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کدا  یه  دیمانه له ...ندی ندی پارتی سۆشیالیستی هۆه ی ناوه ندامی کۆمیته ردار دۆسکی ئه سه
  روش ساسان ده: کردنی دهائام ...دوێ ئه

  ندا هۆه
                  

   پارته ک له ندی یه  نوه  له جارجاره
گوێ بیستی ناوی ، ندا کانی هۆه سیاسیه

ز ڕ ویش به ئه بین که  الوکی کورد ده
 و   ساه34ن  مه ردار دۆسکی ته سه
،  دایک بووی شاری دهۆکه له
  تی به  دا توانیویه نده ونوه له که

وتوو  رزی سیاسی پشکه ئاستکی به
 ساڵ 10م و  کی زۆر که یه ماوه به، بگات

وڵ وکۆششکی زۆر  ندا وهه هۆه ژیان له
ی  ندامی کۆمیته  ئه وام بۆته رده وبه

کانی پارتی  ندیه یوه شی په ری و به وروبه مستردام وده رمی شاری ئه سی ههرپر ندی وبه ناوه
  ندا هۆه وانی له رگرتنی دبلۆمای ڕۆژنامه واوکردن و وه  ته  له جگه، ندی هۆه سۆسیالیستی

، یدا کوردستان که  وران کراوه ی و ووته که  نوان پارته تی له  توانیویه زۆرڕاست گۆیانه، 
ن  الیه ی له یه وڕاده  دروست بکات تا ئه وه یشتن ونزیک بوونه ت گه ک  یه اسی و لهپردکی سی

 گفتوگۆی  کانی ببته بکرێ وناوی کورد و آشه  دارا نمان  تمه میوانداری سیاسه وه یه که پارته
  ته رفه م ده زانی له  پویستمان  به بۆیه. وروپا ندی وئه مانی هۆه رله کانی په ناو هۆه

دا  گه ی له م دیداره دا ئه بچکۆالنه 
  . ین سازبکه

ستک پارتی سۆشیالستی  به  چ مه به/ پ
  ؟بژارد ندیت هه هۆه

   له من تازه ی که وکات وساتانه ئا له/ و
، کرد ڕێ ده ریم به نابه ندا ژیانی په هۆه
رمافی کورد  سه نھاپارت بووله نھاوته ته
ی  ی نووسی وقسه ئاشکراده به
کرد  ی ده واکه  ڕه کشه رگری له کردوبه ده
رواری سای  بۆبه وه ڕته گه ش ده مه ئه

بیروبوای  پ به ک پارتکی چه  وه1994
نگ  بروزه ژرزه له تک که رمیلله کات بۆ هه واوی خۆی داوای مافی دیاری کراوده ته

رگری  ندی به یالستی هۆه و پارتی سۆش تانه ومیلله له ککه کوردیش یه دابن که وه وساندنه وچه
منیش ، کات کانی ده  وداواکاریه نده ناهه  په واو له کی ته رگریه موو به ڵ هه گه کرد له ل ده

وست  هه کردبۆ یه  من ده رگری له  کوردک به ژارک وکوڕه ک و هه یه نده ناهه ک په وه
ت   منیش خزمه وه  وڕگایه هم ول وه ناوه ک خست بۆ چوونه  یا یه گه ڕی خۆمم له وبیروباوه

  . م م بکه که له گه به
،  وه گرنه ک ده تاندایه که ته ڵ ئش وئازاری میلله گه  پارتی سۆشیالست له پت وایه/ پ 
  ناویان؟ خۆت هاویشته بۆیه
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خسا  م بۆ ڕه وه تی ئه رفه ده،  نده ناهه کانی په ڵ ڕکخراوه گه هۆی کارکردنم له به/ و 
م  هۆی ئه به، ندا  هۆه  له نده ناهه کی په ڵ خه گه ب له کی زۆر باشم هه هندی یوه په که

کان  وانیه  ناوشاره ته وتوونه غریبی وتوورک که کومه کانی وه خه یشتم که شم ت گه یه تکه
ش  بۆمنی وه وه هۆی ئه به، دا م ووته ڕوبردنی ئه به ن له که ک کارده یه کو بگانه مان وه رله وپه
م  رده من هه وکاته ئه،  ناویان کی نزیکدا بچمه  داهاتوویه توانم له منیش ده که، وت رکه ده

