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 کانی مانگی خەرمانانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانپانۆرامای رووداوە

 
 هەتاوی؛ ی١٠١٤ خەرمانانی ی٠٢ =ی زایینی ١٤٩٢ی سێپتەمبەری ٠٢ ١
 چییاپدر نی بیی  ی چاپخانییه بییوو    كییه می  كییه یه  ا كییور  ناو ر، لییه گییه ڕۆژنامه و مێژوونییوو  موكریییان  حییوزن  حوسییی  

  ەسیتی بە بەغدا لەشاری موكریانی حوزنی حسێ   امەزراندووە، ك چدر ن كور ی ی وێژ  و زمان نووسراوەکانی بەرهەمە
  شیاری گەڕێنیراوەتەوە تەرمەكەی كیر ووەو  واییی  كی چی.  ە ا  ەسی  لە گییانی و  ەکرێ ژەهرخوار ئینگلیس ن کەرەکانی
 .سپێر را بەخاک وڵێر ا هه اڵتی قه  پیر  نیزك  له   مه محه ئیمام لەگ ڕستانی و هەولێرو

 

 ی هەتاوی؛١٠٠٢رمانانی  ی خه٠ =ی زایینی ١٤٩١ئاگ ستی  ی٠٩ ٠
ڕۆژئاوای ورمی  و بیاکووری کور سیتانی کانی الی خوارووی  کور    رۆکه شداریی ئاغا و سه به  شاری شن  به  ک نفرانسێک له 

نیدی  ماو  پاسیاوی ز  کان و به چیاوی ئینگلیسیه   وور لیه   ا کیه ییه و  م ک بوونه نید ڕۆژ بەڕێیوە ەچ ، لیه ی چه ئێران ب  ماو 
  .کی ئەوت  ناگەن یه کێتی هیچ ئاکامێک و یه  کان به ش گیرابوو، بەرپرسە کور   نی ئاغای مامه ر  کوڕی قه

 

 ی هەتاوی؛١٠٠١ رمانانی ی خه٠٢ =ی زایینی ١٤٩٠ی سێپتەمبەری ١١ ٠
 رحیا یم وا،یه یزبیح یران نهێنو یبوون ئاما    سابالغ به یم چ کینز   او  له یحاج یباخ  له یسابالغ یالو ک هی سته    

 ." و  بوونه کور  ک یاسیس یکێکخراوڕێ ینانێکهێپ  ب شناو فا خ و مسته
 

 ی هەتاوی؛١٠٩١ی خەرمانانی ١١ =ی زایینی ١٤١١ی سێپتەمبەری ٠ ٩
 ال میه کور ستان رۆژهەاڵتی( ١١ - ١١)ساڵەکان چەکداری جوواڵنەوەی رێبەرانی لە یەکێک و سیاسی ری تێک شه شاعیرو 

ى  خ شیخانه خیوار نه  لیهئەم رۆژە ا یان   بیه  ر  بیه له  نجه شیکه و  وای چیوار مانیز زینیدان و ئه( ڵماشی شه   حمه ئه) ئاوار 
لەگەڵ  وو هیاوڕیی پێمیمەرگە  لە رۆژهەاڵتیی کور سیتان شی  ر   شیاری سه" خڕى کان  سار ێ"ناوى   شوێنێک به  شار له

  .نائیعدامیان کرئێران  تی پاشایه تی حکومه ن الیه له
 

 ؛ی هەتاوی١٠٩١ خەرمانانی =ی زایینی ١٤١١ یرەمبەپتێس ٢
لە  ەزگیای ئەمنیەتیی سیاواکی  کور سیتان، یکان نهێموو شیو هیه  لیه زبییح ینگران هیینیدام و ال ئه    لیه  ان کیه سه یرانیگ 

 .کران عدامیئ  ل انیس که  یند چه انیلد جه یپا گان  له رۆز ی نجه شکه ئه ی وا به  که ریژیمی پاشایەتی پەهلەوی
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 ؛ی هەتاوی١٠٢٠ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ١٤١٠ی سێپتەمبەری ٠٠ ١
و   تییاز   یوخییین یو ر یییو پ رنامییه به یسییند کر نیی   و په کییه ٩٤ یشییدار به  بییه زبیییح یم ههێسیی ی نگر  کیی یهییاتن کێییپ 

 ( وکتور قاسملوو ییگمت یرێسکرت.)غدا  به یشار له یند ناو  ی تهیم ک یبژا نڵ هه
 

 ؛ی هەتاوی١٠٢٠ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ١٤١٠ی سێپتەمبەری ٠٠ ١
 زبییح یم ههێسی ی نگر  کی  له(  هی یستیالیس س یر رو   ا په یکڵێ مه ک) ی  ێموکراتزبیح یژۆ وار یئامانج یسند کر ن په 

