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  فەرماندەر و ڕێبەرانی کۆچکردو ئەندامانی ڕێبەری شەهید،

 
 ساڵە حیزبی دێموکڕات ٥٧لە سێ قۆناخی 

 
 

 
 

 هیدان ر شه سه  کانی دوکتور قاسملوو، له وته

 
 
  

 

 

 

 

 

  رۆڵێه  ختكردنی بێه  بێێ  و تێكۆشێا،  بێه  ت حمێه هز  بێێ  تێك به هیچ میلله. ش بدا و ئازادییه ئه  نرخی  بێ ده  بوێ  لێك ئازادیی گه
 . یشتوه گه نه  ئازادی  به  خۆی  كانی نرخه  به
 
   وێ ده    فیێداكاریی ئێازادی  زانێ  كێه ده  ی وه ئێه  مێژه لێه  كێورده  لی گێه  باتی خێه  وی پێشێهه  ش كێه ئێمێه  و حیزبێی  كێوردی   لی گه

 . ش درێژتر بێ وه له  نگه اڵم ره   به انما، درێژههید شه  كاروانی.  وێ ده  ختكردنی خۆبه
 

نیا كارێێك  و تێه نیا تێه  كێه  بهیارمێا، داوه  مێژه لێه. گری  نێه  بهیارما، داوه  مێژه كانما، له هیده شه  هید بوونی شه  رۆژی  له  ئێمه
ك  ی   وه ده رنێێه وا، به ئێێه  رێگێێای  كێێه  یێێه وه ی  ئهب زار نێێه رمه هیدانما، شێێه شێێه  ر بیێێری بێێه رچاو و له بێێه و له  ی  تێێوانی  بكێێه ده  كێه
 . وه كشێینه ك نه ختی یه هیچ سه  ترسێی   له ك نه یه مه ڵه و چه  نگ هیچ ته  بهۆی   له  و رێگایه ر ئه وا، تا سه ئه
 
ر  گێه ئه.  یێه دیكه  كانی سێله و نه كێا، منداڵێه  بات بێۆ دوارۆژی   خێه تێكێه میلله  بات بۆ ئازادیی خه. وایه ره  باتێكی خه  ئێمه  باتی خه
.  بێ نێه  هیدی داهاتوومێا، شێه  سێلی نه  توانی  هیوادار بی  كێه نی  ده یه بگه  جێ به  چاكی  خۆما، به  ركی ئه  سله م نه ك ئه وه  ئێمه
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  ئێمێه  ی سێله و نه ئێه  نێگ بێێ نابێا رههێ  جێ خۆیێا، بێه  ركی ئێه  چێاكی  رابێردوو بێه  كانی سله رابردوو یا نه  سلی ر نه گه ها ئه روه هه
 .بوو ده نه  هیدی شه
 

  پێه لێه  دڵێكی  سپاو  به چه  ڕێكی وباوه بیر  به  كه  و بهوایه ر ئه سه  ما، هێنێته ده  دیكه  كانما، جارێكی هیده شه  ریی وه بیره  بۆیه
 : دوو شت  بێته ده  ئاكامی  باته هو خ ئه. ی  بده  پێ  خۆما، درێژه  باتی زۆر  خه  كی هیوایه  و به شۆڕش

 

 . بێ هیدما، نه دوارۆژدا شه  له  وه كا بۆ ئه ما، رزگار ده كه ته م میلله و هه كا كانما، شاد ده هیده شه  م گیانی هه
 

 ر دا لیپوو عه  حیزب كاك خالیدی  ی مێژینه له  ندامی ئه و رگه پێشمه  خۆشیی ره و سه پرسه  سمی رێوره  له  م وتانه ئه
 

 .ش كراو، پێشكه( ٧٦٣١ زستانی)
 

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



ڕێبەرانی کۆچکردو ئەندامانی ڕێبەری شەهید، فەرماندەر و  

 

 

4 
 

 
 .هیدانی كوردستان موو شه بۆ هه

   
 
 
 
 
 

 فا شڵماشی مسته

 
 ریێب  لێه ما، هخێ وه  كاتێه ده كا، انێدارهیگ گشێت یمێار ده نێه ێبزو سێت هه و نێگ نگاوره ره نێه ێه یشێاد مێ  یكوردسێتان یهار به
 .ەوێپ وا یسوور ی هڵ په ك هی گرانم  یداخ ماڵ به. وهێواولێل ،اڵگو له ڵێسا موو هه وه ێل خاكه - وه باته ده
  
 . كا ده دا،یه شه ین وهیش و ێزان ده غدوور مه به رۆز ۆیخ. دا ده سكا،ین هه تاوا، له ڵێسا موو هه دا  مانگه م له م هی ده یژڕۆ
 یرداران سێه. ارهیێد چێوارچرا لێه م ده ر هێه داره ێسێ یت پێه ی قێهڵئا ێسێ - خێراڵ هێه كه ی دارهێس و ئه ارچرا چو یدانی مه یریب

 وچێێاوا،ێن یوا شێێهێپ جوانێێه  وا، لێێه ر هێێه ت هاده شێێه رانه ێشێێ ینگاو هێێه بێێه - رزه لێێه ێبێێ و فۆخێێ ێبێێ بێێه  ێێێد رز  بێێه ، رده گێێه
 دوا  ێروانێ ده دا یور ده چێوار بێه ه ی ییشێا بزانێه روا هێه ه یێ ین مرد، له یترس چیه باك  ێب و زۆسڵد ی رگه شمهێپ ووناك ڕ
 گشێت ینێخێو بێه نێوویت! دوژمنێا، ی ئێه كێا ده هێاوار كێا  ده راسێا، هه دوژمنێا، كێا  ده جێوا، نێه خه رده زه به  یشتمانین یدارید

 بێه   وه نووسێنه ده داسێتانه م ئێه خێاكم  و ئێاو یكان هڕۆڵێ ه یێدوا لێه یقێاز د سێه  ییقێاز ه یێنا ییتێاۆك ش كاره م به! كوردا،
 ۆیخێ ت پێه ربانه  سه ك وه یو ۆب ردار سه  ێردان مه یرد مه خا،  ێحوس.  وه زنهۆد ده بات خه ی چكهڕێ م   ڵیئا و ش گه ینێخو
 ی ره نێه راوه سێت به یسێت ده بێه روا هێه اسێاوه ڕ رێشێ  ێشێین ده ێل ا،یترس یوڕێ  ێبر ادهڕ و كا ده چ كه مل  ێناگر یو ر به له
  مێهێئ  لێه یکۆرز له   سووره لما، گه یال  له ووما،ڕ   یخاك و ل گه ڕێی یدیه شه   یباك ێب مرد، له مهێئ او یپ رهێش و ئه ێد

 . دووره
 

  هلێ  مێهێئ الوا،  هیبێ و  کوشێت ر سێه  لێه تاوا،  ر سه  له ۆت یه ماڵ به ێ ێخر دهڵ هه  دارهێس شۆت ۆب  ێد کێژڕۆ  بزانه دوژم 
 یگاڕێ   رهێزنو ۆب ما،ڕێ  مهێئ ت اڵ سه ده ناوێپ  له  وهێئ ت اڵو و ل گه ڕێی  له  مهێئ وا  شهێپ ی هۆڵت  به  وهێئ وا  هڕ یماف ر سه
 ر سێه  لێه سێوور کرد،  خت به ا،یگ  له باک ێب ت اڵو یژووێم ی زنه خه و ره به هات  یقاز یدر سه  الوه و له.  رهێدڵ هه و ره به  وه
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 دا،یه شێێه ی چکێێهڕێ  ێنێێێنگ ره ده  ێخێێو  بێێه ژووێێێم دار  ر سێێه  تێێهێچ ده تێێر  ێبێێ قێێار یو  بێێه و م ێهێێ روا هێێه مێێرد،  تاڵو ۆبێێ
 .ێنێشک ده
 

 .ێست ناوه ر هه  کاروانه و ئه  ێد دا یدوا  به  یند رفکه شه   وه پسانه ێب قاسملوو تا   وه انههب ێب  کهێکاروان
  

 ی وهیکێاز ڵ گێه  لێه -  وهڕێێ بێه وام هاباد مێه ۆبێ   وهێل خاکه ی٧١ یژڕۆ  له - ابردووڕ ستاێئ  له ڵسا ١٧ ژوو ێم و ره به م که ده  دزه
   وهۆبێ ده واڵبێ ا،یشێکیت ی زگێه له مێابوو،  دا ا،ۆیێخ ینێوور  له بوو،  سرا وهاڵ هه المپا ێس  یوانڕ م ده  هیچوارچرا  له  یانی به
 بێو  پارچێه چێوار ر هێه کوردسێتا،  موو هێه ر سێه رژا ده. خوار  وه هاته ده راێو له کردگار  یاگ باره تا هه   وهۆچ ده دا ێئاسمان  به

 شێا ۆج دا یدوا  بێه کوردسێتا، شێا ۆخر هاباد مێه یکێڵ خه   دواوه  به ی ژاره په ند چه ر هه   ووداوهڕ و ئه ۆب ژێشکاویت چراخا، 
 موو هێه ش ۆر پێه  به و مات   که مو هه ش ۆناخ ییژووێم یکێژڕۆ اماو د را، روه سه یستۆک ۆب او یپ و ژ،  له بچووک و  وره گه

 . شهۆناخ یکێژڕۆ ڵێیب تا   شهۆشپ هڕ کوردستا،
 
 وا شێهێپ ی کێه زبهیح   وانێهیم م خێه ش رهێێل یچ کێه   مانێه زه و ئه وێن  وه مهێد گرم  ده ،اڵبا را ژووێم  له اناگرم ڕ داێت ۆیخ م 
  ازدهیێ ۆبێ چێوارچرا  یرداران سێه ۆبێ ا، یموو هێه یمێان نێدوویز ۆبێ دا، یه شێه یژڕۆ  بێه  کراوه  یناز هد  ژهڕۆ و به روا هه  یقاز

 ێناکێارو  لێه   ێنێاکر شۆرام فێه یدیێئ وت  رکێه به ا،یێ رهۆنێ  وه ئێه وت  حێه و  چێل و ش شێه و  چل یدانیه شه  ڵاڵزوی فه ی سواره
 ڵ گێه  لێه تاح فه دی سه و م شه  نهیم  یالجان و ژێرێش مراد   نه نگه زه و شکاک ریباپ   زاده فیر شه کا،  هی ینیموع   هێنابڵ هه
 روا هێه ،رۆژاود کاروا،   ێن رده ده وه ر سه کا، هی یردێو.  ارهید ا،ۆیخ یگاێج شک ێب   ئاواره ڵ گه  له ا،یموو هه  یغان ماره  کاوه

  ڵکێا دیع سێه   یفشێ ئه  ڵقبێاێئ ار ییل عێه و م حاتێه و ژار هه ر ێدل و زانا ر یژ یرگورد سه ر ێش یبباس عه  نه گه ده تا -  ێد
  لێه ک هیێ   یرل بێه  لێه ک هیێ ،  سێته ده دوو  تازه ی هڵقاف ر سه - ییتاۆک ێب و ژهێدر کاروا،. یباغ ده و یهرام به م یک حه  ڵکا
.  ێێدو ده یند فکه ره شێه ڵ گێه  لێه   ێکو  له ،اڵ دهر ئه و یبدول عه دوو  دووبه کرد دایف ا،ۆیخ قاسملوو  ڵ گه  له یقادر ،  هییو

 ا،یێادی داڕۆ م لێه بێا.  تهاڵ خه یدیه شه یکفن   تهاڵو م ئه یرد به  به رد به - شتما،ین  له ر،ۆز  ندهێه ماما،  نه رمێبژم ی تاکه
 .مرد، تا  یبگر ا،یگاڕێ کگرت   هی  به   ی که شاد ا،یووحڕ -  ی ده نه ۆریف به وا، ینێخو   ی بکه
 

