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  رانهدهوهستهدهخۆبه ربازکی یناسنامه
  :م شی دووه به

خوازانی دوینۆ و ئه نوم  
   زاده یوب یوب ئه ئه

  
مکی زانستیی  ک چه گۆڕی کۆمه  هنانه به" کاری حیزبی دموکراتی کوردستان"یسپک ر ده وبه مه س ساڵ له

و  وه و چاکسازی، نوێ بوونه رفۆرم''ک  مککی وه  چه ه کۆمه.  دونیای روون پشکووت و سیاسیی چاوی به
م  بیاتی سیاسی ئه ده  ئه  بوون که رۆژانه نه و واتایه  ریزی ئه له''  میانه رده و سه گرانه خنه قلی ره نویخوازی، عه

و  تکی تۆخی ناسیۆنالیستی ش، ئیددیعای نواندنی سیاسه وانه ڵ ئه گه ریب له هاوته.  وه ڕازایه ی پ ده نه الیه
 حیزبی  و راوژی سیاسیی بلیغات  نو ته  توندوتۆی خرابووه ڵ بیرو ربازی ئرانجتیش به گه کانی له ره ربه به

ر بۆ  تنه ه خه مامککی هه  ده ش پتر له و کاته ر ئه  هه یه و ونه م ئه به.  وه ه'' کوردستان''دموکراتی 
  وه یه سپکی کانی ده م رۆژه که یه ر له  هه نه م دیمه ی ئه وه دیوی نوه. بوو رمیی سیاسیی شتکی زیاتر نه بازاڕگه

  خرایه  نه مکانه م چه ی ئه تیانه ی بابه وه دنه هیچ کات شیکر چونکه. دیار بوو ری پیوه گه واشه ئاشکرا چه به
ی  گرانه خنه قی ره و عه وه و نوبوونه مکی نوخوازی چه '' ستیان له به  که مه وه کرایه و روون نه وه ستووری کاره ده
و  کات ت پ دهس  کوێ را ده  له وه کانی نوبونه وه و هه گرانه خنه قی ره کانی عه سنووره ؟ چیه ''یانه می رده سه
و  بیات ده ل ئه گه ستنکدا له  چ به  له اره ر  قه مکانه م چه ی ئه وه رزکردنه ش گرینگتر به وانه له. وه گیرسنه کودا ده له

و  ڵ ئه گه تی له ب خزمایه لکدا ده  چ بوارگه وان له ڵ ب و شوناسی سیاسی ئه وان تکه ربازی سیاسی ئه
  دۆزرێ؟ وه   هزریانه نده هه ره

  ر به خوازییش هه وه ته  گوتاری نه ی پتر له وه و الکردنه یی ربازو بیری ئرانچتی ڵ دژایه گه ندی له  پوه له
 چ   بیرو ربازی ئرانچتی له وه کرایه دا روون نه  ند ساه و چه  درژایی ئه له. وت کرا و که س  هه مان شوه هه

دا   م حیزبه تی ئه ندی سیاسه  ناوه ب چی ب؟ له  ئرانچیتی ده ست له به و مه وه تهناسر و ربازکدا ده ت سیاسه
م  ری ئه  ژر سبه ش بترازێ له وانه ب دیاری بکرێ؟ له یی چۆن ده وه ته و ربازکی نه سنووری نوان ئرانچتی

 ئستادا   له و ستراتیژیه و ئه بردوو بوان را  له گرانه خنه  چاوی ره ب به  کودا ده وان له  ستراتیژی ئه باسانه
   بکات؟  چی دا پیناسه ب خۆی له ده

م  وه،به بووه جگای لپرینگانه وان ئاگادار بوون ده رابردووی ئه سانک که له بوونی ومکی ڕوون بۆ که نه
 ژر  له.  بوو وانه پچه  راست به که له سه  بوون مه م مژارانه ری ئه داڕژه ه و گه وه ره  بیرکه ی که سانه و که بۆ ئه
تؤ . کانیاندا  نو ریزه تک له  سیاسه موو جۆره بندنی هه تانک پک هاتبوو بۆ قه ره  ده و دروشمانه ری ئه سبه
ک  یه  الڕی موو جۆره دانی هه  و داده وه  جگاو رگای حاوانه یانه  گشتی مکه م چه مامکی ئه ژر ده تتوانی له ده
ر  گه ڕیدا ئه نوه له. ی موو ومک بده ی هه ره  قه و نوخوازیدا خۆ له میانه رده قی سه مامکی عه ژر ده له. دۆزی وه
موو   هه ت له که ته نگی سیاسه ره. ی ن بکه  بخاوه ژانک خۆی ل  هیچ شه ڕوو بووی، بی ره ڵ گرفتکیش به گه  له
الی نوخوازکی دووی خوردادیی، ب هیچ . چ نگکیش نه  هیچ ڕه یشدا لهمان کات هه و له نگک بچ ره
تی  سره بۆ حه. ی نی بکه ده باتی مه و خه م رده قی سه و باسی عه کانی نوخوازی بدوی نده هه  ره وتنک له پاشکه وه
خوازیکی  وه ته  الی نه هینی کاتیش دا ل  عه م له ی، به  چۆکی خۆت بده جلیسی ئیسالمی له  مه شداری له به

م رۆژی  که  یه ی که  له م حیزبه ئه.  بگری ی کۆماری کوردستان ملی رگه وه نه زراند ڵ دروشمی دامه گه کوردیش له
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   پناسه '' نی ده مه حیزبی ''    به ست  ئانقه باتی کردووه، به  خه وه ته ری بۆ نه روه و سه ت سه  بۆ ده وه یه دایکبوونی له
  . یشاری  وه گرانه خنه قی ره و عه شمای نوخوازی ب له ژر ره شت هه وه ری ئه  هونه وانه مو ئه ڵ هه گه له! ی هبک

  
  ی نوخوازی خماخه م چه که یه
رای پشت  ر گازه سه رگای له ت بوونی حیزبی دمۆکرات  ده م رۆژی له که ڵ یه گه م جار له که ی بۆ یه سه و که ئه
  ولر، به  شاری هه منیدا له  کۆنفرانسکی چاپه له.  بوو نزاده سه بدولال حه وه، عه  کرده ته  سیاسه م جۆره بۆ ئه

 پشتی تریبون بۆ  چووه''  ت داری رۆژهه تمه سیاسه''   وه نووسانه یان کامرای رۆژنامه رچاوی ده به
تکه حیزبکی نوی به ناوی  مراند و له انیی کۆماری کوردستان حیزبی دموکراتی کوردستانی ئر وه زیندووکردنه

  وه نگرانی تینوی نوبوونه  زیاتر الیه وه ی له وه مان کاتدا بۆ ئه هه له. دانا له ج" حیزبی دموکراتی کوردستان"
  :ندیا  راگه دا وه ی خواره ند ده و چه ی له که و حیزبه ، مانیفیستی نویخوازیی خۆی وه یھته ڕوانی نه  چاوه به

ی قاسملوو  وه ئه. ب الم کۆن ده م بوو، به رده وتووترین بیری سه  قازی هنای پشکه ی که فکاره و ئه ئه''
ب شت  ده. وین  بکه وه دوای ئه ر به وابوو ناب هه که. یگۆڕی م مابا ده تی کاتی خۆی باش بوو، به هناویه
ش مابان، ناب  ر تازه گه  ئه وان هناویانه ی ئه و فیکره ت ئه نانه ته. یانگۆڕین وان خۆیان مابان ده ئه. بگۆرین

   عبدالله2007ی   ژانویه452   کوردستان ژماره  بروانه''ر بۆ؟  سه شیان بخریته ند بکرن؟ ناب شتی دیکه مه وه ده
  ''. نووساندا م پرسیاری رۆژنامه رده به  له نزاده سه حه

 کاتی   له وانه رکام له ، هه وه و نوبوونه کانی نویخوازی مکه کردنی چه شه و گه دان رهه  زدی سه ر له گه ئه
وتوودا بۆ   جیھانی پشکه ر له گه ، ئه وه بیننه و هزری دا ده فی لسه یانی فه  قوولترین به  کردنیان خۆ له شۆڤه

ندی  و ناوه زگای کارامه یان ده ده ین به کانی رابردوو، ئستاو سبه وه ندیی نیوان نه وه ریکخستنی په
ن  الیه  له تانه م بابه  ئه ی ئمه که  وته تیی کورد له گبه  نه نرێ، له و ئاکادمیک بونیاد ده ی زانستی وه لکۆینه

زان نوخوازی   ده و نه وه  نویخوازی خوندۆته کی له یه ڕه  الپه موو ژیانی دا نه  هه  له ورووژنرن که  ده وه سکه که
 فیکر، له  وست گرتن له و هه ک بیرکی نوێ و جۆری روانین  رۆژئاوا نویخوازی وه ر له گه ئه.  ری چ دارکه به

دا    والتی ئیمه ، له وه  کایه ڵ دته و کۆمه  سروشت قی مرۆڤ بۆ گۆڕان له  عه ستن به  پشت به گاو ئینسان به کۆمه
و  رک تاڵ بۆ کبه  نو  قاوغیکی به خرنه و ده کرن  ده واشه  چه مکانه م چه ی ئه قینه ر شت مانای راسته  هه ر له به

  .ی سیاسییدا مه  گه خۆڕانان له
 چشتی مجوری مامۆستا  له. یه کارانه  نوخوازیی مامۆستادا زمانکی نھنیی ربین له جۆری زمانی ده