 .غدا به یشار له
 

 ی زایینی؛١٤١٢ی سێپتەمبەری ١١ =ی هەتاوی ١٠٢٩ی خەرمانانی ٠٢ ١
 شیاعیر، نووسیەر، و، ئایینی مام ستای کور ستانی، مەر ۆخی ئایەتوڵاڵ بە ناسراو مەر ۆخ محەممە ی شێخ ک چی  وایی 

 ماڵئیاویی سیاڵیدا ٤١ تەمەنیی لە سینە شیاری قەتارچیانی گەڕەکی لە کور  ناسراوی سیاسیی کەسایەتیی و مێژوونوو 
 .کر  ژیان لە

 

 ی هەتاوی؛١٠٢١ی خەرمانانی ٤ =ی زایینی ١٤١٤ی ئاگ ستی ٠١ ٤
  كور سیتانی  تدێمیانی حمه ز   ش ڕشیگێڕی  ی ڵیه ك مه  رێدی زرێنیه  امه و گرنیز   ر  هیه  رێدی بزوێنیه ، سوڵتانی فا مسته  فوئا ی 

 بە پاسیییدارەوە و جیییاش زۆری هێزێکییی  لەالیەن  ا کیییانێعمەت - بسیییتام گونیییدەکان  نێیییوان نیییاوبراو لە ، بیییوو  ئێیییران
 فوئییا  کییاک تەرمەکەى. ەبیی  شییەهید تەهمییور  و فوئییا  ککییا و  ەکییرێتە هێرشیییان چەمییران مسییتەفا سییەرکر ایەت 

 بەخاکییان براییدا حوسیەین  و ئەمی  تەنیم  لە و گوندەکەیان نزیک لە تاڵەسوار گ ڕستان  لە مەریوان ب   ەبرێتەوە
 .سپار 

 

 ی هەتاوی؛١٠٢١ی خەرمانانی ١١ =ی زایینی ١٤١٤سێپتەمبەری  ی٠ ١٢
ی میتوانی ان    لیه کیه ١١ یکر نی  الچ و قیهی ک ماری ئیسالمی ئێیران میژێر یکداران چه ی ندانه سامناک و  ر  یت هینایج 

 .یقارن یگوند سیڤلی خەڵکی
 

 ؛ی هەتاوی91٢٤ ڵیسا خەرمانانی =ی زایینی 91١٢ ڵیسا یرەمبەپتێس ١١
 یت هڵیو ر    گیه ئه انیدی گیه یحکووم کیر  و را میه رانێیر ئ سیه  بی یراقیێع یت هڵیو    یژێسیتدر    زبییح ینید ناو  ی تهیم ک 

  بی  یخی یزێیه یواو تیه  هیی ئامیا    میهێئ یزبییح.یبناسی یرم فیه  کور ستان بیه یکڵ خه یکان هی یت ر   اخواز  بنه یند ناو 
 .کار بخا و  راقێع یش رته ئه یالمار په ی و  ربوونهنگا ر  به
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 ؛ی هەتاوی91٢٤ ڵیسا خەرمانانیمانگی  = ی زایینی١٤١٢ ڵیسا یرەمبەپتێس یمانگ ١٠
 یت هڵیو ر    گیه ئه انیدی گیه یحکووم کیر  و را میه رانێیر ئ سیه  بی یراقیێع یت هڵیو    یژێسیتدر    زبییح یند ناو  ی تهیم ک 

  بی  یخی یزێیه یواو تیه  هیی ئامیا    میهێئ یزبییح.یبناسی یرم فیه  کور ستان به یکڵ خه یکان هی یت ر   اخواز  بنه یند ناو 
 .کار بخا و  راقێع یش رته ئه یالمار په ی و  ربوونهنگا ر  به

 

 ؛یتاوەه ی١٠٢٤ یرمانان خه ی٠١ =ی زایینی ١٤١٢ یرەمبەپتێس ی٠٠ ١٠
 یرپرسیی به میوکرات،ێ  یزبییح یم چییوار  ی نگر  کی یینید ناو  ی تییهیم ک ینیدام ئه ،یبباسی عه ڵاڵبویب رگور  حییه سیه یرۆرییت 

 . هابا  مهشاری   له یسالمیئ یمار ک یراوانیگیکر س  به     هابا ، به مه یشار  له زبیح ییزامین یاڕشو
 

 ی هەتاوی؛١٠١١ی خەرمانانی ١ =ی زایینی ١٤١٠ ئاگ ستی ى٠١ ١٩
 ەڵەیم کی یتیەرکر اەسی ینیدامەو ئ میوکراتێ  یزبییح ینییرێ  ەیرگەمیمێو پ نیدامەئ قەنیدی  عەبدوڵاڵ زەکی مام سیتا 

