
  ئێران له" کگرتووی کورد ی یه ره به"ر  سه کان له  جياوازه را وبۆچوونه
 ، کگرتووی کورد ی یه ره به"بژی  ب وته ده ددین ئه هائه  به●

 ،"کتی شۆڕشگرانی کوردستان یه"نا سکرتری گشتی  زدان په  حسن یه●

 ،"نی ئرانحیزبی دیمۆکراتی کوردستا"فی جگری سکرتری گشتی  ره ن شه سه حه ●

  

رگای وتووژ و  و، ده وه تی بۆ خۆی هشته سه واوی ده زراندنی جمھوری ئیسالمی، رژم ته دوای رووخانی شا و دامه
 ستیان دایه  خۆ، ده رگیریکردن له  بۆ به هزانه و  ندک له هه. واوی ئۆپۆزۆسیۆندا، داخست  رووی ته کانی به ی کشه وه کالییکردنه یه
ڕوو بوون و ندی کۆماری ئیسالمی رووبه به ڵ هزی زۆر و زه گه  ئاکامدا له نا، له  پشت و په کانی کوردستانیان کرده کوهک و  چه

  به که وشی ناوچه یش، ره"عراق ـ ئران"ی  شت ساه نگی هه ستانی جه ی سنوور، دوای وه وه ره  ده نه گاکانیان ببه ناچار کران باره
و ئازادی  دوای ئه ئستا له. هزتر بوو  رۆژ به  و، رژمی جمھوری ئیسالمی رۆژ به وه  قازنجی سیاسی ئراندا مایه کی زۆر له یه راده

رانی  داگیرکه  که ش وای کردووه مه کی جیھانی و ئه یه  کشه ته ی کورد بووه ، کشه دستیان هناوه  کوردی باشوور وه ی که و مافانه
کانیدا، یاره  نه نه ڵ الیه گه  له  نییه  رژم ئاماده  حاکدا، که له. رمی بنونن ندێ نه ش، هه ی دیکه که ارچهر س پ  هه کوردستان له

کی یه ره وی پکھنانی به  هه ی خودی یاساکانی رژمدا، له  چوارچوه ، له وه  ناوه ر مزی وتوویژ دابنیشی، کوردانی دسۆز له سه له
تی کوردیش  خواستی میلله  له و مافانه ر چی ئه گه ندێ مافن، ئه ستھنانی هه ده نگی کورد و، به کخستنی ده هکگرتووی کوردی و ی یه
 .متربن که

س  که248دا،  یه وه و کۆبوونه له. یاند یان راگه"کگرتووی کورد ی یه ره به " "ندی نی ناوه نجوومه ئه" تاران  ندان، له ی ربه2رۆژی 
تی بۆ رۆکایه ی سه سته ک ده سی وه  که5ش  نه نجوومه م ئه بژردران، ئه هه" ندی نی ناوه نجوومه ئه"سیان بۆ  که 15بوون و  ئاماده
 کتی دیموکراتی خوندکارانی کوردن و دوانیان له  یه ر به تی، دوانیان سه رۆکایه ی سه سته ی ده سه  که5و  له. ستنیشان کرد خۆی ده
 .بوو" جلیسی شورای ئیسالمی مه"م شه جلیسی شه ری پشووی مه ش نونه ککی دیکه یشتووی تاران و یهکانی دان ی کورده ه کۆمه

بژردرت، ده ی تاران هه  شیوه تی به رۆکایه ی سه سته  کوردستان، کرماشان و ئیالم ده ت و له کانی ئازربایجانی رۆژهه  ئوستانه له
 .تی کوردستان  بۆ رۆژهه یه ره و به تی ئه رایه به ڕوه  به ری له  نونه بته س ده  که5  و ئوستانانه ک له ر یه  کۆتاییدا هه له

  

 :  وانه ندیدار گرت له نی پوه ندێ الیه  هه ، پوندیمان به م رووداوه ر ئه سه بۆ زیاتر تیشک خستنه

