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  وتار و وتوویژەکان

 
 

 
 

 قاسملوو هەیە. بزووتنەوەی کوردستانی ئێران ئێستاش باوەڕی بە بیرۆکە دێموکراتیکەکانی د
 
 
 
 
 
 
 
 یزبــیح ییگشــت یرێقاســملوو ســکرت حمانڕەبــدولەدوکتــور ع دا؛8631ی پووشــپەڕی 22 یوتــەکێڕ ەل ســتا،ێئ شێپــ ڵســا یســ
 یرانەنێنـو ەل کێفـدەو ەڵگەکـورد، ل یپرسـ ۆبـ ەخوازانیئاشـت یکەیەچـارەگڕێ ەیوەنیـزۆد یسـتەبەم ەکوردسـتان ب یموکراتێد
 یسـتەبەم ەب تڵەواڕ ەب ەک یسـالمیئ یرماۆکیکانەسـتیرۆرێت - مـاتۆپلید. ەوەژێوتـوو ەوتەک نڤییە یشار ەل یسالمیئ یمارۆک

دوکتـور  داەژانێوتـوو مەئ یچـوونەوەڕێب یکات ەل ن،ڤییە ەچووبوون وەئ یرکردنۆرێت ۆب داەوەو کرد کۆرەوێن ەل مەاڵب ژێوتوو
 .دکر رۆرێت انییندەناو ەیتیکوم یندامەئ رەئاز یقادر ڵاڵبدوەو ع موکراتێد یزبیح یرەبڕێقاسملوو، 

 
ــەف ــیس ەیفەلس ــیح ییاس ــوکراتێد یزب ــتان ل یم ــەدام یژڕۆ مەکیە ەکوردس ــا ەل ەویەزران ــنییزا ی١٩٤٥ ڵیس  یانــدنەیاگڕو  دای
و  یاســیس یکێپرســ رانێــئ ەکــورد ل یپرســ ەک ەبــوو ەوەئ مەردەه د،ەمــمەمح یقــاز واەشــێپ یــیرەبڕێ ەکوردســتان ب یمــارۆک
 .ێبکر رەسەچار ەشانێو ک پرس مەئ ەوەژێوتوو ەیگڕێ ەل تاەه شاونۆکێو، ت ەییەوەتەن
 
 یداگرێــپ شــووترێپ ێــیپەب رەدوکتــور قاســملوو ه یــیرەبەڕێب زبیــح یتەاســیس دا8631 ڵیســا ەل یســالمیئ یشــۆڕش یدواەل
 یشـانۆکێو ت ولەح یـیوامەردەو ب ەمـانگ ێسـ ەڕیشـ یدواەوا ل کێتەاسـیبـوو، س کانەشـێک ەیخوازانیئاشـت یرەسەچار رەسەل
  ەل ییواەو ئاشت یکورت ئاشت یکەیەماو ۆکرد و ب ژێوتوو ڵیبووەق ەناچار ب یرگانەباز ییکات یتڵەوەکورد؛ د یباتکارانەخ

 .بوو ریقامگەو س ریگێکوردستان ج
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ـــزین یدواەل ـــارۆک یپاوەداســـ ەڕیشـــ ەل ڵســـا ەد ەب کی ـــارێو پار دانۆرخـــەکـــورددا و ب یکـــەڵخ رەســـەب یســـالمیئ یم  ییزگ
 ۆیخـ ەییئامـاد دا8631 ڵیسـا ەل ۆییەوخـێن ەڕەشـ مەب نانێهییتاۆک یستەبەم ەکوردستان، دوکتور قاسملوو ب یکانەرگەشمێپ
دوکتــور  ییتیەراەنێنــو ەکــورد ب یلــەگ ییئاشــت یامەیــپ ەوەداخەب مەاڵب. ڕیربــەد یســالمیئ یمــارۆک ەڵگەکــردن ل ژێوتــوو ۆبــ

 .یانڕێیو هاو وەئ یدبوونیهەش ۆیه ەو بوو ەویەدرا ماڵو کەشیف ەقاسملوو ب
 

ــزووتن ــئ یکوردســتان ەیوەب ــاەروەهو  رانێ ــیح ه ــوکراتێد یزب ــت یدوا ەل شیکوردســتان یم ــوون ەڕپێ  مەئ رەســەب ڵســا یســ یب
 ۆیخـ یواڕە یبـاتەخ ەب ەژێـو در ەیەدوکتور قاسملوو ه ەیخوازانیو ئاشت کیموکراتێد ەیکۆریب ەب یواڕب ستاشێئ دا،ەرۆرێت
 .ەداو یشیرۆز ییقوربان داەناوێپ مەو ل داەد
 
 یکەیەخـــان ەکـــورد بخـــات یپرســـ ەداو ەیوەئ یولـــەح وامەردەتـــاران ب ەل یاســـیس یتەاڵســـەد ەکەیـــوەئ یاەڕرەســـ ســـتاشێئ
 .کاەد چاوڕە یتیەمنەو ئ ژیتوندوت ەیچارەگڕێ وامەردەکورد ب یلەگ یبردن وێنەل یستەبەم ەو، ب ەوییەتیەمنەئ
 ەل کـانەاوازیج ەپـانۆڕەگ ەل انەیوەکردەب ییشدارەو ب یو چاالک رانێئ یکوردستان یکەڵخ ەییوەتەو ن یاسیس ەیشەگ مەاڵب
ـــ ـــۆج یلەگەنۆب ـــەدەم یرۆراوج ـــوور ،ین ـــەدەئ ،یکولت ـــیوەتەو ن یب ـــاوێپ ەل ەی ـــ ین ـــردن یکۆداک ـــاف ەل ک و  یتـــیەواەتەن ەم
 یتەاسـیو س رۆرێـت ەب ەیکەزبیـدوکتـور قاسـملوو و ح یکانەشـێندەو ئ ریـب ەک ییەیەاسـتڕ مەئ یرەرخەد ان،یکانەکیموکراتێد

 .کاەد رتریلگێش انداۆیخ یباتەخ ەکوردستان ل یکەڵخ ەوەوانەچێپەب کووەڵب. ێناچ وێنەحاشاکردن ل
 
ـــیوامەردەو ب کیەال ەل داەناڵســـا مەئ یـــیژاێدر ەل ەرگەشـــمێپ یزێـــه ەیوەو مـــان دانۆرخـــەب و  نیچـــ یواڵربـــەب یبـــاتەخ ی
ــانەژێتو ــوار ەل کەڵــخ یک ــنەدەم یب ــیح ەینیەالەفــر یتەاســیس ییو دروســت یاســتڕ رەســەل ەکێدیەشــا دا،ی ــوکراێد یزب و  تم
 .داەبوار مەدوکتور قاسملوو ل یکانەشێندەئ
 
 ەڕشـ کێـژڕۆ ەتـاق رەگەئ»: گـوتەید وامەردەکوردستان، ب رەس ۆب یسالمیئ یمارۆک یرشێه یکێسپەد ەدوکتور قاسملوو ل مرەن
 «.نەکەقازانج د ژڕۆ دانەس ەب رانێئ یکوردستان ەکورد ل یلەو گ رانێئ یکەڵخ ،ێستەاوڕکوردستان  ەل
 . هاتەن ێپ ییتاۆدوکتور قاسملوو ک یرۆرێت ەکوردستاندا ب ەڵگەل یندەوێپ ەل یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ ییتیەنمەئ ەیوانگڕ
و،  8633 ڵیسـا ەل لـدادایە یوەشـ ەل ەوەنیـقە، تدا8618 ڵیسـا ەل مـانڵئا ەل یانڕێیـو هاو یندەفکەڕەدوکتـور شـ یرۆرێت
 ەبـوو ەک دا8631 ڵیسـا ەل ۆیەکـ یشـار ەل زبیـح ییندەناو ەیتیکوم ەیوەبوونۆک رەس ۆپاسداران ب یسپا ییکەمووش یرشێه
 یشـڵیژن و مندا انـدایوێن ەل ەک زبیـح ەیرگەشمێکادر و پ ،یرەبڕێ یندامانەئ ەل سەک انەید یبوون نداریکوژران و بر ۆیه
 یکردنـ یتـیەنمەئ ەب یتەاسـیس ەک ەیوەئ ۆبـ ەوەتەڕێـگەد یسـالمیئ یمـارۆک ەیکیـد یالنـیپ دانەو سـ ەمـانەئ ۆیبوو؛ ک داێت
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 رەسـەل ەوامەردەب سـتاشێئ ەب تـاەو ه ەکـردو چـاوڕە یکورد یرانەبڕێ تەبیتاەب ەیکەتەاڵسەد یرانەدژب یرۆرێکوردستان و ت
 .ۆیخ ەیتەاسیس مەئ
 
 «رجــامەب» یوتنــەککڕێو  یکەنــاو یتەبــاب ەڵگەل ینــدەوێپ ەل انییســالمیئ یمــارۆک ،ەییوەتەونێــن ەیگەڵمۆکــ ەک ســتاێئ
 یو ئاکـار تەاسـیس ەک ەانـدوەیامانگڕ شیشـترێپ ەک ەیوەئ ەڵگەل ەمێئ ،ەوەتەکردوو واڵربەو ب ەورەگ یلەگەشێک یووڕوەرەب

 ەک ەوەتەکـردوو وونمـانڕکاتـدا  مـانەه ەل دا،ەنـاوچ ەو ل ۆوخێن ەل ینێخولق ەشێک ۆیه ەتەبوو ەمیژڕێ مەئ ەیرپرسانەناب
و  ەشـێک ەزووتـر ل ڵسـا انەیـد ۆبـ ەوەتەڕێـگەد کانمانییەارماف و داواک رەسەتاران ل ییاسیس یتەاڵسەد ەڵگەل ەمێئ ەیشێک
 .کایمرەو ئ رانێئ وانێن ەڕیش
 
 یکــەڵخ ەیانۆڤـو مر کیــموکراتێو د ەیـیوەتەن ییتـاران داواکــار ەڵگەل ەمێئــ یـیتیەو دژا بــاتەخ ییکەرەسـ یرەوەت ەواتەک

 ەل کنێشـەب مۆفرانـدڕێو  یگشتپرسـ ەیەنامڕاج مەئ ەیرێگوەب رەه. ەهاتو داۆڤمر یماف ییهانیج ەینامڕجا ەل ەک ەکوردستان
 شەمێکـرد و ئـ ۆبـ یبـاتەدوکتـور قاسـملوو خ ەک کێماف. انۆیخ ینووسەچار یکردنیارید ۆکوردستان ب یکەڵخ ییسروشت یماف
 .نەیدەد ێپ ەیژێدر
و  کیـــتموکراێداوا د ەتێـــدرەن رنجەســـ ســـانیمدەه تـــووێب رانێـــئ یداهـــاتوو ەل یاســـیس یکێانۆڕگـــ ەشـــنەچ رەه یرەگەئ ەل
 یوتـــڕە ەب ێنـــەیەگەد انیـــز رەه کەن - ەوا بـــوو ســـتاێئ ەتـــا ب ەک ەیەیوێشـــ وەب رەه -کـــورد  یلـــەگ یکـــانەییەوەتەن
 .ییەن رانداێئ یوتنەشکێو پ یریقامگەس یقازانج ەل یگشتەب کووەڵب راندا،ێئ ەل نیۆزاسیموکراسێد
 وەرەب رانێـئ یداهـاتوو ،ۆوخەاسـتڕو نا ۆخەاسـتڕ نیۆسـیزۆپۆئ ەل کێشـەتـاران و ب یتەاڵسەد ەیگشتخوازان یریب ییوامەردەب
 .باەد وونڕنا یۆینارێس کەڵێمۆک
 

 کــانەتەرفەد داەد ڵــیوەه وامەردەب ،یاســیس یــینیواقعب ەل یوێــڕەپ ەو ب ســتیپراگمات یکێتوانەاســیس کەقاســملوو و دوکتــور
 رەســەل یداگرێــپ داۆیــخ ییچــاالک ەیومــا مــووەه ەل انیــزەڕێب. ووڕ ەخــاتیبکــا و ب ڵەەاڵگونجــاو گ ەیچــارەگڕێو  ەوەتێزۆبقــ
 .کردەد رانێئ یکانییەاسیس ەزێه ەیکید ەڵگەل کانییەکورد ەزبیح ییو هاوکار یتیەکیە
 ۆبـ ییاسـای یدواداچـوونەب ەوەشـیترۆئ یتـاڵو یداد یزگـاەد نیەالەدوکتـور قاسـملوو ل یرۆرێـت ییەیسۆد ستاێئ شێپ ڵسا یس
 چــوو؛ەن ەوەڕێــو ب کــراەن یاریــد ییەیەســۆد مەئ یکردنــ ێتــاوتو ۆبــ کێــرەزێردادگــا و پا چیهــ رەه کەن ەوەداخەو، ب کــراەن
 .تاران ۆب ەوەچوون یئازاد ەب یسالمیئ یمارۆک یکانەستیرۆرێت - ماتۆپلید کووەڵب
 

  ،یکانەشێندەهزر و ئ ەییورەو گ رانێکوردستان و ئ یکەڵخ ەیمافخوازان ەیوەبزووتن ەدوکتور قاسملوو ل ییاسیس ڕۆڵی
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و  مـــوکراتێد یکـــێزێتـــاک و ه رەه ەک کەیەوێشـــەب بوو،یخشـــەب ێپـــ یرانـــێو ئ یکوردســـتان یاریـــد یکێتوانەســـایس یمایســـ
 ەرەبڕێـ مەئ یرۆرێـت یژڵڕۆسـا نیمییەسـ ەل یتۆیەخـ ەیگێجـ ۆیەربـەه. ێزانـەد ۆیخـ ییئ ەدوکتور قاسملوو ب وتنخوازەشکێپ
 رزەقاســملوو ب مــرەن یــیرەوەریو ب ادیــ ێکــرەد ەک کێوازێشــ رەه ەو ب ەوەکێپــ موومــانەه دا،ەیەورەگ ەتوانەاســیو س رچــاوەب
 .نەیبک ەدانیئ یسالمیئ یمارۆک ییتڵەوەد یزمیرۆرێو ت نیابگرڕ
 
 یشـنەچ ەب مـوکراتێد یزبـیح یباتەخ ییاسیس ەیرنامەکورد و ب یلەگ یشکێو م ەکۆریب ەدوکتور قاسملوو ل یشانۆکێو ت ادی

 . ەرمانەه ەشیمەه ۆب باتەخ یگاڕێ یکیەچرا
 

 ٢١١٩جووالی ی ٢٣
 

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

 ١١دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب لە ڕێورەسمی کۆتایی کۆنگرەی 
 

 
 
 
 
 
 
 !دانیهەش یرزەربەس ڵەیماەو بن موکراتێد یزبیح یکانەو کادر کانەرگەشمێو پ ندامانەئ
 
  بـووەه ەک کێـکار یسـتوورەد ێـیپەب ستراەب ابردووداڕ یژانڕۆ ەل ەستان ککورد یموکراتێد یزبیح ی١١ ەینگرۆک ەوییەشۆخەب
. شێپـ ەتێـرەب کـانەکار یتـوان ییوتووەرکەسـەب داۆیـخ ەیژانڕۆ یکـار یکـانەگڕب یواوەت ەل ەیەنگرۆکـ وەو ئ هاتێپ ییتاۆک

 داەمێئــ ییاســیس یانیــژ ەل وێو نشــ ورازەه نەتەعیبــەت نەیــکەکوردســتان د یمــوکراتێد یزبــیح ییاســیس یانیــژ یباســ کێــکات
. ەوەتەنیسـتاوەه رەه مەاڵب ،ەدراو ەمێئـ ەل شەورەگ ەیربەز تەنـانەت رجـارۆو ز ەلـووتک ەب شتنەیتا گ رۆراوجۆج یناغۆق
 ینـدامانەئ یشانۆکێو ت باتەخ یابردووڕ یژووێم ران،ەندەو ه یرەدەربەو د تاڵو ۆیوخێن ەل موکراتێد یزبیح یاسیس یانیژ
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 ەوەبـوار رۆز ەل ێتـوانەد مـوکراتێد یزبـیح ەینگرۆکـ ەکـردن ل ەقسـ ۆیەبـ ،ەبـوو رۆراوجـۆج ەنـدەوەئ ەویەرانـەبڕێ ەب یزبیح
 ەکیـد یکـانەنگرۆک کرد،ێپ یستەد دەممەمحم یقاز واەشێپ ەکوردستان ب یموکراتێد یزبیح ەینگرۆک مەکیە. ێب شێاکڕرنجەس
 وەل ەوەو لـووتک کێسـپەد ەیژێـدر ەل رەه شیندەفکەرەدوکتـور شـ ،ەلووتک ەشتنەیدوکتور قاسملوو گ ەب انداۆیخ ەیدامیئ ەل
دوکتــور  د،ەمــمەمح یقــاز واەشــێپ رانمــانەبڕێ یادیــ ەل ەکێوەاڵکێتــ ەمێئــ ەینگرۆکــ ۆیەبــ. دا ەیدامیــئ داەشــۆناخ ەتیەراەشــ

ــــەرهەب ،یندەفکەرەقاســــملوو و شــــ ــــادر و ه دانەســــ یشــــانۆکێت یمــــەرهەب ،ەدیهەشــــ زارەه زارانەه ینێخــــو یم  زارانەک
ــەرهەب ،ەەیرگەشــمێپ ــاتەو خ یاگرۆڕخــ یم ــانۆکێو ت ب ــدامانەئ ەل رچــاوەب یکێشــەب یش ــرانیەو ال ن ــیح یســتانۆو د نگ  یزب
 ێبــ انیــحزوور داەنگرۆکــ ەل ەرێــل یانتوانەیــن رەگەونــن، ئ یربازەســ انیکێشــەب ەک ەتاڵو ۆیوخــێن ەکوردســتان ل یمــوکراتێد
و  امەیـپ ەکـردوەن انییـتاۆک شیسـانیو، د ەاگرتـووڕ رزەربەسـ انەیـزبیح وەئ رۆراجـۆج یوازێش ەب ێوەل مەاڵب ،ەمێئ ەڵگەل
 ەیەه یشـەکید یتەبیتـا یکیەعنـاەم ەیەنگرۆکـ مەئ. کوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح ی١١ ەینگرۆک ۆب ەناردوو انۆیخ یینیبێت
 ەیەگرنۆکـ مەئ. ەمێئـ ییاسـیس یانیـژ یسـتاێئ ەل یوێڕەپ ەب شووێپ یکانەنگرۆک ەل کێندەه ەل ەوەکاتەد یاوازیج کڕێب ەک
 یمـوکراتێد یزبـیح یـیتیەراەبڕێ ەک رایـگ کداێو زرووف تیەراەش ەکرا، ل رێناود رمانانەخ ی١١ یدانیهەش ەینگرۆک یناو ەب

 وەئ یاکـامئ ەو، ل رەسـ یەکـرا یرشێه کەمووش ەب ستاێئ ەل شێو دوو مانگ پ کڵێسا یورەد موکراتێد یەاڵق ەکوردستان ل
. بــوون دیهەکوردســتان شــ یمــوکراتێد یزبــیح یکانەرگەشــمێکــادر و پ ،یرەبڕێــ یانڕێیــهاو ەل کێــلۆپ داییەکەمووشــ ەرشــێه
 رەه. بـوو زێـهەب وانەئ ەیکۆریـو ب وانەئ ەڕیو باو ریب مەاڵبوو ب ڵتاەب انیگاێج ەانڕێیهاو وەئ داەیەنگرۆک مەل ندەرچەه
 موکراتـداێد یزبـیح ییاسـیس یانیـژ ەیدامیـئ ەل ارڕیب یتوان ەدروست بوو ک داەزبیو حەل کەیەرادیئ ەاڵق یدانیهەش یدواەب
 واوەت ییوتووەرکەسـ ەب مـانەنگرۆو ک نیگـرەد ەنگرۆکـ کـداێناغۆق ەل ەمێئـ. ێوەبـک ێلـ یشـیقورس ەیربەز رەگەبکا ئ زێهەب

ــــانەت ،یەنــــدایرەب یکییەواوێشــــ ەل اســــتەڕوێن یتــــەاڵژهڕۆ ەکــــرد ک ــــکمۆت یتەاڵســــەد ەیتــــاناڵو وەئ تەن  ەل ەیەه انەی
 انـــداۆیخ ییاســـیس یانیـــژ ەل ەنـــگڕە نەه نیەال رۆز تەنـــانەت یـــیەن انیـــواوەت یکـــێتیەمنەواردا ئبـــ رۆز ەل رمـــان،ەوروبەد
 ەو ب مـانۆخ ەب ەکوتنەڵداهێـپ وەئ مـووەه. ەراویـگەن ۆبـ انەینگرۆک یتەاحەڕوا ب مەاڵب ێباشتر بووب ەمێئ ەل انیتیەوقعەم
 وەئ کیە رەســەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح ینــدامانەئ ەک ەکێارڕیــبەب ،ەکەیەرادیــئ ەب کوتنەڵداهێــپ مــانۆخ ەینگرۆکــ
 ێوابـ انێیـپ انۆیـخۆو ب ننەیەگەبێـپ شمانیقورس یرەرەز ن،ەبد شمانێل رەگەئ. ەداو ەزبیح وەئ یانیژ ییژاێدرەب انەیارڕیب

 ەل ەیەیرادیــئ وەئ کێــزبیح یەوا رەگەجــا ئ. شەوەتەنیســتاوەو ه ەوەنیســتەدەڵه داەدانەیــم وەل ەمێنــا ئــ ن،یــداو انیشکسـت
ـــردووڕ ـــتەل ەوەاب ـــووب پش ـــانێب ،ێب ـــکات گوم ـــەیق ەڵگەل کێ ـــاوا  یران ـــبەد ووەڕووبڕئ ـــکات ،ەوەتێ ـــوار ەل نیەال رۆز کێ  یب
 یمـارۆک یرانـەبڕێ ەب. ییەسـالمیئ یمـارۆک یسسـاتەموئ ایـنەت نیەال رۆز ەل سـتەبەم ،یرەسـەل ەشـەڕەه ەبـنەد ەوییەتیەمنەئ
 کەیەشـەڕەه ەویـیەتیەمنەئ ەینگۆسـ ەل ەک ەوەوانەئ مـووەو ه یبریسـا یسـتمیس ەب ،ەویەکـانییەتیەمنەئ زگاەد ەب ،یسالمیئ

 ەینگرۆکـ یتنەرکەسـ نیتـرەورەگ ۆیەبـ. نەبـک چیه یانتوانەین داەمێئ یزێهەب ەیرادیئ رەرامبەب ەل مەاڵب. ەمێئ رەسەبوون ل
 ۆکـــ کیە یورەدەل تاڵو یوەرەد ەو ل ەرێـــل یزبـــیح یانڕێیـــهاو ەل کێـــلۆپ یتـــوان دا،یەواەو ه شەک وەل ەک ەیەوەئ ەمێئـــ
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 نەیـبک تەرەشـوەم مـانەکەزبیح یو، داهـاتوو تەاسیس یشتنڕدا رەسەل مان،ەکەزبیح ینووسەچار رەسەل ەوەکەیەو ب ەوەبکات
 ەنفــووز ،یابــردووڕ یعتبــاریئ ەکوردســتان ب یمــوکراتێد یزبــیح ەک ،ەوەنەیــبک ێنــو مــانەیپ موومــانەه ەکیــد یکێجــار ۆو بــ
 ەیربـانەز وەب یـیەن ەزبیـح وەئ ؛یکـانەکادر ییتیەرپرسـاەب یسـتەو ه رنجەو سـ ینیوردب ت،اڵو ۆیوخێن ەل ەیکییەرەماوەج
 ەکـارۆه ەل کیە ،ەنا گـوتن وەئ ەیەه یکارۆه. ییەوا ن تەنا ق ،ێب میسلەو ت ێب کداۆچ ەب داەد مانێل یسالمیئ یمارۆک ەک
 ،ەمێئـ رەسـ ۆبـ یسـالمیئ یمـارۆک ییکەووشـم یرشـێبـوو پـاش ه ەوەئ ممانەدووه یکارۆو ه ەمانۆخ ەیرادیئ کانەزێهەب ەرەه
 مـووەه مەرجەکوردسـتان و سـ یمـوکراتێد یزبـیح یسـتانۆو د نگرانیەو ال ندامانەکوردستان، ئ یتەاڵژهڕۆ یگەمەئەب یکەڵخ
 رانێئ یکوردستان ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یداهاتوو ۆب ەیەوەناڵجوو مەئ یداهاتوو ۆبوون، ب شەڕۆپ ەب ەک ەیوانەئ
 ەمێئـ انیـنـارد، گوت ەمێئـ ۆبـ انیشـیزێهەب یکێامەیـکـرد و، پ یسـالمیئ یمـارۆک ەب انیـعترازێئ ،ەوەمان انۆیخ یکانڵەام ەل
و دوکتــور  دەمــمەمح یقــاز واەشــێپ ەیکەزبیــکوردســتان، ح یمــوکراتێد یزبــیح ن،یتــانەڵگەکوردســتان ل یالتــەژهڕۆ یکــەڵخ

 رەرامـــبەب ەل ەک رمانـــانەخ ی١١ یدانیهەشـــ یزبـــیو ح دیهەشـــ زارەه زارانەه یزبـــیح ،یندەفکەرەو دوکتـــور شـــ وقاســـملو
 کـاەد ەوەئ یرەبەسـتەد ەوەبـوو، ئ ەیەنگرۆکـ وەئ یرزەو ب زێـهەب یرۆفـاکت ەوەئ. هاتنەن کداۆچ ەو ب ستانەاوڕ شدایکەمووش

 کێـو نفووز تیەوقعـەم یعبـاریئ ەو، ب ەوەتێـنێمەد دانـداەیم ەو ل یەدانـداەیم ەل ەوانەئ مـووەه یعتبـاریئ ەب ەزبیح وەئ ەک
 ەسـتیوێپ ەینانێشـو وەو ل ێبـ ەورەگ کانـداەورەگ ەتەاسیس ەل ێشۆکەدێکوردستاندا، ت یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ وێنەل یتەیەه ەک
 .بکا یریقامگەبکا و س ێجەبێکوردستان ج یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەینجەو پ ەگێج
 
بـرد و  مـانەوەڕێب ەگناسـانەمەئ شەمێو ئـ ەودانـدرا ەمێئـ یشـان رەسـەل ەک ەیرکەئ وەل اوازیـج ،ەزێـهەب ەرادیـئ وەل اوازیج
 یمـەرهەب ەکانەسـانید ،ەوەشـتنەیاگێڕو پ یداروکـاتەت یبوار ەل ەیەنگرۆک وەئ نەتەعیبەت. کرد مانیترسەم رۆز یممولەحەت

 یتۆیەخـ یگـاێج ۆیەبـ. داۆیـخ یگاێج ەو ل ۆیخ ەیوێش ەب کێرگانۆئ رەه ؛ەوبو زبیح یکانەرگانۆئ مووەه یشانۆکێکار و ت
 ەل داەنگرۆکـ یسـتنەب ەیمـاو ەل ەک مەتـاک بـک ەتـاک ب زبیـح یکـانەرگانۆئ مـووەه یسپاسـ ەوەانڕێیـهاو نیەال ەمن ل ەرێل
کـرد  انێیـجەبێج دێهەعەتمو یکێزبیح کەبوو، و انیشان رەسەل ەک ەیرکانەئ وەئ ەنگرۆک یهاتن ییتاۆتا ک ەوەمەکیە یژڕۆ
 .برد انەیوەڕێو ب
 
 یکـیەزاەف سـتیوید تاەیتاپەیپ یسالمیئ یمارۆکردبوو و ک ڵزا انداەیمێئ رەسەب ەک ییەیتەیمنەئ واەشوهەک وەل ەنگرۆک شێپ

 یرەفــتەد ینــدامانەئ. ینــدەناو ەیتیکــوم ینــدامانەئ ،ەنگرۆکــ ییکــارەئاماد ەیتیدروســت بکــا، کــوم ەمێئــ ۆبــ یوانــڕە یشــۆناخ
 یگـاێج ۆیەبـ. ێکرابـ کـداێبوار مـووەه ەل ینـیوردب کەیەنگرۆکـ ەنیـبچ ەمێئـ ەماندوو بـوون ک ەوەوەب انیمووەه رەه ،یاسیس
 رمەشـۆکێت ڕێیهـاو یسپاسـ رۆز تەبیتـاەو ب یاسـیس یرەفتەد یندامانەئ شوو،ێپ ییندەناو ەیتیکوم یسپاس رۆز رۆز یتۆیەخ

 ەوەکەیەب ەوانەئ مــووەه. ەواڵجــوو ەناڵعقــووەو م ەســوووالنەو م رداەبەو یبــاش شــان رۆز ەک مەبــک یولــوودەم فاەکــاک مســت
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 داێـوەل ەوەتیەمنـەئـارامش و ئ یسـتەه ەب ەوەنیببـوو ۆکـ کیـکات ەمێئـ ەینگرۆک ەک نەدروست بک ەبارەل ەنیمەز وەئ نایتوان
 .نەیبک ەقس کتریە ەڵگەل نیبتوان

 
و  ەیینـاوچ یئاسـت ەل یاسـیس یخـۆد یئاگـادار ەوەشـیاسیس یبـوار ەل ەمێئـ ەینگرۆک ەوییەشۆخەب ەوانەئ یمووەه ەل اوازیج
 یالتــەژهڕۆ ەل کەیەوەتەن کەکــورد و یپرســ هــاەروەو ه رانێــکوردســتان، ئ یتــەاڵژهڕۆ ەڵگەل ینــدەوێپ ەل یتڵەوەودێــن
 ۆکـ کـانەاوازیج ەچـوونۆب ەوەکەیەب کتـریە ەڵگەل نیشاوۆکێت داڕوپڕچ یکێباس ەل داەنگرۆک ەیماو ەل ەمێئ ۆیەب. استداەڕوێن
 .بکا تەاسیس داەبواران وەئ مووەه ەل ێداهاتوودا بتوان ەل ەمێئ ەیکەزبیح ەیوەئ ۆب زێهەب یکێپرد ەب نەیکیو ب ەوەنەیبک
 
ــ ــموکراتێد یکەیەنگرۆکــ ەمێئــ ەینگرۆک ــوو، باســ کی ــنەل ەمێئــ یکانەب ــدنەدام یژڕۆ ەل ەک ەبــوو ەوەئ رەه داەنگرۆکــ وێ  یزران
ئـازاد و  یکەەیوێشـ ەب کانـداەنگرۆک ەل ەوات. ەاوڕکوردسـتان بـ یمـوکراتێد یزبـیح یژنـەب ەب ەوەکوردستان یموکراتێد یزبیح
ـــموکراتێد ـــ کی ـــکەد ەقس ـــانییەاوازیج ن،ەی ـــنێد ک ـــاس،ەب ەنی ـــکات مەاڵب رب ـــ کێ ـــەد واوەت ەنگرۆک ـــار و ت ،ێب ـــانۆکێک و  ش
 ەل ەوییەشـۆخ ەب موومـانەه ەمێئـ. کاەدێـپ رداۆراوجـۆج یبـوار ەل ەنگرۆکـ یکـانەگڕب یکردنـ ێجـەبێج  ستەو د یتیەرپرساەب
 ەب نیشـۆکەدێدا، ت١١ ەینگرۆکـ یکـانەارڕیو ب کـانەگڕب یکردنـ ێجـەبێئاسـت ج ەل ەوەکەیەب ەک انـدەیاگڕ مـانەوەئ داەنگرۆک
و  یوانــڕە یتەســارەخ ەوەکەیەب مــانیتوان نۆچــ. ەوەتێــد ەمێئــ ەل شەوەئ رەو، ه نەیــکــار بک ەوەتیەســووولەم یحساســیئ
 یناڵسـا ەیمـاو ەل نیتوانەد ەوەکەیەب امینڵد ،ەوەنەیبک ژڕیسا رۆز یکەیەادڕتا  موکراتێد یەاڵق یکبارانەمووش ییالتیشکەت

 ییهاوکـار ەو ب ەوەکەیەب موومـانەه امیـنڵد ەوەل منەئ. نەیبک شیندترەمڵەوەد ەزبیح وەئ ،ەندیئا ەینگرۆک تاەداهاتوو ه
 .ێنجۆگەو د ییەلەمەع ەوەئ ەداو یشانیو ن ەیەه ەیوەئ یلیێانسیپ ەوییەشۆخەب ەمێئ یزبیچون ح کتر،یە
 
 یالتـەژهڕۆ ەکـورد ل ەیوەتەن یینـدەوەرژەب ەیرەنجەپ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ەیوەکدانێل دا،یتڵەوەودێن یئاست ەل

 رەه ەو ل کێنێشـو رەه ەل ەمێئـ یتەاسـیس داییەنـدەوێپ وەل ،ەاسـتەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەل یگشـتەکورد ب ەیوەتەکوردستان و ن
 وەل ێشـۆکەدێت ،ەوەتێبکـر مـوکراتێد یزبـیح ۆبـ کیەرگـاەد رەگەئ ،یتڵەوەودێن ییندەوێو پ یماسۆپلید یبوعد ەل کیەگاێج

ــوار ــەد داەب ــورد ل ەیوەتەن ینگ ــەاڵژهڕۆ ەک ــو وەکوردســتان ب یت ــەیەبگ ەنێش ــۆکەدێو، ت ێن ــپ وەئ ێش ــەیەبگ ەامەی  ەل ەک ێن
و  تیەمنــەئ رانێـئ ێبـ ریـبەل انەیـوەئ ؛ەکیـد ۆڕیگڵۆو ئـا یئاشـت ،ەڕشـ ەب ێد رانـداێئ رەسـەب ەک کۆڕێـگڵۆئا رەه یرەگەئ

 ەکـورد ل ەیوەتەن یـیەیزەق رەگەئ. ێکـرەن رەسـەچار داەتاڵو مەکـورد ل ەیوەتەن ەیشـێک رەگەئ ێنیناب ەوۆیەخ ەب شیئاسا
 وەل رەه. ەوەکـرد رەسـەل یدیـئکەت ەنگرۆکـ ەوییەشـۆخەب ەک ەیەانیسـوولۆئ ەشـت وەل کێـکیە ەوەئ ێریگەن رچاوەبەل رانداێئ
 ەکــورد ل ییاســیس یکــانەنیەکــورد و ال ەیوەتەن کەو نیشــۆبکێت ەمێئــ ەبــوو ک ەوەئ رەســەل ییداگرێــپ ەنگرۆکــ داییەنــدەوێپ

. نەیــبک وتەســکەڵئــاوا ه رەه شێــوەل ن،ەیــکەد ەقســ کــانییەرانێئ ەنیۆســیزۆپۆئ ەنەیەل ەڵگەل کێــکات ران،ێــئ یکوردســتان
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 یکـانەیینەڵێو ب ارڕیـبـوون و ب سـتەربەد یینۆنـدوچەچ ەیەوەئ کـانییەرانێئ ەنیۆسیزۆپۆئ مووەه ەڵگ ەل ەمێئ یوتەسوکەڵه
 ینـدەوێپ ەل ەیەمێئـ ەیبنـاغ یردەب ەوەئ. یەرانـداێئ یداهـاتوو ەل کەیەوەتەن ەیلەسـەم یرکردنەسـەچار تەسبین ەب وانەئ
 ەنیۆســـیزۆپۆئ یواەت نیشـــۆکەدێت ،ەوەکــرد دمانیـــئکەت ەمێئــ هـــاەروەه. یرانــێئ ینیۆســـیزۆپۆئ ەڵگەل وتەســوکەڵه ەڵگەل
بـــوون  ســـتۆد مەاڵب. شـــاندانۆکێو ت بـــاتەخ ەل یســـالمیئ یمـــارۆک یدژەمـــادام ل نەیـــبک ێچـــاو لـــ ســـتۆد ەب کـــانییەرانێئ
 رەسـ ەوەتەڕێـگەد ەانەوەکـام ل رەه ەڵگەل شەهـاوب یو کـار کانییەنەڵێو ب وتنەککڕێ ەیادڕ ەوەنیبەد ۆڕش ەک ،ەکییەکەشێپ
 .وانەئ ەڵگەل ەمێئ یوتنەککڕێو  ەمێئ یپرس ەب وانەئ یعترافیئ ەیادڕ
 
 یمـوکراتێد یزبـیح یتەاسـیس ەوییەشـۆخەب ەوەکـرد یدیـئکەکـورد ت ڵیمـا وێـنەل یزڕیـکیە ەبدان  ینگـیگر ەیخان ەل ەنگرۆک

 ەوەئ ن،ەکەد کتـریە یهاوکـار زبیـچوار ح دایهاوکار یندەناو ەیوێچوارچ ەل مەکیالن ،ەبوو ەوەئ رەه ستاشێکوردستان تا ئ
 کتــریە نەیــه ەک ەیرۆجــ وەب. نەیــبک رکتــیە یمــولەحەباشــتر ت ەوەکەیەب ەمێئــ ەک نیبــ ەوەئ یفــاز یدیــوار ن،ەیــبک زێــهەب
 ت،اڵو ۆیوخـێن یبـاتەخ یتیەدایـه یینۆنـدوچەچ ەل داریندەوێپ یکانەبوار مووەه ەل ەوەکەیەب موومانەو ه نەیبک فیعرەت
و؛  نیبـــ وتووەرکەســـ ەوەکەیەب کـــووەڵب ،ێبـــەه شــمانەهاوب یکێگوفتمـــان داەکیـــد یبـــوار رۆز ەو ل یتڵەوەودێـــن یئاســت ەل

 .نەیدروست بک یسالمیئ یمارۆک یدژ ەکوردستان ل یالتەژهڕۆ یکانیەاسیس ەنیەالەل تەوقو ەب یکێسەئادر
 
 ینـیزانێپ ەک ەیوەئ ەڵگەهاوکـات ل اسـتدا،ەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەل یگشـتەکورد ب یپرس ەڵگەل یندەوێپ ەل ەنگرۆک یستێوەڵه
 یتـەاڵژهڕۆ ەل ەیـیوەتەن یرۆراجـۆج یربـوا یرانەشـۆکێت ،یرەمـاوەج یباتکـارانەخ ،ینـەدەم یو چالکـان رانەشـۆکێت ۆب ۆیخ

 ەکوردسـتان یتـەاڵژهڕۆ ەیلەسـەم تەبیتـاەو ب ەتاڵو ۆیوخـێن رەسـەل ەمێئ یو کار دیئکەت کاتدا مانەه ەل. ڕیربەکورستان د
 ەنێـکوردسـتان د ەیکیـد یکانەشـەب ەل ەک ەیووداوانڕ وەکـردن ل یوانیپشـت ۆبـ تاڵو ۆیوخێن ەل کەڵخ یهاتن نگەدەو مەاڵب
ــ ــ ەب ؛ۆڕێگ ــ ەوەزڕێ ــ یباس ــرا و  ب ێل ــرا ک ەوەک ــت ەوەئ ەزان ــعوور یرزەب یئاس ــام و ش ــیوەتەن یف ــور ەی ــەاڵژهڕۆ ەل د،ک  یت

 یتـەاڵژهڕۆ ەو ل تاڵو ۆیوخـێن ەل نیشـۆبکێت ەمێئـ ەک ۆڕێگـ ناێه یشەرکەئ وەئ کاتدا مانەه ەل مەاڵب. ێنەیەگەکوردستان د
 وەئ ەمێئـ ەوەکـرد یدیـئکەت شەوەئ رەسـەل ەنگرۆکـ. ێبزانـ مـانمەک ەب یسـالمیئ یمارۆک نێڵیهەن کەیەوەتەن کەکوردستان و

ـــانییەوانەڕچاو ـــ ەیوەتەن ییرۆراوجـــۆج ەک ەیەه م ـــەاڵژهڕۆ ەل ەمێئ ـــتان ل یت ـــووەه ەکوردس ـــداەبوار م ـــبب کان ـــێوەه ەتێ  ین
ــن یــیزڕیکیەو  ییکگرتــوویە ــا وێ  ەل ەک کەیەلەســەم رەو ه ووداوڕ رەه یووڕوەرەب کەیەوەتەن کەو ەوەکەیەکــورد و، ب ڵیم
 .ەوەببن ،ۆڕێگ ەتێتاران د ەو ل رانێئ ۆیوخێن
 
 رزەب ن،یـدژ ەوەرەد یتـاناڵو ەل سـتاێئ ەک موکراتێد یزبیح یندامانەئ ەل رچاوەب یکێشەب یشانۆکێکار و ت هاەروەه ەنگرۆک

 ەبـوار تەبیتـاەبـواردا ب رۆز ەل ابـردووداڕ ڵیسـا نـدەچ ەیمـاو ەل تاڵو ەیوەرەد ەل ەمێئ یانڕێیهاو ەل ەمعەج وەئ. نرخاند



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

13 
 

 یسـالمیئ یمـارۆک یکـانەالنیپـالن و پ یووەڕوبڕ رتـرۆز یکییەوانیپشـت ەب ەبـوو ەوەب یسـتیوێپ ەمێئـ یزبیح ەک کاندا ەشۆناخ
 ەک ەیوەل اوازیــج نیکێزبیــح ینەخــاو ەمێئــ ەوییەشــۆخەب ەوێــئ ییئاگــادار ۆبــ رەه. بــوون وانمانیو پشــت مــانەڵگەل ،ەوەتێــب

 ن،ەوەرەد ەل ەک ەمێئـ یانڕێیهاو ەل ەلۆپ وەئ مەاڵب ،ەتاڵو ۆیوخێن ەل ەمێئ یندامانەئ یرۆز ەیربۆز ،ەمێئ ییچاالک ینێشو
 یسـتەه ەب شـداەنگرۆک ەل ۆیەبـ. ێبـەه انیـرۆز یکێورەد ەانیویو، توان ەکردوەن انییتاۆک انۆیخ یشانۆکێت ەل داەیەماو وەل
 رزەب وانەئ ییکــار و چــاالک ەمێئــ. کــرد انییارشــدەکوردســتان و ب ەوەهــاتبوون یزبــیو ح ەیــیوەتەن یزۆو ســ یتیەرپرســاەب
 .ننێب  ێجەب انۆیخ یرکەئ کانداەبوار مووەه ەداهاتووشدا ل ەل نیوادرایو ه نینێنرخەد
 
ــ ــهەب رۆز یکێشــتنەیگێت ەب هــاەروەو ه یتیەرپرســاەب یســتەو  ه  نیزانێــپ ەب ەنگرۆک  یشــانۆکێو ت یداکاریــو ف رزشەئ ز،ێ
 ینـاو ێب ریبەل مانەوەئ ەرگەشمێپ نەڵێید کێکات. رباسەب یەناێه یوانەئ یابردووڕناو  و موکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێپ
ــارۆک یوتەســکەد ەوەتەمــاو ەک یەمــاێه وەو ئ ەرگەشــمێپ ــ. ەیەمێئــ ەیکەزبیــح ۆیوخەاســتڕ یوتەســکەد ،ەکوردســتان یم  ۆیەب

 ەل اوازیـج کاەد ەرگەشمێپ یورەو د ڵڕۆو  ینگیو گر ەرگەشمێپ یو ناو ەرگەشمێپ یکوردستان باس یموکراتێد یزبیح کێکات
و  مـوکراتێد یزبـیح یانیـدا، چـون ژ ەوەب یـینگیگر ەوەخیەبـا ەب رۆز ەنگرۆکـ. ەشـیزبیح یکـێرکەئ ەیکییەتیەواەتەن یرکەئ

ــان ــح مەئ ەیوەم ــێه یدوا ەب ەزبی ــارۆک یرش ــ یســالمیئ یم ــ ۆب ــەاڵژهڕۆ رەس ــتان ک یت ــیرگرەب ەکوردس ــیح ی ــوکراتێد یزب و  م
شـار  مەک ای ەیەکوردستان ه یالتەژهڕۆ یگوند مەک ەبوو ەرگەشمێپ ییداکاریف ەب ،ەبوو یزبیح یرانەبڕێ یەرانیژ یتیەدایه
 یزبـیح یـیتیەواەتەن ەیناسـێو پ ژووێم ەل کێشەب ەونان ەناو وەو ئ ەانۆڕگ وەئ. ینیبەن ێل یکەیەرگەشمێپ ۆڕیگ ەک ەیەه
 ەب نیرزەربەســــ شەکیــــد یکێجــــار ۆبــــ ،ێکرەدێــــل یاوچــــ ەوەعتبــــاریئ وەب رواەه ەمێئــــ یال ەرگەشــــمێپ ۆیەبــــ. ەیەمێئــــ
 .نیموکراتێد ەیرگەشمێپ موومانەه ان؛ەیوەمان ەب نیرزەربەو، س شانۆکیو ت باتەخ ەب نیرزەربەس کانمان،ەرگەشمێپ
 
 بـژاردنەڵه. ێبـەد واوەت بـژاردنەڵه ەب ییتـاۆک ەگاتەد ەک ەمێئ یکانەنگرۆک مووەه. بوو بژاردنەڵه ەنگرۆک ییتاۆک ەیگڕب
. نیرێبسـپ ێپـ یو کـار ەوەنیرێـبژەڵکوردسـتان ه یمـوکراتێد یزبـیح یـیرەبڕێ ،ەوەکـدانێو ل تەرەشـوەم ەب سانید ەیەوەئ ۆب
 ەب یینـدەوێپ ێـیج وەو، تـا ئ ێرێـبژەڵه ینـدەناو ەیتیکـوم ینـدامانەئ یانتـو بژاردنداەڵه ەیگڕب ەل ەنگرۆک ەوییەشۆخەب
 رەدیــتەارمی شێــوەل نیشــۆکەدێت ،ەکردوومــان ابــردووداڕ یژڕۆ نــدەچ ەل ەک ەوەرەد یانڕێیــهاو ەڵگەل ژێــاوڕ ەب ەیەه ەوەرەد
ــ ــ نیب ــوان نۆچــ ەک ەیوەئ ۆب ــوم نیبت ــر کەیەوێشــ ەب ەوەرەد ەیتیک ــد کەیەوێشــ ەب ،ەوەتێســاب بک ــر یاری ــداڵو ەک ێبک  یرەم
و،  ەتاڵو ەیوەرەد ەل ەک ەمـوکراتێد یزبـیح ینـدامەئ زارانەه ییتیەەاڵمۆو کـ یغاتیبلەت ،یماسۆپلید ،یالتیشکەت یکانەازین
 ەو ل نەیـکەکـار د شەوەئ رەسـەل ەمێئـ. ەیەه یرۆراجـۆج ییچاالک ەک ێب موکراتێد یزبیح ییتیەراەنێنو ەینگێو سو ەنگێنو

 .نەیکەد ێیجەبێداهاتوودا ج
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 اردنبـژەڵه یو قـانوون تەعیبـەت گومـانێو ب ێرێسپەد ێپ انیرکەئ ،یندەناو ەیتیکوم ۆب ێرێبژەدەڵه کێلۆپ ەنگرۆک کێکات
ــابژەڵه شــمانیکێندەه نێیردرێبژەدەڵــه کمانێنــدەه یەوا ــدەوێپ ێــیج وەتــا ئ. نێیردرێن ــژ ەب یین ــیح یانی ــوکراتێد یزب  یم

 انەیــکەکار رتــرۆز ەک نێردرێبژەدەڵــه ەک ەیســانەک وەچ ئ ەویــنیب مــانوا ینــاغۆق ەمێئــ ابردووشــداڕ ەل ،ەبــوو ەوەکوردسـتان
چ   ،ێبـەد انیرکەو ئ ێبەد انیکار رەه سانید موکراتێد یزبیح ەل ەک ەوەننێناه نگەد ەیسانەک وەچ ئ ،ەشانۆکێو ت رکەئ
 ەل موومـانەه ؛ەکـردوەن دیـکاند انۆیـخ مەاڵبـوون، ب دایـرەبڕێ ەل کێـورانەد ەک ەمێئـ یزمـوونەئ ەب یانڕێیهاو ەل ەلۆپ وەئ
 وەکـام ل چیهـ ۆیەب. نەیکەد ەاسنێپ یباسم کرد ئاوا ەیرۆج وەب ەکوردستان ک یموکراتێد یزبیح ڵیوماێن ن،یداڵوماێن کیە
و  بـژاردنەڵه ،ەوەتێبـووب مەک انییتیەسـاەو ک ەگێکـار و پـ ەل بـژاردرابنەنەڵو ه بژاردرابنەڵه ییەن یەعناەم وەب ەنانیەال
چ  ێکـ کـاوەد کێـچ کار ێکـ نیداهـاتوودا، بـزان ەل ەزبیـح وەئ ەیداریئ ەل ەمێئ یوەئ ۆب ەکێزمیکانێم اینەت ەوەنانێه نگەد

 ەو ل کیە یسـتەد ەب نیـدەد ستەد ەداو نمانەڵێب ەوەکەیەب ەسەک ەڵەمۆک وەئ ،ەنگرۆک یبوون واوەت یدوا ۆیەب. اکان کێکار
 مـووەه ەکوردسـتان ب یمـوکراتێد یزبیح ەینیژێمەل یکاروان نۆچ ن؛یگرەردەو لکەک کتریە ییتیەساەو ک ابردووڕو  ەجروبەت
بکـا  تییەریمـود ەکـاروان وەئ ێتـوانەد ەمێئـ یزبـیح امیـنڵد منەئ. نینەەیبگ ەیلووتک ەب یتەیەه ەیابردووڕپاشخان و  وەئ

 .ێنەیەبگ یکانەئاوات ەب ەیکەزبیح ۆیخ یشانۆکێت ەو، ب
 
 ەوییەشـۆخەب رۆراجـۆبـوو ج رەسـەل ینـیبەڕەز ەک - ەنگرۆکـ ەک نینـەیەگەادڕ مـانۆخ ڵییشحاۆخ ەکید یکێجار ۆب داییتاۆک ەل

 وەئ ەوەکەیەبـــوو ب ەنگرۆکـــ یســـتنەب یپشـــت ەل ەک ەیەیرادیـــئ وەئ رەکـــا و، ه واوەت یکـــانەکار ەوتووانەرکەســـ یتـــوان
 یکـار و چـاالک ەیژێـدر ەیبناغ یردەب ێتوانەد ەیەرادیئ وەئ رەه. کرد ێجەبێج مانەرکەئ وەئ اند،ەیگ ێجەب مانەیەرنامەب

 .ێب شەمێئ یشانۆکێو ت
 
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح یبژ ،نیب رزەربەس رەه موومانەبن، ه تەماڵساب و س رەه ەوێئ ەکەسانید

 
٢١١٩بەری نۆڤەمی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

 

------------------------------------------------------ 
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 هیچ الیەنێک ناتوانێ فاکتۆری کورد لە داهاتووی ئێراندا نادیدە بگرێ: خالید عەزیزی

 
 

 
 
 
 
 
 
ی خەزەڵوەر پرێس کۆنفڕانسێک بە بەشداریی چەند کاناڵێکی میـدیایی بـاکوور، باشـوور و ڕۆژهەاڵتـی ٢٣جشەممە، ڕۆژی پن"

 بۆ بەڕێز خالید عەزیزی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان « ڕادیۆ فەردا»کوردستان و هەروەها پەیامنێری 
 .بەڕێوە چوو

 
ی حیزبەوە پێـک هـات، سـەرەتا کـاک خالیـد عەزیـزی باسـێکی ١١وونی کۆنگرەی کۆنفڕانسەدا کە بەبۆنەی تەواوب  لەم پرێس

لە بڕگەکـانی دیـکەی پـرێس کۆنفڕانسـەکەدا، پەیـامنێری . سیاسی لەسەر خوێندنەوە و دەرەنجامەکـان بـۆ کـۆنگرە خسـتە ڕوو
کوردســتان کــرد کە  کاناڵەکــانی ڕاگەیانــدن پرســیار و ســەرنجەکانی خۆیــان بەرەوڕووی ســکرتێری گشــتیی حیزبــی دێمــوکراتی

 .لەالیەن بەڕێزیانەوە واڵم درانەوە
 

، «ڕۆژنیــــووز»، «ڕادیـــۆ فەردا»، «تـــۆڕی میـــدیایی ڕووداو»، «٢٤کوردســـتان »کۆنفڕانســـەدا کاناڵەکـــانی  لەم پـــرێس 
بەشـدار « کوردکانـاڵ»و « گەلی کوردستان»، «کەرکووک»، «ئێن ئاڕ تی»، «کوردسات نیووز»، «سپێدە»، «کوردسات»

 .بوون
 
 ":کۆنفڕانسە بۆ خوێنەرانی بگوازێتەوە  واڵمەکانی ئەم پرێس بە باشی زانیوە پرسیار و« کوردستان»
  

 کۆنفڕانسەکەدا  دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەسپێکی پرێس

  
 !بەیانیتان باش

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/xalidaziziii-1.jpg
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 !زۆر زۆر بەخێر بێن بۆ قەاڵی دێموکرات

 
ک ســاڵێک و دوو مانــگ پــێش لە ئێســتا، ئەم قەاڵیە کە ناوەنــدی ڕێبەریــی حیزبــی دێمــوکراتی هەر وەکــوو ئاگــادارن، نیزیــ

ـــتی  ـــی و، لە نێوخـــۆی واڵت خۆشەویس ـــانە کە هەیەت ـــەتێکی واقعبین ـــردوو و بە سیاس ـــزبەی کە بە ڕاب ـــتانە، ئەو حی کوردس
 .کۆمەاڵنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە؛ هێرشی مووشەکیی کرایە سەر

 
ئەگەر ئەو کـات . مندا، وێنەی دوو هاوڕێی ژنی لێـیە کە لە کۆبـوونەوەی کـومیتەی ناوەندیـدا شـەهید بـوون لە دەستی ڕاستی

ئێـرە شـوێنی . ئەم قەاڵیە الیەکی بە مووشەک وێران کـرا، بەاڵم هەر بە ئیـرادەی ئەو خەڵـکە توانیمـان ئـاوەدانی بکەیـنەوە
بە یـادی  -و ئـێمە ئێسـتا لە بەردەم ئەو شـوێنەدا دانیشـتووین کۆبوونەوەکانی کومیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاسـیی حیـزبە 

ــنن ــوە لەدوای پــرێس کۆنفڕانســەکە ژووری یادبوودەکەشــیان دەبی ؛ بەردەوام لەســەر ئەرک و تێکۆشــانی خــۆی  - ئەوان کە ئێ
 .دەچێتە پێشەوە

 
، (ی خەرمانـان١١شـەهیدانی )کۆنگرەی حەڤدەیەمی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان، دیسـان بـۆ ڕێزلێنـان لە شـەهیدانی قەاڵ 

ئەو ئیـرادەیەی کە . ناوێـک کە پـڕبە پێسـتی بـوو و، لەگەڵ سروشـت و مەبەسـتی کـۆنگرەش دەهـاتەوە. بەو ناوە ناودێر کرا
ئەو کــات ئــێمە هەمــانبوو کە لە بەرامــبەر مووشــەکدا چــۆک دانەدەیــن، هەر ئەو ئیــرادەیە مێکــانیزم و هاوکــاری و بڕیــارێکی 

بە لەبەرچاو گرتنی هەمـوو ئەو فشـارە ڕەوانـی و ئەمنیەتییـانەی کە  ١١دروست کرد، کە ئێمە کۆنگرەی لەنێو حیزبی ئێمەدا 
کە ئـێمە پێبەنـدین  -بڕیارمـان دا بە لەبەرچـاو گرتنـی ئەساسـنامەی حیزبـی دێمـوکرات . لەسەرمانە؛ دەیگرین و گرتیشـمان

ەرانمـان تێـرۆر دەکەن، بە مووشـەک هێـرش دەکەنە سـەر سەرەڕای هەموو ئەو زەرەر و زیانانەی پێمـان دەگەیەنـن، ڕێب -بەوە
قەاڵ، هێرشێکی بەرینی مێدیایی لەالیەن کۆماری ئیسـالمی و دەسـتوپێوەندییەکانیەوە لەسـەر ئـێمە هەیە، بەاڵم دیسـانەوەش 

 .ئێمە بڕیارەکانی ئەساسنامەی حیزب بەجێ دەگەیەنین و کۆنگرەکەمان دەگرین
 

، بەگشـتی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان کە لەژێـر فشـارێکی قورسـدا بـوو، بە داڕشـتنی ئەندامانی حیزب، تەشکیالتی حیزب
بەرنامەیەکی زۆر دەقیـ  و ڕێکوپێـک بەجۆرێـک کـۆنگرەی گـرت، کە لە ڕۆژی دەسـپێکەوە تـا کۆتـایی هـاتنەکەی نهێنیـیەکەی 

تە دەرەوە لە ڕاســتیدا دیســان بەتەواوی پــارێزرا و، ئەرکــی هەرە قورســی پاراســتنی ئەو نهێنیــیە بــۆ ئەوەی کە درز نەکــا
دەگەڕێتەوە سەر ئەنـدامان و تەشـکیالت و بەشـی ئەمنیەتـی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان؛ کە زۆر زۆر ڕێکوپێـک کاریـان بـۆ 

 .کرد
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حیزبێــک کە لە شــەرایەتێکی . بەخۆشــییەوە ئــێمە کــۆنگرەی حەڤــدەیەممان تەواو کــرد و ئەوە بــۆ ئــێمە شــانازییەکی گەورەیە
ئەو فشار و زەختانەی لەسەرە، بتوانێ کۆنگرەی خۆی بە ڕێکوپێکی بگرێ، زۆر هونەرە و ئـێمە ئەو هونەرەمـان ئاوادا هەموو 

هەبوو و ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر ئیرادەی ئەندامانی ئەو حیزبە؛ هەم لە دەرەوەی واڵت و هەم لێرە لە هەرێمی کوردستان و 
غرافیـایی بـوو کە حیزبـی دێموکراتیـان لەو بـوارەدا بە سـەرکەوتن ئیرادەی سێ شوێنی جیاوازی جو. هەمیش لە نێوخۆی واڵت

 .گەیاند
 

لەم کۆنگرەدا بە تەبیعەتی سوننەتی حیزبی دێموکرات کە لە ئەساسنامەی حیزبیدا جێگیر بووە، ڕاپۆرتی کومیتەی ناوەنـدی 
مـوو بەنـدەکانی ڕاپـۆرت قسـەیان پێشکەش کرا، دوایە ئەندامانی کۆنگرە لە فەزایەکـی زۆر ئـازاد و دێموکراتیکـدا لەسـەر هە

باسێکی سیاسیی تێـر و تەسـەل کە زۆرتـر پێوەنـدی بە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان و ئێـران و بەگشـتی پرسـی کـوردەوە لە  -کرد 
ئــێمە لەوێــدا لەژێــر ڕووناکــایی ئەو واقعــیەتە کە حیزبــی دێمــوکرات، حیزبــی . ، هــاتە گــۆڕێ- ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا بــوو

ۆژهەاڵتی کوردستان، پێداگرییەکی زۆرمان لەسەر چەند و چۆنیی پشـتیوانی کـردن و بە هانـاوە چـوون کۆمەاڵنی خەڵکە لە ڕ
و هاوکــاری کــردن و ڕێنــوێنی کردنــی ئەو خەبــاتە بەربەریــن و جەمــاوەری و مەدەنــی و سیاســییە کە لە نێوخــۆی واڵت هەیە 

ئینعکاســـی ئەو . بەکەکانیمان بـــۆ هـــاتبۆوەکـــردوەتەوە، چونکـــوو ئـــێمە پێوەنـــدیمان لەگەڵ نێوخـــۆی واڵت چڕوپـــڕە و فیـــد
کاتێ قەاڵ کەوتە بەر هێرشی مووشـەکەکانی ئێـران، ئـێمە مووشـەکمان نەبـوو شـەڕی . جموجۆڵەش لە ساڵی ڕابردوودا بیندرا

خەڵکـی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان هەر چـوار ڕۆژ دواتـر بە . مووشەکییان لەگەڵ بکەین، بەاڵم خەڵکمان هەبوو لە نێوخۆی واڵت
لە ماڵەکانیان، بە ئیعتراز بە کۆمـاری ئیسـالمی بە ئێمەیـان گـوت، ئێـوە ڕێـبەران و کـادر و پێشـمەرگە و ئەنـدامانی  مانەوە

حیزبی دێموکرات ئەگەر مووشەکتان نییە لێیان بدەن، ئێمە لێرە بە سـەدان هەزار کەس لەدژی کۆمـاری ئیسـالمی ڕادەوەسـتین 
ۆ ئەوان و پەیــامی ئەوانــیش بــۆ ئــێمە لەم کــۆنگرەیەدا، بەردی بنــاغەی بــۆیە پەیــامی ئــێمە بــ. و پشــتیوانیتان لــێ دەکەیــن

 .پێوەندییەکی بەهێزتری دروست کردوە و ئێمە سەربەرزین بەوە
 

ئێمە کاتێک مووشەکباران کراین، بێجگە لە دەوڵەتی ئامریکا کە لە شۆڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکـان، ئەو 
ەو کات سپاسمان کردن و، بێجگە لە هـاودەردیی کـۆمەاڵنی خەڵـک لە باشـووری کوردسـتان کە کردەوەی مەحکووم کرد و هەر ئ

لەوەش بگەڕێتەوە گرینگترین بەشی ئەم هاوخەمی و هاوسـۆزییانە لە نێوخـۆی . بەڕاستی وەکوو هەمیشە بە هانامانەوە هاتن
ــامە ڕاوەســتان ــاری ئیســالمی بە بەرن ــوو؛ کە لەدژی کۆم ــۆیە قو. واڵت ب ــۆنگرەدا ڕووی لە جــا هەر ب ــێمە لە ک ــاری ئ رســایی ک

 .نێوخۆی واڵت بوو
 

 بەشێکی دیکەی کاری کۆنگرە ئەوە بوو کە حیزبی دێموکرات، لەبەر ئەوەی کە حیزبێکی نەتەوەییە؛ قەت بە نیسبەت 
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جۆرێـک  لە هەر هەڵکەوت و بۆنەیەکدا بـووبێ، ئـێمە ئەوەمـان بە. ڕووداوی پارچەکانی دیکەی کوردستان کەمتەرخەم نەبووە
لە ڕێفرانـدۆمەکەدا، کـاتێ . هەڵوێستە کردوە تەنانەت دەنگدانەوەی هەڵوێستی ئێمە لە نێوخۆی واڵتیش کاریگەریی هەبـووە

ــام ــابی م ــەرۆک جەن ــێ ئەوان لە  جەالل وەک س ــۆنەیەکەوە ب ــۆڕێ، بە هەر ب ــاتە گ ــی ڕۆژاوا ه ــاتێ پرس ــردرا، ک کۆمار هەڵبژێ
بەشــێکی دەگەڕێــتەوە ســەر کولتـــووری . چەکــانی دیــکەی کوردســتان دەربڕیــوەمەیدانــدا بــوون و پشــتیوانیی خۆیــان لە پار

بـۆیە لەو . هاودەردیی نەتەوەیی کە لە سەردەمی پێشەوا قـازی محەمـمەدەوە لە حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتاندا جێگیـر بـووە
ــیە لە کۆنگرەکەمانــدا بــدەین ــک. مەیدانەشــدا ئــێمە توانیمــان گرینگــی بەو ڕۆحە نەتەوەی ە ئەوە بــوو کە حیزبــی بــوارێکی دی

 ٤١کە  -بەردی بناغەی مقاومەت و مانەوەی ئێمە لە بەرامبەر کۆماری ئیسـالمیدا . دێموکرات، سیاسەتێکی فرەڕەهەندی هەیە
پێشـمەرگە هێمـای حیزبـی . بـوونی پێشـمەرگە بـوو - ساڵ پـێش لە ئێسـتا هێرشـی کـردینە سـەر و هەتـا ئێسـتاش بەردەوامە

ری کۆماری کوردستانە و، ئێمە لەسەر ئەوە پێداگریمان کردەوە کە خەبـات و جـوواڵنەوەی هێـزی پێشمەرگە یادگا دێموکراتە،
ــردووی  ــادا نەقشــی بەســت و، ڕاب ــزی پێشــمەرگەی کوردســتان کە لەدژی داعــش لە دنی پێشــمەرگەی کوردســتان بەگشــتی و هێ

ڕێـز بـووە و هیـوادارین لە داهاتووشـدا پێشمەرگایەتیی حیزبی دێموکرات و الیەنەکانی دیکە؛ وەک هێمایەک هەمیشە جێگای 
 .پێشمەرگە بەگوێرەی پێویست و لەژێر ڕووناکایی لێکدانەوەکانی ئێمەدا دەور و ڕۆڵی خۆی ببینێ

ڕەهەنــدێک بــواری تەشــکیالتیی . لە بۆچــوونی فرەڕەهەندیــدا، ڕەهەنــدێک نێوخــۆی واڵت بــوو کە بە چڕوپــڕی ئامــاژەم پێکــرد
ڕەهەنـدێکیش . زی بکەیـن، هەم لە نێوخـۆی واڵت هەم لە دنیـای دەرەوە و هەمـیش لێـرەحیزبی دێموکرات بوو کە چـۆن بەهێـ

حیزبی دێموکرات سەرەڕای قۆناغی جۆراوجـۆر، هەمیشـە هەوڵـی داوە لە بـواری دیپلۆماسـیدا بـاش کـار . بواری دیپلۆماسی بوو
ەچێـتە پـێش کە ئـێمە یەکگرتووییمـان ڕەهەندێکی دیکە ئەوە بـوو کە هەمـوو ئەوانە کاتێـک بەباشـی د. بکا و بچێتە پێشەوە

هەبــێ، النــیکەم ئێســتا ناوەنــدی هاوکــاریی حیزبەکــانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان دەتــوانێ بنەمــایەکی بــاش بــێ بــۆ ئەوەی کە 
ــن ــری بکەی ــێمە بەیەکەوە بەهێزت ــک کە ئ ــێ بە ئالتێرناتیبێ ــدا بب ــژەی خۆی ــاتەوە و لە درێ ــۆ بک ــان بەیەکەوە ک وە . هەمووم

وە بوو ئێمە هەرێمی کوردسـتان بە دەسـکەوتێکی بەرزی نەتەوەیـی دادەنێـین کە جـێ کەوتـووە و، حیزبـی ڕەهەندێکی دیکە ئە
ئـاڵقەی پێوەنـدی و . دێموکراتی کوردستان لە ئێسـتا و لە داهاتووشـدا؛ سـەرکەوتنەکانی ئێـرە بە سـەرکەوتنی خـۆی دەبینـێ

بـۆیە جیـاواز . وری کوردستان، لەمێژە نەهـادینە بـووەتێکەاڵویی ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ خەڵکی باشو
 .لە الیەنی سیاسی، ئەو هاوسۆزی و خۆشەویستییانە لە جێگای خۆیدا هەر بەباشی دەمێنێتەوە

 
 .دیسان بەخێرهاتنتان دەکەم و ئامادەی واڵمدانەوە بە پرسیارەکانتانم

  
یەکگرتـوویی هەیە، ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتانیش گرووپـی  ئەمڕۆ گەلـی کـورد بەگشـتی پێویسـتییەکی زۆری بە: گەلی کوردستان

کــاریی هەبــوو کە بەداخەوە لەم دواییــانەدا وابــزانم حیزبێکیــان هەر بەتەواوی لێــی کشــاوە، لە کــۆنگرەی تــازەی ئێــوە و لە 
 باسکردنی نێوەرۆکی کۆنگرە و دواتریش چ هەنگاوێکتان هەیە بۆ لێک نیزیکتر کردنەوەی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت؟
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هەنگاوی یەکەممان ئەوەیە کە ئێمە لە ناوەنـدی هاوکـاریی حیزبەکـانی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان، تێبکۆشـین و : د عەزیزیخالی
جــارێکی دیــکە جەخــت لەســەر پێداویســتی و هاوکــاری بکەیــنەوە و، هۆکــاری سەرەکیشــمان ئەوەیە هەتــا ئــێمە لێــک نیزیــک 

ان خەڵکێکــی زۆرتــر دڵخـۆش دەبــێ، پتــر بە هانــای داواکــانی دەبیـنەوە و هاوکــاریی یەکتــر دەکەیــن، لە ڕۆژهەاڵتـی کوردســت
دووهەم، لە بــواری نێودەوڵەتیــدا حەول دەدەیــن کــار بکەیــن کە ناونیشــانێکی . ئــێمەوە دێــن؛ بــۆیە ئەوە بەردی بنــاغەیەتی

ـــیە بێیـــنە دەرەوە ـــێمە لەگە. بەهێـــز و گونجـــاو بـــۆ کـــوردی ئێـــران دروســـت بکەیـــن، لەو بەرباڵوی ڵ ســـێیەمیش ئەوەیە کە ئ
ــێمە تەنیــا بە  ــی ئ ــین هەر حیزبێک ــار دەکەن، تێبکۆش ــیی کە هەیــانە و ک ــوونێکی سیاس ــی، بە هەر بۆچ ــیۆنی ئێران ئۆپۆزیس

ئەوە دەکــرێ بڵێــین ســێ . ســەرنجدان بە عیالقــاتی خــۆی، خەســار بە پرســی کــورد نەگەیەنــێ؛ بەڵکــوو هەموومــان بەیەکەوە
 .تەوەری سەرەکییە کە لەمەو بەدوا کاری لەسەر دەکەین

  
باســت لە ڕەهەنــدە دیپلۆماســییەکان کــرد کە حیزبــی دێمــوکرات گرینگیــی پــێ دەدا، بەتــایبەتی لە ئێســتادا  :٤٤کوردستتتان 

یەکێـک لە ڕێگـا کاریگەرەکـانە چونکــوو ئێـران بەرەو گۆشـەگیری لە ئاسـتی نێودەوڵەتیــدا دەچـێ؛ ئایـا حیزبـی دێمــوکرات لە 
و پێوەندی دروستکردن چۆن ئەو دەرفەتە دەقۆزێتەوە؟ پرسـیارێکی دیـکەم  گەری ڕووی سیاسی و دیپلۆماسییەوە، لە ڕووی البی

ئەوەیە، لە ئێســـتادا کە ئێـــران بەرەو ســـەپاندنی زیـــاتری ســـزاکان دەچـــێ، حیزبـــی دێمـــوکرات پێـــی وایە ئەو ســـزایانە چ 
بەشــێکی گەورەی کاریگەرییەکیــان لەســەر دەســەاڵتی سیاســیی تــاران دادەنــێن؟ ئایــا ســزاکان بە بــاش دەبیــنن، لە کاتێکــدا 

 کوردانی ڕۆژهەاڵت خەسارێکی زیاتر دەبینن لە سزا ئابوورییەکان؟
 

سروشــتی دیپلۆماســیی ئــێمە وەک حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان و لە بــوارێکی بەرینتــردا وەک حیزبەکــانی : خالیتتد عەزیتتزی
. لەگەڵ دنیـای دەرەوەی بەسـەرەوەیەڕۆژهەاڵتی کوردستان، لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لە ڕاستیدا کـاریگەریی پێوەنـدیی تـاران 

ئەگەر دنیـــای دەرەوە بەردەوام بـــێ لە فشـــارهێنان بـــۆ ســـەر ئێـــران بەتـــایبەت واشـــینگتۆن و، ئەگەر دنیـــای دەرەوە دیســـان 
بەتـایبەت واشــینگتۆن لە دەسـتووری کــاری خـۆی لەدژی ئێرانــدا، بڕێـک بەرینتــر بیـر بکــاتەوە هەمـوو بابەتەکــان بەرتەســک 

حیزبـی ئـێمە . ام؛ سروشـتییە ئەوە دەبێـتە هـۆی ئەوە کە لە دنیـای دەرەوە هـاواهەنگییەکی زۆرتـر هەبـێنەکـاتەوە بە بەرجـ
حەولی داوە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا تێبکۆشـێ بە دنیـای دەرەوە بە تـایبەت بە واشـینگتۆن بڵـێ، داواتـان لێـدەکەین 

ئەگەر ئێــران ئــاڵوگۆڕی . شــەی نــاوکی و بەرجــام نیــیەبە یەک چــاو، چــاو لە ئێــران مەکەن؛ واتە کێشــەی ئێــران تەنیــا کێ
حکوومەتێــک لە نێوخــۆی واڵت واڵمــدەر بــێ بەرامــبەر بە خەڵــک و . بەســەردا بــێ، دەبــێ لە نێوخــۆی واڵت دەســت پێبکــا

ئێمە تێدەکۆشـین لەمەو . شارۆمەندانی خۆی، بێگومان لە بواری نێودەوڵەتیشدا گونجاو و بە بەرپرسیارەتییەوە دەجووڵێتەوە
بەدوا بەتــایبەت وەک ناوەنــدی هاوکــاری، ســەرنجی دنیــای دەرەوە بــۆ ســەر ئەو پرســە گرینگــانە ڕابکێشــین، بەاڵم هەمیشــە 
وتوومانە، ئەزموونی کورد لە عێراق، تورکیە و سووریە دەرخەری یەک ڕاسـتییە، تـاکوو لەو واڵتـانە کێشـەی کـورد چارەسـەر 
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یەکێـک لە . واڵتانە بە ئاسانی هێمنی و ئاسوودەیی بە خۆیانەوە نـابینن نەبێ، لە یاسای بنەڕەتیدا نەیەنە بەر باس؛ ئەو
بنەماکانی سەقامگیری و هێمنایەتی لە عێراقدا بەخۆشییەوە هەرێمی کوردسـتانە و، هەرێمـی کوردسـتان دەتـوانێ دەرفەتێـک 

ێموکراســی و تەوافــوق لە وتوومــانە چارەســەری کێشــەی کــورد لەو واڵتــانەدا، دەرفەتە بــۆ ســەقامگیر بــوونی د. بــێ بــۆ ئەوە
جا مادام ئێمە ئەو پەیامەمان داوە بە دنیای دەرەوە، لە الی ئەوان کەم و زۆر ئەوە هەیە ئەگەر بیـانهەوێ . پێتەختەکانیان

 .فشار بۆ سەر ئێران بێنن نابێ پرسی کورد لەبەرچاو نەگرن
 

تەواوی کاریگەریی خـۆی لەسـەر حکـوومەتی کۆمـاری بە نیسبەت ئەو سزایانە، بە بڕوای ئێمە ئەو سزایانە لەم دواییانەدا بە
ئیســالمی دانــاوە، تــا ڕادەیەکــی زۆریــش بــووەتە هــۆی ئەوە هەســت بەوە بکــرێ سیســتمی سیاســیی ئەو دەســەاڵتە وەک جــاران 

بەاڵم بێگومــان کــاریگەریی لەســەر ژیــانی خەڵکــیش دانــاوە و، ئەوەش تــاوانەکەی بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســالمی . کــارایی نیــیە
لەو . ئێستاش ئەم ڕێژیمە بەتەواو مۆنۆپۆلی سیستمی ئەرز و دۆالر و بانک و سەروەت و سامانی ئێرانـی کـردوە. ەوەدەگەڕێت

شوێنەی کە پێویستە خەرجی خەڵکەکەی بکا، نایکا بەاڵم لە ڕێـگەی پـرۆژە تێرۆریسـتییەکانی خـۆی، شـێواندنی نـاوچەکە و 
ە درێـژەی ڕەوتـی خۆیـدا ئەو سـزایانە هەر بەردەوام دەچێـتە پێشـێ ئەمن پـێم وایە ل. چەوساندنەوەی خەڵک بەکاریان دێنێ

 .و، هیوادارم کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی یەکگرتوو بێ لەدژی ئێران
  

ئەو گۆڕانکارییـانەی کە لە  - کە ئێستا بەڕێزیشتان باستان کـرد -دوو پرسیارم هەیە، یەکەمیان لەسەر ئەوەی : ئێن ئاڕ تی
رییەک هەبووە لەوەی کە لەگەڵ حیزبە ئێرانییەکان وتـووێژ بـکەن؟ ئایـا کۆنگرەکـانی تـر کە ئێران لە گۆڕێدایە، پێشتروڕێگ

دەگیران لەوێدا وەکوو حیزبی دێموکرات ڕێککەوتنێک لەسەر ئەوە هەبوو کە هەنگـاو بنـێن بـۆ ئەوەی دانوسـتان لەگەڵ ئێـران 
ەمیشـە لە باشـووری کوردسـتان دەڵـێن سـکرتێری بکەن؟ لەم کۆنگرەیەدا هیچ باس لە خاڵێکی وا کراوە؟ پرسیاری دووهەم، ه

حیزبەکان خۆیان هەڵدەبژێرن بۆ ئەوەی لەسەر کورسیی دەسەاڵت بمێننەوە، ئەم قسەیە بۆ ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتانیش ڕاسـتە؟ 
 یا ڕۆژهەاڵت تایبەتمەندیی خۆی هەیە و پێویستییەکانی دەبێتە هۆی ئەوەی ئێوە بۆ جارێکی تریش خۆتان هەڵبژێرن؟

 
لە ڕاستیدا لە مێژووی حیزبی دێموکراتدا هیچ کات وتووێژ لەگەڵ دەوڵەتی ناوەنـدی و حیزبەکـانی دیـکەش : عەزیزی خالید

دوای دامەزرانی کۆمـاری کوردسـتان پێشـەوا قـازی محەمـمەد لەگەڵ تەورێزیشـدا وتـووێژی کـرد بـۆ دۆزیـنەوەی . وەال نەندراوە
ش وتــووێژی کــرد و، لە دوای  - قەوامــو ســەڵتەنە -، لەگەڵ تــاران خــاڵی هــاوبەش لە نێــوان دوو نەتەوەی کــورد و ئــازەری

شۆڕشی ئێرانیش ئێمە دانیشتنی زۆرمان هەبوو لەگەڵ دەوڵەتی کاتیی ئێران، لە نێوان خومەینی و شەهید دوکتـور قاسـملوو، 
ــرا ــک دەستاودەســت ک ــتەوخۆ پەیامگەلێ ــتەوخۆ و ناڕاس ــێوەی ڕاس ــراوە و، لە. بەش ــووێژ ک ــان وت ــریش دیس ــدا دوات م دواییانەش

حەوت سـاڵ پـێش  - کاتی خۆی هەر حیزبی ئـێمە لە هەرێمـی کوردسـتان شـەش. هەندێک چاوپێکەوتن و دانیشتنمان هەبووە
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ئێستاش بەخۆشحاڵییەوە بیرۆکەی وتووێژ لەگەڵ دەوڵەتـی ناوەنـدی وەک . لە ئێستا وتووێژی لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا بووە
حیزبەکــانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش مەبەســت ئەوانەی وا لە ناوەنــدی . ەیر دەکــرێبیرۆکەیەکــی ئەقاڵنــی و پەســەندکراو ســ

هەردوو الی دێمـوکرات و کـۆمەڵەش لە کـاتی خۆیـدا پـێکەوە وتووێژیـان . هاوکاریدا بەشدارن، هیچکات دژی وتووێژ نەبـوون
ئێسـتا ئەم چـوار الیەمـان پـێکەوە کردوە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی، جا کەوایە وتووێژ شتێکی تـابوو نیـیە؛ بەاڵم ئەوەی کە 

ئەوەش بڵــێم کە ئــێمە هێشــتا نەچــووینەتە قۆنــاغی جــدیی . ئەو دانیشــتنانە دەبەیــنە پێشــەوە، ئەوە دەســکەوتێکی گەورەیە
وتووێژەوە، دانیشتن بووە و بەش بە حاڵی خۆم بە دەسکەوتێکی باشیشی دەزانم و النیکەم ئێمە وەک چـوار حیـزب ئەو کـارە 

 .گرەکانی پێشووتری حیزبیشدا ئەو باسە هەر هەبووەدەکەین؛ لە کۆن
 

بەنیســـبەت هەڵبـــژاردنەوەی خـــۆم و کولتـــووری ڕێـــبەری کردنـــی حیـــزب لە حیـــزبە کوردییەکانـــدا، پـــێم وایە هەر حیزبێـــک 
ــدامانی ئەو   چەنــدوچۆنیی چارەســەر کردنــی کێشــە دەروون. مێکــانیزمی خــۆی هەیە ــڕەوی لە ڕێککەوتنــی ئەن حیزبییەکــان پێ

هەر لە ئورووپا و ئامریکاش کە خاوەنی دێموکراسین، ئەگەر حیزبەکـان پێـک بگـرین هەر کـام . لە نێوان یەکتر دەکاحیزبە 
لەوان مێکانیزمی تایبەت بە خۆیان هەیە و، ئەو مێکانیزمەش کە مادام بۆخۆیان هێناویانە و بۆخۆیشـیان دەنگیـان داوەتـێ؛ 

ــەندە ــا و. ئەوە پەس ــن وازم هێن ــاتی خــۆی، م ــی و زۆر بە شــێوەیەکی  بەاڵم ک ــتانی کــاری حیزب ــۆی ڕاوەس ئەوەش نەبــووە ه
ئێستا لەم کۆنگرەیەدا بە هەر هۆکار و خوێندنەوەیەک بووبێ دیسـان، جێگـۆڕکێیەکی . دێموکراتیک جێگۆڕکێی دسەاڵتمان کرد

ئەم شــتە ئەو  جــا بــۆیە بە بــاوەڕی مــن. سیاســی کــراوە و مــن بــوومەتەوە ســکرتێر، هەمــوو ئەوانە بە لێــک تێگەیشــتن بــووە
ئیستعدادەی لە حیزبی ئێمەدا دروست کردوە، کە ئەگەر لە ئێستا و داهاتووشدا سکرتێرەکان بگۆڕدرێن، هیچ قەیـران نیـیە و 
. ئەو خەبات و تێکۆشانە بەردەوام دەچێتە پێش و، هیوادارم ئـێمە مێکانیزمێـک بـدۆزینەوە کە ئەنـدامانی حیـزب پێـی ڕازیـن

 .ی لێ دەنێم«حیزبی نی دەروونڕێککەوت»ئەو بەشە من ناوی 
  

دوو پرسیارم هەیە، یەکەم لە پێوەندی لەگەڵ بوونی حیـزبە ڕۆژهەاڵتییەکـان لە باشـووری کوردسـتانە؛ ئەگەر : ڕادیۆ فەردا
دەوڵەتی ناوەندیی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بیانهەوێ ئێوە ئێـرە بەجـێ بـێڵن، ڕوو لە کـوێ دەکەن؟ پرسـیاری 

 ندیی ئێوە لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیی عێراق هەروەها حیزبە کوردستانییەکان لە چ ئاستێکدایە؟دووەم؛ پێوە
 

ــێمە لە باشــووری کوردســتان هیچکــات زیــانێکی بە حکــوومەتی هەرێمــی : خالیتتد عەزیتتزی بــوون و چــاالکییە سیاســییەکانی ئ
ن لە یاسـاکانی عێـراق چ لە بـواری نێوخـۆیی و کوردستان نەگەیاندوە، ئێمە لە درێژەی ئەم سااڵنەدا کە لێرە بـووین، ڕێزمـا

تا بە ئێستاش دەوڵەتی عێراق و یاخود هەرێمی کوردستان هیچ هەڵوێستێکیان نەبـووە لەسـەر . هەروەها ناوچەییشدا گرتوە
ڕێبەرانی عێراق حیزبی دێمـوکرات و خەبـاتی . ئەوەی کە بوونی ئێمە وەک حیزبی دێموکرات، کێشەی بۆ ئەوان دروست کردبێ
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ئەگەر ئێمە لەگەڵ بەغداد پێوەندییەکیشمان هەبـێ زۆر ئاسـاییە، سیاسـەتی حیزبـی دێمـوکرات . ەم حیزبە بەباشی دەناسنئ
کەواتە کاتێــک کە ئــێمە ڕێـــز لە . ئەوە بــووە کە هیچکــات لە سیاســەتی نێوخــۆیی واڵتــانی دراوســـێدا دەســتێوەردان نەکــا

ــیم کە لە دا ــڕوایەدا ن ــدی لەو ب ــرین، ئی ــراقیاســاکانیان دەگ ــوومەتی عێ ــتە هــۆی کێشــە لەگەڵ حک ــاتوودا ببێ لە پێشــدا . ه
لەبەرچـاو گرتنـی بەرژەوەنــدییەکانی هەرێمـی کوردسـتان بــۆ ئـێمە گـرینگە، کە هەر ئەوەش بــریتییە لە ڕێزگـرتن لە یاســای 

 .ئێمە لە دۆخێکدا نین کە بیر لەوە بکەینەوە عێراق بەجێ بێڵین. دەوڵەتی عێراق
  

ە بەڕێزتان بوون بە سکرتێر، هەندێک لە شەقامی ڕۆژهەاڵت ناوی قاسملووی دووەمیـان لـێ نـای، جاری یەکەم ک: کوردسات
 بەڕێزتان دیسان هاتنەوە، چۆن خۆتان وەک شەخسی سکرتێر لە ئاستی ئەو نازناوەدا دەبینن؟. ئەو نازناوە زۆر گەورەیە

 
. ی محەمــمەد، یەکەم ســەرکۆماری کوردســتانە، حیزبــی دێمــوکرات بەخۆشــییەوە خــاوەنی پێشــەوا قــازیەکەم: خالیتتد عەزیتتزی

ـــدیش،  ـــاتێکی دوورەن ـــدێکی گەورە، دیپلۆم ـــا، بیرمەن ـــدوڕەحمانی قاســـملوو، سیاســـەتمەدارێکی بەتوان ـــور عەب خـــاوەنی دوکت
هەروەها خاوەنی دوکتور شەرەفکەندییە، کە سیاسەتمەدارێکی زیـرەک و بەتوانـا لە . کەسایەتییەکی گەورەی کورد و ئێرانییە

ــووبــوارە ج ئەمــن وەک ئەنــدام و پێشــمەرگەی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان، شــانازی دەکەم کە لە ڕیــزی . ۆراوجۆرەکانــدا ب
کە بۆخۆم لە ئاستی گەورەیی دوکتـور قاسـملوودا  -ئەگەر نەک بەتەنیا من . حیزبێکدام کە خاوەنی ئەو ڕێبەرە مەزنانە بووە

، بەشێکی کەم لە تایبەتمەندییەکانی سێ ڕێبەری شەهیدیان تێـدا بـێ بەڵکوو هەرکام لە ئەندامانی ڕێبەریی ئێمە - نابینم
بەخۆشــحاڵییەوە توانیومـانە بەشــێک لە توانــاییە شۆڕشــگێڕییەکانی . کە بەخۆشـییەوە هەیە؛ ئــێمە بەیەکەوە زۆر ســەربەرزین

شــم جێگیــر ببــێ، کە مــن بەش بە حــاڵی خــۆم حەولــی کــرداری بــۆ ئەم ڕێبــازە دەدەم و تێدەکۆ. ئەوان لە خۆمانــدا ببینیــنەوە
دەڵێم جێگیر بێ مەبەستم لە پێڕەو، پرۆگرام، سـتراتێژی و ئامانجەکـانی حیزبەکەمـانە کە بە پێشـەواوە دەسـتی پـێ کـرد، 
بە دوکتور قاسملووەوە گەیشتە لووتکە و بەشی دوکتور سەعید بەداخەوە ماوەیەکی کـورت بـوو و، ئەو ڕێـبەرە بە توانایەمـان 

