
www.kurdistannet.org 
  13:18 2005-2-13 ئةوروثا   ناوةنديبةكايت

  مةنسوور عةزيزيمةنسوور عةزيزي! ... ! ... دميانةيةك لة دميانةوة لةمةأ باسصكي بةثصزدميانةيةك لة دميانةوة لةمةأ باسصكي بةثصز
  

گای   بکات که کۆمه وه ت حاشا له ناتوان  تاکک له ئمههیچ
کی زۆر  گایه ۆ کۆمهوڕ  پش،ئه یه ند ده ی چه وانه چه به پ،کوردی
  ۆ لهوڕ ه ئر و وروبه ڕ ناسینی ده  مه  له  جارانه  لهترزیندوو

  وه تییه یه وتی کۆمه س و که رگ و هه  جل و به ، لهکوردستاندا
 ڵ  گه  له وه وڕوو بوونه ره ت و به سه  ده شداری له  تا به بگره
 کار  ی زانستی بهوت رۆ یه  ده،بژاردن ت و هه مکی سیاسه چه

   .بنت
   له، یدییهش حیم ره رهکی کاک  نووسین،ی که ره  وروژنه  که چوونه نو باسکه  بۆ کییه و پشه ئه

   .کان  جیدییه ی ئاوگۆڕه  لووتکه،13ی  ژر ناوی کۆنگره
و   کام واتا؟ به بوری به.  وه موومانه و هه ن کی خستۆته ی بورییه و نووسینه حیم به  کاک ره هدیار
  س له کهت، زۆر ر نووسینکی ئاوا بنووس گه  دنیا بووبت یه وانه م لهحی  کاک ره ی که هایوات
بینین   ئستا ده ی که وه ک ئه وه. ن که  و پشنیار هه خنه ی بنووسن و قۆی ره که ر نووسینه سه

   به  و بووه تکی نووسیوه  بابه،حیم ی کاک ره که ر نووسینه  سه وی له ت خوسره کاک هوشمه
 کاک   له وه کی دیکه  الیه حیم و له  کاک ره ک له  الیه  له،جۆراوجۆر یک بۆ پشتیوان کۆیه سه

   .ت هوشمه
ندامی حیزبی  وی بۆ خۆی پشتر ئه ت خوسره مه کاک هوش م که  بده وه  به ئاماژه   پم خۆشه دیاره

 بگرێ و  خنه  ره  بووه که وه دا فری ئه و حیزبه ی ئه  قوتابخانه ر له  و هه دموکرات بووه
ش  ئازادی پدانهو   ئه زانین که ت ده  هوشمهم کاک م من و هه رببی و هه کانی خۆی ده بووچوونه
کاک جا ئستا . کانی حیزبی دموکراتن ربینه کۆی راستی ده موکراسی و مهی بیری د نونگه
ی  وه  و ئه یه  هه وه  خۆیه ندی به کان بت، پوه  کوردییه کخراوه ر ک له ندامی کام یه ت ئه هوشمه

  تی به رموویه ت فه ک کاک هوشمه ر وه  هه  که یه وه  ئه یه  هه وه ی منه که  باسه ندی به  پوه که
کم حیم، لدوان ی کاک ره هک زیان و نووسینهر ی به که ر باسه  مه  له تییانهکی زانس یه وهش
   .بت هه
م  ، ئه وه تاوییه  ی هه1324 سای  ڵ پگرتنی حیزبی دمـوکراتی کوردستانی ئیران له  گه له

ند  ی چه ک کشه لی کوردیش وه ی گه شهکان ئازادن و ک  مرۆڤه  که بووه  هه وه ڕی به ه باو حیزبه
گای کوردیدا   کۆمه دانی حیزبکی ئاوا له رهه سه. ر بکرت سه ب چاره  ده،ملیۆن مرۆڤی ئازاد

راتی  حیزبی دموک  که و واتایه به.  بووه وتۆی نه کی ئه یه ی کوردستان پشینه  چوارپارچه له
کی  گایه  دی کۆمه  له  که بووه  هه وه ڕی به ڵ دروست بوونیدا، باوه  گه کوردستانی ئران له

