
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     

ی هاوچرخ باشووری کوردستان پویستی ب دەستوورک
رێیبگدەمارگیری و دیکتاتۆری خۆسپاندن و  لرێ  تا

10-05-2015 ممه شهیک) 256( ژماره،  وه بوبۆته 2000 -7-1  ی له ره نۆبه  کات، ژماره ری ده حزبی رزگاریی کوردستان ده، کی سیاسی،رۆشنبیری گشتییه یه نامه فته هه

  دووالینی سربخۆخواز یکدەگرن 
یـدا پارتی ست وە کوکـردۆتکی بیانـدراوخۆیی کوردستان راگرب
ی آــــوردی پــــارتی سربســــتیی ٢٧١٥ی گــــونی  ٣ڕۆژی : هــــاتووە

ـــاو  ـــارتی ســـربخۆیی کوردســـتان ل پن ـــی کوردســـتان و پ ڕۆژهت
کــردن و ڕکخســتنوەی زی نتوەیــی و کـۆکردنوە و بهبرژەوەنـد

بــوی هــی  ل پــرژو بوونری کوردســتانی و هروەهــا بــۆ ڕزگــاربیــ
نجیـــــرە کۆبـــــوونوەیک و بخۆییخوازانی وتکمـــــان دوای زســــر

بگـرن و دیالۆگی بوچان بو ئاکام گیشتین ک هر دوو پارتک یک
ــــۆ  ــــی ب ــــاتی نتوایت ــــژە ب خب ــــزب در لم بدواوە وەک یک حی

ل دیالۆگکانــدا هردووال لســر ئو  .رزگــاری و ســربخۆیی بــدەن
ـــا ـــارتی ســـربخۆیی کوردســـتان ک خـــاوەن ب ـــاوی پ وەڕەبووین ک ن

  .مژووکی درینی تکۆشان و خباتی سربخۆیی، بمنتوە

ــــــــــب ــــــــــۆی ئوەی ک رەجب تی به
، ســــــــرکۆماری تورکیــــــــائردۆگــــــــان

راســــتوخۆ بــــۆ برژەوەنــــدی پــــارتی
دادوگشپدان سـرکردایتی همتـی

لئستۆ گرتووە، پرلمانی هبژاردنی
ـــوکراتی گالن  ـــارتی دیم  HDP پ

دەبــــــــی، بــــــــۆ ئونــــــــاڕەزایتی دەر
سری ل کۆمیسیۆنی بای مبستش

دا، بم کاتــــــــــک  ئوهبــــــــــژاردن 
کۆمیسیۆن ببیـانۆی ئوەی ک رگـرتن
ــــاری ــــوەی ک چوارچ رکۆمار لســــ ل

ئیـــدی پـــارتی دیمـــوکراتی ، نـــی دائوانـــ
پنــــای بــــۆ دادگی دەســــتووریگالن 

بــــردو ســــکای ل دژی ســــرکۆماری

  
  
  
  

بیست و چوار ساڵ زیـاترە ک لڕـی راپڕینـی جمـاوەریوە 
ـــاری خـــۆی  ـــازادی و رزگ بشـــکی باشـــووری کوردســـتان ئ

یشسا ی بیست و سروەها نزیکوە، هناوەتدەستھب  ک
ــــومتی ــــردراوەو حک بژــــانی کوردســــتان ه ــــم  پرلم ره

پکھنــــراوە، بم هتــــا ئســــتا هرمکــــی بــــ دەســــتوورە، 
سیســـتمی بڕـــوەبردن یکالیـــی نبـــۆتوە، ئوەش کشـــو 
گرفتکــــی گورەی بــــۆ دانیشــــتووانکی دروســــت کــــردووە،  

ستا کستی ئبمۆژەی بم  ئامادەکردنی پردەستووری ه
یکی بیست و یک کسی پکھنـراوە، گل خوازیـارە ک لژن