ن بەشێک لەوانە جێبەجێ بکەین ئەوە بەو واتایە کە سەرمایە و تواناکانی دوکتور قاسـملوو لەنێـو ئەگەر بتوانی. شەهید بوو
ــێمەدا چەســپاوە و بە میــرات بە ئــێمە گەیشــتووە ــێم بەو مانــایە کە ئەگەر ئەمــن و هاوڕێیــانی دەفــتەری . ئ ئەوەی کە دەیڵ

ر دەبـن و ئەمـن دڵنیـام کەسـانی زۆر بەتوانـا دێـنە سیاسیشمان نەمێنین، ڕێبوارانی ڕێبـازی دوکتـور قاسـملوو هەتـا دێ زیـات
ــان دا ــان ئەوەی نیش ــک لە هاوڕێیانم ــی پۆلێ ــت دان ــەکباران و لەدەس ــوونی مووش ــاتەوە؛ هەر ئەزم ــانی خەب ــۆیە ئەو . گۆڕەپ ب

ــووری مرۆ  ــوانین ئەم ســەرمایەیە  کولت ــوادارم لە داهاتووشــدا بت ــاوەتەوە و هی ــۆ هەمیشــە م ــێمەدا ب ــی ئ ــو حیزب ســازییە لەنێ
کاتێک کە باس لە حیزبی دێموکرات دەکرێ پێشەوا و قاسملوو و شـەرەفکەندییان وەبیـر دێـتەوە، کەواتە . بکەین  ودیریەتم

 .نەوەبەاڵم بەتااڵییەکان پڕ بکەی - هەرچەند کەمی دێنین -ئێمە هەوڵ دەدەین 
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و ئامریکــادا و هەروەهــا کــۆمەڵگەی  لە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ملمالنێیەکــی تونــد هەیە لە نێــوان کۆمــاری ئیســالمی: ڕووداو
نێونەتەوەییش بەجۆرێک تێیدا بەشدارن، بەتایبەت لەم دواییانەدا کۆماری ئیسـالمی بڕێـک پاشەکشـەی کـرد؛ دەکـرێ پێمـان 
بڵێن ئێوە داهـاتووی کۆمـاری ئیسـالمی لەدوای ئەوەی کە ڕووداوەکـان زۆر بەخێرایـی و لە ئاسـتێکی گەورەدا ڕوو دەدەن، چـۆن 

 دەبینن؟
 

بە هەمــوو لێکــدانەوەیەکی ئــێمە، ئەگەر فــاکتۆرە جۆراوجــۆرە ئــابووری، سیاســی، کــۆمەاڵیەتی، نــاوچەیی و : خالیتتد عەزیتتزی
کۆمـاری ئیسـالمی لەژێـر . نێودەوڵەتییەکان لەبەرچاو بگیرێ؛ کۆمـاری ئیسـالمی توانـای درێـژە دان بەم دۆخەی ئێسـتای نیـیە

توانیـویەتی خـۆی ڕابگـرێ، یەکیـان دەگەڕێـتەوە بـۆ ئەوەی کە دەسـەاڵتێکی  گوشارێکی قورسدایە، بەاڵم ئەوەی کە تا ئێسـتا
ــاری دەســەاڵتدارانە و ئەوە  ــران بەتەواوی لە ئیختی ــی ئێ ــامانی خەڵک ــی هەیە، دووەم ئەوەی کە ســەروەت و س ــای نیزامی ڕەه

بەشـی گرینـگ و بەرچـاوی  بە لەبەرچاو گرتنی هەموو ئەو فـاکتۆرانەی وا باسـم کـرد. لەپێناو مانەوەی خۆیاندا بەکار دێنن
خەبات لەدژی ئەم ڕێژیمە لە ڕێگەی کار و چـاالکی لە نێوخـۆی واڵتەوە دەکـرێ و لەوێـوە دەتوانـدرێ کۆتـایی بە سـەرەڕۆیی 

ئەگەر دەرفەتێکـــیش بێـــتە گـــۆڕێ لە ئێرانـــدا خەڵکـــی ئێـــران بە هەمـــوو پێکهـــاتە و نەتەوە . ئەم دەســـەاڵتە بهێنـــدرێ
لـی کـوردیش کە قوربـانییەکی زۆری لەپێنـاو ڕزگـاریی نەتەوەییـدا داوە ئـاوا بە ئاسـانی لە جۆراوجۆرەکانیەوە بەتایبەتی گە
ــابن ــاری ئیســالمی جۆرێــک خــۆی پێناســە کــردوە، مێکــانیزمی مــانەوەی خــۆی بە شــتگەلێکەوە . کۆمــاری ئیســالمی خــۆش ن کۆم

دەوڵەتییەکـان ئیـدی لەگەڵ کۆمـاری قەیـرانە سیاسـی، ئـابووری، نێو. بەستووەتەوە کە هیچکات لەکۆڵ ئەو کێشانە نابێتەوە
. ئیسالمی دەمێنێتەوە و لەگەڵـی دەڕوا؛ بەجـۆرێکە ئەگەر هەرکـام لە قەیرانەکـان تێـپەڕ بکـا قەیرانێکـی دیـکە بەدوایـدا دێ

ئەمن دڵنیام لەوەی کە کێشـەی کۆمـاری ئیسـالمی لەگەڵ واڵتـانی نـاوچە و جیهـان بـووەتە پێناسـەی کۆمـاری ئیسـالمی، واتە 
ـــونەتەوەییەوە . بە کێشـــەکانی دەناســـنەوە ئەم ڕێـــژیمە هەر بـــۆیە ئەم شـــێوە لە خـــۆ پێناســـەکردنە لەالیەن کـــۆمەڵگەی نێ
خاڵێکی گرینگیش کە لێرەدا دەکرێ ئاماژەی پێ بکرێ ئەوەیە کە خەڵکی ئێـران سـەرەڕای تونـد و تیـژییەک کە . وەرناگیرێ

هەمـوو ئەم . وای زۆریان هەیە و بەدواداچوونیشی بۆ دەکەنلەسەر سەریانە بەاڵم لە ئاستێکی بەرز لە شعووری سیاسیدان، دا
سـەرەڕای ئەوانە کـۆمەڵگەی . فاکتۆر و ڕاستییانەی کە هەن ئەو پەیامە دەدەن کە کۆماری ئیسالمی زوو یا درەنـگ دەبـێ بـڕوا

خەڵــک دەبــێ  ئێــران تووشــی داڕمــانێکی کــۆمەاڵیەتیی بــووە و، ئەمەش ئاکــامی سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســالمییە و، لێــرەدا
 .خۆیان یەکال بکەنەوە لەگەڵ ئەم هەمووە کێشە و ئارێشانەی بەردەمیان؛ کە من پێم وایە ئەو کارە دەکەن

  
ــتان بەرەوڕووی هەردوو الی : گەلتتی کوردستتتان ــییەکانی کوردس ــژاردە سیاس ــک و ب ــیارەکان کە لەالیەن خەڵ ــک لە پرس یەکێ

چ  81وەیەکە بێـدەنگی لـێ هێنـدراوە؛ ئێـوە بەتـایبەت لەدوای کـۆنگرەی نەگـرتنەوەیە کە مـا دێموکرات دەبێتەوە، پرسی یەک
 بەرنامەیەکتان بۆ یەکگرتنەوەی ئەم دوو حیزبە هەیە؟
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هەر دوابەدوای لەتبوون یەکەمین پەیامی ئێمە ئەوە بوو کە لەتبـوون بەسـەرماندا سـەپا، نـاچمەوە نێـو ئەو : خالید عەزیزی
ئامـــادەی وەســـەریەک کەوتـــنەوەین، هەر دوو الی دێمـــوکرات بە دانیشـــتن بێـــین هەر ئەوکـــات ڕامانگەیانـــد ئـــێمە . باســـانە

لەژێـر ڕووناکـایی ئەو سیاسـەتە دروسـتە کە ڕەچاومـان . خەسارناسی بکەین و یەک بگرینەوە و بەیەکەوە ئیـدارەی بکەیـنەوە
ــووێژ ــوو لە وت ــێمە دەسپێشــخەر ب ــی ئ ــیش لە نێوخــۆی واڵت، الیەن ــۆمەاڵنی خەڵک ــاریی ک ــرد و داواک ــی  ک ــردن لەگەڵ الیەن ک

ئێمە باش چووینە پێشەوە و کۆمەڵێک دانیشتن و وتووێژ هاتنە گـۆڕێ، . بەرامبەر واتە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ــن  ــکە؛ کە بەداخەوە بە ڕێککەوت ــوون لەگەڵ الیەنەکەی دی ــوونەوە و دانیشــتندا ب ــڕی لە کۆب ــدرا کە بە چڕوپ ــک دان هەیوەتێ

بـۆ مێـژووش بـێ بـا ئەوە بڵـێم . ئیمتیازی دا بەاڵم الیەنەکەی دیکە بەجدی وەر نەگرت و وەالی نـاالیەنی ئێمە . نەگەیشتین
من وەک خۆم ڕامگەیاند کە ئامادەم بۆ ئەوەی دێموکراتەکان یەک بگرنەوە، بۆ ئەوەی سیمایەکی بەهێز لە حیزبـی دێمـوکرات 

تەنـانەت هەنگـاوێکی دیـکەش . ۆسـتی سـکرتێری بێـنمبە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردسـتان نیشـان بـدەین، مـن ئامـادەم واز لە پ
چوومە پێشێ و گوتم ئەگەر کێشەی ناو هەیە، ئێمە شەڕی ناو ناکەین بۆ ئەوەی حیزبی دێموکرات توانیبێتی یەک بگـرێتەوە 

ــــێ ــــاوی ئەوان ب ــــاوەکەش ن ــــا ن ــــرت. ب ــــان وەر نەگ ــــام لەوانەی ــــت بە . بەداخەوە ئەوان هیچک ــــان هەس ــــێمە کردم ئەوەی ئ
لێـرەوە . ییەکی نەتەوەیی بوو، تەنانەت لە حیزبەکەی خۆمانـدا گلەیـی لە مـن و لەو دوو بەخششـە هـاتە گـۆڕێبەرپرسایەت

هەتا ئەو جێگەی پێوەندی بە کۆمەاڵنی خەڵکی ڕۆژهەاڵتەوە هەیە ڕادەگەیەنم کە ئێمە هەموو حەولێکمان دا لەم پێنـاوەدا؛ 
بەکەی خۆمان قەرزدار بم کە زۆر چوومە پێشـێ و ڕەعـایەتی حـاڵی جا بۆیە ڕەنگە ئەمن داوای لێبوردنێک بە ئەندامانی حیز

بەاڵم سەرەڕای ئەمانەش کۆنگرە دیسان باسی یەکگرتنەوەی کردوە و ئەوەی ئەسپاردوە بە کـومیتەی ناوەنـدیی . ئەوانم نەکرد
یچ شـێوەیەک چارەسـەر با ئەوەش بڵێم کێشەی ئەم دوو الیەنە دەبێ پێخۆشبوونی هەر دوو الی تێدا بـێ دەنـا بە هـ. داهاتوو
ئەم کەیســە لەالی ئـێمە هەر ئــاوەاڵیە و ئەگەر دیسـان دانیشــتن و وتــووێژ بێـتەوە گــۆڕێ کـومیتەی ناوەنــدی دەتــوانێ . نـابێ

بەاڵم ئەگەر . لەژێر تیشکی ئەوەی کە لە کۆنگرەدا هاتە بەر باس لەم پێوەندییەدا، حەولی چارەسەر کردنی کێشەکان بـدەن
ـــیە ســـەرکەوتووش نەبـــووین لە ئێســـتا هەردوو ال، لە ناوەنـــدی هاوکـــاریی . یەکگـــرتنەوەدا، کۆتـــایی ژیـــان و سیاســـەت نی

ـــامەش  ـــدەدا بەیەکەوە بەیانن ـــاوی ئەو ناوەن ـــر ن ـــان هەیە، لەوێ لەژێ ـــران بەیەکەوە هاوکاریم ـــتانی ئێ ـــانی کوردس حیزبەک
ئەوە ئـێمە بەخۆشـحاڵییەوە هەنـدێک  لە کۆتایی واڵمی ئەو پرسیارەدا بڵێم ئەگەر یەکگرتنەوەش جێبەجێ نەبـێ. دەردەکەین

 .پێوەندیمان هەیە کە دەتوانێ هاوکاری و هاواهەنگیی هەردوو المانی لە کارەکاندا لێ بکەوێتەوە
  

وەک باستان کـرد ئەو کـات ئێـوە لەپێنـاو کـۆنگرەدا تەنـازولێکی زۆرتـان بـۆ الیەنـی بەرامبەرتـان کـردوە، : کوردسات نیووز
 وەڕن و بە هەمان ڕێچکەدا دەڕۆن؟ئایا ئێستاش لەسەر هەمان با

 
 ئەوان کۆنگرەی خۆیان گرتوە و کۆمەڵێک گۆڕانکارییان لە قەوارە و مێکانیزمەکانی حیزبی خۆیاندا : خالید عەزیزی
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هێناوەتە گۆڕێ، ئێمەش کۆنگرەی خۆمان گرتووە بـۆیە ئێسـتا دۆخەکە لەچـاو دوو سـاڵ و سـێ سـاڵ پـێش لە ئێسـتا گـۆڕانی 
ەگەر بڕیار بێ دەست پێ بکەینەوە، بە خوێندنەوەیەکی دوو الیەنە، دوو حیزب لەگەڵ یەکتـر دادەنیشـن، ئ. بەسەردا هاتووە

کە ئەوە . یەکیان حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەوی دیکەیان حیزبی دێمـوکراتی کوردسـتانی ئێـرانە، ئەوە یەکەم هەنگـاوە
ــانەوە و خەس ــو وردەکارییەک ــنە نێ ــرێ بچی ــرا، دوایە دەک ــاری ک ــانتوانیوە یەک دی ــا ئێســتا نەم ــرێ کە چــۆنە هەت ارناســی بک

ــرینەوە ــتوون. بگ ــک نەگەیش ــتر بە ڕێککەوتنێ ــوکمی ئەوەی کە پێش ــە، بە ح ــن باش ــبکەین کە چ بکەی . لەمەو بەدوا دەســت پێ
 .لەدوای کۆنگرەکەی ئەوان و کۆنگرەی ئێمە هەموو ئەو شتانە دەتوانین بڵێین نەماون

  
و هەلەتان بۆ هەڵکەوێ لەگەڵ واڵتـانی زلهێـز بـۆ نمـوونە ئامریکـا ڕێـک بـکەون، بەاڵم لە ئەگەر ئێوە ئە: کەرکووک تیڤی

الیەکی تریشەوە ئەگەر کۆماری ئیسالمی ڕازی بێ لەگەڵ ئێوەدا وتووێژ بکا و بهێڵێ بچنەوە بەتـایبەت کە ئەزمـوونی دوکتـور 
 نەوە یا هەر درێژە بە خەباتی شاخ دەدن؟؛ ئایا ئێوە ئامادەن بچ(لەمەڕ وتووێژەوە)قاسملووش لەبەر دەستدا هەیە 

 
کێشـەی دنیـای دەرەوە لەگەڵ تـاران لەسـەر پرسـی کـورد نیـیە، بەڵکـوو کێشـەی ئەوان لەسـەر بەرژەوەنـدیی : خالید عەزیزی

سەرۆک کۆمارەکانی ئامریکا هاتن و ڕۆیشتن و هەر یەکە و سیاسەتێکیان بەرامبەر بە کۆماری ئیسـالمی هێنـا گـۆڕێ . خۆیانە
تیانە نێو بازاڕی سیاسەت بەپێی بەرژەوەندیی خۆیان؛ بەاڵم خەبات و تێکۆشانی ئێمە لەدژی کۆمـاری ئیسـالمی لەدوای و خس

ئینقالبەوە دەستی پێکرد، ڕەوایی ئەو خەباتەی ئـێمە هـیچ گـۆڕانێکی بەسـەردا نەهـاتوە و، بەپـێچەوانەی سیاسـەتی سـەرۆک 
بـۆیە ئەوە دەڵـێم سیاسـەتی ئـێمە لەدژی . بە کۆمـاری ئیسـالمی نەگـۆڕدراوەکۆمارەکانی ئامریکا سیاسەتەکانی ئێمە بەرامبەر 

ــینگتۆن ناکــا ــەتی واش ــڕەوی لە سیاس ــژیمە پێ ــر نەبــوو . ئەم ڕێ ــەی لەگەڵ یەکت ــدییەکانیان کێش ــک کە بەرژەوەن ئەوان کاتێ
ئێــران وەک  بەاڵم تێدەکۆشــین لەو کێشــانەی دێــتە پێشــێ، بە حــوکمی گرینگیــی پرســی کــورد لە. دەتــوانن پێــک بێــنەوە

بــۆیە هاوکێشــە نێونەتەوەییەکــان لەســەر بەرژەوەنــدییەکان . نەتەوەیەک و هەلــومەرجی حیزبــی دێمــوکرات لە مەیدانــدا بــین
بنیات دەنرێن و کەواتە ئێمەش چاوەڕوانیی ئەوەمان نییە کە واڵتێکی زلهێز یاخود واڵتێکـی نـاوچەیی بێـت و لەسـەر پرسـی 

و الیەنێــک کە بەرنــامەی لەســەر ئێــران هەبــێ نــاتوانێ پرســی کــورد لەوێ لەبەرچــاو  بەاڵم هەر واڵت. ئــێمە پــڕۆژە دابنــێ
ـــابینێ ـــران ڕووی ســـەقامگیری بەخـــۆیەوە ن ـــان و دەوڵەتە . نەگـــرێ، ئەگەر وا نەکەن دیســـان ئێ ـــۆیە دەوڵەتە ناوچەییەک ب

ئاشــتییانەوە، دەبــێ  جیهانییەکــانیش بەتــایبەت زلهێزەکــان هەر خەونێکیــان بــۆ ئێــران هەیە، چ بە شــەڕ و چ لە ڕێگــای
 .فرەنەتەوەیی بوونی ئێران لەبەرچاو بگرن و کورد فاکتۆرێکی بەهێزە لەم نێوەدا

  
بەحــوکمی ئەوەی کە دەگــوترێ دوژمنــی دوژمــنەکەم دۆســتی مــنە، ئێــوە لەســەر ئەم بنەمــایە وەکــوو حیزبەکــانی : ڕۆژ نیتتووز

 می لەسەرووی هەموویانەوە ئامریکا؛ نیزیک بوونەتەوە؟ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەتا چ ڕادەیەک لە دوژمنانی کۆماری ئیسال
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هەتا ئەو جێی پێوەندی بە لێـک نیزیکـی هەیە، دەبـێ دەسـتووری کـار و پالنێـک هەبـێ لە پێوەنـدی لەگەڵ : خالید عەزیزی
ئێـران ئێراندا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەتایبەت واشینگتۆن، ئەوان هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بـێ کێشـەکەی خۆیـان لەگەڵ 

لەوەی دووەمـدا ئـێمەش هـاوڕاین و . بە کێشەی ناوکی و ئەوەی کە ئەم واڵتە هۆی ناسەقامگیریی ناوچەکەیە پێناسـە کـردوە
جیـاواز لەوانە حیزبـی دێمـوکرات پێوەنـدیی لەگەڵ واشـینگتۆن هەر هەبـووە، ئـێمە . پێمان وایە ئێـران هـۆی ناسـەقامگیرییە
کردوە، کونسوولەکانیان هاتوون سەردانی ئەم قەاڵیەیان کـردوە، ئـێمەش سـەردانی  نوێنەرمان لەوێ بووە، سەردانی ئەوێمان

ئەوانــیش ئەو عیالقاتانەیــان بە . کونســوولەکانیانمان کــردوە و لە زۆر شــوێن و بەبــۆنەی جۆراوجــۆرەوە یەکترمــان بینیــوە
ەکوو باسم کـرد تەنیـا واڵتێـک بـوو نیسبەتی ئێمە ڕەد نەکردووەتەوە هەتا ئەو جێگەی لە ئاستی حیزبێکدا دەگونجێ؛ هەر و

هەر . کە مووشەکبارانی قەاڵی دێموکراتی لەالیەن کۆماری ئیسـالمییەوە لە ڕێکخـراوی نەتەوە یەکگرتووەکانـدا مەحکـووم کـرد
چەند مانگ پێش لە ئێسـتا بۆخـۆم لە الیەن ڕێبەریـی حیـزبەوە لە ئامریکـا بـووم و ئامریکاییەکانمـان بینـی و لەگەڵیشـیان 

جــا ئــێمە وەک حیزبــی دێمــوکرات . و باســی ئێــران و وتــووێژ و سیاســەتەکانی ئەوان بەرامــبەر بە ئێــرانیش کــراوە دانیشــتین
ئـێمە لە هەمـوو . سیاسەتێکی وا ناگرینە بەر کە دژایەتـی لەگەڵ زلهێزێکـی وەک ئامریکـا و کـۆمەڵگەی نێـونەتەوەیی بکەیـن

ــاکتۆرێک ــورد ف ــانە، ک ــودەوڵەتی گوتووم ــۆمەڵگەی نێ ــی نێوەڕاســتە؛ شــوێنێکی ک ــایەتی لە ڕۆژهەاڵت ــزی ئاشــتی و هێمن ی بەهێ
ئـێمە لە ناوەنـدی هاوکـاریی حیزبەکـانی . جا هەر بە پێڕەوی لەم فاکتۆرە کورد لە ئێرانیش هەر وایە. پشتیوانیی لێ بکەن

ـــن، بـــۆ ئەوەی کە کـــۆمەڵگ ـــران ڕێـــک بخەی ەی ڕۆژهەاڵتـــیش باســـێکمان هەیە کە لەمەو بەدوا چـــۆن دیپلۆماســـیی کـــوردی ئێ
یەکێــک لە هۆیەکــانی مــانەوەی کۆمــاری ئیســالمی ئەوەیە کە . نێــودەوڵەتی، ئــێمە بە چەنــد حیزبــی لێکــباڵو چــاو لــێ نەکەن

من زۆر جار گوتـوومە ئۆپۆزیسـیۆن بـوون، هـونەر نیـیە ئەوە هەمـوو . ئۆپۆزیسیۆنێکی یەکگرتوو و تۆکمە و بە بەرنامەی نییە
بۆیە کوردیش لەم بوارەدا پێویستە خۆی ڕێـک بخـا . ن ئەوەیە ببێ بە جێگرەوەکەس دەتوانێ بیکا، بەاڵم هونەری ئۆپۆزیسیۆ

و، ئێمە لە پێشدا وەک کورد و دوایەش وەک ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، پێویستە هاودەنگییەکمان هەبێ؛ پەیامێکمان پێ بـێ بـۆ 
 .کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کە لە ئەگەری نەمانی کۆماری ئیسالمیدا ئەوە ئێمە هەین
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ی سەرماوەز، ٤٧دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێورەسمی ) 

 (ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان
 
 

 
 
 
 
 
 مەئ. ەوەتەمـاون ەمێئـ ۆبـ ەوەکوردسـتان یمـارۆک ەل کنێراتیـم ەرگەشـمێو پ اڵئـا. ەکوردسـتان ەیرگەشـمێو پ اڵئا یژڕۆ ۆمرەئ
 ەیرگەشـمێپ یزێـه ییدایـانفیگ ەب مـوکراتێد یزبـیح یشـانۆکێو ت باتەشکاند و خ ەمێئ ۆب دەممەمح یقاز واەشێپ ەیەچکێر
ــژ ومــوەه ەل ەزبیــم حەئ. ەبــوو ێشــێپ ەل ووڕو  وامەردەب ســتاێئ تــاەه  ەک ەیکاتــان وەئ مــووەه ەو ل داۆیــخ ییاســیس یانی

 ەکاوەشـ رەه یکـورد ییشوناسـخواز یاڵئـا ەوات بـات،ەخ یاڵئا ،ێبووب دایتوانا ەل ەک ەیندەوەئ ەبوو وێو نش ورازەه یتووش
 ز،ەورماەسـ ی٢٢. ەنـاوێه ەیرێـئ تـاەه سـلەن ەب سـلەو ن ەپاراسـتو داۆشـک ەل ەوییەشـانازەب یشـەرگەشمێپ یو نـاو ەاگرتوڕ
ــــمێپ یژڕۆ ــــا یژڕۆو  ەرگەش ــــووەه ەل اڵئ ــــمێپ م ــــتان، ه یکانەرگەش ــــاەروەکوردس ــــاەب ه ــــاەبن ەل یتەبیت ــــ ڵەیم  ەدیهەش
. ێبــ زۆریــپ ؛ەبــوو دیهەو شــ ەبــوو ەرگەشــمێپ انڵەیــماەبن یکێنــدامەئ رەو بــاوک و ه کیــدا ،ڕکــچ و کــو ەک کان،ەرگەشــمێپ
 ەمـاف ەب شـتنەیگ ەک یتیەرگاەشـمێپ یبـازڕێ رەسـەل انیکێسـتیوەشۆو خ زیئـاز ەک یاسـیس یانییندانیز ڵەیماەبن ەل ەزۆریپ
 تەبیتـاەب مـوکراتێد یزبـیح ینگرانـیەو ال ستانۆو د ندامانەئ مووەه ەل ەزۆریپ. نداندانیز ەل ؛ەمانۆخ یکانییەتیەواەتەن
و  زۆریـپ ەژڕۆ مەئ یشـدارەب ەمێئـ ەڵگەبـن و ل مـانەڵگەل کـداێژڕۆ هـاەو ەل خواسـتەد انیئاوات ەکوردستان ک یتەاڵژهڕۆ ەل
 ەو ب اوازیـج یوازێشـ ەب داەیەمـاو وەئ یواوەت ەل ەکوردسـتان ک یتـەاڵژهڕۆ یرەشـۆکێت یکەڵخ مووەه ەل ەزۆریپ. بن ەزنەم
 یمــارۆک رەرامــبەب ەل ەداو انڵیــوەه ان،ۆیــخ یــیتیەواەتەن یــیزڕیکیەو  ییکگرتــوویە یپاراســتن ەب ەوەرۆراوجــۆج ەینۆبــ
 ەبکـا و، ب ریـحقەت یئاسـانەکـورد وا ب ەیوەتەن کەو کەیەوەتەن یسـالمیئ یمـارۆک نەدەن ەجازیو ئ بنەن نگەدێب دایسالمیئ
 یندەفکەرەو دوکتـور قاسـملوو و دوکتـور شـ دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ ەیکەبـازڕێ ەب ەداو انڵیـوەه انۆیخ یشانۆکێو ت باتەخ
 .ەوەننێبم فادارەو
 

 ! ستیوەشۆخ یانڕێیهاو
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 ! زیئاز یانیخوشک و برا
 !موکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێپ تەبیتاەکوردستان و ب یکانەمانەقار ەرگەشمێپ
 

ــورت ــاو ەک ــم ەل کەیەوەدانڕئ ــ یژووێ ــژ یوێو نشــ ورازەه ڕپ ــیس یانی ــیح ییاس ــوکرات،ێد یزب ــانەوەئ م ــ م ــاەردەد ۆب  ەن ەک خ
 یدبوونیهەشـ ەن ،مـوکراتێد یزبـیح یـیرەدەربەد ەن مـوکرات،ێد یزبـیح یرانەبڕێ یندکرانەب ەکوردستان، ن یمارۆک یووخانڕ
 ەک مــوکرات،ێد یەاڵق یکبارانەمووشــ ەو ن لــدایە یوەشــ ەیوەنیــقەت ەو ن ەرگەشــمێپ زارانەه یدبوونیهەشــ ەن رانمــان،ەبڕێ
ـــ ـــلۆپ یدبوونیهەش ـــادر و ئ ەرگەشـــمێپ ەل کێ ـــیرەبڕێ ینـــدامەو ک ـــح مەئ ی ـــانەئ ؛ەوەوتەکێلـــ ەیزبی  ەوەانیـــمووەه ەب ەم
 .یەنا کداۆچەب شیکات چیو ه ننێب کداۆچەب ەیرگەشمێپ ەیرادیو ئ موکراتێد یزبیح ەیرادیکات ئ چیه ەویانتوانەین
 
 !کوردستان یکانەزیئاز ەرگەشمێپ
 
 مەاڵنـاوان؛ ب وێـن ەتێـبچ انیـناو ەیستەبەم وەب نەکەد ندەوەو ز رۆز یکییەرماگوزارەس ەک نەه نێشو رۆز داڕۆمەئ یایدن ەل

 ەبـوو ب. ەوۆبـ واڵبـ ایـدن ەکـورددا ل ەیوەتەن یکـانییەتیەواەتەن ەمـاف وناێپ ەل یداکاریو ف یتەمانەقار ەب ەرگەشمێپ یناو
 تەنـانەکوردسـتان و ت ەیکیـد یکانەکوردستان و پارچ یتەاڵژهڕۆ ەل یداکاریو ف شانۆکێو ت باتەخ یباس کێکات ەک کێناو
 یمــارۆک یــیه ەزمیــرۆرێت وەجــا ئ ێکــرەد زمــدایرۆرێت رەرامــبەب ەل ینگــارەرەب یباســ کێــکات ،ێکــرەد اســتەڕوێن یتــەاڵژهڕۆ
 ێنــاتوان اشیــو دن ۆڕێگــ ەتێــد ەوییەرزەربەســ ەب ەرگەشــمێپ ینــاو داێــوەل ؛ێبــ ەکیــد یکــێزمیرۆرێت رەه انیــ ێبــ یســالمیئ
 .بکا ەرگەشمێپ یتواناکان ینکاریئ
 

ــاو ــ کەو ەرگەشــمێپ ین ــارۆک یمەردەســ ۆباســمان کــرد ب ــگەکوردســتان د یم ــکات. ەوەتەڕێ  ەل رەزێپــار یکــێزێه ییســتیوێپ کێ
و  ێکـرەد اریشـنێپ ەوەدیـادیدن یکێاویـپەریپ نیەالەل ەرگەشمێپ یناو ەوەنێڕگەد ،ێوەکەردەد شێپ ەپتر ل مارداۆک یمەردەس
ـــاو مەئ ـــاڕپ ەن ـــەب ەب یەمان ـــمێپ یژن ـــو ف ەرگەش ـــا ک. ێدووردرەد وەئ یکانییەداکاری ـــاو یەواەج ـــمێپ ین ـــووەه ەب ەرگەش  م
 .ەیەبوردووۆخەل ەسەک مەئ یستێپەبڕو پ یتۆیەخ یگاێج ەل کەیەوەکدانێل
 

 !زیئاز یانڕێیهاو
 
 کـــدایەواەو ه شەک ەل ەمێئـــ. هـــاتێپ ییتـــاۆک رەب وەمەل کێـــمانگ کیـــزیکوردســـتان، ن یمـــوکراتێد یزبـــیح ی١١ ەینگرۆکـــ
 ەیوێشـ وەب رەه انیکانەرەرکوتکەسـ زگـاەو د ەمیژڕێـ مەئ یکـانییەتیەمنەئ ەزراوەو دام یسالمیئ یمارۆک ەگرت، ک مانەنگرۆک
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 وەو ل ێریــگەن شیمــوکراتێد یزبــیح ەیکەنگرۆکــ ەک داەد انڵیــوەه ســتاون،ەوەانڕ کەڵــخ یرکوتەســ ەل تاڵو ۆیخــوێن ەل ەک
ــاو  یەاڵق یرمانــانەخ ی١١ یدانیهەشــ ەینگرۆکــ ینــاو ەب ەک ەنگرۆکــ ەوییەشــۆخەب مەاڵب ا؛ێــڕگ انیــکێالنیپ مــووەه داەیەم
 شەمەئ. وچــو ەوەڕێــب مــوکراتێد یزبــیح یکانەرگەشــمێپ ییکێکــوپڕێو  یداکاریــو ف یوانیپشــت ەکرابــوو، ب رێنــاود مــوکراتێد
 ەوات ەورەگ یکـێرکەئ یانـدنەیگ ێجـەب ەکوردسـتان ل یمـوکراتێد یزبیح ەیرگەشمێپ شەکید یکێجار ۆب ەک ەیەوەئ یرەرخەد

 .ەوینیب انیباش یکێورەد ەوییەشۆخەب موکراتێد یزبیح ەینگرۆک یگرتن
 

 !ستیوەشۆخ یانڕێیهاو
 
ــ ــداێکات ەل ەمێئ ــ ک ــ ی٢٢ یادی ــمێپ یژڕۆ ز،ەرماوەس ــتان د ەیرگەش ــکەکوردس ــئ ەک ،ەوەنەی ــوار رۆز ەل رانێ ــووەک ەوەب  ەتەوت
 یتـەاڵژهڕۆ ەل کەڵـخ ینەاڵمۆکـ ریـبەو و مـانۆخ ریـبەو ەزۆریـپ ەژڕۆ وەئ کـداڵێحا ەل ەمێئـ کان،ەوەکـدانێباس و ل یندەناو

 یاسـیو س یتـیەمنەئ ،یئـابوور یواڵربەب یکێرانەیق ەڵگەل یسالمیئ یمارۆک ەک ەوەنینێد یگشتەکورد ب ەیوەتەکوردستان و ن
 .ەووەڕووبڕ داەکەناوچ ەو ل ۆوخێن ەل
 
کـران،  ەمیژڕێ وەئ یدژەل ەوەکەڵخ ینەاڵمۆک نیەالەل ەک رانێئ یکانەشاندانیپۆخ ابردوودا،ڕ یوتووەح ندەچ ەیماو ەل رەه
 ۆیخـ یکـانییەتیەمنەئ ەزێـه مـووەه ەل ۆیخ یاناتو مووەه ەب تەاڵسەد ەک ەیوەئ مەکیەبوو؛  داێت ەیوەناشار یکێتەقیقەح
 ەک ییەیەاســتڕ وەئ یرەرخەد ەمەئ. بکــا رکوتەســ ەشــاندانانیپۆخ وەئ ەنــدانڕد رۆز یکەیەوێشــ ەب ەیوەئ ۆبــ رگــرتەو یلکــەک
 یو داخـواز سـتیو یرەمـداڵو و رەب ەتەگرتـوو ۆڕیگـەن یکێتەاسـیس کـداەڵخ یکـانییەتیەزاڕەنا رەرامـبەب ەل یسـالمیئ یمارۆک
 مـاەبنێو ب ڕکوتـوپ ەشـاندانانیپۆخ مەئ ەک ەیوەئ مەدوو. ێنـیبەد نگـداەبروزەز رەه ۆیخـ ەیوەمـان سانیمدەو ه ییەن کەڵخ
 ەیوەتەو ن یگشـتەب ەتاڵو مەئ یکـەڵخ یمـاف ەو حاشـاکردن ل ەوەدانەمـناڵو و رکوتەسـ یتەاسیس ەیژێدر ەل کووەڵب بوو،ەن

 کەڵـخ ینەاڵمۆک ەبوو ک ەوەئ یرەشاندین ەشاندانانیپۆخ مەئ شدایکات مانەه ەل. بوو ەوەتەاڵسەد نیەالەل یتەبیتاەکورد ب
 سـتێوەڵدروشـم، ه ەڵگەل یندەوێپ ەل ەبوو ک ەوەئ شووێپ یوانەل ەشاندانانیپۆخ مەئ ییاوازیج. ەان شکاویترس دایاستڕ ەل

 ەب یجـد یکـێعترازێئ ەوەکێپـ شەوانەئ مـووەه. بـوو شـتنەیگێو پ شـتنەیگێت ەل کەیەادڕ یرەرخەد ؛ەوەکخستنڕێ هاەروەو ه
 یلـەو گ یگشـتەب رانێـئ یکـەڵخ ینەاڵمۆکـ وێـنەل یزێـهەب رۆز یکۆییەخـەب واڕبـ شـدایکات مـانەه ەبـوو و ل یسالمیئ یمارۆک

ــورد ب ــاەک ــاێه یدەب یتەبیت ــ. ن ــ ۆیەب ــبەگ ەمێئ ــانەیق وەئ ەک ەیوەب نینیش ــداێئ ەل ەیران ــگەل ران ــود یەداۆڕێ ــ یو خ  میژڕێ
 ییکگرتـوویەو  یزڕیـکیە ەب ەک ەکەڵخ رەئاکامدا ه ەو ل یقوربان ەکاتەد یسالمیئ یمارۆک داۆیخ ەیژێدر ەل ؛یخولقاندوون

 .بنەد وتووەرکەس انۆیخ
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ــارۆک نیەال ەل ــالمیئ یم ــاەه ەوییەس ــ وەئ ت ــدەوێپ ەیگێج ــتیو ەب یین ــواز س ــابوور ەو داخ ــ ،یئ ــیەواەتەن ،یتیەەاڵمۆک و  یت
 ییاریشـنێپ ەیبـوودج. ێنـادر ێپـ یـینگیو گر رنجەجـاران سـ ەل اتریز اشستێئ ،ەیەه ەوەکەڵخ ینەاڵمۆک یکانەکیموکراتێد
ـــبژ ەب رنجدانەســـ ێبـــەب تڵەوەد ـــئ یکـــەڵخ ییویشـــبژۆو خ وی ـــاو رانێ ـــردن دانەو ئ و  ردانەوێســـتەد یرخـــانەت تاڵو ەیوەک

 ییرەگیکـار ،یسـالمیئ یمـارۆک رەسـ ەتەخسـتراو ەکـاویئامر نیەالەل ەک یئـابوور یفشـار. ێکـرەد ەکیـد یتاناڵو یمنکردنەنائ
و  تەروەو سـەئ ەیەه ەوەمیژڕێـ یرپرسـانەب ەب یینـدەوێپ ەیگێجـ وەئ تاەه مەاڵب. ەداناو رانێئ ەیگەڵمۆک رەسەل یواڵربەب

 کەروەه ەک ەویەدا یشـانین شڵیمسـاەئ یکراویاریـد ەیبـوودج. ننێـد کـارەب انۆیـخ یکانییەخوازەدێـز نـاوێپ ەل رەه ەسامان
 رەگەئ. ەوەتەدراوەن ەتاڵو مەئ ینەاڵمۆکـــ ییئاســـا یانیـــژ ەل کڕێـــو ئاو ەوەتەندراوێســـتەئ کەڵـــخ ەل کـــانەتەرفەد شـــووێپ
ــ ــ کەڵــخ ینەاڵمۆک ــا ۆب ــەد یتیەزاڕەن ــوون ەب نڕیرب ــزێب یگرانب ــ رەســ ەژانڕ نین ــ کان،ەقامەش ــنڵد ەمێئ  ەک ەیوەئ رەبەل نیای
 رچـاوەلەب - کەڵـخ ینەاڵمۆکـ سانید ەوەداخەب ،ییەن کەڵخ یکانییەو داخواز ستیو یرەمداڵو یسالمیئ یمارۆک یکانەرنامەب

ــەداهاتووشــدا د ەل - رۆز ییانیــگ یچــووێت یگرتنــ  ەتیەخســتوو ەک ەیو فشــارانەئ مــووەو ه یســالمیئ یمــارۆک یووەڕووبڕ ێب
 ەیوەئ ۆباشتر دروست بکا بـ یکێزمیکانێو م نێستەب کەڵخ ینەاڵمۆک یینگەکدیەو  یزڕیکیە نیواداریه ەمێئ. ەوەببن انیرەس
 یمـارۆک ەک ێبـ ەوەئ ،یکەرەسـ یدروشـم - بـدا ووڕ ەشنەچ مەل ییتیەزاڕەنا سانید ێکرەد ینیشبێپ ەک -ووشدا داهات ەل ەک
 .ییەن یکانەشێک ییرەسەچار ەیرادیو ئ ییەن کەڵخ یستیو یرەمداڵو یسالمیئ
 
  ەوەنەیبک یتترەبیتا رەگەئ ،ییەتڵەوەودێن ەیگەڵمۆو ک یسالمیئ یمارۆک یرانەدژب ۆب ەشاندانانیپۆخ مەئ یتر یکێامەیپ
کوردسـتان  یکانییەاسـیس ەزبیـح ەمێئـ ۆبـ ەیکەامەیـپ ێوەئ یکانەشـاندانیپۆخ ەک نڵێـیب نیتـوانەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ ەب

 ەوەمێئـ ەب ییواڵربەب ستاشێئ تاەه ەوەداخەب ،ەیەه ەوییەسالمیئ یمارۆک ینیۆسیزۆپۆئ ەب ییندەوێپ ەیگێج وەئ تاەه. بوو
 یزبــیو ح ێچــەد ەوەڕێــب یســالمیئ یمــارۆک یرانــەدژب وانێــن ەل ەک ەشــتنانیدان وەئ مــووەه نینیشــبەگ ەمێئــ مەاڵب ؛ەاریــد
 کــان،ەنیەال ەیوەونبــو کیــزین کێــل ۆیهــ ەتێــبب ێوەل ەداو ڵــیوەو ه ەبــوو رەهانــد ەشــیمەه کــووەکوردســتان و یمــوکراتێد
 داەوەنۆڕیاگـڕو  ژێوتـوو ەل ەوانەئ ەیربۆز ەڵگەل نیشۆبکێت ەیەوەئ شەمێئ یتەاسیس. شێپ ەتێچەد شداەناوێپ مەل وامەردەب
 ەل یموکراســێد یکردنــ ریقامگەســ رەســەو ل مــانۆخ یــیتیەواەتەن یمــاف رەســەل کانداەشــتنیدان مــووەه ەل نیشــۆبکێو، ت نیبــ
 .رانێئ ییسالمیئ یمارۆک یرانەدژب ەڵگەل یندەوێپ ەل ەیەمێئ یتەاسیس یماەبن ەوەئو؛  نەیبک ییداگرێپ رانێئ
 
 ۆبـ کیەمـاەبن ەنەیـبک ێوەئ یکـانەنڕیربەد یتیەزاڕەو نـا شـاندانیپۆخ مـووەه نیشـۆکەدێت ەمێکوردستان، ئ یتەاڵژهڕۆ ەڕمەل
 رێـژەو، ل مانـداۆخ وانێـن ەل زێـهەب یکییەو هاوکـار ینگەدۆکـ یەیمـا ەتێـبب تـاەه کـان،ییەتەاڵژهڕۆ ەزبیـح یکار یستوورەد
ــاڕ ــاواه مەئ ییووناک ــوان ییەنگەه ــا ەل نیبت ــردوو،ڕو  ســتاێئ ەباشــتر ل تووداداه ــتیەزاڕەنا وەئ اب ــارۆک یدژەل ەک ەیانیی  یم
 .نەیبک انەیداریو ئ نیرەب ەوەڕێب نێدرڕبەردەد یسالمیئ
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 ەڵگەل ۆیخـ یکانەداریـو د شتنیدان ەل ەداو ڵیوەه ەشیمەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح دایتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک یئاست ەل
 داەوێـن مەو، ل ەوەنەکەد ەکەنـاوچ یتـیەمنەو ئ رانێـئ یداهـاتوو ەل ریـب کێـرۆج ەو ب نگمـانەردەب ەبـنەد ەک ەینانیەال وەئ
 یئاســت ەو چ ل تاڵو ۆیوخــێن ەچ ل ەک کێــو نفووز خۆد یعتبــارێئ ەب- شیمــوکراتێد یزبــیکوردســتان و ح یتــەاڵژهڕۆ ران،ێــئ
 مـووەه ەمێئـ ەک ن،ینـەیەبگ شیکوردستان یکەڵو خ ەنانیەال مەئ مووەه ەب ەامەیپ وەئ نیشاوۆکێ؛ ت-یتەیەه دایتڵەوەودێن
 مەل کیـموکراتێو د شـنەچەفر یکێتەاڵسـەو د ێنـێمەن یسـالمیئ یمـارۆک ەک ەیوەئ نـاوێپ ەل نەیـخەد ەڕگەو مـانۆخ یکڵێوەه
 یپرسـ ەب یینـدەوێپ ەیگێجـ وەئ تـاەه ەوەنەیـکەد ییەاسـتڕ وەئ رەسـەل یداگرێپ شدایکات مانەه ەل. کار رەس ەتێب داەتاڵو

و،  یـیژەد داێیـت ەک ەیتـاناڵو وەئ مووەه ەل ەوەتەن مەئ یکانەماف تاەو، ه ەیەه ەوەاستەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەل یگشتەکورد ب
 تیەمنـەئ رانێـئ ەن ؛ێریـگەن رچـاوەبەو ل ێبەن ێجەبێج ،ێشێپ ەتێد رانداێئ یداهاتوو ەل ەک کۆڕێوگڵائ رەه ەل هاەروەه

 یتـیەمنەئ یپاراسـتن ۆیهـ ەتێـبب ێتـوانەد ەتاڵو مەئ ەنو  ێبـەد ریقامگەسـ داێـت یموکراسێد ەن ،ێنیبەد ەوۆخەب شیو ئاسا
 .ەکەناوچ

 
ــنیەال چیو هــ کێنێشــو چیهــ ەواتەک جــا ــاوچ ەو چ ل ۆوخــێن ەچ ل کێ ــاکت شیتــاڵو ەیوەرەد ەو چ ل ەن ــاتوانن ف ــورد  یرۆن ک
 ەیەوەتەن مەئ ەک ەیەوەووڕ مەل دا،ەکـورد ن یپرسـ ەب ینگـیگر ێنـاتوان کێـنیەال چیهـ نەڵێـید ەک ەیوەئ. گـرنەن رچاوەبەل
 وەل یموکراســێد یزرانــدنەدام ۆبــ یەپانــداۆڕەگ ەل ەلەگ مەئ ،ەکــردوو زمیــرۆرێت یدژەل ەڕیو شــ ەبــوو دانــداەیم ەل وامەردەب
و  ەبـــوو ەرگەشـــمێپ یشـــان رەســـەل ەیکەبـــاتەخ ییقورســـا ەک کـــاەد ۆیخـــ یابـــردووڕ ەب یشـــاناز ەیەوەتەن مەئ ،ەتـــاناڵو
 .ێبەد ەیرگەشمێو پ ەیەه ەیرگەشمێپ
 
 ەل انۆیـخ کێـرۆج ەب ەک ەینـانیەال وەئ مووەه ۆو ب رانێئ یکەڵخ مووەه ۆب ەمێئ ەیکید یکێامەیپ داەزۆریپ ەژڕۆ مەل رەه
 انیـدان انیشـیکێشەب ەوییەشـۆخەو ب ەوەنەکەد ەیکەداهـاتوو ەل ریـو ب ننیـبەد ینـدەوەرژەب نەخاو داەتاڵو مەئ یکانۆڕەوگڵئا
 نڵێـیب انێیـپ ێوەمـانهەد رانـدا؛ێئ ەل ەکیـد ییاسـیس یکێرۆسـتراکت یینۆو چـ ندەچ ەل ،ەناو دایکانەکورد و ماف ەیوەتەن ەب

 ەل - اسـتەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ یداهـاتوو ەیوەدروسـتکردن ۆبـ ەمێئـ یکـورد و بـوون ەیوەتەن یشـانۆکێو ت بـاتەکـورد و خ یپرس
 مـووەه ەسـتیوێپ ۆیەبـ رەه .ەشەڕەه کەن ێبکر ێچاو ل تەرفەد کەو رانێئ یو داهاتوو - کورددا ەیوەتەن ەڵگەل یندەوێپ
 .نیبگر رەو لکەک ەتەرفەد وەل کیەال
 
 ەب شـتنەیگ نـاوێپ ەل تاڵو ۆیوخـێن یکـەڵخ یشـانۆکێو ت بـاتەخ ەل رۆز یکـێزگرتنڕێ یاێـڕو ەکیـد یکێجار ۆب داییتاۆک ەل

 وەکوردسـتان، ئ یمـارۆک ەیکەزبیـکوردستان، ح یموکراتێد یزبیح ،ەوەنەیکەد ێنو ەڵگەل انیمانەیپ ەرێل ان،ۆیخ یکانەماف
  ەرێل ەمێو ئ ێوەل ەوێئ رەگەجا ئ. نیبەد وامەردەب مانۆخ یشانۆکێو ت باتەخ ەل ؛اڵو ئا ەرگەشمێپ ەب ەرزەربەس ەیزبیح
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 .نیب وتووەرکەس کمانیەال مووەه ؛ەیەمێئ ییداهاتوو ه نیاینڵد ن،یب ەوەکەیەب کمانیەال مووەه
 

٢١١٩مبەری دێسەی ٢٢: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

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

٠١٠١ 
 
 

- دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب لە سێهەمین کۆنفڕانسی شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران
 ستۆکهۆلمی سۆئێد

 
 

 
 
 
 
 

 !زەڕێب یاوانیو پ ژنان
 !کانییەرەراسەس ەزبیو ح ەتاڵو مەئ یالنەگ مووەه ەل ن،راێئ یکانییەاسیس ەزبیو ح کخراوڕێ یرەنێنو
 !خوازان یموکراسێد یاۆڕش یانڕێیهاو
 !ڕۆمەئ ەیوەبوونۆک ییرەبەوەڕێب ەیتیکوم
 
 ەیەیناســێپ وەو ئ رانێــئ یداهــاتوو ەڕمەل ەیوەئ ۆبــ نەیرێــل موومــانەه ڕۆمــەئ مڵشــحاۆو، خ نێبــ رێــخەب کتــانیەال مــووەه
 .نەیکەد ژێس و وتووبا ،ەیەه مانەتاڵو مەئ رەسەل
 
 یسـالمیئ یمـارۆک یساختار ەوەاوازیج یاتیبەدەئ ەو ب ەپرس و باس مەئ رەس ەنەیبخ زیرکەت شووترێپ کەو رەه ەئاسان رۆز
 ەیادڕ ەل اتریـــز یەوا مێپـــ کان؛ییەو کوردســـتان یرانـــێئ ییەاســـیس ەکخـــراوڕێ یوونـــەڕب دا،ییەنـــدەوێپ مەل. نەیـــبک ەناســـێپ
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 رەو ه یسـالمیئ یمـارۆک ەڵگەل یتـیەدژا ەک ەوەتەکـردو خـتمەج ەباسـ مەئ رەسەجاران ل رۆمن ز. ەکردو انیکار شیوانەڕچاو
. ێنـاو انییسـالمیئ یمـارۆک رانێـئ یکـەڵخ ەیربۆچونکـوو ز ،ەوەتەگرتـو یرانـێئ یکـەڵخ ەینیـرۆبوون؛ ز رەدژب اڕ تەڕەبن ەل
 رچـاوەبەل ەب نۆچ ەمێئ ەک ەرەهون ەوەئ. ەتر یکێشت توانانەاسیس یگشتەو ب کانییەاسیس ەکخراوڕێ کەو ەمێئ یرکەئ مەاڵب

و  ەوەگـرێج ەنیـو بب ەمـکەچ مەئ ییتەبیتـا ەیناسـێپ وێن ەنیبچ ن؛ێیناسرەد رەدژب کەو ەک ،ەکەوش ەیکییەواتا گشت یگرتن
ــارۆک ەڵگەکــردن ل یتــیەبــوون و دژا رەدژب ەواتەک. کێشــانیناون  ەزبیــح کەو ەمێئــ یکــار ،ەریگشــتگ یکــێمکەچ یســالمیئ یم
و  ەوەگــــرێج ەنیـــبب نەیبــــد ارڕیـــب ەیەوەئ شیـــوەئ ەک ؛ەکەتەبــــاب ەیکییەتەبیتـــا ەنیەال ۆبــــ ەوەتەڕێـــگەد کانییەاســـیس

 ەیکـات وەئ تـاەه ،ێبـەن رانێـئ ییاسـیس یپـانۆڕەگ یکـانەنیەال مـووەه ەل ەیەوەگـرێج مەئ ەیکـات وەئ تاەه. یڤرناتێئالت
 ۆبـ یو نرخـ نڕبـەردەد یتیەزاڕەو نـا قامەشـ رەسـ ەنێـد کەڵـخ ەک ییەسروشـت ن،ەیـدروست بک ەشانیناون مەئ نیتوانەن ەمێئ
 مەو ئ ەیەمەئ اریپرسـ ؟ێبـ یسـالمیئ یمـارۆک اتیـج ەل ێکـ ەید ،ێنـاو مانیسـالمیئ یمارۆک نەڵێد ەیکات وەئ مەاڵب ن؛ەدەد
 یمـارۆک یووخـانڕ شەشـۆڕش مەو ئ ەشـۆڕش یکیەواەشـوهەک ران،ێئ یواەشوهەک نەڵێید ەمێئ رەگەئ ؟ێبەدروست د نۆچ ەلیدەب
و  ەیەه یــینێرەن ەیوتەکێلــ رەبڕێ ێبــ یشــۆڕش ؟ەشــۆڕش مەئ یرەبڕێــ ەبــنەوا د ەیوانەئ نێکــ ەید ؛ەوەتێــوەکب ێلــ ییســالمیئ
ــاو ەب ەمێئــ ەک ەیەیناســێپ وەئ ەواتەک. نیبگــر رچــاوەبەل ەوتــانەکێل مەئ ێبــەد شەمێئــ  تــاەو ه ەوەمــوکراتێد یزبــیح ین
ــانێکهێپ ۆبــ کێنێســتەب ێتــوانەد ڵەیەەاڵگ مەئ ؛ەمــانەه خوازانــدا یموکراســێد یاۆڕشــ ەل رۆز یکــەیەادڕ و  ەوەگــرێج هــاەو ین
 .دروست بکا کێلیدەب
 
 یسـتمیس نـدرا،ێهەد کێـپ رانێئ یتاڵو ەیەناسێپ مەئ ێیپ ەب ەوەابردووڕ ڵیسا دەس ەل رەگەئ ،ەیەوەتەنەفر یکێتاڵو رانێئ
 مەئ ەڵگەل ســتاێئ ەمێئــ ییەسروشــت گــرت؛ەد ەوۆخــەب ەیشــنەچ مەل یکەیەناســێپ ەتاڵو مەئ ییاســیس یپــانۆڕەو گ یکراســۆبر
 ،ەیەناســێپ مەئ یمــاەبن رەســەل ،ەیەوەئ ەمێئــ ەیکییەکەرەســ ەئامــانج ەواتەک. ەوەنیبــووەدەن ووڕوەرەب مــانڕۆمەئ ەیشــانێک
 دەسـ یزمـوونەئ ،ەیەه مـانیتیەدژا ییراەنـدگەناو ەڵگەل ەوەتەڕەبـن ەل رەه ەمێئـ. ێبـەن راەنـدگەناو نەیدروست بک کێرانێئ

و  واردنەاڵخـراون، ه زێـراوەپ ەوەتەاسـیس مەئ ەینگۆسـ ەل ەتاڵو مەئ ەیکیـد یالنـەگ ەک ەڵـێد ێپـ مـانەوەئ ابردووڕ ڵیسا
 یرەسـەچار ێنـاتوان ییراەنـدگەناو ۆیەبـ رەه. کـراون شەبێـب یاسـیس ییشـدارەب ەل هـاەروەو، ه ەئـاراو ەتەهاتو دیئاپارتا

 ییەسروشـت ،ەیەوەتەنەفـر یکـێتاڵو رانێـئ ەک ییەیەاستڕ مەئ رەسەل ەمێئ ەیکەناسێپ رەگەئ. ێب رانێئ ەیگەڵمۆک یکانەشێک
ــەد ــیپ ەب ێب ــج ەلەگ مەئ ییشــدارەب ێ ــئ ەاوازانی ــر رانێ ــات ه وەئ رەگەئ. ەوەتێدروســت بک ــووەک ــانەنیەال م ــانۆڕەگ ەل ک  یپ
 .رانێئ ییاسیس یداهاتوو یپاراستن ۆب کییەانتڕگا ەتێبەد ەوەئ ،ێنێمەن کێواردنەاڵبن و ه شدارەب تداەاسیس

 مەئ خــوازان یموکراســێد یاۆڕشــ یکانەتەاســیس ێــیپەب ەک کێــو کات نەیــکەد ییراەنــدگەناو یمــانەن ەبــاس ل ەمێئــ ەک کێــکات
 مەئ ەڵگەل ەوەبـــــوون ووڕوەرەب ۆبـــــ ەیەوێشـــــ نیباشـــــتر کیەال مـــــووەه ییشـــــدارەب ر،ەب ەتەگرتـــــو مـــــانیبەرناتێئالت
 یبوون دروسـت ییتیەنۆچـ ەل کیەال مووەه ییشدارەو ب یموکراسێد. ێکرەد ێل یباس رانێئ ەل وامەردەب ەک یەـ”یهراسیەتجز“
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ـــاتوو ـــیس یداه ـــئ ییاس ـــاتیه رانێ ـــاب چک ـــەڕەه ەتێن ـــەل ەش ـــوونەل رەس ـــاتید. ەتاڵو مەئ یتب ـــاران، د ەل یرۆکت ـــەت  ەتەاڵس
 ەوانەتەن مەئ ینـکردەن یشـدارەو ب رانێئ یبوون ەوەتەنەفر ییاستڕ یگرتنەن رچاوەبەل شیکات رۆتاران و ز یراکانەندگەناو
. ەیەتاڵو مەئ رەســ ەیشــەڕەه نیتریجــد ەشــنەچ مەل یکــێتاڵو کــووەو رانێــئ یکردنــەن ڵبــووەق تــدا؛اڵو ییاســیس ەیداریــئ ەل
 ەمەئ کـووەڵب ن،ینـ ەوەرانێـئ یتکردنـەل یدوابە ...و نەمەتـورک ب،ەرەع لـووچ،ەب ،ڕفارس، لو ،یرەکورد، ئاز ەمێئ ەواتەک

 ەوەکێپـ مـووەه ەمێئـ ەواتەک. ەوەتێـنێمەداهاتووشـدا د ەل رانێـئ رەسـەل کەیەشـەڕەه کـووەو ەک ییەیەاستڕ مەب نانەدانێدانپ
 ەو؛ ل ێد کێــپ مــووانەه ییشــدارەو ب شەهــاوب یمــاف ،یموکراســێد یمــاەبن رەســەل ەک کێــتاڵو یزرانــەدام ۆبــ نیکییەگــارانت

 .ێبەد رەگۆمس کیەگشت ال یو هتد ینییئا ،یکیتنێئ ،یاسیس ،یحقووق یتیەمنەئ یداهاتوودا پاراستن
 
 !زانەڕێب
 
 ێـــڕەگڕۆڵ ەل کێشـــەب ەمێئـــ شۆڕشـــ یدوا ەل دایاســـتڕ ەل ،ەیەه ەوەکوردســـتان یئـــازموون ەب یینـــدەوێپ ەیگێجـــ وەئ تـــاەه
و  پاندەسـ رمانداەسـەب انەڕیشـ ەک کێـکـرا و، چ کات ژێوتـوو ەکات ک وەچ ئ ن،یبوو رانێئ ییاسیس ەیحنەس یکانییەکەرەس
 ەب شـتنەیگ ۆهاندان بـ یکانەنگیگر ەرۆفاکت ەل کێکیە ەکرد ب ینکوردستا ،ییەاگرۆڕخ مەئ ەیژێدرکرد و  مانیرگرەب شەمێئ
ــــێد ــــو ف یموکراس ــــانەو ن زمیدرالێ ــــدگەناو یم ــــرۆج ەب ؛ییراەن ــــتڕ مەئ ەک کێ ــــاتیه ییەاس ــــاوچ ەل چک ــــ ەن  ەیگەڵمۆو ک
 .ەکراوەن ێل یحاشا شداەییوەتەونێن
 
 ینـدەوێپ ەل داەرێـل ،ەتەبـوو ۆکـ کێرەسـەچار هـاەو ەب شـتنەیگ یسـتەبەم ەب ەرێـل خوازان یموکراسێد یاۆڕچونکوو ش ەواتەک
 ۆیوخەاسـتڕ ییرەگیکـار یوونـەڕب ەک رۆفاکت ێس -دوو  ەب ەکوردستان ئاماژ یتەاڵژهڕۆکوردستان و  یموکراتێد یزبیح ەڵگەل
 یکۆداکـ موومـانەه. ەوافـوقەو تسـازان  م؛ەکیە یرۆفـاکت. مەبـک ،ێبەد رانێئ ییاسیس یداهاتوو ییریگڵشک ییتیەنۆچ رەسەل
و  کــانەزبیو گشــت ح کــانەکیموکراتێد ەزبیــح یینــدەوێپ ییتیەنۆچــ ییکەرەســ یرەوەت یموکراســێو، د نەیــکەد یموکراســێد ەل
 ەل ییئـارا یخـۆد ەل نەڕیپێـو ت تەاڵسـەد ۆڕیوگڵئـا ەل ریـب ەک کێکات یەوا مانەڕباو ەمێئ. ەرانێئ وێن یکانەکهاتێپ مووەه
 وانێــن ەل وافــوقەت ێبــەد ن؛ەیــکەد( مجلــس مسسســان) رانەنێــزرەدام یپارلمــان رەســەل ەو، قســ ەوەنەیــکەد رانێــئ ەیگەڵمۆکــ

 ێبـەه ەوافـوقەت مەئ رەگەئ. ێئـارادا بـ ەل رانێـئ یکانییەاسـیس ەنیەو ال کخـراوڕێو  رانێـئ یکـانەاوازیج ییەکیتنێئ ەگرووپ
 .ەوەنەیدروست بک ێنوەرلەس رانێئ یتاڵو نیتوانەد ەک ەیەانییندەبێپ مەئ رەسەل ؛ێنێدا دۆیخ یدواەب یندەبێپ
 

 یباشـــوور یمۆفرانـــدڕێ ەب مەکەمـــن باســـ ،ەیەه ەوەمەدووه یرۆفـــاکت ەب یینـــدەوێپ ەیگێجـــ وەئ تـــاەه م؛ەدووه یرۆفـــاکت
ــپ ســتەد ەوەکوردســتان ــدڕێکوردســتان  یباشــوور ەل رەوبەمەل ڵســا ێســ. مەکەدێ ــرۆز. کــرا کێمۆفران  یباشــوور یکــەڵخ ەینی
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 وەکوردسـتان ل یمـێرەه یتەاڵسـەد ؟یچۆب مۆفراندڕێکرد،  انییشدارەب داەمۆفراندڕێ مەل انۆیخ ینووسەچار رەسەکوردستان ل
ــارود ەکاتــدا ل ــناوچ یباشــ یکێخۆب ــوو و،  داەیی ــکیەب ــاکت ەل کێ ــانەوەرەکالکیە ەرۆف ــوون یک ــع یب  یووخــانڕ یدواەدواب راقێ

 کـانەکورد ەل نیتوانەد نۆچ ەمێئ. بووەد تەل راقێع مەڵێد ەوییەاشکاوەڕب نیەبوواەن کانەکورد رەگەبوو؛ ئ عسەب یتەاڵسەد
 یمـوکراتێد یزبیح یناو ەب ەمێئ کداێکات ەل ن؟یبگر رەو لکەک یەو سوور یەتورک راق،ێع ران،ێئ ەیوەدروستکردن یاستاڕ ەل

 ەوەکێپــ انیــمووەه ێوەانهەیــد - کانەو فارســ لــووچەب ،یرەئـاز ن،ەمەتــورک ب،ەرەع ەکخــراوڕێو  زبیــح مــووەکوردسـتان و ه
ــئ ــک رانێ ــت ب ــڵەوەد رەگەئ - نەدروس ــدادەب یت ــتەڕب غ ــنەڵێب وەب یاس ــدایوانێن ەل ەک ەیانیی ــتان ه ەڵگەل ان ــوو،ەیکوردس  ب
 یبــار ەل غــدادەب یتــڵەوەد. مۆفرانــدڕێ رەب ەبــردەدەن انیــناەپ یئاســان ەکوردســتان وا ب یباشــوور یکــەڵخ بــوو؛ەد نــدەبێپ

 .رەسەبردەن یکانەنەڵێب ەوەکردەب ەتڵەوەد مەکوردستان، ئ رەس ەخستبوو ۆیمارەگ ەوییەئابوور
و  رانێـئ ەل یموکراسـێد یسـپاندنەچ ەیگڕێـ ەل ،ەگرتو رمـانەو ێوەل ەیزمـوونەئ وەئ یمـاەبن رەسـەل ێوەمـانهەد ەمێئ ستاێئ
 مەل نۆچـ تـن،ەرفەد شیتـر یکـانەوەتەو ن کانەکورد کووەڵب ناین ەشەڕەه کانەکورد ەواتەک ن؛ینێب یکارەب یگشت ییتیەکیە
 یکوردسـتان و تـاک یمـوکراتێد یزبـیح ەل ەوییەاشکاوەڕجار ب کێندەه - انکوردست یتەاڵژهڕۆ ەل ؟ێریربگەو لکەک ەتەرفەد
 ینیۆسـیزۆپۆئ ەڵگەل ەداو مـانڵوەه - شیتـر یکـانییەکیتنێئ ەو گرووپ کخراوڕێ ەیربۆز ەل تەنانەت ،ێردریگەد ەخنڕە مۆخ
ــێئ ــوتنەککڕێ ەب یران ــبگ کێ ــەب مەاڵب ن،ەی ــاناڵو وانەل کێش ــاد مم ــ ەوەنەن ــکەل ەب ەمێو ئ ــئ یرەت ــنەد رانێ  رەگەئ ەید. زان
 ەب ەیەوەئ ۆبـ ەمێئـ یکڵێوەه مووەه رەگەئ دا؟یچ یناوێپەو ل یچ رەبەل ەنیزەداب ەمووەه مەئ ەوەنەدەن مماناڵو ێوەانهەید
و  ێبـەن داۆیخ ەییوەتەن یهاڕە یماف یدواەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ یچۆب ەید ن،ەناک ڵیبووەق وانەو ئ نەیبگ کێوتنەککڕێ
 کا؟ەکوردستان ن یتڵەوەد یزراندنەو دام نانێکهێپ ۆب دواداچوونەب
 
 رەرامـبەب ەو، ل رانـداێئ وێـن یکـانەوەتەن یواڕە یماف رەرامبەب ەل یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ ەل کێشەب ەیوەدژکرد مڵێب ێوەمهەد
کوردسـتاندا  ەل ران،ێـئ ەیگەڵمۆکـ ۆبـ ێنـو یکەیەناسـێپ یباسـ رەب ەنانێهو  ییراەندگەناو یشتنێهەن ەل یکۆداک ییتیەنۆچ
ـــبەد ـــ ەتێ ـــ ۆیه ـــاتەخ یدانەڵرهەس ـــردارانەرچەپ یکێســـتێوەڵو ه ب ـــ ەل. ەک ـــوو ەیگڕێ ـــیەقەو ئ ژێوت ـــرەد ەوەتڵ ـــاەو ێک  ه
 .ەتانەرفەد مەب نەیبد اتریز یو شانس ێبچ وێنەل کێلەگەشەڕەه
 
و  خــوازان یموکراســێد یاۆڕشــ. ەوەمەکــورت بــک مەکەباســ مەدەد ڵوەه داەرێــل ،شیتــر یانڕێیــهاو ۆبــ ێبــەکــات ه ەیوەئ رەبەل
ــێئ ینیۆســیزۆپۆئ ــاب یران ــێوتڕە ێن ــردارانەرچەپ یک ــن، ه ەک ــکات رەب ــداێئ ەل کێ ــرد ران ــ ووڕ کەیەوەک ــدا، ئ ــدواەب ەمێب  دای

 یرکـەئ. ەیەیەقسـ مەل مێگـو مۆخۆمن ب ڵەچل سا ،ەاریستەه رۆز اتک ێوترەد شەشیمەه. نەیبد شانین مانۆخ ەل ەوەدژکرد
 ییئارا یخۆد ەل یوێڕەپ انیکانەرنامەب ێناب ،ێبەه یکێکوپڕێ یکێپالن رانێئ یداهاتوو ۆب ێوەهەید ەک یاسیس یکێکخراوڕێ

 ەرنــامەب یچــاوکردنڕە ەب ەســتیوێپ ەمێئــ ن،ەیــبک تەاســیس ەوەدژکــرد ەب ێنــاب ەمێئــ. ەیەه یانۆڕگــ یرەگەئ ەخۆد مەبکــا، ئ
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 اوازیــج ەیچــارەگڕێ ەو بــاس ل ەوەنیــبەد ۆکــ ەرێــل ەمێئــ ،ێکــرەد شــاندانیپۆخ رانێــئ ەکــات ل رەه. شێپــ ەنیــرەب تەاســیس
 داۆیــخ ەیگڕێــ ەب کیەال مــووەه ســانید ؛ەوەشــتین شــاندانیپۆکــز بــوو، خ کــایمرەئ یکانەشــەڕەه ەیوەئ یدوا ەو، ل نەیــکەد
 .نەیکەد ەیکەبوونەن ەب ستەپتر ه داێوەل ،ێمانبەه ەوەکێپ ەستیوێپ ەک کیژێتراتو س نیەژخاێدر ەیرنامەب. ەوەواتەڕد
 
  وتنەککڕێ ەب کانەاوازیج ماەبن رەسەل ەمێئ ەک ێب کەیەوێش ەب ێبەد ،ێب ەوانەدژکرد ەمێئ ەیوەبزووتن ێناب ێیەپ مەب
 .نەیبگ
 
 .سپاس کێلەگ

 

٢١٢١ فێبریوێریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

 مانە بە کۆماری ئیسالمی ناکرێبۆ چارەسەری پرسی کورد مت
 

 
  
  
 
 
 

کـورد " انـدەیگیاڕ دا" ڵانترناشـنا رانیـا" ییایدیم ۆڕیت ەڵگەل کداەیەمانید ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 ."ەاریپرس ێیج ستاشێئ تاەکورد ه یپرس یرەسەچار ۆب یسالمیئ یمارۆک ەڕیو باو ییەن یسالمیئ یمارۆک ەب ەیمتمان

 
 یمــارۆک ینــەمەت ەیەیچــوار د ەل رانێــئ ەکــورد ل یپرســ ەک ەوەئ رەســ ەخســت یشــکیت داەیەمــانید وەل یزیــزەع دیــخال ککــا
 ەب ییتەارمیـ ەکوردسـتان ن یکردنـ یتیەمنەئەو ب میژڕێ ەیرانەرکوتگەس یتەاسیو س ەوەتەماو یکراوەرنەسەچار ەب دایسالمیئ
 ەکــورد ل یبـاتەخ داەیەمـاو وەئ مـووەه ەل. ەوەتەکـردوو زەپاشـگ یکـانواو دا سـتیو ەل یکـورد ەو ن ەکـردو یسـالمیئ یمـارۆک
چ  ۆیەبـ. ەبوو ەیژێدر ەوەکوردستان یکانییەاسیس ەزبیح ییماسۆپلیو د یزامیو ن یاسیس یشانۆکێت ەیگێر ەو ل تاڵو ۆیوخێن
 ۆبـ رانێئ ەل ەکورد ن یسپر. یتۆیەخ ێیجەل ەپرس وەئ ەوەتێبگر ێیج ەکید ییاسیس یکێمیژڕێ انی ،ێنێبم یسالمیئ یمارۆک

 .یەئاراداەل دایتیەمنەو ئ یو ئابوور یاسیس یترەورەگ رۆز یکێندەهڕە ەل ستاێئ ەک داەناوچ یئاست ەل ەن ،ێبەحاشاکردن د
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  وانێن یکانەشتنیدان یرانیاگڕ ەئاماژ ەب داەیەمانید مەئ ەیکید یکێشەب ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
" ێـڤرۆن" ییژێروۆنـ یکخـراوڕێ ییوانیـوبژێنەب ەک یسـالمیئ یمارۆک یو شاند رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییرهاوکا یندەناو
 یدواەو دواب یمانەیقاسـم سـول یو کـوژران رەوەڵـزەخ یمانگ ەیکەنەڕیاپڕ یدوا ییسالمیئ یمارۆک ەکرد ک ەوەل یباس کران،ەد
 یهاوکـار ینـدەناو یداواکان ەیوەشتنێه مەاڵو ێب ەیئاکام ەک ەوەتەبیتا یکێتییەوقعەم ەوتەک ییەنیاڕکۆئ ەکڕۆف ەیوەردانەب
ــ ــیوامەردەب ۆب ــتنیدان ی ــوو کانەش ــیەالەل. ب ــد یک ــتاداێئ ەل ەکی ــنەل س ــاکم وێ ــارۆک یتییەح ــالمیئ یم ــەل دایس ــ رەس  ییتیەنۆچ

 .ەیەه چوونۆب ییکۆکورد ناک یپرس یرەسەچار
 

  ەزێه مووەه ییگشت یکێپینسڕەو پ ستیو ەب یدانوستان ەیگێڕ ەل رانێئ ەکورد ل یپرس یرەسەچار یزیزەع دیخال کاک
دانووسـتان  شێپـ ەڕشـ یتەکوردستان ق یموکراتێد یزبیح ەداگرت ک ەوەئ رەسەل ێیو پ یزان رانێئ یکوردستان یکانییەاسیس
 یرەشـخێستپەد و رەرشـبێه تەق رانێئ ەو کورد ل پاندەکوردستاندا س رەسەب ەڕیش ەبوو ک یسالمیئ یمارۆک ەوەو ئ ەخستوەن

 .ەکردو انۆیخ ەل انییرگرەب اینەت داەیەماو وەئ مووەه ەو، ل ەبووەن یزڵۆو ئا یگرژ
 

 ەل ەمێئـ یکانەرگەشـمێپ ۆڵیو جموجـ یچـاالک یگوت داەژێوتوو مەئ ەیژێدر ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 مـانۆخ ەل یرگرەب نیزانەد یمانۆخ یماف ەب مەاڵب ،ییەن یسالمیئ یمارۆک یدژەل ەڕش یاندنەیاگڕ یماناەکوردستان ب ۆیوخێن
 ەرانەیـق مەئ انیز نیمترەک ەب کەڵخ نۆچ ەک ەیوەو ئ ناۆرۆک یتاەپ ەل کەڵخ یدانیتەارمی ستاداێئ ەل یرچەگەئ ن؛ەیبک
 یکوردسـتان تەبیتـاەو ب رانێـئ یکـەڵخ رانێئ ییسالمیئ یمارۆک ەک ەیوەئ رەبەل .ەکانمانەکار مووەه ەیوەشێپ ەل ننەڕێپێت
 ەژڕۆپـ ریب ەل رواەه میژڕێ مەاڵب ،یهانیج یکێرانەیق ەتەبوو ناۆرۆک یرانەیق ەک کداێکات ەل نینیبەد کەو ،ییەن نگیگر ۆب
 .ەوەتەکردوو ێپ انیستەد کانەعدامێئ ەل ێنو یکەڕێکوردستان گ ەل داەیەماو وەل رەو ه یەداۆیخ یکانییەتیەمنەئ
 

 ەیوەئ رەسـەخست یشـکیت "کـایمرەئ ییکورد ینگەد" ەڵگەل ەکید یکێژێوتوو ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
و  ەکــردو یباشــ ەیشــەگ ینــاغۆق ابــردووداڕ یناڵســا ەکوردســتان ل یتــەاڵژهڕۆ ەکــورد ل یــینەدەو م یاســیس ەیوەبــزووتن ەک

 ەل شیکوردسـتان یکانییەاسـیس ەبزیـح ەداگـرت ک ەوەئ رەسـەل ێـیپ یزیـزەع دیـکاک خال. ەوەتۆوتەک ێل یرەشکۆخڵد یئاکام
ــدەچ ــا ن ــردووداڕ ڵیس ــ اب ــ یکێمۆڕف ــتێوەڵهاوه ەل انیباش ــار ،یس ــار یهاوک ــاوب یو ک ــانیپ شەه ــح مەئ مەاڵب ،ەداو ش  ەزبی
 ێبەد دایتڵەوەودێن یئاست ەو ل یماسۆپلید یبوار ەل ێبەد رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار یندەناو ەوات ،ەانییاسیس
 .ێبەکورد ه یپرس یکردن  ە ژەڕۆب ۆب ەیرنامەن و بپال کگرتووتریە
 

  یمارۆک ەل نەڕیپێت ۆب "یئازاد ینیۆزەڤیلەت" ەڵگەل داەیکید یکێژێوتوو ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
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  یکەیەرەب رانداێئ یئاست ەل کانەکوردەرەیغ ەنیەکوردستان و ال یکانییەاسیس ەزبیح نەیبک ەوەئ ۆکار ب ێبەد یسالمیئ
 .ەوەنیساب ب یسالمیئ یمارۆک یدوا یرانێئ یگاەڕێخشەن رەسەو ل نەیکارا دروست بک یریگیگشت

 
٢١٢١ مایی ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

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

 
ان و ئەندامانی یەکیەتیی الوان لە دەرەوەی کۆبوونەوەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردست

 واڵت
 

 
 
 
 
 
 
 نیئــانال یگــاڕێ ەکوردســتان ل یتــەاڵژهڕۆ یمــوکراتێد یالوانــ یــیتیەکیە ،یتــاوەه ی١٣٩٩ ەڕیپووشــپ ی٨ ەمەکشــیە یژڕۆ
 ییشـتگ یرێ، سـکرت"پـوور یلـەع واەشێپ"و  موکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت ،"یزیزەع دیخال" زانەڕێب ۆب یکەیەوەبوونۆک
 .ناێه کێکوردستان پ یتەاڵژهڕۆ یموکراتێد یالوان ییتیەکیە
 
 ینگــیکــار و گر یوازێشــ ەباســکردن ل یاێــڕو ەکەرنــامەب یشــکارەشکێپ ،"یدەمــمەمح نیئــاگر"خــاتوو  ەکەوەبــوونۆک یتاەرەســ
 تەبارەسـ یکێرتۆاپڕپوور  یلەع واەشێپ تاەرەس ەک ۆڕێگ ناێه ەوێش مەب ەیوەبوونۆک یکانەلێپان دا،ەخۆد وەل ەکەوەبوونۆک
 ۆڕکـ ەالوان ل ییتیەکیە ییشدارەب ەب ەیئاماژ داێیت ەکرد ک شەشکێپ تاڵو ەیوەرەد ەالوان ل ییتیەکیە یشانۆکێکار و ت ەب

و  ســتۆد یداکردنەیــپ ەب ەیئامــاژ دایکانەقســ ەل هــاەروەپــوور ه یلــەع واەشــێپ. کــرد کانــداەییەوەتەونێن ەانســڕنفۆو ک
و  دێســوئ یمـوکراتێال دیسوسـ یالوانـ ەڵگەل یتیەکــایو نز یتیەسـتاۆد انـدایناو ەکـرد و ل راتمــوکێد یالوانـ ۆبـ مـانەیهاوپ
 هـاەروەو، ه ەویەنـاێه ەنمـوون ەب یو دانمـارک مـانڵو ئا شیترۆئـ یکـانەموکراتێد الیو سوسـ ژێروۆنـ یپـارت ەدیربەئ یالوان

 یشــانۆکێو ت بــاتەخ ێینــو یکێنــاغۆق ەب یامــاپان ەل ســتیالیسوس ڵنایۆرناســێنتیئ یالوانــ یداهــاتوو ەینگرۆکــ ەل یشــدارەب
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 ت،ەاڵژهڕۆ یالوانــ یشــانۆکێو ت تەاڵژهڕۆ یگــاەڵمۆک یعــیواق یمــاەبن رەســەل داەیەنگرۆکــ وەل ەک نــاێناوه مــوکراتێد یالوانــ
 ەپـوور ل یلـەع واەشێپ. اکانیچ ەو ل قامەش رەس ەل تەاڵژهڕۆ یالوان یباتەخ ەل یوانیپشت ۆب ەکراو ەئاماد کەیەتعنامەق
 یالوانــ یــیتیەکیە یکەرەســ یرکــەئ ەب یتــاڵو ەیوەرەد ەل تەاڵژهڕۆ یالوانــ یو ســازماندان کخســتنڕێ داەیکەباســ ییتــاۆک
 .بنەن ڵالوان غاف یسازماندان ەو ل شنۆبکێالوان ت ییتیەکیە یکانەتیمۆک ترەچاالکان ەستیوێپ ەک یزان موکراتێد
 

 و  یاسیس یپرس کەڵێمۆک ەب تەبارەس ۆیخ یچوونۆاوبڕ ،"یزیزەع دیخال" زەڕێالوان، ب ییتیەکیە یرێسکرت یرتۆاپڕ یدوا
 انیـژ ەب ەڵکێتـ تمانەاسـیس ۆیەبـ ەیـیوەتەن یکێزبیح کەو ەمێئ": یو گوت ۆڕێگ یەناێالوان ه ییتیەکیە یشانۆکێالوان و ت

و  انیـژ ۆبـ ێبـەان هگونجاومـ یکەیەرنـامەکوردسـتاندا ب یداهـاتوو ەو ل ەوەنیـوەکەدوور ن ەگەڵمۆکـ یعـیواق ەتاکوو ل ەکردو
 یرێسـکرت ".تێـد رەسـەب یچـ انیـرانەو گوز انیـژ یخـۆد ەیـیوەتەن یزگارڕ یدوا ەک بنەن رانەگین کەڵو خ کەڵخ یرانەگوز
 ەل: "یو گـوت دایـجازەم یچاالکـان ەب ەیئامـاژ ڕۆمـەئ یکانییەاسـیس ەپرسـ یرەسـەچار ەب تەبارەسـ موکراتێد یزبیح ییگشت
 ەنـنێبه انۆیـخ ییاسـیس یچـوونۆب اوڕ ەگەڵمۆکـ یکـانەتاک ەک ەکـردو یوا یجـازەم یایـدن ەل ەڵەییئـاو ستەد داڕۆمەئ یایدن
ــ ــنەو چ ۆڕێگ ــەب کێش ــاوتن ه یواڵرب ــەئاخ ــاب مەاڵب ،ێب ــب ەل ێن ــبک یری ــاننەزبیح ەوەئ ەک نەی ــواننەد ک ــاڕێ ت ــەچار گ  رەس
 ".نەکدروست ب یاسیس یو گوتار ەوەزنۆبد
 

 یالوانـ" :یالوانـدا و گـوت یـیتیەکیە ەکـرد ل موکراتێد یالوان یورەو د رکەئ ەل یباس دایکانەوت ەیژێدر ەل یزیزەع دیخال
 ێجەشـتێن یتـەاڵژهڕۆ یو الوانـ تاڵو ەیروەد ،ۆوخـێن یرەحـوێم ێسـ ەالوان ل ەستیوێپ داۆیخ یباتەخ یانیرەج ەل موکراتێد
ئــاواش  ،ەیەه مــوکراتێد یزبــیح ەل یوانەڕچــاو نۆچــ کەو ن،ەبــک ێلــ انییوانیو پشــت نەکوردســتان ســازمان بــد یمــێرەه ەل

 ەب تەبارەسـ انیـزەڕێب. کـورد بـن یالوانـ ییوانیو پشـت شنۆبک ێت ەک ەیەه موکراتێد یزبیح یالوان ییتیەکیە ەل یوانەڕچاو
 یشــانۆکێت ەب دانەرەپ ەالوان ل یــیتیەکیە" :ەک یگــوت یاســیس ینــیواقــب ب ەڵگ ەالوان ل ەیــیوەتەن یســتەه یکردنــ ەتێئــاو
 یتـر یکـانەپارچ یزۆهاوسـ ەسـتیوێو پ ێب فاوتەت ێب ێکوردستان ناب یتر یکانەپارچ ۆب ەییوەتەن یزۆو هاوس ەییوەتەن

و  نەبـک تیەریمـود ەکوردسـتان یتـەاڵژهڕۆ ەک انۆیـخ ڵیسـەئ یدانەیـم ەالوان ل یبـاتەخ شەمەئ شـتینەت ەکوردستان بن، ل
 ۆیوخــێن ەل یالوانــ یکــانییەکــار و چاالک ادییەنــدەوێپ مەل رەه ،یســازەوەتەو ن یســاز نگوفتمــا یباشــ یکەیەرچاوەســ ەببــن
 ".نرخاند رزەب کانییەنەدەو م ینگەرهەو ف ەیینگیژ ەنەنجومەئ ەکوردستان ل یتەاڵژهڕۆ
 
 .ەویەدرا انیکانەاریشنێو پ اریپرس یماڵباس و و رەب یەناێه انۆیخ یرنجەس اوڕ شداربووانەب داییتاۆک ەل

 
٢١٢١ جوونیی ٢٩: ەوتیڕێک  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
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 ی گەالوێژی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی یوبیلی ئەڵماسی ٠٢وتاری 

 
 حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 !کوردستان یرەشۆکێت یکەڵخ

 !زیئاز یانیو برا خوشک
 !دانیهەش یرزەربەس ڵەیماەبن
 !کانەرگەشمێو پ ندامانەکادر و ئ ،یاسیس یانییندانیز ڵەیماەبن
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح ینگرانیەو ال ستانۆد
 
و،  مەکەد ێلـ تـانییزباۆریپ ڵدەب ڕپـ تانۆخ ەیکەزبیکوردستان، ح یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ڵەیسا ١٥ یادی ەینۆب ەب
 یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح ەک یەیگـاێج وەکوردسـتان ل یتەاڵژهڕۆ ەل ەوەکیە ەب موومانەداهاتوو ه یناڵسا ەل وادارمیه
 هـاەروەه. نەیـبک دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ ،ەزبیـح وەئ یرەنێـزرەدام یادیـکوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یادی زراەدام ێل
 کۆرەسـ مەکیەکوردسـتان،  یمـوکراتێد یزبـیح یرەنێـزرەدام ۆبـ نینێنـوەداد شۆنـڕک یرەو سـ مـانۆخ ینـیزانێو پ زڕێـ ەوەرێل
 ەکانەسـانید داەژڕۆ وەر لەه. یندەفکەرەدوکتـور قاسـملوو و دوکتـور شـ هاەروەو ه دەممەمح یقاز واەشێکوردستان، پ یمارۆک
 موکراتــداێد یزبــیح نــاوێپ ەل انۆیــخ یانیــگ ەک ەزبیــح مەئ یــیرەبڕێ ینــدامانەکــادر و ئ ،ەرگەشــمێپ زارانەه یادیــ ەل زڕێــ

 .نیگرەد ،ەکردو یقوربان
 
 یکەیەسـۆپر ەیکەزرانـدنەدام شێپـ مەاڵبوو، ب تاڵو ەیداریئ داییاستڕ ەتان لکوردس یموکراتێد یزبیح یزرانەدام ەیفەلسەف
کوردسـتان  یمـوکراتێد یزبـیکوردسـتان و ح یمـارۆک یزرانـدنەدام مەاڵبـوو ب ەسـۆپر مـوکراتێد یزنـیح یباتەخ. بوو یقینتەم

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kurdistanukurd.com/?p=62058&psig=AOvVaw2n75efC8FOQv5cePpaCoRi&ust=1609159368526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj81_WX7u0CFQAAAAAdAAAAABAD
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 یشـیکانەژڕۆپ مـوکراتێد یزبـیح ییاسـیس یانیژ ییندەمڵەوەد یتەعیبەت ەب مەاڵب ،ەوامەردەب ستاشێئ ەکەسۆبوو، پر ەژڕۆپ
 یسـتەد اڕ ێوەل ەکەسـۆواتا پر زرا،ەدام کافێژ ەڵەیمۆک ەیو بناغ ماەبن رەسەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح. بوو رۆراوجۆج
و  ۆڕکـ ەو ل انـداۆیخ یشوناسـ یدوا ەب انەڕگەو د داەد انڵیـوەکـورد، ه یریوونـاکبڕو  رەشـۆکێت کەڵێـمۆکـات ک وەئ. کرد ێپ
 زرانـد،ەدام انەیتاکەرەسـ داییاسـتڕ ەل. کـردەد ێتـاوتو انییـتیەکـورد و کوردا یزمینالیۆناس داەڵەیەمۆک مەئ یکانەوەبوونۆک
 یقـاز واەشـێپ ۆیەبـ ش،ێپـ ەتێـد کێـناغۆق داییـهانیج یدوو ەڕیش یمەردەس ەل رانێئ ییتەبیتا یزعەو یتەعیبەت ەب مەاڵب
ــمەمح ــزرەدام د،ەم ــیح یرەنێ ــوکراتێد یزب ــتان ئ یم ــ ەب رۆز ەیتەرفەد وەکوردس ــتۆق یباش ــاو ەل. ەوەس ــدا ب یکەیەم  ەوەکورت
 ەب ۆیەبــ ؛ەوەبــدات اریپرســ کەڵێــمۆک یمــاڵو و لەمەع یدانەیــم ەتێــبکــا، بچ تەاســیس ،ێنــێزرەدام زبیــح ێبــەد ەک شــتەیگ
دا 8621ی گەالوێژی ساڵی 23 لە یکوردستان یموکراتێد یزبیح ،ۆیخ ییرەبڕێ ەب ،ۆیخ یتەممیه ەب ،ۆیخ یمیقا ەیرادیئ

