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 ناوەندی هاوكاریی: خەڵكی كوردستان بەرامبەر بە تاوانی مەرگی ژینا بێدەنگ نابن
 
 
 
 
 
 
 
 

و خەڵكاای شاااری سااەقز بە بیااانوی بااێ حیجااابی لەالیەن  سااا  22ی خەرمانااان ژینااا )مەهسااا( ئەمیناای تەمەن 22رۆژی 
و پاا  چەناد رۆژ  شتی ئیرشادی تاران درایە بەر ئەشكەنجە و لێدان كە بەهاۆیەوە توشای ساەكتەی مێشاو باوو هێزەكانی گە

 .چارەسەری پزیشكی لەنەخۆشخانەی "كەسرا"ی تاران، رۆژی هەینی بەداخەوە بەهۆی سەختی برینەكاانیەوە گیاانی لەدەساتدا
 

كااردەوە قیاازەونەی هێزەكااانی كۆماااری ئیسااالمی بە توناادی ئااێمە وەن ناوەناادی هاوكاااری حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران ئەم 
مەحكااوم دەكەیاان و سەرەخۆشاای لە بنەماااڵە و كەسااوكاری ژینااا و لەخۆمااان و خەڵكاای كوردسااتان دەكەیاان و داوا لەسااەرجەم 

 .خەڵكی ئێران و كوردستان دەكەین بەرامبەر بەم تاوانە نامرۆڤانەیە بێدەنگ نەبن
 

ری ئیسااالمیدا زیاااتر لە هەمااووان ژنااان و كرااان لەبەردەم هەڕەشااە و پەالماااردان و یاسااا لەژێاار دەسااەاڵتی دژە مرۆیاای كۆمااا
دواكەوتووەكانی رژیم بۆ دەستوەردانە لە بابەتە تایبەتییەكان ژیاانی خەڵاو تەناانەت باۆ جلاوبەری پۆشاین، تااوانی هێازە 

 .سەركوت ەرەكانی دژ بە ژنان بە یاسایی كردوە
 

كوردسااتان لەم تاااوانەی كۆماااری ئیسااالمی خااۆ  نااابن و لەبەراماابەر مەرگاای شاالێر و ژینااا و ژنااان و پیاااوانی ئااازادیخوازی 
 .سوكایەتی كردن بە باقی كران و ژنانی كوردستان هەڵوێست و كاردانەوەی جیدییان دەبێت

 
 و یەك رتووانە لێرەوە داوا لە سەرجەم حیزبە سیاسییەكان و رێكخراوە مەدەنییەكانی ئێران و كوردستان دەكەین بەهاودەن ی 
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 .لەبەرامبەر ئەم تاوانەی كۆماری ئیسالمی هەڵوێست وەرب رن
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ١٦ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٢٥
 
 
 

 بانگەوازی مانگرتن لەسەرجەم شار و شارۆچەكەکانی كوردستان
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ستانخەڵكی خۆڕاگری كورد
 حیزب و الیەنە سیاسییەكانی ئێران و كوردستان

 رێكخراوەكانی كۆمەڵ ای مەدەنی
 

وەن ئاگادارن ژینا )مەهسا( ئەمینی، كرە الوی كورد كە چەند رۆژ پێشاتر لە شااری تااران لەالیەن هێازە ساەركوت ەرەكانی 
 ختی برینەكانیەوە گیانی لەدەستدا. خەرمانان بەهۆی سە ی25كۆماری ئیسالمییەوە بەسەختی لێیدرابوو، رۆژی هەینی 

 
 .پێشتریش شلێر رەسوڵی لەشاری مەریوان بۆ پاراستنی خۆی لە دەستدرێژی بەكرێ یراوێكی رژیم گیانی بەخت كرد
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بەم باااۆنەوە داوا لە ساااەرجەم چاااین و توێژەكاااانی خەڵكااای كوردساااتان دەكەیااان باااۆ دەبڕینااای نااااڕەزایی دژ بە سیاساااەتە 
ی خەرماناان بە ٢٨و رۆڵەكاانی گەلای كاورد، رۆژی دووشاەممە  رێزگاری لەكەرامەتی كراان و ژنااننامرۆییەكانی رژیم و بۆ پا

 .داخستنی دوكان و بازاڕەكان و نەچوونە سەركارەكانیان مان رتنێكی گشتیی و شكۆدار راب ەیەنن
 

ی مرۆڤ دەكەیان بەدەم ئەم داوا لەسەرجەم حیزب و الیەنە سیاسییەكان، رێكخراوەكانی كۆمەڵ ای مەدەنی، هەڵسوڕاوانی ماف
 .بان ەوازەوە بێن تا بە هاودەن ی و هاوپشتی یەكتر وەاڵمێكی توند بە كۆماری ئیسالمی بدەینەوە

 
 بژی هاوپشتی و یەك رتووی خەڵكی حەقخوازی كوردستان

 بڕوخێ كۆماری دژە ژنی ئیسالمی ئێران
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ١٦ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٢٥
  
 
 

 پێزانینمان بۆ هاودڵی و پشتیوانی بەرینی ئێوە لەمانگرتنی گشتیی
 

 خەڵكی خەباتكار و زوڵملێكراوی ئێران
 

 رێكخراوكان، كەسایەتییە سیاسییەكان، هەڵسوڕاوانی مەدەنی، هونەرمەندان و روناكبیران
 

انی كوردسااتانی ئێااران وێااڕای پێزانینمااان بااۆ هاااودڵی و پشااتیوانی بەریناای ئێااوە ئااێمە وەن ناوەناادی هاوكاااریی حیزبەكاا
لەمان رتنی گشتیی رۆژی دووشەممە لە كوردستان، داواكارین بە هەر شێوازێكی بەردەسات لە شاارو ناوچەكاانی دیاكەی ئێاران 

ژنای ئیساالمی و یاساا دژە ژنەكاانی  رێكخستنی ناڕەزایی و مان رتن دژ بە زۆڵم و زۆرداریی گەشتەكانی ئیرشااد و رژیمای دژە
 .ئەو رژیمە، لە دەستوری كارتاندا بێت و هەوڵی تەواوی بۆ بدەن
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ئااێمە و خەڵكاای كوردسااتان هیواخااوازین و دڵنیاااین كە لەم خەباااتە كااۆمەاڵیەتی و مەدەنیاایەدا دەتااوانین پاشەكشااە بە رژیاام 
هەم بكەین. رووداوەكانی ئەم چەند رۆژەی دوایی نیشاانەی بكەین و بوارەكانی یەك رتوویی بۆ روخانی دیكتاتۆری زۆرتر فەرا

هاوپشااتی بەریناای خەڵكاای ئێااران دژ بە یاسااا دژە مرۆییەكااان و دامەزراوە سااەركوت ەرەكانی ئەم رژیاامە و، دەرخەری هێااز و 
 .پۆتانسیەلی بەرینی بزوتنەوەی دژە رژیم بوو

 
 سەركەوێ یەك رتووی و هاوپشتی خەڵكی ئێران

 ە خەڵكی ئیسالمی ئێرانبڕوخێ كۆماری دژ
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ١٨ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٢٧
 
  
  

 پەیام بە بۆنەی سەرکەوتنی مانگرتنە گشتییەکە
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خەباتكار و ئازادیخوازی كوردستانخەڵكی 
 هەڵسوڕاوان، حیزب و الیەنە سیاسییەكان و رێكخراوە مەدەنی و پیشەییەكان
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پیرۆزبایی سەركەوتوانەی مان رتنی گشتیی و سەرتاسەریی كوردستانتان لێدەكەین كە پەیامێكی ناڕەزایی بەهێز و رۆشان دژ 
 .بە زوڵم و بێدادی رژیمی دژە خەڵكیی ئێران بوو

 
ێاز و پێزانیمااان هەیە بااۆ هەمااوو هەڵسااوڕاوانی سیاسای و مەدەناای، جەماااوەری ناااوخۆ و دەرەوەی واڵت و سااەرجەم حیاازب و ر

 .الیەنە سیاسییەكانی كوردستان كە بە هاوئاهەن ییەوە ئەم جوڵە سیاسییە گەورەیان بە شێوەیەكی با  بەڕێوەبرد
 

ەدەنییەكاان، هونەرمەنادان و چاالكواناان لەسەرتاساەری ئێاران و لەهەموو كەسایەتییەكان، رێكخراوە سیاسای و پیشاەیی و م
 .لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان سپاس دەكەین كە بێوچان پشتیوان و هاوكار بوون

 
مااان رتنی گشااتییەكەی ئەمااڕۆی كوردسااتان بااووە هااۆی ئەوەی زۆرتاارین هاوپشااتی لەنێااوان سەرتاسااەری خەڵكاای ئێااران و 

بێاات. ئەمە  دەسااكەوتێكی گەورەیە بااۆ درێااژەدان بە یەك رتااوویی بااۆ دەسااتبەركردنی  ئۆپۆزساایۆنی ناااوخۆ و دەرەوە دروساات
 .دیموكراسی و ئازادی و روخاانی كۆمااری ئیساالمی. سپاسای هەماووان دەكەیان و رێاز لەو هاوپشاتی و هاوئااهەن ییە دەگارین

 
 :ئێمە خوازیاری ئەوەین كە

 
 .كانی ژنان بەپەلە ئازاد بكرێنسەرجەم گیراوەكانی ئەم دواییە و هەڵسوڕاوانی مافە -١

 
 .خوازیاری سزادانی بكەران و ئەنجامدەرانی كوشتنی ژینا )مەهسا( ئەمینین و چاوەڕوانی راگەیاندنی ئەنجامەكە دەكەین -٢

 
 .گەشتەكانی ئیرشاد كۆبكرێنەوە حیجابی زۆرەمڵی و شێوازی پۆشاكی ژنان ئازادانە بێت -٣

 
 .لیتاریزمە بێت كە لەشارەكانی كوردستاندا هەیەكۆتایی بەو كەشە ئەمنیەتی و م -٤

 
هێمناانە  ی عەسار( كۆباوونەوەی6) 18:00ی خەرماناان لەپاا  كااتژمێر 28دووشاەممە بۆ دەربڕینی ئەم داواكارییانە ئەمڕۆ 

لە سااەرجەم شااارەكان بەڕێااوەدەبەین و هاااودڵی خۆمااان لەگە  ژینااا و هەمااوو ژنااانی سااتەملێكراو دەردەبااڕین و یەكاادەنگ 
یدەگەیەنین كە ژنان بناغەی سەرەكی كۆمەڵ ا و هۆكااری ژیاانن و جەخات لەساەر دەساتبەركردنی خواساتەكانی بازوتنەوەی را

 .ژنان لە رێ ەی ئازادی و یەكسانی دەكەیەنەوە
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 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ١٩ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٢٨

 
  
 

 :ندنی ناوەندی هاوكارییراگەیا
 

 درۆكانی رژیم سەبارەت بە بوونی هێزی پێشمەرگە لەشارەكانی كوردستان رەتدەكەینەوە
 

 !خەڵكی خەباتكار و ئازادیخوازی كوردستان
 

مااان رتنی گشااتیی و سەراسااەری و ناڕەزاییەكااانی ئەم دوایاایەی ئێااوە لەكوردسااتان سااەركەوتنێكی گەورە بااوو كە كاااردانەوەی 
 .یاسی و هاوپشتی بەدوای خۆیدا هێناگەورەی س

 
هاودڵی و پشتیوانی بەرینی خەڵو لەسەراسەری ئێران، هاودەردی و هاودڵی لە ئاساتی جیهاانی و كااردانەوەی خواساتەكانی 
خەڵااو و ئاشااكراكردنی سیاسااەتی كوشااتار و سااەركوتی رژیاام، كۆماااری ئیسااالمی توشاای ریسااواییەكی گەورە كااردوە. هەر بااۆیە 

ی رژیااام باااۆ پەردەپۆشاااكردنی ئەو راساااتیانە وەن كااااری هەمیشاااەییان، لەالیەن لە هەوڵااادان تاااا خەبااااتی دامودەزگاكاااان
حەقخوازانەی ئێوە بە دەستێوەردانی دەرەكی ببەستنەوە و لەالیەكی دیكە  بڕەو بەو دەن ۆ ناڕاستیانە بدەن كە گوایە هێزی 

 .پێشمەرگە لە شارەكاندا بوونیان هەیە
 

ۆ و ناڕاستییانە رەتدەكەینەوە كە هێزی پێشمەرگە حوزوروی لەشارەكاندا هەبێت، ئاێمە سروشاتی ئەم ئێمە بە توندی ئەو در
دەورەی خەباتی كوردساتان و ئێاران بە سیاسای دەزاناین و جەخات لەساەر بازوتنەوەی سیاسای و مەدەنای دەكەیانەوە. هەوڵای 

اخوازییەكاااانی خەڵكااای كوردساااتان رابكێشاااین و ئاااێمە بەردەوام ئەوە باااووە تاااا پشاااتیوانی ناوەنااادە نێودەوڵەتییەكاااان باااۆ د
دامەزراوەكااانی مااافی ماارۆڤ لە زوڵاام و زۆری كۆماااری ئیسااالمی ئاگااادار بكەیاانەوە و لە گە  داخوازییەكااانی خەڵااو ئاشاانا و 

 .هاوئاراستەیان بكەین
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امەزراوە كۆماااااری ئیساااااالمی لەبەرامااااابەر نااااااڕەزاییە جەماوەرییەكااااان لەسەراساااااەری ئێاااااران و هااااااودڵی رای گشاااااتیی و د
نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ لەگە  ئەو ناڕەزاییاانەدا، رووی لە سیاساەتی ساەركوت و تاۆمەت و درۆهەڵبەساتن كاردوە تاا 

 .پاساو بۆ تاوان و سەركوتكارییەكانی خۆی بهێنێتەوە
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 زایینی ی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٠ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٢٩
 
   
 

  
 !پەیامی ناوەندی هاوكاریی بۆ نەتەوەی كورد باقی پارچەكانی كوردستان

 
 حیزب و الیەنە سیاسییەكان

 كەسایەتی و هەڵسوڕاوان و رێكخراوە مەدەنییەكانی هەموو پارچەكانی كوردستان
 

ساا  بەدەساتی هێازە ساەركوتكەرەكانی كۆمااری ئیساالمی لە  ٢٢ن لەپا  كوشتنی بەناحەقی ژیناا ئەمینای تەمەن وەن دەزان
رۆژاناای رابااردوو، لەپااا  مااان رتنی گشااتیی سااەرجەم شااارەكانی كوردسااتان لەزۆربەی شااارەكانی ئێااران و كوردسااتان خەڵكاای 

 .ارانی كۆماری ئیسالمی راپەڕیونوەزاڵەهاتوو رژاونەتە سەرشەقام و دژ بە زوڵم و زۆری دەسەاڵتد
 

ئێمە وەن ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران داواكارین كوردانی هەموو پارچەكانی كوردستان پشاتیوانی لە داوا 
رەواكانی كاوردانی رۆژهەاڵتای كوردساتان باكەن و بە هەماوو شاێوازێكی گونجااو هاوپشاتی و پشاتیوانی خۆیاان لەم بازوتنەوە 

 .ی كوردی رۆژهەاڵت راب ەیەننبەرحەقە
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢١ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٣٠
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 پەیام بۆ كۆمەڵەی گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان!
 
