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 یهانگیر برایم جه ...  ناوێند ب مالی ر ره گه کور ئه
  
 مانگ ل 3 پاش نزیک ب حیزب دمۆکراتی کوردستان  ی2006. 12. 6ب داخکی گرانوە ل رۆژی  

 کان بوو بیرانوە2ئاشکرا بوونی قتولیان دا تا ،  لن هس و الیدا زۆر ک م ماوەیرچی لگئ
فت ببیننوە بالم ب داخوە شتکان ب پچوان هلگرانوە و حیزبی رگ چارەیک بۆ ئو گر

دوو پارچ لکی کوردستان بوو بویستی خرگیز تاوانبار ، خۆشه تم بابنووسینی ئ ست لبم
بوون هۆی ئوە ک حیزبک بب بدوولت بلکوو ئوان   ک و مانایه به نی کردنی الینی برامبر

، سیارو والم دلینوە بۆ داهاتوو ک دلنیام هموو شتک ب تیپر بوونی زەمان ئاشکرا دەبئو پر
ئگر تا ئستا من ل نووسینکان و ل دەربرینی بۆچوونکانم دا رووی قسم زیاتر دەگل هاوریانی 

 کۆن ببا ئم جارە ب هیچ جۆرێ کای، بوو زۆرینی ربری حیزبی دمۆکرات کوردستانی ئران
 حیزبی دیمۆکراتی  شیک له  به ربریی دۆین وقسم دەگل هاورییانی کمنی ناکم ورووی

هموو ب  هاوریانی ک منیشیان دەگلم و و  ئهل قسم دەگه رووی،  ورویه ئه، ی_ ئیران_کوردستان
وە مانوە بسر هاورییان دا گرانی کمین زۆلممان لکراوە و نمانتوانییکوە المان وای ئم الین

 لم مسل دا  ئورستیه، ئم دا سپاند ئو هاوریان لت بوونیان بسر بسپنین بالم
و   ئه الینگریئا لرەوە ئیدی دەب هموو ئو کسانی خۆیان ب، بۆچونکی ئمی کۆتایی هموو

ل  ک یه وه  هموو چشن تبلغات یان روونکردنهدەزانن ئرانی ن کوردستاحیزبی دیمۆکراتی   له شه به
  : حیزب دا هاتووەدژی هاوریانی پشووی خۆیان رابگرن و هر وەک ل راگیندراوی

 یدژ...  ویبلیغات  و تهی سیاسیکانی ره ربه  به ویت  دژایه  ئمهی کار نین که یه گه  رادهیسم ره  به بۆیه 
 ین  الیه یه وه ئاواتمان ئه. ر نابین ستپشخه ده یدانکدا  هیچ مه و له   پشوومان نیهیکان ره نگه هاوسه

 کورد پمان خۆش بن و ی وه  بزووتنهیدا دوژمنان ر و رگا نه به  بگرته وسته م هه ر ئه  ههریش رامبه به
  .  دایان بگرێیدۆستانمان نا ئومد

گیشت  نجام ده  ئه  به  ئامانجکی دیکه تا دۆین بهکان  و باس و نووسین و وتو وژه  کشهموو  هه  وایه که 
 ئاو  که رمه  چه ره سه"  ول  قه  بهب و ت نه  حیزب له  بووکه وه  بۆ ئه  هاواره مووه هه و راستی دا ئه و له
موو  هه، م که ب یه  چاوی خۆمان دت ده ن به ما  تاله   روداوهو موومان ئه  هه الم ئیستا که به "ی با نه
 نو  ینه به  نه وه ستاندنه  ئه روحی تۆله، بن راپتر نه  خه وه کان له  شته  که  وه  بکاته وه ک بیر له الیه
ریتی   نه ی دوور له وه  فری کرده که  گرژترکردنی بارو دۆخه  جیاتی خۆپاراستن له و له رگه پشمه رزی

 بۆ  موو هیز و تواناوه  هه م به دووهه. ی خۆیانری دۆین نگه  هاوری و هاوسه دژی له ین که نه ئینسانیان
  رووی نیزامه کانمان رووبه  قاودانه ین و نووکی هرش و له ول بده  هه کردن رده روه خۆرکستن وخۆ په

 ئۆپۆزیسیۆنی نگری وشیاری الیه  من دلنیام هیچ ئینسانکی وه م باره له. ی ئران رابگرین که دیکتاتۆره
وێ  و ئه ی ئیره وه  کۆرو کۆبوونه له، کانی پالتاک ناو ژووره له، کان ر سایته سه له، ێ هیچ کو له، دۆین

تی   تایبه سانک به ر که گه ن و ئه  دۆینی خۆیان ناکهیری هاوریانی قب سه چاوی ره  بریزی و به به دا
حیزبی    له شه م به  ئهنگری الیه   خۆیان به قیان نییه کرد هه چاو نه یان ره و شته  ئه وه  نوێ خوازراوه به

ن   الیه  له وانه  پچه کی به یه وه  کرده شنه ر چه  هه دیاره. بناسنن ئیرانی  کوردستاندمۆکراتی
  ناب ببته)   پکردووهستی  ئاشکرا ده به  هندک شوین دا ک له روه هه (ر رامبه هاوریانی به