مان و پرسیارانه ، ئه ردانی پاریسی کردووه ری سه سه چاره ئستا بۆ  ب که ده ددین ئه هائه  به،کگرتووی کورد ی یه ره به"بژی  وته
 : کرد ئاراسته

  
 ؟  چييه یه ره م به کی ئه ره ئامانجی سه: پ

  نک و به موو الیه  هه ، له  ئران کان له  نوان کورده  له کتییه کی و ستراتیژیمان پکھنانی یه ره ئامانجی سه
 و  که  کوردی سوننی، کوردی شیعی، کوردی ئزدی، کوردی جوله ب لره ، ده وه ب و ئاینکه زهه موو مه هه

 زۆر زیان و   راستی ئمه  به بین، چونکه وه موومان پکه بت و هه  نوانیاندا نه سیحی جیاوازی له کوردی مه
مۆ   و ئه وه وپات نابته چیتر د ره ره و زیان و زه کگرتوو بین ئه ر یه گه کگرتنمان و ئه یه  نه  له رمان دیوه ره زه

وتی باشیشیان  ستکه  راستی ده ؛ به یه کتی هه کان یه وره  گه خت نوان حیزبه  کوردستانی عراق وه شاهیدین له



 کوردستان و  ت له  تایبه  دیمۆکراسی به  به پدانه ره ستمان په به مه.  مین ئامانجی ستراتیژیمانه که  یه مه ، ئه بووه
   و دیموکراسی حاکم نییه کان زۆرماوه  کوردنشینه رمه  کوردستانی ئران و هه کان، چونکه ردنشینه کو رمه هه
 .کانی ئران  کوردنشینه ره ڤه  ده له

   له  ئمه ، چونکه موو الیکه ڵ هه گه کسان بین له  یه  که کسانییه ممان دوای دیمۆکراسی، یه کی دووه ره ئامانجی سه
  ی وا ڕۆه وانه ن، ئه ی وا شایسته وانه وێ ئه مانه  ده کی تر نین، ئمه ره س سه  هیچ که نین و لهمتر س که هیچ که
کو  کان وه ته سه موو ده  ب و هه ن، تۆزێ عادیالنه شداری بکه تدا به  حکومه کانی کوردستانن بتوانن له باشه

ناو  شبکرن له کان دابه ته سته کسانی ده  یه نگی به رهه تی و فه یه بواری ئابووری، بواری سیاسی، بواری کۆمه
تی  سه  کورد ده بینین که مۆ ده  ئه .ته که ره و حه شداربن له کانیش به ت کورده  تایبه کی ئراندا و به واوی خه ته
ک   وه مانه  هه  ئران  له  که قانه و حه  ئه ر به رامبه ست بنین به ده ت وه سه وێ ده مانه  و ده   وه نییه ستییه  ده به

 .ر بین رامبه کی ئران به واوی خه ڵ ته گه وێ له مانه  ده تانه و بابه کو ئه مافی مرۆڤ، وه

کان   کوردنشینه ره ڤه  ده له) وازن سوعی موته وه ته(ی  رنامه پدان و به ره کیشمان باسی په ره می سه ئامانجی سھه
سوعی  وه ها ته روه  و هه وه تییه یه  بواری کۆمه ، چ له وه  بواری ئابوورییه له، چ  وه  بواری سیاسییه چ له
ن   واقیعه  و هیوامان وایه یه کی ئمه ره  س ئامانجی سه مه ئه. ی کوردی  ناسنامه پدان به ره نگی و په رهه فه

 .ن ن بکهوای خۆیا موو داوای مافی ره کگرتووبن و هه موو یه  ئران هه کان له کورده

ستا چه: پ شوازی له نده تا ئ  ؟  کراوه یه ره و به  ئه  پ

 پ بدرت و  ره وێ په یانه  و ده  ویستیانه یه ره م به  ئه وان نیشانیاندا که کم ئه منوونی خه راستی من مه  به-
 .وها پشوازیمان لبکرێ ئه وه  که ن خه  الیه  له بوو که ور نه سه ر و ته  بۆ من قابیلی باوه  که پشوازی وا لکراوه

