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ی  ه  ناو کۆمه وتۆ له وتکی ئه و ئیمکانی ره( تبوونی حیزبی دیموکاتی کوردستانی ئران  له

   پکھنا تا پرسی کورد لهلکی نوی هه) کومونیستی ئرانداتکشان و حیزبی  حمه شۆڕشگی زه
ر  گه ئه .وست گرتن  و هه وه س و لکدانهر با  به وه وته تی کوردستان، جارکیتر بکه ژههۆر

 زۆرک   که بوو ی هه و سووده ، ئه ب  دواوه کان زیانیشی به  سیاسیه تبوونی هزه  و له وه جیابوونه
وتوانیشی  رز و خه په ت دووره نانه  و ته وه  خسته جووه نگی، وه الکانی تا ئستا بده چا  کۆنه له

و  رچی له گه ئه). !کاندا بووب ری حیزبه  ژر سه  له نگیه و بده ی ئه وه کو ئه وه( کاند راچه
رێ و جارو باریش وا هرش بک  ناڕه چ وا و رهچ تی  سایه ن و که  زۆر الیه  بهنگب دا ره وایه شوهه که

  .واو بت مان ته که  سوودی کشه م، به رجه  سه م پموایه م بشکندرێ، به ه سنووری قه
 کورتی  ی گرینگ به ند دیارده ر چه  سه زانم له  پویستی ده دا به و پرسه ڵ ئه  گه ند له هاوپوه
  . بدوم
می  رده تی، تا سه  تایبه ی کورد به وه ته  گشتی و نه یی به وه ته ی رزگاریخوازی نه وه جوونه •

مانی   قاره کۆشان ببنه رانیش تده رۆک و ربه خولقاند و سه مانی خۆیان ده نوێ قاره
  نه.  ر چووه  سه  به  مژه مان بوون له مان سازی و قاره می قاره رده سه. یان که وه ته نه

ش  بۆیه. مان بوونیان ران بواری قاره ه رب ، نه مان ماوه  قاره کان پویستیان به وه جوونه
ڕای  ره تبوونی حیزبی دیموکات، سه ندی له تمه تایبه. ن وی بۆ بده ناتوانن ئیتر زۆر هه

 زۆری زۆرداری  کۆشن به  تده  وتارنووسانی ئمه  که  دایه وه ش، له قینه و راسته ئه
بوون و  رگیز نه  هه ن که به  ناو ده وه همانک  قاره ی به نه ر الیه مانیان بۆ بخولقنن، هه قاره

ڕ و  ن، که ر دوو ال هه  هه  له ی که ندام و کادرانه موو ئه و هه ی ئه وه کو ئه ر وه هه. ناشبن
 .یشتوون گه کور و تنه

کی  ره ستی ده کاندا، ده  سیاسیه بانکی هزه ر دابان و هه  هه لهچ  ودهرچی  گه ئه •
.  وه  بیر بچنه واوی له  ته کان به کیه ی که هۆ ناوه وه  هۆی ئه  ناب ببته هم م ئه ب، به هه

   و کشه تماشا بکرێ و ئاۆزی و گره"  وه تیه منییه ئه"  چاوی   بهانی تهناکرێ پرسی کورد 
 ریشیان سه م چاره وده  ئه  دیاره  که وه راوزدا بمننه  په  له که وه کانی ناو جوونه ینیه عه

 .خرێ پشت گوێ ده
ی  ، راده رچاو هاتووه تی وتدا تووشی گۆڕانکاری قووڵ و به  رۆژهه گای کورد له کۆمه •

ت  دی دانیشتووانی رۆژهه  سه  له70ر پش شۆڕشی ئران  گه ر، ئه  سه واری چۆته خونده
کی  خه.  یه وه ره  سه واران زۆر له ی خونده  راده وانه  پچه وار بوون، ئستا به خونده نه
  وه یشتوویی زانستیه  هۆی تگه ون، به ست که ی شون دروشم و هه وه  جی ئه مۆ به ئه

  نگب له  ره نگی و جیاوازی بیر و رایه نگاوڕه و ره ئه.  یه تی خۆیان هه بۆچوون و رای تایبه



وانیشدا   ناو ئه  لهگونج ده. کانیش بگرێ  سیاسیه ربینگی هزه دا بهت رجکی تایبه لومه هه
کی تر  یه وه یی و خوندنه کانی رکخراوه ر ستاتیژی کورد، شوه  سه جیاوازی بۆچوون له

  .دا ر هه  گشتی، سه یی به وه ته یی خۆیان و نه رکخراوه_  حیزبی  رابردوو و مژووی له
  ر  هزه  سه تبوون به  یا له وه توان جیابوونه وتۆ، ده تی ئه یه قایی کۆمه تکچوونی بارته