تی،  یه تی کۆمه ڕه ھنانی ئاوگۆڕی بنهرچاو بت بۆ پک ب خایکی گۆڕانی به  ده وه وتووه دواکه
ر بت و بۆ   سه ی خۆی له ی کۆمه وه نگدانه  ره ک که یه شوه نگی و ئابووری، به رهه سیاسی، فه
 هاتبت و  نه وه کانه  خۆییه ی هزره ی بازنه وه ره  ده گای خۆی تبگا و له  کۆمه خۆشی له

ش حیزبکی  و کشانه ر کردنی ئه سه  بۆ چاره دیاره. ی که له واکانی گه ک بت بۆ داوا ره یه ئاونه
  ت کهگر رده  وه نه به ره و سه م ئه هم النیک  به، وه بته ست ده ربه زۆر بهئاوا، بگومان تووشی 

ی   زۆربه دیاره. ینت  هه و کیشانه ر کردنی ئه سه نگاو بۆ چاره ب هه ده  کام قۆناخ چۆن و له
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وڕۆیی حیزبی  ر میژووی ئه  سه حیم، له ی کاک ره که ت و نووسینه کانی کاک هوشمه باسه
   .دموکراتن

یرانی  م قه رده  نیو حیزبدا هه ت له  ده تم که مهکاک هوشی  و بۆچوونه ڵ ئه  گه لهمن 
  وه ئه.  بووه کان نه  جیاوازه ر بیره  مه نگی له کده ت یه  حیزبدا قه  و له بووه  هه وه جیابوونه
 یان  ناوی سکرتیر یان فن  به سک بۆی نییه  حیزبی دیموکراتدا هیج که  له  که که راستییه

  ش بۆ خۆی باس له مه  ئه بینین که  ئاکامدا جیاوازی بیر ده له. پینت سهفیسار، بیری خۆی ب
باس   که،وان  ره، خنه بۆچوون و ره.  م حیزبه ی ئه کھاته نو پ کات له ت ده بوونی دموکراسییه

کی ن  و بۆ الیهکی سیاسی بۆ تاک  سۆزدارییه رشوه  هه ب دوور بن له م ده  بگیرن، بهبکرن و
  له. کات ش ده گرت یان پشنیار پشکه  ده خنه  ره ی که سه و که  و بۆ خودی ئه هدیک

تیش  کانی کاک هوشمه  ووته دا، پم وایه ی دیمانهڕ  ماپه ت له کی من بۆ کاک هوشمه ییهنگ هاوده
 حیزبی  ه ل و  یه کی زانستیانه رگرییه ، به  جا خۆی ئاگای لبت یان نه،کان  شوه ک له یه  شوه به

  نگی حیزبی دموکرات و باس له  گرانی و سه  گۆڕینی سکرتر و باس له باس له.  دموکرات کراوه
 حیزبی   که ن و راستییانه  به وا، ئاماژه شهک پ کی وه تییه سایه میژووی کۆمار و بوونی که

کی بهدد له کورلی وای گه  دۆزی ره  به واوی کوردستانی و ئاشنایه  ته موکرات حیزب  
ر بیری   به ندی حیزبی و له وه رژه  رۆژان بۆ به  رۆژک له بووه ت نه ی کوردستان و قه پارچهوارچ

  نیا له ش ته یه و گووته ئه.  وه لی کورد بجویته کانی گه تییه گش ندییه وه رژه  به ، دژ بهسی که تاکه
   . م باسانه ه بۆ ئ یه گه  به  که  میژووه وه  و ئه  نییه وه زاری منه
  ت، لهب ئاوگۆڕ هه  بوونی واو به ی تهڕ ب باوه  ده  که یه  هه وه ڕم به باوه ی وه ورای ئه

حیزبی .  خستووه  رووی ئاوگۆڕدا دانه رگای به ت ده موکرات قه حیزبی د مانکاتدا پم وایه هه
ی هزری ر بناغه  سه موکرات لهدت  کانی کاک هوشمه ووته.  وه،خۆی گرتوی بیری جیاواز و ملمالن

موکراتدا تاقی  نیو حیزبی د  له  که  میژه ر له زۆ و باسانه م ئه ندن، به سه زۆر جوان و په
   .  و پیواژوویان دیاره وه ته بوونه

 ربازی   حیزبی دموکرات ربازی خۆی له  که یه وه  ئهدات ی پده ت ئاماژه مه کاک هوش شتک که
 خودموختاری  ت، پیره ک هوشمهی کا  ووته  و به وه ی کوردستان جیا کردۆته کۆمارداواکانی

