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  مةنسوور عةزيزيمةنسوور عةزيزي... ... ي خاكةلصوة، ئاوصنةيةك بؤ تصأوانينصكي خصرا بةمصذووي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئصران ي خاكةلصوة، ئاوصنةيةك بؤ تصأوانينصكي خصرا بةمصذووي حيزيب دميوكرايت كوردستاين ئصران 1010

  
 کوردستانی  کوردستانی   لی کورد لهلی کورد له   مژووی دوور و نزیکی گه مژووی دوور و نزیکی گه  ر باس لهر باس له  مبهمبه   هه هه  لهله
یشتن یشتن    بۆ گه بۆ گه  لهله  م گهم گه  داوای ئهداوای ئه  هه  کۆمهکۆمه  قامیقامی   شه شه  ڕ بوون بهڕ بوون به   تیپه تیپه  دا و بهدا و به  ورهوره  گهگه
کانی کانی   ستهسته  ربهربه  ر و بهر و به  گهگه  نگاندنی هۆکار و ئهنگاندنی هۆکار و ئه  سهسه   هه هه  واکانی و بهواکانی و به   ره ره  فهفه ما ما  بهبه
بۆ هیچ بۆ هیچ ، ، کانکان  ی بنج و بناوانی رووداوهی بنج و بناوانی رووداوه  وهوه  ت و لکدانهت و لکدانه  ی سیاسهی سیاسه  ر سفرهر سفره  سهسه

وانی وانی   رهره   رووناکبیران و لزانان و لکۆله رووناکبیران و لزانان و لکۆله  ت لهت له  نانهنانه   و ته و ته   ئمه ئمه  تاکک لهتاکک له
 ورای  ورای   لهله  م گهم گه   ئه ئه   که که   روون و ئاشکرایه روون و ئاشکرایه  وهوه  ئهئه، ، کانی هاوسشمانکانی هاوسشمان  وهوه  تهته  نهنه
    مهمه   گه گه   له له  بووهبووه  کی تووند و تۆی نهکی تووند و تۆی نه  یهیه   هز و پگه هز و پگه  ی پشتیوانکی بهی پشتیوانکی به  وهوه  ئهئه

م و م و   کهکه  ری یهری یه  نگی ماورانکهنگی ماورانکه  ڕاست و دووجهڕاست و دووجه  التی نوهالتی نوه  کانی رۆژههکانی رۆژهه  سیاسییهسیاسییه
     هیچکام له هیچکام له  تی قورسایی خۆی نیشان بدا و لهتی قورسایی خۆی نیشان بدا و له  توانیویهتوانیویه، ، می جیھانیدامی جیھانیدا  دووهدووه
تی تی   الیهالیه  نگی و کۆمهنگی و کۆمه  رههرهه  تی کولتووری و فهتی کولتووری و فه  سایهسایه   و که و که  وهوه  تهتهتوتو  کاندا نهکاندا نه  وهوه  تهته  نهنه

ڕی ڕی   وهوهاانیا بنیا ب  نیا و تهنیا و ته   ته ته  وهوه   بۆ مانه بۆ مانه  ک کهک که  یهیه  وهوه  تهته  نهنه! ! و سیاسی خۆی بپارزتو سیاسی خۆی بپارزت
ری رمانی ری رمانی   بهبه  رهره   به به  لهلهنیا نیا   ک تهک ته   نه نه  ک کهک که  یهیه  وهوه  تهته  نهنه. .   بووهبووه   خۆی هه خۆی هه  بهبه

     زایین له زایین له   ساڵ پش له ساڵ پش له404404    لهله، ، نووستنووست  ن دهن دهک ئیگزنیفۆک ئیگزنیفۆ  روهروه  کو ههکو هه  بهبه، ، کانداکاندا  تی عوسمانییهتی عوسمانییه  سهسه  دهده
و و   رهره  بهبه، ، وتوت  یهیه   ده ده   که که  وهوه  بنهبنه  برک دهبرک ده   هز و زه هز و زه  ر جۆرهر جۆره  ڕووی ههڕووی هه   رووبه رووبه  نووکهنووکه  تا ههتا هه، ، چیاکانی کاردۆخاداچیاکانی کاردۆخادا

    !!یان بباتیان ببات  وهوه  توانهتوانه
ر و باشووری ر و باشووری  باکوو باکوو  وی کوردی لهوی کوردی له  بزووتنهبزووتنه، ، مدامدا  ی بیستهی بیسته  دهده  ری سهری سه  بهبه  رهره   و به و به  ی نۆزدهی نۆزده  دهده  کانی سهکانی سه   کۆتاییه کۆتاییه  لهله

 دۆزی  دۆزی    رۆیشت که رۆیشت که  وهوه  وهوه  و ئهو ئه  رهره  کان بهکان به   شوه شوه  ک لهک له  یهیه   شوه شوه  بهبه، ، تت   رۆژهه رۆژهه  ها لهها له  روهروه  کوردستانداو ههکوردستانداو هه
    لهله، ، کانکان  ییهییه  وهوه  تهته  نهنه    ندییهندییه  وهوه  رژهرژه  بهبه  رچاوگرتنیرچاوگرتنی  بهبه   له له   و کورد به و کورد به  وهوه  رزترهرزتره  ی بهی به ئاستک ئاستک  ناسیونالی کورد بخاتهناسیونالی کورد بخاته

