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 داواکاری
 

وێرای ساڵوێکی گەرم، بۆ تاوتۆ و کەنگەشەی رووداوەکانی نێونەتەوەی و  هاوڕێ کەماڵ حەسەن پوورزۆر بەڕێز 
رۆژهەاڵتی نێوەراست و کوردستان بەگشتی و هەڵوومەریی رۆژهەاڵتوی کوردسوتان بە توای،ەتی، پەم پرسوەارانەی 
خوووارەوە کە بەدڵاەووایەوە بەشووێکی زۆری پەم پرسووەارانە هووی چووەی و توی ەکووانی خەڵکووی پاراسووتەی یەنابووت و 

ەڵێک کەسایەتی سەاسی حەزبی و غەیرە حەزبی رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەیی و کۆی پەم دیمانانە لە تۆیی کۆم
هەر بوۆیە داوای لە یەنابتوان دەکەیوی بە وەاڵموی . نامەلکەیک دەیخەواە بەر دیودی کوۆمەاڵنی خەڵکوی کوردسوتان

 .پەریای پەم بەرهەم دەوڵەمەندتر بکەن
 

 .پێشەکی زۆر سپاستان دەکەم
 

 ێز و حورمەتەوە رەحمان نەقشیبەر
 

 :پرسیارەکان
 
 

 و رۆژهەاڵتی نێوەراست؟ هەوڵومەرجی هەنوکەیی نێونەوەییهەڵسەنگاندنێک لەسەر  -١
 
دا تێوپەڕ دەبوک کە چەنودیی قەیوران پاشوتەی  لە بواری نواونەتەوەیەەوە یەاوان پێاوتا بە دۆخێکوی توای،ەتەی -١

پووواژۆخوازیی پەاوووکمەەە کە بە هێرشوووە  یەکێوووک لەو قەیرانوووانە تێرۆریزمووی بی. یەاووانەی دەخەنە مەترسوووەەەوە
یوگە . ترس و دڵەڕاوکێەوان خاوتۆتە نواو دڵوی خەڵکوی پاسواییناو خەڵکی مەدەنەی دا نامرۆڤانەیەەکانەان لە 

لەوە قەیرانی کوریای باکور پەگەر چارەسوەریەەکی باەڕەتەوی بوۆ نەدۆزرێوتەوە لەوانەیە کارەسواتی زۆر گەورەی 
پێش،ڕکێی دەسەاڵت لە نێوان چەی و ڕوسەا لە الیەک و ویکیەتە یەکگرتووەکوان لە الیەکوی تور . لک بکەوێتەوە

لە الیەکی ترەوە موشکەلەی گوازی بەنواو گوڵخوانەیی بوۆتە . وشی مەترسی شەڕی ساردێکی تر کردووەیەاانی تو
لە خووۆرهەاڵتی . زیووانی زۆر بە ژیوواگە و ڕۆژ نووەە کە لە گۆشووەیەکی پەو یەاووانە کارەسوواتێک نەقەومووکهووۆی 

دەسووتانی کۆموواری بەرزەفڕیووی کاربە. پووارامەی هەر وا شووتێکی نووامۆیەو ناوەڕاسووت وەک شووتێکی نەریتەووی پاشووتی 
سوت کردنوی پەمپراتوۆریی شوەۆە بوۆتە نوانەوەی پواگر و پواژاوە لە بەشوەکی بەرچواوی خوۆرهەاڵتی وسێدارە بوۆ در
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تێرۆریوزم بە نواوی پوایەی بوۆتە . پواژۆخوازیی پوایەاەەە بە داخەوە پێاوتا خوۆرهەاڵتی نواویی کانگوای بی. ناویی
ی ژن و ماداڵ بە قەاڵچۆ کردندا ی چەند ساڵی ڕابردوو شتێکی پاسایی و هەردوو الباڵی شەۆە و سونای لە ماوە

پێاوتا کە وا خەریوکە دا و  . کی گەلێوک قەزەونەوان لە پەاوکم بە دونەوا نەشوان داوەیەەو خەڵکی بێتاوان وێا
بوۆ پوڕ کوردنەوەی پەو بۆشوایەە دەسوتی  ێەەەکوی نەووە پاشوکراتوانایی سوەربازیی و مرۆیوی لەکوەە دەدا، کێ،ەرک

 . تا نازانەی پاکامەکەی چی دەبکپێکردووە کە هێش
 

 هەڵومەرجی ئێستای کوردستان چوون هەڵدەسەنگینی؟ *
 

 باکووری کوردستان
 
لە بوواکوور دوای ڕاوەسووتانی دانووسووتانەکان لەگەڵ . کوردسووتان بە هەلووومەریێکی زۆر ناسووک دا تێووپەڕ دەبووک -٢

کۆمەڵگای تورکەا سوک " کودەتا"ناو  دەوڵەت و هێرشی دەوڵەت بۆ سەر کوردستان و بە تای،ەت پاش شکاتی بە
پەگەر پێشدا دوو کەرتی کورد و تورک هەبوو پێاتا بۆتە سک کەرتوی کوورد، توورکی هواوڕا لەگەڵ . کەرت بووە

پەگەر سەردەمێک تورکەا وەک نمونەی دڵخۆشکەری واڵتێکوی پەاوکمەی . پەردۆغان و تورکی دژی پەاکمەزە کردن
. دەسوتێای باسوی لێووە دەکورا پێاوتا هوەی شوتێکی دڵخۆشوکەر لەوێ نوابەای کە خەریکە دێموکراسەی تێەودا پەرە

 سوەربازیی کە وەک دەزانوەی لە وەتوا سوی کوورد لە ڕێگوایوە سەر ڕێچکەی سوواوی چارەسوەری پرپەردۆغان چۆتە
کۆموواری تورکەووا دامەزراوە پەو ڕێچووکەیە توواقی کووراوەتەوە بووک پەوەی کە سووەرکەوتاێکی یەکووککەرەوە وەدەسووت 

درەنووی یووا زوو پەرۆغووان و حەووزبەکەی تێوودەگەن کە پەو ڕێچووکەیەی پەوان گرتوویووانەتە بەر نوواتوانک  .باێاووک
 . چارەسەری پرسی کورد بک و گەلی باکووری کوردستان نەشانەان داوە کە هەی هێزێک ناتوانک بەچۆکەان دابێاک

 
 خۆرئاوای کوردستان

 
هێوووزە  سوووەرهەڵدانی خەڵکوووی سووووریەە سوووەرکردایەتی پووواش . دۆخەکە گەلێوووک ناسوووکەلە خۆرپووواوای کوردسوووتان 

کاریگەرەکانی خۆرپاوای کوردستان زۆر ژیرانە بوونە خاوەنی دەسکەوتێکی زۆر بە تێچوونێکی ڕێ ەیوی کەم بەاڵم 
لە خۆرپوواوای کوردسووتان و  پوواش سووەرهەڵدانی دا وو  و هەوورش بووۆ سووەر کۆبووانی خوووێاێکی زۆر بووۆ بەرگریووی

گریەە نە الە سوایەی پەو خوۆڕ. ی،ەت لە کۆبوانی وێرانەەەکوی زۆر هواتە پواراوەنی دا و  ڕژا و بە تواتێکشکاند
تەنەا کوردەکانی خۆرپاوا بەڵکو کورد بە گشتی وەک پاڵەوانی تێکشکێاەری توندپاژۆیی لە سەراناوەری یەاوان 

 ەبەویێتەوە دەورانوی پوێ  بەهواری  ەڕبە بڕوای می دۆخی سەاسەی خۆرپاوای کوردستان هەرگەز نواگەڕ. ناسران
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پێاوتا کووردی . کە رێ یمی بە اەی پەسەد حاشای لە بوونی کورد و مەسەلەی نەتەوەیی کورد لە سوریەە دەکرد
خۆرپووواوای کوردسوووتان بەشوووێکی سوووەرەکەی لە هاوپەیموووانەی دژی دا ووو  کە پشوووتەوانەی پامریکوووا و واڵتوووانی 

هوەی پەیماناوامەیەکی فەرمەوی لە  پەوەی کە یێگوای نەگەرانەوەە پەوەیە کە. پێک دەهێاک ڕۆژپاوایەان لە پشتە
نێوووان کوردەکووانی خۆرپوواوای کوردسووتان و پامریکووا بوووونی نەووەە و لەوانەیە دوای گوورتاەوەی ڕەقوو ە و شکاووتی 

 . دا  ، پامریکا و واڵتانی هاوپەیمانی کۆتایی بە پشتەوانەەان لە یەپەگە و پەیەدە باێای
 

 باشووری کوردستان
 
بە هۆی دابەزیای نرخی نەوت . پاوای کوردستان لە هەلومەریێکی ناسک دایەباشووری کوردستانە  وەک خۆر -٣

و بڕانی قووتی خەڵك لەالیەن حوکومەتی  ێراق لە الیەک و هێرشوی دا و  بوۆ سوەر هەنودێک لە ناوچەکوانی 
 پابووری حوکومەتی هەرێم لە قەیرانێکی قووڵ دایە کە پاسەوارەکانی لە سەر ژیانیپەو بەشە لە نەشتمانمان، 

نووابی پەوەش لەبەوور بکەیووی کە بوووونی پتوور لە مەلەووۆن و نەوێووک . دانەشووتوانی پەو بەشووە لە کوردسووتان دیووارە
پەنووابەر کە بەهووۆی دا وو  و هەروەهووا نەبوووونی پاشووتی لە هەنوودێک لە بەشووەکانی تووری  ێووراق پەنایووان بووۆ 

هەموووو پەو . کوردسووتانیی بووۆ زەختووی پووابووریی بووۆ سووەر باشوووور هەرێمووی کوردسووتان هێاوواوە، فوواکتەرێکی توور
قەیرانانە لە الیەک، قەیرانی ناتەبایی نێوان حەزبەکانی باشوور و داخرانی پارلمان پەگەر چارەسوەر نەکورێ 