 مەرگیدا لەگەڵ بەربەرەکیانی رۆژێیک پیاش و بیووە برینیدار پیرانمیار ا نیاوچەی بەرگرییی شەڕی لە کور ستان یکسانیە
 .نێژراوە پیرانمار شاری مێرگانی بەری گ ڕستانێکی لە تەرمەکەی و بووە شەهید

 

 ؛ی هەتاوی١٠١١ خەرمانانیمانگی  =ی زایینی ١٤١٠ی رەمبەپتێس یمانگ ١٢
 یئیازا   لیه یرگر بیه یک میانگ و  ڕی زبه ر  ی02رمانان تا  ی خه02 یژۆر   ا له یاریبر ی حیزبی  ێموکراتاسیس یر فته    

 . ن هی گه کور  رابه یل گه یرمان و هه
 

 ی هەتاوی؛١٠١٠ی خەرمانانی ١١ =ی زایینی ١٤١٠ سێپتەمبەری ی٤ ١١
 ک میاری کریگیراونیی  بیه تییرۆری هی ی  بیه تااڵ، شنه گوندی  له هێز، ری رماند  فه جێگری  ی مامه   سعه ئه بوونی هید شه 

 .ئیسالمیی
 

 ی هەتاوی؛١٠١٠ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ١٤١٠ی سێپتەمبەری ١٠ ١١
 ەبیاخ ویین ەل کیانیەراقێئ ەربازەسی یژڕێ سی  یهیەب هێیزی شیاه ، ری رمانید  فه جێگیری حوسیێنی سیابیر بیوونی هید شه 

 .کور ستان یباشوور ەل ەچنار یو سوتاوکان رانێو
  
 هەتاوی؛ ی١٠١٩ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ١٤١٢ی سێپتەمبەری ٠٠ ١١
 یمیار کی کیانەزێه ەڵگەل ەڕشی ،ەکیی  یمیانەقار ١ ەڵگەل فمیی ، ئه هێیزی ری رماند  فه ران یته قه ر عومه بوونی هید شه 

 ە ەغەن یرگولەگ یله گوند یمالسیئ
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 ی هەتاوی؛  ١٠١٢ی خەرمانانی ١ =ی زایینی ١٤١١ی ئاگ ستی ٠٢ ١٤
 اگیرکەرانیی  ڵ گیه له ڕ شیه هی ی  بیه ، سینه حیزبیی  ێمیوکرات شارسیتانی  ک میته رپرسی به حوسێنی می  جه بوونی هید شه 

 .ندی که وزباش -ک ماری ئیسالمی 
  

  ی هەتاوی؛ ١٠١١ی خەرمانانی ١٠ =ی زایینی ١٤١١ی سێپتەمبەری ٩ ٠٢
لە ئ ر گییای سییەرەکی کیی مەڵە بە نییاوی بەر انەگە لە ئەنییدامی کیی میتەی ناوەنییدی کیی مەڵە سییە یک کەمییانگەر تیییرۆری  

   ەوەری شاری رانیە لە باشووری کور ستان، 
   

  ؛ ی هەتاوی١٠١١خەرمانانی  =ی زایینی ١٤١١ سێپتەمبەری ٠١
لەم کوشیتارە ا .  ا ڕاگیرانیی شیەڕی نێیوان ئێیران و عێیراقوێنەی زینیدانییە سیاسیییەکانی ئێیران بە  وای   کوشتاری کەم 

هەزاران زینیییدانی سیاسیییی لە سەرانسیییەری ئێیییران کیییوژران کە لە نێویانیییدا ژمیییارەیەکی بەرچیییاو لە تێک شیییەرانی کیییور  
  . ەبینران

 

 هەتاوی؛   ی١٠١١ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ١٤١١ی سێپتەمبەری ١١ ٠٠
  . نێر  که  له نێوخ یی ری شه ه ی  به شارستان پیرانمار،  ک میته رپرسی به زارعی خدر بوونی هید شه 
  

   هەتاوی؛ ی١٠١٢ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ١٤٤١ی سێپتەمبەری ١٤ ٠٠
. کور سیتان ش ڕشیگێڕانی یەکیەتیی ری زرێنیه  امه و کور سیتان رۆژهەاڵتیی سیاسیی ری تێک شیه نا ز انپه یه عید سه تیرۆری 

  .کور ستان باشووری لە(. کور ستان ئازا ی پارتی)ب تە  واتر
 

 هەتاوی؛   ی١٠١١ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ١٤٤٠ی سێپتەمبەری ١١ ٠٩
سیا ق شیەرەفکەندی، سیکرتێری گمیتیی . لەم پەالمیارە تێرۆریسیتییەی ک میاری ئیسیالمیی ئێرانیدا  . تێرۆری مێکونیوو  