ندامکی   ئه که  بووم وه هیوای ئه به
ندی یان  وانی شارکی هۆه شاره
مانک کورد ب وشانازی  رله ندام په ئه

   بیارم دا ببمه بۆیه، ین بکه پوه
ی سا ندامی پارتی سۆشیالست له ئه

ی زۆر  وه رئه به  تاساک له1997
ڵ  گه رقای کارکردن بووم له سه

ومافی مرۆڤ  نده ناهه کانی په ڕکخراوه
کوردی  ڕۆشنبیری وکلتوریه ه وکۆمه
 شدا من وه ڵ ئه گه له، کان ندیه وهۆه

م خوندو له پایاکاری  ده
 کا ر و باری رپرسی بووم له به شاری دانھاخ که ی جسر له ڕۆژنامه کرد له وانیم ئه ڕۆژنامه

 2000 ناو پارت دا تاسای   بیارم دا چاالک بم له1999سای ، کانی واه کوردی وهه
،  ناو شاری خۆم بووم ندێ کاری تر له  و ڕپوان وهه وه کانی بوکردنه رقای چاالکیه سه
بوو توانیم  وه ئه، ممستردا ی ئه وه ره کانی ده ناو شاروسنووره بوو له ندامان هه زۆر ئه که
یاسای پارتیش  به، ندام  ئه475 کرده کۆیان ده م که ک بخه  یه که وانیه ردوو شاره ندامانی هه ئه
،  وه یته ک بکه یه توانی ناوچه بردنی بن ده روه ی به سته س ده  که5ب و ندام هه  ئه50
کی چاالک  یه م وناوچه چاالک بکهندام   ئه120 یه وژماره  مانگادا توانیم له3ی  ماوه بووله وه ئه
وامیم  رده رل هاتوویم وبه به له،  وه مه ندابکه ختی هۆه مستردامی پایته ندی شاری ئه نوه له

تاکتبکم نووسی ، کردم یان ل ئه واکه ڕه ردۆزی کوردوکشه سه داوای زۆر زانیاریان له
 8و وه  شار بوکرایه26 له ک که ریه شانۆگه بریتی بوو له ریا که ری چیاوده نابه ناوی له به

،  وه ندیش بوکرایه فزیۆنی هۆه له کانی ته ناه که ریان نووسی وله سه ش له ڕۆژنامه
کانی  مستردام وسنووره رمی شاری ئه رپرسی هه به وبوومه خۆم پاوه 2003بووسای  وه ئه
خی بوونی  ربایه به ردرت لهژم ندا ده رمی هۆه ترین هه وره  گه  به ری که وروبه ده
ی تر چاالک بووم  نده وه ندی وئه ناوه ی  ناو کۆمیته دواتر چوومه، خت ک پایته مستردام وه ئه

لیستی  خرامه 2004  سای کان وله ندیه یوه شی په ندامی به ئه وگرنگیان پ دام وبووم به
 بژر درام ڵ نه  هه وه داخه به که بووم 7 وروپی وژماره مانی ئه رله ندامانی په بژاردنی ئه هه
ی خۆم  رپرسی وپله مان به هه  یش جارکی تر به2005سای  له وامم وه رده تا ئستاش به وه

  . بژاردن  هه وه هاتمه
  ؟ ندا چیه تی هۆه  حکومه تان له که ی پارته پگه/ پ 
مین پارتی  چواره مهی ئ که پارته، ندی مانی هۆه رله په  له یه پارتی سیاسی هه 12 /و 

نی  نجومه  ئه4وروپاو مانی ئه رله ندام په  ئه2ندی و  مانی هۆه رله ندام په  ئه9و ندیه هۆه
  بته مان ده که پارته ت پم وایه سته ده رئستاگۆڕانکاری ڕووبدات له گه ئه،  یه پیرانمان هه

  . مان که ڵ پارته گه ستن لهو هاوهه ک که ی خه وبیروڕایانه پ ی ئه به، م پارت س هه
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نراتی تاوانباروبازرگانی  ی فرانس ڤان ئه  ودادگایی کردنه ش بینی به ک گه یه تا چ ڕاده/ پ
    کی کیمیاوی که چه
  ؟ کارهنراوه  دژی کورد به  له
ندامافی دادگایی کردنی خۆی  ب یاسای هۆه ده،  سکی تاوانباره نرات که فرانس ڤان ئه/ و 