وه  له خنه  ره ی که نانه و الیه ئه: پ  ؟  چييه خنانه و ره ستيان له به گرن، مه  ده  ئ

مان ل  خنه  ره بین که ، خۆشحایش ده مان پ وارده خنه ر ره ، مسۆگه قس و ب ئیراد نییه هیچ کارک ب نه
سک   که خنه ره. ن تک بکه که ره  حه وێ پشگیری له  بیانه ی که وانه ینی ئه  و به خنه ینی ره  به رقه م فه به. بگرن
و   ئه ر ئمه گه نین و ئه ر چاومان دائه سه  له ئمه.  چۆن ه هه  و به ته ه تکتان غه که ره بژێ چ حه  ده یکات که ئه
نیشین  یدا داده گه  له دا چۆب ئمه ه هه و به ر ئه گه و ئه  وه ینه که  راستی ده  ئمه گرتب دیاره رچاونه  به مان له نه هه

،  کگرتوویی نییه  ناو کورد دا یه له  کاتکدا که   شاهیدین له ندێ جار ئمه  هه وه داخه به. ین که ر ده سه و باسی له
ی ناوخۆی  وه له بزوتنهلدان  تمه  هۆی له  بووته داری ری و خۆدمه بینن، خۆدمیحوه ر خۆیان ده س هه ندک که هه

وێ کوردان  مانه  ده  که مه  که و راده ر ئه سه و له وه  مه تکی که سه  ده  ناوخۆی ئران به مۆ له ئه. ئران
ک  موو الیه  هه  و هیوامان وایه رزه نگاوکی به م هه راستی ده به.  گیراوه رز هه نگاوکی به  هه وه ینه کۆکه
و   ئیسالحکردنی ئه بته  ده  ئمه  گرتن له خنه  ره مان ل بگرن، چونکه خنه تیش ره  تایبه بهن و  کمان بکه کۆمه
   که که کردنیش، خه ئه خته م ته به. ین که  پشوازی ده خنانه م ره  له یدنین، ئمه  هه  ئمه ی که نه  هه نگاوه هه
و  می ئه وانن وه  ئه ن که ده  نیشانده یان کردووه  ئمه  له ی که هو پشوازیی کیش به خه.  وه بته نگاریان ده ره به
 . وه نه ده ی تر ده سانه که

ندی تی ناوه ڵ حکومه گه چونیان له هۆی تکۆشانی سیاسی و تکھه رانی کورد به  تکۆشه شکی زۆر له زانن به  ده ئستا ئوه: پ
ن؟ ئایا که  ده وکشه و گره کگرتووی کورد، چۆن چاو له ی یه ره ک به  وه ژین، ئوه ت دهی و وه ره  ده  له ی بیست و پنج ساه ماوه

 ؟  گۆڕێ دا ب یان نه ب ئاشتی میللی له  ده  که پتان وایه



ندامی فراکسیۆنی  رکی ئه ک نونه ندا، وه نجوومه  ئه ر بووم له  من نونه ی که و کاته ، ئه  گۆڕدایه ن له تمه حه
  وه داخه ، به"ئاشتی میللی" ژر ناوی  ن له نجوومه کمان دا ئه یه ه مدا، پشنیاری گه شه نی شه نجوومه  ئه رد لهکو
تی میللی  منیه  کۆمسیۆنی ئه  و له و پشنیاره ر ئه  سه  له بووه جلیسی شورای میللی ورد نه و کات مه ئه
  کک له  یه مه توان ئه مۆ ده ئه.  وه ته ر وا ماوه ن هه کهر ب سه  کارکی له ی که وه ندا، ب ئه نجوومه ئه

