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ئاوينةيةك بؤ ئاوينةيةك بؤ ، ، خاكة ليوةخاكة ليوة1010سةبارةت بة سةبارةت بة ... ... ميكي كورت بؤ كاك مةنسووري عةزيزي ميكي كورت بؤ كاك مةنسووري عةزيزي الَالَوةوة

  ئارام ئةمحةدي بانةيئارام ئةمحةدي بانةي.... .... تيِروانينيكي خيرا بة ميذووي حزيب دميوكرايت كوردستان ئيران تيِروانينيكي خيرا بة ميذووي حزيب دميوكرايت كوردستان ئيران 

  
اتيش خاوةن هةزاران  ئيران بكةين كة خاوةن تةمةنيكي زؤرة لة هةمان كحزيب دميوكرايتميذووي لة كاتيك ضاو 

 حزيب دميوكرات خؤي لة ناو ثيخةفيكي طةرم داثؤشيووة و ؤم ئةوةي شويين سةرجنة كة ئةمِرالَبة، شةهيدة
كؤماري كوردستان دةيةويت با و بؤران و هةواي ساردو طةرم ليي نةدات و لة هةمان كاتيش لة ذير ناوي ثيشةوا 

  !!.  خؤي بة كار ينيتسي سيابؤ مةراميسياسي بكات بة تيشووي 
وةك ئةنداميكي دميوكرات ضؤن دةيةويت هةنطاو بنيت و ، كاتيك ضاوم بة نووسينةكةي كاكة مةنسوور كةوت

لة ذير ناوي ثيشةوا قازي و كؤماري مهابات بكات بة مولَكي تايبةت بة ثارتيةك و ، ووشةكان ؤنيتةوة بؤ ئةوةي
وةك كارتيكي سياسي ، ثارتيةك كؤماري مهابات و ثيشةوا قازي بكات بة مولَكي لة هةمان كاتيش طةورة بووين
 بؤ هةنديك مةرامي سياسي كة ئيستا طؤرانكاريةكي طةورة لة ناوضةكة دروست تةسكي ثاريت بة كاري ينيت

 سياسةتيكي نؤية ت هيزيكي نؤي خؤي ئؤرطانيزة كردووة سةركيشيالَبووة لة هةمان كاتيش لة ناو خؤي رؤذهة
راستة حزيب دميوكرايت كوردستان لة سةردةسيت سةركردة و ثيشةوا قازي بة ئةجنام ، لة هةموو بوارةكان

، م لة هةمان كات كةسايةيت قازي و كؤماري مهابات نة دروست كراوي حزيب دميوكرايت كوردستاننالَبة، طةيشت
ئةطةر ئيمة بيني شةهيدان و ،  بةجي ماوي ئةماننياسنامةيةكبةلَكو بة ثيضةوانةوة حزيب دميوكرايت كوردستان ن

كوردستان بكةين بة مولَكي ثارتييةك ئةمة نابيتة هةنطاويكي زانسيت سياسي بؤ ضارةسةري كيشةكان و نا بيتة 
و دلَي اوانة و يب دوكاتيك كاك مةنسوور زؤر ِراشك!! نماناي سيستةمي دميوكرايت بؤ حزيب دميوكرايت كوردستا

ثيضةوانةي ِراستينةي ، دةنووسيت حزيب دميوكرايت كوردستان بنةماي سياسةيت زانسيت لة كوردستان ثيك هينا
ئةو حزيب دميوكراتةي ئيستاية كة لة طؤِرةثاين سياسي و سةربازي لة كوردستان لة ثيخةفيكي طةرمدا خةوي 

 و سةربازي نيية كة هةنطاوي نا بيت بةلَكو ي كرداري سياسليكةوتووة لة هةمان كاتيش خاوةن هيض هةلَويستيكي
دةست بةرداري ضةالكيية سياسي و سةربازيةكاين ، حزب لة ضةند سالَيك لةمةوبةر بؤ بةرذةوةندي كؤمةلَيك

لة يان بلَيني با لة ضياكان بةر هةواوي سارد و طةرم نةكةون و ، يت سةردةستيان لينةتؤريتالَبووة تا دلَي دةسة
ذير ناوي كؤمار و ثيشةوا ثةرة بة مانةوةي خؤي هةمان كاتيش لة !! . ثيخةفة طةرمةكةي باشوور بة دةرنةكةون

