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  مشیدی دلشاد جه. ... دۆرنت  ده  مایه  له ن زاده سه مامۆستا حه، کا ر ده ره  قازانج زه ن له سه ال حه مه
  م شی دووه به

شرووعی حیزبیدا  یکی مه  کۆنگره ی له وه رار بت ئه ر قه گه ئه
.  وه ری جۆدا بته هبه لنابژردرت بۆ کادری ره هه، یی ناهن ره

یاننامک  شکیل بدا به حیزبک ته. خۆی بخا دوای  عدیک وه
 و  ئه وه  پاشان بته دان و له رکا و رادیۆ ک ده رۆژنامه، ربکا ده
  هناوه له ستی نه  ده شروعدا به  کۆنگره ی مه  له ی که زه رکه مه

ی  و حیزبه ر راست بۆ ئه شرووعی خۆیدا هه یی مه یادی کۆنگره
. م یکه منیش ده ین ئه سبه،  ، رێربگ ت وه سئیولیه زی مه رکه مه
ی  وه وه رگا بۆ جۆدا بوونه واب ئه یکا که یش ده کی دیکه یه

و  ین ئه ب وابکه ده. ین ر ئاوای ل بکه ین گه که  خۆش ده نده ئایه
( .. وتوو بت رکه  ناتوان سه قه فه وه جرۆبکی نامه  ته جرۆبه ته
)  وه کگرتنه ندی یه وبه رو  سه  له ن زاده سه کانی مامۆستا حه  وته له(
 (  

   گرفته ی ئاگادار بوونی له رچاوه نیا سه  ته سک که  بۆ که بگره
کانی الینی ئۆپۆزیسیون بوبت  کان یان وتووژه ره ی حیزبی دیموکرات مالپه م دوایانه کانی ئه نوخۆیه

ق  قاودوه  ده وه ره ی سه یه سته ند ره  چهو  ئه رسوورمان بت که اشور جگای سهکانی ب ل بالوکراوه  گه له
  . ن ن زاده سه بدۆالی حه رز عه ی به قسه

رزی و  ی به که وه نگاندی جیابوونه لسه یاری هه  عه مه که کانی مامۆستا ده ی وته ند دره م چه من ئه
 یان  وه ی جیابوونه وومهشی وهی  سته  جه ر بروانینه ی خونه ل ئوه  گه  له وه  لیه القک که  ده مه یانکه ده

  . دابران
  گۆ هاتنی ئۆپۆزیسیون به م وه که یه،  گۆ  هاته وه ی جیابوونه ر بناخه  سه تدا له ره  بنه ئۆپۆزیسیون له

کار بۆ کراو نگی رکخستنکی  م ده که یه رۆکی ناوه. یان بت که یه  بیست ماده یاننامه کرت به سمی ده ره
م ئیمزاکان  که  یه  که یه سانه و که کانی ئه ی باال نونی ویست و داخوازیه ات ئاونهموو ک  بشک هه به
  .  بنی هاوژنه ده
یدا  که کیه ت پشه  تایبه دا به که ناوبانگه  به  بیست خاله  جارکیتر به وه ته  دیقه ها به  نه ر ئمه گه

مان بۆ  و بیست خاله کانی دووتۆی ئه یما دانراوه ه  به نجهائام ئاسانتر و ساناتر ب گۆمان  به وه بچینه
  .  وه دۆزرنه ده

سمی تاوانبار کردنی حیزبی دیموکرات و   ره یدا به که کیه ل پشه  گه ر لهوشھو بیست خالی مه
  حیزبی  به بۆیه.  ج بیلن  برۆن و به  بریاریان دابوو که  که وه سانکه ن که  الیه ی بوو له که تیه رایه رنه

 لیان روون  دا که شکیالتکیان ده ولی تاوانبار کردنی ته  هه وه راوانیه ری دلفه وپه زانی و به ده خۆیان نه
  . یاری  نه بنه برن و ده ی رۆژ ل داده بوو سبه
الم .  نوسی شھوره  مه و بیست خاله ت به باره لویستی خۆم سه  هه وه رکها پرسی ته  بابه وکات به ر ئه من هه

