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 ھرشی تورکیا و ئران و کورەکۆنی ھوستکان
 

ھرشی دووقۆیی تورکیا و ئران بۆ سر کوردستان، بتایبتی بزاندنی سنوورەکانی ھرمی کوردستان و 
گیاندنی زەرەری گیانیی و مایی ب دانیشتووانی ئو ناوچان، سرجم خکی کوردستان و ھزە 

 .ار ب ھوست کردووەسیاسییکانی کوردستانی ناچ
 یش کۆمکی دیکجار وە گرینگتو بابڕای  –ل ستی خۆی بوپارتی سۆسیالدیموکراتی کوردستان ھ

 .گشتیی کوردستان و جیھانیش بگینت
 
تاوەکو دامزراندنی پارتی کرکارانی کوردستان ) ١٩٢٣(دەوتی تورکیا ل یکم ڕۆژی دروستبوونییوە . ١
شڕی تورکیا دژ . ونو بزووتنوەی کوردیی ل باکووری کوردستان ب مانای وش قچوو کردووە بیست )١٩٧٩(

ب خکی کوردستان شڕک ل پوەندیی داگیرکریی و داگیرکراویی، ل پوەندیی دەستدار و 
تنوەی ئازادیخوازیی بو شوەی پوەندیکی تایبتیی ب ھبوونی بزوو. بدەستتدا خوالس دەبتوە

بۆ نموون، ئگر ھر ئوڕۆ پارتی . خکی کوردستانوە ھی، نک ب ھبوونی پارتکوە ل کوردستان
کرکارانی کوردستان ناوی ل مژووشدا بسدرتوە، دەوتی تورک واز ل داگیرکردنی کوردستان و 

 .سیاستی پاکتاوی ڕەگزیی خۆی ل کوردستان ناھنت
 
دەوتی . ل ھمان مژووەوە دەوتی ئران ھمان شوە ل شڕی دژ ب خکی کوردستان کردووە. ٢

ساڵ بوو  ٨ئو دەم سووریا تنھا (کاتک حیلفی بغداد دامزرا،  ١٩٥٥ئراق و ئران و تورکیا ل سای 
یاندراو، ھموو جۆرە س قۆیی، ب پی دەیان ڕککوتننامی ڕاگیاندراو و نا ڕاگ) دامزرابوو

ئم ئاماژەی تنھا مژووی مۆدرن دەگرتوە، دەنا . ھاوکارییکیان دژ ب خکی کوردستان ئنجام داوە
 میشر پرسی کورد ھس ڕدا بوون، لش ک لی ندیش دژ بکان چویفکان و سعوسمانیی

ـ ـ ک تیایدا بۆ یکم جار خاکی  “چادران”بگی زۆر ڕوون ڕککوتننامی . ھاوھوست بوون
شایانی دووپات . کوردستان و خکی کوردستانیان، ب قازانجی خۆیان و ب زەرەری کورد، دابش کرد

دەوتی سوورییاش ل ھموو جۆرە ) ١٩٤٧(کردنوە و وەبیرھنانوەی ک پاش دروست بوونی سووریا 
 .ریی کردووەھاوکارییکی ستراتیژیی دژ ب کوردستان بشدا

 
ئم س دەوت ئستا ل پوەندیکی سیاسیی خودئاگا و پالنبۆکراو و برنامڕژدا پ ل سر . ٣

ڕەھندی چوساندنوەی ئوان ھموو جۆرە ئاست و شوەیکی ل . ھشتنوەی ئو داگیرکریی دادەگرن
. تا دەگات جینۆسایدی سیستماتیکستم گرتووەتوە، ھر ل گاتکردن ب فرھنگ و کسایتی کورد

پیامک . پیامی دەوتی ئران و تورکیا زۆر ڕوون و شیرۆڤ و لکدانوەی ورد و تایبتیی ھناگرت
یمت: ئبکوردستان ھ ک لباتت ھیچ جۆرە خناب . سلیمبوون بت تکی کوردستان دەبخ

 .چارەنووس قبوڵ بکات
 
٤ .تی تورکیا ھدەو کانی بمی باشوورەوە تورکمانررەتای ڕزگاربوونی ھس ل ک تمان دەور ھ

چوار ملیۆن داناوە، ک پ چکی کردوون و ڕکی خستوون و ھموو شوەیک ل کاریان کردووە ک کردیتی 
یی ھمان دەوت ک ڕگا ل ھر شوەیک ل چارەسری ئاشت.  کوردستان و حکومتی ھرم بشکنن