تبوونی   یا له وه  جیابوونه و پیه  به.ب ی نوێ  ا هۆی پکھاتنی رکخراوهپن ی کاندا بسه سیاسیه
ری  به ڕوه کانی به مای جیاوازی بیر و رای سیاسی یا شوه ر بنه  سه کان چ  له  سیاسیه حیزبه

می  رجه  سه وتکی سروشتی ب و زیانک به توان ئاسایی و ئاکامی ره نیا ده ته یی نه رکخراوه
  کان له  سیاسیه وتی هزه سوکه  هه  که وه و روه کو، له ن، به یه گه ی کورد نه وه ی جوونه وزه

ب، ئازاد بوونی  ریک   خه وه ییهی ناوخۆ  و کشه  گره ، به که وه و پشبردنی جوونه ره جیاتی به
ر   هه  پیان وایه ه  هه سانک به که.  بت  دواوه  سوودیشی به یه  بۆی هه  و توانایه و وزه ئه
کتی  ی یه ره گه  مانای الواز بوون و کۆسپ و ته کان به تبوونی حیزبه  یا له وه بوونه جیا شنه چه
ی  ره ڵ به  گه  له یه له سه و مه ت ئه نانه تهت سیاسیش   رواه ی به سی ساویلکه زۆر که.  ییه وه ته نه
   له ن که که یی چاوی لده وه ته کتی نه  دژی یهکی ترسیه کو مه ن و وه که و ده کگرتوو تکه یه

شنک   چه وه ئه.  یان نییه شنه و چه کی له ریه ی جیاوازن و کارتکه راستیدا، دوو دیارده
  یه  ههشجاری وا.  یه ره کانی به رکه یی و میکانیزم و ئه وه ته نهکتی   یه یشتنی میکانیکی له تگه

تدا   رۆژهه ی کورد له وه تبوونی جوونه کو له تبوونی حیزبی دیموکات وه  له که بۆ ونه
 موو  هه  که کردووه ی نه وه ی ئهرگیز ئیددیعا  بۆ خۆی هه و حیزبه  کاتکدا ئه له. نگندرێ سه ده هه

رۆک   ناوه ر له به رمتر و ب خه  چشت گه ی له  راستیدا کاسه  له سانه و که  ئه. ی کورده وه جوونه
  . ی کوردن وه ی جوونه قینه و راسه

کان،  ی پویست و ئوسوولی حیزبه وه تبوون و جیابوونه ت له نانه ی نوێ یا ته پکھنانی رکخراوه
یی  وه ته کتی نه ی یه کگرتوو یا پۆسه ی یه ره ی به و پکھنان وه می جوونه رجه  سه زیان به

   : ر، کاتک که گه ن مه یه ناگه
   خۆی له وه  هۆی دساردیه ، یا به وه  پاسیو بمنته نه و الیه شکی ئه نک یا به الیه   _ 1

ازی بیر و ڕا، ڕای جیاو ره  سه  پش که  زیاتر کاتک دته ته م حاه ئه.  وه ه بکشت که وه جوونه
نک پشت گوێ بخرێ یا   و بۆ چوونی الیه وه ک بمننه ڵ یه  گه کدا له یه  رکخراوه  له و هزانه ئه
  .رکوت بکرێ سه

م  ئه. ڕی ناوخۆیی پکبن ر و شه  ده ی سیاسی بته  شوه  له و بانه جیاوازی نوان ئه _ 2
  . اندا بواری زیاترهک تبوونی حیزبه  و له وه  جیابوونه  له ته حاه

  م له  هه ته م حاه ئه.  پاڵ دوژمن وه کو بچته بات بن، به  خه نیا واز له ته نک نه الیه _ 3
  .یه تبووندا بواری هه و له وه  جیابوونه م له ، هه وه که  یه ج به ی نابه وه مانه
  ت له  تایبه  و را و توانین به بستن، جیاوازی بیر ره گادا پتر په  کۆمه ر چی زانیاری له هه

  یه ش بۆی هه ندنه سه شه ستاندن و گه ئه ره و په ئه. ستن  ده شه تیدا پتر گه یه کانی کۆمه پرسه
  وه ئه.  وه تر بکاته  چکۆله ره  به ره کان به وره  گه  گۆڕێ یا رکخراوه ئوڕگان و رکخراوی نوێ بنته



قوڕی بۆ بپوین یا    و پویست ناکا ئمه کانه وتووه گا دواکه  کۆمهوتنی  یاسای پشکه شک له به
  . رژین فرمسکی بۆ هه

    بیر و بۆ چوونه شی  هاوبه ری پلۆڕالیزمدا خای  سبه ین له وبده ههش  و دهب  ده ئمه 
ندی  وه رژه ت  به ه خزم  ژر ئا و له لهکگرتوویی  کتی و یه و یه ره کان به جیاوازه  ییه وه ته نه
   .ین  هان بدهدایی وه ته نه

                                                                                                             