و  ئو لیـــژنی ب خرایـــی دەســـت ب کارەکـــانی خـــۆی بکـــات
خۆی تواو بکـات و ل پرلمـانیش دەنگـی لسـر  ئرککی
ــــــدرێ  ــــــرین کاتب بخــــــرت  ەکدا دەســــــتووریشــــــو ل زووت

ــدرێ،  ــر لو پۆســی بوان ــک وردت م کاتوە، بــدۆم ریفران
دەبــــوای ئو بیســــت و یک .  مانــــدوویی دەکــــرێهســــت ب

 یاروایب ی کسن، کۆژەی دەستوور ئامـادەبکنـدامی پئ
سـانی پسـپۆڕی ەباکان نحیزبک ب رکو ئن، باشـتروابوو ئ

ردرایروەهـــا . یاســـایی بســـپه ـــدەبـــ ۆ گل و دەســـتوور ب
بــۆ بــای کســانی  نیشــتمانک بنووســرتوە،  پۆســتی تــایبت

  .دەستنیشان نکرێکراو دیاری
ئــم خوازیــارین ک دەســتوورکی هاوچرخــان گ بکــرێ، 
ــــــــاوەر  ــــــــۆ جم ــــــــازادی و بخــــــــتوەری ب ــــــــۆیوە ئ بوه

دەســــتووری باشــــووری  ئــــم دەمــــانوێ . دەســــتبربکرێ
کوردستان بهیچ شوەیک بوار بـۆ چـاوتنگی و دەمـارگیری 

زۆریـــــــنی هـــــــزە ئســـــــتا ک . و دیکتـــــــاتۆری نهلـــــــتوە
سیاســــیکانی نــــاو پرلمــــان جخــــت لســــر سیســــتمی 
پرلمــانی دەکنوە، واچــاوەڕوان دەکــرێ ک دەســتوورکی 
لو بابت گبکرێ، چونک زۆرین پیانوای ک لو ڕـیوە 
 نرێ و رێ لکدەهشی پتی هاوبسازانی نیشتمانی و حکوم

  .خۆسپاندن و دیکتاتۆری دەگیرێ
ی راســتیۆی کمــدەســتوور  ، باشــووری کوردســتانبــۆ ئ

شــترین و پپویســتترین لوەی شــترزکــردنب بــم بب ،
ــــی و نیشــــتمانی و سیاســــی ئو  ئاســــتی هۆشــــیاری نتوەی

 ر نـاخواستی گونجـاودا مسـۆگج کرێل بـۆی ، ویسـتپ ب
بکرێ دا  تار لگڵ پرسی ئامادەکردنی دەستوورپارزەوە رەف
  .اریشوە ل ریفراندۆم دا دەنگی لسر بدرێو ب هۆشی

  

  .تورکیا تۆمار کرد ئستای
ی ئایــار، علـی ئورکــوت٨رۆژی هینـی 

ـــــــدەرەی هاوســـــــرۆ کی هدەپ بیاری
هۆلیـــا چاپـــار دوران، ئنـــدامی یـــاوەری

کۆمیســـــیۆنی مـــــاف ســـــردانی دادگی
دەستووری تورکیایان کـرد و سـکایان
ــــــــــان ــــــــــب ئردۆگ ل دژی رەجب تی
ــارکرد و بوە ــا تۆم ســرکۆماری تورکی

اریـــان کـــرد ک یاســـای لژرپـــتۆمتب
وبالینــــی خــــۆی ل دەســــتداوە، نــــاوە

ی یاسـای بنوانچپنگـاوی ڕەتـیبه
یبۆ برژەوەنـدی الینکـ هگرتۆتوەو
ــــــاریکراو ــــــدی دەســــــتی دی ب پوپاگن

