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ی پارتی دیموکراتی کوردستان   ر الشه  سه  دا له1976 سای   له کتی نیشتیمانی کوردستان که یه
بلیغاتکی باش   ته وه یاندنه  ڕووی ڕاگه  له کهبوو   هه ی وه  تواناو ئیمکانی ئه .یاندرا هگپکھنرا و ڕا

   له  که وه نه ی ناسیۆنالیزم بده می کشه ویی  بتوانن وهو ز رجی به ، تاکوو هه یی سیاسی رمایه  سه بکاته
رگی  کی تر جاڕی مه  مانایه به. تاکردن درابوو بریاری شکست و ئاشبه)  پارتی ( وه ن حیزبی دایکه الیه

 هزی  له په  به رجی به کی باش بوو بۆ ینک تاکو هه رمایه  سه ته م حاه  ئه. یان ل دابووت کوردایه
  کی تر به  الیه له.  کانی خۆیدا  ڕکیان بخا وری ڕیزه  ده  و له وه تشکاو و داڕوخاری ناسیۆنالیزم کۆبکاته

رجی زیاتر  یدا و ههر سه ب به ره وتنی فاشیزمی عه رکه هۆی شکستی ناسیۆنالیزمی کورد و سه
ر   بۆ سه کی زۆر دڕندانه سپکردنی هرشه ر کورد و ده  سه تی له وایه ته می نه ی سته وه توندکرتنه

 باکی  رکی تریش که  و فاکته ره و دوو فاکته  ئه .ستی پکردبوو کی کوردستان ده کانی خه مافه
.  ی خۆی نابوو مارکسیستی که رنامه  به  ناوی له ران بوو که نجده ی ڕه ه  کۆمه  که یه وه و بزوتنه کی ئه ره سه
.  دونیادا  له  کوردستان و جه  له دا جه مه رده و سه  هۆی ئیعتیبار و جگاو ڕگای ماکسیزم له  به ته به هه
کی ن و هز ش ئیستغالل بکه مه م پکرد، ئه شارهی ئ ری که و دوو فاکته ی ئه  ئیزافه وان تووانیان به ئه

  وه ن ڕژمه  الیه  له ی که و جگایه تا ئه. وه نه وری  خۆیان کۆبکه  ده مدا له کی که یه  ماوه باش له
. تی گفتوگۆی کردن  دا بینیمان ڕژم داوه1983 سای  کو چۆن له ر وه هه. ر بکرێ  سه حیسابیان له

   قسه وه  زۆر گۆشه  و له تکی تره  بابه وه هر جی بوو، ئ  سه  چۆن کرا و له و گفتوگۆیه ی ئه وه  ئه ته به هه
ی  وه ی خودی بزوتنه ستیاره  هه مه رده و سه ر له هه.    دا جگای باس کردنیان نیه م لره گرێ، به ده هه

رگیری  گر و ده هه) مان که له شۆرشی نوێ گه(کرد و ناوی لنابوو  تی  ده رکردایه  ینک سه تی که کوردایه
تی  رایه ت و ڕبازی سیاسی ینک، نونه  خه م جونکه به. و گرفتی ناوخۆیی بوو بوو کشهک  کۆمه

کرد،  ی بۆ ده شه  بانگه بوو که  نه یه وه و بزوتنه باتکاری ڕگای ئه کی ئازادیخوازی ناکرد و خه یه وه بزوتنه
موو شوازکی  کانیدا، هه کردنی کشهر سه  چاره  له کانی ناوخۆیدا و، وه  سیاسیه  کشه م به  وه  له بۆیه
 جکردنی تیرۆریستیشان   دواجاردا ج به  و تاکوو داڕشتنی پالن و له  و دیکتاتۆرانه رانه رکوتگه سه

مان بینی  کجاریش نه نھا بۆ یه  ته دایه وه یر له سه. کتردا ستکارانی یه رهه ر به رانبه  به کرد له  ده پیاده
ست  ین و به ر سات و ساودا و به مبه  هه تی و کادرانیدا له رکردایه  سه ک له یه سته دا ده و حیزبه  نو ئه له

ن سنورک   بده وه وی ئه م هه نی که نگ بن و ال ده کی کوردستان، وه نوسی خه  جاره  کردن به ده و موزایه
ر   سه سکاری له رهه و به  کشه شهمی  هه وه وانه  پچه به. جکانیان  ناشرین و نابه ن بۆ کاره دیاری بکه

  وه و کارو کرده موو ئه تی کردنی هه رکردایه  بۆ سه کی بابووه ست هنانی جگایه  ده ت به سته ده
.                بانیه الل تاه کتی نیشتیمانی و خودی جه ی مژوی یه کراوه شکی جیانه  به ی که دزیوانه
و   ناتوان له  که ند شتکه ر جه  سه ر له بانی هه الل تاه بی سیاسی ینک و جه کته ی مه م جاره ی ئه کشه