 .دامەزراند
 
 ەل دەمـمەمح یقـاز ەک ەیوەئ رەبەل داەمـانگ شەشـ-نجێـپ یکـورت یکەیەماو ەبوو و، ل ییژووێم یکێووداوڕ زب،یح یزرانەدام
. زرانـدەدام یکوردسـتان یمـارۆکوردسـتان، ک یمـوکراتێد یزبـیح یدوا بـوو،ەه ەیوەنـدنێخو شیتـاڵو ەیداریـئ یزمیکـانێم رەس

 ۆیەبـ کـرد،ەد ێجـەب ێجـ ۆیخـ یکـانەژڕۆپ کیە یدوا ەب کیەو  کـاەچ د یزانەید داۆیخ یشکێم ەبوو ل کێمەد دەممەمح یقاز
ــاز واەشــێپ یســتەد رەســەل ــمەمح یق ــیح دەم ــوکراتێد یزب ــاناز وەکوردســتان ئ یم ــ ییەیش ــ ێپ ــارۆک مەکیە اڕب ــتان یم   کوردس

 ەیوەتەن یکـانەزو داخوا ستیو ینکرد ێجەبێج ۆب ەییوەتەن یکیەماەبن رەسەل موکراتێد یزبیح ەیوەئ ێیپەو ب ێنێزرەدابم
 ەبگـر ەوەکوردسـتان یمارۆک ەل ؛ێب ارید ەویەکانەزراوەدام مووەه ەب شەییوەتەن یو شوناس ماێدا ه  ڵیوەه زرابوو،ەکورد دام

 ەب سـتاشێئ ەزراوانەدام وەئ یمـووەه ،ەرگەشـمێپ یدواتـر نـاو ب،یـقڕە ەیئ ەیـیوەتەن یکوردسـتان، سـروود یاڵتا دواتر ئا
 .ێکرەد ێل یچاو ەوییەشاناز ەب ەوەکورد یلەگ ەینیرۆز نیەال ەل یگشت
 
 یماکــانەبن ساســداەح رۆز یکــێورانەد ەل یتــوان ،ەژڕۆپــ ەب یکــرد یەکــرد و دوا ێپــ یســتەد ەک ەیەیســۆپر وەئ ەمێئــ یزبــیح
 یزبــیح یرەبڕێــ کەو دەمــمەمح یقــاز. ێنــێزرەکوردســتان دابم یتــەاڵژهڕۆ ەل تەبیتــا ەکــورد ب یــیتیەواەتەن یتییەوۆهــ
 یکردن دروسـت کیەال ەل. رەب ەگـرت ینـدەهڕە ەفـر یکێتەاسیس ۆیەب شتبوو،ەیگ ێت کانەشێک مووەه ەکوردستان، ل یموکراتێد
 داێـت ۆیخـ کانەژێو تو نیچ مووەه ەسازمان دا ک یموکراتێد یزبیح کێرۆج ەب کان،ییەزبیح ەزراوەدام یکردن دروست زب،یح

 یربوونەمـاوەج ایـ ەیەفەلسـەف وەئ سـتاشێئ تـاەه ،یرەماوەج یکێزبیح ەکرد یوکراتمێد یزبیح ەختەو وەئ رەه. ەوەننێبخو
 ەتێـنێب رانێـئ ەکـورد ل ەیلەسـەدروسـت بکـا، م ەزراوەدام شـاۆک ێتـ وداەئ یدوا ەب ،ەمـاو اریـد ەیوێـپ رەه مـوکراتێد یزبیح
 وانێـن یکانەشـێک یرەسـەچار یینۆچـو  نـدەچ ەل جـانیرباەئاز یموکراتێد یزبیح یرێپارتن ەبوو ب موکراتێد یزبیو ح ۆڕێگ

 .تاران ەڵگەل انیوتەسوکەڵه ییتیەنۆچ هاەروەو ه شتنەیگێت کێل ۆب کێزمیکانێم یکردن ستو کوردستان و درو جانیرباەئاز
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 ییشـدارەب او،یـژن و پ یـیرەرابەب ،یموکراسـێد یتـڵییەقەئ داییاسـتڕ ەل کەڵـخ ینەاڵمۆک وێنەدا ل ڵیوەه موکراتێد یزبیح
 ەوەداخ ەب. بـــوو مەک یکەیەمـــاو ەوانەئ مـــووەه مەاڵب ،ێشـــێپ ەت ببـــا داییـــتیەزبایح یانیـــژ ەل کـــانەژێو تو نیچـــ مـــووەه

 ەل رانـداێئ ەل انیـژ ەوەکیە ەب یامەیـو پ کیـموکراتێد یامەیـپ ،یخوازیئاشت یامەیپ ەک ەیوەئ یاتیج ەتاران ل یتەحکووم
 ەل. کوردسـتان رەسـ ەکـرد یرشـێه ؛ێبگـر رەو کرد،ەد ییرەبڕێ واەشێپ یخسەو ش ۆڕێگ ەبوو هات ەک موکراتێد یزبیح نیەال

 یقــاز واەشــێدا پ انیــارڕیب ەکــات ک وەئ تەنــانەت. درا ەدارێســ ەل واەشــێو پ ووخــاڕکوردســتان  یمــارۆک ەوەداخ ەئاکامــدا ب
 ەک رانێـئ یکەڵخ کەیەادڕکوردستاندا و تا  یکەڵخ وێن ەل دەممەمح یقاز واەشێپ ییستیوەشۆخ ،ێبدر ەدارێس ەل دەممەمح
 یو کـادر دارەم تەاسـیس ت،ێڵـزوڕۆ یئارسـ. کـراەد ێچـاو لـ کێپرسـ کەو شیکـانییەکایمرەئ یال ەبـوو، ک ەندەوەئ یانناسەید
 وەل ەخـتەو وەئ کـاەد دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ یردانەسـ کـرد،ەد یتاران کار ەل کایمرەئ یتەفارەس ەل ەک کایمرەئ یهاتووێل
 انیاریشـنێپ کـانییەکایمرەئ تەنـانەت ۆیەبـ. کـاەد دەممەمح یقاز یباس ەوەزڕێ ەب رۆزو  ەوەتەداو ۆیخ یگوزارش ەقانەنتەم
 ێـیو ج وتـووەکێج یکییەتیەسـاەکوردسـتان ک یمـوکراتێد یزبـیح یرەبڕێـ د،ەمـمەمح یقاز واەشێشا کرد بوو پ یتەحکووم ەب
و  ووخـاڕ مـارۆو ک گرتەن رچاوەب ەل یەوانەئ یچیه ەوەداخ ەتاران ب یتەحکووم مەاڵب. ەوەنڵێبجوو ەڵگەل یئاوا ێناب ەزڕێ
 دێـئومو  وایـبـوو، ه کیـداەل یتیەکـوردا یریبوو، ب کیداەکورد ل یزمینالیۆناس مەاڵدرا، ب ەدارێس ەل دەممەمح یقاز واەشێپ
 یووخـــانڕ یدوا ەکوردســـتان ب یمـــوکراتێد یزبـــیح یکـــانەو کادر نـــدامانەئ ەک ەوەئ ۆیهـــ ەبـــوو ب ەوەئ رەبـــوو، ه کیـــداەل
 ەوتــنەشــادا ک یتەحکــووم یمــانەز ەل ەزبیــح مەئ یکــانەکادر ەل کێشــەب ن،ەبــد ێپــ ەژێــدر انۆیــخ ییچــاالک شــدایمارۆک
 ەکوردستاندا ب یکەڵخ ڵید وێن ەکوردستان و ل یکەڵخ وێن ەل انیشیکێشەبوون، ب یرەدەربەد یتووش انیکێشەب کان،ەندانیز
 .داەد ەژێدر انۆیخ ییچاالک ینێنه ەیوێش
 
 مڵـــێب ێکـــرەد مەاڵدا، ب ســتەد ەل مـــانەورەگ یکیەواەشــێپ ەاســـتڕ دەمـــمەمح یقــاز واەشـــێپ یدانەدارێســ ەل ەب یەوا رەگەئ

 ۆیخـ ەیکەبـاتەخ نۆچـ ەک ەڕۆید داەوەئ یدوا ەب اتریـکورد ز ییتیەواەتەن یکورد و شعوور یتڵیەقەکورد و ئ یزمینالیۆناس
 ماکـانەبن ەدان ب خیەبـا رەسـەل ێشـۆبک  ێتـ ەداو ڵـیوەه داۆیـخ یانیـژ یکـانەناغۆق مـووەه ەل ەمێئـ یزبـیبدا، ح ێپ ەژێدر

 ەل یکـانەو کادر ەزبیـح وەئ یرانـەبڕێکوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یانیژ ەل کێورانەد. بدا ەژێدر ۆیخ ییاسیس ییچاالک
 ەک ەبـوو ەوەئ یکـانەرو کاد مـوکراتێد یزبـیح یـیرەبڕێ یتـەممیو ه ڵوەه یمـووەه شەورانەد وەئ ،ەکوردستان بـوو یباشوور

کوردسـتان  یمـارۆک یووخـانڕ یدوا ەب ەک تاڵو ۆیوخـێن ەل انۆیخ ییندەوێو پ یەڵەاڕ نۆچ ن،ەکار بک تاڵو ۆیوخێن ەل نۆچ
 یکانڵەسـا ەو ل داەن انۆڵیـک سـانید مەاڵبـوو، ب داۆڕێـگ ەگرتن و کوشتن ل ەساواکدا ک یورانەد ەل. نەبک زترێهەب ،ەوۆماب
 ەڵگەل ۆیخـ ەیشـێک ەوەژێوتـوو یگـاڕێ ەل ێشـۆبک ێتـ ەبـوو داەڕەبـاو وەل ەشـیمەه مـوکراتێد یزبـیح ندەرچەه - 11و  13

 یکێفتـــارڕەکــورد  یرانەشــۆکێو ت مـــوکراتێد یزبــیح ەڵگەشــا ل یتەحکـــووم یفتــارڕەمــادام  مەاڵبکـــا، ب ێجــەب ێتــاران جــ
 یکەیەوەناڵستان، جـووکورد یموکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەل کێشەب ،یزانەد یعدامێکوشتن و ئ یزمان اینەبوو ت ەسوووالنەنام
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 یکـێزڕێ کداەڵخ ینەاڵمۆک وێن ەل موکراتێد یزبیح ینفووز یحوکم ەب شییەکدارەچ ەوەناڵجوو وەخست، ئ ەڕێو انییکدارەچ
 یزبـیح یینـدەهڕە ەفـر یریـب ەل مڵـێب ەوەئ ێوەمـهەد یانیـ. کـرد ێلـ انییوانیپشـت کەڵـخ رۆز یکـەیەادڕتا  را،یگ ێل یرۆز
 وەئ یمـووەه نیشـۆبک ێو تـ ێبـ تاڵو ۆیوخـێن ەحزوورمان ل ن،یشۆبک ێت باتەخ ەل کێرۆج مووەه ەب ەدراو ڵوەه موکراتداێد
 .ەوەنەیبک یتاق ەدانانەیم
 
 یووخـانڕو  رانێـئ ینقالبـیئ یدوا داەوانێو نشـ ورازەه وەئ ەیدامیـئ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یانیژ ییکەرەس یکێشەب

ــارۆک یمەردەســ رەگەئ. کــاەد ێپــ ســتەد رانــداێئ ەل یتیەپاشــا یتەحکــووم  یزبــیح یتەاڵســەد یوداەو م ەکوردســتان مــاو یم
 شـت،ڕۆییکوردسـتان  یخـواروو یتـا ال ران،ێـئ ینقالبـیئ یبـوو، دوا انیـرموک ەینـاوچ رەه یکـار ینێو نفووز و شو موکراتێد
 انیــ واوەکــورد ت ەیلەســەم دەمــمەمح یقــاز یدانــ ەدارێســ ەل ەب وابــوو  ێــیتــاران پ یشــووێپ یتەحکــووم ەیونەخ وەئ یعنــیە
 یرەشــۆکێت یکــەڵخ ەل رتــرۆز یکەیەســتەبــوو و د رتــرۆز یو نفــووز ییایــجوغراف یوداەم ەوانەچێپــ ەب ،ێبــەد ســکەرتەب

 ەل رەه. کوردسـتان کـرد یمـوکراتێد یزبیح ەل انیووڕکوردستان  یتەاڵژهڕۆ ەیکید یکانەشەب ەل ەوەاویژن و پ ەکوردستان ب
 رەسـەچار ەوەژێوتـوو یگـاڕێ ەتـاران ل ەڵگەکـورد ل ەیشـێک ەبـوو ک ەوەئ ینگریەال موکراتێد یزبیح نقالبیئ یمەکیە یژانڕۆ
 کـارەب ۆیخـ یکـانڵەوەه مووەه ۆیەتوانا بوو، ب ەو ب زاەشار رۆز دایشێبوو و ت ەیەدیئ وەئ یعمارێدوکتور قاسملوو م ،ێبکر
 ەوەکیە ەکـرد، ب نقالبمـانیئ ەمێئ ڵێب رانێئ یکانییەتیەساەک ەو ب کانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ەب ران،ێئ یالنەگ ەب ستەب
 یکــانییەموکراتێو د ەیــیوەتەن ەمـاف ەب ەک ن،یبــوو شــدارەب داەنقالبیـئ وەل ۆیەبــ شیکــورد  ەیمێو ئـ نەیــبک رانێــئ ەیداریـئ
 زمـا،یکار یرەبڕێـ ەیواتـادار ەامەیـپ وەئ ینەیخـوم ڵاڵتویەئـا یخسـەتـاران و ش یتەحکووم ەوەداخ ەب مەاڵب ن،ەیبگ مانۆخ

 یامەیـپ ۆیەبـ گـرت؛ەن رەو ییجـدد ەبـوو ب داێـت یرۆز یکییەنـدەوەرژەب رانێـئ ۆبـ مەکـورد و ه ۆبـ مەه ەدوکتور قاسـملوو ک
 .ەویەدا ماڵکوردستان و رەس ۆکردن ب رشێو ه ەڕش ەب ەیمێئ ییئاشت

 
 ەک ەتەنـاعەق وەئ رەسـ نـاێه یتـاران یتەحکـووم مـوکرات،ێد یزبـیح یکانەرگەشـمێپ تەبیتـا ەب کانەرگەشمێپ یتەمەموقاو
 یسـالمیئ یمـارۆک یتییەو مـاه تەعیبـەو ت کۆرەوێـن ەوەداخ ەب مەاڵدرا، ب رۆز یکـڵێوەه شـداەموزاکرات وەل. نەیـبک ەموزاکر

 سەک مـووەه ەتر ل و بـاش اتریـز امیـنڵدوکتـور قاسـملوو د کـا،ەن رەارسـچ ەوۆگفتوگـ یگـاڕێ ەکـورد ل ەیلەسەم ەبوو ک ەوەئ
 مەاڵب ەمافــان وەئ ۆبــ ەکــردو نقالبمــانیئ ەمێئــ ەک ڵــێب کــانەنیەال ەو ب کەڵــخ ینەاڵمۆکــ ەب ســتیویەد مەاڵب یزانــەد ەیوەئ

 ەپاندوەسـ داەمێئ رەسەب ەڕیش یسالمیئ یمارۆک ستاێتا ئ ەوەژڕۆ وەل. ەمافان وەب ەمێئ یشتنەیگ ەل ەگرڕێتاران  یتەحکووم
 یواوەت ەل ،ەکـردو انۆیـخ ەل انیـفاعید مـوکراتێد یزبـیح یکانەرگەشـمێکوردستان و پ یکانەرگەشمێو پ موکراتێد یزبیو ح
ــاو وەئ ــیح داەم ــ یزب ــیوەه ەمێئ ــەل ەداو ڵ ــدەچ رەس ــاسەئ ن ــ س ــۆبک ێت ــانەبن ەب ،ێش ــ یماک ــادارەو ۆیخ ــ ف  وەل مەکیە ،ێب
 شیـوەئ ،ێبـەه ۆیخـ یـینگیگر ەمێئـ یال ەشیمەه موکراتێد یزبیح یبوون یرەماوەج ەب ەبوو ەوەئ ەمێئ ڵیوەه داییەندەوێپ
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ـــدەوێپ ـــ ەڵگەل ین ـــخ ینەاڵمۆک ـــێن ەل کەڵ ـــ ڵوەه ت،اڵو ۆیوخ ـــخ ەک ەیوەئ ۆدان ب ـــەاڵژهڕۆ ەل تاڵو ۆیوخـــێن ەل کەڵ  یت
ــتان ل ــارڕێ ەکوردس ــۆج یک ــیو س رۆراوج ــر یتەاس ــدەهڕە ەف ــیح ین ــوکراتێد یزب ــتان ک یم ــانەز ەل ەکوردس ــێپ یم ــاز واەش  یق

ــمەمح ــوو و ش ەوەدەم ــ یخســەدان دراب ــور ش ــملوو و دوکت ــور قاس ــژێدر شیندەفکەرەدوکت ــ انەی ــبچ وامەردەدا، ب ێپ . ێشــێپ ەتێ
 شیکوردسـتان یموکراتێد یزبیح یشۆو ه ریب ،ەکوردستان یتەاڵژهڕۆکوردستان،  یموکراتێد یزبیح یگاێج ەیەوەئ یشەکۆیەه
 .ەکوردستان ۆیوخێن ەل رەه
 
و  ژێوتــوو یزێــم رەســەوو، لدوکتــور قاســمل یرۆرێــت د،ەمــمەمح یقــاز واەشــێپ یدانــ ەدارێســ ەل ژووێــم ۆبــ ەوەنەڕێیــبگ رەگەئ
 مەو، ل ەوەتێزۆبــد کــانییەرانێئ ەزێــه یــیکینز ۆبــ کێــزمیکانێم ســتیوید ەک کێنێشــو ەل یندەفکەرەدوکتــور ســادق شــ یرۆرێــت

 ەووداوانڕ وەل کێــرۆز لــدا،یە یوەشــ ەیکەووداوڕ تەنــانەو ت ەاڵق یباران کەمووشــ ،ەمێئــ یکــادر انەیــد یرۆرێــت داەانییــدوا
جـا . ەمـوکراتێد یزبـیح ەیوەمـان یگارانت موکرات،ێد یزبیح ییرەماوەج ینفووز ەیەوەئ شیوەئ ەستوخ رەد یشت کیە مووەه
 ەیکەزبیـح ،ەداو تـانڵوەه تـانۆخ یبوون دانداەیم ەحزوور و ل ،یشدارەب ەکوردستان ب یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەوێئ یەوا رەگەئ
 ۆو خـ ەهاتو رەسەب ەیساتانەکار مووەه وەئ ،ەکردو ەیوانێو نش ورازەه مووەه وەئ یمولەحەت ەک کێزبیح. بگرن اڕ تانۆخ
 .گرنەد اڕ ۆخ شەوێئ ەوەئ ،ێگرەد اڕ
 

 انــد؛ەیاگڕکوردســتانتان  یمــوکراتێد یزبــیح یــیرەبڕێ ەو ب ەوەشــتێهەن ایــنەت ەب تــانەمێئ ەکەباران کەمووشــ یدوا ژڕۆ چــوار
 ەبــوو ب ەوێــئ ەیســتێوەڵه مەئ. کــرد شــتانیتیابو س نیدا تــانەڵگەل ەوەرێــل ەمێئــ مەاڵب ن،ەدەد ەوێــئ ەل کەمووشــ ەب ەاســتڕ
 ینەاڵمۆکـ تـاەه ەوییەایـنڵد ەو ب ەزبیـح مەئ ەیکارنـام رەسـ ەتێـچەد ەک مـوکراتێد یزبـیح ەیانییـژووێم ەگەڵب وەل ەگەڵب
 یکـێحڕۆ ەبـن و ب دانـداەیم ەل ەداو انڵیـوەه داەیەمـاو وەئ یواوەت ەل ەمێئـ یرانەبڕێ. یەدانا کۆچ ەب ێب داەڵگەل یکەڵخ
 .ەکردو ۆب انیو کار نەیکار بک مانداۆخ یکانەماف ناوێپ ەل یتیەواەتەن یکێستەه ەو ب ەانێڕشگۆڕش
 
ــ یئاســت ەل ــن ەیگەڵمۆک ــ شییتڵەوەودێ ــاوەت ێب ــوونەن تەف ــاز واەشــێپ ەخــتەو وەئ رەه. ب ــمەمح یق  ەڵگەل ەداو ڵــیوەه دەم
 ەک ەینــانیەال ەئ ەڵگەل ەداو ڵــیوەه نــا،ێه کێــپ یباشــ یکییەنــدەوێپ شۆســکۆم ەڵگەو، ل ێبگــر ینــدەوێپ کانییەســینگلیئ
 ەڵگەل هــاەروەه ،ێبــ داییــندەوێپ ەل ەبــوو ەوەو کوردســتان رانێــئ ەب انیینــدەوێپ کێــرۆج ەب مەدوو ییهــانیج ەڕیشــ یختــەو

 ەمێئـ ەل شییتڵەوەودێـن ەیگەڵمۆکـ تاڵو ەیداریـو ئ شانۆکێو ت باتەخ ێیپ ەب  ێپ ێبەد یزانەید وەچون ئ. شیکانییەرەئاز
 مـانۆخ ەیلەسـەم ەک ەیوەو ئ یماسـۆپلید یتـڵییەقەئ ۆڕیگ ەنانێه یعمارێم مڵێب ێکرەدوکتور قاسملوو د وداەئ یدوا ەب .بگا
 ەڵگەل شیتــاڵو ەیوەرەد ەو ل کــان ییەرانێــئ ەڵگەل تاڵو ۆیوخــێن ەل ەیوەئ یحــوکم ەدوکتــور قاســملوو ب ن،ەیــبک یهــانیج ەب
بـاش  رۆز. ەشـتوێه ێجـەب ۆیخـ ەل ەوەیەبـار مەل یزێـهەب یکەیەکارنـام ەۆیبـ رەه بـوو،ەه یباشـ یکییەوەاڵکێت کانییەانیب
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ــەد ــەم یرک ــردەد ەیکەلەس ــداەانییواد مەو ل ک ــەب ش ــ ەل کێش ــانییەئورووپا یرنجەس ــا ەو ب ک ــەڕف تەبیت  ەب ەک کانییەوەانس
. یقاســملوو کــرد دوکتــور یکــات وەئ ییگوزاریەرماەســ رەســ ەوەتەڕێــگەد ەیکەکــارۆه رۆز یکــەیەادڕتــا  ،ەکــورد دراو ەیلەســەم
 .ێشێپ ەنیچەر دەه شداەئاست وەل وامەردەب رانمانەبڕێ یینێنوڕێو  زموونەئ ییووناکاڕ رێژەل شەمێئ
 
 ەتاڵو مەئ یکــانەکهاتێپ مـووەه ییشــدارەبەو ب یگشـت یئاســت ەل رانێـئ ەیشــێک یەوا  مـانێپ ەمێئــ ەک ەیوەئ یساسـەئ رەسـەل

 مانیینــدەوێپ مـانۆخ یــیتیەواەتەن یینـدەوەرژەب ەیوێــچوارچ ەل کـانییەانرێئ ەنیەال ەڵگەل ەداو مــانڵوەه ،ێکـرەد رەچارسـ
 نڵێـیب کیەال مـووەه ەکردن ب دروسـت ینـدەوێپ ەب کـانەزبیسـازمان و ح ەڵگەل ەداو مانڵوەه داەبوار وەل رەو، ه نەیباش ک

 رەگەئ نینـەیەگەد اڕ شەکیـد یکێو جـار ەانـدوەیگ امـانڕ. نیبـ رانێـئ یداهـاتوو ەیداریـئ یریب ەل ەوەکیە ەب ێبەد ەمێئ ەک
 ەنیەال مــووەه کان،ییەاســیس ەنیەال مــووەه ەڵگەل ێبکــر کێــوافوقەت ێبــەد ،ێبکــر ەداریــداهــاتوودا ئ ەل رانێــئ ێبــ رارەق
 .ەیەه مانۆخ یدروست یتەاسیس داەبوار وەل رانێئ ەیداریئ یینۆندوچەو چ ەکید یکانەنیەال مووەو ه کانییەومەق
 
 ەیەوەئ شیـوەئ بـن،ەن ەمێئـ یو پرسـ ەشـێک یئاگادار وانەل کێشەب ەنگڕە ەک ەیەه کانییەرانێئ ۆب ەرێل مانەکید یکێامەیپ
 ەک ێبــەد ریگ قامەســ داێــت ییموکراســێو د یئاشــت کێــمانەز ،ێنــیبەد ەوۆیەخــ ەب شیو ئاســا تیەمنــەئ کێــکات ەتاڵو مەئ ەک
 مـووەه ییشـدارەب ەب. ێبەن داۆڕێگ ەل کێردنواەاڵبن و ه ەیەسۆپر وەئ یشدارەب داێت نەه ەک ەیرۆج وەب کانەنیەال مووەه
 نڵێـیب ێکـرەد ەختەو وەو ئ ەئاراو ەتێد یو قانوون یاسیس ،یبەزهەم ،یومەق ،یللیم یکێو ئارامش تیەمنەئ رانێئ ەل کیەال
ــئ ــئ ەیداری ــەل ەک ەکەیەداریــئ ران،ێ ــۆج وەئ یساســەئ رەس ــورد ل ژانڕۆ ەل کێــژڕۆ رەگەئ. ەزراوەدام ییەرۆراوج  ەیســۆپر ەک
 ینیۆســیزۆپۆئ نیەال ەل ەمێئــ یکانەتەاســیس ژانڕۆ ەل کێــژڕۆ رەگەئ ،ێبــەن داەڵــگەو ل ێبــەن شــدارەب رانــداێئ ییرەبەوەڕێــب
 رەســــەل ەوەتێکـــرەدروســــت د کێـــرانێئ ەک ەوەتێبکـــر ەوەل ریــــب ژانڕۆ ەل کێـــژڕۆ رەگەئ ،ێتــــێدرەن یرنجەســـ ەوییەرانێـــئ
 وەو ئ ەوەنەیـکەد اتـانینڵد بـووەه داییسـالمیئ یمـارۆک ەو ل ووشـێپ یتەحکووم ەل ەک ەینگەرهەف وەب رەه ییراەرکوزگەمەت
 نـدەمەهرەب کـانەو ماف یو ئـازاد یموکراسـێد ەل ەیکەکەڵـو، خ ێنیناب ەوۆخ ەو ئارامش ب یو ئاشت تیەمنەئ زیرگەه ەرانێئ

 ەب تەســبین کیۆیەنارێســ چیهــ ەو ب کەیەشــێهاوک جیهــ ەب رەرامــبەکوردســتان ب یمــوکراتێد یزبــیح کەو ەمێئــ ۆیەبــ. ێنــاب
 کەو مــانۆخ یکــانییەتیەواەتەن ییەنـدەوەرژەب ێــیپ ەب کێنێشـو مــووەه نەیـدەد ڵوەو ه نینــاب مەرخەمـتەک رانێــئ یداهـاتوو

 .ۆڕێگ ەنینێب مانۆخ یتەاسیو س ێبەه ورمانەد ران،ێئ یکوردستان یکورد
 
 ەوییەتیەرپرســـاەب یســـتەه ەب ەشـــیمەکوردســـتان ه ەیکیـــد یکانەشـــەب ەڵگەل ینـــدەوێپ ەکوردســـتان ل یمـــوکراتێد یزبـــیح

 ســانید شــدایکانەشۆخ ەژڕۆ ەو، ل نیبــ داەکیــد یکانەشــەب ەڵگەل کانداەشــۆناخ ەژڕۆ ەل ەداو مــانڵوەه ەمێئــ ،ەوەتەواڵجــوو
 کێـرۆج چیه ەب ەبوو ەوەئ ەمێئ ییگشت یتەاسیس ن،یبگر رەلک وەک وانەئ یزموونەئ ەل نیشۆبک ێت. نەیبک ێل انییزباۆریپ
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 نەیـبک داەشانەب وەل کانییەاسیس ەنیەو ال زبیح ییتیەستاۆد مەاڵب ن،ەیکەکوردستاندا ن ەیکید یکانەشەب ەل ردانەو ێستەد
 ەانییئاشـت یکەیەوێشـ ەو ب ژێوتـوو یگـاڕێ ەکوردسـتان ل ەیکیـد یکانەشەب ەکورد ل ەیشێک ەبوو ەوەئ زوومانەئار ەشیمەو ه
 یینـدەوێپ یژووێـم. ەیەکیـد یکێکوردسـتان شـت یباشـوور یکـەڵخ ەڵگەل مـوکراتێد یزبـیح یینـدەوێپ مەاڵب. ێبکـر رەسەچار
 ەک خــتەو وەکوردســتان، ئ یمــارۆک یمەردەســ ەوەتەڕێــگەکوردســتان د یباشــوور یکــەڵخ ەڵگەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح

 ونبـوەن وانیـکاتـدا م وەئ ییکـورد یتەحکـووم ەکوردستان ل یمارۆک ەکوردستان بوون، ل یمارۆک یشدارەهاتن ب کانییەبارزان
کوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبیح یکانییەساناز ەل کێکیە ەوەئ. بوون تداەاسیس ەیسفر رەس ەل ەوەکیە ەبوون، ب ڵما نەخاو
 مـوکرات،ێد یزبـیح یکـانەو کادر ەرگەشـمێپ ،یتیەراەبڕێجار  رۆز موکراتداێد یزبیح یژووێم یواوەت ەل. ەکوردستان یمارۆک

 ییوانیپشـت انیـرۆکوردسـتان ز یباشـوور یکـەڵخ کانداەشـۆناخ ەژڕۆ ەل. کوردسـتان یباشـوور ەتەوتـوەک انیـگاکانەو بار ەبنک
 یتۆیەخـ یگـاێج داەژڕۆ وەل ەمێئـ ۆیەهـاتوون، بـ ەوەکانمانەشـێو ک ردەد یهانـاەب رۆبـوون، ز مانـداەڵگەل رۆز ،ەکـردو ەمێئ
 انیــتەحمەکوردســتان ز یمــوکراتێد یزبــیکوردســتان و ح یتــەاڵژهڕۆ ەکــورد ل یواڕە یزۆد ۆبــ کیەال مــووەه ۆســپاس بــ یاێــڕو
 انیـاینەت داەشـانۆناخ ەژڕۆ وەل ەک کانەنیەکوردستان و ال یباشوور یکەڵخ ۆب ێبەه مانییتەبیتا یکێزڕێسپاس و  ،ەشاوێک
 .ەوەتەنیشتووێهەن
 
 یبـوار ەل دایشانۆکێو ت باتەخ یدانەیم ەل ڵسا 13و  ییەرەماوەج یکێزبیح ەکوردستاندا ک یموکراتێد یزبیح ەیکارنام ەل
ــادام  "رۆز یفــرەو ب ەورەگ یبــان": نەڵــێد داییــکورد ەل ەیەه شۆخــ یکــڵێقەن ،ەداو یرۆز یکییەو قوربــان ەبــوو رداۆراجــۆج م
 یرۆراجــۆج یبـوار ەل ەکـردو یشــانۆکێو ت بـاتەخ ڵسـا 13 ەنفــووز ڕو پـ یرەمـاوەج یکــێزبیکوردسـتان ح یمـوکراتێد یزبـیح
 ەبگـر تـاەو ه یقـانوون یبـاتەخ ،ەرگانەشـمێپ یبـاتەخ ،یرەمـاوەج یباتەخ ،یاسیس ،ەییکخراوڕێ ،یالتیشکەت ،یماسۆپلید

. ەبـووەن شەشـێک ێبـ ییەن داێت یگومان چیه ،ەبووەن تەفاوەت ێو ب ەبوو دانداەیم ەل کانییەندەناو ەتەحکووم ەڵگەل ژێوتوو
 یکـێزبیح ۆبـ کـا،ەکـار د ەک کێسـەک ڕێـی رەسـ ەتێد شەشێو ک ەڵەه ،ییەن رەسەل مانەڵەپ مەاڵب ،ەبوو داۆڕێگ ەل شەڵەه
 نیکێزبێـح نەڵێـید ەوییەشـاناز ەب مەاڵب ن،یزانـەد ییو سروشـت ییئاسـا ەب رۆز شیکوردسـتان یمـوکراتێد یزبیح کەو ەیورەگ
 یرگرتنـەو ۆبـ ێبـەد ڵەئـاوا حمـانڕۆ مەاڵب ن،ینـاب ەڵەه ێو بـ ەشێک ێب یکێزبیح ەمێئ اهاتووشداد ەل. ییەن رەسەل مانەڵەپ
 .نەیبک انیرەسەچار تاەه کانەاریشنێپو  ەخنڕەو  ینیبێت
 
ـــ ـــان ێب ـــم ەل گوم ـــیح یژووێ ـــداێد یزب ـــل موکرات ـــوو انڕداب کێ ـــعابیئ ،ەب ـــار ،ەداو یووڕ نش ـــوو یج ـــ ەک ەوا ب ـــ ەمێئ  ەوەکێپ
 رەگەئ انــدایرۆز ەیربۆز ەل مڵــیب ێپــ کتانێبــا شــت مەاڵب ،ەمێئــ ۆبــ ەبــووەن شۆخــ ەانــانڕداب کێل وەو ئ ەوەتەنیحــاواوەن
 انیـگومان یسـالمیئ یمـارۆک یتەحکووم یدژ شانۆکێو ت باتەخ ییوامەردەب رەسەل زیرگەه ەوەوتەحاواونەن ەوەکێپ کانەنیەال
 وەتـا ئ مەاڵب ێبـەه ەیشـێک شیکـیە ەڵگەل رەگەئ ەکـراو ەردەروەوا پ مـوکراتێد یزبـیح ڵەیمـاەبن یەوا رەگەجـا ئ ،ەبووەن
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 یکڵێخــا ەوەئ. ەبــووەن یگومــان رگــزەه یســالمیئ یمــارۆک یتەحکــووم یدژ ەیەه ەوەشــانۆکێو ت بــاتەخ ەب یینــدەوێپ ێــیەیج
کوردسـتان  یتەاڵژهڕۆ ییەیزەق ەداهاتوودا بوو ەل ەک ییژووێم یکێتەروورەز ێیپ ەو ب ەوەئ یساسەئ رەسەل ەمێئ ەک ەزێهەب
 وەئ تــا داییەنــدەوێپ مەل. نەیــبک کــانەموکراتێد ەیوەکگــرتنیە یپرســ ەچــاو ل ەوییەتەاریرپرســەب یســتەه ەب ،ۆڕێگــ ەتێــد
ــیەیج ــدەوێپ ێ ــیح ەب یین ــوکراتێد یزب ــتان و س یم ــیکوردس ــ یکانەتەاس ــوو ەوەمێئ ــا ئ ەب ــتاێو ت ــاه ەب س ــم ییدیش  ەب ژوو،ێ

 ەینـدەوەئ نیـدەد ڵوەه ەمێئـ داوشەب وەمەو ل ەکـردوەن مانییتاۆک ەمێئ ن،ەه داۆڕێگ ەل ەک ەگانەڵب وەئ یواوەت ییدیشاه
ــ ەل ــدا ب ــدەوێپ ەل ،ەیەه ییتییەاریرپرســەب یســتەه ەک اریرپرســەب یکــێزبیح کەو ێتوانامان  یرکــەئ ەپرســ وەئ ەڵگەل ین
 .نینێب ێجەب مانۆخ
  

 !رەشۆکێت یشتمانانیهاون
 !کوردستان یتەاڵژهڕۆ یدانەیم ەل ەشیمەو ه رەشۆکێت یکەڵخ
 
 داەژڕۆ مەل ەمێو، ئـ مەڵـێد ێپـ تـانییزباۆریکوردسـتان پ یمـوکراتێد یزبـیح ڵەیسـا ١٥ یادیـ ەینۆبـ ەب شەکید یکێجار ۆب
،  دوکتور قاسـملوو ەڵگەکوردستان، ل یموکراتێد یزبیح یرەنێزرەدام د،ەممەمح یقاز واەشێپ ەڵگەل ،ەوەنەیکەد ێنو مانەیپ
ــ ەڵگەل ــادق ش ــور س ــووەه ەڵگەل ،یندەفکەرەدوکت ــ م ــووەه ەڵگەو ل دانیهەش ــئ یم ــەاڵژهڕۆ ەل ەوێ ــتان ک یت ــەل ەکوردس  رەس
و  تەممیهـ ەکوردسـتان ب یمـوکراتێد یزبـیح ییاسـیس یانیـژ یزموونەئ نیشۆکەد ێو، ت نیسوور ب مانۆخ یشانۆکێو ت باتەخ

 امیـنڵو د نەیـبک تـر نیرەربەب ەبـاتەخ وەئ ەوێـئ ییوانیپشـت ەب نیشۆکەد ێو، ت نینێکار ب ەداهاتوودا ب ەل ەوێئ ییوانیپشت
 ەوەرەد ەو چ ل رانێـئ ۆیوخـێن ەچ ل موکراتمـانێد یزبـیح ینگرانـیەو ال سـتانۆد مـووەه ەڵگەو ل ەوێـئ ەڵگەل ەمێئ یباتەخ
 یزبــیبــن و ح تەماڵســاب و ســ رەه ەوێــئ داییــتاۆک ەل. ەوەتێــبەد کیــنز وتنەرکەســ ەل داۆیــخ ەیژێــدر ەو ل ێبــەد کێــباتەخ
ــوکراتێد ــ رەه شیکوردســتان یم ــ داریەاپ ــ رەگەو، ئ ێب ــ کیە یپشــت ەل ەمێئ ــیداهــاتوو ئ نیب ــ ی ــم ،ەیەمێئ ــاتەخ یژووێ و  ب
 یمـوکراتێد یزبـیح یبـن، بـژ تەماڵسـاب و سـ رەه ەوەکیە ەب کمـانیەال مـووەه. ەیەمێئـ یـیاتوو ئداه ەداو یشانین شانۆکێت

 .کوردستان
 

٢١٢١ ئاگۆستیی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
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ی ١١تی کوردستان لە دووهەمین ساڵیادی شەهیدانی دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکرا

 دا خەرمانان
 

 
 
 
 
 
 

 !ستیو شهۆخ یانڕێیهاو
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح یندامان و ئه  رگه شمهێو پ کادر

 !زیئاز یانیو برا خوشک
 ! ن رهێل ڕۆم ئه  که دمانیه شه یانڕێیهاو ڵەیماەبن یزانیئاز ها روه هه
 !رمانان خه ی١١ یدانیه شه د،یه شه یانڕێیهاو
  
و  ەمێئـ ەک یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح ینـد ناوه ی تـهیمۆک ی وه بوونهۆک رانێئ ییسالمیئ یمارۆک ستاێئ شێپ ڵدوو سا کڕێ
 ی تـهیمۆک یانڕێیـهاو  لـه کێـلۆپ ەوێـدا ئ بارانه ک و مووشـه لـه. ک مووشـه  یئامـانج ەکرد ،ەوۆکردب ۆک زیم کیە یورەد ەل ەیوێئ

  کـه شیکیلۆبـوون، پـ دیه شه  هی وه بوونهۆو ک ئه یر وروبه ده یکان رگه شمهێپ  له کێمع و جه ایرتارسک یکان کادره ڵ گه له یند ناوه
  وه نـهی کـه ده  وهێئ یادی  م که هی  نی رهێل  مهێئ ڕۆوم بوون، ئه نداریبر ن وهێئ ۆیکڵر گ سه له دا وهێئ یزانیت ئاز خزمه  له  رهێل ستاێئ

 انیـ کـهۆکڵگ  کـه  انـهڕێیو هاو ئـه یزانیئـاز  و بـه دانیه شـه ی هڵـما بنه  بـه د،یه شـه یانڕێیـهاو  وهێـئ  به داەیەوەکردنادی وەو ل
 یزبـیح یبـازڕێ ڵ گه و، له ک هیموو ال هه ڵ گه و له  وهێئ ڵ گه له مانی په شەمێو ئ ندوونیز ەڕو باو ادی ەب ەوێئ نڵێی ده  هی رهێل
و  و ئـه  نیبـ کانتـانەئامانج نینـانێهیدەو ۆب باتەخ یرەدەژێرەد ەک وه نهی که ده ێنو دانیه م شه رجه کوردستان و سه یموکراتێد
 . ێشێپ  تهێچ وام ده رده بوون به دیه شه یر سه له  وهێئ  که ی بازهڕێ
 
 !زانەڕێب
 
  موکراتێد یزبیح ی رادهیئ ماڵ د، بهستان ئه  مهێئ  له یموکراتێد یزبیح یران شهۆکێت  له کێلۆپ  استهڕش  بارانه ک مووشه و ئه
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  کوردسـتان لـه یمـوکراتێد یزبـیح یکـان زهڕی م کـه هی. هات نـه کـداۆچ به  هیـ رادهیـو ئ ئـه ، وه کـهێپ  کمانـه هیموو ال هه ی رادهیئ  که
کــار و  ماڵ بــه ،ڵەتـاەب دانمانیهەشــ یگــاێج  اسـتهڕ. دا شــانۆکێر کــار و ت بـه وه انیران شــان نــده هه  و لـه ەرێــل ت،اڵو ۆیوخـێن

و  ر بـهڕێ مـوکراتێد یزبـیح ەوێـئ یکانییەداکاریـف ەینگۆسـەو ل  ئاکـام بـووه ڕپـ  نـده وه ئه ابردووداڕ  له دانمانیهەش ەیکارنام
 . کوردستانه یتاڵ ژههڕۆ یکڵ خه یناڵ مهۆک یزبیح موکراتێد یزبیح ینکۆچ  ه،ی هه یکڵ ندام و خه و ئه  رگه شمهێکادر و پ

 
  رمانان لـه خـه ی23  لـه  کـه  وه نـهی کـه ده ینـد فکه هڕ دوکتـور سـادق شـه مان، شـاوه وهێل ی رکرده و سـه ر بـهڕێ یادیـهاوکـات  ڕۆمەئ
 .رکراۆرێت  وه هیسالمیئ یمارۆک یستانیرۆرێت ن هیال  له مانڵئا یخت تهێپ نیرلێب
 
 ۆکـا و بـ قورسـتر ده  مـهێئ یرک ئـه  وانـه ئه یموو ههـ ماڵ به  ه،یداێت رۆز ییدیو تراژ یت هامه نه  مهێئ ۆرمانان ب خه یمانگ ەاستڕ
 ن هیـال  لـه  رهێـل امی دوو په ماڵ به ،ێب هه اممانی په رۆز  نگه هڕ دانمانیهەش یحزوور  له  رهێل.  هی وه کردنه ێنو مانی په شەمێئ
 یکــڵ خــه ۆبــ ممان کــه هی یامیــ پــه ؛ هو نــهی ر بکــه ســه له انیدیــئک و ته  وه نــهی بکــه انیــادی  باشــه  وه کوردســتانه یمــوکراتێد یزبــیح
  لـه انیـ وه مانـه  بـه  شـهۆناخ  ووداوهڕو  ئـه یدوا ژڕۆچوار  یگشت به رانێئ یکوردستان یکڵ خه. کوردستانه یتاڵ ژههڕۆ یر شهۆکێت
و  رەبڕێـ کێـلۆپئامـانج و  ەکـرد تانەمێئ یران بهڕێ  وهێئ  استهڕگوت  انیسالمیئ یمارۆک  به انۆیخ ییکگرتوو هی  به انیکان هڵما

 ییژاێدر بـه رانێـئ یکوردستان  له کڵ خه نهایۆلیم  و به نین این ته ێو وان له ئه ماڵ به ن،یکرد دیه شه ێل کان رگه شمهێکادر و پ
  وه کوردسـتانه یتـاڵ ژهـهڕۆ یکـڵ خـه ن هیـال  له دایاستڕ له  امهی و په ئه. نیدا انڵی گه له  مهێئ شڕۆو و ئه  بوون انداڵی گه له ژووێم
  هۆیـب ، هیـ وره گه یکەیەگەڵب ، هییژووێم یکێووداوڕ ان،ۆیخ ی که زبهیح ڵ گه له یم و هاوخه یرد و هاوده یسالمیئ یمارۆک یدژ له
 یتـاڵ ژهـهڕۆ یکـڵ خـه ۆبـ مـانۆخ ینـیزانێسـپاس و پ ید یکێجـار ،ەوەمـوکراتێد یدانیه شـه ۆیکـڵگ  لـه  وه رهێر ل هه دا ژهڕۆو  له

 مـوکراتێد یزبـیتا ح و هـه نیب هـه  مـهێتا ئ بن، هه هه  وهێتا ئ هه نیاینڵد.  وه نهیشتێه نه انیاین ته  که نین هی گه ادهڕکوردستان 
 . شهێپ  تهێچ ده   شانهۆکێبات و ت و خه وام ئه رده به ؛ێب هه
 
 ەک شەوان و چ ئـه دان تاڵ سـه ده  لـه سـتاێئ ی ەوان چ ئـه  مانۆخ یکان مافه یارانی نه ۆب ، تدارانهاڵ سه ده ۆب کمانێامی په ها روه هه
 یکـەییەوەتەن  وه نـهاڵجوو  کـه ۆسمک یئاغا لیسما دایهانیج یم و دووهه م که هی ڕی شه وانێن  له. تنەاڵسەد ەیبازن ەیوەرەد ەل

 یـیکـرد، دوا انیدیه و، شـه ۆشـن یشـار ەکـرد انیـبانگ ژێوتـوو یانوویـب  بـه بـوو،یچنەڵه تەاڵسـەد ەب ینگەت ێورم یور له ده
  بــوو، ۆیخــ ی کــه کهڵ خــه یحترامــێو ئ زڕێــ یگــاێج یکییەت هیســا که  د کــه ممــه محه یقــاز وا شــهێکوردســتان، پ یمــارۆک یووخــانڕ
 ەانییو شارسـتان پینسـەپر ەب ی وه ئـه اتیـج  بـوو، لـه ەگێپـ نەخـاو دایـت هڵو ده وێـن ی گـهڵ مـهۆو ک رانێـئ یئاست  ت له نانه ته
 ینقالبـیئ یـیوت، دوا کـه نه موکراتێد یزبیح ماڵ به. دران دارەل مارۆک ەیکید یکییەرەبڕێ دنەچ ەڵگەل ن،ەبک فتارڕە ەڵیگەل
  وره گـه  وانـه له کێک هیکران،  دیه شه و رۆرێکوردستان ت یموکراتێد یزبیح یران بهڕێکادر و   س له دان که و سه انی ده شیرانێئ
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 ،ینـد فکه هڕ دوکتور سادق شه شیکرا، دواتر رۆرێت شیترۆئ یخت تهیپا ن، هڤیی  له  دوکتور قاسملوو بوو که  دانهی و مه ئه یاویپ
 سـتاداێئ  و چ لـه ابـردووڕ  تـاران چ لـه  له تداراناڵ سه ده ینیوانێڕو ت  وه و کرده ت اسهیموو س هه  نەڵێد مانێپ ەوان ئه یموو هه
بات و  خــه ۆڕیدا کـ وانـه ئه مــووەه ەڵگەل.  نـادا  جـهیت نه زیرگ هـه  بــژاردوه،ڵ هـه انیـرۆرێو ت عــدامێکوشـتار و ئ یت اسـهیس  کـه
 یشـانۆکێت ییایـجوغراف ەیبـازن  هـاەروەبـووه، ه رتـرۆو ز رتـرۆکوردسـتان ز یتاڵ ژههڕۆ یو کورد موکراتێد یزبیح یشانۆکێت

 یتـاڵ ژهـهڕۆ یکـڵ خـه.  هیـستاندن دا ره په ڵیحا  له ژڕۆ   ەڵله گ ژڕۆ  مهێئ یکەڵخ ییتیەوا ته نه یو شعور ەمێئ ییزخوا شوناس
 شیوان ئـه  یارهڕیـو ب ر ئـه و هـه ێشـهێپ ەنەوام بـب رده بـه انۆیـخ یبات خه انیکان مافه  به شتنی تا گه  داوه انیارڕیکوردستان ب

 . دروست کردوه کوردستان یموکراتێد یزبیر ح سه له یرک ئه
 
 یمـارۆک ینیۆسـیزۆپۆو ئ کـانەنیەموو ال هـه وادارمیـه مـنەئ.  ێرگرتبـەو انەیـامانی و پـه بـاش ئـه کان هیـرانێئ نـه هیال وادارمیه
کوردسـتان و  یتـاڵ ژهـهڕۆ یکـورد ەوییەایـنڵدەو ب نن؛یـبب  هی هه  که ی رهۆو ج به  مهێئ یکان کورد و مافه ی وه نهاڵجوو شییسالمیئ
 ەپتـردا  ل یینگ کـده هیو  یزڕیک هیـ نـاوێپەو؛ ل بـنەد وامەردەب انۆیـخ یشـانۆکێبات و ت خـه  لـه نکوردسـتا یموکراتێد یزبیح
 .ن ناکه ییتاۆک چیه
  

 !دیه شه یانڕێیهاو
 

و  لــه دانمانیهەشــ ڵەیمــاەو بن زانیئــاز ەک نیرز ربه و ســه ڵشــحاۆخ. ێشــادب وحتــانڕ  .وامــه رده به گاتــانڕێ ش، کــهید یکێجــار
 .دستاننکور یموکراتێد یزبیح ی وره گه یکێوانیپشت رواەگرت و ه انی و ئازاره ئه ەیرگەب دا هی ماوه

 
 کوردستان و، یموکراتێد یزبیح یبژ
 
 .کانماندا مافه ناوێپ  کوردستان له یتاڵ ژههڕۆ  له  مهێئ ییتیەوا ته نه ی وه نهاڵجوو ێوتووب رکه سه

 
٢١٢١ سێپتەمبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

 
------------------------------------------------------ 
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 سیاسەت و خەباتی ئێمە تابعێک نییە لە ئاکامی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا: خالید عەزیزی

 
 

 
 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی: دیمانە

 
کـورد " ەڵگەل کـداێژێوتوو ەکوردسـتان ل یمـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێسکرت ،یزیزەع دیکاک خال ابردووداڕ یژڕۆ ندەچ ەل

. ەوەکـرد یشـ یاسـیس ەڤـیژڕۆ یکێتەباب ندەچ ەڵگەل یندەوێپ ەل یکوردستان یموکراتێد یزبیح یچوونۆو ب یتەاسیس "ڵکانا
ــدەوەرژەب یپرســ داەژێوتــوو مەل ــان،ییەتڵەوەودێن ەشــێهاوک ەل ین ــئ ک ــانییەانکارۆڕگ ەل رانێ ــاوچ یســتاێئ یک ــان،یو ج ەن  ه

و،  کـایمرەئ یکـانەبژاردنەڵکـورد و ه یپرسـ ،ەوانەچێو پـ رانێئ رەسەل کایمرەئ ییمارۆک کۆرەس یکانەبژاردنەڵه ییرەگیکار
 .کران ێتاوتو رانێئ ەکورد ل ییاسیس ەیوەناڵجوو یستاێئ یخۆد هاەروەه
 

 .ەوەتۆکرد واڵب ێل یکەیەپوخت ەژێوتوو وەب دان ینگیگر ەب "کوردستان"
  

 یینـدەوەرژەب هـاەورەو ه یتڵەوەودێـن ەیشـێهاوک ەیواژەسـتەد ەل مـانێگو رۆز اکانیدیـم ەل دیـخال کـاک :مەنسوور مروەتی
 ؟ییەچ ەیناسێپ ،یچ یانی یتڵەوەودێن ەیشێبپرسم هاوک زتانەڕێب ەل ەوەئ شداێپەبا ل ،ێبەد یتڵەوەودێن
 

و  ینــدەوێپ یمــینزەت یتڵەوەودێــن ەیشــێهاوک ایــ یتڵەوەودێــن ینــدەوێپ ەاریــد ەوەیەکەنــاو ەل رواەه :خالیتتد عەزیتتزی
 ەوەئ یساسـەئ رەسـەل ،ەاننـاویدا انۆیـخۆب ەک ەیەانیسـاڕێو  اسای وەئ ەیوێچوارچ ەل کانەتڵەوەد ەیوەو حاوان یندەوەرژەب

 ەچــونک. کــانەتڵەوەد ەڵەیمۆکــ نڵێــیب نۆڕیبگــ ینــاو وەئ یەباشــتر وا ەک کــانەکگرتویە ەوەتەن ەڵەیمۆکــ ەتێــبەدواتــر د
 .نەدەد ارڕیب کاننەتەڵوەد  ێوەل سانید کووەڵب ن،ێناکر یتیەراەنێنو یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک ەل کیتنیئ کووەو کانەوەتەن
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ــدەوێپ وەل ــیەمنەئ یاڕشــو دا،ییەن ــانەکگرتوویە ەوەتەن یت ــدرا، ک ک ــانڵەوەد ،ەیەوەئ ەیکەفەلســەف ەدان ــدەپاب ت ــا ب ن  ەبک
 ەل ەک ەانیاســای وەل اوازیــج. کــار بکـا کتــریە ەڵگەل ێبتـوان هــانیج ەک ەیوەئ ۆبــ شیو ئاسـا تیەمنــەو ئ یئاشــت یپاراسـتن

 یکخــراوڕێ یدروســت کردنــ یتــەروورەز ،ەدانــراو ایــدون یزمــەن یاگرتنــڕ ۆبــ کــانەوەکگرتیە ەوەتەن یکخــراوڕێ یکانەنشــوورەم
 ەوەئ ەیوێـچوارچەل یکێلزامـاتیئ ەکاتدا ک مانەهەل کێتڵەوەد رەه ییەسروشت. بوو یو ئاشت تیەمنەئ کانەوەکگرتیە ەوەتەن
 .ێوەکەد یشۆیخ ییندەوەرژەب یدواەو مەاڵب ،ەیەه ەانیاسای
 

 ییەسروشــت ،ەدانــراو ینــدەوەرژەب رەســەل ەریفســەت وەب یتڵەوەودێــن ەیشــێو هاوک یتڵەوەودێــن ینــدەوێپ یەوا رەگەئ جــا
 ەوەئ یەوا رەگەجـا ئ. ینێوێبشـ یهـانیج یئاسـت ەل یریقامگەسـ ەک ێبـ کێـرۆجەب ەانییندەوەرژەب وەئ ێدرەد ڵوەجاروبار ه

 نۆچـ انیکانییەنـدەوێپ نیەال وەو ئ نیەال مەو ئ تڵەوەد وەو ئ تڵەوەد مەئ ەڵگەل کـانەتڵەوەد کاەد ییارید ییەندەوەرژەب
 .نەخەد کڕێ
  

 خـتەج وامەردەب کـانییەکایمرەئ ەنێـو ۆبـ ،ێکرەد ۆب یرۆراجۆج ەیناسێپ ییەندەوەرژەب مەئ دیخال کاک :مەنسوور مروەتی
 وەئ ،ێبـەوا ن ەکیـد یتـاڵو ەل ەنـگڕە مەاڵب کـا،یمرەئ ەیـیوەتەن ینـدەوەرژەب ن،ەکەد کـایمرەئ یکـەڵخ یینـدەوەرژەب رەسەل
 ؟ێکرەد ەناسێپ نۆچ ،ۆڕێگەد نۆچ ییەندەوەرژەب
 

 ەک ،ەمارۆرکەسـ وەئ ،یەکایمرەئ ەل ەقس ەک تەبیتاەب ،ێردرێبژەدەڵه کێمارۆک کۆرەس کێتاڵو ەل کێکات :خالید عەزیزی
. ەرچــاوەبەل یکــایمرەئ نەتەعیبــەت کــا،ەد انۆیــخ ەیرنــامەو ب ســتوورەد ۆڕییگەنــانێه یینۆنــدوچەو چ تەاســیس ەچــاو ل
 امــپڕت داەانییــدوا وەل رەه ۆیەبــ. ییکــایمرەئ یندانەمۆو شــار ییاســای یزامــین ،یئــابوور ،یاســیس ،ییایــجوغراف یوێــچوارچ

 مەکەکـار د کایمرەئ ۆمن ب ەڵێد مەکیالن وەئ. ڵێوا ب ێبەد ییەسروشت رۆز م،ەکەکار د کایمرەئ ۆو من ب کایمرەئ مەکیە ەڵێد
 مەنـاک تەزاوەق ەرێـمـن ل ەڵەه انیـ ێدروست ب یکێتەاسیس ەوەئ. مەکەکار د کایمرەئ یکەڵخ یندەوەرژەب ەیوێچوارچ ۆو، ب
 ؟یچۆبکـا، بـ تڵەوەد وەو ئ تڵەوەد مەئ ەڵگەل ەشێک ەبوو ەئاماد تەنانەت وەئ مەاڵب.  رمێسپەد کانییەکایمرەئ ەب ەوەو ئ
 .کایمرەئ ییندەوەرژەب ۆب
 
 ۆبـ ەل تاڵو ییاسـیس یزامـین یرانـەبڕێ رانێئ ەل ەک مەبک ەوەب ەئاماژ ەشۆخ مێپ انرێئ ەڵگەل نەیک یردەراوەب رەگەئ مەاڵب
 ،ەیکەرەوروبەو د ەییخــامن رانێــئ یرەبڕێــ تەبیتــاەب ران،ێــئ ەل. نەکــار نــاک کێــتاڵو کــووەو رانێــئ یکــەڵخ یینــدەوەرژەب
 ەوەل وانەئ ،ەوانەئ ینقالبـیئ انۆیـخ یولـەق ەب ایـ یکیژۆلۆدئیـئ ،یفکـر یحتمـوو یرەمـداڵو کێبزانن چ شت دانەوەئ یدواەب
ــب ــاەد. ەوەنەکەد ری ــێئ ڕۆوەئ ەکەوەئ ن ــ یران ــوارەل ،ەوەوتەک ێت ــەرهەف یب ــابوور ،ینگ ــیس ،یئ ــ ،یاس ــارێب ،یتیەەاڵمۆک  ،یک
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 یزامـین مەکیە ن،ەڵێد یسالمیئ یمارۆک یرانەبڕێو  یاسیس یزامین رانداێئ ەل ەک ەیەوەئ ەیجیتەن یکێشەب گومانێب ،یژارەه
 ۆبـ کێشـت چیهـ ،یەدا یسـالمیئ یمـارۆک یزامـین یتـەخزم ەل کێشـت مـووەمـادام ه ەید. یگشتەب رانێئ یەدوا ،یسالمیئ یمارۆک
 ۆیەبـ. ەیەوەئ یعیتـاب کێشـت مـووەو ه ەزامیـن ینـدەوەرژەب ،ییەن تاڵو ییندەوەرژەب ەکەناسێپ رانێئ ەل.  ەوەتێنێنام رانێئ
 .ەبوو ەشۆناخ ەژڕۆ وەئ یتووش رانێئ
  

 ؟ینێنگەسەد ەڵه نۆچ ەوەئ ،ەیەه ەناوچ ەل یرچاوەب یکڕۆڵێ رانێئ ەوەئ یاەڕرەس مەاڵب :ەتیمەنسوور مرو
 

  یدیـج یکەیەشـێک یتووشـ وداەل ەک یتڵەوەودێـن یالنـەک یتەاسـیس ەل ەکێعیتـاب ەنـاوچ ەل رانێئ یتەاسیس :خالید عەزیزی
 ێیەکـو ەنانێشـو وەئ. بکـا تیەزەئ کـایمرەئ ەیەه یجالەو م ێکرەد ۆیب ەک ەینانێشو وەل ێوەیەو، د ەهاتو کایمرەئ ەڵگەل
و  کـایمرەئ یکردنـ تیەزەئ یەوا رەگەجـا ئ. ێزانـەباش د ەوەئ کاشیمرەئ یخود ەارید یواوەتەب ەوەئ. ەاستەڕوێن یتەاڵژهڕۆ
پتـر  ەک کـاەدروسـت د رانێـئ ۆبـ کێـجالەم ،ێنـێمەن اسـتەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەل کـایمرەبـدا ئ ڵوەه ەک ەیوەئ ۆیخـ یولەق ەب
 یروورغـ ەل دانێـل ەربەز یمانیقاسـم سـول یکـوژران ،ەبـووەن سـتێوەڵه ێبـ کـاشیمرەئ ەارید. ێبەه ۆڕیمان یدانەیم ێتوانب
 سەب ەوەرەد یایـدون ەڵگەل ینـدەوێپ ەل یسـالمیئ یمـارۆک ییژیکردمـان، سـترات ەیەیناسـێپ وەچـون ب. بـوو یسالمیئ یمارۆک
 ەک شـتنەیگ ەوەب ەتەحکـووم وەئ یرەوروبەد یکەڵخ ەل کێشەب. ەیەکەمزاین یخود ەک ن،یخود ەک ەیەمعەج وەئ یندەوەرژەب

 ۆیخـ ەیربەز ێتـوانەد کـایمرەئ ەچـونک نەبـد ەیژێـرەئـاوا د تـواننەد ەیتـا ک و ەیەشـێک یسبابەئ وانەئ ۆب یمانیقاسم سول
 .ئاوا بکا یاتیلەمەداهاتووشدا ع ەو ل داێل
 
ــد یکێشــەب ــڵەه وەرەب ەک ســتاداێئ ڵیحــا ەل ەیەوەئ شەکی ــایمرەئ یبژاردن ــارۆک ن،یچــەد ک ــ یســالمیئ یم ــژەل ێشــۆکەد ێت  رێ
 یدواەب یسـالمیئ یمـارۆک. واڕئاوا بـ رەه ؛ەشێپ ەل دنیبا ستاشێئ تاەو ه نێکرەد کایمرەئ ەل ەیانییاپرسڕ وەئ ییووناکاڕ
 ەیوتننــامەکڕێ ەب نــدنەپاب کــانەموکراتێد ەیەوەئ یشــەکۆیەه. ەوەنەبیــب کــانەموکراتێو د ێنۆڕێدیــب امــپڕت ەڕێگەد داەوەئ
 یسـتەربەب کەڵێـمۆک تەنـانەو ت ێرەد ەهات ەیەوتننامەکڕێ وەبوو ل امپڕت ەوەئ. ەکراو کانییەئورووپا ەڵگەل ەک "رجامەب"

 .رانێئ رەس ەتۆخست ییئابوور ۆیمارەگ اینەتەب ۆیخ ۆب کایمرەدروست کرد، و ئ
 
ــئ یســتاێئ ییژیســترات جــا ــ ەیەوەئ رانێ ــێب انی ــاکت مڵ ــارۆک یکیت ــەڵتــا ه شــنۆبک ێتــ ەیەوەئ یســالمیئ یم ــایمرەئ یبژاردن  ک
و  ێگـرەرەو ێلـ یکەڵک امپڕت ەک کەیهانەب ەتێبەن ەیوەئ ۆب ن،ەکەدروست ن استەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەل یدیج رۆز یکەیەشێک
 شۆخـــ ێـــیپ کێـــکیتاکت کـــووەو ســـتاداێئ ەل رانێـــئ. ەوەتێبشـــک یانجقـــاز ەب کانـــداەبژاردنەڵه ەو ل ەتاڵو مەئ ۆیوخـــێن ەل

 .ێب واوەت "دنیبا" ییندەوەرژەب ەل ییەئارام وەو ئ ێبەه کییەمئارا



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

54 
 

 ؟ەیەه ەناوچ رەسەل یرەگیکار ەندەچ یاستەڕب کایمرەئ ەل یمارۆرکەس یبژاردنەڵه ەباش :مەنسوور مروەتی
 

 ەل یتـەیەه ستاشـداێئ ەو ل ەبـووەه یکەرەسـ ییرەگیکـار کایمرەئ شیشترێپ تەناتەو ت داڕۆمەئ یایدون ەل :خالید عەزیزی
 ەیرەپ یژارەو ه یریــقەف ەک یهــانیج یمــەکیە ەڕیشــ یــیدوا. مەکەد ەنمــوون ێدوو ســ ەب ەئامــاژ. ێبــەد رتــرۆداهاتووشــدا ز

دروسـت  یکـەیەنیمەز ەوەو، ئ ەوەخـراپ یخـۆد ەوتەک کـایمرەئ ییئـابوور یبـوو، خـود یزمەن ێب یتووش کڕێب ایدون ستاند،ەئ 
دروسـت کـرد،  یهـانیج یمـەدووه ەڕیشـ ۆبـ ەینیـمەز ەوەئ رەو ه یتـیەمنەئ ،یاسیس ،یئابوور یوانێش ەل دا،ەوانێش وەکرد ل
 یکـیرەخ کـایمرەئ دا،ەوانەبـوو ل بیـغا کـایمرەئ. کرد داەیپ انیتەاڵسەد ەورد ەو ورد ۆڕێگ ەهاتن رێتلیه کەو یکەڵخ ەوات
دروسـت  ەنیـمەز دایاسـتڕ ەل اداکـیمرەئ یبـوونەن ەل. ئورووپا دوور بوو ەخراپ بوو، ل ییئابوور یزعەبوو، و ۆییوخێن ەیشێک

 .یهانیج یمەدووه ەڕیش ۆبوو ب
 

 یزمـەن ەو ل ێرەد ەتێـب ەیەوەوتنەک کیـرەت وەل ێبـەد ەک شـتەیگ ەوەب کـایمرەئ یهانیج یمەدووه ەڕیش یدوا رەه ەک وابوو
 ،ڵشاڕما ۆیەب. ەانەیه انۆیخ ەک ەیوەنەندێخو وەب تەبەڵه ت،یەمنەو ئ یئاشت ییریقامگەس ناوێپەل ێبەه یورەد هاندایج
 ەب یاریشـنێپ تەنـانەت. ئورووپـا ەیوەبـوون نەژێنو ۆدا بـ ییتەارمیـ ەک نـاێه یکـەیەژڕۆپ کایمرەئ یوکاتەئ ەیوەرەد یریزەو

 .ەوەستنەه ەیوەئ ۆب یتێبدر انەیپار ،ەوەل ێبەه انەیرەهەب شیوانەئ ەکرد ک شووێپ یتۆڤیەس یکۆرەس نیستال
 
و،  ێبچـ نیبـ ەل ەورد ەورد ەخوازانەڕشـ یچوونۆب ەیوەئ ۆیه ەتێبەد کایمرەئ یباش یزعەبوو و ەوەئ ۆب کایمرەئ ەیوەکدانێل

ـــەد ەل داەوەئ یدوا ەل. واڕبـــ یریقامگەو ســـ یئاشـــت ەوەرەب ایـــدون  دایاســـتڕ ەل کـــایمرەو ئ تۆڤیەســـارددا ســـ ەڕیشـــ یوران
. ەویەشـاەوەڵه ییەرەمسـەدوو ج وەئ یەدوا ر،ەمسـەدوو ج ەل ێبـەن ەڕشـ ەتوا. بوون رمەن ییئاشت یدروست کردن یسازەنیمەز
 یتـــاناڵو و یزامـــین یکـــێزێزله ەتۆبـــ یەووســـڕ ،ییەئـــابوور یکـــێزێزله نیچـــ. ۆڕێگـــ ەتەهـــاتوون شەکیـــد یرەمســـەج ســـتاێئ

 .نێڕگەد ورەد ەییچناو یزێزله کووەو رانێو ئ یەتورک نینیبەد شدایاستەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەو ل ەکید یکەیەوێشەب شییئورووپا
 
 ەو ب ادایـدون ەل کـایمرەئ یزامـین یحـزوور یبـاریعتیئ ەو ب کـایمرەئ ییئـابوور یزێـه یبـاریعتێئ ەئاوادا ب یکێتڵەحا ەل جا
و  یئاشـت یبـوون ریقامگەسـ ەناکـا ب ییتەارمیـ کـاشیمرەئ یبوونەن کا،ەشت د رۆز ەب یتەارمی کایمرەئ ەک ەیوەئ یباریعتێئ
 ەیوانـگڕ ەل. ێنـاکر کـایمرەئ ێبـەب ییەنگەهاوئـاه وەو ئ ەووبـ ینگەهاوئـاه یرێـف کێـرۆجەب هـانیج. هانـدایج ەل تەنیـمەئ
 ران،ێـئ رەسـ ەخسـت ییئـابوور ڕۆیمـاەو گ نـاێه رانێـئ رەسـ ۆبـ یگوشـار کێـبـوو کات ەوەئ امپڕت یتەاسیس یکەیەشێک ەوەمن
 ەڵگەل یاسـیس یباشـ ینگەهاوئـاه ەیوەئ ۆیهـ ەبـوو ەوەئ دان،ەد یبـوون سـزا ەڵکێتـ رانێئ ەڵگەل ەینانیەال وەئ تەنانەت
 کــایمرەئ نەقیقــەد ەک ڕێگـەد ەوەل رانێــبـوو، ئ واوەت رانێــئ یقــازانج ەب ەوەئ. ێوەکێتـ یتــەو ئورووپـا چ یەووســڕو  نیچـ
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 ەک ەوەتێبکـر ەنـانیەال وەئ ۆبـ ەگێبکا و جـ ەکشەپاش ەورد ەورد. ێبەن دا استەڕوێن یتەاڵژهڕۆ ەل تەبیتاەب ایدون ەل یورەد
 ینگەهاوئـاه ێبەد ای ۆیەب. یرەمسەج ندەچ ەل ەگرتو ڵیشک کێرۆج یهانیج یزمەن یەاو رەگەجا ئ. یەداێت یەیووسڕو  نیچ
 یکەیەچـار کۆڕێجەب ێبەد ێبەن شەوەئ رەگەئ ای ،ێبەه یبوون ێبەد کایمرەئ داڵحا رەه ەو، ل ێبەه کانداەرەمسەج وێنەل
 .ەوەبدات ەوەئ یماڵو ەنگڕە کایمرەئ یمارۆرکەس یبژاردنەڵو ه ەوەتێزرۆبد ۆب
 
ــووەه ەب ەباشــ :نستتوور مروەتتتیمە ــئ ەوەوانەئ م ــو وەرەب رانێ ــئا ،ێچــەد ێک ــوار ەل ای ــن یب ــرەت وەڕەب ەوییەتڵەوەودێ  کی
 وا؟ڕنا اتریز ەیوەبوون
 

 یشـییئورووپا یتاناڵو ەل ێندەه یرچەگەئ کایمرەئ. ەوەتۆوتەک کیرەبواردا ت کێندێه ەل ەوەکرد ەب رانێئ :خالید عەزیزی
 کۆچـەب یرانـێو ئ ەبـوو ێجـەبێج یئاسـان ەب ادایـدون ەل ەیستیو مەئ کایمرەئ یرۆز یتەاڵسەد یحوکم ەب مەاڵب ییەن ەڵگەل

 یئاکـــام یوانەڕچـــاو یتونـــد ەب کـــانییەرانێئ ســـتاێو ئ ەبـــوو یتیەەاڵمۆو کـــ یئـــابوور یمـــانڕدا یتووشـــ رانێـــئ. ەنـــاوێداه
 .ەوەتێد ێل یچ ەک ننیبەد داەوەل انۆیخ ییزگارڕ کێشەو ب کانیمرەئ یکانەبژاردنەڵه
 
ـــووەڕووبڕ یۆنارێدوو ســـ ەڵگەل ەرێـــل ـــپ د ەیەوەئ مەکیە یۆینارێســـ. نی ـــاتەیترام ـــپڕت رەگەئ ،ەوەب ـــاتیب ام ـــدر ەوەب  ەب ەژێ
. ێووخـڕب سـتاداێئ ەل رانێـئ یمـیژڕێ ەک ییەن شیەمانا وەب ەوەو ئ رانێئ رەس ەتێوەکەد اتریز یگوشار. داەد ۆیخ یتەاسیس
 ۆیخـ یکـانەرجەو م ژێوتوو یزیم رەس ەنێناچار بکا ب کانییەرانێئ ەیەوەئ ەیکەرگوشا. ەیەه ۆیخ یانیو ز ەوتەکێل شیوەئ
 وەئ ەیژێـدر. ینێپەبسـ داەتاڵو مەئ رەسـەب دا" رجـامەب" ەڵگەل یندەوێپ ەو ل داەناوچ ەل رانیئ یفتارڕە ەڵگەل یندەوێپەل
و  ێشـێپ ەتۆبـاش چـ رۆز مـداەکیە یاخنـۆق ەل امـپڕت ەچـوونک ،ێبـەد واوەت یسـالمیئ یمارۆو ک رانێئ یرەرەز ەب یۆیەنارێس

ــار ــابوور یگوش ــ ەتەخســتوو یرۆز ییئ ــ رەس ــا ەب ەوەئ مەاڵب. میژڕێ ــیەن ەوەئ یمان ــبەد خــودەخودب ی ــ ەتێ ــ یکەڕێش و  کیکالس
 .ەییبهەج یکەڕێش
 
 تـانڵەوەد ەداو انڵیـوەه ادایـدون ەل ژووێـم ییژاێدرەب کانەموکراتێد. ەوەنەبیب کانەموکراتێد ەک ەیەوەئ م،ەدووه یۆیناریس

 یئاشـت نـاوێپەل کـانەوەکگرتیە ەوەتەن یکانەنشوورەو م یتڵەوەودێن یاسای یهوداتەعەو ت لزاماتیئ ەب ەڵکێت کانەنیەو ال
 یکــانەنەڵێب وێــن ەوەبچــن ەنــگڕە تەاڵســەد رەســ ەوەنێــب رەگەئ ەانیــگوتو یاشــکاوڕ ەب کــانەموکراتێد. نەبــک دایریقامگەو ســ
 رانێـــئ رەســـەل ییەئـــابوور ۆمـــارەگ وەل کێشـــەب کـــانەموکراتێد یەیەمانـــا وەب شەوەئ. دا" رجـــامەب" یوێـــچوارچ ەل انۆیـــخ
ــرنەد ەڵه ــو ئ گ ــد یپشــوو رانێ ــ رەب ەوەتێ ــچوارچ ەل نەدەد ڵوەهو،  ۆیخ ــیو ن زمەن یوێ ــن یزام ــاناڵو ەڵگەل یتڵەوەودێ  یت

واز  کـانەموکراتێد یدیـئ یـیەن ەوەئ یمانـا ەب ەوەئ مەاڵب. نەدروست بک رانێئ رەسەگوشار ل داەکید یکانەنیەو ال ییئورووپا
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ــشــت د مــووەه ەل  یفتــارڕە ینۆڕیگــ شیــوەئ کنۆشــت کــ کیە رەســەل کــانەخوازیمارۆک مەو ه کــانەموکراتێد مەه داەرێــل. ننێ
 ۆڕەتـــ ایـــ یرانـــێئ ینیۆســـیزۆپۆو ئ کـــانییەرانێئ یایـــدون وێـــنەل مەه مەاڵب ران؛ێـــئ یتەکـــوومح ینۆڕیگـــ کەن ،ەرانێـــئ
 ەب ەوەئ کـا،ەد یکـانییەزامین ەزێـه ەب کۆڵێـو جموج کەیەشـەڕەجاروبـار ه امـپڕت رەگەئ ەن کبوو ڵیوا حا کانێتییەەاڵمۆک

ـــا ـــ ەک یەیەمان ـــئ ەڵگەل ەڕش ـــاەد رانێ ـــووم ک ـــئ یتەو حک ـــەد رانێ ـــا ئ. ۆڕێگ ـــدەوەرژەب یدواەب وانەن ـــداۆیخ یین . نەڕۆد ان
 ،ێبـــ ریقامگەســـ داەنـــاوچ ەل تیەمنـــەو ئ شیو ئاســـا ێدرۆڕبگـــ یســـالمیئ یمـــارۆک یفتـــارڕە یەداەوەل وانەئ یینـــدەوەژەرەب

 .کاەد تیەزەئ وانەئ ەک ێبگر ەڵه ەوانەو کرد فتارڕە وەل ستەد رانێو ئ ێبەه یئابوور یکییەئارام
  

ــاس ل رۆز :مەنستتوور مروەتتتی ــاتوو ڕۆڵــی ەجــار ب ــورد و داه ــورد ب یک ــرەد یگشــتەک ــیەچ زتــانەڕێب یاڕ ێک  وەئ رەســەل ی
 ؟ێگرەد ێج ێکو ەل کانداییەتڵەوەودێن ەشێهاوک وێنەکورد ل ؟ەیەواژەستەد
 

 یبازرگـان ،یندەوێپ ەل ییەتیبر یتڵەوەودێن ەیشێهاوک. ییەن کانداییەتڵەوەودێن ەشێهاوک ەل یگشتەب کورد :خالید عەزیزی
 اسـت،ەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەل یریقامگەو سـ کـانییەتیەمنەئ ەپرسـ رەسـ ەوەنێیـد کێکات مەاڵب. تانداڵەوەد وانێنەل تیەمنەو ئ
 .کەیەوەتەن کووەو یگشتەب ییەن نگەردەکورد ب ناەد ،ێبەه یورەد ێتوانەکورد د یەداەرێل
  

 ؟یەن تڵەوەد ەک ەیوەئ رەبەل :مەنسوور مروەتی
 

ــیەن تڵەوەد ەک ەیوەئ رەبەل :خالیتتد عەزیتتزی  ایــدون یتــانڵەوەو د یەدا تڵەوەچــوار د وانێــنەکــورد ل ەک ەیوەئ رەبەل ،ی
 رەســــەل ەانیینــــدەوێپ وەو، ئ ەیەه داەتڵەوەچــــوار د وەئ ەڵگەل انیینــــدەوێپ ناۆیــــخ یینــــدەوەرژەب ێــــیپەب انیــــرکامەه
و  ەڕشـ یبـوونەدروسـت نو  یەسـوور یرانـەیق شێپـتـا  ەنمـوون ۆبـ. ەگرتـوەن ڵیشک ەکۆڕێفاکت ەکورد چ ایکورد  ییندەوەرژەب
 ەیتـاز یکێتەرفەد راقێع ەیلەسەو م ووخاەڕن راقێع کێتا کات ید یکەیەنموون. کردەدەن یکورد یباس سەک ەتاڵو وەل ۆڕش
( کـورد) ەمێئـ ەیلەسـەم ەیوەئ یاەڕرەسـ شـدایرانێئ ەڵگەد ینـدەوێپ ەل. کـردەدەن یکورد یباس سەک کرد،ەکورد دروست ن ۆب
 تـانڵەوەد ،ەوەمەکەد رەسـەل یختـەج سـانید ؟ۆبـ ،ەوەکـانییەتڵەوەودێن ەشـێهاوک وێن ەتۆوتەکەن مەاڵب ،ەقەرحەو ب یەواڕە
 انۆیـخ یکانییەنـدەوەرژەب یمـاەبن رەسـەو ئانکـارا ل شـ یو دم غـداەتـاران و ب ەڵگەل انیکانییەتڵەوەودێن ییەندەوێپ ێیپەب
 .نەخەد کڕێ
 
 ەعـاتف یدواەب ێنـاب کـان،ییەتڵەوەودێن ەشێهاوک ەکورد ل ییەیزەق ەیناسێپ ینۆو چ یندەچ وێن ەنیچەد کێکات ەمێئ ۆیەب

کــرد،  یبــارزان ەیوەناڵجــوو ەل یپشــت کــایمرەئ ەک ەیوەئ یــیدوا ۆیخــ یکــات. نڕۆیبــ کانــداڵەاەیو خ کــانەزووەئار یدواەو ب
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 یکخـراوڕێ ەمێئـ ۆخـ: یگـوت شـت؟ێه ێجـەب یئاسـان ەئـاوا ب کانتـانەکورد ۆب ەوێئ ەباش یپرس انێیبوو ل رێنجیسەیوابزانم ک
 یبــارزان ەیوەناڵجــوو ەل یوانیپشــت کێــورانەد ێگــرەد ەڵه ەوەئ وانەئ ینــدەوەرژەب! نیســوور نــ یمــانگ ۆخــ ن،ینــ یرخــوازێخ
 .نێڵب انێیجەو ب نەک ێپ انیتەانەیدواتر خ ن،ەبک
 
 مـانێپ مـانۆخ یکـانەزوەئار ێـیپەکـورد ب ەیمێئـ ەیەوا ه یجـار مەاڵب ن،ەیـک ێئاوا چاو لـ یتڵەوەودێن یندەوێپ ێبەد ەمێئ
. ەوەنـادات ماڵو ەوەئ مەاڵب ،ێشـێپ ەنیـچەد ەوەزووانەئار وەو ب نەیدروست ک دایتڵەوەد وێن یالقاتیع ەل کیۆیەناریس ەشۆخ
 ابـردوو،ڕ ۆبـ ەوەنەڕیـگەد کێـکات. نینـیبەن کانییەاسـتڕ ەمێئـ ەوەکـرد یوا و، ەکـردو ەشـێک یتووش کڕێب ەیمێئ شەوەئ رەه
و  ەانســەڕف ز،یــنگلیئ کــا،یمرەئ نیربــووێف ەشــیمەه. ەگرتــوەرنەو یکــەڵک کــانەتەرفەد ەل ەیەوەکــورد ئ یوتنەکەرنەســ ۆیهــ
و  زیــنگلیئ یرەنێنــو یەبــواەن ۆکــیپ - سیکیســا رەگەئ ۆیخــ یکــات نڵێــیب نیبــوو رێــف ن،یوانبــار بــزانتا ەب ەکیــد یکــانەزێزله
 ەوانەئ رەگەئ نڵێــیب یەفیعــات ،ەڵەیەه یکەیەوەنــدنێخو ەوەئ. تڵەوەد ەب بــووەکــورد د کردبــاەن ەڵەمــام انیــئاوا ەانســەڕف
 .نەیک ەانییندەوێو پ ەشێهاوک وەچاو ل ێبەد ەوەیەوانگڕ وەل ەمێئ ۆیەجا ب. تڵەوەد ەب بووەد ستاێکورد ئ نیەبواەن
  

ــ ەیوەئ یەواەک :مەنستتوور مروەتتتی ــید ەمێئ ــتان نەڵێ ــوارەو ه ەیورەگ یکوردس ــارچ رچ ــ ەکەپ ــدەوێپ ەوەکێپ ــدەد ین  ەل نەی
 ؟ییەئارادا ن ەوا ل یکێشت دایتڵەوەودێن یتەاسیس
 

 یتـەزارەو ەڵگەل ەک انمڕێیهاو ەڵگەو ل مەکەکار یکمحو ەب ەیەیماو وەل. ییەئارادا ن ەوا ل یکێشت ر،ێخەن :خالید عەزیزی
و،  ەنۆچــ رانــداێئ ەکــورد ل یپرســ ەک ەکــردو مــانەوەئ یباســ ایــنەت ەمێئــ ،ەبــووەه وتنمــانەکێچاوپ ەوەرەد یتــاناڵو یوەرەد
 یتــیەمنەئ یچــاوەب ن،یمــاف ێبــ مــانگرن،ەد ن،ێیکــرەد عــدامێئ ەک ەبــوو ەوەباســمان ئ. ەمێئــ یکــانەماف ەڕمەل بــنەن نگەدێــب
و  ێیکـو یکـورد پرسـنەد تێـل کێشـت مـووەه شێپـ ەنانێشو وەل. ێندریبەدوو د ەپل ییتاڵهاوو کووەو کورد و نەکەد رمانەیس
 ەنێـب شەتـانەباب وەئ رەسەل کێو کات اشکاونڕ انداۆیخ یامەیپ ەل وانەئ مڵێب ەوەئ ێوەمەد یانی! ەیکەد ەقس ێکو رەسەل
 ەوەنمێــد ەکیــد یژووێــم یکەیەنمـوون. ێنــاب رانێــئ ەڵگەل انۆیــخ یینـدەوێپ یکــدانێت یتــەمیق ەب کــات چیه ەوەئ ت،ەخ رەسـ
ـــیدوا ـــت ی ـــ یرۆرێ ـــور ش ـــو هاو یندەفکەڕەدوکت ـــ وانەئ ،یانڕێی ـــوونۆک ەل ەکەووداوڕ شێپ ـــراوڕێ ەیوەب ـــیئ یکخ  ڵوناینترناس
بـوون و  ەیەوەبـوونۆک وەئ یشـدارەب ەک ەیتـاناڵو وەل کێـرۆز وکـاتەئ. کـران رۆریـت ەوەئ یدواەو ب ەوەابوونەڕگ ستیالیسۆس
 ەن ،ەوەیەبـازن ەوەئ وێـن ەچوونەن ەتانڵەوەد وەئ رەه مەاڵب. بوون تداەحکووم ەل انۆیخ یتاڵو ەبوون، ل داەیەکخراوڕێ وەل
  ەمێئ رەبەل رانێئ ەڵگەل انۆیخ ییندەوێپ انیچیو ه کردەن انەیرۆریت وەئ یباس یفیعات ەب ەو ن کیماتۆپلید ییوانیپشتەب
 .داەن کێت
 



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

58 
 

 وەرەب ینووسـەچار داەوێـن مەل ،ەندوویو ز نیرەب یکەیەوەبزووتن ینەخاو ەک تەاڵژهڕۆ انی رانێئ یکورد :وور مروەتیمەنس
 وا؟ەڕد ێکو
 

 ێپـ مەئامـاژ شـووداێپ ەل رەه رانێـئ ەک ەیوەئ. یوێـن ەنیـبچ ەوەکید ەیەیوانگڕ ەل ێکرەد ەکێاریپرس ەوەئ :خالید عەزیزی
ــابوور یخراپــ یکــێزعەو یکــرد، تووشــ ــ ،یئ ــار رۆز ەل یتیەەاڵمۆک ــج یەوا رەگەجــا ئ. ەتەقیقــەح ەوەئ ،ەبــوو ەوەب  ەل اوازی

و  نۆڕبگــ اسـتیس شیکــانەموکراتێد تەنـانەت. ەوەتێنــاببـاش  یئاســان ەوا ب رانێـئ یخــۆد کـایمرەئ یکــانەبژاردنەڵه یئاکـام
 شیرانێـئ ەکـورد ل ەیمێئـ یشـانۆکێو ت بـاتەخ. ێبەد رەسەچار ەشانێک وەئ ییەن ەوەئ یمانا ەب ەوەئ نەبک رانێئ یتیەعاڕە
 کێنـدێهو  ەاوۆڕو گـ ەهـاتوو مارۆرکەسـ رەه نۆواشـتن ەل. ەتاران بوو ەڵگەل نۆواشنت ەیشێک شێپ مانۆخ یکانەماف ناوێپەل