  
 

  
 
 



ڕێبەرانی کۆچکردو ئەندامانی ڕێبەری شەهید، فەرماندەر و  

 

 

6 
 

 
 ی حیزبی دێموکراتهید شهانی ر ڕێبه

 
 لە رۆژی دامەزرانی حیزب تا ئێستا

 
 

 قوناغی یەکەم؛
 

 کۆماری کوردستان هیدانی شه
 

 
 
 
 
 
 
 

می   کێه یه  وازاده د نانێه ممێه هید بێوونی مهه شێه ؛هڕتێاوی ی٧٦٥٧ ی پووشێپڕڕی٥٧ =ایینێی ز ی٧٤٩٣جێووالی  ی٧٣ -٧
ی  لیخا، ناوچێه نێزیک که  له  ی فرۆکه وه خواره  وتنه هۆی که  تی هێزی کوردستا، به زاره ێگری سیاسی وهرو ج رمانده فه

 .بانه

 
 قز شاری سه  دراوی کۆماری کوردستان له  سێداره  هیدانی له شه

 
عڕلێێی بڕگێێی )عڕلێێی بڕگێێی شێێێرزاد  ؛ی هڕتێێاوی5251ی ڕێبڕنێێدانی 51 =ی زایینێێی 5491ی وێرریێێبی فێ51 -٥

ی ناوەنێێدی هێێێزی کۆمێێاری 1خێێاوە، مڵکێێانی گونێێدی یڕکشێێڕوە وفڕرمانێێدەرانی هێێێزی چڵێێی   یڕکێێێک لێێه( شێێڕوەیڕک
 .کوردستا، سڕر بڕ عڕشیرەتی فڕیزواڵبڕگی لڕ ناوچڕی بۆکا، لڕ تڕنیشت حڕوزی بۆکا، لڕ سێدارە دڕا
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 ( ێخ ئڕمینی کڕسنڕزا،ش)شێخ ئڕمینی ئڕسعڕدی  ؛ی هڕتاوی5251 ێم شه هڕی 51 =ی زایینی 5491 یچماری 59 -٦
 .ی سڕقز  ئامۆزای شێخ سدیقی ئڕسعڕدی"کڕ  نڕزا،"خاوە، مڵکی گوندی 

 
شێخ سدیقی یازی بواڵغی  شێخ سدیقی ئڕسعڕدی ؛ی هڕتاوی5251 ێم شه هڕی 51 = ی زایینی5491 یچماری 59 -٩

  .سڕقز  ئامۆزای شیخ ئڕمینی کڕسنڕزا،" یازی باڵغی"خاوە، مڵکی گوندی 
 
عڕلێێی ئاغێێای )عڕلێێی ئاغێێای جڕوانێێمڕردی  ؛ی هڕتێێاوی5251 ێم شێێه هڕ ی51 =ی زایینێێی 5491 یچمێێاری 59 -٧

  .و لڕ هۆزی گڕورکی سڕقز" تڕمووتڕ"خاوە، مڵکی گوندی ( تڕمووتڕ
 
غێێاتی ڕەسێووڵ ئا) ڕەسێێووڵ ئاغێای مڕحمێێوودی ؛ی هڕتێاوی5251 ێم شێێه هڕ ی51 =ی زایینێی 5491 یچمێاری 59 -٣

  .و لڕ هۆزی گڕورکی سڕقز" میرەدێ" خاوە، مڵکی گوندی( میرەدێ
 

ئڕحێێێمڕد خێێێانی ) ئڕحێێێمڕد خێێێانی شێێێڕجیعی ؛ی هڕتێێێاوی5251 ێم شێێێه هڕی 51 =ی زایینێێێی 5491 یچمێێێاری 14 -١
ی سێێڕقز و لڕ بڕرەبێێابی ڕەشێێید خێێانی شڕجیعولسێێڕلتڕنڕی عڕشێێیرەتی "کڕڵێێتڕگڕ"خێێاوە، مڵکێێی گونێێدی ( کڕڵێێتڕگڕ

 .فڕیزواڵبڕگی
 

( عڕلێی خێانی قڕلڕنێدەر) عڕلێی خێانی فێاتی  ؛ی هڕتێاوی5251 ێم شه هڕی 51 = ی زایینی5491 یچماری 14 -٨
  .ی سڕقز لڕ بڕرەبابی حاجی حڕمڕ حڕسڕ، بڕگی عڕشیرەتی فڕیزواڵبڕگی"قڕلڕندەر"خاوە، مڵکی گوندی 

 
حڕسێڕ، خێانی ) حڕسێڕ، خێانی فڕیێزواڵ بڕگێی ؛ی هڕتێاوی5251 ێم شێه هڕی 51 =ی زایینێی 5491 یچماری 14 -٤

  .ی سڕقز لڕ بڕرەبابی ئاغا شێربڕگی عڕشیرەتی فڕیزواڵبڕگی"خاوە، مڵکی گوندی کانی نیاز( کانی نیاز
 
خێێاوە، مڵکێێی گونێێدی  ر دخانی دانیشێێوه مێێه مهه ؛ی هڕتێێاوی5251 ێم شێێه هڕی 51 =ی زایینێێی 5491 یچمێێاری 14 -٧١
بابی ئاغا شێێربگڕ و بێرای ی سڕقز و و یڕكێکی دیکڕ لڕ کوڕانی خڕلیل خانی فڕیزواڵبڕگی سڕر بڕ بڕرە"ئاڵکڕلوو"

 .ئڕحمڕد خانی فاروقی  لڕ بنڕماڵڕی فڕیزواڵبڕگی
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حڕمڕخێێێانی ) مهڕمڕدخێێێانی فڕیزواڵبڕگێێێی ی هڕتێێێاوی؛5251 ێم شێێێه هڕی 51 =ی زایینێێێی 5491 یچمێێێاری 14 -1٧
ی سێێێڕقز سێێێڕر بڕ بڕرەبێێێابی ئاغێێێا شێێێێربڕگی عڕشێێێیرەتی "قێێێارەوا چکێێێۆڵڕ"خێێێاو، مڵکێێێی گونێێێدی ( باباخێێێا، بڕ 

  .گیفڕیزواڵبڕ
 
عڕبێێێدواڵ خێێێانی ) عڕبێێێدواڵ خێێێانی مڕتێێێی  ؛ی هڕتێێێاوی5251 ێم شێێێه هڕی 51 =ی زایینێێێی 5491 یچمێێێاری 14 -٧٥

ی سڕقز و یڕكێکی دیکڕ لڕ کوڕانی خڕلیل خانی فڕیزواڵبڕگی سێڕر بڕ "داشاڵووجڕ" خاو، مڵکی گوندی( داشاڵووجڕ
 .نیشوەر و لڕ بنڕماڵڕی فڕیزواڵبڕگی بووبڕرەبابی ئاغا شێربگڕ و برای ئڕحمڕدخانی فاروقی و مهڕمڕد خانی دا

 
  (سێێێاالر سێێێڕدر) ئڕحێێێمڕد خێێێانی فێێێاروقی ؛ی هڕتێێێاوی5251 ێم شێێێه هڕی 51 =ی زایینێێێی 5491 یچمێێێاری 14 -٧٦

یێێا، بڕ نێێاوی " ئڕحمڕدخێێانی خڕلیێێل خێێا،"شێێڕهید ئڕحێێمڕدی فێێاروقی  کڕ بڕ .  موعێێاوینی هێێێزی بۆکێێا، و ناوچێێه
 .دەناسرا و لڕ بنڕماڵڕی فڕیزواڵبڕگی بوو" ،ئڕحمڕد خانی قیلڕسوو"گوندەکڕیڕوە بڕ 

 
و مێێهڕمڕد خێێانی ( عڕبێێدواڵ خێێانی داشێاڵووجڕ) وبێرای شێێڕهیدی عڕبێێدواڵخانی مڕتێی ئڕحێمڕد خێێانی فێێاروقی و دو

  سڕدری قێازی و سێڕیفی قێازی خێالۆزا و پێوورزا لڕ گڕڵ پێشڕوا قازی مهڕمڕد( ڕلوومهڕمڕدخانی ئاڵک)دانیشوەر 
 .بوو،

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

 
 هاباد شاری مه  دراوی کۆماری کوردستان له  سێداره  هیدانی له شه

 
 م کێه یهد  ممێه وا قێازی مهه دانی پێشه سیداره له ی هڕتاوی؛5251ی  لێوه ی خاکه53 =ی زایینی 5491ی چی مار23 -5

 .هاباد یدانی چوارچرا لڕ شاری مه مه  رۆک کۆماری کوردستا، و سڕدری ڕێبڕری حیزبی دێموکراتی کوردستا،  له سه

  
جێگێری  ؛مهڕمڕد حسێ  خێانی سێڕیفی قێازی هڕتاوی ؛ی5251ی  لێوه ی خاکه53 =زایینی  ی5491ی چی مار23 -5
 .      رگری کۆماری کوردستا، و ئامۆزای پێشڕوا رۆک کۆمار و وەزی هێزی به سه
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ری خڕڵکێی نێوێنڕئڕبولقاسێمی سێڕدری قێازی  ی هڕتاوی؛5251ی  لێوه ی خاکه53 =زایینی  ی5491ی چی مار23 -2
 .  مڕهاباد و دەوروبڕری لڕ پارڵمانی ئێرا،  و برای بچوکی پێشڕوا

 
---- 

 
عڕبێێدواڵی خێێدر )ڕەوشێێڕنفکر عڕبێێدواڵی  ی هڕتێێاوی؛5251لێوەی  ی خاکێێه51 =ی زایینێێی 5491ریلێێی ڕپی ئ1 -٧

 لڕ ئڕفسڕری هێزی پێشمڕرگڕی کۆماری کوردستا، لڕ مڕهاباد لڕ سێدارە درا( حڕیرانێ
 
لڕ مڕهابێاد لڕ سێێدارە ڕەسووڵی نڕغڕدەیێی  ی هڕتاوی؛5251لێوەی  ی خاکه51 =ی زایینی 5491یلی رڕپی ئ1 -٥
 .درا
 
لڕ ئڕفسێێڕرانی کۆمێێاری مهڕمێێمڕدی نێێازمی  ی هڕتێێاوی؛5251لێوەی  ی خاکێێه51 =ی زایینێێی 5491ریلێێی ڕپی ئ1 -٦

 .کوردستا، لڕ گڕڵ سێ هاوڕێی دیکڕی لڕ مڕهاباد لڕ سێدارە درا
 
لڕ ئڕفسێێڕرانی کۆمێێاری حامیێێدی مێێازووچی  ی هڕتێێاوی؛5251لێوەی  ی خاکێێه51 =ی زایینێێی 5491ی ریلێێڕپی ئ1 -٩

 .کوردستا، و فڕرماندەی دیژبانیی ناوەندی مڕهاباد لڕ ساباڵغ لڕ سێدارە درا،

 
 دراوی کۆماری کوردستان لە الیەن حکوومەتی عێڕاق  سێداره  هیدی له رانی شه فسه ئه

 
رانی کۆمێاری  فسێه ئه  لێهعێزەت عڕبێدولعڕزیز  ی هڕتاوی؛5251ردانی  ی جۆزه54 = ینیی زای5491نی  جووی 54 -5

 .ڵکی سلێمانی خه. کوردستا،
 
رانی کۆمێێاری  فسێێه ئه  لێێه مسێێتڕفا خۆشێێناوی هڕتێێاوی؛ 5251ردانی  ی جێێۆزه54 = ی زایینێێی5491نی  جێێووی 54 -5

