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 لە واڵتی دانمارکبەڕێوەچوونی سیمینارێک 
 

ی وەگەریە ەەەیا  ەەە، ٣٣بە بەەەی ەی ی زایینەەە   ٢٠٢٢ی جەەەوو ی ١٦)ی هەتەەە،وی ١٤٠١ی پووشەەەیەڕی ٢٥ڕۆژی شەەەە  ە 
ه،وڕەیەە،   بە دە ەەس  تێرۆرییەەس،   کی ەە،ری ئییەە  ی  ئێەەرا   ە  تێرۆرکرد ەە  ڕەەە ەری شەەەهیو دوکسەەور و، ەە  وو و

 ەە،رک  زییبەە  دە ەەوکرات  یکەەی یسەی دا  سن  فەر ەە شەەب، گهی  ەەەر ە  ەەی ین،رە  ڤییە ەە  پێسەیسەە  وئتەە  ئەەوتری 
کە ە،یەت  ییشەن،وی گە ە  کەورد و  ەی ،ی دیە،ری  بی بەڕەی ک،ک  یسەف، شە  ،ش  "،گهکیپێن"کورد س،   ە ش،ری 

زییب  دە ەوکرات  کورد ەس،   ە ژەەر  ەری ڕەووی ێشئە وا   پڕزگ،ریخوازی ڕۆژهەئت  کورد س،  و   ەوەیئجو ێو 
  ؛ ،و یش،  

 

 ؛ینانکهێپ وە تا کاتی شەھیدبوونی و شوێنکارەکانی" بو؛ ٣گەشەی ھزری قاسملو لە کۆنفڕانسی 
 

 :ەکەب،  ڵەیک،ک* 
 هیر؟ ەبوو ب ەوەیەک ەو    یو،   و چ* 
 و،   و یهیر ەیشەو گ وتاەرکەد* 
 :و،   و یهیر  ک، ەیینیەپر ایگر گسر* 
 :ەی وەتە   پر  ەدا  ب تییەو ەو ەئ -
 ەڵ یت،ک و ک  ک، ە ،ف  پ،را سن یب  ێی یک، ی  کەو    وکرا ەد ەدا  ب  گر گ -
 دا:  یاتڕ وکەد  ی ی، ی ی  ەیوێچوارچ ە  ک، یەتیەەئ یک ە ە ە  ە  ەوەدا ڕئ،و -
 دا: تە، ی  ە  تییەفف،فەش ەدا  ب  گر گ -
 :ێبەه  ی تیشکەت  ا ڕ وکەد ەدا ک  ێک،ت ە   یبیز  نیی ییید  پ،را سن -
 دا:  یبیز یک،ر ە  ۆڤ ر   ،ف  ک، ەیینیڕەپ  رچ،وگرتنەب ە  -
 دا: ەی وەتەو ێ  یبوار ەکورد   ەی ە ە    ، ، و  ەدا  ب  گر گ -

 و،   و: یهیر ەدا  ب  گر گ  تیە یچ* 
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 :باسەکەی من سەبارەت بە

 
 .وە تا کاتی شەھیدبوونی و شوێنکارەکانی" بو ٣گەشەی ھزری قاسملو لە کۆنفڕانسی 

 

 
" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :کاکڵەی باسەکە

 
 ە  ، ڕۆژی جین،یەت   ، ن،ک  تیەڕۆڕی ڕەە ەری  ە،وازە وک،ریی ە،ی زییبە  دە ەوکڕات  کورد ەس،   دوکسەور ەەبەوو ڕڕەز ،  
و،   و و ه،وڕەی،   دا   اڵو دە ێرم بی ڕووز  پ،ک  هەر ێ  شەەهیوی ک،رە ە،ت  ویەیە  دوکسەور و، ە  و  کە،ک ەەبەوو اڵ 

ەو جینە،یەتەی کی ە،ری ئییە    ئێەرا  کە بە کە ە  وەرگەرتا  ە د یە،ک  و و،دری ئ،زەر و دوکسور ف،زیل ڕە وڵ. بێگو ،  ئ
ئ،شسیخوازی  ڕە ەری  ێه،تووی گە ەکە ،  دوکسور و،   و   ە پ،یسەیس  وەئتێک  ئوروپە،ی  وبە ە،و پە،رەیەری  ە،ف   ەرۆڤ 

  دە وکڕاتیە   ئ،شەسیخوازا ە و دا ڕووی دا  هەرگیی  ە بیر  ،چێسەوە. هەر وەک هیر و  یراتە  دەو ە ە ەوی  ئە،زادیخوازا ە
 ەەەردە ی، ەی دوکسەەور و، ەە  وک هەەیل ک،تێەە   ە بیەەری ڕۆ ەکەە،    ەتەوەی کەەورد بەگشەەس  و ڕە ەەوارا   ڕەگەە،ی و، ەە  و بە 
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تەە،ی ەت   ەە،چێسەوە. بەیەەیڕای   ەبەەو کە دوژ نەە  وەەیا  ە دڵ بەو شەەێوە فەەێاڵوی وڕەزیەە  ە یە گیەە،   دوکسەەور و، ەە  وی کەەردە 
ییبەەە  دە ەەەوکرات و  ەتەوەی کەەەورد زۆر  ە ێەەە  بەەەوو بەدوای ئەوەوە بەەەوو  کە  ە دەرفەتێەەە  دا  ەەەەری ئ، ەەە، د. دوژ نەەە،   ز

جەەووئ ەوەی  ەەەردە ی، ە و پێشەەکەوتووی  ەتەوەی کەەورد  ە ڕۆژهەئتەە  کورد ەەس،  بەەکە ە ئ، ەە، د. ئەوا  بە یەیەە،   یەە،وی 
 ی، ەی ، ی،  ووشە  دەکەرد.  ەوە زە،   ب ەوو  ییی،   ە  ێوبرد   فیییکی  دوکسور و،   و   ەرچ،وەی هە ێنجە،   بیریە  

کە و،   و تە ی، ڕە ەرەک  ئ، ،ی  و  ودیرەک  بەڕەوەبەری  ییە  بگرە ییی  ە ییی دا هیرەکە و  ە توا ە،ی دایە ڕەە ەرا  
گیەی پێ بگەیە ێ. دی،رە بیری،   ەوە  ەکربیوە کە  رۆڤ بە ز، ەتە فیییکیەکەی دەکرێ  ە  ێو بچێ  بەئم کە بو هیر هەر

 . ە  ێو ،چێ و  ەوە  ە دوای  ەوە دەگوازرەسەوەو گەشە دەک،
 

 قاسملو چۆن و لە کەیەوە بوو بە ھزر؟

 
ی هەتەە،وی  ١٣٠٩ نەەوا ێ  وەک هە ەەوو  نەەوا ەک،   دیەەکە  ە ڕۆژەکەە  تەە،ی ەت  دا کە دەبێەەسە )شەەەوی یە ەەوای  ی  ەە،   

و  ە بنە ، ەیەک  یە،وە   ڵە   ە دایە  بەو. یوەنەو    ە ش،ری ور ێ  ڕۆژهەئت  کورد س،   ١٩٣٠ی دیی،  ری ٢٢ڕەکەوت  
 ەرەت،ی  و  ،وە وی  ە ور ێ و پ،ش،   ە تە،را  تەواو کەرد.  ە پە،زدە  ە،   دا بە دا ەزرا ەو   یەکیەتە   وا   ە ور ەێ 

 بەی درە ەدا ە  یوەنەەو  چەوو بەەی پە،ریت پە،یسەیس  وەئتەە  فەڕا یەە. بەهەەیی ١٣٢٧دە ەس  بە چە، ک   ی، ەە  کەرد.  ەە،   
چ، کیەکەەە، یەوە  ە دژی ڕژی ەەە  پ،شەەە،یەت   ە وئتەەە  فەڕا یەەەە گوشەەە،ری بەەەی هەەە،ت   بەەەییە یەکەم بور ەەەییەی "یەکیەتیەەە  

