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  ش ڕه نده بدولواحیدی خه عه ... رتبوونی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران  که ت به باره سهوست  هه، بۆ ئاگاداریی بیر و ڕای گشتی
07 .12 .2006  

  نیوزیالند
ن دۆستان و دسۆزانی  الیه  له ی که وڵ و ماندووبوونه موو هه و هه دوای ئه،  وه رکی زۆره سه داخ و که به
  رۆک دادڕینه  و به وه  و النه وه موو پاڕانه و هه دوای ئه،  درا وه مانه که یی حیزبه کپارچه  و یهیوویکگرت یه
 2006. 12. 06وتی   ڕکه ممه نجام ڕۆژی چوارشه ره سه، ماندا که ردووک بای حیزبه ر هه رامبه  به له
مامی دمۆکرات   وشککردنی نه وه گه  ڕه ی له  پرۆسه وه  کرده  و به؛ وه ردووک بای ناکۆک لک جیابوونه هه
 ناوی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران  به، کگرتوو شکیالتکی یه ئیتر ته، ئستا. ستی پکرد ده
،  رنامه ک به یه، ت ک سیاسه یه، ک ناو  یه وو حیزبی دمۆکرات بهد، ک ڕابردوو وه، مدیسان هه.  ماوه نه
ی  نگکی دیکه  بۆ جه  خۆش بووه ڕگه، دیسان. ریکی کارن  خه وه نسیپه ره و پک مژوو یه،  ئارمک یه

 و دۆستان، ندان  و خهبۆ جارکی تریش دوژمنان شاد. ڕی براکوژی ورانکی تری شه  و ده؛نوخۆیی
  .  بوون ونائومدشو و  دپهمبار و  خه

تن و یش لکگهبوونی گیانی هاوکاری و  نه، کان  تا دوا ساته تاوه ره  سه ر له ههکانیش  موو کشه ی هههۆکار
تی بوو  رپرسایه  به ستکردن به بوونی هه نه. دا و حیزبه  ئهیتی رایه ندامانی ڕبه  نو ئه له، لبوردن بوو

، کان ری گرفته سه  بوو بۆ چاره ممولی شۆرشگانه حه بر و ته بوونی سه نه. هیداندا ر خونی شه رامبه هب له
  به- تا ئستاش ی که و حیزبه ئه.  بووه یان هه" لیقه نیا جیاوازیی سه ته"ن  ردووک الیه رافی هه ئیعت  به که
و  ئه؛  وه ته کردووه ت نه ڕه، ڵ کۆماری ئیسالمی گه نوستانی لهتن و دا دانیش- وه یه که ردووک باه هه

، ندی گفتوگۆ و هاوکاری بکات فکه ره وا و قاسملوو و شه ڵ بکوژانی پشه گه له  یه  ئاماده ی که حیزبه
م لکدابان  تاوانی ئه. بوو کانی خۆی نه  بنازه ربازه سه  فیداکار و کۆنه ڕۆهی بیستنی بۆچوونی  ئاماده
 و - وه یه که ردووک باه  هه به–رانی حیزب  ی ڕبه  تاکه ستۆی تاکه  ئه  که یه وره  گه ونده  ئه تبوونه و له
م  ؛ و هیچکامیان ناتوانن خۆ له وه گرته  ده وه کانی خواره کانی ڕیزه  کادره کی زۆر له یه ژماره

کانیان   ئاگری ناکۆکیه  که یه وانه دوا ڕۆژ ڕۆژی ئه وبه مه لهئیتر . رباون  ده  مژوویه تییه رپرسایه به
در   و کام هه وه دروونه  چی ده ی چاندوویانه وه ب بزانین له. یاند  گه م ڕۆژه خۆشکرد و حیزبیان به

  ؟ کات ڕیان ده چاوه
  نم که یه گه ر ڕاده سه ڕی داخ و که وپه وای ئه، ندامکی حیزبی دمۆکراتی کوردستانی ئران ک ئه من وه

ی  وه بوونه م تا تکه  به؛ یه  و هه  بووه وره کی گه  شانازییه حیزبی دمۆکراتدا بۆم تی له دامهن ئه
  و دوو باه ڵ هیچکام له گه  نیم له ئاماده، کگرتوودا کی مۆدرن و یه یه واره  قه  لهزبشی حی ردووک به هه

  نده ی سازه خنه ڕه  و پشنیاری دسۆزانه   و له؛ک پشوو دۆستیانم روه ن هه بووڵ بکه ر قه گه ئه. م کار بکه
ڕای دابانیشم  ره سه. سپرم نیان دهک و ویژدانی خۆیا  خودا و و خه به، ریش نا گه ئهم؛  که هاوکارییان ده

 کار و  له گناس مه ک کوردکی دسۆز و ئه وه، -  ویستی خۆم نییه  به  که-  که چونیه  شکیالته و دوو ته له
ر   هه  و له؛غاف نابمم  که له وای گه  پرسی ڕه ت به و بۆ خزمه م که رانی وته  دژی داگیرکه تکۆشان له

ریی  روه خاک و نیشتمان و سه   و داکۆکی لهم؛ بت درغی ناکه تی کار و چاالکیم هه هرف  ده وه که ڕگایه
  . زانم رشانی خۆم ده رکی سه  ئه به، م که وته

  
  


