کەەردە بەتەەایبەتی گەلەی ئەو مافخوازەکەەانی، و سیاسەەی رێکخەەراوە و حیەەزب لە و بەگشەەتیی کوردسەەتان رۆژیەاڵتەەی
 . جینایەتکارانەکەی ئامانجی

 
 و ئیمکەەانی بە کە ئێەەران، ئیسەەالمی کۆمەەاری ویەکمی بیسەەت سەەەدەی دەیەی دوو نزیەەک مودێرنەکەەانی چەکە و رسەەەکە

 کەلکەەی یێرشەەکاردەبوو واڵتەەانی شەەەڕی ئاسەەت لە بەرگەەری بەەۆ کە ئێەەران گەالنەەی لە کەس میلیەەۆن دەیەەان پەەووڵی
 و تێکۆشەەەەران بەتەمەنتەەەرین ەک - دێموکراتەکەەەان واڵتە، ئەو جوغرافیەەەای لە دوور کیلەەەومێتر سەەەەدان لێەەەوەرگر ،
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 داخوازییەکەانی و ویست و کوردستان کۆماری رێبازی شانازی لە پڕ مێژووی لە گەلەیان ئەو رۆڵەکانی فیااکارترین
 . یێنا بەکار - یەیە و یەبوە دا، خەبات کۆسپی و کەنا پڕ مێژووی لە کورستانیان رۆژیەاڵتی لە خەڵک

 
 فەزایەکەەی لە ژێربێەەژانە، و ژیەەرانە زۆر کە کوردسەەتان، دێمەەۆکڕاتی بەەیحیز رێەەبەری باسەەی پەەڕ و سیاسەەی پلینەەۆمی
 تەاوتو  ئێرانیەان لە ئەارایی گەالنەی مەینەتییەکانی و دەرد دا، دێموکڕات قەاڵی لە خۆی رۆژانەی کاری و مەدەنی
 یچەەۆنیەتی و نەەاوچەیی و سەرانسەەەری یەەاتوویی پێەەک یاوبەشەەەکانی ناوەنەەاە بەیێزکردنەەی بە سەەەبارەت و دەرکەەرد

 چوارچێەەوەی لە کەەورد  خەباتکارەکەەانی الیەنە و یێەەز کەەردنەوەی نزیەەک لێەەک دا، ئەوان لەنێەەو و بەرفراونکردنیەەان،
 سەپای دووریاوێژەکەانی بالیسەتیکە مووشەەکەی و بێفەڕکەوان فڕەکەکەانی بە دەکەرد، تەاوتو  دا، یاوکەاری ناوەنای

 .  پێکرا تێڕۆڕیستی و دڕدانە زۆر یێڕشی پاسااران،
 

 و ژێربێەەژانە سەەاڵە ١٢ لە پتەەر کە - کوردسەەتان دێمەەۆکڕاتی حیزبەەی بەداخەوە دا، نیەەزامییە لەدڵە قەەین لەویێرشەەە
 و کەادر رێبەری، تەدبیری و بیر بە کوردستان، رۆژیەاڵتی نێوخۆی لە تێکۆشان رەیەناەکانی یەموو لە - مەنتیای

 و الیەنگەەەر خەڵەەەک، ئەنەەەاامان، یپشەەەتیوان بە نیشەەەتیمان، دەرەوەی و کوردسەەەتان باشەەەووڕی لە  پێشەەەمەرگەکانی،
 دانەاوە بیانی نێودەوڵەتییەکانی و دەوڵەتی کۆمەڵە و کۆڕ و ناکوردەکان و کورد لەنێو گرینگی کاریگەری دۆستانی،

 کەردەوە قوربەانی گەورەتەرین نەاوە، مەزنەی زۆر یەنگەاو  بەتوانەا، ئادرەسەێکی و شەوناس بەوونی نیهادینە بەرەو و
 .  بۆوە شۆڕشگێڕیەکانی

 
  دێمەەوکڕاتی حیزبەەی رێەەبەری ئەەازادی سەەەری سەەەودا سەەەری کە دوژمەەن دا، مرۆڤەەانە دژی و شەەوورەیی پەەڕ یێرشەەە ولە

 و سەەخت تێکۆشەانی مەاوەی قەاڵبووی کە - گەل رۆڵەکانی باشترین لە کەس ١١ بەداخەوە بوو، مەبەست بەتەواوی
 دوو دا، رێەبەریش لەنێەو و رێەبەری میئەنەاا ١ دا، ئەوان لەنێو و -بوون دێمۆکڕات قوتابخانەی ساڵەی ٤١ دژواری
 جۆراجۆریەان برینەی کەسەیش ٥١ نەزیکەی. ئەسەتێنارا لەێ گیانیەان بەداخەوە دێمەوکڕات، بەرزفڕی ئاسای تەوار ژنە

 دێمەوکڕاتی ژنەانی یەکیەتیەی تێکۆشەەرانی و بەڕێەوەبەران دا، برینەاارەکانیش نێەو لە بەداخەوە دیسان. کرا تووش
 منااڵەکانیشەیان، لە ژمەارەیەک تەنەانەت - کرابەوو خوێن خەڵتانی نوێیەکەیان و کۆن کانی رێبەرە کە -کوردستان

 .  بوون زاماار قورس زۆر
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 شەەییاانی کەاروانی. ئەسەتێنارا لێ گیانیان ش حاکا پێشمەرگەی دوو بەداخەوە دا، قێزوەنە یێڕشە لەو یەروەیا،
 . بۆوە نزیک کەس ٢١ لە دێموکڕاتەکان، ی ئەمجارە

 
 کەەوردی الوی سەەێ رۆژە ئەو بەرەبەیەەانی. یەبەەوو تێڕامەەانی جێەەی زۆر دیەەکەی بەشەەێکی خەرمانەەانی ١١ کارەسەەاتی
 بە کەران زینەاانی سەاڵ ١١ نەزیکە دوای - مەرادی لوقمەانی و زانیەار کەسەیان دوو کە - مەدەنیەی ناڕازی و تێکۆشەر
 پێشەمەرگەی و سیاسەی تێکۆشەری پەنایی حوسێن رامین و لێئەستانان گیان بەسەرداسەپانی بە  نەکردوو، تاوانی

 .  کران ئێعاام سیاارە، و پەت کۆماری زیناانی لە شۆڕشگێر، کۆمەڵەی کراوی دەستبەسەر
 

 تەووڕەیی و بێەزاری لە پەڕ واڵمێکەی تێرۆریسەتییە، کردەوە ئەو دوای ڕۆژ( ٥) پێنج ئێران، ئیسالمی کۆماری رێژیمی
 وەڕێخسەتنی بە یەتاویەاا ی١٣٩١ خەرمانەانی ی٢١ لە سەتانکورد خەڵکی. وەرگرتەوە کوردستان خەڵکی لە خامۆشی
 یەر. دایەوە دیەکە تاوانەکانی و دیموکرات قەاڵی مووشەکبارانی تاوانی بە واڵمیان کاریگەرترین گشتی، مانگرتنی

 حەماسەەەیەکی کوردسەەتان، خەرمانەەانی ی٢١ گشەەتیی مەەانگرتنی کوردسەەتانەوە، دێمەەوکراتی حیزبەەی ڕوانەەگەی لە بەەۆیە
 لە کوردسەەتان خەڵکەەی یەەاودەنگیی ڕاگەیانەەانی بەەۆ ڕێفرانەەاۆمێک ڕۆژیەاڵت، پڕشەەکۆی خەبەەاتگێڕانەی و نەتەوەیەەی
 ئەو سەەرجەمی چەوونکە. بەوو خەرمانەان ی١١ بەتایبەتی کورد، نەتەوەیی بزووتنەوەی تێکۆشەرانی بۆ پشتگیرییان

 .  یەژانا میللیان ویژدانی ئینسانیانە دژی کردەوە
 

 ! بەڕێزان
 

 مەین ٢١ ئەمسەاڵیش سەێپتەمبەریی ١١ لە کە دەکەیەنەوە دڵتەزێەنە کارەسەاتە ئەو سەاڵەی یەک یادی دا، لەکاتێک
 بە و زانەەا سەەکرتێری -شەەەرفکەنای( سەەەعیا)سەەاد  دکتەەور دا، کارەسەەاتیش لەو. میکۆنۆسەەە جینەەایەتی سەەاڵوگەڕی
 و ئەردەاڵن یومەایون ککەا عەبەاوولی، فەتەاح کەاک یاوڕێیانی و - بڵیمەت قاسملووی دکتور تێڕۆڕی دوای توانای،
 پێکهێنەانی مەبەسەتی بە کە ئاڵمەان، ی بەڵەین شەاری گەڕەکێکی لە مێکۆنۆس رێستووڕانی لە دێهکوردی، نووری کاک