بە  ١٣٢٠ یەەو ەتەوەی  یوەنەەوک،را   بەشەە  ئێەەرا "ی  ە پەەڕاگ وەردەگەەرت وبەەی درەەە ەدای یوەنەەو  چەەوو بەەی پەەڕاگ.  ەە،   
 .یەتی   ێو ەتەوەی  یوەنوک،را  دا  ە پڕاگ بەشواری کرد وەنەرایەت  یوەنوک،را   ئێرا    ە دووهەم کیبوو ەوەی یەک

 
 ە  ەەردە   زکەو ەت  دوکسەور  و ەەددی   ١٣٣١پ،ک وەرگرتن   یی، ی  زا یسە کی ەئیەتیەک،   ە زا یسگ،ی پڕاگ  ە،   

یبە  تەوودە دا گەڕایەوە ت،را  و  ە  ێو تەشەکی ت  زییبە  تەوودە دا دە ەس  کەرد بەکە،ری زییبە،یەت . دیە،رە ئەو کە،تە زی
گەورەتریا زییب  گیڕەپ،    ی،    ە ئێرا  دا بوو هەر  ەهە ،  کە،تی  دا  فە  بەرگەری  ە  ە،ف   ەتەوە بنوە ەسەک،   
ئێرا    ێوەدا. بەئم  یزی و،   و بی  ە ە ە  ەتەوەییەکەی ه،   دا کە بگەڕەسەوە  ه،ب،د وڕۆ   هە،و ئە،هە گ  پێکهێنە،  

دە وکرات  کورد س،  دا وەەیدە گەرت. هە گە،و  ە،   دوکسەور و، ە  و بەی  ێەو کە،ری  ی، ە    ە  ێوا  زییب  توودە و زییب 
 ەڕا س  دا هەر ئەوک،تی  کە  ە ڕییەک،   زییب  توودە دا بو  بە  ەبە ەس  یی ەتکەرد  بە دۆزی ڕەوای کەورد بەوو. بەییە 

ە ەەوییەک،    ێەەوا  زییبەە  دە ەەوکرات هەر بە  ەە،وەیەک  زۆر کەەورت ڕۆ ەە  یەەیی گەەیڕی و  ە جیەە،ت  ه،وئ،هە ەە  کەری پەیو
کە  ە دژی  ١٣٣٢ی گە وەەە ی  ەە،   ٢٨وزییبەە  تەەوودە  بەەوو بە یەکێەە   ە ڕە ەرا ەە  زییبەە  دە ەەوکرات. پەە،ک کودیسەە،ی 

دەو ەت  دوکسور  و ەددی  ئە ج،م درا  چ، کی  زییب  دە وکڕات و دوکسور و،   و بو بە چە، ک  ژەرزە ینە  و  ە تە،را  و 
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ەهێن   ە ڕییەک،   زییب  دە وکرات  کورد س،  دا درە ەی بە یەبە،ت دا.  ەو  ە،وەیەدا بەوو بە  ەرپەر ەس  کورد س،  بە  
ژ ،رەی  ێ چ،پ وبەاڵو کەرد ەوە. هەر  ەو  ٥"ڕؤژ ، ەی کورد س، " ئیرگ،   کو یسەی  ،وە وی  زییب  دە وکرات  کورد س،  و 

د   ک،روب،رەکە،   زییبە  دە ەوکرات  کورد ەس،  پێکهە،ت کە دوکسەور  ،وەیەک دا بو کە کو یسەیەک   ەرا یەری بی بەڕەوەبر
 .و،   و  ەرپەر س  دەکرد

 
جە،رەک  دیەکە  ١٣٣٦ ە،ڵ  ە تێکیشە،   زییبە  و هە یەوڕا    ی، ە   ە ئێەرا  وکورد ەس،    ە،    ٥دوکسور و، ە  و دوای 

دوای ڕوویە،   ڕژی ە  پ،شە،یەت  وهە،تنە  ی  ەی دی ١٩٥٨  ١٣٣٧گەڕایەوە چێ  و ڵیواک  و درەە ەی بە یوەنەو  دا.  ە،   
 ەرک،ری ەەبوو کەریم و، م   ە گەڵ چە و ئە ەوا ێک  دیەکەی زیەیو چەوو بەی ەێەڕاش و ب،شەووری کورد ەس،  تە، بە کە ە  
وەرگرتا  ەو کەک و هەوا ئ،زادەی کە  ەو ەردە   دا  ە ەێڕاش وب،شەووری کورد ەس،  پێکهە،ت وو  جە،رەک  دیەکە هەوڵ بەوا 

ا ە پەەرک وباڵوەکەە،   زیەەیو کە بە  ،چەە،ری ڕۆژهەئتەە  کورد ەەس، ی،  بەجەەێ هێشەەس وو و هەە،ت و ە ب،شەەووری کەە،در و ئە ەەو
دا پەەێ  بە  ١٣٣٩کورد ەەس،  و ەێەەڕاش کەەی بکەە،تەوەو چەە، کی  زیەەیو ب ەەووژەنێسەوە. بەئم دوای هەو ێکەە  بەرچەە،و  ە  ەە،   

 .وگەڕایەوە پ،ریت چ، کیەک،   گیرا وبە دە سووری دەو ەت  ەێڕاش  ە و وئتە دەرکرا
 

ی  ی دی شەهیوی پ،یەبەرز دوکسوور و،   و   ە زا یسگ،ی پڕاگ دوکسوڕای زا یەسی  ئە،بووری وەرگەرت و  ١٩٦٢  ١٣٤١ ،   
تییی دوکسەوڕاکەی بە  ە،وی "کورد ەس،  وکەورد" بە بە،وەڕی  ەا بەوو بە  ەەرەت،ی تیەیرییەکرد   هەیری و، ە  و  ە گیڕەپە،   

رد دا  ە کورد س،  بە گشس  و ە ڕۆژهەئت  کورد س،  بە ت،ی ەت .  ەب،رەت بە ئ، س  زا یە،ری یەب،ت   ەتەوەی  گە   کو
بەرز ودەویقی   ێکی ینەوەک،  " کورد س،  وکورد" وەک  ەرچ،وەیەک  زا یس   ە ەەر کورد ەس،   کە  ە  ەەرەت،دا بە ز ە،   

،    ەەڕەبەە   کەەوردی  ف،ر ەە  و هینەەوی و چە ەەو چێکەە   وو ەەرابو  تەە، ئێیەەس، بە ز ، ەکەە،   ئینگ یەەیی   ەەڵیواک    ێهیەەس
بەشێکیش  بە فەڕا یەی  چ،پ وباڵو کراو ەوە. دوکسور و،   و بیییش  ز ە، یا ێک  گەورە بەو و ز ، ەکە،   کەوردی  ف،ر ە   

هە ەەووی ئەوا ە دوکسەەور  .چێک  فەڕا یەەەوی  ەەرەبەە   ئینگ یەەیی و تەە،ڕاددەیەک ڕوو ەە  و ەەڵیواک  وئ،  ، یشەە  دەزا ەە 
وی،  کردبەەەو بە کە ەەە،یەتیەک  کە ئەگەر  ە  ەیەەەوا   کردەیەەە  دا توا ەەە، فکەەەری و زا یەەەسیەک،   بەکەەە،ر هێن،بەەە،   و، ەەە  

پس، یییە   ئەوەی تێوا بوو کە وەک ڕە ەرەک  ک،ریی ،تی  دەرکەوێ و ئی ک،   زا یس  و ت،ویکرد ەوەی  ئەوەی هەبەوو کە 
ئەوی،   ە  ەیوا   یەب،ت   ەتەوەی  دا ئەبەدی دەکەرد و بە  ب ێسە ی،وە   هیری ت،ی ەتی  ییی. هیرە  کە ڕۆ    ی،  

 ە  ێوچوو   ییش  ڕەچکەیەک  یەب،ت  ت،ی ەت بە ییی بی  ەوەک،   داه،توو بەجەێ دەهێشە . بنە،تە تییرییەکە،   هەیری 
وا ە  ە  ەەر و،   و کە  ە "کورد س،  وکەورد" دا دیە،ری کەراو  بریسە  بەوو   ەو چە ەو تێەر ە تیەیریکە زا یەس  و  ەە  ینرا