تی خوا بتوانین ئاشتی   یارمه ئینشالال به. چاوی بگرین ی داهاتووی خۆماندا ره رنامه  به کانمان بت و له ئامانجه
ناو ئران بت و  ی لهک توندوتیژ یه  هیچ شوه وێ به ین و نامانه ر بکه  ناو ئراندا بۆ کورد مسۆگه ک له یه میلله
کو کوردک داوای مافی خۆمان   وه ئمه. ین که حکومی ده  مه  بت ئمه وه که نه ر الیه  هه  له و توندو تیژیانه ئه
ین و  که ی قانوندا کار ده  چوارچوه  له ئمه.   ئراندا حاکمه  ئستا له ی که و یاسایانه ی ئه  چوارچوه ین له که ده

 .ین رار بکه رقه وانین ئاشتی میللی بههیوادارین بت

تی ناکات و   و کاری حیزبایه کگرتووی کوردستان حیزب نییه ی یه ره  به نم که یه  رابگه وه وێ ئه مه  کۆتاییشدا ده له
تی  ین ئاله راشکاویش ده به. ستی هیچ حیزبکیش تی ده  ئاه  و نابته دیلی و جگیری هیچ حیزبک نییه به
چ   ده دا ه  هه  به ریکه  خه ره  به م که  بکه وه ستی ئه ر رۆژک هه گه تی خۆم ئه  تایبه به.  تیش نییه حکومهستی  ده

ک خۆیان روونن   راستی خه م به ، به وه نین تا روون بنه یه گه کی راده  خه  هاوفکرین به کانم که خۆم و هاوکاره
ندک  م هه ، به کردووه  دروست نه ت گرفرتکی بۆ ئمه وه مۆش ده تا ئه. ڕوات وکوێ ده ره ؛ به ره زانن به و ده
   ئمه ن که ده.   دژی ئمه نده  پرۆپاگه  به ستیان کردووه ری ده وروبه ت و ده وه  ده  به سته کانی وا به نه الیه
یھان و  ی که  رۆژنامه وانه ن بین ئهتوانی ده.  بگرن ته که ره و حه وێ پشی ئه یانه ین و ده وه ره ستکردی ده ده

 .رۆک کۆمارن ڕی سه ی یارلیسارات و ماپه رۆژنامه

 . نین ی کورد هه وساوه کی چه  بۆ خه وره نگاوکی گه ک بتوانین هه موو الیه تی هه  یارمه  به ئینشائه

ک حیزبی  تی کوردستان، وه نی ئۆپۆزۆسیۆنی رۆژهه ندێ الیه ڵ هه گه ش له ته م بابه ی ئه وه بۆ روونکردنه
وان  لویستی ئه ندیمان گرت، تا هه کتی شۆڕشگانی کوردستان، پوه دیموکراتی کوردستانی ئیران و یه

یام  ، په یه ره و به نی ئهزراند ڵ دامه گه ندی له  پوه ها له روه ربگرین، هه  وه  سیاسییه م رووداوه  ئه ر به رانبه به
 . وه ندامانی خۆیان روون کرده نگران و ئه بۆچوونیان بۆ الیه

  

نا زدان په ی حسێن یه رگرتنی رای ئۆپۆزۆسيۆنيش، دوو پرسيارمان ئاراسته بۆ وه
انی کوردستان و حه سکرتێری گشتی یه فی جێگری ره ن شه سه کێتی شۆڕشگێ

 :وردستانی ئێران، کردسکرتێری گشتی حيزبی دیموکراتی ک

 .یه ره و به زراندنی ئه  دامه ر به رانبه  به ویستیان هه: 1پ

 . و رووداوه ت به باره ت سه  کوردستانی رۆژهه نگررانی خۆیان له یامیان بۆ یه په: 2پ

  
ن یه ● ری گشتی یه زدان په حس رانی کوردستان نا سکرت تی شۆڕشگ  :ک

،   پکھاتووه وه رانه و براده ن ئه  الیه تی کوردستان له  رۆژهه  له کگرتووی کورد که یهی  ره  به ت به باره  سه-1
   له ندازه ر ئه  پرسی کورد بورژن و، بۆ هه  له ندازه ر ئه  هه ت و بزاوتک که که ره ر حه  هه  له ک ئوسۆل ئمه وه