نیوێنەری حیییزب لە  ەرەوەی واڵت، هومییایون ئەڕ ەاڵن، نیوێنەری حیییزب لە ئەڵمییان و نییووری حییزب، فەتییاە عەبییدولی 
  .  ێهکور ی، چاالکی سیاسی و  ۆستی حیزب بە  ەستی تێرۆریستە نێر راوەکانی ک ماری ئیسالمیی ئێران شەهید کران

 

  ی هەتاوی؛ ١٠١٢ی خەرمانانی ١٤ =ی زایینی ١٤٤١ی سێپتەمبەری ٤ ٠٢
 یکیور یسیالون  لیه  یخی ی نگر  کی  یم سیتهیب  لیه سی یالیسوس یونالینترناسی ئه ینیدام ئه  به موکراتێ  یزبیح یرانیرگ و  

 ییگمییت یرێسییکرت  ن زا   سییه حه اڵبییدو عه سییتا مام یشییدار به  بییه. ورکیییوین  لییه کان گرتوو  هییی  و  تییه نه یکخییراوێر یگمییت
  .زبیح
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 ی هەتاوی؛١٠١٢ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ٠٢٢١ی سێپتەمبەری ١٠ ٠١
 تییهاڵو یرەمبەپتێسیی ی99 یسییتیرۆریت یکێرشییێه  ر یییزنج ی نییه ب  بییه  ێمییوکرات زبیییح یاسیییس یر فتییه    ی ننامییهی بییه 

 .کایئامر یکگرتووکان هی
 

 ی هەتاوی؛١٠١٠ی خەرمانانی ١٢ =ی زایینی ٠٢٢٠ سێپتەمبەری ی١ ٠١
 رنی ی ه ی بیه جیهیانی وانانی شیاخه باشیتری   لیه کێک ییه و کیور  ناوی  رز  به وانی شاخه ورازی هه   ممه محه  وایی ک چی 

 .پاکستان ی خ شخانه نه  له ١ گاشبرۆم شاخی  فرله به
 

 ی هەتاوی؛١٠١٠ی خەرمانانی ١١ =زایینی  ی٠٢٢٠ی سێپتەمبەری ١ ٠١
 .ناڵمندا یای نگ ڤاری  یر مخهێس  پ     به رانێئ یکور ستان یناڵمندا یالیڤفست  یم که هی یچوون  و ێر به 
 

 ی هەتاوی؛١٠١٠ی خەرمانانی ٠٠ =ی زایینی ٠٢٢٩ی سێپتەمبەری ١٠ ٠٤
 .رانێئ یکور ستان یموکراتێ  یژنان ییت هیک هی ی نگر  ک م که هی 
 

 هەتاوی؛ ی١٠١٩ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ٠٢٢٢ی سێپتەمبەری ١١ ٠٢
پێمیمەرگەی  ێیری  کی مەڵە و هاوسیەری ه نەرمەنیدی نیاو اری و  و کی رانیبێژ نیدی رمه هونه ریقی فیه  رز  مه  وایی ک چی 

 .سوئید  له ست کلهکوم شاری  له ش رشگێری کور  ناسر رەزازی
 

 ی هەتاوی؛١٠١١ی خەرمانانی ٠٢ =ی زایینی ٠٢٢١ی سێپتەمبەری ١١ ٠١
  ری فتیه     راوێژکیاری  ی سیته     نیدامی م، ئه هیه  واز   ی کی نگر  نیدی ناو  ی ک میتیه نیدامی ئه  حیمی ر  عوسمان   وایی  ک چی 

 .کور ستان باشووری ی کویه شاری  له مێمک  ی کته سه  ه ی  به   ێموکراتی کور ستان  حیزبی   سیاسی
 

 ی هەتاوی؛١٠١١ی خەرمانانی ٠٢ =ی زایینی ٠٢٢٤ی سێپتەمبەری ١١ ٠٠
 .تاران شاری  له کور  ی رو  نیمتمانپه و زانا ستڤان، ڵبه هه ر، نووسه س ران ن سه حه مام ستا  وایی ک چی 
 

 ی هەتاوی؛١٠١٤ی خەرمانانی ١ =ی زایینی ٠٢١٢ی ئاگ ستی ٠١ ٠٠
 - ژی ی ڵیه ک مه یا گیاری  واییی  و کور  ناو اری ری و ڵێک له ر، زماننا  نووسه یوبییان ئه عوبدوڵاڵ ید سه  وایی ک چی 

 .هابا  مه شاری  له کور ستان ک ماری و کاف
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 ؛ی هەتاوی١٠١٤ی خەرمانانی ٠٢ =ی زایینی ٠٢١٢ی سێپتەمبەری ٠١ ٠٩
وای  ر  اخیوازی ر  رامبیه ت به رکوت و توندوتیژی نواندنی حکوومیه حکووم کر نی سه حیزبی  ێموکراتی کور ستان وێڕای مه 