 .کورد س،  و یەب،ت   ەتەوەی  کورد دا
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کورد س،  یەک ووئتە و دابەک کراوەو کەورد یەک  ەتەوەیە: ئەو بەشەە  ە تیەیرییە کرد ە  هەیری و، ە  و  ە چە ەو بەشە  
،ت  کورد س،  و  ەتەوەی کورد: کە بڕگەکە،   :جوگڕافیە،ی کورد ەس،   دا یشەسوا   ئە،ییا  ز ە،  وئەدەو  یوەنەو  و  ەشیە

 .دەگرەسەوە  داڕە راوەو تییرییە کراوە
 

ئ،وڕە  بی  ەر  ێ ووی گە   کورد: کە بڕگەک،  : ڕە ە   کەورد  کەورد  ە ڕۆژگە،ری کەی  دا  کەورد  ە  ەەدەک،    ێوەڕا ە  
دا  کەەورد  ە ڕۆژگەە،ری  ەەوێ دا  ییینەە  دەو ەتە ئی یڕی، ییەەس  یەکەە،  بەەی  ێەەو کورد ەەس،  و کورد ەەس،  پەە،ک شیڕشەە   ەز ەە  

 . ی ی، ییسی  ئیکسیبر دەگرەسەوە
 

کە بڕگەکەە،  : کەەورد  ە تورکیەە،  کەەورد  ە ەێەەڕاش  کەەورد  ە ئێەەرا   کەەورد  ە  ەەوری، و کەەورد  ە  :دابەشەەکرد   کورد ەەس، 
 .یەکیەتی   یڤیەت دەگرەسەوە

 
کورد ەس،  و کشە  ئ،وڕەک  گشس  بی ەر ئ،بووری  کورد س، : ب،س  ە ب،ری ئ،بوری کورد س،  بە گشس   ئە،بوری ڕۆژهەئتە  

 .وک،ڵ وئ،ژە واری وەک پ،یەی ئ،بووری و ئ،ودەری و  ەرچ،وەک،   ئ،و دەک،
 

ئەە،وڕەک  گشەەس  بەەی  ەەەر  ێەە ووی کەەی ە   کەەوردەواری: کە بەە،س  ە  ە ەەە ەی  ڵکەەواری  کورد ەەس،  وەک بەشەەێ   ە بەە،زاڕی 
 .جیه،    پێگەیشسن  ەەشیرەتە کوردەک،  و گیڕا   ب،ری ئ،بوری کورد س،  دەک،

 
بەو پێەەیەی  ەەەرەوە دوکسەەور و، ەە  و دەییەەە  ێنێ کە کەەورد یەک  ەتەوەیە وکورد ەەس،  یەک وئتە و دابەک کەەراوە. بە ەەگە 
دەنێەسەوە کە کەورد هە ەو  ەرجەکە،   بە  ەتەوە بەوو   وەک ز ە،   هە،وبەک   یشەس ،   هە،وبەک   ێە ووی هەە،وبەک  داو 

بووری ه،وبەشە  تێەوایە.  ە بڕگەکە،   دواتەری  ێکەی ینەوەو تیەیرییە و ەری  وب،ری کی ەئیەتی  ه،وبەک وت، راددەیەک ئ،
کرد   هیرەکەی دا دەسە  ەر جووئ  و چ، ک وو    ، ەیی ، یی   کەوردی بە،س  ە  ە ەە ەی کەورد  ە شە ەسەک،  دا دەکە، و 

ەوەییەکەە،  دا   ە ەەە ەی کەەورد وەک  ە ەەە ەیەک  جیهەە،   پین، ەەە دەکەە،  چەەوو کە  ە ڕەوتەە  ئ، ەە،ی  پەیوە ەەوییە  یو ەت
شەەوەنک،ر وجێگەە،ی کەەورد وەک یەک  ەتەوە  ەە، دیەە،رە. بەەییە بەم جەەیرە دەیەەهەوێ  ە پێشەەوا  رووشەە  و ت،ی ەت ە ەەوییەک،   
 ە ە ەی کورد پێن، ە بک، وپ،ش،   ە چوارچێوەی پەیوە وییە  ێو ەتەوەییەک،  دا بیگو جێنێ.  ێرەدا بە جەیرە دەچێەسە  ێەو 

 :ب، ەکە
 

 گ،ری ئە ڕۆدا: ش  دەک،تەوە بە هێن، ەگیڕی ب، ەک،   وەک:  رووشسە ت،ی ەتییەک،    ە ە ەی  ە ە ەی کورد  ە ڕۆژ
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کورد  وەزە  ئێیس،ی کورد  جێگیربوو    ەتەوایەتی  کورد و  رووشس  یەبە،تی  ڕزگە،ریخوازی  گە ە  کەورد.  ەو بەڕگەیەدا 
هەر  ەتەوەیەکە   ەەر ئەم د یە،یە  ە بەوژا ەوە  دوکسور دەیەهەوێ بییەە  ێنێ کە  ، ەیی ، یی   کەوردی  وەک  ، ەیی ، یی  

دایە. ییی ڕی  دەیە، ویەبە،ت  ڕزگە،ریخوازی دەکە،. ئەو یەی ڕیکخیەسنە بە شەێوەیەک  دەو ە ە ەو بە،ری  ەتەوایەتیە  کەورد 
جیگیەەر دەکەە،. هەرچە ەەوە کەەورد دەو ەتەە   یەەیە  بەئم  ە هەو ەە  دا ەزرا ەەو   کیەە،   یەەیی دایە.  ەو چوارجێەەوەیەدا ب، ەە  

،ری کورد س، ی   ە بڕگەیەک  جی،واز دا دەک، و وەک   و ەیەک  ب،ک  ە دە ەئت  کوردی وەن،ی دەکە، ودەییەە  ێنێ کە کی 
کوردی  دەتوا ێ بە ب،ش  ییی بەڕەوەبەرێ و وەک هە و گە    ئ،زادی د ی، کە    ە " ،ف  دی،ریکرد   چ،رە وو   یەیی" 

 .وەربگرێ
 

دەیەە،تە  ێەەو جوارچێەەوەی  ەە،ف  دیەە،ریکرد   چەە،رە ووس  ە بڕگەیەکەە  تەە،ی ەت دا بە هەر بەو  ەبە ەەسە  ە ەەە ەی کەەوردی  
 : ،وی

 
 ،ف  دای،ری کرد   چ،رە وو    ەتەوەک،  و ە ەە ەی کەورد: بە جەوا   ئەو ئ، ە، جە تیەیرییە دەکە،. بەی ڕوو کەرد ەوەی ئەو 

،ری کرد ەە  چ،رە وو ەە   ە ەەە ەی کەەورد  ب، ەەە ئەە،وڕ  ە  ەەێ تەوەر  ەم بەەوارە دا دەداتەوە وەک:  ،رکیییەەسەک،  و ەە،ف  دیەە
دایەەوازی دا ەزرا ەەو   دەو ەتێکەە   ەەەربەییی کورد ەەس،  و ڕەگەە،ی ڕزگەە،ری گە ەە  کەەورد. پێەەواگرتن  دوکسەەور  ە ەەەر تێەەر ە 
 ی، ەەیەک،   وەک؛  ەە،ف  دیەە،ریکرد   چەە،رە ووس  یەبەە،ت  ڕزگەە،ریخوازی  دا ەزرا ەەو   دەو ەتەە   ەتەوەیەە  و کەەورد یەک 

یەک وئتە  بە جوا    یش،  دەدا کە بن،تەکە،   هەیری و، ە  و  ە  ەەر وەدە ەسهێن،    ە،ف   ەتەوەیە   ەتەوەو کورد س،  
 .بی  ەتەوەی کورد   ەک تە ی،  ە یەک بەش  دا  بە کو  ە  ەرا یەری کورد س،  دا داڕە راو 

 
رووشەس  یەبە،ت  گیڕیەوەو  ە هەر دوکسور و،   و هەرچە و دا  بەوەدا دە ێ کە کورد س،  دابەک کراوە و ئەو دابەشکرد ە  

پ،رچەیەی کی ە ێ  ت،ی ەت ە وی و کی ی   ە ڕەگ،ی یەب،ت دا بەرهەم هێن،وە  بەئم  ە ە ەی کەورد هەر یەک  ە ەە ەیە 
و ێ  جی، ،کرەسەوەو کورد س،  هەر یەک وەئتە و پێوییسە وەک یەکەیەک  جوتڕافی،ی  پێ  پەیوە ە  چە،وی  ەێ بکەرێ و 