ی خۆیان بۆیان ناکرت   قسه زنمان به ری مه هید بوونی ربه سالیادی شه  له سانک که  که یر بوو که سه
 و  و بیست خاله  کردن بۆ ئه نده  بۆ پروپاگه  که چۆنه. شدار بن کاندا به  خۆپیشندانه  بن و له که

لکوو شار   مال به ن و هیچ مال به خه ک ده ر یه  سه کان وه فته  ئیمزا بۆ پشتیوانی رۆژان و ههی وه کۆکردنه
  . رن گه شاریش ده به

  ؟  چیدایه  له و هاوریانه تی کاری ئه مگۆت حیکمه  ده  خرابه که گۆت بیست خاله مده من نه
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 دوو تۆی  سمی له  ره بهندامانی حیزب   ئه شک له  به  که تکی تدایه مپرسی ئاخۆ چ حیکمه ده
  لکی کوردستان؟  الی خه ی خۆی دۆراندوه  حیزبی دیموکرات متمانهلن کانیاندا ده داواکاریه

 و   گرتووه وه سته ده کانی وه وی کاره  ناو ئۆپۆزیسیوندا جله  له وتکی توندره  ره  زۆر جگا دا نوسیم که له
کان   ئۆپۆزیسیونیه یان رادیکال وه  تۆندره وته و ره  ئه داخم که به. با لدر ده  هه ره مان به که به حیز ریکه خه

دانی  رنه می و خۆ وه ر خه م ته که. تی ئۆپۆزیسیوندا ر گشتایه  سه پنن به  زۆریش بت خۆ بسه توانیان به
 خۆیان   وای کرد که وه  بۆ جیا بوونه الم نه ل ئۆپۆزیسیوندان به  گه  له  بروایان وابوو که  که سانه و که ئه
پیان بلن چۆن ،  نین وه ل جیابوونه  گه  ناین و له لن ئمه  کاتک ده کهها  نه  که وه راوزکه  په ونه که

  .  یه مجاره ی ئه که وه  تراژیدیای جیابوونه مه ئه) نی تانبه ین و ده که  ملی ده تکتان له په (ناین
  یه رقی هه ار فهمج ی ئه وه  جیابوونه لت  دهرز که ی به ن زاده سه بدۆالی حه ل مامۆستا عه  گه ل من له به

  . رم زه هاو نه
  .  رقیان زۆره فه ی من که رقه ل فه  گه رزی له ی به که رقه الم فه به
لنابژردرت بۆ کادری  هه، یی ناهن شرووعی حیزبیدا ره یکی مه  کۆنگره ی له وه رار بت ئه ر قه گه ئه
رز  به(، ربکا یاننامک ده شکیل بدا به هحیزبک ت.  دوای خۆی بخا عدیک وه.  وه ری جۆدا بته هبه ره
  )  ن زاده سه حه
  یه  ئارشڤی حیزبدا هه  له که (شروعی حیزبدا ی مه  کۆنگره  له وه ته ئستا جیا بوونه  که و تاقمه ل ئه به
نگیان  ده)  کردوه  نه ی سزده شروع بوونی کۆنگره  مه ی لهت رادیکالترینیشیان حاشا نانه ته  که
  . ندی ی ناوه ی کۆمیته  زۆرینه  به وه ته بوونه  نه  واته وه ته اوههن نه
ر کرد  یشیان ده یاننامه  دوای خۆیان خست و به  تاقمکیان وه وه هنایه نگیان نه  ده  که و تاقمه ل ئه به
لکوو حیزبی  هب، دا شکیل نه  حیزبیان ته نونت که قی خۆ ده  زه دا به  لره که م وکۆرتی پرۆژه الم که به

 خۆ یریک و خه خای خۆیان کۆپی کردووه یفی خۆیان و دلبه  که دیموکراتی کوردستانی ئرانیان به
  . حریف کراودا ی خۆیان ته لیقه  سه  ناوی حیزبی دیموکراتکی کۆپی کراوی به به رکخستنن بۆ کار کردن