 بەدسەتی دابەوون، راوێەژ و را لە چەپ تێکۆشەەرانی لە ژمارەیەک لەگەڵ دا، ئیران لە دینی سەرۆیی دژی بەرەیەکی
 . لێئەستانارا گیانیان بەداخەوە ئێران، ئیسالمی ماریکۆ تێرۆریستەکانی لەخوێنڕێژی پڕ و رەش
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 - وەرگێڕ و ئینسانی مافی و ئازادی رێی تێکۆشەری - دێهکوردی نووری لەگەڵ حیزبی یاوڕێیان و شەرفکەنای دکتور
 دا، کەەەەاتی لەو نەتەوەیەکگرتووەکەەەەان رێکخراوایەەەەی دوای کە سوسیالیسەەەەت، - ئینترناسەەەەیۆنال کۆبوونەوەکەەەەانی لە

 کەەوردان کەەاری گرووپەەێ دێمەەوکڕات، حیزبەەی و کەەورد بەەوونی بە دا، لەو . بەەوون بەشەەاار بەەوو، رێکخەەراوە ینگرینگتەەر
 تریبەوونی دێمەۆکڕات، تیکۆشەەری کچەانی و ژنەان بەشەااری دا، رێکخراوەیەش ئەو ژنان لەبەشی دواتر. بوو دروست
 و الیەک لە داگیرکەەاران ەسەەەاڵتیژێرد لە کەەوردەواری کەەۆمەڵگەی ئازارەکەەانی و دەرد باسەەی بەەۆ ئەوێیەەان باسەەی پەەڕ

 . دانا دا، خۆیان کاری بەرنامەی و ڤ رۆژە لە دیکە الیەکی لە مافەکانیان پێشێلکرانی و کورد مافخوازی
 

 لە کە سەێپتامبر، ی١١ و خەرمانەان ی١١ دڵتەزێنەی کارەسەاتەکانی یەادی راگرتنەی بەڕێەز و بەرز وێەڕای لێرە ئێمە
 ئێەرانن، ئیسەالم کۆمەاری نگریسەی سەاڵەی ٤١ لە پتەر جینایەتەکانی ئەستتوری و رەش کارنامەی گەورەکانی تاوانە
 و دەکەینەوە نو  نەمران و شەییاان خوێنی لەگەڵ خۆمان بەڵینی تێکۆشان، و خەبات لە بەرەواممان نەریتی وەک

 ئامەەانجی بە گەیشەەتن یەتەەا یەوڵەکانمەەان و چەەاالکی بە بەڕێزەکانیەەان، بنەمەەاڵە لەگەڵ یاوسەەۆز و یاوپشەەتیوان
 خۆمەەان پتانسەەێلەکانی یەمەەوو لە یەکگرتەەوویی و یەکریەەزی بەەۆ و دەدەیەەن درێەەژە لێئەسەەتێناراوان، گیەەان و شەەەییاان
 .  وەردەگرین کەلک

 
 . یاوپشتیوانەکانیان و مەدەنیی و سیاسیی زیناانییە و تێکۆشەران لە ساڵو

 . نەتەوەکەمان رەیەنای فرە و مافخوازی رەوای خەبات سەرکەو 
 
 . یەکرێزیمان و یەکگرتوویی بی پتەو و گرتوو ەپەر 
 

 بریتانیا کۆمیتەی - کوردستان دێمۆکڕاتی حیزبی
 

 (.١٣٩٨ خەرمانای ی ١١) ٢١١٩ سێپتەمبەری ی٨
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 ی خەرمانان لە واڵتی سوئیس٧١ی بە رێوەچوونی یاد
 

 
 
 
 
 
 
 

 شەەییامان رێەبەری و خەرمانان ی ١١ شەییاانی بۆ یادکردنەوە رێورەسمێکی ٢١١٩ سێپتامبری ی ٨ یەکشەممە رۆژی
 .بەرێوەچوو حیزب شەییاانی تازەترین شەرەفکەنای ساد  دکتور

 
 پێکەەرد، دەسەەتی الوان یەکێتەەی سەەرودی یکەەۆڕ لەالیەن رەقیەەب ئەی نەتەوایەتەەی سەەروودی بە رێورەسەەمەکە سەەەرەتای
 .پێکرد دەستی بەرنامەکە ”شۆکە“ زادە ئیبراییم رەحمان کاک بەرنامە بەرێوەبەری الیەن لە پاشان

 
 لە کوردسەتان دیمەوکراتی حیزبەی کەۆمیتەی بەرپرسەی حەاجی قەادر زاییەر یاوڕ  دا ڕێوڕەسمەکە یەکەمی بڕگەی لە

 الیەن لە پاشەەان. کەەرد پێشەەکەش بەەۆنەوە بەو کەەۆمیتەی پەیەەامی و کەەرد میوانەکەەانی بەخێریەەاتنی سەەویس واڵتەەی
 . کرا پێشکەش شەییا بۆ مەقامێک یاری ئارەش یوونەرمەنا

 
 سەێ کە کەرا پێشەکەش حیەزب رێەبەری ئەنەاامی حەسەەنپوور خالیا بەریز الیەن لە سیاسی باسێکی دا ئەو دوای بە

 بەدرێەەژە حیەەزب رێەەبەری ئەنەەاامی کە، بەەوو ەرمانەەانخ ی١١ رووداوی لەسەەەر یەکەم تەوەری. لەخۆگرتبەەوو تەوەری
 لە حەاک نەقشەی دەورو بەۆ دێمەوکراتی قەاڵی مووشەەبارانی و، راوەسەتا مووشەەکیە یێرشەە ئەو یۆکارەکانی لەسەر
 ی٢١ مەەەانگرتنی باسەەەی قسەەەەکانیاا درێەەەژەی لە حەسەەەەنپور خالیەەەا. گێەەەراوە رۆژیەاڵت لە کەەەورد جەەەوواڵنەوی نیەەەوو

 چااڵکەانی و کوردسەتان دیمەوکراتی حیزبەی کوردستانیەکان، یێزە ناوەنای بانگەشەی ەمیبەری کە، کرد خەرمانانی
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.  بەوو یاوریەانی و شەەرەفکەنای سەادقی دوکتەور تیەرۆری لەسەر قسەکانی دویەمی تەوەری حەسەنپور. بوو مەدەنی
 دوکتەەور و ەنایشەەەرەفک گەەوتی و کەەرد حیزبەەاا نێەەوو لە شەەەرەفکەنای نەقشەەی دەورو باسەەی درێەەژە بە لەوبەشەەەدا کە

 یەۆی ببەوە تەشەکیالتیەش سیاسەیە تەبەاییە ئەو و، بەوون تەبا تەشکیالتیەوە و فیکری رووی لە دوانەێکی قاسملوو
 شەەییا دوای قۆنەاغی بە ئامەاژەی حەسەەنپور قسەەکانیاا درێەژەی لە. حیزباا نێوو لە عەمەلی و سیاسی وەحاەتی
 بەشەی. دێمەوکرات حیزبی لەتبوونی یۆی بە بوو سەرێاا ئاستی لە ناتەبایی چوون کە، کرد رێبەرە دوو ئەو بوونی

 رێەبەری ئەنەاامی بەشەدا لەو کە. ئیسالمی کۆماری بارودۆخی بۆ تەرخانکرابوو حەسەنپور خالیا قسەکانی سێیەمی
 لە و بسەاز  ئەمریکەا دەگەڵ رێەژیم دەبەێ یەان. نیە ئیسالمی کۆماری بەر لە زیاتر رێگا دوو لە وابوو پیەی حیزب

 کە. درێژەبەاا ئێسەتا وەزعەی ئەو یەان وازبێنێ، ئۆرانیووم غەنیکردنی و ئیسالمی شۆرشی کردنی یەناردە یاسەتیس
 لەکەمێەەااوە، زۆری یەنەەاردە بەریەمەەی تەنیەەا وەک نەوت یەنەەاردەی بەوەی بەسەەەرنجاان بەەارودۆخە ئەو درێژەدانەەی
 . ەنی توانادا لە ئێرانی وەک پانوبەرینی واڵتێکی ئیاارەی ئیمکانی

 
 .بوو ڕێوڕەسمەکە دیکەی بەشیکی یاری،یەوە ئارەش یوونەرمەنا الیەن لە تر الوانەوەیەکی و مەقام