 ەبـوو وامەردەب دا مـانۆخ یکـانەماف نـاوێپەل رانێئ ەکورد ل کووەو ەمێئ یباتەخ مەاڵب ەداو انۆڕیمان کێندێه ،ەداو انیدروشم
 ەل وانەئ یکانەتەاسـیس ،ەداومـان ەمێئـ ەک ییەقوربـان مـووەه وەئ. بکـا ێل یحاشا یئاسان ەب ەویتوانەین یسالمیئ یمارۆو ک
 .ەوەتۆشتێه ۆیخ کووەو ەیکەلەسەم ەمێئ یستانەاوڕو  ەکید یکیەال
 
 کـانەخوازیمارۆک یتەسـایو س فتـارڕە ەل یـیەن کێـعیتاب یسـالمیئ یمارۆک یدژ ەل کانمانەماف ناوێپەل ەمێئ یباتەو خ استیس
 مـــووەه ەل نەیـــدەد ڵوەه ەمێئـــ مەاڵب. انـــدانۆیخ یینـــدەوەرژەب یدواەب وانەئ ەچـــونک. تـــاران ەڵگەل کـــانەموکراتێد انیـــ
 نەوەئ یمــاەت ەب ەوێــئ رەگەئ م،ەکیە نەڵێــید انێیــپ ن،ینیانبەیــد وبــارجار ەک ییکــایمرەئ یکــانەنیەال ەڵگەل یکیەنــدەوێپ
 رەگەئ. نەبـک یسـالمیئ یمـارۆک ەب ەمتمـان ێنـاب ەوەببـن ەیەشـێک وەئ ۆڵکـەل ەشـیمەه ۆو ب کیتموکراێد یکێتاڵو ەتێب رانێئ
 ەو ل یتۆیەخـ ێـیج ەل یەتـورک ەکـورد ل یـیەیزەق. ێریـگەن رچـاوەب ەکـورد ل ڕۆڵـی ێنـاب ،ەوەتێـدروست ب رانێئ ێوەتانەد

مـادام  نەیـکەد ێداوتـان لـ یەواەک ،ەکێرۆاکتکـورد فـ ەک ەوەکـرد زموونتـانەئ راقێع ەو، ل ەکێرۆکورد فاکت. ترەروەه یەسوور
 شەجـرووبەت نیبـەن داێـت ەیمێئـ رەگەئ ،ێبـەه داەیەشـێهاوک وەل ێبەکورد د ەیکییەاستڕ ەوەنەکەد رانێئ یداهاتوو ەل ریب
 نیـــدەد یتەارمیــ نیدابێـــت ەیمێئــ رەگەئ م،ەدووه. ێنینـــاب ەوۆیەخــەب شیو ئاســـا یئــارام ت،یەمنـــەئ رانێــئ ەخســتو یرەد

 ،یاسـیس یبـوارەو ل شـانۆکێو ت باتەخ مڵێب ەوەئ ێوەمەجا د. یتڵەوەودێن یاساکانی رەرانبەبەل تێب رپرسەب یکێتەحکووم
 یکـانەبژاردنەڵه یئاکـام ەل یـیەن کێـعیبتا یرەاسـیو س ێبـەد ۆیخـ یگـاێج ەل ییایدێـو م ینـەدەم ەیگەڵمۆو کـ یالتیشکەت
و چ  ێکـار بـ رەسـەل ەتەاڵسـەد وەچ ئ کـایمرەئ ەل بـژاردنەڵه نۆنتیواشـ ەل یرانکـارۆگ ن،یبـەد ێـڵه رەسـەل مەاڵب. کایمرەئ
 ەکـورد ل ەیلەسـەم ێنـاتوان سەک ەک ێنەیبـد انییەیـوونڕرچاوەب وەئ نیتوانەکار د رەس ەتێب نۆنتیواش ەل ەکید یکێتەاڵسەد
 ەڵــیدووک ێبــ ێلــ یوا یەدوا نەینــاک تەاســیس ەرۆجــ وەئ ەمێئــ مەک ادیــز ێلــ یشــەوەئ ەشــۆخ مێپــ. ێبگــر ەدیــناد رانــداێئ
 ەوەمانۆخ یچاو ەتێبچ ەڵەه یکێتەاسیس
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ـــان رەســـەتـــاران ل ەڵگەل ەمێئـــ ەیشـــێک گـــوتم ـــیەن ەوەئ رەســـەل ،ەمـــانۆخ یمـــاف و داواک چ  تڵەوەد وەو ئ تڵەوەد مەئ ی
 ییەنـدەوەرژەب یینگەهاوسـ ەوەگـوتم ئ کووەو رەه. ێبکر رەسەچار انەیکەشێک وانەئ ەنگڕەتاران،  ەڵگەل ەیەه انیکەیەشێک

و  بـاتەو خ ەکـردو تەاسـیس کمـانێرۆج مـوکراتێد یزبـیح کـووەو ەمێئ مەاڵب. نەکەد تەاسیس انۆیخ یندەوەرژەب ۆب انوەو ئ
 ەب ەوەئ نەیـــکەن رێـــف شیکــەڵخ مەاڵب ن،ەیـــبک داەیـــپ مــانۆخ ۆبـــ ســتۆد ەک ێشـــێپ ەنەیـــبەد کێــرۆج مـــانۆخ یشــانۆکێت
 .ەواوەت کانەو کار ێرووخەد رانێئ کایمرەئ یکەیەشەڕەه
  
 مەئ ک،ەڵـخ یکگرتـوویە ەب ەداو یتەارمیـ ەکێزبیـح موکراتێد یزبیکرد ح موکراتمانێد یزبیح یباس ار،یپرس نییدوا کووەو
 ەیگەڵمۆکـ یرەدیـتەارمی اتریـز ،ێخشـەبب یزڕیـکیە اتریـبکـا ز یداهاتوو چـ ەل مەه ستاێئ ەل مەه ێبەد ەموکراتێد یزبیح
 وتن؟ەرکەو س یئازاد وەرەب ێب ۆیخ
 

. ەسـتیوێپ مـوکراتێد یزبـیح ییتڵەوەودێـن ینـدەوێپ رەسـەل کەیەناسیپ ییەتڵەوەودێن یندەوێپ یباس امماد :خالید عەزیزی
ــ ــتیوێپ ەمێئ ــ ەل ەس ــتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک ــتۆد دای ــپ س ــبک داەی ــون. نەی ــێزبیح یرەه ــیس یک ــتەللیو م یاس  ەل ەک ەیەوەئ کێ
ــارۆک یزانــدنەدام یندەروبەســ ەل دەمــمەمح یقــاز ۆیخــ یکــات داەتەاســیس وەئ ییوونــاکڕ رێــژەل ،ەوەکــات مەک یارانەیــن  یم

 یرۆز یزانـەد ێلـ یرۆز ەک یماسـۆپلید یبـوار ەدوکتـور قاسـملوو ل تەبیتـاەب رانێـئ یشـۆڕش یدوا. دا ڵوەه یرۆکوردستاندا ز
ـــیدوا. دا ڵوەه ـــور شـــ یدبوونیهەشـــ ی ـــور قاســـملوو و دوکت ـــەبڕێ ســـانید یندەفکەڕەدوکت ـــدوویز یران ـــانۆز ن  ،ەداو ڵوەه رم
 یموکراسـێد ەب ەڕیبـاو ەکێزبیـح ،ەخوازیئاشـت یکـێزبیکوردسـتان ح یموکراتێد یزبیح نڵێب ەیەوەئ ۆب ؟ییەچ ۆب ەکەدانڵوەه
ــح ،ەیەه ــ ەکێزبی ــ یزڕێ ــانەماف ۆب ــح ،ەیەه ۆیخــ یک ــێئ ەل ێشــۆکەد ێتــ ەکێزبی ــووەداهــاتوودا، ه یران  شــداربن،ەب کیەال م
 ەکێزبیــح ،ەزمیـرۆرێت یقوربـان ۆیو خـ ەزمیــرۆرێت یدژ ەکێزبیـ، حێنـەداد یتڵەوەودێـن یســاکانڕێو  اسـای ۆبـ زڕێـ ەکێزبیـح
 .ەوەکانەشێهاوک وێن ەتێبچ ێتوانەد یتییەرپرسارەب ەب ستەه ەب ەوانەندنێخو وەئ یمووەهەب
 
 یزبـــیح کـــووەکـــورد و ەیمێئـــ ،ەیەه تـــداڵەوەچـــوار د ینـــەیب ەکـــورد ل ەیشـــێک ەک ەیوەئ رەبەل ،ەیەوەئ مەدووه یامەیـــپ
 یکوردســتان یوێــچوارچ ەو ل رانێــئ ویــن ەچــوون شیــوەئ ،ەیەه مــانۆخ ییاســیس یکــار یکەیەوودحــدەکوردســتان م یمــوکراتێد
 ییتیەدوژمنـا ن،ەینـاک کێـتەللیم چیو هـ کێـنیەال چیه یتیەوژمناکوردستان د یموکراتێد یزبیح کووەو ەمێئ ۆیەب. یەدا رانێئ
 یزبـیح ەک داەد ەوەب یتەارمیـ شەوەئ ،ەیەه یسـالمیئ یمـارۆک ەڵگەل مانەشـێک ایـنەت ەمێئـ ن،ەیناک یاسیس یکێزبیح چیه
  یکێامەیو پ کاەن رۆز یکەیەشێک یتووش ۆیخ ران،ێکوردستان ئ یکورد یندەوەرژەب یستیداوێو پ روورتەز ێیپەب موکراتێد
 .ێبەه وونمانڕ
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 رانـداێئ یوێـچچوارەل تـانڵەوەو د یتڵەوەودێـن ەیگەڵمۆمـادام گـوتم، کـ ەیەوەئ ەمێئـ ەیکییەاسیس ەامەیپ ەل ەکید یکێشەب
 ســتۆد داۆوخــێن ەل ێبــەد ن،یبــ فــاوتەت ێبــ رانێــئ یگشــت یاڕ ەب رەرامــبەب نینــاتوان ەمێئــ ن،ەکەکــورد د ەیلەســەم ەچــاو ل

ــانۆخۆب ــپ م ــک داەی ــیح ەجــوان ل یکــەیەنێو ن،ەی ــوکرات نێد یزب ــد شــانیم ــد ەیوەئ. نەیب ــووەو ،ەیەوەئ ەکی  ینیۆســیزۆپۆئ ک
و  نیبـ اریـد ،ێبـەه مـانۆخ یحـزوور یبـەد شەمێئ ن،یب مەمترخەک یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ ەب رەرانبەب نیناتوان ەمێئ ،یرانێئ
 داێـوەل ۆیەبـ. بـن فـاوتەت ێبـ رانێـئ یکوردسـتان ەکـورد ل ەیلەسەم ەب تەسبیناتوانن ن ەوێئ نڵێب یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ ەب

 یورەد ێبـەکوردسـتان د یمـوکراتێد یزبـیح داێوەجا ل. ێبەه مانیتوافوق یکییەموکراسێد ن،یوەک کڕێ کیە ەڵگەل ەگوتومان
 .نیرەبەوەڕێب ەتییەسووولەو م رکەئ وەئ ەوەکێپ کیەال مووەه نیواداریه. ێڕێبگ یباش ەب ۆیخ

 
٢١٢١ ئۆکتۆبەریی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

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

 
 ی کۆمەڵگەی ئێران هەر ئەمە نییە کە دنیای دەرەوە پێناسەی دەکاکێشە: الید عەزیزیخ

 
 

 
 
 
 
 
 

ـــخال ـــزەع دی ـــیح ییگشـــت یرێســـکرت ،یزی ـــوکراتێد یزب ـــدەوێپەکوردســـتان ل یم ـــئ ەڵگەل ین ـــو ەیداری ـــپ یشـــکۆک ێین و  یس
 ەیرنـامەب یاێـڕو ەسـتیوێپ کـایمرەئ یکـانەمانەیو هاوپ کـانەموکراتێد انـدەیگیاڕ یسـالمیئ یمـارۆک رەمـبەهەل یکانەتەاسیس
 .تێب رچاوەبەل انیشیرانێئ یکەڵخ یکانییەماف و ئازاد یپرس ەناوچ ەل میژڕێ یکانییەشێرکەو س یتومەئ
 

 سـتاشێئ تـاەه ەیوەئ رەسـ ەخسـت یشـکیت "کوردسـتان" ەڵگەل کداەیەمانید ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
  ینۆڕیگ ۆب یسالمیئ یمارۆک رەس ەگوشار خستن کایمرەئ ەل کانەخواز یرماۆو ک موکراتێد ییکەرەد یتەاسیس یشەهاوب ڵیخا
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 .رانێئ ییاسیس یزامین ینۆڕیگ کەن ،ەبوو ەمیژڕێ مەئ یفتارڕە
 

 یشـکۆک ەل کـانەموکراتێد ەک یوەل اوازیـج ابـردووداڕ ڵیچـل سـا ەیمـاو ەل نۆنگتیواشـ ەکـرد ک ەیوەئ یباسـ یزیزەع دیخال
 ینۆڕیگــ ەمــادام بــاس ل. رانێــئ یفتــارڕە ینۆڕیگــ یتەاســیس شیــوەئ ،ەبــوو انیتەاســیس کیە کــان،ییەمارۆک انیــبــوون  یســپ
. شـتوونڕۆی دایـدووەب انۆیـخ یکـانەرنامەو ب ەڕبـاو ێـیپەب کـانەخواز یمـارۆک مەو ه کـانەموکراتێد مەه ەبـوو رانێئ یفتارڕە
ــین ڵەیو جــوو ەشــەڕەه( امــپڕت  ەڵگەل ڕبــاوک و کــو یبووشــ تەبیتــاەب) کــانەخواز یمــارۆک یمەردەســ ەل تەبەڵــه  ەل یزام

 یمـارۆک یفتـارڕە ینۆڕیگـ ەکـردن ل ەقسـ ەک ۆڕیگـەن یکـایمرەئ ییگشت یتەاسیس شەوانەکام ل چیه مەاڵبوو، ب رۆز داەناوچ
 یایـدن ەڵگەل یسـالمیئ یمارۆک یفتارڕە ەیوێو ش تەاسیو س رانێئ یپرس گومانێب دا کایمرەئ ێینو ەیداریئ ەل. بوو ییسالمیئ
 یدژ کـانەموکراتێد ەک تەبیتـاەب ،ێبـەد یسپ یشکۆک یکانڵییەرقاەس ەل کیە ەتاڵو مەئ ۆیوخێن یکەڵخ تەنانەو ت ەوەرەد

. ەکـردو یۆناریو سـ رەگەئ کەڵێـمۆک یووڕوەرەب یوانـەئ شیامپڕتـ یتـڵەوەد یراتـیبـوون و م رجامەب ەل کایمرەئ ێیرەدەهاتن
 ،ەسـتەبەم نـدەچ ۆبـ یشەمەو ئ ەوەکات نەژۆو ئورووپا ن کایمرەئ یکانییەندەوێپ یدرز بردوو یوارید ێوەیەد دنیهاوکات با

و  هــــانیج یســــتاێئ یخۆبــــارود هــــاەروەه. ەوانەل کیە رانێــــئ ەڵگەل ەوەبــــوون ووڕوەرەب ۆئورووپــــا بــــ یخســــتن ەڵگڕە ەک
 ڵسـاچـوار  یدوا یکـایمرەو ئ بامـاۆئ یمەردەسـ یکـایمرەئ یکانەتەاسـیس وانێـن ەل دنیـبا ەک ێخـوازەد ەنـاوچ یکانەشێهاوک

 .ێستەبەڵه کێپرد امپڕت یتەاڵسەد
  

 ەل تەبیتـا ەب کـایمرەئ ەڵگەل یسـالمیئ یمـارۆک ینیۆسـیزۆپۆئ یکانییەنـدەوێپ ەیبـارەل مـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێسکرت
ــاو ــاب ەیم ــپڕت ەینیک ــدتر ەک دا ام ــیس نیتون ــارۆک یدژەل یتەاس ــوو،ەه یســالمیئ یم ــێد ب ــج ەڵ ــەئ یکییەاوازی ــن ەل ۆوت  وانێ
 .ەکراوەن یدەب ەوەرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ یپرس تەسبینەب کانەخواز یمارۆو ک کانەوکراتمێد ەڵەیمام
 

 ەو چ ل کـانەخواز یمارۆک یمەردەس ەکوردستان چ ل یموکراتێد یزبیح کەو ەمێئ: یگوت داییەندەوێپ وەل یزیزەع دیخال کاک
 ەل کـــایمرەئ ینگەســـ یرچـــاوگرتنەبەل ەب ەداو مـــانڵوەو،  ه ەحزوورمـــان بـــوو نۆواشـــنگت ەل دا کـــانەموکراتێد یمەردەســـ

 رانێــئ یکــورد یپرســ یناســاندن رەســەل کراو، رکوتەســ یخوراو مــاف یکــەیەوەتەن کەو مــانۆخ یینــدەوەرژەو ب کانداەشــێهاوک
 ەبـوو کـایمرەئ ەوەئ دایاسـتەڕل مەاڵب. ێبـەه کـایمرەئ یکـانییەتڵەوەد ەرەیو غ یتڵەوەد ەزراوەدام ەڵگەباشمان ل ییندەوێپ
 شەمەئ. ەبـووەن یسالمیئ یمارۆک ینیۆسیزۆپۆئ ەڵگەل ەڵەمام تەسبینەب ەیکمۆت یکەیەرنامەو ب تەاسیس ستاشێئ تاەه ەک
 ەیلەسـەم نۆنگتیواشـ سـتاشێئ تـاەه ەیوەئ مەکیە. ەوەتەڕێـگەد رانێـئ یخـۆد ۆبـ کـانییەکیمرەئ ەیوەندنێخو ۆب ەیکەکارۆه
و  ڵوەو ه ەبــوو رچــاوەبەل یمــیژڕێ یکــانییەنێقڵرانخوەیو ق یشــێرکەو س یســالمیئ یمــارۆک ییکەو مووشــ یمۆتــەئ ەیرنــامەب
ــ یکانەتەاســیس ــوو ەوەئ ۆب ــ ســتەربەب ەب ــ ۆب ــا میژڕێ ــ. دروســت بک ــان شەمێئ ــ مەئ ەگوتوم ــیرۆرێت یرەنســۆسپ ەک ەمیژڕێ  یزم



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

62 
 

و  تەاســیس ەل ،ێبــ ســتەدەب یرانــێئ یتەاڵســەد تــاەه ،ەیەنــاوچ ەل یتیەمنــاێو ه یریقامگەناســ یکــارۆو ه یــیەتڵەوەد
 رەمـبەه ەچ ل ،یـیەن اریرپرسـەو ب رەمدەاڵو ییاسیس یکێزامین ەمیژڕێ مەئ تداەڕەبن ەل یچونک. ناکا ەکشەپاش یکانەرنامەب
ــەڵخ ــبەب ەو چ ل دا تاڵو یک ــ رەرام ــهانیج ەیگەڵمۆک ــاەه. دای ــ مەئ ت ــ تداەاڵســەد ەل شەمیژڕێ ــاوچ ێب ــ ەکەن  ەب یریقامگەس
و  سـتەروەد ییاسـیس یکـێمیژڕی داۆوخـێن یکـانییەانکارۆڕگ یئاکـام ەل انیـ ،ێنـێمەو ن واڕبـ ێبـەد انیـ ۆیەب ،ێنیناب ەوۆیەخ
 .ارک رەس ەتێب اریرپرسەب
 

 رانێـئ یپرسـ ۆبـ کـایمرەئ ەیوەنـدنێو خو تەاسیس ەل ەیخنڕە داەیەمانید مەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 .ەخستو ێپشتگو یرانێئ ەل کانەشێک یتەڕەو بن ڵسەئ کایمرەئ یپالندانان یکانەژوور ەک یەوا یاڕو  ەیەه
 
 یخیەو بـا ینگیگر کایمرەئ ەل کانەرەاردڕیب ەزراوەو دام نۆنگتیواش ستاێئ تاەه ەوەداخەب: یگوت داییەندەوێپ وەل انیزەڕێب
 رانێـئ یکـانەکهاتێپ یو پرسـ کەڵـو، خ ەداوەن دا رانێـئ ەل تەاڵسـەو د کەڵـخ ەیشـێو ک ۆ مـر یمـاف یپرسـ ەب انیستیوێپ
 یمـوکراتێد یزبـیح کەو ەمێئـ ۆیەبـ. ەوەتەداو ینگـڕە رانـداێئ تەسـبینەب کـایمرەئ یکانەرنامەو ب یاسیس یژمانێو ەل مترەک

 ەیگەڵمۆکـ ەیشـێک ەک نیشـێابکڕ ەوەئ یال ۆئورووپـاش بـ ەو ل کـایمرەئ ەل ارڕیب یندەناو یرنجەس ەداو مانڵوەکوردستان ه
ــئ ەیشــێک. کــاەد ەیناســێپ ەوەرەد یایــدن ەک یــیەن ەمەئ رانێــئ ــاوک ەیشــێک رەه رانێ ــئ کــووەڵب ،یــیەن یکەو مووشــ ین  رانێ
و  کەڵـخ مـووەه شەوەئ ۆو بـ ێنـێب کـارەب یتڵەوەودێـن ەیلگەمۆکـ رەسـ ۆگوشـار بـ یکێکـارت کەو ەتـانەباب مەئ ێشـۆکەد ێت
 .ەگرتو ەبارمتەب یرانێئ ەیلگەمۆک
 

ـــیح ییگشـــت یرێســـکرت ـــوکراتێد یزب ـــارۆک ەک ەوەشـــاردەیکوردســـتان ن یم و  تەاســـیس رەســـەداهاتووشـــدا ل ەل یســـالمیئ یم
ـــانەرنامەب ـــ ،ەوامەردەب یک ـــایمرەئ ەمەئ ۆیەب ـــو ه ک ـــانەکیموکراتێد ەتاڵو و زێ ـــد یک ـــەد ەک نەکی ـــپ ێب  ەب کەیەوەداچوونێ
و  یاســـیس ،ینـــەدەم ەو مـــاف ۆ مـــر یمـــاف یپرســـ ێبـــەد یکـــانەمانەیو هاوپ کـــایمرەئ. نەبـــک انـــداۆیخ یکانەتەاســـیس
 یسـالمیئ یمـارۆک یدژەل انیکانەو گوشار نەبد ارڕیب ەساسەئ مەئ رەسەو ل ێب نگیگر ۆب نایرانێئ یالنەگ یکانییەتیەواەتەن
 .نەبک ادیز
  

 یشـکیت دا رانێـئ یکـەڵخ یابـردووڕ ڵیسا یرەوەڵزەخ یکانەشاندانیپۆخ ەیکییەناوێخو ەرکوتەس یادڵیسا ەل یزیزەع دیخال
  یندووەسەشەگ ییرەماوەباش و ج یکێرمۆف ،یسالمیئ یمارۆک یدژ ەل ابردووڕ ڵیسا یکانییەتییەزاڕەنا ەک ەیوەئ رەس ەخست
 .ێڵێب ێجەباش ب یوارەنێشو کەڵێمۆک ۆیپاش خ ەل یوانت ەک ەستمیس وەئ یدژەبوو ل کەڵخ ییتیەزاڕەنا
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کرد و  ڵخا ێس ەب ەیئاماژ ەشاندانیپۆخ مەئ یکانەوتەکێل ەڵگەل یندەوێپ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یگشت یرێسکرت
ـــمەکیە :یگـــوت ـــ یدان شـــانین انی ـــان ێب ـــخ یهـــاڕە ییمتم ـــوو ب کەڵ ـــ ەیوەردانەب ەیلەســـەم ەل شەمەئ. تەاڵســـەد ەب  ەکڕۆف

 یەدوا کــرد،ەد یحاشـا ۆدر ەب تاەرەســ یسـالمیئ یمــارۆک ەک مـانینیب. وتەرکەد یباشــ ەب رۆز دایـکانەوتەکێو ل ەکییەنیاڕکۆئـ
ــوو  ەوەکانەندراوێلمەســ ەگەڵــب ۆیهــەگوشــار و ب رێــژەل ــناچــار ب  یقاســم یکــوژران ەیلەســەشــت م مەدووه. ێشــێابکڕ ۆبــ یمل

 کەڵـخ یدژەل مەه ەیکەکـوژران ەک رەیسـ یکەیەو ئوسـتوور مـانەقار ەب کـایب سـتیوەید یسـالمیئ یمـارۆک ەبـوو ک یمانەیسول
 یکـــانەبژاردنەڵشـــت ه مەهێســـ. کـــراەن ۆبـــ انیشـــەمەئ ەک ێنـــێب کـــارتەب یتڵەوەودێـــن ەیگەڵمۆکـــ یدژ ەل مەو ه ۆوخـــینەل
 یکێشـەب شەوەئ. گوت میژڕێ ەب انەیورەگ رۆز یکیە”نا“ انیمەک رۆز ییشدارەب ەب کەڵخ ەبوو ب سیجلەم یخول نیمەهەازدی
 وانەل کیەو  ەوەکیـد ینـدەهڕە رۆز ەل سـتاشێئ ەانییـرەگیکار مەو ئ رەوەڵزەخ یکانییەتیەزاڕەنا ییرەگیکار ۆب ەوەتەڕێگەد

 .خاەردەد ۆیخ رانداێئ ەل ۆ مر یماف یپرس
 

 یخۆبــارود ەل یکــەڵک ەڕیوپەئ سـتاداێئ ەل یســالمیئ یمــارۆک ەداگـرت ک ەوەئ رەســەل ێــیپ داەژێـدر ەل یزیــزەع دیــخال کـاک
و  بــاتەو خ یتیەزاڕەنــا ێینــو یکێلۆپەشــ ەیوەکردنێپ ســتەد ۆیهــ ەتێــبەد یەتــاەپ مەئ یرەســەچار مەاڵب ،ەرگرتــوەو نــاۆڕۆک
 ەیشــێو ئار ەشــێک رۆو ز کەڵــخ یــیتەڕەبن یپــرس و داوا رۆز ینکچــو. یســالمیئ یمــارۆک یدژەب کەڵــخ ینەاڵمۆکــ یشــانۆکێت
 کەڵـخ. ەکـردو ڵرقاەس ۆیخ ەوەکید یشت ەو ب ەناو الەو یانیمووەه یسالمیئ یمارۆک ەک ەبوو ەکەڵەک کیە رەسەل ەگەڵمۆک

 ەل ەوەکــردن مەو ک رەسـەچار یدواەب کانەرپرسـەب ەتڵەوەد نـاداۆڕۆک ەیشــێک ەیرمەگ ەل کـداێکات ەل ننیـبەد کیەال مـووەو ه
 ۆڵەیوچـ کەچ یوداەسـ یکران ەغەدەق یسزا شێپ ەوەل کەیەماو ەک یسالمیئ یمارۆک ن،ەڕێگەد دا انەیکەکەڵخ ەیشێو ک مەخ
 .نەبک ۆڵکوچەچ ەڵەیو مام وداەس شنیدان والەمالوئەو ئ تڵەوەد وەئ ەڵگەبوو ل ەوەئ انیکار مەکیە را؛یگەڵه رەسەل
 
ــ ــاۆڕۆک یەاڵب رەگەئ ۆیەب ــەل ن ــەڵخ رەس ــب مەک یک ــه ەک ەوەتێ ــەب ەزوو یرچــەه وادارمی ــ رەس ــارۆک ،ێبچ ــالمیئ یم  ەڵگەل یس
 یمـاف یرانەیق ناس،ۆش یرانەیق ،یئابوور یرانەیق. ێبگر دوورەب انێیل ۆیخ ێناتوان ەک یەووڕوەرەب ەورەگ یکێلەگ رانەیق
و  ەوەتێـبەد ووڕوەرەکورد ب یپرس یونا ەب ەکید ینگیگر یکەیەشێک ەڵگەل ەانییگشت ەتەباب وەل رەدەکوردستان ب ەو ل ۆ مر
 .ەوەتێکرەد یدیج یچالش یووڕوەرەب داەو بواران دانەیم مەئ مووەه ەل
  

 ێـیملمالن ێتـوانەد نۆچـ ەشـانێو ک ەرگـژەب مەئ ەک داەاریپرسـ مەئ یمـەاڵو ەکوردسـتان ل یمـوکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 مەه ەسـتیوێپ کـانییەتیەزاڕەنا یلۆپەشـ شـداێپەل ەنگیگـر: یگـوت ،ەوەتێبگـواز ەوەکالکـردنیە یناغۆق ۆب تەاڵسەو د کەڵخ
ـــن و ه وامەردەب ـــراوانەب مەب ـــنڵد شەوەل. رف ـــ ەک امی ـــا شـــاندانیپۆخ چیه ـــخ یکییەتیەزاڕەو ن ـــ کەڵ ـــ ێب ـــاب یرەبڕێ و  ێن

 ەیـیوازەرتەپ ەو ل ێدروسـت ببـ ۆبـ یـیرەبڕێزووتـر  کەڵـخ یـیعترازیئ ەیوەو بزووتن یتیەزاڕەنا وادارمیه ۆیەب ،ەوەتێنێنام
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 ەزێـه ەیوەبوون کیزین ۆب رجەلومەو ه نێستەب ەک ستاێئ تەبیتا ەب. ێشێپ ەببات ۆیخ یکانەرنامەو ئامانجدار ب ێرەد ەتێب
 ێتــوانەد ەک شەکیــد یکێتەبــاب. ەبــارترەل کێــکات مــووەه ەپتــر ل یکتــریە ەل یســالمیئ یمــارۆک ینیۆســیزۆپۆئ یکانییەاســیس
و  نەکەد ۆ مــر یمــاف یباســ رۆز ەک کــانەموکراتێد کــادایمرەئ ێینــو ەینیکــاب ەل رەگەئ. یــیەکەرەد یرەفــاکت ێبــ رەدیــتەارمی
 دا یتڵەوەودێــن یئاســت ەل ێوەانیــبتــوانن و ب شیوانــەئ ؛ەیەوەئ رەســەل کــانەخواز یمــارۆک ەڵگەل انییــاوازیج یەوا انێیــپ
 داییەنـدەوێپ وەل یتڵەوەودێـن ەیگەڵمۆکـ ەرۆمجـەو ب نەبـک زترێهەب یسالمیئ یمارۆک یدژ ەل ۆ مر یماف ەل فاعید یچوونۆب
 .تەخ رەس ەتێب
 

کوردسـتان  یمـوکراتێد یزبـیح ەک ەوەکـرد ەوەئ رەسـەل ییداگرێـپ داییـتاۆک ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 داەیەوێـچوارچ وەو ل داەد ارڕیـب انیـکانەکوردستان و ماف یکەڵخ ییندەوەرژەب ێیپەب رانێئ یپرس رەسەل دا کێتڵەحا رەهەل

 .کاەکار د
 

٢١٢١ نۆڤەمبەریی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

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

" بەرجام"کێشەی گەورەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەوەیە هەتا ئێستا کێشەی ئێرانی لە : خالید عەزیزی
 دا پێناسە کردوە

 
 
 
 
 
 
 
 

 کێتەاسـیچ س دا رانێـئ رەمـبەه ەل کـایمرەئ ێینـو یتـڵەوەد. چـنەد ێکـو وەرەب کایمرەو ئ رانێئ یکانییەندەوێپ: ردستانکو
  ر؟ەب ەتێگرەد
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 یکـەیەوەنیقەت نـدەو چ رانێـئ یکـانییەتومەئ ەبـنک رەسـ ەتەکـراون یرێبیسـا یکێرشـێه نـدەچ داەیەماو وەل :خالید عەزیزی
و  ەدیـــلقاعەئ یمـــەدووه یســـەک رانێـــئ یختـــەتێپ ەل هـــاەروەه ،ەداو یووڕ میژێـــڕ ەیانییربازەســـ ەبـــنک وەل یگومانـــاو

 ن؟یچــ ینجــامەرەد رانێــئ ەل یتــیەمنەئ ییشــاۆب ،ێکــوژرەد میژڕێــ ییکەمووشــ ییســازەشیو پ یتــومەئ ەیورەگ یکێســتەدەکارب
ــورد ل یپرســ ــئ ەک ــاوچ رانێ ــو ەل ەو ن ــانەئ. یەدا کانەشــێهاوک ێیک ــدەو چ ەم ــ ن ــوو ییکەرەســ یرەوەت ید یکێاریپرس  یژێوت
 .کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت ،یزیزەع دیکاک خال ەڵگەن ل"کوردستان" ەیژنامڕۆ
 

 ەلێهـ انیـ ەیەوەڕێـب ێنـو یشـت ایـو ئا ێد رەسـەب یـیچ امـپڕت یراتـیم دا؟ەد ووڕ یچـ نۆواشنگت ەل دیخال کاک: کوردستان
 ؟ەوەننێمەد انۆیخ ێیجەل اد رانێئ ەڵگەل یندەوێپ ەل کایمرەئ یتەاسیس یکانییەگشت
 

 یمـارۆک یکـار رەسـ ەهاتن یتاەرەس ۆب رانێو ئ کایمرەئ وانین یکانییەئاسا ییەندەوێپ یچوون کێت ەینێشێپ :خالید عەزیزی
 کـایمرەئ ەل یگشـتەب مەاڵب. ەواوێـپ یرۆز یوێو نشـ ورازەه ەتاڵدوو و مەئ وانێـن یینـدەوێپ ەوسـاوەو ل ەوەتەڕێـگەد یسالمیئ

 ێچـاو لـ کیـموکراتێو ناد سـووولەنام سـت،یرۆرێت یکێتەحکـووم کەو یسـالمیئ یمـارۆو ک نەنـاک یسـالمیئ یمـارۆک ەب ەمتمان
 ەکێچـوونۆب ەوەئ. یـیەن رەمـدەاڵو ادایـدون ەل ۆ مـر یماف یکانەرێو چارت کانەوتنەککڕێو  کانەنەڵێب ەب رەرامبەب ەک نەکەد
  ەل ێبـەه ەک کییەاوازیـج. یـیەن دا انیـوێن ەل کییەاوازیـج داەوەل و ەانیـبوو کانییەمارۆک مەو ه ەانەیه کانەموکراتێد مەه
و  یریقامگەو سـ کـایمرەئ رەسـەل ەرانێـئ یمـیژڕێ یکانییەترسـەم ەیوەکردن مەو ک یسالمیئ یمارۆک یاگرتنڕ ۆب انەیوەندنێخو

 .دا استەڕوین یتەاڵژهڕۆ ەیناوچ ەل ییەئارام
 
 یشـکۆک شتینەت ەل. ەیەزراوەدام یتاڵو کایمرەئ مەاڵب. ۆڕێگ ەتێد ەتاز یشت کەڵێمۆک نەتەعیبەت دنیبا یرکارەسەهاتن ەب
و  رنجدانەسـ ێبـ ێنـاتوان کایمرەئ یمارۆرکەو س ەیەه یگشت یاڕ ،ەیەه سێنگرۆک ،ەیەه ناەس مار،ۆرکەس یتەاڵسەو د یسپ
 ،ەداو دنیــبا ەب انیــنگەد سەک نیــۆلیم شــتاەه رەگەئ نگتــریگر ەوانەئ یمــووەه ەل. بکــا تەاســیس ەنانێشــو وەئ ۆبــ ەوەانەڕگ
ــن ەل مەاڵب ــاەح وانی ــا ح فت ــاەو دوو ت ــۆلیم ێو ســ فت ــگەد نی ــپڕت ەب ن ــ ،یەوا رەگەجــا ئ. ەدراو ام ــایمرەئ ەیگەڵمۆک دوو  ک
 کییەشــەهاوب دا رانێــئ ەڵگەل ینــدەوێپ ەل داەد ڵوەه دنیــبا ۆیەبــ. ەیەه داێــت یاوازیــج ەیوەنــدنێدوو خو ەب کییەرەمسـەج
 .بکادروست  ەانییاوازیج وەل
 
 رانێـئ یئـابوور یگوشار ەدا ب ەوەب یینگیگر رترۆچوو، و ز کانەلەسەم ۆب یندەهڕە کەت دا رانێئ ەڵگەل یندەوێپ ەل امپڕت
 یمۆتـەئ ەیژڕۆو پـ رجـامەب ەڵگەل ینـدەوێپ ەل ۆیخـ یکـانەرجەبکـا و م ۆیخـ ەڵگەدانوسـتان ل ەو ناچـار ب ێنـێب دا کۆچەب
 ەنــاوبراو ل ەک ەیەوەئ ێریــگەد امــپڕت یکانەتەاســیس ەل ەک کەیەخــنەر ەوەمــن ەیوانــگڕ ەل داەبــوار وەل. ێنیپەســ رداەســەب
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 سـتەدەئورووپـا ل ەل ۆیخـ یکـانەمانەیو هاوپ شەهـاوب. بووەن وتوەرکەس رانێئ یدژ ەل یتڵەوەودێن یینگەدۆک یکردن دروست
 .کاەد ەکەلەسەم ەچاو ل ەوییەابوورئ یگاینەشۆگ ەل ەک ەارید شینیکرد و چ اڵئاوا یەووسڕ ۆب یستەد رۆز یکەیەادڕدا و تا 

 
 دا امـپڕت یکـانەژڕۆپ ەل ەک کـایمرەئ یشـووێپ یمانـانەیو هاوپ سـتانۆد ەک واڕبـ داەوەئ یدواەب دنیـبا ەیەوانەل داەرێل ۆیەب
 داەرێـل. بکـا ەرپرسـانەب یکێوتنەک کڕێـدانوستان و  ەناچار ب رانێئ ەوەیەگڕێ وەو ل ەکەمەگ وێن ەوەتێنێانهینرابوون، ب الەو
 نۆنگتیواشــ. نەکەد کانەشــێهاوک ەچــاو ل انۆیــخ یینــدەوەرژەب ێــیپەب تــانڵەوەد ،ەیەوەئ شیــوەئ مڵێــیشــت ب کیە ێوەمــهەد
 ەینـاوچ ەل تەبیتـاەب کـا،ەد رانێـئ ەڵگەل ەڵەمـام ەچـاو ل یمانـانەیهاوپ یتیەمنەئ یو پاراستن ۆیخ ییندەوەژەڕب ێیپەب
 .نەیبک ەتەباب مەئ ۆب نگاندنەسەڵه ەوەیگاینەشۆگ وەل ێبەد شەمێئ. استەڕوێن یتەاڵژهڕۆ
 

 ۆبـ نەدیـبا ەیوەانەڕگ ەباس ل کەیەوێش ەب ەمیژڕێ مەئ یستانەدەو کارب یسالمیئ یمارۆک دا شەوەئ ەڵگەل مەاڵب: کوردستان
 ؟ەوەتەڕێبگ رانێئ ۆب دا یئابوور یبوار ەل کییەریقامگەس یەوا تانێپ. نەکەد "رجامەب"

 
  رۆز شیرانێئ نەتعەق مەاڵب ،ێناب امپڕت یمەردەس یکایمرەئ دنیبا ییتیەکاۆرەس یناغۆق یکایمرەئ ەاستڕ :خالید عەزیزی

ــاب دا یاســتەڕل. ەاوۆڕگــ ــابوور ەیقڵۆئ ــابوور ران،ێــئ رەســەل یئ ــانڕدا ،ەکــردوو ەورەگ یووخــانڕ یتووشــ ەیتاڵو مەئ ییئ  یکێم
 ڕۆمـەئ رانێـئ یەوا رەگەجا ئ. ەدروست کردوو دا شیتەاڵسەد وێنەل ەیشێک ەک ەیەه دا ۆڕێگ ەل ەورەگ ییتیەەاڵمۆو ک یئابوور

 ،یەدا خـراپ رۆز یکێرجەلـومەه ەل رانێئ. ەالوازتر رۆز رۆز کایمرەئ ەڵگەل وداەس ەوتنەک ەو ل ییەن باماۆئ یمەردەس یرانێئ
 ەڵگەل ەەڵمـام ینۆچـ و ینـدەچ ەل ەدروسـت بـوو ەشـێک دا میژێـر یخـود وێـنەل ،ەندوەسـ انەیـرەپ رانێـئ ەل کانییەتیەزاڕەنا
 ەل ێکـ ەک ەیەه ێکـڕبێتـاران ک ەل ەدانـا ک ەوەب یدانـ کۆڕێـجەب ێنـۆید فیـرەز رانێـئ ەیوەرەد یریـزەو تەنانەت. کایمرەئ
 نیدابـ ۆیخـ یسـتانەدەکارب ۆبـ تیەمنـەئ ێنـاتوان ۆیخـ ەیکەخـتەتێپ ەل ەک کێـرانێئ. ێبگر ەکاویمرەئ ەب ییندەوێپ دا شێپ

 ەب نڵێـیب ەوەبـا ئ یەوا رەگەجـا ئ. یەدا ۆیخـ یـیالواز ەڕیوپەل ەیکییەشـتمانین ەدراو کەو نەمتـ یخیەبـا ەک کێـرانێئ. بکا
 ەتێـچەد وانەئ یلـەیم ەب ایـدون یـیەوان انێیـپ دان تەاڵسـەد ەل ەک ەیوانەئ تەبیتـاەب کـانییەرانێئ نێدیبا یکار رەس ەهاتن

 کـاەد ەوەچـاو ل کـایمرەئ ێینـو ەیداریـئ انیـ نێدیـبا. ێکـرەد سـتاێئ یرانـێئ ۆب ەوەندنێخو شینۆنگتیواش ەل. رێخەن ،ێشێپ
 ەڵگەدانوسـتان ل یباشـ یکێخۆبـارود ەل دا کێـبوار چیهـ ەل رانێـمـن ئ ەڕەیبـاو ەب ۆیەبـ. یەدا کێرجەومەڵه چ ەل رانێئ ێبزان
 .رۆج چیه ەب ،ییەن کادایمرەئ
 

 ەب یمـوکراتێد یزبـیح ییندەاون ەیتیمۆک یکەیەوەبوونۆک ەنێو ۆب ەک ییەسالمیئ یمارۆک وەئ نینیبەد دیخال کاک: کوردستان
 کەڵـخ رەسـەل میژڕێـ ینگـەبروزەز ەاسـتڕ. ێدرەن ێل یکێبرەز ییەن ژڕۆئامانج،  ەکرد داەکید یکێتاڵو ەل کیبالست یکەمووش
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. ێدرەد یکانەســـتەدەکارب ەو ل تاڵو ۆیوخـــێن ەل یکـــانییەتومەئ ەنکبـــ ەل ،یەســـوور ەل یکـــانەزێه ەل وامەردەب مەاڵب ،ەرۆز
 ؟ەهاتوو کێپ دا رانێئ ەل ەورەگ ییتیەمنەو ئ یاسیس یکیەشاۆب ایئا ،ەوەتەیدەد کێل ینۆچ نابتەج
 

 یسـالمیئ یمـارۆک ەاسـتڕ ن،ەیـبک راوردەب یسـالمیئ یمـارۆک ەڵگەل مـوکراتێد یزبـیح ییزامین ییتوانا رەگەئ :خالید عەزیزی
 ییتیەرکرداەسـ رەسـ ەبکـات رشێـه کەوشـمو ەئاسـان بـوو ب یسـالمیئ یمـارۆک ۆبـ گومـان ێبـ. ەپتر ەمێئ ەل ییربازەس یتوانا

 ەل کــایمرەئ ەڵگەل ەشــێک ەل یتــیەمنەو ئ یزامـین ،یکــیکنیت ینــدەهڕە ەل ەمیژڕێـ وەئ مەاڵکوردســتان، ب یمــوکراتێد یزبـیح
 یو کـوژران رانێـئ یکـانییەتومەئ ەبـنک ەل ەانییـدوا وەل ەیوەو ئ یمانیقاسـم سـول ەل دانێل. ییەن ییەیتوانا وەئ داەکەناوچ

 یباشـ یکێرجەلـومەه ەل کـووەڵب ،یرەرشبێه یخۆد ەل کەن یسالمیئ یمارۆک ەک ێنەیەگەد ەوەدا ئ یووڕتاران  ەل زاد یخرەف
 ەوییەکیجسـتۆو ل یربازەسـ ینـدەهڕە ەل ،ەوەرەد یایـدون ەڵگەل ێبـ کەیەشـێک یتووشـ رەگەئ دایاسـتەڕو ل یـیەن دا شیرگـرەب

و  ەورەگ رۆز یکێاریپرسـ رانێـئ یابـردووڕ ڵیسـا کیە یکـانەووداوڕ مووەو ه یمانەیقاسم سول یکوژران مڵێب ێوەمەد. ەرەنێشک
 .کەڵخ ەتەداو ەیو ور زێه ەوەو ئ ەدروست کردوو ەستمیس وەئ رەسەل ییدیج
 
  رۆز ەکوردستان و ل یکردن یتیەمنەئەکردن و ب یندانیز ،ەنجەشکەکردن، ئ عدامێئ ک،ەڵخ یرکوتەس ەل ەمیژڕێ مەئ ەاستڕ

ــوار ــد یب ــواران وەل مەاڵب دا، کەڵــخ رەســەب ڵەزا داەکی ــارداەنال رۆز یکــێخۆد ەو ل ەریــزەپ ەربەز داەب  ینــیب شێپ مــنەئ. یەب
 .بکا انییکۆو ناک ەشێک یتووش دا شیمەستیو، س تەاڵسەد یخود وێنەل ەخۆد وەئ مەکەد
 

د  خـراپ یکـێخۆد ەو ل یـیەن بامـاۆئ یمەردەسـ ییسـالمیئ یمـارۆک ستاێئ ییسالمیئ یمارۆک ەک ەیەوەئ ەباس وەمن ل ییریئاکامگ
 .زاننەد ەوانەئ یمووەه شییتڵەوەودێن ەیگەڵمۆو ک ێدوەد ەوەرەد یایدون ەڵگەل
  

 امـپڕت دڵـناۆد یەوا انێیـپ ،ەیەه دنیـبا ۆجـ ۆبـ انیـکێتفەع کێـرۆجەکـورد ب یرانـەبڕێ ەل کێـرۆز دیـخال کـاک: کوردستان
 ەک ەیوەئ ؟ەوەیەکەد ریـب رواەه شـتینابەج رانێئ یپرس ەل اوازیج. بووەکورد باش ن تەسبین ەب داەناوچ ەل یکانەتەاسیس
 ؟ێکرەد یرەیس کێرۆفاکت کەکورد و دا یسپ یشکۆک ێینو یتەاسیس ەل ایئا
 

 یاسـیس یکـەیەکیە کەو انی کەیەوەتەن کەکورد و ادایدون یکانەشێهاوک یقەچ ەو ل نۆنگتیواش ەل ؛یەکەم :خالید عەزیزی
 ەیەه دا تـاناڵو وێـنەل ەک ەانیسـاڕێو  اسـای وەئ ێـیپەب کـانییەتڵەوەودێن ییەنـدەوێو پ یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک. یەنو یبوون
 ەیوێـچوارچ ەکـورد ل یپرسـ ،ێکـردرەد راقێـع ەچـاو ل ەک نۆنگتیواش ەل. نەکەد انۆیخ ییژیسترات یمینزەو ت نێخرەد کڕێ
  یستوورەمن د ۆیەب. ترەروەه شیەسوور و یەتورک ەو، ل رانێئ یوێچوارچ ەکورد ل یپرس دا رانێئ ەل. ێندریبەد دا راقێع
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 .نمیناب ادایدون یکیەگاێج جیه ەکورد ل یپرس ەب تەسبین یگشت ەب کێپالن انی ک،ێکار
 

 ەڵگەل ینـدەوێپ ەو ل اسـتەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەکـورد ل ،ێبـەن ئـاراداەکورد ل یپرس ەک ییەن یەمانا وەب ەوەئ مەاڵب ؛دووهەم
 ەکەرەسـەچار ،ەکەپرسـ یرەسـەچار وێن ێیەد ەک مەاڵب. ێردریناگ شەدیو ناد ەیەه کێرەفاکت کەو داەناوچ یتیەمنەئ یپرس
 ینـدەوەرژەب ێیپەتاران ب ەل نۆنگتیواش ۆیەب. ەبوو شەداب رداەسەب انیکورد ەک ێندریبەد داەتاناڵو وەئ ەیوێچوارچ ەل رەه

ــدەوێو پ ــ یکانییەن ــاو ل ەڵگەل ۆیخ ــاران چ ــ ەت ــورد ل یپرس ــئ ەک ــاەد رانێ ــ. ک ــیپەب رەه انی ــدەوەرژەب وەئ ێ ــ ییەن  یرەیس
 شییەوانەڕچـاو وەئ. کـاەد ەکیـد یکـانەنیەو ال یرانـێئ ینیۆسیزۆپۆئ انیکوردستان  یموکراتێد یزبیح ەڵگەل یکانییەندەوێپ
و  ەیەه انیینـدەوێپ ەکیـد یکـانەنیەال انیـ دنیـبا ۆجـ ەڵگەل انیکێنـدێکـورد ه یانـەڕبڕێ ەیوەئ انیـباست کرد  نابتەج ەک
 ڵیســا ەد ۆنــ شــتەه ەل یەو ســوور راقێــع یتـاناڵو ەکــورد ل یپرســ ەک ەیەوەئ ەیکەکــارۆه. ییەسروشــت شەوەئ شۆخــڵد ێـیپ
 ەب تەبیتــا یرەســەچار یدووەب کــایمرەو ئ دنیــبا ێوەل ەنــگڕەو  کــانییەتڵەوەودێن ەلەمــام وێــن ەوتەک کێنــدێه ابــردووداڕ
 ،ەیوێـچوارچ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح کەو ەک یەەمێئ یرکەئ ەوەئ رانێئ رەس ەتێد ەکەباس ەک مەاڵب. نەڕێبگ انۆیخ
ــانەرنامەب ــ م ــئ یداهــاتوو ۆب ــار ەب رانێ ــاهەو ه یهاوک ــێئ ینیۆســیزۆپۆئ ەڵگەل ینگەم ــەو، د یران ــاتەخ یرک ــەدەم یب  ەل ین
 ەیکیــد یکـانەزبیح ەڵگەل مــوکراتێد یزبـیح یدانەیـو م یکــردار ینـدەهڕە ەو ل رانێـئ یکوردســتان تەبیتـاەب تاڵو ۆیوخـێن

 یکشـەکارۆه. نەیـبـاس بک دنیـبا ۆو جـ کـایمرەئ ێینـو ەیداریـئ ۆبـ مانۆخ یو، پرس نەیبک ینگەماهەه کێرۆجەکوردستان ب
 ەاردیـــد یرەیســـ ینـــدەهڕە کەت امـــپڕت ەیوانەچێو پـــ نەکەد ایـــدون ەچـــاو ل نتـــریرەب کـــایمرەئ ەل کـــانەموکراتێد ەیەوەئ
 .نەناک کانییەاسیس
 
 ەیشـێک ،ەوەنەدەد یتڵەوەودێـن ەیشـێک ەل ڕئـاو ەک ەوێئ نڵێیو ب کردنەقس ۆب ێبەه انرترمۆز یتەرفەد ێوەل یەوا الم منەئ
 یمـارۆک دایاسـتەڕل شیـ"رجـامەب"و  یـیەن ەمیژێـر مەئ ییکەو مووشـ یناوک ەیشێک رەه ،ییەن "رجامەب" ەیشێک رەه ۆخ رانێئ
 ەب رنجەسـ ،ەتـانەباب مەئ شـتینەت ەل ەک ەیەوەئ گـاڕێ نیباشـتر نڵێـیب انێیـپ. ێگرەردەو ێل یکەڵک کێکارت کەو یسالمیئ
کوردسـتان  یتـەاڵژهڕۆ ەل یو مـافخواز ینـەدەم ۆڵیو جموجـ بـاتەخ تەبیتـاەب تاڵو ۆیوخـێن ەل کەڵـخ یشانۆکێو ت باتەخ
 .نەبد
  

 دا، ێجـەل رەه. بوونەه رەه رانێئ ەل کانەوەناڵو جوو کانییەتیەزاڕەنا دا باماشۆئ یمەردەسەل دیکاک خال مەاڵب: کوردستان
 رەســەل یســابیح کێــرەفاکت کــووەکــوا و ؟ێنــدریبەد داەوەرەد یایــدن ەکوردســتان ل ەو ل رانێــئ ەل ەانییــنەدەم ۆڵەجموجــ مەئ
 ؟ێکرەد
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 کڕێـ بامـاشۆئ کا،ەتاران د ەڵگەل یکانییەندەوێپ ەچاو ل ۆیخ ییندەوەرژەب یتەعیبەت ەب نۆنگتیواش مادام :خالید عەزیزی
کـار،  رەسـ ەتێـد نۆنگتیواشـ ەل ەک کێمارۆرکەس رەه. ەبوو کایمرەئ ۆب ییندەوەرژەب انۆیخ ەیوەندنێخوەب ەک ەکردوو ەیوەئ
 ەمێئـ. ێبـەد دا تییەوەولەئ ەل ەناوچ ەل میژڕێ یوتەسوکەڵه رانێئ ەل یتیەمنەئ ەیلەسەم ۆیەب کا،ەد کانەپرس ییندەزبڕی
 یموکراسـێد ،یـیەن کەڵـخ یمـاف ،یـیەنـان نژ یمـاف داەتـاناڵو وەل. نیرۆکتـاتید ەیەه ادایـدون ەل شەکید یتاڵو رۆز نینیبەد
. اسـتەڕوێن یتـەاڵژهڕۆ ەل تەبیتـاەب ،ەیەه انەڵیگەل یشیباش رۆز ییندەوێپ کایمرەئ یچەک ،ییەئازاد ن یبژاردنەڵه ،ییەن
 رۆز ،ەکــردن رەرەز مەک ،ەرانێــئ یفتــارڕە ڕۆڵینتۆو کــ رانێــئ ەڵگەل ەڵەمــام انەیــکەتییەوەولەئ وانەمــادام ئ یەوا رەگەئ
 .نیچاالک ب داەشەب وەل ەک ەیەمێئ یرکەئ ەوەئ مەاڵب. ەوەزێراوەپ ەتێخرەد ۆ مر یماف یپرس ەوەخداەب
 
 ،ێبـ رەمـدەاڵو یکـێمیژێو ر رپـرسەب رانێـئ ێوەتـانەد رەگەگوتوون ئ مانێپ ەشیمەکوردستان ه یموکراتێد یزبیح کەو ەمێئ
و  زمیـرۆرێت ەیشـێو ک ەڕشـ ەل ەشیمەه ۆب ەک ەیوەئ ۆب واڕب ەتەحکووم وەئ ێبەد انی. ییەن ەمتمان یگاێج یسالمیئ یمارۆک
 ەیوۆبـن بـ رەدیـتەارمیو  ێبـ شۆخـ ەنیـمەز ێبـەد انیـ ؛ێبـ تـانیزگارڕوا  یکێتەحکـووم ەبوون ل سووولەو نام یناوک ەیشێک
 ێبــەن ســووولەم ەک کێــتەحکووم. کــار رەســ ەتێــب یکــەڵخ یکــێمێژڕێئاکــام بگــا و  ەب رانێــئ یکــەڵخ یشــانۆکێو ت بــاتەخ
 یمــوکراتێد یزبــیح کەچ و ەمێئــ ۆیەبــ. ەوەرەد یایــدن ەب رەرامــبەب ێبــ رپــرسەب ێناشــتوان ،ۆیخــ ەیکەکەڵــخ ەب رەامــبرەب

 رجـامەب یپرسـ ەل ەمێئ. ەیەوەستەد ەب شمانەوەئ رەو ه ەرکمانەئ ەوەئ دا یاستەڕل یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ کەکوردستان و چ و
چـل  ەک نڵێیب انێیپ تاەیپ تاەیپ ێبەد مەاڵب ،ێتێنادر مانەقس یجالەم داەوەرەد یایدون ەڵگەل رانێئ  ییناوک ەیشێک ەو ل
 یمـۆهرەئ نیباشـتر نڵێـیب انێیـپ. یـیەن ەمتمـان یگـاێج یسـالمیئ یمارۆک ەک ەوتووەرکەد شتانۆبو  ەوەکردوون تانیتاق ڵەسا

 بـاتەخ ەل وانەئ یتـییەعوقەو م کەڵـخ یشـانۆکێو ت بـاتەخ ۆبـ ەوەنـدنێخو ەیەوەئ رانێـئ ییسالمیئ یمارۆک رەس ۆگوشار ب
 یسـالمیئ یمـارۆک ەوەرەد یایـدن ەک ێبـدر ێپـ ەیوەئ یدێو ئوم وایه کەڵخ داییەندەوێپ وەو ل نەبک داییسالمیئ یمارۆک یدژ
 .ناکا ەناسێپ "رجامەب" ەیشێک ەب اینەت
 
 .دا امپڕت دڵناۆد یمەردەس ەل تەبیتاەب ستا،ێتا ئ ەبوو یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک یزێهەو ب ەورەگ رۆز یکێشکالیئ ەوەئ
  

 ،ەداوەن انۆڵیـــــک کەڵـــــخ ەک نینـــــیبەد مەاڵب ،یتڵەوەودێـــــن ەیگەڵمۆکـــــ یـــــیەیمەرخەمتەک وەئ یاەڕرەســـــ: کوردستتتتتتان
. ێندرێپەســەد دا یاســیس یچاالکــان رەســەب عــدامێئ یقورســ یو ســزا ێریــگەد کەڵــخ ەژانڕۆ وامــن،ەردەب کــانییەتیەزاڕەنا
 مەاڵب ێکـرەد کبارانەمووشـ ،ێکـرەد ێل یرۆرێت ،ێدرەد ێیو ل ەئامانج رەه اشتێه موکراتێد یزبیح یتەبیتاەب کان،ەزبیح
 ؟ێکو ەگاتەد ەخۆد مەئ یەوا تانێپ ،ەداوەن ۆڵیک
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 یکـەڵخ یشـانۆکێو ت بـاتەخ ێنـدریبەد داەوەرەد یایدێم الیشۆو س کانەژنامڕۆ ەل ەک ەیپرسان وەل کێکیە :خالید عەزیزی
 کـاەکـار د ەیکەکەڵخ یدژ ەل یتوند ەب رۆز یسالمیئ یمارۆک یزامین یقڵەموت یتەومحکو ەک رانێئ ەل ننیبەد وانەئ. ەرانێئ

 ابـردووڕ ڵیسـا یرەوەڵـزەخ ەیوەئ ەنمـوون ۆبـ ەیەه ەشـانۆکێتو  بـاتەخ وەئ م،ەاڵنادا؛ ب ێپ انیکێپشوودان یجالەم چیو ه
 مەاڵب. کـردەن ۆیوتـەئ یکییەشـدارەب کەڵخ ەبوو ک کانەبژاردنەڵه یپرس هاەروەه. یینیب ایدن ەبوو ک ەورەگ رۆز یکێانۆڕگ
 نـاەد. هـات یسـالمیئ یمـارۆک یایـفر ەل نـاۆڕۆک یتـاەپ ەوەداخەب ابـردووداڕ ڵیسـا کیە ەیماو ەل ەگوتوم شیشووترێپ کەو
 رۆز ییاسـیس یشـەدروسـت کردبـوو، ک ێینـو یکێرجەومەڵـو ه خۆد دا یاستەڕل رانێئ یکەڵخ ییتیەزاڕەو نا شانۆکێو ت باتەخ

 ەکڕۆفــــ ەیوەردانەب ییســــواڕی یدوا تەبیتــــاەب ،ەوۆخســــتب کیــــرەت ییســــالمیئ یمــــارۆو ک قــــابووڵخو رانێــــئ ەل تەبیتــــا
 پـاشەو کێـرۆج ەب ەیپرسـ مەو ئ ەوۆیەخـ یقورسـ یرەبێسـ رێژ ەخست یکێتش مووەو ه ێشتەیگ ناۆڕۆک یچەک. ەکییەنیکراۆئ

 مەاڵب ،ەوەنەکەد انۆیـخ یتەمەاڵو سـ انیـژ ەل ریب کێرۆجەب دا میژڕێ ییمساردەو خ مەرخەمتەک ەل کەڵخ ستاداێئ ەل. خست
 ەینێــدوو و. یـیەنـگ نیگر ەالوەب یکــەڵخ نڵەسـەو ئ ەانەیـکەمیژڕێ ییزگـارڕ رەه ەیکەتیــیەوەولەئ یسـالمیئ یمـارۆک یزامـین
. رانێـئ یکـەڵخ یشـانۆکێو ت بـاتەخ ۆبـ ەیەه شـتنەیگێت ەوەرەد یایـدون ەل یەوا رەگەجا ئ. رچاوەو ب اوازیو ج ارید واوەت
 ەل دا، یزێپـارەنگیژ یبوار ەل ەیەکوردستان ه یتەاڵژهڕۆ ەل ەک ییەنەدەم ۆڵەو جموج باتەخ وەئ تەبیتاەژنان و ب یباتەخ
 رەسـ ەنێـد کەڵـخ ەک رۆراوجـۆج ەینۆبـ ەو ب دا یبەدەئ یبوار ەل دا، کانەییەوەتەو ن یشتمانین ەنۆب ەل دا، کانییەاسیس ەنۆب
 کــرد،ەدەن یوتەســوکەڵه ەرپرســانەب یســالمیئ یمــارۆک ەک نــاداۆڕۆک یورانــەد ەل ێنــیبەد ایــدن. ێنــیبەد ەوانەئ ایــدن قام،ەشــ
 ەل شیشـترێپ ەکەڵـخ وەئ. داەد انیـکتریە ییتەارمیکرد،  کانەخانەستەخ ەب انییتەارمی نا،ەداد انیەیما انۆیخ ەل کەڵخ

 یانیــبــوون،  ێــڵه رەســەل رانەبۆڵکــ یپرســ ەڵگەل ینــدەوێپەبــوون، ل ێــڵه رەســەل مــوکراتێد یەاڵق رەســ ۆبــ رشێــه یکــات
 ەل رزەب ییاســیس یکێشــعوور ەک گــاەد ێتــ ەوەرەد یایــدن. ەکــراو زمــوونەکوردســتان ئ یتــەاڵژهڕۆ ەل ەئــاوا ک یبــوار کیەایــدن
ـــیەواەتەن ەیناســـێپ رەســـەو، ل ەیەکوردســـتان ه یتـــەاڵژهڕۆ ـــخ ییخواز شـــوناس رەســـەو ل یت ـــ انۆی ـــاد ۆڵک  ەل رەو ه نەن
 داەبــوار وەل ەمێئــ یزبــیح ەوییەشــۆخ ەب ەک نەکەدروســت د شیوامــەردەب یرکــەئ دا انۆیــخ یــیمواەردەب ەل ەوانەئ. دان دانەیــم
 ێبـەد ەوەئ مەاڵب. ەبـوو تاڵو ۆیوخێن ەل کەڵخ یشانۆکێو ت باتەخ یوانیپشت ەشیمەو ه یتیەکردوو ێب دایتوانا ەل ەیوەئ

 .ێبەه یرەسەباشمان ل یتگش یاڕ ەمێئ ترداەورەگ یکێندەهڕە ەو، ل ترەورەگ یکێئاست ۆب ەوەتێبگوازر
  

 رۆز زتـانەڕێو ب مـوکراتێد یزبـیح ەکوردستان ک یتەاڵژهڕۆ ەیوەبزووتن ەزانێهەب ڵەخا مەئ مووەه دیخال کاک: کوردستان
 شیــوەئ ،ەیەالواز ه ڵیخــا مڵــێب مەنــاد مۆخــ ەب زنیــمــن ئ ەک شیکڵێخــا مەاڵب ،یەدا ۆیخــ ێــیجەل نەکەد رەســەل ییداگرێــپ
. کـانییەانکارۆڕگ ۆبـ رجەم شێو پـ یسـتیوێپ کەو دا کانەزبیح وێنەل تەبیتاەکوردستان ب ەیوەزووتنب وێنەل یزڕیکیە ەیشێک
 بن؟ەد رەسەچار ەیک بن؟ەد رەسەچار نۆچ ەشانێک مەئ
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و  یگشـت یکەیەوەکـدانێل ەمێئ را،یگ ابردووداڕ یژڕۆ ندەچ ەل ەک دا زبیح ییندەناو ەیتیمۆک ەیوەبوونۆک ەل :خالید عەزیزی
 یفســەن نەتەعیبــەت. کوردســتان یتــەاڵژهڕۆ ەکــورد ل یو پرســ رانێــئ یرجەلــومەه ،یتڵەوەودێــن یخــۆد ەکــرد ل نومــااڵربەب
چ  نیتـوانەکوردسـتان د یمـوکراتێد یزبـیح کەو ەمێئـ نیبـزان ەبـوو ک ەوەئ ۆب. بووەن ەوەنۆڵیکێباس و  ل ۆب رەه ەوەکدانێل
و  ەنـاوچ یرجەلـومەه یبـوار ەل ەکییەگشـت ەخۆد ێیتـاوتو ەمێئـ دا مەکیە یناغۆق ەل ۆیەب. ێبەه کمانێرەسەو چار کێکارڕێ
ــئ ــا و ز ران،ێ ــانەبوار ەو تواناکانمــان ل یماســڵۆپید یتــییەرفەتوان ــد یک ــرد کانمانییەترســەو م ەشــەڕەو ه تەرفەو د ەکی . ک

 ەل ەیوەئ ۆبـ ەک - ەبـوو مـوکراتێد یزبیح ەڕیباو ەشیمەه ەوەئ ەارید - نیشتەیگ ەئاکام وەب کان،ەچار گاڕێ رەس شیکێکات
 ێبـەه کمـانێنگەد کیەو  ۆڕێگـ ەنێیب کگرتوویە یکێنگەد ەب داەبواران مەئ یمووەه ەو ل واڕب مانەقس داەبواران مەئ یواوەت

 ەنـدێو، ه ەیەه انیشـانۆکێت ەنـدێو، ه کـاەد یداکاریـف ەندێه ێوەل کەڵخ ەک نەیکەد ستانکورد یتەاڵژهڕۆ یباس کێو کات
 وانەئ یشـانۆکێو، ت یداکاریـف ەیبـارەق ەب شیکـانەزبیح مـووەه ێبـەد نەتەعیبـەت تـن؛ەخ رەسـەل ەنـدێو ه نەدەد یقوربان

 .ییکگرتوویەو  یزڕیکیە ەتێبەد ەکەرەسەچار ەرێل. ێشێپ ەنڕۆیب ەوییەتەاریرپرسەب ەب ستەه ەو ب نیب تەخ رەسەل
 
 ەوەئ مەاڵب ،ەکـردوەن ییتـاۆک کـداێربوا چیهـ ەکوردسـتان ل یمـوکراتێد یزبـیح ،ەیەه ەوەمێئـ ەب ییندەوێپ یەیگاێج وەئ تا
 یـیتەواوەت ەل کێـکات ۆیەبـ. ەیەه اوازیـج یچـوونۆروبیو ب رۆراوجـۆج ییاسیس ینیەو ال زبیح ەک ەیەوەئ ۆیه ،ییەن واوەت
 کـووەو رەه  ەوییەتەاریرپرسـەب ەب ستەه ەب نۆچ ەمێئ یزبیح ەیەوەئ کانەرچا ەل کێکیە ن،ەیکەد ەتەباب وەباس ل دا ۆیخ
 ینـدەناو وێـنەل ەنمـوون ۆبـ. ێبـەه یینگەمـاهەو ه یهاوکـار ەکیـد یکانییەاسـیس نیەو ال زبیـح ەڵگەکار بکـا و، ل ابردووڕ

 ەوەکەیەب موومـانەه رداۆراوجـۆج یبـوار ەو ل ێچـاالکتر بـ ەنـدەناو وەو ئ ێبـەه مانەرنامەو ب ەژڕۆپ نیشۆبک ێت دا یهاوکار
 .ێکار د ەب ەمێئ ۆبواردا ب رۆز ەل ەییکورد ییەنگەدۆک وەو ئ ێبەه مانیکورد یکییەنگەدۆک

 یکردن دروســت ێبــ رەدیــتەارمی کــانییەرانێئ ەنیەال ەڵگەل یشــۆبک ێتــ ەمێئــ یزبــیح نۆکــرا چــ ەوەبــاس ل هــاەروەه م،ەدووه
ــتنەیگێت ــاتن ەو ب رانێــئ یکانییەگشــت ەپرســ رەســەل شەهــاوب یش چ  نیبــزان ێبــەد کــانەموکراتێو د دنیــبا یرکارەســ ەه
 .ێبەدروست د ەمێئ ۆب ەکید یکڵێجاەم
 تاڵو ۆیوخـێن ەل ەک ێبـ داێـت یشەهاوب یکێامەیپ ەجماعیئ وەو ئ ییەنگەدۆک وەئ نەیچ بک داەبواران وەل رەه سانید مەهێس
 انەیــد رەسـ ەب ەدروشـمان وەئ ن،ەدەدروشــم د قامەشـ ەو ل تەخ رەسـ ەنێـو د نڕبــەردەد ییتیەزاڕەو نـا شـاندانیپۆخ کەڵـخ
 بـووەه داەبـواران وەئ یمـووەه ەل یامەیـپ ینـدەناو ەتیمۆکـ ەوییەشـۆخەب داەاربو وەل یەوا رەگەجا ئ. ەوەتێبەن واڵب دا زبیح

 .بکا انێیجەبێج یشۆبک ێو ت ێبچ داەوانەئ یدواەب ەاسپاردوڕ ییاسیس یرەفتەو، د
 

 ش،یکوردســتان ەیکیــد یکانەشــەب ەکوردســتان ل یتــەاڵژهڕۆ ەل رەه کەن کەڵــخ ێکــرەد یزڕیــکیە ەبــاس ل ەک دیــخال کــاک
ــانەزووم ــچەزوو د ک ــ رەســ ەتێ ــینیەدوو ال یواقع ــیح ی ــوکراتێد یزب ــییەوەولەئ ەوونڕ. م ــتان  یتــەاڵژهڕۆ ەل مەکیە یت کوردس
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 رەسـەل یباسـ یدیـج ەب رۆز دا ینـدەناو ەیتیمۆکـ ەیوەبـوونۆک ەل شـزانمەو د ەمـوکراتێد ینـیەدوو ال ییکگرتوویەو  یزڕیکیە
 خـشەب وایـو ه ەتـاز یکێشت ەوەبار وەل ۆئاخ. نێکرەد موکراتێد ینیەدوو ال یکانەتەوەیه یشتنیدان ستاشێو، ئ ەکراو ەوەئ
 ن؟ەبک یباس ەیەه
 
ــوانەڕچاو وەئ ــاێج ەل واوەکوردســتان، ت یتــەاڵژهڕۆ یکــەڵخ ەیانیی ــن ب. یەدا ۆیخــ یگ ــیح نیەال ەل مۆخــ ڵیحــاەب شەم  یزب
 یمــوکراتێد یزبــیح ەب یینــدەوێپ یەیگــاێج وەتــا ئ. نیروانــەد ێــیل ەوەزڕێــ ەو، ب نەیــکەد یرکــەد ەوەکوردســتان یمــوکراتێد

 یـیزڕیکیە یزکردنـێهەب ەیرەنـجەپ یەوا مانێو پ ەداو مانەناڵوەه وەئ ەشیمەه ابردووداڕ ڵیسا ندەچ ەل ەیەه ەوەکوردستان
ــانەزبیح ــانەموکراتێد ەیشــێک ەک ەیەوەکوردســتان ئ یتــەاڵژهڕۆ یک ــر رەســەچار ک ــانڵوەه ابردووشــداڕ ەل. ێبک  مەئ ،ەداو م
ــڕۆپ ــوو یوێو نشــ ورازەه ەەیس ــەو ت ەب ــەد نەتەعیب ــ ژێپشــوودر ێب ــ. نیب ــدر ەل ۆیەب ــینگیگر ەیژێ ــاب وەئ ی ــ ەک ەتەب  یپرس
 ێبـەو د ییەاسـیو س یشتمانین ەیورەگ یکێتەروورەو ز یستیوێپ ەزبیدوو ح مەئ ەیوەبوون کیەو  کانەموکراتێد ەیوەگرتن کیە

 وەل ۆیەبـ. ێبـەه زێـهەب یکـێنگەو د ییکگرتـوویە نینـیبەد داەوەل کـانەچار مـووەه ەگوتمـان ک ەمێئـ. نەیـبک ێلـ یئاوا چاو
. نەکەکـار د ەوەکێپ کانمانەتەوەیه ستاێو ئ ەبووەه شتنمانیدان ەوەکێدوو ال پ رەه ییرەبڕێ داەوەئ ەیژێدر ەو ل داەانییدوا
 شـــمانەوانەو ئ نیــەبک ێجــەبێج ەیەوەگــرتن کیە وەئ ەویمــاتوانەن یچۆبــ ابــردووداڕ ەل ەک ەکــردوو مــانەوەئ ییسارناســەخ
 ینـــیەال ۆیو تـــاوت شـــنینەداد کانمـــانەتەوەیو ه نیتـــەخ رەســـەدوو ال ل رەه یـــیرەبڕێ ســـتاداێئ ەل. بـــاس رەب ەتەنـــاوێه
 رەسـەب راننێـئ یکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیکوردسـتان و ح یمـوکراتێد یزبـیح ینیەدوو ال نۆچ ەک نەکەد ەپرس یرۆراوجۆج
ــک رەســ داەســپانۆک مەئ ــرحاەهەل. ونەب ــئ ەوییەشــۆخەب ادڵ ــبەد کەیەرادی ــ ەل نمی ــادام ئ ردووەه یرەبڕێ ــئ وەالدا و م  ەیەرادی
 رەســەل ەمــوکراتێد یدوو ال رەه ینــدامانەئ یرکــەو، ئ نەبــک زێــهەب انیــکانییەوانەڕچاو ەک ەکەڵــخ ینەاڵمۆکــ یرکــەئ ،ەیەه
 کتـریە ییهاوکـار ەب ەمێئـ داڵـرحاەهەو ل ێبـ رترۆز انەیرادیئ ەموکراتێد یدوو ال رەه ییرەبڕێ یندامانەئ یرکەئ. بن تەخ
و  لزامـاتیئ دا موکراتێد یکگرتوویە یکێزبیح ەل ێبەکرد، د ێجەبێج شمانەوەو مادام ئ نەیکەد ێجەبێج یەتییەرپرساەب وەئ
 ەل ەمێئــ یشــانۆکێو ت بــاتەخ یداهــاتوو ۆبــ ێبــەه یباشــ یکێامەیــپ ێتــوانەد ەوەو ئ ێبــەد شــمانیزێهەب یینــدەنمەڵێب
 .تانکوردس یتەاڵژهڕۆ
 
ـــتڕ ـــار وەئ ەاس ـــ ەک ـــ یگرفت ـــوو ۆیخ ـــتان ەو ل ەب ـــ ورازەه دا شیدانوس ـــەئ مەاڵب ،ەیەه وێو نش ـــتەه ەب ەک ەیەوەئ ڵس  ەب س
 ێـیجەبێج ێبـەد ەمێو ئ ەکەڵخ یو داوا یوانەڕچاو ەوەمادام ئ مەاڵب. نەیبک ەڕپێت ەوانێو نش ورازەه وەئ ەوییەتەاریرپرسەب
 یدژ ەل انۆیـخ یشـانۆکێو ت بـاتەخ ەل تاڵو ۆیوخـین ەل کەڵـخ ەک ەیەه میەواو دا یوانەڕچـاو وەئ شیهاوکـات منـ ن،ەیبک
 ۆبــ رەه شیوتنەرکەو ســ ەوتنمانەرکەســ ەیبنــاغ یردەب ەوەئ. ێچــەن ریــبەل تــانینگەماهەو ه یزڕیــکیە داییســالمیئ یمــارۆک
 .ەیەمێئ



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

73 
 

 .ەیەمانید مەئ ۆب کردنت رخانەکات ت ۆسپاس ب دیخال کاک: کوردستان
 

 بنەماندوو ن. شەوێئ ۆب سپاس :خالید عەزیزی
 

٢١٢١ دێسەمبەریی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

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

 سەرکەوتن بۆ ئێمەیە، چونکی کوردستان هێزی پێشمەرگەی هەیە: خالید عەزیزی
 

 (زداەرماوەس ی٢٢ یسمڕەوڕێ ەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت یکانەقس یقەد)
 
 !کوردستان یخوازیئازاد یکەڵخ
 !کوردستان یموکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێو کادر و پ ندامانەئ

 !ستیوەشۆخ یانڕێیهاو
 
ــا یژڕۆ ز،ەرماوەســ ی٢٢ ەیوەهــاتن ەینۆبــ ەب ــاۆرێکوردســتان، پ ەیرگەشــمێپ یژڕۆو  اڵئ ــئ مــووەه ەل ییزب  ەرگەشــمێپ ،ەوێ
و بـاب و خوشـک و  کیو دا ڵەماەبن ەل ییزباۆریپ ەوەرێل یتۆیەخ ێیج هاەروەه. مەکەکوردستان د یکانەمانەو قار رەشۆکێت

 شــتمانیخـاک و ن ەل یرگـرەکوردســتان و ب ەخزمـت ب ۆبـ انەیرگەشــمێپ ەک م،ەبـک ەرگانەشـمێپ وەئ مــووەه یسـوکارەبـرا و ک
 هـاەروەه. ەکـورد کـردوو ییخوازیزگـارڕ ەیوەناڵکوردسـتان و جـوو یاتمـوکرێد یزبـیح یگـاەبار ەب شەشکێکورد، پ یتەرامەوک
 ەب ڕپـ ەوەزۆریـپ ەژڕۆ ەوەئ ەینۆبەب ،ێڕیشگۆڕو ش یتیەرگاەشمێپ یکوردستان، کانگا یموکراتێد یزبیح یندەناو ەل ەوەرێل
 .مەڵێکوردستان د یکەڵخ مەرجەس ەب ییزباۆریپ ڵد
 
 ەل ڕپــ یانیــژ ڵیســا نجێفتــاوپەح ەیمــاو ەل. نەمێئــ یخیەبــاەو ب نــگیگر ەرەه یناســۆو دوو ش مــاێدوو ه ەرگەشــمێو پ اڵئــا

 یوتــڕە ەکــورد ل یشــانۆکێو ت بــاتەخ نــاوێپەل مبولیســ ەتەبــوون ،یەمــاێدوو ه مەدا ئ کوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح ییشـاناز
 یقـاز مـوکرات،ێد یزبـیح یواەشێکوردستان، پ یمارۆک کۆرەس کێکات ستاێئ شێپ ڵسا نجێفتاوپەح. دا ەیمافخوازان یباتەخ
 ڕپـ یکـات وەئ ییاڵتـاەو، ب زرانـدەدام یکوردستان یموکراتێد یزبیح ەنانیب بیو واق ەرپرسانەب یکەیەوەکدانێل ەب د،ەممەمح
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 ەبـوو، ک ەیکەوەتەن ۆبـ ناسۆو شـ ەناسـێو پ مـاێه یکردن دروسـت یدواەب ،یوانـەیڕدوور د رۆز ەکاتـدا ک مـانەه ەل ،ەوەکرد
ـــا ـــاێه وەل دوو ەرگەشـــمێو پ اڵئ ـــانیگر م ـــات. نەنگ ـــەل ۆیخـــ شیکێک ـــارۆدرا و ک ەدارێس ـــانێه مەاڵب ووخـــا،ڕ ەیکەم و  یماک
مــاون و  رەه ســتاشێو ئ ەوەمــان اڵو ئــا ەرگەشــمێپ ەدروســت کــران، وات وەئ یکــاریبتیئ ەب ەک ەیشوناســ وەو ئ ەیکەناســێپ
و  ەاگرتــووڕ ەشــکاو یکوردســتان یاڵئــا یۆخــ ییانبــازیگ ەکوردســتان و ب ەل یــیرگرەب ەب ەرگەشــمێپ. اننۆیــخ یانیشــا ێــیجەل
 وەو ئ ەڕەو بـاو زۆو سـ سـتەه وەئ رەه. ەاگرتـووڕ ندوویز ەشیمەه یکورد ەیوەتەن یزۆو س ستەه ۆییخ ەییشکاو ەب شاڵئا
دا  کوردســتان یمــوکراتێد یزبــیح رەســ ەب ەیوانێو نشــ ورازەه مــووەه وەب ابــردووڕ ڵیســا نجێفتــاوپەح ەیمــاو ەل ،ەیەناســێپ

 .داەساتانەکار وەئ مووەه رەمبەه ەل ەبوو زبیح یگرتنەرگەب ۆیه ،ەهاتوو
 

 ەو شوناس ناسێپ وەئ ەک ێنەیەگەد ەوەکوردستان ئ یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەناڵجوو ییوامەردەو ب موکراتێد یزبیح ەیوەمان
 ەب سـتەکـردن و ه تەسـایس وەو، ئ ەکوردسـتان یمـوکراتێد یزبـیح یزرانـەدام ەیبناخ یردەب ەک ییەتیەو کوردا یتیەواەتەن
 واەشـێپ یورد ەیوەنـدنێو خو ەنـانیب بیواق یتەاسـیس یمـەرهەب ەکـورد ک یسـپر یرەسـەچار یدوا ەب انەڕو، گ یتیەرپرساەب

 لۆکوردسـتان، پـ یتەاڵژهڕۆ یکانەنێشو مووەه ەل ەک نینیبەد ەمێئ. ەوامەردەب ەوییەشۆخەب ستاشێبوو، تا ئ دەممەمح یقاز
 ەیوەناڵجـوو یانـدنەیگ ئاکـامەب ۆبـ ن،ەیـیەوەتەو ن یرێشـگۆڕش ەخیەو بـا هـاەب وەئ یراتگریم ەک ەوێئ یانڕکچان و کو لۆپ

 .بنەکوردستان د یموکراتێد یزبیح یکانەرگەشمێپ یزڕی ەب ستەوێپ انەیکەوەتەن ییمافخواز
 
و  نــدامانەئ ینــدکرانەو ب ەنجەشــکەو ئ عــدامێئ کەو ،ەمێئــ یدژ ەل کانەســاتەکار ەک ییەزرەربەو ســ یشــۆخ یگــاێج ەوەئ
ــاران پۆو ت مــوکراتێد یەاڵق یباران کەمووشــ رانمــان،ەبڕێ یرۆرێــت کانمان،ەگەرمەشــمێپ ــنک یب و  رکوتەســ گانمــان،ەو بار ەب
 ۆ مـر یماف یکوردستان، چاالکان یتەاڵژهڕۆ ەڕیشۆکێت یکەڵخ ەوێئ رەسەل تاڵو ۆیوخێن ەل ەک رۆز یکێو گوشار نگەبروزەز

 رەه. ێنـێب دا کۆچـەب ەیەوەتەن وەئ ەویـتوانەین ەوانەئ یمـووەه ؛ەیەه یو قـانوون یاسـیسو  ینەدەم یباتەخ یرانەشۆکێو ت
 ەالمـــارەو پەو، ئ رەســـ یەکـــرا یرشـــێمووشـــک ه ەب ،ەوێـــئ یکانەرگەشـــمێپ یـــیتیەراەبڕێ کێـــو کات ســـتاێئ شێپـــ ڵدوو ســـا

 ایـنەت تـانەمێئ ەوێـئ ،ەوەخـوار اتەو کادر ه یرەبڕێ ەیادڕ ەل ەرگانەشمێپ وەل کێلۆپ یدبوونیهەش ۆیه ەبوو ییەستیرۆرێت
 یمــارۆک یدژەل تــانۆخ یواڵربــەو ب نیــرەب ییتیەزاڕەنــا ەب تان،ەکۆشــکەب ەمــانگرتن ەدواتــر ب ژڕۆچــوار  ەوێــئ ،ەوەشــتێهەن
و  مــوکراتێد یزبــیو ح تــانۆخ یشــانۆکێو ت بــاتەخ یوانیپشــت وامەردەب ەگــوت ک ارتــانەیو ن اریــ ەو ب ەمێئــ ەب ،یســالمیئ
 .دستاننکور یکانەرگەشمێپ
 یکێبــوار مــووەه ەل مــان،ۆخ ییو چــاالک شــانۆکێو ت بــاتەخ ەل ەکــردوو یوا شەوەئ رەه رگــرت،ەو مــانەامەیپ وەئ ەمێئــ
ــیس ــکەت ،ەرگانەشــمێپ ،ینــەدەم ،یاس ــانۆب کێنێشــو رەهەل. نیســتەوەانڕ دا یماســۆپلیو د یالتیش  ۆبــ لمــانەه ،ێخســابەر م
. نیکوردسـتان بـوو یتـەاڵژهڕۆ یرەشـۆکێت یکـەڵخ ەوێـئ یکـانەو داخواز ستیو و نگڕەو  نگەد یباش یکێرەنێنو ،ێوتبەکەڵه
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 ەبــاتەخ وەئ کیە ەڵگەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح یگــانەو بار ەشــاخ و بــنک ەل ەرگەشــمێپ ەیمێو ئــ ێوەل ەوێــمــادام ئ
 یکۆو چــ ێبهــات رەســەب ەیســاتانەکار وەئ مــووەه ەک کێــتەللیم. ەیەمێئــ یو داهــاتوو هــ وتنەرکەســ امیــنڵد ش،ێپــ ەنیــرەب

 .ەوەتێبەد کیزین وتنەرکەس ەل دا ۆیخ یباتەخ ەل یوامەردەب ەب گومانێب ،ێدابەدان
 
 ،ییەزێپـار و ماف یموکراسـێد ،یئـازاد یمبولیسـ یسـالمیئ یمـارۆک یدژ رانێـئ یکوردستان ەو ل رانێئ ەل ەرگەشمێپ ەک ەیوەئ
دوکتـور قاسـملوو و  ەگـاتەتـا د ەواوەشـێپ ەل ەتان ککوردسـ یمـوکراتێد یزبـیح یکانەدروسـت ەتەاسـیس رەسـ ەوەتەڕێگەد ەوەئ

. ێکـرەد ێلـ یچـاو دا یتڵەوەودێـن یئاسـت ەل ەوەزڕێـ ەب ەوەو، ئ ەداناو انەیکەبناخ ندوویز یرانەبڕێو  یندەفکەڕەدوکتور ش
 ڵیســـا نـــدەچ ەیمـــاو ەل شیداعـــ  ییســـتیرۆرێت یانیـــرەج یدژەل کانەرگەشـــمێپ یشـــانۆکێو ت بـــاتەخ شەوەئ شـــتینەت ەل
 ەک کییەوێو بشـ یزڵۆو ئـا ەڕشـ مـووەه ەل ەرگەشـمێپ. بکـا ادیـز ەرگەشمێپ یناو ەب شەکید یکییەشاناز ییتوان دوودا،ابرڕ
ــاوچ ەل ــد ەن ــێپ ەتێ ــو رەه ەل ،ێش ــ ەک کێنێش ــتان و پرس ــورد ب یکوردس ــەک ــ ەل کێش ــاناز ەب ،ەیەکەپرس  ەیرەب ەل ەوییەش
ــانیئ ــافخواز ت،ییەنس ــرەب ،یم ــوردا ەل یرگ ــرەب ،یتیەک ــێد ەل یرگ ــرەب ،یموکراس ــاف ل ەل یرگ ــتانیرۆرێت یدژەم  یدژەو ل س
 یکانەنێشـو ەل کێـکات ەیەورەگ یکییەشـاناز ۆیخـ ۆب شەوەئ. ستنەوەادڕو  ستاونەاوڕ نەکەد لێشێپ ەمافان وەئ ەک ەیوانەئ
ســتانن و کورد ەیرگەشــمێپ ەرگانەشــمێپ وەئ نەڵــێو د ەوەمانناســنەزوو د رۆز ن،ەکەد ەرگەشــمێپ یباســ ەک ایــدون یرۆراوجــۆج
 وەئ ،ەژووێـم وەئ. ەیەه دا یتێمانەرو قا شانۆکێت ەل انیژێدوورودر یکیەژووێو م ەکردوو انیباتەخ انۆیخ یکانەماف ناوێپەل

 دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ یرەبڕێـ ەب هابـاد،ەم ەل ران،ێـئ یکوردستان ەل ستاێئ شێپ ڵسا نجێفتاوپەح ییەشاناز ەل ڕپ ەناو
 .بخا ێیبکا و، ج یزترێهەب ژڕۆ ەب ژڕۆ اڕب ێپ ییەیشاناز وەئ شیکوردستان یموکراتێد یزبیح. کرد ێپ یستەد
 
 وەئ یمــووەه ەب یتۆیەخــ یگــاێج هــاەروەو، ه مەکەد ەوێــئ یمــووەه ەل ییزبــاۆرێپ داەزۆریــپ ەژڕۆ وەل شەکیــد یکێجــار ۆبــ
 ەوییەشـاناز ەب ،ەبـوو دیهەش دا یتیەرگاەشمێپ یزڕی ەل انیکێزانیئاز ،ەبوو دیهەش داەناوێپ وەل انیکڕۆڵەیە ەک ەیناڵماەبن
 ۆیخـ یکـانەماف ەب تـاەو ه ڕێنـاب ێلـ ەیرگەشـمێکوردسـتان پ ەچـوونک ؟ۆبـ ،ەوامەردەب ەوێـئ یدانیهەشـ یگاڕێ نڵێیب تانێپ
ــا،ەد ــاتەخ ەل وامەردەب ەرگەشــمێپ گ ــژڕۆ. یەدا ب ــڕۆ ەل کێ ــانەماف ەب ەک شیژان ــام شــت،ەیگ ۆیخــ یک  ەل ەرگەشــمێپ ەیکارن

 یاگرتنـڕ ەل ێبـ شـدارەب ەیوەئ ۆبـ ەژیستڕپەو ب رپرسەب یکێزێه ەرگەشمێپ ەڵێد مانێپ رانێئ ییاسیس یدانەیم یداهاتوو
 .دا کیەال مووەه یکانەماف ەل یرگرەو ب کیموکراتێد یکێرانێئ
 
 .ەیەمێئ یه وتنەرکەداهاتوو و س ،ەژڕۆ ەوەئ یوایه ەب
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 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ...بەشێک لە پەیامی پیرۆبایی، سەرخۆشی
 

 

 
 

 پەیامی هاوخەمی
 

 
 
 
 
 
 
 
 !قزەس یشار ەل انمانیخوشک و برا تەبیتاەکوردستان، ب ینداریبر  ڵد یکەڵخ
 
 نـداریبر ڵو د مبارەخ یموومانەدا، ه یووڕ قزەس ی"وەوشەمانگ" یندەماوەز یتاالر ەل ەک ەینێژەه و ناخ شۆناخ ەووداوڕ مەئ

 .کرد
 
 ەل قامەشـــ یکـــانییەناوێخو ەووداوڕ ەل انیـــکانڕۆڵە یســـتدانەد ەل یبـــاریەکوردســـتان تاز یکـــەڵخ شـــتاێه ەک کـــداێکات ەل
 وەشـەمانگ یتـاالر ەیکەووداوڕ ەل ەسـەک ەڵەمۆک مەئ ینداربوونیکوژران و بر ڵیواەبوون، ه داەانییمدواەئ یکانییەتیەزاڕەنا
 .کردن یمبارەتاساند و مات یکەڵخ ەکید ەیندیه ن،ڵمندا کانییەقوربان یرۆز یکێشەب ەک
 
 نـــم،ەیەگەادڕ قزەســ یشــار یکــەڵخ تەبیتــا ەکوردســـتان ب یکــەڵخ ەب مۆخــ ییمەهــاوخ ەنێــزەتڵد ەووداوڕ وەب تەبارەســ
 .خوازمەد کانەنداریبر ۆب ەوەنچاکبوو یوایو ه مەکەد ەووداوڕ مەئ یکانەچوو ستەدەل زیئاز ڵەیماەبن ەل یشۆخەرەس
 

 ٢١١٩ی دێسەمبەری ٥
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 بریتانیا   پەیامی پیرۆزبایی بەبۆنەی سەرکەوتنی بۆریس جانسۆن، سەرۆکی پارتی کۆنسێرڤاتیوی

  
 

 

 

 
 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 

 بەڕێز بۆریس جانسۆن، سەرۆکی حیزبی کۆنسێرڤاتیوی بریتانیا
 

حیزبەکەتـــان لە هەڵبژاردنەکــانی پارلمــانی بریتانیـــا، لە الیەن حیزبــی دێمــوکراتی کوردســـتانەوە  بەبــۆنەی ســەرکەوتنی
 .بەگەرمی پیرۆزبایتان لێدەکەم

 
هیوادارم وەدەست هێنـانی متمـانەی دەنگـدەران لەو هەڵبـژاردنەدا هانـدەر و پاڵپشـتیەکی بـاش بێـت بـۆ بەڕێزتـان لە پێنـاو 

ری ئیسـالمی بە مەبەسـتی دابـین کردنـی ئـازادی و دێموکراسـی لە ئێـران و؛ هەروەهـا ئەوەی گوشاری زیاتر بـخەنە سـەر کۆمـا
 .دەستەبەرکردنی پشتیوانیی بریتانیا لە دۆزی ڕەوا و مافخوازانەی نەتەوەی کورد لە ئێران

 

 لەگەڵ ڕێزدا
 

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ٢١١٩ دێسەمبەریی ١٣: ڕێکەوتی  -د  ماڵپەڕی کوردستان و کور: سەرچاوە 
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ی سەرماوەز، ڕۆژی پێتشمەرگەی ٠٢پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی 

 کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 ەیرگەشـمێپ“ یژڕۆ ەب دا رانێـئ ەل کـورد ییخوازیزگـارڕو  یاسـیس ەیوەبـزووتن یرێـژژمڕۆ ەل کڵێسـا مـووەه یزەرماوەس ی٢٢

 .ێناسرەد” کوردستان
 
 ەوییەهــانیج یزێــدوو زله نیەالەل رانێــئ یرکرانــیو داگ یهــانیج یمــەدووه ەڕیشــ ەک دا کێــخۆبارود ەو ل شێپــ ەوەل ڵســا ١٥
 دەمـمەمح یقـاز واەشـێپ ییتیەرپرسـاەب ەب سـتەمشـوور و ه ەب رانێـئ ەدروست کردبوو، کورد ل دا تاڵو ەل یتەاڵسەد ییشاۆب
و  زگـــارێپار یکـــێزێه ەب یـــیەکەڵخ ەتەاڵســـەد مەو ئ کەڵـــخ یاراســـتنپ یرکـــەو ئ انـــدەیاگڕ ییرەبەوەڕێـــبۆخ یکێتەاڵســـەد
 .داندرا رەسەل ی"ەرگەشمێپ" یناو ەک ردراێسپ کاریرگرەب
 
 ینــاوەه ەل ەک خشەبۆخــ یکــێزێه دا، ەیمــافخوازان یشــانۆکێو ت بــاتەخ یوتــڕە ەل ەکــورد یــیرگرەب یکــێزێه ەرگەشــمێپ
ــ ــ ەیگەڵمۆک ــتان و ب ــارێپار ۆکوردس ــوون و ک ەل یزگ ــەرامەب ــوو یت ــت ب ــورد دروس ــب. ەک ــاوه روی ــگۆڕش ڕی ب ــانج  انهێڕش  یو ئام
 مەل ختکردنەب انیـو، گ شـتمانیو ن ەوەتەن ەل یزگـارێپار ۆبـ ەبـوو ەخشـەبۆخ ەزێـه مەئ ییکەرەسـ یرەهانـد ، خوازانـهیزگارڕ
 یمەردەسـ کەو ران،ێـئ ەکـورد ل یـیژووێم ینـاغۆو ق ەگڕبـ رۆز ەل ەک ەیەنـدەزمەئاو ەکدارەچ ەزێه مەئ ەرگەشمێپ. دایەگاڕێ
ــارۆک ــزووتن یم ــتان و ب ــدارەچ ەیوەکوردس ــا ییک ــیژڕێ یدژ ەب ٤٢-٤١ یناڵس ــ یم ــا یرەک رکوتەس ــاتەخ یتیەپاش ــردو یب و  ەک
 .ەبوو کانۆییەمر هاەو ب یموکراسێد ،یخوازیئازاد یگرەڵهاڵئا
 
 ەرگەشـمێپ یزێـدا، ه کوردسـتان رەسـەب ەوییەنـدەناو یتەحکـووم نیەال ەل ەڕشـ یپاندنەسـ و النەگ یشـۆڕش یوتنەرکەس یدوا
 یمـارۆک یکـانییەکوژ ەڵمۆک یواڵشا ەکردن ل یرگرەب ەل مەه ییتەڕەو بن نگیگر ڕۆڵی موکراتێد یزبیح ییربازەس ڵیبا کەو
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کـورد  ییمـافخواز ەیوەو بزووتن باتەخ یرەهوەج ەل نێنو یاستڕ یکەیەنێو یدان شانین ەل مەه بوو،ەکوردستان ه ەل یسالمیئ
 یکــانەماف یرکوتەســ ۆبــ یایشــیلیگــرووپ و م انەیــد یســالمیئ یمــارۆکوردســتان، ک رەســ ەب ەڕشــ یپاندنەپــاش ســ. رانێــئ ەل
 کیـزین ەیربۆز ەک کێـرۆج ەب ن،ەکەیـکوردسـتان ن ەل مـاەن تیەنـایو ج رکوتەس ەزانێه وەخست و ئ کڕێکوردستان  یکەڵخ
ـــدەف یواوەت ەب ـــا یرانەرمان ـــپا یرزەبیەپ ـــداران ک یس ـــام ەردرانێـــنەد ەپاس ـــتان، کارن ـــایج ەیکوردس  ەل رکوتەو ســـ تیەن

 .بوو ستیوێپ یتیەرپرساەو ب ستۆپ یرگرتنەو ۆب انی کوردستان
  
 ران،یـــگەد ەانەڕۆیرەســـ یســـتیو ماف! یتـــاوان ەکـــورد ب یکـــانەخوازیو ئازاد رەشـــۆکێت ڕۆڵە دا کێـــکات ەو ل داەخۆبـــارود وەل
 ەڕیشـ یکانەلید ەرگەشمێپ مەاڵب کران؛ەد بارانەو گولل عدامێو ئ پاەسەد رداەسەب انینیەژخاێدر یندانیز کران،ەد ەنجەشکەئ

کـورد و  یگرۆو هـ سـتۆد یرۆز مـوکراتێد یزبـیح ەیرگەشــمێپ یزێـه ەیانییتانشارسـ یوتەسـوکەڵه. کـردەئازاد د یکوردستان
 ەب ەیســانەک وەئ بــوونەن مەک. دروســت کــرد داییســالمیئ یمــارۆک یکــانەراویگ لید ەب ەزێــه وێــن ەل ەیقەرحەب ەوەناڵجــوو

 یزێوڵبــا ەونو بــو گــرنەڵه میژڕێــ ۆبــ کەچ یدیــچ بــوونەن ەکــورد ئامــاد ەیمــافخوازان یبــاتەخ یرەوهەج ەل شــنەیگێت
 ەل مەاڵب. ەوەدوور خـران یسـالمیئ یمـارۆک یکانەکدارەچ ەزێه یزڕی ەو ل رانیگ ەوەیەنگۆس وەل وانەل رۆکورد و ز ییازپاکین
 رداەرامبەب
 
و  ینســانیئ هــاەب یپاراســتن یگرەڵهاڵئــا ەزێــه مەئ یبوون دروســت یــیژاێدر ەکوردســتان ب یمــوکراتێد یزبــیح یکانەرگەشــمێپ
 - یســالمیئ یمـارۆک تەبیتـاەب - راکانەنـدگەناو ەتەحکـووم یرۆرێـو ت رکوتەسـ یتەاسـیبـوون و س داگر هـانیج یکـانییەنەدەم
ــەئ ــازڕێ ەل یوان ــخ ەینیقەســتاڕ یب ــانەت. ەوەتۆخســتەدوور ن انۆی ــکات تەن ــت انیشــیرانەبڕێ کێ ــرانەد رۆرێ ــکانەو بنک ک  انی

 .ەوەتەداوەن مەاڵو رۆرێت ەب انیرۆرێت وانەئ مەاڵب ر،ەس یەکراەد انیرشێه ەوەنیقەو ت مبۆب ەو ب کراەد باران کەمووش
 
 ۆیهـەب ەک کانییەاسـیس ەکخـراوڕێو  زبیح ەل رۆز رانێئ ەل کانییەاسیس ەزێه یرکوتەس یو دوا دا شۆڕش یدوا یکانڵەسا ەل
 ەکوردسـتان و ل ەتەهـاتوون یئـازاد یرەنگەسـ کەو مـابوو،ەن ەئـازادان ییچاالک ۆب انیکێتەرفەد  یسالمیئ یمارۆک ینگەبروزەز
 یـیرەوەریب انیـمووەه ەک امیـنڵو د ەویـنیب انیـ کوردستان ەیرگەشمێپ یزێه یرکردکورد و کا ەیوەناڵجوو یرەوهەج ەوەکیزین

 .ەیەکوردستان ه ەیرگەشمێپ یزێه یفتارەر ەل انیشۆخ رۆباش و ز
 
ــاوچ یئاســت ەل ەرگەشــمێپ و  مــوکراتێد ەزێــه ۆبــ ژیســتڕپەو ب ایــنڵد یکێمــانەیئاشــنا و هاوپ یکێنــاو دا شییهــانیو ج ەیین

ــانەمانەیهاوپ ــه. ەک ــێرەه ەل ەرگەشــمێپ یزێ ــتان یم ــڕع یکوردس ــەب اقێ ــوو ل کێش ــانەیهاوپ ەب ــ ەداعــش، ک یژد ییم  ەڕیش
 یقونــاغ ەل ۆیەبــ. دا یرۆز ییانیــو گ ۆیــیمر یچــووێت دا اعــشد ەب نانێهێپ شکســت نــاوێپەکــرد و ل ییتڵەوەودێــن یزمــیرۆرێت
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 یــیردارۆز رەرامــبەب یاگرۆڕخــ یمــزڕەو  مــاێوا ه رەه ەرگەشــمێپ دا، شــمانەکەلەگ ییمــوکراتێو د ەیــیوەتەن یبــاتەخ یســتاێئ
 یکـێزێه کەو ەرگەشـمێپ ەوەشـییەهانیج ییگشـت یاڕرویو ب ەییوەتەونێن ەیوانگڕ ەو ل ەکورد ەیوەتەن یکانەماف یرانەوتکەز

 .ێکرەد ەناسێپ یئازاد یکار یرگرەو ب خوازیئاشت
 
 شـمانیزگرتنڕێ. ییەرەروەسـ ڕپ ەکاروان مەئ یدانیهەش ۆب نیرێنەد واڵس داەرگەشمێپ یزێناو و ه یبوون دروست ڵەیسا ١٥ ەل
 رەسـ ۆبـ کانمـانییەمـاف و ئازاد یدوژمنـان یرشـێه ەیوەرچـدانەرپەب ەل نۆچ کەو ەک ،ەیەامەیپ وەئ یگرەڵه ەرگەشمێپ ەل
 انیپاراسـتن ۆبـ ن،ەیـگەد شمانیکانەماف ەب ەیکات وەئ تەنانەت داهاتووشدا ەل ن،ەیرگەشمێپ یزێه یرزدارەق مانەکەوەتەن
 ەتەرفەد رانێـئ یداهـاتوو ۆکـورد بـ یپرسـ یرەسەرچا ەک ەگوتومان شیشترێپ ەمێئ. نیستەبب ەرگەشمێپ یزێه ەپشت ب ێبەد
 یزێــه یرەوهەج ەیوەنکرد دروســت ەل ێتــوانەکوردســتان د ەیرگەشـــێپ یزمــوونەئ ەوەشــیەگاین ەشــۆگ مەل رەه ،ەشــەڕەه کەن
 .ێب رەدیتەارمیداهاتوودا  یرانێئ ییرگرەب
  

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 ١٣٩٩ یزەرماوەس ی٢٥
 

 ٢١١٩ دێسەمبەریی ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
    

----------------------------------------------------------- 
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 ریسمەس و ساڵی نوێی زایینیبە بۆنەی جێژنی ک

 
 

 
 
 
 
 
 

 !زەڕێب یانییشتمانیهاون
 
  بـه ،یحیسـ مه ینییئـا یوانـ هیڕ موو پـه هـه  بـه ییزباۆریپ ،ینییزا ڵیسا ەیوەبوونێو نو سەسمیکر یژنێج ەیوەهاتن ەینۆبەب
 .مڵێ ده رانداێکوردستان و ئ  له یحیس مه یانییشتمانیهاون ت بهیتا
 
 یبـاتەخ ەل رانێـئ یکـەڵخ ینەاڵمۆکـ ەک گـرنەد ژنێج ینییزا ێینو ڵیو سا سەسمیکر کداێکات ەلکوردستان  یکانییەحیسەم
ــچووێتڕو پ ختەســ ــارۆک یدژەل انی ــنەردەب یســالمیئ یم ــانگ ەل رانێــکوردســتان و ئ یکــەڵخ. وام ــوەب رداەوەڵــزەخ یم و  ترڕگ
 انیکانەخانینـدەدا، ب انیـترۆز یکێنـداریو بر کوژراو اند،ەیگ هانیج ێیگوەب انۆیخ ەیمافخوازان ینگەجاران د ەل وتراڵربەب
 .ەوامەردەب انیکانییەماف و ئازاد یرەبەستەد ناوێپەل انیشانۆکێو ت باتەخ ەک انیلماندەس مەاڵکرا، ب ڕپ ێل
 
ــییزا ی2183 ڵیســا هــاەروەه ــرد،ڕ ەک ین ــەگ یشــانۆکێو ت بــاتەخ اب ــاوچ یالن ــافخواز ەیوەتەن تەبیتــاەب ،ەن ــ یم ــورد ب  ۆک
کـورد و  ی وه تـه نه ۆو بـ یگشـت به هـانیج ۆبـ ینـییزا ێینو ڵیسا  که وادارمیه  هۆیب بوو،ەه ەیژێدر یواکانڕە ەفما یسپاندنەچ

وتن و  رکه ســه  وەرەب یر روه و دادپــه یئــازاد ،یو، ئاشــت ێبــ داێــت یوت ســکه و ده یشــۆخ نیرتــرۆز ،یت بــهیتا  مان بــه کــه ناوچه
 .ێبن نگاوەه شچوونێوپ ره به
 

 یبـاتەخ داێـنو ڵیسـا ەل وادارمیـه ران،ێکوردستان و ئ ەل ەنییئا وەئ یوانێڕەپ مەرجەس ەل مییزباۆریپ یاێڕو  کهید یکێجار
و  ەکهـــاتێپ مـــووەه ەب یســـالمیئ یمـــارۆک یدژەل رانێـــئ یهـــاتوو ڵەزاەو یکـــەڵخ ینەاڵمۆکـــ ەیکگرتـــووانیەو  ەیرانیلگێشـــ
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 یباتکـارانەدا خ ینـییزا ێینو ڵیسا ەل ەک واخوازمیهاوکات ه. بکا رەبەستەد اتریز یوتنەرکەس ەوەکانییەنیئا  هییرۆراوجۆج
 یاتریـز یینـدەوێو هاوپ ێڕیبـاتگەخ ەیوز یکخسـتنیە ،یزڕیکیە ەکوردستان بتوانن ب یتەاڵژهڕۆ یکانییەاسیس ەزێکورد و ه

 .ننێب یاریدەکورد ب ییاسیس ەیوەناڵجوو ۆب اتریز یوتەسکەد انیوانێن
 

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 ٢١١٩ یرەمبەسێد ی٢٥
 

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

 پەیامی پیرۆزبایی بۆ ئەمینداری گشتیی یەگکرتووی ئیسالمیی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 !نیهادەب نیدەالحەس ستاۆمام زەڕێب
 و،اڵو س زڕێ ەڵگەل
 
 ینـداریمەئ کەو نابـتەج ەیوەبـژاردنەڵکوردسـتان و ه ییسـالمیئ یکگرتـوویە یمەشـتەه ەینگرۆکـ یکاروبـار ییتاۆک ەینۆبەب

 .مەکەد ێل تانییزباۆریکوردستان پ یموکراتێد یزبیح ییرەبڕێ ەل انمڕێیو هاو مۆخ یناو ەب کگرتوو،یە ییگشت
 
  رەس ۆب یترسەم یرەگەئ مەه یەداەکەو ناوچ اقێڕع ەل ەک ستراەب تداەبیتا یکێرجەلومەه ەل ەوێئ ی٨ ەینگرۆک
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کــورد  ەیوەتەن یکــانەکــورد و ماف یپرسـ یشخســتنێپ ۆبــ تەرفەد ێتــوانەد مەو ه ەیەکـورد ه ییاســیس ڤــیبزا یکانەوتەسـکەد
 ەکوردسـتان ب ییسـالمیئ یکگرتـوویە سـتاداێئ ەیاریسـتەه ەنـاغۆق وەل نیخـوازەد مـوکراتێد یزبـیح ەل ەمێئـ. بکـا رەبەستەد

پتـر  ،ییکگرتـوویەو  ییبـاەت یانیـگ ەب سـتوورەکوردسـتان و پشـت ئ یمێرەه ەیکید یانکییەاسیس ەنیەال مەرجەس ییهاوکار
 .شنۆبکێکوردستان ت یباشوور ەکورد ل یپرس یرخستنەس ناوێپ ەل
 
کوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبـیح وانێـن یینـدەوێپ یدانێـپەرەو پ یوامـەردەب رەسـەل ێپـ ەک زانمەد تەرفەد ەب شەیەنۆب مەئ
 .ەوەکوردستان دابگرم ییسالمیئ یکگرتوویە
 
 .کوردستان ییسالمیئ یکگرتوویە ەل انمانیو خوشک و برا نابتەج یاتریز یرچەه یوتنەرکەس یوایهەب
 

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یاتڕموکێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 ٢١١٩ی دێسەمبەری ٣١
  

-------------------------------------------------------- 
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ەیامی پیرۆزبایی بۆ بەڕێز کۆسرەت ڕەسووڵ، سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی سیاسیی یەکیەتیی پ

 نیشتمانیی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 
 !کوردستان ییشتمانین ییتیەکیە ییاسیس یاڵبا ینەنجومەئ یکۆرەس ،ڵسووڕە تەسرۆکاک ک زەڕێب
 

 و،اڵو س زڕێ ەڵگەل
 

 ینەنجـومەئ یکۆر نابت بـه سـه جـه یرانـێبژڵ کوردسـتان و هـه ییشـتمانین یـیتیەکیە یچـوار ەینگرۆکـ یهاتن ییتاۆک ی نهۆب به
ــاو  کوردســتان، بــه ییشــتمانین یــیتیەکیە ییاســیس یاڵبــا کوردســتان  یمــوکراتێد یزبــیح ییر بــهێلــه ر انمڕێیــو هاو مۆخــ ین
 .م که ده ێل تییزباۆریپ نیرمتر گه
 
 یکانییەاســیس ەزێــو ه کەڵــخ ،ڕێ پــه ده ێتــ داێیــکــورد پ یل گــهکــه  دا ارهیســت و هه نــگیرجــه گر لومه و هه لــه نیخــواز ده وایــه

وه و؛  ببنـه ناغـهۆم ق ئـه یکان نگه ر و ئاسـته گـه ئه یووڕ ووبـهڕ وه اترهیـز ییكگرتوو هیـو  شـتنی گهێت کێکوردستان به ل یباشوور
 یشـبردنێپ وەرەب نـاوێپەل کـانەووداوڕ یوتڕە ەل یرەندانێو شو رەگیکار یورەد ەشیمەه کەکوردستان و ییشتمانین ییتیەکیە

 .ێبەه اقداێڕع ەکوردستان ل یکەڵخ یکورد و ماف و داواکان یپرس
 
 ەخیەو بــا وتەســتکەد ەل یزگــارێو پار رەبەســتەد ەل یخیەبــاڕو پ نــدەمڵەوەد یکــیەژووێکوردســتان م ییشــتمانین یــیتیەکیە
 دا،یشـتمانین یـیتیەکیە ییاسـیس یانیـژ ەل شەێینـو ەگڕبـ مەل نیواداریـه. ەیەکوردسـتاندا ه ەل کانییەشتمانیو ن ەییوەتەن
 یچوونبەشــێپ نــاوێپ ەپتــر ل یتــەیەه ەیاریــد ەگێو پــ ەگێو جــ تیــیەرفەز مەئ ێــیپەب ەباتکــارەو خ رەشــۆکێت ەزبیــح مەئ

 .ێشۆبکێکورد ت یکانییەتیەواەتەن ەماف یرەبەستەو د یاسیس ەیوەبزووتن
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و  نیخــوازەکوردسـتان د ییشـتمانین یــیتیەکیە ەل نمـاناڵاەڤه مـووەو ه زەڕێــب ەیوێـئ ۆبـ وتنەرکەســ یوایـه شەکیـد یکێجـار
کوردسـتان  ییشـتمانین یـیتیەکیەکوردسـتان و  یمـوکراتێد یزبـیح وانێـن یینـدەوێپ یدانێپەرەو پ یوامەردەب رەسەل یداگرێپ
 .ەوەنەیکەد
 

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یاتڕموکێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

68 - 82 - 2183  
 

 ٢١١٩ی ی دێسەمبەر٣١
 

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

٠١٠١ 
 

بەڕێزان کاک بافڵ تاڵەبانی و کاک الهوور شێخ جەنگی، هاوسەرۆکەکانی یەکیەتیی نیشتمانیی 
 !کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 !واڵو س زێر ەڵگەل
 
 .مەکەدێل تانییزباۆرین پکوردستا ییشتمانین ییتیەکیە ییکۆرەهاوس یستۆپ ۆب زانەڕێب ەوێئ یبژاردنەڵه ەینۆبەب
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 یزڕیـکیە یکوردستان و، پاراستن یمێرەه یباشتر ەیداریئ یرەدیتەارمی زانەڕێب ەوێئ ێینو ییتیەرپرساەو ب رکەئ وادارمیه
 .تێکوردستان ب یکانییەاسیس ەزێه یپتر ییباەو ت یئاشت ۆیه هاەروەو ه مێرەه ەل یتیەو برا

 
 .خوازمەد ئاواتەکوردستان ب ییشتمانین ییتیەکیەو  زانێەڕب ەوێئ ۆب وتنەرکەس یوایه ید یکێجار
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 یزیزەع دیخال
 

 ٢١٢١ی فێبریوێری ٢١
 

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

 سیالیستپەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان، بۆ ئەنترناسیۆنالی سۆ
 

 
 
 
 
 
 

 !ستیالیسۆس نالیۆنترناسیئ یکانەندامەئ ەزبیح کانم،ەزەڕێب ەهاوکار ۆب
 
 ەکیـد یتـاناڵو ۆییوخـێن یکاروبـار ەل ردانەوێسـتەو د ۆیخ یرەوروبەد ەل رانەیق یقاندنڵخو ەک ران،ێئ ەل یسالمیئ یمیژڕێ
 یشـانین ران،ێـئ یکـەڵخ ەل ییزگارێپار ەڵگەل یندەوێپ ەل ەکید یکێجار ناداۆرۆک یتاەپ یکات ەل ،ەژراوڕێدا دایسروشت ەل
 ینێقۆڵرانخـەیو ق ردانەوێسـتەد یتەاسـیس یرجەخ یرانێئ یسامان ەیربۆز ەمیژڕێو ەئ. ەیەو ناکارام اریرپرسەناب ەک ەویەدا
 .ەکردو ،منیژڕێ یخود ۆیپاشک ەوییەژۆلیۆدیئا ەیوانگڕ ەل ەک ەانییستیرۆرێت ەتاقم وەئ ۆب ییدارا ینکردنیداب ەیگڕێ ەل
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ــار ەل ەنیقەاســتڕ ڵــیواەه ەب شــگرتنێو پ کانییەاســتڕ ەیوەشــاردن ــووناڵب ەیب ــاۆرۆک یســۆریاڤ ەیوەوب ــاوچ ەل ن و  ەگشــت ن
 ییزگـارێپار ەڕم ەل تڵەوەد ییمەرخەمتەک. ەدراو رەسەل یارڕیب ،ەوەییەخامن ر،ەبڕی یخود ەینگینووس ەل ران،ێئ یکانەشار
 .مردن شیسەک زارانەو ه سەک زارەه انەید یبوونەدۆریگ ۆیه ەبوو یەتاەپ وەب رەرامبەب کەڵخ ەل
 
 یگشـت ەب تاڵو و ەکـاوەتەڵه کیە رەبەل انیـویو بژ یەدایترسـەم ەل کەڵخ یانیگ کێکات دا،ۆوتەئ یکێرجەلومەه ەل میژڕێ
 ەنـدەناو یدنـنکریداب ەل ایـنەتەن. ەرخسـتوەد ۆیخـ ەینیقەاستڕ یوخسارڕ ەکید یکێجار ،ێبەد ەڕپێت نداێژەناخه یکێخۆد ەب
 اتـانیجەل کـوەڵب ،ەنـاوێه یشکست ناۆرۆک یسۆریاڤ ەڵگەل یکانەرەربەب ۆب یشکیپز یرێئام ینکردنیو داب کانداییەندروستەت
 .ەکردو ڵکوردستاندا زا رەسەب یتوند ییتییەمنەئ یکیەواەشوهەک
 
 یکـەڵخ ،یدوژمنکـار یشـاندانین ۆبـ میژڕێـ یاویناسـ یایـو خول یاریرپرسەب یگرتنەن ۆستەئەو ،ییەمساردەخ مووەه وەئ یدژ

 ەیگەڵمۆکـ وێـنەل شـتووڕۆیستەد یتـاک ییتەارمیـ ەب. ەسـتوەب انۆیخ ییستۆدۆڤمر یستەو ه ییهاوپشت ەب انیکوردستان پشت
ــکورد ــاەروەو ه دای ــتەه ه ــۆه یزێــهەب یکێس ــەو ب ییاریش ــەگ ،یاریرپرس ــکــورد ئاگا یل ــریە ەل انی ــوو کت  یکەیەو نمــوون ەب
 .ەداو شانین یرەبەوڕێەبۆخ ەل انیوتووەرکەس
 
 ەیوەکردنۆکــ ر،ۆراجــۆج ینــەیمپەک یخســتنەڕێو ەب دا،ەیــیەوەتەن ەنگــاوەه وەئ یکخســتنڕێ ەکــورد ل یکــانییەنەدەم ەکخــراوڕێ
 وانەئ. ەبــووەه انەیــوەرەکالکیە یکــێورەد تان،ەرەدێــب یرەمــاوەج ەب کـانییەتەارمی یو دانــ ییئاســا یکــەڵخ وێــنەل یتەارمیـ

 ەوەڕێــب ،ەنـاوێه یشکســت تڵەوەد ەک کـداێکات ەل انیــنگیگر یکێکـار سیمــدەو ه ەداو شـانین انۆیــخ یـینگیگر ەکیــد یکێجـار
 .ەبردو

 
 یکـەڵخ ەب شـتنەیاگێڕپ ۆبـ یندروسـتەت یندەناو یدروستکردن ۆب انۆیخ ییسەکەتاک یسامان ستەه نەخاو یتاک ،ەوەل ەجگ
 یرکـەئ یاسـتەڕب ەسـانەک وەئ. کـرد رخـانەت ەکەسـۆریاڤ ەینەشـەت ەیوەمکـردنەک هـاەروەو ه ناۆرۆک یسۆریاڤ ەب بووەدۆریگ
ــوازانێخ ــخ ەیرخ ــب انۆی ــردو ەوەڕێ ــتیداوێو پ ەب ــرەماوەج یکانییەس ــ انی ــ شێپ ــخ یه ــتو انۆی ــریگر. ەخس ــان،ەقار نینگت  مان
 یانیـگ یشـتنیهاو یترسـەم ەل ەب رەمـاوەج ییمڵەسـاخ ەل انییزگاریپار ەبوو شانۆخەن ەل انیئاگا ەک رستارانەو پ شکانیپز
 .ەانیکورد کردوو یلەکوردستان و گ یندروستەت یپاراستن ۆب ەدابوو انیتوانا ەل ەیوەو ئ ەبردو ەوەڕیب انۆیخ
 
 زارانەجــاران ه کەو رەه ییســالمیئ یمــیژڕێبــوون،  ەندانەتمەافەڕشــ ەکــار وەئ یکــیرەکوردســتان خ یکــەڵخ ەک کــداێکات ەل
 یکـێخۆد وێـنەب کەڵـخ ەک چـووەوەڕێب کـداێکات ەل ییەکیژۆنال ەکار وەئ. ەوەتۆگواست کانییەکورد ەناوچ ۆب یتییەمنەئ یزێه
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 ەل ەجـــگ دا،ەکـــورت ەمـــاو وەل. ەیەه تیـــیەمنەو ئ شیئاســـا ەب ســـتەهو  یمنـــێه ەب انیســـتیوێو پ بـــنەد ەڕپێـــت شـــداۆناخ
 .ەکردو رەسەستبەد ماەبن ێب یانوویب ەکوردستان ب ەل انیینەدەم یچاالک انەید ،ەانۆڤترسناک و نامر یدانەدارێسەل
 
 یئاسـت ەیشـانین کەو ەکیەتـاەپ یکـات ەل کخستنڕێ ۆب ەرەگیکار ییەنگەهاوئاه وەو ئ ییەرەبەوەڕێبۆخ ەینەیمپەک وەئ ەمێئ
 ەانۆیاســتگڕ ەمێئــ. نینێنــرخەد رانێــئ یکوردســتان یکگرتــوویە یکــەڵخ وێــنەل ییرەروەشــتمانپیو ن یاســیس یســتەه یرزەب
ــه ــ ەک نیواداری ــن ەیگەڵمۆک ــد رنجەســ ســتیالیسۆس نالیۆنترناســیئ ەل ســتانمانۆد یتەبیتــا ەب ،ەییوەتەونێ ــ ەنەب  ەک میژڕێ
 .ەکردو یوتەسوکەڵه ەکیەتاەپ ەیماو ەو ل شێپ ەل ەارانیرپرسەناب ەندەچ
 
ــتاۆک ەل ــ نیواداریــه ەمێئــ دا،یی ــ ینــدامانەئ ەب ،ەییوەتەونێــن ەیگەڵمۆک  یختــەز ەوەســتیالیسۆس نالیۆنترناســیئ ییکەرەس
 ۆڤــیمر یمــاف یکانییەلکارێشــێپ یرەشــاردەح کەو نــاۆرۆک ەیینــووکەه یرانــەیق ەل کەڵــتــا ک م،یژڕێــ رەســ ەبخــات ســتیوێپ
 .ێگرەرنەو یتەبیتا ەکورد ب یلەو گ یگشت ەب رانێئ یکەڵخ
 یمـیژڕێ یکانەتەاسـیو س وتەسـوکەڵه ییرێچـاود نەیـکەد سـتیالیسۆس نالیۆنترناسـیئ وێـنەل سـتانمانۆد ەداوا ل ەمێئ ،ۆیەب
 .شیوەئ یدوا کووەڵب نادا،ۆرۆک یتاەپ یکات ەل رەه کەن ن،ەبک رانێئ ەکوردان ل رەبرامەب یسالمیئ یمارۆک
 

 ەوەزڕێ ەب
 

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 ٢١٢١ یما ی٢١
  

 ٢١٢١ مایی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
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 پەیامی پیرۆزبایی کاک خالید عەزیزی بەبۆنەی هاتنی جێژنی ڕەمەزان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !هاونیشتمانانی خۆشەویست
  وه زان بە نـاوی خـۆم و سـەرجەم کـادر و پێشـمەرگەکانی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانه مـه ی هاتنی جێژنی پیـرۆزی ڕه بۆنه به

 .دەڵێم پیرۆزباییتان پێ
 !ڕێزان به
 

خەڵكی ئێران و ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان لە کاتێکـدا بەرەوپیلـی جێژنـی ڕەمەزان دەچـن، کە هێشـتا کـۆمەڵگە بەدەسـت پەتـای 
خەڵکی ئێران لەو قەیرانەدا پتر بۆیان دەرکەوت کە ڕێژیمی دەسـەاڵتدار چەنـدە ناڕاسـت بـوون و چەنـدە . کۆرۆناوە گرفتارە

ـــانەوە و . وواڵنەوەلەگەڵ خەڵـــک نابەرپرســـانە جـــ ـــادا نیشـــانی دایەوە کە م ـــران لە قەیرانـــی کۆرۆن ـــاری ئیســـالمیی ئێ کۆم
بەرژەوەندییەکانی دەسـەاڵت لە پێشـەوەی هەمـوو کێشـەکانی کـۆمەڵگەن، بـۆیەش نەک بە هانـای خەڵـکەوە نەهـات، بەڵکـوو 

سیاســی و مــادیی لە کــۆمەڵگەی  هەمــوو هەوڵــی ئەوە بــوو لە قەیرانــی کۆرۆنــادا خەڵکــی واڵت بکــاتە قەڵغــان و، ئیمتیــازی
 .نێودەوڵەتی پێ وەربگرێ

  
 !خەڵکی خەباتکاری کوردستان

 
پاشەکشە بە سیاسـەتی هێژمونیخـوازانەی . ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پێش سەرهەڵدانی کۆرۆنا کەوتبووە تەنگانەیەکی زۆرەوە

می لە نـــاوچە؛ بەردانەوەی فـــڕۆکە لە نـــاوچە و کـــوژرانی قاســـم ســـولەیمانی، جێبەجێکـــاری سیاســـەتەکانی کۆمـــاری ئیســـال
ئۆکڕاینییەکە، بایکۆتی گشتگیری خولی یازدەیەمی هەڵبژاردنەکانی مەجلیس و کـاریگەریی سـزا قورسـەکانی ئەمریکـا لەسـەر 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/05/photo_2020-05-23_09-34-57-750x375-1.jpg
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ئــابووریی ئێــران؛ ڕێژیمــی بەرەوڕووی قەیرانــی جیــدیی ڕەوایــیەت کردبــۆوە و درێــژەی مــانگرتن و نــاڕەزایەتییە گشــتییەکان 
بەاڵم کۆرۆنـا گەیشـتێ و . ەرچاوەی زۆر گۆڕانکاریی بنەڕەتی لە ملمالنێـی خەڵـک و دەسـەاڵت لە کـۆمەڵگەدا بـندەیانتوانی س

 .ڕێژیم توانی زۆر باش لە بەرژەوەندیی خۆیدا بەکاری بێنێ و قەیران و ناڕەزایەتییەکانی پێ کپ بکا
 

ەڵکی کوردستان و ئێران و هەم بۆ ڕێژیم گرینـگ و وایە قۆناغی دوای کۆرۆنا هەم بۆ بزووتنەوەی مافخوازانەی خ ئێمە پێمان
ـــات و . چارەنووسســـازە ـــوێیە دەخـــوازێ کە بە ئیرادەیەکـــی پـــتەو و یەکگرتـــووانە لە خەب ـــاغە ن گۆڕانکارییەکـــانی ئەم قۆن

بکۆشـین نیزامێکــی سیاســیی دێموکراتیــک و خەڵکــی لە ئێرانــدا  تێکۆشـانی زیــاتر بــۆ گــۆڕینی ئەو ڕێــژیمە بەردەوام بــین و تێ
ـــنە دیبێ ـــه. نی ـــه رکه س ـــورد ل ـــافخوازیی ک ـــزووتنەوەی م ـــورد و ب ـــه و خه وتنی ک ـــه  دا بات ـــه له نگی گه و س ـــاتووی  ک ـــه داه مان ل

کانی  نـــه سیاســـییه ڵکی کوردســـتان و الیه کـــانی خـــه موو چـــین و توێژه نـــدیی هـــه و هاوپێوه  کڕیزی كانـــدا بـــه یـــه گۆڕانکارییه
نیزیکیی زیـاتری هەمـوو پێکهاتەکـانی کـۆمەڵی  ی ڕەمەزان هـۆی تەبـایی و لێـکبەو هیوایە کە جێژنـی پیـرۆز. وه ته ستراوه به

 .کوردەواری بێت
 

 .جارێکی دیکەش جێژنتان پیرۆز و بە هیوای سەرکەوتن
  

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ی هەتاوی8633ی جۆزەردانی 3

 

 ٢١٢١ی مای ٢٢: تیڕێکەو  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 شۆڕەالوی کورد لە مەهاباد ٢٥ساڵەی ئێعدامی  ٧١بەبۆنەی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 !کوردستان یرەروەشتمانپین یکەڵخ

 !رەشۆکێو ت رمەنگێخو یالوان
 
 ڵســا دانەو ســ انەیــد ییمــافخواز و قوربــان یالنــەگ ،یوەهــلەپ ییتیەپاشــا یمــیژڕێ یووخانــدنڕو  ١٣٥١ ڵیســا یشــۆڕش یدوا
 رەسـ ەهـاتن ەب انیـوایه وتبـوون،ەک رەشـادا سـ یمـیژڕێ رەسـەب رۆز یدانیـو قوربان بـاتەخ ەب ەک رانێئ ەل یمافێو ب مەست
 ەکوردسـتان ب ەل ،یسـالمیئ یمـارۆک یشـتووەیگ تەاڵسەدەب ەتـاز یمـیژڕێ مەاڵب. بـوو کیموکراتێو د یکەڵخ یکێتەاڵسەد یکار
 یدژەل انییـناوێخو یبـاتەخ یکوردسـتان دوا یکەڵخ. کردێپ یستەکورد د یکەڵخ ڕۆیو ب ناڵو کوشت و کوشتار و تا رکوتەس
بــوون؛  انیکانییەنســانیو ئ واڕە ەمــاف یهــاتنیدەو یوانەڕچــاو ،ەمیژڕێــ مەئ یووخانــدنڕ ەل انییشــدارەو ب یتیەپاشــا یمــیژڕێ
 .کوردستان رەس یەکرا رشێه ەوییەسالمیئ یمارۆک یزراوەدامەتاز یتەاڵسەد نیەالەزوو ل رۆز یچەک
 
 ۆکوردسـتان، بـ یکـانەرۆراوجۆج ەشـار و نـاوچ ەکـورد ل ەڵیمۆکـەب یو کوشـتار عدامێسنه و ئ ییناوێخو یزۆورەن یکانەووداوڕ
 یرانکردنـوێ ...و لۆگـەرەق ان،یفۆسـ الن،ۆن لـ سـه حه تـان،اڵ قه ،ینڕک قا وه یو گوند نێشو رۆو ز  ده غه و نه قزەس ەل ەنێو

 ۆبـ ەیمیژڕێـ مەئ یتییەزوو مـاه رۆکوردسـتان؛ ز یداگرتنـ رەسـ ەب سـتەد ۆبـ یزامـین یرشـێه یواڵو شـا ەکیـد یدان گونـد سه
 یردان زهۆجـ ی82 یژڕۆ  لـه یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ ەک کێت هینایج ماڵ به. دا قاوەل رانێئ ەیکید یکانەوەتەکورد و ن یکەڵخ

 یمــارۆک ێڵــیوەت ەب یــیەدەبەئ یکێو تــاوان رمەشــ ەڵەیپ ،یهاباد و کوردســتان کــرد مــه یکــەڵخ ەب قەهرەد 8632 ڵیســا
 تـاوانێب یوۆڕەاڵشـ ٥٩ یعدامێئ یتاوان ،ەوەنابات یکوردستان یکڵ خه ریب  له ڵکات و سا ینڕی پهێت ەک کێتاوان ،ەوییەسالمیئ
 .کران بارانەگولل کییەو دادگا ەمەمحاک چیه ێو ب یسالمیئ یمارۆک ینمژێو خو ەندڕد یمیژڕێ یارڕیب ەب ەک
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 ۆبـ ەوەدانوسـتان یگـاڕێ ەو ل ێکـورد بگـر یکـەڵخ یو داوا سـتیمـاف و و ەل ێگـو بـووەن ەئامـاد ەک یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ
کــورد درا و  ەیوەتەن یدژەل هــادیج یتــوایف. کوردســتان رەســ ەکــرد یواڵربــەب یرشــێه ،ێبنــ نگــاوەکــورد ه یپرســ یرەســەچار
 ینگـەد یو کپکردنـ کەڵـخ یکـانییەمـاف و ئازاد یرکوتەسـ یسـتەبەم ەب کەڕێشـ پا،ەکوردستاندا س رەسەب یناوێخو یکەڕێش
 رداۆراوجــۆج یمۆڕو فــ ەوێشــ ەل یســالمیئ یمــارۆک ینــەمەت یــیژاێدر ەو ب ســتاێئ ەتــا ب ەکــورد ک یکــەڵخ ییو مــافخواز واڕە
و  مـــان ەل فـــاعید ۆبـــ ،یتەبیتـــا ەب شیکوردســـتان یوکراتمـــێد یزبـــیکـــورد و ح ییخوازیزگـــارڕ ەیوەبـــزووتن. ەبـــوو ەیژێـــدر
ــوودەم ــاتەخ یتیەوج ــتیو و شوناس ب ــوون ەلەگ وەئ ییس ــ ەچ ــرەب یرەنگەس ــاەو ه یرگ ــتاشێئ ت ــ وەل س ــدر داەرەنگەس  ەب ەژێ
 .نەدەد انۆیخ یقەرحەو ب واڕە یباتەخ
  
 !کوردستان یباتکارەخ یکەڵخ

 !دایازمافخو یباتەخ یدانەیم ەل رێو بو رێشگۆڕش یالوان
 
 ەیگەڵمۆکـــ ەبـــوو ک ەوەئ ڵـــیوەه هابـــادداەم یالو ٥٩ یعـــدامێئ یتـــاوان ەل یســـالمیئ یمـــارۆک یمـــیژڕێ رەوبەمەل ڵســـا ٣١

 یختەسـ ینـاغۆق ەل انیـراوەه ییشـدارەب ەکـورد ب یالوانـ مـانینیب مەاڵبکا، ب نێکورد چاوترس یالوان تەبیتاەکوردستان، ب
ــاتەخ ــیرگرەو ب ب ــدارانەچ ی ــانۆکێو ت ەک ــنیەالەمەه یش ــووەه ەل انەی ــ م ــتەو ب رەنگەس ــەد یدژەب کانەنێس ــارۆک یتەاڵس  یم
 ڕێــی ەیوەرەوونــاککڕ یو چـرا یمــافخواز یلهــامیئ هابـاد،ەم ەیکەوۆڕەاڵشــ ٥٩ یژاوڕ قەنــاحەب ینێدا خـو انیشــانین دا،یسـالمیئ
 .ییەزگارڕ ۆب انیشانۆکێو ت باتەخ
 
 ەک یتەهـامەو ن سـاتەکار رۆز رەرانـبەبەل گـرتنەرگەو ب ەسـامناک ەووداوڕ مەئ یکوردستان دوا یاگرۆڕو خ باتکارەخ یکەڵخ
شـل  ێپـ انیکانەنگاوەه کەو ن ەکردوەن ۆڵچ انیباتەخ یرەنگەو س ەداوەن انۆڵیک ناون،ێه یرەسەب رانێئ ییسالمیئ یمارۆک
 دایسـالمیئ یمـارۆک یکانەرەنێسـۆداپل ەتەاسـیس رەرامـبەبەل رۆراوجـۆج یشـانۆکێت ەب داەیەمـاو وەئ مووەه ەل کووەڵب ،ەبووەن
 ۆبــــ رمانــــانەخ ی٢١ ەیکییەگشــــت ەمــــانگرتن. بــــوون وامەردەب انەیــــمافخوازان یشــــانۆکێو ت بــــاتەخ ەو ل ەوەتەســــتاونەو
 یکیمۆفرانــدڕێ داۆیــخ یفســەن ەل ەکــورد، ک یکانییەاســیس ڕۆڵە یعــدامێو ئ مــوکراتێد یەاڵق یکبارانەمووشــ یحکــوومکردنەم
 یکـانەنەمید نیارتریـد ەل کێـکیەکوردستان بـوو،  ەل یسالمیئ یمارۆک یتەاڵسەد یتییەواڕە یاریپرس رێژ ەوەبردن ۆب یاسیس
 .بوو ێڕییەباتگەو خ یاگرۆڕخ مەئ
 
 یهـانیج ەیگەڵمۆو کـ رانێـئ یکـەڵخ ریـبەو ەوەئ ەکیـد یکێجـار هابـادداەم یالو ٥٩ یعـدامێئ یتـاوان ەیوەنانێرهیب ەل ەمێئ
 مەو ئ ەکـــردو یســـامناک یتیەنـــایج هـــایکوردســـتان چ یتـــاڵ ژهـــهڕۆ  ورد لـــهکـــ یل گـــه یدژ لـــه یســـالمیئ یمـــارۆک ەک ەوەنیـــنێد
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 مەئ ،یهابـادەم یالو ٥٩ یعـدامێئ یتـاوان ینـەڕیپێت ەل ەیەد نـدەچ شکـورد پـا یالوان. ەکردو کەیەوێچ ش ەب ەیتانیەنایج
 میژڕێــ ەک ەیوەئ کەو یکانییەاســتڕ. نەڕێــگەد کانداییەاســتڕ یدواەو ب ەرچــاوەبەل رواەه انییســالمیئ یمــارۆک ەیتیەنــایج
 .ەکردو ێچ ل ەیکوژراوان قەناحەب ڕۆڵەو  ئه یرم و ته ەخاک سپاردو  به ێکو  ەل یوانەئ
 
 یسـالمیئ یمـارۆک ەب انیشـانۆکێو ت بـاتەخ یـیوامەردەب ەو ب گـرنەادڕ رزەب دانهیه و شـه ئـه یادیـکـورد  یالوانـ امیـنڵد منەئ
 انیـوانیژەپ انیـکان و داخوازه  ستیو  و له ێنێب کداۆچ به انی رادهیئ ێناتوان کەکانمان ن الوه یانیگ یستاندنەئ ەک ننێلمەسەد

 .ەوەستنەبو یسالمیئ یمارۆک یدژ تر رانهیلگێش ەک ەبوو ەوەئ یرەلهامدیئ کووەڵب ؛ەوەکات
  
 8632ردانی  ی جۆزه82 یدانیه شه یانیگ ۆب واڵس -
 کورد یالوان ێڕییباتگەخ یوحڕو  ەرادیئ ەل واڵس -
 

 یزیزەع دیخال
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یریسکرت
 

 ١٣٩٩ یردانەزۆج ی١١
 

(٢١٢١ - ٥ - ٣١) 
 

 ٢١٢١ی مای ٣١
  

-------------------------------------------------- 
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 پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بە بۆنەی جێژنەی قوربان

  
 

 
 
 
 
 
 

بەبۆنەی هـاتنەوەی جێژنـی پیـرۆزی قوربـانەوە بە نـاوی خـۆم و هاوڕێیـانم لە حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان پیرۆزبـایی بە 
هەموو موسڵمانان، بە تایبەتی موسڵمانانی کوردستان و لەنێو ئەوانیشدا تایبەتتر بنەماڵەی شەهیدان و زیندانیانی سیاسـی 

 .هیوادارم ڕۆژەکانی جێژنیان بە خێروخۆشی بەسەر بەرندەڵێم و، 
 

خەڵکی کوردستان لە کاتێکدا بەرەوپیلی جێژنی قوربان دەچـن کە سـەرەڕای زەوتکرانـی مـافە سیاسـی و نەتەوایەتییەکانیـان 
. ی خەڵـکش وەک دەردی سـەرباری دەردان سـێبەری خسـتۆتە سـەر ژیـان"کۆڕۆنا"لەالیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییەوە، پەتای 

هەر لە ســۆنگەی ئەو پەتــایە و بەهــۆی خەمســاردی ڕێــژیم و ناکــارمەیی لە مــودیرییەتی ئەو قەیــرانەدا، بێکــاری، گرانــی، 
نەبــوونی و هەژاری زیــاتر لە جــاران بەربینگــی بە خەڵــک گرتــوە و بەداخەوە کەم نــین ئەو بنەمــااڵنەی نــاتوانن تەنــانەت 

گومــان بەرپرســایەتیی ئەو دۆخە نالەبــارەش کە بەرۆکــی کــۆمەڵگەی  بێ. کەنپێداویســتیەکانی ڕۆژانــی جێژنەشــیان دابــین بــ
ـــەتی  ـــۆی سیاس ـــالمییە کە بەه ـــاری ئیس ـــتۆی کۆم ـــۆتەوە، لە ئەس ـــتانی گرت ـــاتر کوردس ـــدقات زی ـــوەدا چەن ـــران و لەو نێ ئێ

ربــاز بــوون لەو دە. نابەرپرســانەی لە هاوکێشــە جیهانییەکــان و ناکــارامەیی لە بەڕێــوەبردنی واڵتــدا ئەم دۆخەی خوڵقانــدوە
ـــاف و  ـــانی م ـــاری و وەدیهێن ـــۆ ڕزگ ـــالمی ب ـــاری ئیس ـــات لەدژی کۆم ـــی خەب ـــەندن و بەردەوامی ـــرەوی پەرەس ـــارودۆخەش لەگ ب

 .ئازادییەکانە
 

کڕیزیی نێومـــاڵی خۆمـــان  و یـــه بایی  وڵ و تێکۆشـــانی بێوچـــان و، بە تـــه هـــه  ش لە کوردســـتان بـــه هیـــوادارم خەڵکـــی ئێمـــه
 .او مافە نەتەوایەتییەکانماندا تێ بکۆشینشێلگیرانەتر لە جاران لە پێن

 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/07/photo_2020-07-30_12-17-28-300x200-1.jpg
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لە کۆتاییدا هیـوادارم ئەم جێـژنە، ڕۆژانـی خـۆش و هیوابەخشـی بەدوادا بـێ و یەکـدڵی و خۆشەویسـتیی زیـاتر لەگەڵ خـۆی 
 .بەدیاری بێنێ

 
 خالید عەزیزی

 
 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 8633ی گەالوێژی 9

 
 ٢١٢١ی جووالی ٣١: ڕێکەوتی  -ن و کورد  ماڵپەڕی کوردستا: سەرچاوە

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

 
سپاسنامەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە شەپۆلێک لە هاوخەمی بە بۆنەی کۆچی 

 دوایی کاک جەلیل گادانی
 

 
 
 
 
 
 
 یزبـیح ان،ەیـکەزبیح یزرانـەدام ڵەیسـا ١٥ یادی ەینۆب ەب ژداێالوەگ ی٢٥ یرەبەرەب ەل موکراتێد یرانەشۆکێت دا کێکات ەل
 ییتیەسـاەک یـیدوا یچۆکـ ڵـیواەه ەوەداخەب کـرد،ەد ەئاماد ەادی مەئ یاگرتنڕرزەب یتیەنۆچ ۆب انۆیکوردستان خ یموکراتێد
 لیــلەکوردســتان، کــاک ج یاتمــوکرێد یزبــیح یناســراو یمایو ســ نیرێــد یرەشــۆکێکوردســتان و ت ییاســیس ەیوەبــزووتن یاریــد

 مەئ ەیگێو پـــ ڕۆڵ ەو ئاشـــنا ب یناســـەد انیـــلیلەکـــاک ج ەوەکینـــز ەل ەیوانەئ مـــووەه. کـــرد مبـــارەخ یموومـــانەه یگـــادان
 یزبـیو ح ەوەبـزووتن ۆب انیمرەن یستدانەدەل ەک زاننەبوون، د دا  موکراتێد یزبیو ح مانەکەلەگ ەیوەبزووتن ەل ییەتیەساەک
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ـــ ـــوو ەروەگ یکێســـارەچ خ ەمێئ ـــدەچ یدوا رەه مەاڵب. ب ـــووناڵب رەســـ ەب نەڕیپێـــت رێکـــاتژم ن  ەســـتۆک مەئ ڵـــیواەه ەیوەوب
 ەک ەویەبــوو واڵبــ دا لیــلەکــاک ج یرانەنگەو هاوســ انڕێیــهاو ۆڕیکــ وێــن ەب یغــورور و شــاناز ەل ڕپــ یکێســتەه دا،ەیەورەگ
 .بوو دا کەڵخ ڵید وێن ەل ەنسانیئ مەئ ییتیەساەک ەییورەو گ ییرزەب یرەرخەد

 یامەیـــپ ەل نیـــرەب یکێلۆپەشـــ ژدا،ڕۆ ێســـ ەل متـــرەک ەیمـــاو ەل  لیـــلەکـــاک ج یـــیدوا یچۆکـــ ڵـــیواەه ەیوەوبـــووناڵب یدوا
و  زبیـح نیەال ەل یسـمڕە یامەیـپ انەیـدەب. کرد زبیح یکانەرۆراوجۆج ەرگانۆو ئ یرەبێر ەل یووڕ ییمەو هاوخ یشۆخەرەس
 ییەتیەســـاەک ەل سەک دانەســـ ەب ردران،ێـــن زبیـــح یتـــیەراەبێڕ ۆبـــ ەوەکوردســـتان یشـــەچـــوار ب رەه یکانییەاســـیس ەنیەال

و  یگناســەمەئ ینــڕیربەد یاێــڕو ۆوخەاســتڕ یینــدەوێو پ فــوونەلەت ەو ب ەبرووســک ینــاردن ەب کــانییەرانێو ئ یکوردســتان
 یتــەاڵژهڕۆ یکــەڵخ ەل سەک زارانەه ەکــرد و ب ەیکڵەمــاەو بن زبیــح ەل انییشــۆخەرەس لیــلەکــاک ج ۆبــ انۆیــخ ییفــادارەو
 ۆبــ انییــمەو هاوخ یفــادارەو یامەیــپ ەوەزبیــح یکــانەرگانۆئ یگــاڕێ ەل زبیــح ینگرانــیەو ال نــدامانەئ تەبیتــاەب وردسـتانک

 .نینارد
 
 ییشـــدارەحـــوزور و ب ەل ســـتاداێئ ەو چ ل ابـــردووڕ ەچ ل ەوییەشـــۆخ ەب ەکوردســـتان ک یمـــوکراتێد یزبـــیح ەل ەمێئـــ ۆبـــ
 یە یتیەسـاەک وەل کێـکیە یگـادان لیـلەکاک ج مرەو ن نیندەمڵەوەد دا ن کانماەزڕی ەکورد ل یکانەو ناودار رزەب یە ییتیەساەک
 ینـاو ەب ۆیەبـ. نیزانـەد مـانۆخ ەیوەعـنەم یرزەب یکیەیەرماەسـ ەب یە یمەو هـاوخ یشۆخەرەس ەل ەلۆپەش مەبوو، ئ ەارانید
و  زێـکوردسـتان، ه یمـێرەه ینکـایە یزبیو ح یحکـوم ییەتیەسـاەک ؛ەب شەشـکێپ نمـانیزانێسپاس و پ ەوەانمڕێیهاو مەرجەس
و  ینگـەرهەو ف یاسـیس ییەتیەسـاەک کـان،یە یرانێئ ییەتیەساەو ک زێکوردستان، ه ەیکید یکانەشەو ب تەاڵژهڕۆ یکانەنیەال
ــانییەتیەەاڵمۆک ــورد ل یک ــووەه ەک ــەب م ــب شــتمان،ین یکانەش ــتەت ییتیەراەبەوەڕێ ــێرەه ییندرووس ــتان و ســ یم  مەرجەکوردس
 .نەیکەکوردستان د یاکارانیدیو م ایدیم زب،یح ینگرانیەو ال ندامانەئ
 دا یایـدون مـووەو ه ەمێئـ رەسـەب نـاۆرۆک یتاەپ ەیوەوبووناڵب ەک یندرووستەت یتەبیتا یکێخۆد یبوونڵزا ۆیه ەب ەوەداخەب
 نیـرەب ەوەڕێـب انیمرەن ەل زگرتنڕێو  ەپرس ۆڕیک ستیوێپ کەو کراەبوو، ن لیلەکاک ج یاویو ش ستیوێپ کەو ،ەپاندووەس

 .نەیبب ەوەڕێب ەوۆشک ەب ،ەرەشۆکێت ەورەم گەئ یادی نیدا بتوان داهاتوو ەل نیواداریو ه
 

 کوردستان یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 

 یزیزەع دیخال
 

 ١٣٩٩ یژێالوەگ ی١٩
 

 ٢١٢١ یتاگۆسئ ی٩
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 نامەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ ئانتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی

 ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !بەڕێز ئانتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
  

دا کۆماری ئیسالمیی ئێران هێرشێکی مووشەکیی کردە سەر ناوەندی بەڕێـوەبەریی  ٢١١٨ی سێپتامبری ٨دوو ساڵ پێش ئێستا لە 
هید  کەس شـه ١٢دا  ئاکامی ئەو کـردەوە تێرۆریسـتییە لـه. یی خاکی کوردستانی عیراقداقوواڵ  حیزبی دێموکراتی کوردستان له

 .س بریندار بوون که ٤١و زیاتر له 
 

کی توانـای مـانۆڕدانی  یه ک نیشـانه سـتۆ و وه ی گرتـه ئه و هێرشـه رپرسـیارێتیی ئـه و کاتـه به ر ئـه سوپای پاسدارانی ئێران هه
دووی خۆیـدا هێنـا کـه  تیدا به وڵه ی له ئاستی نێوده وه ڵێک دژکرده ها کۆمه روه و هێرشه هه ئه. می دا ڵه دا له قه  خۆی له ناوچه

ی شـوڕای ئەمنیەتـی  وه مریکا لـه کۆبوونـه تی ئـه وڵـه ری ده ن نوێنـه الیه حکومکردنی له و هێرشه و مه گرینگترینیان باسکردنی ئه
 .کاندا بوو کگرتووه وه یه ته ڕێکخراوی نه

 
بــواری  م پەســندکراوەکانی ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتووەکــانی لــه  رجه یســالمیی ئێــران بەم کــردەوە تێرۆریســتییه ســهکۆمــاری ئ

ئامانجگرتنی حیزبێک بـوو کـه  و هێرشه به ئه. دا پێشێل کرد ردۆستی شه تانی دراوسێ و یاسای به وڵه ریی ده روه ڕێزگرتن له سه
. کـا بات ده قامگیرکردنی دێموکڕاسـی لـه ئێرانـدا خـه لی کـورد و سـه واکانی گه ی مافه ڕهدیهێنان پێناو وه و نیوه له  هه وت ده حه

. رچاو گرتـوه بـه كانی له نسـیپه ئینسـانی و شارسـتانییه میشـه پره باتی خۆیـدا هه حیزبی ئێمه حیزبێکی ئاشتیخوازه که له خه
 .ندامه رۆکی بووی، ئه نابت سااڵنێک سه که جهدا  نترناسیۆنال سۆسیالیست ڕێکخراوی ئه  و حیزبه له  ش ئه ربۆیه هه
  

 

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/09/Khalid-Azizi-2-e1599428195218.jpg


 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

98 
 

 !بەڕێز سکرتێری گشتی
 
. سـتی تێرۆریـزم بـووه وام قوربـانیی ده رده بـه ی دژی تێرۆریزمدا پێناسه کـردوه و  ره خۆی له به  میشه لی کورد له ئێران هه گه

کردنی  دا قسـە لە کـۆنتڕۆڵ ئاسـتی نێـونەتەوەیی وه کە لە ینـه که ی سـێپتامبر ده٨تی  کاتێکدا یادی قوربانیانی جینایه ئێمە له
وایـه کـه باشـترین  ئێمـه پێمان. کاربردنی چەکی کۆمەڵکـوژ لەئـارادایە پێڕاگەیشتن و به ڕووی دەستکۆماری ئیسالمی ئێران لە 

و  ڵ ئـه گـه دن لهکان، کـارکر ڵکوژه کـه کۆمـه کاربردنی چه پێـدان و بـه ره تێک بـه خۆبـواردن لـه په وڵـه ند کردنی ده ڕێگا بۆ پابه
 .ن که بات ده دا خه تێک وڵه ها ده ر وه رامبه یه که له به نانه پێکهاته و الیه

 
تی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و لە سەروویەوە ڕێکخـراوی نەتەوە یەکگرتووەکـان ئاوڕێـک لـه دۆخ  دا جێی خۆیه یه و چوارچێوه له

. وه نـه ڵکوژیان لەسەر تاقی کـراوەتەوە، بده کی کۆمه زۆر جار چه ڵکی کوردستانی ئێران و حیزبی دێموکڕات که باتی خه و خه
  وه تــه کانی نه تی ئامانجــه ویــه وله دا کــه لــه ئه و پرســانه دا و لــه کی باشــتر لــه ناوچــه یــه تــوانین بــۆ بنیاتنــانی ئاینده ئێمــه ده

 .ر بگێڕین  کاندان، ڕۆڵی بنیاتنه کگرتووه یه
 

ر  دا زیـاتر بێتـه سـه لی ئێمـه ی واڵت و گـه ڵ ئاینـده گـه نـدی له پێوه کان له كگرتووه وه یـه تـه هوه که ڕێکخراوی ن زووی ئه به ئاره
 .ن ت، ساڵو و ڕێزی ئێمه قبووڵ بکه خه
 

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 (٢١٢١ی سێپتامبری ١) ١٣٩٩ی خەرمانانی ١١
 

٢١٢١ سێپتەمبەریی ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

----------------------------------------------------------- 
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پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایی ڕێبەریی ڕۆحیی 

 کوردانی ئیزەدی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !بۆ کۆمەڵگەی ئیزەدییانی کوردستان
 

ێخ، رێــبەری رۆحیــی کــوردانی ئێــزدی لە هەل و مەرجــی ئێســتادا خەســارێکی گەورە بــوو و پێــی کــۆچی دوایــی ڕێــزدار بابەشــ
 .خەمبارین

 
ڕێــزدار شــێخ خرتــۆ حــاجی ئیســماعیل، ناســراو بە بابەشــێخ، رێــبەری رۆحیــی کــوردانی ئێــزدی، کەســایەتییەکی جێــی ڕێــز و 

دا کە کـوردانی  لەم سااڵنەی دوایـی. کوردستان بووئێحترامی سەرجەم خەڵکی کوردستان و الیەنە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی 
ــی  ــی ڕۆ  و ڕەوان ــی لە بەرزڕاگرتن ــی مەزن ــان ڕۆڵێک ــوونەوە، نەمری ــی ب ــی و مەزهەب ــزەدی ڕووبەڕووی ژینوســایدی نەتەوەی ئی

 .دا گێڕا کۆمەڵگەی کوردانی ئیزەدی
ۆچی دوایــی ڕێــزدا باباشــێخ، ڕێــبەری لە الیەن خــۆم و ســەرجەم هاوڕێیــانم لە حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتانەوە بە بــۆنەی کــ

 .ڕۆحیی کوردانی ئیزەدی، سەرەخۆشی لە کۆمەڵگەی کوردانی ئیزەدی دەکەم
 

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ی هەتاوی١٣٩٩ی ڕەزبەری ١١
 

٢١٢١ ئۆکتۆبەریی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
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ایی خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی هاتنی پەیامی پیرۆزب

 جێژنی خاوەنکار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـاوەڕدارانی ئــایینی یارسـان کە لە ڕۆژهەاڵتــی کوردسـتان و لە هەر شــوێنێکی ئەم جیهـانەدا نیشــتەجێن، پیرۆزبـایی جێژنــی 
کـی ئـازاد و دێموکراتیکـدا لە تەنیشـت گەالنـی دیـکەی ئێـران بە خاوەنکارتان لێـدەکەم و هیـوادارام سـاڵێکی دیـکە لە ئێرانێ

 .ئازادانە ڕێوڕەسمی جێژینی خاوەنکار لە الیەن پێڕەوانی ئایینی یارسان بەڕێوەبچێ
 

زیاتر لە چل ساڵە لە ئێرانـی ژێـر دەسـەاڵتی نیزامـی کۆمـاری ئیسـالمیدا بـێجگە لە مەزهەبـی ڕەسـمی ئەو نیـزامە، بە یاسـا 
ــایین و ئایینزا ــان ئ ــێندرێنەوە و ئیزنی ــزامەوە دەچەوس ــی ئەو نی ــای ئەمنییەتی ــراون و لە الیەن دەزگ ــز خ ــکە پەڕاوێ ــانی دی ک

پێنــادرێ ئــازادانە ڕێوڕەســمە ئایینییەکــانی خۆیــان جێبەجــێ بــکەن و ئــایینی یارســانیش یەکێــک لەو ئایینــانەیە کە لە یەک 
 .دەچەوسێندرێنەوە کاتدا باوەڕدارانی دوو جار لە بواری ئایینی و نەتەوایەتییەوە

 
ــوکراتی  ــی دێم ــانجی حیزب ــن لە دەوڵەت، ئام ــایی دی ــای جی ــەر بنەم ــن لەس ــک و فرەچەش ــوومەتێکی دێموکراتی ــانی حک پێکهێن
کوردستانە و بۆ پێکهێنانی دەسەاڵتێکی ئاوا پێویسـتە هەمـوو پێکهـاتەی کـۆمەڵگەی کوردسـتان لە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان بـێ 

 .چوون هاوکار و پشتیوانی یەکتر بین بۆ بەگژداچـوونەوەی ڕێژیمـی کۆمـاری ئیسـالمیی ئێـرانجیاوازیدانان لە ئایین و بیروبۆ
پیرۆزبایی دووبارەی جێژنی خاوەنکـار لە بـاوەڕدارانی ئەو ئـایینە دەکەم و دڵنیـام بە یەکگرتـوویی دەتـوانین کـۆمەڵگەیەکی 

 .بۆچوون ڕێزیان لێدەگیرێ، پێک بێنیندێموکڕاتیک کە لەودا مافەکانی مرۆ  بێ جیاوازیدانان لە ئایین و بیرو
 

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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 ی هەتاوی بەرانبەر بە8633ی خەزەڵوەری 8

 
 ی زایینی2121ی ئوکتۆبێری 29

 
٢١٢١ ئۆکتۆبەریی ٢٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

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

 
 پەیامی سەرەخۆشیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوایی 

 
 دوکتۆر نەجمەدین کەریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەڕێز زۆزان خانم و بنەماڵەی بەڕێزی دوکتۆر نەجمەدین کەریم،
 

ەمبـاری کـردم، بە تـایبەت مـن کە یەکەم جـار ڕێـم هەواڵی کـۆچی دوایـی کـاک دوکتـور نەجمەدیـن کەریـم زۆر نـاڕەحەت و خ
کەوتە ئەمریکا کاک دوکتور یاریدەدەرێکی باش و بەئەمەگ بوو بۆ ناساندنی ئێمە و دروست کردنی پێوەندی و بەرچاوڕوونی 

 .لەگەڵ کاربەدستان و ناوەندە جۆراوجۆرەکان لە واشینگتۆن
 

ۆزی ڕەوای کــورد کۆتــایی نەدەکــرد و زۆر بە خەمخــۆرییەوە پێــوەی دوکتــور نەجمەدیــن لە هاوکــاری کــردن و یارمەتیــدان بە د
بێگومـان کـاری زۆرتریشـی بـۆ دەکـرا، بەاڵم بە داخەوە . ماندوو بوو و لەو بوارەدا خزمەتی زۆری کـرد و جـێ پەنـجەی دیـارە

 .مەرگ مەودای نەدا و دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت
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و بنەماڵەی بەڕێزتان ڕادەگەیەنین، روحی کاک دوکتور نەجمەدین شـاد و بەم بۆنەوە هاوخەمی و سەرەخۆشی خۆمان بە ئێوە 
 .ئێوەش ساب و ساڵمەت بن

 
 خالید عەزیزی

 
 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 ی زایینی٢١٢١ی ئۆکتۆبری ٣١

 
٢١٢١ ئۆکتۆبەریی ٣١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  

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

 
 جەالل مەلەکشا لە دڵی خەڵکەکەیدا و لە باوەڕی ئەواندا زیندووە: خالید عەزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات بەبۆنەی مەرگی جەالل مەلەکشا، شاعیر، نووسەر و چیرۆکنووسی کورد
  

 !جەالل مەلەکشا بنەماڵەی بەڕێزی شاعیری کۆچکردوو،
 !کۆمەڵگەی ئەدەبی و فەرهەنگی و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

  
هەواڵی کۆچی دوایی کاک جەالل مەلەکشا، ئەویش لە وەرزی خەزانی کۆڕۆنـادا کە ڕۆژ نیـیە گـوڵی تەمەنـی ئازیزێکمـان لـێ 

 ست و کەسایەتییەکی شوێندانەر جەالل مەلەکشا قەڵەمێکی بوێر، نووسەرێکی دەروە. نەژاکێنێ، هەموومانی ماتەمبار کرد

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/11/photo_2020-11-01_18-45-57.jpg


 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

103 
 

 .دۆستی بوو لەسەر بیری نەتەوەیی و نیشتمان
 

کــاک جەالل مەلەکشــا بە هەڵوێســتی جــوامێرانەی و بە شــێعر و ئەدەبــی بەرگــری خاوەنــدارەتی لە وێــژە و بیــری کــوردایەتی 
و بـاوەڕێکی مرۆیـی بـوو کە کرد، سەربەسـتیی کـورد و ڕزگـاریی نەتەوەیـی بـۆ ئەو تەنیـا خەونێکـی شـاعیرانە نەبـوو، بەڵکـو

 .دا هەرمان و هەمیشەیی کرد دا زۆری چاشت؛ بەاڵم ئەوی لە دڵی خەڵکەکەی ئەگەرچی لە پێناو وەدیهێنانی
 

بێگومان کەسایەتییەکی وەک جەالل مەلەکشا کە لە هەر بارودۆخ و هەلومەرجێکـدا لەگەڵ خەڵـکەکەی مـایەوە و پەیبەکـانی 
بـۆیە مەلەکشـا لە . ری بەرگری لە خاک و نیشتمان و بەهـا نەتەوەییەکـان بـوو؛ نەمـرەچەک و، قەڵەم و شێعرەکانی سەنگە

 .دڵی خەڵکەکەیدا و لە باوەڕی ئەواندا زیندووە
 

مەرگی جەالل مەلەکشا بە خەسارێکی گەورە بۆ کۆمەڵگەی ئەدەبیی کوردی دەزانم و بەبـۆنەی کـۆچی دوایـی ئەو کەسـایەتییە 
ــیە شــوێندانەرە، سەرەخۆشــی ــی  ئەدەبی ــۆمەڵگەی ئەدەبی ــایبەت ک ــی کوردســتان، بەت ــوو خەڵک ــازیزانی و هەم ــاڵە و ئ لە بنەم

 .نیشتمانەکەمان دەکەم
 

 .ڕوحی مەلەکشا شاد و سەنگەری خەبات و تێکۆشانی ئاوەدان
  

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 خالید عەزیزی
 

 ١٣٩٩ی خەزەڵوەری ١١
 

٢١٢١ی نۆڤەمبەری ١: ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە  
 

----------------------------------------------------------- 
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 پەیامی هاوخەمیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ دەوڵەتی ئوتریش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !بەڕێز سێباستییان کورز، سەدری ئەعزەمی ئوتریش
  

 .برینداربوونی هاوواڵتیانی ئوتریش زۆر خەمبار و ناڕەحەتی کردین ڕووداوی تێرۆریستی و کوژران و
 

حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان کە خـــۆی قوربـــانیی تێرۆریزمـــی کۆمـــاری ئیســـالمیی ئێـــران بـــووە و ڕێـــبەری ئـــێمە، دوکتـــور 
ن دەوڵەتــی ی زایینــی لە وییەنــی پێتەختــی واڵتەکەی ئێــوە و لە الیە١٩٨٩ی جــوالی ســاڵی ١٣عەبــدولڕەحمان قاســملوو لە 

بــۆیە وێــڕای هــاودەردی لە گەڵ ئێــوە و خەڵکــی . کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران تێــرۆر کــرا، دەزانــێ دەرد و ئــازاری تێــرۆر چیــیە
 .ئوتریش، هیوادارین کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و جیهانی دێموکراسی بەتایبەتی ئێوە تەسلیمی تێرۆریزم نەبێ

  
 !جەنابی سەدری ئەعزەم

 
ی زایینـی کـۆمیتەی ناوەنـدیی حیزبـی ئـێمە بـۆ سـەدری ئەعزەمـی ئەوکـاتی دەوڵەتـی ١٩٨٩دا کە سـاڵی  هەروەک لە نـامەیەک
دا کە واڵتـی ئـوتریش کەوتــۆتە بەر  ی نـارد، بـۆ جــارێکی دیـکە و ڕاسـت لە کاتێـک”فـرانتس فرانیتسـکی“ئـوتریش، جەنـابی 

هەوڵ بـدەن کە ( دوکتـور قاسـملوو)ی تێرۆری دەکەین شەخسەن بۆ وەگەرخستنەوەی پەروەندە هەڕەشەی تێرۆریزم، داواتان لێ
دەزگـای قەزایــی واڵتەکەتــان ئاکــامی لێکــۆڵینەوەی ئەو تێــرۆرە ڕابگەیەنــن و تاوانبــارانی ئەو جینــایەتە دژی ئینســانییە بە 

 .دا ڕانەگرن بیروڕای گشتیی جیهانی بناسێنن و لەوە زیاتر الیەنگرانی ئاشتی و ئازادی و عەداڵەت لە چاوەڕوانی
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 ید عەزیزیخال
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ١٣٩٩ی خەزەڵوەری ١٣
 

 ٢١٢١ی نۆڤامبێری ٣
 

٢١٢١ی نۆڤەمبەری ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

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

کۆماری هەڵبژێردراوی  وکرات بۆ جۆ بایدەن، سەرۆکپەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێم
 ئەمریکا

 

 
 

 بەڕێز جەنابی جۆزێف بایدن،
 !سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

  
ئەمریکـا لە الیەن حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتانەوە  کۆماریی ویـالیەتە یەکگرتۆکـانی بەبۆنەی هەڵبژێرانت بۆ پۆستی سـەرۆک

 .دەکەم و هیوای سەرکەوتنت بۆ بەئاوات دەخوازم پیرۆزباییت لێ
 

 بەڕیزت لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکاندا پێداگریت لەسەر بەها و بنەماکانی دێموکراسی و مافی مرۆ  و یەکسانی و نەبوونی 
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بەاڵم لە ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی . اڵتەدا جــێ کەوتــووە و قانوونمەنــد بــووەهەاڵواردن لە ئەمریکــا کــردوە کە دەمــێکە لەو و
کۆماری ئیسالمییدا، لە جیاتی ماف و ئـازادی و دێموکراسـی، ئێعـدام و ئەشـکەنجە و کوشـتن و تۆقانـدنە حکـوومەت دەکـا و، 

ئەو هەاڵواردن و ئاپارتایـدە  ەت جیاوازیدانان و هەاڵواردن بە پێی ئایین و میللییەت و باوەڕە کە نەهادینە بـووە؛ بە تـایب
 .دایە لەسەر کوردی ئێران لەو پەڕی خۆی

 
بەڕێزت هەروەها لە قسەکانتدا پێـداگریت لەسـەر بەهێـز کـردنەوەی پێوەنـدیی ئەمریکـا لەگەڵ هاوپەیمانەکانتـان کـردەوە، 

، و حیزبـی ئـێمەش ڕێبەرانـی دایە هاوکات بەڕێزتان باش دەزانن کە کورد بە گشتی لە ڕێزی پێشـەوەی شـەڕی دژی تێرۆریـزم
هێرشـی )، (١٩٩٢شەرەفکەندی لە بـرلین . د)، (١٩٨٩قاسملوو لە وییەن . د)بە دەستی کۆماری ئیسالمیی ئێران تێرۆر کراون 

 .(٢١١٨مووشەکیی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بارەگای ڕێبەریی حیزب 
  

 !بەڕێز جەنابی بایدن
 

ــرۆ ، ــافی م ــران لەســەر پرســی م ــامەڵە لەگەڵ ئێ ــاوکی و مووشــەکی و، بەرجــام بێ م ــابەتێکی ســەرەکیی  دۆســیەی ن گومــان ب
نەتەوەی کــورد لە ئێــران و حیزبــی ئــێمە ئێســتاش بە جۆرەهــا چەکــی ســووک و قورســی کۆمــاری . دەســتوری کــاری ئێــوە دەبــێ

می و خـامنەیی بە باوەڕی ئـێمە هەتـا نیزامـی کۆمـاری ئیسـال. ئیسالمی سەرکوت دەکرێ و قوربانیی تێرۆریزمی ئەم ڕێژیمەیە
لە ئێــران لەســەر کــار بــن، دۆســیەی نــاوکی وەک کــارتی گوشــار بە کــار دێــنن و دەســت لە تێــرۆر و ناســەقامگیریی نــاوچەش 

 .هەڵناگرن و خەڵکی ئێرانیش چارەنووسیان لەوە باشتر نابێ
 

ەن و پشــتیوانی مــافە بــۆیە هیــوادارین ئێــوەی بەڕێــز کێشــەی ئێــران تەنیــا لە ڕێککەوتنێکــدا بە نــاوی بەرجــام پێناســە نەک
 .مرۆیی، مەدەنی و دێموکراتیکەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە گشتی و کوردی ئێران بە تایبەتی بن

  

 لەگەڵ ڕێزدا
 

 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ٢١٢١ی نوامبری ٩
 

 ٢١٢١ی نۆڤەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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کردنی کۆمەڵگەیەکی یەکسان بەبێ هیچ چەشنە هەاڵواردن و  بەڵێ بۆ چێ: خالید عەزیزی

 توندوتیژییەک
  

 
 
 
 
 
 

یژی ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوت ی نۆڤامبر،٢٥پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی 
 :دژی ژنان

  
بزووتنەوەی مافخوازیی ژنـان لە ئێـران و ژنـانی کـورد لە ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان مێژوویەکـی درێـژی هەیە و بە زۆر قۆنـاب و 

پەڕیــوە، بەاڵم ســەرباری زۆر دەســکەوت و هاوکــات نســکۆ، ئێســتاش ژنــان لە ئێــران قوربــانیی ڕیــزی پێشــەوەی  وێســتگەدا تێ
و لەو نێوەدا توندوتیژی، چ حکوومەتی و سیستماتیک، یان توندوتیژی لە کۆمەڵگە و کەشـی کرانی مافەکانی مرۆڤن،  پێشێل
 .دا، پانتاییەکی بەرفراوان لە ژیانی ژنانی داگیر کردووە خێزانی

 
ساڵ لەوە پێش و لەو مانگ و ڕۆژانەدا کە خەبـات و خۆپیشـاندانەکان بەدژی دەسـەاڵتی حەمەڕەزا شـا گـوڕوتینێکی زۆری  ٤٢

. دا بـوون بەشـانی پیـاوان، بەڵکـوو لە هەنـدێک بـواردا لە ڕیزەکـانی پێشـەوەی ناڕەزایەتییەکـان ژنان نەک هەر شان گرتبوو،
دا کە کە مــافە مرۆییەکانیــان بەڕەســمی بناســێ، ســێبەری نگریســی هەاڵواردن و  ژنــان لەپێنــاو بنیاتنــانی حکــوومەتێکی نــوێ

دا بەشداری کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکـان بـن؛ بەشـداریی هەراویـان  وەالنانیان لەسەر البەرێ و لە کۆمەڵگەیەکی یەکسان
بەاڵم دوای سەرکەوتنی شۆڕش و هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسـالمی یەکەم چـین و توێژەکـانی کـۆمەڵ بـوون . دا کرد لە شۆڕش

 .کە کەوتنە بەر تیغی سیاسەتی سەرکوت و هەاڵواردنی ڕێژیمی نوێ
 

ــران بەپێــی قانوونە ــی و کۆمەاڵیەتییەکانیــان پێشــێل ژنــان لە ئێ ــافە سیاســی، مەدەن ــاری ئیســالمی سیســتماتیک م ــانی کۆم ک
پەروەردەی ئایدۆلۆژیکی ڕێژیم بە مەبەستی هەاڵواردنی ژنان و پەستاوتنیان لە سووچی ماڵ بۆ ئامـانجی ڕێگـری لە . دەکرێ
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وە، بەاڵم کۆڵی پـێ نەداون و؛ دوای چـوار بەشدارییان لە کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان ئەگەرچی تەنگی بە ژنان هەڵچنی
 .دەیە هەمدیسان دەبینین ژنان لە ڕیزی پێشەوەی ناڕەزایەتییەکان لەدژی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیین

 
ــۆمەڵگەی  ــانی ک ــۆی نۆڕمەک ــتاش بەه ــان ئێس ــان، ژن ــوومەتی لە دژی ژن ــتماتیکی حک ــدوتیژیی سیس بەدەر لە هەاڵواردن و تون

هیشتنی ئەم دۆخەش پەرورەدە و هەڵمەتێکـی گشـتی و بەردەوامـی هەمـوو پێکهاتەکـانی کـۆمەڵگەی نە. نەریتی ئازار دەچێژن
ـــاکبیر و ڕێکخـــراوە  ـــوێژی ڕوون ـــییەکان، ت ـــۆمەڵە سیاس ـــۆڕ و ک ـــەر ک ـــتە س ـــر دەکەوێ ـــایی ئەو ئەرکەش پت گەرەکە و، قورس

 .مەدەنییەکانی کۆمەڵگە
 

بــه “: دا هــاتووە نــان و پیــاوان هەیە، وەک لە بەرنــامەکەیحیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان کە بــاوەڕی بە یەکســانیی مــافی ژ
کسـانیی  کردنی یه دژی ژنان، دابین اڵواردنێک به ر جۆره هه هێشتنی هه یی بۆ نه وه ته یمانی نێونه کانی په نده چاوگرتنی به ر به له 

و  کانی ژیـانی سیاسـی  موو بواره گشتی له هه و به  اڵت سه و ده یدانی کار  مه  دا و، له ڵ و له کۆمه نێو خێزان   و پیاو له  نێوان ژن
و   ڕێـژێ دا داده یـه ندی و پێوه وپـڕ لـه ی چڕ رنامـه و به نێ  رکێکی گرینگی خۆی داده ئه  دا، به و ئابووری نگی  رهه و فه تی  اڵیه کۆمه
 .با ی ده ڕێوه به
 

ــان لە کۆتــایی ــڕای ه ــاتی دا وێ ــۆ خەب ــانی نیشــتمانەکەم ب ــداگری لەســەر پشــتیوانیی  دانی کچــان و ژن ــڕای پێ ــافخوازی و وێ م
کردنـی کـۆمەڵگەیەکی یەکسـان  بەڵـێ بـۆ چێ: حیزبەکەم، حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو خەباتە بەرحەق و ڕەوایە؛ دەڵێم

 .بەبێ هیچ چەشنە هەاڵواردن و توندوتیژییەک
  

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 خالید عەزیزی
 

٢١٢١ - ١١ - ٢٥ 
  

٢١٢١ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
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 پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزب بەبۆنەی ساڵی نوێی زایینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــایی  ــــی پیرۆزب ــــوێی زایین ــــاڵی ن ــــمەس و س ــــاتنی کریس ــــۆنەی ه ــــران و بەب ــــتان و ئێ ــــیحییەکانی کوردس ــــوو مەس لە هەم
 .هاونیشتمانییەکانم لە دەرەوەی واڵت دەکەم