 . ەتەوە بن، رێوەک  یشس ،   یەک 
 

 گەشەی ھزری قاسملو دەرکەوتن و

 
کەەورد" تێەەیی  بە تیەەیرییەکرد   ئەو   ە کسێ  "کورد ەەس،  و هەروەک  ە  ەەەرەوە ب، ەە ،  کەەرد داڕە را ەە  هەەیری و، ەە  و و

ی ٣شەەەکرد   ئەو هەەیرە  ە کی فڕا یەە  گە ڕووی دا. بەئم  ەەەرەت،ی دەرکەوتنەە  ئەو هەەیرە و ١٩٦٢دوکسەەوڕاکەی دا  ەە،   
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ب،شەوری كورد ەس،   ی ش،ری كییەه   ه ١٩٧١ی  ،   ٦ ه  ، گ   ٣ زییب  دە وکڕات  کورد س، ەوە دە   پێ دەک،. كی فڕا ی 
 :   بریس  بو   ه  س بو  كه كه ١١ی  و ی  ،وه وا ،   كو یسه  پێك ه،ت. ئه
 .دوكسور و،   و

  .ری   زیی،ب  كه
   . یاده  ه بوو اڵ زه  ، ی س، ەه

 .یا  یراج   د ئه   ه  حه
 . ،  ی س، هێ ا

   ڕ سگ،ر    ه زه
 . وڵ پێشن ،ز ڕه
 . وڵ دەهق،  یو ڕه  ه

 .و،در وردی
   .دداد ریم زه كه
  یری و،زی.  ئه
    :وا ه  ه

 دوكسور و،   و  
 ریم زیی،     كه
     یاده  ه بوو اڵ زه ەه
  یا  یڕاج   د ئه   ه  حه

   .دوكسور و،   وک  كرتێر بو     ەردرابو  و دی،ره  ی،   ههری  فسه  وا   ده ك ئه  ، ی س، هێ ا وه
 

ک  ە  ،یەی ئی یاکرد   بەی،   ی،زدەی ئ،زار  ە ب،شووری کورد س،   ە  یوا   ەرۆک  جووئ ەوەی کورد  ە ەر ٣را ی  کی ف
ر و،   و بی ەردا   بە،رزا   ودەو ەت  ەێراش دا ئی ک،   بی ڕەیی،. دوای بەی،   ی،زدەی ئ،زار دوکس  ە   یسەف، ب،رزا   و

پیرۆزب،ی  گوتا ه،ت یوە ب،شووری کورد س، .  ، ی س، ەەبوو اڵ زە ە یادە  ە ئەز وو   یەب،ت دا ئ،وا ب،   هە،تنەوەی  و
 :دوکسور و،   و دەک،

 
  ت  ەێەڕاش دا بەەه هو ە ی کەورد و ده وه تی  بیووتنەه رکردایه وتن   ێەوا   ەه  ج،م ڕەککەه ره ئ،کە،   ووت و وەە  و  ەه  ک،تێە   ەه"

 ەوی  ڕا ەس  دا پێوه  بەوو  ەه  رەە  کەه ده  رێ بەوو.  ەه ده  یسە   ەه و وه رچوو  دوکسور و،   وو ئەه ده 1970ی  ،ر   11ی  ی، ییه
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وی     ئەه ڕیوه یە  تییەه ٤٧ - ٤٦رێ بەوو . ئێیەس،  ده  ی  ەه وا ەه ت  ئه ت،ی ەه  بوو بەه دۆ ەس،   زییبە  هەه  ڵ هێنوە   ه گه ده
ڕزو   بەە،رزا    بەەی  ردا    ەەه بەەی  ەەه  و بەەوو. دوکسەەور و، ەە  وو هەە،ت یوه ل وا  پسەەه گەەه  ەەوی  ده یوه  ەە، په   ده کەەراوه رکوت  ەەه

ک،    و و ڕفیقەه ئەه  یەه هه  وه ئی کە،   ئەه   ەوه بیا ەێ چه  ر دابوو کەه زه  ه  ش   ه وه ین  ک،ت دا ئه ەه  پیرۆزب،ی  پێ گوتا و  ه
ی   ،وچەه  و  ەه ئەه  دا کەه  و ک،تەه .  ەه وه  ەه  ە  پێ که ەێڕاش ڕا تێکیش،   زییبە  ده  کورد س،  ی،  ه  بی ەێڕاش.  ه  وه ڕەنه بگه
  دوای کی فڕا یە  دوو کەه  وتەه که ئیەوی ده  وه ئەه  ەوی بەوو" ی  ،وه  ەوا   کو یسەه ئه   یری و،زیی  که ت  بوو  ک،ک ئه ک،یه ب، ه
  وا  کەه وێ بەوو. ئەه ر  ەه تی  بە،رزا ی  هەه رۆک،یه ی  ەه بنکەه  بوو کەه  یه و ،وچه "  ه وی ی  ،وه  وا   کو یسه ئه   نی  ب و ه ئه

ر  گەه ئه  ر بییەیی ب، ە  کردبەو کەه  یر هەه ی،  کردبەوو. کە،ک ئەه و ویەه  کسری،  گرت یوه یه  کسری،   ، ی وو  دووب،ره پێشسر یه
 ی   یش،  دابەو........ . دوکسوری  ئ، ،ده وه و ه ک که ر یه  ه ی زییب  دە وکڕات  کورد س،  وه و    و پیپ، ه  وو ئه بکرێ هه

 ،   که ره فه تەوا.  ەه به   ،  چووینەه و  ەێ یەه ئەه - کرا  ، ی س، هێ ا بیی  ه -  یر و  ا    ڕ سگ،ر و ک،ک ئه  ه وابو ک،ک زه
 ،  بەی بردبەوو و داوا ە،   کەه  ، ه  ێ. ئێ هی چی  ب وه ر ئه  ه  ،  بو   ه م چوار پێند ڕۆژی ی،ی، و. ب،  ،  بو  کێشه     که

دا    ویەه  ،وه  و کو یسەه  ا ده م. ئەه و کەوت   ،یەه بی ،   و ی وو. ئه  ی که و جوره  وی دا ک،ر بک، به ی  ،وه  ێو کو یسه  کرد ده ده
  گوت ،  ب،شەه  ری کردووم. ئێ ه و ده  ج، ووس  ، یوه   ن  به  که     یردراوه ک هه یه کی گره   ه   وی یه  ،وه  و کو یسه  ،بم. ئه

   ەریا و  هەه  ک  تە،زه ری یەه بێ ڕە ه  ێو شسێک  ئ،وا. ده   ه  ا  ،یه . کوت   ، ئه یه که ئ  یه ی ڕه وه رگرتنه وه  وه واویع دا ئه ده
ری  فەه ک  ه ک  شەه یەه وه کیبو ه  هە،تیا  ەه  ربییه ک  کی فڕا یێ   شسێ . ....هه یه کی گره  ینه گه ت، ده یا هه ک،ر بکه     به ده

 ."   ارد ری ،  هه فه ش   ه ک  هه زی یه رکه  ه  دا کی یسه
 
و و پڕۆگرا ێکە   یره ی پێکهێنە،  پەه٣ک کە،رکرد  کی فرا یە  یەه پە،ک  ،وه  یەه ی  ، ی ەس، زە ەە یادە ب، ە  دەکە، و کو یسه ئه

ی هە  ە ارد و دوکسەور و، ە  وی کەردە  ەکرتێری زیەیو و   زهک  تە،  ویەه ی  ،وه  ەنو کەرد و کو یسەه پێشکەوتوی بەی زیەیو په
زرا .   ەه تر داده  ی، ه رده ک   ەه یه شەیوه  ک،   زییب  دە ەوکڕات  کورد ەس،  بەه ر سی  دوکسور و،   و بن،ته رپه  ه  به   جیره به

