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 ذةش  ، فايلداري و لثيان دةذژثتةوةلةفايلدار پذن زؤربةي حيزبةكاين كوردستانكث هةية نةزانث كة  
و زؤري تريش  دةتةنثتةوةي واية،يوقةترانيي ئةوتؤيان هةية كة دةستيان بؤ بربدرث وةكو گةذ

ي پاريت  يان يةصوثستثكي زؤر باشة كاتث يةخةي  ئةندامثكي ناوةندئةوة ه. بةخؤيانةوة تووش دةكةن
 لة سةر ذابردوويةكي ذةش وةكو خةصووز،دثز وةكو ذةنگي عةيل دةگريثسةركردايةتييةكي يةكثيت 

 ئةگةر  سوپاي  يشئةندامي حيزب . و بةهيچ شةتاوثكي حيزيب دةسةآلتداريش پاكنابثتةوةكيمياويي
 لة خوثندن ،ئةي بؤ من و هةزاران خوثندكاري تر لة بايت ؤنة دةرنةكردرانةكردووة ، ئةي چ ميلليي

ة ئةو باشتربة ذاي من واساصثك دوو ساصيان دا بةتةنگةماندا و لةخوثندين زانكؤ دةريانكردين،
فايلدارانةي ناو حيزبةكان دةست بةكآلوي خؤيانةوة بگرن و دةمي خؤيان داخبةن و چاوةذواين 

، ئةگينا هةموو فايلدارة ذاستةقينةكان دةزانن خةصك لثيان نابوورثت، زب بنمةكرةمةي سةرداري حي
خةصك شةقوپةقيان دةكةن،ئةوة حيزب و سةركردايةيت حيزبة دةيانبةخشث و هةواصةي خوداوةنديان 

  . دةكات
 

دةگري وكونييةي كابرا دةخوثنيتةوةو يش ئةگةر ذةخنة لةكابراي ئةندام تؤي نووسةر وذةخنةگر
 بةدادگاي دةدةي، هةزار جار دةستخؤشيت لث بثت بةتايبةت لةكةل ،م ويژداين ميللةيت كورددالةبةردة

نايةيتة خوارةوةو لة هةذةشةي ديبلؤماسيي حيزب ناترسي و پاكانة پذناكةيتةوة،بةآلم ئةوةندةي من 
لة بزامن ئةو  حيزبةي تؤي نووسةر يةخةي ئةندامثكيت گرتووة،فايلستانثكة سةروبين ديارنيية 

زووخاصي ناپاكيدا، ئةمةش ئةوة دةگةيةنث هةصوثستةكةت كةمتر سياسيية و زؤرتر كثشةي تايبةتيية 
يت گرتووة فذووجثكة لةچاو عةفريتة ي ئةوةي كة نووسةرثكي وةكو تؤ يةخة.لةگةص ناوبراودا 

 لةسةر فايلدارةكاين تردا، بةآلم چونكة تؤ خةتثكي سوورت بةدةوري خؤت و ئةواندا كثشاوة ناتواين
   بصثي لةل، تر زارت بكةيتةوةوئةواين

 
حيزبةكان چةندين ساصة خةريكي سذينةوةي جةستةيي نةيارةكاين خؤيانن بؤ سةپاندين كةصةگايي 

، ةعس  پاش نةماين ب پثش و بةتايبةتنؤدا ، بةآلم  ماوةيةكةخؤيان بةسةر خةصكي داماوو دةستةوئةژ
ةسك و توونةتة تثرؤركردين ئةو قةصةمانةي كة ژانحيزبة دةمذاستةكاين خةصكي كوردستان كةو

سةرئثشةيان بؤ دروست دةكةن، تةنانةت تثرؤركردين حيزبةكانيش لة سةرةوة بؤخوارةوة، 
 ، كة لةاليةن دوورة دةست نني دوو منوونةي زؤر ي كرثكاريي و پاريت كارحيزبةكةي كؤمؤنيزم

لةوة ذيسوايي تر چي هةية كة لةژثر . پث داخرايةكثيت و پارتييةوة چؤن قةسابيي كران و بنكةكانيان 
 گةوزاند لة پاصةپةستؤي ئيتآلعايت ئثران و موخابةرايت بةعسدا نةك هةر كؤمؤنيستةكانيان لةخوثندا