دوو زمانکمان دروست  بیحی دووبه ڵ زه گه له: کری  ده شنه زمانه چه و  به  ئاماژه وه ی خواره یه م شوه ژاردا به هه
  . یشت گه ده س تمان نه و که یشتین گه  تک ده که. کرد

واو قاسملوو  ی پشه که کۆنه ندی به بیره یوه   په تیش له داری رۆژهه تمه ی سیاسه و زمانه ری ئه هونه
توانی  یده س نه  هاوبیرانی که سکی تر له ند که و چه  خۆی  له ه جگ یه وه دا ئه دار، لره تمه ی سیاسه که وه ونوکردنه

  ک کاتدا خۆی له  یه توان له  ده  که یه یه و راده  تا ئه ره و هونه ئه.  سیحری رازی دی ببا ر به فه وڕۆ زه ک ئه وه
وتنی بیری   پشکه و به  ده ک پیی هه  الیه له. دا نیشان بدا ک  یه ت دژ به نانه ند پوزیسیۆنی جۆراوجۆرو ته چه
  مه ئه.  وی بی کۆن بووه یھه  راستیدا ده ب، له  کۆن ده و بیره  ئه پاشان ده. ک  یه وه ئه. با می ناو ده رده سه
ر  گه  ئه ستۆو ده  ئه گرته واو دوکتور قاسملوش ده ی پشه ریی ئیده رکی پاریزه مانکاتیشدا ئه  هه ئینجا له. دوو

کار  دارکی تازه تمه ت، کام سیاسه داری رۆژهه تمه  سیاسه  له لۆ جگه گه. گۆڕی یان ده که یان مابان بیرهبۆخۆش
وی  ش هه وانه مووی ئه  دوای هه ستۆ بگرێ؟ له ئه   وه  رۆله مووه و هه ک کاتی دیاریکراودا ئه  یه توانی له ئاوا ده
واو دوکتور   قوتابی پیشه ک خۆی به  الیه له.   قوتابی بوونهویش رۆلی ئه. ش بدات ی رۆلکی دیکه وه قۆستنه

ک  یه  قوتابی روون نییه. کات  کۆن بوونی بیری مامۆستاکانی ده مان کاتدا باس له هه چی له ناسن، که قاسملو ده
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ر بیری مامۆستاکانی   سه و گومان بخاته نیا شک  ته  نه ، که یوه و فیکری خۆی گه قلی ی عه شه  گه  له یه و پله  به که
ندی نوان   ڕیزی قوتابی بژمردرێ؟ پیوه توان له سه  چۆن ده و که ئه. کوو حوکمی کۆن بوونیشیان بۆ بدا به

 بیرو هزری مامۆستا   له ر قوتابییه  هه وه ئه.  یه نه کالیه کی یه ندییه یوه  دا په ستنه و به و مامۆستا له قوتابی
 ناب  وه و رۆژه دا، ئیتر له کانی مامۆستاکانی ده ک حوکمی کۆن بوونی وانه ی قوتابییه وڕۆژه ئه. هنجی ده هه

داری  تمه و راستییه نازناوی سیاسه یشتن له وه مامۆستا به تگه ر ئه به له.  قوتابی بوونی خۆی بکا باس له
علووم نییه  مه. خولقن  ده ی دیکهت بوون خۆی گرفتک داری رۆژهه تمه م سیاسه به. تی بۆخۆی داناوه رۆژهه
فغانستان و پاکستانه یان    و  ئه ندونزیی الت کویه؟ چین و ماچین و هیند و ویتنام و ئه ست له رۆژهه به که  مه
  رین؟ البه وتووه ل وه پاشکه ،وه و  دوو وته یان ئه

م  به.  بیرو ژیانی سیاسی دا کارکی پیویسته  وێ ب گۆڕان له یھه تدا ده  رواه ت له داری رۆژهه تمه سیاسه
ی مژوویی و  رکرده ر بیرو ربازی دوو سه  سه خاته و گومان ده  تارمایی یه تایی ره  سه له سه م مه ربرینی ئه بۆ ده
م  ، بهم بووه رده وتووترین بیری سه ، پیشکه  قازی هناویه ی که فکاره و ئه ئه'':   ده بۆ ونه. رخی کورد هاوچه
تی  حمه  زه  نه چونکه. بێ رده وا ده ستی ناڕه به  دا دوو مه ند پیته م چه و له و ده ر له  هه  دانسته به. ''ب کۆن ده

  ستی له به  که مه وه و روونی کاته وا بدوی  شوناسی بیری پیشه ند دکیش دابووب له  چه دا له خۆی ده  به وه ئه
و  ب وا کۆن ده ی پیشه فکاره و ئه  کودا ئه کات له ش ده وه ستنیشانی ئه  ده و نه کۆن بووه وا چییه که  بیری پیشه

  .ب بگۆڕدرێ ده
   چی تر له  که ختکه  وه مانه گۆڕانی ئه. گۆڕن  نه  که یه نسیپ هه و پره دا هندک ئوسوول  جیھانی تیئۆری له

 مافی  بۆ ونه.  جی خۆیاندابن  بدا له وه وی ئه کا مرۆڤ هه  کاتکی وا دا پیویست ده له. بن جیی خۆیاندا نه
و  دا به ش بکرێ، گۆڕان لره به لک لی ب کاتک گه.  گۆڕه سکی نه و ئه نسیپ نووس، پره دیاری کردنی چاره

 مافی   به یه هو ر کورد خوازیاری ئه گه ئه. ر جی خۆی  سه وه  بته  تونا کراوه سه و ئه ب ئه  ده ی که مانایه
و زیاد  م  مانای که دا ناب به ییب، گۆڕان لره  گه و مافه  به له و گه  ئه  که نووسی خۆی بگا، گۆڕان کاتکه چاره

داری  تمه  حقووقی جیھانی سیاسه-مای سیاسی و بنه ری ئوسوول ینی تکده م زه به.  بت نسیپه و پره کردنی ئه
ی خۆی  ه دیلی هه ینی کاتدا به  عه له. ربگرێ ی لوه ه  هه  ئاکامی به  دن که  بۆیه یه ه تا هه ره و سه الت ئه رۆژهه

رگرتنی  ما وه  بنه و به رگرتن ک وه که.  وه مامکی نویخوازیدا بشارته  ژر ده وا له تی پیشه سایه  ئیعتیباری که به
مژوو .  جیی خۆیدا نیه کا له  مژوودا باسیان ده ی له هران گه مماو ئه موو ئه و هه ت له داری رۆژهه تمه سیاسه

   مژوودا روویداوه،  له ی که وه ی ئه وه ر بۆ خوندنه گه مماو ئه هنانی ئه. و ناگۆڕدرێ  رووی داوه  که یه وه ئه
  . ی سیاسییه ستکی شاراوه به نیا بۆ مه و ته زانستییه کارکی نه

   بوو والتک له وه بیری ئه.  بوونی کوردو بنیات نانی ماک بۆ کورد بووت وه ده وا، بیری به بیری پشه
و   کودا کۆن بوب ب له  ده و بیره  ئه یه وه لۆ پرسیار ئه گه. ستیی رزگار بکا  ژرده ک له یه وه ته و نه داگیرکراویی

بایی  سکی کاره م جار گه که ه بۆ یهرک ک ڵ جۆری داهنه گه وا له جۆری بیری پشه! و کۆن بوون مل بن ره یا به
  یه سه ره و که  جۆراوجۆری و شک و خرایی ئه دا  بیر له توانی لره تۆ ده.  یه و جیاوازی هه رق  فه داهناوه

ی  و کاته تا ئه.  وه بیننه دا ده  جیھانکی دیکه  پانتایی وا خۆ له کانی بیری پیشه نده هه ماو ره الم بنه به. وه یه بکه
 جگای  میشه هه.  مره  زیندوو نه میشه وا هه دا بژی میراتی فیکریی پیشه  نیشتمانی خۆی یی له سته ژر ده کورد به

 حاند  ی خۆی له وه تیش بۆ ئه داری رۆژهه تمه دا، سیاسه راست لره. و چرای رگای تکۆشانه رگرتن ئیلھام لوه
، "کۆن بوون" یی  خشکه و به گۆڕێ کاو راوژی ده نه و له ، گورج وه نتهبی دا نه م جۆره کی له یه نده و گازه خنه ره

ش مابان، ناب  ر تازه گه  ئه وان هناویانه  ی ئه و فکره ت ئه نانه ته'':  ند کردن و ده مه وه  ده دا به جگای خۆی ده
ک دا  یه ند چرکه  چه  له وه شه یه دوو رستهو   هۆی ئه به'' ر بۆ؟  سه شیان بخرنه ند بکرن؟ ناب شتی دیکه مه وه ده

   کۆن بوون و ماالوایی کردن له ی نوخوازی له وانه ک ئه  الیه له. خرن ده و تک ب ر قایل ده نی دژبه دوو جۆر الیه
 هنانی   بهمان کاتیش دا  هه الم له به. کش الی خۆی ڕاده  بۆ یه و رسته  هنانی ئه ، به وه بیننه وادا ده بیری پیشه
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ی ژیانی   ماوه وا له ر پشه گه  ئه کا که هز ده  الی مرۆڤی کورد به یه و بیرۆکه  ئه وا،  ی بیری پش''ند کردن مه وه ده''
 بیری  ت له داری رۆژهه تمه وا سیاسه ی چ بکات، ئه که وه ته  نه شک له نیا توانی کۆمارک بۆ به سیاسی دا ته