پێاووتا کە . ان بووۆ گەیشووتی بە سووەربەخۆییددەتووانک ب،ێووتە مەترسووەەەکی زۆر گەورە بووۆ وەدیاوواتای خەونووی کووور
ربەخۆیی ڕاگەیەنووودراوە، پەوەی کە لە هەموووووو شووووتێک ی سوووێپتام،ر وەک رۆژی گشتپرسووووی بوووۆ سووووە٢٢بەرواری 

هەڵو،ەت . پێویاتترە رێک خاتای ناوماڵی کورد و پڕ کردنەوەی کەلێای نێوان حەزبەکانی باشووری کوردسوتانە
 .ی دڵخوازکامپەو هەواڵنە نەگەیشتوونە پاەای پەو دێڕانەش سلەو دوایەانە دا هەندێک هەوڵ دراون کە تا نوو

 
دەبەاووەی کە داگەرکەرانووی کوردسووتان لە هەوڵووی وەالنووانی ناکۆکەەەکانەووان بووۆ پەکنگێڕیووی و پووێمە بە پاشووکرا 

گوموان لەوە دانەوەە کە پەوان . پێشگرتی بە سەرکەوتای پرۆسەی گشتپرسی و وەدیااتای خەونوی لەمێ یاەموانی
ووری کوردسوتان و وەدیااتای سەربەخۆیی لە باشو بۆ شکات پێاێاانی پرۆسەی گشتپرسیلە دەستەان بک  چیهەر

پەنجامی دەدەن کەوابوو پێمەی کوردی  دەبک ناکۆکەەەکانی خۆمان وەال نێەی و کێ،ەرکک بۆ دەسوەاڵت باێیەواەوە 
چونکە پەگەر کورد پەو هەلە لەکوەە بودا، وێودەچک هەلێکوی لەبوار وەک پەوڕۆ توا . بۆ کاتی دوای سەربەخۆیی

بەڵکوووو  سوووەربەخۆیی باشووووری کوردسووتانتەنەووا وەک خوووۆم پوواواتەخوازم نەک . سووەدەیەکی توور نەیەتە پووێ 
  .حوکومەتی یەکگرتووی کوردستانی گەورەش بە چاوی خۆم ب،ەام ەخۆیی گشت کوردستان و دروست بوونیسەرب
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رۆژهەاڵتی کوردستان دید و بۆچوون و هەڵسەنگاندن لەسەر  یوەک کەسایەتی سیاسی و دێرین* 

 :ئەم خااڵنەی خوارەوە چێیە
 

 شۆڕشی گەالنی ئێران
 
. ساڵ تێپەڕ بوون بەسەر شۆڕشی گەالنوی پێوران زۆر کتێو  و بوابەت لەسوەر پەو ڕووداوە نووسوراون ٣٣دوای  -١

ومەیای و شووا درا و هەنوودێکە  بوووونی هەنوودێک پێەووان وایە دوای کۆبوووونەوەی گوادێلووۆ  بڕیوواری یێگووۆڕکێی خوو
 ١١رچۆنێک بک می خۆم پەوکات الوێکی هە. ڕەت دەکەنەوە دەستی دەرەکەی لە سەرکەوتای شۆڕشک گەالنی پێران

 یمبەشووداردا سووااڵنە بووووم و زۆر بە گوووڕوتەاەوە لە خۆپەشوواندانەکان و چاالکەەەکووانی دژی ڕێ یمووی پاشووایەتی 
ڕشوێکی پەاوکمەی سێدارە هەوڵ دەدا وا باوێاک کە شۆڕشوی گەالنوی پێوران شۆیمی هەرچەند کە پێاتا رێ . دەکرد

ڕێ یمووی دژی بووووە بەاڵم مووی لەسووەر پەو بوواوەڕەم کە خەڵکووی پێووران بووۆ پووازادی و دێموکراسووی شۆڕشووەان لە 
م دەڵوێ ەوەبە دڵاەوایی تەواو. ڕشوەیان دزیکە بە فێو  و تەڵەکە پەو شۆ پاشایەتەی کرد و پەوە مەالکان بووون

لەسووەرەتای یوویەوی خۆپەشوواندانەکانەان بەدەسووتەوە نەبوووو بەڵکووو تەنووانەت کە لە کوردسووتان نەک مەالکووان 
خەڵکوی کوردسوتان بە گشوتی . لە خۆپەشواندان و مانگرتاەکوان دا نەدەکورد ەانشوخۆپەشاندانەکان هەر بەشداری

ازادی، دێموکراسوی و نەموانی لەبەر زوڵم و زۆری حوکومەتی پاشایەتەی هواتاە سوەر شوەقامەکان و پاواتەوان پو
 .هەاڵواردن بوو

 
 نەتەوە بندەستەکانی دیکەی ئێران و کورد

 
پێران واڵتێکی فورەنەتەوەیە، هەرچەنود کە لەسوەرەتای هواتاە سوەرکاری ڕەزاشوا ڕوانگەیەکوی فاشەاوتی لە  -٢

بووو کە پێاوتاش باکەی دەسەاڵت واتە تاران بۆ تواندنەوە و بە فارس کردنوی نەتەوە غەیرەفارسوەکان دروسوت 
هەی حاشا . نەیانتوانەوە بەقەد واڵتی یەران واتە تورکەا سەرکەوتوو بکهەر درێ ەی هەیە بەاڵم پەو هەواڵنە 

سەاسوەتی ( چ لە سوەردەمی پاشوایەتەی دا و چ پێاوتا)لەوە ناکرێ کە لەهەندێک بوار دا حوکومەتی ناوەنودی 
پەگەرچوی پازەریەەکوان لە بوواری زموان، . پەیوڕەو دەکوا پاپارتاید لە بەرام،ەر بەشێک لە نەتەوە بادەسوتەکان

واتە بە فەرمی نەناسوەای زمانەوان و نەڕەخاواندنی هەلوی خوێاودن بە زموانی پوازەری لە ناوچەکانەوان تووشوی 
سەاسەتی هەاڵواردن بوون،بەاڵم لەبواری پابووری و بەشوداریی لە دەسوەاڵتدا شوەریکی نەتەوەی فوارس بووون و 

 یەدەگوی ەڕەبەکوان بەهوۆی پەوەی کە لە پاریزگوای خوزسوتان دەژیوی کە . ەان پوک بوڕاوەپێاتاش بەشوێکی باشو
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بەاڵم کاتێوک کە نوۆرە دەگواتە . تووشوی سەاسوەتی توانودنەوە بووون ەسەرەکەی نەوتوی پێوران لەوێ هەڵکەوتووو
کورد، بەلوچ و تورکەمەن، پەوانە بەهۆی پەوەی کە زۆربەی هەرە زۆریان سونای مەزهەبی، تووشی هەاڵواردنوی 

هەاڵواردنی بە سەاوتەم . سەاسی و پایەای بوون و لە پابووریی و دەسەاڵتی پێران شتێکی پەوتۆیان پک نەبڕاوە
ەشتمانانی نەتەوە غەیرە فارسەکان هەوایان کراوی سەردەمی کۆماری پەاکمەی وای کردووە کە پەتر زۆربەی هاون

بە درێ ەدانووی ژیووان لە یەک واڵت دا نەموواوە و پەگەر حوکووومەتی ناوەنوودی دەسووەاڵتی بەسووەر پەو ناوچووانەدا 
 .  نەمێاک، زۆر پاستەمە بتوانک پێ  بە هەڵوەشانی پێران وەک یەک واڵت بگرێ

 
 ئیسالمی ئێران؟گشتی داهاتووی كۆماری   زعی ئێستای ئێران به وه

 
 قەیرانوی پوابووریی، قەیرانوی ڕەوایوی لەنواو. دۆخێکی پڕ لە قەیوران دایەلە کۆماری پەاکمی پێران پێاتا  -٣

سوواڵ  ٣٣قەیرانووی کووۆمەاڵیەتی کە پاکووامی ، کەوتوواەوە لە پاسووتی نوواونەتەوەیی، قەیرانووی تەریووک دا خەڵووک
قەیرانووی ژیوواگە کە کەمەووی پوواو یەکێووک لە سووەرکوت و دەسووتوەردان لە هەموووو بوارەکووانی ژیووانی هاوواڵتەووانە، 

دزی و گەنوودەڵی بەربوواڵو لە سەاووتەمی . وەک قەیوورانە سووەرەکەەەکان دەکوورێ ناویووان بوو،ەیی پاسووەوارەکانەەەتی
تێوووەگکنی سوووپای پاسووداران لە زۆربەی بوارەکووانی پووابووریی بڕیووار و  یەکدەسووت نەبوووونی ناوەنوودی. پەووداریی

کە بووۆ باشووتر بوووونی  ٢+١شاناووی ڕاکێشووانی سووەرمایەی دەرەکەووی لە دوای رێککەوتااووامەی نوواوەکەی بە نوواوی 
 . پابووریی واڵت گەلێک پێویاتە زۆر کەم کردووە

 
پەو قەیرانوانەی کە لەسوەرەوە پامواژەم پێکوردن  لە بارەی داهاتووی کۆماری پەاوکمەی پەوەی دەتووانم بیوێم کە

. ی یەوددیی لەسوەر درێو ە کێشوانی تەمەنوی پەو نەوزامەەهەڕەش لەگەڵ ناڕوونی یێگرەوەی پایەتوڵاڵ خامەنەیی
لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوو دا چەندیی بابەتم لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی پامریکادا خوێادۆتەوە کە پاماژە 

. پێاوتای کۆمواری پەاوکمەی لەگەڵ سواڵەکانی کۆتوایی تەمەنوی یەکەەتەوی سوۆڤەەت دەکەن بە وێکچوونی دۆخوی
کاتێک کە چاو لە دۆخی ناوخۆیی و ناونەتەوەیی دەکەم، دێمە سەر پەو بڕوایە کە کۆماری پەاکمەی گەیشتۆتە 

توووانی پەو بوووونی هەبوووایە دەی تووۆکمە بەرنووامەی و خوواوەن پوواخەری خەت و پەگەر پۆپوزیاووەۆنێکی یەکگرتوووو
پرۆسووەیە خێراتوور بکووا بەاڵم لەنەبوووونی پۆپۆزیاووەۆنی یەکگرتوووو و بە بەرنووامە مەترسووی بەدەسووتەوەگرتای 