شاري سلثمانيدا ، بگرة بوختاين ئةوةش بؤ كؤمؤنيستةكان دروستكرا كة دةستكردي موخابةرايت 
 تةهنا كؤمؤنيستةكانن مةلةفيان پاكة و فايليان الي ،ةدةتوامن بصثم زؤريش بةيةقينةو. ناوچةكةن

بةعس نةبووة ، ئاخر چؤن وانةصثم ئةوة نيية ئةوانةي پةجنةيان ذادةوةشاندو بة كؤمؤنيستةكانيان 
ي و نؤكةرايةتيان يدةگووت بةعسيي ، هةموويان پياوي بةعس دةرچوون و خؤيان دؤسيةي جاش

قةصةم و ئةو قوربانيية زؤرةي چةپ وكؤمؤنيستةكان داويانة هةبووة، ئاخر چؤن وانةصثم ئةو  ذثبازة
 بة دصنياييةوة ناوي ئةو فايلدارانةي كة هاتة مةزاختانةي ذؤژنامةكانةوة .حاص دةيگرث باسي بكات 

قسةي  دةسةآلتداردا، لثم مةگرن زؤر لةوة كةمترة كة هثشتا ناويان نةزذاوة لة نثو هةردوو حيزيب 



دةصثن هةندث شةهيدي سةركردة الي ئةم حيزبانة كة چةندين دةكةم كة خةصكي سادةي كوردستان 
 . و فايلي ئةستووريان هةبووة شوثنيان بةناوةوة نراوة خزمةتكاري بةعس بوونة

 
 

كراوةتة نيشانةو بة فايلدار لة قةصةم دةدرث، پثشوةخت من ناتوامن بصثم **ئثستا تايةرة ذةش 
 ، ذؤژگار واي لثهاتووة كةس باوةذ بةكةس ةية يان ذاستةساختفايلةكةي تايةرة ذةش سةد لةسةد 

ي ئةوةندة هةستيارة ، كة ناكرث سةرپثيي هيچ بذيارثكي يهةواصگرو ي ينةكات،مةسةلةي سيخوذ
ةستبةجث بدةي،ئةوة نيية سةرؤكي وآلتة و بةكرثگرياوة ، ئةوةنيية لة باشترين پؤسيت بةرزي  د

كةچي هةميشة ،،نة لةقةصةمذةوييةيةو نة لةسثكسيي ناياب دةسةآلتداية و نةلةپارة كةموكورتيي ه
مةسةلةي ئةم فايلةي  . تث چةقاندووةانو تا بينةقاقايتة ئةو تؤذةوة ژمارةيةكي زؤر  كةوتوونة

 ،هثشتا زووة بذياري يةكالكةرةوةي لةسةر بدرث، ئةمة دةبث لةدادگاو لثكؤصينةوةدا تايةرة ذةش
 سياسيية ، ئةوةندةش ياسايية، بةواتايةكي تر دةبث بةدواچووين  چةندثكبگاتة ئةجنام ،ئةم فايلة

 ، دةبث ذووة ياساييةكةشي وة سياسسيةكةوة لةسةري هةصنةدرثتثياسايي لةسةربكرث و هةر لةذو
 من خؤشحاصم بةوةي كة تايةر ذةخنةي لةباوكي خؤي گرت ، كة باوك و دايك .فةرامؤش نةكرث

ةذةكةي خستووةتة سةروو باوكييةوة،بةداخةوة ئةو بريوباوبةآلم نزيكترين كةسن بؤ هةركةسثك،
دةصثم تايةر تووذةيي زؤر پثوة ديارةو و لةهةلومةرجثكي دژواردا دةنووسث، دةزامن سةختة و ئازاري 

 .زؤري پثوة دةخوات ،بةآلم پةلة كردن و دةستذثژي جنثو بة هيچ شوثنثكي ناگةيةنثت
 

 كة ذةخنةي  ذيشةيي و ئاشكراي لةو مةحفةلة چةپانة  تايةر لة سةر بزووتكيي و نةسرةوتيي ،
   ئةو چةپة ئايدؤلؤژيية ئةبستراكتة چةقؤكثشةكاينةصبهثنانايةتةوة،دةگرت كة نابوواية زمانت لث ه