 ەڕێزان، سەرۆكی نەتەوە یەك رتووەكانب

 !بەشداربوانی كۆمەڵەی گشتیی رێكخراوی نەتەوە یەك رتوەكان
 
لەكاتێكدا خەڵكی هەموو ئێران لەم رۆژانەدا دژ بە زوڵم و زۆری دەساەاڵتداران و دژ بە كوشاتنی بەنااحەقی كرێكای تەمەن  

ێ و ئازادیی پۆشان پۆشینی ژنانەوە هااتوونەتە سەرشاەقام سا  بە ناوی ژینا )مهسا( ئەمینی و بڕیاری حیجابی زۆرەمل 22
و بە خۆپیشاندانی مەدەنی و هێمنانە ناڕەزایی خۆیان دەردەباڕن و دەكاوژرێن، ئیباراهیم رەئیسای ساەرۆن كۆمااری ئەو واڵتە 

دنیاا وتاارێكی بان هێشتی كۆبوونەوەی گشتیی ساڵیانەی رێكخراوی نەتەوە یەك رتووەكان كراوە و لەوێ بە بەرچااوی هەماوو 
پاااڕ لە درۆ پێشاااكە  دەكاااات، ئەمە  لە الیەن هەماااوو خەڵكااای ئێااارانەوە جێااای داێ و سەرساااوڕمانە. هەر ئێساااتا كە ئەم 
كۆبوونەوەیە بەڕێوەدەچێت هێزەكاانی رژیام خۆپیشااندەرانیان بەرئااگری چەكەكانیاان داوە و چەنادین ژن و منادا  و خەڵكای 

 .مەدەنییان خەڵتانی خوێن كردوە
 

ەن ناوەنااادی هاوكااااریی حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران وێاااڕای مەحكاااومكردنی بەشاااداریی ئیباااراهیم رەئیسااای لەو ئاااێمە و
كۆبوونەوەیە چاوەڕوانی ئەوەین لەالیەن بەشداربووانی كۆبوونەوەكە دەن ی ناڕەزایی دژ بە سیاساەتە نامرۆڤانەكاانی كۆمااری 

و مەدەنی دەنگ هەڵبباڕن و ئاوڕێاو لە خەڵكای ماافخوازی ئێاران  ئیسالمی و كوشتاری خەڵكی بەشدار لە كۆبوونەوە هێمنانە
 .بدەنەوە و دژ بە بەشداری سەرۆكی ئەو رژیمە ژنكوژە بێنە دەنگ

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢١ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٣٠
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 كرد مارۆت تانییژووێم یكێوتنەركەس داەیەورەد وەئ ەیوەبزوتن ەل ەوێئ
 
 

 !خەڵكی تێكۆشەر و ئازدیخوازی كوردستان
 

ئێوە لە بزوتنەوەی ئەو دەورەیەدا ساەركەوتنێكی مێژووییتاان تۆماار كارد و یەك رتاوویی ئێاوە نەن هەر پشاتیوانی، بەڵكاوو 
جەماوەریی گەورەشی لە ئێران بەرپاكرد. دیاارە ئەو ڕاپەڕیان و هەساتانە سیاساییە دەن ادانەوەی نێونەتەوەیشای ئیعترازاتی 

 .هەبووە و زیاتریش دەبێت
 

لەئێساااتا كە كاااۆمەاڵنی وەزالە هااااتوو بەرخودانیاااان باااۆ ئاااازادی و دیموكراسااای و ماااافە رەواكانیاااان لە گۆڕەپاااانی خەباااات 
ودەن ە و گشاات ئێرانیشاای گرتااۆتەوە، خەباااتی ئێااوە ڕژیماای وەلەرزە هێناااوە و بە درۆ و و هەمااوو كوردسااتان هااا بەردەوامە 

دەلەسەی بێ بنەما باس لە بوونی هێزی پێشامەرگە لە گردباوونەوە نااڕەزایەتی و سیاساییەكان دەكاات كە ئەساس و ئەساسای 
ی ناڕەزاییەكااان بەرەو جااوڵەی نیاایە. لە الیەكاای دیااكەوە دەساات ەلێكی نەزان یااان نادڵسااۆزیش لە هەوڵاادان تااا ئاراسااتە

 .سەربازیی بەرن و لە توڕەبوونی خەڵو و الوەكان بۆ ئەو مەبەستە كەڵو وەرگرن
 

ناوەناادی هاوكاااریی حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران لەو بااڕوایە دایە كە وەهااا كااردەوە و تاكتیكێااو لە ئێسااتادا بە زیااانی 
لەم هەلومەرجەدا كارێكی نابەرپرسانەیە. هەروەها جاارێكی دیاكە خەباتی سیاسی و بەردەوام بوونی بزوتنەوەی مەدەنییە و 

لەگە  وەدرۆخستنەوەی پڕۆپاگاندا و بوختانەكانی كۆماری ئیسالمی رایدەگەیەنین كە: بەڵێ حیازبە سیاساییەكانی رۆژهەاڵت 
نی ئەو بااازوتنەوە پشاااتیوانی تەواوی خۆیاااان لەو بااازوتنەوەیە ڕاگەیانااادوە و، باااۆ بەردەوامیااای ئەو خەبااااتە و داخوازییەكاااا

مەدەنیاایە هاوئاهەنااگ لەگە  ئێااوە و بااۆ بەردەوامیاای باازوتنەوەكە كااار دەكەیاان و پەرە بەو یەك رتااوویە  دەدەیاان كە لە 
سەراسەری ئێراندا پێكهاتووە و لەو بوارەدا لەگە  ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش لەسەر خەت دەبین هەتا ڕوخانی كۆمااری ئیساالمی 

 .گەلی كورد و باقی خەڵكی ئێران هەدا نادەینو گەیشتن بە مافە ڕەواكانی 
 

 .بەرز و بەڕێزە یادی شەهیدانی ئەوە دەورەیە و هیوای ساڵمەتی بۆ بریندارەكان دەخوازین
 بژی یەك رتوویی و یەكێتی كوردستان
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 بڕۆخێ كۆماری ئیسالمی ئێران
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٢ = ی هەتاوی١٤٠١خەرمانانی  ی٣١
 
 

 
 پشتیوانی ناوەند لە مانگرتنی مامۆستایان و خوێندكاران

 
 پشاااتیوانی ناوەنااادی هاوكااااری حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران لە داخاااوازی ماااان رتنی مامۆساااتایان و خوێنااادكارانی ئێاااران

امەیەكادا هاوكاات لەگە  دەربڕینای نااڕەزایی ئەنجومەنی هاوئاهەن ی رێكخراوە پیشەییەكانی فەرهەن ییانی ئێاران لەبەیانن
بە سەركوتی خۆپیشاندەران و ملیتااریزەكردنی قوتابخانەكاان و گرتنای قوتابیاان و خوێنادكارانی نااڕازی، داوا لە ساەرجەم 

ی رەزبەر( دەواماای خوێناادن لەسااەرجەم ٦و  ٤مامۆسااتایان و خوێناادكارانی ئێااران دەكااات رۆژاناای دووشااەممەو چوارشااەممە )
 .ن او زانكۆكانی ئێران راب رنخوێند

 
ناوەناادی هاوكاااری حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران سااەرەڕای پشااتیوانی تەواوی خااۆی لە داخااوازی و مااان رتنی مامۆسااتایان و 
خوێندكارانی ئێران، داوا لە مامۆستایان، خوێندکاران و فەرهەن یانی کوردساتان کە هەمیشاە پێشاڕەوی خەبااتی جەمااوەریی 

داوا لەسااەرجەم چااین و توێژەكااانی خەڵاان، كارمەناادان و كرێكااارانی پیشااە جوراوجۆرەكااان لەسەرتاسااەری  بااوون، هەروەهااا
ئێااران و كوردسااتان دەكااات كە بە هەمااوو شااێوازێو بااۆ پشاات یری لە ناڕەزاییەكااانی ئەو ڕۆژانە و مااان رتنی مامۆسااتایان و 

نااڕەزایی كۆتاایی بە دەساەاڵتی ساەركوت و كوشاتاری فەرهەن یان بێنە دەناگ تاا یەك رتاوانە بە بەردەوام باوونی خەباات و 
 .كۆماری ئیسالمی بهێنین

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٧ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٥
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سەبارەت بە: هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆ سەر ئۆردوگا و بارەگاکانی حیزبە 

 سیاسییەکانی کوردستان ئێران
 

 !خەڵکی تێکۆشەر و ئازادیخوازی ئێران و کوردستان
 

ندین کاتژمێر بە مووشەک و درۆن هێرشیان کاردە ساەر سەرلەبەیانی ئەمڕۆ هێزە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ ماوەی چە
 .بارەگاکانی ئێمە لە کوردستانی عێراق

 
دەزانااین ئەمە دەرەنجااامی ئاااخێز و خرۆشااانی یەک رتااووانەی ئێااوەیە کە تەن اای بە ڕژیاام ن ریساای کۆماااری ئیسااالمی ئێااران 

ەرکرانی بەکااۆمەڵی چاالکااانی مەدەناای و هەڵرنیااوە. دەشاازانین کە سااەرەڕای سااەرکوتی بەرباااڵوی خەڵکاای خرۆشاااو و دەسبەساا
سیاسی، بەتاایبەت چاالکاانی ژن، نەک هەر نەیتوانیاوە لە پانتاایی و بەریناایەتی ئەم خرۆشاە ناوێیە کەم بکااتەوە بەڵکاو 

 .لەگە  ئازایەتی و چاونەترسی بێ وێنە و ورەی بەرزی الوەکاندا ڕووبەروو بووەتەوە
 

ەوڵاای ئەوە دەدەن ناااڕەزایەتییە جەماوەرییەکااان بە دەسااتی دەرەکاای و پیالناای لە مێااژە کاربەدەسااتانی کۆماااری ئیسااالمی ه
ئیساارائیل یااان هەو  بااۆ جیااابوونەوەو پااارچەکردنی ئێااران و هتااد ببەسااتنەوە. ئەمجااارە  هەراسااان لە خرۆشااانی خەڵکاای 

دەبەن، بەاڵم خاۆی لە ئێران، ئێمەی حیزبە سیاساییەکانی ناوەنادی هاوکااری بە باکەر و هانادەری ئەم خۆپیشااندانانە نااو 
هەماااوو کەس باشاااتر دەزانێااات ئەم هاوپشاااتی و هااااودڵییە گەورە و گشااات یرتر لە جارەکاااانی پێشاااووە و ئاکاااامی ئاااازار و 
ناااڕەزایەتییەکی دەیااان ساااڵەی پەن خااواردووە و لەسااەر بەسااتێنی ناااڕەزایەتی و سااەرکوتەکانی پێشااوو ڕاوەسااتاوە کە لەگە  

 .جارەکانی پێشوو  دا جیاوازە
 
ێاار  بااۆ سااەر ئەو باانکە و بارەگااانەی کە باااخرەی ساااوایان و مەدرەسااەی لێاایە و شااوێنی حەوانەوەی خەڵکااانی سااڤیل و ه

مەدەنیاایە، پیشاااندەری ئەوپەڕی داماااوی و داڕمااانی ئەخالقاای و سیاساای و دڕەناادەیی سااەرکردەکانی ڕژیاامە. لەو باااوەڕەداین 
ر و زیانمااان پێاادەگەیەنێت و قوربانیمااان لێاادەگرێ، بەاڵم ئەگەرچاای ئەنجااامی ئەم جااووڵە و کااردەوە ساااویلکانەیە خەسااا

دڵەکااان و دەسااتەکانی تەبااایی و یەک رتااوویی خەڵاان لە کوردسااتان و ئێااران پااێکەوە گاارێ دەدا و پێوەناادی ئااێمەو ئەوان 
وویاان لە پتەوتر دەکا. ئەو خەڵکەی کە دروشمی "کوردستان چاو و ڕووناکی ئێران"، یا "ژن، ژیاان، ئازادی"یاان دەوتەوە، دڕ

چاو و خەنجەریان لە دڵی کۆماری ئیسالمی وەشاند. ئەو ڕاپەڕین و بزووتنەوەیە های  چارەساەرێکی نییاگ جا ە لە ڕووخاانی 
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ئەم ڕژیمە دژە خەڵکییە. هێرشی درۆن و موشەک بە ناڕەزایەتی و خرۆشانی جەماوەر وەاڵم وەردەگرێ و یەکڕیزی سەراساەری 
ا دێنااێ. هەر بااۆیە داوا لە هەمااوو خەڵکاای ئێااران و کوردسااتان دەکەیاان بەراماابەر بەم لە ئێااران و کوردسااتان بە دوای خۆیااد

دڕەندەییەی سەرکوت ەرانی ڕژیم ناڕەزایەتی دەربڕن. یەکێتی و یەکڕیزی خۆیان لە گە  سەرجەم چین و توێژەکاان پەرە پاێ 
 .بدەن و گرین ی بە درێژەدانی ئەم ڕاپەڕینە بدەن

 
وەندە نێونەتەوەیی و مافی مرۆییەکان و هەروەها ڕای گشتیی جیهاان و دەوڵەتاان داوا دەکەیان لە ئازادیخوازان و سەرجەم نا

لەهەماابەر ڕژیماای تیرۆریساات پەروەری کۆماااری ئیسااالمی ناااڕەزایەتی دەربااڕن و یارمەتیاادەر و هاوکاااری خەڵکاای کوردسااتان و 
 .ئێران بن

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٨ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٦

 
  
 

 بۆ رای گشتی عێراق و جیهان
 

وەک ئاگادارن کۆماری ئیسالمیی ئێران بە بیاانووی هەباوونی هێزەکانماان لە خااکی عێاراق و هەرێمای کوردساتان، بە هەماوو 
بە ساارۆێ و درۆنای ئینتهااری و  جۆرە گوشارێكی سیاسی و سەربازیی، سەروەریی عێراق و هەرێمی كوردستان پێشیل دەکات و

تۆپباران، كوێرانە و دوور لە یاسای شەر، شوێنی نیشتەجێبوونی خەڵكی سڤیل و بارەگانمان دەكاتە ئاماان.. پاساوەکەیشای 
 .ئەوەیە کە گوایە حیزبەكانی ڕۆژهەالتی كوردستان خاکی ئەم واڵتە بۆ شەڕ لە دژی ئێران بەکاردێنین

 
ئەو تۆمەتانەی ڕژێمی ئێران هەڵبەستراوە و راست نییە، لەهەمانكاتدا دەماانەوێ ئەوە باۆ رای  ئێمە ڕادەگەینین سەرلەبەری

گشتی عێراق و جیهاان روونبکەیانەوە، کە ئاێمە هەماوو کاتێاو رێزماان لە ساەروەری و سایادەی عێاراق و هەرێمای کوردساتان 
ئەندام و کادێری حیزبەکانمان  ٤٠٠کرانی زیاتر لە گرتووە و لەو پێناوەشدا قوربانییەکی زۆرمان داوە ، وەن نموونر تیرۆر 

لە نێااو خاااكی هەرێماای كوردسااتان لە الیەن ڕژێماای ئێاارانەوە رێاان لەو کاتااانەدا کە شااەڕی چەکداریشاامان لە ناوەڕاسااتی 
 .نەوەدەكانەوە راگرتبوو، باشترین بەڵ ەی ئەو قوربانیدانەیە
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خۆی لە عێراق، ئاسایش و سەقام یریی دەولەتای عێاراوی تێکاداوە  ئاشکرایە کە ئێران چۆنرۆنی لەرێ ەی هێزەکانی وەکیلی
و بۆ البردنی ساەرنجەکان لەساەر هەوڵەکاانی خاۆی باۆ دەساتوەردان لە کاروبااری عێاراق و پێشاێلکردنی سایادەی ئەم واڵتە، 

 .رۆژەڤی ساختە دروستدەکات
 

کییەکی سیاساایان نەبێاات و لە هەمانكاتیشاادا ئەگەر ئامااانجەکەی ڕژێماای ئێااران ئەوە بێاات کە حیزبەکانمااان هاای  جااۆرە چاااال
هێاار  بکاااتە سااەرمان و ئااێمە  دەستەوەسااتان ڕاوەسااتین، ئەوە هەرگیااز نااایەتە دی. چااوونکە بەردەوامیاادان بە تێکۆشااانی 

 .رزگاریخوازی نەتەوەییمان هۆکاری مانەوەمانە و دەستبەرداری مافەكانی گەلەكەمان نابین
 

ێرزەمانەوە لە خاکی عێاراق و هەرێمای كوردساتاندان و بە پشبەساتن بە رێککەوتنناامەی بەو حاڵەشەوە هێزەکانی ئێمە لە د
جنێااک کە عێااراقیش ئیماازای کااردووە، بە مااافێکی مرۆیاای خۆمااانی دەزانااین کە لێاارە بە پااارێزراوی بمێنیاانەوە، ئەویااش لە 

ووە. بیاانووی بەکارهێناانی خااکی کاتێکدا هی  جۆرە پێشاێلکارییەکمان بەرامابەر ساەروەری عێاراق و هەرێمای کوردساتان نەبا
عێراق و هەرێمی کوردساتان باۆ شاەڕ دژی ئێاران لەم کاتاانەدا، بیاانوویەکی درووساتکراوی ڕژێمای ئێارانە و های  بنەماایەکی 

وە لەپێناو سەقام یریی حكومەتی هەرێمی كوردستان، چەکداریمان ڕاگرتووە و بەشێکی ساەرەکیی  ١٩٩٥نییە. ئێمە لە ساڵی 
 .ئەو بووە کە رێز لە سەروەری ئەو واڵتە ب رین کە تێداین ئەمە  لەبەر

 
خەڵکاای خۆشەویسااتی عێااراق و کوردسااتان بااا  دەزاناان کە ی الیەنێاان خاااکی دراوسااێکانی بااۆ دەسااتوەردان و بەدیهێنااانی 

نادا ئەوە ئامانجەکانی بەکاردێنێت. هەروەک چۆن الی گەنجانی شۆڕش ێڕی عێراق لە خۆپیشاندانەکانی دوو مانگ لەمەوبەریا
 .روون بوو کە هۆکارێکی نەهامەتییەکانی ئەوان دەستوەردانی بەردەوامی ئێرانە لە واڵتە خۆشەویستەکەیان

 
بااۆیە داوا لە رای گشااتی جیهااان و عێااراق بەتااایبەتی دەکەیاان کە بەراماابەر هەو  و پیالنەکااانی ئێااران بوەسااتن کە هاای  

ەو کەمپاانە  بۆردوماان دەکاات کە بنەمااڵە و ژن و منااڵی شاەهید و بنەمایەکی مرۆیی و تەنانەت دینیش رەچاو ناکاات و ئ
 .پێشمەرگەکانی لێیە

 
دۆخی ئێران دوای ڕاپەرینی خەڵكی وەزالەهاتوو لە دوو هەفاتەی ڕاباردوودا، بەرەو لێاواری ڕووخاان و نەماان نزیاو دەباێ و 

ردنی خەڵکااای نااااو واڵتەکەی و ناااابێ لەرێ اااای دروساااتکردنی رۆژەفااای سااااختەوە ڕێ اااای بااادرێت تاااا دەرفەتااای ساااەركوتك
 .ناسەقام یریی و ئاژاونانەوە لە عێراق و والتانی ناوچەدا هەبێت
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 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٨ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٦

 
  

 
 بانگەوازی ناوەندی هاوكاریی بۆ مانگرتنی گشتیی لە كوردستان

 
 تكار و ئازایخوازی كوردستانخەڵكی خەبا

 
كۆماری ئیسالمی كە لەگە  راپەڕینی بەرین و سەرتاسەریی جەماوەریی لە ئێرانادا رووبەڕووە، دامااوانە و باۆ جاارێكی دیاكە 
بە مەبەساتی بەالڕێاادا بردناای بیااروڕای گشااتیی لەناااڕەزاییە ناخۆییەكااان تاااوانێكی دیااكەی ئەنجاماادا و، كوردسااتان و حیاازبە 

