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 عەبدولڕەحمان قاسملوو، میراتێکی نەناسراو؟
 

 
 
 
 
 
 
 

 فیلیپ بوالنژێ
 

 دینن ەەددی: وەدگێڕان لە فەڕانسییەوە
 

فیلیپ بوالنژێ، نووسەد و پڕۆفسۆد لە زانکۆی سۆدبۆن لە پادیس، خالاوەنی نزیالک بە سالی بەدەەمالی زانسالتییە لە بوادەکالانی 
بە زمالالانی فەڕانسالالەوی بالالاڵو " مەشالالریـ ال مەغریالال "ی گۆڤالالادی زانسالالتی ٢٢٢ئەم بالالابەتە لە ژمالالادە . جالالوگرافی و ژێپۆپۆلیتیالالک

 .ئەوەی خوادەوە وەدگێڕدداوی بەشێک لە بابەتەکەیە. بۆتەوە
 

دوای . ئەگەد عەبالالدولڕەحمان قاسالالملوو شالالیاوترین ڕێالالبەدی کالالوددە بالالۆ سالالتایاڵ کالالردن، عەبالالدوڵاڵ ئالالۆجەالنیاڵ گرنگترینیالالانە
ئەو دوو کەسالالایەتییە . ئێسالالتا دەمالال ەوێ ڕوونیالالان بالالکەمەوە" گرنالال "و " سالالتایاڵ" بەکادەێنالالانی دوو سالالی ەتی وەەالالا دەقیالالـ وەک

عەبالدوڵاڵ . کوددە ەەدکامیان بە شێوازی تایبەت بە خۆی بزووتنەوەی نەتەوەیی کوددیان لە سەدەی بیستەمدا تۆمالاد کالردووە
لە کێنیالالا، ئەگەد  ١١١١ییەی ، بە تالالایبەت دوای گیرانالالی لە فێالالود(پالالادتی کرێکالالادانی کوددسالالتان)ئالالۆجەالن ڕێالالبەدی پەکەکە 

کەسالێکی ئاکالالادیمی نیالیە ال ەەدچەنالد کە دەدس و ئامۆژگادییەکالالانی ئاداسالتەی الیەنگرانالالی دەکالالا و بە بالڕوای مالالن نیشالالاندەدی 
کەسالالێکی بەەێالالز نیالالیە و ەیتکالالات ستراتیژیسالالتێکی بالالاە نەبالالووە و ەەدوەەالالا خالالۆی بە ەەسالالتێکی سیاسالالی کەم نالالاوەڕۆک و 

بەاڵم ئەو وێنەیەکی گەودەی لە الیەن پەیڕەوانالی خالۆی وەک پێغەمالبەدی شۆڕشالی  -دەدخستووە  ڕوانینێکی سنوودداد لە مێژوو
 ئەو گرنگە چونکە پەکەکە کێشەی کوددی بەدز کردەوە . کودد لە سەدەی بیستەمدا لە تودکیا و دەودوبەدی لێ کێشراوەتەوە
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 .بۆ ئاستێکی چڕوپڕتر لە بوادی سیاسی و میدیاییدا کە پێشتر نەبینرابوو
 

لە الیەکیتالالرەوە، عەبالالدولڕەحمان قاسالالملوو، سالالکرتێری گشالالتی حیزبالالی دێمالالوکرات، ئەگەد ئاکادیمیسالالیەنێکی ناسالالراو بالالوو، نە 
تەنیالالا بالالابەت و وتالالادی ئاکالالادیمی دەنووسالالین، بەڵکالالوو ئەو بە ڕاسالالتی مرۆڤێکالالی یەک الالاد زۆد بەکالالردەوە بالالوو، واتە نەتەنیالالا 

بە ئەزمالالوونی حیالالزک بالالوو، بەڵکالالوو سالالەدۆکێکی چالالریکییاڵ بالالوو کە دەنگالالی ڕێبەدێکالالی سیاسالالی دوود لە مالالانۆڕدان و بەدپرسالالێکی 
ئەو شایانی ستایشە چونکە ەیتکالات بنەمالای ئەخنقالی خالۆی نەفرۆشالو و کوالێتییەکالانی ئەخالن  . کەاڵشینکۆڤ نەیدەترساند

 .بەدزی بە ەاوچەدخەکانی خۆی نیشان دا
 

کادیزماتیکەکالالان لە ەەمالالوو بوادەکانالالدا و لە ەەمالالوو سالالەددەمێکدا مێالالژوو نیشالالانمان دەدا کە سالالەدۆکە : "مالالاکس وێبێالالر دەڵالالێ
ەەدوەەالالا، ئەوان بە دوو شالالێوە دەددەکەون، ەەنالالدێکیان وەک پێغەمالالبەد و خالالاوەن مالالوع یزە و ەەندێکیشالالیان وەک . دەددەکەون

 ."سەدۆکە خەباتکادەکان و فەدماندەدانی شەڕ
 

دووالیەنیالیەی مالاکس وێبێالردا ەەیە ؟ دەمال ەوێ، لەم وتالادەدا، بە ئایا عەبدولڕەحمان قاسملوو سازگادی لەگەڵ ئەو پێناسە 
سەدن دان بە ڕێڕەوی کەسیی و پێشینە فکرییەکەی، ئەو کەسالایەتییە سالەدەکییەی ناسالیۆنالیزمی کالودد لە سالەدەی بیسالتەمدا 

و مەعنەویالیەکەی  دا لە ڤیەن دەکەم و ئەوجاد باسی میالراتە فکالری١١٢١بناسێنم، لە پێشدا، باسی کۆتاییە تراژیکەکەی لە 
 .دەکەم

 
 تاراوگە وەک فێربوون

 
کاتێک دەڵێم کە دەتوانین قاسملوو زیاتر لە سەدۆکە کوددەکانیتر ستایاڵ بکەین، مەبەسالتم ئەوەیە کە، بە لەبەدچالاوگرتنی 

سالاڵی بژاددە ئیدیۆلۆژیک و ستراتێژیکییەکانی یالان بەدجسالتەکردنەوەی ڕوانینەکالانی بە نیسالبەت شۆڕشالی ئیسالنمی ئێالران لە 
، جگە لە ڕێزلێنان لە زیرەکی ئەو ئابوودیناسە زمانزانە ەیتیترمالان نیالیە، پابەنالدبوونی ڕاسالتگۆیانەی بالۆ چادەسالەدی ١١٥١

ئاشالالالتییانە و ڕاسالالالتبینانەی کێشالالالەی کالالالودد، ڕەتکالالالردنەوەی ئیالالالدیۆلۆژی جیالالالاییخوازیی ئیتنیکالالالی یالالالان بەتالالالایبەت، خۆبالالالواددنی 
تیرۆدیزمێک کە قاسملوو دەیزانالی کە لە حاڵێکالدا لە الیەن . ی تیرۆدیستانەەەمیشەیی حیزبەکەی، حیزبی دێموکرات لە کاد

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە بە تێکڕایی مەحکوومە بەاڵم دەشتوانێ بانگەشە بێ بۆ بەدزکالردنەوەی کێشالەی کالودد، ئەوەیالکە لە 
ەەم سیاسالالالییانە و ەەم . ددای زایینالالالی لە تودکیالالالا بە شالالالێوەی بەدبالالالاڵو ئەن الالالام ١١١١و  ١١٢١الیەن پەکەکەوە لە سالالالااڵنی 

 .ئەخنقییانە، ڕێبەدی حیزبی دێموکرات ەیتکات خۆی نەخستە ئەو بوادەوە
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حیزبالالی دێمالالوکرات، لە ڕاسالالتیدا، زۆد ەەسالالتیاد بالالوو بەوەی ەیتکالالات مالالامەڵەی خالالراە لەگەڵ زینالالدانییەکان نەکالالرێ، ەیتکالالات 
تالالی ناوەنالالدی ئەن الالام نەددێ، ەیتکالالات بە زۆدەملالالێ نە لە دژی ەالالیال الیەنێالالک و نە لە دژی دەوڵە" زەوی سالالووتاو"سیاسالالەتی 

خەڵکی مەدەنی لە ماڵ و حالاڵی خۆیالان وەدەد نەنالرێن، نالابێ کەس بە بالادمتە بگیالرێ، نالابێ ژنالان و منالدااڵن ئازادیالان پالێ 
کادمەنالد  ١١٥١کاتێالک سالاڵی . بگا، نابێ ەیتکات کادی چەتەگەدی و ڕێگری و بۆمبدانانەوە لە شوێنی گشتی ئەن الام بالددێ

بالێ گومالان کێشالەی کالودد لە ئێالران . یپلۆماتەکانی ئەمریکا لە تادان بە بادمتە گیران، قاسملوو بە ڕاشکاوی ئیدانەی کالردو د
تەنالانەت ئەمالڕۆە کێشالەی کالودد لە ئێالران . ەەزینەی ئەو ئەخن  بەدزییەی لە میالدیا و کالۆڕ و کۆبوونەوەکالانی ڕۆژئالاوادا دا

و ئەو سالالەدن ە ژێپۆسالالتراتیژیکییە یەکسالالانەی بە کێشالالەی کالالودد لە تودکیالالا و ەیتالالی دەسالالو نالالاکەوێ لەو دەنگالالدانەوە میالالدیایی 
 .سودیا و عێرا  دەددێ

 
لە . قاسملوو وەک زۆدێالک لە ڕۆشالنبیرانی دیالکەی کالودد بە تالاداوگە ئاشالنا بالووە واڵتەکەی، خالاکەکەی و گونالدەکەی جێ ێشالو

ناسیۆنالیزمی کوددی تێدا بەەێز بوو و شای ئێران لە کوددستانی ئێران و لە نزیک مەەاباد، ناوچەیەک کە  ١١٣١دێسامبری 
قاسالملوو ناچالاد بالوو چەنالدین جالاد نیشالتمانی خالۆی بەجالێ . ڕقی لێ بوو و کۆمادی ئیسنمی ەەڕەشەی لێالدەکرد لە دایالک بالوو

 ئەو بەو ڕادەیەی کە لە تاداوگە پێگەیشو و شکڵی گالرت بە ەەمالان ڕادەە گۆڕانکالادی بەسالەددا ەالات، کە بە ڕای مالن. ب ێڵێ
کالرانەوەی ەالزدی و ئالاوێتەبوون بە چەنالدین زمالان و کولتالوودی پێویسالالو بالۆ مرۆڤێکالی سیاسالی ەالاوچەدب ئەو شالتانە بالالوون کە 

لەو خاڵەدا، ئەو بە تەواوی لە کەسێکی وەک ئۆجەالن جیا دەکرێتەوە کە لە کۆمەڵگالایەکی نزیالک بە . تاداوگە پێی بەخشی
 .لە دیمەشـ دەژیا١١٢١تەواویی تودک پێگەیشو، ەەدچەند لە سەدەتاکانی 

 
قاسالالملوو لە فەڕانسالالە خوێنالالدکاد بالالوو و بودسالالی حکالالومەتی پاشالالایەتی ەەبالالوو، بەاڵم کاتێالالک چالالاالکی سیاسالالی  ١١١١سالالاڵی 

زۆد زوو تێکەڵ بە بیرۆکەی مادکسالیزم بالوو، لە بالوادی ئابوودیالدا لە چێکۆسالڵۆڤاکی . دەستپێکرد بودسەکەی لێ ئەستێنددایەوە
ی زایینیدا بوو بە مامۆستای ئابوودی لە زانکۆی شالادڵی پالڕا ە ئەو چالاوی ١١٦١لە ساڵەکانی  ددێژەی بە خوێندن دا، دواتر

دەکەوێ و تێزەکەی لە سالەد ئالابوودیی کوددسالتان تەواو دەکالا، ( سیاسەتوانی ناودادی چێکوسڵۆڤاکی)بە ئەلێکساندد دوبتێک 
 .لە لەندەن باڵو کرایەوە ١١٦٥کە لە ساڵی 

 
، چەنالد مانال  دواتالر ١١٥٢و  ١١٥٦لە پالادیس لە نێالوان " زمالانە ڕۆژەەاڵتییەکالان"انی کوددی لە دوای خوێندنەوە لە سەد زم

لە تاداوگە ژیالا، لە  ١١٥٢ەەتا  ١١٥٥لە نێوان ساڵەکانی. دەبێتە سەدۆکی شۆڕشێک کە ڕێژیمی ئایەتواڵ خومەینی دەەەژێنێ
دێژبوونی تالاداوگە بینالی بە تالایبەت لە سالەددەمی قاسملوو زیاتر لە ەەد کەسێک سودی لە د. بەغدا و پڕاگەوە ەەتا پادیس

پاشالالالالایەتیدا، بالالالالۆ ئەوەی لە دوودەوە لە بالالالالادودۆخی کوددەکالالالالان تالالالالێ بگالالالالا و بە دوای ڕێگەچادەیەکالالالالدا بالالالالگەڕێ بالالالالۆ ئەو 
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الالالالەوە تووشالالالی ەالالالاتن و سالالالەدکوت و ١١٢٣پادچەپالالالادچەبوونەی کوددەکالالالان بە گشالالالتی کە لە دوای ڕێککەوتنالالالامەی لالالالۆزان لە 
 .کودد لە ئێران بە تایبەتی لەناوبردنی پێناسەی

 
لە بالوڵتەنی زانیالادی و پەیوەنالدی ئەنسالتیتۆی کالودد لە پادیسالدا، ڕۆژنامەڤالان  ١١٢١لە باڵوکراوەیەکی تالایبەت لە ژوئیالیەی 

سالالکرتێری گشالالتیی حیزبالالی دێمالالوکرات، فەدمانالالدەی شالالەڕ لە کالالاتی : "مالالادک کالالاداڤێتز، پالالۆدترەیەک لە قاسالالملوو دەکێشالالێتەوە
باڵوێزێکی بەودە و ماندونەناس بالۆ دۆزەکەی . اسی لە پێاڵ ەەموو شتێک، مرۆڤی دیپلۆماسی و دیالۆ پێویستدا، ڕێبەدی سی

کە دەی ەوێ تەواوی جی انی لێ تێبگەیەنالێە بەاڵم ەیتکالات ەێنالدەی ئەوە خوشالحاڵ نیالیە کاتێالک چالاوی بە پێشالمەدگەکانی 
نێالالالالوان ئێالالالالران و عێالالالالرا ، ئەو شالالالالوێنەی دەکەوێ، لە خالالالالانوویەکی بە گالالالالر ددوسالالالالتکراو لە دۆڵێکالالالالی ون لە سالالالالەد سالالالالنوودی 

کالوددی، فادسالی، عەدەبالی، ئالازەدی، چێکالی، ڕووسالی، ئینگلیالزی و )شادەزا لە ەەشو زمالان ." ستۆتەوەکتێبخانەیەکیشی بۆ گوا
، ەەندێک زانیادی لە سەد شێعری کوددی، فادسی یان عەدەبی، ەۆنراوەکانی ەوگۆ یان ویالتمەن، لە یەک کاتالدا (فەڕانسەوی

ود و کالردەوە بالوو ال ئاکالادیمی بالوو، وتالووێژی دەکالرد، ڕێبەدایەتالی شۆڕشالی دەکالرد، زۆد خێالرا ەالاتە ڕیالزی بەدەی مرۆڤی کولتو
دا جی انی ەەژاند و وایکرد کە دامەزدێنەدانی حیزبالی دێمالوکراتیاڵ ١١٣١خەبات دژی فاشیزم و تاک حیزبی کە لە ساڵەکانی 

. ێبەدێالالک بالالوو کە خەڵکالالی کوددسالالتان پێویسالالتییان پێالالی بالالووئەو ڕ. لە سالالەد سۆسالالیالیزم و یەکیەتیالالی سالالۆڤییەت نالالاڕوون بالالن
 .بەدڵنیاییەوە ەەد ئەوەە تەنیا ەۆکاد بوو کە دوژمنە بەەێزەکانی ەیال شانسێکیان بۆ دەدبازبوونی نەەێشتەوە

 
 بیرمەندی چاالک

 
دەکالالالاتەوە لە تەواوی لە ڕاسالالالتیدا ئاسالالالتێکی زۆد بەدزی ئەخالالالن  لە قاسالالالملوودا ەەیە کە تەنیالالالا لەودا بینالالالراوە و ئەو جیالالالا 

ئەگەد قاسالملوو تایبەتمەنالدییەکی نەبالا و ئەو تایبەتمەنالدییە وەک مەترسالی بالۆ سالەد . ڕێبەدانی کالودد لە سالەدەی بیسالتەمدا
لە نێالالوان . لە ڤیالالیەن تیالالرۆد نەدەکالالرا ١١٢١ڕێژیمالالی ئیسالالنمی لە تالالادان نەبینرابالالا، بێگومالالان بەو شالالێوە دڕنالالدانەیەە سالالاڵی 

کالۆمەڵگەی "کەسێکی ڕاستبین بوو، دەیزانالی کە کالۆمەڵگەیەکی خالراە نێالونراو بە نالاوی : بەت بووسەدۆکەکانی کودددا ئەو تای
بێگومالان ئەو یەکێالک لەو . ڕێگە نادا واڵتێکی پێن ەم بە نالاوی کوددسالتان لە نێالوان چالواد واڵتالدا ددوسالو ببالێ" نێونەتەوەیی

دواتالالر لەیالالن زانالالا . ەاڤێالالل و مانالالدێنی ەەبالالوو ئەو تایبەتمەنالالدی. دەگالالمەن ڕۆشالالنبیرانەیە کە گون الالاوە بالالۆ سالالەدۆکی دەوڵەت
لەوانەیە خالالۆی بالالۆ ئەو ئاسالالتە لە ئەخالالن  و لە ودەی سیاسالالی بەدز بکالالاتەوە بەاڵم لەوانەیە لە ئاسالالتی فکالالری لەو ئاسالالتەدا 

 .نەبێ
 

 . لە ڕاستیدا خوێندنەوەی نووسراوەکانی قاسملوو کە بە زمانە جیاوازەکان باڵو کراوەتەوە چێژێکی تایبەتیان ەەیە
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دا بالالاڵو بالالۆتەوە، شالالێوازێکی ڕوونالالی شالالیکردنەوەی کێشالالەی ١١٦٥کە لە سالالاڵی " کوددسالالتان و کالالودد"وەدگێالالڕدداوی چێکالالی کتێبالالی 
لە ددێژەی الپەڕەکانالدا ەەسالو بە جالێ پێالی قودسالی . مێژووی کودد بێ دەکرێ یەکێک لە ددەوشاوەترین سەنتێزەکانی. کوددە

ئەو بالانگی لێنالین دەکالا، بااڵدەسالتی داگیالرکەد مەحکالووم دەکالا، . مادکسیزم لە نێو شیکردنەوەکانی ئابوودیی کوددستان دەکەی
نیالالان بالالۆ ددوسالالتبوونی ئیمپڕیالالالیزم شالالەدمەزاد دەکالالا، ئەو الیەنگالالری لە سالالەدبەخۆیی پادچەکالالانی کوددسالالتان و داوای یەکگرت

نیشالتمانێک بالۆ کوددەکالان دەکالا ال بیرۆکەیەکالی کالراوەی سالەدبەخۆییخوازانە کە بیسالو سالاڵ دواتالر دێالتەوە سالەدی و بانگەشالەی 
، کە "چالالل سالالاڵ خەبالالات لە پێنالالاو ئالالازادی"ەەدوەەالالا خوێنالالدنەوەی لە سالالەد حیزبالالی دێمالالوکرات، لە کتێبالالی . خودموختالالادی دەکالالا

ۆنەی چلەمین ساڵوەگەڕی دامەزدانی حیزبی دێموکرات نووسراوە نمالوونەیەکە لە خالاکەڕایی بە ب ١١٢٥بەشی یەکەمی لە ساڵی 
ئەو مێژووە کە ئەو لەسەد حیزبی دێموکرات نووسیویەتی، پێالک نەەالاتووە تەنیالا لە ژیاننالامەی سالادەی چەنالد . " و ڕاشکاوی

قودبالالانییە، ەەمالالوو خەڵکالالی کوددسالالتانە، مێالالژووی سالالەدان ەەزاد ئەنالالدامە، ەەزادان . ڕێالالبەدی حیالالزک، کالالادد یالالان ئەنالالدامەکان
 ".حیزبی دێموکرات و خەڵکی کودد یەکەیەکی جیانەبووەوە پێک دێنن

 
ئەو ناسالالالینە لە نێالالالوان خەڵالالالک و حیالالالزک، ئەمالالالڕۆکە دەتالالالوانێ شالالالۆک ێنەد بالالالێ، چالالالونکە لە شالالالوێنی دیالالالکە کادەسالالالاتی مرۆیالالالی 

کوددەکالانی ئێالران لە الیەن : انایەکی جیاوازی ەەبالووقەدەبوونەکراوی لێکەوتۆتەوەە بەاڵم لە باکگراوندی کودددا ئەو کات م
ڕۆژئاواییەکالانەوە پەداوێالز خرابالالوون، سالۆڤییەتییەکان دەسالتوەددانیان دەکالالرد، زۆد بە زەحالمەت لە الیەن واڵتالانی بالالێنیەنەوە 

یسالتیان بە دەبیسترانە ئەگەد ئێستا کێشەی کودد وەک دە سالاڵ پالێاڵ پەداوێالز نالاخرێ، لەبەد ئەوەیە کە ڕۆژئاواییەکالان پێو
کێشالالەی کالالودد لە ئێالالران ەەدوا بە چادەسالالەدنەکراوی دەمێنێالالتەوە چالالونکە خالالاوەنی . پێشالالمەدگەیە بالالۆ ڕووبەڕووبالالوونەوەی داعالالاڵ

لە ئێرانێکی چەندپێک اتەییدا، کوددەکانی ئێران دەبێ بتوانن لە سەد کێشالەی خۆیالان بەدەیەک . ڕێبەدێکی کادیزماتیک نییە
ی ئێالران پێالک بێالنن، دەبالێ لە سالاختادێکی حیزبالی ڕەوا و کالادیگەد کەڵالک وەدگالرن بالۆ لەگەڵ خەڵکانی دیالکەی پەداوێزخالراو

 .ئەوەی ببیسترێن، تەنانەت ئەگەد سەدکوتی خوێناوی ڕێژیمیشیان لە بەدامبەد بێ
 

بە شێوەیەکی ئیدۆلۆژیکی، قاسملوو ئەو کەسە بوو کە بە کودتی دەتوانین ناوی بنێین مرۆڤێکالی چەە، بە قالووڵی بادگالاوی، 
. مرۆڤێکالی مادکسیسالتی و ناسیۆنالیسالتی بالوو، وەک زۆدێالک لە بیرمەنالدانی جی الان. ک زۆدێک لە ڕێبەدانالی جی الانی سالێ ەموە

و لە حیزبالالی تالالوودە، پالالادتی کۆمۆنیسالالتی ( کاتێالالک لە مەەابالالاد بالالوو)چالالاالکێکی کۆمۆنیسالالتی بالالوو لە نێالالو حیزبالالی دێموکراتالالدا 
ی سالتالینی جیالا کالردەوە، بە تالایبەت دوای دەسالتێوەددانی ەێزەکالانی ، ئەو خالۆی لە کۆمالۆنیزم(کاتێک لە تادان بالوو)ئێراندا 

ڕەوتی کۆمۆنیستی لە حیزبالی دێموکراتالدا لە نێالوان سالاڵەکانی . دا١١٦٢پەیمانی وەدشۆ لە چێکۆسڵۆڤاکی لە مانگی ئاگۆستی 
ەوتالی ناسیۆنالیسالتی کە الالەوە لە الیەن ڕ١١٥١کە لە الیەن قاسملوووەوە ڕێبەدایەتی دەکرا، لە دوای ساڵی  ١١٥٢ەەتا  ١١٥٥

الالال کالالۆ ببالالوونەوە خالالرا پەداوێالالزەوە و ەەد ئەویالالاڵ بالالوو بە سالالکرتێری گشالالتیی (ئەحالالمەد تۆفیالالـ)لە دەودی عەبالالدوڵاڵی ئیسالالحاقی 
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چالاوەڕێ بکالرێ تالا ئەو مادکسالیزمەی قاسالملوو  ١١٥٣دەبوایە ەەتا کۆنگرەی سێ ەمی حیزک لە سالێپتەمبری . حیزبی دێموکرات
الئیسیزم، سۆسالیالیزم و دژە سالەدمایەدادی دەبالنە بەدچەسالپ و تایبەتمەنالدیی ئیالدیۆلۆژیکی  .دەیویسو ئاداستەی حیزک بکرێ

دێموکراسالالی بالالۆ ئێالالران، : "لەو کالالۆنگرەیەدا ددوشالالمێک کە قاسالالملوو ەیتکالالات خەیالالانەتی پالالێ نەکالالرد پەسالالند کالالرا . قاسالالملوو
 ".خودموختادی بۆ کوددستان

 
سالالالتی ئیالالالدیۆلۆژی کۆمالالالۆنیزم بە سالالالەد نەدیتخالالالوازی ئالالالایینی وەک وەک زۆدێالالالک لە مادکسیسالالالتەکانی سالالالەدەی بیسالالالتەم کە بااڵدە

دەسالالتکەوت دەبیالالنن، قاسالالملوو وا دەددەکەوێ کە سالالەدن ی پێویسالالو نالالاداتە سروشالالتی قالالووڵی شۆڕشالالگێڕی بە مانالالای شۆڕشالالی 
وێنی خوالنەوە ی ەەسادەیەک بە دەودی ئەستێرە یان خۆددا کە دوای دەودێکی تەواو دەگاتەوە شال)ئاسترۆنۆمی یان گەددوونی 

، واتە گەڕانەوە بالالۆ ڕابالالردوو ال واتە بە شالالێوەیەکی بالالاو و سالالوننەتی شۆڕشالالی جەمالالاوەدی لە دژی ڕێژیمالالی زاڵ بە سالالەد (یەکەم
ئەو نەیدەتوانی بڕوا بەوە بکا کە، وەک بریتانیالای سالەدەی حەڤالدەیەم، . کۆتایی بە پاشایەتیی ەێنا ١١٥٢ئێران کە ساڵی 

 .١٥٢١ێڕنیتەی سیاسییەوە نەک لە ڕێگای دژایەتیی ئایینەوە وەک لە ئێران لە ڕێگای ئایینەوە بتێتە نێو مۆد
 

ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتیی کە پەدوەددەکالراوی ئیمپڕیالالیزمی ئەمریکالایە : حیزبی دێموکرات مادکسیستە و دژی سەدمایەدادی
کی لە ڕادەبەدەدی ڕەوتە یەکەم ئەوەیالکە، شۆڕشالالی ئێالالران بە پاڵپشالالتییە. بە ڕادەی پێویسالو قەنالالاعەتی پێ ێنالالا لە سالالەدەتادا

شۆڕشییەکانی چەپی ئێرانی بالوو کە گرێالدداوی مەالکالان بالوون لە دژی ڕێژیمالی پاشالایەتی بەاڵم ەەد خێالرا، ەێالزی ژیالانەوەی 
ئایالالا قاسالالملوو، بیرمەنالالدی وێبێالالری، سالالەدۆکی . شالالیعە کە خالالۆی لە ئالالایەتوڵاڵدا دەدخسالالو ەاوپەیمالالانە ڕادیکاڵەکالالانی قالالووت دا

ی، ەێزی دیاددەی شۆڕە لە ئێرانی بەو پێیەی کە مەزەەبی بووە بە کەم گرتالووە و نەچالۆتە نێالو شۆڕە و چاالکی مادکسیست
 بازنەی خوێندنەوەیەکی مادکسیستی ئاتێپیستانەی سەدەی بیستەم؟

 
ەەد دوابەدوای ئەوەی ەیواکالالالان بە کۆمالالالادی ئیسالالالنمی لە نالالالاوچوون، ددێالالالژەدان بە بەدگالالالری لە بەدامالالالبەد سالالالەدکوتێکی نالالالوێی 

حیزبالی دێمالوکرات تەنیالا . بووە ەۆی بەەێزبوونی ڕۆڵی حیزک وەک پادێزەدی خەڵکالی کالودد: ئێران زۆد گرن  بوو کوددەکانی
قەڵغانی نیزامی لە بەدامالبەد ەێالرە و سالەدکوتی حکالوومەتی ناوەنالدی بالوو کە لە دەسالو مەال شالیعەکاندا بالوو و بە چالاوێکی 

سوننی بوون، گومانی جیابوونەوەیان لێ دەکالردن بەاڵم حیزبالی  دیکەوە سەیری کوددەکانیان دەکرد، بە تایبەت کە زۆدینەیان
دێموکرات ەیتکات ئۆپۆزیسیۆنی نیزامی و پێناسالەی نەتەوەیالی لە دەسالو خۆیالدا قالۆدب نەکالرد، ئەوەیالکە پەکەکە لە تودکیالا 

ەدا، لە کە لە پەیوەنالدی نێالالوان حیالزک و خەڵکالدا سالەد ەەڵالالد" مەترسالی تەواوخالوازی"بە بالێ شالالک . پاللە بە پاللە ئەن الامی دا
تەنیا دەتوانرێ گریمانەی ئەوە بکالرێ کە ئەو بە تونالدی دژی ئەو الدانە ئیالدیۆلۆژیکییە . الیەن قاسملووەوە پێشبینی کرابوو

 بە قیمەتی  ١١٢١دەبوو ئەگەد خۆی پادێزکادتر نیشان دابا و زۆد متمانەی بە ڕێژیمی ئیسنمی نەبا، ئەوەیکە لە ساڵی 
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 .ژیانی تەواو بوو
 

بۆ سالێ ەم جالاد لە . ، خراپترین شو دیسان بە سەد کوددەکانی ئێراندا ەات١١٢٢نێوان ئێران و عێرا  لە ساڵی دوای شەڕی 
محەممەدجەعالال ەد سالالەحراڕوودی، : دا، نالالوێنەدایەتیی کالالودد چالالاوی بە الیەنالالی ئێرانالالی دەکەوێ١١٢١یەک سالالاڵدا، لە ەالالاوینی 

ی ١٣لە . ەوتنی پێشالالوودا ەالالیال پاسالالەوانێک بالالوونی نەبالالوولە دوو چالالاوپێکک. حالالاجی موسالالتەفەوی و ئەمیرمەنسالالوود بۆزۆدگیالالان
دا قاسملوو لە ئاپادتمانێکی ن ۆمی پێن ەمی بینایەک لە ڤییەن لە الیەن ئێرانییەکانەوە بە سێ گوللالە پێکالرا ١١٢١ژوئییەی 

دایەتالی حیزبالی عەبالدوڵاڵ قالاددی ئالازەد، ئەنالدامی ڕێبە: ئەو تەنیالا کوددێالک نەبالوو کە تیالرۆد کالرا لەو ڕۆژەدا. و تیرۆد کالرا
گوللالالە تیالرۆد  ٥گوللالالە و فالازڵ ڕەسالوڵ، کالوددی عێالرا  و مامۆسالتای زانکالۆ کە ڕۆڵالی نالاوبژیوانی دەبینالی بە  ١١دێموکرات بە 

لە وەزادەتالالی " قەتالالڵە زن یرەییەکالالان"بکالالوژەکەی ڤیالالیەن گرێالالدداوی کەسالالانێک بە نالالاوی سالالەعید ئیمالالامی، بەدپرسالالی . کالالران
 .بوو بە سەدکۆمادی ئێران ٢١١٥بوو بە شادەوانی تادان و دواتر لە  ٢١١٣ە لە ساڵی ئیتنعات، مەحموود ئەحمەدی نەژاد ک

بەدپرسی حیزبی دێموکرات چلۆن ڕازی بووە کە بکەوێالتە نالاو داوێکالی وەەالا دڕنالدانە و خالۆی بخالاتە بەددەم بکالوژانی ڕێژیمالی 
ڵاڵ خالالومەینی، قاسالالملوو بە بالالێ شالالک بە ئێالالران؟ ڕۆژنامەنووسالالی ئەمریکالالی، جاناتالالان ڕانالالداڵ پێیالالوایە کە دوای مردنالالی ئالالایەتو

ەەدچەند ئەو بە شالێوەی ئاسالایی زۆد ودیالا . قەناعەتێک گەیشتبوو کە تادان دەی ەوێ وتووێژ لەگەڵ حیزبی دێموکراتدا بکا
بالالوو، بەاڵم ئەو ودیالالاییەی دابەزانالالد و تەنالالانەت نەک ەەد پاسالالەوانەکانی خالالۆی بەڵکالالوو پاسالالەوانەکانی جەالل تاڵەبانیشالالی 

ئایالا بالڕوای وابالوو . ەاوڕێیەتییالان کردبالوو ١١٢١و لە ژانالویەی  ١١٢٢کە لە دوو وتووێژی پێشوودا لە دێسامبری  ڕێگە نەدان
کە دەسەاڵتی ئێران بەدەو ئانادشی دەڕوا یان وددەوددە خالۆی دێمالوکراتیزە دەکالا؟ ئایالا پشالتی بە ڕۆژئاواییەکالان بەسالتبوو کە 

بەالڕێداچوو و فریوخواددوو دەدخستبوو؟ واڵم و دەلیالل و بەڵگەکالانی ئەو  بە پێشنیادە ماقووڵە بێ الیەنەکانیان خۆیان وەک
 .ەەڵە کوشندەیەی ئەو ەەد چییەک بووبن، لەگەڵ قاسملوو چونە ژێر خاکی گۆڕستانی پیرالشێزی پادیس

 
سیاسالالی ڕێڕەوێکالالی فکریالالی و . قاسالالملوو زۆد زوو ڕۆیشالالو، ئەو دەیتالالوانی ببێالالتە ئەو ڕێالالبەدەی کە کوددەکالالان چالالاوەڕێی دەکەن

ەیوابەخاڵ لە الیەن یەکگرتنێکی کوشالندەی نێالوان دەوڵەتالی بەدژەونالدخواز، دەمالادگرژیی مەزەەبالی و بالێ ئیحتیالاتی شەخسالی 
میراتێکالالی سیاسالالی و ئیالالدیۆلۆژیکی . ئەو بەدەەمێکالالی فکریالالی و ئەخنقیالالی ەەدمالالانی لە دوای خالالۆی جێ ێشالالو. پێشالالی پالالێ گیالالرا

یان بە تێگەیشالالتن و ڕوانینێکالالی زۆد بەدزتالالر ەەیە، ەەسالالتێکی سیاسالالی و نادیالالاد لەو کاتالالانەدا کە کێشالالەکانی کالالودد پێویسالالتی
 .ڕوانگەیەکی فکری لە دەدەوەی ڕەوتی باو کە ەەد ئەو خاوەنییەتی
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 دکتۆر قاسملوو سیاسەتمەدارێکی واقعبین ، ڕێبەرێکی ئازا ، بەرپرسێکی ڕاستگۆ
 
 
 
 
 
 
 

 یحماند ڕەەئەحم

 
 کێالل ێالیپ ەو ب کالردەد یتەاسالیس ەنالانیواقعب ە، ککالودد بالوو یلالەگ ەیوەناڵجالو ەیزنالانەم ەدەبڕێال وەل کێکیەقاسملوو  دۆدکت
 ە، لەویەاڵجالالووەد ەنالالدانەرمیب کانەشالالەاتێپ مالالووەە ەڵگ ەو کوددسالالتان ل اسالالوەڕناو یتالالەاڵژەڕۆ، ان الالیج یخۆبالالادود ەیوەدان
کوددسالتان  یموکراتێد یزبیح یزدانەکوددستان و دام یمادۆک یکوددستان دوا یتەاڵژەڕۆ ەل واڕە یکەیەوەناڵجو یکردن یدەبڕێ
 ە، بەبالوو یکانیەگشالت ەتەاسالیس ەل ەشالیمەە ینالیواقعب ەوەتەیبالد اتڕموکێد یزبیح ەیەید نیندەچ یژووێم ەل کڕێئاو دەگەئ
 مەو ل اڵێپال ەتەەالاتوون وددکال یلالەگ ۆبال ەک ەگون انالدو ەانۆڕووگڵئالا وەئ ەڵگ ەل ۆیخال ەییو نالاوچ یان یج یدجەلوومەە ێپ
 ەکێکالیەدا  اتڕمالوکێد یزبالیح ەل ەویەشالۆخەب ەمەئ ە، کەبالوو نیو واقعب زماێکاد یکێدەبڕێ ەب یستیوێکودد پ یلەگ داەناغۆق
 یکالێدەبڕێ ەیکەادیندازەئ ەک ەنانیواقعب ڵیئوسوو یکێتەاسیس یاگرتنڕ ەل وەپت یکەیەکۆڵەک ەتۆب ەک یکانەزێەەب ڵەخا ەل

 .ەبردو ەوەڕێدا ب ەیکەزبیح ەیدنامەب ەگون او ل یدجەلوومەە ێیپ ەب یتەاسیدا س اڵیمان کاتەە ەل نیواقعب
 

، کالالودد یلالالەگ کەن یشالالاناز یەیمالالا ەک ەیەانەییالو ناوچ یەالالانیج ەدەبڕێالال نەگالالمەد وەل کێالکیە، ئالالازاد بالالوو یکالالێدەبڕێ قاسالملوو
کوددسالتان و  یمالادۆک یدوا ەک ەیخالانۆبادود وە، ل کێالدەبڕێ کالوەو ەئازا بالوو ەشیمەە ەک ەان یج یخوازانیئازاد مووەە کوەڵب

جالالادان  دۆز ەک ەوەشالالێپ ەتەکوددسالالتان ەالاتوون یتالەاڵژەڕۆ ەکالالودد ل یلالالەگ ەیوەناڵجالوو ۆبالال ەک اتالداڕموکێد یزبالالیح یزدانالەدام
 ەل مالوکراتێد یزبیح ەشتووێەەین ەک ەقاسملوو بوو دۆدکت یتیە، ئازاەچوو یکز وەدەب ەوەزێە ەڕیپ وەل باتەخ یکانەناغۆق
، ەئالالازا بالالوو داێڕشالالگۆڕش یکێادتپالال یبردنەوێالالدەب ەل ایالالنەت کەقاسالالملوو ن دۆ، دکتالالێببالال یدێالالنائوم یتووشالال شالالانداۆکێت یدانەیالالم
 ەل دە، ەەبالوو یرێو بالو یتیەئالازا ەل یژەت ینێدابخشال یانیالژ یژووێالم دەسەب کێچاو ەدا ک یشۆخ یخسەش یانیژ ەل وکوەڵب
 یکالانەپەو چ یسالیالیسووس ەمەسالتیس ەڵگ ەگون انالدن ل ۆ، خالنالدنێخو یودانالە، دالوان یتالیەکیە ەل ەویەوانالەوجەن یمەددەس
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 ەتالالالر ل یکالالالێکیە. بالالالوون زمالالالاێکاد یکالالالێدەبڕێ یئالالالازابوون یەیمالالالا ەمالالالانە، ئزمالالالان نینالالالدەچ یربالالالوونێف ەل تەەالالالادە، مان الالالیج
 یکالانیەمیکادەئ ەنالدەو ناو ییژئالاواڕۆ یگالاەڵمۆک ەڵگ ەبالوو ل یکردن ییئاوا ڵو ما نانێ، واز ەقاسملوو دۆدکت یکانیەتیەئازا

 ەمەئ ە، کەانیمەددەسال یکالێریب ەب ەۆڕشال ەیدووباد ەیوەرساندنیگەڵکوددستان و ە یاکانیچ ڵپا ۆب ەوەانەڕو گ ەتاناڵو وەئ
 یسالالواد ەدا تالالاق ەەبالالواد مەقاسالالملوو ل دۆدکتالال ە، کێنالالددیبەد کانالالداەیەو ناوچ یەالالانیج ەشالالۆڕش یدانالالەبڕێ ەل نەگالالمەد ەب دۆز
 .بوو یدەبڕێو  یتیەو ئازا شانۆکێت یدانەیم
 

 یدەبڕێال ەک ەیزبیالح وەئ لەگ ەچ ل ەیکەمانیشالتیو ن لەگ ەڵگ ەچ ل ۆاسالتگڕ یکێدپرسەدا ب اڵیماتکاتەە ەقاسملوو ل دۆدکت
، گالاداەڵمۆک یکالانەژێو تو نیچال مالووەە وێالن ەل دەبڕێال نیتر سویوەشۆخ ەب یکردبوو ەقاسملوو بوو ک دۆدکت ۆیی، داستگکردەد
 یانیو ژ وتەسووکەڵو ئاخاوتن و ە د ەجل و ب ینیشۆپ ەیوێش ەقاسملوو ل دۆتدک ەیانۆیاستگڕو  ەساد ەیدگانەشمێپ یانیژ

و  ات شالێپ دەئاسالو ە ەبالوو ل ۆاسالتگڕقاسالملوو  دۆ، دکتالکردبالوو تالرەودەگ یقاسالملوو دۆدکتال ەیالیودەتالر گ ەیندێدا ە ەیژانڕۆ
 ینێنواڵبالالا ەینێئالالاو ەب بالالووب ەقاسالالملوو بالالوو ک دۆدکتالال ۆییاسالالتگڕ، ەوەشالالێپ ەەالالاتەد ەیکەلەگ ەیوەناڵجالالوو ۆبالال ەک کێالالدەگەئ
 مەل شالالالانداۆکێو ت بالالالاتەخ ەل ەیەد نینالالالدەچ ەیمالالالاو ەل ەیکەزبیالالالح یوونالالالڕو  واڕە یژووێالالال، ماتڕمالالالوکێد یزبالالالیح ۆییاسالالالتگڕ
 .ەاوڕب ێپ یرێش یپشک داۆیەاستگڕ
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 ئەوەی لە قاسملووەوە ماوەتەوە
 
 

 
 
 
 
 

 شەماڵ تەرغیبی
 

 یکالێکخراوڕێ انیال یاسالیس یکالێزبیح ینگاندنەسالەڵە ۆبال ەک ەیترانێپالادام وەل کێالکیە نڵێیب دەگ ێبەن کیژۆل ەدوود ل ەنگڕە
 ۆبال کەیەوانێالپ ەتێکالرەد و ێریالگەد دچالاوەبەل کالداەیەکخراوڕێ وێالن ەبالاو ل یفکالر یکێوتڕە انی باتداەخ ڵیحا ەل ێڕیشگۆڕش

 و شالدایکودد یلەگ وێن ەل. وێب ییەاسیس ەزبیح وەئ یدانەبڕێ یاسیس یئاکاد و دوانێو ل تەاسیس ژوونووسان،ێم و رانێچاود
 دیەەشال کەو یکییەتیەسالاەک کا،ەد مۆد ەژێدوودودد یکێناڵسا یئازاد ۆب ەیکەباتەخ ەک تداەاڵژەڕۆ یکوددستان ەل تەبیتاەب
 ەیگێجال ۆیخال یدوا ڵیسالەن ۆبال یکانییەاسالیس ەکردن و ئاکاد تەاسیس یوازێش ەک ەیانۆڕباندەب ەدەبڕێ وەل ەکێکیەقاسملوو .د

 .ەربوونێ ێل شدایکات مانەە ەل و ادیپرس
 
 ەب انیال شالو؟ێە ێجالەب ۆیخال یدوا ۆبال یقاسالملوو چال: نیبپرسال ەک دچالاوەب ەتێالد یکیژۆلال ەب دۆز ەادیپرسال مەئ داەرێالل ۆیەبال
 «!؟ ەندوویز دایبازڕێ ەقاسملوو ل» ێوترەد ەک ییەچ قاسملوو یاسیس یراتیم دایتریکێوید
 
كالودد  ەیوەتەن دەسالەل یدۆبانالد دچالاوەب یكەیەوێش ەب ،یدگەپاە م مەو ە دایانیژ یكات ەل مەقاسملوو ە.د ەک یەئاشکراڕپ
 اڵێپ مەاڵب ەەشتووێە ێجەب ۆیخ یدواەل یندەمڵەوەد یكێراتیو م ەداناو رانێئ یكوددستان یموكراتێد یزبیح یتەبیتاەب و
 دوو وانێالالنەل یاسالالیس یكالالێدەبڕێ كەو قاسالالملوو. د یتیەسالالاەک ەک نیبالالزان ەوەئ ێبالالەد ەتەبالالاب مەئ دەسالال ەنێیژڕبپالال ەکەیالالوەل

 وانێالن ەل دا،یالتیەالو یتەڕەە ەل ەک یەواتا وەب «ەییژئاواڕۆ یکێو كولتوود یتەاڵژەڕۆ یکێكولتوود»: گرت ڵیشک كولتووددا
 .كردەد ۆیەاتوچ وامەددەب دایاسیس و یكولتوود ،ییایافڕجوغ یدۆداوجۆج یزاەو ف ییپانتا نیندەچ
 

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://kurdistankurdi.blogspot.com/2015/06/3.html&psig=AOvVaw2BpUWN7-4Iag_hUVVKuzzK&ust=1594556669748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjSw9SYxeoCFQAAAAAdAAAAABAO
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  یکانەزمان ەڵگەل ەوڵییەمندا ەل دەە مان،ڵموسو یكودد یو باوك ەبوو یئاسوود ییحیسەم یكیدا ەک ەوۆیەە وەب ەەمەل ایج
 نینالدەئودووپالا، چ ەكالرد یووڕ نالدنێخو ۆبال ەیوەپالاە ئ اڵ،یدواتر و کاەد داەیپ واوەت یتیەئاشنا یفادس و یدەئاز ،یكودد
 .ربووێف ەكید یزمان
 
قاسالملوو و .د یکالانییەنی انبیج ەیوەدفراوانبالوونەب یبالیدغەت ڵماەش ەوەتەماو ەوەقاسملوو ەل ەیوەئ یەیما ەبوو ەەمەئ دەە
 ۆیەال ەب نڵێالیب نیتالوانەد ەوەنیالوەکەدوود ن مانەکەباسال ەل دەگەئ .ایالژەد داێیالقاسالملوو ت.د ەک کێال انیج یسنوود ینبوونیدەب
 ەڵگەل ەویەانیژ یتاەدەس ەل قاسملوو راندا،ێئ ەقاسملوو ل دیەەش یاسیس ەینگیژ کەو تەاڵژەڕۆ یکوددستان یوتنەكەڵە

 «. یفادس ییاسیس یكولتوود و یكودد ییاسیس یكولتوود» :ێبەئاشنا د یاسیس یكولتوود دوو
 

 یژئالاواڕۆ ییاسالیس یكولتالوود»: ەل نیتیبالر ەک وێالبەئاشالنا د اوازتریالج یكولتالوود دوو ەڵگ ەئودووپالا، ل ەگالاتەد ەك دواتالر
 ەادیپرسال وەئ ەنگڕە داەرێل «.(زمیالیسۆس ەوات)ئودووپا  یتەاڵژەڕۆ ییاسیس یو كولتوود )یموكراسێد ڵبرایل ەوات(ئودووپا 
 یانتوانەیالن وانەئ یچۆبال ەواتەقاسالملوو بالوو ک دیەەش ەیوێەاوش انیانیژ ەک ەانییتیەساەک وەئ بوونەن مەک ەک وێددووسو ب

 وێالب ەوەئ ەشالنەچ وەل یکێادیپرسال ۆبال ماڵو نیگون الاوتر ەنالگڕە ەک شالو؟ەیگ ێیقاسملوو پ.د ەک ییەیوەعنەم ەگێوپەئ ەنەبگ
 زیالالدگەە ،ەانییكیژۆلۆدئیالالو ئ یاسالالیس ،یكولتالالوود ،یزمالالان ییەاوازیالالج مالالووەە وەئ ەڵگەل یئاشالالنابوون یاەڕدەسالال قاسالالملوو ەک

 کوددستان بوو ەل مەد دەە حڕۆ ەو ب فکر ەب مەاڵکوددستان دوود بوو ب ەل ەستەج ەب یدچەگەو ئ شوێەەن ێجەب یكوددستان
 داەد یشالیاوۆڕد یسالانەک یئاشالناکردن ڵالیوەە ەوەوانەتێپالەو ب ینالیبەدەن ەکیالد یوانالەل مترەک ەب ۆیخ ەیکەوەتەن یکلتوود و
 .وێنددێب  ژمادەئەب یشیوتنەدكەس یمزڕە کەو ێکرەد ەمەئ ەک« خود » ەیوەنیناس ەڕمەل
 
 ەل یالالیژووێم یكێدخالالانەدچەو دا،یالالزداندنەدام یكالالات ەل ەبالالوو ك یاسالالیس یكالالێزبیح یراتگالالریقاسالالملوو م ەوەشالالەکید یکالالیەالەل

 یندەدوبەسال ەل یتڵەوەودێالن یدجەلومەە ەل كەڵك یتوانەک یاسیس یکێزبیح ەۆڕێگ ەنابووێە دایوادەكودد ییاسیس یكولتوود
 یاسالیس ێینالو یكێكولتوود یاتنانیبن ۆیە ەبوو ۆیخۆب ەک وێنێزدەدام كوددستان یمادۆو ك وێدگرەو دای انیج یمەدووە ەڕیش
 .كوددستاندا ەل
 
 نەەیالبک ریالب ەل واەشالێپ یودەو د خالاڵەن نینالاتوان ەوەنەیبالد کێالقاسملوو ل.د یاسیس یفکر ەیشڕی ێوەبمان  دەگەئ گومانێب

 مالالوكراتێد یزبالالیح یزدانالالدنەدام ەب یقاسالالملوو بالالوو، تالالوان.د یالالینەیز یکالالانەتیلێئ ەل کێالالکیە شالالک ێبالال ەک دەمالالمەمح یقالالاز
 یتیەەاڵمۆكالال یالالیدەدوەدادپ و اویالالژن و پ وانێالن ییكسالالانیە ،یئالالازاد كالالودد، یزمینالیۆناسال وانێالالن ەل سالالوەدەەب یكییەنگەەاوسال

  یزمیمونۆو ك رانێئ ەل تییەدۆكتاتید م،ەودەئ یباو ییژۆلۆدئیئ ەل ۆیخ یتوان موكراتێد یزبیح ك،یەواتا ەب وەێابگرڕ
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 ەب بالالدات کوددسالالتان یکلتالالوود ەڵگەل گون الالاو و دازەەالالاوت یسالالتترەدەەب یکەیەنمالالوون و وێالالابگرڕدوود  ت،ۆڤییەسالال یالالیتیەكیە
 .ەوەستەد
 
 مەئ ەیوەنگالدانڕە ەک قاسالملوو دانالا.د یکانەوتنخوازانەشکێپ ەشێندەئ دەسەل انییدەگیکاد ۆوخەاستڕو نا ۆوخەاستڕ ەەمانەئ
و دواتالر  ەتالود یزبالیح ین الوز رێالژ ەتێالوەكەد مالوكراتێد یزبالیح ەك كێالكات ەەویەبالوو ەسالتەدجەب ناغالداۆق دوو ەل ەییەاستڕ

 سالالوەدەل ۆیخالال ەیناسالالنام مالالوكراتێد یزبالالیح ەك کالالراەد ییەترسالالەم وەب سالالوەە را ،ێالالع یكوددسالالتان یالالیتیەواەتەن ەیوەبالالزووتن
 ۆییخەدبەسال یدكردنەگۆمسال و ەناسالنام یپاداسالتن ەل بالووەە ییكەدەسال یودەقاسالملوو د دا،ەکەنالاغۆدوو ق دەە ەل مەاڵبالدات ب

 یدەنێالالزدەدام یو فکالالر ایدیالالئا ەل ەمەشالالک ئ ێبالال ەک ۆیخالال ەینیقەاسالالتڕ یبالالازڕێو  ەتالالکڕێ ۆبالال انەیوەانالالدنەڕگ و داەزبیالالح وەئ
 .گرتەد ەیدچاوەس ەوەزبیح
 

 یکالالانییەژووێم ییەدەندانێشالالو کالالاتەن یباسالال قاسالالملوو.د یتیەسالالاەک ەب تەبادەسالال ێنالالاتوان ۆڤمالالر ەک دنجەسالال ەیگێجالال یکڵیخالالا
 ەل دچالالاوەب یكێشالالەب ەك كالالداێكات ەل گرتبالالووە انەیدچاوەسالال ەوەوەئ ینالالیدوودب و ینالالیژبیت ەل گرتووەدچاوەسالال ەک ەنالالاوبراو

 یزبالیح یینێنالوڕێ ەب رانێئ ەكودد ل ەیوەتەن ،یسنمیئ یمادۆك ۆدا ب انینگەد ١١٥١ ڵیسا یمۆ راندڕێ ەل رانێئ یشتووانیدان
 ەل ەکێکالالیە ڵسالا ١١ ەل اتریالپالالاە ز ەەنالووکەە ەک كالرد تۆكیبالالا انەیمۆ رانالدڕێ وەئ قاسالملوو دوكتالالود یخسالەو ش مالوكراتێد

 ۆبال ەیانییستیپراگمات ددووسو و یکەیەوەندنێخو ەکەیوەئ یدبادەقاسملوو س.د شدایکات مانەە ەل .مانەکەلەگ یکانییەشاناز
 کەڵالکوددسالتان و خ یرەیسال ەوییەنۆلالۆک یچاو ەب میژڕێ ەک یزانەید یباشەو ب بووەکوددستان ە دەس ۆب ندەناو ینیوانەڕوێش

 ینگالەدەەف ەک نینالیبەد ۆیەبال ەوەتێبشالاد کالانییەخنقەئ ییەنالدەبێپ ەل ۆیخال یتوانەدەیالن اڵیسانید مەاڵب کاتەد ەیکەو خاک
 یشالالۆیخ یدوا ڵیسالالەن ۆبالال کەیەوان کەو ەیمەو ئ گالالرتەد دچالالاوەبەل کالالات مالالووەە ەڕیشالال یلالالید ەڵگەل ددووسالالو یوتەسالالوکەڵە
 ەک نەبالك عالدامێئ ەڕشال یلالید ێنالاب ەدگەشالمێپ ەك كالردەد ەوەئ دەسالەل ییداگرێالپ مەددەدوكتالود قاسالملوو ە ۆیەبال شالوێە ێجەب
 یسالانەك ەقاسالملوو ل کانییەاسالیس ییەنی الانبیج یسالنوود ەک ەینگیگالر ڵەخالا وەب ەوەنەیالبگ کێالکەفنە ب ەب نیتوانەد داەرێل
 یکلتالالوود ەل کێشالالەب ەتەبالالوو ەنالالووکەە و ەوەتەمالالاو ۆیپالالاە خالال یکانڵەسالالەن ۆبالال کێالالراتیم کەو ۆیەبالال ەبالالوو نتالالریدەب دۆز ەكیالالد
 .کودد ەیمێئ یاسیس
 
 زکیالح یمەچالواد ەینگرۆک ەل ەک نەیبک موکراتداێد یمایس ەل ییتاۆک ڵیخا ەب ەئاماژ نیتوانەد ەەیەوت مەئ یلماندنەس ۆب
و  ەسالالتۆددەشەب مالالوكراتێد» ەکەیالالوەل ییەتیبالالر اڵیالالوەکالالوددە ئ یلالالەگ یبالالاتەخ یدۆتالالێم ەو بالالوو ب دبالالاسەب یەنالالاێقاسالالملوو ە.د
و  یسالتەدەزپەگەد ەشالنەچ دەە و داەد دۆز یكێخیەبا ک،ەزەەو م زەگەد یدچاوگرتنەبەل ێب ەب كانەنسانیئ وانێن یتیەستاۆد

قاسالملوو .د ەک ەیەوەئ نەیالبک ێپال ەیئامالاژ ێبەد داەرێل ەک ەکید ینگیگر یکڵیخا». كاەد حكوومەم كییەخوازیزنەم و زمیفاش
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 ێبالەن ەئامالاد کێالدەبڕێ کەو ێبالەد ەک ەسالتاوەاوڕ میو قالودس و قالا ەبالوو داگرێالپ ییەاسالتڕ وەئ دەسەل یانیژ یکانەتا دواسات
 یانیالگ تەنالانەت و وێالب داگرێالپ ەكالردوو ۆبال یبالاتەخ ەك ەیپانینسڕەئوسول و پ وەئ دەسەو ل بكات ەۆدامەكودد ف یكانەماف
 دایاسالتەڕو ل ەئالاداو ەتێالنێ یب داەیالكەوەتەن یبالاتەخ وێالنەل ەداو ڵالیوەدوكتالود قاسالملوو ە ەك ەیوەئ .وێالدابن دەسالەل یشۆیخ
 ەدچاوەب یواوەتەب موکراتداێد یمایس ەبکات ل ەۆگ ێپ ەیکەزبیح مەە و وێنەیەبگێپ داەیەوێچوادچ وەل ەیكەوەتەن مەە

 ەكالودد ل یلالەگ ۆبال ەئامالان  مەئ ینكردنالیداب. كالاەد بالاتەخ یتالیەواەتەن یمەسالت یالنالانەو ۆبال مالوكراتێد»: ەڵێد ەک کێکات
 ەبکالالالات ل یگالالالرڕێ ەیوەئ ۆبالالال استاشالالالداڕ مالالالانەە ەل« .ێنالالالیبەد «یخودموختالالالاد» ەیوێشالالال ەب ۆیخالالال ینووسالالالەچاد یكردنیادیالالالد
 یالنالالەگ وانێالالن یتیەسالالتاۆد ۆو بالال یالالیەن نالال ەدچاوتەب یسالالتیونالیناس مالالوكراتێد»: ەڵالالێد ەکەامەیالالپ یدەوەەج یداچوونڕێالالالەب
 وەل ەیەکیالالد یکالالێکیە نڵێالالیب ەباشالالتر ایالال ەیەتالالوادەک وەئ ەمەئ« .ەزەڕێالالب الەل یالنالالەگ مالالووەە یو مالالاف ێنالالەداد زڕێالال رانێالالئ
 .ەشتووێە ێجەب یمانۆب زنەم یقاسملوو ەک ەیەراتانیم
 
 مەو ە یدانەنگەەاوس مەە ەداو ڵیوەە وامەددەقاسملوو ب.د: نڵێیو ب نەیبک دەسەل ەیستەوەڵە اتریز ەستیوێپ ەک کێراتیم
 وانێالالالن یینالالالدەوێو ەاوپ یدەدوەدادپ و یئالالالازاد دەسالالالەل یداگرێالالالپ ەک وێالالالنێب  بالالالاد ەبالالالازڕێ وەئ دەسالالال ەکوددسالالالتان ل یکالالالەڵخ
 كانەنسالانیئ ییئالازاد داێیالت ەك كییەئاشالت بالوو، یئاشالت ەل وێالوانلێل یکێ الانیج ەب شتنەیگ وەئ یستەبەم ن،ەبک كانەنسانیئ
 وانێالالالن یینالالالدەوێەاوپ داێیالالالت ەك كییەو ئاشالالالت وێالالالب یدەو كانەنسالالالانیئ وانێالالالن یالالالیدەدابەب داێیالالالت ەك كییەئاشالالالت و،ێالالب یدەو
 ەب شالالتنەیگ دەسالالەل ،ۆیخالال یاڕ ینالالڕیدبەد دەسالالەل ،ەڕیروبالالاویب دەسالالەل نسالالانیئ ەك یەمانالالا وەب یئالالازاد. وێالالب كانەنسالالانیئ
 یدزشالەئ ەك یەمانالا وەب اڵیالدەدابەب .بكالات شالانیستنەد یكالانەئامان  نۆچال ەك ،ەوەبكالات ریالب نۆچ وێب ئازاد ،یكانەستەبەم

 كانییەاوازیج ەیوەنڕیس ،ەوەتڕێبس كانۆڤەمر وانێن ییاوازیج ەنا ك یەمانا وەب یدەدابەب. وێدابن كانەنسانیئ ۆب كسانیە
 یەمانالا وەب بالووەە یدەدابەب ەب ەڕیقاسالملوو بالاو دوكتالود مەاڵب ،ییەسالتیفاش یكییەژۆلۆدئیالئ كان،ییەاوازیج ەحاشاكردن ل و
و  كالالانەەرەب كالالان،ییەاوازیج ەب ەشالالەبتالالوانن گ کالالانۆڤەمر ەكەیالالوەئ ۆبالال وێالالدابن دەدابەب یدزشالالەئ كانەنسالالانیئ وانێالالن ەل ەك

 وێالبەد کالووەڵب ،یالیەن سەب كانەنسالانیئ ەیستیشا یانیژ ۆنان ب اینەت»: وەڵێد ەاشکاوانڕ ۆیەب نەەبد انۆیخ یكانییەتوانا
 كەڵالالخ دەگەئ ەباشالال»: ەڵالالێد اڵیاتریالالز ەیوەوونبالالوونڕ ۆبالال .نەیالالكەد بالالاتەخ یئالالازاد ۆبالال ەمێئالال ۆیەبالال و،ێالالب ەڵگەل یشالالیئازاد

 ەل ۆیخال یدەزەن ۆیخال ەیزمالان وەتالاکوو ب وێالبەن ییئالازاد مەاڵب و،ێالنێبخو ۆیخال یزمالان ەب و،ێبەە ینان ،ەوەتێنرێوسەچەن
 ۆبال كالاتەد بالاتەخ ەمێئال یزبالیح ،ییەاسالیس یمەسالت اڵیالوەئ ،ەمالاو كێمەسالت ەیەوەئ یمانالا و،ڕێالدببەد ەیكەتاڵو یزعەو دەس
 «.وینێمەن ەییەاسیس ەمەست وەئ ەك ەیوەئ
 
 ەل واوەت یئالازاد ەب ەڕیبالاو وەئ نڵێیب ێبەد ەشتووێە ێجەب یمانۆب دەبڕێ یقاسملوو ەک یەگرانما ەراتیم مەب تەبادەس دەە

  کانییەسەکەتاک ییەئازاد اینەت ێوابوو ناکر ێیپ وەئ ەەڵمۆك یبواد ەل یتاك و ئازاد یبواد ەل یئازاد بوو،ەدوو بواددا ە
 .نینێب  کانییەگشت ییەئازاد ەو واز ل نێبكر نیداب
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 و نیتالاك و چال الیەال ەك ەئالاداو ەتێالنێب كێال انیج و وێالب وامەددەب یئالازاد یگرتنەوەسالتەدەب ۆبال بالاتەخ ەل وێبەد یتیەاۆڤمر
 یالیدەدابەب ینگالریەال مالوكراتێد»: ەڵالێد دا« مالوکراتێد یایس» ەل ۆیەب. تر یوەئ ەیلۆیك ەتێبەن كێو نژاد نییو ئا زەگڕە
 «.ەزانێخ وێن ەل و ەڵمۆك ەل اوانیژنان و پ یماف یواوەت
 
 ێیگالو ەل یشۆیخ ەییستەج یمانەن یدوا ەل و ەوەتیەوتوو وامەددەقاسملوو ب دوكتود ەك ەینگانیگر ەوان وەل کنێشەب ەوانەئ
ئاسالتدان  کیە ەل كانۆڤەمر مووەە ەکەیوەبوو ل یتیبر یکسانیەو  یدەدابەب ۆقاسملوو ب.د ەڕیباو. ەوەتێنگیزدەد موومانداەە

 ،یكولتالوود ییەکسالانیە .وێخسالڕەب ۆبال انۆیالخ یانیو ژ بوون یدانێپەشەگ ۆب انیەاوتا یلەە ێبەد ەواتەک کترنیە یو ەاوتا
 كێالل یدەدابەو ب یئالازاد ەواتەک یەگالاەڵمۆك یوتنەشكێو پ كانەتاك ییاوازیج یپاداستن یماەبن كانییەئابوود و یتیەەاڵمۆك
و  كالالالانەتاك یوتنەشالالالكێپ ۆبالالال بالالالنەد یكەدەسالالال یدجالالالەم كانالالالداەتەدفەد و لەە ەل یدەدابەب ەوەوانەتێپالالالەو ب ەوەنێنالالالاكر ایالالالج