 شخ  شخ   ین بهین به   بده بده  توانین ئاماژهتوانین ئاماژه   ده ده  کهکه، ، بژرتبژرت  تی ههتی هه  نی دژایهنی دژایه  یان الیهیان الیهنگ بت نگ بت   تک هاودهتک هاوده  سهسه  ڵ دهڵ ده  گهگه
مر و سمکۆی شکاک و شۆڕشی ئارارات و شۆڕشی شخ مر و سمکۆی شکاک و شۆڕشی ئارارات و شۆڕشی شخ   حموودی نهحموودی نه  مزینی و شخ مهمزینی و شخ مه  یدوی شهیدوی شه  عوبهعوبه
ربوتری ربوتری   داوای بهداوای به، ، ی پاش خۆیی پاش خۆی  کانی دیکهکانی دیکه  دانهدانه  رههرهه   سه سه  یدو زیاتر لهیدو زیاتر له  شۆڕشی شخ عوبهشۆڕشی شخ عوبه. . عیدی پیرانعیدی پیران  سهسه
بۆ بۆ   کک  یهیه  بناغهبناغه  بوو بهبوو به: : نن  ران و رۆشنبیر و مژووناسانی کورد دهران و رۆشنبیر و مژووناسانی کورد ده   نووسه نووسه  ک زۆر لهک زۆر له  روهروه  هه و ه و ه  بووهبووه  هههه
    وای کرد کهوای کرد که، ،  دوای دۆڕان دوای دۆڕان  م دۆڕان لهم دۆڕان له  بهبه. .   کهکه   ناوچه ناوچه   بوونی ناسیونالیزمی کوردی له بوونی ناسیونالیزمی کوردی له  ردهرده  وهوه  رهره  پهپه

 ژر  ژر   کی زۆر لهکی زۆر له  یهیه  زهزهنداندا  قامی کوردیش تا ئهقامی کوردیش تا ئه  کان و شهکان و شه  ندی زلھزهندی زلھزه  وهوه  رژهرژه   قوربانی به قوربانی به  کان ببن بهکان ببن به  شۆڕشهشۆڕشه
توانانی توانانی    و لزانان و رۆشنبیران و سیاسه و لزانان و رۆشنبیران و سیاسه  وهوه  ریک هشتۆتهریک هشتۆته  کانی تهکانی ته  شۆڕشهشۆڕشه، ، باری قۆناغی فئودایداباری قۆناغی فئودایدا

نو نو کانی کانی   رک سیاسییهرک سیاسییه   کبه کبه   و له و له   ئاڵ و گۆڕی نامه ئاڵ و گۆڕی نامه   له له  یانتوانیوهیانتوانیوه  نهنه، ،   ک بووهک بووه  ر هۆیهر هۆیه   هه هه  بهبه، ، کوردیشکوردیش
    ورهوره   کوردستانی گه کوردستانی گه  ش لهش له  م س بهم س به  النیکهالنیکه. . رچاو ببیننرچاو ببینن   و به و بهرر  ی کاریگهی کاریگهکاندا رۆکاندا رۆ  یماننامهیماننامه  پهپه و  و   بایۆزخانهبایۆزخانه

ل بۆ ل بۆ   ی ههی هه   نو بازنه نو بازنه  وتهوته  کهکه، ، تی عوسمانیتی عوسمانی  سهسه   بوونی ئاووخاکی ژیر ده بوونی ئاووخاکی ژیر ده   پارچه پارچه  م پاش پارچهم پاش پارچه  ودهوده   ئه ئه  کهکه
ی ی    مافی چاره مافی چاره  ت بهت به  نانهنانه  تایی و تهتایی و ته  رهره   سه سه   مافه مافه  کی زۆر بهکی زۆر به  یهیه  یانتوانی تا رادهیانتوانی تا راده   ده دهوو  شانهشانه  و بهو به  کوردان لهکوردان له

رگی رگی   ندیخوازی جل وبهندیخوازی جل وبه  وهوه  رژهرژه  تی بهتی به  سهسه  ری دهری ده   ژیر سبه ژیر سبه  ر لهر له  هه سیڤ سیڤ  وهوه  داخهداخه   به به  کهکه، ، نن  سینیش بگهسینیش بگهخۆنووخۆنوو
 و کوردستان  و کوردستان   کانی ناوچهکانی ناوچه  تهته  سهسه  ڵ دهڵ ده   گه گه   له له   کشه کشه  وتهوته   کورد که کورد که  کی دیکهکی دیکه لۆزان و جار لۆزان و جار   و کرا به و کرا بهگۆڕدراگۆڕدرا