  وه ی بهڕ د باوه ممه وا قازی موحه  پشه  که گره نه ش حاشا هه وه خۆ ئهم  به.  بژاردووه هه
شدا  م پناوه ی ئراندا و له  چوارچوه  مافی خودموختاری بۆ کوردستان بت له بووه که هه
  هیچ مه م ئه به.  ژ بووهی ووتوو ڵ رژمی شاهنشایدا ئاماده  گه  و له تارانیشی کردووهدانی ر سه
  ی کورد له ه کش  که بووه  هه وه ڕی به م باوه رده  حیزبی دموکرات هه  ناگۆڕیت که و راستییه له

 ی وه  کرده نگاوی به  ههش سته به و مه ر بکرت و بۆ ئه سه ب چاره ی کوردستان ده چوارپارچه
ل   گه  رۆژان حیزبی دموکرات له ت رۆژک له قه.  وه ته ناوه یشی هه وه ته یی و نونه ناوچه

ی  یه و ئاراسته ، به وه ته پچاوه ستی هاوکاری نه کان، ده  پارچه رکام له  هه  کورددا له رژمکی دژه
 کاک  هی ک وه ئه. ی کوردستان نی دیکهکا  پارچه واکانی دۆزی کورد بدات له  ره  کشه  زیان له که

سک بت و  ی که وه بوو تا ئه دهتر  باش،رک با رکی لکۆله  ئه یه هوان  له،کات ت باسی ده هوشمه
ی کاک  که  پی ووته  به، ناوخۆیی و شهر ک  سه ،له  رکخراوکی دیکه بهر  ک خۆی و سه وه

  وه موکرات لهت حیزبی د قه.  بدوت  حیزبکی دیکهکانی ش و سپییه ت خۆی، ره هوشمه
شدا زۆرجار نرخی گرانی  و پناوه  بکات و لهیکان  کیشه  رۆژان باس له  رۆژیک له  که ترساوه نه

  ت وله قۆناغکی تایبه  بوونی حیزب لهت له. ربت نگی خۆی ده س ده  کهموو ی هه وه  بۆ ئه داوه
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م حیزبه  ئه  که ییه ن و مانایه کی دیاریکراودا بهئان و سات ر   سه تی به موکراسییه ئاداری د
  له.  یه دا هه و حیزبه ز له ه تیکی به ه دموکراسیی دات که  نیشان ده وه  ئه  و بگره  نییه وه پادارییه

  ز لهن و بیری جیاوا  نیو حیزبدا هه نک له ند الیه  چه  که ویدا، ئاوا هاتووه ی خوسره که باسه
 نو حیزبدا،  بت له ر بیری جیاواز نه ی گه وه ر ئه  به له.  ه زۆر ئاسایی م شته ئه.  یه کیان هه یه
 پاڵ  مه خه نگم ده  ده  که دایه لره.  پش تهچ کاندا نه  جیاوازه  بواره ت له  قه و حیزبه  ئه یه وانه له
ت پاش   تایبه  به یه  نو حیزبدا هه ز له ه تکی به القییه  خه  که حیم و پموایه نگی کاک ره ده

 ڵ  گه دروشمی خودموختاری بۆ سانکی زۆر لهحیزبی دموکرات .  ی حیزب13ی  کۆنگره
   لهش وه  راستیدا ئه له. لبژاردبوو ک دروشمی ستراتیژی خۆی هه دموکراسی بۆ ئران، وه

تی  رایه شدا زۆر جار ربه وه  ئهڵ  گه ه و ل مانه رده و سه  بۆ ئه هی دروستی حیزب بوو وه خوندنه
  ی که وه  به یان داوه ل میدیای جیاوازدا ئاماژه  گه  جگاو له  کاتی جیاواز و له حیزب له
 حیزبی  ی که وه رای ئه و مه ئه.  وه ته  نه  بۆ ئرانی فره مه می فیدرای باشترین سیسته سیسته
دابوو و  ش ئای کوردستانیان هه مانه دهو  ر ئه  هه  که بوونه  کوردستانی ئیراندا هه ش له دیکه

  ک له یه وه ش  ناب به واته که. کتی شۆرشگیان ک یه کرد، وه خۆیی ده ربه  سه باسیان له
  کانی بنینه و پرنسیپه مانکاتدا ناوی حیزبک  هه م له  به، بگرین خنه وت ره کان بمانه شوه