       .لەالیەن سوپای پاسدارانەوە نابک بە کەم بگریی ، هەرچەند بۆ ماوەیەکی کاتەە  بکدەسەاڵت
 

 ی سیاسیی ئێرانی لە داهاتوو؟ ئیداره -٤
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 لە دوورەدیمەنی درێ خایەنە  دا بەرنامەی نەتەوەی بااڵدەست بە دەسەاڵتداری پێاتا و بەناو  بەداخەوە -٤
واتە پەوان موۆتەکەی لێوک هەڵوەشوانی پێوران وای . پۆپۆزیاەۆنەشەوە، دەرگا هەر لەسەر پاشاەی کوۆن دەگەڕێ

ە ناوەنود قوۆرب بکورێ، بەرۆک گرتوون کە یگە لە سەاتەمی ناوەندگەرای حوکومەت کە لەوێدا دەسەاڵت هەر ل
پەگەر دۆخێکی وەها بگونجک کە حکوومەتی ناوەنودیی پەوەنودە الواز بوک کە . ەنرێگا چارەیەکی تر پێشاەار ناک

نەتەوە غەیرە فارسەکان بەسەر ناوچەکانی خۆیان دا زاڵ بی، پەوسا دەکرێ هەوادار بەی کە شوێوەیەکی تور لە 
لە  ە باالناێک لە دابەش کردنی دەسەاڵتی سەاسوەی و پوابوورییکە لەوێدا یۆرلە پێران بێتە کایە حوکمڕانەی 

   .نێوان نەتەوەکانی پێران دا دروست بک
  

 دروشمی روخانی ریژیم -٥
 
هەنودێک پێەوان وایە . ساڵی ڕابوردوو مشوتومڕێکی زۆری لەسوەر بوووە ٣٣دروشمی ڕووخانی ڕێ یم لە ماوەی   -٢

رێ پەوە کارەسوواتە و پەتوور پەو حەووزبە نوواتوانک باوود حەزبێووک وەالووخووانی ڕێوو یم لە الیەن پەگەر دروشوومی ڕ
شۆڕشگێڕ بک، لەو الشەوە هەندێک پێەان وایە بەرز کردنەوەی دروشمی ڕووخوانی ڕێو یم بوۆ حەزبێکوی نواوچەیی 

نە بەرزکردنەوەی دروشمی ڕووخانی رێ یم نەشانە شۆڕشوگێڕ بووونە و نە می وەک خۆم پێموایە . شتێکی نەشەاوە
گریاووی پەوەیە پوواخۆ پووێمە کە پەو دروشوومە . کووردنەوەکەی لەالیەن پەحزابووی نوواوچەیی شووتێکی فەڕزەبەرز نە

لەگەڵ پەحزابوی  یگەربەرزدەکەیاەوە بۆ وەدیااتای دروشمەکە چی دەکەیی؟ پەگەر پۆپۆزیاەۆنی سەراسەریی کوار
وو هەوڵ و تێکۆشوانی پەو نەتەوە بادەستەکان بەرەیەکی پێکاێاوا و بەیەکەوە پەو دروشومە بەرزکورایەوە و هەمو

بەرەیە بۆ وەدیاێاانی هاتە کایەوە پەوکات دەکرێ حەااب لەسەر پەو دروشمە بکورێ بەاڵم پەگەر پەو دروشومە 
نووسەی لەسەر گۆڤار و نووسراوەکانی حەزبی بک، یارمەتەەەکی پەوتۆ بە چارەسەری موشکەلەی پێمەی تەنەا بۆ 

ەیووی کە النووی کەم حەزبووی دێموووکڕات لە سووەرەتای شۆڕشووەوە پەو نووابک پەوە لەبەوور بک. کووورد لە پێووران ناکووا
دروشمەی بەرز کردۆتەوە بەاڵم لەهەمان کاتدا هەچکوام دانوسوتانی لەگەڵ کۆمواری پەاوکمەی ڕەت نەکوردۆتەوە، 

هەندێک کەس . کەوابوو دبک پەۆتەڕاف بەوە بکەیی کە تا پێاتا ڕووخانی ڕێ یم لە پاستی دروشم تک نەپەڕیوە
لەو حوواڵەتەدا پەو دروشوومە وەک . دروشوومی ڕووخووانی رێوو یم بەو مانووایە نووەە کە کووورد بەڕووخێاووک دەڵووێی کە

 . توکودو ا دەچک کە بە بۆچوونی می پەوە کاری حەزبێکی سەاسەی نەە
 

 ى کوردستانی لە رۆژهەاڵتی کوردستان ره به -٦
 
 پێک لە خۆرهەاڵتی کوردستان پێویاتەەەکی حاشا هەڵاەگرە کە دەبوو زۆر لەوە پێ   یبەرەی کوردستان -٦
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بۆ پێکاێاانی بەرە هەندێک پێشمەرج پێویاتی کە بەداخەوە تا پێاتا حەزب و ڕێکخراوەکانی پەو بەاڵم  هات،ا
ڵ کردنووی یەکێووک لەو پێشوومەریانە قەبوووو. بەشووە لە کوردسووتان نەیووانتوانەوە پەو پێشوومەریانە دروسووت بووکەن

ی ڕابووردوودا دیتوومووانە ەبەداخەوە بەو لێکوودابڕان و یەکتوور قەبووووڵ نەکووردنەی کە لەو چەنوود سوواڵ. یەکتووریەە
بە . بەرەیەکی کاریگەر دەبک هەموو الیەنەکان بگورێتەوە دەنوا سوەرکەوتوو نوابک. پێکاێاانی بەرە زۆر زەحمەتە

و رێکخراوەکووانی خووۆرهەاڵتی کوردسووتان  حەووزببۆچووونی مووی لە یەوواتی خەون دیووتی بە بەرەی کوردسووتانەەەوە، 
دەتوانی لە پێشدا هەوڵ بدەن کولتوری یەکتر قەبووڵ نەکردن خاشە بڕ بکەن، دوایە دەست بوکەن بە هەنودێک 
هاوکاریی بەکردەوە، پاش پەوەی کە ماوەیەک نەشانەان دا دەتوانی بەیەکەوە لەسەر هەندێک خاڵ ڕێک بوکەون 

دەستەبەر کردنی پازادیی و مافەنەتەوەیەەکانی گەلی کوورد لە . دستانی پێک بکپەویار هەوڵ بدرێ بەرەی کور
خۆرهەاڵتی کوردستان بە هەول و خەباتی هەمەالیەنەی هەموو حەزب و ڕێکخراوەکانی پەو بەشوە لە کوردسوتان 

تی کوات دەڕوا و نواوچەی خوۆرهەاڵ. پێک دێ و هەی الیەنێک بەتەنەا ناتوانک پەو پەرکە قورسوە یێ،ەیوک بکوا
، پەگەر پەو پەرتەوازی و بوک بەرنوامەیەەی کە پێاوتا ڕی قوووڵ دایەۆلە لێواری پواڵوگ( بە پێرانەشەوە)ناویی 

 .و ڕێکخراوەکانی خۆرهەاڵتی کوردستان هەروا درێ ەی هەبک، هەموو تێەدا زەرەرمەند دەبەی بلە نێوان حەز
 

 پێشمەرگە و خەباتی چەکداری لە رۆژهەاڵتی کوردستان -٧
 
، کەوابووو پێشومەرگە لەمواوەی پتور لە پێشمەرگە سەم،ولی خۆڕاگریی گەلەکەمان لەبەرام،ەر سوەرکوتکەرانە -١

حەفتا ساڵ بووونی هەمەشوە یێگوای لەنواو دڵوی گەلەکەموان د ابوووە و پێاوتا لە دوای شوەڕی دژی دا و  نواوی 
داریی لە کوردسووتان خەبوواتی چەکوو. پێشوومەرگە لە سەراناووەری یەاووان وەک پێااسووەی گەلووی کوووردی لێاوواتووە

شو،ەرانە و داگەورکەرانە نەبوووە بەڵکوو هەمەشوە ران بە تای،ەتەی هەچکوات هێتبەگشتی و لە خۆرهەاڵتی کوردس
لە هەموووو یاسووایەک دا . مووانبەرپەرچوودانەوەی هێرشووی دەسووەاڵتی ناوەنوودیی بووووە بووۆ بەرگریووی کووردن لە خۆ

هەموووو شووێوەکانی خە بووات وەرگووریی چووونکە پووێمەی کووورد دەبووک کەڵووک لە . شووتێکی ڕەوایە تبەرگریووی لە خووۆ
دوژماەکانمان بک بەزەیەی و لە هەمووو شوێوەیەکی سوەرکوتکردن و کود کردنوی دەنگوی موافخوازانەی پوێمە کەڵوک 

واتە نەتەوەی کوورد لە هەر کوات ڕێو یم پەۆتەڕافوی بە موافی سەاسوەی، پوابووریی و کولتووریی پوێمە . وەردەگورن
ە کە پووێمەی کوووردی  واز لە خەبوواتی چەکووداریی دەهێاووەی، بەاڵم تووا پەو پەوکووات شووتێکی پاشووکرای کووردپێووران 

کاتەی کە پەوان وەاڵمی داوا ڕەواکانی پێمە بە گولولە و سەرکوت بودەنەوە، پوێمەش موافی خۆموانە کە بەرگریوی 
 .لە خۆمان بکەیی بە هەموو شێوەیەک
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 بایكۆتی هەڵبژاردنەکان لە ئێران؟ -٨

 
 . بە فێ  و تەڵەکە هەڵ، اردنی کردۆتە پامرازێک بۆ ڕەوایی بەخشەی بەخۆی ڕێ یمی کۆماری پەاکمەی -٣

چوونکە بە . قەاەی خوۆیەپەوەی پێمە وەک هەڵ، اردن دەی،ەاەی تەنەا شانۆیەکە لە هەڵ،و اردن بە مانوای راسوت
هواتاە دەرفەتێوک بوۆ لەبەر چاو گرتای پەو هەموو فەلوتەرە کە لەسوەر ڕێگوای خوۆ بەرب ێور کوردن هەیە، هوەی 