    ..ش بووش بوو  زیاتر دابهزیاتر دابه
وژمکی زۆری هزی وژمکی زۆری هزی    ژیر ته ژیر ته  کانی کورد لهکانی کورد له  وردستان شۆڕشهوردستان شۆڕشهی کی ک  کانی دیکهکانی دیکه  شهشه   به به   له له   کاتکدا که کاتکدا که  لهله
    لهله، ،   نهنه  گمهگمه   ده ده  ی کورد زۆر بهی کورد زۆر به  ر کشهر کشه  سهسه  نا بۆ باس لهنا بۆ باس له  تی و پهتی و په  ودا بۆ کوردایهودا بۆ کوردایه  بن و مهبن و مه  تداراندا دهتداراندا ده  سهسه  دهده
ر مافی مرۆڤ ر مافی مرۆڤ   مبهمبه  هههه  تای قۆناغکی نوێ لهتای قۆناغکی نوێ له  رهره  می جیھانی و سهمی جیھانی و سه  نگی دووهنگی دووه  ندی کۆتایی پھاتنی جهندی کۆتایی پھاتنی جه  روبهروبه  سهسه
ی کورد ی کورد   وهوه  ی ژیانهی ژیانه  هه   کوردستانی ئران کۆمه کوردستانی ئران کۆمه  لهله.. . .. . کان وکان و  کان و ئازادی بیروڕا و مافی تاکهکان و ئازادی بیروڕا و مافی تاکه  وهوه  تهته  افی نهافی نهو مو م
ودا ودا    هه هه   له له  یهیه  هه  م کۆمهم کۆمه  هاباد پکدت و ئههاباد پکدت و ئه  یی شاری مهیی شاری مه  وهوه  تهته  الوانی نهالوانی نه رووناکبیران و  رووناکبیران و    له له  زرت کهزرت که  مهمه  دادهداده
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ل و ل و   و ههو هه   و له و له  وهوه  کی زانستییهکی زانستییه  یهیه   چوارچوه چوارچوه  اتهاتهی کوردستان بخی کوردستان بخ  ی داوای کورد و کشهی داوای کورد و کشه  وهوه  بت بۆ ئهبت بۆ ئه  دهده
    کی خۆیی لهکی خۆیی له  رییهرییه  بهبه  ڕوهڕوه  تکی کوردی و خۆبهتکی کوردی و خۆبه  سهسه  بتوانت دهبتوانت ده، ،  و پشدت و پشدت   پشھاتووه پشھاتووه  ی کهی که  رجهرجه  مهمه

گۆڕت بۆ گۆڕت بۆ    ده ده  وهوه  ی ژک هی ژک ه  هه   کۆمه کۆمه   ناوی خۆی له ناوی خۆی له   که که  یهیه  هه  م کۆمهم کۆمه  ئهئه. .  بگرت بگرت  وهوه  ستهسته  دهده  ت بهت به  سهسه  کوردستان دهکوردستان ده
و و   ڵ کشهڵ کشه   گه گه  وه و لهوه و له  داتهداته  دهده   مژووی کورددا هه مژووی کورددا هه  کی نوێ لهکی نوێ له  یهیه  ڕهڕه  الپهالپه، ، راتی کوردستانی ئرانراتی کوردستانی ئرانحیزبی دموکحیزبی دموک

ڵ ڵ    گه گه  وت کردن لهوت کردن له  س و کهس و که   هه هه   له له  بت کهبت که   ده ده  و حیزبهو حیزبه   ئه ئهرکیرکی  ئهئه. . بتبت  روو دهروو ده  رهره  رکی نوێ و زۆر قورسدا بهرکی نوێ و زۆر قورسدا به  ئهئه
کتی کتی   ربایجانی یهربایجانی یه  کانی ئازهکانی ئازه  ستهسته  رهره  پهپه  وهوه  تهته  ڵ نهڵ نه   گه گه  ت لهت له  نانهنانه  کان و تهکان و ته  ربایجانییهربایجانییه  ت و ئازهت و ئازه  کتی سۆفیهکتی سۆفیه  یهیه

لی لی   وت و داواکانی گهوت و داواکانی گه  کهکهسس  دا دهدا ده   زۆر ناسکه زۆر ناسکه  رجهرجه  ل ومهل ومه  ههههو و    و بتوانت له و بتوانت له  وهوه  وروو بتهوروو بته  رهره  تیشدا بهتیشدا به  سۆفیهسۆفیه
کی کورتی کی کورتی   یهیه   ماوه ماوه   له له   که که  م پارتی کوردییهم پارتی کوردییه  کهکه  یهیه، ، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانحیزبی دموکراتی کوردستانی ئران. . دۆڕنتدۆڕنت  کورد نهکورد نه

ی ی   وانهوانه  هه پچ پچ  بهبهمی خاکی کوردستاندا می خاکی کوردستاندا   رکی کهرکی که   رووبه رووبه  گرت و لهگرت و له  ردهرده  ک وهک وه  ت کهت که  رفهرفه   ده ده  لهله، ، ییزرانزران  پاش دامهپاش دامه
    وان و کۆماری کوردستان بهوان و کۆماری کوردستان به   ژر رکفی ئه ژر رکفی ئه  چتهچته  نهنه، ، کردکرد  کان داوایان دهکان داوایان ده  ربایجانییهربایجانییه   ئازه ئازه  ی کهی که  وهوه  ئهئه