 .ۆڤمر ییئازاد ەب نیخشەماناب
 
 ەمالاوەن موكراتالداێد یزبالیكالودد و ح یلالەگ وێالن ەل ڵەسالا ژێالم ەقاسالملوو ل ەک ەاسالتڕ نیژێالب نیتوانەد داییتاۆک ەو ل یگشتەب
 یدكردنالۆریت ایالنەت ەوییەسالامیئ یمالادۆك نیەال ەدوكتالود قاسالملوو ل یدکرانیەەشال ەک ێنالاکر ێل یحاشا ەەتوادەک وەئ مەاڵب
 .ەیەوەتەن وەئ ییاسالیو س یكولتالوود ەیو ناسالنام كەیەوەتەن یوبردنێالنەل ۆبال بالوو كڵێالوەە كووەڵب ،ەبووەكودد ن یكێدەبڕێ
 ەك ەنالالدەمڵەوەد ەراتیالالم وەئ ەیوەنڕیسالال و كالالودد ەیوەتەن یالالیوەعنەم یدكردنالالۆریت ۆبالالوو بالال كڵێالالوەقاسالالملوو ە یدكردنالالۆریت

بالوو،  قاسالملوو یکالانەراتیم یقالەحەب یدەزێپالاد ەك اڵیندەفكەدەدوكتالود شال یدكردنالۆریت .یپاداستبوو ەوتووانەدكەس قاسملوو
 .قاسملوو بوو یراتیم ەیوەنڕیس ۆب یسامیئ یمادۆک ەیرانێناجوام و وێدز ەیكید یكڵێوەە
 
 مەاڵب ،ەالواز بوو ەدانۆریت وەپاە ئ كودد ەیوەتەن یخوازیزگادڕ ەیوەبزووتن ەك ەاستڕ نڵییب ەدواوت کەو نیتوانەد ۆیەب
  .ەندوویو ز ندەمڵەوەقاسملوو د یراتیم
 
 یسالنوود كالووەو انیالنی انبیزمالان و ج یسالنوود كوددستاندا ەقاسملوو ل یبازڕێ یگرانۆئ و بوادانڕێ ەل سەك نانیۆلیم ەب ڕۆوەئ

 یکێراتیم اڵیوەئ ەک دخودانەو ب ەۆڕش ەل ەکودد یوامەددەب و ەوەمان یمزڕە ەەمەو ئ ەنیدەب قاسملوو یینی انبیزمان و ج
 .ەزنەم یقاسالالملوو یتر

 

   ٥٥٥ :ژمادەکوددستان 
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 ساڵەی دامەزرانی حیزبدا ٥٩قاسملوو لە سەروبەندی . یادی تێرۆری د
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 یادیال کالداێکات ەل ڵمسالاەئ. ەوەتێالبەد کیالنز مالانێل ەکیالدەخ دەبڕێال یقاسالملوو. د یدۆرێالت ڵەیسالا ٣١، ١٣١١ ەڕیپووشپ ی٢٢
 .نیچەکوددستان د یموکراتێد یزبیح یزدانەدام ڵەیسا ٥٥ وەدەب ەک ەوەنەیکەقاسملوو د. د یدان سوەدەل ەیودەگ یسادەخ
 
 ووداوڕ دەسال ەل کمانیەگاینەشالۆگ انالدا،یکێکام دەە ەیوەادکردنیال ەل ەک کاەد ێوامان ل ،ییەدەوەریدوو ب وەئ یبوون کینز کێل
 .ێب ەکید ەیکییەدەوەریب ای
 
قاسالملوو، . د ینالاو ەیادڕ ەب ەکیالد یکێنالاو الیکوددسالتان، ەال یموکراتێد یزبیح یدەنێزدەو دام واەشێپ د،ەممەمح یقاز یدوا
 مالوکراتێد یزبالیح یدەنێو ناسال سەئالادد ەنالدەوەئ ەکیالد یکێنالاو الیەال. ەزبیح مەئ دەس ەتەخستوەن یو ن ووز شکیو ت دەبێس
و  دان ێو شالالالوناس پالالال ەزبیالالالح مەئ ەیوەنالالالدووکردنیو ز ەوەنالالالان اتیبن ەل ەنالالالدەوەئ ەەکیالالالد یکییەتیەسالالالاەک الیەالالال. بالالالوونەن

 مالانۆخ ەل ەادیپرس وەئ نەکەد ێوامان ل ەانییاستڕ مەئ. ەبووەن انییدەگیو کاد ڕۆڵ دا،یکانەتەاسیو س بازڕێ یژکردنڕێ ن ڕە
 ەیکەوەتەن ۆبال ،ەیکەزبیالح یشالانۆکێو ت بالاتەخ یگالاڕێ ەو ل ەیکەزبیح ۆب ۆیخ یدوا ەل ییچ د،ەبڕێ یقاسملوو. د ن،ەیبک
 وەل ەک ێبال کێو سالامان راتیالم یدەزێو پالاد گالرەڵە ،ێتالوانەد نۆو چال یتیەویالتوان ندەچ موکراتێد یزبیو، ح ەشتوێە ێجەب
 ؟ەوەتەماو ۆیب ەوەدەبڕێ
 
  دەە ەک ڵسا ٣١ یشو دوا مەکیە ددا، ەئاز یقادد ڵاڵبدوەع ڕێقاسملوو و ەاو. د یدۆرێت ەیوەادکردنی ەل ییەن داێت ەیقس
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 ەتالاوان وەئ یکانییەاسالتڕ دەسالەل اڵیئالوتر یتڵەوەد یدانان ەۆدپەس ،ەیەندەدوەپ وەئ ییداخراو ،ەئازاد ەداب و ب یەیوا ما
 وەئ تالالاەە گومالالان ێبالال. ەیەیەودەگ ەتالالاوان وەئ یدانەبەوەڕێالالب ەیبالالاد ەل تڵەداەع یحالالوکم یچالالوونەن ەوەڕێالالو، ب ییەسالالتیدۆرێت
 ەل تڵەداەع یادانیالالالخواز مالالووەکالالالودد و ە ەیوەتەن مالالوکرات،ێد یزبالالیح ،ێبالالالەە ەیژێالالدد یدەدوەو دادپ  ەح ەیکردن لێشالالێپ
 وەئ ەیوەکالران یسالتەبەم ەب دەگیکالاد یو ئالامراز گالاڕێ یدوا ەب ەسالتیوێپ ەک ەوەنالنێب یانۆیالخ ریالبەو و ەوەنێسەحەن ەانیدەس
 ەیالیوەتەن ەیوەو بالزووتن موکراتێد یزبیح ،ەسەیک وەئ ینانەخاو ەک یەدا ۆیخ ێیج ەل ەادیپرس وەئ. نەڕیبگ داەیەندەدوەپ

 انیالمووانەو ە ەداخالراو دەسەل انیکیەگاڕێ مووەو ە کیەدگاەد مووەە یاستەڕب ایکوددستان، ئا یتەاڵژەڕۆ ەل یخواز یو ئازاد
 شالتاێە ،ەداو انیالووڕ کانالداییەتڵەوەودێن ییەنالدەوێپ ەل ەک ەانۆڕگال ەمالووەە وەو ئ ڵەسا ەمووەە وەئ یدوا ؟ەوەتەکردو یتاق

 !؟ەویەکا ەتەەاتوەن تڵەداەو ع  ەو ح یاستڕو  ەدۆرێت مەئ یکانییەو قودبان ەسەیک وەئ یسوود ەباشتر ل یکێدجەلومەە
 

 یمالالیژڕێ ەک ەیەوەئ ،ەبالالوو دنجەسالال یگالالاێکالالات ج مالالووەو ە ەشالالیمەدا، ە قاسالالملوو. د یدۆرێالالت ەڵگەل ینالالدەوێپ ەل ڵخالالا مەدووە
و  ەانێڕشالگۆڕش ەیوەبالزووتن ەو ل ەیکەزبیالح ەل یقودسال یکالێبرەچ ز دەبڕێال یقاسالملوو. د یبردنال وێالن ەل ەب یسالنمیئ یمادۆک

 مەئ یکالالانڵەو قوو ەودەگ ەوادەنێشالالو ەانیالالویتوان ەنالالدەچ ،ەیەوەبالالزووتن مەو ئ ەزبیالالح وەکوددسالالتان دا و، ئ ەیخالالوازان یئالالازاد
 ؟ەوەنەبک مەک ەسادەخ
 
 ەل دجەلالالومەو ە دەفالالاکت دۆز یەیکالالا ەەالالاتن یاەڕدەسالال مالالوکراتێد یزبالالیح ،ەدەبڕێالال وەئ یمالالانەن یدوا ڵسالالا نینالالدەچ ەک ەوەئ
 کەو یەویالالکوددسالالتان، توان یتالالەاڵژەڕۆ ەکالالودد ل ەیوەبالالزووتن یانیالالز ەو، ل داەنالالاوچ یئاسالالت ەل رانێالالئ یمالالیژڕێ یینالالدەوەدژەب
 کێالکیەوا  دەو، کوددسالتان ە ەوەتێنێبم رانداێئ ییسنمیئ یمادۆک ەڵگەل یکانەدەدبەو ب باتەخ یدانەیم ەل یکەدەس یکێزێە
 یگالاێج یکڵێخالا کەو نیتالوانەد ،ێبال ەمیژڕێال وەئ یالیلەگەو دژ یمەننەەەج یتەاڵسەد ەڵگەل یتیەدژا یکانەگرنگ ەندەناو ەل

و  ەدچاوەسال کەو و کێالدەبڕێ کەقاسالملوو و ەەمەل ەجالگ. نینالیبیب ەدەبڕێال وەئ یکانەو ئامان  گاڕێ یدانەد ەژێدد ۆب یشاناز
 ەل ،ەوەتەبالووەن ڵکالا داەیالگاکڕێ یدانالەد ەژێو دد ەیکەزبیح وێن ەل ەیوەل ەجگ ت،ەاسیو س ەڕو باو پینسەپر دۆز یدەنێداە

 یکالێمزڕە ەب ەبالوو ،ەیالیوەتەن ییزگالادڕ ینالاوێپ ەل بالاتەخ یمالاێە ەب ەبوو یانیژ یمەددەس ەل اتریز دۆز دایشەکەوەتەن وێن
 ێالیو ل نەکەد ەوەیەکەبازڕێو  گاڕێو  کانەئامان  ەب یشاناز دۆداوجۆج یژێو تو نیچ ەکوددستاندا ک ییپانتا ەل سویوەشۆخ
و  وتووەدکەسالال یکەیەدکردەسالال یمالالاێە کەو مەەاوکالالات ە ەدیەەشالال ەدەبڕێالال وەئ نڵێالالیب دەگەئ یالالیەن ەڕۆییدێالالز. ەوەبالالنەد ۆکالال
 ێلالال یچالالاو دایالالانیژ یمەددەسالال ەل ەیکەوەتەن ەیخالالوازان یزگالالادڕ یبالالاتەخ ییدانەیالالو م یماسالالۆپلید ،یاسالالیس ،یفکالالر یەالالاتوو ێلالال
 یدانوستان و ئاشت یگاڕێ ەک ەەکات وەئ تەنانەت ەک کەیەوەتەن ییکراو ێل ددەو غ تییەوومڵزەم یمزڕە کەو مەە ،ێکرەد
 .ەوەبنەد یووڕ وەدەو کوشتن ب دۆرێت ەب ،ێرێبژەد ەڵە ەیواکڕە ەییەوەتەن ەپرس یدەسەچاد ۆب
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 ەو ل رانێالکوددسالتان، ئ یئاست ەل یکرد و توان ییدەبڕێ ،ەوەییەشاوەو ێل ەڕیپ وەب ڵسا نیندەقاسملوو چ ەک کێزبیح مەاڵب
 دیەەشال یدوا ڵسالا ٣١بکالا،  نیدابال ۆبال یادیالو د دەبەکڕ ێبال یکالەیەگێو پ ەگێجال دا،ییالتڵەوەودێن ەڵیمۆو کال ۆڕک ەو ل پانۆڕەگ

 ییەکۆنالاک ین الامەئ ەل ەەمەل ەجالگ. ەوەبکالات ڕپال داۆیالخ یالیدەبڕێ ەل وەئ ڵیتالاەب یگالاێج ەویالتوان ەین ،ەدەبڕێال وەئ یبوون
 ڵەیسالالا ٥٥ وەدەب کالالداێکات ەل ەدیەەشالال ەدەبڕێالال وەئ یوانالالڕێڕە. تەدوو ل ەب ەبالالوو ێچالالەد ڵسالالا ١٥ ۆبالال ەوەئ دا،یالالکانۆییەوخێن

. کیە ەب ەوەنەبالالک مالالوکراتێد یزبالالیو ح نەبالالک دەسالالەچاد ەخۆد مەئ ەویتوان انەیالالن شالالتاێە ەک چالالنەد انەیالالکەزبیح یزدانالالەدام
 یکالراوەن ێحاشالا لال یالینێدەن ییدەگیکالاد مالوکرات،ێد یزبیح یبوون  دتەدوو ک ەک نیرێببو داییەاستڕ مەداننان ب ەل ۆخ ێناکر

 مالوکراتێد یزبیح ەیوەبوون کیە ێبەب ەک ییەن داەوەل یگومان سەک الیە. ەبووەە ەزبیح وەکوددستان ب یکەڵخ یوایە دەسەل
 زادانەە یدانالال یو قودبالالان بالالاتەخ ڵسالالا ٥٥ یمالالەدەەقاسالالملوو و ب یراتالالیم سالالتا،ێئ ەیخۆد مەئ یشالالانێکەژێدد یدەگەئ ەو ل
 .ەوەتێبەد دۆداوجۆج ەیشەڕەو ە یترسەالواز بوون و م یووڕ وەدەپتر ب ،ییەدەدوەس ڕپ گاڕێ مەئ یدەشۆکێت
 
 دیەەشال ڵەیسالا ٣١ ەقاسالملوو ل. د دیەەشال یدەبڕێالئاسالو  ەل یفالادادەو نیباشالتر ەک ننەیەگەد مانەئاکام مەب ەانییاستڕ مەئ

و  دانیەەشالال مەدجەسالال یدانالال یقودبالالان ەل ڕپالال یشالالانۆکێو ت بالالاتەخ یمالالەدەەب ەل یتیەنالالدادەخاو نیباشالالتر ەالالاەدوەە دا،یالالبوون
 نیترێنالو ەگالاتەتالا د ەوەمالوکراتێد یزبالیح یدەنێالزدەدام یدەمالمەمح یقالاز واەشالێپ ەل دەە ،ڵەیەسالا ٥٥ ەژووێم مەئ یمرانەن

 ەیودەگ ڵەیمالالالاەبن ەیالالیوازەدتەو پ انڕداب کێالالل دەسالالالەب وتنەدکەو سالال بالالوون ڵزا ەل ییەتیبالالالر ،ەیەقوتابخالالان مەئ یدانیەەشالال
و  ەودەگ ەدکەئ یکردنالال ێجالالەب ێجالال ۆبالال شالالنگدادڕپ یکالالیەژووێم نەخالالاو یمالالوکراتێد یزبالالیح یکردنەئامالالاد ەل ییەتیبالالر. مالالوکراتێد

کوددسالالتان و  یکالالەڵخ ۆبالال وایالالە ەیوەانالالدنیو ژ ەوەانالالدنەڕگ ەل ییەتیبالالر باتالالدا،ەخ ەیدواوەب ەرێالالل یکالالانەناغۆق ەل یکالالانەگران
 .و داەاتوو ابردووڕئاسو  ەل دزبوونەدبەو س بوونەن زادەدمەش
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 خالید حەسەن پوور

 
دەگەڵ ئەوەی ەەمالوو دۆژەکالانی . و عەبالدواڵی قالاددی ئالازەد تێالدەپەڕێساڵ بە سەد تیرۆدی دوکتود قاسملوو  ٣١ی ژووئیە ١٣

ژووئالالیە حیزبالالی سالالاڵ کەمالالن بالالۆ ئەوەی ەەسالالو بە نەبالالوونی بڵیمەتێکالالی وەک دوکتالالود قاسالالملوو بکەیالالن، بەاڵم دۆژی سالالێزدەی 
ئەوەی کە زیالاتریاڵ دەبێالتە ەالۆی تەشالەنا کردنالی . دێموکرات و گەلی کودد ەەسو بە ناسۆد و برینێکی پالڕ لە ئالازاد دەکەن 

 .ئەو برینە، دابڕانی دوو باڵی دێموکرات لێکتر و پڕ نەبوونەوەی جێگای ئەو دێبەدە لێ اتۆیەیە
  
 شالالەڕی ئێالالران و ئێالالرا  کۆتالالایی پێ الالاتبوو و جالالوواڵنەوەی چەکالالدادانەی دوکتالالود قاسالالملوو لە ەەلومەدجێکالالدا شالالەەید کالالرا کە

دۆژەەاڵتی کوددستانیاڵ دەگەڵ ئەوەی کەوتبوە قۆناغی پاتیزانیەوە و زەبری گەودەی لە دێژیم دەدا، بەاڵم سالەدجەم دەکالرێ 
ەاتبوە کالایەوە، دێژیمالی ئەو بادو دۆخە کە لە ئاکامی پاشەکشەی جوواڵنەوەی سەدانسەدی ئێراندا . وبڵێن لە پاشەکشەدا بو

بالێ گە لەو گۆدانکادیالانەی لە ئاسالتی ئێالران و کوددسالتان . سالەدبازی بردبالوو -امگرتووی سیاسی کۆمادی ئیسنمی بەدەوو سەق
. وەاتبوونە گۆڕێ، سیمای جی انیاڵ خەدیکالی گۆڕانکالادی لە جی الانی دوو جەمسالەدیەوە بەدەوو جی الانێکی یەک جەمسالەدی بالو

لەو سالالەدوبەندەدا بەەالالۆی تێکتالالوونی پادسالالەنگێ جی الالانی دوو جەمسالالەدی بە ( کانون الالای تشالالنج)اوە ناوەنالالدەکانی کێشالالە و ئالالاژ
لە ئێالرانیاڵ ئالایەتوواڵ دەفسالەن انی کە . ن بە شالەڕو و ئاشالو بالوونەوە دەچالوونسوودی یەک جەمسەدی، بەدەوو کۆتایی ەێنالا

و  بالالوون باشالالترین پێوەنالالدی ئالالابوودیخالالۆی وەک لیبڕالێالالک نیشالالانی جی الالان دەدا ەالالاتبوە سالالەدکاد و ئروپاێیەکالالان خەدیالالک 
بەگشالتی ! دەکالراەەد بۆیە لەالیەن ئروپاێیەکانەوە بانگەشەێکی زۆد بە سوودی دەفسەن انی . دیپڵۆماتیکی دەگەڵ دابمەزدێنن

 . دادیکاڵی خومەینی بە حیساک دەات دەفسەن انی بەخاڵگۆڕانێک لە سیاسەتی
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ادتێکەدیەکالانی لەسالەد جەسالتەی حیزبالی دێمالوکراتی کوددسالتانی ئێالران پاشەکشەی جوواڵنەوەی دۆژەەاڵتی کوددسالتان یەکالم ک
ەەموو ئەو فالاکتەدە نێالوو خالۆیی دەدەکیالانە نەیالدەتوانی . اویدا جوودابوونەوێکی لێکەوتبۆوەی ەەت ١٣٦٥دانابوو و لە ساڵی 

ازی مالالحەمەد لە خالالاڵی ەاوبەشالالی دوکتالالود قاسالالملوو و قالال. اسالالملووی حیسالالابگەددا کالالادیگەد نەبالالێلەسالالەد حیسالالاباتی دوکتالالود ق
کە وەختێالالالک پادسالالالەنگی ەێالالالز دەگالالالۆڕێ دەگەڵ ەەلالالالومەدجی نالالالوێ مالالالامەلە دەکەن و . اقعبینالالالی سیاسالالالی ئەودوو دێالالالبەدەدایەو

قازی محەمەدیاڵ کاتێک دەبینێ ەاوکێشەکە بە زیانی کۆماد گۆڕاوە، بە نرخالی گیالانی . دووبەڕووی داستیە تاڵەکان دەبنەوە 
کادتێکەدی ئەو وەزعە لەسالەد دوکتالود قاسالملووە بە جۆدێالک بالوو . ەندی دەگرێتەبەدی وتووێژ دەگەڵ دەوڵەتی ناوخۆی دێگا

ەبیالالری جۆغرافیالالایی بیالالری ئالالازاد دەدا، ئەوەنالالدە ل -کە، ئەوەنالالدەی پاشەکشالالەی جالالوواڵنە و کەتالالنە نێالالوو بنبەسالالتی سیاسالالی 
 . بینیە سیاسیەکانی خۆی بوودای پێشبە خۆڕایی نەگووتراوە کە بە حە  دوکتود قاسملوو فی. پاداستنی گیانی خویدا نەبێ

 
بە داخەوە دوکتود قاسالملوو لە قۆناغێکالدا شالەەید بالوو کە وەک گالوتر جالوواڵنەوەی کالودد لە دۆژەەاڵتالی کوددسالتان بە تەنالێ 

ود قاسالملوو پالڕ سەدباقی ەەموو دەددان دوکتود شەدەفکەندیاڵ کە وێالدەچوو جێگالای دوکتال. مابۆوە و لە حاڵی پاشەکشەدا بوو
ەاوەەنگالاوو دەگەڵ . ائەوانە کادتێکەدێکی زۆدیان لەسەد بالادودۆخی نالاەەموادی حیزبالی دێمالوکرات دەنال. بووبکاتەوە شەەید 

کەلێنالالی گەودی دێالالبەدی کە کەوتە جەسالالتەی حیزبالالی دێمالالوکراتەوە، ەەدێمالالی کوددسالالتانیاڵ دوای ەالالاڵۆزی و شالالەڕی براکالالووژی، 
سالالەدباقی ئەو . ەگەڵ کۆمالالادی ئیسالالنمی پەدە پێالالدەدادبەدەوو دامەزدانالالدنی حکالالومەت ەەنگالالاوی دەنالالا و ئاسالالتی پێوەنالالدیەکانی 

ەەموە نەەامەتیە کە حیزبی دێموکرات توشی ببوو، بە ەۆی پەدەگرتنی ئاستی پێوەندیەکانی ەەدێم و تادانیاڵ، تێکۆشالانی 
بالوو حیزبالی دێمالوکرات لەو قۆنالاغەدا دوو دێگالای زیالاتر لەپالێاڵ نەبالوو، یالان دە. حیزبی دێموکرات سنووددادتر لە پێشوو کرا

بێالالتە ژێالالر سالالەیتەدەی ەەدێالالم و واز لە خەبالالاتی پێشالالمەدگانە بێنالالێ، یالالان دەبالالوو خالالۆی ەەڵببالالڕێتەوە و بگەدێالالتەوە نێوخالالۆی 
کە ئەمەی دوایالی بەسالەدن دان بە زاڵبالوونی . ە و حالزوودی پێشالمەدگانە ددێالژە بالدادۆژەەاڵتی کوددستان وخەبالاتی چەکالدادان

شالتێک کە دەبالوو حیزبالی دێمالوکرات لەو قۆنالاغەدا کە، . مالومکین نەبالوو لە ئێالران وکوددسالتاندێژیم و سەقامگرتووی سیاسالی 
ەبالاتی ناچاد بە مانەوە لەژێر سەیتەدەی ەەدێم بوو بیکالا، گۆدانکالادی بنەدەتالی بالوو لە شالێوازی خەبالاتی پێشالمەدگانە بالۆ خ

ەەدیمالالی کوددسالالتان و ن بە بالالادودۆخی حیزبالالی دێمالالوکرات و ئەو شالالێوە خەبالالاتە بە سالالەدن دا. جەمالالاوەدی و مەدەنالالی -سیاسالالی 
کە ئەوەە پێویسالالتی بنەدەتالالی بە . ن شالالێوەی مالالوومکین بالالووەەدوەالالا بالالادودۆخی ئێالالران و دۆژەەاڵتالالی کوددسالالتان گوون الالاوتری

حالدک . فکالریەوە بەسالەد ئۆددووگاکانالدا بالووپەدوەددە کردنی کادد و گۆڕانکادی قووڵی کەلتالوودی و فکالری و بالازدان لە دووی 
وی چاکی ەاویشو، بەاڵم نەبوونی گوتاد و وێژمانێکی سابیو و تالۆکمە سالەبادەت بە خەبالاتی دوای لەتبوون لەوبادەوە ەەنگا

ەەتالا پادسالەنگی ەێالز بەجالوودەبێ و الیەنە سیاسالیەکان بە گشالتی . مەدەنی ئەو ەەنگالاوانەی شاللکردەوە سیاسی، جەماوەدی و
رین شێوازی خەبات تێکۆشانی جەمالاوەدی، حیزبی دێموکرات بە تایبەتی بنکەی سەدەکیان لە نێوو خاکی ەەدێمبێ، گوون اوت

 و ەەتا کرانەوێکی سیاسی لە ئێران و کوددستان پێکدێ و پادسەنگی ەێز گۆڕانی بەسەد دادێ، . سیاسی  و مەدەنیە
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 .مەدەنی وەک ئەسڵێکی ستراتیژیک چاوی لێبکرێ -پێویستە شێوازی خەباتی جەماوەدی 
  
 کە حیزبی دێموکرات ەەڵی ەێناوە، یەکگالرتنەوەی و تێکەڵبالوونەوەی دوو بالاڵی لەو قۆناغەدا ەەنگاوێکی ددوسو و ئوسوولی

بەاڵم ئەو ەەنگالالاوە باشالالە باشالالادی کالالادتێکەدی شالالوێنەوادە . ی ەەتالالاوی لێالالک جیالالا ببالالونەوە ١٣٦٥ی دێمالالوکرات بالالوو کە سالالاڵ
ێوو ماڵی حیزبالی بوونی ن دەوانیەکانی پاشەکشەی جوواڵنەوە و نەەامەتیەکانی نێوو حیزبی دێموکرات کە، ببووە ەۆی نالێک

، ئالاواە لەبالرەوودا بالوونی جالوواڵنەوەی "ڕ نیشالانەی تەبالایی بنەمالالەیەکاسالەی پال"ەەدوەک چالۆن دەڵالێن . دێموکرات نەدەکرد
  .گەلێک دەبێتە ەۆی پتەوی و یەکپادچەیی حیزبەکەی

 
 وکتالالود کە بەو زوانە جێگالالای دپێمالالوایە ەەم دێبەدایەتالالی و ەەم ئەنالالدامانی حیزبالالی دێمالالوکرات بەگشالالتی چالالاوەدوانێکی ئەوتالالۆ

بەاڵم لە حەینالی حاڵالدا چالاوەدانی ئەوەە نەبالوون کە حیالزک و جالوواڵنەوێکی کە ئەو ەەمالوە . قاسملوو پالڕ بالکەنەوە نەبالوون
    .نەەامەتیەی بەسەد ەاتوە، لە نێوو خۆشیدا نەشی ەەوێ لە ئەقڵی بەکۆمەڵ کەڵک وەدگری و دیزەکانی تووشی دابڕان بکا

دوکتود قاسملوو و سەدان تێکۆسەدی سیاسی دیکەی شەەید کرد، وێناچێ بە ەۆی ئەویکە گڵۆڵەی لە ەەمالوو  ئەو دێژیمەی کە
ەدیکە چرای عوومری لە کالزێیە کاتێکی دیکە زیاتر کەوتۆتە لێژی، چیدیکە ماشێنی تیرۆد و زەبروزەن  بکەوێتە فریای و خ

دەگەڵ ئەوەی . دێالبەد و دێبەدایەتالی ەەدوا خالالیە لەپالاە و جێگالایبەاڵم بە داخەوە کادوانی حیزبی دێمالوکرات ەەدوا . دەدا
ەەددووک الی دێموکرات و ەەدکام بەتەنێ ئێستاە ەێالزی سالەدەکی نێالوو جالوواڵنەوەی دۆژەەاڵتالی کوددسالتانن، بەاڵم جێگالای 

گەڵ ئەوەی دە. حیزبالالی دێمالالوکراتێکی یەکگرتالالوو کە وەک پێشالالوو دێبەدایەتالالی جالالوواڵنەوەی کالالودد لە دۆژەەاڵت بکالالا خالالاڵییە
دوکتالالود قاسالالملوو پالالاە قالالازی مالالحەمەد بەدەەمالالی نیالالزیکەی پێالالنج جیلالالی سیاسالالیە، بەاڵم ئەگەد خالالاوەنی حیزبێکالالی یەکگرتالالوو 

. وتالالۆکمە بالالین، ئیمکالالانی ئەوە کە لە داوێنالالی ئەو یەکێتالالی و یەکپالالادچەیەی دێموکراتالالدا دێالالبەدی دیالالکە لەدایالالک بالالێ زۆدە 
بالۆیە لەوقۆنالاغەدا دوو دێگالا . د، بەڵکالوو گەیشالتنە بە دێبەدایەتالیبە دێبەەەدچەند ئامان ی حیزبی دێموکرات گەیشتن نیە 

دێگای یەکەم ئەوەیە دوو الیەنالی دێمالوکرات لەسالەدبنەدەتی ئێحترامالی بالرامبەد و . دەم بنەماڵەی حیزبی دێموکراتدایەلەبەد 
یشانیداوە کە تالێکەڵ بالونەوە کە تاقیکردنەوە ن. ەددووکنی دێموکرات تێدا براوەبنەاوسەن  یەک بگرنەوە، بە جۆدێک کە ە

لە حیزبێکالالدا کە . اڵۆزی و جوودابالالوونەوەی بەدوادادێبە قیمەتالالی سەددەسالالو بالالوونی الیەنێالالک بە سالالەد الیەنێکالالی دیالالکەدایە ەالال
سالاڵە دیزەکالانی لێالک جیالایە، تالێکەڵ بالوونەوە بالۆی  ١٥چەند ساڵ بە دەسو کێشالەی نێوەخالۆیی دینااڵنالد و ئێسالتا زیالاتر لە 

ببالوونە ەالۆی  یەکسالان وەەدوەالا چادەسالەدی ئەوکێشالانەی ەڵکوو پێویستە لەسالەدبنەدەتی مالافی بالرامبەد ونابێتە چادەسەد، ب
دێگای دوەەم ئەویە کە ئەگەد دوو الیەنی دێموکرات یەکناگرنەوە، النیکەم بە مەبەستی لێالک نیزیالک . لەتبوون یەکبگرێتەوە

تێکۆشالان کە بپادێزدێ لە چوادچێالوەی یەکێتێکالدا ددێالژە بە بوونەوە و بۆ ئەوەی دەودی دێبەدی حیزبی دێموکرات و جوواڵنەوە
 . یە بەاڵم لە دوو کەدتبوون باشترەەەلبەت ئەو دێگایە ئیدئاڵ ن. بدن
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ساڵەی شەەید بوونی دوکتودقاسملوو و عەبالدواڵی قالاددی ئالازەددا، بالێ گە لەویالکە ەەزادان سالاڵوو دەنێالرین بالۆ گیالانی  ٣١لە 
 لە چادەنووس و داەاتووی دێموکرات بکەینەو پاکیان، پێویستە بیرێکی قووڵیاڵ

 
 ٢١٢١ی جووالی ٥: ڕێکەوتی  -  دیوادی فەیس بووکی نووسەد: سەدچاوە
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 :شەرەفکەندی.دقاسملوو و .پەیڤێک لە بارە نوێکردنەوەی کتێبخانەکانی دوو ڕێبەری شەهید د
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قادر وریا

 
 .ەیەە انییماوەخ یکێدەاتەسەب دچاوتانن،ەبەوا ل ەک یندەفکەڕەساد  ش.قاسملوو و د.د دیەەش یدانەبڕێ یکانەبخانێکت
 
و  ەوەنالدنێو خو  ێالکت ەیتێئالاو انیینگەدەەو ف یزانست یانیژ. ەاتبوون ەوییەمیئاکاد یکەیەنگیژ ەل دیەەش یدەبڕێدوو  دەە

و  مالالوکراتید یزبالالیح ییتیەدپرسالالاەکالالاد و ب یبردنەوەڕێالالب یقودسالال یدکالالەئ یگرتنالالەڵە ۆبالال انۆیالالخ اڵیکێکالالات. بالالوو نینووسالال
 یاەڕدەسال وانەئ. انڕبەدان ەبخانێو کت  ێکت ەکرد، ل دخانەت وددستانک یاکانیچ ەل انەیکەوەتەن ەیرانێشگۆڕش ەیوەبزووتن

  ێالکت. ەوەازانالدەڕد ەبخانێو کت  ێکت ەب انۆیخ یکانییەایچ ڵەما ان،یشانۆکێو ت انیژ یینائاسا یدجەلومەو ە یمکانیئ مەک
 ەشالاوانەوێل ەدەبڕێال وەئ. بوو انەیدگانەشمێپ ڵەما وەئ وێن یو سامان لەلوپەک نینرختر ەو ب نیادترید ەل کیە ەبخانێو کت

 ەیکید یکانەدگانۆو ئ کانەشادستان ەتیمۆو ک زێە یکانەو بنک یاسیس یدەفتەد ەیبنک ەل یتەبیتا ەو ب زکیح وێن ەل ەادید
 .بوون ەوەندنێو خو ەبخانێکت یک اتنێپ یوانیو پشت دەەاند دا، اڵیزبیح
 
دقاسالالملوو و  ەک نینالال ەبالالانێکت وەئ یمالالووەە نن،یانبەیالالدا د ەدیەەشالال ەدەبڕێالالدوو  وەئ یکالالانەبخانێکت ەل سالالتاێئ ەیبالالانێکت مەئ
 یکالالالانەبێو کت ەدیەەشالال ەدەبڕێالالدوو  وەئ یکالالانەبخانێکت. انبووەیالالدا ە انەیدگانەشالالمێپ یانیالالژ یمەددەسالال ەل یندەفکەدەشالال.د
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 یئامالان  ەجادان بوون ب کێلەگ زکیح ەیکید یکانەو بنک یاسیس یدەفتەد ەیو بنک انۆیخ یکاد ینیو شو ڵما کەو ان،یوێن
 مەئ ۆیەال ەب انیکێشالەب. ەتالوید ەوەانۆیالخ ەب انیالدۆز ییکۆڕگالێداگواسالتن و ج. دوژمالن یکبادانەو مووشال ەۆتال ،ییواەە یرشێە
دواتالالالالر  مەاڵگالالالالرتبن، ب انیالالالالدەو دداۆداوجالالالالۆج یکالالالالات ەل کێسالالالالانەک ەیەوانەل  انیشالالالالیکێندێە. چالالالالوون داێالالالالت ەوەووداوانڕ
 . انۆیخ ێیج دەس ەوەتەناونێان ەین
 
 وەبالالووە ئ( ٢١١٢یمبرەپتێسالال ی٢)١٣١٥ یدمانالالانەخ ی١٥ و،یالالد ەوەانۆیالالخ ەب انیسالالاتەکاد ەیەبخالالانێدوو کت مەئ ەجالالاد ک دوا
 ەکەمووشالالالال یئامالالالالان  ەبالالالالوو ب مالالالالوکراتید یەاڵق ەکوددسالالالالتان ل یمالالالالوکراتید یزبالالالالیح یینالالالالدەناو ەیتیمۆکالالالال یمۆنالالالالیپل ەیژڕۆ

 ەوۆیەەال ەب مالوکراتید ەیدگەشالمێو کادد و پ یدەبڕی یندامەئ ٢١ ەیکیو نز رانێئ یمیژڕێ یپاسدادان یسوپا یکانەژێدوودەاو
 یزبالیح یالیدەبڕێ کەبالوو، و مۆنالیپل یچالوونەوەڕێب یژوود شالوینەت یکالێژوود انەیالگاکێج ەک ەەبخانالانێکت مەبالوون، ئ دیەەش
 یوادەنێشالو نەبالک انیکێنالدێە یکالانەدەو الپ د ەدبەسال یرەیسال دەگەئ سالتاەێئ. دا انیالدۆز یکێنالدادیو بر دیەەشال موکرات،ید
 .ەادید ەوێپ انەیژڕۆ وەئ ەیکەسامناک ییەرانێو و ەکییەناوێخو ەوەنیقەت
 
  ێالکت یکولتالوود ەب ەدانەبڕێال وەئ ەڕیبالاو ەل کەیەشالانین کەو دمان،یەەشال دەبڕێالدوو  یادگالادی کەو ،ەبخانانێکت وەئ مەاڵب

 کەو دان،یالالالقودبان ەل ڕپالالال یینالالالاوێخو یکێبالالالاتەخ یکالالالۆریچ یگالالالرەڵە کەو ،یزێپالالالاد  ێالالالو کت ینووسالالال  ێالالالکت ،ەوەنالالالدنێخو
 ەک انالدنەیگێپۆو زانسالو و خ  ێالکت ەکوددسالتان ب یموکراتید یزبیح دانەبەوەڕێو ب دانەنێزدەدام یواڕو ب زڕێ  ەیوەنگدانڕە
و  زڕێال ەب ەمێئال یال ،ەادیالد ەوە(کالا ێژ ەڵەیمۆکال یممەددەسال)زبالدایح ەل یتەنالدامەئ یندێسالو ەب تەنالانەو ت ەوەیەکۆگۆل ەب

 .بنەد زداوێپاد
 

 ەخشالالانەبۆخ ەیموکراتالالانید ییەقوتالالابو  نالالدکادێو خو ەدگەشالالمێکالالادد و پ وەئ ەیکیە ەکیە ۆبالال دمالالانۆز ینالالیزانێو پ سالالپاس
 .بوون یندەفکەدەش.د دیەەقاسملوو و ش.د دیەەش یکانەبخانێکت ەیوەکردنێو نو ەوەکخستنڕێو  ەوەکردنۆک یشدادەب
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 کوردایەتیی دوکتور قاسملوو -١
 
  
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
 "کوردستان و کورد"خوێندنەوەی کتێبی 

 
 دەسالەب ۆڕیووگڵئالا ۆیخال یکالانەوەنۆڵیکێو ل کێودیت یزانست ەب یوەدانسەف -یبولغاد یسووفەلیو ف ندەرمیب اێڤستیکر اییجول

 یالیەن یتالیبر ایالنەزمالان ت اێڤسالتیکر یاەڕب. ناێزمان دا ە یو کادکرد یتێیەو چ یتێنۆچ ەب گایزمان، ن یاتیبن ۆب مانەوانگڕ
نالاو  یدمالاەو گ تمڕیالو  ن ەئاە ەل ییەتیزمان بر کووەڵب ،ییەن اوساالدیپ/باوک یکێندەەڕە اینەو زمان ت مێستیو س ەوش ەل
و  سالالوەە وەئ ێبالالەزمالالان ئاشالالنا د یقایو موسالال کالالانەتمڕی مەکیە ەڵگەل دایالالکیدا یزگالال نالالاوەل ڵمنالالدا ەوسالالاکەئ. و زمالالان مێسالالتیس

 کانەلۆمبیو سالال ماکالالانێە یاڕکالالێت ەمانالالا ل اێڤسالالتیکر یاەڕب. کیالالدا یدانێالالز یدوا یایالالدن ەوەتێزێگالالوەد ۆیخالال ەڵگەل ەزانسالالت
 مەە یگالرەڵە ەک ەییشالانین یکێمێتییسال ەل ییەتیبالر  ەد ەدۆم الەو ب. مێسالتیس مەو ە ەیەشالانین مەزمالان ە. سالوەد ەتێوەکەد
 کیەمانالا ەب ای ک،یدا وەدەب  ەد یکوتانۆجاد خ دۆز. ەباوکان یتەاڵسەدوح و د مەە ەیەکانیدا یتمڕیو  ڵد ەیپەو ت دماەگ
 .ەشتمانینو  دانێز وەدەب
 

 گالاین مەئ ەیوەدەد ەل داەرێمن ل یکاد مەاڵب ،ێکرەد یباس یواددانەو ە ادەین نیەالەل اڵیستا ەو ب نیق ەقاسملوو ب دوکتود
 ەن ەادیالد. دەنێخالو مەددەب ەخالاتەد دەدان یتەاڵسالەد ەل ایالج ۆیخ یانیو ژ امەیو مانا و پ کاەد ۆیخ یکاد  ەد. ەیەو باسان

 وانێالالالنەو ل نالالال ڕە نالالالدەچ یکیمالالالواز ەوات. ییەنۆ الالالیلۆپ  ەد اێڤسالالالتیکر یاەڕب مەاڵب. نینالالال نیەال ێبالالال اڵیدەنێخالالالو ەو ن دەدان
 ,Kristeva. )دێز/ کیدا دەس ەوەتەڕێگەد انیکەڵەچڕەجاد  دۆز کانەمانا شاداو. نەە ەشاداو یمانا دۆدا ز  ەد یکانەتەخ

1990) 
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 یایالمیبالوو ئاکاد دادەو ق ەاوڕنووس یکێچ ەب ەڵوە، ە("3691)کوددستان و کودد، "دوکتود قاسملوو  ەیکەناسراو اتریز ەبێکت
 مالووەە ەچالونک ێبال  چالاە یساللواک ەداواکالرا ب یاسالیس ەیوەوکالردناڵب ەیبنک یداوا دەسەل مەاڵبکا ب یچاپ یواکڵکوسێچ یزانست

 (6. ل.)دەبێ  چاە3691ساڵی  ەدۆم ەو ب زاننەد یواکڵس
 

لە  3691سالاڵی ( 31. ل.)چاپی دەکا کتێبەکە دەکرێتە ئینگلیسی و ەەمان ساڵ بنکەی کۆلێتزی لەندەن ی 3691 ڵیسا دواتر
 ەد. ینۆلالۆپ دەسال ەتێرددێالگەد ینۆلالۆپ ەیوەوکالردناڵب ەیبالنک نیەال ەل 3696سالاڵی . ڕووی چاپی ئینگلیزێ دەکرێتە عەڕەبالی

 (ەڕەالپ مانەە.)یکودد ەتێکرەد ەکەبێکت ن ایدواتر ئ ڵسا
 

 واڵبال یکالودد یزمالان ەزووتالر ب یدچالەە مەکەبێالکت ەبالوو ک ەوەئ زوومەئالاد" ەک ێنووسالەد دایکەشالێپ ەل ۆیخالۆقاسملوو ب دوکتود
 .( ل. ه.")ەوەڕیپێت دداەسەب یشڵیسا ەد ندەدچەە ،ید ەەات مەکەئاوات ەک ادمیختەب دۆز. ەوەتێبکر

 ،ەبالالووەودد ن نێشالالو کێنالدێو ە ەراویالالدگەو یسالالینگیئ ەل ەکیالیەبەدەو ع یکالالودد ەتەکالالراو اڕ یبالەڕەع ەل ەکەبێالالکت ەچالونک مەاڵب
 (33. ل.)ەوەتەکراو ـیقەد ێج کێندێو ە ەوەتۆچ داەکییەکودد دەسەب دەناچاد نووس

 
 ەداو انڵیالوەە ێالڕدگەو و دەناچالاد دان ەبالووەن دایالکودد ەل دۆکالات ز وەئ سالویوێپ یزانسالت ەیو زاداو ەوش دۆز ەچونک ەاوکات

 .( ل. ە.)نەباشتر بک کانەو وش نێب ەکید یسانەداەاتوودا ک ەل کووەڵتا ب ن،ێدابن ەوش کێندێە
 مەتالا ئ ەکوددسالتان و کالودد نالازانن نووسالراو ەیبادەل الیە ەکودد ک یرەیغ ۆکوددستان و کودد ب ەک کاەد ەوەب ەئاماژ دەنووس

 ( 31. ل.)ێنێبناس دەنێخو ەباشتر ب ەیەدوو وش
 

 ینینووسالال یاسالالاکانی ێالالیپ ەب ەبێالالکت مەئ ەک نیزانالالەد ێجالالەب سالالوەد نەیالالکەکوددسالالتان و کالالودد د ەیوەنالالدنێخو ەب سالالوەد کێالالکات
" یە یاسالیس یئابوود یکێباس" دەدان یخود ەیگوت ەب ەبێکت مەئ ەادید. ەوەتێبگوتر ەییوان یبێکت کەو ێتوانەو د ەکێمێئاکاد

 (ل. ه.)بکا دخانەت" ییژووێوم ییایوغرافج یکێباس ۆب یمەکیە یشەب" ەبوو ناچاد مەاڵب
 
 :کاەدێپ سوەد ەوەکوددستان و کودد ب یبێکت یاگرافڕپا ەڵوەە
 
 کێالپ ێلال ۆیخەدبەسال یکالێتڵەوەو د اسالوەڕوێن یتالەاڵژەڕۆ یشالەب ەتۆوتالەک ژئالاواڕۆ یایئاسال ەل( ١)کوددان یتاڵکوددستان، و"
و  یسالمەڕەکوددسالتان ب ەیوشال. ەکالراو ەەب ادایو سالوود ایو تودک را یو ع رانێئ وانێن ەکوددستان ل یخاک ەچونک ،ەەاتووەن
 ەیوشالال. ێوەنالالاک دچالالاوەدا ب کالالانیە ییایالالجوغراف ەبێالالکت وەخشالالەن ەل وەنالالراوەن داێالالپ یدانالال یتیەواەتەونێالالن یکەیەوێشالال ەب

 . ل(")٢.)ێنابر کادەب یسمەڕەتر ب یکێنێشو الیە ەل نن،ێد یکادەب ەسن ەیناوچ ۆب اینەت ەک رانێئ ەل ە گێکوددستان ب

31) 
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 یزمالان لە تودکیالا 3611و  3691دوای کوشتادی  نۆچ ەک کاەد ەوەباس ل دەکوددستان نووس یشتووانیدان یئاماد ەب تەبادەس
 :ێنووسەقاسملوو د. نێددەد مەڵقەتودک ل ەکودد ب دۆو ز ێنددەداد یوێک یتودک ەو کودد ب ێکرەد ەغەدەق یکودد

 
 وەئ یسالالتانەدەکادب ەل ۆوتالالەئ یکالیە یئاگالالاداد نینالاتوان ەاویالالتودک یکالالانەکودد ەیبالادەل ەک ێوەکەددەئاشالالکرا د ەب ەدۆجال مەب"
 ،ێنالالەفالالادس داد ەوات یرانالالێئ ەب کالالانەکودد تەحکالالووم ەک اڵیرانێالالئ ەل( ١٣.)ەوەبخالالوات ێلالال یئالالاو مالالانڵد ەک نیدبگالالرەو ەتاڵو
 ەتێالد مالانەگادیو ن خالاڵەن وەئ دەە ،ڵێجووەدا د انیکانەمادەد ەل یرانێئ یاکپ ینێخو ەک ێنەداد انیکیە یرانێئ ەب کووەڵب
 .دچاوەب
 
 ەب ەک ەکالردوو یوا یکێکالاد ن،ەکەد ەوەانیدابردوو ییتیەزناەم ەب یشاناز ەک کانەستیرانێو پان ئ سویپان تودک یزمینێوۆش
 (91. ل.")ێوەناک سوەد داەتاڵدوو و وەکودد ل ەیژماد ەیبادەداسو ل ییسمڕە یکەیەژمادەئ کێدۆج الیە
 
 :ەکوددستان دا ەاتوو یو ئاماد شتووانیدان یباس دەس ەکوددستان و کودد ل یکانێڕەئاخر د ەل
 
 ٣١١١١١تالالودک،  ١١١١١١: نێالالیدابن ۆڕەجالال مەب نیتالالوانەد ەکیالالد ەیکەوەو ئ ەکوددسالالتان کالالودد یشالالتوانیدان ین الالێپ شالالتاوەە ەدەسالال"

. ]...[ ینالەدمەو ئ یتودکمان و ئاسود کەو ەکید یکانەزۆە ەل سەک ٢١١١١١و  ک،ەڕەع ٢٥١١١١فادس،  ١٥١١١١ ،ی انیدباەئاز
 را ێالع ەل دکالووکەپاشالان ک س،ەک ١٥١١١١ ەگالاتەد یشالتووانیدان ەیژمالاد ەک رانێالئ ەل ەکوددسالتان کرماشالان یشاد نیترەودەگ
 "٭.سەک( ٦٣١١٢) ایتودک ەل کرەادبیو د سەک( ٥٢٦١٢( )٢٢)
 
 :ێنووسەدوکتود قاسملوو د ەداندداو ەاگرافڕپا مەئ ۆب ەک کێزێاوەڕپ ەل
 
. یە یتالالودک ەوات یتودکمالالان یکێشالالاد دکالالووکەک نەبالالک سالالباتیئ نەدەد ڵوەە ە الالوودێب ایالالتودک یکالالانەخواز یزنالالەم ەسالالتینێوۆش"

 (91. ل. ]...[")کودد بوون یشتووانیدان ەیدبۆز ەشیمەو ە ەکودد ینۆک دۆز یکێشاد دکووکەک یشاد ەک ەئاشکراش یکێشت
 ...ێبەد وامەددەب
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 .خەسارێکی گەورە
 
 
 
 
 
 

 عەلی سوورەچۆمی

 
 ،کانەشالێک یدەسالەو چاد ینالاو ئاشالت ەب یزێالم دەسال ەل ەرانێناجوانم یکێننیپ ۆیە ەب“ قاسملوو دۆ،دوکت دەبەوەمەل ڵسا ٣١
 .کرا دۆرێت
 
 ەودەگ یکالێقڕە ۆیە ەکودد ،بوو ب یلەگ یواڕە یماف یداوا دەس ەل ەیکیەدەبڕێو  موکراتێد یزبیح یبوون ریلگێو ش یداگرێپ
 ال.کودد ەیدەگیکاد ەدکردەس وەئ یدۆرێت ۆب وێبوو ب کادۆە اینەت ەنگڕە ،تادان دا یکانەدۆکتاتید ڵید ەل
 
 یکالالودد تەبیتالالا ەو ب یگشالالت ەکالالودد ب ۆبالالوون بالال دەنێالالە سالالادەو خ دادیترسالالەم ەنالالدەوەئ ەدۆرێالالت وەئ یکالالانەوتەکێو ل نالالدەەڕە
 .ێزانەن ییەاستڕ وەئ ییەن کێکودد الیە یدیئ ستاێئ ەکوددستان ،ک یتەاڵژەڕۆ
 
 کەن انیالز ەب انیال-قاسالملوو دۆدووکتال یسالتدانەد ەکالودد ل ەیشالێک یسالتۆد ایال ەگالانێب یرانێچاود ەل کێشەب ەک ەیوەل دەد ەب
 یکردنالال ەزیمالالوکراتێد ەیسالالۆپر ۆبالالوو بالال ەودەگ یکێسالالادەوابالالوو خ انێیالالپ وانەئ: کالالووەڵ،ب مالالداەڵەق ەکالالودد ل ەیشالالێک ۆبالال دەە

 .ەکەناوچ
 
 یلتالوودەبافالو و ک ەب زاەو شالاد نیب“واقع ەدادەتمەاسیس وەئ یستدانەد ەل. ەوەاستکردڕپشو  ەیچوونۆب وەئ مانەز ینەڕیپێت
 دەە کەن ەوە، جالالا ئکالالودد ەیشالالێک یانیالالز ەب زێالالە ینگەو ەاوسالال کالالانەلیموعاد ینۆڕیگالال ۆیەالال ەبالالوو ب نۆ،چالال ەکەنالالاوچ یالنالالەگ
 .ددووسو بوو ەودەگ یکێدا چ شکاف اڵیکانۆییەوخێن یەندەوێپ ەل کووەڵکودد ،ب یکانەدوژمن دەدامبەب
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و  یزانسالالت ەیوەنالالدنێخو دۆز یتەبالالاب شالالتاێ، ەتداەاسالالیس یایالالدن ەل ەکیپراگمالالات ەدادەتمەاسالالیس وەئ یکالالانیەکریف ەنالالدەەڕە
 .اسوەڕوێن یتەاڵژەڕۆ یوێن ەب ایدن یزڵۆئا یکەیەناوچ ەل اڵیوە، ئەکراوەن سویوێپ کەو ەک یەکیمیئاکاد

 
 .کانەشێک یژووێکودد و م ەیشێک دەس ەبوو ل کێکردن ەراسید وەوەندنێخو یمەدەەب“قاسملوو دۆدوکت

 
 .بوو وتەکەدنەدا د یکودد یتەاسیس یایدن ەل تیەداەو د شتنەیگێت ەل ەئاست وەکودد ب یکەیەدکردەس الیە ،وەئ اڵێپ
 ییسالتووەقبەو چ یژۆکلیسالا ،کالانەزڵۆئا ەشالێک یژاوێالگ وێالن ەل. نابووێدەەد یکانەشێک یگڕەو  یکانە، دوژمنەساد یکێزمان ەب
 .داییژووێو م یەزد ۆڕیگەن یکەیەشێەاوک ندەچ
 
 .یکانەشێک یکردن ەناسێەزد و پ ەیوەنانێە مەدەەکودد و ب یتاک دەس ە،کاد کردن بوو ل ەوەئ دەدامبەب ینساڵبا

 یەنالالالالدەوێپ ەبالالالالوو ل یزاەشالالالالاد دۆز یکالالالالەیەادڕ وەئ. بالالالالوو سالالالالویالڕی یکێسالالالالتیالیو سوس ەەچ یکەڕێبالالالالاو“ قاسالالالالملوو دۆدوکتالالالال
 ...کانداەبواد مووەە ەل کانەاوازیج یەندەوەدژەو ب کانیەتڵەوەودێن
 
 .کودد بوون ەیشێک یکانەدوژمن ەک یدکەو د ۆیی،ناوخ ێنگەب  داەدەدووب ەناچاد بوو ل ەک فەیح دۆز

 !نەبک قرادیئ ەیەە انەیتەجودئ وەئ مترەک ستاێو ئ شتنەیگەنێت ێیل ۆییناوخ یدانەو دژب فیمووخال
 .زمان دەس ەنەبخ کانیەداست ەل کێشەب بنەناچاد د داەنۆب کێندێە ەجاد ل جاد

 
 ئاکام

 
 .ەات یدەس ەب اددایستەە دۆز یکێکات ەکودد ل ەک ەودەگ یکێسادەخ
 یتالیەداەبڕێو  کالووتنەد لەپ داەوەکردن ەناسێپ ۆدوژمن و خ ۆیمادەگ ەکودد ل ەیشێک یکانیەتەاڵژەڕۆ ەنیەسیپودیت ستاەێئ

 .یە-ڵێقاسملوو خا
 .ەوەکودد ەیشێک دەس ەب اننیدانو ،ز سوەد ەل یکانیەدەگیکاد شتاێکودد کرد و ە ۆب دتۆز مەودەگ
 .ەوەتەداو مانڵپا ۆت یدەبێس ەکادان و ل شتاێە کانوەدۆتیو م باتەخ ەیشڕی مەاڵب
 .نەناک رتیب ەل کانەوەو کودد و ن یستاوەو لیڤێئ یبوودج دەدامبەب ەل ەۆت
 

 ....نۆیت یدزدادەشاد و ق وانوڕە
 

 ٢١٢١ی جووالی ٢: ڕێکەوتی  -  دیوادی فەیس بووکی نووسەد: سەدچاوە
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 بۆ گەل ژیای، لە ڕێی گەلدا شەهید کرای، قاسملوو،
 

 
 
 
 

  
 مەجیدپوورمەال برایم 

 
 ینالیو بر داەالد کێالتیەنایج دەسالەل ەددەپ ،ەوەەالات دەپوشالپ سالانید واەئ: مەڵالێد دمانالداەبڕێ ێڕۆڕیت یادڵیسا نیم( ٣١) ەل
 .ەوەتێکولەد شمانەکەلەگ
 
و  یقالالاز ەیکالالەزبالیکوددستان و ح یتەاڵژەالڕۆ ەل. ەوەتێد ژانەو مانەکەبالووەن ژڕێسا ەنیو بر ادی ەوەتێد مانڵتا یدەاتەسەب
 .ەوەتێکرەد یادیو  ێکرەدێل ینیفرەن ،ڵەو تا ونەزێق ەتالەالینایج وەکودد ئال یستانۆو د لەگ
 

 ددوامەب ،یمالردوەن ۆزانالا تال یدەبڕێال: مەڵێد ۆیەب. کرا دیەەش اڵیلەگ یماف ەیخوازانیئاشت یداوا دەسەل اویژ لەگ ۆقاسملو ب
 ەخالراپەب ن،ەبالد شالانیچالاك ن ەب انۆیالخ واڕەنالا ەب ەیوەبالو ئ ژمنالانۆد. نەکەدوسالو و دوژمالن باسالو د. یزادو زمانالان دەسەل

و نالالاشتوانن  نێنالالەادڕ ەوێپ تۆخ ستانوۆو د بوادانڕێ. نەبد یکەڵخ یشانێتالا پال یەنال انیتێە الانۆیخ ەچونک ن،ەکەدۆت یباس
کوددانالدا  یکەیەوەبالونالالۆک وۆڕکال مالووەە ە، لالالیسانیجلەمالال ەیلەوچەشال وامەددەبال. نەبد شانین لوەگ ەب یواوەتەب یبوەە کەو
 دەدوەداد پ یکیەزاەزانالاو شالاد. کالاەنەوێپ الویالازشانال یەدنەدوەپالال شالتمانین یکێکالودد. ێێزانەناوت ن یەکودد ن ڵیمندا. یوانیم
 یونالالاکڕ ی، چرایمانەکەلەگ ینگەزەوەش یلەشعەم ۆت. ەوەکاتەن اسوڕپشت کانوەچون ۆو ب ێزانەددوسو ن ەبال تەکەبازڕێ یەن
 تۆخال دایوئاشالت حڵسالو یگالاڕێ ەل یکێسالەکۆت. یکالوددان ەیوتوانالەشکێپ یزانست یریب ەینێزەخ ۆت. یدمانەشاندێپ ڕێی الگاوڕی

 یئال ەڵگەد ویالزبیح ەیناسالێپ یبالو کێالدەبڕێ ۆتال. نەیدگەشالمێپ مومالانەە: بالووەوەددوشالمو ئ یبو كێدەبڕێ ۆت .یقودبان ەکرد
 ینگالادەدەب یتونالدەو ب میسلەتالال قالالداەە دەدانبەبالال ەلالال یبالالو کێسالەک. بالووەە یدقەف تەکەنالاو وەالنێو اینالەتال کەالەیدگەشمێپ
. ەوەنالالالدێخوەد ویسالالالتەد ەیکەشالالالتنیودان تنیالالالدەب دەە تالالالوەەاتبالالالا خزم سەدکەە یبالالالو کێدونناسالالالەد. ەویەبالالالوەد کالالالانییەواڕەنا
 یئادامەبالالال یبالالالو یقینتەمالالال وۆخەدەسەو لالالال المەک رنیشالال دۆز. ەوەبالالردەد ریالالب ەل وڵێالالاەیخ یشالالت دۆز نالالویوانێڕوت کردنێچالالاولەب
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 ،گالرتەد تەخنڕە کەالەیوێشەبال. ەوەتیدەد وەیکەستەبەزوو م دۆز ەک کردەدێلال ادتیپرس کیدۆجالەب. ەوەکردەد تەکالەبالاس یدەس
. ەوەنالالدێخوەد الویالالدونالەد یدەفالالالالتەد ،ەسالالکەک یتەالڵالالواڕ ەلالالال. ەوەکالالالردەد اسالالوڕ ۆبالالال کانوەالەڵالالپال وەالەڵالالشالالکاندن، ە یاتیالالج ەل

 کێالالل استوڕو نالالالا اسالالوڕ کالالردوەد شانینالالال سالالوەد تەکەددەزوو د ەک یبالالالو زاەشالالاد ەنالالالدەوەئال دوننالالاسەو د یاسالالیس یالکێالالدۆدوکتال
. بالدا ەیەئالازد وەئ ینرخال ێبالەد ێیبالو یئالازاد کێاللەگ: تکالوتەد ەک بالالووەەال تەکەلەگ یئالازاد ەب واڕبال تەنالدەوەئ. ەوەکردەد
 ەلالال ەرمیالب ەلالال. بکالا تەودەو گ ڵێالبالالەڵەال الوێالپال ەوەحساساتالالیئال یوڕ ەلالال سەک داەدەنالال تەگڕێال یبالالو یوخالاک یکەڵخ ەندەوەئ
 یوەز ەدزەلۆبالالال کەقاسالالالملو و یبالالالژ یددوشالالالم ،ەوەنالالالدنێوتالالالاد خو ەیحنەسالالال دەسالالال یەەالالالات ەم ابالالالاد ک یچالالالواد چالالالالرا یپالالالانۆڕەگ
 واەیالئ. ەددوشالالممانالال اتڕكۆالمێالد یزبالیح ی، بالالژیەنال ەمێئال یزبالێح یقاسملو ددوشم ی، بژەاوادت کرد ێجەسبە، دەوەدانالدەلەد
 !!من یزبیح: نەڵێد نەە
 
 ۆتال. یدمالانەبڕێ دەە نالدویز کەو دەە ڵسالا( ٣١)، پالاە دسالنەد انیالمووەە دەە کانالوەوتەو ک سەڵالە کانوەنینوسال کانوەقس
 یتالەخزم ۆبال ۆتال. النەیک انیو ب نڵێیانیب نیناتوان انی ،نیربوێ ێل موەک دۆز ەمێمخابن ئ. یشانمانۆکێت یماێە دەە ستاەێئ
 ۆتالال! النەیالکەد ەالیالپالا وەپالل ەڕیشال ەمێئال یچالەک ،شالوێە ێیجەب ویزانست یقامەم نیدزترەو ب انیژ ینێشو نیشترۆخ تەکەلەگ
 ەمالالن ل ەرمیالب ەل. نەیالکەد کتالریە یتالیەدژا مالانۆخ ۆبالال ەمێئال یچالەو ەاوکالاد ک سوۆدەبالال ەیبک یاسیس یدانەدژبال داەد وڵوەە

 یپالالرس دەبالال یگالرێوج یائالڕ یئ یتالەپەیە ینالالدامەئال کەو داەالەڵالمۆک یژڵڕۆسالا یسالمڕەوڕێ ەل داەلەمۆکال زبویح ەڕیش یتڵەحا
 ۆتالەمالن ب ەیودەگ یکیەتالاەخ کەو الانەیوەئال ،ەوەۆنالدێخو میالیزباۆریپ یالامەیکردو پ المیشدادەبال ەدەغەن یشادستان ەیتیالەکوم

. نیبالوەدەن ەڕەشال وەئ یتوشال مەودەئ یەبالاەئاوامالان ە یمیبالالرا الەم نالدەچ ایالخوز :بالووت دمالووەدا ف ماڵوەل ەۆتال اندبوو،ەیگ
 دادنەغ دۆز د ەدوژمالالالن و مالالال. النەیالالکەد مالالانۆنالالاو خ یکالالەدەدوو ب ویالالتیەدژا ینیمالالالرەت ییکگرتالالالویە یگاێجەبالالال ەمێئالال ەوەداخەب
 زبویو حالال لەگالال ۆبالال ۆتالال ەیوەئالال ەەوانالالەئال یمالالوەەال ەڵگەد!  ەوەشتالالێەال لەگ ۆبالال انەیالمێئ ستانالالدوەکالودد ئ یلالەگ ەلال انۆیت
 یەنالالال دجەمالالال: دمەبڕێالال. ەکالالردوێپ انیالالکاد انۆیالالخ یتوانالالا دەدەقەب وەگرتالالو انیالالدەو ڵدەب ەیوانەئ دنۆ، زەشتوێەالالال ێیجالالالەبالال
کالوددو کوددسالتان  ینالدادانیوەو ئ لەگ یالانیالزاەزاناو شاد وادوەندێخو کوەڵ، ببن یزبیح ینالدامەئال دەەال تەکەالبالازڕێ یبوادانڕێ
، یبالالو اتڕکۆمالێد یزبالیح یرێسالکرت ۆتالال ەاسالتڕ. ەالنالالدویز دەە وەمردوەقالالاسملومان نالال: نەڵێالید ۆیەبالال. تنەنیالق ەاستڕ یبوادڕێ
 داەیەتالالکڕێ وەب ەەمێئالال. ەیبالالازڕێ وەئ یبالالوادڕێ ەۆکوددسالالتان بالالون و تالال یئالال تەدگەشالالمێپ ت،ەکەمالالادۆ، کتەواکەشالالێپ مەاڵبالالال
 یندەفکەڕەدوکتالالود شالال دیەالالالەش کەو. نینێنالاەالالال ەئامالالان  وەواز ل نوەیدنالالالادەبال یەگالالاڕی وە، ئنیشکانالالالدو تۆبالالال ۆتالالالەک نەڕۆیالالد
 .نێینەداد دمانەس ۆت کەو الانی،  نینێد یدەو تانەکەئالامان  الانی: ەالیدمالوەفال
 