  به. موو کورد بنیات بن  کیانکی گشتگری کوردی بۆ هه واوه ند کردنی بیری پیشه مه وه گای ده ر  له  دایه وه ئه
ی خالید  که ولیر لدرا تا وتووژه  شاری هه ی نویخوازی له خماخه م چه که  یه  که وه و کاته ر له کورتی بیین هه

  وه و نوبوونه ژر ناوی نوخوازی  هاسانی له یانتوانی به  ده و حیزبه رانی ئه به ڕوه به'' رووداو''ڵ  گه زیزی له عه
 بیچمکدا  تی خۆیان له مکدا ربازو سیاسه رده ر سه  هه و له ی کات  گوره به. تک بدون  سیاسه موو جۆره  هه له
یه  وه ئه. کردنیند  مه وه  ده مان کاتیشدا له  هه وا بدون و له  کۆن بوونی بیری پشه ک له الیه له. پچن وه

  .مدا رده ی نوخوازانی سه بیرۆکه نوخوازی له
  نی نوخوازان مه  ته رزکی تر له وه
بۆ .  یه و حیزبه می ئه هه ی چوارده نی سیاسیی نوخوازان کۆنگره مه رزکی تری ته  وه ست له به  دا مه لره

زیزی  ی خالیدی عه که ستی پیکرد، تا وتوویژه  ده م هه ی چوارده  کۆنگره  به  که رزه و وه سپکی ئه نویخوازان ده
یی،  وه ته ریکالمی تۆخی نه. ژمردرێ نی سیاسی نویخوازان ده مه می ته رده  خۆشترین سه به'' رووداو''ڵ  گه له

مدا  رده به دان لهی بۆ مانۆر یدانکی کراوه مکی گشتیدا مه ک چه  ژر کۆمه  له وه خۆڕانان، خۆشاردنه
کانی نویخوازی   بنچینه له'' ت داری رۆژهه تمه سیاسه''ولر  ی شاری هه که یه نی مه چاپه  کۆنفرانسه له. وه نهکردبوو
ر کۆن بوون  به واو دوکتور قاسملو له ی دابوو بیری پشه وه نی ئه دا به ند دی دیماگۆگیانه  چه له!! دوابوو

نینی درا ژیانی سیا به. گۆڕانی تیدا پیک دته و حیزبه سی ئهکی  نه و هه وه  نوێ بکرته  وه ته ستیی تۆخ بخر
ڵ بیرو ربازی  گه  له وه نگار بوونه ره کی توند بۆ به  ملمالنایه ونه که ش دا ده و رگایه له. وه و حیزبه شی  ئه له

ستان ناونووسیان  ازان ب راوهمپی نوخو  که  له کی واوه ڕوانیه  چاوه کانیکی زۆر به دا خه و کاته له. ئرانچیتی
و  ی ئه وه ره  ده  له وه ڵ ئه گه هاوکات له.  و گفتوگۆوه  دانوساندن وته وتی ریفۆرم که ناوی ره وتک به ڵ ره گه له. کرد

کدا  یه یانییه  به تی له سایه یک که کۆمه. یدا بوون ش بۆ دروشمی نویخوازی هندک کیاری تریش په حیزبه
دیھاتنی   پالتفۆرمیش بۆ وه ندامانی کوردیشه چوو ئه ی پی نه وتی نوخوازی کرد، هنده  ره لهپشتیوانیان 

  .رخست ی نوخوازاندا خۆیان ده ره  به  راکردن له و به له  په به'' !ی وه ته ری نه روه سه''
ند دروشمی   ئاستی چه ر له هکرا ه ؟ چۆن ده وه م بمننه کرا ب وه  چۆن ده نیانه و به عده  وه مووه و هه ئه
  ته و خه ئه! بوو    هیوایانه و   به وه م دانه م  کاتی وه هه ی چارده  نویخوازی کرابا؟ کۆنگره  له دار دا قسه بریقه

ڕێ   نوخوازان وه  کاروانکی ئاوا له و کاته یتوانی ئه  کوی ده دوێ له زیزی لی ده  ئیستا  خالیدعه ی که سیاسییه
ی یاساکانی کۆماری ئیسالمی دا کی   چوارچیوه تی سیاسی له عالییه رگرتنی ئازادی فه و وه15ندی  بۆ بهبخا؟ 

 ملی ڕگای بۆ  ووه و له شدار بوون بکاو لیره رکی به  کبه یه و کۆنگره کانی پش ئه  کۆنفرانسه حازر بوو له
  بگرێ؟

ر  سه و گیان له ر ئه گه تۆ بیی ئه.  بۆ قووالیی وت وه انهڕ  گه و حیزبه رانی ئه  تکۆشه لیک له سای پار کۆمه
ی  و شیوه وان ستی ئه کی ده و چه ب یدا ده یان لی په زیزیی ک خالیدی عه سکی وه وڕۆ که  زانیبایان ئه ستانه ده
و  ی ئه ن؟ ئه خت بکه بوون ژیانی بۆ به با، حازر ده  ناو ده رشه  سه وان به باتی رابردووی هاوڕیانی ئه خه
  باتی دیفاع له ک خه  وه کدارانه باتی چه دا خه و حیزبه می خۆی له رده سه  چی؟ له ی دیکه هیده دان شه  سه مووه هه
کی  یه وه ته ی نه  ناسنامه شک بوو له وا، به و دیفاعی ره ک چه. کرا ده ک پیناسه یه وه ته تی نه وجودییه و مه مان
ر  گه  ئه باته  خه و شوه ئه. ر ڵ داگیرکه گه  له وه نگار بوونه ره و خۆپاراستن، بۆ به وه نه لکراو، بۆ ما شه ڕه هه
  باته  خه و شیوه حیساب دێ، بۆ کورد ئه  بۆ ریژیم به رشه  سه نیا به  ته بانه له ته سلیم تکی ته وڕۆ بۆ زیھنییه ئه
  موو جۆره تی خۆی دیفاع بکا، هه وجوودییه و مه  مان لهوێ  ک بیھه یه وه ته نه.  یه و هه  بووه وه مزی مانه ره
زۆر جاری .  دا پرسیارن و ورووژاندنی پرسیاریش تاوان نیه  لره وانه موو ئه هه.  وایه کی بۆ ره یه وه ستکردنه ده



com.helwist.www   

کی یناسنامه باز خوازانی دوین: م شی دووه به     رانهدهوهستهدهخۆبه ر ۆ و ئه نو   زاده یوب یوب ئه ئه   م 5

  ورۆ به ه ئهکا ک  ده ساته و کاره  قوویی ئه ست به  مرۆڤ هه وه و جۆره  ریگای ورووژاندنی پرسیاری له  له وایه
. یووخن  ده وه یه وانی  باری ره له. بردرێ  ده  خشته یی پی له وه ته م، ربازی نه رده قی سه و عه ناوی نوخوازی

رتر ب رابردووی   کاریگه وه توان له ک ده ش کامه چه کاندنه ته م هه بۆ ئه. گری کی لی ده موو رگایه هه
.  ستندرێ  ئینسانی کورد ده ک له موو هیوایه  هه و رابردووه نرخ کردنی ئه  ب ؟ بهخرته بدا رانی کورد چوه تکۆشه

 ئیستاو داهاتووی   له وه نگاربوونه ره موو گیانکی به کشرێ، هه  رابردوودا ده ش به تیکی ره ی خه و کاته ئه
   له  دوایه خت کا که کدا به  ریگایه له گیانی خۆی  کام ئینسانی ژیرو عاق حازره! کوژرێ  دا ده وه ته کانی نه رۆه

   بکرێ؟  پیناسه رشه  سه تی خۆیدا به باشترین حاه
  شدارانی کۆنگره  به ی ئیستایان له ته و سیاسه  دابوو ئه وه دا له و کاته یی نویخوازان له موو وریایی و کارامه هه
بدولال  ر عه وبه مه ک له ر تا ماویه گه ئه. کار هنا  به یه و کۆنگره یان بۆ ئه تا بیی ژیرانه وه و تاکتککی هه بشارنه

  کردها باید بسیار بی سیاست باشند که'': یکوت  نو دی ئینسانی کورده وده خسته و خۆفی ده  ترس نزاده سه حه
نیا  از یک کشور بزرگ و پر خیر و برکت مانند ایران جدا شوند و یک حکومت کوچولوی منزوی در د بخواهند که

   روابط بین المللی خوبی با دیگر کشورها داشته  باشد، نه  اقتصادی شکوفا داشته  در واقع نه تشکیل بدهند، که
و  وه بینته  دا خۆی ده نگکی دیکه  ره کان دا له  گشتییه  هه پ له  له''... باشد داشته) پر رونق( تجارت  باشد نه

  نیا به  ته نه. دوی ی خاک ده  ک خستنوه  یه کا، له خوازی ده وه ابوونه جی  شکاندنی ترس له و جار باس له ئه
  کانی تر بۆ رزگاری له موو کوردی پارچه ی هه وه  جیابوونه ت له حمه  زه لکوو به  ئران به ی کورد له وه جیابوونه
ک  و کورد یه ک وته کوردستان یه: بوودا نووسرا و حیزبه کانی ئه  گشتییه  هه  له وه م باره له. ب رقایل ده  داگیرکه

ی فیکری  مینه ر زه ک هه و نه تی جودایی خوازی بشکیندری  تۆمه  ترس له  پیویسته بۆیه.  شکراوه ، دابه یه وه ته نه
 کاری بۆ  وه و دیپلۆماسیشه  باری سیاسی کوو له خسیندری، به  دواڕۆژدا بره  له وه ته و نه ی خاک وه کگرتنه بۆ یه