    ب بهب به  کورد دهکورد ده، ،   کی زانستیانهکی زانستیانه  یهیه   شوه شوه  م جار بهم جار به  کهکه  بۆ یهبۆ یه. . زرنتزرنت  دامهدامه، ، کک  ر ویستی خهر ویستی خه   سه سه  نگی و لهنگی و له  هاودههاوده
م چین و م چین و   رجهرجه  و رۆلی سهو رۆلی سه  کتی الوانکتی الوان  کتی ژنان و یهکتی ژنان و یه  ک یهک یه  کانی وهکانی وه   سنفییه سنفییه   و ئورگانه و ئورگانه  نی ئیدارهنی ئیداره  خاوهخاوه
نگی و نگی و   رههرهه  تی و فهتی و فه  یهیه   کۆمه کۆمه  زرا و باریزرا و باری  پالن و دامهپالن و دامه. . گیردرنگیردرن   پش چاو ده پش چاو ده  گای کوردی لهگای کوردی له  کانی کۆمهکانی کۆمه  توژهتوژه

مین کۆماری مین کۆماری   کهکه  توانین بین یهتوانین بین یه  بت و دهبت و ده  رزدا دهرزدا ده  کی زۆر بهکی زۆر بهاستاست ئ ئ  مار لهمار لهتی کۆتی کۆ  تدارهتداره  سهسه  سیاسی دهسیاسی ده
ی ی   ر کشهر کشه   سه سه  لهله. . م پکدتم پکدت  نگی جیھانی دووهنگی جیھانی دووه  ڕاست و پاش جهڕاست و پاش جه  تی نوهتی نوه   رۆژهه رۆژهه   له له  دموکراتیکه کهدموکراتیکه که

وتی وتی   و کهو کهس س   ری و ههری و هه   نووسراون و دادوه نووسراون و دادوه  گۆڤار ورۆژنامهگۆڤار ورۆژنامه. .    کوژراوه کوژراوه   و نه و نه   گیراوه گیراوه  سکیش نهسکیش نه   که که  تاکهتاکه، ، سیاسیسیاسی
    وهوه  حاشا لهحاشا له. . کرتکرت   دی ده دی ده  دا بهدا به  کهکه   ناوچه ناوچه  کی زۆر لهکی زۆر له  باییهباییه  تهته  بت وبت و  رزدا دهرزدا ده  کی زۆر بهکی زۆر به  یهیه   پله پله  تی لهتی له  یهیه  کۆمهکۆمه

تر و پالنی باشتری تر و پالنی باشتری   ورهوره  وتی زۆر گهوتی زۆر گه  ستکهستکه  یتوانی دهیتوانی ده  دهده، ،   برایهبرایه  و نهو نه ن ن  ر لهر له   کۆماری کوردستان گه کۆماری کوردستان گه   که کهناکرتناکرت
    یتوانی ببت بهیتوانی ببت به  با و دهبا و ده  ک ههک هه  نگی خهنگی خه  رههرهه  تی و فهتی و فه  ههیی  بۆ باشتر بوونی بواری سیاسی و کۆمهبۆ باشتر بوونی بواری سیاسی و کۆمه

    ..ی کوردستانی کوردستان   چوارپارچه چوارپارچه  یی بۆ کورد لهیی بۆ کورد له  وهوه  تهته  ی نهی نه  ورهوره  کی گهکی گه  یهیه  ناسنامهناسنامه
     باس له باس له  زانستیانهزانستیانهکی کی   یهیه  شوهشوه   به به   که که  ی داوهی داوهوو   هه هه  م حیزبهم حیزبه  ئهئه، ، ی دموکراتدای دموکراتدازرانی حیزبزرانی حیزب  ڵ دامهڵ دامه   گه گه  لهله  

. .  گۆڕێ گۆڕێ   بھنته بھنتهرزدارزدا   ئاستی به ئاستی به  کی کورد لهکی کورد له  کانی خهکانی خه   داوا سیاسییه داوا سیاسییهواری بکات وواری بکات و  گای کوردهگای کورده  ی کۆمهی کۆمه  کشهکشه
. . لی کوردالی کوردا   مژووی گه مژووی گه  هه ل ل  ستیار و ناسک بووهستیار و ناسک بووه  حیزبی دموکرات قۆناغکی ههحیزبی دموکرات قۆناغکی هه  قۆناغی پکھاتنیقۆناغی پکھاتنی

، ،  ستراتیژی بۆ داڕژراوبت ستراتیژی بۆ داڕژراوبت   که که  وهوه  کهکهن یان وتن یان وت  الیهالیه، ، نن   الیه الیه  اوی لهاوی لهرچرچ  کی ئاوا گرنگ و بهکی ئاوا گرنگ و به  ههپشتیوانییپشتیوانیی
و و    پشچاوی ئه پشچاوی ئه  لهله، ، می جیھانیمی جیھانی  نگی دووهنگی دووه   جه جه  وتوو لهوتوو له  رکهرکه  کانی وتانی سهکانی وتانی سه  ندییهندییه  وهوه  رژهرژه  ی بهی به   و کشه و کشه  بووهبووه  نهنه