 یقالالودبان زانەە ەک یبالالو ەلەگ وەئالال یکالڕۆڵەیە ۆ، تالدەئاز یقادد یاڵبدوەکاک ع میتیەزبایح اڵێپ یستۆو د یزبیح وڕێەاو
 قاسملو  ەڵگەدا د د ەم انویژ ەل ەک ۆت ۆب ەسەب ەندەوەئ. یوانەل کیە ەۆتەئ ،ەداو ۆییخەدبەو س یئازاد ەبال شتنەیگ ۆبال
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 یگالالاێج ادتیالالشالالادو  وحالالوڕ. ێینالالاب سەک مالالووەە یبینسالال ەب ەالەیالالودەگ یکێفەڕەشالال ەەوەئالالال ،ەداوەن دەب وتەئ یگالالاڕێ ەول یبالالو
 .ەزڕێ
 

 یکودد ی٢٥٢١ ەڕیپوسپ ١٢پود  دیجەم یمیبرا الەبراتان م
 

 ٢١٢١ی جووالی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێشمەدگەکان  : سەدچاوە
 

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

 ی پووشپەڕ جینایەتی کۆماری ئیسالمی ئێران١١
 

 
 
 
 
 
 

 حوسێن بەخشی

  
دوکتالالود  ێالالڕۆڕیت ینالالێزەتڵد یدووداو دەسالال ەب سالالاڵ ٣١ی ەەتالالاوی ١٣١١پووشالالپەڕی  ی٢٢تە ی زایینالالی، وا ٢١٢١ی جالالووالی ١٣

 یشالاد ەل رانێالئ یسالنمیئ یمالادۆک یتکالادانیەنایج یسالتەد ەب ،ڵسالووەو دوکتود فازل د دەئاز یقادد نڵبدوەقاسملوو، کاک ع
 . وێبەد ەڕپێت"  نیو"

 
و  رانێالالو ئ اڵیئالالوتر وانێالالن یکانییەاسالالیو س یئالالابوود ییەنالالدەوەدژەب یقودبالالان ەبالالووب ،یانێیالالدوکتالالود قاسالالملوو و ەاود ینێخالالو

 سالوەدبەب ێتالا بال خسالاندنڕە ۆبال یدا و بالواد سالتانێڕۆڕیت ەب یگاێد دایژدانیوێو ب یپینسڕەپ ێب ەڕیوپەل اڵیئوتر یتڵەوەد
 .رانێئ ەوەبتن
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 ەتالوانراوەو ن ەکالراوەن ۆب یدیج یدواداچوونەبو  ەوەتەماو یداخراو ەب ستاەێئ تاەە ،ەتیەنایج وەئ ەیندەدوەپ ەوەداخ ەب
 مالانڵئا یدادگالا نۆچال کەو و ێبکالر ەسالاتەدووداو و کاد وەل ەوەنۆڵیکالێل اڵ،یئالوتر یتدادانەاڵسالەد دەسال ۆگوشاد خسالتن بال ەب

 ەوێشال وەب اڵیشالیئوتر ی، دادگالاکالرد سالوایو د حکالوومەم تدا،ەاڵسالەد ەیلالووتک ەل یسالنمیئ یمالادۆک یستیدێڕۆت یستانەدەکادب
 دایال انیج ەیادڕ ەل ترەێنالدەوەئ رانێالئ یسالنمیئ یمالادۆک ەیانۆڤالمر ەدژ یووخسالادڕدا بکات و " نیو" یدووداو ۆب دواداچوونەب
 .نرب بکات ێو ب سواڕی
 
 ایالالنەت ەکوددسالالتان ن یتالالەاڵژەڕۆ ەل تەبیتالالا ەب مالالانەکەوەتەن مەاڵب ،ەوەڕیالالپێت ەسالالامناک ەدووداو وەل دۆز یکەیەمالالاو یدچالالەگ
 یمالالادۆک یکانەسالالتێڕۆڕیو ت دانەرکیالالداگ ەب دەدانالالب ەب انۆیالالخ یزادێالالب یسالالتەە اتریالالجالالاد ز ەجالالاد ل کالالووەڵ، بناکالالا یشالالۆدامەف
 .                  نەکەد انیسواڕیو پتر  نڕبەددەد اڵیئوتر یتڵەوەد یپینسیپر ێو ب یخنقەپێو ب یسنمیئ
 
 داەوەو نالاو ەوەدەد ەیادڕ ەو ل یژێالل ەتۆوتالەک ڵالۆڵەیو گ یەدایالواز ەڕیوپەل یسنمێئ یمادۆک ەک ستاشدا،ێئ یدجەلومەە ەل
 ەو ب ێبکالر ەسالەیک وەئ ۆبال دواداچالوونەب ەرانیلگێشال یکەیەوێشال ەب ەیوەئ ۆبال ەبالاد ەل یکێتەدفەد ،ێناکر ۆب یکێسابیح الیە
 ەب ەتیەنالایج وەئ ەینالدەدوەتالا پ اڵ،یئالوتر یتڵەوەد دەس ەتێگوشاد بخر ....و یدەماوەج یشاندانێپۆو خ یماسڵۆپید یگاێد

 .ێبکر ۆب یدواداچوون
 
 ەیخوازانیزگالالادڕ ەیوەناڵجالالوو دەسالال ەل یکالالانەچوونۆو ب ریالالب یدەکێدوکتالالود قاسالالملوو، کالالادت یتیەەاڵمۆو کالال یاسالالیس یتیەسالالاەک
نالاوبراو  ەب انییالتەبیو تا ادیالد یتیەەاڵمۆو کال یاسالیس یکالەیەگێو پ ڕۆڵکوددستان،  یتەاڵژەڕۆ ەل تەبیتاەب مان،ەکەوەتەن
 .ەویخشەب
 
 یسالالتەدبەو س یئالالازاد یبالالوادانێد ەب  ەدحەد رانێالالئ یسالالنمیئ یمالالادۆک یسالالتێڕۆڕیت یسالالتانەدەو کادب دانەرکیالالداگ یتکالالانیەنایج
 .ەوەتێناچ ریب ەل تکاتیە مانەکەوەتەو ن شتمانین
 

 ٢١٢١ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -دیوادی فەیس بووکی نووسەد  : چاوەدسە 
 

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



 کە من مردم، کورد نامرێ

 

 

37 
 

 
 

 قاسملووەوە.پەیامی سەرەخۆشیی مام جەالل بە بۆنەی شەهید کرانی د
 

 کانییەژووێم ێڕەد
 

 
 
 
 
 
 
 

 (٣٦)ەوەمۆخ یڤیدشەئ ەل
 

 قادر وریا

 
 ەرخالانیبەد ەل ەیتالانەباب وەئ" کوددستان" ەیژنامڕۆ ەل مەددەس وەئ. ەپاداستو اللمەمام ج ادەیندیز ەیتەسخەد مەئ ڵەسا٣١
 ەویالیەنەف یشالەب نیەالەل دگالرتن،ەو ێسالوود لال یدوا ،ەوەنەیالبک یواڵدا بال ەژنامڕۆ ەتا ل ەاتەد مانۆب ەکید یکێنێشو دەە ای
 یکیسالاتەکاد ەینۆبال ەب ەیەودەگ یکییەتیەسالاەک یتەسالخەد. زمێبپالاد ەتەسخەد وەئکوتم  ێیپ کێستەە مەاڵب. نددانێسووتەد
 ەل ەیکەکۆدەوێالن. خالاەددەد دا یالیژووێم یکەیەگڕب ەکودد ل ێڕیشگۆڕو ش یاسیس یزێدوو ە ییمەو ەاوخ یندەوێەاوپ. ەوەودەگ
 ەکیالالد یوانالالەل دۆز کەو ەەتەسالالخەد مەئ مێڵەالالەدام ن یکاتالالدا ەالالان وەئ ەیانێڕشالالگۆڕو ش ەماسالالەو ح مەمالالات ڕپالال یواەشالالوەەک
 ن؟یزێپالالادەن یکالالانەنامەگەڵب یچالال ۆبالال ەید ؟ەسالالاتان مەل یەنالال یالالیتیبر ژووێالالم دەگەم ەک کێادیپرسالال ەیخمالالاخەچ ایالال ؟ێوتالالەب 
 اللەمالام ج ەوەداخ ەب ەک ەوەمەکەد یواڵدا بال کێالکات ەو لقاسالملوو .د دیەەش یدەبڕێ یدۆرێت ەیسال ٣١ یدەبەدەب ەل ڕۆمەئ
( یندەفکەدەسالالاد  شالال.د) دیعەسالال.د دیەەشالال یدەبڕێالال  یتەسالالخەد داەکەزەکالالاغ یکێسالالووچ ەل. ەمالالاوەندا  انیالالژ ەل یشالالۆخ ۆبالال
. تمیالد" ەوینووسال ێالیل ۆیخال یتەعالاد ەو ب ەوەتیەنالدووێو خو ەتوید ەیەینام مەئ( ١٣٦٢ ەڕیپووشپ ی٢٥) یژڕۆ ەک ێنددیبەد
 انیالتیە ەوەداخ ەب ەیەودەگ ەدکردەسال ٣ وەئ یچال دەگەئ. ەکوددسالتان نالاددداو ەیژنامڕۆ ۆب ەوەشیوەئ نیەال ەل دەە". دیعەس
  ریبەو ە ەیح. ژووماننێم یدەنێخشەماون و ن ەتانەسخەد ەدۆج مەو ئ ەامانەیپ ەدۆج مەئ مەاڵب ماون،ەدا ن انیژ ەل
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 :ەویەنێەەن انیمانۆخ
 

 ئی بەڕێز.ک.د.هەڤااڵنی تێکۆشەری کۆمیتەی ناوەندی ح"

 
 ی الاتووێو ل ژاێالە ەیدکردەکوددستان و سال یریو ژ رێدل ڕۆڵەی یکران دیەەش ینێزەتڵد ڵیواەە ەوەدۆز یکەیەژادەداب و پ ەب

 .سوین تانم ب. ک یندامەئ یقادد ەکاک عبدالل یکران دیەەعبدالرعمن قاسملو و ش.کاک د تانەکەرێباتگەخ ەحزب
 
 ەیودەگ ڵالید ەنالا ب یدۆناسال یکالێداخ دەە کەن مالرەن یکالاک قاسالملو زمالانەڕێب ڵیاەڤو ە ستمانیوەشۆخ یبرا یکران دیەەش

 ەشالیمەە یدیەەشال ەشالکیکوددستان یکالەڵخ یمالوکراتید یزگالادڕ ەیوەجالوالن ەب انالدەیگ یشەودەگ یکێانیز کووەڵب ەوەکوددستان
 .کردبوو دخانەت انۆیب ۆیخ یانیژ یمووەە ەک ەبوو، و یو زانا و کادا ادیەوش یکەیەدکردەس ندوومانیز
 

 مالادۆدا ت انۆیالخ یواڵگال یژووێالم ەل انەیسالتانیدۆریت یتالاوان نیسالتریپ یتیەکالوددا یوتووەکەڵە ڕۆڵەی یکانەتاوانباد ەبکوژ
 یو مالاف یتیەاۆڤالمر یختەدسالەس یدوژمنال کالووەڵکالودد و کوددسالتانن ب ۆیخالەنێخو یدوژمنال دەە کەن ەک ەوەخسالت انیالدەکردو د

 .شنیکودد یلەگ یواڕە ەیشێک ەیخوازانیو ئاشت یاسیس یدکردنەسەو چاد النەگ یو ماف ۆڤمر
 

 یەتیەخسالالتو ەسالالاتەکاد وەئ ەیەیودەگ ەدەبەلەک وەو ئ ەنالالدەوەو ز دۆز ەانیالالز وەئ یئاسالالت ەل داەدژواد ەدجەلالالومەە مەل جالالا
و  یەعزەت نەو خاو مەو ەاوخ ددەەاود ەب مانۆخ دەە کەماناننەمێئ ،ەوەمانەکەوەتەو ن تانەکەو حزب یتیەکوددا یکانەزڕی

 مەبالالوون ل دبالالازەد ۆبالال نەیالالتالالان بک یەاوکالالاد ەڕیپ وەئ نیزانالالەد یشالالمانۆخ یدشالالانەس یسالالتیوێپ ەب کالالوەڵب ن،یزانالالەد ەپرسالال
 کوێدمالالانەو ف یەاوکالالاد ەدۆجالال مالالووەە ەیئامالالاد ەمێئالال ەۆیەبالال دەە. یدزەدبەسالال ەب ەیەنگالالانەت مەبالالوون ل زگالالادڕو  ەسالالاتەکاد

 .نیتان یباتەەاوخ
 

 کەیەچ زمالان و گالوت ەب ن؟ۆنالازانم چال مالرەو ن ژاێە یقاسملوو.د یدگسوتاوەو داماو و ج ەوتەستکۆک یکیەبرا کەو شمۆخ من
 ەتاوانبالالاد وەل مۆخالال ڕەییو تالالو نیفالالرەو ن یزادێالالب اڵیکەیەسالالتڕو  ەچ وشالال ەو ب! مڕدبالالەد ۆبالال متالالانۆخ یدادەددەو د یمبالالادەخ
 :ەوەمەدووپات بک زنەم یال واەر ەیکییەعرێش ەتەیب ەک ێد ۆب مەندەوەئ دەە. مەبد شانین ەدانۆنخێخو ەشڵڕەد
 

 .)*(لمن نعاك على زەول  كاني قد اصغيو لمن نعاني سمعو
 ەیگڕێالالال کداێسالالالات دجالالالوەلومەە الیەالالال ەل ێنالالالاب ەک ەوەتێخشالالالەدا باشالالالتر بدد ەوەل ێبالالالەد مالالالرەن ی ڕیەالالالاو ۆبالالال اڵیفالالالاداددادەو
 ەیشالۆڕو ش بالاتەخ وەئ ەڵیشالخەم ەشالیمەە ەسالتیوێپ کالوەڵب ،ەوەتێبب رێکو ەیکەزۆریپ ەبازڕێو  مرەن ڕێیەاو ەیانێڕشگۆڕش
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 ایالو چ مالانۆخ یدەسال دەس ەل یشنگدادڕو پ یشەگ ەو ب یدزەب ەب ،ەداناو ناوێپ ەل ۆیخ یانیکودد گ ەیادیەوش ەددادەس وەئ
 .نیکوددستاندا داگر یکانەدزەدبەس
 
 کالودد و یادیو ەوشال نیبال عیالو واق نیو دوودبال زاەکالادا و زانالا و شالاد ەیدکردەسال ن،یرێالد یو برا ڵاەڤە ۆب یمرەو ن یدەدوەس

 .تانەکەحزب
 کانەتاوانباد ەبکوژ ۆب یدەبەئ یزادەدمەو ش یشەوودڕ
 مانەکەلەو گ تانەکەحزب ۆب وتنەدکەس
 

 زتانۆسڵد یبرا
 اللەج مام

 ک.ن.ی یگشت یرێسکرت
 

 :شاومێک ۆب ەیکەکردن یکودد ەب یتەحمەز ،ڕۆوەش ڵفاز ستاۆمام ەک یال واەر ەیکەعرێش ەرێد یاوێڕدگەو)*(: 
 
 یکردەدێل ییشۆخەدەس ەوییەشانێدەپ ەڕیپ وەب ەک ەیسەک وەئ ۆب رابووێادڕ مێگو"
 ("کاەدێل مانمانۆخ یدگەم ییشۆخەدەس انی)کاەدێل ممۆخ یدگەم ییشۆدخەس ،ەگرتوو کێسەک ەل مێگو ێزانەد دوامەە
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 :دا دەڵێ٢٦٣١قاسملوو لە کورتەباسێک لەسەر سۆسیالیزم لە ساڵی .د

 

 
 

 وریا رەحمانی

 
 یچالەک. «ەزمیالیمپریئ یدژ ەمێئ یباتەخ ییغا یئامان  ێچەن رمانیبەل ەک ەیەوەئ ەمێئ یکانییەکەدەس ەدکەئ ەل کێکیە»
  :ەڵێد ەوەتۆب واڵب ١٣٦٢ ڵیسا ەکوددستان ل ەیژنامۆد ەل یدبوونیەەش ەل دەمان  ب ندەچ ەک کداێوتاد ەقاسملوو ل.د دەە
 
 .«ەبوو ەڵەە نەیبک ەڕش زمیالیمپریئ یدژ ەک ەیەوەئ ەمێئ یدکەوابوو ئ مانێپ کێمانەددەس ەمێئ ەک ەیوەئ»
 
 ەک وجالالوودەم یزمیالیسالالۆس یزێالالت ەب دەدانالالبەبالالوو ب یاسالالیس یکیدیالالۆت یکالالەیەوەدژکرد بالالاسەکودت یخالالود ەک ێچالالەن رمالالانیبەل
 ەل انۆیالخ ەبالوو ک مەددەسال یکانێڕەدشالگۆش ەپەچ ەزێالە ەیدبۆز یسالندەپ ێالیج ییدیالۆسالادد دا ت ەڕیشال یمەددەسال ەل وکاتەئ
 .کردەد ەناسێپ دایدادیەدماەس ەیدەب ەب دەدانبەب ەەچ ییان یج ەیدەب
 
 ەب ،ەوەتێنالدبێدا خو تەقیقالەح ەیگڤتالا یبالێکت ێیتالو ەل انیقاسالملوو.د یکانییەاسالیس ەدوانێالوتاد و ل ەڵەمۆک ەک کێسانەک
 کیژۆلیۆدیالئ یکالێپەچ ەک ەیوەدلەقاسالملوو ب.د ەک نەگەدێالت ییەداست وەباە ل کان،ەتەباب ییژووێم یوتەد یگرتن دچاوەبەل

 ەل مەددەسالالال ییاسالالالیس یکسالالالتێنتۆک یتێسالالالتبیو ەک ەیوەل اتریالالالز دۆز ەک یەیەمانالالالا وەب ەوەئ. ەبالالالوو یاسالالالیس یکالالالێپەچ ێبالالالووب
 ەل یتالێیەپ ەڕیبالاو ەک ییەی یعالرەم ەنێستەب وەئ ەداو ڵیوەە ەوەوانەتێپەب ،ێنێبگون  داەیکییەاسیس ەشێندەئ ەیوێچوادچ
 .ێنێب کادەب داەیکییەاسیس ەبازێد یشبردنێوپەدەب یداستا
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 مالانەز یکانەتەدوودەو ز مکانیئ ەیرێگوەب کووەڵب بووەن یاسیس ۆڕیگەن یقگرتووەد یکێدادەتمەاسیقاسملوو س.د ەێیەپ مەب
 .ەکردو یباتەخ
 
 یزبالیح یرێسالکرت ەبالوو ب ەک یالیەن یتالاوەە ی٥١ یتاەدەسال یکانڵەسالا یقاسالملوو مالانەە ٦٢ ڵیسالا یقاسالملوو ەوییەاینڵدەب
 .ەبوو مداەددەس ییاسیس یکانەتییەواقع ەڵگەل ەوەبوون ژەڕۆو ب اڵێپەدەب یانۆڕگ ڵیحا ەل وامەددەب کووەڵب موکرات،ێد
 
 ،ەوەکیژۆلیۆدیالالئ یریقالالدەت ەیوێالالچوادچ وێالالن ەوتەکەد متالالرەک ەبالالوو ک ەوەئ ەاویالالپ وەئ یکانەباشالال ییەنالالدەتمەبیتا ەل کێالالکیە
 .کردەد ەڵەیمام کانداەدووداو یوتەد ەڵگەل کووەڵب
 
 وەو ل ەویالقەچ ەبالوو دیەەشال داێالت یقاسالملوو.د ەک داەنێشالو وەل کێد تەاڵژەۆد یکودد ییاسیس ەیوەبزووتن ەوەداخەب یچەک

 .ەوینیبەن ەوۆیەخەب ۆیوتەئ یکێشتوونێوپەدەب ەوەکات
 
 اتریالز ەوەئ تەبەڵالە. )زانالنەقاسالملوو د یبازێد ەالدان ل ەب کێکانەت دەو ە ییەن انیدبازبوونەد یتوانا تەاڵژەۆد یحزابەئ
 !(ننێد کادەپاساو ب کەو
 
 ییاسالالیس یو کالادکرد ەدوانالالگ ەل ینالیدەب یکییەانکالادۆڕگ ەوییەایالالنڵدەمابالا ب ۆیقاسالملوو خالال.د دەگەئ ەک یەدا کڵێالحا ەل ەوەئ
 .بووەد اوازیج دۆز مەددەس ییاسیس یکستێنتۆک ۆب ەیوەندنێوخو ناێد کێپ داۆیخ
 
 وکاتالداەئ ییدەمسالەدوو ج یایالسالادد و دن ەڕیشال یمەددەسال ەقاسالملوو ل.د یباتەو خ یاسیس یانیژ مووەە ەک ێچەن رمانیبەل

 یکانییەاسالیس ەشالێەاوک ەل دۆز یکێشالەب نەرلێالب یوادیالو د د ەشال یکۆبلال یدووخالان یدوا یان الیج یکالانۆڕەوگڵئا یچالەک. ەبوو
 .یخشەب داەییوەتەونێن ینیدەب یکێئاست ەل کانییەاسیس ەودوودا یوتەد ەب یاوازیج یکێو ئاقاد ۆڕیگ یایدن
 
و  مالالالانۆو خ ایالالالدن یرەیسالالال ەوەقاسالالالملوو.د یگاینەشالالالۆگ مالالالانەە ەل تەاڵژەۆد یکالالالودد ەیمێئالالال ەک ێنالالالاکر تالالالریچ ەۆیەبالالال دەە
 .نەیبک دمانەودوبەد
 
 کەن نەیالبک چاوەقاسملوو د.د یباتەخ یماکانەو بن یاسیس یپینسەپر ەک یەیمانا وەب نەیقاسملوو یبازێد یدانەدەژێدد ەمێئ
 .ەوەنڵێیب و وداەئ یی یعرەم یدفەز مانەە ەو ل زمیمکان مانەە ەب نەتەدوودەز
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 یایالدن ەب یکیدگالانۆئ یکییەنالدەوەیپ ەوەنێالد ەنمالوون ەقاسالملوو ب.د ەل سالتاێئ ەک ەیانینیبێو ت ەفاکو و وت وەئ یدۆز یشەب
 .سادد ەڕیش یمەددەس یان یکوددستان و ج ەب تەبادەس تنەبیتا ییاسیس یستێوەڵە ای ادڕیب ەڵەمۆک کووەڵب ییەن ەوڕۆمەئ
 

 دداەسالەب یدۆز یکۆڕێوگڵئالا دەوبەمەل ڵچل سالا یس تەسبینەب ژووداێم یوتەد ەل ایدن ەل اوڕبەدان یکێشەب کەو اڵیکوددستان
 .وێبدد یستاێئ یکانەدووداو ەل ادڕیب وکاتەئ یکانییەاسیس ەشێەاوک ەیرێگوەب ێناش ەۆیەب دەە. ەەاتو

 
 ٢١٢١ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -  دیوادی فەیس بووکی نووسەد: سەدچاوە

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

 
 

 لە بەهاری پراگەوە تا سەهۆڵبەندانی خۆرهەاڵت
 

 
 
 
 
 
 
  

 پێشەوا عەلیپوور

 
 (کەسایەتی دوکتور قاسملوو لەسەر ڕێبازی حیزبی دێموکراتکاریگەریی )

 
 موکراتالالالالدا،ێد یزبالالالالیکالالالالودد و ح ەیوەتەن ەیوەناڵجالالالالوو یژوویالالالالم ەدوکتالالالالود قاسالالالالملوو ل ییتیەسالالالالاەک ەک یەو ئاشالالالالکرا وونڕ

 مەئ یکالالانەو کادد مالالوکراتێد یزبالالیح ییاسالالیس یفتالالادڕە ەل ەانییالالدەگیکاد وەئ سالالتاەێو ئ ەبالالووەە یتەبیتالالا یکییەدەندانێشالالو
 ەینالالگەج ەل ،ەزبیالالح وەئ یالالیو فکر یاسالالیس یتیەریو مالالود رانەیالالق یکردنالال یدەبڕێالال گومالالان ێبالال ،ەیەە ەیوەدان نالال ڕە داەزبیالالح
 ەیوەبالالالزووتن یکردنالالال ەزیدۆپالالالێو، ت ژووداێالالالم یکالالالانەدۆداوجۆج ەودانەد ەل کالالالانەو داخراو سالالالتووەب  ەچ ایژۆلۆدیالالالئا یفالالالانۆت



 کە من مردم، کورد نامرێ

 

 

43 
 

 ەیوەنالدنێخو ەب ەدوکتود قاسملوو بالوون ک یکانییەندەتمەبیتا نیادترید ەل موکرات،ێد یزبیح یباتەکودد و خ یخواز یزگادڕ
 یشالتنەیگێت ەو ب ێبالەن سیتالەق مداەددەسال وەئ ڵالیزا یداخالراو یایدیالئا ەیبالازن ەل شالاۆک ێت ۆیخ یمەددەس ەو ودد ل ـیقەد
 ۆییخەدبەسال اد،ڕیب ۆییخەدبەس ەاەدوەو ە ۆڕێگ ەتێنێب  ێنو یدموولۆف موکرات،ێد یزبیح یباتەکودد و خ یخۆد ەل ـیقەد

 ۆبالال ەبالالوو داگالالر ێپالال ەدوکتالالود قاسالالملوو بالالوون ک یکانییەنالالدەتمەبیتا نیادتریالالد ەل یو ئالالازاد یموکراسالالێد ەل زگالالرتنڕێتالالاک، 
 .داەوەبزووتن وێن ەو ل یزبیح یستمیس ەل انیکولتوود کردن ەکردن و ب ەنیەادەن
 

 یتالالەدامەک یو پاداسالالتن یخالالواز یئالالازاد یریالالب ،ەانسالالەڕف ەتێالالچەد یمێئاکالالاد ینالالدنێخو ۆبالال ەک کداێمەددەسالال ەقاسالالملوو ل دوکتالالود
الوان و  یالالالیعترازێئ ینیۆئاکسالالال ەل نیئالالالاگر یکێوتالالالاد ەو ب ۆیخالالال یشالالالانۆکێت ەیوحەدلەسالالال ەکالالالاتەد یموکراسالالالێو د ینسالالالانیئ

 ەب ەشالالا ک یمالالیژڕێ یدژ ن،ڕیدبالالەادڕ ییو ئالالازاد یدەگەژنالالامڕۆ ییئالالازاد ەل  الالا ید دەسالال ەل - سیپالالاد ەل یرانالالێئ ینالالدکادانێخو
 مەئ. کالالاەد ێپالال سالالوەد ۆیخالال یشالالانۆکێو ت بالالاتەخ ەل ێنالالو یکێنالالاغۆق -ەوەکرابالالوون سالالکەدتەشالالا ب یدۆرێالالت ڵالالیوەە یانوویالالب
و  ەتاڵو وەل ێبکالر یدکردنالەد یداوا ەانسەڕف ەل رانێئ یریفەس نیەال ەل ەیوەئ یکادۆە ەتێبەدوکتود قاسملوو د ەیستێوەڵە
 یبوودسالالال ەل دگرتنەلکالالالوەک ەو ب ێڵالالالێەەد ێجالالالەب ەانسالالالەڕناچالالالاد ف ەب( ینالالالییزا ی١١٥١) یتالالالاوەە ی١٣٢٢ ڵیسالالالا ۆیەبالالال دەە
 یسالتاۆمام ەتێالبەو د داەد ەژێالدد یمێئاکالاد ینالدنێپالرا  خو ەو ل یاکۆڤساللۆکێچ ەتێچەد "ندکادانێخو ەییوەتەونێن ییتیەکیە"

 .ۆزانک
 
دوکتالودا  ەیپالل کیەال ەل ژماد،ەئ ەتێد یشانۆکێت ییتەبیتا یکەیەستگێو کەپرا  و ەدوکتود قاسملوو ل یانیژ ەیناغۆق وەئ
 ەل ریب اڵیکیەال ەو، ل یدادیەدماەس ییو ئابوود یستیالیسۆس ییئابوود یبواد یزاەشاد ەتێبەو د ێنێەەد سوەدەب ندنێخو ەل
 زمیالیسالۆس ۆب ێنو ەیوەندنێخو ەودد ەودد ەک ێیەوەل ،ەوەکاتەد داییستیالیسۆس یستمیس ەل یموکراسێو د یئازاد یخستن ێج

 .داەد ێپرا  ل دەس ۆب یوۆڕەش یشەدتەئ یرشێە یکردن حکوومەم ەب ،ەیوەشتنڕدا وەئ ەیخماخەچ نیمەکیەو  ێژەڕێداد
 
 یکالەیەوەو بزووتن یاسالیس ەیوەو کالران یدەد ەوۆیەخال ەب ێینو یکۆڕێوگڵئا یاکۆڤسلۆکێچ ەل یاسیس یخۆد ەک کداێمەددەس ەل

 یزبالالیح یسالالتەئاکامالالدا د ەو ل ەوەگالالرت ەیتاڵو وەئ ەیگەڵمۆکالال ک،ێالالبتۆد رێکسالالاندێلەئ ییدەخ اڵێپ سالالوەد ەب ەخالالوازان یئالالازاد
 ەل ەداگالالرت ک ییسالالتیالیسۆس ەیکیالالد یتالالاناڵو و یوۆڕەشالال ینالالاوەک ەێکالالودت کالالرد، ترسالال ەگەڵمۆکالال ۆڵینترۆکالال ەل یسالالتینۆمۆک
 وێالن ۆبال یاکۆڤساللۆکێچ ەیانییالئازاد وەئ یندنەسال ەنەشالەت ەترس ل. بووەە انیرێتیتالۆت یتیەماە اندایکانەگەڵمۆک ەیدادیئ
 مەئ یدانەبەوەڕێالو ب وجالودەم یزمیالیسالۆس یتیەحالاکم ییتالاۆک یواتالا ەب یوۆڕەشال ییستیالیسۆس یریب یتەاڵسەد رێژ یتاناڵو
 یەالادەب" گالوتراەد ێالیپ ١١٦٢ ڵیسالا ەل ەیوەو ئ ەتاڵو وەئ دەسال ەکالرد انیرشالێو ە کالردەن انیمولەحەت ۆیەب دەبوو، ە ەریب

 ەب ەەالالان دا ک یمالالوکراتێد یدوکتالالود قاسالالملوو ەەمەو ئ کالالانەونەک ەسالالتیالیسۆس یکالالانەتانک یریالالزن  رێالالژ ەوتە، ک"پالالرا 
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 ەوتڕە وەئ ەیوانەتێپالال ەدوکتالالود قاسالالملوو ب ەیسالالتێوەڵە مەئ ەادیالالبکالالا، د حکالالوومەم یوۆڕەشالال ەیتەکەدەح مەئ ەوەتەجالالودئ
 ەل ۆییخەدبەو سالال سالالوێوەڵە ەدوکتالالود قاسالالملوو ل ییەیرێبالالو مەئ. بالالوو یکالالودد ەیگەڵمۆکالال ڵەیزا ییەسالالتیالیسۆس ییەریشالالنبڕۆ
 یتەاڵسالەد رێالژ ییاکۆڤساللۆکێچ ەل ەتالوود یزبیح یداوا دەس ەو ل کاەد ەشێک یتر دوکتود قاسملوو تووش یکێجاد ،یدان ادڕیب
 .ێکرەد دەد یوۆڕەش
 

 رێالژ یتالاناڵو ەسالادد ل ەڕیشال یودانالەد ییتیەەاڵمۆو کال یاسالیس یخالۆد دەس ەدوکتود قاسملوو ل یودد ەیوەنۆڵیکێو ل یرێچاود
 یسالتمیس ەل ەوەبکات یجدد یکێدمۆ ڕێ ەل ریب ەک داەەان د ەدەبڕێ وەداخراو، ئ ییستیالیسۆس ەیدادیئ ەب یوۆڕەش یتەاڵسەد
 ریالالگێج داێالالت ییموکراسالالێو د یو ئالالازاد ێکوددسالالتان بالال ەیگەڵمۆو کالال یوادەوددکالال ەڵیمۆکالال یاویشالال ەک کێالالدۆج ەب زمدا،یالیسالالۆس

 وەئ یکانییەاسالالیو س رانیشالالنبڕۆ ییسالالتووەب  ەچ رترەیسالال وانەو ل یکالالودد ەیگەڵمۆکالال ییوتالالووەدواک ەوەداخ ەب مەاڵب ،ێبکالالر
بالوون  وجوود،ەم یزمیالیسۆس یزات ەل انیبوونەو ئاگاداد ن کانەووداوڕ ەل ەنیچ وەئ یددوست ەیوەندنێخو یبوونەو ن مەددەس
 اڵیرانێالئ یالنەگ یشۆڕش یدوا. بکا ەدەکەچ ێتوانەکودد و ن وێن ەگاتەن یئاسان ەب ییەفکر ەتەباب وەئ ەیوەئ ۆب دەمپەل ەب
 دەسالالەل مەددەسالال وەئ ییسالالتیالیسۆس یگوتالالاد یدۆو بانالالد مالالوکراتێد یزبالیح یرەیالالغ ەیکیالالد یوتالالڕە یبالالاتەخ یئاشالکرا بالالوون ەب
 ەزمیالیسالۆس وەئ یکۆدەوێالو ن اتیالواقع ەل انیددوسالت یدکالەد یبالوونەن ەالاەدوەو ە ێیەنالو ەوتڕە وەئ یکانەنگەشێو پ دانەبڕێ
 ەب انەیالزبیح وەو ئ موکراتێد یزبیدوکتود قاسملوو و ح یدژ ەیدەب ەونەبک اڵێنو یوتڕە ەکرد ک یوا ،یوۆڕەش ەیرێتیتالۆت
 یتالالەاڵژەڕۆ یتالاناڵو ەک یەدا کێالکات ەل ەمالانەئ یمالووەە. بالوو کیکنسال ێپال انەیالزبیح وەئ یتەاسالیو س نالاێنالاو د زێپالادەنۆک

 دەسالالالەب یوۆڕەشالالال ییسالالالتیالیسۆس ینیتۆپالالال ینالالالێداتەت ەل بالالالووەە انڵیالالالتا ەیجالالالروبەسالالالادددا ت ەڕیشالالال یانیالالالدەج ەئودووپالالالا ل
 زمدایالیسالۆس یناوەە ەو ل کردەن ڵبووەق انیزمیالیسۆس ەل ەشنەچ وەو ئ وتنەک ۆخەزوو و ەۆیەب دەو، ە اندایکانییەئازاد

 یخالۆد ییرێچالاود ەوەکینالز ەل ەدوکتود قاسملووە بالوو ک یونەخ ەمەئ گومان ێب ەک ان،ەڕگەد داییموکراسێو د یئازاد یدوا ەب
 .کردبوو ەیتاناڵو وەئ
 
 مەە ،یو کوددسالالتان ەییو نالاوچ ی الانیج یکالالانەناغۆق نیختترەسال ەدوکتالالود قاسالملوو ل ەوەشالەدانەمپەو ل ەشالێک وەئ مالووەەەب
و  یەالالزد ێالالیملمنن یفالالانۆت ەل یکالالودد ەیوەبالالزوتن زان،ێالالل یکێوانیشالالتەک کەو اڵیمالالەکالالرد و ە یتالالیەداەبڕێ یمالالوکراتێد یزبالالیح
 .کرد یتیەداەبڕێ یباش ەب مەددەس ییاسیس
 
 ەل مالوکراتێد یزبالیح یشالەش ەینگرۆکال یانیدەج ەو ل( ینییزا ی١١٢١) یتاوەە ی١٣٦٢ ڵیسا ەئاکامدا دوکتود قاسملوو ل ەل

 ینالالاو رێالالژەل ،یدەمسالالەدوو ج ی الالانیج یمەددەسالال یزمیالیسالالۆس ەل ێینالالو ەیوەنالالدنێکوددسالالتان، خو یباشالالوود ڵەیەاڵگ ەینالالاوچ
و  ڵیمالالا یدا ینیسالالتال یریالالب ەکالالرد و ل وجالالودداەم یزمیالیسالالۆس ەب ەیوەداچوونێالالپ داێیالالت ەک ۆڕێگالال ەتێالالنێەەد :بالالاس ەکالالودت"
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 دڕە کێالتییەدۆکتاتید ەشالنەچ دەە زمیالیسالۆس ۆبال داەیەوەندنێخو وەل. ەوەکرد یایج کیکنس یپەچ ەیوەندنێخو ەل ەاەدوەە
 ەیناسالەە تۆڤیەس یزمیالیسۆس ەک یەدا کێکات ەل ەمەئ. ێنددێنرخەد دزەب یموکراسێو د یئازاد ەیگێو پ ەگێو ج ەوەتێکرەد

 ،ەپاندوەسالال داۆیالالخ یسالالتەردێژ ەیانەیالالگەڵمۆک وەئ دەسالالەب یرێتیتالالالۆت یسالالتمیو س ەوڕیالالئودووپالالا ب یتالالەاڵژەڕۆ ەل ییئالالازاد
 یسالادد یزمیالیسالۆس یمالاگرتنەبن ەب دەسالەسالوودن ل شالتاەێسالوود بالوون و ە دەە کێشالەکوددسالتان ب ەل ەوەشەوانەئ مووەەەب
 .یوۆڕەش
 

 ٢١٢١ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە
 

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

  ر و هاوڕێیانی له ی دۆكتۆر قاسملووی ڕێبه ی تیرۆری ناجوامێرانه ك ساڵه بۆ یادی سی و یه
 ن ڤییه

 
 

 
 
 
 
 

 واله مین خه ئه

   
 یزبالیح یشالووێپ یرێكوددسالتان و سالكرت یتالاڵ ژەالهڕۆ  كالودد لاله یل گاله یالی وه تاله نه ید بهڕی یدۆرید ت سه  به ساڵ ٣١كاتێكدا   له
  كخالراوهڕێو  ی الانیج یگالاڵ مالهۆك و،ێالب دهڕ پالهێت اڵیترۆئال یتاڵو یخت تهێپ ن هڤیی  له یانڕێیو ەاو رانێئ یكوددستان یموكراتید

 یدۆرێالت ی هیسالۆد ین ام دئاله ئاسالو ده  لاله انۆیالخ یچالاو ی الانیج یكان هییالت هڵو ودهێن  هییالد دوه زگالا دادپه و ده كان هۆڤییالمر یماف
د  سالاله  لالاله یشالالۆدپ و سه  شالالاوهیك سالالتاندایدۆرێت ید ئاكالالام سالاله  بالاله ڵیبالالا ینگ دهێالالو ب  داخسالالتووه یانڕێیالالقاسالالملوو و ەاو ددۆكتالالۆد

 . دانراوه
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 یكان نهیكوددنشال  ناوچاله  لاله  خه هیو سالته ده ڕی شه ساڵ ١١بوونی  دباز دهكودد و  یل گه یدژ ینی مهۆخ ی ادیج یدمان فه یدوا دوابه
 دۆدوكتالال دیە شالاله ییت هیالالدا بهڕێ  بالاله رانێالالئ یكوددسالالتان یكراتۆمالالێد یزبالالیح یكان دگه شالالمهیپ وانێالالن  كوددسالالتان لالاله یتالالاڵ ژەالالهڕۆ
 یسالنمیئ یمالادۆك یمالیژڕ یكان كالداده و پاسالداد و چه  وه كاله هیال  لاله زکیالح یو كالات ئاله یگشت یرێقاسملوو سكرت حمان هڕبدول عه
 یزبالیح یكالان زهێو ە یسالنمیئ یمالادۆك یمالیژڕ یدپرسالان به وانێالن  و دانووسالتان لاله ژێوتالوو یادڕیالب ، وه كالهید یك هیال  له رانێئ
 یشالتمانین یت هیالك هی ییگشالت یرێسالكرت یبان هڵالالل تا جاله زدادڕێ ید گهییوان ێن  قاسملوو به دۆدوكت ییت هیدا بهڕێ  به كراتۆمێد

  باله  وه بوونالهۆو ك شالتنیجاد دان نیند چه یدوا كان نه هیو ال  ئاداوه  ەاته ییودوپا ئه ین هیال ێب یكێتاڵو  باشوود له یكوددستان
 یوت كالهڕێ  لاله اڵیترۆئال یتالاڵو یخت تهێپ ن هڤیی یشاد  له انییش ەاوبه ی وه نهۆبۆك نییدوا  و له شتنی گه نه ۆوت ئه یكێن ام دئه ده
  لاله ڕێەالاو د بالهڕێ یقاسالملوو دۆكتالۆد ینالییزا ی١١٦١ی جالووالی سالاڵی ١٣  د به دانبه تاوی به ی ەه١٣٦٢ڕی ساڵی  ی پووشپه٢٢
 سالویدۆرێت  ماتالهۆپلید ن هیال  له ژێوتوو یزێد م سه  له ڵسوو هڕ لیفاز دۆكتۆد و د ئازه یقادد اڵبدو كاك عه زڕێ به ڕێیەاو ڵ گه
 ڕی وپاله كالران و له دیە شاله یانڕێیقاسملوو و ەاو دۆكتۆد  وه داخه  كردن و به دۆرێت  ەاتنه یسنمیئ یمادۆك یمیژڕ یكان ده دوه په

 . وه كرانه یسنمیئ یمادۆك یست ادهڕ ژڕۆن  چه یدوا یانڕێیقاسملوو و ەاو دۆكتۆد یدا بكوژان یكراو نه ییوانڕ چاوه
 

 یانڕێیالالكوددسالتان و ەاو یتالاڵ ژەالالهڕۆ یشالتمانین ید بالهڕێ یدۆرێالالت ی هیسالۆد ابالردووداڕ ڵینالد سالالا چه ی مالاوه  لالاله ی وه ئاله ڵ گاله  لاله
 یئالازاد  د وا باله ەاله سالتانیدۆرێو ت  بووه ناله ۆیوت ئه یكێن ام دئه ده الیە ستاەێتا ئ ماڵ به  هی د وا كراوه ەه شتاێو ە  خراوه دانه

د كالران و  ساله سبه ده  ت باله باده ساله ینگالیگر یكێادڕیالب الیەال سالتاەێتالا ئ اڵیترۆئ یوالت ید دوه دادپه یزگا ن و ده كه ئه ۆەاتووچ
 یدژ  ته هینایو ج ئه یئاست  و له  داخستووه  هیسۆو د ئه یئاست  له ۆیخ یئاشكرا چاو  و به  كردووه دنه د بكوژان ده سه  له ۆماد گه
 . بژاددووهڵ ەه ینگ دهێب یسنمیئ یمادۆك ی هییت هیاۆڤمر
 
  پادچاله ۆب ؟ وه تهڕێ گه ده یچ ۆب كان هییت هڵو ودهێن  كخراوهێو د كان هییودوپ ئه  تهاڵو یدپرسان به یو چاو داخستن ینگ دهێب ۆل گه

  كالودد لاله داییاسالتڕ  لاله كانمالان؟ كخراوهڕێو  زکیالح یت بالوون ت لاله و لاله یزبالیح  فالره انیال! شالتمانین یكوددسالتان یبالوون  پادچه
و  یكودسالال ڕی ودوپا و شالاله ئالاله یت هیالالك هی  ە لالاله و ەاوبالاله كگرتوو هیالال یك هیالال ده بالاله ین خالالاوه  تالالهێبب  وهیالالتوانی دا نالاله ابالالردووڕ یناڵسالالا
 ۆیخالال ۆبالال كێالالزبید ح و ەالاله ك هیالال د پادچالاله و ەالاله  ت كالالردووه ت و پالاله كان لالاله موو پادچالاله ەالاله  لالاله یكوددسالالتان یكان زبالالهیح تاڵ سالاله ده
 ید بالهڕێ كان زبهیح انیكان  پادچه  كام له الیو ە ت هیناڵ ەه یكد هی یئاست  له انیو چاو  كردووهیادید یك هیوا شهێو پ كێد بهڕێ
د  و ەالاله  هییالالن ڵبوو قالاله كێڕێشالالگۆڕو ش كێدپرسالال كالالوو به وه م كالالهیالن انیالال انۆیالالخ یوا شالالهێو پ د بالالهڕێكالالوو  وه انید دانبالاله به ین هیالالال
 یوداكان د ساتووساله دانباله به  لاله  هۆیالو ب  ووهید ان نهییكودد یل گه یو ەاوپشت ینگ كده هی ستاەێتا ئ ییژئاواڕۆ یتاناڵو ە هۆیب
 ی هیسالۆد د مباله ەه  لاله انیینگ دهێالب ییسالنمیئ یمالادۆك یمالیژڕ یكان شه هڕ وت و ەه نه لیدم ند به چه یدگرتن و وه ییسنمیئ یمادۆك
  وهیانتوانیال ناله سالتاێتالا ئ ییاین تاله  باله یدپرسالان و به مالوكراتێد یزبالیو ح  بالژاددووهڵ كودد ەه یل گه یی وه ته نه ید بهڕێ یدۆرێت
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 یبردن وهڕێال باله یو توانالا  وه ننالهڕێ گاله بهڵ ەه انداۆیخ یال  ودوپا به ئه یت هیك هیو  اڵیترۆئ یكان هیید دوه زگا دادپه ده ین ام دئه ده
 . بووه نه انی دكه و ئه ئه
 
  لاله را ێالع یعسال به یمیژڕو  رانیئ یسنمیئ یمادۆك یمیژڕ وانێن ی ساڵه ٢ڕی  شه یكان نه هیال  به ین مه قه ك و ته چه یشتنۆفر
 ۆبال نالراێكالاد ە  گوشالاد باله یكالادت ۆبال كێكوو ئامراز وه اڵ،یترۆئ یتاڵو  وه انهیموو ەه یدوو سه  و له كان هییژئاواڕۆ  تهاڵو ن هیال
 ۆڤالیمر یمالاف یمسالا و دادگالا نه یتالاڵو یكان هییالد دوه زگالا دادپه ده یسالت ده رێژ  له رانێئ یكان ستهیدۆرێت ماتۆپلید ی وه دگرتنه وه
 ەۆدپ و ساله  وه كراناله  وانه هڕو تادان  ده به  وه دتهۆسكێئ  به یانڕێیكودد و ەاو ید بهڕێ یبكوژان داییاستڕ  ودوپا و له ئه یت هیك هی

 یك هییالالبۆل یبوون كالالوو بالالاس كالالرا نالاله وه ە كالالهید یك هیالالال  دانالالرا و لالاله یانڕێیالالقاسالالملوو و ەاو دۆدوكتالال یدۆرێالالت ی هید دوسالال سالاله  لالاله
  نالده و ناوه كان هۆڤییمر یماف  كخراوهڕێو  شاێدوا دا ك دوابه یكێئاقاد  به  كه هیدوس یچوون اڵێو پ ده به یوت هڕكودد  یكگرتوو هی
 یدژ  تالالاله هینایو ج د ئالالاله سالالاله  بالالاله سالالالاڵ ٣١ڕبوونی  تێپالالاله یو دوا وانالالالد هخ یلالالال انۆیالالالخ ێیگالالالو اڵیكان هییالالالت هڵو ودهێن  وه نالالالهۆڵیكێل

 دانێالپ  ژهێدد  وامن له دده به شتایە  دهۆكتاتید  مهیژڕو  ئه یدپرسان و به یسنمیئ یمادۆك یستانیدۆرێبكوژان و ت دا هییت هیاۆڤمر
 .یت بهیتا  به نیناو یتاڵ ژەهڕۆو  یتگش  به  انیموو ج ەه ۆب دۆرێت یكردن  نادده و ەه ییت هڵو ودهێن یدۆرێت  به
 
 یل گاله ی كالهید یكێد بالهڕێ ینێخالو  باله یسالت ده  كالهید یكێجاد رانێئ یست ده په نهۆك یمیژڕ یدۆریت یزگا ده كڵێسا  متر له كه یدوا

 ینالالاو  بالاله كێسالتوودانتێد  نالالانخواددن و لالاله ینێشالو  لالاله  م اده سالالوود كالرد و ئالاله یانڕێیالالو ەاو یند فكه ده سالالاد  شاله دۆكالودد، دوكتالال
 یسالنمیئ یمادۆكران و ك دیە شه  حمانه هێڕب دۆكرانه ئامانج و ز یانڕێیو ەاو یند فكه ده شه دۆوكتد مانڵئا یتاڵو  له سۆنۆكیم

و  یكراسالۆمێد یدژ  ئاشكرا كرد كاله ی انیموو ج ەه ۆب  كهید یكێكرد و جاد مادۆت ی كه مهیژڕو  ۆیخ ۆب ی كهید یش هڕ یك هی هڕ په
 یشالتوویدان یكان وه تاله د نه ساله  باله ۆی  خ ناحه  به  كه كێتاڵو یت هی كه تهاڵو ی هكان وه ته الن و نه گه ینووس چاده یو ماف یئازاد
  لاله  واماله دده و به  واناله ته و نه ئاله ینووسال چاده یو مالاف یئالابوود یرخالانێژ ین خالاوه  باله  و بووه  كردووه ڵدا زا یكان موو ناوچه ەه
كردن و  پادچاله و پادچه یاخوازیالج یانوویب  دا به انیوانێن  له یزڵۆو ئا ڕ شه یددان و ددووسو كردن به كێول انی وه وساندنه چه

 .رانێئ یناو  به یەم وه یكێتاڵو یخاك یە كردن دابه
 
 یكان سالالنووده  دبالالازبوون لالاله مان و ده كالاله وه ته نه یواكالالان هڕ  مافالاله ینالالانی ید وه ۆبالال  نهیق اسالالتهڕ یك هیالال ده بالاله ینالالانێك ێپ سالالتاداێئ  لالاله
 ایژۆلیۆدیالئا ڕی و شاله اڵئالا ڕی و شاله یزبالیح  مخالابن فالره ماڵ به  ستهیوێو پ وێكر ده ێپ یست ەه شووێپ  له اتریز  وه وساندنه چه
نگاو  و ەاله یسالت ده په تاڵ ساله و ده یكودسال یرانی قه  دبازبوون له و ده  شاوهێك ماندا كه شتمانهین یكان پادچه موو د ەه سه  به ڵیای

 . ته حمه و زه  ماوه یدۆز كگرتوو هیە و  ەاوبه یكێئامان  ینانیكەێو پ ده به نانێ ڵ ەه
 
  ینیناس ییدم فه  به این ته یسنمیئ یمادۆك یستیدۆریت یمیژڕ یدپرسان به  قاسملوو له دۆدوكت یداواكاد وێكر نه ریب  له با
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كوددسالتان  یكان سالنووده  لاله یكیدا یزمان  به ندنێكودد و خو ی وه ته نه ینووس چاده یكردن نیداب یكوددستان و ماف یكان سنووده
 یكالودد و ئالاوابوون ی وه تاله نه ید وه ختاله ئاسالو به  لاله انیالچاو یئالازاد یو دوژمنالان یمیژڕ یكان رهێكو  مشه شه  وه داخه  به  بوو كه

 یالی وه تاله نه ید بالهڕی ژداوڕێالدا شالداێپ  لاله یك هی دنامه به ێیپ  و دانووستان و به ژێوتوو یكات  و له ەات نهڵ كوددستان ەه یخاك
 ی گوللاله  و باله انیب زه غاله ید ئالاگر باله  وتنه كه  انهیی زه به ێب دۆز یانڕێیو ەاو موكراتێد یزبیح ییگشت یرێكودد و سكرت یل گه
 یكالوو نالاو و وه د مماله حهۆم یقالاز وا شالهێپ یكالوو نالاو قاسالملوو وه دۆدوكتال ینالاو ماڵ باله. كران دیە و شه دۆرێت میژڕ ی نهیو ك  ڕ

 یسالتان ده كادبه ڵالی پاله چه ی د كادناماله ساله هیالخرا  كالهید یشال ده یك هیال هڵال و پاله یش هڕووڕ این و ته  وه هیما یمر نه  مر به نه ۆیسمك
و تالا   دام كالردووه حاله انیالچاو  لاله یون خاله یانڕێیالقاسالملوو و ەاو ینالدادانیو ئه  ترس لاله ستاەێو تا ئ  دادهێت و س په یمادۆك
  لاله  كاله یئالازاد یمام ناله  هیالكدایكات  لاله  ماله ئه. نێكالر ده دۆریالو ت عالدامێئ مالوكراتێد یزبیح یدان شهۆكێو ت انێڕشگۆڕش ستاەێئ
و  وێالب سالنوودتر ده تر و ئه وده كات و گه ده اڵبا ڵسا ڵ گه  له ڵسا نددایچ  وه كهید یی وه ته نه یدان بهڕێقاسملوو و  دۆدوكت ن هیال

 .وێب ده زترێە  كات و به ده اڵبا اتریز  وه نه یدوا  له  وه نه مان كه تهاڵو یدان شهۆكیالوان و ت یی وه ته نه یست ەه
 

 دۆدوكتالال یكرانالال دانیە شالاله یادیالال تاڵو ی وه ده و ده ۆنالالاوخ یشالالتوویدان یانیكوددسالالتان ن هیالالال  لالاله كێتید كالالوو نالاله وه كڵێسالالا موو ەالاله
و  ییت هڵالو ودهێن یئاسالت  لاله رانێالئ یسالنمیئ یمالادۆك ید دوه پاله سالویدۆرێت یمیژڕو بكوژان و  وێریگ ادهڕ زڕێ دز و به قاسملوو به

 یدوو سالاله  كالالودد و لالاله یل گالاله یالالی وه تالاله نه یدان بالالهڕی ڵ گالاله  لالاله  وه انهیكوددسالالتان ن هیالالال  و لالاله وێالالكر زاد ده دمه شالاله  انالالدایموو ج ەالاله
 یدوا  كاله كێد بالهڕێ.  وه نالهێكر دووپات ده كان نهڵێ به  به یفاداد و وه  وه تهێكر دهێنو مانی مر په نه یقاسملوو دیە شه  وه انهیموو ەه

و   و وتالاله یینمالالاڕێو   نالالدووهیز یبالالازێو د ینالالاو شالالتایە ینێخالالو یق ناحالاله  بالاله یژانالالڕو  ینالالكرا دیە شالاله  لالاله سالالاڵ ٣١ڕبوونی  تێپالاله
و دووپالات   وه نالهێوتر ده كالانۆزانك  لاله ك هیال كالوو واناله وه كان هییالژئاواڕۆ ۆزانكال ی دبالهۆز  له ستاەیئ یكان وه نهۆڵیكێو ل  نووسراوه

 .نێگون  بن و ده گون او ده دا كه خهۆل بادود گه  له اتریز ژڕۆ یدوا  له ژۆد  و بگره  هێیبوون و نو نه نۆك شتاێو ە  وه نهێكر ده
 

 یكان نهیكوددنشال  هكوددسالتان و ناوچال یئالابوود یودد  كالوو كوددسالتان و كالودد باله وه یكان و نووسالراوه  ێالكت  قاسالملوو لاله دۆدوكت
 كیالكراتۆمێد یزمیالیسالۆس یم سالتهیس یكردنال ە شالكهێپ  باس دا باله كودته  ودد و له ی وه نهۆڵیكێل رێژ  خاته موو كوددستان ئه ەه
تا  ەالاله ۆبالال ۆیخالال ینالالاو یكان و خراپالاله  سالالو و چاكالاله دده به یزمیالیسالالۆس ینگاندن سالالهڵ و ەالاله انكوددسالالت یداەالالاتوو یگالالاڵ مالالهۆك ۆبالال

 ە شالكهێكالودد پ یل گاله ی خوازانالهیزگادڕو  یالی وه تاله نه ڤالیبزا  به یدچاو به یكێت و خزمه  كردووه مادۆكودد ت یژووێم  له  هیتا ەه
و  گالاڕی ید ده ژهێالدد شالتاێە ماڵ كراو باله پادچه  و پادچه واڵد ب به ن هد چ ەه یبوادانڕێو   وامه دده به یگاڕێ ستاەێو تا ئ  كردووه

 .مان كه وه ته نه یداەاتوو یكان وه نه ۆب یكان شهیند و ئه  كهۆریو ب ادی یاگرتنڕ ندوویز ۆن ب ده ئه ڵو و ەه یواكانڕو ب ریب
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 !باس لە سەر دوکتۆر قاسملوو تەنیا باس لە سەر سکرتێری گشتیی حیزبێک نیە
 
 
 
 
 
 

 کاووس عەزیزی

 
ۆد عەبدوڕەحمان قاسملوو مرۆڤ بوو، کادی سیاسیی دەکالرد ئەدکالی سیاسالی دوکت: پێاڵ ەەموو شتێک دا دەبێ ئەوە بڵێم کەلە 

ئەو تێکۆشالەد و سالەدکردەی . ، سیاسەت و بەدپرسایەتیی سیاسیی لە ڕۆژەەاڵتی نێوەڕاسو دەکالردو ڕێبەدیی لە سەد شان بوو
ئەو پێشالەنگایەتیی خەبالاتی حیزبێکالی دەکالرد کە لەگەل ەێرشالی . ڕاپەڕیالو بالوونەتەوەیەکی دابەشالکراوی ژێالر دەسالتە، بەاڵم 

و ادێ بڕیالالالادی بالالالێ کەم و کالالالۆڕی بالالالدات، کەوایە سروشالالالتی یە کە ئەو مالالالرۆڤە نەیتوانیالالالوە ەەمووجالالال. دوژمالالالن بەدەوڕوو دەبالالالوو
 .  لۆژیکێکیاڵ نابینم  کە وابزانین ئەو مرۆڤە ەیال کەم و کۆڕییەکی نەبووە

 
ەددە و ، نە پەدوسالەددەمی خالۆیکوددی سیاسیی  یەکسان بووە بە نیسبەت ڕێبەدانینیای دوکتۆد قاسملوو ەی ەاتنە دونە ژینگ

 با بزانین بۆ یەک سان نەبوون؟. شوێنی ژیان و پێگەیشتنی
 

قاسملوو لە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەندی بە گوێرەی ئەوکات ڕۆشنبیر و بەدبالاڵوی حەشالیمەتی دا ەالاتۆتە دونیالا و ەەد لەوێالاڵ 
نەدانی کالالوددە بالالۆ واتە کاتێالالك ئەو خالالۆی فامانالالدووە بالالاوکی یەکێالالك لە نالالوێ. یەکەم وانەی کالالوددایەتی و سیاسالالی بالالووە فێالالری

لە بنەمالاڵەی ئەوان دا خەڵکالالی خوێنالالدەواد و . خالالۆە دەکالالرێڕاگەیانالالدنی کۆمالالادی کوددسالتان  زەمیالالنە بالۆسالۆڤیەتی ئەوکالالات و 
دایکالالالی . ک ەەیە کە ژنالالالی لە موسالالالوڵمان و کریسالالالتیان ەێنالالالاوەلە مالالالاڵە ئەوان دا باوکێالالال. سیاسالالالەتوان ەەیە .ڕۆشالالالنبیر ەەیە

. سالالتی ڕۆشالالنبیریی ئەو بنەمالالاڵەیەیەقاسالالملوو کریسالالتیانێکە لە بنەمالالاڵەیەکی موسالالوڵمان دا کە ئەوەە نیشالالانەی کالالراوەی و ئا
باشالالتر ەدیالالی قاسالالملوویە، بالالۆیە ئەو توانیالالویەتی پەدوەددەی بئاسالالتی ژیانیالالان سالالەدووی ئاسالالتی ژیالالانی ڕێبەدانالالی سالالەددەمی ڕێ

 .  وەدبگرێ
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تێکەڵ بە کادی سیاسی دەبێ، ماوەیەک لە ئیستانبۆل دەدس دەخالوێنێ   قاسملوو لە تادانی پایتەخو دواناوەندی تەواو دەکا،
لە پادیس دەخوێنێ، لە پڕا  لیسالانس و . کە ەەددووی ەئو شادانە چ ئەوکات و چ ئیستا شادی نە بتووکن، نە کەم باندۆد

زۆد واڵتالی دونیالا دەبینالێ، زۆد زمالانی زینالدووی جی الان . لەو دوو واڵتەە دەبێتەوە مامۆسالتای زانکالۆەەد . دوکتۆدا وەددەگرێ
تالالێكەڵ بە حیزبێکالالی . لەگەل ئۆدووپالالاییەک ژیالالانی ەالالاوبەە پێکالالدێنێ. دەزانالالێ، دۆسالالتی ەەیە لە نەتەوە و واڵتالالی جیالالاواز

دێالتەوە نالاوخۆی واڵت و خەبالاتی . بە وەددەگالرێگەودەی ئێرانی دەبێ کە حیزبی توودەی ئێالرانە و ئەزمالوونێکی زۆد لەو حیالز
 . ددێژە دەدات.... ن ێنی لە ڕیزەکانی حیزبی دێمۆکرات دا و لە تادان و ئۆدمیە و مەەاباد و

 
، یالان واڵتالانی دێمالۆکراتیکی ئۆدووپالایی بە کە مامۆسالتایەتیی زانکالۆ لە واڵتێالکقاسملوو تا ئەوکات یەکەمین ڕێبەدی کالوددە 

واتە ئەو لە پێشان خالۆی لە بالوادی زانسالو و پەدوەددەوە تەیالاد دەکالا، جالا ەەوڵالی . شاب ەەڵدەبژێرێجێ دێڵێ و خەباتی 
 .بەدەستەوە گرتنی جڵەوی دەسەاڵتی ڕێبەدی کردن و پێشەنگایەتیی بزووتنەوەیەکی بەدین دەدا

 
پێناو وەدەسو ەێنانی مالافە ڕێبەدی کردن الی دوکتۆد قاسملوو پێشمەدگایەتی و بەدگری کردن لە نەتەوەیەک و تێکۆشان لە 

دیالالی بزووتنەوەیەکالالی سیاسالالی چەکالالدادیی دەکالالرد، ەەدگیالالز نە بەئەو لەگەل ئەوەی ڕێ. زەوت کراوەکالالانی ئەو نەتەوەیە بالالوو
مرۆڤالی ەەدە الی ئەو پێشالمەدگە . ەدامالۆە دەکالرددێمۆکراسیی فەدامۆە دەکرد، نە پاداسالتنی مالاڤ و کەدامەتالی مرۆڤەکالانی ف

ەەموو شتێک پەیدا دەبالێ بەس پێشالمەدگە پەیالدا نالابێ، بالۆیە دەبالێ ەەدچیمالان : ی بوو و دەیگوتپیرۆزی نێو خەباتی سیاس
 . وەک حیزک ەەیە لە خزمەت پێشمەدگە دابێ تا خەباتەکەمان پادێزداو بێ

 
. مامۆسالتای زانکالۆ بالوو. ئالابوودی زان بالوو. ئەو لێکالۆلەدی مێژوویالی بالوو. تەنیا سەدکردەیەکی سیاسالی نەبالوودوکتۆد قاسملوو 

لە سەد خەباتی چەکدادی و بەدبەدەکالانیی چەکالدادی . ئەدەبیات بوو وئۆگرێکی ەەمیشەیی شێعر . دیپلۆمات بوو. نووسەد بوو
ئەخالن  لە سیاسالەت دا بالۆ دوکتالۆد . الی ئەو سیاسەت ەالونەدی مالومکین بالوو. لە ەەمبەد داگیرکەد ئەزموونی زۆدی کۆکردبووە

ئامادەی ەەموو نرخێك بوو تالا سالەدبەخۆیی . بڕێاددانی حیزبەکەی ەێڵی سوود بووسەدبەخۆیی . قاسملوو ئەسڵێکی نەگۆڕ بوو
 .سیاسی، فیکری، تەشکینتی و بڕیاددانی حیزبی ژێر ڕێبەدیی خۆی بپادێزێ

 
ەەوڵالالی دەدا بە کەمتالالرین و سالالادە تالالرین . لە ەەمالالبەد دژوادییەکالالان دا کالالۆڵی نەدەدا. د قاسالالملوو مرۆڤێکالالی قالالانیع بالالوووتالالدوک