  ).450  کوردستانی ژماره.  کانی ربازی ئمه یه  گشتی  هه بوانه. (و پشتیوانی بۆ رابکیشری کرێب
  ک له دا که م حیزبه بیاتی سیاسی ئه ده  ئه م جار له که ی تۆخ کردنی رکالمی سیاسی بۆ یه ر له درژه هه

التی  کارهنانی واتای رۆژهه ش به یه اژهو سته م ده ئه. گیرێ رده ی ناسیۆنالیستیش وه واژه سته قوترین ده
بیاتی سیاسیی حیزبی  ده  ئه کی گشتی له یه شیوه  به و کاته تا ئه. دا م حیزبه ی ئه رنامه  به  له کوردستانه

 بۆ نو  یه واژه سته م ده  هنانی ئه م به به. گیرا رده ی کوردستانی ئران وه واژه سته  ده ک له دمۆکراتدا که
خۆو لک  ربه ک نیشتمانی سه و یه وه ته ک نه ک یه موو شتک کورد وه  هه ر له  به م حزیبه ی ئه نامهر به

و  شکراویی  دابه م حیزبه ی ئه رنامه  بۆ نو به یه واژه سته م ده ڵ بوونی ئه  تکه به. کرێ  ده  پناسه کراوه جیانه
ی  تانه وه و ده موو ئه  هه وه م  واتایه  رگای ئه مان کاتیشدا له ه ه له.   دواوه درته ک ده یه وه ته داگیرکراویی نه
خۆ  ربه ک بوونکی سه  کورد وه و له وه بیننه ر دا ده ی داگیرکه  خانه ، خۆ له ش کراوه ردا دابه  سه کوردستانیان به

کی روون و ئاشکرا  یه  پناسه لهییش خۆ  وه ته ی نه دا ناسنامه یه وه و خوندنه ی ئه  دریژه ر له هه. کرێ  ده قسه
 ئرانی بوون دا  ی کوردبوون له  چی تر ناسنامه واته.  پاو دخریته دواوه ی داسه زڕه ناسنامه. کا یدا ده په

   لکندراوه وه و والته زۆر به  به بوا که کی جوغرافیایی لک دانه یه که ک یه و کورد وه و کوردستان وه نابیندرته
  . رێک  ده پیناسه
ل  گه این وتوویژی دا له دو زیزی له ، خالید عه وه بۆته  وشک نه و نووسینه ری ئه وهه الم هشتا جه به

 نو  ته  دا هناویانه یه م کۆنگره  له دوێ که  ده تانه و بابه موو ئه ک بوونی هه  ب که له'' میدیا''ی  بالوکراوه
  .یان که رنامه به

نگرانی  کوت ئرانچی، ئایا الیه تان ده نی دیکه زۆر الیه تان به   گرتنی کۆنگره له: پرس زیزی ده  عه له'' میدیا''
   پیتان وابوو ئوه  که یه تی و کوردایه  له  یان واز هنانه ته  گۆڕینی سیاسه وه ران نین؟ ئه پان ئرانیزم نیگه

  . نایکات کی دیکه و خه ین که ده
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.   جیی خۆیدا نییه و له می ئستادا زۆر باو نیه رده سه ڕی من له  باوه تی به هئرانچتی یان کوردای: زیزی  عه
ندی  سه  په  کۆنگره یه وپرگرامکمان هه  په ڕێ، ئمه گه کانی خۆیدا ده جکردنی پرۆژه دوای جبه حیزبی سیاسی به

).  تییانه و کوردایه ئیرانچتی ( تنهیش و لتگه  نو قۆناغی ئه ینه ج کردنی ناب خۆمان بخه و بۆ جبه کردووه
  )م  سای چواره420  ژماره'' میدیا''ڵ  گه زیزی له وتووژی عه
، چ  کانه یه  دژبه و ونه موو ئه راورد کردنی هه  رگای به  له و حیزبه کانی ئه و کادره ندامان و ئه ک ئایا خه

تی  مکی رۆژهه تی پتر چه یاندا بۆ کوردایه که رنامه له بهک    الیه ب؟ له ت ال دروست ده  سیاسه کیان له یه ونه
و خۆفی  ی ترس وه واندنه  ره کانیش دا باس له یه  گشتی  هه ، له وه  نو ربازی سیاسییانه کوردستان دننه
بیر   له وانه موو ئه مبازک دا هه ه  قه چی له که.   ئاراوه  دیته وه ته و نه ی خاک وه و وک خستنه جیاوازیخوازی

و   نو ئه ینه ناب خۆمان بخه.  می ئستادا زۆر باو نیه رده سه و ئرانچتی له تی کوردایه: کوترێ و ده وه چنه ده
برکی   لدانی زه وته لسوکه  هه و شوه کانی ئه  ئاکامه کک له یه). تی و کوردایه  ئرانچتی واته. ( یشتنه لتگه

و  یی متمانه  تۆوی ب  نیه وه حزیبی سیاسی کاری ئه. تی یه کی کۆمه ک چاالکییه  وهت  سیاسه  له گورچووبه
و خه ڕی له باوه بن کدا بچین نهوی یه و وه و ته کی ف ک به ینی خه  زه  له بازانه که ت   سیاسه ر به رامبه

ریزی  په و تووشی دووره وه بپرینگنتهت   سیاسه ک له  خه بووه دایک نه  له حیزبی سیاسی بۆیه. دروست بکا
ی سیاسی   پروسه لك له  خه  دایه وه بی سیاسی لهزی پکھاتنی ح فه لسه موو فه  هه وانه پیچه به. سیاسییان بکات

کی  ڵ خه گه  حیزبی سیاسی له  دایه وه وی ئه  گره موو شتک دا له پش هه ش له وانه موو ئه هه. دا پتر دلخۆش بکا
 ربازکی  مو رۆژێ له و هه ی سیاسی خۆی بدوێ  ناسنامه ففاف له کی شه یه  شیوه ی خۆی راستگۆ ب و به که والته

م  نو کورددا ئه  له ه  هه زۆر جار به.  و درۆ کردن نییه  مانای دووڕوویی ت به سیاسه. دوێ ستراتیژیکی جیاواز نه
ت الی  نانه  ته یه وه  ئه که الم راستییه به. کانی ماکیاویلی ژگارییهر ئامۆ  سه وه بردرته ت کردن ده  سیاسه  له جۆره

خالق   ئه ی ماکیاولی دا واقع له وه  خویندنه  له راسته.  لک داباو نین یه و راده ت به و سیاسه خالق ماکیاویلیش ئه
و  ئه. ب خالقی بۆ نه ندکی ئه هه ت بوارو ره  سیاسه  نیه و مانایه ش هیچ به وه م ئه به. ژمردرێ  گرینگتر ده به

ک ئاشی ئاور  ب وه  ده و مانایه ت به ، تایبه ته ن نوخوازی، نویخوازان شتکی تایبه ده  نیشان ده فاکتانه
شنک   چه ر رۆژک به ێ و هه  جۆرک بیگۆڕ ر تاوک به هاری هه وای به ک هه وه.  داب  جووه و له ستی وه رانه

  ب به دوژمن، دوژمن ده ب به ، دۆست ده کاوه  نه  له  هینده  جاری وایه و خۆگۆڕینه وتی ئه ره.  وه هڕۆژ بکات خۆی به
  وه و نویبونه له.  خوالیخۆشبوو کرته  ئیمام، ده ب به رمانی جیھاد بۆ کوردقان ده ری فه بیارده. دۆست

ن  ز ناکه و حه وه بنه فسیش نزیک ده نه) پاقژیی روح( ی  زکیه و ته ی عیرفان فه لسه  فه  له تی واشه ره دا که وامه رده به
مای گرینگی  لک بنه و رکخراوکی سیاسیدا کۆمه  حیزب کاتک له!  دوژمن بزانن ت کۆماری ئیسالمییش به نانه ته

و  نویخوازی  و کۆنکرت له کی روون یه  پیناسه وه مه که  رۆژی یه بن، کاتک له دایک ده تی له قه فیکری به سه
م  ب ئه  ده وه  ئه و کاره م ئاکامی ئه که ، یه وه کرته  رکالمی سیاسی ده نیا بیر له و ته  ئاراوه ته  نایه وه نوبوونه

م  مان ئه هه ر له یی هه سکراوه  ده تاڵ بکرن، پاشان به ی خۆیان به قینه  مانای راسته خریی له  به مکانه چه
عات  ی سه گوره توانی به  نوخوازی تۆ ده  له و تیگیشتنه ی ئه گوره به. ربگیرێ زییان لیوهکی ئامرا  که مکانه چه
ی خاکی  وه کخستنه  یه ر رۆژک نوخوازی له گه ئه. ت دا بدویی که نو حیزبه کی جیاواز له  بوونی سترایژییه له

تی کوردستان  ی رۆژهه وازژه سته ، ده وه رتهبیند  جیاوازیخوازی دا ده و خۆف له ی ترس وه واندنه و ره کوردستان
و  شکیندرێ  داده15ندی   چاوتروکانکدا نوخوازی بۆ به ، له وه و حیزبه و ربازی ئه بیات ده  نیو ئه خرته ده

  .کرێ  ده م پینه رده قی سه  عه و به درێ ده تی تور هه کوردایه
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  ن کۆماری کوردستا کی کاریکاتۆریی له یه ونه
 بیرو  له. ی کۆماری کوردستان بوو وه زراندنه  دروشمی دامه نه و الیه ی ئه کانی کۆنگره نگاوه  هه  له کیکی دیکه یه