 
 کەەاک بەقەڵەم دەسەەت و ناسەەک یەسەەت یەەاوڕێی لە داوا شەەۆکە رەحمەەان کەەاک بەرنەەامە بەرێەەوەبەری الیەن لە پاشەەان
 یوونەرمەنەەای ی"زۆیەەا" اتووخەە لە داوا یەروەیەەا بکەەات، پێشەەکەش پەخشەەانێک پەەارچە کە کەەرا سەەوورەچۆمی عەلەەی

 دەسەەت بە کە بەەاات ال شەەەرەفکەنای سەەاد  دکتەەور سەەەرکردە شەەەییای وێەەنەی سەەەر لە پەردە کە کەەرا نیگەەارکێش
 پێشەنیارێک وەک دێەرین تێکۆشەەری "ترشەی"ئیبراییمەی عوسمان یاوڕ  الیەن لە ئەویش دوای بە دوا. کێشابوویەوە

 .بکر  ناودێر "خەرمانان ی١١ ەییاانیش قەاڵی" بە کۆیە لە حیزب قەاڵی کە کرا داوا
 
 پێشەکەش بە بەوون، ڕێوڕەسەمەکە بەشەااری کە کوردسەتان رۆژئەاوای یونەرمەنەای کۆمەڵێەک دا کۆتەاییش برگەی لە

 خالیەەا کەەاک بەرێەەز لەووتەکەەانی کەەورتەیەك. یێنەەا ڕێوڕەسەەمەکە بە کۆتاییەەان شۆڕشەەگێرانە سەەروودی چەنەەا کردنەەی
 : سمینارەکەدا لە کوردستان ێموکراتید حیزبی رێبەری ئەناامی حەسنپوور

 

 سویس - کوردستان دیموکراتی حیزبی
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 ی خەرمانان١٧بەڕێوەچوونی سمینارێکی تایبەت بە مانگرتنی مێژوویی 
 

 
 
 
 
 
 
  

 لەوەیەەا کوردسەەتان خەڵکەەی سەرانسەەەریی انگرتنیمەە بەەۆنەی بە یەتەەاوی ی٩٨ خەرمانەەانی ی٢١ شەەەممە پێنج ڕۆژی
 کەەورد خوێنەەاکارانی نەتەوەیەەی یەکیەتیەەی دەسپێشەەخەریی بە بەەۆنەوە بەو سەەمینارێک دێمەەوکرات قەاڵی لە دا ڕۆژێەەک

 .بەڕێوەچوو
 
 زۆربەی کە ڕابەردوو سەاڵی خەرمانەانی ی٢١ مەانگرتنی کاردانەوەکەانی و لێکاانەوە بە بوو تایبەت کە سمینارە ئەو

 کورد سیاسیی بەنایی سێ سێاارەدانی لە و دێموکرات قەاڵی مووشەکبارانی کردنی مەحکووم وێڕای کوردستان خەڵکی
 .بەڕێوەچوو بڕگەدا سێ لە
 

 لە نوانەان وەفەاداریی بەۆ یەم و خەرمانەان ی١١ شەەییاانی یەادی بەۆ یەم بێەاەنگی خولەکێەک سەیمینارەکە سەرەتا
 .اڕاگیر ڕۆژیەاڵت خەڵکی بوێرانەی یەڵوێستی

 
 چەەل لە خۆپێشەاناانەکان و مەانگرتن لەسەەر پەوختی پێشەەکییەکی سەەلیمی یەردی پێشکەشەکار دا یەکەم بەڕگەی لە

 و مەەانگرتن لە نمەەوونە کۆمەلێەەک بە ئامەەاژەی خوێنەەاوەو کوردسەەتاناا لە بەتەەایبەتی و ئێەەران لە ڕابەەردوو سەەاڵەی
 بزاڤێکەەی وەکەەوو ڕۆژ لەدوای ڕۆژ و ڕێوەچەەووەبە کوردسەەتان لە جیاجیاکەەانەوە بەەۆنەی بە کە دابەەوو خۆپێشەەاناانەکان

 .دایە سەنان گەشە لە مەدەنی
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 ”دێمەوکرات قەاڵی لە شەار کردنەی بەرگەری مێتەۆدی“ نەاوی ژێەر لە سەمینارەکەی بەابەتی زادە حەسەەن شارۆخ پاشان
 .کرد ئامادەبووان بە پێشکەش

 
 کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەەی لە ۆنالیزمناسەەی گەشەەەی و دەسەەپێک شەەێوەی نەتەوەخەەوازی بە باسەەەکەی سەەەرەتای نەەاوبراو
 .خستەڕوو مێژوویی و زانستی فاکتی کۆمەڵێک بارەوە لەو و پێکرد دەس

 
 وردی بە یەتەاوی ی٥١ سەاڵی واتە ئێەران لە گەالن شۆرشەی سەەروبەنای لە ئەاوڕدانەوەیەک بە زادە حەسەەن شارۆخ
 جێخسەتنی ڕەیەنەای لە یەموویەان کە کەرد کوردسەتان لە بەتەایبەتی و ئێەران لە مەدەنییەکەان جموجەۆڵە لە باسی

 نەەەەاڕەزایەتیی نموونەکەەەەانی بەرچەەەەاوترین لە خەرمانەەەەان ی٢١ یەبەەەەووەو ئەرێنییەەەەان کەەەەاریگەریی نەتەوەخوازیەەەەاا
 .بار  پێ تری تایبەتی بەیاخی و بکر  بۆ خوێنانەوەی دەبێ کە کوردستانە سااڵنەی ئەم مەدەنییەکانی

 
 یاتنەسەەەر و خۆپێشەەاناان و مەەانگرتن لە دیەەکە نمەەوونەی چەنەەا بە ئامەەاژەدان بە دا باسەەەکەی درێەەژی لە نەەاوبراو
 یەروەیەا و دێموکرات تێکۆشەرانی لە کوردستان خەڵکی کردنی پشتیوانی کوردستان، ڕۆژیەاڵتی لە خەڵک شەقامی

 لە نەتەوەخەەەەوازی خەبەەەاتی دەسەەەکەوتەکانی و بەریەم لە یەک بە خەرمانەەەان ی٢١ لە دەسەەەەاڵت کردنی مەحکەەەووم
 شەوێنێکی بە کوردسەتانی مەدەنیەانە جوڵەی و خەبات مێتۆدی لەگەڵ پێوەنای لە یەروەیا و دا قەڵەم لە کوردستان
 شەارەکانی خۆپێشاناانەکانی بە ئاماژەی بارەوەش لەو. زانی ئێراناا ئاستی لە خەلالقییەت خاوەن و یەست لەسەر

 .اد کوردستان لە کۆمەاڵیەتییەکان و سیاسی ڕووداوە نیسبەت بە کوردستان
 
 خۆیەەان سەەەرنجی و پرسەەیار و تێبینەەی باسەەکردنی بە بەشەەااربووان لە کۆمەڵیەەک سەەمینارەدا ئەو سەەێیەمی بەەڕگەی لە

 .کرد دەوڵەمەناتر کۆڕەکەیان
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١٢: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
  

------------------------------------------- 
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ی خەرمانانی قەاڵی سەربەرزی دێموکرات جارێکی دیکە گەیشتەوە ٧١ی پرسی شەهیدان
 کابینەی دەوڵەتی کانادا

 
 
 
 
 
 
 
 

 پارڵمەەانی ئەنەەاام مەکەەانن ران بەرێەەز نوسەەینگەی بانگیێشەەتنی لەسەەەر سەەیپتامبر، ی١١ رێکەوتەەی پێجشەەەمە رۆژی
 کانەادا واڵتەی لە کوردستان وکراتیدێم حیزبی بیانیەکانی پەیوەنایە بەرپرسی خادمیانی محەمەد یاور  فیارالی،
 لێبەراڵ حیزبەی گشتیەی گردبونەوە لەو. کرد ڤەنکۆڤەر شاری لە لیبراڵی حیزبی فراوانی گردبوونەوەی لە بەشااری
 ئەنەەاامی دەیەەان و کەابینە وەزیەەری ١ و پاڕلمەان ئەنەەاام ٢١ لە زیەەاتر کانەادا، وەزیرانەەی  سەەرۆک تەەوردۆ، جەسەتن
 لەو بەرچەەەەاو بەشەەەەێکی لەگەڵ حیەەەەزب پەیوەنەەەەایەکانی بەرپرسەەەەی. بەەەەوون ااربەشەەەە حکەەەەومەتی و حیزبەەەەی بەەەەااڵی

 و تێکەاەرانە سیاسەەتی و ئێەران رژیمەی دەوڵەتەی تیرۆزمەی و کەرد چەاوپێکەوتنی و دیاار کانادا سیاسەتمەدارانەی
 .کرد باس تارانی دیکتاتۆری دەسەاڵتاارانی ئاژاوەگێریانەی