ئێمە کە فێالربین بالاە : ئەو دەی ەدموو. واتە عاشقی ژیان بوو. ۆشیاڵ بکاکەلە بەد دەستی دابووایە، ژیانێکی خئیمکاناتێک 
 !بژین، دەتوانین فێر بین کە باشیاڵ بمرین
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. تەنیالالا وەک ڕێالالبەدی حیزبێالالك شالالرۆڤە بکەیالالنەو قەنالالاعەتە کە نالالاتوانین دوکتالالۆد قاسالالملوو ئووسالالینە دەگەیالالنە بەو کالالودتە ن
جی الالان مەدجالالی بالالوونی پالاللەی ئاکالالادیمی و زانسالالتیی نالالیە، ە کوددسالالتان و نە لە ەالالیال کالالوێیەکی حیزبێالالک نە لڕێالالبەدی کردنالالی 

زۆد سالەدکردەی کالودد ەەبالوو و ەەیە . تەنانەت لەم سەددەمەی ئێمەە دا کە خوێندن و ئاستی خوێندن یەک اد لە سالەدێ یە
 .یان خوێندەوادیی نەبووە، یان زۆد کەم خوێندەوادیی ەەبووە

 
ئەوکالاتەی کە دوکتالۆد قاسالملوو بە ئاشالکرا باسالی . دوکتۆد قاسملوو سەدمایەیەک بوو کە ەی ەەموو نەتەوەی کالودد بالوو بەاڵم

کاتێالک . میلیۆن کودد دەکرد، باسێکی نە ەیندە ەاسان بوو، نە ەیندە کەم ەەزینە، بەاڵم ئەو باسالی دەکالرد ٢٥لە مەسەلەی 
کاتێالك لێیالان دەپرسالی بالزووتنەوەی کالودد . و ەاوڕێ ناویالانی دەەێنالانڕا بەدانی کوددی دەکرد بە وشەی بلە عێرا  باسی ڕێ

ردووە و ژن و منالاڵی ەەزاد گوندی کالوددی وێالران کال ١ئەدی ئەو الیەنەی : لە باکوود تێرۆدیستە، ئەو بێ سڵەمینەوە دەیپرسی
 ئەو چیە؟ کودد دەکوژێ 

 
بە شالالەەید ەی بزاڤالالی نەتەوایەتیالالی کوددبالالوو و ەمیانکەوایە دوکتالالۆد قاسالالملوو سیاسالالەتوان و پێشالالەنگێکی ەەدە دیالالاد و سالالەدد

دوکتالۆد قاسالملوو ئەو پێشالەنگە بالوو کە زۆد واڵتالی  . کەوتکەە لە بالزووتنەوەی کالودد بە عالام بوونی ئەو زەدبە ەەدە قودسە
 . جی ان کە دەیان و بگرە سەدان ساڵە سەدبەخۆە نموونەیان بە خۆیەوە نەدیوە

 
 خەباتی پڕ ڕێبواد بێ ڕووحی دوکتۆد قاسملوو شاد و ڕێگای
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 ڕۆژێک بۆ بیر کردنەوە
 
 
 
 
 
 
 

 کەماڵ حەسەن پوور

 
ی کۆچی ەەتاوی، سی و یەک ساڵ بەسالەد تێالرۆدی نالاجوانمێرانەی شالەەید دوکتالود قاسالملو تێالپەڕ ١٣١١ی پوشپەڕی ٢٢ئەوڕۆ 

بە پێالالی بالالاوی سالالێ دەیە لەوەپالالێاڵ، زۆدتالالر دێموکڕاتەکالالان یالالادی ئە ڕۆژە دەکەنەوە و بە ڕێوڕەسالالم و نووسالالینی وتالالاد و . بالالوو
 . تود قاسملو بکەنبابەت ەەوڵ دەدەن باسی کەسایەتی و دەودی شەەید دوک

 
ئەوەی ڕاستی بێ زۆد جاد بابەتەکان دووپات بوونەوەی ەەمان شالتی پێشالوون و بە تالایبەتی بالۆ کەسالێک کە چەنالد جالاد ئەو 

 .بابەتانەی خوێندبنەوە شتێکی تازەیان تێدا بەدی ناکرێ
 

، نەتەوەی کالالودد بە دیالالادی ەێنالالاوەبالالۆ بە بۆچالالوونی مالالن دەبالالێ ئەوڕۆ و ەەمالالوو ڕۆژەکالالانی دیالالکە کە دوژمنالالان کادەسالالاتێکیان 
بیرمەنالالالدان، نووسالالالەدان، سیاسالالالەتوانان و بە گشالالالتی خەڵکالالالی خالالالاوەن ەەڵوێسالالالو بیالالالر لەوە بالالالکەنەوە کە لە ەەمالالالووی ئەو 

ڕۆژی تێالالرۆدی قاسالالملو، شالالەڕەفکەندی، غالالوالم کەشالالاوەدز، سالالالەدیـ . کادەسالالاتانەدا ەێڵێالالک ەەیە کە ئەوان لێالالک گالالرێ دەدا
 .ک فواد و گیرانی ڕێزداد ئۆجەالن ەەد ەەموویان خاڵێکی ەاوبەشیان ەەیەکەمانگەد، ڕۆژی شەەیدکرانی کا

 
ەێڵالالالی ەالالالاوبەە ئەوەیە کە دوژمنالالالانی گەلەکەمالالالان سالالالتراتێژییەکیان ەەیە، ئەویالالالاڵ ئەوەیە کە کەسالالالانی کالالالادیگەد لەنالالالاو 

دوژمنالالانی ئالالێمە  خالالاڵێکی دیالالکە ئەوەیە کە. نەتەوەکەمانالالدا لە کالالۆمەڵگە بسالالتێنن، جالالا یالالا بە کوشالالتن و تێالالرۆد یالالا بە گالالرتن
سالالتراتێژییەکی ڕوون و ئاشالالکرایان ەەیە، ئەویالالاڵ پێشالالگرتن بە گەشالالە سالالاندنی خەبالالاتێکی ڕزگادیالالدەد و لە ەەمالالان کاتالالدا 

 .چاندنی تۆوی دووبەدەکی لەناو الیەنە جیاوازەکانی مەیدانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگای کوددییە

https://www.google.iq/url?sa=i&url=http://www.kurdistanukurd.com/?p=28992&psig=AOvVaw0c_oE8ItSzYjuGstQfZeJs&ust=1594675687641000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjK7YHUyOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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، باشالالە، ئەدی بالالۆ کەس بیالالر لە پالالووچەڵکردنەوەی ئەو پیننالالانە لەوانەیە بڵالالێن جالالا ئەوە شالالتێکە کە ەەمالالوو کەس دەیزانالالێ
 ناکاتەوە؟  بۆ لە بیانوویەک دەگەڕێین کە دژی یەکتر بوەستینەوە، لەجیات ئەوەی کە دژی دوژمنی ەاوبەە بوەستینەوە؟

 
یە کالونە مێالرووی مێالروولەی ەەد کالونەمێروویەک پێالی وا. من پێموایە ەۆیەکەی ئەوەیە کە ئێمە وەک مێروولە بیر دەکەیالنەوە

 . ئەوان ەەموو دنیای مێرووالنە، بێ خەبەد لەوەی کە ەەدکام لەو کۆمەڵگایانە بەشێک لە کۆمەڵگایەکی مەزنترن
 

لە ئاکامالدا لە سەدانسالەدی دنیالا بە پالرە و . بالوون جوولەکە دوو ەەزاد ساڵ کڕووسانەوە و کوالنەوە چونکە لە میسر دەدکرا
. ە بلیمەتەکانیان دانیشتن و ڕێگاچادەیەکیان بۆ دەدباز بوون لە دۆخی کوالنەوە دۆزیالیەوەباڵوی مابوونەوە، تا چەند کەس ل

ئەوە ددوسالالتە کە بالالۆ وەدی ێنالالانی خولیاکەیالالان پشالالتیوانیی واڵتالالانی خۆدئاوایالالان ەەبالالوو بەاڵم بالالێ یەکگرتالالوویی و گیان یالالدایی 
ەێزیالالان ەەیە و بەدەوڕووی گشالالو دوژمنانیالالان ئێسالالتا واڵتێکالالی بە. خۆیالالان ەەدگیالالز نەیانالالدەتوانی خالالاوەنی کیالالانی خۆیالالان بالالن

 .دەوەستنەوە
 

تا ئەو ڕۆژەی تەنیا تازیەبادی شەەیدەکانمان بالین، بالێ ئەوەی کە بیالر لە پالوچەڵکردنەوەی پیننالی دوژمنانمالان بکەیالنەوە، 
گرتالوویی و ەەدکات ستراتێژییەکی پتەومالان ەەبالێ کە لەسالەد بنەمالای یەک. ەەد وا بێ دەستکەوت و ەەناسە سادد دەمێننەوە

ەاوخەباتی دامەزدابێ و پێاڵ بەوە نەگیرێ کە ەەد یەکەو سازی خۆمان لێ دەین، بە داخەوە کالادوانی شالەەیدانی بەنالاحە  
 . کوژداومان ەەد دیتوو ددێژتر دەبێتەوە

 
 .بە ەیوای ئەو ڕۆژە

 
 ٢١٢١ی جووالی ١١: ڕێکەوتی  -دیوادی فەیس بووکی نووسەد  : چاوەدسە
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 سیاسەتمەدار و رێبەری هەڵکەوتوو
 

 
 

 
 
 
 

 محمد ساحيبى

 
 زیئالالاز ێکالاک دوکتالود قاسالملوو و ەالاود وتالووەکەڵە یدەبێالو د دادەتمەاسالیند،سەرمیب یکرانال دیەەشال یژۆرڵسالا دەپوشپ ی٢٢
، رانێئالال یسنیئالال یکومالاد یدەدوەپ سالویدۆرێت یمالیدژ یستاکانیدۆرێت ماتۆپلید سوەد ەب دەئالاز یقادد یاڵبدوەکاک ع دیەەش
 ەچ زنەم یقاسالالالالملوو ەک نەیالالالالبک ەادیپرسالالالال وەئالالالالال وێالالالالکرەد داەژۆد وەل. ە اڵیئالالالالالوتر یتالالالالاڵو یختالالالالەتێپ نێالالالالیەو یشالالالالاد ەل

 ؟ەدەشاندینێو د دەبێد دەە یبوون دیەەپاە ش ستاەێئال ەک بووەە یکێندەتمەبیتا
 
 .وێب دۆپسپ ای وێبەە ەیەرەب ەەوەل اتریز ایدووبواد  ای کێبواد ەل وێکرەد کۆڤێمر دەە
 ەقاسالالملوو ل ەیوەدەاکیالالج ڵیخالالا وێالالکرەد ەک بالالووەە یدۆپسالالپ دۆداوجالالۆج یبالالواد کەڵێالالمۆک ەدوکتالالود قاسالالملوو ل دیەەشالال مەاڵب
 .وێب زانێو ل زاەدا شاد اوازیج یبواد نیندەچ ەل کێسەک ەک وێوەکەدەڵە یمەک ەب دۆز .وێب ەکید یکێسەک
 
 لکردبالوویدوکتالوود  قاسالملوو دا، وا دیەەش ەودەگ یندەرمیب یتیەساەک ەل ەوەکێپ ەانیدۆو پسپ ەەرەب مووەە وەئال ەیوەبونۆک
 :ەبوون ل یتیبر ەیدانەو باو یندەتمەبەیت وەئال وەل کێندێە ەک ،کێزماتێکاد یکێدەبێد ەتێبب ەک
 
 بووەیە ەک ەیەەرانەب وەل کێکیە یزمانزان -١
 بوو اتوو ێل یکێتمدادەاسیس -٢
 بوو ەنێو مەک یکێکاد ماتڵۆپید -٣
 ژوزانێم -١
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 ناس یئالابوود -٥
 سوۆد عرێو ش  یدەئال -٦
 بوو سوۆد دەەون یگشت ەب -٥
 بووەە ەەکید یتاناڵو و ن ەدەەو ف ەوەتەن دەس ەل کووەڵکوددستان ب ەیگەڵدکومەس ەل کەن یادیو زان ناسەڵمۆک -٢
 بوو ەۆخ سیجلەو م ەۆخ ەقس یکێسەک -١
 ەو ن کالالردەد یستۆنساندێو ئالالال یدێالالۆت یدایالالف یکوددبالالوون ەن ەک یەمانالالا وەبالالوو ، ب سوۆنساندێو ئالالال مالالوکراتید یکێکالالودد -١١
 کردەکوددبوون د یداێف ەیکیەستۆنساندێو ئال یدۆپالێت
 گالاێد ەیوەنیزۆد ەبوو ل وامەددەو ب کردەدەوون ن ێل یباتەخ یگاێد دەۆو ش انیژ یکانەمەڵەو چ ن ەت ەبوو ک کێسەک -١١

 بووەە ێپ یدەباو ەک ەیبازێو د گاێد وەئال دەس ەبوون بوو ل وامەددەب نگتریگر وەەو ل ەچاد
و  یخالالاک یکالالێدەبێد کالالووەڵب وێالالب ییبالالاۆخ ەل ەک کالالردەنیوا ەبالالوون ۆخالال ەب ەڕبالالاو وەئالالال دەبالالوو و ە ۆخالال ەب ەڕبالالاو یکێسالالەک -١٢
 بوو یکەڵخ
 یکالدیە یدەواوکەت بالاتەخ یکانەوازێشال مالووەە ەوابالوو ک ێبالوو و پال کالانەدۆجواداوج ەبالواد مالووەە ەل باتەخ ەب ەڕیباو -١٣
 بنەد

 یجالوان ینالیەال ەب ینگالیگر ویالبوا کێنێشالو دەە ەو ل داەد ێپال یدۆز یکێخیەبالوو و بالا انیالژ ەۆو خال سوۆاندیژ یکێسەک -١١
و  کالردەدەوون ن دچالاوەب ەل کالانەتاک یانیالژ ەل ەینیەال وەشاب ئالال یباتەخ یدژواد یخۆو بادود داەد یو ددوست یو پاک انیژ
 داەد ڵیوەە یبوون نیداب ۆب وامەددەب

 ۆیخال یکانیەدۆپالێت یکردن ێجەب ێج ۆب ەک بووەە ەوەب یباود کووەڵب بووەن یدۆپالێت ینینوس ایکردن  ەقس یکاد اینەت -١٥
 گرتەدەڵە ۆب ینگاوەو ە وێب مەدەشقێپ ەکردو ەب

 بوو  یتیەەاڵمۆک یدەدوەو دادپ یموکراسیو د ەیوەتەن یپرس ۆب باتەخ ەب یدەباو ەبوو ک کێسەک -١٦
 دا  تەاسیس ەل خن ەئال ەبوون ب ندەدمەباو -١٥
و  تەمیبلالالال یکالالالێدەبێد ەب ەکالالالردوو انیکالالالاک دوکتالالالوود قاسالالالمول دیەەشالالال ەکیالالالد ینالالالدەتمەبیتا دۆو ز ەانینالالالدەم تەبیتالالالا وەئالالالال

 و داەاتووە ، ستاێئال ۆب کووەڵب ۆیخ یمەددەس ۆب اینەت کەن کەیەقوتابخان
 دیەەشال یبالوون دیەەپالاە شال یکانڵەسالەن یالوان ەل کێدۆز یدەشاندینێو د بازێد ستاەێئال زنەم یقاسملوو یکانەشیندەروئالیب

 .تنەمیو بل ندەرمیب یقاسملوو
 نەڵالێد ێو پ ەوەنەیکەد ێنو ەیکەبازێو د گاێد ەب یفادادەو یمانەیدا پ تەمیو بل دەبێستا،دۆمام یبوون دیەەش یژۆرڵسا ەل

 .ەیەە ەیژێدد گاتێد کانوەئالاوات ەب شتنەیتا گ
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی
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 تەوەر هەرگیز نامرێ هزری مرۆڤ
 

 
 
 
 
 
  

 مووسا باباخانی

 
 ەبالنەد ۆڤمالر نالانیۆلیم ەو ب ەوەنالنێمەد ەیالیودەگ ەب دەە انیشیمردن ەب کووەڵب ن،ین ەودەگ اندایژ ەل اینەت ەودەگ یدانەبڕێ
 .انەیکەبازڕێ یدەدەژێدد
 
 یلالەگ یبالازڕێ ەتێالبەد انیالو ەزد ەکۆریالب ەدانەبڕێال وەئ ەک یەدعایالئ وەئ یلماندنەس ۆب ێبەە ینەیع ەیگەڵو ب کادۆە ێبەد
 وەئ یەالالزد ەچ بالالن ک کالالانەکادۆە انیالال کالالادۆە ێبالالەد ەک ەگالالرتن ەسالالتێوەڵو ە امالالانڕ ێت ێالالیج ەکیالالد یکیەواتالالا ەب انیالال انۆیالالخ
 سو؟ەد  بن یکێلەگ ییزگادڕ یگاڕێ ییووناکڕ ەتێبەد ەلەگ ۆڤمر
 
 ەب ەک کانەسالتەد بن ەوەتەو ن النەگ وێالن ەل مەبک ەنموون کێندێە ەب ەئاماژ زانمەد یستیوێپ ەب ،ەلەادگیپرس وەئ یماڵو ۆب

 وەئ یواتالالا ەوەئ مەاڵب ،ێوەکەد ەڵە ێلالال انیالالتەمیو بل ەودەگ یدانالالەبڕێ متالالرەک ،ەوییەاسالالیس یمەو سالالت یزخالالراوێداوەپ ۆیەالال
 زگالادڕ مڵالو زو مەسالت ەل ەوانەتەو ن کەڵالخ وەئ ەک ێوەکەد  ەڵە داێالت انیالکێدانەبڕێ ەەکالانەڵخ وەئ ەک ۆڕێناگ ەتیەواقع
 .ەکید یدۆباشوود و ز یقایئافر ەل ”لنێماند“ ندوستان،ێە ەل ”یگاند ەاتماەم“ کەو ن،ەبک
 
. ەکوددسالتان یموکراتێد یزبیح یشووترێپ ییگشت یرێقاسملوو، سکرت. د ،ەیەوتاد مەئ یستەبەم ەک کییەدەبڕێو  یتیەساەک
 دۆو ز یبالوون خالواز یئاشت ،یبوون سویپراگمات ،یکانییەاسیس ەستێوەڵە ەک ەمەستیب ەیدەس یدانەبڕێ ەل کێکیەقاسملوو . د

 .ەوەکاتەد ایو کودد ج یرانێئ ەیکید یدانەبڕێ ەل ییەتیەساەک وەئ ەک ،ەیکید ییندەتمەبیتا
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 ران،ێالئ  ەکالودد ل یپرسال یدەسالەچاد ۆبال کێسالتێ یمان یدەنێداە ەتێبەد رنێدۆو م خراو کڕێ ەیوێش ەب ەکودد ک یدەبڕێ مەکیە
 کەو ەوەداخ ەکوددسالتان ب یمالادۆک ەوات ەیکییەژووێالو م یاسالیس ەوتەسالکەو د ەدەبڕێال وەئ ەک ،ەبالوو دەمالمەمح یقاز واەشێپ
 مەاڵب. ننێالد ییاسالیس ینالەمەت ەب ییتالاۆو ک ێبالەد کالانەزێە زل یوداەو س اتس ییکودد قودبان ەیکید یکانەوەبزووتن یتیدەن
 .ەکوددستان یمادۆک یووخانڕ یکوددستان، دوا یتەاڵژەڕۆ ەل یاسیس ییچاالک ۆب ساز نووسەگرن  و چاد یناغۆق
 
 دەسالال ەقاسالالملوو ل. د یەالالزد یدۆبانالالد ەالالاەدوەە و دەدان نێشالالو ییاسالالیس یسالالتێوەڵە نالالدەچ ەب ەئامالالاژ ێددەد ڵوەە ەوتالالاد مەل

 .ێکوددستان بکر یتەاڵژەڕۆ ەل ەییوەتەن ەیوەبزووتن
 
 .ەوەقاسملوو. د نیەال ەکوددستان ل یموکراتێد یزبیح ەب رنێدۆم یکێدمۆف یدان -١
 .ەتوود یزبیح ەکوددستان ل یموکراتێد یزبیح ینتیشکەت ەیوەکردن ایج -٢
 .را ێع یکات وەئ یتەکوددستان و حکووم یموکراتێد یزبیح یی ندەوێپ یزدانەدام یماەبن -٣
 یزبالیح یسالتێوەڵو ە ١٣٥٢ یدەوەڵالزەخ ی١٣ ەل ەوییەسالنمیئ یمادۆک یمیژڕێ نیەال ەل کایمرەئ ەیزخانێوڵبا یرکردنیداگ -١
 .کوددستان یموکراتێد
 .کوددستان یموکراتێد یزبیح یستێوەڵو ە را ێو ع رانێئ ەڕیش -٥
  

 :قاسملوو پاش بە دەستەوە گرتنی ڕێبەریی ئەم حیزبە. کاریگەریی د

 
 ڵیسالالا یژێالالالوەگ ی٢٥ ەل دەمالالمەمح یقالالاز واەشالالێپ یالالیدەبڕێ ەکوددسالالتان و ب یتالالەاڵژەڕۆ ەکالالودد ل یژووێالالم ەجالالاد ل مەکیە ۆبالال

 مالالوکراتێد یزبالالیح یزدانالالەدام ەئامالالانج ل ،ێزدەمەکوددسالالتان داد یمالالوکراتێد یزبالالیح ینالالاو رێالالژەل یاسالالیس یکالالەیەکیە، ١٣٢٥
 .ەبوو رانێئ یکوددستان ەکودد ل یپرس یدەسەچاد
 
 ییاسالیس ەیوادەق مەکیەکالات  وەتالا ئ ەک ینالێزدەکوددستان دابم یمادۆک یتوان یک اتنێپ یمان  دوا ندەچ موکراتێد یزبیح

 .کوددستان بوو یتەاڵژەڕۆ ەیدادیئ ۆب یاسیس یکەیەوێو چوادچ رانیزەو یتەپەیە ینەخاو ەکودد بوو ک
 

 یتالاەتالا کود ێد ێپال ییتالاۆک ەزبیح مەئ یئاشکرا ییچاالک ،ەوییەوەەلەپ یزاشاەڕەمەح نیەال ەل ەمادۆک وەئ یووخانڕ پاە
 .رانێئ ەل ١٣٣٢ یژێالوەگ ی٢٢
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 اڵێپال وەدەب ەزبیالح مەئ ەوەبالاد دۆز ەل ەک ەکوددسالتان یمالوکراتێد یزبالیح یژووێالم یگرنگ یکێانۆڕگ ەنوخت مە ێس یانسڕن ۆک
 .باەد
 

 ەجالاد ل مەکیە ۆبال ەزبیالح مەئ مالوکرات،ێد یزبالیح یرێسکرت ەتێبەقاسملوو د. د ١١٥١ ڵیسا ەل مە ێس یانسڕن ۆک ەل کێکات
 ەکالودد ل یپرسال یدەسالەچاد ۆبال ۆیخال ەب تەبیتالا یسالتێ یمان ەوات ،ۆوخالێن یوێالڕەو پ ەدنالامەب نەخالاو ەتێالبەد داۆیخ یژووێم
 ەوەسالتەدەب یگشالت ەب ،ێکالرەد یادیالد مالوکراتێد یزبالیح ییژێسالترات و کیالتاکت یددوشالم ەک ەجالاد مەکیە ۆب ەاەدوەە. رانێئ

 .داەد ەزبیح مەب رنێدۆو م یئوسوول یکێدمۆف ،ەوەقاسملوو. د نیەال ەکوددستان ل یموکراتێد یزبیح ییدەبڕێ یگرتن
 

 ایالنەت یاسالتەڕب": ەڵالێد رانالداێئ یکوددسالتان یموکراتێد یزبیح یژووێم ەکودت ەل ەوەباد مەل ەزاد نەسەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام
 وتەک دچالاوەب یزبالیح ییئوسالوول یو کالاد یتیەزبایح یددوست یمانا ەل کمانێشت ەمێئ ەقاسملوو بوو ک ەڵگەل یپاە ەاوکاد

 ".نیبوو یرێف دۆو ز مەو ک
  

 قاسملوو لە جیا کردنەوەی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە حیزبی توودە. ڕۆڵی د

  
کوددسالتان و حالاکم  یمادۆک یووخانڕکوددستان پاە  یموکراتێد یزبیح یباتەخ یژووێم ەل کڵێسەئ کەو یاسیس ۆییخەدبەس

 کەو انۆیالخ ییچاالک ەب دانەژێدد ۆب موکراتێد یزبیح یندامانەکوددستان، چاالکان و ئ یتەاڵژەڕۆ ەل یسیلۆپ یزاەف یبوون
 .نێددەد مەڵەق ەل رانێئ ەیتوود یکخراوڕێ یکوددستان یلق
 
 ۆکوددسالتان، بالال یمالادۆک ییتەتدادەاڵسالەد یمەددەسال ەل ەک مالوکراتێد یزبالیح ەینالدامانەچالاالک و ئ وەئ دا کێالتڵەحا ەالاەو ەل
 ییەچالاالک وەب ەژێالنالاتوانن دد داەتالوود یسالازمان ەیوێالچوادچ ەل ەکیالد یالیچ کالرد،ەد انیالباتەخ ەیالیوەتەن یمالاف ینانێە یدەو

 .ەبووەن ەییوەتەن یرسپ ەب یکەڕێباو الیە ەتوود یسازمان ەچونک ن،ەبد
 

 ێبالەد ەک ،ەتالوود ینتیشالكەت ەکوددسالتان ل یمالوکراتێد یزبالیح ینالدامانەئ  یبالاتەخ ەیوەکردن ایج یکادۆە ەبنەپرس د دوو
 .ێبدد مەڵەق ەل موکراتێد یزبیح ۆقاسملوو ب. د ییاسیس یوتەسکەد مەکیە کەو
 
 .ەییوەتەن یپرس ۆب ەتوود یزبیح ەیوانگڕ -١
 .داەتوود یزبیح دەس ەشا ب یساواک یبوون  ڵو زا یتیەمنەئ ینیەال -٢
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بالوو  ەیالیوەتەن یپرسال ەب دانەن یگرنگال یتەبیتالا ەو ب یدانەبڕێ ییگرەانڕ ۆو خ یو الواز ەتوود یزبیح یکیژێسترات یشکست
 یزبالیح ەب انیالکانەڕەو باو ەوانالگڕ ەکوددسالتان ب یموکراتێد یزبیح یندامانەکادد و ئ ەل دچاوەب یکێشەب ەک ەیوەئ ۆیە ەب

 ەتالالوود یزبالالیح ەیخۆد مەئ": ەڵالالێد داەناڵسالالا وەل مالالوکراتێد یزبالالیح ڕیسالالووەڵە یکێکالالادد یگالالادان لیالاللەج. ەوەبتالالن داەتالالوود
 ".کردبوو یازڕنا دۆز ،یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 
 یالال٢٢ یتالاەپالاە کود ەل ەک ێنالو یتەبالاب کێنالدێە یکردنال ێو تالاوتو ەخۆد مەئ یتیەریمود ۆکوددستان ب یموکراتێد یزبیح
 یدجالەو م لەە ەل یچال دەگەئ ،یزان سویوێپ ەب یکاناڵبا ەکادد ەل کەیەوەبوونۆک ینانێە کێپ اڵ،ێپ ەەاتبوون ۆیب ژێالوەگ

 .بوون شدایینێن  یباتەخ یدژواد
 
 یدەودوبەد یکێگونالالد ەل زکیالالح یچاالکالالان ەل سەک سالالویب ەب کیالالنز ییشالالدادەب ەب ١٣٣١ ڵیسالالا ینیەالالاو ەل ەسالالتەبەم مەئ ۆبالال
، "حالدک" یمالەکیە یانسالڕن ۆنالا ک ێلال انیالپاشالان ناو ەک ەیەوەبوونۆک وەەات، ل کێپ ینێن  ەیوێش ەب ەکەوەبوونۆک ەابادەم
بالوو  ەیەوەبالوونۆک وەئ یشالدادەب ەقاسالملوو ک. د. دا انیالگرنگ یادڕیدوو ب کانەییەنووکەە ەدکەئ یکردن شانین سوەد یاەڕدەس
 ەک کێالزبیح کەکوددسالتان و یمالوکراتێد یزبالیو ح نینالێب ەتالوود یزبالیح ەڵگەل ینالدەوێپ ەب ییتالاۆک ەدا ک ادمانڕیب“: ەڵێد

 ەبالوو ک ەوەئ یامالانڕ ەچالونک. بالدا ۆیخال ییاسالیس ییچالاالک ەب ەژێالدد ەتالوود یزبیح ەل ایج ،ێب ۆخەدبەس ینتیشکەت نەخاو
 دمالانەزەن ەالاەدوەە. ەشالتوڕۆی وتەچ ژێالالوەگ ی٢٢ یتالاەکود دەسال ەل مەە ەالال"ـیدەموس" ەیلەسەم دەس ەل مەە ەتوود یزبیح
 ێبالەد ەوەئ یئاکالام ەێرددیالتالادان بگ ەل ەتوود یزبیح ەڵگەل کییەندەوێپ دەو ە ەبوو "ەزد سیپل" ەتوود یزبیح ەبوو ک ەوەئ
 ".ونەبک سیلۆپ یداو ەل ەک
  

 بنەمای دامەزرانی پێوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و حکوومەتی ئەو کاتی عێراق

 
 ڤەبالالزا ەل کێالالدۆز ۆبالال ەیشالالێک ەوەداخەب ەک ەکێدۆجالال ەکوددسالالتان، ب ەیچوادپالالادچ ەل ەوات یگشالالت ەکوددسالالتان ب یایالالجوغراف

دان  ەژێالدد ۆبال ەلەگڤبالزا وەل کێشالەب ەکیالد یکیەواتا ەب انی. ەددوسو کردو داەوەتەن وەئ یژووێم ەکودد ل یکانەخواز یزگادڕ
 یپشت ەب انییستیوێپ ەیەە داەڵگەل انەییوەتەو ن یاسیس ەیشێک ەک ەیتەحکووم وەئ ەڵگەل یباتەو خ انۆیخ ییچاالک ەب
 ۆیەال ەدا ب ێالیپ مالانەئاماژ ەک ەدۆجال وەب دەە ەوەداخ ەب مەاڵ، ب-ەکیالد ەیخالوازان یزگادڕ یکڤێبزا دەە کەو- ەبووەە ەب ەج

ناچالاد بالوون  کالانییەکودد ەنیەال ەل کێنالدێە کالداێلەناغگۆق ەل ن،ڤینالا یتالەاڵژەڕۆ یتالاڵچالواد و وانێن ەکودد ل یبوون ەەداب
 ننێالب انۆیالخ ییچالاالک ەواز ل انیال ،ەبوو ەنانیەال وەئ ەیب ەج یپشت  تڵەواڕ ەب ەک نەبد ەکید یکانەتەحکووم ەب ازیمتیئ

سالالات و  یدایالالکوددسالالتان ف ەل کەیەپالالادچ ەیالالیوەتەن ەیوەبالالزووتن ەک ،ەیەە شالالدایکودد ەیوەبالالزووتن یژووێالالم ەل تەنالالانەو ت
 .ەبوو ەیەناوچ مەئ یدەرکیداگ یکێتەحکووم یتەانیخ انیکوددستان  یدانەرکیداگ وانێن
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 ەیوەئ ێبالەبالدا، ب ۆیخال یبالاتەو خ یچالاالک ەب ەژێالدد نڤینالا یتالەاڵژەڕۆ ەل ەمەسالتەکالودد ئ ڤالیبزا ۆبال  یگشالت ەب ۆیەب دەە
 .بدا ەوانەبزووتن وەئ ۆییخەدبەس ەل دەدەز
 
 ۆبال زیدگەە ،ەوەنتێکومێو د ەگەڵب ەب رانێئ ییندەناو یتەحکووم دژەکوددستان ب یموکراتێد یزبیح یباتەو خ یچاالک مەاڵب

 .ەکردوەن ەتانەحکووم وەکام ل الیە ەڵگەل ەنیەدوو ال ییندەوێپ یدایف ۆیخ ۆییخەدبەس ێبووب اڵیکێجاد
 
 کالاەد سالویوێپ را ،ێالع یکالات وەئ یتەکوددستان و حکالووم یموکراتێد یزبیح وانێن ییندەوێپ ییوونڕدچاوەو ب ڤەاڕ اتریز ۆب
 .ێبدد انەیکییەندەوێپ یزدانەدام ییتیەنۆچ یماەبن ەب کەیەئاماژ  تاەدەس
 
 ڵیخالا ێنالدێە": کاەد یباس ەدۆج مەب رانداێئ یکوددستان یموکراتێد یزبیح یژووێم ەکودت ەل ەزاد نەسەح ڵاڵبدوەع ستاۆمام

 یدژ یبالالالاتەخ زکیالالالدوو ح دەە ەک ەوەئ کەبالالالاس کرابالالالوون و عسالالالداەب یزبالالالیو ح مالالالوکراتێد یزبالالالیح وانێالالالن ەل ەەەالالالاوب
 ۆکوددسالالالتان بالالال یمالالالوکراتێد یزبالالالیح زانالالالن،ەد یسالالالتیالیسۆس یتالالالاناڵو یسالالالتۆد ەب انۆیالالالخ ەالالالاەدوەە ن،ەکەد یسالالالتیالیمپرێئ

 ".ەویناس یدمەف ەب یراقێع یکوددستان ۆب یخودموختاد اڵیعسەب یزبیو ح ێشۆکەد ێکوددستان ت ییخودموختاد
 

 یپالادت یستۆد اڵیمەو ە ەبەدەع یعسەب یزبیح یستۆد مەکوددستان ە یموکراتێد یزبیح ،ەەاتو داەنینووس وەل دەە پاشان
 انیالکام الیە ییتیەستاۆد موکراتێد یزبیح ێبت کێت انیوانێن مانەستۆدوو د وەئ کێژڕۆ دەگەئ مەاڵب. ەکوددستان یموکراتێد
 .ێنان الەو ەکید ەیوەئ ۆب
 
 یبالاتەخ ەل کڵێسالەئ ەتێالبەد ،ەبالووەە یکالودد یپرسال یشالۆیخ ۆبال ەک کێالتەحکووم ەڵگەل یندەوێپ ۆب ەدانان ماەبن ەدۆج وەئ
 یزبالیح اڵیکێجالاد ۆبال تەنالانەو ت ەمالاو ەزبیالح مەئ ۆبال کێالراتیم کەو ێب ەڵگەل یستاشێکوددستان و تا ئ یموکراتێد یزبیح
 یبالاد رێالژ ەتەچالووەئاشالکرا بالوون، ن کیەال مالووەە ۆبال دامەس یتەمحکوو یووخانڕپاە  ەک ەیگانەڵب وەئ ێیپ ەب موکراتێد
 .ادیرپرسێژ ەببات موکراتێد یزبیح یبوون ۆخەدبەس ەک ەوەتەحکووم وەئ یکییەداخواز الیە
 

 یزبالالیح یسالالتێوەڵو ە ١٣٥٢ یدەوەڵالالزەخ ی١٣ ەل ەوییەسالالنمیئ یمالالادۆک یمالالیژڕێ نیەال ەل کالالایئامر ەیزخالالانێوڵبا یرکردنالالیداگ
 رانێالئ یالنالەگ یشالۆڕش اڵێپال یقونالاغ ییە اینەکوددستان ت یموکراتێد یزبیح یکانییەکیژۆل ەستێوەڵە کوددستان یموکراتێد
کوددسالالتان  یمالوکراتێد یزبالیح کالانییەژووێم ەگەڵالالب ێالیپ ەب ەییەسالنمیئ ەمیژڕێال مەئ یکالالاد دەسال ەەالاتن یدوا کالووەڵب ن،ینال
 .ەپاداستو ۆیخ ییاسیس ۆییخەدبەس
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 ەل کالرد،ەد انیالانۆیخ یالینید ەیکۆریب ەل انۆیخ ۆب ەک ەیەناسێپ وەل ەجگ ەک یکانەریەاوب ینەیخوم یکاد دەس ەەاتن پاە
عود   مووەە انۆیخ ەیوانڕەتوند ەیکۆریب یبردن اڵێپ ۆو ب یزانەد انۆیخ یدوژمن ەب انیسەک مووەە ،ەیەبازن وەئ ەیوەدەد

 ینالالدکادانێخو" ینالالاو ەک کەڵێالالمۆک ١٣٥٢ ڵیسالالا یدەوەڵالالزەخ ی١٣ یژڕۆ ەل ەننمالالوو ۆبالال. نالالاەد ێپالال رێالالژەل انیالالباو یکێتەو عالالاد
 مالووەتالادان و ە ەل کالایمرەئ یتەسال اد دەسال ەبالرد انیالالمادەدانالابوو، پ انۆیالخ دەسەل انی ال"مامیئ یتەخ یوێڕەپ یمانڵموسو
 .گرت ەتەبادم ەب انیکانەندەکادم

 
 انییبالوو و شالاناز ندەسالەال پ "زمیالیمپرێئ" ییتیەدژا کەو انیمیژڕێ ەیوەکرد وەکات ئ وەئ ەک بوونەە کخراوڕێو  نیەال دۆز
 ینالدکادانێخو" وێالن ەل انیالنگریەال انیال نالدامەئ ەکخالراوانڕێ وەل کێنالدێە کالانییەژووێم ەگەڵالب ێالیپ ەب تەنانەت کردەد ەوێپ

 .بووەە "مامیئ یتەخ یوێڕەپ یمانڵموسو
 
 یمالیژڕێ ەینگالاوەە وەئ": ڕێبالەد دەد ەدۆجال مەب ۆیخال یسالتێوەڵە یدمالەف ەب کالداێاندنەیاگڕ ەکوددسالتان ل یمالوکراتێد یزبیح
 ەب ەیکالالاد وەئ ەمێئال یزبالیح. کالاەد یحکالوومەو م ێزانالەد کالانەییەوەتەونێن اسالایو  نێوشالوڕێ ەیوانەتێپال یکێشالت ەب یسالنمیئ
 وەئ یویالفر دۆجال الیەال ەو ب ێزانەد کانییەتەڕەبن ەلەسەم ەل رانێئ یکەڵخ یاڕرویب یبردن داڕێال ەب ۆب کیەالەقەو ت ڵوەە
 ".نابووێە انیکێپ میژڕێ یکانییەچەندەوپاگڕپ ەک خواددەن یەیزاەف
 

 شەڕی ئێران و عێراق و هەڵوێستی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 شالتوو،ەیگ تەاڵسالەد ەب ەتالاز یمالیژڕێ ەک ەیەوەئ یکیژۆلال ،ێد کێالپ ێکالرەد نقنکیالئ ەوات یتەڕەبن ۆڕیوگڵئا ەک کێتاڵو ەل
 .ساز بکا دایکانێدداوس ەڵگەل اڵیددوست یکییەندەوێپ ەاەدوەبکا و ە کڕێ تاڵو ۆیوخێن یزڵۆئا یخۆد
 
 دکوتەسالال اوازیالالج یکالالێنگڕەو  نالال ەد مالالووەە ۆوخالالێن ەل. ێنالالریبەد رانالالداێئ ەل ١٣٥٥ ینقنبالالیپالالاە ئ ەل وەئ ەیوانەتێپالال مەاڵب
 .ێنێنام کانییەاسیس ەکخراوڕێ ییچاالک ۆب ەکراو یکیەزاەف الیو ە ێکرەد
 
 انیالکردبوو نقنکیالئ ۆبال انۆیالخ ۆبال ەک ەیەیناسالێپ وەئ ەیوێالچوادچ ەتێالچەد یرانیو ەالاوب ینەیخالوم ەیوتەسوکەڵە ەدۆج وەئ

 میژڕێالال ەک ەبالالوو ەسالالتەبەم وەئ ۆبالال اتریالز ەۆڕشالال یوەدەد ەنالالاددن تەبەڵالالئ. "صالالدود انقالنک" انیالال ەۆڕشالال ەیوەدەد ەنالاددن ەوات
 ینەیخالوم ەیکۆریالب ەب کیالو نز یخالود یسالانەک کەو یدانەبەوەڕێب یدۆز ەیدبۆز ەچونک ،ەبووەن یتاڵو یبردنەوەڕێب ییتوانا

بالوون،  ینالید یتەبالاب ینالدنێخو یکالیدەخ کانالداییەلمێع ەوزەح ەو ئاخوند ل الەم کەو نقنکیئ اڵێو، تا پ ددانەد مەڵەق ەل
 .ێکرەددوسو د ۆوخێن ەل رانەیق ەک ەادید  شدایکێتڵەحا ەاەو ەکرابنە ل ەئاماد تاڵو ەیدادیئ ۆب ەک ەیوەئ کەن
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 یشالۆڕش ەیوەدەد ەنالاددن یتەاسیببوو، س ووڕ وەدەب انەڵیگەل ۆوخێن ەل ەک ەرانەیق ەگشت وەئ ینیشۆداپ ۆب یسنمیئ یمیژڕێ
 .گون اندبوو دایکاد ەیدنامەب ەل ۆیخ یکانڵییەسەئ ەتەاسیس ەل کێکیە کەو
 
 ەل کێالالدۆز. بالالوو را ێالالع ن،ەبالالخ ەڕێو داێالالت ییدەدتاسالالەس یشالالۆڕش سالالویوەە انەید یکالالانەریو ەاوب ینەیخالالوم ەک تاڵو مەکیە
 کەو یتالالالالاوەە ی١٣٥٥ ڵیسالالالالا ەل انیالالالالراقێع ەل ینەیخالالالالوم یجالالالالواک کردنالالالال یشالالالالۆیخ تەنالالالالانەو ت ینەیخالالالالوم ینگرانالالالالیەال

 .بوون داەوەستاندنەئ ۆڵەت ڵیوەە ەو ل داەد مەڵەقەل رانێئ ییسنمیئ یمیژڕێ  ەدحەد را ێع ەیودەگ یکییەتیەدوژمنا
 
ئاشالکرا  ەو ب کالردەد انیعسالەب یمالیژڕێ یووخاندنڕو  را ێع یکردن زگادڕ ییستیوێپ یباس یکانەریو و ەاوب ینەیخوم دجادۆز

 .نەڕاپڕ نێحوس دامەس ەدژب داەەان د ەیتاڵو مەئ یکانەعیو ش را ێع یشەدتەئ ینەیخوم
 
 ەشالالتەیکالالاد گ ەک ەیوەتالالا ئ بالالردەد اتریالالز ییزڵۆئالالا وەدەب ژڕۆ ەب ژڕۆ انیالالراقیو ع رانێالالئ وانێالالن یینالالدەوێپ ەمالالانەئ یمالالووەە
 ڵیسالالا ەینالالام وتنەکڕێ نالالدایۆزەڤلەت یکالالانەنیدوودب دەدامالالبەب ەو ل یگشالالت یاڕرویالالب یدچالالاوەب ەل نێحوسالال دامەسالال ک،یەگالالاێج

 .ەوەشاندەو ەڵە ەیەینام وتنەک کڕێ وەئ ەنیەال  کیەو  ڕیداد یریزاەل ەئ ی١١٥٥
 
 ییژێسالالتددەد داییالالدمەف یکێامەیالالپ ەل را ێالالو ع رانێالالئ ەڕیشالال یرسالالانیگ ەڵە یدوا ژڕۆ نالالدەکوددسالالتان چ یمالالوکراتێد یزبالالیح
 دەگەئ ەک ،ێنالالەیەگەادڕ ۆیخالال یسالالتێوەڵئاشالالکرا ە ەو، ب کالالاەد حکالالوومەم رانێالالئ یتالالاڵو دەسالال ۆبالال را ێالالع یکالالات وەئ یتالالڵەوەد
 یواوەت ەیەئامالاد ەمێئال یزبالیح ،ێبناسال یدمالەف ەکوددسالتان ب یکالەڵخ یکالانییەتەڕەبن ییەداخالواز رانێالئ یینالدەناو یتڵەوەد"
کالرد  یئاشالکرا شالداەکات وەل دەە ینالدەناو ەیتیکوم. بخا کادەو را ێع یشەدتەئ یالمادەپ ەیوەبوون نگادەدەب ۆب ۆیخ یزێە
 ەشالیمەە ەک ییەسنمیئ یمادۆک یستانەدەکادب یوتەچ یتەاسیس یمەدەەب دۆز یکەیەادڕتا  رانێئ دەس ۆب را ێع یالمادەپ ەک

 ".ەکردو انیشۆڕش ەیوەدەد ەناددن یباس
 
 ەسالتێوەڵە ەل مەک یکێشالەددا ب ێپال انەیالئاماژ ەکوددسالتان ک یمالوکراتێد یزبالیح ەیانییاسیس ەستێوەڵو ە تەباب ندەچ وەئ

 یبالاتەخ ەل کڵێسالەئ کەکردوون و و یچاوڕە سوەدوەد یکێزبیح کەو داۆیخ یباتەخ ەیماو ەل ەک ەیەزبیح مەئ یکانییەگشت
 .ێددەد مەڵەق ەل ەزبیح مەئ
 
و  مەدەەب اتریالز ،یەقاسالملوودا گرتالوو. د ییرێسالکرت یمەددەسال ەل مالوکراتێد یزبالیح ەک ەانیالکیژۆو ل یاسیس ەستێوەڵە وەئ

 .ەقاسملوو بوو. د ییدەبڕێ ییدەدان نێشو
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 ەیکیالد یکالانەپادچ تەنانەکوددستان و ت یکەڵخ دەمبەە ەبوون ل سوەدوەو د میژڕێ یدژ ەب باتەخ یدۆو ج سوێوەڵە ەاەو
 .کوددستان یموکراتێد یزبیو ح مرەن یقاسملوو. د یو ەزد ریب ەیوەاکردنیج ێڵیە ەتێبەد اڵ،یکوددستان

 
 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان کودد  : سەدچاوە

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

 
 

 داوا لە حزبەكانی رۆژهەاڵت دەكرێ بە یەكگرتووییان جێی قاسملوو پڕ بكەنەوە
 

 
 
 
 
 
 

 سلێمان تاشان

 
ساڵ بەسەد تیرۆدكردنالی دكتالۆد عەبالدولڕەحمان قاسالملوو یەكێالك لە كادیزمالاترین كەسالایەتییە سیاسالییەكانی دۆژەەاڵتالی  ٣١

دكتۆد مەحموود عوسمان سیاسەتمەدادی كودد پێی وایە ەێشتا نەتوانراوە بۆشالایی لەدەسالتدانی قاسالملوو . كوددستاندا تێپەڕی
ەەاڵتالالی كوددسالالتان كالالرد بە یەكگرتالالوویی ددێالالژە بە خەباتیالالان بالالدەن و ئەم پالالڕ بكالالرێتەوە، بالالۆیەە داوای لە حزبەكالالانی دۆژ

 .بۆشاییە پڕ بكەنەوە
 

سالاڵوەگەڕی تیرۆدكردنالی دكتالۆد قاسالملوو سالكرتێری  ی كالوددی،9191ی پووشپەڕی 99و   9136تەمووزی ی 39ئەمڕۆ یەكشەم 
یەك لە عەبالدواڵ قالاددی ئالازەد، نالوێنەدی دكتالۆد قاسالملوو لەگەڵ ەەد. گشتیی ئەوكالاتی حزبالی دیمالوكراتی كودسالتانی ئێالرانە

ووڵ كەسایەتیی سیاسالیی باشالوودی كوددسالتان، لە ئەوكاتی حزبی دیموكراتی كوددستانی ئێران لە ئەودوپا و دكتۆد فازڵ دەس
كۆبوونەوەیەكی دانوستانكادی لەگەڵ چەند نوێنەدێكی كۆمادی ئیسنمیی ئێران كە لە جلالی دیپلۆماسالیدا بەشالدادییان كردبالوو، 

http://wishe.net/hawal3.aspx?Jmar=2
http://wishe.net/hawal3.aspx?Jmar=2
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ەقە لە لە میانەی كۆبالوونەوەكەدا بەنالاو دیپلۆماتكادەكالان لە ناكالاو دووی داسالتەقینەی خۆیالان پێشالان دەدەن و ت. كۆبوونەوە
 .قاسملوو و ەاوڕێیانی دەكەن

 
 .دكتۆر قاسملوو هانای بۆ گفتوگۆ و چارەسەری ئاشتی برد

 
دكتالالۆد قاسالالملوو پێالالی وابالالوو چادەسالالەدی پرسالالی كالالودد لە دۆژەەاڵتالالی كوددسالالتان بە دێالالی سالالەدبازی ناكرێالالو و ەەد دەبێالالو بە 

ەانالای بالۆ گ توگالۆ و چادەسالەدی ئاشالتی  بكەن، بالۆیەدانوستان و بە پشتبەستن بە گ توگۆی ئاشتییانە ئەو كێشەیە چادەسەد 
 .برد

 
ئەو پێشتریاڵ بە ەاوكادی كەسانی تر و بە ناوبژیوانی كەسایەتی كالودد و ئێرانالی گ توگالۆ و دانیشالتنی جیالاوازی بالۆ ەەمالان 

دەتاوە مەبەسالالو ئەن الالام دابالالوو، بەاڵم لەم كۆبالالوونەوەیەدا نالالوێنەدانی كۆمالالادی ئیسالالنمیی ئێالالران بەفێالالر بالالوون و ەەد لە سالالە
باوەڕیان بە گ توگۆ نەبووە، ویستوویانە خۆیان وا دەدبخەن كە بەڕاستی دەیانەوێو بە گ توگۆ لەگەڵ دێبەدانی حدكا پرسالی 

 .كودد لە دۆژەەاڵتی كوددستان چادەسەد دەكەن، بەاڵم لە ژێرەوە پیننی تیرۆدیان داڕشو
 

دەناسی و دەیزانی لەسالەد مێالزی گ توگالۆ و دانوسالتان ەەدگیالز كۆمادی ئیسنمیی ئێران كەسایەتی دكتۆد قاسملووی بە تەواوی 
ناتوانێالالو بەسالالەدیدا زاڵ بێالالو، بالالۆیە دێالالی تیرۆدیالالان ەەڵبالالژادد بالالۆ ئەوەی بە نەەێشالالتنی دێبەدێكالالی بەتوانالالا، بالالزووتنەوەی 

 .دزگادیخوازی كودد لە دۆژەەاڵتی كوددستان الواز بكەن
 

باسالی لەوە كالرد، لەدەسالتدانی دكتالۆد " وشالە"وی پەدلەمانی عێالرا  بالۆ دكتۆد مەحموود عوسمان سیاسەتمەداد و ئەندامی پێشو
 .قاسملوو زیانێكی زۆدی بە بزووتنەوەی دزگادیخوازی كودد لە دۆژەەاڵتی كوددستان گەیاند

 
ئەو دەڵالالێ تیرۆدكردنالالی دكتالالۆد قاسالالملوو ئەوەی دەدخسالالو بە ەالالیال شالالێوەیەك متمالالانە بە كۆمالالادی ئیسالالنمیی ئێالالران ناكرێالالو و 

ۆژەەاڵتالی كوددسالتانیاڵ نالابێ ەەڵەی دكتالالۆد قاسالملوو دووبالادە بالكەنەوە و بە بالالێ چالاودێری الیەنالی سالێیەم ەالالیال حزبەكالانی د
ەەدچەنالالدە دكتالالۆد قاسالالملوو بالالاوەڕێكی پالالتەوی بە چادەسالالەدیی كێشالالەكان بە گ توگالالۆی . كاتێالالك لەگەڵالالی بالالكەونە دانوسالالتان

فەدمالانی ەاشالمی دەفسالن انی سالەدۆك كۆمالادی ئەوكالاتی ئاشتیینە ەەبالوو، بەاڵم بەدانالبەدەكەی زۆد دڕنالدە و مل الوڕ بالوو و بە 
 .ئێران تیرۆدەكە ئەن ام ددا

 
 دكتۆد مەحموود عوسمان ئاواتەخوازە دیموكراتەكان و تەنانەت حزبەكانی تری دۆژەەاڵتی كوددستان یەك بگرن و بە 
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 .پڕ بكەنەوەیەكەوە ددێژە بە خەباتیان دژی كۆمادی ئیسنمی بدەن و بە یەكەوە جێی دكتۆد قاسملوو 
 

وەك ئەم سیاسەتمەدادە دەیخالاتەڕوو، دكتالۆد قاسالملوو كەسالێك بالوو پێوەنالدی لەگەڵ سالەدجەم سالەدكردە سیاسالییەكان لە ەەد 
 .چواد پادچەی كوددستان باە بوو، لە دەدەوە و ناوخۆ بۆ نەتەوە و گەلەكەی تێدەكۆشا و لەو پێناوەشدا شەەید بوو

 
ە واڵتێكی دیموكراتیی ئەودوپا ئەن الام ددا و یەكێالك بالوو لە ئالادامترین ناوچەكالانی ئەوەی جێی سەدن ە ئەوەیە تیرۆدەكە ل

ئەودوپالالالا، دوای ئەوەی كە لە كۆبالالالوونەوەكەدا تیرۆدیسالالالتان تەقە لە شالالالاندی كالالالوددی دەكەن و شالالالەەیدیان دەكەن، یەكسالالالەد 
 .دادەكەن

 
ی بالۆ دەمالانتەكەی بالردووە و تەقەی لە دەگوترێو لەوكالاتەدا ەێالرە كالراوەتە سالەد شالاندەكە، دكتالۆد قاسالملووە خێالرا دەسالت

تیرۆدیستەكان كردووەتەوە و توانیویەتی لە ملی یەكێكیان بدات، بەاڵم دواتر دەستڕێژی تالری فیشالەكی لالێ كالراوە و شالەەید 
 .بووە، تیرۆدیستەكانیاڵ لە كاتێكدا یەكێكیان برینداد بووە، ەەاڵتوون

 
ە بە جلی خوێناوی بگرێو، بەاڵم خێرا كۆمالادی ئیسالنمیی ئێالران دێالتە دوای ئەم دووداوە پۆلیسی نەمسا دەتوانێ تیرۆدیستەك

  .سەد خەت و لەگەڵ بەدپرسانی بااڵی نەمسا دەكەوێتە دانوستان و گ توگۆ بۆ ئەوەی دووداوەكە پەددەپۆە بكەن 
 

ەكەمیالان ئەوەیە دوو بۆچوون ەەن كە باس لە دێككەوتنی ژێربەژێری حكوومەتی نەمسالا و كۆمالادی ئیسالنمیی ئێالران دەكەن، ی
ئێالالالالران دۆسالالالالیەكەی لە نەمسالالالالا بە پالالالالادەیەكی زۆد كالالالالڕییەوە و بە مەدجالالالالی پەددەپۆشالالالالكردنی ئەو دووداوە تیرۆدیسالالالالتییە و 

 .دادەستكردنی تیرۆدیستەكە بە ئێران، كۆمەڵێك ئیمتیازی ئابوودی و بازدگانی و پادەیەكی زۆدی داوەتە نەمسا
 

نەسرین قاسملوو ەاوسالەدی دكتالۆد قاسالملوو، حكالوومەتی ئێالران ەەڕەشالەی لە بۆچوونی تریاڵ لەمبادەیەوە ەەیە و بە گوتەی 
دەوڵەتالالی نەمسالالا كالالردووە ئەگەد تیرۆدیسالالتەكەیان دادەسالالو نەكالالاتەوە، ئەوا كۆمەڵێالالك ن ێنییالالان ەەیە كە بالالۆ خەڵكالالی دنیالالا و 

 .كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئاشكرای دەكەن
 

لە سەددەمی جەنگی نێوان عێرا  و ئێران، حكوومەتی نەمسا بێنیەنالی خالۆی لەو جەنالگە داگەیانالدبوو، بەاڵم بەگالوێرەی ئەو 
بەڵگەنامالالانەی لە بەددەسالالتی ئێرانالالدا بالالوون، نەمسالالا چەكالالی بە ەەددوو الیەنالالی جەنالال  فرۆشالالتبوو، ئەمەە پالالێتەوانەی یاسالالا 

 ادییەكەی ئێران بوو و تیرۆدیستەكەی ەەد بە جلی خوێناوییەوە دادەستی نێودەوڵەتییەكان بوو، بۆیە نەمسا دادەستی داواك
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 .ئێران كرد
 

تیالرۆدەكە، دەوڵەتالی نەمسالا ڕێالی بە پالۆلیس و دەزگالای دادی خالۆی نەدا لێكالۆڵینەوە و   سەدەڕای بەڵگە حاشالاەەڵنەگرەكانی
بكالوژانی  قاسالملوو، ەێشالتا  دكردنی دكتۆدساڵ بەسەد تیرۆ 13بەدواداچوونەكان بە ئەن ام بگەیەنن، بۆیە دوای تێپەڕبوونی 

 .سزا نەدداون 
 

 3669جێی باسە كۆمادی ئیسنمیی ئێران تەنیا بە تیرۆدی دكتۆد قاسملوو وازی نەەێنا، بەڵكو سێ سالاڵ دواتالر و لە سالاڵی 
جیالالاوازی . دكتالالۆد سالالاد  شالالەدەفكەندی سالالكرتێری گشالالتیی ئەو كالالاتی حالالدكا و ەاوڕێیالالانی لە بەدلینالالی ئەڵمانیالالا تیالالرۆد كالالرد

تیالالالرۆدەكەی ئەڵمانیالالالا لەوەدابالالالوو كە دادگالالالای میكۆنۆسالالالی ئەڵمانیالالالا سالالالەدبەخۆیانە لێكالالالۆڵینەوەی كالالالرد و دوای چەنالالالد سالالالاڵ 
ئەوكالات . دانالی كۆمالادی ئیسالنمیی ئێالران لە پشالو تیالرۆدەكە بالوونلێكۆڵینەوە تاوانبادانی ئاشالكرا كالرد و دوون بالووەوە، دێبە

سەدجەمیان لە الیەن كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە شالەدمەزاد كالران و بالۆ ەەمالوو دنیالا دەدكەوت كۆمالادی ئیسالنمیی ئێالران بە چ 
 .شێوەیەك دەیەوێ دەنگی ئازادی و دیموكراسی كپ بكات

 
   ٢١٢١ی ی جووال١٢: ڕێکەوتی  - ە وشماڵپەڕی : سەدچاوە

 
--------------------------------------------------- 
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 ساڵ رێبەریی قاسملوو ١١بەرهەمی 
 

  
 
 
 
 

 ناسر پیرۆتی

 
ابالاد، خەڵکێکالی زۆد  بالادزانی چالووەتە مئەو دۆژەی مەال مسالتەفای "کاک کەدیمی حیسامی لە بیرەوەدییەکانیدا دەگێالڕێتەوە، 

یەک لە تالای ەی قازییالان کە دکتالۆد . بۆ پێشوازیکردن لێی کۆبوونەوە و عالەمێکی زۆد لە مەجلیسی بەخێرەێنانی دانیشتوون
بوو و لە تودکیە دەژی، ماوەیەک بوو بە میوانی ەاتبووەوە، ەەڵیدایە و خۆی بە مەال مسالتەفا ناسالاند و گالوتی قودبالان مالن 

ۆدم و لە تودکیە دەژیم، بڕیادمداوە کاتێک بالێمەوە کوددسالتان کە ەەمالوو شالوان و گالاوانێکی کالودد دۆژنامەیالان بەدەسالتەوە دکت
بە دەحالمەت بالێ مەال مسالتەفا گالوتی، جالا ئەودەم لە چ دەگەڕێالی و بالۆچی دێالیەوە؟ ئەودەم گەلالی کالودد چ . بێ و بیخالوێننەوە

کودد ئێستا پێویسالتی بە تالۆ . کی نیشتمانپەدوەدی ئەمڕۆ وەدەوە کوددستانپێویستی بە تۆ دەبێ؟ ئەگەد داسو دەکەی و کوددێ
 کابرا بێدەن  بوو و . ەەیە، ئەگەد ەەموو شوان و گاوانی کودد خوێندەواد بوون، ئیتر ەیال پێویستییان پێو نییە و مەیەوە

 ."مرتەقی لەبەد نەەاتەدەد
 
دێککەوتنالالی نێالالوان شۆڕشالالی کالالودد و حکالالومەتی عێالالرا ، دکتالالۆد ی ئالالازاد و ١١سالالاڵ دواتالالر، دوای دەدچالالوونی بەیاننالالامەی  ٢٥

ئەو لە خراپتالالرین دۆخالالدا بالالۆ سالالەدپێ خسالالتنەوەی حیزبالالی . عەبالالدولڕەحمان قاسالالملوو بەدگالالی کالالردەوەی کالالردەبەد ئەو قسالالەیە
تان دێموکڕات و بە داستەدێدا کردنی بزووتنەوەی کالودد لە دۆژەەاڵت گەڕایەوە نێالو ئالاوااڵنی کە ئەوکالات لە باشالوودی کوددسال

 .ئەو بە دەستی پڕ گەڕایەوە. قاسملوو لەگەڵ ەاوشێوەکانی جیاواز بوو.گەڕانەوەی د. پەدشو باڵو بوون
 

بنەمای کولتوودی کالادی . بەدگی مۆدێڕنی کردە بەد حیزبی دێموکڕات و کردییە خاوەن حیزبێکی بە بەدنامە و پێڕەو پڕۆگرام
بە کالالۆمەڵی دامەزدانالالد و جێالالی خسالالو کە پالالێگەی حیزبالالی بەپێالالی کالالاد و مانالالدووبوون و توانالالایە، نەک ناوبانالال  و پشالالتی 

 . بنەماڵەیی و عەشیرەیی
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سەدەکی سیاسەتی حیزک و لە ەاوکێشالە و کێشالە ناوخۆییەکالانی کوددسالتان و ئێرانالدا، دەسالتی  ئەو سەدبەخۆیی کردە بنەمای
 . بە سنگی ئەوانەوە نا کە تەماحیان لە حیزک کردبوو، بیکەن بە برابتووک و دادی دەسو

 
دژی دەسالەاڵتە  دکتۆد قاسملوو لە نێوان یاغی بوون و شۆڕشگیڕ بوون جیالاوازی دادەنالا و دەیزانالی کە خەبالات تەنیالا داپەڕیالن

دەیزانی بۆ خەبالات دەکالات، چالۆن خەبالات دەکالات و چالی . دیکتاتۆدەکان نییە، بەڵکوو شۆڕە دەبێ بنەمای ەەبێ - داگیرکەد
 .ئەو بتووک فکری نەدەکردەوە و گەودە دەیڕوانی، سیاسەتمەدادێک بوو بە کولتوودی شادیی. دەوێ

 
ەتی کودد لە دۆژەەاڵتی کوددستان، ئوسول و پرەنسیپی جێ خسالو و قاسملوو لەگەڵ خۆی زانسو و پننی ەێنایە نێو سیاس.د

ئەو دێبالالازە تەنیالالا . بەوەە دێگالالایەکی کالالردەوە بە نالالاوی دێبالالازی قاسالالملوو. بالالزووتنەوەی کالالوددی خستەسالالەد دێگالالایەکی ددوسالالو
ە بە بەەالا ئینسالانی ددوشمێک نییە کە دێبوادانی بیڵێنەوە، دێبازی ئەو سیاسەتکردنی واقع بینانە و باوەڕمەندی داستەقینەی

 .ساڵ دوای نەمانیشی ەێشتا بەەێزترین پێناسەی خەباتە ٣١دێبازی ئەو . و نەتەوەییەکان
  

   ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  - دیوادی فەیس بووکی نووسەد : سەدچاوە
 

--------------------------------------------- 
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 هێشتا وەفا و کەڕامەتی ئینسانی ماوە
 
 

 
 
 
 
 

 حەسەن قازی

 
 حمالالوودەدوکتالالود م ەڵگەبالالوو ل کێالالوتنەکێچاوپ ویالالم د ینیالالۆزێڤیلێت یکەیەدنالالامەبالالووک دا ب سەیالالف ەل وتەکەڵالالە ەب ێنالالێدو

 یو دوکتالود فالازل دەئالاز یقادد اڵبدوەدوکتود قاسملوو، ع یکووژدان ێدەگەوڵسا ەینۆب ەب( یدانۆس حموودەدوکتود م)عوسمان 
  ینکالالیوانێڕت ەپالالاک و ب یکێنالاخ ەکالالرد ل سالتمەو ە اگالالرتڕ حمالالوودەم کتالوددو یکانەقسالال ەل مێگالو ەک. تەفوەسالال یحمالوودەالمەم
 ەوەقاسالملو یدێالڕۆت ڵیسالا نیمالیە ٣١ ەینۆبال ەب ڵمسالاەئ ەیکالودت ەتەبالاب وەدا ئ ادمڕیالب. ێدوەد  ەوییەو کوددستان ینسانیئ
 ێب ەکودد ییەتیەساەدوو ک وەئ یکێدادید ەیوەنانێە ریبەو نووسمەید
 