لگڵ حکومتی ناوەندی ئراق دەگرت و ھر جۆرە داوایکی ڕەوای کورد ب شکاندنی یکایتی خاکی 
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ئراق دادەنت، لھمانکاتدا ب ئندازە پارە سرف دەکات سیخوڕ و بکرگیراو ل ھرمی کوردستان 
یان ” ھرمی کوردستان”، “ انکوردست”بوبکاتوە و تا ئستا ھیچ دۆکۆمنتکی ڕەسمی تورکیا نیی وشی 

بکار “ بڕوەبرایتی باکووری ئراق”تیایدا بکار ھاتبت، بکو وشی “ حکومتی ھرمی کوردستان”
ل زۆرینی دۆکۆمنتکاندا ئاماژە ب سرۆکی ھرم و پارلمان و حکومتی ھرم ناکرت، . دەبردرت

 .بکار دەبن“ بنمای تابانی و بارزانی”بکو وشی 
لگڵ ئوەشدا ھرمی کوردستان بۆ تورککان بووە ب کانگای پارەپیداکردن و ساخکردنوەی جۆرگلک 

ل برھمی ب ئرزش و ب کوالیت ک ل وتانی ئوروپا یان تنانت وتی وەکو لوبنان و ئوردن 
 .ئاوەڕیان ل نادرتوە

ل رەکیری سکتران ئتی ئم دەورر ھداگیرکراوەکانی باشوور بۆ س وەی ناوچڕاندنگپشت ن .
ئران دەزانت ک گڕانوەی ئو ناوچان بۆ . ئو ناوچان ھاوکات ھاوسنووری ناوچی کوردستانن ل ئران

ئران ھروەھا ئو وتی ک ئیسالمی . سر ھرمی کوردستان دەبت مایی فشارکی زیاتر ل سری
یی ل کوردستان سازمان دەدا، ڕگا ب ئنساروئیسالم دەدات بگن ناوچ ستراتیژیکان و فشارکی سیاس

یراق و کوردستان ھواوی ئر تس ورەی لکی کوردستان تووشی . گوڵ دەدات خماتیک ھران سیستئ
مدیو و ئودیو ناناست، لودا ئران کوردستانی ئ. گندەی ڕەووشتیی و کشانی موادی موخدەر بکات

 .کان و ئعتیاد و ببرپرسیاریی بکات تیه یه کۆمه  ساره گرینگ ئوەی الوان و جوانانی کورد دووچاری خه
نک ھر . ھموو ئم کارانی تورکیا و ئران ل پناوی ھشتنوەی خکی کوردستاندای ب بندەستیی

 .نیکراودا عادەتن باوە، بکو کۆیلیکی ب کسایتییبندەستکی سونتیی وا ک ل وتانی کۆلۆ
 

 بڕزان،
ناکرت خکی کوردستان تسلیم ب ھڕەشی ئران و تورکیا بن، ناکرت ھڕەشی ئوە ل کورد بکرت 

ک ھر ئوەندەی ب ئاستم لو و قامک ببزونن ئوا بۆمبارانی ھرمی کوردستان دەکن و ئاسایشی 
م ترک دەدەنھ. 

ھموو دسۆزانی خکی کوردستان و ھروەھا بشکی گورە ل ڕای گشتیی جیھانیی و دەوتانی زلھز و 
ری ئاشتیی، سیاسیی  ناوچک ئاگادارن و دەزانن ک کوردی ھموو بشک ھمیش جختی ل سر چارەسه

ان، جگ لسۆکایتی  و ناوبردنی کورد ب داخوە وەمی ئو دەوت. و برایتیی و ھاووتیبوون کردووە
ب بکرگیراوی بگان، و ھاوکاتیش بکارھنانی ھزی سربازیی بشوەیکی دڕندان دژی خکی 

 .کوردستان بووە
پیامی ئو دەوتان بۆ کورد ک بندەستیی و کۆیلیتیی قبوڵ بکات و تسلیم ب واقیعی ببشیی و 

زەمینی بدزرت، ڕوون و  یی بت، ک ل برچاویدا سامان و موکی سرزەمین و بنمافخوراویی و سرگردان
ئاشکرای . 