  
 شەەەییاانی سەەاڵیادی لە  ”سەەەجان یەرجیەەت“ بەرێەەز کانەەادا، رگەەریبە وەزیەەری دەگەڵ تەەایبەت چەەاوپێکەوتنێکی لە

 کە کەرد کانەادا دەوڵەتەی لە داوای خادمیەانی مەحەمەد یەاور  دێموکرات، سەربەرزی قەاڵی خەرمانانی ی١١ نەمری
 پاڵپشتی و شەرەنگێزی سیاسەتەکانی دەگەڵ بەربەرکانی و رێگری بۆ جاران لە زیاتر و راشکاوانە و جیای بە زۆر
 نێەونەتەوەیی کۆمەڵگەای پێشەەنگی  جییاناا، و ناوچەکە لە ئێران رژیمی دەوڵەتی تیرۆرزمی رەیای پەرپێاانی و

 مەحکەوم خەرمانەانی ی١١ موشەکبارانی تاوانی دیکە جارێکی کانادا بەرگری وەزیری ”سەجان یەرجیت“ بەرێز. بێت
 نەتەوە بەەۆ ئێەەران لە مەەرۆڤ مەەافی لکاریپێشەەێ گەاڵی ئامەەادەکردنی پێشەەەنگی سەەاڵە چەنەەاین کانەەادا کەەوتی و کەەرد
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 کەەوردانی پشەەگیری خوازیەەاری پەیوەنەەاەکان، کردنەەی پەەتەوە و بەردەوامەەی داوای وێەەرای بەرێزیەەان. یەکگرتووەکەەانە
 . بوو دایاتووی مانگی پارڵمانی یەڵبژارنی لە لیبراڵ حیزبی لە کانادا دانیشتووی

  
 کانادا -کوردستان دێموکراتی حیزبی پەیوەنایەکانی

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١٣: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی حاک میایا  : سەرچاوە 

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

 
 

ی خەرمانان ٧١ساڵەی تێرۆری میکۆنۆس و ١١لە واڵتی فینالند کۆڕیادێک بە بۆنەی 
 بەڕێوەچوو

 
 

 
 
 
 
 
   

 بەرچاو بەشێکی بەبەشااری فینالنا، واڵتی تورکووی یشار لە زایینی ی٢١١٩ سێپتامبری ی١٤ شەممە ڕێکەوتی رۆژی
 سیاسەەەەیە الیەنە ییەەەەزو نەەەەوینەرایەتی یەروەیەەەەا کوردسەەەەتان دێمەەەەۆکرات حیزبەەەەی ئەنەەەەاامانی و کوردسەەەەتانیان لە

 سەادقی دوکتەور تیرۆری ساڵەی ٢١ ساڵوەگەری بۆ کۆریادێک کلتوری، کۆمەڵەی چەناین نوێنەرانی کوردستانییەکان
 .دێمۆکرات قەاڵی خەرمانانی ی١١ مووشەکبارانی شەییاانی ساڵەی ١ یەروەیا و انییاوریی و شەرفکەنای
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. دەسەەتپێکرد الوان یەکیەتەەی ئەنەەاامانی لەالیە شەەەییاان ئەی  سەەروودی بە دوانیەەوەرۆ ی ۲۱ کەەاتژمیر کۆریەەادەکە 
 کە کەرد ێشەکەشپ پەیەامێکی کوردسەتان دێمەۆکراتی حیزبەی کەومیتەی نەوێنەرایەتی بە رەسەوولی کەریەم کەاک دواتر
 سەاد  دوکتور تێرۆری یەردوو لە و ئیسالمی کۆماری تاوانکارییەکانی سەر لە ئاورێکی میوانان بەخێریێنانی وێرای

 تێکۆشەەرانی کردنەی شەەییا و دیمەوکرات قەاڵی و سیاسی دەفتەری بارەگاکانی و بنکە موشەکبارانی و شەرەفکەنای
 رێپۆرتاژێەک پیشەاناانی کۆریەادە ئەم دیەکەی برگەیەکەی. دایەوە ستانکورد رۆژیەاڵتی لە الوان وئێعاامی دێمۆکرات

 و بەکەەاریێنرابوون مۆشەەەکبارانە ئەم بەەۆ کەرەسەەتانەی شەەێوازو ئەو و دێمەەۆکرات قەالی مۆشەەەکبارانی لەسەەەر بەەوو
. نکوردسەتا دێمەۆکراتی حیزبەی تەایبەت بە و کەورد تێکۆشەرانی بە دژە تاوانەیان لەم رێژیم ئامانجەکانی یەروەیا

 پەیەامێکی دێمەۆکرات قەاڵی خەرمانەانی ی١١ شەەییاانی بنەمەاڵەی نوێنەرایەتی بە حەسەنپوور ئاوات دواتریاوڕ 
 شەەەییاان، رووحەەی ئاسەەوودەیی بەەۆ کە کەەرد لەوە باسەەی کارەسەەاتەکە، گەورەیەەی بە ئامەەاژەدان وێەەرای کە خوێنەەاەوە

 .  یەڵگرین پێکەوەیی و یەکگرتن ەوبەر ویەنگاوەکان ییوا کورد ئازادیخوازی بزووتنەوەی بەیێزبوونی
 
 رەسەولی کەاک رەنگەین خەامە و یەڵوێسەت خەاوەن شەاعێر شەێعرێکی لە بەشێک دا کۆریادە ئەم برگەکانی درێژەی لە

 ئاسەۆی دوکتوور بەرنامانەدا ئەم درێژەی لە. نوسرابوو خەرمانان ی١١ شەییاانی یادی بۆ کە خوێنارایەوە سولتانی
 ١١ و میکونۆس شەییاانی لەسەر خۆی باسەکەی کوردستان دیموکراتی حیزبی گشتی ریسکرتێ جێگری زادە، حەسەن

 مەاییەتی لە شەک کە کەرد بەوە ئامەاژەی باسەەکەیاا لە ئاسەۆ دوکتەوور. پێکەرد دەسەت دێمەۆکرات قەاڵی خەرمانانی
 پەێ ژێەر لە ەیینێەونەتەو پرینسەیپی کۆمەلێەک موشەکبارانەی بەم بەالم نیە، دا ئیسالمی کۆماری بوونی تێرۆریست

 .نیونەتەوەییەکاناا پەیماننامە لە جەویەرین خالی کە نان
 

 کە مەدەنەی ناوەنەاێکی سەەر کەردووتە یێرشەی پاشەان کەرد، پێشەێل دیەکەی واڵتێکی خاکی سەروەری ئەوەکە یەکەم
 ەییانیەمیشەە حەەوزری الوان و ژنەەان یاوکەەات دێمەەۆکراتە، حیزبەەی مەدەنییەکەەانی دامەزراوە و ئاسەەایی ژیەەانی شەەوێنی
 دەکەا لەوە بەاس کە نیودەولەتییەکەانە پەیماننەامە بە دژە ئیسەالمی کۆمەاری پەالمەاری بەۆیە. شوێنانەدا لەو یەبوو
 ئەو ئەوەی لەبەر دەژیەن، تێەاا ئاسەایی خەلکەی کە شەوێنێک سەر بکرێتە نیزامی یێرشی یا پەالمار ناکر  و نابێ

 مەش  پێشمەرگە یا چەکاار یێزی لەوەوێوە تاوەکوو نەبووە نیزامی پایەگای پەالماریاا ئیسالمی کۆماری شوێنانەی
 .ئێران دەزگاکانی و دام سەر کردنە یێرش بۆ بکر  پێ رایێنانیان و
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 رادێەەک تەەا مووشەەەکیەکەیاا پەالمەەارە لە رێەەژیم راسەەتە کە دا بەوە ئاماژەیەەان باسەەەکەیاا دڕێەەژەی لە بەرێزیەەان
 کەەورد بەەزوتنەوەی و دێمەەۆکرات حیزبەەی لە رۆلەکەەانی وونترینئەزمەە بە و باشەەترین لە پۆلێەەک و بەەوو سەەەرکەوتوو
 کە کەرد لەوە باسەی حەسەەنزادە ئاسەۆ دوکتوو. یەبوو رێژیم خودی بۆ پێچەوانە کاریگەری یاوکات بەاڵم ئەستانا،

 چەنەا دێمەۆکراتی حیزبی ریزەکانی لە تێکۆشان و خەبات بە درێژەدان ئیرادەی ڕابردوو لە زیاتر مۆشەکبارانە ئەو
 رووبەەەکەنە الوان رابەەەردوو لە زیەەەاتر و گەەەورتر بە ئەوەی بەەەۆ یۆکارێەەەک بە بەەەوو دیەەەکە الیەکەەەی لە کەەەرد، رابەربە