کوو   وه مه ئه. ین که  پشتیوانی ل ده  کاربکات ئمهت  رۆژهه  له لی ئمه یی گه وه ته کانی نه ماف و ئازادیه



  یه ره و به ر ئه سه  له  ئمه . هشتا زووه  بۆچوونی ئمه س به خه ی موشه  شوه م به ما، به ئوسووڵ و بنه
کان و  جه و ئامان رنامه ڕوان ب تا به ب ئینسان چاوه ن بۆ شتی ئاوا ده ته ی عاده وه ر ئه به وست بگرین، له هه
ر رکخراوک  ک و هه یه ر پکھاته ر هه گه بگومان ئه.  وه  روون ببته و رکخراوه  یان ئه یه و پکھاته وی ئه یره په
لمن و جی گومان  تی خۆی بسه نایه سه ت و ره ساه  ئه زرت که ک دابمه یه  شوه تی کوردستان به  رۆژهه له
رناتیفی دژ بۆ  ته زگاکانی جمھوری ئیسالمی بۆ دروستکردنی ئا  دام و ده ب که ه ن ب و پیالنکی وردبینانه نه

کانی کورد  می ماف و ئازادیه ی خه که مه گیرێ و خه تی کوردستان ده کانی رۆژهه  ناسراوه  سیاسیه رکخراوه
   یا به وه ناوی کورده  به وه بکرتهتکدا دوکانکی سیاسی   حاه ر له گه م ئه ین، به که  پشتیوانی ل ده ئمه. بت
تی  فه  موخاله  ئمه ی سیاسی کورد دیاره وه ڕدابردنی بزوتنه له ی به  پرۆژه شک بت له  به  که وه ر ناوکه هه
 .ین که ڵ ده گه له

   به ن نین و پمان وایهگوما  لی به  یه، ریان هه  سه واومان له  زانیاری ته  ئمه  که یه ره و به ی ئه ر پکھاته  سه له
کی   خه وان له ن، ئه وێ کارێ بکه یانه  و ده وه ته دا کۆبوونه یه و چوارچوه  له ی که سانه و که ی ئه م؛ زۆربه نی که ال

   که یه وه  ئه روانی ئمه  و چاوه وری ئمه سه تی کوردستانن و ته تی رۆژهه سایه ن که کی خاوه خۆشناو و خه
 پشتیوانی راشکاوی خۆشمان  تکی وادا ئمه  حاه ت له به هه. ن ی مومکندا بتوانن کار بکه  چوارچوه وان له ئه
 چاو  وه وستی کۆنسرڤاتیفانه  بیر و هه  به یه کی وا تدا هه ست بن خه ک ده  یه که  خه ه و کۆمه بین، ئه رده ده
کی   خه وه،  ژن و پیاوه  یا بین به وه  کوڕ و کچه  به دی تدایهک الوی کور یه ژماره. ن که کان ده له سه  مه له
ر  ک هه شدا ملمالنیه یه و پکھاته  نو خودی ئه له. لی کورد ن بۆ رزگاری گه ده وڵ ده یین و زۆریش هه وه ته نه

  یه و پکھاته  ئه کۆشن که  تده و، یه تکی روونتریان هه  بین ستراتیژیه ی که وانه  نوان ئه  له  گۆڕدایه ئستا له
  دات له وڵ ده  راستی دا زیاتر هه  له دا، که شکی دیکه ڵ به گه ی رزگاریخوازی کورد له وه  جوونه شک له  به ببته
ویش  ئهسترا   به که لنه ر که گه  و ئه وه  بکاته رز نگی تدا به بوو بتوان ده لنک هه ر که گه کاندا بژیت و ئه لنه که
کانی  تاییه ره  سه ک بۆچوون و تبینییه توانم بم وه  ده مه ئه. نی بت مه  ته  کۆتایی به لنه و که سترانی ئه ڵ به گه له
 و  رنامه ی به وه ڕوان بین پاش ئه ب چاوه رزمکردن ده کو عه م وه به.  کتی شۆرشگرانی کوردستانه یه
 .ینین ی خۆمان رابگه  بۆچوونی لباوانه مه و ده ، ئهرێ  ده نه ده وی خۆیان ده یه په

