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یان یان   کهکه  ی یه کتیهی یه کتیه  مین ساهمین ساه   هه هه5353زراندنی زراندنی   نگی دامهنگی دامه  ئاههئاهه، ، نداندا  کتی قوتابی والوانی کورد لقی هۆهکتی قوتابی والوانی کورد لقی هۆه  یهیه

    روشروش  ساسان دهساسان ده ...  ... سازکردسازکرد
  نداندا  هۆههۆه

 ی شوباتی 18وتی   ڕکه ممه ڕۆژی شه
مین سایادی   هه53ی  بۆ نه  به 2006

دووڕیکخراوی  هه ر زراندنی ڕۆژی دامه
 کوردستان وکتی قوتابیانی  یه
، کتی الوانی دیموکراتی کوردستان یه
کتی قوتابی والوانی کورد لقی  یه

 و پیرۆزڕاگرتنی ئه و رز بۆ به، ندا هۆه
 هۆی له) رڤایک ب ڤه (شاری  له  یاده

نگکی  ئاهه، ) نتروم دیالن پارتی سه(
رفراوانی گۆرانی  نگی به  شه قه

بوونی  ئاماده به، ومۆسیقایان سازکرد
ننا بایۆزی  ند به رز سیامه ری به ندا و نونه  هۆه رپرسی پارتی له ی به رزاوته ڕز عومه هب

  رانی پارته نونه یان ومیوانکی زۆر له که ندامانی ڕکخراوه موو ئه ندا و هه  هۆه عراق له
قی ی خوندکارانی کوردستان ل ه ی کوردستان وکۆ مه که رچوار پارچه کانی هه سیاسیه
  ی کوردستان تی ڤی له واوی نووسینگه ڕی ئازادی و ستافی ته ندا و ستافی ماپه هۆه
رکووکی وجان   که فات وکاوه (نگ خۆش ندانی ده رمه شداری هونه  به مانیا و به ه ئه

  . بوو) یداودشادزاخۆی د ونیازشه مه وبورهان محه
ستان بۆ گیانی  ک وه یه قیقه ده  چوو به ڕوه  به که نگه یوان دوکانی ئاهه ن که الیه تا له ره سه

هیدانی  هیدانی بزاڤی ڕزگاریخوازی کوردوکوردستان وشه ردی گشت شه پاک وب گه
ردووڕکخراو  ری هه زرنه دامه ری شه هیدان و روه سه و ردووڕکخراوی ناوبرا هه

رخ   شۆڕشگی هاوچهکی یه وه بزووتنه کو وه  که، ستی پ کرد ده مر فابارزانی نه مسته
 بات کردنی پارتی دیموکراتی کوردستان وبزاڤی  وت وخه شانی ڕه وشارستانی شان به
. پ (می ی س یه کۆ نگره  له1953سای   له زندا یلولی مه شۆڕسی ئه  له ڕزگاریخوازی کورد

زراندنی خۆیان  یانی دامه واقیع بین به یی زیندوو میشه ک رکخراوکی هه وه) ک. د
،  جیاواز کاروچاالکیان کردوه  و به که ریه  هه1986 تاکۆ نفرانسی  م دووڕکخراوه ئه، یاند اگهڕ
باتی  وتی خه ڕه له و  کیان گرتووه م یه رده کی سه پویستی یه کو وه  وه رواره وبه دوای ئه  له

وپش  ره به مافی قوتابیان و پناوی داکۆکی کردن له له  ری کاریان کردوه ماوه سیاسی وجه
  . کوردستان زانست له وتی خوندن و بردنی ڕه

ی   ساه53باتی  ش کران وکاروخه که پش وه  یه و بۆنه ک ووتاربه کۆمهها  روه هه
گای کوردی  ری نو کۆ مه ک توژکی کاریگه رزی نرخاند وه  به یان به که ردووڕکخراوه هه
  . ل و ووت وتنی گه پشکه سفیان کرد له کی وه ره سهرکی  فاکته   بهبردنی و وه وپشه ره به وله

 و ندا لقی هۆه کتی قوتابی والوانی کورد رپرسی یه ر به دیندار کۆ چه. ڕزان ووتاری به
زمانی  به و رپرسی ڕکخستنی ڕکخراوی ناوبرا یانی به شرزاد یونس ڕۆژ به ڕز ووتاری به

ڕز  ن به الیه وکراتی کوردستانی ئران لهی حیزبی دیم ندی و ووتاری کۆ میته هۆ ه
کتی نیشتیمانی کوردستان  لۆکسی یه نه ی به روخی و ووتاری ڕکخستنی کۆ میته نسورفه مه
   مۆ و ووتاری پارتی دیموکراتی کوردستان ته ڕز ن به الیه له
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ردستانی کوی و ووتاری پارتی سۆسیالیستی  زاوته ر عومه ڕز ن به الیه له ندا  هۆ ه  له
  ن الیه باکورله