دیموکراتیک ل کورد قبوڵ  ئم ھموو ئاگادارین ک تورککان باشترین خباتی مۆدرن و سردەمیانی
ناکن ک کورد ل باکووری کوردستان ب برچاوی جیھانوە شایستدار، ب ڕەنجی شان و ئارەقی نوچاوان 

تورککان تنانت ل کۆکردنوەی . و بو پڕی شوەی ئاشتیی و تۆلرانسی سیاسیی  وەدەستیدەھنن
ات و ئو مرجیان ب سردا دەسپنن ک وشی کورد ئۆپۆزیسیۆنی سووریاشدا ناھن کورد بشداریی بک

تا ئستا ئۆپۆزیسیۆنی سووریا برامبر ب کورد ل ژر فشاری تورکیادا ل . و کوردستان ب کار نبن
زۆر پش ئوەی ئۆپۆزیسیۆن بگات سر حوکم فر . دەوتی بشارولئسد کۆنپرستتر برخورد دەکات

 .و دەبت ل سر کورد سازش و مام بکندەکردرن ک دەتوانن 
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یتیی ھرجی تایبشمری دروست پچارەس 

 وەکو کۆم موە و  –ئشتنر ھس ختمان لم رۆژەوە جکی ر لپارتی سۆسیالدیموکراتی کوردستان ھ
 .ن کردووەباشووری کوردستان و حکومتی ھرمی کوردستا ی کورد لهل ی گهبھزکردنی دەستکوتکان

ر فریوی دەوتی  رامبه به  ھموو تاک کوردکی دسۆز، ھر کسک و ل ھر کوی، له  ھاوکات پویسته 
شیار بن، خۆ تسلیم ب ھڕەش و گوڕەشیان نکن، و نرخ بۆ بیانوو و درۆدەلسیان ھۆتورکیا و ئران 

کیا ب مانای پاراستنی حکومتی ھرمی کوردستان وای ئران و تور خۆتسلیمکردن ب داوای ناڕه. داننن
 . رمی کوردستانه تی ھه ، بکو ب مانای کۆتایی پھنانی حکومه نییه

سنووربزاندنیان . ئو دەوتان دژی ھموو جۆرە کوردکن و، باشوور و باکوور و خۆرھت و رۆژئاوا ناناسن
باسک زۆر لوە دوورتر و ئاۆزترە ک . وە سلماندووەل شڕ و ل ھڕەش و ل ھاوکارییدا ب زۆرە

ھموومان دەزانین ئو دەوتان . نین “ئم”ن و تاکی کوردستان پیانوابت ک ئوان دژی  ھندک الیه
ستی ل ھر  ربه ھر بوە ڕازی نابن کورد ب دەنگ بت، بوەش ڕازی نابن ک شانازیی و سربرزیی و سه

تورکبوو و ب فارسبووی زەلیل و داماو و   ب بوو به ره ستان دامان، بکو تنھا کوردکی ب عهتاککی کورد
 . کیش سری خۆی برز ڕابگرت یه چرکه  داڕزیو قبوڵ دەکن ک شایستی ئوە نبت بۆ تاکه

 
 ،ری کوردستان کی تکۆشه خه

 .بت قبوڵ بکرتئوە پیامک پ ل شرمزاریی، قابیلی قبوڵ نیی و نا
 

  و به  یی کردووه وه ته نهگرتنی کۆنفرانسکی   کانماندا پشتیوانیمان له وباسه وازو قسه موو بانگه ھه  له ئمه
راتر یی خ وه ته نه بۆ گرتنی کۆنفرانسکی کان  کوردستانیه  نه موو الیه کانی ھه نگاوه زانین ھه پویستی ده

 . وه بکرته
و زۆرینی پارت و ڕکخراوگلی کورد و کوردستانیی لگڵ  یشکی کوردستانھروەکو زۆرینی خ

ھروەکو خباتی پادشا محمود . چارەسری ئاشتیی و سیاسیی و دوور ل بکارھنانی زەبروزەنگداین
بم ھاوکات تا . حفیدی نمر و قازی محمد و مال مستفای بارزان و دەیانی دیکی پش ئم مژووە