 .كە هەر لەسەرەتای هاتنە سەركاری ئەم رژیمەوە "نا" یان پێووتوە، كردە ئامانجی هێرشەكانی خۆی سیاسییەكانی
 

ی رەزبەر، بە موشاەن و درۆن هێرشای كاردە ساەر بانكە و بارەگاكاانی حیزبەكاانی رۆژهەاڵتای ٦سپای تیرۆریستی رژیم رۆژی 
رەگاكانی ئاێمە بە مەبەساتی بەالڕێادابردنی رای گشاتیی كوردستان كە مەتەرێزی خۆڕاگری و ئازادین. هێرشی رژیم بۆ سەر با

 .لە ناڕەزاییەكانی ئێستاو، دوژمنایەتی لەمێژینەی ئەم رژیمە لەگە  بزوتنەوەی خەڵكی كوردستان ئەنجام دراوە
 

 و سەرتاساەری ی رەزبەر بە ماان رتنێكی گشاتیی٩ئێمە داوا لە هەموو جەماوەری خەڵكای كوردساتان دەكەیان كە رۆژی شاەممە 
ناااڕەزایی خۆیااان ئەم هێرشااە تیرۆریسااتییە بااۆ سااەر حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران دەرببااڕن و بااۆ جااارێكی دیااكە پشااتیوانی 

 .هەمیشەیی خۆیان لە بزوتنەوەی كوردستان و رۆڵەكانی خۆیان لە حیزبەكانی كوردستان نیشان بدەن
 

كانی سەرتاسااەری ئێااران دەكەیاان كە بە ناااڕەزایی داوا لە هەمااوو خەڵكاای خەباتكاااری ئێااران و رەوتە سیاساای و كەسااایەتییە
 سەرتاسەری لە ئێمە و خەڵكی كوردستان پشتیوانی خۆیان نیشان بدەن و هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بارەگاكانی حیزبە 

 .سیاسیەكانی كوردستانی ئێران مەحكوم بكەن
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 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٢٩ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٧

 
 
  

 سوپاسی بێ پایانی جەماوەری خەڵكی باشوری كوردستان دەكەین
 

ۆژهەاڵت لە قاواڵیی خااكی لەپا  هێرشی موشاەكی و درۆنەكاانی رژیمای ئیساالمی باۆ ساەر بانكە و بارەگاكاانی حیزبەكاانی ر
هەرێمی كوردستان كە بەداخەوە ژمارەیەن پێشمەرگە و ئەندام و الیەن ری حیزبەكان و ژن و منادا  شاەهید و بریناداربوون، 
شەپۆلێكی بەرین لە هاودڵی و هاوخەمی لەالیەن خەڵكی باشوری كوردستان لەپارێزگاكاانی سالێمانی و هەڵەباجە و هەولێار 

لەو ناوچانەی بارەگاای حیزبەكاانی رۆژهەاڵتای لێباووە ئاراساتەی حیزبەكاان كارا. هەر كەس لەالیەن  و دهۆن و بەتایبەتی
خااۆیەوە باوەشاای گەرماای بۆمااان كااردەوە ئامااادەیی خۆیااان بااۆ هەر جااۆرە هاوكااارییەن نیشاااندا و بەمە  هەسااتی ئینسااانی و 

 .نیشتمانپەروەرانە و نەتەوەیی خۆیان بە گەرموگوڕی نیشاندا
 

هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران لەم رێ ەوە سوپاسی سەرجەم خەڵكی بەشەرەفی باشوری كوردساتان و هەماوو ناوەندی 
كەسانە دەكات كە بەشێوازی جۆراوجۆر هااوخەمی خۆیاان ئاراساتە كاردین و دەرگاای د  و ماڵەكانیاان بەڕوومانادا وااڵ كارد، 

دكتاااۆر و پەرساااتارانە دەكەیااان كە لەكااااتی رووداوەكەدا  ئەگەرچااای هەر ئەوەشااایان لاااێ چااااوەڕوان دەكااارا. سوپاسااای ئەو
 .خۆبەخشانەو بە خێرایی و بەدەمانەوە هاتن و چارەسەری بریندارەكانیان كردین

 
ئەم هەڵوێستە جاوامێرانەی خەڵكای باشاور جاارێكی دیاكەی ئەوەی ساەلماند كە هەر خۆماان پشاتوپەنای یەكتارین و ئەمە  

وەن كۆماری ئیسالمی كە هەمیشە هەوڵی ناانەوەی ئااژاوە و دووبەرەكای لەنێاوان كاوردانی باشترین وەاڵمە بۆ ناحەزانی كورد 
 .باشور و رۆژهەاڵت و پارچەكانی دیكە دەدات

 
 .ئەزمونی هەرێمی كوردستان گلێنەی چاوی هەموو كوردێكە و فەرزە لەسەر هەموومان وەن گلێنەی چاو بیپارێزین

 ی هەرێمی كوردستانساڵو لە خەڵكی بەشەرەف و نیشتمانپەروەر
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 بڕوخی كۆماری پەت و سێدارە
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی سێپتامبری ٣٠ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٨
 
 
   

 :سپاسنامەی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران بۆ
 

 خەڵكی ئازادیخواز و كۆڵنەدەری كوردستان
 لەسەرتاسەری ئێرانخەڵكی مافخواز 

 دۆستان و هاونیشتمانیانی دەرەوەی واڵت
 خوێندكاران و قوتابیانی كوردستان و سەرتاسەری ئێران

 
و توێژەكااانی كۆمەڵ ااای كوردسااتان،  مااان رتنی سەراسااەری و بەریناای هەمااوو چااین شاااهیدی 1401ی رەزبەری 9ئەمااڕۆ شااەممە 

ران باۆ هااودڵی لەگە  كوردساتان، ماان رتن و نااڕەزایی و گردباوونەوە ناڕەزایی جەماوەریی لە زۆربەی شار و ناوچەكانی ئێا
لە زانكۆكااان، پشااتیوانی و هاااودەن ی رێكخااراو و دامەزراوەكااانی ئۆپۆزساایۆنی ئێراناای لە بااان ەوازی ناوەناادی هاوكاااریی 

ان باۆ پشاتیوانی لە حیزبەكانی كوردستانی ئێران، ناڕەزایی و خۆپیشاندانی خەڵكی دەرەوەی واڵت لە سەد و سی شااری جیها
مان رتنی گشتیی و ئاخێزی جەماوەریی لەسەرتاسەری ئێران بووین كە هەموو ئەمانە وەرزێكی نوێی لە گەشاە و پێشاكەوتنی 

 .خەبات و راپەڕینی ئەم دەورەیە دژ بە دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێران تۆمار كرد
 

رەزبەر،  ی9ناخی دڵەوە سپاستان دەكەین. ئێوە ئەمڕۆ شاەممە ئێمە وەن ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران لە
وەاڵم و پەیامێكی سیاسی گورچاو بڕتاان بە هێازە ساەركوت ەرەكان و كاۆی دەساەاڵتی كۆمااری ئیساالمی دایەوە. ئەماڕۆ ئێاوە 

ئاشاكرایە. ئەم  نیشانتاندا كە بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی ئێمە پێی ناوەتە قۆناغێكی نوێاوە كە پێشاكەوتنەكەی بەرچااو و
راسااتییە لەهەموومااان دەخوازێاات تااا زیاااتر و جیاااوازتر لە هەمیشااە پێكەوەیاای و هاوئاهەن یمااان هەبێاات تااا بتااوانین هەم 

 .هێزێكی زیاتر بە بزوتنەوەكە بدەین و هەم میكانیزمی پێویست بۆ ئەم یەك رتووییە فەراهەم بكەین
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زامییەكااانی كۆماااری ئیسااالمی و كااوردە چەكاادارەكانی سااەر بە رژیاام لە بەم بااۆنەوە داوا لە سااەرجەم هێاازە نیزاماای و ئینتی
و، بە  كوردستان دەكەین كە پشت لە رژیم بكەن و بۆ ریزەكانی بەرحەقی خەڵكی ئاازادیخوازی كوردساتان و ئێاران ب ەڕێانەوە

 .شەرمەزاریی رەتكردنەویە بەشدارییان لە سەركوتی هاواڵتیان چیتر بۆ بنەماڵە و هاونیشتمانیان نەبنە مایە
 

ئااێمە وەن ناوەناادی هاوكاااری حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران جااارێكی دیااكە رایاادەگەیەنین بااۆ دابینكردناای بەهێزتاارین و 
بەرینترین هاوكاریی و هاودەن ی، دیالۆگی نێوان بۆچوون و رەوتە جیاوازەكاان لە ئۆپۆزسایۆنی نااوخۆ و دەرەوە بە پێویسات 

ە  لەگە  ئێااوەدا هەوڵاای تەواو بااۆ دەسااتبەركردنی ئەو هاوئاااهەن ییە دەدەیاان. ئەمە  و خێاارا دەزانااین و بااۆ ئەم مەبەساات
خواستی راپەڕینای جەساورانەی ئێساتا و بازوتنەوەی ئاازادیخوازیی و جەمااوەریی ئێارانە. هەوڵای هاوئاهەناگ و رێكخاراو لە 

ئەم سیساااتمە دیكتااااتۆر و ناااا قۆناغەكاااانی داهااااتوو تەنیاااا گاااارانتی پێشاااڕەویی داهااااتوو و ساااەركەوتنی كۆتاااایی بەساااەر 
 .مرۆڤانەیە

 
 مەری و نەمان بۆ رژیمی كۆماری ئیسالمی

 بژی هاوپشتی و یەك رتوویی هەموو چین و توێژەكانی خەڵكی ئێران
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٩
  
 
 

 ی لە مانگرتنی مامۆستایان و قوتابخانەکانی ئێرانپشتیوانیی ناوەندی هاوکار
  

شوڕای هاوئاهەن یی دامەزراوە سێنفییە فەرهەن ییەکانی ئێران لە بان ەوازێکادا داوای ماان رتنی کاردوە. لە بەیاننامەیەکادا 
ی بەرینااای دەربڕین بە ساااەرکوت شاااوڕای هاوئااااهەن یی دامەزراوە ساااێنفییە فەرهەن ییەکاااانی ئێاااران، ساااەرەڕای نااااڕەزایەتی

ناڕەزایەتییەکاااانی ئەم دواییاااانەی خەڵااان بااااڵوی کاااردووەتەوەڵ زۆربەی ئەو خەڵاااکە نااااڕازییەی کە دەن یاااان هەڵبڕیاااوە، 
قوتابییااان و خوێناادکارانێکن کە وێااڕای میلیۆنیااان ئێرانیاای دیااکە لە سااەرکوتی لەڕادەبەدەر وەزاڵە هاااتوون و سااەدان کەساای 

دان. بەداخەوە ئێاوارەی ڕۆژی یەکشاەممە هێازە  و ئەشاکەنجەی ڕەوانای و جەساتەییدیکە  ئێستا لە زیندانادا لە ژێار گوشاار 
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سااەرکوتکەرەکان بە ڕژانە نێااو زانکااۆی سااەنعەتیی شااەریک و بە زەبااری چەک بەرەن اااری بلیمەتتاارین ڕۆڵەکااانی نیشااتمان 
 .ڕاوەستان تا بە خەیاڵی خاوی خۆیان ئەو الوە حەقخوازانەی وەتەن سەرکوت بکەن

 
ەتی بە وەهاا دۆخێکادا، شاوڕای هاوئاااهەن یی دامەزراوە ساێنفییە فەرهەن ییەکاانی ئێاران داوای لە مامۆسااتایان و لە نااڕەزای

ی ڕەزبەر بە مااان رتن لە قوتابخانەکااان و نەچااوونە سااەر پۆلەکااانی ١٢قوتابیااان کااردووە کە ڕۆژی سێشااەممە، ڕێکەوتاای 
یاانی وەزاڵەهااتووە دەرحەق بە ناعەداڵەتییەکاانی دەساەاڵت خوێندن هاوپێوەندی و هااودەن یی خۆیاان لەگە  هەماوو ناڕازی

 .پێشان بدەن
 

ناوەنااادی هاوکااااریی حیزبەکاااانی کوردساااتانی ئێاااران وێاااڕای پشاااتیوانی لەو باااان ەوازە داوا لە مامۆساااتایان، قوتابییاااان و 
ڕەوەی خەباتی مەدەنای لە خوێندکارانی کوردستان و خوێندکارانی کورد لە زانکۆکانی ئێراندا دەکات، وەک چۆن هەمیشە پێش

ئێرانادا باوون و هەن، داوا دەکەیان کە لەو ناااڕەزایەتییە سەرتاساەرییانەدا بەشادار باان و وەک هەمیشاە ڕۆڵای پێشااەن انەی 
 .خۆیان ب ێڕن

 
هەروەها داوا لە هەموو چین و توێژەکانی خەڵن، کارمەندەکان و کرێکاران لە سەرتاساەری ئێاران و کوردساتان دەکەیانڵ بە 

شێوەیەک کە بۆیان دەکرێت لە ناڕەزایەتییەکانی ئێستای مامۆستایان و فەرهەن ییان پشتیوانی بکەن و بە یەک رتاوویی هەر 
 .و یەکدەن ی ناڕەزایەتییەکان لە هەموو ڕەهەندەکانەوە پەرە پێ بدەن

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ٣ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ١١
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 ی ڕەزبەر٢٠پشتیوانیی ناوەندی هاوکاری لە بانگەوازی خۆپێشاندانی ڕۆژی چوارشەممە، 

 
لە بان ەوازێکاادا کە لەالیەن "الواناای گەڕەک و کۆاڵنەکانەکااانی تاااران" و چەناادین گرووپاای دیااکە لە خەڵکاای ناااڕازیی باااڵو 

پشااتیوانی و هاوپێوەناادی لەگە  خەڵکاای ساانە، کرێکاااارانی  ی ڕەزبەر بااۆ٢٠بااووەتەوە، داوا کااراوە کە ڕۆژی چوارشااەممە، 
ی نیوەڕۆوە هەتا بەرەبەیان بێنە ساەر شاەقام و، لە ناڕەزایەتییەکاانی خۆیاان ١٢عەسەلوویە و خەڵکی زاهیدان لە سەعات 

 .بەردەوام بن
 

ەمااوو چااین و توێژەکااانی ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران وێاارای پشااتیوانیی لەو بااان ەوازانە، داوا لە ه
ی ڕەزبەر لە هەمااوو گۆڕەپااان و شااەقامە سااەرەکییەکانی شااارەکان ٢٠خەڵکاای کوردسااتان و ئێااران دەکااا، ساابەی دوانیااوەڕۆ 

 .کۆببنەوە و جارێکی دیکە  لەدژی زوڵم و سەرەڕۆیی و دیکتاتۆریی ڕێژیم، دەنگ و دروشمەکانیان بەرز کەنەوە
 

 ەبات ێڕی ئێران،بژی یەکیەتی و هاوپێوەندیی خەڵکی خ
 ژن، ژیان، ئازادی

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١١ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ١٩
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 :راگەیاندنی ناوەندی هاوكاریی سەبارەت بە
 

 هەڕەشەی هێرشی سەربازیی رژیم بۆ سەر خاكی هەرێمی كوردستان
 

 باتكاركۆمەاڵنی خەڵكی خە
 حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و ئێران

 
لەماوەی رابردوودا و پا  سەرهەڵدانی بازوتنەوەی ژن، ژیاان، ئاازادی كە لە كوردساتانی پێشاەن ی خەباات و خاۆڕاگرییەوە 
ساااەریهەڵدا و ساااەرجەم شاااار و ناوچەكاااانی ئێرانااای گااارتەوە و بڕیااااری روخانااادنی دیكتااااتۆری كۆمااااری ئیساااالمی داوە، 

امودەزگاكااانی رژیاام لە تریبونەكااانی خۆیااانەوە بااان ەوازی شااەڕێكی نااابەرابەری سااەربازیی و رەوانییااان دژی حیزبەكااانی د
 .كوردستانی ئێران وەڕێخستووە

 
سەرەڕای سەركوت و كوشتاری رۆژانەی خەڵكی ناڕازی لەسەر شەقامەكان، كۆمااری ئیساالمی بە موشاەن و دڕۆن هێرشای كاردە 

كانی حیزبەكاان و ئێساتا بە هێناانی هێزێكای زۆری ساەربازیی باۆ ساەر سانورەكانی كوردساتان، هەڕەشاەی سەر بنكە و بارەگا
 .بەزاندنی سەروەریی حکومەتی هەرێمی كوردستان و لەشكركێشی بۆ سەر حیزبەكان دەكات

 
یەكی كۆماااری ئااێمە وەن ناوەناادی هاوكاااری حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران سااەرەڕای مەحكااوم كردناای هەرچەشاانە دەسااتدرێژی

ئیسالمی بۆ سەر خاكی هەرێمی كوردستان رایدەگەیەنین كە ئەمە پێشێلكردنی سەروەریی خااكی عێاراق و هەرێمای كوردساتانە 
 .و بەپێی بنەما نێودەوڵەتییەكان مەحكومە و دەبێت ریسوا و لەقاو بدرێت

 
تی هەرێم گرتووە و دەی رین و بەو هۆکاارە ئێمە لەگە  ئەوەی جەخت لەسەر ئەوە دەكەینەوە کە ڕێزمان لە سەروەری حکومە

هاای  چەشاانە جااوڵەیەکی نیزاماای و پێشاامەرگانەمان نەبااووە، رایاادەگەیەنین کە: لە حاااڵەتی دەسااتدرێژی بااۆ سااەر باانکە و 
بارەگاکانمان لە قواڵیی خاکی هەرێمدا بە هەموو توانای خۆمانەوە و وەن مافێكی رەوا لە بەرانابەر هێرشای دوژمان بەرگاری 