حەزبوی سەاسوەی ڕاسوتەقەاە موافی چواالکەی  لە الیەک .مەیدانی بەرب ێری ڕاستەقەاە کە خەڵک بوەاەوەی نەوەە
ێی توانایی کاریگەریی پەوتۆیان لە بڕیاراتی سەاسوەی و رپاشکرایان نەە، لە الیەکی ترەوە پەوانی هەڵدەب ێرد

ەوەی هەمووووان ڕێوو،ەری نەووزام کە پێاووتا ەنوود کەسووێک و لە سووەرچگشووت دەسووەاڵت لە دەسووت . پووابووریی دا نووەە
 . پایەتوڵاڵ خامەنەەە کۆ کراوەتەوە

 
بوۆ . سەرەڕای پەو ڕاستەەە کە لەسەرەوە پاماژەم پێکرد هەندێک ڕاستەی هەن کە ناکرێ لەبەر چاویوان نەگوریی

وێووواە ڕێ یموووی پێوووران سەاوووتەمی کوووونترۆڵی توووۆکمەی لەسوووەر هاوواڵتەوووان یێ،ەیوووک کوووردووە و بەشوووداریی لە 
ڵ، اردنەکانی وەک پەرکێک لک کردووە کە سەرپێچەی کردن لێی دەتوانک ب،ێتە هۆی سزادانی پەو کەسەی کە هە

یوگە . بودەنپەوە دەبێتە هۆی پەوەی کە زۆر کەس تەنەا بۆ ڕزگار بوون لەو سزایانە دەنی . سەرپێچەی کردووە
ڵ، اردنووی سووەرکۆماریی و مەیلەاووی بووۆ وێوواە هە.  اردنەکووان،لەوە دەبووک پووێمە یەوواوازیی دانێووەی لە نێوووان هەڵ

بە . نووێاەری پارلموان و شووڕای شوار نوەەخوبڕەگان هێادە کواریگەریی راسوتەوخۆی نواوچەیی وەک هەڵ، اردنوی 
تای،ەتەی لە بارەی شووڕای شوار دا دەر کەوتوووە پەگەر هەڵ،و اردنەکە بوایکۆت بکورێ، بەرب ێوری هەرە خەرا  

بە بووڕوای مووی پەوەی کە حەزبووی دێموووکڕاتی کوردسووتان لە . ڵە دێدەنووی دەهێاوواەوە کە خەڵووک لەدەسووتەان وەزا
کردوویەتی شتێکی باش بووە کە یەاوازیی لە نێوان هەڵ، اردنەکان دانواوە و هەنودێک دا چەند ساڵی ڕابوردوو 

یووار خەڵکووی سەرپشووک کووردووە لە بەشووداریی کووردن و نەکووردن یووا پەگەر پێووی وابووووە بەرب ێرێووک لەوانەیە 
 .اشتری لەوانی تر بۆ گەلی کورد هەبووبک، داوای کردووە کە خەڵک بەشداریی بکەنبەرنامەیەکی ب

 
. بە بۆچوونی می بایکۆت کردنی هەموو هەڵ، اردنێک پەوی  تەنەا بە باڵوکردنەوەی بەیاناوامە ڕیگاچوارە نەوەە

ۆرهەاڵتی ێووک بووایکۆت دەکوورێ دەبووک هەموووو یووا زۆربەی هەرە زۆری حەووزب و ڕێکخراوەکووانی خوونپەگەر هەڵ، ارد
چوواالکەی تەبلە ووی لە هەموووو کاناڵەکووانی  ۆیەکی تووۆکمە بووکوردسووتانی لەپشووت بووک و هەروەهووا دەبووک بەرنووامە

 . ڕاگەیاندن ڕوو بە خەڵکی ناوخۆ هەبک تا لەناو خەڵک دا سەرکەوتوو بک
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 وتووێژ و دانوستاندن؟ -٩

 
دەسوتپێکی هێرشوی ڕێو یم بوۆ سوەرکوتی بەلەبەر چاو گرتای پەو ڕاستەەە کە حەزبوی دێمووکڕات لەسوەرەتای  -٩

ەە، هەی کات وتووێ  گەلەکەمان ڕایگەیاند کە مەسەلەی کورد لە خۆرهەاڵتی کوردستان ڕێگاچارەی سەربازیی نە
ڕەت نەکووردۆتەوە، تەنووانەت رێوو،ەری بلووەمەت، شووەهەد دوکتووور قاسووملو و هاوڕێەووانی لەسووەر پەو و دانوسووتانی 

  .پاکامی وتووێ  و دانوستانەەبەرمان بک کە کۆتایی هەموو ناکۆکەەەک دەبک ل. پرەناەپە گەانەان بەخت کرد
 

 ؟ نی ده مه  باتی خه  كانی و میتۆده میكانیزم خەباتی مەدەنی -١١
 
بەو . خەبوواتی مەدەنووی یەکێووک لە ڕەهەنوودە گریاگەکووانی خەبووات بووۆ وەدەسووتاێاانی مافەنەتەوەیەەکانمووانە -١١

پەوە شوتێکی پاشوکرایە کە . نەکەوێتە سەر شانی بەشێکی بچووک لە دانەشتوانمەریەی کە گشتگەر بک و تەنەا 
دەوێ کە خەریکووی شووتی  اندەوێ، یووا کۆمەڵگایەکەوو اندەسووەاڵتداران کۆمەڵگووایەکی سووڕ کووراو و بووک  یووڵەیوو

سواووردار کوردووە و زۆر یوار  ەوانکوراوە چواالکەی مەدەنە انڕاسوت لە بەر پەو هۆیەشوە کە توا بۆیو. الوەکەی بک
بە بۆچوووونی مووی دەبووک هاونەشووتمانەان لە نوواوخۆی واڵت لە . بەنوودیخانەکانەوە خووراونەتە چاالکووانی مەدەنووی 

هەموو دەرفەتێک کەڵک وەربگرن تا پەرە بە چاالکەی مەدەنوی بودەن، بوژانودنەوەی زموان و  کولتوور، چواالکەی 
چاالکەی ژیاگەپارێزیی مێ ووی کورد و گواستاەوەی بۆ یەلی نوێ،  پەدەبی و شانۆکاریی، خوێادنەوەی دووبارەی

 . و بە گشتەی هەر چاالکەەەک بۆ کاری هەرەوەزیی و سەرزیادوو ڕاگرتای کۆمەڵگا یێگەی قەدر و پێزانەاە
 

 ؟(تیرۆریزم بە گشتی و تیرۆزیزمی کۆماری ئیسالمی بە تایبەتی رێبەرانی کورد -١١
 
بەتای،ەتەی لە دوای هێرشی یازدەی سوێپتام،ری . پێاتادا بۆتە دیاردەیەکی یەاانەیتێرۆریزم لە سەردەمی  -١١

و باڵوبوونەوەی بائاژۆخوازیی پەاکمەی کە زمانێکی تر یگە لە تێرۆر نوازانک، هەمووو خەڵکوی یەاوان لە  ٢١١١
کە پێشوودا لە دوای سووەرهەڵدانی پەل ا ەوودە و دا وو ، هێرشووی تێرۆریاووتی . مەترسووەەەکانی پاگووادار بوووونەوە

لە چەند ساڵی . ی دیاریکراو لە خۆرهەاڵتی ناویای گرت،ۆوە، سەراناەری یەاانی کردە پامانجزۆرتر ناوچەیەک
موی خوۆم لەسوەر پەو . هێرشی تێرۆریاتەی پەاکمەی لە چەی ڕا بگرە تا پامریکایان کوردۆتە پاموانج دا ڕابردوو

پەگەر لەبەرموان بوک لە سوەرەتای . دەوڵەتەوی پێورانەبڕوایەم کە دایکی تێرۆریزمی نوێی پەاوکمەی تێرۆریزموی 
وانووی کۆموواری پەاووکمەی واتە اهەشووتاکان یەکەم هێرشووی تێرۆریاووتەی خۆکوووژیی لە لوباووان و بە دەسووت بەکرێگر

بەداخەوە لە یەواتی بەدواداچووون و سوزای . حەزبوڵاڵی لوباان لە دژی پامریکایی و فەڕاناەویەکان پەنجام درا
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پەو کووات بوووو کە بووۆ . پامریکووا و فەڕاناووە لوباانەووان یەاێشووت مانوودەرانی پەو هێرشووانە،پەنجاموودەران و فەر
تێرۆریاتان دەرکەوت کە بۆ شکاتاێاان بە واڵتێکی زلاێوز پێویاوت ناکوا توۆش زلاێوز بوی بەڵکوو تەنەوا چەنود 

می ناوەنودی لە سوەرەتاکانی هەشوتاکانەوە کۆمواری پەاوک. خۆکوژ دەتوانی زلاێزەکان بە چوۆک دابێوای یچەکدار
کۆموواری پەاووکمەی پێووران هەر لەسووەرەتای .  ڕاهێاووانی بەشووێکی بەرچوواو لە تێرۆریاووتە بائاژۆخوازەکووان بووووە

دامەزرانەووەەوە تێرۆریووزم یەکێووک لە پامرازەکووانی بووووە بووۆ سووەقامگەر کووردن و خووۆ سووەپاندنی بەسووەر گەالنووی 
ەو ڕێچوکەیە بگەڕێاەواەوە بوۆ سوەردەمی نەمور لە پەیوەندی لەگەڵ تێورۆری ڕێ،ەرانوی کوورد دەتووانەی پ. پێراندا

بەاڵم با پێمە بێوەی لە یەوات سوەرنجدان بە کوردەوە تێرۆریاوتەەەکەی کۆمواری پەاوکمەی کە لە . سمکۆی شکاک
بوک . دژی پەااانی بوونی پەو کردەوەیە هەی شک و گومانێک نەە، بڕوانەاە پاکوامی پەو کوردەوە تێرۆریاوتەەانە

ێووورۆری ڕێ،ەرانوووی کوووورد پەوە بوووووە کە پێوووی وابوووووە بەو تێووورۆرانە خەبووواتی گوموووان پاموووانجی دوژموووی لە ت
بەاڵم بە خۆشووەەەوە پێاووتا . ڕزگوواریخوازانەی نەتەوەکەمووان شکاووت دەهێاووک و حەووزبە کوردیەەکووان لەنوواو دەچووی