 :دا دە وو ێ ٣ک،ک کەری   زیی،    ە ب،   کی فڕا ی  
 

  .  ەه وه    زییبە  دە ەوكڕات  كورد ەس،  كرایەه س كی فڕا یە   ەێیه كەه ٣٢شواری  به  به  هش،ری كیی   ه ١٩٧١ - ٦ - ٢١ڕۆژی 
   ەه بێ ئه ده  گرت كه پێ  داده  وه ر ئه  ه  . دوكسور و،   و  ه   ی،  ێیه كی فڕا ی  دووه   ه دایوا ئه  بو كه  ،كیك  هه  ت،وه ره  ه

 .كی فڕا ی  دوو بێ
 
ی یەیی دا  وه كیبو ەه   ەه ١٩٧١ - ٦ - ٢٤ وی ڕۆژی  ی  ،وه واو بوو   كی فڕا ت كو یسه  و ێ: پ،ش  ته دهریم  ه، ك،ك كه روه هه

    ارد: هه  وه ی یواره  ، ه و كه بیرۆی  ی،    ه
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 .دوكسور و،   و -
 .ری   زیی،   كه -
 . ین   یڕاج  ده  ه زه -
   . ، ی س، هێ ا -
 یی،ك  ؛؛؛ وئی زه   ەه  ه
 

ی  ی كو یسەه٢وی  كی فرا یە   ی پەێ  ،كە،. ئەه ریم ئیشە،ره كە،ك كەه  كەه  بوه ک هەه ك  دیكەه یه كێشه ٣ر كی فڕا ی    ه  ه  دی،ره
ئت    ێەەو یەەیی ڕۆژهەەه   ەەه  وه ە ٤٧ - ٤٦ی  وه را   جوئ ەەه   ڕە ەەه  یەەه   ەەه  كەەه  شیڕشەەگێری  زییبەە  دە ەەوكرات  كورد ەەس،  بەەووه

ك  ی،  وه  ەه   ئه بوڵ كردایه شی،  وه ٢ر كی فڕا ی   گه ریم ئه  یا و ك،ك كه ده  ه   ك،ك زهو دوكسور و،   و   كورد س،  گیراوه
ری   ژەەەر ڕە ەەه   ەەه ی كەەه ٢ا یەە  شەەوارا   كی فڕ به   ەە، ێك  زۆرتەەر  ەەه كه  ئم چو كەەه كەەرد. بەەه بوڵ ده ی زیەەیو وەەه٢كی فڕا یەە  

  و كەەرا بەەه شەەوار بەەو   ئەەه دا به ٣كی فڕا یەە      گیرابەەو  ەەهگو ەەوی  ەەو ێی  ب،شەەوری كورد ەەس،   ەەه د تیفیەە  دا  ز ەەه هیو ئهەشەە
 .را یک كرا فه ٤٧ - ٤٦ی  وه ی جوئ ه وه و ئه ٢كی فڕا ی  

 
ڵ  گەەه   ەەوی  ەەه یوه و په وه ی كورد ەەس،  بەەاڵو بك،تەەه كەە،ری زییبەە  بەەوا  ڕۆژ ، ەەه  رو ەە، ،  بەەه تەەوا   هێنەەوەك  ه  ریەەه و ڕە ه ئەەه

بكە،.  ێرەشەەوە   ئ، ە،ده ٣ی  رج  پێكهێنە،   كەی گره ل و  ه ه، توا   هه روه پێك بێنێ. هه ك،   زییو پرک و ب وه  ڕەكخراوه
دوکسەەور و، ەە  و هە ەە  بەەی ڕەییەە، تەە، بن،تەکەە،   هەەیری یەەیی پسەوتەەر بکەە، و ە  ەیەەوا   کردەیەە  کەە،ری  ی، ەە  دا ت،ویەە،  

 .بک،تەوە
 

 :گرنگترین پرێنسیپەکانی ھزری قاسملو* 
 

 :پرسی نەتەوەییئەولە وییەت دان بە  -

 
چەپەک،  ڕا دە س  بە ک،ری  ی،   کردبو   ە وەئتێک   ی ی، ییس   ەەر بە  ی  ە  ێو هێیەیهەرچە و دوکسور و،   و بیی

یەکیەتەەە   ەەەیڤیەت  کەەەی  دەر ەەە  یوینەەەوبو  بەەە،وەڕەک  وەەەوو   بە  ی ەەەی، یی   دە وکراتیەەە  و دە وکڕا ەەە  هەبەەەو  بەئم 
راوە چەپ و دە وکڕاتەکە،  کخە ە ە ە  ەتەوەییەکە بو. هەم  ە پەیوە وی  ەگەڵ ڕەدەتوەتەی  ەرەک  ئەو چ،رە ەرکرد   

دا و هەم  ە پەیوە وی  ەگەل دەو ەت   ،وە وی دا  چ  ە  ەردە   ڕژی ە  پ،شە،یەت  دا وچ  ە  ەەردە   کی ە،ری ئییە    
گەڵ  ،ف   ەتەوایەت  کەورد بەو.  ە دا   حەک  و،   و بی هە یە گ، و   دە ەئت  ە  ،وە و  چی یەت   ، ە ەی ئەوا   ە
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هە   ارد  و  ە دروشە   دژی ئی یڕی، ییەس  و  ە ئیەودی ،ی دە وکڕا ە   هیچیە،   ەدەبەوو ە هەیی ئەوەی کە دوکسورو، ە  و 
بێنێسە  ەر ئەو بە،وەڕەی بە، جە،رێ پشە   ە  ە ەە ە  ەتەوەیەیەکە بکەیەا و هەوڵ بەوەیا یەبە،ت  دە وکڕا ەیخوازی و دژی 

 ە ئێرا  دا  ەرکەوێ  ج، ئەو ک،تە دەتوا یا داوای  ،ف  یی ،  بکەیا. هەرچە ەوە جێگیربەوو   دە وکڕا ە  ئی یڕی، ییس  
وەک زا نێەە  بەەی پ،را ەەسن   ەە،فە  ەتەوەییەکەە،  دەزا ەە   بەئم پێەە  وابەەو کە  ەە،ف   ەتەوەیەە  دەبەەێ  ە تەوافووێەە  دا بەەی 

شەەەوەنک،رەک  ب،شەەە  دەبەەەێ   ە پ،را ەەەسن  دە ەەەکەوتە  ەتەوەی کەەەورد بە ڕە ەەە   بن، ەەەینرێ  جەەە، دا ەزرا ەەە  دە وکڕا ەەە  
 . ەتەوەییەک،  دا. بەئم دە وکڕا   ییی  ە ییی دا  ەرج  ییە ب ێسە هیی چ،رە ەرکرد    ە ە ە  ەتەوەییەک، 

 
بە زەش پێە  وابەو کە هەرجەیرە  . ەربەییی   ی،  : دوکسەور و، ە  و بە،وەڕی تەواوی بە  ەەربەییی   ی، ە  زیەیو هەبەو

دەیەە، ەتێک  زییبێەە  یەە، هێیەکەە  دیەەکە  ە بڕی،رەکەە،   زییبەە  دە ەەوکرات  کورد ەەس،  دا  دەبێەەسە هەەیی دوورکەوتەەنەوە  ە 
پرەنیییە گشەسییەک،   بڕیە،ری  ەەربەیی. ئەو بەی چەوو ە بەجێەیە کە،رەک  ئەوتەیی کەرد کە هەم هەو ەکە،   دە ەسێوەردا   

بەە،ری زییبەە  دە ەەوکرات دا پەەووچەڵ بکەە،تەوە  هەم پەەێ  بە زیەەیبە  ەرا ەەەریەک،   بەتەە،ی ەت زییبەە  تەەوودە  ە کەە،ر و
دە ەسێوەردا   وەئتە،   کە کورد ەس، ی،  بە ەەەردا دابەک کەراوە ووەئتە،   دیەکەک  ە  ێەەو زییبە  دە ەوکڕات دا بگەەرێ. کە 

کەەە،تەوە. بێگو ەە،   ە  یە  هە ەەووی ئەوا ەوە  هەو ەەە  زۆر دەدرا وب، ەەکرد   ەو هەوئ ە ب، ەەەەکە ،  زۆر دوور و درەەە  دە
تە ەە، ەت دەتەەوا م بڵەەێم زییبەە  دە ەەوکرات  ەوبەە،رەوە وبەهەەیی ئەم  ی، ەەەتەوە چ  ە پەیوە ەەوییەک،   دا  ە گەڵ دەو ەتەە  
ەێڕاش و چ  ە بەرا ە ەر کی ە،ری ئییە    و ڕەکخەراوە  ەرا یەەریەک،   ئێەرا  دا زۆر  ەەربەرزا ە هە،تە دەر وپێوییەسە  ەو 