 .ڵکی سلێمانی خه. کوردستا،
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می  رده رانی سێێه فسێێه ئه  مهڕمێێمڕد قودسێێیله ی هڕتێێاوی؛5251ردانی  ی جێێۆزه54 = ی زایینێێی5491نی  جێێووی 54 -2
 .ڵکی سلێمانی خه کۆماری کوردستا،

 
 یمارۆک یران فسه ئه  لهخڕیرواڵ عڕبدولکڕریم ؛ ی هڕتاوی5251ردانی  ی جۆزه54 = ی زایینی5491نی  جووی 54 -9

 .یمانێسل یکڵ خه. کوردستا،
 

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

 قوناغی دووهەم؛
 

 جواڵنەوەی ساڵەکانی
 

 ی زایینی٧٤٣٨ - ٧٤٣١ =ی هڕتاوی ٧٦٩١ - ٧٦٩٣
 
 

 
 
 
 
 

ی  نێدامی کۆمیتێه نجیری ئه دیق ئێه هید بێوونی سێه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٩٧بێانڕمڕڕی سێاڵی  =ی زایینێی ٧٤٣٣ مێای -٧
 .ری کوردستا،باشوو له. می حیزبی دێموکرات ی دووهه ندی کۆنگره ناوه
 
د  حمێێه میێێرزا ئه  حیم ویێێردی ناسێێراو بێێه الره هید بێێوونی مێێه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٩٣سێێاڵی  =ی زایینێێی ٧٤٣١سێێاڵی  -٥
می حیێزب بڕ دەسێتی خڕیێانڕت لڕ گونێدی تڕوێێڵڕ شێڕهید کێرا و چێووە  ی دووهێه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه

 .ڕیزی کاروانی شڕهیدانی حیزب و گڕلڕوە
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ی  ندامی کۆمیتێه ئه( نهۆ)هید بوونی باپیرشکاک شه ی هڕتاوی؛٧٦٩٣ی بانڕمڕری ٥١ =ی زایینی ٧٤٣١ی مای ٧١ -٦
  کانی ئێێرا، لێه ست هێزه ده كانی دێموكرات به ره تێكۆشه    له می حیزبی دێموکرات وچوار كه ی دووهه ندی گۆنگره ناوه

 .م جه عه خهه  لما  له ی سه ناوچه
 
نێدی  ی ناوه نێدامی کۆمیتێه سێووڵی ئه هید کردنێی دڵشێادی ڕه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٩١سێاڵی  =ینی ی زای٧٤٣٨ساڵی  -٩

  هۆی تیێرۆر لێه بێه. کۆمێاری کوردسێتا،  نگ لێه رهێه زیری فه م و جێگری وه که یه  حیزبی دێمۆکهاتی کوردستا،  کۆنگره
 .هید دەکری باشووری کوردستا، شه

 
ی  ندامانی کۆمیته واڵ موعینی ئه شڕهید بوونی عه ی هڕتاوی؛٧٦٩١انی ی جۆزرد٦١ =ی زایینی ٧٤٣٨ی جوونی ٥١ -٧

ورکی موکریێێا، لڕ تێکچڕچێێوو، لڕ گڕڵ  ی گێێه نزیێێک گونێێدی قێێالوێی ناوچێێه  لێێه  رز کێێۆنگرەی دووهڕم دێریی بێێه چێێاوه
 .هێزەکانی رێژیمی پاشایڕتی ئێرا،

 
رو چێێاالکوانی سیاسێێی و  وونی تێکۆشێێههید بێێ شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٩١ی بێێانڕمڕڕی ٧٥ =ی زایینێێی ٧٤٣٨ی مێێای ٥ -٣
  بانێه  ی ناوچێه  ی" دارینێه" نزیک گونێدی    له ی دیکه  چوار هاورێی  ڵ گه  له  ریف زاده ری حیزب سمائل شه ندامی رێبه ئه
 .وی هله ست رێژیم په ده به
 
وانی سیاسێێی و رو چێێاالک هید بێێوونی تێکۆشێێه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٩١ی بێێانڕمڕڕی ٥٧ =ی زایینێێی ٧٤٣٨ی مێێای ٧٧ -١
باشێووری  -دیلمێا،   تی شۆرشی کوردستانی عێێرا  لێه رکردایه ست سه ده  یما، موعینی به ری حیزب سوله ندامی رێبه ئه

  کوردستا،
 
ری  گوللڕبێێارانی کردنێێی شێێاعیرو تێکۆشێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٩١ی خڕرمانێێانی ٧٧ =ی زایینێێی ٧٤٣٨ی سێێێپتڕمبڕری ٥ -٨

ى  خۆشێخانه خێوار نه  لڕگڕڵ دوو هێاوڕێ خێۆی لێه( ڵماشی د شه حمه ئه) ال ئاواره  مهری حیزب  ندامی رێبه سیاسی و ئه
 .کوردستا، شت لڕ رۆژهڕاڵتی رده شاری سه" خهى کانى ساردێ"ناوى   شوێنێک به  شار له

 
 ندی  ی ناوه ندامی کۆمیته شڕهید قادری ویردی ئه ی هڕتاوی؛٧٦٧٥ی خاکڕلێوەی ٥ =ی زایینی ٧٤١٦ی مارچی ٥٥ -٤
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  نیێو شێاری بانێه  می حیزبی دێموکرات کڕ بۆ کارێکی تڕشکیالتی سڕردانی شێاری بێانڕی کردبێوو لێه کۆنفرانسی سێچه
 .بڕهۆی دەستهێژی خۆفرۆشێکڕوە شڕهید کرا

 
بێدوڵاڵ  عه)د توفیێق  حمێه هید کردنێی ئه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٧٥هاری سێاڵی  بێه =ی زایینێی ٧٤١٦بڕهێاری سێاڵی  -٧١

م حیزبێێێی دێمێێێوکراتی کوردسێێێتا، لڕ ژێێێێر ئێێێازارو ئڕشێێێکنجڕی  ی دووهێێێه ڕکڕمێێێی کێێێۆنگرهکڕسێێێایڕتی ی( ئیسێێێهاقی
 .عسی عێرا  کاربڕدەستانی رێژیمی به

 
 

 
 

 قوناغی سێهەم

 
 تا ئێستا شۆڕشی گەالنی ئێرانلە 

 

 
 
 
 
 
 
 

بباسێێی  بیبواڵ عه رگورد حێێه تیێێرۆری سێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٧٤رمانانی  ی خێێه٦٧ =ی زایینێێی ٧٤٨١ی سێێێپتڕمبڕری ٥٥ -٧
هاباد   شاری مه  رپرسی شوورای نیزامی حیزب له می حیزبی دێموکرات  به ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه دامی کۆمیتهن ئه
 .هاباد مه  کریگیراوانی کۆماری ئیسالمیی له ست به ده  به
 
د  حمێێێێه روا، ئه هید بێێێێوونی سێێێێه شێێێێه ی هڕتێێێێاوی؛٧٦٣١ی سێێێێڕرماوەزی ٥٧ =ی زایینێێێێی ٧٤٨٧ی دێسێێێێڕمبڕری ٧٥ -٥

 هید  ری هێزی شه رمانده می حیزبی دێموکرات  فه ی پێنجه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( ژار کاک هه)ر هجاویدف
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 . ی بانه ناوچه  تۆپی دوژم  له  رپریشکی گۆله به  وته که  به. وا پێشه
 
 ی  ندامی کۆمیته ی ئههرام بدوڵاڵ به هید بوونی عه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٦ری  مه ی بانه٥٨ =ی زایینی ٧٤٨٩ی مای ٧٨ -٦

ندی ئاژوا، بۆ بڕڕێوەبردنی ئڕرکڕ پێ ئڕسپێردراوەکانی  ندامی ناوه می حیزبی دێموکرات  ئه شه ی شه ندی کۆنگره ناوه
 .ی دیواندەرە"نڕرگڕسڕڵڕ"لڕ جنووبی کوردستا، لڕ گوندی 

 
 ندامی جێگری  خیا، ئهرۆ دیق فه هید سه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٩ی خاکڕلێوەی ٧ =ی زایینی ٧٤٨٧ی مارچی ٥١ -٩

ر  بێۆ سێه  ڵێه هێرشێی کۆمه  لێه. وشێار ی شارسێتانی هه رپرسێی کۆمیتێه می حیێزب  به شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .هید بوو اڵتی کوردستا، شه باشووری رۆژهه  ندی ئاژوا، له کانی ناوه بنکه

 
نێدامی  لیار ئه ریم عێه رگورد کێه هید بوونی سێه هش ی هڕتاوی؛٧٦٣٩  ڕی پووشپه  ی٧١ =ی زایینی ٧٤٨٧ی جوونی ٦١ -٧

ڕیکی  شێه  شێکیالت حیزبێی دێمێوکرات لڕ بێانڕ  لێه رپرسی کۆمیسیۆنی ته ی و جێگری به٣ی  ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .شڕهید بوو ی بانه ی لڕگڕڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لڕ ناوچه مانانه قاره

 
ب  ڵێه   ته ها حێه هید ته گوللڕبارانی کردنی شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٩ری  زبه هی ر٧٧ =ی زایینی ٧٤٨٧ی ئۆکتۆبڕری ١ -٣
یشێێتوو و ئێێازا و  می حیزبێێی دێمێێوکرات  روونێێاکبیرێکی پێگه ی چێێواره نێێدی کێێۆنگره ی ناوه نێێدامی راوێژکێێاری کۆمیتێێه ئه
 .تارا،  وی  له ی ئه ندیخانه به  شڕهید تڕها له. باتگێر خه
 
هید  نێدی سیاسێی شێه گوللڕبێارانی کردنێی به ی هڕتێاوی؛٧٦٣٩رماوزی  ی سێه٦ =نێی ی زایی٧٤٨٧ی نێۆەڕمبڕری ٥٩ -١

ی ئێێاژوا، و  رپرسێێی کۆمیتێێه می حیێێزب دێمێێوکرات  به ی پێنجێێه نێێدی کێێۆنگره ی ناوه نێێدامی کۆمیتێێه بێێاغی ئه ماڵ ده کێێه
 .وخۆی شارستانی کرماشا، رپرسی راسته به
 
زایێێی  کیم ره بدولهێێه هید بێێوونی عه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٧ ی خڕزەڵێێوەری٤ =زی زایینێێی ٧٤٨٣ی ئۆکتێێۆبڕری ٦٧ -٨
اڵتی  ی باشێووری رۆژهێه٥نێدی  ڵبه رپرسێی مه می حیزبێی دێمێوکرات  به وتێه ی حه نێدی کێۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیتێه ئه

 .قز رشیوی سه ی سه ناوچه  له  مانانه رێکی قاره شه  له. کوردستا،
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سێووڵی  ید ره هید کردنێی سێه تیێرۆری و شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٣رانبێاری ی بڕف٥١ =ی زایینی ٧٤٨٨ی جانێوێری ٧١ -٤
 ی هیزی  شاوه ری لێوه رمانده م  فه ی پێنجه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( سووڵ دێچقا، ید ره سه)  وره بابی گه

شێێاری   ناسێێراو لێێه اری نهکێێد نێێد چه سێێت چه ده ی به رزه بێێه واره کی هه ره گێێه کانی کوردسێێتا،  له ی ناوچێێه نیزامێێی زۆربێێه
 .سلیمانی

 
 ندامی جێگری  دیق فیرۆزی ئه هید بوونی سه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣١ڕی  ی پووشپه١ =ی زایینی ٧٤٨٨ی جوونی ٥٨ -٧١