 لة كاتيك !!. يت كوردستان نةهيننالَيت ثاوةن خوازي لة ِرؤذهةالَةن و لة سةر ميسراي شةهيدان دةست لة دةسةبد
، من ثيم واية ثيضةوانةكةي زؤر ِروونة، ست و دميوكراتييةكاك مةنسوور دةلَيت حزيب دميوكرات سةرضاوةي زان

ئةطةر كؤماري مهابات ريطةي بة بارزاين دا خؤي سازبكات و لة هةمان كاتيش هةنطاو بؤ ئةوة بنيت كيشةي 
 لة هةمان كاتيش بانطةوازيك بوو بؤ نةتةوايةيت لة ضوارضيوةي مهابات دةرخبات و بيكاتة كيشةي نةتةوةي

لة ، ي مهاباد ببيتة شوينطةي بنيات ناين ِرؤحي نةتةوايةيت ئةمة يب دوودلَي ِراستينةي خواسيت ثيشةوا بووئةوة
هةمان كاتيش بةرزاين بوو ثشيت لة ِراستينةي هةلَويسيت نةتةوايةيت هةلَطرت و لة ِرؤذي شكسيت كؤمار بةرةو 

ة دةسيت لة توانةوة و لة ناو بردين كةسايةتيية وة تا ئيستاش ثاريت دميوكرايت عيراق، باشوور هةلَهات
وكراوةي الَبؤ ئةمةش ئةتواين ضاو لة ب، شؤرشطيرةكاين هةر ضوارثارضةي كوردستان هةية نةك باشوور بة تةنيا

لة ، مةكتةيب ناوةندي حزيب دميوكرايت كوردستان بكةيت كة لة بةرامبةر بة بارزاين قيادة مةوقةتة نووسراوة
  ؟. وكراوةتةوةالَ ناوةندي ضاث كراوة و بزاري مةكتةيب

ت دةسيت بة شةري الَيت خؤي لة رؤذهةالَلة هةمان كاتيش خؤ هةر حزيب دميوكرايت ئيران بوو لة ثيناوي دةسة
رضةكاين  تري ثان و ثارتةكاين بة شيوازيكي سياسي لة بةرامبةر بة هيزةكا؛لة طةلَ كؤمةلَةي ئيرانناوخؤي كرد 

ت بة مولَكي خؤي دةزانيت ئةمة نة فةلسةفةي الَو لة هةمان كاتيش ِرؤذهةكوردستان شةري سياسي تايبةيت كردوة 
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عةشرةتيية كة تا ئيستاش ثةرةي سةندووة خؤ ئةمةش ثيضةوانةي  بطرة ئةمة ئةقلَيةيت فيودالَيزمي ؛زانستيية
  !!. ثيشةوا قازيية
زؤر كةس دةلَين ئيًمة دميوكراتني يان كؤمؤنيستني ، م ناوةِرؤك شةرتةالَبة، ات بيتبا ناوي دميوكر  كاك مةنسوور
باشة كاك مةنسوور خؤ بةِريزت لة ، م هةمووشيان باوةِريان بة قسةو ِرةمزةكاين خؤشيان نييةالَبة، يان ئيسالمني
 لة كؤبوونةوةكاين ميوكرات دباشة بؤ ثيم نالَيت قسةكاين كاك مستةفاي هجري سكرتيري حزب، ئةوروثايت

؟ قسةي ضي كرد و هةلَويسيت دميوكرايت ضؤن نيشاندا بةرامبةر بة اليةنةكاين تري . ي بووِريكخستين ئةوروثا ض
سالَة مردووين 20هةر كاك مستفا نةبوو طوويت ئيمة وةك حزيب دميوكرايت كوردستان  ؟. طؤِرةثاين سياسي

 دةكةينةوة لة هةمان كاتيش هةر حزب و ِريكخراويك بيةويت كاري سياسي دةمانةويت جاريكي تر خؤمان زيندو
كة بة ئاشكراش دةسيت بؤ ثارتييةك ئاشكرا !! متان هةبيتالَبكات ئيمة تا دواين كات شةِري دةكةين ئةطةر دةسة