 
دا کریسـمەس و سـاڵی نـوێی زایینـی جێـژن دەگـرن کە کـۆمەاڵنی خەڵکـی ئێـران  مەسیحییەکانی کوردسـتان و ئێـران لە کاتێـک

ئابووریی داڕمـاوی واڵت و . دا دەژین پڕووکێن بەهۆی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمییەوە لە بارودۆخێکی هەرە سەخت و تاقەت
. لەو سۆنگەیەوە بێکاری و گرانی و هەر وەها پەتای کۆرۆناش ژیـانی لە کـۆمەاڵنی خەڵکـی کوردسـتان و ئێـران تـاڵ کـردووە

بەزییـانەی دەزگـای داپڵۆسـێنەری کۆمـاری ئیسـالمی و بـارودۆخی کۆرۆنـا بە شـێوەی کـاتییش  دا کە سـەرکوتی بێ لەگەڵ ئەوەش
خوازن و  بووبێ، پێشی بە بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان گرتووە، بەاڵم خەڵکی ئێـران سـەلماندوویانە کە نەتەوەگەلێکـی مـاف

 .بەدڵنیاییەوە لە خەبات و تێکۆشانیان، بۆ دەستەبەری ماف و ئازادییەکانیان بەردەوام دەبن
 

ــوادارم کــه ــان به  هی ــۆ جیه ــی ب ــوێی زایین ــۆ نه ســاڵی ن ــه گشــتی و ب ــورد و ناوچه وه ت ــه مان به کــه ی ک ــارام و  تایب تی ســاڵێکی ئ
هەروەهــا هیــوادارم کە کــۆمەڵگەی . پــێش هەنگــاو بنــێ  ری زیــاتر بەرەو روه وت بــێ و، ئاشــتی، ئــازادی و دادپــه ســکه پڕده

ی ئێـران دا زۆرتر سـەرنج بە مـافە ئینسـانی و دێموکراتیکەکـانی خەڵکـ نێودوڵەتی لەپێناو سەقامگیریی ئازادی و دێموکراسی
 .بدا
 

دا بە هەمـوو جۆراوجـۆرییە ئـایینی و نەتەوەییەکـان لە خەبـات و تێکۆشـانی خۆیـان بـۆ  بێگومان خەڵکی ئێران لە ساڵی نوێ
دەستەبەری مافەکانیان بەردەوام دەبن و ئەمن هیوادارم کە الیەنە سیاسییەکانیش بە یەکیەتیی و یەکڕیزیی خۆیـان پاڵپشـت 

 .وواڵنەوەی دێموکراتیک و مافخوازانەی خەڵکی ئێرانو هاندەرێکی باش دەبن بۆ ج
 

 .بە هیوای ساڵێکی خۆش بۆ هەموو الیەک

https://kurdistanukurd.com/wp-content/uploads/2020/12/photo_2020-12-25_14-58-04.jpg
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 خالید عەزیزی
 

 سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 ٢١٢١ی دێسامبری ٢٥
 

٢١٢١ی دێسەمبەری ٢٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە  
 

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

 وونەی سیاسیو کۆبسمینار
 

 

 
 

٠١٠١ 
 

 تەشکیالتی بۆ بەشێک لە ئەندامانی حیزب -بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی سیاسی 
 

 
 
 
 
 
 
 

کوردســتان،  یمــوکراتێد یزبــیح یئاشــکرا یالتیشــکەت ەیتیمۆکــ ،یتــاوەه یـــ١٣٩٨ ینــدانەبڕێ ی٥ ،ەممەشــ یژڕۆ ەڕۆیویــدوان
 .ناێه کێپ زبیح یندامەئ یژنان ەل رچاوەب یکێشەب ۆب ییالتیشکەت - یاسیس یکەیەوەبوونۆک
 
  ییرەبڕێ یندامانەئ ەل سەک ندە، چ"یزیزەع دیخال"، کاک زبیح ییگشت یرێسکرت یبوونەئاماد ەب ەک داەیەوەبوونۆک مەل
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 ،"ینسـتان تەسـمیع"خاتوو  تاەرەس چوو،ەوەڕێب موکراتێد یرەشۆکێت یژنان ەل سەک انەیو د التیشکەت ینیۆسیو کوم زبیح
ــادر ــڕو التیشــکەت ینیۆســیمۆک یک ــو یهەســازماند ەب تەبارە، ســرهــاتنێخەب یاێ ــح یئاشــکرا یالتیشــکەت یشــەب ێین و  زبی

 .کرد شەشکێپ یکەیەوت ندەچ زبیح ەیکهاتێپ ەل ەشەب مەئ یکانەرکەئ
 
 ەکەوەبـوونۆک یشـدارانەب ۆبـ ەیقسـ بزیـح ییگشـت یرێسـکرت ،یزیـزەع دیـکاک خال زەڕێب داەکەوەبوونۆک ەیکید یکێشەب ەل

 .کرد
 
 یالتیشـکەت یرکـەو ئ یکـار و چـاالک ەب تەبیتـا زبیـح ی١١ ەینگرۆکـ یکانەاسـپاردڕ رەسـەل کێباسـ ەکـورت یاێڕو انیزەڕێب
 ڕۆڵـی ینرخانـدن رزەب یاێـڕو دیـکـاک خال. کـرد ەیکوردسـتان قسـ یمـوکراتێد یزبیح یباتەخ ەژنان ل ڕۆڵی رەسەل زب،یح

کـرد و  مـوکراتێد یزبـیح یداهـاتوو ینـاغۆق ەل یکـورددا، باسـ ەیوەبـزووتن یگشت ەو ب موکراتێد یزبیح یکانەزڕی ەژنان ل
 یزبـیح ەک ەوەکـرد یالتیشـکەو ت یاسـیس یکاروبار ەژنان ل یاتریز یرچەه یدانێپ ینگیگر رەسەل یختەج داییەندەوێپ مەل
 .تێبن تریددیج ینگاوەه ەوەکرد ەب داەناوێپ مەل ەداو ڵیوەه داۆیخ ەینگرۆک نییدوا ەکوردستان ل یموکراتێد
 
 زبیـح یکـانەتیمۆک ەیوەکـاراترکردن یتییەنۆو چـ یالتیشـکەت یکێباسـ ەبـوو ب تەبیتا ەک داەکەوەبوونۆک ەیکید یکێشەب ەل
ــان ەیتیمۆکوردســتان و کــ یباشــوور ەل ــن یژن ــانەزڕی وێ ــح یک ــانج ز" زب،ی ــایئام ــدامەئ ،"ییب ــ ین  یشــەب یرپرســەو ب یرەبڕێ
 یشـووێپ یرپرسـانەب یشـانۆکێکـار و ت ەل زگـرتنڕێ یاێڕو انیزەڕێب. کرد ەیقس دایەندەوێپ مەل زبیح یئاشکرا یالتیشکەت
 ەنیۆسـیمۆک مەئ یکانەاسـپاردڕو  التیشکەت ینیۆسیمۆک یداهاتوو یکانەرنامەکار و ب رەسەل زب،یح یالتیشکەت ەل ەشەب مەئ
 .کرد شەشکێپ یکەیەوت ندەچ کانەتیمۆک یاتریز ەیوەکاراکردن یستەبەم ەب
 
 انیشـدارانەب ەیخـنڕو  اریشـنێو پ چـوونۆب یمـاڵو ییبـایو ئامـانج ز یزیـزەع دیـخال زانەڕێب داەکەوەبوونۆک یشەب نییدواەل
  . ەویەدا
 

 ٢١٢١ی جانێوێری ٣١
 

------------------------------------------------------------ 
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 ری گشتیی حیزب بۆ ئەندامان لە واڵتی نۆروێژتەشکیالتیی سکرتێ -سمیناری سیاسی 

 
 

 
 
 
 
 
 یتــاڵو ەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح ەیتیمۆکــ یانــدنەیئــاموزش و راگ یشــەب ،ینــییزا ی٢١٢١ یمــا ی١١ ەممەکشــیە یژۆر
 ،"یزیـزەع دیـخال"کـاک  زەڕێـب ۆبـ نینالۆئـ ەیوێشـ ەو ب تێـرنەنتەئ یگـاێر ەل انییالتیشـکەـ ت یاسـیس یکێناریسـم ژ،ێروۆنـ

 ژێروۆنــ یتــاڵو ەل زبیــح ینــدامانەئ ەیربۆز ەک ەناریســم وەئ. نــاێه کێــکوردســتان، پ یمــوکراتێد یزبــیح ییگشــت یرێســکرت
 یدانیهەشـ یپـاک یانیـگ ەل زگـرتنێر ۆبـ ینگەدێـب کێـکەو خول "بیـقەر ەیئ" یـیتیەواەتەن یسـرود ەبـوون، ب شدارەب داێیت
 یکێباسـ ژ،ێروۆنـ ەل زبیـح ەیتیمۆکـ یرپرسـەب ،"یمەستۆهاشم ر" ڕێوها تاەرەس. کرد ێپ یستەکوردستان د ییرزگار یگاێر

 .کرد شەشکێپ ن،ینالۆئ ەیوێش ەب ندامانەئ یرچاوەب یشدارەو ب ەناریسم وەئ ینانێکهێپ ەب تەبارەس یکورت
 

و  رانێـئ" یرەوەدوو ت ەل یزێپەب یکێکوردستان باس یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت "یزیزەع دیخال"کاک  ڕێیهاو دواتر
 .کرد شەشکێپ "داەیەبازن وەکوردستان ل یموکراتێد یزبیح یرکەکار و ئ"و  "ناۆرۆک یکوردستان دوا یتەاڵژهۆر
 
بـاس  تـاناڵو ییندەوێپ رەسەل یکانەوارەنێو شو ناۆرۆک یتاەپ یدوا ەب رانێو ئ هانیج یستاێئ یخۆد ەب تەبارەس انیزەڕێب

ــار وەل ەکــرد ک ــوکراتێد یتــاناڵو یوتەســوکەڵه ینگاندنەســەڵه داەوەب ــکەکەڵخ ەڵگەل یکیم ــارۆو ک انەی  مەل شیســالمیئ یم
 ەل مەاڵب ،ەبـووەه یمکـارەک ەتاوەرەسـ ەل شەوەرەد یایـدن نـا،ۆرۆک یتـاەپ ەیوەوبووناڵب یتاەرەس ەل": یکرد و گوت داەبوار
 یبـــووەرەق انیــو توان ەبـــووەه انۆیــخ یتـــاڵو و کەڵــخ ەڵگەد ۆییو راســـتگ تییەفافەشــ هـــان،یج یکــانەکیموکراتێد ەتاڵو
 ەوەداخەب دایســـالمیئ یمـــارۆک ەل مەاڵب ،ەوەنەبـــک نـــگڕەمەک نـــاۆرۆک یـــیەیزەق کەیەو تـــا رادد ەوەنەبـــک انیـــکانییەمکارەک
 ".ەوەناڵجو ەسووالنەنام رۆز یکەیەکرد و تا رادد انۆیدر کەڵخ ەڵگەد میژێر یرپرسانەبوو و ب ەوانەچێپ
 
  :یکرد و گوت یناۆرۆک شێپ یکانەرانەیو ق رانێئ یتییەزعەو ەل یباس "یزیزەع دیخال"کاک  دایکانەقس ەیکید یکێشەب ەل
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ــارۆک" ــاۆرۆک شێپــ یســالمیئ یم ــانییەتیەزاڕەو نا شــاندانێپۆ، خ ن ــانگ یک ــزەخ یم ــوژران ،یتــاوەه ی١٣٩٨ یرەوەڵ قاســم  یک
ــل ــ ەیوەخوارەخســتن ،یمانێس ــ یگــرەڵرهەفەن ەیکڕۆف ــوپا یســتەد ەب ینیکراۆئ ــداەپاســداران و ب یس  ەل کەڵــخ یمــەک یرش
 ووڕوەرەب ۆییوخــێن یلــەرانگەیق ەڵگەد یمــیژێبــوون و ر نــگیگر یرۆفــاکت یمــووەه ەک دا،ەیەورەد وەل سیجلــەم یبژاردنــەڵه

 ەل انیـنتوا میژێـر یرانەسـ گومـانێهـات و ب ەوییەسـالمیئ یمـارۆک یهانـا ەب نـاۆرۆمـن ک یواڕبـ ەب دا،ەکات وەل ەکردبوون ک
 ".ەوەکرد نگڕمەک کەیەتا رادد ەیانۆییناوخ ەرانەیق وەو ئ رگرنەو کەڵک انۆیخ یقازانج ەب ناۆرۆک ییەیزەق
 
 ەیئامــاژ "دیــخال"کــاک  نــادا،ۆرۆک یرانــەیق ەکوردســتان ل یتــەاڵژهۆر ەل یســالمیئ یمــارۆک یمــیژێر یســتێوەڵه ەب تەبارەســ
 ەانۆیراسـتگ شیکـەڵخ ەڵگەل وکـەڵب هـات،ەن ەوەکەڵـخ یهانا ەب ستیوێپ ێیپەب کەن یسالمیئ یمارۆک یمیژێر": ەک داەوەب
 انیکـرد و شـان انیسازماندانۆو خ ییرەبەوەڕێب کەیەتا رادد انۆیخۆب ەبوون ک ینەدەم یو چاالکان کەڵخ ەوەئ. ەویەاڵجوەن
 یسـتەه ەوەئ ەخسـت ک ێرەو انڵییـماۆخ یکێزەوەرەکوردستان دا و ه یکانەو ناوچ هاتێشار و د ەل یزگارێپار یرکەئ رەبەو
 یرزەب یشــعور مەه وکوردســتان بــدا یتــەاڵژهۆر ەل مــانەکەکەڵخ ەب یرمــەگڵد یتــوان مەبــوو ه ەیــیەوەتەن یو رووحــ یرزەب
 ".رخستەکوردستان جوانتر د یتەاڵژهۆر ەکورد ل یلەگ ەییوەتەن
 
ــ ــتێوەڵه ەب تەبارەس ــح یس ــاک  زبی ــخال"، ک ــزەع دی ــ": یشــیگوت "یزی ــیح کەو ەمێئ ــوکراتێد یزب ــتان ل یم ــووەه ەکوردس  م

 ێـیەیج وەو تـا ئ ەداو مـانەکەکەڵخ یو پاراسـتن یتەالمەسـ ەب تمـانییەوەولەئ مـانۆخ یکـانییەو چاالک ییایدیـم یکانەبوار
 ".روو ەتەخستوو مانەکەکەڵخ ۆب ستمانێوێپ یینماێر ەکراو مانۆب
 

 ەل": یکــرد و گــوت یتڵەوەودێــن یالنــەک یتەاســیس رەســەل یکێباســ دایکانەقســ ەیکیــد یکێشــەب ەل زبیــح ییگشــت یرێســکرت
 یددیـج یکۆڕێوگڵئـا ەک ەیەه ەوەئ یرەگەئ کـا،یمرەئ یمارۆککۆرەسـ یبژاردنـەڵه یدوا یتەبیتـا ەو ب کدایزین یکیەداهاتوو

کوردسـتان  یتـەاڵژهۆر ەیکیـد یکـانەزێکوردسـتان و ه یمـوکراتێد یزبـیح کەو ەمێئـ ێبـەد ەک ۆڕێگـ ەتێب رانێئ ەب تەبارەس
ـــ ەرنـــامەب ـــانۆخ یو پالن ـــد ڵوەو ه ێبـــەه م ـــیزڕیکیە ەب نەیب ـــاێن ی ـــار هـــاەروەو ه مـــانۆخ ڵیوم ـــح ەڵگەد یهاوک و  زبی
 .نەیرخەکوردستان د ییو قورسا نگەس کان،ییەرانێئ ییەرەرانسەس ەزێکوردستان و ه یتەاڵژهۆر ەیکید یکانەکخراوێر
 
 زبیـح ییدروسـت و ئوسـوول یتەاسـیس رەسـەل یختـەج ەکیـد یکێجار "دیخال"کوردستان، کاک  ەیکید یکانەشەب ەب تەبارەس

کوردسـتان،  ەیکیـد یکانەشـەب یکانەوتەسـکەمـاف و د ەل یوانیپشـت یاێـڕکوردسـتان و یموکراتێد یزبیح کەو": یگوت ەوەکرد
ــانڵوەه ــ ەداو م ــار ەل ۆخ ــدەرنەو وانەئ یکاروب ــو ه نەی ــح نیواداری ــانەنیەو ال زبی ــد یک ــتان یکانەشــەب ەیکی  وەب شیکوردس

 ".نەن بککوردستا یتەاڵژهۆر ەڵگەل وتەسوکەڵه ەوییەرووح
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 ەو ب زبیـح ەیوەرەد ەل زبیـح ینـدامانەئ یوتەسـوکەڵه ەب تەبارەسـ یکێباسـ "یزیـزەع دیخال"کاک  داەیکەباس ییتاۆک ەل
 .داییەندەوەیپ وەل زبیح یکانییەالتیشکەت ییەنماێر رەس ەخست یشکیکرد و ت دایجازەم یایدن یتەبیتا
 
ــەدوووه یشــەب ەل ــدامەئ ەدرا ب تەرفەد دا،ەکەناریســم یم ــانییەنیبێو ت ەخــنەر ار،یپرســ ەک شــدارەب یانن ــخ یک  ەڵگەد انۆی

 .باس رەب ەننێکوردستان، ب موکراتێد یزبیح یگشت یرێسکرت
 
 .ەویەدا ژێروۆن ەل یزبیح یندامانەئ یکانەخنەو ر اریپرس یمەاڵو ەوەفراوان یکێنگیس ەب "یزیزەع" زەڕێب شدا،ەشەب وەل
 یالتیشـکەت یرپرسـەو ب یرەبێـر ینـدامەئ ،یفەرەشـ لیسـمایئ: زانەڕێـب ەل کیەرەه داەناریسـم وەل ەک ەیەئامـاژ ەب ستیوێپ
 حیمــاد ت،اڵو ەیوەرەد ەل زبیــح یالتیشــکەت یرپرســەو ب یرەبێــر ینامــدەئ ،یمــیرەک ڵســوەرەمەکوردســتان، ح ەل زبیــح
ـــدامەئ ،یدەحـــمەئ ـــر ین ـــدەوێپ یرپرســـەو ب یرەبێ ـــا ســـتانێو کو تاڵو ەیوەرەد ەل کانییەنکوردســـتا ییەن ـــدامەئ ،ییباب  ین
 .بوون ەناریسم وەئ یشدارەب ت،اڵو ەیوەرەد ەل التیشکەت ینیۆسیمۆک
 
 .هات ێپ ییتاۆک ییوتووەرکەس ەب رێکاتژم ٤ ییدوا ناریسم
 

 ٢١٢١ی مای ١١
 

------------------------------------------------------------ 
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سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی تەشکیالتی بۆ  -پێکهێنانی سمینارێکی سیاسی 

 ئاڵمان
 

 
 
 
 
 
 
 یکێناریمیســ مــان،ڵئا ەیتیمۆکــ -کوردســتان  یمــوکراتێد یزبــیح یالتیشــکەت یشــەب ،ینــییزا ی٢١٢١ یمــا ی٢٣ ،ەممەشــ یژڕۆ
 ڵســــووڕە ەمەح"و کــــاک  ،یگشـــت یالتیشــــکەت یرپرســــەب "یفەڕەشـــ لیســــما"کــــاک  ،یشـــدارەب ەب یالتیشــــکەت - یاســـیس
 ەزبیــح ەڵگەل زبیــح یکانییەنــدەوێپ یرپرســەب "پــوور نەســەخالــد ح"و کــاک  تاڵو ەیوەرەد یالتیشــکەت یرپرســەب"یمــیرەک
 .ناێه کێپ مان،ڵئا یتاڵو ەل نینالۆئ ەیوێشەو ب تێرنەنتەئ ەیگڕێ ەل زبیح یندامانەو ئ کان،ییەرانێئ
 
 یانڕێیــهاو یرهــاتنێخەب مـان،ڵئا ەل زبیــح ەیتیمۆکـ یرپرســەب ،"یواڵگـو تانڵســو"کـاک  نیەال ەل ،ەکەوەبــوونۆک یتاەرەسـ
 ەکــرا ک "یزیــزەع دیــخال"کوردســتان، کــاک  یمــوکراتێد یزبــیح یگشــت یرێســکرت ەکــرا و داوا ل داەناریمیســ مەل شــداربووەب

 .بکا شەشکێپ ەیکەباس
 
 یزبـیح ینـیەدوو ال ەیوەکگـرتنیە ەب تەبارەکوردسـتان، سـ یمـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێدا، سـکرت یکانەقس یتاەرەس ەل
و  کێسـپۆندوکەک ەشـنەچ چیهـ ەک انـدەیگیاڕ نـدامانەئ ەب ووڕ ران،ێـکوردسـتان ئ یمـوکراتێد یزبـیکوردستان و ح یموکراتێد

 ڕێــی ەکوردســتان، ل یمــوکراتێد یزبــیح کەو ەمێبخــات و ئــ کەپ ەزبیــدوو ح وەئ ەیوەکگــرتنیە یوتــڕە ێنــاتوان کییەکۆنــاک
 .نەیکەد موکراتێد یزبیدوو ح رەه ەیوەکگرتنیە یپرس ۆب دواداچوونەب ،ییەاسیس یرەفتەد یردراوێبژەڵه ەک کێتەوەیه
 
 یزرانـدنەکـرد و دام رانێـئ یکودسـتان یکـانەزبیح ییهاوکار یندەناو ەل یباس ،یزیزەدا، کاک خالد ع یکانەقس ەیژێدر ەل
 .ناێه وێباش، ن یکێانۆڕگ ەو نوقتکوردستان  یتەاڵژهڕۆ یزبیچوار ح ەییوەتەن یریب یواڵقوەڵه ک،ەو ەیندەناو وەئ
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ــدەوێپ وەل رەه ــیح ییگشــت یرێســکرت دا،ییەن ــوکراتێد یزب ــدامانەئ ەب ووڕکوردســتان،  یم ــد،ەیگیاڕ ن ــ ان ــیح کەو ەمێئ  یزب
حـدک  ینـدامانەو ئ ەنـدەناو وەئ وێـن ەنینێکوردستان، ب یتەاڵژهڕۆ یتر یکانەنیەال ەک نەیدەد ڵوەکوردستان، ه یموکراتێد
 .بن ەندەناو وەئ یکانەاندراوەیاگڕو  کانەدوانێل یپشتڵو پا رەدهان ەستیوێپ
 
 یشـتنیدان ەڵگەل ینـدەوێپ ەل ژێوۆڕنـ یکـێکخراوڕێ یوانیـوبژێن ەل یباسـ یزیـزەع دیـکاک خال دا،یکانەقس یتر یکێشەب ەل

تـاکوو  ەشـتنیدان وەئ ،ەک اندەیگیاڕکرد و  یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ ،ەڵگەل رانێئ یکوردستان یکانەزبیح ییهاوکار یندەناو
ــت ەتۆشــتەیگەن ســتاێئ ــوو یئاس ــدەناو کەو و ژێوت ــار ین ــانەزبیح یهاوک ــتان یک ــئ یکوردس ــانییەداواکار ران،ێ  وەب ەداو کانم
 .یەژێوۆڕن ەکخراوڕێ
 
 ۆوخـێن ەل کـانییەزێپارەنگیو ژ ینگـەرهەف ،ینـەدەم ییەچـاالک ەل یباسـ ،یزیـزەع دیـکـاک خال ،یکانەقس ییتاۆک یشەب ەل

 یئاســت یشــەانیینەدەم ەنــدەناو وەئ یکــانییەبــاس کــرد و چاالک کــانییەتەاڵژهڕۆ یتیەناەســڕە کەو ەینۆاڵجموجــ وەئکــرد و 
 .برد وێن یو ئابوور یتیەەاڵمۆک ،ەییوەتەن یشتنەیگێت یرزەب
 
 ەل کەمووشــ ەب ەک ەئاســان یســالمیئ یمــارۆک یمــیژڕێ ۆبــ ەوەئ ەک انــدەیگیەاڕ یزیــزەع دیــکــاک خال دا،ییەنــدەوێپ مەل رەه
 یو ئـــابوور ەیـــینگیژ ،یاســـیس ،ینـــەدەم یچاالکـــان ینگـــەد ێنـــاتوان مەاڵکوردســـتان بـــدا، ب یمـــوکراتێد یزبـــیح یرانـــەبڕێ
و  کانمانەدوانێـــل مــووەه نەیبـــد ڵوەه ێبــەکوردســتان، د یمـــوکراتێد یزبــیح کەو شەمێکــپ بکـــات و ئــ مــانەکەتەاڵژهڕۆ
 .ێب تەاڵژهڕۆ ەکورد ل یکەڵخ ینەاڵمۆک ۆب کانمان،ەنیوانێڕت
 
 ،"یمــیرەک ڵســووڕە ەمەح"و کــاک  یگشــت یالتیشــکەت یرپرســەب ،"یفەڕەشــ لیســما"کــاک  ناره،یمیســ مەئ یتــر یکێشــەب لــه
 یمــوکراتێد یزبــیح یوالتــ ەیوەرەد ەیتیمۆکــ یرەنێ، نــو"پــوور نەســەح دیــخال"و کــاک  تاڵو ەیوەرەد یالتیشــکەت یرپرســەب

 .کرد ندامانەئ ۆب انەیقس ن،کاییەرانێئ ەزبیح یندەوێپ یشەب یرپرسەکوردستان و ب
 
کوردســتان و کــاک  یمــوکراتێد یزبــیح ییگشــت یرێســکرت نیەال ەل ەبــوو ک نــدامانەئ یاریپرســ ،ەکەناریمیســ ییتــاۆک یشــەب

 .ەویەدرا انیماڵو تاڵو ەیوەرەد ەیتیمۆک یرەنێنو پوور نەسەح دیو کاک خال یگشت یالتیشکەت یرپرسەب ،یفەڕەش لیسما
 

 ٢١٢١ی مای ٢٤
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تەشکیالتی بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەر  -ێنانی سمینارێکی سیاسی پێکه

 دوو واڵتی دانمارک و فینالند
 

 
 
 
 
 
 
ــەکڕێ ەممەکشــیە یژڕۆ ــا ی٢٤ یوت ــییزا ی٢١٢١ یم ــاوەه ی١٣٩٩ یردانەزۆجــ ی٤ ەڵگەل رەرابەب ،ین ــانەتیمۆک ،یت ــیح یک  یزب
ــوکراتێد ــتان ل یم ــدیف یتــاڵدوو و رەه ەکوردس ــارک، ل نالن ــاڕێ ەو دانم ــرنەنتەئ یگ ــ ەو ب تێ ــ ەیوێش ــاەروەو ه نینالۆئ  ەب ه
 دیـــخال" زەڕێـــب ۆبـــ انیالتیشـــکەت - یاســـیس یکەیەوەبـــوونۆک ،ەتاڵدوو و وەئ ینـــدامانەئ ەل رچـــاوەب یکـــەیەژڕێ یشـــدارەب
 .ناێه کێکوردستان پ یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت ،"یزیزەع
 
کوردسـتان  یدانیهەشـ یپـاک یانیـگ ەل زگـرتنڕێ ۆبـ ینگـەد ێبـ کێکەو خول بیقڕە ەیئ یتیەواەتەن یسروودەب ەکەوەبوونۆک
 یگشـت یرێسـکرت یزیـزەع دیـخال زەڕێـب یرهـاتنێخەب "الکەم ایـور" ەکەوەبـوونۆک یرەبەوەڕێـب نیەال ەپاشان ل کرد،ێپیستەد
 .کرا زبیح
 
 یالتیشـکەت ییگشـت یرپرسـەو ب ینـدەناو ەیتیمۆکـ یمنـداەئ "یمـیرەک ڵسـووەڕەمەح"کـاک  داەکەوەبـوونۆک یمەکیە ەیگڕب ەل
بـاس  نـدامانەئ ۆبـ ینینالۆئ ەیوەبوونۆک یستەبەکرد و ئامانج و م شداربووانەب ەب شەشکێپ یکەیەوت ندەچ ت،اڵو ەیوەرەد

 یکـانەرگانۆو ئ یرەبڕێـو کوردسـتان و  تاڵو ەیوەرەد یالتیشکەت وانێن ەل یهاوکار یتیەنۆچ رەس ەل یکێکرد و هاوکات باس
 .کرد یزبیح
 

 ردووەه ەل زبیــح ینــدامانەئ یتیەراەنێنــو ەب نالنــدیف یتــاڵو ەل زبیــح ەیتیمۆکــ یرپرســەب "ەیــیواڵکەقــادر م"کــاک  پاشــان
 یکانەسـتەربەو ب یرەگیو کـار ١٩ دۆڤیـک یتـاەپ ۆیهـەب انهـیج یخۆد ەب تەبارەس یکورت یکێباس نالندیدانمارک و ف یتاڵو
 .ردک شەشکێپ زبیح یکانەتیمۆک یشانۆکێکارو ت رەس ەل
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بـاس و  کەڵێمۆکوردستان، ک یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت "یزیزەع دیخال" زێرەب دا،ەکەوەبوونۆک یمەدووه ەیگڕب ەل
. بـاس کـرد هانـدایج رەس ەب ناۆڕۆک یکانیەرەگیکار یتەبیتا ەو کوردستان ب رانێئ ان،هیج ەب ڕۆییمەئ یداریندەوێپ یخواس

 شێپـ یرانـێئ ەل ەکـرا، ک نـاۆڕۆک یدوا یرانـێو ئ نـاۆڕۆک شێپـ یرانـێئ ەب ەاژئامـ انـدایزێرەب یکانەوت ەل ەکید یکێشەب ەل
ــاداۆڕۆک ــدەچ ن ــق نین ــۆرەب رانەی ــ وەئ یک ــوو، ه ەیمیژڕێ ــنەک ،یمانێقاســم ســل یو کوشــتن کانەشــاندانێپۆخ ەل رەگرتب  ەوت

 ەب وەل یکـەڵخ ەل مەک یکـەیەژڕێ یکردنـ یشـدارەو ب یسـالمیئ یراۆشـ یسیجلەم یبژاردنەڵتا ه ینیکراۆئ ەیکڕۆف ەیوەخوار
 .داەبژاردنەڵناو ه

 
 شۆپـەردەو پ ربـازکردنەدۆخ ۆب ەخساوڕە ۆیب ەک ناۆرۆک یورانەد ەیلەه وەل رگرتنەو کەڵک ەب میژڕێ یکانڵەوەه هاەروەه

 .ەوەبکات ژێدر یۆخ ەیکییەتدارەاڵسەد ینەمەت ێوەهەید ەیکەتاڵو یئابوور یمانڕدا یاەڕرەس ەک ەرانەیق مەئ یکردن
 
 یربـازبوونەد ۆبـ رەب یەگرتـو مـوکراتێد یزبـیح ەک ەیکـارانڕێ وەبـوو ب داریندەوێپ زب،یح یرێسکرت ەیکەباس یتر یکێشەب
 یرەبێــب ێلــ ۆیخــ تڵەوەببــوون و د یتووشــ نــاۆڕۆک یتــاەپ ۆیهــەب ەک داەاریســتەه ەنــاغۆق مەل انیــدان یتەارمیــو  کەڵــخ

 وەل یکــانییەرخوازێو خ ینــەدەم ەکخــراوڕێ یکردنــ یوانیو پشــت یتەارمیــ ەل یباســ ەوەنیزانێــپ زوڕێــ ەب هــاەروەه. کردبــوون
 .کرد داەخۆد
 

 نـدامانەئ ەب ووڕ یمـوکراتێد یزبـیح ینـیەدوو ال ەیوەکگـرتنیە ەب تەبارەکوردستان، سـ یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت
 ەمێبخــات و ئــ کەپ ەزبیــدوو ح وەئ ەیوەکگــرتنیە یوتــڕە ێنـاتوان کییەکۆو نــاک کێســپۆندوکەک ەشــنەچ چیهــ ەک انـدەیگیاڕ
 یپرســ ۆبــ دواداچــوونەب ،ییەاســیس یرەفــتەد یردراوێــبژەڵه ەک کێــتەوەیه ڕێــی ەکوردســتان، ل یمــوکراتێد یزبــیح کەو
 .نەیکەد موکراتێد یزبیدوو ح رەه ەیوەکگرتنیە
 
 یکـێزبیح ەمێئـ ەکـرد ک ەوەب ەیامـاژئ انیـزەڕێبـوون، ب زبیـح ییگشـت یرێسـکرت یکانەوت یتر یکێشەب کان،ییەرانێئ وەمێئ

ــتان ــانییەچاالک یووڕو  نیکوردس ــەاڵژهڕۆ ەل کانم ــتان یت ــاەروەه ،ەکوردس ــن ەل ه ــانییەرانێئ وێ ــێزێه کەو ک  یکوردســتان یک
، یــیەن رانێــئ یتــر یکــانەوەتەتــورک و فــارس و ن ەڵگەل ەشــێک ەمێئــ ەیشــێک هــاەوروەه ن،ەیــکەد ەڵگەل انیوتەســووکەڵه
 . نێدابن مانەکەلەگ یماف ەدان ب نیحازر ن ەتاران ک ەل ەیەتەاڵسەو د یرەبەوەڕێب وەئ ەڵگ ەل مانەشێک کووەڵب
 
 ەڵگ ەبـاش ل ینـدەوێپ یبـوون ەب ەئامـاژ یراێـکوردسـتان، و یتـەاڵژهڕۆ یکـانەزبیح ییهاوکار یندەناو ەڵگ ەل یندەوێپ ەل
  ۆب نەیو کار بک نیابگرڕ ەندەناو وەئ یزڕیکیە ەستیوێپ ەکرد ک ەوەب ەیئاماژ انیزەڕێکوردستان، ب یتەاڵژهڕۆ یکانەزبیح
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 .ەندەناو مەئ یکردن رفراوانترەب یرچەه
 
 ییتەاســیکـرد س ەوەب ەیئامـاژ زبیـح یرێکوردسـتان ســکرت یتـر یکـانەپارچ ەب تەبارەســ دا،یکانەقسـ ەیژێـدر ەل هـاەروەه

 وامەئ یکردنـەن تەخـالەد ەوەشـەوانەچێپ ەب هاەروەکوردستان، ه یتر یکانەشەب یکاروبار ەل ەکردنەن تەخالەد ەمێئ یگشت
 .ەمێئ یکاروبار ەل
 
 ١١ ەینگرۆکـ یدوا ەل ەبـوو، ک زبیـح یکـانەرگانۆئ یکـار یزمیکـانیم رەسـ ەخسـتن شـکیت انیـزێرەب ەیکەباسـ یتـاۆک یشەب
 .ێبکر ێپ یکار ێبەد ەساسنامەو ئ ەننامییئا ێیپ ەو ب ترەزیرگانۆئ ەیوێشەب
 
 ەڵگەل انۆیــخ یکــانییەنیبێو ت ەخــنڕە ار،یپرســ ەک شــدارەب ینــدامانەئ ەدرا ب تەرفەد ا،دەکەوەبــوونۆک یمــەدووه یشــەب ەل

ــکرت ــت یرێس ــیح ییگش ــوکراتێد یزب ــتان ب یم ــنێکوردس ــاس رەب ەن ــان ب. ب ــپاش ــاک خال زەڕێ ــک ــاڵو یورد ەب دی ــ یم و  اریپرس
 .ەویەدا یزبیح یندامانەئ یکانەخنڕە
 
کـاک  ت،اڵو ەیوەرەد ەل زبیـح یالتیشـکەت ییگشـت یرپرسەب "یمیرەک ڵوسوەڕەمەح"کاک  زانەڕێب ەل کیەرەه ەیەئاماژ ێیج
 یشـدارەژنان، ب یتیەکیە یرپرسەب "دەحمەئ زاد نیهەش"کوردستان،  ەل زبیح یالتیشکەت ییگشت یرپرسەب "یفەڕەش لیسما"
 .بوون نالندیدانمارک وف یتاڵدوو و رەه ەل زبیح یکانەتیمۆک ییەیالتیشکەت - یاسیس ەوەبوونۆک مەئ
 

 ٢١٢١ی مای ٢٥
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تەشکیالتی بۆ سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە  -بەڕێوەچوونی سمینارێکی سیاسی 

 واڵتانی ئامریکا، کانادا ئوستراڵیا
 

 
 
 
 
 
 
 
کانـادا و  کـا،یمرەئ یتـاناڵو ەکوردسـتان ل یمـوکراتێد یزبـیح ینـدامانەئ ،یتاوەه ی١٣٩٩ یردانەزۆج ی١١ ،ەممەکشیە یژڕۆ

 رچـاوەب یکەیەو ژمـار تاڵو ەیوەرەد یرەبەوەڕێـب ەیتیمۆکـ یشدارەب ەب نیئانال ەیوێش ەو ب تێرنەنتیئ یگاڕێ ەل ا،ڵیئوسترا
 یمـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێتسکر ،"یزیزەع دیخال" زەڕێب ۆب انییالتیشکەت یاسیس یکەیەوەبوونۆک زب،یح یندامانەئ ەل

 .ناێکهێکوردستان پ
 
 زەڕێــب یرهــاتنێخەب اڵیئوســترا ەل زبیــح ەیتیمۆکــ یرپرســەب ،"دەســەپورئ ال ســە" زەڕێــب نیەال ەل ەکەوەبــوونۆک یتاەرەســ
کـرد، پاشـان کـاک  شەشـکێپ ەیکەرنـامەب ینـدەزبڕیکوردسـتان کـرا و  یمـوکراتێد یزبـیح ییگشت یرێسکرت "یزیزەع دیخال"
 .کرد ێپ ستەد ەیکەوتار تانکوردس یموکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت "یزیزەع یدیخال"

 
 یتـاەپ ینجـامەئ ەل ەکـرد ک ەرانـانەیق وەو ئ یسـالمیئ یمـارۆک یبارەنال یخۆد ەل یباس داەیکەوتار یکێسپەد ەل انیزەڕێب
 ەسـتیوێپ ەشـۆیەب رەه. نەدەن رەب یالمسـیئ یمـارۆک یکـۆرەب یـیزوو ەب ەنـگڕە ەک ەئاراو ەتۆهات یئابوور ۆیمارەو گ ناۆڕۆک
 رۆجـەمەه یکێبـاتەخ ەو ب ێبـەه کانداەشـهاتێپ ەڵگەل ەیوەووبـوونەڕووبڕ ەییئامـاد اتریکات ز مووەه ەل موکراتێد یزبیح
 .ێبکر نتریرەب ەدانەیم وەئ ەوەتێنیبب داێت ۆیخ کەڵخ ەک
 
 یال ردووەه یرەبڕێـ وادارمیـه یگوت زبیح ییگشت یرێسکرت یزیزەع دیخال زەڕێب کان،ەموکراتێد ەیوەکگرتنیە ەب تەبارەس
 یکێمـوکراتێد یداهـاتوو ۆبـ ،یددیـو ج ەرپرسـانەب یکیەوونڕرچـاوەو ب ڵیمـاۆخ یکییەسارناسـەخ ییووناکاڕ رێژەل موکراتێد
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و  شـانۆکێو ت بـاتەخ یرەمـداڵو و نیبـەن نـدەرمەرەز داێیـالمـان ت چیهـو  تێـب موومـانەه یهـ ەک ن،ەیـدروسـت بک کگرتـوویە
ـــانییەوانەڕچاو ـــەڵخ یک ـــەاڵژهڕۆ یک ـــتان ب یت ـــکوردس ـــ. تێ ـــەد ەمێئ ـــێپ وەب ێب ـــیگر ەیەناس ـــەروورەز ینگ ـــرتنیە یت  ەیوەکگ
 ینــدامانەئ مەرجەســ ییشــدارەو ب یرەبڕێــ یتیەرپرســاەب ەب ســتەه ەب شەیەســۆپر وەئ. نەیــبک شــانیستنەد کــانەموکراتێد
 نیبـوو یدییـج شیـرۆز کـووەڵب ،ەکردو ەن مانییتاۆک اینەت ەن ابردووداڕ ەل ەمێئ. گاەد نجامەئ ەب موکراتێد ینیەال ردووەه
. نەبـک ەزۆریـپ ەرکەئ وەئ ۆکار بـ ەتییەدیج وەب رەه شیموکراتێد ەیکید ەیکیەال وادارمیه. نەیناک ییتاۆک دواشەب وەمەل

کـورد کـرد  یلـەگ یباتەخ یناساندن ۆب کانیەتڵەوەودێن ەڵەمۆو ک ۆڕک ەڵگەل اتریز یندەوێپ ەل یباس یزیزەع زەڕێدواتر ب
 .کرد ایدیم الیسوش ەل رگرتنەو لکەک یتییەنۆچ ەل یباس داەکەباس ەیژێدر ەل هاەروەو ه
ــاۆک ەل ــ ییت ــزەڕێب داەیکەباس ــ انی ــیگر ەل یباس ــار ینگ ــاتەو هاوخ یهاوک ــانەزبیح یب ــەاڵژهڕۆ یک ــتان و ح یت ــکوردس  ەزبی
 .کرد یسالمیئ یمارۆک یدژ ەل ەانیالەمەه یکانەرەربەب ۆب کانییەرانێئ
 
ــەب ەل ــد یکێش ــم وەئ ەیکی ــاک  داەناریس ــما"ک ــ لیس ــدامەئ ،"یفەڕەش ــ ین ــدەناو ەیتیمۆک ــەو ب ین ــت یرپرس ــیمۆک ییگش  ینیۆس
 ەیگێو پـ ڕۆڵو  ابـردووداڕ ڵیسـا نـدەچ ەل ەباتەخ وەئ یکانەمەرهەو ب ینەدەم یباتەخ رەسەل یکێباس زب،یح یالتیشکەت
 کێـکیە ەکرد، ک شەشکێکوردستاندا پ یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل یکەڵخ ینەاڵمۆک وێنەل ییەرەماوەج ەباتەخ وەئ ینگیو گر زبیح
کرماشــان و  ەیرزەلەبــووم یســاتەکار ەکــورد بــوو ل یکــەڵخ ینەاڵمۆکــ یدانیــتەارمی ییەرەمــاوەج ەبــاتەخ وەئ یکـانەنموون ەل

چـوون  ەوەانیـکانەوماوەقێخوشک و برا ل یهانا ەکوردستان ب یزۆسڵد یکەڵخ دا مەک یکەیەماو ەل ەک یرەورووبەد یکانەناوچ
 .اندنەیگ ێپ انییتەارمی ەتواناو مووەه ەو ب
 
 ەیوەرەد ەل التیشـکەت یرپرسـەو ب ینـدەناو ەیتیمۆکـ ینـدامەئ "یمیرەک ڵسوەڕەمەح"کاک  داەناریسم وەئ ەیکید یکێشەب ەل
ــح ینــدامانەئ یرکــەئ ەل یباســ ەوییەنگیگــر ەکــرد و ب شەشــکێپ یالتیشــکەت یکێباســ تاڵو  ییکگرتــوویە یســتنپارا ەل زبی
 .کرد زبیح یکانەتەاسیو س التیشکەت
 

 وەل تاڵو ەیوەرەد ەل زبیــح یکانییەکوردســتان ییەنــدەوێپ یرپرســەو ب یرەبڕێــ ینــدامەئ "یدەحــمەئ حیمــاد"کــاک  دواتــر
 رەسـەل یکێکرا، باسـ تاڵو ەیوەرەد ییرەبەوەڕێب ەیتیمۆک ەیاستڕئا ەیرنجانەو س اریپرس وەئ ەیوەمداناڵو یاێڕو داەناریسم
 ەب هـاەروەکوردسـتان کـرد و ه یکانییەاسـیس ەنیەال زوێـه ەڵگەل ینـدەوێو پ یتیەسـتاۆد ەگـرتن ل زڕێـپاراستن و  یینگیگر
 .کرد موکراتێد ینیەدوو ال رەه ەیوەکگرتنیە ۆکوردستان ب یموکراتێد یزبیح ڵیوەه ەل یباس ەوییەنگیگر
 
  انۆیخ یکانییەو داواکار ەخنڕە ار،یپرس ەک زبیح یشداربووەب یننداماەئ ەدرا ب تەرفەد داەکەناریسم ییتاۆک یشەب ەل
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 یزبــیح ییگشــت یرێســکرت ەڵگەل مــوکراتێد ینــیەدوو ال ەیوەکگــرتنیە ڵــیوەو ه زبیــح یکانەتەاســیو س ووداوڕ ەب بارتەســ
  . ەویەدرا انیماڵو ەوەانیزەڕێب نیەال ەباس و ل رەب ەننێکوردستان ب یموکراتێد
 

 ٢١٢١ی مای ٣١
 

------------------------------------------------------------ 
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 ش،یئــوتر س،یســو یتــاناڵو ەکوردســتان ل یمــوکراتێد یزبــیح یکــانەتیمۆک ،یتــاوەه ی١٣٩٩ یردانەزۆجــ ی١١ ،ەممەشــ یژڕۆ
 ەتاڵچـوار و وەئ ینـدامانەئ ەل رچـاوەب یکـەیەژڕێ یشـدارەب ەب نیئـانال ەیوێشـ ەو ب تێـرنەنتیئ یگاڕێ ەل کیلژێو ب ندەلۆه
. نـاێه کێکوردسـتان پ یمـوکراتێد یزبـیح ییگشـت یرێسکرت "یزیزەع دیلخا" زەڕێب ۆب انیالتیشکەت - یاسیس یکەیەوەبوونۆک
کوردسـتان  یدانیهەشـ یپـاک یانیـگ ەل زگـرتنڕێ ۆبـ ینگەد ێب کێکەو خول بیقڕە ەیئ یتیەواەتەن یسروود ەب ەکەوەنبووۆک
 یتــاڵو ەل ســتانکورد یمــوکراتێد یزبــیح ەیتیمۆکــ یرپرســەو ب ەکەوەبــوونۆک یرەبەوەڕێــب نیەال ەپاشــان ل کــرد، ێپــ یســتەد
 دیـخال زەڕێـب یرهاتنێخەب "ەالو نەسەح"و  "ینەبروزەئ وارەت" نیەالەو ل ەویەکرا ەکەناریسم "یقادرحاج ریزاه"کاک  سیسو
 .کرا ەکەوەبوونۆک یشدارانەو ب زبیح ییگشت یرێسکرت یزیزەع
 
ــ ەل ــەکیە ەیگڕب ــوونۆک یم ــرەب دا،ەکەوەب ــخال زێ ــزەع دی ــیح ییگشــت یرێســکرت یزی ــوکراتێد یزب  ەب تەبارەکوردســتان ســ یم
 ەمێئــ ەتاوەرەســ ەرلەه ەک داەوەب ەیدوا و ئامــاژ نــدامانەئ ۆبــ ەوەکگــرتنەی ینگــیو گر مــوکراتێد ینــیەدوو ال ەیوەکگــرتنیە
و  کــانەکارۆه ەنــانیوردب یکەیەوێشــ ەب. نەیارڕیــب وەئ رەســ ەل رەه ڵســا ١٤ یدوا ســتاشێو ئ نیبــوو ەوەکگــرتنیە ینگــریەال
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 یزبـیح یستێوەڵه ەب یندەوێپ یەیگاێج وەتا ئ اندەیگیاڕ هاەروەه. باس کرد شداربووانەب ۆب ەیوەگرتنەن کیە یکانەشێک
 یرەفـتەد ەموکرات بێد یزبیدوو ح ەیشێک یرەسەچار ،ەمانەه ابردووڕ ەل ەک کێزموونەئ ەو ب ەیەه ەوەکوردستان یموکراتێد
ــ یاســیس ــو  یزەرکەم ەتیمۆو ک ــبژەڵوه یرەبڕێ ــ یردراوێ ــیەال ردووەه ەینگرۆک ــوکراتێد ین ــرەد م ــزەڕێب. ێک ــئاو انی  ەل انڕی
 ەبـوار یچاالکـان ڵـیوەوه یەگـرتن دا ەرەپ ەل ژڕۆ ەب ژڕۆ ەک ەویەکوردسـتان دا یکەڵخ یرەروەپەوەتەو ن یمانیشتین یستەه
ـــانەرۆراوجۆج ـــد  رزەب یک ـــدەوێپ ەل ونرخان ـــەڵه ەڵگەل ین ـــیجلەم یبژاردن ـــورا یس ـــالمیئ یش ـــەدا ب یس ـــخ یرۆز یکێش  کەڵ
 ینـدەوێپ ەل. کوردسـتان یتـەاڵژهڕۆ یکـانەزبیح یهاوکـار ینـدەناو ەڵگەل ابوونڕو هـاو کردەن داەبژاردنەڵه  مەل انیشدارەب
 ەکوردســتان ک یتــەاڵژهڕۆ ەل مەاڵبدروســت کردبــوو،  یکــێنێلەکردبــوو و ک یاســیس ەب یســالمیئ یمــارۆک ەک ناشــداۆرۆک ەڵگەل
 یریــپ وەرەب رۆراوجــۆج یکخــراوڕێو  نەنجــومەئ ینــانیکهێپ ەب ەیەه کســتنۆڕێســازماندان و خ ەل یباشــ یکێزمــوونەئ کەڵــخ
 .چوون ەکەرانەیق
 
 یکـێزبیح مـوکراتێد یزبیح ەدا ک ەوەب ەیئاماژ ن،ەیبک وتەسووکەڵه نۆچ ەک کانیەرانێئ ەڵگەل یندەوێپ ەل یزیزەزعەڕێب
 ەکوردســتاندا ب یمــارۆک ەکــورد ل یتــیەواەتەن یماکــانێه یزرانــەدام یو شــاناز ەکوردســتان یتــەاڵژهڕۆ ەل ەیــیوەتەو ن یللــیم
 ،یاسـیس یچـاالک رەسـ ەل. یەو ئاشـکرا وونڕ ەمێئـ یبـوون یللیبوون و م ەییوەتەن ۆیەب و ەاوڕکوردستان ب یکراتۆمید یزبیح
 ەیکیـد یکـانەپارچ ایـ ەکیـد یکـانەتاڵو و ەرانێـئ ەمێئـ یاسـیس یکـار ییپانتـا ەک ەوەکرد ەوەئ رەس ەل انیختەج انیزەڕێب

 ۆیخـ ییایـنڵنـاوبراو د. نەیـبک زتـرێهەب یرانـێئ ەیکید یکانەنیەال ەڵگەل کانمانیەندەوێپ ەستیوێپ ۆیەو ب ییەکوردستان ن
 .ێناکر رەسەچار رانداێئ یداهاتوو ەل یاسیس ەیشێکورد ک ێب ەک ەیوەل یبرەڕد
 
 دیـکـاک خال نیەال ەل ەبـوو ک شـدارەب یندامانەئ یاریشنێو پ ەخنڕەو  اریپرس ۆکرابوو ب رخانەت ەکەناریسم یمەدوو ەیگڕب
ــزەع ــماڵو یورد ەب یزی ــەب ەل. ەویەدرا انی ــاۆک یش ــوونۆک ییت ــب ەکەوەب ــاتوو  زەڕێ ــتانێکو"خ ــادان س ــدامەئ "یگ ــ ین  ەیتیمۆک

ــدەناو ــو ین ــ تاڵو ەیوەرەد یرەنێو ن ــدەوێپ ەل یکێباس ــکەت ەڵگەل ین ــرد و پشــتگ شەشــکێپ ەوەرەد یالتیش ــخ یریک  ەل انۆی
 ینـدامانەئ ۆبـ یئاموزشـ ەیورەد یو دانـان ەردەروەپ ۆبـ یانۆیـخ ەییو ئامـاد انـدەیاگڕ تاڵو ەیوەرەد یکانەتیمۆو ک ندامانەئ
 .ڕیربەد ەرۆراوجۆج یگاڕی ەل زبیح
 
 یرپرسـەب "یمـیرەک ڵسوڕە ەمەح" زانەڕێب ت،اڵو ەیوەرەد ەل زبیح یندامانەئ یکاروبار ەب داریندەوێپ یرپرسانەب هاەروەه
  . بوون ەکەناریسم یشدارەب التیشکەت ینیۆسیمۆک یرپرسەب "یفەرەش لیسما"والت و  ەیوەرەد یالتیشکەت
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تەشکیالتی بۆ کۆمیتەکانی بریتانیا و فەرانسە بە بەشداری سکرتێری  -بەڕێوەچوونی سمینارێکی سیاسی

 گشتی حیزب
 

 
 
 
 
 
 
ــییزا ی٢١٢١ - ٢ - ١٤ یوتــەکڕێ ەممەکشــیە یژۆر ــانەتیمۆک ،ین ــیح یک ــوکراتێد یزب ــانەتاڵو ەکوردســتان ل یم و  ەرانســەف یک
 ،یزیــزەع دیــکــاک خال زەڕێــب ۆبــ انیالتیشــکەت - یاســیس یکێناریســم نیئــانال ەیوێشــ ەو ب تێــرنەنتێئ یگــاێر ەل ا،یــتانیبر

 .ناێه کێکوردستان پ یموکراتێد یزبیح یگشت یرێسکرت
 
ــم وەل ــاوەب یکێشــەب ەک داەناریس ــح ینــدامانەئ یرچ ــتانیبر یتــاڵو ەل زبی ــت ەرانســەو ف ای ــوون، ســ شــدارەب داێی  یتاەرەب

 ییرزگـار یگـاێر یدانیهەش یپاک یانیگ ەل زگرتنێر ۆب ینگەدێب کێکەو خول بیقەر ەیئ یتیەواەتەن یسروود ەب ەکەناریسم
 .کرد ێپ یستەکوردستان د

 
کــاک  وەرانســەف ەل زبیــح ەیتیمۆکــ یرپرســەب یلۆبــاب تەمەڵــکــاک ه انڕێیــهاو ەکەناریســم یرانەبەوەڕێــب نیەال ەل پاشــان

 یانێیـهاور هـاەروەو ه یزیـزەع دیـکاک خال زێرەب یرهاتنێخەب ا،یتانیبر ەل زبیح ەیتیمۆک یرپرسەب یرزەرامەف نۆسیدیئ
 یسـتەبەئامـانج و م ەویەزەرامەف نۆسیدیکاک ئ نیەالەل وجارەکرا، ئ شداربووەب یندامانەو ئ تاڵو ەیوەرەد ەیتیمۆک یرەبێر
 .ەویەوونکراڕ شدارانەب ۆب ەکەوەبوونۆک
 

ــکــاک خال زێــرەب دواتــر ــپەب یکێباســ یزیــزەع دی ــاب نــدەچ رەســەل یزێ ــزەڕێب. کــرد شەشــکێپ ژڕۆ یوزوعــەو م تەب  ەل انی
 ەڵگەل ەوەکینـز ەل یەبـواەن نـاۆرۆک یتـاەپ رەگەبـوو ئ ەوەئ زوومەئـار: یگـووت یشـۆستخەو د رهـاتنێخەب یراێـو دایکانەقسـ
 انلتــەگەل ەوەکێزیــن ەبــاس و ل رەب یەبخســتا ژمــانڕۆ یکانەتبــاس و خواســ ەوەکێدا پــ نتــریرەب یکەیەوەبــوونۆک ەو ل ەوێــئ

  ەئامرازان مەل ەومانیتوان تاڵو ەیوەرەد ەیتیمۆک یانڕێیهاو یو ماندوو بوون ڵوەه ەب شەوەئ یاەڕرەس مەاڵب ،یەبووما
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 .نەیبد  یتبەت وجوودەم یزعەو ەڵگەل مانۆو خ نینێب کێپ ەیەوەبوونۆک مەو ئ نیرگرەو کەڵک
 
و  رانێـئ یسالمیئ یمارۆک ەیرپرسانەناپ یرخوردەو ب ناۆرۆک یتاەپەدان ب ینگیگرەدا ب یکانەووت ەکید یکێشەبەل انیزێرەب
 یداوا ،یسـالمیئ یمارۆک ەیوەرەو د ۆناوخ یکانیەاسیس ەشیک ۆب ەسۆریفا وەئ ینانێکارهەو ب لكەخ یانیگەب یدانەن ینگیگر
 یلـەگ یوانیشتپ روەدیتەارمی تێلوەد انۆیب كەیەوێش رەه ەب ەکورد کرد ک ەیوەتەن یزانۆسڵو د زبیح یندامانەئ مووەه ەل

 رەدیـتەارمی نـاۆرۆک یتـاەپ یهـاتن ەوەداخەب ەکـرد ک ەوەب ەیئامـاژ انیـزێرەب هـاەروەه. کوردستان بـبن یالتەژهۆر ەکورد ل
ــ ــ رانــداێئ یمــیژر یرابــردوو ڵیچــل ســا ەل ەک یســالمیئ یمــارۆک یکــانەرانەیق ەل رچــاوەب یکێشــەب ۆبــوو ب بــوون،  ەنێــو ێب

و  کــایمرەئ یکــانۆمارەگ یکردنــ ادیــز هــاەروەو ه ینیکراۆئــ ەیکۆفــر ەیوەخوارەخســت و یمانیقاســم ســول یکــوژاران تەبیتــاەب
 .تێشۆپ انیدا ناداۆرۆک یتاەپ رێژ ەل یکورت توان یکەیەماو ۆو کوردستان ب رانێئ ۆیوخێن یکانەشاندانێپۆخ
 
 ەیوەکگـرتنیە لەگەل ومـانموەه ەکـرد ک ەوەب ەیشاریئ انیزێرەب موکراتێد ینیەدوو ال رەه ەیوەکگرتنیە لەگەل یندەویپەل
 داەوەکگــرتنیە یبــوار ەل: یو گــووت یاســیس ەیدیــموزا ەتێــبب ەوەکگــرتنیە تێــناب هــاەروەو ه نیمــوکراتێد ەیورەگ ڵەیمــاەبن
. دا شیو ئـارم یرێسـکرت یسـتۆو پ زبیـح ینـاو ەل تەنانەت شێپ ەنیچو رۆز ەمێئ ەیوەئ رەبەل ن،ینازان رزدارەقەب مانۆخ
 مـووەه ەیوەرەسـ ەل ەیوەتەن یونـدەرژەب وەکوردسـتان مـوکراتێد یزبـیح ەیورەو گ یبـوون یدیـج یرەشاندین ەوانەئ یمووەه
 .ەبوو کانمانەستیو
 
 یدواەب رانـداێئ ەیوێـچوارچەو ل یرانـێئ یکـێزبیح یاسـیس یحـازەل ەب ەمیئـ: انیگووت انیزێرەدا ب یکانەقس یتاۆک یشەبەل
و  نیەو ال زبیـح وەوەتەن چیهـ لەگەل رانێـئ یسـالمیئ یمـارۆک ەل ایـج ەمیئ. نۆیرەدا د التەژهۆر ەکورد ل یکانەماف وەشێک
 ۆبــ نەیــکەو دانوســان د شـتنیدان انیــرۆز ەرەه ەیربۆز لەگەو ل نیزانــەد مــووانەه یسـتۆدەب مــانۆخ ویەنــ مانەشــیک كێـنییئا

 .مانەکەلەگ یرزگار
 
 ردووەه ەل زبیــح یرپرســانەو ب نــدامانەئ یکانەاریشـنیپ وەخــنەو ر اریپرســ ۆکرابـوو بــ رخــانەت ەکەوەبــونۆک یتــر یکێشـەب

 .ەوەدران مەاڵو ەوەدیکاک خال زێرەب نیەالەل ەک ،ەرانسەو ف ایتانیبر یوالت
 
و  التیشـکەت یونیسـیمۆک یرپرسـەو ب یرەبێـر یندامەئ یفەرەش یلیکاک سما زانێرەبەل كیەرەه داەکەناریسم یتاۆک یشەبەل
والت سرنج و  ەیوەرەد ەل زبیح یرەنێو نو التیشکەت یرپرسەو ب یرەبێر یندامەئ یمیرەک ڵسوەرەمەکاک ح زێرەب هاەروەه
  ییدوا ەکەناریروو، سم ەخستن ندامانەئ یکانەاریپرس هاەروەو ه یالتیشکەت یباس و خواست كێندێه رەسەل انیکانیەنیبێت
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 هات  ێپ ییتاۆک ەوەنۆڕیگ اڕو  گۆالید رێکاتژم ٤ ەل اتریز
 

 ٢١٢١ی جوونی ١٤
 

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

 ٧کۆبوونەوەی سیاسی تەشکیالتیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوەندی 
 

 
 
 
 
 
 
 یردانەکوردسـتان سـ یموکراتێد یزبیح یگشت یرێسکرت یزیزەع دیکاک خال زەڕی، ب١٣٩٩ یرمانانەخ ی١٣ ەممەش نجێپ یژڕۆ
 یکیەوەبـوونۆک ،ەنـدەناو وەئ یکـانڵەماەو بن ەرگەشـمێکـادر و پ ەڵگەد داریـد ەوەکینـز ەل یاێڕکرد و و یزبیح ی٣ یندەناو
 .بردەوەڕێب یالتیشکەت یاسیس
 
 ەب کێسـات شـداربووانەب رمانـانەخ ی١١ یدانیهەشـ تەبیتاەب لەو گ زبیح دانیهەش ەل زگرتنڕێ ۆب ەکەوەبوونۆک یتاەرەس
 شـداربووانەب مەرجەو سـ دیکاک خال یرهاتنێخەب ەوەندەناو یرپرسەب ،ینیئمۆلوقمان م نیەالەو دواتر ل ستانەراو ینگەدێب

 .کرا
 
 ەباسـ مەئ یو کوردسـتان کـرد و دوا ەکەنـاوچ هـان،یج یوشڕە رەسەل یاسیس یکێباس یزیزەع دیکاک خال داەیەوەبوونۆک وەل
ــز ــیەدووال ەیوەکگــرتنیە یپرســ شەرانەوەت وەل کیەو  زبیــح ییالتیشــکەت روونەد ییکاروچــاالک ەل یباســ اتری ــیح ین  یزب
 .موکراتێد
 
 و  ڵیماۆخ یکێشەک ەل رێسکرت زەڕیب یماڵو و بووانەئاماد یاریپرس ەب ەکەوەبوونۆک انیزەڕێب یکانەوت ییتاۆک ەل
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  . هات ێپ ییتاۆک داەستانۆد
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ٤
 

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

ڕێوڕەسمی یادکردنەوەی دووهەمین ساڵیادی مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات لە  بەڕێوەچوونی
 کتێبخانەی قەاڵ

 
 

 
 
 
 
 
 یادڵیســا نیمــەدووه ەیوەادکردنیــ ۆبــ کێســمڕەوڕێکوردســتان  یمــوکراتێد یزبــیح ەیردەروەپ یونیســیمۆک یرەشــخێسپەد ەب

 .وچوەوەڕێب ەاڵق ەل زبیح ەیبخانێکت ەل موکراتێد یەاڵق یکبارانەمووش
 
و  ەگڕبـ ندەچ ەو ل کردێپیستەکورد وکوردستان د یدانیهەش مەرجەس ەل زگرتنڕێ ۆب ینگەدێب کێسات ەب تاەرەس ەکەسمڕەوڕێ
 انیرۆز یکێتەحمەز ەک دانیهەش یرزەربەس ڵەیماەو بن ەرگەشمێکادر و پ نیندەچ ەل نانێزلڕێو  ییاسیو س یبەدەئ یتەباب
ــ ەل ــار ەوەنکردنەژۆن ــتکردن ەو دووب ــانێکت یدروس ــح ەیبخ ــ یدوا ەل زبی ــابووێک داەاڵق یکبارانەمووش ــاەروەو ه ش ــار ه  یکێوت

 مـووەه ەل ەوەنـدنیخو بێـو کت بێـکت رەسـەل ەکوردسـتان ک یمـوکراتێد یزبیح ییگشت یرێسکرت یزیزەع دیخال زەڕێب یکورت
 ەب یبوونەو مانـدوون یشـۆستخەو د کانداەرگەشمێکادر و پ یاندنەیگێپ ەل بێو کت ەردەروەپ ینگیو گر باتداەخ یکانەناغۆق

 مــوکراتێد یزبــیح ەیبخــانێکت یرپرســەب نــدەپوورم ەجیــدەخــاتوو خ تەبیتــا ەو ب زبیــح ەیبخــانێکت یرپرســەب یانڕییــهاو
 .کهاتبووێپ
و  ڵیو هــاود ەوەنکردنەژۆنــ یتیەنۆچــ رەســەل یکــەیەوت نــدەچ نــدەپوورم ەجیــدەخــاتو خ داەکەســمڕەوڕێ ەیکیــد یکێشــەب ەل

 دابوو  ەاڵق یکبارانەمووش یدوا انیزبیح ەیبخانێکت ەیوەدروستکردن یتەارمی ەک ەیسانەک وەئ ەیرگانەشمێپ یهاوکار
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 دانیهەشــ یرزەربەســ ڵەیمــاەو بن ەرگەشــمێکــادر و پ نینــدەچ ەل نــانێزلڕێ ەب شەکەســمڕەوڕێ ییتــاۆکــرد و ک شەشــکێپ
 . ەویەندراێازڕ
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ٢
 

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

تەشکیالتی بۆ بەڕێز خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی  -کۆبوونەوەی سیاسی 
 کوردستان بە دەستپێشخەریی کۆمیسیونی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 زەڕیــب ۆبــ یالتیشــکەت  - یاســیس یکەیەوەبــوونۆکوردســتان ک یمــوکراتێد یزبــیح یالتیشــکەت یونیســیمۆک ییرەشــخێستپەد ەب

 .کخراڕێکوردستان  یموکراتێد یزبیح یرێسکرت یزیزەع دیخال
 
کوردســـتان  یمـــوکراتێد یزبـــیح یالتیشـــکەت یونیســـیمۆک یتـــاوەه ی٩٩ یرمانـــانەخ ی٢٥ ەممەشـــێس ڕۆمـــەئ یانەیـــبەرەب
 یشـدارەب ەکوردسـتان ب یمـوکراتێد یزبـیح یگشـت یرێسـکرت یزیـزەع دیـخال زەڕێـب ۆبـ یالتیشکەت - یاسیس یکەیەوەبوونۆک
و  نــگیگر یالتیشــکەو ت یاســیس یکێو باســ تەبــاب نــدەچ یکردنــ ێتــاوتو ۆبــ زبیــح یکانەرگەشــمێکــادر و پ ەل سەک انەیــد
دوکتـور  مـرەن مـانەکەزبیح ەیشاوەوێل یرەبڕێ یرۆرێت یادڵیسا نیمەشتەو ه ستیب رمانانەخ ی٢٢ ەیوەادکردنی ۆب هاەروەه

 ەل رانێـئ ییسـالمیئ یمـارۆک یرەروەپ سـتیرۆرێت یمـیژڕێ یکانەسـتیرۆرێت یشـڕە یسـتەد ەب یانڕییـهاوو  یندەفکەرەسادق ش
 .ناێه کێپ مانڵئا
 
 و  کردێپیستەکورد و کوردستان د یدانیهەش مووەه یو ناو ادی ەل زگرتنڕێ ۆب ینگەدێب کێسات ەب ەکەوەبوونۆک یتاەرەس
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و  ۆوخـێن ەل التیشـکەت یکانییەچاالک رەسەل یکێتەباب ندەچ زبیح یالتیشکەت یونیسیمۆک یندامەئ یتەمرو نسوورەپاشان م
 یبـوار ەل تەبیتـا ەب ەزنەمەرەبڕێـ وەئ یکـانییەهاتووێو ل یندەفکەرەشـ دقدوکتور سا ەب تەبارەس هاەروەو ه تاڵو ەیوەرەد
 .ەوەکردیش بوانەئاماد ۆب دایالتیشکەت
 

و  یرێو بـو زمـوونەو ئ کـانییەتوانا رەسـەخستن شـکیو ت مانەرکردەس یرەبڕێ ەل ەوەادکردنی ەب یزیزەع دیکاک خال پاشان
و  لەو گ زبیـح یسـتیوەشۆو خ یـیکەڵخ یکـێرەبڕێ ەکردبـوو یوەئ دایندەفکەرەدوکتور سـادق شـ ەل ەک ەیزانێهەب ڵەخا وەئ

 یمـارۆک یخاو یکێڵاەیخ ەب یکورد یرانەبێر یرۆرێت موکراتێد یزبیح یکانییەکەرەس ماەبن رەس ەدوکتور سادق ل ییرەگیکار
ــان ییســالمیئ ــرد ک یو دوژمن ــاو ب ــورد ن ــرەن یواەشــێپ یدانەدارێســەل ەل رەه ەک ــ ەوەم ــور ســادق ش ــا دوکت  مەو ل یندەفکەرەت

 یمـافخواز ەیرادیـو ئ مـوکراتێد یزبیو ناتوانن ح ەویانتوانەین رمانەکەزبیح ییرەبڕێ یو کادر ندامانەئ کێلۆپ شداەانییدوا
 .نەبک ینگەدێکپ و ب انی نرەوبێن ەل ردستانۆک یکەڵخ
 
کـار و  هـاەروەو ه یبـوون یکـەڵبوون و خ یرەماوەج ۆیه ەب موکراتێد یزبیح یالتیشکەت ەکەیوەب ەئاماژ ەب یزیزەع زەڕێب

 یخــود وێــن ەول تاڵو ەیوەرەکوردســتان و د یتــەاڵژهڕۆ ۆیوخــێن ەل زبیــح ەینگیگــر ەشــەب وەئ یکانەســتانیوەنۆخ ییەچــاالک
ــح ــ شیزبی ــاغ یکەرەســ یکەیەکۆڵەک ــان یگرەنەڵحاشــاه یکەیەو بن ــیح ەیوەم ــوکراتێد یزب ــوون تەحــمەز ەل ەم ــدوو ب  یو مان

و  التیشــکەت رەگەئ: یبــرد و وتــ ینــاو نــگیو گر ینــێرەئ یکڵێخــا ەب تاڵو ۆیوخــێن ەل یتەبیتــا ەب التیشــکەت یانڕییــهاو
 چیهـ ەو ل مـاننەکەزبیح یوەعـنەو م یمـادد یەیرماەو سـ ننێخـولقەد ەماسـەو ح یمـانەقار مـووەه وەئ ۆوخـێن یکانەخستنڕێ
 یواکــانڕە ییەداواکــار ۆبــ ێگــو ەک ەشــەمێئ یرکــەئ ەوەئ نەنــاک یغــیدر لــداەو گ زبیــح یگــاڕێ ەل کییەداکاریــف ەشــنەچ
 مـوکراتێد یزبیح یرزەربەو س وتنەرکەس یکارۆه ەتێبەد شەمێو ئ وانەئ یینماڕێو  یو داواکار رکەوئ نیاگرڕ مانەکەکەڵخ

 .کورد یکەڵو خ
ــتاۆک ەل ــب دایی ــزەع زەڕی ــداەیم ەل یزی ــوون دان ــووەه وەئ یب ــادر و پ م ــدامانەو ئ ەرگەشــمێک ــێنه ین ــکرا ین ــیح یو ئاش  یزب
و  شـانۆکێت ەک انـدەیگیاڕو  سـفکردەو یشـۆخڵد ەب ەیزبیـح وەویگاڕێ رەس ەیسپانۆو ک ندەک مووەه وەئ یاەڕرەس یموکراتێد

 .کاەد رەگۆمس وتنمانەرکەس گومانێکارکردنمام ب ەوەکێو پ ڵیهاود
 
 ەل زڕێـو  شـکراەداب التدایشکەت یندامەئ یکانەمێرەو ه ندەناو یرانەنێنو رەسەب نانێزلڕی یتەاڵخ داەکەسمڕەوڕێ ییتاۆک ەل
  . رایگ ەزانەڕیب وەئ یو ماندوو بوون شانۆکێت
 

 ٢١٢١ی سێپتەمبەری ١٥
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 بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی سیاسی تەشکیالتی لە ناوەندی دووی کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 یزبـیح ییگشـت یرێسـکرت یزیـزەع دیـکاک خال ییشدارەب ەکوردستان ب یدوو یندەناو ەل یالتیشکەت یاسیس یکەیەوەبوونۆک
 .چووەوەڕێکوردستان ب یموکراتێد
 
 یتـاوەه ی٩٩ یرەزبڕە ی٢٣ ەممەچوارش یژڕۆکوردستان  یموکراتێد یزبیح یاندنەیاگڕ یندەناو ەب شتووەیگ ڵیواەه ێیپ ەب
 ییگشــت یرێســکرت یزیــزەع دیــکــاک خال ییشــدارەب ەکوردســتان، ب یدوو ینــدەناو ەل ییالتیشــکەت ییاســیس یکەیەوەنبــووۆک
 .کخراڕێ ەندەناو وەئ یندامانەو ئ ەرگەشمێکادر و پ ۆکوردستان ب یموکراتێد یزبیح
 
 زەڕیـو پاشـان ب کردێپیستەد کورد و کوردستان یدانیهەش ەل زگرتنڕێ ۆب ینگەدێب کێسات ندەچ ەب تاەرەس ەیەوەبوونۆک وەئ

 ەو کوردسـتان ب یگشـت ەب رانێـئ ییاسـیس یخۆبـارود رەسـەل یلەسـەو ت رێـت یکێباس زبیح ییگشت یرێسکرت یزیزەع دیخال
 یداهـاتوو یکـانەبژاردنەڵه تەبیتـا ەو ب ەییو نـاوچ یهانیج یتەبابباس و  ندەچ رەسەکرد و دواتر ل شەشکێپ ییتەبیتا
 .ەوەکردیش شدارانەب ۆو کوردستان ب رانێو ئ ەکەناوچ رەسەل انیکانییەرەگیو کار کایمرەئ
 
 مـوکراتێد یزبـیح ەیوەکگـرتنیە ۆب موکراتێد ینیەدوو ال یکانەشتنیدان رەسەل دایکانەقس ەیکید یکێشەب ەل یزیزەع زەڕێب

 ،ەکەوەبـوونۆک یکـانەتەباب رەسـەل شیشـدارانەب ینـیبێو ت رنجەباس کرد و س شدارانەب ۆب ەیشتنانیدان وەئ یکانییەکارەورد
 . بوو ەیەوەبوونۆک مەئ یتەباب تاۆک
 

 ٢١٢١ی ئۆکتۆبەری ١٥
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 سمیناری سیاسی بەرێز کاک خالید عەزیزی ئەندامی رێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان 

 
 لە واڵتی سویسی

  
 

  
 
 
 
 

ــۆبر٢٢رۆژی یەکشــەممە  ــاوی  ٢١١١ی ی ئۆکت ــر ن ــوکراتی کوردســتان ســیمینارێکی سیاســی لە ژێ ــی دێم ــۆمیتەی سویســی حیزب ک
بە بەشداری سەدان کەس لە کـوردانی نیشـتەجێی ئەو واڵتە  "رۆژهەاڵتی کوردستان لە بازنەی کێشەکانی ئێران و ناوچەکەدا"

 بۆ رێزدار کاک خالید عەزیزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حدک پێک هێنا
سیمینارەکە بە پێشکەشکاری خاتوو شیالن موودەرەسی و کاک زوورار زەرزا دەست پێ کـرا وسـروودی نیشـتیمانی ئەی سەرەتای 

 رەقیب هەڵکرا و ساتێک بێ دەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدان راگەیندرا
 

بەشـدار بـوان  زادە بـۆپاشان کوورتە بیـوگرافیەک لە سـەر ژیـانی سیاسـی رێـزدار عەزیـزی لە الیەن کـاک رەحمـان ئیبـراهیم 
، هەر لە درێژەی کارەکانی سیمینار دا دەستە گووڵی بە خێر هێنانی کـاک خالیـد لە الیەن کـۆمیتەوە لە رێگـای خوێندرایەوە

خاتوو مریەم عووسمانی پێشکەش بە بەرێزیان کرا کە پاشان کاک خالید دەستە گووڵەکەی لە سەر وێنەی رێبەرانی شـەهید 
 ،کردنی باسەکەی کردستی بە پێشکەش دانایەوە و دە

 
کاک خالید عەزیزی لە قسەکانی دا جەختی لە زۆر شتی گرینگ کـردەوە کە ئـێمە لە خـوارەوە پوختەیەکتـان لە باسـەکە بـۆ 

 :دەنووسین
 
یەکڕیزی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەتوانێ ئیدامەیەک بـێ بـۆ دروسـتکردنی مـیللەت بەمانـای سیاسـی، دەڵـێم مـیللەت “

کە بوویتە میللەت ئەوکات کەلـێن بـۆ پیالنـی تـاران و الیەنەکـان کەمتـر دەبـێ و باشـتر دەتـوانن داواکـانی  بەمانای سیاسی،
 ....نخۆمان بچەسپێنی
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سەبارەت بە خواستی یەکگرتنەوە پەیامی من بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵت ئەوەیە بە خەبات و تێکۆشانی خۆتان داواتان لـێ دەکەم 
هیـوادارم خەڵکـی ڕۆژهەاڵتـی کوردسـتان خۆتـان لە داسـتانی . ی حزبەکـان ڕامەوەسـتنئێوە یەکگرتوو بن و لەسەر یەکگرتووی

 میکانیزمەکانی لێکحاڵیبوون و یەکگرتن لە نێوان خۆتان ببیننەوە. یەکترشکاندن دووربگرن
 

ز دەکـا حیزبی دێموکراتی کوردستان لە داهاتوودا بۆ رۆژهەاڵتـی کوردسـتان بە ئەزمـوون وەرگـرتن لە باشـووری کوردسـتان حە
، بـۆ ئەوەی گە کە نـابێ سـەر بە هـیچ حیزبێـک بـن، بـوونی نەبـێلە دوا رۆژ دا هیچ حیزبێکی چەکدار جیا لە هێزی پێشمەر

 .هیچ کات تووشی رووداوە دڵتەزێنەکانی وەک لە رابردوو دا هەبوون نەبینەوە
 

ۆ ئەوەی بتـوانین دەسـەاڵت وادار بکەیـن رێزدار عەزیزی جەختیشی کردەوە کە ئێمە کێشەمان کە گەڵ دەسەاڵتی حاکم دایەو ب
 .کە گوێمان لێ بگرێ هەموو رەهەندەکانی خەبات بەتاقی دەکەینەوە

 
 هەروەها ئەو هاوکاری و بە هاناوەچوونی ئەودوایانەی خەڵکی هەموو ناوچەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانی بۆ کرماشان بەرز 

 .نرخاند و بە هەنگاوێکی پیرۆز وەسفی کرد
 

 .ەیە لە کۆتایی دا بەشدار بوان بە سەرنج و تێبینیەکانیان بەشداری باسەکەیان کردجێگای ئاماژ
 

هەروەها چەپکە گووڵی کۆمیتەی یەکێتی نیشـتیمانی کوردسـتان لە الیەن بەرێـز سـۆران عەلـی پێشـکەش بە رێـزدار عەزیـزی 
 .کرا و سیمینار کۆتایی بە کارەکانی هێنا

 
مان رۆژ دا رێزداریـان لە گەڵ ئەنـدامان و الیەنگـران لە هەمـان شـوێن کۆبـوونەوەیەکی جێگای ئاماژەیە کە لە دوانیوەڕۆی هە

 .تەشکیالتیان پێک هێنا
 

 ٢١١١ی نۆڤەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
  

------------------------------------------------------ 
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 کانمدا رناتیڤ لە سەرەتای قسه ئاڵته  بێ ببینه ، ده ر نییه هونه  هو ئۆپۆزیسیۆن مانه: خالید عەزیزی

 
 

 
 
 
 
 

خۆشــحاڵیی خــۆم دەردەبــڕم بــۆ ئەوەی لەگەڵ ئەم دۆســتانەمم، کەســانێک کە پێشــتر لە کۆبوونەوەکــانیتریش، چەنــدین جــار 
ی ئێـــران، کـــۆمەڵگەیەکی بارەی داهـــاتووی ئێـــران لە ڕوانـــگەی جۆراوجـــۆریی نەتەوەکـــانی ئێـــران و ئەوەی کە کـــۆمەڵگە لـــه

 .فرەنەتەوەیە قسەمان کردووە
 

 گرفتی ئێمە ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەو کۆبوونەوانەی کە لە ئورووپا یان ئەمریکا هەمان بووە و بمەوێ ئاماژەیەکی پێبکەم، 
گەڵ کۆمــاری بەتــایبەت ئەو بەشــەی کە پەیوەنــدیی بە ئــێمەوە هەیە کە بەشــێویەکی مەیــدانی ئــێمە لە کوردســتان ڕۆژانە لە

ئیســـالمیی ئێـــران ڕووبەڕوو دەبیـــنەوە کە لە چەنـــد بـــوارەوە تەجـــروبەی دیـــاریکراوی خۆمانمـــان هەیە و بەپشتبەســـتن بەو 
 .تەجروبانەیشە کە ڕێکارەکانی خۆمان پێشنیار دەکەین

 
یکــین بەڕێــوەی ڕێکــارە عەمەلییەکــانی ئــێمە بەشــێوەیەکی بنەڕەتــی لە چوارچێــوەی ئەم بەنــدانەی کە لەم کۆنفڕانســەدا خەر

دا دەوسـتین، تەنـانەت (صورت مسالە)کان تی پرسه گرفتی سەرەکی ئەوەیە کە ئێمە زیاتر لە ڕواڵه. دەبەین، زۆربەی هاتووە
کاتێـک ئـێمە . کاتێک دەڵێم ئێمە خۆیشمان لە کوردستان، چونکە ئێمە ڕۆژانە خەریکی شتی عەمەلـین. ئێمە لە کوردستانیش

کەیــن زیــاتر شــیکردنەوەیە؛ کە لەم بەشــەدا ئــێمەی حیزبەکــانی کوردســتان، حیزبەکــانی ئێــران دە  که تی باســه یری رواڵــه ســه
ــنەوە ــران شــی بکەی ــاری ئیســالمیی ئێ ــانەوە کۆم ــگەی خۆم ــن لە ڕوان ــنە . هەوڵ دەدەی ــپەڕین و بگەی ــر وایە لەم بەشــە تێ کەمت

ــیە . چارەســەر ــر لەوێ ــیناریۆی چارەســەرگەلی جۆراوجــۆر، ئیت ــنە س ــک دەگەی ــو چــونکە کاتێ ــنە نێ ــردەوە بێن کە ناچــارین بەک
 .گۆڕەپانەکە و خۆمان لە ئۆپۆزسیۆنبوون بەشێوەیەکی بەرباڵو، بکەینە ئاڵتەرناتیڤ

 
 . ئۆپۆزسیۆنبوون هونەر نییە، ئێمە هەموومان ئۆپۆزسیۆنی کۆماری ئیسالمیی ئێرانین و خۆیشمان ئەمەمان هەڵنەبژاردووە
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ئــارەزووی ئـێمە ئەوە بــوو پــاش شۆڕشــی گەالنــی . دووە کە ببیــنە ئۆپۆزســیۆنکۆمـاری ئیســالمیی ئەمەی بەســەر ئــێمە داسـەپان
ئێران بەپێی ڕاستییەکانی کۆمەڵگەی ئێران کە فرەنەتەوەییە هەموومان بەشـێک بـوایەتین لە ئیـدارەکردنی واڵت، بەاڵم ئەم 

ە ئەرکـی ئـێمە ئەوەیە هەر لەم ئێسـت. بۆیە ئۆپۆزسـیۆنبوونمان لەڕووی ئیجبـارەوە بەسـەر داسـەپاوە. هەلە بۆ ئێمە نەخوڵقا
ئەگەر لە خەڵکی ئێران بپرسن کۆمـاری ئیسـالمی نـا، بێگومـان دەڵـێن ئەی . ئۆپۆزسیۆنبوونەدا بەشێوەیەکی گشتی نەمێنینەوە

کامانە ئەڵتەرناتیبن؟ ئێمە هەتـا ئێسـتە نەمـانتوانیوە ئەڵتەرناتیبێـک یـان ناونیشـانێکی دروسـت دژی کۆمـاری ئیسـالمی بـۆ 
ئایا ئێمە ئەم ئامادەییمـان تێـدایە لە ئۆپۆزسـیۆنبوون بێیـنە دەرەوە و ئاڵتەرنـاتیڤ دروسـت بکەیـن؟ . بکەینخەڵک دروست 

من هیوادارم ئەم پێکهاتنەی کە لێـرە بەنـاوی شـووڕای دیموکراسـیخوازان . کە کاری ئێمە دەست پێدەکا  ئیتر لەو قۆناغە دایه
ئەگەر ئێمە لە هەلومەرجی قەیراناوی ناوچەکە کە کۆمـاری . ۆڕەپانەوەئەنجامی دەدەین لە بواری عەمەلیشەوە بڕۆینە ئەو گ

ئیسالمیی ئێران لەوێیە و بڵێـین دەبـێ کۆمـاری ئیسـالمی بـڕوا ئەی کامـانەن کە لە تـاران دەبـێ دەسـەاڵت بەدەسـتەوە بگـرن؟ 
بە خەڵکـی ئێـرانەوە هەیە  ی پەیوەنـدی هەتا ئەو جێیـه. هەتا لەم بوارەوە نەتوانین سەربکەوین ئەم متمانەیە دروست نابێ

میلیۆن خەڵکـی  ٨١دەبێ بزانین بەردەنگەکانی ئێمە کێن، ئێمە ئەمانەوێ ئەم پەیامەی خۆمان لە نێوخۆ بە کێ بدەین، ئایا 
ئێران وەکوو ئێمە سیاسـەت دەکەن؟ هەمـوو خەڵکـی ئێـران سیاسـین؟ هەموویـان سیاسـەتمەدارن؟ گرفتەکـانی ڕۆژانەی خەڵکـی 

 .دا کە وەکو ئێمە بەشێوەیەکی تەواو وەخت سەرقاڵی کاری سیاسی بن؟ نا ن پێ دهئێران ڕێگەی ئەوەیا
 

بەردەنگەکــانی ئــێمە کــێن؟ ئەگەر ســەرنج بــدەینە نێــوەڕۆکی شــووڕای دیموکراســیخوازانی ئێــران و چــۆنیەتی گەیشـــتن بەو 
ئایــا . کە واڵتێکــی فــرەنەتەوەیەدیموکراســییە، بەم وەاڵمە دەگەیــن کە بەردەنگەکــانی ئــێمە نەتەوە جۆراوجۆرەکــانی ئێــرانن 

زمانی فارسی قسە دەکەن، ئەوانیش ببنە بەشـێک   ئێمە لەوێ دەتوانین بەپێی ئەم ڕاستییە، نەتەوەی حاکم لە ئێران کە به
 . لەم پڕۆژەیه

 
لە نێــــو هەنــــدێ کەس لە نەتەوەی فــــارس ئەم ڕایە هەیە کە ئەوانەی باســــی فرەنەتەوەیــــی لە ئێرانــــدا دەکەن و باســــی 

بەالنــیکەم تەجــروبەی کوردســتانی . بێگومــان وا نەبــووە و نیــیە. تیوبوونی ئێــران دەکەن، ئەوە حەرەکەتێکــی دژەفارســەفــدرا
ئێران لەو سەردەمەی کە ئێمە دەسەاڵتمان بەدەستەوە بووە و شووڕای کوردستان لەگەڵ حکوومەتی ناوەند دانوسـتانی دەکـرد؛ 