سخستنی سخستنی    دوای ده دوای ده  بهبه، ، مم  کهکه  نگی جیھانی یهنگی جیھانی یه  ک جهک جه  روهروه  هههه، ، وتوووتوو  رکهرکه  ستی وتانی سهستی وتانی سه  قهقه   و مه و مه   بووه بووه  زلھزانهزلھزانه
ی رژمیکی دیکتاتۆری و زایان پباشتر ی رژمیکی دیکتاتۆری و زایان پباشتر   وهوه  نهنهشدا ماشدا ما  و پناوهو پناوه  لهله. .    بووه بووه  وهوه  وت و کانزاکانی وتانی دیکهوت و کانزاکانی وتانی دیکه  نهنه
    ..کانی خۆی بپارزتکانی خۆی بپارزت  وتهوته  سکهسکه  ر بکرت و کورد بتوان دهر بکرت و کورد بتوان ده  سهسه  ی کورد چارهی کورد چاره   کشه کشه  ی کهی که  وهوه   له له  ووهووهبب

ی ی   کانی دیکهکانی دیکه  باتهباته   شۆڕش و خه شۆڕش و خه  باتی حیزبی دموکرات لهباتی حیزبی دموکرات له  ک خهک خه  یهیه  ههندازنداز   تا ئه تا ئه  ش کهش که  باسکی دیکهباسکی دیکه
    ک و بهک و به   نیو خه نیو خه   له له  تاوهتاوه  رهره   سه سه  ر لهر له   هه هه  م حیزبهم حیزبه   ئه ئه   که که  یهیه  وهوه  ئهئه، ،   مهمه  ردهرده  و سهو سه   له له  وهوه  کاتهکاته  کوردستان جیا دهکوردستان جیا ده

     له له   که که  شهشه  وهوه  ر ئهر ئه  هههه. . ری و پگرتووی شاریدا پکدتری و پگرتووی شاریدا پکدت  ماوهماوه  وتکی جهوتکی جه   ره ره   و له و له  وهوه  ییهییه  کی کۆمهکی کۆمه  مایهمایه  بنهبنه
دان دان وو  ووری و نووسین و رۆشنبیری و ههووری و نووسین و رۆشنبیری و ههزرانی کۆماری کوردستاندا کاروباری کولتزرانی کۆماری کوردستاندا کاروباری کولت  کانی دامهکانی دامه  ههم ساتم سات  کهکه  یهیه

ران ران   روهروه  ران و دادپهران و دادپه   نووسه نووسه  وهوه  کی دیشهکی دیشه   الیه الیه  درت و لهدرت و له  ی پدهی پده  رهره   په پهکانکان  تییهتییه  یهیه   کۆمه کۆمه  ر کشهر کشه   سه سه   له لهسسبۆ بابۆ با
 کوردستان و  کوردستان و    له له  شهشه  و بهو به   ئه ئه  روویان کردۆتهروویان کردۆته، ، ی کوردستانی کوردستان  ی دیکهی دیکهکانکان  ستوانان و ژنانی پارچهستوانان و ژنانی پارچه  بهبه  و ههو هه

    کی کوردیش لهکی کوردیش له  تدارانی کۆماری کوردستان و خهتدارانی کۆماری کوردستان و خه  سهسه  حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران و دهحیزبی دموکراتی کوردستانی ئران و ده
    ت کردن بهت کردن به  ههیی بۆ خزمیی بۆ خزم   ئاماده ئاماده  رکی کورد کهرکی کورد که  ر تیکۆشهر تیکۆشه   بۆ هه بۆ هه   کردووه کردووه  شیان ئاوهشیان ئاوه  کوردستانی ئران باوهکوردستانی ئران باوه

    ..  ووهووهکردکرد کوردستانی ئران  کوردستانی ئران    و رووی له و رووی له  ربیوهربیوه  دهدهکوردستان کوردستان 
کانی کانی   نگاوهنگاوه  توانین پکھاتنی کۆماری کوردستان وههتوانین پکھاتنی کۆماری کوردستان وهه  دهده، ،  بوانین بوانین  کهکه   باسه باسه   له له  وڕۆییانهوڕۆییانه  ر بت و ئهر بت و ئه  گهگه

، ، دادا  مهمه  ردهرده  و سهو سه   له له  میانهمیانه  ردهرده   و سه و سه  نگاوی زانستیانهنگاوی زانستیانه  م ههم هه  کهکه   یه یه  بهبه، ، حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانحیزبی دموکراتی کوردستانی ئران
کردنی ئای کردنی ئای    هه هه  کهکه، ، هز کردنی بیری ناسیۆنالیهز کردنی بیری ناسیۆنالی  اساندنی دۆزی ناسیۆنالی کورد و بهاساندنی دۆزی ناسیۆنالی کورد و بهدابنین بۆ ندابنین بۆ ن
 خۆیدا کۆیان  خۆیدا کۆیان   لهله، ، باسمان کردنباسمان کردن  یی   ناسیۆنالییانه ناسیۆنالییانه  و خاهو خاه  م ئهم ئه  رجهرجه  توان سهتوان سه  دا دهدا ده  و کۆمارهو کۆماره  کوردستان لهکوردستان له
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تی حیزبی تی حیزبی   رایهرایه  ربهربه     و به و به  وهوه  کی کوردهکی کورده  ن خهن خه   الیه الیه  زرانی کۆماری کوردستان لهزرانی کۆماری کوردستان له  رپاش دامهرپاش دامه  هههه. .   وهوه  کاتهکاته
ر ر    سه سه  کی بیانی لهکی بیانی له  ی خهی خه  وهوه   و نووسین و لکدانه و نووسین و لکدانه  وهوه  ست و لکۆینهست و لکۆینه  بهبه  هههه، ، دموکراتی کوردستانی ئراندموکراتی کوردستانی ئران