 ەیدادیالئ  بالووەن ژێالم ەل ەندێبوو، ە ١١٥٦ یبرۆکتۆئ یمانگ یکانییەتاۆک. ١١٥٥ ەیودەگ یشکان یدوا کڵیدوو سا سیپاد ەل

 ەل بالووەد ەحوکم وەئ یدژەمن ب یسكاال ەب شتنەیاگڕ ێپ ۆب ەدادگ یەاتن کێپ تاەکردبووم و ە یدەد ایتانیبر یتەدەموەاج
 حمالوودەکالاک دوکتالود م ەوەئ یدوکتالود گالوت کەیەوادێالئ. ەوەرسالابوومیقاسالملوو گ ڵیمالا ەل سیپالاد ەبالم و ل ایتانیبر ەیوەدەد

 .ەوەنیزۆدەد ۆب یبیموناس یکێلێو ەوت نمێ ەید ەوەخانەکڕۆف ەل چمەو د ێد ەاویسوود ەلعوسمان 
 

 ەل ەک یحمالوودەدوکتالود م ەیکەدانەمەو چ ڵێمالا ەوەشالتەیعوسالمان گ حمالوودەدوکتالود م ەڵگەل کەیەماو یقاسملوو دوا دوکتود
 . گرتبووەڵە حموودەدوکتود م ۆدانا بوو ب ەیکڕەش ەواگن کسیلۆف ەیوەپشت ەڵیندەدسەس
 
 ەب واڵدبالالالالەب یکالالالالەیەوەبزووتن یدانالالالالەبڕێ ەل کیە کیەال ەکالالالالردم ل ێتالالالال یکالالالالاد یدۆز ید مەنەمیالالالالد وەئ ەوەدەنالالالال ەپ ەل ەک
 و  کردەد ێل یشوازێپ ەویەنزمڵد ەڕیپ وەب ەک کێیەخوەو خان خشاەد یدزەع ەل ەدا ک دەبەد کییەو بادان ڕش یکێدانەمەچ
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 .گرتبووەڵە ۆب ەیکەدانەمەچ
 
 ەب ەک دامێالالالپ یشالالۆخ ڤەیەیاڕ وەئ ەینوسالالخ ەدابالالالوو ک ەیدەفەسالال وەل دەو ە یدەد حمالالوودمەبالالوو دوکتالالالود م م الالادەکیە ەوەئ

و  یکودد،شالکان یشالۆڕش یبالازڕێ ینرخانالدن" ینالاو ەب" کوددسالتان یاتڕکۆمالێد ییپالادت یکردن ەئاماد ەیتیمۆک" ەل یتیەداەنێنو
 مەنینووسال وەدواتالر مالن ئ. ەوەکردبالوو یواڵدا بال ١١٥٥ ڵیسالا یتاەدەسال ەو ل یبووینووسال" نیبالو رێف ەوڵێیە ەک ەیدسانەد وەئ

 .کرددا چاپم " یو طبقات یمبادزات مل" یبێکت ەو ل یفادس ەکرد
 
 .گرت ێیقاسملوو ل ەک ەوەتێشەوەد ێیل ەیتەحودم زوڕێ وەئعوسمان  حموودەدوکتود م میدا زان ەدادید وەل دەە
 
کاتالالدا   مالالانەەەل اڵیو دوژمنالال سالالوۆد م،ەاڵشالالکاند، ب یکالالودد یلالالەگ یبالالاتەخ یپشالالتقاسالالملوو  یدێالالڕۆت ێزانالالەو دوژمالالن د سالالوۆد
 ۆب اڵیئوتر ییزاەق یستمیس دەس ەئاوا بخات یکێگوشاد ەویتوانەین یگشت ەکودد ب ەیوەبزووتن ڵسا ٣١ یدوا یچ ۆب ێپرسەد
 کێالکیە یالیەکودد ن ینسانیئ یتەامەڕک ینەڕیدپەسەو ەوەئ ایئا .ێقاو بدد ەل ەیەودەگ ەتیەنایج وەئ یکانیەال مووەە ەیوەئ
 ەکخالراوڕێ مالووەە ەکڵێخالا وتالنەک ییەیەسالۆد مەئ یدوا ەو ؟ێو بتال ێفرت ب جرت و ەب ا ێڕع ەباشوود و ل ەل یکانڵەقات ەل
 .نەکیب ەوەکەیەب تواننەد ەشەەاوب ێشت نیمترەکوددستان ک یکانەشەب مووەە یکانییەاسیس
 
 ییەتیەسالالاەک وەل نەگالالمەد ەب ەنالالگڕە ەک. اڵیالالعوسالالمان  حمالالوودەدوکتالالود م یڤالالیت شالالکیت ەڵگەل یالالینێدو ەیکەوتنەکێچالالاوپ ەل
 نالاێە یئالاوا یکێداوخالواز دەە ،ەکالردووەقاسالملوو ن ڵیقات یوودڕحراەس ەڵگەل ەیقۆت ەک ێکوددستان ب یباشوود ەیانییاسیس
 .ێریبگ یپشت ەییاوچو ن یاسیس یندەسنوودب ەدوود ل ەب یەوا  ەح ەک ۆڕێگ
 
 یقالالادد اڵبالالدوەو ع تەفوەسالال یحمالالودەم الەم یقاسالالملوو، دوکتالالود فالالازل حمانڕبالالدولەدوکتالالود ع دانیەەشالال یدەوەریالالب ێبالال زۆریالالپ

 .دەئاز
 
 (یدانۆس حموودەم)عوسمان  حموودەدوکتود م یاسیس یفەڕو ش فاەو ۆددوود ب و
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 پاڕادایمی لنینی و قاسملوی شۆرشگێر
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنەژاد

 
 ەدۆتالێم وەئ ەۆڕشال یکخسالتنێو د ەۆڕشال ۆب ەیوەرکردنیب یساسەئ. دابووەقتدادگیو ئ نخوازۆژمەە یکێرێشگۆڕقاسملو ش دوکتود

 ەل یزبالیح یزگالاەد یبالوون ەودەگ. وێوەدناکەسال ەۆڕشال ەیالیرفیح یرێشالگۆڕش یزبالیح ێبال ەب کاتەد ەوەباس ل ەبوو ک یەنیلن
 ئاکالالامەب ەیسالالڕۆپ ەل یکانیەو سالالتراتژ کیالالتاکت ەیوەقکالالردنیقەد ۆبالال وبالالو کێالالنەوۆدوکتالالود قاسالالملودا پ یرێشالالگۆڕش ەیفەلسالالەف
 یەمابالالا دەگەئ ەڵالالێد مالالانێپ ەیەدکردەسالال وەئ یتیەدکرداەسالال یزمالالوونەئ ینیکوددسالالتان و ناسالال یتالالەاڵژەڕۆ یبالالاتەخ یانالالدنەیگ
 یکێمیپالادادا ەۆڕش ۆب یەنیلن ەمیپاداد وەئ. کردەد زترێەەب یکیموکراتێد یزمیو سانترال ەوەکردەد ترەودەگ یزبیح ەیوادەق

 یکالالانەزموونەئ مالالووەە ەبالالوون و ل ووەڕووبڕ عمادیسالالتیو ئ زمیالیالالنۆلۆک ەیاددیالالد ەڵگەل ەیتالالاناڵو وەئ مالالووەە ەل کرابووێکالالادپ
 .بکات دەگۆمس وتنەدکەس یبوویتوان شدایکردنێکادپ

 
 کانەسالتینۆمۆک یچوونۆب" یاسیس یختگیبوو خودانگ ەوەئ ەیکەدجومانەدوکتود قاسملو ت یال ەو کادد ل زکیح ەب دانێپینگیگر
 وێکرەدێالپ یکالاد ینالەدەم یبالاتەخ ەب دانیالنگیگر ینالاو رێالژ ەحالدک ل وێالن ەل مەکیالنال ڕۆوەئ ەک"  ۆلخالانەپ کەو یسانەو ک

و  ڕیپالال ەب ێنالالاتوان تەق کراتالالداۆتپ رێتیتالالالۆت یکێالتەسالالەد دەدابەب ەل نەساسالالەددووسالالو بکالالات و ئ ەوەبالالزووتن ێنالالاتوان
و  بالالاتەخ یوڵەدوکتالود قاسالالملو جال ەک کداێمەددەسالالەکوددسالتان و ل یتالالەاڵژەڕۆ ەل. بکالات نالالدامەئ یدزەع اڵڕیپەویالن تەنالانەت
 ەوات. شالبردێپ وەدەب انیشالۆڕددووسو کالرد و ش انینقنبیئ ییایو دوکتود قاسملو بوون پو زکیح ەوەئ سوەد ەگرت یتیەزبایح
 ەشالەب وەو ئ نالاێاەڕ ێپال انیالتەاڵژەڕۆ یلالەگ یکێشالەب" یەنسالب انەیالوەئ" ەییرفیح یرانێشگۆڕش یزبیح ەک ینقنبیئ یکێەرەق
 یتالەاڵژەڕۆ ەل یزاخالانڕە سالاەپ ێینالو یسالتعمادیو ئ تیەحالاکم یگوتالاد یکوددستان توان یتەاڵژەڕۆ یتەمیشەچاو ح ەل ەمەک

 ەک کەیەچالاد ەگڕێال دابوو،ێالت ەیچالاد ەگڕێال داەچالشال وەئ ینالاوەە ەل. ەوەبکالات ووڕوەدەب لاڵچا ترنەودەگ ەڵگەکوددستان ل
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 ینالیدەاپڕ یزمالوونەئ ەیوەدووپالاتکردن یەدوکتالود سالاد  مابالا دەگەئ مەڵالێد ەوەیەجالودئ ەب انیال یەدوکتود قاسالملو مابالا دەگەئ
 .بووەد ەدواوەب ی٢١١٥ اڵێپ یکوددستان یکوددستان و باکود یباشود

 
 ێڵالیە وەو ئ ەوەکالرد مالوکراتێد یزبالیح وێالن ەل نیۆواکاسالۆپر یتالەخ دۆز ۆبال ەیگڕێالدوکتالود قاسالملو و دوکتالود سالاد   یدۆریت

 .کاد کردنن یکیدەخ ەوەخواد ەیناوان وەئ رێژ ەل ستاێئ ەنانیۆواکاسۆپر
 
 . ییەن کێزمیئ الیە ەب انەڕیباو ەیوانەئ: لفەئ
 ینۆکادت ینەن ومەو ئ یبەڵەت سنحیئ ێڵیە: ک
کالادد و  ەل کێشالەب یاسالیس یگوتالاد وێالن ەتۆکالرد ەیدز ەک" زمیخالوانیئ" یسالتینالیۆناس ستنحیئ ەب یاسیس یسنمیئ یتەخ: ە
 ." موکراتێد یزبیح یدەبڕێ
  داینەدەم ەیوەبزووتن ەل زکیح ەوەتواندن یتەخ: ت
 
 ەل کێشالەب ەب ێکالرددەد زکیالح ەکیالدەخو  انۆیالخ یڤیکتێرسالپێپ ینەخاو ەبوون ب زکیح وێن ەل انەیکام دەە ەلێچواد ە مەئ
دوکتالالود  یداەقتالالدادگیو ئ کیالالنۆژمەە یگوتالالاد ەیشالالۆگ ێسالال ەڵگەل ەانیڤکتێرسالالپێپ وەکالالام ل الیەالال. ەوانەئ یاسالالیس یتیەوجالالودەم

 ەننێەال وەئ یملالەدۆزەب یلکانالدن ەوێالو پ نینال بالاەت ەوەکردەد یساغ یکدادەچ یشۆڕو ش زمیالیسۆو س زمینالیۆناس ەقاسملو ک
 ەکیالد یتالیە یالیژووێم ەیانیناشال یکالێعلەج ەل ەدوکتود جالگ یکانەئوسول دەسەل داگربوونێپ ێب ەدوکتود قاسملو ب یبازڕێ ەب
 .ییەن
 
 ەل نقنکیالبکالات و ئ لێشالێئوسالول پ کەن وێالب فیالتەمونع کالدایتاکت ەو ل داگرێالئوسالول پ دەسەل ێبەدوکتود قاسملو د یبازڕێ

 یددووشالالالم ەب اسالالانڕ یمەددەسالالال یو حالالدکا نالالالدەەەڕەفر یبالالاتەخ یددووشالالالم ەب تبالالوونەل یتاەدەسالالال یحالالدک! بکالالالات کالالدایتاکت
 یزبالالیح یبالالاتەدوکتالالود قاسالالملوو و خ یکانەئوسالالول ۆبالال ەوەانەڕگ ینگالالیگر ەیسالالتگێشالالاد و شالالاب دوو و یبالالاتەخ ەیوەدانێالالگر
و  ەوەداتێالکگرێل موکراتێقاسملو دوو د یبازڕێ ەیوەشتنڕدا ەدووباد ۆب یکەدەس یدۆک کەو گوددەڵە وادادمیە. بوون موکراتێد
 .وێب  زێەەب یو شاخ زکیح ەب ستودەپشو ئ یزێەەب یقامەش ەوەدانێکگرێل مەئ یزێنتەس
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 سەردانی کاک دوکتور قاسملوو بۆ بنکەی یەکیەتیی الوان لە بناری قەندیل و ئامۆژگارییەکانی
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوسمان نۆباری

 
 ەبالنک یددانەس داەژانڕۆ مەل ێوە ەیکاک دوکتود د  ەک ەوەنیکرد انیئاگاداد زکیح ەیرخانیبەد ەل. بوو ١٣٦٦ ڵیسا یزییپا

کالالادد و  کیە ەیوەئ ێبالال ڕپالال ەل یکالالێژۆد گالالرتەن یدۆز. بکالالات رانێالالئ یکوددسالالتان یاتڕکۆمالالێد یالوانالال یتالالێکیە یگاکالالانەو باد
 . ناێە ی یشرەبوو و ت داەیپ ۆیخ یکانەدگەشمێپ ەڵگەل ێب ەڵگەل یدپرسەب
 
 سالوەد اڵێپال. بووەە ۆیخ یو ئامان  سوەبەم نەتمەح یزبیح یکیەگاەو باد ەبنک دەە ۆکاک دوکتود قاسملوو ب یکانەددانەس
 یدپرسالەکات ب وەئ ەالوان، ک یتێکیە یکانەو کادد یگشت ییدەبەوێدەب ەڵگەکودت ل یکەیە، ماوۆیخ ەیکەوەبوونۆک یکردنێپ

 مۆخال ۆبال ێوەمەبالن د یازڕ ەوێالئ دەگەئ یدمالووەدا ف ەیەوەبالوونۆک وەو ل ەوۆب ۆبوو، ک ایالوان کاک قادد ود ییتیەکیە ییگشت
 انیالالکانەبالالزانم داخواز ەوەکینالالز ەو ل ەوەبالالبم ۆکالال کالالانەالو ەڵگەالوان، ل یالالیتیەکیە ییگشالالت یدپرسالالەب یاێالالڕو ایالالنەت یتالاق ەب
 کەو ەیوانەئ ەادیالد. ەوابالک ەباشال ێپال نالوۆچ نابالوەجوان بوو و کوتمالان ج ێپ دۆز مانەیکەادیشنێپ اڕگێت ەب ەەمێئ. ییەچ
. بالوو ەوەدەسال ۆبال ١٢ ەل انیالنەمەت انیکێشالەب. بالوون ەەبالوون، دوو ب ییەتیەکیە وەئ ەیبنک ەالوان ل ییتیەکیە ەیدگەشمێپ
 .بوو داێت انیشڵیسا ١٦خواد  یسەک نیندەچ تەنانەت. بوون ڵسا ١٢ ەیوەخواد ەل ەکەدۆز ەشەب مەاڵب
 
 ەل ەیقسال کێنالدێکاک دوکتود ە. اندیخا یعاتەدوو س کیالوان نز یتێکیە یکانەدگەشمێپ ەڵگەکاک دوکتود ل ەیکەوەبوونۆک

 ەل دەگیکالالاد یکییەشالالدادەب ۆبالال کالالردنەددەدوەپ ۆخالال ییسالالتیوێو پ انەیالالکەوەتەن ییخوازیزگالالادڕ یبالالاتەخ ەالوان ل یدکالالەئ ەیبالالاد
 یشالالتنەیاگێڕپ یدۆجالالالوان،  یالالیتیەکیە ەل انیالالانیژ یخۆبالالادود ەیبالالاد ەدواتالالر ل. کردبالالوون ۆداەالالاتوودا بالال زکیالالح یکادوبالالاد
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 یخالواددن یتالیە ەیو ک ینێپالاک و خالو یبالاد ە، لانەڵیالگەل سالتاکانۆمام یوتەسالوکەڵە وان،ەالوان ب یالیتیەکیە ییدەبەوەڕیب
و  مەک یکردن باس دمەترس و ش ێو ب ەستانەدبەس ەک ەوەکردبوون ۆب ەیگڕێ ەدۆج مەب. کردبوون ێل یادیو ەتد پرس ەژانڕۆ
ەالاتبوو،  انیالدچاوەبەو ڕیموکالووەک ەالوان و ل یالیتیەکیە ەل شالانۆکێکالادو ت ەیبالاد ەل یچدەە اڵیوانەئ. نەبک انیکانڕییەکو

کالاک  ەباشال: بوویپرسال یقاسالملوو دوکتالودەل( یقالادد یمالیکاک برا ندەدمەەون ڕیکو ریمەئ)کانەالو ەل کێکیە. کردبوو انیباس
 یالۆیادڕ ەاسالتڕ ؟ەڵێالیوا د یشالت نۆچال: ەڵالێد اڵیدوکتالود ؟ێبالەن مالانیۆادڕ ێبالەد نۆچ! ؟یەن مانیۆادڕ یەن  ەیع ەم ۆدوکتود ب

 مالالانەکیۆادڕ ینگالالەد اڵ،یالالدەودوبەد یتالالاناڵو ەل رانێالالئ مالالووەە ەل دەە کەن ەڵەحالالا وەب مەاڵب ،ەدەسالال ەل یتێپالالاداز ەمێئالال
 یالۆیداد سالتمەبەم. یەنال یالۆداد ەیزگیالئ سالتمەبەم مالنەکاک دوکتود ئ ەتڵما: ەڵێد اڵیریمەئ ؟یەن یۆادڕ ەوەئ یدەئ. ێستریبەد
کالاک قالادد  ەل اڵیکالاک دوکتالود. نیبگالر ێلال ێیو گو نێیبنیدا ەینڵۆسا وەکوددستان، ل یۆداد ەیوەکران یختەو ەک ەک ەیەکید
 ینەمەخالالوادد یدادوکالالاتەت ەەرگێالالف ن،ەیرگێالالف ەب دەسالال یدادوکالالاتەت یبالالاد ەل ەمێئالال! رێالالخەن ەڵالالێد ؟یەنالال تالالانیۆداد ،ێپرسالالەد
دابالوون،  ێپال یولالەق ێوەدوکتالود قاسالملوو ل. نەکەد نیدابال ۆبال ەوەنالگەدد ەو ب یمالەک ەب دۆز مالانەکید یکانییەستیوێپ ،ێبەن
 .بن یۆادڕ ێب ێڵێناددبن ناە ۆب یشۆخ ەیکەژوود یۆیادڕ دەگەئ
 

و  کالانەکادد ەمێئال د،ەد ەەالاتن یگشت ینڵۆسا ەل ەوەکیە ەب یگشت یدپرسەبوو و کاک دوکتود و ب واوەت ەکەوەبوونۆک کێکات
! ترسالالنەم: یدمالالووەف ەوەکەیەنەخ ەددەز ەو ب نیکالالرد ێتالال یووڕقاسالالملوو .د. نیبالالوو انیالالدوانەچاو دگالالاەد دەب ەل سالالتاکانۆمام
دوکتالود . یگشالت ییدەبەوەڕێالب یویالد ەنیچوو ەوەکیە ەب یەدوا. بوون یازڕ تانێل یگشت ەب کانەو الو رایگ ێل متانەک ەیخنڕە
 وەئ ەیبالالاد ەل خالالواددنەویو م ەوەچالالاخواددن یکالالات ەل. کردبالالوو ادداشالالوی یشالالت کەڵێالالمۆک دا کالالانەالو ەڵگەل ەیکەوەبالالوونۆک ەل
و  کالادێد کانەتەباب ەل کیەدەە ۆب ەوەکردنەد ێش ەکیە ەب ەکیە. نیکرد ۆب ەیکردبوون، قس یادداشتی ەیانینیبێو ت دنجەس
 ەل انیالنەمەت انەیالدبۆز سالتاێئ ەالوان وەئ یو کالوت ەوەخالواددن کالرد دەسال ەل یدیالئکەت دۆز دا اڵێپال ەل. بووەە ۆیخ یینێنوێد

 ێژۆبالوون د داەنەمەت وەل ەک تالانۆخ ۆبال ەوێالئ یدمالووەف. ەخالواددن ەب انیستیوێدان، پ کردنەشەگ یحال ەو ل ڵەسا ١٢خواد 
 نڵالێب دادوکالاتەت ەو ب نۆخالواددن بخال اتریالز ەوانەئ ێبالەد ۆیەبال خالوادد؟ەو نانتالان د ینان یشتەت دەس ەچوونەد نجادا ندەچ
 .نەبک ادیز تانەکیەمیەەس
 
 وەل کیەقوتالالاب دەە ەیژانۆد یانیالالژ ەل ،ەوەنەو کنسالالدا سالالا  ک دسەد ەل کەیەددەدوەپ مالالووەە ێنالالاب ەوێالالئ یدمالالووەف ن الالایئ
پالالاک و . ەسالالتیوێپ حیفالالرەت ،ەسالالتیوێپ لمیفالال یتنالالیو د کیالالموز ەل گرتنێگالالو ،ەسالالتیوێپ اڵیالالدزەو ،ەموتالالالع ەدا جالالگ ەنالالانەمەت

 یکالالاد ەیدنالالامەب ەچالالاوم ل ەادیالالد. ننێدا بگالالون  کانتالالانەدنامەب ەل ەوانەو، ئ ەیەە انیالالدۆز یالالیگرنگ  تەسالالتراحیو ئ ینێخالالاو
  وەئ یکانییەستیداوێپ. ننێانگون یب ێبەد نیدا ن ێوەل ەیوانەئ مەاڵ، بیەداێت ەیمادان وەل کێشەب ،ەکردو تانەژانۆد

 .نەیکەد نیداب ۆب شتانەشتان
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 وەل کێشالالالەب تالالالوانمەو د ەیەشالالالتم ە کێنالالالدێە ەرخالالالانیبەد ەمالالالن ل رنێالالالبن سالالالانەدوو ک یانەیالالالب یدمالالالووەف ەکەوەبالالالوونۆک یدوا
 .مەک لەح ۆب تانەشانێک
 

 سالرادیئ یدەبەوەڕێالب یکانەکادد ەمێکاک قادد و ئ ،ەرخانیبەد ۆب ەوەتێدەبگ سویوەیەکاک دوکتود د ەو باسان ەقس وەئ پاە
 یکێوکالالاد نیچالالەد ەنگرۆکال وەدەب سالالتاێئ یدمالالووەف اڵیالوەئ. ەوەتێالالنێالمالان بم ەشالالام ل ۆکالاک دوکتودبالال ەک کالالردەد عادوفمالانەو ت

 مێالد ،ەنگرۆکال ەبالوون ل واوەت یدوا ێزسالتان مەاڵنالا، ب سالتاێئ. نەیبالد انین امەدا ئ مەک یکەیەماو ەل ێبەد ەک ەیەە دمانۆز
باشالتان  یوژێالم مەە ،ەوەتەکردوو ۆک دتانۆز یزێگو مەە تان،ۆخ یدەودوبەد ەیو باغ زڕە وەل ەەوێئ زانمەد. بمەد وانتانیم
و  دمەشالال ەو ب اڵک الالاێت یزمالالان کێالالمەو ک اەڕگەڵالالکالالاک قالالادد سالالوود ە ؟ێیەخوەخالالان یچالال وانیالالکالالات م وەجالالا ئ. ەگرتالالوەڵە
 !ێیەخوەخان یدەدوەو س ەودەگ وانیم ەاڵجا و یگوت ەوەکێنینەکێپ
 

! ەچالوو ەکید ەیکەشت ۆفکرت ب  ۆتەدزانم ئ! ێیەخوەخان یژنێج وانیم! ەکاک یو گوت نینەکێپ یقاقا یەقاسملووە دا دوکتود
 وانیالم" ەک سالتبوویب مەوەئ دەکالات ە وەئ تالاەمالن ە یگالوت ،ەوەنیاێالڕگ ۆیکاک قادد ب یەدوا. نینەکێپ رێت موومانەە ەەمێئ
 ۆیەبال دەە ؟ەوەمەبالد یکالێماڵچ و یەخالودا یدەئ. مڵالێب ەوەقاسالملوو دا، ئ کتالوددو یمالاڵو ەل کراەشالدەن ۆخال". ێیەخوەخان یدەک

 .ەوەوتەک ێل ەینینەکێپ وەبوو و ئ ڵیحا مێدوکتود زوو ل ەادید ەک ێیەخوەخان یدەدوەو س ەودەگ وانیگوتم م
 
  یزبالیح یکالانەبنک ەل ەتالاز یۆدڤیال - ەتالاز یکۆیەدڤیالکالاک دوکتالود . ەرخالانیبەد ەنیچالوو مەکیالد یکێیەمالن و ەالاود یانەیالب ۆب
 یلمالالی، فنیچالالاپل ڕیچالالا یلمالالیف کانالالداەلمیف وێالالن ەل) لمیفالال کەڵێالالمۆک ،ەودەگ ی"ەصالالادیالق"یکێنیالالۆزیلوەت ەڵگەل -ببالالوون داەیالالپ

 ەڵگ ەل ەالاەو دەە(  بوونەە یفادس یۆییدڤیو  یدانۆگ کێندێو ە" موختاد دەمعو" یلمی، ف"سپادتاکوسیئ" یلمی، فیبودوس ل
 .الوان ییتیەکیە ۆب ەوەناماننێە مانۆخ ەڵگەگرتن و ل دمانەو  ێو کت ەوکراواڵو ب ادۆڤگ کێندێە
 

 ەل یکێنۆکالادت. المالان ۆەالات بال کێالرێزۆالنکر ە، ب(زەڕێالب یادیال)نپوودەسالەح دەمالمەکالاک مح کێالژڕۆدواتالر  وتووەدوو ح کیە
کالاک  یو گالوت نالاێدەەد ەکەنۆکالادت ەل تالوو،یدەوامالان ن یکات شت وەتا ئ ەباە ک دۆز ێینو یکیۆیەادڕ زاند،ەداب ەیکەنێماش

 وەئ نپوود،ەسالەح. کالرد ێجالەبێج ەیالۆداد ەیبالاد ەل مۆخال ەیکەولەمالن ق ەوەئ یدمالووەنالاددوون و ف ۆبال یالۆیەیداد وەدوکتود ئ
. کالوت یالوانال یالیتیەکیە ییدەبەوەڕێالب ەمێئال ەکوتبالوو، ب یو ەب ەکیالۆادڕ یبروشالوود ەیرێگالو ەقاسملوو ب.د ەک ەەانیینێنوڕێ
  ەالوان ک ییتیەکیە یۆیادڕ کرد،ەد ێپ یستەد رانێئ یکوددستان ینگەد یکانەدنامەب ەک انەڕۆیوین ەدواو ەکات ب وەل یدیئ
 .گرتەداد ۆب انێیگو کانەالو مووەو ە ەاتەد ینگەد ێپۆت کەو نەڵێد کەەاتبوو، و مانۆب یادید ەب ەوەقاسملوو.د نیەال ەل

  دۆز یکانەکردبوو، الو ێپ سوەد ەوەموکراتید یالوان ییتیەکیە ەل ییاسیس یشانۆکێت ۆیخ ۆب ەک دەبێد یقاسملوو دوکتود
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 ەڵگ ەل یشالالتنیو دان وتنەکێچالالاوپ کێالالجاد دەە. بالالووەە مالالوکراتید یالوانالال یالالیتیەکیە ەب یدۆز یکیەوایالالو ە سالالویوەد ەۆخالال
و  نیپرسالەد یکالانڕییەموکوەو ک ەشالێو ک کانەدنامەکادوباد و ب ەل یودد ەب با،ەالوان ە ییتیەکیە یدپرسانەو ب یدەبەوێدەب
 وەئ یکانەو ەانالدان ینێنالوڕێو  یریپشالتگ. بالوو ەدگالانۆئ وەئ دەس ەل یدەبێس وامەددەب یکودت ەب. کردنەد ۆب یدواداچوون ەب
 نیباشالالالتر ەبالالالوون ب اتالالالردو ەک کێسالالالانەک ەیددەدوەپ ۆیکالالالەم ەتێالالالبب ەیەکخالالالراوڕێ وەئ ەوەئ ۆیەالالال ەالوان بالالالوو یالالالیتیەکیە ۆبالالال
 .شانۆکێو ت باتەخ ەیکید یکانەبواد یجەو ەب یدەشۆکێوت ندنکادەیە، داگەدماندەکادد، ف د،ەبەوەڕێب دپرس،ەب
 
و،   ەوەمەکەد ەیکەبالالوون سالالتاۆو مام ەدکردەسالال ،یکالالانیەزانێ، لیکالالانەتەحمەز یادیالال ەوەنیزانێالالو پ زڕێالال ەب دا ەڕشالالپۆپ ی٢٢ ەل
 . ەوەمێڵەەدا د مڵد ەل یندوویز ەب ەشیمەە ۆب ەزنەم ەاویپ وەئ ۆب یستیوەشۆو خ فاەو
 

 .دمەدوەشاد س دوحو
 

   ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  - دیوادی فەیس بووکی نووسەد : سەدچاوە
 

--------------------------------------- 
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 تێڕوانینێکی مافناسانە لەسەر دۆسیەی تێرۆری دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی
 

 
 

 
 
 
 

 فاراز فیروزی

 
 یدۆرێالت دەسالەل. سالتابنەاوڕ نالوێمیۆفاکالو و داک یمالاەبن دەسالەل کالانەچوونۆب ەسالتیوێپ ،یحوقالووق یکێووداوڕ ەیوەکدانێل ۆب

 یالیدەدادو یلیفالا یانڕسووەڵە دەسەل اڵیدمەف ییادیزان یمەکیالن تەنانەت س،ۆنۆکیم یەیسۆد ەیوانەتێپەدوکتود قاسملوو، ب
 ۆیخال اتریالز ،یەسالۆد وەئ ەیوەکالدانێل ۆبال ەقەد مەئ ۆیەبال دەە. یالیەن سوەد دەبەل شدایترۆئ ییدەدادو یستمیس ەل ەکەووداوڕ
 .ەوەتێنیبەد کانداەوەانێڕگ ەل
 
 انییالالمنەئ ینێوشالالوڕێ ەیوەئ ێو بالال وێالالب داەڵالالگەل انیالالدەزێپاد ەیوەئ ێبالال د،ەئالالاز یقاسالالملوو و قالالادد دا،یەژووئالال ەیزدێسالال ەل
 ەڕۆویالدوان یویالو ن نجێالپ ژێوتالوو یکێسالپەد. وتالنەکەڕێب ژێوتالوو ینێشالو نج،ێالپ ەژمالاد ەیبانگاسال ەنکیالل ۆبال ێگرتبال دچاوەبەل
ئاگالاداد  ەتەباب وەل سەک ۆیخ ەل ەکرابوو و جگ نیداب ەوڵەسووڕە ڵفاز نیەالەل ەک ێبەد داەئاپادتمان وەل شتنیدان. وێبەد
 .ەوەتەکراوەن
 

 ریالمەئ) یزەدجەد یفالوودە، غ(یئاجوود) ەیوەفەمست فاەمست ،یوودڕحراەس دەع ەج دەمەموح: بنەد ەسانەک مەئ بووانەئاماد
 .قاسملوو حمانڕەبدولەو ع دەئاز یقادد اڵبدوەع ،ڵسووڕە ڵ، فاز(سلەئ انیدگۆزۆب نسوودەم
 
 ەکەشالالالتنیدان یشالالالتینەت یویالالالد ەل انیپاداسالالالتن یدپرسالالالەب کالالووەو انیالالالدگۆزۆو ب ژنێوتالالالوو یمالالالیت یوەفەو موسالالالت یوودڕحراەسالال
 ەدانوسالتان ب. وێالکرەد مالادۆت کێتێکاس دەسەل ەوەقاسملوو نیەالەل ێبزان سەک ەیوەئ ێو ب کاتەدێسپەد ژێوتوو. ەوەتێنێمەد

 ەڕۆویالالدوان یشالالەش رێکالالاتژم ،یەژووئالال ەیچالالوادد یژڕۆ ەل ەک ێکالالرەد ادیشالالنێپ ەوڵەسالالووڕەقاسالالملوو و  نیەالەئاکالالام ناگالالات و ل

https://www.google.iq/url?sa=i&url=https://twitter.com/farazfirouz&psig=AOvVaw1Bh470NMUWLq-8zaPSJH8x&ust=1594730731396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNji-Y2hyuoCFQAAAAAdAAAAABAD
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 یکالالەدوو چ ەل ەقەت ینگالالەد ەنالالگەد مەپالالاە ئ کێالالزۆت(. ەراویالالدگەو وێکاسالال دەسالال یمالالادکراوۆت ینگالالەد ەل) وێبالالدد ێپالال ەیژێالالدد
 .ەوەتێبەد دزەب وۆڵک یدۆج
 
. ونەکەد ڵسالووڕە یگڕقالو دەو دوو جالاد ب دەس دەجاد ب ێو س کنێپەقاسملوو د یگڕو قو ێبناگو ،ێروەت کانەدچووەد ەکەشیف
 یدگالالرەب ۆیخالال ەل یتێبیتالالوان ەک ێبالالووب ێسالالەک ایالالنەت دەئالالاز یقالالادد ێچالالەئ ەوەل. نەدەد سالالوەدەل انیالالانیگ ێجەسالالبەد ددووەە

 یقالامک ەل کێالکیەشالان و  ەل کێالکیە  ،ڕقالو ەل کێالکیە ،ێبنالاگو ەل کێالکیە د،ەوقێالن ەدوو ل د،ەس ەل کەشیف کیەبکاتە 
 ەل ەدکالامەە ەل کەشالیف کیە ێکالیە ان،ەیالکەدکەئ یانالدنەیگێجەب ەل ابوونیالنڵد ۆبال کانەبکوژ. وێددەد اڵیوەئ یاستڕ یستەد
 .ەوەتێنێمەد کانەکەچ ی(ڕب ن ەد) دەسەل کانەکوژداو یسکێو ئ سوێپ یوادەئاس ەک ێدۆج ەب ن،ەدەد کانەکراوێپ
 

 - ێبالالالالەد ەشالالالالخانۆخەن ەل ەک - یوودڕحراەو سالالالال یزەدجەد یدکردنەسالالالالەسبەد ەب نیالالالالیەو یسالالالالیلۆپ ،ەوەئاگالالالالادادبوون پالالالالاە
 .کاتەدێسپەد ەکەتاوان یکانەوەنۆڵیکێل
 
 .رانێئ ەیزخانێوڵبا ەب ەکانەتبادەمۆت یستکردنەادڕو  ەکیەسۆد یداخستن ،ۆیەو نام رەیس دۆز داەرێل ەیوەئ
 

 ەیگەڵالب ەکەیالوەئ ۆیەالەب کالانەتبادەمۆت ەک وێالنەیەگەادڕدوکتالود قاسالملوو، دادگالا  ینیەاوژ نیەالەل اڵسکا یمادکردنۆت پاە
 یوتالڕە اڵیترۆئال یدزەب یدا دادگالا١١١٢ یمبرۆڤەنال ەل. بنەئازاد د ن،ێتاوانباد بناسر کووەو ێو ناکر ییەن دەسەل انیستیوێپ
 ەەکیەسالالالۆد ەب یدەدادو یشالالالتنەیاگێڕپ یکالالالات ەل ەک وێالالالنەیەگەادڕ ەەوەم ئەاڵب وێالالالزانەد ێجالالالەب ەکیەسالالالۆد ەب شالالالتنەیاگێڕپ
 .ەبووەتاواندا ە یکانەکادۆو ە ەگەڵب ەل یوونڕنا
 
 ەکیەسالالۆد ێکالالرەد ژ،ێالالدوودودد یکەیەمالالاو ینالالەڕیپێت یدوا ەل ێکالالرەد ۆئالالاخ ەک ەیەوەئ ەمێئالال یال یکەدەسالال یادیپرسالال ەسالالتێئ
 و؟ێبخر ەڕگەو ەوەسانید
 
 یسالاڕێ ەوەنۆبال وەو ل کالاننۆییەمرەدژ ەتالاوان نیدادتریترسالەم یزڕیال ەل کانییەستیدۆرێت ەتاوان ەک وێبوتر ێبەد مداەاڵو ەل
 ینتێمیالۆو داک ەگەڵالب یسخسالتنەد ەب کالداێکات دەە ەل وێشەو د ەوەتێانگرینا( statutory limitation" )کات ینەڕیپێت"

 .ەوەتێبخر ەڕگەو ەکیەسۆد ،ێنو
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 :ەک ێب ریبەل مانەوەئ ێبەد ێیەپ مەب
 
 یاویشال ەتاڵو وەئ یالیدەدادو یزگالاەد ایالنەت ،ەداو یووڕ اڵیترۆئال یشالتمانین یسالنوود ەیوێالچوادچ ەتاوان ل ەکەیوەئ دەبەل -١
دا، "انیالالمادالب" یپرسالال ەل کالالانییەتڵەوەودێن ەمالالاف یوامالالەددەب ییلکادێشالالێپ یدچالالاوگرتنەبەل ەو ب نیەسالالۆد وەب شالالتنەیاگێڕپ

 دا،ەکالات وەل اڵیترۆئال یتالڵەوەد ەوەداخەب. نیبال ەویەحوقووق یووەڕل ەکیەسۆد ۆب یتڵەوەودێن یکێنگاوەە یوانەڕچاو ێناکر
 ،ەنالاوەتالاوان دان ەب داۆیالخ ۆیینالاوخ ەیوێالچوادچ ەل ییتڵەوەودێالن یحوقالووق ەب دادیندەوەیپ یکانەتاوان دیساۆنیژ ەل ەجگ
 ەیساسالالنامەئ یقالالەد یکالالانەتاوان ییتیەگشالالتا ،ییتڵەوەودێالالن یالالیدە ەیک یوانیالالد ەب یسالالتبوونەوەیپ ەب ٢١١٢ ڵیسالالا ەل مەاڵب
 .ەگون اندوو داۆییناوخ ەیوێچوادچ ەل یوانید
 
 مەل. وێالزانەد ۆیخال یالیدەدادو یسالتمیس ەل اوڕبالەدان یکێشالەب ەب کالانییەتڵەوەودێن ەمالاف ،یگشالت یکیەمالاەبن دەسەل ەاەدوەە
 ەیوەئ دەبەل ،ێرددیالبگ دچالاوەبەل یتەبیتالا بەشالێوەی ١١٦١ پەسالەندکراوی ن،ڤیالیە ینیۆانسڤنۆک ییلکادێشێپ ێبەد داەناوێپ
و  اڵیترۆئال ەتەچالوون ن،ڤییە ەل رانێئ ەیزخانێوڵبا یدەدمانبەف کووەو ەوەکیماتۆپلید یدتۆپاسپ ەب یگشتەب دۆرێت یمیت ەک
 وێالالن ەتەبالالردوو انیالالکانەنراوێکادەەب ەکەو چ ەدگرتالالووەو انیالالکەڵک( diplomatic pouch) کیالالماتۆپلید یینالالدەزبێپاد ەل
 .ندنەبێپ ێیپ رانێئ مەو ە اڵیترۆئ مەە ەک ەنڤییە ینیۆانسڤنۆک یئاشکرا ییلکادێشێپ یواتا ەب ەمەئ. ەتاڵو وەئ
 
 یدۆرێالت ەدژ یاسالای ٢١١٦ ڵیسالا ەل. یەزمالدایدۆرێت ەیوەنگادبوونەدەب ۆب کا،یئامر ییەاوکاد ەیوتننامەککڕێ ەل اڵیترۆئ -٢
 ەل ێبالالالەد ،یەاسالالالای مەئ یووەڕخسالالالتن ەب. کالالالرد ینالالالیب اڵێپ دۆرێالالالت ەیوەنگالالالادبوونەدەب ۆبالالال یدفراوانالالالەب ینێوشالالالوڕێ اڵ،یترۆئالالال
 .ێرددیدبگەو سویوێپ یکەڵدوکتود قاسملوو ک یدۆرێت یسەیک ۆب دواداچوونەب دەسەل کایئامر یکانەوکراواڵب ەنامەگەڵب
 
 ێالیپەب ەەکخالراوڕێ مەو ئ ێناسالرەقالودس د یسالپا ەب سالتاێئ ەک ەبالوو ددەب یسالپا یدمالانەف رێژەل ۆوخەاستڕ دۆرێت یمیت -٣

 ەک کالانەکگرتوویە ەتیەنیالو یکالانەزمیکانیم ەل ۆیەدبالەە. ییەسالتیدۆرێت یکالێکخراوڕێ کالا،یئامر یندکراوەسالەپ یسالتیل نییدوا
 کەڵالالالک ەکیەسالالالۆد یشالالالبردنێوپەدەب یسالالالتەبەمەب ێبکالالالر ەنالالالگڕەزانالالالن ەد ینالالالدەبێپ ەب انۆیالالالخ ییژئالالالاواڕۆ یتالالالاناڵو ەیدبۆز
 .کانیەاسیس ەپرس یدچاوگرتنەبەل ەب تەبەڵئ ،ێرددیدبگەو
 
 ەکیەسالۆد یداپرژانێالپ ەل اڵیئالوتر یتالڵەوەد یالیمەدخەمتەک ەاەدوەو ە دۆرێت یتەباب ەک وێبوتر ێبەد یگشتەب داییتاۆک ەل
و  یسالتیدۆرێت یکالێکخراوڕێ کالووەپاسالدادان و یسالپا یناسالاندن ەب داەستێئ ەو ل ەبوو ییتیەمنەو ئ یاسیس ،یبازدگان یکادۆە
  ەتەحمەز ندەدچەە ،ییئودووپا ۆڤیمر یماف یئودووپا و دادگا ییدەدادو یوانید ییرێدەچاو یکانەکادام ەزمیکانیم ەاەدوەە
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  . ێبکر داەکیەسۆد ەب یدەدادو یژانڕداپێو پ شتنەیاگێڕپ یداوا ەک ەوەتێزدۆبد تانەدد ەنگڕە مەاڵب
 

   ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  - دیوادی فەیس بووکی نووسەد : سەدچاوە
 

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

ساڵ و دوایین دیدارو چاو پێکەوتن لە گەل ربێەر و سکرتێری گشتیی ئەوکاتی  ١١بەر لە 
 .حیزب کاک دوکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو

 
 
 
 
 
 
 

 فەرهاد میرۆزادە

 
و  جالالادێ ەێالالزی پێشالالمەدمەدگەی کوددسالالتان لە بالالنکە سالالابیتەکانی خۆیالالان بەدەو نالالاوچەەەتالالاوی بالالوو،  ١٣٦٢بەەالالادی سالالاڵی 

یمالی کوددسالتانی حیالزک لە گونالدی بنکەی ەێزی ئاگری و مەڵبەندی شال. حەوزەیی کاد و تێکۆشانیان حەدەکەتیان نەکرد بوو
دێبەد و سەد کردەیالی حیزبەکەمالان کالاک . ی بنادی چیایی حەسەن بە  سەد بە قەزایی سۆدان پادێزگای ەەولێر بوو "بێشێ"

بالالۆ کالالاد و تێکۆشالالانی حیزبالالی تەشالالری یان بالالۆ مەلبەنالالدی دنالالی تێکۆشالالەدانی حیالالزک دوکتالالۆد قاسالالملوو بالالۆ سالالەددان و ڕێنالالوێنی کر
کی بەدیالالن دا دوکتالالۆد قاسالالملوو باسالالێکی تێروتەسالالەلی لەسالالەد لە کۆبالالوونەوەیە. شالالیمالی کوددسالالتان و ەێالالزی ئالالاگری ەێنالالا بالالوو

چ لەنالالالاوخۆی ( ەەاڵتڕۆژ)اسالالالیی حیزبالالالی دێمالالالوکراتی کوددسالالالتان سیاسالالالەت و کادوتێکۆشالالالانی حیالالالزک و بەتالالالایبەتی دیپلۆم
ۆ ، بالبە کۆڕوکۆمەڵە ناو دەوڵە تییەکانو چ لە دەدەوەی کوددستان بۆ گەیاندنی پەیامی حەقخوازانەی گەلی کودد  کوددستان

ئالێمە وەک ەێالزی پێشالمەدگەی کوددسالتان قسالەی کالرد و ەەد وەەالا باسالی فرتالوفێلی ڕێژیمالی کۆنەپەدەسالتی کۆمالادی ئیسالالنمیی 
 .کردلە ئاستی نێودەڵەتی و ۆژەەالتی ناوینی کانی ئێران و کادە تێرۆیستییە
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 رانێالالئ ییسالالنمیئ یکومالالاد یلالالەگ یدژ یشالالەدتەئ یژۆد ەیبالالوون ەب ەوێلەخالالاک ٢٢ یژۆد ەل ەکالالرد ک ی ینەیخالالوم یامەیالالپ یباسالال
 ەل وتالمەح ەیمالاد ەل ەەدتەئ یلالەمەدسالتوود ع یددانەوێت سوەد ێیپەب(. ەشەدتەئ یژڕۆ ەوێلەخاک ی٢١ رانێئ ەل)یناددبوو

  یمالالادۆک ەبالالوو ک( کالالانەاخوازیج( )طلبالالانیەت ز) لەگ ەل ەوەودووبالالوونەدەب ەک ەەدتەئ یکالالانەدکەئ ەل کێالالکیە١٣٦٦ یسالالال
 یزبالیح یباسالەکالرد ک ینەخالوم یکانەقسال ەب ەیشالادیقاسالملوو ئ دۆدکتال .ەکالراو ریالگێدا ج ەلەمەع ستوودەد وەل رانێئ ییئسنم

 ەیمێبوو ئال ادیدو  شوێلرەە ەیمێئ یدا دژ ەەدتەئ یژۆد ەل ۆیخ یشڕە ڵید یداخا ینەیخوم: یدمووە، فکردبوو یکراتۆمێد
 .ەریب ەل دەە
 

 انێیالالەاود ەل کەیەژمالالاد. ەدگەشالمێپ یزێالالە یکانەادیپرسالال ەشالتەیگ ەدۆ، نالالدکتالود قاسالالملوو ،کاکیکانەقسالال یبالالوون واوەت پالاە
 ەدەە ەنالالالاوچ ەل کیە دایاسالالالتەڕل ەکوددسالالالتان ک یتالالالەاڵژەڕۆ یبالالالاکوود یزعالالالەو دەسالالال ەل دکردۆکالالالاک دوکتالالال ەل انیادیپرسالالال
قاسالملوو  کالاک دکتالود . ەوییەایالغرافۆج ەیوتەکەڵالە یبالاد ەل مالوکراتێد یزبالیح یندەناو لەگ ەل ەکوددستان یکانەستەدەدوود
 یبالالاد ەل تالالانیخودمختاد ەوێالالئ: یدمالالووەف ەوەنیالالنەكێپ ەبو  کانەادیپرسالال ەیوەمالالداناڵو ۆبالال بالالووەە یجالالوان کێالاللەگ یکێدەەالالون
  ....و یئالمان یمادک ەب نەکەد یەتودک ەیریل ،یەتودک ەیریل ەب نەکەد یالدۆد الد،ۆد ەب نەکەد ینەو تووم ەیەە ەوییەمال
 
 یلکالالەخ سالالتاۆمام(. ێشالالادب انیالالدووح)کالالرد  یزیالالعز یدیالالخال الەم سالالتاۆمام ەل یدا دوو ەینرخالالانەب ەوت مەئ ەیژێالالدد ەل دەە
 یزبالالیح یکالالانەزڕی وێالالن یادیالالد ییتیەەاڵمۆو کالال ینیئالالائ یکیەتیەسالالاەو ک یەدمۆئالال یشالالاد ەب دەسالال یدەوەگەڕم ەییوێالالز ینالالدۆگ
 ەوەداخەب. ایالغرافۆج ەب ەتەلالبەتالرم، ئ یمالیشال دیالخال الەم سالتانۆمما ەمالن ل یدمووەکاک دکتود قاسملوو ف ،بوو موکراتێد
و   مالوکراتێد یزبالیح ەیدکردەو سال دەبێالد یقاسالملوو دۆدوکتال لەگەبالوو ل دادمانیالد نیئالاخر  ەمێئال ەیەیوەبالوونۆو ک دادید مەئ

 .کوددستان یالتەژەۆد ەیوەبزووتن
 

 یبالاکود ەینالاوچ ەوەنۆچال یئالاگر یزێالو ە مالیش یندەلبەم ەیدگەشمێکادد و پ ەل کەیستەد کەو ەمێکودت ئ یکەیەپاە ماو
 دۆدوکتالال یدۆرێالالت ڕیدگبالالەج ڵالالیواەە دەپووشالالپ ی٢٢ یژۆد. بالالوو ەمێئالال یشالالانۆکێکالالاد و ت ەیالالیوزەح ەکوددسالالتان ک یالتالالەژەۆد

 ەیەوێشال مەب. بالووێل مالانێگو یەدمۆئال یشالاد ەب دەسال ەەددەب یلالەگ ەڕوەدگەت ەینالاوچ ەکوددسالتان ل ینگەد یۆادڕ ەقاسملوو ل
 نڤالیە ەدانوستان ل یزێم دەس ەل ییئازاد یو عاشق خوازیئاشت یقاسملوو  دۆدوکت رانێئ ییسنمیئ یمادۆک یستیدۆرێت یمیژێد
 .کرد دۆرێت اڵیترۆئ یتاڵو یختەتێیپ
 
 ەن یتیەسالاەفالنن ک دەگەئ ەیوەئ کەکالودد و ییتیەسالاەتالاک و ک یئامانج گرتن ەب یتەاسیکودد س یلەگ یدوژمنان یتەاسیس
 وەلو  ەداو یکالالودد یکانەدکردەسالال ینالالاوبردن ەل ڵالالیوەدوژمالالن ە ەشالالیمەە ۆیەدبالالەو ە یالالیەن یەیالالیداوا مەکالالودد ئ یتالالەللیم ێبالال
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کوددسالالتان   یالتالالەژەۆد ەکالالودد ل یلالالەگ یدانالالەبڕێ یدکردنالالۆرێت ەنمالالوون ۆبالال. ەداو یکالالودد یچاوترسالالاندن ڵالالیوەە شالالداەیەوێچواچ
 .انیانڕێیو ەاو یندەفکەڕەساد  ش دۆ، و کاک  دوکتقاسملوو دۆکاک دوکت:  کەو
 
 ەکالالودد ل یلالالە، گرانێالالئ یسالالنمیئ یجم الالود یمالالیژێد یکانیەسالالتیدۆریت نیەال ەلقاسالالملوو  دۆدوکتالال یدۆرێالالت دەمالالبەە ەل دەگەئ
 یجم الود ییسالتیدۆرێت یمالیژێد یدەدکوتکەس یزگاکانەدام ودو  ەباوەڕیاپڕ ەکودد یدژ ەوەکرد وەئ یدژەکوددستان ب یتەاڵژەۆد
کالودد  ەیوەتەن یدوژمنالان مالووەە ۆبال وجالادە، ئکردبالا یرانالێدابالا و و کێالو پ کێکوددستان ت یالتەەەژۆد ەل یرانێئ ییسنمیئ
 ێبال. کالودد یدانەشالۆکێو ت دانەبڕێ یبردن وێن ەل ۆب یرێننگیپ یریب ەوتنەکەدەن یەاسان ەب ەندیە تەبریع یدسەد ەب بووەد

 ۆبال سالوەد یتوانەانالدەین یتەاحەڕب ەاەوئا یکانەوێەاوش مەو ە یئسنم یمادۆک ییلەگ یدژ یمیژێد مەە یدیئ وکاتەگومان ئ
 ەکیالد ەیندیە بوون و دباسەد سویوێپ ینرخ یدان ێب ەب میژێد ەیوانەکرد مەئ ەوەداخەب ممەاڵب. دنەب دانمانەبێدب یدۆرێت
 .مانەکەوەتەن یدەس یدانێل یریب ەوتنەک
 
 کودد و کوددستان یدانیەەش مووەقاسملوو و ە دۆکودد دوکت یو زانا دەبڕێ یپاک یانیگ ەل واڵس
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -  پێشمەدگەکانماڵپەڕی : سەدچاوە
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 !قاسملوو دەبێ لەسەڕاوە بخوێندڕێتەوە
 

 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
  الانیج ەب ووڕ کێالنگەتا کودد و کوددستان بناسن، د ەنووسراو کانییەئودووپا ۆب 3691 ڵیسا ەک داەبێکت مەئ یدەدانسەسەل
 ەکالودد ل ،ێکالرەد ێلال یمالڵزو ایسالوود ەکالودد ل ،ێکالرەد ێلال یمالڵزو را یع ەکودد ل ،ێکرەد ێل یمڵزو ایتودک ەکودد ل ەڵێد
 ئاشالکراەب کێنگەد ،ەراویگ ەچواد پادچ دەە ەکودد ل یکانەشۆڕش یپشت داەبێکت مەئ یدەدانسەله س. ێکرەد ێل یمڵزو رانێئ
 ەیکیالد یکێشەب یدژ کێشت داەبێکت مەئ ێکو الیە ەل. ەمانۆخ یماف ۆییخەدبەو س نیشکراوەو داب نەیوەتەن کیە ەمێئ ەڵێد

 . ێکرەباس د ەوەتەسرەداب و ح ەب کانەڵەشکسو و ە تەنانەت ،ەنوسراوەکوددستان ن
 
دوژمالن  کێالل انەیالمێو ئ ەبالوو دانەرکیالداگ یسالتکردەد یدۆز یکێشالەب ەک یبالانە رێو نام یقەو نالاح ادیپرسال ەل ڕپ یکیەژووێم

  .ەوەتڕێندێبخو ەاوەڕسەقاسملوو ل  یکوددستان و کودد ێبەد مەاڵب ،ەالوەب ەکردوو
 
 ەیکیالد یکانەشالەب یباسال ەڵوەە کڵێسالەف دەەەل. را یع ا،یسوود ،یەتودک ەکودد ل ۆب ەکردوو دخانەت ەیکەبێکت ی1/ 1 -9

 . کاەکوددستان د ەیکید یکانەشەب یباس نیوەو ئ یستیوەشۆخ ەب. رانێئ ەکودد ل یباس دەس ەتێد یەدوا کاەکوددستان د
و  سالالمیالیمپریئ یمالالڵو زو یکۆچالالاوچن ۆو قامالالک بالال کالالاەد ەکیالالد یکالالانەپادچ یکالالانەزبیح ەل یکۆداکالال داەکەبێالالکت یدەدانسالالەس ەل
 .ێرێدەادڕ دانەک ریو داگ ەانسەڕو ف سینگلیئ
 
 ەو"کوددستان و کودد" یبێزمان کت ەدوکتود قاسملوو ل ییخوازۆییخەدبەس -٣
  یکێسروشت. ەیەە ۆیخەدبەس یکێتڵەوەد یزداندنەو دام نووسەچاد یکردنیادید یماف کەیەوەتەن مووەە کەو اڵیکودد"
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 کێشالت مالووەە اڵێپال کالووەڵب ،یەنال ەوەابوونیالج ایالنەکالودد ت ۆبال ەکەلەسەم ەک ەیەوەئ ەیەکودددا ە ەیلەسەم ەل ەک یتەبیتا
 ،یەنال را یالع یکوددسالتان ەیوەابوونیج یمانا را یع ەل نووسەچاد یدانان یماف یکردن ێج ەب ێج ەنموون ۆب. ەیەوەکگرتنیە
 یمالاف نەیالبک یباسال ەسالتمانەبەم ەمێئال ەیوەئ. یەایالو تودک رانێالئ یکوددستان ەڵگەل را یع یکوددستان ەیوەکگرتنیە کووەڵب
 .داۆخەدبەس یکێتڵەوەد وێنەل ەوەکگرتنیە ۆب ەکودد ەیوەتەن
 
 ەکالودد ل یلالەگ ەیوەکگالرتنیە یریالب ن،یچالاو بگالر دەبەباسالمان کالرد ل شالووداێپ ڵیسەف ەل کەکوددستان و یدجەوم لەە دەگەئ

 ەنالالالدازەئ دەە مەاڵب. ەیەلەسالالالەم وەئ دەسالالال ەوەنێیالالالد ودواەمەل ەمێئالالال. دچالالالاوەب ەتێالالالد ەیەڵالالالیخ یکێشالالالت ەدا ب نیدوانالالال مەکیە
 یکالێتڵەوەد یزداندنەکودد مافو دام ەک ێبنر داێپ یدان ەیەوەئ  ەەچاو،  اڵێپ ەتێکوددستان دوودو ناداسو ب ەیوەکگرتنیە
 ێبالالالال و یاوازیالالالالج ێبالالالالەب کەیەوەتەن مالالالالووەە ۆبالالالال نووسەچالالالالاد یکردنیادیالالالالد یمالالالالاف ەب عتالالالالرا یئ ەچالالالالونک. ەیەە ۆیخەدبەسالالالال
 یولئوسالالو ەب ەعتالالرافیئ ،یژەد داێالالت ەیکەوەتەن ەیتاڵو وەئ یوتنەشالالکێپ ینالالاخۆق وەکەوەتەن یالالیمەک دوۆز  یدچالالاوگرتنەبەل
 یکالالالێتڵەوەد یزدانالالدنەدام ۆبالال ینالالەیع یدجالالالەوم لەە ەک ەکەوەئ. کالالانەوەتەن یبالالوون کیە کەو یمالالاف و یسالالتینالیۆرناسێنتەئ

 نالالدەچ ەڵگەدا ل کێالالتڵەوەد ەیوێالالچوادچ ەل ەیوەمالالان ایالال ک،ەیەوەتەن یبالالوون ۆخەدبەسالال ەکەوەئ ،یەنالال انیالال ەیەە ۆخەدبەسالال
 وەئ ەک ەوەنالاو ئ انیال ێگرەددەو کەڵک ۆیخ ەیماف وەل کەیەوەتەن ەک ەوەئ ،ەیەە یداپەخ ایباە  ینیەال تر یکەیەوەتەن

 ێنالاب ەوانەکالام ل الیەال دا، یسالتیالیسۆس یمالیژێد ەل ایالنەت ایال ،ێبەد ێجەب ێدا ج اڵیدادیەدماەس یمیژێد یدەبێس ەل ەداخواز
 یکالێتڵەوەد یزدانالدنەدام و ۆیخال ینووسالەچاد یکردنیادیالد یمالاف کەیەوەتەن مالووەە ەک ێبکالر ەوەعاشالا ل ەک ەویە ۆیەال ەببن
 :ەیەە ۆیخەدبەس
 
 یمالالاف ەک ێبالال ەیەنالالوخت وەئ دەسالالەل اتریالالز ێبالالەد کالالانەددادۆز ەتاڵو یشالالانێتکەحمەز یسالالتینالیۆرناسێنتەئ یکردنالالەددەدوەپ"
 دەگەئ تەنالالانەت ،یەنالال یوالەئ مالالنوەئ ەداخالالواز مەئ. نەبالالک ێلالال ییوانیو پشالالت نالالنەیەدابگ کالالانەکراوێدلۆز ەتاڵو ەیوەابوونیالالج
 ("١.")ێبەە ی اتنیدەو یمکانیئ دا ڵحا کیە ەل ڵحا زادەە ەل زمیالیسۆس اڵێپ ەوەابوونیج
 
 یکردنیادیالالالد یددوشالالالم ەبالالالادەو نال خوەسالالال ەزعەو وەئ یاەڕدەکوددسالالالتان سالالال ەل کالالالادێکر ینالالالیچ یکالالالانەزبیح ەک ەشالالالۆیەب دەە

 (٢٥٥ تاەە ٢٥٦. ل)." ەوەتۆکرد دزەب انیکودد ەیوەتەن ینووسەچاد
 

 کوددستان و کودد 
 ەزاد نەسەماموستا ح ،ێڕدگەو
 .مۆڵک ۆ، ست٢١١١ دزان،ەە یشۆب رێکت
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 دکتۆر شێرکۆ حەمە ئەمین

 
لە گۆڕسالالتانێکی گەودەی ناوەڕاسالالتی شالالادی  کە لەسالالەد گالالۆڕی دکتالالۆد عبالالدولرەحمانی قاسالالملو نوسالالراوە، ئەمە،ئەو ڕسالالتەیەیە،

 .داکشاون گۆنای و عبدواڵ قادد ئازەدلە گەڵ ئەحمەد کایا و یەڵماز  گۆڕغەدیبانە، پادیسدا،
 
لە ڤیەنالالالای پالالالایتەختی نەمسالالالا دکتالالالۆد عبالالالدولرەحمانی قاسالالالملو و  ١١٢١ - ٥ - ١٣ سالالالی و یەک سالالالاڵ پالالالێاڵ ئێسالالالتا و لە ٣١

 .ەاوڕێکانی،بەدەستی کۆمادی ئیسنمی ئێران تیرۆدکران
 

 خالالوانەوە سالالەدکردەی کالالودد تیرۆدکالالراون، کەلە کالالاتی وتالالووێژ و بەنالالاوی میوانالالدادی و زۆد نمالالونەی تێالالدایە، لەمێالالژوی کالالوددا،
( ئەزمونی خەبات)لە کتێبی  بدواڵی حسن زادە،ەمامۆستا ع بەداخەوە ەیتیان پەندیان،لە ڕوداوی پێاڵ خۆیان وەدنەگرتوە،

بە  محمالد ەەڵەیەکالی کوشالندەی کالرد، قالازی ١٣٢٥سالەدماوەدزی  ٢٥لە  دکتۆد قاسملو بالۆ خالۆی دەیالوت،: دا دەڵێو ٥١٣الپەڕە 
بە قالالاچی خالالۆی چالالووە تەڵەی  بالالۆ خالالۆی، بەاڵم قاسالالملوە ەەڵەیەکالالی مێژویالالی کالالرد، ئەدتەشالالی شاەانشالالاەی یەوە چالالوو،پیالالل 

 .دوژمنەوە
 

توانیالوێتی خزمەتێکالی گەودەی  لۆماتێکی شادەزا و زمانزان و ڕابەدبوو،پدکتۆد قاسملو جیا لەوەی سەدکردەیەکی شۆڕشگێر و د
شالێرکۆ ( لە پێنالاو ئالازادی چالل سالاڵ خەبالات،()کوددسالتان و کالودد)کتێبەکالانی لە دیالادترین  دی بکالات،ڕۆشنبیری کود مێژوو،