. کەورددا ئازادییەکەانی و مەاف پینەاو لە خەبەات بەۆ دێمەۆکرات حیزبەی ڕێزەکەانی لە و گەل پاراستنی سەنگەرەکانی
 کرد مۆشەکبارانانە ئەو ئاسەوارەکانی ترینکاریگەر لە یەکێک بە ئاماژەی بەروونی باسەکەیاا درێژەی لە بەرێزیان

 لە کوردستان رۆژیەاڵتی کوردییەکانی یێزە داوای لەسەر بوو کوردستان خەڵکی سەرانسەری مانگرتنی ئەوەیش کە،
 و کوردسەتان خەڵکەی ڕابەردووی ناڕەزایەتییەکەانی و ەەانگرتن بە بەراورد بە کە مانگرتنێک. خەرماناناا ی٢١ رۆژی

 کوردسەتانیان رۆژیەاڵتی خەلکی یەڵوێستەی ئەو بەرێزیان. وێنەبوو بێ کوردستان رۆژیەاڵتی لە مەدەنی چاالکانی
 کاربەدەسەتانی بە دا بەیێەزی سەیگناڵێکی ناوەرۆکەکەیاا لە کە ناوبرد ریفراناومێک شێوە وەک خەرمانان ی ٢١ لە

 کوردسەتان و دەزانەێ خەاوەن بە ردکەو خوازانەی ڕزگاری بزووتنەوەی لە خۆ  کوردستان خەڵکی کە ئیسالمی کۆماری
 و سەەەرنج راو بەشەەااربووان کەەورت پشەەویەکی دوای. جیەەاوازە زۆر ئێەەران دیەەکەی بەشەەەکانی لەچەەاو نەەیە ئەوان مەەاڵی

 بەشەەی. دانەوە والمەەی بەرێزیشەەیان و بەربەەاس یێنەەایە زادە حەسەەەن ئاسەەۆی دوکتەەوور لەگەل خۆیەەان پرسەەیارەکانی
 .کرا پێشکەش الوانە یەکیەتی ئەناامانی لەالیەن کە بوو رەقیب ئەی سروودی کۆریادەکە کۆتایی

 
 فینالنا کومیتەی -کوردستان دیموکراتی حیزبی
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سادق . بەری شەهیدمان دبەڕێوەچوونی کۆڕیادێک بە بۆنەی ساڵیادی تێرۆری ڕێ
 ی خەرمانان لە والتی ئوتریش٧١شەرەفکەندی و هاوڕێیانی و یەک سالەی موشەکباری 

 
 

 
 
 
 
 

 بە ئەەوتریش، واڵتەەی لە کوردسەەتان دیمەەوکراتی ژنەەانی یەکێتەەی کەەومیتەی و کوردسەەتان دیمەەوکراتی حیزبەەی کەەومیتەی
 حیەزب الیانگرانی و دۆست ئەناام، لە بەرچاو ێکیکۆمەڵ کوردستانییەکان، ڕێکخراوە و حیزب نوێنەری ئامادەبوونی

 بەەەۆ یەەەادکردنەوە رێورەسەەەمێکی ٢١١٩ سەەەێپتامبری ی١٤ ڕێکەوتەەەی شەەەەممە رۆژی واڵتە، ئەو دانیشەەەتووی کەەەوردانی و
 سەەەەرەتای. ڕێکخسەەەت ویاوڕێیەەەانی شەەەەرەفکەنای سەەەاد  دکتەەەور شەەەەییامان رێەەەبەری و خەرمانەەەان ی١١ شەەەەییاانی
 کوردسەتان،ەوە دێمەوکڕاتی ژنەانی یەکێتەی سەرودی کەۆڕی لەالیەن رەقیەب ئەی ەتەینەتەوای سروودی بە رێورەسمەکە

. راگیرا کوردستان شەییاانی و خەرمانان ی١١ شەییاانی پاکی ڕوحی بۆ بێاەنگی دقیاەیەک دواتر و پێکرد دەستی
 لە.  کەرد انیمیوانەکە بەخێریەاتنی بەرنەامەکەوە یەمەزەنەژاد بەیەار خەاتوو بەرنەامە بەرێوەبەری الیەن لە پاشان
 دێمەەوکڕاتی حیزبەەی سیاسەەی دەفەەتەری پەیەەامی خەەزرنەژادەوە ئۆمیەەا بەریەەز الیەن لە دا ڕێوڕەسەەمەکە یەکەمەەی بەەڕگەی

 دواتر. کرا پێشکەش شەییاان ئەی سرودی مەوالنایی شایۆ یوونەرمەنا الیەن لە پاشان.  کرا پێشکەش کوردستان
. کەەرد پێشەەکەش بەەۆنەوە بەو کوردسەەتانی دێمەەوکڕاتی نەەانیژ یەکێیەتەەی پەیەەامی شەەێخی مەال مێیەەری خەەاتو الیەن لە

 شەەێخ کەەامران ژەن موزیەەک یونەرمەنەەاانی لە داوا نەژاد یەمەەزە بەیەەار خەەاتو بەرنەەامە بەرێەەوەبەری الیەن لە پاشەەان
 سەەۆزی لە پەەر بەدەنگەەی کە کەن پێشەەکەش غەم فرمێسەەکی مەڕێەەژن بەەۆم سەەرودی تەەا کەەرا جەەان کەمەر و محەمەەمەدی
 ئەقەاەم ئەحمەدی ئەنوەر یاوڕ  الیەن لە ئەویش دوای بە دوا یەروەیا. کوترا محەممەدی خشێ کامڕان یونەرمەنا

 سیاسییەکان زیناانییە دۆخی یەروەیا و کوردستان خەلکی بە دەرحە  ئیسالمی کۆماری سەرجنایەتەکانی لە باسێک
 . کرا پێشکەش ئێڕان ئیسالمی کۆماری زیناانەکانی لە
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 کۆتەایی خەباتیەان ڕێبازی بە درێژەدان بۆ گەل سورخەاڵتی شەییاانی لەگەڵ پەیمان نوێکردنەوەی بە ڕێوڕەسمەکە
 .یات

 
 ئوتریش کومیتەی -کوردستان دیموکراتی حیزبی
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 حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوچەی بانەچاالکیی تەبلیغی ئەندامانی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مووشەەکبارانی کارەساتی بۆنەی بە ڕۆژەدا چەنا ئەو ماوەی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی الیەنگرانی و ئەناامان
 لە خەرمانانەەاا ی٢١ لە کوردسەەتان خەڵکەەی مێەەژووییەکەی مەەانگرتنە و دێمەەوکڕات قەاڵی سەەەر بەەۆ خەرمانەەان ی١١

 تراکتەکانیەانی و دروشەم حیزب، ئەناامانی کە شوێنانەی لەو بەشێک. ئەنجاماا تەبلیغییان چاالکیی ەبان ناوچەی
 بەردەڕەش، و دۆڵەرزن سەەێڕیانی دۆڵەرزن، گونەەای بەردەڕەش، گونەەای: لە بەەریتین باڵوکەەردۆتەوە، تێەەاا حیزبییەەان
 دیەکەی شەوێنێکی چەنەا و سەیورچ ایسێڕ و جادە سەر سووتاو، ئاغەڵە مامەناە، دۆڵی، گوناەکانی سیورچ، گونای
 .بانە ناوچەی
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 چەاالکی و جەسەوور ئەنەاامانی لە دەستخۆشەی و سەپاس وێڕای کوردستان، دێموکڕاتی حیزبی تەشکیالتی کۆمیسیۆنی
 و خەبەەات لە بەردەوامییەەان و سەەەرکەوتن ییەەوای کوردسەەتان، دیەەکەی ناوچەکەەانی و بەەانە نەەاوچەی لە حیزبەکەمەەان
 .دەخواز  ئاوات بە بۆ تێکۆشاناا

 
 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١٥: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 

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

 
 

ی خەرمانان لە ٧١بەڕێوەچوونی کۆڕیادی شەهیدانی میکۆنۆس و شەهیدانی 
 ستۆکهۆڵم،ی پایتەختی واڵتی سوید

 
 

 
 
 
 
 
 

 حیزبە نوێنەری و حیزب ئەناامانی لە بەرچاو ژمارەیەکی بەشااری بە ٢١١٩ێمبری ی سێپت١٤ ڕێکەوتی شەممە ڕۆژی
 شەەییاانی و میکۆنەۆس شەەییاانی بۆ کۆڕیادێک حیزب، شەییاانی سەربەرزی بنەماڵەی و کوردیەکان و سوێایەکان