پیارێز،  اوای   وامیی گرتنی ناڕازییان و چاالکانی ژینگه ر   گ لی ورم  و بهوشکبوونی   ستی پێمگیری له به مه  ڵک به خه
 .کا کان    رچی زووتری گیراو  ئازا یی هه

 

 ی هەتاوی؛  ١٠٤٠ی خەرمانانی ١١ =ی زایینی ٠٢١٠ی سێپتەمبەری ٠ ٠٢
 یلقیەخ ینیموجاهید یکخیراوێر ینیدامانەئ رەسی  بی ەانەیییزەب  ب یرشێکور ستان ه یموکراتێ  یزبیح یاسیس یرەفتە  

 ەمیپەک مەئ یمیتوانی ان ەل  ەک 02 ەل اترییز راق،ێیع یختەتیپیا یغیداەب یشیار کیینز ەل فەشیرەئ یمپیەک ەل رانێیئ
 .کاە  حکوومەم. بوون نداریبر شەکی  یسەک انەی  ەکوژران و ب

 

 ؛تاوی ههی ١٠٤٠ی خەرمانانی ٤ =ایینی ی ز٠٢١٩ ی ئاگوستی٠١ ٠١
سڵی و جێگیران  ندامانی ئه شداریی ئه ی به به ك رۆژ  کی کاریی یه یه و  حیزبی  ێموکراتی کور ستان ک بوونهتیی  رایه رێبه 

 یرشیێپیاش ه یخۆبیارو  یکر نێتیاوتو  ری سیاسیی بی فتیه ها راوێژکیارانی    رو  نیدی و هیه ی ناو  و راوێژکارانی ک میتیه
 .ڕێو  بر  ر کور ستان به سه   اعش ب

 

 ی هەتاوی؛١٠٤٠ی خەرمانانی ٠٤ =ی زایینی ٠٢١٩ی سێپتەمبەری ٠٢ ٠١
 اییناسیراو بیه  اعیش  ییسیتیرۆرێت یگرووپی یکان هییژێسیتدر    و رشێیکور سیتان ه یاتڕمیوکێ  یزبییح یاسییس یر فته    

 یبیان ک یکیڵ له خیه یوانیپمتمەحکووم و  کور ستان یژئاواۆر یکان نهیناوچه کور نم یکڵ ر خه سه  ب یسالمیئ یت هڵو   
 .لە رۆژئاوای کور ستان  ەکا دایر وروبه و   

 

 ی هەتاوی؛١٠٤٩ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ٠٢١٢ی سێپتەمبەری ١٠ ٠١
 شیاری  لیه  ا ساڵی ١٢ نی مه ته  له خ شی، نه ه ی به کور  گ رانیبێژ و ن نگخ شی میوزیکژ     ندی رمه هونه  انش   ممه محه 

 .کر  ر هونه و ژیان  له مااڵوایی مهابا 
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ٠ =ی زایینی ٠٢١١ی ئاگ ستی ٠٩ ٠٤
 لە یەکێیییک لە کیییور ی، گییی رانی و هیییونەر بیییواری پێمیییەنگەکانی لە یەکێیییک و ژەنییییار وەلییییدی، محەمیییمە  شیییەری  

 .کر  کور ی هونەری ه گرانی و هونەر  ۆستان لە ماڵئاوایی سنە شاری نەخ شخانەکانی
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 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ٠ =ی زایینی ٠٢١١ی ئاگ ستی ٠٢ ٩٢
 لە  ڵیتەزێ  روو اوێکیی هی ی بە سیەقز مەولەوی ئەنجیوومەنی بەرپرسیی و شیان کار وەرگێر، چیرۆکنوو ، خاکی خالید 

 .کر  ژیان لە ماڵئاوایی هەمیمە ب  ساڵیدا ١٢ تەمەنی
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١خەرمانانی ی ١٤ = ی زایینی٠٢١١ی سێپتەمبەری ١٢ ٩١
 گونیدی خەڵکیی ئە ەبییی ڕەخنەگیری و وەرگێیڕ نووسیەر،( کی چەر کیاروان) بە ناسیراو گیالنیی، زا ە موسلێح حوسێ  سەید 

 .کر ووە  وایی ک چی ورم  مەرگەوەڕی ناوچەی بە سەر ی(ژاراوا)
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ١٤ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ١٢ ٩٠
 بە مهابیا ، لە ئیسیالمی ک میاری ڕەنگیی و  ەنیز فەرمیانبەری و کیور  نیمتمانپەروەری هونەرمەندی جەهانگیری، جەالل 