ان دەکەیان. هاوكاات داوا لە ناوەنادە نێودەوڵەتییەكاان، حكاومەتی عێاراق، حكاومەتی هەرێمای كوردساتان، ساەرجەم لە خۆم
نااوێنەران و كۆنسااوڵ ەرییەكانی واڵتااانی رۆژئاااوایی و ئامریكااا لە هەرێماای كوردسااتان دەكەیاان بەراماابەر بەم ملهۆڕییااانەی 
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. كۆمااری ئیساالمی پالنای ئەوەی هەیە بە ساازكردنی شاەڕێكی كۆماری ئیسالمی بێادەنگ نەبان و هەڵویساتی جیادییان هەبێات
 .دیكە هەو  بۆ مانەوەی دەسەاڵتی خۆی بدات

 
داوا لە روناكبیران، كەسایەتییەكان و سەرجەم چاین و توێژەكاانی هەرێمای كوردساتان و ساەرجەم كاوردانی تااراوگە دەكەیان 

وو شێوازێكی گونجاو نااڕەزایی خۆیاان دەربباڕن و پاڵپشاتیمان لەبەرامبەر ستەمكاری كۆماری ئیسالمی بێدەنگ نەبن و بە هەم
 .لێبکەن

 
سااڵەی خاۆی بكاات، هەر باۆیە نەن ئەم هەڕەشاانە و نەن  43كۆماری ئیسالمی نزیكە لەوەی كە ساڵو لەكۆتایی دەسەاڵتی 

 . رێتسازكردنی شەڕێكی دیكە لە ناوچەكە ناتوانێت پێش بە شەپۆلی ناڕەزایی خەڵكی كوردستان و ئێران ب
 

 بژی هاوپشتی و یەك رتووی خەڵكی كوردستان لەگە  سەرانسەری ئێران
 بڕوخێ كۆماری ئیسالمی ئێران

 ژن ، ژیان، ئازادی
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١٢٣ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٢٠
 
 
 

 :راگەیەنراوی ناوەندی هاوكاریی سەبارەت بە
 

 نامەی نوێنەری هەمیشەیی ئێران لە رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ ئەنجومەنی ئاسایش
 

بەپێااای راپاااۆرتی هەواڵنێاااری "تەسااانیم"ی ساااەر بە ساااوپای پاساااداران، ناااوێنەری هەمیشاااەیی ئێاااران لە رێكخاااراوی نەتەوە 
كی كوردستانی عێاراق و هێرشابردنە یەك رتوەكان بۆ پاساوی چاالكیی سەربازیی لەخاكی عێراق و پێشێلكردنی سەروەریی خا

 سەر بارەگای حیزبەكانی كوردستانی ئێران، رای ەیاندوە: "حیزبەكانی كوردستانی ئێران تێرۆریستن و لە خاكی كوردستانی 
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 ."عێراقەوەو چاالكی تێرۆریستی دژی كۆماری ئیسالمی ئەنجام دەدەن
 

وێنەری رژیمی ئێران، رایدەگەیەنین: ی هێرشی موشەكی بۆ ساەر ئێمە سەرەڕای رەتكردنەوەی ئەم وتە بێ بنەما و پوچانەی ن
بارەگاكااانی ئااێمە و ی پێشااێلكردنی ئاشااكرای سااەروەریی عێااراق و هەرێماای كوردسااتان، لە درێااژە سیاسااەتی تێكاادەرانە و 

 .ئاژاوەگێڕانەی كۆماری ئیسالمی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە
 

ویانەوە ژناانی ئێرانای باۆ ئاازادیی و هەڵوەشااندنەوەی یاساا دژە ژنەكاان و لەئێستادا كە ناڕەزاییە جەماوەرییەكان و لەساەر
هەاڵواردنی سیاسای و كاۆمەاڵیەتی خەبااتێكی مەدەنای و ئاشاتیخوازانە بەڕێاوەدەبەن، سروشاتی دیكتااتۆری و دژە مرۆیای ئەم 

 ئااااخێزە ئەم مااابەرلەبەرا كە ئێاااران رژیمااای. باااووەتەوە رۆشااان نَ  رژیااامە باااۆ رای گشاااتی جیهاااان زیااااتر لە هەماااوو كااااتێ
ەوەی سانورەكان، ساەرنجەكان لەساەر كوشاتار و دەر لە شاەڕ هەڵ یرسااندنی بە ئەوەدایە لەهەوڵای دۆشداماوە، جەماوەرییەدا

 .سەركوتی وەحشیانەی خەڵو لەشارەكانی ئێران بە الڕێدا ببات
 

شااكەنجە كە تەنااانەت هاواڵتیااانی بەبااارمتەكردنی خەڵكاای بیااانی، باڵوكااردنەوەی دانپێاادانانە تەلەفزیۆنییەكااان لەژێاار ئە
بیانیشی گرتووەتەوە، هەوڵە نەزۆكە تێرۆریستییەكان لە ئوروپا لە الیەن بەكرێ یراوانی ساەر بە باڵوێزخانەكاانی ئێاران، 
تێاارۆری كەسااایەتییە سیاسااییەكان بەتااایبەتی رێبەراناای كااورد لە ناااوخۆ و دەرەوە، پشااتیوانی لە میلیشاایا ترۆریسااتەكانی 

 .ستوەردان لە كاروباری ناوخۆی واڵتان، سیاسەتی بەردەوام و نەگۆڕی كۆماری ئیسالمییەناوچەكە و دە
 

خەڵكی كوردستان كە زیاتر لە چوار دەیەیە قوربانی سیاسەتی كوشتار و تێارۆرە، ئەماڕۆ هاوشاان و هااوڕێ لەگە  خەڵكای 
 .رانێكی دیمۆكراتیو دەست پێكردوەسەرتاسەری ئێران ئاخێزێكی سیاسی بۆ گۆڕینی ئەم دەسەاڵتە و دامەزراندنی ئێ

 
داواكاری ئێمە لە ئەنجومەنی ئاسایش و سكرتێری رێكخراوی نەتەوە یەك رتووەكاان ئەوەیە كە پشات یری جیادی لە خواساتی 
خەڵكاای ئێااران و كوردسااتان و دروشاامی ژن، ژیااان، ئااازادی بااكەن و سااەرەڕای مەحكااومكردنی ئەم رژیاامە تێرۆریساات پەروەرە، 

یەتی ئێاران لە رێكخااراوی نەتەوە یەك رتوكااان وەرب ارنەوە و نااوێنەری ئێسااتای ئێاران كە ئەناادامی ئۆرگااانی كورسای نااوێنەرا
 .تێرۆریستی سوپای پاسدارانە دەربكەن

 

 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١٣ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٢١
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 وەاڵم نامێنێتەوە جینایەتی زیندانی ئیڤین بێ ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران:
 

و بەردەوامیاای جینااایەت،  ٦٧یااان ئاااگر تێاابەردا. ئەوە دووپاااتبوونەوەی کۆمەڵکااوژییەکەی ساااڵی  ئەمشااەو زیناادانی ئیڤین
 .ئازاری و کوشتوبڕەکانیان لە زانکۆ و قوتابخانەکانە مندا 

 
یخوازی ئێااران بە لێبااڕاوییەوە کردنی ئەو جینااایەتە هاای  شاان و گومانێکمااان نیاایە کە خەڵکاای ئااازاد ئااێمە وێااڕای مەحکااووم

 .وەاڵم ناهێڵنەوە دەستدرێژیی ڕووهەڵمااڵوانەی ڕێژیم بۆ سەر گیانی زیندانییانی سیاسی و ڕۆڵە بوێرەکانیان بێ
 

ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران چاااوەڕوانیی ئەوەی هەیە لە بڕیااارێکی هاومەبەساات و یەکااخەر لەپێناااو 
دا هەن او هەڵێنیانەوە و هەماوو هێازە سیاسای، مەدەنای، کولتاووری و کۆمەاڵیەتییەکاان هاوهەن ااوی "مان رتنی سەرانسەری"

لەگە  خەڵکی ئێران ئیرادە و تاووڕەیی خۆیاان دژی کۆمااری ئیساالمی پێشاان بادەن. ئاێمە لەجێادا ئاماادەیی خۆماان باۆ ئەو 
 . ر بەگژ کۆماری ئیسالمی و جینایەتەکانیدا بریانەوەهاوپێوەندییە سەرانسەرییە دەردەبڕین و هیوادارین کە یەکدەنگ و یەک

 
دەڕووخێن. بەرپرساایەتیی گیاانی  بە مان رتنی سەراسەری و بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان شوورەی زینادانەکان دەڕماێن و تێان

دە یەک بە یەکاااای زیناااادانییانی سیاساااای لەئەسااااتۆی بەرپرسااااانی کۆماااااری ئیسااااالمییە. لەو پێوەناااادییەدا داوا لە ناوەناااا
نێودەوڵەتیەکان دەکەین لە هەمبەر ئەو کارەساتەدا بێدەنگ نەبن و بۆ داکۆکی لە زیندانییەکان و خەڵکی بەندکراوی ئێاران 

 .هەن اوی بەکردەوە هەڵێننەوە
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١٦ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٢٤
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ی پشتیوانی لە بانگەوازی خۆپیشاندانی رۆژی شەممەی بەرلین دەكات و ناوەندی هاوكار
 خوازیاری مانگرتن و ناڕەزایی سەرتاسەرییە لەئێران و كوردستاندا

 
 !خەڵكی خەباتكاری ئێران

 !ئێرانیانی نیشتەجێی دەرەوەی واڵت
 

م بە تونادوتیژییەكی زیااترەوە درێاژە لەدەستپێكی دووەمین مان ی ئاخێزی جەماوەریی دژی دەساەاڵتی كۆمااری ئیساالمی، رژیا
بە سیاسااااەتی سااااەركوتی دڕەناااادانە و دووپاااااتكردنەوەی تاااااوانی كوشااااتنی مناااادااڵن دەدات. زیناااادانەكان لێوانلێااااون لە 

 .خۆپیشاندەرانی خەباتكار و زۆرێو لەشارەكان بەتوندی میلیتاریزە كراون
 

ن هاوپشاتییەكی گەورەی پێكهێنااوە، بەڵكاو ئێرانییەكاانی لەالیەكی ترەوە ئاخێزی جەمااوەربی نەن تەنیاا لە نااوخۆی ئێارا
دەرەوەی واڵتاایش سااەرەڕای هەر جیاااوازییەكی سیاساای، زمااانیی و كلتااوریی، هاوشااانی خەبااات و خااۆڕاگری خەڵكاای ئێااران 

 .بەشێوەیەكی بێوێنە هاتوونەتە مەیدان و پشتیوانی بەرینی خەڵكی جیهانیان راكێشاوە
 

، یەكەمین شەممە لەدووەم ماان ی ئااخێزی جەمااوەریی، هەماوو خەڵكای ئێاران لەسەرتاساەری ئۆكتۆبر ی22شەممەی داهاتوو 
 .جیهان بە ئیرادەیەكی یەك رتووتر لە هەمیشە بڕیاری نمایشی خۆپیشاندانێكی شكۆداریان داوە

 
ەوازی بەڕێاااز حامیاااد ئیساااماعیلیون، وتەبێاااژی ئەنجاااومەنی بنەمااااڵەی قوربانیاااانی فاااڕۆكە ئاااۆكرانییەكە، ئەمجاااار باااان 

. ئااااێمە پشااااتیوانی لەم بااااان ەوازە و بەشااااداری چاالكااااانە لەو خۆپیشاااااندانێكی گەورەی لەشاااااری بەرلیناااای ئاڵمااااان داوە
خۆپیشااندانە دەكەیان. داوا لەهەمااوو ئێرانییەكاان، بەتاایبەتی كااوردانی نیشاتەجێی ئاڵماان و ئوروپااا دەكەیان بەشااێوەیەكی 

 .بەرباڵو بەشداری لە نمایشی هاوپشتی و ناڕەزایی لەشاری برلین و باقی پایتەختە ئوروپاییەكاندا بكەن
 

هەروەهااا داوا لەسااەرجەم جەماااوەری خەڵااو لەسەرتاسااەری ئێااران، الیەنە سیاساایەكان و هەڵسااوڕاوانی سیاساای و مەدەناای 
نیااوەڕۆ بەوالوە لەسەرتاسااەری ئێااران دەساات بە مااان رتن و ناااڕەزایی  ی12رەزبەر لە كاااتژمێر  30دەكەیاان كە رۆژی شااەممە 

ن و بكوژانی منادااڵن و بەنادكراوانی زینادانی ئێڤاین بادەینەوە. داوا بكەن، تا وەاڵمێكی شیاو بە سەركوتكەرانی خەڵكی ئێرا
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دەكەین هەموو ئەو الیەنە سیاسییانەی كە خوازیاری رووخاانی رژیمان، لەگە  باان ەوازی ناوەناددا باان ەوازی بەشاداری لەم 
 .كۆماری ئیسالمی بدەینەوەناڕەزاییە گشتییە لەسەرتاسەری ئێران بكەن تا هەموومان یەكدەنگ "نا"یەكی گەورەی دیكە بە 

 
 ژن، ژیان، ئازادی

 
 سەركەوێ ئاخێزی دیموكراسیخوازی لە ئێران

 مەری و نەمان بۆ كۆماری ئیسالمی و یاسا دژە ژنەكانی
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١٨ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٢٦
 
 

 
ڕۆژی شەممە بە مانگرتن وەاڵمێكی شیاو بە سەركوتكەرانی خەڵكی ئێران  ناوەندی هاوکاری:

 و بكوژانی مندااڵن و بەندكراوان دەدەینەوە
 

 !خەڵكی خەباتكاری ئێران
 !ئێرانیانی نیشتەجێی دەرەوەی واڵت

 
ی زیااترەوە درێاژە لەدەستپێكی دووەمین مان ی ئاخێزی جەماوەریی دژی دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی، ڕێاژیم بە تونادوتیژییەك

بە سیاسەتی سەركوتی دڕندانە و دووپاتكردنەوەی تاوانی كوشتنی مندااڵن دەدات. زیندانەكان لێوانلێاون لە خۆپیشااندەرانی 
 .خەباتكار و زۆرێو لە شارەكان بەتوندی میلیتاریزە كراون

 
هێنااوە، بەڵكاو ئێرانییەكاانی  رەی پێولەالیەكی ترەوە ئاخێزی جەماوەربی نەن تەنیا لە نێوخۆی ئێاران هاوپشاتییەكی گەو

دەرەوەی واڵتیش سەرەڕای هەر جیااوازییەكی سیاسای، زماانی و كولتاووری، هاوشاانی خەباات و خاۆڕاگریی خەڵكای ئێاران بە 
 .وێنە هاتوونەتە مەیدان و پشتیوانیی بەرینی خەڵكی جیهانیان بۆ ئەو ئاخێزە جەماوەرییە ڕاكێشاوە شێوەیەكی بێ
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ئۆكتۆبر، یەكەمین شەممە لە دووەم مان ی ئاخێزی جەمااوەری، هەماوو خەڵكای ئێاران لە سەرانساەری  ی22و شەممەی داهاتو
 .جیهان بە ئیرادەیەكی یەك رتووتر لە هەمیشە بڕیاری نمایشی خۆپیشاندانێكی شكۆداریان داوە

 
ەكە، ئەمجاااار باااان ەوازی بەڕێاااز حامیاااد ئیساااماعیلیون، وتەبێاااژی ئەنجاااومەنی بنەمااااڵەی قوربانییاااانی فاااڕۆكە ئاااۆكرانیی

خۆپیشااااندانێكی گەورەی لە شااااری بێرلینااای ئاڵماااان داوە. ئاااێمە پشاااتیوانی لەم باااان ەوازە و بەشاااداریی چاالكاااانە لەو 
خۆپیشااااندانە دەكەیااان. داوا لە هەماااوو ئێرانییەكاااان، بەتاااایبەتی كاااوردانی نیشاااتەجێی ئاڵماااان و ئورووپاااا  دەكەیااان بە 

 .ایشی هاوپشتی و ناڕەزایی لە شاری برلین و باقی پایتەختە ئورووپاییەكاندا بكەنشێوەیەكی بەرباڵو بەشداری لە نم
 

هەروەهاا داوا لە ساەرجەم جەماااوەری خەڵاو لە سەرانسااەری ئێاران، الیەنە سیاساییەكان و هەڵسااوڕاوانی سیاسای و مەدەناای 
ران دەساات بە مااان رتن و ناااڕەزایی نیااوەڕۆ بەوالوە لەسەرانسااەری ئێاا ی12ڕەزبەر لە كاااتژمێر  30دەكەیاان كە ڕۆژی شااەممە 

 .بكەن، تا وەاڵمێكی شیاو بە سەركوتكەرانی خەڵكی ئێران و بكوژانی مندااڵن و بەندكراوانی زیندانی ئێڤین بدەینەوە
داوا دەكەین هەموو ئەو الیەنە سیاسییانەی كە خوازیاری ڕووخانی ڕێژیمن، لەگە  بان ەوازی ناوەناددا باان ەوازی بەشاداری 

ەزاییە گشااتییە لە سەرانسااەری ئێااران بااكەن تااا هەموومااان یەكاادەنگ "نااا"یەكی گەورەی دیااكە بە كۆماااری ئیسااالمی لەم ناااڕ
 .بدەینەوە