  ر س کۆی کۆمیته  سه ک له  یه متر له ه ک اتهگ ندامانی ده  کۆی ئه ندی که  ناوه تیکی کۆمیته مایه که
  . رزیدان ی به ره ل به  گه  ئیدعای مامۆستا له  به ی سزده لبژردراوی کۆنگره ندی هه ناوه
ر   گه  که یه ن زاده سه  مامۆستا حهرز  به من رووی پرسیارم له،  تدایه  باشترین حاله  له مه ئه
  ، ها  تاکوو نه یه و تاقمه ندی ئه تیش بت مشکی بیرمه واله ره به
ندی   ناوه ستنی پلۆنۆمی کۆمیته تی به شروعیه توانت مه ندی ده  ناوه ر س کۆمیته  سه ک له  ئایا یه که

  ) یزبی دیموکراتی کوردستانی ئراندانیا ح  ته واوی دنیا دا نه  ته له (بت حیزبکی دیموکراتی هه
کانی  کریه فی ته کان و خه  گشتیه هتوانت ناوی حیزب و رباز  ده  که ی حیزبه نیا کۆنگره ند ته رچه هه

  . حیزبک بگۆرت
دا  ن زاده سه رز حه وتی به  ره خوازراو خۆ له  خوازراو یان نه م که که  ده رزانه و به من پرسیار له

  .  لدایه  گه ی حیزبمان له نه ده ی به  زۆرینه ن که که  ده وه بلیغی ئه وی ته و له  لره م که که  ده وه بیننه ده
ر چ هۆکارک   به موو راستن له ن هه یده  ده  که و ئامارانه  و ئه لدایه  گه تان له ر زۆرینه پرسم گه لیان ده

ن و  کان شارۆ بکه نگه می حیزب بگیردرت و ده یه ی چوارده ۆنگرهک  ند مانگی تر که ستان تا چه وه نه
  ؟_راستی بۆ ر به هه، التدار سه  قۆلی ده وه ببنه
   پال ناوی حیزب و به خسته تان ده که تی تیره ی خهی سانا بوون به  ده دا زۆرینه  کۆنگره و کات له  ئه
  نگک که ر ره  هه  و به وه رژته ده نوێ دا ر له یفی خۆتان سه  که تان به ساسنامه تان ئه نگی زۆرینه ده
  ؟ستان وه بۆ نه. تان گۆری ت ده زتان لبایه حه
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ری رکخراوکی سیاسی تک و  یکه توانت په  ده  سامناکترین گرفت بت که ت بگره شرووعیه یرانی مه قه
  . ، پک بدا

لک  و خه وه ساندن و خۆ دۆزینهولی جیدی بۆ خۆنا  هه دا له ی تازه رنامه بوونی به  هه ت له شرووعیه  مه
، ک هزی چه  به کردرت و نه وانای مالی ده ته  به ت نه شروعیه مه. بت ر ده به سه ت پکردندا ده ناعه قه
کاندا  کان و حیزبه ته وله ی ده وه ره کانی سه ل تاکه  گه کانا له ندی تاکه یوه  دووتۆی په ت له شروعیه مه

  .  بوونی نیه
و  هاکه  نه ستکاریکراوی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئرانه  کۆپییکی ده  که و حیزبه انی ئهک یرانه  قه
  و ناسنامه لکردنی ئه ر هه  سه  سوور بن له و تاقمه  ئه و کاته تاکوو ئه رۆژیشدا هه  پاشه  له وه  دلنیایه به

  . ت زیاتر هیچ شتکی تر نابن شرووعیه یرانی مه  قه  له کۆپی کراوه
ی کۆپی   هۆتیل هۆراماندا نۆسخه  له  بگره  زاناتر بت که وه بت له  ده ن زاده سه بدۆالی حه رز عه به

   بگره وه  ناوی حیزبه  به وه  ژووره وازی چوونه  جه  بکرت به وه لی جیاوازه  هۆکارگهی هۆ ی به که ناسنامه
سلی   ئه خوێ بروای به ی خانه وه ر ئه  به  له نه، بوول بکرت ی ل قه م کۆپیه  زۆر شونی تریشدا ئه له

  الم خۆ له به، لی  حۆبی عه  نه ره ر بۆخزی عۆمه  به نیا له نیا و ته ته، بت  هه که بوونی ناسنامه
  ی له وه قینه جالی ته  تا مه ر مژووی نیه  بۆخزی عۆمه وه ره  دنیای ده کاندا و له ویه ته  نو نه ندیه یوه په