 :بەم ۆدە دەڵێو ئەو بۆی تەواو دەکردیو، تۆ باسی چیو بکردایە، بێکەس بەجۆدێکی زۆد جوان وەس ی دەکات،
 

https://www.facebook.com/DrSherkohamaamin/photos/a.970377283075667/3034523729994335/?__cft__%5b0%5d=AZXikuB_4m4cv-ALZkudKUbuusX9qyffg2d3ToVDtmn3dFUZkd2ZGmdR_K93fx0yJv14rjlXAr-CEq3G45uQmRvdrxtQaEfOO2VE_Dv6Akg996OZdeDG2eMCaG6iwf-0zLOnyQjCKRDKydTlHwGPVKlbq6Sa9dMi1SuLdGISddN4C5Jq1pU8BtScrQFTpBsyZOA&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/DrSherkohamaamin/photos/a.970377283075667/3034523729994335/?__cft__%5b0%5d=AZXikuB_4m4cv-ALZkudKUbuusX9qyffg2d3ToVDtmn3dFUZkd2ZGmdR_K93fx0yJv14rjlXAr-CEq3G45uQmRvdrxtQaEfOO2VE_Dv6Akg996OZdeDG2eMCaG6iwf-0zLOnyQjCKRDKydTlHwGPVKlbq6Sa9dMi1SuLdGISddN4C5Jq1pU8BtScrQFTpBsyZOA&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/DrSherkohamaamin/photos/a.970377283075667/3034523729994335/?__cft__%5b0%5d=AZXikuB_4m4cv-ALZkudKUbuusX9qyffg2d3ToVDtmn3dFUZkd2ZGmdR_K93fx0yJv14rjlXAr-CEq3G45uQmRvdrxtQaEfOO2VE_Dv6Akg996OZdeDG2eMCaG6iwf-0zLOnyQjCKRDKydTlHwGPVKlbq6Sa9dMi1SuLdGISddN4C5Jq1pU8BtScrQFTpBsyZOA&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/DrSherkohamaamin/photos/a.970377283075667/3034523729994335/?__cft__[0]=AZXikuB_4m4cv-ALZkudKUbuusX9qyffg2d3ToVDtmn3dFUZkd2ZGmdR_K93fx0yJv14rjlXAr-CEq3G45uQmRvdrxtQaEfOO2VE_Dv6Akg996OZdeDG2eMCaG6iwf-0zLOnyQjCKRDKydTlHwGPVKlbq6Sa9dMi1SuLdGISddN4C5Jq1pU8BtScrQFTpBsyZOA&__tn__=EH-y-R
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 تۆ ئەگەد 
 ناوی گوڵەكانو بژماددایە

 ئەو ناوی ڕەنگەكانی بۆ تەواو ئەکردی
 بكردایەتۆ ئەگەد باسی ڕوبادت 

 ئەو ئاوی سەدچاوە و
 ەاژەەاژی بۆ باس ئەكردی

 تۆ ئەگەد بتوتایە
 ئەو شەدابە چەند ئاڵە

 ئەو ڕۆژی لەدایكبوونی پێ ئەوتی،،
 

 .بۆ حیزبی دیموکرات پێبگەیەنێو و کێشەی ڕابەدییان نەبێو دکتۆد قاسملو،لە مێژووی خۆیدا، توانی دەیان سەدکردەی تر،
بەنالاوی مالن  کە ەەدچالی،)ئیمالزای کالردوە بەاڵم بەخەتی خۆی وەسیەتی نوسالیوە و خۆی بوە، بەدەسو ەەموو شو، ەەدچەندە،

عەبالدواڵ حسالن ( ەەمووی ئی حیزبی دێمۆکراتی کوددستانی ئێرانە لە پووڵ و ئەموالی مەنقول و نامەنقول، ەەیە،لە دنیادا،
 (٥١٣الپەڕە  :ئەزمونی خەبات :زادە
 

دکتالالۆد قاسالالملو و ەاوڕێکالالانی،ددود،بۆ گیالالانی شالالەەیدانی خەبالالاتی ڕزگالالادیخوازی لە سالالی و یەکەمالالین سالالاڵیادی تیرۆدکردنالالی 
  .نەتەوەکەمان و سەدکردە گەل ویستەکان

 
 .دۆحیان شاد و ئادام بێو

 
 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی
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 قاسملوو ڕێبەڕ و ڕێباز
 

 
 
 
 
 

 
 برایم جەهانگیری

 
دژو  سالقانێئ دەتالا سال کێنالدەە یدچالەگەئ زانالو،ەناح یدەشالەو ت ەتالان دەب ەوتالمەک ینووس وەییودەگ دەسەل مێڕدوو د تاەە

 ەیگێڵکال ۆتال ەیناسالەەەب دەە یبادانالاو یودەە ڵەواەگ زانالنەد دا،ەئاسالمان د یشالان ەشالان ل وەییالودەگ زاننەد مەاڵدوژمنتن ب
 .ەوەتۆازندڕاۆت ەینێو ەب انەیکەلیفاۆپر ،ۆدد ەەاتوون و ب کا،ەپاداو د نوویت
 
 انێیالو پ نەدەد ێئاسالمان ەل کالانڕ یج بالووەنێپ الیەال یکالیکەڵخ ێوەل وەرێالل نمیبە، دنووسمەد وەیکادام دەسەل ێڕدوود تاەە
 ەخالاو یکڵێاەیالچ خ!! ەوەتێالبەد مەک وەییالودەگ ەل ۆتال واەئ نیبال ن ەدێالب ەمێئ ەوک یبەد ترەودەگ ۆمن ت ەیکەنینووسەب یەوا
 ژڕۆ ینووسالەو ن یوبنووسال ێیبالدو ژڕۆ دەسال ەل ۆئالاخر تال! ەیەوەرکردنیب وەئ ەدو دا تەدالەع یکێساتەدگەچ م ،ەیەوانگڕ وەئ
 .کێشەب ەیو سب کێشەب ڕۆوەئ کا،ەد ناکڕۆۆ کێ انیج ەیکیەووناکڕو  ەیەدەەە ۆیخ ینیوت دماەگ
 
 یقالالڕو  گرنەدا ئالالاودد ەشالالاداو یمالالامکەردێژەل ەل ەوەدوودەل کانییە یسالالەب ەەاوالالالدوان نووسالالمەد ۆتالال دەسالالەل ێالالڕدوود تالالاەە
 ێبال کێالبێکت انیال ێبال ێالڕبنووسالم، دوو د یدچەدا ە ویدەوەریوب ادی ەل دەگەمن ئ ەیوەخافل ل ژنەڕێد منەب انۆیخ یسنوودێب
 نۆچال نەبەدێالپ یسالوودەح کاناڵباەکودت ەکودد ک یتەمڵیب یکیەزانا ستاوۆمما ەب  ەدەەد ەبتووک یکییەگناسەمەئ اینەت ەوەئ
 .یکانەوشەک ێیپان ەناگات انیدەس
 

 ەیگڕێالال یبالالوادانڕێ ،یتیەاۆڤالالمر یبالالازڕێو ەگڕێالال یبالالوادانڕێو  فالالادادانەو نووسالالمەد دەسالالەل تێالالڕدوو د ەک دداەدامالالبەبەل مەاڵو ب
و  بالالنەسالالوود د انۆیالالخ یمانیوئەڕدباوەسالالەل اتریالالو ز ەوەبالالنەد ەەگ یقالالاز واەشالالێپ ەیگێالالد یبالالوادانڕێ دان،ەنۆڵوکالال دانۆدخالالەب
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شالل  انڕیالگوەب ینگالاوەە ینالاتوان کێکوسالپ نالدوەک الیەال کانالوەوئامان  اواتئ مووەە ەب شتنەیتاگ ەک ەوەنەکەد ێنو مانەیپ
 . ەوەکات

 
 .بازڕێ مەو ە ەڕەبڕێ مەقاسملوو ە ەک ێابینڵد ەوەل سەک مووەبا ە تریئ
 

 قاسملوو ڕێبەر بوو، چون بە گرتنە دەستی سوکانی سەرکردایەتی حیزبی دێمکڕات

 
 ەیزبیالالح وەئ ن امەدئەسالال مەاڵبالالوو ب ووڕوەدەب یزبالالیح ۆیینالالاوخ ەیشالالێو ک ەودەدگۆز یگرفتالال ەڵگەد ەتاوەدەسالالەل یدچالالەگەئ
 ەو ل اڕ دانەنالالابەپ یشالالتەەەب یئودووپالالا ەقاسالالملوو ل ،ەلالالووتک ەانالالدەیگ ەوییەماسالالۆپلیو د ییاسالالیو س ینتیشالالکەت یبالالادەل
 ەیوەبالوون ێجالو یالیدوا ەل یتەبیتالاەبالوو، ب یزبالیح ێالیملمنن ینالوقم ەک کێزبیناو ح ەداوەوئادام دا گ ەئاسوود دۆز یکێانیژ

 یدداشالەدووب وانێالن ەوتبالووەک رانێئ یکوددستان یکراتۆمێد یزبیکوددستان ح یکراتۆمێد یپادت ەل دەحمەئ میوبرا اللەمام ج
 .رازکراویب ەتاز

 
 ەل ۆیخال ەک ەوەتیالد زبالدایح ەیشالپرز ک الادیە یزعالەو و یکالەدەو دووب ن یختیئ یژاوێناو گ ەل ۆیخ ەک کداڵێحا ەل قاسملوو
و  زۆچالالالاالک و بالالالز یکێسالالالەک ەتاوەدەسالالالەل دەە وەئ مەاڵبالالالوو، ب ۆزانکالالال یسالالالتاۆمام ابوو،یالالالدا ژ ییئودوپالالالا یانیالالالژ نیباشالالالتر

دا  یتالالەالو یتالالەڕەوە ڵێرمنالالداێم یتاەدەسالالەل دەە وەئ. ەداوۆبالال ڵالالیوەوە ەبالالوو دەبەل ەیکەلەگ یمالالەخ. ەبالالوو سالالتکادەڵدەەب
 یتالێکیە ەالوان وات یکخالراوڕێ نیمالەکیە یدەنێالزدەدام ەتێالبەد ێودمال یشاد ەدا و ل ڵیسا ١٥ ینەمەت ەل ۆیەب دەە دوابوو،ەە

 .کوددستان یکراتۆمێد یالوان
 

و  را ێالو ع ەوەتەڕیگەد ١١٥١ ڵیسا ەئازاد لی ١١ ەیاننامەیب یو دوا زکیح ەل یالنانەو و ٢ ەینگرۆک یو دوا ێکات قاسملوو
 یبالاد ەل زکیالح ەک زک،یح یکانەزڕی ەوەتەڕێبگ ەک نەکەدێل یداوا اڵیوانەو ئ ێوەکەد زکیح یانڕێیەاو ەب یچاو غداەب ەل
 ەو ک ێگالالرەد ۆسالالتەئەو یباشالال ەب زکیالالح یدەبڕێالال یخشالالەن وەئ ۆیەبالال ،ەدابالالوو ەییشالالپرز ەڕیوپەل ەوەییەکخالالراوڕێو ینتیشالالکەت
 سالتاۆمام یکانەقسال ەنەیبد دنجەبا س. ێوەکەددەد یباش ەب ەیکەکردن ییدەبڕی یخشەن داەرێل بازڕی مەو ە دەبڕێ مەە مەڵێد
 :ەڵێدا د ٦٣ ەیدەالپ ەول شانداۆکێت ەدەس وین ەل ەک ەنزادەسەح
 
 ەقاسالملوو بالوو ک یپالاە ەاوکالاد ایالنەت یاسالتەڕبالوو، ب ەدواوەب دۆز کراتۆمالێد یزبالیح ۆبال یرێقاسملووخ ەڵگەد ەوەکگرتنیە"
 ".نیبوو یرێف دۆو ز مەوک وتەک دچاوەب یزبیح یو ئوسوول یزبیح یو کاد یتیەزبایح یمانا ەل کمانێشت ەمێئ
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. ەبالووەن ادید ەوێپ یزبیح یشتڕدا ەوەکێباد الیە ەل ەک ۆستەئ ەتێگرەد کێزبیح یدەبڕێ یسوکان داەکات وەقاسملوو ل یەواەک
چ  ەوەکێبالالاد مالالووەە ەو ل ەوەکالالاتڕخ ەزبیالالوحەئ ێتالالوانەد ۆیخالال یی الالاتووێو ل ۆیخالال ەیبەجالالرەت ەب ەبالالوو وەئ ەوەئ کالالووەڵب
 ەوەبخالات ەزبیالح وەئ ەوەدەد یایالدن ەڵگەد ینالدەوێو چ پ ەونالاوچ رانێالئ ەیکیالد یکانەزبیح ەڵگەد یندەوێو چ پ ینتیشکەت
و  ەدنالامەب ینەخالاو ەزبیالح وەئ زکیح یکانەزڕی وێن ۆقاسملوو ب ەیوەانەڕگەل دەتا ب ەک ەیەئاماژ یگاێج. ەکید یکێباد دەس
 زکیالح ێلالەد یندەناو ەیتیکوم ەڵگەدا د یسمەد یشتنیدان مەکیە ەل ەک ەبوو ەدوکتود قاسملوو ەوەو ئ ەبووەن کەیەساسنامەئ
 .ەوەتێژەڕێداد زکیح ەیساسنامەو ئ ەدنامەب یشۆخ دەوە ێب ەساسنامەو ئ ەدنامەب ینەخاو ێبەد
 
و  زکیالح یکالاد وبالاد یوتنەشالکێپ ەل ەبالوو ەودەگ ەدەە یدەمالپەل زکیح یکانۆییەناوخ ەشێک یدچەگەئ ەدواوەب ەژڕۆ وەل تریئ
 یوتالەد ەزبیالح وەئ ن امەدئەسال مەاڵب ەبالوو داۆیالخ ەڕیوپەل ـیالفۆت دەحالمەدوکتالود قاسالملوو و ئ وانێن ەیملمنن یتەنبیتا ەب
قاسالالالملوو  ەل دەب ینالالالاغۆق ەڵگەد ەک ێنالالالو یکێنالالالاخۆق ەتێالالالنەد ێپالالال یدێالالالە یدێالالالو ە دەب ەتێگالالالرەد ۆیخالالال یشالالالتوونێوپەدەب
 .ەبووەە یچاوەڕب یکییەاوازیج
 
سالالازمان  ۆیقاسالالملوو دا خال یدەبڕێال رێالالژ ەل ەکیالد یکێجالالاد ێتالوانەد زکیالالو ح ێبالەد ەیژێالالدد ەشالتوونێوپەدەب وەو ئ ەوتەد وەئ

 .بکات ەئاماد کەیەدنامەپنن وب ەشنەچ دەو ە کیەانکادۆڕگ دەە ەڵگەد ەوەبوون ووەڕدووب ۆب ۆیو خ ەوەبدات
 
 کڕێالئاو داەشالەوبەدوکتالود قاسالملوو کالرد، ل یدوون یڕیکاداکت ەب کمەیەدا ئاماژ مەدووە یشەبەل یکودت ەب داەڕیبڕێ یباس ەل
 .دا مە ێس ەیشەب مەل کێنینووس ەکودت ەب مەدووە یشەب یواکردنەتەب ەادید ،ەوەمەدەقاسملوو د یبوون" بازڕێ" ەل
 

 یدوا ەل کالووەڵکالرد ب زگالادڕدا  سالتووەقبەچ یکالێژاوێگ ەل یزبالیح داۆیالخ یکالات ەل ەک ەیوەل ەتگیبوو چون ب دەبڕێ قاسملوو
 .ێوەکەد دەد ابردووڕ ەل قترەز دۆز وەئ یدەبڕێ ڕۆڵیو خاڵەدا ن اڵینشاەەشاە یمیژڕێ یووخانڕ
 
 ،ێوەدکەد ەکالالادام یکێدادەتمەاسالالیس کەو وەئ ەکردبالالوو ک یقاسالالملوو وا نیەال ەل کالالانەووداوڕ یلالالیحلەو ت ەوەکالالدانێو ل مەشالال 
 متالرەک کالداڵیحا ەشالا و ل یمالیژڕی یووخالانڕ ەل دەب نەڵالێد ەک ەبالووێل مانێگو دجادانۆز ەوەزبیح یکانەدکردەزمان س ەل دەە
 نەسالالاز ک تالالانۆخ یتیەو کوتالالوو ەوەتۆکالالرد ۆکالال ینالالدەناو ەیتیکالالوم قاسالالملوو ەبالالووەە ەمیژڕێالال وەئ یووخالالانڕ ەب ەڕیبالالاو سەک
 .ێووخەڕد میژڕی ەوەتەداو یماڵقاسملوو و ؟ۆب ەانیویپرسەک ؟ۆناو خ ەوەنیچەد
 

  یمیژڕی یووخانڕ اڵێپ وەبوو، ئ اڵیتەجودئەو ب ترسەئازا ون یکێسەک کان،ەووداوڕ یددوست ەیوەندنێخو ەقاسملوو جودا ل
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 ەب میژڕێال یووخالانڕ ەدلەو ب دۆز یکەیەمالاو ۆبال ەابالادەم ەکوددسالتان و ل ۆینالاوخ ەوەتۆەالات ەک ەبوو ەسانەک وەل کێکیەشا 
 ەیەویشال وەب ۆنالاوخ ەل کێنتیشالکەت یدچالەگەئ اڵیمیژڕێال یدووخالان یدوا ۆخال. ەتالووید یکالەڵو خ ەکالردوو یکالاد ینالێن  ەیوێش

دوکتالالود  یدەبڕێالال ێالالڕژ ەو ل زکیالالح ینالالدامانەکالالادد و ئ یشالالانۆکێو ت ڵوەە ەکالالودت دا ب یکەیەمالالاو ەل مەاڵب ەبالالووەن یوجالالوود
 ەشالالاوێل وەئ یشالالەب  ەاالتانیشالالکەت وەئ یدچالالەگەئ. ەوەنێببالالوژ کانەنتیشالالکەکوددسالالتان ت یدەدتاسالالەس ەقاسالالملوو دا تالالوانرا ل

 .کردەد زکیح یکانەبنک ەل انیدوو یوکاتەئ ەک کردەدەن ەیکەڵخ
 
 ١١١ەل اتریالز یتەمیشالەپالر ح ینگالیمت ەب ١٣٥٥ ەیمەشالڕە ی١١ یژۆد ەل ۆیخال یئاشکرا یشانۆکێت زکیح ەیوەئ یو دوا ەوەرێل
 یدانالالەدژب اڵیمالالەوە میژڕێالالنالالاو  یسالالتانەدەپەنۆک مەە انالالدەیاگڕ ەابالالادەم یسالالاد( یئالالازاد) یادیالالئاب یدانەیالالم ەل یسالالەک زادەە
  یکالالپ کالالردن و کزکردنالال ڵالالیوەە کیەگالالاڕێ مالالووەە ەو ب وتەک ڵالالیوەکەد انێالالتێک ەتالالوود یزبالالیح یتەبیتالالاەب اتڕکۆمالالێد یزبالالیح
 . داەد انیزبیح یشتوونێوپەدەب یوتڕە
 
 ەک کیالدا یزبالیح یشالەنالاو باو ەوەتەڕێالبالا بگ ەکالرد ک زکیالح ەل یداوا یراوڵمالاەڵدووە ەڕێپ وەب ەتوود یزبیح بردەن یدۆز

و  زێالە الیەال ۆیپاشالک ەتێالبب کراتۆمێد یزبیح ەکید یکێجاد ەک ەوەکرد ەیوەئ یتەد انەیداواک ەل زڕی یاێڕدوکتود قاسملوو و
 ەیماڵو ەوەئ ەتالوود یزبالیح مەاڵب. بالن نال ەەاوکاد و ەاوئاە یئازاد ۆب باتەبرا وەاوخ یزبیدوو ح کەو ێشکرەو د کێنیەال
 اڵێپال ەیوەئ ۆدا بال اتڕکۆمالێد یزبالینالاو ح ەساز کالردن ل نتیشکەو ت ینێکادشک ەوتەک کێدۆج مووەەەبوو و ب ەۆناخێپ دۆز
 . ێبگر اتڕکۆمێد یزبیقاسملوو و ح ەیوەرکردنیو ب یزبیح یخواز ۆییخەدبەس ەب
 
 ەبالالوول یزانسالالت یسالالمیالیسۆس ەک زکیالالح یژڕۆدوا یئامالالان  ەک یسالالتیقاسالالملوو و ێکالالات اڵیالال ١ ەینگرۆکالال ەو ل کیەال ەل ەمەئ
 ەتەبالاب وەدئەسالەل انیالدۆز یکالیەداەو ە کالردنێپ ەڵتێگال ەوتالنەک ەتالوود یزبیح یکانەاسپاددڕ تریئ ێدباوەد زکیح ەیدنامەب

 ەیدنالامەب ەل ڵەسالەئ وەناکالا ئ سالویوێپ زیدگەە ێداب ینشتمان ەیخوازانیزگادڕ یباتەخ ەل ەل کێزبیح کداڵێحا ەساز کرد ل
 انیال ەیەئامالاد ەسالمیالیسۆس وەئ ینێستەب ایئا ێبەد یزگادڕکودد  ەک ەیوکاتەئ ێبزان ەیوەئ ێب ێنێن ۆبگ داۆیخ ەیکەزبیح

 و وتالالووەدواک یتەاڵسالالەد کڕێالال زکیالالح یکالالانەکادد نالالدامانەئ ەل ێنالالدەە تەنالالانەت ەکالالرد ک یوا یەخالالواز ۆییخەدبەسالال وەئ! نالالا؟
 یسالالمیالیمپریئ ۆبالال د ەم یددوشالالم ەیوەئ دەبەل ایالالنەتەب دەە رانێالالئ یسالالنمیئ یمالالیژڕێ یو خالالوداف سالالوەدەپەنۆک سالالقانێدئەتاس

. بالزانن ەمیژڕێال وەئ یانەیالەاوپ ەب انۆیالوخ نەبالک ەناسالێپ یسالتیاکلیمپرسیئ یدژ یکێمێژڕێ ەب یغاتێبلەت یکێددوشم ەکردبوو
 یکێسالەندکەچ یەاوکالاد ەب ووەتوود یزبیح ۆیوخەداست یدەکێکادت رێژ ەئاکام دا ل ەل ەبووک ەەیەوەرکردنیب ەدۆج وەئ دەە
 ەل کیەکالالرد و ال عاکینشالالیئ یدووچالالاد انیالالکراتۆمێد یزبالالیدژواد دا ح دۆز یکێدجەلالالوومەە ەل زکیالالح یتالالیەداەبڕێنالالاو  یادیالالد

 .ڕێداب زکیح ەل انیزبیح یکانەدەو کاد ندامانەئ نیباشتر
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 یبالیحز یغالاتیبلەت ەیپخالانۆت اڕکالیەال مالووەە ەل ەک زۆئالال یکالیەزاەف یوددوسو بوون ییەنتیشکەت ەبرەز وەئ یو دوا ەوەریل
قودسالتر بالووو  زکیالح یدکەئ مەە ەویەقاسملوو بوو یخسەش یتەبیتاەو ب زکیح یووڕ وەدەب کانەپزانەچەب ۆخ یوباق ەتوود

 یلالڕۆ ەوەرێالل تالریئ. دوکتالود قاسالملوو یخسالەش یشالان دەسال ەوتەک ەرانەیالو قەبالوون ل دبازەد ۆگران ب یتیەدپرساەب اڵیم ەە
و  دچالاوەب شالووێپ ەینالدەوەئ ەد اتڕکۆمالێد یزبالیح یبازڕێ ەیوەساخکردن ەل اڵیمەوە زبدایح یکردن یدەبڕێ ەل مەقاسملوو ە
 .ئاشکرا بوو

 
 ەل ێدۆجالەب انیالبالوون  میالیسوس یئوددووگا ەبەستراوەب انی  انیج یشەش ەل کیە اکدڵێحا ەدا و ل یکات وەل بووەن ەتڵگا
 ە گێبالال ەمەئ .کالالردەد یتالالیەداەابڕکالالات  وەئ یتۆڤییەسالال ەک یزانالالەد یەسالالتیالیسۆس ەوتڕە وەئ ەیوەرەیالالپ ەب انۆیالالخ کالالانەدۆج
 دانێالل زۆپال ۆبال دەە ەک ویالدەد کانەقامەش ەوات ل یسەک دۆبوو، ز ژڕۆ ێدۆم دەزخان ە ەەچ ەب ۆبوون و خ ەەچ ەک ەیوەل

 ێلالال یکالالێڕێد دەە انیالال کالالداڵێحا ەل داەبالالا د ۆیخالال کانەقامەشالال ەبالالوو و ل ەوەسالالتەدەب ینالالینێل انیالالمالالادکس  یکالالێبێکت ەیتکێگالالو
و  ینێسالپەبت تۆخال یکانەڕەباو ەوەئ ۆئاوادا ب یکێدجەلوومەە ەل. ەبووەن ڵیحا ێیل ەوییەندباشێخو دەگەئ انی ەوۆندبێخوەن
 .بووەەاسان ن یکێکاد یبەن زکیح یکردنەلۆیک ەو ب یتڵەداەناع یمیسلەت
 

ئاکالالام دا  ەل ەکالالردوو انیەیووسالالڕ یسالالمیالیسۆس یپۆکالال کێالالد ەک ەیتالالاناڵو وەئ ەوابالالوو ک ەڕیبالالاو وەبالالوو، ئ نالالدەرمیب قاسالالملوو
بکالات، نالان  مەداەەف کەڵالخ ۆ، کالاد بالێبال اڵیالدەدوەدادپ ندەدچەە سمیالیسۆس ەوابوو، ک ەڕیباو وەئ بن،ەشکسو د یدووجاد

نالاوکودد  ەل ەڕەبالاو وەئ. ێنالاگر دەسال ەسالمیالیسۆس وەئ یەنال یئالازاد ممالادا مەاڵب کەڵالخ ەیس ر دەس ەتێبت یلەسەروتێت ەب
دوکوتالود قاسالملوو  اڵیالوەئ ،ینێددکیالب یتالێراوێو سەک کیە ەتالاق ێشان بال دەسەل ەیودەگ یتیەدپرساەب کداڵێحا ەل اڵیوەئ

 .دچووەداسو د یشەکەقس ەبوو و
 

 ەل ەلێدۆو مال ەوەج وەئ یمیساللەت انیال نەە سەک دۆز ۆخال. مالرەن ەکێبازڕێ ،ەکەیەقوتابخان ۆیخ بوونەڕبێد ەل ەجگ قاسملوو
 انیالووڕوەدەب ماکالانەبنێب ەتەمۆتال ەیوەئ ۆب مەاڵب ەوەتێکردب ریب انیقاسملوو کەو ەنگڕە انیو  ەژڕۆ یباو ەک بنەد تەاسیس
دا  انۆیالخ یدانالەو دژب ادەیالن یغالاتیبلەت یشالێڕشالانتاز و ە رێالژ ەل انۆڤمر وانەئ ن،ەبک انۆیخ ڵید ەیقس رنێناو ەوەتێبەن
 میساللەت ەسالتیلێدۆم ەپەچ وەب دەدامالبەب وەبالوو، ئ اوازیالقاسالملوو ج مەاڵب ن،ینال ۆخالەب واڕو بال ەڕباو نەو خاو نێداد کۆچ ەب
 ۆیبوتالالان ودد تانەسالال ەالالات،ەاند کۆچالال ەب کانیەتەسالالوونن ەپەو چ ەتالالوود  یالالزبیح یغالالاتیبلەت یشالالاوێل ەب دەدامالالبەب بالالوو،ەن
 ادیپرسال ەتێالبەد ۆیبال ەوەکاتەدێالل انیالریب ەک  ۆمالر ستاەێئ ەک سوەبەڵە کراتۆمێد یزبیقاسملوو و ح ۆب انیساخداد ەندێە

 ەو بوختالالان ۆدد وەو ئ ێبالال ووڕچالالاوو ێبالال ەدێالالە ێتالالوانەد ەویەتوانالالا ەمالالووەە دوەو ب تەاڵسالالەد ەمالالووەە وەب کێالالزبیح نۆچالال
و  نەبالک تەاسالیسد داەتالوود یزبایح یدمانەف ێڕژ ەل ێوەان ینا ەکل ەوەبکات کەیەدکردەو س کێبیزح یووڕ وەدەب ەانیواڕەنا
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 ینالدەچ تالرانێئ مڵالێب تونالامەد. ەتوود یزبیح یکانەتەقەس ەتەاسیو س دمانەرفێژ ەنەناخ انۆیخ یلەگ ەیندەوەدژەب وەرادیئ
 ەک وتەدکەد کیەال مالالووەە ۆبالال سالالتاێئ تالالریو ئ گالالاێج ەانالالدەیگ ۆیخالال یکالالانەڕەوباو ەو قسالال ەتالالوود یزبالالیقاسالالملوو بالالوو ح ەل  ڕ
 ەنالدەرمیب ەیو قسال بالووەداسالو ن داەد ڵەپالەچ ەل انۆیالب اڵیپالەچ یپالرۆز یکالێکەڵو خ کوتەید  انیج ەیشەش ەل کیە ئەوەئ

 .اەڕگ داسوەو مرەن یقاسملوو ،ەکەکودد
 
و  یکالالالانەدەەالالالزد و باو و ریالالالب ،ەڕێپەدێالالالدوکتالالالود قاسالالالملوو دا ت یدۆتالالالر دەسالالالەب ەک ڵسالالالا ٣١ ەل اتریالالالپالالالاە ز ڕۆوەئ ەڵالالالیب
 ێبالەد سالتتریوەشۆکالوددان دا خ یشالتمانیون ەوەتەن یرانیووناکبڕو  کەڵناو خ ەو ل ێد دەو ە شـەدمەس ەبنەد یکانەتەسلەخ
 .شتمانین یژڕۆدوا یو کودان وکتان یالوان ۆب کێبەکتەم ەبنەد یکانەوەرکردنیو ب بازڕێ وەگڕێو 
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 رێبەر و فەرماندەی مەزن و هەڵکەوتوو
 

 دوکتور عبدالرحمان قاسملو
 
 

 
 ئیسماعیل ماملێ

 
 
 

 !ویدایان یگ  یپاک یدووح ەل واڵس
 
 یدەبێالالالد وەشالالال ی٢ ەب کیالالالزین رێالالالکالالالات ژموا سالالالامناک  یکالالالێژۆد ەل اڵێپالالال ەوەل ڵسالالالا ٣١، یالالالیەیەژو ی١٣ ۆممەدوو شالالال  ۆودەئ
  ژێو وتالوو ۆگ الو وگال یزیالم دەسال ەل اڵیترۆئال ینالدەناو نڤیالیە یشالرد ەدوکتود قاسالملو ل دیەەش دەشۆکێو زانا و ت وتووەکەڵە
شالالک   یبالال ەکالالرا ک دیەەشالال" یقالالادد ەعبالالدال" دەشالالۆکێت ێەالالاود ەڵگ ەل ەدادێو سالال تکالالادیەایجن یمالالادۆک یسالالتانیدۆرێت یسالالتەدەب
و  یدیالتراژ ەژۆد وەل. ەداوەن سالوەد ەل ۆیخال یوادەنێشالو شالتاەێئ ەو تالا ب دزانالدەل یکراتۆمید یزبیح یتەبەیەەب یدەکەیپ

 :مڵێم و بەحدک، حدکا بک ەوات زکیح ۆیودەئ ڵیدوو با دەە ەدوو ل یزۆسڵد یستەە ەب یوەم ەد ەمبادەو خ ەسامناک
 

 ێتەسالبق یتەبیتالا یکالێنیگالر وت ەب نەدەد ڵوەدوکتود قاسملوو ە یبوون دیەەش یژۆرڵسا ەدووالتان ل دەە ەک ستاێئ :یەکەم
  مەدجەدوکتود قاسملو س یبوون دیەەش ەک  ەوەتۆکردیفکرتان ل الیە نەبد اڵێپەو تانۆخ یستەدا د ەیادوادی ەبگرن و ل کێل
وپالالنن و  ەوەکالالدانێل ێبالال ەب ەک ەیەە" رێدشالالگۆش یتالالیەداەبید" یوێالالن ەب کەسالالتەد ەیوەابوونیالالج ەوات( انشالالعاک) ەب ینالالدەوەیپ
 یبالالوون ەب لەو گ زکیالالح ەک ەزنەم ەدەبێالالد وەئ ۆیەالال ەبالالوو ب مەەدا  زکیالالح یدەکەیالالپ ەل یدەگیکالالاد ەیدبەز مەە شالالتنەیگێت

 یقاسالملو"  یبالێکت ەک ەیسالانەک وەئ ەک ەیەوەئ ەیەوت ەوەئ ۆب شمەکۆیەو ە لیلە، دێبت یستەدەل ییسانا ەب کردەد یشاناز
وابالزانم  . کاتەد یباس یباش ەبوو ب دمانیەەش یدەبێد ییەاود ەک یی" زالۆنێو" یکێنووس ەژنامۆد ەک ەوەتێندبێخو انی" کودد

 ۆبال یپرسال مێلال! نڤیالیە ەچالمەد یانەیالب ی، کالوتبالووم یحمالانەد ەڵگ ەل مالنەئ یدۆرێالت اڵێپال کێوەش: "ەڵێد، ێب لۆکاد یوین
: ی؟ کالالوتەیبالالک ژێوتالالوو یبالالەد ۆ، بالالنەداوت خ ەل ێیناترسالال: "کالالوت مێپالال! مەکەد ژێوتالالوو رانێالالئ ەڵگ ەل چالالمەد ی؟ کالالوتیچالالەد
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 ۆیەبال ەومینووسال یکالودت ەب دەە یەدا ن سوەددەبەل مەکەبێکت ستاێئ ەوەئ دەبەل ."ەوەتۆبێل زبمیح ەیودەگ یکیەال جبوودمەم"
 ،مەبالالک شالالانێن سالالوەددوکتالالود قاسالالملوو  دیەەو شالال لۆکالالاد وانیالالن یکالالانەرێو د ەدسالالت نەقیقالالەو د رێالالد ەو ب دەالپ ەنالالاتوانم ب

  مەکەد دزەدوو ال ع دەە ەب ۆیە، بالالالۆەبالالال ەیتانەدەسالالال وەئ یتووشالالال زکیالالالح سالالالانید ەوەداخەب ەک ەیەوەئ میکەدەسالالال یسالالالتەبەم
 یکودسال وەل سالوەد ڵدووک بالا دەە ەک ەیەوەئ ایالنەت یگرتنال ژۆرڵکالردن و سالا ادی، گوتنەڵە یپ،یدەوەریپاداە، ب نیباشتر

 ەویونشال ودازەە وەئ یشالوویت ەوەکێبن و پ کیە یمننەستە، دەدپرسانە، بەادانی، ەوشەرانیو ژ لبگرنەە ەیتەاڵستەد ێب یە
"  مەڵالالیمالالن د مەاڵ، ب"ەانیالالگاێد یدانالالەژێدد دانیەەشالال ۆپالالاداە بالال نیباشالالتر" ەک ەیەوەئ زکیالالح یکانەددوشالالم ەل ێکالالیە. ببالالرن

و  ەود ەب امیالالنڵکالالرد د تالالانەوەئ ەک ،ەکالالردن ڵبالالووەق کیە، ەبالالوون سالالوەد کیە، ەکگالالرتنیە دانیەەشالال ۆبالالپالالاداە  نیباشالالتر
 .ەوەنەدەد دانیەەش یتر پاداش یکەیەناسەە
 

  یکالالالات ۆدوکتالالالود قاسالالالملو بالالال دیەەشالالال  ەک یە ەیدەالپ ١١،  ٣١ یکەیەلکینالالالام یوێالالالن ەوە، ئ"ت الالالاەم ەتالالالنە دد دا" :دووهەم
، دوکتالود ەکەژێوتالوو اڵێپال ەفالتەدوو ە کیە. ەدادێسال یمالادۆک یتکادیەنایج یدانەبێنو ەب دایب ەک بووینووس ێنڤییە یژێوتوو

 یشالەب ەکات ناوبراو ل وەئ. ەوەداتیبکا و ب پیتا ۆیب ەک" زا ەق یمیبرا"کاک  ەب داەیو د ێنووسەد ەیەیلکێنام وەقاسملو ئ
 ەوەدا ئ کێالکات ەل کالاەچالاە د ۆیخال ۆب اڵیکەیەنووسخ کاەد یپیتا ەک میکاک برا. کردەد یکاد ێسیپاد یدەفتەد ینتشاداتیئ

 ەک ەیوەئو  ەویالد میکالاک بالرا ڵەمالا ەل مەوەئ مالنە، ئوتبالاەک سەک یسالتەدەب یەبواەدەبوو و ن ینێەەن ەکات وەئ ەیەنووسراو
 دۆز زکیالح ۆشالک بال ێب ەک ێنێب سوەدەو ەیەلکێنام وەبدات ئ ڵوەە زکیح وادادمیە .ەوەرامێگ ۆیب یشۆخ مەکەد یباس ستاێئ
 .ێبەد کەڵک ەب ەشاوەگ یکیەچرا کەو امینڵو د ەنرخەب
 
 ێکیە اڵیباشوود یکوددستان یکەڵخ ڵسوەد ڵدوکتود فاز دیەەش، ەو کاک عبدال زنەم یدەبێد ەل ەجگ یە یناوێخو ەژۆد وەل
 .کوژ بوو ۆڤمر یسنمیئ یمادۆک ەیانیحشەو و تناکەحشەو ەترؤد وەئ ەیانیقودبان وەل
 

 ەکالاک عبالدال دیەەشال ەالاەدوەەدوکتالود قاسالملو، : یللالیم یمالانەوقاد زنەم یدەبێالد یپالاک یدووح ەل واڵس زادانەتر ە یکێجاد
 .دەئاز یقادد

 
 .ەدادێس یسنمیئ یتکادیەنایج یمادۆک ۆب یدۆدشەس و مانەن و د ەم
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 :بەشێک لە پەیامەکان
 

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

  وه حمان قاسملووه بدوڵڕه عه. هید د ری شه تێرۆری ڕێبه  ی ساڵه ١١ی  بۆنه  یام به په
 

 
 
 
 
 
 
 
 !کوددستان ید شهۆکێت یکڵ خه
 !کوددستان یتەاڵژەڕۆ  قاسملوو له.د یکان و ئامان ه ریو ب گاڕێ یگرانۆە
 !کوددستان یموکراتید یزبیح ینگران هیندامان و ال ئه دان، شهۆکێت
 
 یمالادۆک یمالیژڕێ یسالتان ده تبهاڵ ساله و ده دان بالهڕێ یسالت ده  باله  که  هڵقوو یکێزام ی وه ده نهێرەیبەو کڵێموو سا ەه ڕی پووشپه ی٢٢
 ی١٣) یتاو ەاله ی١٣٦٢ یسالال ڕی پووشالپه ی٢٢ د لاله  وباله مه  لاله ڵسالا ٣١. ەالات کێکودددا پ یل گه ی سته جه  له رانێئ ییسنمیئ

  نڵبالالالدو عه ەڵگەل ڕێەالالاو مالالوکرات،ێد یزبالالالیح ییگشالالت یرێقاسالالالملوو، سالالکرت حمانڕەبالالدولەع.دا، د(ینالالییزا ی١١٢١ ی هیالالژوئ
 یتالالاڵو یخت تالهێپ ن هڤییاللاله  ت،اڵو ی وه ده ده ەل زکیالالح یکان هییالند ە وێالپ یدپرسال و به ینالالد ناوه ی تالهیمۆک ینالدام ئه د ئالازه یقالادد
 .کران دیە شه اڵیئوتر

 
 کوددستان  یتاڵ ژەهڕۆ  کودد له ی له سه مه ید سه چاده ۆب  انهییئاشت یک هی گاچادهڕێ ی وه نهیزۆد یست به مه  قاسملوو به دوکتود
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دگالرت و  وه انیلک قاسملوو که. د ییپاک ت هیو ن یخوازیئاشت  له یسنمیئ یمادۆک یدانەبڕێ. بوو شانداۆکێو ت ڵو ەه  وام له دده به
خاڵ و  ناله  وان لاله ئاله. بالوو  زناله مه  ده بالهڕێو  ئاله یدۆرێالت  کاله انیال کاله وهێدز  ئامان اله  باله شتنی گه ۆب ک هی لهیس وه  کرده انیژێوتوو

و  دان گالهیکالودد، ن ی وه نالهاڵجوو یناسالاندن ۆو بال ئاله ییماسڵۆپید یشانۆکێکودد و ت ەیو بزووتنه  قاسملوو له. د ید گهیکاد یود ده
 انیال کاله ننهیپ یکردنێج بالهێج ۆو، بال یسالتیدۆریت یکەیەخشالەن یئامالان   کرد باله انیقاسملوو توددوک  هۆید ب ەه. داسان بوون ەه
 ییت هیالوا ته نه ی وه بزووتناله یپالان هۆڕگ وێالن یتوانا باله یداد تمه اسهیس یدکردنیە شه ۆب ماتڵۆپید یناو  به انیکێستیدۆرێند ت چه

. د یکردنال دیە شاله  باله ەبالوو ک ەوەوان ئ ئاله یئامان . اسپاددڕ ران،ێئ  له یدۆکتاتید یدژ یبات خه یادید  ده ەه یمایکودد، و س
 ەب انۆیالو، خ نەکوددسالتان بالد یتالاڵ ژەالهڕۆ  مان له که له گه ی قخوازانه و حه یت هیوا ته نه یبات خه ەل ەودەگ یکێبرەقاسملوو، ز

 ڵایال خه وتوو بوو،  دکه سه انی که هییستیدۆریت  ننهیپ ی وه ئه ڵ گه  له ماڵ به. نەبک ەئاسوود ەیەوەبزووتن مەئ سوەد ەل یک ادیە
کالودد و  یل گه یبات قاسملوو، خه. د یکردن دیە شه  به. ید  ەاته نه ەیەوەبزووتن وەئ یکداەاتنۆچ ەب ەیبادەل انی که ونه و خه

 ،  الالالاتووهێل  ده بالالالهڕێو   ئالالاله یگالالالاڕێ یباتکادان و خالالاله بالالالوادانڕێ کالالالووڵ ەات، بالالاله نالالاله ێپالالال ییتالالالاۆک دەە کەن  مالالالوکراتید یزبالالالیح
 .دا ی گاکهڕی  به انی ژهێجادان دد  له تر رانهیلگیش
 
م  ئالاله ژێوتالالوو یزێالالد م سالاله  لالاله یانڕێیالالقاسالالملوو و ەاو. د یدکردنیە شالاله.  نەیالالبک کییەاسالالتڕ ەب ەئامالالاژ یتۆیەخالال ێالالیج داەرێالالل
د  ەاله ە، کالهید یوان ئاله  اسالتهڕ.  وه تالهۆکرد ایالج ،یسالنمیئ یمالادۆک ی کالهید یکان هییاسالیس  دهۆرێت  له دۆز یکەیەادڕتا  ی دهۆرێت

توانا  و باله د شالهۆکێت ییت هیسالا باتکاد و که خاله یزێە  بر له زه  وه وانه ئه ۆیە  بوون و، به ومحکو و مه ییستیدۆرێت یک هی وه کرده
 ،ڵ پاله چه یکێازیالن ۆقاسالملوو بال. د ییازپاکین ی وه ستنهۆو ق ژێوتوو یکیتاکت  له یسنمیئ یمادۆک یدگرتن لکوه که ماڵ ، به دداوه

 ە هییالت هڵو ده یکالێدۆرێت ، کاله دهۆرێت  کاله  هییالن  وه د ئاله ەه  که له سه مه دا رهێل. اندڕ پهێت کێموو سنوود ەه  له ی و تاوانه ئه ییوێدز
و  اڕژڕێالالقاسالالملوو دا. د یدۆرێالالت ی خشاله نه دایسالالنمیئ یمالالادۆک یزامالالیو ن ت هڵالو ده یئاسالالت نیدزتر بالاله  لالاله  کاله  هییالالە ن وه د ئالاله ەاله
 یم دجه و، ساله ێنالریب ده  کاله پشالو تاوانه  لاله ە، وهێش نیقتر زه  به یاسیس یخنق عود  و ئه یلکردنێشێپ کووڵ چووە به  وهڕێ به
 .کوددستان یکڵ خه یی وه ته نه یو غودوود یگشت یژدانیو یکردن ندادیبر ۆیە  بوون به  وه که هی  به  وانه ئه
 
 ید سالاله و چاده  ۆالیالد  باله ڕی و، بالاوه یکان چوونالالهۆو ب ریالب یبالوون ینسالانیو ئ کیالالموکراتێقاسالملوو و د. د یدز باله ییت هیسالا که

 ۆو تالاوان بال ننیپال  لاله یی هڕو، توو  ده بهڕێو  ئه یدۆرێت یید وه رهیب دا، ناوهێم پ له یدبوونیە کودد و، شه یپرس ی خوازانهیئاشت
 یرێسالکرت دایدکرانیە شاله یکالات  قاسالملوو لاله. د ەاسالتڕ.  وه تهۆشتێە یمر نه  به دای که وه ته نه ی زهیحاف  هل یو ئه ،یوبردنێن  له

ناو  باله یزێالد م ساله تالادان له یمالیژڕێ یردداوانالێن  د باله دامباله به  دا کاله و کاته له ماڵ بوو، به ێڕباتگ خه ییاسیس یکێزبیح ییگشت
 یدگ بالاله  لالاله یسالالنمیئ یمالالادۆک  کالاله ە سالالتانهیدۆرێو ت ئالاله. کالالرد ده یک هیالال وه تالاله نه یواڕە یپرسالال ییت هیالالدا نهێنو شالالتبوو،یدان ژێوتالالوو

  بالاله ، هییت هیسالالا و که ئالاله یشالالکێو م ڵد  لالاله گرتن رهێسالال  بالاله ،یقاسالالملوو نالالاددبوون. د ڵ گالاله له ژێوتالالوو ۆبالال ت هڵالالواڕ  و بالاله مالالاتڵۆپید
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کوددسالتان،  یکالڵ خاله  هۆیالد ب ەاله. ننێبپالژ ک هیال وه تاله نه ی خوازانالهیزگادڕ یبات خاله یو چالاو شالکێم سالویو انهی ده انۆیخ ڵیای خه
 زانن و  ده یانۆیخ ەیک وه ته نه  به یت هیسووکا  باتکاد، به خه یس ند که چه یکوشتن  تر له وده گه یکێشت  به ن هڤیی یدۆرێت

 .بن ەۆخ  هییت هیم سووکا له نین  ئاماده
 

  شالالتنهی گالالهێو ت ئالاله ، انالالهێڕباتگ و خه یالالی وه تالاله نه یکالالێمز هڕ  بالاله  کالالردوه انڕیالال پووشالالپه ی٢٢قاسالالملوو و   کالاله  کالالهید ینگالالیگر یکڵێخالالا
تا  ەاله.  داوه ڵ ەاله ید کوددستاندا، سه یتاڵ ژەهڕۆ  مان له که وه ته نه وێن له  وه هییشۆخ  به  که  هی دزه به  ەخوازانیدگرەو ب یی وه ته نه
 ی نالدهڕو د ددادۆز یکالێمیژڕێ یدژ ێکان ده دباله بات و به خاله  کاله ێبال ده زترێە کوددسالتاندا باله یکڵ خه وێن  له  شتنهی گهێم ت ئه ێد
 ێخالواز ده ە هییاسالتڕم  ئاله.  هیال ەاله یسالتێوڵ ەه ک هیو  یی وه ته نه ییند وهێەاوپ  و یت هیک هی  به ییستیوێپ ،یسنمیئ یمادۆک ک وه
 یپرسال ایال کڵک م ک وه نه ڕ پووشپه ی٢٢قاسملوو و . بن و د ڵزا کاندا، یییە کخراوهڕێو  یزبیح  وهێادچد سنوود و چو سه  به  که
 یالیتیەو دژا یزادێالب دا،ەژڕۆ مەل ەک ەیەوەشالەیەوانگڕ مەل دەە. ن بکاله ێچالاو لال انۆیخ یک پرس وه کووڵ به موکرات،ێد یزبیح
قاسالالملوو، .د دیەەشالال یدەبڕێالال ەب دەمالالبەە انۆیالالخ ییفالالادادەو ،و یسالالنمیئ یمالالادۆک ییسالالتیدۆریت یمالالیژڕێ ەب دەدامالالبەب انۆیالالخ
 .نەدەد شانێپ دۆداوجۆج ەیوێش ەو ب ەکگرتووانیە
  
 !دەبڕێ یقاسملوو یکانەو ئامان  گاڕێ یگرانۆە
 
 یژڵڕۆسالالا نیمەن ێفتالالاوپەح ەل ەکیالالدەخ مالالوکراتێد یزبالالیح ەک ەوەنەیالالکەقاسالالملوو د. د یدۆرێالالت یادیالال کالالداێکات ەل ڵمسالالاەئ

 ەیکەشالانۆکێو ت بالاتەو خ مالوکراتێد یزبالیح ەل ەسالتەج ەب ڵەسالا ٣١ یدچەگەقاسملوو ئ. د. ەوەتێبەد کینز ۆیخ یزدانەدام
. ەبالووەە داەزبیالح وەئ یژووێم ەل یدەگیکاد ڕو پ ەنێوێب یکڕۆڵێ ەیەد ندەچ ەیماو ۆب ییەتیەساەک وەئ مەاڵب ،ەندداوێستەئ
 ەل کەیەژمالالاد ییو ەاوکالالاد ڵوەە ەب مالالوکرات،ید یزبالالیح یکالالانەزڕێ وێالالن ییکۆو نالالاک یواڵدشالالوبەپ کێناڵسالالا یقاسالالملوو، دوا. د

 مەئ ،ەوۆوخالالێن یوێالالڕەو پ ەدنالالامەو ب ەیالالیکخراوڕێو  یدەبڕێالال یووڕ ەل. کیە دەسالال ەوەخسالالت یمالالوکراتید یزبالالیح ،یانڕێیالالەاو
 یبالوون دیەەش یکات تاەە ەوەشیکوددستان یموکراتید یزبیح یمە ێس ەینگرۆو ک مە ێس ین رانسۆک ەل. ەوەکرد ێنو ەیزبیح
 .ەوییەبووژاند ەوەکیەووڕ مووەە ەکرد و ل یدەبڕێ ەییشاوەوێل ەب ەیزبیح مەئ ،یگشت یرێسکرت کەو
 
 ەمێئال ۆیسالتەئ ەخالاتەگرنال  د یدکالەدوو ئ دا،ەزبیالح مەئ یژووێالم ەقاسالملوو ل. د ڕۆڵیو  زکیح یزدانەدام ڵەیسا ٥٥ ەینۆب
 .ەدیەەش ەدەبڕێ وەئ ەیگڕێ یدانەدەژێو دد بوادانڕێ
 
  یکێشەب ەبوون ب ەک نەخانیەو با پینسەو پر ەڕئامانج و باو وەئ دەس ەل ەوەداگرتنێو پ ەوەنانێەۆرخیبەو م،ەکیە یدکەئ
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 ەل ییدەگیکالالاد نیدتالالرۆقاسالالملوو ز. د دیەەشالال یدەبڕێالالو،  مالالوکراتێد یزبالالیح یالالیتییەشالالوناس و چ ەل یکەدەو سالال بالالراوەدان
 ەیوەنالانێەۆرخیبەو یشالانەشانب ،ەپانینسالەئامالانج و پر وەب ینالدەپاب. بالووەە داەیزبیح وەل انیکردنەنیەادەو ن رکردنیگێج
 مەە  ،ەدیەەشالال ەدەبڕێالال وەئ یئاسالالت ەل ییەگناسالالەمەو ئ یفالالادادەو مەە ،ییەژووێالالم ەدکردەسالال وەئ یکالالانەدزەب ییەنالالدەتمەبیتا

 دەە. موکراتالداید یزبالیح وێالن ەل اددانڕیالب ۆییخەدبەو سال یخوازیو ئالازاد بوونێڕشالگۆڕو ش یموکراسالێد یکولتالوود ەب ەتەخزم
 .دداۆداوجۆج یو بواد ندەەڕە ەل شانۆکێت ەیانیینۆەادم یدانێپەدەپ ەب ەشیخدانیەبا ەاەو
 
 ەل ڕو پال ژێدوود و دد یکێباتەخ یاندنەیئاکام گ ەب ییستیوێپ ،ەویەنێب یمانۆرخیبەو ێبەد داەیەنۆب مەل ەک مەدووە یدکەئ
 کەو ەیودەگ یدانالەبڕێ وانالداەئ وێالن ەل ،ەزبیح مەئ یدانەشۆکێو ت مانەکەوەتەن ڕۆڵەی زادانەە ەک ەدانیو قودبان یدەدوەس
 ەب ەبالاتەخ مەئ. ەویخشالەب دایالکانەئامان  ینالاوێپ ەل انیالانیگ یندەفکەدەساد  ش. قاسملوو و د. د د،ەممەمح یقاز واەشێپ

 ۆیو، کال یەگالاڕێ مەئ یدانالەدەژێدد یاڕکالێت  ،ەژووێالم مەئ ینالدادانیوەئ مەدجەسال ،ەکیالد یکێشت دەە ەل دەب دەگەئاکام ناگا ئ
  ەیوێالچوادچ ەو ل کیە یشالانەو شانب ەکگرتالووانیە ،ەوەکێ، پال دان مالوکراتێد ەیودەگ ڵەیمالاەبن ەیخالان ەل ەیدانەشۆکێت وەئ

 یمالوکراتێد یزبالیح نەڵێالید ەوییەتیەدپرسالاەب ەب ەادیالد ەک - ەمێئال ڵالیوەو ە وایالە. نەدەن شالانۆکێت ەب ەژێالدد زبدایح کیە
 ەو ب ییکگرتالوویە ەب مالوکراتێد یزبالیح ەیەوە، ئ - ەکالردوەن یخالێدد کڵێالوەە الیەال ەل ەزۆریالپ ەسالتەبەم مەئ ۆکوددسالتان بال

 کەیەدەسالال یکەدوا چالالاد ەتێالالبن ێپالال ،ییەشالالاناز ڕپالال ەژووێالالم مەئ یشالالدادانەو ب دانەکالالتەئ ەل وانکراوەڕچالالاو یکێادڕیالالو ب ەرادیالالئ
 وایالە وەئ ینانێ یدەو ۆبن ب وانیەاوکاد و پشت ،ەامەیپ مەئ یکانەنگەددەب مووەە یەیوایە وەب. ۆیخ یدانیو قودبان باتەخ

 .ەزۆریپ ییەوانەڕو چاو
 
 زکیالح یدەنێو نو یندەناو ەیتیمۆک یندامەئ دەئاز یقادد اڵبدوەع ڕێەاو یادی ەوەزڕێ ەب نیزانەد یستیوێپ ەب داەیەنۆب مەل
  ت،اڵو ەیوەدەد ەیکیالالالالد یشالالالالانۆکێو ت یچالالالالاالک دۆز کەو شالالالالداینیخشەانبیگ یختەوەسالالالالات ەل ەک ەوەنەیالالالالبک تاڵو ەیوەدەد ەل

. د  شالالاوه وهێل ید بالالهڕێ یبالالوون دیە شالاله یادیالال  هڵژسالالاێم له ەالالاەدوەە. بالالوو وقاسالالملو. د دمانیەەشالال یدەبڕێالال ڕێیەالالاو نیکتالالرینز
 یزبالیح ییاسالیس ید فتاله ده ینالدام ئه ،یزیز الم عاله ساله دیال ج، ساله وه به ڕێیەاو ییدوا یچۆک  یید وه رهیب ڵ گه مر، له نه یقاسملوو

  کاله  وه نالهی کاله مر ده ناله یالم کاک ساله یادی  وه زهڕێ به دا، ڕ هپووشپ ی٢٢ یدانیە شه ڵ گه  له  وه هی نهۆم ب به.  بووه  تهێئاو اتڕموکید
 .زەڕێب انیادیو  انیپاک یانیگ ۆب واڵس. نیکردێل ییک اد هی ییوااڵد ما وبه مه له ڵسا ٢١
 

 قاسملوو، حمان هڕبدول عه.د دیە شه ید بهڕێ یادی ێب زەڕێو ب دزەب
 ،ڕ پووشپه ی٢٢ یتاوان یدان نهێقڵخو ۆب یی شهیم ەه ییسواڕی
 .ادی  له  شهیم ەه یقاسملوو. د یکان دزه ئامان ه به ۆب یداد دقه کودد و به یلەگ ەیخوازانیئازاد یباتەخ ۆب وتنەدکەس
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 کوددستان یموکراتید یزبیح
 

 یاسیس ید فته ده
 

 (٢١٢١یەیژوئ ی١٢)١٣١١ ەڕیپووشپ ی٢١
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە
 

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

ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی سی و یەکەمین ساڵڕۆژی تێرۆری 
 دوکتور قاسملوو

 
  
 
 
 
 

 حمانڕەبالدولەع"دوکتالود  یدۆرێالت یژڵڕۆسالا نیمالەکیەو  یسال ەینۆبالەب رانێالئ یکوددسالتان یمالوکراتێد یزبیح ییاسیس یندەناو
 .ەوەکرد واڵب یکێندداوەیەاگڕ ،ەوەرانێئ ییسنمیئ یمیژڕێ یکانەستیدۆرێت ماتۆپلید نیەالەل" قاسملوو

 
 !زەڕێب یشتمانانیەاون
 !ۆڤمر یو ماف یموکراسێد یگرانۆو ئ ادانیخواز
 !کودد ەیوەتەن یکانەگەمەئ ەب ڕۆڵە

 !مرەن یدوکتود قاسملوو یبازڕێ یبوادانڕێ
 
  ییگشت یرێدوکتود قاسملوو، سکرت یدۆرێت دەسەب ڵسا کیەو  یس ،یتاوەە ی١٣١١ ەڕیپووشپ ی٢٢ ەممەکشیە یژڕۆ



 کە من مردم، کورد نامرێ

 

 

100 
 

 ەڕپێالت رانێالئ ییسالنمیئ یمالادۆک یدەدوەدپۆرێالو ت سالویدۆرێت یمالیژڕێ یسالتەدەب رانێئ یکوددستان یموکراتێد یزبیح یوکاتەئ
 ەیسالتەو ج یگشالتەب یخوازیموکراسێو د یئازاد ەیوەبزووتن ەیستەج دەس ەخست یژانەو ب ڵقوو یکێزام ەک کێدۆرێت و،ێبەد

و  ەژانەب دەە شالتاێە ڵسالا کیەو  یپالاە سال ەک کێزام ،یتەبیتاەب رانێئ یکوددستان یموکراتێد یزبیکودد و ح ەیوەبزووتن
 وەئ یزمالیدۆرێتو  وبردنێالنەل یفالەدەە رانێالئ ییسالنمیئ یمالادۆک ۆبال ەوەزوو ەل دەدوکتود قاسالملوو ە. ییەن ۆب ەیوەژبوونڕێسا
کالالودد و  ەیوەتەن ەیمالالافخوازان ەیوەبالالزووتن ینالالەگمەو د  الالاتووێل یکالالێدەبڕێکالالودد و  یکالالڕۆڵەیە وەئ ەبالالوو، چالالوونک ەمیژڕێالال
 ،یدەدوەدادپ ،یموکراسالێد ەب نالدەمەڕباو یالیواقع یکێمالوکراتێد کەو ەبالوو ک  الانیو ج ەو نالاوچ رانێالئ ەناسراو ل یکییەاسیس
 یریلگێشال یکێکالادیدگرەب شالدایکات مالانەە ەو ل دکردبالووەد یناوبالانگ انیژ ەوەکێو پ یئادامو  یئاشت ینگریەو ال یدەوەتۆڤمر
 یکوددسالتان یمالوکراتێد یزبالیو ح تەاڵژەڕۆ یکوددسالتان ەکالودد ل ەیوەبالزووتن یتالەمیبل یکالێدەبڕێکالودد و  ییتیەواەتەن یماف

 ەیباتکالادانەو خ یاسالیس یمایسال ەبالوون ک ەکیالد ەیستانۆدۆڤمر ییندەتمەبیتا کەڵێمۆو ک ەانییندەتمەبیتا وەبووە ئ رانێئ
 ەەوەئ ەبالوو ک کالانۆڤەمر ەیوەوسالانەو چ کێالدۆکتاتید ەدۆجال دەە ەدوکتالود قاسالملوو دژ ب نالا،ێەەد کێالپ انیدوکتود قاسملوو

 رانێالئ ییسالنمیئ یمالادۆک یمالیژڕێ یینسالانیئ یدژ یکەڕۆوێالن ەڵگەل ایالنەتەن ەیکید یکانەدزەب ییەندەتمەبیتا مەدجەس یاێڕو
 .نراەداد ەمیژڕێ وەئ ەیمانڵزا یتەاڵسەد ەیژێدد دەس ۆب یددیج یکییەترسەم ەب کووەڵبوون، ب داییباەاتن ەل
 
قاسالالملوو  کالالووەڵب کالالرا،ەد ژمالالادەئ میژڕێالال ۆبالال ەودەگ یکییەترسالالەم ەب ەک بالالوونەدوکتالالود قاسالالملوو ن یکالالانەڕەباو ایالالنەت ەوەئ
 ینگالەو د ەدگەشمێپ یخشەبەود مەە ەک کردەد یکانییەما  و ئازاد ینبوونیداب ۆب یکودد یزێەەب یکیەوەبزووتن ییتیەداەبڕێ
. بالوو ەوشال یواوەت یمانالا ەب ،ەوەکالردەب یکێڕێبالاتگەو خ دادەتمەاسالیس مەەکودد بالوو،  یلکراوێشێما  پ ەیوەتەن یژێقبەح
 مەاڵب  ،ەدەە ەبالالوو ب رانێالالئ ییسالالنمیئ یمالالادۆک یزمالالیدۆرێت ێڕیالالیننگیپ ۆبالال ەوەزوو ەل دەە کالالرا،ێپ ەیئامالالاژ کەدوەە ۆیەبالال
 زگالالاەو د یسالالنمیئ یمالالادۆک یمالالیژڕێ زیالالدگەبالالوو، ە موکراتالالداێد یانێڕبالالاتگەو خ ەدگەشالالمێشالالاب و پ یشالالەباو ەل ەک وکالالاتەئ
و  یخوازیئاشالالت یسالالتەە ەل دگالالرتنەو کەڵالالخالالراە ک ەب ەک وکالالاتەتالالا ئ مەاڵب شالالو،ەیگەن اێالالڕو انیسالالتەد یکانییەسالالتیدۆرێت

 یزێالپشالو م ەل رانێالئ یکوددسالتان ەکالودد ل یکانییەداخواز دەسەل ژێوتوو ۆب تڵەواڕ ەکودد ب ەیلەسەم ەیمنانێە یدەسەچاد
 ینالالییزا ی١١٢١ یالالیەیژووئ ی١٣ یوتالالەکڕێ ەو ل نالالاێە ێالالیل انیالالتەدفەد اڵیترۆئالال کەو ییپالالائودوو یکالالێتاڵو ەو ل ژێوتالالوو نالالاوەب
 .کرد انیدیەەش
 
 ییسالنمیئ یمالادۆک ەڵگەل یبازدگالان یینالدەوەدژەو ب یاسالیس یالینیبێت کێنالدێە نالاوێپەل اڵیترۆئ یوکاتەئ یتڵەوەد ەوەداخەب
دوکتالالود  یناڵو قالالات دانەسالالتووددەو د وێالالوێبپ ۆیخالال ییاسالالایو  ییئاسالالا یوتالالڕە ەدۆرێالالت مەئ ەینالالدەدوەپ داەن یگالالاڕێ رانالالداێئ

و  وونڕ ەیگەڵالالب نالالدەچ ەتاڵو وەئ یسالالیلۆپ ەبالالوو ک کالالداڵێحا ەل ەەوەئ و،ێنێبناسالال ی الالانیج ییگشالالت یاڕرویالالب ەقاسالالملوو ب
و  وێنێدوکتالالود قاسالالملوو بناسالال ڵیقالالات کەو رانێالالئ ییسالالنمیئ یمالالادۆک یالالیزوو ەب یتالالوانەید ەبالالوو ک سالالتداەدەل یگرەنەڵحاشالالاە
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پالالاە  مالالانڵئا یالالیدەدادو یزگالالاەد ەک کێالالکاد و،ێنێسالالتەئودووپالالا بوو ەل وێالالبەن دەە رانێالالئ ییسالالنمیئ یمالالادۆک یدۆرێالالت ینیماشالال
 یمالالادۆو ک انالالدەیگ ین الالامەئ ەب ەرانێدوکتالالود قاسالالملوو بالالو یجالالەوەب ەیوەگالالرێو ج گالالرێج یندەفکەدەدوکتالالود سالالاد  شالال یدۆرێالالت
 کیەو  یسال ەناسالاند، ل یانییال انیج ەب یندەفکەدەدوکتود ساد  شال یدۆرێت یدەن امدەو ئ دەستووددەد کەو یرانێئ ییسنمیئ