 ڕێەەوەبەریبە لەالیەن بەرنەەامە سەەەرەتای. بەڕێوەچەەوو سەەوئێا واڵتەەی پەەایتەختی سەەتۆکهۆلمی لە دێمەەوکرات قەاڵی
 نەتەوەیەی سەروودی پێشکەشەکردنی بە پاشەان و کەرا بەشەااربووان یەاتنی بەخێەر حەسەەنپوور شلێر خاتوو بەرنامە
. پێکەرد دەسەتی ڕێورەسەمەکە کوردستان ڕۆژیەاڵتی دێموکراتی الوانی یەکیەتیی سروودی کۆڕی الیەن لە رەقیب ئەی
 حیزبی سوئێای کۆمیتەی پەیامی گەل، و حیزب اانیشەیی سەرجەم گیانی لە ڕێزگرتن بۆ بێاەنگی دەقەیەک پاش

 دا حیزب کۆمیتەی پەیامی لە. کرا پێشکەش بابایی کوێستان خاتوو کۆمیتە بەرپرسی لەالیەن کوردستان دێموکرتی
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 فیزیکەەەی لەنەەەاوبردنی بە وادەزانەەەن چەوسەەەێنەرەکانە، و دیکتەەەاتۆر ڕێەەەژیمە تێڕوانینەەەی و مەنتەەە  ئەوە کە یەەەاتبوو
 بەرن، گرێەەژەنە لە ڕزگەەاریخوازی بەەزووتنەوەی و بەەکەن کەەپ ئەەازدیخوازان دەنگەەی دەتەەوانن وەیەک،نەتە تێکۆشەەەرانی

 و ئازادی و دابێنێ بەچۆک یەکان ئازادیخوازی بزووتنەوە ناتوانێ زەبروزەنگ و تێرۆر  کە داوە نیشانی مێژوو بەاڵم
 . بکا الواز دا نەتەوەیەک پەروەرانی نیشتیمان بیری لە سەربەخۆیی

 
 الوان و ژنان یەکیەتیی پەیامی و عەزیزی یاشمی شەییا کچی عەزیزی ڕۆژە الیەن لە شەییاان بنەماڵەی میپەیا
 شەەۆعلە خەاتوو دا کۆڕیەەادەکە دیەکەی بەشەەێکی لە. خوێنەارانەوە قەەادری قەادر شەەەییا کەوڕی قەەادری ئاکەام الیەن لە

 یەردووک پەیەامی کۆڕیەادەکەدا رێەژەید لە.کەرد پێشەکەش گەردی ئیبراییم نووسینی لە ئەدەبی پەخشانێکی قادری
 حیزبەی پەیەامی و حیزبە ئەو لیستی لەسەر پەرلەمان ئەناام مالم فرێاریک الیەن لە سوئێا لیبێڕالەکانی حیزبی
 .کران پێشکەش سویا پەرلەمانی ئەناام کەسیرگە قادر الیەن لە سوئێا دێموکراتی سوسیال

 
 وتەارێکی بە کوردسەتان، دێموکراتی حیزبی ڕێبەری ئەناامی ەزیزی،ع خالیا بەڕێز یادەوەرییە ئەو کۆڕگێری یەکەم
 .ڕاگرت بەرز دێموکراتی قەاڵی خەرمانانی شەییاانی و میکۆنۆس شەییاانی یادی نێوەرۆک پڕ
 
 پەەەاش و نرخانەەا بەرز دا کەەورد گەلەەەی ڕزگەەاریخوازی بەەزووتنەوەی لە سەەەەعیای دکتەەور کەەاک ڕۆلەەەی خالیەەا کەەاک 

 واڵم توونەەەاوتیژی بە تیەەەرۆر کە کەەەردەوە لەوە پێەەەااگری ڕابەەەردوو، سەەەاڵی ەرمانەەەانیخ شەەەەییاانی لە یەەادکردنەوە
 و گرنەەەگ بە کوردسەەەتانی خەڵکەەەی کەەەۆمەاڵنی ڕۆلەەەی ئەو. کوردسەەەتانە خەڵکەەەی پشەەەتیوان گەورەتەەەرین و نەەەادەینەوە

 کردووە دێموکرات حیزبی لە پشتیوانیان ئیسالمی، کۆماری یێزەکانی فشاری سەڕەرای کە کرد، ئەژمار چارەنووسساز
 شەەرەفکەنای، گەواڵلە خەاتوو دووەم کەۆڕگێری. دەربەڕی گشتیەوە مانگرتنی ڕێگەی لە خۆیان یاودڵی و یاوخەمی و

 یەان یێمەا بە ئامەاژەی وێناکەانی و خەباتێەک نەتەوەیەک، نێەوی بە باسەێک بە حیزب، ناوەنای کۆمیتەی ئەناامی
 ئەو دەوری و پێکەرد دەسەتی نەتەوەیەی وێنەای ردنەیک پێناسەە بە و دەکەرد نەتەوەیەک خەباتی و نەتەوەیی وێنای

 دوو پێکەوەگرێەەاانی لە یێمایەەانی ئەو ڕۆلەەی یەروەیەەا و کەەردەوە شەەی نەتەوە و خەبەەات ناسەەانانی لە یێمایەەانەی
 . کرد باس دا بەردەوام خەباتێکی لە جیاواز نەوەی

 
 ئەو کە شەەانە سەەەر لە ئەرکەی وئە نەەو  نەوەی کە کەەرا بەوە ئامەەاژە دا شەەەڕەفکەنای گەەواڵلە خەەاتوو لەقسەەەکانی
 سیاسەەت جیاوازییەکەانی. بەاا گەر  خەبەاتەکەی بە یەمیشەە یاوکەات و بکەات رۆژیەان بە راگر  زیناوو یێمایانە
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 نەوەی کردنەی دەرگیەر و ناسەانان بەۆ خەبەات شەێوەی کردنەی رۆژ بە پێویسەتی و نو  نەوەی کردنی خەبات و کردن
 یێنەاێکیش. دێنەا پێەک گواڵڵەی خاتوو باسەکەی دیکەی بەشێکی یێما، و خەبات مانەوە زیناوو مەبەستی بە نو 

 .وەرگیرابوو لێ کەڵکییان باسەکە راستکردنی پشت بۆ بەڵگە وەک سۆئێای لێکۆڵینەوەی
 

 و یونەرمەنەەەاان و یەەەۆنراوەیەک بە عاشەەە  مامۆسەەەتا بەتوانەەەا شەەەاعیری ڕێوڕەسەەەمەکەدا دڕێەەەژەی لە باسەەەە شەەەایانی
 بەریەمێکەی چەنا بە بەرزنجی باوان و ئەحمەدی شنۆ گەردی، ییوا حەکیمزادە، کاروان بۆکانی، شۆرش موزیکژەنان
 . ڕازاناەوە زیاتر کۆڕیادەکەیان یونەری

 
 ئەو بەۆ تەایبەتی بە و بوو پێچێک مل کە سوئێا کۆمیتەی دیاری شەییاان بنەماڵەی لە ڕێزگرتن بۆ دا کۆتایی لە

 .کرا شەییاان بنەماڵەی بە پێشکەش کرابوو درووست کۆڕیادە
 

 ئاڕاسەەتەی یاوخەمی،یەەان پەیەەامی کوردسەەتانی کەسەەایەتی و ڕێکخەەراو و حیەەزب چەنەەاین کە ئامەەاژەیە بە پێویسەەت
 :لە بوون بریتی کە کرد کۆڕیادە بەڕێوەبەری

 
  کوردستان یەرێمی حکومەتی نوێنەرایەتی* 
 کوردستان زەحمەتکێشانی کۆمەڵەی* 
  کوردستان دیموکراتی پارتی* 
 کوردستان نیشتمانی یییەکیەت* 
  گۆران بزووتنەوەی پەیام* 
  کوردستان شۆڕشگێڕی خەباتی ڕێکخراوی* 
 “ پەژاک”  کوردستان ئازادی ژیانی پارتی* 
  حیزب ئەناامی کەم و دێرین تێکۆشەری یاشەمی عەلی سەیا کاک* 
  باکسی کۆردۆ کوردستان باکووری سیاسی کەسایەتی و مەدار سیاسەت* 

 

 سویا کومیتەی -کوردستان راتیدیموک حیزبی
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١٥: ڕێکەوتی -ماڵپەڕی حاک میایا  : سەرچاوە 



دا ی خەرمانان٧١له بیرەوەری یەكساڵەی   

 

 

149 
 

  
 
 