  هبژاردن کردووە، 

بۆ  سرەوانیوخ بکوژەکی فریناز
 شونکی نادیار دەگوازرتوە

وتندەسو خۆی الشی کوژراوەکانیل هتندا  داعش

  باکوور 
  لهبژاردنی داهاتوو 
  اتوەـــی دەکــــکالیــی 

 ٣بۆ الپڕە 

  الوان 
ن و ـــــرتـوان وەرگـــلن 

 دانوەی قرزی بچووآدا
 ٥بۆ الپڕە 

  ب سوزە 
  لشساغیت و هاوسنگی
ر بکمسۆگ  

 ٦ بۆ الپڕە

HDPل رکۆماری تورکیا تۆمار دە سکااتکدژی س

پشـمرگیک   
 الپــڕەکــانی برخـۆدان

  هـــدەداتــوە 
 ٧بۆ الپڕە 

کی هۆتنی رابردوو کارمممیتارا لرۆژی دووش
لپنـــاو ،رۆژهتـــی کوردســـتان ل شـــاری مهابـــاد

ــــۆمی، خــــۆی پاراســــتنی ناموســــی ل چــــوارەمین نھ
کلخـوارێوە هۆت ـدایوەخۆی فوهـۆیگیـانی ، ب

  .لدەست دا
ی راگیانـــد'رۆژی گل'ب  مهابـــاد ســـرچاوەیکی
ــــاز خ ــــۆ ئوک فرین تدرژیوەی دەســــســــرەوانی ب
پاراســـــتنی شـــــرەف وبمبســـــتی نکرتســـــر، 

تـارا دەربازکردنی خۆی، ل چوارەمین نھـۆمی هۆتـل
.خــــــۆی هــــــداوەتخوارێ و گیــــــانی ســــــپاردووە
ــــوەبرتی ڕــــدانی ب ــــک ل کارمن کوە یــــۆی بوه

تگیرکراوەو رەوانی زیندان کراوە، بمنشینگ دەس
خـۆی هـداوەت خـوارێهتا ئستا دیار نـی ک ئایـا 

 تبارەکوە تان تۆمخوارێبۆ شاردن یداوەتف.  
رۆژی پنجشــممی رابــردوو بمبســتی دەربینــی

زۆر ل خکــــی مهابـــــاد ل ینــــاڕەزایی ژمـــــارەیک
بردەم هۆتـــــــــــــل تـــــــــــــارا کۆبـــــــــــــوونوەو داوای

گوای یان کرد ککلیاندنی خاوەنی هوتسزاگب
ندا دەســتی ل مرگــیل کردەوەیکــی ئــابوبرا

قوربـــانیکدا هبــــوو، بم خـــاوەن هــــۆتلک و
ــــــکک راوەســــــتان، بــــــۆی ی دژیانهاوکــــــار خ
ککو ئاگریـان خکلر هـۆترشیان کـردە سـه

چــــوون لنــــوان خــــک وتــــبردا، دواتــــر تکھ
ـــــا ـــــدا و ت ـــــانی ئاســـــایش و بســـــیج رووی هزەک

  .ام بووبرەبیانی رۆژی هینی رابردوو بردەو
کھچـــــــونی خـــــــک ودوای خۆپشـــــــاندان و ت

، ئـــوارەی رۆژ پـــنج شـــممهزەکـــانی ئاســـایش
لپتبــارەی  بو تۆمئپ ل کو تــاوانوەوەنــد ب

ـــد ـــوو، بـــۆنال زین ـــنی مهابـــاد راگیراب ی قرەنتی
  .شونکی نادیار گوازرایوە

جی ئاماژەی ک خکی مهابـاد پرۆشـان داوای
پرســــــــینیلــــــــدەک ــــــــی کارمن وەو دادگییکردن

بڕــوەبرتی نشــینگو خــاوەنی هــوتل دەکن و
 .دەیانوێ هۆکاری کوشتنک ئاشکرا بکرێ

نــوتــی  دوککر ممک ،٢٠١٥-٥-٩شــرچاوەیســ
 رۆژئاوای کوردسـتانل ل لکانی پاراستنی گکینی