  ی کرماشێا، لێه رپرسێی کۆمیتێه ی و به٧ندی  ڵبه رپرسی مه می حیزبی دێموکرات  به شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .ی کامیارا، ناوچه  ر هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له هرانب رێکی نابه شه
 
نێێدامی  تاحی ئه هید بێێوونی عوسێێما، فێێه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣١ی گڕالوێێێژی ٥١ =ی زایینێێی ٧٤٨٨ی ئاگۆسێێتی ٧٧ -٧٧

بڕهێۆی شێڕڕی نێاوخۆی . تی شۆرشێگیر رایێه می حیزبێی دێمێوکرات رێبه ندی کۆنفرانسی چێواره ی ناوه راویژکاری کۆمیته
 .موکراتی کوردستانی ئێرا،حیزبی دێ

 
بدولرحما، قاسملوو  هید دوکتور عه تیرۆری شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٨   ری پووشپه  ی٥٥ =ی زایینی ٧٤٨٤ جووالی  ی ٧٦ -٧٥

  ری ئاشێێتیانه سێێه رانی کۆمێێاری ئیسێێالمیی بێێۆ چاره ڵ نوێنێێه گێێه  دانێشێێت  لێێه  سێێکرتیری گشێێتی حیزبێێی دێمێێوکرات لێێه
 .ختی ئۆتری  ، پێته ەییه  له. اڵتی کوردستا، رۆژهه  ی کورد له له سه مه
 
ر  بێێدوڵاڵ قێێادری ئێێازه هید عه تیێێرۆری شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٨   ری ی پووشێێپه٥٥ =ی زایینێێی ٧٤٨٤ جێێووالی  ی ٧٦ -٧٦
ی واڵتێێی حیێێزب  وه ره تی ده رایێێه ری نوێنه فتێێه رپرسێێی ده می حیێێزب  به وتێێه حه  نێێدی گێێۆنگره ی ناوه نێێدامی کۆمیتێێه ئه
 .، ئۆتری  هەیی له
 
ندامی  شاد حوسێنی ئه گوللڕبارانی کردنی ره ی هڕتاوی؛٧٦٣٨ی بڕفرانباری ٥٨ =ی زایینی ٧٤٤١ی جانێوێری ٧٨ -٧٩

 ٧نێدی  ڵبه نێدامی مه ی شارستانی کرماشا، و ئه رپرسی کومیته تی شۆرشگیر  به رایه ندی رێبه ی ناوه راوێژکاری کومیته
  .شاری سنه  له
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ی  نێدامی کۆمیتێه لی کاشف پێوور ئه تیرۆری عه ی هڕتاوی؛٧٦٣٤ی گڕالوێژی ٥٩ =ی زایینی ٧٤٤١ی ئاگۆستی ٧٧ -٧٧
 .ست کۆماری ئیسالمی ئێرا، ده  به  تورکیه -  قونیه  تی شۆرشگیر  له رایه م رێبه ندی کۆنفرانسی چواره ناوه
 

ی  ندامی کۆمیتێه اپوور فیرۆزی ئههید ش تیرۆری شه ی هڕتاوی؛٧٦١٧ردانی  ی جۆزه٧١ =ی زایینی ٧٤٤٥ی مای ٦٧ -٧٣
ریکی دارشێێتنی  شێێوێنی پشێێوودانی خێێۆی خێێه  کاتێکێێدا لێێه  تی شۆرشێێگیر لێێه رایێێه می رێبه ی نوهێێه نێێدی کێێۆنگره ناوه
 .شاری رانیه  له. و شڕهید دەکرێ کرێ ، کڕسێکڕوە تڕقڕی لێ ده الیه  کانی بوو  له رییه وه بیره
 
فکندی  ره هید دوکتێور سێاد  شێه تیرۆری شه هڕتاوی؛ ٧٦١٧  رمانانی خه  ی٥٣ =ی زایینی ٧٤٤٥  سێپتڕمبڕری  ی٧١  -٧١

ریسێتورانی میکوونێو    کانی کۆمێاری ئیسێالمیی ئێێرا، لێه ، تیرۆریسێته الیێه  سکرتێری گشێتیی حیزبێی دێمێوکرات لێه
 .بێرلینی ئالما،

 
بێێێدولی  تاح عه هید فێێێه رۆری شێێێهتیێێێ ی هڕتێێێاوی؛٧٦١٧  رمانانی خێێێه  ی٥٣ =ی زایینێێێی ٧٤٤٥  سێێێێپتڕمبڕری  ی٧١  -٧٨
 .ئاڵما، -بێرلی    ی واڵت له وه ره رپرسی ده می حیزبی دێموکرات  به ی نۆهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه
 
ال،  رده هید هومێێایوونی ئێێه تیێێرۆری شێێه ؛یی هڕتێێاو٧٦١٧  رمانانی خێێه  ی٥٣ =ی زایینێێی ٧٤٤٥  سێێێپتڕمبڕری  ی٧١  -٧٤
 .ئالما،  ی حیزب له رپرسی کۆمیته می حیزبی دێموکرات  به شه ی شه ندی کۆنگره ناوهی  ندامی کۆمیته ئه
 
نێێدامی  یی ئه مزه فوور هێێه هید غێێه تیێێرۆری شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦١٦الوێژی  ی گێێه٧٦ =ی زایینێێی ٧٤٤٩ی ئاگۆسێێتی ٩ -٥١

لڕ بڕر دەرگێای . عێێرا   غدا لێه شاری به  ری حیزب له می حیزبی دێموکرات  و نوێنه نۆهه  ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .ماڵی خۆی لڕ شاری بڕغدا کڕوتڕ بڕر دەسرێژی تێرۆریستانڕوە

 
نێدامی  ریفی ئه بێدوڵاڵ شێه هید بێوونی عه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦١٦ی رەزبڕری ١ =ی زایینی ٧٤٤٩ی سێپتڕمبڕری ٥٨ -٥٧

هاباد لڕ نێێوا، گونێدەکانی  سێتانی مێه هشار  رپرسی کۆمیتێه می حیزبی دێموکرات  به ی نۆهه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 .کانی کۆماری ئیسالمیی مینی هیزه که  و کاواڵ، له کوورا،
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نێێێدامی  تی ئه کر هیدایێێێه بووبێێێه تیێێێرۆری ئه ی هڕتێێێاوی؛٧٦١٧ی جێێێۆزەردانی ٧٣ =ی زایینێێێی ٧٤٤٣ی  ی جێێێووال٣ -٥٥
،  الیه  له  ی بۆمبی که هۆی نامه  موکرات بهی سویدی حیزبی دێ رپرسی کۆمیته م  به ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته

 .توندی بریندار بوو و کۆچی دوایی کرد  بۆی ناردرا به  وه کانی نیزامی ئاخوندی ئێرانه تیرۆرسیته
 
نسێێوور ناسێێری جێگێێری  ید مه تیێێرۆری سێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦١٣رماوزی  ی سێێه٧١= ی زایینێێی ٧٤٤١ی دێسێێڕمبڕری ٨ -٥٦

حیزب   خۆشخانه نه  دوكا، بریندار و له  كی تیرۆریستی له یه وه هۆی كرده  ەی حیزب بهکۆمیتڕ ناوەندی کۆنگرەی یازد
 .ی باشووری کوردستا، شڕهید بوو كۆیه  له
 
ناسراو بڕ )تاحی نسور فه هید مه تیرۆری شه ی هڕتاوی؛٧٦١٣رماوزی  ی سه٧١ =ی زایینی ٧٤٤١ی دێسڕمبڕری ٨ -٥٩

  به.   ی شارستانی پاوه رپرسی كۆمیته ی حیزب و به٤ی  ندی کۆنگره ی ناوه یتهندامی کۆم   ئه(مڕنسووری رەشڕهڕورامی
 .ی باشووری کوردستا، كۆیه  حیزب له  خۆشخانه نه  دوكا، بریندار و له  كی تیرۆریستی له یه وه هۆی كرده

  
بێرایم   راو بێهشێڕهید بێرایم برایمێی ناسێ ی هڕتێاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانێانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٥٧
اڵی دێموکهاتێدا لڕ  ی قێه کێه ک بارانه مووشێه  یی ئڕندامی کۆمیتڕی ناوەندی هڕڵبژێێردراوی کێۆنگرەی شێانزدە لێه زێوه
 .باشووری کوردستا، -کۆیڕ 

 
سری  حڕدداد ئڕندامی کۆمیتڕی  شڕهید نه ی هڕتاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٥٣

 .باشووری کوردستا، -اڵی دێموکهاتدا لڕ کۆیڕ  ی قه که ک بارانه مووشه  ێردراوی کۆنگرەی شانزدە لهناوەندی هڕڵبژ
 

شڕهید کڕریم مڕهدەوی ناسراو بڕ کڕریم  ی هڕتاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٥١
اڵی دێموکهاتێدا لڕ  ی قێه کێه ک بارانه شێهموو  سڕقزی ئڕندامی کۆمیتڕی ناوەندی هڕڵبژێردراوی کێۆنگرەی شێانزدە لێه

 .باشووری کوردستا، -کۆیڕ 
 

حما، پیرۆتی ناسێراو بڕ میێرزا  شڕهید ڕه ی هڕتاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٥٨
 کهاتدا لڕ اڵی دێمو ی قه که ک بارانه مووشه  ڕەحما، ئڕندامی کۆمیتڕی ناوەندی هڕڵبژێردراوی کۆنگرەی شانزدە له
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 .باشووری کوردستا، -کۆیڕ 
 
یال قێادری ئڕنێدامی جێگێری  شڕهید سێوهه ی هڕتاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٥٤

 باشووری  -اڵی دێموکهاتدا لڕ کۆیڕ  ی قه که ک بارانه مووشه  کۆمیتڕی ناوەندی هڕڵبژێردراوی کۆنگرەی شانزدە له
 .کوردستا،

 
شێڕهید هاشێم عڕزیێزی ئڕنێدامی جێگێری  ی هڕتێاوی؛٧٦٤١ی خڕرمانێانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ێپتڕمبڕری ی س٨ -٦١

 باشووری  -اڵی دێموکهاتدا لڕ کۆیڕ  ی قه که ک بارانه مووشه  کۆمیتڕی ناوەندی هڕڵبژێردراوی کۆنگرەی شانزدە له
 .کوردستا،

 
، پێوور ئڕنێدامی  سێه د حه ممێه شێڕهید مهه تێاوی؛ی هڕ٧٦٤١ی خڕرمانانی ٧١ =ی زایینی ٥١٧٨ی سێپتڕمبڕری ٨ -٦٧

اڵی  ی قێه کێه ک بارانه مووشێه  کێادر و پێشێمڕرگڕ دیێکڕ لێه ٧٥م لڕگڕڵ  یێه ی دوازده جێگری کێۆمیتڕی ناوەنێدی کێۆنگره
 .باشووری کوردستا، -دێموکهاتدا لڕ کۆیڕ 

 
 ی هێزو کۆمیتە شارستانفەرماندەر

 
 
 
 
 
 
 
راد  هید بێێێوونی عڕبێێێدووڵاڵ ئڕفشێێێی  شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٧٤ی خێێێاکڕلێوەی ٧٦ =ی زایینێێێی ٧٤٨١ی ئڕپریلێێێی ٥ -٦٥

   كۆماری  كانی بۆسڕی هێزه  له  ی دیكه  ری نگه هاوسه ٥ڵ  گه  یا، له ری هێزی به رمانده فه( بڕ سڕروا، ئڕفشی )ناسراو
 .میاندواو  ڕای لڕ سێ  ئیسالمی
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هرام پێوور  هید بێوونی سێڕروا، ئیبێراهیم بێه شێه هڕتێاوی؛ی ٧٦٧٤ی جۆزەردانی ٧٩ =ی زایینی ٧٤٨١نی  ی جوو٩ -٦٦
 .دیواندەرە -  سووره  گوندی گڵه  هۆی دەسهێژی دەستڕیڕک خۆفرۆش له  ری هێزی دیواندەرە به رمانده فه
 