 بیر  وه  دته و کۆماره ج ئه ستبه کرێ، ده ی کۆماری کوردستان ده وه زراندندنه  دامه مشکی کورد دا کاتک باس له
ی نیشانیان داب  وه نویخوازان بۆ ئه. نداندا بنیات نرا  رۆژی دووی ربه د له همم وا قازی محمه ستی پشه  ده  به که
و  ئه!  داهنانکی نوێ ستیان دایه ، ده کی گرتووه ره  سه ره کی هه مایه  بنه یان به وه یاندا نوبوونه که  کۆنگره له

و  ی ئه رنامه  به  له وه یه م باره له. ی کۆماری کوردستان بوو وه زراندنه  ئارای دروشمی دامه ش هنانه داهنانه
نووسی  دیھنانی مافی دیاریکردنی چاره ئامانجی ستراتیژیکی حیزبی دمۆکراتی کوردستان وه:"  دا هاتووه حیزبه

.  ان دایهی کۆماری کوردست  شوه و له و فیدرال  ئرانیکی دمۆکرات التی کوردستان له ی کوردی رۆژهه وه ته نه
ی  کانی دیکه وه ته ڵ نه گه ندی کۆماری کوردستان له ی پیوه ردی بناغه ، به رانه روه و دادپه تیی دادخوازانه کیه یه

  ". ئرانه
ک  و یه کانی ئران موو پیکھاته  بۆ هه تکی فیدراه وه ر کاری ده  سه  هنانه ک باس له الیه بینین له ک ده وه

ی ئرانی فیدرال   چوارچیوه ی کۆماری کوردستان له وه زراندنه  دامه  باس له کی دیکه الیه م له وان کوردیش، به له
کی سیاسی  یه که  کۆی گشتی تکایان یه  له ری که تی به تیی سوڤیه کیه کانی یه ک مۆدیلی کۆماره وه. کرێ دا ده
   به می حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئران، که هه هی سزد  کۆنگره له.  وه وته که تی ل ده کتی سوڤیه ناوی یه به
  م له به. گیرێ رده ک وه رمی کوردستان که  ناوی هه کانی هنا له  کاره ردووک الی ئستا کۆتایی به شداری هه به

کۆماری ''،''رم هه'' جگای  بین و له ی ده وه خۆیه  به وه ش نوبوونه یه واژه سته م ده ی نوخوازاندا ئه کۆنگره
  نویخوازان به. وری بینی  ده  دا بیرکی ژیرانه م ناوه کارهنانی ئه  به له.  وه دۆزرته رمی ده بۆ بازاڕگه'' کوردستان

:  خرایی بپکن تی خۆیان به سه به ندا دوو مه  کورتخایه تنه توانیان له ه خه وام هه  عه م ناوه بژاردنی ئه هه
ستھنانی جۆرک  ده میشیان بۆ به دووهه. ر بوو رامبه نی به ڵ حدکا واته الیه گه رکی له کیبهکیان بۆ پیخوری  یه
واریدا  ی کورده  بیرورای گشتی کۆمه نوی کۆمار له. واری بوو ی کورده نو بیرورای گشتی کۆمه وایی له ره
،  دا و رۆژگاره ر ئه سه سال به64  نی پتر لهڕبوو  دوای تپه  له م ناوه ئه.  ی کۆماری کوردستانه وه ره بیرهنه وه

  وه ندی نوخوازانه وه رژه و به ت حه سه ی مای مه القه  ده ر له گه  ئه وه و رووه له.  ره ژنه ش بۆکورد ناوکی هه ئیستا
و  رنجی ئه  سه وه ییه وه ته کی نه یه  روانگه ر له گه الم ئه به!  بوو رانه سپشخه نگاوکی ده  بروانین هه و بریاره له
م   هه م بریاره ئه. ر دابننین سه ی له  ناتوانین ناوکی دیکه رانه گه واشه  بریارکی چه  له ین، جگه  بده نگاوه هه

تکی مژوویی   واقعییه رانه گه واشه کی چه یه  شیوه م به دار کردو هه وشه پیرۆزیی کۆماری کوردستانی خه
و  ته وله مای ده ری گرینگترین بنه روه مکی سه  تیئۆری سیاسییدا چه له.  نیشان دا انهو پیچه گری به نه حاشاهه

نسیپی  ک پره یه واره بۆ گشت قه.  وه ناسرته خۆی پی ده ربه تکی سه ه و ی ده واره  قه یه ندییانه تمه و تایبه کک له یه
  له.دا کیی ره و ده التی نیوخۆیی سه یاندنی ده  گهجی  به ن له یه گه ت ده وه التی بای ده سه ری ده روه سه

واوی خۆیا بوو و چ  ته ر دووک ئاستدا به  هه ری له روه نسیپی سه ی کۆماری کوردستانیش دا پره چوارچوه
ی  یانه م له. بوو ئارادا نه ی تاران له رانه تی داگیرکه سه ری ده ت سبه نانه و ته ت سه و ده یک بۆ ئۆتۆریته جگایه

  و که واره رقامگیری قه ، سه وه ڕایه گه  ده رییه روه و سه ی ئه وه ره ی بۆ رووکاری ده و جیگایه دا تا ئه و باسه ئه
  ی خۆی و له وه ره ڵ دونیای ده گه وت له وکه س   هه  له واته. ندیی کوردی له خۆگرتبوو وه رژه پاراستنی به

  وه تکی دیکه وه ن ده الیه ی له وه ڕشت، بی ئه تی خۆی داده خۆ سیاسه بهر یدا، سه وه ره کانی ده ندییه پیوه
خۆ  ربه ی سه که و الوی وته نج ی، گه که واره یاندنی کادرو پسپۆری قه بۆ پیگه. ی سنووردار کراب که الته سه ده
کی  ، دیپلۆماسییه نه دانانی دوو الیهمای ریز ر بنه سه تی جیھانیدا له  سیاسه له. کرد  ده وه ره ی والتکی ده وانه ره

بایجان  تی میللی ئازه ڵ حکومه گه له. بوو  هه وه ره ڵ وتانی ده گه خۆی له ربه ندی سه یوه بردو په  ده ڕوه کارای به
ڵ  گه خۆ له ربه حقووقی سه_ و نیزامکی سیاسی م ی سیسته  ونه کردو به و هاوکاری مۆر ده بایی ی ته وتننامه رککه
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. پاراست های بسنووردا ده تیکی ره سه ی ده  خانه ی خۆی له که رییه روه کردو سه وتی ده سوکه  هه وه ره دنیای ده
خۆی  ربه و پاراستنی سه و حوکمرانیی التدارتی سه  مافی بسنوور بۆ ده  به دا پشتاسته لره" ها ره"مای  بنه
  . کییدا ره ی ده شه ڕه و هه ردان ستتیوه  حاند ده  له که واره قه

 دانانی یاسا،  ، خۆی له وه ڕایه گه  بۆ ئاستی نیوخۆی کۆمار ده رییه روه و سه ی ئه  دیکهرووکارکی
کانی  و ئازادییه و پاراستنی ماف و دابین کردنی ئاسایش بردنی وت ڕوه می به و داڕشتنی سیسته حوکمرانیی
و جۆری بیارو یاساکانی گردراوی  ت سه ی ده شدا راده م بوارانه له.  وه دیته ندانی دا ده رومهاو ش دانیشتووان

ی دریژخایانی  ، پرۆژه وه ره تی ده  خودموختاریدا سیاسه ر له گه  ئه بۆ ونه. بوو کی ساسیی تر نه یه که هیچ یه
ۆماری کوردستان دا کۆمار  ک کرن، له  دیاری ده وه ندییه تی ناوه ن حکومه الیه له... ئابووریی، دیفاعی میللی،

تی خودموختار کارگێ  حکومه. بوو  التانه سه و ده موو ئه  ههنی  یی خاوه وه ته خۆی نه ربه سهتکی  وه ده
یی  وه ته ریی نه روه  سه دا باس له یه و چوارچوه و له خۆی بریاردانی نییه ربه و مافی سه نده  تیی ناوه رایه نوینه
ندی  تی ناوه ی حکومه وه بیبوو بۆ ئه خۆ دانه التکی له سه و ده م کۆماری کوردستان هیچ مافال  گۆڕێ، به ته نایه
ش  و حیزبه ی ئه ی چارده ی کۆنگره که ستپوخته و ده ی کۆماری کوردستان وه ره جیاکه خای لیک. رێ ی به ڕوه به

تی فیدارڵ  وه  ده  به التانه سه و ده و ئهمو ی نوخوازان هه رنامه می به هه ی سیزده مادده.  دایه راست لیره
ی درژخایانی  رنامه دانانی به) سوپا(تی، دیفاعی میللی  وه ندیی نوده کاروباری پیوه:"  وده سپیری ده

   له م دوو کۆماره  ئه یه وه دا ئه پرسیار لیره. تی فیدرال دایه وه التی ده سه  ژر ده و سیاستی دراویی له ئابووری
 تۆنک سرش و   به م دوو مودله  بوانین ئه نه و دوو دیمه  له وه که وه ر روویه  هه چن؟ له ک ده ک یه دا وهکو