هەر درێووو ەی هەیە بەڵکوووو ڕێ،وووازی قاسوووملو و نەک دەبەاووەی خەبووواتی گەلوووی کوووورد لە خوووۆرهەاڵتی کوردسوووتان 
پەوڕۆ بە هەزاران ڕێ،ووواری هەیە و پەو خەبوواتە بە  و هتوود و کوواک سوودیم کەمووانگەر شوەڕەفکەندی و کوواک فووواد

لەناو چوونی ڕێ،ەرەکانمان کۆتوایی پوک نەهواتووە و توا سوەرکەوتی و گەیشوتی بە پامانجەکانموان هەر درێو ەی 
کورد دا و پەو وانەی فێور کوردوویی پاکامی پەو تێرۆرانە تەنەا بۆتە رقی پەرۆز لە دڵی هەموو تاکێکی . دەبک
 .مەتمانە بە دوژمای فێی،از بکەیی بککە نا

 
هۆکاری جیابوونەوە و دابرانی هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و میکانیزمی  -١١

 یەکگرتنەوە و تێکەڵبوونەوەیان؟
 

چەنوود  یکوردسووتان لەموواوەلەسووەر هۆکوواری یەووابوونەوە و دابڕانەکووانی حەووزب و ڕێکخراوەکووانی رۆژهەاڵتووی  -١٢
پەوەی پاشوکرایە پەویە کە لە گشوت نواکۆکەەەک دا دوو . ساڵی ڕابردوو دا زۆر شت گوتراوە و زۆر شت نووسوراوە

لە هوەی نواکۆکەەەک دا الیەنێوک حەقوی موۆتیەق و الیەنەکەی . الیەن و دوو ڕوانگە بۆ هۆکاری ناکۆکەەەکە هەن
ەم ال پەسەندە کە هۆکاری لێکدابڕانەکان بۆ نەحاوانەوەی ڕێ،ەریی می پەو خوێادنەوەی. تر باتیی موتیەق نەەە
کەوابووو پەوەی کە دەبوک کواری لەسوەر . ر و کولتوری یەکتر قەبووڵ نەکوردن دەگەڕێوتەوەحەزبەکان لەگەڵ یەکت

دەبک خوێادنەوەیەکی نوێ بۆ کاری حەزبوی بکورێ و . بکرێ وەالنانی پەو کولتوری یەکتر تەحەممول نەکردنەیە
 اود گرتاوی بۆچوونەکوانی یەکتورهێ ەرەوە ڕا تا خوارەوە هەوڵ بۆ پەرەپێودانی ڕێوز گورتی لە یەکتوری و بە لەس

بە بۆچوونی می تێکەڵ کردنەوەی حەزبەکان بە بک زەمەاە سوازیی پێویاوت و بوک پامادەکواریی دەتووانک . بدەیی
پاسوایی کوردنەوەی پەیوەنودیەەکان و  لە داهاتوو دا لێکترازانی تری لک بکەوێتەوە کەوابوو پێشدا دەبک کار بۆ

هەموو الیەک دەبوک پەوە قەبوووڵ بوکەن کە پەو سواردیەەی . هاوکاریی لەگەڵ یەکتر لە بوارە یەایەاکان بکرێ
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. درێ هوۆیەکەی ناتەبوایی و نەحواوانەوە لەگەڵ یەکتورەەاوکە پێاتا لە کاری سەاسەی و حەزبایەتەی کردنە دەب
گەر پاڵوگۆڕێک لە پێران بێتە پاراوە و حەزب و ڕێکخراوە سەاسەەەکان هەر کات زۆر بە خێرایی تێدەپەڕێ و پە

پاوا لێک پرش و باڵو بی هەموو الیەنە سەاسەەەکان و گەلوی کوورد لە خوۆرهەاڵتی کوردسوتان دۆڕاوی سوەرەکەی 
 . دەبی

 
 هەڵوێستی ئۆپۆزسیۆنی ئێران تاچەندە لە بەرژەوەندیی كورد دایە؟ -١١

 
پامواژەم پوک کورد بەداخەوە پۆپۆزیاوۆنێک کە بکورێ دا هەروەک لە وەاڵمی یەکێک لە پرسەارەکانی پێشووو  -١٣

هەشوە لە ڕاسوتە و بوۆ چە  موۆتەکەی لێکاەڵوەشوانی پێوران وەهوا  یناوی بارێ پۆپۆزیاەۆن بوونی نوەە و پەوە
لە . ، یەوواوازیەەکی پەوتووۆی نووەەسووواری سووەاگەان بووووە کە ڕوانگەکانەووان لە بەراورد لەگەڵ کۆموواری پەاووکمەی

باشووتریی حوواڵەت دا باسووی دێموکڕاسووەی دەکەن کە پەویوو  بە تەنەووا نوواتوانک مەشووکەلەی نەتەوە بادەسووتەکانی 
بە بۆچوووونی مووی لەیەوواتی چوواوڕوانەی لوتووە و مەرحەمەتووی پۆپۆزیاووەۆنی پێرانووی دەبووک . پێووران چارەسووەر بکووا

هەاڵتی کوردسوتان بە یەکگرتووویی و هاوخەبواتەی راسوتەقەاە ڕێکخراو و حەزبە کوردیەەکانی خوۆرهەوڵ بدەیی 
ەسوپاندنی چی بوک گوموان ەبێا پەگەر پێمە توانەمان بەرەیەکی کاریگەر لە ناوخۆمان پێک. خۆمان بەهێز بکەیی

داوایەکانمان و قوبووڵی ڕوانگەکانمان لەالیەن دەسەاڵتدارانی داهاتووی پێران، یا هەر الیەنێک بک، پاسوانتر 
    .دەبک

 
سیاسەتەكانی ئێران لەناوخۆی عێراق دا چەندە لەسەر خەباتی سیاسیی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی  -١٤

 كوردستان كاریگەریی هەبووە؟
 
لە دوای ڕووخانی سەددام، کۆماری پەاکمەی هەوڵێکی زۆری بۆ پەرەپێدانی نفوزی خۆی لە  ێوراق پەنجوام  -١٤

خەبووات و تێکۆشووانی حەزبەکووانی خووۆرهەاڵتی . سووەرکەوتوو بووووەداوە و حاشووای لووک نوواکرێ کە تووا ڕاددەیەک 
هوەی . کوردستان ماوەیەکی دوور و درێ  بە هۆی پاراستای بەرژەوەندیی حوکومەتی هەرێمی کوردستان وەستێادرا

حاشا لەوە ناکرێ کە پەگەر کۆماری پەاکمەی بۆی بگونجک و بتوانک هەمان بەاڵ بەسەر حەزبەکانی خۆرهەاڵتی 
خەبواتی سەاسوەی حەزبەکووانی . ن دەهێاوک کە بە سوەر ڕێکخووراوی مویاهەودیای خەلوم لە  ێوراق هێاووایکوردسوتا

ی هەبووووە بەاڵم پەگەر بموواناەوێ هەسووتانەوەیەکی خووۆرهەاڵت ڕووی لە نوواوخۆی واڵتە و لەو موواوەیە دا درێوو ە
انی خووۆرهەاڵتی یەوددی لەوبەشوەی کوردسوتان ب،ەاوەی دەبوک کوار بوۆ لێوک نزیوک کوردنەوەی حەوزب و ڕێکخراوەکو

 .ەوەهێاانی بەرەیەکی کوردستانی بکەیا کوردستان و لە کۆتایی دا پێک
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 :چەند پرسیاری گشتی

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

 
 گۆرانکاریانەدا؟ڕاست و پرسی نەتەوەی کورد لە  اڵتی نێوه ی ڕۆژهه خشه گۆڕینی نه -١

 
لە سەرەتاکانی پەم سەدەیەوە یار یار بواس لە خوۆرهەاڵتی نواویای گەورە و هەروەهوا خوۆرهەاڵتی نواویای  -١

بوۆ وێواە لەویودا پاموادە کرابووو و الیەن سوەرهەنی رالوە پەتێور  لەکە  تەنانەت نەخشوەیەکە . نوێ  دەکرێ
بواڵو  ٢١١٦ری ژورنواڵی هێوزە چەکودارەکان لە سواڵی کوردستانی یەکگرتوو کێشراوەتەوە بۆ یەکەم یوار لە گۆڤوا

پاش سەرهەڵدانی دا و  و . هەڵ،ەت هەر پێاتا نەخشەی خۆرهەاڵتی ناویی پاڵوگۆڕی بەسەر دا هاتووە. بۆوە
ن و پێاوتاش کە وڕاگەیاندنی خەالفەتە کارتۆنەەەکەی ساووری نێوان  ێراق  و سوریەە لە هەندێک شوێی نەموا

سوووریەە کووۆنتڕۆڵی تەواویووان بە سووەر تەواوی  وەدەر دەنوودرێ حوکووومەتی  ێووراق و ەشدا وو  خەریووکە لە ڕەقوو 
بەاڵم وەدیاێاانی نەخشەی سەرهەنی ڕاڵوە پەتێور وێاواچک پێاوتا پەولەویەتوی . ڕووبەری واڵتەکانەان دا نەەە

ازیی قەیورانە یەک لە دوای یەکەکوانی خوۆرهەاڵتی نواویی و بە توای،ەتەی سوەرهەڵدانی بائواژۆخو. پامریکا بوک
پەاوووکمەی بە سوووونای و شوووەۆەوە زلاێزانوووی دونەوووای هێاووواوەتە سوووەر پەو بووواوەڕە کە بەشوووێک لەو ناکۆکەەوووانە 

ڕێووتەوە سووەر دابەش کردنووی پاشووماوەی پەمپڕاتوووری  وسوومانی پوواش کۆتووایی شووەڕی یەکەمووی یەاووانەی واتە ەدەگ
ور بک لە بائواژۆخوازیی پوایەای پێاتا خۆرپاوا لە هاوپەیمانێک دەگەڕێ کە بەدو. پەکۆ-ڕێککەوتااامەی سایکە