هیچکــات ئــێمە بەدوای ئەوەوە نەبــووین کە بڵێــین . لەوپەڕی باشــیدا بــووەپەیوەنــدیی نێــوان حیزبەکــانی کوردســتان و ئێــران 
ئەوە یەکێــک لە خاڵەکـــانی تەعــامولی ئـــێمە لەگەڵ ڕاســـتییەکانی . یەکگرتــوویی ئـــێمە نەتەوەکــانی ئێـــران بەدژی فارســـە

بەالیەکـدا بـڕۆین کە  ئێمە دەبێ هەوڵ بدەین فارسەکانی ئێران بهێنینە نێو ئەم جۆرە پـڕۆژانەوە و نـابێ. کۆمەڵگەی ئێرانە
، بەرەوالیەک دەڕۆیــن کە ڕووبەڕووی ‹کەمەنەتەوەکــان›ئــێمە نەتەوەکــانی ئێــران یــاخود بەپێــی پێناســەی کالســیکی خۆیــان 

 .فارسەکانی ئێران دەبینەوە
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ە هەمـوو نەتەوەکـانی ئێـران؛ ئەوەی.. یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی ئێمە کورد، بەلووچ، ئازەری، لـوڕ، تورکمـان، عەرەب
بەڕای مــن ئەگەر ئــێمە . چــونکە هەتــا ئێســتە تێگەیشــتنی ســەرەکی بەم جــۆرە بــووە. کە بەم شــێوەیە باســی وەحــدەت بکەیــن

بتوانین لەسەر ئەم مەوزوعە کار بکەین و بتوانین جۆراوجۆریی نەتەوەکان بهێنیـنە نێـو ئەم پـڕۆژانەوە ئەوکـات بەردەنگمـان 
 .لە ئێران زۆرتر و زۆرتر دەبن

 
بەشێکیتری خەباتی ئاشتیخوانە کە ئێمە لە چەند سـاڵی ڕابـردوودا لە کوردسـتانی ئێـران تەجروبەیمـان هەیە  ئەگەر بمەوێ

 . کیان پڕۆژەی ڕیفراندۆمی کوردستانی عێراقه یه  باس بکەم، ئاماژە بە دوو بەشی دەکەم که
 

موکراسیخوازانی ئێران، دەبـێ بڵـێم ئەمە پێشتر ئەمە بڵێم ئەم پڕۆژەی ئێمە بەناوی پێکهاتنی پێشنیاری بۆ دانانی شوڕای دی
گرفتـی سـەرەکی لە واڵتـانی . هەلێکە بۆ فارسەکانی ئێران، هەلێکە بۆ نەتەوەکانی ئێران، هەڕەشـە نیـیە. هەلێکە بۆ ئێران

 ئەوەیە کە هەرکات بیانەوێ مەسەلەی کوردستان شـی  و سووریه  ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و بەدیاریکراوی ئێران، عێراق، تورکیه
کاتێـک لە ڕوانـگەی هەڕەشـەوە بـڕواننە ئەم مەسـەلەیە . بکەنەوە هەمیشە پێیان وایە مەسەلەی کوردسـتان هەڕەشـەیە بۆیـان

لە کوردســتانی عێــراق بــۆ بونیاتنــانەوەی عێــراق کە لەســەر . هەر زوو بەرامــبەری دەوەســتنەوە و وەکــو هەلێــک بــۆی نــاڕوانن
ــای پێکهــاتن بــوو، ئەوە پێکهــاتنە کە بنەمــای دروســتکردنی کــۆمەڵگەیەکی نــوێ لە کــۆمەڵگەیەکی فــرەنەتەوە دایە،  بنەم

لە عێراق دەربارەی پڕۆژەی ڕیفراندۆمی کوردستان بەداخەوە من حیـزبێکم نەبینـی . کوردەکان گەرەنتیی وەها پڕۆژەیەک بوون
ڕیفرانـدۆمی کوردسـتانی کە خۆیشیان باوەڕیان بە دیموکراسی و مافی مرۆ  و چـارتێرگەلی نێـودەوڵەتییە، داکـۆکی لە مـافی 

بەریی لەگەڵ یەکتــردا،  هۆکــارەکەی ئەوەیە ئەم دژبەریــیە لە نێــو کــۆمەڵگە و شوناســگەلی جۆراوجــۆر لە ڕکــه. عێــراق بــکەن
بـۆیە بەهـۆی نەبـوونی قەنـاعەتەوەیە کە . کۆمەڵگەی بەرەوالیەک بردووە کە بەم ئاسانییە نـاکرێ قەنـاعەت دروسـت بـکەی

 .تەوافوق هاوسەنگی دەپارێزێ
 

. ئێستە ئێمە چۆن دەتوانین لە درێژەی ئەم پڕۆسەی شووڕای دیموکراسیخوازی لە ئێران ئەم تەوافـوقە بکەیـنە ئەمـری واقیـب
 .ین ی داهاتووی ئێران بکه باره پڕۆژەیەکی گەورەتر له  له  ئەگەر تەوافوقێک نەبێ ناتوانین قسه

 
کوردسـتانی ئێـران پشـتیوانیی خۆیـان بـۆ پـڕۆژەی ڕیفرانـدۆمی لە پەیوەندی لەگەڵ خەباتی ئاشتیخوازانە، خەڵکـی کـورد لە 

کوردستانی عێراق ڕاگەیاند کە ئەمە شتێکی بەتەواوی سرووشتی بوو، بەاڵم کۆماری ئیسـالمیی ئێـران ئەو خەڵـکەی سـزا دا و 
خـا لە پشـتیوانی بەشیان لە کۆماری ئیسالمی زیندان بوو؛ بەاڵم خەڵکی ئێران هەقیان هەیە و کۆماری ئیسـالمیش ڕێکیـان دە

ئایـا . لە هەموو ئێـران خۆپیشـاندان بـکەن  لە مەسەلەی فەلەستین یان پشتیوانی لە بزاڤێکی شیعە لە هەر واڵتێکی دی، که
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ــنە گــۆڕێ ــران بهێنی ــی عەرەب، . دەتــوانین ئەم باســانە لە نێوخــۆی ئێ ــران لە پشــتیوانی لە بزاڤێک ــی ئێ ئەگەر ســبەی خەڵک
ەر نەتەوەیەکــی دی لە دەرەوەی ئێــران خۆشــحاڵیی خۆیــان ڕاگەیانــد چــۆن لەگەڵیــان بەلــووچ، ئــازەری، تورکمــان یــان ه

 .هەڵسوکەت دەکرێ
 

مەســەلەی دووەم، هەر دەربــارەی خەبــاتی ئاشــتیخوازانە و ئێــران چــۆن لەگەڵــی هەڵســوکەوت دەکــا و دواتــر ئامــاژەیەک بە 
ی پارێزگـای کرماشـان کە دەزانـن چـۆن  ومەلەرزەکـهلە پەیوەندی لەگەڵ بو. سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی لەم بارەوە دەکەم

ئەگەر خــودی خەڵکــی کوردســتان بە ڕێکخســتنی خۆیــان کە لە . راوێزخراو ئەو نــاوچەیە کە بەڕاســتی چەوســاوەیە و پــه. بــوو
ن درێژایی چەند ساڵی ڕابردوودا دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران خۆیان ڕێکخستووە و تەجروبەی دروستکردنی ناوەنـدی مەدەنییـا

ــوومەلەرزەکە لە  ــانی دوای ب ــرد، ئەوە ئاکامەک ــتیوانییان نەدەک ــان پش ــوومەلەرزەکەی کرماش ــاوانی ب هەیە و ئەگەر لە لێقەوم
دەمەوێ بڵـێم ئەم . لێرەدا دووبارە کۆماری ئیسالمی کۆسپی سـەر ڕێـگەی خەڵـکە. خودی بوومەلەرزەکە خەسارەتی زیاتر دەبوو
ــاتە ئاشــت ــانە و ئەم خەب ــزووتنەوە مەدەنی ــران، ب ــۆمەڵگەی ئێ ــی لە ک ــی و درێژەدانی ــدی مەدەن یخوازانە و دروســتکردنی ناوەن

کۆماری ئیسـالمی بە . خەباتێکە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆری لێ دەترسێ. باشترین شێوازی خەباتە دژی کۆماری ئیسالمی
ا بـۆ ئەوەی بەشـێوەی ســەربازیی شـەڕ و ئێعـدام و تونـدوتیژی دروسـت بـووە و هەمیشـە پێشــوازیی لەمجـۆرە سـیناریۆگەلە دەکـ

 .لەگەڵ مەسەلەکاندا هەڵسوکەوت بکا
 

ئێستە ئەم شووڕای دیموکراسیخوازان چۆن دەتوانێ خەباتی ئاشـتیخوازانە لە ئێـران بەشـێوەیەک ڕێـک بخـا کە بەردەنگەکـانی 
مە دەتـوانن بڵـێن بەڵـێ؟ لە لە ئێران وا هەست بکەن ئەم شووڕایە پڕۆژەیەکە کە ئەگەر لە داهاتوودا بە ئێرانیان وت نا بە

بــواری نێــودەوڵەتییەوە ئایــا دەتــوانین ئــێمە ســەربکەوین کە بڵێــین ئێرانــی کۆمــاری ئیســالمی نــا چــۆن ئەمە دەتــوانێ ببێــتە 
ئاڵتەرناتیبێک؟ ئێمە ئیتـر لێـرەدا دەبـێ لە شـیکردنەوە و شـیمانەی کۆمـاری ئیسـالمی بێیـنە دەرەوە و بێیـنە نێـو چارەسـەری 

بەوردی دەتـوانین ئەوە بڵێـین کە دەتـوانین ببیـنە عینوانێـک کە . ەوکات ئـێمە بەرەو ڕێکـار هەنگـاو دەنێـینمەسەلە و ئیتر ئ
خەڵکی ئێران لە درێژەی خەباتی خۆیاندا و هەروەهـا واڵتـانی نـاوچەکە کە نیگەرانـی ئەوەن ئێـران نـاوچەکە ئـاڵۆز دەکـا، 

. ئیتر شتێک خەریکە دروست دەبێ کە دەتـوانێ ببێـتە عینوانێـکئەگەر کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی متمانەی بە ئێران نییە؛ ئەوە 
تەجروبەی ئەفغانستان وا بوو هەتا عینوانێک دروست نەبـوو لە بەرامـبەر حکـوومەتی ئەفغانسـتان و ڕوون نەبـۆوە کە ئەگەر 

. جـروبە هەیەلە پەیوەنـدی لەگەڵ عێـراقیش هەمـان تە. کرا حکوومەتی ئەوکات بڕۆشتایە کێ جێگەیان دەگرێتەوە، هـیچ نـه
دەربارەی ئێرانیش هەروەها بەمجۆرەیە و ئەگەر ئێمە هەوڵ نەدەین بۆ دروستکردنی عینوانێـک و ئەڵتەرناتیبێـک لە ڕاسـتیدا 
دووبارە ئەو پێناسەمانە کە ئێمە ئۆپۆزسیۆنی کۆمـاری ئیسـالمیی ئێـرانین کە ئەوە هـونەر نیـیە و گرنـگ ئەوەیە چـۆن ببیـنە 

 .ئەڵتەرناتیڤ
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 .ان دەکەم و هیوای سەرکەوتن بۆ شووڕای دیموکراسیخوزانی ئێران دەخوازمسپاسی هەمووت
 
 (دا باڵو بۆتەوە" کوردستان" ی١١٥لە ژمارەی )

 
 ٢١١١ی دێسەمبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 عەزیزی لە سمیناری سیاسیی کۆمیتەی نۆڕوێژدەقی قسەکانی کاک خالید 

 
ــۆ پێکهێنــانی ئەو . ئەنــدامانی کــومیتەی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان لە نــۆڕوێژ ــنەوە و زۆر سپاســتان دەکەم ب مانــدوو نەب

ــرە هەیە  ــان لی ــحاڵم کە حزوورت ــیەکان دەکەم خوش ــزب و الیەنە سیاس ــوە حی ــاتنی ئێ ــڕبەدڵ بە خیره ــا پ ــمینارە هەر وەه س
م بە حزووری ئیوە و تیبینی خۆتان کۆنفڕانسەکەی ئێمە دەوڵەمەند بکەن و لە هەمان کاتیشـدا جێگـاەی خۆشـحاڵیە وهیوادار

کە جارێکی دیکە چاوم بە رووخساری بەشێک لە ئیوە دەکەوێتەوە کە دەورانێک لە کۆیە و دەورووبەر ئاخرین جـار یەکترمـان 
انیش لە رێبەنـدانەکەی کۆمـاری کوردسـتان لە شـاری مهابـاد دیسـان بە پاشـ. ستا دیسـان لیـرە یەکتـر دەبینیـنەوەبینیوە و ئێ

پیرۆزبــایی کــردن لە ئیــوە و لە رێبەنــدانەکەی مهابــاد هیــوادارم لە رێبەنــدانی ئەوڕۆی ئۆســلۆ بە بەفــرە زۆرەکەی بە یەکەوە 
 . کۆڕێکی خۆش و باشمان هەبێتن

 
، بە تـایبەت لەسـەردەمێک دا هەر انەوەکانی ئێـوە وەردەگـرمر و لێکـدبۆ جارێکی دیکەش من بە دڵنیایەوە تێبینـی و پێشـنیا

وەکوو لە راگەیەندراوی کومیتەی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە نۆڕوێژ هاتووە ئەو کۆڕە دەبەسـتری کە بە گشـتی نـاوچەکە 
حیزبێکــی و بە تــایبەتی ئێــران و رۆژهەاڵتــی کوردســتان کۆمەڵێــک بــاس و بــابەتی تێــدا هــاتۆتە گــۆڕێ کە تەبــیعەتەن بــۆ 

سیاسی و خەڵکانێک کە پێـوەی مانـدوون و بـۆ رێبەرانـی سیاسـی نـاکرێ نادیـدە بگیـرێ و دەمـهەوێ تەئکیـدیش لەسـەر وەی 
بکەمەوە و رەنگە زۆر دەرس و ئەزموونیشـی تێـدا بـی بە گشـتی ئەو رووداوانەی ئەو نـاوچەیە کە ئـێمە بتـوانین لەداهـاتووی 

 .خۆماندا کەڵکی لێوەربگرین
 

پــێش ئێســتا کە کۆمــاری کوردســتان درووســت بــوو و لە مــاوەیەکی زۆر کــورت دا ئەو کۆمــارە بە داخەوە بە ســاڵ  ١٢رێــک 
تەمەنـی ئەو کۆمـارە  پێچەوانەی مەیلی رەئیس جمهوور قازی محەمـمەد و هەوڵ و تێکۆشـانی پێشـەوای نەمـر کە هەوڵـی دەدا
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و سـەردەمدا لەراسـتیدا زۆر ئەزمـوونی داوە بە ئـێمە ، چۆنیەتی کێشەی پێشـەوای نەمـر دەگەڵ ئاسـتەنگەکان لەدرێژ بکاتەوە
ئەگەر ئێمە بمان هەوێ کۆمار تەحلیل بکەین کە ئەمن ئەوڕۆ وەختی خۆمی زۆر لەسەر دانانێم چوون بەشـێک لە ئێـوە ئەگەر 

لە  لە من زیاتر شارەزای مێـژووی کۆمـار و بەسـەر هـاتوو لـوتکە و تێکشـکانەکەی نەبـن قەتـعەن لە مـن کەمتـر شـارەزا نـین
ەو زمــانی هێنــدێک شــارەزایانی غەیــری کــورد کە تەعریفیــان لە کۆمــار کــردووە ئــاوای بــاس دەکەن ئەفســەرێکی ئەمریکــایی ل

کۆمــاری کوردســتان بە دامەزرانــدنی خــۆی لە مــاوەیەکی ” ، دوایە کە کۆمــار دەڕووخــێ دەڵــێ ســەردەمدا ســەردانی مهابــاد دەکــا
اعیاتی خۆی لە دادگا کە وەک سەردار چووە سەر دار مێژوویەکی وەها رێـک و کورتدا و پێشەوا قازی محەممەد بە شێوەی دیف

پێکــی لە ناســیۆنالیزمی کــورد و چــۆنیەتی دراســات و پێــدادەرچوون بــۆ نەوەی داهاتووکۆمــار کــرد کە قەت لەبیــر نــاچێتەوە 
دا بە رەنگـی نەتەوەیـی ئەو جیاواز لە وانە بەشداری بارزانیەکان و کۆردەکانی بەشەکانی دیکەش بۆخـۆی قورسـایەکی زۆریـ“

کۆمارە و ئەوەی کە ئێستا ئـێمە وەک بیـرۆکەی کەسـایەتی ئامـاژەی پێـدەکەین لە سـروودی ئەی رەقیـبەوە بگـرە هەتـا نـاوی 
پێشمەرگە تا موئەسەسـاتی دەوڵەت راسـتە ئیبتکـاری کۆمـارە بەاڵم جـێ پێـی کـوردی پارچەکـانی دیکەشـی تێـدا دیـارە بـۆیە 

رچاوەیەک ئـێمە مـوراجعەی ی گشتی کوردییە و بە خۆشییەوە بەشێک لەو هـۆوییەتە ئێسـتا وەک سـەهۆویەتی کۆمار هۆویەتێک
، بــۆوەی کە بــزانین کــێ بــووینە لە زانــین ئــێمە کــێ بــووینە لە رابــردوو، ئــێمە نــازانین ســبەی چ روودەدا بەاڵم دەپێــدەکەین

دەڵێن لە سیاسـەتدا بە مێـژوو سیاسـەت نـاکرێ . توورابردوو دەکرێ ئاوڕدانەوە بە رابردوو بەرچاوروونی درووست کا بۆ داها
پەڕەکــانی وایە چـوون مێــژوو بە تــایبەت مێـژووی ئــێمە هەوراز و نشــیوی زۆربــووە بەاڵم دەکـرێ لە سیاســەتدا هێنــدێک لە ال

 .من لە باسەکەی خۆمدا دەقیقەن دەچمە نێو ئەوە. مێژوو کەڵکی لێوەربگیرێ
 

چەندین ساڵ دواتر لە ئێران ئیـنقالب دەکـرێ دیسـان کـورد لە ئێـران بە تـایبەت  کۆمار بەرهەمی قۆستنەوەی دەرفەتێک بوو
حیزبــی دێمــوکرات هەوڵیــدا ئەو دەرفەتە بقــۆزێتەوە ئەوە دوو دەرفەت لە ئێــراق حکــوومەتی ســەددام حوســێن پــێش رووخــانی 

ەو زوونە دادەنـرێ بـۆ کـوردی بڕیارێکی کۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتووەکان دێتە گۆڕێ ئ ٩١حکوومەتی سەددام حوسێن لە ساڵی 
باشوور ئەوەش دەرفەتێک بوو چەندساڵ دواتر سەددام حوسـێن دەڕووخـی مەوقعییەتێکـی موناسـبتر لە باشـوور درووسـت دەبـی 
ئەوەش دەرفەتێکی دیکە بوو لە ئیـدامەی پەرەپێـدانی پێـداداچوون بـۆ کیـانی کـوردی لە کوردسـتانی ئێـراق رێفرانـدۆم دێـتە 

ئەنـدام پاڕڵمـان  ٨١کی دیکە بوو لە تورکیە هەڵبژاردن دەکرێ کورد ئەوەی بە نێوی حیزبێکـی کـوردی گۆڕێ ئەوەش دەرفەتێ
دەچێتە پارڵمان و تەنانەت ئەندام پارڵمانی دیکەش هەبـوون بەاڵم لەو حیـزب نەبـوون ئەوەش دەرفەتێـک بـوو لە سـووریە 

دەکرا و وردە وردە خۆی سـازماندەدا و هێنـدێک شـوێنی دیاردەی داعش بەتااڵیەک درووست دەکا و کورد کە لە سووریە ئینکار 
ئــازادی خــۆی درووســت دەکــا ئەوەش دەرفەتێــک بــوو بەاڵم هەمــووی ئەو دەرفەتــانە چــۆن ئیســتیفادەیان لێکــرا هەمــووی ئەو 
ــێکی  ــتکردنی دەرفەت کە بەش ــا درووس ــوون؟ ئای ــێ ب ــێ بە ج ــانە ج ــووی ئەو دەرفەت ــۆزترانەوە ؟ هەم ــی ق ــانە بە باش دەرفەت

انی خەبــات و تێکۆشــان و لە مەیــدان دامــانەوەی ئــێمە وەک کــورد بــووە ســەرەڕای کارەســات و نەهــامەتێکی زۆر کە بە پاشــخ
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کــردووە ئــێمە یەک درێژایــی مێــژوو تەجرووبەمــان کــردووە دوایە کە قۆنــاغەکە وای لێــدی چــۆن مــودیری دەرفەتەکانمــان 
وو الیەنە سیاســێکان و ئەوانەی کە کــاری تەحقیقــات و ، عــادەتەکەش ئەوەیە بە گشــتی دەبــێ بڵــێم هەمــعادەتمــان گرتــووە

مێژووناسی و دراسـاتی سیاسـی دەکەن کاتێـک دەگەڕێـنەوە سـەر شکسـتەکان کاتێـک دەگەڕێیـنەوە سـەر ئیسـتیفادە نەکـردن لە 
شـت ، دەڵێـین لە جەریـانی قەراردادی سـێور کە ئیعتـڕاف بـۆ هێنـدێک و پەنا بۆ تیوۆری تەوتەئە دەبەیندەرفەتەکان زۆر زو

؟ خەتـا لە زل هێزەکـانە ئەوە یەک د دەسـتێندرێتەوە خەتـاکە لە کـوێیەبۆ کورد دەکرێ دەگەڕێتەوە قەراردادی لۆزان لە کـور
،دوو دەڵێین سایکس پیکۆ جۆرێک کیشەی کوردیان لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاسـت مـودیرییەت کـرد وابـوو کـورد فیـدای موعـادالت و 

دەڵێـین لە فـاڵن پـارچەی ! خەتای ئەوانە ، ئەوەشێو دەوڵەتی و ئەمنییەتی بووانی ننەقشەی سیاسەتی تازەی بەرژەوەندێک
تاکـان زوو هـیچ شـتێک لەوە ئاسـانتر نـیە خە! ئەوەش خەتـای دەوڵەتە مەرکەزێکـانەکوردستان ئەوشتە ئاوای لێبەسەر هات 

ــکە ــی دی ــەر خەڵک ــوە س ــوردە. بەرێ ــێمەی ک ــی گەورەی ئ ــز. ئەوە گرفتێک ــیش وامە حی ــنە من ــێمەش وای ــێمەش وایە و ئ بەکەی ئ
حیزبەکەی ئێوەش ئەوانەیان هەبوو زۆر زوو پەنا دەبەین بۆوەیکە خەتاکان لەسەرخۆمان وەالبەرین و بیبەیـنە شـوێنی دیـکە 
رەنــگە جــاری وایە قۆســتنەوەی موعــادلەیەک یــان قۆســتنەوەی ســمینارێک خــاریج لە ئیــڕادەی خــۆت بــی لەســەردەمی کۆمــاری 

، هێنانەسـەری ەگەڵ تاران دەگەڵ قەوامولسـەڵتەنە، دەوڵەتی، نێودکیدا، هەوڵێکی ناوچەییکوردستان پێشەوا هەموو هەوڵێ
ئایا ئێمە ئیستفادە نەکردن لەو دەرفەتـانە . دا بەاڵم خاریج لە ئیڕادەی ویبووئاستی کێشەی کورد لە کێشە دەگەڵ ئازەرێکان

رجــار دوای ئەو ریفرانــدۆمەی کە لە باشــووری ؟ زۆرفەتەکــان لە کــوێ را ســەرجاوەدەگرێیــا مــودیرییەت باشــترنەکردنی دە
بەاڵم ئەگەر خۆمـاڵی قسـەی لێـبکەین بیـرۆکەی ئەوە . بوو وای لێبـێ لەوێ گەیشـتە لـووتکەکوردستان هاتە گۆڕێ حەق وانە

کە نەبوونی یەکگرتوویی لە نێوماڵی کوردیدا سەرچاوەی هەمـووی ئەو کێشـانەیە لە هەمـوو پارچەکـان کەم و زیـاد دووپـاتە 
، بە لوتکە گەیشتن و کە ئاوای لێبەسەر هـات یکە زۆرتر بەاڵم ئەوەی ریفراندۆمتەوە من ناچمە نێو باسی پارچەکانی ددەبێ

و ئەو پیالنە هاتە گۆڕێ من بەشێکی لەوەدادەنێم کە بەداخەوە مێژوویەکی کۆن لە نەبـوونی یەکگرتـووی و یەکڕیـزی لە نێـو 
نــاکەم بەاڵم ەعریــف و تەوجیــه و تەفســیری چەنــد و چــۆنی ئەو کێشــەیە مــاڵی کــوردی وردە وردە درزی درووســت کــرد کە ت

جاروبار دەڵـێم ئـێمە کە ئێسـتا بۆخۆمـان لە نێوخـۆی واڵت وەک حیـزبە سیاسـیەکان حزوورمـان نـیە . لەوێوە سەرچاوەی گرت
اسـە دەکەم هەر بە ، مـن جـواڵنەوەی کوردسـتانی ئێـران بەوێ پێنتانی ئێران رۆژانە لە مەیـدان دانبەاڵم وەک خەڵکی کوردس

ێ زوو بە حیزبەکـانی پێناسـە حیزبەکانی پێناسە ناکەم خرابترین سیاسەت ئەوەیە کە ئەوەی لە کوردسـتانی ئێـران دەگـوزەر
؟ یەکیــانگرتەوە؟ انی رۆژهەاڵتــی کوردســتان یەکــدەگرنخرابتــرین سیاســەت ئەوەیە هەر مــونتەزیر بــن ئەرێ حیزبەکــ ،بکەیــن

ئاوەی پێناسـە بکەیـن دەقـیقەن ئـێمە بەرداشـتێکی غەڵەتمـان لە حـزووری هەزاران هەزار بە بەرەیەکیان درووستکرد؟ ئەگەر 
میلیۆنــان کــوردی ئێرانــی کە لە چەنــد ســاڵی رابــردوو و بەشــێکی لەســەر تەئســیر و کــاریگەری حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان 

ەگرێ لە دەرفەتەکان کەڵک وەردەگـرێ بایەخی داوە بە فەعالییەت و جمووجۆڵ لە نێوخۆی واڵت لە فورسەتەکان کەڵک وەرد
بێ تەفاوەت نیە سیاسەتی هێناوەتەوە سەر عەرزی واقیب لە حاڵەتی هەوایی هێنـاوەتەوە دەرێ تێدەکۆشـێ خۆتەتبیـ  بـدا 
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دەگەڵ وەزعەکە بە دوای ویست و داخوازەکانی دا بڕوا تەنانەت لە چووارچێوەی سیستمێکدا کە مەنتقـی گفتوگـۆ و مـوزاکرە و 
ئەگەر لێرەدا بڵێـین  ،ی ئەقڵییەتی دەوڵەتی واڵمدەری بێئاوڕدانەوە بە مافی خەڵک و یا بە ئیتالحی ئوروپایەکە دیالۆگ و

ئێمە کە تەعریفـی پارچەکـانی دیـکە دەکەیـن یـان تەفسـیری وان دەکەیـن چەنـدە لە فورسـەتەکان کەڵکیـان وەرگرتـووە یـان 
ــایەنەدە ــدۆم نەتــیجەکەی ئاواب ــا ریفران ــار لەخــۆمب ــاری  ، جاروب ــدا کۆم پرســیار دەکەم ئەرێ ئەتــۆ بڵێــی لەداهــاتووی ئێران

ــازانم لە تــاران چــی لێــدێتەوەئیســالمی نەم تەرکیبــی  ،تەرکیــبەکەی چــۆن دەبــێ ،کــێ دەســەاڵت بەدەســتەوە دەگــرێ ،ێنــێ ن
یی و بڵێـی ئـێمەی کـورد ئەوەنـدە ئامـادەگی و ئیسـتیعداد و یەکگرتـوو کـورد چ مەوقەعییەتێکـی دەبـی، ،سیاسیەکەی چ دەبـی

؟ با ئەو پرسـیارە لێـرەڕا درووسـت بکەیـن ئەگەر ئەو ووشی زەرەر و زیانێکی ئاوا نەبینیەکڕیزیمان هەبێ کە ئەو وەختیش ت
ــ ــت ک ــیارەت درووس ــیپرس ــێکەی دا دەچ ــوە لە  ،رد بە دوای خەسارناس ــەلەکە دەبینێ ــی مەس ــەلەکەیە حەلل ــووڕەتی مەس ئەوە س

رۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە هەیە بــۆوەیکە تووشــی ئەو زەرەر و زیانــانە لە ڕوانــگەی خــۆمەوە هەتــا ئەو جــێگەی پیوەنــدی بە 
سیناریۆ ناڕوونەکانی داهاتووی ئێـران نەبـین رێگـاکەی ئەوەیە جـم و جـۆڵی مەدەنـی و فەعـالییەتی مەدەنـی و فەعـالییەتی 

بە قــووەت بکەیــن و فەرهەنگــی و ئەدەبــی و ئەگەر گونجــا سیاســی و قــانوونی لە نێوخــۆی ئێــران لە نێوکــۆمەاڵنی خەڵکــدا 
لە بوونی موئەسەسات دایە و جێ کەوتنـی موئەسەسـات دایە  ،ن ئەنواعی موئەسەسات درووست بکەنتەنانەت هانیشیان بدەی

کـورد کەم  ئادرەس درووست دەبێ لە بوونی ئەو ئادرەسە بە قووەتە داهەیە خەڵک شوێنێکیان دەبێ موراجعەی پێبکەن ،ئـێمە
پارڵمان هەبـوو  ،ۆکی هەرێمی کوردستان هەبوو، ئەنجوومەنی وەزیران هەبوودستانی ئێراق سەر، کورعادەتمان بە وە گرتووە

رووسـتی دەکەیـن شـەرعییەتی دانە حیـزب ئایـا ئـێمە واز لەو قۆنـاغە دێنـین ئەوەی د ٣٢بەاڵم دیسان پەنامان دەبـردەوە بـۆ 
پارڵمـان هـی هەموویـان  ،خرای سـووری بـۆڕادە؟ سەرۆکی هەرێم هی هەموویان بوو با کێشەشیان لەسەری بایە فەڕشـپێبدەین

ــایە بەاڵم لە تەنیشــتی ئەوە د ــی رازی نەب ــیش پێ ــا الیەک ــوو ب ــانب ــان و حیزبەک ــین حیزبەک ــاروانی . یســان دەڵێ ئەرێ بە ک
؟ دەمـانهەوێ وا نیشـان تمی فـرە حیزبـی ئوروپـایی دێنیـنەوێحیزبەکان و حیزبەکان دەمانهەوێ خۆمان نیشان بدەین کە سیس

بـوون بە ئـێمە زۆر دێمـوکراتین؟ زۆر دێموکراسـی خـوازین؟ ئەخە زۆربەی زۆری دەوڵەتەکـانی دونیـایە کە درووسـت  بدەین کە
ئەفسـەرێک  ،ن و ئەوالوئەوال سـەرۆک عەشـیرەتێکلە زۆر واڵتـی ئەفریقـایی و ئەمریکـای التـی ،دێموکراسی درووسـت نەبـوون

ە هـۆویەتێکی میللـی وای پەیـدا کـردووە هەمـوو میرنشـینەکان و حیزبێک بەهەر دەلیلێک خەڵکێکی رێکخستوو ،کودتای کردووە
عەشیرەتە چووکەکـانی خڕکـردۆتەوە وهێنـاوێتی ژێـر رکێفـی عەشـیرتێک یـان یەکێـک و میللەتـی درووسـت کـردووە و بـووە بە 

ســاتی مــیللەت و دوایەش دەوڵەتــی درووســت کــردووە و تــازە کە بــوو بە دەوڵەت موئەسەســاتی دەوڵەتــی دەبــێ ئەگەر موئەسە
دەوڵەتیت هەبوو خەڵک فێری تەبەعییەت لە موئەسەسات دەبن بەاڵم ئەوانە لەوانەدا مۆفەق نەبوونە جاریوایە ئێمە پێمـان 

ئەگەر لە من بپرسن ئەوە نەزەری خۆمە جـوواڵنەوەی کـورد بـۆ  ،ین و دێموکراسیمان زۆرپێ گەورەیەخۆشە بڵێین زۆر دێموکرات
مـوقەدەس  مـوقەدەس نـیە، ، دێموکراسـی مـوقەدەس نـیە،ن بەو مـافەیەازی بـۆ گەیشـتمافی خۆیەتی دێموکراسی قەواعیدی ب

  .نیە
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دێموکراسی تکنیکی ئەوەیە خەڵک لە دەوڵەت بپرسێ و دەوڵەت واڵم بداتەوە و لە میللەتێـک دا کە ئێسـتا بە مەبەسـتەکانی 
 ١١ووی کوردسـتانی ئێـران لە جیـاتی رەنـگە لە داهـات ،دەسـت ئـاوەڵەیی دەکـا بـۆ فـرە حیزبـیخۆی نەگەیشـتووە دێموکراسـی 

لە مەنتەقەی شنۆیە ئەگەر شتێک تـێکەڵ پـێکەڵ دەبـوو  .وردت لێ دەبێتە ئاردی نێو دڕووانحیزبت هەبێ کێشەی ک ٤١حیزب 
ـــار ـــێمە دەکەن بە  .دی نێـــو دڕووان بە کەس خڕنـــابێتەوەدەمـــانگووت بـــۆتە ئ ـــا ئەو دەرس و تەجرووبـــانە کـــۆمەگ بە ئ ئای

وادا بە رەعایەتی حقوقی هەموو الیەک مەرکەزییەتی بە قووەت درووست بکەین بۆ داهاتووی خۆمـان ئایـا ئاوڕدانەوەیەکی ئا
ــوردی کوردســتا ــێمە دەدا وەک ک ــکە ئەو تەجــرووبەیە بە ئ ــانی دی ــورکیە ئەوەی الیەنەک ــراق ئەوەی ت نی ئەوەی کوردســتانی ئێ

ـــین ـــران لەگەڵ وان رووبەڕوو ب ـــاندا ،ئێ ـــین خۆپێش ـــێمە لە الیەک دەڵ ـــالمی وردئ ـــوری ئیس ـــرێ جمه ـــران دەک ە وردە ن لە ئێ
دوایە ئـێمە لە کـوێ قەرار  ، ئێوایە دەڵێ دەڕووخێ ئێوایە دەڵێ نـاڕووخێ باشـە ئەوە دەڕووخـێشەرعییەتەکەی لەدەست دەدا

؟ ئەخە ئەوەنـێ لە ئێـراق سـەددام حوسـێن رووخـا ئەوەنـێ لە ئێـراق بە دەخـالەت و حـزووری کۆمەڵگـای نێـودەوڵەتی دەگرین
، نامهەوێ لێرەدا ئەو قسـەیە بڵـێم کە ئـێمە واز لە ە ئەوە بەشی ئێمە لە وێ ئەوە بوووڵیان دا ئێراقێک درووست بکەنەوهە

، نا النی کەمی ئێمە حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو باوەڕە داین کێشـەی ئێـران لە و ئانکارا و بەغدا و دمش  بێنین تاران
ام لەوێ چارەســەر دەبــێ دوو شــوێن هەیە بــۆ چارەســەری ئەو قەزییە،یەکیــان مــاد ،چووارچێــوەی ئێرانــدا چارەســەر دەبــێ

کوردستانە ئەویتر تـارانە قەزیەی کوردسـتانی ئێـراق کە گەیشـتە لـووتکە و ئێسـتاش حکـوومەتی هەرێـم موئەسەسـاتی خـۆی 
ە بەر دەی مـادام ئەو هەموو پارچەکـانی دیـکە ئەو مەسـیرە دەگـرن.هەیە لە دوو شوێن چارەسەر دەبێ لە هەولێر و لە بەغدا

ئەوەیە ئەو ئادرەسـەت مەسیرە دەگرنە بەرێ کێشەکەی ئێمە لە قەواعیدی بازی ئەو بازێ لە چووارچێـوەی واڵتـدا دەقـیقەن 
دەقــیقەن ئەوەیە ئەو درزە درووســت نەبــێ بەغــدا دەگەڵ هەیوەتــی تــۆ دادەنیشــێ و بەو الیەدا روو لەو الیە  ،بە قــووەت بــێ

، ئێمە لە کوردستانی ئێران سەردەمی دوای ئینقالبـی ئێـرانێش ئەوەمـان تەجـرووبە ینێتەوەن لەتۆ بببکاتەوە و کەلێن و کولێ
، حکـوومەتی تـاران حەولـی دەدا دەگەڵ ئەم و ئەو مان هەبوو بـۆ مزاکـرە دەگەڵ تـارانکرد هەیوەتی نمایندەگی خەڵکی کورد

ەردەمی پێشـەوا قـازی محەمـمەد سـەرەڕای ئیقتـدار و تەنـانەت لەسـ ،وەیکە ئەو کێشەیە بە نەتـیجە نەگـاپەیوەندی بگرێ بۆ
دەســەاڵت و خۆشەویســتی پێشــەوا قــازی محەمــمەد کە ئەو وەختــی عەشــایری بە قــووەتی موســەلەحیش لە نێوکــورد دا نەبــوو 

، بـۆ؟ دەوڵەتـان ئەگەر بشـڕووخێن فایلیـان هەیە مـوراجعە بە فایلەکـان دەکەنەوە قاماتی تاران هەوڵی ئەوەیان دەدابەاڵم م
دەوڵەتـی دوای لە تەعاموول دەگەڵ کورد دا ئەو فایالنە لە بەغدا و ئانکارا و دمش  هەر دەمێنن بەشار ئەسـەدیش بڕووخـێ 

بەاڵم میللەتان لە شەڕایتی ئێمە دا بە بێ فـایلین چـوون عادەتمـان بە موئەسەسـات نەگرتـووە ،مـادام . وی دێتەوە سەر فایل
 . ەعاموول دەگەڵ ئەوە بڕێک موشکیل دەبێعادەتمان بە موئەسەسات نەگرت چۆنیەتی ت

 
ئەگەر لەو چووارچێوەیە بۆی بچین و بەو نیگەرانیە چـاو لە مەسـەلەکان بکەیـن و ئـێمە زۆرتـر بەوە قەنـاعەت نەهێنـین کە 
بەڵــێ ئەوە حیزبەکانمــان یەکــدەگرن و لێــک نیزیــک دەبــنەوە کە کــاری بــاش دەکەن و دەبــێ وا بــکەن و ئێســتا حیزبەکــانی 
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ی ئێـران کە لە باشـوور نیشـتەجێنە و بە دوای ئەوە دا دەڕۆن لێـرەدا ئەو داسـتانە کۆتـایی نـایە هەمـووی دەبـێ لە کوردسـتان
خزمەت ئەوە دابی لە کوردستانی ئێران لە نێوخۆی واڵت ئەوخەباتە جـم و جـۆڵە مەدەنـیە چەنـدە ئـێمە کـۆمەگی پێـدەکەین 

ی خۆیـان دەڵـین ە کاتێـک ئەوان دەڕژێـنە خیابانەکـان و شـتەکانچەندە تەشویقی دەکەین چەندە شوعار و بۆچوونەکـانی ئـێم
چەندە ئێمە کێشەی حیزبـی خۆمـان نـابەینەوە نێـوئەوان هەر حیـزبەی بەدوای شـوعاری خۆیـدا بـگەڕێ  ؟دەگەڵ ئەوێ دێتەوە

ــیال ــیە لە ئ ــاکەین؟ حەق وا ن ــدا دابەش ن ــران بەســەر حیزبەکان ــی لە نێوخــۆی کوردســتانی ئێ ــاتی مەدەن م لە گۆڕەپــانی خەب
کرماشان لە سنە لە ورمێ لە مهاباد ئەگەر کوردی ئێران دێنە سەر شەقام شتی خۆیان دەڵێن دابەش بن بەسەر شـوعاری ئەم 

 ،فەڕز بکەیـن بەسـەر حکـوومەتی تـارانحیزب و ئەو حیزبدا لەوێ ئێمە بە یەک هەڵوێست و بە یەک بۆچوون دەبـێ خۆمـان 
ت بوونی موئەسەساتی مەدەنـی لە نێوخـۆی کوردسـتانی ئێـران دەتـوانێ نەتـیجە لەو حاڵەتە دا دەڵێم کۆمەگ کردن بۆ درووس

 . نموونە دێنمەوە کە نەتیجەی داوە ٢بدا 
 

هەر لە چەندین مانگی رابردوو دا کە زۆر کۆن نیە لە پەیوەندی دەگەڵ ریفراندۆمی باشـووری کوردسـتان خەڵکـی رۆژهەاڵتـی 
ــتیوانی ــەقامەکان پش ــەر ش ــتان زۆر رژانە س ــوور بە کوردس ــبوو کە ئەوەی باش ــێ خۆش ــان پ ــرد زۆری ــتقبالیان لێک ــرد ئیس ان لێک

نەتیجەیەک بگا بەاڵم کاتێک نەتیجەکە وای لێهات ئەو شکستە هاتە گـۆڕێ ئەوەنـدەی کە خەڵـک لەباشـوور پێیـان نـاخۆش 
بەاڵم لەباشــووری بــوو لەوێ دوو بەرامبەریــان پــێ نــاخۆش بــوو ئەوان لەوێ رۆژانە لەژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی دان 

ئوستانە حکوومەتی خۆیان هەیە ئەگەر وایە نەفسی هاتنەگۆڕی ئەو ئیدەیە لە وێ لەخـۆڕا نەبـووە  ٣کوردستان النیکەم لەو 
ســاڵە لە وێ خەبــات و جمــو جــۆڵ خۆرێکخســتن و کــاری مەدەنــی و ســازمانی هەیە خەڵــک  ١١خودجــوش نەبــووە نیزیــک بە 

دەڕۆن نەفســی ئەوەیــکە حیزبەکــانی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لە باشــووری کوردســتان  تەمرینــی ئەوە دەکەن بە دوای ئەوە دا
مــاونەتەوە و نەفســی ئەوەیــکە بەشــێکی زۆر لە فەعــالینی وان لە ئوروپــا و لە دەرەوەن دەلیــل بەر ئەوە نــیە کە خەڵــک لە 

 . نێوخۆی واڵت حزووری نیە جا بۆیە ئەمن دەمهەوێ لێرە تەئکید لەسەر ئەوە بکەینەوە
 
ی کوردسـتانی ئێـران  خراپتـرین پێناسـە لە جـوواڵنەوه. ە باسی جوواڵنەوەی کوردستانی ئێران دەکەین ئاوای پێناسە بکەیـنک

خراپتـرین رێگـا حەل ئەوەی کـوردی ئێـران فێـر بـکەی خەبـات . ئەوەیە کە بە چەند حیزب و بە چەنـد کەس پێناسـە بکـرێ
 .فەعالیەت بکەن و بگەڕێنەوە شوێنەکەی خۆیان ڕێنەوە وهەر ئەوەیە هاوین و هاوین دەستەیەکە پێشمەرگە بگە

 
لە   کەمـی زەرەر نەك دەبێ فیری ئەوەی بکەی لەوێ بە شـێوەی خۆیـان و بە مێتـودی خۆیـان و بە حـزووری خۆیـان و بە النی

سـێنێ و ئەوەیەتـاران دەتر بە سەدان و هەزاران بڕژێنە سـەر شـەقامجیاتیی دەستە پێشمەرگەیەیەک بیست کەسی و سی کەسی
کە نەخێر جوواڵنەوەی کورد ئاوای بەرداشت لێ ناکرێ لە ئێرانـدا کە جمهـوری ئیسـالمی دەیـهەوێ بە . سیگناڵ دەدا بە تاران
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چەند حیزب بە تایبەت حیزبـی دێمـوکراتی پێناسـەی بکـا و دوایـش بە تەبەعـیەت لە تێـوریی تـوجوە بلـێ جـا ئەوانەی کە 
 .واملی ئیسرائیل و ئەم و ئەون واملی ئامریکا و عەرەبستان و عه انە عهجموجووڵ و عەمەلیاتیی نیزامی دەکەن ئەو

 
نەء، دەبێ لە خیابانەکانی کوردستانی ئێران، لە شار و گوندەکانی کوردستانی ئێران ئەوەی دەستی پـێ کـردوە کـۆمەکی پـێ 

لە رۆژانـی ئەوەڵ . اشـان بـووباسـی زەوی لەرزەکەی کرم. شعوری نەتەوایەتیی و هەستی سیاسینمووةەی دووهەمی لە . بکەی
کــوردی کوردســتانی ئێــران ابتکارەکەیــان بە دەس گــرت لە خــۆ . نەیــدەزانی چ باســە. کۆمــاری ئیســالمی درەنــگ وە خــۆ کەوت

ــانەت بە  ــان تەن ــۆ کرماش ــتان، ب ــدەکانیی کوردس ــار و گون ــان لە ش ــی کاروانەک ــارمەتیی دان و وەڕێ کەوتنی ــازمان دان و ی س
ئەو . ن خەڵکی شارەکانی دیـکەی ئێـران، کەسـایەتییە هـونەریی و وەرزشـیەکانیش وە فریـا هـاتنتەبەعیەت لەو کارەی ئەوا

 .... ئێمەجار کۆماری ئیسالمی تێتە ناو قەزیەکە و تێدەکۆشی خەڵکی 
 

نـابێ پێمـان وابـێ ئەوەی کە لە نێـو خـۆ . خوێندنەوە لە سازماندهی و خوپێگەیاندن نابێ خوێندنەوەیەکی وشکی سیاسی بێ
نـابێ پێمــان وابــێ ئەوە ئەو . لیەت و کــاری سیاسـی دەکــا بە عەقڵیەتیـی منــی حیزبــی دێمـوکرات چــاو لە مەسـایل بکــافەعـا

دانـی . شوعارە دا کە من دەیدەم بۆ من عەمەلیە کە رێبەریـیەکەم لە باشـووری کوردسـتان و بەشـێکی زۆری ئەنـدامانم لێـرەیە
ان بکەین بە گوێرەی وەزعیەتیی خۆیان بچـنە نـاو مەسـایلەوە باشـترین بەاڵم دەبێ وا کومەک بەو. ئەو شوعارانە زۆر ئاسانە

خراپترین سیاسـەت ئەوەیە کە وشـک بـێ . سیاسەت یان ابشترین شوعار ئەوەیە کە تێکەل بێ لە گەڵ ژیانی رۆژانەی خەڵک
ــێ ــدا ب ــێ رەعــایەتیی حــاڵی خەڵکــی کەم تێ ــێ دوور ب ــکەن بە نیســبەت. شــوعار ب ــا  ئەوەی ئەوان لەوێ دەی ــنگەبێک  ری، ژی

پارێزی، رێوڕەسمەکانی نەورۆز، کـۆڕی ئەدەبـی، بە نیسـبەت درووسـکردنی لێـک حـاڵی بـوونێکیی وحـدتی نەتەوەیـی بەینیـی 
 .دەبێ ئەوە تەشوی  بکەین. هەموو چین و توێژه کانی خەڵکی کوردستان، ئەوە سیاسەتەکەی لە سەر عەرزە

 
و باشـترین رێگـا بـۆ ئەوەی کە زۆربەی زۆری ئێرانییەکـان . ی ئـێمەتەشوی  کردنی ئەوە قورسـاییەکی زۆر دەدا بە مەسـەلەکە

ڕەنگە لە ئێمە حاڵی نەبن، باش لە مەسەلەکەی ئێمە تێنەگەن، تەلبزیـون و میـدیاکانی ئـێمە نەگـرن لە ژێـر شـوعارەکانی 
یانی پێ تێبکۆشن خۆ  کۆماری ئیسالمی ئێستاش لە ئێمە نەگەن، ئەوەی بڵێن بە کوردەکانی ئێران، لە شارەکان و دانشگاکان

جاروبار ڕەخنە و گلەیشمان هاتۆتەوە سەرێ النیکەم ئەو . حیزبی ئێمە لەو هەش نۆ دەساڵەدا هەوڵ بۆ ئەوە داوە. بناسێنن
بەاڵم مادام ئێمە بۆ لەوێمانە، خۆ لەوێـدا دەبینـین . رەخنە و گلەییانە لە گوفتمان و قسەکردنی شەخسی خۆم هاتۆتە گۆڕێ

دا  دا حیزبی دێموکراتیان درووس کـرد، رەهبەرانیـی لە زینـدان دەکەین و هەر ئەوانن لە رۆژە سەختەکاندو بۆ ئەوێ سیاسەت 
بـوون رایـانگرت هەر ئەوان قوربانیـان دا و هەر ئەوانیشـنلە داهـاتوودا لە بەرانـبەر  رەهبەرانی لە تەبعیددا. بوون رایانگرت

 نی داهاتوو چۆن پێناسە دەکەین؟ئایا ئێرا .ئەو سیناریوویانەی وا بۆ ئێمە ناڕوونە، بمانپارێزن
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رووخـانی . دوو سـێ نمـوونە دێـنمەوە. ڕەنگە ئی وابێ بڵێ ئێمە زۆر پیشبینیی مەحااڵت ناکەین و ئاوا چـاو لە ئێـران بکەیـن
  الیدا النیکەم ئیران لە گەڵ سیناریویەکدا رووبەڕوو دەبێـتەوە کە ئەو تەنەوەعـاتە سـو کۆماری ئیسالمی لە باشترین حاڵەت

ر درووس دەکا و ئێمەی کوردیش ئەگر سازمان یافتە بین ئەگەر خۆمان خڕ بکەیـنەوە هەر دەسـتی بە قوەتمـان هەبـێ، لە سە
بەسـتە بەوەیە لەو بـازی شـەترەنجە چ ەخشـێکت هەیە، دەبـی . داهاتووی ئێران بازی شـەترەنجە. لەوێ بازیگەری چاک بین

مە لە ئێــران نــاتوانین ببــین بە شــا کــورد لە ئێــران ئەو ئــێ. دەبــی بە شــا بە پیــادە، دەبــی بە ئەســپ، دەبــی بە وەزیــر یــان
خـۆ ئـێمە دەتـوانی بـازی ئەسـپ یـان وەزیـر  ببـین بە  بە حەشیمەتیش ئەو موقعیەتەی نییە ئێمە ناتوانین. دەسەاڵتەی نییە

کەیـن لە دونیـای ی چـاو لـێ بو ئەو بازی شەترەنجە کە ئێمە بە دوایدا دەڕۆین دەبـێ ئـاوا. هەمیشە نەبین بە پیادە. بکەین
سیاسەتدا زۆر شت وەک زوو نەماوە لە سی چل ساڵ پێش ئێستا کە لە نێو کورددا قسە لە سیاسەت دەکرا، یـان کـوردایەتیی 

ــووک. سویسالیســت و کۆمونیســتیی بــوو و و ناســیونالیزم بــوو یــا چەپ . ئەوە دەورانێــک بــوو کە دونیــا متــاەر بــوو لە دوو بل
ەاڵتی نێوەراست کە زۆرینەی واڵتـانیی ئیسـالمییە، دیـاردەی ئیسـالمی سیاسـیش هـاتۆتە نـاو وێ لە رۆژهبمانهەوێ و نەمانهە

سـەردەمانێک لە کوردسـتانی عێـراق حیزبـی شـیووعی یەکێـک لەو حیزبـانە بـوو النـیکەم وەک حیزبـی . گۆڕەپانیی سیاسـییەوە
نیان لە نێـو ئـێمە دا زینـدوون رابردوویەکیـی پـڕ ل دێموکرات عەالقاتیی زۆرمان لە گەڵیان هەیە و ئێستاش کەسـایەتییەکا

بەاڵم لە تەنیشــتیی وی . بەاڵم دەبینیــی حیزبــی شــیووعیی رۆژ لە رۆژ زەعیــف و زەعیــف تــر دەبێــتەوە. فداکاریشــیان هەیە
تـوە نـاتوانی بڵـی ئەوە دواکەو. کۆمەڵگای کوردییە درووستی دەکا جا تۆ ناتوانی بڵـی نە. چەند حیزبی مەزهەبی دێتە گۆڕێ

ئایــا ئــێمەی کــوردی ئێــران پیشــبینیی ئەو دەکەیــن لە داهــاتووی ئێرانــدا کە جمهــووری ئیســالمی . نــاتوانی بڵــی ئەوە خــراپە
لە ئێرانـی داهـاتوودا ئەحزابـی . دەڕۆخێ، ئێران تا هەتایە نابێتە بەهەشتی بەرین بۆ ئێمە؟ تاران نـابێتە مەدیـنەی فـازلە

ئەو کێشـەی ئێسـتا لە بەغـدا لە سـەر مەسـەلەی کـورد کێشـە . ەش دێـنە گـۆڕێسیاسی مەزهەبـی، دێـنە گـۆڕێ ئەحزابـی دیـک
ئەگەر ئـاوا چـاو لە مەسـلە بکەیـن بە مـوازاتی ئەوەی کە . هەیە، ئەو کێشە بە دەیـان قـات زیـاتر لە تـارانیش دێـتە گـۆڕی

نـێ لە تەنیشـتیی ئەوەه لە ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەین کۆماری ئیسالمی تێدا بچێ و نەمێنکۆماری ئیسالمی تێدا بچێ و نەمێ
بە ئالترنــاتیڤ ســازی لە مقابــڵ جمهــووری ئیســالمی ئوپوزســیوونی ئێــران بە کــورد و . دوای ئالتێرنــاتیڤ ســازیدا دەگەڕێــن

نـاموف  یەعنـی چـی؟ لە ئەفغانسـتان دەبـێ حکـومەت . تا ئەو لەحزەیە کە لە خزمەتیی ئێوەدام ناموفقە. ناکوردەوە ناموفقە
لە عێـراق . کۆبوونەهایەک لە ئاڵمانیا کرا بدیلی بۆ درووس کـرا و لە جێگایـان دانـا. لی بۆ ساز کەیبگوڕێ ئاخە دەبێ بدی

هەتـا لە ئێـران ئەو بـدیلە درووس نەبـێ . حکوومەتی سەدام حوسەین دەبێ بڕوا دەبێ بدیلی بۆ ساز بکەی و لە جێگای دانـی
. بەاڵم کـورد دەخـاتە نێـو بـازییەکی دیـکە. عملـی نیـیە درووسـبووةی ئەو بـدیلە غیـر. ئەو حکوومەتە وا ەب ئاسانی الناچێ

نوختەی قوتی کۆماری ئیسـالمی نەبـوونی . النیکەم ئێمە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەوڵمان داوە ئەو بدیلە درووس بکەین
بە ئامریکـا خراپترین خەون کە دەبیندرێ ئەوەی کە تۆ کۆمـاری ئیسـالمی . ئەوە نوقتەی زەعفی هەموو ئێمەیە. ئەو بدیلەیە

ئێحساساتی پان ئیرانیستیی لە موقابل دونیای دەرەوەدا و ئیحساساتی ئایینیی شیعە کە لە ئیـران . و بە ئیسرائیل بترسێنی
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مەالکان کەڵکـی لـێ وەردەگـرن هەمیشـە بەشـی ئەونـدەی خەڵـک هەیە کە لە مەیدانـدا ئیسـتفادەی لـێ کـا و لە دژی ئـاینیی 
سـەرمایەکەیی و کێشـەی دونیـای دەرەوەش . بۆیە ئەوەش بـۆ ئـێمە مـایەکەیی زۆری دانـاوە. سونی و لە دژی کۆمەڵگای دەرەوە

ئەوە ئەو سـاڵ دوای ئەو خۆپیشـاندانانە وا . تا ئەو لەحزەی لە خزمەت ئێوەدام کێشەی کورد و مافی مـرۆ  و ئەوانە نەبـوو
یەکەمجـارە ئـاوا . بەرنـامە هـاتە دەنـگ کرا قەزیەی ئێران چووە شـورای ئەمنیەتیـی سـازمان ملـل و خـودی ئامریکـاش زۆر بە

. قەزیەی میکۆنــۆس، تێــرۆری دۆکتــر ســەعید و هاورێیــانی حیزبــی دێمــوکرات. لە چەنــد ســاڵی رابــردوودا. دێــنە ســەر خەت
بەاڵم لە ســـەر ئــێمە نێوانیــان لە گەڵ ئێــران تێـــک نەدا تەنــانەت ئەو حیــزبە سوســـیال . بڕیــاریی دادگــایی لــێ کەوتەوە

کە سـادقی شـەرەفکەندی چـوو لە . شێک لە ئێوە دەنگیـان پـێ دەدەن تەنـانەت ئەوانـیش ئامـادە نەبـووندێموکراتانەی کە بە
 .کۆبوونەوە لە گەڵ ئەوان شەهید بوو ئامادە نەبوون

 
دیــکە لە ســااڵنی رابــردوودا زۆر جــاران لە کوردســتانیی ئێــران . تەجــرووبەی رێفرانــدووم لە کوردســتانی عــراق نمــوونەیەکی

پیشاندان دەکرا خەڵکـیش دەکـوژرا، دەگیـرا و ئێعـدامیش دەکـرا بەاڵم دونیـای دەرەوەمـان بـۆ نەدەهـاتە سـەر تەزاهورات و خۆ
خەت لە کوردستانی عراق زیاتر لە سی کونسوولی لـێە دێفـاکتۆ، کوردسـتانی عێـراق یـان باشـووری کوردسـتان حکووــەت بـوو 

دا لە خەتـی موقەدەمـدا بـوو لە قەزیەی  ە لە شەڕی داعشفێدراڵیش نەبوو و کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش ئیفتخاری پێ دەکرد ک
مــن نــامهەوێ لێــرە ئەو ســیگنالە لێــرە بنێــرم بڵــێم ئــێمە بــدبینیین لە کۆمەڵەگــای نێــو . رێفراندوومــدا چۆنیــان عەمەل کــرد

یالقـاتی دەوڵەتی بەاڵم دەمهەوێ ئەو پەیامە بدەم کۆمەڵگای نێودەوڵەتیی بەرژەوەندی ئابووری دەوڵەتەکـان ئێسـتاش لە ع
خۆیـان دەڵـێن ئامریکـا و ئێـران، ئامریکـا و تـورکیە، ئامریکـا و عـراق نـاڵێ ئامریکـا و کوردسـتان، ئورووپـا و کـورد، کـورد 

مـــادام بەو شـــێوەیە نیـــیە دیســـان . ئێســـتاش فـــاکتوور نیـــیە لە بەرژەوەنـــدی ئەمنیەتیـــی ئـــابووری و سیاســـیی دەوڵەتەکـــان
قەبووڵی ئەو واقعیەتە بە مەعنای پاشـگەز بـوونەوە لە کـوردایەتیی . واڵتانە چارەسەریەکەی دێتەوە نێو خۆی هەر کام لەو

. قەبــووڵی ئەو واقعــیەتە ئەوەیە کە چــۆن بتــوانی قەواعیــدی بازیــدا لە ئێمکــان و ئێمکاناتانەکــان کەڵــک وەربگــری .نیــیە
چ بە مەعنـای ئەوە یللەتین هیئەوەی من دەمهەوێ لێرە ئاماژەی پێ بدەم هاونوعی نەتەوەی و ئێمە یەک نەتەوەین و یەک م

جـاری وایە لە . جـاری وایە ئـێمە لەوێ بڕێـک لێمـان تـێکەڵ دەبـێ. نیییە چارەنووسیی سیاسیی ئێمە النیکەم ئیسـتاش یەکە
باشــترین . دیـاری کردنـی چـۆنیەتیی کـار و برنامەکانمانــدا زۆر دەچیـنە ئەو الو ئەوال و جـاریش هەیە ئیشـکال درووس دەکـا

. نی دیکەی کوردستان لە الیەن کوردی ئێران ئەوەیە کە لە نێوەخـۆی واڵت لە ئیرانـدا دەسـەاڵتیان هەبـێکۆمەک بە پارچەکا
ئەگەر بـووة بە . موسسـاتیی جـۆرا و جۆریـان هەبـێ. لە پارلمانی ئێراند اقسە بکەن. خەڵکی غەیرە کورد زۆر لە ئێمە گەن

پارچەکـانی دیـکە بکـا کە لێـرە و لـو تـورکیەش دەقـیقەن قودرەت ئەو وەختەیە تـاران نـگەران دەبـێ کە جمووجـووڵ لە گەڵ 
جا بۆیە جارێکی دیکە مەبەستی من لەو باسە ئەوەیە کە ئێمە چـۆن بتـوانی ئەو جمووجـووڵە لە نـاو خـۆی ئێـران بە . هەروا

ـــن ـــاوەڕەداین کە کێشـــەی کـــورد لە هەر . قـــوەت بکەی ـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان دەمـــێكە لەو ب ـــاواز لەوە ئـــیمە لە حیزب جی
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بە پــێ ئەو بـاوەڕە ئـێمە بە دوای ئەوەدا دەڕۆیــن کە ئەو پێوەنـدی و عیالقــاتە لە  و. ارچەیەکـدا رێگـا چــارەی خـۆی هەیەپ
گەڵ الیەنە سیاسییە ئێرانییەکان بە قوەت بکەین بەاڵم باشترین رێگا بۆ ئەو میکـانیزمە ئەوەیە کە حیزبەکـانی کوردسـتانی 

هیـوادارم ئەو . بە خۆشـیەوە ئێسـتا کۆبـوونەتەوە و ناوەنـدێکیان پێـک هێنـاوە ئێران بۆ خۆیان یەککرتوو و بە قـوەت بـن کە
ناوەنــدە نەتــیجە دا بــۆیە لێــرە کەلــیمەی هیــوادارم بە کــار دێــنم و عەلەمــاەتی تەعوجــوبی لە ســەر دادەنــێم چــۆن بــۆ خــۆم 

مە جــارێ وایە کە ئــێ. ئەو عەالمەتــی تەعەجــوبە بــۆ ئەویە. ســەردەمێک ســکرتێریی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان بــووم
عادەتیشمان گرتووە کە شرایەتێک دێـتە پێشـێ جـوەکە تاەیرمـان لە سـەرد دادەنـێ دەس دەکەیـن بە کۆبـوونەوە دانیشـتن کە 

لە پەراوێزی کونگرەی نەتەوەی کە لە هەولێر بوو یەکەمجار پێنج حیزبـی کـوردی، . جەوەکە دەنیشێتەوە ئێمەش دەنیشینەوە
ــۆمەڵە بڕ ــوکرات و ســێ ک ــونگرەی نەتەوەی نیشــتەوە دوو دێم ــان دا کە لەمەو بە دوا پــیکەوە دابینشــن تەب و تــابی ک ێارێکی

ســاڵێک پــێش ئێســتا لە هەڵبژاردنەکــانی ســەرکۆماری لە کوردســتانی ئێــران دیســان حیزبەکــانپێکەوە . ەویــش تێــدا چــوو
دانانە لە نێــو خــۆی ئێــران  انئەوجــاریش کە ئەو خۆپیشــ. ئێتالعیەیەکیــان دا، کە هەڵبــژاردن تەواو بــوو ئەویــش تێــدا چــوو

دەمـهەوێ ئەوە . هاتۆتە گۆڕێ لە ژێر تاەیراتی ئەوە ئێمە لە گەڵ یەک کۆبووینەوە و هیـوادارام ئەو جـار ئەوە تێـدا نەچـێ
دا پــێ دەڵــێن بە قەتــرە  بڵــێم بــوون و حــزووری بەرنــامەیەکی تــوکمە ســتراتێژیک تەعینیــی دەکــا کە ئەوەی ئــێمە لە کــوردی

و ئەوە بــۆ ئــێمە کــوردی ئێــران غێــر عەمەلــی نیــیە . کەویــن، کە مەلە بــزانین بچیــنە نێــو گــۆمێکی گەورەئاوێــک بە مەلە نە
ــوکراتی کوردســتان . دەکــرێ و زۆر بە باشــی دەکــرێ ــی دێم ــونگرەی شــازدەی حیزب ــێم ک ــهەوێ ئەوە بڵ ــدۆم دەم لە ســەر رێفران

دەڵــێ . بەاڵمــی گەورەشــی لە دوای دانــاوە. انــاوەبەنــدێکیی لە کــونگرەکەدا هێنــاوە کە رێفرانــدۆمی بە مــافی کــوردی ئێــران د
ــــردین ئەگەر  ــــەریان نەک ــــێمە نەداوە و چارەس ــــان لە قەزیەی ئ ــــاران ئاوڕێ ــــانی ت ــــوومەتی دوای لە دوای یەکەک ئەگەر حک
ــا و زۆر ئەگەری  ــۆی بگ ــافی خ ــدرێتێ و بە م ــۆی ب ــافی خ ــێ م ــورد دەب ــتن کە ک ــالمی بەوە نەگەیش ــاری ئیس ــالێفینیی کۆم موخ

ویەتیی بکەیـن تشـویقی بکەیـن، شکسـتیی  پەنـا بـۆ رێفرانـدۆم بەریـن و ئـێمە دەبـێ کـۆمەک بە تقـهفمان هەیە ئێمە ما دیکە
رێفراندووم لە کوردستانی عراق شکسـتیی مـاف نەبـوو حاڵەتێـک هـاتە پیشـێ بە داخەوە وای لـێ بە سـەر هـات و نـابێ ئەو 

ئەمری واقیب وەک تەجرووبەیەکـی شکسـت خـواردوو کە شکستە بە تایبەت لە سەر گیرانەوەی کەرکووک لە سەر ئێمە ببی بە 
نگێ تـۆ دەیهێنیـیە گـۆڕێ بە چە شـیوەیەک دەیهێنیـیە گـۆڕێ چـۆنی  لە پارچەکانی دیکە پەنا بۆ ئەوە نەبەین ئەوە مـافە كـه

ە مودیریەت دەکەی چۆنی بازی پێ دەکەی و چۆنی خەڵکەکەت ئامادە دەکەی ئەوەیە قەواعیدی بازییەکەی لە ئەستۆی ئـێمەی
 .حیزبەکان چۆنی بە یەکەوە مودیریەت بکەین

 
جا ئەگەر وایە دەبێ ئێمە ئەو شەمشیرە لەسەر ئێرانیەکان بە باش و بە خراپ بێڵیـنەوە بڵێـین ئەوە ئێـوەن ئـێمە هانـدەدەن 

ەگەڵ سـەالموعەلێکوم بەشـدارمان بـکەن بـا د.ریفراندۆم بکەین ،ئەوە ئێوەن ئێمە هانـدەدەن لە ئیـران باسـی جـودایی بکەیـن 
یەک ئێران ئیدارە بکەین با ئێـران هـی هەموومـان بـێ وەڵـاڵ رەنـگە ئەمـن وەک حیزبـی دێمـوکراتیش بڵـێم ریفرانـدۆم بکەیـن 
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کوردی ئێران ئەوەندە لە ئێراندا خۆی مورتە  ببینێ بڵێ پێویستمان نیە جـا بـۆیە دەبـێ ئەوە هەر لە جێـی خـۆی رایبگـرین 
 . مە هەمان بێهەر دەبێ لەگۆڕێ دابێ یانی وەک شتێک ئێ

 
ئەوەی کە حکوومەت ئێستا خەسارناسی دەکـا   سەرکوب کرا  ئەوەیکە خۆپێشاندانەکان لە ئێران لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە

و تێدەکۆشــێ بە جۆرێــک مــودیرییەتی عەوارز و عەواقبــی ئەو خۆپێشــاندانانە بکــا و بە پێــی بەرژەوەنــدی خــۆی کەڵکــی 
می کەوتوونەتە گیانی یەکتـر لەسـەر ئەوەیـکە ئەو نارەزایەتیـانە بـۆ وا نێوکۆماری ئیساللێوەربگرێ و تەنانەت جیناحەکانی 

پەیامی تێدایە پەیامی یەکەم ئەوەیە ئێران شڵەقاوە و خەڵک لە داهـاتوو دا بە مناسـبەتی جۆراوجـۆر  ٣وەسیب هاتە گۆڕێ 
کەوایە سەرەڕای ئەو سەرکووبە وانیە خەڵـک  کە فورسەتیان بۆ هەڵکەوێتەوە دەڕژێنە سەر شەقام ئیعتڕازی خۆیان دەدەن جا

پەیـامی دووەم بە خـودی دەسـەاڵتداران بـوو کە لە خەسارناسـی خۆیانـدا . دیسان زەمینەی وەیان تێدا هەیە کە بێنەوە گۆڕێ
ش چۆنی بۆ بچن رەنگە چۆن ئێمە جار و بار دادەنیشێن لە ژوورەکانی خۆماندا تەحلیل و بەرڕەسی رووداوێک دەکەین ،ئەوانـی

دانیشتوون رەنگە ئیوایە بڵێ ئیدامەی سەرکوب دەدەین ئیوایە بڵێ بڕێک ئیمتیاز دەدەین ئیوایە بڵێ بڕێک ئـازادی و گوشـایش 
دەدەین هەمووی ئەوانە دێتە گۆڕێ چۆن ئێمە سیاسەت دەکەین ئەوانیش سیاسەت دەکەنبە تایبەت ئەوان دەیان موئەسەسـاتی 

کۆمەڵگای نێودەوڵەتیە ئەوەی ئێوە دەتان هەوێ کێشـەی ئێـران فەقەت بە کێشـەی  پەیامی سێهەم بۆ .جۆراوجۆریشیان هەیە
ئەتۆمی و بەرجام پێناسە بکەن کێشەکە لەوە قوڵترە قەراردادی بەرجـام بمێـنە و نەمێنـێ کێشـە لە ئێـران هەر دەمێنـێ جـا 

لە کوردسـتانی ئێـران وەسـڵی ئەوە  ئەگەر وایە ئێمە چۆن بتوانین لەوانە کەڵـک وەربگـرین نەهێڵـین ئەوە بکەوێـتەوە و کـورد
ئـاڵقەی پەیوەنـدی کـورد دەگەڵ  بکەینەوە ئەوە کارێکی باشە هیوادارم لە داهاتوودا ئێمە هەموو الیەنە سیاسـیەکان بتـوانین

لێرەدا لە پەرانتز دا ئەوە دەڵێم جاروبار ئەو رەخنەیە لە ئێمە دەگیرێ و بە تایبەت لەخـۆم . ئێرانیەکان بە قووەت بکەین
ەوەیەک کە لە بڕڵین دەگەڵ کۆمەڵێک ئێرانی تەنانەت هاوڕێی نێـوحیزبی خۆشـمان ئەرێ ئەوە چـیە چتـان را دوای کۆبوونگی

لە ئێرانیەکان دەوێ ئەخۆ جێگای ئیعتیماد نین جێگـای بـاوەڕ نـین ئەو ئێرانیـانە هەر درۆیە دەکەن ئەو حیـزب هەر بـاوەڕی 
کـورد لە  ئـارەزووم دەکـرد قەزیەی  کلێک حەل ناکـا زۆر سـەریب لێـرە دەڵـێم، ئەوە موشئێمە نیە و ئەو شتانە دێتە گۆڕێ بە

میللی، سیاسی، ئیقتسادی و ئابووری ئێمە ئەوەندە بە قووەت بایە و لە مەوقعییەتێکـی وادابـاین  ،ئێران دەسەاڵتی مەزهەبی
ــنوورەکەت دەگەڵ ئێــران کێ ــا ئەوەبــوو س ــترین رێگ ــانی دیــکەباش ــوو هەمــوو دەوڵەت ــابا وەک ــ، بش ۆم نەکێشــرێ ەاڵم ئەگەر ب

مەجبــوورم بچــمە نێــو قەواعیــدی بــازێکی دیــکە جــا ئەگەر لە کوردســتانی ئێــراق گەیشــتە لــووتکە ئێســتا حکــوومەتی هەرێــم 
باشترین رێگای ئەوەیە کە تێبکۆشێ دەگەڵ بەغدا بە تەوافوقاتێک بگـا بە مـرووری زەمـان ئەو کێشـانە چارەسـەر بـکەن جـا 

ەکـان دا دەنیشـین قسـەیان دەگەڵ دەکەیـن بە دوای دۆسـت و هاوپەیمـان و لێـک نیزیـک بـوونەوە بۆیە ئـێمە کە دەگەڵ ئێرانی
ستە و ئیحساسی دژی فارسـیمان دەگەڕێین نابێ ئاوای بەرخورد پێبکەین نابێ بڵێی کاکە ئەرێ ئەو ئێرانیانە هەمووی شووینی

بە دەسـەاڵت نـیم بە تەنـێ بیـرووخێنم ئەگەر ، ئەدی دەگەڵ کێ چارەسـەری بـکەم ئەخە منـی کـورد لە ئێـران ئەوەنـدە هەبێ
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ئەوانــیش دەگەڵ خــۆم نەخەم و دۆســت پەیــدا نەکەم ســبەینێ ئەوە کۆمــاری ئیســالمی رووخــا دەبــێ ئەمــن هێنــدێک دۆســتم لە 
بــۆیە هیــوادارم ئـــێمە بە قبــوڵی واقعییــات و بـــۆ  تــاران هەبــێ دەی دەگەڵ وان دادەنیشــــم کێشــەی کــورد چارەســـەر دەکەم

جــا ئەگەر وایە لەو پەیوەنــدیەدا مــن بە نیســبەت خۆمــان و داهــاتووی خۆمــان و  .و ئەو بــازییەە بچیــنە نێــتێگەیشــتنی ئەو
ــۆیە  ــیوی هەیە ب ــبینم بەاڵم هەوراز و نش ــان خۆش ــانی خۆم ــران و مافەک ــی لە ئێ ــدنی دێموکراس ــیەی دامەزران ــاتووی قەزی داه

ەورووداوانەم نەدەکـرد بەراسـتی لە شـەقامی ئێرانـی خۆشبینم ئێران زۆر شڵەقاوە من بۆخـۆم سـاڵێک پـێش ئێسـتا پێشـبینی ئ
غەیرە کوردی شوعاری مەرگ بەر دیکتاتۆر بدرێ و ساختار شکەنی بکەن و مەرگ بەر خامنەیی بدرێ ئەو موقەدەسـاتە وردە 

 . وردە شکا رێگاکەی ئەوەیە ئیدامە کاری هەبێ
 

ەر خــۆش بیــنم لەگەرمەی ئەو رووداوانە ئەمــن لە بە نیســبەت پارچەکــانی دیــکە بە نیســبەت باشــووری کوردســتان لە وێــش ه
واشــینگتۆن بــوون لە وتــووێژێکی دەگەڵ رووداو دا باســم کــرد گــوتم لە روانــگەی خــۆمەوە کــاروانی بەســەرهاتی کێشــەکان لە 
ئێــراق کۆتــایی نەهــاتووە ئێــراق ئێســتاش ســوئالی لەســەرە تــێکەاڵو بە کۆمەڵێــک کێشــەی کــردووە ئێــران مەعلــووم نــیە چــی 

 ،تانی ئێـراق الیەنەکـان یەکگرتـووبنوە جابۆیە ئێستاش لەو باوەڕە دام ئەگەر لەو شوێنەڕا دەست پێبکەین لە کوردسـلێدێتە
یەکگرتووبن ئەمن خۆشبینی و گەشبینێکم تێدا هەیە بەجۆڕێک لەداهاتوودا واڵم بـداتەوە بەاڵم هەر حیـزبەی بۆخـۆی بچێـتە 

ەی بۆخۆی بچێتە دمش  نـابێ ، یزبەی بۆخۆی بچێتە ئانکارا و هەر حیزببەغدا و هەر حیزبەی بۆخۆی بچێتە تاران و هەر ح
ئەمن ئارەزووم دەکرد ئێمە لە کوردستانی ئێران بەشـێک لەوانە نەکەیـن سـبەینێ ئەگەر ئـێمەش لە وێ بـووین . نابێت ،نابێ

ــزبەی لە ژێــرەوە بە جــۆرێ دەگەڵ الیەک  ــوو هەر حی ە دەگەڵ زۆر گەورەینەگــرێ ئەوە بەاڵیەکــی  موئەسەســاتی خۆمــان هەب
بەغدا با بەیەکەوە مەعاملە بکەن بە چاک و بە خراپ قەیـدی نـیە بـا لە کوردسـتان بێـنەوە رقـابەتی ئینتیخابـاتی خۆیـان 
بکەن بەاڵم ئەگەر چوونە بەغدا یەک قسەیان هەبێ یەک پڕۆژەیان هەبێ یەک داوایان هەبێ یەک سیگناڵ بـدین بە بەغـدا 

ەگەر یەکتریش بشـکێنین بەاڵم لێـرە دیفـاع لە یەکتـری دەکەیـن هیـوادارم ئەو دیـاردەیە تەواو پێی بڵێن ئێمە لە کوردستان ئ
لەســەر کوردســتانی ســووریە یــان . بــێ و نەیەتە کوردســتانی ئێــران و نە چێــتە پارچەکــانی دیــکە بەاڵم لەســەر وێ خۆشــبینم

ڵـێن ئـارەزوو لە نم بڕێکـی بەبەرەوە مـاوە دەرۆژاوای کوردستان ئەوان لە فازی یەکەمدا چاک چوونە پێشێ منیش ئێستا تەمە
ســاڵ پــێش ئێســتا بە قەولــی ئەحــمەدی خــانی کــورد شــایەکی هەبــایە بــاوەڕی بە  ٥١ئــارەزووم دەکــرد  ،جەوانــان عەیــب نــیە

دێموکراسی نەبـایە بـاوەڕی بە فـرە حیزبـی نەبـایە بـاوەڕی بەو کەلیمـات و جـوملە سـەیر و سـەمەر و خۆشـانە نەبـایە بەاڵم 
، جـا بـۆیە ئەو ئـارەزوویە هـی دەورانـی جەوانـیە کە ئەو بەاڵم ئەو ئارەزوویە نەبوو ئیـدی وردی درووست کردبایەدەوڵەتی ک

سـاڵە بــووم ، بەاڵم ئـارەزووی ئێســتا بـکەم ئەوەی لە کوردســتانی سـووریە هــاتە گـۆڕێ جــار و بـار بۆخۆشــم  ٥وەخـتە ئەمــن 
فەعـالییەت بـکەن بە دێموکراسـی جاروبـار دەڵـێم  کە دەبـێ دەمگووت ئەرێ بۆ حیزبەکـانی دیـکەش لەوێ فەعـالییەت نـاکەن

زۆرجار ئەوە دەڵـێم  ؟ردستانی سووریەش وای لێنەهاتبایەحیزبی چەکداری دیکەش لە وێ بان بڵێی کو ٣یان  ٢ئەرێ ئەگەر 
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شـمەرگەی کە فکر لەوانە دەکەمەوە دیسانەکانی ترس و دڵەڕاوکـێ دێـتەوە الم دەڵـێم ئەرێ حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان پێ
ی دیــكەش پێشــمەرگەیان ١و ٢کــۆمەڵە  کــۆمەڵە، ،ی ئێــران پێشــمەرگەی هەیە، کــۆمەڵەحیزبــی دیمــوکراتی کوردســتان .ەیەه

؟ نیزامـی چ بەسـەر ئەو خەڵـکەی دێنـێ چەکـداری ٩ ، ٨هەیە بەراستی سبەینێ لە کوردستانی ئێران شەڕایتێک بێـتە پێشـێ 
ە بە قەولی سوقرات ئەو سوئالە درووست دەکا وردە وردە بە دوای دا بڕۆین تەرحی ئەو باسانە و هاتنەوە بۆ نێو ئەو باسان

ئەخـر ئەخـۆ کوردسـتانی ئێـراق چـاو لێـبکەین رابـردووی پـارتی دێمـوکرات و  ،ییانە بەسە جارێک دوو جـار سـێ جـارئەو باز
وکیـان ئیالقـاتێکی دوور و یەکێتی نیشتیمانی کاروانی خوێنە لە خەبات و تێکۆشـاندا ئەخـۆ حیزبـی دێمـوکرات ئەگەر هەر دو

وابـوو ئەو دوو حیـزبە بـۆ هەتـا هەتـا دوو پێشـمەرگەیان نەبـا دوو ئیـدارەیان  درێژ و لە مێژینە هەیە یەکتر دەناسـین حەق
نەبا هەر دووکیان لەوێدا رەخنەیان لەسەرە جا هیوادارم دەرسیان لێـوەربگرین هەمـووالیەک لەداهـاتوودا کـۆمەب بەوە بکەیـن 

بە نیسبەت تورکیە لە جێگایەک بەجێم هێشت دیخالەت ناکەم من لە هـیچ پارچەیەکـدا چـوون لەو . وەربگرینکە دەرسیان لێ
باوەڕە دام بەرژەوەندی هەر پارچەیەک بۆخۆیان دەزانن و حیزبەکـی منـیش دیخـالەت ناکـا ئەو بەشـەی کە باسـم کـرد دەردی 

پارڵمانی هەبوو وازوو تێک نەچووبـایە ئەو الیەی  ٨١کورد  دڵە بەاڵم ئارەزووم دەکرد نەتیجەی ئینتیخاباتەکەی تورکیە کە
کە بــاش نەجــوواڵوە بۆچــوونێکی دیــکەی هەبــوو ئەویــش بە سیاســەتەکانی خــۆی دا بچێــتەوە فورســەت لەوێ لە دەســتدرا زۆر 

ن جۆرێـک ؟ ئەگەر لە کوردسـتانی ئێـران وردە وردە ئـاڵوگۆڕ ەکـاەڵکەوێتەوە ئایا لە دەستی دەدەینرەنگە فورسەتی دیکەش ه
بوو بەاڵم بە مەیلی منی دێموکرات یان کۆمەڵە یان الیەکی دیکە نەبوو جەمعێـک لەوێ شـتێکیان درووسـت کـرد و ئەو جەمـعە 
شتەکەیان وردە وردە هاتە گۆرێ بە شـێوەی خۆیـام کوردایەتیـان کـرد و مەسـائیلیان هێنـا گـۆڕێ حیزبێکـی دیـکەی کـوردی کە 

زۆر زوو بە وانەی  ،بەوانە بڵـێ جـاش و خـائین و خـۆفرۆشزوو ئیجـازە بە خـۆی بـدا و لەدەرەوەی ئەو بازنە دایە دەبێ زۆر 
ــار د ــالە نێوخــۆی واڵت ک ــنە؟ ن ــرە و ئەوێ ــەر بە ئێ ــین س ــێمەدا. ەکەن بڵێ ــو ئ ــوە لە نێ ــار و  .هەب ــابرا لە نێوخــۆی واڵت ک ک

ەعزێـک لەو ئینسـانانە لە روانـگەی فەعالییەتی کردووە بانگیان کـردوە بـۆ سـپای پاسـداران دەیگـرن زینـدانی دەکەن بەاڵم ب
هێندێک کەس لە دەرەوە یان لە روانگەی هێندێک الیەن ئێستاش گومانیـان لەسـەر درووسـت دەکەن مـن ئەو کێشـانەم بۆخـۆم 
بینیوە هاتۆتە الی من دەردی دڵی کردووە ئەرێ بابە ئێمە چمان کەمە هەر ئەوەی کە ئێمە نەهاتووین لەباشـوور بمێنیـنەوە 

کۆمەگ بکەین با ئەو ئەقڵییەتە نەبـێ ئەوانـیش حەقـی گلەییـان  ؟نامێنینەوە یان نابینە پێشمەرگە ن لە ئوروپایان نەچووی
  هەیە لە نێوخۆی واڵت بڵێن بۆواتان بەسەر ئەو حیزبانە هێنا بۆ بەرژەوەنـدی و شـەڕی دەسـەاڵت دێموکراتتـان کـرد بە دوو

دەی کەوایە ئەو . ی دیکەشـی لە تەنیشـتی درووسـت بـووەحیزب ١،  ٢ ١بۆ بەرژەوەندی و شەڕی دەسەاڵت کۆمەڵەتان کرد بە 
ی دا ئـاوا حەقانە ئاوا ببینین کە هەمووی ئێمە بە یەکەوە موڵکی یەک میللەتین و لە نێـو یەک کەشـتی دایـن دەبـێ لە راسـت

عــالییەت لە فە تەشــویقیهیــوادارم ئەو جەمــعەی کە لە دەرەوەیە لە بۆچــوون و لێکــدانەوە و  .چــاو لە مەســەلەکە بکەیــن
، ئەوان بەوجـۆرە قبـوڵ وەحـدەت و یەکگرتـوویی ئەوان بـکەن ، کـۆمەب بەبـکەن ،ئیعتیمـاد بە نەفسـیان بـدەنێنێوخۆی واڵت 

بکەیــن کە ئەوان لە وێــنە نەک بەوجــۆرەی کە ئــێمە لێــرەین و بە کەیفــی خۆمــان دەتــوانین شــوعار بــدەین ئەگەر ئــاوا بچــین 



 وتار، وتووێژ و پەیامەکانی هاوڕێ خالید عەزیزی

 

 

150 
 

بــێ و لێــک حــاڵی بــوونەکەش باشــتر دەبــێ ئەو وەخــتە ئــێمە لەدەرەوە و ئەوانەی لە پــردی ئــێمە دەگەڵ وان بەقــووەتتر دە
ســـەرکردایەتی حیزبەکـــان لە باشـــووری کوردســـتانن و ئەوانەی نێوخـــۆی واڵت ســـێ تەیفـــین بە ســـێ تەجـــرووبە لە پێنـــاو 

 .مەبەستێکی هاوبەشدا ئەوە مەوزوعەکەی ئێمە لە کوردستانی ئێران دەوڵەمەند دەکا
 

 .ندوو نەبنەوە و ساب و ساڵمەت بنئێوە هەر ما
 سەعید باختە: ئامادەکردن بۆ باڵوکردنەوە

 
 ٢١١٨ی فێبریوێری ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

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

 
 لە هەموو بەرەکاندابکەین و ئەوەش ئەرکی هەموومانە « نەتەوەسازی»دەبێ : خالید عەزیزی

 
 

 
 
 
 
و  رانێـئ یکانەشـێهاوک ێیکو ەکورد ل ؟ێبەد یچ کایمرەو ئ رانێئ ێیو ملمالن یکۆناک ەیستگێو دوا و واەڕد ێکو وەرەب رانێئ
 ییژیکوردسـتان سـترات یکانییەاسـیس ەزبیـح ۆو بـ نیچ ینەدەم یباتەخ یکانەوتەسکەد ؟ێگرەد ێج دایتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک
 ؟ێبەداهاتوودا چ د یرانێئ ەکوردستان ل ەیگێپ ؟ییەن تدااڵو ۆیوخێن ەل ینەدەم یباتەخ ۆب انیشەو هاوب وونڕ
 
 ەتەنـاوێکوردسـتان ه یمـوکراتێد یزبـیح یینـدەناو ەیتیمۆکـ ینـدامەئ ،یزیـزەع دیـخال ەڵگەل ەیتانەباب وەئ «کوردستان»
 :رباسەب
 