تی  ی حاکمییه وه د کردنه  مانای ره ی کۆمار به واره بژاردنی ناوی جمھوریی بۆ قه هه. وه نانووسن ماجوم پکه
 ئاکامی گفتوگۆ   له کۆمار نه. یی بۆ کورد بوو وه ته خۆی نه ربه زراندنی کیانکی سه و دامه  کوردستان ئیران له

ر  هه.ب بوون هه کی بۆ هه ی نیزامیکی پادشایی دا جیگایه  چوارچیوه یتوانی له  ده دایک ببوو و نه ل تاران له گه له
 خۆڕا  له. یاری کردتی خۆی د ی نیزامی حکومه تی سیاسیی تاران شیوه رعیه  شه ر له ده و به نه ک الیه  یه بۆیه
یی خۆی  وه ته و ئاالی نه  جیگای ئه  خوارو له کان دنه زگا ئیدارییه و ده ربان  سه ر له تی داگیرکه وله بوو ئاالی ده نه
 جگای دا  و له شن وه لده ر هه و یاسای میراتی داگیرکه یی خۆی پیک دین وه ته کداری نه هیزی چه. قن چه ده

  به.   ناوی کوردی کان کران به  گشتییه و شونه ب کته و ناقۆکانی مه  فارسی ناوه. کا د دهسن یاسای خۆی په
  وارکیش له و هیچ شونه خۆی دانابێ التک له سه دا کۆمار هیچ ده  مانگه11و  ی ئه  ماوه کورتی بیین له

  وانه یسی مۆدلی کۆماری نویخوازاندا ئه  که م له به.  کوردستان دا ناه ی تاران له رانه تی داگیرکه سه ده
   به وه درته موو ده هه... ش رته نی ئابووری، ئه ی درژخایه ، پرۆژه وه ره تی ده سیاسه.  یه وانه مووی به پیچه هه

الم بۆ  ، به ی رابردووه که مان ئۆتۆنۆمییه دوین هه ی نوخوازان لیی ده و کۆماره  راستیدا ئه له. ند ناوه
و  مان ئه ی هه ، دریژه سند کراوه دا په یه  و کۆنگره ی له وه ئه. ندری ر داده سه ی سیاسیی ناوی کۆماری له نده روپاگهپ

 بیروراکانی ناوبراویش دوو   له وه وردبوونه. کا تی ده رایه وی نونه و له  لیره نزاده سه بدوی حه  عه  که یه ته خه
   له سیک دوای عومرێ  که ی که وه یه بۆ ئه ژاره و په م و خه رسامیی ک سه الیه له. ستی جیاواز بۆ مرۆڤ پیک دن هه

دا ال  ستم لیره به مه. ب چۆن ناس بکات کی سیاسیی ده یه واره  قه بردووه  نه وه ی به تیکۆشانی سیاسی دا  هشتا په
ی  وه ئایا هنانه. تکی خودموختاردا  حکومه خۆ له ربه کی سه یه واره  بۆ ناسینی قه رییه روه مکی سه  چه  له وه کردنه

مان کاتدا   هه الم له ی کۆماری کوردستان؟ به  ب بۆ پیناسه  توانری پوانه قیقی ده  مامۆستا حهوانشاد رهشعرکی 
: کرێ رسیار ده مامۆستا پ له:  وه خویندرته ی لی ده وه ی خواره ند ده و چه ی ئه و کاته کی دت ئه یه ئینسان بزه

کی وابت  یه  ئاماژه وه  ئه ، پتان وا نییه بووه ل ئاالی تاران دا نه گه گوتری ئاالی کوردستان جیاوازیی زۆر له ده
 مژووی   له متر بوبت؟ یاخود مژووی دروست کردنی ئاالی کوردستان کۆنتر بووه  که وه  خولیای جیا بوونه که

،  ی تدایه نگانه و ره  ئه  که و کوردستان نیه نیا ئای ئران  ته وه ی ئاکه  باره له: کۆماری کوردستان؟  مامۆستا
  کی دی له الیه ک، له الیه  له مه  ئای ئیتالیا، ئه بۆ نموونه.  یه ی تدا هه نگه و س ره  ئه یه ش هه ئاالی والتی دیکه
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و س  کوو ئه خر، به نه: ی ئستایه؟ مامۆستا و ئاالیه ئهپرسیار .  کراوه  هه م ئایه مانی سمکۆی شکاک دا ئه زه
   له که وزه و سه یه وه ره سه  له که ڵ ئای کوردستان دا سووره گه  له نگانانه و ره ها ئه روه و هه بوه  هه نگه ره

 گۆیا  وه ته د دا کراوه ممه محهوا قازی  رووی پیشه  رووبه  که تانه و تۆمه کیک له  دادگادا یه ت له نانه ته.  ویه وه خواره
العموم  تی، موددعی کوو خۆیه  وه که نگه  س ره یگۆڕیوه خر نه نه:  شی ده که ، محامییه ئاالی ئیرانی گۆڕیوه

و   ئه  نییه که کان روون نگه  قانووندا جیگای ره له:  وا ده ی پشه که یه ، پاشان محامی ی گۆڕیوه جگاکه! نا:  ده
  وه ر ئه به ، له و سووره وزو سپ نگی سه  ئای ئیران سی ره  کوتراوه نده وه ر ئه کوو هه  کویدا بت، به  له هنگ ره

 گفتوگۆی مامۆستا  باوانه. ( ی ئیران دا داوای خودموختاری کردوه  چوارچوه  له کردوه  نه وه قازی نکۆی له
  ).2007ی 1ی 27وتی   رکه257  هڵ ژمار ی کۆمه ڵ بوکراوه گه  له نزاده سه حه

  
  ی نوخوازی وه ی گیرسانه دوایین وستگه

  . ب بکات نده وه ر توانی ئه ختی نوخوازان هه ی به ستیره و ئه وه دا بایه دیسی نوخوازان لیره حه
  میانه رده ی سه گرانه خنه قی ره و عه  رووی نوخوازی ی خستنه زیزی دوایین وستگه ی خالید عه که وتووژه

قی  ی قازانجی رۆژ عه گوره دا به یه شارگه م حه کرا له  ده م وتووژه ر تا پیش ئه گه ئه. یه بوو و شوه به
وام  و عه بوو کۆتایی به ی هه و قازانجه زیزی ئه ی عه که بینی وتووژه وکدا وه موو که  هه  له گرانه خنه ره
دووی . دا خۆیا بکا رۆککی کراوه و نوه  بیچم ی نوخوازان له بن و رۆمای رباز تنییه له خه هه

   که ه''شفافیت''ی  ویش وشه ئه.  یه جیان هه کی زۆر به یه واژه سته کانی ئران بۆ کات و ساتکی وا ده یه خوردادی
 بوو،  یه واژه سته و ده ن لهرگرت  ئیلھام وه به.  ئستا دابت وای نوخوازان له و هه ربی حاڵ توان زۆر ده دا ده لیره
بۆ . م بدوێ رده ی سه گرانه خنه قلی ره  دوایین مانای نوخوازی عه  له یدا راشکاوانه که  حیزبه زیزیش توانی له عه

تانیی  ره بووی تزی بده قه. م بدا ه  قه و نوخوازی له ی گۆڕان  نیشانه ، به وه حویل دانه تی خۆته  سیاسه ونه
زاندنی  به. ڕۆ بکرێ وپه جلیسی ئیسالمی پینه  مه کی نوێ له یه القه ی ده وه ودان بۆ کردنه می هه رده  سه کورد، به

ی  له سه بۆ مه. زن بناسندرێ و داهنانی مه گرانه خنه قی ره یاربوونی عه  ته کان، به یه و سیاسی  فیکری هه
ی یاسای 15ندی   هنانی به ش، به '' وه ته و نه ی خاک وه کگرتنه و یه تی جوداییخوازی  تۆمه شکاندنی ترس له''

  .جگۆڕکییان پ بکرێ''  کانی ربازی ئمه یه  گشتی هه '' یی کۆماری ئیسالمی بۆ بنچینه
شنی نویخوازی   نوان چه یه  له ش هه وه ره جیاکه بیندرێ، خای لک ک ده روه دا هه م باسه ی ئه  میانه له
  .زیزی دا ی عه وه  خوندنه و نوخوازی له ت رۆژههداری  تمه سیاسه
  ی له که ، کورد ناب کشه. زاتی بۆ نیه خۆو قایم به ربه کی سه ی کورد جیگایه له سه زیزیی دا مه  بیری عه له

و  هدوو فاکتۆر ل.  گۆڕێ یی دا بنته وه ته تداریتی نه سه و ده یی وه ته ری نه روه ک سه لکی وه کۆنسپتگه
 ناوی واقیعبینی  کانیدا به  وتووژه  له  کهنگی هیزه، کیان پارسه یه. بینن هور د زیزی دا ده ی عه یه وه خوندنه

 و ر کردووه سه م له وسته ی پیویست هه گوره م دا به که می وتاره که شی یه  به و من له کات سیاسی زۆر یادی ل ده
زیزی   بۆ جۆری ئینتخابی سیاسی عه وه ڕته گه می ده فاکتۆری دووهه. پارزم  خۆدهی وه  دووپات کردنه دا له لیره

مکی   نیوان دو چه زیزی له دون عه  ده وه کان له موو دیارده هه.خوازی وه ته مکی نه  چه شتنی لهی بۆ تیگه
. کات ی پاسیڤ ده ناسیۆنالیزمکی کولتور نگری له و ناسیونالیزمی سیاسی زۆرتر الیه ناسیۆنالیزمی کولتوری

