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  ))ةوت ضونكة سثارتاكوس شكسيت هينا مةسيح بوية سةرك((
                                                                 كارل ماركس
 دابةش كردين حيزبةكاين ثةناي ئايدةلوذي دين بو نةرم ِرةو توند ِرةو ، دابةش كردنيكة بة قةدةر ئةوةي تةعبري لة ِراستيةكي كايت دةكا ، تةعبري لة 

كهاتةي ئاماجني ئةم حيزبانة دةكا ، نةرم ِرةو بة كةرستةيةكي تر خزمةت بة هةمان ستراتيذشيتوند ِرةو دةكا ، ئةم دابةش بوونة لة يواندين ِراسيت تري ثي 
 .  يب سةمةرييبتةجرنيكي تيرواني، يان لة داتاشيين بيانووي ميذوويي بو جياوازي نةهجةكانيان دةمان با بو ووردةكاري دروست بووين حيزبةكانيان 

 
لة كوردستان حيزبةكاين ثةناي ئايدةلوذي دين ، هيضيان كةمتر لة دةسةآليت سياسي ِرازي نني ، هةردوواليان دةيانةوي ئةو مةملةكةتة دامةزرينن كة تةعبرية لة 

ليتاريزم و تريور نةيتواين هةنطاوةكاين طرتنة دةسةآلت نزيك كاتةوة ، شةريعةيت دين ، ئةوان ئةطةر بالَة توندِرةوةكةيان بة ئاويتة بووين ِراستةوخو لة مي
شانوي ِرووداوةكان و تيكةلَ بة طةمةكاين هةلَبذاردن دةبيتةوة ، ئةطةر ثيشهاتة ميذوويةكانيش بة جوريك يب تةوة بو  بة ناو نةرم ِرةوةكة ديبالَةكةي تر واتة

وو دلَ نني دةست بو ثِروذةكاين ئةم يةكطرتنة دةبةن تةنانةت ئةطةر لة ِرابردووي تايبتمةنديةكاين ثيشِربكي ي سياسي و كة ناضاريان بكا يةك بطرن ، هيض د
 دوو ثاواين حيزبايةيت مشةخوري سةر يةكتريش بووبن ، ئةوان دوو دلَ نني لة سةر ئةوةي يةك جةستةن ، ِراي طشيت و دةسةآليت سياسي و بةشيك لة ِروشنبريانن

 !ة دةكةن دلَن وحةز لةم دابةش كردن
 

دةكري كارانة ، بو هةر يةك لةم هوبةرز بوونةوةي دياردةو هةذمووين حيزبةكاين دين لة شانوي سياسةت لة كوردستان ، طري دراوة بة هوكاري جوراو جور 
" ئيمان و جةنطاوةراين " ِرةنطة تازةترين خويندنةوةي بةرهةمي ِرةخنةطرانة ، كتييب  كراوة ، كة ةليكولَينةوةي وورد بكري ، تا ئيستاش دةيان كاري لةو بابةت

كاك بةختيار عةيل يب ، كة نةك نةا وةآلمي كتيبيكي دياري كراوة بةلَكو وةآلميكي طشيت ياريدةدةرة بو تيطةيشنت لةم دياردةية و ثاريزةراين لة ئيستاي 
 .كومةلَطةي كوردستاندا

 
شكسيت  يةكيك لةو هوكارانةي كة ئةم دياردةي بةرز كردوتةوة ، ئةوةية ئةلتةرناتيظي ئةم جورة لة ئايدةلوذي و ئةم حيزبانة بة توند ِرةو نةرم ِرةو سووديان لة 

ي ِروناكبريي كورد لة باشترين ئةلتةرناتيظةكاين تر بيين ، سووديان لة شكست و لة يب دةنط كردين ضةث بيين ، سووديان لةوة بيين ئةلتةرناتيظ
نة لة هيزيكي سياسي كاريطةر بةهرةمةندة ، سوديان لةوة بيين  حالَةتةكاين خويدا تةا مةنتيقي حةقيقةيت لة دةستة ، بةآلم نة لة دةسةآليت كومةآليةيت

ريوةبردين بردين  بة موفةرةدايت ديين مامةلَة لة طةلئةوانيش بةةن ، دةسةآليت سياسي لة كوردستان يةكييت وثاريت ، بة زمانيكي جياواز لةو هيزانة قسة ناك
اسي لة كوردستان سةركوتيكي ثي ثةردة لة طةلَ ضةث دةكا و بيجطة لة ِراست بووين خوي دلَداري لة طةلَ ِراسترين ثوسيت دةسةآليت سياسي دةكةن ، دةسةآليت سي
 كوردستان هيض دةرسيك لة منوونةكاين بةردةستيان وةرناطرن ، ئةنوةر سادات لة ميسر ِروناكبرياين ميسر و ضةث وبالَي كومةلطةش دةكا ، دةسةآليت سياسي لة 

 دةخستة زيندانةكانةوة ، بة دةستةكةي تريشي  ئيسالمي ميان ِرةوي ئورطينالَةكاين هةمان  كوثيةكاين كوردستان قةلَةو دةكرد ، تا ئةم نةياراين سياسي خوي
  لة اليةن ئيسالميةكانةوة ، لة توركيا بو سةركويت ضةث ، حكومةت خوي يةكةمني ريكخراوةكاين بو ئيسالميةكانبة تريور كردين خوي كوتايي ثي هاتيارية 

زانة وا زل بوونة ، وا بة تةقاندنةوةي كافيتريايةكادامةزراند ، ئيذة ِرةشة طةيشتوة ، كة ئةم هيخنكاندن دةست ستا ئةو يارية بةو ِرو ين ئةستةمبولَ ، بو
 .دةخةنة سةر ملي يةكيك لة طرنطترين سةرضاوةكاين بذيوي و دةرامةيت ئابووري كة ئةويش كةريت سياحةتة 

 
 ي ناخوش يب ر كةس ثيِرةنطة زو ، مةلَطةي كوردستان قبولَ نةيبشيكردنةوةي كو ِروانيين ضينايةيت بور كةس  تييلة  خةفة كردن وينَ دان بةدلَي و ِرةنطة زوكو 

، بةلَكو بو بةرطة طرتن لة مةرطي ئةو نةك لة بةر هزري دلَخوازي تاكي ئةو كومةلَطةيةنوزةي ِروناكبريي ئةو كومةلَطةية دابين ، بةالم من لةو بِروايةم كردين 
 . زجنريةكاين ئةم شكستة سةثينراوة لة دةست و قاضي خوي ئةثضِريين نييةو ضار كومةلَطةية ، بيجطة لة دةنطي تاريكي ، دةنطيكيتر كراوةتر لة جاران ،