 
 ژن، ژیان، ئازادی

 سەركەوێ ئاخێزی دیموكراسیخوازی لە ئێران
 مەری و نەمان بۆ كۆماری ئیسالمی و یاسا دژەژنەكانی

 
 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ١٨ = ی هەتاوی١٤٠١ری ڕەزبەی ٢٦
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 بە زوویی چل ڕۆژ بە سەر کوشتنی ژینا دا تێپەڕ دەبێ

 
 !خەڵکی تێکۆشەری کوردستان

 !الوەکان، کیژان و کوڕانی کۆڵنەدەر
 

مەهساا  سەر کوشتنی ژینا دا تێپەڕ دەبێ. کوشتنی زاڵمانەی ئەو بوو بە هاۆی بازوتنەوەی گەورەی ژیناابە زوویی چل ڕۆژ بە 
کە سنورەکانی کوردستانی تێپەڕاند و گشت ئێرانی گارتەوە و ڕەوایای و عەداڵەتخاوازیی بازوتنەوەی کوردساتانی الی هەماوان 

 .سەلماند
 

خەڵکاای ناڕازییااان سااەرکوت کااردوە و دەسااتیان لە کوشااتنی هاواڵتیااان دەسااەاڵتدارانی رژیاام لەو ماااوەدا بە توناادترین شااێواز 
 .نەپاراستوە و، بە دروست ناوی رژیمی مندا  کوژیان بەسەردا بڕا

 
ی خەزەڵوەر هەموومان، ژن و پیاو لە هەموو شوێن و شاار، بە جلای کاوردی لەساەر گڵکاوی شاەهیدان ٤بۆیە ڕۆژی چوارشەممە 

وات و گیانبازیەکانیان. دواتر دوای نیوەڕۆکەی بە ئامادەبوونمان لەسەر شەقامەکانی شاار و کۆ دەبینەوە و ڕێز دەگرین لە ئا
بە هەڵاادانی دروشااام دژی رژیاام و بە دروشااامی ژن، ژیاااان، ئااازادی هەمووماااان بە یەکااادەنگ داوای ئااازادیی خێااارای هەماااوو 

 .گیراوەکان دەکەین
 

و زینادوو ڕاگرتنای یاادی شاەهیدان و پشات یری لە ئاازادبوونی چلەی ژیناا و ژیناکاان دەکەیانە ڕەمازی یەک رتاوویی گشاتمان 
 .زیندانییە سیاسییەکان

 
 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

  
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ٢٤ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٢
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 ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران 

 
 اڕەزاییەكانی چلەی ژیناوەبەبۆنەی بەڕێوەچوونی ن

 
 ناوەندی هاوکاری: خەڵكی كوردستان بە ئاخێزی بوێرانە و كۆڵنەدانیان سەلماندیان كە كوردستان مەكۆی ئازادییە

 
 !خەڵكی خەباتكار و ئازادیخوازی كوردستان

 !مافخوازانی سەرتاسەری ئێران
 !و ئێرانمامۆستایان، قوتابیان، كرێكاران و سەرجەم بازاڕییانی كوردستان 

 !ڕەوەندی كوردی و سەرجەم هاونیشتمانانی دەرەوەی واڵت
 

ی خەزەڵوەر، چل ڕۆژ بە سەر شەهیدكردنی ژینا ئەمینی و چل ڕۆژ خۆپیشاندان و نااڕەزایی لە دەساپێكی بازوتنەوەی ٤ئەمڕۆ 
ەزاران كەسای دیاکە لە نوێی ژینا تێپەڕ بوو. ئەمڕۆ لە شااری ساەقز لە شاوێنی لەدایكباوونی ژیناا خەڵكای ئەو شاارە و بە ه

خەڵكی شارەكانی دیكەی كوردستان و ئێران كە بە بۆنەی چلەی ژیناوە سەردانی ئەو شارەیان كردبووڵ حەماسەیەكی دیكەیان 
  .خوڵقاند

 

ئەماااڕۆ چااالەی مەرگااای ژیناااا باااوو بە خااااڵی وەرچەرخاااان لە بااازوتنەوەی حەقخاااوازانەی خەڵكااای كوردساااتان و لە مێاااژووی 
اوەیی دەمێنێااتەوە. هاوكااات لە هەمااوو شااارەكانی كوردسااتان و زۆربەی شااارەكانی ئێااران بە بااۆنەی باازوتنەوەكەدا بە درەوشاا

چلەمین ڕۆژی شەهیدبوونی ژینا ئەمینی مان رتن و خۆپیشاندان و ناڕەزایی بەڕێوە چوو، و خەڵو بە بەرزکردنەوەی دروشمی 
ن نیشاان دایەوە و هەروەهاا ژناانی ئاازادیخواز لە ژن، ژیان، ئازادی و دروشمی ڕووخانی ڕێاژیم هاوپشاتی سەرتاساەری خۆیاا

 .هەموو شارەكاندا پێشڕە و سەرقافڵەی ئەو ناڕەزاییانە بوون
 

خەڵكی خۆڕاگری كوردستان بە ئاخێزی بوێرانە و دەن ی بەرزی ماافخوازانە و كۆڵنەدانیاان ساەلماندیان كە كوردساتان قەاڵی 
ئازادی مرۆڤەكانە لەشۆڕشدا و تا وەدیهاتنی ساەرجەم داخاوازییە ڕەواكاانی  نەهاتووی ئازادیخوازانە و مەكۆی پۆاڵیین و لەبن

هەرگیز ناسرەوێت. بەم باۆنەیەوە ئاێمە  لە ناوەنادی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران، ساەرەتا سااڵو دەنێارین باۆ 
م خەڵكای كوردساتان و گیانی ئازیز و خۆشەویساتی ساەرجەم شاەهیدانی شۆڕشای ئەمجارەماان و وێاڕای سەرەخۆشای لە ساەرجە
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کردن بە یەكڕیزیی و یەكدەن یی بێوێنەتان، لە قواڵیی دڵەوە سپاس و پێزانینی خۆمانتاان  بنەماڵە و كەسوكاریان و شانازی
 .پێشكە  دەكەین و بەڵێنیمان پاڵپشتیی و هاوخەباتیتانە تا دواقۆناغی سەركەوتن

 
كەوتی گەورە و بەنرخای ساەرهەڵدانەكە، دیساانەوە قۆنااغێكی ئەمڕۆ پا  تێپەڕبوونی چال ڕۆژ تێكۆشاان و ئەزماون و دەسات

نوێ دەكەوێاتە ساەر ڕێ اماان كە پێویساتیی بە چااالكیی و هەن ااوگەلی ناوێ و شاێوازی جیااوازتری بەردەوامباوونە. خەڵكای 
ێو خاۆی كوردستان بەدرێژایی خەباتی دەیان ساڵە بەگشتیی و ئاخێزەكاانی ئەم چال ڕۆژەی بەتاایبەتیی، گەیشاتووەتە ئاسات

 .ڕابەریی بزوتنەوەكەی بكات و بە ڕێكاری جیاجیا و داهێنەرانە بەرانبەر بە سەركوت و كوشاتاری ڕژیام هەڵوێسات وەرب رێات
لەكۆتاییاادا جااارێكی دیااكە سااپاس و پێزانیناای خۆمااان ئاراسااتەی سااەرجەم خەڵكاای كوردسااتان و هەمااوو ئااازادیخوازانی ئێااران 

 .دەكەین، دەستیان دەگوشین
 

 !ی و یەك رتوویی و هاوپشتیمانبژی خۆڕاگر
 بڕووخێ ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی

 
 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ٢٦ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٤

 
   

 
 راگەیاندنی ناوەندی هاوكاریی سەبارەت بە دۆخی هەستیاری مەهاباد و شارەکانی کوردستان

 
 نی خەباتكارهاونیشتمانیا

 حیزب و الیەنە سیاسییەكان كوردستان و ئێران
 رێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ

 
خۆپیشااندان و ناااڕەزایی کااۆمەاڵنی خەڵان لە ئێااران و کوردسااتان لە مااوەی چاال رۆژی رابااردوودا تاا دێاات بەرینتاار دەبێاات و 

ی خەزەڵاوەر ٤نی ئێاران روو لە زیاادبوون دەکاات. رۆژی یەک رتویی نێوان هەماوو چاین و توێژەکاان و نەتەوە ساتەملێکراوەکا
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لەسااەر بااان ەوازی ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران بااۆ سااازدانی رێوڕەساامەکانی چلەمااین رۆژی شااەهیدبونی 
 ژیناااڵ ناڕەزاییەکااانی ئەم باازوتنەوە جەماااوەرییە گەیشااتە لااوتکە و گەیشااتە قۆناغێاان کە چیتاار گەڕانەوەی بااۆ ناایە. لە
سەرتاسااەری ئێاارانیش خۆپیشاااندانەکان بااۆ پشااتیوانی لە کوردسااتان و بە بااۆنەی چاالەی ژینااا زۆربەی شااارەکانی گاارتەوە و 

 .بەمە  یەک رتوویی نێوان خەڵکی ناڕازی لەکوردستان و ئێران پتەوتر بوو
 

م بێڕەحماانەتر ساەرکوتی هاوکات لەگە  بەرین بوونەوە خۆپیشاندانەکان و چوونە ساەرەوەی ورەی جەمااوەرڵ هێزەکاانی رژیا
خۆپیشاااندەران دەکەن. هەر لەماااوەی دوو رۆژی رابااردوودا لە قەسااری شاایرین تااا ورمااێ حەوت کەس شااەهید بااوون و سااەدان 
کەساایش بریناادار بااوون کە بەم بااۆنەوە سەرخۆشاای خۆمااان ئاراسااتەی بنەماااڵەو کەسااوکاری شااەهیدە سااەربەرزەکان دەکەیاان و 

 .رەکان دەخوازینهیوای زوو چاکبوونەوە بۆ بریندا
 

سیاسااەتی ناوەناادی هاوکاااریی لەم باازوتنەوە نااوێیەدا پێکهێنااان و پاراسااتنی یەک رتااوویی و هاوپشااتی نێااوان باازوتنەوەی 
کوردستان و بزوتنەوەی سەرتاسەری بووە، بۆیە جەخت لەسەر پاراستنی هێمنیی خۆپیشاندانەکان و وتانەوەی ئەو دروشامانە 

ت بگ جەماوەریترکردنی شۆڕشەکە بکات. داوا لە کران و کوڕانی خەباتکااری کاورد دەکەیان دەکەینەوە کە گشت یر بن و خزمە
لە خۆپیشااااندان و ناڕەزاییەکانااادا تاکتیکێااان ب ااارنەبەر کە یارمەتیااادەری ئەو یەک رتاااووییە بەنااارخە بێااات کە ئێساااتا لە 

ن یارمەتیاادەری بەرینتاار بااوونەوەی سەرتاسااەری کوردسااتان و ئێراناادا دروساات بااووە. هەروەهااا شااێوازی خەبااات و بەرخۆدانمااا
 .بزووتنەوەکە و بەشداریی جەماوەری زیاتر لە خۆپیشاندانەکاندا بێت

 
 .بااۆیە ئەرکاای هەموومااانە رێ ااری لەوە بکەیاان کە هێاازە سااەرکوتکەرەکانی رژیاام بیااانوی سااەرکوتی خوێناااوی بەدەساات بێاانن

ڵکاای خەباتکاااری مەهاباااد بە داخسااتنی دوکااان و ی خەزەڵااوەر خە4هاوکااات لەگە  سااەرجەم شااارەکانی کوردسااتان لە رۆژی 
بازاڕکان رژانە ساەر شاەقامەکان و دژی دەساەاڵتی کۆمااری ئیساالمی ناڕەزاییاان دەرباڕی، هێزەکاانی رژیام بە خێرایای دۆخای 
شاری مەهابادیان میلیتاریزە كرد و سەرکوتی خۆپیشاندەران و گرتنی خەڵکی ناڕازی دەستی پێکرد کە تا ئێساتا  مەترسای 

 .رتن و کوشتن لەسەر خەڵکی راپەڕیوی مەهاباد هەیەگ
 

ئێمە وەن ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران داوا لە هەموو خەڵكای سەرتاساەری كوردساتان و ئیاران هەروەهاا 
ەهاباد و ئازادیخوازانی نیشتەجێی هەندەران دەکەین کە بە هەموو شێوازێكی گونجاو پشتیوانی خۆیان لە خەڵكی راپەڕیوی م

 .باقی شارەکانی کوردستان دەرببڕن
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داوا لە ناوەندە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ دەكەین لەساەر خەت بان و بە هەماوو شاێوازێكی بەردەسات رێ اری لەوە باكەن 
 .كە هێزەكانی رژیم لە مەهاباد و شارەکانی دیکە كارەساتێكی مرۆیی و كۆمەڵكوژی ساز بكەن

 
وازانی ئێراناای لەدەرەوە واڵت بە بەشاادارییان لە خۆپیشاااندانەکان سااەرکوت و کوشااتار خەڵکاای رەوەناادی کااوردی و ئااازادیخ

 .ناڕازی لەالیەن هێزەکانی رژیم زیاتر لەقاو بدەن
 

 سەركەوێ بزوتنەوەی ژن، ژیان، ئازادی
 مەری و نەمان بۆ رژیمی كۆماری ئیسالمی

 
 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ٢٧ = ی هەتاوی١٤٠١ەری ی خەزەڵو٥

     
 

 
 ناوەندی هاوكاریی هەندێ دەنگۆی نابەرپرسیارانە رەتدەكاتەوە

 
 !خەڵكی خەباتكار، هەڵسوڕاوانی سیاسی و هاوڕێیان

 
و بە ئەنقەساات  لەماااوەی هەفااتەی رابااردوودا لە فەزای مەجااازی و لەتااۆڕە كۆمەاڵیەتییەكاناادا بەشااێوەیەكی نابەرپرساایارانە

كۆمەڵێو دەن ۆی بێ بنەماا ساەبارەت بە كۆباوونەوەی بەرپرساانی ناوەنادی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران لەگە  
 .الیەنە تایبەتەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی باڵوكرایەوە

 
قییاانە لە كەشای سیاسای ئێمە سەرەڕای رەتكردنەوەی هەموو ئەو دەن ۆیانە و مەحكاومكردنی ئەو شاێوازە ناسیاسای و نائەخال

كوردساااتاندا، رایااادەگەیەنین: ناوەنااادی هاوكااااریی حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران لە هااای  پەیوەنااادی و دیالۆگێاااو لەگە  
 خوازیااری كە دەڵێاین رۆشان و شەفاف زۆر ئێمە بەپێرەوانەوە. ناكاتەوە سس ئیسالمی كۆماری روخانی خوازیاری ئۆپۆزسیۆنی

 سااێكۆالر، دیموكراتیااو، ئاڵتەرناااتیڤێكی پێكهێنااانی ئاراسااتەی بە ئێراناای ئۆپۆزساایۆنی هەمااوو  لەگە هاااودەن ی و  دیااالۆی
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ۆ ئێراناای داهاااتووین. لەهەمانكاتاادا راشااكاوانە پێااداگری لەسااەر مافەكااانی خەڵكاای باا پلۆرالیساات و المەركەزی خوازیاااری
 .ەینەوەو، هاوپشتی و یەك رتوویی كوردستان لەگە  باقی خەڵكی ئێران دەك كوردستان

 
هەروا كە هەمووان دەزانن و لەم ماوەی رابردووشادا زۆرتار ئاشاكرابوو كە ناوەنادی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران 
جێ ا متمانەی جەماوەری خەڵكی كوردستانی ئێرانە و لەسەرتاسەری ئێرانیشدا جێ ابڕوا و خاوەنی پێ ەیە. بۆیە سروشاتییە 

ەن تێڕادیوی و متمانەی خەڵو بە ئێمە خەوشدار بكەن، بەاڵم ئەوە تەنیا خەیااڵی خااوە كە كەسان و الیەن ەلێو هەو  بد
و ئەو جۆرە كردارانەیان بێج ە لە زیان گەیاندن بە خۆیان و بە بزوتنەوەی ئازادیخوازانەی خەڵای كوردساتان های  ساودێكی 

 .نابێت
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ئۆكتۆبری ٢٩ = هەتاوی ی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٧
 

 
 

 ناوەندی هاوكاریی: بە "مەحارەب" ناساندنی خەڵكی ئازادیخواز نیشانەی داماویی رژیمە
 

 خەڵكی خەباتكاری كوردستان و ئێران
 چاالكوانان، مامۆستایان، خوێندكاران و ژنانی خەباتكار

 
سای شاۆرای ئیساالمی ساەبارەت بە مەحاارەب نااولێبردنی خەڵكای ناوێنەری مەجلی 227رۆژێو پا  باڵوبوونەوەی بەیاننامەی 

ناڕازی و ئازادیخوازی ئێران، سەرۆن دەزگای قەزایی رژیمیش لە وتەیەكادا پشات یری ئەو بەیانناامەیە دەكاات و رەزامەنادی 
ی ئەو ژن و خااۆی لەسااەر ئێعاادامی ژمااارەیەن لە دەساات یركراوەكانی ئەم دوایاایە نیشااان دەدات. غواڵمێسااەین موحساانی ئێژەیاا

پیاوە ئازادیخوازانەی كە لە ئاخێزەكانی ئەم دوایایە دەسات یركراون وەن دوژمنای ئەمنیەتای ئێاران و نااو لێادەبات و لەگە  
 .ئەوەیە ژمارەیەكیان لەسێدارە بدرێن