ت پوور جێگێری  حمه حموود ره هید بوونی مه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣١ی ڕەزبڕڕی ٧٤ =ی زایینی ٧٤٨٧ی ئۆکتۆبڕری ٧٧ -٦٩
 .شی  کێله  له -ڵ رێژێم  گه ڕ له هۆی شه  ری هێزی سمکۆ  به رمانده فه
( دوعاخێێا،)م روا، حاتێێه هید بێێوونی سێێه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣١ی ڕەزبڕڕی ٥١ =ی زایینێێی ٧٤٨٧ی ئۆکتێێۆبڕری ٧٥ -٦٧
 .شی  شنۆ کێله  له -  ڵ قیاده گه  ڕ له هۆی شه  ی به هاوسڕنگڕری دیکه ٦ری هێزی نهۆ لڕگڕڵ  رمانده فه
 

یمانپوور جێگێری  د سێوله سێعه هید بێوونی ئه شێه ی هڕتاوی؛٧٦٣٧ی پووشپڕڕی ٥٩ =ی زایینی ٧٤٨٥ی  ی جووال٧٧ -٦٣
لڕ دوو کیلێومیتری شێاری سێڕقز لڕ . و پاسدارانی رێێژێم ری هێزی عڕزیزی یوسفی  بڕ هۆی گڕمارۆی جاش رمانده فه

  "ئاسانڕ پلڕی"شوێنێک بڕ ناوی 
 

دی  سێێێعه هید بێێێوونی حیسێێێام ئه شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٣٧ی خڕزەڵێێێوەری ٦١ =نێێێی ی زایی٧٤٨٥ی نێێێۆەڕمبڕری ٥٧ -٦١
  ریوا، بێه رۆی مێه ی ژاوه ی ناوچێه هویه ر نزدیک ئاوای بێسارا، و سێه  ری هێزی زرێبار  لڕگڕڵ هاوڕێیڕکی له رمانده فه

 .ری ئێرا، رکوتگه ی هێزی سه گوله
 

شڕهید بوونی حڕسێڕ، جڕمشێیدی جێگێری  ی هڕتاوی؛٧٦٣٧ی بڕفرانباری ٧ =ی زایینی ٧٤٨٥ی دێسڕمبڕری ٥٣ -٦٨
  ی ناوچێێه  لێێه" راو سێێه"  گونێێدی  رێێێژیم لێێه  ی بڕیێێا، کڕوتڕ بڕر گێێوللڕی داگیێێرکڕرا، لڕ مۆڵگێێه ٧٧١فڕرمانێێدەری هێێێزی 

 .بۆكا،  شینی ئاڵه
 
لی پیرۆتێێێی جێگێێێری  هید بێێێوونی عێێێه شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٣٥ی خێێێاکڕلێوەی ٧٩ =ی زایینێێێی ٧٤٨٦ی ئڕپریلێێێی ٦ -٦٤
 ."چارشێوبڕسڕر"ری هێزی ئڕفشی   و دوو هاوسڕنگڕری دیکڕی لڕ هێرش بۆ سڕر موڵگڕی  رمانده فه
 
سێووڵ ئیبێرایم پێوور جێگێری  هید بێوونی ره شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٥ی گڕالوێژی ٧٥ =ی زایینی ٧٤٨٦ی ئاگۆستی ٦ -٩١
 (. ڵه کۆمه)ڵ  گه  ری نێوخۆیی له هۆی شه  سوور به رده گوندی به  له. ری هێزی موعینی رمانده فه
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ر تێابیعی جێگێری هێێزی  فه زه هید بوونی مه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٥ی گڕالوێژی ٥٤ =ی زایینی ٧٤٨٦ی ئاگۆستی ٥١ -٩٧
یالخی  لێه" ڕمشێت و میێراوه"ی  ڵ رێێژێم ناوچێه گێه ڕ له هۆی شه  ی به ری دیکه نگه هاوسه ٧٧ل  گه شڕهید شڕریفزادە  له

 . سنه
  
ریم نێژاد  هید بێوونی سێڕروا، ئیقبێال کێه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٥ی گڕالوێێژی ٥٤ =ی زایینێی ٧٤٨٦ی ئاگۆستی ٥١ -٩٥
" ی ڵ رێێژێم ناوچێه گێه ڕ له هێۆی شێه  ی بێه ری دیکێه نگه هاوسێه ٧٧ل  گێه ری هێزی شێڕریفزادە  له رمانده ری فه رمانده فه

 .سنڕ" و میراوه ڕمشت
 
دی جێگێێری  د مامێه سێعه هید بێوونی ئه شێێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٥ی خڕرمانێانی ٧٨ =ی زایینێی ٧٤٨٦ی سێێپتڕمبڕری ٤ -٩٦
 .کریگیراونی کۆماری ئیسالمیی  هۆی تیرۆری به  تااڵ  به گوندی شنه  ری هێز  له رمانده فه
 
هید بێێوونی سێابیر حوسێێێنی جێگێێری  شێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٥ی خڕرمانێانی ٥٧ =ی زایینێێی ٧٤٨٦ی سێێپتڕمبڕری ٧٥ -٩٩
دسهێژی سڕربازە ئێراقیڕکا، لڕ نیو باخڕ وێرا، و سوتاوکانی چنارە لڕ باشووری  ری هێزی شاهۆ  بڕهۆی رمانده فه

 .کوردستا،
 
ری  رمانده فه  هید بوونی عوسما، دادخاه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٥ی خڕزەڵوەری ٧٤ =ی زایینی ٧٤٨٦ی نۆەڕمبڕری ٧١ -٩٧

ی  ناوچێێه. رمووو چێه  گونێدی کێلێێه  ێێێژێم لێهڵ ر گێه ڕ له   بڕهێێۆی شێه ری دیکێه نگه سێه هاو ٣ڵ  گێێه   له ریفزاده هێێزی شێه
 .ی سنه حوسێناوه

 
ری  رمانێده هید بێوونی قێادر ئیفتخێاری فه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٥ی سڕرماوەزی ٧ =زایینی  ٧٤٨٦ی نۆەڕمبڕری ٥٣ -٩٣

قارەمێێانی دیێێکڕی بڕ هێێۆی تڕقیێێیڕنڕوەی گێێوللڕ خومپێێارەیڕکی دوژمێێ  لڕنێێاو دەسێێتڕیڕک لڕ  ٣هێێێز ئێێاواره  لڕگڕڵ 
 .شاری شنۆ  دا له رگڕکا،پێشمڕ

 
قاری جێگێری  د زۆلفه ممه هید بوونی مهه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٥ی ڕێبڕندانی ٦١ =ی زایینی ٧٤٨٩ی  ی فێبریوێر٧٤ -٩١
 ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی  گه ڕ له هۆی شه  پێشمڕرگڕی قارەمانی دیکڕی به ٧٨ری هێزی هڕوشار لڕگڕڵ  رمانده فه
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 .ناو ره وندی قهناوچڕی فڕیزواڵبڕگی  گ  له
 
ناسێراو )هید بێوونی عڕبێدوڵاڵ مهڕمێمڕدی شێه ی هڕتاوی؛٧٦٣٦ی خاکڕلێوەی ٧١ =ی زایینی ٧٤٨٩ی ئڕپریلی ٣ -٩٨

 ڵ هێزەکانی کۆماری  گه ڕ له هۆی شه  هاوسڕنگڕری دیکڕ  به ٣ری هێزی مینڕشڕم  لڕگڕڵ  رمانده فه( بڕ فڕقی عڕواڵ
 .بڕتناوچڕی رە -ئیسالمی لڕپشتی گوندی چواال، 

 
ری  رمانێده شڕهید حوسێێ  شێڕمامی جێگێری فه ی هڕتاوی؛٧٦٣٦ی خاکڕلێوەی ٧١ =ی زایینی ٧٤٨٩ی ئڕپریلی ٣ -٩٤

ڵ هێزەکێانی کۆمێاری ئیسێالمی لڕپشێتی گونێدی  گێه ڕ له هێۆی شێه  هاوسێڕنگڕری دیێکڕ  بێه ٣هێزی مینڕشڕم  لڕگڕڵ 
 .ناوچڕی رەبڕت -چواال، 

 
می  بێارام میێرزا  د ئێه ممێه هید بێوونی مهمه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٦ی پووشێپڕری ٧٥ =ی زایینێی ٧٤٨٩ی  ی جێووال٦ -٧١
ڵ هێزەکێانی کۆمێاری ئیسێالمی  گه ڕ له هۆی شه  هاوسڕنگڕری دیکڕ  به ٥٩یا،  لڕگڕڵ  ری هیزی به رمانده فه(  چرچه)

 .هاباد مه -شاروێرا،   رێژێم له
 
رپرسێی  به  حما، سێوفی زاده هید بوونی ره شه ؛ڕتاویی ه٧٦٣٦ی گڕالوێژی ٥٣ =زایینی  ی5499ی ئاگۆستی 17 -٧٧

 . بوغره ره   قه ڵه ڵ رێژێم  قامیشه گه ڕ له هۆی شه ت  به به ستانی ره ی شاره کۆمیته
 
( بێێاقی)دپوور ممێێه هید بێێوونی قاسێێم مهه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٩ی بێێانڕمڕڕی ٤ =ی زایینێێی ٧٤٨٧ی ئڕپریلێێی ٥٤ -٧٥
  .باغڵووجه(  ڵه کۆمه)ڵ  گه  ری نێوخۆیی له هۆی شه به ری جێگری هێزی بڕیا،  رمانده فه
 
ری  رمانێێده هید بێێوونی ئیبێێراهیم شێێێخاڵی فه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٩ی جێێۆزەردانی ٣ =ی زایینێێی ٧٤٨٧ی مێێای ٥١ -٧٦

شێێیمال   ڵ هێزەکێێانی کۆمێێاری ئیسێێالمی لڕ گونێێدی جیرمێێێ لڕ نێێاوچڕی تڕرگڕوەرلێێه گێێه ڕ له هۆی شێێه هێێێزی نهێێۆ  بێێه
 .کوردستا،

 
 واڵی  میرزا عه)بیعی  بدوڵاڵ زه هید بوونی عه شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٩ی پووشپڕری ٨ =ی زایینی ٧٤٨٧ی جوونی ٥٤ -٧٩
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 .ریوا، رشیوی مه سه  له(  ڵه کۆمه)ڵ  گه  ری نێوخۆیی له ری هێزی موعینی  شه رمانده جێگری فه( نێشکۆاڵ،
 
رپرسی  ری به یده ید کامیل حه هید بوونی سه شه وی؛ی هڕتا٧٦٣٩ی گڕالوێژی ٨ =زایینی  ی5491ی جووالی 30 -٧٧

 .پا، گوندی داش قس قه  ڵ رێژێم له گه ڕ له وشار  شه شارستا، هه  کۆمیته
 

را،  یتێێێه ر قه هید بێێێوونی عومێێێه شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٣٩ی خڕرمانێێێانی ٦٧ =ی زایینێێێی ٧٤٨٧ی سێێێێپتڕمبڕری ٥٥ -٧٣
گونێدی گڕرگێولی   ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسێالمی لێه گه ڕ له دیکڕ  شهقارەمانی  ٨فشی   لڕگڕڵ  ری هێزی ئه رمانده فه