   .کر   وایی ک چی  ڵ وەستانی ه ی
 

 ی؛تاوەه ی١٠٤١ یرمانانەخ ی٠ =ی زایینی ٠٢١١ی ئاگ ستی ٠٢ ٩٠
چیاکوانی  ؛این یمیکەح تەحمڕەو  یژووهەپ  ەممەمع ،یش پ ەن ک دیم و ئ ر،ەباجو  یرەش مرانەن  ا س ە ەل انیانیگ 

 یکەیەوێشی ەبیوون ب وانییرەم یکانە ارسیتان یئیاگر ەیوەکوژانیدن یکییرەخ ەک کیداێکات ەلژینگەی رۆژهەاڵتی کور ستان 
 .یگوماناو

 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ١٢ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ١ ٩٩
 نەخ شیخانەکانی لە یەکێیک لە نەخ شی لەگەڵ بەربەرەکانی ماوەیەک  وای ش ڕش قالە مامە بە ناسراو فەتحیان قا ر 

 .کر   وایی ک چی سوئێد هێلسینگب ری شاری
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ خەرمانانی ی١١ =ی زایینی ٠٢١١ سێپتەمبەی ی١ ٩٢
لەم . کور سیتانپەالماری مووشیەکیی ک میاری ئیسیالمیی ئێیران بی  سیەر پلینی می کی میتەی ناوەنیدیی حیزبیی  ێمیوکراتی  

لەوان ئەنیدامی کی میتەی ناوەنیدی  ١کا ر و پێممەرگەی حیزبی  ێموکرات شەهید بوون کە  ١١پەالمارە تێرۆریستییە ا 
 .کەسیش بریندار بوون کە بەشێکیان ژن و منداڵ بوون ٢٢لەم ڕوو اوە ا زیاتر لە . بوون

 

 ؛تاوی ههی ١٠٤١رمانانی  ی خه١١ =ایینی ی ز٠٢١١ی سێپتامبری ١ ٩١
لە سیێدارە  ران و " زانییار میورا ی"و " لوقمیان میورا ی"و، " ڕامیی  حوسیەی  پەنیاهی"ه ەڵیم زیندانی سیاسی ناسراوی ک 

 .چوونە ڕیزی کاروانی شەهیدانی کور ستانەوە
 



کوردستانپانۆرامای رووداوەکانی مانگی خەرمانانی ڕۆژهەاڵتی   

 

 

9 
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ٠١ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ١٠ ٩١
کور ستان لەسەر بانگەوازی حیزبی  ێموکراتی کور ستان و حیزبە سیاسیییەکانی  ییکەی مانگرتنی بەشک  و سەراسەریی  

ی خەرمانیانی ک میاری ئیسیالمی بی  ١١کر نی پەالمیارە مووشیەکییەکەی  ئەم میانگرتنە بی  مەحکیوم. ڕۆژهەاڵتی کور ستان
 .ڕێوە چووسەر قەاڵی  ێموکرات و ئێعدامی پ لێک تێک شەری سیاسیی کور  لە الیەن ڕێژیمەوە، بە

 

 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی٠١ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ١١ ٩١
 سیەر ەمی ش رشیگێڕی و قسەخ ش حەیرانخوێ ، و بەی  هونەرمەندی ،"نا ری ڕەسووڵ" بە ناسراو نا رزا ە ئەقدەم نا ر 

 لە یەکێییییک لە پییییری و نەخ شییییی هییی ی بە ی هەتییییاوی رۆژهەاڵتیییی کور سییییتان١٠٩١ - ٩١ جیییوواڵنەوەی سیییاڵەکانی
 .کر   وایی ک چی ساڵیدا، ١٢ تەمەن لە مەهابا ، شاری نەخ شانەکانی

 

 ؛تاوی ی هه١٠٤١رمانانی  ی خه٠١ =ایینی ز ی٠٢١١ری ەمبەی سێپت١٤ ٩٤
کانی حییزب و  تییه سیایه ک لیه که ییه نیدی و ژمار  ی ناو  سڵی و جێگران و ڕاوێژکارانی ک میتیه ندامانی ئه شداریی ئه به به 

ییه بیوو کیه  و  و ک بوونه مان ئه ی هه یه که  رێژ   و  و ک بوونه ئه. ڕێو  چوو کانی حیزب به رپرسانی هێندێک له ئ رگانه به
وتییی  کبارانی ڕێژیمییی ک مییاری ئیسییالمی ڕ  ه ی مووشییه بییه( ی سییێپتامبر١ر بییه  رامبییه به)رمانان  ی خییه١١یانیی ڕۆژی  بییه
 ستابوو، کانی ڕاو  کار 

 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ٠٤ =ی زایینی ٠٢١١سێپتامبری ی ٠٢ ٢٢
نیکیییی هیلیییی، نیییوێنەری ئەمریکیییا لە ڕێکخیییراوی نەتەوە یەکگرەتووەکیییان لە ک بیییوونەوەی شیییوڕای ئەمنیەتییییدا ڕوو اوی  