کوورد توا پێاوتا نەشوانی داوە کە . بایخەکوانی خۆرپواوایی وەک دێموکراسوەی و پوابووریی پوازاد بگورێ لە  و ڕێز
بێگومووان کووورد دەتوووانک . ڕێووز لە بایخەکووانی وەک دێموکڕاسووەی و پووابووریی پووازاد دەگوورێبائوواژۆخواز نەووەە و 

هاوپەیمانێکی یێگای مەتمانە بک بەاڵم بۆ پەوەی کە پەوان حەااب لەسەر کورد بکەن دەبک کورد لەناوخۆی دا 
دابەش بووون بەسوەر و هەموو الیەنێک لە پێااو بەرژەوەندیی نەتەوەیی خۆ لە پەرتەوازەیی و بک تەبا و ڕەبا 

 . ب،وێرن کە بە داخەوە تا پێاتا لەو کارە دا زۆر سەرکەوتوو نەبووییدا بەرەی پێران و تورکەا 
 

 ئایا پرۆسەی دەوڵەت ــ نەتەوە لەو ناوچەیە شکستی خواردوە؟ -١
 
نەتەوە بووۆ واڵتانێووک دەبووک کە لە یەک نەتەوە بە زمووان،  - بێگومووان، بە پێووی پێااسووە پرۆسووەی دەوڵەت -٢

نەتەوە لەو واڵتووانەی کە کوردسووتان -پرۆسووەی دروسووت کردنووی دەوڵەت. کولتووور و پووایەای هوواوبەش پێکاوواتوون
واڵتوانی پێوران، تورکەوا،  ێوراق و . بەسەریان دا دابەش کوراوە لە سوەرەتاوە لەسوەر باواغەی سوەقەت داڕێو را
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نەتەوە لەو واڵتانە لەسەر پەساسی پاسوەمەلە کردنوی نەتەوەکوانی -بۆیە پرۆسەی دەوڵەتسوریەە فرە نەتەوەن 
پتر لە سەدەیەک هەوڵوی توانودنەوەی نەتەوەکوانی تور لە هەچکوام . تر بە قازانجی نەتەوەی دەسەاڵتدار بووە

 . لەو واڵتانە سەرکەوتوو نەبووە
 

ەڵومەرجە دا و ئاستەنگەکانی سەر کان لەم هیەئەرکی حیزب و رێکخراوە سیاسەیە کوردستان -١
 ڕێگای چارەسەری مەسەلەی کورد؟

 
پەرکی حەزب و ڕێکخراوە سەاسەەەکانی کوردستان وەالنوانی دووبەرەکەوی و هەوڵ بوۆ یەکخاوتاەوەی ناومواڵی  -٣

پەگەر نەتەوەی کورد یەکگرتوو بوک و هەموموان بەیەکەوە بوۆ گەیشوتی بە پاموانجە لەمێ یاەکوانی گەلوی . کوردە
پاسوتەنگی سوەر ڕێگاچوارەی . مەلەوۆن کەس پاشوگوێ بخوا ٤١کورد هەوڵ بدەیی، بک گومان دونەا ناتوانک ویاتی 

خووووودی کوووووورد و ڕێکخوووووراوە  وییمەسووووەلەی کوووووورد زۆرن بەاڵم سوووووەرەکەتریی پاسووووتەنی نەبووووووونی یەکگرتوووووو
 . سەاسەەەکانەەتی

 
 چ ئاستێک دایه؟ ی واڵت له وه ره ده لهدیپلۆماسی کورد پێگەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و  -٤
 
دوای خووۆڕاگریی قارەمانووانەی ڕۆڵەکووانی گەلەکەمووان لە . پووێگەی کووورد هەچکووات بەقەد پێاووتا بوواش نەبووووە -٤

بەداخەوە . ە کوووردەموووو دونەووا بەچوواوی ڕێووزەوە دەڕوانێووتخۆرپوواوا و باشووووری کوردسووتان لە بەراموو،ەر دا وو ، ه
پەوەی ڕاسوتی بوک شوتێک بەنواوی . ن و خەبواتە لە پاسوتی پێویاوت دانەبوووەدەستکەوتی پەوهەمووو قوربوانی دا

حوکوومەتی هەرێموی کوردسوتان نووێاەرایەتەی دیپلۆمواتەکی خوۆی لە . دیپلۆماسەی یەکگرتوووی کوورد بووونی نەوەە
پەحزاب و ڕێکخراوەکانی بەشەکانی تری کوردسوتان هەر یەکەو بۆخوۆی نووێاەرو چاالکەوان . دەرەوەی واڵت هەیە

النووی کەم لە . ەە، کە پەوە خوواڵێکی زۆر الوازەەووی کوووردی بوووونی نک، بەاڵم کووۆڕێکی هاوبەشووی دیپلۆموواتەیەەه
دەبووو کوۆڕی دیپلۆماتەوک و نووێاەرایەتەی دیپلۆمواتەکی لە ناوەنودە دا پەیوەندیی لەگەڵ خۆرهەاڵتی کوردسوتان 

بەاڵم پێاتاش هەر ڕێکخراوە و . هەباگریاگەکانی یەاان وەک یەکەەتەی پوروپا، پامریکا و تەنانەت مۆسکۆش 
 .حەزبێک وەک خۆی چاوپێکەوتی لەگەڵ کاربەدەستانی واڵتانی پوروپایی و هەندێک یار پامریکایی دەکەن

 
 پرسی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد، ئاستەنگەکانی دەرەکی و ناوخۆی؟ -٥

 
حەزب و ڕێکخوراوە سوەرەکەەەکانی  بە بۆچوونی می کۆنگرەی نەتەوەیی لە بارودۆخی ناتەبایی پێاتای نێوان -٢

پوووێ  بەسوووتای کوووۆنگرەیەکی ڕاسوووتەقەاەی نەتەوەیوووی دەبوووک حەوووزب و . وەاکوردسوووتان شوووتێکی چووواوەڕوان نەکووور
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ڕێکخراوەکانی هەرچوار پارچەی کوردستان بە کردەوە هەنگاوی پێویات بۆ لێک نزیک،وونەوە و کاری هاوبەشەان 
کان ناوخۆیی دەبەام واتە کورد بۆخۆی هێشتا نەگەیشتۆتە پەو می وەک خۆم سەرەکەەتریی پاستەنگە. هەڵگرت،ک

پاسووتە لە بەووری نەتەوەیووی کە بەرژەوەنوودیەە نەتەوەیەەکووان نەکوواتە قوربووانەی بەرژەوەنوودیەە رێکخراوەیووی و 
 . ەەکانحەزبە

  
 میکانیزمێکی یاسایی بۆ خەباتێکی ئاشتیخوازانە لەگەڵ داگیرکەران کوردستان؟ -٦

 
رد نووەی کە دەبووک پەو مێکووانەزمە ب،ەاەوواەوە بەڵکووو داگەرکەرانووی کوردسووتانی کە دەبووک بەو پەوە پووێمەی کووو -٦

و توانایووان بووۆ  حاشووا کووردن بەسووەر چووووە و پەگەر دەیوواناەوێ وزەڕاسووتەەە بووگەن کە سووەردەمی سووەرکوت و 
هەاڵواردن پوواوەدانکردنەوەی واڵت و بەرەوپووێ  چوووون تەرخووان بووکەن دەبووک دەسووت لە سووەرکوت و سەاسووەتی 

ن بوکەن، پێاوتا چواو لە باشووور و خۆرپواوای کوردسوتا. کورد نەشوانی داوە کە نەتەوەیکوی پاشوتەخوازە. هەڵگرن
کوورد هەچکوات شوەڕانگێز نەبوووە و . دەسەاڵتی کوردی هەموو نەتەوەکان بک تورس دەحواوێاەوە لەوێ لە سایەی

ەرگری لە توانەوەی زمان و شوناسی نەتەوەیی هەرچی لە سەد ساڵی رابردوو دا کردویەتی بۆ مانەوەی خۆی و ب
پێمە هێچکوات پەناموان بوۆ تێورۆر و ڕەشوە کووژیی نەبوردووە، سوەرەڕای پەوەی کە دوژماانموان هەموو . خۆی بووە

کەوابوووو لەهەر شوووێاێک و هەر کاتێووک کە . شووێوەیەکی نامرۆڤووانەی سووەرکوتەان لە دژی پووێمە بەکووار هێاوواوە
وست بووە، کوردی  کەڵکی لەو هەلە وەرگرتووە و هەوڵی بووژاندنەوەی زمان و دەرفەتی چاالکەی پاشتەەانە در

 .کولتور و نێشتمانەکەی داوە
  

 وچانی چەپەکانە؟ چەپی کورد و ئاکامی خەباتی بێ -٧
 
لەسووەر شووانی حەووزب و وەکەمووان بووۆ وەدەسووتاێاانی مافەکووانی ەخەبوواتی نەتقورسووایی بەشووێک لە بێگومووان  -١

ووە و لەو ڕێگووایەدا قوربووانەەەکی زۆریووان داوە و هەر پێاووتاش بەشووێک لە زەختووی پەو ڕێکخووراوە چەپەکووان بوو
 . خەباتە لەسەرشانی پەوانە

 
 سۆسیالیزم کێشەی نەتەوەیی چارەسەر دەکا؟ -٨

 
هەرچەنود کە لە تێئوۆری دا . مێ وو پێمان دەڵک کە سوسەالەزم نەیتوانەوە کێشوەی نەتەوەیوی چارەسوەر بکوا -٣

دەڵی کە کێشەی نەتەوەیوی چارەسوەر دەکوا بەاڵم بە بۆچووونی موی پەزموونی یەکەەتەوی سوۆڤەەت و پێاوتاش کە 
 . واڵتی چەی لە تێئۆری دا واڵتێکی سۆسەالەاتەە لە چارەسەر کردنی کێشەی نەتەوەیەدا سەرکەوتوو نەبوون
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 رناسیۆنالی سۆسیالیست و پرسی کورد؟ ئینته  ڕێكخراوی -٩