وكرات و كاك  دةزاين مةبةسيت حزيب دميئةطةر بةِريزت لة كؤبوونةوةكاين ريكخسنت ئاطاداري باش، كردبوو
مستفاي هجري ضيية؛ ئةوة فةلسةفةي شةِري ناوخؤ بوو يان دميوكرايت كة دواي بيست سالَ مردن بة زيندوو 

ت هيزي طةل بؤ خؤي دةتوانيت بة ئؤرطانيزةيةكي الَبوونةوة ثةرة بة شةِري براكوذي دةدات؛ كاتيك لة ِرؤذهة
ئةوة حزيب دميوكرات هةلَويسيت دميوكرايت ، ةكاين خؤي بداتِريكخستين بيت و لة هةمان كاتيش ثةرة بة ضاالكي

نةتةوةي خؤي دةنوينيت و لة هةمان كاتيش هةزاران ناويان بؤ دةدؤزيتةوة و لة هةمان كاتيش بة دارودةسيت 
، بووباشة ئةطةر ئةم ثروثاطةندةية تا ماوةيةك لة بةرذةوةندي حزيب دميوكرايت ئيراندا . ئيتالعات ناويان دةبات

با دةيان ثاريت دروسيت بن با ئايدؤلؤذي ، يت كوردستانالَم خؤ ئةمة لة خزمةت طةلةكةمان نيية لة ِرؤذهةالَبة
با هةرضني و تؤيذيك بة ثيي ناسنامةي ، م لة خزمةت دميوكرايت و طةلدا بنالَبريو بؤضووين ئةوان جياواز بن بة
  .. طرنطة طةشنت بة ناسنامةيةكي ئازاد و سةربةخؤيةئةوةي بؤ ئيمة ، خؤي خزمةت بكات بة طةلةكةمان

تةا ئةوةي من مةبةستمة با كةسيكي وةك ثيشةوا كة مؤركي نةتةوةي لة ميذووي خؤي داوة لة هةمان كاتيش 
بؤتة سيبولَ بؤ هةر ضوار ثارضةي كوردستان با لة ثيناوي بةرذةوةندي حزيب بضووكي نةكةينةوة لة هةمان 

هةرضةندة طةورة بووين ثيشةوا بة كةس بضووك ناكريتةوة لة هةمان كاتش ،  بة مولَكي ثارتييةككاتيش نةيكةين
بؤية من ليرة ِروو لة بةِريزت دةكةم ، شةهيد و كوردستان مولَكي هةموو كورديكة ض اليةين باشي بيت يان خراثيش

 قازي و شةهيدان بدات نةك بة قسةي بريقةدار يكة ضيتر با حزيب دميوكرات بة كردار و كاروخةبات ثةرة بة ِريباز
سالَ 10سالَ يان كوردي 30بؤية ئةو كوردةي ئةمرؤ لة كوردستان و دةرةوةش ذيان دةكات كوردي ، و بيكردار

هيوادارم كة حزيب دميوكرات جاريكي تر ئةزمووين تالَي باشووري ، لةمةو بةر نيية كة بيئاطابيت لة ِراستيةكان
يت كوردستان لة هةموو ِروويةكةوة خاوةن هةستيكي الَِرؤذهة، ت دووبارة نةكةنةوة هةرضةندالَ ِرؤذهةكوردستان لة

هيوادارم بةِريزيشت خؤت فريوونةدةيت و واش هةست نةكةيت كة كةس كيشة و ، زانستيية لة هةموو بوارةكان
ت بة الَدميوكرات لة سةدا نةوةدي ِرؤذهةضونكة ئةمِرؤ حزيب ، يت كوردستان نابينيـتالَضاالكيةكاين ناو رؤذهة

يت كؤماري الَ سةرةتاي دةسةيكراوة لة سةردةم1979كة ئةم ئامارةش لة سالَي ، ئةندام و اليةنطري خؤي دةزانيت
 هيوادارم ئاسيت طةشنت بة زانيسيت كلتووري دميوكرايت ببيتة بنةمايةكي نؤي ة2005م ئةمِرؤ سالَي الَئيسالمي بة
يت كوردستان و لة هةمان كاتيش هةر كةس بة ناسنامة و بريو بؤضووين خؤي الَو خةبات لة ِرؤذهةلة ناو كار

  !!!.. .. خزمةت بة طةل و دميوكرايت بكات
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