بارانی بییینکەی  ەفیییتەری سیاسییییی حیزبیییی  ێمیییوکراتی کور سیییتانی هێنیییایە بەر بیییا  و  اوای پێمیییگرت  بە  مووشیییەک
 .یەکانی ئێرانی کر سەرەڕۆی

 

 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی٠٤ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ٠٢ ٢١
 پیاش کور سیتان  ێمیوکراتی حیزبیی ڕیزەکیانی  ێرینیی تێک شیەری و سیاسیی و خ شیناو حە ا  کەسایەتی حوسێ  حاجی 

 لە فرێدریکسییتا  شییاری نەخ شییخانەکانی لە یەکێییک لە سییاڵیدا ١٢ نەخ شییی، لە تەمەنییی لەگەڵ بەربەرەکییانی مییاوەیە
 .کر   وایی ک چی ن روێژ واڵتی

 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ی خەرمانانی ٠٢ =ی زایینی ٠٢١١ی سێپتەمبەری ٠١ ٢٠
 ین نجومییه لییه ئه اتریییز ینگاو هییه یو  اوا  سوپاسیینامه! کور سییتان یاتڕمییوکێ  یزبیییح یاسیییس یرەفییتە  ەیسییوپا  نییام 

و  کان کگرتوو  هیییو   تییه لییه نه کایمر ئییه یكان كگرتوو  هییی تییهاڵو یزڵی بییا یرنج سییه  بیی کان كگرتوو  هیییو   تییه نه یمیییئاسا
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کیی  ر  گیای سیه ر بار  کیی ئێیران بی  سیه هێرشیی مووشیهلەسەر  .شیئاسا ین نجومه ئه ی کهی  ییمی ائ یندامان ئه یران نهێنو
 .حیزبی  ێموکڕاتی کور ستان

 

 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی١ =زایینی  ی٠٢١٤ ئاگ ستی ی٠٤ ٢٠
  ێمیوکرات حیزبی لەمێژینەی ئەندامی و کور ستان ک ماری یا گاری و ئایینی کەسایەتیی ئیمامی محەممە  مەال مام ستا 

 .کر  ژیان لە مااڵوایی سەقز شاری لە خەڵکدۆستییەوە و خواناسی بە ژیان تەمەنێک پاش
 

 ی؛تاوەه ی١٠٤١ یرمانانەخ ی١٢ =ی زایینی ٠٢١٤ یرەمبەپتێس ی١ ٢٩
 یمیار ک یمییژڕێ ییکەمووشی یرشیێه ڵەکسیابەب نەی یە کور ستان یموکراتێ  یزبیح التیشکەت ینی سیم کڕاگەیاندراوی  

 ەل وتییووەکەڵه مییوکرات،ێ  یەاڵق ەل یکور سییتان یمییوکراتێ  یزبیییح ییییرەبڕێ ەیوەبییوون ک رەسیی  بیی رانێییئ ییسییالمیئ
 .کور ستان یباشوور

 

 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی١٠زایینی  ی٠٢١٤ سێپتەمبەری ی٠ ٢٢
 اڵتی ڕۆژهییه كییور ی خەڵکییی بیرکییاریی بییواری زانییای بیرکییار، کیی چەر پرۆفیسیی ر( Prospect) پرۆسییپێد  ی زراو   امییه 

 .ڵبژار  هه جیهان یەکەمی ندی بیرمه ك و  كور ستانی
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ یرمانانەخ ی١١ =ی زایینی ٠٢١٤ یرەمبەپتێس ی١ ٢١
 یەاڵق یکبارانەمووشی ڵەیسیا ١ ەین ب ەب کێناریمیس ،١٠٤١ رمانانەخ ی١١ یدانیهەش یرەوەریو ب ا ی ەل زگرت ڕێ  ب 

 .بر ەوەڕێکور ستان ب یموکراتێ  یزبیح یژنان یتییەکبە  ەستپێمخەری یە موکراتێ 
 

 ی هەتاوی؛١٠٤١ یرمانانەخ ی١١ =ی زایینی ٠٢١٤ یرەمبەپتێس ی١ ٢١
، رمانییانەخ١١ یکییانەتاوان ەڕیگەوڵسیا  یمییەکیە ەین بی ەب رانێییئ یکور سیتان یکییانەزبیح ییهاوکیار ینییدەناو یامەییپ 

 یناسیراو یاسییس ینیدانیز یە و لە سێدارە  انی س  ک یشار یرەوروبە ەلبنکەکانی حدک و حدکا  ییکەمووش یالمارەپ
 .ەڵەم ک

 