 ی خەرمانان لە واڵتی دانمارک٧١بەڕێوەچوونی کۆڕیادی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 لە کوردسەتان، دێمەوکراتی حیزبەی دانمەارکی کەۆمیتەی لەالیەن زایینەی ٢١١٩ سەێپتامبری ی١٤ ڕێکەوتی شەممە ڕۆژی
 و سیاسەی دەفەتەری بەنکەی سەەر بەۆ ئێەران ئیسالمی کۆماری تێرۆریستی ڕژیمی موشەکی یێرشی ساڵوەگەڕی ینیەکەم
 یاوڕێیەەەەانی، و شەەەەەڕەفکەنای. د شەەەەەییابوونی سەەەەاڵەی٢١ یەروەیەەەەا خەرمانەەەەان ی١١ ڕۆژی لە دیمەەەەوکرات قەاڵی

 شێعرێک شەوی و ئەدەبی یکۆڕیادێک گەلەکەمان، و حیزب ئەمساڵی شەییاانی تازەترین و خەرمان ی١١ شەییاانی
 .چوو بەڕێوە .دەبینیەوە خۆی دا دەنگ و مۆسیاا یۆنراوە، یونەری، بابەتی بڕگەو چەناین لە کە
 

 یەادکردنەوەکە. دەچەڕی خەرمانەان بۆ خەمی ئاوازی مۆسیاا نۆتەی و کرابوون جوان وشەی بە تێکەل بیرویەستەکان
 پەەاکی گیەەانی لە ڕێزگەەرتن بەەۆ دەنگەەی بەەێ سەەاتێک شەەانپا و پێکەەرد دەسەەتی ڕەقیەەب ئەی نەتەوایەتەەی سەەرودی بە

 دا کەورت وتەیەکەی چەنەا لە ئەازەر کەاکە شاناز خاتوو بەرنامە بەڕێوەبەری ئینجا. ڕاگەیەنرا کوردستان شەییاانی
 و بەڕگە کردنەی پێشەکەش بە کەرد دەسەتی و کەرد کۆڕیەادەکەی ئامەادەبووانی خێریەاتنی بە کەۆمیتە نوێنەرایەتی بە

 کەس الیەن لە بەوو سەوور گوڵی دانانی و یونەری کارێکی ناونیشانی شەییاان، بۆ کڕنۆش. یادەکەکۆڕ بابەتەکانی
 حیزبەی کەۆمیتەی بەرپرسەی نەژاد خالیەا ڕەحیم کاک پاشان. وەفا و ئەمەگ دەربڕینی و شەییاان بنەماڵەی کارو و

 و ئەمەگ و خەرمانەان مەانگی یڕووداوەکەان بەۆنەی بە تەایبەتی پەیەامێکی دانمەارک واڵتی لە کوردستان دێموکڕاتی
 بەۆ کۆبەووینەتەوە یەک دەوری لە لێەرە ئەمەڕۆ: یەاتبوو دا پەیامە لەو بەشێک لە. کرد پێشکەش شەییاان بۆ وەفا

http://www.kdpmedia.org/?p=5159
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 و کوردسەەتان ڕۆژیەاڵتەی لە نەتەوەکەمەەان قوربانیەاانی لە پەڕ مێژویەەی بەژانەی و تەەاڵ ڕووداوی چەنەا یەادی ئەوەی
 مێەەژووی لە سەەاڵە مانگەکەەانی خوێنەەاویترین لە یەکێەەک خەرمانەەان مەەانگی. ەبکەیەەنەو کوردسەەتان دێمەەوکڕاتی حیزبەەی
 مەانگی خەرمانان لەمەوبەر ساڵ دوو ئەگەر. کوردستان ڕۆژیەاڵتی قوربانی پڕلە و نەپساوە و درێژ دوورو خەباتی
 یەەادی خەرمانەەان ئێسەەتا بەەوو، شەەەڕەفکەنای.د شەەەییا سەەەرقافڵەیان و میکۆنەەووس شەەەییاانی یێنەەانەوەی وەبیەەر

 ڕۆڵەکەانی ئەمسەاڵی و لەمەوبەر دووساڵ شەییاانی و دێموکڕات قەاڵی خەرمانانی ی١١ شەییاانی وەبیریێنانەوەی
 . دێموکڕاتە حیزبی

 
 دانمارکی کومیتەی لە کوردستان دێموکڕاتی حیزبی نوێنەری مەالک وریا یاوڕ  کردنەوەکەدا یاد تری بڕگەیەکی لە

 بە یەاوخەمی و یەاودەردی پەیەامێکی ناوەنەاەوە نەوێنەرایەتی بە ئێەران، کوردسەتانی حیزبەکەانی یاوکاری ناوەنای
 کوردتسەەانی یێزەکەەانی یاوکەەاری ناوەنەەای پەیەەامەی لەو.کەەرد پێشەەکەش خەرمانەەانەوە مەەانگی کارەسەەاتەکانی بەەۆنەی
 دێمەەوکڕاتی حیزبەەی بنکەکەەانی یەتەەاوی ١٣٩١ سەەاڵی خەرمانەەانی ی١١ ڕۆژی لەمەوبەر سەەاڵ یەک: یەەاتبوو ئێرانەەاا

 سەپای مووشەەکی پەالمەاری بەر کەوتەنە کەۆیە شاری دەوروبەری لە ئێران کوردستانی دێموکڕاتی حیزبی و دستانکور
 پەنەایی، حوسەەین ڕامەین کەۆمەڵە ناسراوی سیاسی زیناانی ڕۆژدا لەیەمان یەر. ئێران ئیسالمی کۆماری پاساارانی
 یەەاودەردی بروسەەکەی و پەیەەام کۆمەڵێەەک دا ەیەەادکردنەوەک لە. دران سەەێاارە لە مەەورادی زانیەەار ، مەەورادی لوقمەەان
 :لە بوون بریتی کە کران پێشکەش

 
 دانمارک لە کوردیەکان کۆمەڵە فیاراسیۆنی پەیامی* 
  کوردستان نیشتیمانی یەکیەتی پەیامی* 
  سوریە لە کورد دێموکڕاتا یەکیەتیا پارتیا پەیامی* 
 . کوردستان دێموکڕاتی پارتی بروسکەی* 
 

 و خەامە خەودان کۆمەڵێەک پێنووسەی و خەامە و یەسەت و دەنەگ بەۆ کرابەوو تەرخەان کەردنەوەکە ادی دوویەمی بەشی
 . پەروەر نیشتیمان و ناسک یەستی

 بەێ ژەنەی، جوانیەان نەۆتەی پەنجەکانیان چڕی، خەمی ،ئاوازی.یاوکارەکەی لەگەڵ ناسک یەست مزگینی خاتوو -١
 .  داکێشا کۆڕیادەکە بەسەر باڵی دەنگی
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 و یەڵوەرانەا ڕۆنەاکی شەەییاان بەۆ پەروەری نیشتیمان لەیەستی لێو لێوان و جوانی وشەی کانگای حەمە خاڵە -٢
 .  شەییاان بەرزی بااڵی و گەردن کردنە مرواریەکانی یۆنراوە

 سەەەەرگۆڕی دابارانەەاە یۆنراوەکەەانی گەواڵەی و یەور شەەەێعری، وخەەامەی بەیەەرە وخەەەودان الو مەحمەەودی حوسەەێن -٣
 .  کرد مەزاریانی بارانی فرمێسکە و نخەرمانا ی١١ شەییاانی

 شێعری فرمێسکە و کرد خەرمانان خەمی ئاوێتەی عەفرینی و کوبانێ خەمەکانی ناسک یەست الوی بارزانی کاک -٤
  .یەڵوەرانا

 لە تەژی و عەشە  ژنڕاڵەی شەەمزینی، سەتییان یەاوڕ  نووسەینی ئەچۆڕێەت، نیشەتمانم بەااڵی لە خوێن قەسیاەی -٥
 بەووانی ئامەادە بە پێشکەش ڕەحمانی ئەحمەد لەالیەن کە بوو خەمان خەرمانانی خەمی روەری،پە نیشتمان یەستی

 . کرا کۆڕیادەکە
 مۆسەیاا، و پیەانۆ نۆتەی سەر ڕەنگینی پەنجە و دەست ئامانجی مامۆستا خەرمانانی ی١١ یادی مۆسیاای پارچە -١

 ی١١ شەییاانی شێعری شەوە کۆڕیادی دەبوانیئاما دڵی ناو خستە خرۆشی و یەست و دیاەکان ژوانی یێنا فرمێسکی
 . خەرمانان