  . ش کران ڕز سیداد بینگولی پشکه  به
  پکه چینی چه ئاوازی کوردی و و گۆرانی ومۆسیقا به  که  نگه ی ئاهه پاشان دووه م بگه

ست گرتنی  نوده  له  جۆش وخرۆش کرد که به ی زیاتر که نگه ندان ئاهه رمه گۆرانی هونه
نگ  ڕه و نگا رگی کوردی ڕه جل وبه ڕین به په ڵ ده س ڕیز ههنجان دا کی الوان وگه ه شبه ڕه
 و شیعر نوپارچه  به نو شدا  که  نگه ی ئاهه نوبگه له که، کرد یان پیرۆز ده م یاده وئه

  ،  وبروسکانه  له  شکه ش به مه  ئه وه خوندرانه ی پیرۆزبای ده بروسکه
  

رمی  تی هه تی حکومه رایه ڕز بورهان جاف نونه ی پیرۆزبایی به بروسکه -
  . وروپا کتی ئه یه کوردستان له

رمی  تی هه ری حکومه یوان بارزانی نونه ڕز سه ی پیرۆزبایی به بروسکه -
  . نسا ڕه فه کوردستان له 

  . وروپا  ئه شی پارتی دیموکراتی کوردستان له پیرۆزبایی لقی شه ی بروسکه -
  ی عراق له یۆزی بایۆزخانهننا با ند به به ڕز سیامه یپیرۆزبایی بروسکه -

  . ندا ههۆ
 لقی حزبی شیوعی کوردستان ی  کۆمیتهشوان مه ڕز حه ی پیرۆزبایی به بروسکه -

  . ندا ههۆ
  . نجانی میدیا گه نی نجومه ی ئه ه ی پیرۆزبایی کۆ مه بروسکه -
  . تانی کوردستان لقی هۆ ه ندا کتی ئافره ی پیرۆزبایی یه بروسکه -
  . مستردامی پارتی دیموکراتی کوردستان ی پیرۆزبایی ڕکخراوی ئه بروسکه -

  
  . کۆ تایی هات وتوانه رکه ش کاتژمری خایاند وزۆر سه شه  پتر له که نگه وئاهه مه ئه

 2002 سای  له، ندا لقی هۆه کتی قوتابی والوانی کورد کخراوی یه ڕ  که شایانی باسه
ردوو ڕکخراوی  ی هه مین ساه  هه53ی  درژوب وچانه و وور د باته خه و ری ئه واوکه ک ته وه
موو  نگی هه ک پشه ی الوانی دیموکراتی کوردستان ووهکت کتی قوتابیانی کوردستان ویه یه

ڕکخراوی ، خوندکاران و وانان جه و نه نجان و کانی تری قوتابیان والوان وگه ڕکخراوه
  به یاند خۆی ڕاگه  نوکوڕان وکچانی تاراوگه  له ندا هکتی قوتابی والوانی کوردلقی هۆ  یه
  رچاوله به فراوانکی زۆر له  وزۆر به ندندایه  سه شه گه نکی زۆر کورت وپ له مه ته رمی وله فه

تی  زۆرترین خزمه شدا پناوه و له و  وه خۆی کۆ کردۆته ی له نده ناهه کوڕان وکچانی کوردی په
ر   سه کانیان له ی چاالکیه وه خشین وبوکردنه ڕگای زانیاری به ش کردوون له پ پشکه

رزی  ی وه چاپدان وبوکراوه و لهرنت  رتۆڕی ئینته  سه یان له  که ڕی ڕکخراوه ماپه
م کۆنفرانسی  که یه وه زراند نیانه نی دامه مه ته شن وله مه چه وسازدانی چاالکی هه

  ندێ له ک هه وه یاندووه  نجام گه  ئه کی ئازاد به وایه ش وهه که ی خۆیان له وتوانه رکه سه
سمی  خۆوڕه ربه ک ڕکخراوکی سه ندا وه کانی هۆه  ڕۆشنبیری وکلتوریه ڕکخراوه

  . کرێ ڵ ده گه یان له ه ندی مامه تی هۆه زگاکانی حکومه ده له
  
  --::نن  کهکه  وهوهری ڕکخراری ڕکخرا  ڕوبهڕوبه  ک کارگوبهک کارگوبه   وه وه  کهکه  یهیه  یهیه  ستهسته  ودهوده  ش ناوی ئهش ناوی ئه  مهمه  ئهئه
  

 –رپرس  ر به ڕز دیندار کۆچه به -
  سکرتر لیل سنجاری ڕز شیالن خه به -
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  دارایی  ر ئارام په ڕز چه به -
 ڕکخستن  یانی ڕز شرزاد یونس ڕۆژ به به -
  یاندن  ریم خان ڕاگه ڕز که به -
 کان  یوه ندیه په یوان دوکانی ڕز که به -
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