، لةكاتثكدا خؤيان قوربانيي دةسيت  چةقؤكثشةكاين بةعس و هةردوو حيزيب دايانة بةرچةقؤ
 بووة، دةزامن هةموو تةمةين ييكوللةمةرگوو ژياين ذاكةذاك و  دةزامن هةمباش،دةسةآلتدار بوون

دةزامن بةهؤي بريوبؤچوونييةوة زؤري دوژمن و ناحةز  چاك خؤي بؤ سياسةت تةرخانكردووة،
هةية،دةزامن ذةخنةي جةرگبذي لةزؤر حيزب و اليةن ونووسةر گرتووة، هةرچةندة هةندث 

بةداخةوة لةم ذةشةگيايةي .ي لةپشتةوة بووةرلةذةخنةكاين نادروست و نابةجث بوونة و شيت ت
 كة بةم ئةو اليةن و دةزگايانة دةكةن هةندث نووسةر لةم كاتةدا ذثك خزمةيت بةهاري حيزبدا،

 من لثرةدا تؤصةي خؤم لة كةساين تر بكةمةوةو !فايالنةوة سةريان گةرمكردووة، زؤر بث ديسپلينيية
يزبثكي پذفايلدا لة دژي نووسةرو شاعثرثك ، لة لةاليةكةوة بكةومةوة بةرةي فايلدارثك لة ح

  حيزيب فايلدار كةهةمان حيزيب فايلدار دژي نووسةرثكي تر،كثشةيةكي تريشدا بكةومة سةنگةري 
غبكاتةوة، ئةم كارةي هةندث نووسةر دةيكات خةجنةر وةشاندنة لة  سادا بةسةري دةيةوث فايل

  .ندنةوةپشتةوة ، هةلپةرستيية و لةزةتكردنة لة تؤصةسة
 

لة گؤشةيةكي تري ئةم فايل و فايلدارانةوة، هةردوو حيزيب دةسةآلتداري كوردستان ئةوةندةيان فايل 
لة سةرثكةوة بةسةر يةكتريدا هةية، دةيانةوث كةمث ئةوبارة قوورسةش لةسةر خؤيان بكةنةوة ، 

 بؤ نا ، انيان، جا لة سةرثكي تريشةوة فايل بؤ نةيارةك،دةخوثنن و فايل بؤ يةكتر دروست دةكةن
 ، پارةو دارايي زؤريان لةژثردةستداية، دةسةآليت سياسيي و تةنفيزيي و خؤيان هةموو شتثكن 

هةرچي ئةو .  هةمووي بةدةست خؤيانةوةيةو حيزب لةسةروو هةموو شتثكةوة دانراوة،قةزايي
و ان دةگرن نووسةرانةشن كة دصيان كرمث بووة بةرامبةر هةندث لةوانةي ذةخنة لة قةصةمةكاني

، ئةوة كارةساتثكي سامناكترة لةوةي كة نووسةران الي بةعس ملي !بةشوثن مل شكاندين خةصكةوةن
بةذاسيت .  دةشكاند، دوثنث بةبةعس دةكرا ، ئةمذؤش بة پاراسنت و زانياري دةكرثپث يةكتريان 



ن ذةخنةي لة ذيسوايية بؤ شكاندين ذةخنةگرثكي خؤت ، بؤ تثرؤركردين قةصةمثك كة ذؤژث لةذؤژا
نووسثنثكت گرتبث ، بچي دةست بكةيتة دةسيت پاراسنت و زانيارييةوة بةذاستةوخؤ يان 

يان بدةيتث بؤ ئةوةي تؤصةي خؤيان و تؤيشي لثبكةنةوة، بؤ ئةوةي داخي ) مةعلومات( بةناذاستةوخؤ 
 .ذةشةوةبووي هةناوت لةو ذثگا نا مرؤييةوة خاصي بكةيتةوة

 
 
دروستكراوة نابث بثدةنگي لث بكرث ، دةبث بصثم دروستكراوة چوونكة گوومامن ئةم فايلةي بؤ تايةر  