 .کرات  کورد س، ەوە بکەیاب،رەوە ش، ،زی بە  ێ ووی زییب  دە و
 

 
 :کۆمەڵ گرنگی دان بە دێموکراسی، وەک میکانیزمێک بۆ پاراستنی مافەکانی تاک و

 
 ە هەەیری و، ەە  و دا دە وکڕا ەە  وەک  ەە،ف  تەە،ک وکەەی ەڵ چەە،و  ەەێ دەکەەرێ.  ە دوای  ەەیژە  کەەرد ەوەی زییبەە  دە ەەوکڕات  

س  دا بەک،رهێنە،   شەێوەی بەڕەەوەبەری  دە وکڕاتیە   ە  ێەو کورد س، ەوە ت، ئێیس، پە،زدە کەی گرەی زیەیو گیەراوە.  ە را ە
زییب  دە ەوکڕات دا دەتەوا م بڵەێم  ە  ێەو زییبەکە،    ە،وچەی ڕۆژهەئتە   ێوەڕا ە  دا بەێ وەەنەیە. هەروەک دە س،ودە ە  

کسە،تیری کرد   دە ەئتی  تە، ڕاددەیەک جەێ کەوتەووە. دیە،رە بەیە،تری ئەوەی ئەێ ە  ە کی ە گە،یەک  تە،  ەەر ئێیەق،  دی
 ێوراو دا پێگەیویا  ڕاددەیەک  ە  ەرەڕۆی  ودیکسە،تیری  ە گیشەەیەک   ێشەک  هە وو ە،  دا  ە،وەو زۆرجە،ر کی ەە دەیە،تە 
 ەر ڕەگ،ی ئەو هیرە ب،شەی کە بەرهە   داهێن،   بیری و،   ویە  ە  ێو زییو دا. تە ، ەت دەتەوا م بڵەێم کە  ە  ێە ووی 

ودی شەەەهیو دوکسەەور و، ەە  وک  ە چرکە ەە،تێک  تەە،ی ەت  دا  ئەو گیشەەەیە  ە  ێشەەک  زییبەە  دە ەەوکڕات دا ڕووی داوە کە یەە
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بەئم بە گشەس   ێە ووی دوکسەور و، ە  و و زییبە  دە ەوکڕات  ە بە،ری . بەک،ر هێن،بێ و  ە هەیرەکەی یەودی یەیی  ی دابەێ
ێەەرا  دا   ەک تە یەە،   ەەرەی ئ کەە،رکرد  بە  یکەە، یی ە دە وکڕاتیکەکەە،  و بەرگەەری  ە دە وکڕا ەە   ە ڕاددەی کورد ەەس،  و

 .وەبوو   دەنێسەوە  بگرە بی زییبەک،   ڕۆژهەئت   ێوەڕا   جێگ،ی  ێ فێربوو یشە
 

 :ئاوڕدانەوە لە مەسەلە کۆمەاڵیەتیەکان لە چوارچێوەی سۆسیالیزمی دێموکڕاتیک دا

 
هەرچە وە دوکسەور و، ە  و بییەیی  ە بنە ە، ەیەک   ڵکەواری دەو ە ە ەو  ە دایە  بەووە. بەئم هەر  ە  ەەرەت،ی  وەتەیەوە 
ب،وەڕی بەوە هێن،وە کە  رۆڤەک،  هە ووی،   ە،ف  ژیە، ێک   رۆڤ، ەیە،  هەیە. هەر ئەوەک هە،   داوە کە  ە پێشەوا بچێەسە 

ی گر   کە ئی ، ێک  ووو   پ  هەبوو   ک،رەکیە،  کەردووە کە ڕەەڕەوی یەیی  ێو زییبێک  چین،یەتیەوە. بەئم دوو  ە ە ە
 ە کەەە،ری  ی، ەەە  دا بگەەەیڕێ. ئەو دوو  ە ەەەە ەیەک  ەتەوەیەەە  بەەەوو  ودە ەەەوکڕات بەەەوو ا.  ە  ەەەەرەوە ب، ەەە ،  کەەەرد کە 

ئەو کورد ەس،    ئەو ەوییەت  دوکسور و،   و  ە ک،ری  ی،   دا چ،رە ەرکرد    ە ەە ە  ەتەوەیەیەکە بەوو.  ەە  ، و ،  کە
وەک یەک وەئت وکەەوردی وەک یەک  ەتەوە دەبینەە . دووەم  ە ەەە ە دە وکڕا ەە  بەەو کە بەە،وەڕەک  وەەوو   پەەێ هەبەەو. ئەو 
ڕ سەیەک  هەبو  ە ب،رەیەوە و دەیگوت: "یراپسریا دە وکڕا یم  ە ب،شەسریا دیکسە،تیری پەێ ب،شەسرە". هەر ئەوەک وای کەرد 

ەسەوە کە  ە ڕا س  دا  ییس   زییبە،یەتیەکەی دیکسە،تیرا ەیە. ج،بە، بەرگێکیشەی،  بە کە  ە زییب  ئیوەئی یژی  دوور کەو
بەر دا کردبەەێ بە  ەە،وی دیکسەە،تیری پڕۆ یس،ریەە،. هەربەەییەک تە ەە، ەت ک،تێەە   ە چێکەەو  ەەڵیواک   ، ی ەەس،ی زا کەەی بەەو   ە 

ەت هە وەیەس  گەرت. بەئم ئەوەک بەه،ری پڕاگ دا رۆ   گێەڕاو  ە دژی  ی ەی، یی    ەوجەود  ە وەئتە،   یەکیەتە   ەیڤی
دووری  ەییەەسەوە  ەوەی کە  یە گەەری  ە ەەدا ەتەە  کەەی ەئیەت  بکەە، و هەە،ت  ی ەەی، یی   دە ەەوکڕاتیک  بەەی ئەو بەشەەە  ە 
بیچوو ەک،   هە   ارد. تە ، ەت هە گ،وەکی  چی پەێ  و هە،ت ڕوا ەگەی یەیی بەی  ی ەی، ییم  ە کەورتە ب، ەێ  دا  ە ەەر 

 .د ی ی، ییم تییرییە کر
 

 :گرنگی دان بە شەففافییەت لە سیاسەت دا

 
هە وو ە،  دەزا ەیا کە  ە  ێەو  ،ییەیەک،   ڕۆژهەئتە   ێوەڕا ە  دا   ە ەە ەی شەەفف،فییەت شەسێک   ە، ییە. بەئم  ە ژەەەر 
 ڕە ەرایەتە  هەیری و، ە  و دا  ڕاددەیەک  ە شەەفف،فییەت هە یشەە  ە  ێەو زییبە  دە ەوکڕات دا هەبەوەو هەیە. بەییە دە ەێم
ڕاددەیەک چو کە بەدایەوە  ە  ێو ئێ ەک دا  ەبووەتە فەرهە   و بە گوەرەی پێویی   ە بەرچ،و  ،گیرێ. هە  ەت دەکەرێ 

 .بڵێیا ئەو ڕە ەی  بوو ە  ە  ێو کی ە گ،ی ئێ ەدا بی هە وو  ە ە ەک،    ەوا ە دە وکڕا ی   دەبێ  ەبەرچ،و بگریا
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 :ێموکڕاسی تەشکیالتیش ھەبێپاراستنی دیسیپلینی حیزبی لە کاتێک دا کە د

 
 ە هیری و،   و دا دیییی یا جێگ،یەک  ت،ی ەت  هەیە.  ەرەڕای ئەوەی کە دە وکڕا    ێویەیی ڕەکخەراو زۆر گەر کە  بەئم 
دیییی ین  ڕەکخراوەیی  گر گ  زۆری پێ دەدرێ. هەر ئەوەبو کە فەردپەر س  و ووتکرد ەوەی دە ەئت  ت،ک  ە  ێو زیەیو 

   ە گەڵ دەکەرا وتەە، دوکسەور و، ەە  و  ە،بو  هەەیل ک،تێە  ڕەگە،ی  ەدەدا تەە، یەودی ئەویەە   ە ەەرەوەی زیەەیو دا بەربەرەکە، 
دابنەەرێ. فەرد دەبەەوایە تەە،ب   ئیرگەە،  بەەێ و هەەیل کەس  ەدەبەەوایە  ە ەەەرەوەی زیەەیو چەە،وی  ەەێ بکەەرێ. تە ەە، ەت دژی 

هەرچە و هەم ئ،هە   کرد   دە وکڕا   دەروو  باڵوکرد ەوەی وەنە وپی سەری ییی  ە  ێو بنکە وب،رەگ،ک،   زییو دا بو. 
زییبەە  ودییەەیی یا  ە زییبێکەە  ڕۆژهەئتەە   ێوەڕا ەەس  دا زۆر دژوارە  بەئم دەکەەرێ بڵەەێم   ەە  کەم  ە زییبەە  دە ەەوکڕات  

 کورد س،  دا هە یشە هەو   بی دراوە. دی،رە ت، ئێیس،ک بە ب،ش  جێگیر  ەبووە و پێوییسە ک،ری زۆری  ە ەر بکرێ. 
 