ب  ده  ئه ی دوور له وه کرده  و ی حیزب قسه شه م به نگری له یه ال  بهسانک ی که وه ک بۆ ئه یه هانه به
  سیاسیی و ی خۆیان به وانه ن ئه ساسه  ئه چوونکه. ن نجام بده ئه خۆیان  پشوووی هاوریانی ر به رامبه به
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کار  ک ده  الیهموو  هه ر به رامبه به  میانه رده وتوو و سه بیاتی پشکه ده ب زمان وئه زانن ده  دهوتوو پشکه
  . ن بکه

   له وه باری مادییه  ئۆپۆزیسیۆن ناسرابوون له به  تا ئستای و هاوریانه  ئه که ب بلم  ده وه داخه به 
   دیکهستی هاوریانی ر ده به کان ده بلغاتییه  مالی و ته ی بنیاده  زۆربه چوونکه  نینزعکی باش دا وه

  که مووالیه  راستی دا هی هه  له تیشک تی ڤی که  بۆ نموونه،   دایهن ستییا رده به ئستاش ده  و دابووه
ک هوا  موو الیه ب هه ده  بروای من  به وه وباره الم له به،   دایه رزانه و به ستی ئه ژر ده واوی له ته به

ی  وه النهجوو  ت کردن به  خزمه له وتووتر بت رکه پیز ترو سه و دوا به مه  له تشک تی ڤی بخوازێ که
لی و  ل رژیمی دژی گه گه کانی ده ره ربه به لی کوردو له رزگاریخوازی نیشتمانی گه

  هزه یاندنی  راگه  له ی که و بۆشاییه ئه توان تیشک تی ڤی ده، ئیسالمی ئیران دا ستی ره په کۆنه
تیشک ،  وه  پر بکاته یه هه دا ی رژیمکان  گشتییه ره نه یه راگه ل گه کانی ده ره ربه  به کان دا له کوردستانییه
ت بوونی   هۆی له  به ردلی کو ی که گه مساردییه و خه  ئهشدا  دیکه بارکی توان به تی ڤی ده

 ئۆسولی نتیقی و لوستی مه  هه ویش به ئه بکا ن سارژکا  برینهو وه م کاته  برک که  هاتووهتووشی حیزب
 چاو  وله وزیۆن له  ب ته  حیزب کهی شه و به  ت به باره الم سه به، ۆیان هاورییانی دۆینیی خ ر به رامبه به

بوونی ئیمکاناتی مادی و   نه ی دا که وه ل ئه گه له،  بلمب ده  ب ئیمکاناتی مالییه  هاوریانی دیکه
  ئیمان به الم به    رچاوه کی به مو کوورییه وره که ردکی گه مرۆ دا ده ک ئه  وه رۆژگاری تی له  تایبه به مالی
 دوور   هنده کی نه  داهاتوویه له  مو کوورییه و که کرێ ئه ده  و ماندوو بوونکی زیاتر ری شۆرشگرانه وباوه

واو  کی ته زایه فه لمالن وله ت هه ی همه جیدی قۆ ب به ک ده موو الیه هه  ر بۆیه هه، ر بکرێ  سه دا چاره
با . ن ست پی بکه مان ده که وه ته باتی رزگاری خوازی نه  خه  له تکی دیکهو  دا ره فیقانه و ره هاورییانه

توان   دهخۆی ند کوڕی ره  چوونکه" ند ب مالی ناوێ ر ره گه کور ئه "  گوتوویانه وه  کۆنه ش بلم له وه ئه
  . یدای بکات تی په ی پویستیه وه ئه
 تا  که ئرانی کراتی کوردستانتی حیزب دمۆ رایه ربه ی شه م به ئه، ی هاوریان وه کرده  ت به باره سه 

ری  ی ربه ری هاورییانی زۆرینه زه ر نه  به کانی خۆی خستبووه  ناوێ ئۆپۆزیسیۆن داوخوازییه دۆین به
  موو شتک به هه ر له  فیرۆ بدات به مان به ی زه وه دا ب ئه  هک ی بارو دۆخه وه ی ئاسایی بوونهدوا ب به ده
تی   تایبه  حیزب به کردنی ساختاری رچی زیاتر دیمۆکراتیزه لی بۆ هه مه نگاوێ عه هه لگرتنی هه

  سته  ده م کۆتایی به هه  میشه کانی خۆی دا جارک بۆ هه کارییه رنامه   به  ده مینه گونجاندنی مافی که
النی  کۆمه.  بگرێ ی زۆرینهرۆیی و دیکتاتۆر ره  سه  بهم پش  حیزب دا بن و هه شروع له ندی نامه به
 موو  هه  به  که ر شانیانه رکی سه  ئه وه م باره له تی  تایبه گشتی و رووناکبیران به لکی کوردستانیش به خه

پشتیوانی ،  وه لنته  هه وه  کرده نگاوی به  هه و هاوریانه تی دانی ئه  بو پشتیوانی کردن و یارمه تواناوه
و پش  ره  به  له پشتیوانی کردنه، رانئانی وازی حیزبی دمۆکراتی کوردستامخوتی ریفور  ره کردن له

  . لی کوردستان ی گه باتی رزگاریخوازانه و قۆناخکی نوتری خه ره واری به لگای کورده بردنی کۆمه
 