 گوومامن هةية لة شثوةكةي ، لة داذشتنةكةي ، لة كايت تةقينةوةكةي  لةباسةذةدا، هةية لثي،
لةوةي كة گووتراوة كؤمؤنيستثكي كرثكاريي فايلي هةية، لةكاتثكدا تايةر دوژمين سةرسةخيت ئةو 

تيية بووة ، گوومان لةوةي ئةگةر تايةر ذةخنةي لة حيزب و هةندث نووسةري مؤدثلي كؤمؤنيس
بةآلم . حيزبيي  نةگرتاية ، ئةم فايلة لة كولةكةي تةذيشدا نةدةبوو ، نةك لة دةزگايةكي حيزبيدا 

ةوة  ذاسيت و دروسيت ئةو فايلة ساغبكرثتئةگةر ذاستة دةبث بثدةنگي  لة باسةذة نةكرث و
هتد ......ايلي نووسةراين ترو سةركردةكاين  ترو  و لةوةش زياتر فوةريي ئاشكرادالةدادگايةكي جةما

 ، ، ئةوسا من دةبث يةكةم كةس مب دةستخؤشي لة ستايف باسةذة بكةم هةصبدرثتةوة...زياتر و زووتر
ي نووسةراين كورد بةگشيت دةردةخات ،كة يئةگةريش هةصبةستراوة ئةوة ئةوپةذي بث هةصوثست

،  چركة لة حيزب نةيباتي خؤيةوة دةست بةكآلوي خؤيةوة دةگرث بؤ ئةوةي ذةشةباي هةركةس لةال
نكاوخستين  ذةوةندثكي سامناكة بؤ تة بةرامبةر ئةو شتة سامناكةي باسةذة پةناي بؤ بردووةخؤبذين 

 ئةمذؤ نؤرةي تايةرة، سبةينث نؤرةي هةموو ئةوانة دثت كة ذةخنة لة . هةركةسثك بؤ تثرؤركردن
 و ، نةزير عومةرو ذثناس وحةمةحةالق ة عةشايةرةكاين ئةم حيزبانة دةگرنبنةماصة و سةركردهؤزو 

وهتد، بة شثوةيةكي مافيايي تثرؤركران،لةمةودوا بة ذؤژنامةو گؤضارو ساييت ....فةرهاد فةرةج
 .  نةياراين سياسيي خؤيان  تثرؤر دةكةن، بةشثوةيةكي دجييتاصيي،ئينتةرنثت و ئيمةيص

 
ةكرث لة وآلتةكةي خؤيةوة كة لثي نيشتةجثية، پارثزةر بگرث لةكوردستان و لة ذووي تايةر د

ياساييةوة شوثن ئةو دؤكيومثنتة بكةوثت كة باسةذة پةيداي كردووة، هةرچةندة ياسا لة كوردستان 
الستيكة بةدةسيت حيزبةوة ، بةآلم هثشتا هةر دةكرث ذووي ياسايي ئةم فايلةش هةصبدرثتةوةو 

،دةكرث وةكالةيت ياسايي بكاتةوة بؤ هةركةسثك لةبري  و  باسةذةش بدرثتة دادگا  ةوةساغبكرثت
دةكرث ئيمزاي هاوپشيت . خؤي بينثرثتةوة لة كاتثكدا ئةگةر خؤي مةترسي لةسةرة لة كوردستان 

شارةزان و ئاگاداري  ،كؤبكاتةوة ، بةتايبةت لةو برادةرو دؤستانةي لة نزيكةوة خةبايت سياسيي ئةو
دةكرث نامةيةكي كورت وپوخت ، بة شثوةيةكي نةرم و نيان بؤ . بات و تثكؤشاين سياسيي  ئةونخة

 لة باسةذة بگرث و پثش ئةوةي بؤ هةر شوثنثكي تر بنثردرث  ذيشةيي باسةذة بنووسث و ذةخنةي
،دةبث بؤ باسةذة ذةوانة بكرث ، باشتريشة  بةشثوةيةكي ئارام و زمانثكي مؤدثرن ،دوور لة هةر 

 .ةشنة سووكايةتيكردنثك وةآلم بدرثتةوة بة باسةذة و هةموو ئةوانةي لةپشيت ئةو كةيسةوةن  چ
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