  الالانیج یکانەدەندانیشالالو زگالالاەو دامود سالالوۆددەشەب ەڵەمۆو کالال ۆڕکالال ەداوا ل ەکیالالد یکێدوکتالالود قاسالالملوودا جالالاد یدۆرێالالت ڵەیسالالا
 مەو ب ەوەتێدوکتالود قاسالملوو بکالر یدۆرێالت ەینالدەدوەبالدات پ گالاڕێ ەیوەئ ۆبال ەوەگوشاد رێژ ەنەبخ اڵیترۆئ یتڵەوەد نەیکەد

 یزگالالاەد ۆییخەدبەو ناسالال اڵیترۆئالال یوکالالاتەئ یتالالڵەوەد یاویشالالەن یسالالتێوەڵە مەو ە ەوەبکالالات یابالالردووڕ یبالالووەدەق مەە ەکالالاد
 .بکات دبازەد ادیپرس رێژەل ەتاڵو وەئ ییدەدادو

 
 !موکراتێد یرێلگێش یبوادانڕێ خواز،یئازاد ینەاڵمۆک
 
 یزبالالیح ەو ل رانێالئ یکوددسالالتان ەکالودد ل ەیوەبالالزووتن ەدوکتالالود قاسالملوو ل یبالوونەن ینالالێلەک کالراێپ ەیئامالالاژ شالترێپ کەدوەە
دوکتالالود قاسالالملوو  یبالالازڕێ یبوادبالالوونڕێ ڕبالالوون و پالال نالالدوویز ەب مەاڵب ،یالالیەئاسالالان ن یکێکالالاد رانالالداێئ یکوددسالالتان یمالالوکراتێد
 یچالرا دواەە یکالانییەنیو وددب تەاسالیو س چالوونۆو ب ریالو ب ەنالدوویز دەە داەڕو بالاو ریب ەقاسملوو ل ەک نیب اینڵد نیتوانەد
 یشالەباو ەقاسملوو ل ەیستەج یتوان دەگەئ رانێئ ییسنمیئ یمادۆک یمیژڕێ. ەوتنمانەدکەتا س باتمانەخ یگاڕێ یدەدیووناکڕ

کالالودد و  ەقاسالالملوو ل یکالالانییەنێنوڕێو ەالالزد و  ریالالو ب بالالازڕێ وێالالو ناتوان ەویالالتوانەین زیالالەرگ وێالالنێدبەد خوازانیکالالودد و ئالالازاد
و  ریالب ەڵگەل ەەکیالد یکێجالاد مالووەو ە ەوجادەدوکتود قاسملوودا ئ یدۆرێت ڵەیسا کیەو  یس ەل ،ەوەدوود بکات ەیکەزبیح
 یحالڕۆو  نیبالەد یەگالاڕێ مەئ یرێلگێشال یبالوادڕێ وتن،ەدکەتالا سال دەتالا سال ەک ەوەنەیالکەد ێنالو مالانەیدوکتود قاسملوو پ یبازڕێ

 .نەیکەد یازڕ مانۆخ ەشاد و ل دەبڕێ یقاسملوو
 

 دوکتود قاسملووە ەیدانەدوەو کوددپ ەستانۆدۆڤو مر یموکراسێد یبازڕێپاک و  یانیگ ەل واڵس
 مالووەو ە مالانەزنەم ەدەبڕێال وەئ یکالانەدزەب ەئالاوات و ئامالان  ەب شالتنەیگ نالاوێپەدوکتود قاسملوو ل یبازڕێ وێب بوادترڕێ ڕپ
 کوددستانە یدانیەەش
 .کوددستان ییزگادڕو  یئازاد یگاڕێ یدانیەەش مەدجەس یپاک یانیگ ەل واڵس
 

 رانێئ یکوددستان یموکراتێد یزبیح
 یاسیس یندەناو

 یتاوەە ی١٣١١ ەڕیپووشپ ی٢١
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان میدیا  : سەدچاوە
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ساڵەی تێرۆری رێبەری مەزن دوکتور  ١١پەیامی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد لە 
 عەبدولڕەحمانی قاسملوو

  
 
 
 
 
 
 
 
 ۆیقاسالملوو دا خال. د کەو یزمالایکاد یکالێدەبڕێ ەل ،ەویەکانییەنالدەتمەبیتا مالووەەەب" رێشالگۆڕش ینالدکادێخو" یمکەچ گومانێب

 .ەیەناسێپ مەئ ۆب ەادید یکەیەو قاسملوو نموون ەنواندوو
 
 یفالدەو ەیوەانەڕگ دەمالبەەەگالرتن ل سوێوەڵە ەو ب ەوڵییەرمناێم ەل دەە ندکادێخو یکانەوێدبزەو س ڵکایداد ییەندەتمەبیتا
 .کاەد ەیکەلەگ یماف دەس ەل یداگرێپ ەستانەدوەد دۆو ز خاەددەد ۆی، خەوۆباک ەکوددستان ل یمادۆک
 
 یشالا نیەال ەل کانەکیاتڕموکێد ییەئازاد ینانێرپێژ یدژەب ێبەد ەانسەڕف یختەتێپ یسیپاد ەل ەدا ک یندکادێخو یناغۆق ەل
و  ەانسالالەڕف یتەحکالالوم یگوشالالاد رێالالژ ەتێالالوەبک ەک ەیوەئ ۆیەالال ەتێالالبەد ەەوەئ دەو ە ێگالالرەد سالالوێوەڵە ەوەرانێالالئ یوکالالاتەئ
 ەل کێشالالالەب یەاوکالالالاد ەبالالالوو ب ەانسالالالەڕف ەل ەیەیمالالالاو وەل مەاڵب ،ێبتالالال یاکڵۆڤسالالالۆکێچ یختالالالەتێپ یاگالالالڕپ وەدەب یناچالالالادەب

 .ێنێد کێپ" ودوپاەئ ەکودد ل یندکادانێخو ینەن وومەئ"کودد  یندکادانێخو
 
 یتیەداەنێنالوەب اڵیبالوو و دواتالر شالدادەب نالدکادانێخو یتڵەوەودێالن یالیتیەکیە" یکالانیەچاالک ەل ا ڕپ ەل یندنێخو ەیماو ەل
گشالو  ەل رانێئ یدەنێنو کەو اڵیو دواتر ێبەد شدادەدا ب ییەتیەکیە وەئ یمەدووە ەینگرۆک ەل یرانێئ یندکادانێخو نیەالەل
 .کاەد یشدادەب جادستانەم یختەتێپ سوێبوداپ ەل ندکادانێخوالوان و  یکانییە انیج ەانسڕن ۆو ک نڤیج
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 ەقاسالملوو بالوو، چالونک. د یکەدەسال یئادمالان  رانێالئ ۆب یتەبیتاەو ب یگشت ەب اسوەڕناو یتەاڵژەۆد ۆب یاسڕموکێد یدەنانێە
 یمالالادگرژەو د ەنالالاو ئالالاژاو ەل یتیەەاڵمۆکالال یالالیدەدوەدادپ یدەنالالانێکالالودد و ە ینووسالالەچاد یکردنیادیالالد یمالالاف ەک یزانالالەیبالالاە د
 یکییەتیەسالالالاەک کەو ێبالالال ەڵگ ەل یستاشالالالێتالالالا ئ ۆیەبالالال دەە بالالالوو،ەد مئاکالالالا ێبالالال یکێشالالالت داەکەو نالالالاوچ یرانالالالێئ یتییەحالالالاکم

 .دانراوێو دان پ ادید یکێسومبول ەتۆب اسوەڕناو یتەاڵژەۆد ەل یموکراسێد یدەنانێە ۆب کیەزمایو کاد ییتڵەوەودێن
 
 مالالانۆخ ەسالالتیوێپ رانێالئ ییسالالنمیئ یمالادۆک یسالالتانەدەکادب ییتڵەوەودێالن یزمالالیدۆرێت یمحکالومکردن یاێالالڕو ەوەیەنگۆسال وەل دەە
 یسالنمیئ یمالادۆک ەڵەیە یتەاسالیس ەیوەنگالادبوونەدەو ب دیەەشال یدەبێالد یکانەئادمان  ەب شتنەیگ ناوێپ ەل نەیبک دکدادەئ
 :ەیەوێش مەب
 
 ینالانێە سالوەدەو ۆبال ەکیالد ەیدکردەسال انەیالو د ینیموع ،ە زادیدەش ،یندەفکەدەقاسملوو، ش یشانۆکێو ت یفکر یراتیم لە -١
 یالالیدەدوەدادپ یمالالاەبن دەسالالەل تاڵو یادنالالانی، بونالدۆو سالالک کیالالموکراتێد یکەیەگەڵمۆکالال یو ددوسالالتکردن ەیالالیوەتەن ییزگالالادڕ
 .نیدبگرەو کەڵک کدایموکراتێد یزمیالیسۆس یمۆڕف ەل یتیەەاڵمۆک
 
 یددوسالو کردنال ەل ێو پشالکداد بال ێخشالەبب ینالەدەم ەیگەڵمۆکال ەب ێڕیشالگۆڕش یانیالکالودد گ یندکادێخو ەیوەئ ۆکادکردن ب -٢
 . کوددستان یتەاڵژەڕۆ یکانەو ناوچ کوێالید مووەە وێن ەکادا و چاالک ل ینەدەم یکەیەگەڵمۆک
 
 ەدەە یشالەکوددسالتان ب یتالەاڵژەڕۆ یکانەناوچ مووەە ەکوددستان ل ینەدەم یبزاوت یدانەدیل ستاەێئ دەە نیبزان ەوەئ ێبەد
 یکالالالەیەوەبزووتن کەو کیالالالدا ەیوەبالالالزووتن ەیکۆڵەکالالال ەب نالالالدکادێخو ۆیەبالالال دەە انانن،ەڤنالالالدێخو انیالالال نالالالدکادانێخو انیالالالدۆز
 .وێد ژمادەئەب ییدەماوەو ج یتیەەاڵمۆک
 
 ییەاوازیالالالج ەچالالالوونۆب وانێالالالن ەل ییبالالالاەت یدووحالالال ەیوەکردنڵقالالالوو ۆکالالالودد، کالالالاد بالالال ینالالالدکادانێخو ەیالالالیوەتەن یالالالیتیەکیە -٣

 یتالەاڵژەڕۆ ەیگەڵمۆکال یکردنەزیمالوکراتێکوددسالتان و د یتالەاڵژەڕۆ ەل یمانیشتیو ن ەییوەتەن یماەبن دەسەل کانیەندکادێخو
 . کاتەکوددستان د یتەاڵژەڕۆ دەسەب اکمح یستیالینۆلۆک یتەاڵسەد یشانێچالاڵ ک ەکوددستان و ب

 
و   کیالالموکراتێد یدەوەەج ەب ەتێئالالاو ینالالیوددب ەب یکالالانەمانەیو ەاوپ سالالوۆکالالودد د ینالالدکادانێخو ەیالالیوەتەن یالالیتیەکیە -١
و  نالالالدکادانێخو ی، ەالالاندا"کیالالژۆلۆنتۆئ" یمۆڕفالال ەل ەگەڵمۆکالال ەیوەددووسالالتکردن یمالالاەبن دەسالالەو ل وێرێبژەدەڵالالە ەیالالیوەتەن

 ەژوود یننالالیپ ەب داییالالدوا یناڵسالالا ەل ەک یسالالنمیئ یزمینتالێنالالدامێف ەل نەبالالک یدوود داتەد یکالالودد ینالالدکادێخو ەیگەڵمۆکالال
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الواز  ێپال یکوددسالتان یتالەاڵژەڕۆ یکیموکراتێد ەیوەتەن یانیدەج ەیوەئ ۆب ەدداوێپ انیدانەیپاسدادان م یسوپا یکانییەفکر
و  دمەن ەڕیشالال یتەاسالالیس دەسالالەل دانیدەنگەشالالڕۆ گومالالانێب. نەبالالک ەزیالالزەبەکوددسالالتان م یتالالەاڵژەڕۆ یتەاسالالیس یزاەو ف نەبالالک
 .ەکودد یخوازیو ئازاد خوازیزگادڕ یندکادێخو یدکەئ یسنمیئ یمادۆک یتەبیتا
 
 یبالالاتەخ یگشالالت یکەیەسالالتەج" یینالالدکادێخو یینالالدەوێەاوپ ەیوەئ ۆبالال نیگالالرەددەو کەڵالالک اڵێپالال ەنێالالد ەک ەیتالالانەدفەد وەل -٥

 یەگشالت ەسالتەج وەئ ییاسالیس یزمالان. نەیالتودک و فادس ددوسالو بک ک،ەدەع لوچ،ە، بکودد یندکادێخو وانێن ەل" یندکادێخو
 یسالتیدۆرێو ت رێتیتالالۆت کیالکراتۆتپ یاسالیس یزمالەن یشالانێک اڵچالال ەب ن،ینووسال ۆخال ەیچاد یماف ،یاسڕموکێد ۆب زدانانڕێ
 .نەیکەد دەسەل یکاد کیکادمەئ یوازێش ەو ب ەوەکرد ەو ب ێبەد یسنمیئ یمادۆک
 

 کودد یندکادانێخو ەییوەتەن ییتیەکیە
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە
 

---------------------------------- 
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پەیامی هاوبەشی هەر دوو کۆمیتەی دانمارک و فینالندی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ 
 پووشپەڕی ١١وێبیناری 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 زانەڕێب
 کوددستان یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
  دانیەەش یدزەدبەس ڵەیماەبن
 کانییەنەدەو م یاسیس ەکخراوێو د زێە یدەنێنو
 
 ەب یوادەنێو شالالالو ینالالالاو ەوەژوووێالالالم ەیچالالالکەڕۆپەڕپ ەل ەکالالالودد ک کەو یدەدەنۆڵکالالال شالالالکراووەداب ەەداب یکالالالێلەگ ەیدبردەسالالال
 مالانێل ەک ەادیالد ەوەیەنالاوچ مەئ ەیدبردەسال ەل ەشالەوبەئ یگشالتەو، ب ەنەوشالەک مەئ یکالانییەدەوەریو ب نووسڵو گ ددنووسەب
 .بیەو با یشاناز ەل یتڕیەپ ،ەوونڕ
 
سالالنوود و  مەل ەک ەنراوێئالالافر ەوەکەڵالالو خ دەمالالاوەج وەئ یژنانەرێو شالال اویالالپەڵەک یسالالتەد دەسالالەل ەەخالالانیەو با یشالالاناز مەئ
 . اونیژ ەندانەبەڵم
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 وەئ یمالالووەە مەاڵب. یومالالاوەقێو ل سالالاتەکاد ەل ێبالال ڕپالال اڵیکالالانەخیەو با یشالالاناز یقالالاەبادت ەب ژوومالالانێم ڵیکالالاک ەنالالگەد
 یسالالتەد دەسالالەل ەبالالوون، ک ەکالالانیە یدوا ەل کیە ەخیەو بالالا یشالالاناز وەئ یدەنێالالم ەدەەب اڵیسالالانید ەسالالتانۆو ک یتەەالالامەن
 .دەشاندینێد یروەزدیب ەبوون ب کامانەگەڵمۆک یکانەتیلیو ئ ەوتەکەڵە
 
قاسالملوو  کتالودۆد. یەقاسملوو دۆکاک دوکت یدبوونیەەو ش ستدانەد ەشك ل ێبەب ەەمێئ یدخەەاوچ ەیساتانەکاد وەل کێکیە
 ژاواۆد یموکراسالێد یزمالوونەئ ەک کالان،ەکیموکراتێو د سالندەپ ۆڤمالر ەەالزد رویالب ەو ئاشنا ب سویپراگمات یکێانڤتەاسیس کەو

 کالرد و، تالداەاڵژەۆد ەکالودد ل ەیوەبالزووتن یانیالگ دەبەب ەیتالاز یکالێدوح بالوو،ەە یمەددەسال یکانەسالتمیس یکانڕییەموکوەو، ک
 یکالپ کالالراو ینگالەد ۆبالال نگالریەو ال سالوۆد سالالتاەێئ تالاەکالرد ە یوێالالڕەپ داۆیالخ یکالات ەل ەیتەاسالالیو س نێوشالوێد وەئ تەنالانەت
 . نڤینا یتەاڵژەۆد ەیکەدداوێلەاڵب ەناوچ ەتێشێکەداد وتکراوەما  ز یکەیەوەتەن
 
 مەاڵب سالتاند،ەە ەکەکودد و نالاوچ ەل انییەیتیەساەک مەتادان زوو ئ یکانییەنڤیناەدەس ەشتووەیگ تەاڵسەدەب ەتاز یدچەگەئ
و  یژۆلۆدیالالو ئا کالالانەتاک یروەالالزدیب وێالالن ەتەداکشالالاون دۆخالال یژۆریالالت کەو کتالالودۆکالالاک د یکالالانەچوونۆروبیب ن،ینالالیبەد ەنالالووکەە
 . برد یادید ەب انینگەزەوەش ک،ێیەکو دەە ەشتیەاو انیلەپ ن،یقەچڕقو ەل یاەڕدەس اڵیوانەئ یکانەتەقەس ەفەلسەف
 
 یتیەسالاەک یدۆریت ەیساتبادەکاد ەنۆب وەو ئ ەژۆد وەئ یادی ەکید یکێجاد تاڵو ەو دوود ل دانەندەە ەل اڵیسانید یدچەگەئ

 یحالالالوکم ڵچالالالل سالالالا ەل اتریالالالپالالالاە ز یەدوون و ئاشالالالکرا کیەال مالالالووەە ەل مەاڵب ،ەوەنەیالالالکەد ەکەکالالالودد و نالالالاوچ یدخەەالالالاوچ
 . ێنێەەن یرانێئ یکەڵو خ ەکەناوچ دەسەب ەماو یچ رانێئ ەل النەگ ی١٣٥٥ ڵیسا یشۆڕش یدانەنباڵتاەب
 
 ۆیەالال ەب ڕۆمالالەئ. نێبکالالر دەسالالەپالالووە ب کانەڕۆدەسالال ەتەاڵسالالەد یکالالانەتیەنایتالالاوان و ج ،یەنالال ناڵسالالا ڵیسالالا یدیالالئ ڕۆمالالەئ
 دەگەئ. ەئاگالالالالاداد ۆیخالالالال ەینڕچالالالالواد قالالالالو دەە یکالالالالانەوودانڕو  ووداوڕ ەل ایالالالالدن انالالالالدن،ەیاگڕ یکانەسالالالالتەدەو ک ایالالالالژۆلۆکنەت
و،  رانێالئ یکالەڵخ ەب  ەدەەد انۆیالخ یکالانەتیەنایسات و جەکاد ێرو ف تڕف زادەە ەب ێنێدو تاەتادان ە یستانەدەتبەاڵسەد
 یالیدوا ڵەیسالا نالدەچ مەئ ،ەوۆیەەال مەب و،ەکێرێدتۆپالێد داەگەڵمۆکال ەل ۆیخال کێالتاک دەە ڕۆمالەئ ،ەوەشالاددەکودد د تەبیتاەب

 ەب دسالالتانەتبەاڵسەد ەینالالدەوەئ دەە نەڕۆیالالدوود ن دۆز دەگەئ. ینالالیب یسالالنمیئ یمالالادۆک یفتالالادەئاکالالادو د ۆیخالال یچالالاو ەب ایالالدن
 ەوێالچوادچ وەل ەشالیمەکالودد ە ەک الیەال ەمەئ ،جالاەکردوەن یرانالێئ یکالەڵخ ەب کێالدوژمن الیکالرد، ەال انیالکەڵخ ەب ناۆکر یکەچ
 ەل کڵێالالزقاۆتالالادان ت ەل کێالالتەحکوم دەە دەگەئ یەیواتالالا وەب. ەکالالراو یرەیسالال ەکیالالد یکێچالالاو ەو ب ەبالالوو ەگالالانێب داییەاسالالیس
 . ەوەتۆگرتەن یکودد ەنیوانێڕت مە، ئێبووب دچاوەبەل یکەڵخ یواتا پاداستن ۆیخ یدکەئ
 
  رێژ ەل تەاڵژەۆد ەکودد ل یتاک ەنووکەە ەک ،ەوەنەیکەد مانەکەلەگ یکێتەمیبل یستدانەد ەل یادی کداێکات ەل اڵیسانید
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 وەئ. ەبالوون ەوەشالان ەچالاک ب دەە کەبالوون ن ەدگەشمێپ ەادید. ەیەدگەشمێپ مووەقاسملوو ە یکانەشێندەەزد و ئ ییدووناکا
 وەئ ،ەکالالردو ڵتالالا انۆیالخ ەل انیالالژۆو د وەک،شالەڵخ یانیالالگ یپاداسالتن ۆو بالال نالاداچوونۆکر گالالژەب ،ەمالانگ نالالدەچ ەیدگانەشالمێپ
 تالاەە دا،ەد دەب یاکالانیشاب و چ ەل ەژانۆپاسدادان د یسوپا ،ەناو ەئاگر وەئ یمل دەب ەد انیمل ەیستانیوەنۆو خ ەدگەشمێپ
 یکۆڵێکالال ەب ەیدگانەشالالمێپ وەئ ،ۆڕێکالالودد بگالال یانیالالز ەل کالالانێکودد ەنالالاوچ یگرافۆمالالێبالالدا و د کێالالت کەڵالالخ یانیالالو ژ ەنگیالالژ

 .ەوەانیزانێو خاووخ انۆیخ ینان ۆب نێنەد ەوەکەشیف ەب ن یو س ونێپەد کانەمووتەڵەە ەشاخ ەوەقوودس
 
 کێالکات مالووەە ەل یدوونالاک یژۆد ن،ینالەیەگەداد خوازانیئالازد مالووەکوددسالتان و ە یکالەڵخ ەب داەکیالد یکێادڵیتا ەو ل سانید

 وەئ یبالازێو، د کانمانەدیەەشال یونالەخ ینالانێ یدەو و مالانەکەلەگ یئامالان  ینانێ یدەو ۆبەستیوێپ ۆیەب دەە. ێنێنوەزووتر د
 مالالووەە کەدوەە. مالالانەگێد یدوونالالاک یچالالرا ەب نەیالالبک وانەئ یروەالالزدیو ب ەوەنەیالالبک دانەئالالاو یبالالوادێد ڕپالال ەب دواەە ەمالالرانەن
 . ەوتنمانەدکەس یزامن کبوونمانیە ن،یکردوو انییژگادۆو ئام ەانیوتوو دانمانەبێد
 
 اننۆیالخ یدانالەبێو د دانیەەشال یبالازێد دەسەل انیلماندەس ەوەکرد ەدابردوودا ب ڵەیسا ندەچ مەل تەاڵژەۆد ەکودد ل یکەڵخ

 یدەدێالالپەژێدد ەب انۆیالالخەک ت،ەاڵژەۆد یکانییەاسالالیس ەزێالالە ۆیەبالال دەە ت،ەدفەد ەکالالرد ب انیکانەسالالاتەکاد ییکگرتالالوویە ەو، ب
 ەیکیالد ەیدوو پالادچ یزمالوونەئ. ەیەوانەتێپال ەب ەنالووکەە ەک ن،ێبن نگاوەە اتریز داەناوێپ مەل ێبەد زاننەد ەدانیەەش وەئ

 .نێڵیەەن داەناوێپ وەل مانەکڤەبزا یکانڕییەموکوەو ک نەیبک چاوەد ەیەە انیکییەئازاد ەزۆت ەکوددستان ک
 
 نیوادادیالدانالا، ە داەنالاوێپ مەل انیدەسال مانەکەلەگ ۆو ئازاد ب ەستیشا یکێانیژ ینانێ یدەب ۆب دانمانیەەو ش دانەبێد مووەە

 یمالاف یکردنالەوتنەو ز یالیکردووەڵک ێپ ایالنەت ەەتالاک وەبوون ب. نیکرد ناێو انۆیب وانەئ ەیانیژ وەئ ەیستیشا نیب کێتاک
 ۆیبالال ژوومالالانێم نۆچالال کەدوەە ەشالالیمەو ە مەددەکوددبوونمالالان ە یتڵەسالالاەام و دەیالالپ کەو ەمێئالال. ەیەکیالالد یوانالالەو ئ کتالالریە

 نالدەدچەە ،ەوەکیالد یسالانەو ک ەگەڵمۆکال یانیالژ ەنیژێەاوەد یو دووناک نیبەد ەخانیەو با ەاەب وەئ نەخاو ،ەوەتەنیووینووس
 . نیبینەت یودەداعاڵ ئاساکان د ەداعاڵ و ەزد

 

 .ەساوەح دانمانیەەش یپاک یحۆو د انەئاود کوددستانمان
 

 کوددستان یموکراتێد یزبیح
 ننندیدانمادک و ف ەیتیمۆک

 

 ینییزا ی٢١٢١ یجوال ی١٢: ڕێکەوتی
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 سپاسنامەی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 
 !کوددستان یکەڵخ ینەاڵمۆک
 !کوددستان یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 !دەبڕێ یدوکتود قاسملوو ییدەدوەس ڕپ یگاڕێ یبوادانێد
  
دوکتالود قاسالملوو و  مالانەودەگ یدەبڕێال یدبوونیەەو شال دکالرانۆریت یژڕۆ ،ەڕپووشپ ی٢٢ یساتەکاد کداێدجەلومەە ەل ڵسا وەئ

 واوەت  یکالالالێخۆد یپاندنەو سالالال نالالالاۆدۆک یتالالالاەپ دەبەل مانەکەشالالالتمانین ەکالالالرد ک ەڕێب دمالالالانەئاز یقالالالادد ڵاڵبالالالدوەع ڕێەالالالاو
 ەب ەیوێالئ مەاڵب. کالاەد ەڕێب یتالەنەیم ڕپال یکێژانڕۆ دان،ەشۆکێو ت نالوا یکردن دەسەستبەجادان و گرتن و د ەل تریتیەمنەئ
 یدەبڕێالال کالالداێخۆبادود الیەالال ەل ەدا ک شالالانین کتالالانیەال مالالووەە ەو ب شالالووێپ یناڵسالالا ەل ترڕگالالو ەب دۆز دەشالالۆکێو ت سالالوێوەڵە

 ەتیەنالایج وەئ ەک ەوەتگالو رانتانێئ یسنمیئ یمادۆک ەب تریکێجاد تانۆخ ییکاد و چاالک ەو ب نەناک ریب ەل تانۆخ یناوداد
 .نیبەد وامەددەدوکتود قاسملوو ب یبازڕێو  گاڕێ دەسەل ەشیمەە ەو سوودتر ل نەکەد ریبەل ەسامناک

 
دوکتالود قاسالملوو  مالانەودەگ یدەبڕێال یدکردنالۆرێت ەوابالوو ب ێالیپ ەبالرد ک ەدۆریالت وەئ ۆبال یسالتەد کداێکات ەل یسنمیئ یمادۆک
 ەب دەشالالالالۆکێت ەیوێالالالالئ مەاڵبکالالالالا، ب کالالالالدادانۆشکسالالالالو و چ یتووشالالالال مالالالالوکراتێد یزبالالالالیکوددسالالالالتان و ح ەیوەبالالالالزووتن ێتالالالالوانەد
 ەنالالالدەچ ەک ەوەگالالالوت رانتالالالانێئ یدەدوەسالالالتپیدۆریت یمالالالادۆک ەب کالالالرا،ەد تالالالانۆب ەک کیەگالالالاڕێ مالالالووەە ەو ب کانتالالالانەوەادکردنی
 .ەخاو انڵیاەیخ
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 !تاڵو ۆیوخێن ەکوددستان ل یموکراتێد یزبیح یکانەکخستنڕێ ەب دەس یانڕێیەاو

 
 ەو گالالرت نالال ەد ینالالاددن یتەبیتالالا ەدوکتالالود قاسالالملوو و ب ەینێالالتراکالالو و و ەیوەوکالالردناڵددوشالالم و ب ینینووسالال یگالالاڕێ ەل ەوێالالئ
 ۆدوکتالود قاسالملوو بال یادیالنالاو و  ەک لماندتانەسال ۆتالا مالاک ەوەسالتانڕلو ەل دەکوددستان ە یکانەشاد و گوند ەل کانتانیۆدیو
 .ەباتمانەخ یگاڕێ ەیوەدەشنکڕۆو  ەوەتێوشەددەد مانداەکەشتمانین یئاسمان ەل یەتاەە تاەە
 
 ییەتیەسالاەک شالوو،یپ یناڵسالا ەل اتریالز ڵوسالاەئ ەبالوو ک ەوەئ ەادیال مەئ ەیوەنالانێرەیبەو یدچالاوەب ڵیخا ەوەکید یکیەال ەل
 تەبالاب یو دانالان ینینووس ەب تاڵو ۆیوخێنەل ندانەدمەو ەون رانیشاع دان،ەنووس ،ینەدەم یچاالکان کان،ییەنییو ئا یاسیس

 یادیالنالاو و  ەل انیالزڕێ کانالداییەتیەەاڵمۆک ۆڕەتال ەل ەیوەوکالردناڵو ب کیەقایسالمو ەو پالادچ عرێشال یدوکتالود و دانالان ەینێو و
 .دوکتود قاسملوو گرت دمان،یەەش یدەبڕێ
 
 یکالانییەو چاالک ەزانیئالاز وەئ یسپاسال ڵدەبڕپال ەوەکوددسالتان یمالوکراتێد یزبالیح ینتیشالکەت ینیۆسالیمۆک نیەال ەل ۆیەب دەە
 یو کالالوددان رانێالالئ یکانەشالالاد ەالالاەدوەکوددسالالتان و ە یدەدانسالەس ەل مالالوکراتێد یزبالالیح ینتیشالالکەت ەب دەسالال یدانەشالالۆکێت ەوێالئ
 .نەیکەخوداسان د ێیجەشتین
 

 .دوکتود قاسملوو یکانەئاوات ەب شتنەییو گ یئازاد یدۆخ یەاتن ەڵە یوایە ەو ب بنەن ماندوو
  

 کوددستان یموکراتێد یزبیح
 ینتیشکەت ینیۆسیمۆک

 
 ١٣١١ ەڕیپووشپ ی٢٣
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 ١١واڵتی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی لەگەڵ سوپاسنامەی کۆمیتەی دەرەوەی 
 قاسملوو. ساڵەی تێرۆری شەهید د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یکخالالراوڕێو  زکیالالح دۆکوددسالالتان ز یمالالوکراتێد یزبالالیح ییگشالالت یرێقاسالالملوو، سالالکرت حمانڕەبالالدولەع. د یدۆرێالالت یادڵیسالالا ەل
و  ادیال ت،ەبیتالا یرێبن یو ددوستکردن نینووس ،ەوەنانێرەیب ەکوددستان، ب ەیکید یکانەشەکوددستان و ب یتەاڵژەڕۆ ییکودد

 انییسالالنمیئ یمالالادۆک یسالالتەد ەکالالودد ب ەیودەگ ەدەبڕێالال مەئ یدۆرێالالو ت اگالالرتڕ دزەب انیالالکودد ەیزنەم ەدەبڕێالال مەئ یالالیدەوەریب
 ەیکیالالالد یکالالالانەو پادچ تەاڵژەڕۆ یکانییەاسالالالیس ەنیەو ال زێالالالە نیەالەل ەوانەادکردنیالالالو  سالالالویوەڵە مەئ. ەوەکالالالرد حکالالالوومەم

 مەئ یدەدخەەاوکالالات د. نەیالالیوەتەن ڵیقالالوو یینالالدەوێەاوپ ەیشالالانیکاتالالدا ن مالالانەە ەو ل نیزانێالالو پ زڕێالال ێالالیکوددسالالتان ج
 یەیدماەسالال کالووەڵب مالالوکرات،ێد یزبالیح یرێو سالکرت دەبڕێالال دەە کەقاسالملوو ن یحمانڕەبالدولەدوکتالالود ع دیەەشال ەک نییەاسالتڕ
 .ەکوددستان یکانەشەب مووەە ەکودد ل ەییوەتەو ن یاسیس ەیوەبزووتن یخیەباڕپ ەدەو ە یوەعنەم
 
و  یمەەالالالاوخ وەل ەوەنیزانێالالالو پ زڕێالالال یچالالالاو ەو ب نینێنالالالرخەد دزەب ەیالالالیەوەتەن ییەنالالالدەوێەاوپ مەئ ەکیالالالد یکێجالالالاد داەرێالالالل
 .نیوانەڕد ەیەوەادکردنی
 
 تاڵو ەیوەدەد ەکوددستان ل یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ندامانەئ زانێدەب
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دوکتالوود  یبالازڕێو  گالاڕی ەدا ک شالانتانین دداەئالاز یقالادد نڵبالدوەدوکتالود قاسالملوو و کالاک ع یدکرانیەەشال ەیسال ٣١ ەل ەوێئ
 .ێبەد ەیژێدد دەتا س یەگاڕی مەو ئ ەبوادڕێ ڕپ دواەقاسملوو ە

 
 یدچالالاوەو ب ادیالالد یبالالاتەو خ شالالانۆکێت ەو ل ەیالالیودەگ ەل زڕێالال ەیوەئ ۆبالال ابالالردووداڕ یژڕۆ نالالدەچ ەیمالالاو ەل زکیالالح ینالالدامانەئ
 ەمانالدووبوون و ب ێبالەژنان و الوان ب یکانەکخراوڕێو  یزبیح یکانەتیمۆک مووەبگرن، ە یانێیدوکتود قاسملوو و ەاود دیەەش
 دیەەشال یزمالایو کاد ادیالد یتیەسالاەو ک ەیالیودەگ ەل زڕێال ەوێشال نیباشالتر ەب اننبتالو ەیوەئ ۆکرد ب انیکاد ەوەدۆز یکییەگرۆئ

 ەوەبالالوونۆو ک دانیەەشالال یزادەم دەسالال ەو چالالوون بنالالادێو یگرتنالال ەبگالالرن و، ب دەئالالاز یقالالادد ڵاڵبالالدوەدوکتالالود قاسالالملوو و کالالاک ع
 ەڵگەل مالانەیپ ەیەوێشال مەب و نەبالک یژووێم یکێددەغ ەباس ل اەیتانیبر ەل رانێئ ییسنمیئ یمادۆک ەیزخانێوڵبا مەددەبەل
 .ەوەنەیبک ێنو دانیەەش
 
 یکانەردداوێسالپێپ ەو کالاد دکەئ ەل مەددەە ەک نیوادادیالو ە نەیکەد مانەکەزبیح یندامانەئ ەوێئ ەیکەیەکیە یسوپاس داەرێل
 .بن وتووەدکەو س دزەدبەس دایزبیح
 
. دوکتالود قاسالملوو مانەدکردەسال یدیەەشال ەو ب مالانەکەزبیح ەب ییەفادادەو و  ەمەئ ەیشانین ەانییچاالک وەل ەوێئ ییشدادەب
 موومالانەە ەک نیوادادیالو ە ەمالانەکەزبیح ەیشالەگ ەیشالانیبوونمان ن ەوەکەیەو ب کتریە ەڵگەل کانەتیمۆک ییەاوکاد ەاەدوەە
 .نەیبد دفراوانترداەب یدانەیم ەل کانمانییەکاد و چاالک ەب ەژێدد ەوەکیە ەبو  نیبگر دەو کانەشەەاوب ەکاد ەل زموونەئ
 

 وەئ مالالووەو ە ڵو کوددکانالالا انالالدنەیداگ یانێیالالەاود ۆو سالالوپاس بالال کالالانەژێو وتادب رێگۆڕکالال یانێیالالەاود ۆسالالوپاس بالال دواجالالاد
 .ماندوو بوون ەوەانییچاالک مەب ەک ەەانێیەاود

 
 تەو حودم زڕێ ەڵگەل

 
 کوددستان یموکراتێد یزبیح یتاڵو ەیوەدەد ییدەبەوەڕێب ەیتیمۆک
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 لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتبەشێک لە کارو چاالکییەکان 
 

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

 هێنای سیمینارێک بۆ جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لە هەر دوو واڵتی نۆروێژ و سوئێد پێک
  
 

 
 
 
 
 
 

بەسالالەد تێرۆدکرانالالی ڕێالالبەدی بە توانالالا و  سالالاڵ ٣١ی ەەتالالاوی، بە بالالۆنەی تێپەڕبالالوونی ١٣١١ی پووشالالپەڕی ٢٢ڕۆژی یەکشالالەممە 
و ەاوڕێیالالالانی بە دەسالالالتی  "عەبالالالدوڵڕەحمان قاسالالالملوو. د"ەالالالاتووی گەلالالالی کالالالودد و سالالالکرتێری حیزبالالالی دێمالالالوکرات شالالالەەید  لێ

مسالالتەفا "تیرۆدیسالالتانی کۆمالالادی ئیسالالنمیی ئێالالران، کۆمیتەکالالانی نالالۆدوێژ و سالالۆئێدی حیالالزک سالالیمینادێکیان بە بەشالالدادی بەڕێالالز 
و ژمالالادەیەکی بەدچالالاو لە  "دوکتالالود فریالالددیک تیسالالۆ"کرتێری گشالالتیی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان و جێگالالری سالال "مەولالالوودی

 .بردئەندامانی حیزک بەڕێوە 
 

 دەنگالی بالۆ ڕێزگالرتن لە گیالانی پالاکی شالەەیدانی و خولەکێالک بێ "ئەی ڕەقی "سەدەتای سیمینادەکە بە سروودی نەتەوایەتیی 
 .کرد پووشپەڕ و سەدجەم شەەیدانی ڕێگەی ئازادی و ڕزگادیی کوددستان دەستی پێ ی٢٢
 

 .، بەدپرسی کۆمیتەی نۆدوێژ چەند وتەیەکی پێشکەە کرد و بەخێرەاتنی بەشدادبووانی کرد"ەاشم ڕۆستەمی"پاشان بەڕێز 
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کە تالایبەت  "مسالتەفای مەولالوودی"بڕگەیەکی دیکەی سیمینادەکە تایبەت بوو بە گوتادی جێگری سکرتێری گشتیی حیزک کاک 
پووشپەڕ کە وێڕای مەحکووم کردن و شەدمەزاد کردنی ئەو کردەوە قێزەونەی کۆمالادی ئیسالنمی، بەڕێزیالان باسالی  ی٢٢بوو بە 
پێشالەوا قالازی محەمالمەد "ەاتوویی و کادایی شەەید دوکتود قاسملوو کرد و لە بەشێکی باسالەکەیدا ئامالاژەی بەوە دا کە  لە لێ

قاسالالملوو حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتانی بە شالالێوەیەکی سالالەددەمییانە ڕێالالک .زبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتانی دانالالا و دبنالالاغەی حی
 ".خستەوە و بەڕێوەی برد

 
لە حیزبالالی دێموکراتالالدا  "عەبالالدوڵڕەحمان قاسالالملوو"لە ددێالالژەدا جێگالالری سالالکرتێری گشالالتیی حیالالزک باسالالی لەوە کالالرد کە شالالەەید 

ەیەک نەەادینە کردبوو کە تا ئێستاە وەک بنەمایەکی ئەساسی لە حیزبالی ئالێمەدا پرنسی  و ئەخنقی شۆڕشگێڕانەی بە شێو
 .پەیڕەو دەکرێن

 
" ەاشالم دۆسالتەمی"لە نووسالینی بەڕێالز  "قاسملوو لە ڕێبازیالدا زینالدوە"لە بەشێکی تری سیمینادەکەدا پەخشانێک لە ژێر ناوی 

 .پێشکەە کرا
 

و دۆستی ەەمیشالەیی  "قاسملوو.د"کەسایەتیی سیاسی فەڕانسەوی و ەاوڕێی نزیکی شەەید  "فرێددیک تیسۆ.د"دواتر لە الیەن 
 "ئاسالالۆ حەسالالەن زادە. د"و لەمێالالژینەی حیزبەکەمالالان و سەدکونسالالولگەدی پێشالالووی فەڕانسالالە لە ەەولێالالر، بە ەاوکالالادیی بەڕێالالز 

لە پێناو پرسی کالودد و کالۆکردنەوەی  باسێک سەبادەت بە کەسایەتی و ەەوڵ و تێکۆشان و ڕۆڵ و تواناکانی دوکتود قاسملوو
دۆسو و الیەنگر بۆ دۆزی کودد پێشکەە کرا و سپاسی بەڕێوەبەدانی ئەو سیمینادەی کالرد کە بەم بالۆنەوە بانگ ێشالو کالراوە و 

 .کۆشان بەددەوام بن ەەدوا لە خەبات و تێ "قاسملو.د"ەیواشی خواسو ڕێبوادانی ڕێبازی شەەید 
 

بە  "ەونەد ئالازەدپیرە"و  "ئەحمەد ئازەدپیرە"، "جەماڵ فەتحیان"ا، ەەدیەک لە ەونەدمەندان لە بەشێکی دیکەی سیمینادەکەد
 .سروود و موزیک بەشدادی ئەو سیمینادەیان کرد

 
بەدپرسالالی کالالۆمیتەی حیالالزک لە واڵتالالی سالالوئێد، وتەیەکالالی کالالودتی  "کوێسالالتان بابالالایی"لە دوا بالالڕگەی ئەم سالالیمینادەدا، خالالاتوو 

خۆشی و مانالدوو نەبالوونی لە سالەدجەم بەشالدادبووانی ئەم یالاد کالردنەوەیە و وتالاد و باسالەکانی پێشکەە کرد کە تیایدا دەست
 .و ەاوڕێیانی تر کرد "فرێددیک تیسۆ.د"و  "مستەفا مەولوودی"بەڕێز جێگری سکرتێری گشتیی حیزک کاک 
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تێرۆری دوکتور قاسملوو لە الیەن پارت و کەسایەتییە سیاسییەکانی مەحکووم کردنی 
 باکووری کوردستانەوە

 
  

 
 
 
 
 
 

 .کەسایەتییە ناسراو و پادتە سیاسییەکانی باکوودی کوددستان تێرۆدی دوکتود قاسملوویان مەحکووم کرد
 

دوکتالود قاسالملوو و ەاوڕێیالانی بە دەسالتی ساڵەی تێالرۆدی ڕێالبەدی شالەەیدمان ٣١ی ەەتاوی لە یادی ١١ی پووشپەڕی ٢٢ڕۆژی 
پالادتی سۆسیالیسالتی بالاکوودی کوددسالتان بە ەەڵواسالینی وێالنەی  ڕەشی تێرۆدیستەکانی کۆمادی ئیسالنمیی ئێالران لە ئالۆتریاڵ،

شالەەید  لە دیادبەکری باکوودی کوددستان کە لە سەدی نووسالرابوو ئالێمە  سەدەکی ئەو حیزبەڕێبەدی ناودادی کودد لە بنکەی 
کردنالی ئەو جینالایەتە ڕێزیالان لە کەسالایەتیی و خەبالات و تێکۆشالانی ئەو   قاسالملوو لە بیالر نالاکەین وێالڕای مەحکالووم دوکتالود

 .ڕێبەدە مەزنە گرت
 

کەسالالالایەتیی دیالالالاد و پادلەمانتالالالادی بالالالاکوودی کوددسالالالتان لە پادلمالالالانی تالالالودکیە بە کێشالالالانی  "عوسالالالمان بایالالالدەمیر"ەەدوەەالالالا 
ە بە وێالالنەی ڕێبەدانالالی دیالالکەی کوددسالالتان نەخشالالێندداوە ڕێالالزی لە شالالەەیدی سالالەدکردە تالالابلۆیەکی گەودە لە دوکتالالود قاسالالملوو ک

شەەید دوکتود قاسالملوو دوکتالودی بالرین "دوکتود عەبدولڕەحمان قاسملوو گرت و لە سەد الپەڕەی یوتیووبی خۆی بە نووسینی 
ەمەگناسالی و ڕێالزی تالایبەتی بالۆ ئ "و ژانی گەلەکەی بوو، ساڵو لە شالەەید قاسالملوو و ڕەحمەتالی خالودا لە شالەەید قاسالملووبێ

 .دوکتود قاسملوو دەدبڕی
 

 لە الیەن ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوددستانەوە وێڕای دەستخۆشی و پێزانینی خۆمان بۆ ەاوڕێیانی بەڕێزی پادتی 
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 .سۆسیالیستی کوددستانی باکوود و ەەدوەەا ڕێزدادعوسمان بایدەمیر سپاسی ەەسو و ماندووبوونیان دەکەین
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : دچاوەسە
 

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

 ی پووشپەڕ١١بە بۆنەی " مستەفا شەڵماشی"هێنانی سیمینارێک بۆ بەڕێز  پێک
 

 
 
 
 
 
 

ی ەەتالالاوی، بە بەشالالدادی سالالەدان کەس لە ئەنالالدامان و الیەنگرانالالی حیزبالالی دێمالالوکراتی ١٣١١ی پووشالالپەڕی ٢٢ڕۆژی شالالەممە 
مالالین سالالاڵوەگەدی ٣١کوددسالالتان لە واڵتالالانی ئاڵمالالان، بریتانیالالا، ەوڵەنالالد، ئالالۆتریاڵ و بلژیالالک سالالیمینادێکی ئالالاننین بە بالالۆنەی 

ەبالالدولڕەحمان قاسالالملوو و ەاوڕێیالالانی بە دەسالالتی تێرۆدیسالالتانی تێرۆدکرانالالی ڕێالالبەدی زانالالا و بلیمەتالالی حیزبەکەمالالان دوکتودع
ئەندامی ڕێبەدی پێشالوو و تێکۆشالەدی دێالرین و کەسالایەتیی دیالادی نێالو  "مستەفا شەڵماشی"کۆمادی ئێسنمی ئێران، بۆ بەڕێز 

 .ڕیزەکانی حیزبی دێمۆکراتی کوددستان بەڕێوە چوو
 

دەنگالی بالۆ ڕێزگالرتن لە گیالانی پالاکی شالەەیدانی  و خولەکێالک بێ "قی ئەی ڕە"سەدەتای سیمینادەکە بە سروودی نەتەوایەتیی 
 .کرد کودد و کوددستان دەستی پێ

 
بەدپرسالی کالۆمیتەی بریتانیالا بالڕگە و  "ئەدیسالۆن فەدامەدزی"بەدپرسالی کالۆمیتەی ئاڵمالان و  "سالوڵتان گالواڵوی"دواتر بەڕێالزان 

 .بابەتەکانی ئەو سیمینادەیان پێشکەشی ئامادەبووان کرد
 

 بە باسێک لەسەدڕێبەدانی شەەید کراوی کوددستان دەستی پێ کرد و ئاماژەی بەوە دا  "مستەفا شەڵماشی"پاشان بەڕێز کاک 
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کە ەالالالیال نەتەوەیەک لە دنیالالالادا بە قەد نەتەوەی کالالالودد ڕێبەدانیالالالان لالالالێ شالالالەەید نەکالالالراون و بە شالالالێوازی جۆداوجالالالۆد تێالالالرۆد 
وەکوو مێژووی کودد دا و بە پێویستی زانی ەەمالوو تالاکێکی  "وددستان و کوددک"دواتر بەڕێزیان ئاماژەیان بە کتێبی . نەکراون

کودد ئەو کتێبەی دوکتود قاسملووی نەمالر بکالاتە سالەدچاوە بالۆ ژیالان و خەبالاتی سیاسالیی خالۆی و ەاوکالات ئالاوڕێکی لە ژیالانی 
مالالری بیالالر ەێنالالایەوە کە کۆشالالانی نالالاوبراو دایەوە و ئەو وتە بەنالالرخەی قاسالالملووی نە سیاسالالی و قۆنالالاغە جۆداوجۆدەکالالانی تێ

 ."ئێمە سیاسەت دەکەین بۆ ئەوەی واقعیەت بگۆڕین، نەک قبووڵی بکەین": فەدموویەتی
 

کردن لە کەسایەتیی سیاسی و پێگەی دیپلۆماتیکی دوکتود قاسالملوو و پێوەنالدی تونالدوتۆڵی لەگەڵ پادچەکالانی  ەەدوەەا باس
شالمەدگە و بالاوەڕی قالووڵی بە دێموکراسالی و سالوودبوونی لەسالەد دانالی بە پێ دیکەی کوددستان و ڕۆحالیەی شۆڕشالگێڕی و گرینگی

 .داوا ڕەواکانی نەتەوەی کودد، تەوەدێکی دیکەی وتەکانی بەڕێز مستەفا شەڵماشی لەو سیمینادەدا بوو
 

 .ەات الیەوە پێشکەشی ئامادەبووان کرا، کۆتایی پێ"دافا شنۆیی"کە لە الیەن  "ئەی شەەیدان"ئەو سیمینادە بە سروودی 
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 لە هەر دوو واڵتی فەنالند و دانمارک" کەمال کەریمی"هێنانی وێبنارێک بۆ بەڕێز  پێک
  

 
 
 
 
 
 

 ی ەەتاوی، کومیتەکانی حیزبی دێموکراتی کوددستان لە ەەد دوو واڵتی ١٣١١ی پووشپەڕی ٢٢ڕۆژی یەکشەممە، ڕێکەوتی 
دانمالالادک و فەنننالالد لە ڕێگالالای ئینتێرنێالالو و بە شالالێوەی ئالالاننین بە بەشالالدادیی ژمالالادەیەکی بەدچالالاو لە ئەنالالدامانی حیالالزک و 

یزک و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوددستان، وێبنادێکی سیاسالییان لەژێالر بنەماڵەی سەدبەدزی شەەیدان و ەەدوەەا نوێنەدانی ح
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 "کەمالالاڵ کەدیمالالی"بالالۆ بەڕێالالز کالالاک  "ژیالالانی سیاسالالیی دوکتالالود قاسالالملوو، کالالادیگەدیی کەسالالایەتیی لە دوای شالالەەید بالالوونی"نالالاوی 
 .ەێنا  ئەندامی دەفتەدی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوددستان پێک

 
 
 

 
 
 
 
 

دەنگی بۆ ڕێزگالرتن  و خولەکێک بێ "ئەی ڕەقی "، بەڕێوەبەدی وێبنادەکە بە سروودی نەتەوایەتیی "ئازاد شێخی"سەدەتا کاک 
بەدپرسالالی گشالالتیی  "ودیالالا مەلالالنک"پاشالالان کالالاک . لە گیالالانی پالالاکی شالالەەیدانی کوددسالالتان، دەسالالپێکی وێبنالالادەکەی ڕاگەیانالالد

 .تەشکینتی حیزک لە دانمادک پەیامی ەاوبەشی ەەد دوو کومیتەکەی بەم بۆنەیەوە پێشکەە کرد
 

کراو و کۆڵنەدەدی وەک کالودد کە شالوێنەوادی بە بەددنالووس  ودیا مەلنک لە پەیامەکەدا ئاماژەی بە سەدبردەی گەلێکی دابەە
 .ی ئەو بەشە لە سەدبردەی ئەم ناوچەیەوە دیادە، کردو گڵنووس و بیرەوەدییەکانی ئەم کەوشەنە و بە گشت

 
ئەم شالالانازی و بایەخالالانەە لەسالالەد دەسالالتی کەڵەپیالالاو و شالالێرەژنانی ئەو جەمالالاوەد و خەڵالالکەوە ئالالافرێنراوە کە لەم سالالنوود و 

 .مەڵبەندانە ژیاون
 

 
 

 
 
 
 
 

بالابەتی ژیالالانی سیاسالیی دوکتالود قاسالالملوو، کالادیگەدیی کەسالایەتیی نالالاوبراو لە دوای  "کەمالالاڵ کەدیمالی"پاشالان لە الیەن کالاک 
 .شەەید بوونی پێشکەە کرا
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بە ئالالاوڕدانەوەیەکی مێژوویالالی باسالالی لە مێالالژووی دامەزدانالالی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان ەەد لە  "کەمالالاڵ کەدیمالالی"بەڕێالالز 
بوونی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان و، ەەدوەەالالا  ددوسالالوسالالەددەمی کالالۆمەڵەی ژێکالالا  و تالالا دامەزدانالالی کۆمالالادی کوددسالالتان و 

 .وەک ڕێبەدێکی پراگماتیسو کرد "قاسملوو"بەستنەوەی ئەم بابەتە گرینگە بە نەە و نمای سیاسیی شەەید دوکتود 
 

یالری گەلێکی ئەساسی وەک حیزبی دێموکراتی کوددستان بە ەۆی ب بەڕێزیان لە ددێژەی باسەکەیاندا وێڕای ئاماژە دان بە خاڵ
کردنی حیزبێکالالی مالالۆدێرن و کالالادیگەد لەو سالالەددەمدا و دەدکەوتنالالی کەسالالایەتیی  و ددوسالالو "قالالازی محەمالالمەد"نەتەوەیالالی پێشالالەوا 

دوکتود قاسملووی نەمر و ئۆگریی ناوبراو بە دنیای دەدەوەی بنەماڵەکەی و دامەزداندنەوە و ئەندامەتی لە یەکیەتیی الوانالی 
دا و " تالوودە"انی بەدچاوی ڕێبەدی شەەید لە حیزبالی دێمالوکراتی کوددسالتان و حیزبالی دێموکراتی کوددستاندا و پاشان تێکۆش

قۆنالالاغە جیاوازەکالالانی ژیالالانی سیاسالالی و ەەنگالالاو و کادیگەدییەکالالانی دوکتالالود قاسالالملوو بالالۆ بەدەسالالو ەێنالالانەوەی سالالەدبەخۆیی 
انی ئەو حیزبە، بە سێ خالاڵی تەشکینتیی حیزبی دێموکراتی کوددستان و خۆ دوود خستنەوەی لە حیزبی توودە و سیاسەتەک

 :خستە ڕوو کە بریتی بوون لە "قاسملوو"سەدەکی و گرین  لە ژیانی سیاسیی ڕێبەدی شەەیدمان، دوکتود 
 
 .سەدبەخۆیی بڕیاد دان کە بابەتێکی گرینگە لە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوددستاندا -١

 
بالالاوەڕ بەوەی کە . "سیاسالالەت، ەالالونەدی مالالومکینە"دان و ئەسالالڵی   واقعبینالالی لە سیاسالالەتدا و خالالۆ دوود خسالالتنەوە لە ددوشالالم -٢

 .کاتێک شەڕ دەکەین، دەتوانین وتووێژیاڵ بکەین و شەڕ و وتووێژ تەنیا ڕێگەیەکن کە دەتوانن بە ئامان ەکانمان بگەیەنن
 
تێکۆشالالالانی بەدبالالالاڵو لە ڕۆژەەاڵتالالالی کوددسالالالتان، کەواتە کالالالادیگەدییە  کەلکالالالوەدگرتن لە شالالالێوازە جیاوازەکالالالانی خەبالالالات و -٣

 .، وەک ڕێبەدێکی نەتەوەیی ەەدگیز کۆتایی نایەت"قاسملوو"سیاسییەکانی دوکتود 
 

کە لە الیەن  "کەمالاڵ کەدیمالی"دوابڕگەی وێبنادەکە، پرسیاد و تێبینی و سەدەن ی ئامادەبووان بالوو لەمەڕ باسالەکانی ەالاوڕێ 
 .واڵم ددایەوەبەڕێزیانەوە، 
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 "سمایل بازیار"بەڕێوەچوونی سێمینارێک بۆ بەڕێز دوکتور 
  

 
 
 
 
 
 
 

، تێکۆشالالەدی دێالالرین و کەسالالایەتیی دیالالادی "بازیالالادسالالمایل "ی ەەتالالاوی، بەڕێالالز دوکتالالود ١١ی پووشالالپەڕی ٢٢شالالەممە  ڕۆژی یەک
 .ەێنالالا  بالالۆ کومیتەکالالانی ئوسالالترالیا، کانالالادا و ئەمریکالالا پێالالک "الین ئالالان"حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان سالالێمینادێکی بە شالالێوەی 

یالدا لەم سێمینادەدا کە ژمادەیەکی بەدچاو لە ئەندامانی حیزک و کەسایەتیی سیاسیی کودد لە دەدەوەی تەشالکینتی حیالزک تێ
دەنگالی بالۆ ڕێالز گالرتن لە شالەەیدانی کوددسالتان  بەشداد بوون، سەدەتای کۆبوونەوەکە بە سالروودی ئەی ڕەقیال  و خولەکێالک بێ

بەدپرسالالی کالالومیتەی حیالالزک لە ئەمریکالالا بالالڕگە و بابەتەکالالانی بەدنالالامەکەی  "خەبالالات ئیبالالراەیم پالالوود"دواتالالر . کالالرد دەسالالتی پێ
 .پێشکەە بە ئامادە بووان کرد

 
تالالود بازیالالاد بە وددی پالالڕژایە سالالەد دەود و ڕۆڵالالی شالالەەید دوکتالالود قاسالالملوو لە جیالالا کالالردنەوەی تەشالالکینت و لە سالالەدەتادا دوک

سیاسالالەتەکانی حیزبالالی دێمالالوکرات لە حیزبالالی تالالوودە، کە چالالۆن ەەوڵالالی داوە بالالۆ ەەمیشالالە حیزبالالی دێمالالوکرات لەژێالالر ڕێالالبەدی و 
وای بە مالالافی نەتەوەی کالالودد نەبالالوو و زیالالاتر کالالادیگەدیی حیزبالالی تالالوودەدا بێنێالالتە دەدەوە، لەبەد ئەوەی حیزبالالی تالالوودە بالالڕ

ەەد بالالۆیەە حیزبالالی تالالوودە بە پەیالالڕەوی کالالردن لە سیاسالالەتەکانی . سیاسالالەتی ناسالالیۆنالیزمی زاڵالالی ئێرانیالالی پەیالالڕەو دەکالالرد
یەکیەتیالی سالۆڤیەت، چادەسالەدی کێشالەی نەتەوەکالانی ژێالر دەسالتی ناسالیۆنالیزمی ئێرانالی لە چوادچێالوەی دێمالوکراتیزە کردنالی 

یالالالان وا بالالالوو گشالالالو خەباتێالالالک پێویسالالالتە مالالالۆدکی چینالالالایەتیی لالالالێ بالالالددێ و، ئەمەە لەگەڵ  دەبینالالالی و، پێ کەشالالالی ئێرانالالالدا
 .سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتدا لە دژایەتییدا بوو

 
قاسالالملوو و تێگەیشالالتنی لە کێشالالەی نەتەوەیالالی بە . لە ددێالالژەی قسالالەکانیدا نالالاوبراو باسالالی لەوە کالالرد کە بە ەالالۆی وددبینیالالی د
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جادی ئەو پێوەنالدییەی لە چەنالد قۆناغالدا لەگەڵ حیزبالی تالوودە کۆتالایی  لە حیزبی دێموکراتدا بە یەک ەاوکادیی ەاوڕێیانی
 .ەێنا پێ 
 

قاسالالملوو پالالاە خەبالالاتی . لە پێوەنالالدی لەگەڵ پرسالالی نەتەوەیالالی لە حیزبالالی دێموکرتالالدا دوکتالالود بازیالالاد باسالالی لەوە کالالرد کە د
لە حیزبدا پەیالدا ببالوون، ەالاتە سالەد ئەو بالڕوایە کە پێویسالتە و بە دوای ئەو قەیرانانەی  ١٥و  ١٦چەکدادانەی ساڵەکانی 

حیزک بایەخی بنەڕەتی بە خەباتی نەتەوەیی بدا و ئەم بەشالە لە خەبالاتەکەی بە سالەدەکی بکالرێ، ەەد بالۆیەە بەدنالامە و 
ڕەچالاو  پێڕەوی حیزبی ئامادە کرد کە لە کۆنگرەی سێدا پەسەند و مافی دەستەبەد کردنی چالادەنووس بالۆ گەلالی کالوددی تێالدا

 .قاسملوودا. کرا، کە ئەوە ئاڵوگۆڕێکی ئەساسی بوو لە بیر کردنەوەی د
 

قاسالملوو ەێنالایە . لە بەشی کۆتایی باسەکەیەدا دوکتود سمایل بازیاد بە وددی باسی لە سۆسالیالیزمی دێموکراتیالک کالرد کە د
سالنوودبەندییەکی لە نێالوان حیزبالی جالادی  گۆڕێ و لە کالۆنگرەی شەشالی حیزبالدا بە پەسالەند گەیشالو و، لە دوای ئەوە بە یەک

تر  دێمالالوکرات و بیالالرۆکەی چەپالالی سالالوننەتییدا پێالالک ەێنالالا و، پرسالالی نەتەوەیالالی و دێموکراسالالی لە بۆچوونەکانیالالدا پالالڕ ڕەنالال 
 .دەدکەوتن

 
 .کۆتایی سێمینادەکە تایبەت کرا بە پرسیاد و بۆچوونی ئامادە بووانە کە لە الیەن دوکتود بازیادەوە واڵم ددانەوە
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 لە پیرالشێز یاد و بیرەوەری شەهیدانی ڤییەن بەرز راگیرا
 
  
 

 
 
 
 
 

عەبالالدوڵڕەحمان " شالالەەیدی سالالەدکردە دکتالالۆدسالالاڵ بەسالالەد دووداوی دڵتەزێنالالی ڤیالالیەن، وەک وەفالالایەک بالالۆ  ٣١دوای تێپەڕبالالوونی 
ئەندامی دێبەدی و نوێنەدی حیالزک  "ازەدئعەبدوڵاڵ قاددی "سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوددستان و ەاوڕێ  "قاسملوو

ەنالالدامانی حیالالزک و چەنالالد کەسالالایەتییەکی سیاسالالی لە ئ، ژمالالادەیەک لە ١٣١١ی پووشالالپەڕی ٢٢لە دەدەوەی واڵت، دۆژی شالالەممە 
 .ۆی ئەو نەمرانە کۆ بوونەوەی واڵتی فەڕانسە و لەسەد گڵک"پێرالشێز"

 
لەم کۆبوونەوەدا، جگە لە ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوددستان لە واڵتالانی فەڕانسالە و سالوئیس، ەەدیەک بەڕێالزان دکتالۆد 

" ەولالوود سالوادەم"کەسایەتی سیاسی و دۆستی دێرینی حیزبی دێمالوکراتی کوددسالتان و گەلالی کالودد و ەالاوڕێ  "فرێددیک تیسۆ"
بەدپرسی داگەیاندنی حیزبی دێمالوکرات لە دەدەوەی واڵت و چەنالد ەالاوڕێیەکی تالر لە واڵتالی بریتانیالاوە بەشالداد بالوون و بالۆ 

اە و ژمالادەیەکی ئالباشتر بەڕێوەچوونی بەدنامەکەو گەیاندنی پەیامی حیزک، تالابلۆیەک بە بەدزی دوو مەتالر بە شالێوەی دۆڵ 
وە بە "اسالۆی حەسالەنزادەئ.د"وە فالنیەدەکە لە الیالان ەالاوڕێ ی چاە کرابالوون کە دەقالی نووسالرازۆد فنیەد بە زمانی فەڕانسەو

ێالران ٔ  وشەی لەخۆ گرتبوو، بە گشتی باسی بادودۆخی ي ١٢١١لەم فنیەدەدا کە زیاتر لە .. زمانی فەدانسەوی ئامادە کرابوو
و پالێگەی  ١١٥١و ەەدوەەالا سالەددەمی شۆڕشالی  "قالازی محەمالمەد"لە سەدەتای دامەزدانی حیزک لەسەد دەسالتی پێشالەوای نەمالر 

ەەدوەەالالا تیشالالک . حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان و دۆڵالالی دکتالالود قاسالالملوو و دووداوە یەک لە دوا یەکەکالالانی کوددسالالتان دەکالالرد
ۆتریاڵ و دۆسالیەی کالراوەی تێالرۆدی ئێران و تێرۆدی دێبەدانی کودد و بێدەنگی واڵتی ئخرابووە سەد ەەڵوێستی دوژمنکادانەی 

 .نۆسمیکۆ
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بە زمانی فەڕانسالەوی  "فرێددیک تیسۆ"سەدەتای کۆبوونەوەکە بە وتەی بەخێرەێنانی سەدجەم ئامادەبووان بە تایبەت دکتۆد 
و چەنالد سالاتێک بێالدەنگی  "ئەی دەقیال "و سروودی نەتەوایەتی  "شەیدا وی دانی"لە الیان بەڕێوەبەدی ئەو دێوڕەسمە خاتوو 