  

و  کانی کامبوونی ئه  تا قوناغه یه تادا شتکی دیکه ره  سه دا، له م قوناغه نگرانی خۆمان له  بۆ الیه یامی ئمه  په-2
داوامان ل کردوون . ن  بکه ته که ره و حه  چاو له وه  چاوتیژییه  به  داوامان ل کردوون که  ئستا ئمه ته، که ره حه
و   و ئه وه  زیاتر خۆی بناسنیته ته که ره و حه ڕوان بن تا ئه کو چاوه گرن، به  نه ته که ره و حه وستی دژ به  هه که
  ی که وه م ئه به. کتی شۆڕشگرانی کوردستان وستی یه  هه بته  ده وستی خۆیان بگرن که وان هه م ئه ده
  ن چۆنه قیقه  ده که له سه  بزانن مه گرن و چاوتیژانه  نه رانه وستی دژبه ن، هه که تی نه  دژایه ن وتوون کهتعی پما قه

 لی  نده  یان چه یه ستی هه دا ده یه له سه و مه ری ئیسالمی لهو جمھ نده ر بکرێ و چه سه کرێ حیساب له  ده نده و چه
  شکیالتی به ک بیاری ته م وه  و هه وه وست ساخ بینه ک هه م وه  هه  ئمه کهی  وه ماکانن بۆ ئه  بنه وانه ئه.  دووره
 .ین رانی خۆمان بده تکۆشه

 ":حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی ئران"فی جگری سکرتری گشتی  ره ن شه سه حه ●

م که مه تا ده ره  سه-1 کخراوی سيا  له  که ک نييه یه ره  به مه  ئه وێ ب سی جۆراوجۆر پارت و ر
کهاتب کهاتووه تييه سایه ند که  چه کوو له به. پ ک ده  وان به ک له ر یه  هه  که ک پ ته  جۆر  ڕوان

يدا هه له سه مه وای به یه  تا راده نگه  ره  که یه کان، ت يدا وه ته  دیموکراسی و مافی نه ک ب کان و ت
ی وایه یه هه و کانی ئه  بۆچوونه  بکات، واته ی ئيسالمی ئيدارهر مسه ڵ جه گه توان له  ده  که  پ



ر  پياو بتوان بۆچوونی هه تيشه حمه  و زه  جۆراوجۆره وه ته دا کۆبوونه یه ره و به  له ی که سانه که
وه به. حليل بکات  ته تيانه سایه و که ک له یه مه یه  ش کهاته یری ئه  سه  که کی گشتی ئ  یه و پ
دایه سایه  که بين که ین ده که ده دایه ن رابردووه  و خاوه  خۆشناوه  که تی وای ت م  که له  و ت  رژ

دایه نزیکه مه هه کات، به  ک ده تگۆزاری خه  زیاتر خزمه   و ت و ر به  رامبه  به ر حاڵ بۆچوونی ئ
کهاته مه یه وه  ئه یه ره و به  یان ئه یه پ وامان بهک حيزبی دیموکراتی کوردستان ـ ئ  وه ، ئ  ران ب

وه ر له  و هه یه دیموکراتی هه وامان به یه م چوارچ ستا که نگه ره.  یه حيزبی هه  فره شدا ب  مه  ئه  ئ
کهات له ت  داهاتوودا شتی دیکه پ کب مه به. ش پ موو ڵ هه گه ندیدا له یوه  په  له  گشتی ئ

