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 جصي شانازي تةواويةيت حيزيب دصموكرايت كوردستاين  جصي شانازي تةواويةيت حيزيب دصموكرايت كوردستاين ––" " ئةوكةسةي لةسةر كورسي قامسلؤ دانيشتووةئةوكةسةي لةسةر كورسي قامسلؤ دانيشتووة

  مةجيد حةقيمةجيد حةقي... ... ئصرانة، وةآلمصك بة سووكايةتيةكاين حةمة طاوان ئصرانة، وةآلمصك بة سووكايةتيةكاين حةمة طاوان 
  

ری کوردستان   ماپه  له1383دانی ن ی ربه2وتی   رکه  گاوان له مه  ئیمزای حه ک به یه نووسراوه
  :  جی تامانه وه که ند الیه  چه  له ، که وه یهبو کرا انتد
فا  رز مسته تی به سایه تک کردنی که تی کردن و هه  سووکایه  له ژیه  ته یه م نووسراوه ئه -

  . هیجری سکرتری گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران
 مژووی  م حیزب له که ک یه  وه  که یه ی هه وه حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران شانازی ئه

  یان له و مافه  و ئه خساندوه ندامانی خۆی ره ر و ئازاد بۆ ئه رانبه لی به کوردستاندا هه
وتن و  رکه کانی سه کی دموکراتیک پله یه شوه  به  که وی نوخۆی حیزبدا گونجاندووه پره
 پش  ی که وه  ئه ب ن، به ر بکه تی سیاسی و حیزبی تپه رپرسایه گرتنی به وه سته ده به
ری و   گه یی یا خود ناوچه شیره یی، عه ماه  گردانی بنه وتنانه رکه و سه رجی ئه مه

یی حیزبی دموکراتی  رکخراوهو ی حیزبی  فه لسه  فه له. تی ب تی و خزمایه دۆستایه
ای رووخانی  دو ڕان به سازی و گه نده روه یی و په شیره ک رقی عه کوردستانی ئراندا پیڤاژۆ نه

کانی  ک و خۆی و بینینی راستیه  وه  تاکه کوو رزگرتن له ندامی حیزب به تی ئه سایه که
تی مرۆڤ  سایه س و که که تیرۆری تاقه.  کی واقعی و ئینسانی دایه یه  روانگه ژیانی مرۆڤ له

  .  حکوومه نگی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئراندا نامۆ و مه رهه  فه له
و  زان به  دسۆزی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ده ت خۆی به ڕواه  به اوان، کهگ مه حه

و  موو ئه  هه ، بهتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران واویه  ته تی به  سووکایه  یه نووسراوه
 ناتوانرێ  بۆیه. کا ندام بوون ده م ئه هید یان که دا شه و حیزبه  ریزی ئه ی له سانه که

س و  وستی سیاسی دا بخرێ و هه  و هه خنه رازووی ره  ته گاوان له مه حه" ی که جنونامه"
  حمانه  کۆماری ئیسالمی ئران بره که وه رای ئه ره سه. ی دا بکرێ گه  له وتی سیاسیانه که

ی رزگاری  باتکارانی رگه تی خه خسیه رکوت، رووخاندن و تیرۆری شه  سه کان له ترین شوه
وهینی وا نا   ته بووه  نه ش ئاماده تکاره  جینایه م رژمه ت ئه نانه م ته ن، به ده مان ده که له گه

ش قورسایی تاوان و تیرۆری  مه ئه.  بکات مهرانی ئ  ربه  به  و ب ویژدانانه ئینسانانه
 دادگای   بخرته مه  حهب  ده وه کات و بۆ ئه زیاتر ده"  گاوان مه حه"ن   الیه تی له سایه که

ژی داوای   تدا ده  ناوبراویش وا دیاره  پی یاساکانی ئوروپایی که ت و به خسیه تیرۆری شه
  .  ل بکرێ وهینانه و ته ی ئه وه بووکردنه ره قه

ی  خنه  سنووری نوان ره ب باش بزان که ده رزی کوردستان نت، ری به به روه به -
و و رۆژ  ک سنووری نوان شه  وهتی سایه  و تیرۆری کهندا سازی وهر وهین و په سیاسی و ته

خقی  ڤانی و ئه هاکانی رۆژنامه ی به وه ره  ده  به  نووسینانه و جۆره  و ئه دیاره
  موو حیزبی دموکراته رزاری هه ک قه یه وه  کاک عمور فارس شیکردنه بۆیه. ن وه بوکردنه

  .  وهینانه ه ت و جۆره ی ئه وه بۆ بوکردنه
  ژر پرسیار بردنی  له وی سیاسی، گفتگۆ کردن خنه ، ره  که س روونه مووکه الی هه

   حیزب به  که بووه ک نه یه کانی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران دیارده وسته رهه سه
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ی   راده کان خۆی به ری دره م کاتک نووسین و نووسه به. کا تی خۆی پشوازی ل نه واویه ته
ی پ بگوترێ  ستخۆشانه  ده  ب که وه ڕی ئه ناتوان چاوه،  وه کاته وهینکار سووکده ر و ته جنوده

 و موو ئه  و هه وه ته یارانی نه ی نه  خانه سی وا خۆی خستۆته که. ل بگیرێ" ب رزی"و رزی 
  .  هستی کوردستان کردوو ربه گای سه شی باره گیانی خۆیان پشکه ی سانه که

تی  واویه ری ته فا هیجری سکرتری گشتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران، نونه کاک مسته
ک کاک  تی وه سایه  که  که  و بۆ حیزبی دموکرات جگای شانازیه حیزبی دموکراتی کوردستانه

 تی سایه ری که و تیرۆوهین ته.   کردووه رده روه ی په ری دیکه به روه یان کادر و به فا و ده مسته
 خونی قاسملوی  وهین به ، ته  حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانه وهین به رز هیجری ته به
  .   قوربانی کردوهدا و حیزبه  رگای ربازی ئه  گیانیان له  که یه سانه و که موو ئه هید و هه شه
نگرانی حیزب و   و الیهندامان رکی ئه یی کردن و چاکسازی کردن ماف و ئه  گرتن، گله خنه ره
 یادگاری کۆماری  تی به  سووکایه هاتوه  و نه  گاوان نیه مه ، بۆ حه فی کوردستانه ره شه کی به خه

  . ر خۆی گه  و مه بکات و حیزبه کانی ئه کوردستان و رۆه
  .  ربازی تیرۆریستانی تاران بین له

  قی جید حه مه
   204. 2. 7فینالند  -هلسینکی 

kurmanchakki@yahoo. com
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