ری  روه و سه ت  حاکمییه ب، باس له خۆی نه ربه  کورد کیانکی سه یه و مانایه دا به ناسیۆنالیزمی کولتوری لیره
م  ئه. و کولتوری بکات  مافیکی زمانی ه  داوای کۆمه  وا باشه وانه  جگای ئه له.  گۆڕێ هنیته یی نه وه ته نه

 قبوول   حقووقی -ک سیاسی ک بوونکی کولتوری نه یی ئران دا وه  یاسای بنجینه زانین له ک ده روه ش هه شتانه
 هۆی   به م بیره  ئه یه وه زیزیش بۆ ئه کانی عه وه هه!! می کراوه خه تره بردنیان که ڕوه  به م بۆ کراون، به
 بۆ دۆزی  که  روانینه واته. ست بکا رده دا سه و حیزبه له'' رووداو''ی  وتوونامه ک حه ی وه شنه م چه وتووژی له
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ند  ی چه که  ناوزڕاوه و، پرۆژه''نی ده ناسیونالیزمی مه''لی  باسی وه ی عه که وه شنی خوندنه  چه  له کورد شتکه
  الیی پور بۆ ئاسیمیله و جه لی ی وه که  پرۆژه یه و جیاوازی ت به به هه. پور الیی زا جه میدره ری حه وبه مه ساڵ له

  . روو ته نه   قاوخی وتارکی ئاکادمیکدا خراوه و له کی  تئۆریکیی بۆ دانراوه مایه دنی کورد بنهکر
وی  و ساکار هه تایی ره کی سه یه  شوه  به ی که وه  هۆی ئه ته  بوونه مکانه و چه زیزی له زایی عه ناشاره

 بردنی   خشته یانکی تیۆریکی بۆ له تی به پیشدا هناب ی له وه  جگای ئه له. ربینی بیروراکانی بدات ده
  الم به به.  وه خولته کانیدا ده وری روانگه  ده  له"فاچ فیچه"کی  یه  شوه  گۆڕێ، به ی کورد هنابته وه بزووتنه

  دوی، نه دهکانی   روانگه و راشکاو له'' شفاف''کی  یه  شوه  به یه وه زیزی ئه ندیی عه تمه  تایبه وه شه وانه موو ئه هه
 بیروراکانی   له وه زبوونه  پاشگه و نه یون و تگه کانی ئه  روانگه  له ه  هه و به کا خراپ  تاوانبار ده وه س به که
و  لی کانی وه  باسه ی زانیاریی خۆی به ه ێ تخه با هند ی هه وه تی ئه رفه دا ده یه و ماوه زیزی له ر عه گه ئه. بینی ده
  . وه کرده ر باسکی زیندوو ده سه ، درگای له د کردبایه زره مه هالیی پوور د جه

  تدا داری رۆژهه تمه  بیری سیاسه ی نوخوازی له پشینه
ی یاساسی 15ندی  ک به ری وه وه لک ته  کۆمه زیزی دا نویخوازی خۆی له ی مامۆستا عه وه  خویندنه ر له گه ئه
ر  ده نی وه ده باتی مه و خه نی ده مافی مه) بیستوو س نه  و که  نوخوازانهسکردی  ده "(نی ده حیزبی مه" یی، بنچینه

م  رده  به  خۆ له وه ره کالکه دوای والمیکی یه ڕان به  دا بۆ گه نزاده سه یسی نویخوازیی مامۆستا حه  که خات، له ده
ی بیری  وه  نوێ کردنه دا، له  نویخوازی  له ففافییه م ناشه که نگی یه ئاسته.  وه بینینه  جۆردا ده مه نگی هه ئاسته
  کرته ش ده و ناڕوونییه ئه.  رانه و ریبه  پیدانی بیری ئه شه  ناڕوونیی گه ها له روه واو دوکتور قاسملوو هه پیشه
  یه وه دا ئه تر لره روره نگی گه کی تر ئاسته الیه له. ک الیه  له مه ئه. ت کردن ک بۆ جۆری سیاسه یه ستمایه ده

دا هاوتا  ر نویخوازی لیره گه ئه.  یه کی ب پیشینه تییه سایه تی کردنی بیری نوخوازی که رایه  نوینه مامۆستا له
   به وه خسی، ئه و بیرورا بره لی دیالۆگ ودا هه  له بار که و فیکری له ینی کی زه وایه شوهه  ئارای که ڵ هینانه گه ب له

و بۆ  رانه موو بیرکی داهنه ی حیزب بۆ لیدانی هه وه ره  ده و له  حیزب و له  کاری ئه شک له شاهدیی مژوو به
ت بوارک  و کاری فیکری قه و دا نووسین  قامووسی ئه له.  رخان کراوه نگکی جیاواز ته و ده م ه موو قه شکاندنی هه

 رووی زانیاریی  و بۆ خستنه وه ا گۆڕینه، بۆ بیروڕ گرانه خنه قی ره  عه ، بۆ بوار دان به وه بوو بۆ خۆنوی کردنه نه
  س له ئه. و جیابیری شنی چه و دانی فره  دوای ومی ون، بۆ بره ڕان به پتر، بۆ ورووژاندنی پرسیار، بۆ گه

یاری سیاسیی   نه  ریگای دزوترین نونیرتکه مکوت بکا، چۆن به لک ده  چۆن خه  بووه وه و ئه نووسین دا بۆ ئه
  سته ی دوژمنی قه  نو خانه ته جی خراوه ستبه و، ده موخالیفی سیاسی بۆ ئه. ر بکات ده ان بهید  مه خۆی له

ج مۆرکی خائین  ست به ، ده وه  باسیکی سیاسییه وتبته سک که ڵ که گه وت له که وتیش ڕنه که  هه به.  وه ره سه
کی دروشم  یه ند رسته نویخوازی ریز کردنی چه. داب کرگیراوی لنه و به سپیس و دزو ده و حیزب جاش ل  گه به

بوولی  کولتووری قه.  وعک کولتووره  بوونی نه ست له به  نوخوازی، مه ست له به دا مه لیره.  دار نیه ئاساو بریقه
   شتیک نییه شنه م چه کولتوورکی له. شنی، کولتووری ریزدانان بۆ دربینی بیروڕای جیاواز چه و فره جیابیری

.  که ره تی گه و سیاسی تایبه کی فیکری زایه و فه نه کی دریژخایه یه  پرۆسه مه ئه. دایک ب  مرۆڤکدا له ویک له  شه به
ناب پشتر . دایک ب سک له ل که گه ت بوونی حیزبك له  دوای له  له وه کشه توان یه  چۆن ده م کولتووره ئه

  گرکی ل دیتراب؟ خنه  مافی ره  دیفاع له کی له یه شینهی بۆ شکاب؟ ناب پشتر پ چه ک ره یه بۆکه
ول بدا خۆ بۆ  ی هه وه  جیگای ئه ریمی حیسامی دا به وانشاد که کانی ره رییه وه ر نووسینی بیره رامبه  به  له-

نگاوی   ژهککی نای بۆ چه  فیر ب، په سلی ئیستای کورد شتیکی لیوه ی نه وه  بکا، بۆ ئه باسکی مژوویی ئاماده
  !موو باسکی میژوویی هنا  هه سبی ناو بردو کۆتایی به و ده سپیس  سیخوڕو دز، ده ند د دا به  چه له. برد

شی  ڕواو رووره ی دا، وتاری زستان ده وه ره  ده دێ بیاری هاتنه وره  گه ماشی کاتک له فای شه کاک مسته_ 
  .خشی کانی پی به ڕیزه  به زیوه  بهالتی و خه ر نوسی سه مینی له  زستان ده به
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کی  یه وه  کۆبوونه  ئاشکراو له  به وه ره  ده لیلی گادانی دته ر کاتی گۆرانی کوڕی کاک جه وبه مه ند ساڵ له چه_ 
  .کار هنا ی جاشی بۆ به گشتی دا وشه

  ندامی حیزب بنردرنه  ئهم ی که رگه ی پشمه وه  بۆ ئه وه کرته  کانایک ده وه  هۆی دوکتور قاسملووه به_ 
. داری چین و ماچین، بابی دوکتور قاسملووش له جنو  نابورێ تمه دا سیاسه وه ی خواره یه و نامه ، له وه ره ده
  " داری چین و ماچین تمه ندی سیاسه مه وه کولتوری ده"  ش دا  له شه م به رموو له فه

  !نپوور سه دی حه ممه ویستم کاک محه برای خۆشه
 کاک حوسن  ته یوه  گه ئیستا نۆره. مان زۆرن)ال ربه راهیانی که(مسال   ئه پاش سالو و دۆعاخوینی، وا دیاره

ی،  ر ده  سه ، با نۆش بته  بۆ ویش بنووسه  تا ئیستا نووسیوتانه  که و فۆرمه ر ئه  هه لی، تکایه قی عه فه
  ! وه  کردهی و دووکانه م جار ئه که ی یه وه  بابی ئه ت له عنه له

یمور  کانی نووسینی ته کانی حدکا، هۆو و ئاکامه کانی نو ریزه ئینشعابه" بوانه وتاری. بدوال  براتان عه
  :کان رگه  ئاڕشیوی سایتی پشمه1385/ 30/10/

  
ی حیزب  ر کۆتایی کۆنگره سه تیکی زۆر ئاسایی له نی قادری زمانی سووتاو بابه ره ر قه وبه مه ند ساڵ له چه_ 
هناو  تی نه  تاقه و نوخوازه چی ئه که...  بووه وتو نه هرک  زۆریش سه که دا کوترابوو کۆنگره که  وتاره له. نووسی