دەمی داگیرکر ل سیاستی پاکتاوکردن و نخوندنوەی ئۆپۆزیسیۆنی کوردستانیی و سیاستی  ئو
بدڕەووشتان و دڕندانی خۆی بردەوام بت، داوا ل ھموو الیک و ل ھموو تاککی کوردستان دەکین 

 .ل ھر جۆرە خباتک درغی نکن ک ل دەستیان دت
 

ھا داوا ل بڕز سرۆکی ھرمی کوردستان، ل سرۆکی حکومتی ھرم و لم ڕاگیاندنوە ھروە
ڕۆشنبیران و خباتکارانی کوردستان دەکین کان،  سیاسیه  نه حیزب و الیهپارلمنتاران و ل سرجم 

نھن داگیرکر زەفر ب خۆشباوەڕیی و دپاکیی کورد ببن، نھن داگیرکر پواز بخات نوان 
انی خکی کوردستانوە و ڕگا ندەن ھبوونی چند ھزار خباتکارکی چکداری کورد پاساو و ڕیزەک

بیانووی ب مانا بت بۆ چوساندنوەیک ک تورکیا و ئران کردوویان و ک ل مژووی مۆدرندا نموونی 
وربانی گیانیی ل سر کورد نیی، بۆ چوساندنوەیک ک تنھا ل مژووی مۆدرندا نیزیکی یک ملیۆن ق

 .کوتووە و ب تریلیۆن دۆالر سامان و موکی کوردی تیادا تان کراوە
کارمندانی گورە و بچووکی حکومتی ھرمی کوردستان دەبت ئوە فرامۆش نکن ک ئوان ئگرچی 

قینی ژیانی خباتدا ب ڕەسمیی نونرایتی ئو ھرم دەکن، بم ئستا ل پراکتیک و ل ڕاست
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ھروەکو چۆن وادەبوو . ڕووی ناوەوە و دەرەوەی کوردستانن و ناچارن ئو برپرسایتی گورەی ھبگرن
تاڵ و   نگه هڕئوە برپرسایتیکی فرە گورەی و . کوردستان یان باکوور ئازاد بووایتی  خۆرھهئگر 

 . ردستان سپاندوویتی، ک ب داخوە دۆخی بندەستیی کوبت سوریش
 

 ھاووتیانی خۆڕاگری کوردستان
ئم ھموومان پکوە وەکو خکی کوردستان ب حکومتی ھرمی کوردستان و سرجم سازمان و 

وە، بکشموو بدەنیی ھکخراوەی سیاسیی و مروەھا   جگهڕھاوکاریی و ھاودەنگیی ناوخۆ، ھ ل
ریکا و ھاوپیمانکانی، و ل یکیتی نتوەکان و ھموو الیکی دیک دەتوانین ب جیددی داوا ل ئم

ل پارسنگی نودەوتییدا کوردستان و . بکین ک ھرمی کوردستان ل شڕی ئران و تورکیا بپارزن
 .خکی کوردستان ب نرخ نیین، بکو خاوەنی نرخی ستراتیژیک و جیوپۆلیتیکی خۆیانن

زانین ک دەتوانین فشاری ئو دەوتان ل سر کوردستان کم بکینوە ب مرجک، ئم دنیاین و دە
 ر برامبر و ھاوپشت بین بنگر گفتوگۆ و دیالۆگ و دانوستاندن، ھاوسسداگرتن لڕی پوپڵ ئگل

 .ئران و تورکیا
 

ب ناڕەوا و ن داوای ئوان نا بۆ خۆتسلیمکردن ب بیانوو و درۆودەلسی تورکیا و ئران ک دەزانی -
کۆتایی 

 نا بۆ شڕی ناوخۆیی ل کوردستان و نا بۆ دژایتیکردنی یکتر -

 نا بۆ ئیمتیازدان ب فوفی داگیرکران -

 ب بۆ شانازیی و سرفرازیی و سربندیی  -

 ب بۆ مافی مرۆڤ ک بتوانت ئابوومند و سروەر بژی -

 چارەی ئاشتیی و سیاسییب بۆ خباتی زەبرنگیر و بۆ  -
 

 پارتی سۆسیالدیموکراتی کوردستان –کۆم 
٢٤/٨/٢٠١١ 

 

 

 