 .نڕغڕدە
 

لیل  هید خێێێه گێێێوللڕ بێێێارا، کردنێێێی شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٣٩ی سێێێڕرماوەزی ٥ =ی زایینێێێی ٧٤٨٧ی نێێێۆەڕمبڕری ٥٦ -٧١
 موورییڕتی مڕئ. شاری کرمانشا،  ، کۆماری ئیسالمیی ئێرا، له الیه  ری هێزی دااڵهۆ  له رمانده فه( خڕلڕبا،)زەرع

 .ئابادی کرماشا،  و لڕ زیندانی دیزێل دەکڕوێتڕ داوەو بڕ دیل دەگیرێ" کوزرا،"حیزبی لڕ نزیک 
 

می  کره ببا  ئێێێه هید بێێێوونی عێێێه شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٣٩ی بڕفرانبێێێاری ٥٥ =ی زایینێێێی ٧٤٨٣ی  ی جێێێانێوێر٧٥ -٧٨
 -زا   وره چیێای ئێه  کانی کۆماری ئیسێالمی لێهڵ هێزە گه ڕ له هۆی شه فڕرماندەری پێشمڕرگڕکانی ناوچڕی هڕوشار  به

 .هاوشار
 
هید بێێوونی سێێاالر ئیبراهیمێێی جێگێێری  شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٣ی پووشێێپڕڕی ٨ =ی زایینێێی ٧٤٨١ی  ی جێێووال٥٤ -٧٤
لڕسێڕر چێاوگڕی ئێاوێر " چاوگڕی ئاوێر"بڕرەو " دەژ،"ری هێزی زاگرۆ   لڕ گڕرانڕوە عڕمڕلیاتی موڵگڕی  رمانده فه

  .نی هێزەکانی کۆماری ئیسالمیکڕوتنڕ کڕمی
 

رپرسێی  میل حوسێێنی به هید بێوونی جێه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٧ی خڕرمانێانی ٨ =زایینێی  ی5491ی ئاگۆستی 30 -٣١
  .ندی وزباش که -ڵ رێژێم  گه ڕ له هۆی شه    به شارستانی سنه  کۆمیته

 
 ( سوور  خدره)د بوونی خدر خدری هی شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٣ی رەزبڕڕی ١ =ی زایینی ٧٤٨١ی سێپتڕمبڕری ٥٤ -٣٧
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 -  غێه ره چیێای ته  هێزەکێانی کۆمێاری ئیسێالمی لێه  ر پریشێکی خۆمپێاره به  وته هۆی که وا  به ری هێزی پێشه رمانده فه
 .بۆکا،

 
رپرسێی  حموودی به حیم مێه هید بوونی ره شه ی هڕتاوی؛٧٦٣٣ی رەزبڕری ٥٩ =ی زایینی 5491ی ئۆکتۆبڕری 16 -٣٥

  .  رووته  مامه  ڵ رێژێم له گه ڕ له هۆی شه تانی پیرانشار  بهشارس  کۆمیته
 

رپرسێی  هید بوونی خێدر زارعێی به شه ی هڕتاوی؛٧٦٣١ی خڕرمانانی ٥٣= زایینی  ی5499ی سێپتڕمبڕری 17 -٣٦
 .قڕندیل. ری کۆترەڵ هۆی شه  شارستا، پیرانشار  به  کۆمیته

  
سێێتا  وه)رد د کوهگێێه حمێێه هید بێێوونی ئه شێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣١ی رەزبڕڕی ٧٨ =ینێێی ی زای٧٤٨٨ی ئۆکتێێۆبڕری ٧١ -٣٩
   تورجانی  ی ناوچه -قاقاڵو   ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه  ری هێزی بڕیا،  به رمانده فه( د حمه ئه

 . بۆكا،
 

( سێۆ حه)لی پێوور د بوونی حوسێ  عێههی شه ی هڕتاوی؛٧٦١١ی خڕزەڵوەری ١ =ی زایینی ٧٤٤٧ی ئۆکتۆبڕری ٥٤ -٣٧
رێژکێراو لڕسێڕر  ند  دوو هاوسڕنگڕری دیکڕی  لڕ رێگای تڕقینڕوەی ماشێنێکی بۆمب  ری هێز سامره رمانده جێگری فه

 .و شوێنی کارەکڕیا، لڕ باشووری کوردستا، رێگای مینوبوسێکی حیزب لڕ نێوا، شوێنی پشوودا،
  

ری  رمانێده هید بوونی شارۆخ مێرادی فه شه ی هڕتاوی؛٧٦١٥ی خڕزەڵوەری ٥٧ =ی زایینی ٧٤٤٦ی نۆەڕمبڕری ٧٥ -٣٣
 لڕ گڕڵ چڕنێێد هێێاوڕێی دیێێکڕی لڕ کێێاتی گڕرانڕوە لڕ شێێاری دەربڕنێێدیخا، بڕرەو بنکڕکانیێێا، بێێۆ  ریفزاده هێێێزی شێێه

هۆی   ، بهگوندی ناوتاقا  هاوسڕنگڕری له ٩و بڕداخڕوە شاڕوخ مرادی لڕگڕڵ  ناوتا  بڕ ماشێنڕوە کڕوتنڕ سڕر می 
 .ی می  وه قینه ته
 

ری  رمانێده بێچنێام فه  مزه هید بێوونی هێه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦١٦ی رەزبڕڕی ٥١ =ی زایینێی ٧٤٤٩ی ئۆکتێۆبڕری ٧٤ -٣١
دا لڕ نێێاوچڕی مڕرگڕوەڕ سێێڕر بڕ شارسێێتانی ورمێێێ بێێۆ  هێێێز ئێێاگری  لڕ کێێاتێ ئڕنجامێێدانی مڕئمێێوورییڕتی حیزبێێی

 . بڕهۆی دەسهێژی خۆفرۆشا،. ڕ وه رگه مه" نۆوی"لڕ گوندی   پشوودا،
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( نارسێتی)فایی د مسێته ممێه هید بێوونی مهه شێه ی هڕتێاوی؛٧٦١٨ی جۆزەردانی ٥٩ =ی زایینی ٧٤٤٤نی  ی جوو٧٩ -٣٨
نێاوبراو   گیێانی  بێ  رمی رێژیم كرا  دواتر ته  كانی مۆره  سلیم به رفێندراو ته  كۆیه  نزیك شاری  ری تیپ  له رمانده فه
 . وه دۆزرایه  كۆیه  نزیك شاری  ت سوڵتا، له یبه هه  چیای  ڵیدپا قه  له
 

 بێێێێدوڵاڵهی عه  مزه هید بێێێێوونی هێێێه شێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٨١ی گڕالوێێێێێژی ٥٦ =ی زایینێێێی ٥١١٨ی ئاگۆسێێێتی ٧٦ -٣٤
یزبی تی ح ئموورییه نجامدانی مه بردنی ئه ڕێوه کاتی به  ری تیپ و دوو هاوڕێ دیکڕ  له رمانده جێگری فه( یی سارتکه)
 . کانی کۆماری ئیسالمی کرێگیراوه به  مینی هێزه که  وتنه شت که رده ی سه ی ناوچه ئاوایی گردێنه  له
 
تیرۆری قێادر قێادری کێادر و فڕرمانێدەی حیزبێی  ی هڕتاوی؛٧٦٤٣ی ڕەشڕمڕی ٧٧ =ی زایینی ٥١٧٨ی مارچی ٣ -١١

  .وڕنڕ لڕ باشووری کوردستا، شڕهید کراچوارق -دێموکراتی کوردستا، بڕهۆی دەسرێژی لڕ میهوەری بالیسا، 
 

 

 
 

 ری حیزب ندامی ڕێبه ئه  شیک له ماڵئاوایی به
 

 کە هۆی نەخۆشی یان تەمەن درێژی
 

نێدامی پێشێووی  زیزی یوسێفی ئه کێۆچی دوایێی عێه ی هڕتێاوی؛٧٦٧١ی پووشپڕری ٧٩  = ی زایینی5419نی  جووی 9-٧
 .تارا،  خۆشی دڵ له نه  ند به سال به54ر کردنی  ندکراوی سیاسی دوای تێپه ندی  به ی ناوه کۆمیته

 
 .زبیح یم نجهێپ ی نگرهۆک یند ناوه ی تهیمۆک یژکارێراو یندام ئه یمیح له زیز عه ییدوا یچۆک --- --- --- -5
 
نێدامی راوێژکێاری  میر قادری ئه کۆچی دوایی ئه ی هڕتاوی؛٧٦١٦ی جۆزەردانی ٧١ = ی زایینی5449ی  جووالی 9 -٦

 .ندامی کۆمیسۆنی مالی حیزب تی شۆرشگیر  و ئه رایه می رێبه ی نۆهه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 
 ی  ندامی کۆمیته بی قادری ئه کۆچی دوایی نه ی هڕتاوی؛٧٦١٧ی سڕرماوزی ٧٥ = ی زایینی5441ری ڕمبڕسێی د5 -٩



ڕێبەرانی کۆچکردو ئەندامانی ڕێبەری شەهید، فەرماندەر و  

 

 

24 
 

 .  دانمارک  له  وه ره هکانی د ندیه رپرسی پێوه تی شۆرشگیر وبه رایه می رێبه هه ی ده ندی کۆنگره ناوه
 
نێدامی  زیزی ئه المی عێه ید سێه کۆچی دوایی سه ی هڕتاوی؛٧٦١٨ی جۆزەردانی ٥٩ = ی زایینی5444ی  جووالی 51 -٧
 .باشووری کوردستا،  نیزامى  له -می حیزبی بڕرپرسى کۆمیسیۆنى سیاسى  هه ی ده ری سیاسی کۆنگره فته ده
 
نێدامی  ئه  حیمێی عوسێما، ره  دوایێی  کێۆچی ی هڕتێاوی؛٧٦٨٣ی خڕرمانانی ٥١ = ی زایینی5331ری ڕمبڕپتێی س55 -٣

  هێێۆی  بێێه  دێمێێوکرات  حیزبێێی   سیاسێێی  ری فتێێه ده  راوێژکێێاری  ی سێێته ده  نێێدامی م ئه هه ی دوازده نێێدی کێێۆنگره ی ناوه کۆمیتێێه
 .ی باشووری کوردستا، شاری کویه  مێشک له  ی کته سه
 
 رمی گێێێێه اڵخێێێێدر دۆڵه کێێێێۆچی دوایێێێێی مه ی هڕتێێێێاوی؛٧٦٨١ی پووشێێێێپڕری ٧٣ = ی زایینێێێێی5339نی جێێێێووی 1 -١
 .واڵتی نۆرویژ له تی شۆرشگیر  رایه ی رێبه53ی  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ری دیری  ئه تێکۆشه( رزاده خدرعومه)

 
دامی جێگێێری نێێ مێێانی ئه ر زه عفێێه کێێۆچی دوایێێی جه ی هڕتێێاوی؛٧٦٨٨ی بێێانڕمڕڕی ٧١ = ی زایینێێی5334ی مێێای 1 -٨

 .باشووری کوردستا،  شاری کویه له .کۆمیسیۆنی مالی  مات له ده شی خه رپرسی به ندی  به ی ناوه کۆمیته
 
نێێدامی  تیقی ئه ها عێێه کێێۆچی دوایێێی تێێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٨٨ی بڕفرانبێێاری ١ = ی زایینێێی5334ری ڕمبڕی دێسێێ59 -٤

 .واڵتی سویس  نگی کوردستانی ئێرا، له رادیۆ دهرگیر و کارگیری  ندی  وه ی ناوه پێشووی راوێژکاری کۆمیته
 