  . ، کاندا پ بدرت کان و هیلتۆنه  سۆکۆسههۆتیل
بت  شدار ده ندام به کوو میوان یان ئه مان وه که  حیزبه دا که ویانه ته  نونه و رکخراوه واوی ئه  ته  خۆ له
  . ، یشتان پ نادرت وه  ژووره ت چوونه نانه جالی ته  مه ئوه

رخۆاردی   ده  که یه سازی هه لی و چاره مه انیزمکی عه چ میک م گرفتانه  بۆ ئه ن زاده سه ئاخۆ مامۆستا حه
نیا و   ته ی له که دیس مانی تاقمه ری قه لدر به و هه ره ی به ده دیار ربازبوون له ئایا بۆ ده، الینگرانی بدا

 دۆراوی سیاسی ناوم  میشدا به که شی یه  به  من له تک که ماعه هجو  لکی خزم ی کۆمه نیا چوارچوه ته
  ؟ یه ردن چ مکانیزمکی گۆنجاوی ههب

زانی؟ ئاخۆ  ی ده وه ر رگای جیابوونه ی سه م چالشانه موو ئه  هه ن زاده سه بۆال حه ئاخۆ مامۆستا عه
ی  ماله لکی کوردستان و بنه پا یان دارووخا؟ ئایا پشتیوانی خه ریاندا داسه سه  به و تاقمه ی ئه وه جیابوونه

ر الینکی  گه  ئه وه  هۆی ئه لکی کوردستانی ئران نابنه ی خه یامه اران پهز  هه و به هیدان و ئه شه
التی   رۆژهه  پشتیوانی کردبت بۆ پاراستنی پرستیژ و ناوی خۆی له و تاقمه ی ئه وه  جیابوونه کوردیش له

  .  پشتیوانیان بنت رمیش بت واز له  فه کوردستاندا به
ندامی حیزب   بۆ ئه حیزبی بوونیش شانازیه،  ت نیه بوون خیانه نه حیزبی   زۆر جگادا وتوومه من له

بینیت   ده  که م بینیوه و دیارده ل زۆر هاۆردا من ئه  گه ورووبوون له ره به له،  الم شانازی فرۆشتن نیه به
 خۆ  وه ب ئه   به  حیزبی نیه وه  بیرکردنه الم له کا به یشی ده که  حیزبه ت به  خزمه ندامی حیزبه تاکک ئه
  وه  دیدی خۆیه  به ر ناسیویه گه  یان ئه یناسیوه  نه  که ریکی تکۆشانه رچویکدا خها چۆ بزانت له
  .  دا چووه له هه تی و به ناسیویه

  ر له  گه  که یشه وکاره و هه ر ئه به ر له م نین هه ی حیزبی کوردیدا که نه ده  به  له چوونانه له  هه م به  ئه
نگی نارازی بوون   بت ده وه ره ده ربه تیکی سه سایه رجک که  مه س به رکه شکیالتی کوردیدا هه  تهناوخۆی

  . ، بت یدا ده لبرت ئۆتۆماتیک الینگری بۆ په هه
بات   و خه وه نه تر بیر که وت کوردستانی یانه  ده  که ته و بابه رانی رویشتوو بۆ ئه راده ی به نده پروپاگه

   که یه هه  درژای س ده  به  پشتر و بگره  حالکدا که  له سی بۆالیان راکشاوه  زۆر که  که رکهن هۆکا بکه
 ئستا   که رزانه و به الم بۆ ئه  به لگرتووه یان هه وره ن شۆعاری کوردستانی گه حیزب و پارتی کوردی هه
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ر  گه  ئه کانی تر که  رزی پارته چوونه وان کوردستانین پشتر نه  ئه  که یه وه پاساویان بۆ چونیان ئه
  لگرتندا؟  هه وره  شۆعاری گه  قامککی وان له تاقمی مامۆستا خۆشی بکۆژێ نابته

   ن زاده سه رز حه به. وتوو بت رکه  ناتوان سه قه فه وه جرۆبکی نامه  ته جرۆبه و ته ین ئه ب وابکه ده
   یه ی هه درژه

  