 
پووێمەی کووورد دەتوووانەی لە پەو ڕێکخووراوە وەک . ەاتەرناسووەۆنال پەو قورسووایەەی یووارانی نەموواوەڕێکخووراوی پ -٩

سەکۆی هێاانە بەرباسی خەبات و داواکانمان کەڵک وەرگوریی بەاڵم گروپوی کواری کووردان کە سوەردەمێک لەنواو 
ەش کورد دەبک لە گشوت سەرەڕای پەو .چاالکەەەکی پەوتۆی نەماوە پەو ڕێکخروە دا چاالک بوو، زۆر دەمێکە هەج

 . سەکۆیەک بۆ هێاانە بەرباسی داواکانی خۆی کەڵک وەرگرێ
 

 ڕۆڵی توێژی رووناکبیری کورد لە هەلومەرجی ئێستای کوردستان؟ -١١
 
پەوەی ڕاسوتی بوک موی شوتێک بە نواوی . می وەک خۆم ڕۆڵێکی تای،ەتەی بۆ توێ ی ڕووناک،ەری کوورد نوابەام -١١

ڕووناک،ەر کەسێکە کە داهێاوانی هەبوک، ڕچەشوکێی بوک، پەوەی کە پوێمە بە ڕوونواک،ەر . توێ ی ڕوناک،ەر نابەام
و خەڵکی پاسایی لەسەرەوەترە یاخود ناویان دەبەیی لە باشتریی حاڵەت دا تاقمێکی کە پاستی سەوادیان لەچا

یانی پاسوایی خۆیوانی ژبەداخەوە بەشەکی بەرچاو لەو تاقمە یا خەریکی . وانامەیان لە بوارێک دا وەرگرتووەبڕ
ڕەخواە گورتی شوتێکی باشوە بەاڵم کاتێوک پەرزشوی . یا پەوەی کە یگە لە ڕەخاە گورتی بەرهەمێکوی تریوان نوەە

لە هەلومەریی پێاتا و لە هەموو هەلومەریێوک دا دەبوک هەمووو کوردێوک . رێهەیە کە ڕیگاچارەش پێشاەار بک
هەموو کەس بە پێی توانوایی خوۆی . گەیشتی بەپازادیی و ڕزگاریی نەشتمان بە پێی توانایی خۆی هەوڵ بدا بۆ

 .شتێکی لەدەست دێ
  

 ؟و ئەرکی الوانی کورد یی وه ته پرسی نه -١١
 
پەرکی الوی کوورد خۆپێگەیانودن، خوۆ تەیوار کوردن بە زاناوتی . کۆمەڵگانالوانی هەر نەتەویەک دایاامۆی  -١١

الوان دەتوانی بە وزە و گوڕوتەای کە تای،ەتی سوەردەمی الوەتەوەە خەبواتی نەتەوەیوی . سەردەم و خوێادنەوەیە
دەسووەاڵتداران بە سەاووتەمی سووەقەتی پەروەردە کە دایووان مەزرانوودووە هەوڵ دەدەن کە پووێمە . پووێ  بەرنوبەرە

دەبک الوی کورد لەوە دڵاەا بک کە هوەی شوتێکی . بەکەم زانەی بکەن کورد هەست بۆ خۆورد و بەتای،ەتی الوی ک
 یلە پێرانو. لە الوی نەتەوەکانی تر کەمتر نەەە و پەگەر وزە و دیاەپلەای هەبک دەتوانک بە هەموو شتێک بگوا

کە پەوی  بەرهەمی سەاوتەمی سەاسوەی زاڵ  تاکگەرایەەکی ماڵوێرانکەر باڵی بەسەر کۆمەڵگادا کێشاوە داپێاتا
توووواکگەرایی بووووۆ پووووێمەی کووووورد موووواڵوێرانکەرە چووووونکە نەتەوەیەک کە خەریکووووی خەبوووواتی . بە سووووەر پێوووورانە

بەتووای،ەتی الوەکووانی حووازر بووی وزە و توانووای خۆیووان بووۆ گەیشووتی بە ڕزگوواریی تەرخووان ڕزگوواریخوازانەیە دەبووک 
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بەاڵم لە  .گەانەشووەان لەپێاوواو پەو ڕێگووایەدا داباووێیدەبووک کووو بووکەن، لە ڕسووتەدا نەک هەر وزە و توانووا بەڵ
  .فەرهەنگی تاکگەرایی دا مرۆڤ تەنەا بەر لەخۆی و بەرژەوەندیی خۆی دەکاتەوە

  
 رۆلی کرێکاران و زەحمەتکێشان و جوتیارانی کوردستان؟ -١١

 
و هەوڵ و تێکوشوانی هەمووو  خەباتی پێمە تا وەدەستاێاانی موافە نەتەوەیەەکانموان پێویاوتی بە چواالکەی -١٢

شتێکی شاراوە نەەە کە پێاتا . کەوابوو پەوە کرێکار و زەحمەتکێ  و یوتەاری  دەگرێتەوە. تاکێکی کورد هەیە
لە سەردەمی کۆماری پەاکمەی کە دەرفەتی رێکخاتی و دامەزراندنی سەندیکای سێافی ڕاسوتەقەاە کە پوارێزەری 

. دەبەاەی کە یاساکان لەبەرژەوەندی پەوان دا نوەیبوونی نەەە و  ەار بکبەرژەوەندیەەکانی سێافی کرێکار و یوت
زەحمەتکووێ  و یوتەووار نووامێاک و پەوان مافەکانەووان لە  لە کوردسووتانێکی پووازاد دا چەوسوواندنەوەی کرێکووار و 

 کەوابووو پەوانوە  دەبوک بەپێوی توانوای خۆیوان هەوڵ بوۆ گەیشوتی بە پاموانجە. هەموو بارێکەوە پارێزراو دەبک
هەڵ،ەت حاشای لێااکرێ لە سەرەتاوە باشەکی بەرچاو لە قورسایی  .سەرەکەەەکەمان کە پازادی نەشتمانە بدەن

 .خەباتی نەتەوەکەمان لە سەرشانی پەوان بووە لە داهاتووش دا پەو ڕەوتە دەبک درێ ەی هەبک
 

 ئەرکی ژنانی کوردستان؟ -١١
 
یاسووا کۆنەپەرەسووتانەکانی کۆموواری . چەنوود الیەنە دانژنووان بەهووۆی ڕگەزیووەەوە لە ژێوور چەوسوواندنەوەی  -١٣

یووگە لەوە ژنووان لە ژێوور زەختووی . پەاووکمەی بە فەرمووی سەاووتەمی پاپارتایوودی بە دژی ژنووان هێاوواوەتە کووایەوە
ژنووان ڕێگووایەکی دوور و درێ یووان بووۆ نەهێشووتای . ان لێوودەکرێپەاوسوواالری کوووردەواری  دا سووتەمە کۆمەڵگووای

بۆ . ەتای خەباتی نەتەوایەتەی گەلەکەمانەوە شان،ەشانی پەاوان خەباتەان کردووەهەاڵواردن لەپێشە و لەسەر
هێاانە کایەی کۆمەڵگایەکی بک چەوسانەوە و یەکاوان دەبوک هەمووموان هەوڵ بودەیی بەاڵم قورسوایی سوەرەکەی 

سوێدی   لە هێج شوێاكی پەو یەاانە، تەنانەت لە واڵتی وەک. پەو خەباتە دەکەوێتە سەرشانی ژنان بۆخۆیان
کە لە زۆر بوووارەوە پاسووتی دێموکڕاسووەی گەلێووک بەرزە، ژنووان پێاووتاش بە هەموووو مافەکانەووان نەگەیشووتوون و 

لە هوەی شووێاێکی پەو یەاوانە پەواوان بە ویاوتی خۆیوان . خەباتی پەوان بۆ یەکاانی ڕاستەقەاە درێ ەی هەیە
. دەسووتی پێکووردووە یەان پەو پڕۆسووەنەداوە بەڵکووو پوواش خەبوواتی بووک وچووانی ژنووملەووان بووۆ یەکاووانەی ڕەگەزی 

کەوابووووو پەرکوووی ژنوووانی کوردسوووتانە  درێووو ە دان بە خەباتەوووان بوووۆ ڕزگووواریی نەتەوەیوووی و بوووۆ وەدیاێاوووانی 
 .کۆمەڵگایەکی یەکاان لە بواری ڕەگەزیەەوەیە
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 بۆچی جودایی دین لە دەوڵەت باشە؟ -١٤

 
. چووونکە پووایەی بوواوەڕی تاکەکەسووەەە و هووەی پایەاێووک نوواتوانک کۆمەڵگووای سووەردەمی پێاووتا بەڕێوووەبەرێ -١٤

یووگەلەوەی لە هەرشوووێاێک کە هەوڵووک دروسووت کردنووی تێئوکراسووەی واتە حوکووومەتی پووایەای دراوە، پاکووامەکەی 
 . سەرەڕۆیی و نەفرەتی خەڵک لە پایەی بووە

  
 دا؟  یی وه ته شوناسی نه  له  بووههە وری  ده  نده ئایین تا چه -١٥

 
 ەوەبۆ پێمەی کورد دەورێکی پەوتۆی نەبوووە بەاڵم مرۆفوی پوایەای لە بەرەوپوێ  بردنوی خەبواتی نەتەوەیوە -١٢
چاو لە مێ ووی کورد بکەن، شێخ سە ەدی پەران، شێخ  وبەدیولوکی نەهوری، شوێخ مەحموودی . ریان هەبووەودە

لە چلەکووانی کووۆچەی هەتوواوی . ەال پوواوارە، مەالشووێخ  ێووززەدیی حوسووێایحەفەوود، مەال ماووتەفای بووارزانی، م
رێکخراوی ناێای حەزبی دێموکڕات لە حویرەی فەقێەەکان و بەدەسوت فەقوک و بەشوێک لە مامۆسوتایانی پوایەای 

ناسوی نەتەوەیوی نەبوووە بەاڵم دەکورێ ولە کوردسوتان پەاوکم دەورێکوی پەوتوۆی بوۆ دروسوت بووونی ش. بووژایەوە
ەی و پەزەدیی کە هەردووکەان زمانی کوردیەان وەک زمانی نزاکردن بەکار هێااوە بۆ پاراستای بەشەک لە یارسان