کو ، به وه ینه تيان بکه ین و ناب ره ئييدیان بکه  ناب ته تای دروستبوونياندا ره  سه داین و له وانه ئه
مه کهاته  یان هه یه یه ره و به  کارکردنی ئه ڕوانينه  ده ئ  داهاتوودا دروست  له کی تر که یه ر پ
ته ی کورد و وه لی کورد و بزوتنه ندی گه وه رژه  قازانج و به ر کارکردنيان له گه ، ئه وه بب

مه وه کوردستاندا بوو، ئهکی  کانی خه داخوازیيه گومان ئ کو حيزبی دیموکراتی کوردستان  وه  ب
چه ر به گه ام ئه ن، به که قدیریشی ده کو ته ئييد به ر ته ک هه نه وه  له وانه  پ ی  چوارچ
ت و بيانه ی کورددا نه وه لی کورد و بزوتنه ندی گه وه رژه به ک بزۆتنه وێ به ب ی کورد وه  جۆر
کی و ره  سه کی کوردستان، داخوازیيه کانی خه  یا داخوازیيه وه نه نگی بکه م ره ر یان کهوشدا خه

ند نه سياسييه بکه وه نه که کانيان ب کی بچووکدا به  له ن که  و وای ل ز   به  که وه نه نگی بکه رته  ه
ی خۆیان ده قه وه توانن له وو گای ب  چوارچ  ت له به ، هه وه تهی قانونی جمهوری ئيسالميدا ج

ش له قاو ده ت و پ کخراوه  الیه قاودانی له در ز و ر و ک بۆ خۆیان ئه کان خه  کوردستانييه ن ه
 .ن که رک ده  ده راستييه

مه بۆیه کهاتووه ی که یه ره و به  ئه ر به رامبه  به  ئ سته  کارکردنيان و هه ڕوانينه ، ده  پ  کانيان له و
، تهت کورددا  خزمه ب ی کورد دا نه وه ت بزوتنه  خزمه ین، له که قدیری ده ین و ته که ئييدی ده ب
ته زاندنی ویست و داخوازی خه تی دابه  جهه له ک بۆ یه سيله  وه کی کوردستان ب یا بب

به کردنی سياسه ج ندی یوه  په ی کۆماری ئيسالمی له ی و فریوکارانه کارانه واشه تی چه ج
مه تی گه وایه ته یموکراسی و مافی مرۆڤ و مافی نهڵ د گه له گومان ئ  قاوی  له لی کورددا، ب
 .ین ده ده

  ی وت له وه  ناوه نگرانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران له ندامان و الیه  بۆ ئه ی ئمه ت راسپارده لبه  هه-2
رکی  لومورجی ئستادا، ئه  هه  له ئمه. م پ کرد ماژه ئا  وه ره  سه  له ب که دا ده وسته و هه ی ئه چوارچوه

  ده"  ره به"تی کاتک   تایبه به. ن  بکه و جۆره کی له یه ئییدی پکھاته  ته  که  نییه وه نگرانی حیزب ئه ندامان و الیه ئه
ی   چوارچوه  له  که   ناممکینهکو ته به حمه نیا زه  ته  نه وه ن، ئه که ساسیدا تکۆشان ده ی قانونی ئه  چوارچوه له
ندامان و   ئه  داوامان له  ئمه بۆیه. ین کی کوردستان دابین بکه کانی خه دا دیموکراسی و خواسته و قانونه ئه
ن   خۆیان نیشانبده وانه پچه  داهاتوودا به  له ن که ئییدی بکه جۆرک ته  به  نه  ئستاوه  له  که وه نگرانی حیزب ئه الیه
 .کی دی خۆی نیشان بدات یه  شوه  داهاتوودا به  له یه وانه  له ن که ئییدی بکه ک ته یه  شوه  به نهو 

و  کانیمان دیت، ئه وسته کاتک هه.  یه ره و به کانی ئه وسته  هه  بوانینه وه  چاوکی ئاواه موومان به بت هه ده
 .وستی خۆمان بگرین توانین هه کات ده
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