 .ی دێگای ئازادیی کوددستان دەستی پێ کرددبۆ دێزگرتن لە گیانی پاکی شەەیدان
 

بەدپرسی  "ەەڵمەت دەحمەت پوود"پاشان پەیامی دەفتەدی سیاسی حیزبی دیموکراتی کوددستان بەم بۆنەوە لە الیان ەاوڕێ 
 .کومیتەی فەڕانسەوە خوێنددایەوە

 
بەدپرسالی  "زاەیالر قاددحالاجی"وڕێ وەک نۆینەدی بنەماڵەی شالەەیدان و ەالا "پەخشان دەحیمی"بەدوای ئەودا لە الیان خاتوو 

 .قاسملوو دانددا.فریددیک تیسۆ تاجە گوڵینەی دێز و خۆشەویستی لەسەد گڵکۆی نەمر د.کۆمیتە لە واڵتی سویس و د
 

وە بەم بالۆنەوە پێشکەشالی ئامالادەبووان کالرا و پەخشالانێک لە الیەن ەالاوڕێ "فرێددیک تیسالۆ"ئەوجاد وتادێک لە الیەن دکتۆد 
و بیرەوەدیالالی شالالەەیدانی ڤیالالیەن لە الیەن منالالدااڵنی ددێالالژە دەدی دێبالالازی  خوێنالالددایەوە و مالالۆمی یالالاد "زادەیبالالراەیم ئدەحمالالان "

قاسملوو ەەڵکرا و ئامادەبووان شاخە گوڵی خۆشەویستیان لەسەد گڵکۆی نەمران دانالا و بابەتێالک لەسالەد پەدوەددەی منالدااڵن 
 .خوێنددایەوەیەوە "عەلی سوودە چۆمی"اوڕێ پەخشانێک لە الیەن ە"و  "ازادی موستەوفیئ"لە الیەن ەاوڕێ 

 
و ەاوڕێیالانی  "سالاد  شالەدەفکەندی. د"لە کۆتایی بەدنامەکەدا سەدجەم بەشدادبووان بە دەستەگوڵەوە بەدەو گڵکۆی شالەەیدان 

ک وە "عەلالی سالوودە چالۆمی"ەەدوەەالا ەالاوڕێ  و "محەممەد حەسالەن زادە"و  "مەولوود سوادە"وەڕێ کەوتن و لە الیان ەاوڕێیان 
 .نوێنەدی بنەماڵەی شەەیدان، تاجە گوڵینە لەسەد مەزادیان دانددا

 
 حیزبی دێموکراتی کوددستان

 
 سیکۆمیتەکانی فەدانسە و سوي

 
 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە

 
----------------------------------------------- 
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تیرۆری ویەن دا خۆپیشاندانێکی بەرین لە بەردەم باڵوێزخانەی ڕژیمی هەمین ساڵیادی ١١لە 
 ئیسالمی لە لەندەنی پایتەختی بریتانیا بەڕێوە چوو

 
  

 
 
 
 
 
 

ی زایینالی، سالەدەدای باڵوبالوونەوەی ٢١٢١ی جالوالی ١٣ ی ەەتاوی بەدامالبەد بە ١٣١١ی جۆزەددانی ٢٣ڕۆژی دووشەممە ڕیکەوتی 
لە شادو و شادۆچکەکانی بریتانیالاەوە  ئەندام و الیەنگر و دۆستی حیزبی دێموکراتی کوددستاننەخۆشی کرۆنا، سەدان کە لە 

سالاڵەی  ٣١خۆیان گەیاندە بەددەم باڵوێزخانەی ڕژیمی تێرۆدیستی ئێالران لە شالادی لەنالدەن بالۆ بەشالدادی و وەبیرەێنالانەوەی 
 .ەلی کودد و کاك عبداللە قاددی ئازەد لە وییەنتیرۆدی ناجەوانمێرانەی شەەید دوکتۆد عەبدوالڕەحمان قاسملوو دێبەدی گ

و خۆلەکێالک بێالدەنگی بالۆ گیالانی پالاکی شالەەیدانی کالودد و کوددسالتان  "ئەی دەقی "ئەم خۆپێشاندانە بە خۆێندەوەی سروودی 
 .دەستی پێکرد

 
پەیوەنالالدیە لە بەشالالی یەکەمالالی خۆپیشالالاندانەکەدا ەالالاوڕێ ئالالاوات عەبالالدۆلنزادە، ئەنالالدامی کالالۆمیتەی بریتانیالالا و بەدپرسالالی 

 .کوددستانییەکانی حیزک لە بریتانیا، پەیامی دەفتەدی سیاسیی پێشکەە خوێنەوە
 

 .خۆپیشاندانەکە بە ددوشمی جۆداجۆد و شەدمەزادکردنی ڕژیمی ئێران ئێدامەی پەیدا کرد
 

بە دوای ئەو دا . ەلە بەشێکی دیکەی ئەو خۆپیشاندانە دا بەدێز دەحیم بەندوویی پەیامی شودای دێمۆکراسیخوازانی خوێنالدەو
بەدێز کاک فەدەاد ماد  لە الیەن کۆمیتەی حیزبە کوددستانیەکان لە بریتانیا پەیامێکی لە سەد قاسملووی نەمر و مەحکالوم 

 .کردنی تێرۆدی ئەو دێبەدە بلیمەتی گەلی کودد پێشکەە بە بەشدادبووان کرد
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ۆدیسالالتانی کۆمالالادی ئێسالالنمی ئێالالران بەدز کالالرانەوە، لەو خۆپێشالالاندانە چەنالالدین ددوشالالمی جۆداجالالۆد بالالۆ شالالەدمەزاد کردنالالی تێر
 .ەەدوەەا پەخشانێک لە الیەن خاتونێکی نیشتمان پەدوە پێشکەە کرا

 
جێگەی ئاماژەیە کە ئەو خۆپیشاندانە پاە دوو کاتژمێر ەەڵوێسو و ددووشمی پۆاڵیین دژ بە ڕژیمی کۆنەپەدەسالتی ئیسالنمی 

 .ئێران کۆتایی پێ ەات
 

 کۆمیتەی بریتانیا -ستانحیزبی دێموکراتی کودد
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -  حدک میدیاماڵپەڕی : سەدچاوە
 

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

 ی پووشپەڕ لە شاری شنۆ١١بە بۆنەی  بەڕێوەچوونی چاالکیی تەبلیغیی 
  

 
 
 
 
 
 
 

 .قاسملوو چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چووساڵەی تێرۆدی دوکتود ٣١لە شادی شنۆ بە بۆنەی ساڵوەگەڕی 
 

ی پووشالپەڕ ئەنالدامان و الیەنگرانالی ٢١بە پێی ەەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوددستان، ڕۆژی 
، لە "عەبدولڕەحمان قاسالملوو"ساڵەی تێرۆدی ڕێبەدی شەەید دوکتود ٣١حیزبی دێموکراتی کوددستان لە شادی شنۆ بە بۆنەی 

ی ەەتالالاوی لە شالالادی ڤالالیەن پێتەختالالی ئالالۆتریاڵ بە بالالاڵو ١٣٦٢یەن تێرۆدیسالالتەکانی کۆمالالادی ئیسالالنمیی ئێالالرانەوە لە سالالاڵی ال
 کردنەوەی وێنە و وتەکانی دوکتود قاسملوو و تراکتی تایبەت بەو بۆنەوە پەیامی وەفادادی و مانەوەی خەڵکی ئەو 
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 .دووپات کردەوە لە ڕێگا و ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوددستاندا  شادەیان
 

لە الیەن کۆمیسیۆنی تەشکینتی حیزبالی دێمالوکراتی کوددسالتانەوە دەسخۆشالی و مانالدوو نەبالوونی لەو ەاوڕێیانەمالان لە شالادی 
دۆسالالتی شالالنۆ دەکەیالالن و ەیالالوای سالالەدکەوتنی زیاتریالالان لە ئەدک و چاالکییەکانیانالالدا بالالۆ بە ئالالاوات  کالالودد پەدوەد و نیشتمان

 .دەخوازین
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -کوددستان و کودد   ماڵپەڕی: سەدچاوە
 

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

 چاالکیی تەبلیغیی الیەنگرانی دێموکرات لە ئیالم
 

 
 

سالالاڵەی تێالالرۆدی دوکتالالود قاسالالملوو ئەنالالدامان و الیەنگرانالالی حیزبالالی دێمالالوکراتی ٣١بە بالالۆنەی سالالاڵوەگەڕی   لە شالالادی ئالالینم
 .کوددستان چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد

 
ی پووشالالپەڕ ئەنالالدامان و ٢١بە پێالالی ەەواڵالالی گەیشالالتوو بە ناوەنالالدی ڕاگەیانالالدنی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان، ڕۆژی شالالەممە 

ساڵەی تێرۆدی ڕێبەدی شەەید دوکتود عەبالدولڕەحمان  ٣١بە بۆنەی   اتی کوددستان لە شادی ئینمالیەنگرانی حیزبی دێموکر
میی ئێرانەوە بە باڵو کردنەوەی وێنە و وتەکالانی دوکتالود قاسالملوو و تراکتالی قاسملوو لە الیەن تێرۆدیستەکانی کۆمادی ئیسن

 ێران و جینایەتەکانی ئەو ڕێژیمە دەدبڕی و پەیامی تایبەت بەو بۆنەوە، ڕ  و بێزادیی خۆیان لە کۆمادی ئیسنمیی ئ
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 .کردەوە وەفادادی ددێژەدانی ڕێگا و ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوددستانیان نوێ
 

لە الیەن کۆمیسیۆنی تەشکینتی حیزبالی دێمالوکراتی کوددسالتانەوە دەسخۆشالی و مانالدوو نەبالوونی لەو ەاوڕێیانەمالان لە شالادی 
ئالالینم دەکەیالالن و ەیالالوای سالالەدکەوتنی زیاتریالالان لە ئەدک و چاالکییەکانیانالالدا بالالۆ بە ئالالاوات دۆسالالتی  کالالوددپەدوەد و نیشتمان

 .دەخوازین
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە
 

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

 چاالکیی تەبلیغیی الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە خوراسان
  
 
 
 
 
 
 
 

ساڵەی تێرۆدی دوکتود قاسملوو لە الیەن ئەنالدامان و الیەنگرانالی حیزبالی دێمالوکراتی کوددسالتان ٣١ی پووشپەڕ، ٢٢بە بۆنەی 
 .لە خوداسان چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو

 
ەدی ەەمیشالە ساڵەی تێرۆدی ڕێالب٣١بە پێی ەەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوددستان بە بۆنەی 

زیندوومان دوکتود قاسملوو لە الیەن ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوددستانەوە لە شادە جیاجیاکالانی پادێزگالای 
خوداسان بە شێوەیەکی بەدباڵو چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو، بەم شێوەیە خەڵکی کوددی ئەو پادێزگایە بەڵێن و پەیمالانی 

 حیزبی دێموکراتی کوددستان تازە کردەوە و لە یادی تێرۆدی دوکتود قاسملوو بە دەستی دیپلۆمات خۆیان بۆ ڕێگا و ڕێبازی 
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 .تێرۆدیستەکانی کۆمادی ئیسنمیی ئێران لە ئۆتریاڵ ئەو جینایەتەیان مەحکووم کرد
 

لە پادێزگالالای لە الیەن تەشالالکینتی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتانەوە دەسخۆشالالی و مانالالدوو نەبالالوونی لە تێکۆشالالەدانی کالالودد 
 .خوداسان دەکەین و دەستی ئەمەگناسی و وەفادادییان دەگوشین

 
 ٢١٢١ی جووالی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە

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

  
 

 چاالکیی تەبلیغیی پارێزەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە لوڕستان
  

 
 
 
 
 
 
 

سالالاڵەی تێالالرۆدی شالالەەید دوکتالالود قاسالالملوو چالالاالکیی تەبلیغییالالان ٣١پالالادێزەدانی ڕۆژەەاڵتالالی کوددسالالتان لە لوڕسالالتان بە بالالۆنەی 
 .بەڕێوە برد

 
ی ١١ی پووشالالپەڕی ٢٢بە پێالالی ەەواڵالالی گەیشالالتوو بە ناوەنالالدی ڕاگەیانالالدنی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان، ڕۆژی یەکشالالەممە 

دی ەەمیشالە زینالدووی گەلەکەمالان، دوکتالود قاسالملوو بە دەسالتی تێرۆدیسالتەکانی ساڵەی تێالرۆی ڕێالبە ٣١ەەتاوی لە ساڵیادی 
کۆمادی ئیسنمیی ئێران، پادێزەدانی ڕۆژەەاڵتی کوددستان لە پادێزگای لوڕستان بۆ مەحکووم کردنالی ئەو جینالایەتەی ڕێالژیم 

شەەید  "ددستان بە نووسینی ددوشمیکردنەوە لەگەڵ ڕێگا و ڕێبازی دوکتود قاسملوو و حیزبی دێموکراتی کو و بۆ پەیمان نوێ
قاسالالملوو لە دڵمانالالدا زینالالدوە، بالالژی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان،مەد  و نەمالالان بالالۆ کۆمالالادی ئیسالالنمیی ئێالالران و سالالپای 
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، چالالاالکیی تەبلیغییالالان بەڕێالالوە بالالرد و نیشالالانیان دا کە بیالالر و ەالالزدی "ادان، قاسالالملوو ڕێگالالات ددێالالژەی ەەیەتێرۆدیسالالتی پاسالالد
 .دا ەەددەم زیندوە و بەددەوام پەدە دەستێنێقاسملوو لە ڕێبازی

 
لە الیەن کۆمیسالالالیۆنی تەشالالالکینتی حیزبالالالی دێمالالالوکراتی کوددسالالالتانەوە سالالالاڵو دەنێالالالرین بالالالۆ تێکۆشالالالەدانی ئالالالازادیی پالالالادێزەدانی 
ڕۆژەەاڵتی کوددستان لە لوڕسالتان و وێالڕای دەسخۆشالی و مانالدوو نەبالوونی لەو ەاوڕێیانەمالان ەیالوای سالەدکەوتن و سالەدبەدزی 

 .ریان لە کاد و چاالکییەکانیاندا بۆ بە ئاوات دەخوازینزیات
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان و کودد  : سەدچاوە
 

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

 قاسملوو زیندوو بکەنەوە. حدک و حدکا لە هەوڵدان دۆسیەی تیرۆرکردنی د
 

 
 
 
 
 
 
 

 زیندووکردنەوەی دۆسیەکە داوای بەڵگەی نوێ دەکاتنەمسا بۆ 
 

ئیسالتا حیزبالی دیمالوکراتی کوددسالتان و . بەپێی یاسای نەمسا ەالیال دۆسالیەیەکی کوشالتن داناخرێالو تالاوەکو بکالوژ نەدۆزدێالتەوە
 .عەبدولڕەحمان قاسملوو زیندوو بکەنەوە. حیزبی دیموکراتی کوددستانی ئێران لە ەەوڵدان دۆسیەی تیرۆدکردنی د

  
سەعید بێگزادە، بەدپرسی کادوبادی دەدەوەی واڵتی حالدک بە تالۆڕی میالدیایی دووداوی داگەیانالد، داوایالان لەو واڵتە کالردووە 

  .قاسملوو بخاتە بوادی جێبەجێکردن. کە بڕیادی دەستبەسەدکردنی بکوژانی د

javascript:;
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بەاڵم بەەۆکالالادی سیاسالالی و  ەەدوەەالالا بەدپرسالالی پەیوەنالالدییەکانی دەدەوەی واڵتالالی حالالدکایاڵ دەڵێالالو، دۆسالالیەکە دانەخالالراوە، 
  .ئابوودی نەیانتوانیوە بەگەڕی بخەنەوە

  
بە گالالالوتەی ەیالالالوا بەەرامالالالی، دەسالالالەاڵتی سیاسالالالیی نەمسالالالا دێگالالالری لە بەگەڕخسالالالتنەوەی دۆسالالالیەکە دەکالالالات و ەەدوەەالالالا بالالالۆ 

 .ی ەەیەزیندووکردنەوەی دەبێو تیمێک لە پادێزەدانی شادەزا و پسپۆڕ بەدوای کادەکەوە بن کە تێتووی ئابوودیی زۆد
  
عەبدولڕەحمان قاسملوو لە باڵەخانەیەکی ناوەندی شالادی ڤییەننالای نەمسالا لەسالەد مێالزی دانوسالتاندن لەگەڵ نێردداوانالی . د

و " وەفالالدی ئێالالران لە بەدگالالی دانوسالالتاندنکاددا داسالالپێردداوی کوشالالتن بالالوون"حیزبالالی دیمالالوکرات دەڵێالالو، . ئێالالران تیالالرۆد کالالرا
 .پێداون ئەوان ئەدکەکەیان جێبەجێ بکەن کەمتەدخەمیی وەفدی حیزبەکەیان دەدفەتی

  
لە دووداوەکەدا، کەوانەکردنالالی گوللالالالە برینالالدادیکرد، بەاڵم . مالالمەد جەعالال ەدی سالالەحرادوودی بالالووەبەدپرسالالی وەفالالدی ئێالالران محە

  .زیندوو مایەوە و بە بریندادی لە نەخۆشخانەوە دەوانەی تادان کرایەوە
  

دەستبەسالالەدکردنی سالالەحرادوودی داوە، بەاڵم پێالالنج مانالال  دوای تیالالرۆدەکە  بەپێالالی ئەو بەڵالالگەیە، دادگالالای ڤییەننالالا بڕیالالادی
ئەو تالالاوەک ئێسالالتاە یەکالالێکە لە بەدپرسالالانی دەستڕۆیشالالتووی سیاسالالی و سالالەدبازیی ئێالالران و . سالالەحرادوودی لە تالالادان بالالووە

  .شوێنەوادی برینەکە وەک نیشانەی دەست ەبوونی لەو دووداوە ەەد لەجێی خۆیەتی
  

قاسملوو و ەاوڕێیانیشالی . دۆسیەی تیرۆدی د. دۆسیەی ەیال کوشتنێک داناخرێو تاوەکو بکوژ دیاد نەبێو بەپێی یاسای نەمسا
  .بەو شێوەیەیە و تەنیا دەوتی لێکۆڵینەوەکانی وەستاون

  
ئالالالالێمە وەک حیزبەکەمالالالالان لەو دۆسالالالالیەیە "سالالالالەعید بەیگالالالالزادەم بەدپرسالالالالی کادوبالالالالادی دەدەوەی واڵتالالالالی حالالالالدک دایگەیانالالالالد، 

بەدوای " نە لە یادت دەکەین و نە لێیالان دەبالوودین"دوو ساڵ دەبێو بە ددووشمی . ە و ەەد بەدوایەوە بووینساددنەبووینەتەو
ئالالێمەە جالالادێکی . حکالالومەتی نەمسالالا پێالالی داگەیانالالدووین کە ئەو سالالێ تیرۆدیسالالتە حالالوکمی گرتنیالالان ەەیە. ئەوە دۆسالالیەیەوەین

 ."دیکە داوامان لێکردوونەتەوە کە ئەو دۆسیەیە زیندوو بکەنەوە
  

قاسالملوو بخالاتەوە گەڕ و کوشالتنەکەی . ساڵە داوا دەکەن نەمسا دۆسیەی تیرۆدی د 13ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دیموکرات 
قاسالملوو . وەک تیرۆدی دەوڵەتیی کۆمادی ئیسنمیی ئێران بناسێنێو و بەدپرسالانی بالااڵی ئێالران وەک فەدمانالدەدی کوشالتنی د

 .ێستا بێوەاڵمەبناسێنێو، بەاڵم ئەو داوایە تاوەکو ئ
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سالاڵی پێشالوودا دەسالەاڵتی سیاسالیی نەمسالا  13لە "ەیوا بەەرامی، بەدپرسی پەیوەندییەکانی دەدەوەی واڵتالی حالدکا دەڵێالو، 
بالۆ ئەوەی ئەم کەیسالە ب ووڵێنرێالو، پێویسالتە لە الیەکەوە گوشالادێکی . دێگەی لەوە گرتووە ئەم دۆسیەیە بەدەو پالێاڵ بتێالو

بالۆ . دیکەشەوە تیمێکی پادێزەدانی نالاوداد و شالادەزا ئامالادەبن ئەم کەیسالە لە ئەسالتۆ بگالرن جەماوەدی سازبکرێو، لە الیەکی
 ".ئەمەیاڵ دەسەاڵتێکی ماددی زۆد پێویستە

  
ئەو کالات . لەکاتی دوودانی تیرۆدەکەدا حیزبی سۆسالیال دیمالوکرات و دیمالوکرات مەسالیحییەکان لە نەمسالا لە دەسالەاڵتدا بالوون

  .قاسملوویان بە ئابڕووچوون بۆ واڵتەکەیان لە قەڵەم دا. پەددەپۆشکردنی دۆسیەی د پادتیی سەوز ئۆپۆزیسیۆن بوو و
  

ئەوە . پالالالادتیی سالالالەوز ئێسالالالتا لەگەڵ دیمالالالوکرات مەسالالالیحییەکان لە حکومەتالالالدایە و وەزادەتالالالی داد بە دەسالالالو ئەو حیالالالزبەوەیە
  .دەدفەتێکە بۆ بەگەڕخستنەوەی دۆسیەکە

  
ئێسالتا . ەگەد بەڵگەنامەی تالازە ەەبێالو، دۆسالیەکە دەوانەی دادگالای ڤییەننالا دەکالاتەوەوەزادەتی دادی نەمسا دایگەیاندووە، ئ

 13تۆە لە گۆڕەپانی الیەنەکانی دێموکراتدایە کە بە دەستپێکردنی ەەوڵێکی چڕی سیاسی، یاسایی و دیپلۆماسی، خواسالتی 
 .ساڵەیان ب ێننەدی
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 ـەمین ساڵوەگەڕی شەهیدانی ڤییەن لە فەرانسە ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو١١بۆ 
 

 
 
 
 
 
 
 

عەبالدوڵاڵ قالالاددی "قاسالملوو، کالاک "الالەمین سالالاڵوەگەڕی شالەەیدکرانی دوکتالود ٣١ی پووشالپەڕ، بالۆ ٢٣ڕۆژی دووشالەممە ڕێکەوتالی 
 .، لە فەدانسە ڕێوڕەسمێک بەڕێوە چوو"فازڵ ڕەسووڵ" دوکتودو " ئازەد

 
سەدەڕای سنووددادکردنی کۆبوونەوە و خۆپیشاندانەکان لەالیەن دەوڵەتی فەدانسە بەەۆی باڵوبوونەوە و گشالتگیریی ڤایرۆسالی 

 .ی پووشپەڕ، ڕێوڕەسمی یادکردنەوەی شەەیدانی ڤییەن بەڕێوە چوو٢٢کۆدۆنا، بەبۆنەی 
 

لە دوکتالالود قاسالملوو و ەاوڕێیالالانی، لە پالالادیس بە ەاوکالالادی و ئامادەکالادیی کالالۆمیتەی حیزبالالی دێمالالوکراتی ڕێوڕەسالمی ڕێزگالالرتن 
 .کوددستانی ئێران لە فەدانسە و دەفتەدی نوێنەدایەتی حیزبی دێموکرات لەو واڵتە بەڕێوە چوو

 
سالالایەتیی گەلالالی کالالودد و ڕێوڕەسالالمی ئەمسالالاڵ بە بەشالالدادیی نالالوێنەدی حیالالزک و الیەنەکالالانی کالالودد و ئێرانالالی و ەەدوەەالالا کە

 .فەدانسەیی کە دانیشتووی فەدانسە بوون، بەڕێوە چوو
 

جیاوازیی ڕێوڕەسمی ئەمساڵ ئەوە بوو کە لە جیالاتیی پەیامەکالان تەنیالا دەنگالی قسالە بەنرخەکالانی شالەەید دوکتالود قاسالملوو 
 .لەسەد گۆڕی ئەم شەەیدانە باڵو کرایەوە

 
 ەۆمایوون "و کاک " فەتاح عەبدولی"دواتر سەددانی مەزادی شەەیدانی میکۆنوس، شەەید دوکتود شەدەفکەندی، کاک 
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 .یاڵ کرا و بەم شێوەیە کۆتایی بە ڕێوڕەسمەکە ەات"ئەددەاڵن
 

لە یالالالادی شالالالالەەیدانی ڤییەنالالالالدا ەەم پەیمالالالالان لەگەڵ ڕێبالالالالازی شالالالەەیدان نالالالالوێ کالالالالرایەوە و ەەمالالالالیاڵ ئەو ڕاسالالالالتییە تالالالالاڵ و 
ەەڵنەگرە پێالالداگریی لەسالالەد کالالرا کە ەێشالالتا پالالاە تێپەڕبالالوونی زیالالاتر لە سالالێ دەیە، عەداڵەت سالالەبادەت بە کەیسالالی حاشالالا

 .شەەیدانی ڤییەن نەەاتووەتە دی و داوا لە کۆمەڵگای جی انی دەکرێو کە بکەدانی ئەو تێرۆدە ئاشکرا بکرێن
 

حیالالالزک و الیەنەکالالانی دژبەدی ئێالالالران و سالالالەدۆکی نالالوێنەدی حیزبەکالالالانی کوددسالالتانی بالالالاکوود، ڕۆژئالالاوا، باشالالالوود و ەەدوەەالالا 
 .بەشدادی ڕێوڕەسمەکە بوون" فرێددیک تێسۆ"ئەنستیتۆی کودد و دوکتود 
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 ی پووشپەڕ پەیامێکیان باڵو کردەوە١١بەبۆنەی ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە مەهاباد 
 
 

 
 
 
 
 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوددستانی ئێران لە شادوێرانی مەەابالاد بەبالۆنەی سالاڵڕۆژی تێرۆدکرانالی دوکتالود  
  .بەڵێنییان نوێ کردەوە کە ەەتا دوایین ەەناسەکانی ژیان وەفادادی ڕێگا و ڕێبازی شەەیدان بن "قاسملوو"

 
 :دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە

 
 ساڵی بەسەددا تێدەپەدێو، کڕنۆە دەبەین بۆ ەزد و ەۆشی  ٣١لە ساڵوەگەڕی شەەیدکرانی ڕێبەدی بلیمەتی گەلی کودد کە 
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 .دێموکراسیخوازانەی ئەو گەودە پیاوە
 

ڕوونالالاکیی ڕێگالالا و ڕێبالالازی،  لەو ڕۆژەدا دەسالالتی ڕەشالالی تالالاوان و تێالالرۆد، گالالوڵی سالالەدچڵی دادی دێموکراسالالیی ەەڵوەدانالالد، بەاڵم
 .ئێستاە کە ئێستایە خەونی لە داگیرکەد تێک داوە و خەوی لە چاوانی داگیرکەد بڕیوە

 
ئالااڵی   ڕێبەدم تاجی سەدم، بڕیادی ڕێبوادانی ڕێگات ەەتاەەتاییە و ئااڵی خەباتی ەەڵگیرساوت ەەد شەکاوە دەمێنێتەوە و

ەد خەسالالادێکی دیالالکەە بێالالو ناکەوێالالو و ڕێبالالاز و خەباتالالو تالالا وەدی الالاتنی ئامان ەکانتالالان بە ەالالیال خالالوێن و خالالاپوودکردن و ە
 .ناسرەوێو و تۆو و ڕە  و ڕیشەی چەقێندداوی ئازادیو ەەد دەڕەوێو و نابڕێتەوە و ناسرێتەوە

 
 .ڕژاوت ساڵو و ڕێز و سەدی نەوازە بۆ یاد و ناو و ڕێباز و خوێنی بەناحە 

ئەوڕۆ لەگەڵ ڕێبالالازی پالالڕ لە سالالەدوەدیتان پەیمالالانی ئەمەگناسالالی و وەفالالادادی نالالوێ دەکەیالالنەوە و بەڵالالێن دەدەیالالن تالالا دوایالالین 
ەەناسالالەکانی ژیالالان وەفالالادادی ڕێگالالا و ڕێبالالازت بالالین و تالالا وەدی الالاتنی ئالالاوات و ئامان ەکانالالو لە ەالالیال تەنالال  و چەڵەمەیەک 

 .اگیرکەد دەدنەکەین نەسرەویننەپڕینگێنەوە و تا سەدکەوتن نەوەستین و تا د
 

 ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوددستانی ئێران لە شادوێرانی مەەاباد
 

 9191پووشپەڕ ی  24 
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 ی پووشپەڕ بەڕێوە برد١١دێموکرات لە نۆروێژ وێبنارێکی بەبۆنەی  کۆمیتەی حیزبی
 

 
 
 
 
 
 
 
دوکتالود  یدکرانالۆرێت یادیال ەل ییگشالت - یاسالیس یکێبنالادێو ژێدوۆنال یتالاڵو ەل رانێالئ یکوددسالتان یمالوکراتێد یزبالیح ەیتیمۆک
 .برد ەوەڕێدا ب"قاسملوو"

 
 ٣١ یادیال ۆبال ییگشالت-یاسالیس یکێبنالادێو ژ،ێدوۆن یتاڵو ەل موکراتێد یزبیح ییگشت ەیتیمۆک ،ەڕپووشپ ی٢٢ ەممەکشیە یژڕۆ
 .ناێە کێ، پ"ڵسوڕە ڵو دوکتود فاز دەئاز  یقادد ڵاڵبدوەقاسملوو، ع"دوکتود  ندەرمیب یدەبڕێ یدکرانۆرێت ڵەیسا
 
 یدپرسالالەب" یریەالالانگەج مەسالالتڕۆ" ەبالالوون ل یتالالیبر ەەادیالال مەئ یانێڕگۆڕبالالرا و کالال ەوەڕێالالب" یتەنالالادد قالالودد" نیەالەل ەکەبنالالادێو

 .ۆزانک یستاۆمام" یمیحڕە ژادەە"و دوکتود  رانێئ یکوددستان یموکراتێد یزبیح یدواداچوونەو ب ەوەنۆڵیکێل یندەناو
 
دوکتالود  ییاسالیس یانیالژ یژووێالم یکالانەاوازیج ەنالاغۆق دەسالەل یکێباسال" یریەالانگەج مەسالتڕۆ" داەکەبنالادێو یمالەکیە یشەب ەل
 .کرد کانییەژووێم ەووداوڕ ەل کێشەو ب" قاسملوو"

 
 ەبالالاس و ل دەب یەنالالاێە" دوکتالالود قاسالالملوو" یەالالزد و کالالرداد دەسالالەل یکالالانییەژووێم ەووداوڕ ییدەگیکالالاد" یریەالالانگەج" ەالالاەدوەە
 ".قاسملوو"دوکتود  یینی انبیو ج سوێوەڵە دەس ەخست یشکیت ەوەاوازیج یکێندەەڕە ندەچ
 
 کرد و  کانداییەمێدەو ە یکودد ەنیەال ەڵگەل" قاسملوو"دوکتود  یکانییەندەوەیپ ەب ەیناوبراو ئاماژ کانداەباس ەیژێدد ەل

https://kurdistanmedia.com/so/news/کۆمیتەی-حیزبی-دێموکرات-لە-نۆروێژ-وێبنارێکی-بەبۆنەی-ی-پووشپەڕ-بەڕێوە-برد
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 ەناسالێو دوکتالود قاسالملوو پ مالوکراتێد یزبالیح یشالنگدادڕپ یکڵێخالا ەب یکوددسالتان یتالر یکالانەپادچ یینالدەوەدژەب یپاداستن
 .کرد
 
 نالالدەچ دەسالال ەخسالالت یشالالکیت دایزانسالالت یینالالدەەەڕەفر یکێباسالال ەل" یمالالیحڕە ژادەە"دوکتالالود  داەکەبنالالادێو یمالالەدوو یشالالەب ەل

 ەتەبالالوو ەک کەیەوێشالال ەب کالالانییەژوێم ەووداوڕ یوتالالڕە دەسالەل ییدەگیو کالالاد" قاسالالملوو"دوکتالالود  ییتیەسالالاەک یکییەنالدەتمەبیتا
 .یددکو یگاەڵمۆک ییتیەەاڵمۆو ک یاسیس ینگەدەەف ەل کێشەب
 
 ینیدا و ناسال"قاسالملوو"دوکتالود  یینی الانبیج ەیوێچوادچ ەل ی"قاسملوو"دوکتود  یکانەییەو کرد یکریف ەنیەناوبراو ال ەاەدوەە
 .نرخاند دزەب یانیدکردنەسەچاد ۆب نگاونانەو ە کانەشێک ەب ستکردنەو ە یکودد یگاەڵمۆک
 
 کییەژۆلۆدیالئا الیەال ەک ەبالوو ەڕەبالاو وەئ دەسالەدوکتالود قاسالملوو ل ەک ەوەکالرد یوونالڕ دایکانۆڤەو شالر ەوەکدانێل ەل" یمیحڕە"

 یژۆلۆدیالئا ەڵگەل گالاەڵمۆک کەن وێالنێبگون  گاەڵمۆک ەڵگەل یژۆلۆدیئا ەداو ڵیوەبکات و ە دەسەکودد چاد ەیشێک وێناتوان
 .بکات ەتێئاو
 
 نێڕدۆمال یکییەتیەکالوددا یحڕۆ وێتوانددەدا د"قاسملوو"دوکتود  یشتنەیگێکرداد و ت ەیوەندنێخو ەوابوو ل ێیپ" ژادەدوکتود ە"
 .وێن ەڵێە

 الیەال" قاسالملوو"دوکتالود  ەک ەیەوەئ یکالودد یگاەڵمۆک یحڕۆ یزێت ەنەیکیب نیتوانەد ەک کڵێخا ەکرد ک ەوەب ەیناوبراو ئاماژ
 ەب کەن شالوەڕداد" یسالاعودەت" ەیوێشال ەب ەیالیوەتەن ییژێو سالترات بووەکودد ن ەییوەتەن ییدەدوەس دەسەل یکێگومان ەشنەچ
 ".ینازولەت" ەیوێش
 
 مەسالالتڕۆ"  یکالالانەوت ەل" قاسالالملوو"دوکتالالود  ییدەگیو کالالاد یتیەسالالاەک دەسالالەل ەکیالالد یزێالالپەب یتەبالالاس و بالالاب دۆو ز ەمالالانەئ
 .ەویەدا انینگڕەالدا "الیمیحڕە ژادەو دوکتود ە یریەانگەج
 
 .بووەە یدۆز ک ادیە یکێدەنیەاوکات ب ەچوو ک ەوەڕێب سبووکەیف یڤیال ەیوێش ەو ب اندیخا یرێکاتژم ٢ ەکەبنادێو
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گشتی لەالیەن ڕێکخستنی گشتیی حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی واڵت  -وێبنارێکی سیاسی 
 بەڕێوەچوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 یزبالالیح ییگشالالت یکخسالالتنڕێ نیەالەل یگشالالت - یاسالالیس یکێبنالالادێدوکتالالود قاسالالملوو و یدکرانالالۆرێت یادڵیسالالا نیمالالە٣١ ەینۆبالالەب
 .چووەوەڕێب تاڵو ەیوەدەد ەل موکراتێد
 
 یکێبنالادێو تاڵو ەیوەدەد ەل مالوکراتێد یزبالیح ییگشالت یکخسالتنڕێ ،یکالودد ی٢٥٢١ ەڕیپووشپ ی٢٢ یوتەکڕێ ەممەکشیە یژڕۆ
 .برد ەوەڕێب
 
کالودد و کوددسالتان  یدانیەەشال یپالاک یانیالگ ۆبال ینگەدێالب کێکەو خول"  یقڕە ەیئ" ەییوەتەن یسروود ەب ەکەبنادێو یتاەدەس
 .کردێپ یستەد
 

 .کرد شدادانەب ەب ەەشکێپ ەیکەبنادێو یکانەدنامەب یزڕی" یندەقشبەن ادیەرەش" ،ەکەبنادێو یدەبەوەڕێب دواتر
 
لوقمالالان "، (ۆزانکالال یسالالتاۆو مام یواسالالڕک یتالالاڵو ەل کالالایمرەئ یشالالووێپ یزێوڵبالالا")ویالالگالبرا دەتیالالپ" ەل کیەدەە داەبنالالادێو وەل
 یتیەسالاەک")یاتەیالخ دیالخال"و دوکتالود ( مالوکراتێد یزبالیح یاسالیس ینالدەناو یی رایئ یتەپەیە یندامەو ئ دەزێپاد" )دە  ێم
 .کرد ەەشکێپ انۆیخ یکانەتەکرد و باب انیشدادەب( دێسوئ یتاڵو ەل ۆزانک یستاۆو مام یاسیس
 
  ۆیخ ەیکەتەباب ،یکودد یزمان دەس راێگەدیدەو" حڵسا ەەئاد" ەک یسینگلیئ یزمان ەب" ویگالبرا دەتیپ" کداێسپەد ەل

https://kurdistanmedia.com/so/news/وێبنارێکی-سیاسی-گشتی-لەلایەن-ڕێکخستنی-گشتیی-حیزبی-دێموکرات-لە-دەرەوەی-وڵات-بەڕێوەچوو
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 وەئ ەڵگەل ۆیخالال یزمالالوونەئ ەب تەبادەو ەاوکالالات سالال" قاسالالملوو"دوکتالالود  یکییەنالالدەتمەبیتا نالالدەچ دەسالالەل ەکالالرد ک ەەشالالکێپ
 .دوا موکراتێد یزبیو ح ەدەبڕێ
 
 ەددەدوەپ ژئالاواداڕۆ یایالدن ەل  ک،یمێئاکاد یکێسەک کەو" قاسملوو"دوکتود  ەکرد ک ەوەب ەیئاماژ اندایکانەقس ەل" ویگالبرا"

 نەخالالاو ەکردبالالوو ی"قاسالالملوو" ەبردبالالوو ک دەسالالەئودووپالالا ب ەل ۆیخالال یانیالالژ یدۆز یکێشالالەبالالوو، ب سالالوۆدۆڤمر یکێسالالەببالالوو ، ک
 .ی انیج یکێزموونەئ
 

 ەنالالدەدچەوابالالوو ە ێالالیەاوکالالات پ. ەیەدکردەسالال وەئ یکردنالالیدەبڕێ یوازێشالال دەسالالەبالالوو ل کێالالکادۆە ەوانەئ یمالالووەە یوتالال نالالاوبراو
 یکێشالت ەوەئ سالتاەێە مەاڵب ن،ەکەد زمالوونەئ" قاسالملوو"دوکتالود  یکالات وەئ ەیئاسالت وەئ ەەکیالد ەیدکردەسال کێندەە ستاێئ

 .نەبک دەبەستەد" قاسملوو" ەیگێپ و ڕۆڵ تواننەن یئاسان ەوا ب ەنگڕەو  وانەئ ۆب ێیەنو
 
و  الدبوونۆکێسالالال اڵیوانالالالەئ بالالالووەدا ە"قاسالالملوو"دکتالالالود  یکردنالالالیدەبڕێ ەیوێشالال ەل دزەب ینالالالدەتمەبیدوو تا: "یوتالالال داەژێالالدد ەل
 یموکراسالێد الیسالۆس یمالاەبن دەسالەل ەبالوو ک" قاسالملوو" ەڕەیباو وەئ ین امەدئەد ەەوەبوو، ئ تەریشەع ەیبازن ەل دچوونەد
 .نینیبەید دێسوئ ەل ەمێئ ستاێئ ەبوو ک لێدۆم مانەە کەو کردەد یتەاسیس
 
 ەک ەکالردوو یوا ی الانیج ییدەدوەنالادادپ یگرتنالەدەپ ۆیەالەب ەوەداخەب: "یوتال" قاسالملوو" دۆدکتال یدۆرێالت یسالەیک ەب تەبادەس
 نێکال سالتانیدۆرێو ت دانەبالک ەک نەخەددەد ەوەئ کانەو ئاماژ ەگەڵب مووەە کداێکاتەل ێبکر ەۆپەددەوا سامناک پ یکێدۆرێت

 ".لماەس ییەاستڕ وەئ دایندەفکەدەدوکتود ش یدۆرێت یسەیک ەل کەو دەە کات،ەد انیپشتڵپا ێو ک
 
دوکتالود  یدزەب ینالدەتمەبیتا نالدەچ دەسالەل یکێتەبالاب ەک" دە  ێلوقمالان مال" ۆکرابالوو بال دخالانەت ەکەبنالادێو ەیکید یکەیەگڕب
 ەیوانالگڕ ەل ەکالرد ک ەیقسال دەوەت نالدەچ دەسالەل داەیکەباسال ەل ەکالرد ک ەەشالکێپ ەوەخنقەئ یدۆپێت ەیوانگڕ ەل" قاسملوو"
 .ەبوو یشیتکردنەاسیس یماەو بن ەبووەە ەوەخنقەئ ەب انیوەپت یکییەدداوێگر ەوەدوکتود قاسملوو دیەەش
 
قاسالملوو  ەڕیبالاو:  یوت خن ەئ ییدۆپێت ەب یداوددکردنەو ب" قاسملوو"دوکتود  یکانەوت ەل ەوەنانێەەگەڵب ەب دایکانەقس ەل
 ەوەیەسالڕۆپ وەئ ەیگڕێال ەل سالویوە ەید ەک ەیەمالرەن ەدکردەسال وەئ یاسالیس یدزەب یئاکاد ەڕیوپەئ یشاندانین یموکراسێد ەب

 ەاشالکاوانڕو  یسالتەدبەس ەبتالوانن ب تالاەە ەوەتێالنەڕێبگ ۆبال انەیالرادیو ئ نەبالگ انیالکانییەمالا  و ئازاد ەب ەگەڵمۆک یکانەتاک
  تداەاسیس ەل ەخنقەئ یپکۆتر ەەوەئ ن،ڕدببەد انۆیخ ەڕیو باو ریب کەیەشەڕەترس و ە ەشنەچ دەەەدوود ل
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 ".ەیبک باتەخ دایشیناوێپەو ل ەیبک شانیستنەد ەکانیموکراتێد ییریگشتگ یکادڕێ نیگون اوتر ەک
 
 تەاسالالیس یسالالتەبەم ەک یزانالالەیبالالاە د وەئ: "یوتالال" قاسالالملوو"دوکتالالود  ەیوانالالگڕ ەل یاسالالیس ینالالییواقعب ەب تەبادەسالال" دە  ێمالال"

 یخنقالالالەئ)و ( دەوێالالالپ ەب نەئوسالالالوول بالالالک) ەک کالالالردەد یکانەدگەشالالالمێکالالالادد و پ یژگالالالادۆئام مەاڵب یییەنالالالدەوەدژەقالالالازانج و ب
 یکێکالادد ەک یالیەیەخنقەئ ەفتادڕە وەئ ین امەدەوابوو د ێیپ ەنکچوو انەیانییاسیس یانیژ یسروشت ەب نەبک( ەەانێڕشگۆڕش
 .ێدگرەو کەڵخ ینەاڵمۆک ەیو متمان واڕب ێتوانەد یزبیح
 

بالوون،   ەح دەسالەل ۆب نیکەدەس یکادۆددووسو ە یو ئاکاد خن ەئ ەک ەوەکردەد ریب یوا" قاسملوو: "یوت داەژێدد ەناوبراو ل
 ێبال ەوابالوو ب ێالیو پ کالردەد ەناسالێپ یخنقالەئ یکالێدکەئ کەو دایکسالانیە یو مالاف یدەدوەدادپ ناوێپەکردن ل باتەخ ۆیەدبەە

 .داەیکەبازڕێ ینگرانیەال ەڵگەل ێب اشکاوڕو  ۆاستگڕ ێناتوان کێباتەخ الیە یکسانیەو  یدەدوەدادپ ینبوونیداب
 
 ەیوەو مالالان وبالالوونەپت ۆبالال یزانالالەد یکەدەسالال یکێکالالادۆە ەب یخنقالالەئ ەبالالوو ک ەوەئ" قاسالالملوو" یکالالانەوانگڕ ەل ەکیالالد یکالالێکیە
و  ییزاەناشالالاد ەیکەکالالادۆە کیەالەل تیەشالالروعەم یرانالالەیق دەگەئ" قاسالالملوو" ەڕیبالالاو ەب ،ەیالالیکخراوڕێ یلالالەکەیو ە ەک الالاتێپ
 ەل دایاسالیس یکادوبالاد ەل یالیەخنقەئ ڵیئوسالوو یالنالانەو ەیکەکادۆە ەوەکید یکیەالەل واەئ ،ێب تدادانەاڵسەد ییمەدخەمتەک
 .ەوەتێبگر یزبیح ای یتەحکوم یکانیەزگاەدامود مووەە زووەزووب ێتوانەد ەک ەوەتەاڵسەد یدانەبێد نیەال
 
 یکالانەتاک یمالاف یکردن لێشالێو پ ڵیمالا یسالادەف ،یدادیئ یسادەف: "ەنموون ۆب ۆیە ەتێبب ێتوانەد ەخنقەئ یکردن لێشێپ وەئ
 ".ەگەڵمۆک
 
 یتالالڵەوەد یکالالادد ەبکالالات ک وەیالالڕەددوسالالو پ یکالالەیەددەدوەدا پ ڵالالیوەە" قاسالالملوو. "د دیەە، شالال" دە  ێلوقمالالان مالال" ەیوانالالگڕ ەل
 یکالاد یکالانییەخنقەئ مالاەبن یرێالف ەوەکێشالت مالووەە یدووەسەبکات و ل ەددەدوەپ شتمانیو ن لەگ ۆب یزۆسڵپاک و د یریبەب

 .بکات ەییزداوەدام
 
  و ییبردووۆخالەل" قاسالملوو" دیەەدوکتود ش ەیوانگڕ ەل ەکرد ک ەوەب ەیئاماژ" دە  ێم" کانییەندەوەیپ ییتەاسیس ەب تەبادەس

 ەب واداڕە یکەیەوەناڵجالالوەل ،ەیکەوەتەن یبالالاتەخ یبردنالال اڵێوپەدەب ۆبالال دایاسالالیس یینالالدەوێپ ەل یکالالێزبیح ایالال کێسالالەک ڕۆڵالالی
 یینالالدەوەدژەو ب قالالازانجەب ەک ەزبیالالح وەئ انیالال ەسالالەک وەئ یینالالدەوێپ ەک وابالالووێیەاوکالالات پ مەاڵب نالالا،ەداد یخنقالالەئ یکێساللەئ
  ەپینسەو پر ڵئوسوو ەیخان ەتێناچ ،ێنەیەبگ ەییوەتەن ییندەوەدژەب ەب انیکاد بکا و ز یکەدەد یکێنیەال
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 .ێنرەداد یپینسەپر ێب ەب کوەڵب ،ەوەکانییەخنقەئ
 
قاسالملوو  دوکتود : یوت ەوەدوکتود قاسملوو ەیوانگڕ ەل رکردنێو ف ەددەدوەپ یبواد ەب تەبادەس دایکانەقس ەیکید یکێشەب ەل

 یکەڵێمۆکال ینالانێک ێو پ یوەعالنەم یکردنالەددەدوەپ ەوۆیەخال ەیوانالگڕ ەل وەئ. بالووەتاک ە یادکردنیشۆە ەب ڵیقوو یکەڕێباو
 وێالن یتالاک یاسالیس ییادیالزان یئاسالت یدەسالەو بردن یوادەنالدێخو یبالوادەل کەڵالخ ینالانێو بادە رکردنێف ک،یموکراتێئازاد و د

 .یزانەد یخنقەئ یماکانەبن ەل کێشەب ەب  یکتریە ەل زگرتنڕێو  یکسانیە یماف یدچاوگرتنەبەو ل ەڵمۆک
 
: یو وتال" قاسالملوو"دوکتود  ەیوانگڕ دەس ەخست یشكیت ەانیئاشت ەیگاچادڕێو  ژێوتووو یپرس ەب تەبادەس ەوەکید یکیەال ەل

 ەزبیالالح وەئ یدەبڕێالالو  مالالوکراتێد یزبالالیح ەک ەوەتێنێمەڵسالالەد ییەاسالالتڕ وەئ ژێوتالالوو ەیلەسالالەم ەدوکتالالود قاسالالملوو ب ەڕەیبالالاو
 .نێنەداد گاەڵمۆناو ک یگرفت دۆز ەیدچاوەسو  یرانێوڵما ەب ەڕش کووەڵب نین ەڕش یادیخواز

 
 اڵێپال ەیەخەد یگشالت یینالدەوەدژەب ۆتال داتەد شالانین ەک ەپشالت ەل ەیودەگ یخنقالەئ یکیەەاەب ەییەاستڕ وەئ ،یوت ناوبراو

 دەسالەدوکتالود قاسالملوو ل ەک کالداێکات ەل کالووەڵب بووەن ەوییەالواز یووڕ ەل ن اەت ەن ەەیەوانگڕ وەئ ،ەوەنیمەک یندەوەدژەب
 ەیدگەشالالمێو پ زانیپالالادت یزێالالە نیزتالالرێەەب ەوەییەکخالالراوڕێو  یزامالالین یبالالادەل مالالوکراتێد یزبالالیکالالرا ح دۆرێالالت ژێوتالالوو یزێالالم
 .بووەە یکدادەچ
 

و  ەییوەتەونێالالن اسالالای ەقاسالالملوو کالالرد ب. د ینالالدەمەڕو باو یدەوەاسالالاتی ینالالیەال ەل یباسالال دایشالالیکانەقس ییتالالاۆک ەل نالالاوبراو
 .ەنراو اتیبن کانەاوازیج اڕرویو ب کانۆڤەمر یتەدامەک ەل زگرتنڕێ دەسەل انەیبناخ ەک ەوەکانۆڤییەمر
 
 تداد،ەاڵسالەد انی یزبیح یکادد یو ئاکاد فتادڕە ەک زداندەدام یکێبازڕێ خن ەئ ەل کردنیوەیڕەپ ەب" قاسملوو" ،یوت دە  ێم
 .کاتەد ەئاداست داەگەڵمۆک یوانیو پشت ەمتمان ینانێست ەدەو ب یگشت یندەوەدژەب یاستاەڕل
 
 ۆبالال ینگاندنەسالالەڵە ەوییەاسالالیس ی الالیعرەم یکالالەیەوانگڕ ەل ەبالالوو ک" یاتەیالالخ دیالالخال"دوکتالالود  ەەکەبنالالادێو ێڕیگۆڕکالال نیالالیدوا
 ەک ەیەسالانەک وەل کێالکیە" قاسالملوو"نالاوبراو، دوکتالود  ەیوەکالدانێل ەکالرد و ب" قاسملوو"دوکتود  یو زانست یاسیس یتیەساەک

 یەالالالزد ۆبالالال ەوەتەڕێالالالپەد یسالالالتینینیل -سالالالویمادکس یریالالالب ەل ەک ەویەنالالالاێە ەوەب یشالالالەو نموون ێنالالالێد مەدەەب یفکالالالر یانۆڕگالالال
 ییەئودووپالا ەزمیالیسۆس وەئ داەیکەزبیح یانسڕن ۆک ەدواتر ل ەک کیموکراتێد یزمیالیسۆس مانەە انی ینسانیئ یزمیالیسۆس
  انی یندەمۆشاد ەیبناغ یددەب ێکرەد ەک ەیەزانێەەب ەبناغ وەل کێکیە زمیالیسۆس ەل ەوێش وەئ یەواێیو پ ێنێگون ەد
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 .ەیددووسو بک دەسەل یدەدوەدادپ
 

 واوەکالالودد نالالات یندەمۆشالالاد یددووسالالتکردن ێبالال ەب یسالالازەوەتەن ەیسالالڕۆپ ەک ەبالالوو داەڕەبالالاو وەل" قاسالالملوو" ،یوتالال نالالاوبراو
 نالالدەمەەرەب یتیەەاڵمۆکالال یدەدوەدادپ یکێوازێشالال مالالووەە ەکالالودد ل یندەمۆشالالاد ەک کێالالکات ێددووسالالو نالالاب ەوەتەو ن ەوەتێالالنێمەد
 .ێبەن
 
 ێبالالووبەە یکالالێریەالالزد و ب دەە داۆیالالخ یاسالالیس یانیالالژ یواوەت ەل" قاسالالملوو: "یوتالال یاتەیالالخ دایکانەقسالال ەیکیالالد یکێشالالەب ەل
 ینالدەتمەبیتا ێسال ەوڵەقالوو یکەڕیبالاو ەو ب ەشالاوۆکێت دایناوێپ ەو ل ەبووەن رغاف یبوون ەییوەتەکوددبوون و ن ەل تکاتیە
 .تنیدەو دابون مانخاک و ز اڵیوانەئ ەک ێرێبژەدەڵە ەوەتەن ەیناسێپ ۆب
 ەک ەیەگووتالالاد وەئ مالالانەە کالالووەڵب سالالتاێئ یمەددەسالال ەڵگەل یالالیەن یانالالڕداب الیەالال" قاسالالملوو"دوکتالالود  یەالالزد یگشالالتەب یوتالال وەئ
 .کاتەد ۆب ەیشەبانگ ستاێکودد ئ یریووناکبڕ
 
 یدبازەو سالال ینسالالانیو ئ یمالالادد یزێالالە ەل ریالالب ەیوەل دەب ێبالالەد ەکالالرد ک ەوەب ەیئامالالاژ دایشالالیکانەقس ییتالالاۆک ەل یاتەیالالخ
 ەک ەیەوانالگڕ وەئ مالانەە اڵیالوەکالودد، ئ ەیشالێک ۆبال نیب یتەبیتا یکەیە یعرەم یگرەڵە ەوییەدۆپێت یبادەل ێبەد ەوەنەیبک

 ،ێنالیبەد کەیەدژب داەیەسالڕۆپ وەکودد ل ڕۆڵیو  رانێئ ەل یدادەتمەاسیس ەیسڕۆپ ،ێنیبەد ایج کێل یرانێئ یکودد یشووناس
 .کاتەد ەناسێپ اوازیج یتاڵدوو و کەو رانێکوددستان و ئ ەک ەیوەئ تەنانەت
 
 و،ێالبەد یاتریالز یوتەسالکەو د دتالرۆز یئامالان  ەوییەایالنڵد ەب نەیکودد بک یپرس دەسەکاد ل ەوییە یعرەم ەوانگڕ وەل دەگەئ
 تالاەە ەوەتەشالتووێە ەاڵئالاو ییداەالاتووتر یکانڵەسالەداەاتوو و ن ڵیسەن یستەد ەپرس وەئ دەسەل" قاسملوو"دوکتود  کەو دەە
 .شنۆبکێت انۆیخ ەییوەتەن - یاسیس یخواست ینبوونیداب ۆب مەددەس ێیپەب
 
 یزبالالیح ییگشالالت یکخسالالتنڕێ یدپرسالالەب" ڵیبالالداەع ەکالالاو" شالالدادبووان،ەب یادیپرسالال ەیوەمالالداناڵو یاێالالڕو داەکەبنالالادێو ییتالالاۆک ەل
 .کرد یشدادانەو ب انێڕگۆڕک یسوپاس تاڵو ەیوەدد ەل موکراتێد
 

 ٢٥٢١ ەڕپووشپ ی٢١
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 ی پووشپەڕ گیرا١١لە واڵتی سوئێد ڕێز لە یادی شەهیدانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ڵەیسالالا ٣١ یادیالال ێڕییکالالادگ ەیسالالتەد ینالالدامەئ" یگالالەیب یفوئالالاد خالالاک" ییشالالدادەب ەب ەڕپووشالالپ ی٢١ یوتالالەکڕێ ەممەشالال یژڕۆ
 .چوو ەوەڕێب دیسوئ یتاڵو ەل کێسمڕەوڕێ، "دەئاز یقادد ڵاڵبدوەع"و " قاسملوو"دوکتود دەبڕێ یدیەەش
 
 .اندیخا یکەخول ١١ ەیساز کرابوو ماو ڵیتای ید ەیوێش ەب ەک ییەچاالک مەئ
 
 ەوەکالرد یوونالڕکالرد و  رانالداێئ ییسالنمیئ یمالیژڕێ ییگشالت یتەاسیس ەل دۆرێت یژووێم ەل یباس یودد ەب" یگەیب یفوئاد خاک"
 وەل ەکالودد کالپ بکالات ک یتالەللیم ییو مالافخواز یموکراسالێد ینگەد یستیو" قاسملوو" دوکتود یکردن دۆرێت ەیگڕێ ەدوژمن ل ەک

 .بووەن وتووەدکەس داەیکاد
کالالرد و " قاسالالملوو"دوکتالالود  یبوونیمیکالالادەو ئ ێڕیشالالگۆڕش ،یاسالالیس یەالالاەب یالالینگیگر ەل یباسالال" یگالالەیب یخالالاک" داەبنالالادێو وەل

 .ەوەکرد یش تەاڵژەڕۆ یکوددستان ەل یتەبیتا ەکودد ب یو داەاتوو ابردووڕ ستا،یئ ۆب یقاسملوو یکانەییەوەتەن ەندەەڕە
 
 :ەل نییتیبر ەکرد ک یکەدەس یدەوەچواد ت ەب ەیئاماژ شدادبووانداەب یادیپرس یماڵو ەل ێڕیکادگ ەیستەد ەیندامەئ وەئ
 ەەسالالتەبەم مەئ ۆو بالال ەکالالودد بالالوو یوەاووتالالا بالالوون ینگەکالالدیە یدۆمخالالەخ ەشالالیمەە کەو رانێالالئ یکوددسالالتان یمالالوکراتێد یزبالالیح

  وتووەدکەس ەوەمبادەو ل ەداو یتەاڵژەڕۆ یکانەزێە یکخستنیە ڵیوەە ەوییەەاوکاد یندەناو ەیگڕێ ەل ەاەدوەە کاتەکادد
 .ەبوو

 یژیسالالترات ەشالالاد و شالالاب کالالرد و ب ەیدگەشالالمێپ یبالالاتەخ یدانێالالگر ەل یباسالال ۆنالالاوخەل زکیالالح یو کالالاد ەگێپالال ەب ینالالدەوێپ ەل
 .ناو برد یزبیح یستاێئ

https://kurdistanmedia.com/so/news/لە-وڵاتی-سوێد-ڕێز-لە-یادی-شەهیدانی-ی-پووشپەڕ-گیرا
https://kurdistanmedia.com/so/news/لە-وڵاتی-سوێد-ڕێز-لە-یادی-شەهیدانی-ی-پووشپەڕ-گیرا
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باشالالوود و  یکوددسالالتان یدجەلالالوومەە ەڵگەل مالالوکراتێد یزبالالیح ەکالالرد ک ەوەل یباسالال دایکانەقسالال ەیکیالالد یکێشالالەب ەل نالالاوبراو
 .ندداوێپەس یکێخۆد ییدەگیکاد رێژ ەتێوەنادات بک ەگڕێو  ێنێگون ەد ۆیخ شداەکید یکانەپادچ

 

 .ەویەدا یشدادبووانەب مووەە ەیادیپرس یماڵو یگەیب یخاک داییتاۆک ەل
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوددستان میدیا  : سەدچاوە
 

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

 
 

 الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی دیواندەرە چاالکیی تەبلیغیی ئەندامان و
  

 
 
 
 
 
 
 

 .ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی کوددستان لە گوندی برایم ئاوای دیواندەدە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد
 

ی ەەتالاوی ١١ی پووشپەڕی ٢١بە پێی ەەواڵی گەیشتوو بە ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوددستان ڕۆژی سێشەممە 
لە ددێژەی چاالکییە تەبلیغییەکانی ئەندامان و الیەنگرانالی حیزبالی دێمالوکرات لە ڕۆژەەاڵتالی کوددسالتاندا الوانالی بەەەسالو و 

ی سالالەد بە شالالادی دیوانالالدەدە بە نووسالالینی ددوشالالمی "بالالرایم ئالالاوا"لە گونالالدی  چاالکالالانی نێوخالالۆی حیزبالالی دێمالالوکراتی کوددسالالتان
شۆڕشالالگێڕیی بالالژی حدک،قاسالالملوو نالالامرێ و مەد  و نەمالالان بالالۆ داگیالالرکەد، پەیمانیالالان لە گەڵ ڕێگالالا و ڕێبالالازی دێمالالوکرات و 

 .ئامان ەکانی حیزبی دێموکراتی کوددستان نوێ کردەوە
 

 راتی کوددستانەوە دەسخۆشی و ماندوونەبوونی لە ەاوڕییانمان لە نێوخۆی لە الیەن کۆمیسیونی تەشکینتی حیزبی دێموک
 واڵت دەکەین و ەیوای سەدکەوتنی زیاتریان لە ئەدکەکانیاندا بۆ بە ئاوات دەخوازین
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 ٢١٢١ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -  و کوددماڵپەڕی کوددستان : سەدچاوە
 

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

هەوڵ و تێکۆشانی بەشی پیوەندیەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ وەگەرخستنەوەی 
 تیرۆری دوکتۆر قاسملو

 
 

 
 
 
 
 
 یلالالەکالالاک ع زێالالدەب زکیالالح یکانیەنالالدەویپ یدپرسالالەب تەبیتالالاەو ب تاڵو ەیوەدەدەل زکیالالح یکانیەماسالالۆپلید ەشالالانۆکێو ت ڵوەە

 ەکیالد یکێجاد ،ەکردوێقاسملو ل دۆدوکت دیەەش یندەدوەپ ەیوەدخستنەگەو یداد وداوا یریزەو ۆب داەینام نیدواەل ەک یمازوچ
 .یشیئوتر یکانەژنامۆد یرێددەس ەتۆقاسملو ب دۆدوکت دیەەش یکانەباس و خواست

 
 ناڤییە ەیژنامۆد
 
 .کودد یدانەبێد یدۆریت ەیندەدوەپ ەیوەخستن ەڕگەو ۆب اڵیئوتر یداد یتەزادەو ەل یداوکاد: نڤیە ەکودد ل یدەبڕێ یدۆریت
 

 حمانەبالدولرەع دۆکالودد دوکتال ەیدکردەسال یدۆریالت دەسال ەل انیکێادیشالنێپ انالدەیگیدا ەممەشالێس یژۆداد د یتالەزادەو یژێبەووت
 ەیوەخسالتنەڕگەو و یدوا داچالوون ەب یتیەنۆچال ڵیدقاەسال ستاێو ئ ەشتووەیگێپ ینییزا ی١١١٢ ڵیسا ەل یانڕێیقاسملوو و ەاو

 .نەیەندەدوەپ وەئ
 ەداوا ل ەکێمالالەکالالودد د یدانەنێنالالو :ێنوسالالەد یمالالازوچ یلالالەکالالاک ع یدوانێالالل دەسالال ەل ەممەشالالێس یژۆد ەل دەە ەسالالێپر ەیژنالالامۆد
  انیشیکانەندەوێو پ سوەدادگاو د ەنێبدد ڵفاز دۆو دوکت یقادد ڵڵەبدوەقاسملوو و ع دۆدوکت ۆیریت نەکەد اڵیئوتر یتاڵو

https://www.kdpmedia.org/?p=8839
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 .ەوەننەڕێبگ تاڵو ۆدادگا ب یدەدوەو س یدەدوەو دادپ نەئاشکرا بک یگشت یدا ۆب
 
نالاو  ەب یدانەبێنالو ەڵگ ەل كیەنایب ەل کێکات نڤییە ەل ١١٢١ یجوال ی١٣ یوتەکێد ەکوددستان ل یموکراتید یزبیح یدەبێد
 وە، لەانیئاشالت یگالاڕێ ەب رانێالئ ەکودد ل یخۆد یدەسەکوددستان و چاد ەل ەڕش ەب نانێە ییتاۆک ۆب بووەە انیشتیدان رانێئ

 .کران دیەەش ڕێیدوو ەاو ەڵگ ەو ل ستانیدۆریت یژێسرەد دەب یەددا داەکات
 
 یتالەزادەو دەس ەل ەتاڵو وەئ یفشاد رێژ ەدابوو ل شادەح رانێئ یتەفادەس ەل انۆیخ ەک ەدادێو س تەپ یمادۆک یستانیدۆریت

 . رانێئ ۆب ەوەنەڕێو بگ نەبک دبازەد انۆیخ انیتوان تەو حکوم سیلۆداد و پ
 

 ٢١٢١ی جووالی ١٥: ڕێکەوتی  -  کوددو ماڵپەڕی کوددستان : سەدچاوە
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