 
بێادەرەتانی و ئەم جۆرە لێدوانانەی نوێنەران و بەرپرسانی رژیم لە مەحارەب ناولێبردنی ئازادیخوازانی ئێاران كە نیشاانەی 
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داماااویی دەسااەاڵتدارانی كۆماااری ئیسااالمییە، لەكاتێكاادایە كە ناڕەزاییەكااان و خۆپیشاااندانەكانی سەرشااەقام لەكوردسااتان و 
زۆربەی ناوچەكانی ئێران لە هەشتەمین حەوتووی خۆیدایە و ساەرەڕای ساەركوتی دڕنادانە لەالیەن هێزەكاانی رژیام، ژماارەی 

 .ەوە روخانی دیكتاتۆری كۆماری ئیسالمی بووتە خواستێكی گشتیی سەرتاسەری ئێرانداخۆپیشاندەران رووی لەزیادبوون
 

ناوێنەری مەجلایو و لێادوانی ساەرۆكی دەزگاای قەزایای  227ناوەندی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران بەیانناامەی 
و ئێاران دەكاات لە ناڕەزاییەكاان و رژیم بە توندی مەحكوم دەكات و داوا لە هەماوو چاین و توێژەكاانی خەڵاو لەكوردساتان 

خۆپیشاندانەكانی سەرشەقام و بەهەر شێوازێكی گونجاو ئەم بەناو نوێنەرانەی مەجلیو و بەرپرسانی رژیام ریساوا و ئیادانە 
 .بكەن

 
بەیاننامەی نوێنەرانی مەجلیو و بەدوای ئەوە لێدوانەكانی غاواڵم حساێن ئێژەیای بااس لە ئەگەری جێبەجێكردنای پیالنێكای 

ومی دیااكە دژە بە خەڵكاای خەباتكاااری كوردسااتان و ئێااران، بەتااایبەتی گیراوەكااانی ئەم باازوتنەوە نااوێیە و زیناادانیانی شاا
سیاسییەكان دەكات. هەر بۆیە داوا لە هەموو حیزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و ئێران دەكەین ساەرەڕای مێكاومكردنی 

 .لەقاودانی ئەم سیاسەتە شومە بدەنئەم جۆرە لێدوانانەی بەرپرسانی رژیم هەو  بۆ 
 

داوا لە سااەرجەم ناوەنااد نێونەتەوەییەكااان و دامەزراوەكااانی مااافی ماارۆڤ دەكەیاان بااۆ ئااازادی سااەرجەم زیناادانیان سیاساای و 
گیراوەكانی بزوتنەوە نوێ، گوشارەكانی خۆیان بۆ سەر كۆماری ئیسالمی زیااتر باكەن و لەبەرامابەر ساەركوت و كوشاتاری باێ 

 .ی خەڵكی ئازادیخوازی ئێران بێدەنگ نەبنبەزەییانە
 

 سەركەوێ بزوتنەوەی حەقخوازانەی خەڵكی كوردستان و ئێران
 بڕوخێ دیكتاتۆری كۆماری ئیسالمی ئێران

 ژن، ژیان، ئازادی
 

 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی نۆڤامبری ٧ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ١٦
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 هاوکاری پشتیوانیی لە بەڕێوەچوونی چلەی شەهیدانی بەلووچستان کرد ناوەندی

 
 خەڵکی خەباتکاری ئێران و کوردستان 
 

هەر وەک دەزانااان بنەمااااڵەی گیاااانبەختکردووان و گرووپەکاااانی دیاااکە و دامەزراوە سیاساااییەکان خوازیااااری بەڕێوەچاااوونی 
   .ستاننڕێوڕەسمێن بە مەبەستی ناڕەزایەتی لە چلەی شەهیدانی بەلووچ

 
ئاااێمە ساااەرەڕای پشاااتیوانی لە ڕێوڕەسااامی چااالەی شاااەهیدان، لە ڕاساااتای هااااواهەن یی زیااااتر و پشاااتیوانیی بەرینتااار لە 
ناڕەزایەتییەکاااانی خەڵکااای وەزاڵەهااااتووی ئێاااران، داوا لە گشااات کاااۆمەاڵنی خەڵکااای ئێاااران و کوردساااتان دەکەیااان لە ڕۆژی 

یاااان دەگونجێااات کۆمەڵکاااوژکردنی خەڵکااای بەلووچساااتان لە هەینااای ی خەزەڵاااوەردا، بە هەر شاااێوەیەک کە بۆ١٨چوارشاااەممە 
خوێناویااادا مەحکاااووم باااکەن. هەروەهاااا هاوپێوەنااادیی خۆیاااان لەگە  بنەمااااڵەی گیاااانبەختکردووان و خەڵکااای خەباتکااااری 

 .بەلووچستان دەرببڕن
 

 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی ی نۆڤامبر٨ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ١٧
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 ناوەندی هاوكاریی و كۆمەڵەی كۆمۆنیست کۆبوونەوە
  

ی خەزەڵاوەر 20بە مەبەستی هاوئاهەن ی و هاوكاری زیاتری نێوان حیزب و الیەنەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، ئێوارە رۆژی 
 كۆمۆنیسااااتی زباااایحی کوردسااااتانی رێكخااااراوی  و هەر دوو شاااااندی ناوەناااادی هاوکاااااریی حیزبەکااااانی کوردسااااتانی ئێااااران 

 .كۆبوونەوە( کۆمەڵە)ئێران
 

وەفدی كۆمەڵەی كۆمۆنیست بریتیباوون لە بەڕێازان: ئیباراهیم عەلیازادە ساكرتێر، حەساەن رەحماان پەناا جێ اری ساكرتێر و 
 .ئەحمەد ساڵێی ئەندامی رێبەری

 
کوردسااتان و بەرپرساای  وەفاادی ناوەنااد بریتاای بااوون لە بەڕێاازان: عااومەر ئێلخااانیزادە سااكرتێری كااۆمەڵەی زەحمەتكێشااانی

 ماێەمەد ئێاران، کوردساتانی زەحمەتکێشاانی شۆڕشا ێڕی كاۆمەڵەی دەورەیی ناوەناد، ئەباوبەكر مودەریسای جێ اری ساکرتێری 
 ناسرسااەقزی عەتااا حاادکا، بەڕێااوەبەری ناوەناادی ئەناادامی و بەرپرساای ناوەناادی پەیوەناادییە گشااتیەکانی  قااادری نەزیااک
 .کوردستان ەحمەتكێشانیز كۆمەڵەی ناوەندی كومیتەی ئەندامی

 
لە دیدارەكەدا باس لە هەماهەن ی و هاودەن ی دوو الیەن لەم دەورەی ئااخێزی شۆڕشا ێڕانە کارا و هەروەهاا قساەو باساێكی 
چڕوپااڕ لەسااەر ئاخێزەكااانی ئەم دوایاایەی كوردسااتان و ئێااران كاارا و هەر دوو ال جەختیااان لەسااەر پێویسااتی یەك رتااوویی و 

یزبەكان كردەوە و هاوڕا بوون لەسەر هەندێن خااڵی ساەرەکی هاوکااری لەو قۆنااغەی بازوتنەوەی پێكەوەكاركردنی هەموو ح
   .کوردستان

هەروەها بڕیاردرا لە دانیشتنێکی دواتردا و زوو بە زوو پێشنیار و گەاڵڵەی دیاریکراو بۆ ڕاوێژ و هاوکاری باسی لێوە بکارێ 
 .دواتری کوردستان بێننە دیتا هاوکاری و هاوئاهەن ی شیاوی هەلومەرجی ئێستا و 

 
 کۆمەڵە -رێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران 

 ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی نۆڤامبری ١٢ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٢١
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ژی بانگەوازی ناوەندی هاوكاری بۆ ئاكسیۆنی رۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی د
 ژنان

 
 !ژنانی خەباتكاری ئێران و كوردستان
 !ئێرانیانی ئازادیخوازی دەرەوەی واڵت

 
ئاخێزی شۆڕش ێڕانەی ئێستا كە پێی ناوەتە ساێهەمین ماان ی خاۆی، لەپاا  كوشاتنی بەنااحەقی ژیناا )مەهساا( ئەمینای بە 

كوتی ژناان لە ئێاران لەالیەن ژنااانی دروشامی ژن، ژیاان، ئاازادی و ساوتاندنی روساەرییەكان وەن هێماای ئایادیۆلۆژیكی ساەر
كااوردەوە بڵێسااەی سااەند و لەالیەن ژنااانی ئااازادیخوازی ئێاارانەوە بااوو بە راپەڕینێكاای سەرتاسااەری. ئەم ئاااخێزە جەماااوەرییە 
ئێسااتا لەهەمااوو ئێراناادا بااووەتە شۆڕشااێكی تەواو عەیااار و سااەرەڕای جیاااوازیی نەتەوەیاای، رەگەزیاای، مەزهەباای و سیاساای 

 .بێوێنەی مێژوویی لە نێوان خەڵكانی ئێراندا دروست كردوەهاوپشتییەكی 
 

یەك رتاااوویی خەڵكااای ئێاااران ی لەنااااوخۆ و ی لەدەرەوەی واڵت لەجاااۆری خۆیااادا بێهاوتاااایە. ئەم راپەڕیااانە جەمااااوەرییە 
ی بەشااێوەیەكی بەریاان پشااتیوانی و سااەرنجی رای گشااتیی جیهااانی بااۆ الی خااۆی راكێشاااوە و هەمااوو ئااازادیخوازانی سەراسااەر

 .جیهانی دڵخۆ  كردوە و سیمای راستەقینەی خەڵكی ئێرانیشی نیشانداوە
 

هەمااوو دەزانااین كە ئەم باازوتنەوەیە، راپەڕینێكاای ژن تەوەر، سااێكۆالر، دیمااوكرات، شوناسااخواز و ئااازادیخوازە كە نەوەی الو 
ۆتاالیتێر، دژەژن و ساتەمكاری هاوشانی ژنان هێزی بزوێنەری بزوتنەوەكەن. شۆڕشاێكە كە بنەماكاانی حكاومەتی مەزهەبای، ت

كۆماااری ئیسااالمی هێناااوتە لەرزە و بەسااووربوونی لەسااەر روخااانی ئەم رژیاام رۆژ لەدوای رۆژ هێااز و تااوانی زیاااتر دەبێاات. 
زیااادەڕۆی ناایە ئەگەر بڵێااین مااوژدەی رزگاااربوون لە دواكەوتااویی نەن لە ئێااران بەڵكااو لە هەمااوو ناااوچەكە لەگە  خۆیاادا 

 .هێناوە
 

ی ٢٦ە بەرەوپیری رۆژی جیهانی بەرەن اربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان دەچاین، جاێ ەی خاۆیەتی رۆژی شاەممە لەئێستادا ك
نۆڤامبر خۆپیشاندانی ناڕەزایی ئێرانیان لەسەراسەری جیهان بۆ رێزگارتن لەم رۆژە تەرخاان بكەیان و رێاز لە پێشاڕەوبوونی 

دروشمەكان و كۆی رێوڕەسمەكان بۆ برەودان و ناسااندنی رۆڵای ژن  ژنان لەم شۆڕشەدا ب رین. پێویستە لەم رۆژەدا وتارەكان،
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لەم شۆڕشە تەرخان بكرێت و هەمووان گوێ بۆ خەباتكارانی رێ ەی رزگااری ژناان رادێارین و لە بازوتنەوەی جیهاانی ژناان و 
  .هەموو واڵتان داوا بكەین پشتیوانی لەم شۆڕشە بكەن

 
ورد و ئێراناای و هەمااوو چاالكوانااانی باازوتنەوەی ژنااان دەكەیاان پشااتیوانی لەم ئااێمە داوا لە هەمااوو رێكخراوەكااانی ژنااانی كاا

بااان ەوازە بااكەن تااا پااێكەوە و لە رۆژێكاادا هەمااوو ژنااان و پیاااوانی ئێااران رێااز لەم رۆژە ب اارن. هەروەهااا داوا لە هەمااوو 
مارۆڤ دەكەیان بەم ئاكسایۆنە كەسایەتییە سیاساییەكانی ئۆپۆزسایۆن و رەوتە سیاسای و مەدەنییەكاان و دامەزراوەكاانی ماافی 

جیهانییە پەیوەست بن و هەموو پێكەوە یەك رتوویی و هاوپشاتی ژناان و پیااوانی ئێاران لەبەرامابەر ئاپارتایادی رەگەزی و 
   .رژیمی دژە ژنی كۆماری ئیسالمی بۆ رای گشتیی جیهان بنوێنین

 
 بەرز و بەڕێزبێت رۆژی جیهانی بەرەن اربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان

 سەركەوێ خەباتی ژنان بۆ رزگاری و یەكسانی رەگەزی
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی نۆڤامبری ١٣ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٢٢
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ناوەندی هاوكاریی: هێزەكانی رژیم جارێكی دیكە بنكە و بارەگاكانی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی 
 بۆردومان كرد

 
 كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران و كوردستان

 ناوەندە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ
 

ن لە كااۆیە و كااۆمەڵەی باانكە و بارەگاكااانی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتانی ئێاارا ١٤٠١ی خەزەڵااوەری ٢٣سااەرلەبەیانی ئەماارۆ 
 .زەحمەتكێشانی كوردستان لە ناوچەی سلێمانی كەوتە بە هێرشی موشەكی و دڕۆنەكانی كۆماری ئیسالمییەوە

 
 .لەم هێرشااەدا سااەرەڕای زیااانە مادییەكااان دوو كەس لە هاوڕێیااان شااەهید بااوون و ژمااارەیەكی دیااكە  لە بریناادار بااوون

ان ساااەرەڕای مەحكاااوم كردنااای ئەو هێرشاااە دڕەنااادانە داوا لە ناوەنااادە ناوەنااادی هاوكااااری حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێااار
نێودەوڵەتییەكااان و رێكخراوەكااانی مااافی ماارۆڤ دەكااات بەراماابەر بەم تاااوانەی كۆماااری ئیسااالمی و بۆردومااانكردنی باانكە و 

 .بارەگاكانی حیزبەكان كە ژمارەیەكی بەرچاو خێزان و ژن و مندا  تێیدا دەژین بێدەنگ نەبن
 

 .ەیاندنەكانی دواتردا لە وردەكاریی ئەو هێر  و تاوانانەی كۆماری ئیسالمی ئاگادارتان دەكەینەوەلە راگ
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ی نۆڤامبری ١٤ = ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٢٣
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 دەگەین لە دوایین پەلەقاژەی بەر لە نەمانتان تێ
 

 "اوی "ژن، ژیان، ئازادیبە ن
 

لە كاتێكاادا خەڵكاای ئااازادیخوازی كوردسااتان و ئێااران خۆیااان ئامااادە دەكەن بە وزە و گااوڕوتینێكی زیاااتر و بە ئیرادەیەكاای 
پااۆاڵیینەوە پااێ بنێاانە مااان ی سااێیەمی شۆڕشااەكەیانەوە، سااپای تیرۆریسااتی پاسااداران جااارێكیتر بە موشااەن و درۆن هێرشاای 

حیزبەكاانی كوردساتان لە قاوواڵیی خااكی عێاراق و هەرێمای كوردساتان، كە بەداخەوە ئەو پەالماارە كردەوە سەر بارەگاكانی 
 .كەوتەوە مووشەکییە دوو شەهید و ژمارەیەن برینداری لێ

 
ئێمە و هەموو خەڵكای كوردساتان و ئێاران ئێساتا ساەیری دیمەنەكاانی دوایاین پەلەقااژەی بەر لە نەمانتاان دەكەیان. ئێساتا 

ەڵكاای كوردسااتان و ئێااران، بەڵكااو خۆشااتان دڵنیااان ئەوەی دەبێاات چااۆن داباادات و لەنێااو برێاات ئێااوەن، نەن نەن ئااێمە و خ
ئیرادەی خەڵكی ڕاپەڕیوی ئێاران. بەدڵنیااییەوە ئێاوە  دەزانان کە بانكە و بارەگاای ساەرەكیی حیزبەكاانی كوردساتان لەنێاو 

ەمااوو شااار و گوناادێكی كوردسااتان سااەن ەر و باانكە و دان و هەمااوو ماڵێااو و كااۆاڵن و گەڕەكێااو و، ه دڵاای خەڵكاای كوردسااتان
بارەگاااای ئاااێمەیە. خەڵكااای كوردساااتانیش نە بە مووشاااەن و درۆن چاوترساااێن دەكااارێن و نە شۆڕشەكەشااایان بەم هێرشاااە 

 .ترسنۆكانەیە بەالڕێدا دەچێت
 

 :لەم بارودۆخەدا داوا دەكەین
 

ەن دەساتپێكی ماان ی ساێیەمی شاۆڕ ، ساەرلەبەیانی تاا ی خەزەڵوەر و٢٦یەكەم، خەڵكی راپەڕیوی ئێران و كوردستان ڕۆژی 
ی دوانیااوەڕۆ  بە خۆپیشاااندانی بەهێااز و بەرفااراوان پێشااوازی لە مااان ی ٤نیااوەرۆ بە مااان رتنی گشااتی و لە دوای كاااتژمێر 

 .سێیەمی شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی بكەن
 

لە مان رتنادابوون و بازاڕییەكاانی كوردساتان لەم رۆژی تەواو  ١٢دووەم، لە ماوەی دوو مان ی شۆڕشدا بازاڕەكانی كوردساتان 
ماوەیەدا قورساییەكی زۆری باری شۆڕشیان خستووەتەسەر شانی خۆیاان. هەرباۆیە لەپێنااو بەهێزكردنای یەك رتاوویی هەماوو 