  ه  کۆمه ت باس له  کاک هوشمه ی که وه ک ئه  وهرێ،  سه ینه  ببه یکهژر پرسیار و حیزبکی د
حیزبی دموکرات . پانی سیاسی کوردستانی ئراندا  گۆڕه مین هز له  دووه یکاته کات و ده ده

م با بین و چاو  به!   شتیکی راسته مه ئه.  بژاردووه وڕۆ فیدرای هه  و ئه ی ویستووهخودموختار
 روونی بۆمان  زۆر به. ین  بکه13ی  وی حیزبی دموکرات پاش کۆنگره  وپه امهرن  به له
کی  ودا گونجاندبووی، جیاوازییه  وپره رنامه  به حیزب له ی وخودموختارییه  ئه وت که که رده ده
 وڕۆیی ،فیدرای ئه س پیان وایه ندک که وڕۆ هه  ئه  که  نییه م فیدراییه ڵ ئه  گه وتۆی له ئه

ی حیزبی دموکرات  که  و خودموختارییه  ئاسمانه ری داواکانی له  سه،کان  کوردییه  جیاوازه پارته
  ی که وه  هۆی ئه ته ونهک بور  فاکته ه  کۆمه  که  کردووه وه باسیشی لهت  کاک هوشمه. وی  زه له

ی ههموکحیزبی دت و هه رات، فیدراربژ ناوه وونهک نمندوه ئه.  وه ته ی ه و  کی راسته شت 
کرات، بوونی نیا حیزبی دمو ک ته جیھانیش، نهو رکخراوکی  ر حیزب کانی هه مای گۆڕانه بنه
 ئاوا  ی ژنانیش پویسته شهڕ ک  مه له.  پویستنر شتک  سه  بۆ بیاردان له  که یه رجانه و مه ئه

  ی ژنان به ر کشه  سه ۆ باس له بر وده  کراو و هه م رکخراوی ئورگانیزه که  یه بین که
 پکھات و حیزبی  وه ن حیزبی دموکراته  الیه  کوردستان له یی له کی زانستی و نموونه یه وهش

ب   و ده متر نییه  که رینهزی ن گه  ره  ژنان هیچیان له  که بووه  هه وه ڕی به دموکرات باوه
 حیزبی دموکرات  ش که وه پاش ئه. گا ی کۆمهوپیش بردن ره  به بت له قورسایی خۆیانیان هه

   که داوهیو  زیاتریش هه  پی توانا و بگره به ،بت  حای شۆڕشدا ده  و له  تاراوگه وته که ده
کی وا نر ژ گه. رگرن کان وه کییه هر  سه ن و بشتوانن پۆسته شداری بکه  شۆڕشدا به ژنانیش له

. ر حیزبی دموکرات  سه  له  تاوان نییه وه  بگن، ئه کییانه ره  سه و رۆه  ئه یشتوون که گه پنه
وی خۆیدا مافی  ره وپ رنامه  به وردستانی ئران له حیزبی دموکراتی ک  که وه هکیش  الیه  له مه ئه
   .زانین  ده و راستییه موومان ئه  و هه کی بۆ ژن و پیاو دیاری کردووه ک یه وه
  ودا بووه  هه م له رده ،حیزبی دموکرات هه وه تیشه یه  کۆمهبواریوان و ال رۆشنبیران و بواری له

 و  خنه پانی ره ک رۆگانی گۆڕه  و بۆ روناکبیران وه توانا ک توژی به بۆ نرخدانان بۆ الوان وه
واری و  گای کورده  کۆمهیشتووانی مان و پگه که له فی گه لسه وتنی بواری هزری و فه پشکه
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وان،  نرخدانان بۆ ئه  بواری  کوردستانی ئران لهڵ بت، حیزبی دموکراتی  گه اشی لهئست
ران تی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئ ر بم،نزیکایه گه  ئه یر نییه سه.  سته ست و باده پشده

،  م حیزبه ی ئه ی پکھاته  زۆرینه  که ندندایه سه ره  په  زیاتر له  هنده وه الوانه  روناکبیران و له
 و  رنامه  به  له  که  کاتکیشدایه  له مه ئه.   پکدت و مرۆڤانی رۆشنبیر و دووربین، الوان ئستا، له

  توژی رۆشنبیر وموکرات بۆ حیزبی د  که  کراوه تییانه یه  کۆمه و نرخه وی حیزبدا باس له پره
حیزبی .   کوردستانی ئران دایناون واری له دهگای کور کانی کۆمه م چین و توژه رجه سهالوان و 