  ی  ساه13م  نھا ئه ند ساتک ته بۆ جه.  کانی پشوودا دیاریان کردوه  قۆناغه  له رج که  ده ه جوارجیوه
ک بگرن،  یه وسته ر چاوی خۆتان و هه نی بھنه بهکا وه تدارتی ینک و کارو کرده سته ڕابردوی ده

و   له ، جونکه  ساه13م  م ئه  ده بۆیه! ن؟ دا بده و هزه ڵ ئه  گه ستکاری له رهه ئینجا بریاری به
یک   هیج شوه  به ، که نجامداوه وتوخوازیان ئه ن و دژی ئازدی و پشکه وه  کاری قزه دا هنده یه ماوه

رست و  په تانی کۆنه ڵ وه گه ودا له سات و سه.  یان نیه وه پۆش ناکرێ و ئیمکانی شاردنه رده بۆیان په



موو  ی هه ک ئیمتیازی دیاریکراودا ئاماده ر کۆمه رانبه  به ن و، له یکه  نه ماوه  نه که دیکتاتۆری ناوچه
ڵ ئۆپۆزسیونی ئران و  گه ڕکردنیان له شه. کی کوردستان ر حیسابی خه  سه بن له سازشک بوون و ده

کانی کوردستان، تاکو  زگاکانی ئیطالعاتی ئران و میتی تورکیا بۆ نو شاره ست ڕاکشانی ده تورکیا و ده
پشداهنان و  ست به ده. ن  جبکه ستکارانی خۆیان ج به رهه  دژی به  تیرۆرتستکانیان له  کاره ئازادانه

 کارو  کردنیان له ست ئاوه ی ئازادیخوازی و، ده وه ر جوالنه مبه  هه  هز کردنی ئیسالمی سیاسی له به
.  و تاوانه  له وه پرسینه  ژن و کچ کوشتن و لنه  یاسای ڕگادان به دان به  درژه . تیرۆریستکانیان وه کرده
 کوشتنی  اتهگ تک کردن و تا ده دا و ئه ڕه و شه س له زارن که  کوشتدانی هه ڕی ناوخۆ و به گیرسانی شه هه
سکارانی سیاسیان و گرتن و زیندانی  رهه سوڕانی به  هه  پشگرتن به. نوانیاندا نگ له جهی سیر ئه

 خۆیان   کردنی حیزب و ڕکخراوی مخالف به غه ده  کردن و تاکو تیرۆرکردن و قه نجه کردن و ئازار شکه
  . تیاندا سته کانی ده  ژر ناوجه له
تی  کانی کوردایه رانی حیزبه کو سه ر ینک، به ک هه رجی نه گه کان، ئه ی فایله له سه ها مه روه  هه

ی پش  وانه عس و ئه ت به ر بۆ حکومه ک هه یتی نه کرگیراوه  به  له یه کی دور و درژیان هه مژویه
ی  م جاره م ئه به.  سیخوڕی کردن بۆیان  له کردوه ش نه شیان ب به که تانی ناوجه کو وه عسیش، به به

ر  ی به و فایالنه  ئه  که مریکاوه کانی ئه ن هزه  الیه له. عسدا نی ڕژمی به دوای روخانده  به دوای که
س بوو   که100عسدا، فایلی  تی به من و ئیتخباراتی گشتی حکومه زگاکانی ئه  ده بوو له وته ستیان که ده
کتی نیشمانی و پارتی دیموکرات و    کوردستان یهداری سته ردوو حیزبی ده تی هه رکردایه  سه له
.                                                                ردووالیان تی هه رکردایه  سه یان، درا به که مانه ڕله ندامانی په ئه

   گوایه ی ئستا که نابانه و جه نووسازانه ئه ستیار و چاره  هه له سه م مه ر هیجکام له سه بۆچی له
  وانه  له وه ڕی ئه بوو و ناب؟؟  هیج کات چاوه یستیان نه وه ڵ سکرتری گشتی، هه گه  له یه خیالفیان هه

. ستکاری پک بھنن هه ر وست بگرن و به  هه نووسازانه  گرنگ و جاره له سه و مه ر ئه سه ن له که مه
موو  ریکی هه بانیدا، خودی خۆیان شه الل تاه ڵ جه گه  له یه  خیالفیان هه  گوایه  ئیمۆ ی که وانه  ئه ونکهج

ڵ  گه وان له ی ئه کشه. ون ری ئه واوکه باو ته شیکی دانه بانین و به کانی تاه یه تاوانکار وه کارو کرده
   له وان خوازیارن که ئه. کان ناکرن ریکی بیاراته شهراوزکراون و   په  که یه وه ر ئه سه بانیدا له تاه
.                                ریک بن و پرسیان پ بکرێ دا، شه بانی ئانجامی ده ی ینک و خودی تاه و کارانه موو ئه هه
                       .بانیدا ڵ تاه گه تی ینک له رکردایه  سه  له یه شه و به فی ئهو خیال ری کشه وهه  جه مه ئه

 
 
 