     ساوایه ساوایه  تهته  سهسه  و دهو ده  کانی ئهکانی ئه  وتنهوتنه  رکهرکه  نگۆی سهنگۆی سه   و ده و ده  وهوه  بتهبته  م خاکی کوردستاندا بودهم خاکی کوردستاندا بوده  رجهرجه   سه سه  بهبه، ، کوردکورد
    ..دادا  کانی دیکهکانی دیکه  شهشه   به به  کی کورد لهکی کورد له  ی خهی خهکانکان  ربینهربینه  ک بۆ دهک بۆ ده  یهیه   قیبله قیبله  بتهبته  دهده
تی حیزبی دموکراتی کوردستانی تی حیزبی دموکراتی کوردستانی   رایهرایه  کانی کۆماری کوردستان و ژیری ربهکانی کۆماری کوردستان و ژیری ربه  وتنهوتنه  رکهرکه  ک باسمان کرد سهک باسمان کرد سه  وهوه

ی کورد ی کورد   ههکان کشکان کش  وهوه ش ش  ک لهک له  یهیه   شوه شوه  توانی بهتوانی به، ، دد  ممهممه  قازی موحهقازی موحه، ، واوا  هیدی پشههیدی پشه  ت شهت شه   تایبه تایبه  بهبه، ، ئیرانئیران
، ، کۆمارک رووخاکۆمارک رووخا، ،  رووخا رووخا  م کهم که  بهبه، ،  بوو بۆ کورد بوو بۆ کورد  دواوهدواوه  ڕانی بهڕانی به دۆ دۆ   که که  راستهراسته. . تیتی  وهوه  کی نودهکی نوده ئاست ئاست  بباتهبباته

    واتهواته  کهکه. . ردا گیراردا گیرا  سهسه  ستیان بهستیان به  ستگای حکومی دهستگای حکومی ده   دام وده دام وده و وریری  بهبه  ڕوهڕوه  سیستم و بهسیستم و به، ، وونوون نوچ نوچ  ت لهت له  زارهزاره  وهوه
     کۆتاییان به کۆتاییان به  ند نھنییانهند نھنییانه  چهچهرر  هههه--م م   ودهوده   زلھزانی ئه زلھزانی ئهتی وتی و  ایهایهکانی رژمی پاشکانی رژمی پاش  ینهینه  ین و بهین و به   که که  هه ک ک  دایهدایه  لرهلره
ری ری   بهبه  ڕوهڕوه  کی خۆبهکی خۆبهتت  سهسه  دهده، ، دادا  رمهرمه  و ههو هه   له له  ن کهن که  کش بکهکش بکه   ریشه ریشه  وهوه  یانتوانی ئهیانتوانی ئه   نه نه--ناناموو شتک هموو شتک ه  هههه
    ..  رگری و یاسا و ریسای خۆی بووهرگری و یاسا و ریسای خۆی بووه  ن ئا و هزی بهن ئا و هزی به  بووه و خاوهبووه و خاوه  هههه
    تدارانی تاران بهتدارانی تاران به  سهسه  هری ناڕاستی دههری ناڕاستی ده  بیری پاوانخوازی فارسی و رق و ژهبیری پاوانخوازی فارسی و رق و ژه، ، واداوادا   دادگایی کردنی پشه دادگایی کردنی پشه  لهله

م یاسا و م یاسا و   رجهرجه   سه سه   له له   دووره دووره   به به  ڕژرت کهڕژرت که  دری قازیدا دهدری قازیدا ده  یفی قازی و سهیفی قازی و سه  وا و سهوا و سه  ر پشهر پشه   سه سه  ک بهک به  یهیه  شوهشوه
ن ن    الیه الیه  لی کورد لهلی کورد له  وای گهوای گه   داوای ره داوای ره  بینین کهبینین که   ده ده  وهوه  کی دیکهکی دیکه   الیه الیه  م لهم له  بهبه. . کانی مرۆڤکانی مرۆڤ  ریساکانی مافهریساکانی مافه