ەتە،ی ەت  ە بە،ری ئ، وزشەیەوە دەبەێ کە،ری زۆر بکەرێ. چەەو کە بەدایێکە  زۆرەوە تە،زە یەریەکە دییە،   ەنووری  ێەەوا  ئەو ب

دوا ە تێەە  بچەەێ وتە ەە، ەت فەردپەر ەەس   ەەەرهە واتەوە. ئەوە یەکێەە   ە گەەرفسە گەورەکەە،   ئەەێ ەیە. هە و ەە،  یی ەە،  بە 
ا  کەچەە  تە ەە، ەت یەریەەکە بە  ردوویەە  بییەر ەەسیا و ئەوەی بە ڕە ەەواری ڕەگەە،ی و، ەە  و و پەیەەڕەوی هەەیری و، ەە  و دەزا ەەی

زینوووی  وەبوو    ەدەکرد بە  ردوویە  بە ەەری دا بیەەپێنیا. بەدایەوە زۆرجە،ر تە ە، ەت  ە  ێەو ڕوو ە،ک یرا   دەرەوەی 
 ێەوی،ی کەوردی زییبی  دا  کە ،یەتی  و،   و بەک،ر دەهێنرێ بی شەک، و   کە ە،یەتیە زینەوووەک، .  پەڕەکە،    ی ەی،ل 

پڕ   ە ب،بەت  ئەوتی کە  ، ئو ێوی باڵو دەکە ەوەو یەتێک  ب،تڵ بە ەر یەب،ت  دوای شەهیو و،   و دا دەەنا. ئەوە  ەک 
تە ی، پەیڕەوی کرد   ە هیری و،   و  ییە  بە کو دژی ئەو هیرەشە. زۆر کەس دە ێا تە،زە و، ە  ویەک  دیەکە  ە کەورد دا 

ینی، ێ  ش،زە وو،   و ش،زی شە،زا ە  بەئم زۆرکەس هە  کە بە پەیڕەوکرد ە  هەیری و، ە  و هە ن،کەوەسەوە. ڕا سە هەر ئ
و بەک،رهێن،   بە پێ  هەل و  ەرج  هیری و، ە  و  ئەگەر پشەسی،  بگیەرێ  دەتەوا ا ک،رەکە،   ئەو درەە ە بەوە . ڕەەی  ە 

، ە  و پیە،دە بکە،   ەک وە  ە،   هە ەوا  و و،   و گرتا  ەوە دایە کە ووت،ب  ب،ک بوۆزەرەسەوە تە،  ە کەردەوەدا هەیری و
 .شک، و   هە وا  و باڵوکرد ەوەی بێ هیوای 

 
 :لە بەرچاوگرتنی پڕێنسیپەکانی مافی مرۆڤ لە کاری حیزبی دا

 
 ەبەرچەە،وگرتن  پرەنیەەییەک،    ێەەو ەتەوەی  ج،ڕ ەە، ەی  ەە،ف   ەەرۆڤ یەکێەە   ە شەە، ،زییەک،   هەەیری و، ەە  ویە. زییبەە  

   ە گەڵ زۆر ڕەکخراوی  ،ف   رۆڤە  وئ،شەسیخواز پەیوە ەوی ڕا ەیسەوییی هەیە و تە ە، ەت پەی ، یشە  دە وکڕات  کورد س،
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 ەگەڵ ئی یا کردوو .  ەگەڵ ڕەکخراوی ژ ێڤ، ک،ڵ پەی ،   ڕی ،یەتکرد    ،ف  ژ  و نوا   ئی یا کەردووە. ڕە ەگە  ەوەک دا 
 ە،وە. زییبە  دە ەوکرات هەیل کە،ت تێەڕۆڕی بە تیەڕؤڕ  ت، ئێیس،ک  ەگەیشس ێسە جێگە،ی پە ەنوی یەیی  بەئم هە گە،وی بەی

وەئم  ەداوەتەوە.  ە گەڵ بەدیگیراوا   شەڕ بە ڕاددەیەکە  ڕە ەیە  جەوا  جەووئوەتەوە. زۆر زینەوا ی   ی زیەیو کە ئە،زاد 
ەت  کەەراو   بەەو ەتە  یە گەەری زیەەیو. ڕە ەەگە  ە هێنەەوە  گیشەەە و کە ەە،ری ڕەکخراوەیەە  دا هە ە ڕووی دابەەێ  بەئم  ی، ەە

زییو  ە ژەر هێ ە ی   هیری و،   و دا بە گشس  ڕی ،یەتکرد    ،ف   رۆڤ بەووە. جەگە  ەوەک ئ،شەسیخوازی وئ، ە،دەی  بەی 
چ،رە ەری کێشەک،  بە ڕەگ،ی ووت و وە  دا  هەرچە و  ە چە و جێگ، دا  بەت،ی ەت  ە تیڕۆڕکرد   یودی شەەهیو و، ە  و 

 .،شسیخوازییەی زییو هەر درە ەی هەیەدا زەڕبەی  ێواوە  بەئم ت، ئێیس،ک ئەو ئ
 

 :گرنگی دان بە ناساندنی مەسەلەی کورد لە بواری نێونەتەوەیی دا

 
ە وە کە بەەی درە ەدا ەە  یوەنەەو  ڕووی  ە پەە،ریت کەەرد  بنەە،تەی ڕایەڵ ١٣٢٧دوکسەەور و، ەە  و دەتەەوا م بڵەەێم هەر  ە  ەە،   

کە،ری دوکسەور و، ە  و  ەو بەوارەدا ئەوەبەو کە  ە هە ەوو جەیرە وپییەک  بەرفراوا ە  کە،ری دییڵی ، ە  دا ە،.  ەەرکەوتوتریا 
پەیوە وییەک،   کە ک  وەردەگرت بی ئەوەی دۆ س  دای ە  بەی  ە ەە ەی کەورد پەیەوا بکە،. زۆرەە   ە دۆ ەسەک،    ەەردە   

یە  ئەوەوە یوەنەەوک،ری ئەو  ە دوای  ەە، ەه،  ەە،ڵ  ە بوارەکەە،   دەو ەتەەواری  زا یەەس  و ڕۆژ ەە، ەوا   دا کە پێشەەسر  ە  
ش،رەزا کرابو  بە  ە ە ەی کورد  بەو ە  یە گەری کەورد و  ە  ەیەوا   کەردەوە دا دۆ ەس،یەت  یییە،  بەی گە ە  زۆر ێکەراوی 

 .کورد  ە  ، و
 

 ە ەەە ەیەک  دیەەکەی گر گەە  بەەواری دییڵی ، ەە  دوکسەەور و، ەە  و ئەوەبەەو کە هەر  ە  ەەەرەت،وە ودواتەەری  کە وەک ڕە ەرەەە  
هیی یەر ، ێک  دەو ە ە و  ە زا ی   کی ەئیەت  بوو   ئی ،  بەییبەوو   شە،رەزای   ە فەرهە گە   پەیوە وی دەگرت  بە