ر   کوردستانی ئران و هه له  کی کوردستانه م خه رجه دموکراتی کوردستانی ئران، حیزبی سه
ران، دهکوردبه کی کوردستانی ئ ت ببژه رجه  و سه م حیزبه ندامی ئه  ئه توانکان م چین و تو 

 حیزبی دموکرات حیزبکی   که  پدانه جی ئاماژه. تداو حیزبی دموکرا ن  له یه جگایان هه
موو   پیش هه ب له کان ده ییه وه ته  نه ر کردنی کشه سه  چاره  که م پی وابووه رده  و هه ییه وه ته نه

   . بن وه شتکه
یان رنج  نو حیزبدا سه ب له  ده ت باسی کردوون و پی وایه  کاک هوشمه ی که نهو خا ئه
 نو حیزبدا جی   له و باسانه  ئه  مژ ساه  له ،زانت ت ده  کاک هوشمه تی، من پیم وایهبدر

  وی له  خوسره  پم وایه ی که وه ورای ئه. ک شتی نوێ بنند  بین هه  که  نییه وه  و ئه گرتووه
ی نیم   گه دا له وه م له به،کانمان  باسه  بوانینه وه رانه گ خنه  چاوکی ره  با به  که ر راسته سه
 کاک   بزانت که وه ب ئه ت ده کاک هوشمه. دایه و پگه وی جگه  هه حیم له کاک ره  پی وایه  که
موکراتی کانی حیزبی د  دروسته ته  سیاسه تی باس له و مافی خۆیه یه و حیزبه ندامی ئه حیم ئه ره

ندامی حیزبی  ر ئه گه_بت ت نه کاک هوشمه مافی  یه وانه م له به. انی ئران بکاتکوردست
   به !یت؟ که ت ده که کانی حیزبه وتنه  پشکه بۆ باس له: حیم بت  کاک ره به_ بت دموکرات نه

 بۆ  نده  پوپاگه  که یه ک بۆی هه رکخراو و ئورگانر ندامی هه ئهورگانی،یی و ئ کخراوهی ر وهش
، تی رموویه حیم فه  کاک ره  کهش وه له.  خۆی بکاتی که  حیزبهکانی ته و سیاسهکاروچاالکی 

ران،سهحیزبی دم وایه  له  حیزبهکیترین ره موکراتی کوردستانی ئران، پهه  کوردستانی ئ  ی  ه
  یدا و له که  نووسینه  له و راستییه دات به  ده ت بۆ خۆشی ئاماژه ک کاک هوشمه ر وه هه. گووتووه نه
   .بت ندک تووند ده کاو هه نه  مانکاتدا له هه
   نو حیزبی دموکرات، له کان له  جیاوازه م بیره رجه  سه وایهی رکخستنیش، پم ر کشه  مه له

موویان بۆ پاراستنی  م هه  جیاواز بن، به یه وانه  لهدیک ڵ یه  گه ندک له  هه کاتیکدا که
س  ندک که  هه  ی که  له و ئاوه  ئه  و نابن بهنستو کانی حیزبی دموکرات هاوهه دییهن وه رژه به

   .وێ ماسی لبگرن بیانه
 باردۆخی   ی خۆی گرت، که13ی   کاتکدا کۆنگره حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران له

  و ئالوگۆڕه  و ئه یاوازتره جاران ج تی، زۆر له  تایبه  گشتی و کوردستان به  به که ناوچه
  وه و راستییه  ی خۆیدا پکیھناون، له13ی   کۆنگره موکرات له حیزبی د ش که تییانه ڕه بنه
وست و  تدا،هه ستیار و تایبه  کاتی هه  له ، یه  هه وه ری به  باوه  حیزبهو  ئه گرن که  ده رچاوه سه

   .ت پکبنت گۆڕانگاری تایبه
ستانی ئران، ب راتی کورد حیزبی دموک م که  بده وه  به  ئاماژه  کۆتاییدا، پم خۆشه له
ی   چوارپارچه  له رپرسترین حیزبه مانکاتدا دموکراتترین و به  هه م له  به، موکۆڕی نییه که

   ! کوردستانی ئران  له کیترین حیزبیشه ره کوردستان و سه
   ی زایینی2005. 02. 09 زیزی نسوور عه مه

4 