ری هێزی  رمانده فهبدواڵ شینانی  ماڵئاوایی عهی هڕتاوی؛ ٧٦٨٤ی خاکڕلێوەی ٧٩ = ی زایینی5353ریلی ڕپی ئ2 -٧١
 .خۆشی ترونچامی نۆرویژ هۆی نه ندا، کۆچی دوایی به ی رێبه5
 
 ڕب ناسێێراو یمێێیحڕە حما،هەبێێدولڕعماڵئێێاوایی  ی؛تێێاوڕه ی٧٦٤٧ڕڕی مڕبێێان ی٥٥ =ی زایینێێی ٥١٧٣ی مێێای ٧٧ -٧٧
 یسێتانەاوڕ ۆیهێ ڕب مڕهەپێانزد ەینگرۆکێ  را،ێێئ یکوردستان یموکراتێد یزبیح ییندەناو ڕیتیمۆک یندامڕئ  ۆکڕچ
 .باشووری کوردستا، ۆیڕک یشار ڕیشخانۆخڕنلڕ   ەوڵڕد
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 ڕیتیمۆکێێ ینێێدامڕئ پوور ،ڕسێێڕح ڵسێێووەرڕمڕح ی هڕتێێاوی؛٧٤٣٧ی پووشێێپڕڕی ٧٧ =ی زایینێێی ٥١٧٣ی مێێای ٦٧ -٧٥
 و شێا،ۆکێت ەیڕد نجێێپ ڕل اتریێز ڕێیهاو و  یرێد یرڕشۆکێتو . مڕچێس ەنگرۆکحیزبی دێموکهاتی کوردستا،  یندەناو
 یێیدوا یچۆکێ ۆیڕکێ حدک یئازاد ڕیبنکبڕهۆی نڕخۆشی لڕ  کوردستا،  یموکراتید یزبیح یئاشکرا و ینێنچ یباتڕخ

 .کرد
 
 یژکێارێراو ڕیستەد یندامڕئ ا،یکاو تاحڕف ی هڕتاوی؛٧٦٤٧ی ی بڕفرانبار٥٤ =زایینی  ی٥١٧١ جانێوێریی ٧٨ -٧٦
تڕمڕنی هڕشتا ساڵی و لڕ شوێنی ژیا، و تێکۆشانی خۆی لڕ قڕاڵی دیمێوکرات لڕ نزیێک شێاری  لڕی اسیس یرڕفتەد

 .رانی کردهاوسڕنگڕ کۆیڕ  دڵی لڕ لێدا، وەستا و بۆ هڕمیشڕ مااڵوایی لڕ خۆشڕویستا،  هاوخڕباتا، و
 
 ینێدەناو ڕیتیمۆکێ ینێدامڕئ یسێتانیکو دیعڕسێ ی هڕتێاوی؛٧٦٤١ی گڕالوێژی ٧٥ =ی زایینی ٥١٧٨ ئاگۆستی ی٦ -٧٩
ی ٧١ یژڕۆ و کێێرد یێێیدوا یچۆکێێماڵئێێاوایی و  داڵیسێێا ١٤ ینێێڕمڕت ڕل یشێێۆخڕن ۆیهێێ ڕب حێێدکا یمێێڕنجێپ ەینگرۆکێێ

  ڕل رکایش نگدبرووێل یرستانۆگ ڕل داڕیکڵڕماڕبن یندامانڕئ و رڕنگڕهاوس و ێهاور یراۆئاپ وێن ڕل ٥١٧٨ ئاگۆستی
 .ردراێسپ خاک ڕب ووی واڵتی سوئیدبرێرۆئ یشار
 
 ینێدەناو ڕیتیمۆکێ ینێدامڕئ ؛ددادڕح میرڕک ی هڕتاوی؛٧٦٤١ی زەرماوڕس ی٧ =ی زایینی ٥١٧٨ ۆەڕمبڕرین ی٥٥ -٧٧
 ڕیکڕئێاوات واویێه ڕل هپێ ڵڕد دیسێو یتێاڵولڕ  دا ڵڕیسا ٨٨ ینڕمڕت ڕل  حدکا  یرێد یرڕشۆکێت و مڕچێس ینگرۆک
 .کرد ا،یژ ڕل ییوااڵوت ماڕک دا،ێل ڕل
 
 یشێێووێپ ینێێدامڕئ اد ڕ کرڕبێێووبڕئ ماڵئێێاواییی هڕتێێاوی؛ ٧٦٤١ی ڕێبڕنێێدانی ٧ = ی زایینێێی٥١٧٤ جێێانێوێری ی٧٣
   ڕنجڕرپێش یشۆخڕن ڕڵگڕل یکانەرڕربڕب ژێدووردر یکەیڕماو پاش کوردستا، یموکراتید یزبیح ەییناوند ڕیتیمۆک
 یختڕتیپێێا یم ۆڵکچۆسێێت یشێێار یکانڕسێێتانۆڕگ ڕل کێێێکیڕ ڕل ینێێییزا ی٥١٧٤ وێرییێێربێف ی٧ یوتێێڕکڕێ ینێێڕیه یژڕۆ
 .ردراێسپ خاک ڕب دیسو
 
 راوێژکێێاری دەفێێتڕری سیاسێێی  یگێێادان لیێێلڕج ی هڕتێێاوی؛٧٦٤٤ی گڕالوێێێژی ٧٣ =ی زایینێێی ٥١٥١ گۆسێێتیئا ی٧١

 ڕل بێوو كڕیڕفێتڕه ڕب كیێنز ڕك( حێدک) کوردسێتا، یمێوکراتێد یبێزیح ڕینیژێمڕل یکێندامڕئ و یاسیس کڕسایڕتی
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 ڕل ەنێاوۆرۆك یسێۆریاە ۆیهێڕب بێوو  دایشێكیپز هیچ یرێچاود رێژڕل كوردستا، یمێرڕه یكانڕشخانۆخڕن ڕل كێكیڕ
 .كرد ییدوا یچۆك کوردستا، یباشوور ڕل داڵیسا ٨٣ ینڕمڕت
 
 ینێێدڕرمڕو هون رڕنووسێێ ییتهێێاڕب فێێوورڕیت هڕتێێاوی؛ ی٧٦٤٤ی خڕرمانێێانی ٥١ =ی زایینێێی  ٥١٥١ سێێێپتڕمبڕریی ٧٨
 یشێێارلڕ داڵیسێێا ١٦  ینێێڕمڕت ڕلو ئڕنێێدامی پێشێێووی رێێێبڕری حیزبێێی دیمێێوکهات  چێێاالکی سیاسێێی .ماکارڕنیسێێ
  .کرد ییدوا یچۆک دیسوئ یتاڵو ییبوورۆوتی

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

 

نووسێێڕر و  یعێێیبەر ایێێچ نگڕرهڕسێێ ییئێێاواڵما ی هڕتێێاوی؛٧٦٤٧ پووشێێپڕڕیی ٧٦ = ی زایینێێی535٥ یجێێوونی ٥ -٧٤
سێاڵیدا لڕ شێاری  ١٣هڕالتێی کوردسێتا، و فڕرمانێدەری هێێزی پێشێڕوا و بۆکێا، لڕ تڕمڕنێی چاالکوانی سیاسێی رۆژ

 .مالمۆی سوئید
 
 ینێدامڕئ یمێیرڕک زاهەبێدولڕعکۆچی دوایێی  ؛یتاوڕه ی٧٦٤٧ یندانڕبڕێ ی٥٧ = ینییزا ی٥١٧١یبریوێری ف ی٧٦ -٥١
 یدوا ڕب را،ێێێئ یکوردسێتان یمێوکراتێد یزبێیح یجێەوڕب یو کێێادر  یرێێد یرڕشێۆکێت  ینێدەناو ڕیتیمۆکێ یژکێارێاوڕ
 .ما،ڵئا یتاڵو ڕل ر ێلبێدیها یشار ڕباد، باد، ل یتڕالڕیئ ڕل ، یڕژخاێدر یکییڕشۆخڕن

 
 ییتیڕسێێاڕک سێێارم خێێانی سێێاد  وەزیێێریی هڕتێێاوی؛ ٧٦٤١ی خێێاکڕلێوەی ٥٥ =ی زایینێێی ٥١٧٨ی ئڕپریلێێی ٧٧ -٥٧

دا لڕ الیڕ، حیزبێی " دکتێور مدێد "دەوری سێڕرەک وەزیریێی لڕ  و کورد ییحوقووق و یتیڕڕاڵمۆک و یاسیس یناودار
 ٤١ ینێڕمڕت ڕل می مڕجلیسێی شێوڕای مللێی ئێێرا، بێوودەهوەدیموکراتی کوردستانڕوە کاندیدای مڕهابادی دەورەی حڕ

 .کرد ییدوا یچۆک سیسو یتاڵو ی"ەێ ەێ" یشار ڕل داڵیسا
 
 اریێێلڕع ۆسێێمک نگڕرهڕسێێ یێێیدوا یچۆکێێ ؛یتێێاوڕه ی٧٦٤٤ یرەوەڵێێزڕخ ی٥٣ = ینێێییاز ی٥١٥١ یرڕبمڕەۆنێێ ی٧٣ -٥٥

 وڕل کیڕ و  بێێوو کدحێێ  یزبێێیح   ینێێد ناوه  ی تێێهیكوم  ینێێدام ئه ار یێێلڕع میێێرڕک رگوردڕسێێ دیهڕشێێ دیهڕشێێ ەیورڕبێێراگ
 یرۆز یتێڕخزم یزامێین ەیردەروڕپ ەیورەد ینانێه کێپ یگاێر ڕل ڕک بوو موکراتێد یزبیح ڕیرانڕندانێشو ەرماندڕف
  ڕل ڕنجڕرپێش ییشۆخڕن ۆیهڕب .کرد کورد یلڕگ ڕیقخوازانڕح ەیوڕناڵجوو و کوردستا، یموکراتید یزبیح ڕب
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 .دێسوئ یتاڵو ڕل داڵیسا ١٤ ینڕمڕت
 

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

 هۆی جیاواز  رانی کۆماری کوردستان به تێکۆشه 

 
حوسێێنی )کێۆچی دوایێی حوسێێنی زێێهینگڕرا،  ی هڕتێاوی؛٧٦٧٥ی خێاکڕلێوەی ٧٦ = ی زایینێی5412ریلی ڕپی ئ5 -٧

 ی کۆمڕڵڕی ژێکاف و ئڕفسڕر و چاالکێکی هێزی دێمۆکرات بووە لڕ تارا، لڕ گۆڕستانی 5  ئڕندامی ژمارە (فهووهڕر
 .  بڕهڕشتی زەهرا نێژراوە

 
تی  یئه ئیسی هه ت ره شێخی سیاده  ید بابه کۆچی دوایی حاجی سه ی هڕتاوی؛٧٦٦٦ساڵی  =ی ی زایین5419ساڵی  -٥
 .دیی تورجا،  کۆماری کوردستا، له (زیر رۆک وه سه)ی میللیی ئیسه ره
  
ر و  میێێێدی نووسێێێه دی حه ممێێێه ید مهه سێێێه ی هڕتێێێاوی؛٧٦٧١ی رەشێێێڕمی ٨ = ی زایینێێێی5414ی  وێرریێێێبی فێ51 -٦

ئۆرگێێێانی حیزبێێێی دیمێێێوکراتی « کوردسێێێتا،»ی  ری ڕۆژنامێێێه رنوسێێێه می کۆمێێێاری کوردسێێێتا،  سه دهر ڕونێێێاکبیرێکی سێێێه
 .   شاری سنه  له«کوردستا،»ری گۆەاری  رنوسه کوردستا،  سه