گە   دا و شەفف،ف بوو  و ڕووک بوو   ە  ی، ەەت دا و ڕاگرتنە  پەیوە ەوییەک،   کە،رەک  دەکەرد کە هەرکەس بەی ج،رەە  
 .ەی بیوی،یە  ئیوی  ەی دەتوا   دە س   ێ هە گرێ و دەبو بەدۆ س  هە یش

 
 ە هە ووی گر گسر  ە پەیوە ەوییە دییڵی ، ەییەک،  دا ئەوەبەو کە  ە هەر پەیوە ەوییەک ئەو ڕۆ ە   ەەرەک   ە ب، ەەک،  دا 
بە دە سەوە دەگرت و بەو ک،ریی ،یەی کە هەبوو بە ەر کەک و هەواکە دا زاڵ دەبوو زۆرتر دەبەو گەوە   ەێ بگەر  تە، ئەوەی 

ەوە و دیەەواری جیراوجەەیردا شەە،هیوی زا  ەەوو   دوکسەەور و، ەە  و بەەووم بە ەەەر کەک کە ئەو گەەوێ بگەەرێ.  ەەا بییەەیم  ە کیبەەو 
وهەوای دەورو بەری دا. بی وەنە دەتوا م ئیش،رە بە بەشواری ،  پێکەوە  ە کی گرەی  ،ئ ەی زییبە   ی ی، ییەس  فەڕا یەە 

ەو پەیوە ەەوی، ەی کە  ەگەڵ بەکەم کە چە ەەویا هەییەتەە  گر گە   ی، ەەی ،  پەەێکەوە دیە . یەە،   ١٩٨٣ ە شە،ری  یەەی   ەە،   
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دەو ەتەە  فەڕا یەەە   ە گەڵ چە ەەو ڕۆژ ، ە وو ەەێ    ە دا یشەەسنەک،    ێەەو شەەووڕای  ی  ەە   ووەە،وە ەت و  ە گەڵ دەو ەتەە  
ەێڕاش و زۆرە   ە زییو و ڕەکخراوی  ی،    ە کورد ەس،  و  ە دەرەوەی وئت بەکەم.  ە هە ەوو ئەو دیەوار ودا یشەسن، ە دا 

وگەرد ێەەە   ە بەەە،و  بەشەەەوارا   ە  ەەەەرەوەتر بەەەوو. بەەە،س  ەوبەەە،رەوە زۆرە و بەتە یەەە،  ەەەی ین،رە  دوکسەەەور و، ەەە  و  ەەەەر 
هە وەگرێ  بییە  ێرەدا بەوە وە بەس دەکەم کە بڵێم دوکسەور و، ە  و  ێسەید و  یکە، یی   تە،ی ەت بە یەیی هەبەو بەی کە،ری 

 ێەوەربگیرێ. بە، ئەوە ەوەک بڵەێم کە ئەێ ەک دییڵی ،   ودەکرێ وەک بەشێ   ە هیری ئەو کە بی بەک،رهێن،  دەبێ کە کە  
ڕە وارەک،   ئەو  ە ک،ری دییڵی ،   دا کە  ،  کە ە   ەێ وەر ەگرتەووە. یەکێە   ە هییەکە،   ئەوەی کە زییبە  دە ەوکڕات 

 .ت، ئێیس،ک پەیوە وییەک  بەرباڵوی هەبێ  دەگەڕەسەوە بی کە کوەرگرتا  ە ت،ویکرد ەوەک،   شەهیو دوکسور و،   و
 

 :ی گرنگی دان بە ھزری قاسملوچۆنیەت

 
 ە کیت،ی  دا پێ خیشە ئیش،رە بەوە بکەم کە درە ەدا   ڕە ،زی دوکسەور و، ە  و و گر گە  دا  و بەک،رهێنە،   هەیری دوکسەور 

هیچ ە،   و،   و  بەوە  ،بێ کە دایم بکڕوزەینەوەو بن، ێنیا کە ت،زە ج،رەک  تر ڕە ەری وا ،   ،بێسەوەو بێ کەس بەوویا و
رێ. ی،  ە  یشی،ل  ێوی، دا بە  ەر و گوە ک  ڕە وارا   ڕەگ،ی و،   و دا بوەیا کە ئەوا ە هیل  ەیا و دوای و، ە  و بی  ،ک

ب،شسرە  ە  ،   ییی،  دا یشا. ئەوە  ە ڕا س  داهەیل یی ەتێە  بە هەیری و، ە  و  ،کە، و ڕووزە  شەەهیوی ڕەە ەری  شە،د 
،  کە    ێوەش،وەی وەک ئەو ک،ری گەورەتەری   ەوی بەرهەم بێەنا. کە  ،ک،. ڕووز  شەهیوی ڕە ەر بەوە ش،د دەبێ کە دەی

چ، ک. ئەێ ە  ە کەرە ەەی ئینیە، ی   ێوەشە،وە دا هەژار  هیرەکەی و ڕە ،زەکەی پڕ بێ  ە و،   وی  وی ت،زە پێگەیشسوو و
 ێویەەەیی ڕۆژهەئتەەە    ەەەیا.  ەەەەدا   وی یوەنەەەوەوار  ە پەەە ەی هەرەب،ئ ەەە،  هەیە. هەزارا  ڕە ەەەواری بەوەفەەە،ی و، ەەە  و  ە

 ە دەرەوەی وئت ە،  هەیە کە دەر ە  یەبە،ت  ەو ڕەە ەرە  ەز ەوە فێربەوو . پێوییەسە  کورد س،    ە ب،شەووری کورد ەس،  و
ڕە ەە،زەکەی  وورە بەەوەیا بە یی ەە،  و بە  ە ییڕادیەەوی هەوڵ بەەوەیا چ، کیەکەە،   دوکسەەور و، ەە  و درەەە ە بەەوەیا و هەەیر و

 .دەو ە ە و بکەیا
 

ەک کە پێ خیشە  ەو ب،رە ب،   بکەم  ئەوەیە کە هیل ڕە ەرە  و هیل کە ێ  ت، ەر  ، ێنێ. ڕە ەگە ئەگەر ئەو شسێكێ دیک
ک،ت دوکسور و،   و شەهیوی   ەکراب،یە  ئێیەس، هەر  ە  ێو ە،   ە ە،یە. ئەێ ە پێوییەسە وەک  ەەردە   و، ە  و داهێنە،  و 

، یی   تەە،ی ەت بە یەەیی هەیە. پێوییەەسە بەەی هەر وی ەە،تەی  یکەە  ەەەردە ە  ی، ەەەت و بەرهە هێنەە،   فکری ەە،  هەبەەێ. هەر
 ی، ەتی،زی ت،ی ەت بەو وی ،تە بکەیا و بەردەوام یی ،  بە ڕۆژەڤ بکەینەوە.  ،توا یا ت، د یە، هەیە هەر بڵێەیا دوکسەور 

هەیری و، ە  و بە ئ،وای فەر ووە. ئەوە  ە،بێسە پەیڕەوکرد ە  هەیری و، ە  و. پەیەوڕەوکرد    و،   و  ەب،رەت بە فاڵ  ش  و
   ە بەر چ،و گرتن  ئەو چە و پرەنیییە گشسی، ە دەبێ کە  ە  ەرەوە ب، م کرد . بەئم بی داڕشسن   ی، ەت  ڕۆژ و
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 .تە ، ەت بی دی،ریکرد   ئ، ، جەک، یش ،  پێوییس ،  بە هە یە گ، و ێک   ەیوا ی   ەردە   یی ،  هەیە
 

 .هە وو شەهیوە  ەربەرزەک،  ،  بیاهیوادارم بسوا یا ڕە وارەک  بە وەف،ی ڕەگ،ی 
 

 شەهیو شەڕەفکە وییە وە ت، ب،و  شەهیوا    ووریەئت  گە ەکە ،  هەر ە شەهیو پێشەوای  ەز   شەهیو و،   و و
 

٢٠٢٢ - ٧ - ١٦ 
  ش ،ڵش یسەف، 

 
 ڵ ،ش دیواری فەیی ووک   یسەف، ش ەرچ،وە: 

  
 ٢٠٢٢ی جوو ی ١٨رەکەوت : 
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