 یکـانۆمارەگ ێینـو ڕی گه یدوا یتەبیتا ەب ەمیژڕێ وەئ مەردەب یکانەرانەیو ق رانێئ ییاسیس یرجەلومەه ێیپەب :کوردستان
 ؟ییەکوردستان چ یوشڕەو  رانێئ یستاێئ ەل زتانەڕێب ەیوەندنێخو ، تهاڵم و ئه یدژ  له کایمر ئه
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  لـه ی وانـه و ئه رسازەزەو ن مەڵەق یهلەئ یکەڵو خ اکاریدیم یکەڵخ نەت عهیب ته ێکرەد رانێئ یباس کێکات :خالید عەزیزی
 انیــمووەدان؛ ه  نیۆســیزۆپۆئ ەل ەیوانەو چ ئ نیزبیــح ی وانــه ناســراون و، چ ئه تمدارەاســیو س ریوونــاکبڕ  بــه کــداڵ خــه ویــن
ــرۆراوجۆج ەیوەکــدانێل ــ انی ــه ۆیب ــج مەاڵب. هەی ــهێل یاوازی ــح یەدا ەوەل کانەو کدان ــه هیو ال زبی  ســتەبەم ەب کان هییاســیس  ن
 ەشـیمەه موکراتـداێد یزبـیح ەل ەمێئـ. نڕێـ گه ئاکامدا ده یدوا  ن و به که ده  وه دانهکێل ستەبەم ەو ب ەپانۆڕەگ وەئ وێن  چنهەد
 ی وه کدانـهێل. نینـێهەن تەنـاعەق ەکەلەسـوەم یتـڵەواڕ ەب ایـنەت  که ێب ەوەئ مانەکەوەکدانێل ەیوێچوارچ ەک ەداو مانڵوەه

بـاس  یباشـ ەو ب یە کهەلەسوەم یتڕەسوو وەئ ستاێتا ئ کانداەبوار مووەه ەل کانەشێو ک رانێئ ی گهەڵمۆو ک رانێئ یخۆبارود
 شیتـاڵو ۆیوخێن ەل تەنانەت ییەن داێت ەیشاراو یشت مەڵێد ەک ەیوەئ. ییەن داێت یشەشاراو یو شت ەوەتەدراو کێو ل ەکراو
و  کتــرازانێل» یتــ هڕ هــه  تــه وهی گــه رانێــئ ی گــهڵ مــهۆک  کــه  هیــ وه ئــه ی کــه کارهۆو ه نەکەد انیــکانەو گرفت ریــگ یک باســەڵــخ
 .«یت هیاڵ مهۆک یکان تهڵ هه
 

 یلـەح یدوا کاندا بـه ره سه چاره وێن  له نۆنگتیواش. ییەجهوولەم ندەچ یکەیەل موعاده ەک ێچەد کەیەلەسوەم کەو رانێئ یپرس
ــخ ــه ده داۆی ــه ەل تدارانەاڵســەد ،ڕێ گ ــاران ب ــخ یوازێشــ  ت ــکانەگرفت یرەســەچار یدواەب انۆی  یونیســیزۆپۆئ  هییسروشــت انن؛ی
. ەیەگاچـارڕێ مـووەه وەو ئ لەح مووەه وەئ وێن ەل ەوەتەنەماو کەڵخ ینەاڵمۆک داەوێن وەو ل یەدا کێلەح یدوا ەب شیرانێئ
 یتووشـ دایـتیەەاڵمۆک یبـارەل یخـۆبـاش و د یانیـژ یلەه یبوونەن ەو ل یکارێب ەل ەژانڕۆ ەیوەئ کا،ەد رەرەز ەژانڕۆ ی وهەئ
 . کهەڵخ رەه ،ێبەد انیز
 

 ەب ۆیکـورد خـ ەیوەکـورد و بـزووتن کاەد ستیوێپ ایئا کا،یمر و ئه رانێئ ی دندووکه هڕ شه مەئ یرچاوگرتن به له  به :کوردستان
 بکا؟ ڵرقاەس ەوەنۆتاران و واشنگت ەیشێک
 

  چ لــه دا،یماســڵۆپیو د یت هڵــو ودهێن ینێســت به  چ لــه ۆڕێگــ  تــهێب رانــداێئ ڵ گــه له ینــد وهیپ  لــه کێشــت ر هــه :خالیتتد عەزیتتزی
  وانـه ئه زام؛یـن وێـن یکان  هۆییـوخێن شـهێو، چ ک  زامـهیو ن ئـه یدژ  لـه کڵـ خـه ینـاڵ مـهۆک یشانۆکێبات و ت و خه رانێئ ۆیوخێن

 ی شـهێک یر سـه چاره شەکـات م  تـا ئـه رانێـئ یکـورد ی مـهێئ  هیـ وه ئه یش که هۆیه.  هی هک کورد ه وه  وه مهێئ  به ییند وهێپ یموو هه
رکمان  دوو ئــه  هۆیــب ن،یبــ فاوت تــهێو ب مســاردەخ نینــاتوان  مــهێئ  هیــر وا گــه جــا ئه نینــیب ده رانــداێئ ی وهێــچوارچ  لــه مــانۆخ
  کــه نڕۆیدا بــ وه ئــه یدوا  بــه  وه ره ده  و چ لــه تاڵو ۆیوخــێن  لــهچ  مانــدا،ۆخ وێــن لــه   کــه   وه ئــه م  کــه هی. ر شــان ســه  تــهێو که ده

  و لـه تاڵو ۆیوخـێن  لـه مـانۆخ یکخسـتنڕێم  دووهـه. ێبـ رانێـئ یکـورد شەکەس ئادره یو ناو نی دروست بکه زێه به یکێس ئادره
 .دایسالمیئ یمارۆر ک رامبه به  له تاڵو ی وه ره ده
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  تـهەبوو نه ۆبات بـ خـه ڵسـا ١٥ ی نهیشـێپ  کـورد بـه ییاسـیس ی وه بزووتنه. ی که س ده ئادره یجار باس رۆز نابت جه :کوردستان
 س؟ ئادره

 
 ڕی شــه یدوا  وانــه له کێشــ به   کــه هیــ هــه تاڵد و دووســه ەب کیــزین ادایــدن  لــه ســتاێئ  .ئاســانه رۆز ی کــه مهاڵو :ەزیتتزیخالیتتد ع
  ی رادهیــئ  کــه ێدر س ده ئــادره داێــو له  وه دهیــئک ته  بــه ت للــهیو م تاڵو  بــوون بــه مڵــێ ده  هۆیــب. دروســت بــوون یهــانیج یم دووهــه

 اشیئاسـ ی وه خـواره  لـه ایـ قـایئافر  و لـه نیالتـ یکایمر ئـه  یتاناڵو  له! تۆخ ییزگارڕ ی رادهیئ ای ێب دروستکردنت ده ت هڵو ده
و  ئــه یانزانیــ ده  و نــه  هییــچ یزبــیح فره یانزانیــ ده  و نــه هییــچ یموکراســێد یانزانیــ ده  نــه ۆیخــ یکــات. نیــ بکــه ێلــ انیــچاو
 کێسـ دره ئه انییبوو توان کۆیەر ه هه  به ماڵ به  ه؛ی هه انیک هیناچ ما  هی هه  وه و شتانه ماف و به  به انییند وهیپ  که ەیمکانەچ

  ورده انیـ وه، تـه کردووهۆک ی کـه کهڵ خـه کێت رهیشـ عه کۆرەسـ انیـ،  کـردووه یتـایکود یزامـین یکێر فسه ئه ایجا . ن دروست بکه
 ، مـهێئ یشـ هڕ یخت بـه  لـه سـتاێئ. ێنڵێبهـا ۆیخـ یور ده  له کڵ خه یت هیویو، توان یت هیوا ته نه یلۆمبیس  به  بووه کیس که  ورده
س  موو کـه روسـت بکـا و هـه د  هیو شـا ئه یتوانی کورد نه ا،ڕ گه ده کدا هی«شا» یدوا  به  که یخان ید حمه ئه ەیوت  به یمانتوان نه
 رۆراوجـۆج یقووالت مـه کڵێـ مـهۆک وێـن  ته نهیوتوو که ستاشێ، ئ کراوه نه ۆب  مان وه ئه ۆیخ یکات  که  مهێئ. ەوەتێبب ۆک یور ده  له
 انیموو هـه  کـا کـه ده ناسهێپ ۆیدا خ مکانه و چه و له یموکراسێد  و له یزبیح فره  و له یت هیزبایح یانیژ  له شەتانەباب وەو ئ

 یکیر خـه  هکـ کێت هللـیم یبات خـه ۆخت بـن بـ وه بـاش و بـه داێـج له  وانـه موو ئه هـه  هییـرار ن قـه ماڵ بـه ت،اڵو ی دارهیئ ۆباشن ب
 .هی هه ینگ کده هیو  ینگ هڕک هی  به یستیوێپ کێموو شت هه  دا پتر له و کاته له  که کێت للهیم ،یت هۆیخ یزگارکردنڕ
  
و   هیـ هـه رمـانۆز یزبـیح  هیـ وه ئـه ی کـه هۆیس ه ئـادره  به نییبب  وهیماتوان ک کورد نه وه مانۆخۆب  که  مهێئ یکان شهێک  له کێک هی

  که له سـوه مه یت هڕسـوو  چـاو لـه زبیـو ح ئـه انیـ زبیـم ح ئه ینیب ده. کا ده ایدن  چاو له ۆیخ ی وانهێو پ  بهڕ  و به  زبهیر ح هه
ــ کــه هییریگ جهیت نه  کــا و لــه ده ــادا و ئامــاده ،ێنیب نــه م کــه هی  بــه ۆیخــ ی کــه زبهیر ح گــه ئه دای ــاب  مــل ن ســازان و  چیهــ ۆبــ ێن
ر  هـه  ش اتـهیو واقع  و گرفتـه ئـه یکردنڵقبـوو  بـه  مـهێئ ماڵ بـه ، هیـ مـهێئ ی ره وه گـه یکـێگرفت  وه ئـه  وه داخـه جا به. کێوتنەککڕێ

  ه،یـ هـه تاڵو ۆیوخـێن  بـه یینـد وهێپ ی نـده وه ئه  وه منـه ی وانگـهڕ  لـه  ش کـه گاچارهڕێ. نڕۆیبـ کـدا هی گاچارهڕێ یدوا  به نیناچار
و  کگرتوو هیـ  نـده وه کاندا ئه شـه هاوبه  شـته  له  وه که هی به   که  راندا؛ێئ یکوردستان  له یت هی که هییاسیمانا س  به «یتساز للهیم»
 وێن لـه ییکگرتوو هیـ ۆبـ دانڵـوەه هـاەروەه. نیربگـرەو کەڵک رانێئ یکوردستان یکان هییشنەچەموو فر هه  له  که نیب نگ کده هی
 . بووه نه ێج بهێج  وه داخه به ستاێتا ئ  کوردستان که یکان زبهیح
 

  بـه یانیـز ێبـر نـاو ده زمیرالۆپلـ   بـه تسـتاێئ ی وه و ئـه  نهێزبیح زبیم ح ئه یرموو فه نابت ده جه یانی دیخال کاک :کوردستان
 ؟ بووه  شه هڕ هه ێت ب رفه ده ی وه ئه یاتیج له  مه ئه یانی ؟ اندوهی کورد گه ی وه بزووتنه
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ــه :خالیتتد عەزیتتزی ــه ەڵــێد ەک ەیەیوەکــدانێل وەو ئ چــوونۆب وەئ ،ەجــار گوتــووم رۆز من ئ ــازاد ییەموکراســێد  وه ئ و  ییەو ئ
من  ئــه. زانــمەخــراپ د رۆز یکێشــت ەب  وه ئــه ،ێبــەه کێــزبیح  رهۆموو جــ دروســت بکــا و بــا هــه زبیــبــا ح ەشــۆخ ێــیپ سەرکەه
ــواێپ ــه یەم ــیحەفر ســتاداێئ  ل  یساســ ر ئه ســه و له ەتەاڵســەد یو تمــووح ەوەحــاوانەن و ســازانەن کیە ەڵگەل ی کــه ئاکامه یزب
 رەسـەل ەمـانەه ەمێئـ سـتاێئ ەک ییەزبیـحەفر وەئ ۆیەجـا بـ ؛ییەن رانێئ یکوردستان ی گهەڵمۆک یکان هییستیداوێو پ ت روورهەز
 زبیـح یرانـەبڕێو  زبیـح داەتڵەحـا وەو ل کـاەدروسـت د کانەشـێک ەوەئ ەلیلـەد وەر ب هـه. ەبـووەدروسـت ن یواقع یکیەماەبن
کـام ئاقـاردا   بـه  گـهڵ مـهۆو ک نیچـ ەگەڵمۆکـ یکان پرسـه ەک ەیوەتـا ئ اننۆیخ یندامانەئ ەیندەو گاز ەییگل یر دهماڵو رترۆز

 موومـانەه ەمێئـ سـتاێئ ەک ی مکانـه چه وەئ نایگ ئـه ،ەکـردوو رمـانیگ دا هیـ و بازنه له رۆو ز مەک موومانەه ەمێئ. ێن نگاو ده هه
 تەنــانەو ت ەیەه یموکراســێد داەمێئـ یکــانەزبیح وێـن ەل ن،یــ کـه مــاف ده یچـاو هڕ ن،یمــوکراتێد رۆز ن،یگـرەد  وهێــپ انیسـتێژ
  لـه نیبـاز یدیـواعەق یاسـتەڕب  وانـه ئه ،یڵـێ ده ێبـ شۆخـ ێـیپ یرچەه شیزبیح ەیوەرەد ەو ل زبیح وێن ەل زبیح یندامەئ
 یدوا ەو ب ەوەپرســنەد کتــرەیەل یکــانەرگانۆو ئ ەگەڵمۆکــقــانوون تــاک و  ەیرێگــو ەب. تــدااڵو یکردنەداریــئ  لــه دا،ەگەڵمۆکــ
 .نەڕێگەد کانداەگاچارڕێ
 

 ینـاو قامەو شـ ەگەڵمۆزوو کـ رەه مـانینیدا، ب سـتەد ەل انیانیگ زێپارەنگیچوار ژ  که واندایر مه ی که ووداوهڕ  له :کوردستان
 هـاتێل یت وا نانـه ته.  وه تـهو که ێل شداەوەرەد تەنانەو ت تاڵو ۆیوخێن ەل یرۆز ەیوەنگدانەد  مه دانان و ئه رەسەل یدیهەش
ــن ەل ــوو ب شــداینەکەزبیح وێ ــیەراەبەکڕ ەب ــه له یت ــ س ــه ۆر خ ــهێئ. ینکردن خاوه ب ــتاێئ  م ــ وەئ س ــاتەخ ەوێش ــەاڵژهڕۆ ەل ەب  یت

 ؟ییەچ ەوزوعاتەم ەوەئ ۆب  وهێئ ەیوەندنێخو. نینیب کوردستاندا ده
 

 ی رشـانهێو ه لـه انۆیـخ  لـه یرگر بـه ۆب ێو کات ێبەد انیرحزوو تدااڵو ۆیوخێن ەل کانمانەرگەشمێپ ەک ەمێئ :خالید عەزیزی
 ەڵگەل یردەهـاود ێبتـوان ەینـدەوەئ رۆراوجـۆج یوازێشـ ەو ب ێبەد شۆناخ ێپ یرۆز ەگەڵمۆک بن،ەد دیهەش انیر سه  تهێکر ده
ــ ــکانڵەماەو بن ەمێئ ــاەد انی ــان. ک ــەدەم یچاالک ــو ژ ین ــه شەنگی ــرەم ەل  ک ــ وانی ــن،ەد دیهەش ــ ب و  رزشەئ وەب رەه ەگەڵمۆک
 ەک ەیەوەئ یرەرخەد شەوەئ. ەتەللیمــ وەئ یخــرەف ەب بــنەد شیوانــەناکــا و ئ انیــریب ەو ل ێگــرەد وانەل زڕێــ  خانــهیەبا
ــم ــاتەخ یدانەی ــانۆکێو ت ب ــ یش ــارۆک یدژ ەل ەمێئ ــالمیئ یم ــقوربان وەئ.  هییس ــ ەک ەیانیی ــد ەمیئ ــ خه وەل نەیدەی چ  دا، هبات
ــومەه  لــه ەیوانەئ ن،ێکــرەد عــدامێو ئ نینــدانیز ەیوانەئ ــه خــه یر نگه ســه  و لــه شــداۆناخ یکێرجەل ــم  ئــه یدژ بات ل   داەمیژڕێ

 ؛ینـەدەم یو چـاالک ێبـ زیپـارەنگیچ ژ ت،اڵو ی وه ره و ده ۆوخـێن  لـه یبـ زبیـح ینـدامەو، چ ئ ێبـ ەرگەشمی، چ پ وه ته ماونه
و  شــتنەیئامــانج گ ەو ب رانیــئ یردســتانکو ەکــورد ل یزگــارکردنڕ ییشــتەک شیو ئــه ن،یــدا یشــتەک کیە  لــه موومــانەه  مــهێئ
 . انهکانم مافه ینانێهید وه
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بخـا و،  ێبـاش جـ ن کـهەکـار د تـدااڵو ۆیوخـێن ەل ەک ەکەڵخ وەئ یشانۆکێکار و ت یتیەمەهەئ ەووداوانڕ وەئ وادارمیه من ئه
ــ وادارمیــه ــد هه هڕ فــره  باتــه و خه لــه ەمیئ ــ نــه هیال مه و هه ن ــدەوێپ ی قــهڵئا دا هی ــنیبب کیە ەڵگەل بوونڵیحــاکێو ل ین چ . ەوەنی
 یو داهـاتوو رانێـئ یو باسـ نیـژ ده تـدااڵو ی وه ره ده  لـه یگشت  و به کایمر و ئه ییئورووپا یتاناڵو  له ک هۆیر ه هه به ی وانه ئه
  زبـهیح یزڕیـ  لـه ی وانـه چ ئه ، هیـ هـه انیـ م ئامانجانـه ر ئه هه تدااڵو ۆیوخێن ەل ی وانه ن، چ ئه که کورد ده یکانەو ماف رانێئ
 انیـو کار  وه نـهیزۆبد ەوانەموو ئ هـه یشـەهاوب ڵیخـا ێبـەد ەمێن، ئـ ده ده ۆبـ ڵیو هـه دا رگانهەشـمێپ ەیوێش  له کاندا هییاسیس
ــ ر بکــه ســه له ــار ب. نی ــا ەوەل رۆز مۆخــۆجاروب ــووم ک تەحڕەن ــکانەڵخ ەب ــان یرجەلــومەه کێ ــەدەم یچاالک و  زێپــارەنگیو ژ ین
 یجـار ایـ ن،ێنـەداد ۆبـ انەیورەگ رۆز یرکەئ یەوا یجار ن،ەناک رکەد تدااڵو ۆیوخێن ەل یبەدەو ئ ینگەرهەف یاوانڕسووەڵه
 ەیرۆجـ وەب کتـریە موومـاەه ێبـ ده ەمێجا ئـ. داناون رەسەل انیشەناو و ناتور ەوەداخەو ب نەناک وانەئ یتیاەڕش یرکەد یەوا
 یمــارۆک یدژ رانێــئ یکــورد یشــانۆکێو ت بــاتەخ ڵییســەئ یدانەیــم ەوەتێــچەن ریــب ەل شــمانەوەو ئ نەیــبک ڵقبــوو نەیــه ەک
داهـاتوودا و  ەل ەوەتێـد ێل ییچ رانێئ نینازان یچونک.  مانهۆخ یخستنێو ج  هییسازەوەتەن  مهێئ ڵییسەئ یرسو، پ  هییسالمیئ
 .نی کار بکه  وه که هی  به دا دانهی و مه له  وه کهێموومان پ هه ێب ده ن،ۆڕێیدەن کانداەوونڕنا یۆناریس ەل ی وه ئه ۆب
 

،  رچاوه و بـه وونڕ کەڵـخ ییکگرتـوویەو  یزڕیـکیەدا،  ده ووڕ وانیـرەم ەیوەئ کووەو یکێوزووعەم ەک دیخال کاک :کوردستان
 ۆو خـ کـانییەداواکار یپـانۆڕەگ ەبکـات قامەشـ ەربـووێف کەڵـخ. دا چاو ده لـه  کـه  کانـهەزبیح ییواڵو ب رشەپ شەوانەچێپ ەب
  مـه ئه ۆبـ یدەئ. ەوەناکـات تڕە تاڵو ۆیوخێن ڵیو جموجو ینەدەم یباتەخ سەک نیبپرس شیزبیح یکێپرسرەب رەه ەر ل گه ئه
 کوردستان؟ یکانەزبیح ییژێسترات ەت بووهەن
 

 ،یسـالمیئ یمـارۆک ەب رەرانبەب  هەیوەرچدانەرپەب دایاستڕ ەل کانەزبیح ەمێئ یشانۆکێو ت باتەخ ەل کێشەب :خالید عەزیزی
 یشــ هاوبه یکــار یما بنــه  تــهێبب ی کــه ده یباســ ۆتــ ییەیژیســترات وەئ رەگەئ ۆخــ. ێشــێپ ەتێــد ەک  کــهێووداوڕر  ســه کــار له ایــ
 یو پرسـ رانێـئ یداهـاتوو ران،ێـئ ەل ەکید یکێفیعرەت ێبەد ەمێئ  وه ئه ۆب ن،ڕۆیب دایدوا ەو ب نی بکه ی ناسهێموومان و پ هه

 سـتیوێپ ەینـدازەئ ەب ەنگڕەکوردستان،  یموکراتێد یزبیح یندامەئ کەوبم  ەڵگەل یشیمن و ئه کانەزبیح ەمێئ. نی کورد بکه
 ەیکیـد یکەیەناسـێپ ەل نیرانەگین موومانەه مەکەد ستەمن ه جاروبار ئه. نڕۆیدا ب وه ئه یدوو  به  بووهەن مانەوەئ یتەهامەش
و  ێب هـه تیـوونڕرچاوەب ۆتـ ەک ەیوەئ م رده بـه له  گـرهڕێ ەوەو ئ تاڵو ۆیوخـێن ەل ینەدەم یباتەو خ رانێئ یو داهاتوو رانێئ
 .ی ر بکه سه له یو کار ڕۆیب تداێنکرۆک یکییەژیسترات یدوا ەب
 
 ێبـەو د ێبـەه انـداۆیخ وانێـن  لـه انینتراکتۆو ک ست بهێگر ییەکگرتوویە وەئ رەسەبن و ل کگرتوویە یمووەه ێب ده کانەزبیح
 زێـهەب ،ەوەننیبب دایت ۆیخ رۆراجۆج ینیەال ەک ەیوەو ئ یژیسترات یوحڕ  وه برد، ئه انەیوەڕێمادام ب. رنەب ەیوەڕێب مووەه
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  وه لـه کێموو شـت هـه شێپـ ێشـدا جـار هاوبه یکار یکێدانی و مه  وهێر چوارچ هه له ەیزبیح رەه بووەن ەوەئ رەگەئ مەاڵب کا؛ەد
 ۆیەبـ. کاندا شـه هاوبه  شـته  کـا لـه ده یم خـهر مته بوو که نه  وه ر ئه گه و، ئه ێب ارید ێتوان ده ەندەچ ۆیخ یزبیح ێبزان ڕێ گه ده
  ەل ن،ەیکەن زێه به  ووحهڕ وەتا ئ ێبەه شەکید یکانەزبیح ەو ل ێبەه شمانۆخ یزبیح ەل ەییەگل وەئ ەنگڕە مەڵید
 .ێگرەد ێپ ەیکییەاسیمانا س ەب یتسازەللیم ەیسۆپر ەو ن ێبەدروست د ەتەقووەب ەسەئادر وەئ ەن دایاستڕ
 

 یبـاتەخ ەل ەکیـد یکەیەناسـێپ یرموو فـه ده  کـه  هییـسـتت چ به مه ؟یچـ یانیـ رانێـئ ەل ێنو ەیناسێپ دیالخ کاک :کوردستان
 ؟ەکردوو ەڵەیه دایستاێئ ی تهەاسیو س باتەخ ەوێش وەکورد ل ایکورد؟ ئا

 
 شـتاەه ەب کێـرانێئ ن،یناسـ ده دا تـهاڵو و ر ئـه سـه به ڵزا ییاسـیس یزامـیو ن رانێـموو ئ هـه  مـهێئ تدا هڵواڕ  له :خالید عەزیزی

 یزگـارکردنڕ ۆبـ داەکەنـاوچ ەل  که یاسیس یکێزامیو، ن نگ هڕنگاو هڕ ی کهاتهێو پ نزاییو ئا نییئا ها رهۆو ج ت مهیش حه نیۆلیم
کـا  رج ده خـه  ستانه به و مه ئه ۆب رانیئ یکەڵخ یو داهات و سامان ڕێ گه ده داەکید یکەڵخ ۆدروستکردن ب ەشێک یداوا ەب ۆیخ

و   هیــ هـه ینـەدەم یبــاتەو خ ینـەدەم ییو چـاالک ینـەدەم ۆڵیجموجــ شـداەوەئ شـتینەت ەل. ێگــرەادڕ یبرسـ رانێـئ یکـڵەو خ
 ماڵ بـه. شیاریپرسـ رێـژ ەبـاتی و ده زامیـن یدژ ەب یاسـیس یدروشم ەتێبەد یئابوور یخۆد ەل یتیەزاڕەنا یەوا یجار تەنانەت
 ەیوەنـدنێخو ایـئا. یتۆیەخـ یگـاێج ەل رەه ی تانهەاسـیس وەب ڵەسـا ٤١  هییاسیس  زامهیو ن ئه  که  هی وه ئه ەکێیەنو ەوەندنێخو
 ۆیەبـ ؟ هییـن  وه داچوونـهێو پ انۆڕگـ  بـه ییسـتیوێپ ایـئا ؟ەکردوومـان سـتاێئ شێپـ ڵسا ٤١ ەک ەیەیەوەندنێخو ەوەئ رەه ەمێئ
 ەوەنـدنێخو وەئ رانێـئ یونیسـیزۆپۆئ یکـانەزبیح یرۆز ەیربۆز ەیوەکـدانێو ل چـوونۆب ەل یچـونک ،ێنـو ەیوەنـدنێخو مەڵید
.  وه جـودا بکاتـه کەڵـخ ەیژانڕۆ یانیـژ ەل تەاسـیس ،یاسـیس یکـێزبیح یـیەخراپتـر ن ەوەل کێشت چیه ینکۆچ ،ییەن ێیەینو
 کێشـ به کـداڵێحا  لـه. داەیـد یسـالمیئ یمـارۆک یدژ ەل ڵەسا ٤١ەک ەبوو ەشماندرو وەئ یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ یچوونۆب یکێشەب

 ،ۆڕێگــ  تــهەهاتوون ەک ەیتــانەرفەد وەئ یواوەت ەدوور بــوون و ل انۆیــخ ی گــهڵ مــهۆک یکان تــه هییواقع  لــه رۆز  وان لــه لــه
 یمــانگ وتەح_شەشــ ەل ەیوەئ یاەڕرەســ  شــهۆیەب. ن دروســت بکــه داەگەڵمۆو کــ انۆیــخ وانێــن ەل زێــهەب یکــێپرد یانتوانەیـن
 نەڵـێد ەکەڵـخ وەئ سـتاشێئ ،یـیەن اریـد ینێوشـوەگڕێ ستاشێو ئ ۆڕیگ ەتێد ەشاندانیپۆمانگرتن و خ ەمووەه وەئ ابردووداڕ

 داەوەل ەتـاز ەیوەنـدنێخو یکێشـەمن ب جا ئه ؟ێشیدابن یگایج ەل ێب ێک  که نڵێنازانن ب مەاڵب وا،ڕب ێبەد یسالمیئ یجمهوور
 ەل ەینـدەوەو ئ ەوارەنـدێخو یکـێتاڵو و ێرەس ەتێچەد یاسیس یشعوور ،یەوام دا رده به یانۆڕگ ەل رانێئ ەیگەڵمۆک  که نمیبەد
 ەک نەیـبک ەوەب سـتەه کانەزبیح مووەه وادارمیه ۆیەب ،ییەن ایدن یکیەگاێج چیه ەل کارن،ێو ب ەیەه ۆزانک یرچووەد رانێئ
 وەل مەکەد سـتەه ،ەنۆکـ رۆز سـتاشێئ ەزبـانیح وەل کێشـەب یگوتـار والشەل. یەدا انۆڕو گـ وتنەشـکێپ ڵیحـا ەل ەگەڵمۆک
 .ێبکر ێنو یکەیەوەندنێخو ێبەد م،ەڵێد ەیەوەدوورن ئ ەیەگەڵمۆک
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 ەیویشـ نینیبەد کەو مەاڵب ،ێبەو مانگرتن ن شاندانیپۆخ رانێئ ەل ییەن ژڕۆ ەو ٩٢ ڵیسا یفرانبارەب یمانگ ەل :کوردستان
 ؟ێگرەد ەرچاوەس ەوییەچ ەل ەوەئ. ەترەانییاسیو س اوازتریکوردستان ج ەل کانییەتیەزاڕەنا
 

 یکێبـاتەخ یو پاشـخان یتەبیتـا یکێکـارۆه ەوەئ ، هییـن رانێـئ ەیکیـد یکانەشـەک ب کوردسـتان وه  که ی وه ئه :خالید عەزیزی
  لـه رۆم و ز کـه مەاڵکوردسـتان، ب یکردنیت هییـمن ئهەو ب یرۆو ز مڵـزو  مەموو ئ هه یاڕ ره سه ەک ەیوەئ. ەپشت ەل ڵەیسا انەید

 تەاڵسـەد ۆبـ انیـرانەیق کێـرۆج  قام و بـه ر شـه سـه  ته ژاونهڕ رۆراوجۆج یانوویب ەکوردستان ب یکڵ خه ابردووداڕ ڵیند سا چه
 یر ر فاکتـه سـه  وه تـهڕێ گـه ده انیـ وه ئـه ن؛یـ ناکه ڵقبوو یسالمیئ یمارۆک  له یئاسان  وا به  مهێئ  که  داوه انیشانیو ن  ەساز کردو

 یک هییتسـاز للهیم ێوەبمـان کـانەزبیو ح انموومـەه  مـهێر ئ گه ئه. رانێئ ەکورد ل یپرس ییندەتم بهیو تا یتیەواەتەن یباتەخ
موو  هـه  داهاتوومان له ۆب  هی مهێئ ی هیرما سه نیباشتر ەوەئ ن،یب کگرتوو هیموو  وه دا هه و له نەیبک ەبزاوت وەئ رەسەل  یق ده
 ێـیپ مانەکەشـتمانین یتو سروشـ سـتانکورد یت عهیب ته ن،یداو ێیپ ت للهیم  هی هه کمان هی هیرما سه ەیوەئ رەبەل. کاندا ته هڵحا
 یمهوور جـه سیئـ هڕکوردسـتان و  یمـارۆک  وه تـهێچ ده ی که شـهڕی  کـه نیـداو ێـیپ یت هیرگا شـمهێپ ن،یـداو ێیپ یت هیکوردا ن،یداو

 .نیربگرەو کەڵباش ک ەویمانتوان نه  هی وره گه  هیرما و سه له  مهێئ. د ممه محه یقاز وا شهێکوردان پ
 

 ؟ەویمانتوانەن ۆب :کوردستان
 

  مـهێئ سـانید ماڵ بـه. کانـداەوونڕنا  ەشـێهاوک ەل یژێسـترات یبوون و نـه ێو ملمالنـ یزبـیح ی شهێک رەبەل ر هه :خالید عەزیزی
 مڵـێب ەک یـیەن یەمانـا  وەب ییوا ئاشـته مەڵـێد ەک. کوردسـتاندا ی گـهڵ مـهۆو ک کان زبـهیح وانێـنەل نیـ بکه ک هییوا ئاشته ێکر ده
 یتـاڵ وژهـهڕ  و لـه رانێـئ یکوردسـتان  لـه ەک ەیوەل  وه نـهی بـده ید یکڕێئـاو ش مـهێئ  هیـق وا حـه ماڵ بـه  ،هی هه داۆڕێگ  له  شهێک

 انیـریگ کان زبـهیح  لـه کێشـ به ،ەگرتوو نـه مانیدیـج  بـه  مـهێئ  لـه کێشـ به مەاڵب دانیـ مه  نهێد کڵ خه. ێر گوزه کوردستاندا ده
 ەو ب نەڕیپێـت ەوانەل ێبـەد ەک انۆیـخ ییداکاریـو ف اتب و خه یزبیح یبردوواڕو  یستالژۆو ن ت ماسهەح کێندێه  له ەکردوو
 .نەیکەد ێپ انیستەه مانداۆخ ییتساز للهیم ی پروسه ەل ەک نەیبک ەانییسیما که مەئ رەسەکار ل

 
 ؟ێوەانهینا ای ؟ەستتانەبەم ەوێئ ەک نەبک ێیەنو ەناسێپ وەئ ەویانتوانەین کانییەاسیس ەنیەال :کوردستان

 
دا  ده ڵو هـه ێبـ دروسـت ده  کـه کێزبیر ح و هه تاڵ سه ده ۆب  هڵو هه یمو هه ت اسهیس. انیردووک من هه یواڕب  به :لید عەزیزیخا
ن  ده ده ڵو هـه یرۆز یشـ به یت زباتـهیح ۆبـ نێـد ی وانـه ئه شـدایزبیح  ت لـه نانـه و، ته داەلگ مـهۆک  لـه ێب هـه یتـاڵ سه ده ۆیخۆب
 وێـن  لـه  هیـ هـه کێـچوونۆمـن ب یواڕبـ  بـه. ێنـاکر  ێلـ یو حاشـا  ته اسـهیس ەیمەگ یانوونو قـ اسـای  وه ئه. ێب هه انیتاڵ سه ده
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کـه  ی وه لـه رانن گـهیم ن کـه سـت ده هه ،ەوەرەد یایئورووپا و دن یشتوویدان یکانەڵخ ەل کێندێه وێن  له ت بهیتا به کاندا زبهیح
ــه ڵیجــوۆو جم یچاالک ر گــه ئه ــه شــانۆکێو ت ین هد مــه یبات خــه ،ین ده م ــن  ل ــ ۆخــ تاڵو ۆیخــ وێ بخــا،  ەڕگەو ۆیبخــا و خــ کڕێ
 یگـاێج  کـه رانن گـهین  وانـه له کێنـدێه. دروسـت بـبن ێو لـه یسـالمیئ یمـارۆک یدژ رانێئ یکوردستان  له رۆراوجۆج ییتیەساەک

 انییکـدار چه ڕی شـه  کـه ی وانـه نهاڵجوو  وەئ ی ربهۆز  ، له بووه نه رانێئ یکوردستان یکورد ی مهێئ  به ت بهیش تا وه و ئه ەوەبگرن
بوو و  هـه انیواڵرب بـه یزبـیح  ده ،ۆشـت، نـ هه  وانەئ. ندایسـت له فه ی هییـز قه  لـه  نموونـه ۆبـ. ەبوو هـه ەیەشـێو ک ئـه  بووه داێت

 « فـازهینتیئ» کاندا هیینیسـتەلەف ەنـاوچ  لـه ل،ییاڕسـیئ  لـه داەکـات وەل بـوو،ەه انێیـو ملمالن ەشـێک انـداۆیخ وێـن ەل کێکات
 .دا داده لییاڕسیئ یکان تانکه  به انیرد کاندا به قامه شه  بوون له کڵ و خه کان هڵمندا ەوەخرا و، ئ ەڕێو
 
  ی وه ئـه ۆبـ ەکەشـێهاوک وێـن ەهـات  ورده  ورده شـدایت هڵو ودهێن یبوار  ت له نانه ته ەک ک هی له سوه مه  کرد و بوو به یوا  نتفازهیئ
 نشـدایالت یکایمر ئـه یکـدار چه یکان وه نـهاڵجوو  لـه ەوەئ. لداییاڕسـیو ئ نیسـت له فه ی شـهێک یر سـه چاره  لـه کێر پارتنه  به ێبب

و  ڵجموجــو کێــزور جــار کات  هۆیــب.  بــووه قاشــدایفر ئه  و لــه شــدایکان لهیتام وێــن  لــه  بــووه شــدایکورد ی مــهێئ وێــن  ، لــه بــووه
 ت هیخسـ و شه یت هیسـا بـدا و که ڵ رهه سه ێو ههی ده  کهید یکیە وهێش به تاڵو ۆیوخێن  له کێشانۆکێبات و ت و خه کیە وه نهاڵجوو
بووه  نـه ر مـدهاڵو و ەو تـهێچ ده ریب  و له ئه ورده  ورده یدیبکا ئ ستەه کێزبیح ای کێن هیال  هیین ری سه چیبکا، ه دای په ۆیخ ۆب
 یایـدن  لـه ت بـهیتا  بـه. کـردوه ێسـتم پـ هه مۆو مـن بـو خـ  هیـ هـه  حساسـهێو ئ ئـه  هیـوا مێپ منەئ.  وه تهێریگ ده یگایج  وه ئه  و
 ڵـێ ده تاڵو ۆیخـ وێن له ین ده مه یچاالکان  راپ به خه رۆز ی و قسه ەو شتوهیدان کایمر ئورووپا و ئه  له  وهینیب کمڵ خه دایجاز مه
و  شـنێچـالش بک  بـه یسـالمیئ یمـارۆ، ک وه نه رز بکه رد بهکو ینگ ده   ی وه ئه ۆب شنێک چ ده  ۆوخێن ەل ەکەڵو خ زانم ئه من ده  که
 .ر بگرن وه کڵ که کانەتەرفەد یمەکیالن  له
 

 ەپتـر ل سـتاداێئ ەیوێشـ ەل ،ەکـراو عـدامێئ یمارۆککۆرەسـ. رانـداێئ ەل ەکـردووەن بـاتەخ یمەکورد ک دیخال کاک :کوردستان
 رەه باتـداەخ یرەنگەسـ ەل ،ەداو یدیهەشـ زارانەه ەب یەدوا ،ەکـردوو ی31 یشـۆڕش ییشـدارەب. کـاەد باتەخ ەیەیەد وتەح
 ؟ەوەعادالتم وێن ەتەخراوەن ەوەییەوەتەونێن ەیوانگڕ ەل ۆب یدەئ. ەماو
 
. نیـی بگه ێت کانییەت هڵو ودهێن ییەندەوێپ یساسەئ ەباش ل کێشت مووەه شێپ دایت هڵو ودهێن یمعادالت ەل ێب ده  مهێئ ؛م که یه
 ییەنـد وه رژه ر به سـه له  کـووەڵزراوه، ب مـه دانه ڵایـ و خـه ەفیر عـات سـه له کانییەتڵەوەودێن ەنیەو ال نتاڵەوەد وانێن ییندەوێپ
 انیشـەرکامەو ه ەیەه رانێـئ ڵ گـه له انیـ شـهێم ئورووپـا ک و هـه  هیووسـڕم  و هـه نیم چـ و هه نۆنگتیواشم  هه. ێکرەد ەناسێپ
  یـق ده یک هیـ وه ندنـهێخو  بـه  مـهێئ ماڵ به ن،ڕێ ناگه دا مهێئ ییند وه رژه به یدوا به نواەئ. نڕێ گه ده انداۆیخ ییند وه رژه به یدوا به
  کێپرس ێو تانهەد ەوێر ئ گه و ئه رانداێئ  له  هی هه کەیەمعادل نڵێیب انێیپ نیتوان ده. رێنپارت  به نیبب ننیتوان دا ده وه له
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 .نیب کگرتوو هی ێبەکورد د یکان زبهیکورد و ح ەفاکتور  وەب نیبب ی وه ئه ۆب مەاڵب. بگرن  دهیکورد ناد ێناب  ،ێشێپ ەنەبب
 

   م له کورد هه ی مهێئ نڵێیو ب نیربگرەو شیوەل لکەک ێبەد  هی هه  هیین ده مه  هڵو جموجو ئه تاڵو ۆیوخێن ەل ی وه ئه ؛م دوویە
  مـهێئ نیبچـ  که له سـوه مه ۆر ئـاوا بـ گـه ئه ن تـه عهیب هجـا ت   .نیـ وه هـه ره ده  له شیم و هه  هی و حزوورمان هه نی هه تاڵو ۆیوخێن
ــد ــن ەنێی ــه وێ ــه مه گ ــج مەاڵب.  ک ــه اوازی ــداێئ ەل  وه ل ــه ستاش ــئ  ک ــێرانەیق یووڕوەرەب رانێ ــابوور ڵیقــوو یک ــی و ناوچــه یئ و  ی
 رانـداێئ ییتەواوەت  له اوازیج یکێک شت وه رانێئ  کورد له ی، پرس وه ره ده یایدن ڵ گه و له کایمر ئه ڵ گه له ەوەتەبوو یت هیمن ئه
ــدریناب ــئ وانەئ. ێن ــەیەکیەک  وه رانێ ــیس یک ــ یاس ــاو ل ــه ده ێچ ــه ک ــه  ن ک ــرۆراوجۆج  وەموو ئ ه ــت ەیانیی ــادام وه  یەداێ ک  و م
و  ێبـ شۆخـ مانینـد وهی پـه یرانـێئ ینیۆئوپوزسـ ەڵگەل ێبـ  وه ئـه ێبـ ده ش مـهێئ ڵیو ن، هـه کـه ده ێچـاو لـ ییاسیس یکێدیواح
  لــه ێبــەک کــورد د وه خوشــمانۆب. ەوەنەیــکداهــاتوو ب یرانــێئ ەل ریــوافوق ب تــه یساســ ر ئه ســه تــا له نینــێب ێپــ انیت ناعــه قه
کـورد  ەیمێنـاتوانن ئـ ،ێب هـه رانێـو ئ ەمێئـ   یداهـاتوو ۆبـ کتان هیـ رنامـه ر به هه  وهێر ئ گه ئه  که نڵێیو ب نیب ارید کان نهێشو
  بـوون بـه کـووەڵب ،یـیەر ن بـوون هونـه ونیسـیزۆئوپ   مڵـێ ده سـانید ماڵ بـه ،یەدا ە ژڕۆ ەل سـتاێئ رانێئ ەاستڕ. بگرن  دهیناد
 یرۆز یکەیەمـاو تاڵو یخـوێۆن  لـه کڵ خه یشانۆکێبات و ت و، خه  وه ره ده یایو دن رانێئ ی شهێک  نگه هڕ.  ره هونه یڤرناتێتڵئا
 ەیژێـدر رەه  هییـواڵرب و به یوێو بشـ ئـه ، وه تـهێبگر ی گـهێج ێبـ نـه کێسـ و که ێب نـه کێسـ دره مادام ئه ماڵ به ،ێنیەبخا شەکید
 .ێبەد
 
 مـانۆخ یپرسـ نیمومان بتـوان هـه  کـه تاڵو ەیوەرەو د ۆوخـێن ەکـورد ل ی مـهێئ ۆبـ  هیـ هـه رۆز ی نهیم زه ستاداێئ ەل ڵحا ر هه به
 ،ێوخڕنــا ایــ ێوخــڕ ده ەک رانێــئ یداهــاتو یکــان ونوهڕنا یۆنارێســ یرەگەئ ەل ی وه ئــه  ۆبــ کێــرەفاکت  بــه نیو ببــ ڕێگــو  نــهینێب
 .نەیکەر ن ره و زه نیب  براوه رانێئ یکورد ی مهێئ ،ێوێناش ای ێوێش ده ،ڕێناگو ای ڕێگو ده
 

 .ەژێوتوو مەئ ۆکردنت ب رخانەکات ت ۆسپاس ب دیخال کاک :کوردستان
 

 شتینابەج ۆب سپاس :خالید عەزیزی
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دەقی ووتەكانی لۆرد گالسمەن و كاك خالید عەزیزی لە پانێلی كنفراسی ساالنەی لیبەر پارتی لە 

 لیفەرپوول
 

 
 
 
 
 

 
 وتەکانی لۆرد گالسمەن

 
 ییووڵـواەخ ەب ستەه کێمەک رەگەئ مەگەدێت. یەزوو ییەانیەب وەب ەووداوڕ مەئ ۆب نێب رێخەو ب کیەباش گشت ال تانیانەیب
 .ارنید یشیکانەوارەو ئاس ەوەنۆخەد رۆز یکەیەریب سینگلیئ یکەڵخ راقێع ەیوانەچێپ ەب ن،ەبک
 
  ەک ەیوەئ. ەشـتان مەئ. نەیـکەد راقێـع یکـانییەکورد ەنـاوچ ەحـدک ل یینـدەناو ەیبـنک رەسـ ۆبـ رانێئ یرشێه یباس ڕۆمەئ
 وابـووەک ن،ێکـوژرەد کێنێشـو مـووەه ەل کـانەکورد ەک ەیەوەئ نمێبناسـ ەکەرەکەقسـ ەک ەیوەئ شێپ م،یڵێب ێوەمهەد یاستەڕب

 ەل ەیوەئ ێنگبـڕە مەاڵکـوژراو ب یکـورد ەگرتن ل زڕێ ۆبووم ب ییەسور ەل و،کوژرا یکورد ەگرتن ل زێر ۆبووم ب یەتورک ەمن ل
و  ونـاراەک یانیـژ یکێنێشو ێوەئ نیژەد رانێئ ەکورد ل نیۆلیم ١٢ مەکیالن ەک ەیەوەناسراون ئ ەمێئ یتاڵو ەل مترەک مووانەه
 ڵمـا نەخـاو انۆیـخ ڵیمـا ەل تەکـان قەکورد نیزانـەد موومـانەه کەروەه مەاڵب ەبـوو انۆیخ یشتمانین ەکوردان ل یوامەردەب
 ەک ١٩٤٥ ەکـورت ل یکیەەماو ،ەستیالیو سوس ەزڕێ یگاێج کیلەگ یکێزبیح ناسنینا ەک ەیسانەک وەئ ۆحدک ب وابووەک ن،ین

 ەک کێـکات راێـخ مەاڵب رانێـئ ەل بـووەه یبـوون یکـورد ۆیخەربەسـ یکێمارۆک ڵدوو سا کیە ۆب یهانیج یمەدووه ەڕیش یدوا
 ەیژێـدر ییسـالمیئ یشـۆڕش یشـا دوا یمەردەسـ یتەاسـیس ەک نیزانـەد ەمێئـ. یووخانـدڕ پاندەدا س تاڵو رەسەب یتەاڵسەشا د

 ،ێبـەه انۆیـخ یکـانییەکولتور ەزراوەدام کـانەکورد نێڵنـاه رگـرن،ەو انۆیـخ یزمـان ەل کەڵـک نکـاەکورد نێڵنـاه ەک ەدراوێپ
 یفارسـ یزمان ەک نێکرەناچار د وانەئ مدایژڕێ ەوێچوارچ ەل ،کورد بن کانەکورد نێڵناه یەتورک کەو رەه ەک نڵێیب نیتوانەد
بـاو  نۆچـ کەو و یەتـورک کەو ییگشـت ەب. یـیەن انیۆخ ینیچ ای انۆیخ یزەگڕە ەیرێگو ەب کخستنڕێ ۆخ یگاڕێ نن،ێب کارەب

 چیهـــ رانێـــئ یکـــانەکورد ،ەدەیەپ یدانەڵرهەو ســـ میژێـــر یشـــانەوەڵه کێـــل شێپـــ ییەســـور ەل کەروەو ه راقێـــع ەبـــوو ل
 ەیگێو پـ نێبکـوژر رتـرۆز یکـورد ەک یەئـارادا ەل وامەردەب ڵـیوەه سـتاێو ئ یـیەن انیـکییەئازاد چیه ،ییەن انیکییەموکراسێد

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kurdistanukurd.com/?p=36723&psig=AOvVaw0LRjIShXQx6ODlWASRy5zY&ust=1609177258003000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiy1tba7u0CFQAAAAAdAAAAABAD
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 یینـدەناو ەیتیمۆکـ ینـدامەئ انیکێنـدەه ؟ەراسـت م،ەکەد اریکوژران؟ من پرسـ سەک ١٤. کوژران سەک ١٤کرا،  مبارانۆحدک ب
 رزەب ێکـرەد رانێـئ ەکـوردان ل ەڵگەل ەک ەیوەئ ەیبـارەل ییاریـزان یئاست ەمێئ ەک ییەاتەیح ییاستەڕب یکێشت ەوەبوون و ئ

 وانەئ شـنێچـالش بک ەب میژڕێـ رەگەئ  کـانەکوردان، کورد ەڵگەل یندەوەیپ ەل ەشیمەه کەو ەنگیگر ەوەئ ەچونک. ەوەنەیبک
 رەدەب ەاددەڕل ەوەشـێپ وەرەب یگـاڕێ. نێکرەد رکوتەس شنێکەچالش ن ەب میژڕێ رەگەئ ،ێکرەد ۆب انیسابیح ستیرۆرێت کەو

 نەه داەمێئـ یزبـیح ەل تانوانیو پشـت ستۆد ەوێئ ەک ەیەوەئ زاننیب ەوێتو ێوەمهەدەک ەیوەئ مەاڵب. ەیبک ییارید ەک ەدژوار
 ەیوەکـدانێل دا،ەکەمبارانۆب ەیبار ەل ەوێئ ەیکەوتار ەشۆخ مانێپ رۆز. نەیدەد شانین مانۆخ ییوانیو  پشت نیزێهەب ەمێو ئ
 ن،ەیــبک ێلــ تانیوانیپشــت نیبتــوان ەوێشــ نیباشــتر ەب ەک ەیوەئ ەیبــارەل ەمێئــ ەداواکانتــان ل ،یاســیس یخــۆد رەســەل ەوێــئ
 .نیستیبب
  

 انی کاک خالیدوتەک

 
. بــاش تــانیانەیو ب ەوەبــوونۆک وەئ ۆبــ مەکەد ەوێــئ یرهــاتنێخەو ب سێگــرۆپر شیکــورد ۆو ســپاس بــ نەگالســم ردۆلــ ســپاس

 ۆیکـ ەل بووەه ەمێئ ییکەرەس ەیبنک ەل ی(نومێپل) ییرزەو ەیوەبوونۆک یندەناو ەیتیمۆک پتامبرێس ی٨ وما؟ەق یچ یاستەڕب
 .کردەد رانمانێئ یکوردستان ەکورد ل یلەسەو م استەڕناو یتەاڵژهڕۆ یرجەلومەه ،رانێئ یداهاتوو یباس ەمێسنج  و ئ

 
 رانێــئ ەکــورد ل یپرسـ ۆبــ ەانییئاشــت ەیگاچـارڕێ ەب مــانەڕباو ەشــیمەه ەمێئـ زبیــح یتەاســیو س زبیـح ەڕیبــاو ەیرێگـو ەب
 یزڕێـو  گـرتەن رانێـئ ەکـورد ل یلـەگ یکـانییەداخواز ەل ێیگـو ەوەشۆڕش یدوا ەل رەه رانێئ ییسالمیئ یمیژڕێ مەاڵب ەبووەه
 یباســ شــداێپ ینەیخــوم ڵاڵتویەئــا شۆڕشــ یدوا. رانێــئ ییســالمیئ یمــارۆک ەڵگ ەل ژێوتــوو ۆبــ گــرتەن زبیــح یتەاســیس ەل
 رەرامـبەکـورد ب یلەو گ رانێئ یکوردستان رەس ەکرد انیرشێه ەک ەیوەپاش ئ مەاڵکرد ب ەیانییئاشت یکەیەگاچارڕێ ەیوەتنید
 یتەاسـیس ەیرێگـو ەبکـرد،  انیـژێوتوو یو باسـ ۆڕیگـ انیچوونۆب ەکید یکێجار ۆب شاندا،ین ییاگرۆڕخ ییمسالیئ یمیژڕێ ەب
 مەاڵب کـرد،ەد رانێـئ یمـیژڕێ ەڵگەل یژێبـوو و وتـوو ییکەرەسـ یزبیح ەکوردستان ک یاتڕموکێد یزبیح ،ەمێئ یزبیح زب،یح
 یکوردسـتان رەسـ ەکـرد انیرشـێه ەکیـد یکێو جـار بـووەورد نک ەیلەسەم ۆب ەانییئاشت ەیگاچارڕێ ەب یواڕب ییسالمیئ یمیژڕێ
 یکۆداکـ ەل ەجـگ  بـووەن ەیکید یکەیەگاچارڕێ چیکورد ه یلەگ وابووەک پاند،ەدا س ەمێئ رەسەب انۆییناوخ یکەڕێو ش رانێئ
 ییاسـتڕو  ەانرێـئ یکوردسـتان ەکـورد ل انیـۆلیم ١١ مەکیە ییاسـتڕ ن،ەه ییاسـتڕدوو  داەیەشـێهاوک مەل وابـووەک. کردن ۆخەل

 .ەرانێئ ییسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ مەدووه
 
  رۆز یکەیەژڕێ داەوەئ یدواەب. بژاردەڵه یاسیس یچاالکان یکردنیندانیو ز دانەدارێسەو ل رۆرێت یتەاسیس ییسالمیئ یمارۆک
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 رۆرێـت راقێـع یدسـتانکور ەل رزمانەبیەپا یندامانەکادر و ئ ەل رچاوەب یکێشەدا و ب ەدارێس ەل رانێئ ەل انییاسیس یچاالک
 یکـیرەخ زبیـح ەیبڕێـقاسـملو  حمانڕەبـدولەدوکتور ع ەک کداێکات ەل. نڤییە یووداوڕدا تا  ەتەاسیس وەب انەیژێکران و در

 یدوا یندەفکەڕەدواتــر دوکتــور ســادق شــ ڵســا نــدەچ. کــرا رۆرێــت ێوەبــوو ل نڤیــیە ەل رانێــئ یکــانەردراوێن ەڵگەل ژێوتــوو
تـا  بـووەه یرانـێئ ینیۆسیزۆئوپ یکانەنیەال ەڵگەل یکەیەوەبوونۆک نالیۆرناسێنتیئ ستیالیسوس ەیوەبوونۆک ەل کردنیشدارەب
کـوژرا،  نڤیـیە ەدوکتـور قاسـملو ل ەک کێـکات. کـوژرا سۆنـۆکیم ەل ،ێنـیبەو کـانییەرانێئ ەزبیـح وانێـن ەل کێشتنەیگێت کێل

 ەل کییەو دادگــا کیــیەرەروەدادپ چیکــرد و هــ رتۆســکیتــاران ئ وەرەب انیــرانێئ یکانەســتیرۆرێت یشــیترۆئ یســتانەدەکارب
 یسـتانەدەکارب ەدا ک یارڕیـب داییاسـتەڕل مـانڵئا یـیرەروەدادگـا و دادپ یمەستیس سۆنۆکیم ەل مەاڵب ەئاراو ەهاتەن شیئوتر
 ەل. بـوو رانێـئ یمـیژڕێ یتەاسـیس ەوەوابـوو ئ ەبـوون، ک یندەفکەڕەدوکتـور سـادق شـ یرۆرێـت یاریرپرسەب رانێئ یرزەبیەپا
 ەشـیمەه ەمێئـ. کـردەن داەنـاوچ ەل مانییربازەسـ یکییەچـاالک چیهـ ەمێئـ رانێـئ یمـیژڕێ ەیانییسـتیرۆرێت ەوەکرد وەئ ەیاوم
ــیس ــدوت یتەاس ــوو ییژیناتوون ــزۆو د ژێو وت ــارڕێ ەیوەنی ــاتڕموکێد یکەیەگاچ ــ کی ــ ۆب ــان ه یپرس ــژاردووەڵکوردم  کەو  و ەب
ــدامەئ ــانییوانەڕچاو نالیۆرناســێنتیئ ســتیالیسوس ین ــانەزبیو ح نالیۆرناســێنتیئ ســتیالیسوس ەل م ــدامەئ یک  ســتیالیسوس ین
 .ەوەنەبک رزەب ەییوەتەناون یئاست ۆکورد ب ەیلەسەم ەک ەیەوەئ نالیۆرناسێنتیئ
 

 کوردستان؟ یاتڕموکێد یزبیح ییکەرەس ەیبنک رەس ەکرد یرشێه یسالمیئ یمارۆک یچۆب
 
 کێـرانەیق مـووەه نەبیقـرەت ،یتیەەاڵمۆک یرانەیق ،یئابوور یرانیەق ،ەوەتۆب رانەیق کەیەریزنج یووڕوەرەب ستاێئ رانێئ
ــدااڵو ەل ــ ،ەیەه ت ــئ یدراو ینرخ ــز رانێ ــاەح ەیکین ــەل فت ــزەداب دەس ــووەک ،ەوی ــئ ەل واب ــ رانێ ــ وەئ. ییەوێپش ــ ەمیژڕێ  چێه
 ەل ییریقامگەسـتـا نا نەدەد ڵوەه ۆیەبـ. بکا رەسەچار رانێئ ۆیناوخ یکانەرانەیق ەک ییەن یکەیەژۆپر چیه ک،ەیەگاچارڕێ

. نەکەد ێلـ مانەشـەڕەه ەک نێل یرۆز یدوژمن رانێئ یکانەسنور ەیوەرەدەل ەک نڵێب رانێئ یکەڵخ ەو ب نەدروست بک داەناوچ
 م،ەکیە. ەنـاوچ ۆبـوو بـەه انیـرۆز یکێامەیـپ وانەکوردسـتان ئ یاتڕمـوکێد یزبـیح ییکەرەسـ ەیبـنک یکردنـ کبارانەمووشـ ەب
 ەیوەناڵجـو یوانیپشـت ەک ەکـانەزبیح نیتریکەرەسـ ەل کێـکیە ەمێئـ یزبـیح ەچـونک ەمێئـ یزبـیح رەسـ ەکـرد انیرشێه وانەئ
 رانێـئ یکـانەکورد ۆب ەبوو زنەم یکێتەرفەد ابردووداڕ ڵیچوار سا ێس ەیماو ەل ەک کاەد رانێئ یکوردستان ۆیناوخەل ینەدەم
 وەئ یکـــێزێزله کەو کـــایئامر یکـــانەتووکگریە ەتاڵو ەنەبـــد کێـــامەیپ ێوەانهەیـــد وانەئ م،ەدووه. ییســـالمیئ یمـــیژڕێ یدژ

 نەبیقـرەبکـا ت ستیوێپ رەگەئ ،ێباو کەمووش ەک ەیەه ەیوەئ ییتوانا ەمیژڕێ وەئ ەک رنێبن ەناوچ یتاناڵو ۆو ب ەیەناوچ
 .ێبن ەوەاستەڕناو یتەاڵژهڕۆ یکێنێشو مووەه ەب کەمووش

 
  ەچونک بژاردەڵه انەیمێئ یزبیح وانەئ ەوییەزرباەس یکیکنەت یبوارەل بژارد؟ەڵه انەیمێئ یزبیح اینەت وانەئ یچۆب
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 مــانۆخەل ییزگــارێپار نیبتــوان ەک نینــ تاڵو ەمێئــ ەچــونک. ێرێــبن یتــاران وەرەب ەب ەک یــیەن یکەمووشــ چیهــ ەمێئــ یزبــیح
 .ەوەنەیبک رزەب رانێئ یکورد ینگەد نیتوانەد ەک نیاسیس یکێزبیح اینەت ەمێئ. نەیبک
 

ــنک ــنک ؟ێیەکــو ەل ەکییەکەرەســ ەب ــنز ەل ەک یەەاڵق ەکەب  ەزراوەدام ینێشــو یەەاڵق مەئ. ەوتــووەکەڵســنج  ه ۆیکــ یشــار کی
 ۆوتـەئ یکخـراوڕێ مـووەو ه یشکیپز یکخراوڕێو  زێپارڵمندا یکخراوڕێژنان،  یتیەکیەالوان،  یتیەکیە ،ەزبیح یکانەاوازیج
 .نەکەد دایەەاڵق وەل ینەدەم یکەڵو خ ڵژن و مندا ەب تەخزم ەک
 
ــ  یو باســ نیشــتبوویدان کێــزێم یورەد ەل موومــانەه ەک کــداێکات ەمــن، ل یکــانەهاوکار ەل سەک ٢کــوژرا؟  ادیەەاڵق وەل ێک
بـوون  نـداریبر ەک ەیوانەئ نـاوەل. کـردەد مـانەیەناوچ وەکورد ل یپرس ۆب کیاتڕموکێو د ەانییئاشت یکەیەگاچارڕێ ەیوەتنید

 یکـانییەچاالک ۆبـوو بـ ەمێئـ ینـەدەم ییکەرەسـ ەیبـنک ەکەاڵق وابـووەک. بـوون ەاڵق ەیوشەح ەل وانەئ دان،ێت ڵیمندا ژن و
 .ەمێئ
 

 ەوەمێئـ ییکەرەسـ ەیبـنک ەب انیکەمووشـ ەک انـدەیگیاڕپاسـداران  یسـپا پتامبرێسـ یمـانگ ی٩ ەبـوو؟ ل یچ رانێئ ەیوەکاردان
 ەک راقێـع-رانێـئ ەڕیشـ یدوا ەجـار مەکیە ەوەئ. ەکـردوو انەیـکار وەئ ەکـرد ک انڵیـو قبوو کـردێپ انیافڕعتیئ وانەو ئ ەناو
 ێلـ یکـەڵک زبیـح ییکەرەسـ ەیبـنک رەسـ ۆبـ رشێـه ۆبـ مجـارەکیە ەوەو ئ ێاوبـ ژێـدر وداەم یردەئ ۆب ردەئ یکەمووش رانێئ
 .رایرگەو
 

ــاون یگــاەڵمۆک ەیوەکــاردان ــیەیج وەبــوو؟ تــا ئ یچــ ەییوەتەن ــگەد ەک ێ ــم رەســ ەوەتەڕێ ــەڕەع ،یکــورد ،یفارســ یایدی و  یب
 یینــدەوەیپ ەل. کــرد انیباســ رۆز شیرانێــئ یایدیــم تەنــانەت. ەکــردوو انەیــووداوڕ وەئ یباســ داییاســتەڕل وانەئ ،یســینگلیئ
و   نیــداو شــانین ەڵگەل انیینــدەوەیهاوپ ەک نیبــوو یاســیس یزبــیو ح تاڵو رۆز یدیشــاه ەمێئــ ،یاســیس ەیوەکــاردان ەڵگەل

 ەل کـانەکگرتوویە ەتاڵو یرەنێنـو تەنـانەت. ردکـ حکومەم انیرانێئ ییسالمیئ یمیژڕێ ییەیستیرۆرێت ەوەکرد وە، ئانەیکەکار
 ،ەیڵـــیه یکـــین کـــان،ەکگرتوویە ەوەتەن یشـــیئاسا ینەنجـــومەئ ەیوەبـــوونۆک ێیتـــو ەل کـــان،ەکگرتوویە ەوەتەن یکخـــراوڕێ
ــێئ ەیکەرشــێه ــ یران ــ ۆب ــنک رەس ــ ەیب ــیح ییکەرەس ــوکێد یزب ــتان یاتڕم ــومەم یکوردس ــرد حک ــ. ک ــیەک ێک و  داەشــێهاوک وەل ێ
 ەیکەنیەو ال ەرانێـئ یکوردسـتان ەکورد ل یلەگ کێنیەباسم کرد ال کەو ن؟ەکامان یۆیەنارێس وەو ئ ەشێهاوک وەئ یکانەنیەال
 ەرچەپ مەاڵکـرد، ب زبیـح ییکەرەسـ ەیبـنک رەسـ ۆبـ ەیرشـێه وەئ رانێـئ ییسـالمیئ یمـیژڕێ. ەرانێـئ ییسالمیئ یمیژڕێ ەکید

 انیــکانەدووکان ودااڵربــەب یکەیەوەکــاردان ەل رانێــئ یدکــور یکــەڵخ ەینیــرۆز پتامبرێســ ی١٢بــوو؟  یکــورد چــ یلــەگ یکــردار
داهـاتوودا  ەل ەمێئـ ییکەرەسـ ەیبـنک رانێـئ ەیەوانەل. تـاران ەنـارد انیئاشـکرا یکێامەیو پ ەوەمان انیکانڵەما ەداخستن، ل
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. کەمووشـ یمـانجئا ەبکات رانێئ یکورد نیۆلیم ١١ ێناتوان رانێئ مەاڵب ،ەکردوو ەیکار وەئ شووشێپ کەو رەئامانج ه ەبکات
 وەتـا ئ. یـیەن ەگاچـارڕێ ەمێئـ یزبـیح یکورد و دژ یلەگ یدژ رانێئ یمیژڕێ نیەالەل ییستیرۆرێت ەیوەکرد ک،ەمووش وابووەک
 ەیژێـدر ەمێئـ یبـاتەخ ت،ێـریگەن ێلـ یزڕێـ رانێـئ ەکـورد ل یکـەڵخ یکـانەکیاتڕموکێو د یکـیتنەئ ،ەیـیوەتەن ەفمـا ێیەیج
ــەد ــاتەخ ،ێب ــ یب ــدر ەمێئ ــەد ەیژێ ــنڵو د ێب ــنڵد ام،ی ــئ ەل دانەڵرهەســ ەک امی ــانەرانەیو ق ران،ێ ــئ ەل ک  ەیەوانەو ل ران،ێ
 یکـانییەاوازیو ج ەنیشـێپ ییاوازیـج یچـاوگرتن رەبەل ێبـ ەب ەوەکـورد ەرەیکورد و غ ەب کانییەاسیس ەزبیح ناوەل یتیەکیە
 ەل ێبــەه ەیژڕێــد ەوێشــ وەب ێنــاتوان ەمیژڕێــ وەئ. رانێــئ ییســالمیئ یمــیژڕێ ۆبــ کەیەوەگــرێج ەتێــبەد ینییو ئــا یژۆلۆدیــئا
 اســـای ەل زڕێـــ ەمیژڕێـــ وەئ ،ێنـــازان اریرپرســـەب ۆیخـــ یکـــەڵخ ەب رەرامـــبەب ۆیخـــ ەک کێـــمیژڕێ اســـت،ەڕناو یتـــەاڵژهڕۆ
و  ،ێنـەد ەوێدراوس یکێتاڵوەب کەو مووش ێناگر رانیج کەو راقێع ییرەروەس ەل زڕێ ەمیژڕێ وەو ئ ێناگر کانەییەوەتەاونن

 اســتەڕناو یتــەاڵژهڕۆ ەل رتــرۆز یرانــەیق ران،ەیــق ەب دانێــپ ەژێــدر ۆبــ ەرانێــئ یارڕیــب یتاەرەســ ایــنەت ەوەئ یەمــواێمــن پ
 حکـومەم یووڕوەرەب رانێـئ رەگەئ ێومـەقەد یچـ. دروسـت بکـا داەکیـد یتـاناڵو ەل ەرانـانەیق وەئ ەک ەیوەئ ۆب کا،ەدروست د

 ێومـەقەد یچـ ن؟ێبکـر ارەیـت ییایمیشـ یکەچ ەب ەکانەمووش وەل رکامەه رەگەئ ێومەقەد یچ ،ەوەتێبەن ەییوەتەناون یکران
 یتـاناڵوەل رکـامەه ەل ای ل،یائڕسیئ ەل ،یسعود یبستانەڕەع ەل ،ێوەبک یردەئ ەو غداەب ەل ەکانەمووش وەل رکامەه رەگەئ
دروسـت  ۆبـ کـاەد کێشـت مـووەه ،ەوەتۆبـ ڵەقـوو ەرانەیق وەئ یووەڕروەب ەک کداێکات ەل رانێئ یمیژڕێ ەچونک ؟ەکەناوچ وەئ

 نەبیقـرەت ەک ێنـەیەبگ ۆیخـ یکـەڵخ ەب ەامەیـپ وەئ داەد ڵوەه رانێـئ. رانێـئ یسـنوور ەیوەرەد ەل رتـرۆز یرانەیق یکردن
دروسـت  رانێـئ یکـەڵخ ۆبـ کێـدوژمن نەدەد ڵوەه. ەرانێـئ یدژ کییەچـاالک مووەو ه کانەنییئا مووەه ،ەناوچ یتاناڵو مووەه
ناکـا،  رانێـئ یکـەڵخ ەل یکۆداکـ رانێـئ ییسالمیئ یمیژڕێ مەاڵب. نەیبک مانۆخەل ییزگارێپار ێبەد ەمێئ نڵێب انێیو پ نەبک
 یدروسـت کردنـ ەب ێوەانهەیـو د نەکەد انۆیـخ ەل یکۆاکـد ایـنەت وانەئ ن،ەبـد انیـژ ەب ەژێتر در یکێمەک ێوەانهەید اینەت

 ییسـالمیئ یمـیژڕێ. ننێسـیەاڵه دایەەنـاوچ وەل کەڕیشـ ەیەوانەو ل نەبـک ربازەد ەرانەیق وەل ۆخ داەناوچ ەل ییریقامگەناس
مـوو ەه ەل کەڵـو ک رگـرنەو ەخۆد وەل کەڵـک ەیەوانەل ۆیەبـ ،ییەریقامگەناسـ یمـەرهەو ب رۆرێـت یمـەرهەب ،ەڕشـ یمەرهەب
 .گرنەردەو ەیەناوچ وەل ییریقامگەناس یدروستکردن ۆب کێشت
 
 ەل ایــتانیبر ەل زنەم یکــێزبیح کەکــار و یزبــیح یتەبیتــاەو ب ەییوەتەنــاون یگــاەڵمۆک ەک نیوانەڕچــاو ەمێئــ داییــتاۆک ەل
 رانێـئ ییکەمووشـ یرشـێه یرچـەرپەب یتەبیتـاەب ەوەبکات رزەکورد ب یپرس نالیۆرناسێنتیئ الستیسۆس ەل یکانەستۆد یگاڕێ

 رەگەئ ەک مەبـک ەوەب ەئاماژ شەکید یکێجار ێوەمهەد اینەت ا،ینەت ا،ینەت. ییەن کراوڵداهاتوودا قبوو ەل ەوەئ ەک ەوەبدات
 کێـمەک یووڕوەرەب ێبـەد رانێئ ێبەد ۆیەب ؟ێبەد یداهاتوو دا چ ەل ن،ێبکر ارەیت ییایمیش یکەچ ەب ەکانەموش وەل رکامەه
بـاس  ایـتانیبر یتـڵەوەد ەڵگەل ەمـژار وەکـار ئ یزبـیح ەک وادارمیـو من ه ەوەتێبب ەییوەتەناون یگاەڵمۆک ەیوەرچدانەرپەب

 جواب  ێب ێناب. کاەد داەیەناوچ وەترسناک ل یکەیەمەگ رانێئ ەبکا ک انڵییحا ،ێنەیەبگ ێپ انەیامەیپ وەبکا و ئ
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 .ەوەتێنێبم
 

 سپاس کێلەگ
 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

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

 وین، واز لە گفتوگۆی شارستانیانە ناهێنینسەرەڕای ئەوەی مووشەکباران کرا: خالید عەزیزی
 

 
  

، ەیوەنـدییەکانی دەرەوەی ئەو حیـزبەخالید عەزیزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردسـتان و، بەرپرسـی پ
ــری ــداری مێ ــڕۆ سێشــەممە لە دی ــوەری ١دا کە ئەم ــر ٩١ی خەزەڵ ــاری هەولێ ــدارە زانســتییە لەش ــاوی یەکەم رۆژی ئەو دی ی هەت

ەڕێوەچوو ، کۆمەڵیک باس و بابەتی لەسەر دۆخی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و هەلومەرجی سیاسی کورد بە گشتی و بەتـایبەتی ب
 .کوردستانی ئێرانی خستەبەرباس و هەڵسەنگاندنی بۆ کرد

 
ــانێلی  ــاڤین"پ ــی ن ــتان لە رۆژهەاڵت ــزان  "کوردس ــام لە بەڕێ ــراو  ده"قســەکردنی هەرک ــار، لێپرس ــته مەال بەختی ــ س ارگێڕی   ک

و، ئەنـدامی ( هەدەپە)مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، نەزمی گوڕ، جێگری سـەرۆکی پـارتی دیمـوکراتی گەالن
پێشووی پەرلەمانی تورکیا، خالید عەزیزی، ئەندامی سەرکردایەتی و بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حزبـی دیمـوکراتی 

 .کوردستان بەڕێوەچوو
 

 ید عەزیزی بە وەبیرهێنانەوەی دوایین کردەوەی تیرۆریستییەکەی کۆماری ئیسالمی بە دژی تێکۆشەرانی دا خال لەو بەشە

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kurdistanukurd.com/?p=37557&psig=AOvVaw3WrO1akr54zcEvPxH6YFbc&ust=1609177388103000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjOponb7u0CFQAAAAAdAAAAABAD
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دا باس لە چارەسەری کێشەی کورد دەکرێ لە هەر چوار پـارچەکەو، مـن  لەم پانێلە "حیزبی دێموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند
 .کوردستانە هاتووم و رووی قسەم لەو بەشەیەوەکوو خۆم لەو بەشەیە کە کوردستانی ئێران، یان رۆژهەالتی 

 
مادام لێرە باس لە دیـالۆگ دەکـرێ وەکـوو ڕێگـایەکی ئاشـتییانە بـۆ چارەسـەری : خالید عەزیزی لە دەسپێکی قسەکانی گوتی

کێشەکان، من وەکوو سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکراتی کوردستان نیزیک بە دەساڵ دەستم هەڵهێنـا کە چارەسـەری کێشـەی 
د لە ئێران تەنیا لە ڕێگای وتووێژەوە ئیمکانی هەیە، بەاڵم چل رۆژ لەمەو پێش مووشەکیان بەو قامکەوە ناو چیتـر ئەو کور

 .دەستە بۆ ئەو مەبەستە هەڵنایەت
لەدرێـــژەی قســـەکانی خالیـــد عەزیـــز و، خستنەبەرباســـی دۆخـــی رۆژهەاڵتـــی کوردســـتان و، هەلـــومەرجی هەســـتیاری کـــورد، 

غرافیـــای ئێـــران باســـی لەوە کـــرد کە ئـــێمە لەو کۆبـــوونەوەدا کە مووشـــەکباران کـــرا، باســـمان لە بەتـــایبەتی کـــورد لە جو
ڕێگاچارەکان و لێکدانەوەی سیناریۆ ناروونەکانی بەردەم کۆماری ئیسـالمی و ئێـران و داهـاتووی ئەو واڵتە دەکـرد و، بیرمـان 

 .لە بە ئەنجام گەیاندنی خەباتی گەلی کورد دەکردەوە
 

بە کردنەوەی باسەکەی لەباری مێژووی سیاسی و، لە روانگەی خەسارناسییەوە قامکی لەسـەر چەنـد خـاڵێکی  خالید عەزیزی
هەمووکــات کــورد لە خوێنــدنەوەکانی خــۆی بــۆ شکســت و بە ئاکــام نەگەیشــتنەکانی واڵتــانی زلهێــز : گرینــگ دانــاو ڕاگەیانــد

 !..ن و هەر شکستەکان بۆ ئێمە مایەوەوداگیرکەری بۆ هۆکاری زانیوە، نازانم بۆ واڵتانی دیکە سەرکەوت
 

ــارتێکردنی بۆســەر  ــکەی کوردســتان و، ک ــاوردانەوەی رووداوە سیاســییەکانی بەشــەکانی دی ــژەی باســەکەی بە ئ ــاوبراو لە درێ ن
ئـێمە هەمووکـات : دا گـوتی کوردستانی ئێران بە هێنانەوەی نموونە وەکوو پرسی رێفڕاندۆم و بۆنەکانی دیکە، لەو پێوەنـدییە

ن خۆش بوو فیدڕالیزم لە عێراق و هەرێمی کوردستان نموونەیەکی سەرکەوتوو بێت هەتا واڵتانی دیکە، وەکـوو ئێـران و پێما
 .الیەنە سیاسییەکانی ئەو واڵتە لەپێش چاوی بگرن وەکوو ڕێگاچارەیەک بۆ کۆتایی هێنان بە کێشەکان

 
ران و وەزعیەتــی سیاســی کــورد لە کوردســتان کــردو دا باســی لە بــارودۆخی ئێــ خالیــد عەزیــزی لە بەشــێکی دیــکەی قســەکانی

دیسانەکە وێڕای پێداگری لەسەر خەبات بۆ گەیشـتن مـافە نەتەوەییەکـان دووپـاتی کـردەوە ئـاڵۆگۆڕی ڕوانگەکـان و دیـالۆگ 
 .باشترین و شارستانیانەترین ڕێگای چارەسەرە بۆ گرفت وکێشە سیاسییەکان
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 بەڕێوەچوونی سمینارێک بۆ کاک خالید عەزیزی لە پارڵمانی ئوتریش

 
 

  
  
 
 
 

ــی  ــمینارێک بە  ١٢٣١٣٣٢١١٩رۆژی سێشــەمە ڕێکەوت ــوتریش، س ــوکراتی ئ ــیال دێم ــی سوس ــیۆنی حیزب ــەر بانگێشــتی فراکس لە س
و کەسایەتیی دانیشگایی لە سەر هەلومەرجی کوردستان و ئێـران  کۆمەڵێک لە پارڵمانتارانی ئوتریش و رۆژنامەوان بەشداری

 .و ناوچەکە پێکهێنرا
 

لە ســەرەتای ســمینارەکەدا هەیوەتــی حیزبــی لە الیەن ئانــدریاز شــیدە، جێگــری ســەرۆکی فراکســیونی حیزبــی سوسیالیســت لە 
 .پارڵمان، بەخێرهاتن کرا

 
کـاک . ئێـران و نـاوچەکە پێشـکێش کـرد سـەبارەت بە هەلـومەرجی ئێـران و کوردسـتانی کاک خالید عەزیـزی وتـارێکی پاشان

ی ئەو کۆبـونەوەیە، کـوتی ئـارەزووم دەکـرت کە ئـوتریش و ڤیـیەن خالید لە سەرەتادا وێراێ سوپاس و پێزانین بۆ پێکهێنـان
بەاڵم بەداخەوە ئێســتا کە بەرەو ســی ســاڵەی تیــروری . مابــا هەر بە بیرەوەرێکــانی کرایســکی و هــاینس فیشــیر لە زێهنمــدا

سـاڵ  دوکتور قاسملوو دەچین، ئۆتریش و ڤییەنێکـی دیـکەش لە بەر چاومـدا ون نـابێ، ئەو یـش ڤییەنێـک کە بە داخەوە سـی
ئێـران پێش ئیستا قـازی و دادگـای تێـدانەبوو و قاتڵەکـانی دوکتـور قاسـملوو لە بەرچـاوی بەرپرسـانی ئۆتریشـی بەدرەقەی 

 .کرانەوە
 

تێکۆشـانی خەڵکـی  لە بەشێکی دیکەی وتارەکەیدا کاک خالیـد تیشـکی خسـتە سـەر خەبـات و تێکۆشـانی حیزبـی دێمـوکرات و
هەر لەو پێوەنـدیەدا رایگەیانـد کۆمـاری ئیسـالمی واڵمـی خەبـات و تێکۆشـان و داوا رەواکـانی خەڵکـی . کوردستانی رۆژهەاڵت

هەروەها عەزیزی گـوتی مەترسـی . زبی دێموکراتی کوردستان واڵم دایەوەسەرکردایەتیی حیکوردستانی ئێرانی بە موشکبارانی 
بـۆیە داوامـان لە واڵتـی ئـوتریش و واڵتـانی . ئەوە هەیە دیسان کۆماری ئیسالمی بـنکەو بارەگاکـانی ئـێمە وەبەر هێـرش بـدا
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دژی میللەتــی کــورد و حیزبــی دێمــوکرات بــێ یەکێتــی ئورپــا ئەوەیە کە بەرامــبەر بە کــار و کردەوەکــانی کۆمــاری ئیســالمی لە 
 .تەفاوەت نەبن

 
هەروەهــا کــاک خالیــد جەختــی لە ســەر ئەوە کــردوە کە کۆمــاری ئیســالمی لە گەرمەی ئــابڵۆقەی ئابوریــدا خەڵکــی خــۆی بە 
هەژاری و فەقیــری بەجێهێشــتوه و خەریکــی ســەرفی پــارە و ســامانی واڵتــی ئێــران بــۆ پروژەکــانی تروریســتی و دروســتکردنی 

بۆێە ئـێمە چـاوەروان دەکەیـن کە واڵتـی ئـوتریش و یەکێتـی ئوروپـا دەورێکـی گرنگتـر لە . نائەمنی لە رۆژهەاڵتی ناوەراستە
رۆژهەاڵتی ناوەراست بگێرن بۆ ئەوەێ کە ئێران وا بە ئاسانی پروژە و بەرنامەکـانی خـۆێ کە بـریتین لە ئـاژاوە و تیـرۆر و 

 .نائەمنی جێبە جی نەکات
 

ــکە ــێکی دی ــتای لە بەش ــیەن لە راس ــاری ڤی ــومی سیاســی ش ــی عل ــۆێ بەش ــتای زانک ــمیدینگەر، ماموس ــاس ش ــامەکەدا توم ی بەرن
لە کۆتاییدا پرسیارو و ئـاڵوگۆری بیـرورا . قسەکانی کاک خالیدا باسێکی سەبارت بە قەزییەی کورد بە گشتی پێشکەش کرد

 .کرا
 

کــــاک خالیـــدی عەزیــــزی بەرپرســـی پیوەنــــدە  جـــێگەی ئامـــاژەیە لە ئەو ســــمینارەدا هەیوەتـــی حیزبــــی بریتـــی بـــون لە
نێونەتەوەیەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کاک عەلی مازوجی بەرپرسی پیوەندیەکانی حیزب لە ئوتریش و کاک خـدر 

 .هەمزەنیژاد بەرپرسی کۆمیتەی حیزب لە ئوتریش
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پێکهینانی سمینارێکی سیاسی لە واڵتی ئوتریش بۆ بەڕێز خالید عەزیزی ئەندامی ڕیبەری و بەرپرسی 

 پەیوەندیە نێونەتەوەییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 

 
 
 
 
 
 

ی حیزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان لە واڵتـی ئـوتریش، سـمینارێکی ی زایینی، کۆمیتە٢١١٩ - ٣ - ١٤ڕۆژی چوارشەممە ڕیکەوتی 
سیاسی بە بەشـداری نـوێنەری جەنـدین حیـزب و ڕێکخـراوی سیاسـی، کـوردانی دانیشـتووی ئەو واڵتە و کـۆمەڵێکی بەرچـاو لە 

ییەکـانی ئەندام، دۆست و الیانگرانی حیزب بۆ بەڕێـز خالیـد عەزیـزی، ئەنـدامی ڕێـبەری و بەپرسـی پەویەنـدییە نێونەتەوە
 .پێک هێنا.لە ڤییەن،ی پایتەختی واڵتی ئوتریش حیزب، 

 
ی دوانیوەڕۆ بە بەخیـر هـاتنی بەشـداربووان لە الیەن کـاک عەلـی مـازوچی دەسـتی پیکـرد و دەقەیەک ٤سیمینارەکە کاتژمێر 

ی خۆشحاڵی خۆی لە پاشان بەڕێز خالێد عەزیزی وێڕای دەربڕین. بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدان ڕاگەیەندرا
مــن ئــاواتم دەخواســت، کە دەهــاتمە ڤیــیەن وەک، ســەردانێکی دۆســتانی کــورد و : بــوونی لە نــاو کــۆڕێ بەشــداران دا، گــوتی

پشتیوانانی شۆڕشی خەباتی ئەو گەلەم کردبایە و ڤییەن و ئوتریشم بەو دیـدە دۆسـتانەیەوە دیتبـاێە، کە وەختـی خـۆی هەر 
وەنـــدی لەگەڵ نەتەوەی کـــورددا بویـــانە، بەاڵم بـــۆ ئـــێمەی کـــورد و بەتـــایبەتی کـــودی یەک لە کرایســـکی و فیشـــەر لە پەی

ـــۆر قاســـملو و  ـــی دوکت ـــاڵە، ئەویـــش ترۆرکردن ـــدیایەکی زۆر ت ـــیەن بیرهێنـــانەوەی تراژی ـــوتریش و ڤی ـــاوی ئ ڕۆژهەاڵت، ن
یســالمی ئێــران ســاڵ پــێش ئێســتا لە شــاری ڤیــیەن بە دەســتی ترۆریســتەکانی کۆمــاری ئ ٣١هاوڕێیــانیەتی کە نیزیــک بە 

 .بەڕێوەچوو
 

ئەو کارســاتە بــاری سەرشــانی ئــێمەی کــوردی زۆرلەوەی هەبــوو قورســتر کــرد کە دام و دەزگــا یاســای و ئەمنیەکــانی ئــوتریش 
بەداخەوە ئەوکــات، لەگەڵ ئەوەی کە بەڵــگەی ئاشــکراو حاشــاهەڵنەگر هەبــوو، کە هەر ئەو بەنــاو دیپڵۆماتــانەی ئێــران ئەم 

لە  . دابـێ، بەاڵم تیرۆریسـتەکانیان تـا فڕۆکەخـانەش ئیسـکۆرت کـردن و بەرەو ئێرانیـان نـاردنەوە تیرۆرەیان دەبێ ئەنجـام
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ئێـران وەک حکـومەتی : درێژەی باسەکەیدا بەڕێزعەزیزی ئیشارەی بە وەزعی کوردستانی ئێران و ئێران بەگشتی کـرد و گـوتی
ئێـران لە هەر . ی سـوننە تونـدئاژۆ لە نـاوچەکەدایەکێکە لە هۆیەکـانی پێهـاتنی هێنـدێک دەسـتە و تـاقمتوندئاژۆی شیعە، 

هەمــوو هەوڵــی ئەوە بــووە کە تــرس و دڵەڕاوکــێ لە دڵــی . کــوێیەک چەنــد شــیعەیەکی لێبــێ، هەوڵــی داوە خــۆی بگەیەنێتــێ
خەڵک دا درووست بکا و بڵێ ئەگەر کۆماری ئیسـالمی نەبـێ، ئەوە سـوننەکان لە بەینیـان دەبەن و ژیانیـان لە خەتەر دایە و 

 .ە کۆماری ئیسالمیە وەک حکومەتێکی بەهێزی شیعە دەتوانێ بیانپارێئەو
 

بەم شێوەیە کۆماری ئیسالمی لە هەستی مەزهەبی زۆربەی شیعەکان بۆ مەبەسـتی خراپـی خـۆی و هەاڵیسـاندنی گێـرە و کێشـە 
ئێـران و لەودا عەزیـزی پاشـان هـاتە سـەر پەرش و بـاڵوی هێـزە کـانی ئۆپۆزیسـیۆنی . لە ناوچەکە کەڵـک خـراپ وەردەگـرێ

ڕخنەی لەو نەیارانە ی کۆماری ئیسالمی گرت کە ناتوانن بە یەکەوە ئەدرەسێکی بەهێز دروست بکەن بۆ ئەوەی دنیـای دەرەوە 
لە درێـژەی ئەو باسـە دا روو لە کوردسـتان ئێـران بە ڕەخـنەی هـاودەنگی و هـاوهێزی لە . بتوانێ حیسابێکیان لە سەر بکـات

دا دەستی پیکرد و گوتی، ئەو ناوەنـدەی کە دامەزراوە، شـتێکی باشـە و هەنگـاوێکی زۆر بەجێـیە بەینی هێزە کوردستانیەکان 
و هیوادارم هەمو هێزەکانی کوردی ئێرانـی، بە هەمـو توانایـانەوە بـۆ بەهێـز کردنـی هەوڵ بـدەن، چـوون تەنیـا بە یەکگرتـو 

نــاوچەدا و بە تــایبەتی لە ئێــران دا لە دوای دەتــوانین، ئەدرەســێک بــین و پارســەنگی کــورد ســبەی لە تەرازووی کێشــەکانی 
لە کۆتای ئەم باسانەدا، پرسیار و واڵمـی بەشـداران دەسـتی پێکـرد و لە الیەن کـاک . کۆماری ئیسالمی بە هێز نیشان بدەین

 .خالید جواب درانەوە
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