و  رگرت کی وه دنی خۆی که مه وله ی ده زینه  خه ش له لیره. ر نوسی سه   له  پیرۆزی خۆتان ب دوندوکه ڕه وتاری شه
نی قادریی   ره ی قه  وته دار به تمه کانی سیاسه نگره ر داناو دواتر الیه سه  لهراتی الت و به کرگیراوی ب خه ناوی به

  .به قورمساق ناودریان کرد
   له التی بۆ خۆی داناوه داری رۆژهه تمه ک سیسه ی وه به کانی دا نازناویکی قه  نووسراوه  له  که و نویخوازه ئه

  سک بووه  ئاسانی رزگاری ب؟ که و به نو و بوختانی ئه ج تی له ؟ ک توانیویه داوه  نه و ستیله کیی به
س  یناساندب؟ که ستب، نه و ده سپیس زیو ده و به آرگراو خۆفرۆش  جاش و به  گرتب، به و حیزبه کی له یه خنه ره
می  رده سه  له.کراب تی بریندار نه رامه گیراب؟ که المارکی تنه ڕێ په و دا تپه نای ئه  په  توانیبتی به بوه
  نزاده سه الم موخالیفینی سیاسی حه به. دران  ده نجه شکه  ئه سته  جه یارانی سیاسی به تدارتی ستالین نه سه ده

 وتارک  نی قادری له ره  قه تبوونی حیزبی دمۆکراتدا جاریکی دیکه ندی له رو به سه کاتک له. کرن جنوباران ده
  ست به واوی هه  ته  توانیم به و کاته راستی ئه  به وه، ب نارده ته ن مه ی بۆ خاوه نهتیا و سووکایه موو ئه دا هه
م شکاندن و  له فهاوژیی و التاوو پدادان و قه.م  بکه و مرۆڤه ی ئه ند ساه چهو  کانی ناخی ئه ئازاره
موو  دواوه هه به وه  الم له به. وامی کرد  ده) مامۆستا گۆران ناسراو به(زاده یوب ن ئه سه یشته حه تبارکردن تا گه تۆمه

وت و تیتۆڵ و  ری تکه به له ت که داری رۆژهه تمه  سیاسه کانی یه ی باستیلی  نھنیی دواری  قه. شت گۆڕا
بای  شه یوبزاده سووتان و ڕه  ئه ن سه کانی حه می قامکه دار به  ئاگری شه تمه کانی سیاسه ی شانازیی بزگوڕی داوه
بای ماورانکراوانی حیزب چغ و چادری  وتوو و وه س که فه حیزبی له نهرتکردنی  رمۆته و که ژینی  هه

  .     ی ڕامای نزاده سه ئعتیباری رکمیی حه
ی  ن کۆمیته الیه وه وتارک له مین سارۆژی کۆماری کوردستانه سته ی شه ر به بۆنه و به مه چوار سال له

مامۆستا گۆران .  خۆی کرابوو وا قازی به  پشه یی  له ب متمانهباسی وه که تیدا  ندیی حدکاوه بو کرایه ناوه
بدوال که ویستبووی  ال عه مه. خنه ر ره ق خستبووه به ندیی به هه ی ناوه ی کومیته وسته و هه دا ئه له وتارک 

ی ناوبرا له  وا بژی، دوای وتار وان ژاری خۆی بۆ پشه تیی هاورکانی و ب ئزنی ئه رپرسایه ر به سه له
ری  فته ندیی و ده ی ناوه چونکه کومیته. وه خرابووه ژرگوشار یه ری سیاسیی فته ندیی و ده ی ناوه ن کومیته  الیه

ر  هه. دا چاپ بکرێ کوردستان ئۆرگانی حیزب( ی له و وتاره بدولال ئه العه ن مه بوون رگابده سیاسیی حازر نه
بدوال ناچار بووبه ناوێ  ال عه له ئاکامدا مه. ژرن وا بپه  یه دژ به پشه یی گۆ و زده یویستبوو ئه س نه.ها د وه

ری  ری شه  خولقنه ر مامۆستا گۆران و به تی خۆی هرشی کردبووه سه وه وتارک بنووسی و به عاده خۆیه
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یدا   که نه ی الیه ی ژیربژانه وه له ومدانه. ردووی حیزب تاوانبار کردبوو ری داروپه تیی و رووخنه برایه
  . مریکا ناوی برد بوو ر خۆش و ئاگادار و پیاوی ئه به خه"مامۆستا گۆرانی به 

گری  نه ی حاشاهه گه ل و به دان تۆڕکراوی گه ری مافی سه می پارزه ه ری قه  رامبه به م کاتک که له به
ک داکشا   یه ژاریی فکریی به ڕاده قیو و هه ی ته ه می بوو به ته دا، ده غانی فی مامۆستا گۆران شیرو تیر و قه
وان وتاری پله ناوو  سانکی دیکه و له ژر ناوو ناسناوی ئه ر که نایان برده به که بۆخۆی و ئاسۆی کوڕی په

   . یان نووس ناتۆره
زراندنی  مهک نووسین و دا هید و دنیایه کی شه بات بۆکورد و دانی برایه مامۆستا گۆران له دوای عومرک خه

رگری  وه  و جیرهولالوه به پیاوی کۆماری ئیسالمییبد ال عه ن مه وحیزبه، له الیه زایی بۆ ئه سیستمکی قه
 .کرا فای هیجری پناسه مسته
س هاورده و  رکه هه. س دیاره رکه ی هه رابردوو کارنامه. تی مامۆستا گۆران پویستی به دیفاعی من نییه سایه که

ی   و برده ت رگابدا ، کۆڕکی نوخواز له هاوکارانی خۆی،له  هاورده داری رۆژهه تمه ا سیاسهب. ی دیاره برده
  .ندی هناوه و ک چی بردووه وێ ک چه که رده وکات به باشی ده ئه. مامۆستا گۆران و خۆی بکۆنةوه

ن که  سانه بکه وکه ر ئه سه ری له وهب دا هیدانه که ده ی شه ماه ندامانی حیزب وبنه لکی کوردستان و ئه وه خه  ئه
بی رۆژک بخرته  یه ده وکارنامه ئه. کارهناوه و حیسابیان پاکه رکیی ویژدانیی خۆیان به به راستیی ئه

  .موان رچاوی هه به
.  کانی ئینسانی کورده تییه سایه نیا بۆ کوردو گیانی که  ته ر به ش هه مه له و قه و زمان ختی کورد ئه دبه  به  له

خوازی  ڵ ناسیۆنالیستکی فره گه  ستیلکی وا له  راوژو به  به و مامۆستا نویخوازه تی ئه ک تا ئیستا دیتویه
  رددا ئینسان به ڵ عیرفان  قانعی فه گه له"  ت داری رۆژهه تمه سیاسه" وتووژی  ؟ له وه   ملمالنه وتبته فارس که

ما مخالف و دشمن جمھوری !.. کردنه رایی و مه بروانه ئه. کات  ده یه خالقه سیاسیی و دوو ئه ست به واوی هه ته
 امام انسانی پاک و  ای ادبی گفتم که در همان حال نکته... ما فقط مخالف سیاست آن هستیم!  نیستیم اسالمی که

کسی از  احوال  بدا به... مرتب است و ما مشکلی هم با حضرت امام نداریم، ما فقط مخالف سیاست آن هستیم
من هنوز کشور عراق را !  وطنش را برایش اشغال کند و حکومتش را تغییر دهد کشوری خارجی بخواهد که

 چنین حال و روزی  وطنم ایران به.  و بالیی بر سر کشورم بیاید  چنین فاجعه میبینم و هرگز حاضر نیستم که
   و جدا شدن از ایران و وطنمان اعتقاد نداشته  تجزیه هیچ وقت ما کردها و حزبھای کردی به! مانند عراق بیافتد

 بشود؟ مردم   چه  مثال یک یا چند استان را از ایران جدا کنیم که  که و نداریم، آخر با این طرز تفکر کودکانه
 سرزمینی در  نمیخواهند که... کردها، بلوچھا و ترکھا ...  تماشای کودک باوری خود فرا بخوانیم؟  جھان را به

چون وطنی بزرگ و قدرتمند داریم، اقتصاد ارتش و سیاست . ، هرگزو کوچک و فقیر را انتخاب کنندحصار 
  .داریم

اید پس چرا حکومت    است و در واقع دری را گشوده حرفھای شما خیلی باز و بیپرده: رد عیرفانی قانعی فه
  حرف شما را نمیشنوند و هنوز سوء تفاهم دارد؟

 او گفت ما هرگز از  این سخنان معلم و مراد من قاضی محمد است که. ھای من نیستاین حرفھا حرف:  حسنزاده
.  دوران دیگر هستیم  ما متعلق به  مسائل سیاسی نیز باورم بر این است که در باره...  و نمیشویم ایران جدا نشده

   حزب دمکرارت را آنگونه بگذاریم مردم  معتقدم که  امروز دوران دیگر است، بسیار واقعبینانه دور و زمانه
 و  ام را بارها اعالم کرده و این عقیده) زیزی ی خالید عه که ک وتووژه وه(میخواهند از نو بسازند و بنایش کنند 
 منفعتشان  آنھایی که.  احتیاج دارد، باید نو شود  خون تازه این حزب به. ام در جشن نوروز امسال هم رسما گفته

  . دوست دارند این حزب را نو کنند و بسازند  که د و آنگونهدر نو کردن است، بیاین
  ب ی ده  درژه
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