ان و خەڵكی ئێراندا، داوا لە هەموو الیەن و كەسایەتییە سیاساییەكانی ئێاران و هەماوو چاالكواناان و كۆمیتەكاانی گەڕەكەكا
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هەموو ئەو كەسانە دەكەین كە لەم ماوەیەدا لەم شۆڕشەدا رۆڵیاان هەباووە لە ماان ی ساێیەمی شۆڕشادا جا ە لە بەهێزكردنای 
خۆپیشاندانەكان، بە هەموو هێز و توانایانەوە هەو  بدەن كە بازاڕی شاارە گەورەكاان و كرێكاارانی كاارگە پیشەساازییەكان 

هەر ئاستی یەك رتوویی هەموو خەڵكی ئێاران پتەوتار دەبێات، بەڵكاو هەن ااوێكی پەیوەستی مان رتنەكان بن. بەمە  نەن 
 .گەورە  لە سەركەوتنی یەكجاری شۆڕ  نزیو دەبینەوە

 
 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی نۆڤامبری ١٤ = ی هەتاوی1401ی خەزەڵوەری ٢٣

  
  
  

ارێكی دیكە بنكە و بارەگاكانی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی ناوەندی هاوكاریی: هێزەكانی رژیم ج
 بۆردومان كرد

 
 كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران و كوردستان

 ناوەندە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ
 

بانكە و بارەگاكاانی حیزبای دیماوكراتی كوردساتانی ئێاران لە كاۆیە و كاۆمەڵەی  1401ی خەزەڵاوەری ٢٣سەرلەبەیانی ئەمارۆ 
 .ن لە ناوچەی سلێمانی كەوتە بە هێرشی موشەكی و دڕۆنەكانی كۆماری ئیسالمییەوەزەحمەتكێشانی كوردستا

 
 .لەم هێرشااەدا سااەرەڕای زیااانە مادییەكااان دوو كەس لە هاوڕێیااان شااەهید بااوون و ژمااارەیەكی دیااكە  لە بریناادار بااوون

 
انە داوا لە ناوەنااادە ناوەنااادی هاوكااااری حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران ساااەرەڕای مەحكاااوم كردنااای ئەو هێرشاااە دڕەناااد

نێودەوڵەتییەكااان و رێكخراوەكااانی مااافی ماارۆڤ دەكااات بەراماابەر بەم تاااوانەی كۆماااری ئیسااالمی و بۆردومااانكردنی باانكە و 
 .بارەگاكانی حیزبەكان كە ژمارەیەكی بەرچاو خێزان و ژن و مندا  تێیدا دەژین بێدەنگ نەبن

 
 .ر  و تاوانانەی كۆماری ئیسالمی ئاگادارتان دەكەینەوەلە راگەیاندنەكانی دواتردا لە وردەكاریی ئەو هێ
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 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی2022ی نۆڤامبری 14 = هەتاوی ی1401ی خەزەڵوەری ٢٣
  
 
 

 بانگەوازی ناوەندی هاوكاری بۆ پشتیوانیی سەراسەری ئێران لە خەڵكی كوردستان
 

  !خەڵكی خەباتكاری ئێران

 !راوەكانی مافی مرۆڤ و ناوەندە نێودەوڵەتییەكانڕێكخ
 

لە چەنااد ڕۆژی ڕابااردوودا و لە درێااژەی ناااڕەزاییە جەماوەرییەكااان لە سەرانسااەری ئێراناادا، كۆماااری ئیسااالمی بە شااێوەیەكی 
. لە بەرچاو سەرجەم شارەكانی كوردستانی میلیتااریزە كاردووە و لە ساەركوتی خوێنااویی خەڵكای نااڕازی های  ساس ناكااتەوە

هەمااوو كوردسااتان ڕێااژیم بە نەهێشااتنی ئینترنێاات و باارق لە چەناادین ناااوچە و گەڕەكاای شااارەكان و هێنااانی هێزێكاای زۆری 
ئینتزامی و پاسدار بە تانو و زرێپۆ  لە شاەقام و مەیادانەكان كەشاێكی پاڕ لە تارس و دڵەڕاوكێیاان لە كورساتان دروسات 

 .خەڵكی ئازادیخوازی كورد كردوە و لە چەندین شار دەستیان داوەتە كوشتاری
 

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران داوا لە هەموو خەڵكی خەباتكااری ئێاران دەكاات بە هەر شاێوازێكی گونجااو 
و بە بەشاااداریی بەرینااای خۆیاااان لە نااااڕەزایی و خۆپیشااااندانەكانی سەرشاااەقام پشاااتیوانیی خۆیاااان لەخەڵكااای خاااۆڕاگر و 

 .ەیەناااان و یەك رتااااوویی و هاوپشااااتی سەرتاسااااەری دژی كۆماااااری ئیسااااالمی بەهێزتاااار بااااكەنخەباتكاااااری كوردسااااتان ڕاب 
داوا لە ڕێكخراوەكااانی مااافی ماارۆڤ و ناوەناادە نێودەوڵەتییەكااان دەكەیاان بااۆ پێشاا رتن لە كوشااتاری خەڵااو لە كوردسااتان، 

 .ی كورد بكەنگوشارەكانی خۆیان بخەنە سەر كۆماری ئیسالمی و پشتیوانی لە خۆڕاگری قارەمانانەی خەڵك
 

 ژن، ژیان، ئازادی
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢نۆڤامبری ی ٢٠ =ی هەتاوی ١٤٠١ی خەزەڵوەری ٢٩
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 ناوەندی هاوكاری: كۆماری ئیسالمی بنكە و بارەگای حیزبەكانی رۆژهەاڵتی موشەكباران كرد
 

 !كۆمەاڵنی خەڵكی ئێران و كوردستان
 !بڕیار ی جیهانی و واڵتانی خاوەن کۆمەڵ ە

 !ناوەندە نێودەوڵەتییەكانی مافی مرۆڤ
 

ی خەزەڵوەر سپای تیرۆریستی پاسدارانی كۆماری ئیسالمی جارێكی دیاكە بە مووشاەک و دڕۆن بانكە ٣٠لەسەر  ی29نیوەشەوی 
قااوواڵیی خاااكی هەرێماای  و بارەگاكااانی حیزباای دیمااوكراتی كوردسااتانی ئێااران و كااۆمەڵەی زەحمەتكێشااانی كوردسااتانی لە

كوردسااتاندا کااردە ئامااان.، كە بەداخەوە شااەهیدبوونی پێشاامەرگەیەکی حیزباای دێمااوکرات و چەنااد برینااداری دیااکەی لااێ 
 .كەوتەوە

 
كۆماری ئیسالمی كە لە ئاست خرۆشانی خەڵكی ڕاپەڕیوی کوردستان و ئێران دۆشداماوە بووە، بۆ بەالڕێادا باردنەوەی شۆڕشای 

ەی ڕای گشااتیی جیهااان لەسااەر ئەم ئاااخێزە گەورەیەی كوردسااتان و ئێااران، وێااڕای هەڕەشااەی بەردەواماای نااوێ و دوورخسااتنەو
هێرشکردنە سەر خاكی هەرێمی كوردستان، ناوە ناوە  بنكە و بارەگاكان و كەمپی دانیشاتووانی مەدەنیای حیزبەكاان دەکااتە 

 .ئامان.
 

كردنی ئەو هێرشاااە دڕنااادانەیە داوا لە ناوەنااادە  ەحكاااوومناوەنااادی هاوكااااریی حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران ساااەرەڕای م
كردنی بانكە  نێودەوڵەتییەكان و ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ دەكات بەرامبەر بەم زنجیرە تاوانەی كۆماری ئیساالمی و بۆردوماان

 .و بارەگاكانی حیزبەكان كە ژمارەیەكی بەرچاو خێزان و ژن و مندا  تێیدا دەژین بێدەنگ نەبن
 

 ی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێرانناوەند
  

 ی زایینی٢٠٢٢ یامبرۆڤنی ٢١ =ی هەتاوی ١٤٠١ خەزەڵوەریی ٣٠
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 ی سەرماوەز لە سەرتاسەری ئێران٣بانگەوازی ناوەندی هاوكاری بۆ مانگرتنی گشتی رۆژی 

 
 خەڵكی خەباتكاری ئێران

 مەڵ ای ئێرانژنان، كرێكاران، بازاڕیان، خوێندكاران و چین و توێژەكانی كۆ
 

زیااتر لە دوو مااان ە كە ئااخێزی شۆڕشاا ێرانەتان دژی دیكتااتۆری كۆماااری ئیساالمی بەردەوامە و زۆربەی ناوچەكااانی ئێراناای 
گرتااووەتەوە. خەڵكاای خااۆڕاگر و خەباتكاااری ئێااران لە شۆڕشاای نااوێی ژن، ژیااان، ئااازادی روخااانی ئەم رژیاامە خوێنڕێژەیااان 

 .ەكجاری هەدا نادەنكردوەتە ئامان. و تا سەركەوتنی ی
 

مناادا  بە دەسااتی هێاازە سااەركوتكەرەكان  50لەم رێبااازەدا بەداخەوە ژمااارەیەكی زۆر لە خەڵكاای ناااڕازی لەوانە زیاااتر لە 
گیانیان لەدەستداوە و بەهەزاران كەسیش برینداربوون یان دەسات یركراون. لەم نێوەنادەدا كوردساتان كە هەمیشاە و لەهەماوو 

ەبااات دژی رژیاام و مەتەرێاازی لەشااكان نەهاااتووی خەڵكاای ئااازادیخوازی سەراسااەری ئێااران بااووە، قۆناغەكاناادا پێشااڕەوی خ
پشکێكی گەورەی لەم قوربانیدانە كەوتووەتە سەرشان و رۆژانە شااهیدی هێرشای بێڕەحماانەی هێازی ئێنتزامای و پاسادارانی 

یاانكەنە ئاماان.. چەناد رۆژێاكە رژیام بە تیرۆریست بۆ سەر خەڵكی كۆاڵن و شەقامەكانی كوردستانین كە بەچەكی جەن ی دە
 .هەموو هێزی خۆیەوە لە كوردستان حەمامی خوێنی وەڕێكسختووە و قەتڵوعامی گشتیی گرتووەتەبەر

 
ئەم ئاخێزە سەرتاسەرییە بە بێ هاودڵی و یەك رتوویی زیاتری هەموو چین و توێژەكانی خەڵو بەسەركەوتن ناگات. ئاێمە 

نی كوردساتانی ئێاران داوا لە حیازب و الیەنە سیاساییەكان، چاالكواناانی مەدەنای و هەماوو وەن ناوەنادی هاوكااری حیزبەكاا
توێژەكانی خەڵو لەسەراسەری ئێاران دەكەیان لە پێنااو بەهێزكردنای ئەم یەك رتاووییە و پشاتیوانی لەخەڵكای خەباتكااری 

 .گشتیی بەڕێوەببەن مان رتنێكی 1401ی سەرماوەزی 3كوردستان رۆژی پێنجشەممە 
 

داوا لە هەمااوو ژنااانی خەباتكااار، كرێكااارانی ناوەناادە پیشەسااازییەكان، بازاڕیااان، مامۆسااتایان و خوێناادكاران دەكەیاان لەم 
رۆژەدا بە مان رتنی گشتیی پەیوەست بن. هەروەها میدیا دیموكراتیاو و ئازادیخوازەكاان بە باڵوكاردنەوە و رومااڵكردنی ئەم 

ڕش ێڕانەی خەڵكی ئێران راب ەیەنن تا جارێكی دیاكە هەماوو پاێكەوە بە دەن ێكای بان ەوازە پشتیوانی خۆیان لە ئاخێزی شۆ
 .بەرز خوازیاری روخانی ئەم رژیم منداڵكوژە بین
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 ژن، ژیان، ئازادی
 

 ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ یامبرۆڤنی ٢٢ =ی هەتاوی ١٤٠١ی سەرماوەزی ١
  
 
 
 

 زبەكانی كوردستانی ئێران: بە فریای خەڵكی كوردستان بكەونناوەندی هاوكاریی حی
 

 !بەڕێز سكرتێری گشتیی نەتەوە یەك رتووەكان
 !كۆڕ و كۆمەڵە جیهانییەكان

 !دەوڵەتان و ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ
 

نە، ڕۆژ بەساااەر نااااڕەزایەتییە جەمااااوەرییە بەرباڵوەكاااانی ئێرانااادا تێااادەپەڕێ. چەخمااااغەی ئەم ساااەرهەڵدا ٧٠نزیاااو بە 
دەربڕین بە كوشتنی بێبەزەییانەی ژینا )مەهسا( ئەمینی لە تاران بە دەستی پۆلیسی كۆماری ئیساالمی باوو. ئەم  ناڕەزایەتی 

ناڕەزایەتییااانە لە شاااری سااەقزی كوردسااتانەوە بە دروشاامی "ژن، ژیااانڵ ئااازادی" زۆر هێمنااانە دەسااتی پێكاارد و بااۆ هەمااوو 
لی هاویشت و لە دەرەوەی واڵتیش سەرن. و پشتیوانی زۆری كاۆڕو كاۆمەڵە سیاسای و كوردستان و ناوچەكانی دیكەی ئێران پە

غەیرە سیاسییەكانی بۆالی خۆی ڕاكێشاوە. بەاڵم وەاڵمی كۆماری ئیسالمی باۆ ئەم دۆخە ساەرەتا حاشااكردن لە كوشاتنی ژیناا 
ساتاند و خۆپێشااندانە ئارامەكانیاان بوو، و دواتریش بە سەركوتی دڕندانەی خۆپیشاندەران گیانی سەدان كەسی دیكەیاان ئە

 .بەرەو توندوتیژی و كوشتن و گرتن ڕاكێشا
 

كەس  ٦٣كەس كاوژراون كە  ٤٤٥ڕاپۆرتی ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤی باس لەوە دەكەن كەم، لە ئاساتی ئێرانادا هەتاا ئێساتا 
كوژراوەكااان لە ناااوچە هەمیشااە كەس لەوان ژناان. هەر ئەو ئامااارانە دەڵااێن كە زۆرتاارین  ٤٣سااا  و  ١٨لەوان خااوار تەمەن 

كاوژراو زانادراوە كە  ١٠٨پەراوێزخراوەكانی بەلوچستان و كوردستان بوون، بە جۆرێو كە لە كوردستان هەتا ئێستا شوناسای 
  .كەس لەژێر ئەشكەنجەدا گیانیان لێ ئەستێندراوە ٦كەس لەوان ژنن و لەو ئامارە  النیكەم  ٥كەس لەوان مندا  و  ١١
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یی ئێااران جاا ە لە تاااوانی بەكارهێنااانی چەكاای شااەڕ دژ بە خۆپیشاااندەران لە زۆربەی ناوچەكااانی ئێااران، كۆماااری ئیسااالم
كوردسااتانی زیاااتر لە هەر شااوێنێو میلیتاااریزە كااردوە و دڕناادانە خەڵااو دەكوژێاات، تەنااانەت لە بەشااێو لە شااارەكانی وەن 

رتاووە. لە كوردساتان بە گشاتی خەڵاو بەشاێوەیەكی جوانڕۆ رژیم لە چەكی دۆشكا و گازی فرمێسكڕێژی ژەهراوی كەڵكی وەرگ
سیستماتیو كۆمەڵكوژ كراون و لە كەرەستەی شەڕی نێوان واڵتان بۆ بەرەوڕووباوونەوە لەگە  خەڵكای مەدەنای و دەسابەتاڵی 
كوردستان كەڵو وەرگیاراوە و ئەوە  بەتەواو ماناا تااوان دژی مرۆڤاایەتییە و كاۆمەڵ ەی جیهاانی لەسەرشاانیەتی پاێش بە 

 .ەردەوامیی ئەو جینایەتانە ب رێتب
 

دەزگای سەركوتی كۆماری ئیسالمی لەو ماوەیەدا بە بەردەوامای و بەتاایبەت لەو چەناد ڕۆژەی دواییادا، ساەرەڕای ڕاگەیانادنی 
حكوومەت نیزامیی شەوانە لە زۆربەی شارەكانی كوردساتاندا، بە شاێوازی هەڕەمەكای و هۆڤیاانە لە كاۆاڵنەوە تەقە لە مااڵی 

دەكەن، و دواتر هەڵدەكوتنە سەر ماڵەكانیان، پیار و الو، ژن و منادا  دەدەنە بەر پەالماار و بە بیاانووی بەشاداری خەڵو 
ڕێاازی و سااووكایەتی و لێاادان دەسبەسااەریان دەكەن. جاا ە  لە خۆپێشاااندانەكاندا خەڵااو لە ماڵەكانیااان دێناانە دەر و بە بێ

ەن بۆكااان، جااوانڕۆ و مەهاباااد هێاازە چەكاادارەكانی سااەر بە سااپای لەوە  لە زۆر شااار و شااوێن بااۆ نمااوونە لە شااارەكانی و
پاسااداران لە هەڵكوتااانە سااەر ماڵەكاناادا لەگە  گەیاناادنی خەسااار و زیااان، زێڕوزیااو و كەلااوپەلی گرانبااایی ماڵەكااانیش 

 .بەتااڵن دەبەن
 

ەق بە خەڵاو دەیكاا جیناایەتی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران ڕادەگەیەنێ ئەوەی لە كوردساتان رژیام دەرح
جەن ی و تاوان دژی مرۆڤایەتییە. بۆیە پێش رتن بە كۆماری ئیسالمی لە بەردەوامیی جینایەتەكانیدا پێویستیی بە ڕێكاار و 
هەن اوی بەكردەوەی جیدتر و لێبڕاوانەتارە. دیاارە پەساندكردنی بڕیارناامەی شاوڕای ماافی مرۆڤای نەتەوە یەك روەكاان دژی 