 ی هەتاوی١٠٤١ یرمانانەخ ی١١ =ی زایینی ٠٢١٤ یرەمبەپتێس ی١ ٢١
 ڵەیمییاەو بن نییدامانەکور سییتان و ئ یمییوکراتێ  یزبیییح یکانەرگەمییمێکییا ر و پ ەل رچییاوەب یکێشییەب یبوونەئامییا  ەب 

 رزەب میوکراتێ  یەاڵق یدانیهەشی یا یی  ا کێسیمڕەوری ە، لرمانیانەخ ی١١ یدانیهەشی  یکڵگ رەسەل دانیهەش یرزەبەس
 .رایاگڕ
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 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی٠١ =زایینی  ی٠٢١٤ سێپتەمبەری ی١٠ ٢٤
 ییییزامین - یاسیییس ی٠٠٩ ەیورە  ەیوتووانەرکەسیی یکر نیی ەڕپێییت یکور سییتان  وا یتییەاڵژهۆر یالوانیی ەل ەکییی  یکێل پیی 

 .یش پ انەیرگانەممێپ یزۆریپ یرگەب ،یتیەرگاەممێپ
 

 هەتاوی؛ ی١٠٤١ خەرمانانی ی٠١ =زایینی  ی٠٢١٤ سێپتەمبەری ی١٠ ١٢
کور سیتان  یکیەڵخ ەیربۆز ەک ابیر ووڕ ڵیسیا یرمانیانەخ ی٠١ لە کور سیتان یکیەڵخ ییرەرانسیەس یمانگرتن ەین ب ەب 

 ەل  اەگڕبی  سی ەکیور  ل ییاسییس یینیدەب  سی ی انەدارێسی ەو ل میوکراتێ  یەاڵق یکبارانەمووشی یکر ن حکوومەم یاێڕو
 .چووەوەڕێکور  ب یندکارانێخو ەییوەتەن ییتیەکیە ییرەمخێسپە  ەب ەوەن ب وەب کێناریسم موکراتێ  یەاڵق

 

 ی هەتاوی؛١٠٤٤ یرمانانەخ ی١١ =ی زایینی ٠٢٠٢ یرەمبەپتێس ی١ ١١
 ەوەتەن یکخیراوڕێ ییگمت یرێسکرت س،ێرێت گ ی ن ئانت  ب کداەیەنام ەکور ستان ل یموکراتێ  یزبیح ییگمت یرێسکرت 

و  خۆلیه   ڕئیاو کیانەکگرتوویە ەوەتەن یکخیراوڕێ ەویەرووەسی ەو ل ەییوەتەونێن ەیگەڵم ک ەکر و ی اوا کانەکگرتوویە
 ،ەوەتەکییراو یتییاق رەسییەل انیییکوژڵ مییه ک یک جییار چییه رۆز هکیی اتڕمییوکێ  یزبیییو ح رانێییئ یکور سییتان یکییڵ خییه یبات خیه
 .و  نه بد 

 

 ی هەتاوی؛١٠٤٤ یرمانانەخ ی١١ =ی زایینی ٠٢٠٢ یرەمبەپتێس ی١ ١٠
 مییوکرات،ێ  یەاڵق یباران کەمووشیی یدانیهەشیی یا ڵیسییا  یمییە ووه ەکور سییتان ل یمییوکراتێ  یزبیییح ییگمییت یرێسییکرت 

 یکیییەڵخ ییپمیییتڵپا ەب میقا و پمییی  میییانیرێباتگەخ ەیو وز ەرا ییییئ ەپمییی  ب: انیییدەیگیاڕ دانیهەشییی یزارەم رەسیییەل
 رمانیانەخ ی١١ یدانیهەشی یئامانج ەکور  ک ەیوەتەن یکانەئامانج ینانێهی ەو تاەه شانمان کێو ت باتەکور ستان، خ

 . بە  ەیژێ ر ،ەکەڵخ ینەاڵم و ک زبیح یدانیهەش مەرجەو س
 

 ؛تاوی ی هه١٠٤٤رمانانی  ی خه٠٢ =ایینی ی ز٠٢٠٢ی سێپتامبری ١٢ ١٠
 ییخوازیو ئییازا  ەییییوەتەو ن پەو چ یاسیییس ەیوەبییزووتن وێیین یارییی  یکیەمایسیییی تحییاەب فییوورەیت ی  واییییچ کیی 

 کەیەمیاو ی واو ئەندامی پێمیووی رێیبەری حیزبیی  ێمیوکرات  توانا ەب یکێرەو نووس ماکارەنیکور ستان، س یتەاڵژهۆر
   .دئیسو ەل یر بەتی  یشار ەل یش خەن

 
 

 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی
 

 ی زایینی٧٢٧٢سێپتەمبەری = ی کوردی ٧٢٧٢رەزبەری 