  یی دادستان و هاوڕیان دادستان و هاوڕیان  ی کهی که  وهوه  کرت و ئهکرت و ئه  دهده  کاوی باسی لوهکاوی باسی لوه راش راش   زۆر به زۆر به  وهوه  دهده  ممهممه  وحهوحهوا قازی موا قازی م  پشهپشه
ک ک   وهوه، ، یبیسنیبیسن  دهده، ،   وهوه  وا و یارانییهوا و یارانییه   زاری پشه زاری پشه  لهله، ،    ناو دادگایکردنه ناو دادگایکردنه  و بهو به  لهله، ،   بووهبووه  ت نهت نه  تی بیستنیان قهتی بیستنیان قه  تاقهتاقه
ن ئا و ن ئا و   بت وخاوهبت وخاوه  دانی ههدانی ههواکانی خۆی بگات و مافی بیارواکانی خۆی بگات و مافی بیار   داوا ره داوا ره  تی بهتی به  ی کورد مافی خۆیهی کورد مافی خۆیه  وهوه  ئهئه
فا فا   ال موستهال موسته  مهمه، ، ر شۆڕشگر شۆڕشگ   سه سه  لهله، ، واوا   پشه پشه  ش کهش که  کی دیکهکی دیکهشتشت. .  خۆی بت خۆی بت  ت بهت به   یاسایی تایبه یاسایی تایبهمایمای  بنهبنه

 نو  نو    و بۆ له و بۆ له  یهیه   بارزانی بگانه بارزانی بگانه  ی کهی که  وهوه  ڕ ئهڕ ئه   مه مه   له له  وهوه  وانهوانه  می پرسیاری ئهمی پرسیاری ئه  کات له وهکات له وه   باسی ده باسی دهبارزانیبارزانی
 و کوردستانیش  و کوردستانیش    و کوردکه و کوردکه   نییه نییه  فا بگانهفا بگانه  ال موستهال موسته  مهمه: : رموترموت  فهفه   ده ده   که که  یهیه  وهوه  ئهئه، ،   خۆتاندا پۆستتان پداوهخۆتاندا پۆستتان پداوه

و و    ئه ئه  ت بهت به  مانهمانه   ئه ئه   ئای کوردستانی به ئای کوردستانی به  کات کهکات که   ده ده  وهوه   باس له باس له  وهوه   شانازیشه شانازیشه  موو کوردانه و زۆر بهموو کوردانه و زۆر به  مای ههمای هه
و و   ر ئهر ئه  ربان و سهربان و سه  تان و سهتان و سهکانی کوردسکانی کوردس  رزهرزه   به به  ر شوینهر شوینه   سه سه   رۆژان له رۆژان له   رۆژک له رۆژک له  ی کهی که  و هیوایهو هیوایه   به به  سپاردووهسپاردووه

وت وت   کهکه  ردهرده  روونی بۆمان دهروونی بۆمان ده    شدا زۆر بهشدا زۆر به  لرهلره. .   وهوه  کتهکته  بشهبشه، ، کرتکرت  دا دادگایی دهدا دادگایی دهوی توی ت   ئه ئه   که که  ناو دادگایهناو دادگایه  بهبه
دا دا   وهوه  وی ئهوی ئه   هه هه   له له  وهوه  یهیهننزراندزراند  تای دامهتای دامه  رهره   سه سه  ر لهر له  هههه، ، رایتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئرانرایتی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران  بهبه ر ر  کهکه

کانی کانی   شهشه   نوان به نوان به  بوونی سنوور لهبوونی سنوور له  ی ههی هه   تاه تاه  و راستییهو راستییه  بت بهبت به  ڕی ههڕی هه  ی باوهی باوه  وهوه  ئهئهرای رای   رهره   سه سه   که که  بووهبووه
    بهبه، ،  کورد کوردیی   کشه کشه  ت کردن بهت کردن به  هز کردنی دۆزی ناسیۆنالی و خزمههز کردنی دۆزی ناسیۆنالی و خزمه  ویشدا بت بۆ بهویشدا بت بۆ به   هه هه  لهله، ، کوردستانداکوردستاندا

    ..ی کوردستاندای کوردستاندا  کانی دیکهکانی دیکه  شهشه   به به  لهله، ، وخۆوخۆ  کی ناڕاستهکی ناڕاسته  یهیه  شوهشوه
وتی وتی   سکهسکه   توانی ده توانی ده  وهوه  زراندنیهزراندنیه  تای دامهتای دامه  رهره   سه سه  ک چۆن لهک چۆن له  روهروه  هههه، ، تانی ئرانتانی ئرانحیزبی دموکراتی کوردسحیزبی دموکراتی کوردس

توانی توانی ، ، رانیشیدارانیشیدا   کاتی رووخانی کۆمار و دادگایی کردنی ربه کاتی رووخانی کۆمار و دادگایی کردنی ربه  لهله، ، ست بنتست بنت  دهده   بۆ کورد وه بۆ کورد وه  ورهوره  گهگه
، ، تانتانپاش رووخانی کۆماری کوردسپاش رووخانی کۆماری کوردس. . ر بکار بکا  بهبه  ستهسته  تر بۆ کورد دهتر بۆ کورد ده  ورهوره  ری گهری گه  روهروه  یی و شانازی و سهیی و شانازی و سه  ورهوره  گهگه