م وایه، سیاسی ندی وه رژه  به وور لهد، بداتستاده من پبۆتاوانبار کردنی  لیل نیه تائ
موومان  هه ڕاسته، هاریکاری دادگابکات بۆسزادانی تاوانبار نرات که بازرگان فرانس ڤان ئه

کان  ندیه ک هۆه الی نه رشیف له ک ئه ووه مان بینیوه بجه ه ساتی هه کاره
تاوانبارساک دووساڵ بگیرێ  گرنگ نیه وه الی منه به،  موودنیابوه هه کوله به یه هه
ڵ گرتن  گه بووله وه گرنگ الی من ئه، رگرێ  کاندا و سزای خۆی وه ندینخانه به له

ندی داوای  زیرانی هۆه رۆک وه وسه ندی تی هۆه بووحکومه ده م تاوانباره نی ئهوئاشکراکرد
  ته  هاتونه  کۆکوژیه که و چه  به  که کوکوردیان بکردایه ستی وه تکی بنده میلله ل بوردنیان له

  . قکردن
  ؟نگنی سه ڵ ئه چۆن هه م تاوانباره ودژ به بجه ه ندی هه کانی ناوه ی کاره ئه/ پ
ی  وه م ئه به، زۆرن بجه ه ساتی هه کانی کاره م پ کردن فلیم وونه ک ئاماژه روه هه / و

ین  تاوانباری پ سزابده، ڕوانین چاوه بجه ه ندی هه ودادگاوناوه ئمه
تاوانباری پ   که نجامکمان نیه بوای من تائستاهیچ ئه به،  تائستانیمانه که لیله ده

  . وتۆتاوانباری لیلمانه ده مه ن ئهین بی تاوانباربکه
  ؟  ناو پارتی سۆشیالیست بۆکورد چی بووه کاروچاالکیت له/ پ 
ندی دروست  دارانی کوردوهۆه ت مه نوان سیاسه  پردک له پ ی توانای خۆم توانیومه به/ و 

ردانی کوردستان دروست کرد  مانم بۆسه که فدکی پارته ش وه سته به م مه بۆئه، م بکه
رشتی سیناتۆر  رپه سه خۆم وبه پک هاتبووین له  که19/4/2004تاکو  هه9/4/2004رواری  به له

ندامی  نی پیران وهانس ڤان هینیغن ئه نجومه شی ئیشتراکی ئه رۆکی به تینی کوکس سه
ی  ردوو ئیداره ردانی هه سه، ندامی پارت ڵ ناسر ئه یسه ندی پارت وفه ی ناوه کۆمیته
بی سیاسی پارتی  کته ردوومه هاهه روه جیاکردوهه ی کوردستانمان بهرم تی هه حکومه

کان  یه پیشه کانی تروڕکخراوه کوردستانیه گشتی وپارته کوردستان به مانی رله کتی و په ویه
ردووزانکوی  کان وهه کان وتورکمانه سیحیه گ ومه حسین به کان میر ته زیدیه ڕز میری یه وبه
ژاری  وهه کی ساده ڵ خه گه کردن له  قسه و جگه بجه ه ویادگاری ههدین وسلمانی  الحه سه

مانی کوردستان  رله په س فرا کسیۆنی له وانه موودیداروکۆبوونه م هه ئاکامی ئه کوردستان له
مانی مۆر بانگ  رله ندام په ئه1وزو مانی سه رله ندام په  ئه3ردو مانی زه رله ندام په  ئه3

مستردام  ی شاری ئه خانه فۆکه  له17/1/2005وتی  ڕکه، ندا تی هۆهکردن بۆ وو هشتمان
کی  یه رنامه به دواتر له، ی کورد پشوازیان ل کرا فدی پارتیمان وجالیه ن وه الیه له

نی پیران  نجومه نداوئه مانی هۆه رله مستردام وپه وانی ئه ردانی شاره دوورودرژ داسه
رمی کوردستان  تی هه تی حکومه رایه وروپاونونه مانی ئه هرل تی وپه وه ودادگای نوده

کۆتایی  نداوله هۆه ی عراق له لچیکاوبایۆزخانه نیستیتۆی به لچیکاوئه به له
ی کورد  رچالیه رامبه سیمینارکدابه مستردام له شاری ئه له22/1/2005 یانداله که شته گه