 .شوناسی نەتەوەیی کورد بەکەڵک بوون
 

 چۆنیەتیی دروستبوونی داعش؟ -١٦
 
پێاتاش زانەواریی تەواو لەبوارەی چوۆنەەتی دروسوت بووونی پەو ڕێکخوراوە مەترسوەدارە کە لە  لە ڕاستەەدا -١٦

لەبەر دەستدا نەەە بەاڵم مرۆڤ  ێررۆریاتەەەکانی پێ  خۆی سپی کردۆتەوەدڕندەیی دا ڕووی زۆر لە ڕێکخراوە ت
 یکوا رێ یموی بە اویکاتێوک پامر ٢١١٣لە . ڕێکخراوێکوی پەوتوۆ قاوە بکوااتای  پێکاو پێشەاەیدەتوانک لەسەر 

نەخشەیەکی درێ خوایەنی بوۆ پەو نواوچەیە هەبوک کە پاکوامەکەی پەرە  وخاند، چاوەڕوانی دەکرا کەسەددامی ڕو
بەاڵم بەکوردەوە بۆموان دەرکەوت کە پامریکوا پکنێکوی توای،ەتەی بوۆ دوای ڕووخوانی  ،پەستاندنی دێموکراسی بک

کی دێمووکراتەکی ڕاسوتەقەاە لە  ێوراق کە بتووانک موافی لە پاکوامی نەبووونی حوکوومەتێ. رێ یمی سەددام نەبوو
گشوووت دانەشوووتوان بە بوووک لەبەرچووواو گرتاوووی ڕەگەز و پوووایەی بپوووارێزی، بووووار بوووۆ پەرە پەسوووتاندنی رێکخوووراوی 

ڕێکخراوی پەل ا ەدەی  ێڕاق کە پەبو موسۆەب زەرقاوی رێ،ەریوی دەکوردن و  .تێرۆریاتی شەۆە و سونای ڕەخاا
بەرزەکانی پەو ڕێکخراوە پەفاوەرانی سووپای بە اوی هەڵوەشواوە بووون، پەیوەنودیەان بەشێک لە بەرپرسە پایە
لە دوای پەوەی کە سەرهەڵدانی بەناو بەهاری  ەڕەبوی گەیشوتە سووریەە و ڕێ یموی  لەگەڵ پەل ا ەدە پااند و
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ان لە پەسەد دەستی کرد بە سەرکوتی خەڵک، پاگری شەڕی ناوخۆ لە سوریەە هەاڵیاوا و دەسوت تێووەردانی پێور
 ٢١١٤و لە  یەکوی تور پواگری پەو شوەڕە خۆشوتر کورد ەڕەباتان و واڵتوانی کەنوداو لە ال کالیەک و واڵتانی وە

و لەو هەلومەریەدابووو کە دا و  سوەری هەڵودا . هاتە پواراوە بؤشایەەکی بەرچاوی پەمای لە  ێراق و سوریەە
 .ڕاگەیاند خەالفەتی  ێراق و شامی

  
 دەکەن، یان رێکخراو و حیزبەکان؟مرۆڤەکان مێژوو دروست  -١٧

 
وستی کردوون و پەندامەکانەشەان هەر مرۆڤی، کەواتە مێ وو مرۆڤەکوان دروسوتی رڕێکخراو و حەزب مرۆڤ د -١١

 . دەکەن
 

 شانازى بە چییەوە دەکەی؟ -١٨
 
 ،خاجەکنەکەمووانسوواڵەەەوە کە یەکەم خۆپەشوواندانی دژی حوکووومەتی پاشووایەتەی لە شووارە  ١١ەمەنووی لە ت -١٣

سەردەشت دەستی پێکرد ماە  لەگەڵ بووم، خەبات لە پێااو پازادی نەتەوەکەم لەو کاتەوە دەسوت پێکوردووە و 
پەوە شوتێکە کە پوڕ بە دڵ شوانازیی . تا دوایەی هەناسەشەم دەست لە خەبات بوۆ پوازادی نەتەوەکەم هەڵاواگرم

   .پێوە دەکەم
  

 بیرەوەرییەکانت نیت؟بەنیازى نووسینەوەى  -١٩
 
کوووو وەک رۆمانێوووک کەلەودا باسوووی پەو زۆر دەموووێکە بەتەموووام کتێ،ێکوووی باووسوووم نەک وەک بەرەوەریوووی بەڵ -١٩

کە بۆخوۆم دیتووومی  تا پێاوتالە سەردەشت لە یەکەم خۆپەشاندانی دژی ڕێ یمی پاشایەتەی  کە بکەم ڕووداوانە
ژێووک بتوووانم پەو پوواواتەم هەوووادارم ڕۆ. بووۆ پەو کووارە نەبووووە بەاڵم بەداخەوە تووا پێاووتا کوواتی پێویاووتم. بووکەم

 .باێامە دی
  

 ؟ ست هێناوه ده مێژووییتان وه  وتێكی سكه بات دا چ ده خه  ی درێژه  و ماوه له -١١
 
 .نێاتمان کەڕامەتی تاکی کورد دەگێڕێتەوەتەنەا پەزموونێکی درێ ماوە و باوەڕێکی نەگۆڕ کە پازادیی  -٢١
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 ری كۆمەاڵیەتی و سیاسیی ژیانت دا، لەچ شتێك پەشیمانی؟لەبا -١١

 
چەنوود مانووی پووێ  کۆتووایی خوێاوودنی دواناوەدنوودی لە سەردەشووت بوواوکم پێووی گوووتم کە حەووزب بەتەمووایە  -٢١

کە پەو کات لە باشوری کوردستان )هەندێک کەس بۆ خوێادن باێرێ بۆ دەرەوەی واڵت، مام حایی حەمەدەمەات 
ێت بۆ پێرە، داوا لە دوکتوور وەاڵمی ناردووە و  گوتوویەتی پەگەر کەماڵ دیپیۆمی وەرگرت ب( لە گەڵ حەزب بوو

می لەبەر پەوەی کە کوڕی گەورەی باەماڵە بوووم . قاسملو دەکەم کە پەوی  بۆ خوێادن باێرێ بۆ دەرەوەی واڵت
پەو کات بەرنامەم پەوە بوو کە لەسەردەشت بمێامەوە و خوزمەت بە دایوک و بواوکم بوکەم لەبەر پەوە قەبوووڵم 

ی دیپیوۆم لە الیەن سووپای پاسودارانەوە دەسوتگەر کورام و پتور لە سوک دوای وەرگرتاومانوی  ٤کەمتر لە . نەکرد
و بەرەوە هەنودەران بوڕۆم و  مساڵ دواتر کە پازاد بوووم هوەی چوارەیەکم نەموا یوگە لەوەی کە شوار بەیوک باێیوو

 .لەو کاتەوە زۆر بۆ لە کەە دانی پەو دەرفەتە پەشەمانم. دایک و باوکم یک باێیم
 

 گەلی کوردستان لە دیدی جەنابتان کامانانە؟مبۆل هێماکانی  سه -١١
 

هەموو پەو مرۆڤانەی کە تەمەنی خۆیان بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی و بوۆ خەبوات بە دژی دیکتواتۆریی تەرخوان  -٢٢
 .کردووە

 
قـازی ممـمەد، شـێە سـەعید پیـران، سـمکۆ شـکاک، شـێە : لێداوانت لەسەر ئەم کەسایەتانە چێیە -١١

قاسملوو، پیرە مێرد، عەبدوڵاڵ گۆران، مامۆستا هێمن، عەبدوڵاڵ پەشـێو، .مەحموود، مستەفا بارزانی، د
 شێرکۆ بێکەس و سوارە ئیلخانیزادە؟

 
پەوانە سەم،ۆل و هێمای سەاسەی و پەدەبی کوردستانی و ناویان لە الپەڕە زێڕیاەکانی مێ ووی گەلەکەمان  -٢٣

 .دا نووسراوەتەوە و تا هەتایە لە یاد ناکرێی
 

 و هەڵسەنگاندن بۆ داهاتووی کوردستان؟پێشبینی  -١٤
 
تێپەڕ کردووە  و پڕ نەهامەتەی تاریک یپێش،ەای دەقەم کارێکی پاسان نەە بەاڵم بە بڕوای می کورد سەدە -٢٤

هەڵوو،ەت . داهواتوویەکی گەش چاوەڕوانموانە پتور لە سوەد سواڵەی ڕۆڵەکوانیو لە سوایەی خەبوات و تێکۆشوانی 
 تێکۆشان کۆتایی هاتووە بەاڵم لە خەبات بۆ مانەوە و نەتوانەوە دا  پەوە بەو مانایە نەە کە خەبات و



رووپ نەسەح ڵامەک ێڕواه یناکەنووچۆب ودید  

 

 

21 
 

 .پەاتا کاتی خەبات بۆ گەیشتی بەپازادیی و دامەزراندنی کەانی خۆمانە. سەرکەوتوو بوویی
  

 وەک کەسایەتی بەئەزموون چ لێدوان و پەیامێکت بۆ کچان و کوڕانی الوی کورد هەیە؟ -١٥
 
دەزانم کە پەیامم هەبک بەاڵم داواکاریەەکی برایانەم لێەان هەیە پەوی  پەوەیە می خۆم لەوە بە بچوکتر  -٢٢

شوانازیی بە . لە پارێزگاریی لە زمان و کولتووری خۆیان شێلگەر بوی. کە لە خوێادن و خۆ پێگەیاندن نەوەستی
دەبوک مەشوخەڵی پەوان دایاوامۆی کۆمەڵگوان بوۆیە . نەتەوەکەیانەوە بکەن و شانازیی بۆ نەتەوەکەیان بخوول ێای

 .خەبات لە دەستی پەرەکان وەرگرن و پەو کاروانە بە ڕزگاریی نەتەوەیی بگەیەناە سەر مەنزڵ
 

********************************* 

   
 

 ی زایەای٢١١١ یرەبۆتکۆپ  -ی کوردی  ٢١١١رەزبەڕی 
    
   