    دری ساواک و کون و قوژبنی کوردستان و ئرانیان بهدری ساواک و کون و قوژبنی کوردستان و ئرانیان به   ژر چاوه ژر چاوه  ونهونه  کهکه   ده ده  و حیزبهو حیزبه  کانی ئهکانی ئه  رکخستنهرکخستنه
بن و جارکی بن و جارکی   ران دهران ده  ندهنده  ی ههی هه  وازهوازه  ڕهڕه  پهپه  ر ور و  سهسه  ستبهستبه  ن و زۆریشیان دهن و زۆریشیان ده  کهکه  هید دههید ده  ڕن و زۆریان شهڕن و زۆریان شه  گهگه  دوادا دهدوادا ده

    م ئایا بهم ئایا به  بهبه. .   وهوه  خت و دژوارهخت و دژواره   قۆناغکی سه قۆناغکی سه  وتهوته  کهکه   کوردستانی ئیرانیش ده کوردستانی ئیرانیش ده  ی کورد لهی کورد له   کشه کشه  دیکهدیکه
م م   ندامانی چاالک و لھاتووی ئهندامانی چاالک و لھاتووی ئه   تیکۆشان دنت؟ ئایا ئه تیکۆشان دنت؟ ئایا ئه  واز لهواز له، ،   م پارتهم پارته  رووخانی کۆماری کوردستان ئهرووخانی کۆماری کوردستان ئه

کدی کدی   وری یهوری یه   ده ده   و له و له  وهوه  نهنه   گرێ بده گرێ بده  وهوه  کانی خۆیان پیکهکانی خۆیان پیکه   رکخستنه رکخستنه   جارکی دیکه جارکی دیکه   دنن که دنن که  وهوه   واز له واز له  حیزبهحیزبه
 شۆڕش و حیزبی دموکراتی  شۆڕش و حیزبی دموکراتی    کوردستانی ئران چیدی بیر له کوردستانی ئران چیدی بیر له  کی کورد لهکی کورد له  ؟ ئایا خه؟ ئایا خه  وهوه  نهنه  کهکهکۆیان بکۆیان ب

     بۆ ئمه بۆ ئمه  و پرسیارانهو پرسیارانه  می ئهمی ئه   وه وه؟؟  وهوه  نهنه  کانیان ناکهکانیان ناکه  ر کردنی مافهر کردنی مافه  بهبه  ستهسته  ودان بۆ دهودان بۆ ده  کوردستانی ئران و ههکوردستانی ئران و هه
    !!  ۆر روون و ئاشکرایهۆر روون و ئاشکرایهزز، ،   وهوه  ینهینه  کهکه   ده ده   ساه ساه5858کی دوورودرژی کی دوورودرژی    مژوویه مژوویه  وڕۆ باس لهوڕۆ باس له   ئه ئه  کهکه

رۆڵ و جگای حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران رۆڵ و جگای حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ، ،   وهوه  چینهچینه  ماندا دهماندا ده  کهکه  لهله   مژووی گه مژووی گه   به به  ئستا کهئستا که
ما ما   بنهبنه، ، ی دموکراسیی دموکراسی   پستی ووشه پستی ووشه  ک حیزبکی شۆڕشگ و پ بهک حیزبکی شۆڕشگ و پ به  ش وهش وه  نووکهنووکه   و تا هه و تا هه  رچاوهرچاوه  دیاروبهدیاروبه

 بۆ  بۆ   ودا بووهودا بووه   هه هه  وام لهوام له  ردهرده  ک هزکی پواژوودیار بهک هزکی پواژوودیار به  پارزێ و وهپارزێ و وه  دهدهکانی پاراستنی دموکراسی کانی پاراستنی دموکراسی   کییهکییه  رهره  سهسه
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، ،   وهوه   رێ و ربازی دیبلوماسییه رێ و ربازی دیبلوماسییه  تی و لهتی و له  وهوه  کی نودهکی نوده  یهیه   کشه کشه  ی کورد بکات بهی کورد بکات به  ی کشهی کشه  وهوه  ئهئه
 ی  ی 13261326ی ی   لوهلوه   خاکه خاکه1010 مژووی پاش مژووی پاش  ر لهر له  گهگه، ، شداشدا  و پناوهو پناوه   و له و له  وهوه  ی کورد بکاتهی کورد بکاته  کانی کشهکانی کشه  گرپووچکهگرپووچکه

مان مان   کهکه  لهله  شی ری رزگاری گهشی ری رزگاری گه  پشکهپشکه، ، وتوویوتووی  کهکه  ری ههری هه  ند ربهند ربه  چهچه، ، وکرات بوانینوکرات بوانینحیزبی دمحیزبی دم  تاویتاوی  هههه
زاران زاران    و هه و هه  ری دیکهری دیکه  یان کادری ربهیان کادری ربه  ندی و دهندی و ده  فکهفکه  رهره  هیدان دوکتۆر قاسملوو و شههیدان دوکتۆر قاسملوو و شه  ک شهک شه  وهوه، ،   کردووهکردووه
    .. ربازی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران ربازی حیزبی دموکراتی کوردستانی ئران  ڕدار بهڕدار به  ی باوهی باوه  رگهرگه  پشمهپشمه

    
  زیزیزیزی  نسوور عهنسوور عه  مهمه

   ی زایینی ی زایینی20052005. . 0404. . 0202
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