  
  ژنڕرالێه  کێک لێه فا بێارزانی یێه ال مسێته ر مه تیکۆشهی هڕتاوی؛ ٧٦٧١ی رەشڕمی ٧١ = ی زایینی5414ی چی مار5 -٩
 .رۆکی پارتی دێموکراتی کوردستا، و سه. می کۆماری کوردستا، رده سه  الک لهکا، و چا وره گه
  
ی  نێدامی کۆمیتێه دی یێاهوو ئه مێه مههمێااڵوایی : ی هڕتێاوی٧٦٣٧ی جۆزەردانی ٥٩ = ی زایینی5491ی  جووالی 51 -١

 .شاری تارا، رزی کۆماری کوردستا، له به  ستانی پایه ده کاربه  ر و له م نووسه که ی یه ندی کۆنگره ناوه
  
د میرزا  حمه می  ئه د ئه مه کۆچی دوایی مهه ی هڕتاوی؛٧٦٣٣ی بڕفرانباری ٥٥ = ی زایینی5499ی  ێروێانجی 55 -٨
 .توانا ری به شاعیر و نوسه, می کۆماری کوردستا، رده سه  ی هێزی بۆكا، له رمانده نگوڕی جێگری فه مه
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 5رپۆلی ی سێه د تاهیرئێاکره حمه میرحاج ئه ی هڕتاوی؛٧٦٣١ی خڕزەڵوەری ٧٨ = ی زایینی5499ری ۆەڕمبڕی ن4 -٤
  کیک لێێه و یێێه کوردسێێتا،  می کۆمێێاری رده سێێه  قز لێێه ی سێێه بچێێه سێێی جه ی هێێێزی بارزانیێێا، و بازره5ی لکێێی  رمانێێده فه
 .غدا شاری به  ری پارتی  له ندامانی رێبه ئه
  
حمانی  بێدولهه عه)ژار  ماڵئێاوایی مامۆسێتا هێه ی هڕتێاوی؛٧٦٣٤ی رەشێڕمی ٥ = ی زایینێی5445ی  وێرریبی فێ55 -٧١
عیر  مێژوونێوو  و می کۆمێاری کوردسێتا، شێا رده سه  چاالک له( ک -ژ )ی ژیانی کورد ڵه ندامی کۆمه ئه( ندی رفكه شه
 . هاباد شاری مه  توانا له  رگێری به وه

 
ندامی  می  مۆعینی ئه د ئه ممه کۆچی دوایی مهه ی هڕتاوی؛٧٦١١بڕفرانباری  ٩ = ی زایینی٧٤٤٧ی دێسڕمبڕری ٥٧ -٧٧

 .کا، هید مۆعینی یه شهم  وزیری ناوخۆی کۆماری کوردستا، و باوکی  که ی یه ندی کۆنگره ی ناوه کۆمیته
 
نێدامی  سێی ئه ره ال قێادری موده کۆچی دوایێی مێه ی هڕتاوی؛٧٦١٧ی خاکڕلێوەی ٥ = ی زایینی5445 یچی مار55 -٧٥

شێاری   می کۆمێاری کوردسێتا، لێه رده سه  له" ی کوردستا، چاپخانه"رپرسی  ی کورد و به وه ی ژیانه ڵه ری کۆمه زرێنه دامه
  .هاباد مه
  
 نێایم ا،یێ یرەندڕسێکڕئ نێایمماڵئێاوایی  ی هڕتێاوی؛٧٦١٣ی رێبڕنێدانی ٥٨ = ی زایینی5449ی  وێرریبی فێ51 -٧٦
  یزرانڕدام یکات ڕل و کورد یژن یتوانڕاسیس  کوردستا، یمارۆک کۆرڕس دڕممڕمه یقازپێشڕوا  یرڕهاوس یقاز

  ەبوو هابادڕم ڕل .ەبوو ا،ژن یتیڕڕاڵمۆک یکێکخراوێر ڕک" ایای" یکخراوێر یکۆرڕس کوردستاندا یمارۆک
 
 ی  ندامی کۆمیته ئه ریمی  ناف که کۆچی دوایی مهی هڕتاوی؛ ٧٦٨٧ی رەشڕمی ٧٥ = ی زایینی5332ی چی مار25 -٧٩

د بۆ  مه ری باکۆ  جیگری قازی مهه فه تی کورد بۆ سه رایه ی نوێنه سته می حیزبی دێمۆکهات  ده که ی یه ندی کۆنگره ناوه
  .نگی کوردستا، ههر زیری فه کانی حیزبی  دواتر وه کاروباری کۆمیته

  
نێێدامی  شێێتی ئه رده کێێۆچی دوایێێی سێێمایل سه ی هڕتێێاوی؛٧٦٨١ی پووشێێپڕڕی ٧٣ = ی زایینێێی5339تی اگۆسێێی ئ5 -٧٧

 .باشووری کوردستا،  روداوێکی هاتووچوو له  ندی میللی و ناسراوی کورد له رمه هونه حیزبی دێموکرات 
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 بێێێاغی بێێێدولقادری ده کێێێۆچی دوایێێێی عه؛ ی هڕتێێێاوی٧٦٨١ی رێبڕنێێێدانی ٧٨ = ی زایینێێێی5334ی  وێرریێێێبی فێ1 -٧٣
 .نی بریتانیا نده شاری له  له. ر روه رگێرو نیشتمانپه ر وه ری دیرینی حیزبی دێموکرات نووسه تێکۆشه(  قاله مامه)
  
ی  رگه شێێیدی پێشێێمه حێێاجی مێێارف رهی هڕتێێاوی؛ ٧٦٨٨ی خڕرمانێێانی ٥٣ = ی زایینێێی5334ری ڕمبڕپتێی سێێ51 -٧١
" وا قێاره"ی گونێدی  وره ڕی گێه شێا  لێه شێه واو مامه قێاره"كانی  ڕی ئاواییێه شدار له شێه   به ی كۆماری كوردستا،م رده سه

 .  کانی حیزبی دێموکهات ریزه  له" شیدی ڕه  نه ڵته هید سه باوکی شه. بریندار بووه
  
 ر  نووسێێه ا،یێووبیی ئێه یالیدیێێ عوبێه دیێ سێه ی هڕتێێاوی؛٧٦٨٤ی خڕرمانێانی ٣ = ی زایینێی5353تی اگۆسێی ئ59 -٧٨

 . هاباد مه یشار  له کوردستا، یمارۆک و کاف - یژ ی هڵ مهۆک یادگاری  ییدوا و کورد یناودار یر لهۆکڵێ و زماننا 
 

 ندامانی پیشووی حیزب کۆچی دوایی ئه
 

 ، یان دوور خراوتنەوەجێی هێشتبوو ک حیزبیان  هۆیه  ک به ریه هه 
 

 ٧٤٩٥ ڵیسا ک - ژ ڕڵڕیمۆک یرانڕنێزرڕدام ڕلعڕبدولهەحما، زەبیهی  ی هڕتاوی؛٧٦٧٤ =ی زایینی ٧٤٨١ساڵی  -٧
 ایسێور و را ێێع ەیئێاوار مێارۆک یووخێانڕ یدوا. ەکێردوو کوردسێتا، یمێارۆک یکێانەکار ڕل یشدارڕب دواتر و ەبوو دا
 .کرا  ێروشوڕسێب کاندا٧٤٨١ یتاکانەرڕس ڕل را ێع ەویڕاڕڕگ ڕک دواجار. بوو
 
 یمێارۆک ڕل ریررووناکب نووسێه  یجێڵقز ، سێه حه هڕتێاوی؛٧٦٣٩ی رەزبڕڕی ٣ =ی زایینێی ٧٤٨٧ سێپتڕمبڕری ی٥٨ -٣

 ەیوڕانیێێێژ ڵڕیڕمۆکێێێ ڕب کێێێاەد ینێێێدەوڕیپ( ریێێێژ) ینێێێچێن ینێێێاو ڕب. دڕمێێێمڕمه یقێێێاز یتیڕکاۆرڕسێێێ ڕب کوردسێێێتا،
   بێێ هید ده زیندانێدا شێه  لێه  بێێ دا ده  روونی و ده  یی سته جه  ی نجه ژێر شكه  مانگ له 53  ی وه و پاش ئه .ەوڕکوردستان

 .سپێردرێت خاك ده تارا، به  زارای  شتی هه به  گۆڕستانی  له
 
نێێێدامی  کێێێۆچی دوایێێی مامۆسێێتا هێێێم  ئه ی هڕتێێاوی؛٧٦٣٧ی خێێاکڕلێوەی ٥٤ = ینێێیی زای5491ریلێێی ڕپی ئ59 -٧

  .شاری ورمێ  ر و شاعیری ناوداری کورد له می حیزبی دێموکرات تێکۆشه ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ئیفتخاری کۆمیته
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ی چڵێی  رمانێده فه یفی قێازی حێیم سێه رهکۆچی دوایێی  ی هڕتاوی؛٧٦١١ی بانڕمڕڕی ٧٤ = ی زایینی5445ی مای 4 -٥
ی  ندامی کۆمیتێه می کۆماری کوردستا، ئه رده سه  ندامی چاالک له و ئه . ی کوردستا، رگه ی هێزی پێشمه2پۆلی     له5

 . ربایجا، ختی ئازه باکۆ پێته  می حیزبی دێموکرات له ی چواره ندی کۆنگره ناوه
 
ری  فتێه ندامی ده ریم حیسامی ئه کۆچی دوایی که ؛ی هڕتاوی٧٦٨١ی رەزبڕڕی ٧٩  = ی زایینی5335ری ڕی ئۆکتۆب1 -٦

سێتۆکچۆلمی   ی میشێک لێه نجه خۆشێی شێێرپه هوی نه  به..رگێر ر و وه می حیزبی دێموکرات  نوسه ی سێچه سیاسی کۆنگره
 .سوئید

 
 ی  ندامی کۆمیته دی ئه نار مامه کۆچی دوایی سه ی هڕتاوی؛٧٦٨٨ی گڕالوێژی ٥٩ = ی زایینی5334تی اگۆسی ئ51 -٩

 .شاری ستۆکچۆڵمی سوئید  می حیزبی دێموکرات له ی چواره ندی کۆنگره ناوه
 
ری  فتێه نێدامی ده دمی  سیراجی ئه مه کۆچی دوایی حه ی هڕتاوی؛٧٦٨٤ی پووشپڕڕی ٨ = ی زایینی5353ی مای 54 -٧

شێاری   دسێتا، لێهالتی کور ر و چێاالکی سیاسێی دیرینێی رۆژهێه می حیزبێی دێمێوکرات  تێکۆشێه ی سێێچه سیاسی کێۆنگره
 .ستۆکچۆڵمی سوئید

 
 یاسێیس یر فتێه ده یندام ئه ا،یبلور ین غه ییئاواڵما ی هڕتاوی؛٧٦٨٤ی ڕەشڕمێ ٧٨ = ی زایینی5355 چیی مار4 -٣
 ساڵیدا بڕ  ٨٣لڕ تڕمڕنی   له کوردستا، یتاڵ ژههۆر ینیرێد یاسیس یچاالک و ر شهۆکێت زب یح یم چواره ی نگرهۆک

 .لنی ئالمانیاۆشاری کلڕ  شکێم ڕیتڕڵجهۆی 
  

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

 :رچاوکان سه
  

 . زاده ، سه حه اڵبدو عه ستاۆمام: ینینووس شا،ۆکێت  ده وسهێن -
  .یگادان لیل جه: ینینووس بات خه ڵسا ٧١ -
 .ماڵپڕڕی وێنڕی کۆماری کوردستا، -
 .ماڵپڕڕی شڕهید -
 .،اکڕییدروک ەڕڕپڵام ڕل کیشڕب -
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