می و دانانی كۆمیتەیەن بۆ دۆزیانەوەی ڕاساتییەكان كاارێكی بەجاێ و شایاو باوو، بەاڵم ئاێمە پێماان وایە دەباێ كۆماری ئیسال
 .ڕێكاری جددیتر بۆ لێپرسینەوە و واڵمدەربوونی ئەو ڕێژیمە ب یرێتە بەر

 
ان و ناوەنااادی هاوكااااری حیزبەكاااانی كوردساااتانی ئێاااران جاااارێكی دیاااكە ساااەرنجی كاااۆمەڵ ەی جیهاااانی باااۆ دۆخااای كوردسااات

 .جینایەتەكانی رژیم ڕادەكێشێ و داوا لە ناوەندەكانی بڕیاردەر دەكا بەفریای خەڵكی كوردستانەوە بێن
 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

 
 ی زایینی٢٠٢٢ یامبرۆڤنی ٢٦ =ی هەتاوی ١٤٠١ی سەرماوەزی ٥
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ران و پارتی ئازادیی كۆبوونەوەی نێوان ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێ
 كوردستان

 
تانی ئێاران بەسەرپەرشاتیی شاندێكی ناوەنادی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردسا كوردیی 2722ی سەرماوەزی 9چوارشەممە ڕۆژی 

زادە" بەرپرسی دەورەیی ناوەند و هەر یەن لە بەڕێازان: ماێەمەد نەزیاک قاادری، عەبادو  ئازەرباار،  عومەر ئێلخانیبەڕێز "
انی و عەتا ناسرسەقزی، سەردانی پاارتی ئاازادیی كوردساتانیان كارد و لە الیەن شااندێكی پاارتی ئاازادیی ئیسماعیل رەحم

ڵ خەلیاال نااادری وتەبێااژ و بەرپرساای پێوەناادییە PAK  حسااەین یەزدانپەنااا" سااەرۆكی"كوردسااتان بەسەرپەرشااتیی بەڕێااز 
ئەندامی پێوەندییە گشتییەكان، ئەدیب خالیادیان گشتییەكان، هامنۆ نەقشبەندی ئەندامی سەركردایەتی، جوانشێر ڕەفعەتی 

ڕێكاخەری نووساین ەی كاروبااری سااەرۆكایەتی، روونااهی لەن و ساەربەخۆیی موكریاانی كااادرانی پاارتی ئاازادیی كوردسااتان، 
 .پێشوازییان لێكرا

 
یاازی ساەردانەكەیان كۆبوونەوەكە بە وتەكانی بەڕێز بەرپرسی دەورەیای ناوەنادی هاوكااریی لە ساەر دوو تەوەری ساەرەكیی ن

كە بریتیی بوون لە هەڵسەن اندنی ڕاپەڕینی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و گەالنی ئێران و پرس و پێویساتیی هاوكااریی حیازب و 
الیەنە سیاسییەكانی ڕۆژهەاڵت دەستی پێكرد. پاشان هەركاام لە ئەنادامانی شااندی ناوەناد بەشادارییان لە هەڵساەن اندنی 

. بە دوای ئەوەدا بەڕێاز ساەرۆكی پاارتی ئاازادیی كوردساتان وێاڕای بەخێڕهێناانی گەرمای شااندی تەوەرەكانی بەر باسدا كرد
ناوەندی هاوكاریی، كۆبوونەوەكەی بە هەن اوێكی گرینگ بۆ بەهێز كردنی ڕەوتی هاوكاریی و رێككەوتنای نێاوان حیزبەكاانی 

وردستان و وەدەستهێنانی مافی چارەنووسای سیاسایی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە پێناو گوڕ و تیندان بە خەباتی ڕزگاریخوازیی ك
 .وگەیشتن بە سەروەریی و كۆتاییهێنان بە كۆماری ئیسالمیی خەماڵند

 
لەكۆبااوونەوەكەدا هەردووال بە لێكاادانەوەی دۆخاای ئێسااتای كوردسااتان و ئێااران راو بۆچااوونی خۆیااان خسااتەڕوو و جەختیااان 

یاسییەكانی كوردستان كردەوە. هەروەها پێداگرییان لەسەر بەهێز كردنای لەسەر یەك رتووی زیاتری نێوان حیزب و الیەنە س
پێوەندیی و پەرەپێدانی هاوكاریی نێوان پاارتی ئاازادیی كوردساتان و ناوەنادیی هاوكااریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران و 

 .ستان كردەوەكار كردنی هاوبە  بۆ پێكهێنانی چەترێكی گشت یری سیاسیی نێوان حیزبەكانی ڕۆژهەاڵتی كورد
 

 لەكۆتایی كۆبوونەوەكەدا بڕیاردرا لە دانیشتنەكانی داهاتوودا هەر دوو ال هەوڵەكانیان بۆ كاری هاوبە  و كردەیی و 
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 .هەروەها بۆ میكانیزمەكانی پێكهێنانی یەك رتوویی زیاتری نێوان حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان كردەوە
 

 پارتی ئازادیی كوردستان
 

 یی حیزبەكانی كوردستانی ئێرانناوەندی هاوكار
 

 ی زایینی٢٠٢٢نوامبری ی ٣٠  =وردی كی ٢٧٢٢ ی سەرماوەزی٩
 
 
 

 ی سەرماوەز دژ بە میلیتاریزم و سەركوت لە كوردستان كۆدەبینەوە١٦ناوەندی هاوكاریی: 

 
 !خەڵكی خەباتكاری كوردستان

 !كران و كوڕانی كۆڵنەدەری كوردستان
 

ات و شۆڕشی ئێوە نەن هەر بووەتە هۆی پتەوكردنی باێ وێانەی پێوەنادی خەڵكای كوردساتان زیاتر لە دوو مانگ و نیوە خەب
و گشاات ئێااران، بااووە بە بنەمااای لێااو تێ ەیشااتن و پااوچەڵكردنەوەی درۆ و دەلەسااەی نەیاااران و دوژمنااانی كااورد و، لە 

رباۆیە ئەو رژێامە ن ریساە بەوپەڕی هەمانكاتدا كۆڵەكەكانی دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێرانیشی بە توندی لەرزانادووە. هە
 .بێڕەحمی و بە توندترین شێواز كوردستان سەركوت دەكات

 
ئێوەی دوژمن بەزێن توانیتان بە ژیری پیالنەكانی رژیم پوچە  بكەنەوە و دەبینین ئەوڕۆ هەموو گەل دەن یان یەكای گرتاووە 

 .ن دەڕوانێتە كوردستانو شكۆیەكی بەخشیوەتە شۆڕشی ژینا و هەموو ئێران بە دیدی لێ فێربوو
 

لەم رۆژانەدا بااۆ بەرزڕاگرتناای ڕۆژی خوێناادكار بااان ەوازی چەنااد ڕۆژ خۆپیشاااندان كااراوە لە سەراسااەری ئێراناادا. ئااێمە وەن 
ناوەناادی هاوكاااریی حیزبەكااانی كوردسااتانی ئێااران پێمااانوایە پێویسااتە كوردسااتان زیاااتر لە پێشااوو  بە پااالن و نەزم و 

باااۆیە داواكاااارین ئێاااوە پشاااتی ئەو باااان ەوازانە ب ااارن كە ناوەناااد بە . ی لەو ئااااخێزەدا بكااااتتااااكتیكی خاااۆیەوە بەشاااداری
   .هاوئاهەن ی لەگە  الیەنەكانی دی ڕایدەگەیەنێت
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ئاێمە بااۆ ڕێزگارتن لە ڕۆژی دانشااجو)خوێندكار( و بااۆ هاوپشاتی لەگە  بااان ەواز بااۆ خۆپیشااندان و مااان رتن لە سەراسااەری 
ی سااەرماوەز لە كوردسااتاندا هاوئاهەنااگ و پااێكەوە لە دوای نیااوەڕۆوە لە مەیاادان و شااەقامی ١٦ی ئێراناادا، داوا دەكەیاان ڕۆژ

 .شارەكاندا گردبوونەوەی جەماوەری دژ بە میلیتاریزم و سەركوت و دیكتاتۆری بەڕێوە برێت
 

 ژن، ژیان، ئازادی
 

 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
 

 ایینیزی ٢٠٢٢دیسامبری  ی٣ =ی هەتاوی ١٤٠١ی سەرماوەزی ١٢
 
 
 

 لەسێدارەدانی الوانی شۆڕشگێڕ مەحکوم دەکەین
 

ی ١٧رۆژ بەسەر خۆپیشاندان و ناڕەزایی جەمااوەریی خەڵکای ئێرانادا تێاپەڕ دەبێات، ساەرلەبەیانی  ٨٠لە کاتێکدا زیاتر لە 
 .کۆماری ئیسالمییەوە لە سێدارەدرا سەرماوەز موحسین شکاری یەکێن لە خۆپیشاندەرانی ئەم دواییە لە الیەن جەالدەکانی

 
ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێڕای مەحکوم کردنی ئەم تاوانە نوێیەی کۆماری ئیسالمی داوا لە جەمااوەری 
خەڵکی ئێران و کوردستان دەکات بەرامابەر بە مەترسای لەساێدارەدانی چاالکواناانی سیاسای و گیراوانای ئەم دوایایە بێادەنگ 

بن. داوا لەسەرجەم حیزب و الیەنە سیاسییەکانی ئێران و کوردستان دەکەیان باۆ لەقااودان و مەحکاومکردنی لەساێدارەدانی نە
 .خۆپیشاندەرانی بەندکراو هاوکارو هاوئاهەنگ بن

کۆماااری ئیسااالمی بە پەرەپێاادان بە سیاسااەتی سااەرکوت و ئێعاادامی خۆپیشاااندەران و خەڵکاای ناااڕازی ناااتوانێ پاشەکشااە بە 
 .ەڵکی راپەڕیوی ئێران بکات کە خوازیاری روخانی رژیمی کۆماری ئیسالمینخ
 

داوا لەسەرجەم رێکخراوە نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤ و کۆمەڵ ای جیهانی دەکەین بە هەموو شێوازێن رێ ری لە کوشاتاری 
 .بەکۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی و خەڵکی راپەڕیوی ئێران بکەن
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 ژن، ژیان، ئازادی
 کۆماری ئیسالمی ئێران بڕوخێ

 
 ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران

 
 ایینیزی ٢٠٢٢ یسامبرید ی٨  =ی زایینی ١٤٠١ی سەرماوەزی ١٧

 
 
 

 ئاگاداری ناوەندی هاوکاری بۆ رای گشتی خەڵکی کوردستان
 

 خەڵکی خەباتکاری کوردستان
 جەماوەری کوردانی دەرەوەی واڵت

 
لە تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااان و لە ناااو چاالکوانااانی « بااۆن -کااۆمەڵەی خۆیبااون »اکااارییەک بە ناااوی لە رۆژاناای رابااردوودا داو

دەرەوەی واڵت باڵوکااراوەتەوە و تێیاادا باااس لەوە کااراوە ئەوان پەیوەناادییان بە ناوەناادی هاوکاااری حیزبەکااانی کوردسااتانی 
ن بەناو بۆ خەڵکی رۆژهەاڵت و هەڵسوڕاوانی سیاسای ئێرانەوە کردوە و بە پشت یری ناوەند داوای کۆکردنەوەی پو  و پارەیا

 .رۆژهەاڵت لە باشوری کوردستان کردوە
 

لێرەوە وەک ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێاران ساەرلەبەری ئەو داواکاارییە رەتادەکەینەوە و رایادەگەیەنین ئەو 
ە  مەحکوم دەکەین کە بە نااوی ناوەنادەوە یاارمەتی الیەنە دوور و نزین هی  پەیوەندییەکی بە ناوەندەوە نیە و ئەو کردار

  .دارایی بۆ مەرامی شەخسی کۆبکەنەوە
 

 ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 

 ی زایینی٢٠٢٢ یسامبرید ی١٤ = ی هەتاوی١٤٠١ی سەرماوەزی ٢٣
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ی ڕێکخراوی پەیامی ناوەندی هاوکاری بەبۆنەی دەرکردنی ئێران لە کۆمیسیۆنی مافەکانی ژنان
 نەتەوە یەکگرتووەکان

 
لەسەر پێشنیاری ویالیەتە یەک رتوەکانی ئەمریکا و لە کۆباوونەوەی ئەنجاومەنی ئاابووری و کاۆمەاڵیەتیی ڕێکخاراوی نەتەوە 

  .یەک رتوەکان، کۆماری ئیسالمی لە کۆمیسیۆنی مافەکانی ژنانی ئەو ڕێکخراوە دەر کرا
 

ێلکردنی مافەکانی ژنان و سەرکوتی خۆپیشاندەرانی ئااخێزی ئەم دوایایە بە زۆریانەی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە تاوانی پێش
دایە کە ناڕەزایی و خۆپیشااندانی شۆڕشای  دەن ی ئەندامانی ئەو ئەنجومەنە دەرکرا. دەرکردنی ئێران لەو کۆمیسیۆنە لەکاتێن

 .ڵکی ڕاپەڕیوی ئێرانڕۆژی تێپەڕاند و باڵوبوونەوەی ئەم هەواڵە  بووە جێ ای دڵخۆشی خە ٩٠نوێی 
 

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران وێاڕای دەستخۆشای لە بڕیااری دەرکردنای ئێاران لەو کۆمیسایۆنەی ڕێکخاراوی 
نەتەوە یەک رتوەکاااان داوا لە کاااۆمەڵ ەی جیهاااانی و ڕێکخاااراوی نەتەوە یەک رتووەکاااان و شاااوڕای ئەمنیااایەت دەکاااات بە 

یماای ئێااران بەراناابەر بە خەڵکاای ئااازادیخواز، بەتااایبەتی سااەرکوتی ئەم دوایاایەی خەڵکاای لەبەرچاااوگرتنی تاوانەکااانی ڕێژ
ڕاپەڕیوی ئێران و کوردساتان کۆمااری ئیساالمی ئێاران زیااتر پەڕاوێاز باخەن و لەبەرامابەر ساەرکوت و ئێعادام و ئەشاکەنجەی 

 .خەڵکی ئازادیخوازی ئێراندا بێدەنگ نەبن
 

 بژی شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی،
 .کۆماری ئیسالمی ئێران بڕوخی

 

 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
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 بانگەوازی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران بۆ مانگرتنی سەرتاسەری
 

 !خەڵكی خەباتكاری ئێران
 !رێكاران، خەڵكی ئازادیخوازی ئێران و كوردستانژنان، خوێندكاران، مامۆستایان، ك

 
و خرۆشاانی جەمااوەریی خەڵاو دژی  سێ مانگ بە سەر كوشاتنی زاڵماانەی ژیناا )مەهساا( ئەمینای و دەساتپێكی شۆڕشای ناوێ 

 .دیكتاتۆریی كۆماری ئیسالمی تێپەڕی
 

شاااەهید، هەزاران کەس برینااادار و  لەم ماااوەیەدا ساااەدان کەس لە خەڵكااای ڕاپەڕیااو و ئاااازادیخواز لە سەرانساااەری ئێراناادا
   .هەزاران کەسی دیکە  لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر كراون

 
هاوكات لە ڕۆژانی ڕابردودا ڕێژیم بۆ نانەوەی ترس و دڵەڕاوكێ و بە مەبەستی سەركوتی زیاتری خەڵكی ناڕازی و کپکردنی 

كەس لە گیراوەكانی ئەم دواییانەدا ساەپاندووە و بەداخەوە ژماارەیەک  ٢٢ڕاپەڕینەکە، سزای لەسێدارەدانی بە سەر النیكەم 
 .لەم شۆڕش ێڕە بەندكراوانە لەسێدارە دراون

 
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران بە لەبەرچاوگرتنی قورسایی و گوشاری ئابووری لەسەر خەڵن و کاسابکاران 

هێناان  ئێاران و كوردساتان دەكاات دژبە سیاساەتی ساەركوتی ڕێاژیم و كۆتایی و بازاڕییان، داوا لە هەموو خەڵكی خەباتكاری
مەرجاای سااەرجەم زیناادانییانی سیاساای، بەتااایبەتی گیراوەكااانی ئەم  بە ئێعاادامی ئااازادیخوازان و هەروەهااا ئااازادكردنی بێ

و بەو بەشادارییە جاارێكی ی سەرماوەز بەشاداری لە ماان رتنێكی سەرانساەری و یەكپاارچەدا باكەن ٣٠و  ٢٩دواییانە، ڕۆژانی 
 .دیكە دەن ی خۆیان بۆ ڕووخاندنی كۆماری ئیسالمیی ئێران بە گوێی خەڵكی جیهان ب ەیەنن

 
داوا لە هەمااوو چاالکااانی سیاساای و مەدەناای، حیاازب و ڕێكخااراوە سیاسااییەكانی كوردسااتان و ئێااران و ئااازادیخوازانی دەرەوەی 

نە سەرانساەرییە جاارێكی دیاكە یەک اری و یەك رتاوویی هەماوو توێژەكاانی واڵتیش دەكەین بە پشتیوانیی خۆیان لەم مان رت
 .خەڵو تا ڕووخانی ڕژیم بەهێز بكەن

 



رانێئ یكوردستان یكانەزبیح یهاوكار یندەناو  

 

 

55 
 

 بژی شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی،
 بڕووخێ كۆماری ئیسالمیی ئێران

 
 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
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 یشق مان نەحرە :و ئامادەکردنیکۆکردنەوە 
 

 ی زایینی٢٠٢٢سەمبەری ێی کورد = د٢٧٢٢بەفرانباری 

 
 

 