 فـــۆن بلتی بنـــامفتل'هیانـــد ی 'رۆژی گرایگ
 ک ڕەکانی شـــــشـــــ ـــــانیول ـــــی و برەبی ی هین

 ممــــار٩شــــ ــــش ی ئای ــــانی داع دووچــــاری، چتک
ن، ژمــارەیکی زۆریــان لکــوژرا،هــات شکســتی گورە
ناوچکیـــان هتــن،بپلپــوزێ  ئوانــی دیــکش

  .و چک قورسکانیان بجھشتچۆلکرد
سرچاوەک جختی کردوەوە ک ب درژایی شـوی
هینــی و برەبیــانی رۆژی شــمم شــڕکی قــورس
لنوان چتکانی داعش و یکینکانی پاراستنی گل

ی سـناوچ ئاکامـدا گونـدەکانیل کانی روویـدا، لر
ســـــرەد رزگـــــارکران و للبۆگـــــاو مجـــــدەل، تلمت

لو شـڕاندا هروەهـا .چتکانی داعش پـاککرانوە

 زیـــــــاتر لکانیان ســـــــکـــــــوژراون و الشـــــــ تچ
بجمــــاون، بم داعــــش بزەیــــی ب کوژراوەکــــانی

ی الشــــــــــکانیانخۆیشــــــــــیدا نهــــــــــاتۆتوە، زۆرب
  .سووتاندووە

ل گونــدی تلمجــدەل ک دەکوــت نــوان تلتمــرو
 ،کســـی چـــوارحـــدا الشـــ ـــاتی هتن داعـــش ل ک

ەو مبســتی بــووە کاندووکــوژراوی خــۆی ســووت
وە، هروەهــا ل گونــدی مســرەد ل کــاتینناســرن

ووتاندووە،راکــردن دا الشــی شــش کوژراویــان ســ
یهپـازدە الشـ لبۆگاش زیاتر لگوندی ت روەها ل

ھشـتووە، دوای ئواویان ل دوای خۆیان بجسووت
شکســــــــتان بمبســــــــتی برزکــــــــردنوەی ورەی

ژکراو بـــرد،تکـــانی پنـــای بـــۆ ئۆتـــۆمبلی بـــۆمبچ
ئۆتـــۆمبلی ئامادەکراویـــان بـــۆک   کوژـــکخۆنـــد چ

ـــدنوە ـــیالل تقان ـــدەکانی قشـــقو تلب ـــدەخوڕی، برەو گون ل
کوتــــن و پــــش دا'یپگو یپژە'هــــاتن، بم ل بۆســــی 

  .گیشتنیان ب شونی مبست لیاندراو تقاندرانوە
ــد ســمیر، ولالیکــی دیکشــوە  تبــژی ســوپای میســرعمی

زیـاتر ل داک لماوەی شش مانگی رابردووئاشكری کردووە 
مـۆگی داعـش ١٨٠٠و زیـاتر ل  چتی داعش کوژراون ٧٠٠

 زۆربیخــــاپورکراون، هروەهــــا بــــۆ ئوەی نناســــرتوە ل
  .کاتکاندا داعش الشی کوژراوەکانی خۆی سووتاندووە

ئامــاژەی ــج کــانی داعــش بتچ مــین جــارە ککی مئ ک
اندنی الشـی  کوژراوەکــانیشـوەیکی ئاشـكرا پنــا بـۆ ســووت

ـــژەیبهـــۆی برزبـــوونی ر رۆژان ئســـتا بن، خۆیـــان دە
نرەوە، بـــــــۆیکوژراوەکانیـــــــان، بۆیـــــــان نـــــــاکرێ بیانشـــــــ ل

نبـوونی جـگو هروەهـا بهـۆیکۆدەکرنوە، سارخانکاندا 
 .جۆراوجۆر بوبۆتوە بۆگنکردنی کالککان، نخۆشی