 
 کە دێمەەوکڕات قەاڵی سەەوارەی ١٤ ناونیشەەانی بە بەەوو کانەەاڵ کەەورد فیلمێکەەی کەەورتە نیشەەاناانی کۆریەەادەکە دوابەشەەی
 لەگەڵ پەیمانیەان کەردنەوەکە یاد کۆڕی بەشاارانی و ئامادەبووان. بوو ڕوو بەرەو بەشااران گەرمی پێشوازی لەگەڵ
 و ڕێگەەا بەردەوامەەی شەەەییاان پیەەرۆزی و بەرز ئامەەانجی وەدییێنەەانی تەەاکو کە کەەردەوە نەەو  کوردسەەتان یاانیشەەەی

 .بن ڕێبازیان
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 لە واڵتی نۆڕوێژ یاد و بیرەوەریی شەهیدانی میکۆنووس و خەرمانان بەرز راگیرا
 

 
 
 
 
 
 
 

 الیەنگرانی و ئەناامان لە بەرچاو ژمارەیەکی بەشااری بە زایینی ی٢١١٩ سپتەمبەری ی١٥ ڕێکەوتی یەکشەممە ڕۆژی
 و یەاد زینەاووڕاگرتنی بەۆ ییاان،شەە سەەربەرزی بنەمەاڵەی و کوردسەتانییەکان الیەنە و حیەزب نەوێنەرانی و حیزب

 حیزبەەەی نەەەۆڕوێژی کەەەومیتەی دێمەەەوکرات، قەاڵی خەرمانەەەانی ی١١ شەەەەییاانی و میکۆنەەەووس شەەەەییاانی بیرەوەریەەەی
 الیەان لە سەەرەتا. یێنەا پێەک کۆڕیەادێکی کوردستان، دێموکراتی ژنانی یەکێتیی یاوکاریی بە کوردستان دێموکراتی

 سروودی بە پاشان.  کرا بەشااران و ئامادەبووان بەخێریاتنی ەوە،"ئاگوشی یەمزە" یاوڕ  کۆڕیادەکە پێشکەشکاری
 رێزگەرتن بەۆ بێاەنگی بە وەستان ساتێک چەنا و "قادرزادە پیران" یونەرمەنا دەنگی بە "رەقیب ئەی" نەتەوایەتی

 الیەان لە انانخەرم شەییاانی بیرەوەریی و یاد مۆمی ئەوجار. کرد پێ دەستی بەرنامەکە شەییاان پاکی گیانی لە
 ژیلەەوان" بەڕێەەز الیەەان لە خەرمانەەان ی١١ شەەەییاانی بنەمەەاڵەی پەیەەامی ئەوجەەار. داگیرسەەا شەەەییاانەوە بنەمەەاڵەی
 لە بەشەەێک لە کە خوێنەەارایەوە وە"حەسەەەنپوور محەمەەمەد و حەداد نەسەرین" شەەەییاان کەەوڕ  و یادگەەار "حەسەەنپوور
 ئەەااڵی بەرزیێشەەتنەوەی بە کە دێمەەوکرات تێکۆشەەەرانی ڕایتێکەە و ئێەەوە بەەۆ گەرم بسوپاسەەێکی:  یەەاتبوو پەیەەامەکەدا

 یەرچەی دوژمەن تاوانی کە دا نیشان ئیسالمیتان کۆماری جینایەتکارانی بە کورد، نەتەوەی رزگاریخوازانەی خەباتی
 دێموکرات حیزبی بۆ سوپاس. دەکات شێلگیرتر خەبات درێژەدانی لەسەر رزگاری رێگای تێکۆشەرانی بێ، دڕناانەتر

 بەوون، شەەییاان بنەمەاڵەی ئەێمە پەنەای لە یەمیشەە تاڵەدا و ئازار بە یەکساڵە لەو کە تێکۆشەرەکانی نامەئە و
. کەەەردووە بەیێزتەەەر و بەیێەەەز دڵمانەەەاا لە شەەەەییاەکانیان بە شەەەانازی بەردەوام و نەیێشەەەتووینەتەوە بەتەنیایەەەان

 رابەردوو، سەاڵی خەرمانەانی ی٢١ رۆژی کە کوردستان خەڵکی بەشەرەفی کۆمەاڵنی بۆ گەورەتر یەمووان لە سوپاسی
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 حیزبی کە راگەیانا دوژمن بە مەحکەمەیان پەیامە ئەو خەرمانان ی١١ سامناکی تاوانی دوای رۆژ چوار تەنیا واتە
 و نەناسەەیوە نایومێەەای و تەەرس یەرگیەەز کە پشەەتە لە میللەتێکەەی و نیەەیە تەنیەەا پیەەرۆزەدا خەبەەاتە لەو دێمەەوکرات
 ".ناناسێ

 
 خۆشەویسەتی و وەفا گوڵی چەپکە حیزبەوە نۆڕوێژی کومیتەی بەرپرسی "غەمبار حەسەن" یاوڕ  نالیا لە  ئەوجار

 ئیبەراییم: شەەییاان واتە حیەزب ئەمسەاڵی خەرمانانی شەییاەکانی دوایین کەسوکاری و خزم و بنەماڵە پێشکەشی
 ئەنەاامی عەزیەزی خالیەا ێەزبەڕ ئەودا دوای بە. کەرا ئاگوشی ساد  و رەسووڵی بایز بایزپوور، عەلی عەزیزنیژاد،

 دکتەور کەسەایەتی و پەێگە و رۆڵ و مێکۆنەووس تیەرۆری دەگەڵ پەیوەنەای لە کوردسەتان دێموکراتی حیزبی رێبەریی
 خەرمانەان ی١١ کارەساتی و کوردستاناا رۆژیەاڵتی لە کورد بزووتنەوەی و دێموکرات حیزبی لە شەرەفکەنای ساد 

 و مەەانگرتن و نەتەوەیەی یەڵوێسەتی و دێمەوکرات حیزبەەی رێبەریەی سەەر بەۆ یێەەرش لە ئیسەالمی کۆمەاری ئامەانجی و
 و تەنگەەژە و نەەاوچە گۆڕانکارییەکەانی و رووداو و ئیسەەالمی کۆمەەاری بە خەرمانەادا ی٢١ لە خەڵەەک کەەۆمەاڵنی وەاڵمەی

 بەشەەی لە. کەەرد پێشەەکەش بەپێەەزی باسەەێکی ئێەەران، ئیسەەالمی کۆمەەاری و نێەەودەوڵەتی کۆمەڵگەەای نێەەوان کێشەەەکانی
 الیەنە و حیەەەزب نەەەوێنەرانی و ئامەەەادەبووان لە بەشەەەێک تێبینییەکەەەانی و پرسەەەیار وەاڵمەەەی باسەەەەدا، ئەو یەمەەەیدوو

 لەو کە گرتبەوو لەخەۆ یەونەری و ئەدەبەی بەابەتی کۆمەڵێەک کۆڕیەادە، ئەو دوویەمەی بەڕگەی. دایەوە سیاسییەکانی
 و شۆڕشگێڕی شیعرێکی بە یەک یەر ت،خەبا ئاسۆ و "عومەرزادە کوێستان" یەست خاوەن و الو شاعیرانی بەشەشاا،

 بە عەبەاوڵاڵیی سەیروان قەادرزادە، پیەران قادری، یێای وەک دەنگخۆشی و ناسراو یونەرمەناانی و سەرەنجڕاکێش
 عەلەەی زادە، عەرەب عیسەەمەت" وەک رەنگینەکەەانی پەنەەجە و دەسەەت مەەووزیکژەنە یاوکەەاری بە و شۆڕشەەگێڕی سەەروودی
 .راگرت بەرز مەزنانەیان شەییاە پۆلە ئەو بیرەوەریی و یاد "مەحموودی ریادگا و خزری پوور ئاکام یەگانە،

 
 بەوون، کۆڕیەادە ئەو بەشەااری یەاوخەمییەوە برووسەکەی و گەوڵ چەپکە بە کە کوردستانییانەی الیەنە و حیزب ئەو

 : لە بوون بریتی
 
 کوردستان زەحمەتکێشانی کۆمەڵەی -
 (سوریا) دێموکرات پارتی -
 کوردستان نیینیشتیما یەکێتی -
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 کوردستان دێموکراتی پارتی -
 ئێران کوردستانی زەحمەتکێشانی شۆڕشگێڕی کۆمەڵەی -
 کەنەکە کوردستان نەتەوەیی کۆنگرەی -
 کوردستان زەحمەتکێشانی حیزبی -
 (پژاک) کوردستان ئازادی ژیانی پارتی -
 کوردستان سەربەستیی پارتی -
 

 ڕوێژنۆ کومیتەی - کوردستان دێموکراتی حیزبی
 

 ٢١١٩ی سێپتەمبەری ١١: ڕێکەوتی -ەڕی حاک میایا ماڵپ: سەرچاوە 
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