   .کانیان کرد یان وئاکامه که شته گه باسیان له
  ؟نگنی سه چۆن هه شته وگه ئاکامی ئه/ پ 
رگرت  یمانیان وه یان سازکرد و زۆرپه وه زۆر دیداروکۆبوونه، مانی کوردستان رله فدی په وه/ و 
ندا   هۆه  له مه پارتی دووه ندی که نی پیران وپارتی کاری هۆه نجومه ئه رۆکی جگری سه له
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ها  روه هه ن وه بکه تی ئمه میلله ی هاریکاریرم کی فه یه شوه  به که، یمانیان دا په
دان   ئاوه کردن له شداری یمان درا بۆ به زۆر په، رز رئاستی به  سه وروپا له مانی ئه رله په له

 تا ئستا  وه داخه به، ندی پارت سۆشیالیستی هۆه له وهاریکاری کوردستان ب جگه وه کردنه
  .  وه هاته ک نهم مانی کوردستان هیچ وه رله  په له
  ؟مانی کوردستان رله بۆگۆڕانکاری نو په وه ڕته گه ی ده که  هۆکاره پت وایه/ پ 
رۆشی  ندا په  بۆ هۆه فده و وه  و ناردنی ئه وه نگاویانه م هه که یه مانی کوردستان له رله په/ و 

مانی  رله  په کیان نیهم ڕێ هیچ وه په ی ساڵ ونیوک ت ده  بۆماوه وه ئه، بوو دیار نه پوه
 من  کان له ندیه زۆر جارهۆه، یان که شته  بۆ ئاکامی گه دوادا چونیان نیه کوردستان وبه

  . میان چی بوو پرسن وه ن وده که پرسیار ده
ن  الیه کرێ له یری کوردستان ده دام چۆن سه دوای گۆڕانکاری عراق وڕووخانی سه/ پ 

  ؟ندی دارانی هۆه ت مه سیاسه
 تا  کوردستان چونکه فدک ی سیاسی بن یان بازرگانی بچنه وه ی که وه ش بین نین به گه / و

تی  تایبه ب به واکی ناوخۆی عراقیان گوێ ل ده واڵ ومیدیاکانی جیھانی هه هه ئستا له
مریکاشن وهیچ  کانی ئه دژی کاره وه، ئارام نازانن کوردستان به شی باکوورواته به، موس
  .  رکیشیان پ نیه هس چاره

  ؟ستووری نوێ ی عراق ش نووسی ده رڕه رامبه به ڕاتان چی یه/ پ 
  ناویاندا له چاکردن له ته نایه که ستوور کاره ک ده یه ی به ڕازی بکه وه ته  نه7ت و  دیانه7/و 
ندک   دروست کردن هه ی ئستا هاتۆته وه م ئه به،  یه و هه وتا ڕاستی توندڕه پی توندڕه چه
زۆر ،  رگرتوه ک مافی خۆی وه ریه س بیگرین هه ک که ر وه گه م ئه به، س ل ی ڕازی نین که

 کردنی مافی مرۆڤ ودابین   پیاده ر پ ی خۆی له سه تکی عراق تا دته وه بۆده،  یشی ماوه
وارێ  خ هاتۆته  ئاسمان نه ستوور له ده، کی خراپی نازانم تایه ره سه کردنی ئارام من به

  . بژادنی ئازاد کردنی دیموکراتی وهه دوای پیاده،  قابیلی گۆڕانه
  ؟ رمی کوردستانتان پ چۆنه رۆکی هه سه/ پ 
تی بۆ  تایبه به، ب رۆکی نه ب وسه تک یان گروپک هه م هیچ میلله ڕ ناکه باوه/ و 

ب   ده یه  خۆمان ههتی مان وحکومه رله  په  ئمه  که بارودۆخی ئستای کوردستان زۆر گرنگه
م   ئستا له موویان بکات وه رشتی هه رپه رم سه رۆکی هه ناوی سه ب به کک هه یه
ست  بووب وزۆر باش ده شیاوتر هه بژراوه رۆکی هه و سه  له ڕم نیه دا بیروباوه مه رده سه

رکارکی   هه م وه که وانی ل ئه کو کوردک پشته من وه،  یه وه ته  نه رکه و ئه نیشان کرا بۆ ئه
  . ڕنم په  بۆی ڕاده بیرو بواوه ب به هه


